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ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ್ಹೆಸರು್ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ
ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
ಬೃಹತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಗಡಿ್ಗುರುತು್ಕಲ್ಲು ಗಳನ್ನು ್ನಿಲಿು ಸುವುದು್ಮತುತ ್ಅವುಗಳ್ನಿರ್ಾಹಣೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ
ವಾರ್ಡುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ
ಕೌನಿಿ ಲರ್ಗಳು್ಸ್ವ ೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುರ್್ನಿಷ್ಠೆ ಯ್ಪ್ರ ಮಾಣರ್ಚನ
ಆಸ್ತ ಗಳ್ಘೀಷಣೆ,್ಇತ್ಯೆ ದಿ
ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಪದಾವಧಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಣೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು
ಮತದಾರ ನೀೆಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ್ಒದಗಿಸುವುದು
ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ್ಮತಗಟ್ಟಿ ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ್ನೇಮಿಸುವುದು
ಕೌನಿಿ ಲರ್್ಆಗಲ್ಲ್ಅಹಾತೆಗಳು
ಕೌನಿಿ ಲರ್್ಆಗಲ್ಲ್ಅನಹಾತೆಗಳು
ಸಮಾನ್ಮತಗಳು
ಫಲಿತ್ಯೆಂಶಗಳ್ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ಪಿಟ್ಟಷನ್
ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳು್ಶೂನೆ ವೆಂದು್(void)್ಘೀಷಿಸಲ್ಲ್ಆಧಾರಗಳು
ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ
ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ್ತೀಮಾಾನ
ಅಪಿೀಲ್ಲ
ಭ್ರ ಷಿ ್ಆಚಾರಗಳು
ಚುರ್ನರ್ಣೆಯ್ಸಂಬಂಧದಲಿು ್ರ್ಗಾಗಳ್ನಡುವ್ವೈರತವ ರ್ನ್ನು ್ಪ್ರ ೀತ್ಯಿ ಹಿಸುವುದು
ಚುರ್ನರ್ಣೆ್ಹಿೆಂದಿನ್ಮೊದಲ್ಲ್ಎರಡು್ದಿನಗಳು್ಹಾಗೂ್ಚುರ್ನರ್ಣೆಯ್ದಿನದಂದು್
ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ಸಭೆಗಳ್ನಿಷೇಧ
ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ಸಭೆಗಳಲಿು ್ಗಲಭೆಗಳು
ಕರಪ್ತರ ಗಳು,್ಪ್ೀಸಿ ರುಗಳು್ಮತುತ ್ಇತರೆಗಳನ್ನು ್ಮುದಿರ ಸುವುದರ್ಮೇಲೆ್ನಿರ್ಾೆಂಧ
ರಹಸೆ ್ಮತದಾನದ್ನಿರ್ಾಹಣೆ
ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಲಿು ್ಅಥವಾ್ಅವುಗಳ್ಹತತ ರ್ಪ್ರ ಚಾರಮಾಡುವುದರ್ಮೇಲೆ್ನಿಷೇಧ
ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಲಿು ್ಅಥವಾ್ಅದರ್ಹತತ ರ್ಅನ್ನಚಿತ್ನಡತೆಗಾಗಿ್ದಂಡ
ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಲಿು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯುವುದಕೆೆ
ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದು ಒದಗಿಸುವುದಕೆೆ ದಂಡನೆ
ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಕಾಾರಿೀ ಕತಾರ್ೆ ದ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಳು
ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫೀಸರ, ಪಿರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫೀಸರ, ಮುೆಂತ್ಯದರ್ರು ರಾಜೆ ಚುರ್ನರ್ಣಾ
ಆಯೀಗಕೆೆ ಪ್ರ ತನಿಯೀಜಿತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕೆ ದುು
ಚುರ್ನರ್ಣಾ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ, ಪ್ೀಲಿೆಂಗ್ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ ಕಾಯಾ
ನಿರ್ಾಹಿಸ್ದು ಕಾೆ ಗಿ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ದಂಡನೆ
ಮತಗಟ್ಟಿ ಯೆಂದ ವಿದುೆ ರ್ನಾ ನ್ಮತಯಂತರ ರ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದು ಅಪ್ರಾಧ
ಇತರ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳು
ಕೆಲವು ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಪಾರ ಸ್ಕ್ಯೆ ಷನ್
ಮತದಾನದ್ಹಕ್ಕೆ
ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ವಚಚ ಗಳ್ಲೆಕೆ ್ಮತುತ ್ಅದರ್ಗರಿಷೆ ಮಿತ
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ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ಅಧಿಕಾರಿಗೆ್ಲೆಕೆ ರ್ನ್ನು ್ಸಲಿು ಸುವುದು
ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ವಚಚ ಗಳ್ಲೆಕೆ ರ್ನ್ನು ್ಸಲಿು ಸಲ್ಲ್ವಿಫಲವಾಗುವುದು
ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಲಿು ್ಮತಯಂತರ ಗಳು
ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ್ನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ರಚಿಸುರ್್ಸಕಾಾರದ್ಅಧಿಕಾರ
ಏಕಕಾಲಿಕ್ಸದಸೆ ತವ ದ್ನಿಷೇಧ
ಚುರ್ನರ್ಣಾ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ
ಕೀರುವುದು
ಪ್ರಿಹಾರ ಸಂದಾಯ
ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ
ಆರ್ರಣಗಳು ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುರ್ ಮತುತ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸುರ್ ಅಧಿಕಾರ
ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಕೀರಿರುರ್ ಆರ್ರಣಗಳಿೆಂದ ಹರಹಾಕ್ಕವುದು
ಕಡ್ಡಾ ಯ ಕೀರಿಕೆಯೆಂದ ಆರ್ರಣಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕಡ್ಡಾ ಯ ಕೀರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಉಲು ೆಂಘನೆಗೆ ದಂಡನೆ
ಮೇಯರ್್ಮತುತ ್ಉಪ್ಮೇಯರ
ಮೇಯರ್್ಮತುತ ್ಉಪ್ಮೇಯರ್ನ್ಪ್ದಾರ್ಧಿ
ಮೇಯರ್ಮತುತ ್ಉಪ್-ಮೇಯರ್ಪ್ದದ್ಮಿೀಸಲಾತ
ಮೇಯರ್ನ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಉಪ್ಮೇಯರರರ್ರ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಮೇಯರ್್ಮತುತ ್ಉಪ್ಮೇಯರ್ನ್ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ
ಗೌರರ್ಧನ, ಫೀಜು ಅಥವಾ ಭ್ತೆೆ ಗಳು
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ನ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರು ಪ್ತರ ರ್ೆ ರ್ಹಾರರ್ನ್ನು ಮಾಡುವುದು
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರ ಸಾಮಾನೆ ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ನು ರ್ಹಿಸ್ಕಡುವುದು
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ನು ರ್ಹಿಸ್ಕಡುವುದು
ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಅಭಿರಕೆಿ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ರ್ಬ ೆಂದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ನ್ಸಂರ್ಳ್ಮತುತ ್ಭ್ತೆೆ ಗಳು
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ನ್ಮರಣ,್ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ್ಅಥವಾ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕರ್್ಸಂದಭ್ಾದಲಿು ್
ಸಾಾ ರ್ನಪ್ರ್ನು ್(officiating)್ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರನ್ನು ್ನೇಮಿಸುವುದು
ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ
ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ ನ್ಸಂರ್ಳ್ಮತುತ ್ಷರತುತ ಗಳು
ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ ನ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಕೆಿ ೀತರ ್ಸಮಾಲೀಚರ್ನ್ಸಮಿತಯ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ
ಕೆಿ ೀತರ ್ಸಮಾಲೀಚರ್ನ್ಸಮಿತಯ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ರ್ಲಯ್ಸಮಿತಗಳ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ
ರ್ಲಯ್ಸಮಿತಯ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ನಿಧಿಗಳ್ಹಂಚಿಕೆ
ಸಾಾ ಯೀ್ಸಮಿತಗಳ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ
ಸಾಾ ಯೀ್ಸಮಿತಯ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ವಾರ್ಡಾ್ಸಮಿತಯ್ರಚನೆ
ವಾರ್ಡಾ್ಸಮಿತಯ್ಸಂಯೀಜನೆ
ವಾರ್ಡಾ್ಸಮಿತಯ್ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ್ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ಹೆಂದಲ್ಲ್ಇರುರ್್ಕಾರ್ೆ ವಿಧಾನಗಳು
ವಾರ್ಡಾ್ಸಮಿತಯ್ಸಭೆ
ವಾರ್ಡು ಸಮಿತಿಯ ಪಾ ಕಾರಯ ಗಳು
ನ್ಸಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಉಪ-ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ
ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದು
ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಗಳ ರಚನೆ
ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಗಳ ಪಾ ತಿನ್ಸಧಿಗಳು
ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಸಭೆಗಳು
ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು
ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ

95. ಪ್ರಲಿಕೆ ಸದಸಯ ರಿಗಾಗಿ ಗೌರವರ್ನ
96. ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೆಂತಾದವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಪೀಲು
97. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಕನಾುಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಯೆಂದ
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ನೇಮಕ ಮಾರ್ಡವುದು
ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರ್, ಆರೀಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲಾದವರ ನೇಮಕ
ಕಾನೂನ್ನ ಕೀಶ
ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಗಳು
ಸಕಾುರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂತಿಗೆ
ಸಿಬ್ಬ ೆಂದಿ ಅನ್ನಸೂಚಿ
ನೇಮಕಕೆೆ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಕಾುರದ
ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಾಯುಗಳು
ಸಕಾುರವು ವಹಿಸಿದ ಹೆಚುು ವರಿ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಗಳ ವಯ ವಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸರ್ುಯಗಳನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಉಳಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
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ಮತ್ತು ಸಿೆಂಧುವಾದವುಗಳು ಆಗಿರತಕೆ ದುೆ
ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಹಾಜರಿರಲು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕೆ , ಆದರೆ
ನ್ಸರ್ುಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಮತ ನ್ಸೀಡಲು ಹಕ್ಕೆ ಇರತಕೆ ದೆ ಲಿ
ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳು ಅವರು ಆರ್ಥುಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಹೊೆಂದಿರುವಂರ್ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚುಯಲಿಿ
ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮತ ನ್ಸೀಡದಿರುವುದು
ಸಕಾುರಕೆೆ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದು
ಅತಾಯ ವಶಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ಘೀಷಿಸುವುದು
ತ್ತತ್ತುಪರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು ಘೀಷಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ ವಿಲೇಯಾಗದ್ದ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾ ಮಕೈಗೊಳಳ ಲು
ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವಂತೆ ನ್ಸದೇುಶಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಕತುವಯ ಲೀಪವಾದಾಗ ಕಾ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ವೆಚು ದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನೇಮಕಮಾಡಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ನ್ಸರ್ುಯದ ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು ಸಕಾುರಕೆೆ ಸಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಸರ್ುಯವನ್ನು ಹಾಗೂ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದುೆ ಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸಜಿುಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ
ಕಾಯುನ್ಸವುಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ವಿಲೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಆಜುನೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯು ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಸಕಾುರಿ ಸವ ತ್ತು ಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ್ಅಥವಾ್ಅದರ್ವಿರುದಧ ದ್ಸವ ತುತ ಗಳ್ರ್ಗೆಗಿನ್ಕೆು ೀಮುಗಳ್ನಿಧಾಾರ
ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಸವ ತ್ತು ರಿಜಿಸಿ ರಿನ ನ್ಸವುಹಣೆ
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ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ ಉದ್ದೆ ೀಶಗಳು
ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಟೆಂಡರ್ಗಳ್ಆಹಾವ ನ
ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ಥು ವೇಜನ್ನು ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು
ದತಾು ೆಂಶದ ನ್ಸವುಹಣೆ
ವಿಧಿಸಬ್ಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು
ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿ ಅರ್ವಾ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವಗು
ನೀಟ್ಟೀಸಿನೆಂದಿಗೆ ನ್ಸರ್ುಯದ ಪಾ ಕಟಣೆ
ಹಾಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕರ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ
ರದುೆ ಗೊಳಿಸುರ್ ಅಧಿಕಾರ
ಸವ ತಿು ನ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ
ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ್ನೀಟ್ಟಸುಗಳನ್ನು ್ನಿೀಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ವಸೂಲಾತ
ವಗಾುವಣೆ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಕರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ವಗಾುವಣೆಗೊೆಂಡ ಅರ್ವಾ ವಗಾುವಣೆ
ಪಡೆದವನ ಭಾದಯ ತೆ
ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ ಪುನರಿೀಕ್ಷಣೆ
ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ನಿಮಾುರ್ದ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ಕವುದರ
ಬ್ಗೆೆ ನೀಟ್ಟೀಸು ಕರ್ಡವುದು ಮಾಲಿೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಿನಾಯತಿಗಳು
ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯು ಯಾರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕ್ಕ
ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ರಿಜಿಸಿ ರನ್ನು ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು
ಭೂಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡಗಳ ಸವೆು ಮಾರ್ಡವುದು ಮತ್ತು ಸವ ತ್ತು ರಿಜಿಸಿ ರನ್ನು
ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು
ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರವತಿ ಮಾರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ತಗಾದ್ದ ನೀಟ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಅೆಂರ್ ತಗಾದ್ದ
ನೀಟ್ಟೀಸಿನ ವಿರುದಧ ಅಪೀಲು
ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕು ರ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯಲಿ ದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳ ನ್ಸಷೇರ್
ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮುಖ್ೆ ಆಯುಕು ರ ಅನ್ನಮತಿಯು ಅನೂಜಿುತವಾಗತಕೆ ದುೆ
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಜವಾಬಾೆ ರನಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಭಾವಿಸತಕೆ ದುೆ
ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು
ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ ಸಂಗಾ ಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆವರರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾ ವೇಶಸಲು ಮತ್ತು ನೀಟ್ಟೀಸು
ಕರ್ಡವುದರಲಿಿ ನ ಲೀಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ
ಸಚಾುಜುುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾಜುುಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾರ್ಡವ ಬ್ಗೆೆ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ
ಕಾೆಂಪಿ ಮೆೆಂಟರಿ ಚಿೀಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನು ವಿಧಿಸುವುದು
ಮನರಂಜನಾ ಸಾ ಳದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕತುವಯ ವನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಮನರಂಜನಾ
ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿ
ಭದಾ ತಾ ಹರ್ ಒದಗಿಸುವುದು
ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರವತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರವತಿಗಾಗಿ ಸವ ಯಂನ್ಸರ್ುರಿಸಿದ
ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾರ್ಡವುದು
ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವಲಿಿ ಅರ್ವಾ ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ಪಯಾುಪು ವಿವರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವಲಿಿ ತಪಿ ದೆ ಲಿಿ
ಮೇಲಮ ನವಿ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಿ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸದೇ ಇರುವುದಕಾೆ ಗಿ ದಂಡನೆ
ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೆ ೀಶಪೂವುಕವಾಗಿ ಹತಿು ಕ್ಕೆ ವುದಕೆೆ ದಂಡನೆ
ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳ ವಗಾುವಣೆ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ
ವಗಾುವಣೆ ಶುಲೆ ಸೇರಿಸುವುದಕೆೆ ಅನವ ಯಸುವ ಉಪಬಂರ್ಗಳು
ವಗಾುವಣೆ ಸುೆಂಕದ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾ ಹಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು
ಅಧಿಕಾರ
ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆಯೆಂದ ತಪಿ ಸಿಕೆಂಡ ಸಂದಭುದಲಿಿ ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ
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ಕನಾುಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರರ್ದ ಮೆಂದ್ದ ಮೇಲಮ ನವಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿ
ಪ್ರಲಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ
ನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಸಧಿ
ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ ವೆಚು ಕೆೆ ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೀಡಿಕೆ
ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
184ನೇ ಪಾ ಕರರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾವಧಿ
ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಿತಿ
ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಜಂಟ್ಟ ಸಿವ ೀಕತುರ ಜಿೀವಂತ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸಂದಾಯ
ಬ್ಡಿಿ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಲಾಭಾೆಂಶಕೆೆ ಜಂಟ್ಟಧಾರಕನ್ಸೆಂದ ಸಿವ ೀಕೃತಿ
ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಬ್ಡಿಿ ಯ ಸಂದಾಯಕೆೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಗಳ ಮರುಸಂದಾಯಕೆೆ , ಇತರ ಸಂದಾಯಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚುು
ಆದಯ ತೆ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು
ಸಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಆಯವಯ ಯವನ್ನು ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು
ತೆರಿಗೆ, ಹರ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಯು ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾುನ್ನಸ್ಥರ
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಯು ಬ್ಜೆಟ್ ಅೆಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
ಆಯವಯ ಯದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಪುಡಿಸಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ವಷುದ ಪ್ರಾ ರಂಭಕೆೆ ಮೆಂರ್ಚ ಬ್ಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಪೂರಕ ಬ್ಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬ್ಹುದು
ಅವಶಯ ವಾದಾಗಲೆಲಾಿ ಅಧಿಕೃತ ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು
ವೆಚು ವನ್ನು ಮರುಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಡವುದು
ಮರ್ಯ ಮಾವಧಿ ವಿತತ ಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು
ಸಮಗಾ ಋರ್ ಮಿತಿ ನ್ಸೀತಿ
ಕಡ್ಡಿ ಯ ಅನ್ನಸರಣೆ
ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಜಮೆಯಲಿಿ ಮೊತು ದ ಹೂಡಿಕೆ
ಋರ್ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ವಾಷಿುಕ ವಿವರಣಾಪತಾ
ಸಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು
ಮಖಯ ಹರ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ
ವಾಷಿುಕ ಹರ್ಕಾಸು ತ:ಖ್ತು
ಲೆಕೆ ಪತಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗತಾು ದುವುಗಳು ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ
ನ್ಸಹಿತವಾಗುವುದು
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ವಲಯ ಆಯುಕು ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಮಖಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಹೊಸ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಸ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಕನ್ಸಷಠ ಅಗಲ
ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಬ್ಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
ಕಟಿ ಡ ನ್ಸವೇಶನಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವಾಗ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು
ಮಾಲಿೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ
217ನೇ ಪಾ ಕರರ್ವನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿಯ ಮಾಪ್ರುರ್ಡ ಅರ್ವಾ ರ್ವ ೆಂಸ
ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಮಚಿು ರುವ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವ ಅಧಿಕಾರ
ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲಾಿ ಟ್ಟಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡಗಳ ಆಜುನೆ
ಕಟಿ ಡದ ಸ್ಥಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ವನ್ನು ನ್ಸಯಮಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ದೊಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಸ್ಥಲಿನಳಗೆ ಕಟಿ ಡಗಳ ನ್ಸಮಾುರ್ದ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿಸು ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್
ಮೆಂಚಾಚಿದ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಅರ್ವಾ ಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟ್ಟಿ ವುದು
ಬೀದಿಯ ನ್ಸಯತ ರೇಖ್ತಯ ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವುದಕೆೆ ಆದೇಶಸಲು ಮಖಯ
ಆಯುಕು ರ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಿಕಾರ

225. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಸಲು ಅರ್ವಾ ಅದಕೆೆ ತಪಿ ದಲಿಿ ತಾವೇ
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ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸಲು ರ್ಲಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ
ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕವೆೆಂದು ಘೀಷಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಲಿೀಕನ ಹಕ್ಕೆ
ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾ ಕೆಷ ೀಪಗಳ (projection) ನ್ಸಷೇರ್
ಬೀದಿಗಳಲಿಿ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್ವನ್ನು ಉೆಂಟ್ಟಮಾರ್ಡವ ರಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಜೀಡಣೆಗಳ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್
ಒತ್ತು ವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು
ಬೀದಿಗಳ ದುರಸಿು ಯ ಸಮಯದಲಿಿ ನ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್ದ ಮಕು ವಾಗಿಸುವಂತಿಲಿ ಅರ್ವಾ ಭಗು ಗೊಳಿಸುವಂತಿಲಿ
ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡ ಸ್ಥಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಂತಿಲಿ
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ದೊೀಷದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದುದಕೆೆ ನಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕೆ
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿರ್ಡವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ತಯ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ದಿೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶ
ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ಕೆಲವು ಮೆಂಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಕಟಿ ಡ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು (ಬೈ-ಲಾಗಳು)
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ದ ನ್ಸಷೇರ್
ಕಟಿ ಡಯೀಜನೆಯಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ
ಮಳೆ ನ್ಸೀರು ಕಯುಿ ನ್ಸಮಿುತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅಜಿು
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸಲು ವಲಯ ಆಯುಕು ರು ಯಾವ ಅವಧಿಯಳಗೆ
ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಕಡಬ್ಹುದೊೀ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನ್ಸರಾಕರಿಸಬ್ಹುದೊೀ ಆ
ಅವಧಿ
ಯಾವ ಕಾರರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಸವೇಶನಕೆೆ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನ್ಸರಾಕರಿಸಬ್ಹುದೊೀ ಆ ಕಾರರ್ಗಳು
ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ನ್ಸೀರ್ಡವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್
ಮಕಾು ಯ ಪಾ ಮಾರ್ಪತಾ ನ್ಸೀಡಿಕೆ
ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಪುಡೆಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂರ್ಗಳ ಅನವ ಯ
ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದ, ನ್ಸವುಹಿಸುತಿು ರುವ ಅರ್ವಾ ಪೂರ್ುಗೊಳಿಸಿದ
ಕಟಿ ಡಗಳ ಅರ್ವಾ ಬಾವಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕ್ಕವುದು ಅರ್ವಾ
ಬ್ದಲಾಯಸುವುದು
ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾದ ಕೆಲವು ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು ಸಕಾ ಮಗೊಳಿಸುವುದು
ನ್ಸದಿುಷಿ ಬೀದಿಗಳಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ವಗುಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳ ಭಾವಿೀ
ನ್ಸಮಾುರ್ವನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿಾ ಸಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಕಟಿ ಡ ಕಟ್ಟಿ ವುದು
ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನು ಅರ್ವಾ ಅನಧಿಕೃತ ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳನ್ನು
ತಡೆಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಆ ಪಾ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು ಯುಳಳ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ
ವಲಯ ಆಯುಕು ರ ನ್ಸರ್ುಯಗಳ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮ ನವಿ
ಉಪದಾ ವ ನ್ಸಷೇರ್
ಮಾಲಿನಯ ನ್ಸಯಂತಾ ರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕನ್ನ ದಂಡಪ್ರವತಿಸುವುದು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರಚನೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಗುೆಂಡಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಬೆಂಕ್ತಯ ವಿರುದಧ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆ
ಹೊಲಸು ಅರ್ವಾ ಹಾನ್ಸಕರ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು
ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದ ಆಗುವ ಉಪದಾ ವವನ್ನು ನ್ಸವಾರಿಸುವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಮರಗಳನ್ನು ಸವರುವುದು
ಮನ್ನಷಯ ರ ವಾಸಕೆೆ ಯೀಗಯ ವಲಿ ದ ಕಟಿ ಡ
ನಷಿ ಪರಿಹಾರದ ಮಿತಿ
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಆರೀಗಯ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುವಯ ಗಳು

266. ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ನ್ಸವೇಶನಗಳ ನೈಮುಲಯ ದ ಬ್ಗೆೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಅರ್ವಾ
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ನೈಮುಲಯ ವನ್ನು ಕಾಪ್ರರ್ಡವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಅಪ್ರಯಕಾರಿರೀಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವಅಧಿಕಾರ
ಕಟಿ ಡಗಳ ಮತ್ತು ವಸುು ಗಳ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾ ಳಗಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಸುು ಗಳನ್ನು
ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಮನೀರಂಜನಾ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶ ನ್ಸೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಸುು ಗಳ ವಗಾುವಣೆಗೆ ನ್ಸಷೇರ್
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ವೃತಿು ಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ರೀಗಗಾ ಸು ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾ ವೇಶಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ರೀಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ವಾಹನದ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರ್ಡವುದು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿು ರುವ ಅಪ್ರಾ ಪು ವಯಸೆ ನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗತಕೆ ದೆ ಲಿ
ಗಾ ೆಂಥಾಲಯ ಪುಸು ಕಗಳಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ಹರರ್ಡವ ಸಂಭವವಿರುವ ನ್ಸೀರಿನ ಬ್ಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ
ಕಡ್ಡಿ ಯವಾಗಿ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕವುದು
ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀಗದ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಸೀರ್ಡವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ನಗರ್ಪ್ರ ವೇಶಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕಲುಿ ಗಣಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನ್ಸಲಿಿ ಸಲು ಅಧಿಕಾರ
ಉಪದಾ ವಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂರ್ ಹೊೆಂಡಗಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶಸಲು
ಮತ್ತು ನಗರದೊಳಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿಾ ಸಲು ಅಧಿಕಾರ
ವಿಪತ್ತು ನ್ಸವುಹಣೆ
ಘನ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸುವಲಿಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುವಯ
ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮತ್ತು ನ್ಸವುಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಿ ೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಶುಲೆ ಸಂಗಾ ಹಣೆಯ
ಜವಾಬಾೆ ರಿಗಳು
ಘನ ತಾಯ ಜಯ ದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅೆಂತಿಮ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತಿ ತಿು ಯ ಮೂಲದಲೆಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿರ್ಡವ ಸಂಬಂರ್
ಆವರರ್ಗಳ/ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಕತುವಯ
ವಿವಿರ್ ಬ್ಗೆಯ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು ನ್ಸವುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುವಯ
ವಾಣಿಜಯ ತಾಯ ಜಯ ಉತಾಿ ದಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
ವಾರ್ಡು ಸಮಿತಿಯ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು
ತ್ಯೆ ಜೆ ್ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ್ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ್ವಾರ್ಡ್ಾ್ಸ್ಮಿತಗಳ್ಕತಾರ್ೆ ಗಳು
ವಾರ್ಡ್ಾ್ಮಟಿ ದ್ಕ್ಷರುಯೀಜನೆ್(ಮೈಕರ ೀಪಾು ನ್)
ತರಬೇತ್ಮತುತ ್ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ಜಾಗೃತ
ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ್ತ್ಯೆ ಜೆ ರ್ನ್ನು ್ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ತ್ಯೆ ಜೆ ್ನಿರ್ಾಹಣೆಯ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡನೆಗಳು
ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ಸಭೆ/ಸಮಾರಂಭ್ಗಳ್ಸಂದಭ್ಾದಲಿು ್ಉತಪ ತತ ಯಾದ್ತ್ಯೆ ಜೆ
ನಗರ್ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ್ರಕ್ಷಣೆ,್ಸಂರಕ್ಷಣೆ್ಮತುತ ್ನಿರ್ಾಹಣೆ
ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್್ಕಟಿ ಡಗಳು,್ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ಆರ್ರಣಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ಟ್ಟಿ ್ಮಾಡಲಾದ್ನೈಸಗಿಾಕ್
ವೈಶಿಷೆ ೆ ತೆಯುಳಳ ್ಪ್ರ ದೇಶಗಳನು ಳಗೊೆಂಡ್ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ತ್ಯಣಗಳ್ಪ್ಟ್ಟಿ ್ತಯಾರಿಸುವುದು
ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ್ಪ್ರ ೀತ್ಯಿ ಹಧನ
ಪ್ರಂಪ್ರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ್ಸಮಿತಯ್ನೇಮಕಾತ
ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ಕಟಿ ಡಗಳು್ಮತುತ ್ತ್ಯಣಗಳಿಗೆ್ಶ್ರ ೀಣಿ್ನಿೀಡುವುದು
ಪ್ರಂಪ್ರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ್ಸಮಿತಯ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಅಬಾಧಿತ್ಮಾಲಿಕತವ
ಪ್ರವಾನಗಿ್ಮಂಜೂರಾತ್ಅೆಂಶಗಳು
ಪ್ರವಾನಗಿ್ಪ್ಡೆಯುವುದರಿೆಂದ್ಸಕಾಾರಕೆೆ ್ವಿರ್ನಯತ
ಪ್ರವಾನಗಿಗಳು್ಮತುತ ್ಲಿಖಿತ್ಅನ್ನಮತಗಳನ್ನು ್ಯಾರ್್ಷರತುತ ಗಳ್ಮೇಲೆ್
ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ಯೀ್ಆ್ಷರತುತ ಗಳನ್ನು ್ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು
ಲೈಸೆನ್ನಿ ಗಳನ್ನು ್ಉಲು ೆಂಘಿಸ್್ರ್ಳಸ್ದ್ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ್ನಿಲಿು ಸಲ್ಲ್ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ ರ್ಅಧಿಕಾರ
ಮಾರಾಟ್ಮಾಡುತತ ರುರ್್ಸಾ ಳಗಳ್ತಪಾಸಣೆ
ತಪಾಸಣೆಯ್ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ್ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ ರ್ಅಧಿಕಾರ
ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರಿಗೆ್ಮೇಲಾ ನವಿ

312. ಅಪಿೀಲ್ಲಗಳಿಗೆ್ಕಾಲ್ಪ್ರಿಮಿತಯ್ಅರ್ಧಿ
313. ಹಾಜರಾಗಲ್ಲ್ಮತುತ ್ಸಾಕ್ಷೆ ್ನಿೀಡಲ್ಲ್ಅಥವಾ್ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನು ್ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಲ್ಲ್
ಸಮನ್ನಗಳು

314. ಲೈಸೆನ್ನಿ ,್ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು ್ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ್ತಪ್ಪಪ ವುದರ್ಅಥವಾ್ಅವುಗಳ್ಉಲು ೆಂಘನೆಯ್
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು

315. ಹಣೆಗಾರರಾದ್ರ್ೆ ಕ್ಷತ ಗಳಿೆಂದ್ವಚಚ ಗಳ್ರ್ಸೂಲಿ್ಮತುತ ್ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯ್ಪ್ರಿಮಿತ
ನಿಯಮಗಳ್ರಚರ್ನಧಿಕಾರ
ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ರಚಿಸಲ್ಲ್ಅಧಿಕಾರ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ್ರಚಿಸುರ್್ಅಧಿಕಾರ
ಸಕಾಾರದ್ಮೂಲಕ್ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ಮಂಜೂರಾತ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ್ರಚಿಸುವುದಕೆೆ ್ಮುೆಂಚಿನ್ಷರತುತ ಗಳು
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ರ್ದಲಾಗಿ್ನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ರಚಿಸಲ್ಲ್ಸಕಾಾರದ್ಅಧಿಕಾರ
ನಿಯಮಗಳು,್ವಿನಿಯಮಗಳು್ಮತುತ ್ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ನಿಯಮಗಳು,್ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು್ಮತುತ ್ವಿನಿಯಮಗಳ್ಪ್ರ ದಶಾನ
ಅಪ್ರಾಧಗಳ್ಸಂಜಞ ೀಯತೆ
ಪಾಲಿಕೆಯ್ಭ್ದರ ತ್ಯದಳ
ಅಧಿನಿಯಮದ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡ
ನಿಯಮಗಳ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡ
ವಿನಿಯಮಗಳ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡ
ಪಾಲಿಕೆಯ್ಸವ ತತ ನ್ಅನಧಿಕೃತ್ರ್ಳಕೆಗೆ್ದಂಡನೆ
ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ಬಿೀದಿಯಲಿು ್ಅಪಾಯಕರವಾದ್ಸ್ಾ ತಯಲಿು ್ವಾಹನರ್ನ್ನು ್ಮತುತ ್ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು ್
ಬಿಟ್ಟಿ ರುವುದಕಾೆ ಗಿ್ದಂಡನೆ
ಅಪ್ರಾಧದ್ರಾಜಿ
ಕೆಲವು್ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ್ಪೂವಾಾನವ ಯ್ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನ್ನು ್ಕಡಲ್ಲ್ಅಧಿಕಾರ್ಮತುತ ್
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡನೆಗಳು
ಸಕಾಾರಕೆೆ ,್ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,್ಪಾಲಿಕೆ್ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ್ಮತುತ ್ನೌಕರರಿಗೆ್ರಕ್ಷಣೆ
ಮೇಯರ,್ಉಪ್-ಮೇಯರ,್ಮುೆಂತ್ಯದರ್ರ್ಪಾರ ಸ್ಕ್ಯೆ ಷನ್್ಗೆ್ಮಂಜೂರಾತ
ನಿಧಾರಣೆ,್ಇತ್ಯೆ ದಿಯನ್ನು ್ಆಕೆಿ ೀಪಿಸತಕೆ ದು ಲು
ಪ್ಲಿೀಸು್ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಕತಾರ್ೆ ಗಳು
ರ್ೆ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ್ದಸತ ಗಿರಿ್ಮಾಡಲ್ಲ್ಪ್ಲಿೀಸು್ಅಧಿಕಾರಿಯ್ಅಧಿಕಾರ
ಪಾಲಿಕೆಯ್ನೌಕರರು್ಪ್ಲಿೀಸು್ಅಧಿಕಾರಿಯ್ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ್ಚಲಾಯಸುವುದು
ಪಾಲಿಕೆ,್ಸಾಾ ಯೀ್ಸಮಿತ,್ಮೇಯರ,್ಮೊದಲಾದರ್ರ್ರ್ೆ ರ್ಹರಣೆಗಳಿಗೆ್ಅಡಿಾ ್
ಮಾಡುವುದಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ
ಗುರುತನ್ನು ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ
ನಿಧಿಯ್ನಷಿ ,್ಪ್ೀಲ್ಲ್ಅಥವಾ್ದುವಿಾನಿಯೀಗಕಾೆ ಗಿ್ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರು,್ರ್ಲಯ್
ಆಯುಕತ ರು್ಮತುತ ್ಕೌನಿಿ ಲರನ್ಹಣೆಗಾರಿಕೆ,್ಇತ್ಯೆ ದಿ
ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ಅಥವಾ್ಅಳಿಸ್್ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ
ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ಸಾ ಳದ್ಅಥವಾ್ಸಾಮಗಿರ ಗಳ್ಸಂಬಂಧದಲಿು ್ಅನಧಿಕೃತ್ರ್ೆ ರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ್
ನಿಷೇಧ
ನೀಟ್ಟೀಸುಗಳ್ಮತುತ ್ಅನ್ನಮತಗಳ್ನಮೂನೆ
ಪಾಲಿಕೆ್ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ್ಅಥವಾ್ಪಾಲಿಕೆಯ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಸಮಾ ತಯ್ರುಜುವಾತು
ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ಮೇಲೆ್ರುಜು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ್ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ಆದೇಶದ,್ನೀಟ್ಟೀಸ್ನ್ಅಥವಾ್ಇತರ್ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ವೃತತ ಪ್ತರ ಕೆಗಳಲಿು ್ಪ್ರ ಕಟಣೆ
ನಿಷೇಧದ್ಅಥವಾ್ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ್ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ್ಇಡುರ್್ರ್ಗೆಗ ್ನೀಟ್ಟೀಸು
ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ಜಾರಿಯ್ವಿಧಾನ
ವಿಧಿಸರ್ಹುದಾದ್ಮೊತತ ರ್ನ್ನು ್ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ್ಮಾಲಿೀಕರಿೆಂದ್ರ್ಸೂಲ್ಲ್
ಮಾಡುವುದು
ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ್ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ್ಅಡಿಾ
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ್ತಪಿಪ ದಲಿು ್ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ್ಕೆಲಸದ್ನಿರ್ಾಹಣೆ

356. ಆದೇಶರ್ನ್ನು ್ಪಾಲಿಸಲ್ಲ್ಕಾಲಾರ್ಕಾಶ್ಮತುತ ್ತಪಿಪ ದರೆ್ಅದನ್ನು ್ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಲ್ಅಧಿಕಾರ
357. ವಚಚ ಗಳ್ಸಂದಾಯರ್ನ್ನು ್ಕಂತುಗಳಲಿು ್ಸ್ವ ೀಕರಿಸುವುದಕೆೆ ್ಒಪ್ಪ ಲ್ಲ್ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರ್
ಅಧಿಕಾರ

358. ಕೆಲವು್ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಮೇಲಿನ್ವಚಚ ಗಳನ್ನು ್ಮೇಲಾಪ ಟು್ವಚಚ ಗಳೆಂದು್ಘೀಷಿಸಲ್ಲ್
ಅಧಿಕಾರ

359. ಮೇಲಾಪ ಟು್ವಚಚ ಗಳನ್ನು ್ಯಾರು್ಸಂದಾಯ್ಮಾಡಬೇಕ್ಕ
360. ಮೇಲಾಪ ಟು್ವಚಚ ಗಳಿಗೆ್ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ಋಣಭಾರದ್ವಿಮೊೀಚನೆ
361. ಪಾಲಿಕೆಯ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,್ಏಜಂಟರುಗಳು್ಮತುತ ್ಉಪ್-ಏಜಂಟರುಗಳಿಗೆ್“ಲೀಕನೌಕರ”್
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

ಪ್ದದ್ಅನವ ಯಸುವಿಕೆ
ಕಂಪೆನಿಗಳಿೆಂದ್ಅಪ್ರಾಧಗಳು
ಧವ ಜದ್ಅಧಿಕೃತ್ಪ್ರ ದಶಾನ
ಸವಾಲ್ಲ್ಕ್ಯಗುವುದಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ
ಪಾಲಿಕೆಯ್ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗೆ್ಪಂಚಾಯತ್ಪ್ರ ದೇಶರ್ನ್ನು ್ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸುವುದರ್್ಪ್ರಿಣಾಮ
ತೆಂದರೆಗಳ್ನಿವಾರಣೆ
ಮಹಾನಗರ್ಯೀಜರ್ನ್ಸಮಿತ
ಕ್ಕೆಂದು್ಕರತೆ್ನಿವಾರಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕಾರ
ಕ್ಕೆಂದು್ಕರತೆ್ನಿವಾರಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು
ಅಪಿೀಲ್ಲ
ಕ್ಕೆಂದು್ಕರತೆ್ನಿವಾರಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ್ಪ್ದಾರ್ಧಿ
ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ್ಮತುತ ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು
ಕ್ಕೆಂದು್ಕರತೆ್ನಿವಾರಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳು
ತನಿಖ್ಯಗೆ್ಒಳಪ್ಡದ್ವಿಷಯಗಳು
ತ್ಯತ್ಯೆ ಲಿಕ್ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ನಿರಸನ್ಮತುತ ್ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು
ಅನ್ನಸೂಚಿ್–I
ಅನ್ನಸೂಚಿ-II

ಉದ್ದೆ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರರ್ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2020ರ 53- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯಡಿಯಲಿಿ ನ ಏಳುನೂರಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚದರ ಕಿ.ಮೀಗಳ ಪ್ರ ದೇಶದೆಂದಿಗೆ ಅತೀದಡ್ಡ ಮತ್ತಿ
ಬಳೆಯುತಿ ರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯೊಡ್ನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರ ಮುಖ ಕೆಂದರ ವ್ಯಗಿರುವುದರೆಂದ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ಕನಾಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ

(1977ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಅಡಿಯಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿದ್ದು , ಮತ್ತಿ ಆಡ್ಳಿತ ನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವುದರೆಂದ,
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಅದು ಸೀಮಿತ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ನ ಒೊಂಬತ್ತು ಸಣ್ಣ
ಶಾಸನವಾಗಿದುು , ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್ತು

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು

ರಚರ್ನತಮ ಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ

ನಿವಾಹಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ

ಬೊಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ ನಿವಾಹಿಸಲು

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಿ ವಾದು ರಿೊಂದ,
ವಿಕೆಂದಿರ ಕರಣವನ್ನು

ಸುಧಾರಸಲ್ಕ,

ಪೌರಾಡ್ಳಿತದ

ವಿವಿಧ

ಹಂತಗಳಲಿಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಏಕಿೀಕರಸಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಸೂಕಿ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ
ಸವ ತಂತರ ಶಾಸನವನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸುವ ಅಗತಾ ವು ತ್ತರ್ತಾಗಿರುವುದು.

ಆದು ರಿೊಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2020ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ : 26, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 20 ಶಾಸನ 2020]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಯ 5ನೇಯ ನಮೂದನೆಯಡಿಯಲಿಿ ಬರುತು ದೆ]
[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ ಪತ್ರರ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 713 ದಿರ್ನೊಂಕ: 21.12.2020ರಲಿಿ ಪರ ಕಟಣೆಗೊಂಡಿದೆ]

2020 ರ ಕನಾುಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂಖ್ತಯ : 53
(2020 ರ ಡಿಸೊಂಬರ್ ತೆಂಗಳ 21ನೇ ದಿನಾೆಂಕದಂದ್ದ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಿ ಮೊದಲ್ಕ
ಪ್ರ ಕಟವ್ಯಗಿದ್)
ಬೃಹತ್್ಬೆಂಗಳೂರು್ಮಹಾನಗರ್ಪಾಲಿಕೆ್ಅಧಿನಿಯಮ,್2020
(2020 ರ ಡಿಸೊಂಬರ್ ತೆಂಗಳ 19ನೇ ದಿನಾೆಂಕದಂದ್ದ ರಾಜಾ ಪಾಲರೆಂದ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್)
ವಿಕೆಂದಿರ ಕರಣವನ್ನು
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದನ್ನು

ಸುಧಾರಸಲ್ಕ,

ಪಾಲಿಕೆ

ಆಡ್ಳಿತದ

ವಿವಿಧ

ಹಂತಗಳಲಿಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಏಕಿೀಕರಸಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೂಕಿ ನಿಧಾಾರ
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸವ ತಂತರ ಶಾಸನಕಾಾ ಗಿ ಉಪಬಂಧ ಕಲಿಿ ಸಲು

ಒೊಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯಡಿಯಲಿಿ ನ
ಏಳುನೂರಾ

ಹದಿನಾಲ್ಕು

ಚದರ

ಕಿ.ಮೀಗಳ

ಪ್ರ ದೇಶದೆಂದಿಗೆ

ಅತೀದಡ್ಡ

ಮತ್ತಿ

ಬಳೆಯುತಿ ರುವ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯೊಡ್ನೆ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಪ್ರ ಮುಖ ಕೆಂದರ ವ್ಯಗಿರುವುದರೆಂದ;
ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು
(1977ರ

ಕನಾಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

14)

ಕನಾಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ

ಉಪಬಂಧಗಳ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿದ್ದು ,

ಮತ್ತಿ

ಆಡ್ಳಿತ

ನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವುದರೆಂದ;
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಸೀಮಿತ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ ನ ಒೊಂಬತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ
ಶಾಸನವಾಗಿದುು , ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್ತು

ರಚರ್ನತಮ ಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ

ಬೊಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ ನಿವಾಹಿಸಲು

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಿ ವಾದು ರಿೊಂದ,
ಇದು ಭಾರತ ಗಣ್ರಾಜ್ಯ ದ ಎಪಿ ತ್ು ೊಂದನೇ ವಷಾದಲಿಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದಿೊಂದ ಈ
ಮೊಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗಲಿ, ಎೊಂದರೆ:ಅಧಾಯ ಯ-1
ಪಾರ ರಂಭಿಕ
1.್ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ್ ಹೆಸರು್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತಕು ದ್ದು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು 1[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ]1 ಮೂಲಕ ಈ ಕುರಿತ್ತ
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತಕು ದ್ದು .
1. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ನಅಇ 73 ಬಿಬಿಎಸ್ 2020(ಇ) ದಿರ್ನೊಂಕ 06.01.2021 ರ ಮೂಲ್ಕ ದಿರ್ನೊಂಕ
11.01.2021 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತು ದೆ. (ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಅಧಿನಿಯಮದ ಕೊನೆಯಲಿಿ ನೀಡಬಹುದು)

2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತಯ ಪಡಿಸದ ಹರತ್ತ,(1) “ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಹಣಕಾಸು ತಃಖ್ಯಿ ” ಎೆಂದರೆ 208ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ತಃಖ್ಯಿ ;
(2) “ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾʼʼ ಎೆಂದರೆ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮತಗಟ್ಟೆ ಗೆ
ಸೇರದ ಮತದಾರರಪ್ಟಿೆ ಯಲಿಿ ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ಮತದಾರರಾದ ಎಲಾಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಒೆಂದ್ದ ನಿಕಾಯ;
(3) “ಪ್ರ ದೇಶ” ಎೆಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 89ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲಿಿ ನಿಧಾರಸಿದ ಒೆಂದ್ದ
ಪ್ರ ದೇಶ;
(4) “ಸಂಘ” ಎೆಂದರೆ ಕನಾಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ (1960 ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ, 17) ಅಡಿಯಲಿಿ ನೀೊಂದಾಯಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿಲಿ ದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ನಿಕಾಯ, ರ್ನಯ ಸ,
ಸೊಸೈಟಿ, ಸಂಘ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ;

(5) “ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳು” ಎೆಂದರೆ ಸಿೀಟುಗಳ ಮೀಸಲಾತಯ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ವಿೆಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ನಾಗರೀಕರ ಅೆಂಥ ವಗಾ ಅಥವ್ಯ ವಗಾಗಳು;
(6) “ಜೈವಿಕ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ರ್ತಾ ಜಾ ” ಎೆಂದರೆ ಮನ್ನಷಾ ರ ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಣಿಗಳ ರೀಗಪ್ತೆಿ , ಚಿಕಿತೆೆ , ಸೊೀೆಂಕು
ತಡೆಯುವ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆರೀಗಾ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶೀಲನಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಉೆಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ತಾಯ ಜಾ ;

(7) “ಕಟಿ ಡ”ವು,(ಎ) ಮನೆ, ಹರಮನೆ, ಕುದುರೆಲಾಯ, ಪಾಯಿಖಾನೆ, ಷೆಡ್, ಗುಡಿಸಲು, ಗೀಡೆ, ಪಡಸಾಲೆ, ಸಿ ರವಾದ
ಜ್ಗುಲಿ, ಪ್ಿ ೊಂತ್, ಬಾಗಿಲು ಮೆಟ್ಟಿ ಲು ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪಕಾ ಗೀಪುರ ಅಥವಾ ಗಾರೆ, ಇಟ್ಟಿ ಗೆಗಳು, ಮರ,

ಮಣ್ಣಣ , ಲೀಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎೊಂತಹವುದೇ ವಸುು ವಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿೊಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ
ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಚನೆ;
(ಬಿ) ಅಡಿಪಾಯಗಳಿಲ್ಿ ದೆ ನೆಲ್ದಲಿಿ ಸುಮಮ ನೆ ನಿೊಂತ್ರರುವ ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಚನೆ;
(ಸ) ಹಡಗು, ನೌಕೆ, ದೀಣಿ, ಟೊಂಟು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಾಸಕಾಾ ಗಿ ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸುು
ಅಥವಾ ಸರಕನ್ನು ಇಡಲು ಅಥವಾ ದಾಸಾು ನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ರಚನೆ;
-ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ.
(8) “ಉಪ್ವಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸಿದ ಉಪ್ವಿಧಿ;
(9) “ಆಕಸಮ ಕ ಸಾೊಂದರ್ಭಾಕ ಖಾಲಿ ಹುದೆು ” ಎೊಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಯ ರ ಪದದಲಿಿ (ಹುದೆು ಯಲಿಿ ) ಅಥವಾ
ಇತರ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನಯಿತ ಪದದಲಿಿ
ಅವಧಿ ಮಕಾು ಯವಾಗಿ ತೆರವಾಗುವುದಕ್ತಾ ೊಂತ ಬೇರೆಯಾದ
ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಉೊಂಟಾಗುವ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನ ಮತ್ತು “ಆಕಸಮ ಕ ಚುರ್ನವಣೆ” ಎೊಂದರೆ ಆಕಸಮ ಕ ಸಾಿ ನಗಳನ್ನು
ರ್ತ್ರಾಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಚುರ್ನವಣೆ.
(10) “ಅಧಾ ಕ್ಷ” ಎೆಂದರೆ ಸಮತ ಅಥವ್ಯ ಆಯೊೀಗ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳ ಮುಖಾ ಸಾ ನಾದ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ;
(11) “ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ” ಎೊಂದರೆ 63ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೇಮಕವಾದ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ಮತ್ತು
71ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರ್ನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಲು ನೇಮಕವಾದ ವಯ ಕ್ತು ;
(12) “ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜʼʼ ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕಿಿ , ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಸಂಘ, ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿದ, ರಚಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ
ಸಮಾಜಕಲಾಾ ಣಕಾು ಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವ ಸಕಾಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥಾ ಮತ್ತಿ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರತ ಸಂಸ್ಥಾ ,
ವೃತಿ ಪ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ , ನಾಗರೀಕ ಆರೀಗಾ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥೆಂಸು ೃತಕ ನಿಕಾಯ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯು
ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಸಂಘ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(13) “ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕಟೆ ಡ್ದ
ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ;
(14) “ಪೂರಕ ಸಂಪ್ಕಾ” ಎೆಂದರೆ ಕಬಲ ದೂರದಶಾನ ಅಥವ್ಯ ಗೃಹನೇರ ಸೇವೆಗೆ (dth) ಉಚಿತವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಣಪಾವತಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ದರದಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(15)

“ಪೂರಕ

ಚಿೀಟಿ”

ಎೆಂದರೆ

ಉಚಿತವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದೇ

ಹಣಪಾವತಯಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಕಡಿಮೆದರದಲಿಿ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಿೀಟಿ;
(16) “ಸಮಗರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತ” ಎೆಂದರೆ ಋಣಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವ್ಯಗ ಯಾವುದೇ ತೀಮಾಾನ

ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸಿದ ನಿೀತ;
(17) “ಪಾಲಿಕೆ” ಎೊಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಾಿ ಪ್ತವಾದ ಬೃಹತ್
ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ;
(18) “ಪಾಲಿಕೆ ಆಡ್ಳಿತಗಾರ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಲ್ಕ

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸಲ್ಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ನೇಮಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ;
(19) “ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ನಿಮಾಸಿದ ಅೆಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಒಳಪ್ಟೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಯೊೀಜಿತ ನಿಧಿ;
(20) “ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗಗಳು” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ಅಪಾಯಕಾರ
ರೀಗ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಟು ಜಾಡ್ಾ , ಸಾ ಳಿೀಯ ವ್ಯಾ ಧಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥೆಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗ;

(21) “ಚುನಾವಣೆ” ಎೆಂದರೆ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೌನಿೆ ಲರ ಪ್ದವನ್ನು ತ್ತೆಂಬುವುದಕಾು ಗಿ ನಡೆಸುವ
ಚುನಾವಣೆ;
(22) “ಮನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಟನೆ, ಪ್ರ ದಶಾನ, ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ
ರಂಗಪ್ರ ದಶಾನವನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು

ವಿೀಕಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ವಾ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ

ಸಮೂಹವು ಅೆಂಥ ಕಾಯಾಕರ ಮದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸಲ್ಕ ಟಿಕಟನ್ನು
ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಿಕಟನ್ನು

ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಸೇವೆಯ

ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತಾ ವ್ಯಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಅಥವ್ಯ

ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಎೆಂದಥಾ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(23) “ಅವಶ್ಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು” ಎೊಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಯೀಜಿತರ್ನದ ಯಾರೇ

ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರ ಅಥವಾ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸರುವಂತಹ
ಸೇವೆಗಳು;
(24) “ಕಾಖಾಾನೆ” ಎೊಂದರೆ ವೃತ್ರು ರ್ದರ ತೆ, ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸಿ ತ್ರಗತ್ರ ಸಂಹಿತೆ 2020 (2020ರ
ಕೊಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ, 37) ರಲಿಿ ಪರಿಭಾಷಿಸದಂತೆ ಕಾಖಾಾನೆ;
(25) “ಕೊಳಚೆ”ಯು ರಚುು ,

ಸಗಣಿ, ಕಸ, ಮಸುರೆ, ರ್ನರುವ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ್ತ ರ್ನರುತ್ರು ರುವ

ವಸುು ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಿ ದುವಾಾಸನೆಯ ವಸುು ಗಳು;
(26) “ಸಕಾಾರ” ಎೆಂದರೆ ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ;
(27) “ಭೂಮಿ”ಯು ನಿಮಿಾಸುತ್ರು ರುವ ಅಥವಾ ನಿಮಿಾಸಲಾದ ಅಥವಾ ನಿೀರಿನಿೊಂದ ಆವೃತು ವಾಗಿರುವ
ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯಿೊಂದ ದರೆಯುವ ಪರ ಯೀಜ್ನಗಳು, ಭೂಮಿಗೆ ಲ್ಗತಾು ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ
ಲ್ಗತಾು ದ ಯಾವುದಕಾಾ ದರೂ ಶಾಶ್ವ ತವಾಗಿ ಅೊಂಟ್ಟಕೊೊಂಡಿರುವ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯ ಮೇಲೆ
ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಸೃಜಿತವಾದ ಹಕುಾ ಗಳನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ;
(28) “ಬಡಾವಣೆ” ಎೊಂದರೆ ಒಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ ನಿಗಮಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಗಮಿತವಾಗಿರದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ
ಕೂಟವು ರಚಿಸದ ಬಡಾವಣೆ;
(29) “ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ” ಎೊಂದರೆ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ
ರಚಿತವಾದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟಿ ಣ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ, ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ನಗರ
ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ, ಪಟಿ ಣ್ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ, ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಮತ್ತು
ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ;
(30)

ʻʻಮಾರುಕಟ್ಟೆ ʼʼಯು

ಜಾನ್ನವ್ಯರು

ಅಥವ್ಯ

ಕೊಳೆತ್ತಹೀಗಬಹುದಾದ ಸವ ರೂಪ್ವುಳು ಆಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ವಸುಿ ಗಳ

ಮೂಲಕಾು ಗಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು ಸೇರದಂತೆ
ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಮಾೆಂಸ,

ಮೀನ್ನ,

ಹಣ್ಣು ,

ತರಕಾರ,

ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಸಮೂಹ ಅಥವ್ಯ ಉಗಾರ ಣಗಳು ಅಥವ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರುವ

ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸಿದ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರವ್ಯನಗಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನಿೆಂದ

ಕರೆಯಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳವನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(31) “ಮಧಾ ೆಂತರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಾಕ ಯೊೀಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಐದ್ದ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಕ ಯೊೀಜನೆ;
(32) “ಚಿೀಟಿ ರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಚಿೀಟಿ ರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾ ಳವನ್ನು
ಪ್ರ ವೇಶಸಲ್ಕ ಚಿೀಟಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತಾ ವಿಲಿ ದ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(33) “ಉಪ್ದರ ವ” ಎೆಂದರೆ ದೃರ್ಷೆ , ವ್ಯಸನೆ ಅಥವ್ಯ ಶರ ವಣ ಇೆಂದಿರ ಯಕೆು
ಕಿರುಕುಳ

ಅಥವ್ಯ

ಅಪ್ಚಾರ,

ವಿಶಾರ ೆಂತ

ಅಪಾಯಕಾರಯಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾ

ಅಥವ್ಯ

ನಿದ್ು ಗೆ

ಗಾಯ ಅಥವ್ಯ ಜಿೀವನಕೆು

ತೆಂದರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಜಿೀವನಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಆಸಿಿ ಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡ್ಬಹುದಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಾ , ಲೀಪ್, ಸಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ವಸುಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(34) “ಅಧಿಭೀಗದಾರ” ಎೆಂದರೆ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಸುವ ಅಥವ್ಯ ಪಾವತಸಬಹುದಾದ ಸಾ ಳ
ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ

ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ

ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು

ಪಾವತಸುವ ಅಥವ್ಯ ಪಾವತಸಲ್ಕ ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಅದಿಭೀಗದಾರನಾಗಿ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ
ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯನ್ನು

ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಬಾಡಿಗೆ

ಮುಕಿ ಗೇಣಿದಾರ, ಪ್ರವ್ಯನಗಿದಾರ ಯಾವುದೇ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಬಳಕೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕಾು ಗಿ
ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಹಾನಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;

ತ್ತೆಂಬಲ್ಕ ಪಾವತಸುವುದಕೆು

ಹಣೆಗಾರನಾದ ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಇವರನ್ನು

(35)
ಮೊತಿ ವನ್ನು

“ಮಾಲಿೀಕ” ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭೀಗಾ

ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಯ

ಸಿವ ೀಕರಸುವ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೀಕರಸಲ್ಕ ಅಹಾನಾದ, ಆತನ ಸವ ೆಂತ ಖಾತೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವೊಬಬ ಇತರ

ವಾ ಕಿಿ ಗಾಗಿ ಮಧಾ ವತಾ, ನಾಾ ಸಧಾರ, ಪೀಷಕ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೀಕೃತದಾರನಾಗಿ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ಭಾಗವನ್ನು

ಭೀಗಾ ದಾರ ಅಥವ್ಯ ಗೇಣಿದಾರನಿಗೆ ಭೀಗಾ

ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿದಲಿಿ ಭೀಗಾ

ಹಾಗೆ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ್ದು ಭೀಗಾ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಿವ ೀಕರಸಲ್ಕ ಅಹಾನಾದ ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ;
(36) “ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ” ಎೊಂದರೆ ಕಳೆದ ಹಿೊಂದಿನ ಜ್ನಗಣ್ತ್ರಯಲಿಿ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊೊಂಡು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ
ಅೊಂಕ್ತಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುವ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ;
(37) “ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷ” ಎೆಂದರೆ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ತ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1951ರ (1951ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 43)
29ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ಒೆಂದ್ದ ರಾಜಕಿೀಯಪ್ಕ್ಷ;
(38) “ಮತಗಟ್ಟೆ ಗಳು” ಎೆಂದರೆ ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿೆ ಯಲಿಿ

ಮತಹಾಕಲ್ಕ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಿಸುವುದಕೆು

ರಾಜಾ

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗವು ರಚಿಸಿರುವ ಕೆಂದರ ಗಳು;
(39) “ನಿಯಮಸಲಾದ್ದದ್ದ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಯಮಸಲಾದ್ದದ್ದ;
(40) “ಪ್ರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ” ಎೆಂದರೆ ಒೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ
ಮಾಡ್ಲ್ಕ ರಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗವು ನೇಮಸಿದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರ;
(41) “ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆ” ಎೆಂದರೆ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯು
ವಿಧಿಸುವ ತೆರಗೆ;
(42)”ನಿವ್ಯಸಿ

ಕಲಾಾ ಣ

ಸಂಘ”

ಎೆಂದರೆ

ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ

ಕಾನೂನಿನ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ನಿವ್ಯಸಿಗಳ ಸವ ಯಂ ಸಂಸ್ಥಾ ;
(43) “ವಿನಿಯಮ” ಎೊಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರೂಪ್ಸಲಾದ ವಿನಿಯಮ.
(44) “ಕಸ” ಎೊಂದರೆ ಧೂಳು, ಬೂದಿ, ಒಡೆದ ಿಟ್ಟಿ ಗೆಗಳು, ಗಾರೆ, ಒಡೆದ ಗಾಜು, ಉದಾಯ ನ ಅಥವಾ ಲಾಯದ
ಕಸ ಅಥವಾ ದುವಾಾಸನೆ ವಸುು ಅಥವಾ ರಚುು ಆಗಿರದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಕಸ;
(45) ”ನಿಯಮಗಳು” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು;
(46) “ಅನ್ನಸೂಚಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದೆಂದಿಗೆ ಲಗರ್ತಿ ದ ಅನ್ನಸೂಚಿ;
(47) “ಬಿೀದಿ ಪಂಕ್ತುೀಕರಣ್” ಎೊಂದರೆ ಪಕಾ ದ ಭೂಮಿಯಿೊಂದ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು

ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಒೊಂದು ರೇಖ್ಯ;
(48) “ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ” ಎೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 341ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಆ ಜಾತಗಳು, ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳು, ಕುಲಗಳು ಅಥವ್ಯ ಕುಲಗಳೊಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಗುೆಂಪುಗಳು
ಅಥವ್ಯ ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳು;
(49) ”ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡ್ಕಟುೆ ” ಎೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 342ನೇ ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಆ ಜಾತಗಳು, ಕುಲಗಳು ಅಥವ್ಯ ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಬುಡ್ಕಟುೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಥವ್ಯ
ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳ

ಒಳಗಿನ

ಭಾಗಗಳು

ಅಥವ್ಯ

ಕುಲಗಳೊಳಗಿನ

ಬುಡ್ಕಟುೆ

ಸಮುದಾಯಗಳು

ಅಥವ್ಯ

ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳು;
(50)

“ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪು” ಎೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಮಾನಾ

ತೆಂದರೆಗಳನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಒಗೂೂ ಡಿದ

ಒೆಂದೇ ರೀತಯ ವಗಾದಿೆಂದ ಬಂದ ಇಪ್ಪ ತಿ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಜನರ ಗುೆಂಪು;
(51) ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಋಣದ ಕರ ಮಾನ್ನಗತ ಮರುಪಾವತ ಅಥವ್ಯ ಪಾಳುಬಿದು

ಆಸಿಿ ಯ

ಸಾ ಳೆಂತರಕಾು ಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕವ್ಯಗಿ ಎತಿ ಲಾದ ಹಣದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಒೆಂದ್ದ ನಿಧಿ;
(52) “ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ದದ್ದ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸಿದ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು;
(53) “ಕೊಳಗೇರ ಹಂತದ ಒಕೂಾ ಟ” ಎೆಂದರೆ ನಗರ ಕೊಳಗೇರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ನಿವ್ಯಸಿಗಳು ರಚಿಸಿದ
ಇಪ್ಪ ತಿ ಕ್ಕು ಹೆಚಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪುಗಳ ಸಂಘ;
(54) “ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ” ಎೊಂದರೆ ಪೌರ ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಬೇಪಾಡಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಗರ ಹಣೆ,
ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸಾ ರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ಎೊಂದಥಾ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ;

(55) ʻʻಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತʼʼ ಎೆಂದರೆ 80ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತ;
(56) “ರಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗ” ಎೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 243ಕೆ ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ
ರಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗ;
(57) “ಬಿೀದಿ” ಎೆಂದರೆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಬಿೀದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರು ಹಾದಿ ಅಥವ್ಯ
ಪ್ರ ವೇಶಕಾು ಗಿ

ಹಕು ನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವ

ಅಥವ್ಯ

ಚಲಿಸಿದ

ಮತ್ತಿ

ಇಪ್ಪ ತ್ತಿ

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯವರೆಗೆ

ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿ ದ್ ಪ್ರ ವೇಶಸಿ ಹೆಂದಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆದಾು ರ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಿರುದಾರ, ಸೇತ್ತವೆ, ರಸ್ಥಿ ,
ನೇರದಾರ, ಕಾಲ್ಕ ಹಾದಿ, ಒಳದಾರ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪ್ಥ ಅಥವ್ಯ ಮಾಗಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದ್ ಹಾಗೂ
ಯಾವುದೇ ಜಿೀವಿಯಲಿಿ ನ ಕಾಲ್ಕದಾರ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಗಣೆ ದಾರಗಳನ್ನು ಸದರ ಪ್ರಭಾಷೆಯು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(58) “ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾ ಳಕೆು ಪ್ರ ವೇಶಸಲ್ಕ
ಚಿೀಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ;
(59) “ಉದಯ ಮಗಳ ಕೊಳಚೆ ನಿೀರು” ಎೊಂದರೆ, ಉದಯ ಮದ ಆವರಣ್ದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಉದಯ ಮ ಅಥವಾ
ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವಾಗ ಸಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಉತಿ ತ್ರು ಯಾದ, ತೇಲಾಡುತ್ರು ರುವ ವಸುು ವಿನ
ಕಣ್ಗಳಿೊಂದ ಕೂಡಿದ ಅಥವಾ ಕೂಡಿರದ ಯಾವುದೇ ದರ ವ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ, ಆ ಆವರಣ್ದಲಿಿ

ಯಾವುದೇ ಉದಯ ಮದ ಆವರಣ್ಕೆಾ

ಯಾವುದೇ ಉದಯ ಮ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವಾಗ ಹಾಗೆ

ಉತಿ ತ್ರು ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ದರ ವ, ಆದರೆ ಅದರಲಿಿ ಊರಿನ ರಚುು ಒಳಗಳುು ವುದಿಲ್ಿ ;
(60) “ವಾಣಿಜ್ಯ

ಆವರಣ್ಗಳು” ಎೊಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸಲು

ಬಳಸಲಾದ ಅಥವಾ ಉದೆು ೀಶಿಸದ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್;
(61) “ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಸ” ಎೊಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಸ;
(62) “ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿ” ಎೆಂದರೆ ಕನಾಾಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿ;
(63) “ಖಾಲಿ ಭೂಮಿ” ಎೊಂದರೆ ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ನಿಮಿಾಸರದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕಟಿ ಡಕೆಾ ಸೇರಿರುವ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗಳುು ವುದಿಲ್ಿ ;
(64) “ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತ” ಎೆಂದರೆ 82ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿದ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತ;
(65) “ವ್ಯರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದಕೆು ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಾ
ಸಮತಯು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆ;
(66) “ವ್ಯರ್ಾ ಸಭಾ” ಎೆಂದರೆ 86 ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವ್ಯರ್ಾ ಸಭಾ;
(67) “ವ್ಯಡುಾಗಳು” ಎೆಂದರೆ 7ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ರಾಜಾ

ಸಕಾಾರವು ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯಗಳೊಳಗಿನ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು;
(68) ”ವಲಯ ಆಯುಕಿ ” ಎೆಂದರೆ 72ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ;
(69) “ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯಗಳು” ಎೆಂದರೆ 12ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಗುರುತಸಿದ
ಪಾಲಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು;
ಅಧಾಯ ಯ-II
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
3. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಮುೆಂದಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಇರತಕು ದ್ದು ,(ಎ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ)
(ಬಿ) ಮೇಯರ
(ಸಿ) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ
(ಡಿ) ವಲಯ ಆಯುಕಿ
(ಇ) ವಲಯ ಸಮತಗಳು
(ಎಫ್) ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಗಳು
(ಜಿ) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗಳು
(ಹೆಚ್) ಪರ ದೇಶ್ ಸಭಾಗಳು

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಈ

ಅಧಾಯ ಯ- III
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ
4. ಬೃಹತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ
ತರುವಾಯ ಆದಷ್ಟಿ

ಬೇಗನೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎೆಂಬ ಹೆಸರನ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ತತವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
(2) ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ್ರು ಈ ಮುೆಂದಿನವುಗಳ ಕುರತ್ತ ಆಡ್ಳಿತ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ,(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರನ ಸಮಂಜಸ ಸ್ಥಮೀಪ್ಾ ದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜನ ಸಂಖ್ಯಾ ;
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜನಸ್ಥೆಂದರ ತೆ;
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಸಾ ಳಿಯ ಆಡ್ಳಿತ ಮೂಲಕ ಉತಪ ತಿ ಯಾಗುವ ಕಂದಾಯ;
(ಡಿ) ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ಕೃರ್ಷಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ ನ ಉದಾ ೀಗದ ಶೇಕಡ್ವ್ಯರು;
(ಇ) ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಪಾರ ಮುಖಾ ತೆ;
(ಎಫ್) ವಿಶೇಷ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆ, ವಾಯ ಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ; ಮತ್ತು
(ಜಿ) ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಪ್ರಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಅೆಂಶಗಳು.
- ಸಕಾಾರ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಅಥವ್ಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗಿನಿೆಂದ ಹರಗಿಡ್ಲಾದ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದ್ದ.
(3) ಅೊಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು :(ಎ) ಕರಡು ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ತೆಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು
ಆಹಾವ ನಿಸಿ, ಅದರೆಂದ ಭಾದಿತರಾಗಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಸಕಾಾರ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಅದರ
ಕರಡ್ನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ ಹರತ್ತ; ಹಾಗೂ
(ಬಿ) (ಎ) ಖಂಡ್ದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅದರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು

ವಾ ಕಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಹರತ್ತ,
- ಅೆಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲಿಿ

ಉಪಬಂಧಿಸರುವುದನ್ನು ಳಿದು ದಡಡ ನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಿೊಂದ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸದಾಗ,(i) ಅೊಂಥ ಪರ ದೇಶ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಹಕುಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಕಾಾರದಲಿಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕಾ ದುು ;
ಮತ್ತು
(ii) ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸದ ತರುವಾಯ, ಪಾಲಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ
ಇತರ ಸವ ತ್ರು ನ ಎಷ್ಟಿ
ನಿಹಿತಗಳು ಬೇಕು

ಭಾಗವು, ಅೊಂಥ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ದ ನಿವಾಸಗಳ ಪರ ಯೀಜ್ನಕಾಾ ಗಿ ಸಕಾಾರದಲಿಿ

ಮತ್ತು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆ

ಮತ್ತು

ಸಕಾಾರದ

ನಡುವೆ

ಹೇಗೆ

ವಿರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎೊಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾರಿಸತಕಾ ದುು .
(5)

ಸಿ ಳಿೀಯ

ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು

ದಡಡ

ನಗರ

ಪರ ದೇಶ್ದಳಗೆ

ಸೇರಿಸದಾಗ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ದಡಡ ನಗರ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾದ, ಹರಡಿಸಲಾದ, ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಪರ ದತು ವಾದ ಎಲ್ಿ ತೆರಿಗೆಗಳು,
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು, ಆದೇಶ್ಗಳು, ನಿದೇಾಶ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು, ದಡಡ
ನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಳಗೆ ಅೊಂಥ ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು ಸೇರಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಸದರಿ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ದುು .
(6) ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಾಶವ ತ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತ ಸ್ಥಮಾನಾ ಮೊಹರನ್ನು ಹೆಂದಿರುವ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟೆ

ಆಸಿಿ ಯನ್ನು

ಆಜಿಾಸುವ, ದಾನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತಿ

ವಿಲೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ

ಹೆಂದ್ದವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರನ ಒೆಂದ್ದ ನಿಗದಿತ ನಿಕಾಯವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಸದರ ಹೆಸರನಿೆಂದ ದಾವೆ
ಹೂಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ದಾವೆಗೆ ಗುರಯಾಗತಕು ದ್ದು .
5.್ ಗಡಿ್ ಗುರುತು್ ಕಲ್ಲು ಗಳನ್ನು ್ ನಿಲಿು ಸುವುದು್ ಮತುತ ್ ಅವುಗಳ್ ನಿರ್ಾಹಣೆ.- ತನು
ಒಳಪಟ್ಟಿ ರುವ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ನಗರದ ಪರಿಮಿತ್ರಗಳನ್ನು
ಪರಿಮಿತ್ರಗಳನ್ನು

ವಿವರಿಸ, ರೆವಿನೂಯ

ಅಧಿಕಾರಕೆಾ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ವಯ ತಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ

ಜಿಲೆಿ ಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲಾಿ ಧಿಕಾರಿಯು

ಅನ್ನಮೀದಿಸತಕಾ ೊಂಥ ವಣ್ಾನೆಯ ದೃಢವಾದ ಗಡಿ ಗುರುತ್ತ ಕಲುಿ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ತನು ಸವ ೊಂತ

ಖ್ಚಿಾನಲಿಿ ನಿಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ತರುವಾಯ ಅವುಗಳನ್ನು

ತನು

ಸವ ೊಂತ ಖ್ಚಿಾನಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಯ ವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
6. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ.-ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ವಿಸಜಿಾಸದ ಹರತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ
ಸಭೆಯು ನೇಮಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಐದ್ದ ವಷಾದವರೆಗೆ ಮುೆಂದ್ದವರೆಯತಕು ದ್ದು .
7. ವಾರ್ಡುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.-

(1)

ಕೌನಿೆ ಲರಗಳ

ಚುನಾವಣೆ

ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕವ್ಯಗುವುಷೆ ರ ಮಟಿೆ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನಲಿಿ ಎಲಾಿ ಕಡೆಯು
ಸಮಾನವ್ಯಗಿರುವಂತೆ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವ್ಯಡುಾಗಳಿಗಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(ಎ) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಾಡಾನ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಕಾಯಾಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ

ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಬೊಂಗಳೂರಿನ್ನದು ಕೂಾ

ಒೊಂದೇ ಆಗಿರತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರ ಚುರ್ನವಣಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗೇ ವ್ಯರ್ಾಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸತಕಾ ದುು
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಾಗಳು ಇತರ ಚುರ್ನವಣಾ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
ವಿರ್ರಣೆ:- ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ನಗರದ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಎೊಂದರೆ, ಪರ ಕಟ್ಟಸದ ಹಿೊಂದಿನ ಜ್ನಗಣ್ತ್ರಯ
ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಕಟ್ಟಸದ ಸಮಂಜ್ಸ ಅೊಂಕ್ತಅೊಂಶ್.
(2)ಸಕಾಾರವು ವ್ಯರ್ಾಗಳ ಕೆಷ ೀತರ

ವಿೊಂಗಡನೆ ವಿಧಾನ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾಾರಕೆಾ

ಶಿಫಾರಸುು

ಮಾಡಲು

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನು ಳಗೊಂಡ ಗಡಿ ಗುರುತ್ರಸುವಿಕೆ ಆಯೀಗವನ್ನು ರಚಿಸತಕಾ ದುು :
(3) ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,(ಎ)ಚುನಾವಣೆಗಳ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಡುಾಗಳನ್ನು
ಕಡಿಮೆಯಿರದಂತೆ ಆದರೆ ಎರಡು ನೂರಾ ಐವತ್ತು

ಎರಡು ನೂರಾ

ಇಪಿ ತೆು ೈದಕ್ತಾ ೊಂತ

ವ್ಯರ್ಾಗಳಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಿು ರದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ

ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ;
(ಬಿ) ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡಿಾನ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯನ್ನು ;
(ಸಿ) ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶಷೆ

ಜಾತಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶಷೆ

ಪಂಗಡ್ದವರಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಗಳ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯು, ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾ ನಗಳ ಒಟುೆ
ಒಟುೆ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಶಷೆ

ಜಾತ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶಷೆ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿಿ ನಗರದ

ಪಂಗಡ್ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಇರುವ

ಪ್ರ ಮಾಣಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಮಟಿೆ ಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದನ್ನು ,
- ನಿಧಾರಸತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಗಳ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು , (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರಶಷೆ ಜಾತ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶಷೆ ವಗಾದವರಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಈ
ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಡಿಯಲಿಿ

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ

ವಗಾದವರಗಾಗಿ

ಮೀಸಲಿರಸಿದ

ಒಟುೆ

ಸ್ಥಾ ನಗಳ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯು

ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನ ಒಟುೆ ಸ್ಥಾ ನಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮೂರನೇ ಒೆಂದರಷೆ ನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನಿಧಾರಸತಕು ದ್ದು .
(4) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿೊಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಪರ ವಗಾಕಾಾ ಗಿ ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ ಸೀಟುಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನೇರವಾಗಿ ಚುರ್ನವಣೆಯ
ಮೂಲ್ಕ ರ್ತ್ರಾಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ ನ್ನು

ಮಿೀರದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಿೀಸಲಿರಿಸತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, (3) ಮತ್ತು (4)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿಿ ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು

ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ

ವಾಡ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಸರದಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(5) ಆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥವಾತರ ಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಹರತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯ ತರುವ್ಯಯ
ಮೀಸಲಾತಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡುವಂತಲಿ

ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು

ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
8. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಮೊಂದಿನವರನ್ನು ಒಳಗಳು ತಕಾ ದುು ,(ಎ) 7ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (3)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಾ ರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .

ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ

(ಬಿ) ಸಕಾಾರವು, ನಗರದ ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಸದಸಾ ರುಗಳನ್ನು

ನಾಮ ನಿದೇಾಶಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ

ನಾಮ ನಿದೇಾಶತ ಸದಸಾ ರು ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳ ಶೇಕಡಾ ಹತು ರಷೆ ನ್ನು ಮೀರತಕು ದು ಲಿ .(i) ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾ , ಪ್ಟೆ ಣ ಯೊೀಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಶಕ್ಷಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ
ವಿಶೇಷ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು ಹೆಂದಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು:
ಪ್ರಂತ್ತ, (ಬಿ) ಖಂಡ್ದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಗಳಲಿಿ

ಮತದಾನದ ಹಕು ನ್ನು

ಹೆಂದಿತಕು ದು ಲಿ .
(ಸ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ದೇಶ್ದಳಗಿನ ಚುರ್ನವಣಾ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳ ಸಂಸದರಾದ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ
ಮತದಾರರಾಗಿ ನೊಂದಣಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಪರಿಷತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರು.
(ಡಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗಿನ ಕೆಿ ೀತರ ಗಳ ರಾಜಾ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸಾ ರನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ

ಮತದಾರರಾಗಿ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದ ವಿಧಾನಪ್ರಷತಿ ನ ಸದಸಾ ರನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕು ದ್ದು :
(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು (ಎ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರಗಳಿಗೆ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ,
-ಮಿೀಸಲಿರಿಸತಕಾ ದುು .
ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ್ದವರಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಗಳ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯು, ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾ ನಗಳ ಒಟುೆ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿಿ ನಗರದ

ಒಟುೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ್ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಇರುವ
ಪ್ರ ಮಾಣಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಮಟಿೆ ಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿೀಟುಗಳ ಒಟುೆ
ಮೂರನೇ ಒೆಂದರಷೆ ನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಸದಸಾ ರನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಹತಿ ರತಿ ರ

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗಾಗಿ

ಮೀಸಲಿರಸತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ ಈ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಸಿೀಟುಗಳ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯು, (3)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳಿಗೆ
ಮೀಸಲಿರಸಿದಂತೆ ಇರತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಈ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿಗೆ ವಗಾಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ

ಸಿೀಟುಗಳ ಒಟುೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮೂರನೇ ಒೆಂದರಷೆ ನ್ನು ಮೀರತಕು ದು ಲಿ .
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಡಿಯಲಿಿ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಶೇಕಡಾ 80 ನ್ನು

ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ ಸೀಟುಗಳಲಿಿ , ಅೊಂತಹ ಸೀಟುಗಳ ಒಟುಿ

‘ಎ’ ಪರ ವಗಾದಡಿಯಲಿಿ ಬರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಿರಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಉಳಿದ

ಸೀಟುಗಳ ಶೇಕಡಾ 20ರಷಿ ನ್ನು ‘ಬಿ’ ಪರ ವಗಾದಡಿಯಲಿಿ ಮಿೀಸಲಿರಿಸತಕಾ ದುು .
ಅಲ್ಿ ದೆ ಪರಂತ್ತ, ‘ಎ’ ಪರ ವಗಾದಡಿಯಲಿಿ
ಪರ ವಗಾಕೆಾ

ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ

ಸೀಟುಗಳನ್ನು

ಬರುವ ಯಾವೊಬಬ

ಕೂಡ

‘ಬಿ’

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಲ್ರ್ಯ ವಾಗದಿದು ಲಿಿ , ಆ

ಪರ ವಗಾದಡಿಯಲಿಿ

ಬರುವ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿೊಂದ

ರ್ತ್ರಾಮಾಡತಕಾ ದುು . ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ವಿಪಯಾಯವಾಗತಕಾ ದುು .
(4) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಗಾಕಾು ಗಿ
ಮೀಸಲಿರಸಿದ

ಸಿೀಟುಗಳ

ಶೇಕಡಾ

ಐವತಿ ರಷೆ ನ್ನು

ಮೀರದಿರುವಂತಲಿ

ಹಾಗೂ

ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ನೇರ

ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಿಲಿ ದಿರುವ ಸಿೀಟುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಸತಕು ದ್ದು .
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು

ನಗರದ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಾಡ್ಾ ಗಳಿಗೆ

ಸರದಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(5) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳನ್ನು

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ

ರೀತಯಲಿಿ ಚುನಾಯಿಸತಕು ದ್ದು .
(6) (2), (3) ಮತ್ತಿ (4)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ ಇರುವುದಾವುದೂ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಬುಡ್ಕಟುೆ ಗಳು, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳು ಅಥವ್ಯ ಮಹಿಳ ಸದಸಾ ರು ಮೀಸಲಿಲಿ ದ ಸಿೀಟುಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ
ಸಪ ಧಿಾಸುವುದರೆಂದ ನಿಬಾೆಂಧಿಸತಕು ದು ಲಿ .

(7) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ
ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳನ್ನು

ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಒಟಾಿ ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ

ಚುರ್ನಯಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಿರುವಾಗ ಚುರ್ನಯಿತರಾಗಿದು ಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಧನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲಿಿ ಯುಕು ವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
9.್ ಕೌನಿಿ ಲರ್ಗಳು್ ಸ್ವ ೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುರ್್ ನಿಷ್ಠೆ ಯ್ ಪ್ರ ಮಾಣರ್ಚನ.- (1) 1969ರ ಪರ ಮಾಣ್ ವಚನ
ಅಧಿನಿಯಮ

(1969ರ

ಕೊಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿರುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ
ಸಭೆಯಲಿಿ ಸಂವಿಧಾನಕೆಾ ತನು

44)ರಲಿಿ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ತನು

ಏನೇ

ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ,

ಸಾಿ ನದಲಿಿ ಆಸೀನರ್ನಗುವುದಕೆಾ

ನಿಷೆೆ ಯ ಪರ ಮಾಣ್ವಚನವನ್ನು

ಅಥವಾ ಪರ ತ್ರಜಾಾ

ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ

ಮದಲು ಪಾಲಿಕೆಯ

ವಚನವನ್ನು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಸವ ೀಕರಿಸತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ“I.ಎ.ಬಿ., ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿನ ರ್ನನ್ನ ಈ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದುು , ಭಾರತ
ಸಂವಿಧಾನಕೆಾ ನಿಜ್ವಾದ ಶ್ರ ದೆಿ ಮತ್ತು ನಿಷೆೆ ಯನ್ನು
ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುತೆು ೀನೆೊಂದು ಮತ್ತು ರ್ನನ್ನ ಈಗ ಕೈಗಳು ಲಿರುವ

ನಿಷ್ಠೆ ಪೂವಾಕವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸುತೆು ೀನೆೊಂದು ರ್ಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಪರ ಮಾಣ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ /

ಶ್ರ ದಾಿ ಪೂವಾಕವಾಗಿ ಪರ ತ್ರಜ್ಞಾ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ”.
(2)

ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದ,

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ತನು

ಪದಾವಧಿಯು

ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಮೂರು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ತರುವಾಯ ನಡೆಯುವ ಮದಲ್ ಮೂರು
ಸಭೆಗಳ ಪೈಕ್ತ ಒೊಂದರಲಿಿ , ಇವುಗಳಲಿಿ
ಹೇಳಲಾದ ಪರ ಮಾಣ್ವಚನವನ್ನು
ಪದವನ್ನು

ಧಾರಣ್

ಯಾವುದು ತರುವಾಯದು ೀ ಅದರಲಿಿ

ಅಥವಾ ಪರ ತ್ರಜಾಾ

ಮಾಡುವುದು

ವಚನವನ್ನು

ನಿೊಂತ್ತಹೀಗತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

ಸವ ೀಕರಿಸಲು ತಪ್ಿ ದರೆ, ಅವನ್ನ ತನು
ಆತನ

ಸಾಿ ನವು

ತೆರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
(3)

ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ

ಪರ ಮಾಣ್ವಚನವನ್ನು

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದ

ಅಥವಾ ಪರ ತ್ರಜಾಾ

ಯಾರೇ

ವಚನವನ್ನು

ವಯ ಕ್ತು ಯು

(1)ನೇ

ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

ಹೇಳಲಾದ

ಸವ ೀಕರಿಸದ ಹರತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಲಿಿ ತನು

ಸಾಿ ನದಲಿಿ ಆಸೀನರ್ನಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(4) (3)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಕೌನಿು ಲ್ರಾು ಗಿ ಪರ ಮಾಣ್ವಚನವನ್ನು
ಪರ ತ್ರಜಾಾ

ವಚನವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಸವ ೀಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸದಸಯ ರು, ಮೇಯರ್ ಆಗಿ, ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ, ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕಾಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಲು ಹಕುಾ ಳು ವರಾಗಿರಕಾ ದು ಲ್ಿ .
10.್ ಆಸ್ತ ಗಳ್ ಘೀಷಣೆ,್ ಇತ್ಯೆ ದಿ.- (1) 8ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣ್ದ (ಎ) ಖಂಡದಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸದ ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ಕೌನಿು ಲ್ರನ್ನ, ತನು

ಪದಾವಧಿಯು ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ ತರುವಾಯ ಒೊಂದು ತ್ರೊಂಗಳಿಗೆ

ಮಿೀರದಂತೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯದ ಪರ ತ್ರ ವಷಾದ ಅದೇ ತ್ರೊಂಗಳಲಿಿ , ತಾನ್ನ ಮತ್ತು ತನು

ಕುಟುೊಂಬದ ಯಾರೇ

ಸದಸಯ ನ್ನ

ಅವರಲಿಿ

ಒಡೆತನ

ಹೊಂದಿರುವ

ಎಲಾಿ

ಆಸು ಗಳ

ಘೀಷಣೆಯನ್ನು

ಮೇಯರ್

ದಾಖ್ಲು

ಮಾಡತಕಾ ದುು . ಅೊಂಥ ಘೀಷಣೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
11.

ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ

ಪದಾವಧಿ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಿ

ಉಪಬಂಧಿಸದುದನ್ನು ಳಿದು,

ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳ ಪದಾವಧಿಯು ಐದು ವಷಾಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(i) ಸಾಮಾನಯ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ನೇರವಾಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರಾದವರಿಗೆ ಐದು ವಷಾಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು ;
(ii)

8ನೇ

ಪರ ಕರಣ್ದ

(1)ನೇ

ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದ

(ಬಿ)

ಖಂಡದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸಕಾಾರದಿೊಂದ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸಕಾಾರದ ಇಚೆು ಗಳಪಟುಿ ಐದು ವಷಾಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(2) ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳ ಪ್ದಾವಧಿಯು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ
ಪಾರ ರಂರ್ವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದೇ ಆಕಸಮ ಕ ಸಾೊಂದರ್ಭಾಕ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನವು ಉೊಂಟಾದಲಿಿ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ

ಬೇಗನೆ ಅದಕೆಾ

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಚುರ್ನಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅದನ್ನು ರ್ತ್ರಾಮಾಡತಕಾ ದುು . ಹಾಗೆ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಆತನ್ನ
ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದು ರೆ ಖಾಲಿಸಾಿ ನವು ಉೊಂಟಾಗದಿರುವವರೆಗೆ ಆ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹೊಂದತಕಾ ದುು .
ಪರಂತ್ತ, ಕೌನಿು ಲ್ರ್ಗಳ ಪದಾವಧಿಯು ಮಕಾು ಯವಾಗುವುದಕೆಾ ರ್ನಲುಾ ತ್ರೊಂಗಳೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನವು
ಉೊಂಟಾದಲಿಿ ಖಾಲಿಸಾಿ ನವನ್ನು ರ್ತ್ರಾಮಾಡಲು ಚುರ್ನವಣೆ ನಡೆಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
12. ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಣೆ.- (1) ಸಕಾಾರವು ಪಾಲಿಕೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಅದರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ವಲಯಗಳಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು .

(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು “ವಲಯ ಗಡಿಗುರುತ್ತ ಆಯೊೀಗ” ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸತಕು ದ್ದು ,
ಸಕಾಾರ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ ಶ್ರ ೀಷೆ

ಸದಸಾ ರು ಅೆಂಥ ಉಲೆಿ ೀಖಾೆಂಶಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ವಲಯಗಳ

ಗಡಿಗುರುತಸುವಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು ಶಫಾರಸುೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.
(3)

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸಕಾಾರ

ರಾಜಾ

ಪ್ತರ ದಲಿಿ

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದಕ್ಕು ಮೊದಲ್ಕ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಅೆಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರಡು ಪ್ರ ತಯನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು , ಅೆಂಥ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು
ಪ್ಡೆಯತಕು ದ್ದು .
(4) ಪಾಲಿಕೆಯು ಸೃಜಿಸಿದ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಹದಿನೈದನ್ನು ಮೀರತಕು ದು ಲಿ .
ಅಧಾಯ ಯ IV
ಚುನಾವಣೆಗಳು
13. ಪ್ರಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ.- (1) ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಯಗೊಳಿಸುವುದಕೆು
ಮೊದಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಿಸಜಾನೆಗೊೆಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸ್ಥವಾತರ ಕ

ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸತಕು ದ್ದು .
(2)

ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳ

ಚುನಾವಣೆಯ

ಮೇಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ

ಮತ್ತಿ

ನಡೆಸುವುದ್ದ

ರಾಜಾ

ಚುನಾವಣಾ

ಆಯೊೀಗದಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ರಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗವು ನೇಮಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯು ಅೆಂಥ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ
ವ್ಯಡಿಾನ ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ರಾಜಾ

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗವು ಸಕಾಾರದೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಅೆಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ

ದಿನಾೆಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
14. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮತ್ತಿ ರಾಜಾ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊೀಗದ ಮೇಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ, ನಿದೇಾಶನ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಂತರ ಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ವ್ಯಡಿಾಗಾಗಿ

ಪ್ರಷು ರಸತಕು ದ್ದು ,

ಮತದಾರರ

ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ,

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಮಾಪ್ಾಡಿಸತಕು ದ್ದು ,

ಇೆಂದಿೀಕರಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಾಡಿಾಗೆ ಒಬಬ ನೇ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ನನ್ನು

ಚುರ್ನಯಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಚುರ್ನವಣೆಯು

ರಹಸಯ ಮತದಾನದಾು ಗಿರತಕಾ ದುು .
(3) ರಾಜ್ಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು ಸದಿ ಪಡಿಸರುವಂತೆ ವಾಡ್ಾ ನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ ಹೆಸರನ್ನು
ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಆ ವಾಡ್ಾ ನ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಮತದಾನದ ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
15. ಮತದಾರ ನೀೆಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ.- (1) ಮತದಾರ ನೆಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಯು ಪಾಲಿಕೆಯ
ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡುಾಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ನವಿೀಕರಸತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ

ಆತನ್ನ

ರಾಜಾ

ಚುನಾವಣಾ

ಆಯೊೀಗವು

ಸಕಾಾರದೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಹೆಸರಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನಾಮ ನಿದೇಾಶಸಿದ ಸಕಾಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಾ ಳಿೀಯ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಚುರ್ನವಣಾ ನೀೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ನಿಬಾೊಂಧಕೆಾ
ವಾಡ್ಾಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ಒಳಪಟುಿ

ಸದು ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷಾ ರಿಸಲು ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಿ ಉದಯ ೀಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಉದಯ ೀಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
ನಿಯೀಜಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು, ಚುರ್ನವಣಾ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನು

ನೆರವೇರಿಸಲು ನೆರವು ನಿೀಡಲು ಒಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಸಹಾಯಕ್ತ ಚುರ್ನವಣಾ ನೊಂದಣಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಗತ್ತು ಪಡಿಸಬಹುದು.
(4) ಪರ ತ್ರಯಬಬ ಸಹಾಯಕ ಚುರ್ನವಣಾ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಚುರ್ನವಣಾ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ನಿಯಂತರ ಣ್ಕೊಾ ಳಪಟುಿ , ಚುರ್ನವಣಾ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು
ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
16.್ ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ್ ಒದಗಿಸುವುದು.- ಜಿಲಾಿ
ಆಯೀಗದ ಪೂವಾಾನ್ನಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ತನು

ಚುರ್ನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯ ಪರ ದೇಶ್ದಳಗಿನ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ವಾಡಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮತಗಟಿ ಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸತಕಾ ದುು , ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ , ಹಾಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮತಗಟಿ ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ

ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸರುವ ಮತಗಟಿ ಪರ ದೇಶ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಗುೊಂಪನ್ನು ತ್ೀರಿಸುವ ಒೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು
ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
17.್ ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ್ ಮತಗಟ್ಟಿ ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ್ ನೇಮಿಸುವುದು.- (1) ರಾಜ್ಯ
ಆಯೀಗವು ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಮತಗಟಿ ಗೆ ಒಬಬ ರು ಮತಗಟಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಚುರ್ನವಣಾ

ಮತ್ತು ತಾನ್ನ ಅವಶ್ಯ ವೆೊಂದು

ಭಾವಿಸುವ ಅೊಂಥ ಮತದಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಮತ ಗಟಿ ಯಿೊಂದ ಮತದಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಗೈರುಹಾಜ್ರಾದಲಿಿ , ಮತಗಟಿ
ಚುರ್ನವಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ

ಅಥವಾ

ಅದರ ಪರವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಾಗಿ ನಿಯೀಜ್ನೆಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡಿಸ,

ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ

ಹಾಜ್ರಿರುವ

ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ,

ಹಿೊಂದಿನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಯಲಿಿ , ಮತದಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದಕಾ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಚುರ್ನವಣಾ
ಆಯೀಗಕೆಾ ತ್ರಳಿಸಬಹುದು.
(2) ಮತದಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಮತಗಟಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿದೇಾಶಿತರ್ನದಲಿಿ , ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಮತಗಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು .
18.್ ಕೌನಿಿ ಲರ್್ ಆಗಲ್ಲ್ ಅಹಾತೆಗಳು.- ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ
ಮತದಾರರ

ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ

ಹೆಸರುಳು

ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ಈ

ಯಾವುದೇ ವಾಡಾಗಳಿಗಾಗಿನ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಅಥವಾ

ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅನಹಾತೆಗೊಂಡಿದು ಹರತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ದೇಶ್ದ
ಆ ವಾಡಾನಲಿಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಾಡಾನಲಿಿ ನ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕಾ ದುು
ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಿ ದ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ದೇಶ್ದ ಯಾವುದೇ ವಾಡಾಗಾಗಿನ
ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು ಅಹಾರ್ನಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
19.್ ಕೌನಿಿ ಲರ್್ ಆಗಲ್ಲ್ ಅನಹಾತೆಗಳು.- (1) ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಲು ಒಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಈ

ಮೊಂದಿನ ಸನಿು ವೇಶ್ಗಳಲಿಿ ಅನಹಾರ್ನಗತಕಾ ದುು ಎೊಂದರೆ, ಆತನ್ನ,(ಎ) ಆತನ್ನ, ಎರಡು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಿ ದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕಾರಾವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಂಡನಿೀಯವಾದ
ಅಪರಾಧಕಾಾ ಗಿ ಕ್ತರ ಮಿನಲ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾರಾವಾಸದ ಶಿಕೆಷ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದು ಲಿಿ :
ಪರಂತ್ತ,
ಅಪರಾಧವು
ನೈತ್ರಕ
ಅಧಃಪತನವನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದು ಲಿಿ ;
ಮತ್ತು
ಅೊಂಥ
ಅಪರಾಧವನ್ನು
ವಿಪಯಾಯಗಳಿಸರದಿದು ಲಿಿ ಅಥವಾ ರದುು ಗಳಿಸರದಿದು ಲಿಿ ಅಥವಾಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಹಾಗೆ
ಅನಹಾಗೊಂಡಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮದಲ್ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ
ಯಾವುದೇ ಸಕಾಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ಪದಧಾರನ್ನ (Holder) ಅನಹಾನೆೊಂದು ಘೀಷಿಸರುವ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಹರತ್ತ ಪಡಿಸ ಸದರಿ ಯಾವುದೇ
ಸಕಾಾರಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ್ಕೊಾ ಳಪಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳಿೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಆತನ್ನ
ಯಾವುದೇ ಲಾರ್ದಾಯಕ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನ ಸೇವೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಯಿೊಂದ ಆತನ್ನ
ವಜಾಗೊಂಡಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಇ) ರ್ನಯ ಯವಾದಿಯಾಗಿದುು , ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ವೃತ್ರು ಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿೊಂದ
ಆತನ್ನ ವಜಾಗೊಂಡಿದುು ಅಥವಾ ಅಮಾನತ್ತು ಗೊಂಡಿದುು , ಅೊಂಥ ಅಮಾನತ್ರು ನ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತರುವಾಯದ
ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಅನಹಾತೆಯು ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯಲಿಿ ದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಎಫ್) ಆತನ್ನ ಅಸವ ಸಿ ಚಿತು ದವರ್ನಗಿದುು ಸಕ್ಷಮರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೆ ಘೀಷಿತರ್ನಗಿದು ಲಿಿ ;
ಅಥವಾ
(ಜಿ) ಆತನ್ನ ಅವಿಮುಕಿ ದಿವ್ಯಳಿಯಾಗಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ

(ಎಚ್) ಆತನ್ನ ಭಾರತದ ನಾಗರೀಕನಾಗಿರದಿದು ಲಿಿ
ಸವ ಇಚ್ಿ ಯಿೆಂದ ಪ್ಡೆದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ವಿದೇಶದ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಪೌರತವ ವನ್ನು

(ಐ) ಆತನ್ನ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಮಂಡ್ಲದ
ಚುನಾವಣೆಯ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಹಾಗೊೆಂಡಿದು ಲಿಿ ;
ಪ್ರಂತ್ತ,
ಯಾವೊಬಬ
ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು
ಆತನಿಗೆ
ಇಪ್ಪ ತ್ು ೊಂದು
ವಷಾಗಳ
ವಯಸ್ಥೆ ಗಿದು ಲಿಿ
ಆತನನ್ನು ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದ್ದವಷಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ ಎೆಂಬ ಆಧಾರದ ವೇಳೆ ಅನಹಾಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(ಜ್ಞ) ಆತನ್ನ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದಲಿಿ , ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕರಾರನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಉದಾ ೀಗದಲಿಿ ನೇರವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರೀಕ್ಷವ್ಯಗಿ, ರ್ತನಾಗಿಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ತನು ಪಾಲ್ಕದಾರನ ಮೂಲಕ
ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಅಥವ್ಯ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಕೆ) ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿೆಂಧುತವ ಅಥವ್ಯ ಕರ ಮಬದಧ ತೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಶು ಸುವ ವಾ ವಹರಣೆಗಳಲಿಿ ,
i)
ii)

ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷ್ಟೆ ಚರಣೆಯ; ಅಥವ್ಯ
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ್ ಸಂಹಿತೆ, 1860ರ 171 ಇ ಅಥವ್ಯ 171 ಎಫ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ದಂಡ್ನಿೀಯವ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧದಲಿಿ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ
ಅಪರಾಧದಲಿಿ ತಪ್ತಪ ತಸಾ ನೆೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ ತೀಪ್ತಾನ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ 6 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ
ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನಹಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿದು ಹರತ್ತ:
(ಎಲ) ಸರಯಾದ ಸಮಯದಲಿಿ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚಿ ಗಳ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಕ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಆತನ್ನ
ವಿಫಲನಾದಲಿಿ .
(2) ಯಾವೊಬಬ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ, ರ್ತನ್ನ ಚುನಾಯಿತನಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ,(ಎ) (1) ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅನಹಾತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟೆ ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಆತನ್ನ,(i) ಆಸಕಿಿ ಯಲಿಿ ರ್ಭರ್ನು ರ್ಭಪಾರ ಯ ಹೆಂದಿರುವ; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿರುದಧ ದ ಯಾವುದೇ ವಾ ವಹರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ರ್ತನ್ನ ತಡ್ಗಿಕೊೆಂಡಿದ್ು , ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾಗಳಲಿಿ ಕೌನಿೆ ಲರ ಆಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದು ಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಸ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನ್ನಮತಯ ಹರರ್ತಗಿ ಮೂರು ಕರ ಮಾನ್ನಗತ ತೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದು ಲಿಿ ;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಗಳಿೆಂದ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಆರು ಕರ ಮಾನ್ನಗತ ತೆಂಗಳುಗಳ
ಮೀರದ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ ;
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ತನು
ಅಜಿಾಯನ್ನು
ತನು

ಮೂಲಕ ರ್ತನ್ನ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಲು ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಸಲಿಿ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅಜಿಾಯ ದಿರ್ನೊಂಕ ದಿೊಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲಿನ

ನಿಧಾಾರವನ್ನು

ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯು ತಪ್ಿ ದಲಿಿ , ಸಲಿಿ ಸದ ರಜ್ಞ ಅಜಿಾಯು ಪಾಲಿಕೆಯ

ಮೂಲ್ಕ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು . ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ನ್ನ, ತಾರ್ನಗಿಯೇ ಆಗಲಿೀ ಅಥವಾ ತನಗೆ
ಮಾಡಲಾದ ವರದಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿೀ, ತಾನ್ನ ಸೂಕು ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅೊಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ, ಆದೇಶ್ದ
ಮೂಲ್ಕ,

ಸಂಬಂಧ

ಪಟಿ

ವಯ ಕ್ತು ಯ

ಸಾಿ ನವು

ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಇಲ್ಿ ವೇ

ಎೊಂಬುದನ್ನು

ನಿಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ , ವರದಿಯ ಸವ ೀಕೃತ್ರಯ ದಿರ್ನೊಂಕ ದಿೊಂದ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ
ತಾರ್ನಗಿಯೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಂಡಿದು ಲಿಿ , ಅದರ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅೊಂಥ ಆದೇಶ್ವನ್ನು
ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(3) (2) ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ನ ನಿಧಾಾರದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ,
ಸಕಾಾರಕೆಾ ಅಪ್ೀಲು ಸಲಿಿ ಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಅಪ್ೀಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರವು ಹರಡಿಸದ ಆದೇಶ್ಗಳು
ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವೊಬಬ ಕೌನಿು ಲ್ರನ ವಿರುದು , ಆತನಿಗೆ ತನು ಅಹವಾಲ್ನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲು ಯುಕು ವಾದ
ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು ನಿೀಡದಹರತ್ತ (2) ಮತ್ತು (3)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್ವನ್ನು
ಹರಡಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
20.್ಸಮಾನ್ಮತಗಳು.-್ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನ ಮತಗಳಿದು ಲಿಿ , ರಾಜ್ಯ
ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗದ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಡಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ
ಯಾವ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದಾು ನೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
21.್ ಫಲಿತ್ಯೆಂಶಗಳ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ಗಳು, ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ
ಚುರ್ನಯಿತರಾದ ಮತ್ತು ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರಾದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .

22.್ ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ ಪಿಟ್ಟಷನ್.- (1) 21ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಚುರ್ನವಣೆಯ ಫಲಿತಾೊಂಶ್ದ
ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕ ದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲಾಿ
ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ರ್ನಯ ಯನಿಣ್ಾಯಕಾಾ ಗಿ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸದ ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ಹರತ್ತ
ಕೌನಿು ಲ್ರ್ನ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣೆಯು ಪರ ಶಿು ತವಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಅನ್ನು 23ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಜ್ರು ಪಡಿಸಬಹುದು.
(ಎ) ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ನ ಯಾವೊಬಬ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಮೂಲ್ಕ, ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಾಡಿಾನ ಯಾವೊಬಬ ಮತದಾರನ ಮೂಲ್ಕ.
(3) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಅನ್ನು
ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ
ಶಿೀಘರ ದಲಿಿ
ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡತಕಾ ದುು ಮತ್ತು (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಅನ್ನು ಹಾಜ್ರು ಪಡಿಸದ
ದಿರ್ನೊಂಕ ದಿೊಂದ ಆರು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಕಾು ಯಗಳಿಸಲು ಪರ ಯತ್ರು ಸತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಪ್ಟ್ಟಷನರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷಿ ಪದು ತ್ರಯ ಆರೀಪಯಾಗಿದು ಲಿಿ , ಅೊಂಥ ರ್ರ ಷಿ ಪದು ತ್ರಯ
ಆರೀಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬೊಂಬಲಿಸುವಲಿಿ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ನ ಒೊಂದು
ಶ್ಪಥ ಪತರ ವೂಕೂಡಾ ಪ್ಟ್ಟಷನನ ಜೊತೆಯಿರತಕಾ ದು,
23.್ ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳು್ ಶೂನೆ ವೆಂದು್ (void)್ ಘೀಷಿಸಲ್ಲ್ ಆಧಾರಗಳು.- (1) ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು,
ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯು ಶೂನಯ ವೆೊಂದು ಘೀಷಿಸತಕಾ ದುು ,(ಎ) ಚುರ್ನವಣಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಆತನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರಲಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಅಥವಾ ಅನಹಾರ್ನಗಿದಾು ನೆೊಂದು;
(ಬಿ) ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಚುರ್ನಯಿತ
ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ
ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷಿ ಆಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಯಾವುದೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನವನ್ನು ಅನ್ನಚಿತವಾಗಿ ತ್ರರಸಾ ರಿಸಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು;
(ಡಿ) ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸರುವಷಿ ರ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಚುರ್ನವಣಾ ಫಲಿತಾೊಂಶ್ವು,(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ಯಾವುದೇ ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನದ ಅನ್ನಚಿತ ಅೊಂಗಿೀಕಾರದ ಮೂಲ್ಕ; ಅಥವಾ
ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ ಹರತಾಗಿನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ ಮೂಲ್ಕ ಆತನ
ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷಿ ಆಚಾರವನ್ನು ಎಸಗುವುದರ ಮೂಲ್; ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಮತದ ಅನ್ನಚಿತ ಸವ ೀಕೃತ್ರ, ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಶೂನಯ ವಾದ ಯಾವುದೇ ಮತದ
ಸವ ೀಕೃತ್ರಯ ಮೂಲ್ಕ; ಅಥವಾ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅನನ್ನಪಾಲ್ನೆಯ (noncompliance) ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ, ವಾಸು ವವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು
ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಿ ರೆ ಅದು ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯು ಶೂನಯ ವೆೊಂದು
ಘೀಷಿಸತಕಾ ದುು .

(2) ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಒಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ

ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ತಪ್ಿ ತಸಿ ನೆೊಂದು ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಿ ಲಿಿ , ಆದರೆ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು,
(ಎ) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ ಮೂಲ್ಕ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ
ಆಚಾರವು ನಡೆದಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಮತ್ತು ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಅೊಂಥ ರ್ರ ಷಿ

ಅೊಂಥ ರ್ರ ಷಿ

ಆಚಾರವು ಆದೇಶ್ಗಳ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ಮತ್ತು

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ ಸಮಮ ತ್ರಯಿಲ್ಿ ದೆ ಅದನ್ನು ಎಸಗಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು;
(ಬಿ) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಮತ್ತು ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ರ್ಷಿ ಆಚಾರವನ್ನು

ಎಸಗುವುದನ್ನು

ತಡೆಗಟಿ ಲು ಎಲಾಿ ಯುಕು ಮಾಗಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡಿದಾು ರೆೊಂದು;
(ಸ) ಚುರ್ನವಣೆಯು ಎಲಾಿ

ಇತರೆ ಅೊಂಶ್ಗಳಲಿಿ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಯಾವೊಬಬ

ಏಜ್ಞೊಂಟ್

ಪರವಾಗಿನ ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷಿ ಆಚಾರದಿೊಂದ ಮಕು ವಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು,
-ಮನಗಂಡರೆ, ಆಗ
ನಿಧಾರಿಸಬಹುದು.

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು

ಚುರ್ನಯಿತ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವಣೆಯು

ಶೂನಯ ವಲ್ಿ ವೆೊಂದು

24.್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ.- ದಾವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 1908ರ ಸವಿಲ
ಪರ ಕ್ತರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸರುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಚುರ್ನವಣಾ ತಕರಾರು
ಅಜಿಾಯ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯಲಿಿ ಮತ್ತು ವಿಲೆಯಲಿಿ ಆ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು
ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಅನ್ನಸರಿಸತಕಾ ದುು .

ಅನವ ಯ ಮಾಡಬಹುದಾದಷಿ ರಮಟ್ಟಿ ಗೆ

25.್ ್ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ್ ತೀಮಾಾನ.- (1) ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನನ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯ ಮಕಾು ಯದಲಿಿ ,
ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಈ ಮೊಂದಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಅನ್ನು ವಜಾಗಳಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಯಾವೊಬಬ

ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು

ಶೂನಯ ವೆೊಂದು

ಘೀಷಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಸ) ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವೊಬಬ
ಪ್ಟ್ಟಷನದಾರ

ಅಥವಾ

ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು

ಯಾವೊಬಬ

ಇತರ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು

ಯುಕು ರ್ನಗಿ

ಶೂನಯ ವೆೊಂದು ಮತ್ತು

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದಾು ನೆೊಂದು

ಘೀಷಿಸುವುದು.
(2) ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನ ಅನ್ನು ದಾಖ್ಲಾಮ ಡಿ ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಪರ ಶಿು ತ
ಚುರ್ನವಣಿಗೆ

ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ,

ತಾನೇ

ಅಥವಾ

ಯಾವೊಬಬ

ಇತರ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು

ಯುಕು ವಾಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದಾು ನೆೊಂಬ ಘೀಷಣೆಯನ್ನು ಕೆಿ ೀಮ ಮಾಡಿದು ಲಿಿ ಮತ್ತು ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು,(ಎ) ಪ್ಟ್ಟಷನದಾರ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಇತರ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಸೊಂಧುವಾದ ಬಹುಮತಗಳನ್ನು ವಾಸು ವವಾಗಿ
ಪಡೆದಿದಾು ನೆೊಂದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ರ್ರ ಷಿ

ಆಚಾರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪಡೆದ ಮತಗಳ ಹರತಾಗಿ ಪ್ಟ್ಟಷನರ್

ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಇತರ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಸೊಂಧುವಾದ ಬಹುಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತೆು ೊಂದು,
- ಅರ್ಭಪಾರ ಯ ಪಟಿ ರೆ, ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು, ಚುರ್ನಯಿತ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯು ಶೂನೆಯ ವೆೊಂದು ಘೀಷಿಸದ
ತರುವಾಯ, ಪ್ಟ್ಟಷನದಾರ

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅೊಂಥ ಇತರ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಯುಕು ವಾಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದಾು ನೆೊಂದು ಘೀಷಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಚುರ್ನವಣಾ ಪ್ಟ್ಟಷನನ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯಲಿಿ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಡುವೆ
ಸಮಾನ ಮತಗಳು ಇವೆ ಎೊಂದು ಮತ್ತು

ಒೊಂದು ಮತವನ್ನು

ಸೇರಿಸದರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಳು

ಚುರ್ನಯಿತರೆೊಂದು ಘೀಷಿತರಾಗಲು ಹಕುಾ ಳು ವರಾಗುತಾು ರೆೊಂದು, ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆಗ, ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಲಾಟ್
ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ನಡುವೆ ತ್ರೀಮಾಾನಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಿದಿು ದೆಯೀ ಆತನ್ನ ಹೆಚಿು ನ

ಒೊಂದು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾು ನೆಯೀ ಎೊಂಬಂತೆ ಮೊಂದುವರೆಯತಕಾ ದುು .
26್ ಅಪಿೀಲ್ಲ.- ಆದೇಶ್ದ ಪರ ತ್ರಯನ್ನು

ಪಡೆದುಕೊಳು ಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಸಮಯವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದ ಆದೇಶ್ದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ 25ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಜಿಲಾಿ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದ ಆದೇಶ್ದಿೊಂದ ಉಚಛ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯಕೆಾ ಅಪ್ೀಲು ಹೀಗತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ,

ಸದರಿ

ಅವಧಿಯಳಗೆ

ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸದಿರಲು

ಅಪ್ೀಲುದಾರನಿಗೆ

ಸಾಕಷ್ಟಿ

ಕಾರಣ್ಗಳಿತೆು ೊಂದು ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಮನಗಂಡರೆ ಸದರಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಮಕಾು ಯವಾದ
ತರುವಾಯವೂ ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ಪುರಸಾ ರಿಸಬಹುದು.
27.್ ಭ್ರ ಷಿ ್ ಆಚಾರಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮೊಂದಿನವುಗಳನ್ನು

ರ್ರ ಷಿ

ಆಚಾರಗಳೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(1) ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ಜ್ನಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1951ರ (1951ರ ಕೊಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 43)
123ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (1)ನೇ ಖಂಡದಲಿಿ ಪರಿಭಾಷಿಸದಂತೆ ’ಲಂಚಗುಳಿತನ’;
(2)

ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ

ಸದರಿ

ಪರ ಕರಣ್ದ

(2)ನೇ

ಖಂಡದಲಿಿ

ಪರಿಭಾಷಿಸದಂತೆ

’ಪರ ಭಾವಕೊಾ ಳಗಾಗುವುದು’;
(3) ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಆತನ ಧಮಾ, ಜ್ರ್ನೊಂಗ, ಜಾತ್ರ, ಸಮದಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,
ಅಥವಾ ಧಾಮಿಾಕ ಚಿಹೆು ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೀಲು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ
ಪರ ತ್ರೀಕೆಷ ಗಳ

ಮೊಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ

ಪರ ತ್ರಕೂಲ್ವಾಗಿ

ಪರಿಣಾಮವುೊಂಟು ಮಾಡಲು ರಾಷಿ ರಧವ ಜ್ ಅಥವಾ ಲಾೊಂರ್ನದಂಥ ರಾಷಿಿ ರಯ ಚಿಹೆು ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೀಲು
ಮಾಡುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ೀಲು ಮಾಡುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಮತ

ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಮತಹಾಕದಿರುವಂತೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ
ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವೊಬಬ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಪ್ೀಲು;
(4) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ
ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವೊಬಬ
ಮೊಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ನ

ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ, ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ ಪರ ತ್ರೀಕೆಷ ಗಳ
ಯಾವುದೇ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ

ಚುರ್ನವಣೆಗೆ

ಪರ ತ್ರಕೂಲ್ವಾದ

ಪರಿಣಾಮವುೊಂಟು

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಧಮಾ, ಜ್ರ್ನೊಂಗ, ಜಾತ್ರ, ಸಮದಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ
ರ್ನಗರಿೀಕರ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳ ನಡುವೆ ವೈರತವ

ಅಥವಾ ದೆವ ೀಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ೀತಾು ಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ

ಪ್ರ ೀತಾು ಹಿಸಲು ಪರ ಯತ್ರು ಸುವುದು;
(5) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ
ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವೊಬಬ

ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ, ತಪಾಿ ಗಿರುವ ವಾಸು ವಾೊಂಶ್ದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ

ಯಾವೊಬಬ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಚಾರಿತರ ಯ ಅಥವಾ ನಡತೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅಥವಾ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಆತನ್ನ ಅದು ತಪ್ಿ ೊಂದು ನಂಬುವುದಾಗಲಿೀ ಅಥವಾ ಸರಿಯ್ಕೊಂದು ನಂಬದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆ
ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ ಪರ ತ್ರೀಕೆಷ ಗಳ ಪರ ತ್ರಕೂಲ್ಕೆಾ

ಯುಕು ವಾಗಿ ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು

ಪರ ಕಟ್ಟಸುವುದು;
(6) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವನ ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಅಥವಾ ಅವನ ಚುರ್ನವಣಾ
ಏಜ್ಞೊಂಟನ ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ (ಸವ ತಃ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುೊಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ಅವನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಇವರನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡಿಸ) ಯಾರೇ ಮತದಾರನನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ ಕೊಂದರ ಕೆಾ

ಕರೆತರುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಆ

ಮತದಾನ ಕೊಂದರ ದಿೊಂದ ಕರೆದಯುಯ ವುದಕಾಾ ಗಿ ಹಣ್ ಸಂದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಯಾವುದೇ
ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುವುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಅೊಂಥ ಮತದಾನ ಕೊಂದರ ಕೆಾ ಹೀಗುವ ಅಥವಾ ಅಲಿಿ ೊಂದ ಬರುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ
ಮತದಾರನ್ನ ತನು ಖ್ಚಿಾನಲಿಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ತಮಮ ಜಂಟ್ಟ ಖ್ಚಿಾನಲಿಿ ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಪಡೆಯುವುದು, ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊೊಂಡ ವಾಹನವು ಯಂತರ ಚಾಲಿತ ವಾಹನವಾಗಿರದಿದು ರೆ, ಈ ಖಂಡದ
ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ರ್ರ ಷ್ಠಿ ಚಾರ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ :
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ಯಾವುದೇ ಮತದಾನ ಕೊಂದರ ಕೆಾ

ಹೀಗುವ ಅಥವಾ ಅಲಿಿ ೊಂದ ಬರುವ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಯಾರೇ ಮತದಾರನ್ನ ತನು

ಸವ ೊಂತ ಖ್ಚಿಾನಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೈಲೆವ

ಉಪಯೀಗಿಸುವುದನ್ನು

ಬೀಗಿಯನ್ನು

ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ರ ಷ್ಠಿ ಚಾರ ಎೊಂದು

ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ;
ವಿರ್ರಣೆ.- ಈ ಖಂಡದಲಿಿ `ವಾಹನ' ಎೊಂಬ ಪದಕೆಾ ರಸು ಸಾರಿಗೆ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಅಥವಾ
ಉಪಯೀಗಿಸಲು

ಸಮಥಾವಾಗಿರುವ

ಯಾವುದೇ

ವಾಹನ

ಎೊಂದು

ಚಾಲಿತವಾದುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯದಾು ಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು

ಅಥಾ,

ಅದು

ಯಂತರ

ಅದು ಬೇರೆ ವಾಹನವನ್ನು

ಎಳೆಯಲು ಉಪಯೀಗಿಸುವಂಥದಾು ಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯದಾು ಗಿರಬಹುದು;
(7) ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್
ಸಮಮ ತ್ರಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವೊಬಬ

ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲ್ಕ, ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ ಪರ ತ್ರೀಕೆಷ ಗಳ

ಮೊಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಕಾಾರದ ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ
ಯಾವುದೇ

ನೆರವನ್ನು

ದರಕ್ತಸಕೊಳುು ವುದು

(ಮತ
ಅಥವಾ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ)

ದುಷೆಿ ರೀರಿಸುವುದು

ಅಥವಾ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು
ಪಡೆಯಲು

ಪಡೆಯುವುದು

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ದರಕ್ತಸಕೊಳು ಲು

ಪರ ಯತ್ರು ಸುವುದು;
(8) ರ್ರ ಷಿ

ಆಚಾರವೆೊಂದು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಾರವು ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ

ಇತರ ಪದು ತ್ರ.
28.್ ಚುರ್ನರ್ಣೆಯ್ ಸಂಬಂಧದಲಿು ್ ರ್ಗಾಗಳ್ ನಡುವ್ ವೈರತವ ರ್ನ್ನು ್ ಪ್ರ ೀತ್ಯಿ ಹಿಸುವುದು.-್ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಭಾರತದ ರ್ನಗರಿಕರ ವಿವಿಧ
ವಗಾಗಳ ನಡುವೆ ಧಮಾ, ಜ್ರ್ನೊಂಗ, ಜಾತ್ರ, ಸಮದಾಯ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈರತವ ಅಥವಾ
ದೆವ ೀಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ೀತಾು ಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರ ೀತಾು ಹಿಸಲು ಪರ ಯತ್ರು ಸುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ವಷಾಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರೆಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
29.್ ಚುರ್ನರ್ಣೆ್ ಹಿೆಂದಿನ್ ಮೊದಲ್ಲ್ ಎರಡು್ ದಿನಗಳು್ ಹಾಗೂ್ ಚುರ್ನರ್ಣೆಯ್ ದಿನದಂದು್
ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ ಸಭೆಗಳ್ ನಿಷೇಧ.- (1) ಯಾವೊಬಬ
ವಾಡ್ಾನಲಿಿ

ಚುರ್ನವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಮತದಾನ ಪಾರ ರಂರ್ದ ದಿರ್ನೊಂಕದ ಅಥವಾ ಆ

ಕೈಗೊಂಡ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ಮದಲು ನಲ್ವತೆು ೊಂಟು

ಗಂಟಗಳ

ಒಳಗೆ

ಯಾವುದೇ

ವಾಡ್ಾನಳಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸಭೆಯನ್ನು

ಕರೆಯತಕಾ ದಲ್ಿ ,

ಇಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಹಾಜ್ರಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ನಿಣ್ಾಯವಾದ

ಮೇಲೆ,

ಒೊಂದು

ಲ್ಕ್ಷ

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ

ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
30.್ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ಸಭೆಗಳಲಿು ್ಗಲಭೆಗಳು.- (1) ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಈ ಪರ ಕರಣ್ಕೆಾ ಅನವ ಯವಾಗುವ
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಭೆಯಲಿಿ , ಯಾವ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ ವಯ ವಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು

ಕರೆಯಲಾದೆಯೀ ಅದನ್ನು

ತಡೆಗಟುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅವಯ ವಸಿ ತವಾದ ವಿಧಾನದಲಿಿ ವತ್ರಾಸುವನೀ, ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಹಾಗೆ ವತ್ರಾಸಲು
ಪರ ಚೀದಿಸುವನೀ,

ಆತನ್ನ,

ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ

ಮೇಲೆ,

ಒೊಂದು

ಲ್ಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
(2) ಈ ಪರ ಕರಣ್ವು, ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳನ್ನು ಚುರ್ನಯಿಸಲು ಮತದಾನದ ದಿರ್ನೊಂಕವನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಹರಡಿಸದ ದಿನ ಮತ್ತು

ಚುರ್ನವಣೆಯು ನಡೆಯುವ ದಿನದ ನಡುವೆ

ಯಾವುದೇ ವಾಡ್ಾನಲಿಿ ನಡೆಸುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಾಜ್ಾಜ್ನಿಕ ಸಭೆಗೆ
ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ.
(3)

ಯಾವೊಬಬ

ಪ್ಲಿೀಸ್

ಎಸಗಿದಾು ನೆೊಂದು ಯಾವೊಬಬ
ಮಾಡಬೇಕೆೊಂದು

ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಕೊೀರಿದಲಿಿ ,

ಆ

(1)ನೇ

ಉಪಪರ ಕಣ್ದ

ಅಡಿಯಲಿಿ ನ

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಆತನ

ಹೆಸರು

ಘೀಷಿಸಬೇಕೆೊಂದು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು, ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯು ತನು

ಮತ್ತು

ವಿಳಾಸವನ್ನು

ತನಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು

ನಿರಾಕರಿಸದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಿ ದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಪುಿ
ನಿೀಡಿದಾು ನೆೊಂದು ಆತನನ್ನು

ಅಪರಾಧವನ್ನು

ಯುಕು ವಾಗಿ ಸಂದೇಹಿಸದಲಿಿ , ಆತನ್ನ, ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಹಾಗೆ
ತಕ್ಷಣ್ವೇ

ಘೀಷಿಸಲು

ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು

ಯುಕು ವಾಗಿ ಸಂದೇಹಿಸದರೆ, ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆತನನ್ನು

ವಾರಂಟು ಇಲ್ಿ ದೆ

ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
31.್ ಕರಪ್ತರ ಗಳು,್ ಪ್ೀಸಿ ರುಗಳು್ ಮತುತ ್ ಇತರೆಗಳನ್ನು ್ ಮುದಿರ ಸುವುದರ್ ಮೇಲೆ್ ನಿರ್ಾೆಂಧ.-್ (1)
ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಮದರ ಕ ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಶ್ನದ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತನು ಮಖ್ಪುಟದ ಮೇಲೆ
ಹೊಂದಿಲ್ಿ ದ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣಾ ಕರಪತರ

ಅಥವಾ ಪ್ೀಸಿ ರ್ ಅನ್ನು

ಮದಿರ ಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಅಥವಾ

ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಮದಿರ ಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪರ ಕಟ್ಟಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ತಾನ್ನ ಸಹಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತನು ನ್ನು ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಬಲ್ಿ ಇಬಬ ರು ವಯ ಕ್ತು ಗಳ
ದೃಢೀಕರಣ್ಗಳಿಸದ ಅದರ ಪರ ಕಾಶ್ಕನ ಗುರುತ್ರಸುವ ಘೀಷಣೆಯನ್ನು
ಹರತಾಗಿ,

ಯಾವುದೇ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಕರಪತರ

ಅಥವಾ

ಪ್ೀಸಿ ರ್

ಮದರ ಕನಿಗೆ ದಿವ ಪರ ತ್ರಯಲಿಿ ನಿೀಡಿದ
ಅನ್ನು

ಮದಿರ ಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಅಥವಾ

ಮದಿರ ಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(3) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ

ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಆರು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗಾಗಿನ
ಕಾರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಒೊಂದು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
32.್ ರಹಸೆ ್ ಮತದಾನದ್ ನಿರ್ಾಹಣೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಮತಗಳನ್ನು

ದಾಖ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಿವಾಹಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ

ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ

ಯಾವುದೇ ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರ, ಏಜ್ಞೊಂಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯು ರಹಸಯ

ಮತದಾನವನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸುವಲಿಿ ನೆರವು ನಿೀಡತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ
ಅದರಡಿಯಲಿಿ

ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡ

ಕೆಲ್ವು

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ

ತ್ರಳಿಸುವುದನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸ, ಅೊಂಥ ರಹಸಯ ವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕಾರಾವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
33.್ ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಲಿು ್ ಅಥವಾ್ ಅವುಗಳ್ ಹತತ ರ್ ಪ್ರ ಚಾರಮಾಡುವುದರ್ ಮೇಲೆ್ ನಿಷೇಧ.- (1)
ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ

ಮತದಾನವು ನಡೆಸುವ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಂದು,

ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಮತಗಟಿ ಯ ಒೊಂದು ನೂರು ಮಿೀಟರುಗಳ ಅೊಂತರದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ
ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಈ ಮೊಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ ಗಳನ್ನು ಎಸಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ಚಾರಮಾಡುವುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಯಾವೊಬಬ ಮತದಾರನ ಮತವನ್ನು ಕೊೀರುವುದು, ಅಥವಾ
(ಸ) ಯಾವೊಬಬ ನಿದಿಾಷಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗೆ ಮತಹಾಕದಂತೆ ಯಾವೊಬಬ ಮತದಾರನನ್ನು ಹಿೊಂಬಾಲಿಸುವುದು;
ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಮತಹಾಕದಿರುವಂತೆ ಯಾವೊಬಬ ಮತದಾರನನ್ನು ಹಿೊಂಬಾಲಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
(ಇ) ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ (ಸಕಾಾರಿ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ) ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ಟೀಸು

ಅಥವಾ ಸಂಕತವನ್ನು ಪರ ದಶಿಾಸುವುದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ನಿಣ್ಾಯವಾದಾಗ

ಒೊಂದು

ಲ್ಕ್ಷ

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅಪರಾಧ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ

ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
(3) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ದಂಡನಿೀಯವಾದ ಅಪರಾಧ ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
34.್ ಮತಗಟ್ಟಿ ಗಳಲಿು ್ ಅಥವಾ್ ಅದರ್ ಹತತ ರ್ ಅನ್ನಚಿತ್ ನಡತೆಗಾಗಿ್ ದಂಡ.-್ (1) ಯಾವೊಬಬ
ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ ಮತದಾನವು ನಡೆಯುವ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಂದು.(ಎ) ಮತಗಟಿ ಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಪರ ವೇಶಿಸುವಲಿಿ

ಅಥವಾ ಅದರ ನೆರೆಹರೆಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಿ ಳದಲಿಿ , ಮೆಗಾಪ್ೀನ ಅಥವಾ ಧವ ನಿವಧಾಕಗಳಂದ ಮಾನವ ಧವ ನಿಯನ್ನು
ಹೆಚಿು ಸುವ ಅಥವಾ ಮತೆು ಕಳಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಲ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಾಾಚರಣೆ
(operate) ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಮತಗಟಿ ಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಮತಗಟಿ ಯ ಪರ ವೇಶ್ದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅದರ ನೆರೆಹರೆಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಿ ಳದಲಿಿ , ಮತನಿೀಡಲು ಮತಗಟಿ ಗೆ ಬರುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ತ್ೊಂದರೆ

ಉೊಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯ
ಕೆಲ್ಸದಲಿಿ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪಮಾಡುವಂತೆ, ಅರಚುವುದು ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಅನ್ನಚಿತ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ವತ್ರಾಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ;
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಉದೆು ೀಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ

ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅಥವಾ ದುಷೆಿ ರೀರಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದಾಗ, ಮೂರು
ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ
ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು ;
(3) ಮತಗಟಿ ಯ ಮತಗಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ದಂಡನಿೀಯವಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು
ಯಾವೊಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಎಸಗುತ್ರು ದಾು ನೆ ಅಥವಾ ಎಸಗಿದಾು ನೆ ಎೊಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣ್ವಿದು ಲಿಿ , ಆತನ್ನ ಪ್ಲಿೀಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆತನನ್ನು
ಉಪಬಂಧಗಳ

ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಿೀಸ್

ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು . ಯಾವೊಬಬ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು, (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ

ಯಾವುದೇ

ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಅೊಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತಡೆಗಟುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಯುಕು ವಾದ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಬಲ್ವನ್ನು

ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಬಹುದಾದ

(Force) ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಶ್ಪಡಿಸಕೊಳು ಬಹುದು.
35.್ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಲಿು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆಯುವುದಕೆೆ ಅಥವಾ
ಪ್ಡೆದು ಒದಗಿಸುವುದಕೆೆ ದಂಡನೆ.- ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ 27ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ
(6)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದಂಥ ಯಾವುದೇ ರ್ರ ಷ್ಠಿ ಚಾರದ ತಪ್ಿ ತಸಿ ರ್ನದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು
ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ

ಮೇಲೆ,

ಎರಡುನೂರ

ಐವತ್ತು

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
36. ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಕಾಾರಿೀ ಕತಾರ್ೆ ದ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಳು.- (1) ಈ ಪರ ಕರಣ್ವು
ಅನವ ಯವಾಗುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯುಕು ಕಾರಣ್ವಿಲ್ಿ ದೆ ತನು ಸಕಾಾರಿ ಕತಾವಯ ವನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯಾದ ಅಥವಾ ಲೀಪದ ತಪ್ಿ ತಸಿ ರ್ನಗಿದು ರೆ ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಐದುನೂರು
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .

(2)

ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿರುವ

ಯಾವುದೇ

ಅೊಂಥ

ಹಾನಿಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಅೊಂಥ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದಿ

ಕಾಯಾಕೆಾ

ಅಥವಾ

ಲೀಪಕೆಾ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ

ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(3) ಈ ಪರ ಕರಣ್ವು ಅನವ ಯವಾಗುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಯಾರೆೊಂದರೆ, ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಸಿ ೊಂಟ್
ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ರ ಸೊಂಡಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ೀಲಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ
ರ್ನಮಪತರ ಗಳನ್ನು
ಮತಗಳನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸುವುದಕೆಾ

ಅಥವಾ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು

ದಾಖ್ಲು ಮಾಡುವುದಕೆಾ

ಅಥವಾ ಎಣಿಸುವುದಕೆಾ

ಹಿೊಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕೆಾ

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಯಾರೇ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ; ಮತ್ತು ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ "ಸಕಾಾರಿೀ ಕತಾವಯ "
ಎೊಂಬ ಪದಾವಳಿಯನ್ನು ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥಾಸತಕಾ ದುು , ಆದರೆ ಅದು ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಿ ದೆ ಅನಯ ಥಾ ವಿಧಿಸದ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು ಒಳಗಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
37. ರಿಟನಿಾೆಂಗ್ ಆಫೀಸರ, ಪಿರ ಸೈಡಿೆಂಗ್ ಆಫೀಸರ, ಮುೆಂತ್ಯದರ್ರು ರಾಜೆ

ಚುರ್ನರ್ಣಾ

ಆಯೀಗಕೆೆ ಪ್ರ ತನಿಯೀಜಿತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕೆ ದುು .- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವಾ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ
ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲಿಿ

ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕೆಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಸಿ ೊಂಟ್ ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ರ ಸಡಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ೀಲಿೊಂಗ್
ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ಸಕಾಾರವು ತತಾಾ ಲ್ಕೆಾ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು
ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವ

ನೇಮಿಸದ ಯಾರೇ ಪ್ಲಿೀಸು

ನಡೆಸುವುದಕೆಾ ಕರೆ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ

ಚುರ್ನವಣೆಯ

ಫಲಿತಾೊಂಶ್ಗಳನ್ನು

ಫೀಷಿಸದ

ದಿರ್ನೊಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮಕಾು ಯವಾಗುವ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗಕೆಾ ಪರ ತ್ರನಿಯೀಜಿತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗದ
ನಿಯಂತರ ಣ್ಕೆಾ , ಅಧಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸು ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರತಕಾ ದುು .
38. ಚುರ್ನರ್ಣಾ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ, ಪ್ೀಲಿೆಂಗ್ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಏಜೆಂಟರ್ನಗಿ ಕಾಯಾ
ನಿರ್ಾಹಿಸ್ದು ಕಾೆ ಗಿ
ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ
ಏಜ್ಞೊಂಟ್ರ್ನಗಿ

ಸಕಾಾರಿ

ನೌಕರನಿಗೆ

ದಂಡನೆ.-

ಸಕಾಾರಿ

ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ರ್ನಗಿ, ಪ್ೀಲಿೊಂಗ್ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ರ್ನಗಿ ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸದರೆ,

ಅವನ್ನ

ಮೂರು

ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ

ಅವಧಿಯ

ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
39. ಮತಗಟ್ಟಿ ಯೆಂದ ವಿದುೆ ರ್ನಾ ನ್ ಮತಯಂತರ ರ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದು ಅಪ್ರಾಧ.(1) ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಮತಗಟಿ ಯಿೊಂದ ಹರಕೆಾ ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು
ಮೀಸದಿೊಂದ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಹೀದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಹೀಗಲು ಪರ ಯತ್ರು ಸದರೆ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ
ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಉದೆು ೀಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ ನೆರವಾದರೆ ಅಥವಾ ದುಷೆಿ ರೀರಿಸದರೆ, ಅವನ್ನ,
ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಒೊಂದು ವಷಾದವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಐದುನೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ

ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
(2)

(1)ನೇ

ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೀಯವಾದ

ಅಪರಾಧವನ್ನು

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ನೆೊಂದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದಾು ನೆೊಂದು ಮತಗಟಿ ಯ ಪ್ರ ಸಡಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಂಬಲು ಕಾರಣ್ವಿದು ರೆ,
ಅೊಂಥ

ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ಅೊಂಥ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಮತಗಟಿ ಯನ್ನು

ಬಿಡುವುದಕೆಾ

ಮೊಂಚೆ

ಅವನನ್ನು

ದಸು ಗಿರಿ

ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯ
ಶೀಧನೆಯನ್ನು

ಮಾಡಬಹುದು

ಅಥವಾ

ಪ್ಲಿೀಸ್

ಅಧಿಕಾರಿಯಿೊಂದ

ಅೊಂಥ

ವಯ ಕ್ತು ಯ

ಶೀಧನೆ

ಮಾಡಿಸಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು

ಶೀಧನೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿರುವಾಗ, ಆ ಶೀಧನೆಯನ್ನು , ಸರ್ಯ ತೆಗೆ

ಕಟುಿ ನಿಟಾಿ ಗಿ ಗಮನ ನಿೀಡಿ ಮತ್ು ಬಬ ಮಹಿಳೆಯಿೊಂದ ಮಾಡಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ದಸು ಗಿರಿಯಾದ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಬಳಿ ಶೀಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ
ಮತಯಂತರ ವನ್ನು ಪ್ರ ಸಡಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ತಷ ತ ಅರ್ಭರಕೆಷ ಗಾಗಿ ಒಪ್ಿ ಸತಕಾ ದುು ಅಥವಾ
ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶೀಧನೆಯನ್ನು
ಇಟುಿ ಕೊಳು ತಕಾ ದುು .

ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು

ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸುರಕ್ತಷ ತ ಅರ್ಭರಕೆಷ ಯಲಿಿ

(4) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನಿೀಯವಾದ ಅಪರಾಧವು ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯವಾದುದಾಗಿರತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ: ಈ ಅಧಾಯ ಯದಲಿಿ

ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ ಮತದಾನ ಯಂತರ ಕೆಾ

ಮಾಡಿದ ಉಲೆಿ ೀಖ್ವನ್ನು

ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು ಮತಪತರ ದ ಮೂಲ್ಕ ಎಲಿಿ ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದೀ ಅಲೆಿ ಲಾಿ ಮತಪತರ ಕೆಾ
ಅಥವಾ ಮತಪ್ಟ್ಟಿ ಗೆಗೆ ಎೊಂದೂ ಸಹ ಅರ್ಥಾಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
40. ಇತರ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳು.- (1) ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಯಾವುದೇ
ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ,ಯಾವುದೇ

(ಎ)

ರ್ನಮಪತರ ವನ್ನು

ಮೀಸದಿೊಂದ

ವಿರೂಪಗಳಿಸದರೆ

ಅಥವಾ

ಮೀಸದಿೊಂದ

ರ್ನಶ್ಪಡಿಸದರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅೊಂಟ್ಟಸಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಅಥವಾ ಇತರ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು

ಮೀಸದಿೊಂದ ವಿರೂಪಗಳಿಸದರೆ, ರ್ನಶ್ಪಡಿಸದರೆ

ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತದರೆ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಯಾವುದೇ ಮತಪತರ ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು

ಮತಯಂತರ ದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತನ್ನು

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮತಪತರ ದ ಅಥವಾ

ಮೀಸದಿೊಂದ ವಿರೂಪಗಳಿಸದರೆ ಅಥವಾ ಮೀಸದಿೊಂದ

ರ್ನಶ್ಪಡಿಸದರೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಯುಕು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತಪತರ ವನ್ನು
ಒದಗಿಸದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ ಯಾವುದೇ ಮತಪತರ ವನು

ಅಥವಾ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದರೆ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮತಪತರ ವನ್ನು ಅಥವಾ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು ಸಾವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಇಟುಿ ಕೊೊಂಡಿದು ರೆ; ಅಥವಾ
(ಇ) ಆತನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಮತಹಾಕಲು ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಕಂಟ್ರ ೀಲ ಯೂನಿಟ್, ಬಾಯ ಲೆಟ್
ಯೂನಿಟ್

ಮತ್ತು

ವಿ.ವಿ

ಪಾಯ ಟ್ಗಳನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸದ

ಏನರ್ನು ದರೂ

ಯಾವುದೇ

ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ

ಮತಯಂತರ ದಳಗೆ ಮೀಸದಿೊಂದ ಹಾಕ್ತದರೆ; ಅಥವಾ
(ಎಫ್)

ಸೂಕು

ಮತಪ್ಟ್ಟಿ ಗೆಯನ್ನು

ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಅಥವಾ ಮತಪತರ ಗಳನ್ನು

ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಗ

ಅಥವಾ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು

ಬಳಕೆಯಲಿಿ ದು

ಯಾವುದೇ

ರ್ನಶ್ಪಡಿಸದರೆ, ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು

ಹೀದರೆ, ತೆರೆದರೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಅವುಗಳಲಿಿ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ ಮಾಡಿದರೆ; ಅಥವಾ
(ಜಿ) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮೀಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಯಾಗಳಲಿಿ
ಯಾವುದರ್ನು ದರೂ

ಮಾಡಲು

ಪರ ಯತ್ರು ಸದರೆ

ಅಥವಾ

ಅೊಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು

ಉದೆು ೀಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ ನೆರವು ನಿೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದುಷೆಿ ರೀರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ
- ಅವನ್ನ ಚುರ್ನವಣಾ ಅಪರಾಧದ ತಪ್ಿ ತಸಿ ರ್ನಗತಕಾ ದುು .
(2) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಚುರ್ನವಣಾ ಅಪರಾಧದ ತಪ್ಿ ತಸಿ ರ್ನಗಿರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು,(ಎ) ಅವನ್ನ ಮತಗಟಿ ಯಲಿಿ

ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅಸಿ ಸಿ ೊಂಟ್ ರಿಟನಿಾೊಂಗ್

ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಸಡಿೊಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಸಕಾಾರಿ
ಕತಾವಯ ದ ಮೇಲೆ ನಿಯೀಜಿತರ್ನದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ, ಅವನ್ನ, ಅಪರಾಧ
ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ಅವನ್ನ ಇತರ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದು ರೆ, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ, ಆರು ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ
ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
(3) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು
ನಡೆಸುವುದರಲಿಿ

ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಯ ಒೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು

ನಡೆಸುವುದರಲಿಿ

ಪಾಲೊ ಳುು ವುದು ಅವನ

ಕತಾವಯ ವಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಉಪಯೀಗಿಸಲಾದ ಮತಪತರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಇತರ ದಸಾು ವೇಜುಗಳಿಗೆ ಚುರ್ನವಣೆಯ ತರುವಾಯವೂ ಜ್ವಾಬಾು ರರ್ನಗಿರುವುದು ಅವನ ಕತಾವಯ ವಾಗಿದು ರೆ,
ಅವನ್ನ ಸಕಾಾರಿ ಕತಾವಯ ದ ಮೇಲಿರುವನೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು , ಆದರೆ "ಸಕಾಾರಿೀ ಕತಾವಯ " ಎೊಂಬ ಪದಾವಳಿಯು
ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಿ ದೆ ಅನಯ ಥಾ
ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕತಾವಯ ವನ್ನು ಒಳಗಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .

(4)

(2)ನೇ

ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ

ಖಂಡದ

(ಬಿ)

ಮೇರೆಗೆ

ದಂಡನಿೀಯವಾದ

ಅಪರಾಧವು

ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯವಾದುದಾಗಿರತಕಾ ದುು .
ಕೆಲವು

41.

ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ

ಪಾರ ಸ್ಕ್ಯೆ ಷನ್.-

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಿೊಂದ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದು
ಫಯಾಾದು ಇದು ಹರತ್ತ, 36ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಥವಾ 40ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (2)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ (ಎ)
ಖಂಡದ

ಮೇರೆಗಿನ

ಯಾವುದೇ

ಅಪರಾಧವನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು

ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯಕೆಾ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
42.ಮತದಾನದ್ ಹಕ್ಕೆ .- ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ

ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರುವುದೀ ಆ ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅನಹಾಗೊಂಡಿದು ಹರತ್ತ, ಯಾವ
ವಿಭಾಗಕೆಾ

ಅೊಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ರುತು ದೀ, ಆ ವಿಭಾಗಕೆಾ ನಡೆಯುವ ಕೌನಿು ಲ್ರು

ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ

ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು :
43.್ ್ ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ ವಚಚ ಗಳ್ ಲೆಕೆ ್ ಮತುತ ್ ಅದರ್ ಗರಿಷೆ ಮಿತ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ,
ಚುರ್ನವಣಾ

ಕಣ್ದಲಿಿ ರುವ

ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು,

ಅವನ್ನ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯಾಗಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರ್ನದ ದಿರ್ನೊಂಕ ಮತ್ತು ಚುರ್ನವಣಾ ಫಲಿತಾೊಂಶ್ದ ಘೀಷಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕ ಎರಡೂ ದಿನಗಳು
ಸೇರಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವಣ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ , ಅವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನ ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ ವಹಿಸದ ಅಥವಾ
ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ, ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲ್ಿ ವೆಚು ಗಳ ಬಗೆೊ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಲೆಕಾ ವನ್ನು
ಸವ ತ: ತಾರ್ನಗಲಿೀ ಅಥವಾ ತನು ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟರ್ನಗಲಿೀ ಇಡತಕಾ ದುು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ, ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಒೊಂದು ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷವು
ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಘವು ಅಥವಾ ನಿಕಾಯವು ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು
(ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅವನ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಯಾವುದೇ ವೆಚು ವನ್ನು

ಏಜ್ಞೊಂಟನನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ)

ವಹಿಸದ

ಅಥವಾ

(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವನ

ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ, ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ವಹಿಸದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ವೆಚು ವೆೊಂದು
ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
ವಿರ್ರಣೆ್ 1.- ಈ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ``ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷ” ಎೊಂಬುದಕೆಾ

ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಚುರ್ನವಣಾ ಚಿನೆೆ ಗಳ (ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ) ಆದೇಶ್, 1968 ರಲಿಿ ಇರುವ ಅಥಾವೇ
ಇರತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ್ 2.- ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಯಾರೇ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಚುರ್ನವಣಾ
ಏಜ್ಞೊಂಟನಿಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ

ಅಥವಾ

ಅವನ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಏಜ್ಞೊಂಟನ

ಒಪ್ಿ ಗೆ

ಪಡೆದು

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಯಾರೇ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಗಾಗಿ (ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಧಾರಣ್ ಮಾಡಿದ ಪದದ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ
ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಆಗಲಿ) ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಾರದ
ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ತನು ಅಧಿಕೃತ ಕತಾವಯ ದ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ
ಅಥವಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ರುವನೆೊಂದು ತಾತಿ ಯಾವಾಗುವಲಿಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಏಪಾಾಡಿಗೆ,
ಒದಗಿಸದ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ ಕೆಾ
ವಹಿಸದ ಯಾವುದೇ ವೆಚು ವನ್ನು
ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ

ವಹಿಸದ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಕಾಯಾಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಅಥವಾ ಅವನ ಚುರ್ನವಣಾ
ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ

ಚುರ್ನವಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದ

ವೆಚು ವೆೊಂಬುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಎೊಂದು ಈ ಮೂಲ್ಕ ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
(3) ಲೆಕಾ ಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು .
(4) ಸದರಿ ವೆಚು ದ ಒಟುಿ ಮತು ವು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಬಲ್ಗನ್ನು ಮಿೀರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
44.್

ಚುರ್ನರ್ಣಾ್

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ್

ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಸಿ ಧಿಾಸರುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ
ಮೂವತ್ತು

ಲೆಕೆ ರ್ನ್ನು ್

ಸಲಿು ಸುವುದು.-

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು, ಗೆದು

ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ

ಒಬಬ ರಿಗಿೊಂತ ಹೆಚುು

ಗೆದು

ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿದು ರೆ ಮತ್ತು

ಚುರ್ನವಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಆ ಎರಡು ದಿರ್ನೊಂಕಗಳ ಪೈಕ್ತ, ತರುವಾಯದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ,
ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತಾನ್ನ ಅಥವಾ ತನು
ಪರ ತ್ರಯಾಗಿರುವ

ತನು

ಚುರ್ನವಣೆಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ ಇಟ್ಟಿ ರುವ ಲೆಕಾ ದ ಒೊಂದು ಯಥಾ

ವೆಚು ದ

ಲೆಕಾ ವನ್ನು

ನೇಮಕಗೊಂಡ ಚುರ್ನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು .

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಚುರ್ನವಣೆಗೆ

45.್್ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ವಚಚ ಗಳ್ಲೆಕೆ ರ್ನ್ನು ್ಸಲಿು ಸಲ್ಲ್ವಿಫಲವಾಗುವುದು.- ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ, ಅಗತಯ ಪಡಿಸದ ಕಾಲ್ದಳಗೆ ಮತ್ತು
ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ , ಚುರ್ನವಣಾ ವೆಚು ಗಳ ಲೆಕಾ ವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಲು ವಿಫಲ್ರ್ನಗಿರುವನೆೊಂದು; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಹಾಗೆ ಸಲಿಿ ಸಲು ವಿಫಲ್ರ್ನದುದಕೆಾ ಯಾವುದೇ ಯುಕು ಕಾರಣ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಾನೆ ಇಲ್ಿ ವೆೊಂದು
- ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗಕೆಾ

ಮನದಟಾಿ ದರೆ, ರಾಜ್ಯ

ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು ಸಕಾಾರಿ

ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಆದೇಶ್ವನ್ನು ಪರ ಕಟ್ಟಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಅವನನ್ನು ಅನಹಾನೆೊಂದು ಘೀಷಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ
ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಹರಡಿಸದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ

ಮೂರು

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯವರೆಗೆ

ಅನಹಾರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
46. ಚುರ್ನರ್ಣೆಗಳಲಿು ್ ಮತಯಂತರ ಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ
ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಮತಯಂತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮತಗಳನ್ನು
ದಾಖ್ಲಿಸುವುದನ್ನು , ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಪರ ಕರಣ್ದ ಸನಿು ವೇಶ್ಗಳನ್ನು
ಆಯೀಗವು

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಚುರ್ನವಣಾ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ

ಗಮನದಲಿಿ ಟುಿ ಕೊೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಚುರ್ನವಣಾ

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ

ಅಥವಾ

ಚುರ್ನವಣಾ

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿಿ

ಅಳವಡಿಸಕೊಳು ಬಹುದು.
ವಿರ್ರಣೆ.- ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ‘ಮತಯಂತರ ’ ಎೊಂದರೆ, ಮತಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ
ದಾಖ್ಲಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಬಳಸುವ,

ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನದ

ಮೂಲ್ಕವಾಗಲಿ

ಅಥವಾ

ಬೇರೆ

ರಿೀತ್ರಯಲಾಿ ಗಲಿೀ

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುವ, ಯಾವುದೇ ಯಂತರ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ್ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ
ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ

ಮತಪ್ಟ್ಟಿ ಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮತಪತರ ಕೆಾ

ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉಲೆಿ ೀಖ್ವು, ಅನಯ ಥಾ

ಉಪಬಂಧಿಸರುವುದನ್ನು ಳಿದು, ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ಅೊಂಥ ಮತಯಂತರ ವನ್ನು

ಬಳಸುವಲೆಿ ಲಾಿ ಅೊಂಥ

ಮತಯಂತರ ಕೆಾ ಮಾಡಲಾದ ಉಲೆಿ ೀಖ್ವನ್ನು ಒಳಗಳುು ವುದಾಗಿ ಅರ್ಥಾಸತಕಾ ದುು .
47.್ ಚುರ್ನರ್ಣಾ್ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ ರಚಿಸುರ್್ ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿಕಾರ:- ಕೌನಿು ಲ್ರ್
ಗಳು, ಮೇಯರ್, ಉಪ-ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು
ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಎಲಾಿ

ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವ

ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು ಅೊಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದು.
48.್ ಏಕಕಾಲಿಕ್ ಸದಸೆ ತವ ದ್ ನಿಷೇಧ.- (1) ಒಬಬ
ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿದು ರೆ,

ಅೊಂಥ

ಚುರ್ನವಣೆಗಳ

ಪೈಕ್ತ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಒೊಂದಕ್ತಾ ೊಂತ ಹೆಚಿು ನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ

ಕೊನೆಯ

ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಾನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಲಿಖಿತ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಚುರ್ನವಣೆಯ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ

ಮೂರು

ಆಯುಕು ರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವನ್ನ

ಯಾವ ವಿಭಾಗದಿೊಂದ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಲು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವನೀ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು

ತ್ರಳಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಆ

ಆಯ್ಕಾ ಯು ಅೊಂತ್ರಮವಾದುದಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ತ್ರಳಿಸರುವಂತೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಆಯ್ಕಾ ಯನ್ನು
ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯು ಯಾವ ವಿಭಾಗದಿೊಂದ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದೆು ೊಂಬುದನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ದಿದು ರೆ, ಅೊಂಥ

ಆಯುಕು ರು ಚಿೀಟ್ಟ ಎತ್ತು ವ ಮೂಲ್ಕ

ನಿಧಾರಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಸದರಿ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅಧಿಸೂಚಿಸದ ವಿಭಾಗದ
ಸಾಿ ನಕಾಾ ಗಿ ಮಾತರ ವೇ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಿರುವನೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದರಿೊಂದ ತೆರವಾಗುವ ಇತರ ಸಾಿ ನ
ಅಥವಾ ಸಾಿ ನಗಳನ್ನು ಹಸದಾಗಿ ಚುರ್ನವಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲ್ಕ ರ್ತ್ರಾ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(4) ವಾಡ್ಾ ನ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸಂಸತ್ರು ನ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸದಸಯ ರ್ನದಲಿಿ ಅಥವಾ ಆಗಿದು ಲಿಿ ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಮನಿು ಪಲ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಪಟಿ ಣ್

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅಥವಾ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಸದಸಯ

ಆದಲಿಿ

ಅಥವಾ ಆಗಿದು ಲಿಿ , ಆಗ 21ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ 15
ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಮಕಾು ಯವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ರು ನ ಯಾವುದೇ ಸದನದ, ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಅಥವಾ ಸದಸಯ ನ, ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮನಿು ಪಲ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ರನ ಅಥವಾ ಪಟಿ ಣ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ
ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅಥವಾ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ನ ಪದಾವಧಿಯು ಪಾರ ರಂರ್ದ
ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ, ಸಂಸತ್ರು ನ ಯಾವುದೇ ಸದನದ, ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ ಯಾವುದೇ

ಸದನದ, ಮನಿು ಪಲ ಕೌನಿು ಲ, ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸದ ಪಾಲಿಕೆಯ,

ಪಟಿ ಣ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ತನು

ಸೀಟ್ಟಗೆ ಅಥವಾ ತನು

ಸಾಿ ನಕೆಾ ಈ ಹಿೊಂದೆಯೇ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ ನಿೀಡಿದು ಹರತ್ತ ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನ ಆತನ
ಸೀಟು ಖಾಲಿಯಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
49. ಚುರ್ನರ್ಣಾ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು
ಕೀರುವುದು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು
ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗವು ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ (ಇದರಲಿಿ ಇನ್ನು

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ

ನಡೆಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ರಾಜ್ಯ

ಮೊಂದೆ “ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ” ಎೊಂದು ಉಲೆಿ ೀಖಿಸದೆ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ವು, ಮತಗಟಿ ಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಮತದಾನ ನಡೆದ
ತರುವಾಯ ಮತ ಪ್ಟ್ಟಿ ಗೆಗಳನ್ನು

ದಾಸಾು ನ್ನ

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಬೇಕಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು

ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗುವ

ಸಂರ್ವವಿದೆಯ್ಕೊಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ವಾಹನವು, ನೌಕೆಯು ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯು ಯಾವುದೇ ಮತಗಟಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಮತಗಟಿ ಯಿೊಂದ

ಮತ

ಪ್ಟ್ಟಿ ಗೆಗಳನ್ನು

ಸಾಗಿಸುವ

ಅಥವಾ

ಅೊಂಥ

ಚುರ್ನವಣೆಯನ್ನು

ನಡೆಸುವಾಗ

ಸುವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ಲಿೀಸರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ
ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಸಾಗಿಸುವ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂರ್ವವಿದೆಯ್ಕೊಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ
- ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ವನ್ನು
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ಅೊಂಥ ವಾಹನವನ್ನು , ನೌಕೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಕೊೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಡಾಡ ಯ ಕೊೀರಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ತನಗೆ ಅಗತಯ ವೆೊಂದು ಅಥವಾ ವಿಹಿತವೆೊಂದು
ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದಂಥ ಹೆಚಿು ನ ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಯಾರೇ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾಯ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅೊಂಥ ಅರ್ಯ ರ್ಥಾ
ಅಥವಾ

ಅವನ

ನೌಕೆಯನ್ನು

ಏಜ್ಞೊಂಟನ್ನ

ಕಾನೂನ್ನಬದಿ ವಾಗಿ

ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು

ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ರು ರುವಂಥ

ಯಾವುದೇ

ವಾಹನವನ್ನು ,

ಅೊಂಥ ಚುರ್ನವಣೆಗಳ ಮತದಾನವು ಮಕಾು ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಉಪ-

ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಸವ ತ್ರು ನ ಮಾಲಿೀಕರ್ನಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾವ ಧಿೀನ
ಹೊಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾದ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಹರಡಿಸದ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ
ಕಡಾಡ ಯ ಕೊೀರಿಕೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ ಆದೇಶ್ವನ್ನು , ಅದನ್ನು

ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ

ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ನಿಯಮಿಸದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(3) ಉಪಪರ ಕರಣ್ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವ ತು ನ್ನು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದಾಗಲೆಲಾಿ , ಅೊಂಥ ಕಡಾಡ ಯ
ಕೊೀರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು , ಆ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ತ್ರಳಿಸದ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅೊಂಥ ಸವ ತ್ತು ಯಾವ
ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿೀರಿ ವಿಸು ರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(4) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ,(ಎ) “ಆವರಣ್” ಎೊಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ, ಕಟಿ ಡ ಅಥವಾ ಕಟಿ ಡದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಗುಡಿಸಲು,
ಷೆಡುಡ ಅಥವಾ ಇತರ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ;
(ಬಿ) “ವಾಹನ” ಎೊಂದರೆ ಯಾೊಂತ್ರರ ಕ ಶ್ಕ್ತು ಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ರಸು

ಸಾರಿಗೆ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಯೀಗಯ ವಾದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ.
50. ಪ್ರಿಹಾರ

ಸಂದಾಯ.- (1) 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ವನ್ನು
ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯುಳು

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದಾಗಲೆಲಾಿ , ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಪರಿಹಾರವನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತಕಾ ದುು .

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು

ಪರಿಹಾರದ

ಕೊೀರುವ

ಪಾಲಿಕೆಯು,
ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಪಯಾಾಲೀಚಿಸ ನಿಧಾರಿಸತಕಾ ದುು ,

ಎೊಂದರೆ:(i) ಆವರಣ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು
ಹಾಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ, ಆ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಅೊಂಥದೇ ಆವರಣ್ಕೆಾ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಬಾಡಿಗೆ;

(ii) ಆವರಣ್ಗಳನ್ನು
ವಾಸಸಿ ಳವನ್ನು

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯುಳು

ಅಥವಾ ವಯ ವಹಾರದ ಸಿ ಳವನ್ನು

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅವನ

ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅೊಂಥ

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ ಯುಕು ವೆಚು ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳು:
ಪರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾರಿಸದ ಪರಿಹಾರದ ಮಬಲ್ಗಿನಿೊಂದ ಬಾಧಿತರ್ನದ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯುಳು

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು (1)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗಿನ ಆದೇಶ್ದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ
ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸದಾಗ, ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು

ನಿಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಆ ಸಿ ಳದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸವಿಲ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಿ ಸತಕಾ ದುು
ಮತ್ತು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇಕಾದ

ಪರಿಹಾರದ

ಮಬಲ್ಗು

ಆ

ಸವಿಲ

ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರು

ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥದಾು ಗಿರತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ.-

ಈ

ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

“ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯುಳು

ವಯ ಕ್ತು ’’

ಎೊಂದರೆ,

ಕಡಾಡ ಯ

ಕೊೀರಿಕೆಯ

ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದ ಆವರಣ್ದ ವಾಸು ವಿಕ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದು ವಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ
ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅೊಂಥ ವಾಸು ವಿಕ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಿ ದಿರುವಲಿಿ ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ದ ಮಾಲಿೀಕ.
(2)

49ನೇ

ಪರ ಕರಣ್ದ

ವಾಹನವನ್ನು , ನೌಕೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಕೊೀರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದಾಗಲೆಲಾಿ

ಯಾವುದೇ

ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದರ

ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಾ ದುು , ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಪರಿಹಾರದ
ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಅೊಂಥ ವಾಹನದ, ನೌಕೆಯ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಆ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಚಾಲಿು ಯಲಿಿ ರುವ

ಬಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದರಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಸತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾರಿಸದ ಪರಿಹಾರ ಮಬಲ್ಗಿನಿೊಂದ ಬಾಧಿತರ್ನದ, ಅೊಂಥ ವಾಹನದ, ನೌಕೆಯ
ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಲಿಿ ಸದಲಿಿ , ಆ ಸಿ ಳದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸವಿಲ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು
ಒಪ್ಿ ಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರದ ಮಬಲ್ಗು ಆ ಸವಿಲ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರು

ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥದುು ಆಗಿರತಕಾ ದುು :
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ಕಡಾಡ ಯ ಕೊೀರಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ ವಾಹನವು ಅಥವಾ ನೌಕೆಯು ಕಂತ್ತ
ಖ್ರಿೀದಿ ಒಪಿ ೊಂದದ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಅದರ ಮಾಲಿೀಕನಲ್ಿ ದ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಸಾವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಇದಾು ಗ, ಈ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ
ಮೇರೆಗೆ ಒಟುಿ

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಧಾರಿಸದ ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲಿೀಕನ ನಡುವೆ, ಅವರು

ಒಪಿ ಬಹುದಾದಂಥ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಪಿ ದಿದು ರೆ, ಆ ಬಗೆೊ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು
ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಮಧಯ ಸಿ ಗಾರನ್ನ ತ್ರೀಮಾಾನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಹಂಚತಕಾ ದುು .
51.

ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ.- ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 49ನೇ

ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವ ತು ನ್ನು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಅಥವಾ 50ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು

ನಿಧಾರಿಸುವ ದೃಷಿಿ ಯಿೊಂದ, ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ, ಆ ಆದೇಶ್ದಲಿಿ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸವ ತ್ರು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ
ಅವನಲಿಿ ರುವಂಥ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು.
52. ಆರ್ರಣಗಳು ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುರ್ ಮತುತ ಅವುಗಳನ್ನು

ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸುರ್ ಅಧಿಕಾರ.-(1)

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಬಗೆೊ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ಗಳು, ವಾಹನ, ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಆದೇಶ್ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕ
ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾರಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ
ಆ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್ದ ಪಾಲ್ನೆಯನ್ನು ಸುನಿಶಿು ತಗಳಿಸುವ ದೃಷಿಿ ಯಿೊಂದ ಅೊಂಥ
ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ಗಳೊಳಕೆಾ ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ
ವಾಹನ, ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬಹುದು.
(2) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ “ಆವರಣ್ಗಳು” ಮತ್ತು “ವಾಹನ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಥಾವನೆು ೀ ಹೊಂದಿರುತು ವೆ.
53. ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಕೀರಿರುರ್ ಆರ್ರಣಗಳಿೆಂದ ಹರಹಾಕ್ಕವುದು.- (1) 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್ವನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸ, ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ದ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು
ಉಳಿಸಕೊೊಂಡಿರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು , ಈ ಬಗೆೊ

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಿೊಂದ ಅಧಿಕಾರ

ಪಡೆದಿರುವ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಆವರಣ್ದಿೊಂದ ಕ್ತಷ ಪರ ವಾಗಿ ಹರಹಾಕಬಹುದು.

(2) ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಾವಾಜ್ನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಕೊಳು ದ ಯಾರೇ
ಮಹಿಳೆಗೆ ಆವರಣ್ವನ್ನು

ಬಿಟುಿ ಹೀಗಲು ಸೂಕು ಎಚು ರಿಕೆಯನ್ನು

ಮತ್ತು ಸೌಲ್ರ್ಯ ವನ್ನು

ಕೊಟಿ

ತರುವಾಯ,

ಯಾವುದೇ ಕಟಿ ಡದ ಯಾವುದೇ ಬಿೀಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಕವನ್ನು ಕ್ತತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆರೆಯಬಹುದು
ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನು

ಒಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಹರಹಾಕುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅವಶ್ಯ ವಾದ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
54. ಕಡ್ಡಾ ಯ ಕೀರಿಕೆಯೆಂದ ಆರ್ರಣಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.- (1) 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ
ಕೊೀರಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅವರಣ್ವನ್ನು
ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು , ಆವರಣ್ವನ್ನು

ಕಡಾಡ ಯ ಕೊೀರಿಕೆಯಿೊಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಅದರ

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಿದ ಕಾಲ್ದಲಿಿ

ಯಾರಿೊಂದ ಅದನ್ನು

ಸಾವ ಧಿೀನತೆ

ಪಡೆಯಲಾಯಿತ್ೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಇಲ್ಿ ದಿದು ರೆ ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ದ ಮಾಲಿೀಕನೆೊಂದು
ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಕೊೀರುವ

ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು

ವಾಪಸು

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿೊಂದ

ಭಾವಿಸದ

ಮಾಡುವುದು,

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಹಾಗೆ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ

ವಾಪಸು

ವಾಪಸು

ಕೊೀರುವ

ಮಾಡತಕಾ ದುು

ಮಾಡುವುದಕೆಾ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಮತ್ತು

ಹಾಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಎಲ್ಿ

ಪೂಣ್ಾವಾಗಿ

ವಿಮೀಚನೆ

ಗಳಿಸದಂಥಾಗತಕಾ ದುು . ಆದರೆ, ಆ ಆವರಣ್ಗಳ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ೀ
ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದು , ಆವರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವ ಹಕುಾ ಗಳನ್ನು
ಯುಕು

ಕರ ಮದ

ಮೂಲ್ಕ

ಜಾರಿಗಳಿಸಲು

ಯಾರೇ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಕಾನೂನಿನ

ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರಬಹುದೀ

ಆ

ಯಾವುದೇ

ಹಕುಾ ಗಳಿಗೆ

ಬಾಧಕವನ್ನು ೊಂಟು ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊೀರಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ದ ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು
(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸಗದಿರುವಲಿಿ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ್ಕೆಾ
ಅವನ ಬಗೆೊ

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ಲು ಆಗದಿರುವಲಿಿ

ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವಾಪಸು ಕೊಡುವುದನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಯಾರೇ ಏಜ್ಞೊಂಟ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರ
ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಕೊೀರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ವನ್ನು

ಕಡಾಡ ಯ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಇಲ್ಿ ದಿರುವಲಿಿ ,
ಕೊೀರಿಕೆಯಿೊಂದ

ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ದ ಎದುು ಕಾಣ್ಣವ ಭಾಗದಲಿಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ
ಸೂಚರ್ನ ಫಲ್ಕದಲಿಿ ಅೊಂಟ್ಟಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(3) (2)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸದಂತೆ, ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಸೂಚರ್ನ ಫಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅೊಂಟ್ಟಸದಾಗ,
ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟಸನಲಿಿ , ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ ಆವರಣ್ಗಳು, ಆ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು
ಮತ್ತು

ಅೊಂದಿನಿೊಂದ

ಸಾವ ಧಿೀನತೆಯನ್ನು

ಕಡಾಡ ಯ

ಕೊೀರಿಕೆಗೆ

ಒಳಪಟ್ಟಿ ರುವುದು

ಹೊಂದಲು ಹಕುಾ ಳು ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಅದನ್ನು

ಹಾಗೆ ಅೊಂಟ್ಟಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು

ನಿೊಂತ್ತಹೀಗತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಅದರ

ವಾಪಸುು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು

ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ತರುವಾಯದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಅೊಂಥ ಆವರಣ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರಕೆಾ
ಅಥವಾ

ಇತರ

ಕೆಿ ೀಮಿಗಾಗಿ

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ

ಕೊೀರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು

ಅಥವಾ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಹಣೆಯಾಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
55. ಕಡ್ಡಾ ಯ ಕೀರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಉಲು ೆಂಘನೆಗೆ ದಂಡನೆ.- ಯಾರೇ
ವಯ ಕ್ತು ಯು, 49ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಥವಾ 51ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್ವನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದರೆ,
ಅವನ್ನ

ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ

ಮೇಲೆ

ಒೊಂದು

ವಷಾದವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅವಧಿಯ

ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
ಅಧಾೆ ಯ-V
ಮೇಯರ್,್ಉಪ್ಮೇಯರ್,್ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ,್ರ್ಲಯ್ಆಯುಕತ ,್ರ್ಲಯ್ಸಮಿತ,್ಸಾಾ ಯೀ್
ಸಮಿತ,್ವಾರ್ಡ್ಾ್ಸಮಿತ,್ಪ್ರ ದೇಶ್ಸಭಾ
56.್ ಮೇಯರ್್ ಮತುತ ್ ಉಪ್ಮೇಯರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುರ್ನಯಿತ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ
ಮದಲ್ ಸಭೆಯಲಿಿ ತನು

ಸದಸಯ ರುಗಳಲಿಿ ಒಬಬ ರನ್ನು

ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನು ಬಬ ರನ್ನು

ಉಪಮೇಯರ್

ಆಗಿ ಚುರ್ನಯಿಸತಕಾ ದುು . ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿಯಲಾಿ ಗಲಿೀ ಖಾಲಿಸಾಿ ನವು ಇದು
ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅೊಂಥ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನವು ಉೊಂಟಾದ ಒೊಂದು ತ್ರೊಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಸಾಿ ನಗಳನ್ನು

ರ್ತ್ರಾ

ಮಾಡತಕಾ ದುು .
57.್ ಮೇಯರ್್ ಮತುತ ್ ಉಪ್ಮೇಯರ್ನ್ ಪ್ದಾರ್ಧಿ.- ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪಮೇಯರ್ನ್ನ ತನು
ಚುರ್ನವಣೆಯ ಸಮಯದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ತನು
ಉತು ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಚುರ್ನವಣೆಯವರೆಗೂ ಹುದೆು ಯಲಿಿ ಮೊಂದುವರಿಯತಕಾ ದುು .

58.್ ಮೇಯರ್ ಮತುತ ್ ಉಪ್-ಮೇಯರ್ ಪ್ದದ್ ಮಿೀಸಲಾತ:-್ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನವು ಉದಭ ವವಾದಾಗ
ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ-ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ವಿಧಾನದಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ಮಿೀಸಲಿರಿಸತಕಾ ದುು .
59.್ ಮೇಯರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು್ ಮತುತ ್ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- (1) ಮೇಯರ್ನ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲ್ಕ ತನಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಮೇಯರ್ನ ಹುದೆು ಯು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು
ಮತ್ತು

ಮೇಯರ್-ಅನ್ನು

ನೇಮಕ

ಮಾಡುವ

ಅೊಂಥ

ಸಮಯದವರೆಗೆ

ತನಗೆ

ಗತ್ತು ಪಡಿಸದ

ಅೊಂಥ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಮೇಯರನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರ ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕಾ ದುು .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗಳಪಟುಿ , ಮೇಯರ್ರವರು ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮಾನಯ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಯಾವುದೇ

ಕಡಾಡ ಯ

ಮತ್ತು

ವಿವೇಚರ್ನತಮ ಕ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ನಿಣ್ಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರುವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನವನ್ನು
ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸತಕಾ ದುು .

ಮೇಯರ್ರವರು

ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅೊಂಥ
ಪಾಲಿಕೆಯ

ಯಾವುದೇ

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು

ಆಯುಕು ರಿೊಂದ ತರಿಸಕೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಒದಗಿಸದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು , ಅವುಗಳನ್ನು

ಮಖ್ಯ

ತಮಗೆ ಒದಗಿಸದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮೇಯರ್ರವರು ಹಿೊಂದಿರುಗಿಸತಕಾ ದುು .
(5)

ಮೇಯರ್ರವರು

ಲಿಖಿತ

ಆದೇಶ್ದ

ಮೂಲ್ಕ

ತಮಮ

ಯಾವುದೇ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಉಪ

ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಕೊಡಬಹುದು.
ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ

ಚುರ್ನಯಿತರಾಗಲು

(7) ಮೇಯರ್ರವರು ತಾವು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರಾಗುವ ಕಾಲ್ದಲಿಿ

ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ

(6)

ಮೇಯರ್ರವರು

ಯಾವುದೇ

ಸಾಿ ಯಿೀ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಅಹಾರಾಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಚುರ್ನಯಿತ ಸದಸಯ ರಾಗಿದು ರೆ, ಅವರು ಅೊಂಥ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ
ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಪದಧಾರಣ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿೊಂತ್ತಹೀಗತಕಾ ದುು .
(8) ಯಾವುದೇ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಪದದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿೀ ಸಾಿ ನ ಉೊಂಟಾದರೆ ಬೇರಬಬ
ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು ಚುರ್ನಯಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಅೊಂಥ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯತಕಾ ದುು .
60. ಉಪ್ಮೇಯರರರ್ರ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- (1) ಮೇಯರ್ ಹುದೆು ಯು ಖಾಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ು ಬಬ
ಹಸ

ಮೇಯರ್ರವರನ್ನು

ಚುರ್ನಯಿಸುವವರೆಗೆ

ಅವರ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳು

ಉಪ

ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ

ಪಾರ ಪು ವಾಗತಕಾ ದುು .
(2) ಮೇಯರ್ರವರು ಸತತವಾಗಿ ಎೊಂಟು ದಿನಗಳಿಗಿೊಂತಲ್ಲ ಹೆಚುು
ಎೊಂಟು

ದಿನಗಳಿಗಿೊಂತಲ್ಲ

ಮೇಯರ್ರವರು

ನಗರಕೆಾ

ಹೆಚುು

ಕಾಲ್

ತಮಮ

ಹಿೊಂತ್ರರುಗುವವರೆಗೆ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಕಾಲ್ ನಗರದಲಿಿ ರದಿದು ರೆ ಅಥವಾ
ನಿವಾಹಿಸಲು

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ,

ಅವರು

ಅಸಮಥಾರಾದರೆ
ಅಸಾಮಥಯ ಾದಿೊಂದ

ಚೇತರಿಸಕೊಳುು ವವರೆಗೆ ಅವರ ಪರ ಕಾಯಾಗಳು ಉಪಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ ಪಾರ ಪು ವಾಗತಕಾ ದುು .
(3) ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧರ್ನ ವರದಿಗಳನ್ನು

ಸಕಾಲ್ದಲಿಿ

ಸದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಯುಕು ರಿಗೆ

ನಿದೇಾಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ ಇರತಕಾ ದುು .
(4) ಉಪಮೇಯರ್ ರವರು, ಮೇಯರ್ ರವರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು .
61.್ ಮೇಯರ್್ ಮತುತ ್ ಉಪ್ಮೇಯರ್ನ್ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ.ಸಮಯದಲಿಿ

ಉಪಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ ಸಂಭೀದಿಸ ತಮಮ

ರಾಜಿೀರ್ನಮೆಯನ್ನು

(1)

ಸವ ಹಸಾು ಕ್ಷರದಲಿಿ

ಮೇಯರ್ರವರು
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಮಮ

ಯಾವುದೇ
ಹುದೆು ಗೆ

ನಿೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ರವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ

ಸಂಭೀದಿಸ ತಮಮ ಸವ ಹಸಾು ಕ್ಷರದಲಿಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಮಮ ಹುದೆು ಗೆ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆಯನ್ನು ನಿೀಡಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಉಪ-ಮೇಯರ್ ಪದವು ಖಾಲಿ ಇದು ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆಯನ್ನು
ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಸಂಬೀಧಿಸ ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು .

(2) ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕು ರು ಅೊಂತಹ ಹುದೆು ಯು ಖಾಲಿಯಾದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಒೊಂದು ತ್ರೊಂಗಳೊಳಗಾಗಿ
ನಿಯಮಿಸಲಾದಂತಹ

ಕಾಯಾವಿಧಾನಕೆಾ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಮೇಯರ್

ಮತ್ತು

ಉಪಮೇಯರ್

ಹುದೆು ಗೆ

ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕಾ ದುು .
(3) ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಹುದೆು ಯು ಖಾಲಿಯಿದು ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕು ರು
(2)ನೇ

ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಡಿಯಲಿಿ

ಅೊಂತಹ

ಚುರ್ನವಣೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವವರೆಗೆ

ಮೇಯರ್

ಹುದೆು ಯ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕಾ ದುು .
(4) (1)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಡಿಯಲಿಿ

ನಿೀಡಲಾದ ಅೊಂತಹ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆಯು, ಅದನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಾ ದುು .
62.

ಗೌರರ್ಧನ, ಫೀಜು ಅಥವಾ ಭ್ತೆೆ ಗಳು.- (1) ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ, ಉಪಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು

ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಗೌರವಧನ, ಫೀಜು ಅಥವಾ ರ್ತಯ ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಿತ್ರಯನ್ನು ಮಿೀರದಷ್ಟಿ ಮತು ವನ್ನು ಆದರಾತ್ರಥಯ ರ್ತಯ ದ
ರೂಪದಲಿಿ ಪರ ತ್ರವಷಾ ಮೇಯರ್ರವರ ವಶ್ದಲಿಿ ಡತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಮಿತ್ರಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದಾು ಗೂಯ , ಹಿೊಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಮೇಯರ್,
ಉಪಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಗೌರವಧನವನ್ನು , ಫೀಜ್ನ್ನು

ಅಥವಾ ರ್ತಯ ವನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸುವುದು,

ಕೌನಿು ಲ್ರರ್ನಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗಲು ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ರರ್ನಗಿರಲು ಅವನನ್ನು ಅನಹಾಗಳಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
63.

ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ .- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ ಸಕಾಾರವು ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ನನ್ನು ನೇಮಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸಯ ರ್ನಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ನ್ನ ಸಕಾಾರದ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಾದಶಿಾ ದಜ್ಞಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಿ ದ ದಜ್ಞಾಯ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(3) ಮಖ್ಯ
ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು

ಆಯುಕು ನ್ನ, ಸಕಾಾರದ ಇಚೆಛ ಗಳಪಟುಿ
ಮತ್ತು

ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತಕೆಾ

ಅಗತಯ ವಾಗಬಹುದಾದಂತೆ, ಸಕಾಾರವು

(4) (3)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದಂತೆ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ನ ವಗಾಾವಣೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯ

ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುಕು ಸಮಾಲೀಚನೆಯ ತರುವಾಯ ಮಾತರ ವೇ ಆಗತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನು

ದಾಖ್ಲುಮಾಡತಕಾ ದುು .
(5) ಸಕಾಾರವು ಈ ಮೊಂದಿನ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಫಾರಸುು ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಖ್ಯ
ಆಯುಕು ನನ್ನು ಹುದೆು ಯಿೊಂದ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದು, ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ದುನಾಡತೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಾಕ್ಷಯ ದ ತಪ್ಿ ತಸಿ ನೆೊಂದು ರುಜುವಾತಾದರೆ;
(ಬಿ) ಆತನಿಗೆ ವಹಿಸದ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಲಿಿ ಅಸಮಥಾರ್ನದರೆ.
64. ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು್ ಮತುತ ್ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ನ್ನ ಈ ಮೊಂದಿನ
ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(1) ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅವಶ್ಯ ವೆನಿಸುವ ಅೊಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ನನ್ನು
ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿದೇಾಶಿಸುವುದು.
(2) ಅವಶ್ಯ ವಾದ ಎಲಾಿ

ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್, ಕೌನಿು ಲ ಮತ್ತು

ವಲ್ಯ

ಸಮಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನವ ಯ ಉೊಂಟುಮಾಡುವುದು.
(3) ವಲ್ಯ ಆಯಕು ನ್ನ ತನಗೆ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸದ ಅೊಂತರ್ ವಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತ್ರೀಮಾಾನಿಸುವುದು;
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ ನಿದೇಾಶ್ನದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಹಾಗೆ

ಮಾಡಬೇಕೆೊಂದು ಆತನನ್ನು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಇತರ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು .
(5) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾತ್ರಗೆ
ಒಳಪಟುಿ

ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ

ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ವಿಧಿಸದ ಇತರ ಎಲ್ಿ ನಿಬಾೊಂಧಗಳು, ಪರಿಮಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಳಪಟುಿ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಪರ ದಾನ ಮಾಡುವ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಪಬಂಧಗಳು ಇರದಿದು ರೆ
ಅವುಗಳನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸುವ

ನಿಹಿತಗಳಿಸತಕಾ ದೆು ೊಂದು,

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ

ಈ

ಕಾಯಾಾೊಂಗ

ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ

ಮಖ್ಯ

ನಿದೇಾಶಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ

ಆಯುಕು ರಲಿಿ
ಆ

ಕಾಯಾಾೊಂಗ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಲಿಿ ನಿಹಿತಗಳಿಸತಕಾ ದುು , ಅವರು,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಇತರ
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನಿದಿಾಷಿ ವಾಗಿ ವಿಧಿಸದ ಎಲ್ಿ

ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು

ಸಹ

ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಪರ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಲಾಯಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ , ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುರಕೆಷ ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸವ ತ್ರು ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ್ದ ಕರ ಮವನ್ನು ಇರ್ನು ವುದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದಿೊಂದ
ಮಂಜೂರಾತ್ರ, ಅನ್ನಮೀದನೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಕೈಗಳು ಲಾಗದಿದು ರೂ,

ಪಡೆಯದೆಯೇ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ ತ್ರಯಿೊಂದಾಗಿ

ಅೊಂಥ

ತಕ್ಷಣ್ದ

ಕರ ಮವನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಕರ ಮವನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವುದಕೆಾ

ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ ತ್ರಯು ಸಮಥಾನೆ ಒದಗಿಸದರೆ ಅಥವಾ ಅಗತಯ ಪಡಿಸದರೆ ಅೊಂಥ ತಕ್ಷಣ್ದ ಕರ ಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ,

ಮಖ್ಯ

ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡದು ಕೆಾ
ಸಂರ್ವವಿರುವ

ಆಯುಕು ರು

ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನು

ಆದರೆ

ಈ

ತಾವು

ಮತ್ತು

ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ

ಕರ ಮವನ್ನು

ಮತ್ತು

ಆ

ಕರ ಮವನ್ನು

ಅೊಂಥ ಕರ ಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಹಿಸದ ಅಥವಾ ವಹಿಸುವ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಪರ ಸಕು

ಒಳಗೊಂಡಿರದಂಥ ಖ್ಚಿಾನ ಮಬಲ್ಗು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ಬಜ್ಞಟ್

ಅನ್ನದಾನದಲಿಿ

ತತ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಾಿ ಯಿೀ

ಸಮಿತ್ರಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(6) ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪರ ದಾನ ಮಾಡಿದ
ಯಾವುವೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ವಿಧಿಸದ ಯಾವುವೇ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು

ಅೊಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗಳಪಟುಿ

ಮಖ್ಯ

ಮತ್ತು ನಿಹಿತವಾದ ಯಾವುವೇ
ಆಯುಕು ರು ಚಲಾಯಿಸತಕಾ ದುು ,

ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು ಅಥವಾ ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು .
(7) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅನ್ನಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ್ದ
ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಪರ ಕಾಯಾವನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದಕೆಾ

ತಮಮ

ಚಲಾಯಿಸುವುದಕೆಾ , ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆಾ ಅಥವಾ

ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕು ವೆೊಂದು

ಭಾವಿಸುವಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ , ತಮಮ
ನಿಯಂತರ ಣ್ದಲಿಿ ರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಬಹುದು.
65. ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರು ಪ್ತರ ರ್ೆ ರ್ಹಾರರ್ನ್ನು ಮಾಡುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ
ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ
ನಡುವೆ ವಯ ವಹರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಎಲಾಿ ಪತರ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು
ಮಾಡತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು

ಅೊಂಥ

ಪತರ ವಯ ವಹಾರ

ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸತಕಾ ದುು .
66. ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರ ಸಾಮಾನೆ ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ನು
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ

ಮಖ್ಯ

ರ್ಹಿಸ್ಕಡುವುದು.- ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ರಚಿಸದ

ಆಯುಕು ರು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮಮ

ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಲಿಿ , ಕತಾವಯ ಗಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ಪರ ಕಾಯಾಗಳಲಿಿ ಯಾವುದರ್ನು ದರೂ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಯಾರೇ ತನು ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಕೊಡಬಹುದು.
67.

ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರರ್ನ್ನು

ರ್ಹಿಸ್ಕಡುವುದು.- ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, 64ನೇ

ಪರ ಕರಣ್ದ (5)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೂಲ್ಕ ತಮಗೆ ಪರ ದತು ವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸಲು, ಆರೀಗಾಯ ಧಿಕಾರಿಗೆ, ಇೊಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ, ರೆವಿನೂಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನು

ಅಧಿೀನದಲಿಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ವಿಭಾಗದ ಮಖ್ಯ ಸಿ ರಾದ ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿೊಂದೆ ಹೇಳಿದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕತಾವಯ ಗಳ ತಾತಾಾ ಲಿಕ ಪರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ತನು
ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಬಹುದು.

ಸವ ೊಂತ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಅಭಿರಕೆಿ .- ಮಖ್ಯ

68.

ಸಮಿತ್ರಗಳ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಆಯುಕು ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಮತ್ತು ಇತರ

ಎಲ್ಿ ಕಾಗದಪತರ ಗಳು ಮತ್ತು ದಸಾು ವೇಜುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಭರಕೆಷ ಗೆ ಜ್ವಾಬಾು ರರಾಗಿರತಕಾ ದುು .
69.

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ರ್ಬ ೆಂದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ, ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು

ವಿನಿಮಯಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ , ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಬಬ ೊಂದಿ ವಗಾಕೆಾ ಸೇರಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ
ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಎಲ್ಿ ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ತ್ರೀಮಾಾನಿಸತಕಾ ದುು .
70.

ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ನ್ ಸಂರ್ಳ್ ಮತುತ ್ ಭ್ತೆೆ ಗಳು.- ಮಖ್ಯ

ಆಯಕು ನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ ಪಾಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೊಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ತ್ರೊಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ
ತ್ರೊಂಗಳ ರ್ತೆಯ ಗಳನ್ನು , ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ , ಪಾವತ್ರಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಸಿ ಳಾವಕಾಶ್, ವಾಹನರ್ತೆಯ

ಮತ್ತು ಸಕಾಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಇತರ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿೀಡತಕಾ ದುು .
71.

ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ನ್ ಮರಣ,್ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ್ ಅಥವಾ್ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕರ್್ ಸಂದಭ್ಾದಲಿು ್

ಸಾಾ ರ್ನಪ್ರ್ನು ್ (officiating)್ ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರನ್ನು ್ ನೇಮಿಸುವುದು.-್ ಮರಣ್, ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ ಅಥವಾ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರ ಹುದೆು ಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿಸಾಿ ನ ಉೊಂಟಾದಲಿಿ , ಆಗ

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ಹಸ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ನ ನೇಮಕಾತ್ರಯನ್ನು

ಬಾಕ್ತಯಿರಿಸ, 6 ತ್ರೊಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮಿೀರದಿರುವ

ಅವಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಿ ನದಲಿಿ ಹಂಗಾಮಿ ಆಯುಕು ರ ಪಾತರ ವನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲು ಸಕಾಾರದ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಾದಶಿಾ
ದಜ್ಞಾಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ಮತ್ು ಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
72.್ ರ್ಲಯ್ ಆಯುಕತ .- ಸಕಾಾರವು, ತಾನ್ನ ಅಧಿಸೂಚಿಸದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಲ್ಯಕೆಾ
ಆಯುಕು ನನ್ನು

ನೇಮಿಸತಕಾ ದುು

ವಲ್ಯ

ಮತ್ತು ಆತನ್ನ ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ ದಜ್ಞಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಿ ದ ದಜ್ಞಾಯ

ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .
73.

ರ್ಲಯ್ ಆಯುಕತ ನ್ ಸಂರ್ಳ್ ಮತುತ ್ ಷರತುತ ಗಳು.- ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ನಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ತ್ರೊಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ತ್ರೊಂಗಳ ರ್ತೆಯ ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯಿೊಂದ
ಪಾವತ್ರಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಸಿ ಳಾವಕಾಶ್, ಸಾರಿಗೆ ರ್ತೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅೊಂಥ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು

ಸಕಾಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಇತರ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿೀಡತಕಾ ದುು .
74.

ರ್ಲಯ್ ಆಯುಕತ ನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು್ ಮತುತ ್ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ನ್ನ ಈ

ಮೊಂದಿನ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಅವನ್ನ ತನು

ಅಧಿಕಾರವಾಯ ಪ್ು ಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ

ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ರ್ನಗರಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೈಗಳುು ವುದಕಾಾ ಗಿ ನೀಡಲ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(ಬಿ) ಅವನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ ಅೊಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಡ್ಾ
ಸಮಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ದೇಶ್ ಸಭಾದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ, ನಿದೇಾಶ್ನ ಮತ್ತು ಸಮನವ ಯ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(ಸ) ಅವನ್ನ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ಅಥವಾ ಮೇಯರ್ ನಿದೇಾಶಿಸದಂತೆ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು .
(ಡಿ)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದ ತನು

ಸಾಮಾನಯ

ಮಾಡಿದ

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಒಳಪಟುಿ ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕತಾವಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ತನು

ಅಡಿಯಲಿಿ
ಯಾವುದೇ

ಅಧಿೀನ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಪರ ತಾಯ ಯೀಜಿಸಬಹುದು.
75.್ ಕೆಿ ೀತರ ್ ಸಮಾಲೀಚರ್ನ್ ಸಮಿತಯ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ.- (1) ಕೆಷ ೀತರ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಸಮಿತ್ರ ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಒೊಂದು ಸಮಿತ್ರ ಇರತಕಾ ದುು . ಈ ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ನ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಾ
ಸಕಾಾರವು ಸಾಿ ಪ್ಸತಕಾ ದುು .
(2) ಕೆಷ ೀತರ ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ಇವರು ಸದರಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ಆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ ನ ಎಲಾಿ ವಾಡ್ಾ ಗಳ ಪಾಲಿಕೆ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಗಳು;
(ಸ) ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿೊಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಲ್ಿ ಟಿ
ಕೆಷ ೀತರ ದ ಐದು ಜ್ನರಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಿು ರದ ನಿವಾಸ ಸಂಘದ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು.
(3) ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಸದಸಯ ರ ಅವಧಿಯು ಮೂವತ್ತು ತ್ರೊಂಗಳುಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು .

ವಿಧಾನಸಭಾ

(4) ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ

ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಡಿ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಪಾಲಿಕೆಯ

ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನಗುವುದಕೆಾ ಅನಹಾರ್ನಗಿದು ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಆತನ್ನ ಕೆಷ ೀತರ ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯ
ಸದಸಯ ರ್ನಗಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನಗಳುು ವುದಕೆಾ

ಅಥವಾ

ಅೊಂತಹ

ಸದಸಯ ರ್ನಗಿ

ಮೊಂದುವರೆಯುವುದಕೆಾ

ಅನಹಾರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
(5) ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ ಸದಸಯ ನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
76.್ಕೆಿ ೀತರ ್ಸಮಾಲೀಚರ್ನ್ಸಮಿತಯ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- ಕೆಷ ೀತರ ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು:(ಎ) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಪರ ಕಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆಯನ್ನು
ನಿೀಡತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸ ಹಿೊಂದುಳಿದ ವಾಡ್ಾ ನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು;
(ಸ) ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳ ಬಗೆೊ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(ಡಿ)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಅಧಿಕಾರ

ಪಡೆದ

ಯಾವುದೇ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿೊಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸುವುದು;
(ಇ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಪರ ಕಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಲ್ಹೆ ನಿೀಡುವುದು; ಮತ್ತು
(ಎಫ್) ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಪೂವಾಮಂಜೂರಾತ್ರಯ ಮೇರೆಗೆ ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು
ಪುನರಾವಲೀಕ್ತಸಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಕೊೀರುವುದು ಮತ್ತು ಹಿೊಂದುಳಿದ ವಾಡ್ಾ ನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು.
77.್ ರ್ಲಯ್ ಸಮಿತಗಳ್ ಸಾಾ ಪ್ನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಲ್ಯವು ಈ ಮೊಂದಿನ
ಸದಸಯ ರನು ಳಗೊಂಡ ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ವಲ್ಯದಳಗಿನ ವಾಡ್ಾ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ವಾಡಾನ್ನು ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುವ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ
ವಲ್ಯದ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಗಳಿೊಂದಲೇ ಚುರ್ನಯಿಸತಕಾ ದುು .
(ಬಿ) ವಲ್ಯದಳಗಿನ ವಾಡ್ಾಗಳಿೊಂದ ಚುರ್ನಯಿತರಾದ ಎಲಾಿ ಕೌನಿು ಲ್ರೊ ಳು;
(ಸ) ನಿದಿಾಷಿ ವಲ್ಯದ ಪರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ ಇೊಂಜಿನಿಯರ್- ಸದಸಯ ;
(ಡಿ) ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ಪರಿಣಿತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸಲ್ಿ ಟಿ

ಒಬಬ ವಯ ಕ್ತು ;

(ಇ) ನಗರ ಆಡಳಿತದಲಿಿ ಪರಿಣಿತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸಲ್ಿ ಟಿ

ಒಬಬ

ವಯ ಕ್ತು .
(2) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಒೊಂದು ವಷಾವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(3)

ವಲ್ಯ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ನಗಿರುವ

ಕೌನಿು ಲ್ರನ್ನ

ಎರಡನೇ

ಅವಧಿಗೆ

ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ನಗಲು

ಅಹಾರ್ನಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(4) ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಲ್ಯದ ವಾಯ ಪ್ು ಯಲಿಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಬೊಂಗಳೂರು ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬೊಂಗಳೂರು ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಪದನಿಮಿತು ಸದಸಯ ರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು . ವಾಡ್ಾ ನ ಸಂಚಾರದ ಪರ ಭಾರವನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲ್ಯದ ಪರ ಭಾರವನ್ನು
ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ವಲ್ಯ

ಸಮಿತ್ರಗಳ

ಸಭೆಗಳಲಿಿ

ಹೊಂದಿರುವ ಬಸಾಾ ೊಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸತಕಾ ದುು .

ಆದರೆ

ಅವರು

ಮತ

ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕಾ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ .
(5) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಮನವ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(6) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಪರಿಣಿತ ಸದಸಯ ರ ಅಹಾತೆಗಳು, ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಮತ್ತು
ಗೌರವಧನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದು.
(7) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ನ್ನ ಕನಿಷೆ ತ್ರೊಂಗಳಿಗಮೆಮ ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯತಕಾ ದುು ಮತ್ತು
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು

(minutes) ದಾಖ್ಲಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ನಿಗೆ

ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಸಭೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ

ಅೊಂಥ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
(8) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಕೊೀರಂ ರ್ನಲ್ಾ ನೇ ಒೊಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(9) ಪಾಲಿಕೆಯು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅನ್ನವಾಗುವಂತೆ ಕಚೇರಿ ಸಿ ಳಾವಕಾಶ್ ಮತ್ತು
ಲಿಪ್ಕ ಸಬಬ ೊಂದಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸತಕಾ ದುು .
78. ರ್ಲಯ್ಸಮಿತಯ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- (1) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯು,(ಎ) ಅನೇಕ ವಾಡ್ಾಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅಡಡ ವಾಗಿ ಸೀಳುವ ಆದರೆ ವಲ್ಯದ ಗಡಿಗಳೊಳಗಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಾ ೀಮ್ನ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಸಾ ೀಮ್ ಅಥವಾ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟಟ್ನ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಕಾಾ ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಾಡ್ಾ
ಇೊಂಜಿನಿಯರೆೊ ಅಥವಾ ಇತರ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು;
(ಸ)

ತಾಯ ಜ್ಯ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಬಿೀದಿಗಳ

ಸುಧಾರಣೆ,

ಉದಾಯ ನವನಗಳು

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿ ಳಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಲ್ಯದ ಸೌೊಂದಯಾದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ನಿದಿಾಷೆ ಪಡಿಸದ ಅೊಂಥ
ಮತು ಗಳವರೆಗೆ ಹಸದಾದ ಮೂಲ್ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟಟ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮತು ಕೆಾ
ಮಿೀರಿದ ಅೊಂಥಾ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟಟ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು;
(ಡಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರದುು ಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು;
(ಇ) ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಶಿಫಾರಸುು

ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಿಧಾಾರಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವುದು

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ಕೈಗಳು ಲು ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನ ನಿೀಡುವುದು;
(ಎಫ್) ರ್ನಗರಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ನಿರತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೀಜಿಸುವುದು;
(ಜಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ್ಕೊಾ ಳಪಟುಿ , ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ
ವಿನಿಯಮಗಳು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೇರವೇರಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯು ಅನ್ನಮೀದಿಸದ ಯಾವುದೇ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಅೊಂಥ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನ್ನ
ಮತ್ತು ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು

ಅನ್ನಸರಿಸತಕಾ ದುು . ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯಲಿಿ ನ ಎಲ್ಿ ತ್ರೀಮಾಾನಗಳನ್ನು

ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಒಮಮ ತಾರ್ಭಪಾರ ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ

ಒಮಮ ತಾರ್ಭಪಾರ ಯ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದು ಲಿಿ

ತ್ರೀಮಾಾನವನ್ನು ಹಾಜ್ರಿದುು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕುಾ ಳು ಸದಸಯ ರ ಬಹುಮತದ ಮೂಲ್ಕ ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು .
(3) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ಅೊಂಥ ತ್ರೀಮಾಾನಗಳು ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ
ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಯ ತ್ರರಿಕು ವಾಗಿವೆ ಎೊಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಿ ಲಿಿ , ವಲ್ಯ
ಸಮಿತ್ರಯ

ತ್ರೀಮಾಾನಗಳನ್ನು

ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸುವ

ಮತ್ತು

ಅನೂಜಿಾತಗಳಿಸುವ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
79.್ ನಿಧಿಗಳ್ ಹಂಚಿಕೆ.- (1) ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯು 78ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ತನು
ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವುದಕಾಾ ಗಿ

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ

ನಿದಿಾಷಿ

ವಲ್ಯಕಾಾ ಗಿ

ಮಿೀಸಲಿರಿಸದ

ಆಯವಯ ಯದ ಪೈಕ್ತ ಅೊಂಥ ಮತು ವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(2)

ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿೊಂದ ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ

ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ರತಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ
ಸಮಯದಲಿಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ , ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
80. ಸಾಾ ಯೀ್ಸಮಿತಗಳ್ಸಾಾ ಪ್ನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಇರತಕಾ ದುು ,
(ಎ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ೀಲು ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(ಬಿ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ , ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(ಸ) ಸಬಬ ೊಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(ಡಿ) ಮಾರುಕಟಿ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(ಇ) ವಾಡ್ಾ ಮಟಿ ದ ಲೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೀಜ್ನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಾ
ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(ಎಫ್) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಯ ಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;

(ಜಿ) ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಗಳು;
(ಎಚ್) ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪತರ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರ;
(2)

ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ಸಾಿ ಯಿೀ

ಸಮಿತ್ರಯು

ಕೌನಿು ಲ

ಮೂಲ್ಕ

ಚುರ್ನಯಿಸಲ್ಿ ಡುವ

ಹದಿನೈದು

ಕೌನಿು ಲ್ರೊ ಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು .
(3) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ತನು ಮದಲ್ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅೊಂಥ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ರ
ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾೊಂತಹ ಏಕ ವಗಾಾವಣಿೀಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಮಾಣಾನ್ನಸಾರ
ಪಾರ ತ್ರನಿಧಯ

ತತವ ಕೆಾ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ನಂತರದ ವಷಾದ ಅದೇ ತ್ರೊಂಗಳ ಮದಲ್ ಸಭೆಯಲಿಿ

ನೇಮಕವಾಗತಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
(4) ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅವಧಿಯು ಒೊಂದು ವಷಾವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(5) ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಎಲಾಿ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಪದನಿಮಿತು ಸದಸಯ ರಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(6) ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಯ ರ್ನಗಿರುವುದು ಮಕಾು ಯವಾದರೆ ಅಥವಾ ಆತನ್ನ ಸಾಿ ಯಿೀ
ಸಮಿತ್ರಯ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅನ್ನಮತ್ರಯಿಲ್ಿ ದೆ ಸವ ತಃ ಗೈರುಹಾಜ್ರಾದರೆ ಆತನ್ನ
ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ರ್ನಗಿರುವುದು ಮಕಾು ಯವಾಗತಕಾ ದುು .
(7) ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ತವ ದಲಿಿ ಆಕಸಮ ಕ ಖಾಲಿೀ ಸಾಿ ನ ಉೊಂಟಾದಲಿಿ ಅದನ್ನು
ಬೇರಬಬ ಕೌನಿು ಲ್ರನನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಚುರ್ನಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ರ್ತ್ರಾಮಾಡತಕಾ ದುು . ಹಾಗೆ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದ ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ಯಾವ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಸಾಿ ನಕೆಾ ಅವನ್ನ ಚುರ್ನಯಿತರ್ನದನೀ, ಆತನ ಸಾಿ ನವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರದಿದು ರೆ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯು
ಎಲಿಿ ಯವರೆಗೆ ಪದಧಾರಣ್ ಮಾಡುತ್ರು ದು ನೀ ಅಲಿಿ ಯವರೆಗೆ ಪದಧಾರಣ್ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(8) ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ನ್ನ, ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂಬೀಧಿಸದ ಅಥವಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರು
ಇಲ್ಿ ದಿದು ರೆ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭೀದಿಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಮೇಯರ್ರವರಿಗೆ
ತಲುಪ್ಸದ ಲಿಖಿತ ನೀಟ್ಟೀಸನ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ದಲಿಿ ತನು ಹುದೆು ಗೆ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು
ಅೊಂಥ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆಯು ಅದನ್ನು ತಲುಪ್ಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .
81.

ಸಾಾ ಯೀ್ ಸಮಿತಯ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು್ ಮತುತ ್ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.-(1) ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು

ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ

ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಮೊಂದಿನ

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ :(ಎ) ತೆರಿಗೆ, ಹಣ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ೀಲುಗಳ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಹಣ್ಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ೀಲಿಗೆ
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಗೆ ನಿಧಿಾಷಿ ವಾಗಿ ವಹಿಸಲ್ಿ ದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ
ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು .
(ಬಿ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ , ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ
ಆರೀಗಯ , ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು .
(ಸ) ಮೂಲ್ಸೌಲ್ರ್ಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಮೂಲ್ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ
ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು .
(ಡಿ) ಅಪ್ೀಲು ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ

ಅಪ್ೀಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು.
(ಇ) ಸಬಬ ೊಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಸಬಬ ೊಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಎಫ್) ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪತರ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಲೆಕಾ ಪತರ ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೊ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಜಿ) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ಕ್ತರ ೀಡೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂವಾ ಪಾರ ಥಮಿಕ,
ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಮಾಧಯ ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಹೆಚ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಯ ಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರ, ಿ ನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು
ಸಮಾಜ್ದ ಇತರ ದುಬಾಲ್ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಯ ಯವನ್ನು
ದರಕ್ತಸಕೊಡುವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಐ) ಮಾರುಕಟಿ
ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು .

ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಮಾರುಕಟಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ

(ಜ್ಞ) ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ
ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳೊೊಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಗಳು(i) ದೈನಂದಿನ ವಯ ವಹಾರದ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾದಂತಹ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು

ತರಿಸಕೊಳುು ವ;

ಮತ್ತು
(ii) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವ
- ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
82.

ವಾರ್ಡಾ್ ಸಮಿತಯ್ ರಚನೆ.-್ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಾಡ್ಾಗಾಗಿ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯು

ಇರತಕಾ ದುು .
83.್ ್ ವಾರ್ಡಾ್ ಸಮಿತಯ್ ಸಂಯೀಜನೆ.- (1)

ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನ ಪರ ತ್ರ ವಾಡಿಾನಲ್ಲಿ

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯು ಇರತಕಾ ದುು .
(2) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಮೊಂದಿನವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ವಾಡ್ಾ ಅನ್ನು ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯು ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಸಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ಇತರ ಸದಸಯ ರು, ಅದರಲಿಿ ಎೊಂದರೆ:(i) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕನಿಷೆ ಇಬಬ ರು ಸದಸಯ ರು;
(ii) ಕನಿಷೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರು; ಮತ್ತು
(iii) ಈ ಕೆಳಗೆ ತ್ರಳಿಸದ ಎಲ್ಿ

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸುವ, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿೊಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ

ನಿವಾಸಗಳ ಅಸೊೀಸಯೇಷನಅನ್ನು ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುವ ಕನಿಷೆ ಇಬಬ ರು ಸದಸಯ ರು, ಎೊಂದರೆ:(ಎ)

ಅದರ ನೀೊಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯು, ಆ ವಾಡ್ಾನ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯಲಿಿ ರತಕಾ ದುು ;

(ಬಿ)

ಅದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ಯ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸತಕಾ ದುು .
(ಸ)

ಅದು

ಮೂರು

ವಷಾಗಳಿಗಿೊಂತ

ಕಡಿಮೆಯಿರದಷ್ಟಿ

ಅವಧಿಗೆ

ತನು

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿಿ

ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ನಿರತವಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(ಡಿ)

ಅದು, ವಿಶಾವ ಸಾಹಾತೆಯಿೊಂದ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುತ್ರು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ

ಹೆಸರಿನಿೊಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ನೀೊಂದಾಯಿತ ಸಂಘ ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
ಪರಂತ್ತ,
ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರತಕಾ ದುು

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಗೆ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನವಾಗಬೇಕಾದ

ಮತ್ತು ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗೆ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿಲ್ಿ ಟಿ

ಅಧಾದಷ್ಟಿ

ಸದಸಯ ರ ಕನಿಷೆ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳು

ರ್ನಲ್ಾ ನೇ ಒೊಂದು

ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(3) ವಾಡ್ಾನ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗೆ ಬರುವ ಎಲಾಿ

ಪರ ದೇಶ್ ಸಭಾದ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿರತಕಾ ದುು ಆದರೆ ಮತದಾನ ಹಕಾ ನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(4)

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಸದಸಯ ರ್ನಗಿ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನಗಳು ಲು

ಅಥವಾ

ಅೊಂಥ

ಸದಸಯ ರ್ನಗಿ

ಮೊಂದುವರಿಯಲು ತತಾಾ ಲ್ದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಪಾಲಿಕೆಯ
ಕೌನಿು ಲ್ರ್ ಆಗಿ ಚುರ್ನಯಿತರಾಗಲು ಆಕೆಯು ಅಹಾತೆಯುಳು ವಾಗಿದಾು ರೆ, ಆ ವಯ ಕ್ತು ಅನಹಾರಾಗತಕಾ ದುು .
(5)

ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಪದಾವಧಿಯು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಪದಾವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗಳು ತಕಾ ದುು .

84.

ವಾರ್ಡಾ್

ಕಾರ್ೆ ವಿಧಾನಗಳು. ಮಖ್ಯ

ಸಮಿತಯ್

ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ್

ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಮಖ್ಯ

ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್

ಹೆಂದಲ್ಲ್

ಇರುರ್್

ಆಯುಕು ರಿೊಂದ ಪಾರ ಧಿಕೃತರ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುರ್ನವಣೆಗಳು ಪೂಣ್ಾಗೊಂಡ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗೆ ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ
ಮಾಡಕಾ ದುು .
85.

ವಾರ್ಡಾ್ಸಮಿತಯ್ಸಭೆ.- (1)

ಅಡಿಯಲಿಿ ಅದಕೆಾ ವಹಿಸದ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು
ತ್ರೊಂಗಳಿಗಮೆಮ ಸಭೆ ಸೇರತಕಾ ದುು .

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯು,

ಕಾಲ್

ನೆರವೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾರಯ ಗಳನ್ನು

ಕಾಲ್ಕೆಾ ,

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನಿವಾಹಿಸಲು ಕನಿಷೆ ಪಕ್ಷ

(2)

ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಗೆ

ಕಾರಯ ದಶಿಾಯಾಗಿ

ವಲ್ಯದ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಸೂಕು ದಜ್ಞಾಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಕಾರಯ ನಿವಾಹಿಸಲು,

ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಗತ್ತು ಪಡಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ನೆರವು ನಿೀಡಲು, ಆತನ್ನ ಅದರ ಸದಸಯ ನ್ನ ಸಹ ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(3)

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಸಭೆಯ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳ

ಎಲಾಿ

ನಡವಳಿಗಳನ್ನು

ಕಾರಯ ದಶಿಾಯು

ದಾಖ್ಲಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರ ತ್ರಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕಾ ದುು .
(4)

ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯಾದಶಿಾಯು, ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ, ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯತಕಾ ದುು .
(5)

ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ರಜಾ ದಿನದಂದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ

ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸರುವ ದಿನದಂದು ನಡೆಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(6)
ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಸಭೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಬೇಕೆೊಂದಿರುವ

ಅನಯ ಥಾ ಸಭೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕಕೆಾ

ದಿನದ

ಮತ್ತು

ಸಮಯದ

ಹಾಗೂ

ಕಾಯಾಸೂಚಿಯ

ಐದು ದಿನಗಳ ಮದಲು ನಿೀಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನು

ನಡೆಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(7)

ಸಭೆಯ ಕೊೀರಂ ಒಟುಿ ಸದಸಯ ರ ಮೂರನೇ ಒೊಂದರಷ್ಠಿ ಗಿರತಕಾ ದುು .

(8)

ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರ ಸಭೆಗಳ ನಿಣ್ಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(9)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರಯ ಅಥವಾ ವಯ ವಹರಣೆಗಳು,

ಕವಲ್ ಅದರಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ಸಾಿ ನದ ಕಾರಣ್ದ ಮೇಲೆ ಅಸೊಂಧುಗಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(10)

ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಅವರ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರು, ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು

ಚಚೆಾಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಕುಾ ಳು ವರಾಗಿರತಕಾ ದಾು ದರೂ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕಾ ನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(11)

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು,

ಸಭೆಗಳಲಿಿ

ಭಾಗವಹಿಸಲು

ವಿಶೇಷ

ಆಹಾವ ನಿತರರ್ನು ಗಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊೀರಬಹುದು.
(12)

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನ್ನಪಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ಹಾಜ್ರಿರುವ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ ಪೈಕ್ತಯಿೊಂದ ಆಯ್ಕಾ

ಮಾಡಿದ ಒಬಬ ಸದಸಯ ರು ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕಾ ದುು .
(13)

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯ

ಸಭೆಗಳಲಿಿ ನ

ವಯ ವಹಾರಗಳ

ನಿವಾಹಣೆಯ

ರಿೀತ್ರಯು

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತ್ರರತಕಾ ದುು .
86. ವಾರ್ಡು ಸಮಿತಿಯ ಪಾ ಕಾರಯ ಗಳು.- (1) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು ಈ ಮುೆಂದಿನ ಪ್ರ ಕಾರಾ ಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು :(ಎ)

ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ, ವ್ಯರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .

ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು ;
(ಬಿ) ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮೊಂದಿನ ಹಣ್ಕಾಸನ ವಷಾದಲಿಿ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸಬೇಕಾದ
ಪರ ಸಾು ವಿತ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾ ೀಮಗಳನ್ನು
ಬೊಂಗಳೂರು

ಮಹಾನಗರ

ಯೀಜ್ರ್ನ

ನಿದಿಷಿ ಪಡಿಸುವ ಆದಯ ತಾಪಟ್ಟಿ ಯ ರೂಪದಲಿಿ ,
ಸಮಿತ್ರ

ಮತ್ತು

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಸದು ಪಡಿಸದ

ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಬರೆದ ವಾಷಿಕ ವ್ಯರ್ಾ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ಸದು ಪಡಿಸುವುದು
ಮತ್ತು

ಸಲಿಿ ಸುವುದು

ಮತ್ತು

ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ

ವ್ಯರ್ಾ

ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಯೀಜ್ನೆಯ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಿಧಿಯ ಕರ ಮಬದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(ಸಿ) ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ ಗರಿಷೆ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊೊಂಡು ಅದಕಾಾ ಗಿ ಯುಕು

ಪರ ಚಾರ ಮತ್ತು ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಕೊಟುಿ , ವಾಷಿಾಕ ವ್ಯರ್ಾ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ರೂಪ್ಸಲು
ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ

ಮತದಾರರಾಗಿ ನೀೊಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಎಲಾಿ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯರ್ಾ ಸಭೆಯ ವಾಷಿಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು.
(ಡಿ) ಜನಪ್ತರ ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರವನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ಅಗತಾ ವಿರುವ

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಚಿಸಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಮಾನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದ್ದ.
(ಇ)

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಯ ಆಯ್ಕು ಗಾಗಿ ಅಜಿಗಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಈ ಬಗೊ

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಅಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಕರಡು ಜ್ಾ ೀಷಠ ರ್ತ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ಪ್ರಗಣನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ವಲಯ ಸಮತಗೆ ಸಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅೆಂತಮ
ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ.
(ಎಫ್) ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ ವ್ಯರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ನಿಧಿಯ ಕರ ಮಬದಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಜಿ) ಆ ವ್ಯರ್ಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾಗಳು ಸಲಿಿ ಸಿರುವ ಕಾಪಾರೇಷನ ಸಿು ೀೆಂ ಅಭಿಮುಖ
ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫಲಾನ್ನರ್ವಗಳ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವುದ್ದ;
(ಹೆಚ್) ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾಗಳು ಸಲಿಿ ಸಿರುವ ಅನಹಾ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು

ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ

ಮತ್ತಿ
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(ಐ)

ವ್ಯಡಿಾನಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊೆಂಡಿರುವ ಎಲಾಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು

ಮತ್ತಿ ಸಿು ೀೆಂಗಳನ್ನು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಜ್)

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ತೆರಗೆಗಳು, ಶುಲು ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಮೊತಿ ಗಳ ಸಕಾಲಿಕ

ಸಂಗರ ಹವನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಕೆ)
ಮತ್ತಿ

ಹಸ

ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ

ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಕೊಳಯಿಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಬಾವಿಗಳ

ಸಾ ಳವನ್ನು

ಅೆಂತಮಗೊಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಎಲ)

ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ

ಒಳಚರಂಡಿ

ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಎೆಂ)

ಕರ ಮಬದು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ

ಘನರ್ತಾ ಜಾ
ಮತ್ತಿ

ಹಸ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಮತ್ತಿ

ನೈಮಾಲಾ

ನೈಮಾಲಾ

ಕಾಯಾವನ್ನು

ಘಟಕಗಳ

ಸಾ ಳವನ್ನು

ಅೆಂತಮಗೊಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಎನ)

ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಹಸ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳ ಸಾ ಳವನ್ನು ಅೆಂತಮಗೊಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಒ)

ಉದಾಾ ನಗಳು, ಮುಕಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ಹಸಿರನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದದನ್ನು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಪ್ತ)

ವ್ಯರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಿು ೀೆಂ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸಿು ೀೆಂಗಳ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಕಾು ಗಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವ್ಯ ಹಣದ ರೂಪ್ದಲಿಿ

ಸವ ಯಂ ದ್ದಡಿಮೆ ಮತ್ತಿ

ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಜುು ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಕ್ಕಾ )

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರದ ಭೂಮಯ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಿ ವರಯ ಬಗೊ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತ

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ;
(ಆರ)

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಾ ಆಯವಾ ಯ ಬಜ್ಟ್ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಚಲಿತ

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿರುವ ಪಾರ ಜ್ಕ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ದಶಾಸುವುದ್ದ;
(ಎಸ್)

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಅನವ ಯ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸುವುದ್ದ.
(2)

ವ್ಯರ್ಾ

ಸಮತಯು

ಅದರ

ಕಾಯಾ

ಕಲಾಪ್

ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕಾದ

ಕಾಯಾವಿಧಾನವು ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕು ದ್ದು .
(3) ಪಾಲಿಕೆಯು ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಕಛೇರ ಸಾ ಳ ಮತ್ತಿ ಆಡ್ಳಿರ್ತತಮ ಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯ ಶಫಾರಸುೆ ಗಳು ಸಲಹಾ ಸವ ರೂಪ್ದಲಿಿ ರತಕು ದ್ದು .
87.

ನ್ಸಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ.- (1) ವ್ಯರ್ಾನಲಿಿ ನ ಇತರ ಕಾರಾ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು, ನೈಮಾಲಾ ,

ಒಳಚರಂಡಿ, ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳು, ಉದಾಾ ನಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಂಥ ಸೇವೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ, ವ್ಯರ್ಾ
ಸಮತಗೆ, ನಿದಿಾಷೆ ವಲಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಆಯವಾ ಯದಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಮೊತಿ ಗಳನ್ನು ವಲಯ
ಸಮತಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .

(2) ನಾಗರಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಿೆಂದ ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಮತ್ತಿ ಬಳಕೆಯು ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ರೀತಯಲಿಿ ರತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ಸಮಯದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ , ವಲಯ ಸಮತಗೆ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ
ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಅಗತಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
88.

ಉಪ-ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ.- ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು, ಕಾಲಕಾಲಕೆು , ಅದ್ದ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ

ಉಪ್-ಸಮತಗಳನ್ನು

ನೇಮಕ

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ

ಮತ್ತಿ

ವ್ಯರ್ಾ

ಸಮತಗೆ

ವಹಿಸಿದ

ಪ್ರ ಕಾರಾ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕುರತ್ತ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಅಥವ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರತ್ತ ಅೆಂಥ ಉಪ್ಸಮತಗಳಿಗೆ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಬಹುದ್ದ.
89.

ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದು.- ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು, ಅದರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,-

(ಎ)

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಾನ್ನು ವಿರ್ಜಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ; ಮತ್ತಿ

(ಬಿ)

ಕಾರಾ ಸ್ಥಧಾ ವಿದು ಷ್ಟೆ , ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಆದರೆ ಐದ್ದ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು

ಮೀರದ

ಮತಗಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತನಿಧಿಸುವ ಕೆಿ ೀತರ ಗಳನ್ನು ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶವೆೆಂದ್ದ ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ದ.
90. ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಗಳ ರಚನೆ.- (1) ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಾಅನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನಾು ಗಿ

ವಿರ್ಜಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶದ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ನ ಎಲಾಿ ಮತದಾರರೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶಕಾು ಗಿ
ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಗಳಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ

ಮತದಾರರೆೆಂದ್ದ ನೆಂದಾಯಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳು ಆ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ

ಸದಸಾ ರಾಗಿತಕು ದ್ದು .
91. ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಗಳ ಪಾ ತಿನ್ಸಧಿಗಳು.- (1) ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ನಾಗರಕ ಸಮಾಜದ
ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿಯಿೆಂದ ವಲಯ ಸಮತಗಳು ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆು

ನಾಮನಿದೇಾಶಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ದೇಶ

ಸಭೆಯ ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳಿರತಕು ದ್ದು .
(2)

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಚುನಾಯಿತರಾಗುವುದಕೆು

ಮತ್ತಿ

ಸುಸಂಗತ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಹುದ್ು ಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಹೆಂದ್ದವುದಕೆು

ಸದಸಾ ರಾಗಿ

ನಿಯಮಸಲಾದ

ಅಹಾತೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನಹಾತೆಗಳು, ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಯಥೀಚಿತ ವಾ ರ್ತಾ ಸಗಳೊೆಂದಿಗೆ
ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
(3) ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪ್ರ ತನಿಧಿಯು, ಆ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4)

ಪ್ರ ದೇಶ

ಸಭೆಯ

ಪ್ರ ತನಿಧಿಗಳ

ಪ್ದಾವಧಿಯು,

ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಪ್ದಾವಧಿಯೊೆಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
92.

ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಸಭೆಗಳು.- (1)

ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು

ಕನಿಷಠ ಪ್ಕ್ಷ ತೆಂಗಳಿಗೊಮೆಮ

ನಡೆಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪ್ರ ತನಿಧಿಯು, ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ಸಭೆಯ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(3) ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ನೀಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ವಲಯ
ಆಯುಕಿ ರು ಸೂಕಿ ದಜ್ಾಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ಸಭೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವಲಿಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪ್ರ ತನಿಧಿಗೆ ಎಲಾಿ ಆಡ್ಳಿರ್ತತಮ ಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ನೀಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರಯು, ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ಸಭೆಯ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯ
ಪ್ರ ತನಿಧಿಯೊೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯತಕು ದ್ದು .
(5) ಸಭೆಯ ವಾ ವಹರಣೆಗಳ ಎಲಾಿ ನಡ್ವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರಯು ದಾಖಲಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಅದರ ಪ್ರ ತಯನ್ನು , ಅವರು ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(6) ಕಾರಾ ಸ್ಥಧಾ ವಿದು ಷ್ಟೆ , ಉಪ್ಸಿಾ ತರರುವ ಎಲಾಿ ಸದಸಾ ರು ಒಟುೆ ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆು ಬರುವ ಮೂಲಕ,
ಪ್ರ ದೇಶ

ಸಭೆಯಲಿಿ ನ

ಎಲಾಿ

ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು

ಕೈಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .

ಒಟುೆ

ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆು

ಬರಲಾಗಲ್ಕ

ಸ್ಥಧಾ ವಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ , ಉಪ್ಸಿಾ ತರರುವ ಸದಸಾ ರ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ನಿಣಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
93.

ಪಾ ದೇಶ ಸಭೆಯ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು.- ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯು ಈ ಮುೆಂದಿನ ಪ್ರ ಕಾರಾ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸತಕು ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:-

(ಎ) ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭೆಯಲಿಿ
ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವನೆಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಿು ೀಮುಗಳ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸೃಜಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಆದಾ ತೆಯನ್ನು

ಕಾರಾ ಕರ ಮಗಳ

ನಿಧಾರಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯೊೀಜನೆಯಲಿಿ ಸೇರಸಲ್ಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ) ಸಕಾಾರವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಫಲಾನ್ನರ್ವಿ-ಕೆಂದಿರ ತ ಸಿು ೀಮುಗಳಿಗಾಗಿ
ಅತಾ ೆಂತ ಅಹಾ ವಾ ಕಿಿ ಗಳನ್ನು

ಗುರುತಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆದಾ ತೆಯ ಕರ ಮದಲಿಿ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆಯಲಿಿ ಸೇರಸಲ್ಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಸಿ) ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯಧನಗಳಂಥ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ದರೆಯುವ ಕೆಿ ೀಮಾಭಿವೃದಿಧ ನೆರವಿನ
ವಿಧಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಅಹಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಗಳಿೆಂದ, ಅವರು ಸಲಿಿ ಸುವ ಸೇವೆಗಳ
ಮತ್ತಿ ಮುೆಂಬರುವ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿತ ಕಾಮಗಾರಗಳ
ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ;
(ಇ) ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ನಿಣಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮದ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಬಗೊ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯಿೆಂದ ಮಾಹಿತ ಕೊೀರುವುದ್ದ;
(ಎಫ್) ಪ್ರ ದೇಶ ಸಭಾದ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ನ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತಿ ನೈಮಾಲಾ
ಏಪಾಾಡುಗಳಲಿಿ ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು

ಗುರುತಸಿ, ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಪ್ರಹಾರ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕುರತ್ತ ಸಲಹೆ

ನಿೀಡುವುದ್ದ;
(ಜಿ) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಕೊಳಯಿಗಳ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಾವಿಗಳ,
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಾ ಳವನ್ನು ಕುರತ್ತ ಸಲಹೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ;
(ಹೆಚ್) ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಆರೀಗಾ

ಕೆಂದರ ಗಳ

ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ

ನೆರವು

ನಿೀಡುವುದ್ದ; ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ.
94. ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯಾದ ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ನಿಲಾಕ್ಷಾ ದ
ಬಗೊ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸವ ತಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪೀಲ್ಕ ಕುರತಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಗತಾ ತೆಗಳ ಬಗೊ
ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ಸೂಕಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಯ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ರ್ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೀಯವೆೆಂದ್ದ

ಪ್ರಗಣಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ, ಈ ಬಗೊ ರಚಿಸಿದ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡ್ಳಿತಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಶ್ು , ಪ್ರ ತ ಪ್ರ ಶ್ು ಕಳಲ್ಕ ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸಾ ನ್ನ, ಆತನ್ನ ಆಯ್ಕು ಯಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯರ್ಾನ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಪ್ರ ತನಿಧಿಸುವುದಕೆು ಮತ್ತಿ ಆತನ್ನ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿರುವ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯಿೆಂದ ಮಾಡ್ಲಾದ ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತಿ
ನಿಣ್ಾಯಗಳ ಬಗೊ ಮೇಯರ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಥಳೆಯುವುದಕೆು ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
95. ಪ್ರಲಿಕೆ ಸದಸಯ ರಿಗಾಗಿ ಗೌರವರ್ನ.- (1) ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಾ ರಗಾಗಿ ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ
ಗೌರವಧನ, ಫೀಜು ಅಥವ್ಯ ರ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ ಈ ಹಿೆಂದ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಾ ರಾಗಿ

ಗೌರವಧನ, ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ರ್ತೆಾ ಯನ್ನು ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಅವನ್ನ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದು ಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸಾ ರಾಗಿದು ಕಾು ಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನಹಾಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
96.

ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೆಂತಾದವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಪೀಲು.- (1)ಮೇಯರ,

ಉಪ್ಮೇಯರ, ಸ್ಥಾ ಯಿೀಸಮತಯ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತಿ

ಅಧಾ ಕ್ಷರ ಹುದೆು ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಪಾರ ದೇಶಕ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರ ನಿಧಾಾರದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ
ನಿಧಾಾರವು ತಲ್ಕಪ್ತದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕನಾಾಟಕ ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಗೆ ಅೆಂಥ
ನಿಧಾಾರಗಳ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಹೀಗಬಹುದ್ದ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡ್ಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ
ಮೂಲಕ ಪಾರ ಧಿಕೃತರಾದ ಅೆಂಥ ದಾವೆಯನ್ನು

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಮೇಯರ, ಉಪ್ಮೇಯರ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮತ್ತಿ ಸದಸಾ ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇಮಕಾತ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಿವಿಲ ನಾಾ ಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು ಪುರಸು ರಸತಕು ದು ಲಿ .

ಅಧಾಯ ಯ VI
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ
ಷರತ್ತು ಗಳು
97. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಕನಾುಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಯೆಂದ
ನೇಮಕ ಮಾರ್ಡವುದು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಕನಾಾಟಕ ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಸೇವೆಯಲಿಿ ಸೇರಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವಂಥ ಹುದ್ು ಗಳನ್ನು

ಸಕಾಾರವು ಕನಾಾಟಕ ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರರುವ

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರ್ತಾಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ, ಅವರಗೆ
ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ನೇಮಕಾತ ಮತ್ತಿ ಸೇವ್ಯ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಧಿೀನದಲಿಿ ನ ಅವರ ಸೇವ್ಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ,
ವಿನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
(3) ಸಂಬಳಗಳು, ರ್ತೆಾ ಗಳು, ನಿವೃತಿ ವೇತನ, ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿ, ಉಪ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚಿ ವನ್ನು
ರ್ರಸಲ್ಕ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನು ರಾಜಸವ ದಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ
ಶೇಕಡಾ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು , ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾಲಗಳಲಿಿ ವಂತಗೆ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಧಿೀನದಲಿಿ

ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುತಿ ರುವ 82ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಸೇವ್ಯ

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಇತರ ಅವಶಾ ಕ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ರ್ರಸತಕು ದ್ದು .
(4) (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು
ಮಾಡ್ಲ್ಕ ತಪ್ತಪ ದರೆ, ಸಕಾಾರವು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಅಭಿರಕೆಿ ಯನ್ನು
ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಂದಾಯ

ಹೆಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗೆ, ಅೆಂಥ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅವರ ವಶದಲಿಿ ರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಶಲಿು ನಿೆಂದ ಆ

ಮೊಬಲಗಿನಲಿಿ ಎಷೆ ನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಸ್ಥಧಾ ವೊೀ ಅಷ್ಟೆ

ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ

ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
98.

ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರ್, ಆರೀಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲಾದವರ ನೇಮಕ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ದಕ್ಷ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಸಕಾಾರವು, ಇೆಂಜಿನಿಯರ, ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರ, ರೆವಿನೂಾ ಅಧಿಕಾರ, ಮುಖಾ ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರ
ಮತ್ತಿ ಕೌನಿೆ ಲ ಕಾಯಾದಶಾಯಾಗಿರಲ್ಕ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ರ್ತನ್ನ ಪ್ರಗಣಿಸುವಂಥ ರಾಜಾ ದ ಸಿವಿಲ ಸೇವೆಗಳ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೇಮಕಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಾ ಸಾ ರಾಗಿರತಕು ದ್ದು
ಸಕಾಾರವು ಒಬಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ಮತ್ತಿ ಅವರು ಮಖ್ಯ

ಉಪ್ ಆಯುಕಿ ರುಗಳನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಧಿೀನರಾಗಿರತಕು ದ್ದು .

ಮತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕಿ ರುಗಳನ್ನು

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ನೇಮಕ

ಚಲಾಯಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು , ಅವರು ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಧಿೀನರಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಸಕಾಾರವು ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನಿಗೆ ಅಧಿೀನನಾದ ನಗರ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೊೀಜನೆಯ ನಿದೇಾಶಕರ
ದಜ್ಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ದಜ್ಾಯ ಮುಖಾ ನಗರ ಯೊೀಜಕರನ್ನು

ಮತ್ತಿ ವಲಯ ಕಚೇರಯಲಿಿ ನಗರ ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೊೀಜನೆಯ ಉಪ್ ನಿದೇಾಶಕರ ದಜ್ಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ದಜ್ಾಯ ವಲಯ ನಗರ ಯೊೀಜಕರನ್ನು
ಮತ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೊೀಜನೆಯಲಿಿ ಅಹಾರಾಗಿರುವ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಧಿೀನರಾದ ನಗರ
ಮತ್ತಿ

ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಇಲಾಖ್ಯಯಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು , ನಗರ ಯೊೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಷಯದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೆರವ್ಯಗಲ್ಕ ನಿಯೊೀಜಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಸಕಾಾರವು, ಮೇಯರ ಅವರಡ್ನೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕಿ ರ ದಜ್ಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲಿ ದ
ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ಕೌನಿೆ ಲ ಕಾಯಾದಶಾಯಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು . ಹಾಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಯು

ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರ ತನಿಯೊೀಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನು
ಮೂರನೇ

ಎರಡ್ರಷ್ಟೆ

ಸದಸಾ ರ

ಬಹುಮತದಿೆಂದ

ಅವರನ್ನು

ಅದಕುು

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿಯೇ

ಹಿೆಂದಕೆು

ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ ಬೇರಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡ್ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗಳ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ ಕೌನಿೆ ಲ ಕಾಯಾದಶಾಯ
ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಗೆ ವಿಧಿಸಿದಂಥ ಇತರ

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಸತಕು ದ್ದು .
(4)

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಪೂಣಾಕಾಲಿಕ

ಅಧಿಕಾರಗಳಗಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಹುದ್ು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಡ್ದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .

99. ಕಾನೂನ್ನ ಕೀಶ.-(1) ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಹಾತೆಗಳನ್ನು ಹೆಂದಿರುವ ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ್ ಕಾನೂನ್ನ ಕೊೀಶವು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಇರತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ, ವಿನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅಥಾವಿವರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ
ಪ್ಕ್ಷಕಾರ ಆಗಿರುವ ದಾವೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತರಕಿಿ ಸಿಕೊಳುು ವುದಕೆು ,

ಎಲಿ

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೊ

ಮತ್ತಿ ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ ವಾ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು

ಅವುಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯು

ಹೂಡುವುದಕೆು , ಅವುಗಳಲಿಿ

ವಿಷಯಗಳಲಿಿ

ಸಹ

ಕಾನೂನ್ನ

ಕೊೀಶದೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಕಾನೂನ್ನ ಕೊೀಶದ ವೆಚಿ ವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳಿೆಂದ ರ್ರಸತಕು ದ್ದು .
100. ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಗಳು.- ಪಾಲಿಕೆಯು,(ಎ) ನಗರದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಥಮಾನಾ ಮೃತ್ತಾ ಸಂರ್ವಿಸಿರುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ
ರೀಗವು ಹರಡಿರುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಹರಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಂಕಿಸಿರುವುದಕೆು ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಗಮನ ನಿೀಡುವುದರೆಂದಿಗೆ
ತನಿಖ್ಯಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆು

ಮತ್ತಿ ನಿವ್ಯರಕ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಹಾರಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ

ವಿಶೇಷ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ;
(ಬಿ)

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ

ಕೈಗೊೆಂಡ್

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದೇ

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ

ಕಾಮಗಾರಯ
ನಡೆಸುವ

ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ

ತಯಾರಸುವ,

ಇೆಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ,

ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಗಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನಗರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವ್ಯ ನಗರ ಯೊೀಜನಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ;
(ಸಿ) ಹಸ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಜಾರಗೆ ತರುವ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದಾಯ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ ಕತಾವಾ ವನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ವಿಶೇಷ ರೆವಿನೂಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ,
- ನೇಮಕಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ,(i) ಸಕಾಾರದ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದ್ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹುದ್ು ಯನ್ನು ಸೃಜಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(ii) ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯ ಹುದ್ು ಯ ಅವಧಿ, ಸಂಬಳ, ರ್ತೆಯ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆ ಹುದ್ು ಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವ
ಸೇವ್ಯ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು , ಸಕಾಾರದ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ಪಾಲಿಕೆಯು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದೇ

ರೀತಯ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದ್ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾ ತಾ ಸಾ ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
101.

ಸಕಾುರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂತಿಗೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ

ಸೇವೆ

ಸಲಿಿ ಸುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಿದು ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನೌಕರನನ್ನು ಸಕಾಾರದ ಸೇವೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ
ಸಕಾಾರದ ಸೇವೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ವಗಾಾಯಿಸಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅವನನ್ನು

ಭಾಗಶಃ ಸಕಾಾರದ

ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಭಾಗಶಃ ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಿಯೊೀಜಿಸಲಾಗಿದು ರೆ, ಅವನ್ನ ಸಕಾಾರ ಸೇವೆಯ ಯಾವ ಶಾಖ್ಯಗೆ
ಸೇರರುವನೀ ಆ ಶಾಖ್ಯಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅವನ ಪ್ರವ್ಯಗಿ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವನ ರಜ್ ರ್ತೆಾ ಗಳು, ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿಯ ಬಾಬಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು
ಅೆಂಥ ವಂತಗೆಯನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಿಯೊೀಜಿತನಾದ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ ಸಕಾಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಅವನ್ನ ಸಕಾಾರ ಸೇವೆಯ ಯಾವ
ಶಾಖ್ಯಗೆ ಸೇರರುವನೀ ಆ ಶಾಖ್ಯಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಸಂಬಳ, ರಜ್ ಮತ್ತಿ
ಇತರ ಸವಲತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
102.

ಸಿಬ್ಬ ೆಂದಿ ಅನ್ನಸೂಚಿ.- (1) ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ತಿ ನೌಕರರ ಪ್ದನಾಮಗಳು ಮತ್ತಿ

ದಜ್ಾಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯಾಗುವರೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವರೀ ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳ
ಮತ್ತಿ ನೌಕರರ ಪ್ದನಾಮಗಳನ್ನು
ಸಂಬಳಗಳಿಗೆ,

ಫೀಜುಗಳಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ ದಜ್ಾಗಳನ್ನು
ರ್ತೆಾ ಗಳಿಗೆ

ವಿವರಸುವ, ಅವರಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಒೆಂದ್ದ ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು ತೆರಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೀಲ್ಕಗಳ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತಿ ಆಡ್ಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(2)

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯು,

ಅೆಂಥ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಆಲೀಚಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು

ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬಹುದ್ದ

ತದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಬಗೊ

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುೆಂದ್ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .

ಅಥವ್ಯ
ತನು

ರ್ತನ್ನ

ಷರಾಗಳು

(3)

ಪಾಲಿಕೆಯು

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಆಲೀಚಿಸುವಂಥ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳೊೆಂದಿಗೆ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳಿಲಿ ದ್ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಸೂಚಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಮುಖಾ

ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರ ಮತ್ತಿ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಕೊೀರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ತದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ತೆಂಗಳ ಗರಷಠ

ಸಂಬಳವು, ಹತ್ತಿ ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಸ

ಹುದ್ು ಯನ್ನು ಸಕಾಾರದ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದ್ ಸೃಜಿಸತಕು ದು ಲಿ .
103. ನೇಮಕಕೆೆ

ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ.- ನೇಮಕಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವ್ಯಗ, ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,

ರಾಜಾ ದ ಸಿವಿಲ ಸೇವೆಗಳಲಿಿ ನ ಹುದ್ು ಗಳ ನೇಮಕಾತಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗಬಹುದಾದಂಥದ್ು ೀ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅದೇ
ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಜಾತಗಳಿಗೆ,

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಪಂಗಡ್ಗಳಿಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಸ್ಥಮಾಜಿಕವ್ಯಗಿ

ಮತ್ತಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವ್ಯಗಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದಿರುವ ವಗಾಗಳ ನಾಗರಕರಗೆ, ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಹುದ್ು ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತಕು ದ್ದು .
104. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ದಂಡನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ
ಅಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇತರ ನೌಕರನ್ನ, ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಯಗಳ
ಅಥವ್ಯ ಶಸಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಅನಹಾತೆ, ಕತಾವಾ ನಿಲಾಕ್ಷಾ ಅಥವ್ಯ ಇತರ
ದ್ದವಾತಾನೆಗಾಗಿ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ

ಮುೆಂಬಡಿಿ ಯನ್ನು

ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆು

ಕಡಾಡ ಯ

ನಿವೃತಿ

ಮಾಡುವುದಕೆು ,

ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೆಂದ,

ತನು

ವೇತನ

ಬಡಿಿ ಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಗು ೆಂಡ್ನೆ ವಿಧಿಸುವುದಕೆು , ದಜ್ಾಯಲಿಿ
ಸೇವೆಯಿೆಂದ

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ವಜಾ

ಅಥವ್ಯ

ಇಳಿಸುವುದಕೆು ,
ಮಾಡುವುದಕೆು

ಗುರಯಾಗತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನನ್ನು , ಅವನನ್ನು ನೇಮಕ
ಮಾಡಿದಂಥ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು

ಅಧಿೀನವ್ಯದ

ಯಾವುದೇ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,

ಅವನನ್ನು

ದಜ್ಾಯಿೆಂದ

ಕೆಳಗೆ

ಇಳಿಸತಕು ದು ಲಿ , ಕಡಾಡ ಯವ್ಯಗಿ ನಿವೃತಿ ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ , ಸೇವೆಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ವಜಾ
ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರ ವಗಾಗಳಿಗೆ
ಸೇರದ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೌಕರರು ಆ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೆಂದ ಜುಲಾಮ ನೆ
ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕು ಸಹ ಗುರಯಾಗತಕು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ನೌಕರನನ್ನು

ಅವನ ಬಗೊ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿದ

ಕರ ಮದ ವಿರುದಧ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟೆ ಹರತ್ತ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ದಂಡ್ನೆಗೆ ಗುರಪ್ಡಿಸತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ,(ಎ) ಅಧಿಕಾರಯ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನ ಯಾವ ವತಾನೆಯು ಕಿರ ಮನಲ ಆರೀಪ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ
ಅಪ್ರಾಧಿಯ್ಕೆಂದ್ದ ನಿಣಿೀಾತನಾಗುವುದಕೆು

ಕಾರಣವ್ಯಗಿದ್ಯೊೀ, ಆ ವತಾನೆಯ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು

ಸೇವೆಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕಿರುವಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನನ್ನು ಸೇವೆಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಜಾ
ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂದಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು , ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ದಾಖಲ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದ್ದ ಕಾಯಾ ಸ್ಥಧಾ ವಲಿ

ಎೆಂದ್ದ

ಮನದಟಾೆ ದಲಿಿ
- ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣವು ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದು ಲಿ .
(3) ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನಿಗೆ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ
ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುವುದ್ದ ಕಾಯಾಸ್ಥಧಾ ವೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶ್ು ಯು ಉದಭ ವಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನನ್ನು

ಸೇವೆಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಜಾ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂದಿರುವ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಯ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4)

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಯಾವ

ಅಧಿಕಾರಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ಇತರ

ನೌಕರನಿಗೆ

ದಂಡ್ನೆಯನ್ನು

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನೌಕರನ್ನ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
105.

ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳ ಬ್ಗೆೆ

ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಸಲು

ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸಕಾಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧ
ಕಲಿಪ ಸಬಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:-

(ಎ) ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ತಿ ಇತರ ನೌಕರರ ಹುದ್ು ಯ ಅವಧಿ,
ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ತೆಾ ಗಳು, ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿ, ನಿವೃತಿ ವೇತನ, ಉಪ್ದಾನ, ಗೈರುಹಾಜರ ರಜ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸೇವ್ಯ
ಷರತ್ತಿ ಗಳು;
(ಬಿ) 104ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ್ನೆಯನ್ನು

ವಿಧಿಸುವ್ಯಗ

ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕ, ಅೆಂಥ ದಂಡ್ನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕೆು ಮೊದಲ್ಕ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ
ಇಟುೆ

ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಅಮಾನತ್ತಗಳನ್ನು

ಆದೇಶಸಬಹುದಾದ ಪಾರ ಧಿಕಾರ; ಆ

ಪ್ರ ಕರಣದ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಸಲಿಿ ಸಬಹುದೀ ಆ
ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ;
(ಸಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಹುದ್ು ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ನೇಮಕ
ಮತ್ತಿ ಸೇವ್ಯಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯಮಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅವಶಾ ವ್ಯದ ಯಾವುದೇ
ಇತರ ವಿಷಯ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವಂಥ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ.
ಅಧಾಯ ಯ VII
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಾಯುಗಳು
106.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಅದರಡಿ ರಚಿತವ್ಯದ

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಬೆಂಗಳೂರನ ಪೌರ ಆಡ್ಳಿತವು
ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಮಾನಾ ತೆಗೆ ಬಾಧಕವ್ಯಗದಂತೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಮತ್ತಿ
ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ, ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
107.
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಇತರ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ,

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಹಾಗೂ

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಪಾಲಿಕೆಯು, ಮೊದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ
ನಿರೂಪ್ತಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನಾಾ ಯದ ಸಿು ೀಮುಗಳನ್ನು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಹಣೆಗಾರಕೆಯನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ ಮುಖಾ ಪ್ರ ಕಾರಾ ಗಳಗಿ ನಿರೂಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ ಅವಶಾ ಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು ;
(2) ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಸವ ಯಂ-ಆಡ್ಳಿತದ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿ

ಪ್ರ ಕಾರಾ

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅದನ್ನು ಶಕಿ ಗೊಳಿಸಲ್ಕ, ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು , ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ
ಹಣೆಗಾರಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಸಕಾಾರವು ಮೊದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ವ್ಯರ್ಷಾಕ
ಆಯವಾ ಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ಸಕಾಾರದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತಿ ರ್ತೆಂತರ ಕ ನಿದೇಾಶನಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ
ರಾರ್ಷೆ ೀಯ ಕಾರಾ ನಿೀತಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ಮತ್ತಿ
ಮತ್ತಿ ಸಿು ೀಮುಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(5)

ಯಾವುದೇ

ಆಯ್ಕು ಯನ್ನು

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಿು ೀಮ್,

ಪ್ರಯೊೀಜನೆ

ಅಥವ್ಯ

ಯೊೀಜನೆಯು

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ಲಿಿ , ಅಹಾತೆಯ ಮಾನದಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಆಯ್ಕು ಗೆ ಆದಾ ತೆಯನ್ನು , ಅೆಂಥ

ಸಿು ೀಮ್, ಪ್ರಯೊೀಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಯೊೀಜನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ
ನಿಧಾರಸತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಮಾನದಂಡ್ವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗೆ ಸೂಚಿಸತಕು ದ್ದು .
108.
ಅಥವ್ಯ ರಾಜಾ

ಸಕಾುರವು ವಹಿಸಿದ ಹೆಚುು ವರಿ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಕೆಂದರ ಸಕಾಾರದ
ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವೆಚಿ ಗಳ

ಖಾತರ ನಿೀಡಿಕೆಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಕೆಂದರ ಸಕಾಾರದ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳ
ಕೆಿ ೀತರ ಕೆು

ಸೇರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು,

ಪಾರ ಥಮಕ ಶಕ್ಷಣ, ಗುಣಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಆರೀಗಾ , ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ, ಇೆಂಧನ ಸರಬರಾಜು, ಅಗಿು ತಡೆ ಮತ್ತಿ ಅಗಿು
ಸುರಕ್ಷತೆ

ಹಾಗೂ

ನಗರ

ಬಡ್ತನ

ನಿಮೂಾಲನೆಯನ್ನು

ಒಳಗೊಳು ಬಹುದಾದಂಥ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(2) ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಈ ಮುೆಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅೆಂಥ ಅಥವ್ಯ ಎಲಾಿ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ.-

(ಎ) ವ್ಯಣಿಜಾ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡು ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ ;
(ಬಿ) ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಕೆಿ ೀಮಾಭಿವೃದಿಧ ; ಮತ್ತಿ
(ಸಿ) ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತರ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.
109.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜು.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು,

ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್ಾನ್ನು ಒಳಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(2) ಮುಖಾ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳ ತೃಪ್ತಿ ದಾಯಕ ನೆರವೇರಕೆ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳ ಲರ್ಾ ತೆಯನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡು, ಮೊದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ
ವಲಯವ್ಯರು

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುವೇ ಸ್ಥಮಾನಾ

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳ ಅಥವ್ಯ

ನೆರವೇರಸುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ನೆರವೇರಸಲ್ಕ

ಉತೆಿ ೀಜಿಸುವುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ VIII
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾಯುವಿಧಾನ
110. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಗಳ ವಯ ವಹರಣೆಗಳು.- (1) ಸ್ಥವಾತರ ಕ ಚುನಾವಣೆಯ
ತರುವ್ಯಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು
ಆದಷ್ಟೆ

ಬೇಗನೆ

ನಡೆಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿರ್ತೆಂಶಗಳು ಪ್ರ ಕಟವ್ಯದ ತರುವ್ಯಯ
ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಆ

ಸಭೆಯನ್ನು

ಕರೆಯತಕು ದ್ದು .

ಅದರ

ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯುಳು ರೆವಿನೂಾ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪಾರ ದೇಶಕ ಆಯುಕಿ ರು ವಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಯಲಿಿ ನಡೆಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಆ ಸಭೆಗಳ ಮುೆಂದ್ ಇರುವ ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಸಲಾದ ಕಾಯಾವಿಧಾನಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ವಿಲೇ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು , ಅೆಂಥ ಸಭೆಗಳ ನೀಟಿೀಸುಗಳನ್ನು ಕೌನಿೆ ಲನ ಕಾಯಾದಶಾಯವರು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು , ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅವರು ಮೇಯರರವರೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಮಖ್ಯ
ಮತ್ತಿ

ಆಯುಕಿ ರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಸಮತಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ಆಯುಕಿ ರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ನೀಟಿೀಸುಗಳನ್ನು
ಕಾಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು

ಮುಖಾ

ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು . ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ಸಭೆಯ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು . ಮೇಯರರವರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ತ್ತತ್ತಾ ವಿಷಯಗಳು

ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಕಾಯಾಸೂಚಿಯಲಿಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರದ

ಸಭೆಯಲಿಿ

ಕೈಗೆತಿ ಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ . ಅೆಂಥ ತ್ತತ್ತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು , ಅವುಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಕಾಯಾ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಮುೆಂಚ್ ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸದಸಾ ರಗೆ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ
ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಪಾಲಿಕೆಯು ತನು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು , ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ತನು ಕತಾವಾ
ಪಾಲನೆಯಲಿಿ ವಾ ವಹರಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವ ಸಭೆಯಲಿಿ ಚಚಿಾಸಲಾಗುವುದೀ ಆ
ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ, ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ

ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದಾಗ ಅವನ್ನ ವಾ ವಹರಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯು
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ವ್ಯಸಿ ವ್ಯೆಂಶಗಳ

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು

ನಿೀಡುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಆ

ವಿಷಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನು ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಕಳಬಹುದ್ದ.
111. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸರ್ುಯಗಳನ್ನು

ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಉಳಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳ

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮತಗಳು ಮತ್ತಿ
ಆಯುಕಿ ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನಿಣಾಯವನ್ನು , ಸಕಾಾರವು ಅೆಂಥ ನಿಣಾಯವನ್ನು

ಮುಖಾ

ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿದ ಹರತ್ತ, ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಬದಧ ರಾಗಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಸಮತಯ ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯವು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಹರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಅಧಿಸೂಚನೆ,
ವಿನಿಯಮ

ಅಥವ್ಯ

ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ಹರಡಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ

ಆದೇಶವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುತಿ ದ್ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಕ್ಕಲ ಪ್ರಣಾಮ ಉೆಂಟುಮಾಡುತಿ ದ್ೆಂದ್ದ
ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಅವರು ಆ ನಿಣಾಯವನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ,
ಆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು

ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಥವ್ಯ

ಸಮತಗೆ ರ್ತನ್ನ ಕೈಕೊೆಂಡ್ ಕರ ಮದ ಬಗೊ ಅದರ ಮುೆಂದಿನ ಸಭೆಯಲಿಿ ತಳಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ವಿಷಯದ

ಬಗೊ

ಸಕಾಾರದ

ಆದೇಶವನ್ನು

ಸಿವ ೀಕರಸುವವರೆಗೆ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಆ

ನಿಣಾಯವನ್ನು

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಬದಧ ರಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ .
112.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು, ವಯ ವಹರಣೆಗಳು, ಮೆಂತಾದವುಗಳ ಉದಧ ೃತ ಭಾಗಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯೀ

ಸಮಿತಿಯೆಂದ ತರಿಸಿಕಳಳ ಬ್ಹುದು, ಇತಾಯ ದಿ.- ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವ್ಯದ
ಯಾವುದೇ ಸಮತಯ ಯಾವುವೇ ವಾ ವಹರಣೆಗಳ ಉದಧ ೃತ ಭಾಗವನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ

ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗೊ ವಾ ವಹರಸಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮತಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ
ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವ ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆ, ವಿವರಣಾಪ್ತರ ,

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಅಥವ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ

ತರಸಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು ಅನ್ನಚಿತ ವಿಳಂಬವಿಲಿ ದ್ ಸಮತಯು ಪಾಲಿಸತಕು ದ್ದು .
113.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳು,

ಮೆಂತಾದವುಗಳು,

ಅದರ

ಸದಸಯ ರ

ಅನಹುತೆ,

ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಸರರ್ುಕಗೊಳಳ ತಕೆ ದೆ ಲಿ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯಾವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಾ ವಹರಣೆಯನ್ನು ,(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿೀ ಸ್ಥಾ ನ ಇರುವ ಅಥವ್ಯ
ಅದರ ರಚನೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ನೂಾ ನತೆ ಇರುವ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಪ್ರ ಕರಣದ ಗುಣಾವಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವ್ಯಗದಂಥ ಕಾಯಾ ಅಥವ್ಯ ವಾ ವಹರಣೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ದೀಷ ಅಥವ್ಯ ಅಕರ ಮತೆ ಇರುವ
- ಕಾರಣ ಮಾತರ ದಿೆಂದಲೇ ಪ್ರ ಶು ಸತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಕೌನಿೆ ಲರ ಆಗಿ, ಮೇಯರ ಆಗಿ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ಮೇಯರ ಆಗಿ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವ
ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಅನಹಾತೆಯು ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ನೇಮಕದಲಿಿ ನ ನೂಾ ನತೆಯು ಅೆಂಥ
ವಾ ಕಿಿ ಯು ಪಾಲೂ ೆಂಡಿದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ವಾ ವಹರಣೆಯನ್ನು

ನಿರಥಾಕಗೊಳಿಸುವುದ್ೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸತಕು ದು ಲಿ

ಆದರೆ,

ಅೆಂಥ

ಕಾಯಾದ

ಅಥವ್ಯ

ವಾ ವಹರಣೆಗಳ ಪ್ಕ್ಷಕಾರರಾಗಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಲಿಿ ಬಹುತೇಕರು ಆ ಕಾಯಾ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಕುು ಳು ವರು ಆಗಿದಿು ರಬೇಕು.
114.

ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು

ದಾಖಲಿಸುವುದು.- ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗಳ ಸಭೆಗಳ

ವಾ ವಹರಣೆಯನ್ನು ಕೌನಿೆ ಲ ಕಾಯಾದಶಾಯವರು ದಾಖಲ್ಕ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಸಿಾ ರೀಕರಣಕಾು ಗಿ ಮುೆಂದಿನ
ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
115.

ಸಭೆಗಳ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳು

ಸರಿಯಾದವುಗಳು

ಮತ್ತು

ರುಜುವ್ಯರ್ತಗುವವರೆಗೆ,

ಈ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿರುವುದು

ಸಿೆಂಧುವಾದವುಗಳು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಥವ್ಯ

ಆಗಿರತಕೆ ದುೆ .ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ರುಜುವಾತಾಗುವವರೆಗೆ
ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ಯಾವ

ಸಭೆಯ

ವಾ ವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡ್ವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಮತ್ತಿ ಅದಕೆು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತಿ
ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತಿ

ಅದ್ದ ಎಲಿ

ನೂಾ ನತೆಗಳಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಅಕರ ಮತೆಗಳಿೆಂದ

ಮುಕಿ ವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಸಭೆಯ ಎಲಿ ಸದಸಾ ರು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಹಾರಾಗಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಆ ವಾ ವಹರಣೆಗಳು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ವಾ ವಹರಣೆಗಳಗಿದು ಲಿಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ
ರಚಿತವ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತಿ

ನಡ್ವಳಿಯಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೊ

ವಾ ವಹರಸಲ್ಕ ಅದ್ದ ಅಧಿಕಾರ

ಹೆಂದಿತ್ತಿ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
116.
ನ್ಸರ್ುಯವನ್ನು

ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಹಾಜರಿರಲು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕೆ , ಆದರೆ
ಮಂಡಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಮತ ನ್ಸೀಡಲು ಹಕ್ಕೆ

ಇರತಕೆ ದೆ ಲಿ .- (1) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಚಚ್ಾಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಕ
ಹಕು ನ್ನು

ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯವನ್ನು

ಹೆಂದಿರತಕು ದು ಲಿ .

ಮಂಡಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಮತ ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ಹಕು ನ್ನು

(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಯ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮೇಯರರವರು
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
117.

ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳು

ಅವರು ಆರ್ಥುಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು

ಹೊೆಂದಿರುವಂರ್

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ ಮೇಲಿನ

ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮತ ನ್ಸೀಡದಿರುವುದು.- (1) ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ, ಪಾಲಿಕೆಯ
ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಸಭೆಯಲಿಿ ಪ್ರಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ು ಯು, ಯಾವ ಪ್ರ ಶ್ು ಯಲಿಿ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಅದ್ದ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸವ ತಃ ರ್ತನ್ನ ಅಥವ್ಯ ತನು ಪಾಲ್ಕದಾರನ್ನ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಆರ್ಥಾಕ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವನೀ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಶ್ು ಆಗಿದು ರೆ ಆ

ಪ್ರ ಶ್ು ಯ ಮೇಲೆ ಮತ ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಚಚ್ಾಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಮೇಯರ ಅಥವ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ಅೆಂಥ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದಿರುವನೆೆಂದ್ದ
ನಂಬಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮತ ನಿೀಡ್ದಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಚಚ್ಾಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಆ
ಕೌನಿೆ ಲರನನ್ನು

ಪ್ರ ತಬಂಧಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅವರು ಆ ಚಚ್ಾಯಾಗುವ್ಯಗ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆ

ಕೌನಿೆ ಲರನನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಅೆಂಥ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ಮೇಯರರವರ ಅಥವ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರ ತೀಮಾಾನವನ್ನು ಪ್ರ ಶು ಸಬಹುದ್ದ. ಆಮೇಲೆ
ಮೇಯರ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

ಪ್ರ ಶ್ು ಯನ್ನು

ಮತಕೆು

ಹಾಕತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಸಭೆಯ

ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದ್ದ ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4)

ಚಚ್ಾ

ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ನಡೆಯುತಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯದಲಿಿ

ಮೇಯರ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

ಅೆಂಥ

ಹೆಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲಿಿ ಹಾಜರರುವ ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ಆರೀಪ್ತಸಿದರೆ ಅೆಂಥ

ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ತಂದ ನಿಲ್ಕವಳಿ ಸೂಚನೆಯು ಅೆಂಗಿೀಕೃತವ್ಯದರೆ ಆ ಚಚ್ಾಯು ಆಗುವ್ಯಗ ಆ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಸವ ತಃ
ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮೇಯರ ಅಥವ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(5) (3)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಶ್ು ಯ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌನಿೆ ಲರನ್ನ ಮತನಿೀಡ್ಲ್ಕ
ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ (4)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ನಿಲ್ಕವಳಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮೇಯರ ಅಥವ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಮತ ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ಹಕುು ಳು ವರಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ .
118. ಸಕಾುರಕೆೆ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು
ದಿನದ ನಂತರ ಆದಷ್ಟೆ

ಸಲಿಿ ಸುವುದು.- (1) ಪ್ರ ತವಷಾದ ಏಪ್ತರ ಲ ತೆಂಗಳ ಮೊದಲ

ಬೇಗನೆ ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರವು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾೆಂಕಕೆು

ತಡ್ವ್ಯಗದಂತೆ

ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸಕಾಾರವು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಹಿೆಂದಿನ ವಷಾದ ಸವಿವರವ್ಯದ ಆಡ್ಳಿತ
ವರದಿಯನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು
ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನು

ನಿಣಾಯಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಕಾಾರಕೆು ಕಳುಹಿಸಿ

ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಆಡ್ಳಿತ ವರದಿಯ ಪ್ರ ತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಛೇರಯಲಿಿ ಮಾರಾಟಕೆು ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ IX
ಅತಾಯ ವಶಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು
119.
ಸೇವೆಗಳಲಿಿ ನ

ಅತಾಯ ವಶಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು
ಯಾವ

ವಗಾಗಳನ್ನು

ಅರ್ತಾ ವಶಾ ಕ

ಘೀಷಿಸುವುದು.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು ತನು

ಸೇವೆಗಳೆೆಂದ್ದ

ಪ್ರಗಣಿಸುವುದ್ದ

ಅವಶಾ ಕವೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸುವುದೀ ಅೆಂಥ ಸೇವ್ಯ ವಗಾಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಘೀರ್ಷಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಅರ್ತಾ ವಶಾ ಕ ಸೇವೆಯ ಯಾರೇ ಸದಸಾ ನ್ನ,(ಎ) ತನು

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ಅಪ್ಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ತನು ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ

ಅಸಮಥಾನನಾು ಗಿಸಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ಸ್ಥಕಷೆೆ ೆಂದ್ದ

ಒಪ್ತಪ ಕೊೆಂಡಿರುವ ಇತರ ಕಾರಣದ ಹರತ್ತ, ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಕನಿಷಠ
ಕೊಡ್ದ್ಯ್ಕ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರ ಅಥವ್ಯ ಈ ಬಗೊ

ಅನ್ನಮತ ಇಲಿ ದ್ ತನು

ಎರಡು ತೆಂಗಳ ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಅವರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯ ಲಿಖಿತ

ಹುದ್ು ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ತನು

ಕತಾವಾ ಗಳಿೆಂದ ಹಿೆಂದ್ ಸರಯತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಗೈರುಹಾಜರಾಗತಕು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತನು
ಅವುಗಳನ್ನು

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ನೆರವೇರಸುವ

ನೆರವೇರಸಲ್ಕ ನಿಲಾಕಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಕರಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ

ರೀತಯು

ಅಸಮಥಾವಾದುದೆೊಂದು

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂತಹ

ಅಧಿಕಾರಯು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ ಆ ರೀತಯಲಿಿ ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸತಕು ದು ಲಿ .

120. ತ್ತತ್ತುಪರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು

ಘೀಷಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- ಅರ್ತಾ ವಶಾ ಕ ಸೇವೆಗಳಲಿಿ

ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನೆರವೇರುವುದ್ದ, ನಿೆಂತ್ತಹೀಗುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾಗುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ರುವ
ಸಮುದಾಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾ ಕೆು ಅಥವ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಬದ್ದಕಿಗೆ ಅರ್ತಾ ವಶಾ ವ್ಯದ ಸೇವೆಗಳ
ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ್ರ ತಕ್ಕಲವ್ಯಗುತಿ ದ್ೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದ್ದ ನಗರದಲಿಿ ತ್ತತ್ತಾಪ್ರಸಿಾ ತ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ದ್
ಎೆಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಘೀರ್ಷಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ
ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಅತಾ ವಶಾ ಕ

ಸೇವೆಗಳ

ಯಾರೇ

ಸದಸಾ ನ್ನ

ಮತ್ತಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲಿಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,(ಎ) ತನು

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ

ಅಪ್ಘಾತದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಹರತ್ತ, ತನು

ತನು ನ್ನು

ಅನಹಾನನಾು ಗಿಸಿದ

ಕಾಯಿಲೆಯ

ಅಥವ್ಯ

ಕತಾವಾ ಗಳಿೆಂದ ಹಿೆಂದ್ ಸರಯತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತಃ

ಗೈರುಹಾಜರಾಗತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತನು ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸಲ್ಕ ನಿಲಾಕಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಕರಸತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ

ಅವುಗಳನ್ನು

ನೆರವೇರಸುವ

ರೀತಯು

ಅಸಮಥಾವಾದುದೆೊಂದು

ಈ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು

ಬಗೊ

ಸಕಾಾರವು

ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ ಆ

ರೀತಯಲಿಿ ನೆರವೇರಸತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ
- ಸಹ ಘೀರ್ಷಸಬಹುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ - X
ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
121. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು

ತರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1)

ಸಕಾುರವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ ,(ಎ)

ಯಾವುದೇ

ದಾಖಲೆ,

ವಾ ವಹರಣೆ,

ಪ್ತರ ವಾ ವಹಾರ,

ನಕೆಿ

ಅಥವ್ಯ

ಇತರ

ದಸ್ಥಿ ವೇಜನ್ನು

ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸುವಂತೆ;
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ವಾ ವಹರಣೆಗಳು, ಕತಾವಾ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಯಾವುದೇ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆ, ನಕೆಿ , ಅೆಂದಾಜು ಪ್ತರ , ವಿವರಣಾಪ್ತರ , ಲೆಕು ಪ್ತರ

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಕಿಅೆಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ;
(ಸಿ) ಯಾವುದೇ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಪ್ಡೆದ್ದ ಒದಗಿಸುವಂತೆ
- ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಸ್ಥಮಾನಾ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಈ ಬಗೊ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊೆಂಡ್ ಸಕಾಾರದ
ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯಲಿಿ ರುವ
ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರಸವ ತಿ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ

ನಿದೇಾಶನದಲಿಿ ಪ್ರ ಗತಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು , ಪ್ರ ವೇಶಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶೀಲಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ
ಪ್ರ ವೇಶಸುವಂತೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಮತಯ ವಾ ವಹರಣೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವೇಜಿನಿೆಂದ ಯಾವುದೇ
ಉದಧ ೃತ ಭಾಗವನ್ನು ತರಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ;
(ಸಿ) ಒೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾಡ್ಲಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಮಾಡುತಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಯಾವುದೇ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆ ಇದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ತನಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅೆಂಥ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಧಾ ವಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೆಲವೊೆಂದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಆತನಿಗೆ

ಕಂಡುಬರುವ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಲದಳಗೆ ಅೆಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಪ್ರಗಣನೆಗೆ

ಅಥವ್ಯ ಆತ ಒದಗಿಸಲ್ಕ

ಅವಶಾ ಗೊಳಿಸುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ

ಮತ್ತಿ

ಯುಕಿ

ಮಾಡುವುದರೆಂದ ವಿಮುಖವ್ಯಗದ್ ಇರಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡ್ದಿರಲ್ಕ ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಳಿಸಿ ತನಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತಿ ರ ನಿೀಡುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ,
- ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .

(3) (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತನಾದ ಅಧಿಕಾರಗೆ ಎಲಾಿ ಯುಕಿ ಕಾಲದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಾವಕಾಶ ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ತಮಮ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅವರಗೆ
ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಿಸಲ್ಕ ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ಅವರು ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಎಲಾಿ

ದಾಖಲೆಗಳು,

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳನ್ನು ಅವರಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇತರ ನೌಕರರು ಬದಧ ರಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4) (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಯು, ಅೆಂಥ ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ತರುವ್ಯಯ,
ಸಕಾಾರಕೆು ಒೆಂದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ.
122.

ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ

ವಿಲೇಯಾಗದ್ದ

ಬಾಕ್ತ

ಇರುವ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ

ಕಾ ಮಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾ ವಹಾರಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರೆಂದ ತರಸಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ನಂತರ, ಅದ್ದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶೀಲಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂತಹ ಪ್ರೀಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತಿ ಅದ್ದ ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ
ತರುವ್ಯಯ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುೆಂದ್ ತಂದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂರು ತೆಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ

ಕಾಲ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಅದ್ದ ಬಾಕಿ ಇದ್ಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಮುೆಂದ್ ಅದನ್ನು

ಇಟೆ

ತರುವ್ಯಯ

ಅರವತ್ತಿ ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ ಕಾಲ ಅದರ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡ್ಳಿತದ ಹಿತದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ ಜರೂರಾಗಿ ತೀಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅವಶಾ ವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ
ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆಗ, ಸಕಾಾರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ,(i) ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಯ ಅೆಂಥ ವಿಷಯಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ತನ್ನ ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸುವಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸಬಹುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ii)

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯ

ಮುೆಂದ್

ಬಾಕಿ

ಇರುವ

ವಿಷಯವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಒಪ್ತಪ ಸಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡ್ತಕು ದ್ೆಂದ್ದ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮಹತವ ದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿೀಸು ಅಗತಾ ವ್ಯಗತಕು ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ ಆ ವಿಷಯವು ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮಹತವ ದ್ು ೀ ಅಥವ್ಯ
ಅಲಿ ವೇ ಎೆಂಬ ಬಗೊ ಸಕಾಾರದ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ಹರಡಿಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು . ಅವರು ಅೆಂಥ ಆದೇಶವು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಣಾಯವ್ಯಗಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೊೀ ಹಾಗೆ ಅೆಂಥ
ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘರ ವ್ಯಗಿ ಜಾರಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು .
123. ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವಂತೆ ನ್ಸದೇುಶಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- 121ನೇ ಮತ್ತಿ 122ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಡೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ
ಸಕಾಾರವು,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ
ಯಾವುದೇ ಕತಾವಾ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಸಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅಪ್ರಪೂಣಾ, ಅಸಮಥಾ ಅಥವ್ಯ ಸೂಕಿ ವಲಿ ದ

ರೀತಯಲಿಿ ನೆರವೇರಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಕತಾವಾ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ

ಹಣಕಾಸು

ಏಪಾಾಟು

ಮಾಡಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ,
- ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಸಕಾಾರವು ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಕೊಟೆ

ತರುವ್ಯಯ, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಆ ಆದೇಶದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಆ
ಕತಾವಾ ವನ್ನು

ಸರಯಾಗಿ ನೆರವೇರಸುವುದಕಾು ಗಿ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕರವ್ಯದ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು

ಕತಾವಾ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಸುವುದಕಾು ಗಿ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕರವ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಏಪಾಾಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಅಥವ್ಯ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಮಖ್ಯ

ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ

ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂತಹ

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಜರೂರು ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಶಾ ಕತೆ ಇರತಕು ದು ಲಿ .
124. ಕತುವಯ ಲೀಪವಾದಾಗ ಕಾ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ವೆಚು ದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನೇಮಕಮಾಡಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) 123ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ಆ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿದೇಾಶಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು

ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ

ಕೈಗೊಳು ದಿದು ರೆ, ಸಕಾಾರವು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,(ಎ)

ಹಾಗೆ

ನಿದೇಾಶಸಿದ

ಕರ ಮವನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ

ಸಕಾಾರದ

ಒಬಬ

ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ನೇಮಕಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಅವರಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶರ ಮಧನವನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ; ಮತ್ತಿ
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ಪ್ರಶರ ಮಧನವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ತಗಲ್ಕವ ಖಚಾನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ
ನಿಧಿಯಿೆಂದ ರ್ರಸತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಅವಶಾ ವ್ಯದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ XIIIನೇ ಅಧಾಾ ಯದ ಮೂಲಕ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ತೆರಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಗರಷಠ ಮತಯನ್ನು ಮೀರದ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ಸತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿದೇಾಶಸಿದ ಕರ ಮವನ್ನು

ಕೈಗೊಳುು ವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಯು ಅವಶಾ ವ್ಯಗುವಂಥ ಕರಾರುಗಳನ್ನು
ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು

ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಮತ್ತಿ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದಲಿಿ ಈ ಬಗೊ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ
ಯಾವುವೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅವರು ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಯಾಗಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೊೀ ಹಾಗೆ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಕುು ಳು ವರಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3)

ಸಕಾಾರವು,

ಸದರ

ತೆರಗೆಗಳಲಿಿ

ಯಾವುದನಾು ದರೂ

ನಿದೇಾಶಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಹಾಗೆ ನಿದೇಾಶಸುವುದಕೆು

ವಿಧಿಸುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಹೆಚಿಿ ಸುವಂತೆ

ಬದಲಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಅಗತಾ ವೆೆಂದ್ದ ರ್ತನ್ನ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಹಣವನ್ನು

`ಡಿಬೆಂಚರ’ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸದರ ಎಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಗಳ ರ್ದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಬಡಿಡ ಯ ದರದಲಿಿ

ಮತ್ತಿ

ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಅನಾ ಥಾ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
(4)

184

ರೆಂದ

ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಬಹುದಾದಷ್ಟೆ

189,

191,

ಮಟಿೆ ಗೆ

192,
ಈ

202

ರೆಂದ

205ರ

ಪ್ರ ಕರಣಕು ನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ವರೆಗಿನ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಎತಿ ಲಾದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥಲಕೆು

ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
125.
ಆದೇಶಗಳನ್ನು

ನ್ಸರ್ುಯದ ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು

ಸಕಾುರಕೆೆ

ಸಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಸರ್ುಯವನ್ನು

ಹಾಗೂ

ರದುೆ ಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲಿ ನಿಣಾಯಗಳ ಪ್ರ ತಗಳನ್ನು

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಸಕಾಾರಕೆು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು
ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು

ಪ್ರವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡ್ಲಿರುವ

ಅಧಿೀನರಾದ ಅಧಿಕಾರಯ

ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ಮಾಡ್ಲಾಗುತಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯಾಗುತಿ ದ್ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಶಾೆಂತಭಂಗವನ್ನು
ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ ಅಥವ್ಯ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಯಾವುದೇ ವಗಾಕೆು

ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಯಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಕಿರುಕುಳವನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡುವ

ಸಂರ್ವವಿದ್

ಎೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಕ್ಷತ

ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಗೆ

ಬಾಧಕವನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಅದ್ದ,(ಎ) ನಿಣಾಯವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಏಕೆ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಬಾರದ್ದ;
ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಯಾವುದೇ ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಯಮವನ್ನು

ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ

ಭಾಗಶಃ ಏಕೆ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಬಾರದ್ದ
- ಎೆಂಬುದಕೆು ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದಂಥ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ ದಿನಾೆಂಕದಳಗೆ ಕಾರಣ
ತೀರಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಯ, ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ನಿಣಾಯದ ಅಥವ್ಯ
ಆದೇಶದ ಜಾರಯನ್ನು

ಅಮಾನತನಲಿಿ ಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಕಾಯಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಉತಿ ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ಪ್ರಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ

ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ತರುವ್ಯಯ, ಸಕಾಾರವು ನಿಣಾಯವನ್ನು ಅಥವ್ಯ

ಆದೇಶವನ್ನು

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್-ವಿಧಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಯಮವನ್ನು

ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಳಿಸಬಹುದ್ದ.
(4) ಸಕಾಾರವು, ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ್ ಮುೆಂದಿನ ನಿವೇದನೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು

ಪ್ರಷು ರಸಬಹುದ್ದ, ಮಾಪಾಾಟು

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
126. ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಸಜಿುಸಲು ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ವಿಧಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ಕೈಗೊೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು
ಅವುಗಳನ್ನು

ನೆರವೇರಸುವುದರಲಿಿ

ನೆರವೇರಸಲ್ಕ ಅದ್ದ ಸಕ್ಷಮವ್ಯಗಿಲಿ ಅಥವ್ಯ

ತಪ್ತಪ ದ್ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಮೀರುತಿ ದ್ ಅಥವ್ಯ

ದ್ದರುಪ್ಯೊೀಗಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ
ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ಕೊಟೆ

ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವ್ಯಗುವ ರೀತಯಲಿಿ

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲ್ಕ ವಿಫಲವ್ಯಗಿದ್

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಸಕಾಾರವು, ಸಕಾಾರ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಅದಕಾು ಗಿಯ ಕಾರಣಗಳ ನಿರೂಪ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ,
ಆದೇಶವನ್ನು

ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕ್ಷಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ತಪ್ತಪ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಮೀರದ್ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರುಪ್ಯೊೀಗಪ್ಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ ಎೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಕೊಟೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಲಿಿ ವಿಫಲವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವ್ಯಗುವಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು
ವಿಸಜಾನೆಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಸಜಾನೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆು ಮೊದಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು
ಏಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯುಕಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಸಜಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ

ಕೆಳಕಂಡ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಉೆಂಟಾಗತಕು ದ್ದು ,(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲಿ ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳು, ಆದೇಶದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾೆಂಕದಂದ್ದ
(8)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಚುನಾವಣೆಗೆ

ಸಿ ಧಿಾಸಲ್ಕ

ತಮಮ

ಅಹಾತೆಗೆ

ಬಾಧಕವ್ಯಗದಂತೆ

ಅೆಂಥ

ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳಗಿ ಪ್ದಧಾರಣ ಮಾಡುವುದ್ದ ನಿೆಂತ್ತಹೀಗತಕು ದ್ದು ;
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಸಜಿಾಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿಿ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಎಲಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ವಿಧಿಸಿದ

ಎಲಿ

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ಈ

ಬಗೊ

ಸಕಾಾರವು

ನೇಮಕಮಾಡಿದ

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ಚಲಾಯಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ನೆರವೇರಸತಕು ದ್ದು ;
(ಸಿ) ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರುವ ಎಲಿ

ಸವ ತ್ತಿ , ಅದನ್ನು

ಪುನರರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಸಕಾಾರದಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3)

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು

ಪೂಣಾಕಾಲಿಕ

ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿರತಕು ದ್ದು

ಎೆಂದ್ದ

ಸಕಾಾರವು

ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶನವನ್ನು ಕೊಟಿೆ ರುವ್ಯಗ, ಸಕಾಾರವು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ ರ್ತಾ ಗಳನ್ನು
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳಿೆಂದ ಅವರಗೆ ಸಂದಾಯ

ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ನ ಸೇವ್ಯ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಅವರು ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಯ ರಜ್ ರ್ತೆಾ ಗಳು,
ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿಗಳ ಬಾಬಿಗೆ ಅೆಂಥ ವಂತಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸಜಿಾಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮತಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ
ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಲೆಿ ೀಖಗಳನ್ನು 127ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್ ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಲೆಿ ೀಖಗಳೆೆಂದ್ದ ಅರ್ಥಾಸತಕು ದ್ದು .
(5) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಸಜಿಾಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿಿ

ನಿವಾಹಿಸುವ್ಯಗ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ತಮಮ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಾಯಾನಿೀತಯ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸಕಾಾರವು

ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿದೇಾಶನಗಳಿೆಂದ ಮಾಗಾದಶಾನ ಪ್ಡೆಯತಕು ದ್ದು
ನಿದೇಾಶನವು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ

ಕಾಯಾನಿೀತಯ

ಮತ್ತಿ

ವಿಷಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಡುತಿ ದ್ಯೇ

ಎೆಂಬ

ಯಾವುದೇ

ಪ್ರ ಶ್ು ಯು

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ಸಕಾಾರದ

ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(6)

ಸಕಾಾರವು

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೂಲಕ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಕೌನಿೆ ಲರುಗಳಗಲ್ಕ

ಅಹಾರಾಗಿರತಕು ಹದಿನೈದಕೆು ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ಮತ್ತಿ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದಕೆು ಹೆಚಿಿ ಲಿ ದ ವಾ ಕಿಿ ಗಳನು ಳಗೊೆಂಡ್ ಒೆಂದ್ದ
ಸಲಹಾ ಸಮತಯನ್ನು ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೆ ನೆರವ್ಯಗಲ್ಕ ನೇಮಕಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(7)

ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗುವುದಕೆು

ವಿಸಜಿಾಸಿದಾಗ,

ಮೊದಲ್ಕ

ಈ

ಅೆಂಥ

ವಿಸಜಾನೆಯ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ

ಆರು

ತೆಂಗಳುಗಳು

ರೀತಯಲಿಿ

ಅದನ್ನು

ಪುನರರಚಿಸತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ವಿಸಜಿಾತ ಪಾಲಿಕೆಯು ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಮುೆಂದ್ದವರಯಬಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ಉಳಿದ
ಅವಧಿಯು ಆರು ತೆಂಗಳುಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅವಧಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ರಚಿಸುವುದಕೆು

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತಾ ವಿರತಕು ದು ಲಿ .
(8) ಒೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು , ಅದರ ಅವಧಿಯು ಪೂಣಾಗೊಳುು ವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ವಿಸಜಿಾಸಿದ ತರುವ್ಯಯ
ರಚಿಸಿದಲಿಿ ,

ವಿಸಜಿಾತ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಅದನ್ನು

ಹಾಗೆ

ವಿಸಜಿಾಸಿರದಿದು ರೆ

ಯಾವ

ಅವಧಿಗೆ

ಅದಕೆು

ಕಾರಣಗಳ

ಮುೆಂದ್ದವರೆಯಬಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತರ ಮುೆಂದ್ದವರೆಯತಕು ದ್ದು .
(9) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು
ನಿರೂಪ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು

ವಿಸಜಿಾಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು

ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಯ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜಾ

ವಿಧಾನ ಮಂಡ್ಲದ

ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಮುೆಂದ್ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
127. ಪ್ರಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ರಚಿಸಲ್ಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ,

ಅದನ್ನು ವಿಸಜಿಾಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ತೆಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕಾಿ ಯಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು
ಮತ್ತಿ

ಸದರ

ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸಿದಾಗ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವಧಿಗಾಗಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೂಲಕ,

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅೆಂಥ

ಅವಧಿಯನ್ನು

ನೇಮಕಾತಯನ್ನು

ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ

ವಿಸಿ ರಸುವುದಕಾು ಗಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೂಲಕ

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ;
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯನ್ನು
ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅೆಂಥ ನೇಮಕದ ಅವಧಿಯಲಿಿ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕಾನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ ಜವ್ಯಬಾು ರ ಹತಿ ರುವ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಸಮತಗಳು ಮತ್ತಿ ಮೇಯರ, ಉಪ್ ಮೇಯರ ಮತ್ತಿ ಆಯುಕಿ ರನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಗೆ ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಯಾವುವೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ನೆರವೇರಸುವುದ್ದ

ಮತ್ತಿ

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುವೇ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ
ಚಲಾಯಿಸತಕು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ

ನಿೆಂತ್ತಹೀಗತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೇಮಕವ್ಯದ ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೆ, ಸಕಾಾರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ
ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ರ್ತೆಾ ಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ

ಅವನಿಗಾಗಿ

ಪಾಲಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಸಂದಾಯ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಸಕಾಾರದ

ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಬರುವ ಸೇವ್ಯ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗೆ ರಜಾ ರ್ತೆಾ ಗಳು,
ಪ್ತೆಂಚಣಿ ಮತ್ತಿ ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿಯ ಸಲ್ಕವ್ಯಗಿ ವಂತಗೆಯನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(5) ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಸಜಿಾಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲಿಿ

ನಿವಾಹಿಸುವ್ಯಗ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ಆಡ್ಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ತಮಮ

ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಾಯಾನಿೀತಯ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸಕಾಾರವು

ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿದೇಾಶನಗಳಿೆಂದ ಮಾಗಾದಶಾನ ಪ್ಡೆಯತಕು ದ್ದು
ನಿದೇಾಶನವು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಡುತಿ ದ್ಯೇ

ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯನ್ನು

ಎೆಂಬ

ಯಾವುದೇ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ
ಪ್ರ ಶ್ು ಯು

ಕಾಯಾನಿೀತಯ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ಸಕಾಾರದ

ಮತ್ತಿ

ವಿಷಯಕೆು
ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
128.

ಕಾಯುನ್ಸವುಹಣಾ

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ

ಸ್ಥಾ ಪನೆ.-

(1)

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಅದರ

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಇಡಿೀ

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಗೆ ಆಡ್ಳಿತ ಯಂತರ ವನ್ನು
ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದರ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು ಪುನರ ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ.
(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ಸಹಾಯ

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದಕಾು ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದ್ದ.
(3) ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯು:
(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಆದಾ ತೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಧ್ಾ ೀಯೊೀದ್ು ೀಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಿರ್ತೆಂಶಗಳು
ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲ್ಕ ಸೂಕಿ ವ್ಯದ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ

ಸೂಚಕ ಮಾನದಂಡ್ಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ)

ಈ

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಆದಾ ತೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಧ್ಾ ೀಯೊೀದ್ು ೀಶಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ನಿವಾಹಣಾ ಗುರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸುವುದ್ದ;
(ಸಿ) ಕಾಯಾಕ್ಷಮರ್ತ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತಿ ಗುರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ವ್ಯಸಿ ವಿಕ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪುನರ ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ)
ಮತ್ತಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಗುರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಈ ಅಭಿವೃದಿಧ ಆದಾ ತೆಗಳು

ಧ್ಾ ೀಯೊೀದ್ು ೀಶಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಸುಧಾರಣೆ

ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ; ಮತ್ತಿ
(ಇ) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಮೇಯರ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು, ಪಾರ ದೇಶಕ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ನಿಯತ ವರದಿಯ

ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದ್ದ.
(4) ಪಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಕೆಿ ೀತರ ದಲಿಿ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ದಶಾಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಅದರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಉತೆಿ ೀಜಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಐಕಾ ತೆಯನ್ನು ನಿಶಿ ತಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ XI
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು
129.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು.- (1)ಸಕಾಾರವು ಅನಾ ಥಾ ನಿದಿಾಷೆ ವ್ಯಗಿ ಮಾಲಿೀಕತವ

ಹೆಂದಿದ

ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಸಿದ ಹರತ್ತ, ಈ ಮುೆಂದಿನ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರರುತಿ ವೆ:(ಎ)

ಎಲಾಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಉದಾಾ ನಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತಿ

ವ್ಯಯು ಸಂಚಾರಕೆು

ಮೀಸಲಿರಸಿದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾ ಳಗಳು;
(ಬಿ)

ಎಲಾಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ದಿೀಪ್ಗಳು, ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಅದಕೆು ಲಗರ್ತಿ ದ ದಿೀಪ್ದ ಕಂಬದ

ಸ್ಥಧನಗಳು, ಎಲಾಿ ಗೇಟುಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳು, ಕಸ್ಥಯಿಖಾನೆಗಳು, ಗೊಬಬ ರ ಮತ್ತಿ ಆಶರ ಯ ಡಿಪೀಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಿಧದ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು.
(2)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸಕಾಾರವು

ನಿದಿಾಷೆ ವ್ಯಗಿ ಮಾಲಿೀಕತವ ಹೆಂದಿರದ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಸದ ಎಲಾಿ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅೆಂಥ ನಿದೇಾಶನ, ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು .
130.

ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ವಿಲೆ.- (1)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ,

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನ್ನು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಅೆಂಥ ಉತಪ ನು ದ
ಅಥವ್ಯ ಪ್ರ ಯೊೀಜನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕಿು ನ ಬಳಕೆಗೆ ಅೆಂಥ ಭೀಗಾ ಕೆು ಒಪ್ಪ ೆಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(2) ರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ
ಸವ ತಿ ನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(3) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟವನ್ನು , ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು ನಿಯಮಸತಕು ದ್ದು .
(4) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಯ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ ಐದ್ದ

ವಷಾಗಳನ್ನು ಮೀರದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಾ ರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಭೀಗಾ ಕೆು ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ.
(5)

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಕೌನಿೆ ಲನ

ಪೂವಾ

ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ

ವಷಾಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಾ ರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಭೀಗಾ ಕೆು ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ;

ಐದರೆಂದ

ಹದಿನೈದ್ದ

(6) ಪಾಲಿಕೆಯು ಮೇಲಿನ ಹದಿನೈದ್ದ ವಷಾಗಳ ಯಾವುದೇ ಭೀಗಾ ದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಕೊೀರರುವ್ಯಗ,
ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು

ಸಕಾಾರದ

ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ

ಅೆಂತಹ

ಭೀಗಾ ದ

ಒಪ್ಪ ೆಂದವನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(7) ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವಲಯ ಸಮತಯ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು ಕೊೀರದ್ ಪಾಲಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ
ಅಥವ್ಯ ಭೀಗಾ ವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
(8) ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಾಿ ಯಿ ಸಮಿತ್ರಯು ಅಥವಾ ಮೇಯರ್ ಅವರು ನಿೀಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ
ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರತಕಾ

ಅೊಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾರಾಟಕೆಾ

ಅಥವಾ ಭೀಗಯ ಕೆಾ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
131.

ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಆಜುನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಮುಖಾ

ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನ್ನು

ಆಜಿಾಸಲ್ಕ ಕೊೀರದರೆ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು,

ಆಯುಕಿ ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ; ಮಾಡಿದಲಿಿ ,

ಮೇಯರ ಅವರು ಅೆಂಥ ಆಜಾನೆಯ ಉದ್ು ೀಶವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೈಗೊಳು ಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಜಾನೆಯು, ಭೂ ಆಜಾನೆ,
ಪುನವಾಸತ ಮತ್ತಿ ಪುನರಇತಾ ಥಾದಲಿಿ ನಾಾ ಯಯುತ ಪ್ರಹಾರ ಮತ್ತಿ ಪಾರದಶಾಕತೆ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ,
2013ಕೆು (2013ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 30) ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
132.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಸಕಾುರಿ ಸವ ತ್ತು ಗಳು.- (1)

ಕಾಲ

ಕಾಲಕೆು

ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಸಕಾಾರವು ಅದಕೆು

ಸಕಾಾರವು

ಸೇರದ ಯಾವುದೇ

ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತಿ ನ್ನು ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದ್ದ.
(2)

ಸಕಾಾರದ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ತೃಪ್ತಿ ಕರವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸುತಿ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಿವಾಹಣೆಯ

ಅೆಂಥ ನಿಯಮಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಅದ್ದ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ
ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಸಕಾಾರವು ಅೆಂಥ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ತನಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
133.
ಯಾವುದೇ

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು
ಸಿಾ ರ

ಸವ ತಿ ನ್ನು

ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ

ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಸಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರದ

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ
ಮುಖಾ

ಅದ್ದ

ಆಯುಕಿ ರು,

ಅಸಮಥಾವ್ಯದರೆ,

ಅೆಂಥ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ

ಮೇಯರ

ನಿವಾಹಣೆಗೆ

ಅವರ

ಸಕಾಾರವನ್ನು

ಕೊೀರಬಹುದ್ದ.
(2)

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿ ನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅದ್ದ ವಿಫಲವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಅದ್ದ ಅೆಂಥ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು ವಗಾಾಯಿಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಂದಿರತು ದ್ದು .
(3)

ಸಕಾಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸದ ನಂತರ ಸಾವಜ್ನಿಕ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಅದು ನಿಣ್ಾಯಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳ ಅನ್ನಸಾರ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದರೆ ಅದರಲಿಿ

ನಿಹಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸವ ತು ನ್ನು , ಸಿ ರ ಅಥವಾ ಚರ ಸವ ತು ನ್ನು

ತನು

ವಶ್ಕೆಾ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.
134.

ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ್ ಅಥವಾ್ ಅದರ್ ವಿರುದಧ ದ್ ಸವ ತುತ ಗಳ್ ರ್ಗೆಗಿನ್ ಕೆು ೀಮುಗಳ್ ನಿಧಾಾರ.- (1)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದೇ ಸವ ತಿ ನ ಬಗೊ
ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡಿದರೆ, ಯುಕಿ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ನಿೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಿ ೀಮುಗಳನ್ನು ನಿಧಾರಸುವ
ಆದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸುವುದ್ದ ಬೊಂಗಳೂರು ಪಾರ ದೇಶಕ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವ್ಯಗಿತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಕನಾಾಟಕ
ಅಪ್ತೀಲ್ಕ

ನಾಾ ಯಾಧಿಕರಣಕೆು

ಅಪ್ತೀಲ್ಕ

ಸಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ನಾಾ ಯಾಧಿಕರಣದ

ತೀಮಾಾನವೇ

ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ನೀಟಿಸನ್ನು

ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದು ರೆ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಯುಕಿ ನೀಟಿಸನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಆತನ್ನ ಪ್ಡೆದಿದು ನೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
135.

ಖಾಸಗಿ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು

ನ್ಸವುಹಿಸುವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- ಅೆಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು,

ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ನಾಾ ಸಗಳು, ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಾಲ
ಕಾಲಕೆು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ

ನಿವಾಹಿಸಬಹುದ್ದ.

ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನಸ್ಥರ

ಅವುಗಳಿಗೆ

ಸೇರದ

ಅೆಂಥ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು

136.

ಸವ ತ್ತು ರಿಜಿಸಿ ರಿನ ನ್ಸವುಹಣೆ.- (1)

ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ರುವ ಸಿಾ ರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಮಾಲಿೀಕತವ ,

ನಿಯಂತರ ಣ

ಮತ್ತಿ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತಿ ರಜಿಸೆ ರನ್ನು

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಅೆಂಥ ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡ್, ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ವಲಯದ

ಸವ ತ್ತಿ ರಜಿಸೆ ರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತಿ ರಜಿಸೆ ರನಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು ಕಾಲಿಕವ್ಯಗಿ
ನವಿೀಕರಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತಿ ರಜಿಸೆ ರನಲಿಿ ಅೆಂಥ ನವಿೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ಮುಖಾ
ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಮನವರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಅನವ ಯವ್ಯಗಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಕಾನೂನ್ನ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸ್ಥರ, ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸಿಾ ರ ಸವ ತಿ ನ
ಪ್ರಣಾಮಕಾರ ನಿವಾಹಾಣೆಗಾಗಿ ಅಗತಾ ವಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಆಡ್ಳಿತ, ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಹಣೆಗಾರಕೆಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಗಲ್ಕ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಲಯಕೆು ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಪ್ರ ತ ಐದ್ದ ವಷಾಕೊು ಮೆಮ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಮಾಲಿೀಕತವ , ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರುವ ಸಿಾ ರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಪ್ಟಿೆ ಯ ಸಮೀಕೆಿ ಯನ್ನು ಅದ್ದ
ಕೈಗೊಳು ತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಯಲಿಿ ಅೆಂಥ ಸಮೀಕೆಿ ಯನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜ್ಟ್ನಲಿಿ

ಮತ್ತಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ (ಪ್ಬಿಿ ಕ್ಟ ಡೊಮೈನ) ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು .
137.

ಈ

ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲಿಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ

ಉದ್ದೆ ೀಶಗಳು.-

ಸಕಾಾರವು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಸಮಮ ತಯೊೆಂದಿಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಆಡ್ಳಿತವನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಯ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ತರುವ್ಯಯ ಅೆಂಥ

ಆಡ್ಳಿತವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಷ್ಟೆ ನ ಕಾಯಾವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಆಡ್ಳಿತಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಷ್ಟೆ ನಕೆು ಅವಶಾ ವ್ಯದ
ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರವು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶಕೆು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XII
ಕರಾರುಗಳು
138.

ಕರಾರುಗಳನ್ನು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಜಾರಗೆ ತರುವ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಕರಾರನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಕರಾರನ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಾ ತೆಯನ್ನು ಈಡೇರಸಬಹುದ್ದ.
(2)

ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಕರಾರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ದುು ,

ಎೊಂದರೆ:(ಎ)

ನಿದಿಾಷೆ

ವಲಯದ ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕರಾರನ್ನು , ಐದ್ದ ಕೊೀಟಿ

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರದ ಮೊತಿ ಕಾು ಗಿ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಸರನಲಿಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ;
(ಬಿ)
ಮೀರುವ

ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾ ಪ್ತಸಿರುವ, ಐದು ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತಿ ವನ್ನು

ನಿದಿಾಷೆ

ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ

ವಲಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ

ಕರಾರನ್ನು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ,

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಇಡಿೀ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಹೆಸರನಲಿಿ

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು
(ಸಿ)

ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಷರತಿ ಗೊಳಪ್ಟುೆ

ವಲಯ ಸಮತಯ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೊೀದನೆ ಇಲಿ ದ್

ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
(ಡಿ)

ಮೇಯರ ಅವರ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೊೀದನೆ ಇಲಿ ದ್ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
(ಇ) ಕನಾಾಟಕ ಸಾವಜ್ನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿಿ ಪಾರದಶಾಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999ರ (2000ದ ಕನಾಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ 29) ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು
ಅನ್ನಸರಸದ್ ಪಾಲಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
(3)

ಕರಾರನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು

ತದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕರಾರನ ದರವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯು ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .

(4)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ್

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕರಾರನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಮಾನಾ ಮೊಹರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಲರ್ಾ ವ್ಯಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(5)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದದನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಬಂಧನಕಾರಯಾಗತಕು ದು ಲಿ .
139.

ಟೆಂಡರ್ಗಳ್

ಆಹಾವ ನ.-

ಕನಾಾಟಕ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಲಿಿ

ಪಾರದಶಾಕತೆ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1999ದ (2000ದ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ 29) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಯಾವಿಧಾನಕೆಾ
ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಎಲಾಿ ಟ್ಟೆಂಡ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು .
140.

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ಥು ವೇಜನ್ನು

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು.- ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಟ್ಟೆಂಡ್ರು

ಮುಖಾ

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಸತಕು ಮಾದರ ಟ್ಟೆಂಡ್ರು ದಸ್ಥಿ ವೇಜನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಮಾದರ ಟ್ಟೆಂಡ್ರನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ಕ ಎಲಾಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು

ಅನ್ನಸರಸತಕು ದ್ದು .
141.

ದತಾು ೆಂಶದ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ

ನ್ಸವುಹಣೆ.-

(1)

ನಮೂನೆಗಳಲಿಿ

ಮುಖಾ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಆಯುಕಿ ರು

ಮತ್ತಿ

ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ

ವಲಯ

ಆಯುಕಿ ರು,

ಕರಾರುಗಳ

ರಜಿಸೆ ರನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಿದ ಕರಾರು ರಜಿಸೆ ರನ್ನು , ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ ,
ನಿಯಮಸಲಾದಂಥ

ನಮೂನೆಯಲಿಿ

ಲರ್ಾ ವ್ಯಗುವಂತೆ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಕಾಲ

ಕಾಲಕೆು

ಇೆಂದಿೀಕರಸತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ- XIII
ತೆರಿಗೆಗಳು
142. ವಿಧಿಸಬ್ಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು.- (1) ಸಕಾಾರದ
ಒಳಪ್ಟುೆ ,

ಪಾಲಿಕೆ,

ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಸ್ಥಮಾನಾ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂಥ

ದರಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ವಿಶೇಷ

ಮೀರದಂತೆ

ಆದೇಶಗಳಿಗೆ
ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ತೆರಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದ:
(ಎ)

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯಲಿಿ ಇರುವ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲೆ

(ಬಿ)

ವೃತಿ , ವ್ಯಾ ಪಾರ, ಉದಾ ೀಗಕೆು ಕರೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಉದಾ ೀಗಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಗೆ;

(ಸಿ)

ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತಿ ವಿನೀದ ಕಾರಾ ಕರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಗೆ;

(ಡಿ)

ಹೆಚುಿ ವರ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್ ಸುೆಂಕದ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಕೆಲವು ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ವಗಾಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಸುೆಂಕ;

(ಇ)

ಪಾಲಿಕೆಯು

ತೆರಗೆ;

ತೆರಗೆ

ನಿಧಾರಸಲ್ಕ

ಮತ್ತಿ

ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಕ

ಕಾನೂನಿನ

ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುವ ಯಾವುವೇ ಇತರ ತೆರಗೆಗಳು.
(2) ಕೌನಿೆ ಲನ ಸ್ಥಮಾನಾ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ ಗೊತ್ತಿ ವಳಿ ಮೂಲಕ, ಪಾಲಿಕೆಯ ತೆರಗೆಯನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ತೆರಗೆ ದರವನ್ನು

ನಿಧಾರಸುವ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉದಾ ಮಗಳ ವಗಾವನ್ನು

ಕುರತ್ತ ನಿಣಾಯಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಸಮಪ್ಾಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಚಾಲಿಿ ಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ
ತೆರಗೆಯನ್ನು ಸಾ ಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ, ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಕಾಾರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಕಾಾರವು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ
ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(4) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಕೌನಿೆ ಲ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಗೊತ್ತಿ ವಳಿಯನ್ನು ,

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಎಲಿ ರ ಗಮನಕೆು ತರಲ್ಕ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು .
143. ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.- (1)

ಪಾಲಿಕೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಗೆಗೆ

ಹೆಚುಿ ವರಯಾಗಿ, ಈ ಮುೆಂದಿನ ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ, ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿ
ಸೌಕಯಾಗಳ ಉಪ್ಕರವನ್ನು , ನಗರದಳಗಿನ ರಸ್ಥಿ ಗಳನ್ನು

ಮಿೀರದಂತೆ ಅೊಂಥ ದರದಲಿಿ ಮೂಲ

ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸೂಕಿ

ಮೊೀಟಾರು ವ್ಯಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಸಬಹುದಾಗಿರುವ ಮತ್ತಿ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳ ಮೊೀಟಾರ ವ್ಯಹನಗಳಿಗೆ
ವಿವಿಧ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.
(ಬಿ) ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ, ಘನರ್ತಾ ಜಾ ದ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇವ್ಯರಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ
ನಗರದಲಿಿ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಿಭೀಗದಾರರ ಮೇಲೆ
ಶೇಕಡಾ ಹತಿ ರಷೆ ನ್ನು ಮೀರದಂತಹ ದರದಲಿಿ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ನಿವಾಹಣೆಯ ಉಪ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಭೂಮಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಿ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಲಿಿ ವಿವಿಧ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.
(ಸಿ) ಸಕಾರದಿೊಂದ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಅೆಂತಹ ದರದಲಿಿ ವಿಧಿಸುವ ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ಉಪ್ಕರ.
(2) ಉಪ್ಕರದ ರೂಪದಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಹಣವನ್ನು ಒೆಂದ್ದ ಲೆಕು ಶೀರ್ಷಾಕೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಕರ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತಕು ದ್ದು .
(3) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಉಪ್ಕರವನ್ನು
ಪಡೆಯತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಹಿಸತಕಾ ದುು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಮತ್ತಿ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .

(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದಾು ಗೂಯ ಈ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಉಪ್ಕರದ
ನಿಧರಣೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ನಿಧಾರಣೆಯ ಆದೇಶದ ಪರ ತ್ರಯನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದ ಮೂವತ್ತಿ
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಾಾ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ಮುೆಂದ್ ಅೆಂತಹ ಆದೇಶದ ವಿರುದು ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು
144.

ಹೂಡಬಹುದು.

ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿ ಅರ್ವಾ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವಗು.-

(1) ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ,(ಎ) ವಸತ್ರ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ
(ಬಿ) ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ
(ಸಿ) ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಾಗಿ
- ನಿಣಾಯದ ರೂಪ್ದಲಿಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ತೆರಗೆಯ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಮೌಲಾ ದ ಶೇಕಡಾ ಹತಿ ರಷೆ ನ್ನು
ಮೀರದಂತಹ ದರದಲಿಿ ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಣಾಯದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಸಲಾದ
ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಪರ ತ್ರ ವಷವೂ ಶೇಕಡಾ ಐದರಷ್ಟೆ
ಹೆಚಿಿ ಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಅೆಂತಹ ಸವ ತಿ ನ

ಮಾಲಿೀಕರು ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು . ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲಣ ತೆರಗೆ, ಭೂ
ಕಂದಾಯವು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ , ಸದರ ಕಟೆ ಡ್ಗಳೂ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮೇಲೆ
ಮೊದಲ ಹಣೆಯಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆು
ಸಂದಾಯಕೆು

ಅದರ ತರುವ್ಯಯದ ಬಾಕಿಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಚರಸವ ತಿ ನ ಮೇಲೆ, ಪೂವಾ

ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು . ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ , ಅೆಂತಹ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳ

ಮತಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆಯತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ ತೆರಗೆಗೆ ಹಣೆಯಾದ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಸೇರಸತಕು ದ್ದು .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ತದಿವ ರುದು ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ
ವಿನಾಯಿತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ನಗರದಳಗೆ ಇರುವ ಎಲಾಿ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ಕ್ಕು
ಪ್ರ ತವಷಾವೂ ಈ ಮುೆಂದಿನ ರೀತಯಲಿಿ ಆಸಿಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು .
(5) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ, ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ,
ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ಕ್ಕು ತೆರಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಮೌಲಾ ದ ಶೇಕಡ್ 10ಕೆು ಹೆಚಿು ಲ್ಿ ದಂತೆ
ಸವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೆಯನ್ನು

ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು

. ಒೆಂದ್ದ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು , ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ಕ್ಕು

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಮೌಲಾ ವನ್ನು , ಕಟೆ ಡ್ದ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ರ ಒಟುೆ
ವಿಸಿಿ ೀಣಾದೆಂದಿಗೆ ಸಂವ್ಯದಿ ``ಘಟಕ ಯೂನಿಟ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಾ '' ವನ್ನು
ಗುಣಲಬಧ ವನ್ನು

ಹತ್ತಿ

ತೆಂಗಳುಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತಿ

ಕಟೆ ಡ್ವು ಎಷ್ಟೆ

ಹಳೆಯದ್ದ

ತೆರಗೆ

ನಿಮಾತ

ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ
ಎೆಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದಲಿಿ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದ್ದ ಲೆಕು ಹಾಕತಕು ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ``ಯೂನಿಟ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಾ '' ಎೆಂದರೆ, ಸಾ ಳ, ಕಟೆ ಡ್
ನಿಮಾಾಣದ ಬಗೆ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಯು ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ವು ಯಾವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದ್ಯೊೀ ಆ ಬಳಕೆಯ ಸವ ರೂಪ್,

ಖಾಲಿ ಭೂಮಯ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ, ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾತ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ, ಕಟೆ ಡ್ ಎಷ್ಟೆ
ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ

ವ್ಯಹನಗಳ ನಿಲ್ಕಗಡೆಗೆ ಶುಲು

ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೀ ಆ ವ್ಯಹನ ನಿಲ್ಕಗಡೆ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಮಾನದಂಡ್ಗಳನ್ನು
ವಿಧಾನ ಅಥವ್ಯ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ವಷಾ ಹಳೆಯದ್ದು , ವಸತಯೇತರ

ಗಮನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು ಸಮೂಹ ಮೌಲಾ

ನಿಣಾಯ

ಮಾಹಿತ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಈ ಎಲಾಿ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಈ

ಮೂಲಗಳ ಸಂಯೊೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ರ್ತನ್ನ ಪ್ಯಾಾಪ್ಿ ಮತ್ತಿ ಸಮಂಜಸವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದ
ಅಥವ್ಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ನಿಧಾರಸಿದ ಸರಾಸರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತ ತೆಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತ ಚದರಡಿಯಿೆಂದ ನಿರೀಕಿಿ ಸಲಾದ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರ ದರ.
ವಲಯಗಳನಾು ಗಿ ವಗಿೀಾಕರಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ದೇಶಕೆು ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಗೆ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಯು ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ವು ಯಾವ
ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದ್ಯೊೀ ಆ ಬಳಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸವ ರೂಪ್ಕೆು ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಮತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಳ ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಿಗೆ
ಬೇರೆಬೇರೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ``ಯೂನಿಟ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಾ '' ದಿೆಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಬಹುದಾದ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ
ಈ ಬಗೊ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದಕೆು ಒೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ, ಅದನ್ನು

ಈ ಹಿೆಂದ್ಯೇ ಸಕಾಾರ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದು

ಹರತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ

ಯೂನಿಟ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಾ ವೂ ಜಾರಗೆ ಬರತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಒೆಂದ್ದ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು

ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವು ಆವರಸಿರುವ

ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಮೂರರಷೆ ನ್ನು ಮೀರದ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಭೂಮಗೆ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು :
ಅಲ್ಿ ದೆ ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿಿ ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು,(ಎ) ಕನಾಾಟಕ ಕೊಳಚ್ ನಿಮೂಾಲನಾ ಮಂಡ್ಳಿಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರೆಂದ ಕೊಳಚ್ ಪ್ರ ದೇಶವೆೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸಲಪ ಟಿೆ ರುವ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ರುವ 300
ಚದರಡಿಗಿೆಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ನಿಮಾತ ಪ್ರ ದೇಶದ; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ) ನಿವ್ಯಸೇತರ ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ವ್ಯಹನ ನಿಲ್ಕಗಡೆ ಸಾ ಳವ್ಯಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮಾಲಿೀಕ
ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತಿ ರುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ ರುವ ಸಾ ಳದ;
(ಸಿ) ಅವರು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾತಯ ಯಾವುವೇ ಇತರ
ವಗಾಗಳ- ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ವಲಯ ವಗಿೀಾಕರಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ದ್, (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ
ತೆರಗೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತಿ ವನ್ನು ವ್ಯರ್ಷಾಕ ತೆರಗೆಯನಾು ಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(6) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸಕಾಾರ ಭೂಮಯಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳಿೀಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ,
ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದಧ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಒಡೆತನದಲಿಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರುವ ಒೆಂದ್ದ
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಸೇರದ ಭೂಮಯಲಿಿ , ಕಾನೂನ್ನ ಬಾಹಿರವ್ಯಗಿ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಕಟೆ ಡ್
ಉಪ್ ವಿಧಿಗಳು ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಕಟಿೆ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಅನಧಿಕೃತ ಲೇಔಟ್ನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ರೆವಿನೂಾ

ಭೂಮಯಲಿಿ ಕಟಿೆ ರುವ ಕಟೆ ಡ್ವು ಸೇರದಂತೆ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು , ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ನೂು
ಒಳಗೊೆಂಡು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣ ಮುಕಾಿ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು
ನಿೀಡ್ದ್ಯೇ ವ್ಯಸಕೆು ಬಳಸುತಿ ರುವ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಎರಡು ಪಟುಿ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು
ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿೆಂದ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಿದ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ಲೆಕು ವನ್ನು ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ
ರಜಿಸೆ ರನಲಿಿ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು
ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ದ, ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಹಕು ನಾು ಗಲಿ

ಹಕುು ಸ್ಥವ ಮಾ , ಒಡೆತನ ಅಥವ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾ ನಮಾನವನಾು ಗಲಿ ದರಕಿಸಿ

ಕೊಡುವುದಿಲಿ . ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕಾನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನವ ಯ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಕೆು ಗುರಯಾಗಲ್ಕ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಬದಧ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(7) ನಿವ್ಯಸದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಸವ ೆಂತ ವ್ಯಸದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಶಫಾರಸಿೆ ನ ಮೇಲೆ ರಾಜಾ

ಸಕಾಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿವ್ಯಸೇತರ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸವ ೆಂತಕೆು

ಬಳಸುತಿ ರುವಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ವಗಾದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಐವತಿ ರಷ್ಟೆ ಇಳಿಸತಕು ದ್ದು .

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು

ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಶೇಕಡಾ

(8) ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಮೂಲತಃ ಹಣೆಗಾರನಾದ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ತೆರಗೆಯನ್ನು ಎರಡು
ಸಮನಾದ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ಡಿಮಾೊಂಡ್ ಡಾರ ಫ್ಿ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇ-ಪಾವತ್ರಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಾವತ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಮೊದಲನೆಯ ಕಂತನ್ನು ಪ್ರ ತ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಮೇ 30 ರಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಎರಡ್ನೇ ಕಂತನ್ನು ನವೆೆಂಬರ 29ರಳಗೆ
ಪಾವತ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು . ಆದಾಗೂಾ

ಸವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಮೂಲತಃ ಹಣೆಗಾರನಾದ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಅಥವ್ಯ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಒೆಂದೇ ಕಂತನಲಿಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದನೂು
ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಣೆಗಾರನಾದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ

ಪ್ರ ತ ವಷಾದ ಪಾರ ರಂರ್ದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ತೆಂಗಳೊಳಗೆ ವಿವರ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಿದರೆ ಮತ್ತಿ ಇಡಿೀ ವಷಾದ
ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ತೆರಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ ಐದರಷ್ಟೆ
ರಯಾಯತಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಕಾಾರವು ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಫಾರಸಿೆ ನ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೇ
ಹಣಕಾಸು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಂಡ್ವಿಲಿ ದ್ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಶೇಕಡ್

ಐದರಷ್ಟಿ ರಯಾಯಿತ ಸೌಲರ್ಾ ವನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಕಾಲಪ್ರಮತಯನ್ನು ವಿಸಿ ರಸಬಹುದ್ದ:
ಅಲ್ಿ ದೆ ಪರಂತ್ತ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅನಿಶಿು ತ ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ (random scrutiny) ಒಳಪಟುಿ ,
ಮದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಿ ೊಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ (1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 34) 45ಬಿ
ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸವ ತ್ರು ನ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯ ವು ಪರಿಷಾ ೃತಗೊಂಡ ವಷಾಕಾಾ ಗಿ ದಾಖ್ಲಿಸದ ತೆರಿಗೆ
ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯು ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಬಾಿ ಕ್ಟ ವಷಾಕೆಾ ಅನವ ಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತ್ರಗೆ ಆಧಾರ ವಷಾವಾಗತಕಾ ದುು .
(9) ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅದಿಭೀಗದಾರನ್ನ (7)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ
ಪ್ತರ ವನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸುವ ಮೊದಲ್ಕ ಲೆಕು

ಹಾಕಲಾದ ಅಧಾವ್ಯರ್ಷಾಕ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿಯೇ ಪಾವತ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಆತನ್ನ ಸತಾ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪೂಣಾವ್ಯದ್ದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸಿ ಸಲಿಿ ಸಿದ ವಿವರ ಪ್ತರ ದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಷಾಕೆು ಪಾವತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ಪೂಣಾ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(10) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸವ ತ್ತಿ
ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಣೆಗಾರನಾದ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಬೃಹತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ
ಅಧಿಕಾರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಏಜನಿೆ ಗೆ ಪ್ರ ತ ವಷಾವು ಸಲಿಿ ಸತಕು

ವಿವರಪ್ತರ ದ ನಮೂನೆಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ರೀತಯನ್ನು

ನಿಯಮಸಬಹುದ್ದ.
(11)

ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ
ನಿಧಾರಸುವುದನ್ನು

ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸುವುದನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ತೆರಗೆ

ಸುಲರ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಲ್ಕವ್ಯಗಿ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಯೂನಿಟ್ ವಿಸು ೀಣ್ಾ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ

ಆನಂತರ ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(12) ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ವಸತ್ರ ಕಟಿ ಡದ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವಾ ಅದಿಭೀಗದಾರನ್ನ

ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಲಿಿ ಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಯು, ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ ರೀತಯಲಿಿ
ಸಲಿಿ ಸಿದ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳಿಗೆ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆವರಿೊಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಯು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದಾದ ಅನಿಶಿ ತ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ

ಉಳಿದ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ

ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವುದಕೆು

ನಿಧಾರಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆತನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯ ಸವ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆು ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ತೆರಗೆಯನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲಾಗಿದ್
ಎೆಂಬ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅನಾ ಥಾ ನಂಬಲ್ಕ ಕಾರಣವಿದ್ ಎೆಂಬುದಾಗಿದ್ ಆತನ್ನ ಅೆಂತಹ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ
ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತಿ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(13) ಸಲಿಿ ಸಲಾದ ವಿವರ ಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳ ಅನಿಶಿ ತ ರೀತಯ ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ
ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಜಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ವಿವರ ಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳನ್ನು

(7)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸಲಿಿ ಸದ್ಯಿರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಇದರ ಪ್ರವ್ಯಗಿರುವಲಿಿ ನ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಮಾಲಿೀಕರಗೆ ನೀಟಿೀಸ್ ನಿೀಡಿದ
ತರುವ್ಯಯ ಯಾವುದೇ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಮೂದನೆ, ಪ್ರಶೀಲನೆ, ಮೊೀಜಣಿದಾರರ ಅಳತೆಯನ್ನು

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತಿ (5) ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅೆಂತಹ
ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಶಾ ಕವ್ಯಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬದು ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು ,
ಆತನ ಸವ ತಿ ನ್ನು ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ
ನಿಧಾರಣೆಯ ಆದೇಶದ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ತಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು . ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ
ಜಾಗಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ವೇಶಸುವ

ಹಾಗೂ

ಅದರ

ಮೇಲೆ

ಸೂಯೊೀಾದಯ

ಮತ್ತಿ

ಸೂಯಾಾಸಿ ದ

ನಡುವೆ

ಸಿದಧ ಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು .
(14) ಆವರಣಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಲ್ಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯು ಪ್ರ ವೇಶಸುವುದನ್ನು

ಸವ ತಿ ನ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ನಿರಾಕರಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಯು ಯುಕಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ತರುವ್ಯಯ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು

ದಾಖಲಿಸತಕು ದ್ದು

ನಿೀಡಿದ

ಮತ್ತಿ ಆತನ ಅತ್ತಾ ತಿ ಮ ವಿವೇಚನೆಯಲಿಿ ಸವ ತಿ ನ ಮೌಲಾ

ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುೆಂದ್ದವರಸತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮಾನವ ವಸತಯನ್ನು
ಯುಕಿ
ಗೌರವವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ,
ಅಧಿಭೀಗದಾರರು ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮತ್ತಿ ಧಾಮಾಕ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಒಬಬ ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯಸಿ ವಿಕ
ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ
ಅಪಾಟಾಮೆೆಂಟನ್ನು
ಅವಳು
ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಲ್ಕ
ಸವ ತಂತರ ವಿದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದಕಾು ಗಿ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಯುಕಿ ಸೌಲರ್ಾ ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯ
ತಳಿಯಪ್ಡಿಸುವವರೆಗೂ ಪ್ರ ವೇಶಸತಕು ದು ಲಿ .
(15) ಅನಿಶಿ ತ ರೀತಯ ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ಒದಗಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವರ
ಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳ ಮೌಲಾ ನಿಧಾರಣೆಯು ತಪಾಪ ಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ನಂಬಲ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದು ಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಸವ ತಿ ನ ತೆರಗೆಯನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸುವ ಪ್ರಣಾಮವ್ಯಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿಧಾರಣೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದು ಲಿಿ ,(ಎ) ದಾಖಲೆಯಲಿಿ ಲರ್ಾ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ ತಪಾಸಣೆಯ ತರುವ್ಯಯ, ಈ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಯಲಿಿ ಸವ ತಿ ನ ಪುನಃ ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುೆಂದ್ದವರಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ) ತೆರಗೆಯ ಪುನಃ ನಿಧಾರಣೆಯು ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಲಿಿ ಸಲಾದ ತೆರಗೆಗಿೆಂತ ಶೇಕಡಾ ಐದಕಿು ೆಂತ
ಹೆಚಾಿ ಗಿದು ಲಿಿ , ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವಾ ಕಿಿ ಯು ತಪ್ತಪ ಸಿದ ತೆರಗೆಯ ಮೊತಿ ದ ಎರಡ್ರಷ್ಟೆ ವಷಾಕೆು ಶೇಕಡಾ ಒೊಂಬತು ರ
ಬಡಿಡ ಯಲಿಿ ಸಂದಾಯಮಾಡುವುದಕೆು ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(ಸಿ) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯವರೆಂದ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರಶೀಲನೆ
ಮತ್ತಿ ಪುನರ ನಿಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾದಂತೆ, ತೆರಗೆದಾರನಿಗೆ ಪುನರ ನಿಧಾರಣೆಯ ನೀಟಿಸನ್ನು ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ತೆರಗೆದಾರನಿಗೆ ಲಿಖಿತದಲಿಿ
ಕಾರಣವನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಳುು ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ನಿೀಡಿದ ತರುವ್ಯಯ
ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಸುವಂತೆ ಒರ್ತಿ ಯಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(ಡಿ) ನಿಧಾರಸಿದ ಸವ ತ್ತಿ
ತೆರಗೆಯನ್ನು
ಮತ್ತಿ
ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ್ವನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ಅದಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಒಪ್ತಪ ಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ನೀಟಿೀಸಿನ ಪ್ರ ತಯನ್ನು
ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಗೆ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು
ಸಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ;
(ಇ) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು
ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಸಲಿಿ ಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಅರವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅೆಂಥ ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಷು ರಸುವ ಅೆಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು

ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು

ದೃಢಪ್ಡಿಸುವ

ಹಾಗೂ ಆದೇಶದ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ತಯನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಿಭೀಗದಾರಇಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(16) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೆ ಮರು ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು

ಈ

ಮುೆಂದಿನ ಕಾಲಮತಗಳ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತೆರಗೆ ವಿವರ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಿದ ನಂತರ ಐದು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಮೇಲೆ;

(ii)

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯ ಅರ್ಭಪಾರ ಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ತೆರಗೆ ಮರು

ನಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಾಸುವ ವ್ಯಸಿ ವ್ಯೆಂಶಗಳು ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಇವೆ ಎೆಂಬುದ್ದ ಅವರ ಗಮನಕೆು ಬಂದ
ತರುವ್ಯಯ ಐದು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಇದರಲಿಿ ಯಾವುದ್ದ ನಂತರವೊೀ ಆ ಅವಧಿ ಕಳೆದ ನಂತರ.
(17) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೆ ಮರು ನಿಧಾರಣೆಗೆ
ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮತಯನ್ನು
ವಿರುದಧ

ಸಲಿಿ ಸಿದ

ಯಾವುದೇ

ಲೆಕು ಹಾಕುವ್ಯಗ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಯ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ವಾ ವಹರಣೆಗಳ

ಅಪ್ತೀಲಿನ

ವಿಲೆಗಾಗಿ

ಅಪ್ತೀಲ್ಕ

ರ್ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯು

ಅಥವ್ಯ

ಸಕ್ಷಮ

ನಾಾ ಯಾಲಯವು ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕು ಕೆು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧಿಬೀಗದಾರನ್ನ ಸವ ತ್ರು ನ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೀಗದ
ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಸವ ತ್ರು ನ ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ವಯ ತಯ ಸು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಪುನನಿಧರಿಸದ ವಿವರ

ಪಟ್ಟಿ ಕೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅೊಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಾವ ಧಿೀನಕೆಾ ಪಡೆದುಕೊೊಂಡ
ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಆರು ತ್ರೊಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

ಏನೇ ಇದಾು ಗೂಯ , ಹಿೊಂದಿನ ಪರಿಷಾ ೃತ ಸವ ತ್ರು ನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ನಿದೇಾಶಿಸುವುದಕೆಾ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
(18) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ವಲಯಗಳ ವಗಿೀಾಕರಣ, ಯುನಿಟ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಾ ಮತ್ತಿ ಸವ ತಿ ನ ವಗಾದ
ಬಗೊ ಬರುವ ಯಾವುವೇ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು

ಪ್ರಹರಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು . ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(19) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದಾು ಗೂಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸು ೀಹಿಯಾಗಿ
ಇರುವ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿಿ
ಪಾವತ್ರಯಲಿಿ

ಇದು ಲಿಿ

ವಿರ್ನಯಿತ್ರಯನ್ನು

ಕಟಿ ಡದ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಎರಡರ ತೆರಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಈ

ಪರ ಕರಣ್ದ

ಮೇರೆಗೆ

ಈ

ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಗುರುತ್ರಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಸಂಧರ್ಾದಲಿಿ ಅೊಂಥ ನಿಧಾರಣೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯಿೊಂದ ಅದರ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನಿಧಾರಿಸುವ ವಿರ್ನಯಿತ್ರಯು ಶೇಕಡಾ ಐವತು ರಷ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಿೀರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
ವಿವರಣೆ: ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸು ೀಹಿ ಯೀಜ್ನೆಯು ಪಾಲಿಕೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ಗುರುತ್ರಸಲಾದಂತೆ, ಅದರ ನಿಮಾಾಣ್ವು ಪರಿಸರ ಸು ೀಹಿಯಾಗಿರುವ ಮಳೆ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹ ವಯ ವಸಿ
,ಕಾೊಂಪ್ೀಸ್ಿ ತಯಾರಿಕೆ,

ಸೊೀಲಾರ್ ಶ್ಕ್ತು ಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸಂಪರ ದಾಯಿಕ ಇೊಂಧನ ಮೂಲ್ಗಳು

ನಿರುಪಯುಕು ನಿೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸು ೀಹಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಯೀಜ್ನೆ.
(20) ಪಾಲಿಕೆಯು ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತ್ರಸುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಅೊಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಪಾವತ್ರಗಾಗಿ
ಸವ ೀಕೃತ್ರ ಅಥವಾ ಖಾತಾವನ್ನು
ಕಾನೂನ್ನಬದಿ
ಹಾಗೂ

ನಿೀಡತಕಾ ದುು , ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಅೊಂಥ ಸವ ೀಕೃತ್ರ ಅಥವಾ ಖಾತಾವು

ಮತ್ತು ಕಾನೂನ್ನ ಬದಿ ವಲ್ಿ ದ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿರ್ಭನು ವಾಗಿರತಕಾ ದುು

ಅೊಂಥ

ಸವ ೀಕೃತ್ರ

ಅಥವಾ

ಖಾತಾದ

ನಮೂನೆಯು

ನಿಯಮಗಳ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಾ ದುು .
(21)

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು,

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ

ಅೊಂಥ

ನಮೂನೆಯಲಿಿ

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು , ಅದು ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ತೆರಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಕಾನೂನ್ನ ಬದಿ ಕಟಿ ಡಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ
ಭೂಮಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಕಾನೂನ್ನ

ಬದಿ ವಲ್ಿ ದ

ಕಟಿ ಡಗಳು

ಅಥವಾ

ಖಾಲಿ

ಭೂಮಿಗಳ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
(22) ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು, ಸವ ತ್ತು

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ

ತಪ್ಿ ದವರ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ಸಹ

ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಲ್ತಾಣ್ದಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
(23) (22)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನ್ನು ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಹರಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯೂ ಸಹ ಅೊಂಥ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸತಕಾ ದುು .
145. ನೀಟ್ಟೀಸಿನೆಂದಿಗೆ ನ್ಸರ್ುಯದ ಪಾ ಕಟಣೆ.- ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸ್ಥಮಾನಾ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ
ನಿಣಾಯಗಳ ಮೂಲಕ 142ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ 143ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿಣಾಯದಲಿಿ , ತೆರಗೆಗೆ
ಗುರಯಾಗತಕು ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ವಗಾಗಳನ್ನು
ದರವನ್ನು

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .

ನಿಣಾಯದ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ತನು

ಮತ್ತಿ ತೆರಗೆ ವಿಧಿಸತಕು ೆಂಥ ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಅೆಂಥ ನಿಣಾಯವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಅೆಂಥ

ಕಚೇರಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲಿಿ

ಮತ್ತಿ ಸಾ ಳಿೀಯ ವೃತಿ ಪ್ತರ ಕೆಗಳಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು . ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದಕೆು ನಿಣಾಾಯಕ
ಸ್ಥಕ್ಷಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
146.

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕರ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ

ರದುೆ ಗೊಳಿಸುರ್ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು, , ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ದಲಿಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಕಾರಣಕಾು ಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ತೆರಗೆಗಳನ್ನು

ವಿಧಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಆದಷ್ಟೆ

ಮಟಿೆ ಗೆ

ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕೆಾ ಮಾಪಾಟು ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಅಥವ್ಯ ರದಿು ಯಾತಗಳಿಸುವುದಕೆಾ
ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .

147.

ಸವ ತಿು ನ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ.- (1)

ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ

ಮಾಲಿಕನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಒೆಂದೇ ಕಂತನಲಾಿ ಗಲಿ ಅಥವ್ಯ
ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತನಲಾಿ ಗಲಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ವಿಸಿ ರಸುವುದಕೆು

ಅೆಂತಹ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ವಿಳಂಬಿತ ಮರು ಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದಂತಹ

ದಂಡ್ವನ್ನು ಮನಾು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ರ ಮಾಲಿೀಕನಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು
ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದು

ನಿಧಾರಣೆಯ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಸವ ೆಂತ

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ

ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಗಳಿಗೆ (1) ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು
ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(4)

ಒಬಬ

ಮಾಲಿೀಕ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ

ಮೂಲಕ

ಸುಲರ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ವಾ ವಸಿಾ ತವ್ಯಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ತೆರಗೆಯನ್ನು
ಹಾಕುವಿಕೆಯ

ಅೆಂತಹ

ಅವಶಾ ಕವೆನಿಸಬಹುದಾದ

ಮಾಗಾದಶಾ

ಸೂತರ ಗಳನ್ನು

ವಲಯದಳಗೆ

ಅೆಂತಹ

ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸಲ್ಕ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಸುಲರ್ ಲೆಕು

ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು
ಸಹಾಯವ್ಯಣಿ

ಮತ್ತಿ

ಮುಖಾ

ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರುಗಳು ನಿದೇಾಶಸತಕು ದ್ದು .
148. ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯಕಾೆ ಗಿ್ ನೀಟ್ಟಸುಗಳನ್ನು ್ ನಿೀಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ವಸೂಲಾತ.(1) ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ತರುವ್ಯಯ

ಅದನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ದಂಡ್ಗಳನ್ನು

ಪಾವತಸದ್

ಇದು

ತೆರಗೆಯಾಗಿದು ಲಿಿ

ಒಳಗೊೆಂಡು ಬಾಕಿಯಿರುವ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಅದೇ

ಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತಹ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಒೆಂದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಹಣೆಗಾರನಾದ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಮೇಲೆ
ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅವರಿೊಂದ ಅಧಿಕೃತವ್ಯದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ನಿೀಡಿದ ಬೇಡಿಕೆಯ

ನೀಟಿೀಸ್ನ ವಿರುದು

ಮೇಲಮ ನವಿಗೆ ಒಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಕೊೀರದು ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ಪ್ರ ಶು ಸಲ್ಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಯ ಮುೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ.
(3) (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸುವುದಕೆು

ಕೊೀರುತಿ ರುವ ಯಾವುದೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿ ಹತಿ ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೊತಿ ದ ಶೇಕಡಾ ಐವತಿ ರಷೆ ನ್ನು

ಠೇವಣಿ

ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು

ಜಾರಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು

(1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಜಾರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ದ್

ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ಲಿಿ , ಬೇಡಿಕೆಯ ನೀಟಿೀಸ್ನ

ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಾ ಯಮಂಡ್ಳಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗಡೆ
ಇಲಿ ದಿರುವಲಿಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಬಾಕಿದಾರನ ಆತನ ವ್ಯರಂಟಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಚರಸವ ತಿ ನ ಮಾರಾಟ
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಹ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಜಾಗದಲಿಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಚರಸವ ತಿ ನ ಜಪ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟದ
ಮೂಲಕ ಬಾಕಿದಾರನ್ನ ಕಟೆ ಡ್ದ ಬಾಕಿದಾರನ್ನ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಾಗಿದು ಲಿಿ , ಹಾಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿ ನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿದ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ವೆಚಿ ವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಭಾವಾ

ಚಾಜಾಗಳು

ವ್ಯರಂಟಿನ ಶುಲು ಮತ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಯ ಶುಲು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಹೆಚಿಿ ನ ಮೊತಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಗೆಯ
ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಬಾಕಿ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸವ ತಿ ನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿದ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ವೆಚಿ ವ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಭಾವಾ

ವ್ಯರಂಟಿನ ಶುಲು

ಮತ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಯ ಶುಲು ಮತ್ತಿ ಅೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮೊತಿ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಗೆಯ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ
ಬಾಕಿ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(5)

ಯಾವುದೇ

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ

ಸವ ತ್ತು

ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಆಗಿರದಿದು ರೆ, ಮುಖಾ
ವಸೂಲಾಗುವವರೆಗೆ
ಖಾತೆಯನ್ನು

ನಿಗದಿಪಡಿಸದ

ಜಪ್ತಿ ಯಾಗಿದು ರೆ,

ಯಾರೇ

ಬಾಕಿದಾರರ

ಸವ ತ್ತಿ

ಆಯುಕಿ ರು, ಅೊಂಥ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಸಿ ರ ಸವ ತ್ರನ ತೆರಿಗೆಯು

ನಮೂನೆಯಲಿಿ

ಅೊಂಥ

ಮಟುಿ ಗೀಲು ಹಾಕ್ತಕೊಳು ಬಹುದು. ಮಖ್ಯ

ನಿರುಪಾಧಿಕ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಕ್ಷಮ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯಕೆಾ

ಬಾಕ್ತದಾರನ

ಸವ ತು ನ್ನು

ಅಥವಾ

ಬಾಯ ೊಂಕ್ಟ

ಆಯುಕು ರು ಅವರಿೊಂದ ಮಾಡಲಾದ ಜ್ಫು ಯ

ಸಲಿಿ ಸಬಹುದು.

ತರುವಾಯದಲಿಿ ಮಖ್ಯ

ಸಕ್ಷಮ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದ ಮೊಂದೆ ಬಾಕ್ತದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆಯುಕು ರು

149.

ವಗಾುವಣೆ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಪಡೆದವನ

ಭಾದಯ ತೆ.-

(1)

ಕರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ವಗಾುವಣೆಗೊೆಂಡ ಅರ್ವಾ ವಗಾುವಣೆ

ಯಾವುದೇ

ಆವರಣಗಳಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಆವರಣಗಳ

ಮೇಲೆ

ವಗಾಾೆಂತರತವ್ಯಗಿದ್ದು , ತೆರಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಾಗನಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ
ವಾ ಕಿಿ ಯ ಸ್ಥವ ಮಾ ದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ವಾ ಕಿಿ ಸ್ಥವ ಮಾ ವು ವಗಾಾೆಂತರತವ್ಯದ ವಾ ಕಿಿ ಮತ್ತಿ ಅದೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ
ವಗಾಾೆಂತರವ್ಯಗುತಿ ದ್. ವಗಾಾವಣೆ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಬರೆದ್ದ ಕೊಟುೆ ತರುವ್ಯಯ ಮೂರು ತೆಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ
ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀೆಂದಣಿಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು , ಅದನ್ನು ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ವಗಾಾವಣೆಯ ನಂತರ
ಚಲಾವಣೆಯಲಿಿ ದು ರೆ

ಬರೆದ್ದ

ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ

ಲಿಖಿತಪ್ತರ ವಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ ,

ನಿಯಮಸ

ಬಹುದಾದಂತಹ

ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅೆಂಥವಗಾಾವಣೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಮುೆಂಚ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ,
ಮೃತನ ಸ್ಥವ ಮಾ ವಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯ ವ್ಯರಸುದಾರ ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆ ರೀತಯಲಿಿ (ಅನಾ ಥಾ) ವಗಾಾೆಂತರತವ್ಯಗತಕು ದ್ದು ,
ಮೃತನ ಮರಣದಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅೆಂಥ ವಗಾಾವಣೆಯ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಅೆಂತಹ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮುಖಾೆಂತರ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯ ಅರವಿಗೆ
ಬಂದ ಅೆಂತಹ ವಗಾಾವಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಾದಲಾಿ ದರೂ, ವಗಾಾವಣೆ ಪ್ಡೆದವನ ಹೆಸರವನ್ನು

ಸವ ತಿ ನ

ತೆರಗೆ ನೀೆಂದಣಿ (ರಜಿಸ್ೆ ್)ಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ಮುಖಾ
ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ನಿೀಡ್ದ್ ಮುೆಂಚ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ

ವಾ ಕಿಿ ಯ ಅೆಂತಹ ನಿಲಾಕ್ಷಾ ದ ಮುಖಾೆಂತರ ಅವನ್ನ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ

ಹಣೆಗಾರಕೆಯ
ವಗಾಾೆಂತರತ

ಜೊತೆಗೆ,

ಅವನ್ನ

ಆವರಣಗಳ

ಹಣೆಗಾರಕೆಯನ್ನು

ಮೇಲೆ

ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ನಿೀಡುವವರೆಗೆ

ನಿಧಾರಸಲಾದ

ಸವ ತಿ ನ

ಅಥವ್ಯ

ತೆರಗೆಯನ್ನು

ವಗಾಾವಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ
ಸಂದಾಯಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ಮುೆಂದ್ದವರಸತಕು ದ್ದು , ಪಾಲಿಕೆಯ ನೀೆಂದಣಿ (ರಜಿಸೆ ರಗಳಲಿಿ )ಯಲಿಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು

ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು . ಆದರೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಪ್ರಣಾಮಬಿೀರತಕು ದು ಲಿ .
(ಎ) ಸದರ ತೆರಗೆಯ ಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ ವಗಾಾವಣೆ ಪ್ಡೆದವರ ಹಣೆಗಾರಕೆ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುೆಂಚಿನ ವೆಚಿ
(5) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರವರೆಂದ, ಸವ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿೆಂದಾಗಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆರೀತಯಲಾಿ ಗಲಿೀ ಮೊೀಸ ಅಥವ್ಯ

ಸಂಗಾತಗಳನ್ನು

ಮರೆಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಸುಳುು , ತಪೂಪ

ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೀೆಂದಣೆ ಪುಸಿ ಕದಲಿಿ
ವಗಾಾವಣೆಯ

ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್

ಎೆಂದ್ದ

ಆತನ್ನ

ಅಥವ್ಯ ಅಪೂಣಾ ಸಂಗತಗಳನ್ನು

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಸ್ಥವ ಮಾ ದ ಯಾವುದೇ

ಅವಶಾ ಕವೆೆಂದ್ದ

ವಿಚಾರಣೆಯತರುವ್ಯಯ, ಸ್ಥವ ಮಾ ದ ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು

ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸಿದ

ಅೆಂತಹ

ದಾಖಲ್ಕಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂರು

ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಆತನ್ನ ತೀಮಾಾನಿಸಿದಂತೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಪುನ:

ಆರಂಭಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುೆಂದ್ದವರೆಸಬಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅದರೆಂದ

ಬಾಧಿತರಾಗಹುದಾದ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಅಹವ್ಯಲನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ

ಯುಕಿ

ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿೀಡಿದ ತರುವ್ಯಯದ ಹರತ್ತ ಅೆಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(6)

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಏನೇಒಳಗೊೆಂಡಿದಾು ಗೂಾ ,

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಮಂಡ್ಳಿ

ಅಥವ್ಯ

ಸಾ ಳಿೀಯ

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನದಾನ (ಅನ್ನಮತ), ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೆ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಯಾವುದೇ
ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಕೊಡ್ಲಾದ ಸ್ಥವ ಧಿೀನತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧಲಿಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ
ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ಕನಾಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡ್ಳಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸವ ತಿ ನ ತೆರಗೆಯ
ಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಸ್ಥವ ಮಾ ದ ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಸಾ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು

ಮಂಡ್ಳಿ

ಸಮಾಲೀಚಿಸದ್ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೀೆಂದಣಿ ಪುಸಿ ಕದಲಿಿ

ದಾಖಲಿಸತಕು ದಲಿ .
150. ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ ಪುನರಿೀಕ್ಷಣೆ.- ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ
ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸುವಂಥ

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಯ 149ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಹಕುು ಸ್ಥವ ಮಾ ದ

ಯಾವುದೇ ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು , ಪಾಲಿಕೆಯ ರಜಿಸೆ ರನಲಿಿ , ಮೊೀಸದಿೆಂದ, ತಪುಪ
ವ್ಯಸಿ ವ ಸಂಗತಗಳನ್ನು

ಬಚಿಿ ಟುೆ

ದಾಖಲಾಮ ಡಿಸಲಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ

ನಿರೂಪ್ಣೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ ಸುಳುು , ಸರಯಲಿ ದ ಅಥವ್ಯ ಅಪೂಣಾ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು

ಮನವರಕೆಯಾದರೆ,

ಅವರು,

ಹಾಗೆ

ಹಕುು

ಸ್ಥವ ಮಾ ದ

ಒದಗಿಸಿ

ವಗಾಾವಣೆಯನ್ನು

ದಾಖಲಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು , ಅದರೆಂದ ಬಾಧಿತನಾಗುವ ಸಂರ್ವವಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ
ಅಹವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಸೂಕಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ದ ಹರತ್ತ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
151. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ ನಿಮಾುರ್ದ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ಕವುದರ

ಬ್ಗೆೆ ನೀಟ್ಟೀಸು ಕರ್ಡವುದು ಮಾಲಿೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) ನಗರದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಪುನರನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಕಟಿೆ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಕ ಅಥವ್ಯ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು

ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ದಿನಾೆಂಕ ಇವುಗಳಲಿಿ

ಯಾವುದ್ದ ಮೊದಲೀ ಆ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನೈದ್ದ

ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ಬಗೊ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ನಗರದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಕೆಡ್ವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಆ ಬಗೊ
ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ

ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಕೊಡುವವರೆಗೆ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಿರದಿದು ರೆ

ನಾಶಗೊಳಿಸಿರದಿದು ರೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಗೆ ಗುರಯಾಗಿರುತಿ ದು ನೀ ಆ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ
ಪಾವತ

ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
152. ಸ್ಥಮಾನಯ

ವಿನಾಯತಿಗಳು.- (1) ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ಭೂಮಗಳಿಗೆ ಸವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೆಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು :(ಎ) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿಟೆ

ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಸಿ ವವ್ಯಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ

ಯಾವ ಇತರ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗೂ ಬಳಸದಿರುವ ಸಾ ಳಗಳು;
(ಬಿ) ಯಾವ ಛತರ ಗಳಲಿಿ ಇರುವುದಕಾು ಗಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ ವೊೀ ಆ ಛತರ ಗಳು;
(ಸಿ) ನಿರಾಶರ ತರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯ ಕೊಡುವ ಧಮಾಾಥಾ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ
ಸಾ ಳಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನಾಥಾಲಯಗಳು, ಕಿವುಡ್ರು ಮತ್ತಿ ಮೂಕರಗಾಗಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ವೃದಧ ರಗೆ ಮತ್ತಿ
ಪ್ತತ ಮಹಿಳೆಯರಗಾಗಿ ಆಶರ ಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರವು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದಂಥ ಲೀಕೊೀಪ್ಕಾರ ರೀತಯಲಿಿ
ನಡೆಸಲಾಗುತಿ ರುವ ಅದೇ ರೀತಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು;
(ಡಿ) 1961ರ ಕನಾಾಟಕ ಪಾರ ಚಿೀನ ಮತ್ತಿ ಐತಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಮ ರಕಗಳು ಮತ್ತಿ ಪುರಾತತವ
ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ

1958ರ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸ್ಥಮ ರಕಗಳು ಮತ್ತಿ

ಪುರಾತತವ

ಸಾ ಳಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸಾ ಳಗಳು ಮತ್ತಿ

ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ (1958ರ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 24) ಮೇರೆಗೆ ಸಂರಕಿಿ ತವ್ಯದಂಥ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸ್ಥಮ ರಕಗಳು
ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಸದ ಗೃಹಗಳಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರ ಕಛೇರಗಳಗಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳು;
(ಇ) ಧಮಾಾಥಾ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗರ್ತಿ ದ ವ್ಯಸಗೃಹಗಳು
ಒಳಗೊಳುು ವುದಿಲಿ ;
(ಎಫ್) ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಸಕಾಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ರೈಲೆವ

ಆಡ್ಳಿತಗಳು ನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವಂಥ

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗರ್ತಿ ದ ವ್ಯಸಗೃಹಗಳು ಒಳಗೊಳುು ವುದಿಲಿ ;
(ಜಿ) ಆಯುಕಿ ರಿೊಂದ ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾದ ಪಟಿ ಯಲಿಿ ಇರುವ ಸಮ ಮ ಶಾನ ಮತ್ತಿ ಸುಡುಗಾಡುಗಳು;
(ಹೆಚ್) ಉಚಿತ ಮನೀರಂಜನಾ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿಟೆ ಸಕಾಾರ ಭೂಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಯಾವ
ಸಕಾಾರ

ಭೂಮಯಿೆಂದ

ಯಾವುದೇ

ಆದಾಯ

ಬರುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಸಕಾಾರವು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟುೆ ,

ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದೀ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಇತರ ಸಕಾಾರ ಭೂಮಗಳು;
(ಐ) (ಎ) ಲಾರ್ಕಾು ಗಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿರದ ಅಥವ್ಯ ನಡೆಸದಿರುವ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ ನಿಲಯಗಳಿಗಾಗಿ,
(ಬಿ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು,
(ಸಿ) 1926ರ ಕಾಮಾಕ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೀೆಂದಾಯಿತವ್ಯದ ಕಾಮಾಕ
ಸಂಘಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಂಘಕೆು ಸೇರದ ಕಛೇರಗಳಿಗಾಗಿ
- ಅನನಾ ವ್ಯಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳು;
(ಜ್) ಸಕಾಾರದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಮತ್ತಿ ವಸತ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಣಿಜಾ
ಬಳಸದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಬಳಸಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸದಿರುವ, ಕೆಂದರ ಸಕಾಾರಕೆು
ಸೇರದ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳು;

ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕೆು

(ಕೆ) ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಗೆ, ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೆಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ, ಯಾವ
ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳ ಸ್ಥವ ಧಿೀನವನ್ನು

ಒಪ್ತಪ ಸಿಲಿ ವೊ, ಕನಾಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 ರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು , ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು , ಬೆಂಗಳೂರು ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡ್ಳಿಗೆ, ಕನಾಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡ್ಲಿಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು ಸೇರರುವ ಆ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳು;
(ಎಲ) ಸಕಾಾರದ ರೆವಿನೂಾ

ಲೆಕು ಗಳಲಿಿ

ಕೃರ್ಷ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಭೂಮಯ್ಕೆಂದ್ದ

ನೀೆಂದಾಯಿತವ್ಯಗಿರುವ ಮತ್ತಿ ಬಳೆಗಳ ಸ್ಥಗುವಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಸಿ ವವ್ಯಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಭೂಮ:
ಪ್ರಂತ್ತ, (ಎ), (ಸಿ) ಮತ್ತಿ (ಇ) ಖಂಡ್ಗಳಲಿಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಯಾವ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಅಥವ್ಯ
ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೆ ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಸದರ ಖಂಡ್ಗಳಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು

ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಬಳಸುತಿ ರುವನೀ ಆ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ

ಭೂಮಗೆ, ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, (ಜ್) ಖಂಡ್ದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಯನ್ನು
ಸಕಾಾರದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿ ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ ವಸತಯ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಣಿಜಾ
ಬಳಸುತಿ ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಬಳಸಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿಲಿ

ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ

ಅಧಿಕೃತನಾದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಕೆು ಪಾಲಿಕೆಯು ಬದಧ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2)

ಈ

ಅಧಾಾ ಯದ,

ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲಿಿ ,

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ರೀತಯಲಿಿ , ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕುಟುೆಂಬಕೆು
ಯಾವುದಾದರೂ

ಒೆಂದ್ದ

ಭೂಮ

ಅಥವ್ಯ

ಕಟೆ ಡ್ದ

ಮೇಲೆ

ಆಸಿಿ

ತೆರಗೆಯ

ಶೇಕಡ್

ಸೇರದ

ಐವತಿ ರಷೆ ನ್ನು

ವಿನಾಯಿತಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ.
ವಿವರಣೆ.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ,(ಎ) “ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ’’ ಎೆಂದರೆ, ಕೆಂದರ ದ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸೇನೆ, ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಮತ್ತಿ ವ್ಯಯು ಸೇನೆಯಲಿಿ ನ
ಯಾವುದೇ ದಜ್ಾಯಲಿಿ

ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾ ರ್ದರ ರ್ತ ದಳಗಳು, ಸ್ಥಮಾನಾ

ಮೀಸಲ್ಕ

ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ದಳ, ಲೀಕ ಸಹಾಯಕ ಸೇನೆ ಮತ್ತಿ ಅರೆ ಮಲಿಟರ ಪ್ಡೆಗಳಲಿಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು
ಒಳಗೊಳುು ವುದು;
(ಬಿ) “ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕುಟುೆಂಬ” ಎೆಂದರೆ, ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ತಂದ್, ರ್ತಯಿ, ಜಿೀವಂತ ಪ್ತು
ಮತ್ತಿ ಅಪಾರ ಪ್ಿ ವಯಸು ಮಕು ಳು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಒೆಂದ್ದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ಇದನ್ನು

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ

ಕುಟುೆಂಬದ ಸದಸಾ ರು ಅವರ ನಿವ್ಯಸದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿ ರಬೇಕು.
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ, ಆತನ ಕುಟುೆಂಬವು, ಕನಾಾಟಕದ
ಸೈನಿಕ ಕಲಾಾ ಣ ಮಂಡ್ಳಿಯು,(i) ಈತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕುಟುೆಂಬದ ಸದಸಾ ನೆೆಂದ್ದ;
(ii) ಈತನ್ನ ಕನಾಾಟಕದ ಶಾಶವ ತ ನಿವ್ಯಸಿಯ್ಕೆಂದ್ದ, ಮತ್ತಿ
(iii) ಈತನ್ನ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ವ್ಯಸ ಮಾಡುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ,
-ನಿೀಡಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಗಳನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದು ರೂ, ನಾಗರಕ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ
ದರಗಳಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸೇವ್ಯ ಶುಲು ಗಳನ್ನು ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದಕೆು ಅವಕಾಶ ಇರತಕು ದ್ದು .
153.

ಸವ ತ್ತು

ತೆರಿಗೆಯು

ಯಾರಿೆಂದ

ಮತ್ತು

ಯಾವಾಗ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕ್ಕ.-

(1)

(2)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯು ಮೂಲತಃ,(ಎ) ಆವರಣಗಳು, ಸಕಾಾರದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ದು ರೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಸಿ ವಿಕ
ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ:
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಕಾಾರದ

ಒಡೆತನದಲಿಿ ರುವ

ಮತ್ತಿ

ಬಾಡಿಗೆ

ಪಾವತಯ

ಮೇಲೆ

ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು :

ಯಾರೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯ

ಸಕಾಾರವು ಪಾವತ

ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಡೆತನದಲಿಿ ರುವ ಮತ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಪಾವತಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) ಆವರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಲಿ ದಿದು ರೆ,(i) ಆವರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟೆ ವನಿೆಂದ;
(ii) ಆವರಣಗಳನ್ನು ಒಳಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ ಮೊದಲ್ಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟೆ ವನಿೆಂದ;
(iii) ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ರದಿದು ರೆ, ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಯಲಿಿ ಆ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ
ಹಕುು ನಿಹಿತವ್ಯಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ
- ಪಾವತಯಾಗಕು ದ್ದು .
(2) ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು

ಒೆಂದ್ದ ವಷಾಕೆು

ಮೀರದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗಾಗಿ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ
ಸ್ಥವ ಮಾ ವನ್ನು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಆ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಕಟಿೆ ದು ರೆ, ಸದರ ಭೂಮಯ
ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟಿೆ ದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ್ನ
ಅಥವ್ಯ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಆ ಆವರಣಗಳು ಸದರ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ ಅಥವ್ಯ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಇರಲಿ ಅಥವ್ಯ
ಇಲಿ ದಿರಲಿ ಮೂಲತಃ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
154. ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ರಿಜಿಸಿ ರನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮಗಳ

ಅಥವ್ಯ

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು.- (1) ನಗರದಲಿಿ ನ
ಅವೆರಡ್ರ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ

ಸವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೆಯ

ರಜಿಸೆ ರನ್ನು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
ಯಾರೇ

(2)

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಸಲಿಿ ಸಿದ

ಅಜಿಾಯ

ಮೇಲೆ

ಮತ್ತಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಶುಲು ವನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡುವುದಕೆು ಒಳಪ್ಟುೆ , ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ವಾ ಕಿಿ ಗೆ
ಸೂಕಿ ಸಮಯದಲಿಿ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ರಜಿಸೆ ರನ್ನು ಪ್ರಶೀಲಿಸಲ್ಕ ಅನ್ನಮತ ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ರಜಿಸೆ ರನಲಿಿ
ಮಾಡಿದ ನಮೂದ್ದಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಉದಧ ೃತ ಪ್ರ ತಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಪ್ರ ತಗಳನ್ನು

ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ.
(3) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು, ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ
ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ, ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ರ ಎಲಿ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ್ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪಾವತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ.
155.

ಭೂಮಿಗಳ

ಮತ್ತು

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ಮುಖಾ

ಕಟಿ ಡಗಳ

ಸವೆು

ಮಾರ್ಡವುದು

ಆಯುಕಿ ರು, ಸಕಾಾರದ ಸ್ಥಮಾನಾ

ಮತ್ತು

ಸವ ತ್ತು

ರಿಜಿಸಿ ರನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುೆ ,

ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ನಿಧಾರಣೆಯ ದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ, ನಗರದಳಗಿನ ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅವೆರಡ್ರನ್ನು ಸವೇಾ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ನಿದೇಾಶಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೇ ಸವೆಾ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಸವ ತ್ತಿ ರಜಿಸೆ ರನ್ನು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ಯಾರೇ ಅಹಾ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ.
(2)

ಸವ ತ್ತಿ

ರಜಿಸೆ ರನ್ನು

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮಗಳ

ಅಥವ್ಯ

ಅವೆರಡ್ರ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವೆರಡ್ಕ್ಕು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸವ ತ್ತಿ

ರಜಿಸೆ ರನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತ್ತಿ ತೆರಗೆಯ ನಿಧಾರಣೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ
ಬಗೊ ಅವರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ಪ್ರವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕು ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದ್ದ,

ಪ್ರವಿೀಕ್ಷಣೆ

ಕೊಟೆ

ತರುವ್ಯಯ, ಯಾವುದೇ

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ,

ಸವೆಾ

ಭೂಮಯನ್ನು

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ
ಅಳತೆ

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ, ಈ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಶಾ ಕ
ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬದು ನಾಗಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸೂಯೊೀಾದಯ ಮತ್ತಿ
ಸೂಯಾಾಸಿ ದ ನಡುವೆ ಪ್ರ ವೇಶಸತಕು ದ್ದು :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಮಾನವ ವ್ಯಸಕಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿ ರುವ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಗಿದು ರೆ, ಅಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುವವರ
ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾಮಾಕ ಬದಧ ತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕಿ ಗೌರವವನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯು ವ್ಯಸಿ ವಿಕವ್ಯಗಿ

ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ

ಹೀಗಬಹುದ್ೆಂದ್ದ

ತಳಿಸಿದು

ಕೊೀಣೆಯನ್ನು ,
ಹರತ್ತ,

ಆಕೆಯು

ಆ

ಕೊೀಣೆಯಿೆಂದ

ಆಕೆಗೆ ತಳಿಸುವವರೆಗೆ

ಮತ್ತಿ

ಹರಕೆು

ಹರಕೆು

ಹೀಗುವುದಾದರೆ

ಹಗಲ್ಕ

ಸಮಂಜಸ

ಸೌಲರ್ಾ ವನ್ನು ನಿೀಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸತಕು ದು ಲಿ .
ಸವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರವತಿ ಮಾರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ತಗಾದ್ದ ನೀಟ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಅೆಂರ್ ತಗಾದ್ದ

156.

ನೀಟ್ಟೀಸಿನ ವಿರುದಧ ಅಪೀಲು.- (1) 148ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸತಕು ದಂಡ್ವನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಸವ ತ್ತಿ
ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಅದ್ದ

ಬಾಕಿಯಾದ

ತರುವ್ಯಯವೂ

ಪಾವತ

ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ,

ಅದನ್ನು

ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಹಣೆಗಾರನಾದ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು, ನಿಯಮಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ತಗಾದ್ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರ
ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ತಗಾದ್ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಜಾರಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ತಗಾದ್ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗೆ,(ಎ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ತಗಾದ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತಗಾದ್ಯ ವಿರುದಧ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಸಲಿಿ ಸದಿದು ರೆ,
-

ಆತನನ್ನು

ತಪ್ಪ ತಸಾ ನೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ತದನಂತರ

ಅೆಂಥ

ಮೊತಿ ವನ್ನು

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ದಂಡ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ವಸೂಲಾಮ ಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) 144ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದಾು ಗೂಾ , (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾರ ಮಾಡಿದ
ತಗಾದ್ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ರುವ ಕೆಿ ೀಮನ ಬಗೊ ವಿವ್ಯದಿಸುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರ ಮಾಡಿದ
ತರುವ್ಯಯ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ , ಅೆಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುೆ
ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
157. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ .- ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯ
ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಇಟಿೆ ರುವ, ಪ್ರ ದಶಾಸುವ, ಅಳವಡಿಸುವ ಅಥವ್ಯ

ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಾಿ ಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಇಲಿ ವೇ ಖಾಸಗಿ ಸಾ ಳದಲಾಿ ಗಲಿ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ ದೃರ್ಷೆ ಗೆ ಬಿೀಳುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಪ್ರ ದಶಾಸುವ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಹಾಗೆ

ಇಟಿೆ ರುವ, ಪ್ರ ದಶಾಸಿದ, ಅಳವಡಿಸಿದ, ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ದೃರ್ಷೆ ಗೆ ಬಿೀಳುವಂತೆ
ಪ್ರ ದಶಾಸಿರುವ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಣಾಯದ
ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂತೆ ಲೆಕು
ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಹಾಕಿದಂಥ ದರಗಳಲಿಿ

ವಿನಾಯಿತಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುೆ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಸಕಾಾರದ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಅನ್ನಮತಯೊೆಂದಿಗೆ

ತೆರಗೆಯನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಆ ದರಗಳು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಈ ಬಗೊ ಸಕಾಾರವು ವಿಧಿಸಿದ ಗರಷಠ ಮತ್ತಿ ಕನಿಷಠ ಮತಗಳಿಗೆ
ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ,(ಎ) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಭೆಯ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ ರಚನಾ ನಿಕಾಯದ ಚುನಾವಣೆಯ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಮೇದ್ದವ್ಯರಕೆಯ
- ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಯನ್ನು
ವಿಧಿಸತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಗಗನ ಚುೆಂಬಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಲಿ ದ, ಮತ್ತಿ ,–
(ಎ) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರ ದಶಾಸಿರುವಂಥ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯೊಳಗೆ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ ರುವ ವ್ಯಾ ಪಾರ
ಅಥವ್ಯ ವಾ ವಹಾರಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ವಸುಿ ಗಳ
ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಕೆು ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮೇಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಕೆು , ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ;
ಅಥವ್ಯ

(ಸಿ)

ಯಾವ

ಭೂಮಯ

ಅಥವ್ಯ

ಕಟೆ ಡ್ದ

ಮೇಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಹೆಸರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ
ಮಾಲಿೀಕನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ ಹೆಸರಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂಥ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಯಾವುದೇ ರೈಲೆವ ಯ ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂಥ; ಅಥವ್ಯ
(ಇ) ಯಾವುದೇ ರೈಲೆವ

ನಿಲಾು ಣದಳಗೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯ ಎದ್ದರಗಿರುವಂಥ ಗೊೀಡೆಯ

ಅಥವ್ಯ ಸವ ತಿ ನ ಮೇಲೆಮ ೈನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ರೈಲೆವ ಯ ಯಾವುದೇ ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ಇತರ
ಸವ ತಿ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ದಶಾಸಿರುವಂಥ
- ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೇಲೆ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಾ ವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕು ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ 1.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

`ರಚನೆ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದವು ಜಾಹಿೀರಾತನಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ

ಮಾಧಾ ಮವ್ಯಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಚಕರ ಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ 2.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ `ಗಗನಚುೆಂಬಿ’ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದಲಿಿ ನ
ಒೆಂದ್ದ ಜಾಗದಿೆಂದ ಆಕಾಶದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಿ
ಗೊೀಡೆಯ,

ಅಥವ್ಯ

ರಚನೆಯ

ಅಥವ್ಯ

ಸವ ಷೆ ವ್ಯಗಿ ಕಾಣ್ಣವಂಥ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ,
ಅದರ

ಯಾವುದೇ

ಭಾಗದ

ಮೇಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾ ೆಂಬ, ಕಂಬ, ನಿಲ್ಕಗಂಬ, ಚೌಕಟುೆ

ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಇತರ

ಆಸರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿೆಂತರುವ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಲಗರ್ತಿ ದ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಅದ್ದ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ
ಸಾ ೆಂಬ, ಕಂಬ, ನಿಲ್ಕಗಂಬ, ಚೌಕಟುೆ

ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಆಸರೆಯ ಎಲಿ

ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಭಾಗವನೂು

ಒಳಗೊಳುು ತಿ ದ್. “ಗಗನಚುೆಂಬಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ” ಎೆಂಬ ಪ್ದವು, ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಜಾಹಿೀರಾತನ

ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಭಾಗಶಃ

ಬಳಸಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ಬಲೂನ್ನ,

ಪಾಾ ರಾಚೂಟ್ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥದೇ ಸ್ಥಧನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳು ತಕು ದ್ದು , ಆದರೆ,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡ್
ಅಥವ್ಯ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡ್ ಹರತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಧವ ಜಸಿ ೆಂರ್, ಕಂಬ, ವ್ಯಾ ನ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಯುದಿಕ್ಕೆ ಚಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಗೊೀಡೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಪಾಾ ರಾಪ್ಟ್ ಗೊೀಡೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ತ್ತದಿಯ ಮೇಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗೊೀಡೆಯ ಕಾನಿೀಾಸು ಅಥವ್ಯ ತಡೆವರಸ್ಥಯ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯ ಅೆಂಚಿಗೆ
ಸುರ್ದರ ವ್ಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹೆು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಫಲಕ, ಚೌಕು ಟುೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸ್ಥಧನ:
ಪರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ಫಲ್ಕ, ಚೌಕಟುಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನವು ಸಪಾಟಾದ ಮೇಲೆಮ ೈನದಾಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು
ರಂಧರ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿದ ಚಿತರ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗೀಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಯ ರಾಪ್ಟ್ ಗೀಡೆಗೆ
ಅಥವಾ ಅೊಂಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಎದುರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ

ಅದು ನಿೊಂತ್ರದೆಯೀ, ಆ ಯಾವುದೇ ಗೀಡೆಯ ಅಥವಾ ಪಾಯ ರಾಪ್ಟ್ ಗೀಡೆಯ ಅಥವಾ ಅೊಂಚಿನ ಯಾವುದೇ
ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒೊಂದು ಮಿೀಟರಿಗಿೊಂತ ಹೆಚುು ಎತು ರಕೆಾ ವಿಸು ರಿಸರತಕಾ ದು ಲ್ಿ :
(ಸಿ)

ಯಾವ

ಭೂಮಯ

ಅಥವ್ಯ

ಕಟೆ ಡ್ದ

ಮೇಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಹೆಸರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ
ಮಾಲಿೀಕನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ ಹೆಸರಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ರೈಲೆವ ವಾ ವಹಾರಕೆು ಅನನಾ ವ್ಯಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೈಲೆವ , ರೈಲೆವ ನಿಲಾು ಣ, ಪಾರ ೆಂಗಣ,
ಪಾಿ ಟ್ಫಾರಂ ಅಥವ್ಯ ರೈಲೆವ ಗೆ ಸೇರದ ನಿಲಾು ಣಕೆು ಹೀಗುವ ದಾರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ
ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹಾಕಲಾದ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಬಿೀಳದ ಹಾಗೆ ಹಾಕಲಾದ
ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ; ಅಥವ್ಯ
(ಇ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಬಗೊ , ಅೆಂಥ
ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾದ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿೀಸು
- ಒಳಗೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ 3.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ `ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳ’ ಎೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು

ವ್ಯಸಿ ವವ್ಯಗಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕರು ಬಳಸುತಿ ರಲಿ ಅಥವ್ಯ ಬಳಸದಿರಲಿ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ಭೀಗಿಸುತಿ ರಲಿ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ಭೀಗಿಸದಿರಲಿ,
ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಉಪ್ಭೀಗಕೆು ಮುಕಿ ವ್ಯಗಿರುವ ಆ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳ.

158.

ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕು ರ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯಲಿ ದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳ ನ್ಸಷೇರ್.- (1) 157ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಶುಲ್ಾ

ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರ ಲಿಖಿತ

ಅನ್ನಮತ ಇಲಿ ದ್ ನಗರದಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಫಲಕಗಳ ಅಥವ್ಯ
ರಚನೆಯ

ಮೇಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅದರ

ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ

ಯಾವುದೇ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ ,

ಪ್ರ ದಶಾಸತಕು ದು ಲಿ , ಅಳವಡಿಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಇಡ್ತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ರೀತಯಲೆಿ ೀ ಆಗಲಿ ಪ್ರ ದಶಾಸತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು,(i) ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದರೆ; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಜಾಹಿೀರಾತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಲ್ಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡಿರದಿದು ರೆ,
- ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(3) (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುೆ , ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಶುಲ್ಾ ಕೆಾ

ಗುರಯಾಗಬಹುದಾದ

ಜಾಹಿೀರಾತನ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಶುಲ್ಾ ಪಾವತಯು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿೆ ದ್ಯೊೀ ಆ
ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ

ಶುಲ್ಾ ವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ರೈಲೆವ

ವಾ ವಹಾರಕೆು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ

ರೈಲೆವ ಯ

ಆವರಣಗಳಲಿಿ ನಿಮಾಸಿದ, ಪ್ರ ದಶಾಸಿದ, ಅಳವಡಿಸಿದ, ಹಾಕಲಾದ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತಗೆ ಅನವ ಯಿಸತಕು ದು ಲಿ .
159. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮುಖ್ೆ ಆಯುಕು ರ ಅನ್ನಮತಿಯು ಅನೂಜಿುತವಾಗತಕೆ ದುೆ .- 158ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾದ ಅನ್ನಮತಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ , ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದರೆ;
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರನ ನಿದೇಾಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಸುರ್ದರ ವ್ಯಗಿ ನಿಲಿಿ ಸುವ

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅಲಿ ದ್ ಆ ಜಾಹಿೀರಾತಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು ಸೇರಸಿದರೆ;
(ಸಿ) ಜಾಹಿೀರಾತನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಮುಖಾ

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿದರೆ;
(ಡಿ) ಆಕಸಿಮ ಕವ್ಯಗಿ ಅಲಿ ದ್ ಅನಾ ಥಾ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು ರೆ;
(ಇ) ಯಾವ ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಆ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ನಿಮಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ, ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ, ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಇಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ
ಕಟೆ ಡ್ಕೆು , ಗೊೀಡೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಸೇಪ್ಾಡೆ ಅಥವ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅೆಂಥ ಸೇಪ್ಾಡೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿೆಂದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ
ಸ್ಥಾ ನಪ್ಲಿ ಟವ್ಯಗುವುದಾದರೆ; ಮತ್ತಿ
(ಎಫ್) ಯಾವ ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ನಿಮಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ,

ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ,

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ

ಅಥವ್ಯ

ಇಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ

ಆ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು , ಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದರೆ
- ಅನೂಜಿಾತವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
160.

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಜವಾಬಾೆ ರನಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತಕೆ ದುೆ .- ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು 158ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವ್ಯ 159ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಅಥವ್ಯ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಇಡ್ಲ್ಕ, ಪ್ರ ದಶಾಸಲ್ಕ, ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಅನ್ನಮತ ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಅನ್ನಮತಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ

ಅನೂಜಿಾತವ್ಯದ ತರುವ್ಯಯ, ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಫಲಕದ ಅಥವ್ಯ
ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಇಟೆ ರೆ, ಪ್ರ ದಶಾಸಿದರೆ, ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡ್ರೆ ಅೆಂಥ
ಭೂಮಯ ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಫಲಕದ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಅದರ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು , ಆತನ್ನ ರ್ತನ್ನ ನಿಯೊೀಜಿಸಿರದ ಅಥವ್ಯ ತನು ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ಇರದ
ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ತನು

ಪ್ರೀಕ್ಷ ಸಮಮ ತಯಿಲಿ ದ್ ಅದನ್ನು

ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ರುಜುವ್ಯತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ ಹರತ್ತ, ಆ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಇಟಿೆ ರುವ, ಪ್ರ ದಶಾಸಿರುವ, ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .

161. ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು.- 158ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥವ್ಯ 159ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ನಿಮಾಸಲ್ಕ, ಪ್ರ ದಶಾಸಲ್ಕ

ಅಳವಡಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಇಡ್ಲ್ಕ ನಿೀಡ್ಲಾದ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅನೂಜಿಾತವ್ಯದ
ತರುವ್ಯಯ, ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ಇಟೆ ರೆ, ಪ್ರ ದಶಾಸಿದರೆ, ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡ್ರೆ, ಮಖ್ಯ
ಆಯುಕಿ ರು ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ
ಫಲಕದ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ, ಪ್ರ ದಶಾಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ,
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ, ಆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯ, ಕಟೆ ಡ್ದ, ಗೊೀಡೆಯ,
ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಫಲಕದ ಅಥವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವಂತೆ, ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್, ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಸವ ತಿ ನ್ನು ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ.
162. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ
ಜಾಹಿೀರಾತನ

ಮೇಲೆ

ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ

ಸಂಗಾ ಹಣೆ.- ಮಖ್ಯ
ಯಾವುದೇ

ಆಯುಕಿ ರು 158ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ

ತೆರಗೆಯ

ಸಂಗರ ಹಣೆಯನ್ನು

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲಿಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಗೆ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾಕೆು ಮೀರದ
ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಗುತಿ ಗೆಗೆ ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
163. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಕರ್ಡವುದರಲಿಿ ನ

ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆವರರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾ ವೇಶಸಲು ಮತ್ತು ನೀಟ್ಟೀಸು

ಲೀಪವನ್ನು

ಕ್ಷಮಿಸಲು

ಮಖಯ

ಆಯುಕು ರ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ಸವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೆಯ

ನಿಧಾರಣೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಸಕಾಾರಕೆು , ರೈಲೆವ ಆಡ್ಳಿತಕೆು ಅಥವ್ಯ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀಟಿೀಸನ್ನು
ಜಾರ ಮಾಡಿರುವಲಿಿ , ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಜಾರಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಯದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ
ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ ಅೆಂಥ ಜಾರಯ ತರುವ್ಯಯದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ,
ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು ಆ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಅಥವ್ಯ
ಭೂಮಗೆ ಪಾವತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆಯ, ಆ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿಮಾಾಣ ವೆಚಿ ದ ಮತ್ತಿ ಭೂಮಯ ಅಳತೆಗಳ
ಕುರತ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಗಳನ್ನು
ತಮಗೆ

ಒದಗಿಸುವಂತೆ

ಮತ್ತಿ ಮಖ್ಯ

ನೀಟಿೀಸಿನ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಗತಾ

ಮೂಲಕ

ಕಳಬಹುದ್ದ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿೀಸನ್ನು
ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ

ಅದನ್ನು

ಪಾಲಿಸಲ್ಕ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ

ಯಾವ

ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ಜಾರಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ, ಆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ತನಗೆ

ತಳಿದಿರುವಷೆ ರ

ಮಟಿೆ ಗೆ

ಹಾಗೂ

ರ್ತನ್ನ

ನಂಬಿರುವಷೆ ರಮಟಿೆ ಗೆ ಸತಾ ವ್ಯದ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಯನ್ನು ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ಬದಧ ನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಮುಖಾ
ಇಪ್ಪ ತಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟ್ಟಗಳ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು, ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ

ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಯ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯನ್ನು

ಪ್ರ ವೇಶಸಬಹುದ್ದ, ಪ್ರೀಕಿಿ ಸಬಹುದ್ದ, ಸವೆಾ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(3) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಡುವಲಿಿ ಆದ ಲೀಪ್ಗಳನ್ನು ತಮಮ ವಿವೇಚನೆಯಂತೆ ಅೆಂಥ
ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತದಲಿಿ ನಿೀಡಿ ಕ್ಷಮಸಬಹುದ್ದ.
164. ಸಚಾುಜುುಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಚಾಜುುಗಳನ್ನು

ವಸೂಲಿ ಮಾರ್ಡವ ಬ್ಗೆೆ .- (1) ಯಾವುದೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕರು ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಮೊತಿ ವನ್ನು
ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರ ತೀಮಾಾನವನ್ನು ಅವನ್ನ ಸಿವ ೀಕರಸಿದಂದಿನಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ತೆಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಆ
ಕಾಲಾವಧಿಯ

ಒಳಗೆ

ಅೆಂಥ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಸಕಾಾರಕೆು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಅಜಿಾ ಸಲಿಿ ಸಿದ ಹರತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಟಿೆ ರುವ ಖಜಾನೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಬಾಾ ೆಂಕಿಗೆ
ಅಥವಾ ಆನಲೈನನಲಿಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ;
(2) ಸದರ ಮೊತಿ ವನ್ನು
ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕರ

ತೀಮಾಾನದ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ
ವಿರುದಧ

ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಸಕಾಾರಕೆು

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ
ಅಜಿಾ

ಸಲಿಿ ಸಿದು ರೆ,

ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಬಾಕಿ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸುವಂಥ ಮೊತಿ ವು ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು

ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆು ಸಲಿಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲೆ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರ ಹೆಸರನಲಿಿ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಡಿಕಿರ ಮಾಡ್ಲಾದ
ಮೊಬಲಗು ಎೆಂಬಂತೆ ಅದೇ ರೀತಯಲಿಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
165. ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಅಧಿನಿಯಮದನವ ಯ ಯಾವುದೇ
ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆ, ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತವಲಿ ದ

ಚಿೀಟಿ

ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತಿ ದೂರದಶಾನ ಮನರಂಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸಂಗರ ಹಿಸತಕು ದ್ದು .

ಪ್ರಂತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯು ದೂರದಶಾನ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಬೃಹತ್

ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಯಾವುದೇ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆ, ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತವಲಿ ದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತಿ ದೂರದಶಾನ
ಮನರಂಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯ ದರವನ್ನು ನಿಣಾಯದ ಮೂಲಕ
ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿದಾರಸತಕು ದ್ದು .
166.

ಕಾೆಂಪಿ ಮೆೆಂಟರಿ

ಚಿೀಟ್ಟ

ಮತ್ತು

ಸಂಪಕುಗಳ

ವಿಧಿಸುವುದು.-(1) ಚಿೀಟ್ಟ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು
ಚಿೀಟ್ಟ

ಆಧಾರತ

ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ

ಮೇಲೆ

ಮನರಂಜನಾ

ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಅಹಾ ಲೆಸ್ಥನೆ ನ್ನು
ಸಾ ಳದ

ಒಡೆತನ

ತೆರಿಗೆಯನು

ಹೆಂದಿರುವ ಅಥವ್ಯ

ಹೆಂದಿರುವ

ಅಥವ್ಯ

ಅದನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಕರು ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ತಒೆಂದ್ದ ಕಾೆಂಪ್ತಿ ಮೆೆಂಟರ ಚಿೀಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯು
ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಒೆಂದ್ದ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯಿರತಕು ದ್ದು
ಕಾೆಂಪ್ತಿ ಮೆೆಂಟರ ಚಿೀಟ್ಟ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಟಿಕೆಟ್ನ ನೈಜ ಮೌಲಾ ದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿಧಾರಸುವಂಥ ಮೌಲಾ ದ ಅನ್ನಸ್ಥರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಕಬಲ ಟ್ಟಲಿವಿಷನ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟೆ -ಟು-ಹೀೆಂ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಅನವ ಯವ್ಯಗಬಹುದಾದಂಥ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಅಹಾ ಲೈಸ್ಥನೆ ನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದಕೆು

ಹೆಂದಿರುವ ಮನರಂಜನಾ

ಮಾಲಿೀಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕಾೆಂಪ್ತಿ ಮೆೆಂಟರ ಸಂಪ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತಿ
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಒೆಂದ್ದ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯಿರತಕು ದ್ದು
ಸಂಪ್ಕಾದ ಮೇಲಿನ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾೆಂಪ್ತಿ ಮೆೆಂಟರ

ಚಿೀಟ್ಟ ನೈಜ ಮೌಲಾ ದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ನಿಧಾರಸಿದ

ಮೌಲಾ ದ ಅನ್ನಸ್ಥರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
167. ಮನರಂಜನಾ ಸಾ ಳದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕತುವಯ ವನ್ನು

ನ್ಸವುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಮನರಂಜನಾ

ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿ.- ಚಿೀಟ್ಟ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನಾ ಸಾ ಳದಲಿಿ
ವಾ ಕಿಿ ಗಳನ್ನು
ವಾ ಕಿಿ ಗಳನು

ಅಥವ್ಯ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸುೆಂಕವನ್ನು

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವ
ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಚಿೀಟ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಪಾಸ್ ಇಲಿ ದೆ ಯಾವುದೇ ಚಿೀಟ್ಟ ಆಧಾರತ

ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯತಕು ದಲಿ .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಿೀಟ್ಟ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನಾ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಕತಾವಾ ನಿವಾಹಿಸುವಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು ಖರಿೀದಿಸಿದ
ಚಿೀಟ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಕಾೆಂಪ್ತಿ ಮೆೆಂಟರ ಚಿೀಟ್ಟ ಮುಖಾೆಂತರ ಚಿೀಟ್ಟ ಆಧಾರತ ಮನರಂಜನಾ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದ
ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ವೇಶದ ಉದ್ು ೀಶವನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪಾಸುಗಳ

ರೂಪ್ದಲಿಿ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕಿಸತಕು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಪ್ರ ವೇಶಕೆು
ಅನ್ನಮತ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
168.

ಭದಾ ತಾ ಹರ್ ಒದಗಿಸುವುದು.- (1) ಮುಖಾ

ಮನರಂಜನಾತೆರಗೆ ಪಾವತಗಾಗಿ ಮುೆಂಗಡ್ವನ್ನು

ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಯುಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದಲಿಿ

ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ಮೊತಿ ವನ್ನು

ರ್ದರ ತೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕಡಾಡ ಯಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ರ್ದರ ರ್ತಮೊತಿ ವನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು

ಲೆಕು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು

(1)ನೇ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
169.
ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರವತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರವತಿಗಾಗಿ ಸವ ಯಂನ್ಸರ್ುರಿಸಿದ
ದಾಖಲು

ಮಾರ್ಡವುದು.-

(1)

ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ಮನರಂಜನೆಯ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅೆಂಥ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿಿ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಅೆಂಥ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ
ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಬಗೆಯ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಲಿೀಕರು (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ
ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಯಲಿಿ ನ ವಿವರಗಳು ನಿಯಮಗಳಡಿ ನಿಯಮಿಸಲಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
170. ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವಲಿಿ ಅರ್ವಾ ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ಪಯಾುಪು ವಿವರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವಲಿಿ ತಪಿ ದೆ ಲಿಿ .- (1) ಮನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಯಲಿಿ ಎಲಿ ವಿವರಗಳು
ಇಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ನಂಬಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣ ವಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ ನಿಧಾರಸಲಾದ
ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಯಲಿಿ ನ ವಿವರಗಳು ಅಸತಾ ವೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಯುಕಿ ವಿಶಾವ ಸವಿದು ರೆ ತೆರಗೆ ಬಾಕಿಯು

ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಸಲಾಗಿದು ರೆ,

ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ ವಿರುದಧ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ

ಪುನರ

ಕರನಿಧಾರಣೆಗೆ

ಆದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) 169ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ವಿವರಪ್ಟಿೆ ಕೆಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವಲಿಿ ವಿಫಲನಾದರೆ,
ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ ವಿರುದಧ

ಪುನರ ಕರನಿಧಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು

ಹರಡಿಸುವ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಮನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಕನ ಮೂಲಕ ನಿೀಡ್ಲಾದ ಗೌರವ್ಯಥಾ ಟಿಕಟುಗಳು ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ನೈಜದರ
ಬಿೆಂಬಿಸುತಿ ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ
ನೈಜದರವನ್ನು

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ನಂಬಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಯುಕಿ ಕಾರಣ ವಿದು ರೆ ಗೌರವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ

ನಿಧಾರಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಗೌರವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ದರವನ್ನು

ನಿಧಾರಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖಾ

ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ನಿಧಾರಸಿದ ಗೌರವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ದರವನ್ನು

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಮನರಂಜನಾ

ಬಿೆಂಬಿಸುವ ಪ್ರಷು ೃತ ವಿವರ

ಪ್ಟಿೆ ಕೆಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಆದೇಶಸತಕು ದ್ದು .
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಆದೇಶ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಷು ೃತ ವಿವರಣ ಪ್ಟಿೆ ಕೆಯನ್ನು
ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(4) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ, (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಮತ್ತಿ (3)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಖಾ
ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಅೆಂಥ ಮನರಂಜನ ಸಾ ಳಕೆು

ಪ್ರ ವೇಶಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಸುತಿ ಮುತಿ ಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶೀಲಿಸತಕು ದ್ದು .
(5)

(1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಶೀಧಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ

ಪುಸಿ ಕಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳು, ನೆಂದಣಿ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ಟಿಕೆಟುೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಅಭಿಗರ ಹಿಸುವ (ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವ) ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ವಸುಿ ವನ್ನು

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ

ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಭಿಗರ ಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ

ಅಭಿಗರ ಹಣದ

ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ

ಹದಿನೈದ್ದ

ದಿನಗಳಿಗೆ

ಹೆಚುಿ

ಇಟುೆ ಕೊಳು ತಕು ದಲಿ .
(6) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಅವಶಾ ವಿದು ಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಟಿಕೆಟುೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರ
ಭಾಗಗಳ ಪ್ರ ತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಕಾರಣವ್ಯದ ಪ್ರ ತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ.
(7) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಪ್ರಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ 170ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಎಲಿ
ಅಗತಾ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಲಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮನಗಂಡ್ಲಿಿ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಕಾರಣ ಕಳಿ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಹರಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪ್ಬಂಧಿಸುವುದ್ದ
ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ದಂಡ್ವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ.
171.

ಮೇಲಮ ನವಿ.-

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರೆಂದಾದ

ಪುನರ

ಕರನಿಧಾರಣೆಯ

ಆದೇಶದಿೆಂದ

ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯು ನಾಾ ಯಾಧಿಕರಣದ ಮುೆಂದ್ ಮೇಲಮ ನವಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
172.

ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಿ.-

(1) ವಾ ಕಿಿ ಯು ವಿವರ ಪ್ಟಿೆ ಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲಿಿ

ವಿಫಲನಾದರೆ ಮತ್ತಿ ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯನ್ನು
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು

ಪಾವತಸದೇ ಇದು ಲಿಿ , ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ

ಪಾವತಸುವಂತೆ ಕೊೀರತಕು ದ್ದು . ಆದೇಶವು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ

ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು .
(2) ತೆರಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಸಲ್ಕ ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ

ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು

ಹರಡಿಸಿದ್ದು

ಪ್ರ ಕಾರ

ಅೆಂಥ ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು ನಾಾ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ಮುೆಂದ್ ಆಕೆಿ ೀಪ್ತಸಬಹುದ್ದ.
(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ ಮತ್ತಿ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ತೆರಗೆ
ಪಾವತಸಲ್ಕ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ವಿಫಲನಾದರೆ,

ಭೂಕಂದಾಯದ

ಹಳೆಯ

ಬಾಕಿಯಾಗಿ

ತೆರಗೆಯನ್ನು

ವಸೂಲಿಮಾಡುವಂತೆ ನಾಾ ಯಾಧಿಕರಣವು ಆದೇಶಸಬಹುದ್ದ.
173. ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸದೇ ಇರುವುದಕಾೆ ಗಿ ದಂಡನೆ.-(1) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಅೆಂಥ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಪಾವತಸಲ್ಕ ವಿಫಲನಾದರೆ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸಂದಾಯವ್ಯಗಬೇಕಾದ ತೆರಗೆಯ ಎರಡು ಪ್ಟಿೆ ನವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ
ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದವರೆಗೆ ಜೈಲ್ಕವ್ಯಸದ ಶಕೆಿ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ಕೆು ಹಣೆಗಾರನಾಗತಕು ದ್ದು .
(2)ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ನ್ನ, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ ವಿರುದಧ
ದೂರನ್ನು

ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಂದಿರುವನ್ನ.

ಕಿರ ಮನಲ

174.

ವಿವರಣಾ

ಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ನ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಉದ್ದೆ ೀಶಪೂವುಕವಾಗಿ

ಹತಿು ಕ್ಕೆ ವುದಕೆೆ

ದಂಡನೆ.- (1) ಮನರಂಜನೆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿೆ ಕೆಯಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಯನ್ನು
ಹತಿ ಕಿು ದಲಿಿ

ಮತ್ತಿ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಯು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಗೆಯನ್ನು

ಲೆಕು ಹಾಕಲ್ಕ

ಅವಶಾ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ವಾ ರ್ತಾ ಸ ಮೊತಿ ದ ಒೆಂದ್ದವರೆ ಪ್ಟುೆ ದಂಡ್
ಪಾವತ ಅಥವ್ಯ ಆರು ತೆಂಗಳ ಜೈಲ್ಕವ್ಯಸ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ್ಕ್ಕು ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ, (1)ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ ವಿರುದಧ

ಕಿರ ಮನಲ

ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
175. ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳ ವಗಾುವಣೆ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ .- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ಎಲಾಿ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಗಳ
ಶಾಶವ ತ ಮಾರಾಟ, ಉಡುಗೊರೆ, ಅಡ್ಮಾನ, ವಿನಿಯಮ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೆಗಳ ಲಿಖಿತಪ್ತರ ದ ಮೇಲೆ ಕನಾಾಟಕ
ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರಲಿಿ (1957ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಿಮ, 34) ವಿಧಿಸಲಾದ ಶುಲು ದ ಶೇಕಡಾ ಎರಡ್ರ
ದರದಲಿಿ ಮೇಲೆಿ ರಗೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಯ ವಗಾಾವಣೆ ಶುಲು ವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಸಕಾಾರವು ಸಂಗರ ಹವ್ಯದ ಮೇಲೆಿ ರಗೆಯನ್ನು

ಅದರ ಪ್ರ ತ ತೆಂಗಳು ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಮೊತಿ ವನ್ನು ಆರು ತೆಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮೀರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಕ ವಿಫಲವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರವು ಅೆಂಥ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಶೇಕಡಾ
ಒೆಂಬತಿ ರ ಬಡಿಡ ಯೊೆಂದಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
176. ವಗಾುವಣೆ ಶುಲೆ ಸೇರಿಸುವುದಕೆೆ ಅನವ ಯಸುವ ಉಪಬಂರ್ಗಳು.- (1) ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಥೆ ೆಂಪು
ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ 28ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು ಓದತಕು ದ್ದು . ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತಗಳ ಹರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ
ಆಸಿಿ ಯ ಬಗೊ ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಅಗತಾ ವಿದು ಲಿಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
(2) ಅದೇ ಅಧಿನಿಯಮದ 64ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ನ ಸಕಾಾರವು ಎೆಂದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆ
ಎೆಂದ್ದ ಓದಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
177. ವಗಾುವಣೆ ಸುೆಂಕದ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾ ಹಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ

ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಸಲು

ಅಧಿಕಾರ.- ಸಕಾಾರವು, ವಗಾಾವಣೆ ಸುೆಂಕದ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅದರ ಸಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ
ಸಂಗರ ಹಣೆಗಾಗಿ ಸಕಾಾರವು ವಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ಕಳೆಯುವುದನ್ನು

ವಿನಿಯಮಸುವುದಕಾು ಗಿ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮಕೆು ಅಸಂಗತವಲಿ ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದ್ದ.
178. ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆಯೆಂದ ತಪಿ ಸಿಕೆಂಡ ಸಂದಭುದಲಿಿ ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ.ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅದರ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ,

ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯದ್ದದ್ದ

ಏನೇ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುವೇ ತೆರಗೆಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಫೀಜುಗಳನ್ನು
ಪಾವತ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಣೆಗಾರನಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕಾು ಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಾ ವಷಾದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ವಷಾದಲಿಿ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಯಿೆಂದ ತಪ್ತಪ ಸಿಕೊೆಂಡಿದು ರೆ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಯಾವ
ದಿನಾೆಂಕದಂದ್ದ ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದೇ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ವಷಾಗಳೊಳಗೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ , ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆ ತೆರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಫೀಜಿಗೆ ಅವನನ್ನು

ತೆರಗೆ ನಿಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ

ನೀಟಿೀಸನ್ನು , ಅವನಿಗೆ ಜಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆ
ತೆರಗೆಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಫೀಜನ್ನು ಪಾವತ ಮಾಡುವಂತೆ ತಗಾದ್ ಮಾಡಿ, ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಜಾರ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಯಾವ ಅಧಾ ವಷಾಕೆು ಅಥವ್ಯ
ವಷಾಕೆು

ತೆರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಫೀಜುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೊೀ ಆ ಅಧಾ ವಷಾದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ವಷಾದಲಿಿ ತೆರಗೆ

ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೊೀ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟೆ ಮಟಿೆ ಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
179. ಕನಾುಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರರ್ದ ಮೆಂದ್ದ ಮೇಲಮ ನವಿ.-

(1) ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದ

ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವೊಬಬ ಅಧಿಕಾರಯ ಪುನರ
ಕರನಿಧಾರಣೆ, ತೆರಗೆ ಪಾವತಯ ಕೊೀರಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲೆಿ ರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ
ಆದೇಶದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಕನಾಾಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಾ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976
(1976ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ : 10)ರಡಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ

ನಾಾ ಯಾಧಿೀಕರಣದ

ಮುೆಂದ್ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿಿ ಸಬಹುದ್ದ.
(2)

ಯಾರೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ

ಬಯಸಿದು ಲಿಿ ,

ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .

ಆದೇಶ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಾಯ ಯ XIV
ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕೆ ಪತಾ ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ
180. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ
ಹೆಂದಿರುವ ಒೆಂದ್ದ ನಿಧಿ ಇರತಕು ದ್ದು .

ಅದನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತಕು ದ್ದು

ನಾಾ ಸವ್ಯಗಿ
ಮತ್ತಿ ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿ ವಸೂಲಾದ ಅಥವ್ಯ ವಸೂಲಾಗುವಂತಹ ಎಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿ ಬೇರೆ ರೀತಯಲಿಿ
ಸಿವ ೀಕರಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಹಣಕಾಸು ಅಲಿಿ ಗೆ ಜಮಾಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು
ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಎಲಾಿ ಹಣವನ್ನು , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪಾವತಯಾದ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ವಿಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ತೆರಗೆಗಳು, ಜಕಾತಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಕರಗಳು,

ಜುಲಾಮ ನೆಗಳು, ಫೀಜುಗಳು, ದಂಡ್ಗಳು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಯ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸವ ತಿ ನ ಎಲಿ
ಉತಪ ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಭೂಮಗಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತಿ ನಿೆಂದ ಪಾರ ಪ್ಿ ವ್ಯದ ಎಲಾಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ
ಬಡಿಡ ಗಳು, ಲಾರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿೀ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿೆಂದ ದಾನಗಳ ಅಥವ್ಯ ವಗಾಾವಣೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಪಾರ ಪ್ಿ ವ್ಯದ ಎಲಿ ಇತರ ಹಣ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿ ಆಗಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ ವಿನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ
ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ

ಕಾನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ,

ವಿನಿಯೊೀಗಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅೆಂಥ ಲೆಕು ಶೀರ್ಷಾಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರ ತ ಲೆಕು ಶೀರ್ಷಾಕೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತಿ ಬಂಡ್ವ್ಯಳ
ಖಾತೆ ಎೆಂದ್ದ ವಿೆಂಗಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ಗಳ ಎಲಾಿ ಬಾಬುಗಳನ್ನು

ಅೆಂಥ ಕಂದಾಯ

ಖಾತೆ ಅಥವ್ಯ ಬಂಡ್ವ್ಯಳ ಖಾತೆಯಡಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ಸಮುಚಿತವ್ಯಗಿ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
(5)

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಭಾರತೀಯ

ಚಾಟಾರ್ಾ

ಅಕೌೆಂಟ್ೆ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೆಂದ

ಶಫಾರಸುೆ

ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕ ಮಾನದಂಡ್ಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಎರಡು ಬಾರ ನಮೂದಿಸುವ ಲೆಕು
ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯಂತೆ

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಸಲಾದ

ಅೆಂಥ

ರೀತಯಲಿಿ

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡ್ಲಾದ

ಇಡುವ ಸಂಚಯ

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ

ಮತ್ತಿ

ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ.
181. ಪ್ರಲಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರಡಿಯಲಿಿ
ರಚಿಸಲಾದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉದ್ು ೀಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಸುವುದಕಾು ಗಿ ಎಲಾಿ ಅವಶಾ ಕ ಮೊತಿ ಗಳು, ಖಚುಾಗಳು ಮತ್ತಿ
ವೆಚಿ ಗಳ

ಪಾವತಗೆ

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಹಣಕಾಸನ್ನು

ಜಮೆ

ಮಾಡ್ಲಾದ

ಪಾಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಕನಾಾಟಕ ಸಾ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಹಣೆಗಾರಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ
2003 (2003ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 41) ಅಥವ್ಯ ಕಾಲಾನ್ನಸ್ಥರ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ
ಕಾನೂನಿನಲಿಿ

ನಿಯಮಸಲಾದ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ಪಾಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಸಂದಾಯವ್ಯಗಬೇಕಾದ

ಎಲಿ

ಮೊತಿ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಸುವುದ್ದ.
(2) ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆ ನಿಧಿಯ ವಿನಿಯೊೀಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕ, ಆರ್ಥಾಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನಾ
ಪ್ದಧ ತಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಮತ್ತಿ ಸಮಥಾ ಆರ್ಥಾಕ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಪ್ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು
ನಿಯಮಸತಕು ದ್ದು .
182. ನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಸಧಿ.- (1) ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯುವ ಒೆಂದ್ದ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ಇದ್ದ,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 143ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ಉಪ್ಕರ;
(ಬಿ)

ರಾಜಾ

ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಮತ್ತಿ

ಕೆಂದರ

ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅನ್ನದಾನಗಳು

ಯಾವುವ್ಯದರೂ ಇದು ಲಿಿ ; ಮತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಈ ನಿಧಿಯ ಆದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು, ಬಡಿಡ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸವ ರೂಪ್,

-ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ,

(ಎ) ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ ಸಮಗರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ
ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೊೀಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸಲ್ಕ;
(ಬಿ)

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸ್ಥರಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲ್ಕ ಪರ ೀರ್ತೆ ಹಿಸುವುದಕೆು ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಸಂಶೀಧನೆ

ನಡೆಸಲ್ಕ, ಉತೆಿ ೀಜಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ;
(ಸಿ) ನಗರ ಸಾ ಳಿೀಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು ಏಜ್ನಿೆ ಗಳಲಿಿ , ಪ್ರಸಾ ಳ ಏಜ್ನಿೆ ಗಳಲಿಿ ಮತ್ತಿ ರಾಜಾ

ಸಕಾಾರದಲಿಿ

ಸ್ಥಮಥಾ ಾ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ಲ್ಕ
- ಬಳಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(3) ನಗರ ಭೂ ಸ್ಥರಗೆ ನಿದೇಾಶನಾಲಯವು, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಚಿತವ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸುವ ಕಾಯಾಾಲಯವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4) ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಬರುವ ಎಲಾಿ

ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ

ವೆಚಿ ದ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಸಲಾದ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
(5) ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು, ರಾಜಾ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ನಿಯಂತರ ಕರ ಉಸುಿ ವ್ಯರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಒಳಪ್ಟುೆ
ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ನಿಧಿಯ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಕ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕರನಾು ಗಿ ತನು ಒಬಬ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು
ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಇವರು ನಗರ ಸ್ಥರಗೆ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಎಲಾಿ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ನಗರ ಭೂ
ಸ್ಥರಗೆ ನಿದೇಾಶಕರು ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ, ಪೌರಾಡ್ಳಿತದ ನಿದೇಾಶಕರು ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾ
ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು, ರ್ತನ್ನ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ವೆಚಿ ದ ಯಾವುದೇ
ಸಿವ ೀಕೃತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(6) ನಗರ ಭೂ ಸ್ಥರಗೆ ನಿದೇಾಶಕರು ನಿಧಿಯ ನಿವಾಹಣೆಯ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ವಿಧಾನಮಂಡ್ಲದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸಲ್ಕ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕೆು
ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .

ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನಾ

ವರದಿ

ಮತ್ತಿ

ಇದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು

ಸಹ

ವಿಧಾನಮಂಡ್ಲದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸತಕು ದ್ದು .
183. ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ ವೆಚು ಕೆೆ

ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೀಡಿಕೆ.- (1) ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸಕಾಾರವು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ವಹಿಸಿದ ವೆಚಿ ವು ನಗರದ
ನಿವ್ಯಸಿಗಳ ಪ್ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ವಹಿಸಿದಾು ಗಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ವೆಚಿ ಕಾು ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಂತಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಂತಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬ ಬಗೊ
ಸಕಾಾರವು ಈ ಬಗೊ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಒೆಂದ್ದ ತೆಂಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ನಿದೇಾಶನ ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ.
(3) ಸಕಾಾರಕೆು ಮನದಟಾೆ ಗುವಂತೆ ಸದರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ತಪ್ತಪ ದರೆ,
ಸಕಾಾರವು ಅದ್ದ ಹೆಸರಸತಕು ೆಂಥ ವಂತಗೆಯನ್ನು

ನಿೀಡುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದಕು ನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ಅದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
184. ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಸಿದ
ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವ್ಯದ ಎಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆಗಳ, ಸುೆಂಕಗಳ, ಫೀಜುಗಳ ಮತ್ತಿ ಬಾಕಿಗಳ ರ್ದರ ತೆಯ ಮೇಲೆ,(ಎ) ಕಾಮಗಾರಗಳ ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ;
(ಬಿ) ಭೂಮಗಳ ಮತ್ತಿ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಜಾನೆಗಾಗಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಸಕಾಾರಕೆು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಋಣದ ಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಹಿೆಂದ್ ಜಾರಯಲಿಿ ದು

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎತಿ ದ

ಸ್ಥಲವನ್ನು ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ
- ಅಗತಾ ವ್ಯಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಮೊತಿ ವÀನ್ನು

ಡಿಬೆಂಚರ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿ ಅಥವ್ಯ

ಅನಾ ಥಾ ಸ್ಥಲ ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ,(i) ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಎತಿ ತಕು ದು ಲಿ ; ಮತ್ತಿ

(ii) ಸ್ಥಲದ ಮೊಬಲಗು, ಬಡಿಡ ಯ ದರ ಮತ್ತಿ ಹರಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಕವೂ ಸೇರದಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು,
ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲ ಮತ್ತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥವುಗಳು ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದಾಗ,(ಎ) ಪ್ಡೆದ ಸ್ಥಲದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು
ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ

ಅದನ್ನು

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್ಯೊೀ

ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದ್ ಯಾವ

ಅದರ

ಹರತ್ತ

ಬೇರೆ

ಯಾವುದೇ

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ

ವಿನಿಯೊೀಗಿಸತಕು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದ ಹಣದ ಮೊತಿ ದ ಯಾವುದೇ
ಭಾಗವನ್ನು

ಯಾವ

ಕಾಮಗಾರಗಳ

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಿಯೊೀಜಿತರಾದವರನ್ನು

ಹಣವನ್ನು

ಸ್ಥಲ

ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿತಿ ೀ

ಆ

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ

ನೌಕರರಗೆ ಸಂಬಳಗಳ ಅಥವ್ಯ ರ್ತಾ ಗಳ ಸಂದಾಯಕೆು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸತಕು ದು ಲಿ .
185. 184ನೇ ಪಾ ಕರರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾವಧಿ.- 184ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಯಾವುದೇ
ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅರವತ್ತಿ ವಷಾಗಳನ್ನು

ಮೀರತಕು ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ ಹಿೆಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲವನ್ನು

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು
ಮಂಜೂರಾತ ಇದು ಹರತ್ತ ಅೆಂಥ ಹಿೆಂದಿನ ಸ್ಥಲವನ್ನು

ತೀರಸುವ

ಸಕಾಾರದ ಸಪ ಷೆ

ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಲಾಗಿತಿ ೀ ಆ

ಅವಧಿಯ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗಕೆು ಮೀರ ವಿಸಿ ರಸತಕು ದು ಲಿ .
186. ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಿತಿ.- ಇದರಲಿಿ ಇನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಲ ಪ್ಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಬಡಿಡ ಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಇಲಿಿ
ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ಮುೆಂದ್ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ,
ಇನ್ನು ಮುೆಂದ್ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ

ನಿವಾಹಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಮತ್ತಿ ಅನಾ ಥಾ ಸ್ಥಲ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೇ ಮೊತಿ ದ ಬಡಿಡ ಗಾಗಿ

ಮತ್ತಿ ಆ ಮೊತಿ ದ ಮರುಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ ವ್ಯರ್ಷಾಕವ್ಯಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಮೊತಿ ವು ಸಕಾಾರದ ಸಪ ಷೆ
ಮಂಜೂರಾತಯಿದು ಹರತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಧಾರಸಲಾದಂತೆ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಮತ್ತಿ ಭೂಮಗಳ
ತೆರಗೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ ಮೌಲಾ ದ ಶೇಕಡ್ ಹತಿ ರಷೆ ನ್ನು ಮೀರದ ಹಾಗೆ ಸಿೀಮತವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ.- ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಡಿಸಿದ ಎಲಾಿ

187.

ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತ ಪ್ಡೆದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿಿ
ಇರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳಲಿಿ ವಾ ಕಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿರತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವೆ ಹೂಡುವ
ಹಕುು , ಅೆಂಥ ಕೆಲವು ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು ಹಿೆಂದಿನ ದಿನಾೆಂಕದಲಿಿ ದು ವು ಎೆಂಬ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಇತರರಗೆ ಯಾವುದೇ
ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡ್ದ್ಯೇ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವವರಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
188. ಜಂಟ್ಟ ಸಿವ ೀಕತುರ ಜಿೀವಂತ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸಂದಾಯ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಹರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಡಿಬೆಂಚರ ಅಥವ್ಯ ರ್ದರ ತೆಯನ್ನು

ಇಬಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಲಿಿ , ಮತ್ತಿ ಅವರಲಿಿ ಒಬಬ ನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅವರಲಿಿ ಯಾರೇ ಮರಣ ಹೆಂದಿದಲಿಿ
ಡಿಬೆಂಚರ

ಅಥವ್ಯ

ರ್ದರ ತೆಯನ್ನು

ಅೆಂಥ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳ

ಜಿೀವಂತ

ವ್ಯರಸುದಾರನಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ಜಿೀವಂತ

ವ್ಯರಸುದಾರರಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ ಅೆಂಥ ಜಿೀವಂತ ವ್ಯರುಸುದಾರನ ಅಥವ್ಯ ಜಿೀವಂತ
ವ್ಯರಸುದಾರರ

ವಿರುದಧ

ಮೃತ

ವಾ ಕಿಿ ಯ

ಪ್ರ ತನಿಧಿಯು

ಮಾಡುವ

ಯಾವುದೇ

ಕೆಿ ೀಮಗೆ

ಬಾಧಕವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
189. ಬ್ಡಿಿ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಲಾಭಾೆಂಶಕೆೆ

ಜಂಟ್ಟಧಾರಕನ್ಸೆಂದ ಸಿವ ೀಕೃತಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ಹರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಡಿಬೆಂಚರ ಅಥವ್ಯ ರ್ದರ ತೆಗೆ ಇಬಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳು ಜಂಟಿಧಾರಕರಾಗಿದಾು ಗ,
ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಲಿಿ ಇತರ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಟಿೆ ದು ಹರತ್ತ, ಅೆಂಥ
ವಾ ಕಿಿ ಗಳಲಿಿ

ಯಾರೇ ಒಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ ಅಥವ್ಯ ರ್ದರ ತೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಲಾಭಾೆಂಶಕೆು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯದ ಸಿವ ೀಕೃತಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
190.

ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು

ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಲು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ಈ

ಅಧಾಾ ಯದಲಿಿ

ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದರ ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು
ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ (“ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲ, 20----” ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ)

ಹಸ ಸ್ಥಲಕಾು ಗಿ ಟ್ಟೆಂಡ್ರಗಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಡಿಬೆಂಚರ ಧಾರಕರನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಸ್ಥಲದ ಹಂಗಾಮ ಪಾವತ ಪ್ತರ ಕೆು ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಆಹಾವ ನಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದರ ಹಂಗಾಮ ಪಾವತ ಪ್ತರ ದ ನಮೂನೆ
ಮತ್ತಿ ಯಾವ ದರಗಳಲಿಿ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲಕೆು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದೀ ಆ ದರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತ
ನಿೀಡುವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೊೀದನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು
ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು

ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ

ಯಾವ ದಿನಾೆಂಕದಳಗೆ ಅನಾ ಥಾ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ತೀರಾ ಕೊನೆಯ

ದಿನಾೆಂಕವನ್ನು ಮೀರ ಸಕಾಾರದ ಮಂಜುರಾತಯಿಲಿ ದ್ ವಿಸಿ ರಸತಕು ದು ಲಿ .
(4) ಪಾಲಿಕೆಯು, 204ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿದ
ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಗಮನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು 203ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ರೀತಯಲಿಿ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ಮರುಸಂದಾಯಕೆು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
191. ಬ್ಡಿಿ ಯ ಸಂದಾಯಕೆೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಗಳ ಮರುಸಂದಾಯಕೆೆ , ಇತರ ಸಂದಾಯಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚುು
ಆದಯ ತೆ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು.- ಸ್ಥಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಲಗಳ ಮರುಸಂದಾಯಕಾು ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು
ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಎಲಿ ಸಂದಾಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಇತರ ಸಂದಾಯಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ
ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
192.

ಸಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು .- (1) ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನಂತರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದ
ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು
ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆಯ

ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಜಫಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯ ನಂತರ, ಜಫಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಬಗೊ

ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಈ ಬಗೊ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್

ಅಧಿಕಾರಯ ಹರತ್ತ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ವಾ ವಹರಸತಕು ದು ಲಿ , ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯನ್ನು
ಮಾಡ್ದ್ ಇದಿು ದು ರೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೌಕರನ್ನ

ಮಾಡ್ಬಹುದಾಗಿದು ಎಲಾಿ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಯು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಎಲಾಿ

ಬಡಿಡ ಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ತರುವ್ಯಯದ ವಾ ವಹರಣೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಉೆಂಟಾದ ಎಲಾಿ

ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಜಫಿ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ

ತೀರಸಲ್ಕ ನಿಧಿಯ ಉತಪ ತಿ ಗಳನ್ನು

ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯು, ಯಾವ ಋಣಕಾು ಗಿ ಜಫಿ

ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ್

ಕಾನೂನಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಋಣಭಾರ ಹರಸಲಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದೇ ಋಣವನ್ನು

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಬಾಧಕವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಹಿೆಂದಿನ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಸುವುದಕೆು ಉತಪ ತಿ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್
ನಿಧಿಯ ಉತಪ ತಿ ಗಳಿೆಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
193. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಆಯವಯ ಯವನ್ನು
ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು

ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ಒೆಂದ್ದ ನಿದಿಾಷೆ ವಲಯದಳಗೆ ಈ

ಸಮಥಾವ್ಯಗಿ ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಯೊೀಜನೆಗಳನ್ನು

ಕಾಯಾಗತಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರೆ ವೆಚಿ ಗಳ ಆಯವಾ ಯ
ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರ ತ ವಲಯ ಸಮತಯು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಸಮತಯು ವ್ಯಡ್ಾ ಸಮತಯೊೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಶಫಾರಸುೆ ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಗಣಿಸದ ಹರತ್ತ ಮೇಯರಗೆ ಆಯವಾ ಯ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ .
(3) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು ಅೆಂಥ ಅವಶಾ ವಿರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನ್ನು

ಸಂಘಟಿಸಿ

ಪಾರ ಮುಖಾ ತೆಯನ್ನು ನಿೀಡಿ, ವಲಯ ಸಮತಗೆ ಅದರ ಶಫಾರಸುೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ವಲಯ ಸಮತಯ ಆಯವಾ ಯ ಅೆಂದಾಜಿನ ನಮೂನೆ ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯ ಸಲಿಿ ಸುವಿಕೆಯು

ನಿಯಮಸಲಾದಂತರತಕು ದ್ದು .
(5) ಮೇಯರನ್ನ ಎಲಿ ವಲಯ ಸಮತಗಳ ಆಯವಾ ಯ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಮುಖಾ ಆಯವಾ ಯ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ.

(6) ಆಯವಾ ಯದ ಅೆಂದಾಜು ಈ ಮುೆಂದಿನದನ್ನು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದ.
(ಎ) ಹಿೆಂದಿನ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾಗಳ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾವತಗಳು ಹಾಗೂ ಮುೆಂಬರುವ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ
ನಿರೀಕಿಿ ತ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾವತಗಳು;
(ಬಿ) ಸಂಕಲಿತ ಮಧಾ ಮ ಅವಧಿ ಆರ್ಥಾಕ ಯೊೀಜನೆ;
(ಸಿ) ತಕ್ಷಣದ ಮುೆಂದ್ದವರೆದ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ತೆರಗೆಗಳು, ಮೇಲೆಿ ರಗೆ,
ಉಪ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಶುಲು ಗಳ ದರಗಳಿರತಕು ದ್ದು ; ಮತ್ತಿ
(ಡಿ) ಪ್ರ ತ ವಲಯ ಸಮತಗೆ ಏರಸಲಾದ ಸ್ಥಲ ಹಣದ ಮೊತಿ , ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹಣದ ಮೊತಿ ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಮೊತಿ ಗಳ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ.
(7) ಆಯವಾ ಯವನ್ನು

ನಿಯಮಸಲಾದ ಅೆಂಥ ಮಾದರ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಒದಗಿಸಲಾದ

ಅೆಂಥ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ, ಪ್ರ ಸುಿ ತಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
194. ತೆರಿಗೆ, ಹರ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಯು ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾುನ್ನಸ್ಥರ
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಸಮಿತಿಯು ಬ್ಜೆಟ್ ಅೆಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ತಯಾರಿಸುವುದು.-(1) ತೆರಗೆ,

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೀಲ್ಕಗಳ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಜನವರ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಾೆಂಕದಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ನಂತರ,

ಆದಷ್ಟೆ

ಬೇಗನೆ

ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರ

ಇತರ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಅೆಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ಸಮತಗಳ

ಮತ್ತಿ

ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವನೆಗಳು

ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವನೆಗಳನ್ನು

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,

ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ತರುವ್ಯಯ, ಮತ್ತಿ ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಅಗತಾ ವಿರುವ ವಿವರವ್ಯದ
ಮಾಹಿತ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರೆಂದ ಪ್ಡೆದ ತರುವ್ಯಯ ಮತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಎಲಾಿ

ಅಗತಾ ತೆಗಳನ್ನು

ಭಾವಿಸತಕು ೆಂಥ ಅದರಲಿಿ

ಗಮನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು ಈ ಎಲಿ ವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಮಾಡುವ ಮಾಪಾಾಡುಗಳು ಮತ್ತಿ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ಮುೆಂಬರುವ ವಷಾಕಾು ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ದ ಬಜ್ಟ್ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಬಜ್ಟ್ ಅೆಂದಾಜಿನಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು,- (ಎ) ಸ್ಥಲಗಳ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಸಲಿನ ಯಾವ
ಕಂತ್ತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಬಡಿಡ ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಣೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಅಸಲಿನ ಎಲಿ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ
ಬಡಿಡ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ;
(ಬಿ) ವಂತಗೆಗಳ, ಫೀಜುಗಳ ಬಾಬುಿ , ಯಾವುದೇ ಮೊಬಲಗನ್ನು
ಸಂದಾಯಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕಾಾರಕೆು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಮೊಬಲಗುಗಳ

ಸಂದಾಯಕೆು ಏಪಾಾಡು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(ಸಿ)

ಜನರಲ

ಅಕೌೆಂಟ್-ರೆವಿನೂಾ ದಲಿಿ

ವಷಾದ

ಕೊನೆಯಲಿಿ

ಒೆಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟೆ ನಗದ್ದ ಶಲು ನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಮುಖಾ
ಅೆಂದಾಜನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯಿೆಂದ ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯಾದಂಥ ಬಜ್ಟ್

ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಫೆಬರ ವರ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನಕೆು ಮೀರದಂತೆ ಅದರ ಮುದಿರ ತ

ಪ್ರ ತಯನ್ನು ಪ್ರ ತಯೊಬಬ ಕೌನಿೆ ಲರನಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
195. ಆಯವಯ ಯದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಮಾಪುಡಿಸಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.-

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಕಾಲದಿೆಂದ ಕಾಲಕೆು , ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಲಾದ ನಿದಿಾಷೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲಿಿ ,(ಎ)

ಯಾವುದೇ

ಶೀರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲಿಿ

ಆಯವಾ ಯದ

ಯಾವುದೇ

ಅನ್ನದಾನದ

ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ಸಬಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಸದರ ವಷಾದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಥವ್ಯ ಅನಿರೀಕಿಿ ತ ಅಗತಾ ತೆಗಳು ಉದಭ ವಿಸಿದಲಿಿ ಎದ್ದರಸುವ
ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಹೆಚುಿ ವರ ಆಯವಾ ಯ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ;
(ಸಿ) ಯಾವುದೇ ಆಯವಾ ಯ ಅನ್ನದಾನ ಹಣವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯವಾ ಯ ಅನ್ನದಾನ
ಹಣದ ಒೆಂದ್ದ ಶೀರ್ಷಾಕೆಯ ಅಡಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶೀರ್ಷಾಕೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದ್ದ.
(ಡಿ) ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯ ಆಯವಾ ಯ ಅನ್ನದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
196. ವಷುದ ಪ್ರಾ ರಂಭಕೆೆ ಮೆಂರ್ಚ ಬ್ಜೆಟನ್ನು

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು

ಬಜ್ಟ್ ಅೆಂದಾಜು ಯಾವ ವಷಾಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಯೊೀ ಆ ವಷಾದ ಪಾರ ರಂರ್ಕೆು ಕನಿಷಠ ಮೂರು ವ್ಯರಗಳಿಗೆ
ಮುೆಂಚ್ ಅದನ್ನು ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ತಯನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು
ಒಪ್ತಪ ಸತಕು ದ್ದು .

ಸಕಾಾರವು

(2)

ಬಜ್ಟನ್ನು

ಸಮಗರ ವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾೆಂಥ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ ,ಆದಾಗೂಾ ಬಜ್ಟನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ತೆಂಗಳೊಳಗೆ ಸಕಾಾರವು ಅದರ ಬಗೊ
ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಳಿಸದಿದು ರೆ, ಆ ಬಜ್ಟ್ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಮುೆಂಜೂರಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
197.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಪೂರಕ ಬ್ಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬ್ಹುದು.- ತೆರಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೀಲ್ಕಗಳ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ತೆರಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಶಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಆ ವಷಾದಲಿಿ ಉದಭ ವಿಸುವ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂಗಾಣದ ಅಗತಾ ತೆಗಳನ್ನು
ಅೆಂದಾಜನ್ನು

ಈಡೇರಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಪೂರಕ ಬಜ್ಟ್

ಅೆಂಗಿೀಕರಸಬಹುದ್ದ. ಆದಾಗೂಾ , ವಷಾದ ಕೊನೆಯಲಿಿ

ಜನರಲ ಅಕೌೆಂಟ್-ರೆವಿನೂಾ ದಲಿಿ

ಅೆಂದಾಜು ನಗದ್ದ ಶಲು ನ್ನು ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಬಜ್ಟನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಕಾಾರವು ಅೆಂಗಿೀಕರಸದಿದು ೆಂಥ ಯಾವುದೇ
ಬಾಬನ್ನು ಪೂರಕ ಬಜ್ಟಿೆ ನಲಿಿ ಸೇರಸತಕು ದು ಲಿ .
198. ಅವಶಯ ವಾದಾಗಲೆಲಾಿ
ವೆಚು ವನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿಿ

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು

ಮರುಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಡವುದು.- (1) ಯಾವುದೇ ವಷಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ

ತೆರಗೆ,

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರ ತೆರಗೆ ಮತ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಸಮತಯ

ಮನವಿಯ

ಮೇಲೆ

195ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ಬಜ್ಟ್

ಅನ್ನದಾನಗಳಲಿಿ

ಯಾವುದೇ

ಕಡಿತಮಾಡ್ಬಹುದಾಗಿದು ರೂ ಸದರ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಆದಾಯವು ಸದರ ವಷಾದ
ಬಜ್ಟ್ ಅೆಂದಾಜಿನಲಿಿ ಮಂಜೂರಾದ ವೆಚಿ ವನ್ನು

ರ್ರಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಜನರಲ ಅಕೌೆಂಟ್-ರೆವಿನೂಾ ದಲಿಿ ಒೆಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಂತೆ ನಗದ್ದ ಶಲು ನ್ನು

ವಷಾದ ಕೊನೆಯಲಿಿ ಬಿಡ್ಲ್ಕ ಸ್ಥಕರ್ಷೆ ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ ಅಗತಾ ತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕಿ ಗಮನ ನಿೀಡಿ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಮಟಿೆ ಗೆ
ವಷಾದ ಮಂಜೂರಾದ ವೆಚಿ ವನ್ನು

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂರಕ ತೆರಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಷಾದ

ಕೊನೆಯಲಿಿ ಜನರಲ ಅಕೌೆಂಟ್-ರೆವಿನೂಾ ದಲಿಿ ಅೆಂದಾಜು ನಗದ್ದ ಶಲ್ಕು

ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅವಶಾ ವ್ಯಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ ಆ ಎರಡೂ
ವಿಹಿತ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಯಾವುದೇ ವಷಾದಲಿಿ

ಪೂರಕ ತೆರಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಸಿದಾಗಲೆಲಾಿ

Xನೇ

ಅಧಾಾ ಯದಲಿಿ ಹೇಳಿರುವ ಷರತ್ತಿ ಗಳು, ಮತಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಬಾೆಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಗೆ ಅಥವ್ಯ
ಸುೆಂಕವನ್ನು

ಯಾವ ದರದಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ ದ್ಯೊೀ ಆ ದರವನ್ನು

ಆ ವಷಾದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಸುವ

ಮೂಲಕ ಅದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
199.

ಮರ್ಯ ಮಾವಧಿ ವಿತತ ಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು

ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ಮೇಯರನ್ನ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರ ಸಮಾಲೀಚನೆಯೊೆಂದಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಅಪ್ೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತ ಹಾಗೂ ವಲಯ
ಸಮತಗಳು

ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ

ನಿಯಮಸಲಾದ

ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಮಧಾ ಮಾವಧಿ

ವಿತ್ರು ಯ

ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಧಾ ಮಾವಧಿ ವಿತ್ರು ಯ ಯೊೀಜನೆಯು ಮೂರು
ವಷಾಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾವತಗಳ ಮುೆಂದಿನ ಅೆಂದಾಜುಗಳು, ಹಿೆಂದಿನ ಆಯವಾ ಯ ಅೆಂದಾಜುಗಳ
ಗುರಗಳ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯ ಎದ್ದರು ಸ್ಥಮಥಾ ಾದ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಹೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕು ದ್ದು
200.

ಸಮಗಾ ಋರ್ ಮಿತಿ ನ್ಸೀತಿ.-(1) ಅಲಾಪ ವಧಿ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡು ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಎತಿ ಬೇಕಾದ

ಸ್ಥಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಮಥಾ ಾದ ಕುರತಂತೆ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಮಾನಾ

ಎತ್ತಿ ವಲಿಿ ಮಾಡಿಸಿದ

ತತವ ಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಗರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು

ರಚಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಸಮಗರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಯ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಅನ್ನಮತಸಿದ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲ ಅಥವ್ಯ ಎರವಲನ್ನು

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಲ ಅಥವ್ಯ ಎರವಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ.
201.

ಕಡ್ಡಿ ಯ ಅನ್ನಸರಣೆ.-(1) ಮಧಾ ಮಾವಧಿ ವಿತ್ರು ಯ ಯೊೀಜನೆ, ಸಮಗರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತ ಮತ್ತಿ

ಸಕಾಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಹರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲಿಿ

ಅೆಂದಾಜು ತಯಾರಸಿರತಕು ದ್ದು .

ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನದಾನ

(2) ಕೌನಿು ಲ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದ ಅನ್ನದಾನ ಅೆಂದಾಜು, ಮಧಾ ೆಂತರ ಕಾಲಾವದಿ ಹಣಕಾಸು ಯೊೀಜನೆ
ಮತ್ತಿ ಸಮಗರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯಲಿಿ ಇಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಸದಾಗಿ
ಅನ್ನದಾನ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಸಕಾಾರವು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಅಹವ್ಯಲ್ಕ ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು

ನಿೀಡ್ದ್ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ

ನಿದೇಾಶನವನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
202. ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ.- (1) ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಎಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮರುಪಾವತಗಾಗಿ ಈ
ಅಧಾಾ ಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಎತಿ ಲಾದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸ್ಥಲದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸತಕು ದ್ದು

ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಯೊೆಂದನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಪ್ಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಗಾಗಿ

ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಮೊತಿ ವನ್ನು ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರ ತ ವಷಾವೂ ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಋಣ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಯು ಕೆರ ಡಿಟ್ ನಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಇರುವ
ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಅೆಂಥ ಮೊತಿ ದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲದ ಮರುಪಾವತಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಿ ಸೇರದಂತೆ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದು ಲಿಿ , ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಮೇಯರ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಥ ನಿಧಿಯ್ಕಡೆಗೆ ಮತಿ ಷ್ಟೆ

ಪಾವತಯನ್ನು ಮುೆಂದ್ದವರೆಸತಕು ದ್ದು .
203. ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಜಮೆಯಲಿಿ ಮೊತು ದ ಹೂಡಿಕೆ.- (1) ಸಕಾಾರವು ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಉದಾ ಮಕೆು ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ಹೂಡಿಕೆ ನಿೀತಯ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ, ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಸಿದ
ಎಲಾಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಪಾಲಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಎಲಾಿ
ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ

ಬೇಗನೇ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಆ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಗಳಲಿಿ

ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ವಿವಚನೆಯಲಿಿ ಒಟಾೆ ಗಿ ಸೌಲರ್ಾ ನಿಧಿಯಲಿಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ. ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅೆಂಥ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲಿಿ
ಇರುವ ರ್ದರ ತೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವುದ್ದ ಅಗತಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದು ಲ್ಿ .
(4) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಮಾಡ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮಾಪಾಾಡಾಗಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದ್ದ.
204.

ಋರ್ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ.- ಪಾಲಿಕೆಯ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು , ಅೆಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು
ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲವನ್ನು
ಸ್ಥಲವನ್ನು

ಯಾವ ಸ್ಥಲಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಲದ ಭಾಗಕಾು ಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿತಿ ೀ

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಲದ ಭಾಗವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ತೀರಸುವುದಕಾು ಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ತೀರಸುವವರೆಗೆ, ಅದನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ ಇತರ

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಸತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದಲಿಿ
ಸೇರಸಿದ ಮೂಲ ಸ್ಥಲಗಳ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಪ್ರ ಮಾಣಾನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಬಹುದಾದ ಮೂಲ ಸ್ಥಲಗಳ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗಳ
ಅೆಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಾಗೆ ಸೃಜಿಸಿದ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಾಯಿಸತಕು ದ್ದು .
205. ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ವಾಷಿುಕ ವಿವರಣಾಪತಾ .- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಪ್ರ ತ ವಷಾದ ಕೊನೆಯಲಿಿ ,(ಎ) ವಷಾದಲಿಿ ಹೂಡಿದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ;
(ಬಿ) ವಿವರಣಾ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿನಾೆಂಕವನ್ನು ;
(ಸಿ) ಆಗ ಅವರಲಿಿ ದು ರ್ದರ ರ್ತ ಪ್ತರ ಗಳ ಒಟುೆ ಮೊಬಲಗನ್ನು ; ಮತ್ತಿ
(ಡಿ) ವಿವರಣಾ ಪ್ತರ ದ ದಿನಾೆಂಕದ ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಲಗಳ ತೀರಕೆಗಾಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಿದ ಒಟುೆ ಮೊಬಲಗನ್ನು
- ತೀರಸುವ ವಿವರಣಾಪ್ತರ ವನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆಾ ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಅೆಂಥ ವಿವರಣಾ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುೆಂದ್ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು .
206. ಸಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹರ್ದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು .- (1) ಈ
ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನಂತರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆದ
ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು
ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆಯ

ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಜಫಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.

(2) ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯ ನಂತರ, ಜಫಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಬಗೊ

ಸಕಾಾರದಿೆಂದ ಈ ಬಗೊ

ನೇಮಕಗೊೆಂಡ್

ಅಧಿಕಾರಯ ಹರತ್ತ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ವಾ ವಹರಸತಕು ದು ಲಿ , ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯನ್ನು
ಮಾಡ್ದ್ ಇದಿು ದು ರೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೌಕರನ್ನ

ಮಾಡ್ಬಹುದಾಗಿದು ಎಲಾಿ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಯು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಎಲಾಿ

ಬಡಿಡ ಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ತರುವ್ಯಯದ ವಾ ವಹರಣೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಉೆಂಟಾದ ಎಲಾಿ

ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಜಫಿ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ

ತೀರಸಲ್ಕ ನಿಧಿಯ ಉತಪ ತಿ ಗಳನ್ನು

ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯು, ಯಾವ ಋಣಕಾು ಗಿ ಜಫಿ

ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ್

ಕಾನೂನಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಋಣಭಾರ ಹರಸಲಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದೇ ಋಣವನ್ನು

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಬಾಧಕವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಹಿೆಂದಿನ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಾರಕೆು
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಸುವುದಕೆು ಉತಪ ತಿ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್
ನಿಧಿಯ ಉತಪ ತಿ ಗಳಿೆಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
207. ಮಖಯ ಹರ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.ಮಾಗಾದಶಾನ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖಾ
ಮೇಯರ್ ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ

(1) ಪಾಲಿಕೆ ಎಲಾಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಲಿಿ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅೆಂಥ ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು

ಅವನ್ನ

ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ಮುಖಾ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಯು ಸಕಾಾರವು ನಿದಿಾಷೆ

ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಜ್ಾ ಮತ್ತಿ

ಪ್ದನಾಮವುಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
208. ವಾಷಿುಕ ಹರ್ಕಾಸು ತ:ಖ್ತು .- (1) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಹಿೆಂದಿನ ವಷಾಕಾು ಗಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ದ ಖಾತೆ, ನಗದ್ದ ಹರವು ತ:ಖ್ಯಿ ಹಾಗೂ ಸಿವ ೀಕೃತಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪಾವತಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಒೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಹಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವಷಾ ಮುಕಾಿ ಯಗೊಳುು ವ ಎರಡು
ತೆಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಗಮನಾಹಾ ಲೆಕು ವಿವರ ನಿೀತಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡ್ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳನ್ನು
ಉಪ್ಯುಕಿ ವ್ಯಗಬಹುದಾದ
ವಿವರಗಳುಳು

ಅೆಂಥ

ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ತಖ್ಯಿ ಗಳನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ಮಾಹಿತಯುಳು

ಸಪ ಷೆ ವ್ಯಗಿ ಅರ್ಥಾಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ
ಸ್ಥದಿಲಾವ ರು

ಹಣೆಗಾರಕೆಗಳ

ಹಿೆಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಷಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿಿ ರುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಪ್ಟಿೆ ಯನ್ನು

ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಹಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಮತ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಪ್ಟಿೆ ಯ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಮತ್ತಿ
ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಪ್ರ ತಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವ ವಿಧಾನವು ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕು ದ್ದು .
209. ಲೆಕೆ ಪತಾ ಗಳು ಮತ್ತು

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲಾಿ

ಜಮಾ ಮತ್ತಿ ಖಚಿಾನ

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ನಮೂನೆಯಲಿಿ ಇಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2)

ಸಕಾಾರವು,

ಅದರ

ಅಧಿಕಾರಗಳ

ಪೈಕಿ

ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕನನಾು ಗಿ ನೇಮಸತಕು ದ್ದು . ಅವರು ರಾಜಾ
ನಿಯಂತರ ಣಕೆು

ಒಳಪ್ಟುೆ

ಒಬಬ

ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಮುಖಾ

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ನಿಯಂತರ ಕರ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ಪ್ರಶೀಧನೆ ನಡೆಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಈ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ,

ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಮಾ ಮತ್ತಿ ಖಚಿಾನ ಲೆಕು ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಲ್ಕ
ಅವರಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಯಾವುದೇ

ಜಮೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಖಚಿಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅವರು

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅವರಗೆ ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸಿವ ೀಕೃತ ಮತ್ತಿ ವೆಚಿ ಗಳ ಎಲಾಿ ವಾ ವಹರಣೆಗಳ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನೆಯು ಭಾರತದ ನಿಯಂತರ ಕರು ಮತ್ತಿ ಮಹಾ
ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕರ ರ್ತೆಂತರ ಕ ಮಾಗಾದಶಾನ ಮತ್ತಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಆತನ್ನ ವ್ಯರ್ಷಾಕ
ರ್ತೆಂತರ ಕ ಪ್ರಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ವಿಧಾನಮಂಡ್ಲದ ಉರ್ಯ ಸದನಗಳ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುವುದಕಾು ಗಿ
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕೆು ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ರಾಜಾ

ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನೆ ಮತ್ತಿ

ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯ ನಿಯಂತರ ಕರು, ಎಲಾಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊರ ೀಢಿೀಕೃತ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು
ಸದನಗಳ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕೆು ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು .

ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ರಾಜಾ ವಿಧಾನಮಂಡ್ಲದ ಉರ್ಯ

(5) ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾ

ಲೆಕು ಪ್ರಶೀಧಕರು, ವೆಚಿ ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ

ವಸೂಲಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕು ಪ್ತರ ಗಳಲಿಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ
ಸಪ ಷೆ ಅನೌಚಿತಾ ಅಥವ್ಯ ಅಕರ ಮತೆಯನ್ನು

ನಿಯಮಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(6) ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿ ರ್ತಾ ಗಳನ್ನು ಅವರಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ

ಅವರು ಸಕಾಾರದ ಯಾವ ಸೇವ್ಯ ವಿಭಾಗಕೆು

ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಹಕುು ಳು ವರಾಗಿರತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಸೇರದಾು ರೀ ಆ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತಿ

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ

ವಿಶೇಷ್ಟಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ

ಅವರು

ಮತ್ತಿ ಅವರು ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಅೆಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ ವಿನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದಂಥ ರಜ್ ರ್ತೆಾ ಗಳು, ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಮತ್ತಿ ರ್ವಿಷಾ ನಿಧಿ ಬಾಬಿಗೆ ಅೆಂಥ
ವಂತಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ - XV
ಬೀದಿಗಳು
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ

210.

ಬೀದಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಅವುಗಳಿಗೆ

ಲಗತಾು ದುವುಗಳು

ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ

ನ್ಸಹಿತವಾಗುವುದು.- (1) ಈ ಮೊಂದಿನವುಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕಾ ದುು ,(ಎ) ಸಕಾಾರದ ನಿಯಂತರ ಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯಿು ರಸಲಾದ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನ ಎಲಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳು,
ಅವುಗಳ ನೆಲೆಗಟಿೆ ನ ಪಾದಚಾರ ಮಾಗಾಗಳು, ಕಲ್ಕಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಗಳಿಗೆ
ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಿ ಕಾಮಗಾರ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳು, ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಸುಿ ಗಳು;
(ಬಿ) ಸ್ಥವಾಜನಿಕವ್ಯದದ್ು ೀ ಆಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿಯದ್ು ೀ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ಪ್ಕು ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಖಚಿಾನಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ನಿಮಾಸಿದ ಎಲಿ

ಒಳಚರಂಡಿಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಗಳು, ಸುರಂಗಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಡಿಗಾಲ್ಕವೆಗಳು, ಮತ್ತಿ
(ಸ)

ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗರ್ತಿ ಗಿರುವ ಎಲಿ

ವಸುಿ ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ಕಾಮಗಾರಗಳು, ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳು, ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳ ಪ್ಕು ದಲಿಿ

ಬಳೆಯುತಿ ರುವ ಖಾಸಗಿ

ಸವ ರ್ತಿ ಗಿರದ ಎಲಿ ಮರಗಳು.
(2) ಸಕಾಾರವು, ಪಾಲಿಕೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ
ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರ, ಸುರಂಗ, ಅಡಿಗಾಲ್ಕವೆ ಅಥವ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣದಿೆಂದ ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(3) ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯದ ಎಲಾಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದ ವಲಯ

ಆಯುಕಿ ನ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ಇರತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಹರಡಿಸಿದ

ಅೆಂಥ

ಆತನ್ನ ಈ ಕುರತ್ತ ಮಾಡ್ಲಾದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ನಿದೇಾಶನಗಳ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ನಿವಾಹಿಸತಕು ದ್ದು ,

ನಿಯಂತರ ಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಹತೀಟಿಯಲಿಿ ಡ್ತಕು ದ್ದು .
211. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ವಲಯ ಆಯುಕು ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ವಲಯ
ಆಯುಕಿ ನ್ನ ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರುವ ಎಲಾಿ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ,

ಬಿೀದಿಗಳನ್ನು
ಆತನ್ನ

ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ಪಾದಚಾರಗಳ

ಸಮತಟುೆ
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ

ಮಾಡುವಂತೆ
ಅೆಂಥ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದೇ

ದ್ದರಸಿಾ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ

ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ವಿಸಿ ರಸಲೂಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಸುಧಾರಸಬಹುದ್ದ.
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದಲಿಿ ನಿಹಿತಗೊೆಂಡ್ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ರಸ್ಥಿ ಯನ್ನು ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚಿ ಬಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ಕ, ಅೆಂಥ ಮುಚುಿ ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ನ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು
ಅವಕಾಶವನ್ನು

ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಅೆಂಥ

ಮುಚಿಿ ವಿಕೆಯಿೆಂದ

ನಿೀಡಿ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲಿಿ

ಬಾಧಿತರಾಗಹುದಾದ

ನಿಧಿಾಷೆ

ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ

ಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಯುಕಿ

ನೀಟಿಸ್ನ್ನು

ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರ ನೀಟಿಸಿನ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ 30 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಾಿ
ಅೆಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸತಕು ದ್ದು .

212. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಮಖಯ
ಆಯುಕಿ ನಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು .- (1) ವಲಯ

ಅಗತಾ ವ್ಯಗಬಹುದಾದ ನಿದೇಾಶನಗಳನ್ನು

ಹರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ವಲಯಗಳ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ
ತೀಮಾಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
213. ಹೊಸ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ.-

(1)ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮತಯೊೆಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ,(ಎ) ಹಸ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಾ ಸಗಳಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ರಚಿಸಬಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಒಳದಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ;
(ಸಿ) ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನ್ನು ತರುಗಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ದಿಕುು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದ್ದ;
(ಡಿ)

ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಅಗಲಿೀಕರಸಬಹುದ್ದ,

ಮುಕಿ ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ,

ವಿಸಿ ರಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಸುಧಾರಸಬಹುದ್ದ; ಮತ್ತಿ
(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಿ ರುವ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಗಳ ಸಿಾ ತ ಅಥವ್ಯ ದಿಕು ನ್ನು ,
ಅಕು ಪ್ಕು ದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಕಟುೆ ವುದಕಾು ಗಿ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವನೆ ಸಿವ ೀಕರಸಿದಾು ಗೂಾ , ರೂಪ್ತಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ
ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ದ.
(2)

ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದರ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಲಿಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸಹರಸತಕು ದ್ದು .
(3)

ಯಾವುದೇ

ಅೊಂಥ

ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಸಾವ ಧಿೀನ

ಪಡಿಸಕೊೊಂಡಿರುವ

ಅಥವಾ

ಅದರಿೊಂದ

ಹಾನಿಯುೊಂಟಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜ್ಮಿೀನ್ನ ಅಥವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿೀಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಬೀಗದಾರರಿಗೆ
ಯುಕು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(4) ಅೊಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾರಿಸುವಲಿಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ನಿಮಾಾಣ್ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಯಿೊಂದ
ಮಾಲಿೀಕರಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಭೀಗದಾರರಿಗೆ

ಬರುವ

ಯಾವುದೇ

ಪರ ಯೀಜ್ನಕಾಾ ಗಿ

ರ್ತು ಯ ಯನ್ನು

ಸಂದಾಯಮಾಡತಕಾ ದು.
214. ಹೊಸ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಕನ್ಸಷಠ

ಅಗಲ.- ಸಂಚಾರ ದಟೆ ಣೆಯು ಅಲಿಿ ಉೆಂಟಾಗುವ

ಸವ ರೂಪ್ದ ಮತ್ತಿ ಅವು ಒೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಎರಡೂ ಕೊನೆಯಲಿಿ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿೀದಿಗಳ, ಅವುಗಳು ಇರುವ ಸಾ ಳಗಳ
ಮತ್ತಿ ಇತರ ಇದೇ ರೀತಯ ಪ್ರಗಣನೆಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳ
ಕನಿಷಠ ಅಗಲವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
215. ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಬ್ಳಕೆಯನ್ನು
ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ ಅಪಾಯ, ಅಡ್ಚಣೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲವನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಶಾೆಂತತೆಯನ್ನು

ನ್ಸಷೇಧಿಸುವ

ತಡೆಗಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ಭಾಗದಲಿಿ ವ್ಯಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಕನಾಾಟಕ ಪೀಲಿಸು ಅಧಿನಿಯಮ, 1963ರ ಪ್ರ ಕರಣ 69ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ

ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತರ ಸಲ್ಕ ಪೀಲಿಸರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಕೊೀರತಕು ದ್ದು .
216. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸವೇಶನಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.-

ಭೂಮಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಭೂಮಯ

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು

ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವಾಗ ಬೀದಿಯನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು

ರಚಿಸಲು

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅೆಂಥ

ನಿವೇಶನಗಳಗಿ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡ್ರೆ,

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುತಿ ಗೆಗೆ ಕೊಟೆ ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ
ಖಾಸಗಿ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ರಬಹುದಾದಂಥ ನಿವೇಶನ ಅಥವ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ
ನಿವೇಶನಕೆು

ಹರತ್ತ, ಅವನ್ನ

ಅಥವ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಾವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸುವ ಮತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ

ಖಾಸಗಿ ಬಿೀದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾ ಕಲಿಪ ಸುವ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ರಸ್ಥಿ ಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ರಸ್ಥಿ ಗಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ರಚಿಸತಕು ದ್ದು .
217. ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ.- (1) ಹಸ ಖಾಸಗಿ ರಸ್ಥಿ ಯನ್ನು
ರಚಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶವಿರುವ ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಲಿಖಿತ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ

ಯೊೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಈ ಮುೆಂದಿನ

ವಿವರಗಳನ್ನು ತೀರಸುವ ವಿಭಾಗಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಸಲಿಿ ಸುವುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ ,-

(ಎ) ಬಿೀದಿಯ ಉದ್ು ೀಶತ ಮಟೆ , ದಿಕುು ಮತ್ತಿ ಅಗಲ;
(ಬಿ) ಬಿೀದಿ ಪಂಕಿಿೀಕರಣ ಮತ್ತಿ ಕಟೆ ಡ್ ಸ್ಥಲ್ಕ; ಮತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಮಟೆ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,

ನೆಲಹಾಸುವಿಕೆ,

ಲೀಹ

ಹದಿಸುವಿಕೆ,

ಕಂಬಕ್ಕರಸುವಿಕೆ,

ಸಂಪ್ಕಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಕಾಲ್ಕವೆ ರಚನೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಗಾಗಿ
ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಏಪಾಾಡುಗಳು.
(2) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳ ಮಧಾ

ಮತ್ತಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟುೆ ವ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಎತಿ ರ

ಕುರತಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತಿ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳು (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ರಸ್ಥಿ ಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೂಿ ಸಹ ಅನವ ಯಿಸ ತಕು ದ್ದು
ಹಾಗೂ ಆ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ವಿವರಗಳು ವಲಯ ಸಮತಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೆ

ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು .
(3) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಅರವತ್ತಿ

ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಲಯ ಸಮತಯು ಅದ್ದ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿೀದಿ
ರಚನೆಗೆ ಅನ್ನಮತ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಕರಸತಕು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಿಿ ನ

ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಕೊೀರತಕು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ,(ಎ) ಉದ್ು ೀಶತ ಬಿೀದಿಯು, ಮಾಡ್ಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ ಸುಧಾರಣೆಯ
ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಮಾನಾ ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಯ

ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆು ತಡ್ಕಾದರೆ;
(ಬಿ) ಉದ್ು ೀಶತ ಬಿೀದಿಯ, (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮದ, ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತಿ
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದು ರೆ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ)

ಉದ್ು ೀಶತ

ಬಿೀದಿಯು,

ಈಗಾಗಲೇ

ಮುಕಿ ವ್ಯಗಿರುವ

ಬಿೀದಿಯ

ಕೊನೆಗೆ

ಸಂಪ್ಕಾವಿರುವಂತೆ

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸದಿದು ರೆ, ನಿರಾಕರಸಬಹುದ್ದ.
(5) ವಲಯ ಸಮತಯ ಆದೇಶವನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಹಸ ಖಾಸಗಿ ಬಿೀದಿಯನ್ನು
ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಯಾವೊಬಬ

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ

ಕೊೀರದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಅಥವ್ಯ ರಚಿಸತಕು ದು ಲಿ . ಹೆಚುಿ ವರ

ಸಿವ ೀಕರಸುವ ಮೇರೆಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು

ಹರಡಿಸುವವರೆಗೆ

ಬಿೀದಿಯನ್ನು ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ರಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕು ದು ಲಿ ;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು

ಹರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ

ಸದರ ಅಜಿಾಯೊೆಂದಿಗೆ

ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿ ವಾ ವಹರಸುವುದಕೆು ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಿಸಲ್ಕ ಅಗತಾ ವೆೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಯನ್ನು
ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ಅರವತ್ತಿ ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕದು ಲಿ .
(6) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಕೊೀರದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಯನ್ನು
ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಅರವತ್ತಿ ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಲಯ ಸಮತಯು

ನಿರಾಕರಸದಿದು ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಅಜಿಾದಾರನ್ನ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಅಥವ್ಯ (5)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ
ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು ಹಾಗೂ

ರಚಿಸಲ್ಕ ಮುೆಂದ್ದವರೆಯಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ

ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವಂತಲಿ .
218. 217ನೇ ಪಾ ಕರರ್ವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿಯ ಮಾಪ್ರುರ್ಡ ಅರ್ವಾ

ರ್ವ ೆಂಸ.- (1)

ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸಮತಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ್ಯೇ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಯಾವೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯು 217ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯನ್ನು
ಆಯುಕಿ ನ್ನ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಿದು ಲಿಿ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಅಪ್ರಾಧಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಿದಲಿಿ , ವಲಯ
ಅಭಿಯೊೀಜನೆಗೆ

ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದಲಿ ದೇ

ನೀಟಿಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಧಿಯನ್ನು ಈ ಮುೆಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ,(ಎ) ಆತನ ಸಹಿ ಇರುವ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ

ಕಾರಣವನ್ನು

ತೀರಸುವ ಹಾಗೂ

ನೀಟಿಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನದಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಕು ಮೊದಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯನ್ನು
ಯಾಕೆ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡ್ಬಾರದ್ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾಯಾಸ್ಥಧುವಲಿ ದ
ವಲಯ, ಆಯುಕಿ ನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ದ, ಏಕೆ ಆ ಬಿೀದಿಯನ್ನು
ಸಮಾಧಾನಕಾು ಗಿ; ಅಥವ್ಯ

ದವ ೆಂಸಗೊಳಿಸಬಾರದ್ೆಂದ್ದ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ

(ಬಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿಧಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನದಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಸಮಯದಲಿಿ ವೈಯಕಿಿ ಕವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ ಯುಕಿ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಏಜ್ೆಂಟಿನ ಮತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಪ ಷೆ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ವಲಯ
ಆಯುಕಿ ನ ಮುೆಂದ್ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ.
(2)

ಅೆಂಥ

ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಪ್ಡೆದ

ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು,

ಅೆಂಥ

ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಿಸಬಾರದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಧವ ೆಂಸ ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ
ಆಯುಕಿ ನಿಗೆ

ಸಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ

ಸಪ ಷೆ ಪ್ಡಿಸದಿದು ಲಿಿ ,

ವಲಯ

ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಏತಕಾು ಗಿ

ಕಾರಣಗಳನ್ನು

ಆಯುಕಿ ನ್ನ

ಅೆಂಥ

ವಲಯ

ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವ್ಯ ಧವ ೆಂಸಪ್ಡಿಸುವ ನಿದೇಾಶನವಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(3)ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಸಿಸಿದ ಸಮಯದಳಗೆ ಅೆಂಥ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ, ಆತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ದಿದು ಲಿಿ ,

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ವಲಯ

ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಇತಾ ಥಾಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಪಾತದಲಿಿ ರ್ರಸಲಾದ ವೆಚಿ ವನ್ನು (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು .
219. ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಮಚಿು ರುವ ಬೀದಿಗಳನ್ನು
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವ ಅಧಿಕಾರ.- (1) 213ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ

ಶಾಶವ ತವ್ಯಗಿ ಮುಚಿಿ ದಾಗ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಾಗೆ ಮುಚಿಿ ದು ರೆಂದ

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಸೂಕಿ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಕೊಟುೆ , ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ಇನ್ನು
ಮುೆಂದ್ ಎಷ್ಟೆ ಅಗತಾ ವಿಲಿ ವೊೀ ಅಷೆ ನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾರಸುವಲಿಿ , ಯಾವ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಾಗಿ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು
ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ಮುಚಿಿ ದಾಗ ಅದೇ ಕಾಲದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಆ

ಸರಸುಮಾರನಲಿಿ , ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ನಿಮಾಾಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲಾಪ ಟಿನಿೆಂದಾಗಿ
ಅದೇ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಸೇರದ ಅದೇ ಆವರಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆವರಣಕೆು ಒದಗಿಬರುವ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸತಕು ದ್ದು .
220.

ಬೀದಿಗಳ

ಮೇಲಾಿ ಟ್ಟಗಾಗಿ

ಭೂಮಿಯ

ಮತ್ತು

ಕಟಿ ಡಗಳ

ಆಜುನೆ.-

(1)

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಒಳಪ್ಟುೆ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು(ಎ) ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ, ತೆರೆಯುವ, ವಿಸಿ ರಸುವ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ
ಮೇಲಾಪ ಟು ಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಸ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನ್ನು

ನಿಮಾಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ

ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಭೂಮಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಟೆ ಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,
ಅದನ್ನು ;
(ಬಿ)

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಆಜಿಾಸುವುದ್ದ

ವಿಹಿತವೆೆಂದ್ದ

ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಉದ್ು ೀಶತ

ಬಿೀದಿಯ

ಪಂಕಿಿೀಕರಣದ ಹರಗಡೆಯ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು , ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟೆ ಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದರ
ಸಹಿತ;
- ಆಜಿಾಸಬಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಆಜಿಾಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕವ್ಯಗಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಯ ಮಾರಬಹುದ್ದ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ಥಿ ೆಂತರಣ ಪ್ತರ ವು, ಹಾಲಿ
ಇರುವ ಕಟೆ ಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ, ನಿಮಾಸಬೇಕಾದ ಹಸ ಕಟೆ ಡ್

(ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ) ಅದರ ವಣಾನೆ, ಹಸ ಕಟೆ ಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು

ಯಾವ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೇಕೊೀ ಆ ಅವಧಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥಹುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೊ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬಹುದ್ದ.
(3) ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು, (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಸ್ಥವ ಧಿೀನವನ್ನು

ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು
ಅವನಿಗೆ

ಒಪ್ತಪ ಸುವ

ಮುೆಂಚ್

ಸದರ

ಹಸ್ಥಿ ೆಂತರಣ

ಪ್ತರ ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ
ಒಳಗೊೆಂಡ್

ಯಾವುವೇ

ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
221. ಕಟಿ ಡದ ಸ್ಥಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ವನ್ನು ನ್ಸಯಮಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಸಮತಯು,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಾಗಿ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸ್ಥಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣ ಅಥವ್ಯ
ಕಟೆ ಡ್ದ ಸ್ಥಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣ ಇವೆರಡ್ನ್ನು ನಿಯಮಸಬಹುದ್ದ.

(ಬಿ) ಕಾಲಕಾಲಕೆು , ಆದರೆ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಆ ಬಗೊ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಅದ್ದ

ಸಿವ ೀಕರಸುವುದಕೆು ಒಳಪ್ಟುೆ ಹಾಗೆ ನಿಧಾರಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕೆು ಬದಲಾಗಿ
ಹಸ ಸ್ಥಲನ್ನು ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ದ
ಪ್ರಂತ್ತ,(i) ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವ ಸಭೆಯಲಿಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು

ಪ್ರಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಸಭೆಗೆ ಕನಿಷೆ ಪ್ಕ್ಷ

ಒೆಂದ್ದ ತೆಂಗಳು ಮುೆಂಚ್ ಸಾ ಳಿೀಯ ವೃತಿ ಪ್ತರ ಕೆಗಳಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರೀ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೂಲಕ
ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವನೆಯ ಬಗೊ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಕೊಟಿೆ ದು

ಹರತ್ತ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಬಗೊ

ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ನೀಟಿೀಸನ್ನು , ಯಾವ ಬಿೀದಿಯ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗಕೆು ಹಸ
ಸ್ಥಲನ್ನು ನಿಧಾರಸಲ್ಕ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗದಲಿಿ ಹಾಕಿದು ಹರತ್ತ;
ಮತ್ತಿ
(ii) ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ಸಲಿಿ ಸಿದ ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಸಭೆಯ ದಿನಕೆು

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಯಲಿಿ ಕೊಟೆ

ಮುೆಂಚ್ ಮೂರು ಸಪ ಷೆ

ದಿನಗಳಿಗೆ

ಸದರ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಎಲಾಿ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ
- ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
222. ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ದೊಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಸ್ಥಲಿನಳಗೆ ಕಟಿ ಡಗಳ ನ್ಸಮಾುರ್ದ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿಸು ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್.- (1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, 221ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಧಾರಸಲಾದ ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ

ಆದಾಗೂಾ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ತಮಮ

ವಿವೇಚನೆಯಲಿಿ

ಬಿೀದಿ

ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ

ಕಟೆ ಡ್

ವಿಸಿ ರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲ್ಕ, ಅೆಂಥ ವಿಸಿ ರಣೆಯು, ಎತಿ ರವನ್ನು ಕವಲ ಹೆಚಿಿ ಸಿದರೆ ಮತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟೆ ಡ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಗೊೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿೆಂತರೆ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸವ ತಃ ಮತ್ತಿ ತನು ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ,(ಎ) ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಿಮಾಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ವಿಸಿ ರಸಿದ ಯಾವುದೇ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ, ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಆ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ
ಕಾಲದಲಿಿ ಅವನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅವನ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು , ಕೊೀರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದರ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಲ್ಕ
- ಬದಧ ರಾಗಿರುವ ಬಗೊ ಒಪ್ಪ ೆಂದವನ್ನು ಬರೆದ್ದಕೊಟೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮತಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ರ್ತನ್ನ ಅನ್ನಮತಸುವ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ

ಲಿಖಿತದಲಿಿ ತನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) 221ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಸಿದ ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ
ಭಾಗಶಃ ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿದ ನಿವೇಶನವು ಬರುತಿ ದ್ ಎೆಂಬ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ
ಅದಕೆು

ವಿಸಿ ರಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ, ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಕೊಡ್ಲ್ಕ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ನಿರಾಕರಸಿದರೆ, ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಬರುವ ಅೆಂಥ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಅೆಂಥ ನಿರಾಕರಣೆಯ ದಿನಾೆಂಕದ
ತರುವ್ಯಯ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದಳಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಆಜಾನೆ ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಆ ನಿವೇಶನದ
ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಸೂಕಿ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರ ಅನ್ನಮತಯೊೆಂದಿಗೆ ಹರತ್ತ 221ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಧಾರಸಿದ ಬಿೀದಿಯ
ಪಂಕಿಿೀಕರಣ ಮತ್ತಿ ಕಟೆ ಡ್ದ ಸ್ಥಲ್ಕಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ವಿಸಿ ರಣೆ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಕೊಡುವ್ಯಗ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯು ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪ್ತಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದ.
223. ಮೆಂಚಾಚಿದ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಅರ್ವಾ ಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟ್ಟಿ ವುದು.- (1) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಬಿೀದಿಗೆ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವು 221ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಧಾರಸಿದ
ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಇರುವ್ಯಗ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು(ಎ) ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಪುನಃ ಕಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ನೆಲಮಟೆ ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧಾದಷೆ ನ್ನು

ಮೀರುವಷೆ ರ ಮಟಿೆ ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಅಧಾದಷೆ ನ್ನು ಕ್ಕಾ ಬಿಕ್ಟ ಮಿೀಟರನಲಿಿ ಅಳೆಯಬೇಕು;

(ಬಿ) ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಇರುವ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ,

ಪುನಃ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಯಾವುದೇ ವಿಸಿ ರಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ
- ಪ್ರ ಸ್ಥಿ ಪ್ತಸಿದಾಗಲೆಲಾಿ , ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಪುನಃ ಕಟುೆ ವುದ್ದ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ದ್ದರಸಿಿ ಮಾಡುವುದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್ನ ಹರಡಿಸುವ ಆದೇಶದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಆ ಬಿೀದಿಯ
ಪಂಕಿಿೀಕರಣದ ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟೆ ಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು
ಬಿದ್ದು ಹೀಗಿದಾು ಗ ಅಥವ್ಯ ಸುಟುೆ ಹೀಗಿರುವ್ಯಗ ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕವ್ಯಗಿಯಾಗಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಆಗಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ, ಸದರ ಕಟೆ ಡ್ವು ಆಕರ ಮಸಿಕೊೆಂಡ್ ಬಿೀದಿಯ ಪಂಕಿಿೀಕರಣದಳಗಿನ
ಭೂಮಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ
ಮತ್ತಿ ಅವಶಾ ವಿದು ರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆಜಿಾಸಿದ ಭೂಮಯನ್ನು

ಆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗವೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
(4) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಟೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟಿೆ ದಾಗ ಅಥವ್ಯ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಯನ್ನು

ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಾಗ ಅದರೆಂದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಸಂಪೂಣಾ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ.- ಭೂಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (4)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಬಳಸಿದ `ನೇರ ಹಾನಿ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಾವಳಿಗೆ
ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡ್ ಭೂಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲಾ ಮತ್ತಿ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಗಾತರ ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ
ಉಳಿದ ಭೂಮಯ ಸ್ಥಮಾನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಥಾ.

ಆದರೆ

ಅೆಂಥ

ಬಳಕೆಗೆ

ಆ

ಮೌಲಾ ದಲಿಿ ನ ಇಳಿರ್ತಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದ್ದ-ಎೆಂದ್ದ
ನಿವೇಶನದ

ಭಾದಕವ್ಯಗಬಹುದಾಗಿದು ರೂ ಯಾವ ವಿಶಷೆ

ಗಾತರ ವು

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆಂದ

ಬಳಕೆಗೆ ಆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ತನು

ಉದ್ು ೀಶಸಿರುವನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಬಹುದೀ ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಶಷೆ ಬಳಕೆಯಲಿಿ ಇನ್ನು

ಹಾನಿಕರವ್ಯಗಿ

ಭೂಮಯನ್ನು

ಬಳಸಲ್ಕ

ಮುೆಂದ್ ಆಗುವ ನಷೆ ದಿೆಂದ

ಉೆಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ವುದಿಲಿ .
224. ಬೀದಿಯ ನ್ಸಯತ ರೇಖ್ತಯ ಹಿೆಂದಕೆೆ

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಕಟ್ಟಿ ವುದಕೆೆ

ಆದೇಶಸಲು ಮಖಯ

ಆಯುಕು ರ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವು ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಇದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಆ ಬಿೀದಿಯ ನಿಯತ ರೇಖ್ಯಗೆ ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಅವಶಾ ಕವೆೆಂದ್ದ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ,

223ನೆಯ

ಹಿೆಂದಕೆು

ಪ್ರ ಕರಣದ

ಕಟುೆ ವುದ್ದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ಅನವ ಯವ್ಯಗದಿದು ರೆ, ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ಅವರು(ಎ) ಆ ಬಿೀದಿಯ ನಿಯತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಏಕೆ
ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಬಾರದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಸದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಭೂಮಯನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು ಏಕೆ ಆಜಿಾಸಬಾರದ್ದ

ಎೆಂಬುದಕೆು ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವನ್ನ
ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ ಅವನಿೆಂದ ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತನಾದ ಏಜ್ೆಂಟನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ
ಸಂಬೀಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಆ ಬಿೀದಿಯ ನಿಯತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು
ಏಕೆ ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಬಾರದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಯನ್ನು

ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಏಕೆ ಆಜಿಾಸಬಾರದ್ದ

ಎೆಂಬುದಕೆು ಕಾರಣ ತೀರಸಲ್ಕ ಆ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು , ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ದಿನದಂದ್ದ
ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಮಯದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಖುದಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ ಅವನಿೆಂದ ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತನಾದ
ಏಜ್ೆಂಟನ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ, ಬಿೀದಿಯ ನಿಯತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ಭಾಗವನ್ನು ಏಕೆ ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಬಾರದ್ದ ಮತ್ತಿ ಸದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಭೂಮಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಏಕೆ
ಆಜಿಾಸಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಮನವರಕೆಯಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೀರಸಲ್ಕ
ವಿಫಲನಾದರೆ, ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ
ಆ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿಯಮಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆ ಬಿೀದಿಯ ನಿಯತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರುವ ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಡ್ವಿಹಾಕುವಂತೆ ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.

(3) ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅೆಂಥ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಕಲ್ಕ ವಿಫಲನಾದರೆ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು, ಅದನ್ನು

ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕೆಡ್ವಿ ಹಾಕುವುದಕಾು ಗಿ ವಹಿಸಿದ ಎಲಿ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಡ್ಲೇ, ಸದರ ಕಟೆ ಡ್ಗಳು ಆ ತನಕ ಸದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿನ
ಭೂಮಯಲಿಿ ಆಕರ ಮಸಿಕೊೆಂಡಿದು ಷ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ಅೆಂಥ
ಭೂಮಯನ್ನು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗತಕು ದ್ದು .
ಪರಂತ್ತ,

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ರುವುದ್ದ

ಯಾವುದೂ,

ಸಕಾಾರದಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರುವ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿಗೆ

ಅನವ ಯವ್ಯಗುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದು ಲಿ .
225. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಸಲು ಅರ್ವಾ ಅದಕೆೆ ತಪಿ ದಲಿಿ ತಾವೇ
ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸಲು ರ್ಲಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಸಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ
ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಬಿೀದಿಯನ್ನು
ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ,

ಜಲಿಿ

ಹಾಕದಿದು ರೆ,

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು
ಚಪ್ಪ ಡಿ

ಹಾಸದಿದು ರೆ,

ಮಟೆ

ಕಾಲ್ಕವೆ

ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ಅದಕೆು
ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ,

ನೆಲಗಟುೆ

ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು

ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ದಿದು ರೆ, ನಿಮಾಲಿೀಕರಸದಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ದಿೀಪ್ದ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿಲಿ ದಿದು ರೆ
ಆತನ್ನ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗದ ಮಾಲಿೀಕರನ್ನು ಮತ್ತಿ ಆ ಭೂಮಯ
ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ , ಆ ಭೂಮ ಮತ್ತಿ
ಕಟೆ ಡ್ ಇವೆರಡ್ರ ಮಾಲಿೀಕರೂ ಸೇರದಂತೆ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗಕೆು ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವ್ಯ
ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗಕೆು ಲಗರ್ತಿ ಗಿರುವ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಗಳ ಮಾಲಿೀಕರನ್ನು , ಆತನ
ಅಭಿಪಾರ ಯದಲಿಿ

ಅವಶಾ ವ್ಯಗಬಹುದಾದ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದಳಗೆ ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು , ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಕಾಲದಳಗೆ ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸದಿದು ರೆ,
ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ತವು ಸೂಕಿ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ
ಅದಕೆು

ತಗಲಿದ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು

ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲಿಿ (1)ನೇ ಉಪ್-

ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
226.

ಬೀದಿಗಳನ್ನು

ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕವೆೆಂದು

ಘೀಷಿಸಬೇಕಾದ

ಆಯುಕಿ ರು, 225ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ಮಾಲಿೀಕನ

ಹಕ್ಕೆ .-

ವಲಯ

ಕೈಗೊೆಂಡ್ರೆ ಬಹುಪಾಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕರ

ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತನ್ನ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯನಾು ಗಿ ಘೀರ್ಷಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆನಂತರ
ಬಿೀದಿಯು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
227. ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾ ಕೆಷ ೀಪಗಳ (projection) ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ ನಿಬಾೆಂಧ
ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲವನ್ನು

ಉೆಂಟು ಮಾಡುವ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಕೆಿ ೀಪ್ಗಳನ್ನು

ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ನಿಲಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ .
(2)

ಅೆಂಥ

ಪ್ರ ಕೆಿ ೀಪ್ಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ಕೆಿ ೀಪ್ಗಳನ್ನು

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕುವಂತೆ ಆತನನ್ನು

ಆಯುಕಿ ನ್ನ

ಅೆಂಥ

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು , ವಿಫಲವ್ಯದಲಿಿ ಆತನ ವಿರುದಧ

ನಿಲಿಿ ಸಿದ

ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ

ವಲಯ

ಸೂಕಿ

ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಅದರಡಿಯಲಿಿ

ನಿಯಮಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
228. ಬೀದಿಗಳಲಿಿ

ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್ವನ್ನು

ಉೆಂಟ್ಟಮಾರ್ಡವ ರಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಜೀಡಣೆಗಳ

ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್.- ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ ಅನ್ನಮತಯ ಹರರ್ತಗಿ ಯಾವೊಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಸಿಾ ರವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ

ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಶಾಶವ ತ ಅಥವ್ಯ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ಸವ ರೂಪ್ದ ಯಾವುದೇ ಗೊೀಡೆ, ತಂತಬೇಲಿ, ಅಡ್ಡ ಕಂಬಿ,
ಪ್ರ ಕಟಣೆ, ಮೆಟಿೆ ಲ್ಕ, ಗೂಡಂಗಡಿ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮುಕಿ ಮಾಗಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ನ ಕಾಲ್ಕವೆ, ಬಾವಿ
ಅಥವ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ನಿಬಾೆಂಧವ್ಯಗುವ ರೀತಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಒತ್ತಿ ವರಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರ ಕೆಿ ೀಪ್ವನಾು ಗುವಂತೆ
ಜೊೀಡ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ, ಮಾಗಾ, ಕಾಲ್ಕವೆ, ಬಾವಿ ಅಥವ್ಯ
ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಥವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .

229. ಒತ್ತು ವರಿಗಳನ್ನು

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.- (1) ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ರುವ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಯಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಎದ್ದರಾಗಿರುವ ಬಾಗಿಲ್ಕ, ದಾವ ರ, ಸಲಾಕಿ ಅಥವ್ಯ ನೆಲಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಕೆಿ ೀಪ್ವನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆವರಣಗಳ

ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರರನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದದ್ದ.
(2) ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರರುವ ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ರ್ತ ಯಾವುದೇ ರಸ್ಥಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ ಪಾದಚಾರ ಪ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡು, ಯಾವೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಬಿೀದಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತಿ
ಬಳಕೆದಾರರಗೆ ನಿಬಾೆಂಧ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಶಾಶವ ತವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅಡ್ಚಣೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲವನ್ನು
ಉೆಂಟು ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಒತ್ತಿ ವರ ಮಾಡಿದು ನೆೆಂದ್ದ, ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಮನಗಂಡ್ರೆ, ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ
ಒತ್ತಿ ವರಗಳನ್ನು ಕ್ಕಡ್ಲೇ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕತಕು ದ್ದು .
(3) ತರೆಯುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಸಲಾದ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅದನ್ನು
ತರೆಯುವಲಿಿ

ಪಾಲಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯು

ವಿಫಲನಾದರೆ, ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಕಿರ ಮನಲ ದೂರನ್ನು

ದಾಖಲಿಸಬಹುದ್ದ.
230. ಬೀದಿಗಳ ದುರಸಿು ಯ ಸಮಯದಲಿಿ ನ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯದ
ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರಸಿಿ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಕಾಯಾಸ್ಥಧುವ್ಯಗುವಷೆ ರ
ಮಟಿೆ ಗೆ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ.(ಎ) ಅದಕೆು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮತ್ತಿ ಕಾವಲಿರುವಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ;
(ಬಿ)

ಪ್ಕು ದಲಿಿ ರುವ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು

ಕಾಪಾಡುವ

ಮೂಲಕ

ಅಪ್ಘಾತದ

ವಿರುದಧ

ಸೂಕಿ

ಮುನೆು ಚಿ ರಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ;
(2) ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರಸಿಿ ಯು ನಡೆಯುವ್ಯಗ ರಾತರ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ
ಬಳಕಿರುವಂತೆ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(3) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ಕಾಯಾಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗುವಷೆ ರ ಮಟಿೆ ಗೆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ
ಅನ್ನಕ್ಕಲವ್ಯಗುವಂತೆ ಮತ್ತಿ ಆದಷ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
231. ಬೀದಿಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು

ಕಟಿ ಡ

ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್ದ ಮಕು ವಾಗಿಸುವಂತಿಲಿ ಅರ್ವಾ ಭಗು ಗೊಳಿಸುವಂತಿಲಿ

ಸ್ಥಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು

ಅದರ

ಮೇಲೆ

ಸುರಿಯುವಂತಿಲಿ .-

ಸಮಾಲೀಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡ್ತಕು ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

(1)

ವಲಯ

ಸಮತಯ

ವಲಯ ಆಯುಕಿ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ ಇಲಿ ದ್

ವಲಯ ಆಯುಕಿ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ನೌಕರನ ಹರರ್ತಗಿ ಯಾವೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಯು ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ ,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ರೂಪುಗೊೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಮಗಿರ ಯನ್ನು ಮುಕಿ ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ ,
ರ್ಗು ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ ,

ಸಾ ಳೆಂತರಸತಕು ದು ಲಿ ,

ಕೈಗೊಳು ತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಪಾಾಡು

ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ಸುರಯತಕು ದು ಲಿ ;
(2) ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಸುರದ ಅಥವ್ಯ ಹಾಕಿದ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ವಸುಿ ಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಮತ ಇಲಿ ದ್ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ನ್ನ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ನಿೀಡ್ದ್
ಹರಹಾಕಬಹುದ್ದ.
232. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ದೊೀಷದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದುದಕೆೆ ನಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕೆ .- (1) ಒಬಬ

ವಾ ಕಿಿ ಯ ಮೊೀಟಾರು ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ

ಪಾದಚಾರಯಾಗಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ರಸ್ಥಿ ಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತಿ ರುವ್ಯಗ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ನ ದೀಷದ
ಕಾರಣ ಸಂರ್ವಿಸಿದ ಅಪ್ಘಾತದಿೆಂದಾಗಿ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಮೃತಪ್ಟೆ ಲಿಿ , ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವ್ಯ
ಅವಲಂಭಿತರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಒಟಾೆ ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಹಕು ನ್ನು

ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಮೊೀಟಾರು ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ ಪಾದಚಾರಯಾಗಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ
ಮೇಲೆ

ಚಲಿಸುತಿ ರುವ್ಯಗ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಗಾಯಾಳುವ್ಯಗಿ ಬಳಲ್ಕವ ಯಾವೊಬಬ

ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ನ

ದೀಷದ

ಕಾರಣ

ಸಂರ್ವಿಸಿದ

ವಾ ಕಿಿ ಯು ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು

ಅಪ್ಘಾತದಿೆಂದ

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ನಷೆ ಪ್ರಹಾರದ ನಿಧಾರಣೆ ಮತ್ತಿ

ಪಾವತಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲಿಿ ನಿಯಮಸಿದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಡೆಸತಕು ದ್ದು .

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ

233. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿರ್ಡವುದು.- (1) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಮೇಯರ್
ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಗೆ ಸೇರದ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳಕೆು
ಗುರುತಸತಕು ಒೆಂದ್ದ ಹೆಸರನ್ನು

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಬಿೀದಿಯ ಅೆಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಸಮಯದಲಿಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂತಹ ನಾಮಕರಣ ಅಥವ್ಯ ಮರುನಾಮಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ಕ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವ್ಯರ್ಾ
ಸಮತಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು ಪ್ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಾದ ಅಥವ್ಯ ಬಣು ದಿೆಂದ ಬರೆಯಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಹೆಸರನ್ನು ,

ಯಾರೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಕಾನೂನ್ನಬದಧ

ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದ್

ನಾಶಮಾಡುವುದ್ದ,

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ,

ಕೆಡ್ವಿಹಾಕುವುದ್ದ, ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಬಣು ಬಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(3) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು

ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿಿ , ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರ ವೇಶದಲಿಿ , ಕೆಲವು ಕಟೆ ಡ್, ಗೊೀಡೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ
ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಣವ ಭಾಗದಲಿಿ ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ ಮತ್ತಿ ಕನು ಡ್ದಲಿಿ ಇರಸತಕು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಬಣು ದಲಿಿ ಬರೆಸತಕು ದ್ದು .
234. ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ತಯ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು.- (1) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮುೆಂಭಾಗದಲಿಿ
ಪ್ಕು ಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಹರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಆವರಣದ ಪ್ರ ವೇಶದಾವ ರದಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾ ಳದಲಿಿ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಹೆಂದಿರದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು

ನಾಶಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ಕೆಡ್ವತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(3)

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕೆು
ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕೆು
ವಲಯ

(1)ರ

ಮತ್ತಿ

ಮೇರೆಗೆ
ಅದನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು

ಹಾಕಿರುವಲಿಿ ,

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿದು ರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂತಹ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು

ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸಿದು ರೆ

ಅದನ್ನು

ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಬದಧ ನಾಗಿರತಕು ದ್ದು . ಆತನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ವಿಫಲನಾದರೆ,

ಆಯುಕಿ ರು

ನೀಟಿೀಸು

ನಿೀಡುವ

ಮೂಲಕ

ಅದನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ

ಆತನನ್ನು

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
235. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ದಿೀಪಗಳನ್ನು
ಬಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳನ್ನು

ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ

ಅವಕಾಶ.-1) ಪಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಆ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅಗತಾ ವಿರಬಹುದಾದಷ್ಟೆ

ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂತಹ ಎಲಾಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳಗಳಿಗೆ ಸೂಕಿ
ರೀತಯಲಿಿ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(3) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಸದರ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅಗತಾ ವಿರಬಹುದಾದಷ್ಟೆ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳು,

ಲಾಾ ೆಂಪ್ಗಳು, ದಿೀಪ್ದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಅಕೆೆ ಸರಗಳ ಖರೀದಿ, ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತಿ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
236. ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು

ತೆಗೆಯುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್.-(1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ

ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದ್,
(ಎ) ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದಲಿಿ

ಅಳವಡಿಸಿದ

ಯಾವುವೇ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳು, ಲಾಾ ೆಂಪ್ ಅಥವ್ಯ ದಿೀಪ್ದ ಕಂಬವನ್ನು ;
(ಬಿ) ಅೆಂತಹ ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ ಅಥವ್ಯ ಲಾಾ ೆಂಪ್ನ್ನು ಬಳಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ದಾ ತ್ ತಂತಯನ್ನು ;
-ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡು

ಹೀಗುವುದಾಗಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ನಿಲಾಕ್ಷಾ ದಿೆಂದ

ಒಡೆದ್ದಹಾಕುವುದಾಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಎಸ್ಥಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ ಅಥವ್ಯ ಲಾಾ ೆಂಪ್ನ್ನು ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಲಾಕ್ಷಾ ತೆಯಿೆಂದ ನಂದಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(3) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ(1)ರಲಿಿ ವಿವರಸಿದ ಯಾವುವೇ ವಸುಿ ಗಳನ್ನು , ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಉದ್ು ೀಶಪೂವಾಕವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ

ನಿಲಾಕ್ಷಾ ದಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ

ಆಕಸಿಮ ಕವ್ಯಗಿ

ಒಡೆದ್ದಹಾಕಿದರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದೇ

ರೀತಯಲಿಿ

ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆತನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒಳಪ್ಡ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ್ದ ಜೊತೆಗೆ
ಆತನಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ದ್ದರಸಿಿ ಗೆ ತಗಲ್ಕವ ವೆಚಿ ವನ್ನು ಆತನ್ನ ಸಂದಾಯಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .

237. ಕೆಲವು ಮೆಂಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಲ್ಯ
ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ತವು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಷರತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿಬಾೆಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , ಯಾವುದೇ
ಆವರಣದ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ,(ಎ) ವರಾೆಂಡ್ಗಳು, ಬಾಲು ನಿಗಳು, ಬಿಸಿಲ್ಕ ಮರೆಗಳು, ಗಾಳಿಮಳೆ ಚೌಕಟುೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹವುಗಳನ್ನು
ಬಿೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಮುೆಂಚಾಚಿದಂತೆ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಗಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ ಆಕಾರ್ಗಳನ್ನು
ಹೀಗಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಯನ್ನು

ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಆಕಾರ್ಗಳನ್ನು

ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು

ನಿೀಡಿದ್ಯೊೀ ಆ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ ಆಕಾರ್ಗಳನ್ನು

ನಿಮಾಸಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಗಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಆವರಣದಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಿೆ ಲನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಚರಂಡಿ

ಮುಚಿಿ ಕೆಯನ್ನು ನಿಮಾಸಲ್ಕ
- ಲೈಸ್ಥನೆ ನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವ ಬಿೀದಿಯ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದ ನಿಯಂತರ ಣವು ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ
ನಿಹಿತವ್ಯಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸಾ ಳದಲಿಿ ರ್ತವು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ
ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ನಿಬಾೆಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ಯಾವುದೇ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಲೈಸ್ಥನೆ ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
(3) ಆ ಮುೆಂಚಾಚು ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣವು ಆರೀಗಾ ಕೆು

ಹಾನಿಕರವ್ಯಗುವ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ

ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ರಸ್ಥಿ ಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ವ್ಯಸಿ ವವ್ಯಗಿ ಅನಾ ಥಾ ಅಡಿಡ
ಉೆಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂರ್ವವಿದು ರೆ (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಸ್ಥನೆ ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಲೈಸ್ಥನೆ ನ್ನು
ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯದ

ಮೇಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಲೈಸ್ಥನೆ ನ್ನು

ಕೊಡ್ಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯು

ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸುವ

ಅಥವ್ಯ

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುವ

ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ತಳಿಸಿದ ತರುವ್ಯಯ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ನೀಟಿೀಸು ಕೊಡ್ದ್ (1) ಅಥವ್ಯ (2)ನೇ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಾಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮುೆಂಚಾಚನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ
ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದು ಕೆು ಆದ ಖಚಾನ್ನು , ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಲೈಸ್ಥನೆ ನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಗಿತಿ ೀ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ವಸೂಲಿ
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(5) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರುವ ರಸ್ಥಿ ಯ ಬದಿಗಳನ್ನು , ಬಿೀದಿಯ ಅೆಂಚುಗಳನ್ನು

ಅದ್ದ

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ಲ್ಕ
ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದ್ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ರಸ್ಥಿ ಬದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಬಿೀದಿಯ
ಅೆಂಚುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟೆ

ರಸ್ಥಿ ಬದಿಯ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ

ಅೆಂಚಿನ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಭೀಗವು ಆರೀಗಾ ಕೆು ಹಾನಿಕಾರಕವ್ಯಗುವ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಗೆ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ
ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ರಸ್ಥಿ ಯ ಬದಿಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಯ ಅೆಂಚನ್ನು

ಹಾಗೆ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಲ್ಕ

ವ್ಯಸಿ ವವ್ಯಗಿ ಅನಾ ಥಾ ಅಡಿಡ ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಸಂರ್ವವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಪ್ರಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಕಾಾರವು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ರುವುದನ್ನು

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ

ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಆ ತರುವ್ಯಯ ತದನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿೆ ರುವುದನ್ನು ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ
ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XVI
ನಗರಯೀಜನೆ್ಸೇರಿದಂತೆ್ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿನ್ಸಯಮನ
238. ಕಟಿ ಡ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು (ಬೈ-ಲಾಗಳು).- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ,
(ಎ)

ನಿವೇಶನಗಳು ಅಥವ್ಯ
ನಿಬಾೆಂಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ;

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ವಿನಿಯಮಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ

(ಬಿ) ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯಮಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಬಾೆಂಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಬಹುದ್ದ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಮಾನಾಾ ನವ ಯತೆಗೆ
ಬಾಧಕವ್ಯಗದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೈ-ಲಾಗಳನ್ನು ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದ್ದ(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯ ಒಳಗೆ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿದ ಯಾರೇ
ವಾ ಕಿಿ ಯು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲಿಿ ಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತಿ ನಕೆಿ ಗಳು.
(ಬಿ) ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ನಿವೇಶನದ ಮಾದರ ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ
ಅನ್ನಮತಸಲಾದ ರ್ತೆಂತರ ಕ ಗುಣಮಟೆ ಗಳು.
(ಸಿ) ಕೆಲವು ಮಾದರಯ ನಿಮಾಾಣಗಳನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ಸಾ ಳಗಳ ಪ್ಟಿೆ .
(ಡಿ) ಬಿೀದಿಯ ವಿಸಿಿ ೀಣಾಕೆು
ಉದ್ು ೀಶಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಎತಿ ರ.

ಯಾವ

ಸಾ ಳಗಳ

ಸುತಿ ಮುತಿ

ಮಾಡ್ಬಾರದ್ೆಂದ್ದ

ಪ್ರಪೂಣಾವ್ಯಗಿರಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತವ್ಯಗಿರಲಿ ನಿಮಾಾಣಮಾಡ್ಲ್ಕ

(ಇ) ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಕೊೀರರುವ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮಟೆ
ಅತಕಡಿಮೆ ಮಹಡಿ ಮತ್ತಿ ಸಿಾ ರತೆಯ ಮಟೆ .
(ಎಫ್)ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಹರಗೆ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ

ಮತ್ತಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ನಿಮಾಾಣದ

ಮುಕಿ ಸಾ ಳವಕಾಶ ಮತ್ತಿ ಪ್ಯಾಾಪ್ಿ ಗಾಳಿ ಬಳಕಿನ

ವಾ ವಸ್ಥಾ .
(ಜಿ) ಕಟೆ ಡ್ದಿೆಂದ ರ್ತಾ ಜಾ ವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕುವುದಕಾು ಗಿ ದಿವ ತೀಯ ಸ್ಥಧನಗಳ ಅವಕಾಶ.
(ಎಚ್) ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಹರ ಮತ್ತಿ ವಿಭಾಗ (ಪಾಟಿಾ) ಗೊೀಡೆಗಳು, ಮೇಲಾಿ ವಣಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಹಡಿಗಳನಿಮಾಾಣ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳು.
(ಐ)
ಕಟೆ ಡ್ದ ಒಳ ಅಥವ್ಯ ಹರ ಭಾಗದಲಿಿ ಆೆಂತರಕ ಒಳ ರಚನೆಗಳು, ಹಗೆ ಹೀಗುವ
ಸ್ಥಧನಗಳು, ಚಿಮು ಗಳು, ಮೆಟಿೆ ಲ್ಕಗಳು, ಪಾಯಿಖಾನೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ರಚುಿ ಗುೆಂಡಿಗಳ ನಿಮಾಾಣದ ಸ್ಥಾ ನ,
ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳು.
(ಜ್) ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ನಿಮಾಸಲ್ಕಕೊೀರರುವನಿವೇಶನದಳಗಿನಪಾರ ೆಂಗಣದಸಾ ಳ.
(ಕೆ)
ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ವಿನಿಯಮಗಳ
ವಸುಿ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಬಾೆಂಧಗಳು.

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ, ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಧಹನಾನ್ನಕ್ಕಲಿ

(ಎಲ) ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಲಿಫ್ೆ ಗಳ ವಾ ವಸ್ಥಾ .
(ಎೆಂ) ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಯೊೀಜನೆ ಅನ್ನಸ್ಥರ ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಅಗತಾ ಅಗಿು ಶಾಮಕಸ್ಥಧನ.
(ಎನ) ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಕನಿಷಠ ನೆಡುತೀಪು (ಪಾಿ ೆಂಟೇಷನ).
(ಓ) ಕಟೆ ಡ್ದಳಗೆ ಮಳೆನಿೀರುಕೊೀಯುಿ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.
(ಪ್ತ) ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ನಿಮಾಾಣ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳ ಕನಿಷಠ ಗುಣಮಟೆ .
239.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ದ ನ್ಸಷೇರ್.-(1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, 238ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹರಡಿಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ ಬೈ-ಲಾಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಾಾಣ ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನ್ನಮತಯ ಹರತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಶಾಶವ ತ
ಸವ ರೂಪ್ದ ಯಾವುದೇ ನಿಮಾತಯನ್ನು

ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರ ಸುಿ ತ ಇರುವ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಸೇಪ್ಾಡೆ,

ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತಿ ಮಾಪಾಾಡು ಸೇರದಂತೆ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸತಕು ದು ಲಿ .
240. ಕಟಿ ಡಯೀಜನೆಯಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ.- (1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ
ಪುನರ-ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿದು ಲಿಿ , ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ
ಪುನರ-ನಿಮಾಾಣ ಕಾಯಾ ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕಟೆ ಡ್ ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿದು ಲಿಿ ,

ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಪ್ರಶೀಲಿಸಿ,

ಕಟೆ ಡ್

ನಿಮಾಾಣ

ಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ

ಅನ್ನಮತ

ಅಥವ್ಯ ಅಜಿಾಯು ಕಟೆ ಡ್ ಬೈ-ಲಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ ಅೆಂಥ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು

ತ

ರಸು ರಸತಕು ದ್ದು .
(3)

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಕಟೆ ಡ್ಬೈ-ಲಾಗಳ

ಅನ್ನಮತ

ಅಥವ್ಯ

ತರಸ್ಥು ರಗಳಿಗಾಗಿ

ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(4) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಪ್ರಶೀಲಿಸುವ್ಯಗ, ಅಜಿಾಯ

ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಗತಾ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊೀರಬಹುದ್ದ.

(5) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು (1)ನೇಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಮುಖಾ

ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತಾ ವಿದು ಲಿಿ , ಅವರುಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮೇಯರ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ಸಮುಚಿತ

ಪಾಲಿಕೆ

ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದಿಗೆ

ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಅೆಂಥ

ಅಜಿಾಯ

ಬಗೊ

ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ದ.
(6) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿವ ೀಕರಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅೆಂಥ ಅಜಿಾ ಕುರತ್ತ ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯ ತಳಿಸದಿದು ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅನ್ನಮತ
ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, (4)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅಜಿಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ
ಹಾಗೆ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(7) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಕಟೆ ಡ್ ನಕೆಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯು
ಐದ್ದ ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು . ಆನಂತರ ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ ಹಸ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(8) ಕಟೆ ಡ್ ನಕೆಿ ಯ ಮಂಜೂರಾತಯನ್ನು
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ದಂಡ್ವನ್ನು

ಪ್ಡೆಯದೇ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಸುವಂಥ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ

ಪಾವತಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಾಾ ಯದ

ಅನ್ನಸ್ಥರ

ಕಟೆ ಡ್ ಯೊೀಜನೆಯ

ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ ಅಜಿಾಸಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(9) ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡಿದ ಕಟೆ ಡ್ ನಕೆಿ ಯ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡ್ದಿರುವಂಥ ಯಾರೇ
ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡಿದ ಕಟೆ ಡ್ ಯೊೀಜನೆಯ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವ್ಯ

ಬದಲಾವಣೆ ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
(10) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಜಾರಮಾಡುವ

ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಗತಾ ವಿರುವಂತೆ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಯಾದೃಚಿಛ ಕ

ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ

ಪ್ರಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(11) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮಾಾಣದಿೆಂದ ಮನ್ನಷಾ
ಜಿೀವಕೆು

ಅಪಾಯವುೆಂಟಾಗುತಿ ದ್ೆಂದ್ದ

ವಲಯ

ಆಯುಕಿ ರು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ,

ಅೆಂತಹ

ಯಾವುದೇ

ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೆಂದಿರತಕು ದ್ದು .
241. ಮಳೆ ನ್ಸೀರು ಕಯುಿ ನ್ಸಮಿುತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) 108 ಚದರ ಮಿಟರಗಿೆಂತ
ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ

ನಿವೇಶನದಲಿಿ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ನಿಮಾಸುವ

ಉದ್ು ೀಶವನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವ

ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಹರಡಿಸಿದ ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ
ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ ಶೇಖ್ರಣೆಗಾಗಿ, ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ

ಮರುಪೂರಣಕಾಾ ಗಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ನಿಮಾತಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(2) 216 ಚ.ಮಿ. ಗಳಿಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ನಿವೇಶ್ನ ಪರ ದೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ನಿಮಿಾಸಲು

ಉದೆು ೀಶಿಸರುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವಾ 216 ಚ.ಮಿ. ಗಳಿಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ನಿವೇಶ್ನ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ
ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು

ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವಾ ಅಧಿೀಭೀಗದಾರನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹರಡಿಸದ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಲಿಿ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ

ಶೇಖ್ರಣೆಗಾಗಿ, ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ ಮರುಪೂರಣಕಾಾ ಗಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ನಿಮಾತಯನ್ನು

ಒದಗಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವುದಕ್ತಾ ೊಂತ ಮೊಂಚೆ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ನಿಮಾತಯನ್ನು

ಕಲಿಿ ಸದಿರುವ 1000 ಚ.ಮಿ. ಗಳಿಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ವಿಸು ೀಣ್ಾದಲಿಿ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ನಿಮಿಾಸಲು ಉದೆು ೀಶಿಸರುವ
ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವಾ 1000 ಚ.ಮಿ. ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ವಿಸು ೀಣ್ಾದಲಿಿ ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ
ಛಾವಣಿಯಿೊಂದ ಬಿೀಳುವ ಮಳೆ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲುಿ

ಹಾಸು ಮತ್ತು ಕಲುಿ

ಹಾಸು ಇಲ್ಿ ದ ಜಾಗದಿೊಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನಿೀರನ್ನು ಅೊಂತರ್ ಜ್ಲ್ ಮರುಪೂಣ್ಾಕಾಾ ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹರಡಿಸದ
ವಿನಿಯಮಗಳು

ಹಾಗೂ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಲಿಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಹಾಗೂ

ಅೊಂಥ

ಷರತ್ತು ಗಳಿಗಳಪಟುಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ನಿಮಿಾತ್ರ ಹಾಗೂ ದಿವ ಕೊಳವೆ ವಯ ವಸಿ ಯನ್ನು ಕಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು .
ವಿವರಣೆ: ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ,-

(ಎ) “ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ” ಎೆಂದರೆ, ಪುನರಬಳಕೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ ಮರುಪೂರಣಕಾು ಗಿ, ಕಟೆ ಡ್ದ
ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯಿೆಂದ ಬಿೀಳುವ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಯಿೆಂದ ಮಳೆ ನಿೀರನ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ) “ಅೆಂತಜಾಲ ಮರುಪೂರಣ” ಎೆಂದರೆ, ಕೊಯುಿ

ಮಾಡಿದ ಮಳೆ ನಿೀರನ ಬಳಕೆಯಿೆಂದ ತೆರೆದ ಬಾವಿ

ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಅೆಂತಜಾಲ ನಿೀರನ ಮಟೆ ವನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸಲ್ಕ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದ್ದ:
242. ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅಜಿು.- (1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿದರೆ, ಅವನ್ನ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ
ಲಿಖಿತ ಅಜಿಾಯನ್ನು , ಭೂಮಯ ನಿವೇಶನ ಸಾ ಳದ ನಕೆಿ , ನೆಲನಕೆಿ , ಕಟೆ ಡ್ದ ಹರನೀಟ ನಕೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಖಂಡ್
ಚಿತರ ಗಳು, ಕಾಮಗಾರಯ ತಪ್ಶೀಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ವಲ್ಯ
ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕು ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ:- ಈ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ
ಗೆರೆಯಲಿಿ ರುವ

ಅಥವ್ಯ

ಅದಕೆು

`ಕಟೆ ಡ್’ ಎೆಂಬುದ್ದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಯ ಎಲೆಿ

ಲಗರ್ತಿ ಗಿರುವ

ಯಾವುದೇ

ಎತಿ ರದ

ಗೊೀಡೆ

ಅಥವ್ಯ

ಬೇಲಿಯನ್ನು

ಒಳಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(2) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ದಸ್ಥಿ ವೇಜು, ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

243.

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ವಲಯ

ಆಯುಕು ರು

ಕಡಬ್ಹುದೊೀ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು
ಅಜಿಾಯನ್ನು

ನ್ಸವುಹಿಸಲು

ಯಾವ

ಅವಧಿಯಳಗೆ

ನ್ಸರಾಕರಿಸಬ್ಹುದೊೀ ಆ ಅವಧಿ.-

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ 242ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಲಿಿ ಸಿದ ಯಾವುದೇ

ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ

ತರುವ್ಯಯ ಮೂವತ್ತಿ ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಯುಕಿ ರು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು
ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ 244ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ 245ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಒೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ನಿರಾಕರಸತಕು ದ್ದು .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಸದರ ಮೂವತ್ತಿ ದಿವಸಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು
ಹರಡಿಸದಿದು ರೆ, ಅಜಿಾದಾರನ್ನ ತನು

ಅಜಿಾಯ ಬಗೊ

ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಆದೇಶವನ್ನು

ಹರಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರನ್ನು ಕೊೀರ ಅವರ ಹೆಸರಗೆ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂಥ ಪ್ತರ ವನ್ನು
ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಇನೂು
ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಮೂವತ್ತಿ

ದಿವಸಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ

ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು . ಇಲಿ ವೇ 244ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ 245ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಒೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿೀಡ್ಲ್ಕ ನಿರಾಕರಸತಕು ದ್ದು .
244. ಯಾವ ಕಾರರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಸವೇಶನಕೆೆ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ಕಾರಣಗಳ

ಕಟೆ ಡ್

ಮೇಲೆ

ಮಾತರ ವೇ

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು

ನ್ಸರಾಕರಿಸಬ್ಹುದೊೀ ಆ ಕಾರರ್ಗಳು.- (1) ಯಾವ

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಪುನರನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಪುನರ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ನಿವೇಶನಕೆು

ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ನಿರಾಕರಸಬಹುದೀ, ಆ ಕಾರಣಗಳು, ಕೆಳಕಂಡಂತವೆ, ಎೆಂದರೆ,(ಎ) ಕಾಮಗಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಗಾಗಿ ನಿವೇಶನದ ಬಳಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ನಿವೇಶನದ ನಕೆಿ , ನೆಲನಕೆಿ ,
ಕಟೆ ಡ್ದ ಹರನೀಟ ನಕೆಿ ಗಳು, ಖಂಡ್ಚಿತರ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ತಪ್ಶೀಲ್ಕಗಳಲಿಿ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ

ವಿವರವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ನಿದಿಾಷೆ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ
ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿದಿಾಷೆ

ಆದೇಶವನ್ನು , ನಿಯಮವನ್ನು , ಘೀಷಣೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ

ಅನ್ನಮತಗಾಗಿ

ರೀತಯಲಿಿ

ಸಲಿಿ ಸಿದ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಅಜಿಾಯು

ನಿಯಮಗಳ

ಒಳಗೊೆಂಡಿರದಿರುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ
ಅಥವ್ಯ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ
ಅೆಂಥ

ಮೇರೆಗೆ

ರೀತಯಲಿಿ

ತಯಾರಸಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ;
(ಸಿ) 242ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಯಾವುವೇ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ರುಜು ಮಾಡ್ದಿರುವುದ್ದ;

(ಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳನ್ನು ಯಥೀಚಿತವ್ಯಗಿ ಒದಗಿಸಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ;
(ಇ) 216ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಬಿೀದಿಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ರಸ್ಥಿ ಗಳನ್ನು

ನಿಮಾಸದೇ

ಇರುವುದ್ದ;
(ಎಫ್) ಉದ್ು ೀಶತ ಕಟೆ ಡ್ವು ಸಕಾಾರದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೂಮಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ವರ ಮಾಡಿರುವುದ್ದ;
(ಜಿ) ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿವೇಶನವು ಬಿೀದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಯೊೀಜಿತ ಬಿೀದಿಗೆ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ನಿವೇಶನಕೆು ಸೇರಕೊೆಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಐದ್ದ ಮಟರುಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ಅಗಲದ
ದಾರಯ ಅಥವ್ಯ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಪ್ರ ವೇಶ ಅನ್ನಕ್ಕಲ
ಇಲಿ ದಿರುವುದ್ದ.
(2) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು, ಕಟೆ ಡ್ಕಾು ಗಿ ನಿವೇಶನಕೆು ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು
ನಿೀಡ್ಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ

ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಪುನರ

ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ನಿೀಡ್ಲ್ಕ

ನಿರಾಕರಸಿದಾಗಲೆಲಾಿ , ಅೆಂಥ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆದೇಶದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ವ್ಯಗಿ ತಳಿಸತಕು ದ್ದು .
245. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು

ನ್ಸೀರ್ಡವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬ್ುೆಂರ್.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಯಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಯಾವುದೇ
ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಆ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಿ ನ ಸೇಪ್ಾಡೆಯ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಆ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು
ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸೇಪ್ಾಡೆಗೆ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿವೇಶನವು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಕಾು ಗಿ ಉದ್ು ೀಶಸಲಾದ
ನಿವೇಶನವು,(ಎ) (i) ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ ಢಶಾಲೆ ಅಥವ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಗಳಂತಹ ಮನು ಣೆ ಪ್ಡೆದ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ
ಲಗರ್ತಿ ಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸತ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿೆಂದ; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಹೆಚುಿ ಒಳರೀಗಿಗಳ ವ್ಯಡ್ಾನ್ನು ಹೆಂದಿರುವ ಸಕಾಾರ ಆಸಪ ತೆರ ಯಿೆಂದ; ಅಥವ್ಯ
(iii)

ಒೆಂದ್ದ

ನೂರು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಕ್ಕು

ಹೆಚಿಿ ನ

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ

ನಿವ್ಯಸಿಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ

ಅನಾಥಾಲಯದಿೆಂದ
-

ಇನೂು ರು ಮಿೀಟರುಗಳ ವ್ಯಾ ಸದಳಗೆ ಇದು ರೆ; ಅಥವ್ಯ

(ಬಿ) ಯಾವ ವಸತ ಪ್ರ ದೇಶವು, ವಸತಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೀ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಾ ಪಾರ ವಾ ವಹಾರ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗೆ
ಭಿನು ವ್ಯದಂಥ ವಸತಗಾಗಿ ಅದನ್ನು

ಕಾಯಿು ರಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ

ಯಾವುದೇ ಜನನಿಬಿಡ್ವ್ಯದ ವಸತ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ಇದು ರೆ;
(ಸಿ) ಯಾವುದೇ ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣದ ಯೊೀಜನೆಯ ಅಥವ್ಯ ಉದಿು ಷೆ

ಯೊೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ

ಅನಾ ಥಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮತಯ ಮೇರೆಗೆ ವಸತ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾಯಿು ರಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ
ಇದು ರೆ,
- ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಇಲಿ ದ್ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಮಂಜೂರಾತ
ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಚಲನಚಿತರ ಪ್ರ ದಶಾನಕಾು ಗಿ ಬಳಸಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿಮಾಣಾಕೆು
ಕನಾಾಟಕ ಚಲನಚಿತರ ಗಳ (ನಿಯಂತರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ (1964ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 23) ಮತ್ತಿ ಅದರ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಕೆಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್

ಎೆಂದ್ದ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಗೆ

ಮನವರಕೆಯಾದ

ತಪ್ಶೀಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಯನ್ನು

ಹರತ್ತ

ಯಾವುದೇ

ಅನ್ನಮತಯನ್ನು

ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
246.

ಮಕಾು ಯ ಪಾ ಮಾರ್ಪತಾ ನ್ಸೀಡಿಕೆ.- (1) ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ ವಾ ಕಿಿ ಯು ನಿಮಾಾಣ ಮುಕಾಿ ಯಗೊೆಂಡ್ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ
ತೆಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಕಾಿ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಕಾು ಗಿ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .
(2)

ಮುಕಾಿ ಯ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಕಾು ಗಿ

ಸಲಿಿ ಸಿದ

ಯಾವುದೇ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಅಹಾರ್ತಪ್ಟಿೆ ಯಲಿಿ

ಸೇಪ್ಾಡೆಗೊೆಂಡಿರುವ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಯು ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ಕಟೆ ಡ್ ನಕೆಿ ಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸಿರತಕು ದ್ದು :

ನಿಮಾಾಣ

ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ಟಿೆ ಯಲಿಿ ಸೇಪ್ಾಡೆಗೊೆಂಡಿರುವ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಯು ಒೆಂದ್ದ ಕಟೆ ಡ್ವು ಕಟೆ ಡ್ ಉಪ್-ವಿಧಿಯ
ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಯ ಅಹವ್ಯಲನ್ನು

ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕೆು ನಿಯಮಸಲಾದಂಥ ದಂಡ್ವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಮುಕಾಿ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಕೆು ಕೊೀರಕೆ ಸಲಿಿ ಸಿದಕಾು ಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ
ಮೇಲೆ ಮುಕಾಿ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಗತಾ ವಿರುವಂಥ ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ
ಪ್ರಶೀಲನೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಿ,

ಮುಕಾಿ ಯ

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ದ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಪುರಸು ರಸಬಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ತರಸು ರಸಬಹುದ್ದ.
(4)ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಮುಕಾಿ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವನ್ನು ಪ್ಡೆಯದ್ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಅದಿಭೀಗಿಸತಕು ದು ಲಿ .
247. ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಪುಡೆಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂರ್ಗಳ ಅನವ ಯ.- (1) ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ
ಗುಡಿಸಲ್ಕಗಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಪುನರ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಈ ಅಧಾಾ ಯದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಿ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೇಪ್ಾಡೆಗೂ ಸಹ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವ ಅವಶಾ ಕ ದ್ದರಸಿಿ ಕಾಮಗಾರಯಿೆಂದ ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಯ ಸ್ಥಾ ನವು ಅಥವ್ಯ ಉದು ಗಲವು ವಾ ರ್ತಾ ಸವ್ಯಗುವುದಿಲಿ ವೊೀ ಆ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ಈ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸೇಪ್ಾಡೆ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಯಾವುದೇ ಸೇಪ್ಾಡೆಯು ಅಥವ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ
ಕೊಠಡಿಯ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಉದು ಗಲವನ್ನು ವಾ ರ್ತಾ ಸ ಮಾಡ್ದಂಥ ಅವಶಾ ಕ ದ್ದರಸಿಿ ಯೇ ಎೆಂಬ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರ ಶ್ು ಯು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಶ್ು ಯನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ ಒಪ್ತಪ ಸತಕು ದ್ದು

ಅದರ ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಮವ್ಯದ್ದದ್ದ ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದ, ನ್ಸವುಹಿಸುತಿು ರುವ ಅರ್ವಾ ಪೂರ್ುಗೊಳಿಸಿದ

248.

ಕಟಿ ಡಗಳ ಅರ್ವಾ ಬಾವಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಕ್ಕವುದು ಅರ್ವಾ ಬ್ದಲಾಯಸುವುದು.- (1)

ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ,(i) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಯ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಪುನರ

ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ,(ಎ) ತನು ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯದ್ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ, ಅಪ್ತೀಲನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದು ರೆ, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್

ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
ಯಾವ

ನಕೆಿ ಗಳ

ಆಧಾರತವ್ಯಗಿದ್ಯೊೀ

ಅೆಂಥ

(ಬಿ)

ಅಥವ್ಯ
ನಕೆಿ ಗಳಿಗೆ

ವಿವರಗಳ
ಅಥವ್ಯ

ಮೇಲೆ

ಅೆಂಥ

ವಿವರಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಮತಯು

ಅಥವ್ಯ

ಆದೇಶವು

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ

ಅಲಿ ದ್,

ಅನಾ ಥಾ

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ
ಉಪ್ವಿಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವ್ಯ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಮ ತವ್ಯಗಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ನಿದೇಾಶನವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ii) 308ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಕಿ ವ್ಯಗಿ ಮಾಡಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(iii) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಸೇಪ್ಾಡೆಯನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

247ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮನವರಕೆಯಾದರೆ ಅವರು
-

ಮಾಡಿದ

ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಕಾನೂನ್ನ

ಬಾಹಿರವ್ಯಗಿ

ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್

ಎೆಂದ್ದ

ಆಯುಕಿ ರು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವಷೆ ನ್ನು ಕೆಡ್ವಿಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ,
ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು, ನಿದೇಾಶನಗಳು ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಮತಯು ಅಥವ್ಯ
ಆದೇಶಗಳು ಯಾವ ನಕೆಿ ಗಳ ಅಥವ್ಯ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರತವ್ಯಗಿವೆಯೊೀ ಅೆಂಥ ನಕೆಿ ಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ
ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶಾ ಕವೆೆಂದ್ದ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಡುವರೀ

ಅೆಂಥ

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡುವಂತೆ

ಅವರು,

ಕಟೆ ಡ್ದ

ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾಲಿೀಕ
ಅಥವ್ಯ

ನಿಮಾಾಣಕಾರನಿಗೆ

ಕಟೆ ಡ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಬಾವಿಯ

ಅಥವ್ಯ

ಗುಡಿಸಲಿನ

ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮುೆಂದ್ದವರೆಸತಕು ದು ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಸಹ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
(2) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ತಯನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಯ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣಕಾರನಿಗೆ, ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ
ಸಿಾ ರೀಕರಸಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಸಮಂಜಸ ಕಾಲದಳಗೆ ಕಾರಣ ತೀರಸುವಂತೆ
ಅವನನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸುವ ನೀಟಿೀಸಿನೆಂದಿಗೆ ಜಾರ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣಕಾರನ್ನ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಮನವರಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾರಣ
ತೀರಸಲ್ಕ

ತಪ್ತಪ ದರೆ,

ಮಾಪಾಾಟಿನೆಂದಿಗೆ

ವಲ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು

ಆದೇಶವನ್ನು

ರ್ತವು

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಸಿಾ ರೀಕರಸಬಹುದ್ದ

ಮತ್ತಿ

ಯೊೀಚಿಸಬಹುದಾದ
ಅೆಂಥ

ಆದೇಶಕೆು

ಯಾವುದೇ
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಬದಧ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4) 240ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ
ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಪುನರನಿಮಾಾಣವನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ
ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಆಗ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ,

ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ

ನೀಟಿೀಸು

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, (2)ನೇ

ಇಪ್ಪ ತಿ ನಾಲ್ಕು

ಗಂಟ್ಟಗಳಿಗಿೆಂತ

ಕಡಿಮೆ

ಅವಧಿಯದಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ ಯಾವ ಕಟೆ ಡ್ಕೆು ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆ ನೀಟಿೀಸು ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವುದೀ ಆ
ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಣವ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಅದನ್ನು

ಅೆಂಟಿಸಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಡಂಗುರದ

ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತಿ ರ ಸ್ಥರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದರೆ ಆ ನೀಟಿಸನ್ನು
ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ ಜಾರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು
ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅೆಂಟಿಸಿದ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರ ಕಟಣೆ

ಎಲಿ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಅದರಲಿಿ ನಿರೂಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಗಿ

ತಳಿಸಲಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
249.

ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾದ

ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

ಕೆಲವು

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಸಕಾ ಮಗೊಳಿಸುವುದು.-

ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, 240ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು , 245ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

(1)

ಈ

ಮತ್ತಿ 239ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುವೇ ಕಟೆ ಡ್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು
ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದು ಲಿಿ , ವಲ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ಕೆಳಕಂಡ್

ನಿಬಾೆಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ

ನಿಮಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ , (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಟೆ ಣ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೊೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕಾನೂನ್ನಗಳ (ತದ್ದು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2013ರ ಪಾರ ರಂರ್ದ ದಿನಾೆಂಕಕೆು ಮೊದಲ್ಕ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸಬಹುದ್ದ.
(ಎ) ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಪ್ಕು ದ ಸವ ತಿ ಗೆ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರುವಂತೆ ನಿಮಾಸಿರುವಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟೆ ಲ್ಕ
ಕಲಿಪ ಸಿರುವ ಜಾಗವು ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಲಿಿ ನಿಯಮಸಲಾದ ಮತಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಲಿಿ , ನಿವ್ಯಸೇತರ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ
ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದರವರೆಗಿನ ಮತ್ತಿ ನಿವ್ಯಸದ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತಿ ರವರೆಗಿನ
ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯನ್ನು ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸತಕು ದ್ದು .
(ಬಿ) ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನೂು

ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ವಿಧಿಯನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ

ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಬಳಕೆಯನೂು ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(ಸಿ) ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿಮಾಾಣವು ಅದ್ದ ಯಾವ ನಿದಿಾಷೆ ರಸ್ಥಿ ಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿದಿಾಷೆ ಕಟೆ ಡ್ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕರು, ಕಟೆ ಡ್ ರೇಖ್ಯಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ಥಿ ಯ ಅಥವ್ಯ ಪಾದಚಾರ ರಸ್ಥಿ ಯ
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಚಿನ ನಡುವಿನ ಸಾ ಳವನ್ನು , ಆ ರಸ್ಥಿ ಯನ್ನು
ಉಚಿತವ್ಯಗಿ ಬಿಟುೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮುಚಿ ಳಿಕೆಯನ್ನು

ಅಗಲ ಮಾಡುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅವಶಾ ಕವ್ಯದಾಗ,

ಬರೆದ್ದಕೊಟೆ

ಹರತ್ತ ಆ ಕಟೆ ಡ್ದ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(ಡಿ) ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಟೆ ಣ ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೊೀಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ 76ಎಫ್ಎಫ್ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)
ರೆಂದ (14)ರ ವರೆಗಿನ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಯಥೀಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಮೇರೆಗೆ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದಕೆು

ಅಜಿಾಯನ್ನು ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು .

ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ

(2) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ನಿಮಾಾಣವನ್ನು ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದ್ದ, ನಿಯಮಸಲಾದ
ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆು

ಒಳಪ್ಟಿೆ ರತಕು ದ್ದು , ಅೆಂಥ ನಿಯಮಸಲಾದ ಮೊಬಲಗು ಕಟೆ ಡ್

ನಿಮಾಾಣ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ನಿಯಮಸಿದ ಮೊಬಲಗು,(i)

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭಾಗದ, ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮೌಲಾ ವು ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟೆ ಲ್ಕ ಕಲಿಪ ಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯು ಅನ್ನಮತಸಬಹುದಾದ ನೆಲ
ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು ಮೀರದಿದು ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲಾ ವು ಶೇಕಡಾ ಆರಕಿು ೆಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇರತಕು ದು ಲಿ .
(ii)

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭಾಗದ, ಕನಾಾಟಕ

ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಮೌಲಾ ವು

ಹಿೆಂದಕೆು

ಕಟೆ ಲ್ಕ

ಕಲಿಪ ಸಿರುವ

ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಅನ್ನಮತಸಬಹುದಾದ ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯು

ಮೀರದ್ದು

ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ

ಐವತಿ ನ್ನು ಮೀರದಿದು ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲಾ ವು ಶೇಕಡಾ ಎೆಂಟಕಿು ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕು ದು ಲಿ :
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭಾಗವನ್ನು

ನಿವ್ಯಸೇತರ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿ ದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ೆಂದ್ದ ಉದ್ು ೀಶಸಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಭಾಗವನ್ನು

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಸಂದಾಯವ್ಯಗತಕು ಮೊಬಲಗು,(ಎ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭಾಗದ, ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮೌಲಾ ವು ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟೆ ಲ್ಕ ಕಲಿಪ ಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತಸಬಹುದಾದ
ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ ಹನೆು ರಡುವರೆಯನ್ನು ಮೀರದಿದು ರೆ, ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತಿ ರಷ್ಟೆ ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
(ಬಿ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ದ ಭಾಗದ, ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮೌಲಾ ವು, ಹಿೆಂದಕೆು ಕಟೆ ಲ್ಕ ಕಲಿಪ ಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಯು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಮತಸಬಹುದಾದ
ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ ಹನೆು ರಡುವರೆಯನ್ನು

ಮೀರದ್ದು , ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು

ಮೀರದಿದು ರೆ, ಶೇಕಡಾ ಮೂವತೆಿ ೈದರಷ್ಟೆ ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅದೇ ಉಲಿ ೆಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ, ಸಕರ ಮೀಕರಣ ಫೀಜನ್ನು
ಅವನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಕರ ಮೀಕರಣಕಾು ಗಿ ದಂಡ್ವನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಫೀಜನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆು ಗುರಯಾಗತಕು ದು ಲಿ .
(4) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ಸಾ ಳಿೀಯ/ಯೊೀಜನಾ
ಪಾರ ಧಿಕಾರದಲಿಿ ಇಟಿೆ ರುವ, ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮೂಲ ಸೌಲರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ ನಿಧಿಗೆ
ಜಮೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಲರ್ಾ

ಅಭಿವೃದಿಧ , ನಾಗರಕ ಸೌಲರ್ಾ ಗಳು, ವಿದ್ದಾ ತ್ ದಿೀಪ್ಗಳು,

ಉದಾಾ ನವನಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ ಸೌಲರ್ಾ , ಚರಂಡಿ ವಾ ವಸ್ಥಾ

ಮತ್ತಿ

ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ

ಸೌಲರ್ಾ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕ, ಅದನ್ನು ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಬಳಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
25೦. ನ್ಸದಿುಷಿ

ಬೀದಿಗಳಲಿಿ

ಅರ್ವಾ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ

ಕೆಲವು ವಗುಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳ ಭಾವಿೀ

ನ್ಸಮಾುರ್ವನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿಾ ಸಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು,(ಎ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಗಳ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ,(i) ನಿರಂತರವ್ಯಗಿ ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಟೆ ಲ್ಕ ಅನ್ನಮತಸಲಾಗುವುದ್ೆಂದ್ದ;
(ii) ಅನಂತರ ನಿಮಾಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಪುನಃ ನಿಮಾಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಮುೆಂಭಾಗದ ಹರನೀಟವು ಮತ್ತಿ
ನಿಮಾಾಣವು ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಪ ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೊ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಆ ಸಾ ಳಕೆು

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುವೇ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ ಒೆಂದಕೊು ೆಂದ್ದ ಅೆಂಟಿಕೊೆಂಡಿರದಂಥ
ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಮಾತರ ಅನ್ನಮತಸಲಾಗುವುದ್ೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ

(ಸಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಾ ಳಗಳ ಯಾವುವೇ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ , ಬಿೀದಿಗಳ ಭಾಗಗಳಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಪ

ಲಕ್ಷಣದ ಅೆಂಗಡಿಗಳು, ಉಗಾರ ಣಗಳು, ಕಾಖಾಾನೆಗಳು, ಕುಟಿೀರಗಳು ಅಥವ್ಯ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ಅಥವ್ಯ ವಿಶಷೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಟೆ ಡ್ಗಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು , ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ವಿಶೇಷ
ಅನ್ನಮತಯಿಲಿ ದ್ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ
- ಘೀರ್ಷಸುವ ತನು ಉದ್ು ೀಶದ ಬಗೊ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸು ಪ್ರ ಕಟವ್ಯದಂದಿನಿೆಂದ ಮೂರು ತೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯ ತರುವ್ಯಯ ಅೆಂಥ
ಯಾವುದೇ ಘೀಷಣೆಯ ಬಗೊ ಯಾವುವೇ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸತಕು ದು ಲಿ .
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

(3)

ಸಮತಯು,

ಸದರ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ

ಸಿವ ೀಕರಸಿದ

ಎಲಾಿ

ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅನಂತರ ಘೀಷಣೆಯನ್ನು ಸಿಾ ರೀಕರಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆು
ಮೊದಲ್ಕ

ಅದನ್ನು

ಮಾಪಾಾಡು

ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.

ಆದರೆ

ಅದರ

ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು

ವಿಸಿ ರಸುವ

ಹಾಗೆ

ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(4) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಹಾಗೆ ಸಿಾ ರೀಕರಸಿದ ಯಾವುದೇ ಘೀಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅದ್ದ
ಪ್ರ ಕಟವ್ಯದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(5) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಘೀಷಣೆಯು ಪ್ರ ಕಟವ್ಯದ ದಿನಾೆಂಕದ ತರುವ್ಯಯ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ
ಘೀಷಣೆಯನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ ನಿಮಾಸತಕು ದು ಲಿ .
251. ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಕಟಿ ಡ ಕಟ್ಟಿ ವುದು.- (1) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಎರಡು ಬಿೀದಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿಿ
ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಉದ್ು ೀಶಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ರ್ತನ್ನ ಅನಾ ಥಾ ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ಎತಿ ರಕೆು ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ವಿಸಿಿ ೀಣಾಕೆು
ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ

ನೇಪ್ಾಡಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಎದ್ದು

ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಣ್ಣವಂತೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಸೌಕಯಾಕಾು ಗಿ

ಅದ್ದ

ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ

ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ಮೂಲೆಯಲಿಿ ನ ನಿವೇಶನದ ಅೆಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಆಜಿಾಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಹಾಗೆ ಆಜಿಾಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಭೂ ಸಾವ ಧಿೀನ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಾ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(3) ಅೆಂಥ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾರಸುವಲಿಿ , ಬಿೀದಿಗಳ ಮೇಲಾಪ ಟಿನಿೆಂದ ಅದೇ ಆವರಣಕೆು ಪಾರ ಪ್ಿ ವ್ಯಗುವ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸತಕು ದ್ದು .
252. ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನು

ಅರ್ವಾ ಅನಧಿಕೃತ ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳನ್ನು

ತಡೆಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಆ ಪಾ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು ಯುಳಳ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ.- ತನು

ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯುಳು

ಕಟುೆ ವುದನ್ನು

ನಿಮಾಾಣಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ

ಬೇರೆ

ರೀತಯಲಿಿ

ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ

ತಡೆಯಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ವಿಫಲನಾಗಿರುವನೆೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ರುಜುವ್ಯರ್ತದಲಿಿ

ಅಧಿಕಾರ
ಅನಧಿಕೃತ
ಅವನ್ನ,

ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ಶಕೆಿ ಗೆ ಗುರಯಾಗತಕು ದ್ದು .
253.

ವಲಯ ಆಯುಕು ರ ನ್ಸರ್ುಯಗಳ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮ ನವಿ.- (1)ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ

ಆಯುಕಿ ರ ನಿಣಾಯದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂತಹ ನಿಣಾಯವನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ
ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸತಕು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರ

ತೀಮಾಾನವೇ ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು (1)ನೇಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ತನಗೆ ಒಪ್ತಪ ಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಅರವತ್ತಿ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತೀಮಾಾನಿಸತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯXVII
ಉಪದಾ ವ
254. ಉಪದಾ ವ ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಸಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಎ) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್, ಸ್ಥಮ ರಕ, ಕಂಬ, ಗೊೀಡೆ, ಬೇಲಿ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಜಾಗದಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ಕರಪ್ತರ , ನೀಟಿೀಸು, ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ದಸ್ಥಿ ವೇಜುಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ
ಅೆಂಟಿಸತಕು ದು ಲಿ .
(ಬಿ)
ಕಟೆ ಡ್, ಸ್ಥಮ ರಕ, ಕಂಬ, ಗೊೀಡೆ, ಬೇಲಿ, ಮರ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕಸಾ ಳವನ್ನು ,
ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ
ಗುರುತ್ತ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .

(ಸಿ)
ವಲಯಆಯುಕಿ ರು ಈ ಬಗೊ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಗಾದ ಉದು ಕ್ಕು ಕಸ, ಹಲಸು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಮಾಲಿನಾ ಕಾರಕ ಮತ್ತಿ ಅಸಹಾ ಕರ
ಪ್ದಾಥಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿಸತಕು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ)
ಯಾವುದೇ ಶವವನ್ನು
ಆ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಪ್ರವ್ಯನಿಗೆ ಇಲಿ ದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ
ಹೂಳತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸುಡ್ತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ವಿಲೆಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಇ)
ನೆರೆಹರೆಯಲಿಿ ಹಾದ್ದಹೀಗುವ, ವ್ಯಸಮಾಡುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿ ರುವ
ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವುೆಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಅಪಾಯವುೆಂಟಾಗುವ ಸಂರ್ವವಿರುವಂತೆ ಕಲ್ಕಿ ಗಣಿಗಾರಕೆ
ನಡೆಸತಕು ದು ಲಿ , ಸೊಪ ೀಟಿಸತಕು ದು ಲಿ , ಮರವನ್ನು ಕತಿ ರಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಗಿಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್
ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕು ದು ಲಿ ;
ಎಫ್) ಶಬು ಮಾಲಿನಾ ನಿಯಂತರ ಣ ಆದೇಶವೇನಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು
ಶಾೆಂತ ಮತ್ತಿ ಸುವಾ ವಸ್ಥಾ ಗೆ ಭಂಗತರತಕು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ
ಜಿ)
ವ್ಯಯುಮಾಲಿನಾ
ನಿಯಂತರ ಣ
ಮಾಲಿನಾ ವನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ

ಆದೇಶವೇನಾದರೂ

ಇದು ರೆ,

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಅದನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ,

ಎಚ್) ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮತ ಪ್ಡೆಯದ್ ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ ಪಾದಾಚಾರಗಳ
ಸಂಚಾರಕೆು ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟುಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಬಗೊ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದೇ ಭೂಮ
ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ತಳಿಸಲಾದಂಥ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ
ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ಲಿಿ , ಅವರು ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ಯಾರ ಕೃತಾ , ಲೀಪ್ ಅಥವ್ಯ ಸಮಮ ತಯಿೆಂದ
ಉಪ್ದರ ವ ಸಂರ್ವಿಸಿತೀ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದವರಯುತಿ ದ್ಯೊೀ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕರಗೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಭೀಗದಾರರಗೆ ಕನಾಾಟಕ ಬಹಿರಂಗಸಾ ಳಗಳ
(ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರ ತಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1982ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 35)
ಅನವ ಯ
ವ್ಯಗುವೆಡೆಗಳಲಿಿ
ಅದರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನ್ನ ಸ್ಥರವ್ಯಗಿ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ
ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿರಬಹುದಾದಂಥ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವಮೂಲಕ, ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ
ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿರುವ
ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಹೀಗಲಾಡಿಸುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(3) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಬಗೊ ಪಾರ ಧಿಕೃತವ್ಯಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮೇಲೆ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಅನ್ನಸ್ಥರ
ಮುೆಂದ್ದವರಯುತಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ಕ್ಕಡ್ಲೇ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ಲಿಿ ,
ಅವರು ಲಿಖಿತದಲಿಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕನಾಾಟಕ ಬಹಿರಂಗಸಾ ಳಗಳ (ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ
ಪ್ರ ತಬಂಧಕ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981ರ ಉಪ್ಬಂಧಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ, ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಅೆಂಥ
ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಬೇಕಾದ್ದದ್ದ ಅಗತಾ ವ್ಯಗಿದ್.
(4) ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲ್ಕ ವಿಫಲನಾಗುವಂಥ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ
ಅಥವ್ಯ ವಾ ಕಿಿ ಗಳ ಸಮೂಹವು ಕನಾಾಟಕ ಬಹಿರಂಗ ಸಾ ಳಗಳ (ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರ ತಬಂಧಕ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 1981ರ (1982ರ ಕನಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 35) ಉಪ್ಬಂಧವು ನಿಯಮಸಿರುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಅನವ ಯವ್ಯಗುವ ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಅವುಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ದಂಡ್ಕೆು ಹಣೆಗಾರನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
255.

ಮಾಲಿನಯ

ನ್ಸಯಂತಾ ರ್

ಮತ್ತು

ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕನ್ನ

ದಂಡಪ್ರವತಿಸುವುದು.-

(1)

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ವ್ಯಯು, ಜಲ ಅಥವ್ಯ ಶಬು ಮಾಲಿನಾ ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ
ಒಳಪ್ಟುೆ
ಪಾಲಿಕೆಯು

ಹಾಗೂ ಆ ಬಗೊ
ಅೆಂಥ

ರಾಜಾ

ಕಾನೂನನ್ನು

ಸಕಾಾರವು ಹರಡಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ
ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವ್ಯಗಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧಾಾ ಯದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಯ
ಮಾಲಿನಾ ವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ನೇರವ್ಯಗಿ

ಜವ್ಯಬಾು ರರಾದಂಥ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿೆಂದ

ಶುಲು ಗಳನ್ನು

ವಸೂಲಿಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಂಡ್ವಿಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲಿಪ ಸುವುದ್ದ.
256. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರಚನೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯು ಹಾಳಗುವ
ಸಿಾ ತಯಲಿಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹತಿ ರ ಹಾದ್ದಹೀಗುವವರಗೆ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಯ ರಚನೆಗಳ ಅಧಿಭೀಗದಾರರಗೆ
ಅಪಾಯಕಾರಯಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ

ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು ಅದರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟುೆ ವ
ಹಾಗೆ ಅೆಂಥ ರಚನೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲ್ಕ, ಅದನ್ನು
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.

ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಲ್ಕ, ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರಸಿಿ ಮಾಡ್ಲ್ಕ

(2) ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ ಅವಶಾ ವ್ಯದರೆ, ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಕೊಡುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್, ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಅೆಂಥ
ರಚನೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ, ಅದನ್ನು

ಕೆಡ್ವಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ, ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರಸಿಿ

ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟುೆ ವುದಕೆು ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗಕೆು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಗಲ್ಕವ ಖಚಾನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ

ಮಾಲಿೀಕನಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯ

ಬಾಕ್ತಗಳಂತೆ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಸದರ ರಚನೆಯು, ಅದರಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುವವರಗೆ ಸನಿು ಹಿತ ಅಪಾಯ ಉೆಂಟುಮಾಡುವಂಥದ್ು ೆಂದ್ದ
ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅದರಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುವವರು ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ
ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಆದೇಶಸತಕು ದ್ದು . ಮತ್ತಿ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ದಿರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗಳನ್ನು

ಯಾರೇ ಪಲಿೀಸು

ಅಧಿಕಾರಯು ಹರಹಾಕಬಹುದ್ದ.
257. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವುದೇ ಮರವು
ಅಥವ್ಯ ಮರದ ಯಾವುದೇ ಕೊೆಂಬಯು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮರದ ಹಣ್ಣು ಬಿೀಳುವ ಸಂರ್ವವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ
ಅದರೆಂದಾಗಿ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಗೆ ಅಪಾಯವುೆಂಟಾಗುವುದ್ೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮುಖಾ
ಆಯುಕಿ ರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಸದರ ಮರದ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅದರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ

ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟುೆ ವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸಲ್ಕ, ಸವರಲ್ಕ, ಕತಿ ರಸಿಹಾಕಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಹಣು ನ್ನು ಕಿೀಳಲ್ಕ
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ ಅವಶಾ ವ್ಯದರೆ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸನ್ನು
ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗುವುದಕೆು
ಮರವನ್ನು

ಕೊಡುವ

ಮುೆಂಚ್ ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಸದರ

ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ, ಸವರಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಕತಿ ರಸಿಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ಹಣು ನ್ನು ಕಿೀಳಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬಿೀದಿಯ ಭಾಗಕೆು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು
ತಪ್ತಪ ಸಲ್ಕ ರ್ತನ್ನ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಗಲ್ಕವ ಖಚಾನ್ನು

ಮರದ ಮಾಲಿೀಕನಿೆಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕ್ತಗಳಂತೆ ವಸೂಲ್ಕ

ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
258. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಗುೆಂಡಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1)
ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ, ಕೊಳ, ಬಾವಿ, ಗುೆಂಡಿ, ತರೆ, ಒಡುಡ , ದಂಡೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸಾ ಳವು ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ
ದ್ದರಸಿಿ , ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ
ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುವ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ

ಇಲಿ ದಿರುವುದಕಾು ಗಿ ಹಾದ್ದಹೀಗುವವರಗೆ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಯಲಿಿ

ಅಪಾಯಕಾರಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟುೆ ವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು

ಭಾವಿಸಿದರೆ,

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು,

ಅದರೆಂದ

ಮುಚಿಿ ಸಲ್ಕ, ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿಸಲ್ಕ, ದ್ದರಸಿಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಕ, ಸಂರಕಿಿ ಸಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ ಅವಶಾ ವ್ಯದರೆ ಮುಖಾ
ಕೊಡುವುದಕೆು

ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗುವುದಕೆು

ತಡೆಗಟುೆ ವುದಕೆು

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ

ರ್ತರ್ತು ಲಿಕ

ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಗಲ್ಕವ ಖಚಾನ್ನು

ಮುೆಂಚ್ ಅಪಾಯವನ್ನು

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ

ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕ್ತಗಳಂತೆ

ಮಾಲಿೀಕನಿೆಂದ ವಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
259.

ಬೆಂಕ್ತಯ ವಿರುದಧ

ಮನೆು ಚು ರಿಕೆ.- (1) ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯ ಭಾಗಶಃ

ಅಥವ್ಯ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹರಚಾವಣಿಯಿೆಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಹೆಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬೂತನ ಅಥವ್ಯ
ಟ್ಟೆಂಟಿನ, ವರಾೆಂಡ್ದ, ಪ್ೆಂಡಾಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬೇಲಿಯ ಅಥವ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಹುಲಿಿ ನಿೆಂದ, ಎಲೆಗಳಿೆಂದ
ಅಥವ್ಯ ಚಾಪ್ಗಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸುಲರ್ ದಹನ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳಿೆಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ ಗೊೀಡೆಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ,
ಅೆಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು , ಬೂತನ್ನು , ಟ್ಟೆಂಟನ್ನು , ಚಾವಣಿಯನ್ನು , ವರಾೆಂಡ್ವನ್ನು , ಪ್ೆಂಡಾಲನ್ನು , ಬೇಲಿಯನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಗೊೀಡೆಯನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ಬೆಂಕಿಯಿೆಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲ್ಕ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತಿ ಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಮತಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಮರಮುಟುೆ , ಸೌದ್ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ದಹನ ವಸುಿ ಗಳನ್ನು
ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ

ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಯಾವುದೇ

ಸಾ ಳವನ್ನು

ಬಳಸುತಿ ರುವ

ಯಾರೇ

ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು

ಬೆಂಕಿಯಿೆಂದ

ಅಪಾಯವ್ಯಗದಂತೆ

ರಕಿಿ ಸಲ್ಕ

ವಿಶೇಷ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವಂತೆ

ನೀಟಿೀಸು

ಮೂಲಕ

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ಬೆಂಕಿಯು ಹತಿ ಕೊೆಂಡ್ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯಿೆಂದ ಸುರಕಿಿ ತವ್ಯಗಿ ಹರ ಹೀಗಲ್ಕ
ಕಲಿಪ ಸಿರುವ ಸ್ಥಧನಗಳು ಸ್ಥಕರ್ಷೆ ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ ಅವರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ
ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ ನೀಟಿೀಸು ಮೂಲಕ ರಚನೆಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು

ಅವರು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಿೆ ಲ ಸ್ಥಲ್ಕಗಳನ್ನು
ಪುನರರ ಚಿಸಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಹೆಚಿಿ ನ

ಅಥವ್ಯ

ತ್ತತ್ತಾ

ಮೆಟಿೆ ಲ

ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ್ಕಗಳನ್ನು

ಕಲಿಪ ಸುವಂತೆ

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ; ಮತ್ತಿ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮನೀರಂಜನೆಯ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ,
ಬೂತನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಟ್ಟೆಂಟನ್ನು

ಬಳಸುವ್ಯಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ಅವರು, ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರು

ಸುರಕಿಿ ತವ್ಯಗಿ ಹರಗೆ ಹೀಗುವುದಕೆು ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಸ್ಥಧನಗಳನ್ನು ಇಟಿೆ ರುವ ಮತ್ತಿ ನಿವಾಹಿಸಿರುವ, ಸವ ಷೆ ವ್ಯಗಿ
ತೀರಸಿರುವ ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮಾಗಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ, ಹರಗೆ ಹೀಗುವ ಮಾಗಾಗಳಿಗೆ ಮುಕಿ
ಪ್ರ ವೇಶಕೆು

ಅಡ್ಚಣೆ ಉೆಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಆಸನ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು

ದಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾವಿರುವ ನಡುದಾರಗಳನ್ನು , ದಾರಗಳನ್ನು

ಕಲಿಪ ಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ ಹರಹೀಗುವ

ಮತ್ತಿ ಮೆಟಿೆ ಲಸ್ಥಲ್ಕಗಳನ್ನು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕರು

ಇರುವ್ಯಗ ಅಡ್ಚಣೆಗಳಿೆಂದ ಮುಕಿ ವ್ಯಗಿ ಇಟಿೆ ರತಕು ದ್ು ೆಂದ್ದ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
260.

ಹೊಲಸು ಅರ್ವಾ ಹಾನ್ಸಕರ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು.- ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು,

ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ (ಹಲಸು ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ ಕರ ಸಿಾ ತಯಲಿಿ ರುವುದ್ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾ ಕೆು
ಹಾನಿಕರವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಗೆ ಅಸಹಾ ಕರವ್ಯದ ಯಾವುದೇ ದಟೆ ಅಥವ್ಯ ಹಾನಿಕರ ಸಸಾ ಗಳು, ಮರಗಳು
ಅಥವ್ಯ ಗಿಡ್ಗಂಟ್ಟಗಳು ಮತಮೀರ ಬಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ
ಭೂಮಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲ್ಕ, ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಅದನ್ನು
ಸಸಾ ಗಳು, ಮರಗಳು ಅಥವ್ಯ ಗಿಡ್ ಗಂಟ್ಟಗಳನ್ನು

ಇಪ್ಪ ರ್ತು ಲ್ಕು

ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯನ್ನು

ಸರಯಾದ ಸಿಾ ತಯಲಿಿ ಡ್ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ
ಗಂಟ್ಟಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಹೆಚಿಿ ನ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಕತಿ ರಸಿ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
261. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದ ಆಗುವ ಉಪದಾ ವವನ್ನು

ನ್ಸವಾರಿಸುವುದು.- ಯಾವುದೇ

ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯಲಿಿ ಕಲಿಿ ದು ಲ್ಕ, ಇದು ಲ್ಕ, ಬೂದಿ, ಕಿಟೆ , ಗೊೀಣಿಚಿೀಲಗಳು, ಉಣೆು , ಹತಿ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಮಗಿರ ಯನ್ನು

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ದ, ರಾಶ ಹಾಕುವುದ್ದ, ಅಥವ್ಯ ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದರೆಂದಾಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕಲಿಿ ದು ಲ್ಕ, ಇದು ಲ್ಕ, ಬೂದಿ, ಕಿಟೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಮಗಿರ ಯನ್ನು ಸಾ ಳೆಂತರಸುವುದ್ದ, ಒಡೆಯುವುದ್ದ,
ಕತಿ ರಸುವುದ್ದ, ಅಥವ್ಯ ಸುಡುವುದರೆಂದಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸು ರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದರೆಂದಾಗಿ,
ಧೂಳು, ತೇಲ್ಕವ ಕಣಗಳು, ಹಗೆ, ದ್ದವ್ಯಾಸನೆ ಅಥವ್ಯ ಶಬು ಹರಹಮುಮ ವುದರೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ಅೆಂಥ
ಕಟೆ ಡ್ದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ನೆರೆಹರೆಯಲಿಿ ನ ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ದರ ವವ್ಯಗುತಿ ದ್ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ದರ ವವ್ಯಗುವ
ಸಂರ್ವವಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ, ಮುಖಾ
ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ ಅವರು, ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು

ಅೆಂಥ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸುವುದಕಾು ಗಿ ನೀಟಿೀಸಿನ

ಮೂಲಕ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
262. ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಮರಗಳನ್ನು

ಸವರುವುದು.- ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗೆ ಸಮೀಪ್ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರರನ್ನು (ಎ) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಸಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ ಅದಕೆು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಸದರ ಬಿೀದಿಯ ಅೆಂಚಿನಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಹಸಿರು ಬೇಲಿಗಳು, ಪ್ಕು ದಲಿಿ ರುವ ರಸ್ಥಿ ಯ ಮಟೆ ದಿೆಂದ
ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಂಥ ಎತಿ ರವನ್ನು ಮೀರದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತಿ ರಸಿ ಸಮಮಾಡ್ಲ್ಕ
ಅಥವ್ಯ ಸವರಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಸದರ ಬಿೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು
ವ್ಯಹನಗಳು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ

ಸಂಚರಸುವ

ಹಾನಿಯುೆಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ

ಹಸಿರು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕತಿ ರಸಲ್ಕ ಮತ್ತಿ ಕತಿ ರಸಿ ಸಮಮಾಡ್ಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ಬೇಲಿಯ ಎತಿ ರ ಮತ್ತಿ ಅದ್ದ ಇರುವ ಸಾ ಳದ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು
ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಸಂಚರಸುವ ವ್ಯಹನಗಳು ಕಾಣದಂತೆ
ಗೊೀಡೆಯ ಅಥವ್ಯ ಬೇಲಿಯ ಎತಿ ರವನ್ನು ತಗಿೂ ಸಲ್ಕ

ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟುಮಾಡುವ ಸುತ್ತಿ ಗಟಿೆ ರುವ

- ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
263. ಮನ್ನಷಯ ರ ವಾಸಕೆೆ
ವ್ಯಸಸಾ ಳವ್ಯಗಿ

ಬಳಸುತಿ ರುವ

ಯೀಗಯ ವಲಿ ದ ಕಟಿ ಡ.- (1) ವ್ಯಸಸಾ ಳಕೆು

ಯಾವುದೇ

ಕಟೆ ಡ್ವು

ಅಥವ್ಯ

ಅದರ

ಉದ್ು ೀಶಸಲಾದ ಅಥವ್ಯ

ಭಾಗವು

ಮನ್ನಷಾ ರ

ವ್ಯಸಕೆು

ಯೊೀಗಾ ವ್ಯಗಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು ಅೆಂಥ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು
ಮುೆಂದ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಕ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಸಮತಯು, ಅದರ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತಿ
ಎೆಂಬುದಕೆು

ಕಾರಣ

ತೀರಸಲ್ಕ

ಅಧಿಭೀಗದಾರರಗೆ ಅೆಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು

ಯುಕಿ

ಅವಕಾಶವನ್ನು

ಕೊಟೆ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಏಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದ

ತರುವ್ಯಯ,

ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿದಂತೆ

ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಯಾವುದೇ ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಯನ್ನು

ಮಾಡಿರುವ್ಯಗ, ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ

ಮತ್ತಿ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿಗೆ ಅದರ ರ್ತತಪ ಯಾವನ್ನು

ತಳಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ನೀಟಿೀಸನ್ನು

ಜಾರ ಮಾಡಿದ

ನಂತರ, ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರದ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಮನ್ನಷಾ ರ ವ್ಯಸಕೆು

ಅದನ್ನು

ಯೊೀಗಾ ವಲಿ ದನಾು ಗಿಸುವ ಸಿಾ ತಗಳನ್ನು

ಮನವರಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿವ್ಯರಸಲಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಲಿಖಿತದಲಿಿ
ಸಮತಯು ನಿಷೇಧವನ್ನು

ತಮಗೆ

ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸುವವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವವರೆಗೆ ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಆ

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಮನ್ನಷಾ ರ ವ್ಯಸಕೆು ಬಳಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಬಳಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(3) ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಯು ಮೂರು ತೆಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ವತಾನೆಯಲಿಿ ರುವ್ಯಗ, ಮುಖಾ
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ ಆ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು,

ವರದಿ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು , ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ಆ ನಂತರ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಬಾರದೇ ಹೇಗೆ ಎೆಂಬ ಬಗೊ ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸತಕು ದ್ದು . ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು, ಆ ಪ್ರ ಶ್ು ಯನ್ನು ಯಾವ
ಕಾಲದಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಸಾ ಳದಲಿಿ ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸಲಾಗುತಿ ದೀ ಆ ಕಾಲದ ಮತ್ತಿ ಸಾ ಳದ ಬಗೊ ಮೂವತ್ತಿ ದಿನಗಳಿಗೆ
ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ ದ ನೀಟಿೀಸನ್ನು ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು . ಆ ಪ್ರ ಶ್ು ಯನ್ನು ಪ್ರಾಾ ಲೀಚನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಾಗ
ಅಹವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಪ್ಯಾಾಲೀಚನೆಯ ತರುವ್ಯಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು, ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಮನ್ನಷಾ ರ ವ್ಯಸಕೆು
ಯೊೀಗಾ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿ ಮಾಡಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ

ಅದನ್ನು

ಹಾಗೆ ಯೊೀಗಾ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಯುಕಿ

ಶರ ದ್ಧ ಯಿೆಂದ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ತಿ ಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಮುೆಂದ್ದವರಕೆಯು ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಆರೀಗಾ ಕೆು
ಅಥವ್ಯ

ನೆರೆಹರೆಯ

ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ

ಉಪ್ದರ ವಕಾರ

ಅಥವ್ಯ

ಅಪಾಯಕಾರ

ಅಥವ್ಯ

ಹಾನಿಕರವೆೆಂದ್ದ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ತೀಮಾಾನಕೆು ಕಾರಣಗಳ ಸಹಿತ ಆ ಮಟಿೆ ಗೆ ಒೆಂದ್ದ ತೀಮಾಾನವನ್ನು ದಾಖಲಾಮ ಡ್ತಕು ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು ಸದರ ತೀಮಾಾನದ ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು ಕೆಡ್ವಿಹಾಕಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು
ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು .
(5)

ಮನ್ನಷಾ ರ

ತತ್ಕ್ಷಣವೇ

ವ್ಯಸಕೆು

ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದಾಗಿ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಯೊೀಗಾ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿಸಬಹುದ್ೆಂದ್ದ

ಯೊೀಗಾ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿಸಲ್ಕ
ಮುಚಿ ಳಿಕೆ

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಅವಶಾ ವ್ಯದ

ಬರೆದ್ದಕೊಟೆ ರೆ,

ಮತ್ತಿ

ಪ್ಯಾಾಲೀಚಿಸಿದರೆ,

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಮುಖಾ

ಹಾಗೆ

ಆಯುಕಿ ರು,

ಅವಶಾ ವ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ರ್ತವು ಸ್ಥಕಷ್ಟೆ
ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆರು ತೆಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂಥ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ತೀಮಾಾನವನ್ನು
ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುೆಂದೂಡ್ಬಹುದ್ದ.
264. ನಷಿ ಪರಿಹಾರದ ಮಿತಿ.- 283ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರತ್ತ, ಈ ಅಧಾಾ ಯದ
ಮೇರೆಗಿನ

ತನು

ಅಧಿಕಾರಗಳ

ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ

ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ
ಯಾವುದೇ

ಪಾಲಿಕೆ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು

ಹಾನಿಗಳಿಗಾಗಿನ

ನಷೆ

ಕೈಗೊೆಂಡ್
ಪ್ರಹಾರಕೆು

ಯಾವುದೇ
ಯಾರೇ

ಕರ ಮದ
ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಹಕುು ಳು ವನಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ .
ಅಧಾಯ ಯXVIII
ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಆರೀಗಯ
265.

ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ

ನೈಮಾಲಾ ವನ್ನು
ಆರೀಗಾ ದ ಅಗತಾ

ಆರೀಗಯ ಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ಗುಣಮಟೆ ಗಳನ್ನು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ
ತಡೆಗಟುೆ ವುದ್ದ

ಕತುವಯ ಗಳು.ಹಾಗೂ

ಕಾಪಾಡ್ಲ್ಕ ಅವಶಾ ಕವ್ಯಗಿರುವಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಸೂಕಿ

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಕೈಗೊಳುು ವುದನ್ನು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ಆವರಣಗಳ ಪ್ರಶೀಲನೆ, ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ, ವಿನಿಯಮ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಸೇರದಂತೆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಆರೀಗಾ

ವಿಷಯದ ಬಗೊ

ಸೂಕಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ

ಅಧಿಕೃತಗೊೆಂಡ್ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .

ಪಾಲಿಕೆಯಿೆಂದ

266. ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ನ್ಸವೇಶನಗಳ ನೈಮುಲಯ ದ ಬ್ಗೆೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಅರ್ವಾ
ನೈಮುಲಯ ವನ್ನು

ಕಾಪ್ರರ್ಡವ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.-(1) ಆ ಬಗೊ

ಮಾಡ್ಬಹುದಾದಂಥ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಒಳಪ್ಟುೆ , ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವ ಇತರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ಸವ ಯಂ
ರ್ತನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ

ಅವರ ಮೂಲಕ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯಾಗಲಿ,ಎ) ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಆವರಣಗಳ ನೈಮಾಲಾ
ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶೀಲನೆಗೊಳಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ.

ಪ್ರಸಿಾ ತಯನ್ನು

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವ

ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ ಹೆಂದಿರುವವರು ತಮಮ
ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕೊೀರಕೊೆಂಡ್ರೆ,
ನೈಮಾಲಾ ದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಗತಾ ವೆೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
ಸಿ) ಅೆಂಥ ನೈಮಾಲಾ ರಹಿತ ಆವರಣಗಳ ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ನೆರೆಹರೆಯ ನಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ
ರೀಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕಾು ಗಿ ಜನಸಮುದಾಯದ ಆರೀಗಾ ಅಥವ್ಯ
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಪ್ತ್ತಿ ತರುವ ಸ್ಥಧಾ ತೆಗಳಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನೈಮಾಲಾ ರಹಿತ ಆವರಣಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು
ಅಗತಾ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸಬಹುದ್ದ.
ಡಿ) ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಹೆಂದಿರುವವರಗೆ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರಗೆ ಮನ್ನಷಾ ನ
ವ್ಯಸಕೆು ಸೂಕು ವಲಿ ವೆೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಆ ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ
ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಸದ ಮನೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದ್ದ.
ಇ) ಆರೀಗಾ ಕೆು
ಹಾನಿಕಾರಕವೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಯವರಗೆ ದ್ದವ್ಯಾಸನೆಯನ್ನು ೆಂಟು
ಮಾಡ್ಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ಅವರಗೆ ಕಂಡುಬರುಬಂಥ ಯಾವುದೇ ಬಾವಿ, ಕೊಳ, ಹಳು , ಕುೆಂಟ್ಟ, ಹೆಂಡ್, ಗುೆಂಡಿ ಅಥವ್ಯ
ನಿೀರು ಬಸಿದ್ದ ಹೀಗದ ಮೈದಾನ, ತಟಿೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಿರುಪ್ಯುಕಿ ಅಥವ್ಯ ನಿೆಂತ ನಿೀರನ ಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು
ಮುಚಿ ಲ್ಕ ನಿದೇಾಶಸುವುದ್ದ.
ಎಫ್) ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ನಿೀರನ ಮಾಗಾ, ಚಿಲ್ಕಮೆ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಅಥವ್ಯ ಕುಡಿಯಲ್ಕ, ಸ್ಥು ನಮಾಡ್ಲ್ಕ
ಅಥವ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲ್ಕ ಬಳಸುವಂಥ ನಿೀರನ ಇತರೆ ಸಾ ಳದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಹೆಂದಿರುವ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ
ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತಿ ಮ ದ್ದರಸಿಿ ಯಲಿಿ ಡ್ಲ್ಕ, ಮಾಲಿನಾ ದಿೆಂದ ರಕಿಿ ಸುವಂಥ
ರೀತಯಲಿಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವ ಚಿ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ದ.
ಜಿ) ನಿಲಾಕಿಿ ಸಿರುವಂಥ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ ಎೆಂದ್ದ ಅವರಗೆ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ
ಆರೀಗಾ ಕೆು
ಹಾನಿಯನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಯರಗೆ ದ್ದವ್ಯಾಸನೆಯನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವ
ಸ್ಥಧಾ ತೆಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯನ್ನು ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಕರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ
ಹೆಂದಿರುವವರಗೆ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕನಿದೇಾಶನ ನಿೀಡ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ ಬಗೊ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದೇ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ ಆರೀಗಾ ಅಥವ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾಯವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ಲಿಿ , ಅವರು
ಲಿಖಿತದಲಿಿ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಯ ಕೃತಾ , ತಪುಪ ಅಥವ್ಯ ಮೌನಸಮಮ ತಯಿೆಂದಾಗಿ ಸದರ
ಅಪಾಯ ಉದಭ ವಿಸಿರುವುದೀ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದವರದಿದ್ಯೊೀ ಅೆಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ಕಟೆ ಡ್ದ

ಎಲಾಿ

ಮಾಲಿೀಕರು,

ಬಾಡಿಗೆದಾರರು

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಬೀಗದಾರರು,

ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅೆಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳುು ವ

ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(3) ತ್ತತ್ತಾಕರ ಮ ಅಗತಾ ವಿದು ರೆ, ಆಯುಕಿ ರು ರ್ತನೇ ನಿರಾತಂಕವ್ಯಗಿ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್
ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಧಿ ಮುಕಾಿ ಯವ್ಯಗುವುದಕೆು
ಅಪಾಯವನ್ನು

ಮುೆಂಚ್, ಆರೀಗಾ

ಅಥವ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ತಡೆಯಲ್ಕ ಅವರು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾೆಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ

ಹಾಗೂ ಹಾಗೆಮಾಡ್ಲ್ಕ ತಗಲಬಹುದಾದ ವೆಚಿ ವನ್ನು ಉಪ-ವಿಧಿಯಲಿಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಸಲಾದ ರೀತಯಲಿಿ ಕಟೆ ಡ್
ಅಥವ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿೀಕರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ ಹೆಂದಿರುವವರೆಂದ ವಸೂಲ್ಕಮಾಡಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
267. ಅಪ್ರಯಕಾರಿರೀಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಸಸಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಯ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗ ಇರುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಗಮನಕೆು

ಬಂದಲಿಿ , ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಅೆಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗವನ್ನು

ತಡೆಯುವುದಕಾು ಗಿ ಅವಶಾ ಕ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(2) ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಬಗೊ
ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗವು ವರದಿಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತಿ

ಯಾರೇ ಅಧಿಕೃತಗೊೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದೇ

ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ

ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ, ಯಾವುದೇ

ಸಾ ಳವನ್ನು
ರೀಗ

ಪ್ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ ಸಮಂಜಸವೆೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ ಸಾ ಳವನ್ನು
ಹರಡುವುದನ್ನು

ತಡೆಯುವುದಕಾು ಗಿ

ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಮೀರ ಅೆಂತಹ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬಹುದ್ದ.
(3) ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶದಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು,
ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮನೀರಂಜನೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್
ಅಥವ್ಯ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿೀಕರನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಬೀಗದಾರರನ್ನು ಅಗತಾ ವೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ

ಅವಧಿಗೆ ಮುಚುಿ ವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
268. ಕಟಿ ಡಗಳ ಮತ್ತು

ವಸುು ಗಳ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ.- (1) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಆರೀಗಾ ಧಿಕಾರಯು, ಸೊೀೆಂಕು ಉಳಿದಿರುವ ಸಂರ್ವವಿರುವ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಯಾವುದೇ

ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ವಸುಿ ವನ್ನು ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸುವುದ್ದ
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗ ಹರಡುವುದನ್ನು

ತಡೆಗಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ತಡೆಯಲ್ಕ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ

ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಅವರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ
ಕಾಲದಳಗೆ ಅದನ್ನು

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸಲ್ಕ ಅದರ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಕಾಲದಳಗೆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಆ
ನೀಟಿೀಸಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕು ದ್ದು .
(3)

ಕ್ಕಡ್ಲೇ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ
ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ

ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ

ಬಡ್ತನದ

ಕಾರಣದಿೆಂದ

ಪಾಲಿಸಲ್ಕ

ಅವಶಾ ವಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ಅನಾ ಥಾ

ಆ

ತಮಮ

ಅಸಮಥಾನಾಗಿದಾು ನೆೆಂದ್ದ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಕಡಾಡ ಯ

ವಲ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು

ಅಥವ್ಯ

ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು ಪ್ರಗಣಿಸಿದರೆ, ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು ನೀಟಿೀಸನ್ನು
ಕೊಡ್ದ್ ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ಗಳನ್ನು
ಸೊೀೆಂಕನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಸುಿ ವನ್ನು

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ

ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಈ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ ವಸುಿ ವನ್ನು

ಆ ಕಟೆ ಡ್ದಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ ಆವರಣದಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು
ವಹಿಸಿದ ವೆಚಿ ಗಳು ಸದರ ಮಾಲಿೀಕನಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು
ಆಗಿರತಕು ದ್ದು .
269. ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾ ಳಗಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ

ಮತ್ತು

ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಸುು ಗಳನ್ನು

ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು,(ಎ) ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ಸೊೀೆಂಕು ತಗಲ್ಕವ ಅವಕಾಶವಿರುವಂಥ ವ್ಯಹನಗಳು,
ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಸುಿ ಗಳ ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಣೆಗಾಗಿ ಅವಶಾ ವ್ಯದ ಎಲಿ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತಿ
ಉಪ್ಕರಣಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸರಯಾದ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದ್ದ; ಮತ್ತಿ
(ಬಿ) ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಣೆಗಾಗಿ ತರಲಾದ ವ್ಯಹನಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ವಸುಿ ಗಳ
ಸೊೀೆಂಕು

ನಿವ್ಯರಣೆಯನ್ನು

ಶುಲು ವಿಲಿ ದ್

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯು

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಶುಲು ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕೆು ಒಳಪ್ಟುೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗಗಳಿೆಂದ ಸೊೀೆಂಕು ತಗಲ್ಕವ ಅವಕಾಶವಿರುವಂಥ ವ್ಯಹನ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ,
ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಸುಿ ಗಳನ್ನು

ಯಾವ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ ತಳೆಯತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸತಕು ದ್ದು

ಎೆಂಬ ಬಗೊ ವಲ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಅಧಿಸೂಚಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸದ್ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲಿಿ
ಯಾರೇ

ವಾ ಕಿಿ ಯು

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದೇ

ವಸುಿ ವನ್ನು

ತಳೆಯತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅದರ

ಸೊೀೆಂಕನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸತಕು ದು ಲಿ .
(3) ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ಸೊೀೆಂಕು ಉಳಿದಿರುವ ಸಂರ್ವವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ,
ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ವಸುಿ ವಿನ ಸೊೀೆಂಕನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ನಾಶಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ವಲ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
270. ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ಮನೀರಂಜನಾ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು

ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶ ನ್ಸೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ.-

ನಗರದಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗವು ಹರಡಿರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯ ಮಂಜೂರಾತ ಪ್ಡೆದ್ದ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಮನೀರಂಜನಾ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಬಳಸುತಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್, ಬೂತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಟ್ಟೆಂಟಿನ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು ,

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಚುಿ ವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
271. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಸುು ಗಳ ವಗಾುವಣೆಗೆ ನ್ಸಷೇರ್.- ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದೇ
ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ಸೊೀೆಂಕು ತಗಲ್ಕವ ಅವಕಾಶವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅವರು ತಳಿದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ತಳಿಯಲ್ಕ
ಕಾರಣವಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸುಿ ವನ್ನು , ಅದನ್ನು
ಎರವಲ್ಕ

ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ ,

ಗುತಿ ಗೆಗೆ

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸದ್ ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ ,

ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ ,

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಕೊಡ್ತಕು ದು ಲಿ ,

ಮಾರತಕು ದು ಲಿ ,

ರವ್ಯನಿಸತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ಥಾ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ ಇರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಯಾವುದೇ ವಸುಿ ವನ್ನು

ಸೊೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸುವ

ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಸರಯಾದ ಮುನೆು ಚಿ ರಕೆ ಕರ ಮಗಳೊೆಂದಿಗೆ ರವ್ಯನಿಸುವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಅನವ ಯವ್ಯಗತಕು ದು ಲಿ .
272. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ವೃತಿು ಯನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆೆ

ನ್ಸಷೇರ್.- ಅಪಾಯಕಾರ

ರೀಗದಿೆಂದ ರ್ತನ್ನ ನರಳುತಿ ದ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ತಳಿದರೆ, ಅಥವ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಸೇವೆಯಲಿಿ ರುವ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿತ ವೈದಾ ವೃತಿ ಗರು ಹಾಗೆೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸಿದರೆ,
ಅವನ್ನ ರೀಗವನ್ನು

ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿಲಿ ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವೃತಿ ಯಲಿಿ

ಹರತ್ತ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಾ ಪಾರವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಾ ವಹಾರವನ್ನು

ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದು

ತಡ್ಗಬಹುದ್ದದಾಗಿದು
ಹರತ್ತ, ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ

ವೃತಿ ಯಲಿಿ ತಡ್ಗತಕು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಡೆಸತಕು ದು ಲಿ .
273. ರೀಗಗಾ ಸು ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾ ವೇಶಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಯಾವುದೇ
ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ರ್ತನ್ನ ಹಾಗೆ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವುದಾಗಿ
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ವ್ಯಹನದ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ
ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ತಳಿಸದ್ಯೇ ಅೆಂಥ ವ್ಯಹನವನ್ನು ಪ್ರ ವೇಶಸತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ವ್ಯಹನದ ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಕ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ
ವಾ ಕಿಿ ಯು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು ಸದರ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ವ್ಯಹನದ
ಸೊೀೆಂಕನ್ನು
ಸ್ಥಕಾಗುವಷ್ಟೆ

ನಿವ್ಯರಸಲ್ಕ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷೆ ವನ್ನು
ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೊಟೆ

ಮತ್ತಿ ಖಚುಾಗಳನ್ನು
ಹರತ್ತ ಮತ್ತಿ

ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡ್ಲ್ಕ
ಹಾಗೆ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಯಾ ಲ್ಕ ಬದಧ ನಾಗಿರತಕು ದು ಲಿ .
(3) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ (1)ನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು , ಅಪ್ರಾಧಿಯ್ಕೆಂದ್ದ ನಿಣಾಯಿಸುವ

ನಾಾ ಯಾಲಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಧಕೆು ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಹನದ
ಸೊೀೆಂಕನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸುವ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಕನ್ನ ವಹಿಸುವಂಥ ನಷೆ ವನ್ನು

ಮತ್ತಿ

ಖಚಾನ್ನು ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡ್ಲ್ಕ ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಸ್ಥಕಷೆೆ ೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಮೊಬಲಗನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದ. ಹಾಗೆ
ವಿಧಿಸಿದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನಾಾ ಯಾಲಯವು ವ್ಯಹನದ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೊಡಿಸತಕು ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಪ್ತೀಲಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವಂಥ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿಿ , ಅಪ್ತೀಲ್ಕ ಸಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಅನ್ನಮತಸಿದ ಅವಧಿಯು
ಗತಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ಅಪ್ತೀಲನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಿದು ರೆ, ಅಪ್ತೀಲಿನ ತೀಮಾಾನಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅೆಂಥ ಮೊಬಲಗನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(4) ಅದೇ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ ೆಂತೆ ತರುವ್ಯಯದ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ ದಾವೆಯಲಿಿ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರದ
ಐತೀಪುಾ ನಿೀಡುವ ಕಾಲದಲಿಿ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಯದಿಯು ಸಿವ ೀಕರಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತಿ ವನ್ನು
ನಾಾ ಯಾಲಯವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
274. ರೀಗಿಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥವುಜನ್ಸಕ ವಾಹನದ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ.- (1)

ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು

ಸ್ಥಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಹನದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ,

ಚಾಲಕನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಆ ವ್ಯಹನದ ಸೊೀೆಂಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವ್ಯರಸತಕು ದ್ದು
ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಸೊೀೆಂಕನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಹನವನ್ನು , ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಈ ಬಗೊ ಅವರೆಂದ ಅಧಿಕೃತನಾದ
ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಸೊೀೆಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡ್ಲ್ಕ ಸ್ಥಧಾ

ಇಲಿ

ಎೆಂದ್ದ, ವ್ಯಹನವನ್ನು

ಬಳಸಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ತಳಿಸುವ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸತಕು ದು ಲಿ .
275. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಕಟಿ ಡವನ್ನು
ಕಟೆ ಡ್ದಲಿಿ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರ್ಡವುದು.- (1) ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವ

ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ವಾ ಕಿಿ ಯು ನರಳುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ ಅವನ್ನ ತಳಿದಿರುವನೀ ಅಥವ್ಯ

ತಳಿಯಲ್ಕ ಕಾರಣವಿದ್ಯೊೀ ಆ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕಟೆ ಡ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು , ಅೆಂಥ ಕಟೆ ಡ್ವನ್ನು

ಪುನಃ ವ್ಯಸಕೆು ಬಳಸಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವ್ಯ
ಒಳಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕು ದಲಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಅದರಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸಲ್ಕ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಅವಕಾಶ
ನಿೀಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
(2) ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣ (1)ರ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಹೀಟ್ಟಲ ಅಥವ್ಯ ವಸತಗೃಹವನ್ನು ಇಟಿೆ ರುವವನ್ನ, ಅದರಲಿಿ
ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಸಾ ಳವಕಾಶ ಕೊಟಿೆ ರುವನೀ ಆ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಕೊಟಿೆ ರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕು ದ್ದು .
276.

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ

ರೀಗದಿೆಂದ

ನರಳುತಿು ರುವ

ಅಪ್ರಾ ಪು

ವಯಸೆ ನ್ನ

ಶಾಲೆಗೆ

ಹಾಜರಾಗತಕೆ ದೆ ಲಿ .- ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುವ ಅಥವ್ಯ ನರಳುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಅದರೆಂದ
ಸೊೀೆಂಕಿಗೆ

ಗುರಯಾಗಿರುವ

ಜವ್ಯಬಾು ರಯನ್ನು

ಅಪಾರ ಪ್ಿ

ವಯಸು ನ

ತಂದ್ರ್ತಯಿಯಾಗಿರುವ

ಹೆಂದಿರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಅಪಾರ ಪ್ಿ ವಯಸು ನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅವರ

ಪಾಲನೆಯ

ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಕ್ಕಡ್ದ್ೆಂದ್ದ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯಿೆಂದ ನೀಟಿೀಸು ಬಂದ ತರುವ್ಯಯ, ಅೆಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ಿ ವಯಸು ನ್ನ
ಅೆಂಥ ರೀಗವನ್ನು

ಇತರರಗೆ ಹರಡುವ ಅನಿರೀಕಿಿ ತ ಅಪಾಯವಿಲಿ ವೆೆಂದ್ದ, ಅವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ

ಹಾಜರಾಗಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟುೆ ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು ಅವನಿೆಂದ ಪ್ಡೆದ
ಹರತ್ತ (ಅದನ್ನು ಅಜಿಾಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಉಚಿತವ್ಯಗಿ ಕೊಡ್ತಕು ದ್ದು ) ಅೆಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ಿ ವಯಸು ನಿಗೆ
ಶಾಲೆ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲ್ಕ ಅನ್ನಮತಸತಕು ದು ಲಿ .
277. ಗಾ ೆಂಥಾಲಯ ಪುಸು ಕಗಳಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ .- (1) ಸೊೀೆಂಕು ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು,
ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಚಲನ ಗರ ೆಂಥಾಲಯದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅದರಲಿಿ ತನು
ಯಾವುದೇ

ಪುಸಿ ಕವನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸತಕು ದು ಲಿ

ಉಪ್ಯೊೀಗಕಾು ಗಿ
ಅಥವ್ಯ

ತನು

ಉಪ್ಯೊೀಗಕಾು ಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕವನ್ನು ತರಸಿಕೊಳು ತಕು ದು ಲಿ .
(2) ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಚಲನ ಗರ ೆಂಥಾಲಯದಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿ ಅವನ
ಸುಪ್ದಿಾನಲಿಿ ರುವಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಪುಸಿ ಕವನ್ನು ,

ಸೊೀೆಂಕು

ರೀಗದಿೆಂದ

ನರಳುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ

ತನಗೆ

ತಳಿದಿರುವಂತಹ ಯಾರೇ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಅನ್ನಮತಸತಕು ದು ಲಿ .
(3) ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದೇ ಸೊೀೆಂಕು ರೀಗದಿೆಂದ, ಸೊೀೆಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅವನ್ನ ತಳಿದಿರುವ
ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಚಲನ ಗರ ೆಂಥಾಲಯಕೆು ವ್ಯಪ್ಸು ಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ತನು ಸುಪ್ದಿಾನಲಿಿ ರುವ ಅೆಂಥ ಪುಸಿ ಕವನ್ನು ಹಾಗೆ ವ್ಯಪ್ಸುೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅನ್ನಮತಸತಕು ದು ಲಿ , ಆದರೆ
ಪುಸಿ ಕವು ಹಾಗೆ ಸೊೀೆಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅವನ್ನ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರಗೆ ತಳಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು ಪುಸಿ ಕದ ಸೊೀೆಂಕನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಮತ್ತಿ ಪುಸಿ ಕವನ್ನು ಗರ ೆಂಥಾಲಯಕೆು ವ್ಯಪ್ಸು ಮಾಡುವಂತೆ
ಅಥವ್ಯ ನಾಶಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4) ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರು, ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪುಸಿ ಕದ ಮೌಲಾ ವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗರ ೆಂಥಾಲಯದ
ಮಾಲಿೀಕರಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ.- ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯುಕಿ ರು ಯಾವ ರೀಗಗಳನ್ನು

ಸೊೀೆಂಕು ರೀಗಗಳಗಿ

ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಅಧಿಸೂಚಿಸತಕು ದ್ದು .
278. ಸೀೆಂಕ್ಕ ಹರರ್ಡವ ಸಂಭವವಿರುವ ನ್ಸೀರಿನ ಬ್ಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- ನಗರದ
ಎಲೆಿ ಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬಾವಿಯ, ಕೆರೆಯ ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ಸಾ ಳದಲಿಿ ನ ನಿೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕಾು ಗಿ
ಬಳಸಿದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವ ಸಂರ್ವವಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರ ರೀಗವು
ಹರಡುವುದಕೆು

ಕಾರಣವ್ಯಗುವುದ್ೆಂದ್ದ

ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯು

ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಸಿದರೆ,

ಮುಖಾ

ಆಯುಕಿ ರು

ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ, ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಕುಡಿಯುವುದಕಾು ಗಿ ಮತ್ತಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ
ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ನಿೀರನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡು ಹೀಗುವುದನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದ್ದ.
279. ಕಡ್ಡಿ ಯವಾಗಿ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕವುದು.- ಪಾಲಿಕೆಯು, ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ
ನಗರದಾದಾ ೆಂತ ಲ್ಸಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ಒರ್ತಿ ಯಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಂಥ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಯಮಸಬಹುದಾದಷೆ ರಮಟಿೆ ಗೆ, ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ನಗರದಾದಾ ೆಂತ ಅಥವ್ಯ ಅದರ
ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಲ್ಸಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ಒರ್ತಿ ಯಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
280. ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀಗದ ಬ್ಗೆೆ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ನ್ಸೀರ್ಡವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- ನಗರದಳಗಿನ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಸಸಾ ಳದ ನಿವ್ಯಸಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿ ರುವಲಿಿ , ನಿವ್ಯಸಿಯು ಯಾವ
ಕುಟುೆಂಬಕೆು

ಸೇರದಾು ನೀ ಆ ಕುಟುೆಂಬದ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತಿ

ಅವನ್ನ ತಪ್ತಪ ದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಸಾ ಳದಲಿಿ

ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಪ್ರ ಭಾರದಲಿಿ ರುವ ವಾ ಕಿಿ ಯು, ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಮಟಿೆ ಗೆ ತ್ತೆಂಬಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ದೇ
ಮುಖಾ ಆಯುಕಿ ರಗೆ, ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಗೆ ಅಥವ್ಯ ಆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾ ನಿಟರ ಇನಸ್ಥಪ ಕೆ ರನಿಗೆ ತಳಿಸತಕು ದ್ದು .
281.್ ನಗರ್ ಪ್ರ ವೇಶಕೆೆ ್ ನಿಷೇಧ:್ ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀಗವನ್ನು
ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು

ಅಧಿಸೂಚಿಸದ

ಬರುವುದರಿೊಂದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ

ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ರೀಗವು
ದಜ್ಞಾಯ

ಅೊಂಥ

ಬರುವ

ವೈದಯ ರಿೊಂದ

ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಸಂಪಕಾಕೆಾ

ಸಂರ್ವವಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು
ಪರ ಮಾಣ್

ಅಥವಾ
ಮಖ್ಯ

ಪತರ ವನ್ನು

ಸನಿಹಕೆಾ
ಆಯುಕು ರು

ಪಡೆಯದೆ

ನಗರವನ್ನು

ಪರ ವೇಶಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
282. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕಲುಿ ಗಣಿ ಕೆಲಸವನ್ನು

ನ್ಸಲಿಿ ಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಯಾವುದೇ

ಕಲ್ಕಿ ಗಣಿಯ ಕೆಲಸವು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಿೆಂದ ಕಲ್ಕಿ , ಮಣ್ಣು

ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು

ಸಾ ಳೆಂತರಸುವುದ್ದ ಆ ಸಾ ಳದಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುವ ಅಥವ್ಯ ಆ ಸಾ ಳದ ಅಕು ಪ್ಕು ದ ಸಾ ಳಕೆು
ಪ್ರ ವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು

ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಮ ತ

ಹೆಂದಿರುವ ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡುತಿ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಉೆಂಟುಮಾಡುವ ಸಂರ್ವ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ ಮಖ್ಯ
ಆಯುಕಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಆ ಸದರ ಕಲ್ಕಿ ಗಣಿಯ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾ ಳದ
ಮೇಲೆ

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವ

ಸಾ ಳದಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ

ಕಲ್ಕಿ ,

ಮಣ್ಣು

ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು
ಇತರ

ಕೆಲಸವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಾ ಳೆಂತರಸುವುದನ್ನು

ಮುೆಂದ್ದವರೆಸದಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕೆಲಸದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ ಅಥವ್ಯ ಉೆಂಟಾಗುವ
ತಪ್ತಪ ಸುವ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಆ

ಮುೆಂದ್ದವರೆಸದಂತೆ

ಸಂರ್ವವಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಸ್ಥಮಗಿರ ಯನ್ನು

ಉಪ್ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ

ಕಲ್ಕಿ ಗಣಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾ ಳದ ಬಗೊ ಅವಶಾ ವೆೆಂದ್ದ ರ್ತವು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು

ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ

ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
283. ಉಪದಾ ವಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂರ್ ಹೊೆಂಡಗಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು

ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶಸಲು

ಮತ್ತು ನಗರದೊಳಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿಾ ಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು(ಎ) ಯಾವುದೇ ಹೆಂಡ್, ಗುೆಂಡಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಕೊಳ, ಕೆಸರು ಭೂಮ, ಜೌಗುನೆಲ, ಕಲ್ಕಿ ಗುಣಿ, ಚರಂಡಿ,
ರಚುಿ ಗುೆಂಡಿ, ಗುೆಂಡಿ, ಜಲಮಾಗಾ ಅಥವ್ಯ ನಿೀರು ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ಸಂಗರ ಹವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ

ನಿೀರು ಶೇಖರವ್ಯಗುವುದೀ ಆ ಯಾವುದೇ

ಭೂಮಯು ಸೊಳೆು ಗಳ ಉತಪ ತಿ ಯ ಸಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಯಲಿಿ ಉಪ್ದರ ವಕಾರಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಆಗುವ ಸಂರ್ವವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟೆ ರೆ, ಮಖ್ಯ
ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅದರ

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವ

ನಿದ್ಾಶಸುವಂಥ ರೀತಯಲಿಿ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು

ಆಯುಕಿ ರು, ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ
ವಾ ಕಿಿ ಯನ್ನು

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕಿ ರು

ಮುಚಿ ಲ್ಕ, ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ ನಿಮಾಸಲ್ಕ,

ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲ್ಕ, ಕಳೆ ತೆಗೆದ್ದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ, ಮರಹುಳು ನಾಶಕ ಮಿೀನನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಕ, ಸಿೀಮೆ ಎಣೆು ಯಿೆಂದ
ಸಂಸು ರಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ಬರದ್ದ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ನಿದೇಾಶಸುವಂಥ ರೀತಯಲಿಿ

ಉಪ್ದರ ವವನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಉಪ್ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅದರ ಬಗೊ ಅೆಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು
ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳುು ವಂತೆ ಅಗತಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ದ.
(2) ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚಿ ಲ್ಕ, ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಯನ್ನು ಬರದ್ದ ಮಾಡ್ಲ್ಕ
(1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ವಾ ಕಿಿ ಗೆ ಕಡಾಡ ಯವ್ಯಗಿ ಕೊೀರಲಾಗಿದ್ಯೊೀ ಆ ವಾ ಕಿಿ ಯು ಅದನ್ನು
ಪಾಲಿಸಲ್ಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕಾಲದಳಗೆ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರಗೆ ಹಾಗೆ ಕಡಾಡ ಯವ್ಯಗಿ ಕೊೀರರುವುದಕೆು ಲಿಖಿತದಲಿಿ
ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು
ಕೊೀರಕೆಯನ್ನು

ತಲ್ಕಪ್ತಸಿದರೆ, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಗೆ ಮುಖಾ
ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಕರಣದ ಬಗೊ
ಪಾಲನೆ

ಮಾಡ್ಲ್ಕ

ಆಯುಕಿ ರು ಅೆಂಥ ಆಕೆಿ ೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ತಪ್ತಪ ದು ಕಾು ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು
ಪಾರ ಸಿಕ್ಕಾ ಷನನ್ನು

ವರದಿ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಡಾಡ ಯ
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯ

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆದ ಹರತ್ತ ಅವರು ಹೂಡ್ತಕು ದು ಲಿ . ಆದರೆ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು, ಆದಾಗೂಾ ಅೆಂಥ
ಕಡಾಡ ಯ ಕೊೀರಕೆಯಲಿಿ ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ, ತ್ತತ್ತಾ ಮಹತವ ದ್ು ೆಂದ್ದ ಅವರು
ಭಾವಿಸಿದರೆ, 356ನೇ ಪ್ರ ಕರಣಕೆು

ಅನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಮುೆಂದ್ದವರಯಬಹುದ್ದ ಹಾಗೂ ಆ ಸದರ ಬಾವಿಯನ್ನು

ಶಾಶವ ತವ್ಯಗಿ ಮುಚಿ ಬೇಕ, ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ ನಿಮಾಸಬೇಕ ಅಥವ್ಯ ಬೇರೆ ಏನನಾು ದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಎೆಂಬ
ಪ್ರ ಶ್ು ಯನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಸಮತಯು

ಇತಾ ಥಾ

ಮಾಡುವವರೆಗೆ

ಅೆಂಥ

ಬಾವಿಯನ್ನು

ಸೊಳೆು ಗಳು

ಒಳಹೀಗುವುದನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸುವ ಹಾಗೆ ಸುರ್ದರ ವ್ಯಗಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಗಟುೆ ನಿಮಾಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಪ್ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಸಮತಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಯ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು , ಆ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ

ಅಥವ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕಿ ರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ
ಮತ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲಿಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾರಸತಕು ದ್ದು .
(3) ನಗರದ ಎಲೆಿ ಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲಿಿ

ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಳೆಯ

ಸ್ಥಗುವಳಿಯು ಅಥವ್ಯ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗೊಬಬ ರದ ಬಳಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಯ ನಿೀರಾವರಯು
ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಆರೀಗಾ ಕೆು

ಹಾನಿಕಾರಕವ್ಯಗಿದ್ಯ್ಕೆಂಬ, ಆರೀಗಾಾ ಧಿಕಾರಯ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು

ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೆ, ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಹಾನಿಕಾರಕವ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ
ಹಾಗೆ

ವರದಿ

ಮಾಡ್ಲಾದ

ಸ್ಥಗುವಳಿಯನ್ನು ,

ಗೊಬಬ ರದ

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ನಿೀರಾವರಯನ್ನು

ನಿಯಂತರ ಸಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದ್ದ:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಸ್ಥಗುವಳಿಯನ್ನು
ದಿನಾೆಂಕಕೆು

ಅಥವ್ಯ ನಿೀರಾವರಯನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ನೀಟಿೀಸಿನ

ಹಿೆಂದಿನ ಐದ್ದ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ , ವ್ಯಡಿಕೆಯಂತೆ ಬೇಸ್ಥಯದ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನಸ್ಥರ

ಸತತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊೆಂಡು ಬರುತಿ ರುವ ಪ್ದಧ ತಯಾಗಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧದಿೆಂದ ಅವರಗೆ ಉೆಂಟಾದ ಯಾವುದೇ
ಹಾನಿಗಾಗಿ ಹಿರ್ತಸಕಿಿ ಯುಳು

ಎಲಿ

ವಾ ಕಿಿ ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ನಷೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XIX
ವಿಪತ್ತು ನ್ಸವುಹಣೆ
284.

ವಿಪತ್ತು ನ್ಸವುಹಣೆ.-(1)ಯಾವುದೇ ನೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೊೀಪ್ವನ್ನು

ತಡೆಗಟುೆ ವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ

ನಿವಾಹಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಕೆಂದರ ಸಕಾಾರ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರವು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟೆ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ

ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲ್ಕ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಯಲಿಿ
(2) ರಾಜಾ

ವಿಧಾನ ಮಂಡ್ಲ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸತಿ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುೆ

ನೈಸಗಿಾಕ ಅಥವ್ಯ ರ್ತೆಂತರ ಕ ವಿಪ್ತಿ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಯ ಅಪಾಯವನ್ನು
ಅಡಿಯಲಿಿ ತನು

ನಿಯಂತರ ಣಾತಮ ಕ ಮತ್ತಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು

ತಗಿೂ ಸಲ್ಕ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ನಿವಾಹಿಸುವ್ಯಗ ಅಗತಾ ವಿರುವ

ಎಲಾಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕು ದ್ದು .
(3) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಪ್ರ ತ ವಷಾ ರಾಜಾ
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಹಾರ ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು

ಸಕಾಾರವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅಗಿು

ಅವಘಡ್ ಸಪ ೆಂದನೆ

ಸಮಾಲೀಚನೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯ ಮೂಲಕ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು ಪೂವಾ ಪರ ಕಟಣೆಯ ತರುವಾಯ ಸಕಾಾರ ರಾಜಾ ಪ್ತರ ದಲಿಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XX
ತಾಯ ಜಯ ನ್ಸವುಹಣೆ
285. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು
ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ಮತ್ತಿ

ನ್ಸವುಹಿಸುವಲಿಿ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುವಯ .- (1) ಪಾಲಿಕೆಯ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ದ

ನಿಯಂತರ ಸುವುದಕೆು

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂತಹ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ,

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ, ಸ್ಥಗಣೆ, ಸಂಸು ರಣೆ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇವ್ಯರಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಏಜ್ನಿೆ
ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿೀ

ಅಥವ್ಯ

ತನು

ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿೀ

ಘನರ್ತಾ ಜಾ

ನಿವಾಹಣೆ

ನಿಯಮಗಳು,

2016ರ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು, ರಾಜಾ ದ ಕಾಯಾನಿೀತಗನ್ನಸ್ಥರವ್ಯಗಿ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ನಿವಾಹಣಾ ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಕಾಯಾತಂತರ ವನ್ನು ಜಾರಗೆತರತಕು ದ್ದು .

ಸಹ

(3) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಘನರ್ತಾ ಜಾ ನಿವಾಹಣೆಯ ಕುರತ್ತ ಚಿೆಂದಿ ಆಯುವವರಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸುವವರಗೂ
ಸಹ ತರಬೇತಯನ್ನು ನಿೀಡ್ತಕು ದ್ದು .
(4)

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ರ್ತಾ ಜಾ

ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ

ಸಮುದಾಯವನ್ನು

(ಸ್ಥವಾಜನಿಕರನ್ನು )

ಸಹತಡ್ಗಿಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಸಮುದಾಯದ (ಸ್ಥವಾಜನಿಕರ) ಮಟೆ ದಲಿಿ ಮನೆಯ ಜೈವಿಕಗೊಬಬ ರ ಮತ್ತಿ
ಇತರೆ ಅೆಂತಹ ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಉತೆಿ ೀಜಿಸತಕು ದ್ದು .
(5) ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಾಹಿತಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕಿ ವ್ಯದ ರ್ತಾ ಜಾ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಖಾತರ ಗೊಳಿಸುವ

ಅಗತಾ ತೆಯ ಕುರತ್ತ ಸ್ಥವಾಜನಿಕರಲಿಿ ಅರವನ್ನು ಮೂಡಿಸತಕು ದ್ದು .
286. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮತ್ತು

ನ್ಸವುಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಿ ೆಂಗ್ ಮತ್ತು

ಶುಲೆ

ಸಂಗಾ ಹಣೆಯ ಜವಾಬಾೆ ರಿಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದಾು ಗೂಾ , ಪಾಲಿಕೆ ಘನ ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳ
ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ಮತ್ತಿ

ನಿವಾಹಣೆಯ ಉದ್ು ೀಶಕಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಎೆಂದರೆ,

ಅೆಂತಹ ಘನ ರ್ತಾ ಜಾ ದ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ, ಸ್ಥಗಣೆ, ಸಂಸು ರಣೆ ಮತ್ತಿ

ವಿಲೇವ್ಯರ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ಶುಲು ಗಳನ್ನು

ವಿಧಿಸತಕು ದ್ದು

ಮತ್ತಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ

ದರದಲಿಿ

ಅದನ್ನು ಪಾವತಸತಕು ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲಿನ ಶುಲು ವು, ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಪಾರ ಯೊೀಗಿಕವ್ಯಗಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಘನ ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ
ಮತ್ತಿ

ನಿವಾಹಣೆ

ಮತ್ತಿ

ಅದರ

ಸಂಗರ ಹಣೆ,

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ,

ಸ್ಥಗಣೆ,

ಸಂಸು ರಣೆ

ಮತ್ತಿ

ವಿಲೇವ್ಯರಗಾಗಿ

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ , ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕು ದ್ದು .
287.

ಘನ

ತಾಯ ಜಯ ದ

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಅೆಂತಿಮ

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ

ಸಾ ಳಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.-ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸವ ತಃ ರ್ತನೇ ಆಗಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿ,
ಘನರ್ತಾ ಜಾ ವನ್ನು

ಪೌರಾಡ್ಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಥವ್ಯ ಹರಗಿನ ಸಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಯಲಿಿ ವಿಲೇವ್ಯರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತಿ ದ್.
ಪ್ರಂತ್ತ,

ರಾಜಾ

ಸಕಾಾರವು

ಅನ್ನಮತಸದಿರು

ವಂಥರೀತಯಲಿಿ

ಘನರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು

ಅೆಂತಮವ್ಯಗಿವಿಲೇವ್ಯರಮಾಡ್ತಕು ದು ಲಿ .
288. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು

ಅವುಗಳ ಉತಿ ತಿು ಯ ಮೂಲದಲೆಿ

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿರ್ಡವ ಸಂಬಂರ್

ಆವರರ್ಗಳ/ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಕತುವಯ .- ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ವುಗಳು ಪೌರಾಡ್ಳಿತ
ಪ್ರ ದೇಶದಲಿಿ ರುವ

ಎಲಾಿ

ಭೂಮಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಕಟೆ ಡ್ಗಳ

ಮಾಲಿೀಕರ

ಹಾಗೂ

ಅಧಿಭೀಗದಾರರ

ಕತಾವಾ ಗಳಗಿರತಕು ದ್ದು ,(1) ಆವರಣಗಳನ್ನು ನಿಯತವ್ಯಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡುವುದ್ದ;
(2) ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ವುಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯದ ಕಸದಬುಟಿೆ ಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕಸ ವಿಲೇವ್ಯರ

ಚಿೀಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.
(ಎ) ಸ್ಥವಯವ ಮತ್ತಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೀಯ(ಕೊಳೆಯಬಹುದಾದ) ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳು,
(ಬಿ) ಮರುಬಳಕೆಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೀಯವಲಿ ದ (ಕೊಳೆಯದ) ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳು,
ಮತ್ತಿ
(ಸಿ) ಮನೆಯಲಿಿ ಉತಪ ತಿ ಯಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರ ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳು- ಈ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳು ಪ್ರಸಪ ರ
ಒೆಂದಕೊು ೆಂದ್ದ ಬರೆಯದಂತೆ ಖಾತರ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ರೀತಯಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ) ಅೆಂತಹ ಕಸದ ಬುಟಿೆ ಗಳನ್ನು ಸುಸಿಾ ತಯಲಿಿ ಹಾಗೂ ಸುವಾ ವಸಿಾ ತ ರೀತಯಲಿಿ ಇಟುೆ ಕೊಳುು ವುದ್ದ;
ಮತ್ತಿ
(ಇ) ಕಸ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವ್ಯ ಅಸಹಾ ಕರ ವಸುಿ , ಪಾಯಿಖಾನೆ, ಹಲಸು, ವ್ಯಾ ಪಾರ ರ್ತಾ ಜಾ
ವಸುಿ ಗಳು, ಸಗಣಿ, ಮೂಳೆಗಳು, ಚಿರ್ತರ್ಸಮ , ಸತಿ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಕಳೇಬರಗಳು, ಬಯೊೀಮೆಡಿಕಲ
ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲ್ಕರ್ಷತ ಮತ್ತಿ ಹೇಸಿಗೆ ಹುಟಿೆ ಸುವ ವಸುಿ ಗಳೂ ಸೇರದಂತೆ ಅೆಂತಹ
ಎಲಾಿ

ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು

ಆಯಾಯ ಆವರಣ/ ಕಟೆ ಡ್ಗಳಿೆಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ವಲಯ ಆಯುಕಿ ರು

ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷೆ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅೆಂತಹ ವೇಳೆಗಳಲಿಿ

ಮತ್ತಿ

ಅೆಂತಹ

ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ ಸಮುದಾಯ ಕಸದ ತಟಿೆ ಅಥವ್ಯ ಕಸದ ಬುಟಿೆ ಗಳಲಿಿ ಹಾಕುವಂತೆಮಾಡುವುದ್ದ.
289. ವಿವಿರ್ ಬ್ಗೆಯ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು
ಬಯೊೀಮೆಡಿಕಲ

ರ್ತಾ ಜಾ .-

ಈ

ನ್ಸವುಹಿಸುವುದಕೆೆ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುವಯ .-(1)

ಮೇರೆಗೆ

ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಸವ ತಃ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲಿೀ ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದ್ದ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(2) ಇ-ರ್ತಾ ಜಾ .-ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನಿೆ ಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
(3) ಪಾಿ ಸಿೆ ಕ್ಟ ರ್ತಾ ಜಾ .- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಜಾರಗೊಳಿಸುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಾ ವ್ಯಗಿರತಕು ದ್ದು .
290.
ರ್ತಾ ಜಾ

ವಾಣಿಜಯ

ತಾಯ ಜಯ

ಉತಾಿ ದಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು. (1) ಬಿೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳಂತಹ

ಉರ್ತಪ ದನೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುವಂತಹ ವ್ಯಾ ಪಾರಗಳು ತಮಮ

ಉತಪ ತಿ ಯಾಗುವ

ಘನರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು

ಅೆಂದರೆ,

ಆಹಾರರ್ತಾ ಜಾ ,

ವ್ಯಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ
ಬಳಸಿ

ಬಿಸ್ಥಡ್ಬಹುದಾದ

ಪ್ಿ ೀಟ್ಗಳು,

ಲೀಟಗಳು, ಕಾಾ ನ್ನಗಳು, ರಾಾ ಪ್ರೂ ಳು, ತೆೆಂಗಿನಚಿಪುಪ ಗಳು, ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರ ಪ್ದಾಥಾಗಳು, ತರಕಾರಗಳು,
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹದೇ ರೀತಯ ವಸುಿ ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸತಕು ದ್ದು .

(2) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಣಿಜಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಣಾಮವ್ಯಗಿ, ಕೊೀಳಿ, ಮೀನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಥಯಿ ರ್ತಾ ಜಾ ದ
ಉರ್ತಪ ದನೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಟೆ ಡ್/ ಆವರಣದ ಪ್ರ ತಯೊಬಬ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಅೆಂತಹ

ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಮುಚಿಿ ದ ಮತ್ತಿ ಶುಚಿಯಾದ ಸಿಾ ತಯಲಿಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಅೆಂತಹ
ರ್ತಾ ಜಾ ವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಘನ ರ್ತಾ ಜಾ ದೆಂದಿಗೆ ಬರೆಸತಕು ದು ಲಿ .
291.

ವಾರ್ಡು ಸಮಿತಿಯ ಪಾ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು, ಸಮುದಾಯ ಕಸದ

ತಟಿೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಮನೆ-ಮನೆ ಕಸಸಂಗರ ಹಣೆ, ನಿಯತ ಪೂವಾ ನಿಯೊೀಜಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ
ವೇಳಪ್ಟಿೆ ಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥರ ಕಸದ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ಗಳ
ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .;
(2) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು, ಹೀಟೇಲ್ಕಗಳು, ರೆಸೊೆ ೀರೆೆಂಟ್ಗಳು, ಕಚೇರ ಸಂಕಿೀಣಾಗಳು ಮತ್ತಿ ವ್ಯಣಿಜಾ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಕೊಳಗೇರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕರ ಮ ವಸತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ವಸತ

ಸಾ ಳಗಳಿೆಂದ ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆ ಯೊೀಜನೆ ರೂಪ್ತಸತಕು ದ್ದು .
(3) ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು, ದಿನನಿತಾ ಕಸವಿಲೇವ್ಯರಗಾಗಿ ಮಾಡುವ (1) ಮತ್ತಿ (2)ನೇ ಖಂಡ್ದ ಮೇರೆಗೆ
ಹಾಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಾೆಂತರಗಳಲಿಿ ತೆಗೆಯತಕು ದ್ದು ;
(4)ವ್ಯರ್ಾ ಸಮತಯು, ಕಸ್ಥಯಿಖಾನೆಗಳು, ಮಾೆಂಸ ಮತ್ತಿ ಮೀನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು
ಮತ್ತಿ ತರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳಿೆಂದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೀಯ (ಕೊಳೆಯಬಹುದಾದ) ರ್ತಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು

ಪ್ರಸರದ

ದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರಾಹಾವ್ಯದ ರೀತಯಲಿಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕೆು ವಾ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡ್ತಕು ದ್ದು .
(5)ವ್ಯರ್ಾ

ಸಮತಯು,

ಆಯಾಯ

ವ್ಯರ್ಾನ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಳು, ರಸ್ಥಿ ಗಳು, ಬಿೀದಿಗಳು, ಗಾಡ್ಾನಗಳು ಮತ್ತಿ

ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ

ಬರುವ

ಉದಾಾ ನವನಗಳು,

ಅೆಂತಹುದೇ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಂತಹ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ

ಸಾ ಳಗಳಿೆಂದ ಘನರ್ತಾ ಜಾ ವನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ಕಡ್ ಖಾತರ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ತಕು ದ್ದು .
292. ತ್ಯೆ ಜೆ ್ ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ್ ವಾರ್ಡ್ಾ್ ಸಮಿತಗಳ್ ಕತಾರ್ೆ ಗಳು.-್ (1) ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಿ ಪ್ತಗೊಂಡ ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳು, ವಾಡಿಾನಲಿಿ ಸಮಪಾಕ ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಮತ್ತು ನೈಮಾಲಿಯ ೀಕರಣ್ ಕಾಯಾಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಮಾಡತಕಾ ದುು .
(2) ವಾಡ್ಾ
ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು

ಸಮಿತ್ರಗಳು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು

ವಾಡ್ಾ

ಮಟಿ ದ

ತಯಾರಿಸತಕಾ ದುು

ಕ್ತರುಯೀಜ್ನೆ

ಹಾಗೂ

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ ಕ್ತರ ಯಾ

ಇತರ

ನಿೀತ್ರಗಳೊೊಂದಿಗೆ

ಸಂಯೀಜಿಸುವಾಗ, ವಾಡ್ಾನ ಅಗತಯ ತೆ, ಆಯವಯ ವಯದ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ತಯಾರಿಸತಕಾ ದುು .
(3)ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯು,

ವಾಡ್ಾನಲಿಿ

ಉತಿ ತ್ರು ಯಾಗುವ

ಚಾಲಿು ಯಲಿಿ ರುವ ಸಂಸಾ ರಣಾ ಸಾಮಥಯ ಾ, ಹೆಚುು ವರಿ

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ದ

ಸಂಸಾ ರಣೆ ಮತ್ತು

ಬಗೆ

ಸೌಲ್ರ್ಯ

ಮತ್ತು

ಪರ ಮಾಣ್,

ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಬಗೆೊ

ನಿಣ್ಾಯಿಸತಕಾ ದುು .
(4) ವಾಡ್ಾ ಕ್ತರ ಯಾಯೀಜ್ನೆಯಲಿಿ

ಗುರುತ್ರಸಲಾದ ಅಗತಯ ತೆಗಳು ಮತ್ತು

ಗುರಿಗಳನ್ನು

ವಾಡ್ಾ

ಸಮಿತ್ರಯು ನಿಯತವಾಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಮಾಡತಕಾ ದುು .
(5) ವಾಡ್ಾ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಉತಾಿ ದನೆಗೊಂಡ ತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಬಗೆ
ಮತ್ತು ಪರ ಮಾಣ್, ತಾಯ ಜ್ಯ ಸಂಗರ ಹಣಾ ಮತ್ತು ತಾಯ ಜ್ಯ ಸಂಸಾ ರಣಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ತಮಮ ತಮಮ ವಾಡ್ಾಗಳಲಿಿ
ಸಮಪಾಕ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಇತರೆ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳ ಬಗೆೊ ನಿಣ್ಾಯಿಸತಕಾ ದುು .
(6) ವಾಡ್ಾ ಯೀಜ್ನೆಯು, ವಿವಿಧ ಪರ ವಗಾದ ತಾಯ ಜ್ಯ , ಸಂಗರ ಹಣಾಜಾಗಗಳು, ತಾಯ ಜ್ಯ
ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 2016 ಅನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಣೆಯ

ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸುವುದಕೆಾ ಅಗತಯ

ಪಡಿಸಲಾದಂಥ ಇತರ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(7) ಅೊಂತಹ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು

ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರ ಆಶ್ರ ಯದಲಿಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು

ಪುನರಾವಲೀಕನ ಮಾಡತಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸದರಿ ಪುನರಾವಲೀಕನವನ್ನು ಕೈಗಳುು ವುದಕೆಾ ತಮಮ
ಪರವಾಗಿ ಅೊಂತಹ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು.
(8) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ವರದಿಯನ್ನು

ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು

ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಒೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು

ಸದಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು . ಈ

ಪಾಲಿಕೆಯು ಪುನರಾವಲೀಕನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆಯ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ವಾಡ್ಾನ ಕ್ತರ ಯಾಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು

ಪಾಲಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳ/ಜಾಗಕೆಾ , ಎಲಾಿ

ಸಮಯಗಳಲಿಿ ಪರ ವೇಶಿಸುವ ಹಕಾ ನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .

ಯುಕು

(9) ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೈಗೊಂಡಕರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಚಿಾಸತಕಾ ದುು
ವರದಿಯಲಿಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸಲು

ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ

ಮತ್ತು ಅೊಂತಹ

ಅವಶ್ಯ ಕ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು .
(10) ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯು, ಸವ ಚಛ ತೆಯ ನಿವಾಹಣೆ ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಿೀಕೆಷ ನಡೆಸ, ಆ
ಬಗೆೊ

ನಿಯತವರದಿಗಳನ್ನು

ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು ತಮಮ

ವಾಡಿಾನಲಿಿ ನ ಸವ ಚಛ ತಾ ಅರ್ಭಯಾನ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ್ರ

ಆೊಂದೀಲ್ನ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಆ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ವಾಡಿಾನಲಿಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿ
ರ್ನಗರಿೀಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ಒೊಂದು ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು ರಚಿಸತಕಾ ದುು .
(11) ತಾಯ ಜ್ಯ

ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಿತ್ರಯು ಸದಿ ಪಡಿಸದ ವರದಿಗಳಲಿಿ

ನಿವಾರಣೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನವನ್ನು

ಎತ್ರು ತ್ೀರಿಸಲಾದ ಸಮಸಯ ಗಳ

ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಸಮಿತ್ರಯು ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯೊಂದಿಗೆ

ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕಾ ದುು .
293.್ ವಾರ್ಡ್ಾ್ ಮಟಿ ದ್ ಕ್ಷರುಯೀಜನೆ್ (ಮೈಕರ ೀಪಾು ನ್).-್ ್ (1) ಪಾಲಿಕೆಯು ವಾಡ್ಾನಲಿಿ ನ
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಬಾಿ ಕ್ಟನಲಿಿ

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ದ ನಿವಾಹಣೆಯ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು

ಸಮಿತ್ರಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನವನ್ನು
ಎೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಘನತಾಯ ಜ್ಯ

ಸೃಜಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ವಾಡ್ಾ

ಖಾತರಿಪಡಿಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು . ಪಾಲಿಕೆಯು ಸೂಕು

ನಿವಾಹಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಕೆಾ

ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವ

ವಿವಿಧ ಪರ ವಗಾದ ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಸಂಗರ ಹಣಾಸಮಯ, ಸಂಗರ ಹಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಳಗಳವಿವರಗಳು,
ಬಾಿ ಕ್ಟವಾರು ವಾಡ್ಾನ ನಕೆಷ , ಬಿೀದಿಗುಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ರಸು ಗಳು/ಬಿೀದಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ರ, ಸಬಬ ೊಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯಯ

ಮತ್ರು ತರ

ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ವಾಡ್ಾಮಟಿ ದ ಕ್ತರುಯೀಜ್ನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು .
(2) ಘನತಾಯ ಜ್ಯ
ನಿವಾಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ವಿವಿಧ ಉಪಬಂಧಗಳ
ಅನ್ನಪಾಲ್ನೆಯ ಬಗೆೊ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಮಾಡಲು ವಲ್ಯ ಸಮಿತ್ರಯು ವಾಡ್ಾನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ತನು
ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಪರಿಮಿತ್ರಯಳಗಿನ ಘನ ತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸಾ ರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯ ಇತರೆ
ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ ನಿಯತಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕಾ ದುು .
(3) ಪಾಲಿಕೆಯು, ವಾಡ್ಾಮಟಿ ದ ಕ್ತರುಯೀಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನವನ್ನು
ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಪುನಪಾರಿಶಿೀಲ್ನೆ ಮಾಡತಕಾ ಮತ್ತು
ಮಾಸಕವಾಗಿ ವಾಡ್ಾ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸತಕಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಮೊಂದಿನ ಕರ ಮಕಾಾ ಗಿ ಸಲಿಿ ಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ನಿೀಡಬಹುದು.
(4) ಅೊಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯು,(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯು ತನಗೆವಹಿಸದ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಪಾಲ್ನೆಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
-

ಎಲಾಿ ಯುಕು ಸಮಯದಲಿಿ ತಾನ್ನಅಗತಯ ವೆೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ
ಸಿ ಳವನ್ನು ಪರ ವೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .

(5) ಪಾಲಿಕೆಯು, ಮಾಧಯ ಮ, ಸಂಕತಗಳು, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳು, ಹಸು ಪತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬಾನ್ನಲಿ ಮತ್ತು
ದೂರದಶ್ಾನ ವಾಹಿನಿಗಳಲಿಿ , ಸುದಿು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ , ಪರ ಕಟಣೆಗಳನ್ನು

ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತು

ಇತರೆ

ಯಾವುದೇ ಸೂಕು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಸವಿೊಂಗಡಣೆಯ ರಿೀತ್ರಗಳನ್ನು ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು . ಇದರಿೊಂದ, ಕಸದ
ವಿೊಂಗಡಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ, ಕಸಹರಡುವಿಕೆ, ಕಸದಕ್ತರಿಕ್ತರಿ, ಶಿಕೆಷ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ರ್ನಗರಿಕರ
ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕತಾವಯ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಲಾಿ ರ್ನಗರಿಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗಳಿಸದಂತಾಗುವುದು.
294.

ತರಬೇತ್ ಮತುತ ್ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ ಜಾಗೃತ.-್ ಪಾಲಿಕೆಯು, ತನು

ಸಬಬ ೊಂದಿ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ಆರಿಸುವವರು/ ಸಂಗರ ಹಕರಿಗೆ ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲಿಿ

ಹೇಳಿರುವ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ವಿೊಂಗಡಿಸದ

ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಣೆ

ಮತ್ತು

ಸಾಗಣೆಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಸಾ ರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ತರಬೇತ್ರಯನ್ನು
ಆಯೀಜಿಸತಕಾ ದುು .
295.

ಪಾಲಿಕೆಯೆಂದ್

ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು

ತ್ಯೆ ಜೆ ರ್ನ್ನು ್

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.-್

ಆಯೀಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರ ೀತಾು ಹಧನಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಜಾಗೃತ್ರ

ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅನಗತಯ

ಪಾಯ ಕಜು ಪರಿಕರ, ಬಳಸ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಉತಿ ನು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತಿ ನು ಗಳ ಉತಾಿ ದನೆ,
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಯಡುಡ ವ ಮೂಲ್ಕ ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಉತಿ ತ್ರು ಯನ್ನು

ಕನಿಷೆ ಪರ ಮಾಣ್ಕೆಾ ತರಲು

ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರ ಯತ್ರು ಸತಕಾ ದುು .
296.

ತ್ಯೆ ಜೆ ್ ನಿರ್ಾಹಣೆಯ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ ದಂಡನೆಗಳು.-್ (1)

ತಾಯ ಜ್ಯ

ನಿವಾಹಣೆಯ

ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಬೈಲಾಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು
ವಿಫಲ್ರ್ನದ

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಅೊಂತಹ

ಅನವ ಯವಾಗಬಹುದಾದ

ನಿಯಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಉಪವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿಧಾರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಿೀರದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯು, ತಾಯ ಜ್ಯ

ನಿವಾಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ

ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ತಮಮ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲು

ವಿಫಲ್ರಾಗುವ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು, ಶಿಸುು ಕರ ಮ ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
ಸೂಕು ಕರ ಮವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗಳು ತಕಾ ದುು .
297.್ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ ಸಭೆ/ಸಮಾರಂಭ್ಗಳ್ ಸಂದಭ್ಾದಲಿು ್ ಉತಪ ತತ ಯಾದ್ ತ್ಯೆ ಜೆ .-(1)್ ಯಾವುದೇ
ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸಿ ಳದಲಿಿ 100ಕ್ತಾ ೊಂತ ಹೆಚುು ಜ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಅಥವಾ ಸಭೆಸಮಾರಂರ್ವನ್ನು
ಆಯೀಜಿಸುವ

ಎಲಾಿ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳು

ನಿಯಮಿಸರುವ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ

ವಿೊಂಗಡಣೆಯನ್ನು

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(2)

ನಿಯಮಿಸದ

ಸಮಾರಂರ್ದ

ಕಾನೂನಿನ

ಮಕಾು ಯದ

ನಂತರ,

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ,

ಸಮಾರಂರ್ವನ್ನು

ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ವಿೊಂಗಡಿಸ,

ಆಯೀಜಿಸದ

ಸಂಗರ ಹಿಸ,

ಪರ ತ್ರವಯ ಕ್ತು ಯು

ಸಂಸಾ ರಿಸದ

ಪರ ದೇಶ್ದ

ಸವ ಚಛ ತೆಯನೂು ಸಹ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(3)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿನ

ಸಭೆ/ಸಮಾರಂರ್ಗಳ

ನಿವಾಹಣಾ

ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ

ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು

ಉತಿ ತ್ರು ಯಾದ

ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಿ ನ

ನಿವಾಹಣೆ

ಉಪವಿಧಿಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
ಅಧಾೆ ಯ-XXI
ನಗರ್ಪ್ರಂಪ್ರೆ
298.

ನಗರ್

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ್

ರಕ್ಷಣೆ,್

ಸಂರಕ್ಷಣೆ್

ಮತುತ ್

ನಿರ್ಾಹಣೆ.-(1)್

ಪಾಲಿಕೆಯು.-(ಎ)

ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು ಅಥವಾ ತಾಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐತ್ರಹಾಸಕ, ವಾಸುು ಶಿಲ್ಿ ದ, ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ, ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ
ಅಥವಾ ಜಿೀವಪರಿಸರಿೀಯ ಮಹತವ

ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ ಅಥವಾ ನಿಸಗಾ ರಮಣಿೀಯ

ಸೌೊಂದಯಾವುಳು ತಾಣ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಹಸ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯಿೊಂದಾಗಿ
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಯ ತ್ರರಿಕು ವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರದಿರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವ;
(ಬಿ) ನಗರದ ಭೂದೃಶ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರವಿರ್ನಯ ಸ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡ ನಿಮಾಾಣ್ ವೈಶಿಷೆ ಯ ತೆಯ ಮೂಲ್
ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು ವೃದಿಿ ಸುವ;
(ಸ)

ಪಾರಂಪರಿಕಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಿ ,
ಕಟಿ ಡಗಳ

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಕಟಿ ಡಗಳೆೊಂದು

ನೆಲ್ಸಮಗಳಿಸುವಿಕೆ,

ರಕ್ಷಣೆ,

ಗತ್ತು ಪಡಿಸ

ಸಂರಕ್ತಷ ಸಬೇಕಾದ

ಹಾಲಿಯಿರುವ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಅಥವಾ

ಮರುನಿಮಾಾಣ್ಕೆಾ

ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಪಾಾಡುಗಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವ
-

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .

(2) ಕೊಂದರ ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ ಹರಡಿಸುವ ಆದೇಶ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು,
ವಿನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಈ ಅಧಾಯ ಯದ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಕಾಾ ಗಿ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಹರಡಿಸತಕಾ ದುು .
299.

ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ್ ಕಟಿ ಡಗಳು,್ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ಆರ್ರಣಗಳು್ ಮತುತ ್ ಪ್ಟ್ಟಿ ್ ಮಾಡಲಾದ್

ನೈಸಗಿಾಕ್ವೈಶಿಷೆ ೆ ತೆಯುಳಳ ್ಪ್ರ ದೇಶಗಳನು ಳಗೊೆಂಡ್ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ತ್ಯಣಗಳ್ಪ್ಟ್ಟಿ ್ತಯಾರಿಸುವುದು.-್
(1) ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು, ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಲ್ಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು,

ಪಾರಂಪರಿಕ ಆವರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನೈಸಗಿಾಕ ವೈಶಿಷೆ ಯ ತೆಯುಳು ಪರ ದೇಶ್ಗಳನು ಳಗೊಂಡ
ಒೊಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸದು ಪಡಿಸ ಅದನ್ನು ಅನ್ನಬಂಧಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಅೊಂತ್ರಮಗಳಿಸುವುದಕೆಾ ಮೊಂಚೆ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿೊಂದ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಆಹಾವ ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿೊಂದ ಬಂದ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
(3) ಸಕಾಾರದ ಶಿಫಾರಸುು ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ

ಪಟ್ಟಿ ಗೆ ಅನ್ನಬಂಧವನ್ನು

ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಒೊಂದು ಕಟಿ ಡ ಅಥವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಗುೊಂಪು ಅಥವಾ ನೈಸಗಿಾಕ ವೈಶಿಷೆ ಯ ತೆಗಳುಳು ಪರ ದೇಶ್ಗಳನ್ನು
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಯ ಥಾ ಸೂಚಿಸದ ಹರತ್ತ, ಆವರಣ್ಗೀಡೆ (ಕಾೊಂಪೌೊಂಡ್) ನಿವೇಶ್ನ ಗಡಿಯಳಗಿನ ಎಲಾಿ
ಪೂರಕ

ಕಟಿ ಡರಚನೆಗಳು

ಮತ್ತು

ಪಾರ ಕು ನ

ಕಲಾಕೃತ್ರಗಳ

ಜೊತೆಗೆ

ಅದರ

ಸಂಪೂಣ್ಾ

ಆವರಣ್ಗೀಡೆ

(ಕಾೊಂಪೌೊಂಡ್)

ನಿವೇಶ್ನಗಡಿಯೂ

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

ಇಡಿೀ

ಸವ ತ್ತು

ಆ

ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ

ಸೇರಿರುತು ದೆೊಂದು

ಅರ್ಥಾಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
300.
ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ

ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ್ ಪ್ರ ೀತ್ಯಿ ಹಧನ.-್ ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ

ಸೇರಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿಕರು ಅಥವಾ ಅಧಿಭೀಗದಾರರಿಗೆ, ಪಾರಂಪರಿಕ

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಅವುಗಳು ಪರ ಸುು ತ ಯಾವ ಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ವೆಯೀ ಅದೇಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ಸಂರಕ್ತಷ ಸಕೊೊಂಡು ಬರುವುದಕೆಾ

ನೆರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಅಗತಯ ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸುವ ದುರಸು ಕಾಯಾಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ‘ಪಾರಂಪರಿಕತೆ’ ಸಿ ತ್ರಯನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕೊೊಂಡು ಬರಲು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಹಣ್ಕಾಸು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಆಸು ತೆರಿಗೆಯಿೊಂದ
ವಿರ್ನಯಿತ್ರ

ನಿೀಡುವಿಕೆ

ಮತ್ತು

ಇವುಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ

ಇತರ

ಪ್ರ ೀತಾು ಹ

ಧನಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತು ದೆ:
ಪರಂತ್ತ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡವನ್ನು
‘ಪಾರಂಪರಿಕ’

ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು

ಸೂಕು ವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸದಿದು ಲಿಿ

ಯಾವುದೇ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಕಟಿ ಡದ

ಹಾಳುಗೆಡವಿದು ಲಿಿ ,

ಪ್ರ ೀತಾು ಹಧನಗಳನ್ನು

ರದುು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
301.

ಪ್ರಂಪ್ರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ್

ಸಮಿತಯ್

ನೇಮಕಾತ.-್

(1)್

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು,

ನಿಯಮಿಸ

ಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯಾಗಳಿೊಂದ ಸಶ್ಕು ವಾದ ಪರಂಪರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು
ರಚಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಪರಂಪರೆ –ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಲ್ಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ನಗರದಲಿಿ ನ ಪಾರಂಪರಿಕ
ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ತಾಣ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಯುಕು ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಮೊಂದಿನವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು :
(i)

ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ , ಲೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ

ಸದಸಯ ರು

(iii)

ವಿಷಯ

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ

ಹತ್ತು

ವಷಾಗಳ

ಅನ್ನರ್ವವುಳು

ಮತ್ತು

ಭಾರತದ

ಸದಸಯ ರು

ಎೊಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಸಿ ಯ ಸದಸಯ ತವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಚನಿಕ ಎೊಂಜಿನಿಯರ್
(iv)

ಸಕಾಾರವು ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತು

ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವವುಳು

ಸದಸಯ ರು

ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ
(v)

ಸಕಾಾರವು ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಿದ ನಗರ ವಿರ್ನಯ ಸಕ

ಸದಸಯ ರು

(vi)

ಸಕಾಾರವು ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಿದ ಐದು ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವವುಳು

ಸದಸಯ ರು

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ
(vii)

ಸಕಾಾರವು

ರ್ನಮ

ನಿದೇಾಶ್ನ

ಮಾಡಿದ

ವಿಷಯ

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ

ಆಳವಾದ

ಸದಸಯ ರು

ಆಳವಾದ

ಸದಸಯ ರು

ಸಕಾಾರವು ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ ಆಳವಾದ ಜಾಾ ನ

ಸದಸಯ ರು

ಜಾಾ ನವುಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವವುಳು ಪರಿಸರವಾದಿ
(viii)

ಸಕಾಾರವು

ರ್ನಮ

ನಿದೇಾಶ್ನ

ಮಾಡಿದ

ವಿಷಯ

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿಿ

ಜಾಾ ನವುಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವವುಳು ಇತ್ರಹಾಸಕಾರ
(ix)

ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವವುಳು ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ ಇತ್ರಹಾಸಕಾರ
(x)

ಪರ ತ್ರನಿಧಿ, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತವ ಇಲಾಖ್ಯ

ಸದಸಯ ರು

(xi)

ಮಖ್ಯ ನಗರಯೀಜ್ಕ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಾೊಂತರ ಯೀಜ್ನೆ ಇಲಾಖ್ಯ

ಸದಸಯ
ಕಾಯಾದಶಿಾ

(4) ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನ್ನರ್ವವುಳು ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಮೂವರು ಹೆಚುು ವರಿ ಸದಸಯ ರವರೆಗೆ ಸಹಸದಸಯ ರರ್ನು ಗಿ ಸೇರಿಸಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
(5) ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಾ ದುು .
(6) ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸಯ ರ ಕತಾವಯ ದ ಅವಧಿಯು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮನವಿ ಇಲ್ಿ ದಿದು
ಪಕ್ಷದಲಿಿ , ಮೂರು ವಷಾಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು .

302.

ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ಕಟಿ ಡಗಳು್ ಮತುತ ್ ತ್ಯಣಗಳಿಗೆ್ ಶ್ರ ೀಣಿ್ ನಿೀಡುವುದು.-್ (1) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಿ ಳಾವರಣ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸೂಚಿ II ರಲಿಿ ನಿರೂಪ್ಸಲಾಗಿರುವಂತೆ
ಪರ ವಗಾಗಳಾಗಿ ವಗಿೀಾಕರಿಸತಕಾ ದುು .
(2)

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಕಟಿ ಡ

ಅಥವಾ

ತಾಣ್

ಅಥವಾ

ಸಿ ಳಾವರಣ್ದ

ಮೂಲ್

ಸವ ರೂಪವನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಖ್ಭಾಗ, ಒಳಾೊಂಗಣ್ ಅಥವಾ ಹರಾೊಂಗಣ್ ಭಾಗದಲಿಿ ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಡು,
ದುರಸು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು

ಅನ್ನಸೂಚಿ II ರಲಿಿ ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾಗಿರುವ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು

ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಹರಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಉಪವಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿಮಾಡತಕಾ ದುು .
303.

ಪ್ರಂಪ್ರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ್ ಸಮಿತಯ್ ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.-್ ಪರಂಪರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾಸಮಿತ್ರಯು ಈ

ಮೊಂದಿನ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು .
ಎ) ಅಧಿಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಳಾವರಣ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ರಸುವುದು
ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಗಳುು ವುದು ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಗೆ ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು.
ಬಿ)

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಪಡಿಸುವುದಕೆಾ

ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ನಿೀಡಬೇಕೆ

ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ

ಮಾಲಿಕರಿಗೆ

ಎೊಂಬುದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು;
ಸ)

ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ ನ

ಯಾವುದೇ

ಕಟಿ ಡದ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಅಥವಾ

ಪಾವತ್ರಸಬೇಕಾದ ದುರಸು ವೆಚು ವನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು.
ಡಿ)

ಅಧಿಸೂಚಿತ

ಕಟಿ ಡಗಳಿಗಾಗಿನ

ಅನ್ನಮೀದಿಸುವುದು
ವೈಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ವಿಶಿಷಿ
ಕಟಿ ಡಗಳ

ವಿರ್ನಯ ಸಗಳು
ಎತು ರ

ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ಅತಾಯ ವಶ್ಯ ಕ

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕು ವಿರ್ನಯ ಸಗಳನ್ನು

ಮೊಂಭಾಗ

ಸಲ್ಹೆ ಮಾಡುವುದು

ಹಾಗೂ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಕಟಿ ಡದ ಹಿೊಂದಿನ ರೂಪವು ಅಚು ಳಿಯದ ಹಾಗೇ ಇರುವಂತೆ
ಹಳೆಯ ಪರಿಕರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅೊಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.
ಇ) ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಿ ಳಾವರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ವಿಶೇಷ
ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲಿಿ ಸುವುದು;
ಎಫ್)ನಗರದಲಿಿ ನ ನಗರ-ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ತಾಣ್ಗಳ ಭೌತ್ರಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಜಿೀರ್ೀಾದಾಿ ರಕಾಾ ಗಿ ಅಗತಯ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳುು ವುದು;
ಜಿ) ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ
ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗಳನ್ನು

ಗುರುತ್ರಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಪರಂಪರೆ-ಜಾಥಾ, ನಗರದಲಿಿ

ಪರಂಪರೆಗೆೊಂದೇಮಿೀಸಲಾದ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ್ಗಳಂತ
ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಮಿಮ ಕೊಳುು ವುದು.
304.

ಅಬಾಧಿತ್ಮಾಲಿಕತವ .- (1) ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡ ಎೊಂಬುದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ

ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು,

ಅೊಂಥ ಕಟಿ ಡದ ದಜ್ಞಾಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಆ ಕಟಿ ಡವನ್ನು
ಬಳಸಕೊಳುು ವುದನ್ನು

ಅಗತಯ

ಯಾವುದೇ ನಿಬಾೊಂಧವನ್ನು

ಪಡಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಕಟಿ ಡದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖ್ರಿೀದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೇರುವುದಿಲ್ಿ

ಮತ್ತು

ಅದಕಾಾ ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ

ಸಮಿತ್ರಯಿೊಂದ ಅನ್ನಮತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅಗತಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಿ .
(2) ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟಿ ಡ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪರ ಥಮ ಹಕಾ ನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
ಅಧಾೆ ಯ್–್XXII
ಪ್ರವಾನಗಿಗಳು್ಮತುತ ್ಶುಲೆ ಗಳು
305.

ಪ್ರವಾನಗಿ್ಮಂಜೂರಾತ್ಅೆಂಶಗಳು.-್(1) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಈ ಮೊಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು :(ಎ)

ಸಗಟು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಿ ರೆ ಮಾರು ಕಟಿ ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಬಿ)

ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಸ)

ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಡಿ)

ರೆಸೊಿ ೀರೆೊಂಟ್ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಇ)

ಕಾಖಾಾನೆಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಎಫ್) ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;
(ಜಿ)

ನಿಗಮಿತ (ಕಾಪ್ಾರೇಟ್) ಕಚೇರಿಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಎಚ್)

ಸೇವಾ ವಸತ್ರ ಗೃಹಗಳು, ಪಾವತ್ರಸುವ ಅತ್ರರ್ಥ ವಾಸು ವಯ ಗೃಹಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ;

(ಐ)

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ-ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಾಸು ವಯ ಸಿ ಳಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಜ್ಞ)

ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತತಾು ಲ್ಯಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಕೆ)

ವಿಶಾರ ೊಂತ್ರ ಧಾಮಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಎಲ) ಚಿತರ ಮಂದಿರಗಳು, ಜಾತೆರ ಗಳು, ಸಕಾಸುು ಗಳು ಮತ್ತು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮನರಂಜ್ರ್ನ ಸಿ ಳಗಳ

ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;
(ಎೊಂ)

ಹಾಲು ಮಾರಾಟದ ಸಾಿ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಾಚರಣೆ;

(ಎನ) ಪಾರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ತಷ ಗಳ ಸಾಕಣೆ;
(ಓ)

ಕುದುರೆ ಲಾಯಗಳು, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೀಶಾಲೆಗಳ ಸಾಿ ಪನೆ;

(ಪ್)

ಮೃತರನ್ನು ಹೂಳುವುದಕಾಾ ಗಿ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;

(ಕೂಯ )

ಆಹಾರದ ಗಾಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ನಿಲುಗಡೆ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು ಸಾಿ ಪ್ಸುವುದು;

(ಆರ್) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ ಜಾಹಿರಾತ್ತ ಫಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸುವುದು.
(2) (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪರವಾನಗಿ

ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವು ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸತಕಾ ದುು .
306.
ಸಕಾಾರವು,

ಪ್ರವಾನಗಿ್ ಪ್ಡೆಯುವುದರಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರಕೆೆ ್ ವಿರ್ನಯತ.-್ ಕೊಂದರ ಸಕಾಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ
ಅೊಂಥ

ಸಕಾಾರದ

ಸಾವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ

ಅಥವಾ

ಹತ್ೀಟ್ಟಯಲಿಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ

ಸಿ ಳದ

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ರು ನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರವಾನಗಿ
ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತಯ ವಾಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
307.್

ಪ್ರವಾನಗಿಗಳು್

ಮತುತ ್

ಲಿಖಿತ್

ಅನ್ನಮತಗಳನ್ನು ್

ಯಾರ್್

ಷರತುತ ಗಳ್

ಮೇಲೆ್

ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ಯೀ್ ಆ್ ಷರತುತ ಗಳನ್ನು ್ ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು.-್ (1) ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಪರವಾನಗಿ
ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು ನಿೀಡಬಹುದೆೊಂಬುದಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ , ಅೊಂಥ
ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯಲಿಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿಬಾೊಂಧಗಳು ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂಬುದನ್ನು

ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ

ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರ ಸಹಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿದಿಾಷಿ

ವಲ್ಯಕಾಾ ಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ನಿೀಡತಕಾ ದುು .
(2) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮತ್ರಗಾಗಿ ಸಲಿಿ ಸದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಅಜಿಾಯನ್ನು

ವಲ್ಯ

ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು . ಹಾಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಅೊಂಥ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯು,
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾೊಂಥ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾೊಂತಥ

ಶುಲ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರತಕಾ ದುು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅನ್ನಮತ್ರಗೆ ವಿವಿಧ ದರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು ನಿೀಡಿರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಆ
ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತ್ರಯ ಯಾವುವೇ ನಿಬಾೊಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸಲು

ತಪ್ಿ ದು ಲಿಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದು ಲಿಿ ಅಥವಾ ಸದರಿ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಅೊಂಥಯಾವುದೇ

ಪರವಾನಗಿ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಡಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳನ್ನು ,

ಲಿಖಿತ

ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದು ಕಾಾ ಗಿ

ದೀಷಿಯ್ಕೊಂದು

ನಿಣಿೀಾತರ್ನಗಿದು ಲಿಿ , ಅದನ್ನು ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದುು ಪಡಿಸಬಹುದು.
(4) ನಿೀಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸದರೆ
ಅಥವಾ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು

ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸದ ಅಥವಾ ರದುು ಪಡಿಸದ ನಂತರವೂ

ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ರು ದು ರೆ, ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ಆವರಣ್ವನ್ನು

ಹಾಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ರು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಹಾಗೆ

ಅದನ್ನು ಮೊಂದುವರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಲಿಖಿತ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ನಿೀಡಬಹುದು.
308.್ ಲೈಸೆನ್ನಿ ಗಳನ್ನು ್ ಉಲು ೆಂಘಿಸ್್ ರ್ಳಸ್ದ್ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ್ ನಿಲಿು ಸಲ್ಲ್ ರ್ಲಯ್ ಆಯುಕತ ರ್
ಅಧಿಕಾರ.-್ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ವಿರಾಮಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನಿೀಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ರ್ಥಯೇಟರ್, ಸಕಾಸ್, ಸನೆಮಾ ಟಾಕ್ತೀಸ್ ಅಥವಾ ನೃತಯ

ಮಾಡುವ ಸಿ ಳ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು

ಸೇರುವ ಜಾಗ, ಮನೀರಂಜ್ನೆ ಅಥವಾ ವಿಹಾರದಂತಹ ಇತರ ಸಿ ಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು

ತಯಾರಿಸದು ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭೀಜ್ನ ಗೃಹ, ವಸತ್ರ ಗೃಹ, ಹೀಟೇಲ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹ, ಟ್ಟೀ ಅೊಂಗಡಿ, ಕಾಫ
ಅೊಂಗಡಿ, ಕೆಫೆ, ರೆಸೊಿ ೀರೆೊಂಟ್, ವಿಶಾರ ೊಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿ ಳಕೆಾ , ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ನಿೀಡಿದ ಪರವಾನಗಿಯ
ನಿಬಂಧನೆಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಿ ದೆ ತೆರೆದಿದೆ ಎೊಂದು ಅಥವಾ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲ್ಿ ವೆೊಂದು ವಲ್ಯ
ಆಯುಕು ರು ಅರ್ಭಪಾರ ಯ ಪಟಿ ರೆ, ಆತನ್ನ, ಅವಶ್ಯ ಕವೆೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲ್ಕ
ನಿದಿಾಷಿ

ಪಡಿಸದ

ಅವಧಿಗೆ

ಅೊಂತಹ

ಯಾವುದೇ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ

ಅೊಂತಹ

ಯಾವುದೇ

ಸಿ ಳಗಳನ್ನು

ಉಪಯೀಗಿಸಲು ನಿಲಿಿ ಸಬಹುದು.
309.್ ್ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತತ ರುರ್್ ಸಾ ಳಗಳ್ ತಪಾಸಣೆ.-್ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಪಾರ ಣಿಗಳು, ಮೃತ
ಪಾರ ಣಿಗಳ ಭಾಗಗಳು, ಮಾೊಂಸ, ಕೊೀಳಿ ಸಾಕಣಿಕೆ, ಬಾಡು, ಮಿೀನ್ನ, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಜೊೀಳ, ಬರ ಡ್,
ಹಿಟುಿ , ಹಾಲು, ತ್ತಪಿ , ಬಣೆಣ , ಎಣೆಣ
ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕೆಾ

ಮತ್ತು ಇತರ ವಸುು ಗಳನ್ನು

ತೆರೆದಿಟಿ

ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ

ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಇಟ್ಟಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಅಥವಾ ಖ್ರಿೀದಿ

ಸಿ ಳಕೆಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತೆಯಿೊಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸತಕಾ ದುು .
310.

ತಪಾಸಣೆಯ್ ಉದ್ು ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ್ ರ್ಲಯ್ ಆಯುಕತ ರ್ ಅಧಿಕಾರ.-್ (1) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು

ಅಥವಾ ಆ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ, ಲಿಖಿತದಲಿಿ ಆತನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊೀಳಿ ಅೊಂಗಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳಗಳು, ಆಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಮಿೀನನ್ನು
ತೆರೆದಿರಿಸದ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರರ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ

ಮಾರಾಟಕಾಾ ಗಿ

ಸದಿ ಪಡಿಸುತ್ರು ರುವ ಅಥವಾ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿ ರುವ ಆಹಾರದ ವಸುು ಗಳನ್ನು , ಮಾರಾಟಕೆಾ ಅಥವಾ ಸದಿ ತೆಗಾಗಿ ಸಾಗಣೆ
ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ವಸುು ಗಳ ಸಿ ಳವನ್ನು , ನೀಟ್ಟೀಸು ನಿೀಡದೆ ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ಮಾಡಬಹುದು

ಮತ್ತು

ತಯಾರಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ,

ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಅದನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ತಪಾಸಣೆ

ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಪಾತೆರ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾತೆರ ಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(2) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಅವರಿೊಂದ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ
ಸಿ ಳದಲಿಿ ಮನ್ನಷಯ ನ ಆಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಉದೆು ೀಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಣಿಯ ಶ್ವದ ಚಮಾವನ್ನು
ಮಾರಾಟಕಾಾ ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ವಧೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಅಥವಾ

ಸುಲಿಯಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು

ಆಹಾರವನ್ನು

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ,

ಕತು ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಅಥವಾ

ದಾಸಾು ನ್ನ

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ,

ಸದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಪಾಯ ಕು ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಸವ ಚಛ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ
ಅಥವಾ ಲೈಸನು ಇಲ್ಿ ದೆ ಅಥವಾ ಲೈಸನಿು ನ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಿ ದೆ ಅನಯ ಥಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಎೊಂದು
ನಂಬಲು ಕಾರಣ್ವಿದು ರೆ, ಅವರು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ
ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಲೈಸನಿು ನ ಯಾವುದೇ ಷರತು ನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆಯೇ, ಇಲ್ಿ ವೇ ಎೊಂಬುದರ ಬಗೆೊ
ತಾವು ಮನದಟುಿ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರರ ಯಲಿಿ

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಿ

ನೀಟ್ಟೀಸು ಕೊಡದೆಯೇ ಅೊಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳವನ್ನು ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು.
(3) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ
ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳದಳಕೆಾ ಪರ ವೇಶ್ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯ ವಾದ ಬಲ್ವನ್ನು ಪರ ಯೀಗಿಸುವುದರಿೊಂದ
ಉೊಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ನನ್ನಕೂಲ್ಕಾಾ ಗಿ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿರುದಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೀಮನ್ನು ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ್ವಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(4) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಯಾವ ಕಾನೂನ್ನ
ವಯ ವಹರಣೆಗಳಲಿಿ

ಮಾರಾಟಕಾಾ ಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಪಾರ ಣಿಗಳು,

ಕೊೀಳಿಗಳು,

ಮಿೀನ್ನ

ಅಥವಾ

ಆಹಾರದ

ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ರಲಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿ ರಲಿಲ್ಿ , ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಮಾರುತ್ರು ರಲಿಲ್ಿ , ಮಾರಾಟಕಾಾ ಗಿ
ತಯಾರಿಸುತ್ರು ರಲಿಲ್ಿ ,
ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುತ್ರು ರಲಿಲ್ಿ

ಸದಿ ಪಡಿಸುತ್ರು ರಲಿಲ್ಿ ,
ಅಥವಾ

ದಾಸಾು ನ್ನ

ಅವುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಿ ,

ಮನ್ನಷಯ ರ

ಪಾಯ ಕು

ಆಹಾರಕಾಾ ಗಿ

ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಿ

ಅಥವಾ

ಉದೆು ೀಶಿಸರಲಿಲ್ಿ

ಎೊಂದು

ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಲಿಿ ಅದನ್ನು

ರುಜುವಾತ್ತಪಡಿಸುವ ಭಾರವು ಹಾಗೆ

ಹೇಳುತ್ರು ರುವ ಪಕ್ಷಕಾರನ ಮೇಲೆ ಇರತಕಾ ದುು .
311.್್್ಮುಖ್ೆ ್ಆಯುಕತ ರಿಗೆ್ಮೇಲಾ ನವಿ.-್(1) 310ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ನಿೀಡಿದ
ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ಟಸನಿೊಂದ, ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಕರ ಮದಿೊಂದ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಉದೆಿ ೀಶಿಸದ ಕರ ಮದಿೊಂದ
ಬಾಧಿತರ್ನದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸಲಿಿ ಸಬಹುದು.
(2)

ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರ ತ್ರೀಮಾಾನವೇ ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿರತಕಾ ದುು .

312.

ಅಪಿೀಲ್ಲಗಳಿಗೆ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಿಮಿತಯ್ ಅರ್ಧಿ.-

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಹಿೊಂದೆ

ಹೇಳಿದ

ಉಪಬಂಧಗಳಲಿಿ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರಸದ ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ಸಲಿಿ ಸುವುದಕೆಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ವನ್ನು
ಗತ್ತು ಪಡಿಸದಿರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಅೊಂಥ ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ,(ಎ) ಆ ಅಪ್ೀಲು ಲೈಸನಸ್ನ್ನು

ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ಆಗಿರುವಲಿಿ , ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೂಚರ್ನ ಫಲ್ಕದಲಿಿ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಕೊಡುವ ಆದೇಶ್ದ ವಿರುದಿ ದ ಅಪ್ೀಲು

ಪರ ಕಟ್ಟಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದ ತರುವಾಯ ಅರವತ್ತು

ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ; ಮತ್ತು
(ಬಿ)

ಇತರ

ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿಿ ,

ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು

ಯಾವ

ಆದೇಶ್ದ

ಅಥವಾ

ವಯ ವಹರಣೆಯ

ವಿರುದಿ

ಸಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಆದೇಶ್ವನ್ನು ಅಥವಾ ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದ ತರುವಾಯ ಅರವತ್ತು
ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
- ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು .
313.್ ಹಾಜರಾಗಲ್ಲ್ ಮತುತ ್ ಸಾಕ್ಷೆ ್ ನಿೀಡಲ್ಲ್ ಅಥವಾ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನ್ನು ್ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಲ್ಲ್
ಸಮನ್ನಗಳು.- ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಕೆಾ ಅಥವಾ
ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀೊಂದಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನು ನ್ನು

ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ಕೊಡುವುದಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನು ಯ ಬಗೆೊ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ತನು ಮೊಂದೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಯ ನಿೀಡಲು
ಅಥವಾ ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಸಮನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
314.್ ಲೈಸೆನ್ನಿ ,್ ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು ್ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ್ ತಪ್ಪಪ ವುದರ್ ಅಥವಾ್ ಅವುಗಳ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಯ್
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ
ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆಯ, ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಥವಾ

ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರ ಲೈಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ರಯು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯಲಿಿ ನೀೊಂದಾಯಿಸುವುದು
ಅವಶ್ಯ ವಿದು ರೆ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು ಅೊಂಥ ಲೈಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ರ ಅಥವಾ ನೀೊಂದಣಿ ಇಲ್ಿ ದೆಯೇ
ಮಾಡಿದು ರೆ, ಆಗ,(ಎ) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ನೀಟ್ಟೀಸು ಮೂಲ್ಕ ಅೊಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡಿದ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ನೀಟ್ಟೀಸನಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲ್ದಳಗೆ ಆ ಕಾಯಾದಿೊಂದ ಪರಿಣಾಮಕೊಾ ಳಗಾದ ಯಾವುದೇ
ಚರ ಅಥವಾ ಸಿ ರ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಇಲ್ಿ ವೇ ಖಾಸಗಿ ಸವ ತು ನ್ನು
ಭಾಗವನ್ನು

ಸಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ

ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಾಸಾಧಯ ವಾಗುವಷಿ ರಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಅದನ್ನು

ಅದರ ಮೂಲ್ ಸಿ ತ್ರಗೆ ತರುವಂತೆ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು.
(ಬಿ) ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಅವನಿೊಂದ ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು,
ಯಾವ ಕಟಿ ಡದಲಿಿ

ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲಿಿ

ಅೊಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಯಾವುದೇ

ಕಟಿ ಡದಳಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಕಾಯಾ
ಮೊಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ಅವಶ್ಯ ವಾಗಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.
(ಸ) ಅೊಂಥ ಕಾಯಾವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದು ಕೆಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು
ಉಪಬಂಧಿಸರದಿದು ರೆ

ಹಾಗೆ

ಆ

ಕಾಯಾವನ್ನು

ಮಾಡುವ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರನಿೊಂದ

ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಅೊಂಥ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಅಪರಾಧಕಾಾ ಗಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಿೀರದ ಜುಲಾಮ ನೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುು .
(2) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಈಡೇರಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ ಬಲ್ಪರ ಯೀಗ ಮಾಡಿದು ರಿೊಂದಾಗಿ ಉೊಂಟಾದ

ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನನ್ನಕೂಲ್ತೆಗೆ ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದಿ
ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೀಮ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ವಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ .

315.್

ಹಣೆಗಾರರಾದ್

ರ್ೆ ಕ್ಷತ ಗಳಿೆಂದ್

ವಚಚ ಗಳ್

ರ್ಸೂಲಿ್

ಮತುತ ್

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯ್ ಪ್ರಿಮಿತ.- (1) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, 358ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ವಹಿಸದ ಯಾವುವೇ ಯುಕು
ವೆಚು ಗಳನ್ನು

ಯಾವ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು , ಕಡಾಡ ಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗಿತ್ು ೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಯಾರೇ ಒಬಬ ನಿೊಂದ ಕಟಿ ಡಗಳ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗಳ
ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಂತೆಯೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 358ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ
ಅಥವಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಬಳಸಕೊಳು ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು

ಸವ ತ್ರು ನ ಮೇಲೆ ಸಕ್ತಾ ದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು

ಮಾರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿೊಂದ ಬಂದ ಉತಿ ತ್ರು ಯನ್ನು

ವಹಿಸದ ವೆಚು ಗಳ ಸಂದಾಯಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ನಿಮಿತು ವಿನಿಯೀಗಿಸಬಹುದು.
(2) ಯಾವ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು
ಅದನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವ ಸವ ತ್ರು ನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಸವ ತ್ರು ನ ಮಾಲಿೀಕರ್ನಗಿದು ರೆ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು (ಅೊಂಥ ಮಾಲಿೀಕನ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು
ಇಲ್ಿ ದಿರಲಿ)

ಅಥವಾ ಇತರ ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು

ಮಾಲಿೀಕನ

ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವ

ಅೊಂಥ

ಪಾರ ರಂರ್ಭಸರಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ

ಸವ ತು ನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಅಧಿಭೀಗಿಸುತ್ರು ರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಇದು ರೆ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು
ಕಡಿಮೆ

ಮಬಲ್ಗಿನವರೆಗೆ,

ಅೊಂಥ

ಸವ ತ್ರು ನ

ಭಾಗವನ್ನು

(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಲಿೀಕನಿೊಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಬಲ್ಗಿನವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಖ್ಯ
ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಆಯುಕು ರು ಯುಕು ವೆೊಂದು

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಅವನ್ನ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅದು ಬಾಕ್ತಯಾದಂತೆಲ್ಿ , ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಬಲ್ಗನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಬಲ್ಗಿನಿೊಂದ ಮರಿದುಕೊಳು ಬಹುದು.
(3) ಉಪಪರ ಕರಣ್ (2)ರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ ಮವನ್ನು
ತ್ರೀಮಾಾನಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಮಖ್ಯ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎೊಂಬುದನ್ನು

ಆಯುಕು ರು ಅೊಂಥ ಸವ ತ್ರು ನ ಬಾಬುು ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ ಸವ ತ್ರು ನ ಯಾರೇ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತು ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕೊೀ ಆ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಬಗೆೊ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು
ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಅೊಂಥ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದಿ ರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
(4) ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧವು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸದ ವೆಚು ಗಳ ಸಂದಾಯದ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಕನ ಮತ್ತು

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿಗೆ

ಬಾಧಕವಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
ಅಧಾೆ ಯ್XXIII
ನಿಯಮಗಳು್ಮತುತ ್ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ್ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ಅಧಿಕಾರ
316.

ನಿಯಮಗಳ್ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.-್ ್ (1)

ಪರ ಕಟಣೆಯ ತರುವಾಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಿ

ಸಕಾಾರವು,

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲ್ಕ ಪೂವಾ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳನ್ನು

ಈಡೇರಿಸಲು

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು,(2)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗಳಪಟುಿ ,

ಸಕಾಾರವು,

ಸಕಾಾರಿ

ರಾಜ್ಯ

ಪತರ ದಲಿಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಮೊಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು,(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಜಿಾಸಬಹುದಾದ ಸವ ತ್ರು ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ, ಅಡಮಾನ, ಭೀಗಯ ಅಥವಾ
ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಆ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಗಾಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅದರಲಿಿ
ನಿಹಿತವಾದ ಸವ ತ್ರು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪಾಲಿಕೆ ಷರತ್ತು ಗಳು.
(ಬಿ)

ಪಾಲಿಕೆಗಳ

ವೆಚು ಗಳಲಿಿ

ಭಾಗಶಃ

ಅಥವಾ

ಸಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ

ರೂಪ್ಸದ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ

ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅೊಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅೊಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಔದಯ ೀಗಿಕ ಅಥವಾ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ

ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು

ದಾಖ್ಲಿಸಲು

ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಅಥವಾ

ಸಕಾಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ;
(ಸ)

ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಸಲಿಿ ಸಬೇಕಾದ ರಶಿೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚು ವಿವರಗಳು, ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಗಳು, ವಿವರಣೆಗಳು
ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಅೊಂದಾಜು;

(ಡಿ) ಕೌನಿು ಲ ಸಭೆಯಲಿಿ ನಿಣ್ಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು;

(ಇ) ಜ್ನನ ಮತ್ತು

ಮರಣ್ಗಳ ರಿಜಿಸಿ ರೊ ಳು ಹಾಗೂ ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಗಳ ನಮೂನೆ, ರಿಜಿಸಿ ರೊ ಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಧಾನ, ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಿರ್ನೊಂಕ ಮತ್ತು ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೊಂದೆ ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಕೆಗಳನ್ನು ಸಲಿಿ ಸಬೇಕು;
(ಎಫ್)

ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧಕರ

ಪರಿಶಿೀಲ್ರ್ನ

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಮತ್ತು

ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲು

ಮತ್ತು

ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನೆ,

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು
ತಪಾಸಣೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಅಧಿೀಕ್ಷಣೆ

ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ತಷ ಗಳನ್ನು

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು

ಮತ್ತು ಅಧಿೀಕ್ಷಣೆ

ವಿಚಾರಣೆ

ಒತಾು ಯಿಸುವುದು

ಮಾಡಲು

ಸಂಬಂಧಿಸದ

ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಎಲಾಿ ಇತರೆ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕೆಾ ಅಧಿಕಾರಗಳು.
(ಜಿ) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತ ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಪಕ್ಷಕಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಾಹ

ನೀೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸದ ಶುಲ್ಾ ಗಳನ್ನು

ರ್ರಿಸಕೊೊಂಡು

ನಂತರ ಅಜಿಾಯನ್ನಸಾರ ಅದರ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು;
(ಹೆಚ್) ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳು, ಅದರ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನ;
(ಐ) ವಾಡ್ಾ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ವಾಡ್ಾ ಸಭಾಗಳ ಪರ ಕಾಯಾಗಳು; ಮತ್ತು
(ಜ್ಞ) ಪೌರಾಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕತಾವಯ ದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ
ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಾ .
(ಕೆ)

ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತ್ರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪತರ ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ, ಆರೀಗಯ , ಪಟಿ ಣ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೀಜ್ನೆ
ಮೊಂತಾದ

ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿೊಂದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮತ್ತು

ನೌಕರರನ್ನು

ಪರ ತ್ರನಿಯೀಜ್ನೆ

ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಟಪಿ ವಿಷಯಗಳು:
(ಎಲ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ
ಇತರ ವಿಷಯ.
(3)

ಸಕಾಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪೂವಾ ಪರ ಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಯಾವುವೇ

ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ಮಾಪಾಡಿಸುವ,

ಸೇಪಾಡಿಸುವ

ಅಥವಾ

ರದುು ಪಡಿಸುವ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
(4)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು

ಪೂವಾಾನವ ಯದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ

ರಚಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಒೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು

ರಚಿಸದಾಗ ನಿಯಮವನ್ನು

ರಚಿಸದ

ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ್ದ ಉರ್ಯ ಸದನಗಳ ಮೊಂದೆ ಮಂಡಿಸದ ಹೇಳಿಕೆಯಲಿಿ
ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದು (5)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುವೇ
ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರತಕಾ ದುು , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ನಿಯಮವು
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಧಿನಿಯಮಿಸದು ರೆ ಹೇಗೀ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಳು ದಾು ಗಿರತು ದುು .
(5)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ರಚಿಸದ

ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ನಿಯಮವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ರಚಿಸದ ತರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟಿ ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಸದನದ ಮೊಂದೆ, ಒೊಂದು ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುು
ನಿರಂತರ ಅಧಿವೇಶ್ನಗಳಲಿಿ ಅಡಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಒಟುಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
ಅದು ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿಿ ರುವಾಗ ಮಂಡಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಅಥವಾ

ನಿರಂತರ ಅಧಿವೇಶ್ನಗಳ ನಿಕಟ ತರುವಾಯದ ಅಧಿವೇಶ್ನವು ಮಕಾು ಯವಾಗುವುದಕೆಾ ಮದಲು
ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ನಿಯಮದಲಿಿ

ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಿ

ಮಾಡಲು

ಆ

ಒಪ್ಿ ದರೆ

ಅಥವಾ

ನಿಯಮವನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಡು

ಅಥವಾ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ರಚಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಿ ದರೆ ತದನಂತರ ಅೊಂಥ ನಿಯಮವು ಅಥವಾ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಪಾಾಟಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತಕಾ ದುು

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ .

ಆದಾಗೂಯ ,

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ
ಅೊಂಥ

ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ರದಿ ತ್ರಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಈ

ಮದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದ ಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ಉೊಂಟುಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
317.್ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ ರಚಿಸಲ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರ.- ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಅನ್ನಮೀದನೆ
ಪಡೆದು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲ್ಕ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೂಲ್ಕ

ರಚಿಸದ

ವಿನಿಮಯಗಳಿೊಂದ

ಉಪಬಂಧಿಸಬೇಕೆೊಂದು ಅಗತಯ ಪಡಿಸದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿರದ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
318.್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ್ ರಚಿಸುರ್್ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ
ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಒಳಪಟುಿ ,

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ಈ

ಮೊಂದಿನವುಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು

ರಚಿಸಬಹುದು ಎೊಂದರೆ,(1)

ಉಪವಿಧಿಗಳಿೊಂದ ಉಪಬಂಧಿಸುವ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾದ

ಅಥವಾ ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ.
(2)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು

ಸೂಕು ವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(3)

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ;

(4)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(5)

ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚರಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳವೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಿ ಳ,

ಮೂತಾರ ಲ್ಯಗಳು, ಸವ ಚಛ ತಾ ಸಿ ಳಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು

ನಿಮಾಾಣ್ವನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(6)

ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;

(7)

ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತಗಳಿಸಲಾದ ಸಮದಾಯದ ಬಡ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಉದೆು ೀಶಿಸರುವ ಮನೆಗಳ

ವಯ ವಸಾಿ ಪನೆ, ನಿವಾಹಣೆ, ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(8)

ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ

ಪರ ವೇಶಿಸಲು

ಸೂಕು

ಮಾಗಾಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಅದಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಒತ್ತು ವರಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವುದಕಾಾ ಗಿ;
(9)

ನೈಮಾಲ್ಯ ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು, ಹೆಗೊ ಣ್ಗಳ ರ್ನಶ್ ಹಾಗೂ ಸೊಳೆು ಗಳು, ನಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ

ಕ್ತರ ಮಿಕ್ತೀಟಗಳ ಪರ ತ್ರಯಾಗಿ ತಡೆಗಟುಿ ವ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕಾಾ ಗಿ;
(10)

ಜ್ನನಗಳ ಮತ್ತು ಮರಣ್ಗಳ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಮತ್ತು ನಿಖ್ರವಾದ ನೀೊಂದಣಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ತೆ ಮತ್ತು

ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(11)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ;

(12)

ನಗರದಲಿಿ

ಜಾತೆರ ಗಳು

ಮತ್ತು

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಪರ ದಶ್ಾನಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(13)

ಮನ್ನಷಯ ನಿಗೆ

ಪಾರ ಣಿಗಳ

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಮಖೇನ

ಹರಡಿದ

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ

ರೀಗದ

ಅೊಂತಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು

ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(14)

ಮಕು ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಪರಿಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು

ಕಟಿ ಡಗಳಲಿಿ

ಸಮಪಾಕ ವಾಯುಸಂಚಾರಕಾಾ ಗಿ

ಸಾಕಷ್ಟಿ ಮಕು ಸಿ ಳದ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(15)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ತು

ಖಾಸಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲಾು ಣ್ಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ,

ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಶುಲ್ಾ ವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(16)

ಆಹಾರ ಟರ ಕ್ಟಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗಿ.

(17)

ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು

ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೈನ್ನಗಾರ ಅಥವಾ ಹಾಲು

ಮಾರುವವನ ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಉದಯ ೀಗದ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಗಾಳಿ ವಯ ವಸಿ , ದಿೀಪದ ವಯ ವಸಿ ,
ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನ್ನವಾರು ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆಗಳಲಿಿ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜ್ನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(18)

ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅೊಂಗಡಿಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ನ್ನು

ಶೇಖ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ

ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಾಲಿನ ಉತಿ ನು ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಲಿನ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿೀದಿ
ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಪಾತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಪಾತೆರ ಗಳಲಿಿ ಸವ ಚಛ ತೆಯನ್ನು

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುು ವಂತೆ

ಒತಾು ಯಪಡಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ವಾಯ ಪಾರದಲಿಿ ತ್ಡಗಿರುವ ಉದಯ ೀಗಸಿ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಲಿಿ ಸವ ಚಛ ತೆಯನ್ನು
ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;

(19)

ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ ಗಳು,

ಇೊಂಜಿನಿಯರುಗಳು,

ಕಟಿ ಡ

ವಿರ್ನಯ ಸಕಾರರು

ಮತ್ತು

ಕೊಳಾಯಿಗಾರರ

ವಿದಾಯ ಹಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(20)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ

ಮಚುು ವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(21)

ಆಪ್ಿ ಕಲ ಫೈಬರ್ ಕಬಲಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಬಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು

ಅದರ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಶುಲ್ಾ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(22)

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಬರುವ

ಉಪವನಗಳು,

ಉದಾಯ ನವನಗಳು

ಮತ್ರು ತರ

ಸಿ ಳಗಳ

ಜಾತಾರ

ಸಿ ಳಗಳು,

ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(23)

ಹೀಟೇಲುಗಳು,

ವಸತ್ರಗೃಹಗಳು,

ಖಾರ್ನವಳಿಗಳು,

ಚಿತರ ಮಂದಿರಗಳು,

ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂಟಪಗಳು, ವಿಶಾರ ೊಂತ್ರ ಗೃಹಗಳು, ರೆಸೊಿ ೀರೆೊಂಟ್ಗಳು, ಭೀಜ್ನ ಗೃಹಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು, ಉಪಹಾರ
ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಾಫ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನಿೀಯ ಸೇವನೆಗಾಗಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು
ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನಿೀಯ ಮಾರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಗಗಳಿಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ನಿೀಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(24)

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸಿ ಗಳ ಮತ್ತು ನಿಗಮಿತ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(25)

ಪಾವತ್ರಸುವ

ಅತ್ರರ್ಥಗಳ

ನಿವಾಸ

ಮತ್ತು

ಸೇವಾ

ಮತ್ತು

ವಾಸಸುವ

ಗೃಹ

ಸಮಚು ಯಗಳಿಗೆ

ಪರವಾನಗಿ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(26)

ಪಾಲಿದಾರಿಕೆ

ಕಛೇರಿ

ಸಿ ಳಗಳಿಗೆ

ಪರವಾನಗಿ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(27)

ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು

ಮತ್ತು

ನಸಾೊಂಗ್

ಹೀಮ್ಗಳಿಗೆ

ಪರವಾನಗಿ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(28)
ಮಾರಾಟ

ಕಾಖಾಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಿಿ

ಅಥವಾ ಉತಾಿ ದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿ ಳಗಳ ನೈಮಾಲ್ಯ ವನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವ ಯಾವುದೇ

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು

ನಿವಾಹಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(29)

(ಎ)

ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು

ಸುಡಲು

ಶ್ವಸಂಸಾಾ ರ

ಮತ್ತು

ಶ್ವಗಳನ್ನು

ಸುಡುವುದನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿವಾಹಿಸುವಂಥ ರುದರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ವವನ್ನು

ಸುಡುವ ಮೈದಾನಗಳು

ಮತ್ತು ಸಮ ಶಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುಲ್ಾ ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಸ) ಮರಣ್ ಮತ್ತು ಮರಣ್ಕೆಾ ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ವಾಸು ವವನ್ನು ತ್ರಳಿಯುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(30)

(ಎ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಅೊಂಗಡಿಗಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ಅದರಲಿಿ ನ

ಇತರ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಬಿ)

ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಮಾಲ್ಯ

ಪರಿಸಿ ತ್ರಯನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(31)

(ಎ) ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಚಮಾವನ್ನು
ಉಪಯೀಗಿಸುವ

ಸಿ ಳಗಳನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಸುಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕತು ರಿಸಲು
ಹಾಗೂ

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಬಿ) ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನು

ಕೊಲುಿ ವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಸ) ನಗರದಲಿಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಹರಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಒದಗಿಸದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೀಡಿರುವ
ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯಲಿಿ

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು

ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ

ಮಾೊಂಸದ

ವಾಯ ಪಾರಿಗಳನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(ಡಿ) ಮಾರುಕಟಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳ ನೈಮಾಲ್ಯ ಪರಿಸಿ ತ್ರಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು
ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಲಿಿ ನ ಕೂರ ರ ಚಲ್ನವಲ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವುದು.
(32)

ಮನ್ನಷಯ ರ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಗಳಿೊಂದ ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವುದಕಾಾ ಗಿ;

(33)

ಕಡಾಡ ಯ ಲ್ಸಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;

(34)

ಬೊಂಕ್ತ ಹತ್ರು ಕೊಳುು ವುದನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವುದಕಾಾ ಗಿ;

(35)

ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ;

(36)

ವಿವಾಹಗಳ ನೀೊಂದಣಿಗಾಗಿ;

319. ಸಕಾಾರದ್ ಮೂಲಕ್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ ಮಂಜೂರಾತ.-್ ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹರತ್ತ
ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ಉಪವಿಧಿಯು
ಸೊಂಧುತವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ ;
ಪರಂತ್ತ, ಒೊಂದು ತ್ರೊಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನ್ನು

ನಿೀಡದಿದು ರೆ, ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
320.್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ್ ರಚಿಸುವುದಕೆೆ ್ ಮುೆಂಚಿನ್ ಷರತುತ ಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಅಧಿಕಾರವು ಮೊಂದಿನ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರುವುದು,(1)

ಪರ ಸಾು ವಿತ ಉಪವಿಧಿಯ ಕರಡನ್ನು ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಳಿೀಯ ವೃತು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ

ಪರ ಕಟ್ಟಸಬೇಕು;
(2)
ಅವಧಿ

ಕರಡನ್ನು , ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಅದರ ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ

ಮಕಾು ಯವಾಗುವವರೆಗೆ

ಅಥವಾ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ಗತ್ತು ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ದಿೀರ್ಘಾವಧಿಯು

ಮಕಾು ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮತೆು ಮೊಂದುವರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ;
(3)

ಕನಿಷೆ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅೊಂಥ ಅವಧಿಯಲಿಿ , ಕರಡಿನ ಮದಿರ ತ ಪರ ತ್ರಯನ್ನು ,

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯಲಿಿ ಡತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯುಕು

ಸಮಯದಲಿಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲು ಎಲಾಿ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರಸಬೇಕು;
321.
ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ
ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ ರ್ದಲಾಗಿ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ್ ರಚಿಸಲ್ಲ್ ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿಕಾರ.-

(1) 318ನೇ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ

ಯಾವುವೇ

ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ,

ಪಾಲಿಕೆಯು,

ರಚಿಸಲು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ರಚಿಸದ ಉಪವಿಧಿಗಳು ಸಮಪಾಕವಾಗಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು

ಅರ್ಭಪಾರ ಯ ಪಟಿ ರೆ, ಸಕಾಾರವು, ಅದು ಸೂಕು ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಅೊಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಉಪಬಂಧ ಕಲಿಿ ಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
(2)

ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು , ಪಾಲಿಕೆಯು ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ

ಉಪವಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರದುು ಮಾಡಬಹುದು.
(3)

ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವನ್ನು

ರಚಿಸುವ ಮೊಂಚೆ, ಸಕಾಾರವು,

ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕೆಾ ಕಾರಣ್ವನ್ನು ತ್ೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿೀಡತಕಾ ದುು .
322.
ಅಡಿಯಲಿಿ

ನಿಯಮಗಳು,್ ವಿನಿಯಮಗಳು್ ಮತುತ ್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಯಾವುದೇ

ನಿಯಮ

ಅಥವಾ

ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು

ರಚಿಸದಾಗ,

ಅೊಂಥ

ನಿಯಮ

ಅಥವಾ

ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು , ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ ಮತ್ತು ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
(2)

ಉಪವಿಧಿಯು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು

ಪರ ಕಟ್ಟಸದ ತರುವಾಯ ಮೂರು ತ್ರೊಂಗಳಲಿಿ

ಕಾಯಾರೂಪಕೆಾ ಬರತಕಾ ದುು .
(3)
ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು, ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು

ಮದಿರ ತವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡತಕಾ ದುು ,

ಮತ್ತು

ಅದರ

ಮದಿರ ತ

ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಸದರಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸದ

ಬಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಅಜಿಾದಾರನಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(4)

ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಉಪವಿಧಿಗಳ ಪರ ತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ತಾ ವೆ ಎೊಂದು ಸಿ ಳಿೀಯ

ವೃತು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ನಿೀಡತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು

ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಿ ಳ ಮತ್ತು ಯಾವ

ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿ ಬಲೆಯಲಿಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎೊಂಬುದನ್ನು ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
(5)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ರಚಿಸದ

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ,

ಪಾಲಿಕೆಯು

ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
323.

ನಿಯಮಗಳು,್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು್ ಮತುತ ್ ವಿನಿಯಮಗಳ್ ಪ್ರ ದಶಾನ.- (1) ಉಪವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ ಮದಿರ ತ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು , ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಯಾವುದೇ ಎದುು ಕಾಣ್ಣವ
ಭಾಗದಲಿಿ ನೇತ್ತಹಾಕ ತಕಾ ದುು .

(2)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವೊಬಬ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರ, ಹಾಗೆ ಪರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಸೂಕು ಸಮಯದಲಿಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸುವುದರಿೊಂದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಪರ ತ್ರಬಂಧಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(3)

ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು , ಕಾನೂನ್ನಬದಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ, ಮೇಲೆ ಪರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು ಅೊಂಟ್ಟಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಕವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ , ಕೆಡವತಕಾ ದು ಲ್ಿ , ಹಾನಿ
ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗಳಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
324.

ಅಪ್ರಾಧಗಳ್ ಸಂಜಞ ೀಯತೆ.-್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ವಿರುದಿ

ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ

ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ, ವಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ವಿರುದಿ ನಗರದಳಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಹರಗೆಯಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಿ ಅಪರಾಧಗಳು ನಗರದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ ಥಮ ದಜ್ಞಾ
ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರಿೊಂದ ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯವಾಗಿರತಕಾ ದುು
ದರವನ್ನು

ಅಥವಾ ಇತರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು

ವಿಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ಜುಲಾಮ ನೆಯನ್ನು

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪರ ಥಮ ದಜ್ಞಾ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರು, ಪಾಲಿಕೆಯ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಹಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅವರು
ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಲೆಕಾ ಕೆಾ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದೀ ಆ

ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಅವರು ಪರ ಯೀಜ್ನ ಪಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಕಾರಣ್ ಮಾತರ ದಿೊಂದಲೇ ಅವರು ಅೊಂಥ ಅಪರಾಧದ ಅಥವಾ
ಈ ಮೂಲ್ಕ ನಿರಸನಗಳಿಸದ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ರಯ ವಿರುದಿ ದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯತೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಅಸಮಥಾರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
325.್ ಪಾಲಿಕೆಯ್ ಭ್ದರ ತ್ಯದಳ.-

(1)

ಪಾಲಿಕೆಯ

ರ್ದರ ತಾದಳವೆೊಂದು

ಕರೆಯಲಾಗುವ

ಒೊಂದು

ದಳವನ್ನು ,(i) ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಡೆತನದಲಿಿ ರುವ ಸವ ತ್ರು ನ ಉತು ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರ್ದರ ತೆಗಾಗಿ;
(ii)

ಆದಾಯದ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಸೊೀರಿಕೆಗೆ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ

ಪತೆು ಹಚುು ವಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆೊ

ಯಾವುದೇ

ತೆರಿಗೆಗೆ

ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕಾಾ ಗಿ;
(iii) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ
ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು
ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದರ ಬಗೆೊ ಅಥವಾ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರ
ಬಗೆೊ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದಕಾಾ ಗಿ
- ರಚಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಪಾಲಿಕೆಯ ರ್ದರ ತಾದಳವು, ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಬಬ ೊಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡತಕಾ ದುು .
(3)

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು,

ಪಾಲಿಕೆಯ

ರ್ದರ ತಾದಳದ

ಮೇಲೆ

ಅಧಿೀಕ್ಷಣೆ

ಮತ್ತು

ನಿಯಂತರ ಣ್

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ರ್ದರ ತಾದಳದ ಸಬಬ ೊಂದಿಯ ನೇಮಕಾತ್ರ, ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು, ನಡತೆ
ಮತ್ತು ಶಿಸುು ಪಾಲ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರತಕಾ ದುು .
ಅಧಾೆ ಯ್XXIV
ದಂಡಗಳು
326.

ಅಧಿನಿಯಮದ್ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ದಂಡ.-್್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುವೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಒೊಂದು ವಷಾದ ವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
327.
ಯಾವುವೇ

ನಿಯಮಗಳ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ ದಂಡ.-್ ್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದ

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಎರಡು

ಲ್ಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಆರು ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
328.

ವಿನಿಯಮಗಳ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ ದಂಡ.-್ ್

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿಸದ

ವಿನಿಯಮಗಳ ಯಾವುವೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .

329.
ಯಾವುವೇ

ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ ದಂಡ.-್ ್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಉಪವಿಧಿಗಳ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸದ

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಎರಡು

ಲ್ಕ್ಷ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
330.್ ಪಾಲಿಕೆಯ್ ಸವ ತತ ನ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ರ್ಳಕೆಗೆ್ ದಂಡನೆ.- ಯಾವೊಬಬ ನ್ನ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ
ಸವ ತು ನ್ನು ಅಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಕೊೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ತನು ಸವ ೊಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿವತ್ರಾಸಕೊೊಂಡರೆ
ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಸವ ತು ನ್ನು ಅನ್ನಚಿತ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗೆ ತ್ಡಗಿಸದರೆ, ಅವನ್ನ, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ
ಮೇಲೆ ಮೂರು ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
331.್

ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್

ಬಿೀದಿಯಲಿು ್

ಅಪಾಯಕರವಾದ್

ಸ್ಾ ತಯಲಿು ್

ವಾಹನರ್ನ್ನು ್

ಮತುತ ್

ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು ್ಬಿಟ್ಟಿ ರುವುದಕಾೆ ಗಿ್ದಂಡನೆ.- (1) ವಾಹನದ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯ ಜ್ವಬಾು ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಿೀದಿಯ
ಇತರೆ

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ

ಅಪಾಯ,

ಅಡಿಡ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಚಿತ

ಅರ್ನನ್ನಕೂಲ್

ಅಥವಾ

ಉಪದರ ವವನ್ನು

ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ಸಂರ್ವವಿರುವಂಥ ಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಪರಿಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ
ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ

ವಾಹನವು ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯು ನಿಲ್ಿ ಲು ಕಾರಣ್ರ್ನಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಅವಕಾಶ್ ಕೊಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ

ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಯಾವುದೇ ವಾಹನವು ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿಯು ಸರಿಯಾದ ನಿಯಂತರ ಣ್ದಲಿಿ ದು

ಹರತ್ತ ಅದನ್ನು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಿೀದಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿ ಳದಲಿಿ ನಿಲ್ಿ ಲು ಅವಕಾಶ್ ಕೊಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2)(1)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ವನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ ನ್ನ, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಒೊಂದು
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
332.

ಅಪ್ರಾಧದ್ ರಾಜಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ದಂಡನಿೀಯವಾದ
ಸಂದೇಹಿಸಲ್ಿ ಟಿ

ಯಾವುದೇ
ಯಾವೊಬಬ

ಅಪರಾಧವನ್ನು

143, 286, 290ನೇ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಎಸಗಿರುವ

ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ, ಮಖ್ಯ

ಅಥವಾ

ಎಸಗಿನಿರುವನೆೊಂದು

ಯುಕು ವಾಗಿ

ಆಯುಕು ರು ಪಾರ ಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಗೂರ ಪ್-ಬಿ ದಜ್ಞಾಗೆ

ಕಡಿಮೆಯಲ್ಿ ದ ಯಾವೊಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರುವನೆೊಂದು
ಯುಕು ವಾಗಿ

ಸಂದೇಹಿಸಲ್ಿ ಟ್ಟಿ ರುವ

ಅಪರಾಧಕೆಾ

ರಾಜಿ

ರೂಪದಲಿಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲಿಿ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಲಾದಂಥ ಮಬಲ್ಗು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ದ ಮಬಲ್ಗನ್ನು
ಸವ ೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು

ಪಾರ ಧಿಕೃತಗಳಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅೊಂಥ ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ

ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅರ್ಭರಕೆಷ ಯಲಿಿ ದು ರೆ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೃತಯ ದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದಿ ಹೆಚಿು ನ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
333.್ ಕೆಲವು್ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ್ ಪೂವಾಾನವ ಯ್ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ನ್ನು ್ ಕಡಲ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮತುತ ್
ಉಪ್ವಿಧಿಗಳ್ ಉಲು ೆಂಘನೆಗಾಗಿ್ ದಂಡನೆಗಳು.- (1) ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು

ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಶೌಚಗೃಹ, ಭೂ-ಶೌಚಗೃಹಗಳು, ಕಕಾ ಸುಗಳು, ಬೂದಿಗುೊಂಡಿಗಳು, ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ರಚುು ಗುೊಂಡಿಗಳ
ಚರಂಡಿ ವಯ ವಸಿ

ಮಟಿ ಕೆಾ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೊ ಮತ್ತು ನಿೀರು ಹರಿಸ ತ್ಳೆಯುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಶೌಚಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಟುಿ ಕೊೊಂಡು ಬರುವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುವುದಕೆಾ

ಮೊಂಚೆ, ನಿಮಿಾಸದ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುವಂತೆ,

ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) 318ನೇ ಪರ ಕರಣ್ ಮತ್ತು ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು

ರಚಿಸುವಾಗ,

ಪಾಲಿಕೆಯು, ಅದರ ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಗಾಗಿ ಈ ಮೊಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಉಪಬಂಧಿಸಬಹುದು.(ಎ)

ಒೊಂದು

ಸಾವಿರ

ಮೊಂದುವರಿಯುತ್ರು ರುವ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ
ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆ

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ

ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ,

ಮದಲ್ನೆಯ

ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ
ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಗಾಗಿ

ಮತ್ತು
ಅಪರಾಧ

ನಿಣ್ಾಯವಾದ ತರುವಾಯ ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆ ಮೊಂದುವರೆಯುವ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪರ ತ್ರ ದಿನಕೆಾ ಮೂರು ನೂರು
ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ; ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಅೊಂಥ ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಯನ್ನು ಮೊಂದುವರಿಸದಿರಲು ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರಿೊಂದ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದ
ತರುವಾಯ

ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಯು

ಮೊಂದುವರಿಯುವ

ಅವಧಿಯಲಿಿ

ಪರ ತ್ರ

ದಿನಕೆಾ

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡನಿೀಯವಾಗತಕಾ ದುು .

ಎರಡು

ನೂರು

ಅಧಾೆ ಯ್XXV
ಸಂಕ್ಷೀಣಾ
334.

ಸಕಾಾರಕೆೆ ,್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,್ ಪಾಲಿಕೆ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ್ ಮತುತ ್ ನೌಕರರಿಗೆ್ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ, ವಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ
ಆದೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಭ ವನೆಯಿೊಂದ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೀಶಿಸದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ
ನೌಕರನ ವಿರುದಿ

ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ

ಅಥವಾ ನೌಕರನ ನಿದೇಾಶ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದೇ

ದಾವೆಯನ್ನು , ಪಾರ ಸಕೂಯ ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ್ವಿರಕಾ ದು ಲ್ಿ .
335.್ ಮೇಯರ,್ ಉಪ್-ಮೇಯರ,್ ಮುೆಂತ್ಯದರ್ರ್ ಪಾರ ಸ್ಕ್ಯೆ ಷನ್್ಗೆ್ ಮಂಜೂರಾತ.- ಮೇಯರ್
ಅಥವಾ ಉಪಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಕೌನಿು ಲ್ರು ಅಥವಾ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಪರ ತ್ರನಿಯೀಜ್ನೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಸಕಾಾರದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನು
ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವಾಗ

ಅಥವಾ

ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವನೆೊಂದು

ಹುದೆು ಯ ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ತಾತಿ ಯಾವಾಗುವಾಗ

ಅವನ್ನ

ಯಾವುದೇ

ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೀಪ್ತರ್ನಗಿದು ರೆ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರು ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯ
ಹರತ್ತ, ಅೊಂಥ ಅಪರಾಧದ ಸಂಜ್ಞಾ ೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
336.್ ನಿಧಾರಣೆ,್ ಇತ್ಯೆ ದಿಯನ್ನು ್ ಆಕೆಿ ೀಪಿಸತಕೆ ದು ಲು .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಗಾದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಚಾಜ್ಾನ್ನು ,(ಎ) ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರು, ನಿವಾಸ, ವಯ ವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದಯ ೀಗದ ಸಿ ಳಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ;

ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ರು ನ ಅಥವಾ ವಸುು ವಿನ ವಣ್ಾನೆಯಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಸ) ನಿಧಾರಿಸದ, ತಗಾದೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸದ ಮಬಲ್ಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ
- ಯಾವುದೇ ಲಿಪ್ಕ ಪರ ಮಾದದ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಿ ನ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಆಕೆಷ ೀಪ್ಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉೊಂಟಾಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾರತಃ ಮತ್ತು ಕಾಯಾತಃ ಪಾಲಿಸರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು

ಅದರ ರೂಪದಲಿಿ ಯ ದೀಷ ಮಾತರ ದಿೊಂದಲೇ

ಯಾವುದೇ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯವು ರದುು ಗಳಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ತಳಿು ಹಾಕತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾದ ಹಣ್ದ ಯಾವುದೇ ಮತು ವನ್ನು ವಸೂಲು
ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾರಣೆಯ ಅಥವಾ ಹಣ್ದ
ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಉೊಂಟಾದ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಲು
ಯಾವುದೇ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದಲಿಿ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾರತಃ ಮತ್ತು ಕಾಯಾತಃ ಪಾಲಿಸರಬೇಕು.
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಜ್ಫು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು , ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಾರತಃ ಮತ್ತು ಕಾಯಾತಃ ಪಾಲಿಸದು ರೆ, ಬಿಲಿಿ ನಲಿಿ ,
ನೀಟ್ಟೀಸನಲಿಿ ,

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲಿಿ ,

ನಮೂನೆಯಲಿಿ ,

ವಾರಂಟ್ಟನಲಿಿ , ವಿವರಣ್ ಪಟ್ಟಿ ಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ

ಸಮನ್ನಗಳಲಿಿ ,
ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ತಗಾದೆ

ನೀಟ್ಟೀಸನಲಿಿ ,

ಜ್ಫು

ಇತರ ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ

ಪರ ಮಾದ, ದೀಷ ಇರುವ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಕಾರನೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮತೆಯಿೊಂದ ಬಾಧಿತರ್ನದ ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅವನ್ನ ಅನ್ನರ್ವಿಸದ

ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಸೂಲ್ಮಾಡಬಹುದು.
337.್ಪ್ಲಿೀಸು್ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಕತಾರ್ೆ ಗಳು.- ಪರ ತ್ರಯಬಬ ಪ್ಲಿೀಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕತಾವಯ ವು,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ, ಅಥವಾ
ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಸಂಚು ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆೊ ಅಥವಾ ಆ
ಅಪರಾಧವನ್ನು

ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆೊ ತಾನ್ನ ಸವ ೀಕರಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಯುಕು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುವುದು;

ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ

(ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಆಯುಕು ರಲಿಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನಲಿಿ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯಲಿಿ
ನಿಹಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಯುಕು ವಾಗಿ

ಕೊೀರುವ

ಮಖ್ಯ

ಕಾನೂನ್ನಸಮಮ ತವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ, ತಮಮ

ಆಯುಕು ರಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು

ಯಾರಿಗೆ

ನೆರವನ್ನು

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಕಾನೂನ್ನಬದಿ ವಾಗಿ ಪರ ತಾಯ ಯೀಜಿಸರುವರೀ ಆ ಯಾರೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಥವಾ
ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಆಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಎಲ್ಿ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ತಮಮ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಲಿೀಸು
ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತಾು ರೀ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು .
338.್ ರ್ೆ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ್ ದಸತ ಗಿರಿ್ ಮಾಡಲ್ಲ್ ಪ್ಲಿೀಸು್ ಅಧಿಕಾರಿಯ್ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ
ಉಪಬಂಧದ ವಿರುದಿ

ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಯಾರೇ ಪ್ಲಿೀಸು ಅಧಿಕಾರಿಯು

ನೀಡಿದರೆ ತಮಗೆ ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಗತ್ರು ರದಿದು ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗೆೊ ಕಳಿದ ಮೇಲೆ ಸದರಿ
ವಯ ಕ್ತು ಯು ತನು

ಹೆಸರನ್ನು

ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು

ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸದು ರೆ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು

ಸುಳೆು ೊಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣ್ವಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಮತ್ತು

ವಿಳಾಸವನ್ನು

ಅವನ್ನ ಕೊಟಿ ರೆ ಅವರು ಅೊಂಥ

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(2) ಉಪಪರ ಕರಣ್ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ,(ಎ) ಅವನ ನಿಜ್ವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊೊಂಡ ತರುವಾಯ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆಯಿೊಂದ ಇಪಿ ತಾು ಲುಾ

ಗಂಟಗೆ ಮಿೀರದಂತೆ, ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರ ಮೊಂದೆ

ಅವನನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯ ವಾದುದಕ್ತಾ ೊಂತ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿು ನ ಕಾಲ್ ಮಾಯ ಜಿಸಿ ರೀಟರ ಆದೇಶ್ವಿಲ್ಿ ದೆಯೇ
ಅರ್ಭರಕೆಷ ಯಲಿಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿಟುಿ ಕೊಳು ತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
339.

ಪಾಲಿಕೆಯ್ ನೌಕರರು್ ಪ್ಲಿೀಸು್ ಅಧಿಕಾರಿಯ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ್ ಚಲಾಯಸುವುದು.-

ಸಕಾಾರವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಿೀಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಲು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ನೌಕರರ
ಯಾವುದೇ ವಗಾಕೆಾ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಬಹುದು.
340.

ಪಾಲಿಕೆ,್ ಸಾಾ ಯೀ್ ಸಮಿತ,್ ಮೇಯರ,್ ಮೊದಲಾದರ್ರ್ ರ್ೆ ರ್ಹರಣೆಗಳಿಗೆ್ ಅಡಿಾ ್

ಮಾಡುವುದಕೆೆ ್ ನಿಷೇಧ.- ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು, ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ
ಉಪಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕೌನಿು ಲ್ರುು , ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯಿೊಂದ ನಿಯೀಜಿತರ್ನದ ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಮಖ್ಯ

ಅಥವಾ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಪರವಾಗಿ

ಆಯುಕು ರು

ಯಾವ

ವಯ ಕ್ತು ಯ

ಜೊತೆಗೆ

ಕರಾರನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿರುವರೀ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ತಮಮ ಕತಾವಯ ವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ, ವಿನಿಮಯದ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ಬಲ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಯಾವನ್ನು
ಅವರನ್ನು

ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ

ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಕಾಯಾವನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಿಗೆ

ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅಡಿಡ ಉೊಂಟುಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
341.್ ಗುರುತನ್ನು ್ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ ನಿಷೇಧ.- ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಉಪವಿಧಿ, ವಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದಿೊಂದ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸದ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸದ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಮಟಿ ವನ್ನು

ಅಥವಾ ದಿಕಾ ನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ನಿಲಿಿ ಸರುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
342.

ನಿಧಿಯ್ ನಷಿ ,್ ಪ್ೀಲ್ಲ್ ಅಥವಾ್ ದುವಿಾನಿಯೀಗಕಾೆ ಗಿ್ ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರು,್ ರ್ಲಯ್

ಆಯುಕತ ರು್ಮತುತ ್ಕೌನಿಿ ಲರನ್ಹಣೆಗಾರಿಕೆ,್ಇತ್ಯೆ ದಿ.- (1) ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ವಲ್ಯ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು
ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ಕೌನಿು ಲ್ರನ್ನ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಡೆತನದಲಿಿ ರುವ ಅಥವಾ ಅದರಲಿಿ ನಿಹಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ದ

ಅಥವಾ ಇತರ ಸವ ತ್ರು ನ ನಷಿ , ಪ್ೀಲು ಅಥವಾ ದುವಿಾನಿಯೀಗಕಾಾ ಗಿ, ಅೊಂಥ ನಷಿ , ಪ್ೀಲು ಅಥವಾ
ದುವಿಾನಿಯೀಗವು ಅವರ ಬುದಿಿ ಪೂವಾಕ ನಿಲ್ಾಕ್ಷಯ

ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದು ರೆ

ಹಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಪಡೆದು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವರ ವಿರುದಿ ನಷಿ
ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕಾ ದುು .
(2) ಅೊಂಥ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ದಾವೆಯನ್ನು ವಾಯ ಜ್ಯ ಕಾರಣ್ವು ಉದಭ ವಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದ ತರುವಾಯ ಮೂರು
ವಷಾಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾರ ರಂರ್ಭಸತಕಾ ದುು .

343.್ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ್ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ ಅಥವಾ್ ಅಳಿಸ್್ ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ್ ನಿಷೇಧ.- ಯಾರೇ
ವಯ ಕ್ತು ಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಥವಾ ಆಯುಕು ರ ಆದೇಶ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ದಶಿಾಸದ
ಯಾವುದೇ

ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಆ

ಬಗೆೊ

ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ

ತೆಗೆದುಹಾಕತಕಾ ದು ಲ್ಿ ,

ರ್ನಶ್ಪಡಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ,

ವಿರೂಪಗಳಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಅಳಿಸಹಾಕತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
344.್ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ ಸಾ ಳದ್ ಅಥವಾ್ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ್ ಸಂಬಂಧದಲಿು ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ರ್ೆ ರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ್
ನಿಷೇಧ.-್ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಆ ಬಗೆೊ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಿ ದೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಹಿತವಾದ ಭೂಮಿಯಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಜ್ಲ್ಮಾಗಾಗಳಿೊಂದ (ಖಾಸಗಿ ಸವ ತಾು ಗಿರದ) ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲಿಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ,
ಮರಳನ್ನು ,

ಅಥವಾ

ಶೇಖ್ರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಇತರ

ಸಾಮಗಿರ ಯನ್ನು

ತೆಗೆಯತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತು ವರಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ

ಯಾವುದೇ

ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಅಡಚಣೆ ಉೊಂಟುಮಾಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
345.್ ನೀಟ್ಟೀಸುಗಳ್ ಮತುತ ್ ಅನ್ನಮತಗಳ್ ನಮೂನೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಕೊಟಿ , ಹರಡಿಸದ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ

ನೀಟ್ಟೀಸುಗಳು ಮತ್ತು

ಅನ್ನಮತ್ರಗಳು ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಇ-ಅಜಿಾ/ಆನಲೈನ ನಲಿಿ ರತಕಾ ದುು .
346.

ಪಾಲಿಕೆ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ್ ಅಥವಾ್ ಪಾಲಿಕೆಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಮಾ ತಯ್ ರುಜುವಾತು.- ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯಾದ ಸೊಂಧುತವ ವು,(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಥವಾ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ
-

ಅನ್ನಮೀದನೆ,

ಮಂಜೂರಾತ್ರ,

ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು
ಘೀಷಣೆ,

ಸಮಮ ತ್ರ,

ಸಹಮತ್ರ,

ಘೀಷಣೆ,

ಅರ್ಭಪಾರ ಯವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅವರಿಗೆ

ಅವಲಂಬಿಸರುವಾಗ ಅೊಂಥ ಅನ್ನಮೀದನೆ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ, ಸಮಮ ತ್ರ, ಸಹಮತ್ರ,

ಅರ್ಭಪಾರ ಯವನ್ನು

ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ

ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು

ತ್ರಳಿಸುವುದೆೊಂದು

ಅಥವಾ

ನಿರೂಪ್ಸುವುದೆೊಂದು, ತಾತಿ ಯಾವಾಗುವ (ಎ)ನ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು ರುಜುಮಾಡಿದ ಮತ್ತು (ಬಿ)ನ
ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಸದರಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ರುಜುಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತದ ದಸಾು ವೇಜು, ಅದರ ಸಾಕಷ್ಟಿ ಪುರಾವೆ
ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
347.್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ ಮೇಲೆ್ ರುಜು.- (1) ಯಾವ ಲೈಸನ್ನು , ಅನ್ನಮತ್ರ, ನೀಟ್ಟೀಸು, ಬಿಲುಿ ,
ಅನ್ನಸೂಚಿ, ಸಮನ್ನಗಳು, ವಾರಂಟು ಅಥವಾ ಇತರ ದಸಾು ವೇಜು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ
ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಮಖ್ಯ
ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ರುಜುವನ್ನು

ಆಯುಕು ರ

ಹೊಂದಿರಬೇಕೆೊಂದು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ

ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ನು , ಅನ್ನಮತ್ರ, ನೀಟ್ಟೀಸು, ಬಿಲುಿ , ಅನ್ನಸೂಚಿ, ಸಮನ್ನಗಳು, ವಾರಂಟು ಅಥವಾ ಇತರ
ದಸಾು ವೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಆಯುಕು ರ ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸಾು ಕ್ಷರ
ಮದೆರ ಯನ್ನು ಒತ್ರು ದು ರೆ ಅದಕೆಾ ಸರಿಯಾಗಿ ರುಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಉಪಪರ ಕರಣ್ (1)ರಲಿಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯ ಬಗೆೊ ಬರೆದ ಚೆಕ್ತಾ ಗೆ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಪತರ ಕೆಾ ಅನವ ಯವಾಗುವುದೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
348. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- ಅನಯ ಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸದ ಹರತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಸಕಾಾರಿ

ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ,

ಇೊಂಗಿಿ ೀಷಿನಲಿಿ

ಮತ್ತು

ಕನು ಡದಲಿಿ

ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
349.್ ಆದೇಶದ,್ ನೀಟ್ಟೀಸ್ನ್ ಅಥವಾ್ ಇತರ್ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ ಕಟ್ಟಸಬೇಕೆೊಂದು
ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು

ನಿದೇಾಶಿಸರುವ

ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ಆದೇಶ್ವನ್ನು ,

ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಅಥವಾ

ಇತರ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಸಾಿ ಯಿೀ

ಸಮಿತ್ರಯು ಬೇರೆ ವಿಧಾನವನ್ನು

ನಿಯಮಿಸದ ಹರತ್ತ, ಕನು ಡಕೆಾ ಭಾಷ್ಠೊಂತರಿಸತಕಾ ದುು

ಕಛೇರಿಯಲಿಿ ಇಡತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ

ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ನಲಿಿ ಮತ್ತು ಕನು ಡದಲಿಿ ಅೊಂಥ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ

ಮತ್ತು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ
ಎದುು ಕಾಣ್ಣವ ಹಾಗೆ ಅೊಂಟ್ಟಸತಕಾ ದುು ; ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪರ ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅೊಂಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ ಪರ ತ್ರಗಳು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗಾಗಿ ಇವೆ ಎೊಂದು ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಡಂಗುರವನ್ನು
ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಸಿ ಳಿೀಯ ವೃತು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ

ಹಡೆಸುವ

ಜಾಹಿೀರಾತ್ರನ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಉದಘ ೀಷಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡತಕಾ ದುು .
350. ವೃತತ ಪ್ತರ ಕೆಗಳಲಿು ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ
ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ಸಿ ಳಿೀಯ ವೃತು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ
ಜಾಹಿೀರಾತ್ರನ ಮೂಲ್ಕ ಕೊಡತಕಾ ದುು ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ವೃತು
ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು

ಎೊಂದು ಉಪಬಂಧಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ

ನಗರದಲಿಿ ಪರ ಕಟವಾಗುವ ಕನಿಷೆ

ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು , ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಪಕ್ಷ ಒೊಂದು ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ಮತ್ತು ಒೊಂದು ಕನು ಡ

ವೃತು ಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸತಕಾ ದುು .
351. ನಿಷೇಧದ್ಅಥವಾ್ಸಾ ಳಗಳನ್ನು ್ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ್ಇಡುರ್್ರ್ಗೆಗ ್ನೀಟ್ಟೀಸು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯು ಅಥವಾ ಮಖ್ಯ
ಆಯುಕು ರು ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳವನ್ನು
ಕಾಯಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಕನು ಡದಲಿಿ

ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಇರಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದೇ

ನಿಷೇಧಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ ಆಯುಕು ರು ತತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಅೊಂಥ ಸಿ ಳದಲಿಿ

ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಿೀಪದಲಿಿ

ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ನಲಿಿ ಮತ್ತು

ಹಾಕ್ತಸತಕಾ ದುು . ಅೊಂಥ ಸಿ ಳವನ್ನು

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಉದೆು ೀಶ್ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಯಾವನ್ನು

ಯಾವ
ಅೊಂಥ

ಸಿ ಳದಲಿಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಕಾಯಾವನ್ನು ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟೀಸನಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
352. ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ್ ಜಾರಿಯ್ ವಿಧಾನ.-್ (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ
ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ, ವಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೇ
ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಅಥವಾ

ಇತರ

ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು

ಯಾರೇ

ವಯ ಕ್ತು ಗೆ

ಜಾರಿಮಾಡಲು

ಅಥವಾ

ಕಳುಹಿಸಲು

ಅಗತಯ ಪಡಿಸದಾಗ,(ಎ) ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಸದರಿ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ನಿೀಡುವ ಮೂಲ್ಕ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಇ -ಮೇಲ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ ಸಾಧನಗಳ ಮಖಾೊಂತರ; ಅಥವಾ
(ಸ)

ಅೊಂಥ

ವಯ ಕ್ತು ಯು

ಸಗದಿದು ರೆ,

ಅೊಂಥ

ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು

ಕೊನೆಯದಾಗಿ

ತ್ರಳಿದುಬಂದ

ಅವನ

ವಾಸಸಿ ಳದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ರು ದು ಸಿ ಳದಲಿಿ ಇಟುಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು
ಅವನ ಏಜ್ಞೊಂಟ್, ಗುಮಾಸು , ಅಥವಾ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುೊಂಬದ ಯಾರೇ ವಯಸಾ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಅಥವಾ ನಿೀಡುವ ಮೂಲ್ಕ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಅೊಂಥ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಆ ನಗರದಲಿಿ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಿ ದಿದು ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲಿಿ ನ ಅವನ ವಿಳಾಸವು
ಆಯುಕು ರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿದು ರೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀೊಂದಾಯಿತ ಅೊಂಚೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ; ಅಥವಾ
(ಇ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳಿೊಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದಿದಾು ಗ ಅದನ್ನು

ಅೊಂಥ ವಾಸದ

ಅಥವಾ ವಯ ವಹಾರದ ಸಿ ಳದ ಯಾವುದೇ ಎದುು ಕಾಣ್ಣವ ಭಾಗದಲಿಿ ಅೊಂಟ್ಟಸುವ ಮೂಲ್ಕ
- ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಕೊಡಬಹುದು.
(2)

ಆ

ವಯ ಕ್ತು ಯು,

ಯಾವುದೇ

ಕಟಿ ಡದ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಭೀಗದಾರರ್ನಗಿರುವಾಗ, ದಸಾು ವೇಜಿನಲಿಿ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಭೂಮಿಯ

ಮಾಲಿೀಕರ್ನಗಿರುವಾಗ

ಅಥವಾ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು

ಅಥವಾ

ಹೆಸರಿಸುವುದು

ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿರತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಮತ್ತು ಜಂಟ್ಟ ಮಾಲಿೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಅೊಂಥ ಮಾಲಿೀಕರ
ಅಥವಾ ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಪೈಕ್ತ ಒಬಬ ನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸದರೆ ಸಾಕು.
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸದ ಯಾವುದೇ ಬಿಲುಿ , ನೀಟ್ಟೀಸು,
ನಮೂನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದಸಾು ವೇಜಿನಲಿಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಅವಧಿಯನ್ನು
ಸಿ ಷಿ

ಅಥವಾ ಇತರ ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ನಿವಾಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದರ್ನು ದರೂ ಒದಗಿಸಲು

ನಿಗದಿಪಡಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ , ಅೊಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅದಕೆಾ ತದಿವ ರುದಿ ವಾದ

ಉಪಬಂಧ ಇಲ್ಿ ದಿರುವಲಿಿ ಅೊಂಥ ಜಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೀೊಂದಾಯಿತ ಅೊಂಚೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸದ

ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಲೆಕಾ ಹಾಕತಕಾ ದುು .
353.

ವಿಧಿಸರ್ಹುದಾದ್ ಮೊತತ ರ್ನ್ನು ್ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ್ ಮಾಲಿೀಕರಿೆಂದ್ ರ್ಸೂಲ್ಲ್

ಮಾಡುವುದು.- ಯಾವುದೇ ಕಟಿ ಡದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಯಾವ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಆ ಕಟಿ ಡದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಹಣೆಗಾರರ್ನಗಿರುವನೀ
ಆದರೆ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಹಣೆಗಾರರ್ನಗಿಲ್ಿ ವೊೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಆ

ಮಾಲಿೀಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅೊಂಥ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಅದನ್ನು

ಮಾಲಿೀಕನಿೊಂದ ವಸೂಲಾಮ ಡಲು

ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಆಗ ಅಥವಾ ಆ ತರುವಾಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಬಾಡಿಗೆಯಿೊಂದ ಅದನ್ನು ಮರಿದುಕೊಳು ಬಹುದು.
354. ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ್ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ್ ಅಡಿಾ .- (1) ಯಾವುದೇ ಕಟಿ ಡದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ
ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ, ಆ ಕಟಿ ಡಕೆಾ
ಉಪಬಂಧವನ್ನು

ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸಲು ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು

ಮೂಲ್ಕ ಸದರಿ ಅಧಿಭೀಗದಾರನನ್ನು
ಒಳಗಾಗಿ

ಅಡಿಡ ಪಡಿಸದರೆ, ಮಖ್ಯ

ಅೊಂಥ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಅವಶ್ಯ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ

ಎಲಾಿ

ಆಯುಕು ರು ಆದೇಶ್ದ

ಜಾರಿಗಳಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಎೊಂಟು ದಿನಗಳ

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲು

ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ

ಅವಕಾಶ್

ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದು.
(2) ಅೊಂಥ ಮಾಲಿೀಕನನ್ನು , ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅಡಿಡ ಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ೀ ಆ
ಅವಧಿಗೆ

ಅೊಂಥ

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲು

ತಪ್ಿ ದ

ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ

ಅವನ್ನ

ಅನಯ ಥಾ

ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದು ೊಂಥ ಯಾವುದೇ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಯಿೊಂದ ವಿರ್ನಯಿತ್ರ ಗಳಿಸತಕಾ ದುು .
355. ಮಾಲಿೀಕನ್ನ್ ತಪಿಪ ದಲಿು ್ ಅಧಿಭೀಗದಾರನಿೆಂದ್ ಕೆಲಸದ್ ನಿರ್ಾಹಣೆ.- ಯಾವುದೇ ಕಟಿ ಡದ
ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ,
ಉಪವಿಧಿಯ, ವಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು
ಅವನನ್ನು

ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು

ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ, ಮಖ್ಯ
ನಿವಾಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲು

ನಿವಾಹಿಸಲು ತಪ್ಿ ದರೆ, ಅೊಂಥ ಕಟಿ ಡದ

ಆಯುಕು ರ ಅನ್ನಮೀದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ ವಹಿಸದ ಯುಕು ವೆಚು ಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಬಲ್ಗನ್ನು

ಮಾಲಿೀಕನಿೊಂದ ವಸೂಲು

ಅದರ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ ತಾನ್ನ ಆಗ ಅಥವಾ ಆ

ತರುವಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಡಿಗೆಯಿೊಂದ ಮರಿದುಕೊಳು ಬಹುದು.
356.

ಆದೇಶರ್ನ್ನು ್ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ್ ಕಾಲಾರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ ್ ತಪಿಪ ದರೆ್ ಅದನ್ನು ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಲ್

ಅಧಿಕಾರ.-್ (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ, ಉಪವಿಧಿಯ
ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಡಿಸದ ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ಟೀಸನ, ನಿೀಡಿದ ಕಡಾಡ ಯ ಸೂಚನೆಯ ಅಥವಾ
ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು

ನಿವಹಿಾಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳುು ವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಗತಯ ಪಡಿಸದಾಗಲೆಲಾಿ , ಯಾವ
ಕಾಲ್ದಳಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಬೇಕೊೀ, ಆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳು ಬೇಕೊೀ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಯಾವನ್ನು
ಮಾಡಬೇಕೊೀ, ಆ ಯುಕು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು

ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟೀಸನಲಿಿ

ಕಡಾಡ ಯ ಸೂಚನೆಯಲಿಿ

ಅಥವಾ

ಆದೇಶ್ದಲಿಿ ತ್ರಳಿಸತಕಾ ದುು .
(2) ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು , ಕಡಾಡ ಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ಹಾಗೆ ತ್ರಳಿಸರುವಂಥ

ಕಾಲ್ದಳಗೆ ಪಾಲಿಸದಿದು ರೆ ಆಗ ಹಾಗೆ ತಪ್ಿ ದು ಕಾಾ ಗಿ ಜುಲಾಮ ನೆ ವಿಧಿಸುವುದಕೆಾ ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸರಲಿ ಅಥವಾ
ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ತಪಿ ದು ಕಾಾ ಗಿ ಹಾಗೆ ತಪ್ಿ ದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಶಿಕೆಷ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಗುರಿಯಾಗದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ತಪ್ಿ ದು ಕಾಾ ಗಿ ಅವನನ್ನು ಪಾರ ಸಕೂಯ ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ
ಶಿಕೆಷ ಯನ್ನು
ಹೇಳಿದಂತೆ

ವಿಧಿಸರಲಿ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು, ಅೊಂಥ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು
ಆ

ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು ,

ಕಡಾಡ ಯ

ಅವನಿೊಂದ ಮಾಡಿಸತಕಾ ದುು

ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಮೇಲೆ

ಆದೇಶ್ವನ್ನು

ವಿದುಯ ಕು ವಾಗಿ

ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅವಶ್ಯ ವೆೊಂದು ತಾವು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗಳು ಬಹುದು
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
(3) ಅೊಂಥ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಪಾಲಿಸಲು ತಪ್ಿ ದುದಕಾಾ ಗಿ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ

ದಂಡನೆಯನ್ನು ಉಪಬಂಧಿಸರದಿದು ರೆ ಸದರಿ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅೊಂಥ ಅಪರಾಧಕಾಾ ಗಿ
ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಿೀರದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
357.್ ವಚಚ ಗಳ್ ಸಂದಾಯರ್ನ್ನು ್ ಕಂತುಗಳಲಿು ್ ಸ್ವ ೀಕರಿಸುವುದಕೆೆ ್ ಒಪ್ಪ ಲ್ಲ್ ಮುಖ್ೆ ್ ಆಯುಕತ ರ್
ಅಧಿಕಾರ.- 315ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪಬಂಧಿಸದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ವೆಚು ಗಳನ್ನು
ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ

ಬದಲಾಗಿ, ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು, ತಾವು ಸೂಕು ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಿ ಯಿೀ

ಸಮಿತ್ರಯ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದು ಆ ಮಬಲ್ಗನ್ನು ಐದು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮಿೀರದ ಅವಧಿಯಳಗೆ, ಪರ ತ್ರ ವಷಾಕೆಾ
ಶೇಕಡ

ಒೊಂಬತು ರ

ದರದಲಿಿ

ಸಂದಾಯವಾಗುವುದನ್ನು

ಅದರ

ಮೇಲಿನ

ಬಡಿಡ ಯೊಂದಿಗೆ

ಬಾಕ್ತಯಿರುವ

ಪೂಣ್ಾ

ಮಬಲ್ಗು

ಸುನಿಶಿು ತಪಡಿಸಕೊಳುು ವ ಹಾಗೆ ಅೊಂಥ ಮಬಲ್ಗುಗಳ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ಅೊಂಥ

ಕಾಲಾೊಂತರಗಳಲಿಿ ಅದನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆೊ

ಅದರ ಸಂದಾಯಕೆಾ

ಹಣೆಗಾರರ್ನದ ವಯ ಕ್ತು ಯಿೊಂದ

ಒೊಂದು ಒಪಿ ೊಂದ ಪತರ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.
358.್ ಕೆಲವು್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ ಮೇಲಿನ್ ವಚಚ ಗಳನ್ನು ್ ಮೇಲಾಪ ಟು್ ವಚಚ ಗಳೆಂದು್ ಘೀಷಿಸಲ್ಲ್
ಅಧಿಕಾರ.-್ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೆಚು ಗಳನ್ನು ,(ಎ) 222ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ (ಬಿ) ಖಂಡ, 225ನೇ ಪರ ಕರಣ್, 256ನೇ ಪರ ಕರಣ್ ಅಥವಾ
282ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸದ ಯಾವ ನಿಯಮದಲಿಿ ಈ ಪರ ಕರಣ್ವನ್ನು

ಅೊಂಥ ವೆಚು ಗಳಿಗೆ

ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ನಿಯಮದಲಿಿ
- ತ್ರಳಿಸದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ವಹಿಸದು ರೆ ಅಥವಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದು ರೆ, ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರು,
ತಾವು ಸೂಕು ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಿ ಯಿೀ ಸಮಿತ್ರಯ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದು ಅೊಂಥ ವೆಚು ಗಳನ್ನು
ಮೇಲಾಿ ಟು ವೆಚು ಗಳೆೊಂದು ಘೀಷಿಸಬಹುದು.
359.್ ಮೇಲಾಪ ಟು್ ವಚಚ ಗಳನ್ನು ್ ಯಾರು್ ಸಂದಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ.- (1) ಯಾವ ಆವರಣ್ಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆವರಣ್ಗಳ ಪರ ಯೀಜ್ನಕಾಾ ಗಿ ಮೇಲಾಿ ಟು ವೆಚು ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ
ಆವರಣ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ವೆಚು ಗಳು ಋಣ್ಭಾರವಾಗಿರತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ಮಖ್ಯ

ಆಯುಕು ರು ಪರ ತ್ರಯೊಂದು

ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಐದು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮಿೀರದಂಥ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅೊಂಥ ವೆಚು ಗಳನ್ನು
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ ಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರೀರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಂಥ ಮಬಲ್ಗುಗಳ ಕಂತ್ತಗಳಲಿಿ

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ

ಅೊಂತರಗಳಲಿಿ , ಅವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥವು ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(2) ಸದರಿ ಕಂತ್ತಗಳು, ಯಾವ ಆವರಣ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚು ಗಳ ಋಣ್ಭಾರ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ
ಯಾವುವೇ

ಆವರಣ್ಗಳ

ಮಾಲಿೀಕನ್ನ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು

ಆಗಿರತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಅೊಂಥ ಕಂತನ್ನು ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಮಾಲಿೀಕನಿಗೆ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆಯಿೊಂದ ಆ ಕಂತ್ರನ ಮಬಲ್ಗನ್ನು ಮರಿದುಕೊಳು ಲು ಅಥವಾ ಮಾಲಿೀಕನಿೊಂದ
ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅವನ್ನ ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
360.್ ಮೇಲಾಪ ಟು್ ವಚಚ ಗಳಿಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಋಣಭಾರದ್ ವಿಮೊೀಚನೆ.- ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಿ ಟು
ವೆಚು ಗಳ ಸಂದಾಯದ ಅವಧಿಯು ಮಕಾು ಯವಾಗುವುದಕೆಾ ಮೊಂಚೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ದಲಿಿ ಯಾವ ಆವರಣ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ವೆಚು ಗಳ ಋಣ್ಭಾರ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ, ಆ ಆವರಣ್ದ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧಿಭೀಗದಾರನ್ನ,
ಸದರಿ ವೆಚು ಗಳಲಿಿ ಇನೂು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು

ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ

ಮೂಲ್ಕ ಅೊಂಥ ಋಣ್ಭಾರದಿೊಂದ ವಿಮೀಚನೆ ಹೊಂದಬಹುದು.
361.್ ಪಾಲಿಕೆಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,್ ಏಜಂಟರುಗಳು್ ಮತುತ ್ ಉಪ್-ಏಜಂಟರುಗಳಿಗೆ್ “ಲೀಕನೌಕರ”್
ಪ್ದದ್ ಅನವ ಯಸುವಿಕೆ.- ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ಕೌನಿು ಲ್ರು ನ್ನು , ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ನೌಕರನನ್ನು , ಪಾಲಿಕೆಯ

ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು , ಫೀಜ್ನ್ನು , ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಇತರ ಮತು ವನ್ನು
ಇರುವ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ಕಂಟಾರ ಕಿ ರನನ್ನು
ಮತು ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು , ಫೀಜ್ನ್ನು

ಅಥವಾ

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅೊಂಥ ಯಾರೇ ಕಂಟಾರ ಕಿ ರಿು ೊಂದ ಅಥವಾ ಏಜ್ಞೊಂಟನಿೊಂದ ನಿಯೀಜಿತರ್ನದ

ಪರ ತ್ರಯಬಬ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 21ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಅಥಾವಾಯ ಪ್ು ಯಲಿಿ ಲೀಕನೌಕರ ಎೊಂದು
ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
362.್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿೆಂದ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು
ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿರುವಲಿಿ , ಆ ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಕಾಲ್ದಲಿಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರ ಭಾರದಲಿಿ ದು ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯ
ವಯ ವಹಾರವನ್ನು
ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಕಂಪನಿಗೆ

ಅಪರಾಧದ ತಿ ಪ್ತಸಿ

ಜ್ವಾಬಾು ರರ್ನಗಿದು

ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು

ಪರ ತ್ರಯಬಬ
ಮತ್ತು

ತನು

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಹಾಗೂ

ವಿರುದಿ ದ ವಯ ವಹರಣೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಪರಾಧವು ತನಗೆ ತ್ರಳಿಯದೆಯೇ
ನಡೆಯಿತೆೊಂದು ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಅಪರಾಧ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ಯುಕು ವಾದ ಎಲ್ಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು
ತಾನ್ನ ವಹಿಸದೆು ನೆೊಂದು ಅೊಂಥ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ರುಜುವಾತ್ತಪಡಿಸದರೆ ಅವನನ್ನು
ಉಪಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ

(2) ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ (1) ರಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು
ಕಂಪ್ನಿಯು ಮಾಡಿರುವಲಿಿ

ಮತ್ತು ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು

ಕಂಪ್ನಿಯ ಯಾರೇ ನಿದೇಾಶ್ಕರ, ವಯ ವಸಾಿ ಪಕರ,

ಕಾಯಾದಶಿಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮಮ ತ್ರಯಿೊಂದ ಇಲ್ಿ ವೇ ಪರೀಕ್ಷ ಸಮಮ ತ್ರಯಿೊಂದ ನಡೆಯಿತೆೊಂದು
ರುಜುವಾತಾದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಿಲ್ಾಕ್ಷಯ ತೆಯಿೊಂದಾಗಿ ನಡೆಯಿತೆೊಂದು ಆರೀಪ್ಸಬಹುದಾಗಿರುವಲಿಿ
ಅೊಂಥ ನಿದೇಾಶ್ಕ, ವಯ ವಸಾಿ ಪಕ, ಕಾಯಾದಶಿಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯನೂು
ತಪ್ಿ ತಸಿ ನೆೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಮ

ಸಹ ಆ ಅಪರಾಧದ

ವಿರುದಿ ದ ವಯ ವಹರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು

ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ದಂಡಿತರಾಗತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ.- ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ,(ಎ) `ಕಂಪನಿ’ ಎೊಂದರೆ ನಿಗಮಿತ ನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಅದು ಒೊಂದು ಫಮ್ಾ, ಸೊಸಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಯ ಕ್ತು ಗಳ
ಸಂಘವನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ;
(ಬಿ) ಫಮಿಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ `ನಿದೇಾಶ್ಕʼ ಎೊಂದರೆ ಆ ಫಮ್ಾನ ಪಾಲುದಾರ.
363.್ ಧವ ಜದ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ದಶಾನ.- (1) ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ರಾಷಿ ರಧವ ಜ್ವನ್ನು
ಅನ್ನಮೀದಿಸದ ಧವ ಜ್ವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಧವ ಜ್ವನ್ನು

ಅಥವಾ ಸಕಾಾರವು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ

ಹಾರಿಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) ಉಪಪರ ಕರಣ್ (1)ನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾವೊಬಬ ನ್ನ, ಮೂರು ತ್ರೊಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ

ಕಾರಾವಾಸದಿೊಂದ ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ
ಅವೆರಡರಿೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಯು ಮೊಂದುವರೆದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ , ಉಲ್ಿ ೊಂಘನೆಯು ಮೊಂದುವರೆದ
ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ದಿನಕೆಾ

ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚಿು ನ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ

ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು .
364. ಸವಾಲ್ಲ್ಕ್ಯಗುವುದಕೆೆ ್ನಿಷೇಧ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿೊಂದ ಅಥವಾ ಅದರ
ಪರವಾಗಿ

ಚರ

ಅಥವಾ

ಸಿ ರ

ಸವ ತ್ರು ನ

ಮಾರಾಟಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಯಾವುದೇ

ಕತಾವಯ ವನ್ನು

ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾರೇ ನೌಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅೊಂಥ ಮಾರಾಟದಲಿಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸವ ತ್ರು ಗಾಗಿ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸವಾಲು ಕೂಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಅಥವಾ ಅದರಲಿಿ
ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು ಆಜಿಾಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಿ ೊಂಘಿಸುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಐದು ನೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೊಂದ ದಂಡಿತರ್ನಗತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿೊಂದ ವಜಾ

ಆಗುವುದಕೂಾ ಸಹ ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುು .
365.್

ಪಾಲಿಕೆಯ್

ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗೆ್

ಪಂಚಾಯತ್

ಪ್ರ ದೇಶರ್ನ್ನು ್

ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸುವುದರ್್

ಪ್ರಿಣಾಮ.- ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒೊಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚುು

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಒೊಂದು

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು

4ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (1)ನೇ

ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಬಲ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ದಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದು ರೆ ಆಗ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರಲಿಿ
ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ, ಆದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 4ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ
ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು

ಅೊಂಥ

ಯಾವ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ದಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉೊಂಟಾಗತಕಾ ದುು ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ಅೊಂಥ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ರಯು (ಇದರಲಿಿ ಇನ್ನು

ಮೊಂದೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ

ಎೊಂದು ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಸು ತವ ದಲಿಿ ರುವುದು ನಿೊಂತ್ತಹೀಗತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಪರ ದೇಶ್ವು
ಯಾವ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗೆ
ಇದೆಯೀ ಆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ರಯು ಅೊಂಥ ಪರ ದೇಶ್ದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿೊಂತ್ತಹೀಗತಕಾ ದುು ;
(ಬಿ) ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ನಿಧಿಯಲಿಿ ವೆಚು

ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಶಿಲುಾ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ

ಸೇರಿದ ಸವ ತ್ತು (ದರಗಳ, ತೆರಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಫೀಜುಗಳ ಬಾಕ್ತಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಅೊಂಥ
ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ

ಮೊಂಚೆ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಲಿಿ

ನಿಹಿತವಾಗಿದು

ಎಲ್ಿ

ಹಕುಾ ಗಳು

ಮತ್ತು

ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಎಲ್ಿ ಋಣ್ಭಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಒಳಪಟುಿ

ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

(ಇದರಲಿಿ

ಇನ್ನು

ಮೊಂದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಎೊಂದು

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ನಿಹಿತವಾಗತಕಾ ದುು ;
(ಸ) ಸದರಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ನಿಕಟ ಪೂವಾದಲಿಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತ್ತು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 ರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ,

ಹರಡಿಸದ, ವಿಧಿಸದ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕ, ಅಧಿಸೂಚನೆ,
ನೀಟ್ಟೀಸು, ತೆರಿಗೆ, ಆದೇಶ್, ಯೀಜ್ನೆ, ಲೈಸನ್ನು , ಅನ್ನಮತ್ರ, ನಿಯಮ, ಉಪವಿಧಿ ಅಥವಾ
ನಮೂನೆಯು ಜಾರಿಯಲಿಿ ರುವುದು ಮೊಂದುವರಿಯತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ,

ಹರಡಿಸದ,

ವಿಧಿಸದ

ಅಥವಾ

ಮಂಜೂರಾಮ ಡಿದ

ಯಾವುದೇ

ನೇಮಕದ,

ಅಧಿಸೂಚನೆ, ನೀಟ್ಟೀಸು, ತೆರಿಗೆ, ಆದೇಶ್, ಯೀಜ್ನೆ, ಲೈಸನ್ನು , ಅನ್ನಮತ್ರ, ನಿಯಮ, ಉಪವಿಧಿ
ಅಥವಾ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಅದನ್ನು

ರದುು ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಪಾಾಡು

ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಡಿ) ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ ಸದರಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ೊಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 ರ
ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅಧಿಪರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸದ ಎಲ್ಿ ಬಜ್ಞಟ್ ಅೊಂದಾಜುಗಳು, ನಿಧಾರಣೆಗಳು,
ನಿಧಾರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು, ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಗಳು ಅಥವಾ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಪರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯ್ಕೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಇ) ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವಹಿಸದ ಮತ್ತು
ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಚಾಲಿು ಯಲಿಿ ದು
ಸದರಿ

ದಿರ್ನೊಂಕಕೆಾ

ಎಲ್ಿ ಋಣ್ಗಳನ್ನು

ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ

ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಮತ್ತು

ಮತ್ತು ಬಾಧಯ ತೆಗಳನ್ನು

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು

ಅಥವಾ

ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಚಾಲಿು ಯಲಿಿ ದು

ಎಲ್ಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪರ ದತು ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಅದರ

ಮತ್ತು
ಪರವಾಗಿ

ಕರಾರುಗಳನ್ನು

ಈ

ಚಲಾಯಿಸ ಪಾಲಿಕೆಯು

ವಹಿಸದೆ ಎೊಂದು ಮತ್ತು ಮಾಡಿಕೊೊಂಡಿದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಎಫ್)

ಸದರಿ

ದಿರ್ನೊಂಕದ

ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಲಿಿ

ನಿಯೀಜಿತರಾಗಿದು

ಎಲ್ಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ನೌಕರರು

ಆಗತಕಾ ದುು

ಏಪಾಾಟನ್ನು

ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಕೆಾ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಬೇರೆ

ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದ ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಬಳಕೆಾ

ಮತ್ತು ರ್ತಯ ಗಳಿಗೆ ಹಕುಾ ಳು ವರಾಗಿದು ರೀ ಆ ಸಂಬಳವನ್ನು

ಮತ್ತು ರ್ತೆಯ ಗಳನ್ನು

ಪಡೆಯತಕಾ ದುು

ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳಪಟ್ಟಿ ದು ರೀ ಆ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರತಕಾ ದುು :
ಪರಂತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ನ ಸೇವೆಯ ಅಗತಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ
ಸೇವೆಯು ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಅಥವಾ ಸೂಕು ವಾಗಿಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವುದೀ ಅೊಂಥ
ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ, ಅವನ ನಿಯೀಜ್ನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೊಡಲು ಅಗತಯ ಪಡಿಸದಂಥ
ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ಕೊಟಿ

ತರುವಾಯ, ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತ್ರಗೆ ಒಳಪಟುಿ , ಆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ

ಅಥವಾ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೊಂದುವರಿಸದಿರುವುದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಕ್ಷಮವಾದುದಾಗಿರತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನ್ನು
ನೌಕರನ್ನ

ಅವನ್ನ

ಯಾವ

ಬಿಟುಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಆ ಪರ ತ್ರಯಬಬ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಲಿಿ

ನಿಯೀಜಿತರ್ನಗಿದು ನೀ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ
ಆ

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು

ಅಸು ತವ ದಲಿಿ ರುವುದು ನಿೊಂತ್ತಹೀಗದಿದು ರೆ ಹೇಗೀ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯಿೊಂದ ಅಸೊಂಧುಗಳಿಸದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು
ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ಅವನ್ನ ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಬಹುದಾಗಿದು

ರಜ್ಞ, ಪ್ೊಂಚಣಿ, ರ್ವಿಷಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನಕೆಾ

ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು ;
(ಜಿ) ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಮೊಂದೆ ಇತಯ ಥಾದಲಿಿ ದು
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು

ಎಲ್ಿ

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು

ವಯ ವಹರಣೆಗಳು
ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ಮೊಂದುವರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಹೆಚ್)

ಯಾವುದೇ

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ

ಮೊಂದೆ

ಇತಯ ಥಾದಲಿಿ ರುವ

ಎಲ್ಿ

ಅಪ್ೀಲುಗಳನ್ನು

ಕಾಯಾಸಾಧಯ ವಾಗಬಹುದಾದಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸದರಿ ಸಿ ಳಿೀಯ
ಪರ ದೇಶ್ವು ದಡಡ ನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೆ ಹೇಗೀ ಹಾಗೆ ವಿಲೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು ;

(ಐ) ಸದರಿ ದಿರ್ನೊಂಕದಂದು ಇತಯ ಥಾದಲಿಿ ದು , ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೂಡಿದು
ಎಲಾಿ

ಪಾರ ಸಕೂಯ ಷನಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಯಾರೇ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹೂಡಿದ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದಿ
ಹೂಡಿದು

ಎಲ್ಿ

ದಾವೆಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಇತರ

ಕಾನೂನ್ನ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು ,

ಅೊಂಥ

ಪಾರ ಸಕೂಯ ಷನಗಳನ್ನು , ದಾವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಸಿ ಳಿೀಯ
ಪರ ದೇಶ್ವು

ಪಾಲಿಕೆ

ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ

ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೆ

ಹೇಗೀ

ಹಾಗೆ

ಪಾಲಿಕೆಯು

ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ, ದರಗಳ, ತೆರಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಫೀಜುಗಳ ಎಲ್ಿ

ಬಾಕ್ತಗಳು ಈ

ಮೊಂದುವರೆಸತಕಾ ದುು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದು ಮೊಂದುವರಿಸತಕಾ ದುು ;
(ಜ್ಞ) ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅೊಂಥ ದರಗಳನ್ನು
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ವಸೂಲಿ

ಮತ್ತು ಫೀಜುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಬಹುದಾದ

ತೆರಿಗೆಯ

ವಿಧಿಸಲಾಗದಿದಾು ಗೂಯ
ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಯೇ

ಈ

ವಸೂಲಿ

ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(ಕೆ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪುರ್ನರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದಲಿಿ ತದಿವ ರುದಿ ವಾದುದು ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಸೇರಿಸದ
ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ್ದ ಸಾಮಾನಯ

ನಿವಾಸಗಳಾಗಿರುವ, ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತರಾಗಿರುವ

ಅಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚುು ವರಿ ಕೌನಿು ಲ್ರುಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುು .
366.್ತೆಂದರೆಗಳ್ನಿವಾರಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ
ತ್ೊಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸದರೆ, ಸಕಾಾರವು ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸದ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ, ಆ ಸಂದರ್ಾವು
ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ತ್ೊಂದರೆಯನ್ನು

ನಿವಾರಿಸಲು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯ ವೆೊಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
367. ಮಹಾನಗರ್ಯೀಜರ್ನ್ಸಮಿತ.- (1) ಸಕಾಾರವು ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ಕಾಾ ಗಿ ಅೊಂಥ
ಇಡಿೀ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಯೀಜ್ನೆಯ ಕರಡನ್ನು

ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಒೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ

ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು ರಚಿಸತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ.- ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ “ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್” ಎೊಂದರೆ ಭಾರತದ
ಸಂವಿಧಾನದ 243ಪ್ ಅನ್ನಚೆಛ ೀದದ (ಸ) ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ವೆೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ್ರು

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ ಪರ ದೇಶ್.
(2) ಮಹಾ ನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು ಮೂವತ್ತು ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು , ಅವರಲಿಿ ,(ಎ) ಸಕಾಾರವು ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಸಮಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಲಿಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗಕ್ತಾ ೊಂತ
ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಿ ದಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಮನಿು ಪಲ ಕೌನಿು ಲಗಳ ಮತ್ತು
ಪಟಿ ಣ್ ಪಂಚಾಯತ್ರಗಳ ಚುರ್ನಯಿತ ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ನ ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ, ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತ್ರಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು
ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳೆಲ್ಿ ರ ಪೈಕ್ತಯಿೊಂದ ನಗರದ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನಿು ಪಲ ಪರ ದೇಶ್ದ
ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ, ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಮತ್ತು ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತ್ರಯ
ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ು ಯಲಿಿ ರುವ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ನಡುವಿನ ಅನ್ನಪಾತದ ಪರ ಮಾಣ್ಕೆಾ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಚುರ್ನಯಿತರಾಗತಕಾ ದುು .
(ಬಿ) (i) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟಿ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ರಾಜ್ಯ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ಅಥವಾ

ಸಕಾಾರವು ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು;
(ii) ಸಮಿತ್ರಗೆ ವಹಿಸದ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಗತಯ ವೆೊಂದು
ಸಂಖ್ಯಯ ಯ,

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ

ಮಾಡಿದ

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟಿ

ಸಂಘಗಳ

ಮತ್ತು

ಸಂಸಿ ಗಳ

ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು
- ಇರತಕಾ ದುು ;
(3) ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಯಾರ ಚುರ್ನವಣಾ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳು ಇರುವವೊೀ ಆ ಲೀಕಸಭೆಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲಾಿ

ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ

ಮತದಾರರಾಗಿ ನೀೊಂದಾಯಿಸಲ್ಿ ಟ್ಟಿ ರುವ

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರು ಸಮಿತ್ರಯ ಖಾಯಂ ಆಹಾವ ನಿತರಾಗಿರತಕಾ ದುು .
(4) ಬೊಂಗಳೂರು ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಆಯುಕು ರು ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತಕಾ ದುು .

(5) ಮಹಾನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಆಯ್ಕಾ

ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(6) ಮಹಾನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು, ಇಡಿೀ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ಕೆಾ

ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಯೀಜ್ನೆಯ ಕರಡನ್ನು ಸದಿ ಪಡಿಸತಕಾ ದುು .
(7) ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆಯ ಕರಡನ್ನು ಸದಿ ಪಡಿಸುವಾಗ ಮಹಾನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು,(ಎ) (i) ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ನ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಸದಿ ಪಡಿಸದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು ;
(ii) ಆ ಪರ ದೇಶ್ದ ಸಮನವ ಯ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಯೀಜ್ನೆ, ನಿೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ
ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳ ಸಮಗರ

ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಮತ್ತು

ಪರಿಸರ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ನಡುವಣ್ ಸಮಾನ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ;
(iii) ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಗತ್ತು ಪಡಿಸದ ಸಮಗರ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು ;
(iv) ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಏಜ್ಞನಿು ಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿಿ ಹೂಡುವ
ಸಂರ್ವವಿರುವ ಬಂಡವಾಳಗಳ ವಾಯ ಪ್ು ಮತ್ತು ಸವ ರೂಪವನ್ನು

ಮತ್ತು ಲ್ರ್ಯ ವಿರುವ ಹಣ್ಕಾಸು

ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗಳನ್ನು
- ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದುು .
(ಬಿ)

ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ್ರು

ಆದೇಶ್ದ

ಮೂಲ್ಕ

ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಸಂಸಿ ಗಳು

ಮತ್ತು

ಸಂಘಟನೆಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸತಕಾ ದುು ;
(8) ಮಹಾನಗರ ಯೀಜ್ರ್ನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅೊಂಥ ಸಮಿತ್ರಯು ಶಿಫಾರಸುು

ಮಾಡಿದಂತಹ

ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರಕೆಾ ಸಲಿಿ ಸತಕಾ ದುು .
368.

ಕ್ಕೆಂದು್ ಕರತೆ್ ನಿವಾರಣಾ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರ.- (1) ಸಕಾಾರವು, ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ

ಪತರ ದಲಿಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿವೃತು ಜಿಲಾಿ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಡೆಪೂಯ ಟ್ಟ ಕಮಿೀಷನರ್
ದಜ್ಞಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಿ ದ ದಜ್ಞಾಯ ನಿವೃತು

ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡ ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಿ ಪ್ಸತಕಾ ದುು .
(2)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ಕುೊಂದುಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣಾ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ

ಅವಶ್ಯ ಕ

ಸಬಬ ೊಂದಿಯನ್ನು

ಒದಗಿಸತಕಾ ದುು .
(3) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯು ವಾರದ ಎಲಾಿ

ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳಂದು

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಯ ವಹಾರ ವೇಳೆಗಳಲಿಿ ತೆರೆದಿರತಕಾ ದುು .
(4) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ರ್ತೆಯ ಗಳು, ಆತನ ನಿವೃತ್ರು ಮೊಂಚೆ
ಅತನ್ನ ಅಹಾರ್ನದುದಕೆಾ ನಿವೃತ್ರು ವೇತನವನ್ನು ಕಳೆದು, ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(5) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಬಾಧಿತ
ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನಿಧಾಾರವನ್ನು ತ್ರಳಿಸತಕಾ ದುು .
(6)

ಕುೊಂದು

ನಿಧಾಾರವನ್ನು

ಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣಾ

ತ್ರಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು,

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ಕುೊಂದು

ಅವಧಿಯ

ಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣಾ

ಮಕಾು ಯವಾದ

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ

ತರುವಾಯ

ತಕ್ಷಣ್ವೇ,

ದೂರುದಾರರ ವಿವರಗಳು ದೂರಿನ ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡದಿರುವುದಕೆಾ ಕಾರಣ್ಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನಿೀಡದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ದೂರನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಕ ಕರ ಮಕಾಾ ಗಿ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(7) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ನಿಧಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಯಾವುದೇ ಯುಕು

ಕಾರಣ್ವಿಲ್ಿ ದೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಆತನ್ನ ನಿವಾಹಿಸಬೇಕಾದ ಆತನ ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು
ಕಡೆಗಣಿಸರುವನ್ನ

ಅಥವಾ

ನಿರಾಕರಿಸರುವನೆೊಂದು

ಸಮಯದಳಗೆ ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ವಿಸು ರಿಸುವುದಕೆಾ

ವಿಫಲ್ರ್ನಗಿರುವನ್ನ

ಬೇಕಾಗಿಯೇ

ಅಥವಾ

ನಿಗದಿತ

ದುಭಾಾವನೆಯಿೊಂದ ಅಲ್ಿ ಗಳೆದಿದಾು ನೆೊಂದು

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಿ ಲಿಿ , ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಪರ ತ್ರ
ದಿನಕೆಾ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡಕೆಾ ಒಳಪಡಿಸತಕಾ ದುು . ಆದಾಗೂಯ ಅೊಂಥ ದಂಡದ ಒಟುಿ
ಮತು ವು ಇಪಿ ತೆು ೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು

ಮಿೀರತಕಾ ದು ಲ್ಿ . ಕುೊಂದುಕೊರತೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ದಂಡದ

ಸಾಿ ನದಲಿಿ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯ ವಿರುದು

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ

ಶಿಸು ನ ಕರ ಮವನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು

ಮಾಡಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು

ವಿಧಿಸುವ

ಪೂವಾದಲಿಿ ತನು ಅಹವಾಲ್ನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲು ಯುಕು ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು ನಿೀಡತಕಾ ದುು :
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ಆತನ್ನ ಯುಕು ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರ ದಾಿ ಪೂವಾಕವಾಗಿ (diligently) ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದಾು ನೆೊಂದು
ರುಜುವಾತ್ತ ಪಡಿಸುವ ಹಣೆಯು ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ನಿೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯದಾು ಗಿರತಕಾ ದುು .
ವಿರ್ರಣೆ: ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ:(ಎ) “ಬಾಧಿತ ವಯ ಕ್ತು ” ಎೊಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಆತನ್ನ ಅನ್ನರ್ವಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ನಿೀಡುವಲಿಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಯಾವುದರ್ನು ದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದು ರಿೊಂದ

ಅಥವಾ ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವುದರಿೊಂದ ಬಾಧಿತರ್ನದ ಒಬಬ ರ್ನಗರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಾರವು ನಿೀಡುವ
ಯಾವುದೇ ಸಾ ೀಮಿನ ಪರ ಯೀಜ್ನವನ್ನು ಕೊೀರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ ;
(ಬಿ) “ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ” ಎೊಂದರೆ :(i) ಆರೀಗಯ ನಿವಾಹಣೆ ;
(ii) ರಸು ನಿವಾಹಣೆ ;
(iii) ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ;
(iv) ಯಾವುದೇ ಸಾ ೀಮ್ ಅಥವಾ ಯೀಜ್ನೆಯ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ರಸುವುದು;
(v) ಯಾವುದೇ ಸಾ ೀಮಿನ ಅಥವಾ ಯೀಜ್ನೆಯ ಪರ ಯೀಜ್ನದ ಹಂಚಿಕೆ;
(vi) ನೈಮಾಲಿೀಕರಣ್ ನಿವಾಹಣೆ ;
(vii) ಯಾವುದೇ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಪರ ಮಾಣ್ಪತರ ವನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ

ಹರಡಿಸುವುದು
(viii) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ,
-

ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಕರ ಮವನ್ನು

ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ಅಥವಾ

ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವುದರ ಕುರಿತ್ತ ಬಾಧಿತ ರ್ನಗರಿಕನ್ನ ನಿೀಡುವ ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನು ಇದು ಒಳಗಳುು ತು ದೆ.
369. ಕ್ಕೆಂದು್ಕರತೆ್ನಿವಾರಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತುತ ್ಪ್ರ ಕಾಯಾಗಳು.- (1) ಕುೊಂದು
ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ;(ಎ) ಬಾಧಿತ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಕುೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು

ಪರಿಹರಿಸುವುದಕೆಾ

ಆತನ್ನ ಅವಶ್ಯ ವೆೊಂದು ಭಾವಿಸುವ

ಯಾವುದೇ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು ಕಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬಹುದು.
(ಬಿ) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಾಗಿ, ಈ ಮೊಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸವಿಲ ಪರ ಕ್ತರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ 1908ರ,
ಅಡಿಯಲಿಿ ಸವಿಲ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯದಲಿಿ ನಿಹಿತವಾದಂಥದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(i) ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹಾಜ್ರಾತ್ರಯನ್ನು ಸಮನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತಾು ಯಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಪರ ಮಾಣ್ದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವುದು;
(ii) ಸಾಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ನಿೀಡುವ ಯಾವುದೇ ದಸಾು ವೇಜು ಅಥವಾ ಇತರ ಭೌತ್ರಕ ವಸುು ವನ್ನು

ಹುಡುಕುವುದು

ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದು;
(iii) ಅಫಡವಿಟುಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸುವುದು;
(iv) ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಗತಯ ಪಡಿಸುವುದು;
(v) ಸಾಕ್ತಷ ಗಳ ಪರಿೀಕೆಷ ಗಾಗಿ ಕಮಿೀಷನ ಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸುವುದು;
(vi) ತನು ನಿಧಾಾರಗಳು, ನಿದೇಾಶ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾವಲೀಕ್ತಸುವುದು;
(vii) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅೊಂಥ ಇತರ ವಿಷಯ.
(2) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅರೆ ರ್ನಯ ಯಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿದುು ತನು
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ತಷ ಪರ ವಾಗಿ ವಿಲೇ ಮಾಡತಕಾ ದುು .

ಮೊಂದಿರುವ

(3) ಒೊಂದು ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಬಬ ೊಂದಿಯ ನೂಯ ನತೆ ನಿಲ್ಾಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ದುಷಾ ೃತಯ ದ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಕುೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ ನಿದಿಾಷಿ

ಆಕರ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಾನ್ನರ್ವಕೆಾ

ಪರಿಣಾಮ ಉೊಂಟು ಮಾಡುವ ಭೌತ್ರಕ ಪರ ಯೀಜ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಧ-ಭಾವವನ್ನು
ಪರ ಕರಣ್ವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಬಾಧಿತ ರ್ನಗರಿಕನ ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನು

ಸೂಚಿಸುವ ನಿಧಿಾಷಿ

ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಪುರಸಾ ರಿಸತಕಾ ದು ಲಿಿ
(4) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಈ ಮೊಂದಿನದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ತಕಾ ದುು , ಎೊಂದರೆ:(ಎ) ದೂರನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ತ್ೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಿೀರದ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿ ನಲಿಿ

ತ್ೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ತ್ೊಂದರೆಯು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ್ವನ್ನು

ಗುರುತ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಿ ತಸಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು (ಎ) ಖಂಡದಲಿಿ ನಿದಿಾಷಿ ಪಡಿಸದ ಅವಧಿಯ ತರುವಾಯ
ಒೊಂದು ತ್ರೊಂಗಳೊಳಗೆ ಕುೊಂದುಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಅಸಮಥಾತೆ, ನಿಲ್ಾಕ್ಷಯ
ತ್ೊಂದರೆಯಾಗಿದು ಲಿಿ

ಕರ ಮವನ್ನು

ನಡತೆ

ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತು

ಅಥವಾ ದುಷಾ ೃತಯ ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಇಲಾಖಾ

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ನಿೀಡಲು ಜ್ವಾಬಾು ರರ್ನದ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಸರಕು ಅಥವಾ

ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದೆು ೀಶ್ಪೂವಾಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಾಕ್ತಷ ಸರುವ ಅಥವಾ ರ್ರ ಷ್ಠೆ ಚಾರ ಪರ ತ್ರಬಂಧಕ ಅಧಿನಿಯಮ,
1988 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇಲು ೀಟದಲೆಿ ೀ ಆಧಾರಗಳು ಇದಾು ಗ ಆ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ದಂಡದ
ಶಿಫಾರಸು ನೊಂದಿಗೆ,
(i)
(ii)

ಸಮೂಹ ’ಬಿ’ ಅಧಿಕಾರಿವರೆಗೆ ಮಖ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ;
ಸಮೂಹ ’ಎ’ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಿ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಕಾಾರದ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಾದಶಿಾ
ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾಗೆ
-ಆತನ್ನ ಅವಲೀಕನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
(5) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತನು ಕತಾವಯ ಗಳ ಕರ ಮಬದಿ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಅಗತಯ ವಾದ
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೆರವನ್ನು

ಕೊೀರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಧಿತ ರ್ನಗರಿಕನ್ನ ಮಾಡಿದ ದೂರಿನ

ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು.
(6) (5)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ನೆರವನ್ನು

ಕೊೀರಲಾದ ಯಾವೊಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕುೊಂದುಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಾ ಎಲಾಿ ನೆರವನ್ನು ನಿೀಡತಕದುು .
್370.್ ಅಪಿೀಲ್ಲ.-್ (1) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನಿಧಾಾರದಿೊಂದ ಬಾಧಿತರ್ನದ ಅಥವಾ
ಆತನ್ನ ದಾಖ್ಲಾಮ ಡಿದ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಕರ ಮದ ವರದಿಯನ್ನು

ಸವ ೀಕರಿಸದ ಯಾವೊಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯು, ಅೊಂಥ ತ್ರೀಮಾಾನದ ಸವ ೀಕೃತ್ರಯ ಮಕಾು ಯದಿೊಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ೀಲು
ರ್ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ

ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸಬಹುದು

ಮತ್ತು

ಅೊಂಥ

ಅಪ್ೀಲು

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ

ತ್ರೀಮಾಾನವು

ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿರತಕಾ ದುು ,
ಪರಂತ್ತ ಅಪ್ೀಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ಒೊಂದು ವೇಳೆ ದೂರುದಾರನ್ನ ಸಮಯದಳಗೆ ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ದಾಖ್ಲು
ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಕಷ್ಟಿ

ಕಾರಣ್ಗಳು ದೂರುದಾರರನ್ನು

ನಿಬಾೊಂಧಿಸದೆ ಎೊಂದು ಮನಗಂಡರೆ, ಮೂವತ್ತು

ದಿನಗಳ ತರುವಾಯವೂ ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸಬಹುದು
(2) ಪರ ತ್ರಯೊಂದು ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ಅೊಂಥ ಅಪ್ೀಲ್ನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ತ್ೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ
ವಿಲೆ ಮಾಡತಕಾ ದುು .
(3) ಅಪ್ೀಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, ತಾನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ತ್ರೀಮಾಾನಗಳ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಹದಿನೈದು ಕೆಲ್ಸದ
ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ತ್ರೀಮಾಾನಗಳ ಪರ ತ್ರಯನ್ನು

ತಲುಪ್ಸುವ ವಯ ವಸಿ

ಮಾಡತಕಾ ದುು .
371.್

ಕ್ಕೆಂದು್

ಕರತೆ್

ನಿವಾರಣಾ್

ನಿವಾರಣಾಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆತನ್ನ ಪದವನ್ನು

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ್

ಪ್ದಾರ್ಧಿ.-

ಕುೊಂದು

ಕೊರತೆ

ವಹಿಸಕೊೊಂಡ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಐದು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ

ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಅರವತೆು ೈದು ವಷಾಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಇದರಲಿಿ ಯಾವುದು ಮದಲ ಅಲಿಿ ಯವರೆಗೆ ಪದವನ್ನು
ಹೊಂದತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಮರು ನೇಮಕಕಾಾ ಗಿ ಅಹಾರ್ನಗತಕಾ ದು ಲ್ಿ
372.್ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ್ಮತುತ ್ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು.- (1) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಾರಕೆಾ

ಸವ ಹಸು ದಿೊಂದ ಲಿಖಿತದಲಿಿ ನ ನೀಟ್ಟೀಸನ್ನು

ನಿೀಡಬಹುದು.

ಸಲಿಿ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ತನು

ಪದಕೆಾ

ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ

(2) (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿಿ

ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಸಕಾಾರವು ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ, ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನ್ನು –
(ಎ) ಆತನ್ನ ಅವಿಮಕು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ನೈತ್ರಕ ಅಧಃಪತನವನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎೊಂದು ಸಕಾಾರವು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವ ಅಪರಾಧದಲಿಿ

ಅಪರಾಧ ನಿಣಿೀಾತರ್ನಗಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಆತನ್ನ ತನು ಪದಾವಧಿಯಲಿಿ ಆತನ ಪದದ ಕತಾವಯ ಗಳ ಹರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ
ಉದಯ ೀಗದಲಿಿ ತ್ಡಗಿರುವನೆೊಂದು; ಅಥವಾ
(ಡಿ)

ಮಾನಸಕ

ಅಥವಾ

ದೈಹಿಕ

ಅಸಮಥಾತೆಯ

ಕಾರಣ್ವಾಗಿ

ಪದದಲಿಿ

ಮೊಂದುವರೆಯಲು

ಅಹಾನಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಸಕಾಾರವು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಿ ಲಿಿ ; ಅಥವಾ
(ಇ) ಕುೊಂದು

ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ

ಆತನ

ಪರ ಕಾಯಾಗಳಿಗೆ ಪೂವಾಾಗರ ಹವಾಗಿ

ಪರಿಣಾಮವುೊಂಟು ಮಾಡುವ ಅೊಂಥ ಹಣ್ಕಾಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದು ಲಿಿ ,
- ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.
373.್ ಕ್ಕೆಂದು್ ಕರತೆ್ ನಿವಾರಣಾ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳು:- (1) ದೂರನ್ನು

ದಾಖ್ಲಾಮ ಡುವ

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಫೀಜುಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ
ಇರತಕಾ ದುು .
(2) ಕುೊಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮೊಂದೆ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕಾ ದುು .
374. ತನಿಖ್ಯಗೆ್ಒಳಪ್ಡದ್ವಿಷಯಗಳು.- ಕುೊಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾಪಾರ ಧಿಕಾರವು,(i) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಕಾಯುಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ (1985ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 4) ಉಪಬಂಧಗಳ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಲೀಕಾಯುಕು ಅಥವಾ ಉಪ ಲೀಕಾಯುಕು ರು ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ; ಅಥವಾ
(ii) ಕೊಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ,-ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ .
375.್ ತ್ಯತ್ಯೆ ಲಿಕ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು.-್ (1) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ (1977ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಚಿಸದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ
ಹರಡಿಸದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು
ಅಧಿನಿಯಮಿಸುವುದಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಉಪಬಂಧಿಸದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸದ

ವಿಷಯಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗದಿರುವಷಿ ರಮಟ್ಟಿ ಗೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತ್ರಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯಾ

ಅಥವಾ

ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ

ಯಾವುದೇ

ಕರ ಮದ

ಮೂಲ್ಕ

ರದುು ಪಡಿಸದ

ಹರತ್ತ

ಅಥವಾ

ರದುು ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲಿಿ ಮೊಂದುವರೆಯತಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಹರಡಿಸದು ರೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದು ರೆ ಹೇಗೀ ಹಾಗೆ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರತಕಾ ದುು .
(2)

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ

ಉಪಬಂಧಗಳ
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯರ್ನು ಗಲಿ

ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಒಬಬ

ವಯ ಕ್ತು ಯರ್ನು ಗಲಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ನಿವಾಹಿಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದು ಲಿಿ , ಆಗ ಅೊಂತ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ಒೊಂದು ವಷಾಗಳಿಗಿೊಂತ ಹೆಚಿು ನ ಅವಧಿಗೆ ಮಿೀರದಂತೆ 127ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ್ಕೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು .
(3)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂರ್ಕೆಾ

ಉದಯ ೀಗದಲಿಿ ರುವ ಎಲ್ಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು

ಮದಲು ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ನೌಕರರು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಾಗಿರತಕಾ ದುು . ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಇತರ
ಉಪಬಂಧವನ್ನು

ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಅೊಂಥ ದಿರ್ನೊಂಕಕೆಾ

ಮದಲು ತಕ್ಷಣ್ ಅವರು ಹಕಾ ನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ

ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನಗಳನ್ನು ಸವ ೀಕರಿಸತಕಾ ದುು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡತಕಾ ದುು ;
ಪರಂತ್ತ, ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತ್ರಗೆ ಒಳಪಟುಿ

ಪಾಲಿಕೆಯು ತನು

ಅರ್ಭಪಾರ ಯದಲಿಿ ಅದರ

ಅಡಿಯಲಿಿ ಸೇವೆಯ ಅಗತಯ ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯು ಅವಶ್ಯ ಕ ಹಾಗೂ
ಸೂಕು ವಲ್ಿ ವೆೊಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅೊಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನನ್ನು
ಮೂಲ್ಕ

ನಿೀಡಬೇಕೆೊಂದು

ಅಗತಯ ಪಡಿಸುವ

ಅೊಂಥ

ನೀಟ್ಟಸನ್ನು

ಆತನ ಉದಯ ೀಗದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ
ನಿೀಡಿ

ಆತನ

ಸೇವೆಯನ್ನು

ಮೊಂದುವರೆಸತಕಾ ದು ಲ್ಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಿೊಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ,

ಯಾವ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ ಆತನ್ನ ಉದಯ ೀಗದಲಿಿ ದು ನೀ ಅದು ಅಸು ತವ ದಲಿಿ ನಿೊಂತ್ತಹೀಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸೇವೆಯಲಿಿ
ಅಸೊಂಧುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಅೊಂಥ ರಜ್ಞ, ಪ್ೊಂಚಣಿ, ರ್ವಿಷಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನವನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು

ಅಥವಾ ಸವ ೀಕರಿಸಲು ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿದು ನೀ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಕುಾ ಳು ವರ್ನಗಿರತಕಾ ದುು .
(4)
ಅಡಿಯಲಿಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ
ರಚನೆಯಾದ

ಬೃಹತ್

ಬೊಂಗಳೂರು

ಮಹಾನಗರ

ಪಾಲಿಕೆಯ

ಎಲಾಿ

ಆಸು ಗಳು

ಮತ್ತು

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರಚನೆಯಾದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಗಾಾವಣೆಗಳು ತಕಾ ದುು .
376.್ನಿರಸನ್ಮತುತ ್ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.-್ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ರ (1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಈ

ಮೂಲ್ಕ ನಿರಸನಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಪರಂತ್ತ, ಅೊಂಥ ನಿರಸನವು,(ಎ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕೆಾ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪೂವಾ ಕಾಯಾಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲಿಿ ಯುಕು ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಅಥವಾ ಬಾಧಿತವಾದ ಯಾವುದೂ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆಜಿಾಸದ, ಪಾರ ಪು ವಾದ ಅಥವಾ ವಹಿಸದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ತಾ ಗೆ,
ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರಕೆಾ , ಬಾಧಯ ತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಯಾವುದೇ
ದಂಡ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಗೆ,
- ಬಾಧಕವನ್ನು ಉೊಂಟುಮಾಡತಕಾ ದಲ್ಿ
ಮತ್ತು
ಅಧಿನಿಯಮ

ಪರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನಯ
III)

6ನೇ

ಪರ ಕರಣ್ದ

ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1899ರ (1899ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಉಪಬಂಧಗಳು

ಸದರಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನಿರಸನದ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ದುು .
ಅದೂ ಅಲ್ಿ ದೆ, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಿತ ಅಡಿಯಲಿಿ

(ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರ ಅಥವಾ

ಪರ ತ್ರನಿಯೀಜ್ನೆ ವಿಧಿಸದ ತೆರಿಗೆ, ಸುೊಂಕ, ಶುಲ್ಾ ಅಥವಾ ಉಪಕರ ಅಥವಾ ಹರಡಿಸದ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ್,
ಲಿಖಿತ ಪತರ ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶ್ನ ಅಥವಾ ರಚಿಸದ ನಿಯಮ, ವಿನಿಯಮ, ನಮೂನೆ, ಉಪವಿಧಿ, ಅಥವಾ ಸಾ ೀಮ್
ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊೊಂಡ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನಮತ್ರ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ
ಜಾರಿಗಳಿಸದ ನೀೊಂದಣಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಯಾವುದೇ
ಕರ ಮವು ಹಿೊಂದಿನ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಿ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಮಾಡಿದೆು ೊಂದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡಿದೆು ೊಂದು ಭಾವಿಸತಕಾ ದುು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಿದ
ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾವು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವು ರದಾು ದ ಹರತ್ತ ಮತ್ತು ರದಾು ಗುವವರೆಗೆ
ತದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲಿಿ ಮೊಂದುವರೆಯತಕಾ ದುು :
ಅದೂ ಅಲ್ಿ ದೆ, ಹಿೊಂದಿನ ಪರಂತ್ತಕಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ಗರಿಷೆ

ದರಕ್ತಾ ೊಂತ ಹೆಚಿು ನ ದರದಲಿಿ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿ ರ ಸವ ತ್ತು ಗಳ

ವಗಾಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುೊಂಕವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ, ಸುೊಂಕ, ಶುಲ್ಾ ಅಥವಾ ಉಪಕರವನ್ನು

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದು ಲಿಿ , ಅೊಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಸುೊಂಕ, ಶುಲ್ಾ , ಅಥವಾ ಉಪಕರವನ್ನು
ಮಾಡಿದು ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಏನೇ

ಕೈಗೊಂಡಿದು ರೂ ಆ ಮೂಲ್ಕ ರದಾು ಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ

ರದಾು ಗುವ ಹರತ್ತ ಅೊಂಥ ಹೆಚಿು ನ ದರದಲಿಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು ಮೊಂದುವರೆಯಬಹುದು.
(2)

ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ (1)ರಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾದ

ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ, ಸುೊಂಕ, ಶುಲ್ಾ

ಅಥವಾ ಉಪಕರವು ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದು ರೂ ಅೊಂಥ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು

ವಸೂಲಿಯೂ ನಿರಸಗಳುು ವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಅೊಂಥ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ರಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಉಪವಿಧಿಗಳು,
ಆದೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಹರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಲಿಿ
ಹೇಗೀ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು ಮೊಂದುವರೆಯತಕಾ ದುು .

ಮೊದಲನೇ್ಅನ್ನಸೂಚಿ
(107ನೇ ಪರ ಕರಣ್ವನ್ನು ನೀಡಿ)
(ಎ)

ಪ್ರ ಮುಖ್್ಕತಾರ್ೆ ಾಗಳು:

(i)

ಪಟಿ ಣ್ ಯೀಜ್ನೆ ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಯೀಜ್ನೆ ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದು;

(ii)

ಒತ್ತು ವರಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಿಮಾಾಣ್ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ

ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣ್ಗಳಿಸುವುದು;
(iii)

ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಯೀಜ್ನೆ ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದು;

(iv)

ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗಾ ಮತ್ತು ರಸು ದಾಟುವಿಕೆ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸು ಗಳ

ಸೇತ್ತವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಿಾಸುವುದು;
(v)

ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜೊಯ ೀದಯ ಮ ಉದೆು ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು;

(vi)

ಮಳೆ ನಿೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೀರು ಹರಿಯುವ ಗಲಿಿ ಗಳ ನಿಮಾಾಣ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಘನ

ಹಾಗೂ ದರ ವತಾಯ ಜ್ಯ ನಿವಾಹಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ , ನೈಮಾಲ್ಯ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು;
(vii)

ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;

(viii)

ನಗರ

ಅರಣ್ಯ

ಬಳೆಸುವಿಕೆ,

ಪರಿಸರ

ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಮಾಡುವುದು,

ಜಿೀವಿ

ಪರಿಸರ

ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು

ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಾತಮ ಕ ಆರೀಗಯ ದ ಶುಚಿತವ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(ix)

ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಕ ಅೊಂಗವಿಕಲ್ತೆಯುಳು ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು;

(x)

ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಳಚೆ ಪರ ದೇಶ್ದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು

ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ು ಜ್ಞಾಗೇರಿಸುವುದು;
(xi)

ನಗರ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು;

(xii)

ಉದಾಯ ನವನಗಳು,

ತ್ೀಟಗಳು,

ಆಟದ

ಮೈದಾನಗಳು,

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಮಾರುಕಟಿ ಗಳು,

ಪರ ಯಾಣಿಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾು ನದ ಮತ್ತು ಬಟಿ ತ್ಳೆಯುವ ಘಟಿ ಗಳು, ಕಾಯುವ ಶ್ನಡ್ಗಳಂಥ ನಗರ ಮೂಲ್ಭೂತ
ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕಯಾಗಳ ನಿಮಾಾಣ್ಕೆಾ ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(xiii)

ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತಮ ಕ ಶೈಲಿ ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;

(xiv)

ಸಮ ಶಾನ ಮತ್ತು

ಸುಡುವ ಭೂಮಿಗಳು, ಚಿತಾಗಾರಗಳು, ಚಿತಾಗಾರ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು

ವಿದುಯ ತ್

ಚಿತಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸಾಿ ಪ್ಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
(xv)

ಜಾನ್ನವಾರು ದಡಿಡ ಗಳ ನಿಮಾಾಣ್ ಮಾಡುವುದು, ಪಾರ ಣಿಗಳ ಹಿೊಂಸಯ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡುವುದು;

(xvi)

ಜ್ನನಗಳು, ಮರಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳ ನೀೊಂದಣಿಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವುಗಳ ಮಖ್ಯ ವಾದ

ಅೊಂಕ್ತ ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇೊಂದಿೀಕರಿಸುವುದು;
(xvii)

ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಿ ಳಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲಾು ಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ

ಶೌಚಾಲ್ಯ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳಂತಹ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಅನ್ನಕೂಲ್ತೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು
ಕಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
(xviii)

ಕಸಾಯಿ

ಖಾನೆಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಚಮಾ

ಹದಾಗಾರಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಮಾೊಂಸ,

ಮಿೀನ್ನ

ಹಾಗೂ

ಇತರೆಯವುಗಳೊೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು.
(ಬಿ)

ಸಾಮಾನೆ ಕತಾರ್ೆ ಾಗಳು.-

(i)

ಎಲ್ಿ ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿಿ

ಸವ ಯಂಸೇವಕ

ಕಾಯಾಕತಾರನ್ನು

ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಅವರುಗಳ ಸಾಮದಾಯಿಕ ಪಾಲೊ ಳುು ವಿಕೆಯನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(ii)

ಮಿತವಯ ಯಕಾಾ ಗಿ ಅರ್ಭಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು;

(iii)

ವರದಕ್ತಷ ಣೆ,

ಕೌಟುೊಂಬಿಕ

ಹಿೊಂಸ,

ಮಕಾ ಳ

ದುರುಪಯೀಗ,

ಮತ್ತು ಅನಯ ದೆವ ೀಷಪೂಣ್ಾ ರ್ಭೀತ್ರಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಟಿ
ಮೂಡಿಸುವುದು;

ಜಾತ್ರೀವಾದ,

ಪದಿ ತ್ರಗಳ ವಿರುದಿ

ಹಾಮೀಫೀಬಿಯಾ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಲಿಿ

ಜಾಗೃತ್ರ

(iv)

ದುಬಾಲ್ ವಗಾಗಳ ಜ್ನರ ನಡುವೆ ಕಾನೂನ್ನ ಅರಿವಿನ ಅರ್ಭಯಾನಗಳನ್ನು

ಅಪರಾಧಗಳ

ವಿರುದಿ ,

ಪೌರ

ಕತಾವಯ ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಸುವುದಕೆಾ ಅರ್ಭಯಾನ

ನಡೆಸುವುದು, ಆರ್ಥಾಕ
ನಡೆಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಕೊೀಮಸೌಹಾದಾವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(v)

ನೈಸಗಿಾಕ ವಿಪತ್ತು ಗಳ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳುು ವುದು ಮತ್ತು ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು,

ಔಷಧಾಲ್ಯಗಳು, ಅರ್ನಥಾಲ್ಯಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಗಳು, ಪರ ಸೂತ್ರ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲಾಯ ಣ್ ಕೊಂದರ ಗಳು
ಮೊಂತಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂದರ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(vi)

ನಗದು ಅಥವಾ ವಸುು ವಿನ ರೂಪದಲಿಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(vii)

ಬಡವರನ್ನು

ಪರ ಮಖ್ವಾಗಿಟುಿ ಕೊೊಂಡು

ಗುೊಂಪುಗಳು ಮತ್ತು

ಸಮದಾಯಗಳನ್ನು

ನಿವಾಸ

ಮತ್ತು

ಕೆಷ ೀಮಾರ್ಭವೃದಿಿ

ಸವ -ಸಹಾಯ

ಸಂಘಗಳನ್ನು ,

ಗುೊಂಪುಗಳನ್ನು

ನೆರೆಹರೆಯ

ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಅವುಗಳನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(viii)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯುಳು ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಪರ ಕಟಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದು;

(ix)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(x)

ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ದುವಾಾಸನೆ ಬಿೀರುವ ಅಸಹಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲೈಸನ್ನು ನಿೀಡುವುದು;

(xi)

ಸಾಕು ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಕೆಾ ಲೈಸನು ನ್ನು ನಿೀಡುವುದು;

(xii)

ಜ್ಲ್ಮೂಲ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(xiii)

ಐತ್ರಹಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ ಮಹತವ ವುಳು ಸಿ ಳಗಳ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿರಕ್ಷಣೆ

ಮಾಡುವುದು;
(xiv)

ಇೊಂಧನ

ಸಾಮಥಯ ಾವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಹವಾಮಾನ

ಬದಲಾವಣೆಯ

ಬಗೆೊ

ಜಾಗೃತ್ರ

ಮೂಡಿಸುವುದು;
(xv)

ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲ್ಸದಲಿಿ ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;

ಸ್.

ರ್ಲಯವಾರು್ಕತಾರ್ೆ ಗಳು.-

(i)

ಪಟಿ ಣ್ಯೀಜ್ನೆ ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಯೀಜ್ನೆ ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದು:

(ಎ)

ಮಾನವ ವಾಸಸಾಿ ನಕಾಾ ಗಿ ಹಸ ಪರ ದೇಶ್ಗಳ ಯೀಜಿತ ಅರ್ಭವೃದಿಿ , ನಿಧಾರಿಸರುವ ಮಿತ್ರಗಳಲಿಿ

ಗಡಿಗುರುತ್ತಗಳನ್ನು ನಿಮಿಾಸುವುದು ಅಥವಾ ಅೊಂಥ ಮಿತ್ರಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡುವುದು;
(ಬಿ)

ನಿೀರಿನ ಬಣ್ಣ ದ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು

ದಂಡೆಗಳನ್ನು

ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ

ಸಾಿ ಪ್ಸುವ, ಮನರಂಜ್ರ್ನ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸುವ, ನದಿ

ಮತ್ತು

ಭೂಭಾಗವನ್ನು

ಅೊಂದಚೆೊಂದಗಳಿಸುವ

ಮೂಲ್ಕ

ಪಾಲಿಕೆ

ಪರ ದೇಶ್ವನ್ನು ಸೌೊಂದಯಿೀಾಕರಣ್ಗಳಿಸುವುದಕೆಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳುು ವುದು;
(ಸ)

ಜಿಲೆಿ ಅಥವಾ ವಲ್ಯ ಅರ್ಭವೃದಿಿ

ನಕೆಷ ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ದೇಶ್ದಅರ್ಭವೃದಿಿ

ನಕೆಷ ಗಳು ಮತ್ತು

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೀಜ್ನೆಗಳಿಸುವುದು;
(ಡಿ)

ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ು ಯಲಿಿ ನ ಯುಕು ನಕೆಷ ಗಳನ್ನು , ಭೂಮಿಗಳ ದತಾು ೊಂಶ್ವನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆಾ

ಅೊಂಥ

ಜ್ಮಿೀನ್ನಗಳ

ಉಪಯುಕು ತೆಯನ್ನು

ಸದಿ ಪಡಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಅದನ್ನು

ರಕ್ತಷ ಸ

ಇಟುಿ ಕೊಳುು ವುದು;
(ii)

ಪ್ರಿಸರ್ಮತುತ ್ಸಾಮಾಜಿಕ್ಅರಣೆ :

(ಎ)

ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತ್ರಗಾಗಿ ಆರ್ಭಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು;

(ಬಿ)

ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತ್ರಯನ್ನು

ಹೆಚಿು ಸುವುದು, ಸಸಗಳನ್ನು

ನೆಟುಿ

ಮರಗಳನ್ನು

ಬಳೆಸುವುದು ಮೊಂತಾದ

ಸಿ ಳಿೀಯ ಪರಿಸರಾತಮ ಕ ಕರ ಮವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(ಸ)

ಬಂಜ್ರು

ಭೂಮಿಗಳನ್ನು

ಪುನರ್

ಲಾರ್

ಯೀಗಯ ಗಳಿಸುವುದು,

ಸಾಮಾಜಿಕ

ಅರಣ್ಯ ವನ್ನು

ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(ಡಿ)

ಸಸಯ ತ್ೀಟಗಳ

ಸಾಿ ಪನೆ

ಮತ್ತು

ಅವುಗಳ

ಬಳೆಸುವುದನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(iii)್ಸಣಣ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು:
(ಎ)

ಕರಕುಶ್ಲ್ ವಸುು ಗಳ ಪರ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು

ನಿವಾಹಣೆ

ಮಾಡುವುದು,

ಹಸರು

ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು

(ಬಿ)

ಕೈಗಾರಿಕಾ

ವಲ್ಯದಲಿಿ

ಸವ ಯಂಉದಯ ೀಗ

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ರೂಪ್ಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸುವುದು;
(ಸ)

ವಾಣಿಜೊಯ ೀದಯ ಮಗಳ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸುವುದು.

(iv)್ರ್ಸತ:
(ಎ) ವಸತ್ರ ರಹಿತರನ್ನು

ಗುರುತ್ರಸುವುದು, ವಸತ್ರ ನಿವೇಶ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಸತ್ರಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಶ್ರ ಯ,

ಪುನರುಜಿಜ ೀವನ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
(ಬಿ) ವಸತ್ರಗಾಗಿಅಗತಯ ವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಜುಜ ಗಳಿಸ ಚಲಾವಣೆಗೆತರುವುದು;

(v)್ಶಿಕ್ಷಣ್ಮತುತ ್ಸಂಸೆ ೃತ:
(ಎ) ಪೂವಾ-ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ತಾೊಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳು, ವೃತ್ರು ಪರ ತರಬೇತ್ರ ಕೊಂದರ ಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ಪೌರ ಶಿಕ್ಷಣ್, ವಯಸಾ ರ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು;
(ಸ) ಸಂಗಿೀತ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ
ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ ಕಾಯಾಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಪರ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು;
(ಡಿ) ನಗರಜಿೀವನದಲಿಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು;
(ಇ) ಕಲಾಕೃತ್ರಗಳ ಪರ ದಶ್ಾನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸಸಯ ಶಾಸು ರೀಯ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣಿ ವಿಜಾಾ ನಕೆಾ
ಸಂಗರ ಹಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸದ

ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು, ಸಾಿ ಪ್ಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(ಎಫ್) ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಐತ್ರಹಾಸಕ, ಕಲಾತಮ ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹತವ ವುಳು ಎಲ್ಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾಮ ರಕಗಳು
ಮತ್ತು ಸಿ ಳಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
(ಜಿ)

ಶ್ನರ ೀಷೆ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಪರ ಶ್ಸು ಗಳನ್ನು

ಪರ ಧಾನ ಮಾಡುವುದು,

ದೈವಾಧಿೀನರಾದ ಪರ ಸದಿ

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಶ್ರ ದಾಿ ೊಂಜ್ಲಿ ಸಲಿಿ ಸುವುದು;
(ಹೆಚ್) ಜಾತೆರ ಗಳು, ಹಬಬ ಗಳು, ಉತು ವಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ಪರ ದಶ್ಾನಗಳನ್ನು

ಹಮಿಮ ಕೊಳುು ವುದು

ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು;
(vi)್ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ:
(ಎ)

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಹೆದಾು ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ

ರಸು ಗಳನ್ನು

ಪಾಲಿಕೆ

ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗಿನ

ಹೆದಾು ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಮಖ್ಜಿಲಾಿ
ರಸು ಗಳನ್ನು

ನಿಮಿಾಸುವುದು

ರಸು ಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಸಕಾಾರದಿೊಂದ ವಗಾಾವಣೆಗೊಂಡಂಥವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಿ ಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ನಿಮಿಾಸುವುದು ಮತ್ತು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
(vii)

ಸಾರ್ಾಜನಿಕಆರೀಗೆ ್ಮತುತ ್ನೈಮಾಲೆ :

(ಎ) ಎಲಾಿ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಪದಿ ತ್ರಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಕಾ ಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕೊಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆರೈಕೆ
ಮನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗಯ

ಕೊಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಾಜ್ನಿಕಆರೀಗಯ

ಕೊಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆಸಿ ತೆರ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ರೀಗ ತಡೆಗಟುಿ ವಲಿಿ (ನಿವಾರಿಸುವಲಿಿ ) ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀಗಗಳನ್ನು

ತಡೆಗಟುಿ ವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಆಯೀಜಿಸುವುದು.
(ಸ) ಕುಟುೊಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು.
(ಡಿ)

ಸಾೊಂಕಾರ ಮಿಕ

ರೀಗಗಳನ್ನು

ನಿಮೂಾಲ್ನೆ

ಸಲುವಾಗಿ

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ

ಚುಚುು ಮದುು

ಹಾಕುವ

(ಇರ್ನಕುಯ ಲೇಷನ) ಅರ್ಭಯಾನಗಳನ್ನು ಆಯೀಜಿಸುವುದು.
(ಇ) ಅರ್ನರೀಗಯ ಕರ ಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ಲ್ಿ ದ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು

ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಸಯ

ವಗಾವನ್ನು

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಿ ಉಪದರ ವ (ಕೆಡಕು)ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
(ಎಫ್) ಎಲಾಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿೀರು

ಸರಬರಾಜಿನ ಇತರ ಮೂಲ್ಗಳ ಹೂಳೆತ್ತು ವುದು,

ದುರಸು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸಿ ತ್ರಯಲಿಿ ಡುವುದನ್ನು

ವಿನಿಯಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಗೃಹಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾರದ

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶೀಧಿಸದ ನಿೀರನ್ನು

ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡುವುದು.
(ಜಿ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಡುಬು ಚುಚುು ಮದುು
ಹಾಕುವುದು, ಅೊಂಟುರೀಗಕೆಾ

ಹಾಕುವುದು (ವಾಯ ಕ್ತಷ ನೇಷನ), ರೀಗನಿರೀಧಕ ಚುಚುು ಮದುು

ಕಾರಣ್ವಾದ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳು (ಕೊರೀರ್ನ) ಒಬಬ ರಿೊಂದಬಬ ರಿಗೆ ಹರಡುವ

ಕ್ತೀಟಾಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು.
(ಹೆಚ್) ಆೊಂಬುಯ ಲೆನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
(ಐ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು ಸಾವಾತ್ರರ ಕ ಕಲಾಯ ಣ್ದ ಬಗೆೊ ರ್ನಗರಿಕ ಜಾಗೃತ್ರಯ ಪರ ಗತ್ರಯನ್ನು

ಪರ ವಚನ

ಮಾಡುವುದು, ವಿಚಾರ ಗೀಷಿೆ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮೆಮ ೀಳನಗಳನ್ನು ಆಯೀಜಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಪಾಲ್ನೆಯ
ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
(ಜ್ಞ) ಆಹಾರ ಕಲ್ಬರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವುದು.
(ಕೆ) ರೀಗಗಳನ್ನು

ತಡೆಗಟಿ ಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರರ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಾತಂತರ ಗಳು

ಮತ್ತು ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸುವುದು.
(viii)್ಸಮಾಜಕಲಾೆ ಣ:
(ಎ) ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅೊಂಗವಿಕಲ್ರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತರರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಡವರ
ಕಲಾಯ ಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಸಂಸಿ ಗಳನ್ನು ;
(ಬಿ) ಅೊಂಗವಿಕಲ್ರು, ವಿಧವೆಯರು, ನಗರದ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ೊಂಚಣಿಯನ್ನು
ನಿೀಡುವುದು,

ಬಡವರಿಗಾಗಿ

ನಿರುದಯ ೀಗ

ರ್ತೆಯ ಯನ್ನು

ನಿೀಡುವುದು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು
ಮತ್ತು

ಗುೊಂಪು

ವಿಮೆ

ಯೀಜ್ನೆ

ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು;
(ಸ) ಜಾಡಮಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುೊಂಬದವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸದಿೊಂದ ಬಂಧವಿಮಕ್ತು ಗಳಿಸುವುದಕೆಾ
ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನವಾಸತ್ರಗಾಗಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು;
(ಡಿ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಕಲಾಯ ಣ್ಕಾಾ ಗಿನ ಅತಯ ಗತಯ ವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು

ಪರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಅರ್ಭಯಾನಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದು;
(ಇ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕವಾದ ರಸು ಗಳು, ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇೊಂಥ

ಕಡೆಗಳಲಿಿ ಇರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ ಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿನ
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಂದಕೆಾ ಚಾಚಿಕೊೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗಳಿಸುವುದು;
(ix)್ರ್ಡತನ್ನಿಮೂಾಲನೆ:
(ಎ)

ಬಡವರಿಗೆ

ಅದರಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಪೂಣ್ಾ

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು

ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸವ ಉದಯ ೀಗ ಮತ್ತು ಗುೊಂಪು ಉದಯ ೀಗ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ಬಡವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾರ್ವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕಾಾ ಗಿ ಸಮದಾಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವುದು.
(x)್ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ಜಾತ್/್ಅನ್ನಸೂಚಿತ್್ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಗೆ್ಸೇರಿದ್ರ್ೆ ಕ್ಷತ ಗಳ್ಅಭಿವೃದಿಧ :
(ಎ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರ/ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ನ ವಗಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಯೀಜ್ನೆ (SUP) ಮತ್ತು
ಬುಡಕಟುಿ

ಉಪಯೀಜ್ನೆಯ

(TSP)

ಅಡಿಯಲಿಿ

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿ

ಕೊಂದಿರ ತ

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠೆ ನಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳ ವಸತ್ರ ಕೊಂದರ ಗಳಲಿಿ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ
ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ್ರ/ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟುಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳನ್ನು , ವೃತ್ರು ತರಬೇತ್ರ ಕೊಂದರ ಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವುದು.
(xi)್ಸಾರ್ಾಜನಿಕ್ವಿತರಣಾ್ರ್ೆ ರ್ಸೆಾ :
(ಎ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿತರಣಾ ವಯ ವಸಿ ಯ ವಿರುದಿ ದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಯಾಗತಗಳಿಸುವುದು;
(ಬಿ) ತ್ತಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದಿ ದ ಅರ್ಭಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು;
(ಸ) ಅೊಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿತರಣಾ ವಯ ವಸಿ ಯ ಬಗೆೊ ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು
ಮತ್ತು ಆ ಬಗೆೊ ಮಾಗಾದಶ್ಾನವನ್ನು ನಿೀಡುವುದು.
(xii)್ವಿಪ್ತುತ ್ಪ್ರಿಹಾರ:

(ಎ) ನೈಸಗಿಾಕ ವಿಪತ್ರು ನ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ

ವಿಪತ್ತು

ಪರಿಹಾರ ಕೊಂದರ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು

ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು, ಔಷಧಾಲ್ಯಗಳು, ಅರ್ನಥಾಲ್ಯಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಸೂತ್ರ ಗೃಹಗಳು, ಮಕಾ ಳ
ಕಲಾಯ ಣ್

ಕೊಂದರ ಗಳು,

ಚಿತಾಗಾರಗಳು,

ರುದರ ಭೂಮಿಯಂತಹ

ವಿಪತ್ತು

ಪರಿಹಾರ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು

ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು.
ಅನ್ನಸೂಚಿ-II
(ಪ್ರ ಕರಣ್302ನ್ನು ್ನೀಡಿ)
ದಜಾ್-I

ದಜಾ್–II

ದಜಾ -III

ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ಸಂರಕ್ಷಣಾ್
ಸಾಾ ರಕಗಳ/ಕಟಿ ಡಗಳ್
ಆರ್ರಣಗಳು/್
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು

ಅಥಾ

ಪಾರಂಪರಿಕ

ವಿವರಣೆ

ದಜ್ಞಾ-1

ಪಾರಂಪರಿಕ
ರಲಿಿ

ಪಾರಂಪರಿಕ

ದಜ್ಞಾ-11ರಲಿಿ
ದಜ್ಞಾ

1ಕ್ತಾ ೊಂತ

ಪಾರಂಪರಿಕ

ದಜ್ಞಾ-

111ರಲಿಿ

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಒೊಂದು

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಸಾಮ ರಕವು,

ಪಾರಂಪರಿಕ

ರಾಷಿಿ ರೀಯ

ಕಡಿಮೆ ಪರ ಮಾಣ್ದ ಪರ ವಾಸ

ದಜ್ಞಾ-11ರಲಿಿ ನ

ಅಥವಾ

ತಾಣ್ಗಳಿದಾು ಗೂಯ

ತಾಣ್ಗಳಷ್ಟಿ

ಮೌಲ್ಯ ವುಳು

ಐತ್ರಹಾಸಕ

ವಿಶೇಷವಾದ

ಮಹತವ ವುಳು ವುಗಳಾಗಿರದಿ

ಪರ ದೇಶ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.

ಮಹತವ ವುಳು

ವಾಸುು ಶೈಲಿಯನ್ನು

ದು ರೂ ಕೂಡ ವಾಸುು ಶಿಲ್ಿ

ಇದರಲಿಿ ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ

ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು

ಕಲಾತಮ ಕತೆಯ

ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ

ಮತ್ತು

ಸಾಮ ರಕ

ಅಥವಾ ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ ಅಥವಾ

ಆಸಕ್ತು ಯು

ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ

ಪರ ದೇಶ್ಗಳು

ಐತ್ರಹಾಸಕ

ಕಾಣ್ಣವಂತ್ರರುವ

ಮತ್ತು
ಅೊಂಶ್ವನ್ನು

ಮಹತವ ವನ್ನು

ಸೇರುತು ವೆ. ಇವುಗಳ

ಹೊಂದಿದುು ,

ವಾಸುು ಶಿಲ್ಿ

ಅಥವಾ

ಶೈಲಿ,

ಕೂಡ,

ಪಾರ ದೇಶಿಕ
ಸಿ ಳಿೀಯ

ಪರ ವಾಸ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಮ ರಕಗಳು:

ಎದುು

ಚಿತರ ಣ್

ನಗರದ

ಮಹತವ ವನ್ನು

ಒೊಂದು

ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲ್ಿ ಟಿ
ಅಥವಾ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತವ ವನ್ನು
ಹೊಂದಿದಂಥ ಬಿೀದಿಗಳಲಿಿ

ತ್ರಳಿಸುವಂಥ

ಕಟಿ ಡಗಳು

ಸಾಕಷ್ಟಿ

ಮತ್ತು

ಪರ ದೇಶ್ಗಳು

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ

ವಿರ್ನಯ ಸ,

ಪಾರ ಮಖ್ಯ ತೆಯನ್ನು

ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು

ಬಿೊಂಬಿಸವಂಥ

ಸೇರುತು ವೆ. ಇವುಗಳು ಇರುವ

ಸಿ ಳಗಳನ್ನು

ಗುಣ್ಮಟಿ ದ

ಮತ್ತು ಪರ ದೇಶ್ಗಳು ಸೇರುತು ವೆ.

ಸಿ ಳಿೀಯ

ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು

ವಸುು ವಿನ

ಇವು

ವಲ್ಯ

ಚಾರಿತರ ಯ ವನ್ನು

ಬಳಕೆಯನ್ನು

ಸಂಕತ

ಮತ್ತು

ಮತ್ತು

ತ್ರಳಿಸುವ

ಅಥವಾ

ಕಟಿ ಡಗಳು
ಪರ ದೇಶ್ದ
ಗುರುತನ್ನು
ಸಿ ಳಿೀಯ

ಪರ ದೇಶ್ದ

ಮತ್ತು

ಅಥವಾ

ನಿಧಾರಿಸುವುದಕೆಾ

ಕೊಡುಗೆ

ನಿೀಡುತು ವೆ ಹಾಗೂ ಒೊಂದು

ಪರ ಮಾಣ್ವುಳು
ಸಾಮಗಿರ ಯ,

ಕಟಿ ಡ

ಕಲಾತಮ ಕವಾದ

ಹೆಗುೊ ರುತ್ತಗಳಾಗಿರುತು ವೆ. ಇವು

ನಿದಿಾಷಿ

ಶೈಲಿಯನ್ನು

ಜಾನಪದಿೀಯ

ಅಥವಾ ಪರ ದೇಶ್ದ ಜಿೀವನ

ಶಾಸು ರದ, ಛಾವಣಿ

ವಿವರ

ಹೊಂದಿದುು ,

ಕರಕುಶ್ಲ್ತೆಯ

ವಿಧಾನವನ್ನು

ಚಿತರ ಣ್ದ

ಮತ್ತು

ಅತ್ತಯ ತಾ ೃಷಿ ತೆಯ

ಕುಸುರಿಕಲೆಯನ್ನು

ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿ

ಆಕಾರಗಳುಳು

ನ್ನು

ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿರ ಬಹುದು

ರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ

ಸಿ ಳದ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ವೆ

ಮತ್ತು

ಇವು

ಸಿ ಳಿೀಯ

ಹರನೀಟಕೆಾ

ಪರ ಜ್ಞಾ ಯನ್ನು

.ಇವುಗಳು

ಪಾರ ಮಖ್ಯ ತೆಯ

ಅಥವಾ

ಕಾಣ್ಣವಂಥ ರಚನೆ ಮತ್ತು

ಅಥವಾ ವಾಸುು ಶಿಲ್ಿ

ವಿಶೇಷ

ಮತ್ತು ಅೊಂಥ ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು

ಒೊಂದು

ವಿಶಿಷೆ

ಸಮದಾಯದ

ಇದು

ಸಮೂಹವಾದ,

ರಿೀತ್ರಯ
ವಿಶೇಷ
ಸೃಜಿಸುವ
ಶೈಲಿ

ಐತ್ರಹಾಸಕ

ಅಲಂಕಾರಿಕತೆಯ

ಸಂಗತ್ರ/ಘಟನೆಯ

ಮಾದರಿಯವುಗಳು

ನ್ನು ,

ಒೊಂದು ನಿದಿಾಷಿ ಹವಾಗುಣ್ಕೆಾ

ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿರುತು ವೆ

ರಿೀತ್ರಯ

ವಯ ಕ್ತು ತವ ವನ್ನು ,

ಹೊಂದಿಕೊಳುು ವ

ಹಾಗೂ

ಎತು ರ,

ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು

ಚಳುವಳಿಯನ್ನು

ವಿರ್ನಯ ಸವನ್ನು

ಅಗಲ್

ಮತ್ತು

ತ್ರಳಿಸುವ

ಕುರಿತಾದುದನ್ನು ಅ

ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿರ

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿಿ

ಪರ ದೇಶ್ವಾಗಿರಬಹುದು.

ಥವಾ

ಬಹುದು.

ಏಕತೆಯನ್ನು

ಸಾಮ ರಕಗಳು

ಜೊತೆ

ಬಿೊಂಬಿಸುವಂಥವು

ಮಹತವ ವುಳು ವುಗಳಾಗಿರುತು

ಇರುವುದನ್ನು

ಗಳಾಗಿರುತು ವೆ.

ವೆ

ಸಂಸಿ ಯ

ಮತ್ತು
ಗುಣ್ದ

ಗುಣ್ದಿೊಂದ

ಸಂಕತ

ವಿಶಿಷೆ ತೆಯನ್ನು
ಇವುಗಳ

ಸಹ

ಒಳಗೊಂಡ

ಮತ್ತು

ವಿವಿಧ
ಅೊಂಶ್ಗಳ
ಒೊಂದು
ವಿರ್ಭನು
ಅನನಯ ವಾದ

ತ್ರಳಿಸುವಂಥವುಗ

ಮಹತವ ವುಳು ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು

ಳಾಗಿರ

ತ್ರಳಿಸುವಂಥ

ಇವು

ಬಹುದು.
ಒೊಂದು

ಮನೆಗಳು,

ರ್ವಯ ವಾದ
ಮರಗಳು,

ಪರ ದೇಶ್/ವಲ್ಯದ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು

ಹೆಗುೊ ರುತ್ತಗಳಾಗಿ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸಿ ಳಗಳ

ರುತು ದೆ.

ಎಲಾಿ

ಅೊಂಶ್ಗಳು ಇರುವ ವಿರ್ಭನು

ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ

ತಾಣ್/

ಮಾದರಿಯವುಗಳಾಗಿರುತು

ಪರ ದೇಶ್ಗಳು

ವೆ.

ದಜ್ಞಾ-1ರ
ವಾಯ ಪ್ು ಯಳಗೆ
ಬರತಕಾ ದುು .
ಧೆಯ ೀಯೀ
ದೆು ೀಶ್

ಎಚು ರಿಕೆಯ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

ಸಾಮ ರಕಗಳನ್ನು ಯುಕು

ಪಾಲ್ನೆ ಮಾಡುವುದು

ಪಾಲ್ನೆ ಮಾಡುವುದು

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ

(ದಜ್ಞಾ-11ಕ್ತಾ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ

ದುರಸಿ ಗಳಿಸುವುದು

ಪರ ಮಾಣ್ವುಳು ದುು ಮತ್ತು

ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆ

ಅನನಯ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇರುವ

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಳ

ವಿಶೇಷ

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾದ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಇದಾು ಗೂಯ ಕೂಡ)

ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಪಡಿ

ಮಾಡುವುದು

ಸುವುದು, ಎೊಂದರೆ:
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ,
ಪರ ಮಾಣಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತು
ಜೊೀಡಣೆಗಳಿಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು
ಸಾೊಂಸಾ ೃತ್ರಕ ಮಹತವ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾವ

ಕಟಿ ಡಗಳು

ದಜ್ಞಾ -11 (ಎ) ಆೊಂತರಿಕ

ಆೊಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸೂಕ್ಷಮ ಸೇಪಾಡೆಗಳು,

ಣೆಯ

ಅಥವಾ ಸಾಮ ರಕ

ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು

ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ

ಮಾಪಾಾಟುಗಳು,

ವಾಯ ಪ್ು

ಪರ ದೇಶ್ಗಳು

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮರು-

ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ಒಟಾಿ ರೆ

ವಿಸು ರಣೆಗಳು ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟುಿ ನಿಟಾಿ ದ

ಅನಮತ್ರ ನಿೀಡಬಹುದು.

ನವಿೀಕರಣ್ಗಳನ್ನು

ಭಾಗ ಅಥವಾ

ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು

ಅದೇ ಪಾಿ ಟ್ ಅಥವಾ

ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದಾದು

ಅದರ

ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೀಡಬಹುದು.

ಕಾೊಂಪೌೊಂಡ್ನ ಮೇಲಿನ

ದಾಗಿರತಕಾ ದುು ಆದರೆ

ವೈಶಿಷಿ ಯ ತೆಗಳ

ಪಾರಂಪರಿಕ ದಜ್ಞಾ-11ರಲಿಿ

ವಿಸು ರಣೆಗಳು ಮತ್ತು

ಇವುಗಳಲಿಿ ಕಟಿ ಡ/ಸಾಮ ರಕ

ಶೈಲಿಯನ್ನು

ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಿ ವಿಶೇಷ

ಹೆಚುು ವರಿ ಕಟಿ ಡಗಳ

ಪರ ದೇಶ್ದ ಚಿತರ ಣ್ದಲಿಿ

ಬಲ್ಪಡಿಸುವ

ಅೊಂಶ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ಬದಲಾವಣೆಗಳು

/ವೈಶಿಷಿ ಯ ತೆಯಲಿಿ

ಮತ್ತು ವಿಸು ರಿಸುವ

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳು ಲು ಕಾಳಜಿ

ಸೇರಿರಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ ,

ಮಾಪಾಾಡು

ಹಿತದೃಷಿಿ ಯಿೊಂದಾ

ವಹಿಸಬೇಕು. ದಜ್ಞಾ -11 (ಬಿ)

ಯಾವುದೇ

ಮಾಡುವಂತ್ರಲ್ಿ . ಹಸ

ಗಿಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿರು

ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ

ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ

ಹಸು ಕೆಷ ೀಪಗಳು/ ಮಧಯ ಸಿ ಕೆ

ವುದನ್ನು

ಪಾಿ ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾೊಂಪೌೊಂಡ್ನ

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ

ಕರ ಮಗಳು

ಹರತ್ತಪಡಿಸ,

ಮೇಲಿನ ವಿಸು ರಣೆ ಅಥವಾ

ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ

ಸಮಕಾಲಿೀನದಾು ಗಿರಬಹು

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಹೆಚುು ವರಿ ಕಟಿ ಡವನ್ನು

ಅಸು ತವ ದಲಿಿ ರುವ

ದು ಆದರೆ ವಯ ತಾಯ ಸ

ಕಟಿ ಡದ ಹರ

ಕೆಲ್ವು ಸನಿು ವೇಶ್

ಪಾರಂಪರಿಕ

ಅಥವಾ/ ಮೂಲ್

ಅಥವಾ

ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಿ , ವಿಸು ರಣೆ/

ಕಟಿ ಡ/ಸಾಮ ರಕ

ಚಿತರ ಣ್ದಿೊಂದ

ಒಳಾೊಂಗಣ್ದ

ಹೆಚುು ವರಿ ಕಟಿ ಡವು

ಪರ ದೇಶ್ದಿೊಂದ ಅದರಲ್ಲಿ

/ಸವ ರೂಪದಿೊಂದ

ಮೇಲಾಗಲಿ

ಅಸು ತವ ದಲಿಿ ರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತು ರ ಮತ್ತು

ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿರಬಹುದು

ಅಥವಾ ನೈಸಗಿಾಕ

ಕಟಿ ಡ/(ಗಳ) ಅಥವಾ ಸಾಮ ರಕ

ಹರನೀಟದ

ಮತ್ತು ಇದು

ವೈಶಿಷಿ ಯ ತೆಗಳ

ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ

ರೂಪಗಳಲಿಿ ಇವುಗಳನ್ನು

ಔಚಿತಯ ವಲ್ಿ ದು ನ್ನು

ಮೇಲಾಗಲಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತು ರ ಮತ್ತು

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತರದಂತೆ

ಅನ್ನಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಯಾವುದೇ

ಹರನೀಟದ ರೂಪಗಳಿಗೆ

ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು

ಪುನನಿಾಮಾಾಣ್ಕೆಾ

ಹಸು ಕೆಷ ೀಪಗಳಿಗೆ

(ಮತ್ತು ಇವನ್ನು

ವಿಸು ರಣೆ/ಹೆಚುು ವರಿ

ಅನ್ನಮತ್ರ

ಅನ್ನಮತ್ರ

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತರುವುದಿಲ್ಿ )

ಕಟಿ ಡವನ್ನು ಗಾತರ ಮತ್ತು

ನಿೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ

ನಿೀಡತಕಾ ದು ಲ್ಿ . ಈ

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎೊಂದು

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿಿ ಮೂಲ್

ಸಂರಚರ್ನತಮ ಕ

ಉದೆು ೀಶ್ಕಾಾ ಗಿ,

ಉಪಬಂಧಿಸರುವುದನ್ನು

ಕಟಿ ಡಕ್ತಾ ೊಂತ

ಇೊಂಜ್ನಿಯರಿು ೊಂದ

ಸಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ

ಮತ್ತು ಹೆಚುು ವರಿ ಕಟಿ ಡ ಗಾತರ

ದಡಡ ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ

ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸದಂತೆ

ಅತಾಯ ವಶ್ಯ ಕವಾದ

ಮತ್ತು ಪರ ಮಾಣ್ದ

ಎೊಂದು

ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ

ಮತ್ತು ಕನಿಷಿ

ರೂಪಗಳಲಿಿ ಮೂಲ್

ಉಪಬಂಧಿಸರಬೇಕು.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ರಯಿೊಂದ

ಬದಲಾವಣೆಗಳ

ಕಟಿ ಡಕ್ತಾ ೊಂತ

ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಿ ಟ್ಟಿ ರುವಂತೆ

ನ್ನು ಮಾಡಲು

ದಡಡ ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ ಎೊಂದು

ಒಟಾಿ ರೆ

ಅನ್ನಮತ್ರ

ಉಪಬಂಧಿಸರುವುದನ್ನು

ಸಂರಚರ್ನತಮ ಕವಾಗಿ

ನಿೀಡತಕಾ ದುು

ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು.

ಸುರಕ್ತಷ ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ

ಮತ್ತು ಈ

ಎೊಂಬ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ

ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಮಾತರ ವೇ ಪುನರ್

ಮೂಲ್ಕೆಾ

ನಿಮಾಾಣ್ ಮಾಡಲು

ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿರ

ಅನ್ನಮತ್ರ

ಬೇಕು.

ನಿೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುನರ್
ನಿಮಾಾಣ್ವು ಪರ ಚಲಿತ
ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸರಬಾರದು
ಆದರೆ ಕಟಿ ಡ/ಸಾಮ ರಕ
ಪರ ದೇಶ್ ಚಿತರ ಣ್ವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ
ಎೊಂಬುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೊಳುು ವಂಥ
ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ
ಇರತಕಾ ದಾು ದರೂ,
ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಉತು ಮ
ನಗರ ವಿರ್ನಯ ಸಕಾಾ ಗಿ
ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೀಡಬೇಕು.
ಉಪವಿಧಿಗಳ
ವಿಸು ರಣೆಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ
ಮಾಡಿದ ಪರ ತ್ರಯೊಂದು
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಮ ರಕ
ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರ
ವಿರ್ನಯ ಸ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನ್ನು
ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ
ಸದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಮ ರಕ
ಪರ ದೇಶ್ಗಳಗಿನ ಎಲ್ಿ
ನಿಮಾಾಗಳನ್ನು ಸದರಿ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿೊಂದ
ನಡೆಸಬೇಕು.

ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸ್ಥರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನಲಿಿ ,

(ಕೆ. ದಾವ ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಾ,
ಸಂಸದಿೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತಿ
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ

ಸಂಖ್ಯಯ : ನಅಇ 73 ಬಿಬಿಎಸ್ 2020(ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಸಚಿವಾಲ್ಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೊಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೊಂಕ: 06.01.2021

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ :
53) ರ 1ನೇ ಪರ ಕರಣ್ದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪರ ಕರಣ್ದಡಿ ಪರ ದತು ವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು
ಈ ಮೂಲ್ಕ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ ಉಪಬಂಧಗಳು ದಿರ್ನೊಂಕ: 11.01.2021 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಾ ದೆೊಂದು
ಗತ್ತು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ್ರಾಜೆ ಪಾಲರ್ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ್್್್್್್್್್್್್್
್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ಮತುತ ್ಅರ್ರ್ಹೆಸರಿನಲಿು ್

(ಕೆ.ಎ.ಹಿದಾಯತುತ ಲು )
ಸಕಾಾರದ ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಾದಶಿಾ,
ನಗರಾರ್ಭವೃದಿಿ ಇಲಾಖ್ಯ

