PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2002
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À PÀæªÀÄ ¥ÀnÖ
GzÉÝÃ±ÀU¼
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtUÀ¼À ºÉÃ½PÉ
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægA
À ¨sÀ
2. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
3. gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw
4. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
5. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ
6. gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw
7. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
8. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ
9. f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw
10. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
11. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ
11J. gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÀÈvÀ ¸À«Äw.
12. £ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ìU¼
À À £ÉÃªÀÄPÀ
13. £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìU¼
À À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
14. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉUÀ¼ÀÄ
15. ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀgÀt
16. [XXX]
17. ¥Àj¨sÁ«vÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É
18. C¦Ã®Ä
18J. ¥ÀÄ£ÀgÀª¯
À ÉÆÃPÀ£É
19. zÀAqÀ
20. PÀA¥É¤UÀ½AzÀ C¥ÀgÁzsÀU¼
À ÀÄ EvÁå¢
21. ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À gÀZÀ£Á¢üPÁgÀ
22. ¸ÀzÁãª£
À É¬ÄAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄPÉÌ gÀPÀëuÉ
23. vÉÆAzÀgÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä C¢üPÁgÀ

* * *

1

GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtUÀ¼À ºÉÃ½PÉ
2003gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 45.-PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÉU¼
À À C©üªÀÈ¢ÝUÁV ªÀÄvÀÄÛ
PÁAiÀÄð«zsÁ£À CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀUÉÆ½¸À®Ä ºÉÆ¸À ºÀÆrPÉU¼
À À ¸Ë®¨sÀåPÁÌV G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆrPÉUÁgÀ¤UÉ
¸ÉßÃºÀ¥g
À À ¥Àj¸ÀgÀª£
À ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀ. F «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ F
ªÀÄÄA¢£ÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ, JAzÀg:É 1. gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä GzÉÝÃ²¸ÀÄªÀ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ ¹éÃPÀj¸À¯ÁzÀ
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV, gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw, gÁdåªÀÄlÖzÀ
KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw, EªÀÅUÀ¼À
gÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
2. gÁdåzÀ°è ºÀÆrPÉ GvÉÛÃd£À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÄÀ zÁgÀjUÉ PÉÊUÁjPÉ
GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä, gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è
£ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ìAiÀiÁV PÀ£ÁðlPÀ GzÉÆåÃUÀ «ÄvÀæ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è
PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè £ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ìAiÀiÁV £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ««zsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¤AiÀÄ«Ä¸À¯ÁzÀ FUÀ EgÀÄªÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉUÀ¼À §zÀ®Ä ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ
Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ìUÉ ¸À°è¸ÀÄªÀ PÁ®zÀ°è ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀgÀt
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ GzÀåªÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À UÉ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
5. ««zsÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £Àq¸
É ÀÄªÀ vÀ¥Á¸ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
6. «¼ÀA§zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ ¥Àj¨sÁ«vÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀ®Ä
CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
7. ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀgt
À zÀ §UÉÎ ªÀÄÄZÀ½
Ñ PÉ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄªÀ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä «¥sÀ®gÁzÀ
GzÀåªÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À UÉ zÀAqÀ£É «¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
DzÀÝjAzÀ F «zsÉÃAiÀÄPÀ.
(2002gÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «zsÃÉ AiÀÄPÀ ¸ÀASÉå 05)
(¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 7£ÉÃ C£ÀÄ¸ÀÆaAiÀÄ 2£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 24 ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 23, 24, 36 ªÀÄvÀÄÛ 37£ÉAiÀÄ
£ÀªÄÀ ÆzÀ£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ.)
I

2014gÀ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 03.- PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉU¼
À À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2002PÉÌ
(2003gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 45) F ªÀÄÄA¢£ÀªÀÅUÀ½UÁV G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À®Ä wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrªÀÅzÀÄ
CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ,(J) C£ÀÄªÉÆÃ¢vÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀéjvÀªÁV C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À CzsåÀ PÀëvÉAiÀÄ°è gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÈÀ vÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ;
(©) AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À/¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ¼À ºÀÆrPÉ ªÉZÀÑzÀ ºÉZ¼
ÀÑ ÀªÀ£ÀÄß zÀÈ¶ÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ gÁdå G£ÀßvÀ
ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw, JPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ JPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ
¸À«Äw EªÀÅUÀ¼ÀÄ M¦àUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÁæePÉ ïÖ ªÉZª
ÀÑ À£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀÅzÀÄ;
2

(¹) gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CªÀPÁ±À
PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
(r) PÉ®ªÀÅ EvÀgÀ C£ÀÄµÀAVPÀ wzÀÄÝ¥r
À UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
DzÀÝjAzÀ F «zsÉÃAiÀÄPÀ,
(2013gÀ «zsÁ£À¸À¨ÉA
s iÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀ ¸ÀASÉå:17, PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå:¸ÀAªÀå±ÁE 05 ±Á¸À£À 2013)
(¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 7£ÉÃ C£ÀÄ¸ÀÆaAiÀÄ 2£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 24 ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 23, 24, 36 ªÀÄvÀÄÛ 37£ÉAiÀÄ
£ÀªÄÀ ÆzÀ£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ.)
II

2015gÀ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43.- LzÀÄ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼Àªg
À ÉV£À PÉÊUÁjPÉ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÁæePÉ ïÖUÀ½UÉ §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ PÉÊUÁjPÉU¼
À À ¸ÀaªÀgÀ CzsåÀ PÀëvÉAiÀÄ°è gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë
M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwUÉ ªÀÄvÀÄÛ LzÀÄ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ
¥ÁæePÉ ïÖU½
À UÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀ CzsåÀ PÀëvÉAiÀÄ°è gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwUÉ C¢üPÁgÀªÀ£Àäß
¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÁÌV PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉU¼
À À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2002£ÀÄß (2003gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ
45) wzÀÄÝ¥r
À ªÀiÁqÀÄªÀåzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªa
É zÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ.
DzÀÝjAzÀ F «zsÉÃAiÀÄPÀ.
(2015gÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀ ¸ÀASÉå 42:, PÀqv
À À ¸ÀASÉå:¸ÀAªÀå±ÁE 50 ±Á¸À£À 2015)
(¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 7£ÉÃ C£ÀÄ¸ÀÆaAiÀÄ 2£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 24 ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ 23, 24, 36 ªÀÄvÀÄÛ 37£ÉAiÀÄ
£ÀªÄÀ ÆzÀ£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ.)
III
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2003 gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 45
(2003 gÀ £ÀªA
É §gï £Á®Ì£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ PÀ£ÁðlgÀ gÁdå¥ÀvÀæzÀ «±ÉÃµÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁVzÉ)

PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ( ¸Ë®¨sÀå ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2002
(2003gÀ CPÉÆÖÃ§gï E¥ÀàvÉÛÃ¼À£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ gÁµÁÖçzsÀåPÀëjAzÀ C£ÀÄªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄ¯ÁVzÉ)
(wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2014gÀ 3, 2015gÀ 43 ªÀÄvÀÄÛ 2020gÀ 29gÀ°è wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªøÀ ¢ÞUÁV ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð«zsÁ£À CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ
ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀUÉÆ½¸À®Ä ºÉÆ¸À
ºÀÆrPÉU¼
À À ¸Ë®¨sÀåPÁÌV G¥À§AzsÀPÀ°à¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆrPÉzÁgÀ¤UÉ ¸ÉßÃºÀ¥g
À À ¥Àj¸Àgª
À £
À ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV
G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À®Ä MAzÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ.
¥ÀæªÀvð
À PÀjUÉ MAzÉÃ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ºÁUÀÆ £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ, PÁAiÀÄð«zsÁ£À
CUÀvåÀ vÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ºÁUÀÆ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À vÀéjvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀPÁÌV G¥À§AzsPÀ À°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ;
EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ LªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ F
ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀ° JAzÀg.É Š
CzsÁåAiÀÄ Š 1
¥ÁægÀA©üPÀ
1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ:Š (1) F C¢ü¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉU¼
À À (¸Ë®¨sÀå)
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2AA2 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(2) EzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÅÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥r
À ¸À §ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ
¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ eÁjUÉ §gÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
¢£ÁAPÀ: 16.12.2003gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: CI 162 SPI 2001 (Part) dated 16.12.2003 (Karnataka Gazette Part IV-A Extraordinary No. 1671
EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ J¯Áè G¥À§AzÀUÀ¼ÀÄ 22.12.2003jAzÀ eÁjUÉ §A¢ªÉ.

2. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ :÷ Š F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÄÀ ,Š
(i) ``C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀ'' JAzÀgÉ, 18£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀ;
(iJ) ``C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ'' JAzÀgÉ, PÁSÁð£ÉU¼
À À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1948, ¨ÁAiÀÄègÄÀ UÀ¼À
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1923, PÀgÁgÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀ («¤AiÀÄªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ gÀ¢ÞAiÀiÁw) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 197A, £ËPÀgg
À À gÁdå
«ªÀiÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1948, PÀ¤µÀ× ªÀÄdÆj C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1948, ¨ÉÆÃ£À¸ï ¸ÀAzÁAiÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1956,
ªÀÄdÆj ¸ÀAzÁAiÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1936, ¥Àæ¸ÀÆw ¸Ë®¨sÀå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1961, G¥ÀzÁ£À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1972,
¸ÀªÀiÁ£À ¥Àj±ÀæªÀÄ zsÀ£À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¸ÀA¸ÉÜU¼
À À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,
1961.2[ಕಾನೂನು

ಮಾನ ಅಧಿನಿಮಭ, 2009 (2010ಯ ಕೇಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 1) ಅಥವಾ ಅದಯಡಿಮಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ ನಿಮಭಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಯಷಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ
22), ಕರ್ನಾಟಕ ನಗಯ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1977ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 14), ಕರ್ನಾಟಕ
ಗ್ರರ ಭಷವ ರಾಜ್ ಭತ್ತು ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಮಭ, 1993 (1993ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 14),
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1966 (1966ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 18),

ಅಗ್ನಿ ಶಾಭಕ ದಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 42), ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯಗಳ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1976ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 76), ಕರ್ನಾಟಕ ಅಯಣ್ಯ

ನಿಮಭಗಳು, 1969,

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 12), ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ
ಸುಧಾಯಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961 (1962ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 10), ಬೇಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾಯ
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ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1976ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 12), ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪಾರ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1987 (1987ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 34), ಕರ್ನಾಟಕ ಟಟ ಣ್ ಭತ್ತು ಗ್ರರ ಮಾೇಂತಯ ಯೋಜನೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1961 (1963ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 11), ಭತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ

ಷಣ್ಣ

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ

2

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಭದ ನಿೋತಿಗಳು.]

(ii) ``¥Áæ¢üPÁgÀ'' JA§ÄzÀÄ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¸ÁÜ¦¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ M¦àUU
É ¼
À À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁäqÄÀ ªÀ CxÀªÁ
¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±Á¸À£À§zÀÞ ªÀÄAqÀ½, ¤UÀªÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ;
(iii) ``M¦àUÉU¼
À ÀÄ'' JAzÀgÉ, gÁdåzÀ°è MAzÀÄ PÉÊUÁjPÉ GzÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ ¸ÀA§Azsz
À °
À è
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅªÉÃ ¥Áæ¢üPÁgÀU½
À AzÀ, DPÉëÃ¥ÀuÉU½
À ®è JA§ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ, ºÀAaPÉU¼
À ÀÄ,
M¦àUÉU¼
À ÀÄ, C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉU¼
À ÀÄ C£ÀÄªÀÄwUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃAzÀtÂ, ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¯ÉÊ¸É£ÀÄìU¼
À À ªÀÄvÀÄÛ CAxÀªÀÅUÀ¼À
ªÀÄAdÆgÁw CxÀªÁ ¤ÃrPÉ;
(iv) ``E¯ÁSÉ'' JAzÀg,É gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ E¯ÁSÉ;
(v) ``f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw'' JAzÀgÉ, 9£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ
MAzÀÄ ¸À«Äw;
(vi) ``GzÀåªÀÄzÁgÀ '' JAzÀg,É MAzÀÄ PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀÆrPÉ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀæt
»vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ M§â ªÀåQÛ CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼À ¤PÁAiÀÄ CxÀªÁ MAzÀÄ PÀA¥À¤;
(vii) ``PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄ'' JAzÀgÉ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À §ºÀÄzÁzÀAvÉ, GvÁàzÀ£É
CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌgu
À É CxÀªÁ CªÉgq
À ÀÆ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄªÀ CxÀªÁ ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉÃ EvÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå ZÀlÄªÀnPÉ £Àq¸
É ÀÄªÀ MAzÀÄ GzÀåªÀÄ;
2

[(vii-ಎ)

“ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಉದಯ ಭ”

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ

1951ಯ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಷಯಕುಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಟಟ

ಉಯೋಗನುಿ

ಅನುಸೂಚಿಮಲ್ಲಿ

(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಧಿನಿಮಭ,
ತಯಾರಿಕೆಮಲ್ಲಿ

ಮೊದಲನೇ

ಎೇಂದರೆ

ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ಭತ್ತು
ಯಾವುದೇ

ನಿಯಂತರ ಣ್)
ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗೆ

ಷಯಕುಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಅಥವಾ

ತೊಡಗ್ನರು ಉದಯ ಭ, ಅಥವಾ ವಿಶಿಶಟ ವಾದ ಹೆಷರು ಅಥವಾ ಷವ ಭಾ ಅಥವಾ
ಹೇಂದ್ಧರು ಅೇಂತಿಭ ಉತಾ ನಿ ಕೆೆ

ಮೌಲಯ ಧಾನೆಮ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ

ಫಳಷಲಾದ

ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭತ್ತು ಯಂತರ ಘಟಕ.
(vii-ಬಿ) “ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ” ಎೇಂದರೆ ದಾಥಾಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಭತ್ತು

ಸಂಷೆ ಯಣೆಮಲ್ಲಿ
2

ತೊಡಗ್ನರು ಭತ್ತು ಹಷ ಸಾಭಗ್ನರ ಗಳ ಸೃಜನೆ ಅಥವಾ ಮೌಲಯ ಧಾನೆಮಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗ್ನರು ಕೈಗ್ರರಿಕೆ.]

(viii) ``£ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ì'' JAzÀg,É 12£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ CxÀªÁ
f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ £ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ì;
(ix) ``gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw'' JAzÀgÉ, 3£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ
gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw;
(x) ``gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQëŠM¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw'' JAzÀgÉ, 6£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ
gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQëŠM¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw;
1

[(xi) ‘gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÀÈvÀ ¸À«Äw’ JAzÀgÉ, 11J ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ
¥Áæ¢üPÀÈvÀ ¸À«Äw]1
1.
2.

2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
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CzsÁåAiÀÄ ŠII
3. gÁdå G£ÀßvÀªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw:Š (1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
CzÀg°
À è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀ CAxÀ ¸Àz¸
À ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ 2[ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀ
CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è]2 gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw JAzÀÄ PÀgA
É iÀÄ¯ÁUÀÄªÀ KPÀ ºÀAvÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ
¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) ¸À«ÄwAiÀÄÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 3[1[LzÀÄ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ]1]3 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÆ
À Ì ºÉaÑ£À
ºÀÆrPÉAiÉÆqÀ£É gÁdåzÀ°è ¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÊUÁjPÉ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÄÀ ªÀ
AiÀiÁªÉÇ§â GzÀåªÀÄ zÁgÀ¤AzÀ ¹éÃPÀj¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªU
À ¼
À À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
1.
2.
3.

2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2015gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 jAzÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2015gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(3) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸ÀévÀB ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è,
¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛ wÃªÀiÁð£À PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä °TvÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀÅzÀPÁÌV »jAiÀÄ
ºÀAvÀzÀ M§â C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ.
4. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸À«ÄwAiÀÄÄ, ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ
CAxÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è ¸À¨sÉ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀåªÀºÁgÀU¼
À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CAxÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£Àª£
À ÀÄß
CAVÃPÀj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(2) ¸À«ÄwAiÀÄÄ 3£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ (2)£ÉÃ G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÊUÁjPÁ
GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV£À ¥Àæ¸ÁÛªU
À ¼
À À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ wÃªÀiÁð£À PÉÊUÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
GzÀåªÀÄzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ E¯ÁSÉU½
À UÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ
CªÀ¢üAiÉÆ¼ÀUÉ vÀ£Àß wÃªÀiÁð£Àª£
À ÀÄß w½¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
5. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š ¸À«ÄwAiÀÄÄ, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAr¸À¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ
C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ°è CAwªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý. ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉU½
À UÉ J®è
¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ §zÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
¥Áæ¢Pü ÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÉÆ¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÄÀ zÁgÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À CrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀU¼
À À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÆÌ¼À¥ÀlÄÖ CUÀvÀåªÁzÀ
M¦àUÉU¼
À À£ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
6. gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQëŠM¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw:Š (1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÅÀ , C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
2
CzÀg°
À è ¤¢ðµÀÖ¥r
À ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ
[§ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsåÀ ªÀÄ
2
PÉÊUÁjPÉU¼
À À ¸ÀaªÀgÀ CzsåÀ PÀëvÉAiÀÄ°è] `gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀ UÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw' JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀ
KPÀ UÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë Š M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ, 1[ºÀ¢£ÉÊzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ
ºÉZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ 3[LzÀÄ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ]3 PÀrªÉÄ]1 ºÀÆrPÉAiÉÆqÀ£É, gÁdåzÀ°è ¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ
PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§Azs¥
À ÀqÀÄªÀ, GzÀåªÀÄzÁgÀjAzÀ ¹éÃPÀj¸À¯ÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛªª
À À£ÀÄß
¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(3) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸ÀévBÀ ¸À¨sÉU½
À UÉ ºÁdgÁUÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è
7

¸À¨sÉAiÀÄ°è, ¸ÀÆPÀÛ wÃªÀiÁð£À PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÁÌV °TvÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É M§â »jAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ
C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤AiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ.
1.
2.
3.

2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2015gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 jAzÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
2015gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

7. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ,
¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÀÜ¼ÀU¼
À À°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄ vÀÄÛ vÀ£Àß
ªÀåªÀºÁgÀU¼
À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CAxÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀÄ¸Àj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ 6£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ (2)£ÉÃ G¥ÀŠ¥ÀæPÀgt
À zÀ°è
G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV£À ¥Àæ¸ÁÛªÀU¼
À À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ wÃªÀiÁð£À
PÉÊUÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉ £Àqz
É À MAzÀÄ ªÁgÀzÆ
É ¼ÀUÉ ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ GzÀåªÀÄzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ
CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ vÀ£Àß wÃªÀiÁð£ÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
8. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ
ªÀÄAr¸À¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ°è CAwªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý. ¸À«ÄwAiÀÄÄ
¤ÃrzÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉU½
À UÉ ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ E¯ÁSÉU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ §zÀÞªÁVgÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ
E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼
À ÀÄ, ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÉÆ¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄzÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ, PÉÃAzÀæ
CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À CxÀªÁ CzÀgÀ CrAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀU¼
À À£ÀÄß
¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀPÆ
É Ì¼À¥ÀlÄÖ CUÀvåÀ ªÁzÀ M¦àUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
9. f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw:Š (1) gÁdå¸ÀPÁðgÀªÅÀ , C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ,
f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ°è, ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ, CAxÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ``f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ
¸À«Äw'' JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀ MAzÀÄ KPÀºÀAvÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ
KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ 1[ºÀ¢£ÉÊzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À]1 ªÀgÉV£À ºÀÆrPÉAiÉÆA¢UÉ DAiÀiÁ
f¯ÉèU¼
À À°è ¸ÁÜ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉÊUÁjPÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥q
À ÄÀ ªÀ GzÀåªÀÄzÁgÀjAzÀ
¹éÃPÀj¸À¯ÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀª£
À ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
1.
2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 
(2) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ¸ÀévBÀ ¸À¨ÉU
s À½UÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛ wÃªÀiÁð£À PÉÊUÉÆ¼ÀÄî ªÀÅzÀPÁÌV °TvÀ C¢üPÁgÀ¥Àvæz
À Æ
É qÀ£É M§â »jAiÀÄ
ºÀAvÀzÀ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤AiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ.
10. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ
¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÀÜ¼ÀU¼
À À°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀ £Àß
ªÀåªÀºÁgÀU¼
À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CAxÀ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(2) f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ, 9£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1)£ÉÃ G¥ÀŠ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è
G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV£À ¥Àæ¸ÁÛªÀU¼
À À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ wÃªÀiÁð£À
PÉÊUÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥l
À Ö GzÀåªÀÄzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ
E¯ÁSÉUÀ½UÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ vÀ£Àß wÃªÀiÁð£ÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
8

11. ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ
ªÀÄAr¸À¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ°è CAwªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁVgÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ°è ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ E¯ÁSÉU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ
§zÀÞªÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÉÆ¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ
GzÀåªÀÄzÁgÀ£ÀÄ, C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ PÉÃAzÀæ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À CrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀU¼
À À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀ PÉÆÌ¼À¥l
À ÄÖ, CUÀvåÀ ªÁzÀ M¦àUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
1

[11J. gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÀÈvÀ ¸À«Äw.- (1) ¸ÀPÁðgÀªÅÀ F ªÀÄÄA¢£ÀªÀg£
À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁdå
ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÀÈvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ, JAzÀg:É J PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
CzsÀåPÀëgÀÄ
© ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉU¼
À À E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¹ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
r ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
E ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, EAzs£
À À E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
J¥sï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
f ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
JZï ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, CgÀtå, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ« ¥Àj¹Üw ±Á¸ÀÛç E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
L ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉU¼
À À E¯ÁSÉ (¸ÀtÚ ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, dªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂ)
eÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð/PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀÈ¶ E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
PÉ
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð/PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀÄÆ®¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
J¯ï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð/PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
JªÀiï CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ°
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
J£ï ¥ÉÆ°Ã¸ÀÄ ªÀÄºÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
vÀÄvÀÄð ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ
M ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¥ÀæzÃÉ ±À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¦ PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀzÀ¸Àå
PÁAiÀÄðzÀ²ð
n¥ÀàtÂ:- F ¥ÀæPÀgt
À zÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ
E¯ÁSÉ JAzÀgÉ, ``PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ (¸Ë®¨sÀå)'' «µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁgÀª£
À ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
CxÀªÁ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ.
(2) ¸À«ÄwAiÀÄÄ, CªÀ±Àå«zÀÝ°è CAxÀ ¥Àjtw CxÀªÁ eÁÕ£Àª£
À ÀÄß¼Àî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ-¸ÀzÀ¸Àå£À£ÁßV
¸ÉÃj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
(3) gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ¢üPÈÀ vÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ EgÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý,(i) gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQëŠM¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ
¸À«ÄwAiÀÄÄ M¦àUÉ ¤ÃrzÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À C£ÀÄµÁ×£ÀzÀ ¥ÀæUw
À AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ;
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(ii) ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ CAxÀ EvÀgÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.]1
1.

2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


12. £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìUÀ¼À £ÉÃªÀÄPÀ:Š gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ºÀÆrPÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄªÀ
PÁAiÀÄðZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä GzÀåªÄÀ zÁgÀjUÉ
CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä, C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, gÁdåªÀÄlÖzÀ°è, PÀ£ÁðlPÀ
GzÉÆåÃUÀ «ÄvÀæªÀ£ÀÄß `£ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ì' JA§ÄzÁV ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ°è, f¯Áè PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß
`f¯Áè £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ì' JA§ÄzÁV £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
13. £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ F ªÀÄÄA¢£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîvÀPÌÀ zÀÄÝ.Š
(J) ºÀÆrPÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄªÀ PÁAiÀÄðZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
(©) PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæUÀwUÁV PÁAiÀÄð¤Ãw gÀÆ¦¸ÀÄªÀ°è CUÀvÀå £ÉgÀª£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ;
(¹) gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä GzÀåªÄÀ zÁgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ;
(r) GzÀåªÀÄzÁgÀjUÉ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ
£ÀªÄÀ Æ£ÉU¼
À À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆvÀÄÛ¥r
À ¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ E¯ÁSÉU¼
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀU½
À AzÀ
CUÀvåÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
(E) G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwUÉ, gÁdå ªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQëŠ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwUÉ ªÀÄvÀÄÛ
f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw °¦PÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ;
(J¥sï) ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÉßÃºÀ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¸ÀàµÀÖ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á ¥ÀzÞÀ wUÀ¼À£ÀÄß
ªÀø¢ÞUÆ
É ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ;
(f) gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ CzÀPÉÌ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ EvÀgÉ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
1

[(ಎಚ್) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದಯ ಭಗಳೇಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಮನುಿ

ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಟಟ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಯು ಹೂಡಿಕೆ ಷಮಿತಿಗಳೇಂದ ಅೇಂದರೆ ರಾಜಯ ಉನಿ ತ
ಭಟಟ ದ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಷಮಿತಿ, ರಾಜಯ ಭಟಟ ದ ಏಕಗವಾಕ್ರಿ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಷಮಿತಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಭಟಟ ದ
ಏಕಗವಾಕ್ರಿ

ಒಪ್ಪಾ ಗೆ

ನಿೋಡಿಕೆ

ಷಮಿತಿಗಳ

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುಿ

ಡೆದ

ತರುವಾಮ,

ನಿಮಮಿಸಿದ

ನಮೂನೆಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಾಯರಿಗೆ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ನುಿ ಹಯಡಿಷತಕೆ ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಯಾ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ ಅದನುಿ

ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಅದನುಿ
1

ಯಾ ಅನುಭತಿಗ್ರಗ್ನ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಆ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ ಭೂಮಿಮನುಿ ರಿಗಣಿಷತಕೆ ದ್ದು .]

(2) gÁdå ªÀÄlÖzÀ £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìAiÀÄÄ (1)£ÉÃ G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ
¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÆ
É A¢UÉ, F ªÀÄÄA¢£ÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¥ÀÇtð
«ªÀgU
À À¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ GzÀåªÀÄzÁgÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄvÀªÁV CzÀ£ÀÄß
EA¢£ÀªÀgU
É É ¥ÀjµÀÌj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.Š
(i) gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÉÊUÁjPÁ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ;
(ii) E¯ÁSÉ
PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀU¼
À ÀÄ;

ªÀÄvÀÄÛ

¥Áæ¢üPÁgÀU½
À AzÀ

CUÀvåÀ «gÀÄªÀ

M¦àUÉU¼
À À£ÀÄß

¥ÀqA
É iÀÄ®Ä

EgÀÄªÀ

(iii) gÁdåzÀ°è FUÀ EgÀÄªÀ PÉÊUÁjPÁ ¸ÁÜ£ÀªiÀ Á£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w;
(iv) MAzÀÄ PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À CrAiÀÄ°è
gÀa¸À¯ÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ;
10

(v) GzÀåªÀÄzÁgÀjUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁUÀÄªÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ»w.
1

[(3) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ

(ಎಚ್) ಖಂಡದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಹಯಡಿಸಿದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿದ

ಅಥವಾ

ಹಯಡಿಸಿದ

ಪಾರ ರಂಭಿಕ

ಮೂರು

ಶಾಗಳ

ಅಧಿಗ್ರಗ್ನ

ಅಥವಾ

ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಗಳ ಆರಂಬದ ದ್ಧರ್ನೇಂಕದರೆಗೆ ಯಾವುದ್ದ ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಗೆ, ಅದಯ ಸಿವ ೋಕೃತಿಮ
ದ್ಧರ್ನೇಂಕದ್ಧೇಂದ, 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆ ಅಥವಾ
ಸಾಾ ನೆಗ್ರಗ್ನ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳು ಎೇಂಬುದಾಗ್ನ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆಗ್ರಗ್ನ ಅೇಂಥ ಭಾವಿತ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಯು, ಯಾ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ
ಅದನುಿ ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಯಾ ಅನುಭತಿಗ್ರಗ್ನ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಆ
ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಮೇಂದ್ದರೆದ್ದ, ಕಟಟ ಡ ಉವಿಧಿಮ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ನಿಮಾಾಣ್ದಲ್ಲಿ
ಭತ್ತು ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ನಕೆಿ ಯು ಜಾರಿಮಲ್ಲಿ ರು ರ ಮಖ
ನಕೆಿ ಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಮ ಫಳಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಯ ಮಾಗಾವಿಯತಕೆ ದು ಲಿ ;
ಭತ್ತು ರಂತ್ತ, ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಷವ ಶಟ ಸಕುೆ (clear title) ಇಲಿ ದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದ್ಧತ,
ನಿಫಾೇಂಧಿತ ರ ಗಾಗಳು ಮೇಂತ್ಪದವುಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫರು ಭೂಮಿಗಳ ಫಳಕೆಗ್ರಗ್ನ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳನುಿ ಸಕುೆ ಳಳ ಯರ್ನಿ ಗ್ನ ಮಾಡತಕೆ ದು ಲಿ . ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಫಹುದಾದ ಅಥವಾ ಫಳಷಫಹುದಾದ ರ ದೇವದ ಗರಿಶಠ ರಿಮಿತಿಮಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾಯಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961ಯ (1962ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 10) 109ನೇ
ರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನ ಉಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿ ಯತಕೆ ದ್ದು .
ವಿರಣೆ: (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ
ಉದಯ ಭವು ಸಾಾ ನೆಯಾದರೆ, ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಮ ಪಾರ ರಂಬಕೆೆ

ಮೊದಲು, 14ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (2)

ಭತ್ತು (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ಗಳ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಅಗತಯ ಒಪ್ಪಾ ಗೆಗಳನುಿ ಅಜಿಾದಾಯರು ಡೆಯುವುದ್ದ.
(4) ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ ಡೆಯುವುದಕಾೆ ಗ್ನ ಭತ್ತು ಯೋಜನೆಮ ಅನುಷ್ಠಠ ನದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಗೆ
ಸಲವು ಶಾಷನಗಳು, ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ನೋಡಲ್

ಏಜೆನಿಿ ಮ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಷಲಾದ ಸಲವು ಆಡಳತ್ಪತಮ ಕ ಅಥವಾ ಕರ ಭಕೈಗೊಳುಳ  ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ (line
departments) ನೆಯವು ನಿೋಡುವುದ್ದ.
(5) ಅಜಿಾಗಳು ಅಥವಾ ರ ಸಾು ನೆಗಳು ಭತ್ತು ಹಯಡಿಸಿದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ದಾಖಲೆಮನುಿ
ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತು ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
(6) ರಾಜಯ

ಭಟಟ ದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಯು, ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಸಿವ ೋಕೃತಿಗಳ ದತ್ಪು ೇಂವಮೂಲನುಿ

ಯೋಜನೆ ಅಜಿಾಗಳು, ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು

(database) ಕೇಂದರ ಸಂಗರ ಸವಾಗ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಯ ಸೄಾ ಗಳ

ಮೂಲಕ ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
ವಿರಣೆ: ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ವಾಯ ಪ್ಪು ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ವಾಗ್ನ ಫಯಬೇಕಾದ ಸವೆಗಳು,
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳನುಿ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಮೂರು ಶಾಗಳ
ಅಧಿಗ್ರಗ್ನ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಮ ಆರಂಬದ ದ್ಧರ್ನೇಂಕದರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ್ದ

ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿೋಡಿದ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳೇಂದ್ದ ರಿಗಣಿಷತಕೆ ದ್ದು . ಸವೆಗಳು,
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳ ಟ್ಟಟ ಯು 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದ
1

ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳನುಿ ಒಳಗೊೇಂಡಿಯತಕೆ ದ್ದು .]
1. 2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

[14. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ (Combined Application Forms) (CAF).[(1)] gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÅÀ , gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw CxÀªÁ gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ KPÀ UÀªÁQë
M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw CxÀªÁ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw¬ÄAzÀ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV GzÀå«ÄUÀ¼À §¼ÀPU
É ÁV ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
CUÀvåÀ ¥Àr¹zÀ M¦àUÉU¼
À À£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV PÁSÁð£ÉU¼
À À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1948gÀ 41J ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgr
À AiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è PÁSÁð£ÉUÉ ¯ÉÊ¸É£ÀÄì ¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÁÌV£À CfðAiÀÄ£ÀÄß
1

2

2
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ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¤AiÀÄ«Ä¸À¯ÁzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
EgÀÄªÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉU¼
À À §zÀ¯ÁV ¸ÀºÀ F ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. ¸ÀA§AzsÀ¥l
À Ö
J¯Áè E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ
CUÀvåÀ ¥Àr¹zÀ M¦àUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀPÁÌV CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.]1
3

[(2) ಅಜಿಾದಾಯರು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ 14ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್

ಹಾಗೂ 15ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅನುಕರ ಭವಾಗ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲೆ ನುಿ ಭತ್ತು
ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ತರ ನುಿ

ಒದಗ್ನಸು ಆಯೆೆ ಮನುಿ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಅಜಿಾದಾಯರು 15ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ

(3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ ತರ ನುಿ

ಒದಗ್ನಸು ಆಯೆೆ ಮನುಿ

ಮಾಡದ್ಧದು ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಾಯರು ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆ ಅಥವಾ ಸಾಾ ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಎಲಾಿ ಅಗತಯ
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ ಡೆಮತಕೆ ದ್ದು .
(3)

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಕೈಗ್ರರಿಕೆ

ಅಥವಾ

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿತ

ಅಜಿಾಗಳನುಿ

ನಿಮಮಿಸಿದ

ಉದಯ ಭವು,

ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ

ಘಟಕದ ನಿಾಸಣಾ ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಗ್ರಗ್ನ

ಕಾಲಕರ ಭಗಳಲ್ಲಿ ,

ಅೇಂದರೆ

ಸಿವ ೋಕೃತಿ

ರ ಮಾಣ್

ತರ ವು

ಮಕಾು ಮಗೊಳುಳ  ಆರು ತಿೇಂಗಳುಗಳಗೆ ಮೊದಲು ಷಲ್ಲಿ ಷತಕೆ ದ್ದು . 13ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ
ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಷದರಿ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಭಕೆೆ
ಉರ ಕಯಣ್ದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ

ಹಯಡಿಷಲಾದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ಈ
ಡೆಯುವುದಕಾೆ ಗ್ನ

ಅವಯ ಪೂಾ

ದಸಾು ವೇಜು

ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು .
ವಿರಣೆ:

2ನೇ

ರ ಕಯಣ್ದ

(iii)ನೇ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತು ನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ಡಿಸಿದಂತೆ

ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ

ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ಎಲಾಿ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳಗ್ರಗ್ನ ಅನುಮೊೋದರ್ನ ದಸಾು ವೇಜು ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು
ನಿಮಾಾಣ್

ಅಥವಾ

ಸಾಾ ನೆಮ

ಪಾರ ರಂಬಕೆೆ

ಮೊದಲು

ಅಗತಯ ವಿರು

ಹಾಗೂ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳಾದ

ಅನುಮೊೋದನೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಮನುಿ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ್ ಎೇಂಬುದಾಗ್ನ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು .
(4)

(3)ನೇ

ಉರ ಕಯಣ್ದ

ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ

ಡೆಮಲಾಗ್ನಲಿ ದ

ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ತರ ದ ಸಿೇಂಧುತವ ವು ನಿೇಂತ್ತಹೋಗತಕೆ ದ್ದು .
(5) (3) ಭತ್ತು (4)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ಗಳ ಉಲಿ ೇಂಘನೆಮ ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂಬಂಧಿತ ಕರ ಭಹಿಸು
ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಗಳನುಿ
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ಆರಂಭಿಷತಕೆ ದ್ದು .]
1.
2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2.
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ªÀÄgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
3.
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

15. ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GzÀåªÀÄzÁgÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ìUÉ «zÀÄåPÀÛªÁV
¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ `¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvæÀ'
ªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À
C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ G¥À§AzsU
À À¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÁV ªÀÄÄZÀ½
Ñ PÉ §gÉzÄÀ PÉÆqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý. ªÀÄÄZÀ½
Ñ PÉAiÀÄ£ÀÄß
¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ CAxÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è §gÉzÄÀ MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
(2) GzÀåªÀÄzÁgÀ¤AzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß, M¦àUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄzÁgÀjUÉ EvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
1

[(3) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳು ಒದಗ್ನಷಬೇಕಾದ ಷವ ಯಂ

ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ವಥತರ ದ ಷವ ರೂದಲ್ಲಿ ಯತಕೆ ದ್ದು , ಅದ್ದ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಮನುಿ (14ನೇ
ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದಂತೆ) ಷಲ್ಲಿ ಷಲು ಕಡ್ಡಡ ಮ ದಸಾು ವೇಜು ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭವು, 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದ ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ
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ಎಲಾಿ ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು, ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಮನುಿ ಅವು ಪಾಲ್ಲಷತಕೆ ದಾು ಗ್ನ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಮ ಮೇಲೆ
ಮಚಚ ಳಕೆಯೇಂದನುಿ

ಒದಗ್ನಷತಕೆ ದ್ದು ,

ಹಾಗೂ

ಆನಂತಯದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಉಲಿ ೇಂಘನೆಯು

ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಕಾೆ ಗ್ನ ಅದ್ದ ಹಣೆಯಾಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭವು
1

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಯು ಘಟಕದ ಅೇಂತಗಾತ ಸವೆಗಳಗ್ರಗ್ನ ನಿಮಮಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ರಿ ತ ಶುಲೆ ದೇಂದ್ಧಗೆ ಇಯತಕೆ ದ್ದು .]
1.

2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2 1

[ [16. ತಪಾಸಣೆ.- ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ಸಿೇಂಧುತವ ದ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ , ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಮ ಷಮಾಲೋಚನೆ ಭತ್ತು

ತಪಾಷಣೆಗಳನುಿ

ವಾರೆೇಂಟು

ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾರ್ಖ ಮಖಯ ಷಾ ಯ

ಅನುಮೊೋದನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ನಿಮಮಿಷಫಹುದಾದ ಅೇಂಥ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಗೆ ಒಳಟುಟ , ಅೇಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ
1 2

ಇಲಾಖೆಗಳ ಅೇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಾಷಣೆಮನುಿ ಕೈಗೊಳಳ ತಕೆ ದ್ದು .] ]

1.
2.

2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

17. ¥Àj¨sÁ«vÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É :- ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ E¯ÁSÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÅÀ , EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀÆ¤£À°è K£ÉÃ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÆ
À , UÉÆvÀÄÛ¥r
À ¹zÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ M¦àUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý, vÀ¦àzÀ°è
CAxÀ M¦àUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
18. C¦Ã®Ä:Š (1) gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw, gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ
¸À«Äw, f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄªÉÆÃ¢¸À¢gÀÄªÀ
wÃªÀiÁð£À¢AzÁV ¨Á¢üv£
À ÁzÀ AiÀiÁªÉÇ§â ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¸À«ÄwAiÀÄ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
ªÀÄÆªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼ÉÆ¼ÀUÉ ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ C¦Ã®Ä ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥l
À ÖAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀAvÀzÀ ¸À«ÄwUÀ¼À wÃªÀiÁð£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸À°è¸ÀÄªÀ C
¦Ã®ÄUÀ¼À §UÉÎ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, ¤AiÀÄ«Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹zÀ
vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ, C¦Ã®£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉÆ¼ÀUÉ CzÀ£ÀÄß «¯ÉªiÀ ÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
1

[18J. ¥ÀÄ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.- (1) gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄ wÃªÀiÁð£À¢AzÀ
¨Á¢üvÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÉÇ§â CfðzÁgÀ£ÀÄ,(J) CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀ ºÉÆ¸À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß
¥ÀÄ£Àgï ¥Àj²Ã°¸À¨ÃÉ PÁVzÉAiÉÆÃ CAxÀ ºÉÆ¸À ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß CfðzÁgÀ£ÀÄ
ºÉÆA¢zÀÝgÉ,
(©) wÃªÀiÁð£ÀzÀ°è ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ PÁt§gÀÄªÀ ¸ÀàµÖÀªÁzÀ zÉÆÃµÀU¼
À À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆlÖgÉ,-gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwUÉ, CzÀÄ F »AzÉ ¤ÃrzÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß
¥ÀÄ£ÀgÀª¯
À ÉÆÃQ¸ÀÄªÀAvÉ C¦Ã®Ä ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
(2) gÁdå G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CAxÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÆPÀÛ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ CAwªÀÄªÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.]1
1.
2014gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 3gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 4.01.2014 jAzÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 
19. zÀAqÀ :Š 1[(1)]1 AiÀiÁªÉÇ§â GzÀåªÀÄzÁgÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï KeÉ¤ì CxÀªÁ EvÀgÀ E¯ÁSÉ CxÀªÁ
¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæªiÀ Át¥ÀvÀæzÀ°è£À µÀgÀvÄÀ ÛU¼
À À£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄÄZÀ½
Ñ PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä
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«¥sÀ®£ÁzÀg,É C¥ÀgÁzÀ ¤tðAiÀÄªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ®£ÉÃ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV LzÀÄ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgU
É É
«¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ dÄ¯Áä£É¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃ CxÀªÁ vÀgÀÄªÁAiÀÄzÀ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ dÄ¯Áä£É¬ÄAzÀ zÀArvÀ£ÁUÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
1

[(2) ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಭವು ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ಕಾೆ ಗ್ನ ಅಜಿಾ

ಷಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಗೆ ನಿೋಡಿದ ಮಚಚ ಳಕೆ ಅಥವಾ ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ತರ ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ
ಶಯತ್ತು ಗಳನುಿ ಪಾಲ್ಲಸುಲ್ಲಿ ವಿಪಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳನುಿ ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಸುವಾಗ
ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಖಂಡನುಿ
ಅರಾಧ

ನಿಣಿೋಾತವಾದ

ಮೇಲೆ

ಮೊದಲ

ಅರಾಧಕಾೆ ಗ್ನ

ಒೇಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ

ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿದರೆ,

ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ

ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ಭತ್ತು ಎಯಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಂದ್ದರಿದ ಅರಾಧಕಾೆ ಗ್ನ ಎಯಡು
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ದಂಡಿತವಾಗತಕೆ ದ್ದು
ಸಂಬಂಧಿತ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳ

ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ಇದಯ ಜೊತೆಗೆ,

ದಂಡರ್ನ

ಕರ ಭನುಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಷತಕೆ ದ್ದು .
(3) ರಿಭಾವಿತ

ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ , ನಿಗದ್ಧತ ಕಾಲಕರ ಭಗಳೊಳಗ್ರಗ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ

ಇಲಾಖೆಮ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸವೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೊೋದನೆಮನುಿ

ಒದಗ್ನಷದ್ಧದು

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ , ಷಕಾಲ

ಸವೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 2011ಯ (2012ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 1) ಉಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಅೇಂಥ
1

ಅಧಿಕಾರಿಮ ವಿರುದಿ ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಗಳನುಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ತಕೆ ದ್ದು .]
1.
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ªÀÄgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
2.
2020gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 29gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2020jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄªÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

20. PÀA¥É¤UÀ½AzÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢:Š (1) F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è£À MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀª£
À ÀÄß
PÀA¥É¤AiÀÄÄ ªÀiÁrgÀÄªÀ°è, PÀA¥É¤AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ
¥Àæ¨Ás gÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D C¥ÀgÁzsÀzÀ vÀ¦àv¸
À ÀÜ£ÉAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀz£
À ÀÄ¸ÁgÀªÁV ªÀåªÀºÀgÀuÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ zÀArvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgA
À vÀÄ, C¥ÀgÁzsÀªÅÀ vÀ£Àß w¼ÀÄªÀ½PÉUÉ ¨ÁgÀzÉ £Àq¬
É ÄvÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ C¥ÀgÁzsÀ
£ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUl
À Ö®Ä vÁ£ÀÄ AiÀÄxÉÆÃavÀªÁzÀ J¯Áè eÁUÀgÀÆPÀvA
É iÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÉÝ£ÉAzÀÄ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ
gÀÄdÄªÁvÀÄ ¥Àr¹zÀg,É F G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÄÀ ªÀÅzÁªÀÅzÀÆ CªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÀAqÀ£ÉUÉ UÀÄj¥Àr¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
(2) (1)£ÉÃ G¥ÀŠ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è K£ÉÃ EzÀÝgÀÆ, F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C¥ÀgÁzsÀª£
À ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄÄ ªÀiÁrgÀÄªÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D C¥ÀgÁzsÀªÅÀ PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀiÁªÉÇ§â ¤zÉðÃ±ÀPÀ£À,
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀP£
À À, PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀë ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ
£Àq¬
É ÄvÉAzÀÄ CxÀªÁ ¤®ðPÀëvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ £ÀqÉ¬ÄvÉAzÀÄ
gÀÄdÄªÁvÀÄ ¥Àr¸À¯ÁzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß F C¥ÀgÁzsÀzÀ vÀ¦àv¸
À ÀÜ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀz£
À ÀÄ¸ÁgÀªÁV
CªÀ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀArvÀ£ÁUÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ: F ¥ÀæPÀgt
À zÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV.Š
(J) ``PÀA¥É¤'' JAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤UÀ«ÄvÀ ¤PÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ MAzÀÄ ¥sª
À ÄÀ ð£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåQÛU¼
À À
EvÀgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀÄî vÀÛz;É ªÀÄvÀÄÛ
(©) MAzÀÄ ¥sÀ«Äð£À ¸ÀA§Azsz
À À°è ``¤zÉðÃ±ÀPÀ'' JAzÀg,É ¥sÀ«Äð£À ¥Á®ÄzÁgÀ.
21. ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À gÀZÀ£Á¢üPÁgÀ.Š (1) gÁdå¸ÀPÁðgÀªÅÀ , F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä,
¥ÀÇªÀð ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ vÀgÀÄªÁAiÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.
(2) F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ
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vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CzÀÄ
C¢üªÉÃ±À£Àz°
À ègÀÄªÁUÀ MAzÀÄ C¢üªÃÉ ±À£Àz°
À è CxÀªÁ MAzÁzÀ ªÉÄÃ¯ÉÆAzÀÄ §gÀÄªÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À
C£ÀÄPÀæªÀÄ C¢üªÉÃ±À£ÀU¼
À À°è CqÀPÀªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ MlÄÖ ªÀÄÆªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄªÀgU
É É ªÀÄAr¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý
ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀÄAr¸À¯ÁzÀ C¢üªÉÃ±À£ÀªÅÀ CxÀªÁ ¤PÀmÉÆÃvÀÛgÀ C¢üªÉÃ±À£ÀªÅÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä,
D ¤AiÀÄªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀU¼
À ÀÄ M¦àzÀgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß gÀa¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ wÃªÀiÁð¤¹zÀgÉ, D vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ D ¤AiÀÄªÀÄªÀÅ ºÁUÉ ªÀiÁ¥ÁðmÁzÀ
gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁjAiÀiÁUÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀÄ¸ÁgÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
DzÁUÀÆå, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ¥ÁðlÄ CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁwAiÀÄÄ D ¤AiÀÄªÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀvÆ
À àªð
À zÀ°è
ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁAiÀÄðzÀ ¹AzsÄÀ vÀéPÉÌ ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
22. ¸ÀzÁãªÀ£É¬ÄAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄPÉÌ gÀPÀëuÉ.Š gÁdå G£ÀßvÀªÄÀ lÖzÀ M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw CxÀªÁ
gÁdåªÀÄlÖzÀ KPÀUÀªÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«Äw CxÀªÁ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ KPÀUª
À ÁQë M¦àUÉ ¤ÃrPÉ ¸À«ÄwAiÀÄ
CzsÀåPÀëgÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ CxÀªÁ CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ AiÀiÁªÉÇ§â £ËPÀgÀ£À «gÀÄzÀÞªÁV F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ
CrAiÀÄ°è CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤AiÀÄªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀzÁãª£
À É¬ÄAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ
CxÀªÁ PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä GzÉÝÃ²¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ
ªÀåªÀºÀgÀuÉU¼
À À£ÀÄß ºÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À «gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
23. vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä C¢üPÁgÀ.Š F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ G¥À§AzsU
À À¼À£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÉÆAzÀgÉ GzÀã«¹zÀgÉ, gÁdå¸ÀPÁðgÀªÅÀ DzÉÃ±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ, F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ G¥À§AzsÀU½
À UÉ
C¸ÀAUÀvª
À ÁUÀzÀAvÉ vÉÆAzÀgÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÀÄ:
¥ÀgA
À vÀÄ, F C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ ¥ÁægA
À ¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁzÀ
vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DzÉÃ±Àª£
À ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2002£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄ¥Àr
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ:wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ - PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄªÁV
wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ - ¥ÀæPÀgÀtªÁgÀÄ
PÀª
æ ÄÀ ¸ÀASÉå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀµÀð
1.

2003gÀ PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀASÉå:45

C¢ü¤AiÀÄªÀÄ

*****

15

wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

µÀgÁ
-

2014gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå. 03
(2014gÀ d£Àªj
À wAUÀ¼À £Á®Ì£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ «±ÉÃµÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁVzÉ)

PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2013
(2014gÀ d£Àªj
À wAUÀ¼À ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ gÁdå¥Á®jAzÀ C£ÀÄªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ)

PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨såÀ ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2002£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÁÌV MAzÀÄ
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ.
E°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀU½
À UÁV PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,
2002 (2003gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 45)£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ;
EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ CgÀªv
À Áß®Ì£ÉÃ ªÀµÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÄÀ AqÀ®¢AzÀ F
ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý, JAzÀg:É 1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ.- (1) F C¢ü¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉU¼
À À (¸Ë®¨sÀå)
(wzÀÄÝ¥r
À ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2013 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(2) EzÀÄ F PÀÆqÀ¯ÉÃ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¥ÀæPÀgÀt 2(XI), 3(2), 6(2), 9(1), 11A, 14, 16, 18A EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ® C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ°è EA¢ÃPÀj¹zÉ.
2015gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå 43
(2015gÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À E¥ÀàvÉA
Û l£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ «±ÉÃµÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁVzÉ)

PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2015
(2015gÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À E¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¢£ÁAPÀzA
À zÀÄ gÁdå¥Á®jAzÀ C£ÀÄªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ)

PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨såÀ ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2002£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÁÌV MAzÀÄ
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ.
E°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀU½
À UÁV PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ,
2002£ÀÄß (2003gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 45) wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ;
EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ CgÀªv
À ÁÛg£
À ÉÃ ªÀµÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÄÀ AqÀ®¢AzÀ F
ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý, JAzÀg:É 1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ.- (1) F C¢ü¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À (¸Ë®¨sÀå)
(wzÀÄÝ¥r
À ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 2015 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(2) EzÀÄ F PÀÆqÀ¯ÉÃ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¥ÀæPÀgÀt 3, 6 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ® C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ°è EA¢ÃPÀj¹zÉ.
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉÃ±Á£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
J¸ï.©. UÀÄAfUÁ«
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð
¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀU¼
À À E¯ÁSÉ
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2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 29
(2020 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 19 ನೇ ದಿರ್ನಿಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪತರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ೆ ) (ತದುು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 16 ನೇ ದಿರ್ನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರಿಿಂದ

ನುಮತಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಬಯ ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2002ನುಿ ಭತು ಷ್ಟಟ ತಿದ್ದು ಡಿ ಮಾಡಲು ಒೇಂದ್ದ
.
ಇಲ್ಲಿ
ಅಧಿನಿಮಭ,

ಇನುಿ

ಮೇಂದ್

2002ಯ

(2003ಯ

ಕಂಡುಫರು
ಕರ್ನಾಟಕ

ಉದ್ು ೋವಗಳಗ್ರಗ್ನ

ಅಧಿನಿಮಭ

45)

ಕರ್ನಾಟಕ
ಭತು ಷ್ಟಟ

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ
ತಿದ್ದು ಡಿ

(ಸೌಲಬಯ )

ಮಾಡುವುದ್ದ

ಯುಕು ವಾಗ್ನರುವುದರಿೇಂದ;
ಇದ್ದ ಭಾಯತ ಗಣ್ರಾಜಯ ದ ಎಾ ತೊು ೇಂದನೇ ಶಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ್ಧೇಂದ
ಈ ಮೇಂದ್ಧನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತವಾಗಲ್ಲ, ಎೇಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪತ

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ

ಪಾರ ರಂಭ್.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನುಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ

(ಸೌಲಬಯ ) (ತಿದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2020 ಎೇಂದ್ದ ಕರೆಮತಕೆ ದ್ದು .
(2) ಇದ್ದ 2020ಯ ಜುಲೈ 2ನೇ ದ್ಧನದ್ಧೇಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧರುವುದಾಗ್ನ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು .
2. 2ನೇ ಪರ ಕರಣದ ತದುು ಪಡಿ.- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಬಯ ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2002ಯ (2003ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 45) (ಇಲ್ಲಿ ಇನುಿ ಮೇಂದ್ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭವೆೇಂದ್ದ ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾಗ್ನದ್) 2ನೇ
ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ,(1) (iಎ) ಖಂಡದ ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“ಕಾನೂನು ಮಾನ ಅಧಿನಿಮಭ, 2009 (2010ಯ ಕೇಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 1) ಅಥವಾ ಅದಯಡಿಮಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾದ ನಿಮಭಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಯಷಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ
22), ಕರ್ನಾಟಕ ನಗಯ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1977ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 14), ಕರ್ನಾಟಕ
ಗ್ರರ ಭಷವ ರಾಜ್ ಭತ್ತು ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಮಭ, 1993 (1993ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 14),
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1966 (1966ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 18),

ಅಗ್ನಿ ಶಾಭಕ ದಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 42), ಕರ್ನಾಟಕ ಭಯಗಳ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1976ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 76), ಕರ್ನಾಟಕ ಅಯಣ್ಯ

ನಿಮಭಗಳು, 1969,

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 1964 (1964ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 12), ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ
ಸುಧಾಯಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961 (1962ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 10), ಬೇಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾಯ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1976 (1976ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 12), ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1987 (1987ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 34),

ಪಾರ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಕರ್ನಾಟಕ ಟಟ ಣ್ ಭತ್ತು ಗ್ರರ ಮಾೇಂತಯ

ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961 (1963ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 11), ಭತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ

ಷಣ್ಣ

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಭದ ನಿೋತಿಗಳು”.
(ii) (vii)ನೇ ಖಂಡದ ತರುವಾಮ ಈ ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(vii-ಎ)

“ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಉದಯ ಭ”

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಷಯಕುಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಟಟ

ಉಯೋಗನುಿ

ಅನುಸೂಚಿಮಲ್ಲಿ

(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

1951ಯ

ತಯಾರಿಕೆಮಲ್ಲಿ

ಮೊದಲನೇ

ಎೇಂದರೆ

ಅಧಿನಿಮಭ,

ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ಭತ್ತು
ಯಾವುದೇ

ನಿಯಂತರ ಣ್)
ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗೆ

ಷಯಕುಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಅಥವಾ

ತೊಡಗ್ನರು ಉದಯ ಭ, ಅಥವಾ ವಿಶಿಶಟ ವಾದ ಹೆಷರು ಅಥವಾ ಷವ ಭಾ ಅಥವಾ
ಹೇಂದ್ಧರು ಅೇಂತಿಭ ಉತಾ ನಿ ಕೆೆ

ಮೌಲಯ ಧಾನೆಮ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ

ಫಳಷಲಾದ

ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭತ್ತು ಯಂತರ ಘಟಕ.
(vii-ಬಿ) “ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ” ಎೇಂದರೆ ದಾಥಾಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಭತ್ತು

ಸಂಷೆ ಯಣೆಮಲ್ಲಿ

ತೊಡಗ್ನರು ಭತ್ತು ಹಷ ಸಾಭಗ್ನರ ಗಳ ಸೃಜನೆ ಅಥವಾ ಮೌಲಯ ಧಾನೆಮಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗ್ನರು ಕೈಗ್ರರಿಕೆ”.
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3. 13ನೇ ಪರ ಕರಣದ ತದುು ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ 13ನೇ ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ,(i) (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ (ಜಿ) ಖಂಡದ ತರುವಾಮ ಈ ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(ಎಚ್) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದಯ ಭಗಳೇಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಮನುಿ
ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಟಟ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಯು ಹೂಡಿಕೆ ಷಮಿತಿಗಳೇಂದ ಅೇಂದರೆ ರಾಜಯ ಉನಿ ತ
ಭಟಟ ದ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಷಮಿತಿ, ರಾಜಯ ಭಟಟ ದ ಏಕಗವಾಕ್ರಿ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಷಮಿತಿ ಅಥವಾ ಜಿಲಾಿ ಭಟಟ ದ
ಏಕಗವಾಕ್ರಿ

ಒಪ್ಪಾ ಗೆ

ನಿೋಡಿಕೆ

ಷಮಿತಿಗಳ

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುಿ

ಡೆದ

ತರುವಾಮ,

ನಿಮಮಿಸಿದ

ನಮೂನೆಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಾಯರಿಗೆ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ನುಿ ಹಯಡಿಷತಕೆ ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಯಾ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ ಅದನುಿ

ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಅದನುಿ

ಯಾ ಅನುಭತಿಗ್ರಗ್ನ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಆ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ ಭೂಮಿಮನುಿ ರಿಗಣಿಷತಕೆ ದ್ದು .
(ii) (2)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ತರುವಾಮ ಈ ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(3) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ , (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ
(ಎಚ್) ಖಂಡದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಹಯಡಿಸಿದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿದ

ಅಥವಾ

ಹಯಡಿಸಿದ

ಪಾರ ರಂಭಿಕ

ಮೂರು

ಶಾಗಳ

ಅಧಿಗ್ರಗ್ನ

ಅಥವಾ

ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಗಳ ಆರಂಬದ ದ್ಧರ್ನೇಂಕದರೆಗೆ ಯಾವುದ್ದ ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಗೆ, ಅದಯ ಸಿವ ೋಕೃತಿಮ
ದ್ಧರ್ನೇಂಕದ್ಧೇಂದ, 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆ ಅಥವಾ
ಸಾಾ ನೆಗ್ರಗ್ನ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳು ಎೇಂಬುದಾಗ್ನ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆಗ್ರಗ್ನ ಅೇಂಥ ಭಾವಿತ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಯು, ಯಾ ಉದ್ು ೋವಕಾೆ ಗ್ನ
ಅದನುಿ ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಯಾ ಅನುಭತಿಗ್ರಗ್ನ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗ್ನದ್ಯೋ ಆ
ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಮೇಂದ್ದರೆದ್ದ, ಕಟಟ ಡ ಉವಿಧಿಮ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ನಿಮಾಾಣ್ದಲ್ಲಿ
ಭತ್ತು ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ಅೇಂಥ ನಕೆಿ ಯು ಜಾರಿಮಲ್ಲಿ ರು ರ ಮಖ
ನಕೆಿ ಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಮ ಫಳಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಯ ಮಾಗಾವಿಯತಕೆ ದು ಲಿ ;
ಭತ್ತು ರಂತ್ತ, ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಷವ ಶಟ ಸಕುೆ (clear title) ಇಲಿ ದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದ್ಧತ,
ನಿಫಾೇಂಧಿತ ರ ಗಾಗಳು ಮೇಂತ್ಪದವುಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫರು ಭೂಮಿಗಳ ಫಳಕೆಗ್ರಗ್ನ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳನುಿ ಸಕುೆ ಳಳ ಯರ್ನಿ ಗ್ನ ಮಾಡತಕೆ ದು ಲಿ . ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಾವ ಧಿೋನ ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಫಹುದಾದ ಅಥವಾ ಫಳಷಫಹುದಾದ ರ ದೇವದ ಗರಿಶಠ ರಿಮಿತಿಮಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾಯಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961ಯ (1962ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 10) 109ನೇ
ರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನ ಉಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿ ಯತಕೆ ದ್ದು .
ವಿರಣೆ: (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ
ಉದಯ ಭವು ಸಾಾ ನೆಯಾದರೆ, ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಮ ಪಾರ ರಂಬಕೆೆ

ಮೊದಲು, 14ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (2)

ಭತ್ತು (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ಗಳ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಅಗತಯ ಒಪ್ಪಾ ಗೆಗಳನುಿ ಅಜಿಾದಾಯರು ಡೆಯುವುದ್ದ.
(4) ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ ಡೆಯುವುದಕಾೆ ಗ್ನ ಭತ್ತು ಯೋಜನೆಮ ಅನುಷ್ಠಠ ನದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಗೆ
ಸಲವು ಶಾಷನಗಳು, ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ನೋಡಲ್

ಏಜೆನಿಿ ಮ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಷಲಾದ ಸಲವು ಆಡಳತ್ಪತಮ ಕ ಅಥವಾ ಕರ ಭಕೈಗೊಳುಳ  ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ (line
departments) ನೆಯವು ನಿೋಡುವುದ್ದ.
(5) ಅಜಿಾಗಳು ಅಥವಾ ರ ಸಾು ನೆಗಳು ಭತ್ತು ಹಯಡಿಸಿದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ದಾಖಲೆಮನುಿ
ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತು ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
(6) ರಾಜಯ

ಭಟಟ ದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಯು, ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಸಿವ ೋಕೃತಿಗಳ ದತ್ಪು ೇಂವಮೂಲನುಿ

ಯೋಜನೆ ಅಜಿಾಗಳು, ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು

(database) ಕೇಂದರ ಸಂಗರ ಸವಾಗ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಯ ಸೄಾ ಗಳ

ಮೂಲಕ ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
ವಿರಣೆ: ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ವಾಯ ಪ್ಪು ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ವಾಗ್ನ ಫಯಬೇಕಾದ ಸವೆಗಳು,
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳನುಿ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಮೂರು ಶಾಗಳ
ಅಧಿಗ್ರಗ್ನ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯ

ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಮ ಆರಂಬದ ದ್ಧರ್ನೇಂಕದರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ್ದ

ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿೋಡಿದ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳೇಂದ್ದ ರಿಗಣಿಷತಕೆ ದ್ದು . ಸವೆಗಳು,
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳ ಟ್ಟಟ ಯು 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದ
ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳನುಿ ಒಳಗೊೇಂಡಿಯತಕೆ ದ್ದು .
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4. 14ನೇ ಪರ ಕರಣದ ತದುು ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ 14ನೇ ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ಅದನುಿ
ಎೇಂಬುದಾಗ್ನ ಭರು ಸಂಖೆಯ

ನಿೋಡತಕೆ ದ್ದು

ಭತ್ತು

ಹಾಗೆ ಭರುಸಂಖೆಯ

(1)

ನಿೋಡಲಾದ ತರುವಾಮ ಈ

ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(2) ಅಜಿಾದಾಯರು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ 14ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್
ಹಾಗೂ 15ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅನುಕರ ಭವಾಗ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲೆ ನುಿ ಭತ್ತು
ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ತರ ನುಿ

ಒದಗ್ನಸು ಆಯೆೆ ಮನುಿ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಅಜಿಾದಾಯರು 15ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ

(3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ ತರ ನುಿ

ಒದಗ್ನಸು ಆಯೆೆ ಮನುಿ

ಮಾಡದ್ಧದು ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾದಾಯರು ಕೈಗ್ರರಿಕೆಮ ಯಚನೆ ಅಥವಾ ಸಾಾ ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಎಲಾಿ ಅಗತಯ
ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ ಡೆಮತಕೆ ದ್ದು .
(3)

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಕೈಗ್ರರಿಕೆ

ಅಥವಾ

ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿತ

ಅಜಿಾಗಳನುಿ

ನಿಮಮಿಸಿದ

ಉದಯ ಭವು,

ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ

ಘಟಕದ ನಿಾಸಣಾ ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಗ್ರಗ್ನ

ಕಾಲಕರ ಭಗಳಲ್ಲಿ ,

ಅೇಂದರೆ

ಸಿವ ೋಕೃತಿ

ರ ಮಾಣ್

ತರ ವು

ಮಕಾು ಮಗೊಳುಳ  ಆರು ತಿೇಂಗಳುಗಳಗೆ ಮೊದಲು ಷಲ್ಲಿ ಷತಕೆ ದ್ದು . 13ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ
ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಷದರಿ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಭಕೆೆ
ಉರ ಕಯಣ್ದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ

ಹಯಡಿಷಲಾದ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ಈ
ಡೆಯುವುದಕಾೆ ಗ್ನ

ಅವಯ ಪೂಾ

ದಸಾು ವೇಜು

ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು .
ವಿರಣೆ:

2ನೇ

ರ ಕಯಣ್ದ

(iii)ನೇ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತು ನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ಡಿಸಿದಂತೆ

ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ

ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ಎಲಾಿ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಗಳಗ್ರಗ್ನ ಅನುಮೊೋದರ್ನ ದಸಾು ವೇಜು ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು
ನಿಮಾಾಣ್

ಅಥವಾ

ಸಾಾ ನೆಮ

ಪಾರ ರಂಬಕೆೆ

ಮೊದಲು

ಅಗತಯ ವಿರು

ಹಾಗೂ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳಾದ

ಅನುಮೊೋದನೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಮನುಿ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ್ ಎೇಂಬುದಾಗ್ನ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು .
(4)

(3)ನೇ

ಉರ ಕಯಣ್ದ

ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ

ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುಿ

ಡೆಮಲಾಗ್ನಲಿ ದ

ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ತರ ದ ಸಿೇಂಧುತವ ವು ನಿೇಂತ್ತಹೋಗತಕೆ ದ್ದು .
(5) (3) ಭತ್ತು (4)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ಗಳ ಉಲಿ ೇಂಘನೆಮ ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂಬಂಧಿತ ಕರ ಭಹಿಸು
ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಗಳನುಿ

ಆರಂಭಿಷತಕೆ ದ್ದು .
5. 15ನೇ ಪರ ಕರಣದ ತದುು ಪಡಿ.-

ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ 15ನೇ ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ

(2)ನೇ

ಉರ ಕಯಣ್ದ ತರುವಾಮ ಈ ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(3) ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭಗಳು ಒದಗ್ನಷಬೇಕಾದ ಷವ ಯಂ
ರ ಮಾಣ್ ತರ ವು ವಥತರ ದ ಷವ ರೂದಲ್ಲಿ ಯತಕೆ ದ್ದು , ಅದ್ದ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಜಿಾ ನಮೂನೆಮನುಿ (14ನೇ
ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದಂತೆ) ಷಲ್ಲಿ ಷಲು ಕಡ್ಡಡ ಮ ದಸಾು ವೇಜು ಆಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭವು, 2ನೇ ರ ಕಯಣ್ದ (iii)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಭಾಷಿಸಿದ ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ
ಎಲಾಿ ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು, ಇತ್ಪಯ ದ್ಧಮನುಿ ಅವು ಪಾಲ್ಲಷತಕೆ ದಾು ಗ್ನ ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆಮ ಮೇಲೆ
ಮಚಚ ಳಕೆಯೇಂದನುಿ

ಒದಗ್ನಷತಕೆ ದ್ದು ,

ಹಾಗೂ

ಆನಂತಯದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಉಲಿ ೇಂಘನೆಯು

ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಮಭಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಕಾೆ ಗ್ನ ಅದ್ದ ಹಣೆಯಾಗ್ನಯತಕೆ ದ್ದು . ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಉದಯ ಭವು
ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಯು ಘಟಕದ ಅೇಂತಗಾತ ಸವೆಗಳಗ್ರಗ್ನ ನಿಮಮಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ರಿ ತ ಶುಲೆ ದೇಂದ್ಧಗೆ ಇಯತಕೆ ದ್ದು .”
6.

16ನೇ

ಪರ ಕರಣದ

ಪರ ತಯೋಜ್ನೆ.-

ಮೂಲ

ಅಧಿನಿಮಭದ

16ನೇ

ರ ಕಯಣ್ಕೆೆ

ಈ

ಮೇಂದ್ಧನದನುಿ ರ ತಿಯೋಜಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“ 16.ತಪಾಸಣೆ.- ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ದ ಸಿೇಂಧುತವ ದ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ತಪಾಷಣೆಗಳನುಿ ವಾರೆೇಂಟು
ಮಾಡಲಾದ ನಿದವಾನಗಳಲ್ಲಿ , ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಮ ಷಮಾಲೋಚನೆ ಭತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾರ್ಖ

ಮಖಯ ಷಾ ಯ ಅನುಮೊೋದನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ನಿಮಮಿಷಫಹುದಾದ ಅೇಂಥ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಗೆ ಒಳಟುಟ , ಅೇಂಥ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅೇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಾಷಣೆಮನುಿ ಕೈಗೊಳಳ ತಕೆ ದ್ದು .”
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7. 19ನೇ ಪರ ಕರಣದ ತದುು ಪಡಿ.- ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ 19ನೇ ರ ಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ , 19ನೇ
ರ ಕಯಣ್ನುಿ

ಅದಯ (1) ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ವೆೇಂದ್ದ ಭರುಸಂಖೆಯ ನಿೋಡತಕೆ ದ್ದು

ಭತ್ತು ಹಾಗೆ ಭರುಸಂಖೆಯ

ನಿೋಡಲಾದ (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣ್ದ ತರುವಾಮ ಈ ಮೇಂದ್ಧನನುಿ ಸರಿಷತಕೆ ದ್ದು , ಎೇಂದರೆ:“(2) ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾ ದರ್ನ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಭವು ಸಿವ ೋಕೃತಿ ರ ಮಾಣ್ ತರ ಕಾೆ ಗ್ನ ಅಜಿಾ
ಷಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ ಗೆ ನಿೋಡಿದ ಮಚಚ ಳಕೆ ಅಥವಾ ಷವ ಯಂ ರ ಮಾಣ್ತರ ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಶಟ ಡಿಸಿದ
ಶಯತ್ತು ಗಳನುಿ ಪಾಲ್ಲಸುಲ್ಲಿ ವಿಪಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳನುಿ ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಸುವಾಗ
ಅನವ ಯಿಷಫಹುದಾದ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಖಂಡನುಿ
ಅರಾಧ

ನಿಣಿೋಾತವಾದ

ಮೇಲೆ

ಮೊದಲ

ಅರಾಧಕಾೆ ಗ್ನ

ಒೇಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ

ಉಲಿ ೇಂಘಿಸಿದರೆ,

ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ

ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ಭತ್ತು ಎಯಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೇಂದ್ದರಿದ ಅರಾಧಕಾೆ ಗ್ನ ಎಯಡು
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಿಷಫಹುದಾದ ಜುಲಾಮ ನೆಯೇಂದ್ಧಗೆ ದಂಡಿತವಾಗತಕೆ ದ್ದು
ಸಂಬಂಧಿತ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಅಧಿನಿಮಭಗಳ

ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

ಇದಯ ಜೊತೆಗೆ,

ದಂಡರ್ನ

ಕರ ಭನುಿ

ಪಾರ ರಂಭಿಷತಕೆ ದ್ದು .
(3) ರಿಭಾವಿತ

ಒಪ್ಪಾ ಗೆ ನಿೋಡಿಕೆ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ , ನಿಗದ್ಧತ ಕಾಲಕರ ಭಗಳೊಳಗ್ರಗ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ

ಇಲಾಖೆಮ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸವೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೊೋದನೆಮನುಿ

ಒದಗ್ನಷದ್ಧದು

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ , ಷಕಾಲ

ಸವೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 2011ಯ (2012ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 1) ಉಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾಯವಾಗ್ನ ಅೇಂಥ
ಅಧಿಕಾರಿಮ ವಿರುದಿ ದಂಡರ್ನ ಕರ ಭಗಳನುಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ತಕೆ ದ್ದು .”
8. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ

ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಬಯ ) (ತಿದ್ದು ಡಿ)

ಅಧಾಯ ದೇವ, 2020ನುಿ (2020ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇವ 12) ಈ ಮೂಲಕ ನಿಯಷನಗೊಳಷಲಾಗ್ನದ್.
(2) ಅೇಂಥ ನಿಯಷನವು ಏನೇ ಒಳಗೊೇಂಡಿದು ರೂ, ಷದರಿ ಅಧಾಯ ದೇವದ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ
ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದು ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರ ಭನುಿ ಕೈಗೊೇಂಡಿದು ರೂ ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ತಿದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ ಅದನುಿ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ನದ್
ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗ್ನದ್ ಎೇಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಕೆ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದೇಶಾನುಸಾಯ
ಭತ್ತು ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,
(ಕೆ. ದ್ವಾ ರಕರ್ನ

ಬಾಬು)

ಷಕಾಾಯದ ಕಾಮಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದ್ಧೋಮ ಯ ಹಾಯಗಳು ಭತ್ತು
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖೆ
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