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ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಾಕ ಕಲ್ಯಾ ಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1968
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಾ : ಎಫ್ಸಿಎಲ್274 ಎಲ್ಎಲ್ಇ 65 ದಿರ್ನಾಂಕ: 30ನೇ ಜುಲೈ 1968
ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಕ್ಕಮಿಕ್ ಕ್ಲ್ಮಯ ಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965ರ (ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1965ರ
15) 19ನೇ

ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೂಲ್ಕ್ ಪಾ ಧಾನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನು

ಚಲ್ಮಯಸಿ ಕ್ರ್ನಿಟಕ್

ಸಕ್ಕಿರವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲ್ಕ್ ರಚಿಸಿದೆ; ಇವುಗಳ ಕ್ರಡನ್ನು ಆ ಪಾ ಕ್ರಣದ
(1)ನೇ

ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ

ಮೂಲ್ಕ್

ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ

1966ರ

ಆಗಸ್ು ್ 23ನೇ

ದಿರ್ನಿಂಕ್

ಎಲ್್ಎಿಂಎ 274 ಎಲ್್ಎಲ್್ಇ 65ರಲಿಲ 1966ರ ಸೆಪ್ು ಿಂಬರ್ 8ನೇ ದಿರ್ನಿಂಕ್

ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ರಾಜಯ ಪತ್ಾ ದಲಿಲ ಪಾ ಕ್ಟಸಲ್ಮಗಿದೆ; ಎಿಂದರೆ:1. ಚಿಕಕ

ಹೆಸರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಾ ರಂಭ:- ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಕ್ಕಮಿಕ್

ಕ್ಲ್ಮಯ ಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1968 ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯತ್ಕ್ಕ ದು.
(2) ಇವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರತ್ಕ್ಕ ದು.
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು:- ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ , ಸಂದಭಿವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ.(1) “ಅಧಿನಿಯಮ” ಎಿಂದರೆ ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಕ್ಕಮಿಕ್ ಕ್ಲ್ಮಯ ಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ
1966.
(2) “ನಮೂನೆ” ಎಿಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಲ್ಗತಿು ಸಿರುವ ನಮೂನೆ;
(3) “ಪಾ ಕರಣ” ಎಿಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾ ಕ್ರಣ
2.

ನಿಯೋಜಕನಿಾಂದ ಜುಲ್ಯಾ ನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳ

ಸಂದಾಯ:- (1) ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶದಲಿಲ ನ ಪಾ ತಿಯಬಬ
ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಹಾಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿರ್ನಿಂಕ್ದಿಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ವೆಲ್್ಫೇರ್
ಕ್ಮೋಷನರಿಗೆ ಚೆಕ್ರಕ ನ ಮೂಲ್ಕ್, ಮನಿ ಆಡಿರ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಗದು ಮೂಲ್ಕ್ ಸದರಿ
ದಿರ್ನಿಂಕ್ಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ನಿಯೋರ್ಜತ್ನಿಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಮಲ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತ್ಕ್ಕ ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಸದರಿ ದಿರ್ನಿಂಕ್ದಂದು ಅಿಂಥ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಹೊಿಂದಿದದ
ಎಲ್ಮಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಿವಣೆ ಮಾಡತ್ಕ್ಕ ದು.
(2)

ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ,

(1)ನೇ

ಉಪನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗಿನ

ವರ್ಗಿವಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದಾಯದ ಪೂಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಅಥವಾ

ಒದಗಿಸಿ ಒಿಂದು ವಿವರಣ

ಪತ್ಾ ವನ್ನು ವೆಲ್್ಪೇರ್ಕ್ಮೋಷನರಿಗೆ ಸಲಿಲ ಸತ್ಕ್ಕ ದು.
(3) ಅಧಿನಿಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ತ್ರುವಾಯ ನಿಯೋರ್ಜತ್ರಿಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ
ಎಲ್ಮಲ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಒದಗಿಬಂದ ಎಲ್ಮಲ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು (1)
ಹಾಗೂ (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿಲ ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸಿದ ರಿೋತಿಯಲಿಲ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಏಪ್ಪಾ ಲ್್ 15, ಜುಲೈ
15, ಅಕು ೋಬರ್ 15ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ಪಾ ತಿ ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಾ

ವೆಲ್್ಫೇರ್

ಕ್ಮೋಷನರನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕ್ಕ ದು.
3ಕ.

ನಿಯೋಜಕನಿಾಂದ

ವಂತಿಗೆಯ

ಸಂದಾಯದ

ಬಗೆೆ

ವಿವರಣ

ಪತ್ಾ ವನ್ನು

ಒಪ್ತಿ ಸುವುದು:- (1) ಪಾ ತಿಯಬಬ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ, ವೆಲ್್ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರಿಗೆ ಪಾ ತಿ ವಷಿದ ಜನವರಿ
15 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಂತಿಗೆಗಳ ವಿವರ ಪತ್ಾ ವನ್ನು (ಎಫ್)
ನಮೂನೆಯಲಿಲ ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.

3

(2) ವೆಲ್್ ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ, ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಪಾ ತಿ ವಷಿದ ಫೆಬಾ ವರಿ 15ರಂದು
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ

ಮಿಂಚೆ ಹಿಿಂದಿನ ವಷಿದಲಿಲ

ನಿಯೋರ್ಜತ್ರು ಕಟು

ಅವನ್ನ ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಮತ್ತು

ವಂತಿಗೆಗಳ ವಿವರಣ ಪತ್ಾ ವನ್ನು

ನಮೂನೆ ʼಙʼ ದಲಿಲ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ

ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
4. ಜುಲ್ಯಾ ನೆಗಳನ್ನು

ಮತ್ತಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳ ಸಂದಾಯಕಾಕ ಗಿ

ವೆಲ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮೋಷನರನಿಾಂದ ನೋಟೋಸುಗಳು:- (1) ವೆಲ್್ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಅವನ್ನ
ಯುಕ್ು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೋಲ್ಕ್ನಿಿಂದ
ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿದಂತೆ
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಮಲ

ವರದಿಯನ್ನು

ಮಾಡಿದ ತ್ರುವಾಯ ಮತ್ತು ಅವಶಯ ವಿದದ ರೆ,

ತ್ರಿಸಿಕಿಂಡ

ತ್ರುವಾಯ,

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಂಥ

ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ
ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳನ್ನು

3ನೇ

ನಿಯಮದ

ಮೂಲ್ಕ್

ನಿಯೋರ್ಜತ್ರಿಿಂದ

ವಸೂಲು

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಅವನ್ನ ಹೊಿಂದಿರುವ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ

ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವನೇ

ನಿಯೋಜಕ್ನಿಗೆ ನೋಟೋಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
(2) ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ, ನೋಟೋಸನ್ನು

ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ ಹದಿರ್ನಲುಕ

ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು

ಪ್ರಲಿಸತ್ಕ್ಕ ದು.
(3) ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಲ ೋಮಗಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಸುವ ನೋಟೋಸಿನ

ವಿವರಗಳು ನಮೂನೆ ʼಗʼದಲಿಲ ರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
5. ಲೆಕಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಬರುವುದು ಮತ್ತಿ ಪರಿಶೋಧನೆ:- (1) ಮಂಡಲಿಯ
ಲೆಕ್ಕ

ಪತ್ಯಾ ಧಿಕ್ಕರಿಯು ನಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಬರತ್ಕ್ಕ ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು

ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು

ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು

ವಷಿಕಕ ಮ್ಮಾ ರಾಜಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳ ಇಲ್ಮಖ್ಯಯ ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ರನ್ನ

ಪರಿಶೋಧಿಸತ್ಕ್ಕ ದು. ವೆಲ್್ ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧರ್ನ ಟಪಿ ಣಿಯನ್ನು

ವಿಲೆ

ಮಾಡುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ ಜವಾಬ್ದದ ರರ್ನಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(2) ಮಂಡಲಿಯು ಸಂಪೂಣಿ ಮತ್ತು ನಿದಿಿಷು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು ಬರತ್ಕ್ಕಕ ದು
ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯು, ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲ ನಿಧಿಿಷು ಪಡಿಸಿರುವಂತೆಯೇ
ಇರತ್ಕ್ಕಕ ದು. ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಪಾ ತಿವಷಿ ಮಾರ್್ಿ 31ರಂದು ಸರಿದೂಗಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು;
ಪರಂತ್ತ, ಮಂಡಲಿಯು ಮಾಡಿಕಿಂಡ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರವು ಸದರಿ

ದಿರ್ನಿಂಕ್ವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಮೋರದ ಅವಧಿಯಿಂದ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು.
(3) ವಾರ್ಷಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ವಿವರಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿಕ್ಕಕ ಅವು

ಸಂಬಂಧಪಡುವವೋ ಆ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿವು ಮಕ್ಕು ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಬರುವ ಪಾ ತಿ ಜೂನ್
15ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ಪರಿಶೋಲ್ನೆರ್ಗಗಿ, ರಾಜಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳ ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ರನ ಮಿಂದೆ
ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳ ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯ ಮಿಂದೆ
ಹಾಜರು ಪಡಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
ಪರಂತ್ತ, ಮಂಡಲಿಯು ಮಾಡಿಕಿಂಡ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರವು ಸದರಿ

ದಿರ್ನಿಂಕ್ವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ಅವಧಿಯಿಂದ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು.
(4) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರದಿಯ ಸಹಿತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಮಂಡಲಿಯ ಸಾಮಾನಯ

ಮೊಹರನ್ನು ಹಾಕ್ಕವ ಮೂಲ್ಕ್ ಅಧಿಪಾ ಮಾಣಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರ್ನಲುಕ ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು ,
ಅದು ಯಾವ ವಷಿಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಪಟು ದೆಯೋ ಆ ವಷಿದ ಮಿಂದೆ ಬರುವ ನವೆಿಂಬರ್ ಒಿಂದನ್ನು
ಮೋರದಂತೆ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕ ದು.
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(5)

ಮಂಡಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು

ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ರನ್ನ

ನಡೆಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.

ಪರಿಶೋಧಕ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ

ಈ

ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ರಾಜಯ

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳ

ನೇಮಕ್ಗೊಿಂಡ

ಲೆಕ್ಕ

ಪರಿಶೋಧಕ್ರು, ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಿಂತೆ ಮಂಡಲಿಯು

ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಮಲ ಪುಸು ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ
ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ಕಶ ಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು

ವೋಚರುಗಳನ್ನು

ನೋಡಲು

ಆ ತ್ರುವಾಯ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ಾ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವರೋ
ವೋಚರುಯಲ್ಲ ದಿರುವುದೋ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ ದಿರುವುದೋ ಇವುಗಳನ್ನು
ತೋರಿಸುವ ಅವನ ರುಜು ಅಥವಾ ಅವರ ರುಜುಗಳನ್ನು
ಪಾ ತೆಯ ೋಕ್ವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ

ಮಾಡಿ ಆ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲೆ

ಪರಿಶೋಧಕ್ನ ಘೋಷಣೆಗೆ ರುಜು ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.

ಈ ವಿವರ

ಪತ್ಾ ದಲಿಲ ಕಟು ರುವ ವಿವರಗಳು.
(ಕ್)

ಯಾವ ಸಂದಾಯವು ಅನಧಿಕೃತ್ವೆಿಂದು ಅಥವಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂದಗಳಿಗೆ
ವಿರುದಧ ವಾದುದು ಎಿಂದು ಕಂಡು ಬರುವುದೋ ಆ ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಸಂದಾಯ;

(ಖ)

ಯಾವನೇ ವಯ ಕ್ರು ಯ ನಿಲ್ಿಕ್ಷಯ ತೆ ಅಥವಾ ದುನಿಡತೆಯಿಂದಾಗಿ

ವಹಿಸಲ್ಮಗಿರುವುದಾಗಿ

ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕರತೆ ಅಥವಾ ನಷು ದ ಮೊಬಲ್ಗು; ಮತ್ತು
(ಗ)

ಯಾವನೇ ವಯ ಕ್ರು ಯ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಕಕ ತ್ರಬೇಕ್ಕಗಿದದ ಿಂಥ ಆದರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ದ
ಮೊಬಲ್ಗು
- ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.

6. ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಭರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ:- (1) ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿಕ್ಕಕ ಗಿ

ಬಜೆಟ್ ಅಿಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ತ್ಯಾರಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಿಂದಿನ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿದ

ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ಮೊದಲ್ನೇ ದಿವಸದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ಮಂಡಲಿಯ ಮಿಂದೆ ಇಡತ್ಕ್ಕಕ ದು
ಮತ್ತು ಮಂಡಲಿಯು ಅದನ್ನು ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿ ತ್ರುವಾಯ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 15 ರಂದು ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಅನ್ನಮೊೋದನೆರ್ಗಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು. ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರವು,
ಅದು ಅವಶಯ ಕ್ವೆಿಂದು ಪಯಾಿಲೋಚಿಸುವಂಥ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಬದಲ್ಮವಣೆಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದ ತ್ರುವಾಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಜನವರಿ 15ಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(2) ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬದಲ್ಮವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಆ
ಹಣಕ್ಕಸು

ವಷಿಕ್ಕಕ ಗಿ

ಮಂಡಲಿಯ

ಬಜೆಟ್ಟು ಗಿರತ್ಕ್ಕ ದು

ಮತ್ತು

ಅದನ್ನು

ಮಂಡಲಿಯ

ಮೊಹರಿನಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ಕ್ಾ ಮಬದದ ವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಡಲಿಯ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ
ರುಜುವಿನಿಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(3)

ಅನ್ನಮೊೋದಿತ್ ಬಜೆಟು ನ ಒಿಂದು ಪಾ ಮಾಣಿತ್ ಪಾ ತಿಯನ್ನು

ಫೆಬಾ ವರಿ 28ಕ್ಕಕ ಮಿಂಚೆ,

ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕ್ಕ ದು.
7.

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವೆಚಚ :- (1) ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿದ ಕ್ಾ ಮದಲಿಲ ಬಜೆಟ್ನಲಿಲ ಮಾಡಿರುವ

ವಯ ವಸೆೆ ಗಿಿಂಥ ಮಗಿಲ್ಮದ ಮತ್ತು ಹೆಚಿಚ ನ ವೆಚಚ ವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಅವಶಯ ವಾದರೆ ಮಂಡಲಿಯು
ಪಾ ಸಾು ವಿತ್ ವೆಚಚ ದ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಕೂಡಲೇ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ

ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಭರಿಸಲು ಅದು ಪಾ ಸಾು ವಿಸುವಂಥ ರಿೋತಿಯಲಿಲ

ಸಕ್ಕಿರವು,

ಅದು

ಅವಶಯ ವೆಿಂದು

ಪಯಾಿಲೋಚಿಸುವಂಥ

ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು. ರಾಜಯ
ಬದಲ್ಮವಣೆಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದ

ತ್ರುವಾಯ ಪಾ ಸಾು ವಿತ್ ವೆಚಚ ವನ್ನು ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸಕ ರಿಸಬಹುದು.
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(2)

(1) ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಯ

ಮಂಡಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರವು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ಪಾ ತಿಯನ್ನು

ಸಕ್ಕಿರವು ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ್ನ್ನ ಯಾವರ್ನದರೂ

ಇದದ ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(3)

ಆ ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಡಲಿಯ ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಹಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.

8. ನಿಧಿಯಾಂದ ಅನ್ನದಾನಕಾಕ ಗಿನ ಅರ್ಜಾ:- (1) ಯಾವನೇ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ, ಯಾವುದೇ
ಸೆ ಳಿೋಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕ್ಕರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಿಕ್ಕಯವು 8ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ (3)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕ್ರಣದ
ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿರ್ಗಗಿ ವೆಲೆಫ ೋರ್ಕ್ಮೋಷನರನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲಿಲ ಸಬಹುದು.
(2) ವೆಲ್್ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ, ಅಿಂಥ ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು

ಅವನ್ನ, ಅದನ್ನು

ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದಂದಿನಿಿಂದ ಒಿಂದು ತಿಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವನ ಷರಾಗಳೊಿಂದಿಗೆ ಮಂಡಲಿಯ ಮಿಂದೆ
ಇಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(3) ವೆಲ್್ ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ, ಮಂಡಲಿಯ ಶಫಾರಸುು

ಅನ್ನಮೊೋದನೆರ್ಗಗಿ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
9. ಸಂದಾಯ ವಿಧಾನ:- (ಕ್) ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಮಲ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು - (ಐವತ್ತು
ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮೊಬಲ್ಗುಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲಿಲ ಮಾಡಬಹುದು).
(ಖ) ಐವತ್ತು
ರೂಪ್ರಯಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಮೊಬಲ್ಗಿನ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು ವೆಲ್್ಫೇರ್ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಕಟು ಚೆಕ್ರಕ ನ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು;
ಪರಂತ್ತ,
ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು

ಮಂಡಲಿಯು,
ವಿಶೇಷ
ಕ್ಕರಣಗಳಿರ್ಗಗಿ,
ನಿದಿಿಷು
ಸಹ ನಗದು ರೂಪದಲಿಲ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪಾ ಕ್ರಣಗಳಲಿಲ

10.
ಮಂಡಲಿಯ
ರಚನೆ:(1)
ಮಂಡಲಿಯು,
ಹದಿರ್ನಲುಕ
ಸದಸಯ ರನ್ನು
ಒಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು, ಅವರ ಪೈಕ್ರ ರ್ನಲ್ವ ರು ನಿಯೋಜಕ್ರ ಪಾ ತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ರ್ನಲ್ವ ರು
ಸವ ತಂತ್ಾ ವೃತಿು ಯವರು ಮತ್ತು ಇಬಬ ರು ಮಹಿಳಾ ಪಾ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(2) ನಿಯೋಜಕ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ಪಾ ತಿಯಬಬ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆ ಉದೆದ ೋಶಕ್ಕಕ ಗಿ ರಾಜಯ
ಸಕ್ಕಿರವು ಶಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯೋಜಕ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋರ್ಜತ್ರು ಸಂಸೆೆ ಗಳೊಿಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನೇಮಕ್ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
11. ಮಂಡಲಿಯ ಪುನರ್ ರಚನೆ:- ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆಯು 10ನೇ
ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡಲಿಯ ರಚನೆರ್ಗಗಿ ನಿಯಮಸಲ್ಮದಂಥದೇ ಆಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
12. ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭತ್ಾ ಗಳು:(1) ಅಧಯ ಕ್ಷನಿಗೆ.(ಕ್) ಅವನ್ನ ಅಧಿಕ್ಕರೇತ್ರ ವಯ ಕ್ರು ಯಾಗಿದದ ರೆ,(i) ಪಾ ತಿ ತಿಿಂಗಳು 500 ರೂಪ್ರಯಗಳ ಭತ್ಯ ; ಮತ್ತು
(ii) ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಸಕ್ಕಿರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಭಾಗ viii ದ ಮೇರೆಗೆ ಉಚಚ ತ್ಮ
ವಗಿದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗೆ ಅಿಂಗಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದಾದ ದರದಲಿಲ ಪಾ ಯಾಣ ಭತ್ಯ
(ಖ) ಅವನ್ನ ಸಕ್ಕಿರಿ ನೌಕ್ರರ್ನಗಿದದ ರೆ, ಅವನ ವೇತ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಸಕ್ಕಿರಿ ಸೇವಾ
ನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಅವನಿಗೆ

ಅಿಂಗಿೋಕ್ಕಹಿವಾಗಿರುವ

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
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ಇತ್ರ

ಭತ್ಯ ಗಳನ್ನು -

(2) ಮಂಡಲಿಯ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿದ
ಸೆ ಳದಲಿಲ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಾಸಿಸದೆಯರುವ ಮಂಡಲಿಯ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು, ಸಕ್ಕಿರಿ ಸೇವಾ
ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಬಂಧದ ʼಕ್ʼ ಪಟು ಯು ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸಿರುವ ದರದಲಿಲ ಪಾ ಯಾಣ ಮತ್ತು
ದಿನಭತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವರಾಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ಸೆ ಳದಲಿಲ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಸದಸಯ ರು ಪಾ ತಿದಿವಸ ಉಪವೇಶನಕ್ಕಕ ಗಿ ಇಪಿ ತ್ತು ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ಾ ಉಪವೇಶನ, ಫೋಜನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕಕ ಳಳ ವರಾಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
13. ಮಂಡಲಿಯ ಸಭೆಗಳು:- (1) ಮಂಡಲಿಯು, ಕ್ನಿಷು
ಅವಶಯ ವಿರಬಹುದಾದಷ್ಟು ಸಲ್ ಸಭೆ ಸೇರತ್ಕ್ಕಕ ದು.

ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಾ

ಮತ್ತು

(2)
ಸಭೆಯ ದಿರ್ನಿಂಕ್, ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸೆ ಳ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲಿಲ ವಯ ವಹರಿಸಬೇಕ್ಕದ
ವಯ ವಹಾರವನ್ನು
ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸಿ ಅದರ ಏಳು ಪೂಣಿ ದಿವಸಗಳ ನೋಟೋಸನ್ನು
ಎಲ್ಮಲ
ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
ಪರಂತ್ತ,
ಅಧಯ ಕ್ಷನ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಲಿಲ ,
ತ್ತತ್ತಿ
ಸವ ರೂಪದ
ವಯ ವಹಾರವನ್ನು
ನಡೆಸಬೇಕ್ಕಗಿರುವಲಿಲ ಮತ್ತು ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆ ಬಗೆೆ ತ್ದನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಮಗಿರುವಲಿಲ
ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ನೋಟೋಸು ಅವಶಯ ವಿರತ್ಕ್ಕಕ ದಲ್ಲ .
14. ಕೋರಂ:- ಮಂಡಲಿಯ ಸಭೆಯಲಿಲ ಕೋರಂ ಆಗಲು ಅವಶಯ ವಾದ ಸದಸಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು
ಅಧಯ ಕ್ಷನನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡು ಏಳು ಆಗಿತ್ಕ್ಕಕ ದು.
15. ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ನ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು:- ಮಂಡಲಿಯು ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಸಭೆಯಲಿಲ
ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಅದರಲಿಲ
ಹಾಜರಿರಲು ಅಸಮಥಿರ್ನದರೆ ಆ ಹಾಜರಿರುವ ಸದಸಯ ರು ಸಭೆಯಲಿಲ ಆಯೆಕ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ
ಸದಸಯ ನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
16. ಸಭೆಯನ್ನು
ಮಾಂದಕ್ಕಕ
ಹಾಕ್ಕವುದು:- ಕೋರಂ ಇಲ್ಲ ದಿರುವಲಿಲ
ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ
ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯು, ಮಕ್ಕು ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಷಗಳವರೆಗೆ ಅವನ
ಯುಕ್ು ವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ
ಮಿಂದಿನ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ದಿವಸದಂದು ಅಿಂಥ
ನಿಯಮತ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಿಂದೂಡತ್ಕ್ಕಕ ದು ಅಿಂಥ ಮಿಂದೂಡಿದ ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ
ನೋಟೋಸನ್ನು ಮಂಡಲಿಯ ಪಾ ತಿಯಬಬ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅದರಲಿಲ
ಕೋರಂ ಇದಿದ ದದ ರೆ, ಮೂಲ್ ಸಭೆಯ ಮಿಂದೆ ತ್ರಬಹುದಾಗಿದದ ಿಂಥ ಮಿಂದೂಡಿದ ಸಭೆಯ ಮಿಂದೆ
ತ್ರತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿಲ ಕೋರಂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ದಿರಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
17. ಎಲ್ಯಲ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಬಹುಮತ್ದ ಮೂಲ್ಕ ತಿೋಮಾಾನಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು:- ಮಂಡಲಿಯ
ಸಭೆಯಲಿಲ ನ ಎಲ್ಮಲ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು , ಹಾಜರಿದುದ ಮತ್ತು ಮತ್ ಚಲ್ಮಯಸುವ ಸದಸಯ ರು ಬಹು ಮತ್ದ
ಮೂಲ್ಕ್ ತಿೋಮಾಿನಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು. ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮತ್ಗಳ ಸಂದಭಿದಲಿಲ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಎರಡನೆಯ
ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಿಯಕ್ ಮತ್ವನ್ನು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
18. ಮತ್ಗಳನ್ನು ಚಲ್ಯಯಸುವ ವಿಧಾನ:- ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ್ ಮತ್ಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕಳಳ ತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ ಪಾ ಸಾು ವದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು

ಅದಕ್ಕಕ

ವಿರುದದ ವಾಗಿ

ಮತ್ಗಳನ್ನು ಕಡುವ ವಯ ಕ್ರು ಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಯಾವನೇ ಸದಸಯ ನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷನನ್ನು
ಕೋರಿಕಿಂಡರೆ ಮಾತ್ಾ ದಾಖಲು ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
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19.

ಸಭೆಯ

ನಡವಳಿಗಳು:-

ಮಂಡಲಿಯು

ಮಂಡಲಿಯ

ಪಾ ತಿಯಿಂದು

ಸಭೆಯ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಡತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅದರಲಿಲ ಹಾಜರಿರುವ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರನ್ನು
ಅದರಲಿಲ ಸೇರಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
ಅಿಂಥ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು , ಮಂಡಲಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜಯ
ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
20. ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚಚ ದ ಪರಿರ್ಮತಿ:- ಮಂಡಲಿಯು, ಅದು ನೇಮಕ್
ಮಾಡಿದ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಾ ಕ್ ವೆಚಚ ಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ್
ಆದಾಯದ ಶೇಕ್ಡಾ ಇಪಿ ತ್ು ನ್ನು ಮೋರಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ವೆಚಚ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದಲ್ಲ .
21. ಮಂಡಲಿಯು ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ ಸೇವ್ಯ ಷರತ್ತಿ ಗಳು:- ಮಡಲಿಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ಸೇವಾ
ಷರತ್ತು ಗಳು

ಈ

ನಿಯಮಗಳಲಿಲ

ಕ್ರ್ನಿಟಕ್

ಸಿವಿಲ್್

ಸೇವಾ

ನಿದಿಿಷು ವಾಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ
ನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲ್ಕ್

ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರದ

ಹೊರತ್ತ,
ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ

ಅನವ ಯವಾಗುವಂಥವೇ ಆಗಿರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
22. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕರ್ಮೋಷನರ:- ವೆಲ್್ ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನನ್ನು , ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ಮೋಷನರನ
ದಜೆಿಗೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಲ್ಲ ದ ಕ್ಕಮಿಕ್ ಇಲ್ಮಖ್ಯಯ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಪೈಕ್ರಯವರಿಿಂದ ಪಾ ತಿಯೋಜನೆಯ
ಮೇಲೆ ನೇಮಕ್ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
23.

ವೆಲ್ಫೇರ್

ಕರ್ಮೋಷನರನಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಪಾ ತ್ಯಾ ಯೋಜನೆ:-

ವೆಲ್್ಫೇರ್

ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 12ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾ ಧಾನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ
ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನು ಚಲ್ಮಯಸಬಹುದು,(i)

ರ್ನನ್ಗೆಜೆಟೆಡ್ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಕ್ಕ, ರಜೆ, ಅಧಿ ವೇತ್ನ ರಜೆ,
ಸಂಯೋರ್ಜತ್ ರಜೆ ಅಥವಾ ಪಾ ಸೂತಿ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.

(ii)

ರಜಾ ಕ್ಕಲ್ದ ಖಾಲಿ ಸಾೆ ನಗಳಲಿಲ IIIನೇ ವಗಿದ ಹಾಗೂ IVನೇ ವಗಿದ ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ್
ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನೇಮಕ್ ಮಾಡುವುದು.

(iii)

ಪಾ ತಿ ವಷಿ 100 ರೂಪ್ರಯಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು

ಒಿಂದು ಬ್ದರಿಗೆ 25 ರೂಪ್ರಯಗಳ

ಮತಿಯವರೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿಸುವುದು.
(iv)

ಪಾ ತಿ ಸಂದಭಿದಲಿಲ 50-00 ರೂಪ್ರಯಗಳ ಮತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ಪೋಠೋಪಕ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು
ಬೆರಳಚ್ಚಚ

ಯಂತ್ಾ ಗಳು, ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಂಥ ಇತ್ರ ಸಾಧನ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು

ದುರಸಿು ಮಾಡಿಸುವುದು.
(v) ರ್ನನ್ಗೆಜೆಟೆಡ್ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಪಾ ಯಾಣ ಭತ್ಯ ಮಿಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(vi) ರ್ನನ್ಗೆಜೆಟೆಡ್ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಪಾ ಯಾಣ ಭತ್ಯ ದ ಬಿಲುಲ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವುದು.
(vii) ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಿಂಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ವೃತ್ು ಪತಿಾ ಕ್ಕಗಳಲಿಲ ಪಾ ಕ್ಟಸುವ

ಬಗೆೆ 50 ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೋರಿದ ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(viii) ಡೇರಿ ಖರಿೋದಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(ix) ಸಕ್ಕಿರಿ ಪಾ ಕ್ಟಣೆಗಳನ್ನು , ಸಕ್ಕಿರಿ ಬುಕ್ಡಿಪೋದಿಿಂದ ಖರಿೋದಿಸುವುದು.
(x)

ಒಿಂದು ಬ್ದರಿಗೆ 100 ರೂಪ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ ತಿ ವಷಿಕ್ಕಕ 500 ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು
ಮೋರಿದ ಖಚಿಿನಲಿಲ ಇಲ್ಮಖ್ಯಯ ಚಟ್ಟವಟಕ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ

ಮದಾ ಣ ಮತ್ತು ಪಾ ಕ್ಟಣೆ

ಮತ್ತು ಕೈಪ್ಪಡಿಗಳ ಕ್ರಪತ್ಾ ಗಳಿರ್ಗಗಿ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(xi) ರ್ನನ್ಗೆಜೆಟೆಡ್ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ವೇತ್ನ ಬಡಿು ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(xii) ರ್ನನ್ಗೆಜೆಟೆಡ್ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ರೋಯ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
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(xiii) ಸಾಮದಾಯಕ್ ಅವಶಯ ಕ್ತೆಗಳಿರ್ಗಗಿ ಒಿಂದು ಬ್ದರಿಗೆ 100 ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೋರಿದಂತೆ
ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(xiv) ಒಿಂದು ಬ್ದರಿಗೆ 100 ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ಖಚಿಿನಲಿಲ

ಆಟಗಳು ಮತ್ತು

ಕ್ರಾ ೋಡೆಗಳಿರ್ಗಗಿ ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
(xv) ಒಿಂದು ಬ್ದರಿಗೆ 100 ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ಖಚಿಿನಲಿಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು

ಇತ್ರ ಬಗೆಯ ವಿನೋದಗಳಿರ್ಗಗಿ ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
24. ಪರಿೋಶಿಲ್ಕರ ಕತ್ಾವಾ ಗಳು:- ಪರಿಶೋಲ್ಕ್ನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ಕಿರವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು
ಕ್ಾ ಮಬದದ ವಾಗಿ

ಪ್ರಲಿಸಲ್ಮಗುತಿು ದೆಯೋ

ಎಿಂಬ

ಬಗೆೆ

ಸವ ತಃ

ಮನದಟ್ಟು

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ

ಉದೆದ ೋಶಕ್ಕಕ ಗಿ ಅವಶಯ ವಾಗಿರುವುದೆಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪರಿೋಕ್ಕೆ ಯನ್ನು
ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಸವ ತಃ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು –
(i)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು

ಕ್ಕಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ

ಅವನ್ನ

ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆವರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಿರ್ಜಸು ರುಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು
ಮತ್ತು ನೋಟಸುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಿಂಥ ಪರಿೋಕ್ಕೆ ಯನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಸೆ ಳದಲಿಲ ಯೇ ಅಥವಾ

ಅನಯ ಥಾ ಯಾವನೇ ವಯ ಕ್ರು ಯ ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳಳ ತ್ಕ್ಕಕ ದು; ಮತ್ತು
(ii)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು

ಕ್ಕಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ

ಅವಶಯ ವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳನ್ನು ಚಲ್ಮಯಸಬಹುದು.
ಪರಂತ್ತ, ಯಾವನೇ ವಯ ಕ್ರು ಸವ ಿಂತ್ ಅವನನ್ನು

ಅಪರಾಧದಲಿಲ ಸಿಕ್ರಕ ಸಲು ಪಾ ವೃತ್ು ರ್ನಗುವ

ಯಾವುದೇ ಪಾ ಶ್ನು ಗೆ ಉತ್ು ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು ಕಡಲು ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದಲ್ಲ .
25. ಮಂಡಲಿಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ ವೆಚಚ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಾ ಕ ವೆಚಚ ಗಳು:ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ನೇಮಕ್ಗೊಿಂಡ ಲಿಪ್ಪಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಕಯಿನಿವಾಿಹಕ್ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ಖಚ್ಚಿ ಮತ್ತು
ಇತ್ರ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಾ ಕ್ ವೆಚಚ ಗಳು ಆ ನಿಧಯ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆದಾಯ ಶೇಕ್ಡಾ ಇಪಿ ತ್ು ರಷು ನ್ನು
ಮೋರತ್ಕ್ಕಕ ದಲ್ಲ .
ಪರಂತ್ತ, ಮಂಡಲಿಯು ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಿರದ ಪೂವಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು

ಪಡೆದು ಮೇಲೆ

ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸಿದ ಶೇಕ್ಡವಾರನ್ನು ಮೋರದಂಥ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು.
26. ಸವ ತಿಿ ನ ವಿಲೇವ್ಯರಿ:- ಮಂಡಲಿಯು(ಕ್) ಯಾವುದರ ಮೌಲ್ಯ ವು, ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಸಂದಭಿದಲಿಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು
ಮೋರುವುದಿಲ್ಲ ವೋ

ಮಂಡಲಿಗೆ

ಸೇರಿದ

ಆ

ಯಾವುದೇ

ಚಿರಸವ ತ್ು ನ್ನು

ಮಾರಾಟ

ಅಥವಾ

ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲ್ಕ್ ವಿಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಂಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಸಿೆ ರ ಸವ ತ್ು ನ್ನು
12 ತಿಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮೋರಿದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿರ್ಗಗಿ ಬ್ದಡಗೆಗೆ ಕಡಬಹುದು.
(ಖ) ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಂಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತ್ರ ಚರ ಅಥವಾ
ಸಿೆ ರ ಸವ ತ್ು ನ್ನು

ಬ್ದಡಿಗೆಗೆ ಕಡಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಲೆ

ಮಾಡಬಹುದು.
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27.

ಕರಾರುಗಳನ್ನು

ಬರೆದುಕಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯೆ:-

(1)

ಮಂಡಲಿಯು,

ಪರಿರ್ಣಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ ಅದು ಅವಶಯ

ವಿಹಿತ್ವೆಿಂದು ಪಯಾಿಲೋಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಮಲ

ಕ್ರಾರುಗಳನ್ನು

ಈ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೋಶಕ್ಕಕ ಗಿ ಮಾಡಿಕಿಂಡ
ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಕ್ರಾರನ್ನು ಮಂಡಲಿಯ ಪರವಾಗಿ,(i) ವೆಲ್್ಫೇರ್ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ, ಅಥವಾ
(ii) ಅದು ನಿದಿಿಷು ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅದು
ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯು –
ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕ್ಕಕ ದು.
ಪರಂತ್ತ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು

ಮೋರಿದ ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಒಳಗೊಳುಳ ವ ಯಾವುದೇ

ಕ್ರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರದ ಪೂವಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕಳಳ ತ್ಕ್ಕಕ ದು.
28. ಮಂಡಲಿಯ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವರದಿಯ ಪಾ ಕಟಣೆ:- ಮಂಡಲಿಯು, ಪಾ ತಿ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷಿವು
ಮಕ್ಕು ಯವಾದ ದಿರ್ನಿಂಕ್ದಿಿಂದ ಮೂರು ತಿಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ವಷಿದಲಿಲ ನ ಅದರ ಚಟ್ಟವಟಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಕಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರದಿಯಿಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳ ಲೆಕ್ಕ

ಪರಿಶೋಧಿತ್ ವಿವರಣ

ಪತ್ಾ ವನ್ನು ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರಕ್ಕಕ ಅನ್ನಮೊೋದನೆರ್ಗಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಸತ್ಕ್ಕಕ ದು, ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಿರವು ಆ ವಿವರಣ
ಪತ್ಾ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಮಂಡಲಿಯು, ಅದು ಸೂಕ್ು ಎಿಂದು

ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಅದನ್ನು ಪಾ ಕ್ಟಸುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕ್ಕಕ ದು. ಅಿಂಥ ಪಾ ತಿಯಿಂದು
ವಿವರಣ ಪತ್ಾ ವನ್ನು

ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು

ಅವು ಪಾ ಕ್ಟವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಆದಷ್ಟು

ಬೇಗ, ರಾಜಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ್ದ ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಸದನದ ಮಿಂದೆ ಇಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
29. ಕ್ಕಲ್ಸದ ನಿಯೋಜಕರು ರಿರ್ಜಸಷ ರುಗಳನ್ನು

ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಬರುವುದು.:- (1)

ಮಜೂರಿಗಳ ಸಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1936 – ಇದು ಅನವ ಯವಾಗದಿರುವಂಥ ಕ್ಕಯಿ ಸಂಸೆೆ ಯ
ಪಾ ತಿಯಬಬ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ.(ಕ್)್ʼಕ್ʼ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜೂರಿಗಳ ರಿರ್ಜಸೆ ರನ್ನು ; ಮತ್ತು
(ಖ)್ ʼಖʼ

ನಮೂನೆಯಲಿಲ

ಕ್ಕಲ ೋಮ

ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ

ಮಜೂರಿಗಳ

ಮತ್ತು

ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳ

ಕಾ ೋಢಿಕ್ರಿಸಲ್ಮದ ರಿರ್ಜಸೆ ರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಿಂಡು ಬರತ್ಕ್ಕಕ ದು.
(2) ಅಿಂಥ ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಪಾ ತಿ ವಷಿದ ಜನವರಿ 31ರಳರ್ಗಗಿ ವೆಲ್್ ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನಿಗೆ
ಹಿಿಂದಿನ ವಷಿಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಪಟು

ʼಖʼ ನಮೂನೆಯಲಿಲ ನ ರಿರ್ಜಸೆ ರಿನ ಉದದ ೃತಿಯ ಪಾ ತಿಯನ್ನು

ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕಡತ್ಕ್ಕಕ ದು.
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ಅಧಿಕ್ ಕ್ಕಲಿಕ್

ತ್ತಟು ಭತ್ಯ
ಭತ್ಯ ಗಳು

ಬೋನಸ್್

ಮೂಲ್ ಮಜೂರಿಗಳು
ಅಧಿಕ್ ಕ್ಕಲಿಕ್

ತ್ತಟು ಭತ್ಯ
ಭತ್ಯ ಗಳು

ಬೋನಸ್್

11
12
13
14
15
16
17
18

ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ
ಬ್ದಕ್ರಯಾದ ಶಲುಕ

11

ಮತ್ತು ಇತ್ರ

ಮತ್ತು ಇತ್ರ

ಮೂಲ್ ಮಜೂರಿಗಳು

ಕ್ಾ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ

ನಿಯೋರ್ಜತ್ನ
ಹೆಸರು
ಟಕ್ಕಟ್
ಮತ್ತು
ಬ್ದಯ ಡಜ ್ನಂಬರು

ಉದಯ ೋಗ

ಮೂಲ್ ಮಜೂರಿ
ಅಧಿಕ್ ಕ್ಕಲಿಕ್
ತ್ತಟು ಭತ್ಯ ಮತ್ತು
ಇತ್ರ ಭತ್ಯ ಗಳು
ಬೋನಸ್್
ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳು
ಇತ್ರ ಕ್ಳೆತ್ಗಳು

ನಮೂನೆ –“ಕ”

(ನಿಯಮ-29) ಮಜೂರಿಗಳ ರಿರ್ಜಸಷ ರು
ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ ಮೊಬಲ್ಗು

ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಕ್ಳೆದ

ಮೊಬಲ್ಗುಗಳು

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ವಾಸು ವಿಕ್ವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೊಬಲ್ಗುಗಳು ನಿಯೋರ್ಜತ್ನಿಗೆ

ನಮೂನೆ –ಖ
(ನಿಯಮ-29)
...................ವಷಿಕ್ಕಕ ಗಿ

ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳು ಮತ್ತು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ

ಸಂಚಯಗಳು ರಿರ್ಜಸೆ ರು
ಮಾರ್್ಿ
31
ರಂದು
ಕನೆಗೊಳುಳ ವ
ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್
ಸೆಪ್ು ಿಂಬರ್
30
ರಂದು
ಕನೆಗೊಳುಳ ವ ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್
1. ಜುಲ್ಮಾ ನೆಗಳು ಅಡಿಯಲಿಲ ವಸೂಲು

ಜೂನ್
30ರಂದು
ಕನೆಗೊಳುಳ ವ
ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್
ಡಿಸೆಿಂಬರ್
31
ರಂದು
ಕನೆಗೊಳುಳ ವ ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್

ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲ್ಗು
(i)ಮೂಲ್ ಮಜೂರಿ
(ii) ಅಧಿಕ್ ಕ್ಕಲಿಕ್
(iii) ತ್ತಟು ಭತ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಭು ಯ ಗಳು- ಇವುಗಳು ಸಂದಾಯ
ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲ್ಗು
(1) ಮತ್ತು (2)ರ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲ್ಗು
ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ “ಕ್ಕಮಿಕ್ ಕ್ಲ್ಮಯ ಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ”್ 1965ರ 2 (1) ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ʼಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯಗಳುʼ ಇದರ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.
ಉದಾಹರಣೆರ್ಗಗಿ:

1953ರ ಜೂನ್ ರಂದು ಕನೆಗೊಳುಳ ವ ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್ ಅಿಂಕ್ಣದಲಿಲ 1950ರ
“ಜನವರಿ-

ಮಾರ್್ಿ

ಬ್ದಕ್ರಯಾಗುವಂಥ

ತೆಾ ೈಮಾಸಿಕ್ದ
ಮತ್ತು

ಅವಧಿಯಲಿಲ

ಅಿಂದಿನಿಿಂದ

ನಿಯೋರ್ಜತ್ರಿಗೆ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೆ

ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸಂದಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸತ್ಕ್ಕಕ ದು.
ನಮೂನೆ- ಗ
ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ಕ್ಕಮಿಕ್ ಕ್ಲ್ಮಯ ಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1965ರ 7(3)ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಂಡಲಿಯು ಪಾ ಕ್ಟಸಬೇಕ್ಕಗಿರುವ ನೋಟೋಸಿನಲಿಲ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಕದ ವಿವರಗಳು
1. ನಿಯೋಜಕ್ನ ಹೆಸರು
2. ಟ್ೋಕ್ನ್ನಂ. ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದಿಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲ್ಸರ್ಗರನ ಹೆಸರು
3. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಶಾಖ್ಯ
4. ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದ ಸಂಚಯವು ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಅವಧಿ
5. ಕ್ಕಲ್ಸರ್ಗರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಮಜೂರಿಗಳ ವಿವರಗಳು:
(ಕ್) ವಾಸು ವಿಕ್ ಮಜೂರಿಗಳು (ಮೂಲ್ಕ್)
(ಖ) ಅಧಿಕ್ ಕ್ಕಲಿಕ್ ಮಜೂರಿಗಳು
(ಗ) ತ್ತಟು ಭತ್ಯ
(ಘ) ಇತ್ರ ಭತ್ಯ
(ಙ) ಕ್ಳೆತ್ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅವು
(ಚ) ಕ್ಕಲ್ಸರ್ಗರನಿಗೆ ಬ್ದಕ್ರಯಾದ ಶಲುಕ

12

ನಮೂನೆ-ಘ
(ನಿಯಮ-3ಕ)
ನಿಯೋಜಕ್ನ್ನ ಜನವರಿ 15ರ ಒಳಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕಡಬೇಕ್ಕದ ನಿಯೋಜಕ್ರು ಮತ್ತು
ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ವಂತಿಗೆಯ ವಿವರಣ ಪತ್ಾ .
1. ಕ್ಕಯಿ ಸಂಸೆೆ ಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
2. ನಿಯೋಜಕ್ನ ಹೆಸರು
3. ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 31ರಂದು ಇದದ ಹಾಗೆ ಕ್ಕಯಿ ಸಂಸೆೆ ಯ ರಿರ್ಜಸು ರುಗಳಲಿಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವ
ಕ್ಕಲ್ಸರ್ಗರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಯ
4. ಪಾ ತಿ ನಿಯೋರ್ಜತ್ನಿಗೆ ಒಿಂದು ರೂಪ್ರಯ ದರದಂತೆ ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ವಂತಿಕ್ಕ
5.

ಪಾ ತಿ ನಿಯೋರ್ಜತ್ನಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪ್ರಯ ದರದಂತೆ ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ವಂತಿಕ್ಕ

6. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಬ್ದಬುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲ್ಗು
7. ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು

ಚೆಕ್ ಮೂಲ್ಕ್, ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ ಡಾಾ ಫ್ು ್ ಮನಿ ಆಡಿರ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಅಥವಾ

ನಗದಿನ ರೂಪದಲಿಲ ಕ್ಳುಹಿಸಲ್ಮಗಿದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳು.
ನಿಯೋಜಕನ ರುಜು
ನಮೂನೆ-ಙ
(3-ಕ ನಿಯಮ ನೋಡಿ)
ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 31ರಂದು ಕನೆಗೊಳುಳ ವ ವಷಿಕ್ಕಕ ಗಿ ವೆಲ್್ಫೇರ್ ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ
ನಿಯೋಜಕ್ರ ವಂತಿಗೆಯ ವಿವರ ಪತ್ಾ
ಕ್ಕಯಿ ಸಂಸೆೆ ಯ ಹೆಸರು

ವೆಲ್್ಫೇರ್ಕ್ಮೋಷನರನ್ನ ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ
ನಿಯೋಜಕ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ
ವಂತಿಕ್ಕಯ ಮೊಬಲ್ಗು

ಒಟ್ಟು ರೂ.
ವೆಲ್್ಫೇರ್ಕ್ಮೋಷನರ ರುಜು
ಗೊೋಷ್ಟು ರೆ:
ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ವಂತಿಕ್ಕ ರೂಪ್ರಯಗಳು
ನಿಯೋರ್ಜತ್ರ ವಂತಿಕ್ಕ ರೂಪ್ರಯಗಳು
ಒಟ್ಟು ರೂಪ್ರಯಗಳು:
ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕದ ಸಕ್ಕಿರದ ವಂತಿಕ್ಕ ರೂಪ್ರಯಗಳು
ವೆಲ್್ಫೇರ್ಕ್ಮೋಷನರು
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