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ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರಹದ್ದು ಗಳ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986.
ಪ್ಾ ಕರಣಗಳ ಕಾ ಮಪ್ಟ್ಟಿ
ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
ಅಧ್ಯಾ ಯ I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ II
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆ
3. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆ.
4. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸವ ರೂಪ್.
5. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ತ್ವ ಕೆೆ ಅನರ್ಹತೆಗಳು.
6. ಪ್ದಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು.
7. ಸದಸಯ ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.
8. ಆಕಸ್ಮಿ ಕ ರಿಕು ತೆಗಳು.
9. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳು.
10. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳು.
11. ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿರ್ದಹಶಕರು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ III
ನಿಧಿಗಳು
ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
12. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ನಿಧಿಗಳು.
13. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಆರ್ವಯ ರ್.
14. ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧನೆ.
15. ವಾರ್ಷಹಕ ವರದಿ.
ಅಧ್ಯಾ ಯ IV
ದಂಡಗಳು
16. ದಂಡಗಳು.
17. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ದುಷೆ್ ರೇರಣೆ.
18. ಪ್ರ ತಿಷೇಧಿತ್ವಲ್ಲ ದ ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಶಿಕೆಿ .
19. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.
20. ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದಿದ ನಲ್ಲಲ
ಅಪ್ರಾಧವೆಸಗುವ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು
ಹೊರದೂಡುವ ಮತ್ತು ಅಭಿರಕೆಿ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರ.
ಅಧ್ಯಾ ಯ V
ಸಂಕೀಣಾ
21. ಲೇಕ ನೌಕರರಾಗಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಬ್ಬ ಂದಿ ವಗಹ.
22. ಸದಾಾ ವನೆಯಂದ ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಕರ ಮಕೆೆ ರಕ್ಷಣೆ.
23. ಭೂ ಕಂದಾರ್ದ ಬಾಕ್ಷಯಂತೆ ಬಾಕ್ಷಗಳ ವಸೂಲ್ಲ.
24. ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಧಗಳು.
25. ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಕಮೇಷನರಿಗೆ ಅಪೇಲು.
26. ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆ.
27. ವಿನಿರ್ಮಗಳು.
28. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳು.
29. ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.
30. ನಿರ್ಮ ರಚನಾಧಿಕಾರ.
****
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1990ರ ಅಧಿನಿಯಮ 15.- ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳು ಪೂಣಹಗೊಂಡ ನಂತ್ರ, ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರಗಳು ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ಸೂಕು ನಿವಹರ್ಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇವು
ಬಾಕ್ಷ ರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಚಾರ್ಜಹಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕೆೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಒಂದು
ಸೂಕು ಸ್ಥಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಹರವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್. ಆದದ ರಿಂದ,
ಕಂದರ ಸಕಾಹರವು ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ (ಟಮಹನಲ್) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್.
ಆದದ ರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಲ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವನ್ನು
ರಚಿಸಲು
ತಿೇಮಾಹನಿಸ್ಮದ್. ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 1) ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸುವುದು,
ಸಂರಕ್ಷಿ ಸುವುದು, ಕರ ಮಬ್ದಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ;
2) ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ವಾಯ ಪು ಯೊಳಗೆ ಮೇನ್ನಗಳನ್ನು ಶಿೇಘ್ರ ವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಆರೇಗಯ ಕರವಾದ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ನಿವಹಹಿಸುವುದಕೆೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಮಾಡುವುದು ;
3) ಬಂದರು ಸರರ್ದಿದ ನಲ್ಲಲ
ಸ್್ ೇಟಕ ಸ್ಥಮಾಗಿರ ಗಳ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬ್ಳಕೆರ್ನ್ನು
ತ್ಡೆಗಟುು ವುದು ;
4) ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಶೇಖ್ರಣೆ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸುವುದು;
5) ಇತ್ರ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇರ್ಕ.
(1986ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವಿಧೇರ್ಕ ಸಂಖ್ಯಯ 16 ಕಡತ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಲ್ ಎ ಡಬ್ಲಲ 12 ಎಲ್ ಜಿ
ಎನ್ 84ರಲ್ಲಲ ದದ ಂತೆ)
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II
1993ರ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 16.-ಕನಾಹಟಕ ವಿಿೂನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1986ಕೆೆ ಅನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು ನಿೇಡುವಾಗೆೆ , ಭಾರತ್ ಸಕಾಹರದವರು
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದುದ ಪ್ಡಿರ್ನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೊೇರಿದಾದ ರೆ: (1) ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡಡ
ಬಂದರಿನ ನಿಯಂತ್ರ ಣವನ್ನು
ಕನಾಹಟಕ
ವಿಿೂನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿರ್ಮ 1986ರ ವಾಯ ಪು ಯಂದ
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು
(2) ಕನಾಹಟಕ ವಿಿೂನ್ನಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1986ರ
4ನೇ ಕಲ್ಮನಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸುವ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಲ್ಲಲ ನೌಕಪ್ಡೆರ್
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿರ್ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
ಆದದ ರಿಂದ ಈ ವಿಧೇರ್ಕ.
(1993ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವಿಧೇರ್ಕ ಸಂಖ್ಯಯ 7 ರಲ್ಲಲ ದದ ಂತೆ)
****
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(1990ರ ರ್ಜಲೈ 12ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕನಾಹಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ ಮೊದಲುಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದ್)
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರಹದ್ದು ಗಳ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986
(1990ರ ಏಪರ ಲ್ 20ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಷು ರಪ್ತಿರ್ವರ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆರ್ಲಾಗಿದ್)

(1993ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ 16ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಆದಂತೆ)
ಕನಾಹಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಲ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ (ಟಮಹನಲ್) ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉಪ್ಬಂಧ
ಕಲ್ಲ್ ಸುವ ಒಂದು ಅಧಿನಿರ್ಮ.
ಇದರಲ್ಲಲ ಇನ್ನು ಮುಂದ್ ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು
ಸರರ್ದುದ ಗಳ ರಚನೆ, ವಯ ವಸ್ಮಾ ತ್ ಅಭಿವೃದಿಾ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ನಷಂಗಿಕವಾದ
ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲ್ ಸುವುದು ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ;
ಇದು,
ಭಾರತ್
ಗಣರಾಜ್ಯ ದ
ಮೂವತೆು ೇಳನೇ
ವಷಹದಲ್ಲಲ
ಕನಾಹಟಕ
ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿರ್ಮತ್ವಾಗಲ್ಲ : ಅಧ್ಯಾ ಯ I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕಿ ಪ್ು
ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾ ರಂಭ.-(1) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮವನ್ನು
ಕನಾಹಟಕ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1986 ಎಂದು ಕರೆರ್ತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ
1
[ದಿನಾಂಕದಂದು]1 ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಲ
ಬ್ರತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು
ಬೇರೆ ಬೇರೆಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬ್ಹುದು.
1. ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲ್ಕ 1.1.2000ದಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್.

2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಲ , ಸಂದಭಹವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸ್ಮದ
ಹೊರತ್ತ, (ಎ) `` ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ'' ಎಂದರೆ 3ನೇಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ರಚಿತ್ವಾದ ಕನಾಹಟಕ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ;
(ಬಿ) `` ಅಧಯ ಕ್ಷ'' ಎಂದರೆ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ;
(ಸ್ಮ) `` ಮೇನ್ನ'' ಎಂಬುದು ಸಮುದರ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಲ್ಚರ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಯ ಗಳು
ಮತ್ತು ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ತ್ು ದ್ ;
(ಡಿ) `` ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ '' ಎಂದರೆ, 1[ಬಂದರುಗಳ ಅಧಿನಿರ್ಮ, 1908
(1908ರ ಕಂದಾರ ಧಿನಿರ್ಮ 15) ರ 3ನೇಪ್ರ ಕರಣದ (8)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಭಾರ್ಷಸಲಾದಂಥ ಇತ್ರೆ
ಮುಖ್ಯ
ಬಂದರುಗಳ ಪ್ರಿಮತಿರ್ಲ್ಲಲ
ಬ್ರುವಪ್ರ ರ್ದಶವನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಮ ರಾಜ್ಯ
1
ಸಕಾಹರವು]
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಬಂದರು
ಸರರ್ದುದ ಪ್ರ ರ್ದಶವೆಂದು
ಅಧಿಸೂಚಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ
ಯಾವುರ್ದಪ್ರ ರ್ದಶ ;
1. 1993ರ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಸಂಖ್ಯಯ : 16ರ ಮೂಲ್ಕ ದಿ:11.5.1993ರಿಂದ ಪ್ರ ತ್ಸಯ ಯೊೇಜಿಸಲಾಗಿದ್.

ಅಧ್ಯಾ ಯ II
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆ
3. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ತ್ರುವಾರ್
ಸ್ಥಧಯ ವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಕನಾಹಟಕದಾದಯ ಂತ್
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು
ಸರರ್ದುದ ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸಲು, ಸಂರಕ್ಷಿ ಸಲು ಮತ್ತು
ಆಡಳಿತ್ ಮಾಡಲು
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವಂದನ್ನು ರಚಿಸಬ್ಹುದು.
(2) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುು , ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾ ರ
ಸವ ತ್ತು ಗಳೆರಡನ್ನು ಆಜಿಹಸುವ, ಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಲೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕರಾರು
ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಶವ ತ್ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೊರ್ರನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ಕನಾಹಟಕ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಎಂಬ್ ಹೆಸರಿನ
ನಿಗಮತ್ ನಿಕಾರ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಲ ದಾವೆ ಹೂಡಬ್ಹುದು ಮತ್ತು
ದಾವೆಗೊಳಪ್ಡಬ್ಹುದು.
(3) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಕಂದರ ಕಚೇರಿಯು ಮಲೆ್ ರ್ಲ್ಲಲ ರತ್ಕೆ ದುದ .
4.
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ
ಸವ ರೂಪ್.ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು
ಈ
ಮುಂದಿನ
ಸದಸಯ ರನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಂದರೆ:-
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(ಎ)
ಕನಾಹಟಕ
ರಾಜ್ಯ ದ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಲ ರುವ
ಸಚಿವರು
ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ;
(ಬಿ) ಕನಾಹಟಕ ಸಕಾಹರದ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಹಶಕರು, ಪ್ದನಿಮತ್ು ;
(ಸ್ಮ) ಭಾರತ್ ಸಕಾಹರದ ಕೃರ್ಷ ಮಂತ್ಸರ ಲ್ರ್ದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ಒಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಡಿ) ಕನಾಹಟಕ ಸಕಾಹರದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜ್ಲ್ ಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ದಹಶಕರು,
ಪ್ದನಿಮತ್ು ;
(ಇ) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಉಪ್ಕಾರ್ಹದಶಿಹರ್ ದರ್ಜಹಗೆ
ಕಡಿಮೆರ್ದಲ್ಲ ದ ದರ್ಜಹರ್ ಅರ್ಥಹಕ ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ;
(ಎಫ್) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಲ ರುವ ಉಪ್ಕಾರ್ಹದಶಿಹ ;
(ಜಿ) ಕನಾಹಟಕ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ, ಮಂಗಳೂರು, ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರು,
ಪ್ದನಿಮತ್ು ;
(ಎಚ್) ದಕ್ಷಿ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇನ್ನ ಕರ ರ್ವಿಕರ ರ್ ಒಕ್ಕೆ ಟ, ಮಂಗಳೂರು
ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಪ್ದನಿಮತ್ು ;
(ಐ) ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಜಿಲಾಲ ಮೇನ್ನ ಕರ ರ್ವಿಕರ ರ್ ಒಕ್ಕೆ ಟ, ಕಾರವಾರ ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರು,
ಪ್ದನಿಮತ್ು
(ರ್ಜ) ಆಳ ಕಡಲು ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ನೌಕೆಗಳ ಚಾಲ್ಕರ ಪೈಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದಿಂದ
ನಾಮ ನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ಒಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಕೆ) ಮೇನ್ನ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳ ಪೈಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ಒಬ್ಬ
ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಎಲ್) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ರಾದ ಬೆಸು ಮಹಿಳೆರ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ್ದ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ;
1
[(ಎಲ್ಎ)
ಕಂದರ
ಸಕಾಹರದೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲೇಚಿಸ್ಮ
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರದಿಂದ
1
ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ನೌಕಾದಳದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ;]
1. 1993ರ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಸಂಖ್ಯಯ : 16ರ ಮೂಲ್ಕ ದಿ:11.5.1993ರಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್.

(ಎಮ್) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷುಯುಳು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ, ಅನ್ನಸೂಚಿತ್
ಬುಡಕಟುು ಗಳ ಪೈಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ಒಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ;
(ಎನ್)
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ
ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷು ಯುಳು ,
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರದಿಂದ
ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ರಾದ ಇಬ್ಬ ರು ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು;
(ಒ)
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ
ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ
ನಿರ್ದಹಶಕರು
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ
ಕಾರ್ಹದಶಿಹಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
5. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಾ ತ್ವ ಕೆಕ ಅನಹಾತೆಗಳು.- (1) ಒಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು, (ಎ)
ನೈತಿಕ
ಅಧಃಪ್ತ್ನವನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿದ್ಯಂದು
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರವು
ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಪ್ಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಧಕಾೆ ಗಿ ಸ್ಮದಿ ದೊೇರ್ಷಯಾಗಿದುದ ಕಾರಾವಾಸದ
ಶಿಕೆಿ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದದ ರೆ ;
(ಬಿ) ಅಸವ ಸಾ ಚಿತ್ು ದವನಾಗಿದುದ , ಹಾಗೆಂದು ಸಕ್ಷಮ ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ದಿಂದ ಘೇರ್ಷತ್ನಾಗಿದದ ರೆ
;
(ಸ್ಮ) ಅನನ್ನಿ ಕು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ ;
(ಡಿ) ಕಂದರ ಸಕಾಹರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದ ಸೇವೆಯಂದ ಅಥವಾ ಕಂದರ ಸಕಾಹರ
ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದ ಸ್ಥವ ಮಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಲ ರುವ ನಿಗಮದ
ಸೇವೆಯಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ತ್ವ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ
ವಜಾಮಾಡಲಾಗಿದದ ರೆ;
(ಇ) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಆರ್ದಶದ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ಕಾರ್ಹದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಯಾವುರ್ದ
ಕರಾರು ಅಥವಾ ಉದೊಯ ೇಗದಲ್ಲಲ ಯಾವುರ್ದ ಷೇರು ಅಥವಾ ಪ್ರಲ್ನ್ನು ಸವ ತಃ ತ್ಸನ್ನ
ಅಥವಾ ತ್ನು ಪ್ರಲುದಾರನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿದದ ರೆ;
ಅಥವಾ
(ಎಫ್) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾಯ ರ್ವಾದಿಯಾಗಿ ಉದೊಯ ೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವಿರುದಿ ನಾಯ ರ್ವಾದಿರ್ ಉದೊಯ ೇಗವನ್ನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಮದರೆ,
-ಸದಸಯ ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾಗಲು ಮತ್ತು ಸದಸಯ ನಾಗಲು ಅನರ್ಹನಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಮದಂತೆ ಯಾವುರ್ದ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ್ನು
ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಯಾವುರ್ದ ಪ್ತಿರ ಕೆರ್ಲ್ಲಲ
ಒಬ್ಬ
ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷು
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ಹೊಂದಿರುವನೆಂಬ್ ಕಾರಣಕೆೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಸದಸಯ ತ್ವ ಕೆೆ (1)ನೇ ಉಪ್ -ಪ್ರ ಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ
ಅನರ್ಹನಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಖಂಡದ ಅಥಹ ವಾಯ ಪು ರ್ಲ್ಲಲ ಯಾವುರ್ದ ಕರಾರು ಅಥವಾ
ಉದೊಯ ೇಗದಲ್ಲಲ ಯಾವುರ್ದ ಷೇರು ಅಥವಾ ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷು ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
6. ಪ್ದಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು.-(1) 7ನೇಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದದ ರೂ,
ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ
ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ
ಸದಸಯ ನ್ನ
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರದ
ಇಷು ಪ್ರ್ಹಂತ್
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಲ ರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು ಗೊತ್ತು ಪ್ಡಿಸಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುು , ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ
ಸದಸಯ ನ್ನ, ನಾಮನಿರ್ದಹಶನದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವಷಹಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಹೊಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಆದರೆ, ಅವನ್ನ ಪ್ಯನನಾಹಮನಿರ್ದಹಶನಕೆೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ
ಸದಸಯ ನ್ನ, ಯಾವುರ್ದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ , ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರವನ್ನು ಸಂಬೇಧಿಸ್ಮ ಪ್ತ್ರ ಬ್ರೆದು ತ್ನು ಹುದ್ದ ಗೆ ರಾಜಿೇನಾಮೆ ನಿೇಡಬ್ಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ,
ರಾಜಿೇನಾಮೆಯು
ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವಾಗುವವರೆಗೂ,
ಅದು
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
7. ಸದಸಾ ನನುು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ. -(1) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು, ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ ಸದಸಯ ನನ್ನು , (ಎ) ಅವನ್ನ, 4ನೇಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ
ನಿದಿಹಷು ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಯಾವುವೇ ಅನರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ
ಒಳಗಾದರೆ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಕಾರ್ಹ ನಿವಹರ್ಣೆರ್ನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸ್ಮದರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಹ ನಿವಹಹಿಸಲು
ಅಸಮಥಹನಾದರೆ ; ಅಥವಾ
(ಸ್ಮ) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ನಿರಂತ್ರ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ದ್
ಗೈರು ಹಾಜ್ರಾದರೆ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ತ್ನು ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಲ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ
ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷು ಗೆ
ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ದುರುಪ್ಯೊೇಗ ಪ್ಡಿಸ್ಮಕೊಂಡಿದಾದ ನೆಂದು ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರವು ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಪ್ಟು ರೆ,
-ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಯಾವಬ್ಬ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಮನವಿರ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ
ಕೊಟು ಹೊರತ್ತ, ಅಂಥ ಸದಸಯ ನನ್ನು (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ
ಆರ್ದಶವನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
8. ಆಕಸ್ಮಿ ಕ ರಿಕು ತೆಗಳು.- (1) ಯಾವಬ್ಬ ಸದಸಯ ನ ರಾಜಿೇನಾಮೆಯಂದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುರ್ದ ಆಕಸ್ಮಿ ಕ ರಿಕು ತೆರ್ನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು
ನಾಮನಿರ್ದಹಶನದ ಮೂಲ್ಕ ಭತಿಹ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾದ ವಯ ಕ್ಷು ಯು,
ಯಾವ ಸದಸಯ ನ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಲ ನಾಮನಿರ್ದಹಶಿತ್ನಾಗಿರುವನೇ ಆ ಸದಸಯ ನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಹೊಂದಿರುತಿು ದದ ಅವಧಿರ್ವರೆಗೆ ತ್ಸನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಯಾವುರ್ದ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ವಯ ವರ್ರಣೆಯು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ತ್ವ ದಲ್ಲಲ
ಯಾವುರ್ದ ರಿಕು ತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಂಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯನರಹಚನೆರ್ಲ್ಲಲ
ಯಾವುರ್ದ ದೊೇಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಂಬ್ ಅಥವಾ ಮೊಕದದ ಮೆರ್ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ
ಬಿೇರುವಂಥ ಯಾವುರ್ದ ಅಕರ ಮತೆಯು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಹವಿಧಾನದಲ್ಲಲ
ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಂಬ್
ಕಾರಣಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ಅನೂಜಿಹತ್ವಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
9. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳು.-(1) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ಕಡೇಪ್ಕ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮೆಿ ಯಾದರೂ
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿರ್ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ನಿಧಹರಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ
ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಲ
ಸಭೆ
ಸೇರತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು
(2), (3) ಮತ್ತು
(4)ನೇ ಉಪ್ -ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುು
ಸಭೆರ್ಲ್ಲಲ
ನಡೆದ
ಕಾರ್ಹಕಲಾಪ್ಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಮದಂತೆ
ವಿನಿರ್ಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯಾ ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿರ್ಲ್ಲಲ ಹಾಜ್ರಿರುವ ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ಷಯಂದ
ಆಯೆ ಯಾದ ಯಾವಬ್ಬ ಸದಸಯ ನ್ನ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವಬ್ಬ ಸದಸಯ ನ್ನ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಯಾವುರ್ದ
ಸಭೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಅಸಮಥಹನಾದರೆ, ಅವನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಷರ್ವನ್ನು
ತಿಳಿಸ್ಮ ಸಭೆಗೆ
ಹಾಜ್ರಾಗಲು ತ್ನು ನಿಕಟಾಧಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ್ನು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರರ ಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಬ್ಹುದು.
(4) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆರ್ಲ್ಲಲ ಬಂದ ಎಲಾಲ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಹಾಜ್ರಿದದ ಸದಸಯ ರ ಬ್ಹುಮತ್ಗಳ
ಮೂಲ್ಕ ತಿೇಮಾಹನಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮತ್ಗಳು ಬಿದದ ಸಂದಭಹದಲ್ಲಲ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ
ಅವರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿರ್ಲ್ಲಲ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಸದಸಯ ನ್ನ ಎರಡನೆರ್ ಅಥವಾ ನಿಣಾಹರ್ಕ
ಮತ್ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ಸು ನೆ.
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(5) ಸಭೆರ್ ಗಣಪೂತಿಹಯು ಏಳು ಮಂದಿ ಸದಸಯ ರಿಂದಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
10. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಪ್ಾ ಕಾಯಾಗಳು.-ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ ,
ಎಂದರೆ: (ಎ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದದ ನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಿ ಸುವುದು,
ಕರ ಮಬ್ದಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ;
(ಬಿ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು ನಿವಹಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(ಸ್ಮ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಆಜಿಹಸುವುದು ಮತ್ತು
ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸುವುದು ;
(ಡಿ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದಿದ ನಳಗೆ ನೌಕೆಗಳು ಬ್ರಲು ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಲ ಂದ
ಹೊರಡಲು ಸುರಕಾಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಲ್ ತಿೇರಗಳಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ;
(ಇ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳೊಳಗೆ ಮೇನ್ನಗಳನ್ನು
ಶಿೇಘ್ರ ವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಆರೇಗಯ ಕರ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ನಿವಹಹಿಸುವುದಕೆೆ ಏಪ್ರಹಟು ಮಾಡುವುದು ;
(ಎಫ್) ಹಾನಿಗಿೇಡಾದುದನ್ನು
ಪ್ಯನಃ ಸ್ಥಾ ಪಸುವ ಕಾರ್ಹವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ
ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು ನಿವಹಹಿಸುವುದು;
(ಜಿ) ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳೊಳಗೆ ಸ್ಫ ೇಟಕ ವಸುು ಗಳ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬ್ಳಕೆರ್ನ್ನು
ತ್ಡೆಗಟುು ವುದು ;
(ಹೆಚ್) ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಆಡಳಿತ್ ವಗಹದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ;
(ಐ) ಮೇನ್ನ ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ರಣಾ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ರ್ ನಿೇಡುವುದು ;
(ರ್ಜ) ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು
ವಿಧಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ;
(ಕೆ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು
ಸಮಪ್ಹಕವಾಗಿ
ನಿವಹಹಿಸುವುದಕೆೆ ಅವಶಯ ವಿರುವಂಥ ಇತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ;
(ಎಲ್) ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ನೌಕೆಗಳು, ಹಿಡಿದ ಮೇನಿನಪ್ರ ಮಾಣ, ದೊೇಣಿ ಬ್ದಿರ್ ಬೆಲೆಗಳು,
ಸುಗಿೆ ದರಗಳು, ರಪ್ಯು ವೆಚಚ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಅಂಕ್ಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು ; ಮತ್ತು
(ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ ವಹಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳು.
11. ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-(1) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು
ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ
ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆಗಳ ಸರ್ ನಿರ್ದಹಶಕರ ದರ್ಜಹರ್
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ರನ್ನು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿರ್ದಹಶಕರನಾು ಗಿ ನೇಮಸತ್ಕೆ ದುದ . ಅವನ್ನ,
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೊೆ ಳಪ್ಟು ಂತೆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ತ್ನಗೆ
ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತ್ಸಯ ಯೊೇಜಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಕತ್ಹವಯ ಗಳನ್ನು ನಿವಹಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ನಿರ್ಮಗಳಿಗೊಳಪ್ಟುು , ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ತ್ನು ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳ
ಸಮಪ್ಹಕ ನಿವಹರ್ಣೆಗೆ ಅದು ಅವಶಯ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಸಬ್ಹುದು.
(3) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ
ನಿದಿಹಷು ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಮತ್ತು
(2)ನೇ
ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನೇಮಸಲಾದ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು
ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂತಿರತ್ಕೆ ದುದ ದ .
(4) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಸಹಾರ್ಕ
ನಿರ್ದಹಶಕರ ದರ್ಜಹಗೆ ಕಡಿಮೆರ್ಲ್ಲ ದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು
ಸರರ್ದುದ ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಹ ನಿವಾಹರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನಾು ಗಿ ನೇಮಸಬ್ಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ,
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿರ್ದಹಶಕರಿಗೆ ಅಧಿೇನನಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ . ಆತ್ನ ಕತ್ಹವಯ ಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳು ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂತಿರತ್ಕೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ III
ನಿಧಿಗಳು
ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
12. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ನಿಧಿಗಳು.- (1) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಒಂದುಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ
ಹೊಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ನಿವಹಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ , ಅದಕೆೆ , -
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(ಎ) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದಿಂದ ಸ್ಥಲ್, ಅನ್ನದಾನ, ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಮವ ೇಕರಿಸ್ಮದ ಎಲ್ಲ ರ್ಣಗಳು ;
(ಬಿ) ಕಂದರ ಸಕಾಹರದಿಂದ ಸ್ಮವ ೇಕರಿಸ್ಮದ ಅನ್ನದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಲ್ಗಳು ; (ಸ್ಮ) ರ್ಣಕಾಸು
ಏರ್ಜನಿಾ ಗಳಿಂದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಎತಿು ದ ಸ್ಥಲ್ಗಳು ;
(ಡಿ) ವಿಧಿಸಲಾದ ರ್ಜಲಾಿ ನೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ೆ ಗಳು, ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳ
ಮೂಲ್ಕ ಬಂದ ಸ್ಮವ ೇಕೃತಿಗಳು ;
(ಇ) ಇತ್ರ ಯಾವುವೇ ಮೂಲ್ದಿಂದ ಸ್ಮವ ೇಕರಿಸಲಾದ ಅಂಥ ಇತ್ರ ಮೊತ್ು ಗಳು ಮತ್ತು
ನಿಧಿಗಳು,
-ಜ್ಮೆಯಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
13. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಆಯವಾ ಯ.- ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು,ಪ್ರ ತಿವಷಹವೂ ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂಥ
ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಅಧಿನಿರ್ಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಲ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ
ಅಂದಾರ್ಜ ಸ್ಮವ ೇಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು ತೇರಿಸುವ ಮುಂದಿನ ರ್ಣಕಾಸು ವಷಹಕಾೆ ಗಿ
ಆರ್ವಯ ರ್ ಪ್ಟಿು ಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಮದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಯ ರ್
ಅದರ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರಕೆೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತ್ರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
14. ಲೆಕಕ ಪ್ತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು
ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ.-(1) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ನಿಜ್ವಾದ ಮತ್ತು
ಸರಿಯಾದ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸುಸಂಬ್ದಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ಜ್ಮಾ ಖ್ರ್ಚಹ ಪ್ಟಿು ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಹಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ
ವಿವರಣಾ ಪ್ಟಿು ರ್ನ್ನು ಸ್ಮದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಕರ ವಾರ್ಷಹಕ ಲೆಕೆ
ಪ್ರಿಶೇಧನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಕರಿಂದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೇಕೃತ್ವಾದ
ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಅದರ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೇಧನಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಷೇಹ ವಷೇಹ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
15. ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ.-ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ವಷಹದ ಕಾರ್ಹಕಲಾಪ್ಗಳ ವರದಿರ್ನ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ವಷಹವೂ
ಸ್ಮದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರಕೆೆ
ಆ
ವರದಿರ್ನ್ನು ,
ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ಅಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ
ಸಲ್ಲಲ ಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ್ದಪ್ರ ತಿಯೊಂದು
ಸದನದ ಮುಂದ್ ಇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ IV
ದಂಡಗಳು
16.
ದಂಡಗಳು.-(1)
ಸವ ತಃ
ತ್ಸನಾಗಿಯೇ
ಆಗಲ್ಲೇ
ಅಥವಾ
ಸೂಕು
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ದ್ಯೇಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದುದ
ವಾಯ ಪು ಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಗಳು,
ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತರ ೇಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷುಯು,
ದೊೇಷಸ್ಮದಿಿ ರ್ ಅನಂತ್ರ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿರ್ವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬ್ಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿಂದ
ಅಥವಾ ಐದು ನೂರು ರೂಪ್ರಯಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬ್ಹುದಾದ ರ್ಜಲಾಿ ನೆಯಂದ ಅಥವಾ
ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ದಂಡಿತ್ನಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ನಿರ್ಮ ಅಥವಾ ವಿನಿರ್ಮವನ್ನು ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಉಲ್ಲ ಂಘಿಸ್ಮದುದ ,
ಅಂಥ ಉಲ್ಲ ಂಘ್ನೆಗೆ ಯಾವುರ್ದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಉಪ್ಬಂಧಿಸದಿದದ ರೆ ಅವನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳ
ಅವಧಿರ್ವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬ್ಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಐದುನೂರು ರೂಪ್ರಯಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಬ್ಹುದಾದ ರ್ಜಲಾಿ ನೆಯಂದ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ದಂಡಿತ್ನಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
17. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ದ್ದಷೆ್ ಾ ೀರಣೆ.-ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ಶಿಕಾಿ ರ್ಹವಾದ ಯಾವುರ್ದ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು
ದುಷೆ್ ರೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ ಅಂಥ
ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ರ್ತಿು ಸುವ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು, ಅಂಥ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದುದಕೆೆ ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡನೆಯಂದ
ದಂಡಿತ್ನಾಗತ್ಕೆ ದುದ .
18.ಪ್ಾ ತಿಷೇಧಿತ್ವಲ್ಿ ದ ಇತ್ರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕೆಿ .-ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ
ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಶಿಕಾಿ ರ್ಹವಾದ ಯಾವುರ್ದ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲೇಪ್ಕಾೆ ಗಿ
ತ್ತ್ಸೆ ಲ್ದಲ್ಲಲ ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಯಾವುರ್ದ ಇತ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು
ಅಭಿಯೊೇಜ್ನೆಗೆ
ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದನ್ನು
ಮತ್ತು
ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಪ್ಡಿಸುವುದನ್ನು
ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಲ ರುವ ಯಾವುದೂ, ಅಡಿಡ ಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ :
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ಪ್ರಂತ್ತ, ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು , ಅರ್ದ ಅಪ್ರಾಧಕಾೆ ಗಿ ಒಂದಕ್ಷೆ ಂತ್ ಹೆರ್ಚಚ ಬಾರಿ
ಅಭಿಯೊೇಜ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿಕೆಿ ಗೆ ಗುರಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
19. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.-(1) ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರರ ಧಿಕೃತ್ನಾದ ಯಾವಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು,
ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸಲಾದ ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಶಿಕಾಿ ರ್ಹವಾದ
ಒಂದು ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿರುವನೆಂದು ಯುಕು ವಾಗಿ
ಊಹಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ವಯ ಕ್ಷು ಯಂದ ಅಂಥ ಅಪ್ರಾಧಕಾೆ ಗಿ ರಾಜಿರ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಐದುನೂರು
ರೂಪ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೇರದ ರ್ಣವನ್ನು ಸ್ಮವ ೇಕರಿಸಬ್ಹುದು.
(2) ಅಂಥ ರ್ಣವನ್ನು ಸಂದಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿರಕೆಿ ರ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಸದರಿ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಅಪ್ರಾಧದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಲ ಅವನ
ವಿರುಧಾ ವಾಗಿ ಯಾವುರ್ದ ಹೆಚಿಚ ನ ವಯ ವರ್ರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
20. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರಹದಿು ನಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಧವೆಸಗುವ ವಾ ಕು ಯನುು
ಹೊರದೂಡುವ ಮತ್ತು ಅಭಿರಕೆಿ ಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರ.- ಯಾವುರ್ದ ವಿಿೂನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಬಂದರು ಸರರ್ದಿದ ನ ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಲ ರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದೊಯ ೇಗದಲ್ಲಲ ರುವ ಯಾವಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ನು ದೃರ್ಷು ರ್ಲ್ಲಲ , ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು, (ಎ) ಯಾವುರ್ದ ಕಟು ಡ, ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ, ಸಲ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ನಕೆೆ ಉದ್ದ ೇಶ ಪೂವಹಕವಾಗಿ
ಯಾವುರ್ದ ಹಾನಿರ್ನ್ನು ಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಮೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರರ್ದಿದ ನಳಗೆ ಯಾವುವೇ ಕಾರ್ಹಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಸೂಕು
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ದ್ ರ್ಸು ಕೆಿ ೇಪ್ ಮಾಡಿದರೆ,
-ಅಂಥ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು ಅಂಥಪ್ರ ರ್ದಶದಿಂದ ಹೊರದೂಡಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ದ್
ಅಭಿರಕೆಿ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಕಡಲೇ ರ್ತಿು ರದ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಠಾಣೆರ್ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ ಸಬ್ಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಹಾಗೆ ಅಭಿರಕ್ಷಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾದಂಥ ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು ಬಂಧನದ
ಸಾ ಳದಿಂದ
ಮಾಯ ಜಿಸ್ಥು ರೇಟರ ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ಕೆೆ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಶಯ ಕವಾದ ವೇಳೆಯೂ
ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಾಗೆ ಅಭಿರಕೆಿ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಇಪ್್ ತ್ಸು ಲುೆ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ
ರ್ತಿು ರದ ಮಾಯ ಜಿಸ್ಥು ರೇಟರ ಮುಂದ್ ಹಾಜ್ರುಪ್ಡಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು ,
ಮಾಯ ಜಿಸ್ಥು ರೇಟರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ದ್ ಸದರಿ ಅವಧಿಗೆ ಮೇರಿ ಅಭಿರಕೆಿ ರ್ಲ್ಲಲ ಇರಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ V
ಸಂಕೀಣಾ
21. ಲೀಕ ನೌಕರರಾಗಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು
ಸ್ಮಬ್ಬ ಂದಿ ವಗಾ.- ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಯಾವುವೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆರ್ಲ್ಲಲ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು
ಸ್ಮಬ್ಬ ಂದಿ ವಗಹದವರು ಕಾರ್ಹ ನಿವಹಹಿಸುತಿು ರುವಾಗ ಅಥವಾ
ಕಾರ್ಹ ನಿವಹಹಿಸಲು
ಉದ್ದ ೇಶಿಸ್ಮರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 (ಕಂದಾರ ಧಿನಿರ್ಮ 1860ರ 45)ರ 21ನೇ
ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಥಹ ವಾಯ ಪು ರ್ಲ್ಲಲ ಲೇಕ ನೌಕರರೆಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
22. ಸದಾಾ ವನೆಯಂದ ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಕಾ ಮಕೆಕ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಥವಾ
ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುವೇ ನಿರ್ಮಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆರ್ಲ್ಲಲ ಸದಾಾ ವನೆಯಂದ
ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಆಶಿಸ್ಮರುವ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ೇಶಿಸಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ಕೃತ್ಯ ದ ಬ್ಗೆೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದ ಅಥವಾ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಯಾವಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ವಿರುದಿ ಯಾವುರ್ದ ದಾವೆ, ಅಭಿಯೊೇಜ್ನೆ
ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ವಯ ವರ್ರಣೆಗಳು ಇರತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
23. ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಯಂತೆ ಬಾಕಗಳ ವಸೂಲ್ಲ.- ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ
ಮೊತ್ು ವು ಬಾಕ್ಷಯದುದ
ಅಂಥ ಸಂದಾರ್ಕಾೆ ಗಿ ನಿರ್ಮಸಲಾದ ಕಾಲ್ದೊಳಗೆ ಆ ಮೊತ್ು ವು
ಸಂದಾರ್ವಾಗದಿದಾದ ಗಲೆಲ್ಲ , ಅದನ್ನು
ನಿರ್ಮಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ದರಗಳಲ್ಲಲ
ಬ್ಡಿಡ ಯೊಂದಿಗೆ
ಭೂಕಂದಾರ್ದ ಬಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ರಿೇತಿರ್ಲೆಲ ೇ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
24. ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಧಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಅಪ್ರಾಧ
ಮಾಡುವ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ಅಪ್ರಾಧವು ಘ್ಟಿಸ್ಮದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಅದರ
ವಯ ವಹಾರಗಳ ನಿವಹರ್ಣೆರ್ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಲ ದದ ಹಾಗೂ ಅದಕೆೆ ಜ್ವಾಬಾದ ರನಾಗಿದದ ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ
ವಯ ಕ್ಷು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ನಿರ್ನ್ನು ಅಪ್ರಾಧಗಳ ದೊೇರ್ಷಯಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ ; ಮತ್ತು ತ್ನು
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ವಿರುದಿ ದ
ವಯ ವರ್ರಣೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಲು
ಬ್ದಿ ವಾಗತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು
ತ್ದನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ
ದಂಡಿತ್ವಾಗತ್ಕೆ ದುದ :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದದ ರೂ, ಅಪ್ರಾಧವು ತ್ನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ
ಬಾರದ್ ನಡೆಯತೆಂದು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು ತ್ಡೆಗಟು ಲು ತ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿೇತಿರ್ ಯೊೇಗಯ
ಶರ ದ್ಿ ರ್ನ್ನು ವಹಿಸ್ಮದದ ನೆಂದು ಅಂಥ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ರುರ್ಜವಾತ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ಮದರೆ ಅಂಥ
ವಯ ಕ್ಷು ರ್ನ್ನು ಯಾವುರ್ದ ದಂಡನೆಗೆ ಬ್ದಿ ನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದದ ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರ್
ಒಂದು ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯು ಮಾಡಿದದ ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಪ್ರಾಧವು ಯಾವಬ್ಬ ನಿರ್ದಹಶಕ,
ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕ, ಕಾರ್ಹದಶಿಹ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಸಮಿ ತಿಯಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷ
ಸಮಿ ತಿಯಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಕಡೆಯಂದಾದ ಯಾವುರ್ದ ನಿಲ್ಹಕ್ಷಯ ದ ಕಾರಣದಿಂದ
ಸಂಭವಿಸ್ಮತೆಂದು ರುರ್ಜವಾತ್ಸದರೂ ಸರ್ ಆ ಅಪ್ರಾಧದ ದೊೇರ್ಷಯಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು
ತ್ನು ವಿರುದಿ ದ ವಯ ವರ್ರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲು
ಬ್ದಿ ವಾಗತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ತ್ದನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ ದಂಡಿತ್ವಾಗತ್ಕೆ ದುದ ;
ವಿವರಣೆ: - ಈಪ್ರ ಕರಣದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, (ಎ) `` ಕಂಪ್ನಿ '' ಎಂದರೆ, ಯಾವುರ್ದ ನಿಗಮತ್ ನಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಫಮುಹ
ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ರ್ನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ತ್ು ದ್ ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಫಮಹನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಲ `` ನಿರ್ದಹಶಕ '' ಎಂದರೆ, ಫಮಹನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಲುದಾರ.
25. ಡೆಪ್ಯಾ ಟ್ಟ ಕಮೀಷನರಿಗೆ ಅಪೀಲು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುರ್ದ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಹೊರಡಿಸ್ಮದ ಆರ್ದಶದಿಂದ ಬಾಧಿತ್ನಾದ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ತ್ನಗೆ ಆರ್ದಶವು ತ್ಲುಪದ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿರ್ ಒಳಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು ರ್ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಕಮೇಷನರಿಗೆ ಅಪೇಲು ಸಲ್ಲಲ ಸಬ್ಹುದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, (1) ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ಉಲ್ಲಲ ಖಿತ್ವಾದ ಅವಧಿರ್ ನಂತ್ರ ಸಲ್ಲಲ ಸಲಾದ
ಅಪೇಲ್ನ್ನು , ಆ ಅವಧಿರ್ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಲ ಸದ್ ಇರಲು ಅಪೇಲುದಾರನಿಗೆ ಸ್ಥಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು
ಇದುದ ವೆಂದು ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಕಮೇಷನರಿಗೆ ಮನದಟಾು ದರೆ, ಅಪೇಲ್ನ್ನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ಹುದು.
(2) ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಕಮೇಷನರ್, ನಿರ್ಮಸಲಾದ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ ಅಪೇಲ್ನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊರಡಿಸ್ಮದ ಆರ್ದಶವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
26. ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ.- 25ನೇಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಯಾವುರ್ದ ಅಪೇಲ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಲ ಸದಿದಾದ ಗ,
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು ಯಾವುರ್ದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ತ್ಸನೇ ಸವ ತಃ ಅಥವಾ ಹಿತ್ಸಸಕ್ಷು ಯುಳು ಯಾವಬ್ಬ
ವಯ ಕ್ಷು ಯು ನಿರ್ಮತ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಜಿಹರ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಲ ಸ್ಮದಾಗ ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹೊರಡಿಸ್ಮದ ಯಾವುರ್ದ ತಿೇಮಾಹನ ಅಥವಾ ಆರ್ದಶ
ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಡ ವಯ ವರ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಥ ತಿೇಮಾಹನ, ಆರ್ದಶ
ಅಥವಾ ವಯ ವರ್ರಣೆಗಳ ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಿ ತ್ತೆ, ಔಚಿತ್ಯ , ಅಥವಾ ಅಕರ ಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಂತೆ,
ಮನದಟುು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಸ್ಮಕೊಂಡು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿ ಸಬ್ಹುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುರ್ದ
ಸಂದಭಹದಲ್ಲಲ ,
ಯಾವುರ್ದ
ತಿೇಮಾಹನವನ್ನು
ಮಾಪ್ರಹಟುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು,
ರದುದ ಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು, ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ಪ್ಯನರಾಲೇಚನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಬೇಕೆಂದು
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರಕೆೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತ್ಸನ್ನ ಉಚಿತ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬ್ಹುದಾದಂಥ ಆರ್ದಶವನ್ನು
ಹೊರಡಿಸಬ್ಹುದು:
ಪ್ರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಯಾವಬ್ಬ ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ
ನಿೇಡಿದ ಹೊರತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ್ವಾಗಿ ಬಾಧಕವುಂಟಾಗುವಂಥ ಯಾವ ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು
ಹೊರಡಿಸ್ಮತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
(2) (1)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನ ತ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಸುವುದಕೆೆ
ಒಳಪ್ಟುು ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರವು ಯಾವುರ್ದ ಅಂಥ ತಿೇಮಾಹನ, ಆರ್ದಶ ಅಥವಾ ವಯ ವರ್ರಣೆಗಳ
ಕಾಯಾಹಚರಣೆರ್ನ್ನು ತ್ಡೆರ್ಬ್ಹುದು.
27. ವಿನಿಯಮಗಳು.- ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರದ ಪೂವಾಹನ್ನಮೊೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ,
ಪೂವಹ ಪ್ರ ಕಟಣೆರ್ ನಂತ್ರ, ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನ
ಪ್ರ ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು ನಿವಹಹಿಸಲು ಈ ಆಧಿನಿರ್ಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ರಚಿಸಲಾದ ನಿರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವಾಗದಂತೆ ವಿನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬ್ಹುದು.

11
28. ರಾಜ್ಾ
ಸಕಾಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳು.- ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ತ್ನು
ಕಾರ್ಹಗಳನ್ನು
ನಿವಹಹಿಸುವಲ್ಲಲ ,
ಅದಕೆೆ
ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಹರವು
ನಿೇಡಬ್ಹುದಾದ
ಈ
ಅಧಿನಿರ್ಮಕೆೆ
ಅಸಂಗತ್ವಲ್ಲ ದಂಥ
ನಿರ್ದಹಶನಗಳು
ಮತ್ತು
ಸೂಚನೆಗಳ
ಮೂಲ್ಕ
ಮಾಗಹದಶಹನ
ಹೊಂದತ್ಕೆ ದುದ .
29. ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದಲ್ಲಲ
ಇರುವುದಾವೂದೂ, ಕೆಿ ೇತಿರ ೇರ್
ಸಮುದರ ದಾಚೆರ್ಲ್ಲಲ ಮೇನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆೆ ಅನವ ಯಸತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
30. ನಿಯಮ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಹರವು, ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಎಲಾಲ ಅಥವಾ
ಯಾವುವೇ ಉದ್ದ ೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆರ್ ಮೂಲ್ಕ, ಮತ್ತು ಪೂವಹಪ್ರ ಕಟಣೆರ್
ಷರತಿು ಗೆ ಒಳಪ್ಟುು ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬ್ಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಆಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮವನ್ನು , ಅದನ್ನು
ರಚಿಸಲಾದ ತ್ರುವಾರ್, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ್ವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ ದದ ರೆ, ಸ್ಥಧಯ ವಾದಷ್ಟು
ಬೇಗನೆ ಅದರ ಮುಂದ್ ಮತ್ತು ಅದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ ಲ್ಲ ದಿದದ ರೆ, ನಿಕಟೇತ್ು ರದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ
ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನ್ನಕರ ಮ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಲ ಅಡಕವಾಗಬ್ಹುದಾದ ಒಟುು
ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿರ್ವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಅಧಿವೇಶನ
ಅಥವಾ ನಿಕಟೇತ್ು ರ ಅಧಿವೇಶನವು ಮುಕಾು ರ್ವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮದಲ್ಲಲ ಯಾವುರ್ದ
ಮಾಪ್ರಹಡು ಅಥವಾ ರದಿದ ಯಾತಿರ್ನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ ದರೆ,
ತ್ದನಂತ್ರ, ಅಂಥ ಮಾಪ್ರಹಟು ಅಥವಾ ರದಿದ ಯಾತಿಯು ಅಧಿಸೂಚಿತ್ವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆ
ನಿರ್ಮವು, ಸಂದಭಾಹನ್ನಸ್ಥರ, ಹಾಗೆ ಮಾಪ್ರಹಟಾದ ಅಥವಾ ರದಾದ ದ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ
ಮಾತ್ರ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತ್ಕೆ ದುದ
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ . ಆದಾಗೂಯ ಅಂಥ
ಯಾವುರ್ದ ಮಾಪ್ರಹಟು ಅಥವಾ ರದಿದ ಯಾತಿಯು, ಆ ನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಹಿಂದ್ ಮಾಡಲಾದ
ಯಾವುರ್ದ ವಿಷರ್ದ ವಿಧಿಮಾನಯ ತೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದದ ಲ್ಲ .
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