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ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ೆೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ. 12. ಸಿಎನ್ಎ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 7ನೆೇ ಅಕೊಟೇಬರ್, 2014.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮದ 1964ರ (1964ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 23) 19ರ್ ೇ
ಪ್ರಕರಣದಂದ ಪ್ರದತ್ತವನದ ಅಧಿಕನರಗಳನ್ನು ಚಲನಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು, ಮನಡಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿರನವ ಈ ಮನಂದನ್
ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು, ಅಧಿಸೂಚರ್ ಸಂಖ್ ೆ: ಹ ಚ್ಡಿ 12 ಸಿಎನ್ಡಎ 2010, ದರ್ನಂಕ: 21.04.2014, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರ
ಭನಗ- IV-ಎ, ದರ್ನಂಕ: 15ರ್ ೇ ಮೇ 2014ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮೂವತ್ನತ
ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಇದರಂದ ಬನಧಿತ್ರನಗಬಹನದನದ ಎಲನಿ ವೆಕ್ತತಗಳಂದ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ

ಮತ್ನತ ಸಲಹ ಗಳನ್ನು ಆಹನಾನಿಸಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿರನವುದರಂದ, ಮತ್ನತ ಸದರ ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರವನ್ನು 15ರ್ ೇ ಮೇ, 2014ರಂದನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ

ಲಭ್ೆವನಗನವಂತ

ಮನಿರನವುದರಂದ;
ಮತ್ನತ ಸಿಾೇಕರಸಲನದ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಲಹ ಗಳನ್ನು ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಪ್ರಗಣಿಸಿರನವುದರಂದ;
ಈಗ, ಆದದರಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ (1964ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ ೆ: 23) 19ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವನದ ಅಧಿಕನರಗಳನ್ನು ಚಲನಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು, ಈ
ಮೂಲಕ ಈ ಮನಂದನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸನತ್ತದ , ಎಂದರ :ಅಧ್ಾೆಯ – I
ಪ್ಾಾರಂಭ
1. ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಪ್ಾಾರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014
ಎಂದನ ಕರ ಯತ್ಕಕದನದ.
2. ಅವು, ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಕಟಗ ೂಂಡ ದರ್ನಂಕದಂದ ಜನರಗ ಬರತ್ಕಕದನದ.
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,(1)

“ಅಧಿನಿಯಮ” ಎಂದರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964, (1964ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 23);
(2)

“ಸಭನಂಗಣ” ಎಂದರ , ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ವೇಕ್ಷಿಸಲನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸಥಳನವಕನರ್ ಕಲ್ಲಿಸಿದ

ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳ;
(3)

“ಪೇಲ್ಲಸ್ ಆಯನಕತರನ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಇರನವ ನ್ಗರದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಆಯನಕತರನ;

(4)

“ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರ್” ಎಂದರ , ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದಂತ ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿಯ

ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ವೆಕ್ತತ;
(5)

“ಜಿಲನಿಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ

ಜಿಲ ಿ ಅಥವನ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಜಿಲನಿಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್;
(6)

“ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ” ಎಂದರ , ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಮತ್ನತ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ ಯ ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ;

(7)

“ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಮಹನ ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ” ಎಂದರ , ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ್ ಅಗಿುಶನಮಕ

ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಮಹನನಿದ ೇಾರ್ಕರನ;
(8)

“ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರ್” ಎಂದರ , ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮದ 2003ರ (2003ರ ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ

36ರ) 162ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಸಕನಾರವು ಹನಗ ಂದನ ರ್ ೇಮಕ ಮನಿದ ವೆಕ್ತತ ಮತ್ನತ ರನಜ್ೆದ ಮನಖ್ೆ
ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರ್, ವಭನಗಿೇಯ ಅಪ್ರ ಮನಖ್ೆ ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರ್, ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ಮಂದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ
ಜಿಲ ಿ ಅಥವನ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರ್ ಒಳಗ ೂಳುುತನತರ ;
(9)

“ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ” ಎಂದರ , ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ

ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಹನಗೂ ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಇರನವ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,
ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ವಭನಗದ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವವರನ;
(10)

“ಅಧಿಕ ವೇಲ ಟೇಜ್” ಎಂದರ , ಸನಮನನ್ೆ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಮೇರ ಗ 33,000 (ಮೂವತ್ೂತೂರನ ಸನವರ)

ವೇಲ್ಟ್ಸ್ಡನ್ನು ಮೇರನವ ವೇಲ ಟೇಜ್;
(11)

“ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಳ” ಎಂದರ , 7ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಳ;

(12)

“ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಜಿಲ ಿ ಅಥವನ

ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತ ಹ ೂಂದರನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ;
(13)

“ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮನಗಿರ” ಎಂದರ , ‘ಎ’ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಸನಮನಗಿರ;

(14)

“ಅಗಿುಶನಮಕ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧ ಸನಮನಗಿರ” ಎಂದರ , ‘ಬಿ’ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಸನಮಗಿರ;

(15)

“ನ್ಮೂರ್ ” ಎಂದರ , ಈ ನಿಯಮಗಳಗ ಸ ೇರಸಿದ ನ್ಮೂರ್ ;

(16)

“ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ” ಎಂದರ , ಜಿಲ ಿಯ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ

ಕಲನೆಣ ಸ ೇವ ಗಳ ಇಲನಖ್ ಯ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರ; ಮತ್ನತ ನಿಗಮ, ಪ್ುರಸಭ , ಪ್ಟಟಣ
ಪ್ಂಚನಯಿತಿ ಅಥವನ ದಂಡನ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ನಿಗಮಕ ಕ ಸ ೇರದ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ತನಲೂಿಕನ
ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ; ನ್ಗರಪ್ನಲ್ಲಕ , ಪ್ುರಸಭ , ಪ್ಟಟಣ ಪ್ಂಚನಯಿತಿ ಅಥವನ ದಂಡನ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮಂಡಳಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ
ನ್ಗರಪ್ನಲ್ಲಕ ಪ್ುರಸಭ , ಪ್ಟಟಣ ಪ್ಂಚನಯಿತಿ ಅಥವನ ದಂಡನ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮಂಡಳಯ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ ವಗಾ “ಎ
” ದಜ ಾಯ ಅಧಿಕನರಯನ ಲಭ್ೆವಲಿದದನದಗ, ಅಂತ್ಹ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತ ಹ ೂಂದರನವ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ
ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರ;
(17)

“ಅಧಿಕ ವೇಲ ಟೇಜ್” ಎಂದರ , ಸನಮನನ್ೆ ಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ 33,000 (ಮೂವತ್ೂತೂರನ ಸನವರ) ವೇಲ್ಟ್ ಮೇರದ

ವೇಲ ಟೇಜ್;
(18)

“ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರ” ಎಂದರ ,-

(i)

ಯನವುದ ೇ ಪ್ುರಸಭ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ುರಸಭ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಮೇರ ಗ ಅಥವನ

ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಮೇರ ಗ ರಚಿತ್ವನದ ನ್ಗರಪ್ನಲ್ಲಕ , ನ್ಗರಸಭ , ಪ್ಟಟಣ
ಪ್ುರಸಭ ಕೌನಿ್ಲ್, ಪ್ಟಟಣ ಪ್ಂಚನಯಿತಿ, ದಂಡನ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮಂಡಳ, ರ್ ೈಮಾಲೆ ಮಂಡಳ ಅಥವನ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಪ್ರದ ೇರ್ ಸಮತಿ;
(ii) ಇತ್ರ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ (1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)
ಮೇರ ಗ ರಚಿತ್ವನದ ಗನರಮ ಪ್ಂಚನಯಿತಿ;

(19)

“ಕಿಮ ವೇಲ ಟೇಜ್” ಎಂದರ , ಸನಮನನ್ೆ ಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನನ್ೂರ ಐವತ್ನತ ವೇಲನಟಗಳನ್ನು ಮೇರದ

ವೇಲ ಟೇಜ್;
(20)

“ಮಧೆಮ ವೇಲ ಟೇಜ್” ಎಂದರ , ಸನಮನನ್ೆ ಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರನನ್ೂರ ಐವತ್ನತ ವೇಲನಟಗಳನ್ನು ಮೇರದ

ವೇಲ ಟೇಜ್;
(21)

“ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್” ಎಂದರ , ಹ ೂೇಟ ಲನಗಳು, ಉಪ್ನಹನರ ಗೃಹಗಳು, ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ

ಒಂದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಸಭನಂಗಣ ಮತ್ನತ ಮನ್ರಂಜ್ರ್ ಮತ್ನತ ಸನಂಸೃತಿಕ ಕ ೇಂದರದ ಸಥಳನವಕನರ್ ಕಲ್ಲಿಸಿದ ಕಟಟಡ;
ವವರಣ : ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಎಲಿ ಪ್ೂರಕ ಸಥಳಗಳು ಹನಗ ಂದನ, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಮಂದರ ಮತ್ನತ ಟಿಕ ೇಟನ
ಕೌಂಟರಡಗಳಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಡಂತ ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿ, ಶೌಚನಲಯಗಳು, ಪ್ರವ ೇರ್/ ನಿಗಾಮನ್ ದನಾರಗಳು/ ದನರಗಳು,
ಉಪ್ನಹನರ ಗೃಹಗಳು/ ಕ ಫ ಗಳು/ ಕನೆಂಟಿೇನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವುದನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಮಂದರಗಳು,
ಸಭನಂಗಣದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡ ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡದ ಭನಗವನ್ನು ಮನತ್ರ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ.
(22)

“ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡ” ಎಂದರ , 2-4 ಗಂಟ ಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ ಅಗಿುಶನಮಕ ನಿರ ೂೇಧಕ ಮತ್ನತ

ಅಗಿುಶನಮಕ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕದ ಸನಮಗಿರಗಳ ೊಂದಗ ಖ್ನಯಂ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ನಿಮಾಸಿದಂಥ ಕಟಟಡ;
(23)

“ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ೆ್ಲಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳಕನಕಗಿ

ಹಂದನ್ ಎರಡನ ಜ್ನ್ಗಣತಿ ವರದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿಸಿದ ಸರನಸರ ದರದಂದ ಲ ಕಕಹನಕಲನದ ವನರ್ಷಾಕ ಹ ಚಿಿಸಿದ ಹಂದನ್ ಸಕನಾರ
ಜ್ನ್ಗಣತಿಯನ್ನು ಸ ೇರಸಿ ನಿವನಸಿಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆ;
(24)

“ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿ” ಎಂದರ , ಸಿನಿಮೊಟ ೂೇಗನರಫಿ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರನವಂಥ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ

ಸಥಳದ ಭನಗ ಮತ್ನತ ತನಂತಿರಕವನಗಿ ಮನಂದನವರದ ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್ ಅಥವನ ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿವೆವಸ ಥ ಯನವುದನದರನ್ನು
ಅಳವಿಸಲನಗಿದದರ , ಚಿತ್ರಮಂದರದ ಆ ಭನಗವನ್ನು ಒಳಗ ೂಳುುತ್ತದ ;
(25)

“ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ ಆಯನಕತರನ”

ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕನಂಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಇರನವ ವಭನಗ

ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ ಆಯನಕತರನ;
(26)

“ಪ್ರಕರಣ” ಎಂದರ , ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ;

(27)

“ಅನ್ನಸೂಚಿ” ಎಂದರ , ಈ ನಿಯಮಗಳಗ ಸ ೇರಸಲನದ ಅನ್ನಸೂಚಿ;

(28)

“ಠನಣನಧಿಕನರ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಠನಣ ಯ

ಠನಣನಧಿಕನರ;
(29)

“ತನತನಕಲ್ಲಕ ಕಟಟಡ” ಎಂದರ , ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡವಲಿದಂಥ ಕಟಟಡ;

(30)

(i) “ಚಿತ್ರಮಂದರ” ಎಂದರ , ಒಂದ ೇ ಪ್ರದ ಇರನವ ಸಿನಿಮನ ಚಿತ್ರಮಂದರ;

(ii)

“ಬಹನಪ್ರದ ಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದರ” ಎಂದರ , ಒಂದ ೇ ಚಿತ್ರಮಂದರ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಪ್ರದ ಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ

ಪ್ರದ ಯಂದಗ ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದರ;
(31)

“ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿಕನರ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳವು

ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಯ ಪ್ರಮತಿಯಳಗಿದದರ , ಆ ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಯ ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿಕನರ; ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ
ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳವು ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಪ್ರಮತಿಯಳಗಿದದರ , (ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಪ್ರಮತಿಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ),
ಆ ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಸದಸೆ; ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳವು
ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಪ್ರಮತಿಯಳಗಿದದರ , ಆ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿಕನರ; ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳವು ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ , ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರದ
ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತಯ ಹ ೂರಗ ಆದರ , ಜಿಲ ಿಯಳಗ ಇದದರ , ಆ ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲನಿ ನ್ಗರ ಮತ್ನತ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಸಹನಯಕ
ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ;
(32)

“ವೇಲ ಟೇಜ್”

ಎಂದರ , ಭನರತಿೇಯ ಗನಣಮಟಟಗಳಂದ ಕೂಿದ ವೇಲ್ಟ ಮೇಟರನಿಂದ ಅಳತ

ಮನಡಲನದಂತ ಯನವುದ ೇ ಎರಡನ ವದನೆತ್ ವನಹಕಗಳ ನ್ಡನವ ಅಥವನ ವದನೆತ್ ವನಹಕ ಮತ್ನತ ಭ್ೂಸಂಪ್ಕಾದ ಯನವುದ ೇ
ಭನಗದ ನ್ಡನವ ಯನಗಲ್ಲ ವೇಲನಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತ ಮನಡಲನದ ವವಧ ವದನೆತ್ ವಭ್ವನಂತ್ರ;
(38)

“ವನೆಟ್” ಎಂದರ , ಕ್ತರಯನಶಿೇಲ ವದನೆತ್ ಘಟಕ ಮತ್ನತ “ಎಂ.ಡಬೂಿೂ” ಎಂದರ 106 ‘ವನೆಟ್ಡಗಳಗ

ಸಮರ್ನದ’ ಮಗನವನೆಟ್.
ಅಧ್ಾೆಯ – II
ಸಾಮಾನ್ೆ ಉಪಬಂಧ
3. ವಿದ್ುೆಚಛಕ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ ಪ್ಾಲನೆ.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ (2003ರ ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ, 36)
54ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲನದ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್ಡರವರಗ
ಕ ೂಡಬ ೇಕನದ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಕ ೂಡನವವರ ಗ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು, ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವುದರ ತಿೇಮನಾನ್ದ ಬಗ ಗ ಜಿಲ ಿಯ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ತಿಳಸನವವರ ಗ ಯನವುದ ೇ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
4. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೇಲನಾಧಿಕಾರ.- (1) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ
ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ಠನಣನಧಿಕನರಯ ದಜ ಾಗ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಅಗಿು
ಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಠನಣನಧಿಕನರಯ ದಜ ಾಗ ಕಿಮಯಲಿದ ಯನರ ೇ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ;
ಅಥವನ ತನಲೂಿಕನ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ ದಜ ಾಗ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ; ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್
ದಜ ಾಗ

ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಯನರ ೇ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್, ಅಥವನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಅಥವನ ಆತ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ, ಅಧಿನಿಯಮ
ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳು, ಅದರ ಮೇರ ಗ , ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ನತ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗನತಿತದ

ಎಂಬನದನ್ನು ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುುವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ನತ

ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ಯಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಸಭನಂಗಣ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ
ಸಥಳವನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬಹನದನ.
(2) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ೇಿ ಖಿಸಲನದ ಯನರ ೇ ಅಧಿಕನರಗಳು ಕ ೇಳದ ಕೂಡಲ ೇ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ಮತ್ನತ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ ಅದಕ ಕ ಸ ೇರದ ವವರಣ ಗಳನ್ನು ಹನಜ್ರನಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನರ ೇ ಸದರ ಅಧಿಕನರಗಳು,
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಮೂಲಕ ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಥವನ ಸಂದಭ್ಾವು ಒದಗಿ ಬಂದಂತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸನರಕ್ಷತ ಅಥವನ
ಅನ್ನಕೂಲದ ಬಗ ಗ ಅಥವನ ಕನನ್ೂನ್ನ, ಆದ ೇರ್, ಶನಂತಿ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸಭ್ೆತ ಗಳ ಸನವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸನವುದಕನಕಗಿ
ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಣ ಗನಗಿ ಅವರ ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಸಂದಭ್ಾಗಳು ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಹ ಚನಿವರ ರಕ್ಷಣ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ

ಆತ್ನಿಗ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ, ಅದಕ ಕ ತ್ಪ್ತಿದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್
ರದದತಿಗ ಗನರಯನಗತ್ಕಕದನದ.
5. ನಿವ ೇರ್ನ್, ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಯ ಒಡ ತ್ನ್ಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ದನಖ್ಲ ಗಳನ್ನು ಹನಜ್ರನಪ್ಿಸನವುದನ.ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗ ಅಜಿಾದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಅಥವನ ನ್ವೇಕರಸಲನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ನಿವ ೇರ್ನ್, ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ
ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಯನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ, ಆ ಆವರಣಗಳ ಒಡ ತ್ನ್ಕ ಕೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅವರ್ೆ ದನಖ್ಲ ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಮನಂದ ಹನಜ್ರನಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
6. ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಕ್ ಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್.- (1) ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮತ್ನತ ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಕಟಟಡದ
ನ್ಕ್ ಯನ್ನು ಸಿನಿಮನದ ಕಛ ೇರಯ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಮೇಲ ಎದನದ ಕನಣನವಂತ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಲ ೈಸ ನ್್ ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಕಟಟಡದ ನ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಅವರ್ೆಕ ವವರಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಿಜಿಟಲ್
ಫನರ್ಮಡಾನ್ಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಅಧ್ಾೆಯ – III
ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿ ಪಾಕ್ತಾಯೆ
7. ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ.- (1) ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು, 12ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು
ನಿೇಡನವ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರಕ ಕ ಸಲಹ ಕ ೂಡನವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ್ನು (ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು
ಮನಂದ ಮಂಡಳ ಎಂದನ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲನಗಿದ ) ರಚಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ,-

(i)

ವಭನಗಿೇಯ ಆಯನಕತರನ, ಬ ಂಗಳೊರನ – ಅಧೆಕ್ಷ

(ii)

ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್, ಬ ಂಗಳೊರನ ನ್ಗರ ಜಿಲ ಿ - ಸದಸೆ

(iii)

ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್, ಬ ಂಗಳೊರನ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲ ಿ - ಸದಸೆ

(iv)

ಕನಲ ೇಜ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯನಕತರನ, ಬ ಂಗಳೊರನ - ಸದಸೆ

(v)

ಆಯನಕತರನ, ಮನಹತಿ ಮತ್ನತ ಪ್ರಚನರ ಇಲನಖ್ , ಬ ಂಗಳೊರನ - ಸದಸೆ ಸಂಚನಲಕ

(vi)

ಪಲ್ಲೇಸನ ಆಯನಕತರನ, ಬ ಂಗಳೊರನ - ಸದಸೆ

(vii)

ಸಕನಾರವು ರ್ನಮನಿದ ೇಾಶಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ವನಣಿಜ್ೆ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾಕರ ಒಕೂಕಟ, ರನಜ್ೆ ಮಟಟದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ವತ್ರಕ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ುಡ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ನಿಮನಾಪ್ಕರ
ಸಂಘವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ರ್ನಲನಕ ಸಕನಾರ ೇತ್ರ ಸದಸೆರಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ
-ಒಳಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ.
(viii)

ಸಮತಿಯನ ಅವರ್ೆಕವ ಂದನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಟರ , ಯನರ ೇ ಇತ್ರ ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಸಕನಾರ ೇತ್ರ ಸದಸೆರನ್ನು

ವಶ ೇಷ್ ಆಹನಾನಿತ್ರನಗಿ ಸಹ ಸದಸೆನ್ರ್ನುಗಿ ಸ ೇರಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ ಅಥವನ ಆಹನಾನಿಸಬಹನದನ.
8. ಸದ್ಸೆರ ಪದಾವಧಿ.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಕನಾರ ೇತ್ರ ಸದಸೆರ ಪ್ದನವಧಿ ಎರಡನ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಗ
ಇರತ್ಕಕದನದ, ಅವರನ ಮರನ ರ್ ೇಮಕಕ ಕ ಅಹಾರನಗಿರತ್ಕಕದನದ.

9.

ಸದ್ಸೆರನ್ುು

ತೆಗೆದ್ು

ಹಾಕುವುದ್ು.-

ರನಜ್ೆ

ಸಕನಾರವು,

ಅದರ

ಅಭಿಪ್ನರಯದಲ್ಲಿ

ಅವನ್

ಅವಧಿ

ಮನಕನತಯವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಯನವುದ ೇ ಸನಕಷ್ನಟ ಕನರಣಕನಕಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಯನರ ೇ ಸಕನಾರ ೇತ್ರ
ಸದಸೆನ್ನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನ ಹನಕಬಹನದನ.
10. ಸದ್ಸೆರು ಗೌರವ ಸಾಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ಕಕದ್ುು.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಕನಾರ ೇತ್ರ ಸದಸೆರನ
ಗೌರವ ಸನಥನ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
11. ಮಂಡಲ್ಲಯ ಕೆೇಂದ್ಾ ಕಾಯಯಸಾಾನ್.- ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಅನ್ೆಥನ ನಿದ ೇಾಶಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಕ ೇಂದರ ಕನಯಾಸನಥನ್ವು ಬ ಂಗಳೊರನ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
12. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೆಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ವೆಕ್ತು.- ಅಧೆಕ್ಷನ್ನ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಎಲನಿ ಸಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೆಕ್ಷತ
ವಹಸತ್ಕಕದನದ,

ಅವನ್

ಗ ೈರನ

ಹನಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಹನಜ್ರರನವ

ಸದಸೆರನ

ಅವರಲ್ಲಿ

ಒಬಬರನ್ನು

ಅಧೆಕ್ಷತ

ವಹಸಲನ

ಚನರ್ನಯಿಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ.
13. ಕೊೇರಂ.- ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭ ಗನಗಿ ಕ ೂೇರಂ ಮೂರನ ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ.
14. ಮಂಡಲ್ಲಯ ಸಭೆಗಳು.- (1)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ, 16ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ

ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಅನ್ನಮೊೇದಸಬ ೇಕನದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸನವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗನಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಸನಧೆವನದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್ ಸಭ ಸ ೇರತ್ಕಕದನದ.
(2) ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಭ ಗನಗಿ, ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದ ಗೂರಪ್-ಎ ಅಧಿಕನರಗಳಗ ಅನ್ಾಯವನಗಬಹನದನದಂಥ ಪ್ರಯನಣ
ವ ಚಿಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ವ ೇರ್ನ್ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಹನಜ್ರದದ ಸದಸೆರಗ ಸಂದನಯಮನಡತ್ಕಕದನದ.
15. ಪಾಕ್ತಾಯೆ.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಶಿಫನರಸ್ನ್ನು ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರರನವ ಸದಸೆರ ಬಹನಮತ್ದ ಮೂಲಕ
ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಸಮನನ್ ಮತ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಧೆಕ್ನಧಿಕನರಯನ ಎರಡರ್ ಯ ಅಥವನ ನಿಣನಾಯಕ ಮತ್ವನ್ನು
ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಚಲನಯಿಸತ್ಕಕದನದ.
16.ಕೆೇಂದ್ಾ ಸಕಾಯರವು ಪಾಮಾಣೇಕರಿಸಿದ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಘೂೇಷಣೆ.- ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮೊೇದರ್ ಯಂದಗ

ವ ೈಜ್ಞನನಿಕ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ, ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿನ್

ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು, ವನತ ಾಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತತ್ ಘಟರ್ ಗಳ ೊಂದಗ ವೆವಹರಸನವ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವನ ಸನಕ್ಷೂ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಥವನ 12ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಮನದರಯ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳ ಂದನ ಕ ೇಂದರ ಸಕನಾರವು ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸನವ ಮತ್ನತ
ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಅಥವನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದ ಒಡ ತ್ನ್ ಅಥವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರನವ ನಿಗಮದಂದ ಅಥವನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದ
ಕ ೈಗನರಕನ ಉದೆಮದ ಮೂಲಕ ಮತ್ನತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಳಯಿಂದ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 12ರ್ ೇ
ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಅನ್ನಮೊೇದಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ 17 ರಂದ 23ರವರ ಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ಅಂತ್ಹ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
17. ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಯ.- ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದಂದ ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಗ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಯನ್ನು ಹ ೂಂದಲನ ಮತ್ನತ
ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಳಯಿಂದ ಯನವುದ ೇ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಗ ಮತ್ನತ ವ ೈಜ್ಞನನಿಕ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ,
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ ೇದ ರ್ಗಳಗನಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು, ವನತ ಾಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತತ್ ಘಟರ್ ಗಳ ೊಂದಗ ವೆವಹರಸನವ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಥವನ ಸನಕ್ಷೂಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದ ಒಡ ತ್ನ್ ಅಥವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರನವ ನಿಗಮದಂದ (12ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ
ಮೇರ ಗ ) ತ್ಯನರಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಗ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಯನ್ನು ಪ್ಡ ಯಲನ ಇಚಿಛಸನವ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ, ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಹ ಸರನ
ಮತ್ನತ ಪ್ರದರ್ಾಕರನ ಅದನ್ನು ಯನವ ಮೂಲದಂದ ಪ್ಡ ಯಬಹನದ ೂೇ ಆ ಮೂಲ ಮತ್ನತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯಂದಗ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ

ಸಲಹನ ಮಂಡಳಯ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನದಂಥ ಇತ್ರ ವವರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸನವ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಳಯ ಅಧೆಕ್ಷನಿಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಆತ್ನ್ನ, ಮಂಡಳಯನ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಬ ೇಕನದ ದರ್ನಂಕದಂದನ
ಮತ್ನತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ ಂಗಳೊರನ್ ಸಲಹನ ಮಂಡಳಯ ಮನಂದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ವೆವಸ ಥ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ
ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಜಿಾಯ ಜ ೂತ ಯಲ್ಲಿ 20ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.
18. ಮಂಡಳಿಯು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೇಕಾದ್ ಕಾಮ.- 17ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಅಧೆಕ್ಷರನ
12ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಆ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಮನಡಲನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರಕ ಕ ಅದನ ಸಲಹ ಮನಡನವುದನಗಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ನಿಧಾರಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ, ಅದರ ಮನಂದನ್ ಸಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಮನಂದನ್ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಅದನ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ವೆವಸ ಥ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಅಜಿಾದನರನ್ನ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಬಗ ಗ ಯನವುದ ೇ
ಮನ್ವಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಇಚಿಛಸಿದರ , ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಹನಗ ಮನಡಲನ ಅವನಿಗ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ,
ಅಂತ್ಹ ಮನ್ವಯನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರಕ ಕ ಅದರ ಶಿಫನರಸನ್ಗಳನ್ನು ಮನಡನವಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ
ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಗಣರ್ ಗ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
19. ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಯರದಿಂದ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ಾದ್ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ, 16ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಐದನ ದವಸಗಳ ೊಳಗ , 12ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಅನ್ನಮೊೇದಸನವುದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅದರ ಶಿಫನರಸ್ನ್ನು ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರಕ ಕ ಕಳುಹಸಿಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ. ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಶಿಫನರಸ್ನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ ಅದನ ಸೂಕತವ ಂದನ ಭನವಸನವಂಥ ವಚನರಣ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದ
ತ್ರನವನಯ, ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸಲನ ತಿೇಮನಾನಿಸಿದರ , ಅದನ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಸರಬರನಜಿಗನಗಿ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಯನರ ೂಂದಗ ಒಪ್ಿಂದವನ್ನು ಮನಿಕ ೂಳುಬಹನದ ೂೇ ಆ ವೆಕ್ತತಗಳು, ಫರ್ಮಾ, ಸಂಸ ಥ ಅಥವನ ಸಕನಾರದ
ವಳನಸಗಳ ೊಂದಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಹ ಸರನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952ರ (ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1952ರ 37) ಮೇರ ಗ ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ
ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಯೇಗೆವ ಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿಲಿದ ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದದಲಿ.
20. ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ್ ಫೇಜ್ು.- 18ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ ಗನಗಿ
ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ 17ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅದನ್ನು ಅಜಿಾಯಂದಗ
ಸಂದನಯ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
21. ಚಲನ್ಚಿತ್ಾದ್ ದಿಿಪಾತಿಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯು ಅನಾವಶ್ೆಕ.- ಎರಡರ್ ಯ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲರ್ ಯ ಪ್ರತಿಯಂದನ
ರನಜ್ನವನತನದರ ,

ಹಂದ

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ವನದ

ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳ

ದಾಪ್ರತಿಗಳು

ಪ್ರೇಕ್

ಮತ್ನತ

ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಯನ

ಅಗತ್ೆವನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
22. ಮಾಪ್ಾಯಟು ಮಾಡಿದ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ಾದ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ.- ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸಿದ
ತ್ರನವನಯ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಸನವ, ಸ ೇರಸನವ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಮನಪ್ಾಿಸಿದರ ಅದನ್ನು ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ
ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಮರನ ಪ್ರೇಕ್ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ಮರನ ಪ್ರೇಕ್ ಯ
ಫಿೇಜ್ನಗಳು ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೇಕ್ ಗನಗಿ 20ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಅದ ೇ ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ.
23. ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ಾಗಳ ರಿರ್ಜಸಟರು.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಹನ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಧೆಕ್ಷರನ ರಜಿಸಟರಡುಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ,
ಈ ಕ ಳಕಂಡ ವವರಗಳನ್ನು ನ್ಮೂದಸತ್ಕಕದನದ, ಎಂದರ .-

(i)

ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಹ ಸರನ;

(ii)

ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗನಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸನವ ವೆಕ್ತತಗಳು, ಫರ್ಮಾ ಅಥವನ ಸಂಸ ಥಯ ಹ ಸರನ;

(iii)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ತ್ಯನರಸನವ ಮತ್ನತ ಬಿಡನಗಡ ಮನಡನವ ವೆಕ್ತತ ಅಥವನ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹ ಸರನ;

(iv)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಲತ್ಃ ನಿಮಾಸಿದ ದ ೇರ್ದ ಹ ಸರನ;

(v)

ಪ್ರೇಕ್ ಯ ದರ್ನಂಕ;

(vi)

ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಉದದ, ರೇಲನಗಳ ಸಂಖ್ ೆ ಮತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ರೇಲ್ಲನ್ ಉದದ;

(vii)

ಅಂತ್ಹ ಪ್ರೇಕ್ ಯ ಬಗ ಗ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಷ್ರನಗಳು; ಮತ್ನತ

(viii)

ಸಕನಾರದ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಯನ್ನು ತಿಳಸನವ ರನಜ್ೆಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯ ಸಂಖ್ ೆ ಮತ್ನತ

ದರ್ನಂಕ.

ಅಧ್ಾೆಯ – IV
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಸಾಳದ್ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ
24. ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಕಾಕಗಿ ಅರ್ಜಯ.(1) ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡನ್ನು ನಿಮಾಸಲನ ಅಥವನ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಕಟಟಡವನ್ನು ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ
ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಿಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಪ್ರವತಿಾಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸನವ ವೆಕ್ತತಯನ, ಮೊದಲನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ನ್ಮೂರ್ -‘ಎ
’ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಜಿಾದನರನ್ನ, ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ ಅಥವನ ಪ್ರವತಿಾಸಬ ೇಕನದ
ಕಟಟಡದ ಮೇಲ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆ ರಸ ತಯಿಂದ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಅದನ್ನು ರ್ ೂೇಡನವ ಹನಗ ಅಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಫಲಕದ ಮೇಲ , ಈ
ಬಗ ಗ ನ್ಮೂರ್ -ಬಿ ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಸಹ ಹನಕತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ಕನ್ುಡ ಮತ್ನತ ಇಂಗಿಿರ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿಣಾಯಿಸನವವರ ಗೂ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕದ ಮೇಲ ಆ
ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ. ಆ ಫಲಕವು ಗನತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ಕ್ಷ 1.25 ಮೇ x 1.00 ಮೇ ಅಳತ ಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ದಪ್ಿವನಗಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸನುಟವನಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅಜಿಾಯನ ಈ ಮನಂದನ್ವುಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತಿತಸಿರತ್ಕಕದನದ,-

(i)

ಟ ರಸಿಂಗ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ ಮನದರತ್ ಒಂದನ ಮೂಲ ನ್ಕ್ ಯಂದಗ ಆರನ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತ ಗ ಸರಯನಗಿ
ಬರ ದ ಪ್ಟಟಣ ನ್ಕ್ ಯ ಉದಿೃತ್ ಭನಗ ಮತ್ನತ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಇರಬ ೇಕನ ಮತ್ನತ ಉದ ದೇಶಿತ್
ನಿವ ೇರ್ನ್ದಂದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚನಲರ್ ಮನಿಕ ೂಂಡನ ಬರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 500 ಮೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ
1000 ಮೇಟರನಗಳ ದೂರದವರ ಗ ಇರನವಂಥ ಸನತ್ತಮನತ್ತಲ ರಸ ತಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ
ಸೂಚಿಸನವ ಅದ ೇ ನ್ಕ್ ಯ ಆರನ ಪ್ತರಂಟನಗಳು ಅಥವನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, ಸದರ ನಿವ ೇರ್ನ್ದಂದ
ಎಲನಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಗ
ಥ ಳು, ಆಸಿತ ರಗಳು, ದ ೇವನಲಯಗಳು ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಮಹತ್ಾವ ನಿಸನವ
ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳ ದೂರವನ್ನು ಸಹ ತ ೂೇರಸತ್ಕಕದನದ.

(ii)

ಟಿರಸಿಂಗ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ ಮೂಲ ಮನದರತ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ ೇರ್ನ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯನವುದ ೇ ಅದಕ ಕ
ಸ ೇರಕ ೂಂಡ ಕಟಟಡಗಳು, ಉಪ್ಗೃಹಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ರಚರ್ ಗಳು, ಒಳದನರಗಳು, ರಸ ತಗಳು, ಮನಗಾಗಳು,

ಬನವಗಳು, ತ ೂಟಿಟಗಳು, ನಿೇರ ತ್ನತವ ಕ ೂಳನಯಿಗಳು, ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ ಅವುಗಳು, ಚರಂಿಗಳು,
ನಿೇರನ್ ಚರಂಿ ಮತ್ನತ ಪ್ರಮನಖ್ ಅನಿಲ ವತ್ರಣನ ವೆವಸ ಥಗಳು, ಭ್ೂಮಯ ಒಳಗಿರನವ ಕ ೇಬಲನಿಗಳು,
ಮೇಲ್ಲರನವ ಅತಿೇವ ಮತ್ನತ ಹ ಚಿಿನ್ ಅತಿೇವ ವೇಲ ಟೇಜ್ ಲ ೈನ್ಡಗಳು, ಟ ಲ್ಲಗನರಫ್ ಮತ್ನತ ದೂರವನಣಿ
ಲ ೈನ್ನಗಳು, ನ್ದಗಳು ಅಥವನ ರ್ನಲ ಗಳ ಅತಿೇವ ಪ್ರವನಹ ಗನರನತ್ನಗಳು, ಪ್ಕಕದ ಜ್ಲನರ್ಯದ ಗರಷ್ಠ ನಿೇರನ್
ಮಟಟ, ಕ ರ ಗಳು ಪ್ಕಕದ ಬನವಗಳ ನಿೇರನ್ ಮಟಟ, ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ೂಳಗ ಮಳ ಗನಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟನಗನವ ಕನರಣಗಳು
ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ಅವುಗಳು, ಸಥಳನವಕನರ್ ಕಲ್ಲಿಸಬ ೇಕನದ ಆಸನ್ಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯಂದಗ ಚದರ
ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಕತ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳು ಮತ್ನತ ನಿವ ೇರ್ನ್ ಹನಗೂ ಉದ ದೇರ್ ಕಟಟಡದ ಅಳತ ಯನ್ನು ತ ೂೇರಸನವುದನ
ಚಿತ್ರಮಂದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಮತ್ನತ ಅದರ ಆವರಣಗಳ ಬನಿಕ್ಸ ಮಟಟಗಳನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ಬನಿಕ್ಸ
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಸನವ 1:500ಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಲಿದ ಅಳತ ಗ ಸರಯನಗಿ ತ ಗ ದನ ಆರನ ಪ್ರತಿಗಳು
ಸಹ ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.
(iii)

ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ

ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ

ಸಕನಾರವು

ಕನಲಕನಲಕ ಕ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂತ

ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಜ್ಮ ಮನಿರನವುದಕ ಕ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್.
25. ಲೆೈಸೆನ್್ ನಿೇಡುವ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯು ಆಕ್ಷೆೇಪಗಳನ್ುು ಆಹಾಿನಿಸುವುದ್ು.- (1) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,
24ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಸದರ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ವನೆಪ್ಕ ಪ್ರಸನರವುಳು ಎರಡನ ಸಥಳೇಯ ವನತನಾ
ಪ್ತಿರಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಕನ್ುಡ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಭನಷ ಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ಆಹನಾನಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸನವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಹ
ಉದ ದೇರ್ವನ್ನು

ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ

ಅಜಿಾದನರನ್

ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ,

ಅಂತ್ಹ

ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ

`ಸಿ’

ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ಆ ಅವಧಿಯಳಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಆ ಅಂತ್ಹ
ಪ್ರಕಟಣ ಯ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ
ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಸಥಳಕ ಕ ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸೂಕತತ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಅದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನ್ನು
ಪ್ಡ ಯನವ ಉದ ೇದ ರ್ಕನಕಗಿ ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಯ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ನಧಿಕನರ/ ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ/ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರ/
ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಜಿಲ ಿಯ ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಸಹನಯಕ ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ, ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ
ಕಲನೆಣನಧಿಕನರ, ಜಿಲನಿ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಪಲ್ಲೇಸ್
ವರಷನಠಧಿಕನರ/ ನ್ಗರ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಆಯನಕತರನ/ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಜಿಲನಿ ಅಗಿು ಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ/ ಜಿಲ ಿ
ಅಥವನ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆತ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕರಗ ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಅದರ ಲಗತ್ನತಗಳು ಅಥವನ ದಸನತವ ೇಜ್ನಗಳ ೊಂದಗ
ಏಕಕನಲದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಆದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯಗ ೂಂಡ ತ್ರನವನಯ ಮೂವತ್ನತ ದವಸಗಳನ್ನು ಮೇರದ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಖ್ನಯಂ
ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸೂಕತತ ಯ ಬಗ ಗ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು
ಕ ೈಗ ೂಳುತ್ಕಕದನದ. (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಸಿದ ವವಧ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು ಆದಷ್ನಟ ಬ ೇಗ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
(1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಸಲನದ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯಗ ೂಂಡ ತ್ರನವನಯ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ
ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ, ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗನಗಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ

ಇದದರ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಕ ೂಡಲನ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಇಲಿವ ಂದನ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.

(3)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಸಥಳಕ ಕ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸೂಕತತ ಯ

ಬಗ ಗ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಇದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುುವುದಕ ಕ ಮನಂಚ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನ್ಮೂದಸಲನದ ವವಧ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗಿನ್ ಪ್ರಕಟಣ ಗ ಉತ್ತರವನಗಿ
ಸಿಾೇಕರಸಲನದ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳು ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಗಣರ್ ಗ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
26. ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾವನ್ುು ನಿೇಡುವುದ್ಕಾಕಗಿ ಷರತ್ುುಗಳು.-(1) ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ,(ಎ)
(i)

ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರದ ೇರ್,-

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ರ್ನಲನಕ ನ್ೂರನ ಅಥವನ ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಡಂತ
ಹದರ್ ಂಟನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ ಒಂದನ ಒಂಭ್ತ್ನತ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(ii)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಆರನ ನ್ೂರನ ಅಥವನ ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ
ಒಂದನ ಬದ ಹದರ್ ಂಟನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ , ಒಂದನ ಸನವರದ ಮನನ್ೂುರ ಐವತ್ನತ ಚದರ
ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(iii)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಎಂಟನ ನ್ೂರನ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದಲ್ಲಿ
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದರನವಲ್ಲಿ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದ ಮೂವತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿಲಿದ, ಒಂದನ ಸನವರದ ಎಂಟನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(iv)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಎಂಟನ ನ್ೂರನ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದಲ್ಲಿ
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದರನವಲ್ಲಿ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿಲಿದದನದ, ಒಂದನ ಸನವರದ ಎರಡನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳು ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(v)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದಲ್ಲಿ
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇದನದ, ರಸ ತಗ

ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದ ಮೂವತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್

ಕಿಮಯಿಲಿದದನದ, ಎರಡನ ಸನವರದ ಎರಡನ ನ್ೂರ ಐವತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;
(vi)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದಲ್ಲಿ
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇದನದ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ
ಇಲಿದರನವ, ಒಂದನ ಸನವರದ ಐದನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(vii)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರದ ಇನ್ೂುರನ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ
ಮಂದರದಲ್ಲಿ ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದರನವಲ್ಲಿ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದಯನ ಮೂವತನತರನ
ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದದನದ, ಎರಡನ ಸನವರದ ಏಳು ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(viii)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರದ ಇನ್ೂುರನ ಇದನದ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ
ಮಂದರದಲ್ಲಿ ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಇದನದ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಬದ ಮೂವತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮ ಇಲಿದ, ಒಂದನ ಸನವರದ ಎಂಟನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(ಬಿ)

(i)

ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ಕನಕಗಿ ಸಿದಿಪ್ಿಸಿದ ಮನಖ್ೆ ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಮೇಸಲ್ಲಟಟ ಭ್ೂಮ ಉಪ್ಯೇಗದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಮನಖ್ೆ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಿಸದ ಇರನವಲ್ಲಿ, ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಪ್ರಧನನ್ ವನಣಿಜ್ೆ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಗಣರ್ ಗ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ;
(ii)

ಗನರಮೇಣ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ , ರಸ ತಯ ಅಗಲ ಮತ್ನತ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಲನದ ಎಲಿ

ಇತ್ರ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿದದರ ಮತ್ನತ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಭ್ೂಮಯ ಉಪ್ಯೇಗದ
ಪ್ರವತ್ಾರ್ ಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಕನನ್ೂನ್ನಗಳನ್ನು

ಸಹ

ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವಲ್ಲಿ,

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನದ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಮನಖ್ೆ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳು ಇಲಿದರನವ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ;
(ಸಿ)

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಕನಲನದನರಯನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ರಸ ತಯ ಗರಷ್ಟ ಅಗಲವು

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯ ಬದಯಿಂದ ರಸ ತಯ ನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಮೇಟರನಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಗನರಮೇಣ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಲನದನರಯನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ 9 ಮೇಟರನಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ರನರ್ಷರೇಯ ಹ ದನದರ/ ರನಜ್ೆ ಹ ದನದರ/ ಪ್ರಮನಖ್ ರಸ ತಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ,
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯ ಬದ ಇದದರ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಆದ ೇರ್ದ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಹ ಷ್ರತ್ನತಗಳು ಮತ್ನತ
ನಿಬಂಧರ್ ಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನ, ಕನಲನದನರಯನ ಒಳಗ ೂಂಡನ ರಸ ತಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲವು ನ್ಗರ ಮತ್ನತ ಗನರಮೇಣ
ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳರತ್ಕಕದನದ.
(ಿ) ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವು, 8 ಮೇಟರನಗಳ ಮನಂಭನಗದ ಸ ಟ್ಡಬನೆಕ್ಸಡನ್ನು, ಯನವುದನ
ಹ ಚನಿಗಿರನವುದ ೂೇ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ ದನದರ ನಿಯಮಗಳು, 1966ರಲ್ಲಿ ಇರನವಂತ ಹ ೂಂದರತ್ಕಕಂತ ಇರನವ
ಹ ೂರತ್ನ;
(ಇ) ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಪ್ರತಿ ಆರನ ಮೇಟರನಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕಂಥ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ಗ
ತ ಳ
ಮೇಲ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸೂಕತ ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಹ ೂರತ್ನ;
(ಎಫ್) ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನದಂದನ ಇದದಂತ ಇರನವ ಚಿತ್ರಮಂದರಕನಕಗಿ,(i)

ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕೂಕ ಮೇಲಿಟಟ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಿತ್ನತ
ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ
ನಿಲನದಣದಂತ ;

(ii)

ಒಂದರಂದ ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹದರ್ ೈದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;

(iii)

ಐವತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ನತ
ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ
ನಿಲನದಣದಂತ ;

(iv)

ಐವತ್ನತ ಸನವರಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ
ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;

-

ಸೂಕತ ನಿಲನದಣ ಸಥಳನವಕನರ್ ಹ ೂಂದರನವ ಹ ೂರತ್ನ; ಮತ್ನತ

ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ದರ್ನಂಕದಂದ ಪ್ರಸನತವತ್

(ಜಿ)

ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ,ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕೂಕ ಮೇಲಿಟಟ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ

(i)

ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ
ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
ಒಂದರಂದ ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹದರ್ ೈದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ

(ii)

ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ
ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
ಐವತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ನತ ಕನರನಗಳಗನಗಿ

(iii)

ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ
ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
ಐವತ್ನತ ಸನವರಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ

(iv)

ಒಳಪ್ಟನಟ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
-

ಸೂಕತ ನಿಲನದಣ ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಹ ೂರತ್ನ;
(ಹ ಚ್)

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಇರನವ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಮತ್ನತ ಈ

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ದರ್ನಂಕದಂದ ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಸೂಕತ
ನಿಲನದಣದ ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರಬ ೇಕನ,(i)

ಕನರನ ನಿಲನದಣಕ ಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಸಂಖ್ ೆಯ ಶ ೇಕಡನ ಇಪ್ಿತ ೈದರಷ್ನಟ ಹ ಚನಿವರಯನಗಿ ಎರಡನ ಮತ್ನತ ಮೂರನ
ಚಕರಗಳ ವನಹನ್ಗಳಗನಗಿ, ಐವತ್ನತ ಸ ೈಕಲನಗಳ ಕನಿಷ್ಠತ ಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಸ ೈಕಲನ ನಿಲನದಣಕ ಕಂದನ ಒಳಗ ೂಂಡನ
ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ;

(ii)

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸನ್
ಡ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ವನಹನ್ ನಿಲನದಣ ಅಗತ್ೆತ ಯನ, ಮೇಲ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತಿರತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ
ಯನವುದನ ಹ ಚನಿ ಸಥಳವೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತಿರತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಥಿಯೇಟರನ್ ಭನಗದ ವನಹನ್ ನಿಲನದಣವನ್ನು, ಸಂಪ್ೂಣಾ ಕಟಟಡದ ಒಟನಟ ನಿಲನದಣ
ಅಗತ್ೆತ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡತ್ಕಕದನದ.

ಪ್ರಂತ್ನ, ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ ವೆಕ್ತತಗಳಗನಗಿ ಸೂಕತ ನಿಲನದಣ ಏಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(ಐ)

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡದ ಮತ್ನತ ಆವರಣ ಗ ೂೇಡ ಯ ಒಳಪ್ರಮತಿಗಳ ನ್ಡನವಣ ಮತ್ನತ ಅದ ೇ

ಆವರಣದಲ್ಲಿನ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ಇತ್ರ ಕಟಟಡಗಳ ನ್ಡನವಣ ಸಿಷ್ಟ ದೂರವು ಪ್ರವ ೇರ್ ದನಾರದ ಕಡ ಎಂಟನ
ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಮತ್ನತ ಇರ್ ೂುಂದನ ಕಡ ರ್ನಲೂಕವರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದಷ್ನಟ ಇರನವ ಹ ೂರತ್ನ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಇದನ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗ ಮತ್ನತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ (ನಿಯಂತ್ರಣ)
ನಿಯಮಗಳು, 2014 ಜನರಗ ಬರನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಲನದಂಥ ಸಿನಿಮನ ಆವರಣಗಳಗ
ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ;

ಮತ್ೂತ ಪ್ರಂತ್ನ, ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ದೂರವು, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ
ಅಥವನ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದನ ಹ ಚ ೂಿೇ ಅದರಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(ಜ )

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಸಂಚನರದ ತ ೂಂದರ ಗಳು ಅಥವನ ಸಮಸ ೆಗಳು ಉಂಟನ

ಮನಡನವ ಸಂಭ್ವವಲಿದರನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇರನವ ಹ ೂರತ್ನ;
(ಕ )

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು,-

(ಎ) (i) ಯನವುದ ೇ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಪ್ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ಸ ಅಥವನ ಪ್ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ಸಡಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದರನವ ಸಥಳ ಮತ್ನತ
ಆಗಿು ಸಂಭನವೆ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳು; ಅಥವನ
(ii)

ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿರನವ ಸಮನದನಯ ಆರನಧರ್ ಯ ಯನವುದ ೇ ಸಥಳ, ಸನಡನಗನಡನ, ಸಮನಧಿ ಭ್ೂಮ ಅಥವನ
ಗ ೂೇರ ಸಥಳ; ಅಥವನ

(iii)

ಯನವುದ ೇ ಮನ್ುಣ ಪ್ಡ ದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಗ
ಥ ಳಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ
ಯನವುದ ೇ ವಸತಿ ಸಂಸ ಥಯಿಂದ; ಅಥವನ

(iv)

ಯನವುದ ೇ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಅಸಿತ ರ ಅಥವನ ಖ್ನಸಗಿ ನ್ಸಿಾಂಗ್ ಹ ೂೇಂನಿಂದ;

(v)

ಯನವುದ ೇ ಮನ್ುಣ ಪ್ಡ ದ ಅರ್ನಥನಲಯದಂದ; ಅಥವನ

(vi)

ಯನವುದ ೇ ಜ್ನ್ನಿಬಿಡ ವಸತಿ ಪ್ರದ ೇರ್ ಅಥವನ ವನೆಪ್ನರ ಉದ ದೇರ್ಗಳಂದ ಭಿನ್ುವನದ ನಿವನಸದ
ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಪ್ರದ ೇರ್ದಂದ

-

ಐವತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ದೂರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕ ಹ ೂರತ್ನ; ಮತ್ನತ
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ ಧವನಿನಿರ ೂೇಧಕ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು ನಿಮಾಸನವುದಕ ಕ

ಆಗಿದದರ , ಆತ್ನ್ ವವ ೇಚರ್ನನ್ನಸನರ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಹತನಸಕ್ತತಯಲ್ಲಿ ಉದ ೇದ ಶಿತ್
ನಿವ ೇರ್ನ್ವನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ, ಆ ಸಥಳದ ಸೂಕತತ ಯನ್ನು
ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಿ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ

ವಧಿಸಲನ

ಆತ್ನ್ನ

ಅವರ್ೆವ ಂದನ

ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನದಂಥ

ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಮೇಲ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಎಲನಿ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಷ್ರತ್ನತುಗಳನ್ನು ಸಿಲಗ ೂಳಸಬಹನದನ;
ಮತ್ೂತ ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂದಭ್ಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಿ ಬ ೇರ ಬ ೇರ
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಹ ಚನಿವರ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ವಧಿಸಬಹನದನ;
(ಬಿ) ಯನವುದ ೇ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಸನಾರಕ, ರಕ್ಷಣನ ಸನಥವರಗಳು, ರನರ್ಷರೇಯ ಉದನೆನ್ವನ್ಗಳು, ವಸನತ ಸಂಗರಹನಲಯಗಳು
ಮತ್ನತ ಪ್ರಧನನ್ ಟ ಲ್ಲಫೇನ್ ಅಥವನ ಟ ಲ್ಲಗನರಫ್ ಅಥವನ ವ ೈರ ಡಿಸ್ ಅಥವನ ದೂರ ಸಂಪ್ಕಾ ಸನಥವರಗಳು ಇರನವಂಥ
ಕಟಟಡಗಳಂದ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ದೂರ ಇದದ ಹ ೂರತ್ನ;
(1)

ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಎತ್ತರದ ಸಥಳದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಸೂಕತ ಚರಂಿ ವೆವಸ ಗ
ಥ ಳನ್ನು ಹ ೂಂದದನದ

ತ ೇವರಹತ್ವನಗಿದದ ಹ ೂರತ್ನ;
(2)

(ಎ) ಹತ್ನತ ಸನವರ ಅಥವನ ಅದಕೂಕ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಮತಿಸಬ ೇಕನದ

ಸಿನಿಮನಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು,(i)

ಅದನ ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ವನಗಿದದರ , ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಸನವರ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಅಥವನ ಹತ್ನತ ಸನವರವನ್ನು ಮೇರನವ
ಅದರ ಭನಗಕನಕಗಿ ಒಂದನ ಸಿನಿಮನದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ; ಮತ್ನತ

(ii)

ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಸನವರ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಅಥವನ ಐದನ ಸನವರವನ್ನು ಮೇರನವ ಅದರ ಭನಗಕ ಕ
ಒಂದನ ಸಿನಿಮನದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ,

- ನಿಧಾರಸತ್ಕಕದನದ;
(ಬಿ)

ಐದನ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕೂಕ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪ್ಟಟಣಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಂದ

ಒಂದಕ ಕ ರ್ನಲನಕ ನ್ೂರನ ಮೇಟರನಗಳ ದೂರದ ೂಳಗ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(3)

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿರನವುದನವುದೂ, ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ

ಒಡತ್ನ್ದಲ್ಲಿದದರ , ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನಗಳ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(4)

ಮಹನನ್ಗರ

ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿನ್

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ವನಡನಾ

7ರ್ ೇ

ಪ್ರಕರಣದ

ಉದ ೇದ ರ್ಕನಕಗಿ

ಒಂದನ

ಪ್ರದ ೇರ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ನತ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿರಸಿ, ಸದರ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವನಡನಾ
ಸಥಳವನಗಿದದದರ ಹ ೇಗ ೂೇ ಹನಗ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವನಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಸದರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡಬಹನದನದ
ಸಥಳಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಪ್ರಮತಿಗ ೂಳಸಬಹನದನ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಅಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವನಡನಾಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹನಗ ನಿಧಾರಸಿದ ಸಥಳಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಮಹನನ್ಗರ
ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಒಟನಟರ ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ಅದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನದ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಮೇರತ್ಕಕದದಲಿ;
ವಿವರಣೆ.- (2) (3) ಮತ್ನತ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ,(1)

“ದೂರ”ವನ್ನು

ಎರಡನ

ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು

ಕೂಿಸನವ

ಮತ್ನತ

ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ

ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವ ಅತಿ ಸಮೇಪ್ದ ದನರ, ಗಲ್ಲಿ, ಬಿೇದ ಅಥವನ ರಸ ತ ಉದದವನ್ನು ಲ ಕಕ ಹನಕತ್ಕಕದನದ;
(2)

“ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್” ಎಂದರ , ದಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯನ ಸಂಹತ , 1973ರ (1974ರ ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ ೆ:2) 8ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ವ ಂದನ ಘೂೇರ್ಷಸಲನದ ನ್ಗರ ಅಥವನ ಪ್ಟಟಣ;
(3)

“ಸಥಳ” ಎಂದರ , ಹತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಅದಕೂಕ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪ್ಟಟಣಗಳು ಮತ್ನತ

ನ್ಗರಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯಳಗ ಬರನವ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಉದ ೇದ ಶಿಸಿದಂಥ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಕ ೇಂದರದಂದ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇ ಮೇಟರನಗಳ
ವನೆಸದ ೂಳಗಿನ್ ಪ್ರದ ೇರ್.
27. ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾವನ್ುು ನಿೇಡುವುದ್ು.- ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ 5ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ ಮತ್ನತ 6ರ್ ೇ
ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಅವನ್ನ ಮನಿದ ಆದ ೇರ್ಗಳು ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ , ಅವುಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ, 26ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಎಲನಿ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಪ್ೂರ ೈಸನತ್ತದ ಎಂದನ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಫಲಕ್ಸ್
ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ‘ಿ’

ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ. ಆ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಸಂಕ್ತೇಣಾ ಅಥವನ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣದ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಗನಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಈ ಪ್ರವನಗಿ ಮನಡಲನದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲ ,
ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಆ ಸಂಕ್ತೇಣಾ ಅಥವನ ಕಟಟಡವನ್ನು ಸದರ ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಳಗ ಸಿಂಧನವನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ
ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಲನ ಅಗಲ್ಲಲಿವ ಂದನ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಿಂಧನತ್ಾವನ್ನು ಒಂದನ ವಷ್ಾವನ್ನು ಮೇರದ
ಅವಧಿಗನಗಿ, ಆದನಗೂೆ ಮೂರನ ವಷ್ಾಗಳು ಮೇರದ ಒಟನಟ ಅವಧಿಗನಗಿ ವಸತರಸಬಹನದನ.

(2)

ಅಜಿಾದನರನ್ನ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹರ್ ುರಡನ ತಿಂಗಳ ೊಳಗ ಪ್ ರೇಕ್ಷಣ ಯ

ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಆ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಈ ಬಗ ಗ
ಅವನಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲ , ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಸದರ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಆ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಸಿಂಧನವನದ
ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ನರರಂಭಿಸಲನ ಆಗಲ್ಲಲಿವ ಂದನ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಒಂದನ ವಷ್ಾಕ ಕ ಮೇರದ ಮತ್ತಷ್ನಟ
ಅವಧಿಗ ವಸತರಸಬಹನದನ. ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಆ ಒಂದನ ವಷ್ಾದ ಸದರ ಆ ಅವಧಿಯಳಗ ಪ್ನರರಂಭಿಸದದದರ ಅಥವನ
ಒಂದನ ವಷ್ಾ ವಸತರಸಲನದ ಅವಧಿ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಸದರ ಅವಧಿ ಮನಕನತಯವನದ
ಮೇಲ ಕ ೂರ್ ಗ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
(3) ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಕೂಡಲ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇಲನಖ್ ಗಳಗ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಮೇರದ
ಅವಧಿಯಳಗ ಸನಧೆವನಗಬಹನದನದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನ್ನು ಅಥವನ ಸಿಷ್ಟತ ಯನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಸದರ ಇಲನಖ್ ಗಳ ೊಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಲನ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ದರ್ನಂಕದಂದ ನ್ಲವತ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ

ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರವನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ನ್ಲವತ ೈದನ ದನ್ಗಳ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಿದ ಸಮಯದ ೂಳಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ
ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡಲನ ನಿರನಕರಸತ್ಕಕದನದ.
28.

ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾಕಾಕಗಿ ಫೇಜ್ು.-

ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಅಜಿಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಂದನಯ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಫಿೇಜ್ನ, ಸಕನಾರವು
ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ.
29.

ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡದ್ ಲೆೈಸೆನ್್ ಪಡೆದ್ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಹೆಚುುವರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಾಯಣಕಾಕಗಿ ಅರ್ಜಯ.-

(1) ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಿನಿಮನದ ರ್ ಲಮಹಿಗ ಅಥವನ ಮೇಲ ಅಥವನ ಮೊದಲರ್ ಯ ಮಹಿ ಮೇಲ
ಹ ೂಂದಕ ೂಂಡಂತ , ಒಂದನ ಅಥವನ ಹ ಚನಿ ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದ ೂಳಗ ನಿಮಾಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿರನವ
ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತ ಪ್ರತ ೆೇಕ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ಯದ , 24ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಆದನಗೂೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಯಥ ೂೇಚಿತ್
ವೆತನೆಸಗಳ ೊಂದಗ ಅಂತ್ಹ ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಉಪ್ ನಿಯಮ (1)ರಲ್ಲಿ ಉಲ ೇಿ ಖಿಸಲನದ ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮಗಳಗ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು

ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಿದ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಂತ್ನ, ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳ ಅವರ್ೆಕತ ಗನಗಿ
ತಿಂಿ ಅಂಗಿಗಳು ಮತ್ನತ ಆ ಆವರಣಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶಿಸನವ ವನಹನ್ಗಳ ನಿಲನದಣಕ ಕ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸನಕಷ್ನಟ ವಶನಲವನಗಿರನವಲ್ಲಿ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹನದನ. ಕನರನ ನಿಲನದಣಕನಕಗಿ ನಿಮನಾಣದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರನವ ಎಲನಿ ಸಿನಿಮನಗಳ
ಒಟನಟ ಆಸನ್ಗಳ ಸನಮಥೆಾದ ಆಧನರದ ಮೇಲ 26(1)(ಎಫ್) ನಿಯಮಕಕನ್ನಸನರವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನ
ರ್ ಲಮಹಿಯ ಮೇಲ ಅಥವನ ಮೊದಲರ್ ಮಹಿಯ ಮೇಲ ಇರನವಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಹ ಚನಿವರ ಸಿನ್ಮನದಂದ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಮನಕತ
ಪ್ರವ ೇರ್ ಪ್ಡ ಯಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಮನಕತ ಸಥಳವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3) ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ಚಿಿಸದ , ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದ ೂಳಗ ಸಣಣ ಥಿಯೇಟರನಗಳನ್ನು ನಿಮನಾಣ
ಮನಡನವ ಮೂಲಕ ಇರನವ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ನು ಪ್ರವತಿಾಸಲನ ಅಥವನ ಮನಪ್ನಾಟನ ಮನಡಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿರನವ ಯನರ ೇ
ವೆಕ್ತತಯನ, ಪ್ರತ ೆೇಕ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕನಗಿಲಿದ , ಅಜಿಾಯನ್ನು 24ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಅಂತ್ಹ
ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಗ ಯಥ ೂೇಚಿತ್ ವೆತನೆಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
(4)

(3)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ೇಿ ಖಿಸಲನದ ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮಗಳಗ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು

ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಿದ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಂತ್ನ, ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನಗಳು ಮತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳ ಅವರ್ೆಕತ ಗನಗಿ
ತಿಂಿ ಅಂಗಿಗಳು ಮತ್ನತ ಆ ಆವರಣಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶಿಸನವ ವನಹನ್ಗಳ ನಿಲನದಣಕ ಕ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸನಕಷ್ನಟ ವಶನಲವನಗಿರನವಲ್ಲಿ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹನದನ. ಕನರನ ನಿಲನದಣಕನಕಗಿ ನಿಮನಾಣದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರನವ ಎಲನಿ ಸಿನಿಮನಗಳ
ಒಟನಟ ಆಸನ್ಗಳ ಸನಮಥೆಾದ ಆಧನರದ ಮೇಲ 26(1)(ಎಫ್) ನಿಯಮಕಕನ್ನಸನರವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನ
ರ್ ಲಮಹಿಯ ಮೇಲ ಅಥವನ ಮೊದಲರ್ ಮಹಿಯ ಮೇಲ ಇರನವಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನದಂದ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಮನಕತ
ಪ್ರದ ೇರ್ಕನಕಗಿ ಸನಕಷ್ನಟ ಮನಕತ ಸಥಳವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5) ಮೇಲ (1) ರಂದ (4) ರ ವರ ಗಿನ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದದಂತ , ಹ ಚನಿವರ ಸಿನಿಮನ ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ಆವರಣವನ್ನು
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವ ಮನನ್ು, ಜಿಲನಿ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಸೂಪ್ರಂಟ ಂಡ ಂಟ್/ ಸಂದಭ್ಾನ್ನಸನರ ಜಿಲನಿ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಕಮೇಷ್ನ್ರ್, ಜಿಲ ಿಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ, ನ್ಗರ ಕನಪೇಾರ ೇಷ್ನ್ ಪ್ಟಟಣ
ಯೇಜ್ರ್ನಧಿಕನರ, ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರ/ ನ್ಗರ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ಜಿಲನಿ ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜ್ರ್ ಯ
ಸಹನಯಕ ನಿದ ೇಾರ್ಕರನ, ಜಿಲನಿ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಎಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ೂಂದಗ ಸಮಲ ೂೇಚಿಸತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – V
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡ ನ್ಕ್ಷೆಯ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ
30. ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಯ.- ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಅಜಿಾದನರನ್ನ, ಅನ್ನಮೊೇದತ್
ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಮೇಲ ನಿಮಾಸಬ ೇಕನದ ಕಟಟಡದ ನ್ಕ್ ಯ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ
ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಾಯಂದಗ ,(i)

27ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಕ ೂಟಟ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಒಂದನ ಪ್ರತಿ;

(ii)

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ ನ್ಕ್ ಯ ಒಂದನ ಪ್ರತಿ;

(iii)

ಫಿಲಾಂ ಅನ್ನಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಮೇಲ ಮನದರತ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ್ ರ್ನಲನಕ ಪ್ರತಿಗಳ ಉನ್ುತಿ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ ವಭನಗಗಳ
ಮತ್ನತ ಆ ಆವರಣದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಮಾತಿಗಳ ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಯನವುದ ೇ ಮನನ್ಕ ಅಳತ ಯ
ಅನ್ನರ ೇಖ್ನ್ಗಳಂದ ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡ ಪ್ತರಂಟನಗಳ ಮೇಲ 1:100 ಕಿಮಯಲಿದ ಪ್ರಮನಣಕ ಕ ಅದರ ಮೇಲ
ಸರಯನಗಿ ಬರ ದ ಮತ್ನತ ಸಾಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸನವ ರ್ನಲನಕ ಪ್ತರಂಟನಗಳ ೊಂದಗ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ
ಪ್ೂಣಾಗ ೂಂಡ ನ್ಕ್ ,

(ಎ)

ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಉದದಗಲಗಳು ಮತ್ನತ ವಭಿನ್ು ಬಣಣಗಳಲ್ಲಿ ವಭಿನ್ು ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ

ನಿಮನಾಣ ಸನಮಗಿರಗಳು ಮತ್ನತ ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ತ ೂಲ ಗಳು, ಸನಕಟಲ್ಲಂಗ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಟರಸನ್ಗಳ ಉದದಗಲಗಳು, ಆಳವನ್ನು
ಅಂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೂಡನವ;
(ಬಿ)

ಎಲನಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳ ಅಗಲ ಮತ್ನತ ಮಟಿಟಲನಗಳನ್ನು ಹತ್ನತವ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಮಟಟಲನಗಳ ಸಂಖ್ ೆ ಮತ್ನತ

ಮೇಲ್ಡತ್ಳದ ೂಂದಗ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮಟಟಲನಗಳ ಸಂಖ್ ೆ, ಮೊಗಸನಲ ಗಳ ಸಾಷ್ಟವನದ ಅಗಲ, ದನರಗಳ, ಹಜನರಗಳು

ಮತ್ನತ ನ್ಡನದನರಗಳ ಸಿಷ್ಟವನದ ವಸನತರವನದ ನ್ಡ ದನಡನವ ಮಟಿಟಲನಗಳು ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಗನೆಲರಗಳ, ಅಂತ್ಸನತಗಳ,
ಬನಲಕನಿಗಳ ಮತ್ನತ ವ ೇದಕ ಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ನತ ನಿಮನಾಣ; ಮತ್ನತ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳ ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕ ಸಮಯವು ಒಂದನ
ಗಂಟ ಯನಗಿರತ್ಕಕದನದ, ಇವುಗಳಗ

ಅನಿಲ ಕ ೂಳವ ಗಳ ಮನಗಾ ಅಥವನ ವದನೆತ್ ಮನಗಾಗಳನ್ನು ಕೂಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

ಮಟಿಟಲನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರದರನವ ಹನಗ ಲ ೂೇಹದ ಕನಪ್ುಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸತ್ಕಕದನದ, ಕ ೈಯಿಂದ ಹಿದನಕ ೂಳುುವ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಒಂದನ
ಮೇಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಸತ್ಕಕದನದ.
(ಸಿ)

ಎಲನಿ ಬನಗಿಲನಗಳು, ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಮತ್ನತ ವನಯನಸಂಚನರಕಗಳ ನಿಮನಾಣ ಮತ್ನತ ಅವು ತ ರ ಯನವಂಥ ರೇತಿ

ಮತ್ನತ ವನಯನಸಂಚನರಗಳ ಉದ ೇದ ಶಿತ್ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ಅವುಗಳ ಗನತ್ರಗಳು;
(ಿ)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸ ;ಥ

(ಇ)

ರ್ ಲ ಅಂತ್ಸನತ ಮತ್ನತ ಮೇಲ ಅಂತ್ಸನತಗಳಗ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಗನೆಲರಗಳು ಅಥವನ

ಬನಲಕನಿಗಳಗ ಮಟಿಟಲನ ಸನಲನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಟಟಡದ ಚನಚನಭನಗ ಪ್ರದ ೇರ್;
(ಎಫ್)

ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು;

(ಜಿ)

ಶೌಚಗೃಹಗಳು ಮತ್ನತ ಮೂತಿರ ಮನಡನವ ಸಥಳಗಳು;

(ಹ ಚ್) ನ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ವಭನಗಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕಟಟಡದ ವವಧ ಭನಗಗಳ ಮಟಟಗಳು, ಮತ್ನತ
(ಐ)

ಪರಜ ಕಟರನಗಳು, ಪ್ರದ , ಧವನಿಪ್ ಟಿಟಗ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸನಥವರಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರ ವವರಗಳು ಮತ್ನತ

ಸನಥನ್ಗಳು;
(iv)

ಕನಮಗನರಗಳ ನಿದಾಷ್ಟವನದ ವವರ ಪ್ಟಿಟಕ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಸನವುದನ, ನಿಯೇಜ್ರ್ ಯನದ ಸನಕಷ್ನಟ
ಸನಮಗಿರಗಳು ಮತ್ನತ ಲ ಕಕಗಳ ೊಂದಗ

ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುುವ ನಿಮನಾಣದ ವಧನನ್, ಲ ೂೇಡ್ಡಗಳನ್ನು

ತ್ರಸನವುದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಸನವುದನ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ತ್ಳಪ್ನಯಗಳು,
ಕಂಬಗಳು, ಸತಂಭ್ಗಳು, ಊರನಗಂಬಗಳು, ಹನಸನಮರಗಳು, ತ ೂಲ ಗಳು, ಹನಸನಗಲನಿಗಳು, ದೂಲಗಳು
ಮತ್ನತ ಟರಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರನವ ತ್ೂಕಗಳಂಥ ಲ ಕಕಗಳನ್ನು ಪ್ದವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವನ ವರ್ನೆಸ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಅಥವನ ವರ್ನೆಸ ವೃತಿತಯ ಅಹಾ ವನಸನತಶಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರಯನಗಿದ ಎಂಬನದನ್ನು ಪ್ರಮನಣಿಕರಸನವುದನ..
31.

ನ್ಕ್ಷೆಗಳ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿನ್ ಪಾಕ್ತಾಯೆ, ಇತಾೆದಿ.- (1) ಅಜಿಾಯನ್ನು ಮತ್ನತ 30ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ವವರಗಳನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಕಟಟಡದ ನ್ಕ್ ಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಂಡನ ಮತ್ನತ ಕಟಟಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಕಟಟಡವು ಸಿನಿಮನಕನಕಗಿ ಸೂಕತವನಗಿದ ಯೇ ಎಂಬನದನ್ನು
ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಂಡನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ನ್ಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ ಯ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ನ ಅಧಿಕನರ/ ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ/
ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರ/ ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ನ್ಗರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಸಹನಯಕ ನಿದ ೇಾರ್ಕರಗ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ವವರಗಳನ್ನು
ಏಕಕನಲದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ್ ವರದಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

(1)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವರದಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ದನಖ್ಲ ಗಳನ್ನು ಜಿಲನಿ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ, ವರ್ನೆಸದ ಲ ಕಕಗಳನ್ನು
ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ತ್ರನವನಯ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನ ಮತ್ನತ ವರ್ನೆಸಗಳಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿ ಕಟಟಡವನ್ನು ನಿಮಾಸಿದರ
ಸನಕಷ್ನಟ ದೃಢವನಗಿರನತ್ತದ ಯಂದನ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ ಅವನ್ನ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನ ಮತ್ನತ ವರ್ನೆಸಗಳು

ಅಂಗಿೇಕನರನಹಾವನಗಿವ ಯಂಬ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಲಗತಿತಸಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ

ಅವನ್ ವರದಯನ್ನು

ಕಳುಹಸಿಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,

ಬಂದರನ

ಮತ್ನತ

ಒಳರ್ನಡನ

ಸನರಗ

ಇಲನಖ್ ಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅಭಿಯಂತ್ರವರಂದ ವರ್ನೆಸ ಮತ್ನತ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನ ಒಪ್ತಿಗ ಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ನಿೇಲ್ಲ ನ್ಕ್ (ಬೂಿ ಪ್ತರಂಟ್) ಅಥವನ ಕಂಪ್ೂೆಟರ್
ನ್ಕ್ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸಲಕರಣ ಗಳು ಇರನವಕ ಯನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನ್ಕ್ , ಉನ್ುತಿ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ
ಎಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಡನರಯಿಂಗ್ಡಗಳನ್ನು ರ್ನಲನಕ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ವ ೈರಂಗ್, ದೇಪ್ದ ಪ್ನಯಿಂಟನಗಳು, ಸಿಾಚ್ಡಗಳು, ಪ್ಿಗನಗಗಳು ಮತ್ನತ
ವತ್ರಣನ ಬ ೂೇಡ್ಡಾಗಳನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರದ ಮತ್ನತ ವವಧ ಬಣಣಗಳಲ್ಲಿ ವವಧ ಸಕೂರೂಟನಗಳನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ
ಇತ್ರ ವದನೆತ್ ಯಂತ ೂರೇಪ್ಕರಣದ ಸಂಪ್ೂಣಾ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಅಥಿಾಂಗ್ ವವರಗಳನ್ನು ವದನೆತ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ನಿದ ೇಾಶಿಸತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಆ ತ್ರನವನಯ, ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಒಪ್ತಿಸಿದ ವದನೆತ್ ಸಿಸಟಂ ಅನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ವದನೆತ್ ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರ

ಮತ್ನತ ನ್ಕ್ ಯ ವವರಗಳ ೊಂದಗ ವದನೆತ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸನಥವರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ನೆಸಗಳನ್ನು
ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ತ್ರನವನಯ, ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸನರವನಗಿವ ಯಂದನ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅವನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಕ ೂಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಹದರ್ ೈದನ
ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ತ್ನ್ು ವರದಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
32. ನ್ಕ್ಷೆಯ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಯ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ.- 31ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವರದಗಳನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎಲಿ ಅಗತ್ೆಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಲನಗಿದ ಎಂದನ ಮನ್ದಟನಟದರ ,
ಕಟಟಡದ ನ್ಕ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಯನ್ನು
ಪ್ೂರ ೈಸಲನಗಿಲಿ ಎಂದನ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅವನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿರನಕರಸತ್ಕಕದನದ. ಈ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗಿನ್ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಆದ ೇರ್ವು ಲ್ಲಖ್ತ್ದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನ್ಕನಕಗಿ ಕನರಣಗಳು ಒಳಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ.
33.

ಲೆೈಸೆನ್್ ನಿೇಡುವ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೆೇಶ್ವನ್ುು ತಿಳಿಸತ್ಕಕದ್ುು.- 31ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (3)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಲ ಿೇಖಿಸಲನದ ವರದಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಮಂಜ್ೂರನತಿ ಅಥವನ
ನಿರನಕರಣ ಗನಗಿ ತ್ನ್ು ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ಹದರ್ ೈದನ ದವಸಗಳ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – VI
ಖ್ಾಯಂ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ನಿಮಾಯಣದ್ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ ಮತ್ುು ಲೆೈಸೆನ್್ನ್ುು
ನಿೇಡುವುದ್ು
34. ನಿರ್ಮಯಸಿದ್ ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದ್ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ.- (1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,(i) ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ , (3)ರ್ ೇ
ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಸನರಕ್ಷತ ಯ ಬಗ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಅವನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಮಥಾಗ ೂಳಸಲನ
ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಮತ್ನತ ಸಹನಯಕ ಕಟಟಡಗಳ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವುದಕ ಕ ಹದರ್ ೈದನ
ದನ್ಗಳಗ ಮನಂಚ ; ಮತ್ನತ
(ii) ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ , (4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಅವನ್ನ ಅದನ್ನು
ಸಮಥಾಗ ೂಳಸಲನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ವ ೈರಂಗ್ಡನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವುದಕ ಕ ಹದರ್ ೈದನ ದವಸಗಳ ಮನಂಚ ,

- ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು (8)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ರ್ನಲಕಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಡಲನ ಖ್ಜನರ್
ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.
ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ನ್ಕ್ ಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಂಡ ಮೇಲ ,

(2)

ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ,(i) 43ರಂದ 56ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ , ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ
ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರನಿಂದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(ii) 3, 57 ರಂದ 73, 77(5) ಮತ್ನತ 82ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ “ಇ-1”ರ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(iii) IXರ್ ೇ ಅಧನೆಯದ ಮೇರ ಗ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ
ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯಿಂದ “ಇ-2” ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(iv) ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳ ಸಾಚಛತ ಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಒಳಗ ೂಳುುವ ವಷ್ಯಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯಿಂದ “ಇ-3” ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
- ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ.
(v) ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಭನಗವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಸಂಪ್ೂಣಾ
ಕಟಟಡಕನಕಗಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಪ್ರತ ೆೇಕ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ.
(3) ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರನಿಗ ಸಿನಿಮನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣ ಸನಮಥೆಾದ ಬಗ ಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ, (2)(ಎ)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ
ಪ್ರಣನಮಕನರಯನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ,
ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು

ಪ್ೂರ ೈಸದದದ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,

ಐದನ

ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು

ನಿೇಡನವ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ತಿರಸಕರಸತ್ಕಕದನದ, ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ
ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನ್ನ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ,
ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(4) (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳ ಸೂಕತತ ಯ ಬಗ ಗ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ‘ಇ-I’
ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಕ ೂಟಟ ದರ್ನಂಕದಂದ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಅದನ
ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ
ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು
ಅಹವನಲನ್ನು ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ
ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.

(5) ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ , IXರ್ ೇ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಅಥವನ
ಇತ್ರ ಸನಧನ್-ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಕ ಕ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ ಎಂದನ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ,
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ‘ಇ-2’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಅದನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡಗ ಯನವ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು
ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ
ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಕನಯಾಕ್ಷಮತ / ಸೂಕತತ / ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಸಿಥತಿಯ ಬಗ ಗ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ
ಅಧಿಕನರಯನ ವಷ್ಾವನರನ ತ್ಪ್ನಸಣ ಗ ೂಳಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
(6) ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಗ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಸೌಲಭ್ೆ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆರ ೂೇಗೆ, ರ್ ೈಮಾಲೆ
ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳ ಸಾಚಛತ ಗನಗಿ ಮನಿದ ವೆವಸ ಥಗಳ ಬಗ ಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ, ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ
ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ‘ಇ-3’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ
ಅಧಿಕನರಯ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿಲಿವ ಂದನ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು
ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ
ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(7) (3), (4), (5) ಮತ್ನತ (6) ಉಪ್ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ,
ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ, ಜಿಲನಿ
ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರ, ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವನ್ನು ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳನ್ನು
ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅವರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ವರದಗಳು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆ ವರದಯ ಭನಗವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(8)

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡಗಳು ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡಗಳ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸನವ ಮತ್ನತ ನಿೇಡನವ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ್ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಹನಗ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಲ ಕಕ
ಶಿೇರ್ಷಾಕ ಗ ಜ್ಮ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕನರಗಳು ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಕನಾರವು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ

ಸಂದನಯದ ಮೇಲ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
35. ಲೆೈಸೆನಿ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಯ.- 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ದ ತ್ರನವನಯ, ಅಜಿಾದನರನ್ನ
ಲ ೈಸನ್್ನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ, ಅಜಿಾಯಂದಗ ,(i) 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (3)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ
ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರನ್ನ ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ ;
(ii) 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ;

(iii) 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (5)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ;
(iv) 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (6)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯನ
ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ;
(v) ಅಂತ್ಹ ವೆವಸ ಗ
ಥ ಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಯಂದನ ಸಿಥರೇಕರಸನವ ಸರಬರನಜ್ನದನರರನ ನಿೇಿದ ವವರ ಪ್ತ್ರದ
ಜ ೂತ ಗ ಆ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ವಭನಗದ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮೊೇದರ್ ಯಂದಗ
ಕ ೇಂದರ ಸಕನಾರವು ಅನ್ನಮೊೇದಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ಯನವುದಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವೆವಸ ಗ
ಥ ಳನ್ನು
ಅವನ್ನ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದನದರ್ ಂದನ ಅಜಿಾದನರನ್ ಘೂೇಷ್ಣ ಯನ; ಮತ್ನತ
(vi) ಸಕನಾರವು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥ ಲ ೈಸ ನ್್ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿರನವುದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ನ
-

ಇವುಗಳನ್ನು ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.

36. ಲೆೈಸನಿ್ನ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ.- (1) ಲ ೈಸ ನಿ್ಗನಗಿನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ನ್ಕ್ ಗಳ ಪ್ರಕನರ ಎಲನಿ ಕನಮಗನರಗಳನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಮತ್ನತ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಎಲನಿ ವೆವಸ ಥಗಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಎಂದನ ಅವನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅದನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ
ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ‘ಎಫ್’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವುದನ್ನು ನಿರನಕರಸತ್ಕಕದನದ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಲ ೈಸ ನಿ್ಗನಗಿನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಿಂಧನತ್ಾದ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯವನಗನವುದಕ ಕ
ಮನಂಚ ಮನಿಕ ೂಳುಲನಗಿಲಿದದದರ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವುದನ್ನು ನಿರನಕರಸಬಹನದನ. ಈ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅವನ್ನ ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸನವಂಥ ಸಥಳೇಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ್ನು ಮನಡಬಹನದನ, 32ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗ ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ಸಂದನಯ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯಿಂದ
ದಾಪ್ರತಿ ಅಥವನ ಒಂದನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
37. ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಅವಧಿ.- 36ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಕ ೂಟಟ ಲ ೈಸ ನ್್, ಆ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಕ ೂಟಟ ದರ್ನಂಕದಂದ ಐದನ
ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗನಗಿ ಆದರ , ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಪ್ರವೇಕ್ಷಕರ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ವನರ್ಷಾಕ
ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಮೂರನ ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದಂತ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಲ್ಲಖ್ತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ
ಅವಧಿಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡಬಹನದನ.
38. ಸಾಳಕೆಕ ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು.- 39 ಮತ್ನತ 40ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿ
ಪ್ಡ ದ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯಿಂದ ಪ್ಡ ದ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮೊೇದರ್ ಹ ೂರತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡಲನಗಿರನವಂಥ ಆ ಸಿನಿಮನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯನವುದ ೇ ತ್ರನವನಯದ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಯನ್ನು ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಯನ್ನು
ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
39. ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿನ್ ಪಾಕ್ತಾಯೆ.-(1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳ ಅಥವನ ಅದರ ಯನವುದ ೇ ಭನಗಕ ಕ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಯನ್ನು ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಯನ್ನು ಮನಡನವ ಅವನ್
ಉದ ದೇರ್ದ ಬಗ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ, ಉದ ದೇಶಿತ್
ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಗಳನ್ನು ಸನಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಜ ೂತ ಗ ಮೂಲ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳ

ಜ ೂತ ಗ 30ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಲನಕ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಯಲನದ, ನಿವಾಹಸಬ ೇಕನದ
ಕನಮಗನರಯ ಸಂಪ್ೂಣಾ ನ್ಕ್ ಗಳು, ಉನ್ುತಿಗಳು ಮತ್ನತ ವಭನಗಗಳು ಮತ್ನತ ಬನಿಕ್ಸ ನ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನಗಳ ೊಂದಗ
ಇರತ್ಕಕದನದ. ಈ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ಯನವುದನ ಅವರ್ೆವರತ್ಕಕದದಲಿ.

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಗಳಗ ಮಂಜ್ೂರನತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ 31ರ್ ೇ
ನಿಯಮದ (1)ರ್ ೇ ಮತ್ನತ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತರಯಯನ್ನು ಅನ್ನಸರಸತ್ಕಕದನದ.

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ 31ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಭಿಪ್ನರಯವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ
ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳ ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಗಳ ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಮತ್ನತ ಬದಲನವಣ ಗಳು ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ವಸತರಸದ ೇ ಪ್ರಸನತತ್ ಲ ೈಸ ನ್ನ್
ಪ್ಡ ದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಂದ ಎರಡನ ಅಥವನ ಮೂರನ ಪ್ರದ ಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಅಥವನ ಒಂದ ೇ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಿ ವೇಕ್ಷಿಸಲನ
ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಪ್ಡ ದ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ವಸಿತರಸನವುದನ ಒಳಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ
ಥಿಯೇಟರಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗ ಅಂತ್ಹ
ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಮತ್ನತ ಬದಲನವಣ ಗಳು ಅನ್ಾಯಿಸತ್ಕಕದನದ.
40.

ವಿದ್ುೆಚಛಕ್ತು ಸಾಾಪನೆಗಳಿಗೆ ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿನ್

ಪಾಕ್ತಾಯೆ.- (1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗ

ಅಥವನ ಸಲಕರಣ ಗಳಗ

ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳನ್ನು ಅಥವನ

ಬದಲನವಣ ಗಳನ್ನು ಮನಡನವ ಅವನ್ ಉದ ದೇರ್ದ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳುವಳಕ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಂತ್ಹ ತಿಳುವಳಕ ಯನ್ನು ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.

ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಆ ಉದ ೇದ ಶಿತ್ ಬದಲನವಣ ಗಳ ಅಥವನ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ತ್ರನವನಯ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗ
ಅನ್ನಸನರವನಗಿದ ಯಂದನ ವರದ ಮನಿದಲ್ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ 31ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (3)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ವಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತರಯಯನ್ನು ಸನಧೆವನಗಬಹನದನದಷ್ನಟ ಅನ್ನಸರಸಿ ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಅಭಿಪ್ನರಯದಲ್ಲಿ, ಹ ಚಿಿನ್ ತ್ಪ್ನಸಣ ಯನ ಅವರ್ೆವದದರ ಅವನ್ನ ಅದಕನಕಗಿ

ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಮನಂಗಡವನಗಿ ಸಂದನಯ
ಮನಡಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನ.
(3)

ಎರಡನ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗಳ ನ್ಡನವಣ ಮಧೆಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 4ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (2)ರ್ ೇ

ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಹ ೂರಿಸಿದ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಯ ಯನವುದ ೇ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಅವನ್ನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ
ಸಮಯದ ೂಳಗ ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸನವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ವೆಕ್ತತಯ ನಿಲಾಕ್ಷೂ ಅಥವನ ವಫಲತ ಯ ಕನರಣದಂದನಗಿ ಯನವುದ ೇ
ಮತ್ತಷ್ನಟ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ ಅವರ್ೆವ ಂದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಟರ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ತ್ಪ್ನಸಣ ಮನಡನವ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ ದ ೂೇಷ್ಪ್ೂಣಾವ ಂದನ ಕಂಡನಬಂದರ , ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ
ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ವಧಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಸಂದನಯ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
41.
ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ

ಆಟಗಳ ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ಕಾಕಗಿ ನಿಬಯಂಧಿತ್ ಸಮಯ.- ಯನರ ೇ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಬ ಳಗ ಗ 8.00 ಗಂಟ ಗ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರದರ್ಾನ್

ಪ್ನರರಂಭಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ

ರನತಿರ 10.00 ಗಂಟ ಯ ನ್ಂತ್ರ

ಅಧ್ಾೆಯ –VII
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಉಪಬಂಧ
42.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧನೆಯದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,-

(1)

“ಹಜಾರುಗಳು”

ಎಂದರ , ಆಸನ್ಗಳ ಸಮೂಹದ ೂಳಕ ಕ ಅಥವನ ಅದರಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ನ್ಡ ದನ

ಹ ೂೇಗನವುದಕನಕಗಿ ಆಸನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಒಳಗ ಮತ್ನತ ಸನತ್ತಲೂ ಬಿಟಿಟರನವ ನ್ಡನದನರ;
(2)

“ವೆೇದಿಕೆ ಹಿಂಬದಿ ಗೊೇಡೆ” ಎಂದರ , ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ಅಭಿಮನಖ್ವನಗಿರನವ ವ ೇದಕ ಯ ಹಂದ ಇರನವ ಗ ೂೇಡ ;

(3)

“ಬಾಲಕನಿ ಅಂತ್ಸುು” ಎಂದರ , ಹಂಬದಯ ಗ ೂೇಡ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗ ಮನಂಚನಚಿರಬಹನದನದ ಅಥವನ

ಮನಂಚನಚದ ಇರಬಹನದನದ ಹ ಚಿಿನ್ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನ ಕನಳತ್ನಕ ೂಳುುವುದಕನಕಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದರದ ಭನಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಾಸಿದ ಹ ಚನಿವರ
ಅಂತ್ಸನತ;
(4)

“ಬಾಲಕನಿ ತ್ಳ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗ ಬನಲಕನಿಯ ಕ ಳಮೇಲ ೈ ಪ್ರದ ೇರ್;

(5)

“ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ಆವರಣಗಳು” ಎಂದರ , ಸಿನಿಮನವನ್ನು ನ್ಡ ಸನವುದಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಇಿೇ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ

ಪ್ರದ ೇರ್ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ೂಳಗ ಇತ್ರ ಲಗತ್ನತಗಳನ್ನು ಅದನ ಒಳಗ ೂಳುುತ್ತದ ;
(6)

“ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್” ಎಂದರ , ಸಿನಿಮನವನ್ನು ನ್ಡ ಸನವುದಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಪ್ರದ ೇರ್ಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅದರ ಭನಗಗಳು;
(7)

“ಮಗಸಾಲೆ”, “ದನರ”, “ವರನಂಡ” ಎಂದರ , ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳಗ , ಆದರ ಸಭನಂಗಣದ ಹ ೂರಗ

ವೆಕ್ತತಗಳ ಓಡನಟದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಜನಗ;
(8)

“ಕಾಷ್ ಹಾಲ್” ಎಂದರ , ಟಿಕ ಟ್ಡಗಳನ್ನು ಕ ೂಳುುವ ಮತ್ನತ ನಿರೇಕ್ಷಣ ಯಂಥ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ ಮನಖ್ೆ

ಸಭನಂಗಣದ ಹ ೂರಗಡ ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರವ ೇರ್ದ ಸಭನಂಗಣ (ಇದನ್ನು ಆರನಮ ಕ ೂೇಣ ಯ ಜ ೂತ ಗ ಒದಗಿಸಬಹನದನ);
(9)

“ಆರಾಮ ಕೊೇಣೆ” ಎಂದರ , ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದ ೂಳಕ ಕ ವನಸತವವನಗಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ

ಕನಯಬಹನದನದಂಥ ಪ್ರವ ೇರ್ದ ಮನಂದರನವ ಸಭನಂಗಣ;
(10)

“ಮಗಸಾಲೆ” ಎಂದರ , ಒಂದನ ಅಥವನ ಹ ಚನಿ ಕ ೂಠಿಗಳಗ ಮನಕತವನಗಿ ಹ ೂೇಗನವಂಥ ದನರ ಅಥವನ ಚಿಕಕ

ಹ ೂರಕ ೂಠಿ;
(11)

“ಆರಾಮಶಾಲೆ” ಎಂದರ , ಕನಳತ್ನಕ ೂಳುುವ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ವಶನರಂತಿಯ ಸಥಳ;

(12)

“ರಂಗಸಾಳದ್ ಮುಂಭಾಗ” ಎಂದರ , ವ ೇದಕ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನ ವೇಕ್ಷಿಸನವುದರ ಮೂಲಕ,

ವ ೇದಕ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದ ಮಧ ೆ ಒಟನಟ ಮನಕತವನಗಿರನವ ಸಥಳ;
(13)

“ವೆೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದ್ ಚಾಚು” ಎಂದರ , ಪ್ರದ ಯನ್ನು ಕ ಳಗಿಳಸಿದನಗಲೂ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ಕನಣನವ ವ ೇದಕ

ಮನಂಭನಗದ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮತ್ನತ ಅದನ ಪ್ರದ ಯನ್ನು ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಹಿದನಕ ೂಂಿರನವ ಚೌಕಟಿಟನ್ ಕಮನನ್ನ್ನು ಒಳಗ ೂಳುುತ್ತದ ;
(14)

“ಆಸನ್ಗಳ ಶೆಾೇಣಕರಣ” ಎಂದರ , ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ರಂಗಸಥಳದ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಅಪ್ರತಿಬಂಧಿತ್ ವೇಕ್ಷಣ ಯನ್ನು

ಸನಧೆಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ವ ೇದಕ ಯಿಂದ ಸಾಲಿ ದೂರ ಅನ್ನಕರಮ ಸನಲನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ ಮಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರಮೇಣ ಏರಕ ;
(15)

“ಇಳಿಜಾರು ದಾರಿ” ಎಂದರ , ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ರಗನಗಿ ಒದಗಿಸಲನದ ಇಳಜನರನ ದನರ;

(16)

“ಹಿಂಭಾಗದ್ ಗೊೇಡೆ” ಎಂದರ , ಸಭನಂಗಣದ ಕ ೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ವ ೇದಕ ಗ ಅಭಿಮನಖ್ವನಗಿರನವ ಗ ೂೇಡ ;

(17)

“ವೆೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ್ ಅಗಾಭಾಗ” ಎಂದರ , ವ ೇದಕ ಯ ಮನಂಭನಗದ ಸಿಲಿದೂರ ಮಂದರದ ೂಳಕ ಕ

ವಸತರಸನವ ವ ೇದಕ ಯ ಭನಗ;

(18)

“ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸೆಾ” ಎಂದರ , ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅನ್ನಕರಮ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾ ಆಸನ್ ಇಳಜನರನ ಮಟಟದ

ಮೂಲಕ (ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸನಲ್ಲಗ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ) ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಸನಥರ್ನಂತ್ರ ಮನಡನವ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ

ಏಪ್ನಾಟನಗಳು.
43.

ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ನಿವೆೇಶ್ನ್ದ್ ಬಗೆೆ ಪೂರೆೈಸಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಷರತ್ುುಗಳು.- (1) ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಮಟಟ

ಅಥವನ ಅದನ ಇರನವ ಸಥಳದ ಕನರಣದಂದ ಅದರ ೂಳಕ ಕ ಹರದನ ಬರನವ ಮಳ ಯ ನಿೇರನ ಸ ೇರನವಂಥ ಯನವುದ ೇ ನಿವ ೇರ್ನ್ವನ್ನು,
ಮಳ ನಿೇರನ್ ಮನಗಾ, ಲಭ್ೆವರನವುದನ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ ಅದರ ೂಳಕ ಕ ಹರಸನವ ಮೂಲಕವನಗಿಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಮರಳು
ಮತ್ನತ ಕ ೂಳ ಯದ ಇರನವ ಸನಮಗಿರಗಳ ಪ್ದರಗಳನ್ನು ಹನಕನವ ಮೂಲಕ ಆ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಮಟಟವನ್ನು ಸನಕಷ್ನಟ ಎತ್ತರಕ ಕ ಏರಸನವ
ಮೂಲಕವನಗಿಯನಗಲ್ಲ ಪ್ರಣನಮಕನರಯನಗಿ ಪ್ರವನಹವನ್ನು ತ್ಡ ಗಟಟಲನ ಏಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಮನಿದ ಹ ೂರತ್ನ ಕಟಟಡದ
ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(2)

ಕಟಟಡಕ ಕ ಅನಿವನಯಾವನಗಿರನವ ಅಂತ್ಸನತ ಮತ್ನತ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ತ ೇವನಂರ್ದಂದ ಕೂಿದ ನಿೇರರ್ ೂಂದಗ ಮಣನಣ

ಮತ್ನತ ಒಳ ಮಣಣನ್ನು ನಿವ ೇರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಾವನಗಿ ರ್ ರ್ ಸತ್ಕಕದದಲಿ, ಅತಿ ಕ ಳಗಿನ್ ಅಂತ್ಸಿತನ್ ಮಟಟಕ್ತಕಂತ್ ಎತ್ತರವನಗಿಲಿದಂತ
ಕಟಟಡದ ತ್ಳ ಮಹಿಯಲ್ಲಿ ಆದರಾತನ ನಿರ ೂೇಧಕ ವೆವಸ ಥ ಒದಗಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ ಮತ್ನತ ಆ ಕಟಟಡದ ರ್ ಲ ಅಂತ್ಸಿತನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಣನಮಕನರಯನಗಿ ತ ೇವವು ಹ ಚನಿಗನವುದನ್ನು ಪ್ರಣನಮಕನರಯನಗಿ ತ್ಡ ಗಟನಟವಂತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ
ಅನ್ನಮೊೇದಸಿದ ಸನಮಗಿರಯಿಂದ ರ್ ಲಗಟನಟ ಮನಿದ ಹ ೂರತ್ನ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(3)

ಕಟಟಡವನ್ನು ನಿಮಾಸನವ, ಪ್ುನ್ರಡುಮಾಸನವ ಅಥವನ ಮನಪ್ಾಿಸನವ ಅಥವನ ಅದಕ ಕ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಮನಡನವ

ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಯನ, ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಯನವುದ ೇ ಕ ರ , ಜ್ಲನರ್ಯ, ಜ್ಲಮನಗಾ, ನ್ದ, ಸಿಹನಿೇರನ್ ಕನಲನವ ಅಥವನ ಬನವಯಿಂದ
ಹದರ್ ೈದನ ಮೇಟರನಗಳ ೊಳಗಿರನವನಗ ಅಂತ್ಹ ಕ ರ , ಜ್ಲನರ್ಯ, ಜ್ಲಮನಗಾ, ನ್ದ, ಸಿಹ ನಿೇರನ, ಕನಲನವ , ಅಥವನ ಬನವಯಿಂದ
ಹರದನ ಕಟಟಡದ ಚರಂಿಯನ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಅಪ್ನಯವನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅವರ್ೆವನಗಬಹನದನದಂಥ ಅಥವನ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನದಂಥ ಕರಮಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
44.

ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಆವರಣವನ್ುು ಆವೃತ್ಗೊಳಿಸತ್ಕಕದ್ುು.- ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್

ಆವರಣವನ್ನು, ಅನ್ನಕರಮವನಗಿ 350 ಎರ್ಮಡಎರ್ಮ, 400 ಎರ್ಮಡಎರ್ಮ, 300 ಎರ್ಮಡಎರ್ಮ ಮತ್ನತ 150 ಎರ್ಮಡಎರ್ಮಡಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿಲಿದಂಥ ಮತ್ನತ ಸನಕಷ್ನಟ ಎತ್ತರದ ಇಟಿಟಗ , ಕಲನಿ, ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ ಮತ್ನತ ಆರಡ್ಸಿ ಪ್ದರದ ಸರಯನದ ಹ ೂರ ಅಥವನ
ಅಡಡಲನಗಿ ನಿಮಾಸಿದ ಗ ೂೇಡ ಗಳಂದ ಆವೃತ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
45.

ಕಟಟಡ ಸಾಮಗಿಾಗಳು.- ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣದ ೂಳಗಿನ್ ಎಲನಿ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ನತ

ನಿಮಾತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ರ್ ಲ ಛನವಣಿ, ಛತ್ನತ, ಬನಲಕನಿಗಳು, ಗನೆಲರಗಳು, ಅಂತ್ಸನತಗಳು, ವಭ್ಜ್ಕಗಳು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ
ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕ ೂಠಿ, ಮೊಗಸನಲ , ನ್ಡ ವ ದನರಗಳು, ಹನದನಹ ೂೇಗನವ ಮನಗಾಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು
ಮತ್ನತ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಅನ್ನ್ೆ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ನತ
ನಿಮಾತಿಗಳನ್ನು, ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಉಕನಕ ಮತ್ನತ ಎರಕ ಕಬಿಬಣದ ಟರಸನ್ಗಳು
ಮತ್ನತ ಸತಂಭ್ಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಊರನಗಂಬಗಳನ್ನು, ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ, ಎಂದರ ‘ಬಿ’
ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥವುಗಳನದ ಐ.ಎಸ್ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನಗಳು:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಛತ್ನತ ಮತ್ನತ ಗ ೂೇಡ ಗಳಗನಗಿ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ, ಎಂದರ :(1)

ರಂಧರ ಕ ೂರ ಯದ ಮತ್ನತ ರಂಧರ ಕ ೂರ ದ ಸಂಕನಚಿಸಿದ ಬ ತ್ತ ಅಥವನ ಮರದ ರ್ನರನ್ ಹಲಗ ;

(2) ಮರದ ಕಣದ ಹಲಗ ;

(3)

ಸಂಕನಚಿಸಿದ ಮರದ ತ್ನಂಡನ;

(4)

ಖ್ನಿಜ್ ಅಥವನ ಗನಜ್ನ ತ್ನಪ್ಿಟ ಕ್ತಾಲ ಟ್್ ಮತ್ನತ ನ್ಟನಟಗಳು;

(5)

ಖ್ನಿಜ್ ಅಥವನ ಸಂಕನಚಿಸಿದ ಗನಜ್ನ ತ್ನಪ್ಿಟ ಹ ಂಚನಗಳು;

(6)

ಖ್ನಿಜ್ ಅಥವನ ಗನಜ್ನ ತ್ನಪ್ಿಟ ಕ್ತಾಲ್ಟ ಅಥವನ ಹಲಗ ಯಿಂದ ಕೂಿದ ರಂಧರ ಕ ೂರ ದ ಹಲಗ ಯ
(ಹನಡ್ಡಾಬ ೂೇಡ್ಾ, ಆಸ ಬಸನಟಸ್ ಹಲಗ ಅಥವನ ಮಟಲ್ ರ್ಷೇಟ್) ಸಂಯನಕತ ಘಟಕಗಳು;

(7)

ಗನಳ ಆಧನರತ್ ಗಟಿಟ ಹಲಗ ತ ೇಗದ ಪ್ದರದಂದ ಮನಿದ ವಶ ೇಷ್ ಹೇರನಕಗಳು, ಅಂತ್ಸನತಗಳು,
ಗನೆಲರ ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಗ ಎತ್ತರದ ಭನಗದ ರ್ ಲ ಮತ್ನತ ಛನವಣಿ ಛತ್ನತವನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅತ್ೆಂತ್
ಕಿಮ ಭನಗ ಇವುಗಳು, 3.35 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದದಲ;ಿ
ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಯ ನ್ಡನವನ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲನ್
ಮತ ೂತಂದನ ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ

ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಯ ತ್ಳ ಛತ್ನತವನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 2.75

ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ;
(8)

ರಂಧರ ಕ ೂರ ದ ರ್ನರನ್ ಹಲಗ ಆಧನರತ್ ರಂಧರ ಕ ೂರ ದ ಗಟಿಟ ಹಲಗ ಯ ಸಂಯನಕತ ಘಟಕಗಳು;
ಮತ್ನತ

(9)

ಪ್ನಿಸಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ನೆರಸ್, ಇತನೆದಗಳು ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿದ
ಇತ್ರ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಸನಮಗಿರಗಳು.

46.

ಸಭಾಂಗಣ.- (1) ಸಭನಂಗಣವು, ರ್ ಲ ಮಹಿಯಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ ಮೊದಲ ಮಹಿಯಲ್ಲಿದದರ , ಬ ಂಕ್ತ

ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನಖ್ೆ ಆರನಮಕ ೂೇಣ ಮತ್ನತ ಪ್ಕಕದ ವರನಂಡಗಳಂದ ಮನಕತವನಗಿ ಹ ೂೇಗನವುದಕನಕಗಿ
ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವುದಕನಕಗಿ, ಸಭನಂಗಣದ ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಐವತ್ನತ ಚದರ
ಮೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಒಂದನ ಮೇಟರನ ರ ೇಖ್ನತ್ಾಕ ಅಗಲದ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳನ್ನು ಸನಕಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲಿ
ಅಂತ್ಸನತಗಳು, ಗನೆಲರಗಳು ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಗಳನ್ನು ಸಭನಂಗಣದ ಮನಂಭನಗದ ಮೇಲ ಮತ್ನತ ಅದರ ಪ್ನರ್ಾಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಯನಗಿ
ವತ್ರಸಿರಬ ೇಕನ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು ಸನಕಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಇರನವಲ್ಲಿ ಸಭನಂಗಣವು ಯನವುದ ೇ
ಮಹಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ತ್ನತ್ನಾ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇರ್ಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವುದಕನಕಗಿ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್
ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಫ್ಟಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ರ್ ಲ ಮಹಿಯನ, ಪ್ರದ ಚ ರ್ನುಗಿ ಕನಣನವಂತ ಮನಡನವ ಸಲನವನಗಿ ಇಳಜನರನ ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ, ಆದರ , ಅದನ

1:4ರ ಪ್ರಮನಣಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಕಿದನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಮಹಿಯ ಯನವುದ ೇ ಭನಗವು, ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ವರನಂಡಕ್ತಕಂತ್
0.9 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಗ ಕ ಳಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ 1:3 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಎತ್ತರವನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(3)

ಪ್ರದ ಯನ ಚ ರ್ನುಗಿ ಕನಣನವಂತ ಮನಡನವ ಸಲನವನಗಿ ಸಭನಂಗಣದ ರ್ ಲವು ಇಳುಜನರನ ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿನ್ ಇಳಕಲನ ರ್ ಲದ ಉನ್ುತಿ ಕ ೂೇನ್ವು 1:7ಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ 1:4ಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ
ಮತ್ನತ ರ್ ಲದ ಯನವುದ ೇ ಭನಗವು ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ದನರ ಅಥವನ ವರನಂಡಕ್ತಕಂತ್ ಒಂದನ ಮೇಟರಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಗ ಕ ಳಗ
ಅಥವನ ಒಂದೂವರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಗ ಎತ್ತರವನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(4)

ಸಭನಂಗಣಕನಕಗಿ ಕೃತ್ಕ ಛನವಣಿ ಒಳತನರಸಿ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅದನ 45ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಸನಮಗಿರಗಳ ೊಂದಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.

47.

ಅಂತ್ಸುುಗಳು, ಗಾೆಲರಿಗಳು ಮತ್ುು ಬಾಲಕನಿಗಳು.- ಮೊದಲರ್ ಯ ಮಹಿ, ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ ಅಥವನ

ಬನಲಕನಿಯನ ಸಭನಂಗಣದ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದ ಮೇಲ ವನೆಪ್ತಸಿರನವಲ್ಲಿ, ಸಭನಂಗಣದ ರ್ ಲ ಮಹಿ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಮಹಿ
ಗನೆಲರ ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಯ ತ್ಳದ ಒಳತನರಸಿ ನ್ಡನವಣ ಎತ್ತರವು, ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
48.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿ.- (1) ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗನರಹಕ ಯಂತ್ರದ ಸಲಕರಣ ಯನ್ನು, 2-4 ಗಂಟ ರ ೇಟಿಂಗ್ ಮನಡನವ

ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯಿಂದ ದೃಢವನಗಿ ನಿಮಾಸಲನದ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.

ಅದರ ರ್ ಲ ಮಹಿಯನ, 67ರ್ ೇ

ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹೂಳಲನ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ನತ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ ರ್ ಲವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ:
ಪರಂತ್ು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕಟರೆಳು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸೆಾಯಂಥ ಮುಂದ್ುವರೆದ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪಾಸುುತ್
ಮತ್ುು ಪಾಸಾುವಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲ್ಲಿ, ಪಾತೆೆೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿಯು
ಕಡಾಾಯವಾಗತ್ಕಕದ್ುಲಿ.
(2)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಮತ್ನತ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ಕ್ತಂಿಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ

ಯನವುದ ೇ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ.
(3)

ಒಂದನ ಪರಜ ಕಟರನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ಉದದಗಲವನದ 2.5 ಮೇಟರನಗಳ

ಮತ್ನತ 3 ಮೇಟರನಗಳಗ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ೂತಿಾ ಎತ್ತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಏಳೊವರ ಚದನರ ಮೇಟರನಗಳ ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು
ಹ ೂಂದರಬ ೇಕನ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಹ ಚನಿವರ ಪರಜ ಕಟರಗನಗಿ 2.3 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ರ್ ಲದ ಜನಗವು ಇರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ರ್ ಲ ಅಂತ್ಸನತ ಅಥವನ ಅದರ ಕ ಳಗಿನ್ ಅಂತ್ಸಿತಗ ಹ ೂೇಗಲನ ಕರಮವನದ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ.

(5)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಬನಗಿಲನ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಸಂದನಗಳು, ಬನಷ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ

ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಹ ೂಗ ಯನ ಹ ೂೇಗನವುದನ್ನು ಸನಧೆವನದಷ್ನಟ ಮಟಿಟಗ ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಹನಗ
ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗನಗಿ ವನಯನ ಸಂಚನರವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದರ ವನಯನ
ಸಂಚನರ ರ್ನಳಗಳು ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ ರ್ ೇರ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ. ವನಯನ ಸಂಚನರವನ್ನು ಪ್ ೈಪ್ುಗಳ ಮೂಲಕ
ಹರಸನವ ಪ್ರದ ೇರ್ವು ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಶ ೇಕಡನ ಒಂದಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಬನಷ್ ಎಂದರ , ಯನವ ರಂಧರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ ೈಪ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು
ಹನಯಿಸಲನಗಿದ ಯೇ, ಅಂತ್ಹ ರಂಧರಗಳನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ ಹ ೂಗ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸ ೇರಸಲನದ ಪ್ನೆಕ್ತಂಗ್.
(6)

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು ಸನತ್ನತವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ

ಆವರಣ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ಆವರಣವು ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ
ಒಂದರಂದ ಮತ ೂತಂದಕ ಕ ಹ ೂೇಗಲನ ಅವುಗಳ ನ್ಡನವ ಬನಗಿಲನ ಇರನವಲ್ಲಿ, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನ ಅದ ೇ ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವಂತ
ಬನಗಿಲನ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಆವರಣವು ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗಿದದರ , ಆವರಣದ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ಡಗನಗಿ ಮತ್ನತ ವೇಕ್ಷಣ ಗನಗಿ ಅಗತ್ೆವನದನವುಗಳನ್ನು

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನವುದ ೇ ಸಂದನಗಳಗ ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸಲನ ಅವಕನರ್ವರತ್ಕಕದದಲಿ. ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿಗಳ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಪ್ಕಕ / ಒಳಗ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ಆವರಣವು, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನ ಅದ ೇ
ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವಂಥದದನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ:

ಪರಂತ್ು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕಟರೆಳು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸೆಾಯಂಥ ಮುಂದ್ುವರೆದ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪಾಸುುತ್
ಮತ್ುು

ಪಾಸಾುವಿತ್

ಸಿನಿಮಾ

ಮಂದಿರಗಳು

ಅಥವಾ

ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ಗಳ

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲ್ಲಿ

ರಿವೆೈಂಡಿಂಗ್

ಕೊಠಡಿಯು

ಕಡಾಾಯವಾಗತ್ಕಕದ್ುಲಿ.
(8)

ಪರಜ ಕಟರ್ ಸಂದನಗಳು, 35 ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಗಳು, 70 ಮಲ್ಲಮೇಟರನ್ ಸಿನಿಮನ ಸ ೂಕೇಪ್ ಮತ್ನತ ಸಿರ್ ೇರನಮ,

ವ ೈಡ್-ಆೆಂಗಲ್, ವಸನಟ ವಷ್ನ್ಡಗಳಂಥ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಮನದರಗಳಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪರಂತ್ು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕಟರೆಳು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸೆಾಯಂಥ ಮುಂದ್ುವರೆದ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪಾಸುುತ್
ಮತ್ುು ಪಾಸಾುವಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ ನಿಯಮವು ಅನ್ಿಯವಾಗತ್ಕಕದ್ುಲ.ಿ
(9)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಂದನವು ದಪ್ಿದಲ್ಲಿ 5 ಮಲ್ಲಮೇಟರಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ ಿೇಟ್ ಗನಜ್ನ ಪ್ರದ ಯನ್ನು, ಹ ೂಗ

ಬರದಂತ ಜ ೂೇಡಣ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಿಸಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, 250 ಚದರ ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಗ ಆದ ಸಂದನಗಳಗನಗಿ,(i)

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಗನಜಿನ್ ಪ್ರದ ಗಳು ದಪ್ಿ ಅಥವನ ತ್ಂತಿ ಕೂಿದ ದಪ್ಿ ಗನಜಿನ್ವು ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ;

(ii)

ಗನಜಿನ್ ಪ್ರದ ಗಳ ಜ ೂತ ಗ

ಲ ೂೇಹದ ಪ್ರದ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ಡಗನಗಿ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸದ ಇರನವನಗ ಸಂದನಗಳನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಪ್ರದ ಗಳಂದ ಮನಚಿತ್ಕಕದನದ; ಮತ್ನತ
(iii)

ಸಂದನಗಳು ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿಲದ
ಿ ಇರನವನಗ ಆ ಸಂದನಗಳನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಪ್ರದ ಗಳಂದ ಮನಚಿಿಸತ್ಕಕದ ದಂದನ

ಕನೆಬಿನ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ಹನಕತ್ಕಕದನದ.
(10)

(i) ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ 18 ವಷ್ಾ ವಯಸನ್ ತ್ನಂಬಿದ ಮತ್ನತ ಸಕನಾರದ ಮನಖ್ೆ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರ್

ಕ ೂಟಟ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ವೆಕ್ತತಯ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ,

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿಯ ತನಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಯನ ನ್ಡ ಸಿದ ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಷ್ನ್ ಅಥವನ ಿಪಿಮನದಲ್ಲಿ ಕನರಫ್ಟ ಕ ೂೇಸ್ಾ ಉತಿತೇಣಾಗ ೂಂಡನ ಅಥವನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಕ ೇಂದರ
ಸಕನಾರದಂದ ಮನ್ುಣ ಪ್ಡ ದ ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಮತ್ನತ ಇಲ ಕನರನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ದವ ಮತ್ನತ ಿಪಿಮನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ೆಥಿಾಯನ ಹ ೂಂದರನವಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ಯನವುದಕನಕಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ
ಚನಲಕರ ಪ್ರೇಕ್ನ ಮಂಡಳಯನ ನ್ಡ ಸನವ ಪ್ರೇಕ್ ಗ ಹನಜ್ರನಗನವುದರಂದ ವರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ:
(ii)

ಆಪ್ರ ೇಟರ್, ಎಲಿ ಕ ೇಬಲನಿಗಳು, ಲ್ಲೇಡ್ಡಗಳು, ಸಂಯೇಗಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಗಳು ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್

ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿರನವ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಸರಯನದ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವ ಂಬನದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದನ
ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಅವನ್ನ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ, ಅವನ್ನ ಯಂತ್ರ ಚನಲರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನ ಇರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಳ
ಗ ು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಪ್ರಸನತತ್ ಅಥವನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆದನಗೂೆ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ
ಕಡನಡಯವನಗಿರದದನದಗೂೆ. ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಯಂತ್ರ ಚನಲರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರರತ್ಕಕದನದ.
(iii)

ಇಬಬರನ

ಆಪ್ರ ೇಟರನಗಳು

ಸನಂಪ್ನರದನಯಿಕ

ಪರಜ ಕಟರಡಗಳ ೊಂದಗ

ಥಿಯೇಟರನ್

ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಣವನ್ನು ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಒಬಬ ಆಪ್ರ ೇಟರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದ ಗನಗಿ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಸಿಸಟಂನ್ಂಥ
ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಮತ್ನತ ಥಿಯೇಟರನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನಲಯ
ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಥಿಯೇಟರನ್ ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಣವನ್ನು ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ:

ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಳ
ಗ ು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಪ್ರಸನತತ್ ಅಥವನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆದನಗೂೆ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ
ಕಡನಡಯವನಗಿರದದನಗೂೆ. ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಯಂತ್ರ ಚನಲರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರರತ್ಕಕದನದ.
(iv)

ಆಪ್ರ ೇಟರನ್

ನಿಯೇಜ್ರ್ ಗ

ವಫಲವನಗಿದದಲ್ಲಿ

ತ್ಡ ಹಿಯನವಕ ಗ

ಅಥವನ

ರದದಯನತಿಗ

ಹ ೂಣ ಯನಗಬಹನದನದ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
(11)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರನಗಳ ಪ್ರೇಕ್ನ ಮಂಡಳಯ ರಚರ್ .- ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರವು, ಪ್ರತ ೆೇಕ

ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರನಗಳ ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ

ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದ ಪ್ರೇಕ್ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಲನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಂಡಳಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹನದನ.
49.

ಆಸನ್ ವೆವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಷರತ್ುುಗಳು.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಪ್ರಸನತತ್

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗನಗಿ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಚದರ ಮೇ.ಗಳಗ ಇಪ್ಿತ್ತಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್ ನಿೇಡಲನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರವ ೇರ್ಗಳು, ನ್ಡನದನರಗಳು, ರಂಗಸಥಳಗಳು ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ ಆಕರಮತ್ ಪ್ರದ ೇರ್ದಂಥವನ್ನು
ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.5 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ,

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಸಭನಂಗಣಕ ಕ

ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ

ವೆಕ್ತತಗಳ

ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ತ್ರನವನಯ, ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡಳ
ಗ ು

ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ, ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹರ್ ುರಡನ ಚದರ ಮೇಟರಗ

ಇಪ್ಿತ್ತಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ವೆಕ್ತತಗಳಗ

ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡಗ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರವ ೇರ್ಗಳು, ನ್ಡನದನರಗಳು, ರಂಗಸಥಳಗಳು ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ ಆಕರಮತ್ ಪ್ರದ ೇರ್ದಂಥವನ್ನು
ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.6 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ,

ಲ ೈಸ ನ್ನ್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಸಭನಂಗಣಕ ಕ

ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ

ವೆಕ್ತತಗಳ

ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಆಸನ್ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ನಿಧಾರಸನವುದಕನಕಗಿ ಲಭ್ೆವರನವ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಲ ಕಕ ಹನಕನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ

ಪ್ರವ ೇರ್ಗಳು, ಹಜನರಗಳು, ವ ೇದಕ , ವ ೇದಕ ಸಥಳದ ಮನಂಭನಗದ ಮಟಿಟಲನಗಳು, ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು, ದನರಗಳು, ಕನರಡನರನ
ಕಳ ಯತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಆಸನ್ಗಳ ಸನಲನಗಳನ್ನು ಸಭನಂಗಣದ ಹಂದನ್ ಗ ೂೇಡ ಯಿಂದ ಪ್ರದ ಯ ಅಂತ್ರದಷ್ನಟ ಅದರ ಕ ೇಂದರಕ ಕ

ಆದಷ್ನಟ ಹಂದನಗಡ ಇರನವ ಕ ೇಂದರದಂದ ಎಳ ದ ವೃತ್ತಗಳ ಸಮನನ್ ಕ ೇಂದರ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ವೆವಸ ಥ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಆಸನ್ಗಳು ಪ್ರದ ಗ ಬಹಳ ಹತಿತರ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.

ಈ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಮನಂದನ್ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕನ್

ಕಣಿಣನಿಂದ (ರ್ ಲಮಟಟದ ಮೇಲ 1,066 ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಗಳು ಎಂದನ ಊಹಸಿಕ ೂಳುಬ ೇಕನದ) ಸಭನಂಗಣದ ರ ೇಖ್ನಂರ್ದ ಭನಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರದ ಯ ಮೇಲ್ ತ್ನದಯವರ ಗ ಎಳ ದ ಗ ರ ಯನ ಸಮತ್ಲ ರ ೇಖ್ ಯಂದಗ 35 ಿಗಿರಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಕ ೂೇನ್ವನ್ನು
ರೂಪ್ತಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಪ್ರದ ಯ ಕಟ ಟ ಕಡ ಯಿಂದ ಮನಂದನ್ ಸನಲ್ಲನ್ ಅತಿ ಕ ೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕನ್ ಕಣಿಣನಿಂದ ನ್ಕ್ ಯಲ್ಲಿ ಎಳ ದ ಗ ರ ಯನ
ಪ್ರದ ಯಂದಗ 25 ಿಗಿರಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯನದ ಕ ೂೇನ್ವನ್ನು ರೂಪ್ತಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(6)

ವ ೇದಕ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗಡ ಆಸನ್ಗಳ ಅನ್ನಕರಮ ಸನಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಅಪ್ರತಿಬಂಧಿತ್ ವೇಕ್ಷಣ ಯನ್ನು

ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ವೆವಸ ಥ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ, ಒಂದನ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹದರ್ ೈದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿಲಿದ

ಆಸನ್ಗಳಗ ಪ್ಕಕದ ಹಜನರದಂದ ಮತ್ನತ ಐದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿಲಿದ ಆಸನ್ಗಳಗ ಮಧೆದ ಹಜನರದಂದ ಪ್ರವ ೇರ್ಕ ಕ ಅವಕನರ್
ಇರತ್ಕಕದನದ.
(8)

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಪ್ನರರಂಭ್ದ

ದರ್ನಂಕದ

ಮನಂಚ

ಪ್ರಸನತತ್

ಸಿನಿಮನ

ಥಿಯೇಟರಡಗಳು

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಆಸನ್ಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 0.50 ಮೇಟರನಗಳ ಆಗಲದ ಮತ್ನತ 1.00 ಮೇಟರನಗಳ ಆಳದರ್ಷಟರನವ
ರ್ ಲದ ಜನಗವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಪ್ರಸನತತ್ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡಳ
ಗ ು ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ,

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಆಸನ್ಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 0.50 ಮೇಟರನಗಳ ಆಗಲದ ಮತ್ನತ 1.20 ಮೇಟರನಗಳ ಆಳದರ್ಷಟರನವ ರ್ ಲದ ಜನಗವನ್ನು
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(10)

ಎಲಿ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಆಧನರ ರ ೇಖ್ ಗಳ ನ್ಡನವ ಅಳತ ಮನಿದ ಒಂದನ ಆಸನ್ದ ಹಂಬದ ಮತ್ನತ ಅದರ

ನಿಕಟ ಹಂದನ್ ಆಸನ್ದ ಮನಂಬದಯ ನ್ಡನವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 0.5 ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ಮಧೆ ಬರನವ ಜನಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(11)

ಒಳ ಹಜನರಗಳು ಇರಲ್ಲ ಇಲಿದರಲ್ಲ ಪ್ಕಕದ ಹಜನರಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ.

ಯನವುದ ೇ ಪ್ಕಕದ ಹಜನರವು

ಅಗಲದಲ್ಲಿ 0.915 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಒಳ ಹಜನರವು ಅಗಲದಲ್ಲಿ 1.12
ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(12)

ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ ರೇಕ್ಷಕನ್ ಮನಂದ ಇರನವ ವೆಕ್ತತಯ ತ್ಲ ಯ ಮೇಲ ರ್ ೇರವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರನವ

ಅವನ್ನ ರ್ ೂೇಡದ ಹನಗ ಮನಂಬದಯಲ್ಲಿರನವವುಗಳಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ಪ್ಕಕವನಗಿ ವೆವಸ ಥಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸ ಥಯನ ಗನೆಲರ ಮನದರಯ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದದರ ಮತ್ನತ
ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಅಪ್ರತಿಬಂಧಿತ್ ವೇಕ್ಷಣ ಯನ್ನು ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸಿದದರ ಅವರ್ೆವರತ್ಕಕದದಲಿ.
(13)

ಮಧೆದ ಬನಗಿಲನ ಅಥವನ ಬನಗಿಲನಗಳನ್ನು ವೆವಸ ಥ ಮನಿದದರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಪ್ರತಿ ನ್ೂರನ

ಆಸನ್ಗಳಗನಗಿ ಒಂದನ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಹ ೂೇಗನವ ದನರಯನ ದೇಪ್ಗಳಂದ
ಪ್ರಕನರ್ಮನನ್ವನಗಿ ಪ್ರಕನಶಿಸತ್ಕಕದನದ.
(14)

ಸಭನಂಗಣದ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದ ೂಳಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಿದ ವೆಕ್ತತಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಸಭನಂಗಣದ ಆ ಭನಗಕನಕಗಿ

ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಮೇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(15)

ಬನಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿನ್ ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, ಎಲನಿ ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ೂತಿಾಯನಗಿ ಉದದಕೂಕ ಒಟಿಟಗ ಪ್ಟಿಟ

ಹ ೂಡ ದರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ರ್ ಲಕ ಕ ಖ್ನಯಂ ಆಗಿ ಜ ೂೇಿಸಿರತ್ಕಕದನದ.
(16)

ಪ್ರತಿ ಕನಚಿಾಗನಗಿ 0.65 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಬನಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ಬನಕ್ತ್ಗ

ಎಂಟನ ಆಸನ್ಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಲಿದ) ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನವುದ ೇ ಬಿಿ ಕನಚಿಾಗಳು ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(17)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ವವಧ ವಗಾಗಳ ನ್ಡನವ ಅಡಡಗಟ ಟಯಂತ ಇರನವುದಕಕಲಿದ ಯನವುದ ೇ ದನರ, ಹಜನರ

ಅಥವನ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ ಇಳಯನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಕನಚಿಾ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಅಿಡಯನ್ನು ಇಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(18)

ಆಸನ್ ವೆವಸ ಥಗ ಅಡಡಲನಗಿ ಹಜನರದಲ್ಲಿ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ ಕನಳತ್ನಕ ೂಳುಲನ ಅಥವನ ನಿಂತ್ನಕ ೂಳುಲನ ಅಥವನ

ಪ್ರದ ಮತ್ನತ ಕ ೂರ್ ಯ ಸನಲ್ಲನ್ ನ್ಡನವಣ ಯನವುದ ೇ ಹಜನರದಲ್ಲಿ ಕನಳತ್ನಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(19)

ಮಧೆದ ಹಜನರವನ್ನು ಪ್ಕಕದ ಹಜನರಗಳಗ (i) ಒಂದನ ವಗಾದಲ್ಲಿನ್ ಮೂರನ ನ್ೂರನ ಆಸನ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಬನಿಕ್ತಗನಗಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 1.22 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಒಂದನ ಅಡಡ ಹಜನರದ ಮತ್ನತ (ii) ಪ್ರತಿಯಂದನ ವಗಾದಲ್ಲಿ
ಆಸನ್ಗಳ ಕ ೂರ್ ಯ ಸನಲ್ಲನ್ ತ್ರನವನಯ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 1.22 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಒಂದನ ಅಡಡ ಹಜನರದ ಮೂಲಕ
ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಅಿಡ ಇಲಿದ ಮಧೆದ ಹಜನರವು ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ಹನಗ ಅಥವನ ಮಧೆದ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ಹ ೂೇಗನವ
ಹನಗ ಇದದರ ಯನವುದ ೇ ಅಡಡ ಹಜನರವು ಅವರ್ೆವರತ್ಕಕದದಲಿ.
(20) ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ (ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ) ಸನರಕ್ಷತ ಯ, ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಮತ್ನತ ಸೌಲಭ್ೆವರಬಹನದನದ
ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಮತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವರಗ ಉತ್ತಮ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನ್ದ ವೆವಸ ಥ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
50.

ದಾರಿಗಳು, ಮಗಸಾಲೆಗಳು, ಇತಾೆದಿ.- (1) ಸಭನಂಗಣವು (ಪ್ಕಕದ ಪ್ರವ ೇರ್ಗಳ ದನಾರಗಳರನವ ಡ ಯಲ ಿಲನಿ

ವರನಂಡ ಅಥವನ ಮನಚಿಿದ ಹಜನರವನ್ನು) ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.

ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಯನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವುದಕನಕಗಿ

ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಆಸನ್ಗಳ ಸನಲನಗಳ ನ್ಡನವಣ ಒಳದನರಯನಗಿಲಿದ ಯನವುದ ೇ ಮೊಗಸನಲ , ವರನಂಡ, ದನರ ಅಥವನ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್
ಇಳಯನವ ಸಥಳದ ಮೊಗಸನಲ ಯನ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಪ್ೂತಿಾ 1.83 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ರ್ ಲದಂದ 2.1
ಮೇಟರನಗಳ ಎತ್ತರದ ಒಳಗ ಅಂತ್ಹ ಮೊಗಸನಲ ಗಳು, ವರನಂಡಗಳು, ದನರಗಳು ಅಥವನ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ ಇಳಯನವ ಸಥಳದ
ಮೊಗಸನಲ ಯ ಗ ೂೇಡ ಯಲ್ಲಿ ದೇಪ್ಗಳ ಯನವುದ ೇ ಚನಚನವಕ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(2)

ಸನಧೆವರನವ ಡ ಗಳಲ ಿಲಿ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಬದಲನಗಿ ಏರಳವನ್ ಪ್ರಮನಣ ಅಥವನ ಇಳಜನರನ ಸಮತ್ಲಗಳನ್ನು

ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದರ

ಅಂತ್ಹ ಏರಳವನ್ ಪ್ರಮನಣ ಅಥವನ ಇಳಜನರನ ಸಮತ್ಲಗಳು 10ರಲ್ಲಿ 1ಕ್ತಕಂತ್

ಕಿದನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(3)
ಕ ೂೇಣ ಯರ್ನುಗಿ

ಯನವುದ ೇ ಮೊಗಸನಲ , ವರನಂಡ ಅಥವನ ದನರ ಅಥವನ ನ್ಡನದನರಯನ್ನು ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಇಡನವ
ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ

ಮತ್ನತ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯನವುದ ೇ

ಟ ೂೇಪ್ತಗಳನ್ನು

ಅಥವನ

ಬಟ ಟಬರ ಗಳನ್ನು

ರ್ ೇತ್ನಹನಕನವುದಕನಕಗಿ ಯನವುದ ೇ ಗೂಟಗಳಗ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಹ ಮೊಗಸನಲ , ವರನಂಡ, ದನರ
ಅಥವನ ನ್ಡನದನರಯನ್ನು ಸಭನಂಗಣದಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರ ಮತ್ನತ ಅದರ ೂಳಗ ಪ್ರವ ೇರ್ಕನಕಗಿ ಅಲಿದ ದನಸನತನಿನ್
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(4)

ಸನಮನನ್ನ ಇಡನವ ಕ ೂೇಣ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರನವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪ್ಯೇಗವು ಯನವುದ ೇ ಮೊಗಸನಲ ,

ವರನಂಡ, ದನರ ಅಥವನ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಯನಗಿ ಮನಕತ ಉಪ್ಯೇಗವನ್ನು ಅಿಡಪ್ಿಸದ ಹನಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಮೊಗಸನಲ ಗಳು, ಕನರಡನರನಗಳು ಮತ್ನತ ಆರನಮ ಶನಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು, ಷ ೂೇಕ ೇಸನಗಳು

ಮತ್ನತ ಸನಿಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳಗ ಅವಕನರ್ ಮನಿಕ ೂಟಿಟರನವನಗಲ ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ಕ ೂಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ಕ ೂಡನವುದಕ ಕ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ನಿಯಮಸಿದ ಪ್ೂಣಾ
ಜನಗವು ಉಳದದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು ಪ್ರವ ೇರ್ ದನಾರಗಳು ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗಡ ಹ ೂೇಗನವುದಕನಕಗಿನ್ ದನರಗಳ ಹತಿತರ ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ
ಜ್ಮನಯಿಸನವುದನ್ನು ಮತ್ನತ ಸನಲಭ್ ಓಡನಟಕ ಕ ಅಿಡಯನ್ನು ತ್ಪ್ತಿಸನವ ಹನಗ ಇರನವುದಲಿ ಎಂಬ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನ ಮನ್ದಟನಟ
ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
51.

ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಗೆೆ ಷರತ್ುುಗಳು.- (1) ಅಧಿನಿಯಮವು ಅನ್ಾಯಿಸನವಂತ್ಹ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಕಟಟಡವನ್ನು ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ಸನರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ಸನಕಷ್ನಟ ಸನಧನ್ವನ್ನು ಸನಲಭ್ವನಗಿ
ಒದಗಿಸನವ ಹನಗ ಇಟಟ ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಸಿದ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸಿದ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳನ್ನು ಸನಕಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯಲ್ಲಿ

ಒದಗಿಸಿದದ ಹ ೂರತ್ನ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಸಭನಂಗಣ, ಬನಲಕನಿ, ಅಂತ್ಸನತ ಅಥವನ ಗನೆಲರಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ ನ್ೂರನ
ಆಸನ್ಗಳಗನಗಿ ತ ರ ದ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಬನಗಿಲ್ಲನ್ ಕದಗಳ ನ್ಡನವ ಅಳತ ಮನಿದ 1.5 ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ೂಣಾ ಅಗಲದ ಮತ್ನತ 2.2
ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ೂಣಾ ಎತ್ತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಒಂದನ ಬನಗಿಲನ, ಆದರ ಸಭನಂಗಣ, ಬನಲಕನಿ, ಅಂತ್ಸನತ ಅಥವನ ಗನೆಲರಯ ವವಧ
ಗ ೂೇಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದ ಬನಗಿಲನಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ನಿಗಾಮನ್ದ

ಸನಮನನ್ೆ

ಸಥಳವು

ಸಭನಂಗಣದ

ಎಲಿ

ಅಂತ್ಸನತಗಳಗನಗಿ

ಹ ೂರಕ ಕ

ಹ ೂೇಗನವ

ದನರಯನಗಿರಬಹನದನದ ದನರಯನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ ನಿಗಾಮನ್ದ ಸಥಳದ ಸನಮಥೆಾವು ಅಂತ್ಹ ಮಹಿ ಅಥವನ
ಅಂತ್ಸಿತನಿಂದ ಹ ೂೇಗಲನ ಅವರ್ೆ ಹ ೂರದನರಗಳಗನಗಿ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಒಟನಟ ಸನಮಥೆಾಕ ಕ
ಸಮರ್ನಗಿರಬ ೇಕನ.
(3)

ಸಭನಂಗಣದ ಮಹಿ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಸನತನ್ನು ಎರಡನ ಅಥವನ ಹ ಚಿಿನ್ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ವಭನಗಿಸಿದದರ ,

ಅಂತ್ಹ ಭನಗಕನಕಗಿ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(4)

ನಿಗಾಮನ್ದ ಸನಧನ್ವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ ೇಕನದ ಎಲಿ ಬನಗಿಲನಗಳು, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ರಚರ್ ಗಳಂದ

ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಆದರ , 4.4 ಸ ಂಟಿಮೇಟರಡಗಳ ದಪ್ಿಕ ಕ ಕಿಮ ಇಲಿದ ಭನರವನದ ಮರದ ಬನಗಿಲನ್ನು ನಿಗಾಮನ್ದ ಸನಧನ್ವನಗಿ
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ.
(5)

ಸಭನಂಗಣಕನಕಗಿ ಯನವುದ ೇ ಸನತ್ತ ತಿರನಗನವ, ಸನರನಳ ಸನತ್ನತವ, ಸರದನಡನವ, ಮಡಚಿಕ ೂಳುುವ,

ಮಿಸಬಹನದನದ ಬನಗಿಲನಗಳಗ ಅನ್ನಮತಿ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(6)

ಎಲನಿ ಬನಗಿಲನಗಳು, ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಹ ೂೇಗನವಂತ ಆ ಕಡ ಗ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ

ತ ಗ ಯನವ ಎರಡನ ಬನಗಿಲನಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಬ ೂೇಲನಟಗಳನ್ನು ತ್ನತ್ನಾ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡ ಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ ಗ ಯಬಹನದನದ ಹನಗ ವೆವಸ ಥ ಮನಿರತ್ಕಕದನದ. ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗನಗಿನ್ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ಯನವುದ ೇ ಹ ೂರಗಡ ಬ ೂೇಲನಟಗಳನ್ನು
ಅಥವನ ಬಿೇಗಗಳನ್ನು ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. ತ ರ ದ ಬನಗಿಲನಗಳು 50ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥ
ದನರಗ ಅಿಡಯನಂಟನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಅದರ ಪ್ೂಣಾ ಅಗಲವನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಯನವುದ ೇ ಬನಗಿಲನ
ಮಟಿಟಲನಗಳ ಸನಲ್ಲಗ ರ್ ೇರವನಗಿ ತ ರ ದರತ್ಕಕದದಲಿ.

ರ್ ಲದ ೂಂದಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 1.5 ಮೇಟರನಗಳ ಮಟಟದ ಇಳಯನವಕ

ಇರತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಎಲನಿ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ಬನಗಿಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ ೂೇಲ್ಟ ಹನಕ್ತರತ್ಕಕದದಲಿ. ಅಂತ್ಹ

ಬನಗಿಲನಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮತ್ನತ ಕ ಳಗಿನ್ ಬ ೂೇಲನಟಗಳು ಸನಧೆವನಗಿರನವನಗಲ ಲನಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಬನಗಿಲನಗಳ ಷ್ಟರಡಗಳ ಮೇಲ
ಮಧೆದ ಒಂದನ ಹಿಕ ಯಿಂದ ನಿವಾಹಸನವಂತ ಸಮಥಾವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(8) ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ಬನಗಿಲನಗಳ ಮೇಲ

ತ ಗ ಯನವ ವಧನನ್ವನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ

ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಬರ ಯತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಸಭನಂಗಣದಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಬನಗಿಲ್ಲನ್ ಮೇಲ “ಇxiಣ” ಅಥವನ ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ

ಭನಷ ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮನನ್ ಪ್ದವನ್ನು ಅಥವನ ಅವ ರಡನ್ನು ಮೇಲನಗಡ 150 ಮಲ್ಲಮೇಟರನಗಳ ಎತ್ತರದ ಕ ಂಪ್ು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ
ಬಣಣದಂದ ಬರ ದರತ್ಕಕದನದ. ಅದನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿರನವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಯನತಿತರನವ ದೇಪ್ವನ್ನು
ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.

(10)

ಬನಗಿಲನ ದನರಯನ್ನು ಮನಚಿಲನ ಪ್ರದ ಯನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರನವಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ಕಕಕ ಕ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ತ್ಳುುವ

ಹನಗ ತ್ೂಗನ ಹನಕ್ತರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಆ ಪ್ರದ ಯ ಕ ಳತ್ನದಯನ ರ್ ಲದ ಮಟಟದಂದ ಮೇಲ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಮಲ್ಲಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
ಗವಾಕ್ಷಿಗಳು.- (1) ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಎಂಟರ್ ೇ ಒಂದಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ

52.

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ದನರಗಳಗನಗಿ ಸನಕಷ್ನಟ
ಸಂಖ್ ೆಯ ಗವನಕ್ಷಿಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ. ಆ ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಮೂರರ್ ೇ ಎರಡರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದಟಿಟರನವ ಹನಗ
ವೆವಸ ಥ ಮನಿರತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗನಗಿ ಒಂದನ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಫನೆನ್ನ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ, ಚದರ
ಮೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಒಂದನ ಎಕನ್ಸ್ಟ ಫನೆನ್ನ-ಇದಕ ಕ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಫನೆನಿನ್ ಸಹನಯದಂದ ಕೃತ್ಕ ವನಯನಸಂಚನರದ ಸನಕಷ್ನಟ
ಸನಧನ್ಗಳೊ ಸಹ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ
ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರಬ ೇಕನ. ಪ್ಯನಾಯವನಗಿ, ಸನಕಷ್ನಟ ಸನಮಥೆಾದ ಸೂಕತ ಕ ೇಂದರೇಕೃತ್ ವೆವಸ ಥಯಿರತ್ಕಕದನದ. ಅದನ್ನು
ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ , ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ

ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ

ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರತ್ಕಕದನದ.
(2) ಹವನನಿಯಂತಿರತ್ ಥಿಯೇಟರನಗಳು ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಹವನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಥಿಯೇಟರನಗಳು ಅಥವನ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್

ಸಭನಂಗಣಕನಕಗಿ

ಸನಕಷ್ನಟ

ಗವನಕ್ಷಿಗಳ

ವೆವಸ ಥಯಿರತ್ಕಕದನದ.

ಅದನ್ನು

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ

ಇಲನಖ್ ಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಕನಲದಲ್ಲಿ ವನಯನಸಂಚನರ ವೆವಸ ಥ ವಫಲವನದನಗ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
53.

ಸೆಟೇರೆಕೇ್ಗಳು.- (1) ಐವತ್ತಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಆಸನ್ಗಳನ್ನುಳು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ ಅಥವನ

ಬನಲಕನಿಯನ ಹ ೂರಗಡ ಯಿರನವ ಬನಗಿಲನಗಳ ೊಂದಗಿನ್ ರ್ ಲ ಮಹಿ, ದನರ ಅಥವನ ವರನಂಡಕ ಕ ರ್ ೇರವನಗಿ ಕ ೂಂಡ ೂಯನೆವ
ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡನ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಸ ಟೇರ ಕಡೇಸ್ಡಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಯನವುದ ೇ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ 1.5 ಮೇಟರನಗಳ ಅಗಲಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ ಅವುಗಳ ಅಗಲವನ್ನು ಹಿ

ಕಂಬಿಗಳ ನ್ಡನವ ಅಳತ ಮನಡಬ ೇಕನ.
(3)

ಎಲನಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳನ್ನು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಛನವಣಿ ಮತ್ನತ ಒಳತನರಸಿಯಿಂದ ಕೂಿದ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ

ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು ಜನರದಂತ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ ತ್ನದಯಿಂದ ತ್ನದಯ ನ್ಡನವ ಸಮತ್ಲದಲ್ಲಿ
ಅಳತ ಮನಿದ 300 ಮಲ್ಲಮೇಟರನಗಳಗ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಮಟಿಟಲನಗಳ ೊಂದಗ ಮತ್ನತ ಹದರ್ ೈದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿಲಿದ ಅಥವನ
ಮೂರಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಎತ್ತರವುಳು ಒಂದನ ನ್ೂರ ಅರವತ ೈದನ ಮಲ್ಲಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಲಿದ ಗಟಿಟಯನಗಿ
ನಿಲನಿವ ಪ್ಟಿಟಯಿಂದ ಮಧ ೆದಲ್ಲಿ ನಿಲನಿವ ಗಟಿಟ ಮಟಿಟಲನಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಅಂಡನಕೃತಿ ಮತ್ನತ ತಿರನವು ರೂಪ್ದ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಒಳಭನಗದಲ್ಲಿನ್ ಮಲ ೈ 250
ಮಲ್ಲಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(4)

ಯನವುದ ೇ

ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್

ತಿರನವಲಿದ

ಹದರ್ ೈದನ

ಮಟಿಟಲನಗಳ

ಎರಡಕ್ತಕಂತ್

ಹ ಚನಿ

ಸನಲನಗಳನ್ನು

ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಸನಲನಗಳ ನ್ಡನವಣ ಇಳಯನವಕ ದನರಯ ಅಗಲವೂ ಅದನ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ ಅಗಲದಷ್ನಟ
ಇರತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಇಳಜನರನ 1:10ಕ್ತಕಂತ್ ಕಿದನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ.

(6)

ಯನವುದ ೇ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ವ ೈಂಡರನಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(7)

ಸಭನಂಗಣದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಯಿಂದ ನಿಗಾಮನ್ವು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗನ

ಅದನ ಹನದನ ಹ ೂೇಗನವಂಥ ಮಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಿಟಗ ಅಥವನ ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಗಳ ಗ ೂೇಡ ಗಳಂದ ಎರಡೂ ಪ್ಕಕಗಳಲ್ಲಿ
ಆವೃತ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಮೊದಲ ಅಥವನ ಕ ಳಗಿನ್ ಅಂತ್ಸನತ, ಗನೆಲರ ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಗ ಹ ೂೇಗನವ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳನ್ನು ಒಂದನ
ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಬಿಟಿಟರಬಹನದನ ಇಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಬಿಟಿಟರನವ ಪ್ಕಕಕ ಕ ಅತಿ ದಪ್ಿರ್ನದ ಹಿ ಕಂಬಿಗಳು ಮತ್ನತ ಚಿಕಕ
ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, ಆದರ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಬಿಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(8)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮತ್ನತ ನಿಲನಪ್ಟಿಟಗಳು ಏಕರೂಪ್ದ ಮಧೆಗಲ ಮತ್ನತ

ಎತ್ತರದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಮಟಿಟಲನಗಳ ಸನಲನ ಅದರ ಮೇಲ ಯೇ ಬರನವಲ್ಲಿ, ತಿರನಗಿ ಆರಂಭ್ವನಗನವ ಗ ೂೇಡ ಯನ್ನು ಹಿ ಕಂಬಿಗಳು

ಇಳಯನವಕ ದನರ ಮೇಲ ಮನಂಚನಚದಂತ ಹ ೂೇಗನವ ಹನಗ ಮನಂದನವರಸತ್ಕಕದನದ.
(10)

ಎಲಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು ಅವುಗಳ ಎರಡೂ ಪ್ಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಂದ ಪ್ೂಣಾ ಸನಮನರನ ಎಪ್ಿತ ೈದನ ಮಲ್ಲಮೇಟರನ

ಮತ್ನತ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಮೇಲ ಸನಮನರನ ಒಂದನ ಮೇಟರನ್ ಮೇಲ ಬಲವುಳು ಲ ೂೇಹದ ಬನರಕ ಟ್ಸ್ಡಗಳಂದ ಗ ೂೇಡ ಗ ಸಿಥರವನಗಿ
ಭ್ದರಪ್ಿಸಿದ ಬಲವುಳು ಹಿ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ. ಆದರ ಅಂತ್ಹ ಹಿ ಕಂಬಿಗಳು ಮಟಟಲನಗಳ ಅಗಲವನ್ನು
ಮೇರನವಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಜ್ಗಲ್ಲಗಳ ಅಥವನ ಇಳಯನವಕ ದನರಯ ಉದದವು ಅಂತ್ಹ ಮಟಟದ ಜ್ಗಲ್ಲಗಳು ಮತ್ನತ ಇಳಯನವಕ ದನರ
ಮೇಲ ಹ ೂೇಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(11)

ರ್ ಲದ 2.2 ಮೇಟರನಗಳ ೊಳಗ ಅಂತ್ಹ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳ ಗ ೂೇಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುವ ೇ ಗೂಡನಗಳು ಅಥವನ

ಮನಂಚನಚನಗಳರತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಗನಗಿನ್ ಯನವುದ ೇ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು, ಮಟಿಟಲನಗಳು ಅಥವನ ಇಳಯನವಕ ದನರಯ
ಮೇಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 2.2 ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ಮೇಲ್ಲರತ್ಕಕದನದ.
(12)

ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 2.15 ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ಮೇಲ್ಲನ್ ಜನಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.

54.

ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಮೂತಿಾಗಳು ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ್ ಸೌಲಭೆಗಳು.- (1) ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ

ಥಿಯೇಟರನ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿೆ್ಲಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಧನನ್ ಕಟಟಡದ ೂಳಗ

ಪ್ುರನಷ್ರನ, ಮಹಳ ಯರನ ಮತ್ನತ ಮಕಕಳು,

ಮಂಗಳಮನಖಿಯರನ ಮತ್ನತ ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ರಗ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಸನಕಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚನಲಯಗಳು ಮತ್ನತ ಮೂತಿರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಒದಗಿಸಬ ೇಕನದ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಸಥಳನವಕನರ್ದ ಶ ರೇಣಿಯನ ‘ಸಿ’ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ

ಇರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಶೌಚನಲಯಗಳು ಮತ್ನತ ಮೂತಿರಗಳನ್ನು ಒಳ ಚರಂಿ ಲ ೈನಿಗ ಸ ೇರಸತ್ಕಕದನದ.

(4)

ನಿೇರನ್ನು

ಸಮಥಾವನಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನ

ಮತ್ನತ

ಬಳಸಲನ ಮಳ

ನಿೇರನ

ಕ ೂೇಯನಿ

ವೆವಸ ಥಯನ್ನು

ಅಳವಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ುರನಷ್ರನ ಮತ್ನತ ಸಿರೇಯರಗನಗಿ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ

ಕನಿಯನವ ನಿೇರನ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸನಕಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದರ , ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪ್ುರನಷ್ರಗ ಒಂದನ
ಮತ್ನತ ಸಿರೇಯರಗ ಇರ್ ೂುಂದರಂತ ಎರಡಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ನಿೇರನ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳರತ್ಕಕದದಲಿ. ನಿೇರನ್ ನ್ಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ನಿೇರನ ಸರಬರನಜ್ನ

ಕ ೂಳವ ಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಕ ೂಳವ ಯ ಮೂಲಕ ನಿೇರನ್ ಸರಬರನಜ್ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನಗ ಅಥವನ ನಿೇರನ ಸರಬರನಜ್ನ
ಕ ೂಳವ ಯಿಲಿದರನವನಗ, ರ್ನದಿ ಕನಿಯನವ ನಿೇರನ್ ತ ೂಟಿಟ ಅಥವನ ನಿೇರನ್ ಪ್ನತ ರಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
55.

ಟಿಕೆಟ್ ಬೂತ್ುಗಳು.- (1) ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನರಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಅಿಡಯನ್ನುಂಟನ ಮನಡದಂತ ಆ

ಆವರಣದ ೂಳಗ ಟಿಕ ಟನಟಗಳನ್ನು ಖ್ರೇದಸನವವರ ಕೂೆಗಳಗನಗಿ ನಿಲಿಲನ ಸಥಳವರನವಂತ ಅಂತ್ಹ ಸಥಳವು ಆವರಣದ ೂಳಗ ಸೂಕತ
ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಮನರನವ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ವವಧ ವಗಾಗಳಗನಗಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಟಿಕ ೇಟನ ಬೂತಿನ್ ಮನಂದ

ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ

ಸೂಕತ ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ದ ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

(i) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರ ಅಥವನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಆತ್ನ್ ಏಜ ಂಟನ್ನ್ನು

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನರ ೇ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಯನ ಯನವುದ ೇ ಟಿಕ ೇಟನ ಅಥವನ ಪ್ನಸನ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಪ್ರವ ೇರ್ದ ಹಕ್ತಕನ್ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಸನಕ್ಷೂವನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಇಟನಟಕ ೂಳುತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಕ ೂಡ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡನವಂತ

ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಮನರನಟಕನಕಗಿ

ಇಟನಟಕ ೂಳುುವಂತ ಅಥವನ ಇಡನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(ii)

ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಪ್ರವ ೇರ್ದ ಹಕ್ತಕನ್ ಯನವುದ ೇ ಟಿಕ ೇಟನ ಅಥವನ

ಪ್ನಸನ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಸನಕ್ಷೂವನ್ನು ಆ ಉದ ೇದ ರ್ಕನಕಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಟಿಕ ಟ್ ಮನರನವ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಇತ್ರ
ಯನವುದ ೇ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಇಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಕ ೂಡ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಇಡತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಟಿಕ ಟ್ ಮನರನವ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಮನಂದ ಕೂೆ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅದರಲ್ಲಿ ಸನಲನಗಿ ನಿಲನಿವ
ವೆಕ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನರ ೇ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಗ ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಧಮನಾಥಾ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಟಿಕ ಟ್ ಮನರನವ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಗಳು ಟಿಟಕ ಟ್ಡಗಳು, ಪ್ನಸನಗಳು ಅಥವನ ಪ್ರವ ೇರ್ದ ಹಕ್ತಕನ್ ಯನವುದ ೇ
ಇತ್ರ ಸನಕ್ಷೂದ ಮನರನಟವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನ.
(4)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ದವಸಕ ಕ ಹಂದನ್ ಏಳು ದವಸಗಳಗಿಂತ್ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ

ಟಿಟಕ ಟ್ಡಗಳನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡನವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಮನಂಗಡವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳನ್ನು
ಕನಯಿದರಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(5)

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನಸನರವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ

ಆನ್ಡಲ ೈನ್ ಟಿಕ ೇಟನಗಳ ಮನರನಟವನ್ನು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಟಿಟಕ ಟ್ ಚನಚನಾಗಳು ಅಂತ ಯೇ ಇತ್ರ ಚನಚನಾಗಳು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರನವಂತ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
56.

ಉಪಗೃಹಗಳು ಇತಾೆದಿ.- (1) ಉಪ್-ನಿಯಮ (2) ಮತ್ನತ (3) ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ,

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಕ ೂಠಿಗಳು, ಹ ೂೇಟ ಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು, ಕಛ ೇರಗಳು,
ಬನೆಂಕನಗಳು ಮತ್ನತ ಕನೆಂಟಿೇನ್ನಗಳಗ ಅವಕನರ್ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(2)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು ದಹೆವಲಿದ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ಮತ್ನತ ರ್ಬದ ಕ ೇಳಸದರನವಂತ ನಿಮಾಸಿದದರ , ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಆ ಸಥಳದ ಮೇಲ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೂಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿದ
ತ್ರನವನಯ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಅಂತ್ಸತನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಬ ೇರ ೂಂದನ ಅಂತ್ಸಿತನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಾನ್

ಕ ೂಠಿಗಳು, ಹ ೂೇಟ ಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು, ಕನೆಂಟಿೇನ್ನಗಳು, ಬನೆಂಕನಗಳು ಮತ್ನತ ಕಛ ೇರಗಳಂಥ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳನ್ನು ತ ರ ಯಲನ
ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಆಲ ೂಕೇಹನಲ್ ಮತ್ನತ ನಿಷ ೇದತ್ ವಸನತಗಳನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡನವ ಮತ್ನತ ನಿೇಡನವ ಅಂಗಿಗಳು
ಮತ್ನತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(3) (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ,(ಎ)

ಅಂತ್ಹ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳನ್ನು ತ ರ ಯಬ ೇಕನಗಿರನವಂಥ ಅಂತ್ಸಿತನ್ಲ್ಲಿ ಅಗಿುಯನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವುದಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ

ಆರಸನವುದಕನಕಗಿ ಸನಕಷ್ನಟ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಯಂದನ;
(ಬಿ)

ಬ ಂಕ್ತ ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಮತ್ನತ ಶಿೇಘರವನಗಿ ಹ ೂೇಗಲನ ಅಂತ್ಹ ವೆವಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗ

ಬರನವ ಸಂದರ್ಾಕರಗ ಅವಕನರ್ವರನವ ಹನಗ ಅಂತ್ಹ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪ್ರವ ೇಶನವಕನರ್ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ
ದನರಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲನಗಿದ ಯಂದನ;
(ಸಿ)

ಯನವ ರಸ ತಗ ಅಂತ್ಹ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ತ ರ ದರನವುವೇ ಆ ರಸ ತಯನ ಅಗಿುಶನಮಕ ಇಂಜಿನ್ನು ಮತ್ನತ

ಉಪ್ಕರಣಗಳು ತ್ಲನಪ್ುವುದಕ ಕ ಮನಖ್ೆ ರಸ ಯ
ತ ನಗಿದ ಯಂದನ
- ಮನ್ದಟನಟದ ಹ ೂರತ್ನ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ.

ಅಧ್ಾೆಯ – VIII
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ುೆತ್ ಸಾಾಪನೆಗಳು
57.

ಪರಿಭಾಷೆ.- ಈ ಅಧನೆಯದ ಉದ ೇದ ರ್ಗಳಗನಗಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,-

(1) ‘ಬನಷ್’ ಎಂದರ ಯನವ ರಂಧರಗಳ ಮೂಲಕ ಕ ೂಳವ ಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹನಯಿಸಲನಗಿದ ಯೇ ಆ
ರಂಧರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ರಂಧರಗಳನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ ಹ ೂಗ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸ ೇರಸಲನದ ಪ್ನೆಕ್ತಂಗ್.
(2)

ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟವನಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭನರ್ಷಸಿಲಿದ ಯನವುದ ೇ ಪ್ದವು, ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ಮತ್ನತ ಕ ೇಂದರೇಯ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜಿಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕರಮಗಳು)
ವನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇರ ಗ ಮನಡಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ವನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭನರ್ಷಸಿದಂಥ ಅದ ೇ ಅಥಾ
ಮತ್ನತ ಪ್ದನವಳಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
58.

ಮುಖ್ೆ ಸಕೂೆಯಟುಗಳು.- ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯನ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಮೂರನ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಮತ್ನತ ವಭಿನ್ು

ಮನಖ್ೆ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು,(i)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಿಮಾಂಗ್ ರ ಗನೆಲ ೇಟರನ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅದರ ಮೂಲಕ

ಸಭನಂಗಣದ ಕ ೇಂದರ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಗನಗಿ ‘ಎ’ಸಕೂೆಾಟ್;
(ii)

ಸಭನಂಗಣದ ಸರಸನಮನರನ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ ದನರಗಳು,

ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಬಿ’ ಸಕೂೆಾಟ್; ಮತ್ನತ
(iii)

ಸಭನಂಗಣದ ಉಳದ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ ದನರಗಳು, ಹ ೂರಕ ಕ

ಹ ೂೇಗನವ ದನರ ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಸಿ’, ಸಕೂೆಾಟ್ ಗಳು
- ಇರತ್ಕಕದನದ.

‘ಬಿ’ ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’ ಸಕೂೆಾಟಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಕೂೆಾಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದರಂದ ಇರ್ ೂುಂದಕ ಕ

(2)
ದೂರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
59.

ಸರಬರಾಜ್ು ವೆವಸೆಾ.- (1) ಸರಬರನಜ್ನ ಮೂರನ ಹಂತ್ಗಳ ಎಸಿ ವೆವಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ೆವರನವಲ್ಲಿ, ‘ಎ’ ‘ಬಿ’

ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’ ಸಕೂೆಾಟ್ ಗಳ ಲ ೂೇಡನ್ನು ಸರತ್ೂಗಿಸಲನ ಮೂರನ ವವಧ ಸಥಳಗಳಂದ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

“ಎ”, “ಬಿ” ಮತ್ನತ “ಸಿ” ಮನಖ್ೆ ಸರೂಡಕೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನದಷ್ನಟ ಉಪ್-

ಸಕೂೆಟ್ಡಾಗಳಗನಗಿ ಉಪ್-ವಭನಗಿಸಬಹನದನ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಉಪ್-ಸಕೂೆಾಟ್ ವತ್ರಣನ ಫಲಕದಂದ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಅರ್ಥಾ ಲ್ಲಕ ೇಜ್ನಗಳ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಗಳ (ಇಎಲ್ಡಸಿಬಿ) ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದಂದ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಆವರಣದ ಒಳಗಡ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗಡ ಯ ದೇಪ್ಗಳಗ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಸಕೂೆಾಟ್ ಇರತ್ಕಕದನದ.

ಫನೆನ್ನಗಳು,

ವದನೆತ್ ಮತ್ನತ ತ್ಂಪ್ುಗ ೂಳಸನವ ಉದ ೇದ ರ್ಗಳಗನಗಿನ್ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ದೇಪ್ ಸರೂಡಕೂಟ್ಡಗಳಂದ ವಭಿನ್ು ಮತ್ನತ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ
ಇಡತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಎಲ್ಡಇಿಯ

ಹನಗ

ವದನೆತ್

ಉಳತನಯ

ಮತ್ನತ

ಆಧನನಿಕ

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್

ದೇಪ್

ವೆವಸ ಥಯನ್ನು

ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
60.

ಸಿಿಚುು ಮತ್ುು ಫ್ಯೆ್.- ಎಲಿ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕನಕಗಿ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚನಿ ಬ ೂೇಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಓವರ್

ಲ ೂೇಡ್ ಮತ್ನತ ಅರ್ಥಾ ಲ್ಲೇಕ ೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲಿ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಸಿಬಬಂದ ವಗಾಕ ಕ
ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸಿಗಬಹನದನದ ಸನಥನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು ಯನವುದ ೇ ದನರ ಅಥವನ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗ ಅಿಡಪ್ಿಸನವ
ಸಂಭ್ವವಲಿದರಬಹನದನದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟನಟ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಳ
ಗ ಮೂಲಕ ಸಮಥಾವನಗಿ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಫ್ಯೆಸ್ ಫಲಕಗಳಗ ಅವು ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸಿಗನವಂತಿದದರ ಮತ್ನತ ಅವು ಟಿಕ ಟ್

ಕ್ತಟಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದದರ , ಗನಜ್ನ ಅಥವನ ಲ ೂೇಹದ ಮನಂಭನಗದಂದ ಸರಯನದ ಬಿೇಗ ಹನಕನವ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಗನಜ್ನ್ನು (ಸನಕಷ್ನಟ ದಪ್ಿವನಗಿದದ ಹ ೂರತ್ನ) ಸೂಕತ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧ ಸನಧನ್ವನ್ನು ಬಳಸನವ ಮೂಲಕ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕದಂದ
ಮನಿದ ರಕ್ಷಕ ತ್ಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಪ್ಯನಾಯವನಗಿ ಮನಚಿಳವರನವ ಮತ್ನತ ಪ್ನರಸಂಗಿಕ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳಂದ
ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಎಲಿ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಗಳನ್ನು ಯನವ, ದೇಪ್ಗಳ ಸಕೂರೂಟ್ಡನ್ನು

ಅಥವನ ಲನೆಂಪ್ಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ನಿಯಂತಿರಸನವುವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸನವ ಹನಗ ಗನರನತ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
61.

ಸಂಚಾಯಕ ಸಲಕರಣೆ.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಬಹನದನದಂಥ ಬಗ ಯ ಸಂಚನಯಕ

ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ ಿಸಿ ದೇಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ ೆ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಪ್ರಸಿಥತಿ ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತಯನ ನಿಂತ್ನ ಹ ೂೇದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಭನಂಗಣವನ್ನು ದೇಪ್ದಂದ ಬ ಳಗಿಸನವ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಂಚನಯಕ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ ಸಂಚನರವರನವ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ

ಇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ೂಠಿಯನ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನಗಳ ೊಂದಗ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ರಚರ್ ಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
62.

ರೂಪ್ಾಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ುು ಪರಿವತಿಯಸುವ ಯಂತ್ಾಸಾಮಗಿಾ.- ನಿಯಂತಿರಸನವ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಕೂೆಾಟ್

ಬ ರೇಕರಡಗಳ ೊಂದಗ ರೂಪ್ನಂತ್ರಸನವ ಮತ್ನತ ಪ್ರವತಿಾಸನವ ಯಂತ್ರ ಸನಮಗಿರಯನ್ನು, ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ
ಸಂಚನರವರನವ, ಸರಯನಗಿ ಬ ಳಕ್ತರನವ ಮತ್ನತ ಆಡಳತ್ ವಗಾಕ ಕ ಸಿಗನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

63.

ಮೇಟಾರುಗಳು, ಇತಾೆದಿ.- ಎಲಿ ಮೊೇಟನರನಗಳು ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳು, ಅವುಗಳಗ

ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಿಟದದರ , ಅವುಗಳು ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ೂಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.

ಆದರ , ಮನನ್ೂುರನ ವನೆಟ್ಡಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿಗಿ

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುದ ವದನೆತ್ ಪ್ನೆನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಮೊೇಟನರನಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ವತ್ರಣನ ಫಲಕದ ಮೇಲ ಸಕೂೆಾಟ್
ಬ ರೇಕರಡಗಳಂದ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ವ ೈರಂಗ್ ಮನಿದದರ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ.
64.

ಪಾತಿರೊೇಧಗಳು.- ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಎಲಿ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಗಳನ್ನು

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಹ ೂರಗ ಮತ್ನತ ಯನಕತವನಗಿ ಕನಯಾಸನಧೆವದದರ ಸಭನಂಗಣದ ಹ ೂರಗಡ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಸಭನಂಗಣದ
ಒಳಗಡ ಇಟಟರ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧವನ್ನು ಹೂತ್ ತ್ಂತಿಯ ರಕ್ಷಕದ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಆಕಸಿಾಕ ಸಂಪ್ಕಾಗಳನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ
ಇತ್ರ ಸಮಥಾ ಸನಧನ್ಗಳಂದ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
65.

ಚಾಪ ದಿೇಪಗಳು.- (1) ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್

ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗನಗಿ ತ ರ ದರನವ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು
ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಆವರಣಗಳ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನಗ, ಬಿೇಳುವ ಗನಜ್ನ ಮತ್ನತ
ಪ್ರಜ್ಾಲ್ಲಸನವ ಕಣಗಳು ಅಥವನ ಇಂಗನಲದಂದ ಅಪ್ನಯದ ವರನದಿ ರಕ್ಷಿಸಲನ ವಶ ೇಷ್ ಮನರ್ ುಚಿರಕ ಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
ಬ ೇರ ಯವರನ ಸಿಶಿಾಸಬಹನದನದಂಥ ದೇಪ್ಗಳು, ಲನಂದರಗಳ ಮತ್ನತ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ಎಲಿ ಭನಗಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಶಿಾಸಲನ
ನಿಯೇಜಿತ್ರ್ನದ ವೆಕ್ತತಯ ಹ ೂರತ್ನ) ಚೌಕಟಿಟನಿಂದ ವದನೆತ್ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಿೇನ್ರ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಬ ಂಕ್ತ ಹತ್ನತವ ಸನಮಗಿರಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕಾದಂದ ಮೂಲಕ ಬ ಂಕ್ತ

ಹ ೂತಿತಕ ೂಳುಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಉಷನಣಂರ್ ಹ ಚನಿಗಬಹನದನದ ಚನಪ್ ದೇಪ್ದ ಲ ೂೇಹದ ಕ ಲಸ ಯನವುದ ೇ ತ ರ ದ ಭನಗವನ್ನು ತ್ಂತಿ
ರಕ್ಷಕ ಮೂಲಕ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂವನಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ೂಗನಬಿಡತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(3)

ಎಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ವನತನವರಣಕ ಕ ಒಯನೆವ ಗನಳ ತ್ೂರದ ರ್ನಳಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸತ್ಕಕದನದ.

(4)

ಿಜಿಟಲ್ ಪ್ನರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಪರಜ ಕಟರ್ ಮತ್ನತ ರ್ಬದ

ವೆವಸ ಥ ಮತ್ನತ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ವಧನನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ
ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ ದ ತ್ರನವನಯ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್
ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದನ.
66.

ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ದಿೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೇಬಲ್ಗಳು.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ಗಳು ಅಥವನ ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರನಡಗಗಿ

ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿಯಿಂದ ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜ್ನ ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಸಕೂೆಾಟಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ,
ಸೂಕತವನದ ಫ್ಯೆಜ್ ರಕ್ಷಣ ಯಂದಗ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಸಮಥಾ ಜ ೂೇಿ ಕಂಬದಂದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್
ಕ ೂಠಿಯಳಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
67.

ಕೆೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ುೆತ್ ನಿರೊೇಧಕ ಸಾಮಗಿಾ.- ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಗ , ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಕಿಮ

ಹ ೂಗ ಬರನವ ರೇತಿಯ ಎಲನಿ ವದನೆತ್ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ನ್ಳಕ ಗಳಂದ ಮನಚಿತ್ಕಕದನದ. ಸಿಾಚನಿ
ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ ಪರಜ ಕಟರನ ಮತ್ನತ ಮೊೇಟನರನಗಳಗ ಹ ೂೇಗನವ ಎಲನಿ ನ್ಳಕ ಗಳನ್ನು ರ್ ಲದ ಹನಸನ್ನು ಅಗ ಯದ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ
ರ್ ಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಳಕ ಗಳಗ ರ್ ಲದ ಮೇಲ ೈ ಮೇಲ ಅವಕನರ್
ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.

68.

ನಿಗಯಮನ್ ಚಿಹೆು, ದಾರಿಗಳು, ಇತಾೆದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರಬರಾಜ್ು.- (1) ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗ

ನ್ಡನದನರಗಳು ಮತ್ನತ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ಲದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅವುಗಳ ವೇಲ ಟೇಜ್ ಇಪ್ಿತನುಲನಕ ವೇಲನಟಗಳನ್ನು
ಮೇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ
ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರರ್ ೂಳಗ ಇರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಗಸನಲ ಗಳಲ್ಲಿ,

(2)

ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂತಿತಸಿಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರನವನಗ ಆದೆಂತ್ವನಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಆರನ

(3)

ಟನಚನಾಗಳನ್ನು ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ ದನಾರಪ್ನಲಕರಗ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸಿಗನವ ಹನಗ ಇಿೇ ಕಟಟಡದಲ ಲನಿ ಹಂಚಿರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಎಲಿ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನಾ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(5)

ತ್ನತ್ನಾ ಚಿಹ ುಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಅಗಿು ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡನಗ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರ/ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗ , ಸನರಕ್ಷತ ಯ

ಜನಗ, ಅಗಿುಶನಮಕ, ತ್ನತ್ನಾ ಅಲನರಂ ಸಿಾಚನಿ ಇತನೆದ..) ಪ್ರಕನರ್ಮನನ್ವನಗಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಕನಣನವಂತ ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
69.

ವೆೈರಿಂಗ್.- (1) ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ವ ೈರಂಗ್ಡನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಅಥವನ

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಗಟಿಟ ಪ್ನಲ್ಲ ವರ್ ೈಲ್ ಕ ೂಿೇರ ೈಡ್ಡನ್ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೂೇಹದ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಗನಗಿ ಬನಷ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವರನವನಗಲ ಲನಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲನಿ

(2)

ಲ ೂೇಹದ ಕ ೂಳವ ಗಳನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಭ್ೂಮಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸತ್ಕಕದನದ ರಕ್ನಸಂಪ್ುಟಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ೊಂದಗ
ಮನಂದನವರಸತ್ಕಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಮತ್ನತ ಖ್ನಯಂ ವದನೆತ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸನವ ಸೂಕೂ ಜನಯಿಂಟನಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ
ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
70.

ಜೊೇಡಣೆಗಳು.- (1) ಎಲಿ ತ್ೂಗನ ಹನಕ್ತದ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಭ್ದರವನಗಿ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.

(2)

ಸಂಯೇಜಿತ್ ಅನಿಲ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(3)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡದ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ದ

ಲ ೂೇಲಕಗಳು ಅಥವನ ಬನರೂಕ ಟನಟಗಳು ರ್ ಲದ ಮೇಲ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ಅತಿ ಕ ಳಗಿನ್ ಮನಂಚನಚಿರನವ ಭನಗಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಎರಡೂವರ ಮೇಟರನಗಳರತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ವವರಣ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು
ಸನರಕ್ನ ಪ್ರದ ಯನ ಸರಯನಗಿ ಕ ಲಸ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಿಡಯನಗನವ ಹನಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಅಳವಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(4) (i) ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಸಲಹನ ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯನ
ಕ ೂಟಟ ವ ೈರನಡಾನ್ ಅಥವನ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಕರ ಪ್ಮಾಟಟನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸರಯನದ ಅಹಾತ ಪ್ಡ ದ ವೆಕ್ತತಯ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ
ಅಥವನ ಅದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕನಂಟನರಕಟರನ್ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ, ಅವನ್ ಹ ಸರನ್ನು ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(ii) ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕಂಟನರಕಟರನ್ನ, ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಎಲಿ ಸಕೂರೂಟನಗಳಗ
ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ನಿರ ೂೇಧಕ ಅಳವಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲ ಕನರನ್ ವನೆಲೂೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ವದನೆತ್ ಶನಕ್ಸಡನಿಂದ ನ್ರಳುತಿತರನವ ವೆಕ್ತತಗಳ ಚ ೇತ್ರಕ ಗನಗಿ ಇಂಗಿಿಷ್, ಹಂದ ಮತ್ನತ ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ

ಭನಷ ಗಳ ರಡರಲೂಿ ಸೂಚರ್ ಗಳನ್ನು ಎದನದ ಕನಣನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ವ ೈರನಡಾನ್ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಜ ೂತ ರಬಬರ್ ಕ ೈಚಿೇಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(6)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ಕ ೇಂದರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಪ್ೂರ ೈಕ ಗ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕರಮಗಳು) ವನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ನತ ಅದರ ತ್ರನವನಯ ಐಎಸ್ಡಎಸ್ 3043/1987ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ
ವನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಭ್ೂಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಸರಯನಗಿ
ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬರತ್ಕಕದನದ. ಭ್ೂ ವದನೆತ್ ಧನರವಗಳನ್ನು ತ ರ ದಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿಯತ್ವನಗಿ ನಿೇರನ ಹನಕನವುದನ, ಪ್ರಶಿೇಲರ್
ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳ ಪ್ರಕನರ ಕಲನಿಕಟಟಡ ಆವೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
71.

ಜ್ನ್ರೆೇಟರ್ ಸರಬರಾರ್ಜನ್ ಉತಾಾದ್ಕತೆ ಪರ್ಾಯಯ ಮೂಲ.- ಪ್ರಸನತತ್ ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜ್ನ್ನು

ಆವರಣದಲ್ಲಿನ್ ವಶ ೇಷ್ ಸನಥವರದಂದ ಪ್ಡ ದರನವಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಸನಥವರವನ್ನು ಎಲನಿ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರಬ ೇಕನ.
72.

ವೆೈರಿಂಗ್ ಯೇಜ್ನೆ.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯ ಎಲನಿ ಸಕೂರೂಟನಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ ಸಕೂರೂಟನಗಳ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು

ವತ್ರಣನ ಫಲಕಗಳ ಸನಥನ್ವನ್ನು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಗನತ್ರವನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸನವ ಏಕರ ೇಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟನಟ ಹನಕ್ತರನವ
ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ತ್ಹಲ್ಡವರ ಗ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
73.

ದಿೇಪ ವೆವಸೆಾಯ ಸಂವಾಹಕಗಳು.- (1) ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯ ಸಂವನಹಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ನಿಯನನ್ ಚಿಹ ುಗಳನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಿದದರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವ ಮನಂಚ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
ಅಧ್ಾೆಯ –IX
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೆೇಟರು ಮತ್ುು ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಅಗಿು ನ್ಂದಿಸುವುದ್ನ್ುು ಸಾಾಪಿಸುವುದ್ು
74.

ದ್ೂರವಾಣ.-

(1)

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಸಿನಿಮನ

ಥಿಯೇಟರನ

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ

ಸನಲಭ್ವನಗಿ

ಲಭ್ೆವನಗಬಹನದನದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರವನಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಗಿುಶನಮಕ, ಆಂಬನಲ ನ್್, ಪಲ್ಲೇಸನ, ಆಸಿತ ರ
ಮೊದಲನದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಎಲಿ ತ್ನತ್ನಾಪ್ರಸಿಥತಿ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ ೆಗಳನ್ನು ಎದನದಕನಣನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
ಹತಿತರದ ಅಗಿುಶನಮಕ ಠನಣ ಯ ದೂರವನಣಿ ಸಂಖ್ ೆಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ ೂಠಿ ಸಂಖ್ ೆ. 101 ರ ೂಂದಗ ಎದನದ ಕನಣನವಂತಿರತ್ಕಕದನದ
(2)

ಸಮಗರ ದೂರವನಣಿ ಸಂಪ್ಕಾದ ಸನಥಪ್ರ್ ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಣ ಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ತ್ನ್ು ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಲಿ

ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
75.

ಅಗಿುನ್ಂದಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ.- (1) ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಕ ಕ ಈ

ಕ ಳಕಂಡ ಅಗಿುನ್ಂದಸನವ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, ಎಂದರ :(ಎ) ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ,(i)

ಒಂದನ ದಪ್ಿ ಉಣ ಣ ಕಂಬಳ;

(ii)

ಎರಡನ ಬಕ ಟ್ ನಿೇರನ, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಒಂಬತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವುಳುದನದ ;

(iii)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಎರಡನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ (ಇಂಗನಲನಮಿ) ನ್ಂದಗ ಗಳು
ಅಥವನ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ;

(ಬಿ)

ಸಭನಂಗಣ ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ,-

(i)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ರ್ನಲನಕ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್ ನ್ಂದಗ ಗಳು
ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯನ ಇರನವಲ ಿಲನಿ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಅಂತ್ಹ ನ್ಂದಗ ಗಳು;

(ii)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದದದಲ್ಲಿ ಆರನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಬಗಿಗಸಬಹನದನದ ನಿೇಕ ೂಾಳವ ಗ
ಲಗತಿತಸಿದ ಎರಡನ ರಕನಪ್ು ಪ್ಂಪ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯನ ಇರನವಲ ಲನಿ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ ರಕನಪ್ು
ಪ್ಂಪ್ು. ಪ್ರತಿಯಂದನ ರಕನಪ್ು ಪ್ಂಪ್ತಗ ಯನವನಗಲೂ ನಿೇರನ ತ್ನಂಬಿಡಬ ೇಕನದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಹತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನ
ಸನಮಥೆಾದ

ಸಮತ್ಲವುಳು

ಎರಡನ

ಚಪ್ಿಟ

ತ್ಳ

ಬಕ ಟನಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ

ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದಂತ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ ಅಗಿು ನ್ಂದಸನವ ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ;
(iii)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಎರಡನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಎರಡನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ಗಳು ಮತ್ನತ ಐದನ
ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ;

(iv)

ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳು ಅಥವನ ಅದರ ಭನಗಕನಕಗಿ ನಿೇರನ ತ್ನಂಬಿದ ಹತ್ನತ
ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಅಗಿುಶನಮಕ ಬಕ ಟ್, ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಹರ್ ುರಡನ
ಬಕ ಟನಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಬಕ ಟಗಳನ್ನು ಇಡತ್ಕಕದನದ;

(ಸಿ)
(i)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ಹತಿತರ,ಪ್ರತಿಯಂದನ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್ ಫಲಕದ ಹತಿತರದಲ್ಲಿ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್
ನ್ಂದಗ ಗಳು;

(ii)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಮೇಟರನಗಳು, ರ ೂೇಟರ ಕನ್ಾಟಾರನಗಳು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಯಂತ್ರ ಸನಮಗಿರ
ಅಥವನ ಸಲಕರಣ ಯನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಿರನವನಗಲ ಲನಿ, ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್
ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(2)

ಎಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಕ ಕ ಸಿದಿವನಗಿ ಲಭ್ೆವನಗನವಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿನ್ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಹನಭನಗವನ್ನು 1.20 ಮೇಟರನ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ ಯ ಅಕಕಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ
ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಅಗಿುಶನಮಕ ಬಕ ಟನಗಳು ದನಂಡರ್ ಯ ತ್ಳವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವನ್ನು

ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ. ಅವುಗಳಗ ಸಾಚಿ ಒಣ ಮರಳನ್ನು ತ್ನಂಬಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್, ಹಂದ ಮತ್ನತ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ ದ ೂಡಡ ಬಿಳಯ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ
“ಈiಿe’’ ಎಂಬ ಪ್ದವನ್ನು ಕ ಂಪ್ು ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಬರ ದರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಸನಗಿಸಲನ ಸನಲಭ್ವನದ ಎಲಿ ನ್ಂದಗ ಗಳನ್ನು ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಗಿುಶನಮಕ

ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸಕನಾರವು ಈ ಬಗ ಗ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಫರ್ಮಾ ಹ ೈಡನರಲ್ಲಕ್ಸ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ
ಒಳಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ಇಪ್ಿತ್ನತ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ/ ಎರಡನ ಚದರ ಸ ಂಟಿೇ ಮೇಟರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಂದನ ನಿಮಷ್ ತ್ಡ ದನಕ ೂಳುಬಲಿದನ
ಎಂದನ ತ ೂೇರಸಲನ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರೇಕ್ ಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ, ಆ
ತ್ರನವನಯ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಪ್ರೇಕ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ುನ್ರನವತಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡನ್ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಸ ೇವಕರನ ಮತ್ನತ ಸಿಬಬಂದಗ

ಮೂರನ ದನ್ಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಪ್ರತಿಯಬಬರಗೂ ರನಜ್ೆದಲ್ಲಿರನವ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ
ಅಕನಡ ಮಯಲ್ಲಿನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬಂದರನವ ಎಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಯ ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಬ ೇತಿ
ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ.

(6)
(i)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,ತ್ಯನರಕ ದನರರ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನಗಳ ಮೇರ ಗ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ
ಅಧಿಕನರಯ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳ ಮೇರ ಗ

ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸನಲಭ್ವನಗಿ

ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಅಗಿು ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ನಿವಾಹಸಿಕ ೂಂಡನ ಬರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು
ಪ್ುನ್ಃ ತ್ನಂಬತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಹನಗ ಮನಿರನವುದರ ಬಗ ಗ ಕನಗದದ ಚಿೇಟಿಯ ಮೇಲ ದರ್ನಂಕವನ್ನು ದನಖ್ಲನ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಸಂಪ್ುಟದ (ಕಂಟ ೈನ್ರ್) ಹ ೂರಗಡ ಅಂಟಿಸತ್ಕಕದನದ;
(ii)

ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಗಿು ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು
ಪ್ರತಿ ಒಂದನ ವಷ್ಾಕ ೂಕಮಾ ಅಥವನ ತ್ಯನರಕ ದನರನ್ನ ನಿದ ೇಾಶಿಸಿದಂತ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ
ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳಂತ ವಸಜಿಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ
ತ್ನಂಬತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ುನ್ಃ ತ್ನಂಬಿದ ದರ್ನಂಕವನ್ನು ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಆಗಿು
ನ್ಂದಗ Éಯ ಕಂಟ ೈನ್ರಡು ಹ ೂರಮೈ ಮೇಲ ಸೂಕತ ಜನಗದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.

76.

ಅಗಿುಯ ಬಗೆೆ ಮುನೆುಚುರಿಕೆ.- (1) ಬನಗಿಲನಗಳು ಮತ್ನತ ದನರಗಳನ್ನು ಮನಚನಿವ ಎಲಿ ಪ್ರದ ಗಳನ್ನು, ರ್ ಲದ

ಮೇಲ ಎಳದನಡದ ಹನಗ ತ್ೂಗನ ಹನಕತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಕ ಳತ್ನದಯನ ರ್ ಲದ ಮಟಟದ ಮೇಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಹತ್ನತ ಸ ಂಟಿ
ಮೇಟರ್ ಮೇಲ ಇರತ್ಕಕದನದ, ಪ್ರದ ಗಳು ಅಗಿು ವಲಂಬಕ ನಿವನರಣ ೂೇಪ್ನಯಗಳ ೊಂದಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಯನರ ೇ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ವೆಕ್ತತಗ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ್ನು ಪ್ರವ ೇಶಿಸಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(3)

ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪ್ನನ್, ಆಲ ೂಕೇಹನಲ್ ಬಳಕ , ತ್ಂಬನಕನ ಅಥವನ

ಯನವುದ ೇ ನಿಷ ೇದತ್ ವಸನತವಗ ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯಟ ೇರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(4)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ದಹೆ ವಸನತವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ಹ ೂೇಗತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಅದರಲ್ಲಿ

ಉಳಯಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(5) ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪರಜ ಕಟರನಗಳಗ ದೃಢವನದ ರಚರ್ ಯ ಎರಡನ ಲ ೂೇಹದ ಫಿಲಾಂ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳ ೊಂದಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ,
ಅದಕ ಕ ಮತ್ನತ ಅದರಂದ ಫಿಲಾಂ ಹ ೂೇಗನವಂತ ಮತ್ನತ ಬರನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ೆ ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು ಬಳಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಫಿಲನಾ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳಗ , ಪ್ ಟಿಟಗ ಯ ಒಳಕ ಕ ಜನಾಲ ಹ ೂೇಗನವುದನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಹನಗ ರಚಿಸಿದ ಫಿಲ್ಾ

ಸನಿಟ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸನರನಳ ಪ್ಕಕ ಪ್ಟಿಟಗಳ ಅಂಚನಗಳನಚ ಸನತಿತದ ಫಿಲನಾ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಹ ೂೇಗದ ಅಥವನ ಮನಂಚನಚದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ ಸನರನಳಗಳ ಮೇಲ ಒಂದನ ಸನರಳ ಸನತ್ತತ್ಕಕದನದ, ಫಿಲನಾಗಳ
ರವ ೈಂಿಂಗನ್ನು ರವ ೈಂಿಂಗ್ ರೂಮನ ಅಥವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ನ್ಡ ಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,
ರವ ೈಂಿಂಗ್ ರೂಮನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(8)

ಮನಚಿಿದ ಲ ೂೇಹ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳನ್ನು ದನಸನತನ್ನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ತ್ನಂಬದ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ,

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತ ೆೇಕ ದನಸನತನ್ನ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ದನಸನತನ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ದನಸನತನ್ನ
ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(9)

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಮಖ್ನರ್ ಗಳನ್ನು ಹನಸಿದದರ , ಅವುಗಳು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ

ಸನಮಗಿರಯದನಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಅಂಚನಗಳು ಸನತಿತಕ ೂಳುದಂತ ಅಥವನ ಮಡಚಿಕ ೂಳುದಂತ ರ್ ಲಕ ಕ ಭ್ದರವನಗಿ
ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ. ಚನಪ್ ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದರ , ಅವುಗಳು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳನ್ನು
ಚನಪ್ ಯ ಗನತ್ರವನ್ನು ಮೇರದ ಮತ್ನತ ಚನಪ್ ಯ ದಪ್ಿಕ್ತಕಂತ್ ಆಳವಲಿದ ತ್ಗಿಗನ್ಲ್ಲಿ ರ್ ಲದ ೂಳಕ ಕ ಬಿಡತ್ಕಕದನದ,
(10)

ವದನೆತ್ ಸಿಾಚನಿಗಳನ್ನು ಟಿಕ ಟ್ ಬೂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸನಥಪ್ತಸಿದದರ , ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಯನಗಿ ಮನಚನಿವುದರ ಮೂಲಕ

ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ನಿಲನಕದಂತ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – X
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ುು ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಆವರಣದ್ ನಿವಯಹಣೆ
77.
(1)

ಸಿಚಛತೆಯ ನಿವಯಹಣೆ ಇತಾೆದಿ.- ಲೆೈಸೆನ್್ದಾರನ್ು,ಕಟಟಡದಲ್ಲಿನ್

ಎಲಿ

ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು

ಮತ್ನತ

ವನಯನಸಂಚನರದ

ಇತ್ರ

ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು

ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಟನಟಕ ೂಂಿರನವಂತ ;
(2)

ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಸಥಳದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗವನ್ನು ಸರಯನದ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಇಟನಟಕ ೂಂಿರನವಂತ ;
(3)

ಕಟಟಡದ ಗ ೂೇಡ ಗಳಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆರನ ತಿಂಗಳಗ ೂಂದನ ಸಲ ಸನಣಣ ಬಳಸನವಂತ ಅಥವನ ಪ್ರತಿ ಎರಡನ

ವಷ್ಾಗಳಗ ೂಂದನ ಸಲ ಬಣಣ ಬಳಸನವಂತ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ೌರ ಅಥವನ
ಆರ ೂೇಗೆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲ ಬಣಣ ಬಳಸನವಂತ ;
(4)

ಆವರಣವನ್ನು ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಸಾಚಛಗ ೂಳಸನವಂತ ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ತ್ರನವನಯ

ತ ಗ ದನಹನಕಬ ೇಕನದ ಎಲಿ ಬ ೇಡದ ವಸನತಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ೌರ ಅಥವನ
ಆರ ೂೇಗೆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲ ಎಲಿ ಕಸಕನಪ್ ಿ ವಸನತಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಹನಕನವಂತ ; ಮತ್ನತ
(5)

ಫನೆನ್ನಗಳು, ಗನಜ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ಷ ೇಡನಗಳು ಮನಂತನದವುಗಳಂಥ ವದನೆತ್ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು

ನಿಯತ್ ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ಸಾಚಛಗ ೂಳಸನವಂತ ಮತ್ನತ ಅಂದವನದ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಡನವಂತ
- ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
78.

ಧೂಮಪ್ಾನ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ

ಧೂಮಪ್ನನ್ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಯನರ ೇ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಧನರಕನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್
ರ್ನಮನಿದ ೇಾಶಿತ್ ವೆವಸನಥಪ್ಕ ಅಥವನ ವೆವಸನಥಪ್ಕರನ ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪ್ನನ್
ನಿಷ ೇದಸಿರನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
79.

ಸಿಚುತೆ ಮತ್ುು ನೆೈಮಯಲೆವನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡುವುದ್ು.- ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಚಿತ ಮತ್ನತ ರ್ ೈಮಾಲೆವನ್ನು ಕನಪ್ನಿಕ ೂಂಡನಬರಲನಗಿದ ಯೇ
ಎಂಬನದನ್ನು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆರ ೂೇಗೆದ ಹತ್ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಗನಳುವುದನ ಮತ್ನತ
ಇತ್ರ ರೇತಿಗಳ ಮನಲ್ಲನ್ೆವನ್ನು ತ್ಡ ಗಟಟಲನಗಿದ ಯೇ ಎಂಬನದನ್ನು ಸನನಿಶಿಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.

80.

ತಿರುಗು ವಾೆಪ್ಾರದ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಅಥವನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ

ಮಧೆಂತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಯನರ ೇ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ರ್ನಮನಿದ ೇಾಶಿತ್ನ್ನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಮಧೆಂತ್ರ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಗ ,(1)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಿರನಗಿಕ ೂಂಡನ ವನೆಪ್ನರ ಮನಡಲನ; ಅಥವನ

(2)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ವಗಾದ ಯನರ ೇ ಸದಸೆನಿಗ

ಯನವುದ ೇ ತಿಂಿ ತಿನಿಸನ ಅಥವನ

ಪ್ನನಿೇಯಗಳನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡಲನ ಅಥವನ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡಲನ; ಅಥವನ
(3)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ವಗಾದ ಯನರ ೇ ಸದಸೆನಿಗ ಯನವುದ ೇ ವಸನತಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಪ್ದನಥಾವನ್ನು

ಪ್ರತಿಫಲಕನಕಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅಗಿಲಿದ ಯೇ ಆಗಲ್ಲ ವತ್ರಸಲನ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡಲನ
- ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
81.

ರ್ಮತಿರ್ಮೇರಿದ್

ಜ್ನ್ಸಂದ್ಣ

ನಿಷೆೇಧ.-

ಸಿನಿಮನ

ಥಿಯೇಟರನ

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್

ಯನರ ೇ

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಸಭನಂಗಣದ ಯನವುದ ೇ ಭನಗಕ ಕ ಅಂತ್ಹ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಥಳನವಕನರ್ ಒದಗಿಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಗರಷ್ಠ ಸಂಖ್ ೆಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಸಂಖ್ ೆಯ ವೆಕ್ತತಗಳನ್ನು ಸ ೇರಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಈ ಗರಷ್ಠತ ಯನ ಮೇರಲಿವ ಂಬನದನ್ನು
ನಿಶಿಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುುವುದಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ಇನ್ೂು ವಶ ೇಷ್ವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಲನ
ಸನಧೆವನಗನವಂತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ಕಕ ಪ್ರತಿಗಳ ಮೇಲ ಕರಮ ಸಂಖ್ ೆಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ದರ್ನಂಕ
ಮತ್ನತ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ತ್ರನವನಯ, ಟಿಕ ಟ್ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ
ಕ ೂಟಟ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ಕಕ ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲ ‘ಮನಕನತಯವನಗಿದ ’ ಎಂದನ ಗನರನತ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
82.

ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೆೇಟರು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ಆಪರೆೇಟರುಗಳ ಕತ್ಯವೆ ಇತಾೆದಿ.- ಪರಜ ಕ್ತಟಂಗ್ ಸಲಕರಣ ,

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಿಥರ ಯಂತ್ರ ಮತ್ನತ ಎಂಜಿನ್ ಕ ೂಠಿಗಳು (ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ). ಅವುಗಳ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ
ವೆಕ್ತತಗಳು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಅವರ ಅನ್ನಕರಮ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ಿಜಿಟಲ್
ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ, ಸಲಕರಣ ಗಳು ಅಥವನ ಸಿಥರ ಯಂತ್ರವು ಕ ಲಸ ಮನಡನವ
ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದ ಎಂದನ ಆತ್ನ್ನ ಸಾತ್ಃ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
83.

ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವನ್ುು ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರೆ ಉದೆುೇಶ್ಕಾಕಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತ್ಕಕದ್ುಲಿ.-

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಕಟಟಡವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಬರಹದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮತಿಯ ಹ ೂರತ್ನ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ರ್ಮಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಅಲಿದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಟಿಕ ೇಟನ ನಿೇಡನವ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳಗ ಲಗತನತದ ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿ, ಶೌಚನಲಯಗಳು,
ಪ್ರವ ೇರ್ದನಾರ/ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ಮೊಗಸನಲ ಗಳು/ ನ್ಡ ವ ಗಳು/ ಆಹನರ ಅಂಗಿಗಳು/ ಕನಫಿ ಅಂಗಿಗಳು/ ಉಪ್ನಹನರ
ಗೃಹಗಳಂಥ ಎಲಿ ಪ್ೂರಕ ಉಪ್ಯೇಗಗಳಗನಗಿನ್ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಳುಲನದ ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡದ ಭನಗವನಗಿರನವ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮದ
ಅನ್ಾಯಕನಕಗಿ ಮನತ್ರ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ.
84.

ಸಾಿಟ್ ಯಂತ್ಾದ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಯನವುದ ೇ ಸನಿಟ್ ಅಥವನ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ನ ಯಂತ್ರವನ್ನು, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಅನ್ನಮತಿಯ ಹ ೂರತ್ನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಸಥಳೇಯ
ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೂಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಅದನ್ನು ನಿಧಾರಸತ್ಕಕದನದ:

ಪ್ರಂತ್ನ, ಸಿಹ ತಿಂಿಗಳು, ಕನಫಿ, ಟಿೇ, ತಿಂಿಗಳಂಥ ವಸನತಗಳ ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ಮನದಕವಲಿದ ಪ್ನನಿೇಯಗಳನ್ನು
ಮನರನವ ಯಂತ್ರಗಳಗನಗಿ ಅಥವನ ತ್ೂಕದ ದನಖ್ಲನತಿಗನಗಿ ಅಥವನ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಕ ೂಡನವುದಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ
ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

ಅಧ್ಾೆಯ –XI
ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ುು ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಲೆೈಸೆನ್್ಗಳ ಮರು ಮಂಜ್ೂರಾತಿ
85.

ಮರು ಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಯ.- (1) (i) ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ ಮರನ

ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಜಿಾಯನ್ನು, ಲ ೈಸ ನ್್ ಮನಕನತಯವನಗನವುದಕ ಕ ಒಂದನ ತಿಂಗಳ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಾಯನ,(i)

35ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (i)ರ್ ೇ, (ii)ರ್ ೇ, (iii)ರ್ ೇ ಮತ್ನತ (iv)ರ್ ೇ ಖ್ಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳು
ಮತ್ನತ (v)ರ್ ೇ ಖ್ಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಘೂೇಷ್ಣ ;

(ii)

87ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದ ಬಗ ಗ ಸನಕ್ಷೂವನಗಿರನವ
ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ ಅನ್ನು;

(iii)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬನಿಗ ಯನ್ನು ತ್ಹಲ್ಡವರ ಗ ಸಂದನಯ ಮನಿರನವ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡ
ಇರನವ ಅಂತ್ಹ ಭ್ೂಮಯನ್ನು ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಗನತಿತಗ ಯ
ಮೇಲ ಪ್ಡ ದರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ

- ಇವುಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತನತಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(2)

(1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನದ ಫಿೇಜ್ಗಳ

ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ ಹನಗೂ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,
ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವನಗಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂಬ ಬಗ ಗ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು
ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂದನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ 15 ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ
ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ ಯನ್ನು ಕಂಡನಹಿದರ ,
ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅದನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಆ ತ್ರನವನಯ ಕೂಡಲ ೇ ಅವುಗಳನ್ನು
ಸರಪ್ಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ

ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವ ಕನಲದ ೂಳಗ

ಅಂತ್ಹ

ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದ ೂದೇ ಆ ಕನಲದ ೂಳಗ ಸೂಕತ ಕನಲವನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ
ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ

ಅಂತ್ಹ

ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು

ಮನಡನವವರ ಗ ,

ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ

ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರದನದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದು ಅಥವನ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲ:ಿ

ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ೇ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ
ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಮನಡಬ ೇಕನದ
ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು
ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಇದಕನಕಗಿನ್ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(1)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನದ ಫಿೇಜ್ಗಳ

(3)

ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ ಹನಗೂ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ
ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ವದನೆತ್ ಅನ್ನಷನಠಪ್ರ್ ಗಳ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ಬಗ ಗ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂಬ ಬಗ ಗ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ವರದಮನಡತ್ಕಕದನದ.
ವದನೆತ್ ಅನ್ನಷನಠಪ್ರ್ ಯ ಬಗ ಗ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ ,
ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ 15 ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ ಯನ್ನು ಕಂಡನಹಿದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅದನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಆ ತ್ರನವನಯ ಕೂಡಲ ೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಪ್ಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು
ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವ ಕನಲದ ೂಳಗ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದ ೂದೇ ಆ ಕನಲದ ೂಳಗ ಸೂಕತ
ಕನಲವನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ

ತ್ಪ್ತಿದ

ತ್ರನವನಯ,

ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ

ಅಂತ್ಹ

ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಮನಡನವವರ ಗ , ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ
ರದನದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದು ಅಥವನ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ೇ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ
ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ
ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಇದಕನಕಗಿನ್ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(4)

(1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನದ ಫಿೇಜ್ಗಳ

ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ ಹನಗೂ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗ
ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವನಗಲ್ಲ ಮತ್ನತ
ಆವರಣಗಳನಗಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂಬ ಬಗ ಗ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ

ವರದಮನಡತ್ಕಕದನದ.

ಸಿನಿಮನ

ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂದನ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗ

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್

ಕಟಟಡವು

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು

ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ 15

ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ ಯನ್ನು
ಕಂಡನಹಿದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅದನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಆ ತ್ರನವನಯ ಕೂಡಲ ೇ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಪ್ಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವ ಕನಲದ ೂಳಗ ಅಂತ್ಹ
ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದ ೂದೇ ಆ ಕನಲದ ೂಳಗ ಸೂಕತ ಕನಲವನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ

ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ

ಅಂತ್ಹ

ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು

ಮನಡನವವರ ಗ ,

ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ

ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರದನದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದು ಅಥವನ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ೇ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಿ,

ಜಿಲನಿ

ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯನ

ಐದನ

ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು

ನಿೇಡನವ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ
ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಇದಕನಕಗಿನ್
ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

(1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನದ ಫಿೇಜ್ಗಳ

ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ ಹನಗೂ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ
ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡವನಗಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂಬ ಬಗ ಗ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಅಧಿಕನರ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು
ಪ್ೂರ ೈಸಿರನವವ ಂದನ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ 15
ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ ಯನ್ನು
ಕಂಡನಹಿದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅದನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಆ ತ್ರನವನಯ ಕೂಡಲ ೇ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಪ್ಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವ ಕನಲದ ೂಳಗ ಅಂತ್ಹ
ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದ ೂದೇ ಆ ಕನಲದ ೂಳಗ ಸೂಕತ ಕನಲವನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ
ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ಕ ೂಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಮನಡನವವರ ಗ , ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ
ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರದನದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ

ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ೇ ಇರನವ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ
ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ
ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಇದಕನಕಗಿನ್ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ, (3)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ,
(4)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ, (5)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ
ಮೇರ ಗ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಎಲಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಪ್ನಲರ್

ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ

ಎಂಬನದನ್ನು

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ

ಅದನ್ನು

ತನನ್ನ

ಮನ್ದಟನಟಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಹನಗೂ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನದ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ
ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.

86.

ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಪರವಾನ್ಗಿ.- (1) 85ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಮನಿಕ ೂಂಡ

ಅಜಿಾಯ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮನಕನತಯದ ದರ್ನಂಕಕ ಕ ಮನಂಚ ಯನವುದ ೇ ಕನರಣಕನಕಗಿ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡದದದರ ಅಥವನ ಅದನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ ಮನಡಲನ ನಿರನಕರಸದದದರ , ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನ್
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು

ಸಿಂಧನವನಗಿರನವುದನ

ಮನಂದನವರದದದರ ,

ಆತ್ನ್ನ

‘ಹ ಚ್’

ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ

ಒಂದನ

ತನತನಕಲ್ಲಕ

ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅಂತ್ಹ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ನ್ವೇಕರಸಲನ ಕ ೂೇರದ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ಒಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ ಅದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ವಲ ೇ ಮನಡನವವರಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರನವುದನ ನಿಂತ್ನಹ ೂೇಗತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಅಜಿಾದನರನ್ನ
ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಯನದ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು

ಸಿಾೇಕರಸಿದ

ಮೇಲ

ಅಥವನ ಆತ್ನ್ನ ಆ

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್

ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಯ ನಿರನಕರಣ ಯ ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ:
ಮತ್ೂತ ಪ್ರಂತ್ನ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಆ ಬಗ ಗ ಯನವುದ ೇ ಕನಲದಲ್ಲಿ ತ್ಗನದ ಮನಿದ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ಯನವುದ ೇ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ವಧಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(4)

ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಅದರ ಸಿಂಧನತ್ಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ

ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಎಂಬನದನಗಿ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.
87.

ಲೆೈಸೆನ್್ನ್ ಮರುಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ ಫೇಜ್ು.- ಪ್ರತಿಯಂದನ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ, 112ರ

18ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ವಧಿಸತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XII
ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
88.
(ಎ)

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,‘‘ಕಟಟಡ’ ’ವು

ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿ

ಸಿನಿಮನಗಳು

ಅಥವನ

ಪ್ರದರ್ಾಗಳ

ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲನದ ಯನವುದ ೇ ಬೂತ್ನ, ಟ ಂಟನ (tent)ಅಥವನ ಅಂತ್ಹದ ೇ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಒಳಗ ೂಳುುತ್ತದ .
(ಬಿ)

“ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ” ಎಂದರ , ಮೂರನ ತಿಂಗಳು ಮೇರದ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಒಂದನ ಸಥಳದಲ್ಲಿ

ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿ ಸಿನಿಮನಗಳು ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಒಂದನ ಸಥಳದಂದ ಮತ ೂತಂದನ ಸಥಳಕ ಕ
ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ಹ ೂೇದ ಸಿನಿಮನ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಉಪ್ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡ ಸಜ್ನು.
89. ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಲೆೈಸೆನ್್ನ್ುು ಮಂಜ್ೂರು ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕಗಿ ಅರ್ಜಯ.- (1) ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನದಲ್ಲಿ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ನ್ಮೂರ್ ‘ಎ-1’ ರಲ್ಲಿ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳಗ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಸ ಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

(1)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ನಿಗದಪ್ಿಸಲನದ ರ್ನಲಕವನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್

ಚಲನ್ಡದ ೂಂದಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ.

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ಫಿೇಜ್ನ ಸಕನಾರವು

(3)

ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿಗದಪ್ಿಸಿದಂತಿರತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಅದರ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಯನವುದ ೇ ಜನತ ರ, ಮೇಳ

(4)

ಅಥವನ ಇತ್ರ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಸಂದಭ್ಾಗಳಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು ನ್ಡ ಸನವ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು, ಅದನ
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಬಹನದನ. ಅದನ ಸೂಕತವ ಂದನ ಭನವಸನವಂಥ ವಚನರಣ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದ ತ್ರನವನಯ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸಂಚನರ
ಸಿನಿಮನಗ ಸೂಕತವ ಂದನ ಮತ್ನತ 90ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಅಗತ್ೆತ ಗಳಗ ಅದನ ಅನ್ನರೂಪ್ವನಗಿರನವುದ ಂದನ
ತ್ನ್ಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಮೂರನ ತಿಂಗಳು ಮೇರದ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಜನತ ರ, ಮೇಳ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಸಂದಭ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಗ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ನ್ಡ ಸನವುದಕ ಕ ಲ ೈಸ ನ್ುನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಬಹನದನ.
90.

ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ,- (1) 89ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು,(ಎ)

ಅಜಿಾಯನ ಕರಮಬದಿವನಗಿರನವಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಅಥವನ

ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಅವರ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಕನಕಗಿ ಅಥವನ ವರದಗಳಗನಗಿ ಒಯನೆವ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಗ É ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತ
ಹ ೂಂದರನವ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಿದ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳಗ ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಏಳು
ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
(i) ಬ ಂಗಳೊರನ ನ್ಗರದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಆಯನಕತರನ;
(ii)

ನ್ಗರ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಆಯನಕತರನ;

(iii) ಜಿಲ ಿಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಸೂಪ್ರಂಟ ಂಡ ಂಟ್;
(iv) ಜಿಲನಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ
ಇಲನಖ್ ;
(v)

ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ.

(vi) ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣನಧಿಕನರಗಳು;
(vii) ಬ ಂಗಳೊರನ ನ್ಗರದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಯಲ್ಲಿನ್ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗಳು;
(viii) ಬ ಂಗಳೊರನ ನ್ಗರದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನಲಯದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ.
(ix)

ಬ ಂಗಳೊರನ ನ್ಗರದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನಖ್ೆ ಅಗಿುಶನಮಕನಧಿಕನರ;

(x)

ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕನಧಿಕನರ;

(xi) ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರ.
(ಬಿ)

ಅಜಿಾಯನ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಇರದದದರ ೇ, ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ಅವಧಿಯಳಗ ಅದನ್ನು

ಹಂದರನಗಿಸಬಹನದನ. ಇಲಿದದದರ , ಅಜಿಾಯನ್ನು ಅಂಗಿೇಕರಸಲನಗಿದ ಯಂದನ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.
ಮೇಲ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು (1)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ

(2)

ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ ಅಥವನ ವರದಯನ್ನು ಕಳುಹಸನವ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ, ಪ್ರಸನತವತ್
ಸಿನಿಮನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ,(i)

ಲ ೈಸ ನ್್ ಕ ೂೇರರನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು ಅಗತ್ೆವನಗಿದ ಯೇ;

(ii) ಸಿನಿಮನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣ , ಕನನ್ೂನ್ನ ಮತ್ನತ ಸನವೆವಸ ,ಥ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಶನಂತಿ
ಮತ್ನತ ಘನ್ತ ಗ ಅಪ್ನಯವುಂಟನ ಮನಿಲಿ;
(iii) ಸಿನಿಮನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು, ಸನಕಷ್ನಟ ಮತ್ನತ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವ ಯೇ;
(iv) ರ್ ೈಮಾಲೆ, ವನಯಸಂಚನರ ಮತ್ನತ ದೇಪ್ದ ಬಗ ಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವೆವಸ ಗ
ಥ ಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ;
(v) ಅಗಿು ನ್ಂದಸನವ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಲನ ಅವರ್ೆಕ ಮನಂಜನಗರೂಕತ ಯನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ
ಮತ್ನತ ಅವುಗಳಗನಗಿ ವೆವಸ ಥಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಯೇ;
(vi) ಸಿನಿಮೊೇಟ ೂೇಗರಫಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳ ಜನರಯಲ್ಲಿರನವ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗಿದ ;
ಮತ್ನತ
(vii) ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಇಲಿವ ಂಬನದನ್ನು
- ತನವನಗಿಯೇ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
(viii) ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು, (1)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ
ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳು ಅಥವನ ವರದಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ ಅಥವನ ವರದಯನ್ನು, ಈ ಹಂದ ಹ ೇಳದ ಅವಧಿಯಳಗ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಸಿಾೇಕರಸದದದರ ,

ಲ ೈಸ ನ್ನ್

ಮಂಜ್ೂರನ

ಮನಡಲನ

ಯನವುದ ೇ

ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳಲಿವ ಂಬನದನಗಿ ಪ್ೂವಾಭನವರ್ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ನಿೇಡಲನದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು, ಅದನ್ನು ಕ ೂಟಟ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮೂರನ

(3)

ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಈ ಮನಂದನ್ ವಷ್ಯಗಳಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ , ಎಂದರ ,-

(i)

ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಹತನಸಕ್ತತಯಿಂದ;

(ii)

ಅಜಿಾದನರನ್ ಸಿಥತಿಗತಿ, ಈ ಮೊದಲ್ಲನ್ ಮತ್ನತ ಹಂದನ್ ಅನ್ನಭ್ವದಂದ ಸಿನಿಮನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ

ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ನಿರನಕರಸನವುದಕನಕಗಲ್ಲ
- ತಿೇಮನಾನ್ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

(5)

ಇಲನಖ್ ಗಳಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲ ೇ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳು ಮೇರದಂಥ
ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಸನಧೆವನಗಬಹನದನದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಅಥವನ ಸಿರ್ಷಟೇಕರಣವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಸದರ ಇಲನಖ್ ಗಳ ೊಂದಗ ಆ ಬಗ ಗ ಸಮನಲ ೂೇಚರ್ ನ್ಡ ಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾಯ ದರ್ನಂಕದಂದ
ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ನಿರನಪ್ ೇಕ್ಷಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಮೂವತ್ನತ
ದನ್ಗಳು ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಲನದ ಅವಧಿಯಳಗ , ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ
ನಿರನಕರಸತ್ಕಕದನದ.
(6)
(i)

ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಹನಮಟಿಟಗ ಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗಿದ ಯಂದನ; ಮತ್ನತ

(ii)

ಸಿನಿಮನ ವೇಕ್ಷಣ ಗನಗಿ ಬರನವ ವೆಕ್ತತಗಳ ಸನರಕ್ಷತ , ಅನ್ನಕೂಲತ ಮತ್ನತ ಸೌಕಯಾದ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ಹತನಸಕ್ತತ ಮತ್ನತ ಸಾಚಛತ ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸನಕಷ್ನಟ ಮನರ್ ುಚಿರಕ ಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಲನಗಿದ ಎಂಬನದನ್ನು
ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಂಡ ಹ ೂರತ್ನ
- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(7)

ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ರಚಿತ್ವನದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ, (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ

ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದವಸಗಳ ೊಳಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಂತ್ಹ
ನಿಬಂಧರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಮೇಲ ಮತ್ನತ ನಿಧಾರಸಿರಬಹನದನದಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ ನ್ಮೂರ್ -ಜಿ ಯಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಬಹನದನ.
(8) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನ ನಿರನಕರಸಿದನಗ, ಅಂತ್ಹ
ನಿರನಕರಣ ಗನಗಿ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಿೇಡನವ ಮೂಲಕ ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ತಿಳಸನವುದರಂದ ಹನಗ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನದ ಲ ೈಸ ನ್ನ್, ಆ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಕ ೂಟಟ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮೂರನ

ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
91.

ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಪಾತಿಯ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ,- ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು

ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಸಂದನಯ ಮನಿದ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಬಹನದನ.
92. ಲೆೈಸೆನ್್ ಫೇರ್ಜನ್ ಮರುಪ್ಾವತಿ.- ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನ ನಿರನಕರಸಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಂದನಯ
ಮನಡಲನದ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಒಟನಟ ಮೊಬಲಗಿನ್ ಅಧಾದಷ್ನಟ ದರದಲ್ಲಿ ಮರನಪ್ನವತಿ ಮನಡಲನ ನಿರನಕರಣ ಯ
ಆದ ೇರ್ದ ೂಂದಗ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಮರನಪ್ನವತಿಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ:
93. ಲೆೈಸೆನ್್ದಾರನ್ು ಪಾಮಾಣೇಕೃತ್ ಫಲುುಗಳನ್ುು ಮಾತ್ಾ ಪಾದ್ಶಯಸತ್ಕಕದ್ುು,- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್
ಪ್ಡ ದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952 (1952ರ ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ, xxxvii)ರ 3ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ
ರ್ ೇಮಕಗ ೂಂಡ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ವೇಕ್ಷಣ ಗನಗಿ

ಯೇಗೆವ ಂದನ

ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದಂಥ

ಸಿನಿಮನವನ್ನು

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, ಆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಿದ ಗನರನತ್ನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನವನ್ನು
ಪ್ರದಶಿಾಸಬ ೇಕ ಂದನ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
94. ಕಟಟಡದ್ ಬಗೆೆ ಷರತ್ುುಗಳು.- (1) ಕಟಟಡದ ಎಲನಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಜನಗವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅದರ ಯನವುದ ೇ
ಭನಗವು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(2)

ಯನವ ಮನಖ್ೆ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡದ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವುದ ೂೇ ಆ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆ

ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಕಟಟಡವು ರಸ ತ ಮನಂಭನಗವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಅಂತ್ಹ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗನಗಿ ಪ್ರವ ೇರ್ ಹನಗೂ ನಿಗಾಮನ್ದ ಸೂಕತ ಸನಧನ್ಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ.

95. ರ್ ೈಮಾಲೆ ಅನ್ನಕೂಲತ ಗಳು.- ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, 54ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಮನಣಕಕನ್ನಸನರವನಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಪ್ುರನಷ್,
ಮಹಳ ಮತ್ನತ ಮಕಕಳು, ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗ (ಮಂಗಳಮನಖಿ) ಮತ್ನತ ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ ವೆಕ್ತತಗಳ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಬಹನದನದಂಥ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಅನ್ನಕೂಲತ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳನ್ನು
ಉತ್ತಮ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬರನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.

96. ದ್ಹೆ ಸಾಮಗಿಾಗಳಿಂದ್ ನಿರ್ಮಯಸಿದ್ ಕಟಟಡ.- ದಹೆ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ನಿಮಾಸಿದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡನ ಮೇಟರನ ಎತ್ತರ ಹನಗೂ ಐದೂವರ ಮೇಟರನಗಳ ಅಗಲ ಕ್ತಟಕ್ತ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಈ
ಕ್ತಟಕ್ತಯನ್ನು ಸಿೇಳದ ಬಿದರನ್ ಚೌಕಟಿಟನ್ ಮೇಲ

ಜ ೂೇಿಸಿದ ಮತ್ನತ ಒಳಗಡ

ಟ ಾೈನ್ಡದನರದಂದ ಬಲವನಗಿ ಕಟಿಟದ

ಹಗಗ(ತ್ಟಿಟ)ಗಳಂದ ಮನಚಿಬಹನದನ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಕಟಟಡವನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಅಥವನ
ಭನಗರ್ಃವನಗಿ ನಿಮಾಸಲನಗಿದ ಯಂದನ ಹನಗೂ ಕಟಟಡವು ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಅಪ್ನಯದ ಮೂಲವನಗಿ ಹನಗ ದಹೆವನಗನವುದ ಂದನ
ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಹತಿತರದಲ್ಲಿನ್ ಕಟಟಡಕ ಕ ಅಪ್ನಯಕನರಯನಗಿದ ಎಂದನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಿಟರನವಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
97.

ಸಭಾಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಳಾವಕಾಶ್.- (1) ಸಿನಿಮನಕನಕಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವ ದರ್ನಂಕಕ ಕ

ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ಇರನವಲ್ಲಿ, ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗ ಇಪ್ಿತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ
ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್ ಮನಿಕ ೂಡಲನ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಗ , ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರವ ೇರ್ ದನಾರಗಳು, ನ್ಡ ವ ಗಳು, ಅಂತ್ಸನತಗಳು ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ ಆಕರಮತ್ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಂಥವುಗಳನ್ನು
ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯದ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.5 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲನಗಿರನವಲ್ಲಿ, ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ ವೆಕ್ತತಗಳ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ನ್ಂತ್ರ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಕನಕಗಿ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಹರ್ ುರಡನ ಚದರ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ಗ ಇಪ್ಿತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸಥಳನವನಕನರ್ ಮನಿಕ ೂಡಲನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲ:ಿ
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರವ ೇರ್ ದನಾರಗಳು, ನ್ಡ ವ ಗಳು, ಅಂತ್ಸನತಗಳು ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ ಆಕರಮತ್ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಂಥವುಗಳನ್ನು
ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯದ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.6 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲನಗಿರನವಲ್ಲಿ, ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ ವೆಕ್ತತಗಳ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
98. ಪರ್ಾಯಯ ದಿೇಪಗಳನಿುಡಲು ವೆವಸೆಾಗಳು.- ತ್ನತ್ನಾ ಪ್ರಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ವಫಲವನದನಗ
ಸಭನಂಗಣವನ್ನು ಬ ಳಗಿಸಲನ ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಯನಪ್ತಎಸ್, ಜ್ನ್ರ ೇಟರ್, ಸೂಕತ
ಸನಮಥೆಾದ ಕ ೈ ಟನಚ್ಾ ಮತ್ನತ ಪ್ಯನಾಯ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಯನವನಗಲೂ
ಸಿದಿವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
99. ಅಗಿು ಶಾಮಕಗಳು.- (1) ಸಂಭ್ವಸಬಹನದನದಂಥ

ಮತ್ನತ

ಲ ೈಸ ನ್ನ್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಬಹನದನದಂಥ ಅಗಿುಯನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವುದಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ನ್ಂದಸನವುದಕನಕಗಿ ಸನಕಷ್ನಟ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗ ಐವತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದಂತ ನಿೇರನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಲನ, 74ರ್ ೇ
ನಿಯಮದ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವವರಸಿದಂಥಹನದ ೇ ಆದ ಬಕ ಟನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದಿಪ್ಿಸಿ ಅಧಾವನ್ನು ಆ ಕಟಟಡದ ೂಳಗಡ ಮತ್ನತ
ಇರ್ ೂುಂದನ ಅಧಾವನ್ನು ಅದರ ಹ ೂರಗಡ ದನಸನತನ್ನ ಮನಿಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
(2) ಅಗಿು ಪ್ರತಿಬಂಧ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ಅಗಿು ನ್ಂದಸನವ ಕರಮಗಳನ್ನು, ಅಧಾವನ್ನು ಕಟಟಡದ ೂಳಗಡ ಮತ್ನತ
ಇರ್ ೂುಂದನ ಅಧಾವನ್ನು ಅದರ ಹ ೂರಗಡ , 75ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲನದಂತ ಅಳವಿಸತ್ಕಕದನದ.

100. ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ್ ಬಗೆೆ ಲೆೈಸೆನ್್ಗಳ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಬಂಧಗಳು.- (1) ಸಂಚನರ
ಸಿನಿಮನಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು, ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿೇಕ್ಸಸ್ಡನಿಂದ 1.6 ಕ್ತಲ ೂೇ ಮೇಟರನಗಳ ದೂರದ ೂಳಗ
ಅಥವನ ಇರ್ ೂುಂದನ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನದಂದ 800 ಮೇಟರನಗಳ ದೂರದ ೂಳಗ ಇರನವ ನಿವ ೇರ್ನ್ಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದ ಉದ ೇದ ರ್ಗಳಗನಗಿ ಎರಡನ ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸನವ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ
ಸದಸೆರನಗಳಂದ ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವ ಅತಿ ಸಮೇಪ್ದ ದನರ, ಓಣಿ, ಬಿೇದ ಅಥವನ ರಸ ಗ
ತ ನಂಟ “ದೂರ”ವನ್ನು
ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ.
101. ಆಸನ್ಗಳು.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವ ದರ್ನಂಕಕೂಕ ಮನಂಚ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಸಂಚನರ
ಸಿನಿಮನಗಳಗನಗಿ, ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗ ಇಪ್ಿತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್
ಮನಿಕ ೂಡಲನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ,

ಪ್ರವ ೇರ್

ದನಾರಗಳು,

ನ್ಡ ವ ಗಳು,

ಅಂತ್ಸನತಗಳು

ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ

ಆಕರಮತ್

ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಂಥವುಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯದ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.5 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ
ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು

ಒದಗಿಸಲನಗಿರನವಲ್ಲಿ,

ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ,

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ ವೆಕ್ತತಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸಲನದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ನ್ಂತ್ರ ಉದ ೇದ ಶಿತ್ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಕನಕಗಿ,
ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹರ್ ುರಡನ ಚದರ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ಗ ಇಪ್ಿತ್ನತ ವೆಕ್ತತಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ ವೆಕ್ತತಗಳ ಸಥಳನವನಕನರ್ಕ ಕ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲ:ಿ
ಪ್ರಂತ್ನ,

ಪ್ರವ ೇರ್

ದನಾರಗಳು,

ನ್ಡವ ಗಳು,

ಅಂತ್ಸನತಗಳು

ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ

ಆಕರಮತ್

ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಂಥವುಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯದ ಆಸನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವೆಕ್ತತಗ 0.6 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ
ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲನಗಿರನವಲ್ಲಿ, ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಸಭನಂಗಣಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬ ೇಕನದ
ವೆಕ್ತತಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.
102.

ಸೂರುಗಳು, ದಾಿರಗಳು, ಇತಾೆದಿ.- (1) ಕಟಟಡದ ಸೂರನಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡೂವರ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ

ಎತ್ತರವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ದನಾರಗಳ ಗನತ್ರವು, ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್

ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
(3)

ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿಲಿದ ದನಾರ ಅಥವನ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಕಟಟಡದ ಒಳಗಡ ಯಿಂದ ಕ ೂಂಚ

ಒತ್ನತವುದರ ಮೂಲಕ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ತ ಗ ಯಬಹನದನದಂಥ ಚನಪ್ , ಪ್ರದ ಗಳು ಅಥವನ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ
ಮನಡಬಹನದನ.
(4)

ಯನವುದ ೇ ವವರಣ ಯ ಯನವುದ ೇ ಅಡಡ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಬನಗಿಲ್ಲನ್ ಒಳಗ ಅಥವನ ಹ ೂರಗ

ಹನಕತ್ಕಕದದಲಿ.
(5)

ಯನವುದ ೇ ಹ ೂಸಿತಲನ ಮಟಿಟಲನ ಕಟಟಡದ ರ್ ಲದ ಮಟಟಕ್ತಕಂತ್ ಮೇಲ ಇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ

(6)

ಕಟಟಡದ ಒಳಗಡ ಸನತ್ತ ಅಗಲ ಒಂದನ ಕನಲನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದ ನ್ಡನದನರಗಳು ಅಥವನ

ದನರಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ನ್ಡನದನರಗಳನ್ನು ಖ್ನಲ್ಲ ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.

ಕಟಟಡದ ರ್ನಲನಕ ಮೇಟರನಗಳ ಒಳಗ ೇ ಯನವುದ ೇ ಹ ೂರ ಬ ೇಲ್ಲಗ ಅವಕನರ್ವರತ್ಕಕದದಲಿ.

(7)

103. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿ.- (1) ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ್ನು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯಿಂದ ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅದನ ಪ್ ರೇಕ್ಷಣನ ಮತ್ನತ ವೇಕ್ಷಣನ ಕ್ತಂಿಗಳ ಮೂಲಕವಲಿದ ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ ಯನವುದ ೇ ರೇತಿಯ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು
ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ, ಅತಿ ಸಣಣ ಗನತ್ರದ ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್

(2)

ಕಿಮಯಿಲಿದಷ್ನಟ ಪ್ೂಣಾ ಎತ್ತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಆರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ, ಸಭನಂಗಣದಂದ ಆಚ ಇರನವಂಥ ನಿವ ೇರ್ನ್ದಲ್ಲಿನ್ ಖ್ನಲ್ಲ ಜನಗಕ ಕ ರ್ ೇರ ಮತ್ನತ

(3)

ಸಾತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಯನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
ಸಭನಂಗಣದ ಭನಗವನಗನವ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಹ ೂರ ಮೇಲ ೈ ಮತ್ನತ ಛನವಣಿ ಮತ್ನತ ಡ ೇರ

(4)

ಅಥವನ ಬೂತ್ನ ಜ ೂೇಪ್ಿಯ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದ ನ್ಡನವ ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಅಂತ್ರವರತ್ಕಕದನದ.
48ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು, ಯಥ ೂೇಚಿತ್ ವೆತನೆಸಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಚನರ

(5)

ಸಿನಿಮನದ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಳ
ಗ ು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ
ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ
ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರವೇಕ್ಷಣನಲಯ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ ಪರಜ ಕಟರನಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನದ

(6)

ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ ಇಬಬರನ ಅಪ್ರ ೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಸಮಾತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ.
104. ಫಲುುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಗಾಾಣ.- ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ರಚಿಸಿದ ಫಿಲನಾ ಸನಮಗಿರಗಳಗನಗಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್
ಕ ೂಠಿ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದಂದ ಎಂಟನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಂತ್ರವನದ ಉಗನರಣವರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸಟರ್ಮಡಗಳಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ
ಇರನವ ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಉಗನರಣವು ಅರ್ನವರ್ೆಕವನಗಿರನವಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು
ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XIII
ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು
105.

ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾ.- ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಎಂದರ , ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ, ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ, ಡ ೈವ್-

ಇನ್ ಸಿನಿಮನ ಮತ್ನತ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ ಸಿನಿಮನ.
106.

ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಿಯತೆ,- (1)

(ಎ)

(20)ರ್ ೇ, (21)ರ್ ೇ ಮತ್ನತ (29) ಉಪ್ನಿಯಮವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ 2ರ್ ೇ ನಿಯಮದ;

(ಬಿ)

3ರ್ ೇ, 4ರ್ ೇ, 5ರ್ ೇ, 6ರ್ ೇ, 7ರ್ ೇ ನಿಯಮದಂದ 23ರ್ ೇ, 24ರ್ ೇ, 25ರ್ ೇ ನಿಯಮದವರ ಗಿನ್;

(ಸಿ)

26ರ್ ೇ ನಿಯಮದ, (1)(ಎ)(i)(ii)(iii)(v)(vii), (ಬಿ), (ಸಿ), (ಿ), (ಇ), (ಎಫ್), (ಜಿ),(ಹ ಚ್), (ಜ ), (ಕ ), (2)

(ಎ)(ಬಿ), (3), (4) (119ಬಿ) (i), (ii) ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳ;
(ಿ) 27ರ್ ೇ, 28ರ್ ೇ, 30ರ್ ೇ, 31ರ್ ೇ, 32ರ್ ೇ ಮತ್ನತ 33ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ;

(ಇ) 34ರ್ ೇ (1) (i), (ii)ರ್ ೇ ನಿಯಮ, (2)ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ 44ರ್ ೇ, 45ರ್ ೇ, 47ರ್ ೇ 56ರ್ ೇ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ 43 ರಂದ 56ರವರ ಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳು, 3ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ 48ರ್ ೇ, 51(9)ರ್ ೇ, 57 ರಂದ 73ರ್ ೇ, 77(5)ರ್ ೇ,
82ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ;
(ಎಫ್) 35ರ್ ೇ ನಿಯಮದ;
(ಜಿ) 36ರ್ ೇ, 37ರ್ ೇ, 112(18)ರ್ ೇ, 40ರ್ ೇ, 41ರ್ ೇ ನಿಯಮದ;
(ಹ ಚ್) 42ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ (1)ರ್ ೇ, (2)ರ್ ೇ, (5)ರ್ ೇ, (7)ರ್ ೇ, (8)ರ್ ೇ, (10) ರಂದ (16)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳ;
(ಐ) 43ರ್ ೇ, 46ರ್ ೇ, 48ರ್ ೇ, 49ರ್ ೇ ನಿಯಮದಂದ 52ರ್ ೇ, 53ರ್ ೇ, 54ರ್ ೇ, 55ರ್ ೇ, 108ರ್ ೇ, 142ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ;
(ಜ ) 57ರ್ ೇ ನಿಯಮದಂದ 73ರ್ ೇ, 74 ರಂದ 76ರ್ ೇ, 77 ರಂದ 84ರ್ ೇ ಮತ್ನತ 85 ರಂದ 87ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ;
ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.

-

(2) ಈ ನಿಯಮಗಳ 126ರ್ ೇ, 128ರ್ ೇ, 133ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ನತ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ ಖ್ನಯಂ
ಸಿನಿಮನಗ ಅನ್ಾಯವನಗಬಹನದನದ ಇತ್ರ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳು ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನಗ ಯಥ ೂೇಚಿತ್ ವೆತನೆಸಗಳ ೊಂದಗ
ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
107.

ಲೆೈಸೆನ್್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ,- (1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಕೂಡಲ ೇ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇಲನಖ್ ಗಳಗ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಇಲನಖ್ ಯವರನ ತ್ಮಾ
ಅಭಿಪ್ನರಯ ಅಥವನ ಸಿರ್ಷಟೇಕರಣವನ್ನು ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳನ್ನು ಮೇರದ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಸನಧೆವನಗಬಹನದನದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಸದರ ಇಲನಖ್ ಗಳ ೊಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿ
ಅದನ್ನು ಆದ ೇಶಿಕ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾಯ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಒಳಗನಗಿ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಗ ೂತ್ನತಪ್ಿಸಲನದ ಕನಲದ ೂಳಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡಲನ ನಿರನಕರಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಕಾಲಾವಧಿ.- (1) ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಆ ಕನಲದಂದ

ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಬಹನದನ. ಪ್ರಂತ್ನ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು 31.12.2020ರ
ತ್ರನವನಯ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ
ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನದ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಕಟಟಡದ ಉನ್ುತಿೇಕರಣ ಅಥವನ ಹ ೂಸ ಕಟಟಡದ ನಿಮನಾಣವನ್ನು
ಒಳಗ ೂಂಡನ

ಅರ ಖ್ನಯಂ

ಸಿನಿಮನಗ

ಪ್ರವತಿಾಸತ್ಕಕದನದ.

ಪ್ರವತ್ಾರ್ ಯನ್ನು

31.12.2020ರ

ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ

ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
(2) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಎಲಿ ಅಂತ್ಹ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಮನಿದನ್ನು ಅಥವನ
ಮನಡದದನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ.
(3) ಈ ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿಲಿದರತ್ಕಕ ಯನವುದ ೇ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
01.01.2021 ರಂದನ ಇದದಂತ ರದನದಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಯಂದನ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ
ತ್ದನ್ನಸನರವನಗಿ ಕರಮ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.

108. ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡ,- (1) ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು, ಇಟಿಟಗ ಗಳು, ಸಿಮಂಟನ, ಅರಣೆ ಕಟಿಟಗ ,
ಹಗನರ ಮೇಲನಛವಣಿ ಶಿೇಟನಗಳು (ಗಟಿಟ ಡನಂಬರನ್ ಶಿೇಟನಗಳು) ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ರ್ನಲನಕ
ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಎತ್ತರವು, ಸಭನಂಗಣದ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಮತ್ನತ ಎಲಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಮೇಟರನಗಳು ಇರನವ ಕನಂಪ್ೌಂಿನ್
ಗ ೂೇಡ ಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಮೇಟರನಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
(2) ಪ್ರಸನತತ್ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ದಂದ ಹತ್ನತ ಕ್ತಲ ೂೇಮೇಟರನಗಳ ವನೆಸನಧಾದಲ್ಲಿ ಅದ ೇ ಗನರಮ/ಪ್ಟಟಣದಲ್ಲಿ
ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಹತಿತರದ ನಿವ ೇರ್ನ್ಕ ಕ ಪ್ರಸನತತ್ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸಥಳವನ್ನು ಬದಲನವಣ ಮನಡಲನ ಹ ೂಸ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಅಗತ್ೆವನಗಿರತ್ಕಕದದಲಿ. ಆದನಗೂೆ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಂತ್ಹ ಬದಲನವಣ ಯನ,
ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ

ಅರ್ನನ್ನಕೂಲವನಗನವುದ ಂದನ

ಅಥವನ

ಅರ್ನನ್ನಕೂಲವನಗನವ

ಸಂಭ್ವವರನವುದ ಂದನ

ಆತ್ನ್ನ

ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಿಟರನವಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸಥಳವನ್ನು ಬದಲನವಣ ಮನಡಲನ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದದಲಿ.
109. ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮಾದ್ ಪರಿವತ್ಯನೆ,- 107ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ
ಅವಧಿಯ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮನಕನತಯದ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಸಿನಿಮನ ನಿಮನಾಣಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸನರವನಗಿ
ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗ ಅಂತ್ಹ ವೆಕ್ತತಯನ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಪ್ರವತಿಾಸಿರನವಲ್ಲಿ, 140ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ
ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನಿ್ಗ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಮಂಜ್ೂರನ
ಮನಡಬಹನದನ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XIV
ಡೆೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
110.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,‘ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನ’ ಎಂದರ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಳತ್ನಕ ೂಂಡನ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ರ್ ೂೇಡಲನ

(1)

ಇಚಿಛಸನವ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಪ್ರವ ೇರ್ವನ್ನು ನಿೇಡಬಹನದನಧಂಥ ಬಯಲನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆವರಣದ ೂಂದಗಿನ್ ಸಿನಿಮನ.
ಆದನಗೂೆ, ‘ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನ’

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭನಂಗಣವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿರನವಲ್ಲಿ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಲ್ಲಿ

ಕನಳತ್ನಕ ೂಂಡನ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ರ್ ೂೇಡಲನ ಇಚಿಛಸನವ ವೆಕ್ತತಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಇತ್ರರನ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗ ಪ್ರವ ೇರ್ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
ಅಂತ್ಹ ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನಗಳು ಒಂದನ ಸನವರವನ್ನು ಮೇರದಷ್ನಟ ಸಂಖ್ ೆಯ ಕನರನಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್ ಸನಮಥೆಾವನ್ನು
ಹ ೂಂದರಬಹನದನ.
‘ಮೊೇಟನರನ ಕನರನ’ ಎಂದರ , ಮೊೇಟನರನ ವನಹನ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ (1939ರ IVರ್ ೇ ಕ ೇಂದರ

(2)

ಅಧಿನಿಯಮದ) 2ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ 16ರ್ ೇ ಖ್ಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭನರ್ಷಸಲನದಂತ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನ.
111.

ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಿಯ.- (1) 112 ನಿಯಮ ಮತ್ನತ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ

ಮನಪ್ನಾಟನಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗಳಗ ಅನ್ಾಯವನಗಬಹನದನದ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎಲಿ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನಗಳಗ ಯಥ ೂೇಚಿತ್ ವೆತನೆಸಗಳ ೊಂದಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನಗಳಗ ಅವುಗಳ ಅನ್ಾಯದ ಬಗ ಗ 24ರ್ ೇ, 27ರ್ ೇ ಮತ್ನತ 38ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳು ಈ

ಕ ಳಕಂಡ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ ಎಂದರ ,(ಎ)

24ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ,-

2ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ (ಎ) ಖ್ಂಡದಲ್ಲಿ ‘ಐದನ ನ್ೂರನ ಮೇಟರನಗಳು’ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳಗ ಬದಲನಗಿ ‘ಒಂದನ

(i)

ಕ್ತಲ ೂೇಮೇಟರನ’ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತನೆಯೇಜಿಸತ್ಕಕದನದ; ಮತ್ನತ
(ii)

ಸಕನಾರವು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳಗನ್ನಸನರ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತನೆಯೇಜಿಸತ್ಕಕದನದ;

(ಬಿ)

28ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ‘ಒಂಭ್ತ್ನತ ತಿಂಗಳು’ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳು ಬರನವ ಎರಡೂ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಗ ಬದಲನಗಿ

‘ಒಂದನ ವಷ್ಾ’ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತನೆಯೇಜಿಸತ್ಕಕದನದ;
112. ಡೆೈವ್-ಇನ್ ಸಿನಿಮಾದ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ ವಿಶೆೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು.- (1) ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನವು,
ಅಂತ್ಹ ಸಿನಿಮನ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಮೇಲ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆ ರಸ ತಗ ಅದನ ಅಭಿಮನಖ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅಂತ್ಹ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ, ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ಕನಕಗಿ ಸೂಕತ ವೆವಸ ಥ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರವ ೇರ್
ದನಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವ ೇಶಿಸಲನ ಕನಯನತಿತರನವ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ಜನಗವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಡ ೈವ್ಇನ್ ಸಿನಿಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 1/5ರಷ್ನಟ ಹಿಯಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಸಥಳ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಆ
ಪ್ರದ ೇರ್ದ ೂಳಕ ಕ ಅಂತ್ಹ ಕನರನಗಳ ಪ್ರವ ೇರ್ಕನಕಗಿ ಟಿಕ ೇಟನ ಬೂತ್ಡಗಳ ೊಂದಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡನ ಪ್ರತ ೆೇಕವನದ ಹ ೂೇಗನವ
ದನರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. 600ಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್ ಮನಿಕ ೂಡಲನ ಸಿನಿಮನವನ್ನು
ನಿಮಾಸಿರನವಲ್ಲಿ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ನಿಗಾಮನ್ಕನಕಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ ಗ ೇಟನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ
ನಿಗಾಮನ್ದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಗ ೇಟಿನ್ ಅಗಲವು ರ್ನಲನಕ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(2)

ಡ ೈವ್-ಇನ್ ಸಿನಿಮನದ ಸರಹದನದಗಳಲ್ಲಿ ಕನಂಪ್ೌಂಿರ್ ೂಳಗ ಗ ೂೇಡ ಗ ಲಗತನತಗಿ ಭ್ೂಮಯ ಮಟಟದ ಮೇಲ

ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹ ೂಂದದ ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯ ಕನಂಪ್ೌಂಡ್ ಗ ೂೇಡ ಯನ್ನು
ರಚಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಇಿೇ ಕನಂಪ್ೌಂಿನ್ ಸನತ್ತ ಮನಳುು ತ್ಂತಿ ಬ ೇಲ್ಲ ಮತ್ನತ ಕಂಬಿಯ ಬ ೇಲ್ಲಯನ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಪ್ರವ ೇರ್ ಹನಗೂ ನಿಗಾಮನ್ದ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಸನಕಷ್ನಟ ಪ್ರಕನರ್ಮನನ್ವನದ ದೇಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ಬ ಳಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಪ್ರದ ಯ ಇಿೇ ಗ ರ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಪ್ನರ್ಾಾದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮತಿಯನ 350ರ ಕ ೂೇನ್ಕ ಕ

ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಪ್ರದ ಗ ಅಭಿಮನಖ್ವನಗಿರನವ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ಸನಲನಗಳನ್ನು ಕ ೇಂದರ ರ ೇಖ್ ಯ ಮೇಲ ಪ್ರದ ಯ

ಹಂಭನಗದಲ್ಲಿ 0.6ಘಿ ಪ್ರದ ಯ ಅಗಲದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ ೇಂದರವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ವೃತ್ತ ಪ್ರಧಿಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ವೆವಸ ಥ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಪ್ರದ ಗ ಅಭಿಮನಖ್ವನಗಿರನವ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮೊೇಟನರನ ವನಹನ್ಗಳಗ ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರನವ ಬಂದನ

ಹ ೂೇಗನವ ದನರಯ ಆಗಲವು 10 ಮೇಟರಡಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(7)

ಪ್ರದ ಹನಗೂ ವನಹನ್ಗಳ ಮನಂದನ್ ಸನಲ್ಲನ್ ನ್ಡನವಣ ಅಂತ್ರವು ಪ್ರದ ಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಗಲದ

1.5ರಷ್ಟಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(8)

ವೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಎರಡೂ ಬದಯಲ್ಲಿ 10 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದ ಅಗಲದ ತ್ಡ ಇಲಿದ

ದನರಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ಎಲನಿ ಸನಲನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ಮನಂಭನಗವು ಹಂದನಗಡ ಯಿಂದ

ಪ್ರದ ಯ ಪ್ೂಣಾ ರ್ ೂೇಟವು ಕನಣನವುದನ್ನು ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸಲನ ಹಂಭನಗಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(10)

ಪ್ರದ ಯ ಮೇಲ ಬಿಟಟ ಚಿತ್ರದ ಗನತ್ರವು ಈ ಕ ಳಗ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ, ಎಂದರ :-

1.

200ರಂದ 400 ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ

ಎತ್ತರ 11 ಮೇಟರನಗಳು ಅಗಲ 25 ಮೇಟರನಗಳು ಭ್ೂಮಯ ಮೇಲ

ತ್ಳ 6 ಮೇಟರನಗಳು
2.

401ರಂದ 600 ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ

ಎತ್ತರ 13 ಮೇಟರನಗಳು ಅಗಲ 30 ಮೇಟರನಗಳು ಭ್ೂಮಯ ಮೇಲ

ತ್ಳ 7 ಮೇಟರನಗಳು
3.

601ರಂದ 1000 ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ

ಎತ್ತರ 19 ಮೇಟರನಗಳು ಅಗಲ 43 ಮೇಟರನಗಳು ಭ್ೂಮಯ ಮೇಲ

ತ್ಳ 8 ಮೇಟರನಗಳು
(11)

ಪ್ರದ ಯನ, ಸೂಯಾನ್ನ ಮನಳುಗನವುದರಂದ ಅಥವನ ಮನಸ್ಂಜ ಯ ಇಳಕನ ಅದರ ಮೇಲ ಬಿೇಳದ ಹನಗ

ಇರತ್ಕಕದನದ. ಅದನ್ನು ಕನಂಕ್ತರೇಟನ ಸನಮಗಿರ ಅಥವನ ಉಕ್ತಕನ್ ಚೌಕಟಿಟನಿಂದ ನಿಮಾಸಿರತ್ಕಕದನದ.
(12)

ಗಂಟ ಗ 160 ಕ್ತಲ ೂೇ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ವ ೇಗದ ಗನಳಯನ್ನು ಅಥವನ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೇಟರಗ 120 ಕ್ತಲ ೂೇ

ಗನರಂಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತ್ಡ ದನಕ ೂಳುುವ ಹನಗ ಪ್ರದ ಯನ್ನು ನಿಮಾಸಬ ೇಕನ. ಪ್ರದ ಯನ ಸಾಲಿ ಮನಂದಕ ಕ ಬನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಗರಷ್ಠ
ಬನಗನವಕ ಯನ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದ ೂಂದಗ 8 ಿಗಿರಗಳರ್ಷಟರತ್ಕಕದನದ.
(13)

ಪ್ರದ ಅಥವನ ಅದರ ಭನಗವು ರಸ ತಯ ಬದಯಿಂದ ಕನಣಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ

(14)

ಪ್ರದ ಯ ತ್ನತ್ತ ತ್ನದಯಲ್ಲಿ ಕ ಂಪ್ು ಎಚಿರಕ ಮತಿಗಳನ್ನು ಏರಸಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ ವೇಕ್ಷಕರ

ಪ್ರದ ೇರ್ಕ ಕ ಬ ಳಕನ ನಿೇಡಲನ ಪ್ರವನಹ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಏರಸತ್ಕಕದನದ.
(15)

ಮೊೇಟನರನ ಕನರನಗಳ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳು ಪ್ಯನಾಯವನಗಿ 10 ಮೇಟರನಗಳ ಅಗಲ ಅಥವನ 10

ಮೇಟರನಗಳು ಮತ್ನತ 8 ಮೇಟರನಗಳು ಅಗಲವನಗಿ ಏಕ ಪ್ರಕನರವನಗಿ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರಂತ್ನ, ಮೊದಲ್ಲನ್ 4 ಸನಲನಗಳು 10
ಮೇಟರನಗಳ ಅಗಲದ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
(16) ಧವನಿವಧಾಕ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದನ ಮೊೇಟನರನ ಕನರನ್ ಎರಡೂ ಕಡ ಯಲ್ಲಿ ಇರನವ ಹನಗ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಒಂದನ
ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಕಂಬಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಅಂತ್ರವು 6 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ

ಧವನಿವಧಾಕಗಳಗನಗಿನ್

ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನ್ ತ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಸನಥನ್ವನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ ಹನಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲ ದೇಪ್ವು
ಇರತ್ಕಕದನದ. ದೇಪ್ಗಳು ಕಂಬಗಳ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ ಗ ವಮನಖ್ವನಗಿ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಅದನ ಆ ಸನಲನ ಮತ್ನತ ಸಥಳದ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಸಹ
ಬ ಳಗಿಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಮನ್ದಟನಟಗನವಂತ ಆ ಧವನಿಯ ಸಂವಹನ್ಕನಕಗಿ ಪ್ಯನಾಯ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು
ಮನಿದದರ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಮೊೇಟನರನ ಕನರಗನಗಿ ಧವನಿವಧಾಕ ಸಹತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ ಅವರ್ೆವರತ್ಕಕದದಲ:ಿ
ಮತ್ನತ ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ ೇ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಕಕಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರನವ ಯನವುವ ೇ ಎರಡನ ಮೊೇಟನರನ
ಕನರನಗಳ ನ್ಡನವಣ ಅಂತ್ರವು ಎರಡನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇರತ್ಕಕದದಲಿ.
(17)

(i) ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ, ಆವರಣದ ಕ ೇಂದರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ ಅಂತ್ಹ ಪರಜ ಕ್ಷನ್

ಕ ೂಠಿಯನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಶೌಚಗೃಹ, ಕನೆಂಟಿನ್, ಅಡನಗ ಮರ್ , ಅಂಗಿಗಳ ಒಂದನ ಭನಗ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಸೌಕಯಾಗಳಗ
ಸಥಳನವಕನರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ರಚರ್ ಯ ಭನಗವನಗಿರಬಹನದನ. ಈ ರಚರ್ ಗಳಂದ ಬ ಳಕನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡನವುದರ ಮೇಲ
ಬಿೇಳದಂತ ಅಥವನ ಅದನ್ನು ಸರಯನಗಿ ರ್ ೂೇಡನವುದನ್ನು ಅಿಡಪ್ಿಸದಂತ ಸನಕಷ್ನಟ ಎಚಿರಕ ಯನ್ನು ವಹಸತ್ಕಕದನದ. ಪರಜ ಕ್ಷನ್
ಕ ೂಠಿಯ ಹಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನರನ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರನವಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಪ್ರದ ಯ ಸರಯನದ ದೃರ್ೆವನ್ನು
ಪ್ಡ ಯನವ ಹನಗ ಎತ್ತರಸಿರತ್ಕಕದನದ.

(ii)

ಇಬಬರನ ಆಪ್ರ ೇಟರನಗಳು, ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ ಪರಜ ಕಟರನಗಳ ೊಂದಗ ಡ ೈವ್-ಇನ್ ಸಿನಿಮನದ ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ

ಸಮಾತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದ ಗನಗಿ ಒಬಬ ಆಪ್ರ ೇಟರನ್ನ, ವದನೆತ್

ಪ್ರವೇಕ್ಷಣನಲಯ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ

ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಡ ೈವ್-ಇನ್ ಸಿನಿಮನಗಳ ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ ಸಮಾತಿಯನ್ನು
ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ.
(18)

ಡ ೈವ್-ಇನ್ ಸಿನಿಮನ ಲ ೈಸ ನಿ್ಗನಗಿ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತಿರತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XV
ಅರೆ ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡಗಳು
113.

ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡ.- ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,

“ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ” ಎಂದರ , ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ, ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ,
ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳಗನಗಿ ಲ ೈಸನ್್ ಹ ೂಂದರನವ ಕಟಟಡವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿದ
ಇತ್ರ ಕಟಟಡಗಳು.
(2).

ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಾಯ.- ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಗ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ನತ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳು ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳಗ ಯಥ ೂೇಚಿತ್ ಬದಲನವಣ ಗಳ ೊಂದಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ,
ಎಂದರ .(ಎ)

2ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ (21), (23) ಮತ್ನತ (28)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ.

(ಬಿ)

3, 4, 5, 6, 7 ರಂದ 23 ರವರ ಗಿನ್ ನಿಯಮ

(ಸಿ)

24 ಮತ್ನತ 25ರ್ ೇ ನಿಯಮ

(ಿ)

26ರ್ ೇ ನಿಯಮದ, (1)(ಎ)(i)(ii)(iii)(v)(vii), (ಬಿ), (ಸಿ), (ಿ), (ಇ), (ಎಫ್), (ಜಿ), (ಹ ಚ್), (ಐ), (ಜ ), (ಕ ), (2)(i), (ii)

(3) ಮತ್ನತ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳು
(ಇ)

ನಿಯಮ 27, 28, 30, 31, 32 ಮತ್ನತ 33ರ್ ೇ ನಿಯಮ

(ಎಫ್)

34ರ್ ೇ ನಿಯಮ (1) (ಎ) (ಬಿ), (2) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 43 ರಂದ 56ರ ವರ ಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, 44, 45,

47 ಮತ್ನತ 56(2) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 3, 48, 51(9), 57 ರಂದ 73, 77(5) ಮತ್ನತ 82ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳು.
(ಜಿ)

35ರ್ ೇ ನಿಯಮ

(ಹ ಚ್)

36, 37, 40 ಮತ್ನತ 41ರ್ ೇ ನಿಯಮ

(ಐ)

42ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (1), (2), (5), (7), (8), (9), (10) ಮತ್ನತ (12) ರಂದ (18) ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳು.

(ಜ )

43, 46, 48, 49 ರಂದ 52, 53, 54 ಮತ್ನತ 55ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳು.

(ಕ )

57 ರಂದ 73, 74 ರಂದ 76, 77 ರಂದ 84 ಮತ್ನತ 85-87 ನಿಯಮಗಳು.
114.

ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಳಕಾಕಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾದ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಬಯಂಧಗಳು.-

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದ ಸಥಳಕನಕಗಿ,(ಎ) ಯನವ ಪ್ಟಟಣಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ 50,000 ಅಥವನ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಇರನವುದ ೂೇ ಆ
ಪ್ಟಟಣಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಗರಗಳು;

(ಬಿ)

ಯನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗಳ ಮತ್ನತ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ

26ರ್ ೇ ನಿಯಮದ 2ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಕಕನ್ನಸನರವನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸನ್್ ಹ ೂಂದರನವ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಮೇರದಲ್ಲಿ
- ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದಲಿ.
115. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಅಥವನ
ಆತ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಂಡ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಠನಣನಧಿಕನರಯ ದಜ ಾಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಪಲ್ಲೇಸ್
ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಠನಣನಧಿಕನರಯ ದಜ ಾಗಿಂತ್
ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ತನಲೂಿಕನ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ ದಜ ಾಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ
ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ; ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ ದಜ ಾಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ಅಧಿಕನರ; ಅಥವನ ಪ್ರದ ೇರ್ದ
ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಯನರ ೇ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್; ಅಥವನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ
ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಅಥವನ ಆತ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಂಡ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ,
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ನಲರ್ ಮನಿರನವುದನ್ನು ಸಾತ್ಃ
ತನರ್ ೇ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುುವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಅಥವನ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡಲನ ಉದ ೇದ ಶಿಸಿದ ಸಥಳವನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಬಹನದನ.
(2)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲನದ ಯನರ ೇ ಅಧಿಕನರಗಳು ಕ ೂೇರಕ ಯ

ಮೇಲ ಪ್ಡ ದರನವ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಯೇಜ್ರ್ ಮತ್ನತ ಅದರ ವವರಣ ಗಳನ್ನು ಲಗತಿತಸಿ ಹನಜ್ರನಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ಮತ್ನತ ಸದರ
ಅಧಿಕನರಗಳು ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಮನಖ್ನಂತ್ರ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನಿಗ , ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸನರಕ್ಷತ ಗ ಅಥವನ ಅನ್ನಕೂಲತ ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಥವನ ಕನನ್ೂನ್ನ ಸನವೆವಸ ,ಥ ಶನಂತಿ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸಭ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸನವುದಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ
ನಿವಾಹಸನವುದಕನಕಗಿ ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಥವನ ಸಂದಭ್ಾವು ಒದಗಿ ಬಂದಂತ ತ್ನ್ು ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
ಸಂದಭ್ಾಗಳು ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ , ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ, ಹ ಚನಿವರ
ಸಂರಕ್ಷಣ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆತ್ನಿಗ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಅವನ್ನ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ವಫಲರ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ ರದದಯನತಿಗ ಅಥವನ ಅಮನನ್ತಿತಗ
ಗನರಯನಗತ್ಕಕದನದ.
(3) ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸನಂಕನರಮಕ ರ ೂೇಗಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಆರ ೂೇಗೆಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಪ್ನಯಗಳ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಕ ೂೇಪ್ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಜಿಲನಿ
ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ, ತನಲೂಿಕನ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ಪ್ುರಸಭ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ ಅದರ ಆರ ೂೇಗೆ
ಅಧಿಕನರಗಳ ೊಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನ, ಅವರನ ಹನಗ ೇ ನಿೇಿದ ಸಲಹ ಗಳ ೇರ್ನದದರನ ಇದದರ , ಅದನ್ನು ವಶ ೇಷ್ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್
ಮೂಲಕ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ,(ಎ)

ಅಗತ್ೆತ ಉಂಟನದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಮನಕನತಯಗ ೂಳಸನವುದನ;

(ಬಿ)

49ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಸಲನದ ಸಥಳವಕನರ್ದ ಪ್ರಮನಣವನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡನವುದನ;

(ಸಿ)

ಆ ಯನವುದ ೇ ಆವರಣಗಳು, ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ಸ ೂೇಂಕನ ನಿವನರಣ ಗನಗಿ ಸ ೂೇಂಕನ ನಿವನರಕಗಳನ್ನು

ಸಿಂಪ್ಿಸಲನ; ಮತ್ನತ ರ ೂೇಗಕನರಕ ಕ್ತರಮಗಳನ್ನು ರ್ನರ್ಗ ೂಳಸಲನ ಒಳಗ ೂಳುಬಹನದನ; ಮತ್ನತ

(ಿ) ರ್ ೂೇಟಿಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಉತ್ತಮ ಗನಳ ಬ ಳಕ್ತಗ ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮನನ್ ದಂಡಗಳನ್ನು
ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ.
- ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಮೇಲ ಹ ೇಳದ ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವನ್ನ
ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹನಗ ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ವಫಲರ್ನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅವನ್ ಆ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ ರದದಯನತಿಗ ಅಥವನ
ಅಮನನ್ತಿಗ ಗನರಯನಗತ್ಕಕದನದ.
116.

ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡದ್ ನಿಮಾಯಣಕಾಕಗಿ ಅರ್ಜಯ.- ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು ನಿಮಾಸನವುದಕ ಕ

ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸನವ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ ‘ಎ’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅವನ್ನ ಈ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ‘ಬಿ’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಫಲಕದ ಮೇಲ ಅಥವನ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆ ರಸ ತಯಿಂದ ಅದನ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ರ್ ೂೇಡಬಹನದನದಂಥ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲಕದ ಮೇಲ ಸಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು
ಹನಕತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ ಭನಷ ಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಇಂಗಿಿೇರ್ಷನ್ಲೂಿ ಇರತ್ಕಕದನದ. ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು
ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿೇಮನಾನಿಸನವವರ ಗೂ ಅದನ್ನು ಫಲಕದ ಮೇಲ
ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ. ಆ ಫಲಕವು ಕನಿಷ್ಠ 1.25 ಮ ಘಿ 1.00 ಮೇಟರನ ಅಳತ ಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಆ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ದಪ್ಿವನದ
ಹನಗೂ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಓದಬಹನದನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2) ಅಜಿಾಯಂದಗ ಇವುಗಳನ್ನು,(i)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಥಳದಂದ 500 ಮೇಟರಡಳ
ಗ ದೂರದವರ ಗ ಇರನವ ಸನತ್ತಮನತ್ತಲ ರಸ ತಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳನ್ನು,
ಸದರ ಸಥಳದಂದ ಎಲಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥಗಳು, ಆಸಿತ ರಗಳು, ದ ೇವನಲಯಗಳು ಅಥವನ ಇತ್ರ ಪ್ರಮನಖ್
ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಸಥಳಗಳ ದೂರಗಳನ್ನು ಸಾಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸನವ ಒತ್ನತ ರ ೇಖ್ನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ನತ ಿಜಿಟಲ್ಡನ್
ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿರನವುದನ್ನು ಸಹ ಒಂದನ ಮನದರತ್ ನ್ಕ್ ಯಂದಗ ಅದರ ಆರನ ಉದಿೃತ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು,
ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಟಟಣ ನ್ಕ್ ಯಲ್ಲಿ ಸರಯನಗಿ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿರನವುದನ್ನು ಮತ್ನತ ಅದ ೇ ನ್ಕ್ ಯ ಆರನ
ಮನದರತ್ಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(ii)

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಅದರ ಆವರಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕ ಕ ಒಂದಕ ೂಕಂದನ ಸ ೇರಕ ೂಂಡ
ಕಟಟಡಗಳು, ಉಪ್ಗೃಹಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ರಚರ್ ಗಳು, ಒಳದನರಗಳು, ರಸ ತಗಳು, ಮೊಗಸನಲ ಗಳು,
ಬನವಗಳು, ಹಳುಗಳು, ನಿೇರ ತ್ನತವ ಕ ೂಳನಯಿಗಳು, ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಯನವುದ ೇ
ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳ ಗನಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಿಗಳು, ನಿೇರನ್ ಚರಂಿ ಮತ್ನತ ಅನಿಲ ಕ ೂಳವ ಗಳು, ಭ್ೂಮಯಳಗಿರನವ
ಕ ೇಬಲನಿಗಳು, ಅತಿೇ ಹ ಚನಿ ಮತ್ನತ ಅತ್ೆಧಿಕವನಗಿರನವ ವೇಲ ಟೇಜ್ ಲ ೈನ್ಡಗಳು, ಟ ಲ್ಲಗನರಫ್ ಮತ್ನತ ದೂರವನಣಿ
ಲ ೈನ್ಡಗಳು, ನ್ದಗಳು ಅಥವನ ರ್ನಲ ಗಳ ಸಮೇಪ್ವರನವ ಅತಿೇ ಪ್ರವನಹದ ಗನರನತ್ನಗಳು, ಸಥಳಕ ಕ
ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಸರ ೂೇವರ, ಕ ರ ಗಳು ಇದದರ ಅವುಗಳ ಗರಷ್ಠ ನಿೇರನ್ ಮಟಟ, ಸಥಳಕ ಕ ಒಂದಕ ೂಕಂದನ
ಸ ೇರಕ ೂಂಡ ಬನವಗಳು ಇದದರ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ೂಳಗ ಮಳ ಗನಲದಲ್ಲಿ ಮಳ ಉಂಟನದರ ಮತ್ನತ ಆ ಸಥಳದ ೂಳಗ
ಸಥಳನವಕನಸ ಕಲ್ಲಿಸಬ ೇಕನದ ಆಸನ್ಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯಂದಗ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಕಟಟಡದ ಸಥಳವನ್ನು ಮತ್ನತ ಮನಕತ
ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಿದ ಅಳತ ಯನ್ನು ಒತ್ನತ ರ ೇಖ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಮನದರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಥಳದ
ಯೇಜ್ರ್ ಮತ್ನತ ವಭನಗ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಸಿದ ಸನಥನ್ಗಳ ಸೂಚರ್ ಗಳನ್ನು 1:500 ಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ
ಅಳತ ಯಲ್ಲಿ ಸರಯನಗಿ ಚಿತಿರಸಿದ ಆರನ ಮನದರತ್ಗಳ ೊಂದಗ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ;
ಮತ್ನತ

ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ

(iii)

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ

ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ

ಸಕನಾರವು

ಕನಲಕನಲಕ ಕ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂಥ

ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಜ್ಮ ಮನಿರನವುದಕ ಕ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ನ.
117. ಲೆೈಸೆನ್್ ನಿೇಡುವ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯು ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳನ್ುು ಆಹಾಿನಿಸುವುದ್ು.- (1) ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, 116 ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ , ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ಆಹನಾನಿಸಲನ ಅಜಿಾದನರನ್
ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ವನೆಪ್ಕ ಪ್ರಸನರವುಳು ಎರಡನ ಸಥಳೇಯ ವೃತ್ತಪ್ತಿರಕ ಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದನ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಒಂದನ
ಇಂಗಿಿಷ್ನ್
ಡ ಲ್ಲಿ) ಪ್ರಕಟಿಸನವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಹ ಉದ ದೇರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ
ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ‘ಸಿ’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ಆ ಯನವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು
ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ಅವಧಿಯೂ ಪ್ರಕಟಣ ಯ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳನಗಿರತ್ಕಕದದನ.
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಲಗತ್ನತಗಳ ೊಂದಗ ಅದರ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಏಕಕನಲ್ಲಕವನಗಿ,
ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ಸಥಳಕನಕಗಿ ಉದ ದೇಶಿತ್ವನದ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸೂಕತತ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಹನನ್ಗರ
ಪ್ನಲ್ಲಕ ಯ/ ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ/ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ನ ಅಧಿಕನರಗ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಜಿಲ ಿಯ
ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜ್ರ್ ಯ ಸಹನಯಕ ನಿದ ೇಾರ್ಕರಗ , ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಗ ,
ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರನಿಗ , ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ , ಜಿಲ ಿಯ ಬಂದರನಗಳು ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ
ಇಲನಖ್ ಮತ್ನತ ಜಿಲ ಿಯ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸೂಪ್ರಂಟ ಂಡ ಂಟ್/ ನ್ಗರದ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಕಮೇಷ್ನ್ರ್/ ಜಿಲ ಿಯ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ
ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳು, ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ / ಜಿಲ ಯ
ಿ
ಅಥವನ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ

ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುುವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಆದಷ್ನಟ ಬ ೇಗರ್

ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, (1)ರ್ ೇ

ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯಗ ೂಂಡ ತ್ರನವನಯ ಮೂವತ್ನತ ದವಸಗಳನ್ನು ಮೇರದ
ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿನ್ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಥಳದ ಸೂಕತತ ಯ ಅಥವನ
ಅನ್ೆಥನ ಆ ಬಗ ಗ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ. (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಲನದ ವವಧ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು ಅದಷ್ನಟ
ಬ ೇಗರ್ ಮತ್ನತ (1)ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಲನದ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯಗ ೂಂಡ ತ್ರನವನಯ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ
ಅವರನ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ, ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ , ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳು
ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನ್ನು ತಿಳಸದದದರ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ
ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳು ಇಲಿವ ಂದನ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸೂಕತತ ಯ ಬಗ ಗ

ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಇದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುುವುದಕ ಕ ಮನಂಚ (1)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗಿನ್
ಪ್ರಕಟಣ ಗ

ಉತ್ತರ

ರೂಪ್ವನಗಿ

ಸಿಾೇಕರಸಲನದ

ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳು

ಯನವುವನದರೂ

ಇದದರ ,

ಅವನ್ನು

ಪ್ರಗಣರ್ ಗ

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
118. ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾದ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ.- (1) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, 5ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣಕ ಕ
ಒಳಪ್ಟನಟ 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಅವನ್ನ ಮನಿದ ಆದ ೇರ್ಗಳು ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅವುಗಳಗ ಒಳಪ್ಟನಟ, 26ರ್ ೇ
ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಎಲನಿ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಸಥಳವು ರ್ ರವ ೇರಸನತ್ತದ ಎಂದನ ಅದಕ ಕ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅದನ
ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು ನಿಮನಾಣ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ‘ಿ’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ
ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ, ಆ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರವು ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣದ ಪ್ನರರಂಭ್ದ

ದರ್ನಂಕದಂದ ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗನಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಈ ಪ್ರವನಗಿ ಮನಡಲನದ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲ , ಅಜಿಾದನರನ್ನ
ಸದರ ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ಸಿಂಧನವನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ
ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಲನ ಸನಧೆವನಗಲ್ಲಲಿವ ಂದನ ಮನ್ವರಕ ಮನಿಕ ೂಟನಟ ಈ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನ ಮನಿದ ಮನ್ವಯ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಹನಗ ಒಂದನ ಬನರ ಮನತ್ರ ಒಂದನ ವಷ್ಾ ಮೇರದ ಅವಧಿಗ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಿಂಧನತ್ಾವನ್ನು
ವಸತರಸಬಹನದನ, ಆದನಗೂೆ ಒಟನಟ ಅವಧಿಯನ ಮೂರನ ವಷ್ಾ ಮೇರತ್ಕಕದದಲಿ.
ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹರ್ ುರಡನ ತಿಂಗಳ ೊಳಗ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣವನ್ನು

(2)

ಪ್ನರರಂಭಿಸತ್ಕಕದನದ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಸದರ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣವನ್ನು
ಸಿಂಧನವನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ನರರಂಭಿಸಲನ ಸನಧೆವನಗಲ್ಲಲಿವ ಂದನ ಮನ್ವರಕ ಮನಿಕ ೂಟನಟ ಈ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನ ಮನಿದ
ಮನ್ವಯ ಮೇಲ , ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದನ ವಷ್ಾ ಮೇರದ ಅವಧಿಗ ವಸತರಸಬಹನದನ, ಸದರ ಒಂದನ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ
ಅಥವನ ವಸತರಸಿದ ಅವಧಿ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ ಆ ಅವಧಿಯಳಗನಗಿ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣವನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸದದದರ ,
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಸದರ ಅವಧಿ ಮನಕನತಯವನದ ಮೇಲ ರದನದಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(3) ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಜಿಾಯ ದರ್ನಂಕದಂದ ನ್ಲವತ ೈದನ ದನ್ಗಳನ್ನು ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ, ಆ ಅವಧಿಯಳಗ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡಲನಗದದದರ
ನಿೇಡಲನಗಿದ ಎಂದನ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.
(4) ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಾಪ್ಾಯಟುಗಳ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿ ಪಾಕ್ತಾಯೆ,- (1) ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಸಥಳ ಅಥವನ ಅದರ ಯನವುದ ೇ ಭನಗಕ ಕ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಯನ್ನು ಅಥವನ
ಮನಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಮನಡನವ ಅವನ್ ಉದ ದೇರ್ದ ಬಗ ಗ ಅದರ ಗಮನ್ಕ ಕ ತ್ರತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದ ದೇಶಿತ್
ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಜ ೂತ ಗ ಮೂಲ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳ ಜ ೂತ ಗ
31ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಲನಕ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ೂಣಾವನದ ಯೇಜ್ರ್ , ಎಲ್ಲವ ೇಷ್ನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ
ವಭನಗಗಳು ಮತ್ನತ ಬನಿಕ್ಸ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳ ಮತ್ನತ ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸಬ ೇಕನದ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಕ ಲಸವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕದನದ.
ಈ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ಡ ಯನವುದನ ಅವರ್ೆಕವರತ್ಕಕದದಲ,ಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ
ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳಗ ಮಂಜ್ೂರನತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ 32ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (1) ಮತ್ನತ
2ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಲನದ ಕನಯಾವಧನನ್ವನ್ನು ಅನ್ನಸರಸತ್ಕಕದನದ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ 32ರ್ ೇ
ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಭಿಪ್ನರಯವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ
ಒಳಗ ಅಂತ್ಹ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳ ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ.
(ii)

ಸಿನಿಮನ ಮಂದರದ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಮತ್ನತ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಹ ಚಿಿಸದ ಲ ೈಸ ನ್್ ಹ ೂಂದರನವ

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಂದ ಎರಡನ ಅಥವನ ಮೂರನ ಪ್ರದ ಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಅಥವನ ಏಕ ಪ್ರದ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದತ್
ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ಚಿಿಸನವುದನ್ನು ಒಳಗ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರಕ ಕ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಿ ಇತ್ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಸಿನಿಮನ ಮಂದರ ಅಥವನ ಬಹನಪ್ರದ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರಗಳಂಥ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳಗ
ಮತ್ನತ ಮನಪ್ನಾಡನಗಳಗ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.
(5)

ವಿದ್ುೆಚಛಕ್ತು ಸಾಾಪನೆಗಳಿಗೆ ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಾಪ್ಾಯಟುಗಳ ಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ

ಪಾಕ್ತಾಯೆ:- (1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಅಥವನ ಸಲಕರಣ ಗಳಗ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ ಬದಲನವಣ ಗಳನ್ನು
ಮನಡನವ ಆತ್ನ್ ಉದ ೇದ ರ್ದ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ ವರದಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿದ
ತ್ರನವನಯ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗನ್ನಸನರ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಮನಪ್ನಾಟನಗಳು ಅಥವನ ಹ ಚನಿವರ ಸ ೇರಕ ಗಳು
ಮನಡಬ ೇಕನಗಿರನವಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರವು 2ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (3) ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತರಯಯನ್ನು
ಶಿೇಘರವನಗಿ ಅನ್ನಸರಸಿ ಆ ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸತ್ಕಕದನದ.
(ii) ಮತ್ತಷ್ನಟ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ ಅವರ್ೆಕವದ ಎಂದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಟರ , ಅವನ್ನ
ಅದಕನಕಗಿ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಈ ಪ್ರವನಗಿ ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು
ಮನಂಗಡವನಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನ.
(iii)

ಎರಡನ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗಳ ನ್ಡನವಣ ಮದೆಂತ್ರ ಅವಧಿಯನಗಿದದರ 4ರ್ ೇ ನಿಯಮದ 2ರ್ ೇ

ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಹ ೂರಿಸಿದ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಯ ಯನವುದ ೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಸಲನ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ
ವೆಕ್ತತಯನ ಅವನ್ನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ನಿವಾಹಸಲನ ನಿಲಾಕ್ಷ ಅಥವನ ವಫಲತ ಯ ಕನರಣದಂದನಗಿ ಅಗತ್ೆವ ಂದನ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಟರ ಯನವುದ ೇ ಹ ಚಿಿನ್

ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ

ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಿಕ ಯನ ದ ೂೇಷ್ಪ್ೂಣಾವ ಂದನ ಕಂಡನಬಂದರ , ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಮತ್ತಷ್ನಟ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗನಗಿ ವಧಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ
ಸಂದನಯ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
119. ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾವನ್ುು ಮಂಜ್ೂರು ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಷರತ್ುುಗಳು,- (1) ಯನವುದ ೇ
ಸಿನಿಮನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಮನಂದನ್ವುಗಳ ಹ ೂರತ್ನ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದಲಿ.
(ಎ)
(i)

ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರದ ೇರ್ವನಗಿರನವ ಹ ೂರತ್ನ,ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಉದ ೇದ ಶಿಸಿದ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ರ್ನಲನಕ ನ್ೂರನ ಅಥವನ
ಅದಕ್ತಕಂತ್

ಕಿಮ ಇದದರ , ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಪ್ಕಕವು 18 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್

ಕಿಮಯಿಲಿದಂತ ಒಂಭ್ತ್ನತ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರಗಳಷ್ನಟ ಇದದರ ;
(ii)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆ ಆರನನ್ೂರನ ಅಥವನ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಇದದರ ,
ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿದದ ಒಂದನ ಪ್ಕಕವು 18 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದ ಒಂದನ ಸನವರದ ಮೂನ್ೂುರ
ಐವತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳದದರ ;

(iii) ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಎಂಟನನ್ೂರನ ಅಥವನ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ
ಇದನದ ಥಿಯೇಟರನಗಳ ಬನಲಕನಿ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಪ್ಕಕವು
ಮೂವತ್ನತ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದದನದ ಒಂದನ ಸನವರದ ಎಂಟನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳು
ಇದದರ ;
(iv) ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರ ಅಥವನ ಅದಕೂಕ ಕಿಮ ಇದನದ,
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದದದ ಥಿಯೇಟರಡು ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಪ್ಕಕವು
ಎರಡನ ಸನವರದ ಎರಡನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರಡಗಳು ಐವತ್ನತ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;

(v)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ ಒಂದನ ಸನವರ ಅಥವನ ಅದಕೂಕ ಕಿಮ ಇದನದ,
ಬನಲಕನಿ ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದದದ ಥಿಯೇಟರಡು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರಸ ತಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ ಒಂದನ ಪ್ಕಕವು
ಇಪ್ಿತ್ನತ ಮೇಟರಡಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದದನದ, ಒಂದನ ಸನವರದ ಐದನನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳದದರ ;

(ಬಿ) (i) ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಟಣ ಮತ್ನತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜ್ರ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಸಕ್ಷಮ
ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ಕ ಕ ಸಿದಿಪ್ಿಸಿದ ಪ್ರಮನಖ್ ಯೇಜ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನದ ಭ್ೂಮಯ ಬಳಕ ಯ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರಮನಖ್ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳನ್ನು ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಪ್ರಧನನ್ ವನಣಿಜ್ೆ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಿಸದ ಇರನವಲ್ಲಿ
ಪ್ರಗಣರ್ ಗ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
(ii) ಮಹನಯೇಜ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ ಗಡಗನರಮೇಣ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಬ ೇರ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮೊೇದತ್ವನದರ ಅಥವನ
ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹನದನ. ರಸ ತಯ ವಸಿತೇಣಾಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪ್ೂರ ೈಸಿದ
ಷ್ರತ್ನತಗಳದದರ ಮತ್ನತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಅಿಯಲ್ಲಿ ಷ್ರತ್ನತ ಹನಕಲನದ ಮತ್ನತ ಕನನ್ೂನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದಂತ
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಭ್ೂಮಯ ಬಳಕ ಮನಪ್ನಾಟನಗನವುದನ / ಪ್ರವತ್ಾರ್ ಯನಗನವುದನ.
(ಸಿ) (i) ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ನಿವ ೇರ್ನ್, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆರಸ ತಯ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿರನವ ಕನಿಷ್ಠ ರಸ ತಯ ವಸನತರವನ್ನು
ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಲನದನರಯನ ಹರ್ ುರಡನ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ುರ್ಷಟರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಗನರಮೇಣ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಲನದನರಯನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ಷ್ನಟ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅನ್ನಮತಿಯ ಷ್ರತ್ನತಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರಮತಿಗಳರಬಹನದನ
ಅಂತ್ಹವಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇಡನವುದನ, ಸಿನಿಮನವದದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಫ ಿಕ್ಸ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವರನವ
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮನಖ್ೆರಸ ತಯ ಪ್ಕಕದಂದ ಇತ್ರ ರನರ್ಷರೇಯ ಹ ದನದರ /ರನಜ್ೆ ಹ ದನದರ /ಮನಖ್ೆ ಜಿಲ ಿ ರಸ ತಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಸನತರದ
ಕನಲನದನರಯನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ರಸ ತ ನ್ಗರ ಮತ್ನತ ಗನರಮೇಣ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ರತ್ಕಕದನದ.
(ಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹ ದನದರ ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದಂತ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ
ಮನಂಭನಗ/ಮನಂದನ್ ಸಮನಚಛಯ ಎಂಟನ ಮೇಟರಡಗಳನಗಿರತ್ಕಕದನದ, ಅಂದರ ಯನವುದನ ಹ ಚಿಿನ್ದ ೂೇ ಅದನ.
(ಇ) ಸಿನಿಮನ ಸಥಳದ ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ದ ರಸ ತಗಳು ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಪ್ರವ ೇರ್ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ದ ಕನಿಷ್ಠ
ವಸನತರದ ಪ್ರತಿ ಆರನ ಮೇಟರಡಳ
ಗ ರ್ಷಠರತ್ಕಕದನದ.
(ಎಫ್)

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಥಿಯೇಟರಡಗಳು ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವುದನ, ಸಿನಿಮನದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ

ಸೂಕತವನದ ನಿಲನಗಡ ಜನಗವರನವುದನ;
(i)

ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಇರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಕನರನಗಳ ಜನಗವನ್ನು
ಒಳಗ ೂಂಿರನವಂತ , ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳರನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನಗಡ ಜನಗವರನವುದನ;

(ii)

ಒಂದನ ಲಕ್ಷದಂದ ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷದ ನ್ಡನವನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಇರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹದರ್ ೈದನ ಕನರನಗಳ
ಜನಗವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರನವಂತ , ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳರನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನಗಡ
ಜನಗವರನವುದನ; ಮತ್ನತ

(iii)

ಐವತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಲಕ್ಷಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಇರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಹತ್ನತ ಕನರನಗಳ
ಜನಗವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರನವಂತ , ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳರನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನಗಡ
ಜನಗವರನವುದನ;

(iv)

ಐವತ್ನತ ಸನವರಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಇರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದನ ಕನರನಗಳ ಜನಗವನ್ನು
ಒಳಗ ೂಂಿರನವಂತ , ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳರನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನಗಡ ಜನಗವರನವುದನ.
(ಜಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮತ್ನತ ಆ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಥಿಯೇಟರಡಗಳಗನಗಿ

ಸಿನಿಮನ,ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಮೇಲಿಟನಟ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ

(i)

ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ
ಸಥಳನವಕನರ್ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
ಒಂದರಂದ ಹತ್ನತ ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹದರ್ ೈದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ

(ii)

ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ
ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ; ಮತ್ನತ
ಐವತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಒಂದನ ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ನತ ಕನರನಗಳಗನಗಿ ಕನಿಷ್ಠ

(iii)

ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಮಲ್ಲಟಫ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ಮತ್ನತ
ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಒಂದನ ಕನರನ ನಿಲನದಣದಂತ ;
ಐವತ್ನತ ಸನವರಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಇರನವ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ ಕನರನಗಳಗನಗಿ

(iv)

ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳನವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ, ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಗನಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಆಸನ್ಗಳಗ

ಒಂದನ ಕನರನ

ನಿಲನದಣದಂತ ;
- ಸೂಕತವನದ ನಿಲನಗಡ ಯ ಜನಗವನ್ನು ಹ ೂಂದರನವುದನ.
(ಹ ಚ್)

ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಮತ್ನತ ಆ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಉದ ದೇಶಿತ್

ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಮತ್ನತ ಆ
ದರ್ನಂಕದಂದನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸಥಳದಲ್ಲಿ;
(i)

ಐವತ್ನತ ಸ ೈಕಲನಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸಥಳವಕನರ್ಕ ಕ ಒಳಪ್ಟನಟ ಆ ಸ ೈಕಲ್ಡಗಳ ನಿಲನಗಡ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ ಕನರನ
ನಿಲನಗಡ ಯ ಸಂಖ್ ೆಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದ ಶ ೇಕಡನ ಇಪ್ಿತ ೈದರಷ್ನಟ ನಿಲನಗಡ ಯನ್ನು ಎರಡನ ಮತ್ನತ ಮೂರನ
ಚಕರಗಳ ವನಹನ್ಗಳಗ ನಿಲನಗಡ ಯನ್ನು ಹ ಚನಿವರಯನಗಿ.

(ii)

ಅರ ಖ್ನಯಂ ವನಹನ್ ನಿಲನಗಡ ಅಗತ್ೆತ ಯ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದಂತ ಅಥವನ
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದಂತ ನಿಗದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ಥಿಯೇಟರ್ ಭನಗದ
ವನಹನ್ ನಿಲನದಣಕನಕಗಿ ಪ್ೂಣಾ ಕಟಟಡದ ಅಗತ್ೆತ ಯ ಒಟನಟ ನಿಲನಗಡ ಯನ್ನು ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಮೇಸಲ್ಲರಸಲನ

- ಸೂಕತವನದ ನಿಲನಗಡ ಯ ಸಥಳವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ರಗ ಸೂಕತ ನಿಲನಗಡ ಯ ಏಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಮೇಸಲ್ಲರಸತ್ಕಕದನದ.
(ಐ)

ಸಂಚನರದ ತ ೂಂದರ ಗಳು ಅಥವನ ಸಮಸ ೆಗಳು ಉಂಟನ ಮನಡನವ ಸಂಭ್ವಲಿದರನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸಥಳಗಳರಬ ೇಕನ.
(ಜ )

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸಥಳವು,-

(ಎ)

ಐವತ್ನತ ಮೇಟರಡಗಳಂದ

ಯನವುದ ೇ ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಪ್ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ಸ ಅಥವನ ಪ್ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ಸಡಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದರನವ ಸಥಳ

(i)

ಮತ್ನತ ಅಗಿು ಸಂಭನವೆ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಂದ; ಅಥವನ
ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದ ೇ ಸಮನದನಯ ಆರನಧರ್ ಯ ಸಥಳ, ಸಾಶನನ್ ಭ್ೂಮ, ಸಮನದ ಭ್ೂಮ

(ii)

ಅಥವನ ಗ ೂೇರ ಸಥಳಗಳಂದ; ಅಥವನ
ಯನವುದ ೇ ಮನನ್ೆತ ಪ್ಡ ದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಗ
ಥ ಳಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವ

(iii)

ಯನವುದ ೇ ವಸತಿ ಸಂಸ ಥಯಿಂದ; ಅಥವನ
ಯನವುದ ೇ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆಸಿತ ರ ಅಥವನ ಖ್ನಸಗಿ ನ್ಸಿಾಂಗ್ ಹ ೂೇಂನಿಂದ; ಅಥವನ

(iv)
(v)

ಯನವುದ ೇ ಮನನ್ೆತ ಪ್ಡ ದ ಅರ್ನಥನಲಯದಂದ; ಅಥವನ

(vi)

ಯನವುದ ೇ ಜ್ನ್ನಿಬಿಡ ಪ್ರದ ೇರ್ ಅಥವನ ವನೆಪ್ನರ ಉದ ದೇರ್ಗಳಂದ ವಶಿಷ್ಟವನದ ವಸತಿ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ
ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಪ್ರದ ೇರ್ದಂದ
ಐವತ್ನತ ಮೇಟನರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ದೂರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ:

-

ಪ್ರಂತ್ನ,

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ

ಧವನಿನಿರ ೂೇಧಕ

ಸಿನಿಮನ

ಕಟಟಡವನ್ನು

ನಿಮಾಸನವುದಕ ಕ ಆಗಿದದರ , ಅದರ ವವ ೇಚನನ್ನಸನರ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಹತನಸಕ್ತತ, ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿದ
ತ್ರನವನಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಾಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ, ಆ ಸಥಳದ ಸೂಕತತ ಯನ್ನು ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲನ ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನದಂಥ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ (i)

ರಂದ (iv) ರವರ ಗಿನ್

ಬನಬನಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಎಲನಿ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಸಿಲಗ ೂಳಸಬಹನದನ:
ಮತ್ೂತ ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂದಭ್ಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಿ ಬ ೇರ -ಬ ೇರ
ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಧಿಸಬಹನದನ.
(ಬಿ)

ಯನವುದ ೇ

ಸಂರಕ್ಷಿತ್

ಸನಾರಕ,

ರಕ್ಷಣನ

ಸನಥವರಗಳು,

ರನರ್ಷರೇಯ

ಉದನೆನ್ವನ್ಗಳು,

ವಸನತ

ಸಂಗರಹನಲಯಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರಧನನ್ ಟ ಲ್ಲಫೇನ್ ಅಥವನ ಟ ಲ್ಲಗನರಫ್ ಅಥವನ ವ ೈರ ಸ್
ಡಿ ಅಥವನ ದೂರ ಸಂಪ್ಕಾ ಸನಥವರಗಳು
ಇರನವಂಥ ಕಟಟಡಗಳಂದ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಬ ೇಕನ;
(2) (ಎ) ಹತ್ನತ ಸನವರ ಅಥವನ ಅದಕೂಕ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಸಬ ೇಕನದ ಸಿನಿಮನಗಳ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು.
(i) ಅದನ ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ವನಗಿದದರ , ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಸನವರ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಅಥವನ ಹತ್ನತ ಸನವರವನ್ನು ಮೇರನವ
ಅದರ ಭನಗಕನಕಗಿ ಒಂದನ ಸಿನಿಮನದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ; ಮತ್ನತ
(ii) ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹತ್ನತ ಸನವರ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ ಅಥವನ ಐದನ ಸನವರವನ್ನು ಮೇರನವ ಅದರ ಭನಗಕ ಕ ಒಂದನ
ಸಿನಿಮನದ ಆಧನರದ ಮೇಲ
- ನಿಧಾರಸತ್ಕಕದನದ.
(ಬಿ)

ಐದನ ಲಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಅದಕೂಕ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ಟಟಣಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ

ನ್ಗರಗಳಂದ ರ್ನಲನಕ ನ್ೂರನ ಮೇಟರನಗಳ ದೂರದ ೂಳಗ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದಲಿ.
(3)

(2)

ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿರನವುದನವುದನ,

ಸಿನಿಮನ

ಸಥಳವು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿದದರ , ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನಗಳ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದಲಿ.

ಸಥಳೇಯ

ಪ್ನರಧಿಕನರದ

(ಎ) ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವನಡ್ಾ 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಒಂದನ

(4)

ಪ್ರದ ೇರ್ವನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ 5ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ನತ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿರಸಿ, ಸದರ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವನಡ್ಾ
ಸಥಳವನಗಿದದದರ , ಹ ೇಗ ೂೇ ಹನಗ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ವನಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಅಧನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡಬಹನದನದ ಸಥಳಗಳ
ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಪ್ರಮತಿಗ ೂಳಸಬಹನದನ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಅಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವನಡನಾಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹನಗ ನಿಧಾರಸಿದ ಸಥಳಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯನ
ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು ಒಟನಟರ

ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ಅದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನದ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಮೇರತ್ಕಕದದಲಿ.
6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ

(ಬಿ)

ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ಸಕನಾರದ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮೊೇದರ್ ಯನ್ನು ಪ್ಡ ದ ಹ ೂರತ್ನ

ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ವಿವರಣೆ,- (1), (2)ರ್ ೇ, (3)ರ್ ೇ ಮತ್ನತ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ.‘ದೂರ’ವನ್ನು ಎರಡನ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸನವ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ

(1)

ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವ ಅತಿ ಸಮೇಪ್ದ ದನರ, ಗಲ್ಲಿ, ಬಿೇದ ಅಥವನ ರಸ ತಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ.
‘ಮಹನನ್ಗರ ಪ್ರದ ೇರ್’ ಎಂದರ , ದಂಡ ಪ್ರಕ್ತರಯನ ಸಂಹತ , 1973ರ 8ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಮಹನನ್ಗರ

(2)

ಪ್ರದ ೇರ್ವ ಂದನ ಘೂೇರ್ಷಸಲನದ ನ್ಗರ ಅಥವನ ಪ್ಟಟಣ.
‘ಸಥಳ’ ಎಂದರ , ಹತ್ನತ ಸನವರ ಮತ್ನತ ಅದಕ್ತಕಂತ್ಲೂ ಹ ಚನಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪ್ಟಟಣಗಳ

(3)

ಮತ್ನತ ನ್ಗರಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯಳಗ ಬರನವ ಪ್ರದ ೇರ್ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದಂಥ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ಕ ೇಂದರದಂದ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇ ಮೇಟರನಗಳ
ವನೆಪ್ತತಯಳಗಿನ್ ಪ್ರದ ೇರ್.
(2) (i) ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಕನಂಪ್ೌಂಡ್ ಗ ೂೇಡ ಯ ಒಳಗಿನ್ ಎಲ ಿಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಸಿಷ್ಟ ಅಂತ್ರವು ಪ್ರವ ೇರ್ ಕಡ 10
ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಮತ್ನತ ಬ ೇರ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮೇಟರಡಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದಂತ ಇರಬ ೇಕನ.
120. ಕಟಟಡದ್ ನ್ಕ್ಷೆಯ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿ ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೇಕಾದ್ ಪಾಕ್ತಾಯೆ.- (1) ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಾಸಬ ೇಕನದ ಕಟಟಡದ
ನ್ಕ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗನಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಾಯಂದಗ ,(i)

118ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ಡ ದ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಒಂದನ ಪ್ರತಿ;

(ii)

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಸಥಳದ (ನಿವ ೇರ್ನ್ದ) ನ್ಕ್ ಯ ಪ್ರತಿ;

(iii) ಟ ರೇಸಿಂಗ್ ಹನಳ ಯ ಮೇಲ ಮನದರಸಿದ ಮೂಲ ಆವರಣದ ಸಂಪ್ೂಣಾ ನ್ಕ್ , ಉನ್ುತಿ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ ವಭನಗಗಳ ರ್ನಲನಕ
ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ರ್ನಲನಕ ಮನದರತ್ ಿಜಿಟಲ್ ವಧನನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಮನನ್ಕ ಗನತ್ರ ರ ೇಖ್ ಗಳಂದ
ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡ ಪ್ತರಂಟನಗಳ ಮೇಲ 1:100 ಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ರಮನಣಕ ಕ ಸರಯನಗಿ ಎಳ ದನ ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇಲ ರ ೇಖಿಸಿದ
ಎಲನಿ ರಚರ್ ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸನವ,(ಎ) ವಭಿನ್ು ಬಣಣಗಳಲ್ಲಿ ವವಧ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ ಮತ್ನತ ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ತ ೂಲ ಗಳು, ಸನಕಟಲ್ಲಂಗ್ಡಗಳು
ಮತ್ನತ ಟರಸನ್ಗಳ ಉದದಗಲಗಳು, ಅಗಲ ಮತ್ನತ ಆಳವನ್ನು ಅಂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡನವ ಎಲಿ ನಿಮಾತಿಗಳ ಎಲಿ ಉದದಗಲಗಳನ್ನು
ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಳ
ಗ ಲ್ಲಿ;

(ಬಿ) ಎಲನಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸನಗಳ ಅಗಲ ಮತ್ನತ ಮೇಲ್ಡತ್ಳದ ೂಂದಗ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮಟಟಲನಗಳ ಸಂಖ್ ೆ,
ಮೊಗಸನಲ ಗಳು, ದನರಗಳ ತ ರಪ್ುಗಳು, ಹಜನರಗಳು ಮತ್ನತ ನ್ಡನದನರಗಳ ಸಾಷ್ಟ ಅಗಲದ ಮಟಿಟಲನಗಳ ಟ ರಡ್ ಹನಗೂ ಎಲನಿ
ಗನೆಲರಗಳ, ಅಂತ್ಸನತಗಳ, ಬನಲಕನಿಗಳ ಮತ್ನತ ವ ೇದಕ ಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ನತ ನಿಮನಾಣಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ
ಅಗಿುಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕವನ್ನು ಒಂದನ ಗಂಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಗನೆಸ್ ಕ ೂಳವ ಮನಗಾ ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಲ ೈನ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಆೆಂಟಿ ಸಿಿೇಪ್ರ ರ್ನಸಿಂಗ್ಡನ್ನು ಮಟಿಟಲನಗಳಲ್ಲಿ ಸನಥಪ್ತಸತ್ಕಕದನದ. ಒಂದನ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(ಸಿ)

ಎಲನಿ ಬನಗಿಲನಗಳು, ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಮತ್ನತ ವನಯನ ಸಂಚನರಕಗಳ ನಿಮನಾಣ ಮತ್ನತ ಅವು ತ ರ ಯನವಂಥ ರೇತಿ

ಮತ್ನತ ವನಯನಸಂಚನರಗಳ ಉದ ೇದ ಶಿತ್ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ಅವುಗಳ ಗನತ್ರಗಳು;
(ಿ)

ಉದ ದೇಶಿತ್ ಆಸನ್ಗಳ ವೆವಸ ;ಥ

(ಇ)

ರ್ ಲ ಅಂತ್ಸನತ ಮತ್ನತ ಮೇಲಣ ಅಂತ್ಸನತಗಳು, ಗನೆಲರಗಳು ಅಥವನ ಬನಲಕನಿಗಳಗ ಪ್ರತ ೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಚದರ

ಮೇಟರಡಳ
ಗ ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಟಟಡದ ಮೇಲನಛಯ ಪ್ರದ ೇರ್;
(ಎಫ್)

ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು;

(ಜಿ)

ಶೌಚನಲಯಗಳು ಮತ್ನತ ಮೂತಿರ ಮನಡನವ ಸಥಳಗಳು;

(ಹ ಚ್) ನ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ವಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಟಡದ ವವಧ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮಟಟಗಳು; ಮತ್ನತ
(ಐ)

ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಪ್ರದ , ಸೌಂಡ್ ಬನಕ್ಸ್ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಯಂತ ೂರೇಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧನ್ ಸಲಕರಣ ಗಳ

ವವರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಿಥತಿಗತಿಗಳು;
(iv)

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ

ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ, ವರ್ನೆಸ ಮತ್ನತ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನ ಪ್ಟಿಟಗಳ ಅಂಗಿಕನರವನದ ತ್ರನವನಯ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ
ನ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ವರ್ನೆಸಗಳ ನಿೇಲ್ಲನ್ಕ್ ಅಥವನ ಕಂಪ್ೂೆಟರ್ ನ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ರ್ನಲನಕ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ವಭಿನ್ು ಬಣಣಗಳಲ್ಲಿ
ವಭಿನ್ು ವದನೆತ್ ಪ್ರವನಹ ಮನಗಾಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಭ್ೂಸಂಪ್ಕಾದ ವವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ, ಎಲನಿ ವ ೈರಂಗ್, ಲ ೈಟ್್
ಪ್ನಯಿಂಟ್ಸ್ಡಗಳು, ಸಿಾಚನಿಗಳು, ಪ್ಿಗ್ಡಗಳು, ವತ್ರಣನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ ಸಂಪ್ೂಣಾ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಯ ವ ೈರಂಗ್
ವರ್ನೆಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸನವ ಸಿನಿಮನ ಸಲಕರಣ ಗಳ ಸನಥಪ್ರ್ ತ ೂೇರಸನವ ಿಜಿಟಿಯಲ್ ವಧನನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಜಿಾದನರನಿಗ
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ನಿದ ೇಾಶಿಸತ್ಕಕದನದ.
(v)

ತ್ದನ್ಂತ್ರ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ, ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಯಂತ ೂರೇಪ್ಕರಣಗಳಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ನೆಸಗಳನ್ನು, ವದನೆತ್ ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರದ ೂಂದಗಿರನವ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ವದನೆತ್
ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ನ್ಕ್ ಯ ವವರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಆತ್ನ್ನ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ನ್ಂತ್ರ ಮನ್ದಟನಟದರ ,
ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಯ ಸನರಕ್ಷತ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನಸನರವನಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆತ್ನ್ನ ಹದರ್ ೈದನ
ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ತ್ನ್ು ವರದಯನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
(vi)

ಕನಯಾಗತ್ಗ ೂಳಸಬ ೇಕನದ,

ಬಳಸಬ ೇಕನದ

ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು

ಸನಕಷ್ನಟ

ವವರಸನವ

ಮತ್ನತ

ಲ ಕಕಚನರಗಳ ೊಂದಗ ಅಳವಿಸಬ ೇಕನದ ನಿಮನಾಣದ ವಧನನ್ ತಿರಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಮಗನರಗಳ ವವರಗಳರನವ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನ
ಪ್ಟಿಟಗಳನ್ನು ತಿರಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಸನವ, ಇಲನಿ ತ್ಳಪ್ನಯಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಸತಂಭ್ಗಳು, ಊರನಗಂಬಗಳು, ಹನಸನಮರಗಳು,
ತ ೂಲ ಗಳು, ಹನಸನಗಲನಿಗಳು, ಜ್ಂತ ಗಳು ಮತ್ನತ ಟರಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರನವ ಭನರಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಸಂಭ್ವಸನವ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು

ತ ೂೇರಸನವ ತಿರಪ್ರತಿಗಳನ್ನು, ಅಂತ್ಹ ಲ ಕಕಗಳನ್ನು ಯನರ ೇ ಪ್ದವೇಧರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವನ ವರ್ನೆಸ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವನ
ವರ್ನೆಸದ ವೃತಿತಗ ಅಥವನ ಅಹಾ ವನಸನತ ಶಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರಯನಗಿದ ಯಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸತ್ಕಕದನದ.

121.

ನಿರ್ಮಯಸಿದ್ ಕಟಟಡದ್ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆ.- (1) ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,(ಎ)

ಜಿಲ ಿಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ

ಇಲನಖ್ ಯನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಮತ್ನತ ಸಹನಯಕ ಕಟಟಡಗಳ ನಿಮನಾಣದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ಮನಂಚ 3ರ್ ೇ
ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ದೃಢತ ಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಆತ್ನ್ನ ಸನಧೆಗ ೂಳಸಲನ ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ; ಮತ್ನತ
(ಬಿ)

ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ, ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ವ ೈರಂಗ್ ಕ ಲಸವನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವುದಕ ಕ ಹದರ್ ೈದನ

ದನ್ಗಳು ಮನಂಚ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವದನೆತ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಆತ್ನ್ನ್ನು ಸನಧೆಗ ೂಳಸಲನ
ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ (8)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ರ್ನಲಕಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ
ಮನಿರನವ ಬಗ ಗ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ಡಗಳ ಜ ೂತ ಸ ೇರಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಿದ ನ್ಕ್ ಗ

ಅನ್ನಸನರವನಗಿ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ್ನು

ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತ್ತನಕಲಕ ಕ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯ ಪ್ಡ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ,(ಎ)

43 ರಂದ 56ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(ಬಿ)

3ರ್ ೇ, 48ರ್ ೇ, 51(9)ರ್ ೇ, 57 ರಂದ 73ರ ರವರ ಗ , 77(5) ಮತ್ನತ 82ರ್ ೇ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ

ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ ನ್ಮೂರ್ ‘ಈ-I’ ಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(ಸಿ)

ಅಧನೆಯ-IX ರ ಮೇರ ಗ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಷ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳು,

ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯವರಂದ ನ್ಮೂರ್ ‘ಇ-2’ ಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(ಿ)

ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳ ಸಾಚಛತ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರನವ ವಷ್ಯಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯಿಂದ ನ್ಮೂರ್ ‘ಇ-3’ ಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು;
(ಇ)

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದರದ ಭನಗವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡ

ಸಂಪ್ೂಣಾ ಕಟಟಡಗಳಗನಗಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ
- ಪ್ಡ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ವರ್ನೆಸದ ದೃಢತ ಯ ಬಗ ಗ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ

ಕನಮಗನರಗಳು, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಯ ಇಲನಖ್ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಮನ್ದಟನಟದರ ,
ಆತ್ನ್ನ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗನಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ,

ಯನವುದ ೇ

ಅರ ಖ್ನಯಂ

ಸಿನಿಮನದ

ನಿಯಮದ

ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು

ಪ್ೂರ ೈಸದರನವಂತ್ಹ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯವರನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಅಥವನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ನಿೇಿದ ತ್ರನವನಯ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(4)

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ, ಜಿಲನಿ

ಅಥವನ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ಮತ್ನತ ಸಲಕರಣ ಗಳ ಯನಕತತ ಯ ಬಗ ಗ ಮನ್ದಟನಟದರ ,
ಆತ್ನ್ನ ಜನರಯನದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ‘ಇ-1’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರವು ನಿೇಡನವ ದರ್ನಂಕದಂದ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗನಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿದರನವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಉಪ್
ವದನೆತ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಅಥವನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನ್ ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ
ಅವಕನರ್ವನ್ನು ನಿೇಿದ ತ್ರನವನಯ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ
ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(5)
ಮನ್ದಟನಟದರ

(ಎ) ಜಿಲ ಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ
ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಗಳಗ

IXರ್ ೇ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಲನದ ಅಗಿುಶನಮಕ

ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ
ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಜನರಯನಗನವುದಕ ಕ ‘ಇ-2’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ, ಅದನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಗನಗಿ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ಇರನವ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳಗನಗಿ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಅಥವನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ
ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನ್ ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ನಿೇಿದ ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(ಬಿ)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ದಕ್ಷತ /

ಯೇಗೆತ / ಕನಯಾನಿವಾಹಸನವ ಪ್ರಸಿಥತಿಯನ್ನು ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯಿಂದ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯನ ಆವರಣದ ರ್ ೈಮಾಲೆದ ಸೌಲಭ್ೆಗಳು,

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆರ ೂೇಗೆ, ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ರ್ನಚಿತ್ಾ ನಿವಾಹಣ ಗನಗಿ ಮನಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ ಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ಅದನ ಜನರಯನಗಲನ ‘ಇ-3’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಅದನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದ ಯಿದದ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ
ಐದನ ವಷ್ಾಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಅಥವನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನ್ ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ನಿೇಿದ ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ
ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.

(7) (3)ರ್ ೇ, (4)ರ್ ೇ, (5)ರ್ ೇ ಮತ್ನತ (6)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಉದ ದರ್ಕನಕಗಿ,
ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ , ಜಿಲ ಿಯ ಅಥವನ ಆ
ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ, ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರ, ಸಿನಿಮನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಭ ೇಟಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ
ವರದಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ವರದ ಭನಗವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
(8)

ಸಿನಿಮನ ಮಂದರಗಳ ಮತ್ನತ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು

ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ರ್ನಲಕಗಳನ್ನು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಸಕನಾರದಂದ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ವಧಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಹನಗ
ಲ ಕಕಶಿೇರ್ಷಾಕ ಗ ಜ್ಮ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಚ ೇರಗಳಂದ ನಿೇಡಲನದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಕನಾರದಂದ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲನದ ರ್ನಲಕಗಳನ್ನು

ಸಂದನಯ ಮನಿದ ಮೇಲ ಅವುಗಳಂದ ಪ್ಡ ಯತ್ಕಕದನದ.
122.

ವಿದ್ುೆಚಛಕ್ತು ಸಾಾಪನೆಗಳು,- ಈ ಅಧನೆಯದ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,

“ಬನಷ್” ಎಂದರ ಸಂದನಗಳ ಮೂಲಕ ಕ ೂಳವ ಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹನಯಿಸಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ಸಂದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ
ಸಂದನಗಳನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ ಹ ೂಗ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸ ೇರಸಲನದ ಪ್ನೆಕ್ತಂಗ್.
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ಮತ್ನತ ಕ ೇಂದರಯ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

(2)

ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ಕನನ್ೂನ್ನಕರಮಗಳು) ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು 2010 ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಗ ತ್ದನ್ಂತ್ರ
ಮನಡಲನದ ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟವನಗಿ ಪ್ರಭನರ್ಷಸಲನಗದಂಥ ಈ ನಿಯಮಗಳಗ ಯನವುದ ೇ ಪ್ದ ಅದ ೇ ಅಥಾ ಮತ್ನತ
ಪ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಭನರ್ಷಸತ್ಕಕದದಲಿ.
123. ಮುಖ್ೆ ಸಕೂೆಯಟುಗಳು.- ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯನ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಮೂರನ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಮತ್ನತ ವಭಿನ್ು
ಮನಖ್ೆ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು,(ಎ)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಿಮಾಂಗ್ ರ ಗನೆಲ ೇಟರನ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅದರ ಮೂಲಕ

ಸಭನಂಗಣದ ಕ ೇಂದರ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಗನಗಿ ‘ಎ’ ಸಕೂೆಾಟ್;
(ಬಿ)

ಸಭನಂಗಣದ ಸರಸನಮನರನ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ ದನರಗಳು,

ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಬಿ’ ಸಕೂೆಾಟ್; ಮತ್ನತ
(ಸಿ)

ಸಭನಂಗಣದ ಉಳದ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ ದನರಗಳು, ಹ ೂರಕ ಕ

ಹ ೂೇಗನವ ದನರ ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಸಿ’, ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳು
- ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

‘ಬಿ’

ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದರಂದ

ಇರ್ ೂುಂದಕ ಕ ದೂರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
124.

ಸರಬರಾಜ್ು ವೆವಸೆಾ.- (1) ಸರಬರನಜ್ನ ಮೂರನ ಹಂತ್ಗಳ ಎಸಿ ವೆವಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ೆವರನವಲ್ಲಿ, ‘ಎ’, ‘ಬಿ’

ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’ ಸಕೂೆಾಟ್ ಲ ೂೇಡನ್ನು ಸರತ್ೂಗಿಸಲನ ಮೂರನ ವವಧ ಸಥಳಗಳಂದ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಎ, ಬಿ ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’ ಯ ಮನಖ್ೆ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನದಷ್ನಟ ಉಪ್-

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನಗಿ ಉಪ್-ವಭನಗಿಸಬಹನದನ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಉಪ್-ಸಕೂೆಾಟ್ ವತ್ರಣನ ಫಲಕದಂದ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತ್ಕಕದನದ, ಅರ್ಥಾ
ಲ್ಲಕ ೇಜ್ನಗಳ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕಸ್ಡಾಗಳ (ಇಎಲ್ಡಸಿಬಿ) ಸೂಕತವನದ ಸನಮಥೆಾದಂದ ರ್ ೇರವನಗಿ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತ್ಕಕದನದ.

(3)

ಆವರಣದ ಒಳಗಡ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗಡ ಯ ದೇಪ್ಗಳು ಪ್ರತ ೆೇಕ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನಗಿರತ್ಕಕದನದ. ಪ್ನೆನ್ಡಗಳ

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳು ವದನೆತ್ ಮತ್ನತ ತ್ಂಪ್ುಗ ೂಳಸನವ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿನ್ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಈ ವೆವಸ ಥಯ ಪ್ರಪ್ಥಗಳಂದ ವಭಿನ್ು
ಮತ್ನತ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.
(4) ವದನೆತ್ ಉಳತನಯ ಮತ್ನತ ಆಧನನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಮಂಚಿನ್ ವೆವಸ ಥಯ ಎಲ್.ಇ.ಿ. ಮೊದಲನದವುಗಳನ್ನು
ಅಂಗಿೇಕರಸತ್ಕಕದನದ.
125.

ಸಿಿಚುು ಮತ್ುು ಪೂೆ್.- ಒವರ್ ಲ ೂೇಡ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚಛನ್ನು ಮತ್ನತ ಅರ್ಥಡಾಲ್ಲಕ ೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ ಎಲಿ

ವದನೆತ್ ಅಳವಿಕ ಯ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚನಛ ಬ ೂೇಡ್ಡಾನ್ಲ್ಲಿ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲಿ ಸಕೂರೂಟನಗಳನ್ನು ಸಿಬಬಂದ ವಗಾಕ ಕ
ಸನಲಭ್ವನಗಿ ದ ೂರ ಯಬಹನದನದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅವರಗ ಯನವುದ ೇ ದನರ ಅಥವನ ನಿಗಾಮನ್ಕ ಕ ಅಡಚಣ ಯನಗದಂತ
ಇರನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರ್ ಮೂಲಕ ಸಮಥಾವನಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸಿಾಚ್ ಬ ೂೇಡ್ಡಾಗಳು ಸಿಗನವಂತಿದದರ ಮತ್ನತ ಟಿಕ ಟ್ ಬೂತ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದದರ , ಗನಜ್ನ ಅಥವನ

ಲ ೂೇಹದ ಮನಂಭನಗಕ ಕ ಸರಯನದ ಬಿೇಗ ಹನಕನವ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ (ಸನಕಷ್ನಟ ದಪ್ಿ ಇರನವ ಹ ೂರತ್ನ) ಮತ್ನತ ತ್ಂತಿ
ರಕ್ಷಕ ಉಪ್ಕರಣದ ೂಂದಗ ಅಥವನ ಸೂಕತವನದ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸನವ ಮೂಲಕ ಮನಿದ ವಸನತಗಳ
ಲ್ಲಡ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ೈಡ್ಡಗಳ ೊಂದಗ ಪ್ಯನಾಯ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಎಲನಿ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕ್ಸಡಗಳನ್ನು ಯನವ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಲನೆಂಪ್ಡಗಳು ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರನವಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸನವ ಹನಗ ಗನರನತ್ನ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
126.

ಸಂಚಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು.- (1) ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನಧಿಕನರಯನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಬಹನದನದಂಥ

ಸಂಖ್ ೆಯ ಮತ್ನತ ಬಗ ಯ ಸಂಚನಯಕ ಸಲಕರಣ ಗಳು ಅಥವನ ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ ಿಸಿ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ತ್ನತ್ನಾ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಥವನ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸಥಗಿತ್ಗ ೂಂಡ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಭನಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರಕನರ್ಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ಸನಥಪ್ರ್ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಂಚನಯಕ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ ಸಂಚನರವರನವ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ

ಇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ೂಠಿಯನ್ನು ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನಗಳ ೊಂದಗ ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಇರನವಂತ ರೂಪ್ತಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
127.

ರೂಪ್ಾಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ುು ಪರಿವತಿಯಸುವ ಯಂತೊಾೇಪಕರಣಗಳು,- ರೂಪ್ನಂತ್ರಸನವ ಮತ್ನತ ಪ್ರವತಿಾಸನವ

ಯಂತ ೂರೇಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ ಸಂಚನರವರನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಕೂೆಾಟ್
ಬ ರಕಸ್ಡಾಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ೂಂದಗ ಸೂಕತ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಕ್ತರನವ ಮತ್ನತ ಆಡಳತ್ ಸಿಬಬಂದಗ ಸಿಗನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅದನ್ನು ಇತ್ರ ಯನವುದ ೇ ಉದ ದೇರ್ಕ ಕ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
128.
ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ

ಮೇಟಾರುಗಳು, ಇತಾೆದಿ.- ಎಲಿ ಮೊೇಟನರನಗಳು ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳು ವಶ ೇಷ್
ಒಳಪ್ಟನಟ ಅನ್ನಮತಿಸಿದರ , ಆದರ

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನೆನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಮೊೇಟನರನಗಳು

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ, ಆದರ , ಮನನ್ೂುರನ ವನೆಟ್ಡಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿಗಿ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುದ ಸೂಕತ ಹಂಚಿಕ ಮಂಡಳ ಮೇಲ ಸಕೂೆಾಟ್
ಬ ರೇಕರಡಗಳಂದ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ತ್ಂತಿ ಅಳವಿಸಿದದರ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ.
129.

ಪಾತಿರೊೇಧಗಳು.- ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸನವುದರ ೂಂದಗ

ಎಲಿ

ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಗಳನ್ನು ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಹ ೂರಗ ಇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನಕತವನಗಿ ಕನಯಾ ಸನಧೆವನಗಿದದರ ಸಭನಂಗಣದ

ಹ ೂರಗ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಸಭನಂಗಣದ ಒಳಗಡ ಇಟಿಟದದರ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಡಾಡ್ ತ್ಂತಿ ರಕ್ಷಣ ಯಿಂದ ಅಥವನ
ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳು ನ್ಡ ಯದಂತ ತ್ಡ ಯನವುದಕನಕಗಿ ಇತ್ರ ಸನಮನಗಿರಗಳಂದ ರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
130.

ಚಾಪ ದಿೇಪಗಳು.- (1) ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದಲ್ಲಿ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನಧಿಕನರ

ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ತ ರ ಯತ್ಕಕದದಲ.ಿ
ಅಂತ್ಹ ಸಥಳಗಳ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನಗ ಬಿೇಳುವ ಗನಜ್ನ ಮತ್ನತ ಪ್ರಜ್ಾಲ್ಲಸನವ ಇಂಗನಲದ
ಕಣಗಳಂದ ಉಂಟನಗನವ ಅಪ್ನಯದ ವರನದಿ ರಕ್ಷಿಸಲನ ವಶ ೇಷ್ ಮನರ್ ುಚಿರಕ ಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ, ದೇಪ್ಗಳ ಎಲಿ
ಭನಗಗಳು, ಲನೆಂಟನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಅಳವಿಕ ಗಳು ನಿವಾಹಸಬಹನದನಗಿರನವ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಚೌಕಟಿಟನಿಂದ (ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿವಾಹಸಲನ ನಿಯೇಜಿತ್ರ್ನದ ವೆಕ್ತತ ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ) ಪ್ರತ ೆೇಕ್ತಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಿೇನ್ರ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಬ ಂಕ್ತ ಹತ್ನತವ ಸನಮಗಿರಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕಾದಂದ ಮೂಲಕ ಬ ಂಕ್ತ

ಹ ೂತಿತಕ ೂಳುಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಉಷನಣಂರ್ ಹ ಚನಿಗಬಹನದನದ ಚನಪ್ ದೇಪ್ದ ಲ ೂೇಹದ ಕ ಲಸ ಯನವುದ ೇ ತ ರ ದ ಭನಗವನ್ನು ತ್ಂತಿ
ರಕ್ಷಕ ಮೂಲಕ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂವನಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ೂಗನಬಿಡತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(3)
(4)

ಎಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ವನತನವರಣಕ ಕ ಒಯನೆವ ಗನಳ ತ್ೂರದ ರ್ನಳಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸತ್ಕಕದನದ.
ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಪರಜ ಕಟರ್ ಮತ್ನತ ರ್ಬದ

ವೆವಸ ಥ ಮತ್ನತ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ವಧನನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ
ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ ದ ತ್ರನವನಯ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್
ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದನ.
131.
ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು

ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ದಿೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೇಬಲ್ಗಳು.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ಗಳು ಅಥವನ ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರನಡಗಗಿ
ಪರಜ ಕಟರ್

ಕ ೂಠಿಯಿಂದ

ವದನೆತ್

ಸರಬರನಜ್ನ

ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ

ಪ್ರತ ೆೇಕ

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಗನಗಿ

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ. ಸೂಕತವನದ ಫ್ಯೆಜ್ ರಕ್ಷಣ ಯಂದಗ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಸಮಥಾ ಜ ೂೇಿ ಕಂಬದಂದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ
ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
132.

ಕೆೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ುೆತ್ ನಿರೊೇಧಕ ಸಾಮಗಿಾ.- ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಗ , ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಕಿಮ

ಹ ೂಗ ಬರನವ ರೇತಿಯ ಎಲನಿ ವದನೆತ್ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ನ್ಳಕ ಗಳಂದ ಮನಚಿತ್ಕಕದನದ. ಸಿಾಚನಿ
ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ ಪರಜ ಕಟರನ ಮತ್ನತ ಮೊೇಟನರನಗಳಗ ಹ ೂೇಗನವ ಎಲನಿ ನ್ಳಕ ಗಳನ್ನು ರ್ ಲದ ಹನಸನ್ನು ಅಗ ಯದ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ
ರ್ ಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಳಕ ಗಳಗ ರ್ ಲದ ಮೇಲ ೈ ಮೇಲ ಅವಕನರ್
ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
133.

ನಿಗಯಮನ್ ಚಿಹೆು, ದಾರಿಗಳು, ಇತಾೆದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರಬರಾಜ್ು.- (1) ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗ

ನ್ಡನದನರಗಳು ಮತ್ನತ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ಲದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅವುಗಳ ವೇಲ ಟೇಜ್ನ ಇಪ್ಿತನುಲನಕ ವೇಲನಟಗಳನ್ನು
ಮೇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(2)

ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ ೂಡುಳಗ ಇರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಗಸನಲ ಗಳಲ್ಲಿ,

ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂತಿತಸಿಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರನವನಗ ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಆರನ

ಟನಚನಾಗಳನ್ನು ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ ದನಾರಪ್ನಲಕರಗ (ಡ ೂೇರಡಕೇಪ್ರ್) ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸಿಗನವ ಹನಗ ಇಿೇ ಕಟಟಡದಲ ಲನಿ
ಹಂಚಿರತ್ಕಕದನದ.

(4)

ಎಲಿ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನಾ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(5)

ತ್ನತ್ನಾ ಚಿಹ ುಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಅಗಿು ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡನಗ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರ/ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್, ಸನರಕ್ಷತ ಯ

ಜನಗ, ಅಗಿುಶನಮಕ, ತ್ನತ್ನಾ ಅಲನರಂ ಸಿಾಚನಿ ಇತನೆದ..) ಪ್ರಕನರ್ಮನನ್ವನಗಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಕನಣನವಂತ ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
134.

ವೆೈರಿಂಗ್.- (1) ಇಿೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ವ ೈರಂಗ್ಡನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಅಥವನ

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಗಟಿಟ ಪ್ನಲ್ಲ ವರ್ ೈಲ್ ಕ ೂಿೇರ ೈಡ್ಡನ್ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಲ ೂೇಹದ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಗನಗಿ ಬನಷ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವರನವನಗಲ ಲನಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲನಿ

ಲ ೂೇಹದ ಕ ೂಳವ ಗಳನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಅತಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ ರಕ್ನಸಂಪ್ುಟಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ೊಂದಗ
ಮನಂದನವರಸತ್ಕಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಮತ್ನತ ಖ್ನಯಂ ವದನೆತ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸನವ ಸೂಕೂ ಜನಯಿಂಟನಗಳು ಅಥವನ ಇತ್ರ
ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
135.

ಜೊೇಡಣೆಗಳು.- (1) ಎಲಿ ತ್ೂಗನ ಹನಕ್ತದ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಭ್ದರವನಗಿ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಸಂಯೇಜಿತ್ ಅನಿಲ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(2)
(3)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡದ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ದ

ಲ ೂೇಲಕಗಳು ಅಥವನ ಬನರೂಕ ಟನಟಗಳು ರ್ ಲದ ಮೇಲ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ಅತಿ ಕ ಳಗಿನ್ ಮನಂಚನಚಿರನವ ಭನಗಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಎರಡೂವರ ಮೇಟರನಗಳರತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ವವರಣ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು
ಸನರಕ್ನ ಪ್ರದ ಯನ ಸರಯನಗಿ ಕ ಲಸ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಿಡಯನಗನವ ಹನಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಅಳವಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(4)

(i) ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಸಲಹನ ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ನ

ಮಂಡಳಯನ ಕ ೂಟಟ ವ ೈರ ಾಡನ್ುರ ಅಥವನ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಕರ ಪ್ಮಾಟಟನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸರಯನದ ಅಹಾತ ಪ್ಡ ದ ವೆಕ್ತತಯ
ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಅದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕನಂಟನರಕಟರನ್ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ, ಅವನ್ ಹ ಸರನ್ನು ಜಿಲನಿ
ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(ii)

ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕಂಟನರಕಟರನ್ನ, ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಎಲಿ

ಸಕೂರೂಟನಗಳಗ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ನಿರ ೂೇಧಕ ಅಳವಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲ ಕನರನ್ ವನೆಲೂೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ವದನೆತ್ ಶನಕ್ಸಡನಿಂದ ನ್ರಳುತಿತರನವ ವೆಕ್ತತಗಳ ಚ ೇತ್ರಕ ಗನಗಿ ಇಂಗಿಿಷ್, ಹಂದ ಮತ್ನತ ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ

ಭನಷ ಗಳ ರಡರಲೂಿ ಸೂಚರ್ ಗಳನ್ನು ಎದನದ ಕನಣನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ವ ೈರ ಾಡನ್ುರ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಜ ೂತ ರಬಬರ್ ಕ ೈಚಿೇಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ಕ ೇಂದರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಪ್ೂರ ೈಕ ಗ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕರಮಗಳು) ವನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ನತ ಅದರ ತ್ರನವನಯ ಐಎಸ್ಡಎಸ್ 3043/1987ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ
ವನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಭ್ೂಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಸರಯನಗಿ
ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬರತ್ಕಕದನದ. ಭ್ೂ ವದನೆತ್ ಧನರವಗಳನ್ನು ತ ರ ದಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿಯತ್ವನಗಿ ನಿೇರನ ಹನಕನವುದನ, ಪ್ರಶಿೇಲರ್
ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳ ಪ್ರಕನರ ಕಲನಿಕಟಟಡ ಆವೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
136.

ಜ್ನ್ರೆೇಟರ್ ಸರಬರಾರ್ಜನ್ ಉತಾಾದ್ಕತೆ ಪರ್ಾಯಯ ಮೂಲ.- ಪ್ರಸನತತ್ ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜ್ನ್ನು

ಆವರಣದಲ್ಲಿನ್ ವಶ ೇಷ್ ಸನಥವರದಂದ ಪ್ಡ ದರನವಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಸನಥವರವನ್ನು ಎಲನಿ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರಬ ೇಕನ.

137.

ವೆೈರಿಂಗ್ ಯೇಜ್ನೆ.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯ ಎಲನಿ ಸಕೂೆಾಟ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ ಸಕೂೆಾಟ್ಡಗಳ

ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ವತ್ರಣನ ಫಲಕಗಳ ಸನಥನ್ವನ್ನು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಗನತ್ರವನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸನವ ಏಕರ ೇಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟನಟ
ಹನಕ್ತರನವ ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ತ್ಹಲ್ಡವರ ಗ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ
ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
138.

ದಿೇಪ ವೆವಸೆಾಯ ಸಂವಾಹಕಗಳು.- (1) ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯ ಸಂವನಹಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ನಿಯನನ್ ಚಿಹ ುಗಳನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಿದದರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವ ಮನಂಚ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
139.

ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ದ್ ಲೆೈಸನ್್,- 121ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ದನಕ ೂಂಡ

ತ್ರನವನಯ ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅವನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಂತ್ಹ
ಅಜಿಾಯಂದಗ /ಅಜಿಾಯನ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ.
(ಎ)

121ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (3)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಕ ಲಸಗಳು, ಬಂದರನಗಳು ಮತ್ನತ

ಅಂತ್ದ ೇಾಶಿೇಯ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ ನಿೇಡಲನದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ.
(ಬಿ) (i) 121ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಪ್ರದ ೇರ್ ಅಥವನ ಜಿಲನಿ ಉಪ್ ವದನೆತ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕರ
ಮೂಲಕ ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ.
(ii)

121ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (5)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ.

(iii)

121ರ್ ೇ ನಿಯಮ (6)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರ

ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ.
(ಸಿ)

ಅಂತ್ಹ ವೆವಸ ಥಗಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಎಂದನ ಸಿಥರೇಕರಸನವ ಸರಬರನಜ್ನದನರರ ವವರ ಪ್ತ್ರ ಸಹತ್ವನಗಿ

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ವಭನಗದ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಯಂದಗ ಕ ೇಂದರ ಸಕನಾರವು ಅನ್ನಮೊೇದಸಿದ
ಪ್ತಲನಾಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ದನಕ ೂಳುುವುದಕನಕಗಿ ಎಲನಿ ವೆವಸ ಥಗಳನ್ನು ಪ್ೂತಿಾಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಯಂದನ ಅಜಿಾದನರನ್ ಘೂೇಷ್ಣ .
(ಿ)

ನಿಯಮಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲ ೈಸನ್್ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.

140.

ಲೆೈಸನ್್ನ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ,- (1) ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡಗನಗಿನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಮೇಲ ,

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿ ಎಲನಿ ಕನಮಗನರಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಸಲನಗಿದ ಮತ್ನತ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ
ಎಲಿ ವೆವಸ ಗ
ಥ ಳನ್ನು ಮನಡಲನಗಿದ ಎಂದನ ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಅಜಿಾದನರನಿಗ ಅವನ್ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗನಗಿ ನ್ಮೂರ್ -‘ಎಫ್’ ನ್ಲ್ಲಿ ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ
ಬರಹದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬಹನದನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡನವುದನ್ನು ನಿರನಕರಸಬಹನದನ. ಈ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅವನ್ನ ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸನವಂಥ ಸಥಳೇಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ್ನು
ಮನಡಬಹನದನ. ನಿಯಮ 33 ರಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲನದ ನ್ಕ್ ಮತ್ನತ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡಗ ಲಗತಿತಸತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಿಂಧನತ್ಾದ ಅವಧಿಯ ಮನಕನತಯಕ ಕ ಮನಂಚ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿನ್
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಮನಿಕ ೂಳುದದದರ , ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವುದನ್ನು ನಿರನಕರಸಬಹನದನ.
(2)

ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು, ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿಯಮಸಿದ ದರಗಳ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ

ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಬಹನದನ.

141.

ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಅವಧಿ ಮತ್ುು ಮರುಮಂಜ್ೂರಾತಿ,- ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳಗ ಒಂದನ ಸಲಕ ಕ

ಮೂರನ ವಷ್ಾಗಳಗ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ , ಆದರ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಲ ೈಸ ನ್್ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಬಹನದನ. ವನರ್ಷಾಕ
ತಿೇರಕ ಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಅಗಿುಶನಮಕ

ಮತ್ನತ

ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ

ಮತ್ನತ

ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಪ್ರಶಿೇಲಕ

ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಂದ ಕಟಟಡ ಕಟನಟವ ಮನಕನತಯದಲ್ಲಿ ಸವವರವನಗಿ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ. ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಕ ಲಸಗಳು
ಜಿಲ ಿಯ ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ರ ಡದೇಶಿೇಯ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳಗೂ ಮೇರದ
ಅವಧಿಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಆ ಕಟಟಡದ ‘ಭ್ದರತ ಯ’ ಬಗ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, 140
ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಮಂಜ್ೂರನಡಾಿದ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮೊದಲ ಬನರಗ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಿದ
ದರ್ನಂಕದಂದ ಮೂವತ್ನತ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗ ಮೇರ ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ. ಇದರ ಹ ೂರತ್ನ ಸದರ ಮೂವತ್ನತ
ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯನ ಮನಕನತಯವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಖ್ನಯಂ ಥಿಯೇಟರರ್ನುಗಿ ಎರಡನ ಅಥವನ ಹ ಚನಿ
ಸಿಕೂೇನ್ಡಗಳನಗಿ ಆ ಕಟಟಡವನ್ನು ವೆತನೆಸಗ ೂಳಸಿದರ ಅಥವನ ಮನಪ್ನಾಟನಗ ೂಳಸಿದರ 121(7)ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗಿನ್
ಅಸಿತತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅವರ್ೆ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು, ಅಗತ್ೆದ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿದರ ಮಂಜ್ೂರನ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
142.

ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಆವರಣವನ್ುು ಆವೃತ್ಗೊಳಿಸವುದ್ು,- ಆವರಣದ ಮನಂಭನಗವು ಸನಕಷ್ನಟ ಎತ್ತರದ

ಕಲನಿಗಳಂದ ನಿಮಾಸಿದನದನಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಉಳದ ಭನಗವನ್ನು ಆವರಣಗಳ ೊಳಗಿನ್ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಹ ೂರಗಿನ್ ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ
ಯನವುದ ೇ ಅರ್ನನ್ನಕೂಲತ ಯನ್ನು ಉಂಟನ ಮನಡನವುದನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಹನಗ ಮನಳುು ತ್ಂತಿ ಬ ೇಲ್ಲ ಅಥವನ ಸಥಳೇಯವನಗಿ
ಲಭ್ೆವರನವ ಯನವುದ ೇ ಸೂಕತ ಸನಮಗಿರಯದನಗಿರಬಹನದನ.
143.
ಸಥಳೇಯವನಗಿ

ಕಟಟಡ ಕಟುಟವ ಸಾಮಗಿಾಗಳು,- ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಗಳ ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ಸನಧೆವನದಮಟಿಟಗ
ಲಭ್ೆವರನವ

ಸಿಮಂಟನ/ಸನಣಣದಕಲನಿ

ಬಿಟನಮನ್

ಅಥವನ

(ಅಸನಿಲ್ಲಾಕ್ಸ

ಕನಡನಮರ,

ಜಿಂಕ್ಸ

ಶಿೇಟನಗಳು)

ಇತನೆದಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿೇಟನಗಳು/

ಎ,ಸಿ.

ಹನದನಗಿಸಿದ

ಶಿೇಟನಗಳು,

ಬನಿಕ್ಸ

ಕಲನಿ,

ಇಟಿಟಗ ,

ಬ ೂೇಡ್ಡಾಗಳನ್ನು

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ. ಬನಗಿಲನ ಮತ್ನತ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಸಿಟೇಲನ ಅಥವನ ಕನಡನಮರಗಳನಗಿದನದಗಿರಬಹನದನ. ಹ ೂರಗ ೂೇಡ ಗಳು
ಸಿಮಂಟನ ಇಟಿಟಗ / ಸನಣಣದ ಕಲನಿಗಳನದನದಗಿರಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಎತ್ತರ 2.6 ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
144.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿ.- (1) ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗನರಹಕ ಯಂತ್ರದ ಸಲಕರಣ ಯನ್ನು, 2-4 ಗಂಟ ರ ೇಟಿಂಗ್ ಮನಡನವ

ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯಿಂದ ದೃಢವನಗಿ ನಿಮಾಸಲನದ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.

ಅದರ ರ್ ಲ ಮಹಿಯನ, 132ರ್ ೇ

ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹೂಳಲನ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ನತ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ ರ್ ಲವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ:
ಪರಂತ್ು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕಟರೆಳು, ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸೆಾಯಂಥ ಮುಂದ್ುವರೆದ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪಾಸುುತ್
ಮತ್ುು ಪಾಸಾುವಿತ್ ಅರೆಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೆೇಟರುಗಳ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲ್ಲಿ, ಪಾತೆೆೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಠಡಿಯು ಕಡಾಾಯವಾಗತ್ಕಕದ್ುಲ.ಿ
(2)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಮತ್ನತ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ

ಯನವುದ ೇ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಮತ್ನತ
ಪ್ರಸನತವತ್ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.

(3)

ಒಂದನ ಪರಜ ಕಟರನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ, ಅತಿ ಚಿಕಕ ಉದದಗಲವನದ 2.5 ಮೇಟರನಗಳ

ಮತ್ನತ 3 ಮೇಟರನಗಳಗ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ೂತಿಾ ಎತ್ತರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಏಳೊವರ ಚದನರ ಮೇಟರನಗಳ ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ವನ್ನು
ಹ ೂಂದರಬ ೇಕನ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಹ ಚನಿವರ ಪರಜ ಕಟರಗನಗಿ 2.3 ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ರ್ ಲದ ಜನಗವು ಇರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್
ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತವತ್ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(4)

ರ್ ಲ ಅಂತ್ಸನತ ಅಥವನ ಅದರ ಕ ಳಗಿನ್ ಅಂತ್ಸಿತಗ ಹ ೂೇಗಲನ ಕರಮವನದ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು ಇರತ್ಕಕದನದ.

(5)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಬನಗಿಲನ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಸಂದನಗಳು, ಬನಷ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ

ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಹ ೂಗ ಯನ ಹ ೂೇಗನವುದನ್ನು ಸನಧೆವನದಷ್ನಟ ಮಟಿಟಗ ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಹನಗ
ನಿಮಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗನಗಿ ವನಯನ ಸಂಚನರವನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದರ ವನಯನ
ಸಂಚನರ ಕ ೂಳವ ಗಳು ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ ರ್ ೇರ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದದಲಿ. ವನಯನ ಸಂಚನರವನ್ನು ಪ್ ೈಪ್ುಗಳ
ಮೂಲಕ ಹರಸನವ ಪ್ರದ ೇರ್ವು ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಶ ೇಕಡನ ಒಂದಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ.
ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಬನಷ್ ಎಂದರ , ಯನವ ರಂಧರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ ೈಪ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು
ಹನಯಿಸಲನಗಿದ ಯೇ, ಅಂತ್ಹ ರಂಧರಗಳನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ ಹ ೂಗ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸನವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸ ೇರಸಲನದ ಪ್ನೆಕ್ತಂಗ್.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಮತ್ನತ
ಪ್ರಸನತವತ್ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(6)

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು ಸನತ್ನತವ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ

ಆವರಣ ಇರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ಆವರಣವು ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗ ಹ ೂಂದಕ ೂಂಿರನವಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ
ಒಂದರಂದ ಮತ ೂತಂದಕ ಕ ಹ ೂೇಗಲನ ಅವುಗಳ ನ್ಡನವ ಬನಗಿಲನ ಇರನವಲ್ಲಿ, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನ ಅದ ೇ ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವಂತ
ಬನಗಿಲನ ಇರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್
ಮತ್ನತ ಪ್ರಸನತವತ್ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ ೆೇಕ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(7)

ಆವರಣವು ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗಿದದರ , ಆವರಣದ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ಡಗನಗಿ ಮತ್ನತ ವೇಕ್ಷಣ ಗನಗಿ ಅಗತ್ೆವನದನವುಗಳನ್ನು

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನವುದ ೇ ಸಂದನಗಳಗ ಸಭನಂಗಣದ ೂಂದಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸಲನ ಅವಕನರ್ವರತ್ಕಕದದಲಿ. ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿಗಳ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಪ್ಕಕ / ಒಳಗ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿ ಅಥವನ ಆವರಣವು, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನ ಅದ ೇ
ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವಂಥದದನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಮತ್ನತ
ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರಗಳು ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರವ ೈಂಿಂಗ್ ಕ ೂಠಿಯನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(8)

ಪರಜ ಕಟರ್ ಸಂದನಗಳು, 35 ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಗಳು, 70 ಮಲ್ಲಮೇಟರನ್ ಸಿನಿಮನ ಸ ೂಕೇಪ್ ಮತ್ನತ ಸಿರ್ ೇರನಮ,

ವ ೈಡ್-ಆೆಂಗಲ್, ವಸನಟ ವಷ್ನ್ಡಗಳಂಥ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಮನದರಗಳಗ ಅನ್ನಸನರವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಮತ್ನತ
ಪ್ರಸನತವತ್ ಸಿನಿಮನ ಮಂದರಗಳು ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ ನಿಯಮವು ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(9)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಂದವು ದಪ್ಿದಲ್ಲಿ 5 ಮಲ್ಲಮೇಟರಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಪ್ ಿೇಟ್ ಗನಜ್ನ ಪ್ರದ ಯನ್ನು, ಹ ೂಗ

ಬರದಂತ ಜ ೂೇಡಣ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಿಸಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ:

ಪ್ರಂತ್ನ, 250 ಚದರ ಮಲ್ಲಮೇಟರಡಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿಗ ಆದ ಸಂದನಗಳಗನಗಿ,(ಎ)

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಗನಜಿನ್ ಪ್ರದ ಗಳು ದಪ್ಿ ಅಥವನ ತ್ಂತಿ ಕೂಿದ ದಪ್ಿ ಗನಜಿನ್ವು ಆಗಿರತ್ಕಕದನದ;

(ಬಿ)

ಗನಜಿನ್ ಪ್ರದ ಗಳ ಜ ೂತ ಗ

ಲ ೂೇಹದ ಪ್ರದ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ಡಗನಗಿ

ಉಪ್ಯೇಗಿಸದ ಇರನವನಗ ಸಂದನಗಳನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಪ್ರದ ಗಳಂದ ಮನಚಿತ್ಕಕದನದ; ಮತ್ನತ
ಸಂದನಗಳು ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿಲದ
ಿ ಇರನವನಗ ಆ ಸಂದನಗಳನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಪ್ರದ ಗಳಂದ ಮನಚಿಿಸತ್ಕಕದ ದಂದನ

(ಸಿ)

ಕನೆಬಿನ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ಹನಕತ್ಕಕದನದ.
(i) ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ 18 ವಷ್ಾ ವಯಸನ್ ತ್ನಂಬಿದ ಮತ್ನತ ಸಕನಾರದ ಮನಖ್ೆ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ

(10)

ನಿೇಿದ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ವೆಕ್ತತಯ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ,

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿಯ ತನಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಯನ ನ್ಡ ಸಿದ ಸಿನಿಮನಟ ೂೇಗರಫಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಷ್ನ್ ಅಥವನ ಿಪಿಮನದಲ್ಲಿ ಕನರಫ್ಟ ಕ ೂೇಸ್ಾ ಉತಿತೇಣಾಗ ೂಂಡನ ಅಥವನ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಕ ೇಂದರ
ಸಕನಾರದಂದ ಮನ್ುಣ ಪ್ಡ ದ ಇಲ ಕ್ತರಕಲ್ ಮತ್ನತ ಇಲ ಕನರನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ದವ ಮತ್ನತ ಿಪಿಮನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ೆಥಿಾಯನ ಹ ೂಂದರನವಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ಯನವುದಕನಕಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ
ಚನಲಕರ ಪ್ರೇಕ್ನ ಮಂಡಳಯನ ನ್ಡ ಸನವ ಪ್ರೇಕ್ ಗ ಹನಜ್ರನಗನವುದರಂದ ವರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ:
ಆಪ್ರ ೇಟರ್, ಎಲಿ ಕ ೇಬಲನಿಗಳು, ಲ್ಲೇಡ್ಡಗಳು, ಸಂಯೇಗಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಗಳು ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್

(ii)

ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿರನವ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಸರಯನದ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವ ಂಬನದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದನ
ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಅವನ್ನ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ, ಅವನ್ನ ಯಂತ್ರ ಚನಲರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನ ಇರತ್ಕಕದನದ:
(iii) ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ಧವನಿ ವೆವಸ ಯ
ಥ ಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ೂಂದಗ ಇರನವ
ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಅಥವನ ಪ್ರಸನತತ್ ಅಥವನ ಉದ ದೇಶಿತ್ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆದನಗೂೆ, ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ
ಕಡನಡಯವನಗಿರದದನದಗೂೆ. ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಯಂತ್ರ ಚನಲರ್ ಯಲ್ಲಿರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರರತ್ಕಕದನದ.
ಆಪ್ರ ೇಟರನ್

(iv)

ನಿಯೇಜ್ರ್ ಗ

ವಫಲವನಗಿದದಲ್ಲಿ

ತ್ಡ ಹಿಯನವಕ ಗ

ಅಥವನ

ರದದಯನತಿಗ

ಹ ೂಣ ಯನಗಬಹನದನದ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಇಬಬರನ ಆಪ್ರ ೇಟರನಗಳು ಹಂಬರಹ ಮನಡಲನದ ಅನ್ನಕೂಲವನದ ಥಿಯೇಟರ್ ಜ ೂತ ಗ ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ

11.

ಪರಜ ಕಟರನಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿಕೂೇನ್ಡಗೂ ಒಬಬ ಆಪ್ರ ೇಟರ್ ಇರತ್ಕಕದನದ, ಇಲನಖ್ ಯ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ
ಹಂಬರಹ ಮನಡಲನದ ಅನ್ನಕೂಲವನದ ಥಿಯೇಟರ್ ಉನ್ುತ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಂತಿರನವ ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಸಿಸಟರ್ಮ ಇರತ್ಕಕದನದ.
145.

ವಾಯು ಸಂಚಾರಕಗಳು,- (1) ಪ್ರತಿ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಪ್ರದ ೇರ್ವೂ ರ್ ಲಪ್ರದ ೇರ್ದ ಎಂಟರ್ ೇ ಒಂದನ

ಭನಗಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ್ ಮೂರರ್ ೇ-ಎರಡನ ಭನಗದಷ್ನಟ ವೆವಸ ಥ ಮನಡಲನದ ತ ರ ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಮನಡಲನದ
ಕನಯಾಸನಧರ್ ಗಳ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ ಸಂಚನರಕಗಳರತ್ಕಕದನದ, ಸನಕಷ್ನಟ/ಪ್ಯನಾಪ್ತಗಳ ಎಂದರ ಕೃತ್ಕ ವನಯನ ಸಂಚನರಕದ
ಜ ೂತ ಗ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಆಸನ್ಗಳಗ ಕಿಮ ಇಲಿದಂತ ಒಳಮಳಗ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಪ್ನೆನ್ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ನತ ಚದರ
ಮೇಟರಡಳ
ಗ ಗ

ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಉಪ್ಯೇಗವನಗನವಂತ

ಒಂದನ ಪ್ನೆನ್ಡನ್ನು ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನಗಳ ಮತ್ನತ

ಅಂತ್ದ ೇಾಶಿೇಯ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಂದ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ.

(2)

ಪ್ಯನಾಯವನಗಿ/ಬದಲನಗಿ, ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನಗಳು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ರ ದೇಡ ಶಿೇಯ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಂದ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗ ೂಂಡ ಸೂಕತವನದ ಸನಮಥೆಾದ ಕ ೇಂದರಕೃತ್ ವನಯನಸಂಚನರಕ
ವೆವಸ ಥಯ ಸನಕಷ್ನಟ ಸನಥನ್ಗಳರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ವನಯನ/ಹವನನಿಯಂತಿರತ್ ಅಥವನ ವನಯನ ಶ ೈತನೆಕಗಳನ್ನು

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನಗಳು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ರ ೇದಡ ಶಿೇಯ ಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯಿಂದ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗ ೂಂಡ ಅರ -ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ
ಥಿಯೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕತವನದ ವನಯನ ಸಂಚನರಕಗ ೂಳಸಿರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ವನಯನಸಂಚನರಕ ವೆವಸ ಥಯ ಕನಯಾಸನಧರ್ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಫಲತ ಗಳಂದನಗಿ ತ್ಪ್ತಿದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ.
146.

ಟಿಕೆಟು ಬೂತ್ುಗಳು,- (1) ವವಧ ವಗಾಗಳಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಸೂಕತವನದ ಬನಕ್ತಂಗ್ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೂಠಿಗಳ ಮನಂದ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ನ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಕ ೂಂಡನಕ ೂಳುುವವರನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನರಕ ಕ
ಯನವುದ ೇ ಅಿಡಯನಗದಂತ ಆವರಣದ ೂಳಗ ಕ ೂಂಡನಕ ೂಳುುವಂತ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಪ್ಯನಾಪ್ತ ಎಂದರ , ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಟಿಕ ಟ್ ಬೂತ್ನ್ನು ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ

ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3) (i) ಯನವುದ ೇ ಟಿಕ ೇಟನ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಯನವುದ ೇ ಸರಯದ ಸನಕ್ಷೂವು ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಥಿಯೇಟರ್
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿೇಕ್ಸ್ ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರ ಟಿಕ ೇಟನ ಮನರನಟ ಮನಡನವ/ಇಟನಟಕ ೂಳುುವ ಅಥವನ ಕ ೂಡಮನಡನವುದನ ಅಥವನ
ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಇಡನವುದನ ಅಥವನ ಮನರನವಂತ ಮನಡನ ಅಥವನ ಇಟನಟಕ ೂಳುುವಂತ ಮನಡನವ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡಲನದ
ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತ ಅಥವನ ಅವನ್ ಏಜ ಂಟ್ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
(ii)

ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡು ಪ್ನರರಂಭ್ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಸರಯನದ ಸನಕ್ಷೂದ ೂಂದಗ

ಯನವುದ ೇ ಟಿೇಕ ೇಟನ ಅಥವನ ಕ ೂಡನವುದನ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಇಟನಟಕ ೂಳುುವುದನ ಅಥವನ ಕ ೂಟಟ ಅಥವನ
ಮನರನಟ ಮನಡಲನದ ಯನವುದ ೇ ಸಥಳ ಇತ್ರ ಬನಕ್ತಕಂಗ್ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಉದ ದೇರ್ದಂದ ಒದಗಿಸಲನದ ಮತ್ನತ ವೆಕ್ತತ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರನವ
ಇತ್ರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ ಬನಕ್ತಕಂಗ್ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳ ಹಂದನಿಂದ ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಧಮಾದಶಿಾ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಗಳಗ ಬನಕ್ತಂಗ್ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು ಮತ್ನತ ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರನ್ ಇತ್ರ
ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇರ್ ಹಕ್ತಕನ್ ಇತ್ರ ಯನವುದ ೇ ಸನಕ್ಷೂದ ೂಂದಗ ಟಿಕ ಟನಗಳು, ಪ್ನಸನಗಳನ್ನು
ಮನರನಟ ಮನಡಲನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹನದನ.
(4)

(i) ಟಿಕ ಟನಗಳನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡನವ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಮನಂಗಡವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ವಗಾಕ ಕ

ಸಿೇಟನಗಳನ್ನು ಬನಕ್ಸ ಮನಡನವುದನ ಪ್ತಲ್ಾ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ದನ್ದಂದ ಏಳು ದನ್ಗಳ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಲ ೈಸನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಮನರನಟ
ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(ii)

ಆರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡಗಳಲ್ಲಿ ಸನಸಂಬದಿ ನಿಯಮಗಳಗ

ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಆನ್ಡಲ ೈನ್ಡನ್ಲ್ಲಿ

ಮನರನಟವನದ ಟಿಕ ಟನಗಳಗ ಅವಕನರ್ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ.
(iii)

ಪ್ರತಿ ಟಿಕ ಟ್ಡನ್ ವ ಚಿಗಳು ಇತ್ರ ವ ಚಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳಂತ ಯೇ

ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.

147.

ಶೌಚಗೃಹಗಳು, ಮೂತಿಾಗಳು ಮತ್ುು ನಿೇರಿನ್ ಸೌಲಭೆಗಳು,- (1) ಪ್ರತಿ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದ ಮನಖ್ೆ

ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ುರನಷ್ರಗ , ಮಹಳ ಯರಗ ಮತ್ನತ ಮಕಕಳಗ , ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ನತ ವಕಲಚ ೇತ್ನ್ರಗ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಶೌಚಗೃಹಗಳು
ಮತ್ನತ ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಕತವನದ ಸಂಖ್ ೆಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅನ್ನಸೂಚಿ

‘ಸಿ’

ಯಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲನದ

ರ್ ೈಮಾಲೆ

ಅನ್ನಕೂಲವನ್ನು

ನಿಮಾಸಲನ

ನಿಧಾರಸಬಹನದನದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ನಿೇರನ್ ಸೌಲಭ್ೆಗಳು ಮತ್ನತ ಶೌಚಗೃಹಗಳು ಭ್ೂಮಯ ಒಳಗ ಚರಂಿ ವೆವಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.

(4)

ಮಳ ನಿೇರನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಬಳಸಲನ ಮಳ ನಿೇರನ ಕ ೂಯನಿ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು

ಅಳವಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಪ್ರತಿ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ುರನಷ್ರಗ ಮತ್ನತ ಸಿರಯರಗ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಸೂಕತ ಸಂಖ್ ೆಯ ಕನಿಯನವ

ನಿೇರನ್ ಸೌಲಭ್ೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಆದರ ಅಲ್ಲಿನ್ ಸಂಖ್ ೆ ಎರಡನ ನಿೇರನ್ ಕ ೂಳನಯಿಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿರತ್ಕಕದದಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಒಂದನ ಪ್ುರನಷ್ರಗ ಮತ್ನತ ಮತ ೂತಂದನ ಮಹಳ ಯರಗ . ನಿೇರನ್ ಕ ೂಳನಯಿಗಳನ್ನು ನಿೇರನ್ ಸರಬರನಜ್ನ ಪ್ ೈಪ್ಡನ್ಲ್ಲಿ
ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಯನವನಗ ನಿೇರನ್ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡಲನಗನತ್ತದ ೂೇ ಪ್ ೈಪ್ ಕೂಿಸನವುದನ ಅಥವನ ನಿೇರನ್
ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡಲನ ಪ್ ೈಪ್ಡನ್ ವೆವಸ ಥ ಇಲಿದದನದಗ ಟನೆಂಕ್ಸಡಗ ಅಥವನ ನಿೇರನ ಶ ೇಖ್ರಗ ೂಳುುವ/ಅಡಕಗ ೂಳುುವ ರ್ನದಿ
ಕನಿಯನವ ನಿೇರನ್ ವೆವಸ ಥಯಿರತ್ಕಕದನದ.
148.

ಔಟ್ಹೌ್ ಇತಾೆದಿ,- (1) ಉಪ್-ನಿಯಮಗಳು (2) ಮತ್ನತ (3)ರ ಕ ಳಗ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದನದನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ಬಳ ಯನವುದ ೇ ಹ ೂೇಟ ಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು ಮತ್ನತ ಕನೆಂಟಿನ್ಡಗಳಗ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(2)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು ರ್ಬದ ನಿರ ೂೇಧಕ ಮತ್ನತ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ದಹೆವಲಿದ ಸನಮಗಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣವನದ ಸಿನಿಮನ

ಕಟಟಡವನಗಿದದರ , ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೂಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿ, ಅವರ ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತ ಹ ೂಂದರನವ
ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ನ್ಗರನಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ನ ಅಧಿಕನರ/ ನ್ಗರ ನಿಗಮ/ ಸಥಳೇಯ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪ್ನರಧಿಕನರ/
ಜಿಲ ಿಯ ನ್ಗರ & ಪ್ಟಟಣ ಯೇಜ್ರ್ನ ಸಹನಯಕ ನಿದ ೇಾರ್ಕರಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡ ದನ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ಕನಂಪ್ೌಂಡ್ ಒಳಗ
ಹ ೂೇಟ ೇಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು ಮತ್ನತ ಕನೆಂಟಿೇನ್ನಗಳನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸ¸ಬಹನದನ. ಪ್ರಂತ್ನ, ಇವುಗಳು ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವನ್ನು
ಸಥಗಿತ್ಗ ೂಳಸನವಂತಿರಬನರದನ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಕ ಕ ತ ರ ದನಕ ೂಳುುವಂತಿರಬನರದನ.
(3)

ಉಪ್-ನಿಯಮ (2)ರ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರಕ ಕ ಈ ಮನಂದನ್ವುಗಳ ಬಗ ಗ ಮನ್ವರಕ ಯನಗನವ

ಹ ೂರತ್ನ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ,(ಎ)

ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನಕತವನಗಿದನದ ಅಂತ್ಸಿತನ್ಲ್ಲಿ ಬ ಂಕ್ತಯನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವುದಕನಕಗಿ ಅಥವನ ಆರಸನವುದಕನಕಗಿ

ಸನಕಷ್ನಟ ಅವಕನರ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ ಎಂದನ;
(ಬಿ)

ಬ ಂಕ್ತ ಉಂಟನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಾಕರನ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಮತ್ನತ ಅತಿಶಿೇಘರವನಗಿ ಹ ೂರಹ ೂೇಗಲನ ಅಂತ್ಹ

ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ದನರ ಮತ್ನತ ನಿಗಾಮನ್ ಇರನವುದ ಂದನ;
(ಸಿ)

ಅಂತ್ಹ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗ

ರಸ ತ ಮನಕತವನಗಿರನವುದ ಂದನ ಅಗಿುಶನಮಕ ಎಂಜಿನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಸನಧನ್

ಸಲಕರಣ ಗಳು ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಹ ೂೇಗಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಅನ್ನಕೂಲ ಇದ ಎಂಬನದನ್ನು ಮನ್ಗ ೂಳುುವುದನ;
148.

ಔಟ್ಹೌ್, ಇತಾೆದಿ,- (1), (2) ಮತ್ನತ (3)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಲನದಂತ , ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ

ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, ಯನವುದ ೇ ಷ ೂೇರೂಮನಗಳು, ಹ ೂೇಟ ೇಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು, ಕಛ ೇರಗಳು, ಬನೆಂಕನಗಳು ಮತ್ನತ
ಕನೆಂಟಿನ್ಡಗಳಗ ಅವಕನರ್ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(2)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು ರ್ಬದ ನಿರ ೂೇಧಕ ಮತ್ನತ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ದಹೆವಲಿದ ಸನಮಗಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣವನದ ಸಿನಿಮನ

ಕಟಟಡವನಗಿದದರ , ಲ ೈಸನ್್ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೂಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿ, ಅವರ ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತಯ ಸಥಳದಲ್ಲಿ
ಷ ೂೇರೂಮನಗಳು, ಹ ೂೇಟ ೇಲನಗಳು, ಅಂಗಿಗಳು, ಕನೆಂಟಿೇನ್ನಗಳು, ಬನೆಂಕನಗಳು ಮತ್ನತ ಕಛ ೇರಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ
ಇರನವ ಮಹಿಯನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ತ ರ ಯಲನ ಅನ್ನಮತಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಆಲ ೂಕೇಹನಲ್ಡನ್ನು (ಮದೆ) ಮನರನವುದನ ಮತ್ನತ
ಸ ೇವಸನವುದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸನವುದಕ ಕ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
149.

ವಿದ್ುೆಚಛಕ್ತು ಸಾಾಪನೆಗಳು,- ಈ ಅಧನೆಯದ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನ್ೆಥನ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಹ ೂರತ್ನ,

“ಬನಷ್’ ಎಂದರ ಯನವ ಸಂದನಗಳ ಮೂಲಕ ಕ ೂಳವ ಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲನಿಗಳನ್ನು ಹನಯಿಸಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ಸಂದನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತ್ಹ ಸಂದನಗಳನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ ಹ ೂಗ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸ ೇರಸಲನದ ಪ್ನೆಕ್ತಂಗ್.
(2)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ 2003 ಮತ್ನತ ಕ ೇಂದರಯ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ಕನನ್ೂನ್ನಕರಮಗಳು) ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು 2010 ಮತ್ನತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಗ ತ್ದನ್ಂತ್ರ
ಮನಡಲನದ ಈ ಅಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟವನಗಿ ಪ್ರಭನರ್ಷಸಲನಗದಂಥ ಈ ನಿಯಮಗಳಗ ಯನವುದ ೇ ಪ್ದ ಅದ ೇ ಅಥಾ ಮತ್ನತ
ಪ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಭನರ್ಷಸತ್ಕಕದದಲಿ.
150.

ಮುಖ್ೆ ಸಕೂಾೂಟ್ಗಳು.- ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯನ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಮೂರನ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಮತ್ನತ ವಭಿನ್ು

ಮನಖ್ೆ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು,(ಎ)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಿಮಾಂಗ್ ರ ಗನೆಲ ೇಟರನ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಅದರ ಮೂಲಕ

ಸಭನಂಗಣದ ಕ ೇಂದರ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಗನಗಿ ‘ಎ’ ಸಕೂೆಾಟ್;
ಸಭನಂಗಣದ ಸರಸನಮನರನ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ

(ಬಿ)

ದನರಗಳು, ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳು ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಬಿ’ ಸಕೂೆಾಟ್; ಮತ್ನತ
ಸಭನಂಗಣದ ಉಳದ ಅಧಾಭನಗ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ತ ರ ದರನವ ದನರಗಳು, ಮಟಟಲನ ದನರಗಳು,

(ಸಿ)

ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರ ಮತ್ನತ ಕಟಟಡಗಳ ಭನಗಗಳಗನಗಿ ‘ಸಿ’, ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳು
- ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

‘ಬಿ’

ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದರಂದ

ಇರ್ ೂುಂದಕ ಕ ದೂರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ.
151.

ಸರಬರಾಜ್ು ವೆವಸೆಾ.- (1) ಸರಬರನಜ್ನ ಮೂರನ ಹಂತ್ಗಳ ಎಸಿ ವೆವಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ೆವರನವಲ್ಲಿ, ‘ಎ’ ‘ಬಿ’

ಮತ್ನತ ‘ಸಿ’ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳ ಲ ೂೇಡನ್ನು ಸರತ್ೂಗಿಸಲನ ಮೂರನ ವವಧ ಸಥಳಗಳಂದ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

“ಎ”, “ಬಿ” ಮತ್ನತ “ಸಿ” ಮನಖ್ೆ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವ ಂದನ ಪ್ಯನಾಲ ೂೇಚಿಸಬಹನದನದಷ್ನಟ

ಉಪ್-ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಗನಗಿ ಉಪ್-ವಭನಗಿಸಬಹನದನ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಉಪ್-ಸಕೂೆಾಟ್ ವತ್ರಣನ ಫಲಕದಂದ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಅರ್ಥಾ ಲ್ಲಕ ೇಜ್ನಗಳ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಗಳ (ಇಎಲ್ಡಸಿಬಿ) ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದಂದರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಆವರಣದ ಒಳಗಡ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಗಡ ಯ ದೇಪ್ಗಳು ಪ್ರತ ೆೇಕ ಸಕೂೆಾಟ್ ಇರತ್ಕಕದನದ. ಫನೆನ್ನಗಳು, ವದನೆತ್

ಮತ್ನತ ತ್ಂಪ್ುಗ ೂಳಸನವ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿನ್ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ದೇಪ್ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಂದ ವಭಿನ್ು ಮತ್ನತ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.
(4)
ಕೂಿರತ್ಕಕದನದ.

ವದನೆತ್ ಉಳತನಯ ಮತ್ನತ ಆಧನನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯ ಎಲ್ಡಇಿ ಮೊದಲನದವುಗಳಂದ

152.

ಸಿಿಚುು ಮತ್ುು ಫ್ಯೆ್.- ಎಲಿ ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕನಕಗಿ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚನಿ ಬ ೂೇಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಓವರ್

ಲ ೂೇಡ್ ಮತ್ನತ ಅರ್ಥಾ ಲ್ಲೇಕ ೇಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲಿ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳನ್ನು ಸಿಬಬಂದ ವಗಾಕ ಕ
ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸಿಗಬಹನದನದ ಸನಥನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳು ಯನವುದ ೇ ದನರ ಅಥವನ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗ ಅಿಡಪ್ಿಸನವ
ಸಂಭ್ವವಲಿದರಬಹನದನದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟನಟ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಳ
ಗ ಮೂಲಕ ಸಮಥಾವನಗಿ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಫ್ಯೆಸ್ ಫಲಕಗಳಗ ಅವು ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸಿಗನವಂತಿದದರ ಮತ್ನತ ಅವು ಟಿಕ ಟ್

ಕ್ತಂಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದದರ , ಗನಜ್ನ ಅಥವನ ಲ ೂೇಹದ ಮನಂಭನಗದಂದ ಸರಯನದ ಬಿೇಗ ಹನಕನವ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಗನಜ್ನ್ನು (ಸನಕಷ್ನಟ ದಪ್ಿವನಗಿದದ ಹ ೂರತ್ನ) ಸೂಕತ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧ ಸನಧನ್ವನ್ನು ಬಳಸನವ ಮೂಲಕ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕದಂದ
ಮನಿದ ರಕ್ಷಕ ತ್ಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಪ್ಯನಾಯವನಗಿ ಮನಚಿಳವರನವ ಮತ್ನತ ಪ್ನರಸಂಗಿಕ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳಂದ
ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಎಲಿ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸೂಕತ ಸನಮಥೆಾದ ಸಕೂೆಾಟ್ ಬ ರೇಕರಡಳ
ಗ ನ್ನು ಯನವ, ದೇಪ್ಗಳ ಸಕೂರೂಟ್ಡನ್ನು

ಅಥವನ ಲನೆಂಪ್ಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ನಿಯಂತಿರಸನವುವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತ ೂೇರಸನವ ಹನಗ ಗನರನತ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
153.

ಸಂಚಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರನ್ನ ಸಂಚನಯಕ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಅಥವನ

ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ ಿಸಿ ದೇಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ ೆ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಪ್ರಸಿಥತಿ ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತಯನ ನಿಂತ್ನ ಹ ೂೇದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಸಭನಂಗಣವನ್ನು ದೇಪ್ದಂದ ಬ ಳಗಿಸನವ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಂಚನಯಕ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ ಸನಕಷ್ನಟ ವನಯನ ಸಂಚನರವರನವ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ

ಇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ೂಠಿಯನ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಬನಗಿಲನಗಳ ೊಂದಗ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ರಚರ್ ಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ
ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
154.
ಬ ರೇಕರಡಗಳ ೊಂದಗ

ರೂಪ್ಾಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ುು ಪರಿವತಿಯಸುವ ಯಂತ್ಾಸಾಮಗಿಾ.- ನಿಯಂತಿರಸನವ ಸಿಾಚನಿಗಳು ಮತ್ನತ ಸಕೂೆಾಟ್
ರೂಪ್ನಂತ್ರಸನವ ಮತ್ನತ ಪ್ರವತಿಾಸನವ ಯಂತ್ರ ಸನಮಗಿರಯನ್ನು, ಹ ೂರಗಿನ್ ಗನಳಗ

ಸನಕಷ್ನಟ

ವನಯನಸಂಚನರವರನವ, ಸರಯನಗಿ ಬ ಳಕ್ತರನವ ಮತ್ನತ ಆಡಳತ್ ವಗಾಕ ಕ ಸಿಗನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ
ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
155.

ಮೇಟಾರುಗಳು, ಇತಾೆದಿ.- ಎಲಿ ಮೊೇಟನರನಗಳು ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳು, ಅವುಗಳಗ

ಅವಕನರ್ ಕ ೂಟಿಟದದರ , ಅವುಗಳು ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ೂಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.

ಆದರ , ಮನನ್ೂುರನ ವನೆಟ್ಡಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿಗಿ

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುದ ವದನೆತ್ ಪ್ನೆನ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಮೊೇಟನರನಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ವತ್ರಣನ ಫಲಕದ ಮೇಲ ಸಕೂೆಾಟ್
ಬ ರೇಕರಡಗಳಂದ ಪ್ರತ ೆೇಕವನಗಿ ವ ೈರಂಗ್ ಮನಿದದರ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹನದನ.
156.

ಪಾತಿರೊೇಧಗಳು.- ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಎಲಿ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಗಳನ್ನು

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯ ಹ ೂರಗ ಮತ್ನತ ಯನಕತವನಗಿ ಕನಯಾಸನಧೆವದದರ ಸಭನಂಗಣದ ಹ ೂರಗಡ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಸಭನಂಗಣದ
ಒಳಗಡ ಇಟಟರ , ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿರ ೂೇಧವನ್ನು ಹೂತ್ ತ್ಂತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಆಕಸಿಾಕ ಸಂಪ್ಕಾಗಳನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ
ಇತ್ರ ಸಮಥಾ ಸನಧನ್ಗಳಂದ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ.
157.

ಚಾಪ ದಿೇಪಗಳು.- (1) ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರನ್ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗನಗಿ ತ ರ ದರನವ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಚನಪ್
ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಆವರಣಗಳ ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನಗ, ಬಿೇಳುವ
ಗನಜ್ನ ಮತ್ನತ ಪ್ರಜ್ಾಲ್ಲಸನವ ಕಣಗಳು ಅಥವನ

ಇಂಗನಲದ ಅಪ್ನಯದ ವರನದಿ ರಕ್ಷಿಸಲನ ವಶ ೇಷ್ ಮನರ್ ುಚಿರಕ ಗಳನ್ನು

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ. ಬ ೇರ ಯವರನ ಸಿಶಿಾಸಬಹನದನದಂಥ ದೇಪ್ಗಳು, ಲನಂದರಗಳ ಮತ್ನತ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ಎಲಿ ಭನಗಗಳನ್ನು
(ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಶಿಾಸಲನ ನಿಯೇಜಿತ್ರ್ನದ ವೆಕ್ತತಯ ಹ ೂರತ್ನ) ಚೌಕಟಿಟನಿಂದ ವದನೆತ್ ನಿರ ೂೇಧಕಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಸಿೇನ್ರ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಬ ಂಕ್ತ ಹತ್ನತವ ಸನಮಗಿರಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕಾದಂದ ಮೂಲಕ ಬ ಂಕ್ತ

ಹ ೂತಿತಕ ೂಳುಲನ ಸನಕಷ್ನಟ ಉಷನಣಂರ್ ಹ ಚನಿಗಬಹನದನದ ಚನಪ್ ದೇಪ್ದ ಲ ೂೇಹದ ಕ ಲಸ ಯನವುದ ೇ ತ ರ ದ ಭನಗವನ್ನು ತ್ಂತಿ
ರಕ್ಷಕ ಮೂಲಕ ಪ್ರರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂವನಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ೂಗನಬಿಡತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(3)
(4)

ಎಲಿ ಚನಪ್ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ವನತನವರಣಕ ಕ ಒಯನೆವ ಗನಳ ತ್ೂರದ ರ್ನಳಗಳ ೊಂದಗ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸತ್ಕಕದನದ.
ಿಜಿಟಲ್ ಪ್ನರಜ ಕಟರಡಗಳು, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಪರಜ ಕಟರ್ ಮತ್ನತ ರ್ಬದ

ವೆವಸ ಥ ಮತ್ನತ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜನನ್ದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ವಧನನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ
ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರನಿಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪ್ಡ ದ ತ್ರನವನಯ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್
ಯನವುದ ೇ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದನ.
158.
ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು

ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ದಿೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೇಬಲ್ಗಳು.- ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ಗಳು ಅಥವನ ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರನಡಗಗಿ
ಪರಜ ಕಟರ್

ಕ ೂಠಿಯಿಂದ

ವದನೆತ್

ಸರಬರನಜ್ನ

ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ

ಪ್ರತ ೆೇಕ

ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳಗನಗಿ

ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ. ಸೂಕತವನದ ಫ್ಯೆಜ್ ರಕ್ಷಣ ಯಂದಗ ಸಿಾಚಿನ್ನು ಸಮಥಾ ಜ ೂೇಿ ಕಂಬದಂದ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ದೇಪ್ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ
ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
159.

ಕೆೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ುೆತ್ ನಿರೊೇಧಕ ಸಾಮಗಿಾ.- ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಗ , ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕ ಕಿಮ

ಹ ೂಗ ಬರನವ ರೇತಿಯ ಎಲನಿ ವದನೆತ್ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲನಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳನ್ನು ನ್ಳಕ ಗಳಂದ ಮನಚಿತ್ಕಕದನದ. ಸಿಾಚನಿ
ಬ ೂೇಿಾನಿಂದ ಪರಜ ಕಟರನ ಮತ್ನತ ಮೊೇಟನರನಗಳಗ ಹ ೂೇಗನವ ಎಲನಿ ನ್ಳಕ ಗಳನ್ನು ರ್ ಲದ ಹನಸನ್ನು ಅಗ ಯದ ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸಿದ
ರ್ ಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಳಕ ಗಳಗ ರ್ ಲದ ಮೇಲ ೈ ಮೇಲ ಅವಕನರ್
ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
160.

ನಿಗಯಮನ್ ಚಿಹೆು, ದಾರಿಗಳು, ಇತಾೆದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರಬರಾಜ್ು.- (1) ಸಭನಂಗಣದ ೂಳಗ

ನ್ಡನದನರಗಳು ಮತ್ನತ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ಲದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅವುಗಳ ವೇಲ ಟೇಜ್ನ ಇಪ್ಿತನುಲನಕ ವೇಲನಟಗಳನ್ನು
ಮೇರತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(2)

ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ ೂಡುಳಗ ಇರನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಗಶನಲ ಗಳಲ್ಲಿ,

ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಹ ೂತಿತಸಿಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಸನವಾಜ್ನಿಕರನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರನವನಗ ಆದೆಂತ್ವನಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಆರನ

ಟನಚನಾಗಳನ್ನು ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ ದನಾರಪ್ನಲಕರಗ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸಿಗನವ ಹನಗ ಇಿೇ ಕಟಟಡದಲ ಲನಿ ಹಂಚಿರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಎಲಿ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನಾ ದೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(5)

ತ್ನತ್ನಾ ಚಿಹ ುಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಅಗಿು ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡನಗ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ದನರ/ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್, ಸನರಕ್ಷತ ಯ

ಜನಗ, ಅಗಿುಶನಮಕ, ತ್ನತ್ನಾ ಅಲನರಂ ಸಿಾಚನಿ ಇತನೆದ..) ಪ್ರಕನರ್ಮನನ್ವನಗಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಕನಣನವಂತ ಇಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
161.

ವೆೈರಿಂಗ್.- (1) ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣಗಳ ವದನೆತ್ ವ ೈರಂಗ್ಡನ್ನು ಲ ೂೇಹ ಅಥವನ

ಅನ್ನಮೊೇದತ್ ಗಟಿಟ ಪ್ನಲ್ಲ ವ ೈನ್ಲ್ ಕ ೂಿೇರ ೈಡ್ಡನ್ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಲ ೂೇಹದ ನ್ಳಕ ಕ ೂಳವ ಗಳಗನಗಿ ಬನಷ್ಡಗಳನ್ನು ಅವರ್ೆವರನವನಗಲ ಲನಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಎಲನಿ

ಲ ೂೇಹದ ಕ ೂಳವ ಗಳನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಅತಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ ರಕ್ನಸಂಪ್ುಟಗಳು ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ೊಂದಗ

ಮನಂದನವರಸತ್ಕಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಮತ್ನತ ಖ್ನಯಂ ವದನೆತ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಸನನಿಶಿಿತ್ಗ ೂಳಸನವ ಸೂಕೂ ಜನಯಿಂಟನಗಳು ಅಥವನ ಇತ್ರ
ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
162.

ಜೊೇಡಣೆಗಳು.- (1) ಎಲಿ ತ್ೂಗನ ಹನಕ್ತದ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಭ್ದರವನಗಿ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಸಂಯೇಜಿತ್ ಅನಿಲ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(2)
(3)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡದ ಮನಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ದೇಪ್ದ

ಲ ೂೇಲಕಗಳು ಅಥವನ ಬನರೂಕ ಟನಟಗಳು ರ್ ಲದ ಮೇಲ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳ ಅತಿ ಕ ಳಗಿನ್ ಮನಂಚನಚಿರನವ ಭನಗಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಎರಡೂವರ ಮೇಟರನಗಳರತ್ಕಕದನದ. ಯನವುದ ೇ ವದನೆತ್ ಜ ೂೇಡಣ ಗಳು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ವವರಣ ಯ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು
ಸನರಕ್ನ ಪ್ರದ ಯನ ಸರಯನಗಿ ಕ ಲಸ ಮನಡನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಿಡಯನಗನವ ಹನಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಅಳವಿಸತ್ಕಕದದಲ.ಿ
(4)

(i) ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಸಲಹನ ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ನ

ಮಂಡಲ್ಲಯನ ಕ ೂಟಟ ವ ೈರ ಾಡನ್ುರ ಅಥವನ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಕರ ಪ್ಮಾಟಟನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಸರಯನದ ಅಹಾತ ಪ್ಡ ದ ವೆಕ್ತತಯ
ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಅದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕನಂಟನರಕಟರನ್ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ, ಅವನ್ ಹ ಸರನ್ನು ಜಿಲನಿ
ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(ii)

ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಕಂಟನರಕಟರನ್ನ, ಜಿಲನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಕನಿಗ

ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಎಲಿ

ಸಕೂರೂಟನಗಳಗ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ನಿರ ೂೇಧಕ ಅಳವಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ನತ ಎಲ ಕನರನ್ ವನೆಲೂೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ವದನೆತ್ ಶನಕ್ಸಡನಿಂದ ನ್ರಳುತಿತರನವ ವೆಕ್ತತಗಳ ಚ ೇತ್ರಕ ಗನಗಿ ಇಂಗಿಿಷ್, ಹಂದ ಮತ್ನತ ಪ್ನರದ ೇಶಿಕ

ಭನಷ ಗಳ ರಡರಲೂಿ ಸೂಚರ್ ಗಳನ್ನು ಎದನದ ಕನಣನವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ವ ೈರ ಾಡನ್ುರ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ
ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಜ ೂತ ರಬಬರ್ ಕ ೈಚಿೇಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ಕ ೇಂದರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ಸನರಕ್ಷತ ಮತ್ನತ ವದನೆತ್ ಪ್ೂರ ೈಕ ಗ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕರಮಗಳು) ವನಿಯಮಗಳು, 2010 ಮತ್ನತ ಅದರ ತ್ರನವನಯ ಐಎಸ್ಡಎಸ್ 3043/1987ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ನತ
ವನಿಯಮಗಳ ಮೇರ ಗ ಅತಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ್ನು ಸಮಥಾವನಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಸರಯನಗಿ
ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬರತ್ಕಕದನದ. ಭ್ೂ ವದನೆತ್ ಧನರವಗಳನ್ನು ತ ರ ದಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ನಿಯತ್ವನಗಿ ನಿೇರನ ಹನಕನವುದನ, ಪ್ರಶಿೇಲರ್
ಮತ್ನತ ಪ್ರೇಕ್ ಯನ್ನು ಅನ್ನಗ ೂಳಸನವ ಹನಗ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳ ಪ್ರಕನರ ಕಲನಿಕಟಟಡ ಆವೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ.
163.

ಜ್ನ್ರೆೇಟರ್ ಸರಬರಾರ್ಜನ್ ಉತಾಾದ್ಕತೆ ಪರ್ಾಯಯ ಮೂಲ.- ಪ್ರಸನತತ್ ವದನೆತ್ ಸರಬರನಜ್ನ್ನು

ಆವರಣದಲ್ಲಿನ್ ವಶ ೇಷ್ ಸನಥವರದಂದ ಪ್ಡ ದರನವಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಸನಥವರವನ್ನು ಎಲನಿ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ ಕ್ ೇತ್ರದ
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿರಬ ೇಕನ.
164.

ವೆೈರಿಂಗ್ ಯೇಜ್ನೆ.- ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯ ಎಲನಿ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ ಸಕೂರೂಟ್ಡಗಳ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು

ವತ್ರಣನ ಫಲಕಗಳ ಸನಥನ್ವನ್ನು ಮತ್ನತ ಕ ೇಬಲ್ಡಗಳ ಗನತ್ರವನ್ನು ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸನವ ಏಕರ ೇಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟನಟ ಹನಕ್ತರನವ
ವ ೈರಂಗ್ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ತ್ಹಲ್ಡವರ ಗ ಇಡತ್ಕಕದನದ, ಅಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ನಚಿತ್ರವನ್ನು
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರನ್ನ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ಅನ್ನಮೊೇದಸಿ ಿಜಿಟಲ್ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
165.

ದಿೇಪ ವೆವಸೆಾಯ ಸಂವಾಹಕಗಳು.- (1) ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥಯ ಸಂವನಹಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಐ.ಎಸ್. ಮನನ್ಕಗಳಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿ ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

(2)

ನಿಯನನ್ ಚಿಹ ುಗಳನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಿದದರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ನರರಂಭಿಸನವ ಮನಂಚ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಇನ್ಸ್ಡಪ್ ಕಟರನಿಂದ

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
166.

ದ್ೂರವಾಣ.-

(1)

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಸಿನಿಮನ

ಥಿಯೇಟರನ

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡಗ

ಸನಲಭ್ವನಗಿ

ಲಭ್ೆವನಗಬಹನದನದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರವನಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ. ಅಗಿುಶನಮಕ, ಅಂಬನಲ ನ್್, ಪಲ್ಲೇಸನ, ಆಸಿತ ರ
ಮೊದಲನದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಎಲಿ ತ್ನತ್ನಾಪ್ರಸಿಥತಿ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂಖ್ ೆಗಳನ್ನು ಎದನದಕನಣನವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
ಹತಿತರದ ಅಗಿುಶನಮಕ ಠನಣ ಯ ದೂರವನಣಿ ಸಂಖ್ ೆಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ ೂಠಿ ಸಂಖ್ ೆ. 101 ರ ೂಂದಗ ಎದನದ ಕನಣನವಂತಿರತ್ಕಕದನದ
(2)

ಸಮಗರ ದೂರವನಣಿ ಸಂಪ್ಕಾದ ಸನಥಪ್ರ್ ಮತ್ನತ ನಿವಾಹಣ ಯನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ತ್ನ್ು ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಲಿ

ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ.
167.

ಅಗಿುನ್ಂದಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ.- (1) ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡಕ ಕ ಈ

ಕ ಳಕಂಡ ಅಗಿುನ್ಂದಸನವ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ, ಎಂದರ :(ಎ)

ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ,-

(i) ಒಂದನ ದಪ್ಿ ಉಣ ಣ ಕಂಬಳ;
(ii) ಎರಡನ ಬಕ ಟ್ ನಿೇರನ, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಒಂಬತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವುಳುದನದ;
(iii)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಎರಡನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ (ಇಂಗನಲನಮಿ) ನ್ಂದಗ ಗಳು

ಅಥವನ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ;
(ಬಿ)

ಸಭನಂಗಣ ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ,-

(i)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ರ್ನಲನಕ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್ ನ್ಂದಗ ಗಳು

ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯನ ಇರನವಲ ಿಲನಿ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಅಂತ್ಹ ನ್ಂದಗ ಗಳು;
(ii)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದದದಲ್ಲಿ ಆರನ ಮೇಟರನಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಬಗಿಗಸಬಹನದನದ ನಿೇಕ ೂಾಳವ ಗ

ಲಗತಿತಸಿದ ಎರಡನ ನಿೇರನ್ ಪ್ಂಪ್ುಗಳು ಮತ್ನತ ಬನಲಕನಿಯನ ಇರನವಲ ಿಲನಿ ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ ನಿೇರನ್ ಪ್ಂಪ್ು. ಪ್ರತಿಯಂದನ
ನಿೇರನ್ ಪ್ಂಪ್ತಗ ಯನವನಗಲೂ ನಿೇರನ ತ್ನಂಬಿಡಬ ೇಕನದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಹತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನ ಸನಮಥೆಾದ ಸಮತ್ಲವುಳು ಎರಡನ
ಚಪ್ಿಟ ತ್ಳ ಬಕ ಟನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಲನದಂತ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ ಅಗಿು ನ್ಂದಸನವ ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ;
(iii) ಪ್ರತಿಯಂದನ ಎರಡನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಎರಡನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ಗಳು ಮತ್ನತ ಐದನ
ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಕನಬಾನ್ ಡ ೈಆಕ ್ೈಡ್ ನ್ಂದಗ ;
(iv)

ರ್ ಲ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಚದರ ಮೇಟರನಗಳು ಅಥವನ ಅದರ ಭನಗಕನಕಗಿ ನಿೇರನ ತ್ನಂಬಿದ ಹತ್ನತ

ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಅಗಿುಶನಮಕ ಬಕ ಟ್, ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಹರ್ ುರಡನ ಬಕ ಟನಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ
ಬನಲಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಬಕ ಟಗಳನ್ನು ಇಡತ್ಕಕದನದ;
(ಸಿ)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳ ಹತಿತರ,-

(i)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್ ಫಲಕದ ಹತಿತರದಲ್ಲಿ ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್

ನ್ಂದಗ ಗಳು;

(ii)

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಮೇಟರನಗಳು, ರ ೂೇಟರ ಕನ್ಾಟಾರನಗಳು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಯಂತ್ರ ಸನಮಗಿರ

ಅಥವನ ಸಲಕರಣ ಯನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಿರನವನಗಲ ಲನಿ, ಐದನ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ ಸನಮಥೆಾವುಳು ಒಂದನ ಎಬಿಸಿ ಪ್ೌಡರ್ ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು
ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಎಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಕ ಕ ಸಿದಿವನಗಿ ಲಭ್ೆವನಗನವಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನದ.

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿನ್ ಅಗಿುಶನಮಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಹನಭನಗವನ್ನು 1.20 ಮೇಟರನ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ ಯ ಅಕಕಪ್ಕಕದಲ್ಲಿ
ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ಅಗಿುಶನಮಕ ಬಕ ಟನಗಳು ದನಂಡರ್ ಯ ತ್ಳವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯಂದನ ಒಂಭ್ತ್ನತ ಲ್ಲೇಟರನಗಳ ಸನಮಥೆಾವನ್ನು

ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ. ಅವುಗಳಗ ಸಾಚಿ ಒಣ ಮರಳನ್ನು ತ್ನಂಬಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್, ಹಂದ ಮತ್ನತ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ ದ ೂಡಡ ಬಿಳಯ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ

“Fire’’ ಎಂಬ ಪ್ದವನ್ನು ಕ ಂಪ್ು ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಬರ ದರತ್ಕಕದನದ.
(4)

ಸನಗಿಸಲನ ಸನಲಭ್ವನದ ಎಲಿ ನ್ಂದಗ ಗಳನ್ನು ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ನಿವಾಹಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಗಿುಶನಮಕ

ಅಧಿಕನರ ವನೆಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಸಕನಾರವು ಈ ಬಗ ಗ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಫರ್ಮಾ ಹ ೈಡನರಲ್ಲಕ್ಸ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ
ಒಳಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ಇಪ್ಿತ್ನತ ಕ್ತಲ ೂೇಗನರಂ/ ಎರಡನ ಚದರ ಸ ಂಟಿೇ ಮೇಟರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಂದನ ನಿಮಷ್ ತ್ಡ ದನಕ ೂಳುಬಲಿದನ
ಎಂದನ ತ ೂೇರಸಲನ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರೇಕ್ ಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ, ಆ
ತ್ರನವನಯ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಅಂತ್ಹವ ೇ ಪ್ರೇಕ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ುನ್ರನವತಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
(5)

ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ಸ್ಡನ್ ಸಿನಿಮನ ಆಪ್ರ ೇಟರನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಸ ೇವಕರನ ಮತ್ನತ ಸಿಬಬಂದಗ

ಮೂರನ ದನ್ಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಪ್ರತಿಯಬಬರಗೂ ರನಜ್ೆದಲ್ಲಿರನವ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ
ಅಕನಡ ಮಯಲ್ಲಿನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಟನಟಕ ೂಂಡನ ಬಂದರನವ ಎಲಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಯ ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಬ ೇತಿ
ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,-

(i)

ತ್ಯನರಕ ದನರರ ತ್ಪ್ಶಿೇಲನಗಳ ಮೇರ ಗ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ

ಅಧಿಕನರಯ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಅಗಿು
ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ನಿವಾಹಸಿಕ ೂಂಡನಬರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ ತ್ನಂಬತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಹನಗ
ಮನಿರನವುದರ ಬಗ ಗ ಕನಗದದ ಚಿೇಟಿಯ ಮೇಲ ದರ್ನಂಕವನ್ನು ದನಖ್ಲನಾಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಕಂಟ ೈನ್ರ್
ಹ ೂರಗಡ ಅಂಟಿಸತ್ಕಕದನದ;
(ii)

ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಗಿು ನ್ಂದಗ ಯನ್ನು

ಪ್ರತಿ ಒಂದನ ವಷ್ಾಕ ೂಕಮಾ ಅಥವನ ತ್ಯನರಕ ದನರನ್ನ ನಿದ ೇಾಶಿಸಿದಂತ ಮತ್ನತ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ
ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳಂತ ವಸಜಿಾಸತ್ಕಕದನದ, ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ ತ್ನಂಬತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಪ್ುನ್ಃ
ತ್ನಂಬಿದ ದರ್ನಂಕವನ್ನು ಸನಲಭ್ವನಗಿ ಸನಗಿಸಬಹನದನದ ಆಗಿು ನ್ಂದಗ Éಯ ಕಂಟ ೈನ್ರಡು ಹ ೂರಮೈ ಮೇಲ ಸೂಕತ ಜನಗದಲ್ಲಿ
ದನಖ್ಲನಾಡತ್ಕಕದನದ.
168.

ಅಗಿುಯ ಬಗೆೆ ಮುನೆುಚುರಿಕೆ.- (1) ಬನಗಿಲನಗಳು ಮತ್ನತ ದನರಗಳನ್ನು ಮನಚನಿವ ಎಲಿ ಪ್ರದ ಗಳನ್ನು, ರ್ ಲದ

ಮೇಲ ಎಳದನಡದ ಹನಗ ತ್ೂಗನ ಹನಕತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ಕ ಳತ್ನದಯನ ರ್ ಲದ ಮಟಟದ ಮೇಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಹತ್ನತ ಸ ಂಟಿೇ
ಮೇಟರ್ ಮೇಲ ಇರತ್ಕಕದನದ, ಪ್ರದ ಗಳು ಅಗಿು ವಲಂಬಕ ನಿವನರಣ ೂೇಪ್ನಯಗಳ ೊಂದಗ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಯನರ ೇ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ವೆಕ್ತತಗ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯನ್ನು ಪ್ರವ ೇಶಿಸಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(3)

ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪ್ನನ್, ಆಲ ೂಕೇಹನಲ್ (ಮದೆ) ಬಳಕ , ತ್ಂಬನಕನ ಅಥವನ

ಯನವುದ ೇ ನಿಷ ೇದತ್ ವಸನತವಗ ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯಟ ೇರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲ.ಿ
ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಳಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ದಹೆ ವಸನತವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ಹ ೂೇಗತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ

(4)

ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಯಲನ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(5)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪರಜ ಕಟರನಗಳಗ

ದೃಢವನದ ರಚರ್ ಯ ಎರಡನ ಲ ೂೇಹದ ಫಿಲಾಂ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳ ೊಂದಗ

ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅದಕ ಕ ಮತ್ನತ ಅದರಂದ ಫಿಲಾಂ ಹ ೂೇಗನವಂತ ಮತ್ನತ ಬರನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ
ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಇರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ೆ ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು ಬಳಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

ಫಿಲನಾ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳಗ , ಪ್ ಟಿಟಗ ಯ ಒಳಕ ಕ ಜನಾಲ ಹ ೂೇಗನವುದನ್ನು ತ್ಡ ಗಟನಟವ ಹನಗ ರಚಿಸಿದ ಫಿಲ್ಾ

ಕಂಿಯಂದಗ ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು, ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸನರನಳಯ ಪ್ಕಕ ಪ್ಟಿಟಗಳ ಅಂಚನಗಳನಚ ಸನತಿತದ ಫಿಲನಾ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಹ ೂೇಗದ ಅಥವನ ಮನಂಚನಚದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಸನರಳಗಳ ಮೇಲ ಒಂದನ ಸನತ್ನತ ಸನತ್ತತ್ಕಕದನದ, ಫಿಲನಾಗಳ
ರವ ೈಂಿಂಗನ್ನು ರವ ೈಂಿಂಗ್ ರೂಮನ ಅಥವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ನ್ಡ ಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಿಜಿಟಲ್ ಪರಜ ಕಟರ್, ಿಜಿಟಲ್ ರ್ಬದ ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,
ರವ ೈಂಿಂಗ್ ರೂಮನ ಕಡನಡಯವನಗತ್ಕಕದದಲಿ.
(8)

ಮನಚಿಿದ ಲ ೂೇಹ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗಳನ್ನು ದನಸನತನ್ನ ಮನಡನವುದಕನಕಗಿ ತ್ನಂಬದ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ,

ಫಿಲನಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತ ೆೇಕ ದನಸನತನ್ನ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ದನಸನತನ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಪರಜ ಕ್ಷನ್ ಕ ೂಠಿಯಲ್ಲಿ ದನಸನತನ್ನ
ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(9)

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಮಖ್ನರ್ ಗಳನ್ನು ಹನಸಿದದರ , ಅವುಗಳು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ

ಸನಮಗಿರಯದನಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಅಂಚನಗಳು ಸನತಿತಕ ೂಳುದಂತ ಅಥವನ ಮಡಚಿಕ ೂಳುದಂತ ರ್ ಲಕ ಕ ಭ್ದರವನಗಿ
ಜ ೂೇಿಸತ್ಕಕದನದ. ಚನಪ್ ಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದರ , ಅವುಗಳು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಸನಮಗಿರಯದನದಗಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳನ್ನು
ಚನಪ್ ಯ ಗನತ್ರವನ್ನು ಮೇರದ ಮತ್ನತ ಚನಪ್ ಯ ದಪ್ಿಕ್ತಕಂತ್ ಆಳವಲಿದ ತ್ಗಿಗನ್ಲ್ಲಿ ರ್ ಲದ ೂಳಕ ಕ ಬಿಡತ್ಕಕದನದ,
(10)

ವದನೆತ್ ಸಿಾಚನಿಗಳನ್ನು ಟಿಕ ಟ್ ಬೂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸನಥಪ್ತಸಿದದರ , ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಯನಗಿ ಮನಚನಿವುದರ ಮೂಲಕ

ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ನಿಲನಕದಂತ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
169.
(1)

ಸಿಚಛತೆಯ ನಿವಯಹಣೆ ಇತಾೆದಿ.- ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,ಕಟಟಡದಲ್ಲಿನ್

ಎಲಿ

ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು

ಮತ್ನತ

ವನಯನಸಂಚನರದ

ಇತ್ರ

ಸನಧನ್ಗಳನ್ನು

ಸನಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಟನಟಕ ೂಂಿರನವಂತ ;
(2)

ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡ ಅಥವನ ಸಥಳದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗವನ್ನು ಸರಯನದ ರ್ ೈಮಾಲೆ ಸಿಥತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಇಟನಟಕ ೂಂಿರನವಂತ ;
(3)

ಕಟಟಡದ ಗ ೂೇಡ ಗಳಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆರನ ತಿಂಗಳಗ ೂಂದನ ಸಲ ಸನಣಣ ಬಳಸನವಂತ ಅಥವನ ಪ್ರತಿ

ಎರಡನ ವಷ್ಾಗಳಗ ೂಂದನ ಸಲ ಬಣಣ ಬಳಸನವಂತ ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ೌರ
ಅಥವನ ಆರ ೂೇಗೆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲ ಬಣಣ ಬಳಸನವಂತ ;

(4)

ಆವರಣವನ್ನು ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ಸಾಚಛಗ ೂಳಸನವಂತ ಮತ್ನತ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ತ್ರನವನಯ

ತ ಗ ದನಹನಕಬ ೇಕನದ ಎಲಿ ಬ ೇಡದ ವಸನತಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ೌರ ಅಥವನ
ಆರ ೂೇಗೆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಹನಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದರ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲ ಎಲಿ ಅನ್ಗತ್ೆ ವಸನತಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಹನಕನವಂತ ; ಮತ್ನತ
(5) ಫನೆನ್ನಗಳು, ಗನಜ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ಷ ೇಡನಗಳು ಮನಂತನದವುಗಳಂಥ ವದನೆತ್ ಸನಧನ್ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ನಿಯತ್
ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ಸಾಚಛಗ ೂಳಸನವಂತ ಮತ್ನತ ಅಂದವನದ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಡನವಂತ
- ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
170.

ಧೂಮಪ್ಾನ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ

ಧೂಮಪ್ನನ್ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಯನರ ೇ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಧನರಕನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್
ರ್ನಮನಿದ ೇಾಶಿತ್ ವೆವಸನಥಪ್ಕ ಅಥವನ ವೆವಸನಥಪ್ಕರನ ಇಿೇ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪ್ನನ್
ನಿಷ ೇದಸಿರನವುದನ್ನು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
171.

ಸಿಚುತೆ ಮತ್ುು ನೆೈಮಯಲೆವನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡುವುದ್ು.- ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಚಿತ ಮತ್ನತ ರ್ ೈಮಾಲೆವನ್ನು ಕನಪ್ನಿಕ ೂಂಡನಬರಲನಗಿದ ಯೇ
ಎಂಬನದನ್ನು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಆರ ೂೇಗೆದ ಹತ್ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಗನಳುವುದನ ಮತ್ನತ
ಇತ್ರ ರೇತಿಗಳ ಮನಲ್ಲನ್ೆವನ್ನು ತ್ಡ ಗಟಟಲನಗಿದ ಯೇ ಎಂಬನದನ್ನು ಸನನಿಶಿಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
172.

ತಿರುಗು ವಾೆಪ್ಾರದ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ ಅಥವನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ

ಮಧೆಂತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಯನರ ೇ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ರ್ನಮನಿದ ೇಾಶಿತ್ನ್ನ ಆಟ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ (ಆಟ) ಅಥವನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ಮಧೆಂತ್ರ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಗ ,(1)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಿರನಗಿಕ ೂಂಡನ ವನೆಪ್ನರ ಮನಡಲನ; ಅಥವನ

(2)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ವಗಾದ ಯನರ ೇ ಸದಸೆನಿಗ

ಯನವುದ ೇ ತಿಂಿ ತಿನಿಸನ ಅಥವನ

ಪ್ನನಿೇಯಗಳನ್ನು ಮನರನಟ ಮನಡಲನ ಅಥವನ ಸರಬರನಜ್ನ ಮನಡಲನ; ಅಥವನ
(3)

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕ ವಗಾದ ಯನರ ೇ ಸದಸೆನಿಗ ಯನವುದ ೇ ವಸನತಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಪ್ದನಥಾವನ್ನು

ಪ್ರತಿಫಲಕನಕಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅಗಿಲಿದ ಯೇ ಆಗಲ್ಲ ವತ್ರಸಲನ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡಲನ
- ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
173.

ರ್ಮತಿರ್ಮೇರಿದ್

ಜ್ನ್ಸಂದ್ಣ

ನಿಷೆೇಧ.- ಯನರ ೇ

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ

ಅಥವನ

ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಸಭನಂಗಣದ ಯನವುದ ೇ ಭನಗಕ ಕ ಅಂತ್ಹ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಥಳನವಕನರ್ ಒದಗಿಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಗರಷ್ಠ ಸಂಖ್ ೆಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಸಂಖ್ ೆಯ ವೆಕ್ತತಗಳನ್ನು ಸ ೇರಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಈ ಗರಷ್ಠತ ಯನ ಮೇರಲಿವ ಂಬನದನ್ನು
ನಿಶಿಿತ್ಪ್ಿಸಿಕ ೂಳುುವುದಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ಇನ್ೂು ವಶ ೇಷ್ವನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಲನ
ಸನಧೆವನಗನವಂತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ಕಕ ಪ್ರತಿಗಳ ಮೇಲ ಕರಮ ಸಂಖ್ ೆಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ದರ್ನಂಕ
ಮತ್ನತ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ. ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ದ ತ್ರನವನಯ, ಟಿಕ ಟ್ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ
ಕ ೂಟಟ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ಕಕ ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲ ‘ಮನಕನತಯವನಗಿದ ’ ಎಂದನ ಗನರನತ್ನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
174.

ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೆೇಟರು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ನ್ ಅಪರೆೇಟರುಗಳ ಕತ್ಯವೆ ಇತಾೆದಿ.- ಪರಜ ಕ್ತಟಂಗ್ ಸಲಕರಣ ,

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಿಥರ ಯಂತ್ರ ಮತ್ನತ ಎಂಜಿನ್ ಕ ೂಠಿಗಳು (ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ), ಅವುಗಳ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ
ವೆಕ್ತತಗಳು ಪ್ರತಿಯಂದನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಅವರ ಅನ್ನಕರಮ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ಿಜಿಟಲ್

ವೆವಸ ಥಯಂಥ ಮನಂದನವರ ದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ, ಸಲಕರಣ ಗಳು ಅಥವನ ಸಿಥರ ಯಂತ್ರವು ಕ ಲಸ ಮನಡನವ
ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದ ಎಂದನ ಆತ್ನ್ನ ಸಾತ್ಃ ಮನ್ದಟನಟ ಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ.
175.

ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಟಪ್ೆಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡವನ್ುು ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರೆ ಉದೆುೇಶ್ಕಾಕಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತ್ಕಕದ್ುಲಿ.-

ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಕಟಟಡವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಬರಹದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ೂವನಾನ್ನಮತಿಯ ಹ ೂರತ್ನ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ರ್ಮಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಅಲಿದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಟಿಕ ೇಟನ ನಿೇಡನವ ಕ್ತಂಿಗಳಗ ಲಗತನತದ ಪರಜ ಕಟರ್ ಕ ೂಠಿ, ಶೌಚನಲಯಗಳು,
ಪ್ರವ ೇರ್ದನಾರ/ ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗನವ ಮೊಗಸನಲ ಗಳು/ ಕನರಡನರಡಳ
ಗ ು/ ಆಹನರ ಅಂಗಿಗಳು/ ಕನಫಿ ಅಂಗಿಗಳು/ ಉಪ್ನಹನರ
ಗೃಹಗಳಂಥ ಎಲಿ ಪ್ೂರಕ ಉಪ್ಯೇಗಗಳಗನಗಿನ್ ಪ್ರದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ ಮತ್ನತ ಸಭನಂಗಣದ
ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಳುಲನದ ಖ್ನಯಂ ಕಟಟಡದ ಭನಗವನಗಿರನವ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಕನಂಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮದ
ಅನ್ಾಯಕನಕಗಿ ಮನತ್ರ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕದನದ.
176.

ಸಾಿಟ್ ಯಂತ್ಾದ್ ನಿಷೆೇಧ.- ಯನವುದ ೇ ಸನಿಟ್ ಅಥವನ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ನ ಯಂತ್ರವನ್ನು, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮತಿಯ ಹ ೂರತ್ನ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸಸ್ಡನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸತ್ಕಕದದಲಿ. ಸಥಳೇಯ
ಪ್ನರಧಿಕನರದ ೂಂದಗ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಅದನ್ನು ನಿಧಾರಸತ್ಕಕದನದ:
ಪ್ರಂತ್ನ, ಸಿಹ ತಿಂಿಗಳು, ಕನಫಿ, ಟಿೇ, ತಿಂಿಗಳಂಥ ವಸನತಗಳ ಮನರನಟಕನಕಗಿ ಮತ್ನತ ಮನದಕವಲಿದ ಪ್ನನಿೇಯಗಳನ್ನು
ಮನರನವ ಯಂತ್ರಗಳಗನಗಿ ಅಥವನ ತ್ೂಕದ ದನಖ್ಲನತಿಗನಗಿ ಅಥವನ ಟಿಕ ೇಟನಗಳನ್ನು ಕ ೂಡನವುದಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ
ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XVI
ಅರೆ ಖ್ಾಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಲೆೈಸೆನ್ು್ಗಳ ಮರುಮಂಜ್ೂರಾತಿ
177.

ಮರು ಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಯ.- (1) (i) ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಆ ಲ ೈಸ ನ್್ ಮನಕನತಯವನಗನವುದಕ ಕ ಒಂದನ ತಿಂಗಳು ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಾಯನ,(i)

139ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಖ್ಂಡ (ಎ), (ಬಿ)(i), ಬಿ(ii) ಮತ್ನತ ಬಿ(iii)ರಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ

ಖ್ಂಡ (ಸಿ)ದಲ್ಲಿ ಉಲ ೇಿ ಖಿಸಿದ ಘೂೇಷ್ಣ ;
(ii)

179ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಫಿೇಜ್ನಗಳ ಸಂದನಯವನ್ನು ಸಿರ್ಷಟೇಕರಸನವುದಕನಕಗಿ

ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್;
(iii)

ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರದಂದ ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಸಥಳೇಯ ಪ್ನರಧಿಕನರದಂದ ಗನತಿತಗ ಆಧನರದ ಮೇಲ ಅಂತ್ಹ

ಭ್ೂಮಯನ್ನು ಪ್ಡ ದರನವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡಕ ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು ಇರನವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಬನಿಗ ಯನ ಆ ದರ್ನಂಕದವರ ಗ ಸಂದನಯವನಗಿರನವುದಕ ಕ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ನಿೇಿದ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ.
- ಇವುಗಳ ೊಂದಗ ಲಗತನತಗಿರತ್ಕಕದನದ.

(2) (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳಗನಗಿ ಅಹಾತನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು
ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿಗದಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಫಿೇಜಿನ್ ಸಂದನಯದ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಲಗತ್ನತ
ಮನಿ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯೇ ಎಂದನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯಂದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ
ನ್ೂೆನ್ತ ಇರನವುದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಕಂಡನಬಂದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಆ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ವರದಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಕೂಡಲ ೇ ಅವುಗಳ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗನಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ

ಅಂತ್ಹ

ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು

ಸೂಕತ

ಕನಲದ ೂಳಗ

ಮನಡಬ ೇಕ ಂದನ

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ.

ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ,
ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಇರನವ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರದನದಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ
ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಮನಡನವವರ ಗ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲ;ಿ
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು
ಪ್ೂರ ೈಸದದದರ , ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ

ಅಥವನ

ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ದನಖ್ಲನ

ಮನಡಬ ೇಕನದ

ಕನರಣಗಳಗನಗಿ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ

ಅವಧಿಯನ್ನು

ಕಿಮಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಸೂಕತ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ
ಆ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(3) (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯ ಒಂದನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಕನಾರವು
ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಫಿೇಜಿನ್ ಸಂದನಯದ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,
ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,
ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ, ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು, ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯೇ ಎಂದನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ವರದ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯಂದನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ,
ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ
ಇರನವುದನ ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಗ
ಕಂಡನಬಂದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಆ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದಯನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ, ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಕೂಡಲ ೇ
ಅವುಗಳ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗನಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಸೂಕತ
ಕನಲದ ೂಳಗ ಮನಡಬ ೇಕ ಂದನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು
ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಇರನವ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ
ಅಥವನ ರದನದಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಮನಡನವವರ ಗ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ
ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ;

ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರಡು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು
ಪ್ೂರ ೈಸದದದರ , ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರನ,
ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ
ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು
ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಸೂಕತ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ ಆ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ
ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(4) (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯ ಒಂದನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಕನಾರವು
ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಫಿೇಜಿನ್ ಸಂದನಯದ ಖ್ಜನರ್

ಚಲನ್ಡರ್ ೂಂದಗ

ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಜಿಲನಿ

ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯನ, ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಕ್ಸ
ಿ ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳು,
ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯೇ ಎಂದನ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ವರದ
ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯಂದನ
ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗ

ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ. ಆದನಗೂೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ

ಇರನವುದನ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಗ

ಕಂಡನಬಂದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಆ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಕೂಡಲ ೇ
ಅವುಗಳ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗನಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಸೂಕತ
ಕನಲದ ೂಳಗ ಮನಡಬ ೇಕ ಂದನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು
ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಇರನವ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ
ಅಥವನ ರದನದಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಮನಡನವವರ ಗ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ
ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಸಿನಿಮನ ಅಥವನ ಮಲ್ಲಟಪ್ ಿಕ್ಸ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ನತ ಆವರಣಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದದದರ , ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯನ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ
ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಕಿಮಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಸೂಕತ ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ ಆ
ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(5) (1)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸಕನಾರವು
ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳು, ಫಿೇಜಿನ್ ಸಂದನಯದ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ಡರ್ ೂಂದಗ ಲಗತ್ನತ ಮನಿ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ
ಅಧಿಕನರಗ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ. ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ ಮತ್ನತ ತ್ನತ್ನಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ, ಅರ ಖ್ನಯಂ
ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಸನಮಗಿರಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯೇ ಎಂದನ
ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ವರದ ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ, ಅಗಿುಶನಮಕ
ಸನಮಗಿರಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸಿವ ಯಂದನ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ
ಮನ್ದಟನಟದರ , ಆತ್ನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹದರ್ ೈದನ ದನ್ಗಳ ೊಳಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ.
ಆದನಗೂೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ನ್ೂೆನ್ತ ಇರನವುದನ ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಗ ಕಂಡನಬಂದರ , ಆತ್ನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಆ ಬಗ ಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ವರದಯನ್ನು ಮನಡತ್ಕಕದನದ. ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಕೂಡಲ ೇ ಅವುಗಳ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗನಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ

ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ೂಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಯನ್ನು ಸೂಕತ ಕನಲದ ೂಳಗ ಮನಡಬ ೇಕ ಂದನ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ. ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ ನಿಬಂಧರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ
ತ್ಪ್ತಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಇರನವ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ತ್ಡ ಹಿಯತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರದನದಗ ೂಳಸತ್ಕಕದನದ
ಅಥವನ ಅಂತ್ಹ ಸರಪ್ಿಸನವಕ ಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಮನಡನವವರ ಗ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ
ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಯನವುದ ೇ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡ, ಅಗಿುಶನಮಕ ಸನಮಗಿರಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,
ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ೆತ ಗಳನ್ನು ಪ್ೂರ ೈಸದದದರ , ಜಿಲನಿ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯನ, ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಅಜಿಾಯನ್ನು ತಿರಸಕರಸಬಹನದನ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮಮನಡಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾದನರನಿಗ ತ್ನ್ು ಅಹವನಲನ್ನು ಹ ೇಳಕ ೂಳುಲನ ಸೂಕತ
ಅವಕನರ್ವನ್ನು ಕ ೂಟಟ ತ್ರನವನಯ ಆ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.
(6)

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ, (3)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ, ಬಂದರನ ಮತ್ನತ ಒಳರ್ನಡನ ಜ್ಲಸನರಗ ಇಲನಖ್ ಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ,
(4)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಜಿಲನಿ ಆರ ೂೇಗೆ ಮತ್ನತ ಕನಟನಂಬ ಕಲನೆಣ ಅಧಿಕನರಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ, (5)ರ್ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರಯ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,
ಎಲಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗಿದ ಯೇ

ಎಂಬನದನ್ನು

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ

ಅದನ್ನು

ತನನ್ನ

ಮನ್ದಟನಟಮನಿಕ ೂಳುತ್ಕಕದನದ ಹನಗೂ ಐದನ ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನತ್ಾ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ದನಖ್ಲನ ಮನಡಬ ೇಕನದ ಕನರಣಗಳಗನಗಿ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಿಮ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
178.

ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಪರವಾನ್ಗಿ,- (1) 177ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ಮಾಟಿಟನ್ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿನ್

ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ಮನಕನತಯವನಗನವ ದರ್ನಂಕಕ ಕ ಮನಂಚಿತ್ವನಗಿ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್
ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅದರ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಯ ನಿರನಕರಣ ಗನಗಲ್ಲ ಯನವುದ ೇ ಕನರಣವನ್ನು ನಿೇಡದದದರ ,
ಆತ್ನ್ನ, ‘ಜಿ’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ಮಾಟಟನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕದನದ, ಪ್ರಂತ್ನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಉಳಕ
ಸಿಂಧನತ್ಾಕ ಕ ಮನಂದನವರಯತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅಂತ್ಹ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿ, ನ್ವೇಕರಣ ಮನಡಲನ ಕ ೂೇರದ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ ೂಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ

ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ವಲ ಮನಡನವವರ ಗ ಅದನ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
ಪ್ರಂತ್ನ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿ, ಸಿಂಧನತ್ಾವನಗಿರನವುದನ ನಿಂತ್ನಹ ೂೇಗತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಯನಕತವನಗಿ
ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಿರನವುದನ್ನು ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಅಥವನ ಪ್ಮಾಟಿಟನ್ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗ
ನಿರನಕರಣ ಯ ಆದ ೇರ್ವನ್ನು ಆತ್ನ್ನ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ತ್ರನವನಯ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು
ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
ಮತ್ೂತ ಪ್ರಂತ್ನ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಮನಡಲನದ ತ್ಗನದ ಯ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ
ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3)

ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ವಧಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

(4)

ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ಮೂವತ್ನತ ದನ್ಗಳ ಅದರ ಸಿಂಧನತ್ಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ

ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ ಎಂಬನದನಗಿ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.

179.

ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಮರುಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ ಫೇಜ್ುಗಳು,- ಪ್ರತಿಯಂದನ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ

ಫಿೇಜಿನ್ ದರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಸಕನಾರವು ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂತ ಇರತ್ಕಕದನದ.
180.

ವಿದ್ುೆತ್ ಸಾಾಪನೆಯ ತ್ರುವಾಯದ್ ಸೆೇಪಯಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಾಪ್ಾಯಟುಗಳ ಅನ್ುಮೇದ್ನೆಗಾಗಿ

ಕಾಯಯವಿಧ್ಾನ್,- (1) ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ವದನೆತ್ ಸನಥಪ್ರ್ ಗಳು ಅಥವನ ಸಲಕರಣ ಗಳ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಅಥವನ
ಮನಪ್ನಾಟನಗಳನ್ನು ಮನಡಲನ ಆತ್ನ್ ಉದ ದೇರ್ವನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ. ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಜಿಲನಿ ಅಥವನ ಆ ಪ್ರದ ೇರ್ದ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಗ ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.
ಉದ ದೇಶಿತ್ ಮನಪ್ಾಟನಗಳು ಅಥವನ ಸ ೇಪ್ಾಡ ಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗ ಅನ್ನಗನಣವನಗಿವ ಯಂದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ತ್ರನವನಯ ವರದ ಮನಿರನವಲ್ಲಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಈ ಮನಂದನ್
ಪ್ರಸನತವರ್ ಯನ್ನು

ಸನಧೆವನಗಬಹನದನದಷ್ನಟ

ಬ ೇಗರ್

31ರ್ ೇ

ನಿಯಮದ

(3)ರ್ ೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತಷ್ನಟ

ಪ್ರಶಿೇಲರ್

ಹ ೇಳಲನದ

ಕನಯಾವಧನನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದಸಬಹನದನ.
(2)

ಲ ೈಸ ನ್ನ್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ,

ಅವರ್ೆಕವನಗಿರನವುದ ಂದನ

ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಿಟರನವಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ನ, ಅದನ್ನು ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು
ಮನಂಗಡವನಗಿ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನ.
(3)

ಎರಡನ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಮಧೆಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 4ರ್ ೇ ನಿಯಮದ (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-

ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಹ ೂರಿಸಲನದ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಯ ಯನವುದ ೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ಆ
ವೆಕ್ತತಯನ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿರನವಲ್ಲಿ ಅಥವನ ವಫಲರ್ನಗಿರನವಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ನ ಒಡ ತ್ನ್ ಹ ೂಂದರನವುದನ ಅವರ್ೆಕವನಗಿರನವುದ ಂದನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ
ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ನ ಅಭಿಪ್ನರಯಪ್ಟಿಟರನವಲ್ಲಿ, ತನನ್ನ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಕನಲದ ೂಳಗ

ಯನವುದ ೇ ಹ ಚಿಿನ್ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯನ್ನು

ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ಯನವುದ ೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸನಥಪ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ನ್ೂೆನ್ತ ಕಂಡನಬಂದರ , ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಹ ಚಿಿನ್ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಗನಗಿ ಚನಜ್ನಾ ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಫಿೇಜ್ನ್ನು
ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಸಂದನಯ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.

ಅಧ್ಾೆಯ – XVII
ಸಂಕ್ತೇಣಯ
181. ಅಪಿೇಲು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿ.- (1) 10ರ್ ೇ ಮತ್ನತ 17ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕಂದನಯ
ವಭನಗದ ವಭನಗಿೇಯ ಆಯನಕತರನ ಅಪ್ತೇಲನ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನಗಿರತ್ಕಕದನದ.
182. 5ನೆೇ ಮತ್ುು 9ನೆೇ ಪಾಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ್ ಅಪಿೇಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ತಾಯೆ.- (1) ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ್ ವಷ್ಯವನಗಿರನವಂಥ
ಆದ ೇರ್ದ ಬಗ ಗ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳ ಕನರಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವನಗಿ ತಿಳಸನವ ವವರಣನಪ್ತ್ರದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ತೇಲನ್ನು ದಾಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದರ ೂಂದಗ ಯನವ ಆದ ೇರ್ದ ವರನದಿವನಗಿ ಅಪ್ತೇಲನ ಹೂಡಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ಆದ ೇರ್ದ ಮೂಲಪ್ರತಿ
ಅಥವನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕೃತ್ ಪ್ರತಿ ಇರತ್ಕಕದನದ.
(2)

ಅಪ್ತೇಲನ ವವರಣನ ಪ್ತ್ರಕ ಕ ಅಪ್ತೇಲನದನರ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಏಜ ಂಟನ್ನ ರನಜ್ನ

ಮನಡತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಕ ಲಸದ ದವಸದಂದನ ಕಛ ೇರ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಖ್ನದನದಗಿ ಅಥವನ

ಏಜ ಂಟಿನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ತೇಲನ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನದ ಅಥವನ ರ್ ೂೇಂದನಯಿತ್ ಅಂಚ ಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ,
ಅಪ್ತೇಲನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಏಜ ಂಟಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸನವಕ ಯನ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಏಜ ಂಟನ್ನ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟನನಿಾ
ಹ ೂಂದರನವ ಹ ೂರತ್ನ ಅದನ ಅಪ್ತೇಲನ ವವರಣ ಪ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರತ್ಕಕದನದ.
(3) ಅಪ್ತೇಲನ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ್ ವಚನರಣ ಗನಗಿ ಒಂದನ ದವಸವನ್ನು ನಿಗದಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ, ಅಪ್ತೇಲನ
ವಚನರಣ ಗನಗಿ ನಿಗದಪ್ಿಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದನ ಅಥವನ ಅಪ್ತೇಲನ್ನು ಮನಂದೂಡಬಹನದನದಂಥ ಮನಂದನ್ ದರ್ನಂಕದಂದನ
ಅಪ್ತೇಲನ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಪ್ಕ್ಷಕನರರನ ಅಥವನ ಅವರ ಏಜ ಂಟರನ್ನು ವಚನರಣ ಮನಿದ ತ್ರನವನಯ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ್ ಬಗ ಗ ಆತ್ನ್ನ
ಸೂಕತವ ಂದನ ಭನವಸನವಂಥ ಆದ ೇರ್ಗಳನ್ನು ಮನಡಬಹನದನ.
183. ಅಪಿೇಲ್ಲನ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ್ ಫೇಜ್ು.- ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದಂಥ
ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಅಪ್ತೇಲನ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಸಲ್ಲಿಸನವ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಅಪ್ತೇಲನ ವವರಣನಪ್ತ್ರದ ಬಗ ಗ ಸಂದನಯ ಮನಡತ್ಕಕದನದ.
184. ನಿರಸನ್ ಮತ್ುು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 1971ನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ
ನಿರಸನ್ಗ ೂಳಸಲನಗಿದ .
ಪ್ರಂತ್ನ, ಸದರ ನಿರಸನ್ವು ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ಹಂದನ್ ಪ್ರವತ್ಾರ್ ಗ ಬನಧಕವನ್ನುಂಟನ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಮನನ್ೆ ಖ್ಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1899ರ (1899ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ ೆ 3) 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತ್ಹ
ನಿರಸನ್ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ಾಯವನಗತ್ಕಕದನದ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪ್ನಲರ ಆದ ೇಶನನ್ನಸನರ
ಮತ್ನತ ಅವರ ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ.
ಿ.ಎಸ್. ಜ ೂೇಗ ೂೇಜ
ಸಕನಾರದ ಅಧಿೇನ್ ಕನಯಾದಶಿಾ,
ಒಳನಡಳತ್ ಇಲನಖ್ (ಕನರನಗೃಹ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ)

ಅನ್ುಸೂಚಿ – ಎ
(2(12)ನೆೇ ನಿಯಮವನ್ುು ನೊೇಡಿ)
ಅಗಿುನಿರೊೇಧಕ ಸಾಮಗಿಾಗಳು
1.

(ಎ) ಮಣನಣ, ಗನರ ಅಥವನ ಸಿಮಂಟ್ಡನ್ಲ್ಲಿನ್ ಸನಟಟ ಇಟಿಟಗ ಅಥವನ ಸ ೈಜ್ನಗಲನಿಗಳ ಅಥವನ ಅವುಗಳಗ

ಸಮನನ್ವನದ ಸನಮಗಿರಗಳ ಅಥವನ ಕನಿಷ್ಠಪ್ಕ್ಷ ಮೂರನ ನ್ೂರ ಐವತ್ನತ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನ್ ಮತ್ನತ ರ್ನಲನಕ ನ್ೂರನ ಮಲ್ಲ
ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ದಪ್ಿವರನವ ಕರಮವನಗಿ ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ (ಬಲವಧಿಾತ್) ಅಲಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನ ನ್ೂರನ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ
ದಪ್ಿದ ಸಿಮಂಟನ ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ ಮತ್ನತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ ನ್ೂರನ ಐವತ್ನತ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ದಪ್ಿ ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಗ ೂೇಡ ಗಳು.
(ಬಿ)

ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನ್ ಛನವಣಿ ಅಥವನ ಇಟಿಟಗ ಗ ೂೇಡ ಮತ್ನತ ಜನಕ್ಸ ಕಮನನ್ನ ಛನವಣಿಗಳ

ಸಹತ್ವನದ ಪ್ತರಕನಸ್ಟ ತ ೂಲ ಗಳ ರೇ ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಇಟಿಟಗ ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ ಛನವಣಿಗಳು, ಸನಟಟ ಸನಿೂಬ್ ಛನವಣಿಗಳು
ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕಗಳಲಿ;
(ಸಿ)

ರೇ-ಇನ್ಡಪೇಸ್ರ್ ಸಿಮಂಟ್ ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ ಕಬಿಬಣದ ಗಡಾರಡಗಳ, ತ ೂಲ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಯೇಜ್ಕಗಳು,

ಅವುಗಳನ್ನು (ಎ) ಉಪ್-ಪ್ನೆರನದಲ್ಲಿ ವವರಸಿದಂತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಸಿದದರ ಮನತ್ರ ಅವುಗಳು ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕಗಳನಗಿರನತ್ತವ ;
(ಿ)

ಮಣನಣ, ಸನಣಣ ಅಥವನ ಸಿಮಂಟನ ಗನರ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಟಿಟಗ ಅಥವನ ಸ ೈಜ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಥವನ ಇತ್ರ

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟಿಟದ ಊರನಗಂಬಗಳು ಮತ್ನತ ಸತಂಭ್ಗಳು. ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಅಥವನ ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಅಲಿದ ಸಿಮಂಟ್
ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನ್ ಊರನಗಂಬಗಳು ಮತ್ನತ ಸತಂಭ್ಗಳು, ಆದರ ಗನರರ್ ೈಟ್ ಅಮೃತ್ಶಿಲ , ಸನಣಣದ ಕಲನಿ ಸತಂಭ್ಗಳು ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕವಲಿ;
(ಇ)

ರೇ-ಇನ್ಡಫೇಸ್ರ್ ಸಿಮಂಟ್ ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನ್ ಛನವಣಿಯ ನಿಮಾತಿಗಳು ಅಥವನ ರೇ-ಇನ್ಡಪೇಸ್ರ್ ಮನಿದ

ಇಟಿಟಗ ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ ಛನವಣಿಗಳು ಮತ್ನತ ಉಕ್ತಕನ್ ಟರಸನ್ಗಳು ಛನವಣಿ ನಿಮಾತಿ ಅಥವನ ಟರಸನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರನವ ಮೇಲಿಟಟವು
ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ಛನವಣಿಗಳು ಮತ್ನತ ರ್ ಲದಂದ ಆವೃತ್ತವನಗಿದದರ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ದಹೆ ಸನಮಗಿರ ದನಸನತನಿಗನಗಿ
ಉಪ್ಯೇಗಿಸದದದರ , ಉಕ್ತಕನ್ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ಗ ೂಳಸಿದದರ ಮನತ್ರ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕವನಗಿರನತ್ತವ ;
(ಎಫ್)

ಬನಗಿಲನಗಳು, ಅವು ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ವನಗಿ ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವ ಹನಗಿದದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದನಗ ಅವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಾ

ಗಂಟ ಯವರ ಗ ಒಂದನ ಸನವರ ಿಗಿರ ಸ ಂಟಿಗ ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತ ಯನ್ನು ತ್ಡ ದನಕ ೂಳುಲನ ಸಮಥಾವನಗಿದದರ ಮತ್ನತ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಮಲ್ಲ
ಮೇಟರನಗಳ ಆಳಕ್ತಕಂತ್ ಕಿಮಯಿರದ ರ್ಟರನಡುು ಹಿಯನವುದಕನಕಗಿನ್ ಕೂರನಗನಲನವ ಸಹತ್ವನದ ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕ
ಸನಮಗಿರಯಿಂದ ಬನಗಿಲ್ಲನ್ ಚೌಕಟನಟ ಇರನವುದನದರ , ಆ ಬನಗಿಲನಗಳು;
(ಜಿ)

ಖ್ನಯಂ ಆಗಿ ಕೂಿಸಿದ ರ್ಟರಡಗಳರನವ ಗನಜ್ನ ಹವಣಿಸಿದ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದನಗ ಅವು ಅಧಾ

ಗಂಟ ಯವರ ಗ ಒಡ ಯದ ಒಂದನ ಸನವರ ಿಗಿರ ಸ ಂಟಿಗ ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತ ಯನ್ನು ತ್ಡ ದನಕ ೂಳುುವಂತಿದದರ , ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕವ ಂದನ
ಪ್ರಗಣಿಸಬಹನದನ;

(ಹ ಚ್) ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ ೈದನ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ದಪ್ಿವುಳು ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನಿಂದ ಅಥವನ ಸನಟಟ ಇಟಿಟಗ ಗಳಂದ ಉಕ್ತಕನ್
ವಭನಗದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗವು ಆವೃತ್ಗ ೂಳುುವಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಂಟ್ ಕನಂಕ್ತರೇಟ್ಡನಿಂದ ಸಿಮಂಟ್ ಗನರ ಯಲ್ಲಿ
ಇಟಿಟಗ ಯಂದಗ ಎಲನಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಕನಕ ವಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅದರ ಸನತ್ತಮನತ್ತ ತ್ನಂಬಿರನವುದನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಿರನವ ಉಕನಕ
ರಚರ್ ಯ ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕ ಆವರಣ;
(ಐ)

ಜನಕರಚ್ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಉಕ್ತಕನಿಂದ ಮನಿದ ಚೌಕಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ Iರ್ ೇ ವಭನಗಗಳ ಪ್ನಿಂಜ್ಡಗಳು, ಇಟಿಟಗ

ಅಥವನ ಕನಂಕ್ತರೇಟಿನ್ ಪ್ನನ್ಡಲ್ಲಂಗ್ಡದ ೂಂದಗ ರಚರ್ ಗಳು, ಅಗಿು ನಿರ ೂೇಧಕವನಗನವುದಕ ಕ ಯನವುದ ೇ ಆವರಣ ಹನಕನವ
ಅಗತ್ೆವರನವುದಲಿ.

ಅನ್ುಸೂಚಿ ‘ಬಿ’
(2(13)ನೆೇ ಮತ್ುು 45ನೆೇ ನಿಯಮ ನೊೇಡಿ)
ಅಗಿುಪಾತಿರೊೇಧಕ ಸಾಮಗಿಾಗಳು
1.

ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ವನಗಿ ತನವ ೇ ಉರಯದದದರ ಕಟಟಡದ ಯನವುದ ೇ ಸನಮಗಿರ ಮತ್ನತ ಯನವುದ ೇ ಭನಗಗಳನ್ನು

ಪ್ರಗಣಿಸಬಹನದನ. ಬ ಂಕ್ತಯನ್ನು ಕನಲನ ಗಂಟ ಯವರ ಗ ನಿರ ೂೇಧಿಸಲನ ಮತ್ನತ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಂಕ್ತಯನ ಹ ೂೇಗನವುದನ್ನು ಮತ್ನತ
ಹರಡನವುದನ್ನು ತ್ಡ ಯಲನ ಸಮಥಾವನಗಿದದರ , ಅಗಿುನಿರ ೂೇಧಕಗಳ ಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಬಹನದನ.
2.

ಬ ೇರ ಯವುಗಳ ಜ ೂತ ಗ , ಈ ಕ ಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಅಗಿು ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕಗಳ ಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲನಗಿದ . ಅವುಗಳು

(ಎ)

ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ಛನವಣಿಗಳು, ತ ೂಲ ಗಳು, ಊರನಗಂಬಗಳು, ಸತಂಭ್ಗಳ ಮತ್ನತ ಮರದ ಟರಸನ್ಗಳು, ಅವು

ಎಂದರ :ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನಗಳಷ್ನಟ ದಪ್ಿದ ಸನಣಣದ ಪ್ನಿಸಟರ್ ಅಥವನ ಐದನ ಮಲ್ಲಮೇಟರನ್ ಸಿಮಂಟ್ ಆಸ ಬಸನಟಸ್ ಶಿೇಟನಗಳಂದ
ಆವೃತ್ವನಗಿದದರ ,
(ಬಿ)

ಗನರರ್ ೈಟ್, ಇತ್ರ ಕಲನಿ, ಕಬಿಬಣ ಅಥವನ ಮರದ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳು, ಅವುಗಳ ತ್ಳದ ಮೇಲ ೈ ಕ ಳಗಿನಿಂದ

ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರನ ದಪ್ಿದ ಸನಣಣದ ಪ್ನಿಸಟರನಿಂದ ಅಥವನ ಮಟಟಲನಗಳಂದ ಸಾಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ಂತಿ ಜನಲ ಅಥವನ ಮರದ
ರೇಪ್ರನಗಳ ಮೇಲ ಆರ್ರಯಿತ್ವನದ ಆಸ ಬಸನಟಸ್ ಶಿೇಟನಗಳಂದ ಆವೃತ್ವನಗಿದದರ ,
(ಸಿ)

ಇಪ್ಿತ ೈದನ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರ್ ದಪ್ಿಕ ಕ ಕಿಮಯಲಿದ ಪ್ಟಿಟ ಹನಕ್ತದ ಮರದ ಬನಗಿಲನಗಳು, ಮರಕ ಕ

ತಿರನಗಣಿಯಿಂದ ಜ ೂೇಿಸಲನದ ತ ಳು ಕಬಿಬಣದ ಹನಳ ಅಥವನ ಸನದನ ಸಿಮಂಟ್ ಆಸ ಬಸನಟಸ್ ಶಿೇಟನಗಳಂದ ಷ್ಟರನಗಳು ಮತ್ನತ
ಚೌಕಟನಟಗಳು ಎರಡೂ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ, ಆವೃತ್ವನಗಿದದರ , ಅವುಗಳು ತ್ಮಾಷ್ಟಕ ಕ ತನವ ೇ ಮನಚಿಿಕ ೂಳುುವಂತ ವೆವಸ ಥ ಮನಿದದರ ಮತ್ನತ
ಚೌಕಟಿಟನ್ಲ್ಲಿನ್ ತ್ಳ ದ ಆಳವು ಕನಿಷ್ಠಪ್ಕ್ಷ ಇಪ್ಿತ್ನತ ಮಲ್ಲ ಮೇಟರ್ ಇದದರ .
3.

ಮೇಲ ಹ ೇಳದ ಸನಮಗಿರಯನ್ನುಳದನ ಬ ೇರ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಅಗಿು

ಪ್ರತಿರ ೂೇಧಕಗಳ ಂದನ ಅಂಗಿೇಕರಸಬಹನದನ. ಪ್ರಂತ್ನ, ಅವುಗಳು ಮೇಲ ಕ ೂಟಿಟರನವ ವವರಣ ಗ ಅನ್ನರೂಪ್ವನಗಿರಬ ೇಕನ.

ಅನ್ುಸೂಚಿ ‘ಸಿ’
(54(2)ನೆೇ ನಿಯಮವನ್ುು ನೊೇಡಿ)
ನೆೈಮಯಲೆ ಸಾಳಾವಕಾಶ್ದ್ ಪಾಮಾಣ
ಜೊೇಡಣೆಗಳು

ಸಂಖ್ೆೆ

ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ

ಸಿರೇಯರಿಗಾಗಿ

ಸಿಬಬಂದಿಗಾಗಿ

ಶೌಚಗೃಹಗಳು

ಒಂದನ

ಪ್ರತಿ 250 ವೆಕ್ತತಗಳಗನಗಿ ಅಥವನ
250 ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಮೇರನವ 50ರ
ಒಂದನ ಭನಗಕನಕಗಿ ಕನಿಷ್ಠಪ್ಕ್ಷ
ರ್ನಲನಕ-ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಎರಡರಷ್ನಟ

ಮೂರರ್ ೇ

ಪ್ುರನಷ್ರಗನಗಿ

ಮತ್ನತ ಮೂರರ್ ೇ ಒಂದರಷ್ನಟ
ಸಿರೇಯರಗನಗಿ
ಮೂತಿರಗಳು

ಒಂದನ

ಒಂದನ

ಪ್ರತಿ

ಅಥವನ

ಅದರ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಜ್ನ್ರಗ

50

ಭನಗಕನಕಗಿ
ಮೂರರ್ ೇ

ಎರಡರಷ್ನಟ ಪ್ುರನಷ್ರಗ ಮತ್ನತ
ಮೂರರ್ ೇ

ಒಂದರಷ್ನಟ

ಸಿರೇಯರಗನಗಿ
ಸನುನ್ದ ನ್ಲ್ಲಿಗಳು

ಒಂದನ

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಶೌಚಗೃಹದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಪ್ರತಿಯಂದನ

ಶೌಚಗೃಹದಲ್ಲಿ

ಶೌಚಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಂದನ

ಒಂದನ
ವನಷ್ಡಬ ೇಸಿನ್ಡಗಳು

ಒಂದನ

ಪ್ರತಿ 250 ವೆಕ್ತತಗಳಗನಗಿ ಅಥವನ

ಒಂದನ

ಅದರ ಒಂದನ ಭನಗಕ ಕ ಕನಿಷ್ಠ
ಪ್ಕ್ಷ ರ್ನಲನಕ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಾ
ಪ್ುರನಷ್ರಗನಗಿ

ಮತ್ನತ

ಅಧಾ

ಸಿರೇಯರಗನಗಿ
ಶೌಚಗೃಹಗಳು ಮತ್ನತ ಮೂತಿರಗಳ ಹತಿತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 250 ವೆಕ್ತತಗಳು ಅಥವನ ಅದರ ಭನಗಕನಕಗಿ ಹರದನ ಹ ೂೇಗನವ ಮೂತಿರಗಳ
ವೆವಸ ಥಯಿರನವಲ್ಲಿ ಒಂದನ ನಿೇರನ್ ನ್ಲ್ಲಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

[ಟಿಪಾಣ.- ಈ ಪ್ರಮನಣಗಳನ್ನು ನಿಗದಪ್ಿಸನವುದಕನಕಗಿ, ಸಥಳನವಕನರ್ ಪ್ಡ ಯನವ ವೆಕ್ತತಗಳ ಒಟನಟ ಸಂಖ್ ೆಯ ಮೂರರ್ ೇ
ಎರಡರಷ್ನಟ ಪ್ುರನಷ್ರಗ ಂದನ ಮತ್ನತ ಮೂರರ್ ೇ ಒಂದರಷ್ನಟ ಸಿರೇಯರಗ ಂದನ ಭನವಸಬಹನದನ.

ಯನವುದ ೇ ಥಿಯೇಟರನ್ಲ್ಲಿ

ಸಿಬಬಂದಯ ಅನ್ನ್ೆ ಉಪ್ಯೇಗಕನಕಗಿ ಈಗನಗಲ ೇ ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರತ ೆೇಕ ಶೌಚಗೃಹಗಳು, ಮೂತಿರಗಳು, ಸನುನ್ದ ನ್ಲ್ಲಿಗಳು,
ವನಷ್ಡಬ ೇಸಿನ್ಡಗಳು ಇರನವಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಶೌಚಗೃಹಗಳು, ಮೂತಿರಗಳು, ಇತನೆದಗಳ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರಗ ಅಂತ್ಹ
ಸೌಲಭ್ೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ಲ ಕಕಕ ಕ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುತ್ಕಕದದಲಿ.]

ನ್ಮೂನೆ “ಎ”
[24(1), 89 ಮತ್ುು 116 ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡದ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಅರ್ಜಯ
ಇವರಗ ;
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್
--------- ಜಿಲ ,ಿ
----ಮನನ್ೆರ ,
ನ್ನ್ು ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ (ಖ್ನಯಂ/ ಡ ೈವ್ ಇನ್/ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಗಳ) ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ “ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ”
ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸನತಿತದ ದೇರ್ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ವವರಗಳನ್ನು ಕ ೂಟಿಟದ ದೇರ್ .
ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ

1.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಪ್ೂಣಾ ಹ ಸರನ

2.

ತ್ಂದ ಯ/ಗಂಡನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ಉದ ೂೆೇಗ

3.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಖ್ನಯಂ ವಳನಸ
(i)

ಗನರಮ/ಡ ೂೇರ್ ನ್ಂ.

(ii)

ತನಲೂಿಕನ/ವನಡ್ಾ/ವಭನಗ

(iii)

ಜಿಲ ಿ

4.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಈಗಿನ್ ಉದ ೂೆೇಗ

5.

ಅಜಿಾಯನ,(i)
.................
(ii) [ಖ್ನಯಂ ಡ ೈವ್ ಇನ್ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ]
(iii)
(iv)
(v)

6.

. . . . . . . . . . . . . . .. . .
..................
ವಶ ೇಷ್ ಸಾರೂಪ್ದ ಸಿನಿಮನ

ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಸಥಳ:
(i)

ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ ೆ/ನಿವ ೇರ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆ/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆ:

(ii)

ಗನರಮ/ಬಡನವಣ /ವನಡನಾ/ವಭನಗ:

(iii)

ತನಲೂಿಕನ/ಪ್ಟಟಣ:

(iv)

ಜಿಲ ಿ:

7.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿದ ಯೇ:

8.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿಲಿದದದರ :
(i)
(ii)

ಒಡ ಯನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ
ಅಜಿಾದನರನ್

ಕನನ್ೂನ್ನಸಮಾತ್

ಅಧಿಭ ೂೇಗವನ್ನು

ರನಜ್ನವನತ್ನಪ್ಿಸನವ

ದಸನತವ ೇಜ್ನ್ನು

ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ?
9. ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದಂಥ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳು ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ಆ ಸಥಳಗಳ
ಸನಾಧಿೇನ್ತ ಯನ್ನು ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಹ ೂಂದದನದರ್ ಯೇ :(ಎ)

ಅದ ೇ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಬ ೇರ ಎಲನಿದರೂ ?

(ಬಿ)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾ ಮನಿಕ ೂಳುುವ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ ? ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ ಹಂದನ್ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ

10.

ಅಜಿಾಗ ಈ ಕ ಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ ?

(1)

ಖ್ನತನ ಉದಿೃತ್

ಹ ೇಗ ?

(2) ಭ್ೂಕಂದನಯ/ಪ್ೌರಸಭನ ತ ರಗ ಯನ್ನು ತಿೇರಸಿದ ಬಗ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ
(3) ಅದನ ರ ವನ್ೂೆ ಭ್ೂಮಯನಗಿದದರ , ಕೃರ್ಷಯೇತ್ರ ಉದ ದೇರ್ಗಳಗನಗಿ ಆ ಭ್ೂಮಯನ್ನು ಪ್ರವತಿಾಸಿದ ಬಗ ಗ
ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ
(4) ‘ಬಿ’ ನ್ಮೂರ್ ಯ ಪ್ರತಿ
(5) 27ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ “ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ”ಕನಕಗಿನ್ ಫಿೇಜ್ನ ಮತ್ನತ 28ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ
ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ನ
(6) 24(2)ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ (ಎ) ಮತ್ನತ (ಬಿ) ಖ್ಂಡಗಳು ಅಥವನ 90ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ
ರ ೇಖ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು.
11.

ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯಿಂದ-

(1)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ

(2)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ

(3)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥ

(4)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಆಸಿತ ರ

(5)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ದ ೇವಸನಥನ್ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಧನಮಾಕ ಸಂಸ ಥಗ ಇರನವ ದೂರ

12.

ಇತಿತೇಚಿನ್ ಜ್ನ್ಗಣತಿಯ ಅಂಕ್ತಗಳಗನ್ನಸನರವನಗಿ ಆ ಸಥಳದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ

13.

ಸಿನಿಮನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಹ ೂಸ ಸಥಳದ ಸನಥಪ್ರ್ ಯಿಂದ ಯನವುದ ೇ ನಿದಾಷ್ಟ ಸಥಳ ಅಥವನ ಸಥಳಗಳಗನಗಿ

ಒದಗಿಸಬಹನದನದ ಪ್ರಯೇಜ್ನ್.
ಸಥಳ :
ದರ್ನಂಕ :

ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ

ಟಿಪಾಣ: (1) ಅಜಿಾಯನ್ನು 89ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಮನಿಕ ೂಂಡನಗ ಬನಬನ 10(3) ಅನ್ಾಯವನಗನವುದಲಿ.

ನ್ಮೂನೆ “ಎಎ”
[105ನೆೇ ನಿಯಮ ನೊೇಡಿ]
ಸಿನಿಮಾ ಕಟಟಡದ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಅರ್ಜಯ
ಇವರಗ ;
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್
--------- ಜಿಲ ,ಿ
----ಮನನ್ೆರ ,
ನ್ನ್ು ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನತತ್ವರನವ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನದಂದ ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನಗ ಪ್ರವತಿಾಸನವುದಕನಕಗಿ
“ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ” ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ರ್ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸನತಿತದ ೇದ ರ್ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ
ವವರಗಳನ್ನು ಕ ೂಟಿಟದ ದೇರ್ .
ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ
1.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಪ್ೂಣಾ ಹ ಸರನ

2.

ತ್ಂದ ಯ/ಗಂಡನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ಉದ ೂೆೇಗ

3.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಖ್ನಯಂ ವಳನಸ

4.

(i)

ಗನರಮ/ಡ ೂೇರ್ ನ್ಂ.

(ii)

ತನಲೂಿಕನ/ವನಡ್ಾ/ವಭನಗ

(iii)

ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾದನರನ್ ಈಗಿನ್ ಉದ ೂೆೇಗ

4-ಎ.

ಪ್ರಸನತತ್ವರನವ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ವವರಗಳು,-

(i)

ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆ……----- ದರ್ನಂಕ -----(ii) ಸಿಂಧನತ್ಾದ ಅವಧಿ ------------

5.

ಅಜಿಾಯನ,(i)

ಅರ - ಖ್ನಯಂ

(ii) ವಶ ೇಷ್ ಸಾರೂಪ್ದ ಸಿನಿಮನ
6.

ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಉದ ೇದ ಶಿಸಿದ ಸಥಳ,(i)

ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ ೆ/ನಿವ ೇರ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆ/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆ

(ii)

ಗನರಮ/ಬಡನವಣ /ವನಡನಾ/ವಭನಗ

(iii)

ತನಲೂಿಕನ/ಪ್ಟಟಣ

(iv)

ಜಿಲ ಿ

7.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿದ ಯ

8.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿಲಿದದದರ (i)

ಒಡ ಯನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

(ii)

ಅಜಿಾದನರನ್

ಕನನ್ೂನ್ನಸಮಾತ್

ಅಧಿಭ ೂೇಗವನ್ನು

ರನಜ್ನವನತ್ನಪ್ಿಸನವ

ದಸನತವ ೇಜ್ನ್ನು

ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ?
9.

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದಂಥ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳು ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ಆ ಸಥಳಗಳ

ಸನಾಧಿೇನ್ತ ಯನ್ನು ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಹ ೂಂದದನದರ್ ಯೇ :(ಎ)

ಅದ ೇ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಬ ೇರ ಎಲನಿದರೂ ?

(ಬಿ)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾ ಮನಿಕ ೂಳುುವ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ ? ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ

ಹಂದನ್ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ

ಹ ೇಗ ?
10.

ಅಜಿಾಗ ಈ ಕ ಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ ?
(1)

ಖ್ನತನ ಉದಿೃತ್

(2)

ಭ್ೂ ಕಂದನಯ/ಪ್ೌರಸಭನ ತ ರಗ ಯನ್ನು ತಿೇರಸಿದ ಬಗ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ

(3)

105ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ “ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ”ಕನಕಗಿನ್ ಫಿೇಜ್ನ ಮತ್ನತ 29ರ್ ೇ ನಿಯಮದ

ಮೇರ ಗ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್ ಚಲನ್ನ
(4)
11.

ಪ್ರಸನತತ್ವರನವ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ ಕಟಟಡದ ರ ೇಖ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯಿಂದ(1)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ

(2)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ

(3)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥ

(4)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಆಸಿತ ರ

(5)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ದ ೇವಸನಥನ್ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಧನಮಾಕ ಸಂಸ ಥಗ ಇರನವ ದೂರ

12.

ಇತಿತೇಚಿನ್ ಜ್ನ್ಗಣತಿಯ ಅಂಕ್ತಗಳಗನ್ನಸನರವನಗಿ ಆ ಸಥಳದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ

13.

ಸಿನಿಮನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಹ ೂಸ ಸಥಳದ ಸನಥಪ್ರ್ ಯಿಂದ ಯನವುದ ೇ ನಿದಾಷ್ಟ ಸಥಳ ಅಥವನ ಸಥಳಗಳಗನಗಿ

ಒದಗಿಸಬಹನದನದ ಪ್ರಯೇಜ್ನ್.
ಸಥಳ :
ದರ್ನಂಕ :

ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ

ನ್ಮೂನೆ “ಎ-I”
[89ನೆೇ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಇವರಗ ,
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್
--------- ಜಿಲ ,ಿ
----ಮನನ್ೆರ ೇ,
ನ್ನ್ು ಹ ಸರನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನದ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ಮತ್ನತ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ರ್ನನ್ನ ಈ
ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸನತಿತದ ದೇರ್ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ವವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದೇರ್ .
ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ
ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ್ ಸಾಾಪನೆಗಾಗಿ ಮತ್ುು ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ಕಾಕಗಿ ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಮಂಜ್ೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಯ
1.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಪ್ೂಣಾ ಹ ಸರನ

2.

ತ್ಂದ ಯ/ಗಂಡನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ಉದ ೂೆೇಗ

3.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಖ್ನಯಂ ವಳನಸ
(i)

ಗನರಮ/ಡ ೂೇರ್ ನ್ಂ.

(ii)

ತನಲೂಿಕನ/ವನಡ್ಾ/ವಭನಗ

(iii)

ಜಿಲ ಿ

4.

ಅಜಿಾದನರನ್ ಈಗಿನ್ ಉದ ೂೆೇಗ

5.

ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿದ ಸಥಳ,(i)

ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ ೆ/ನಿವ ೇರ್ನ್ ಸಂಖ್ ೆ/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆ

(ii)

ಗನರಮ/ಬಡನವಣ /ವನಡನಾ/ವಭನಗ

(iii)

ತನಲೂಿಕನ/ಪ್ಟಟಣ

(iv)

ಜಿಲ ಿ

6.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿದ ಯ

7.

ಭ್ೂಮ/ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಅಜಿಾದನರನ್ ಒಡ ತ್ನ್ದಲ್ಲಿಲಿದದದರ (i)

ಒಡ ಯನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

(ii)

ಅಜಿಾದನರನ್

ಕನನ್ೂನ್ನಸಮಾತ್

ಅಧಿಭ ೂೇಗವನ್ನು

ರನಜ್ನವನತ್ನಪ್ಿಸನವ

ದಸನತವ ೇಜ್ನ್ನು

ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ?
8.

ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾಧಿೇನ್ತ ಯನ್ನು ಅಜಿಾದನರನ್ನ ಹ ೂಂದದನದರ್ ಯೇ, ತಿಳಸಿ :(ಎ)
(ಬಿ)

ಅದ ೇ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಬ ೇರ ಎಲನಿದರೂ ?
ಮೊದಲರ್ ೇ ಬನರ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿ ಅಜಿಾ ಮನಿಕ ೂಳುುವ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ ? ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ

ಹಂದನ್ ಕನಲದಲ್ಲಿದ ಯೇ ಹ ೇಗ ?
9.

ಅಜಿಾಗ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ದಸನತವ ೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಲಗತಿತಸಲನಗಿದ ಯೇ ?
(1)

ಖ್ನತನ ಉದಿೃತ್

(2) ಭ್ೂ ಕಂದನಯ/ಪ್ೌರಸಭನ ತ ರಗ /ಸಕನಾರ ತ ರಗ ಯನ್ನು ತಿೇರಸಿದ ಬಗ ಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರ
(3)

89ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನಿ್ಗನಗಿ ಫಿೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿದದಕನಕಗಿ ಖ್ಜನರ್

(4)

94ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ವವರಗಳನ್ನು ತ ೂೇರಸನವ ರ ೇಖ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಚಲನ್ನ
10.

ಉದ ದೇಶಿತ್ ನಿವ ೇರ್ನ್ವು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ ತಯಿಂದ,(1)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನ

(2)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನ

(3)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ ಥ

(4)

ಅತಿ ಹತಿತರದ ಆಸಿತ ರಗಳು / ಅಥವನ ಇತ್ರ ಧನಮಾಕ ಸಂಸ ಥಗ ಇರನವ ದೂರ

11.

ಜ್ನ್ಗಣತಿಯ ಅಂಕ್ತಗಳಗನ್ನಸನರವನಗಿ ಆ ಸಥಳದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ೆ

12.

ಹ ೂಸ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಸನಥಪ್ರ್ ಯಿಂದ ಯನವುದ ೇ ನಿದಾಷ್ಟ ಸಥಳ ಅಥವನ ಸಥಳಗಳಗನಗಿ

ಒದಗಿಸಬಹನದನದ ಪ್ರಯೇಜ್ನ್.
ಸಥಳ :
ದರ್ನಂಕ :

ಅಜಿಾದನರನ್ ರನಜ್ನ

ನ್ಮೂನೆ “ಬಿ”
[24(1)ನೆೇ ಮತ್ುು 116ನೆೇ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಯದಾರನಿಂದ್ ನೊೇಟಿೇಸು
--------------- ಜಿಲ ಿ ------------ ಪ್ಟಟಣ --------- ಗನರಮದ/ಮರ್ ನ್ಂಬರನ್ಲ್ಲಿ ವನಸವನಗಿರನವ ----------ವಯಸಿ್ನ್
ಮಗ/ಮಗಳು/ಹ ಂಡತಿಯನದ ----------- ರ್ನನ್ನ ನ್ನ್ಗ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿಗ ಸ ೇರದ ಮತ್ನತ ------------ಜಿಲ ಿ -------- ತನಲೂಿಕನ --------- ಪ್ಟಟಣದ ------------ ಗನರಮದ ---------- ವನಡನಾ --------- ವಭನಗದ ---------- ಇಎಸ್/ನಿವ ೇರ್ನ್/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆಯನ್ನು
ಹ ೂಂದರನವ ಮತ್ನತ ಸನಮನರನ ---------- ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ ಅಳತ ಯ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ಚ ಕನಕಬಂದಯನಳು ಭ್ೂಮಯ
ಮೇಲ (ಖ್ನಯಂ/ ಡ ೈವ್ ಇನ್/ ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನಗಳನ್ನು) ಸನಥಪ್ತಸಲನ ರ್ನನ್ನ ಉದ ದೇಶಿಸಿರನವ ರ್ ಂಬ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ದಯವಟನಟ
ಸಿಾೇಕರಸಿ.
(ಇಲ್ಲಿ ನಿವೆೇಶ್ನ್ದ್ ಸರಹದ್ುನ್ುು ನಿೇಡುವುದ್ು)
ರ್ನನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹನದನದಂಥ ಸಮಯದ ೂಳಗ - - - - ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟರಗ ಸದರ ಸಿನಿಮನದ ಸಥಳಕ ಕ
ಯನವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ದನಖ್ಲನ ಮನಡನತ ತೇರ್ ಂದನ ಈ ಮೂಲಕ ಗಮನ್ಕ ಕ ತ್ರಲನಗಿದ .

ಒಡೆಯ/ಗೆೇಣದಾರ
ನ್ಮೂನೆ “ಸಿ”
[25(1)ನೆೇ ಮತ್ುು 117ನೆೇ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಮೇರೆಗೆ ಲೆೈಸೆನ್್ ಕೊಡುವ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ್ ನೊೇಟಿೇಸು
-------------- ಜಿಲ ಿಯ ------------ ಪ್ಟಟಣದ ------------------ ತನಲೂಿಕನ/ವನಡನಾ/ಸಂಖ್ ೆ/ವಭನಗ-------------------ದ ----------------- ಗನರಮ --------------- ನ್ಂಬರನ್ ಮರ್ ಯ ನಿವನಸಿಯನದ ರ್ನನ್ನ --------------------ವಷ್ಾದ ವಯಸಿ್ನ್ ಶಿರೇ ----------- ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಹ ಂಡತಿಯನದ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ ------------ಯನ ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ---------------ಗ ಸ ೇರದ
ಮತ್ನತ ------------------- ಜಿಲ ಿಯ --------------- ತನಲೂಿಕನ/ಪ್ಟಟಣದ ------------------ ಗನರಮ/ವನಡನಾ/ವಭನಗದ ರ ವನ್ೂೆ
ಸವ ಾ ನ್ಂಬರನಗಳು/ನಿವ ೇರ್ನ್/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆ------------------ ಗಳ ಮತ್ನತ -------------- ಸನಮನರನ --------------- ಚದರ
ಮೇ/ಮತ್ನತ ಕ ಳಕಂಡ ಚಕನಕಬಂದಯನಳು ಭ್ೂಮಯ ಮೇಲ ಖ್ನಯಂ/ಡ ೈವ್ ಇನ್/ಸಂಚನರ ಸಿನಿಮನವನ್ನು ಸನಥಪ್ತಸನವುದಕನಕಗಿ
ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ರ್ನನ್ನ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರನವುದರಂದ:
(ಇಲ್ಲಿ ನಿವ ೇರ್ನ್ದ ಸರಹದದನ್ನು ನಿೇಡನವುದನ)
ಹಂದ ಹ ೇಳದಂತ “ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ” ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಹ ೂಂದರನವ ಯನರ ೇ
ವೆಕ್ತತಯನ 20------------ ದವಸದ ೂಳಗ ಕ ಳಗ ರನಜ್ನ ಮನಿರನವವರಗ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದ ಂ
ದ ದನ ಈ
ಮೂಲಕ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ ಕ ೂಡಲನಗಿದ . ಆ ದರ್ನಂಕದ ನ್ಂತ್ರ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಯನವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಗಣರ್ ಗ
ತ ಗ ದನಕ ೂಳುುವುದಲಿ.

20 ------- ರ --------- ಈ ದವಸದಂದನ ನ್ನ್ು ರನಜ್ನವರ್ ೂಂದಗ ಕ ೂಡಲನಗಿದ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರದ
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್
ನ್ಮೂನೆ “ಡಿ”
[27(1) ಮತ್ುು 118(1)ನೆೇ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಮೇರೆಗಿನ್ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪಣಾ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ 27ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವನದ
ಅಧಿಕನರಗಳನ್ನು ಚಲನಯಿಸಿ, ----------- ಜಿಲ ಿ ------------- ಜಿಲನಿ/ಹ ಚಿವರ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟರನದ ----------------------------ರ್ನನ್ನ, ಅವನ್ನ/ಅವಳು/ಶಿರೇ/ ಶಿರೇಮತಿಗ ಸ ೇರದ ಮತ್ನತ ----------------- ಜಿಲ ಿಯ --------------- ತನಲೂಿಕನ/ ಪ್ಟಟಣ ----------------------- ಗನರಮ/ವನಡನಾ/ವಭನಗದ ರ ವನ್ೂೆ ಸವ ಾ/ನಿವ ೇರ್ನ್/ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಸಂಖ್ ೆ ಹ ೂಂದರನವ ಮತ್ನತ ಸನಮನರನ ---------------ಚದರ ಮೇಟರನಗಳ/ಹ ಚ್ಡಎ ಅಳತ ಯ ಮತ್ನತ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಚಕನಕಬಂದಯನಳು ಭ್ೂಮಯಲ್ಲಿ ಖ್ನಯಂ/ಡ ೈವ್-ಇನ್/ಸಂಚನರ
ಸಿನಿಮನ/ಅರ ಖ್ನಯಂ ಸಿನಿಮನದ ಸನಥಪ್ರ್ ಗನಗಿ ----------------- ಜಿಲ ಿ --------------- ಪ್ಟಟಣದ ---------------- ತನಲೂಿಕನ --------

ವನಡನಾ/ವಭನಗದ

ಗನರಮ/ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ

ವನಸವನಗಿರನವ

-----------------

ವಷ್ಾಗಳ

ವಯಸಿ್ನ್

-------------

ಮಗ/ಮಗಳು/ಹ ಂಡತಿಯನದ ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿಗ ಯನವುದ ೇ `ಆಕ್ ೇಪ್ಣ ಇಲಿ’ವ ಂದನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಜ್ೂರನ
ಮನಿರನತ ತೇರ್ .
ನ್ಮೂನೆ ‘ಬಿ’ದ್ಲ್ಲಿಯಂತೆ ನಿವೆೇಶ್ನ್ದ್ ವಿವರವನ್ುು ದ್ಯವಿಟುಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡುವುದ್ು.
(ಈ “ನಿರನಕ್ ೇಪ್ಣನ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು” 27ರ್ ೇ ನಿಯಮ ಅಥವನ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ 118(1)ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ಅವಧಿಯವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರನತ್ತದ .)
20 ------- ರ --------- ಈ ದವಸದಂದನ ನ್ನ್ು ರನಜ್ನವರ್ ೂಂದಗ ಕ ೂಡಲನಗಿದ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ, ------------- ನ್ಲ್ಲಿ
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್

ನ್ಮೂನೆ “ಇ”
[34(2) (ಬಿ)ನೆೇ ನಿಯಮ ನೊೇಡಿ]
ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರ
(ವಿದ್ುೆತ್ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖ್ೆ)
-------------------------------------------------- ಕಛ ೇರ
ಪ್ರಮನಣ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ ೆ---------------

ದರ್ನಂಕ :

---------------

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ 34ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ , ರ್ನನ್ನ --------------------ಎಂದನ ಕರ ಯಲನದ ಮತ್ನತ ----------------ರಂದನ ----------------ನ್ಲ್ಲಿ ಶಿರೇ ------------------- ಅವರನ ಮನಲ್ಲೇಕ/ವೆವಸನಥಪ್ನ್
ನಿದ ೇಾರ್ಕರ್ನದ ಮತ್ನತ ಶಿರೇ ---------------- ಅವರನ ವೆವಸನಥಪ್ಕ/ನಿದ ೇಾರ್ಕ ಅಥವನ ಪ್ರಭನರದಲ್ಲಿರನವ ವೆಕ್ತತಯನಗಿರನವಂಥ ಹಂದ
ವಶ ೇಷ್ವನಗಿ ವವರಸಿದ ಸಿನಿಮನದ ಸಭನಂಗಣ, ಸಿನಿಮನ ಸಲಕರಣ ಮತ್ನತ ಸನಥವರ ಮತ್ನತ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಸನಥಪ್ರ್ ಯನ ಮೂಕ್ತ (ಟನಕ್ತ
ಅಲಿದ) ಫಿಲನಾಗಳಗ ಮನತ್ರ/ಮೂಕ್ತ ಮತ್ನತ ಟನಕ್ತ ಫಿಲನಾಗಳ ರಡಕೂಕ ಯೇಗೆವನಗಿದ ಯಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸನತ ತೇರ್ .
ಈ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು -------------- ದಂದ --------------ವರ ಗಿನ್ ---------------- ಅವಧಿಗ ಸಿಂಧನವನಗಿದ . ಆದರ ಅ
ಅವಧಿಯಳಗ ರದದಯನತಿಗ ಗನರಯನಗನತ್ತದ .
ಅಧಿಕನರಯ ರನಜ್ನ.

ಸಾಧನ್ ಸಾಮಗಿಾಯ ವಿವರಗಳು
ಉಪಕರಣ

ತ್ರ್ಾರಕನ್ ಹೆಸರು

ಸಂಖ್ೆೆ

ಸಾಮಥೆಯ

ಪರಜ ಕಟರ್
ಪರಜ ಕಟರ್ ಮೊೇಟನರನ
ರ ಕ್ತಟಫನಯರ್
ಟನರನ್ಸ್ಡಫನಮಾರ್
ಧವನಿವಧಾಕ
ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಸನಥವರಗಳು

[ಟಿಪ್ಿಣಿ : ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ, ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂತ ನಿಯಮಸಿದ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ
ಫಿೇಜ್ನ್ನು ಸಂದನಯ ಮನಿರನವ ಚಲನ್ ಅನ್ನು, ಸಕನಾರವು ಕನಲಕನಲಕ ಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹನದನಂತ ಸಂದಭನಾನ್ನಸನರ ವದನೆಚಛಕ್ತತ

ಪ್ರಶಿೇಲನ್ ಇಲನಖ್ ಯ ಅಧಿಕನರವನೆಪ್ತತಯನ್ನು ಹ ೂಂದರನವ ಅಧಿಕನರಗ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಮನಕನತಯದ ದರ್ನಂಕದ ಒಂದನ
ತಿಂಗಳು ಮನಂಚ ಕಳುಹಸತ್ಕಕದನದ.]

ನ್ಮೂನೆ “ಎಫ್”
(36ನೆೇ ಮತ್ುು 140ನೆೇ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನೊೇಡಿ)
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಮೇರೆಗೆ [ಖ್ಾಯಂ /ಡೆೈವ್ಇನ್ ಸಿನಿಮಾದ್ಲ್ಲಿ]
ಚಲನ್ಚಿತ್ಾ ಆಟಗಳ ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ಕಾಕಗಿ ಲೆೈಸೆನ್್
1.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

2.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಒಡ ಯರ್ನಗಿಲಿದದದರ , ಅದರ ಒಡ ಯನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

3.

ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಜನಗ

4.

ಚದರ ಮೇಟರನಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರನ್ ಪ್ರದ ೇರ್

5.

ಯನವ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ಛನವಣಿ, ಪ್ಕಕದ ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ಗನೆಲರಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸ್ಡಗಳನ್ನು

ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ಸನಮಗಿರಗಳು
6.

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ದರ್ನಂಕ

7.

ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ ಅಥವನ ಈ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ

ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ದರ್ನಂಕ
8.

ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರಯಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ದರ್ನಂಕ

9.

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ದರ್ನಂಕ

10.

ಯನವ ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳು

ಯನವುವನದರೂ ಇದದರ ಅವು
11.

ಲ ೈಸ ನ್ ಜನರಯಲ್ಲಿರಬ ೇಕನದಂಥ ಅವಧಿ

12.

ಸಂದನಯ ಮನಿದ ಫಿೇಜ್ನ

13.

ಸಭನಂಗಣದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗಲನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ವೆಕ್ತತಗಳ ಗರಷ್ಠ ಸಂಖ್ ೆ

ವೆಕ್ತತಗಳು
ಮೊದಲ ದಜ ಾಯಲ್ಲಿ
----------------ಯಲ್ಲಿ
----------------ಯಲ್ಲಿ
----------------ಯಲ್ಲಿ

ಒಟನಟ ---------

ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಷರತ್ುುಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನಡಾಡಲನಗಿದ . ಅದನ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗೂ ಸಹ ಒಳಪ್ಟಿಟರನತ್ತದ :ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಸನಂಕನರಮಕ ರ ೂೇಗಗಳು ಮತ್ನತ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಆರ ೂೇಗೆಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ನಯಗಳ

(1)

ಸಮಯ ಅಥವನ ದನಘಾಟರ್ ಗಳ ಸಂದಭ್ಾ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಜಿಲನಿ
ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ, ತನಲೂಿಕನ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ಪ್ುರಸಭ ಯ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರಯ ಜ ೂತ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿ ಹನಗ
ಸಲಹ ನಿೇಡನವುದನದರ , ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯ ಮೂಲಕ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ,(ಎ)

ಅಗತ್ೆತ ಉದಭವಸಿದರ , ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸನವುದನ;

(ಬಿ) 49ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನದ ಸಥಳನವಕನರ್ದ ಪ್ರಮನಣವನ್ನು ಕಿಮಗ ೂಳಸನವುದನ;
(ಸಿ)

ಸ ೂೇಂಕನ ಸಥಳಗಳಗ , ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ಸ ೂೇಂಕನರ್ನರ್ಕ ಒಳಗ ೂಂಿರನವುದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ

ರ ೂೇಗಕನರಕ ಕ್ತರಮಗಳನ್ನು ರ್ನರ್ಗ ೂಳಸಬಹನದನ.
(ಿ)

ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿರಬಹನದನದಂತ ಉತ್ತಮ ವನಯನ ಸಂಚನರಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ

ಕರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುುವುದನ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲ ೇ ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಹನಗ

ಮನಡಲನ ವಫಲರ್ನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನಿಗ

ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಿದ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ನ್ನು ರದನದಗ ೂಳಸಲನ

ಹ ೂಣ ಯನಗತ್ಕಕದನದ.
2. ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ್ನು ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ರ್ೌಕರರನ್ನು ಅಥವನ ಏಜ ಂಟರನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಕನನ್ೂನ್ನ ಅಥವನ
ಅದರ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಲನದ ನಿಯಮ ಅಥವನ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ತ ಗ ದನಕ ೂಳುುವುದರಂದ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸನವುದರಂದ ಈ ಲ ೈಸ ನ್್ ವರ್ನಯಿತಿಗ ೂಳಸನವುದಲಿ.
3(ಎ) ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952ರ 4ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ
ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಯೇಗೆವನಗಿದ ಯಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದಂಥ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಿದನಗ ಆ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿಯಮಸಿದ
ಗನರನತ್ನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸನವಂಥ ಮತ್ನತ ಅದಕ ಕ ಅಂತ್ಹ ಗನರನತ್ನ್ನು ಹನಕ್ತದನಗಿನಿಂದ ಯನವುದ ೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಬದಲನಯಿಸಿರದ ಅಥವನ ಅಕರಮವನಗಿ ತಿದದಲಿದಂಥ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು,[ಪ್ರಂತ್ನ, ಈ ಷ್ರತ್ನತ ಮನಂಬ ೈ ಫಿಲ್ಾ ವಭನಗವು ತ್ಯನರಸಿದ ನ್ೂೆಸ್ ರೇಲನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ
ಅನ್ಾಯಿಸತ್ಕಕದದಲಿ];
(ಬಿ) ಫಿಲನಾ

ಸ ರ್ನ್ರ್

ಮಂಡಲ್ಲಯನ

ವಯಸಕರಗ

ಪ್ರಮತಿಗ ೂಳಸಿದ,

ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ

ಯೇಗೆವನಗಿದ ಯಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದಂಥ ಯನವುದ ೇ ಫಿಲಾನ್ನು ವಯಸಕನ್ಲಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಗ ;
(ಸಿ) ಯನವ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದ 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಅಮನನ್ತ್ನ ಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಯೇ
ಆ ಯನವುದ ೇ ಫಿಲಾನ್ನು
- ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
ಈ ಷ್ರತಿತನ್ (ಬಿ) ಖ್ಂಡದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ, ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯ ವಯಸಿ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯನವುದ ೇ
ಸಂದ ೇಹವದದರ , ಆ ಪ್ರಶ ುಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸದನಭವರ್ ಯಿಂದ ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ ಕ ೂಟಟ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು ಪ್ರಶಿುಸತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ
ವಯಸಕರ್ ಂದನ ಕ ಿೇಮನ ಮನಡನವ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯ ವಯಸಿ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವೆವಸನಥಪ್ಕನಿಗ ಯನಕತ ಸಂದ ೇಹವರನವಲ್ಲಿ,
ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ ಅವನಿಗ ಪ್ರವ ೇರ್ ಕ ೂಡನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಟಿಕ ಟ್ಡನ್

ಪ್ಕನಕಪ್ರತಿಯ ಹಂಬದಯಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಣ ಯನ್ನು ಮನಡಲನ ಅಂತ್ಹ ವೆಕ್ತತಯನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ತ್ನಿಖ್ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದ
ಮೇಲ , ಆ ಘೂೇಷ್ಣ ಯನ ಸನಳನುಗಿರನವುದನಗಿ ಕಂಡನಬಂದರ , ಭನರತ್ ದಂಡ ಸಂಹತ ಯ 199ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗಿನ್
ಅಪ್ರನಧಕನಕಗಿ ಪ್ನರಸಿಕೂೆಷ್ನಿುಗ ಗನರಯನಗಲನ ಆತ್ನ್ನ ಹ ೂಣ ಗನರರ್ನಗಿರನವರ್ ಂದನ ಆತ್ನಿಗ ವವರಸತ್ಕಕದನದ.

ಘೂೇಷಣೆ
------------- ಇಲ್ಲಿ (ಪ್ೂಣಾ ವಳನಸ ತಿಳಸಿ) ವನಸಿಸನವ ರ್ನನ್ನ ---------------- ಹದರ್ ಂಟನ ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್
ಹ ಚನಿ ವಯಸಿ್ನ್ವನಿದ ದೇರ್ ಂದನ ಈ ಮೂಲಕ ರ್ರದನಿಪ್ೂವಾಕವನಗಿ ಘೂೇರ್ಷಸನತ ತೇರ್ .
ಸಹ
3.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಸಿನಿಮನ ಥಿಯೇಟರನ್ ಒಳಗಡ ಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಹ ೂರಗ ಆಗಲ್ಲ ಸಭ್ೆತ ಅಥವನ

ರ್ ೈತಿಕತ ಯ ದೃರ್ಷಠಕ ೂೇನ್ದಂದ ಆಕ್ ೇಪ್ಣನಹಾವನದಂಥ ಯನವುದ ೇ ಜನಹೇರನತ್ನ ಮನಡನವ ವಷ್ಯ ಅಥವನ ಸಚಿತ್ರ
ನಿರೂಪ್ಣ ಯನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
4.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಕ ೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಆದ ೇರ್ಗಳ

ಮೇರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದಂದ ಕತ್ತರಸಲನಗಿರನವಂಥ ದೃರ್ೆ ಅಥವನ ಛನಯನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸನವ ಅಥವನ
ತ ೂೇರಸನವ ಅಥವನ ತ ೂೇರಸನವುದ ಂದನ ತನತ್ಿಯಾವನಗನವಂಥ ಯನವುದ ೇ ಛನಯನಚಿತ್ರ ಅಥವನ ಭಿತಿತ ಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.
5.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಆವರಣವನ್ನು ತ ಗ ದರಸಿರನವನಗಲ ಲನಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ಪ್ರವ ೇರ್ದನಾರದಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಷ್ಠಕದ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನದ, ದ ೂಡಡದನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ,(ಎ)

ಟ ರೇಲರನಗಳು ಮತ್ನತ ಜನಹೇರನತ್ನ ಫಿಲ್ರ್ಮಡಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಆ ದವಸ ತ ೂೇರಸಬ ೇಕನದ

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಶಿೇರ್ಷಾಕ / ಹ ಸರನ ;
(ಬಿ)

ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲ್ಾ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವ ಸರಸನಮನರನ ಕನಲ;

(ಸಿ)

ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲನಾ ‘ಎ’ ಅಥವನ ‘ಯನ’

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಯೇ ಹ ೇಗ ; ಮತ್ನತ
(ಿ)

ಮೂರನ ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ವಯಸಿ್ನ್ ಮಕಕಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಹದರ್ ಂಟನ ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ

ವಯಸಿ್ನ್ ವೆಕ್ತತಗಳನ್ನು ಒಳಗ ಬಿಡಲನಗನವುದ ೂೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಎಂಬನದನ್ನು
- ತ ೂೇರಸನವ ರ್ ೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಎದನದ ಕನಣನವ ಹನಗ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
6.

ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯಿಂದ ಫಿಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಯನವುದ ೇ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಾರೂಪ್ವನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸಿದ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಯನವುದ ೇ ಜನಹೇರನತಿನ್ಲ್ಲಿ ‘ಯನ’ ಅಥವನ ‘ಎ’ ಎಂಬ
ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ.
7.

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಆ ಬಗ ಗ ಆತ್ನ್ನ ಯನಕತವನಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಯನರ ೇ ಅಧಿೇನ್

ಅಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ ಯ ಕನಲದಲ್ಲಿ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಕನಪ್ನಡಲನ
ಪ್ರತಿನಿಯೇಜ್ರ್ ಗ ೂಂಡ ಯನರ ೇ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗಿದ ಯೇ ಹ ೇಗ ಎಂಬನದನ್ನು
ರ್ ೂೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸದರ ಆವರಣಗಳಗ ಎಲಿ ಕನಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನಕತ ಪ್ರವ ೇಶನವಕನರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.

8.

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ ಲಗತನತದ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಬಿರನಸನ ಬನಣಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

9.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್

ಪ್ಡ ದ ಆವರಣವನ್ನು ಹಸನತಂತ್ರಸತ್ಕಕದದಲಿ, ಒಳ ಬನಿಗ ಗ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ವಗನಾವಣ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಹಂದ ಹ ೇಳದಂತ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಲ ೈಸ ನ್್ ಚನಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರನವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಯನರ ೇ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
10.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತ, ಸಂಘ ಅಥವನ

ಸಂಸ ಥಯ ಸಹನಯನಥಾವನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಫಿಲಾನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ.
11.

ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿಗದಪ್ಿಸ ಬಹನದನದಂಥ

ರನತಿರ ಒಂದನ ಗಂಟ ಗ ಮೇರದಂಥ ಕನಲದ ತ್ರನವನಯ ಮನಂದನವರಸತ್ಕಕದದಲಿ.
12.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ

ಅನ್ನಮೊೇದತ್

ರನಷ್ರಗಿೇತ ಯನ್ನು

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನದಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
[12ಎ. ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಒಂದನ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಹರ್ ುರಡನ ವನರಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮಯಿಲಿದ ಅವಧಿಗನಗಿ ಕನ್ುಡ ಫಿಲಾನ್ನು
ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.]
13.

ಲ ೈಸ ನ್್, ಈ ಯನವುದ ೇ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಅಥವನ ಹಂಬದಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು

ಉಲಿಂಘಿಸಿದದಕನಕಗಿ (ಅಥವನ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ ಯನ್ನು ಪ್ರಸನತಪ್ತಸನವ ಅಥವನ ನಿಯಂತಿರಸನವ ಮತ್ನತ ತ ರಗ ಗಳ ಸಂದನಯವನ್ನು
ನಿಯಮಸನವ ಕನರತನಗಿ ಜನರಯಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದ ೇ ಕನನ್ೂನಿನ್ ಉಲಿಂಘರ್ ಗನಗಿ) ರದದಯನತಿ ಮತ್ನತ ಅಮನನ್ತಿತಗ
ಒಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
ದರ್ನಂಕ 20-----------ರ ------------- ದವಸದಂದನ.
ಮೊಹರನ

ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟ್
ನ್ಮೂನೆ ‘ರ್ಜ’
(90ನೆೇ ನಿಯಮವನ್ುು ನೊೇಡಿ)
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014 ಇದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ

ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ಕಾಕಗಿನ್ ಲೆೈಸೆನ್್:
1.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

2.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಆ ಕಟಟಡದ ಒಡ ಯರ್ನಗಿರದದದರ , ಅದರ ಒಡ ಯನ್ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ

3.

ಕಟಟಡದ ಸಥಳ

4.

ಚದರ ಮೇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಟಟಡದ ಪ್ರದ ೇರ್

5.

ಯನವ ಸನಮಗಿರಗಳಂದ ಛನವಣಿ, ಪ್ಕಕದ ಗ ೂೇಡ ಗಳು, ಗನೆಲರಗಳು ಮತ್ನತ ಸ ಟೇರ ಡಕೇಸನಗಳನ್ನು

ಮನಡಲನಗಿದ ಯೇ ಆ ಸನಮಗಿರಗಳು
6.

ಅಗಿುಶನಮಕ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ ಅಥವನ ಈ ಬಗ ಗ ಅವನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನದ ಯನರ ೇ

ವೆಕ್ತತಯಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ದರ್ನಂಕ

7.

ಆರ ೂೇಗನೆಧಿಕನರ ಅಥವನ ಅವನಿಂದ ಈ ಬಗ ಗ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್

8.

ಪಲ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಶಿೇಲಕನಿಂದ ಕ ೂರ್ ಯ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ ಯ ದರ್ನಂಕ

9.

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಿದನದರ ಬಗ ಗ ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳು ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಸಿ

10.

ಲ ೈಸ ನ್್ ಜನರಯಲ್ಲಿರಬ ೇಕನದಂಥ ಅವಧಿ

11.

ಸಂದನಯ ಮನಿದ ಫಿೇಜ್ನ

12.

ಸಭನಂಗಣದ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗಲನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ವೆಕ್ತತಗಳ ಗರಷ್ಠ ಸಂಖ್ ೆ

ದರ್ನಂಕ

ವೆಕ್ತತಗಳು
ಮೊದಲ ದಜ ಾಯಲ್ಲಿ
----------------ಯಲ್ಲಿ
---------------ಯಲ್ಲಿ
--------------ಯಲ್ಲಿ
(ಷ್ರತ್ನತಗಳಗನಗಿ ಹಂಬದ ರ್ ೂೇಿ)
ಲೆೈಸೆನಿ್ನ್ ಷರತ್ುುಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನಡಾಡಲನಗಿದ . ಅದನ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗೂ ಸಹ ಒಳಪ್ಟಿಟರನತ್ತದ :(1)

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಸನಂಕನರಮಕ ರ ೂೇಗಗಳು ಮತ್ನತ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ ಆರ ೂೇಗೆಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ನಯಗಳ

ಸಮಯ ಅಥವನ ದನಘಾಟರ್ ಗಳ ಸಂದಭ್ಾ ಯನವುದನದರೂ ಇದದರ , ಸನಮನನ್ೆವನಗಿ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಜಿಲನಿ
ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ, ತನಲೂಿಕನ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರ ಅಥವನ ಪ್ುರಸಭ ಯ ಆರ ೂೇಗೆ ಅಧಿಕನರಯ ಜ ೂತ ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಿ ಹನಗ
ಸಲಹ ನಿೇಡನವುದನದರ , ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯ ಮೂಲಕ ನಿದ ೇಾಶಿಸಬಹನದನ,(ಎ)

ಅಗತ್ೆತ ಉದಭವಸಿದರ , ಸಂಪ್ೂಣಾವನಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸನವುದನ;

(ಬಿ)

49ರ್ ೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನದ ಸಥಳನವಕನರ್ದ ಪ್ರಮನಣವನ್ನು ಕಿಮಗ ೂಳಸನವುದನ;

(ಸಿ)

ಸ ೂೇಂಕನ ಸಥಳಗಳಗ , ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವನಗಿ ಸ ೂೇಂಕನರ್ನರ್ಕ ಒಳಗ ೂಂಿರನವುದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ

ರ ೂೇಗಕನರಕ ಕ್ತರಮಗಳನ್ನು ರ್ನರ್ಗ ೂಳಸಬಹನದನ; ಮತ್ನತ
(ಿ)

ಅಂತ್ಹ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿರಬಹನದನದಂತ ಉತ್ತಮ ವನಯನ ಸಂಚನರಕನಕಗಿ ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ

ಕರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಿಸಿಕ ೂಳುುವುದನ ಮತ್ನತ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ದನರನ್ನ ಯನವುದ ೇ ಅಂತ್ಹ ನಿದ ೇಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲ ೇ ಪ್ನಲ್ಲಸತ್ಕಕದನದ
ಮತ್ನತ ಹನಗ

ಮನಡಲನ ವಫಲರ್ನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನಿಗ

ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಿದ ಲ ೈಸ ನ್ನ್ನ್ನು ರದನದಗ ೂಳಸಲನ

ಹ ೂಣ ಯನಗತ್ಕಕದನದ.
2. ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ್ನು ಅಥವನ ಆತ್ನ್ ರ್ೌಕರರನ್ನು ಅಥವನ ಏಜ ಂಟರನ್ನು ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಕನನ್ೂನ್ನ ಅಥವನ
ಅದರ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಲನದ ನಿಯಮ ಅಥವನ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಿದ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ ಲ ೈಸ ನ್್ನ್ನು
ತ ಗ ದನಕ ೂಳುುವುದರಂದ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸನವುದರಂದ ಈ ಲ ೈಸ ನ್್ ವರ್ನಯಿತಿಗ ೂಳಸನವುದಲಿ.
3(ಎ)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952ರ (1952ರ ಕ ೇಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 37), 3ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ರಚಿಸಿದ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಯೇಗೆವನಗಿದ ಯಂದನ ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದಂಥ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಿದನಗ ಆ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿಯಮಸಿದ ಗನರನತ್ನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸನವಂಥ ಮತ್ನತ ಅದಕ ಕ ಅಂತ್ಹ ಗನರನತ್ನ್ನು ಹನಕ್ತದನಗಿನಿಂದ ಯನವುದ ೇ
ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲನಯಿಸಿರದ ಅಥವನ ಅಕರಮವನಗಿ ತಿದದಲಿದಂಥ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಯನವುದ ೇ ಇತ್ರ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು,ಪ್ರಂತ್ನ, ಈ ಷ್ರತ್ನತ ಮನಂಬ ೈ ಫಿಲ್ಾ ವಭನಗವು ತ್ಯನರಸಿದ ನ್ೂೆಸ್ ರೇಲನಗಳ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ ಅನ್ಾಯಿಸತ್ಕಕದದಲಿ;
(ಬಿ)

ಫಿಲನಾ ಸ ರ್ನ್ರ್ ಮಂಡಲ್ಲಯನ ವಯಸಕರಗ ಪ್ರಮತಿಗ ೂಳಸಿದ, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕನಕಗಿ ಯೇಗೆವನಗಿದ ಯಂದನ

ಪ್ರಮನಣಿೇಕರಸಿದಂಥ ಯನವುದ ೇ ಫಿಲಾನ್ನು ವಯಸಕನ್ಲಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಗ ;
(ಸಿ)

ಯನವ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದ 6ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಅಮನನ್ತ್ನ ಗ ೂಳಸಲನಗಿದ ಯೇ ಆ

ಯನವುದ ೇ ಫಿಲಾನ್ನು
-

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಈ ಷ್ರತಿತನ್ (ಬಿ) ಖ್ಂಡದ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ, ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯ ವಯಸಿ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯನವುದ ೇ
ಸಂದ ೇಹವದದರ , ಆ ಪ್ರಶ ುಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸದನಭವರ್ ಯಿಂದ ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ ಕ ೂಟಟ ತಿೇಮನಾನ್ವನ್ನು ಪ್ರಶಿುಸತ್ಕಕದದಲಿ ಮತ್ನತ
ವಯಸಕರ್ ಂದನ ಕ ಿೇಮನ ಮನಡನವ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತಯ ವಯಸಿ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವೆವಸನಥಪ್ಕನಿಗ ಯನಕತ ಸಂದ ೇಹವರನವಲ್ಲಿ,
ವೆವಸನಥಪ್ಕನ್ನ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ ಅವನಿಗ ಪ್ರವ ೇರ್ ಕ ೂಡನವುದಕ ಕ ಮನಂಚ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಟಿಕ ಟ್ಡನ್
ಪ್ಕನಕಪ್ರತಿಯ ಹಂಬದಯಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಣ ಯನ್ನು ಮನಡಲನ ಅಂತ್ಹ ವೆಕ್ತತಯನ್ನು ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ತ್ನಿಖ್ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದ
ಮೇಲ , ಆ ಘೂೇಷ್ಣ ಯನ ಸನಳನುಗಿರನವುದನಗಿ ಕಂಡನಬಂದರ , ಭನರತ್ ದಂಡ ಸಂಹತ ಯ 199ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗಿನ್
ಅಪ್ರನಧಕನಕಗಿ ಪ್ನರಸಿಕೂೆಷ್ನಿುಗ ಗನರಯನಗಲನ ಆತ್ನ್ನ ಹ ೂಣ ಗನರರ್ನಗಿರನವರ್ ಂದನ ಆತ್ನಿಗ ವವರಸತ್ಕಕದನದ.

ಘೂೇಷಣೆ
------------------- ಇಲ್ಲಿ (ಪ್ೂಣಾ ವಳನಸ ತಿಳಸಿ) ವನಸಿಸನವ ರ್ನನ್ನ ---------------- ಹದರ್ ಂಟನ
ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಹ ಚನಿ ವಯಸಿ್ನ್ವನಿದ ದೇರ್ ಂದನ ಈ ಮೂಲಕ ರ್ರದನಿಪ್ೂವಾಕವನಗಿ ಘೂೇರ್ಷಸನತ ತೇರ್ .
ಸಹ
3.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದರನವ ಆವರಣಗಳ ಒಳಗಡ ಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಹ ೂರಗ ಆಗಲ್ಲ ಆಶಿಿೇಲ

ಅಥವನ ಅಸಭ್ೆ ಜನಹೇರನತ್ನ ಮನಡನವ ವಷ್ಯ ಅಥವನ ಸಚಿತ್ರ ನಿರೂಪ್ಣ ಯನ್ನು ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ನಿೇತಿಗಳ
ದೃರ್ಷಟಕ ೂೇನ್ದಂದ ಆಕ್ ೇಪ್ಣಿೇಯವನದಂಥ ಯನವುದ ೇ ವಷ್ಯ ಅಥವನ ಜನಹೇರನತ್ನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ
ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
4.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನು, ಲ ೈಂಗಿಕ ವಕನರಗಳನ್ನು ಸರಪ್ಿಸಲನ ಅಥವನ ಮಕಕಳನ್ನು ಪ್ಡ ಯನವುದರಲ್ಲಿ

ಮಕಕಳಲಿದವರಗ ಸಹನಯ ಮನಡನವಂತ ತನತ್ಿಯಾವನಗನವ ಲ ೈಂಗಿಕ ರ ೂೇಗಗಳು ಮತ್ನತ ಔಷ್ಧಿಗಳಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಜನಹೇರನತ್ನ ಸ ಿೈಡನಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ.
5.

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಕ ೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಆದ ೇರ್ಗಳ

ಮೇರ ಗ ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರದಂದ ಕತ್ತರಸಲನಗಿರನವಂಥ ದೃರ್ೆ ಅಥವನ ಛನಯನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸನವ ಅಥವನ
ತ ೂೇರಸನವ ಅಥವನ ತ ೂೇರಸನವುದ ಂದನ ತನತ್ಿಯಾವನಗನವಂಥ ಯನವುದ ೇ ಛನಯನಚಿತ್ರ ಅಥವನ ಭಿತಿತಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಪ್ರದಶಿಾಸನವಂತ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ.

(6)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗ ಆವರಣವನ್ನು ತ ಗ ದರಸಿರನವನಗಲ ಲನಿ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಸನವಾಜ್ನಿಕ

ಪ್ರವ ೇರ್ ದನಾರದಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಷ್ಠಕದ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸಿಷ್ಟವನದ, ದ ೂಡಡದನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅಂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ:(i)

ಟ ರೇಲರನಗಳು ಮತ್ನತ ಜನಹೇರನತ್ನ ಫಿಲ್ರ್ಮಡಗಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ ಆ ದವಸ ತ ೂೇರಸಬ ೇಕನದ

ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಶಿೇರ್ಷಾಕ /ಹ ಸರನ ;
(ii) ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲನಾ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗನವ ಸರ ಸನಮನರನ ಕನಲ ;
(iii)

ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಂದನ ಫಿಲ್ಾ ‘ಎ’ ಅಥವನ ‘ಯನ’

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಯೇ ಎಂಬನದನ್ನು ; ಮತ್ನತ
(iv)

3 ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ವಯಸಿ್ನ್ ಮಕಕಳನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪ್ಿಸಿ, 18 ವಷ್ಾಗಳಗಿಂತ್ ಕಿಮ ವಯಸಿ್ನ್

ವೆಕ್ತತಗಳನ್ನು ಒಳಗ ಬಿಡಲನಗನವುದ ೂೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಎಂಬನದನ್ನು
- ತ ೂೇರಸನವ ರ್ ೂೇಟಿಸನ್ನು ಎದನದ ಕನಣನವ ಹನಗ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
(7)

ಕ ೇಂದರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಿೇಲರ್ನ ಮಂಡಲ್ಲಯಿಂದ ಫಿಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಯನವುದ ೇ

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರದ ಸಾರೂಪ್ವನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸಿದ ಫಿಲ್ಲಾನ್ ಯನವುದ ೇ ಜನಹೇರನತಿನ್ಲ್ಲಿ ‘ಯನ’ ಅಥವನ ‘ಎ’ ಎಂಬ
ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಸಿಷ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸತ್ಕಕದನದ.
(8)

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಮತ್ನತ ಈ ಬಗ ಗ ಆತ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಯನರ ೇ ಅಧಿೇನ್ ಅಧಿಕನರ ಮತ್ನತ

ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ ಯ ಕನಲದಲ್ಲಿ ವೆವಸ ಥಯನ್ನು ಕನಪ್ನಡಲನ ಪ್ರತಿನಿಯೇಜ್ರ್ ಗ ೂಂಡ
ಯನರ ೇ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರಯನ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನಗಿದ ಯೇ ಎಂಬನದನ್ನು ರ್ ೂೇಡನವುದಕನಕಗಿ ಸದರ
ಆವರಣಗಳಗ ಎಲಿ ಕನಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನಕತ ಪ್ರವ ೇಶನವಕನರ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದರತ್ಕಕದನದ.
(9)

ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ಕ ಕ ಲಗತನತದ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಬಿರನಸನ ಬನಣಗಳನ್ನು ಅಥವನ ಯನವುದ ೇ

ಹ ೂರಗಿನ್ ಧವನಿವಧಾಕಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(10)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ , ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಅಥವನ ಲ ೈಸ ನ್್

ಪ್ಡ ದ ಆವರಣವನ್ನು ಹಸನತಂತ್ರಸತ್ಕಕದದಲಿ, ಒಳಬನಿಗ ಗ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ ಅನ್ೆಥನ ವಗನಾವಣ ಮನಡತ್ಕಕದದಲಿ ಅಥವನ
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಹಂದ ಹ ೇಳದಂತ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ , ಲ ೈಸ ನ್್ ಚನಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರನವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಚಲನ್ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ಯನರ ೇ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಗಳಗ ಅವಕನರ್ ಕ ೂಡತ್ಕಕದದಲಿ.
(11)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದ ಯನರ ೇ ವೆಕ್ತತ, ಸಂಘ ಅಥವನ

ಸಂಸ ಥಯ ಸಹನಯನಥಾವನಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್ ಪ್ಡ ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯನವುದ ೇ ಫಿಲ್ರ್ಮಡನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(12)

ಯನವುದ ೇ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಾನ್ವನ್ನು ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ನಿಗದಪ್ಿಸ ಬಹನದನದಂಥ,

ರನತಿರ ಒಂದನ ಗಂಟ ಗ ಮೇರದಂಥ ಕನಲದ ತ್ರನವನಯ ಮನಂದನವರ ಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(13)

ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡದನರನ್ನ,

ಅನ್ನಮೊೇದತ್

ರನಷ್ರಗಿೇತ ಯನ್ನು

ಲ ೈಸ ನ್್

ನಿೇಡನವ

ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ

ಅಗತ್ೆಪ್ಿಸಬಹನದನದಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಾಸತ್ಕಕದನದ.
(14)

ಪ್ರತಿಯಂದನ ತಿಂಗಳನ್ ಮೊದಲರ್ ೇ ದವಸದಂದನ್ ಮತ್ನತ ಶಿಬಿರದ ತ್ರನವನಯ ಮೊದಲನ ಪ್ರತಿ

ಬದಲನವಣ ಯಲ್ಲಿನ್ ವಳನಸವನ್ನು ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕ ಅಥವನ ಆ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗ ೂಳಸಿದ ಇತ್ರ ವೆಕ್ತತಗ ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟನಿಗ ತಿಳಸತ್ಕಕದನದ.

(15)ಲ ೈಸ ನ್್ ಈ ಯನವುದ ೇ ಷ್ರತ್ನತಗಳ ಅಥವನ ಹಂಬದಯಲ್ಲಿ ನಿದಾಷ್ಟಪ್ಿಸಿದ ವಶ ೇಷ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿದದಕನಕಗಿ
(ಅಥವನ ಮರ್ ೂೇರಂಜ್ರ್ ಯನ್ನು ಪ್ರಸನತಪ್ತಸನವ ಅಥವನ ನಿಯಂತಿರಸನವ ಮತ್ನತ ತ ರಗ ಗಳ ಸಂದನಯವನ್ನು ನಿಯಮಸನವ ಕನರತನಗಿ
ಜನರಯಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದ ೇ ಕನನ್ೂನಿನ್ ಉಲಿಂಘರ್ ಗನಗಿ) ರದದಯನತಿ ಮತ್ನತ ಅಮನನ್ತಿತಗ ಒಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ.
ದರ್ನಂಕ ------------------------20ರ ----------------------- ದವಸದಂದನ.
------ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟರನ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ

ನ್ಮೂನೆ ‘ಹೆಚ್’
[86 (1)ನೆೇ ನಿಯಮವನ್ುು ನೊೇಡಿ]
ಕನಾಯಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ಾಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ ಮೇರೆಗೆ ಪಾದ್ಶ್ಯನ್ಕಾಕಗಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಪರವಾನ್ಗಿ
(ಪ್ೂಣಾ ಹ ಸರನ ಮತ್ನತ ವಳನಸ) --------- ಅವರನ, ಆತ್ನ್ ಲ ೈಸ ನ್್ ನ್ವೇಕರಣಕನಕಗಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರನವುದರಂದ
ಮತ್ನತ ಸದರ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು ಆತ್ನ್ ಅಜಿಾಯನ ವಲ ಯನಗನವವರ ಗ ನ್ನ್ು ಕಛ ೇರಯಲ್ಲಿ ಇಟನಟಕ ೂಳುಲನಗಿರನವುದರಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಿನಿಮನಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014ರ 86ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗ ೂಳಪ್ಟನಟ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡಗನಗಿನ್ ಆತ್ನ್
ಅಜಿಾಯನ ವಲ ಯನಗನವವರ ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಮೇರ ಗ ----------ನ್ಲ್ಲಿ (ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣದ
ವವರಣ ಯನ್ನು ನ್ಮೂದಸಿ) ಫಿಲ್ರ್ಮಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿಾಸಲನ ತನತನಕಲ್ಲಕವನಗಿ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕ ೂಡಲನಗಿದ .
20-----------ರ ----------- ದರ್ನಂಕದಂದನ.
------ ಜಿಲನಿ ಮನೆಜಿಸ ರೇಟರನ
ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರ

ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಪರವಾನ್ಗಿ
(1)

85ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ ಮರನಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಮನಿಕ ೂಂಡ ಅಜಿಾಯ ಮೇಲ ,

ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ, ಲ ೈಸ ನ್್ ಮನಕನತಯವನಗನವ ದರ್ನಂಕಕ ಕ ಮನಂಚ ಯನವುದ ೇ ಕನರಣಕನಕಗಿ ಆ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಡನ್ನು
ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡದದದರ ಅಥವನ ಆತ್ನ್ನ ಮರನ ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡಲನ ನಿರನಕರಸಿದರ ಆತ್ನ್ನ ‘ಹ ಚ್’ ನ್ಮೂರ್ ಯಲ್ಲಿ
ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ಮಾಟಟನ್ನು ಮಂಜ್ೂರನ ಮನಡತ್ಕಕದನದ :
ಪ್ರಂತ್ನ, ವದನೆಚಛಕ್ತತ ಪ್ರಶಿೇಲಕನ್ ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವು ಸಿಂಧನವನಗಿರನವುದನ ಮನಂದನವರದರಬ ೇಕನ.
(2) ಅಂತ್ಹ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿ, ನ್ವೇಕರಣ ಮನಡಬ ೇಕ ಂದನ ಕ ೂೇರರನವುದನ ಲ ೈಸ ನಿ್ನ್ ಷ್ರತ್ನತಗಳಗ
ಒಳಪ್ಟಿಟರತ್ಕಕದನದ ಮತ್ನತ ಅದನ ಲ ೈಸ ನ್್ ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಯನ ಆ ಅಜಿಾಯನ್ನು ವಲ ೇ ಮನಡನವವರ ಗ ಸಿಂಧನವನಗಿರತ್ಕಕದನದ:
ಮತ್ನತ, ಪ್ರಂತ್ನ, ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು ಆ ಬಗ ಗ ಯನವುದ ೇ ಕನಲದಲ್ಲಿ ತ್ಗನದ ಮನಿದ ಮೇಲ ಲ ೈಸ ನ್್
ನಿೇಡನವ ಪ್ನರಧಿಕನರಗ ಒಪ್ತಿಸತ್ಕಕದನದ.
(3) ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯ ಮಂಜ್ೂರನತಿಗನಗಿ ಯನವುದ ೇ ಫಿೇಜ್ನ್ನು ವಧಿಸತ್ಕಕದದಲಿ.
(4) ಈ ತನತನಕಲ್ಲಕ ಪ್ರವನನ್ಗಿಯನ್ನು, ಅದನ ಸಿಂಧನತ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉದ ದೇರ್ಕನಕಗಿ ಲ ೈಸ ನ್್
ಆಗಿರನವುದನಗಿ ಭನವಸತ್ಕಕದನದ.

ನ್ಮೂನೆ – 1 ರೆೇಖ್ಾಚಿತ್ಾ
ಅರೆ ಖ್ಾಯಂ ಥಿಯೆೇಟರಿನ್ ಮಾದ್ರಿ ವೆೈರಿಂಗ್ ರೆೇಖ್ಾಚಿತ್ಾ
1)

ಥಿಯೇಟರನ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್

2)

ಅಂಗಳ ದೇಪ್ ವೆವಸ ಥ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್

3)

ಸನಮನನ್ೆ ದಾೇಪ್ ವೆವಸ ಥ ಸಿಾಚ್

4)

ಕನೆಬಿನ್ ವದನೆತ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್

5)

ಟನರನ್ಸ್ಡಫನಮಾರ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಿಚ್ 230 ವೇಲ ಟೇಜ್

6)

ಟನರನ್ಸ್ಡಫನಮಾರ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಿಚ್ 110 ವೇಲ ಟೇಜ್

7)

ರ ಕ್ತಟಫ ೈಯರ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್ ಎ ಸಿ ಸ ೈಡ್

8)

ರ ಕ್ತಟಫ ೈಯರ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್ ಿಸಿ ಸ ೈಡ್

9)

ಫನೆನ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಿಚ್

10)

11 ಮತ್ನತ 12 ಫನೆನಿನ್ ಉಪ್ ಮನಖ್ೆ ಸಿಾಚ್
ಟಿ - ಟನರನ್ಸ್ಡಫನಮಾರ್
ಆರ್ – ರ ಕ್ತಟಫ ೈಯರ್

ಸೂಚನೆ: ತಿರೇ ಫ ೇಸ ಸ್ (ಮೂರನ ಹಂತ್ಗಳು) ಸರಬರನಜಿನ್ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ತಿರೇ ಫ ೇಸ ಸ್ (ಮೂರನ ಹಂತ್ಗಳ) ಮೇಲ್ಲನ್
ಲ ೂೇಡನಗಳನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸತ್ಕಕದನದ.

ಡಿ.ಎ್. ಜೊೇಗೊೇಜೆ
ಸಕನಾರದ ಅಧಿೇನ್ ಕನಯಾದಶಿಾ
ಒಳನಡಳತ್ ಇಲನಖ್ (ಕನರನಗೃಹ ಮತ್ನತ ಸಿನಿಮನ)

