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ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ
ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು
ಬೃಸ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕಾಲಾಧಿ
ವಾರ್ಡುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ
ರ
ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಪದಾಧಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು ಲಯಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಣೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾಣೆ
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು
ಮತದಾರ
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ದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ
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ರ

ರ
ರ
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ವಾರ್ಡು ಷಮಿತಿಯ ಪರ ಕಾರಯ ಗಳು
ನ್ಸಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಉಪ-ಷಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ
ಪರ ದೇವಗಳನ್ನು ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದು
ಪರ ದೇವ ಷಭೆಗಳ ರಚನೆ
ಪರ ದೇವ ಷಭೆಗಳ ಪರ ತಿನ್ಸಧಿಗಳು
ಪರ ದೇವ ಷಭೆಯ ಷಭೆಗಳು
ಪರ ದೇವ ಷಭೆಯ ಪರ ಕಾಯುಗಳು
ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆ ಷದಷಯ ರಿಗಾಗಿ ಗೌರರ್ನ
ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೆಂತಾದರ ಚುನಾಣೆಗೆ ಅಪೀಲು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಕನಾುಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಯೆಂದ
ನೇಮಕ ಮಾರ್ಡವುದು

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರ್, ಆರೀಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲಾದರ ನೇಮಔ

106.
107.
108.
109.
110.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಕಾನೂನ್ನ ಕೀವ
ವಿಶೇಶ ನೇಮಕಗಳು
ಷಕಾುರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂತಿಗೆ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಅನ್ನಸೂಚಿ
ನೇಮಕಕೆೆ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಮಿೀಷಲಾತಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗು ಸೇವಾ ಶರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಷಲು ಷಕಾುರದ
ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯುಗಳು
ಷಕಾುರವು ಹಿಸಿದ ಹೆಚುು ರಿ ಪರ ಕಾಯುಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಗಳ ಯ ಸರಣೆಗಳು
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111. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸರ್ುಯಗಳನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಉಳಿದ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

112. ಪ್ರಲಿಕೆಯು, ಯ ಸರಣೆಗಳು, ಮೆಂತಾದವುಗಳ ಉದಧ ೃತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಯೀ
ಷಮಿತಿಯೆಂದ ತರಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು, ಇತಾಯ ದಿ

113. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಯ ಸರಣೆಗಳು, ಮೆಂತಾದವುಗಳು, ಅದರ ಷದಷಯ ರ ಅನಸುತೆ,
ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಸರರ್ುಕಗೊಳಳ ತಕೆ ದೆ ಲಿ

114. ಯ ಸರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
115. ಷಭೆಗಳ ಯ ಸರಣೆಗಳು ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿರುವುದು ರುಜುವಾತಾಗುರೆಗೆ ಷರಿಯಾದವುಗಳು
ಮತ್ತು ಸಿೆಂಧುವಾದವುಗಳು ಆಗಿರತಕೆ ದುೆ

116. ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಹಾಜರಿರಲು ಮತ್ತು ಭಾಗಹಿಷಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿಗಿರು ಸಕ್ಕೆ , ಆದರೆ
ನ್ಸರ್ುಯನ್ನು ಮಂಡಿಷಲು ಅರ್ವಾ ಮತ ನ್ಸೀಡಲು ಸಕ್ಕೆ ಇರತಕೆ ದೆ ಲಿ

117. ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳು ಅರು ಆರ್ಥುಕ ಹಿತಾಷಕ್ತು ಹೊೆಂದಿರುವಂರ್ ಪರ ಶ್ನು ಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚುಯಲಿಿ
ಭಾಗಹಿಷದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮತ ನ್ಸೀಡದಿರುವುದು

118.
119.
120.
121.
122.

ಷಕಾುರಕೆೆ ಆಡಳಿತ ರದಿಯನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದು
ಅತಾಯ ವಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ಘೀಷಿಸುವುದು
ತ್ತತ್ತುಪರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು ಘೀಷಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ ವಿಲೇಯಾಗದ್ದ ಬಾಕ್ತ ಇರು ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ ಮಕೈಗೊಳಳ ಲು
ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ

123. ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವಂತೆ ನ್ಸದೇುಶಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
124. ಕತುಯ ಲೀಪವಾದಾಗ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ವೆಚು ದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನೇಮಕಮಾಡಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ

125. ನ್ಸರ್ುಯದ ಪರ ತಿಗಳನ್ನು ಷಕಾುರಕೆೆ ಷಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಸರ್ುಯನ್ನು ಹಾ
ಆದೇವಗಳನ್ನು ರದುೆ ಗೊಳಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಷಜಿುಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ
ಕಾಯುನ್ಸುಸಣಾ ಯ ಸ್ಥಾ ಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಷವ ತ್ತು ಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಷವ ತ್ತು ಗಳ ವಿಲೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಷವ ತ್ತು ಗಳ ಆಜುನೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯು ನ್ಸುಹಿಸು ಷಕಾುರಿ ಷವ ತ್ತು ಗಳು
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಷವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ನ್ಸುಹಿಸು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
ರ

ರ

ಖಾಷಗಿ ಷವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು ನ್ಸುಹಿಸು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಷವ ತ್ತು ರಿಜಿಷಿ ರಿನ ನ್ಸುಸಣೆ
ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲಿಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ ಉದ್ದೆ ೀವಗಳು
ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕಳುಳ  ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಟೆಂಡ

ಆಹಾವ ನ

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ಥು ವೇಜನ್ನು ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು
ದತಾು ೆಂವದ ನ್ಸುಸಣೆ
ವಿಧಿಷಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು
ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿ ಅರ್ವಾ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವಿರಣೆ ಮತ್ತು ಗು
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145. ನೀಟ್ಟೀಸಿನೆಂದಿಗೆ ನ್ಸರ್ುಯದ ಪರ ಕಟಣೆ
146. ಹಾಲಿ ಇರು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ರದುೆ ಗೊಳಿ

, ಕಡಿಮೆ ಮಾ

ಅರ್ವಾ

ಅಧಿಕಾರ

147. ಷವ ತಿು ನ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ
148. ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ
ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಸೂ
149. ಗಾುಣೆ ನೀಟ್ಟೀಷನ್ನು ಕರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ಗಾುಣೆಗೊೆಂಡ ಅರ್ವಾ ಗಾುಣೆ
ಪಡೆದನ ಭಾದಯ ತೆ

150. ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ ಪುನರಿೀಕ್ಷಣೆ
151. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನ
ಮಾುರ್ದ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ಕವುದರ
ಬಗೆೆ ನೀಟ್ಟೀಸು ಕರ್ಡವುದು ಮಾಲಿೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

152.
153.
154.
155.

ಸ್ಥಮಾನಯ ವಿನಾಯತಿ
ಷವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯು ಯಾರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕ್ಕ
ಷವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ರಿಜಿಷಿ ರನ್ನು ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ ಕಟ್ಟಸುವುದು
ಭೂಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡಗಳ ಷವೆು ಮಾರ್ಡವುದು ಮತ್ತು ಷವ ತ್ತು ರಿಜಿಷಿ ರನ್ನು
ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು

156. ಷವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ತಗಾದ್ದ ನೀಟ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಅೆಂರ್ ತಗಾದ್ದ
ನೀಟ್ಟೀಸಿನ ವಿರುದಧ ಅಪೀಲು

157. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ
158.
ಆಯುಕು ರ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯಲಿ ದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳ ನ್ಸಷೇರ್
159. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ
ಆಯುಕು ರ ಅನ್ನಮತಿಯು ಅನೂಜಿುತವಾಗತಕೆ ದುೆ
160. ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರು ಯ ಕ್ತು ಯು ಜವಾಬಾೆ ರನಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಭಾವಿಷತಕೆ ದುೆ

161. ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು
162. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ
ಸಂಗರ ಸಣೆ
163. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆರರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪರ ವೇಶಷಲು ಮತ್ತು ನೀಟ್ಟೀಸು
ಕರ್ಡವುದರಲಿಿ ನ ಲೀಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಷಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ

164.
165.
166.
167.

ಷಚಾುಜುುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾಜುುಗಳನ್ನು ಸೂಲಿ ಮಾರ್ಡ ಬಗೆೆ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ
ಕಾೆಂಪಿ ಮೆೆಂಟರಿ

ಮತ್ತು ಸಂಪಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನು ವಿಧಿಸುವುದು

ಮನರಂಜನಾ ಷಾ ಳದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕತುಯ ನ್ನು ನ್ಸುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಮನರಂಜನಾ
ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿ

168. ಭದರ ತಾ ಸರ್ ಒದಗಿಸುವುದು
169. ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಷವ ಯಂನ್ಸರ್ುರಿಸಿದ
ವಿರಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾರ್ಡವುದು

170. ವಿರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುಲಿಿ ಅರ್ವಾ ವಿರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ಪಯಾುಪು ವಿರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುಲಿಿ ತಪಿ ದೆ ಲಿಿ

171.
172.
173.
174.
175.
176.

ಮೇಲಮ ನವಿ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸೂಲಿ
ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷದೇ ಇರುವುದಕಾೆ ಗಿ ದಂಡನೆ
ವಿರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೆ ೀವಪೂುಕವಾಗಿ ಸತಿು ಕ್ಕೆ ವುದಕೆೆ ದಂಡನೆ
ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳ ಗಾುಣೆ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ
ಗಾುಣೆ ಶುಲೆ ಸೇರಿಸುವುದಕೆೆ ಅನವ ಯಸು ಉಪಬಂರ್ಗಳು
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177. ಗಾುಣೆ ಸುೆಂಕದ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯ ಬಗೆೆ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಷಲು
ಅಧಿಕಾರ

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆಯೆಂದ ತಪಿ ಸಿಕೆಂಡ ಸಂದಭುದಲಿಿ ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಕನಾುಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರರ್ದ ಮೆಂದ್ದ ಮೇಲಮ ನವಿ
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿ
ಪ್ರಲಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ
ನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಸಧಿ
ವೆಚು ಕೆೆ ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೀಡಿಕೆ
ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
184ನೇ ಪರ ಕರರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾಧಿ
ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಿತಿ
ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಜಂಟ್ಟ ಸಿವ ೀಕತುರ ಜಿೀವಂತ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸಂದಾಯ
ಬಡಿಿ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಲಾಭಾೆಂವಕೆೆ ಜಂಟ್ಟಧಾರಕನ್ಸೆಂದ ಸಿವ ೀಕೃತಿ
ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತಗೊಳಿಷಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಬಡಿಿ ಯ ಸಂದಾಯಕೆೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಗಳ ಮರುಸಂದಾಯಕೆೆ , ಇತರ ಸಂದಾಯಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚುು
ಆದಯ ತೆ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು

192. ಷಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು
193. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಆಯಯ ಯನ್ನು ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು
194. ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗ
ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಯು ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾುನ್ನಸ್ಥರ
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಯು ಬಜೆಟ್ ಅೆಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

195.
196.
197.
198.

ಆಯಯ ಯದ ಅನ್ನದಾನನ್ನು ಮಾಪುಡಿಷಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

ಮರ್ಯ

ಶುದ ಪ್ರರ ರಂಭಕೆೆ ಮೆಂರ್ಚ ಬಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಷಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಪೂರಕ ಬಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಷಬಹುದು
ಅವಯ ವಾದಾಗಲೆಲಾಿ ಅಧಿಕೃತ ಶುದ ಅಧಿಯಲಿಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು
ವೆಚು ನ್ನು ಮರುಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಡವುದು
ಧಿ

ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು

ಷಮಗರ ಋರ್ ಮಿತಿ ನ್ಸೀತಿ
ಕಡ್ಡಿ ಯ ಅನ್ನಷರಣೆ
ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ
ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಜಮೆಯಲಿಿ ಮೊತು ದ ಹೂಡಿಕೆ
ಋರ್ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ
ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ವಾಷಿುಕ ವಿರಣಾಪತರ
ಷಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು
ಮಖಯ ಸರ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ
ವಾಷಿುಕ ಸರ್ಕಾಸು ತ:ಖ್ತು
ಲೆಕೆ ಪತರ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ
ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗತಾು ದುವುಗಳು ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ
ನ್ಸಹಿತವಾಗುವುದು

211. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಲಯ ಆಯುಕು ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು
212. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಮಖಯ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
213. ಹೊಷ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸು ಅಧಿಕಾರ
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214. ಹೊಷ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಕನ್ಸಶಠ ಅಗಲ
215. ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಸು ಅಧಿಕಾರ
216. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸವೇವನಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವಾಗ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಷಲು
ಮಾಲಿೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

217.
218.
219.
220.
221.
222.

ಹೊಷ ಖಾಷಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ
217ನೇ ಪರ ಕರರ್ನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿಯ ಮಾಪ್ರುರ್ಡ ಅರ್ವಾ ರ್ವ ೆಂಷ
ಶಾವವ ತವಾಗಿ ಮಚಿು ರು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡ ಅಧಿಕಾರ
ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲಾಿ ಟ್ಟಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡಗಳ ಆಜುನೆ
ಕಟಿ ಡದ ಸ್ಥಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ನ್ನು ನ್ಸಯಮಿಷಲು ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ದೊಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಸ್ಥಲಿನಳಗೆ ಕಟಿ ಡಗಳ ನ್ಸಮಾುರ್ದ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿಷು ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬುೆಂರ್

223. ಮೆಂಚಾಚಿದ ಕಟಿ ಡನ್ನು ಅರ್ವಾ ಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟ್ಟಿ ವುದು
224. ಬೀದಿಯ ನ್ಸಯತ ರೇಖ್ತಯ ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವುದಕೆೆ ಆದೇಶಷಲು ಮಖಯ
ಆಯುಕು ರ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಿಕಾರ

225. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಷಲು ಅರ್ವಾ ಅದಕೆೆ ತಪಿ ದಲಿಿ ತಾವೇ
ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಷಲು

226.
227.
228.
229.
230.
231.

ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ

ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥುಜನ್ಸಕವೆೆಂದು ಘೀಷಿಷಬೇಕಾದ ಮಾಲಿೀಕನ ಸಕ್ಕೆ
ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಕೆಷ ೀಪಗಳ (projection) ನ್ಸಷೇರ್
ಬೀದಿಗಳಲಿಿ ನ್ಸಬುೆಂರ್ನ್ನು ಉೆಂಟ್ಟಮಾರ್ಡ ರಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಜೀಡಣೆಗಳ ನ್ಸಬುೆಂರ್
ಒತ್ತು ರಿಗಳನ್ನು ತೆರ

ವುದು

ಬೀದಿಗಳ ದುರಸಿು ಯ ಷಮಯದಲಿಿ ನ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್ದ ಮಕು ವಾಗಿಸುವಂತಿಲಿ ಅರ್ವಾ ಭಗು ಗೊಳಿಸುವಂತಿಲಿ
ಮತ್ತು ಕಟಿ ಡ ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಂತಿಲಿ

232. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ದೊೀಶದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದುದಕೆೆ ನಶಿ ಪರಿಹಾರನ್ನು
ಪಡೆಯು ಸಕ್ಕೆ

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಹೆಷರಿರ್ಡವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ತಯ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು
ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ದಿೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ ಅಕಾವ
ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ಕೆಲವು ಮೆಂಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕಾವ ಕಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಕಟಿ ಡ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು (ಬೈ-ಲಾಗಳು)
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ದ ನ್ಸಷೇರ್

ಕಟಿ ಡಯೀಜನೆಯಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿಪರ ಕ್ತರ ಯೆ
240ಎ. ಕರಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ, ನ್ಸಬುೆಂರ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ತು
240ಬ. ಶುಲೆ ನ್ನು ಸೂಲು ಮಾರ್ಡವುದು ಅರ್ವಾ ವಿಧಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದರಿೆಂದ
ವಿನಾಯತಿಷಲು ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಷಲು ರಾಜಯ ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
240ಸಿ. ಶುಲೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯನ್ನು ಸಿೆಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು

241. ಮಳೆ ನ್ಸೀರು ಕಯುಿ ನ್ಸಮಿುತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
242. ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅಜಿು
243. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನ್ಸುಹಿಷಲು ಲಯ ಆಯುಕು ರು ಯಾ ಅಧಿಯಳಗೆ
ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಕಡಬಹುದೊೀ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನ್ಸರಾಕರಿಷಬಹುದೊೀ ಆ
ಅಧಿ
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244. ಯಾ ಕಾರರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಸವೇವನಕೆೆ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನ್ಸರಾಕರಿಷಬಹುದೊೀ ಆ ಕಾರರ್ಗಳು

245. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ನ್ಸೀರ್ಡ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬುೆಂರ್

246. ಮಕಾು ಯ ಪರ ಮಾರ್ಪತರ ನ್ಸೀಡಿಕೆ
247. ಬದಲಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಪುಡೆಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂರ್ಗಳ ಅನವ ಯ
248. ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ, ನ್ಸುಹಿಸುತಿು ರು ಅರ್ವಾ ಪೂರ್ುಗೊಳಿಸಿದ
ಕಟಿ ಡಗಳ ಅರ್ವಾ ಬಾವಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕ್ಕವುದು ಅರ್ವಾ
ಬದಲಾಯಸುವುದು

249. ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾದ ಕೆಲವು ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು ಷಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದು
250. ನ್ಸದಿುಶಿ ಬೀದಿಗಳಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಷಾ ಳಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಗುಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳ ಭಾವಿೀ
ನ್ಸಮಾುರ್ನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿರ ಷಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ

251. ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಕಟಿ ಡ ಕಟ್ಟಿ ವುದು
252. ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನು ಅರ್ವಾ ಅನಧಿಕೃತ ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳನ್ನು
ತಡೆಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಆ ಪರ ದೇವದ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು ಯುಳಳ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

ಲಯ ಆಯುಕು ರ ನ್ಸರ್ುಯಗಳ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮ ನವಿ

263.
264.
265.
266.

ಮನ್ನಶಯ ರ ವಾಷಕೆೆ ಯೀಗಯ ಲಿ ದ ಕಟಿ ಡ

ಉಪದರ  ನ್ಸಷೇರ್
ಮಾಲಿನಯ ನ್ಸಯಂತರ ರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕನ್ನ ದಂಡಪ್ರತಿಸುವುದು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಗುೆಂಡಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು
ಬೆಂಕ್ತಯ ವಿರುದಧ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆ
ಹೊಲಸು ಅರ್ವಾ ಹಾನ್ಸಕರ ಷಷಯ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು
ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದ ಆಗು ಉಪದರ ನ್ನು ನ್ಸವಾರಿಸುವುದು
ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿರು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಮರಗಳನ್ನು ಷರುವುದು
ನಶಿ ಪರಿಹಾರದ ಮಿತಿ
ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಆರೀಗಯ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುಯ ಗಳು
ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ನ್ಸವೇವನಗಳ ನೈಮುಲಯ ದ ಬಗೆೆ ಆದೇವ ಹೊರಡಿಸು ಅರ್ವಾ
ನೈಮುಲಯ ನ್ನು ಕಾಪ್ರರ್ಡ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ

267. ಅಪ್ರಯಕಾರಿರೀಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುಅಧಿಕಾರ
268. ಕಟಿ ಡಗಳ ಮತ್ತು ಸುು ಗಳ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ
269. ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆಗಾಗಿ ಷಾ ಳಗಳ ಯ ಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಸುು ಗಳನ್ನು
ನಾವಪಡಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಮನೀರಂಜನಾ ಷಾ ಳಗಳನ್ನು ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇವ ನ್ಸೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಸುು ಗಳ ಗಾುಣೆಗೆ ನ್ಸಷೇರ್
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಯ ಕ್ತು ಯು ವೃತಿು ಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ರೀಗಗರ ಷು ಯ ಕ್ತು ಯು ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ವಾಸನನ್ನು ಪರ ವೇಶಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್
ರೀಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ವಾಸನದ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ
ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಕಟಿ ಡನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರ್ಡವುದು
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರೀಗದಿೆಂದ ನರಳುತಿು ರು ಅಪ್ರರ ಪು ಯಷೆ ನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗತಕೆ ದೆ ಲಿ
ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಪುಷು ಕಗಳಿಗೆ ಯ ಸ್ಥಾ

8

278.
279.
280.
281.
282.
283.

ಸೀೆಂಕ್ಕ ಸರರ್ಡ ಸಂಭವಿರು ನ್ಸೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ
ಕಡ್ಡಿ ಯವಾಗಿ

ಹಾಕ್ಕವುದು
ರೀಗದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಸೀರ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ರ
ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕಲುಿ ಗಣಿ ಕೆಲಷನ್ನು ನ್ಸಲಿಿ ಷಲು ಅಧಿಕಾರ
ಉಪದರ ಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂರ್ ಹೊೆಂಡಗಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶಷಲು
ಮತ್ತು ನಗರದೊಳಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿರ ಷಲು ಅಧಿಕಾರ

284. ವಿಪತ್ತು ನ್ಸುಸಣೆ
285. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು ನ್ಸುಹಿಸುಲಿಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುಯ
286. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳ ಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮತ್ತು ನ್ಸುಸಣೆ ಹಾ
ಬಲಿಿ ೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಶುಲೆ ಸಂಗರ ಸಣೆಯ
ಜವಾಬಾೆ ರಿಗಳು

287. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅೆಂತಿಮ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಷಾ ಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
288. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತಿ ತಿು ಯ ಮೂಲದಲೆಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿರ್ಡ ಸಂಬಂರ್
ಆರರ್ಗಳ/ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಕತುಯ

289. ವಿವಿರ್ ಬಗೆಯ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು ನ್ಸುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುಯ
290. ವಾಣಿಜಯ ತಾಯ ಜಯ ಉತಾಿ ದಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
291. ವಾರ್ಡು ಷಮಿತಿಯ ಪರ ಕಾಯುಗಳು
292.
293.
294. ರ
295.
296.
297.
298.
ರ
ರ
ರ
299.
ರ
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

-

ರ

-

ರ

ರ
ರ

ರ

ರ

ರ
ರ

308.
309.
310.
311.
312.
313.

ರ
ರ
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ರ

ರ

314.

ರ

315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

ರ

ರ
ರ

ರ
ರ

ರ

ರ

ರ

ರ
ರ

ರ
ರ

ರ

ರ

ರ

332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

ರ
ರ

ರ
-

ರ

ರ

ರ

ರ
ರ
ರ

ರ
ರ

ರ

341.
342.
ರ

343.
344.
345.
346.
347.
348.

ರ

ರ

10

349.
350.
351.
352.
353.

ರ

ರ

354.
355.
356.
357.

ರ
ರ
ರ
ರ
ರ

358.
ರ

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

ರ
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ರ

ರ
ರ
ರ
ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ

ರ
–I
-II
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ಉದ್ದೆ ೀವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರರ್ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2020ರ 53- ಬೄೆಂಖಳೂರು ನಖಯವು ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮಡಿಮಲಿಿ ನ ಏಳುನೂರಾ ಸದಿನಾಲ್ಕು ಚದಯ ಕಿ.ಮೀಖಳ ರ ದವದೇೆಂದಿಗೄ ಅತೀದೇಡಡ ಭತ್ತಿ
ಬೄಳೆಯುತಿ ರು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯೊಡನೆ ಸಣಕಾಸಿನ ರ ಮುಕ ಕೆಂದರ ವ್ಯಗಿರುವುದರೆಂದ,
ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ 1976ಯ

(1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 14) ಅಡಿಮಲಿಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ್ದು , ಭತ್ತಿ ಆಡಳಿತ ನಿಾಹಿಸುತಿ ರುವುದರೆಂದ,
(1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 14)

ವಿಕೆಂದಿರ ಔಯಣನ್ನು

ಸುಧಾರಷಲ್ಕ,

ಪೌರಾಡಳಿತದ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಭಾಖಹಿಸುವಿಕೆಮನ್ನು ಏಕಿೀಔರಷಲ್ಕ ಹಾಗೂ ನಅಲಿಕೆ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಸೂಔಿ ನಿಧಾಾಯ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದನ್ನು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು  ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು
ಷವ ತಂತರ ಶಾಷನನ್ನು ನಿರೂನಆಸು ಅಖತಯ ವು ತ್ತರ್ತಾಗಿರುವು

ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆಗಗಿ
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.0 .2022

2020 ರ ಕನಾುಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂಖ್ತಯ : 53
(2020 ಯ

ತೆಂಖಳ 21ನೇ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜಯ ತರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಮಲಿಿ ಮೇದಲ್ಕ ರ ಔಟವ್ಯಗಿದೄ)

ರ
(2020 ಯ

ತೆಂಖಳ 19ನೇ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ರಾಜಯ ನಅಲರೆಂದ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ಡೆಮಲಾಗಿದೄ)

2022

ವಿಕೆಂದಿರ ಔಯಣನ್ನು
ಭಾಖಹಿಸುವಿಕೆಮನ್ನು
ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದನ್ನು

0

ಸುಧಾರಷಲ್ಕ,

ನಅಲಿಕೆ

ಆಡಳಿತದ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಏಕಿೀಔರಷಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು

ಸೂಔಿ ನಿಧಾಾಯ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು  ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಷವ ತಂತರ ಶಾಷನ

.
ಬೄೆಂಖಳೂರು ನಖಯವು ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮಡಿಮಲಿಿ ನ
ಏಳುನೂರಾ

ಸದಿನಾಲ್ಕು

ಚದಯ

ಕಿ.ಮೀಖಳ

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯೊಡನೆ ಸಣಕಾಸು
ಬೃಸತ಄
(1977ಯ

ಔನಾಾಟಔ

ರ ದವದೇೆಂದಿಗೄ

ಅತೀದೇಡಡ

ಭತ್ತಿ

ಬೄಳೆಯುತಿ ರು

ರ ಮುಕ ಕೆಂದರ ವ್ಯಗಿರುವುದರೆಂದ;

ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು
ಅಧಿನಿಮಭ

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976ಯ

4

ಅಡಿಮಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ್ದು ,

ಭತ್ತಿ

ಆಡಳಿತ

ನಿಾಹಿಸುತಿ ರುವುದರೆಂದ;
(1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 14)

ಎ
ಎ

ಅಧಾಯ ಯ-1
ರಂಭಿಕ

ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ
ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020 ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮತಔು ದ್ದು .
1

1

(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳು ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು [ಅಧಿಸೂಚನೆಮ] ಮೂಲಔ
ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಜಾರಗೄ ಫಯತಔು ದ್ದು .
73

:

1.
11.01.2021

ಎ

2020( )

06.01.2021

. (

)

2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.-

-

“ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಸಣಕಾಸು ತಃಖ್ಯಿ ” ಎೆಂದರೆ 208ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ರ ಔಟಿಸು ತಃಖ್ಯಿ ;
2 “ರ ದವ ಷಭಾʼʼ ಎೆಂದರೆ ೆಂದ್ದ ರ ದವಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ರ ದವದ ಯಾ
ಸರದ ಭತದಾಯಯಟಿೆ ಮಲಿಿ ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ಭತದಾಯರಾದ ಎಲಾಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ೆಂದ್ದ ಕಾಮ;
“ರ ದವ” ಎೆಂದರೆ 4

ರ

ಭತಖಟ್ಟೆ ಗೄ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲಿಿ ನಿಧಾರಸಿದ ೆಂದ್ದ

ರ ದವ;

14

4 “ಸಂಗ” ಎೆಂದರೆ ಔನಾಾಟಔ ಸೇಸೆಟಿಖಳ ನೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಮಭ, 1960ಯ
ಅಡಿಮಲಿಿ

0

ದಾಯಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿಲಿ ದ

ಸೆಟಿ, ಸಂಗ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ;
“ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ಖಾಖಳು” ಎೆಂದರೆ ಸಿೀಟುಖಳ ಮೀಷಲಾತಮ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ವಿೆಂಖಡಿಸಿ ಭತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದ ನಾಖರೀಔಯ ಅೆಂಥ ಖಾ ಅಥವ್ಯ ಖಾಖಳು;
“ಜೈವಿಔ ವೆದಯ ಕಿೀಮ ರ್ತಯ ಜಯ ” ಎೆಂದರೆ ಭನ್ನಶಯ ಯ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ಣಿಖಳ ರೀಖತೆಿ , ಚಿಕಿತೆೆ , ಸೇೀೆಂಕು
ತಡೆಯು ಯ ಸೄಾ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಆರೀಖಯ ಸವೄಖಳು ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಶೀಲನಾ
ಚಟುಟಿಕೆಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಉೆಂಟಾದ ಯಾವುದ
ಜಯ ;

“

”

-

ಎ
ಎ

-

.

(8) “ಉವಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಚಿಸಿದ ಉವಿಧಿ;
“

” ಎ
“

” ಎ

.
0 “ಅಧಯ ಕ್ಷ” ಎೆಂದರೆ ಷಮತ ಅಥವ್ಯ ಆಯೊೀಖ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಉಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ಇ
ಮುಕಯ ಷಾ ನಾದ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ;
“

” ಎ

2 “ನಾಖರೀಔ ಷಮಾಜʼʼ ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದ ಯ ಕಿಿ , ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಸಂಗ, ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು
ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಮಲಿಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ, ಯಚಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಷಮಾಜಔಲಾಯ ಣಕಾು ಗಿ
ಕಾಮಾನಿಾಹಿಸುತಿ ರು ಷಕಾಾರೇತಯ ಸಂಸೄಾ ಭತ್ತಿ ಷಮುದಾಮ ಆಧಾರತ ಸಂಸೄಾ , ವೃತಿ ಯ ಸಂಸೄಾ , ನಾಖರೀಔ
ಆರೀಖಯ , ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥೆಂಷು ೃತಔ ನಿಕಾಮ ಹಾಗೂ ನಅಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಸಂಗ
ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
(13) “ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣ ತರ ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಔಟೆ ಡದ
ನಿಮಾಾಣನ್ನು ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು ನಿೀಡಿದ ರ ಮಾಣ ತರ ;
4 “ಪೂಯಔ ಸಂಔಾ” ಎೆಂದರೆ ಕಫಲ್ ದೂಯದವಾನ ಅಥವ್ಯ ಗೃಸನೇಯ ಸವೄಗೄ (dth) ಉಚಿತವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸಣನಅತಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಔಡಿಮೄ ದಯದಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಸಂಔಾನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
(15)

“ಪೂಯಔ

ಚಿೀಟಿ”

ಎೆಂದರೆ

ಉಚಿತವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಸಣನಅತಮಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಔಡಿಮೄದಯದಲಿಿ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆಗೄ ರ ವವನ್ನು ದಗಿಸು ಯಾವುದ ಚಿೀಟಿ;
(16) “ಷಭಖರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತ” ಎೆಂದರೆ ಋಣಖಳನ್ನು
ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಚಿಸಿದ ನಿೀತ;
“

” ಎ
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ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವ್ಯಖ ಯಾವುದ ತೀಮಾಾನ

(18) “ನಅಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಗಯ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಡಿಮಲಿಿ ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಮಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಷಲ್ಕ

ಹಾಗೂ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ನೆಯವರಷಲ್ಕ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ನೇಮಸಿದ ಯಾವುದ ಅಧಿಕಾರ;
(19) “ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ನಿಮಾಸಿದ ಅೆಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಳಟೆ ನಅಲಿಕೆಮ ಸಂಯೊೀಜಿತ ನಿಧಿ;
(20) “ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖಖಳು” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು ಅನಅಮಕಾರ
ರೀಖ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ಅೆಂಟು ಜಾಡಯ , ಷಾ ಳಿೀಮ ವ್ಯಯ ಧಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥೆಂಕಾರ ಮಔ ರೀಖ;
(21) “ಚುನಾಣೆ” ಎೆಂದರೆ ಖಾಲಿಯಿರು ಯಾವುದ ಕೌನಿೆ ಲರ್ ದನ್ನು ತ್ತೆಂಬುವುದಕಾು ಗಿ ನಡೆಸು
ಚುನಾಣೆ;
(22) “ಭನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದ ನಟನೆ, ರ ದವಾನ, ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಕೃತಮ
ರಂಖರ ದವಾನನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿರುವಂತಸ ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳನ್ನು

ವಿೀಕಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ಯ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯ ಕಿಿ ಖಳ

ಷಮೂಸವು ಅೆಂಥ ಕಾಮಾಔರ ಭದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೄ ರ ವಶಷಲ್ಕ ಟಿಕಟನ್ನು
ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೄ ಟಿಕಟನ್ನು

ಕರೀದಿಸು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಸವೄಮ

ಕರೀದಿಸು ಅಖತಯ ವ್ಯಗಿಯಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ಭನರಂಜನಾ ಕಾಮಾಔರ ಭ ಅಥವ್ಯ

ಸವೄಮ ಅಕಾವ ಎೆಂದಥಾ ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
2

“

”ಎ

24 “
2

”ಎ

“

2020 2020

”
ಎ

(26) “ಷಕಾಾಯ” ಎೆಂದರೆ ಔನಾಾಟಔ ಷಕಾಾಯ;
(2

“

2

“

2

“

(30)

”

”ಎ
” ಎ

ʻʻಮಾರುಔಟ್ಟೆ ʼʼಯು

ಜಾನ್ನವ್ಯರು

ಅಥವ್ಯ

ಕೊಳೆತ್ತಹೀಖಫಹುದಾದ ಷವ ರೂವುಳು ಆಹಾಯದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ

ಸುಿ ಖಳ

ಮೂಲಕಾು ಗಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳು ಸರದಂತೆ
ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾರುಔಟ್ಟೆ

ಮಾೆಂಷ,

ಮೀನ್ನ,

ಸಣ್ಣು ,

ತಯಕಾರ,

ಅೆಂಖಡಿಖಳ ಷಮೂಸ ಅಥವ್ಯ ಉಗರ ಣಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭಳಿಗೄಖಳು ಇರು

ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸಿದ ಭತ್ತಿ

ಯವ್ಯನಗಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದ ಹೆಷರನಿೆಂದ

ಔರೆಮಲಾಗು ಯಾವುದ ಷಾ ಳನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
(31) “ಭಧಯ ೆಂತಯ ಕಾಲದ ಆತಆಾಔ ಯೊೀಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ನಅಲಿಕೆಯು ಐದ್ದ ಶಾಖಳ ಅಧಿಗಗಿ
ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ಆತಆಾಔ ಯೊೀಜನೆ;
(32) “ಚಿೀಟಿ ಯಹಿತ ಆಧಾಯ

ಭನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಚಿೀಟಿ ಯಹಿತ ಆಧಾಯದ ಭನರಂಜನೆಮ ಷಾ ಳನ್ನು

ರ ವಶಷಲ್ಕ ಚಿೀಟಿ ಕರೀದಿಸು ಅಖತಯ ವಿಲಿ ದ ಯಾವುದ ಭನರಂಜನೆಮನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
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(33) “ಉದರ ” ಎೆಂದರೆ ದೃರ್ಷೆ , ವ್ಯಷನೆ ಅಥವ್ಯ ವರ ಣ ಇೆಂದಿರ ಮಕೆು
ಕಿರುಕುಳ

ಅಥವ್ಯ

ಅಚಾಯ,

ವಿಶಾರ ೆಂತ

ಅನಅಮಕಾರಯಾಖಫಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಖಯ

ಅಥವ್ಯ

ನಿದೄು ಗೄ

ಗಮ ಅಥವ್ಯ ಜಿೀನಕೆು

ತೆಂದರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಜಿೀನಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಆಸಿಿ ಗೄ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಫಹುದಾಗಿಯಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ಕೃತಯ , ಲೀ, ಷಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ಸುಿ ಇವುಖಳನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
4 “ಅ ಭೀಖದಾಯ” ಎೆಂದರೆ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೄಮನ್ನು ನಅತಸು ಅಥವ್ಯ ನಅತಷಫಹುದಾದ ಷಾ ಳ
ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ

ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ

ಬಾಡಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೄಮ ಭಾಖನ್ನು

ನಅತಸು ಅಥವ್ಯ ನಅತಷಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾಗಿರು ಅದಿಭೀಖದಾಯನಾಗಿ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ
ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮನ್ನು

ಫಳಸು ಯಾವುದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಬಾಡಿಗೄ

ಮುಔಿ ಗಣಿದಾಯ, ಯವ್ಯನಗಿದಾಯ ಯಾವುದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಫಳಕೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕಾು ಗಿ
ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಹಾನಿಖಳನ್ನು

ತ್ತೆಂಫಲ್ಕ ನಅತಸುವುದಕೆು

ಹಣೆಗಯನಾದ ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಇಯನ್ನು

ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
“ಮಾಲಿೀಔ” ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಭೀಖಯ
ಮೇತಿ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೄಮ

ಸಿವ ೀಔರಸು ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೀಔರಷಲ್ಕ ಅಸಾನಾದ, ಆತನ ಷವ ೆಂತ ಖಾತೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯಾವೇಫಬ ಇತಯ

ಯ ಕಿಿ ಗಗಿ ಭಧಯ ತಾ, ನಾಯ ಷಧಾರ, ಪೀಶಔ ಅಥವ್ಯ ಸಿವ ೀಕೃತದಾಯನಾಗಿ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಭಾಖನ್ನು

ಭೀಖಯ ದಾಯ ಅಥವ್ಯ ಗಣಿದಾಯನಿಗೄ ಭೀಖಯ

ಬಾಡಿಗೄಮ ಮೇತಿ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ನಿೀಡಿದಲಿಿ ಭೀಖಯ

ಹಾಗೄ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ್ದು ಭೀಖಯ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಿವ ೀಔರಷಲ್ಕ ಅಸಾನಾದ ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ;
(36) “

” ಎ

“ರಾಜಕಿೀಮ ಕ್ಷ” ಎೆಂದರೆ ರ ಜಾರ ತ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಮಭ, 1951ಯ (1951ಯ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 43)
29ಎ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ೆಂದ್ದ ರಾಜಕಿೀಮಕ್ಷ;
“ಭತಖಟ್ಟೆ ಖಳು” ಎೆಂದರೆ ಭತದಾಯಯ ಟಿೆ ಮಲಿಿ

ಭತಹಾಔಲ್ಕ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಗಿಸುವುದಕೆು

ರಾಜಯ

ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖವು ಯಚಿಸಿರು ಕೆಂದರ ಖಳು;
“ನಿಮಮಷಲಾದ್ದದ್ದ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ ನಿಮಮಷಲಾದ್ದದ್ದ;
40 “

ಸೆಡಿೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ” ಎೆಂದರೆ ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಭತಖಟ್ಟೆ ಖಳ ಮಲೆ ಮಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ

ಮಾಡಲ್ಕ ರಾಜಯ ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖವು ನೇಮಸಿದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರ;
4

“ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄ” ಎೆಂದರೆ ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಖಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲೆ ನಅಲಿಕೆಯು

ವಿಧಿಸು ತೆರಗೄ;
42 ”ನಿವ್ಯಸಿ

ಔಲಾಯ ಣ

ಸಂಗ”

ಎೆಂದರೆ

ಜಾರಮಲಿಿ ರು

ಯಾವುದ

ಕಾನೂನಿನ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ನೆಂದಾಯಿಸಿದ ನಿವ್ಯಸಿಖಳ ಷವ ಯಂ ಸಂಸೄಾ ;
4

“

”ಎ

44 “

.

”ಎ

4

”ನಿಮಭಖಳು” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳು;

4

“ಅನ್ನಸೂಚಿ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದೇೆಂದಿಗೄ ಲಖರ್ತಿ ದ ಅನ್ನಸೂಚಿ;

4

“

” ಎ
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4

“ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತ” ಎೆಂದರೆ ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನದ 341ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಆ ಜಾತಖಳು, ಬುಡಔಟುೆ ಖಳು, ಕುಲಖಳು ಅಥವ್ಯ ಕುಲಖಳೊಳಗಿನ ಭಾಖಖಳು ಅಥವ್ಯ ಗುೆಂಪುಖಳು
ಅಥವ್ಯ ಬುಡಔಟುೆ ಖಳು;
4

”ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಔಟುೆ ” ಎೆಂದರೆ ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನ 342ನೇ ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಆ ಜಾತಖಳು, ಕುಲಖಳು ಅಥವ್ಯ ಬುಡಔಟುೆ ಖಳು ಅಥವ್ಯ ಬುಡಔಟುೆ ಷಮುದಾಮದ ಅಥವ್ಯ
ಬುಡಔಟುೆ ಖಳ

ಳಗಿನ

ಭಾಖಖಳು

ಅಥವ್ಯ

ಕುಲಖಳೊಳಗಿನ

ಬುಡಔಟುೆ

ಷಮುದಾಮಖಳು

ಅಥವ್ಯ

ಬುಡಔಟುೆ ಖಳು;
(50)

“ಷವ ಷಹಾಮ ಗುೆಂಪು” ಎೆಂದರೆ ಅಯ ಸ್ಥಮಾನಯ

ತೆಂದರೆಖಳನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಗೂೂ ಡಿದ

ೆಂದ ರೀತಮ ಖಾದಿೆಂದ ಬಂದ ಇಪ ತಿ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಜನಯ ಗುೆಂಪು;
(51) ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿ” ಎೆಂದರೆ ಋಣದ ಔರ ಮಾನ್ನಖತ ಭರುನಅತ ಅಥವ್ಯ ನಅಳುಬಿದು

ಆಸಿಿ ಮ

ಷಾ ಳೆಂತಯಕಾು ಗಿ ನಿಮತಕಾಲಿಔವ್ಯಗಿ ಎತಿ ಲಾದ ಸಣದ ಮೂಲಔ ಯಚಿಸಿದ ೆಂದ್ದ ನಿಧಿ;
(52) “ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಲಾದ್ದದ್ದ” ಎೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಚಿಸಿದ
ಉವಿಧಿಖಳು;
(53) “ಕೊಳಗರ ಹಂತದ 

ಟ” ಎೆಂದರೆ ನಖಯ ಕೊಳಗರ ರ ದವಖಳ ನಿವ್ಯಸಿಖಳು ಯಚಿಸಿದ

ಇಪ ತಿ ಕ್ಕು ಹೆಚಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಷವ ಷಹಾಮ ಗುೆಂಪುಖಳ ಸಂಗ;
4 “

” ಎ
ಎ
(55) ʻʻಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತʼʼ ಎೆಂದರೆ 80ನೇ ರ ಔಯ ದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತ;

(56) “ರಾಜಯ ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖ” ಎೆಂದರೆ ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನದ 243ಕೆ ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ
ರಾಜಯ ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖ;
(57) “ಬಿೀದಿ” ಎೆಂದರೆ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಖಾಷಗಿ ಬಿೀದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಜನಿಔರು ಹಾದಿ ಅಥವ್ಯ
ರ ವವಕಾು ಗಿ

ಸಔು ನ್ನು

ಹೆಂದಿರು

ಅಥವ್ಯ

ಚಲಿಸಿದ

ಭತ್ತಿ

ಇಪ ತ್ತಿ

ಶಾಖಳ

ಅಧಿಮರೆಗೄ

ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿ ದೄ ರ ವಶಸಿ ಹೆಂದಿದ ಯಾವುದ ಹೆದಾು ರ ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ಕಿರುದಾರ, ಸತ್ತವೄ, ಯಸೄಿ ,
ನೇಯದಾರ, ಕಾಲ್ಕ ಹಾದಿ, ಳದಾರ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲನಾ ಥ ಅಥವ್ಯ ಮಾಖಾ ಇವುಖಳನ್ನು ಳಗೇಳುು ತಿ ದೄ ಹಾಗೂ
ಯಾವುದ ಜಿೀವಿಮಲಿಿ ನ ಕಾಲ್ಕದಾರ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಖಣೆ ದಾರಖಳನ್ನು ಷದರ ರಭಾಷೆಯು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
(58) “ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆಮ ಷಾ ಳಕೆು ರ ವಶಷಲ್ಕ
ಚಿೀಟಿಮನ್ನು ಕರೀದಿಸು ಅಖತಯ ವಿರು ಯಾವುದ ಭನರಂಜನೆಮನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ;
“

0

” ಎ

“
“

” ಎ
”ಎ

(62) “ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿ” ಎೆಂದರೆ ಔನಾಾಟಔ ಮಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿ;
“

” ಎ

(64) “ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತ” ಎೆಂದರೆ 82ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತ;
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(65) “ವ್ಯರ್ಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆ” ಎೆಂದರೆ ನಅಲಿಕೆಯು ಅದಕೆು ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕೆಗಗಿ ವ್ಯರ್ಡಾ
ಷಮತಯು ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆ;
(66) “ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಭಾ” ಎೆಂದರೆ 86 ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಉ ಉಲೆಿ ೀಖಿಷಲಾದ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಭಾ;
(67) “ವ್ಯಡುಾಖಳು” ಎೆಂದರೆ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯವು ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ನಅಲಿಕೆಮ ಲಮಖಳೊಳಗಿನ ಅೆಂಥ ರ ದವಖಳು;
(68) ”ಲಮ ಆಯುಔಿ ” ಎೆಂದರೆ 72ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಲಮ ಆಯುಔಿ ;
(69) “ನಅಲಿಕೆಮ ಲಮಖಳು” ಎೆಂದರೆ

2

ಅಡಿಮಲಿಿ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಗುರುತಸಿದ

ನಅಲಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಅೆಂಥ ರ ದವಖಳು;
ಅಧಾಯ ಯ-II
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು
3. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು
ಮುೆಂದಿನ ನಅಲಿಕೆಮ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಇಯತಔು ದ್ದು ,-

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಈ

(ಎ) ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎೆಂನಆ)
(ಬಿ) ಮಮರ್
(ಸಿ) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ
(ಡಿ) ಲಮ ಆಯುಔಿ
(ಇ) ಲಮ ಷಮತಖಳು
(ಎಫ್) ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಖಳು
(ಜಿ) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಖಳು

ಅಧಾಯ ಯ- III
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ
4. ಬೃಸ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ.- (1)
ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಎೆಂಫ ಹೆಷರನ ನಅಲಿಕೆಯು ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಸ್ಥಾ ನಆತವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
2

ಈ ಮುೆಂದಿನವುಖಳ ಕುರತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ,-

(ಎ) ಬೄೆಂಖಳೂರನ ಷಮಂಜಷ ಸ್ಥಮೀಯ ದೇಳಗಿನ ಯಾವುದ ರ ದವದ ಜನ ಸಂಖ್ಯಯ ;
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ರ ದವದ ಜನಸ್ಥೆಂದರ ತೆ;
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ರ ದವದ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ಷಾ ಳಿಮ ಆಡಳಿತ ಮೂಲಔ ಉತಪ ತಿ ಯಾಗು ಕಂದಾಮ;
(ಡಿ) ಅೆಂಥ ರ ದವದಲಿಿ ಕೃರ್ಷಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕೆಖಳಲಿಿ ನ ಉದೇಯ ೀಖದ ಶೇಔಡವ್ಯರು;
(ಇ) ಅೆಂಥ ರ ದವದ ಸಣಕಾಸು ನಅರ ಮುಕಯ ತೆ;
(ಎಫ್)
ಕಾಲಕಾಲಕೆು ರಖಣಿಷಬಕಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಅೆಂವಖಳು.
- ಷಕಾಾರ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯೊಳಗೄ ಇಯಬಕಾದ ಅೆಂಥ ರ ದವಖಳು ಅಥವ್ಯ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯೊಳಗಿನಿೆಂದ ಹಯಗಿಡಲಾದ ಅೆಂಥ ರ ದವಖಳನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದ್ದ.
-
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(ಎ)

ರ ಔಟ ಮ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ೆಂದ್ದ ತೆಂಖಳೊಳಗಗಿ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಷಲಹೆಖಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಸಿ, ಅದರೆಂದ ಭಾದಿತರಾಖಫಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಮಾಹಿತಗಗಿ ಷಕಾಾರ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ಅದಯ
ಔಯಡನ್ನು ರ ಔಟಿಸಿದ ಹಯತ್ತ; ಹಾಗೂ
(ಬಿ) (ಎ) ಖಂಡದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಅದಯ ಅಭಿನಅರ ಮಖಳನ್ನು

ಯ ಔಿ ಡಿಷಲ್ಕ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಹಯತ್ತ,
- ಅೆಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಹಯಡಿಷತಔು ದು ಲಿ .
4
-

ಎ
ಎ

.

(5)
ಎ
.
(6) ನಅಲಿಕೆಮ ಶಾವವ ತ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾಯ ಭತ್ತ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಸಯನ್ನು ಹೆಂದಿರು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟೆ

ಆಸಿಿ ಮನ್ನು

ಆಜಿಾಸು, ದಾನ ಮಾಡು ಭತ್ತಿ

ವಿಲೆ ಮಾಡು ಅಧಿಕಾಯ

ಹೆಂದ್ದ ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಷರನ ೆಂದ್ದ ನಿಖದಿತ ನಿಕಾಮವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಷದರ ಹೆಷರನಿೆಂದ ದಾವೄ
ಹೂಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ದಾವೄಗೄ ಗುರಯಾಖತಔು ದ್ದು .
-

.
6. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕಾಲಾಧಿ.-ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ವಿಷಜಿಾಷದ ಹಯತ್ತ ನಅಲಿಕೆಯಾಗಿ ಅದಯ ಮೂಲ
ಷಭೆಯು ನೇಮಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಐದ್ದ ಶಾದರೆಗೄ ಮುೆಂದ್ದರೆಮತಔು ದ್ದು .
7. ವಾರ್ಡುಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.-

(1)

ಕೌನಿೆ ಲರ್ಖಳ

ಚುನಾಣೆ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ನಅರ ಯೊೀಗಿಔವ್ಯಗುವುಶೆ ಯ ಭಟಿೆ ಗೄ ಬೄೆಂಖಳೂರನಲಿಿ ಎಲಾಿ ಔಡೆಯು
ಷಮಾನವ್ಯಗಿರುವಂತೆ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಬೄೆಂಖಳೂಯನ್ನು ವ್ಯಡುಾಖಳಿಗಗಿ ವಿೆಂಖಡಿಷತಔು ದ್ದು .
ಎ
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ವ್ಯರ್ಡಾಖ
ವ್ಯರ್ಡಾಖ
ರ

.

-

ಎ
.

2

ವ್ಯರ್ಡಾಖ

(3) ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಆದವದ ಮೂಲಔ,(ಎ)ಚುನಾಣೆಖಳ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ವ್ಯಡುಾಖಳನ್ನು
ಎ

ಎ

ವ್ಯರ್ಡಾಖ

ವಿಭಾಗಿಷಲಾಗಿದೄಯೇ

ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ;
(ಬಿ) ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡಿಾನ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮನ್ನು ;
(ಸಿ) ಭತ್ತಿ ರಶಶೆ

ಜಾತಖಳು ಭತ್ತಿ ರಶಶೆ

ಪಂಖಡದರಗಗಿ ಹಾಗೄ ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಖಳ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು, ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನೇಯ ಚುನಾಣೆ ಮೂಲಔ ತ್ತೆಂಫಬಕಾದ ಸ್ಥಾ ನಖಳ ಟುೆ
ಟುೆ

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೄ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ರಶಶೆ

ಜಾತ ಭತ್ತಿ ರಶಶೆ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮಲಿಿ ನಖಯದ

ಪಂಖಡಖಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಇರು

ರ ಮಾಣಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಭಟಿೆ ಗೄ ನಿಖದಿಡಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದನ್ನು ,
- ನಿಧಾರಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ಈ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ಖಾಖಳಿಗಗಿ ಹಾಗೄ ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಖಳ
ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು , (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ರಶಶೆ ಜಾತ ಭತ್ತಿ ರಶಶೆ ಖಾದರಗಗಿ ಭತ್ತಿ ಈ
ಉ-ರ ಔಯಣದಡಿಮಲಿಿ

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ

ಖಾದರಗಗಿ

ಮೀಷಲಿರಸಿದ

ಟುೆ

ಸ್ಥಾ ನಖಳ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು

ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನ ಟುೆ ಸ್ಥಾ ನಖಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಮೂಯನೇ ೆಂದಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯದಂತೆ ನಿಧಾರಷತಔು ದ್ದು .
4
0
4

.

(5) ಆ ನಅಲಿಕೆಮ ಸ್ಥಾತರ ಔ ಚುನಾಣೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಹಯತ್ತ ನಅಲಿಕೆಮ ಸ್ಥಾ ನೆಮ ತರುವ್ಯಮ
ಮೀಷಲಾತಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಖಡಿ ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು
ಮಾಡುವಂತಲಿ

ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಖಡಿ ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಫದಲಾಣೆಯು

ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ರಣಾಭನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
8. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ರಚನೆ.-

-

ಎ

ಷಕಾಾಯವು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಚುನಾಯಿತ ಷದಷಯ ಯನ್ನು ನಅಲಿಕೆಯು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
ಷಕಾಾಯವು, ನಖಯದ ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಷದಷಯ ರುಖಳನ್ನು
ನಾಭ ನಿದಾಶತ ಷದಷಯ ರು ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳ ಶೇಔಡಾ

ನಾಭ ನಿದಾಶಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ

ಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯತಔು ದು ಲಿ .-

(i) ಪೌರಾಡಳಿತ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಖಯ , ಟೆ ಣ ಯೊೀಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಶಕ್ಷಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳಲಿಿ
ವಿಶೇಶ ಜಾಾ ನ ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಬನ್ನು ಹೆಂದಿರು ಯ ಕಿಿ ಖಳು; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಷಮಾಜ ಸಔರು:
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ರಂತ್ತ,

ಖಂಡದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯ ಕಿಿ ಖಳು ನಅಲಿಕೆಮ ಷಭೆಖಳಲಿಿ

ಭತದಾನದ ಸಔು ನ್ನು

ಹೆಂದಿತಔು ದು ಲಿ .
.
ನಅಲಿಕೆಮ ರ ದವದೇಳಗಿನ ಕೆಿ ೀತರ ಖಳ ರಾಜಯ

ವಿಧಾನಷಭೆ ಷದಷಯ ಯನ್ನು

ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ

ಭತದಾಯರಾಗಿ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದ ವಿಧಾನರಶತಿ ನ ಷದಷಯ ಯನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಿಯತಔು ದ್ದು :
2

-

ಎ
-

.

ಭತ್ತಿ

ಜಾತಖಳು ಭತ್ತಿ

ಪಂಖಡದರಗಗಿ ಹಾಗೄ ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಸ್ಥಾ ನಖಳ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು, ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನೇಯ ಚುನಾಣೆ ಮೂಲಔ ತ್ತೆಂಫಬಕಾದ ಸ್ಥಾ ನಖಳ ಟುೆ
ಟುೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೄ ಹೀಲಿಸಿದರೆ

ಜಾತ ಭತ್ತಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮಲಿಿ ನಖಯದ

ಪಂಖಡಖಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಇರು

ರ ಮಾಣಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಭಟಿೆ ಗೄ ನಿಖದಿಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ನೇಯ ಚುನಾಣೆಮ ಮೂಲಔ ತ್ತೆಂಫಬಕಾದ ನಅಲಿಕೆಮ ಸಿೀಟುಖಳ ಟುೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಸತಿ ಯತಿ ಯ
ಮೂಯನೇ ೆಂದಯಶೆ ನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಷದಷಯ ಯನ್ನು

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ಖಾಖಳಿಗೄ ಸರದ ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗಗಿ

ಮೀಷಲಿರಷತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ ಈ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ಖಾಖಳಿಗೄ ಹಾಗೄ ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಸಿೀಟುಖಳ
ಸಂಖ್ಯಯ ಯು, (3)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಖಳು ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಔಟುೆ ಖಳಿಗೄ
ಮೀಷಲಿರಸಿದಂತೆ ಇಯತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಈ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿಗೄ ಖಾಖಳು ನಅಲಿಕೆಮ

ಸಿೀಟುಖಳ ಟುೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಮೂಯನೇ ೆಂದಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯತಔು ದು ಲಿ .
0

ಎ
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.
ಎ

.

.

(4) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಖಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಔಟುೆ ಖಳಿಗೄ ಸರದ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಖಾಕಾು ಗಿ
ಮೀಷಲಿರಸಿದ

ಸಿೀಟುಖಳ

ಶೇಔಡಾ

ಐತಿ ಯಶೆ ನ್ನು

ಮೀಯದಿರುವಂತಲಿ

ಹಾಗೂ

ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ನೇಯ

ಚುನಾಣೆಮ ಮೂಲಔ ತ್ತೆಂಫಬಕಾದ ಮೀಷಲಿಲಿ ದಿರು ಸಿೀಟುಖಳನ್ನು ಭಹಿಳೆಮರಗಗಿ ಮೀಷಲಿರಷತಔು ದ್ದು .
.
(5) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳನ್ನು

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ

ರೀತಮಲಿಿ ಚುನಾಯಿಷತಔು ದ್ದು .
(6) (2), (3) ಭತ್ತಿ (4)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣಖಳಲಿಿ ಇರುವುದಾವುದೂ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಖಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಬುಡಔಟುೆ ಖಳು, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ ಖಾಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭಹಿಳ ಷದಷಯ ರು ಮೀಷಲಿಲಿ ದ ಸಿೀಟುಖಳಿಗೄ ಚುನಾಣೆಮಲಿಿ
ಷಪ ಧಿಾಸುವುದರೆಂದ ನಿಫಾೆಂಧಿಷತಔು ದು ಲಿ .
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11.

ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ

.
ಪದಾಧಿ.-

(1)
.

(i
.
(2) ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳ ದಾಧಿಯು, ನಅಲಿಕೆಮ ಮೇದಲ ಷಭೆಯು ನಿಖಧಿಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ
ನಅರ ರಂಬವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
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.
.
.
12. ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು

ಲಯಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಣೆ.- (1) ಷಕಾಾಯವು ನಅಲಿಕೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಅದಯ ರ ದವನ್ನು ಸಲವು ಲಮಖಳಗಿ ವಿೆಂಖಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಮ ಭನವಿಮ ಮರೆಗೄ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು “ಲಮ ಖಡಿಗುರುತ್ತ ಆಯೊೀಖ” ಸ್ಥಾ ನಆಷತಔು ದ್ದು ,
ಷಕಾಾಯ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ ಶ್ರ ೀಶೆ

ಷದಷಯ ರು ಅೆಂಥ ಉಲೆಿ ೀಖಾೆಂವಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಲಮಖಳ

ಖಡಿಗುರುತಸುವಿಕೆ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಆಧಾಯಖಳನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು ಶಫಾಯಸುೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.
(3)

ಈ

ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ಷಕಾಾರ

ರಾಜಯ

ತರ ದಲಿಿ

ಯಾವುದ

ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು

ರ ಔಟಿಸುವುದಕ್ಕು ಮೇದಲ್ಕ, ನಅಲಿಕೆಯು ಅೆಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಔಯಡು ರ ತಮನ್ನು ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು , ಅೆಂಥ
ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳ ಅಧಿಯೊಳಗಗಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ ಅಭಿನಅರ ಮನ್ನು
ಡೆಮತಔು ದ್ದು .
(4) ನಅಲಿಕೆಯು ಸೃಜಿಸಿದ ಲಮಖಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು

ನ್ನು ಮೀಯತಔು ದು ಲಿ .

ಅಧಾಯ ಯ IV
ಚುನಾಣೆಗಳು
13. ಪ್ರಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾಣೆ.- (1) ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಮಗೇಳಿಸುವುದಕೆು
ಮೇದಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಿಷಜಾನೆಗೇೆಂಡ ಮರೆಗೄ ಹಷ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ಸ್ಥಾ ನಆಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಸ್ಥಾತರ ಔ

ಚುನಾಣೆಮನ್ನು ನಡೆಷತಔು ದ್ದು .
(2)

ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳ

ಚುನಾಣೆಮ

ಮಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ

ಭತ್ತಿ

ನಡೆಸುವುದ್ದ

ರಾಜಯ

ಚುನಾಣಾ

ಆಯೊೀಖದಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ರಾಜಯ ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖವು ನೇಮಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯು ಅೆಂಥ ನಅಲಿಕೆ ರ ದವದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ
ವ್ಯಡಿಾನ ಭತದಾಯಯ ಟಿೆ ಮನ್ನು ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ರಾಜಯ

ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖವು ಷಕಾಾಯದೇೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ ಅೆಂಥ ಚುನಾಣೆಮ

ದಿನಾೆಂಔನ್ನು ನಿಖದಿಡಿಷತಔು ದ್ದು .
14. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಭತ್ತಿ ರಾಜಯ
ಚುನಾಣಾ ಆಯೊೀಖದ ಮಲ್ಕಸುಿ ವ್ಯರ, ನಿದಾವನ ಭತ್ತಿ

ನಿಯಂತರ ಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ವ್ಯಡಿಾಗಗಿ

ರಶು ರಷತಔು ದ್ದು ,

ಭತದಾಯಯ

ಟಿೆ ಮನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ,

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಮಾಾಡಿಷತಔು ದ್ದು ,

ಇೆಂದಿೀಔರಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು .
2
.
.
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15. ಮತದಾರ

ದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ.- (1) ಭತದಾಯ ನೆಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಯು

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯಡುಾಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಭತದಾಯಯ ಟಿೆ ಮನ್ನು
ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ನವಿೀಔರಷತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ

ಆತನ್ನ

ರಾಜಯ

ಚುನಾಣಾ

ಆಯೊೀಖವು

ಷಕಾಾಯದೇೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ ಹೆಷರಸಿದ ಅಥವ್ಯ ನಾಭ ನಿದಾಶಸಿದ ಷಕಾಾಯದ ಅಥವ್ಯ ಷಾ ಳಿೀಮ
ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
2

.

.
4
ಎ
.
-

.
-

.
2
ಎ

.
-
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.
ಎ
ಎ

-

ಎ

ಎ
ಆತನ್ನ ಅವಿಮುಔಿ ದಿವ್ಯಳಿಯಾಗಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
ಎ
ಆತನ್ನ ಭಾಯತದ ನಾಖರೀಔನಾಗಿಯದಿದು ಲಿಿ
ಷವ ಇಚ್ಿ ಯಿೆಂದ ಡೆದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ವಿದವದ

ರಾ

ದ

ಪೌಯತವ ನ್ನು

ಆತನ್ನ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ಚುನಾಣೆಮ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಅನಸಾಗೇೆಂಡಿದು ಲಿಿ ;
ರಂತ್ತ, ಯಾವೇಫಬ
ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು
ಆತನಿಗೄ
ಇಪ
ಶಾಖಳ
ಮಸ್ಥೆ ಗಿದು ಲಿಿ
ಆತನನ್ನು ಇಪ ತೆಿ ೈದ್ದಶಾಖಳಿಗೄ ಔಡಿಮೄಯಿದೄ ಎೆಂಫ ಆಧಾಯದ ವಳೆ ಅನಸಾಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
ಆತನ್ನ,
ಆದವದ ಮೂಲಔ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ಕಾಮಾದಲಿಿ ,
ದಿಗೄ
ಅಥವ್ಯ ಅದಯಡಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯವ್ಯಗಿ, ಯಾವುದ ಔರಾರನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಉದೇಯ ೀಖದಲಿಿ ನೇಯವ್ಯಗಿ ಅ ವ್ಯ ರೀಕ್ಷವ್ಯಗಿ, ರ್ತನಾಗಿಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ತನು ನಅಲ್ಕದಾಯನ ಮೂಲಔ
ಯಾವುದ ಷೇರು ಅಥವ್ಯ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು ಹೆಂದಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಕೆ) ಚುನಾಣೆಮ ಸಿೆಂಧುತವ ಅಥವ್ಯ ಔರ ಭಫದಧ ತೆಮನ್ನು ರ ಶು ಸು ಯ ಸಯಣೆಖಳಲಿಿ ,
i)
ii)

ಯಾವುದ ಬರ ಷ್ಟೆ ಚಯಣೆಮ; ಅಥವ್ಯ
ಭಾಯತೀಮ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860ಯ 171 ಇ ಅಥವ್ಯ 171 ಎಫ್ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ದಂಡನಿೀಮವ್ಯದ ಯಾವುದ ಅರಾಧದಲಿಿ
ತನಆಪ ತಷಾ ನೆೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ ತೀನಆಾನ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ 6 ಶಾಖಳ ಅಧಿ
ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಆದವದ ಮೂಲಔ ಅನಸಾತೆಮನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿದು ಹಯತ್ತ:
(ಎಲ್) ಷರಯಾದ ಷಭಮದಲಿಿ ಚುನಾಣಾ ವೄಚಿ ಖಳ ಲೆಔು ತರ ಖಳನ್ನು ದಾಕಲ್ಕ ಮಾಡಲ್ಕ ಆತನ್ನ
ವಿಪಲನಾದಲಿಿ .
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(2) ಯಾವೇಫಬ ಕೌನಿೆ ಲಯನ್ನ, ರ್ತನ್ನ ಚುನಾಯಿತನಾದ ಅಧಿಮಲಿಿ ,ಎ (1) ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಅನಸಾತೆಗೄ ಳಟೆ ಲಿಿ ; ಅ ವ್ಯ
ಆತನ್ನ,(i) ಆಷಕಿಿ

ಹೆಂದಿರು; ಅಥವ್ಯ

(ii)

ವಿರುದಧ ದ ಯಾವುದ ಯ ಸಯಣೆಮ ಷಭಮದಲಿಿ ರ್ತನ್ನ ತಡಗಿಕೊೆಂಡಿದೄು , ಯಾವುದ

ವಿಶಮದ ಚಚ್ಾಖಳಲಿಿ ಕೌನಿೆ ಲರ್ ಆಗಿ ಭತಚಲಾಯಿಸಿದು ಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಹಿಸಿದು ಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
ಅನ್ನಭತಮ ಹಯರ್ತಗಿ ಮೂರು ಔರ ಮಾನ್ನಖತ ತೆಂಖಳುಖಳ ಅಧಿಮಲಿಿ
ಷಭೆಖಳಿಗೄ ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಗೆರುಹಾಜರಾಗಿದು ಲಿಿ ;
ರಂತ್ತ,

ಷಭೆಖಳಿೆಂದ ಗೆರು ಹಾಜರಾಗು ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಆರು ಔರ ಮಾನ್ನಖತ ತೆಂಖಳುಖಳ

ಮೀರದ ಅಧಿಗೄ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ ;
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಕೌನಿೆ ಲಯನ್ನ ತನು
ಅಜಿಾಮ

ಮೂಲಔ ರ್ತನ್ನ ಗೆರುಹಾಜರಾಖ

ಅನ್ನಭತಗಗಿ

ಷಲಿಿ ಸಿದ್ದು ಭತ್ತಿ
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86. ವಾರ್ಡು ಷಮಿತಿಯ ಪರ ಕಾರಯ ಗಳು.- (1) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು ಈ ಮುೆಂದಿನ ರ ಕಾಯಯ ಖಳನ್ನು
ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು :(ಎ)

ನಿಧಿಖಳ ಹಂಚಿಕೆಗಗಿ, ವ್ಯರ್ಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .

ಇದನ್ನು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು ;
(ಬಿ



ವ್ಯರ್ಡಾ

ವ್ಯರ್ಡಾ

ವ್ಯರ್ಡಾ
.

(ಸಿ) ವ್ಯರ್ಡಾ
ವ್ಯರ್ಡಾ
ವ್ಯರ್ಡಾ

ಎ

ವ್ಯರ್ಡಾ

.
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(ಡಿ) ಜನನಆರ ಮ ಭಾಖಹಿಸುವಿಕೆಮ ಮೂಲಔ ನಿಧಾಯನ್ನು

ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ಅಖತಯ ವಿರು

ಯಾವುದ ವಿಶಮನ್ನು ಚಚಿಷಲ್ಕ ಯಾವುದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಷಭೆಮನ್ನು ಔರೆಯುವುದ್ದ.
(ಇ) ಪಲಾನ್ನಬವಿಮ ಆಯ್ಕು ಗಗಿ ಅಜಿಖಳನ್ನು
ಅಜಿಖಳ

ಮಲೆ

ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು

ನಡೆಸಿದ

ಆಹಾವ ನಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಈ ಫಗೄೂ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ

ತರುವ್ಯಮ

ಔಯಡು

ಜ್ಯ ೀಶಠ ರ್ತ

ಟಿೆ ಮನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಟೆ ರ ದವ ಷಭಾದ ರಖಣನೆಗೄ ಔಳುಹಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ
ಲಮ ಷಮತಗೄ ಷಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ರ ದವ ಷಭಾದ ಅಭಿನಅರ ಮಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಅೆಂತಭ
ಟಿೆ ಮನ್ನು ಸಿದಧ ಡಿಸುವುದ್ದ.
(ಎಫ್) ವ್ಯರ್ಡಾನಲಿಿ ವ್ಯರ್ಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆಮಡಿಮಲಿಿ ನಿಧಿಮ ಔರ ಭಫದಧ ಫಳಕೆಮನ್ನು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಜಿ) ಆ ವ್ಯರ್ಡಾ ಕೆಳಗೄ ಫರು ರ ದವ ಷಭಾಖಳು ಷಲಿಿ ಸಿರು ಕಾಪಾರೇಶನ಄ ಸಿು ೀೆಂ ಅಭಿಮುಕ
ಪಲಾನ್ನಬವಿಖಳಿಗಗಿ ಪಲಾನ್ನಬಖಳ ಟಿೆ ಮನ್ನು ಅನ್ನಮೇೀದಿಸುವುದ್ದ;
(ಹೆಚ್) ರ ದವ ಷಭಾಖಳು ಷಲಿಿ ಸಿರು ಅನಸಾ ಪಲಾನ್ನಬವಿಖಳ ಟಿೆ ಮನ್ನು

ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(ಐ)

ವ್ಯಡಿಾನಲಿಿ ನಅಲಿಕೆ ಮೂಲಔ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇೆಂಡಿರು ಎಲಾಿ ಕಾಮಾಔರ ಭಖಳು

ಭತ್ತಿ ಸಿು ೀೆಂಖಳನ್ನು ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಜ್)

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಬಾಕಿಯಿರು ತೆರಗೄಖಳು, ಶುಲು ಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಮೇತಿ ಖಳ ಷಕಾಲಿಔ

ಸಂಖರ ಸನ್ನು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಕೆ)
ಭತ್ತಿ

ಹಷ

ವ್ಯರ್ಡಾನಲಿಿ

ನಿೀರು ಷಯಫರಾಜು ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಕೊಳಯಿಖಳು

ಭತ್ತಿ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಬಾವಿಖಳ

ಷಾ ಳನ್ನು

ಅೆಂತಭಗೇಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಎಲ್)

ವ್ಯರ್ಡಾನಲಿಿ

ಳಚರಂಡಿ

ಯ ಸೄಾ ಮ

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ಎೆಂ)

ಔರ ಭಫದು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ

ಗನರ್ತಯ ಜಯ
ಭತ್ತಿ

ಹಷ

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು
ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಭತ್ತಿ

ನೈಭಾಲಯ

ನೈಭಾಲಯ

ಕಾಮಾನ್ನು

ಗಟಔಖಳ

ಷಾ ಳನ್ನು

ಅೆಂತಭಗೇಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಎನ಄)

ವ್ಯರ್ಡಾನಲಿಿ ಬಿೀದಿದಿೀಖಳ ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಹಷ ಬಿೀದಿ ದಿೀಖಳ ಷಾ ಳನ್ನು ಅೆಂತಭಗೇಳಿಸುವುದ್ದ;
()

ಉದಾಯ ನಖಳು, ಮುಔಿ ರ ದವಖಳು, ರ ದವದಲಿಿ ಸಸಿಯನ್ನು

ನಿಾಹಿಸುವುದದನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
(ನಆ)

ವ್ಯರ್ಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಿು ೀೆಂ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ವಿವಿಧ ಕಾಮಾಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತಿ

ಸಿು ೀೆಂಖಳ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಕಾು ಗಿ ಷಯಕುಖಳು ಅಥವ್ಯ ಸಣದ ರೂದಲಿಿ

ಷವ ಯಂ ದ್ದಡಿಮೄ ಭತ್ತಿ

ದಣಿಗೄಮನ್ನು ಷಜುು ಗೇಳಿಸುವುದ್ದ;
(ಕ್ಕಯ )

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸರದ ಭೂಮಮ ಯಾವುದ ತ್ತಿ ರಮ ಫಗೄೂ

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಮಾಹಿತ

ದಗಿಸುವುದ್ದ;
(ಆರ್)

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಮಾಹಿತಗಗಿ ವ್ಯರ್ಡಾ ಆಮಯ ಮ ಫಜ್್ ಭತ್ತಿ

ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿರು ನಅರ ಜ್ಕ್ಟೆ ಖಳನ್ನು ರ ದಶಾಸುವುದ್ದ;
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ರ ಚಲಿತ

(ಎಸ್)

ಉವಿಧಿಖಳ ಅನವ ಮ ನಅಲಿಕೆಯು ಹಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಯಾವುದ

ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ನೆಯವರಸುವುದ್ದ.
(2)

ವ್ಯರ್ಡಾ

ಷಮತಯು

ಅದಯ

ಕಾಮಾ

ಔಲಾ

ನಿಾಸಣೆಮಲಿಿ

ಅಳಡಿಸಿಕೊಳು ಬಕಾದ

ಕಾಮಾವಿಧಾನವು ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂತೆ ಇಯತಔು ದ್ದು .
(3) ನಅಲಿಕೆಯು ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಔಛೇರ ಷಾ ಳ ಭತ್ತಿ ಆಡಳಿರ್ತತಮ ಔ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಮನ್ನು ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಮ ಶಫಾಯಸುೆ ಖಳು ಷಲಹಾ ಷವ ರೂದಲಿಿ ಯತಔು ದ್ದು .
87.

ನ್ಸಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ.- (1) ವ್ಯರ್ಡಾನಲಿಿ ನ ಇತಯ ಕಾಯಯ ಖಳ ತೆತೆಗೄ ನಿೀರು ಷಯಫರಾಜು, ನೈಭಾಲಯ ,

ಳಚರಂಡಿ, ಬಿೀದಿ ದಿೀಖಳು, ಉದಾಯ ನಖಳು ಭತ್ತಿ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಖಳಂಥ ಸವೄಖಳ ನಿಾಸಣೆಗಗಿ, ವ್ಯರ್ಡಾ
ಷಮತಗೄ, ನಿದಿಾಶೆ ಲಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಆಮಯ ಮದಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಮೇತಿ ಖಳನ್ನು ಲಮ
ಷಮತಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ನಾಖರಔ ಸವೄಖಳ ನಿಾಸಣೆಗಗಿ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳಿೆಂದ ನಿಧಿಖಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಭತ್ತಿ ಫಳಕೆಯು ಷಕಾಾಯವು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ರೀತಮಲಿಿ ಯತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ಷಭಮದಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಖಳಲಿಿ , ಲಮ ಷಮತಗೄ ಫಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಯದಿಮನ್ನು ದಗಿಸುವುದ್ದ
ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಅಖತಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
88.

ಉಪ-ಷಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ.- ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು, ಕಾಲಕಾಲಕೆು , ಅದ್ದ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದಾದ

ಉ-ಷಮತಖಳನ್ನು

ನೇಭಔ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತಿ

ವ್ಯರ್ಡಾ

ಷಮತಗೄ

ಹಿಸಿದ

ರ ಕಾಯಯ ಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ವಿಶಮ ಕುರತ್ತ ಅಭಿನಅರ ಮ ಅಥವ್ಯ ವಿಚಾಯಣೆ ಕುರತ್ತ ಅೆಂಥ ಉಷಮತಖಳಿಗೄ ಉಲೆಿ ೀಖಿಷಫಹುದ್ದ.
89.

ಪರ ದೇವಗಳನ್ನು ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದು.- ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ಅದಯ ಆದವದ ಮೂಲಔ,-

(ಎ)

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಡಾನ್ನು ವಿಬಜಿಷಫಹುದಾದ ರ ದವಖಳನ್ನು ; ಭತ್ತಿ

(ಬಿ)

ಕಾಯಯ ಸ್ಥಧಯ ವಿದು ಟೆ , ಎಯಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಆದರೆ ಐದ್ದ ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು

ಮೀಯದ

ಭತಖಟ್ಟೆ ಖಳನ್ನು ರ ತನಿಧಿಸು ಕೆಿ ೀತರ ಖಳನ್ನು ೆಂದ್ದ ರ ದವವೄೆಂದ್ದ ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ದ.
90. ಪರ ದೇವ ಷಭೆಗಳ ರಚನೆ.- (1) ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಡಾಅನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ರ ದವಖಳನಾು ಗಿ

ವಿಬಜಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ರ ದವದ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮಲಿಿ ನ ಎಲಾಿ ಭತದಾಯರೆಂದಿಗೄ ಅೆಂಥ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ರ ದವಕಾು ಗಿ
ರ ದವ ಷಭೆಖಳಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಆ ರ ದವದಲಿಿ

ಭತದಾಯರೆೆಂದ್ದ ನೆಂದಾಯಿಸಿರು ಎಲಾಿ

ಯ ಕಿಿ ಖಳು ಆ ರ ದವ ಷಭಾದ

ಷದಷಯ ರಾಗಿತಔು ದ್ದು .
91. ಪರ ದೇವ ಷಭೆಗಳ ಪರ ತಿನ್ಸಧಿಗಳು.- (1) ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ನಾಖರಔ ಷಮಾಜದ
ರ ತನಿಧಿಖಳ ಪೈಕಿಯಿೆಂದ ಲಮ ಷಮತಖಳು ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ರ ದವಕೆು

ನಾಭನಿದಾಶಷಬಕಾದ ರ ದವ

ಷಭೆಮ ರ ತನಿಧಿಖಳಿಯತಔು ದ್ದು .
(2)

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಚುನಾಯಿತರಾಗುವುದಕೆು

ಭತ್ತಿ

ಸುಸಂಖತ

ಉಬಂಧಖಳ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ನಅಲಿಕೆಮ ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಹುದೄು ಮನ್ನು
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ನಅಲಿಕೆಮ

ಹೆಂದ್ದವುದಕೆು

ಷದಷಯ ರಾಗಿ

ನಿಮಮಷಲಾದ

ಅಸಾತೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಅನಸಾತೆಖಳು, ರ ದವ ಷಭೆಮ ರ ತನಿಧಿಖಳಿಗೄ ಷಸ ಮಥೀಚಿತ ಯ ರ್ತಯ ಷಖಳೊೆಂದಿಗೄ
ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
(3) ರ ದವ ಷಭೆಮ ರ ತನಿಧಿಯು, ಆ ರ ದವ ಷಭೆಮ ಷದಷಯ ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4)

ರ ದವ

ಷಭೆಮ

ರ ತನಿಧಿಖಳ

ದಾಧಿಯು,

ಸ್ಥಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ

ಸಂಬಂಧಟೆ

ನಅಲಿಕೆಮ

ದಾಧಿಯೊೆಂದಿಗೄ ಕೊನೆಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
92.

ಪರ ದೇವ ಷಭೆಯ ಷಭೆಗಳು.- (1)

ರ ದವ ಷಭೆಮ ಷಭೆಮನ್ನು

ಔನಿಶಠ ಕ್ಷ ತೆಂಖಳಿಗೇಮೄಮ

ನಡೆಷತಔು ದ್ದು .
(2) ರ ದವ ಷಭೆಮ ರ ತನಿಧಿಯು, ರ ದವ ಷಭಾದ ಷಭೆಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು ಹಿಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
(3) ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ರ ದವ ಷಭೆಮ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿ ಕಾಮಾನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಲಮ
ಆಯುಔಿ ರು ಸೂಔಿ ದಜ್ಾಮ ಫಬ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ರ ದವ ಷಭಾದ ಷಭೆಖಳನ್ನು
ನಡೆಸುಲಿಿ ರ ದವ ಷಭೆಮ ರ ತನಿಧಿಗೄ ಎಲಾಿ ಆಡಳಿರ್ತತಮ ಔ ನೆಯವು ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಯು, ರ ದವ ಷಭಾದ ಷಭೆಮ ಸಂಚಾಲಔನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ರ ದವ ಷಭೆಮ
ರ ತನಿಧಿಯೊೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ ಷಭೆಮನ್ನು ಔರೆಮತಔು ದ್ದು .
(5) ಷಭೆಮ ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಎಲಾಿ ನಡಳಿಖಳನ್ನು ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಯು ದಾಕಲಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ
ಅದಯ ರ ತಮನ್ನು , ಅರು ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(6) ಕಾಯಯ ಸ್ಥಧಯ ವಿದು ಟೆ , ಉಸಿಾ ತರರು ಎಲಾಿ ಷದಷಯ ರು ಟುೆ ಅಭಿನಅರ ಮಕೆು ಫರು ಮೂಲಔ,
ರ ದವ

ಷಭೆಮಲಿಿ ನ

ಎಲಾಿ

ನಿಣಾಮಖಳನ್ನು

ಕೈಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .

ಟುೆ

ಅಭಿನಅರ ಮಕೆು

ಫಯಲಾಖಲ್ಕ

ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ , ಉಸಿಾ ತರರು ಷದಷಯ ಯ ಫಹುಭತದ ಮೂಲಔ ನಿಣಾಮನ್ನು ಕೈಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
93.

ಪರ ದೇವ ಷಭೆಯ ಪರ ಕಾಯುಗಳು.- ರ ದವ ಷಭೆಯು ಈ ಮುೆಂದಿನ ರ ಕಾಯಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನೆಯವರಷತಔು ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ರ ದವ ಷಭೆಮಲಿಿ
ರ ಸ್ಥಿ ನೆಖಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಷಬಕಾದ ಸಿು ೀಮುಖಳ ಭತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸೃಜಿಸಿ, ಅವುಖಳ ಆದಯ ತೆಮನ್ನು

ಕಾಯಯ ಔರ ಭಖಳ

ನಿಧಾರಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಮ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಯೊೀಜನೆಮಲಿಿ ಸರಷಲ್ಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಔಳುಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ) ಷಕಾಾಯವು ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ, ಪಲಾನ್ನಬವಿ-ಕೆಂದಿರ ತ ಸಿು ೀಮುಖಳಿಗಗಿ
ಅತಯ ೆಂತ ಅಸಾ ಯ ಕಿಿ ಖಳನ್ನು

ಗುರುತಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆದಯ ತೆಮ ಔರ ಭದಲಿಿ ಪಲಾನ್ನಬವಿಖಳ ಟಿೆ ಮನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಮ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊೀಜನೆಮಲಿಿ ಸರಷಲ್ಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ
ಔಳುಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಸಿ) ನಿವೃತಿ ವತನ ಭತ್ತಿ ಷಹಾಮಧನಖಳಂಥ ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ದೇರೆಯು ಕೆಿ ೀಮಾಭಿವೃದಿಧ ನೆಯವಿನ
ವಿಧಖಳನ್ನು ಡೆಯು ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಅಸಾತೆಮನ್ನು ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಮ ಷಭೆಮ ನಂತಯ, ಸಂಬಂಧಟೆ ಅಧಿಕಾರಖಳಿೆಂದ, ಅರು ಷಲಿಿ ಸು ಸವೄಖಳ
ಭತ್ತಿ ಮುೆಂಫರು ತೆರ ೈಮಾಸಿಔ ಅಧಿಮಲಿಿ ರ ದವದಲಿಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಷಬಕಾದ ರ ಸ್ಥಿ ವಿತ ಕಾಭಗರಖಳ
ಮಾಹಿತಮನ್ನು ಡೆಯುವುದ್ದ;
(ಇ) ಸಂಬಂಧಟೆ ರ ದವದ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ನಿಣಾಮಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ
ಕೈಗೇಳು ಬಕಾದ ಔರ ಭದ ಅನ್ನಷಯಣೆಮ ಫಗೄೂ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯಿೆಂದ ಮಾಹಿತ ಕೊೀರುವುದ್ದ;
(ಎಫ್) ರ ದವ ಷಭಾದ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮಲಿಿ ನ ನಿೀರು ಷಯಫರಾಜು, ಬಿೀದಿ ದಿೀ ಅಳಡಿಕೆ ಭತ್ತಿ ನೈಭಾಲಯ
ಏನಅಾಡುಖಳಲಿಿ ನ ಕೊಯತೆಖಳನ್ನು

ಗುರುತಸಿ, ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ರಹಾಯ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ನಿೀಡುವುದ್ದ;
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ಕುರತ್ತ ಷಲಹೆ

(ಜಿ) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಬಿೀದಿ ದಿೀಖಳ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಕೊಳಯಿಖಳ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಾವಿಖಳ,
ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಶೌಚಾಲಮಖಳ ಷಾ ಳನ್ನು ಕುರತ್ತ ಷಲಹೆ ನಿೀಡುವುದ್ದ;
(ಹೆಚ್) ರ ದವದಲಿಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಆರೀಖಯ

ಕೆಂದರ ಖಳ

ಕಾಮಾಚಟುಟಿಕೆಖಳಲಿಿ

ನೆಯವು

ನಿೀಡುವುದ್ದ; ಭತ್ತಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
94. ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಕಾಮಾದ ನಿಾಸಣೆಮಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದ
ಫಗೄೂ ನಅಲಿಕೆಮ ಷವ ತಿ ನ ಯಾವುದ ಫಗೄಮ ಪೀಲ್ಕ ಕುರತಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ರ ದವದ ಅಖತಯ ತೆಖಳ ಫಗೄೂ
ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲಯನ್ನ ಸೂಔಿ ನಅರ ಧಿಕಾರಮ ಖಭನ ಸೄಳೆಮಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ರ್ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೀಮವೄೆಂದ್ದ

ರಖಣಿಸುವಂಥ ಯಾವುದ ಸುಧಾಯಣೆಖಳನ್ನು ಸೂಚಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ರ ತಯೊಫಬ

ಕೌನಿೆ ಲಯನ್ನ, ಈ ಫಗೄೂ ಯಚಿಸಿದ ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ನಅಲಿಕೆಮ ಆಡಳಿತಕೆು

ಸಂಬಂಧಟೆ ವಿಶಮಖಳ ಮಲೆ ರ ಶ್ು , ರ ತ ರ ಶ್ು ಕಳಲ್ಕ ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ನಅಲಿಕೆಮ ಷದಷಯ ನ್ನ, ಆತನ್ನ ಆಯ್ಕು ಯಾಗಿರು ನಅಲಿಕೆಮ ವ್ಯರ್ಡಾನ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ರ ತನಿಧಿಸುವುದಕೆು ಭತ್ತಿ ಆತನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿರು ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯಿೆಂದ ಮಾಡಲಾದ ಭನವಿಖಳು ಭತ್ತಿ
ನಿ

ಮಖಳ ಫಗೄೂ ಮಮರ್ ಅಯ ಖಭನನ್ನು ಸೄಳೆಯುವುದಕೆು ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
95. ಪ್ರಲಿಕೆ ಷದಷಯ ರಿಗಾಗಿ ಗೌರರ್ನ.- (1) ನಅಲಿಕೆ ಷದಷಯ ರಗಗಿ ಷಕಾಾಯವು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ

ಗೌಯಧನ, ಫೀಜು ಅಥವ್ಯ ಬತಯ ಖಳನ್ನು ನಅಲಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ ಈ ಹಿೆಂದೄ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಅಲಿಕೆ ಷದಷಯ ರಾಗಿ

ಗೌಯಧನ, ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ಬತೆಯ ಮನ್ನು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಡೆಮಲ್ಕ ಅನ್ನ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದು ಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ
ನಅಲಿಕೆ ಷದಷಯ ರಾಗಿದು ಕಾು ಗಿ ಅನನ್ನು ಅನಸಾಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
96.

ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮೆಂತಾದರ ಚುನಾಣೆಗೆ ಅಪೀಲು.- (1)ಮಮರ್,

ಉಮಮರ್, ಸ್ಥಾ ಯಿೀಷಮತಮ ಷದಷಯ ರು ಭತ್ತಿ
ನಅರ ದಶಔ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷಯ

ಚುನಾಣೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಯುಔಿ ಯ ನಿಧಾಾಯದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ

ನಿಧಾಾಯವು ತಲ್ಕನಆದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ಔನಾಾಟಔ ಅನಆೀಲ್ಕ ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿಗೄ ಅೆಂಥ
ನಿಧಾಾಯಖಳ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಅನಆೀಲ್ಕ ಹೀಖಫಹುದ್ದ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮಭಖಳ ಉಬಂಧಖಳ
ಮೂಲಔ ನಅರ

ಕೃತರಾದ ಅೆಂಥ ದಾವೄಮನ್ನು

ಹಯತ್ತಡಿಸಿ, ಮಮರ್, ಉಮಮರ್ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಮ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಭತ್ತಿ ಷದಷಯ ಯ ಚುನಾಣೆಗೄ ನೇಭಕಾತ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವಿಕೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ
ವಿಶಮದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಿವಿಲ್ ನಾಯ ಯಾಲಮ ಯಾವುದ ದಾವೄಮನ್ನು ಪುಯಷು ರಷತಔು ದು ಲಿ .
ಅಧಾಯ ಯ VI
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ
ಶರತ್ತು ಗಳು
97. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಕನಾುಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಯೆಂದ
ನೇಮಕ ಮಾರ್ಡವುದು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ
ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, ಔನಾಾಟಔ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸವೄಮಲಿಿ ಸರಷಲಾಗಿರು ರ ತಯೊೆಂದ್ದ
ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರುವಂಥ ಹುದೄು ಖಳನ್ನು

ಷಕಾಾಯವು ಔನಾಾಟಔ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸವೄಗೄ ಸರರು

ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ನೇಭಔ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ಬತಾಮಾಡತಔು ದ್ದು .
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(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರು ಔನಾಾಟಔ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸವೄಮ ಅಧಿಕಾರಖಳಿಗೄ, ಅರಗೄ
ಅನವ ಮವ್ಯಗು ನೇಭಕಾತ ಭತ್ತಿ ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಧಿೀನದಲಿಿ ನ ಅಯ ಸವ್ಯ ಅಧಿಮರೆಗೄ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ,
ವಿನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ ಉಬಂಧಖಳು ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
(3) ಸಂಫಳಖಳು, ಬತೆಯ ಖಳು, ನಿವೃತಿ ವತನ, ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ, ಉದಾನಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೄಚಿ ನ್ನು
ಬರಷಲ್ಕ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನಅಲಿಕೆಯು ತನು ರಾಜಷವ ದಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು ಆದವದ ಮೂಲಔ ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ
ಶೇಔಡಾ ರ ಮಾಣನ್ನು , ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾಲಖಳಲಿಿ ವಂತಗೄ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಧಿೀನದಲಿಿ

ಸವೄ ಷಲಿಿ ಸುತಿ ರು 82ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರು ಔನಾಾಟಔ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸವ್ಯ

ಅಧಿಕಾರಖಳಿಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ ಇತಯ ಅವಯ ಔ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ಬರಷತಔು ದ್ದು .

(4) (3)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ ಮೇಫಲಖನ್ನು
ಮಾಡಲ್ಕ ತನಆಪ ದರೆ, ಷಕಾಾಯವು ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಮ ಅಭಿಯಕೆಿ ಮನ್ನು
ಮೇಫಲಖನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ಸಂದಾಮ

ಹೆಂದಿರು ಅಧಿಕಾರಗೄ, ಅೆಂಥ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅಯ ವದಲಿಿ ರು ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಮ ಶಲಿು ನಿೆಂದ ಆ

ಮೇಫಲಗಿನಲಿಿ ಎಶೆ ನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಸ್ಥಧಯ ವೇೀ ಅಷ್ಟೆ

ಮೇಫಲಖನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ

ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
98.

ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರ್, ಆರೀಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ, ಮೊದಲಾದರ ನೇಮಔ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ದಕ್ಷ

ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆಗಗಿ ಷಕಾಾಯವು, ಇೆಂಜಿನಿಮರ್, ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರ, ರೆವಿನೂಯ ಅಧಿಕಾರ, ಮುಕಯ ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರ
ಭತ್ತಿ ಕೌನಿೆ ಲ್ ಕಾಮಾದಶಾಯಾಗಿಯಲ್ಕ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ರ್ತನ್ನ ರಖಣಿಸುವಂಥ ರಾಜಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸವೄಖಳ
ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನಅಲಿಕೆಗೄ ನೇಭಔಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಆಯಾಮ ವಿಭಾಖಖಳ ಮುಕಯ ಷಾ ರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು
ಷಕಾಾಯವು ಫಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಭತ್ತಿ ಅರು

ಉ ಆಯುಔಿ ರುಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಖಳು ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ
ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಧಿೀನರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .

ಭತ್ತಿ ಷಹಾಮಔ ಆಯುಔಿ ರುಖಳನ್ನು

ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಅರು ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು
ಭತ್ತಿ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು , ಅರು
(2) ಷಕಾಾಯವು ಮುಕಯ

ನೇಭಔ

ಚಲಾಯಿಷತಔು ದ್ದು

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಧಿೀನರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .

ಯುಔಿ ನಿಗೄ ಅಧಿೀನನಾದ ನಖಯ ಭತ್ತಿ ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಯೊೀಜನೆಮ ನಿದಾವಔಯ

ದಜ್ಾಗೄ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದ ದಜ್ಾಮ ಮುಕಯ ನಖಯ ಯೊೀಜಔಯನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಲಮ ಔಚೇರಮಲಿಿ ನಖಯ ಭತ್ತಿ

ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಯೊೀಜನೆಮ ಉ ನಿದಾವಔಯ ದಜ್ಾಗೄ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದ ದಜ್ಾಮ ಲಮ ನಖಯ ಯೊೀಜಔಯನ್ನು
ಭತ್ತಿ ನಖಯ ಭತ್ತಿ ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಯೊೀಜನೆಮಲಿಿ ಅಸಾರಾಗಿರು ಲಮ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಧಿೀನರಾದ ನಖಯ
ಭತ್ತಿ

ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಇಲಾಖ್ಯಯಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು , ನಖಯ ಯೊೀಜನೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಶಮದಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ನೆಯವ್ಯಖಲ್ಕ ನಿಯೊೀಜಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಷಕಾಾಯವು, ಮಮರ್ ಅರಡನೆ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ ಷಹಾಮಔ ಆಯುಔಿ ಯ ದಜ್ಾಗೄ ಔಡಿಮೄ ಅಲಿ ದ
ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ಕೌನಿೆ ಲ್ ಕಾಮಾದಶಾಯಾಗಿ ನೇಭಔಮಾಡತಔು ದ್ದು . ಹಾಗೄ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಅಧಿಕಾರಯು

ಸ್ಥಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಮೂರು ಶಾಖಳ ಅಧಿಗೄ ರ ತನಿಯೊೀಜನೆಮ ಮಲೆ ಇಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಯು ತನು
ಮೂಯನೇ

ಎಯಡಯಷ್ಟೆ

ಷದಷಯ ಯ

ಫಹುಭತದಿೆಂದ

ಅಯನ್ನು

ಅದಕುು

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿಯೇ

ಹಿೆಂದಕೆು

ಡೆಮಬಕೆೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ ಬರಫಬ ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು ನೇಭಔಮಾಡಬಕೆೆಂದ್ದ ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದರೆ ಹಾಗೄ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
ನಅಲಿಕೆಮ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಖಳ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಷಭೆಗೄ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ ಕೌನಿೆ ಲ್ ಕಾಮಾದಶಾಮ
ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ಅರಗೄ ವಿಧಿಸಿದಂಥ ಇತಯ

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ಅರು ನೆಯವರಷತಔು ದ್ದು .
(4)

(1)ನೇ

ಉರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ

ನೇಭಔಗೇೆಂಡ

ಅಧಿಕಾರಖಳು

ನಅಲಿಕೆಮ

ಪೂಣಾಕಾಲಿಔ

ಅಧಿಕಾರಖಳಗಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಹುದೄು ಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಡದ ಯಾವುದ ಕೆಲಷನ್ನು ಕೈಗೇಳು ತಔು ದು ಲಿ .
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99. ಕಾನೂನ್ನ ಕೀವ.-(1) ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಸಾತೆಖಳನ್ನು ಹೆಂದಿರು ಅೆಂಥ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ
ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡ ಕಾನೂನ್ನ ಕೊೀವವು ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ಇಯತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಯು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ, ವಿನಿಮಭಖಳ ಭತ್ತಿ
ಉವಿಧಿಖಳ ಉಬಂಧಖಳ ಅಥಾವಿಯಣೆಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ
ಕ್ಷಕಾಯ ಆಗಿರು ದಾವೄಖಳನ್ನು
ರ ತಯಕಿಿ ಸಿಕೊಳುು ವುದಕೆು ,

ಎಲಿ

ವಿಶಮಖಳ ಫಗೄೂ

ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನ ಯ ಸಯಣೆಖಳನ್ನು

ಅವುಖಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಟೆ

ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಯು

ಹೂಡುವುದಕೆು , ಅವುಖಳಲಿಿ

ವಿಶಮಖಳಲಿಿ

ಷಸ

ಕಾನೂನ್ನ

ಕೊೀವದೇೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಕಾನೂನ್ನ ಕೊೀವದ ವೄಚಿ ನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಖಳಿೆಂದ ಬರಷತಔು ದ್ದು .
100. ವಿಶೇಶ ನೇಮಕಗಳು.- ನಅಲಿಕೆಯು,(ಎ) ನಖಯದಲಿಿ ಯಾವುದ ಅಸ್ಥಮಾನಯ ಮೃತ್ತಯ ಸಂಬವಿಸಿರುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ
ರೀಖವು ಸಯಡಿರುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಸಯಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಂಕಿಸಿರುವುದಕೆು ವಿಶೇಶವ್ಯಗಿ ಖಭನ ನಿೀಡುವುದರೆಂದಿಗೄ
ತನಿಖ್ಯಖಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆು

ಭತ್ತಿ ನಿವ್ಯಯಔ ಅಥವ್ಯ ರಹಾಯಔ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಸೂಚಿಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ವಿಶೇಶ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ;
(ಬಿ)

ನಅಲಿಕೆಯು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸು

ಕೈಗೇೆಂಡ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆ

ಕಾಭಗರಮ
ನಡೆಸು

ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ತಯಾರಸು,

ಇೆಂಜಿನಿಮರುಖಳನ್ನು ,

ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಖಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನಖಯ ಸುಧಾಯಣೆ ಅಥವ್ಯ ನಖಯ ಯೊೀಜನಾ ತಜ್ಞಯನ್ನು ;
(ಸಿ) ಹಷ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಜಾರಗೄ ತರು ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಆದಾಮ ನಿಾಸಣೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಯಾವುದ ಔತಾಯ ನ್ನು ನಿಾಹಿಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ವಿಶೇಶ ರೆವಿನೂಯ ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ,
- ನೇಭಔಮಾಡಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ,(i) ಷಕಾಾಯದ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದೄ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ವಿಶೇಶ ಹುದೄು ಮನ್ನು ಸೃಜಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(ii) ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮ ಹುದೄು ಮ ಅಧಿ, ಸಂಫಳ, ಬ
ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು , ಷಕಾಾಯದ ಮಂಜೂರಾತಗೄ ಳಟುೆ

ಖಳು ಭತ್ತಿ ಆ ಹುದೄು ಗೄ ಅನವ ಯಿಸು

ನಅಲಿಕೆಯು ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದ

ರೀತಮ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದೄ ಅವುಖಳನ್ನು ಯ ತಯ ಷಾ ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
101.

ಷಕಾುರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂತಿಗೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿೀನದಲಿಿ

ಸವೄ

ಷಲಿಿ ಸುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಸವೄ ಷಲಿಿ ಸಿದು ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನೌಔಯನನ್ನು ಷಕಾಾಯದ ಸವೄಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ
ಷಕಾಾಯದ ಸವೄಗೄ ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಗಾಯಿಸಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅನನ್ನು

ಭಾಖಶಃ ಷಕಾಾಯದ

ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಭಾಖಶಃ ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಿಯೊೀಜಿಷಲಾಗಿದು ರೆ, ಅನ್ನ ಷಕಾಾರ ಸವೄಮ ಯಾ ಶಾಖ್ಯಗೄ
ಸರರುನೀ ಆ ಶಾಖ್ಯಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತಿ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮರೆಗೄ ಅನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅನ ಯವ್ಯಗಿ
ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ ಅನ ಯಜ್ ಬತೆಯ ಖಳು, ನಿವೃತಿ ವತನ ಭತ್ತಿ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಮ ಬಾಬಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು
ಅೆಂಥ ವಂತಗೄಮನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಿಯೊೀಜಿತನಾದ ರ ತಯೊಫಬ ಷಕಾಾರ ನೌಔಯನ್ನ, ಅನ್ನ ಷಕಾಾರ ಸವೄಮ ಯಾ
ಶಾಖ್ಯಗೄ ಸರರುನೀ ಆ ಶಾಖ್ಯಮ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಸಂಫಳ, ಯಜ್ ಭತ್ತಿ
ಇತಯ ಷಲತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
102.

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಅನ್ನಸೂಚಿ.- (1) ಯಾ ಅಧಿಕಾರಖಳ ಭತ್ತಿ ನೌಔಯಯ ದನಾಭಖಳು ಭತ್ತಿ

ದಜ್ಾಖಳು ನಅಲಿಕೆಮ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಯಾಗುರೆೆಂದ್ದ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಭಿನಅರ ಮಡುರೀ ಆ ಅಧಿಕಾರಖಳ
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ಭತ್ತಿ ನೌಔಯಯ ದನಾಭಖಳನ್ನು
ಸಂಫಳಖಳಿಗೄ,

ಫೀಜುಖಳಿಗೄ

ಭತ್ತಿ ದಜ್ಾಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಬತೆಯ ಖಳಿಗೄ

ವಿರಸು, ಅರಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ರ ಸ್ಥಿ ಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿರು ೆಂದ್ದ ಅನ್ನಸೂಚಿಮನ್ನು ತೆರಗೄ, ಸಣಕಾಸು ಭತ್ತಿ ಅನಆೀಲ್ಕಖಳ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ
ಸಿಫಬ ೆಂದಿ ಭತ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾಯಣಾ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಮುೆಂದೄ ಮಂಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(2)

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಯು,

ಅೆಂಥ

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಆಲೀಚಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು

ಅನ್ನಸೂಚಿಮನ್ನು

ಅನ್ನಮೇೀದಿಷಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ತದ್ದು ಡಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಫಗೄೂ

ತನು

ರ್ತನ್ನ

ಶರಾಖಳು

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಖಳೊೆಂದಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಮ ಮುೆಂದೄ ಅದನ್ನು ಇಡತಔು ದ್ದು .
(3)

ನಅಲಿಕೆಯು

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಆಲೀಚಿಸುವಂಥ

ಮಾನಅಾಟುಖಳಿಲಿ ದೄ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಸೂಚಿಗೄ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು

ಮಾನಅಾಟುಖಳೊೆಂದಿಗೄ
ಭತ್ತಿ ಮುಕಯ

ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಔಿ ಯ ಭತ್ತಿ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಕೊೀರಕೆಮ ಮಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ತದ್ದು ಡಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ತೆಂಖಳ ಖರಶಠ

ಸಂಫಳವು, ಸತ್ತಿ ಸ್ಥವಿಯ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ ಮೀರದರೆ ಯಾವುದ ಹಷ

ಹುದೄು ಮನ್ನು ಷಕಾಾಯದ ಮಂಜೂರಾತ ಇಲಿ ದೄ ಸೃಜಿಷತಔು ದು ಲಿ .
103. ನೇಮಕಕೆೆ

ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಮಿೀಷಲಾತಿ.- ನೇಭಔಖಳನ್ನು

ಮಾಡುವ್ಯಖ, ನೇಭಔ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು,

ರಾಜಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸವೄಖಳಲಿಿ ನ ಹುದೄು ಖಳ ನೇಭಕಾತಗೄ ಅನವ ಮವ್ಯಖಫಹುದಾದಂಥದೄು ೀ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅದ
ರ ಮಾಣದಲಿಿ

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಜಾತಖಳಿಗೄ,

ಅನ್ನಸೂಚಿತ

ಪಂಖಡಖಳಿಗೄ

ಭತ್ತಿ

ಸ್ಥಮಾಜಿಔವ್ಯಗಿ

ಭತ್ತಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔವ್ಯಗಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದಿರು ಖಾಖಳ ನಾಖರಔರಗೄ, ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಹುದೄು ಖಳನ್ನು ಮೀಷಲಿಡತಔು ದ್ದು .
104. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ದಂಡನೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ರ ತಯೊಫಬ
ಅಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಇತಯ ನೌಔಯನ್ನ, ಇಲಾಖ್ಯಮ ಯಾವುದ ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಭಮಖಳ
ಅಥವ್ಯ ಶಸಿಿ ನ ಯಾವುದ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅಜಾಖರೂಔತೆ, ಅನಸಾತೆ, ಔತಾಯ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ
ದ್ದಾತಾನೆಗಗಿ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ

ಮುೆಂಫಡಿಿ ಮನ್ನು

ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆು

ಔಡಾಡ ಮ

ನಿವೃತಿ

ಮಾಡುವುದಕೆು ,

ನಅರ ಧಿಕಾಯದಿೆಂದ,

ತನು

ವತನ

ಫಡಿಿ ಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಖು ೆಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವುದಕೆು , ದಜ್ಾಮಲಿಿ
ಸವೄಯಿೆಂದ

ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವುದಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಜಾ

ಅಥವ್ಯ

ಇಳಿಸುವುದಕೆು ,
ಮಾಡುವುದಕೆು

ಗುರಯಾಖತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನನ್ನು , ಅನನ್ನು ನೇಭಔ
ಮಾಡಿದಂಥ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು

ಅಧಿೀನವ್ಯದ

ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು,

ಅನನ್ನು

ದಜ್ಾಯಿೆಂದ

ಕೆಳಗೄ

ಇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ , ಔಡಾಡ ಮವ್ಯಗಿ ನಿವೃತಿ ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ , ಸವೄಯಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಜಾ
ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಖಾಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ರ ಖಾಖಳಿಗೄ
ಸರದ ನಅಲಿಕೆಮ ನೌಔಯರು ಆ ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಅರ ಧಿಕಾಯದಿೆಂದ ಜುಲಾಮ ನೆ
ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕು ಷಸ ಗುರಯಾಖತಔು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ನೌಔಯನನ್ನು

ಅನ ಫಗೄೂ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿದ

ಔರ ಭದ ವಿರುದಧ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ಅನಿಗೄ ಸೂಔಿ ಅಕಾವ ಕೊಟೆ ಹಯತ್ತ (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ
ದಂಡನೆಗೄ ಗುರಡಿಷತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ,(ಎ) ಅಧಿಕಾರಮ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನ ಯಾ ತಾನೆಯು ಕಿರ ಮನಲ್ ಆರೀದ ಮಲೆ ಅನ್ನ
ಅರಾಧಿಯ್ಕೆಂದ್ದ ನಿಣಿೀಾತನಾಗುವುದಕೆು

ಕಾಯಣವ್ಯಗಿದೄಯೊೀ, ಆ ತಾನೆಮ ಕಾಯಣದ ಮಲೆ ಅನನ್ನು

ಸವೄಯಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದ ಹಾಕಿರುಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಜಾ ಮಾಡಿರುಲಿಿ ; ಅಥವ್ಯ
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(ಬಿ) ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನನ್ನು ಸವೄಯಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಜಾ
ಮಾಡಲ್ಕ ಅಧಿಕಾಯ ಹೆಂದಿರು ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು , ಆ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ದಾಕಲ್ಕ ಮಾಡಬಕಾದ

ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ ಆ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ಅಕಾವ ಕೊಡುವುದ್ದ ಕಾಮಾ ಸ್ಥಧಯ ಲಿ

ಎೆಂದ್ದ

ಭನದಟಾೆ ದಲಿಿ
- ಈ ಉರ ಔಯಣವು ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನಿಗೄ (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ
ಅಕಾವ ನಿೀಡುವುದ್ದ ಕಾಮಾಸ್ಥಧಯ ವ ಎೆಂಫ ರ ಶ್ು ಯು ಉದಭ ವಿಸಿದಾಖ, ಅದಯ ಮಲೆ, ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನನ್ನು

ಸವೄಯಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಜಾ ಮಾಡಲ್ಕ ಅಧಿಕಾಯ ಹೆಂದಿರು

ನಅರ ಧಿಕಾರಮ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4)

ಈ

ರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ

ಯಾ

ಅಧಿಕಾರಗೄ

ಅಥವ್ಯ

ಇತಯ

ನೌಔಯನಿಗೄ

ದಂಡನೆಮನ್ನು

ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನೌಔಯನ್ನ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗೄ
ಅಥವ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು ಅನಆೀಲ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
105.

ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗು ಸೇವಾ ಶರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ

ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಷಲು

ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಷಕಾಾಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶಮಖಳಿಗೄ ನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಉಬಂಧ
ಔಲಿಪ ಷಫಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಮರೆಗೄ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಅಧಿಕಾರಖಳ ಭತ್ತಿ ಇತಯ ನೌಔಯಯ ಹುದೄು ಮ ಅಧಿ,
ಸಂಫಳಖಳು ಭತ್ತಿ ಬತೆಯ ಖಳು, ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ, ನಿವೃತಿ ವತನ, ಉದಾನ, ಗೆರುಹಾಜರ ಯಜ್ ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸವ್ಯ
ಶಯತ್ತಿ ಖಳು;
(ಬಿ) 104ನೇ ರ ಔಯಣದ (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ದಂಡನೆಮನ್ನು

ವಿಧಿಸುವ್ಯಖ

ಅನ್ನಷರಷಬಕಾದ ರ ಕಿರ ಯ್ಕ, ಅೆಂಥ ದಂಡನೆಮನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕೆು ಮೇದಲ್ಕ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾಯಣೆಖಳನ್ನು ಬಾಕಿ
ಇಟುೆ

ಅಮಾನತ್ತಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಅಮಾನತ್ತಖಳನ್ನು

ಆದಶಷಫಹುದಾದ ನಅರ ಧಿಕಾಯ; ಆ

ರ ಔಯಣದ (4)ನೇ ಉರ ಔಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾ ಅಧಿಕಾರಗೄ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು ಅನಆೀಲ್ಕ ಷಲಿಿ ಷಫಹುದೇೀ ಆ
ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯ;
(ಸಿ) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಸವೄಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಹುದೄು ಖಳಿಗೄ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ನೇಭಔ
ಭತ್ತಿ ಸವ್ಯಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ವಿನಿಮಮಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ನಅರ ಸಂಗಿಔವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅವಯ ವ್ಯದ ಯಾವುದ
ಇತಯ ವಿಶಮ ಭತ್ತಿ

ನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಉಬಂಧಿಷಬಕೆೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು ಅಭಿನಅರ ಮಡುವಂಥ

ಯಾವುದ ಇತಯ ವಿಶಮ.
ಅಧಾಯ ಯ VII
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯುಗಳು
106.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಹಾಗೂ ಅದಯಡಿ ಯಚಿತವ್ಯದ

ನಿಮಭಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತಿ ಉ-ವಿಧಿಖಳ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಬೄೆಂಖಳೂರನ ಪೌಯ ಆಡಳಿತವು
ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳ ಸ್ಥಮಾನಯ ತೆಗೄ ಬಾಧಔವ್ಯಖದಂತೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಭತ್ತಿ
ಅದಯ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ, ಅೆಂಥ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು
ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನೆಯವರಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
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107.
ಭತ್ತಿ

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ

ಇತಯ

ಅಧಿನಿಮಭಖಳ

ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ,

ನಿಮಭಖಳಿಗೄ

ಹಾಗೂ

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ನಅಲಿಕೆಯು, ಮೇದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ
ನಿರೂನಆಸಿರು ವಿಶಮಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ನಖರಾಭಿವೃದಿಧ

ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ನಾಯ ಮದ ಸಿು ೀಮುಖಳನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಸು ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಭತ್ತಿ ಹಣೆಗರಕೆಮನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಮೇದಲ ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ ಮುಕಯ ರ ಕಾಯಯ ಖಳಗಿ ನಿರೂನಆಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ನಅಲಿಕೆಮ ರ ದವದ ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ ಅವಯ ಔ ಸವೄಖಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು ;
(2) ನಅಲಿಕೆಗೄ ಹಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಷವ ಯಂ-ಆಡಳಿತದ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿ ರ ಕಾಯಯ

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಅದನ್ನು ವಔಿ ಗೇಳಿಷಲ್ಕ, ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು , ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ
ಹಣೆಗರಕೆಖಳನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಷಕಾಾಯವು ಮೇದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ವ್ಯರ್ಷಾಔ
ಆಮಯ ಮ ಹಂಚಿಕೆಮನ್ನು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಷಕಾಾಯದ ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳು ಭತ್ತಿ ರ್ತೆಂತರ ಔ ನಿದಾವನಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ
ರಾರ್ಷೆ ೀಮ ಕಾಯಯ ನಿೀತಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸೄಾ ಖಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಭತ್ತಿ
ಭತ್ತಿ ಸಿು ೀಮುಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(5)

ಯಾವುದ

ಆಯ್ಕು ಮನ್ನು

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಿು ೀಮ್,

ರಯೊೀಜನೆ

ಅಥವ್ಯ

ಯೊೀಜನೆಯು

ಪಲಾನ್ನಬವಿಖಳ

ಳಗೇೆಂಡಿದು ಲಿಿ , ಅಸಾತೆಮ ಮಾನದಂಡಖಳು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಆಯ್ಕು ಗೄ ಆದಯ ತೆಮನ್ನು , ಅೆಂಥ

ಸಿು ೀಮ್, ರಯೊೀಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಯೊೀಜನೆಮ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ
ನಿಧಾರಷತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಮಾನದಂಡನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಟೆ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಗೄ ಸೂಚಿಷತಔು ದ್ದು .
108.
ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ

ಷಕಾುರವು ಹಿಸಿದ ಹೆಚುು ರಿ ಪರ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ, ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯದ
ಷಕಾಾಯದ ಅನ್ನಮೇೀದನೆ ಮೂಲಔ ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮ ಮರೆಗೄ, ವೄಚಿ ಖಳ

ಖಾತರ ನಿೀಡಿಕೆಗೄ ಳಟುೆ , ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯದ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯದ ರ ಕಾಮಾಖಳ
ಕೆಿ ೀತರ ಕೆು

ಸರದ ಯಾವುದ ರ ಕಾಮಾನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ರ ಕಾಮಾಖಳು,

ನಅರ ಥಮಔ ಶಕ್ಷಣ, ಗುಣಡಿಷಫಹುದಾದ ಆರೀಖಯ , ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ, ಇೆಂಧನ ಷಯಫರಾಜು, ಅಗಿು ತಡೆ ಭತ್ತಿ ಅಗಿು
ಸುಯಕ್ಷತೆ

ಹಾಗೂ

ನಖಯ

ಫಡತನ

ನಿಮೂಾಲನೆಮನ್ನು

ಳಗೇಳು ಫಹುದಾದಂಥ

ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ.
(2) ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯದ ಆದವಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ನಅಲಿಕೆಯು, ಈ ಮುೆಂದಿನ ವಿಶಮಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅೆಂಥ ಅಥವ್ಯ ಎಲಾಿ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ.-

(ಎ) ವ್ಯಣಿಜಯ ಮೂಲಸೌಔಮಾಖಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮನ್ನು ಳಗೇೆಂಡು ನಖರಾಭಿವೃದಿಧ ;
(ಬಿ) ಷಮುದಾಮ ಸಂಬಂಧಖಳಿಗೄ ಸರದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಕೆಿ ೀಮಾಭಿವೃದಿಧ ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ) ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ರ ಕಾಮಾಖಳು.
109.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜು.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಮುಕಯ ರ ಕಾಮಾಖಳು,

ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಮ ಮೇದಲ ಚಾರ್ಜ್ಾನ್ನು ಳಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
(2) ಮುಕಯ

ರ ಕಾಮಾಖಳ ತೃನಆಿ ದಾಮಔ ನೆಯವರಕೆ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಖಳ ಲಬಯ ತೆಮನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡು, ಮೇದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುವ ಸ್ಥಮಾನಯ
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ರ ಕಾಮಾಖಳ ಅಥವ್ಯ

ಲಮವ್ಯರು

ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ನೆಯವರಸುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ನೆಯವರಷಲ್ಕ

ಉತೆಿ ೀಜಿಸುವುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ VIII
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಷಮಿತಿಗಳ ಕಾಯುವಿಧಾನ
110. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಗಳ ಯ ಸರಣೆಗಳು.- (1) ಸ್ಥಾತರ ಔ ಚುನಾಣೆಮ
ತರುವ್ಯಮ ನಅಲಿಕೆಮ ಮೇದಲ ಷಭೆಮನ್ನು
ಆದಷ್ಟೆ

ಬಖನೆ

ನಡೆಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಚುನಾಣೆಮ ಪಲಿರ್ತೆಂವಖಳು ರ ಔಟವ್ಯದ ತರುವ್ಯಮ
ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಆ

ಷಭೆಮನ್ನು

ಔರೆಮತಔು ದ್ದು .

ಅದಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯುಳು ರೆವಿನೂಯ ರ ದವದ ನಅರ ದಶಔ ಆಯುಔಿ ರು ಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಮ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಖಳ ಷಭೆಖಳನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಔಚೇರಮಲಿಿ ನಡೆಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ
ಆ ಷಭೆಖಳ ಮುೆಂದೄ ಇರು ಕಾಮಾಔಲಾಖಳನ್ನು

ನಿಮಮಷಲಾದ ಕಾಮಾವಿಧಾನಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ವಿಲೇ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು , ಅೆಂಥ ಷಭೆಖಳ ನೀಟಿೀಸುಖಳನ್ನು ಕೌನಿೆ ಲ್ನ ಕಾಮಾದಶಾಮರು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು , ನಅಲಿಕೆಮ
ಷಭೆಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅರು ಮಮರ್ಯರೆಂದಿಗೄ ಭತ್ತಿ
ಭತ್ತಿ

ಆಯುಔಿ ರೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಷಭೆಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಷಮತಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರೆಂದಿಗೄ ಭತ್ತಿ

ಆಯುಔಿ ರೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ ನೀಟಿೀಸುಖಳನ್ನು
ಕಾಮಾಸೂಚಿಮನ್ನು

ಮುಕಯ

ನಿೀಡತಔು ದ್ದು . ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ಷಭೆಮ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷತಔು ದ್ದು . ಮಮರ್ಯರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ತ್ತತ್ತಾ ವಿಶಮಖಳು

ಎೆಂದ್ದ ರಖಣಿಸು ವಿಶಮಖಳನ್ನು
ಯಾವುದ ವಿಶಮನ್ನು

ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಸ್ಥಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಕಾಮಾಸೂಚಿಮಲಿಿ ಳಗೇೆಂಡಿಯದ

ಷಭೆಮಲಿಿ

ಕೈಗೄತಿ ಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ . ಅೆಂಥ ತ್ತತ್ತಾ ವಿಶಮಖಳನ್ನು , ಅವುಖಳಿಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂಯಔ ಕಾಮಾ ಸೂಚಿಮನ್ನು ಷಭೆಗೄ ಮುೆಂಚ್ ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಷದಷಯ ರಗೄ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ
ರಖಣಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ನಅಲಿಕೆಯು ತನು ಅಧಿಕಾರಖಳ ಪೈಕಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು , ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ತನು ಔತಾಯ
ನಅಲನೆಮಲಿಿ ಯ ಸರಸಿದ ಯಾವುದ ವಿಶಮನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಯಾ ಷಭೆಮಲಿಿ ಚಚಿಾಷಲಾಗುವುದೇೀ ಆ
ಷಭೆಗೄ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ, ಹಾಗೄ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಷಭೆಗೄ

ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದಾಖ ಅನ್ನ ಯ ಸರಸಿದ ಯಾವುದ ವಿಶಮಕೆು ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ ನಅಲಿಕೆಯು
ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ

ವ್ಯಷಿ ವ್ಯೆಂವಖಳ

ಹೇಳಿಕೆಮನ್ನು

ನಿೀಡುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಆ

ವಿಶಮಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನು ಫಳಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಮನ್ನು ದಗಿಸುವಂತೆ ಆತನಿಗೄ ಕಳಫಹುದ್ದ.
111. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸರ್ುಯಗಳನ್ನು

ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಉಳಿದ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಷಲಾದ ಷಮತಖಳು ಭತ್ತಿ
ಆಯುಔಿ ರು ನಅಲಿಕೆಮ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ನಿಣಾಮನ್ನು , ಷಕಾಾಯವು ಅೆಂಥ ನಿಣಾಮನ್ನು

ಮುಕಯ

ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಶಃ ಯದ್ದು ಗೇಳಿಸಿದ ಹಯತ್ತ, ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಫದಧ ರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಷಮತಮ ಯಾವುದ ನಿಣಾಮವು
ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಬಂಧನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ
ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಹಯಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಮಭ, ಅಧಿಸೂಚನೆ,
ವಿನಿಮಭ

ಅಥವ್ಯ

ಉವಿಧಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು

ಹಯಡಿಸಿದ

ಯಾವುದ

ಆದವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುತಿ ದೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಖಳ ಮಲೆ ರ ತಕ್ಕಲ ರಣಾಭ ಉೆಂಟುಮಾಡುತಿ ದೄೆಂದ್ದ
ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಅರು ಆ ನಿಣಾಮನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳ ಳಗಗಿ,
ಆದವಖಳಿಗಗಿ ಷಕಾಾಯಕೆು ಆ ವಿಶಮನ್ನು

ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಅಥವ್ಯ

ಷಮತಗೄ ರ್ತನ್ನ ಕೈಕೊೆಂಡ ಔರ ಭದ ಫಗೄೂ ಅದಯ ಮುೆಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ ತಳಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಔಳುಹಿಸಿದ
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ವಿಶಮದ

ಫಗೄೂ

ಷಕಾಾಯದ

ಆದವನ್ನು

ಸಿವ ೀಔರಸುರೆಗೄ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಆ

ನಿಣಾಮನ್ನು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಫದಧ ರಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ .
112.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು, ಯ ಸರಣೆಗಳು, ಮೆಂತಾದವುಗಳ ಉದಧ ೃತ ಭಾಗಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯೀ

ಷಮಿತಿಯೆಂದ ತರಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು, ಇತಾಯ ದಿ.- ನಅಲಿಕೆಯು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿತವ್ಯದ
ಯಾವುದ ಷಮತಮ ಯಾವುವ ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಉದಧ ೃತ ಭಾಖನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ

ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ಯಾ ವಿಶಮದ ಫಗೄೂ ಯ ಸರಷಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಷಮತಗೄ ಅಧಿಕಾಯ ನಿೀಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ
ಆ ಯಾವುದ ವಿಶಮಕೆು

ಸಂಬಂಧಡು ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ವಿಯಟಿೆ ಕೆ, ವಿಯಣಾತರ ,

ಲೆಔು ತರ ಅಥವ್ಯ ಯದಿಮನ್ನು

ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ

ತರಸಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು ಅನ್ನಚಿತ ವಿಳಂಫವಿಲಿ ದೄ ಷಮತಯು ನಅಲಿಷತಔು ದ್ದು .
113.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ

ಯ ಸರಣೆಗಳು,

ಮೆಂತಾದವುಗಳು,

ಅದರ

ಷದಷಯ ರ

ಅನಸುತೆ,

ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಸರರ್ುಕಗೊಳಳ ತಕೆ ದೆ ಲಿ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ
ಕಾಮಾನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇಳು ಲಾದ ಯಾವುದ ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು ,(ಎ) ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಮಲಿಿ ಯಾವುದ ಖಾಲಿೀ ಸ್ಥಾ ನ ಇರು ಅಥವ್ಯ
ಅದಯ ಯಚನೆಮಲಿಿ ಯಾವುದ ನೂಯ ನತೆ ಇರು; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ರ ಔಯಣದ ಗುಣಾಗುಣಖಳಿಗೄ ಬಾಧಔವ್ಯಖದಂಥ ಕಾಮಾ ಅಥವ್ಯ ಯ ಸಯಣೆಮಲಿಿ ಯಾವುದ
ದೇೀಶ ಅಥವ್ಯ ಅಔರ ಭತೆ ಇರು
- ಕಾಯಣ ಮಾತರ ದಿೆಂದಲೇ ರ ಶು ಷತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಕೌನಿೆ ಲರ್ ಆಗಿ, ಮಮರ್ ಆಗಿ ಅಥವ್ಯ ಉಮಮರ್ ಆಗಿ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ
ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಕಾಮಾ ನಿಾಹಿಸುತಿ ರು
ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮ ಅನಸಾತೆಯು ಅಥವ್ಯ ಅಯ ಚುನಾಣೆಮಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ನೇಭಔದಲಿಿ ನ ನೂಯ ನತೆಯು ಅೆಂಥ
ಯ ಕಿಿ ಯು ನಅಲೂ ೆಂಡಿದು ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಯಾವುದ ಕಾಮಾನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು

ನಿಯಥಾಔಗೇಳಿಸುವುದೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷತಔು ದು ಲಿ

ಅೆಂಥ

ಕಾಮಾದ

ಅಥವ್ಯ

ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಕ್ಷಕಾಯರಾಗಿರು ಯ ಕಿಿ ಖಳಲಿಿ ಫಹುತೇಔರು ಆ ಕಾಮಾ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಕುು ಳು ರು ಆಗಿದಿು ಯಬಕು.
114.

ಯ ಸರಣೆಗಳನ್ನು

ದಾಖಲಿಸುವುದು.- ನಅಲಿಕೆಮ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಖಳ ಷಭೆಖಳ

ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು ಕೌನಿೆ ಲ್ ಕಾಮಾದಶಾಮರು ದಾಕಲ್ಕ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಸಿಾ ರೀಔಯಣಕಾು ಗಿ ಮುೆಂದಿನ
ಷಭೆಮ ಮುೆಂದೄ ಇಡತಔು ದ್ದು .
115.

ಷಭೆಗಳ

ಯ ಸರಣೆಗಳು

ಷರಿಯಾದವುಗಳು

ಮತ್ತು

ರುಜುವ್ಯರ್ತಗುರೆಗೄ,

ಈ

ತದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿರುವುದು

ಸಿೆಂಧುವಾದವುಗಳು

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಥವ್ಯ

ಆಗಿರತಕೆ ದುೆ .ನಿಮಭಖಳಿಗೄ

ರುಜುವಾತಾಗುರೆಗೆ
ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಯಾ

ಷಭೆಮ

ಯ ಸಯಣೆಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡಳಿಮನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಭತ್ತಿ ಅದಕೆು ಷಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ
ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅೆಂಥ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಷಭೆಮನ್ನು ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ಔರೆಮಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ
ನಡೆಷಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ

ಅದ್ದ ಎಲಿ

ನೂಯ ನತೆಖಳಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಅಔರ ಭತೆಖಳಿೆಂದ

ಮುಔಿ ವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಆ ಷಭೆಮ ಎಲಿ ಷದಷಯ ರು ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಸಾರಾಗಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ
ಆ ಯ ಸಯಣೆಖಳು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಯ ಸಯಣೆಖಳಗಿದು ಲಿಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ
ಯಚಿತವ್ಯಗಿದೄ ಭತ್ತಿ

ನಡಳಿಮಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಷಲಾದ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೄೂ

ಹೆಂದಿತ್ತಿ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
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ಯ ಸರಷಲ್ಕ ಅದ್ದ ಅಧಿಕಾಯ

116.

ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಹಾಜರಿರಲು ಮತ್ತು ಭಾಗಹಿಷಲು ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿಗಿರು ಸಕ್ಕೆ , ಆದರೆ

ನ್ಸರ್ುಯನ್ನು

ಮಂಡಿಷಲು ಅರ್ವಾ ಮತ ನ್ಸೀಡಲು ಸಕ್ಕೆ

ಇರತಕೆ ದೆ ಲಿ .- (1) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಷಭೆಖಳಿಗೄ ಹಾಜರಾಖಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಚಚ್ಾಮಲಿಿ ಭಾಖಹಿಷಲ್ಕ
ಸಔು ನ್ನು

ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು ಆದರೆ ಯಾವುದ ನಿಣಾಮನ್ನು

ಮಂಡಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಭತ ನಿೀಡಲ್ಕ ಸಔು ನ್ನು

ಹೆಂದಿಯತಔು ದು ಲಿ .
(2) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಮ ಯಾವುದ ಷಭೆಗೄ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಮರ್ಯರು
ಅಖತಯ ಡಿಸಿದರೆ ಅರು ಹಾಗೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
117.

ಕೌನ್ಸಿ ಲರುಗಳು

ಅರು ಆರ್ಥುಕ ಹಿತಾಷಕ್ತು

ಹೊೆಂದಿರುವಂರ್

ಪರ ಶ್ನು ಗಳ ಮೇಲಿನ

ಚರ್ಚುಯಲಿಿ ಭಾಗಹಿಷದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮತ ನ್ಸೀಡದಿರುವುದು.- (1) ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರ್ನ್ನ, ನಅಲಿಕೆಮ
ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಷಭೆಮಲಿಿ ರಶೀಲನೆಗಗಿ ಫರು ಯಾವುದ ರ ಶ್ು ಯು, ಯಾ ರ ಶ್ು ಮಲಿಿ
ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ ಸ್ಥಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಅದ್ದ ಅನವ ಮವ್ಯಗುವುದಯ ತೆತೆಗೄ ಷವ ತಃ ರ್ತನ್ನ ಅಥವ್ಯ ತನು ನಅಲ್ಕದಾಯನ್ನ
ಯಾವುದ ರ ತಯ ಕ್ಷ ಅಥವ್ಯ ರೀಕ್ಷ ಆತಆಾಔ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ಹೆಂದಿರುನೀ ಅೆಂಥ ರ ಶ್ು ಆಗಿದು ರೆ ಆ

ರ ಶ್ು ಮ ಮಲೆ ಭತ ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಚಚ್ಾಮಲಿಿ ಭಾಖಹಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಮಮರ್ ಅಥವ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರ್ನ್ನ ಅೆಂಥ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು ಹೆಂದಿರುನೆೆಂದ್ದ
ನಂಫಲಾದ ಯಾವುದ ವಿಶಮದ ಮಲೆ ಭತ ನಿೀಡದಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಚಚ್ಾಮಲಿಿ ಭಾಖಹಿಷದಂತೆ ಆ
ಕೌನಿೆ ಲಯನನ್ನು

ರ ತಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅರು ಆ ಚಚ್ಾಯಾಗುವ್ಯಖ ಗೆರುಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆ

ಕೌನಿೆ ಲರ್ನನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಅೆಂಥ ಕೌನಿೆ ಲರ್ನ್ನ ಮಮರ್ಯಯ ಅಥವ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ತೀಮಾಾನನ್ನು ರ ಶು ಷಫಹುದ್ದ. ಆಮಲೆ
ಮಮರ್

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ರ ಶ್ು ಮನ್ನು

ಭತಕೆು

ಹಾಔತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಷಭೆಮ

ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದ್ದ ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4)

ಚಚ್ಾ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ನಡೆಯುತಿ ರು

ಯಾವುದ

ವಿಶಮದಲಿಿ

ಮಮರ್

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ಅೆಂಥ

ಹೆಂದಿರುವುದಾಗಿ ಷಭೆಮಲಿಿ ಹಾಜರರು ಯಾರೇ ಕೌನಿೆ ಲರ್ನ್ನ ಆರೀನಆಸಿದರೆ ಅೆಂಥ

ಕೌನಿೆ ಲರ್ನ್ನ ತಂದ ನಿಲ್ಕಳಿ ಸೂಚನೆಯು ಅೆಂಗಿೀಕೃತವ್ಯದರೆ ಆ ಚಚ್ಾಯು ಆಗುವ್ಯಖ ಆ ಷಭೆಯಿೆಂದ ಷವ ತಃ
ಗೆರುಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಮರ್ ಅಥವ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(5) (3)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ರ ಶ್ು ಮ ಮಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌನಿೆ ಲಯನ್ನ ಭತನಿೀಡಲ್ಕ
ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ ಭತ್ತಿ (4)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ನಿಲ್ಕಳಿ ಸೂಚನೆಮ ಮಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಮರ್ ಅಥವ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಭತ ನಿೀಡಲ್ಕ ಸಕುು ಳು ರಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ .
118. ಷಕಾುರಕೆೆ ಆಡಳಿತ ರದಿಯನ್ನು
ದಿನದ ನಂತಯ ಆದಷ್ಟೆ

ಷಲಿಿ ಸುವುದು.- (1) ರ ತಶಾದ ಏನಆರ ಲ್ ತೆಂಖಳ ಮೇದಲ

ಬಖನೆ ಭತ್ತಿ ಷಕಾಾಯವು ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ದಿನಾೆಂಔಕೆು

ತಡವ್ಯಖದಂತೆ

ನಅಲಿಕೆಯು, ಷಕಾಾಯವು ನಿದಾಶಷಫಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಹಿೆಂದಿನ ಶಾದ ಷವಿಯವ್ಯದ ಆಡಳಿತ
ಯದಿಮನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಯದಿಮನ್ನು ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಆ ಯದಿಮನ್ನು ನಅಲಿಕೆಯು
ರಶೀಲಿಸಿ ಅದಯ ಮಲೆ ತನು

ನಿಣಾಮಖಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವುಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಷಕಾಾಯಕೆು ಔಳುಹಿಸಿ

ಕೊಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಆಡಳಿತ ಯದಿಮ ರ ತಖಳನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಔಛೇರಮಲಿಿ ಮಾರಾಟಕೆು ಇಡತಔು ದ್ದು .
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ಅಧಾಯ ಯ IX
ಅತಾಯ ವಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು
119.
ಸವೄಖಳಲಿಿ ನ

ಅತಾಯ ವಯ ಕ ಸೇವೆಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು
ಯಾ

ಖಾಖಳನ್ನು

ಅರ್ತಯ ವಯ ಔ

ಘೀಷಿಸುವುದು.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು ತನು

ಸವೄಖಳೆೆಂದ್ದ

ರಖಣಿಸುವುದ್ದ

ಅವಯ ಔವೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಸುವುದೇೀ ಅೆಂಥ ಸವ್ಯ ಖಾಖಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಘೀರ್ಷಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಅರ್ತಯ ವಯ ಔ ಸವೄಮ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನ್ನ,(ಎ) ತನು

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಅಘಾತಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ತನು ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ

ಅಷಭಥಾನನಾು ಗಿಸಿರು ಕಾಯಿಲೆಮ ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ಸ್ಥಔಷೆೆ ೆಂದ್ದ

ನಆಪ ಕೊೆಂಡಿರು ಇತಯ ಕಾಯಣದ ಹಯತ್ತ, ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಔನಿಶಠ
ಕೊಡದೄಯ್ಕ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ಯ ಅಥವ್ಯ ಈ ಫಗೄೂ

ಅನ್ನಭತ ಇಲಿ ದೄ ತನು

ಎಯಡು ತೆಂಖಳ ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಅರು ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಮ ಲಿಖಿತ

ಹುದೄು ಗೄ ರಾಜಿೀನಾಮೄ ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ , ತನು

ಔತಾಯ ಖಳಿೆಂದ ಹಿೆಂದೄ ಷರಮತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಗೆರುಹಾಜರಾಖತಔು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತನು
ಅವುಖಳನ್ನು

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನೆಯವರಸು

ನೆಯವರಷಲ್ಕ ನಿಲಾಕಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಔರಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ

ರೀತಯು

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂತಸ

ಅಧಿಕಾರಯು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ ಆ ರೀತಮಲಿಿ ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ ಅವುಖಳನ್ನು ನೆಯವರಷತಔು ದು ಲಿ .
120. ತ್ತತ್ತುಪರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು

ಘೀಷಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- ಅರ್ತಯ ವಯ ಔ ಸವೄಖಳಲಿಿ

ಯಾವುದ ಆಖಲಿ ನೆಯವರುವುದ್ದ, ನಿೆಂತ್ತಹೀಗುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಷಮಾನಆಿ ಯಾಗುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ರು
ಷಮುದಾಮದ ಸುಯಕ್ಷತೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಖಯ ಕೆು ಅಥವ್ಯ ಷಮುದಾಮದ ಫದ್ದಕಿಗೄ ಅರ್ತಯ ವಯ ವ್ಯದ ಸವೄಖಳ
ನಿಾಸಣೆಗೄ ರ ತಕ್ಕಲವ್ಯಗುತಿ ದೄೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದ್ದ ನಖಯದಲಿಿ ತ್ತತ್ತಾರಸಿಾ ತ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ದೄ
ಎೆಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಘೀರ್ಷಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ಅತಯ ವಯ ಔ

ಸವೄಖಳ

ಯಾರೇ

ಷದಷಯ ನ್ನ

ಭತ್ತಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಗಗಿ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ಪ ೆಂದದಲಿಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,(ಎ) ತನು

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ

ಅಘಾತದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಹಯತ್ತ, ತನು

ತನು ನ್ನು

ಅನಸಾನನಾು ಗಿಸಿದ

ಕಾಯಿಲೆಮ

ಅಥವ್ಯ

ಔತಾಯ ಖಳಿೆಂದ ಹಿೆಂದೄ ಷರಮತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತಃ

ಗೆರುಹಾಜರಾಖತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತನು ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನೆಯವರಷಲ್ಕ ನಿಲಾಕಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಔರಷತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ

ಅವುಖಳನ್ನು

ನೆಯವರಸು

ರೀತಯು

ಈ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ ಅವುಖಳನ್ನು

ಫಗೄೂ

ಷಕಾಾಯವು

ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ ಆ

ರೀತಮಲಿಿ ನೆಯವರಷತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ
- ಷಸ ಘೀರ್ಷಷಫಹುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ - X
ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ
121. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು

ತರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1)

ಷಕಾುರವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿಿ ,(ಎ)

ಯಾವುದ

ದಾಕಲೆ,

ಯ ಸಯಣೆ,

ತರ ಯ ಹಾಯ,

ಹಾಜರುಡಿಸುವಂತೆ;
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ನಕೆಿ

ಅಥವ್ಯ

ಇತಯ

ದಸ್ಥಿ ವಜನ್ನು

(ಬಿ) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ
ಕಾಭಗರಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಯ ಸಯಣೆಖಳು, ಔತಾಯ ಖಳು ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ವಿಯಟಿೆ ಕೆ, ನಕೆಿ , ಅೆಂದಾಜು ತರ , ವಿಯಣಾತರ , ಲೆಔು ತರ

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಕಿಅೆಂವಖಳನ್ನು ದಗಿಸುವಂತೆ;
(ಸಿ) ಯಾವುದ ಯದಿಮನ್ನು ದಗಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಡೆದ್ದ ದಗಿಸುವಂತೆ
- ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ಯನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಶ ಆದವದ ಮೂಲಔ, ಈ ಫಗೄೂ ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೇೆಂಡ ಷಕಾಾಯದ
ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು,(ಎ) ಯಾವುದ ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಯ ಸ್ಥಾ ನೆಮಲಿಿ ರು
ಯಾವುದ ಸಂಸೄಾ ಮ ಅಧಿಭೀಖದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಸಿಾ ಯಷವ ತಿ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ

ನಿದಾವನದಲಿಿ ರ ಖತಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾಭಗರಮನ್ನು , ರ ವಶಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ರಶೀಲಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ
ರ ವಶಸುವಂತೆ ಭತ್ತಿ ರಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಕ;
(ಬಿ) ಯಾವುದ ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಮತಮ ಯ ಸಯಣೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಪುಷಿ ಔದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವಜಿನಿೆಂದ ಯಾವುದ
ಉದಧ ೃತ ಭಾಖನ್ನು ತರಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ;
(ಸಿ) ೆಂದ್ದ ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾಡಲಿರು ಅಥವ್ಯ ಮಾಡುತಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾಮಾದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಯಾವುದ ಆಕೆಿ ೀಣೆ ಇದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ತನಗೄ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅೆಂಥ ಆಕೆಿ ೀಣೆಮನ್ನು
ಸ್ಥಧಯ ವಿರು ಹಾಗೂ ನಅಲಿಕೆಯು ಕೆಲವೇೆಂದ್ದ ಕೆಲಷನ್ನು
ಆತನಿಗೄ

ಕಂಡುಫರು

ಯಾವುದ

ಕಾಲದೇಳಗೄ ಅೆಂಥ ಕಾಮಾನ್ನು

ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ಮಾಡುವುದನ್ನು

ರಖಣನೆಗೄ

ಅಥವ್ಯ ಆತ ದಗಿಷಲ್ಕ

ಅವಯ ಗೇಳಿಸುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಬಕೆೆಂದ್ದ

ಭತ್ತಿ

ಯುಔಿ

ಮಾಡುವುದರೆಂದ ವಿಮುಕವ್ಯಖದೄ ಇಯಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾಮಾನ್ನು

ಮಾಡದಿಯಲ್ಕ ಅದಯ ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ತಳಿಸಿ ತನಗೄ ಲಿಖಿತ ಉತಿ ಯ ನಿೀಡುವಂತೆ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಲ್ಕ,
- ಅಧಿಕಾಯ ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅಧಿಕೃತನಾದ ಅಧಿಕಾರಗೄ ಎಲಾಿ ಯುಔಿ ಕಾಲದಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಮ
ಆಯಣಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ರ ವಶಾಕಾವ ನಿೀಡಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ತಭಮ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಅರಗೄ
ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಗಿಷಲ್ಕ ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ಅರು ರಖಣಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಎಲಾಿ

ದಾಕಲೆಖಳು,

ಲೆಔು ತರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳನ್ನು ಅರಗೄ ದಗಿಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಯು ಭತ್ತಿ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ
ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾರಖಳು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಇತಯ ನೌಔಯರು ಫದಧ ರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅಧಿಕೃತಗೇೆಂಡ ಅಧಿಕಾರಯು, ಅೆಂಥ ರಶೀಲನೆಮ ತರುವ್ಯಮ,
ಷಕಾಾಯಕೆು ೆಂದ್ದ ಯದಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷಫಹುದ್ದ.
122.

ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ

ವಿಲೇಯಾಗದ್ದ

ಬಾಕ್ತ

ಇರು

ವಿಶಯಗಳಿಗೆ

ಕರ ಮಕೈಗೊಳಳ ಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಷಕಾಾಯವು, ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಬಾಕಿ ಇರು ಯ ಹಾಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಟೆ ದಾಕಲೆಖಳನ್ನು ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರೆಂದ ತರಸಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ದಾಕಲೆಖಳನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ನಂತಯ, ಅದ್ದ, ಅವುಖಳನ್ನು ರಶೀಲಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂತಸ ರೀಶೀಲನೆಮ ನಂತಯ ಭತ್ತಿ ಅದ್ದ ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಿಚಾಯಣೆ ಮಾಡಿದ
ತರುವ್ಯಮ, ಯಾವುದ ವಿಶಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಮ ಮುೆಂದೄ ತಂದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂರು ತೆಂಖಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ

ಕಾಲ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ಅದ್ದ ಬಾಕಿ ಇದೄಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಮುೆಂದೄ ಅದನ್ನು

ಇಟೆ ತರುವ್ಯಮ

ಅಯತ್ತಿ ದಿನಖಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ ಕಾಲ ಅದಯ ಫಳಿ ಬಾಕಿ ಇದೄಯೊೀ ಆ ಯಾವುದ ವಿಶಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಅಲಿಕೆಮ ಆಡಳಿತದ ಹಿತದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ ಜರೂರಾಗಿ ತೀಮಾಾನ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅವಯ ವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆಖ, ಷಕಾಾಯವು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ,-
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(i) ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳಿಗೄ ಔಡಿಮೄ ಇಲಿ ದ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಮ ಅೆಂಥ ವಿಶಮಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ತನ್ನ ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ರಖಣಿಸುವಂಥ ಆದವಖಳನ್ನು ಹಯಡಿಷಫಹುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ii)

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಮ

ಮುೆಂದೄ

ಬಾಕಿ

ಇರು

ವಿಶಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಗೄ

ನಆಪ ಸಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಆ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡತಔು ದೄೆಂದ್ದ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ಬಾಕಿ ಇರು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭಸತವ ದ ಯಾವುದ ವಿಶಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಸು ಅಖತಯ ವ್ಯಖತಔು ದು ಲಿ ಭತ್ತಿ ಆ ವಿಶಮವು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭಸತವ ದೄು ೀ ಅಥವ್ಯ
ಅಲಿ ವ ಎೆಂಫ ಫಗೄೂ ಷಕಾಾಯದ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಷಕಾಾಯವು ಹಯಡಿಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಆದವನ್ನು

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ

ಔಳುಹಿಸಿಕೊಡತಔು ದ್ದು . ಅರು ಅೆಂಥ ಆದವವು ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಣಾಮವ್ಯಗಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೇೀ ಹಾಗೄ ಅೆಂಥ
ಆದವನ್ನು ಶೀಗರ ವ್ಯಗಿ ಜಾರಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
123. ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವಂತೆ ನ್ಸದೇುಶಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- 121ನೇ ಭತ್ತಿ 122ನೇ ರ ಔಯಣಖಳ
ಮರೆಗೄ ಡೆದ್ದಕೊೆಂಡ ಯಾವುದ ಮಾಹಿತಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಯದಿಮನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ
ಷಕಾಾಯವು,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ನಅಲಿಕೆಮ ನಅರ ಧಿಕಾರಮ ಮಲೆ ವಿಧಿಸಿದ
ಯಾವುದ ಔತಾಯ ನ್ನು

ನೆಯವರಸಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅರಪೂಣಾ,

ಅಥವ್ಯ ಸೂಔಿ ಲಿ ದ

ರೀತಮಲಿಿ ನೆಯವರಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಔತಾಯ ನ್ನು

ನೆಯವರಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ

ಸಣಕಾಸು

ಏನಅಾಟು

ಮಾಡಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ,
- ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಷಕಾಾಯವು ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳಿಗೄ ಔಡಿಮೄ ಇಲಿ ದ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಕೊಟೆ

ತರುವ್ಯಮ, ಆದವದ ಮೂಲಔ, ಆ ಆದವದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಲಾಗು ಅಧಿಯೊಳಗೄ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ, ಆ
ಔತಾಯ ನ್ನು

ಷರಯಾಗಿ ನೆಯವರಸುವುದಕಾು ಗಿ ತನಗೄ ತೃನಆಿ ಔಯವ್ಯದ ಯ ಸೄಾ ಖಳನ್ನು

ಔತಾಯ ನ್ನು

ನೆಯವರಸುವುದಕಾು ಗಿ ತನಗೄ ತೃನಆಿ ಔಯವ್ಯದ ಸಣಕಾಸಿನ ಏನಅಾಟು ಮಾಡುವಂತೆ ನಅಲಿಕೆಗೄ

ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ

ನಅಲಿಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂತಸ

ಆದವಖಳನ್ನು ನಅಲಿಷತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಜರೂರು ಸಂದಬಾಖಳಲಿಿ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅವಯ ಔತೆ ಇಯತಔು ದು ಲಿ .
124. ಕತುಯ ಲೀಪವಾದಾಗ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ವೆಚು ದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು
ನೇಮಕಮಾಡಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) 123ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಹಯಡಿಷಲಾದ ಆದವದ ಮೂಲಔ
ಗೇತ್ತಿ ಡಿಸಿದ ಅಧಿಯೊಳಗೄ, ಆ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಿದಾಶಸಿದ ಯಾವುದ ಔರ ಭನ್ನು

ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ

ಕೈಗೇಳು ದಿದು ರೆ, ಷಕಾಾಯವು ಆದವದ ಮೂಲಔ,(ಎ)

ಹಾಗೄ

ನಿದಾಶಸಿದ

ಔರ ಭನ್ನು

ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ

ಷಕಾಾಯದ

ಫಬ

ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ನೇಭಔಮಾಡಫಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಅರಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ ರವರ ಭಧನನ್ನು ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಫಹುದ್ದ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ರವರ ಭಧನನ್ನು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಔರ ಭನ್ನು ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ತಖಲ್ಕ ಕಚಾನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ
ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಬರಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಅವಯ ವ್ಯದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ XIIIನೇ ಅಧಾಯ ಮದ ಮೂಲಔ

ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಯಾವುದ ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ತೆರಗೄಖಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದ
ಖರಶಠ ಮತಮನ್ನು ಮೀಯದ ಹಾಗೄ ವಿಧಿಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
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(2) ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿದಾಶಸಿದ ಔರ ಭನ್ನು

ಕೈಗೇಳುು  ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ, (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಅಧಿಕಾರಯು ಅವಯ ವ್ಯಗುವಂಥ ಔರಾರುಖಳನ್ನು
ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು

ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಭತ್ತಿ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಹಯಡಿಷಲಾದ ಆದವದಲಿಿ ಈ ಫಗೄೂ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ
ಯಾವುವ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅರು

ನಅರ ಧಿಕಾರಯಾಗಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೇೀ ಹಾಗೄ

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಕ್ಷಣೆಗೄ ಸಕುು ಳು ರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3)

ಷಕಾಾಯವು,

ಷದರ

ತೆರಗೄಖಳಲಿಿ

ಯಾವುದನಾು ದರೂ

ನಿದಾಶಸುವುದಯ ತೆತೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಹಾಗೄ ನಿದಾಶಸುವುದಕೆು

ವಿಧಿಸುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಹೆಚಿಿ ಸುವಂತೆ

ಫದಲಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಅದಯ

ಆದವಖಳನ್ನು ಜಾರಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಅಖತಯ ವೄೆಂದ್ದ ರ್ತನ್ನ ಅಭಿನಅರ ಮಡುವಂಥ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಸಣನ್ನು

`ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಮೂಲಔ ಹಾಗೂ ಷದರ ಎಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ತೆರಗೄಖಳ ಬದರ ತೆಮ ಮಲೆ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಫಡಿಡ ಮ ದಯದಲಿಿ

ಭತ್ತಿ

ಭರುಸಂದಾಮದ ಕಾಲಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಖಳ ಮಲೆ ಭತ್ತಿ ಅನಯ ತಅ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆಮಫಹುದೄೆಂದ್ದ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
(4)

184

ರೆಂದ

ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಖಫಹುದಾದಷ್ಟೆ

189,

191,

ಭಟಿೆ ಗೄ

192,
ಈ

202

ರೆಂದ

205ಯ

ರ ಔಯಣಔು ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ರೆಗಿನ

ರ ಔಯಣದ

ಎತಿ ಲಾದ

ಉಬಂಧಖಳು

ಯಾವುದ

ಸ್ಥಲಕೆು

ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
125.
ಆದೇವಗಳನ್ನು

ನ್ಸರ್ುಯದ ಪರ ತಿಗಳನ್ನು

ಷಕಾುರಕೆೆ

ಷಲಿಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಸರ್ುಯನ್ನು

ಹಾ

ರದುೆ ಗೊಳಿಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಎಲಿ ನಿಣಾಮಖಳ ರ ತಖಳನ್ನು

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಷಕಾಾಯಕೆು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು
ಯಾವುದ ನಿಣಾಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು

ಯವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಲಿರು

ಅಧಿೀನರಾದ ಅಧಿಕಾರಮ

ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ಮಾಡಲಾಗುತಿ ರು

ಯಾವುದ

ಕಾಮಾನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಅಧಿಕಾಯಖಳ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯಾಗುತಿ ದೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅವುಖಳನ್ನು ಮೀರುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಶಾೆಂತಭಂಖನ್ನು
ಉೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಯಾವುದ ಖಾಕೆು

ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ನಅಲಿಕೆಮ

ಕಿರುಕುಳನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡು

ಸಂಬವಿದೄ

ಎೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಕ್ಷತ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಗೄ

ಬಾಧಔನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಅದ್ದ,(ಎ) ನಿಣಾಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಶಃ ಏಕೆ ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಬಾಯದ್ದ;
ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಸಂಬಂಧಟೆ

ಯಾವುದ ಉವಿಧಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭನ್ನು

ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ

ಭಾಖಶಃ ಏಕೆ ನಿಯಷನಗೇಳಿಷಬಾಯದ್ದ
- ಎೆಂಬುದಕೆು ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳಿಗೄ ಔಡಿಮೄ ಇಲಿ ದಂಥ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಲಾಗು ದಿನಾೆಂಔದೇಳಗೄ ಕಾಯಣ
ತೀರಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಗೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಮ, ಲಿಖಿತ ಆದವದ ಮೂಲಔ ಅೆಂಥ ನಿಣಾಮದ ಅಥವ್ಯ
ಆದವದ ಜಾರಮನ್ನು

ಅಮಾನತನಲಿಿ ಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಕಾಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಉತಿ ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ರಖಣಿಸಿದ ಮಲೆ ಭತ್ತಿ

ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ತರುವ್ಯಮ, ಷಕಾಾಯವು ನಿಣಾಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಆದವನ್ನು

ಯದ್ದು ಗೇಳಿಸು ಅಥವ್ಯ ಉ-ವಿಧಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭನ್ನು

ಆದವಖಳನ್ನು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಅಲಿಕೆಗೄ ತಳಿಷಫಹುದ್ದ.
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(4) ಷಕಾಾಯವು, ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ ಮುೆಂದಿನ ನಿವದನೆಮ ಮಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ (3)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಮಾಡಿದ ಆದವನ್ನು

ರಶು ರಷಫಹುದ್ದ, ಮಾನಅಾಟು

ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯದ್ದು ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
126. ಪ್ರಲಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಷಜಿುಷಲು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಮ ಮಲೆ
ವಿಧಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ಕೈಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು
ಅವುಖಳನ್ನು

ನೆಯವರಸುವುದಯಲಿಿ

ನೆಯವರಷಲ್ಕ ಅದ್ದ ಷಕ್ಷಭವ್ಯಗಿಲಿ ಅಥವ್ಯ

ತನಆಪ ದೄ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ಅದಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು

ಮೀರುತಿ ದೄ ಅಥವ್ಯ

ದ್ದರುಯೊೀಖಡಿಸಿಕೊಳುು ತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ
ಮರೆಗೄ ಷಕಾಾಯವು ಕೊಟೆ

ನಿದಾವನಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಆದವಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಬಾಧಔವ್ಯಗು ರೀತಮಲಿಿ

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಲ್ಕ ವಿಪಲವ್ಯಗಿದೄ

ಕೆಲಷ ಮಾಡುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಷಕಾಾಯವು, ಷಕಾಾರ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ಅದಕಾು ಗಿಮ ಕಾಯಣಖಳ ನಿರೂಣೆಮ ತೆತೆಗೄ,
ಆದವನ್ನು

ರ ಔಟಿಸು ಮೂಲಔ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಷಕ್ಷಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ತನಆಪ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು

ಮೀರದೄ ಅಥವ್ಯ ದ್ದರುಯೊೀಖಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೄ ಎೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಕೊಟೆ ನಿದಾವನಖಳನ್ನು ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುಲಿಿ ವಿಪಲವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಬಾಧಔವ್ಯಗುವಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಕೆಲಷ ಮಾಡಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು
ವಿಷಜಾನೆಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಷಜಾನೆಮ ಆದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆು ಮೇದಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಆದವನ್ನು
ಏಕೆ ಮಾಡಬಾಯದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಯುಔಿ ಅಕಾವನ್ನು ಕೊಡತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗಿನ ಆದವದ ಮೂಲಔ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ವಿಷಜಾನೆ ಮಾಡಿದಾಖ ಈ

ಕೆಳಕಂಡ ರಣಾಭಖಳು ಉೆಂಟಾಖತಔು ದ್ದು ,(ಎ) ನಅಲಿಕೆಮ ಎಲಿ ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳು, ಆದವದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ
(8)ನೇ

ಉರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ

ಚುನಾಣೆಗೄ

ಧಿಾಷಲ್ಕ

ತಭಮ

ಅಸಾತೆಗೄ

ಬಾಧಔವ್ಯಖದಂತೆ

ಅೆಂಥ

ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳಗಿ ದಧಾಯಣ ಮಾಡುವುದ್ದ ನಿೆಂತ್ತಹೀಖತಔು ದ್ದು ;
(ಬಿ) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ವಿಷಜಿಾಸಿರು ಅಧಿಮಲಿಿ

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ

ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಖಳಿಗೄ ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಎಲಿ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ವಿಧಿಸಿದ

ಎಲಿ

ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಈ

ಫಗೄೂ

ಷಕಾಾಯವು

ನೇಭಔಮಾಡಿದ

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ಚಲಾಯಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನೆಯವರಷತಔು ದ್ದು ;
(ಸಿ) ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರು ಎಲಿ

ಷವ ತ್ತಿ , ಅದನ್ನು

ಪುನರ್ಯಚಿಸುರೆಗೄ ಷಕಾಾಯದಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3)

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು

ಪೂಣಾಕಾಲಿಔ

ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಎೆಂದ್ದ

ಷಕಾಾಯವು

ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿದಾವನನ್ನು ಕೊಟಿೆ ರುವ್ಯಖ, ಷಕಾಾಯವು ಆದವದ ಮೂಲಔ, ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ಮಾಸಿಔ ಸಂಫಳ ಭತ್ತಿ ಬತಯ ಖಳನ್ನು
ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಖಳಿೆಂದ ಅರಗೄ ಸಂದಾಮ

ಭತ್ತಿ ಷಕಾಾಯದ ಅಧಿೀನದಲಿಿ ನ ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂತೆ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ, ಅರು ಅಥವ್ಯ ಅಯ ಯವ್ಯಗಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದ ಅಧಿಕಾರಮ ಯಜ್ ಬತೆಯ ಖಳು,
ನಿವೃತಿ ವತನ ಭತ್ತಿ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಖಳ ಬಾಬಿಗೄ ಅೆಂಥ ವಂತಗೄಮನ್ನು ನಅಲಿಕೆಯು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(4) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು ವಿಷಜಿಾಸಿರು ಅಧಿಮಲಿಿ ಯಾವುದ ಅಧಿನಿಮಮತಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ
ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಕಾನೂನಿನಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಮಮರ್ಗೄ ಮಾಡಿರು ಉಲೆಿ ೀಕಖಳನ್ನು
ನೇಭಔಗೇೆಂಡ ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೄ ಮಾಡಿದ ಉಲೆಿ ೀಕಖಳೆೆಂದ್ದ ಅರ್ಥಾಷತಔು ದ್ದು .
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(5) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ವಿಷಜಿಾಸಿರು ಅಧಿಮಲಿಿ

ನಿಾಹಿಸುವ್ಯಖ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ತಭಮ

ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿರು ಕಾಮಾನಿೀತಮ ವಿಶಮದಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು

ಆದವದ ಮೂಲಔ ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿದಾವನಖಳಿೆಂದ ಮಾಖಾದವಾನ ಡೆಮತಔು ದ್ದು
ನಿದಾವನವು

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಸಂಬಂಧಡುತಿ ದೄಯೇ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ಎೆಂಫ

ಯಾವುದ

ಳಗೇೆಂಡಿರು
ರ ಶ್ು ಯು

ಕಾಮಾನಿೀತಮ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ಷಕಾಾಯದ

ಭತ್ತಿ

ವಿಶಮಕೆು
ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(6)

ಷಕಾಾಯವು

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೂಲಔ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಮರೆಗೄ

ಕೌನಿೆ ಲರುಖಳಖಲ್ಕ

ಅಸಾರಾಗಿಯತಔು ಸದಿನೈದಕೆು ಔಡಿಮೄ ಇಲಿ ದ ಭತ್ತಿ ಇಪ ತೆಿ ೈದಕೆು ಹೆಚಿಿ ಲಿ ದ ಯ ಕಿಿ ಖಳನು ಳಗೇೆಂಡ ೆಂದ್ದ
ಷಲಹಾ ಷಮತಮನ್ನು ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೄ ನೆಯವ್ಯಖಲ್ಕ ನೇಭಔಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(7)

ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯಗುವುದಕೆು

ವಿಷಜಿಾಸಿದಾಖ,

ಮೇದಲ್ಕ

ಈ

ಅೆಂಥ

ವಿಷಜಾನೆಮ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಮರೆಗೄ

ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ
ಉಬಂಧಿಸಿದ

ಆರು

ತೆಂಖಳುಖಳು

ರೀತಮಲಿಿ

ಅದನ್ನು

ಪುನರ್ಯಚಿಷತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ವಿಷಜಿಾತ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಾ ಅಧಿಗೄ ಮುೆಂದ್ದರಮಫಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ಉಳಿದ
ಅಧಿಯು ಆರು ತೆಂಖಳುಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄಯಾಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅಧಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ಯಚಿಸುವುದಕೆು

ಈ

ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಚುನಾಣೆ ನಡೆಸು ಅಖತಯ ವಿಯತಔು ದು ಲಿ .
(8) ೆಂದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು , ಅದಯ ಅಧಿಯು ಪೂಣಾಗೇಳುು ವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ವಿಷಜಿಾಸಿದ ತರುವ್ಯಮ
ಯಚಿಸಿದಲಿಿ ,

ವಿಷಜಿಾತ

ನಅಲಿಕೆಯು

ಅದನ್ನು

ಹಾಗೄ

ವಿಷಜಿಾಸಿಯದಿದು ರೆ

ಯಾ

ಅಧಿಗೄ

ಅದಕೆು

ಕಾಯಣಖಳ

ಮುೆಂದ್ದರೆಮಫಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ಉಳಿದ ಅಧಿಗೄ ಮಾತರ ಮುೆಂದ್ದರೆಮತಔು ದ್ದು .
(9) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು
ನಿರೂಣೆಮ ತೆತೆಗೄ, ಅದನ್ನು

ವಿಷಜಿಾಸಿದ ಆದವನ್ನು

ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಮ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ

ಬಖನೆ, ರಾಜಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ

ಎಯಡೂ ಷದನಖಳ ಮುೆಂದೄ ಇಡತಔು ದ್ದು .
127. ಪ್ರಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ಯಚಿಷಲ್ಕ ಚುನಾಣೆಮನ್ನು ,

ಅದನ್ನು ವಿಷಜಿಾಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಆರು ತೆಂಖಳ ಅಧಿಮ ಮುಕಾಿ ಮಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಪೂಣಾಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು
ಭತ್ತಿ

ಷದರ

ಯದ್ದು ಡಿಸಿದಾಖ, ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಗಗಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ

ಮೂಲಔ,

ಅೆಂಥ

ಅಧಿಮನ್ನು

ನೇಭಕಾತಮನ್ನು

ಮೇಟಕುಗೇಳಿಸುವುದಾಖಲಿ

ವಿಷಿ ರಸುವುದಕಾು ಖಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಥವ್ಯ
ಮೂಲಔ

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಮನ್ನು ನೇಭಔ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ;
(3) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಮನ್ನು
ನೇಭಔ ಮಾಡಿದ ಮಲೆ, ಅೆಂಥ ನೇಭಔದ ಅಧಿಮಲಿಿ , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ
ಕಾನೂನಿನ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸು ಜವ್ಯಬಾು ರ ಹತಿ ರು ನಅಲಿಕೆಯು, ನಅಲಿಕೆಮ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಷಮತಖಳು ಭತ್ತಿ ಮಮರ್, ಉ ಮಮರ್ ಭತ್ತಿ ಆಯುಔಿ ಯನ್ನು ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಇತಯ ನಅರ ಧಿಕಾರಖಳು ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಅರಗೄ ರ ದತಿ ವ್ಯದ
ಯಾವುವ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು
ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ನೆಯವರಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತಿ

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನು

ವಿಧಿಷಲಾದ ಯಾವುವ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ
ಚಲಾಯಿಷತಔು ದ್ದು

ನಿೆಂತ್ತಹೀಖತಔು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ
ಭತ್ತಿ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ನೆಯವರಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನೇಭಔವ್ಯದ ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಗೄ, ಷಕಾಾಯ ಆದವದ ಮೂಲಔ
ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂತೆ ಮಾಸಿಔ ವತನ ಭತ್ತಿ ಬತೆಯ ಖಳನ್ನು
ಭತ್ತಿ

ನಅಲಿಕೆಯು,

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ
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ಅನಿಗಗಿ

ನಅಲಿಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಸಂದಾಮ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಲ್ಕ

ಷಕಾಾಯದ

ಅಧಿೀನದಲಿಿ ಫರು ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗೄ ಯಜಾ ಬತೆಯ ಖಳು,
ನಆೆಂಚಣಿ ಭತ್ತಿ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಮ ಷಲ್ಕವ್ಯಗಿ ವಂತಗೄಮನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(5) ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು

ವಿಷಜಿಾಸಿರು ಅಧಿಮಲಿಿ

ನಿಾಹಿಸುವ್ಯಖ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ಆಡಳಿರ್ತಧಿಕಾರಯು ತಭಮ

ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿರು ಕಾಮಾನಿೀತಮ ವಿಶಮದಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು

ಆದವದ ಮೂಲಔ ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿದಾವನಖಳಿೆಂದ ಮಾಖಾದವಾನ ಡೆಮತಔು ದ್ದು
ನಿದಾವನವು

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಸಂಬಂಧಡುತಿ ದೄಯೇ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮನ್ನು

ಎೆಂಫ

ಳಗೇೆಂಡಿರು

ಯಾವುದ

ರ ಶ್ು ಯು

ಕಾಮಾನಿೀತಮ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ಷಕಾಾಯದ

ಭತ್ತಿ

ವಿಶಮಕೆು
ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
128.

ಕಾಯುನ್ಸುಸಣಾ

ಯ ಸ್ಥಾ ಯ

ಸ್ಥಾ ಪನೆ.-

(1)

ನಅಲಿಕೆಯು,

ಅದಯ

ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿ ಸುಧಾಯಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಕಾಮಾನಿಾಸಣಾ ಯ ಸೄಾ ಮನ್ನು ಸ್ಥಾ ನಆಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಇಡಿೀ
ನಅಲಿಕೆಮ ಯ ಸ್ಥಾ ನೆಮನ್ನು ಸುಧಾಯಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆಗೄ ಆಡಳಿತ ಯಂತರ ನ್ನು
ಸ್ಥಾ ನಆಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು ಪುನರ್ ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ.
(2) ನಅಲಿಕೆಮ ಕಾಮಾನಿಾಸಣಾ ಯ ಸೄಾ ಮ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಲಿಿ

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಷಕಾಾಯವು ಷಹಾಮ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದಕಾು ಗಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ರ ಸ್ಥಿ ನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ.
(3) ನಅಲಿಕೆಮ ಕಾಮಾನಿಾಸಣಾ ಯ ಸೄಾ ಯು:
(ಎ) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಭಿವೃದಿಧ ಆದಯ ತೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಧ್ಯ ೀಯೊೀದೄು ೀವಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಲಿರ್ತೆಂವಖಳು
ಭತ್ತಿ ರ ಭಾನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಂತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಭತೆಮನ್ನು ಅಳೆಮಲ್ಕ ಸೂಔಿ ವ್ಯದ ರ ಮುಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಭತೆ

ಸೂಚಔ ಮಾನದಂಡಖಳನ್ನು ರೂನಆಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ)

ಈ

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಆದಯ ತೆಖಳು

ಭತ್ತಿ

ಧ್ಯ ೀಯೊೀದೄು ೀವಖಳಿಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ನಿಾಸಣಾ ಗುರಖಳನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸುವುದ್ದ;
(ಸಿ) ಕಾಮಾಕ್ಷಭರ್ತ ಸೂಚಔಖಳು ಭತ್ತಿ ಗುರಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔರ ಭ ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ವ್ಯಷಿ ವಿಔ
ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆಮನ್ನು ಸ್ಥಧಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಪುನರ್ ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ)
ಭತ್ತಿ

ಕಾಮಾನಿಾಸಣಾ ಗುರಖಳನ್ನು ಸ್ಥಧಿಷದ ಇರು ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಈ ಅಭಿವೃದಿಧ ಆದಯ ತೆಖಳು

ಧ್ಯ ೀಯೊೀದೄು ೀವಖಳಿಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಸುಧಾಯಣೆ

ಮಾಡಲ್ಕ

ಔರ ಭ

ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ; ಭತ್ತಿ
(ಇ) ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ಮಮರ್, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು, ನಅರ ದಶಔ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ನಿಮತ ಯದಿಮ

ಕಾಮಾವಿಧಾನನ್ನು ಯಚಿಸುವುದ್ದ.
(4) ನಅಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಕೆಿ ೀತರ ದಲಿಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಭತೆ ಸೂಚಔಖಳನ್ನು

ರ ದಶಾಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಅದಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ಉತೆಿ ೀಜಿಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಐಔಯ ತೆಮನ್ನು ನಿಶಿ ತಗೇಳಿಸುವುದ್ದ.
ಅಧಾಯ ಯ XI
ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಷವ ತ್ತು ಗಳು
129.

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಷವ ತ್ತು ಗಳು.- (1)ಷಕಾಾಯವು ಅನಯ ತಅ ನಿದಿಾಶೆ ವ್ಯಗಿ ಮಾಲಿೀಔತವ

ಹೆಂದಿದ

ಭತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಸಿದ ಹಯತ್ತ, ಈ ಮುೆಂದಿನ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸರರುತಿ ವೄ:(ಎ)

ಎಲಾಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಉದಾಯ ನಖಳು, ಆಟದ ಮೆದಾನಖಳು ಭತ್ತಿ

ಮೀಷಲಿರಸಿದ ಫಹಿರಂಖ ಷಾ ಳಖಳು;
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ವ್ಯಯು ಸಂಚಾಯಕೆು

(ಬಿ)

ಎಲಾಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ದಿೀಖಳು, ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿರು ಅದಕೆು ಲಖರ್ತಿ ದ ದಿೀದ ಕಂಫದ

ಸ್ಥಧನಖಳು, ಎಲಾಿ ಗಟುಖಳು, ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಖಳು, ಔಸ್ಥಯಿಖಾನೆಖಳು, ಗೇಫಬ ಯ ಭತ್ತಿ ಆವರ ಮ ಡಿಪೀಖಳು ಭತ್ತಿ
ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಿಧದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಔಟೆ ಡಖಳು.
(2)

ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಭತ್ತಿ

ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಷಕಾಾಯವು

ನಿದಿಾಶೆ ವ್ಯಗಿ ಮಾಲಿೀಔತವ ಹೆಂದಿಯದ ಭತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಷದ ಎಲಾಿ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸಯತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ
ನಅಲಿಕೆಮ ಅೆಂಥ ನಿದಾವನ, ನಿಾಸಣೆ ಭತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು .
130.

ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಷವ ತ್ತು ಗಳ ವಿಲೆ.- (1)

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ,
ನಅಲಿಕೆಮ ಯಾವುದ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನ್ನು ಮಾರಾಟ

ಮಾಡು ಮೂಲಔ ವಿಲೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸು ಅೆಂಥ ಉತಪ ನು ದ
ಅಥವ್ಯ ರ ಯೊೀಜನದ ಮಲೆ ಯಾವುದ ಸಕಿು ನ ಫಳಕೆಗೄ ಅೆಂಥ ಭೀಖಯ ಕೆು ಪ ೆಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
(2) ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ನಅಲಿಕೆಮ ಯಾವುದ ಸಿಾ ಯ
ಷವ ತಿ ನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಔ ವಿಲೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(3) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನ ಯಾವುದ ಮಾರಾಟನ್ನು , ಫಹಿರಂಖ ಸರಾಜಿನ ಮೂಲಔ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮನ್ನು ನಿಮಮಷತಔು ದ್ದು .
(4) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು, ಸಂಬಂಧಟೆ

ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಮ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ ಐದ್ದ

ಶಾಖಳನ್ನು ಮೀಯದ ಅಧಿಗಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ಭೀಖಯ ಕೆು ನಿೀಡಫಹುದ್ದ.
(5)

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಕೌನಿೆ ಲ್ನ

ಪೂಾ

ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ

ಐದರೆಂದ

ಸದಿನೈದ್ದ

ಶಾಖಳರೆಗಿನ ಅಧಿಗಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ಭೀಖಯ ಕೆು ನಿೀಡಫಹುದ್ದ;
(6) ನಅಲಿಕೆಯು ಮಲಿನ ಸದಿನೈದ್ದ ಶಾಖಳ ಯಾವುದ ಭೀಖಯ ದ ಅಧಿಮಲಿಿ ಕೊೀರರುವ್ಯಖ
ಆಯುಔಿ ರು

ಷಕಾಾಯದ

ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ

ಅೆಂತಸ

ಭೀಖಯ ದ

ಪ ೆಂದನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
(7) ಸಂಬಂಧಟೆ ಲಮ ಷಮತಮ ಅಭಿನಅರ ಮನ್ನು ಕೊೀಯದೄ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಾವುದ ಮಾರಾಟ
ಅಥವ್ಯ ಭೀಖಯ ನ್ನು ಕೈಗೇಳು ತಔು ದು ಲಿ .
(
.

131.

ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ಷವ ತ್ತು ಗಳ ಆಜುನೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಮುಕಯ

ಯಾವುದ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನ್ನು

ಆಜಿಾಷಲ್ಕ ಕೊೀರದರೆ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು,

ಆಯುಔಿ ರು ಹಾಗೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ; ಮಾಡಿದಲಿಿ ,

ಮಮರ್ ಅರು ಅೆಂಥ ಆಜಾನೆಮ ಉದೄು ೀವನ್ನು ಅನ್ನಮೇೀದಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ರ ಕಾಯ ಕೈಗೇಳು ಫಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದ ಆಜಾನೆಯು, ಭೂ ಆಜಾನೆ,
ಪುನಾಷತ ಭತ್ತಿ ಪುನರ್ಇತಯ ಥಾದಲಿಿ ನಾಯ ಮಯುತ ರಹಾಯ ಭತ್ತಿ ನಅಯದವಾಔತೆ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ,
2013ಕೆು (2013ಯ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 30) ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
132.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ನ್ಸುಹಿಸು ಷಕಾುರಿ ಷವ ತ್ತು ಗಳು.- (1)

ಕಾಲ

ಕಾಲಕೆು

ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮರೆಗೄ, ಷಕಾಾಯವು ಅದಕೆು
ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತಿ ನ್ನು ನಿಾಸಣೆಗಗಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಗಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.
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ಷಕಾಾಯವು

ಸರದ ಯಾವುದ

(2)

ಷಕಾಾಯದ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ತೃನಆಿ ಔಯವ್ಯಗಿ ನಿಾಹಿಸುತಿ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಾಸಣೆಮ

ಅೆಂಥ ನಿಮಮಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ಅದ್ದ ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ
ಸಂದಬಾದಲಿಿ , ಷಕಾಾಯವು ಅೆಂಥ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ತನಗೄ ಗಾಯಿಸಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
133.
ಯಾವುದ

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಷವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು
ಸಿಾ ಯ

ಷವ ತಿ ನ್ನು

ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ

ನ್ಸುಹಿಸು ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸರದ

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ
ಮುಕಯ

ಅದ್ದ

ಆಯುಔಿ ರು,

ಅಷಭಥಾವ್ಯದರೆ,

ಅೆಂಥ

ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ

ಮಮರ್

ನಿಾಸಣೆಗೄ

ಅಯ

ಷಕಾಾಯನ್ನು

ಕೊೀಯಫಹುದ್ದ.
(2)

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸರದ ಯಾವುದ ಷವ ತಿ ನ್ನು

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಅದ್ದ ವಿಪಲವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಅದ್ದ ಅೆಂಥ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು ಗಾಯಿಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಗೄ ನಿದಾವನಖಳನ್ನು ನಿೀಡು
ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಹೆಂದಿಯತು ದ್ದು .
(3)



.

134.

ರ

ರ - (1)

ನಅಲಿಕೆಮ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದ ಷವ ತಿ ನ ಫಗೄೂ
ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡಿದರೆ, ಯುಔಿ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ನಿೀಡಿ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತಯ, ಕೆಿ ೀಮುಖಳನ್ನು ನಿಧಾರಸು
ಆದವನ್ನು ಹಯಡಿಸುವುದ್ದ

ನಅರ ದಶಔ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಕಾನೂನ್ನಫದಧ ವ್ಯಗಿತಔು ದ್ದು .

(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಮಾಡಿದ ಆದವದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಔನಾಾಟಔ
ಅನಆೀಲ್ಕ

ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣಕೆು

ಅನಆೀಲ್ಕ

ಷಲಿಿ ಷಫಹುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣದ

ತೀಮಾಾನವ

ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ

ನಮೂನೆಮಲಿಿ ನೀಟಿಷನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗಿದು ರೆ, ಈ ರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ ವಿಚಾಯಣೆಮ ಯುಔಿ ನೀಟಿಷನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು ಆತನ್ನ ಡೆದಿದು ನೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
135.

ಖಾಷಗಿ ಷವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು

ನ್ಸುಹಿಸು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- ಅೆಂಥ ಖಾಷಗಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳು,

ಕಂನಿಖಳು, ನಾಯ ಷಖಳು, ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ಇತಯ ಸಂಗ-ಸಂಸೄಾ ಖಳ ಭನವಿಮ ಮರೆಗೄ, ನಅಲಿಕೆಯು ಕಾಲ
ಕಾಲಕೆು

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನಸ್ಥಯ

ಅವುಖಳಿಗೄ

ಸರದ

ಅೆಂಥ

ಷವ ತ್ತಿ ಖಳನ್ನು

ನಿಾಹಿಷಫಹುದ್ದ.
136.

ಷವ ತ್ತು ರಿಜಿಷಿ ರಿನ ನ್ಸುಸಣೆ.- (1)

ನಿಾಸಣೆಮಲಿಿ ರು ಸಿಾ ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ ಟಿೆ ಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಮ

ಮಾಲಿೀಔತವ ,

ನಿಯಂತರ ಣ

ಭತ್ತಿ

ಳಗೇೆಂಡಿರು ನಅಲಿಕೆಮ ಷವ ತ್ತಿ ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ಅೆಂಥ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನ ವಿಯಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡ, ಸಂಬಂಧಟೆ

ಲಮದ

ಷವ ತ್ತಿ ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಷವ ತ್ತಿ ರಜಿಷೆ ರನಲಿಿ ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಟಿೆ ಮನ್ನು ಕಾಲಿಔವ್ಯಗಿ
ನವಿೀಔರಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ನಅಲಿಕೆಮ ಷವ ತ್ತಿ ರಜಿಷೆ ರನಲಿಿ ಅೆಂಥ ನವಿೀಔಯಣನ್ನು ನಡೆಷಫಹುದೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ
ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಭನರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡತಔು ದ್ದು .
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(3) ಅನವ ಮವ್ಯಖಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಕಾನೂನ್ನ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಭಖಳನ್ನಸ್ಥಯ, ನಅಲಿಕೆಯು, ಸಿಾ ಯ ಷವ ತಿ ನ
ರಣಾಭಕಾರ ನಿಾಹಾಣೆಗಗಿ ಅಖತಯ ವಿರು ದೆನಂದಿನ ಆಡಳಿತ, ನಿಾಸಣೆ ಭತ್ತಿ ಹಣೆಗರಕೆಖಳನ್ನು
ನಡೆಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಖಲ್ಕ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಲಮಕೆು ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ನೇಭಔ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(4) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ರ ತ ಐದ್ದ ಶಾಕೊು ಮೄಮ

ನಅಲಿಕೆಮ

ಮಾಲಿೀಔತವ , ನಿಾಸಣೆ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ರು ಸಿಾ ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ ಟಿೆ ಮ ಷಮೀಕೆಿ ಮನ್ನು ಅದ್ದ
ಕೈಗೇಳು ತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದ ರೀತಮಲಿಿ ಅೆಂಥ ಷಮೀಕೆಿ ಮನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ ಗೄಜ್್ನಲಿಿ

ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ (ಬಿಿ ಕ್ಟ ಡಮೆನ಄) ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು .
137.

ಈ

ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲಿಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ

ಉದ್ದೆ ೀವಗಳು.-

ಷಕಾಾಯವು

ನಅಲಿಕೆಮ

ಷಭಮ ತಯೊೆಂದಿಗೄ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಉಬಂಧಿಸಿಲಿ ದ ಯಾವುದ ಸಂಸೄಾ ಮ ಆಡಳಿತನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ಕಾಭಗರಮ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಗಾಯಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ತರುವ್ಯಮ ಅೆಂಥ

ಆಡಳಿತನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಷ್ಟೆ ನ ಕಾಮಾನ್ನು ಹಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಕಾನೂನ್ನಫದಧ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಆಡಳಿತಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಷ್ಟೆ ನಕೆು ಅವಯ ವ್ಯದ
ನಿಧಿಖಳನ್ನು ಷಕಾಾಯವು ನಅಲಿಕೆಮ ವಕೆು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XII
ಕರಾರುಗಳು
138.

ಕರಾರುಗಳನ್ನು

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಮಾಡಿಕಳುಳ  ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ

ಜಾರಗೄ ತರು ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ, ನಅಲಿಕೆಯು ಔರಾಯನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಔರಾರನ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಬಾಧಯ ತೆಮನ್ನು ಈಡೇರಷಫಹುದ್ದ.
(2)
ಎ

(ಎ)

ನಿದಿಾಶೆ

ಲಮದ ಯ ಹಾಯಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಔರಾಯನ್ನು , ಐದ್ದ ಕೊೀಟಿ

ರೂನಅಯಿಖಳನ್ನು ಮೀಯದ ಮೇತಿ ಕಾು ಗಿ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ನಅಲಿಕೆಮ ಹೆಷರನಲಿಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ;
(ಬಿ)
ಮೀರು

ಎಯಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಲಮಖಳಿಗೄ ವ್ಯಯ ನಆಸಿರು,

ನಿದಿಾಶೆ

ಯ ಹಾಯಖಳಿಗೄ

ಲಮಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ

ಯ ಹಾಯಖಳಿಗೄ

ಔರಾಯನ್ನು

ಕೊೀಟಿ ರೂನಅಯಿಖಳ ಮೇತಿ ನ್ನು
ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ,

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಇಡಿೀ

ನಅಲಿಕೆಮ

ನಅಲಿಕೆಮ
ಹೆಷರನಲಿಿ

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು
(ಸಿ)

ಅಧಿಕಾಯ ಹಂಚಿಕೆಮ ಶಯತಿ ಗೇಳಟುೆ

ಲಮ ಷಮತಮ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೇೀದನೆ ಇಲಿ ದೄ

ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಯಾವುದ ಔರಾಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
(ಡಿ)

ಮಮರ್ ಅಯ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೇೀದನೆ ಇಲಿ ದೄ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಯಾವುದ ಔರಾಯನ್ನು

ಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
(ಇ) ಔನಾಾಟಔ



ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 29) ಉಬಂಧಖ

ನಅಯದವಾಔತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999ಯ (2000ದ ಔನಾಾಟಔ
ಅನವ ಮವ್ಯಗು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮನ್ನು

ಅನ್ನಷರಷದೄ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಾವುದ ಔರಾಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
(3)

ಔರಾರನ ನಿಬಂಧನೆಖಳನ್ನು

ಫದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು

ತದ್ದು ಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಔರಾರನ ದಯನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡರೆ ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ

ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯು ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
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(4)

ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಔರಾರನ ಮಲೆ ಹಾಕು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಸಯನ್ನು ನಅಲಿಕೆಯು ಲಬಯ ವ್ಯಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(5)

ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ್ದದನ್ನು ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಯಾವುದ ಔರಾರು ನಅಲಿಕೆಗೄ

ಬಂಧನಕಾರಯಾಖತಔು ದು ಲಿ .
139.

ಟೆಂಡ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1999

ಆಹಾವ ನ.-

ಔನಾಾಟಔ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಸಂಖರ ಸಣೆಖಳಲಿಿ

ನಅಯದವಾಔತೆ

(2000ದ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 2

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಎಲಾಿ ಟ್ಟೆಂಡರುಖಳನ್ನು ರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
140.

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ಥು ವೇಜನ್ನು

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು.- ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಟ್ಟೆಂಡಯು

ಮುಕಯ

ನಿಬಂಧನೆಖಳನ್ನು ಗುರುತಷತಔು ಮಾದರ ಟ್ಟೆಂಡರು ದಸ್ಥಿ ವಜನ್ನು ನಅಲಿಕೆಯು ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ
ಮಾದರ ಟ್ಟೆಂಡಯನ್ನು

ಯಾವುದ ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ನಅರ ರಂಭಿಸು ಮೇದಲ್ಕ ಎಲಾಿ ನಅಲಿಕೆ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳು

ಅನ್ನಷರಷತಔು ದ್ದು .
141.

ದತಾು ೆಂವದ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ

ನ್ಸುಸಣೆ.-

(1)

ನಮೂನೆಖಳಲಿಿ

ಮುಕಯ

ನಅಲಿಕೆಯು

ಆಯುಔಿ ರು

ಭತ್ತಿ

ಮಾಡಿಕೊಳುು 

ಲಮ

ಆಯುಔಿ ರು,

ಔರಾರುಖಳ

ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು

ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿಾಹಿಸಿದ ಔರಾರು ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು , ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ ,
ನಿಮಮಷಲಾದಂಥ

ನಮೂನೆಮಲಿಿ

ಲಬಯ ವ್ಯಗುವಂತೆ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಕಾಲ

ಕಾಲಕೆು

ಇೆಂದಿೀಔರಷತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ- XIII
ತೆರಿಗೆಗಳು
142. ವಿಧಿಷಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು.- (1) ಷಕಾಾಯದ
ಳಟುೆ ,

ನಅಲಿಕೆ,

ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದಂಥ

ದಯಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ವಿಶೇಶ

ಮೀಯದಂತೆ

ಆದವಖಳಿಗೄ
ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ತೆರಗೄಖಳನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ:
(ಎ)

ನಅಲಿಕೆಮ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮಲಿಿ ಇರು ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲೆ

(ಬಿ)

ವೃತಿ , ವ್ಯಯ ನಅಯ, ಉದೇಯ ೀಖಕೆು ಔರೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಉದೇಯ ೀಖಖಳ ಮಲೆ ತೆರಗೄ;

(ಸಿ)

ಭನರಂಜನಾ ಭತ್ತಿ ವಿನೀದ ಕಾಯಯ ಔರ ಭಖಳ ಮಲೆ ತೆರಗೄ;

(ಡಿ)

ಹೆಚುಿ ರ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್ ಸುೆಂಔದ ರೂದಲಿಿ ಕೆಲವು ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ ಗಾಣೆ ಮಲೆ ಸುೆಂಔ;

(ಇ)

ನಅಲಿಕೆಯು

ತೆರಗೄ;

ತೆರಗೄ

ನಿಧಾರಷಲ್ಕ

ಭತ್ತಿ

ಸಂಖರ ಹಿಷಲ್ಕ

ಕಾನೂನಿನ

ಮೂಲಔ

ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಫಹುದಾಗಿರು ಯಾವುವ ಇತಯ ತೆರಗೄಖಳು.
(2) ಕೌನಿೆ ಲ್ನ ಸ್ಥಮಾನಯ ಷಭೆಮಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ ಗೇತ್ತಿ ಳಿ ಮೂಲಔ, ನಅಲಿಕೆಮ ತೆರಗೄಮನ್ನು
ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ತೆರಗೄ ದಯನ್ನು

ನಿಧಾರಸು ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉದಯ ಭಖಳ ಖಾನ್ನು

ಕುರತ್ತ ನಿಣಾಯಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಷಭಾಔ ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ ಯಾವುದ ಷಭಮದಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು, ಚಾಲಿಿ ಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ
ತೆರಗೄಮನ್ನು ಷಾ ಗಿತಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ, ಮಾನಅಾಡು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ.
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ರಂತ್ತ, ಷಕಾಾಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ, ಷಕಾಾಯವು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ರಖಣಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ
ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಮರೆಗೄ ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಮನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(4) (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಕೌನಿೆ ಲ್ ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಗೇತ್ತಿ ಳಿಮನ್ನು ,

ಸಂಬಂಧಟೆ ಎಲಿ ಯ ಖಭನಕೆು ತಯಲ್ಕ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಜಾಲರ್ತಣದಲಿಿ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು .
143. ಸ್ಥಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.- (1)

ನಅಲಿಕೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ವಿಧಿಸು ತೆರಗೄಗೄ

ಹೆಚುಿ ರಯಾಗಿ, ಈ ಮುೆಂದಿನ ಸೄಸ್ಖಳನ್ನು ವಿಧಿಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಷಫಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ)

0

ಸೌಔಮಾಖಳ ಉಔಯ

ನಖಯದೇಳಗಿ

ಯಸೄಿ ಖಳ

ಮೂಲ

ಉಯೊೀಗಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸೂಔಿ

ಮೇೀಟಾರು ವ್ಯಸನಖಳ ಮಲೆ ನಿಮಮಷಫಹುದಾಗಿರು ಭತ್ತಿ
ವಿವಿಧ ದಯಖಳನ್ನು

ಮೇೀಟಾರ್ ವ್ಯಸನಖ

.

(ಬಿ)

ಗನರ್ತಯ ಜಯ ದ ಸಂಖರ ಸಣೆ ಭತ್ತಿ ವಿಲೇವ್ಯರಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ನಖಯದಲಿಿ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ

ಅಥವ್ಯ ಅದಿಭೀಖದಾಯಯ ಮಲೆ

ಶೇಔಡಾ ಸತಿ ಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯದಂತಸ ದಯದಲಿಿ ಗನರ್ತಯ ಜಯ ನಿಾಸಣೆಮ ಉಔಯ ಭತ್ತಿ ಭೂಮಖಳು ಅಥವ್ಯ
ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ವಿವಿಧ ರ ದವಖಳಲಿಿ ವಿವಿಧ ಖಾಖಳಲಿಿ ವಿವಿಧ ದಯಖಳನ್ನು
(ಸಿ)

ಅೆಂತಸ ದಯದಲಿಿ ವಿಧಿಸು ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ಉಔಯ.



(2) ಉಔಯದ
ಭತ್ತಿ

.

ಸಂಖರ ಹಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸಣನ್ನು ೆಂದ್ದ ಲೆಔು ಶೀರ್ಷಾಕೆಗೄ ಠೇ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಉಔಯ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮತಔು ದ್ದು .
(3) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ವಿಧಿಷಲಾದ ಉಔಯನ್ನು

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ

ಭತ್ತಿ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿ
ಬಾಧಿತನಾದ



ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ವಿಧಿಸು ಭತ್ತಿ ಉಔಯದ

ಯ ಕಿಿ ನಿಧಾಯಣೆಮ ಆದವದ

ಮೂತ್ತಿ

ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಔಯಣದ ಮುೆಂದೄ ಅೆಂತಸ ಆದವದ ವಿರುದು
144.

ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿ ಅರ್ವಾ ಎರಡರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವಿರಣೆ ಮತ್ತು ಗು.-

(1) ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲಿನ ತೆರಗೄಮನ್ನು
(ಎ)

.

ಮೂಲಔ,-

ಔಟೆ ಡಖಳಿಗಗಿ

(ಬಿ) ವ್ಯಯ ನಅಯ ಔಟೆ ಡಖಳಿಗಗಿ
(ಸಿ) ಖಾಲಿ ಭೂಮಗಗಿ
- ನಿಣಾಮದ ರೂದಲಿಿ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ ತೆರಗೄಮ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಮೌಲಯ ದ ಶೇಔಡಾ ಸತಿ ಯಶೆ ನ್ನು
ಮೀಯದಂತಸ ದಯದಲಿಿ ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿಣಾಮದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಮೂಲಔ ನಿಧಾರಷಲಾದ
ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ

ಎ



ಶೇಔಡಾ ಐದಯಷ್ಟೆ

ಹೆಚಿಿ ಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲಿನ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಅೆಂತಸ ಷವ ತಿ ನ

ಮಾಲಿೀಔರು ನಅತಷತಔು ದ್ದು . ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲಣ ತೆರ
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ಭೂ

ಕಂದಾಮವು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ , ಷದರ ಔಟೆ ಡಖಳೂ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಲೆ
ಮೇದಲ ಹಣೆಯಾಗಿ ಷಕಾಾಯಕೆು
ಸಂದಾಮಕೆು

ಅದಯ ತರುವ್ಯಮದ ಬಾಕಿಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಚಯಷವ ತಿ ನ ಮಲೆ, ಪೂಾ

ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು . ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ , ಅೆಂತಸ ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳ

ಮತಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮಲೆ ಡೆಮತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ ತೆರಗೄಗೄ ಹಣೆಯಾದ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಸರಷತಔು ದ್ದು .
(4) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ತದಿವ ರುದು ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಉಬಂಧಿಸಿದ
ವಿನಾಯಿತಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ
ನಅಲಿಕೆ ರ ದವದ ನಖಯದೇಳಗೄ ಇರು ಎಲಾಿ ಔಟೆ ಡಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಕ್ಕು
ರ ತಶಾವೂ ಈ ಮುೆಂದಿನ ರೀತಮಲಿಿ ಆಸಿಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು .
(5) ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಯು, ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ ನಿಣಾಮದ ಮೂಲಔ, ಔಟೆ ಡಕೆು ,
ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಕ್ಕು ತೆರಗೄ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಮೌಲಯ ದ ಶೇಔಡ 10ಕೆು
ಷವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು

. ೆಂದ್ದ ಔಟೆ ಡಕೆು , ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಕ್ಕು

ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಮೌಲಯ ನ್ನು , ಔಟೆ ಡದ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಯ ಟುೆ
ವಿಸಿಿ ೀಣಾದೇೆಂದಿಗೄ ಸಂವ್ಯದಿ ``ಗಟಔ ಯೂನಿ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಯ '' ನ್ನು
ಗುಣಲಫಧ ನ್ನು

ಸತ್ತಿ

ತೆಂಖಳುಖಳಿಗೄ, ಭತ್ತಿ

ಔಟೆ ಡವು ಎಷ್ಟೆ

ತೆರಗೄ

ನಿಮಾತ

ಗುಣಿಸು ಮೂಲಔ ಬಂದ

ಸಳೆಮದ್ದ

ಎೆಂಫ

ಆಧಾಯದ ಮಲೆ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ದಯದಲಿಿ ಷಔಳಿಮನ್ನು ಔಳೆದ್ದ ಲೆಔು ಹಾಔತಔು ದ್ದು .
ವಿರಣೆ.- ಈ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ, ``ಯೂನಿ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಯ '' ಎೆಂದರೆ, ಷಾ ಳ, ಔಟೆ ಡ
ನಿಮಾಾಣದ ಫಗೄ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಯು ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡವು ಯಾ ಫಳಕೆಗಗಿ ಇದೄಯೊೀ ಆ ಫಳಕೆಮ ಷವ ರೂ,
ಖಾಲಿ ಭೂಮಮ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ, ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾತ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ, ಔಟೆ ಡ ಎಷ್ಟೆ
ಔಟೆ ಡದಲಿಿ

ವ್ಯಸನಖಳ ನಿಲ್ಕಖಡೆಗೄ ಶುಲು

ವಿಧಿಷಲಾಗುವುದೇೀ ಆ ವ್ಯಸನ ನಿಲ್ಕಖಡೆ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಭತ್ತಿ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಮಾನದಂಡಖಳನ್ನು
ವಿಧಾನ ಅಥವ್ಯ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ

ಶಾ ಸಳೆಮದ್ದು , ಷತಯೇತಯ

ಖಭನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು ಷಮೂಸ ಮೌಲಯ

ನಿಣಾಮ

ಮಾಹಿತ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಈ ಎಲಾಿ ಮೂಲಖಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಈ

ಮೂಲಖಳ ಸಂಯೊೀಜನೆಮ ಮೂಲಔ, ರ್ತನ್ನ ಯಾಾಿ ಭತ್ತಿ ಷಮಂಜಷವೄೆಂದ್ದ ರಖಣಿಷಫಹುದಾದ
ಅಥವ್ಯ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ನಿಧಾರಸಿದ ಷರಾಷರ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ
ದಯದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ರ ತ ತೆಂಖಳಿಗೄ ರ ತ ಚದಯಡಿಯಿೆಂದ ನಿರೀಕಿಿ ಷಲಾದ ಆದಾಮದ ಷರಾಷರ ದಯ.
ಲಮಖಳನಾು ಗಿ ಗಿೀಾಔರಸಿದ ವಿವಿಧ ರ ದವಕೆು ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಗೄ, ಖಾಲಿ ಭೂಮಯು ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡವು ಯಾ
ಫಳಕೆಗಗಿ ಇದೄಯೊೀ ಆ ಫಳಕೆಮ ವಿವಿಧ ಷವ ರೂಕೆು ಔಟೆ ಡಖಳ ಭತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಭೂಮಖಳ ವಿವಿಧ ಖಾಖಳಿಗೄ
ಬರೆಬರೆ ದಯಖಳನ್ನು ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ``ಯೂನಿ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಯ '' ದಿೆಂದ ಬಾಧಿತರಾಖಫಹುದಾದ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಮಾಹಿತಗಗಿ ಭತ್ತಿ
ಈ ಫಗೄೂ ಯಾವುದ ಭನವಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಷಲಹೆಖಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದಕೆು ೆಂದ್ದ ಅಕಾವನ್ನು
ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ, ಅದನ್ನು

ಈ ಹಿೆಂದೄಯೇ ಷಕಾಾರ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ರ ಔಟಿಸಿದು

ಹಯತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದ

ಯೂನಿ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಯ ವೂ ಜಾರಗೄ ಫಯತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ೆಂದ್ದ ಔಟೆ ಡಕೆು

ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡವು ಆರಸಿರು

ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಮೂಯಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯದ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ಭೂಮಗೄ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಷನಿು ವವಖಳಲಿಿ ,
ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ

ಆಯುಔಿ ರು,-

(ಎ) ಔನಾಾಟಔ ಕೊಳಚ್ ನಿಮೂಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ
ನಅಲಿಕೆಮ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರೆಂದ ಕೊಳಚ್ ರ ದವವೄೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಷಲಪ ಟಿೆ ರು ೆಂದ್ದ ರ ದವದಲಿಿ ರು 300
ಚದಯಡಿಗಿೆಂತಲೂ ಔಡಿಮೄ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ನಿಮಾತ ರ ದವದ; ಭತ್ತಿ
(ಬಿ) ನಿವ್ಯಸತಯ ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ವ್ಯಸನ ನಿಲ್ಕಖಡೆ ಷಾ ಳವ್ಯಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮಾಲಿೀಔ
ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ಅದನ್ನು ಫಳಸುತಿ ರುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು ವಿಧಿಷಲಾಗುತಿ ರು ಷಾ ಳದ;
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(ಸಿ) ಅರು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾತಮ ಯಾವುವ ಇತಯ
ಖಾಖಳ- ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ಲಮ ಗಿೀಾಔಯಣನ್ನು ಖಣನೆಗೄ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ದೄ, (2)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗಿನ
ತೆರಗೄಗೄ ಫದಲಾಗಿ ೆಂದ್ದ ಇಡಿಗಂಟು ಮೇತಿ ನ್ನು ವ್ಯರ್ಷಾಔ ತೆರಗೄಮನಾು ಗಿ ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(6) ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಯು, ಷಕಾಾರ ಭೂಮಮಲಿಿ , ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೀಮ ಸಂಸೄಾ ಗೄ,
ಯಾವುದ ಶಾಷನಫದಧ ಸಂಸೄಾ ಗೄ ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಡೆತನದಲಿಿ ರು ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ೆಂದ್ದ
ಸಂಗ ಸಂಸೄಾ ಗೄ ಸರದ ಭೂಮಮಲಿಿ , ಕಾನೂನ್ನ ಬಾಹಿಯವ್ಯಗಿ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಹಯತ್ತಡಿಸಿ, ಔಟೆ ಡ
ಉ ವಿಧಿಖಳು ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಔಟಿೆ ರು ಅಥವ್ಯ ಅನಧಿಕೃತ ಲೇಓ್ನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ರೆವಿನೂಯ

ಭೂಮಮಲಿಿ ಔಟಿೆ ರು ಔಟೆ ಡವು ಸರದಂತೆ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಔಟೆ ಡಕೆು , ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡನೂು
ಳಗೇೆಂಡು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖ ರ ಮಾಣ ತರ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣ ಮುಕಾಿ ಮ ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು
ನಿೀಡದೄಯೇ ವ್ಯಷಕೆು ಫಳಸುತಿ ರು ಔಟೆ ಡಕೆು ಎ

ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು

ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಖಳಿೆಂದ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಿದ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ಲೆಔು ನ್ನು ೆಂದ್ದ ರ ತೆಯ ೀಔ
ರಜಿಷೆ ರನಲಿಿ ಇಡತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಖಳಿಗೄ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು
ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ದ, ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಕೆು

ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಯಾವುದ ಸಔು ನಾು ಖಲಿ

ಸಕುು ಸ್ಥವ ಭಯ , ಡೆತನ ಅಥವ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾ ನಮಾನನಾು ಖಲಿ ದೇಯಕಿಸಿ

ಕೊಡುವುದಿಲಿ . ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಖಳು ಕಾನೂನಿನ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಗಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ
ಕಾನೂನಿನ ಉಬಂಧಖಳನವ ಮ ಯಾವುದ ಔರ ಭಕೆು ಗುರಯಾಖಲ್ಕ ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಫದಧ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(7) ನಿವ್ಯಷದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಷವ ೆಂತ ವ್ಯಷದ ಔಟೆ ಡದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ
ಶಫಾಯಸಿೆ ನ ಮಲೆ ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯವು ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿವ್ಯಸತಯ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಷವ ೆಂತಕೆು

ಫಳಸುತಿ ರುವಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಖಾದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು

ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಶೇಔಡಾ

ಐತಿ ಯಷ್ಟೆ ಇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
(8) ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಮೂಲತಃ ಹಣೆಗಯನಾದ ಯ ಕಿಿ ಯು, ತೆರಗೄಮನ್ನು ಎಯಡು
ಷಭನಾದ ಕಂತ್ತಖಳಲಿಿ

-

ನಅತ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .

ಮೇದಲನೆಮ ಕಂತನ್ನು ರ ತ ಆತಆಾಔ ಶಾದ ಮ 30 ರಳಗೄ ಭತ್ತಿ ಎಯಡನೇ ಕಂತನ್ನು ನವೄೆಂಫರ್ 29ರಳಗೄ
ನಅತ ಮಾಡತಔು ದ್ದು . ಆದಾಗೂಯ

ಷವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಮೂಲತಃ ಹಣೆಗಯನಾದ

ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಯ ಕಿಿ ಯು ೆಂದ ಕಂತನಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದನೂು
ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ತೆರಗೄಮನ್ನು

ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ

ರ ತ ಶಾದ ನಅರ ರಂಬದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ೆಂದ್ದ ತೆಂಖಳೊಳಗೄ ವಿಯ ತರ ನ್ನು ಷಲಿಿ ಸಿದರೆ ಭತ್ತಿ ಇಡಿೀ ಶಾದ
ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ಷಸ ನಅತ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನ್ನ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ತೆರಗೄಮ ಮಲೆ ಶೇಔಡಾ ಐದಯಷ್ಟೆ
ರಯಾಮತಮನ್ನು ಆತನಿಗೄ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಷಕಾಾಯವು ನಅಲಿಕೆಮ ಶಫಾಯಸಿೆ ನ ಮಲೆ,
ಸಣಕಾಸು ಶಾಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಂಡವಿಲಿ ದೄ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಶೇಔಡ

ರಯಾಯಿತ ಸೌಲಬಯ ನ್ನು ಡೆಮಲ್ಕ ಕಾಲರಮತಮನ್ನು ವಿಷಿ ರಷಫಹುದ್ದ:
4 4
.
(9) ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅ ಭೀಖದಾಯನ್ನ (7)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ವಿಯ
ತರ ನ್ನು

ಷಲಿಿ ಸು ಮೇದಲ್ಕ ಲೆಔು

ಹಾಔಲಾದ ಅಧಾವ್ಯರ್ಷಾಔ ತೆರಗೄಮನ್ನು
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ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿಯೇ ನಅತ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಆತನ್ನ ಷತಯ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಭತ್ತಿ ಪೂಣಾವ್ಯದ್ದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸಿ ಷಲಿಿ ಸಿದ ವಿಯ ತರ ದ
ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಶಾಕೆು ನಅತ ಮಾಡಬಕಾದ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ಪೂಣಾ ಮೇಫಲಖನ್ನು ನಅತ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಷವ ತ್ತಿ

(10)

ತೆರಗೄಮನ್ನು ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾದ ರ ತಯೊಫಬ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅ ಭೀಖದಾಯನ್ನ ಬೃಸತ಄
ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆಮ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅರು ಅ ಕೃತಗೇಳಿಸಿದ

ಅ ಕಾರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಏಜನಿೆ ಗೄ ರ ತ ಶಾವು ಷಲಿಿ ಷತಔು

ವಿಯತರ ದ ನಮೂನೆಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ರೀತಮನ್ನು

ನಿಮಮಷಫಹುದ್ದ.
(11)

ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ
ನಿಧಾರಸುವುದನ್ನು

ವಿಯಟಿೆ ಕೆಖಳನ್ನು

ಷಲಿಿ ಸುವುದನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಈ

ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ತೆರಗೄ

ಸುಲಬಗೇಳಿಸು ಷಲ್ಕವ್ಯಗಿ,
ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು .

(12)
ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಗಗಿ ಷಲಿಿ ಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ವಿಯಟಿೆ ಕೆಯು, ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂತಸ ರೀತಮಲಿಿ
ಷಲಿಿ ಸಿದ ವಿಯಟಿೆ ಕೆಖಳಿಗೄ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ

ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಯು ಕೈಗೇಳು ಫಹುದಾದ ಅನಿಶಿ ತ
ರ ಔಯಣಖಳನ್ನು

ಹಯತ್ತಡಿಸಿದಂತೆ

ಉಳಿದ

ರ ಔಯಣಖಳಿಗೄ

ರಶೀಲನೆಮ

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಸಂದಾಮ

0
ಮಾಡುವುದಕೆು

ನಿಧಾರಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆತನ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಮ ಷವ ಪ್ರ ೀಯಣೆಯಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೄಮನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕೆು ಹಣೆಗಯನಾಗಿರು ಯ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ತೆರಗೄಮನ್ನು ತನಆಪ ಷಲಾಗಿದೄ
ಎೆಂಫ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅನಯ ತಅ ನಂಫಲ್ಕ ಕಾಯಣವಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿದೄ ಆತನ್ನ ಅೆಂತಸ ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ
ಜಾಖಖಳು ಭತ್ತಿ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಮ ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ತನಅಷಣೆಮನ್ನು ಮಾಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(13) ಷಲಿಿ ಷಲಾದ ವಿಯ ಟಿೆ ಕೆಖಳ ಅನಿಶಿ ತ ರೀತಮ ರಶೀಲನೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ
ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಜಾಖಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಅಖತಯ ಡಿಷಲಾದಂತೆ ವಿಯ ಟಿೆ ಕೆಖಳನ್ನು

(7)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಷಲಿಿ ಷದೄಯಿರು ಸಂದಬಾದಲಿಿ , ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಇದಯ ಯವ್ಯಗಿರುಲಿಿ ನ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಯಾವುದ ಯ ಕಿಿ ಯು ಮಾಲಿೀಔರಗೄ ನೀಟಿೀಸ್ ನಿೀಡಿದ
ತರುವ್ಯಮ ಯಾವುದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ನಮೂದನೆ, ರಶೀಲನೆ, ಮೇೀಜಣಿದಾಯಯ ಅಳತೆಮನ್ನು
ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತ ಭತ್ತಿ

ಅೆಂತಸ

ರಶೀಲನೆಮ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಮ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಅವಯ ಔವ್ಯಗಿ ದಗಿಷಲ್ಕ ಫದು ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು ,
ಆತನ ಷವ ತಿ ನ್ನು ಮೌಲಯ ಮಾನ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಟೆ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ
ನಿಧಾಯಣೆಮ ಆದವದ ೆಂದ್ದ ರ ತಮನ್ನು ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು . ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ
ಜಾಖಖಳನ್ನು

ರ ವಶಸು

ಹಾಗೂ

ಅದಯ

ಮಲೆ

ಸೂಯೊೀಾದಮ

ಭತ್ತಿ

ಸೂಯಾಾಷಿ ದ

ನಡುವೄ

ಸಿದಧ ಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
(14) ಆಯಣಖಳ ತನಅಷಣೆಮನ್ನು

ನಡೆಷಲ್ಕ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಯು ರ ವಶಸುವುದನ್ನು

ಷವ ತಿ ನ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ನಿರಾಔರಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಯು ಯುಔಿ ಅಕಾವನ್ನು
ತರುವ್ಯಮ ನಿರಾಔಯಣೆಮನ್ನು

ದಾಕಲಿಷತಔು ದ್ದು

ನಿೀಡಿದ

ಭತ್ತಿ ಆತನ ಅತ್ತಯ ತಿ ಭ ವಿವಚನೆಮಲಿಿ ಷವ ತಿ ನ ಮೌಲಯ

ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು ಮುೆಂದ್ದರಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ಮಾನ ಷತಮನ್ನು
ಯುಔಿ
ಗೌಯವ್ಯಗಿ ಫಳಸಿದ ಔಟೆ ಡಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ,
ಅಧಿಭೀಖದಾಯರು ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ಭತ್ತಿ ಧಾಮಾಔ ರೂಢಿಖಳಿಗೄ ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಫಬ ಭಹಿಳೆಮ ವ್ಯಷಿ ವಿಔ
ಅಧಿಭೀಖದಲಿಿ
ಅನಅಟಾಮೄೆಂಟನ್ನು
ಅಳು
ಹಿೆಂತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಲ್ಕ
ಷವ ತಂತರ ವಿದ್ದು
ಭತ್ತಿ
ಹಿೆಂತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದಕಾು ಗಿ ಆಕೆಗೄ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಯುಔಿ ಸೌಲಬಯ ನ್ನು ದಗಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಮ
ತಳಿಮಡಿಸುರೆಗೂ ರ ವಶಷತಔು ದು ಲಿ .
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(15) ಅನಿಶಿ ತ ರೀತಮ ರಶೀಲನೆಮ ಮಲೆ, ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ದಗಿಸಿರು ಯಾವುದ ವಿಯ
ಟಿೆ ಕೆಖಳ ಮೌಲಯ ನಿಧಾಯಣೆಯು ತನಅಪ ಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ನಂಫಲ್ಕ ಕಾಯಣಖಳಿವೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದು ಲಿಿ ಅಥವ್ಯ
ಷವ ತಿ ನ ತೆರಗೄಮನ್ನು ತನಆಪ ಸು ರಣಾಭವ್ಯಗಿ ಔಡಿಮೄ ನಿಧಾಯಣೆ ಮನ್ನು ಮಾಡಿದು ಲಿಿ ,(ಎ) ದಾಕಲೆಮಲಿಿ ಲಬಯ ವಿರು ಮಾಹಿತಮ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ರ ತಯ ಕ್ಷ ತನಅಷಣೆಮ ತರುವ್ಯಮ, ಈ
ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಉಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಮಲಿಿ ಷವ ತಿ ನ ಪುನಃ ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು ಮುೆಂದ್ದರಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ) ತೆರಗೄಮ ಪುನಃ ನಿಧಾಯಣೆಯು ವಿಯಟಿೆ ಕೆಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಷಲಿಿ ಷಲಾದ ತೆರಗೄಗಿೆಂತ ಶೇಔಡಾ
ಹೆಚಾಿ ಗಿದು ಲಿಿ , ಸಂಬಂಧಟೆ ಯ ಕಿಿ ಯು ತನಆಪ ಸಿದ ತೆರಗೄಮ ಮೇತಿ ದ ಎಯಡಯಷ್ಟೆ ಶಾಕೆು ಶೇಔಡಾ
ಫಡಿಡ ಮಲಿಿ ಸಂದಾಮಮಾಡುವುದಕೆು ಹಣೆಗಯನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .

ಕಿು ೆಂತ
ಯ

(ಸಿ) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಮರೆಂದ ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ರಶೀಲನೆ
ಭತ್ತಿ ಪುನರ್ ನಿಧಾಯಣೆ ಮಾಡಲಾದಂತೆ, ತೆರಗೄದಾಯನಿಗೄ ಪುನರ್ ನಿಧಾಯಣೆಮ ನೀಟಿಷನ್ನು ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ
ತೆರಗೄದಾಯನಿಗೄ ಲಿಖಿತದಲಿಿ
ಕಾಯಣನ್ನು
ಹೇಳಿಕೊಳುು  ಅಕಾವನ್ನು
ನಿೀಡಿದ ತರುವ್ಯಮ
ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರಮಾಡಿದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ನಅತಸುವಂತೆ ರ್ತಿ ಮಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(ಡಿ) ನಿಧಾರಸಿದ ಷವ ತ್ತಿ
ತೆರಗೄಮನ್ನು
ಭತ್ತಿ
ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನ್ನು
ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ಅದಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ನಆಪ ಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗಿನ ನೀಟಿೀಸಿನ ರ ತಮನ್ನು
ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಗೄ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು
ಷಲಿಿ ಷಫಹುದ್ದ;
(ಇ) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು
ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು

ಷಲಿಿ ಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ ರಶು ರಸು ಅೆಂಥ ಆದವನ್ನು

ರಖಣಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗೄ ಅೆಂಥ ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು
ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು

ದೃಢಡಿಸು

ಹಾಗೂ ಆದವದ ೆಂದ್ದ ರ ತಮನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಿಭೀಖದಾಯಇಗೄ ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(16) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗಿನ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೄ ಭರು ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು

ಈ

ಮುೆಂದಿನ ಕಾಲಮತಖಳ ನಂತಯ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ , ಎೆಂದರೆ:ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ತೆರಗೄ ವಿಯ ತರ ನ್ನು ಷಲಿಿ ಸಿದ ನಂತಯ

(i)

ಶಾಖಳು ಔಳೆದಮಲೆ;

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅ ಕೃತ ಅ ಕಾರಮ ಅ ನಅರ ಮದ ರ ಕಾಯ ತೆರಗೄ ಭರು

(ii)

ನಿಧಾಯಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಷಭತಆಾಸು ವ್ಯಷಿ ವ್ಯೆಂವಖಳು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಇವೄ ಎೆಂಬುದ್ದ ಅಯ ಖಭನಕೆು ಬಂದ
ತರುವ್ಯಮ

ಶಾಖಳು ಔಳೆದ ಮಲೆ, ಇದಯಲಿಿ ಯಾವುದ್ದ ನಂತಯವೇೀ ಆ ಅ

ಔಳೆದ ನಂತಯ.

(17) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ತೆರಗೄ ಭರು ನಿಧಾಯಣೆಗೄ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿರು ಕಾಲಮತಮನ್ನು
ವಿರುದಧ

ಷಲಿಿ ಸಿದ

ಯಾವುದ

ಲೆಔು ಹಾಕುವ್ಯಖ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಮ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯ ಸಯಣೆಖಳ

ಅನಆೀಲಿನ

ವಿಲೆಗಗಿ

ಅನಆೀಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ

ಷಕ್ಷಭ

ನಾಯ ಯಾಲಮವು ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ಅ ಮನ್ನು ಲೆಔು ಕೆು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
ರಂತ್ತ




.
ಭತ್ತಿ

ರಂತ್ತ
ಎ

.

ಆಯುಔಿ ರು, ಲಮಖಳ ಗಿೀಾಔಯಣ, ಯುನಿ್ ವಿಸಿಿ ೀಣಾ ಮೌಲಯ ಭತ್ತಿ ಷವ ತಿ ನ ಖಾದ
ಫಗೄೂ ಫರು ಯಾವುವ ಸಂವಮಖಳನ್ನು

ರಸರಸು ಅ ಕಾಯನ್ನು

ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು . ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಆಯುಔಿ ಯ ತೀಮಾಾನವು ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
ಎ

80

.
ವಿರಣೆ:

.
20

.
2

.
22
.
2

22
.

145. ನೀಟ್ಟೀಸಿನೆಂದಿಗೆ ನ್ಸರ್ುಯದ ಪರ ಕಟಣೆ.- ನಅಲಿಕೆಯು, ಸ್ಥಮಾನಯ ಷಭೆಮಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ
ನಿಣಾಮಖಳ ಮೂಲಔ 142ನೇ ರ ಔಯಣ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ

ರ ಔಯಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ

ನ್ನು ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಿಣಾಮದಲಿಿ , ತೆರಗೄಗೄ

ಗುರಯಾಖತಔು ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತ್ತಿ ಖಳ ಖಾಖಳನ್ನು
ದಯನ್ನು

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .

ನಿಣಾಮದ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ತನು

ಅಥವ್ಯ 143ನೇ

ಭತ್ತಿ ತೆರಗೄ ವಿಧಿಷತಔು ೆಂಥ ಮೇಫಲಖನ್ನು

ಅೆಂಥ ನಿಣಾಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ ಮಲೆ ನಅಲಿಕೆಯು, ಅೆಂಥ

ಔಚೇರಮ ಸೂಚನಾ ಪಲಔದಲಿಿ

ಭತ್ತಿ ಷಾ ಳಿೀಮ ವೃತಿ ತರ ಕೆಖಳಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೂಲಔ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು . ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನ ರ ಔಟಣೆಯು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತಿ ಅದಯ
ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಉಬಂಧಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಕೆು ನಿಣಾಾಮಔ
ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .

146.
ರದುೆ ಗೊಳಿ

ಹಾಲಿ ಇರು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು, , ಯಾವುದ

ಯಾವುದ ತೆರಗೄಮನ್ನು
(2) ತೆರಗೄಖಳನ್ನು

, ಕಡಿಮೆ ಮಾ

ಅರ್ವಾ

ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಕಾಯಣಕಾು ಗಿ ಹಾಲಿ ಇರು

, ಮಾನಅಾಟು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ.
ವಿಧಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಟೆ

ಯಾವುದ ತೆರಗೄಮ

ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಉಬಂಧಖಳು ಆದಷ್ಟೆ
ಅಥವ್ಯ ಯದಿು ಯಾತ

ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
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ಭಟಿೆ ಗೄ

147.

ಷವ ತಿು ನ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ.- (1)

ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಖಖಳು ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ

ಮಾಲಿಔನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಅಲಿಕೆಯು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂತಸ ಕಾಲಾಧಿಯೊಳಗೄ ೆಂದ ಕಂತನಲಾಿ ಖಲಿ ಅಥವ್ಯ
ಎಯಡು ಷಮಾನ ಕಂತನಲಾಿ ಖಲಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ಸಂದಾಮಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಯು (1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ವಿಷಿ ರಸುವುದಕೆು

ಅೆಂತಸ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕಾಲಾಧಿಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ವಿಳಂಬಿತ ಭರು ಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ ಬಾಕಿಮನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದಂತಸ

ದಂಡನ್ನು ಭನಾು ಮಾಡು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಖಖಳ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಯ ಮಾಲಿೀಔನಾಗಿರು ಯಾವುದ ಯ ಕಿಿ ಯು
ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕೆು ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂತಸ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಷವ ೆಂತ

ನಿಧಾಯಣೆಮ ವಿಯಟಿೆ ಖಳನ್ನು

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದಂತಸ ಅಧಿಕಾರ

ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಖಳಿಗೄ (1) ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಲಾಧಿಯೊಳಗೄ ಅವುಖಳನ್ನು
ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(4)

ಫಬ

ಮಾಲಿೀಔ

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ

ಸುಲಬಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಯ ಸಿಾ ತವ್ಯಗಿ ನಅಲಿಕೆಯು ತೆರಗೄಮನ್ನು
ಹಾಕುವಿಕೆಮ

ಅೆಂತಸ

ಅವಯ ಔವೄನಿಷಫಹುದಾದ

ಮಾಖಾದಶಾ

ಸೂತರ ಖಳನ್ನು

ಲಮದೇಳಗೄ

ಅೆಂತಸ

ಮೂಲಔ

ವಿಯಟಿೆ ಕೆಖಳನ್ನು

ಷಲಿಿ ಷಲ್ಕ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಸುಲಬ ಲೆಔು

ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು
ಷಹಾಮವ್ಯಣಿ

ಭತ್ತಿ

ಮುಕಯ

ಕೆಂದರ ಖಳನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದಕಾು ಗಿ

ನಅಲಿಕೆಮ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರುಖಳು ನಿದಾಶಷತಔು ದ್ದು .
148. ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯ
(1) ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ತರುವ್ಯಮ

ಅದನ್ನು

ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಸೂ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ದಂಡಖಳನ್ನು

ನಅತಷದೄ

ಇದು

ತೆರಗೄಯಾಗಿದು ಲಿಿ

.-

ಳಗೇೆಂಡು ಬಾಕಿಯಿರು

ನಅಲಿಕೆಯು

ಅದ

ಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂತಸ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ೆಂದ್ದ ಬಡಿಕೆಮ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಹಣೆಗಯನಾದ ಯ ಕಿಿ ಮ ಮಲೆ
ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ

ನೀಟಿೀಸ್ನ ವಿರುದು

ಅಥವ್ಯ ಅ

ಮಲಮ ನವಿಗೄ ಫಬ

ಅಧಿಕೃತವ್ಯದ ಯಾ

ಯ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ನಿೀಡಿದ ಬಡಿಕೆಮ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಕೊೀರದು ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು

ಮಲಮ ನವಿಮನ್ನು

ರ ಶು ಷಲ್ಕ ಮಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿಮ ಮುೆಂದೄ ೆಂದ್ದ ಮಲಮ ನವಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷಫಹುದ್ದ.
(3) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಮಲಮ ನವಿಮನ್ನು

ಷಲಿಿ ಸುವುದಕೆು

ಕೊೀರುತಿ ರು ಯಾವುದ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಮಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿ ಸತಿ ಯ ಬಡಿಕೆಮ ಮೇತಿ ದ ಶೇಔಡಾ ಐತಿ ಯಶೆ ನ್ನು

ಠೇಣಿ

ಇಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಬಡಿಕೆಮನ್ನು

ಜಾರಮಾಡಿದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು

(1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಜಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡದೄ

ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯಾಗಿದು ಲಿಿ , ಬಡಿಕೆಮ ನೀಟಿೀಸ್ನ

ಮಲೆ ಮಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಮಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮದ ಮೂಲಔ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದ ತಡೆಖಡೆ
ಇಲಿ ದಿರುಲಿಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಬಾಕಿದಾಯನ ಆತನ ವ್ಯರಂಟಿನ ಅಡಿಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಚಯಷವ ತಿ ನ ಮಾರಾಟ
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಸ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಜಾಖದಲಿಿ ಕಂಡುಫರು ಯಾವುದ ಚಯಷವ ತಿ ನ ಜನಆಿ ಭತ್ತಿ ಮಾರಾಟದ
ಮೂಲಔ ಬಾಕಿದಾಯನ್ನ ಔಟೆ ಡದ ಬಾಕಿದಾಯನ್ನ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಾಗಿದು ಲಿಿ , ಹಾಗೄ ಜನಆಿ ಮಾಡಿದ ಷವ ತಿ ನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿದ ಭತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡು ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ವೄಚಿ ವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಭಾಯ

ಚಾಜಾಖಳು

ವ್ಯರಂಟಿನ ಶುಲು ಭತ್ತಿ ಜನಆಿ ಮ ಶುಲು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಹೆಚಿಿ ನ ಮೇತಿ ಖಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಯ ತೆತೆಗೄ ತೆರಗೄಮ
ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ ಬಾಕಿ ಮೇತಿ ನ್ನು ಜನಆಿ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಜನಆಿ ಮಾಡಿದ ಷವ ತಿ ನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿದ ಭತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡು ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ವೄಚಿ ವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಭಾಯ

ವ್ಯರಂಟಿನ ಶುಲು

ಭತ್ತಿ ಜನಆಿ ಮ ಶುಲು ಭತ್ತಿ ಅೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮೇತಿ ಖಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಯ ತೆತೆಗೄ ತೆರಗೄಮ ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ
ಬಾಕಿ ಮೇತಿ ನ್ನು ಜನಆಿ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
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(5)

ಯಾವುದ

ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿ ಜನಆಿ

ಜನಆಿ ಯಾಗಿದು ರೆ,

ಯದಿದು ರೆ, ಮುಕಯ

ಅಥವ್ಯ

ಬಾಕಿದಾಯ

ಷವ ತ್ತಿ

ಆಯುಔಿ ರು
.
.
.

149.

ಗಾುಣೆ ನೀಟ್ಟೀಷನ್ನು

ಪಡೆದನ

ಭಾದಯ ತೆ.-

(1)

ಕರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ಗಾುಣೆಗೊೆಂಡ ಅರ್ವಾ ಗಾುಣೆ

ಯಾವುದ

ಆಯಣಖಳಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಆಯಣಖಳ

ಮಲೆ

ಗಾೆಂತರತವ್ಯಗಿದ್ದು , ತೆರಗೄಮನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಖನಾಗಿರು ಯಾವುದ
ಯ ಕಿಿ ಮ ಸ್ಥವ ಭಯ ದ ಯಾವುದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ , ಯ ಕಿಿ ಸ್ಥವ ಭಯ ವು ಗಾೆಂತರತವ್ಯದ ಯ ಕಿಿ ಭತ್ತಿ ಅದ ಯ ಕಿಿ ಗೄ
ಗಾೆಂತರವ್ಯಗುತಿ ದೄ. ಗಾಣೆ ತರ ನ್ನು ಫರೆದ್ದ ಕೊಟುೆ ತರುವ್ಯಮ ಮೂರು ತೆಂಖಳೊಳಗಗಿ ಅಥವ್ಯ
ನಂತಯ ಅವುಖಳನ್ನು ನೀೆಂದಣಿಮಾಡತಔು ದ್ದು , ಅದನ್ನು ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಗಾಣೆಮ ನಂತಯ
ಚಲಾಣೆಮಲಿಿ ದು ರೆ

ಫರೆದ್ದ

ಕೊಡಬಕಾದ

ಲಿಖಿತತರ ವಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ ,

ನಿಮಮಷ

ಫಹುದಾದಂತಸ

ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅೆಂಥಗಾಣೆ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಮುೆಂಚ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಯನಾಗಿರು ಯಾವುದ ಯ ಕಿಿ ಮ ಭಯಣದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ,
ಮೃತನ ಸ್ಥವ ಭಯ ವಿರು ಯ ಕಿಿ ಮ ವ್ಯಯಸುದಾಯ ಅಥವ್ಯ ಬರೆ ರೀತಮಲಿಿ (ಅನಯ ತಅ) ಗಾೆಂತರತವ್ಯಖತಔು ದ್ದು ,
ಮೃತನ ಭಯಣದಿೆಂದ ೆಂದ್ದ ಶಾಖಳೊಳಗಗಿ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅೆಂಥ ಗಾಣೆಮ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಅೆಂತಸ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮುಖಾೆಂತಯ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಮ ಅರವಿಗೄ
ಬಂದ ಅೆಂತಸ ಗಾಣೆಮ ಯಾವುದ ಸಂದಬಾದಲಾಿ ದರೂ, ಗಾಣೆ ಡೆದನ ಹೆಷಯನ್ನು

ಷವ ತಿ ನ

ತೆರಗೄ ನೀೆಂದಣಿ (ರಜಿಸ್ೆ ್)ಮಲಿಿ ನಮೂದಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ಮುಕಯ
ರ ತಯೊಫಬ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ನಿೀಡದೄ ಮುೆಂಚ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಾಣೆ ಮಾಡಿರು

ಯ ಕಿಿ ಮ ಅೆಂತಸ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದ ಮುಖಾೆಂತಯ ಅನ್ನ ಹಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ಇತರೆ

ಹಣೆಗರಕೆಮ
ಗಾೆಂತರತ

ತೆತೆಗೄ,

ಅನ್ನ

ಆಯಣಖಳ

ಹಣೆಗರಕೆಮನ್ನು

ಮಲೆ

ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ನಿೀಡುರೆಗೄ

ನಿಧಾರಷಲಾದ

ಷವ ತಿ ನ

ಅಥವ್ಯ

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಗಾಣೆಯಾಗುರೆಗೄ
ಸಂದಾಮಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ಮುೆಂದ್ದರಷತಔು ದ್ದು , ನಅಲಿಕೆಮ ನೀೆಂದಣಿ (ರಜಿಷೆ ರ್ಖಳಲಿಿ )ಮಲಿಿ ದಾಕಲೆಮನ್ನು

ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು . ಆದರೆ ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ರಣಾಭಬಿೀಯತಔು ದು ಲಿ .
(ಎ) ಷದರ ತೆರಗೄಮ ಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ ಗಾಣೆ ಡೆದಯ ಹಣೆಗರಕೆ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ನಅಲಿಕೆಮ ಮುೆಂಚಿನ ವೄಚಿ
(5) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ಯರೆಂದ, ಷವ ಪ್ರ ೀಯಣೆಯಿೆಂದಾಖಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಬರೆರೀತಮಲಾಿ ಖಲಿೀ ಮೇೀಷ ಅಥವ್ಯ

ಸಂಗತಖಳನ್ನು

ಭರೆಮಾಡುವುದಯ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಸುಳುು , ತಪೂಪ

ದಗಿಸುವುದಯ ಮೂಲಔ ನಅಲಿಕೆಮ ನೀೆಂದಣೆ ಪುಷಿ ಔದಲಿಿ
ಗಾಣೆಮ

ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೄ

ಎೆಂದ್ದ

ಆತನ್ನ

ವಿಚಾಯಣೆಮತರುವ್ಯಮ, ಸ್ಥವ ಭಯ ದ ಗಾಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಪೂಣಾ ಸಂಖತಖಳನ್ನು

ದಾಕಲಿಷಲಾಗಿದ್ದು , ಸ್ಥವ ಭಯ ದ ಯಾವುದ

ಅವಯ ಔವೄೆಂದ್ದ

ಯಾಾಲೀಚಿಸಿದ

ಅೆಂತಸ

ದಾಕಲ್ಕಮಾಡಿದಂತಸ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂರು

ಶಾಖಳ ಅಧಿಯೊಳಗಗಿ ಆತನ್ನ ತೀಮಾಾನಿಸಿದಂತೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ ಔಯಣನ್ನು

ಪುನ:

ಆರಂಭಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ ಆದವಖಳನ್ನು ಮುೆಂದ್ದರೆಷಫಹುದ್ದ.
ರಂತ್ತ,

ಅದರೆಂದ

ಬಾಧಿತರಾಖಹುದಾದ

ಯ ಕಿಿ ಯು

ಅಸವ್ಯಲನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ

ಅಕಾವನ್ನು ನಿೀಡಿದ ತರುವ್ಯಮದ ಹಯತ್ತ ಅೆಂತಸ ಆದವಖಳನ್ನು ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
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ಯುಔಿ

(6)

ಈ

ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಏನೇಳಗೇೆಂಡಿದಾು ಗೂಯ ,

ಸಂಬಂಧಟೆ

ಮಂಡಳಿ

ಅಥವ್ಯ

ಷಾ ಳಿೀಮ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಮೂಲಔ ಯಾವುದ ಅನ್ನದಾನ (ಅನ್ನಭತ), ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೄ ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಯಾವುದ
ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಕೊಡಲಾದ ಸ್ಥವ ಧಿೀನತೆ, ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಜಾಖದ ಸಂಬಂಧಲಿಿ , ಬೄೆಂಖಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ
ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ ಔನಾಾಟಔ ಗೃಸಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೀಮ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಷವ ತಿ ನ ತೆರಗೄಮ
ಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ ಮೂಲತ: ಹಣೆಗಯನಾಗಿರು ಯಾವುದ ಯ ಕಿಿ ಮ ಸ್ಥವ ಭಯ ದ ಗಾಣೆಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಟೆ

ಷಾ ಳಿೀಮ ನಅರ ಧಿಕಾಯನ್ನು

ಮಂಡಳಿ

ಷಮಾಲೀಚಿಷದೄ ನಅಲಿಕೆಮ ನೀೆಂದಣಿ ಪುಷಿ ಔದಲಿಿ

ದಾಕಲಿಷತಔು ದಲಿ .
150. ಮಖಯ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ ಪುನರಿೀಕ್ಷಣೆ.- ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಆಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ
ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ರಖಣಿಸುವಂಥ

ವಿಚಾಯಣೆ ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಮ 149ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಸಕುು ಸ್ಥವ ಭಯ ದ

ಯಾವುದ ಗಾಣೆಮನ್ನು , ನಅಲಿಕೆಮ ರಜಿಷೆ ರನಲಿಿ , ಮೇೀಷದಿೆಂದ, ತಪುಪ
ವ್ಯಷಿ  ಸಂಖತಖಳನ್ನು

ಫಚಿಿ ಟುೆ

ದಾಕಲಾಮ ಡಿಷಲಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ

ನಿರೂಣೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ ಸುಳುು , ಷರಮಲಿ ದ ಅಥವ್ಯ ಅಪೂಣಾ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳನ್ನು

ಭನರಕೆಯಾದರೆ,

ಅರು,

ಹಾಗೄ

ಸಕುು

ಸ್ಥವ ಭಯ ದ

ದಗಿಸಿ

ಗಾಣೆಮನ್ನು

ದಾಕಲಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂರು ಶಾಖಳ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಆ ರ ಔಯಣನ್ನು ತೆರೆಮಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಆದವನ್ನು ಮಾಡಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನು , ಅದರೆಂದ ಬಾಧಿತನಾಗು ಸಂಬವಿರು ಯ ಕಿಿ ಗೄ
ಅಸವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಸೂಔಿ ಅಕಾವನ್ನು ಕೊಡದ ಹಯತ್ತ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
151. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನ

ಮಾುರ್ದ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡನ್ನು

ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ಕವುದರ

ಬಗೆೆ ನೀಟ್ಟೀಸು ಕರ್ಡವುದು ಮಾಲಿೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) ನಖಯದಲಿಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಔಟಿೆ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಔ ಅಥವ್ಯ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು

ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ದಿನಾೆಂಔ ಇವುಖಳಲಿಿ

ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ಆ ಫಗೄೂ

ಯಾವುದ್ದ ಮೇದಲೀ ಆ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಸದಿನೈದ್ದ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಡತಔು ದ್ದು .

(2) ನಖಯದಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ನಾವಡಿಸಿದರೆ, ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಆ ಫಗೄೂ
ಆಯುಔಿ ರಗೄ

ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಕೊಡುರೆಗೄ

ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಕಿಯದಿದು ರೆ

ನಾವಗೇಳಿಸಿಯದಿದು ರೆ ಅನ್ನ ಯಾ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಗೄ ಗುರಯಾಗಿರುತಿ ದು ನೀ ಆ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ
ನಅತ

ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
152. ಸ್ಥಮಾನಯ

ವಿನಾಯತಿ

.- (1) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಔಟೆ ಡಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ

ಭೂಮಖಳಿಗೄ ಷವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೄಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು :(ಎ) ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಆರಾಧನೆಗಗಿ ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯಗಿಟೆ

ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ವ್ಯಷಿ ವ್ಯಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಯಾ ಇತಯ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗೂ ಫಳಷದಿರು ಷಾ ಳಖಳು;
(ಬಿ) ಯಾ ಛತರ ಖಳಲಿಿ ಇರುವುದಕಾು ಗಿ ಬಾಡಿಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ ವೇೀ ಆ ಛತರ ಖಳು;
(ಸಿ) ನಿರಾಶರ ತರಗೄ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ಣಿಖಳಿಗೄ ಆವರ ಮ ಕೊಡು ಧಮಾಾಥಾ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು
ಷಾ ಳಖಳು ಭತ್ತಿ ಅನಾತಅಲಮಖಳು, ಕಿವುಡರು ಭತ್ತಿ ಮೂಔರಗಗಿ ಗೃಸಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಾಲೆಖಳು, ವೃದಧ ರಗೄ ಭತ್ತಿ
ತತ ಭಹಿಳೆಮರಗಗಿ ಆವರ ಭಖಳು ಭತ್ತಿ ಷಕಾಾಯವು ಅನ್ನಮೇೀದಿಸಿದಂಥ ಲೀಕೊೀಕಾರ ರೀತಮಲಿಿ
ನಡೆಷಲಾಗುತಿ ರು ಅದ ರೀತಮ ಸಂಸೄಾ ಖಳು;
(ಡಿ) 1961ಯ ಔನಾಾಟಔ ನಅರ ಚಿೀನ ಭತ್ತಿ ಐತಹಾಸಿಔ ಸ್ಥಮ ಯಔಖಳು ಭತ್ತಿ ಪುರಾತತವ
ಅಶೇಶಖಳ ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತಿ

1958ಯ ನಅರ ಚಿೀನ ಸ್ಥಮ ಯಔಖಳು ಭತ್ತಿ
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ಪುರಾತತವ

ಷಾ ಳಖಳು ಭತ್ತಿ
ಷಾ ಳಖಳು ಭತ್ತಿ

ಅಶೇಶಖಳ ಅಧಿನಿಮಭದ (1958ಯ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 24) ಮರೆಗೄ ಸಂಯಕಿಿ ತವ್ಯದಂಥ ನಅರ ಚಿೀನ ಸ್ಥಮ ಯಔಖಳು
ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಷದ ಗೃಸಖಳಗಿ ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾರ ಔಛೇರಖಳಗಿ ಫಳಷದ ಇರು ಅವುಖಳ ಭಾಖಖಳು;
(ಇ) ಧ

ಥಾ ಆಷಪ ತೆರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಓಶಧಾಲಮಖಳು, ಆದರೆ ಅವುಖಳಿಗೄ ಲಖರ್ತಿ ದ ವ್ಯಷಗೃಸಖಳು

ಳಗೇಳುು ವುದಿಲಿ ;
(ಎಫ್) ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಷಕಾಾಯವು ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದಾದ ರೈಲೆವ

ಆಡಳಿತಖಳು ನಿಾಹಿಸುತಿ ರುವಂಥ

ಆಷಪ ತೆರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಓಶಧಾಲಮಖಳು, ಆದರೆ ಅವುಖಳಿಗೄ ಲಖರ್ತಿ ದ ವ್ಯಷಗೃಸಖಳು ಳಗೇಳುು ವುದಿಲಿ ;
(ಜಿ) ಆಯುಔಿ

ಷಮ ಮ ಶಾನ ಭತ್ತಿ ಸುಡುಗಡುಖಳು;

(ಹೆಚ್) ಉಚಿತ ಭನೀರಂಜನಾ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯಗಿಟೆ ಷಕಾಾರ ಭೂಮಖಳು ಭತ್ತಿ ಯಾ
ಷಕಾಾರ

ಭೂಮಯಿೆಂದ

ಯಾವುದ

ಆದಾಮ

ಫರುವುದಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಷಕಾಾಯವು

ಅಭಿನಅರ ಮಟುೆ ,

ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದೇೀ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಇತಯ ಷಕಾಾರ ಭೂಮಖಳು;
(ಐ) (ಎ) ಲಾಬಕಾು ಗಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿಯದ ಅಥವ್ಯ ನಡೆಷದಿರು ವಿದಾಯ ತಆಾ ನಿಲಮಖಳಿಗಗಿ,
(ಬಿ) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಸೄಾ ಖಳು,

(ಸಿ) 1926ಯ ಕಾಮಾಔ ಸಂಗಖಳ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ನೀೆಂದಾಯಿತವ್ಯದ ಕಾಮಾಔ
ಸಂಗಖಳಿಗಗಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸಂಗಕೆು ಸರದ ಔಛೇರಖಳಿಗಗಿ
- ಅನನಯ ವ್ಯಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳು;
(ಜ್) ಷಕಾಾಯದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಭತ್ತಿ ಷತ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಣಿಜಯ
ಫಳಷದಿರು ಅಥವ್ಯ ಫಳಷಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಷದಿರು, ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯಕೆು

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯಕೆು

ಸರದ ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳು;
(ಕೆ) ಯಾವುದ ಮಂಜೂರಾತಗೄ, ಹಂಚಿಕೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೄಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ, ಯಾ
ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳ ಸ್ಥವ ಧಿೀನನ್ನು

ನಆಪ ಸಿಲಿ ವೇ, ಔನಾಾಟಔ ನಖರಾಭಿವೃದಿಧ

ಅಧಿನಿಮಭ, 1987 ಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಖರಾಭಿವೃದಿಧ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು , ಬೄೆಂಖಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು , ಬೄೆಂಖಳೂರು ನಿೀರು ಷಯಫರಾಜು ಭತ್ತಿ ಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೄ, ಔನಾಾಟಔ ಗೃಸಮಂಡಲಿಗೄ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೀಮ ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು ಸರರು ಆ ಔಟೆ ಡಖಳು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳು;
(ಎಲ್) ಷಕಾಾಯದ ರೆವಿನೂಯ

ಲೆಔು ಖಳಲಿಿ

ಕೃರ್ಷ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಭೂಮಯ್ಕೆಂದ್ದ

ನೀೆಂದಾಯಿತವ್ಯಗಿರು ಭತ್ತಿ ಬೄಳೆಖಳ ಸ್ಥಗುಳಿಗಗಿ ವ್ಯಷಿ ವ್ಯಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಭೂಮ:
ರಂತ್ತ, (ಎ), (ಸಿ) ಭತ್ತಿ (ಇ) ಖಂಡಖಳಲಿಿ ಳಗೇೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಯಾ ಔಟೆ ಡಕೆು ಅಥವ್ಯ
ಖಾಲಿ ಭೂಮಗೄ ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಯು ಬಾಡಿಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾಗಿದೄಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಷದರ ಖಂಡಖಳಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರು ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ, ಅದನ್ನು

ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಯು ಫಳಸುತಿ ರುನೀ ಆ ಔಟೆ ಡಕೆು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ

ಭೂಮಗೄ, ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಯಿೆಂದ ವಿನಾಯಿತ ನಿೀಡಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, (ಜ್) ಖಂಡದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ, ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಮನ್ನು
ಷಕಾಾಯದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಫಳಷಲಾಗುತಿ ದೄಯೇ ಹಯತ್ತ ಷತಮ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಣಿಜಯ
ಫಳಸುತಿ ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಫಳಷಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿಲಿ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಎೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ

ಅಧಿಕೃತನಾದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ನಿೀಡಿದ ರ ಮಾಣತರ ಕೆು ನಅಲಿಕೆಯು ಫದಧ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2)

ಈ

ಅಧಾಯ ಮದ,

ಮಲೆ

ಹೇಳಿದ

ಉಬಂಧಖಳಲಿಿ ,

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

,

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ರೀತಮಲಿಿ , ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔ ಅಥವ್ಯ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔನ ಕುಟುೆಂಫಕೆು
ಯಾವುದಾದರೂ

ೆಂದ್ದ

ಭೂಮ

ಅಥವ್ಯ

ಔಟೆ ಡದ

ವಿನಾಯಿತಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ.
ವಿರಣೆ.- ಈ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ,-
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ಮಲೆ

ಆಸಿಿ

ತೆರಗೄಮ

ಶೇಔಡ

ಸರದ

ಐತಿ ಯಶೆ ನ್ನು

(ಎ) “ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔ’’ ಎೆಂದರೆ, ಕೆಂದರ ದ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸನೆ, ನೌಕಾ ಸನೆ ಭತ್ತಿ ವ್ಯಯು ಸನೆಮಲಿಿ ನ
ಯಾವುದ ದಜ್ಾಮಲಿಿ

ಸವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರು ಯ ಕಿಿ ಭತ್ತಿ ಯಕ್ಷಣಾ ಬದರ ರ್ತ ದಳಖಳು, ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮೀಷಲ್ಕ

ಇೆಂಜಿನಿಮರೆಂಗ್ ದಳ, ಲೀಔ ಷಹಾಮಔ ಸನೆ ಭತ್ತಿ ಅರೆ ಮಲಿಟರ ಡೆಖಳಲಿಿ ಸವೄ ಷಲಿಿ ಸಿರು ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು
ಳಗೇಳುು ವು

;

(ಬಿ) “ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔನ ಕುಟುೆಂಫ” ಎೆಂದರೆ, ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔನ ತಂದೄ, ರ್ತಯಿ, ಜಿೀವಂತ ತು
ಭತ್ತಿ ಅನಅರ ಿ ಮಷು ಭಔು ಳು:
ರಂತ್ತ, ೆಂದ್ದ ಔಟೆ ಡದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ಇದನ್ನು

ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔ ಅಥವ್ಯ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔನ

ಕುಟುೆಂಫದ ಷದಷಯ ರು ಅಯ ನಿವ್ಯಷದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫಳಸುತಿ ಯಬಕು.
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ಆತನ ಕುಟುೆಂಫವು, ಔನಾಾಟಔದ
ಸೆನಿಔ ಔಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಿಯು,(i) ಈತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔನ ಕುಟುೆಂಫದ ಷದಷಯ ನೆೆಂದ್ದ;
(ii) ಈತನ್ನ ಔನಾಾಟಔದ ಶಾವವ ತ ನಿವ್ಯಸಿಯ್ಕೆಂದ್ದ, ಭತ್ತಿ
(iii) ಈತನ್ನ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ವ್ಯಷ ಮಾಡುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ,
-ನಿೀಡಿರು ರ ಮಾಣ ತರ ನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ವಿನಾಯಿತಖಳನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದು ರೂ, ನಾಖರಔ ಸೌಔಮಾಖಳನ್ನು

ದಗಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಮಾನಯ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಶ ಸವೄಖಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ
ದಯಖಳಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಸವ್ಯ ಶುಲು ಖಳನ್ನು ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದಕೆು ಅಕಾವ ಇಯತಔು ದ್ದು .

153.

ಷವ ತ್ತು

ತೆರಿಗೆಯು

ಯಾರಿೆಂದ

ಮತ್ತು

ಯಾವಾಗ

ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕ್ಕ.-

(1)

(2)ನೇ

ಉ-ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಯು ಮೂಲತಃ,(ಎ) ಆಯಣಖಳು, ಷಕಾಾಯದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಔಟ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ದು ರೆ, ಅವುಖಳ ವ್ಯಷಿ ವಿಔ
ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿೆಂದ:
ರಂತ್ತ,

ಷಕಾಾಯದ

ಡೆತನದಲಿಿ ರು

ಭತ್ತಿ

ಬಾಡಿಗೄ

ನಅತಮ

ಮಲೆ

ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಆಯಣಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಕಿ ಇರು ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಯಾರೇ

ಯ ಕಿಿ ಮ

ಷಕಾಾಯವು ನಅತ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ನಅಲಿಕೆಮ ಡೆತನದಲಿಿ ರು ಭತ್ತಿ ಬಾಡಿಗೄಮ ನಅತಮ ಮಲೆ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮ
ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ರು ಆಯಣಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ನಅತ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) ಆಯಣಖಳು ಹಾಗೄ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಲಿ ದಿದು ರೆ,(i) ಆಯಣಖಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ, ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟೆ ನಿೆಂದ;
(ii) ಆಯಣಖಳನ್ನು ಳಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ ಮೇದಲ್ಕ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟೆ ನಿೆಂದ;
(iii) ಅವುಖಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ಯದಿದು ರೆ, ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಮಲಿಿ ಆ ಆಯಣಖಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡು
ಸಕುು ನಿಹಿತವ್ಯಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ
- ನಅತಯಾಖಔು ದ್ದು .
(2) ಬಾಡಿಗೄದಾಯನಿಗೄ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು

ೆಂದ್ದ ಶಾಕೆು

ಮೀರದ ಯಾವುದ ಅಧಿಗಗಿ

ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ದು ರೆ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೄದಾಯನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಬಾಡಿಗೄದಾಯನಿೆಂದ ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ
ಸ್ಥವ ಭಯ ನ್ನು ಡೆದಿರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಆ ಭೂಮಮ ಮಲೆ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಔಟಿೆ ದು ರೆ, ಷದರ ಭೂಮಮ
ಮಲೆ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮಲೆ ಔಟಿೆ ದ ಔಟೆ ಡದ ಮಲೆ, ನಿಧಾಯಣೆ ಮಾಡಿದ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮನ್ನು ಆ ಬಾಡಿಗೄದಾಯನ್ನ
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ಅಥವ್ಯ ಆ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಆ ಆಯಣಖಳು ಷದರ ಬಾಡಿಗೄದಾಯನ ಅಥವ್ಯ ಆ ಯ ಕಿಿ ಮ ಸ್ಥವ ಧಿೀನದಲಿಿ ಇಯಲಿ ಅಥವ್ಯ
ಇಲಿ ದಿಯಲಿ ಮೂಲತಃ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
154. ಷವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ರಿಜಿಷಿ ರನ್ನು
ಔಟೆ ಡಖಳ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮಖಳ

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ ಕಟ್ಟಸುವುದು.- (1) ನಖಯದಲಿಿ ನ

ಅಥವ್ಯ

ಅವೄಯಡಯ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ

ಷವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೄಮ

ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
ಯಾರೇ

(2)

ಯ ಕಿಿ ಯು

ಷಲಿಿ ಸಿದ

ಅಜಿಾಮ

ಮಲೆ

ಭತ್ತಿ

ನಅಲಿಕೆಯು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಶುಲು ನ್ನು ನಅತ ಮಾಡುವುದಕೆು ಳಟುೆ , ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು ಯ ಕಿಿ ಗೄ
ಸೂಔಿ ಷಭಮದಲಿಿ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು ರಶೀಲಿಷಲ್ಕ ಅನ್ನಭತ ನಿೀಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ರಜಿಷೆ ರನಲಿಿ
ಮಾಡಿದ ನಮೂದ್ದಖಳ ರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಉದಧ ೃತ ರ ತಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ರ ಮಾಣಿತ ರ ತಖಳನ್ನು

ನಿೀಡಫಹುದ್ದ.
(3) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಯು, ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳ ರ ತಯೊಫಬ
ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ, ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಯ ಎಲಿ
ವಿಯಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಅತ ಮಾಡಬಕಾದ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ನಿೀಡಫಹುದ್ದ.
ಭೂಮಿಗಳ

155.

ಮತ್ತು

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ಮುಕಯ

ಕಟಿ ಡಗಳ

ಷವೆು

ಮಾರ್ಡವುದು

ಆಯುಔಿ ರು, ಷಕಾಾಯದ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮತ್ತು

ಷವ ತ್ತು

ರಿಜಿಷಿ ರನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಶ ಆದವಖಳಿಗೇಳಟುೆ ,

ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ನಿಧಾಯಣೆಮ ದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ, ನಖಯದೇಳಗಿನ ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅವೄಯಡಯನ್ನು ಷವಾ ಮಾಡಲ್ಕ ನಿದಾಶಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಹಾಗ ಷವೄಾ ಮಾಡಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಷವ ತ್ತಿ ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು
ಸಿದಧ ಡಿಷಲ್ಕ ಯಾರೇ ಅಸಾ ಯ ಕಿಿ ಮ ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಸವೄಖಳನ್ನು ಡೆಮಫಹುದ್ದ.
(2)

ಷವ ತ್ತಿ

ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು

ಔಟೆ ಡಖಳ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮಖಳ

ಅಥವ್ಯ

ಅವೄಯಡಯ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿಯಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಂತೆ ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವೄಯಡಕ್ಕು
ರಜಿಷೆ ಯನ್ನು ಸಿದು ಡಿಸು ಅಥವ್ಯ ಷವ ತ್ತಿ ತೆರಗೄಮ ನಿಧಾಯಣೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ,

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷವ ತ್ತಿ
ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ

ಫಗೄೂ ಅರು ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ರವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕು ಮೇದಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ
ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು
ಔಟೆ ಡನ್ನು

ರ ವಶಷಫಹುದ್ದ,

ಕೊಟೆ

ರವಿೀಕ್ಷಣೆ

ತರುವ್ಯಮ, ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು

ಮಾಡಫಹುದ್ದ,

ಷವೄಾ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ಅಳತೆ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ, ಈ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಅವಯ ಔ
ಮಾಹಿತಮನ್ನು ದಗಿಷಲ್ಕ ಫದು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ಳಗೄ ಭತ್ತಿ ಮಲೆ ಸೂಯೊೀಾದಮ ಭತ್ತಿ
ಸೂಯಾಾಷಿ ದ ನಡುವೄ ರ ವಶಷತಔು ದ್ದು :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಮಾನ ವ್ಯಷಕಾು ಗಿ ಫಳಸುತಿ ರು ಔಟೆ ಡಖಳಗಿದು ರೆ, ಅಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರುಯ
ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ಹಾಗೂ ಧಾಮಾಔ ಫದಧ ತೆಖಳಿಗೄ ಸೂಔಿ ಗೌಯನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಭಹಿಳೆಯು ವ್ಯಷಿ ವಿಔವ್ಯಗಿ
ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರು

ಯಾವುದ

ಹೀಖಫಹುದೄೆಂದ್ದ

ತಳಿಸಿದು

ಕೊೀಣೆಮನ್ನು ,
ಹಯತ್ತ,

ಆಕೆಯು

ಆಕೆಗೄ

ಆ

ಕೊೀಣೆಯಿೆಂದ

ತಳಿಸುರೆಗೄ

ಭತ್ತಿ

ಹಯಕೆು

ಹಯಕೆು

ಹೀಗುವುದಾದರೆ

ಹಖಲ್ಕ

ಷಮಂಜಷ

ಸೌಲಬಯ ನ್ನು ನಿೀಡುರೆಗೄ ರ ವಶಷತಔು ದು ಲಿ .

156.

ಷವ ತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಡವುದಕಾೆ ಗಿ ತಗಾದ್ದ ನೀಟ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಅೆಂರ್ ತಗಾದ್ದ

ನೀಟ್ಟೀಸಿನ ವಿರುದಧ ಅಪೀಲು.- (1) 148

ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ವಿಧಿಷತಔು ದಂಡನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಂತೆ ಷವ ತ್ತಿ

87

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಅದ್ದ

ಬಾಕಿಯಾದ

ತರುವ್ಯಮವೂ

ನಅತ

ಮಾಡದಿದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ

ಹಣೆಗಯನಾದ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು, ನಿಮಮಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ತಗದೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರ
ಮಾಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ತಗದೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಜಾರಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ತಗದೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗೄ,(ಎ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ತಗದೄ ಮಾಡಿದ ಮೇತಿ ನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡದಿದು ರೆ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ತಗದೄಮ ವಿರುದಧ (3)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅನಆೀಲ್ಕ ಷಲಿಿ ಷದಿದು ರೆ,
-

ಆತನನ್ನು

ತಪ ತಷಾ ನೆೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ತದನಂತಯ

ಅೆಂಥ

ಮೇತಿ ನ್ನು

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ದಂಡದ ತೆತೆಗೄ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಸೂಲಾಮ ಡತಔು ದ್ದು .
(3) 144ನೇ ರ ಔಯಣಖಳಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದಾು ಗೂಯ , (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಜಾರ ಮಾಡಿದ
ತಗದೄ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ರು ಕೆಿ ೀಮನ ಫಗೄೂ ವಿವ್ಯದಿಸು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರ ಮಾಡಿದ
ತರುವ್ಯಮ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗೄ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ , ಅೆಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳಿಗೇಳಟುೆ
ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು ಅನಆೀಲ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
157. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ

.- ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮ

ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಇಟಿೆ ರು, ರ ದಶಾಸು, ಅಳಡಿಸು ಅಥವ್ಯ

ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ರೀತಮಲಾಿ ಖಲಿ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಇಲಿ ವ ಖಾಷಗಿ ಷಾ ಳದಲಾಿ ಖಲಿ
ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ ದೃರ್ಷೆ ಗೄ ಬಿೀಳುವಂತೆ ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ರ ದಶಾಸು ರ ತಯೊಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು, ಹಾಗೄ

ಇಟಿೆ ರು, ರ ದಶಾಸಿದ, ಅಳಡಿಸಿದ, ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ದೃರ್ಷೆ ಗೄ ಬಿೀಳುವಂತೆ
ರ ದಶಾಸಿರು ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮಲೆ ಷಕಾಾಯದ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು ನಿಣಾಮದ
ಮೂಲಔ ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂತೆ ಲೆಔು
ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ಹಾಕಿದಂಥ ದಯಖಳಲಿಿ

ವಿನಾಯಿತಖಳಿಗೇಳಟುೆ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ

ನಅಲಿಕೆಯು

ಷಕಾಾಯದ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಅನ್ನಭತಯೊೆಂದಿಗೄ

ತೆರಗೄಮನ್ನು ನಅತ ಮಾಡತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಆ ದಯಖಳು ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಈ ಫಗೄೂ ಷಕಾಾಯವು ವಿಧಿಸಿದ ಖರಶಠ ಭತ್ತಿ ಔನಿಶಠ ಮತಖಳಿಗೄ
ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ,(ಎ) ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಭೆಮ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವುದ ಶಾಷನ ಯಚನಾ ನಿಕಾಮದ ಚುನಾಣೆಮ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಅೆಂಥ ಚುನಾಣೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಮದ್ದವ್ಯರಕೆಮ
- ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮಲೆ ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ತೆರಗೄಮನ್ನು
ವಿಧಿಷತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಖಖನ ಚುೆಂಬಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಲಿ ದ, ಭತ್ತಿ ,–
(ಎ) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೄ ರ ದಶಾಸಿರುವಂಥ, ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾವುದ ಭೂಮಯೊಳಗೄ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ನಡೆಷಲಾಗುತಿ ರು ವ್ಯಯ ನಅಯ
ಅಥವ್ಯ ಯ ಹಾಯಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಸುಿ ಖಳ
ಯಾವುದ ಮಾರಾಟಕೆು ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ನಿೀಡುವುದಕೆು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಮಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ನಡೆಷಲಾಗು ಯಾವುದ ಮಾರಾಟಕೆು , ಭನರಂಜನೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಷಭೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ;
ಅಥವ್ಯ

88

(ಸಿ)

ಯಾ

ಭೂಮಮ

ಅಥವ್ಯ

ಔಟೆ ಡದ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಹೆಷರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ
ಮಾಲಿೀಔನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ ಹೆಷರಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂಥ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಯಾವುದ ರೈಲೆವ ಮ ಯ ಹಾಯಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂಥ; ಅಥವ್ಯ
(ಇ) ಯಾವುದ ರೈಲೆವ

ನಿಲಾು ಣದೇಳಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮ ಎದ್ದರಗಿರುವಂಥ ಗೇೀಡೆಮ

ಅಥವ್ಯ ಷವ ತಿ ನ ಮಲೆಮ ೈನ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ರೈಲೆವ ಮ ಯಾವುದ ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ
ಷವ ತಿ ನ ಮಲೆ ರ ದಶಾಸಿರುವಂಥ
- ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮಲೆ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ
ವಿರಣೆ 1.- ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ನ್ನು ವಿಧಿಷತಔು ದು ಲಿ .

`ಯಚನೆ’ ಎೆಂಫ ದವು ಜಾಹಿೀರಾತನಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ

ಮಾಧಯ ಭವ್ಯಗಿ ಫಳಷಲಾದ ಚಔರ ಖಳ ಮಲಿರು ಯಾವುದ ಚಲಿಸು ಪಲಔನ್ನು ಳಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
ವಿರಣೆ 2.- ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ `ಖಖನಚುೆಂಬಿ’ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದಲಿಿ ನ
ೆಂದ್ದ ಜಾಖದಿೆಂದ ಆಕಾವದ ಹಿನೆು ಲೆಮಲಿಿ
ಗೇೀಡೆಮ,

ಅಥವ್ಯ

ಯಚನೆಮ

ಅಥವ್ಯ

ಷವ ಶೆ ವ್ಯಗಿ ಕಾಣ್ಣವಂಥ ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ,
ಅದಯ

ಯಾವುದ

ಭಾಖದ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಶಃ ಇರು ಯಾವುದ ಷಾ ೆಂಫ, ಕಂಫ, ನಿಲ್ಕಗಂಫ, ಚೌಔಟುೆ

ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಇತಯ

ಆಷರೆಮ ಮಲೆ ನಿೆಂತರು ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಲಖರ್ತಿ ದ ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಭತ್ತಿ ಅದ್ದ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ
ಷಾ ೆಂಫ, ಕಂಫ, ನಿಲ್ಕಗಂಫ, ಚೌಔಟುೆ

ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಆಷರೆಮ ಎಲಿ

ಭತ್ತಿ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಭಾಖನೂು

ಳಗೇಳುು ತಿ ದೄ. “ಖಖನಚುೆಂಬಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ” ಎೆಂಫ ದವು, ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಯಚನೆಮ ಮಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಯಾವುದ
ಜಾಹಿೀರಾತನ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಭಾಖಶಃ

ಫಳಷಲಾದ

ಯಾವುದ

ಫಲೂನ್ನ,

ನಅಯ ರಾಚೂ್ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥದ ಸ್ಥಧನನ್ನು ಷಸ ಳಗೇಳು ತಔು ದ್ದು , ಆದರೆ,(ಎ) ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಶಃ ಅಳಡಿಸಿಕೊೆಂಡ
ಅಥವ್ಯ ಫಳಸಿಕೊೆಂಡ ಹಯತ್ತ, ಯಾವುದ ಧವ ಜಷಿ ೆಂಬ, ಕಂಫ, ವ್ಯಯ ನ಄ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಯುದಿಕ್ಕೆ ಚಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಗೇೀಡೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ನಅಯ ರಾಪ್್ ಗೇೀಡೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ತ್ತದಿಮ ಮಲೆ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಗೇೀಡೆಮ ಕಾನಿೀಾಸು ಅಥವ್ಯ ತಡೆಯಸೄಮ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಛ ಣಿಮ ಅೆಂಚಿಗೄ
ಸುಬದರ ವ್ಯಗಿ ಅಳಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಚಿಹೆು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಪಲಔ, ಚೌಔು ಟುೆ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಸ್ಥಧನ:
,

,
ಎ
,
ಎ

(ಸಿ)

ಯಾ

ಭೂಮಮ

ಅಥವ್ಯ

:

ಔಟೆ ಡದ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಹೆಷರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ
ಮಾಲಿೀಔನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ ಹೆಷರಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ರೈಲೆವ ಯ ಹಾಯಕೆು ಅನನಯ ವ್ಯಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ರೈಲೆವ , ರೈಲೆವ ನಿಲಾು ಣ, ನಅರ ೆಂಖಣ,
ನಅಿ ್ಫಾರಂ ಅಥವ್ಯ ರೈಲೆವ ಗೄ ಸರದ ನಿಲಾು ಣಕೆು ಹೀಗು ದಾರ ಇವುಖಳ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ
ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹಾಔಲಾದ ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಬಿೀಳದ ಹಾಗೄ ಹಾಔಲಾದ
ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ; ಅಥವ್ಯ
(ಇ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಕಾದ ಅಥವ್ಯ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡಬಕಾದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡಖಳ ಫಗೄೂ , ಅೆಂಥ
ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡಖಳ ಮಲೆ ಹಾಔಲಾದ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಸು

89

- ಳಗೇಳು ತಔು ದು ಲಿ .
ವಿರಣೆ 3.- ಈ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ `ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳ’ ಎೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು

ವ್ಯಷಿ ವ್ಯಗಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔರು ಫಳಸುತಿ ಯಲಿ ಅಥವ್ಯ ಫಳಷದಿಯಲಿ ಅಥವ್ಯ ಉಭೀಗಿಸುತಿ ಯಲಿ ಅಥವ್ಯ ಉಭೀಗಿಷದಿಯಲಿ,
ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ ಫಳಕೆಗೄ ಭತ್ತಿ ಉಭೀಖಕೆು ಮುಔಿ ವ್ಯಗಿರು ಆ ಯಾವುದ ಷಾ ಳ.
158.

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

ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ

ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಸಿದ ತರುವ್ಯಮ

ಆಯುಔಿ ಯ ಲಿಖಿತ

ಅನ್ನಭತ ಇಲಿ ದೄ ನಖಯದೇಳಗಿನ ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪಲಔಖಳ ಅಥವ್ಯ
ಯಚನೆಮ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ

ಯಾವುದ

ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ ,

ರ ದಶಾಷತಔು ದು ಲಿ , ಅಳಡಿಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಇಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದ
ರೀತಮಲೆಿ ೀ ಆಖಲಿ ರ ದಶಾಷತಔು ದು ಲಿ .
ಆಯುಔಿ ರು,-

(2)

(i) ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ನಅಲಿಕೆಯು ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ಉವಿಧಿಮನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದರೆ; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಜಾಹಿೀರಾತಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಅತ ಮಾಡಿಯದಿದು ರೆ,

- ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ .
(3) (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೇಳಟುೆ , ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ
ಜಾಹಿೀರಾತನ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ,
ಯಾವುದ ಅಧಿಗೄ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾ ಅಧಿಗೄ

ಗುರಯಾಖಫಹುದಾದ

ನಅತಯು ಸಂಬಂಧಟಿೆ ದೄಯೊೀ ಆ

ಕೊಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದ

ವಿಧಿಷತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ,

ಈ

ರ ಔಯಣದ

ಉಬಂಧಖಳು,

ರೈಲೆವ

ಯ ಹಾಯಕೆು

ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ

ರೈಲೆವ ಮ

ಆಯಣಖಳಲಿಿ ನಿಮಾಸಿದ, ರ ದಶಾಸಿದ, ಅಳಡಿಸಿದ, ಹಾಔಲಾದ ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತಗೄ ಅನವ ಯಿಷತಔು ದು ಲಿ .
159. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ

ಆಯುಕು ರ ಅನ್ನಮತಿಯು ಅನೂಜಿುತವಾಗತಕೆ ದುೆ .- 158ನೇ

ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಕೊಡಲಾದ ಅನ್ನಭತಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದಬಾಖಳಲಿಿ , ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ, ನಅಲಿಕೆಯು ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ಉವಿಧಿಮನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದರೆ;
(ಬಿ) ನಅಲಿಕೆಮ ಇೆಂಜಿನಿಮಯನ ನಿದಾವನದ ಮರೆಗೄ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಸುಬದರ ವ್ಯಗಿ ನಿಲಿಿ ಸು

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅಲಿ ದೄ ಆ ಜಾಹಿೀರಾತಗೄ ಯಾವುದ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು ಸರಸಿದರೆ;
(ಸಿ) ಜಾಹಿೀರಾತನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖದಲಿಿ ಯಾವುದ ಮುಕಯ

ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು

ಮಾಡಿದರೆ;
(ಡಿ) ಆಔಸಿಮ ಔವ್ಯಗಿ ಅಲಿ ದೄ ಅನಯ ತಅ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖವು ಕೆಳಗೄ ಬಿದು ರೆ;
(ಇ) ಯಾ ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಆ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ನಿಮಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ, ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ, ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಇಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾವುದ
ಔಟೆ ಡಕೆು , ಗೇೀಡೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಸಾಡೆ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಣೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅೆಂಥ ಸಾಡೆಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಣೆಯಿೆಂದ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖದ
ಸ್ಥಾ ನಲಿ ಟವ್ಯಗುವುದಾದರೆ; ಭತ್ತಿ
(ಎಫ್) ಯಾ ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ನಿಮಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ,

ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ,

ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ

ಅಥವ್ಯ

ಇಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ

ಔಟೆ ಡನ್ನು , ಗೇೀಡೆಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ನಾವಡಿಸಿದರೆ
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ಆ

- ಅನೂಜಿಾತವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಭೀಗದಲಿಿ ರು ಯ ಕ್ತು ಯು ಜವಾಬಾೆ ರನಾಗಿರುವುದಾಗಿ

160.

ಭಾವಿಷತಕೆ ದುೆ .- ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು 158ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಥವ್ಯ 159ನೇ ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಅಥವ್ಯ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ಯಾ ಅಧಿಗೄ ಇಡಲ್ಕ, ರ ದಶಾಷಲ್ಕ, ಅಳಡಿಸಿಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಅನ್ನಭತ ನಿೀಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಅನ್ನಭತಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ

ಅನೂಜಿಾತವ್ಯದ ತರುವ್ಯಮ, ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪಲಔದ ಅಥವ್ಯ
ಯಚನೆಮ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಇಟೆ ರೆ, ರ ದಶಾಸಿದರೆ, ಅಳಡಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡರೆ ಅೆಂಥ
ಭೂಮಮ ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪಲಔದ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಅದಯ ಅಧಿಭೀಖದಲಿಿ ರು ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು , ಆತನ್ನ ರ್ತನ್ನ ನಿಯೊೀಜಿಸಿಯದ ಅಥವ್ಯ ತನು ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ಇಯದ
ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಮನ್ನು

ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ತನು

ರೀಕ್ಷ ಷಭಮ ತಯಿಲಿ ದೄ ಅದನ್ನು

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ರುಜುವ್ಯತ್ತಡಿಸಿದ ಹಯತ್ತ, ಆ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಇಟಿೆ ರು, ರ ದಶಾಸಿರು, ಅಳಡಿಸಿರು ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿರು ಯ ಕಿಿ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
161. ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು.- 158ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಥವ್ಯ 159ನೇ ರ ಔಯಣದ
ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಅಧಿಗೄ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ನಿಮಾಷಲ್ಕ, ರ ದಶಾಷಲ್ಕ

ಅಳಡಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಇಡಲ್ಕ ನಿೀಡಲಾದ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಭತಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅನೂಜಿಾತವ್ಯದ
ತರುವ್ಯಮ, ಯಾವುದ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ಇಟೆ ರೆ, ರ ದಶಾಸಿದರೆ, ಅಳಡಿಸಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡರೆ,
ಆಯುಔಿ ರು ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಡು ಮೂಲಔ, ಯಾ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ, ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ
ಪಲಔದ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಭ ಖದಲಿಿ ಅದನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ, ರ ದಶಾಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ,
ಅಳಡಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೄಯೊೀ, ಆ ಯಾವುದ ಭೂಮಮ, ಔಟೆ ಡದ, ಗೇೀಡೆಮ,
ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪಲಔದ ಅಥವ್ಯ ಯಚನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು
ಕೆಳಗೄ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವಂತೆ, ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ, ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಷವ ತಿ ನ್ನು ರ ವಶಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ.
162. ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ
ಜಾಹಿೀರಾತನ

ಮಲೆ

ಸಂಗರ ಸಣೆ.-

ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ

ಯಾವುದ

ಆಯುಔಿ ರು 158ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ
ತೆರಗೄಮ

ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು

ಉವಿಧಿಖಳಲಿಿ

ಉಬಂಧಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮಲೆ ೆಂದ್ದ ಬಾರಗೄ ೆಂದ್ದ ಶಾಕೆು ಮೀಯದ
ಯಾವುದ ಅಧಿಗೄ ಗುತಿ ಗೄಗೄ ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
163. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಕರ್ಡವುದರಲಿಿ ನ

ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆರರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪರ ವೇಶಷಲು ಮತ್ತು ನೀಟ್ಟೀಸು

ಲೀಪನ್ನು

ನಿಧಾಯಣೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ಕ್ಷಮಿಷಲು

ಮಖಯ

ಆಯುಕು ರ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ಷವ ತ್ತಿ

ತೆರಗೄಮ

ಆಯುಔಿ ರು, ಷಕಾಾಯಕೆು , ರೈಲೆವ ಆಡಳಿತಕೆು ಅಥವ್ಯ ಕಂನಿಗೄ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಜಾರ ಮಾಡಿರುಲಿಿ , ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಜಾರಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಮದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂತ್ತಿ ದಿಷಖಳೊಳಗಗಿ
ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸಂದಬಾಖಳಲಿಿ ಅೆಂಥ ಜಾರಮ ತರುವ್ಯಮದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಸದಿನಾಲ್ಕು ದಿಷಖಳೊಳಗಗಿ,
ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು ಆ ಔಟೆ ಡಕೆು ಅಥವ್ಯ
ಭೂಮಗೄ ನಅತ ಮಾಡಬಕಾದ ಬಾಡಿಗೄಮ, ಆ ಔಟೆ ಡದ ನಿಮಾಾಣ ವೄಚಿ ದ ಭತ್ತಿ ಭೂಮಮ ಅಳತೆಖಳ
ಕುರತ ವಿಯಟಿೆ ಕೆಖಳನ್ನು
ತಭಗೄ

ದಗಿಸುವಂತೆ

ಭತ್ತಿ

ನೀಟಿೀಸಿನ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಖತಯ
ಮೂಲಔ

ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ಕಳಫಹುದ್ದ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಷನ್ನು
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ಭತ್ತಿ

ಯಾ

ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ

ಅಥವ್ಯ

ಜಾರಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ, ಆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ

ಅದನ್ನು

ನಅಲಿಷಲ್ಕ

ಭತ್ತಿ

ತನಗೄ

ತಳಿದಿರುಶೆ ಯ

ಭಟಿೆ ಗೄ

ಹಾಗೂ

ರ್ತನ್ನ

ನಂಬಿರುಶೆ ಯಭಟಿೆ ಗೄ ಷತಯ ವ್ಯದ ವಿಯಟಿೆ ಕೆಮನ್ನು ನಿೀಡಲ್ಕ ಫದಧ ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಮುಕಯ
ಇಪ ತಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟ್ಟಖಳ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು, ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ

ಕೊಟೆ ತರುವ್ಯಮ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮನ್ನು

ರ ವಶಷಫಹುದ್ದ, ರೀಕಿಿ ಷಫಹುದ್ದ, ಷವೄಾ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
ಆಯುಔಿ ರು ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಡುಲಿಿ ಆದ ಲೀಖಳನ್ನು ತಭಮ ವಿವಚನೆಯಂತೆ ಅೆಂಥ
ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕ್ಷಮೄಗೄ ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ಲಿಖಿತದಲಿಿ ನಿೀಡಿ ಕ್ಷಮಷಫಹುದ್ದ.
164. ಷಚಾುಜುುಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಚಾಜುುಗಳನ್ನು

ಸೂಲಿ ಮಾರ್ಡ ಬಗೆೆ .- (1) ಯಾವುದ

ಯ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಬಾಕಿ ಫಯಬಕಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಲೆಔು ರಶೀಧಔರು ರ ಮಾಣಿೀಔರಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಮೇತಿ ನ್ನು
ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು
ಕಾಲಾಧಿಮ

ಆಯುಔಿ ಯ ತೀಮಾಾನನ್ನು ಅನ್ನ ಸಿವ ೀಔರಸಿದಂದಿನಿೆಂದ ೆಂದ್ದ ತೆಂಖಳ ಳಗಗಿ, ಆ
ಳಗೄ

ಅೆಂಥ

ಯ ಕಿಿ ಯು

ನಾಯ ಯಾಲಮಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಷಕಾಾಯಕೆು

ನಿಮಭದಲಿಿ

ಉಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಅಜಿಾ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಹಯತ್ತ, ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಖಳನ್ನು ಇಟಿೆ ರು ಕಜಾನೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಬಾಯ ೆಂಕಿಗೄ
ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ;
(2) ಷದರ ಮೇತಿ ನ್ನು
ಲೆಔು ರಶೀಧಔಯ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡದಿದು ರೆ

ತೀಮಾಾನದ

ವಿರುದಧ

ನಾಯ ಯಾಲಮಕೆು

ಭದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ

ಉಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ

ಷಕಾಾಯಕೆು

ಅಜಿಾ

ನಾಯ ಯಾಲಮವು ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾಯವು ಬಾಕಿ ಇದೄ ಎೆಂದ್ದ ಘೀರ್ಷಸುವಂಥ ಮೇತಿ ವು
ನಾಯ ಯಾಲಮಕೆು ಷಲಿಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಮ ಮಲೆ

ಷಲಿಿ ಸಿದು ರೆ,
ಆಯುಔಿ ರು

ಆಯುಔಿ ಯ ಹೆಷರನಲಿಿ ನಾಯ ಯಾಲಮವು ಡಿಕಿರ ಮಾಡಲಾದ

ಮೇಫಲಗು ಎೆಂಬಂತೆ ಅದ ರೀತಮಲಿಿ ಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
165. ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು, ಅಧಿನಿಮಭದನವ ಮ ಯಾವುದ
ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆ, ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತಲಿ ದ

ಚಿೀಟಿ

ಭನರಂಜನೆ ಭತ್ತಿ ದೂಯದವಾನ ಭನರಂಜನೆಖಳ ಮಲೆ

ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಮನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸಂಖರ ಹಿಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ನಅಲಿಕೆಯು ದೂಯದವಾನ ಭನರಂಜನೆಮ ಮಲೆ ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಮನ್ನು
ರ ದವ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯೊಳಗೄ ಸಂಖರ ಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಯಾವುದ ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆ, ಚಿೀಟಿ ಆಧಾರತಲಿ ದ ಭನರಂಜನೆ ಭತ್ತಿ ದೂಯ ವಾನ
ಭನರಂಜನೆಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಮ ದಯನ್ನು ನಿಣಾಮದ ಮೂಲಔ
ನಅಲಿಕೆಯು ನಿದಾರಷತಔು ದ್ದು .
166.

ಕಾೆಂಪಿ ಮೆೆಂಟರಿ

ವಿಧಿಸುವುದು.-(1)
ಆಧಾರತ

ಮತ್ತು

ಸಂಪಕುಗಳ

ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನೆಮನ್ನು
ಭನರಂಜನೆಮನ್ನು

ದಗಿಸು

ಮೇಲೆ

ಮನರಂಜನಾ

ದಗಿಷಲ್ಕ ಅಸಾ ಲೆಸೄನೆ ನ್ನು
ಷಾ ಳದ

ಡೆತನ

ಹೆಂದಿರು ಅಥವ್ಯ

ಹೆಂದಿರು

ನಿಾಹಿಸುತಿ ರು ಭನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಔರು ನಿೀಡಿದ ರ ತೆಂದ್ದ ಕಾೆಂನಆಿ ಮೄೆಂಟರ

ಅಥವ್ಯ

ಮಲಿನ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಮಲೆ ನಅಲಿಕೆಯು

ವಿಧಿಸು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡು ೆಂದ್ದ ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಯಿಯತಔು ದ್ದು
ಕಾೆಂನಆಿ ಮೄೆಂಟರ

ತೆರಿಗೆಯನು

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಟಿಕೆ್ನ ನೈಜ ಮೌಲಯ ದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿಧಾರಸುವಂಥ ಮೌಲಯ ದ ಅನ್ನಸ್ಥಯ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಕಫಲ್ ಟ್ಟಲಿವಿಶನ಄ ಸವೄಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟೆ -ಟು-ಹೀೆಂ ಸವೄಮನ್ನು

ಅನವ ಮವ್ಯಖಫಹುದಾದಂಥ ಕಾನೂನ್ನಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅಸಾ ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು

ದಗಿಸುವುದಕೆು

ಹೆಂದಿರು ಭನರಂಜನಾ

ಮಾಲಿೀಔರು ದಗಿಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಕಾೆಂನಆಿ ಮೄೆಂಟರ ಸಂಔಾದ ಮಲೆ ನಅಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಷಲಾಗು ಭತ್ತಿ
ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡು ೆಂದ್ದ ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಯಿಯತಔು ದ್ದು
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ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕಾೆಂನಆಿ ಮೄೆಂಟರ

ಸಂಔಾದ ಮಲಿನ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ನೈಜ ಮೌಲಯ ದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ನಿಧಾರಸಿದ

ಮೌಲಯ ದ ಅನ್ನಸ್ಥಯ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
167. ಮನರಂಜನಾ ಷಾ ಳದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕತುಯ ನ್ನು
ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿ.ಯ ಕಿಿ ಖಳನ್ನು
ಯ ಕಿಿ ಖಳನು

ನ್ಸುಹಿಸುವುದಕೆೆ ಮನರಂಜನಾ

ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನಾ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾಯ ಮಲೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಹಯತ್ತಡಿಸಿ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಖಳ

ಸುೆಂಔನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ನಅಸ್ ಇಲಿ

ಕಾಮಾನಿಾಹಿಸು
ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ

ಯಾವುದ

ಆಧಾರತ

ಭನರಂಜನೆಮನ್ನು ಡೆಮತಔು ದಲಿ .
ರಂತ್ತ,

ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನಾ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಔತಾಯ ನಿಾಹಿಸುವಂಥ ಯ ಕಿಿ ಖಳು ಕ

ಅಥವ್ಯ ಕಾೆಂನಆಿ ಮೄೆಂಟರ

ಮುಖಾೆಂತಯ

ದಿಸಿದ

ಆಧಾರತ ಭನರಂಜನಾ ಷಾ ಳದಲಿಿ ರ ವವ ಡೆದ

ಯ ಕಿಿ ಖಳಿೆಂದ ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
ಭತ್ತಿ

ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಖಳನ್ನು

ರ ವವದ ಉದೄು ೀವನ್ನು

ರೂದಲಿಿ ರ ತೆಯ ೀಕಿಷತಔು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ಯ ಅ

ಮೇೀದನೆ

ಸೂಚಿಸು ವಿಶೇಶ ನಅಸುಖಳ
ಮರೆಗೄ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಮ ರ ವವಕೆು

ಅನ್ನಭತ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
168.

ಭದರ ತಾ ಸರ್ ಒದಗಿಸುವುದು.- (1) ಮುಕಯ

ಭನರಂಜನಾತೆರಗೄ ನಅತಗಗಿ ಮುೆಂಖಡನ್ನು

ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಯುಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದಲಿಿ

ಭನರಂಜನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನಿೆಂದ ೆಂದ್ದ ಮೇತಿ ನ್ನು

ಬದರ ತೆಗಗಿ ದಗಿಸುವಂತೆ ಔಡಾಡ ಮಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಅಖತಯ ಡಿಷಲಾದ ಬದರ ರ್ತಮೇತಿ ನ್ನು

ದಗಿಸುವುದನ್ನು

ಲೆಔು ಮಾಡು ವಿಧಾನನ್ನು

(1)ನೇ

ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮ ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
169.
ವಿರಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಷವ ಯಂನ್ಸ ರ್ುರಿಸಿದ
ದಾಖಲು

ಮಾರ್ಡವುದು.-

(1)

ರ ತಯೊಫಬ

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅೆಂಥ ವಿಯಟಿೆ ಮನ್ನು ನಿಮಭಖಳಡಿಮಲಿಿ

ಭನರಂಜನೆಮ

ಮಾಲಿೀಔನ್ನ

ಷಲಾದ ಅೆಂಥ ಕಾಲಾಧಿಯೊಳಗೄ

ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2) ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಫಗೄಮ ಭನರಂಜನೆ ಮಾಲಿೀಔರು (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಡಿ ಉಬಂಧಿಷಲಾದ
ವಿಯಟಿೆ ಮಲಿಿ ನ ವಿಯಖಳು ನಿಮಭಖಳಡಿ

ಷಲಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .

170. ವಿರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುಲಿಿ ಅರ್ವಾ ವಿರಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ಪಯಾುಪು ವಿರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುಲಿಿ ತಪಿ ದೆ ಲಿಿ .- (1) ಭನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ದಗಿಸಿರು ವಿಯಟಿೆ ಕೆಮಲಿಿ ಎಲಿ ವಿಯಖಳು
ಇಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ನಂಬಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಷಮಂಜಷ ಕಾಯಣ ವಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ ನಿಧಾರಷಲಾದ
ವಿಯಟಿೆ ಕೆಮಲಿಿ ನ ವಿಯಖಳು ಅಷತಯ ವೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಯುಔಿ ವಿಶಾವ ಷವಿದು ರೆ ತೆರಗೄ ಬಾಕಿಯು

ಔಡಿಮೄ ನಅತಷಲಾಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ ವಿರುದಧ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಪುನರ್ ಔಯನಿಧಾಯಣೆಗೄ

ಆದವನ್ನು ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) 169ನೇ ರ ಔಯಣದಡಿ ಭನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ವಿಯಟಿೆ ಕೆಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುಲಿಿ ವಿಪಲನಾದರೆ,
ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ ವಿರುದಧ

ಪುನರ್ ಔಯನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಆದವನ್ನು

ಹಯಡಿಸು

ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಭನರಂಜನಾ ಮಾಲಿೀಔನ ಮೂಲಔ ನಿೀಡಲಾದ ಗೌಯವ್ಯಥಾ ಟಿಕಟುಖಳು ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ನೈಜದಯ
ಬಿೆಂಬಿಸುತಿ ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ನಂಬಿದರೆ ಅಥವ್ಯ ಯುಔಿ ಕಾಯಣ ವಿದು ರೆ ಗೌಯವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ
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ನೈಜದಯನ್ನು

ನಿಧಾರಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ನಿಮಭಖಳಡಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದಾದ ರ ಮಾಣಖಳ

ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ಗೌಯವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ದಯನ್ನು

ನಿಧಾರಸಿದ ನಂತಯ, ಮುಕಯ

ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ನಿಧಾರಸಿದ ಗೌಯವ್ಯಥಾ ಟಿಕೆಟಿೆ ನ ದಯನ್ನು

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಭನರಂಜನಾ

ಬಿೆಂಬಿಸು ರಶು ೃತ ವಿಯ

ಟಿೆ ಕೆಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಆದಶಷತಔು ದ್ದು .
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಆದವ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ರಶು ೃತ ವಿಯಣ ಟಿೆ ಕೆಮನ್ನು
ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(4) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣ, (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣಭತ್ತಿ (3)ನೇ ಉರ ಔಯಣಖಳ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಮುಕಯ
ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಅೆಂಥ ಭನರಂಜನ ಷಾ ಳಕೆು

ರ ವಶಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸುತಿ ಮುತಿ ಲಿನ ರ ದವಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಕಲೆಖಳನ್ನು ರಶೀಲಿಷತಔು ದ್ದು .
(5)

(1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಶೀಧಿಸು ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ

ಪುಷಿ ಔಖಳು, ದಾಕಲೆಖಳು, ಲೆಔು ತರ ಖಳು, ನೆಂದಣಿ ಪುಷಿ ಔಖಳು, ಟಿಕೆಟುೆ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಭಾಖಖಳನ್ನು
ಅಭಿಖರ ಹಿಸು (ವಡಿಸಿಕೊಳುು ) ಅಧಿಕಾಯನ್ನು
ಸುಿ ನ್ನು

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ

ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಅಭಿಖರ ಹಿಸಿದ ಯಾವುದ

ಅಭಿಖರ ಸಣದ

ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ

ಸದಿನೈದ್ದ

ದಿನಖಳಿಗೄ

ಹೆಚುಿ

ಇಟುೆ ಕೊಳು ತಔು ದಲಿ .
(6) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಅವಯ ವಿದು ಲಿಿ ಯಾವುದ ಪುಷಿ ಔಖಳು, ದಾಕಲೆಖಳು, ಟಿಕೆಟುೆ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಅದಯ
ಭಾಖಖಳ ರ ತಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಕಾಯಣವ್ಯದ ರ ತಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ.
(7) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ರಶೀಲನೆಮ ನಂತಯ ಭನರಂಜನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ 170ನೇ ರ ಔಯಣದಡಿ ಎಲಿ
ಅಖತಯ

ವಿಯಖಳನ್ನು

ದಗಿಷಲಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭನಗಂಡಲಿಿ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಕಾಯಣ ಕಳಿ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಹಯಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಭನರಂಜನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಆಲಿಸು ಅಕಾವನ್ನು ಉಬಂಧಿಸುವುದ್ದ
ಭತ್ತಿ ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿಖದಿಡಿಷಲಾದ ದಂಡನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ.
171.

ಮೇಲಮ ನವಿ.-

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರೆಂದಾದ

ಪುನರ್

ಔಯನಿಧಾಯಣೆಮ

ಆದವದಿೆಂದ

ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕಿಿ ಯು ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣದ ಮುೆಂದೄ ಮಲಮ ನವಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
172.

ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸೂಲಿ.-

(1) ಯ ಕಿಿ ಯು ವಿಯ ಟಿೆ ಕೆಮನ್ನು ದಾಕಲಿಸುಲಿಿ

ವಿಪಲನಾದರೆ ಭತ್ತಿ ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಮನ್ನು
ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄ ಬಾಕಿಮನ್ನು

ನಅತಷದ ಇದು ಲಿಿ , ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ

ನಅತಸುವಂತೆ ಕೊೀಯತಔು ದ್ದು . ಆದವವು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ

ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಖಳೊಳಗೄ ನಅತಷತಔು ದ್ದು .
(2) ತೆರಗೄಖಳನ್ನು ನಅತಷಲ್ಕ ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಮ ವಿರುದಧ

ಕೊೀರ ಮ

ಹಯಡಿಸಿದ್ದು

ರ ಕಾಯ

ಅೆಂಥ ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಔಯಣದ ಮುೆಂದೄ ಆಕೆಿ ೀನಆಷಫಹುದ್ದ.
(3) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣ ಭತ್ತಿ (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಡಿ ಉಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಾಧಿಯೊಳಗೄ ತೆರಗೄ
ನಅತಷಲ್ಕ

ಯ ಕಿಿ ಯು

ವಿಪಲನಾದರೆ,

ಭೂಕಂದಾಮದ

ಸಳೆಮ

ಬಾಕಿಯಾಗಿ

ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಸೂಲಿಮಾಡುವಂತೆ ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣವು ಆದಶಷಫಹುದ್ದ.
173. ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷದೇ ಇರುವುದಕಾೆ ಗಿ ದಂಡನೆ.-(1) ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಉಬಂಧಿಷಲಾದ ಅೆಂಥ ಕಾಲಾಧಿಯೊಳಗೄ ಭನರಂಜನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ನಅತಷಲ್ಕ ವಿಪಲನಾದರೆ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಸಂದಾಮವ್ಯಖಬಕಾದ ತೆರಗೄಮ ಎಯಡು ಟಿೆ ನರೆಗೄ ಅಥವ್ಯ
ೆಂದ್ದ ಶಾದರೆಗೄ ಜೈಲ್ಕವ್ಯಷದ ಶಕೆಿ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಕೆು ಹಣೆಗಯನಾಖತಔು ದ್ದು .
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(2)ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ ವಿರುದಧ
ದೂಯನ್ನು

ಕಿರ ಮನಲ್

ದಾಕಲಿಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಹೆಂದಿರುನ್ನ.

174.

ವಿರಣಾ

ಪಟ್ಟಿ ಕೆಯಲಿಿ ನ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಉದ್ದೆ ೀವಪೂುಕವಾಗಿ

ಸತಿು ಕ್ಕೆ ವುದಕೆೆ

ದಂಡನೆ.- (1) ಭನರಂಜನೆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ ವಿಯಣಾ ಟಿೆ ಕೆಮಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಮನ್ನು
ಸತಿ ಕಿು ದಲಿಿ

ಭತ್ತಿ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಯು ಭನರಂಜನಾ ತೆರಗೄಮನ್ನು

ಲೆಔು ಹಾಔಲ್ಕ

ಅವಯ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಯ ರ್ತಯ ಷ ಮೇತಿ ದ ೆಂದ್ದರೆ ಟುೆ ದಂಡ
ನಅತ ಅಥವ್ಯ ಆರು ತೆಂಖಳ ಜೈಲ್ಕವ್ಯಷ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡಕ್ಕು ಹಣೆಗಯನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ, (1)ನೇ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ, ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ ವಿರುದಧ

ಕಿರ ಮನಲ್

ದೂಯನ್ನು ದಾಕಲಿಸು ಅಧಿಕಾಯ ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
175. ಸಿಾ ರಾಸಿು ಗಳ ಗಾುಣೆ ಮೇಲೆ ಶುಲೆ .- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಮತಖಳೊಳಗೄ ಇರು ಎಲಾಿ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಖಳ
ಶಾವವ ತ ಮಾರಾಟ, ಉಡುಗೇರೆ, ಅಡಮಾನ, ವಿನಿಮಭ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿ ಗೄಖಳ ಲಿಖಿತತರ ದ ಮಲೆ ಔನಾಾಟಔ
ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯಲಿಿ (1957ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಯಿಭ, 34) ವಿಧಿಷಲಾದ ಶುಲು ದ ಶೇಔಡಾ ಎಯಡಯ
ದಯದಲಿಿ ಮಲೆಿ ರಗೄಮ ರೂದಲಿಿ ಸಿಾ ರಾಸಿಿ ಮ ಗಾಣೆ ಶುಲು ನ್ನು ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಷಕಾಾಯವು ಸಂಖರ ಸವ್ಯದ ಮಲೆಿ ರಗೄಮನ್ನು

ಅದಯ ರ ತ ತೆಂಖಳು ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಮೇತಿ ನ್ನು ಆರು ತೆಂಖಳುಖಳಿಗೄ ಮೀರ ಔಳುಹಿಷಲ್ಕ ವಿಪಲವ್ಯದ ಮಲೆ ಷಕಾಾಯವು ಅೆಂಥ ಮೇತಿ ನ್ನು ಶೇಔಡಾ
ೆಂಫತಿ ಯ ಫಡಿಡ ಯೊೆಂದಿಗೄ ಗಾಣೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
176. ಗಾುಣೆ ಶುಲೆ ಸೇರಿಸುವುದಕೆೆ ಅನವ ಯಸು ಉಪಬಂರ್ಗಳು.- (1) ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪು
ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ 28ನೇ ರ ಔಯಣನ್ನು ಒದತಔು ದ್ದು . ನಅಲಿಕೆಮ ಮತಖಳ ಹಯಗೄ ಅಥವ್ಯ ಳಗೄ ಇರು
ಆಸಿಿ ಮ ಫಗೄೂ ವಿಶೇಶವ್ಯಗಿ ಅಖತಯ ವಿದು ಲಿಿ ವಿಯಖಳನ್ನು ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯಗಿ ನಿಖದಿಡಿಷಲಾಗುವುದ್ದ.
(2) ಅದ ಅಧಿನಿಮಭದ 64ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ನ ಷಕಾಾಯವು ಎೆಂದ್ದ ಹಾಗೄ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುಲಿಿ ನಅಲಿಕೆ
ಎೆಂದ್ದ ಒದಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
177. ಗಾುಣೆ ಸುೆಂಕದ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯ ಬಗೆೆ

ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಷಲು

ಅಧಿಕಾರ.- ಷಕಾಾಯವು, ಗಾಣೆ ಸುೆಂಔದ ಸಂಖರ ಸಣೆ, ನಅಲಿಕೆಗೄ ಅದಯ ಸಂದಾಮ ಹಾಗೂ ಅದಯ
ಸಂಖರ ಸಣೆಗಗಿ ಷಕಾಾಯವು ಹಿಸಿದ ಯಾವುದ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಔಳೆಯುವುದನ್ನು

ವಿನಿಮಮಸುವುದಕಾು ಗಿ ಈ

ಅಧಿನಿಮಭಕೆು ಅಸಂಖತಲಿ ದ ನಿಮಭಖಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ.
178. ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆಯೆಂದ ತಪಿ ಸಿಕೆಂಡ ಸಂದಭುದಲಿಿ ತೆರಿಗೆ ನ್ಸರ್ುರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ.ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಮರೆಗೄ

ಯಚಿಸಿದ

ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ,

ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯದ್ದದ್ದ

ಏನೇ

ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಮರೆಗೄ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುವ ತೆರಗೄಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಫೀಜುಖಳನ್ನು
ನಅತ ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದ ಕಾಯಣಕಾು ಗಿ ಯಾವುದ ಅಧಾ ಶಾದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಶಾದಲಿಿ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಯಿೆಂದ ತನಆಪ ಸಿಕೊೆಂಡಿದು ರೆ,

ಆಯುಔಿ ರು, ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು ಯಾ

ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಳಗಖಬಕಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಆರು ಶಾಖಳೊಳಗೄ
ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ , ಬಾಕಿ ಇರು ಆ ತೆರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಫೀಜಿಗೄ ಅನನ್ನು

ತೆರಗೄ ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಳಡಿಸಿದ

ನೀಟಿೀಷನ್ನು , ಅನಿಗೄ ಜಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿಷಖಳ ಳಗಗಿ, ಬಾಕಿ ಇರು ಆ
ತೆರಗೄಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಫೀಜನ್ನು ನಅತ ಮಾಡುವಂತೆ ತಗದೄ ಮಾಡಿ, ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಜಾರ ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಈ
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ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಉಬಂಧಖಳು, ಯಾ ಅಧಾ ಶಾಕೆು ಅಥವ್ಯ
ಶಾಕೆು

ತೆರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಫೀಜುಖಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೄಯೊೀ ಆ ಅಧಾ ಶಾದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಶಾದಲಿಿ ತೆರಗೄ

ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು ಮಾಡಿದಿು ದು ರೆ ಹೇಗೇೀ ಹಾಗೄ ಆದಷ್ಟೆ ಭಟಿೆ ಗೄ ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
179. ಕನಾುಟಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರರ್ದ ಮೆಂದ್ದ ಮೇಲಮ ನವಿ.-

(1) ಉಬಂಧಿಷಲಾದ

ವಿಶಮಖಳ ಮಲೆ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆತನಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಯಾವೇಫಬ ಅಧಿಕಾರಮ ಪುನರ್
ಔಯ

, ತೆರಗೄ ನಅತಮ ಕೊೀರಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲೆಿ ರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಹಯಡಿಷಲಾದ ಯಾವುದ ಇತ

ಆದವದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಔನಾಾಟಔ ಮಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976

(1976ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ :
ಮುೆಂದೄ ಮಲಮ ನವಿ
2

0

ಉಬಂಧಿಷ

ದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಔಯಣದ

ಷಫಹುದ್ದ.
ಯ ಕಿಿ ಯು

ಮಲಮ ನವಿಮನ್ನು

ಷಬಕೆೆಂದ್ದ

ಫಮಸಿದು ಲಿಿ ,

ಆದವ

ಅಥವ್ಯ

ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗಗಿ ಹಾಗೄ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XIV
, ಲೆಕೆ ಪತರ ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ
180. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ
ಹೆಂದಿರು ೆಂದ್ದ ನಿಧಿ ಇಯತಔು ದ್ದು .

ಅದನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮತಔು ದ್ದು

ನಾಯ ಷವ್ಯಗಿ
ಭತ್ತಿ ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿ ಸೂಲಾದ ಅಥವ್ಯ ಸೂಲಾಗುವಂತಸ ಎಲಿ ಸಣಕಾಸು ಭತ್ತಿ ಬರೆ ರೀತಮಲಿಿ
ಸಿವ ೀಔರಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಸಣಕಾಸು ಅಲಿಿ ಗೄ ಜಮಾಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು
ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಎಲಾಿ ಸಣನ್ನು , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ
ನಅಲಿಕೆಗೄ ನಅತಯಾದ ಅಥವ್ಯ ಅದ್ದ ವಿಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ತೆರಗೄಖಳು, ಜಕಾತಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಔಯಖಳು,

ಜುಲಾಮ ನೆಖಳು, ಫೀಜುಖಳು, ದಂಡಖಳು, ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಮ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಷವ ತಿ ನ ಎಲಿ
ಉತಪ ತಿ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಭೂಮಖಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತಿ ನಿೆಂದ ನಅರ ಿ ವ್ಯದ ಎಲಾಿ ಬಾಡಿಗೄಖಳು ಭತ್ತಿ ಎಲಾಿ
ಫಡಿಡ ಖಳು, ಲಾಬಖಳು ಭತ್ತಿ ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಖಾಷಗಿೀ ಯ ಕಿಿ ಖಳಿೆಂದ ದಾನಖಳ ಅಥವ್ಯ ಗಾಣೆಖಳ
ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ನಅರ ಿ ವ್ಯದ ಎಲಿ ಇತಯ ಸಣ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿ ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಭತ್ತಿ ವಿನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ
ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ

ಕಾನೂನಿನ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಧಾಯಣ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ,

ವಿನಿಯೊೀಗಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ವಿಲೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(3) ನಅಲಿಕೆಮ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಲಾದ ಅೆಂಥ ಲೆಔು ಶೀರ್ಷಾಕೆಮ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೂದಲಿಿ ಇಡತಔು ದ್ದು .
(4) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ರ ತ ಲೆಔು ಶೀರ್ಷಾಕೆಮನ್ನು

ಕಂದಾಮ ಖಾತೆ ಭತ್ತಿ ಬಂಡವ್ಯಳ

ಖಾತೆ ಎೆಂದ್ದ ವಿೆಂಖಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ಖಳ ಎಲಾಿ ಬಾಬುಖಳನ್ನು

ಅೆಂಥ ಕಂದಾಮ

ಖಾತೆ ಅಥವ್ಯ ಬಂಡವ್ಯಳ ಖಾತೆಮಡಿ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ಷಮುಚಿತವ್ಯಗಿ ಇಡತಔು ದ್ದು .
(5)

ನಅಲಿಕೆಯು,

ಭಾಯತೀಮ

ಚಾಟಾರ್ಡಾ

ಅಕೌೆಂ್ೆ

ಸಂಸೄಾ ಯಿೆಂದ

ಶಫಾಯಸುೆ

ಲೆಔು ರಶೀಧಔ ಮಾನದಂಡಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಎಯಡು ಬಾರ ನಮೂದಿಸು ಲೆಔು
ಯ ಸೄಾ ಯಂತೆ

ಭತ್ತಿ

ನಿಮಮಷಲಾದ

ಅೆಂಥ

ರೀತಮಲಿಿ

ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ.
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ಲೆಔು ತರ ಖಳನ್ನು

ಮಾಡಲಾದ

ಇಡು ಸಂಚಮ

ಸಿದಧ ಡಿಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತಿ

181. ಪ್ರಲಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತಿ ಅದಯಡಿಮಲಿಿ
ಯಚಿಷಲಾದ ಉವಿಧಿಖಳ ಉದೄು ೀವಖಳನ್ನು ಈಡೇರಸುವುದಕಾು ಗಿ ಎಲಾಿ ಅವಯ ಔ ಮೇತಿ ಖಳು, ಕಚುಾಖಳು ಭತ್ತಿ
ವೄಚಿ ಖಳ

ನಅತಗೄ

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಸಣಕಾಷನ್ನು

ಜಮೄ

ಮಾಡಲಾದ

ನಅಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಉಯೊೀಗಿಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಔನಾಾಟಔ ಷಾ ಳಿೀಮ ನಿಧಿ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಆತಆಾಔ ಹಣೆಗರಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ
2003 (2003ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 41) ಅಥವ್ಯ ಕಾಲಾನ್ನಸ್ಥಯ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ
ಕಾನೂನಿನಲಿಿ

ನಿಮಮಷಲಾದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ನಅಲಿಕೆ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಸಂದಾಮವ್ಯಖಬಕಾದ

ಎಲಿ

ಮೇತಿ ಖಳನ್ನು ನಅತಸುವುದ್ದ.
(2) ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ನಅಲಿಕೆ ನಿಧಿಮ ವಿನಿಯೊೀಖ ರ ಕಿರ ಯ್ಕ, ಆತಆಾಔ ದಾಕಲೆಖಳ ಲೆಔು ರಶೀಧನಾ
ದಧ ತಖಳು, ಸಣಕಾಸಿನ ದಾಕಲೆಖಳ ರ ಔಟಣೆ ಭತ್ತಿ ಷಭಥಾ ಆತಆಾಔ ನಿಾಸಣೆಗಗಿ ಅೆಂಥ ಕಿರ ಯ್ಕಖಳನ್ನು
ನಿಮಮಷತಔು ದ್ದು .
182. ನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಸಧಿ.- (1) ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಯು ೆಂದ್ದ ನಿಧಿಮನ್ನು ಯಚಿಷತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಇದ್ದ,(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ 143
(ಬಿ)

ರಾಜಯ

ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಸಂಖರ ಹಿಸಿದ ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ಉಔಯ;

ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಭತ್ತಿ

ಕೆಂದರ

ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅನ್ನದಾನಖಳು

ಯಾವುವ್ಯದರೂ ಇದು ಲಿಿ ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಈ ನಿಧಿಮ ಆದಾಮದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು, ಫಡಿಡ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತಯ ಷವ ರೂ,

-ಇವುಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ನಿಧಿಮನ್ನು ,
(ಎ) ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳ ಷಭಖರ ನಿಾಸಣೆಗೄ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಷಭನವ ಮಗೇಳಿಷಲಾಗಿರು
ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು ರಯೊೀಜನೆಖಳನ್ನು ರೂನಆಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಷಲ್ಕ;
(ಬಿ)

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಸ್ಥರಗೄಮನ್ನು ಫಳಷಲ್ಕ ಪರ ೀರ್ತೆ ಹಿಸುವುದಕೆು ಅಧಯ ಮನ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಂಶೀಧನೆ

ನಡೆಷಲ್ಕ, ಉತೆಿ ೀಜಿಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ರ ಚಾಯನ್ನು ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ;
(ಸಿ) ನಖಯ ಷಾ ಳಿೀಮ ಸಂಸೄಾ ಖಳು ಏಜ್ನಿೆ ಖಳಲಿಿ , ಯಷಾ ಳ ಏಜ್ನಿೆ ಖಳಲಿಿ ಭತ್ತಿ ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯದಲಿಿ

ಸ್ಥಭಥಯ ಾ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲ್ಕ
- ಫಳಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
(3) ನಖಯ ಭೂ ಸ್ಥರಗೄ ನಿದಾವನಾಲಮವು, (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಯಚಿತವ್ಯದ ನಿಧಿಮನ್ನು
ನಿಾಹಿಸು ಕಾಯಾಾಲಮವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4) ನಖಯ

ಸ್ಥರಗೄ ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಫರು ಎಲಾಿ

ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ

ವೄಚಿ ದ ಲೆಔು ತರ ಖಳನ್ನು

ನಿಮಮಷಲಾದ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಇಡತಔು ದ್ದು .
(5) ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ರಾಜಯ ಲೆಔು ತರ ಖಳ ನಿಯಂತರ ಔಯ ಉಸುಿ ವ್ಯರ ಭ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆು ಳಟುೆ

ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ನಿಧಿಮ ಲೆಔು ರಶೀಧನೆಮನ್ನು ನಡೆಷಲ್ಕ ಲೆಔು ರಶೀಧಔಯನಾು ಗಿ ತನು ಫಬ ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು
ನೇಭಔ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಇರು ನಖಯ ಸ್ಥರಗೄ ನಿಧಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ಲೆಔು ತರ ಖಳ ಪುಷಿ ಔಖಳನ್ನು
ಭತ್ತಿ ಎಲಾಿ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಹಾಗೂ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು ನೀಡು ಅಕಾವನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನಖಯ ಭೂ
ಸ್ಥರಗೄ ನಿದಾವಔರು ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ, ಪೌರಾಡಳಿತದ ನಿದಾವಔರು ಅಥವ್ಯ
ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಯಾ

ಮುಕಯ

ಅಧಿಕಾರಯು, ರ್ತನ್ನ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ವೄಚಿ ದ ಯಾವುದ

ಸಿವ ೀಕೃತಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ಮಾಹಿತಮನ್ನು ಆತನಿಗೄ ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(6) ನಖಯ ಭೂ ಸ್ಥರಗೄ ನಿದಾವಔರು ನಿಧಿಮ ನಿಾಸಣೆಮ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಯದಿಮನ್ನು ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಯದಿಮನ್ನು ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಷದನದ ಮುೆಂದೄ ಮಂಡಿಷಲ್ಕ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯಕೆು
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ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .

ಲೆಔು ರಶೀಧನಾ

ಯದಿ

ಭತ್ತಿ

ಇದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅನ್ನಷಯಣೆಮನ್ನು

ಷಸ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಷದನದ ಮುೆಂದೄ ಮಂಡಿಷತಔು ದ್ದು .
ವೆಚು ಕೆೆ

183.

ವಂತಿಗೆ ನ್ಸೀಡಿಕೆ.- (1) ನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ

ಯಾವುದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಷಕಾಾಯವು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಾ ಳಿೀಮ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಹಿಸಿದ ವೄಚಿ ವು ನಖಯದ
ನಿವ್ಯಸಿಖಳ ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ಹಿಸಿದಾು ಗಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ವೄಚಿ ಕಾು ಗಿ ನಅಲಿಕೆಯು ವಂತಗೄಮನ್ನು ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುದ ವಂತಗೄಮನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡಬಾಯದ್ದ ಎೆಂಫ ಫಗೄೂ
ಷಕಾಾಯವು ಈ ಫಗೄೂ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ೆಂದ್ದ ತೆಂಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄಮಲಿ ದ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ
ನಅಲಿಕೆಗೄ ಷಕಾಾಯವು ನಿದಾವನ ನಿೀಡಫಹುದ್ದ.
(3) ಷಕಾಾಯಕೆು ಭನದಟಾೆ ಗುವಂತೆ ಷದರ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಯು ತನಆಪ ದರೆ,
ಷಕಾಾಯವು ಅದ್ದ ಹೆಷರಷತಔು ೆಂಥ ವಂತಗೄಮನ್ನು

ನಿೀಡುವಂತೆ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದಔು ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಅದನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
184. ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು ವಿಶೇಶ ಷಭೆಮಲಿಿ ಅೆಂಗಿೀಔರಸಿದ
ಯಾವುದ ನಿಣಾಮಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಅಧಿಕೃತವ್ಯದ ಎಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ತೆರಗೄಖಳ, ಸುೆಂಔಖಳ, ಫೀಜುಖಳ ಭತ್ತಿ ಬಾಕಿಖಳ ಬದರ ತೆಮ ಮಲೆ,(ಎ) ಕಾಭಗರಖಳ ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ;
(ಬಿ) ಭೂಮಖಳ ಭತ್ತಿ ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಜಾನೆಗಗಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಷಕಾಾಯಕೆು ಬಾಕಿ ಇರು ಯಾವುದ ಋಣದ ಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಹಿೆಂದೄ ಜಾರಮಲಿಿ ದು

ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಮರೆಗೄ ಎತಿ ದ

ಸ್ಥಲನ್ನು ಭರುಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ
- ಅಖತಯ ವ್ಯಖಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ಸಣದ ಮೇತಿ Àನ್ನು

ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿ ಅಥವ್ಯ

ಅನಯ ತಅ ಸ್ಥಲ ಡೆಮಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ,(i) ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದೄ ಯಾವುದ ಸ್ಥಲನ್ನು ಎತಿ ತಔು ದು ಲಿ ; ಭತ್ತಿ
(ii) ಸ್ಥಲದ ಮೇಫಲಗು, ಫಡಿಡ ಮ ದಯ ಭತ್ತಿ ಹಯಡಿಸಿದ ದಿನಾೆಂಔವೂ ಸರದಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಖಳು,
ಭರುಸಂದಾಮದ ಕಾಲ ಭತ್ತಿ ವಿಧಾನ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥವುಖಳು ಷಕಾಾಯದ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಗೄ ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಸಣದ ಮೇತಿ ನ್ನು ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದಾಖ,(ಎ) ಡೆದ ಸ್ಥಲದ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು
ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ಅದನ್ನು

ಡೆಮಲಾಗಿದೄಯೊೀ

ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದೄ ಯಾ

ಅದಯ

ಹಯತ್ತ

ಬರೆ

ಯಾವುದ

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ವಿನಿಯೊೀಗಿಷತಔು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದ ಸಣದ ಮೇತಿ ದ ಯಾವುದ
ಭಾಖನ್ನು

ಯಾ

ಕಾಭಗರಖಳ

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಕಾಭಗರಖಳಿಗಗಿಯೇ ನಿಯೊೀಜಿತರಾದಯನ್ನು

ಸಣನ್ನು

ಸ್ಥಲ

ಡೆಮಲಾಗಿತಿ ೀ

ಆ

ಹಯತ್ತಡಿಸಿ, ನಅಲಿಕೆಮ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ

ನೌಔಯರಗೄ ಸಂಫಳಖಳ ಅಥವ್ಯ ಬತಯ ಖಳ ಸಂದಾಮಕೆು ವಿನಿಯೊೀಗಿಷತಔು ದು ಲಿ .
185. 184ನೇ ಪರ ಕರರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಮರುಸಂದಾಯದ ಕಾಲಾಧಿ.- 184ನೇ
ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದ ಯಾವುದ ಸಣದ ಭರುಸಂದಾಮದ ಕಾಲಾಧಿಯು ಯಾವುದ
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ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅಯತ್ತಿ ಶಾಖಳನ್ನು

ಮೀಯತಔು ದು ಲಿ ಭತ್ತಿ ಹಿೆಂದಿನ ಯಾವುದ ಸ್ಥಲನ್ನು

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದ ಯಾವುದ ಸಣದ ಭರುಸಂದಾಮದ ಕಾಲಾಧಿಮನ್ನು
ಮಂಜೂರಾತ ಇದು ಹಯತ್ತ ಅೆಂಥ ಹಿೆಂದಿನ ಸ್ಥಲನ್ನು

ತೀರಸು

ಷಕಾಾಯದ ಷಪ ಶೆ

ಯಾ ಅಧಿಗೄ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತಿ ೀ ಆ

ಅಧಿಮ ಉಳಿದಿರು ಭಾಖಕೆು ಮೀರ ವಿಷಿ ರಷತಔು ದು ಲಿ .
186. ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಿತಿ.- ಇದಯಲಿಿ ಇನ್ನು
ನಅಲಿಕೆಮ ಸ್ಥಲ ಡೆಯು ಅಧಿಕಾಯಖಳು, ಫಡಿಡ ಗಗಿ ಭತ್ತಿ ಇಲಿಿ
ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಖಳನ್ನು

ಮುೆಂದೄ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ,
ಇನ್ನು ಮುೆಂದೄ ಉಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ

ನಿಾಹಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಭತ್ತಿ ಅನಯ ತಅ ಸ್ಥಲ ಡೆದ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಫಡಿಡ ಗಗಿ

ಭತ್ತಿ ಆ ಮೇತಿ ದ ಭರುಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ ವ್ಯರ್ಷಾಔವ್ಯಗಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಮೇತಿ ವು ಷಕಾಾಯದ ಷಪ ಶೆ
ಮಂಜೂರಾತಯಿದು ಹಯತ್ತ,

ನಿಧಾರಷಲಾದಂತೆ ಔಟೆ ಡಖಳ ಭತ್ತಿ ಭೂಮಖಳ

ತೆರಗೄಗೄ ಳಡು ಮೌಲಯ ದ ಶೇಔಡ ಸತಿ ಯಶೆ ನ್ನು ಮೀಯದ ಹಾಗೄ ಸಿೀಮತವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ.- ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಮರೆಗೄ ಹಯಡಿಸಿದ ಎಲಾಿ

187.

ಡಿಬೄೆಂಚರುಖಳು ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತ ಡೆದ್ದ ನಅಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಮಲಿಿ
ಇಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅವುಖಳಲಿಿ ಯ ಔಿ ಡಿಸಿರುವಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಗಾಣೆ ಮಾಡುವಂಥವುಖಳು ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಡಿಬೄೆಂಚರುಖಳ ಮೂಲಔ ಬದರ ತೆ ದಗಿಸಿದ ಸಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವೄ ಹೂಡು
ಸಕುು , ಅೆಂಥ ಕೆಲವು ಡಿಬೄೆಂಚರುಖಳು ಹಿೆಂದಿನ ದಿನಾೆಂಔದಲಿಿ ದು ವು ಎೆಂಫ ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ ಇತಯರಗೄ ಯಾವುದ
ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡದೄಯೇ ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಅವುಖಳನ್ನು ಧಾಯಣ ಮಾಡಿರುಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
188. ಜಂಟ್ಟ ಸಿವ ೀಕತುರ ಜಿೀವಂತ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸಂದಾಯ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ
ಹಯಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಅಥವ್ಯ ಬದರ ತೆಮನ್ನು

ಇಫಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಜಂಟಿಯಾಗಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾಗಿರುಲಿಿ , ಭತ್ತಿ ಅಯಲಿಿ ಫಬ ನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಯಲಿಿ ಯಾರೇ ಭಯಣ ಹೆಂದಿದಲಿಿ
ಡಿಬೄೆಂಚರ್

ಅಥವ್ಯ

ಬದರ ತೆಮನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಯ ಕಿಿ ಖಳ

ಜಿೀವಂತ

ವ್ಯಯಸುದಾಯನಿಗೄ

ಅಥವ್ಯ

ಜಿೀವಂತ

ವ್ಯಯಸುದಾಯರಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ ಅೆಂಥ ಜಿೀವಂತ ವ್ಯರುಸುದಾಯನ ಅಥವ್ಯ ಜಿೀವಂತ
ವ್ಯಯಸುದಾಯಯ

ವಿರುದಧ

ಮೃತ

ಯ ಕಿಿ ಮ

ರ ತನಿಧಿಯು

ಮಾಡು

ಯಾವುದ

ಕೆಿ ೀಮಗೄ

ಬಾಧಔನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
189. ಬಡಿಿ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಲಾಭಾೆಂವಕೆೆ

ಜಂಟ್ಟಧಾರಕನ್ಸೆಂದ ಸಿವ ೀಕೃತಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ

ಹಯಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಅಥವ್ಯ ಬದರ ತೆಗೄ ಇಫಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳು ಜಂಟಿಧಾಯಔರಾಗಿದಾು ಖ,
ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಖಳಲಿಿ ಇತಯ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ನಅಲಿಕೆಗೄ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಟಿೆ ದು ಹಯತ್ತ, ಅೆಂಥ
ಯ ಕಿಿ ಖಳಲಿಿ

ಯಾರೇ ಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಅಥವ್ಯ ಬದರ ತೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ಫಡಿಡ ಗೄ ಅಥವ್ಯ ಲಾಭಾೆಂವಕೆು ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯದ ಸಿವ ೀಕೃತಮನ್ನು ಕೊಡಫಹುದ್ದ.

190.

ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು

ಸಂಚಿತಗೊಳಿಷಲು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ಈ

ಅಧಾಯ ಮದಲಿಿ

ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯದ್ದದ್ದ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ ನಅಲಿಕೆಯು ಅದಯ ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಲಖಳನ್ನು
ಸಂಚಿತಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ (“ನಅಲಿಕೆಮ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲ, 20----” ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮಲಾಗು)
ಹಷ ಸ್ಥಲಕಾು ಗಿ ಟ್ಟೆಂಡರ್ಖಳನ್ನು

ಆಹಾವ ನಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಡಿಬೄೆಂಚರ್ ಧಾಯಔಯನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಸ್ಥಲದ ಹಂಗಮ ನಅತ ತರ ಕೆು ಅಯ ಡಿಬೄೆಂಚರ್ಖಳನ್ನು ವಿನಿಭಮ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಆಹಾವ ನಿಷಫಹುದ್ದ.
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(2) ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಹಂಗಮ ನಅತ ತರ ದ ನಮೂನೆ
ಭತ್ತಿ ಯಾ ದಯಖಳಲಿಿ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲಕೆು ವಿನಿಭಮ ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದೇೀ ಆ ದಯಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಭತ
ನಿೀಡುವುದ್ದ ಷಕಾಾಯದ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಮೇೀದನೆಗೄ ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆಮ ಕಾಲಾಧಿಮನ್ನು
ಸ್ಥಲಖಳನ್ನು

ಸಂಚಿತಗೇಳಿಷಬಕಾದ ಯಾವುದ

ಯಾ ದಿನಾೆಂಔದೇಳಗೄ ಅನಯ ತಅ ಭರುಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾಗಿತಿ ೀ ಆ ತೀರಾ ಕೊನೆಮ

ದಿನಾೆಂಔನ್ನು ಮೀರ ಷಕಾಾಯದ ಮಂಜುರಾತಯಿಲಿ ದೄ ವಿಷಿ ರಷತಔು ದು ಲಿ .
(4) ನಅಲಿಕೆಯು, 204ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅೆಂಥ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೄ ಗಾಣೆ ಮಾಡಿದ
ಮೇಫಲಖನ್ನು

ಖಭನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು 203ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ರೀತಮಲಿಿ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ಭರುಸಂದಾಮಕೆು ಏನಅಾಡು ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
191. ಬಡಿಿ ಯ ಸಂದಾಯಕೆೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಗಳ ಮರುಸಂದಾಯಕೆೆ , ಇತರ ಸಂದಾಯಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚುು
ಆದಯ ತೆ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು.- ಸ್ಥಲಖಳ ಮಲೆ ಫಡಿಡ ಸಂದಾಮ ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಲಖಳ ಭರುಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ ನಅಲಿಕೆಯು
ಮಾಡಬಕಾದ ಎಲಿ ಸಂದಾಮಖಳಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾಡಬಕಾದ ಎಲಾಿ ಇತಯ ಸಂದಾಮಖಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ
ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .

192.

ಷಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು .- (1) ಈ

ಅಧಿನಿಮಭವು ನಅರ ರಂಬವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನಂತಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದ
ಯಾವುದ ಸಣನ್ನು
ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರು ಯಾವುದ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಭರುಸಂದಾಮ ಮಾಡದಿದು ರೆ ಷಕಾಾಯವು, ನಅಲಿಕೆಮ

ನಿಧಿಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಜಫಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಮ ನಂತಯ, ಜಫಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಮ ಫಗೄೂ

ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಈ ಫಗೄೂ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ

ಅಧಿಕಾರಮ ಹಯತ್ತ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ಯ ಸರಷತಔು ದು ಲಿ , ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಮನ್ನು
ಮಾಡದೄ ಇದಿು ದು ರೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೌಔಯನ್ನ

ಮಾಡಫಹುದಾಗಿದು ಎಲಾಿ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಯು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಬಾಕಿಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರು ಎಲಾಿ

ಫಡಿಡ ಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ತರುವ್ಯಮದ ಯ ಸಯಣೆಖಳಿೆಂದಾಗಿ ಉೆಂಟಾದ ಎಲಾಿ

ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಜಫಿ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ

ತೀರಷಲ್ಕ ನಿಧಿಮ ಉತಪ ತಿ ಖಳನ್ನು

ವಿನಿಯೊೀಗಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯು, ಯಾ ಋಣಕಾು ಗಿ ಜಫಿ

ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗೄ ಈ ಹಿೆಂದೄ

ಕಾನೂನಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಋಣಭಾಯ ಹರಷಲಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದ ಋಣನ್ನು

ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಬಾಧಔನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಹಿೆಂದಿನ ಋಣಭಾಯಖಳನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು
ಬಾಕಿಯಿರು ಋಣಖಳನ್ನು

ತೀರಸುವುದಕೆು ಉತಪ ತಿ ಖಳ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್

ನಿಧಿಮ ಉತಪ ತಿ ಖಳಿೆಂದ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
193. ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಆಯಯ ಯನ್ನು
ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು

ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ೆಂದ್ದ ನಿದಿಾಶೆ ಲಮದೇಳಗೄ ಈ

ಷಭಥಾವ್ಯಗಿ ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸು ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ಯೊೀಜನೆಖಳನ್ನು

ಕಾಮಾಖತಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಮಾನ ಸಂನೂಮ ಲ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಇತರೆ ವೄಚಿ ಖಳ ಆಮಯ ಮ
ಅೆಂದಾಜನ್ನು ರ ತ ಲಮ ಷಮತಯು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಷಮತಯು ವ್ಯಡಾ ಷಮತಯೊೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚನೆ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಶಫಾಯಸುೆ ಖಳನ್ನು
ರಖಣಿಷದ ಹಯತ್ತ ಮಮರ್ಗೄ ಆಮಯ ಮ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ .
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(3) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು ಅೆಂಥ ಅವಯ ವಿರು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಮಾಲೀಚನೆಖಳನ್ನು

ಸಂಗಟಿಸಿ

ನಅರ ಮುಕಯ ತೆಮನ್ನು ನಿೀಡಿ, ಲಮ ಷಮತಗೄ ಅದಯ ಶಫಾಯಸುೆ ಖಳನ್ನು ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಲಮ ಷಮತಮ ಆಮಯ ಮ ಅೆಂದಾಜಿನ ನಮೂನೆ ಭತ್ತಿ

ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮ ಷಲಿಿ ಸುವಿಕೆಯು

ನಿಮಮಷಲಾದಂತಯತಔು ದ್ದು .
(5) ಮಮರ್ನ್ನ ಎಲಿ ಲಮ ಷಮತಖಳ ಆಮಯ ಮ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ರಖಣಿಸಿದ ಮಲೆ ನಅಲಿಕೆಮ
ಮುಕಯ ಆಮಯ ಮ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಸಿದು ಡಿಸುವುದ್ದ.
(6) ಆಮಯ ಮದ ಅೆಂದಾಜು ಈ ಮುೆಂದಿನದನ್ನು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದ.
(ಎ) ಹಿೆಂದಿನ ಆತಆಾಔ ಶಾಖಳ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ ನಅತಖಳು ಹಾಗೂ ಮುೆಂಫರು ಆತಆಾಔ ಶಾದ
ನಿರೀಕಿಿ ತ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ ನಅತಖಳು;
(ಬಿ) ಸಂಔಲಿತ ಭಧಯ ಭ ಅಧಿ ಆತಆಾಔ ಯೊೀಜನೆ;
(ಸಿ) ತಕ್ಷಣದ ಮುೆಂದ್ದರೆದ ಆತಆಾಔ ಶಾದಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಸು ವಿವಿಧ ತೆರಗೄಖಳು, ಮಲೆಿ ರಗೄ,
ಉಔಯ ಭತ್ತಿ ಶುಲು ಖಳ ದಯಖಳಿಯತಔು ದ್ದು ; ಭತ್ತಿ
(ಡಿ) ರ ತ ಲಮ ಷಮತಗೄ ಏರಷಲಾದ ಸ್ಥಲ ಸಣದ ಮೇತಿ , ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಣದ ಮೇತಿ ಭತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಮೇತಿ ಖಳ ಉಯೊೀಗಿಸುವಿಕೆಮ ಆಧಾಯವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ.
(7) ಆಮಯ ಮನ್ನು

ನಿಮಮಷಲಾದ ಅೆಂಥ ಮಾದರ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನ ಭತ್ತಿ ದಗಿಷಲಾದ

ಅೆಂಥ ವಿಶಮಖಳಂತೆ ಸಿದು ಡಿಸುವುದ್ದ, ರ ಸುಿ ತಡಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅಳಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ;
194. ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗ

ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಯು ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾುನ್ನಸ್ಥರ

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯೀ ಷಮಿತಿಯು ಬಜೆಟ್ ಅೆಂದಾಜುಗಳನ್ನು

ತಯಾರಿಸುವುದು.-(1) ತೆರಗೄ,

ಸಣಕಾಸು ಭತ್ತಿ ಅನಆೀಲ್ಕಖಳ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಜನರ ಸದಿನೈದನೇ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ನಂತಯ,

ದಷ್ಟೆ

ಬಖನೆ

ಯಾಾಲೀಚಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಆಯುಔಿ ಯ
ಇತಯ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಅೆಂದಾಜುಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಷಮತಖಳ ರ ಸ್ಥಿ ನೆಖಳು

ರ ಸ್ಥಿ ನೆಖಳನ್ನು

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,

ಅವುಖಳನ್ನು ಡೆದ್ದಕೊೆಂಡ ತರುವ್ಯಮ, ಭತ್ತಿ ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಅಖತಯ ವಿರು ವಿಯವ್ಯದ
ಮಾಹಿತ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು
ಎಲಾಿ

ಅಖತಯ ತೆಖಳನ್ನು

ಭಾವಿಷತಔು ೆಂಥ ಅದಯಲಿಿ

ಆಯುಔಿ ರೆಂದ ಡೆದ ತರುವ್ಯಮ ಭತ್ತಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ

ಖಭನದಲಿಿ ಟುೆ ಕೊೆಂಡು ಈ ಎಲಿ ವುಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ, ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಮಾಡು ಮಾನಅಾಡುಖಳು ಭತ್ತಿ ಸಾಡೆಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಮುೆಂಫರು ಶಾಕಾು ಗಿ ನಅಲಿಕೆಮ ಆದಾಮ ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ದ ಫಜ್್ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಫಜ್್ ಅೆಂದಾಜಿನಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು,- (ಎ) ಸ್ಥಲಖಳ ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಷಲಿನ ಯಾ
ಕಂತ್ತಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಫಡಿಡ ಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು ಹಣೆಯಾಖಫಹುದಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಅಷಲಿನ ಎಲಿ ಕಂತ್ತಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ
ಫಡಿಡ ಮನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದಾಖ ಅವುಖಳನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕೆು ಏನಅಾಡು ಮಾಡತಔು ದ್ದು ;
(ಬಿ) ವಂತಗೄಖಳ, ಫೀಜುಖಳ ಬಾಬುಿ , ಯಾವುದ ಮೇಫಲಖನ್ನು
ಸಂದಾಮಕೆು

ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಷಕಾಾಯಕೆು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕಾದಾಖ ಅದಯ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಮೇಫಲಗುಖಳ

ಸಂದಾಮಕೆು ಏನಅಾಡು ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(ಸಿ)

ಜನಯಲ್

ಅಕೌೆಂ್-ರೆವಿನೂಯ ದಲಿಿ

ಶಾದ

ಕೊನೆಮಲಿಿ

ೆಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ

ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೄ

ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಷ್ಟೆ ನಖದ್ದ ಶಲು ನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅಕಾವ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಮುಕಯ
ಅೆಂದಾಜನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯಿೆಂದ ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯಾದಂಥ ಫಜ್್

ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಫೆಫರ ರ ಮೇದಲನೆಮ ದಿನಕೆು ಮೀಯದಂತೆ ಅದಯ ಮುದಿರ ತ

ರ ತಮನ್ನು ರ ತಯೊಫಬ ಕೌನಿೆ ಲಯನಿಗೂ ಔಳುಹಿಸಿಕೊಡತಔು ದ್ದು .
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195. ಆಯಯ ಯದ ಅನ್ನದಾನನ್ನು

ಮಾಪುಡಿಷಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.-

ನಅಲಿಕೆಯು

ಕಾಲದಿೆಂದ ಕಾಲಕೆು , ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ ವಿರಷಲಾದ ನಿದಿಾಶೆ ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ, ಆತಆಾಔ ಶಾದಲಿಿ ,(ಎ)

ಯಾವುದ

ಶೀರ್ಷಾಕೆಮಡಿಮಲಿಿ

ಆಮಯ ಮದ

ಯಾವುದ

ಅನ್ನದಾನದ

ಮೇತಿ ನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ಷಫಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಷದರ ಶಾದಲಿಿ ಯಾವುದ ವಿಶೇಶ ಅಥವ್ಯ ಅನಿರೀಕಿಿ ತ ಅಖತಯ ತೆಖಳು ಉದಭ ವಿಸಿದಲಿಿ ಎದ್ದರಸು
ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಹೆಚುಿ ರ ಆಮಯ ಮ ಅನ್ನದಾನನ್ನು ನಿೀಡಫಹುದ್ದ;
(ಸಿ) ಯಾವುದ ಆಮಯ ಮ ಅನ್ನದಾನ ಸಣನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು ಆಮಯ ಮ ಅನ್ನದಾನ
ಸಣದ ೆಂದ್ದ ಶೀರ್ಷಾಕೆಮ ಅಡಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಶೀರ್ಷಾಕೆಗೄ ಗಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.
(ಡಿ) ಯಾವುದ ಶೀರ್ಷಾಕೆಮಡಿಮ ಆಮಯ ಮ ಅನ್ನದಾನದ ಸಣನ್ನು ಔಡಿಮೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
196. ಶುದ ಪ್ರರ ರಂಭಕೆೆ ಮೆಂರ್ಚ ಬಜೆಟನ್ನು

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಷಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು

ಫಜ್್ ಅೆಂದಾಜು ಯಾ ಶಾಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೄಯೊೀ ಆ ಶಾದ ನಅರ ರಂಬಕೆು ಔನಿಶಠ ಮೂರು ವ್ಯಯಖಳಿಗೄ
ಮುೆಂಚ್ ಅದನ್ನು ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿ ಅೆಂಗಿೀಔರಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ತತ಄ಕ್ಷಣವ ಅದಯ ೆಂದ್ದ ರ ತಮನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು
ನಆಪ ಷತಔು ದ್ದು .
(2)

ಷಕಾಾಯವು

ಫಜ್ಟನ್ನು

ಷಭಖರ ವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದಾೆಂಥ

ಮಾನಅಾಟುಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ ,ಆದಾಗೂಯ ಫಜ್ಟನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಎಯಡು ತೆಂಖಳೊಳಗೄ ಷಕಾಾಯವು ಅದಯ ಫಗೄೂ
ಯಾವುದ ಆದವಖಳನ್ನು ತಳಿಷದಿದು ರೆ, ಆ ಫಜ್್ ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಮುೆಂಜೂರಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
197.

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಪೂರಕ ಬಜೆಟನ್ನು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಷಬಹುದು.- ತೆರಗೄ, ಸಣಕಾಸು ಭತ್ತಿ ಅನಆೀಲ್ಕಖಳ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ತೆರಗೄ ಭತ್ತಿ ಸಣಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಶಫಾಯಸಿನ ಮಲೆ ಆ ಶಾದಲಿಿ ಉದಭ ವಿಸು
ಯಾವುದ ವಿಶೇಶ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂಗಣದ ಅಖತಯ ತೆಖಳನ್ನು
ಅೆಂದಾಜನ್ನು

ಈಡೇರಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಪೂಯಔ ಫಜ್್

ಅೆಂಗಿೀಔರಷಫಹುದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , ಶಾದ ಕೊನೆಮಲಿಿ

ಜನಯಲ್ ಅಕೌೆಂ್-ರೆವಿನೂಯ ದಲಿಿ

ಅೆಂದಾಜು ನಖದ್ದ ಶಲು ನ್ನು ೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಫಜ್ಟನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡು ಷಭಮದಲಿಿ ಷಕಾಾಯವು ಅೆಂಗಿೀಔರಷದಿದು ೆಂಥ ಯಾವುದ
ಬಾಫನ್ನು ಪೂಯಔ ಫಜ್ಟಿೆ ನಲಿಿ ಸರಷತಔು ದು ಲಿ .
198. ಅವಯ ವಾದಾಗಲೆಲಾಿ
ವೆಚು ನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ ಶುದ ಅಧಿಯಲಿಿ

ಪ್ರಲಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು

ಮರುಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಡವುದು.- (1) ಯಾವುದ ಶಾದ ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ

ತೆರಗೄ,

ಸಣಕಾಸು ಭತ್ತಿ ಅನಆೀಲ್ಕ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯ ತೆರಗೄ ಭತ್ತಿ ಸಣಕಾಸು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಷಮತಮ

ಭನವಿಮ

ಮಲೆ

195ನೇ

ರ ಔಯಣದ

ಮರೆಗೄ

ಫಜ್್

ಅನ್ನದಾನಖಳಲಿಿ

ಯಾವುದ

ಔಡಿತಮಾಡಫಹುದಾಗಿದು ರೂ ಷದರ ಶಾದ ಅಧಿಮಲಿಿ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಮ ಆದಾಮವು ಷದರ ಶಾದ
ಫಜ್್ ಅೆಂದಾಜಿನಲಿಿ ಮಂಜೂರಾದ ವೄಚಿ ನ್ನು

ಬರಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಜನಯಲ್ ಅಕೌೆಂ್-ರೆವಿನೂಯ ದಲಿಿ ೆಂದ್ದ

ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಂತೆ ನಖದ್ದ ಶಲು ನ್ನು

ಶಾದ ಕೊನೆಮಲಿಿ ಬಿಡಲ್ಕ ಸ್ಥಔರ್ಷೆ ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ

ನಅಲಿಕೆಗೄ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲಾಿ ಅಖತಯ ತೆಖಳಿಗೄ ಸೂಔಿ ಖಭನ ನಿೀಡಿ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಭಟಿೆ ಗೄ
ಶಾದ ಮಂಜೂರಾದ ವೄಚಿ ನ್ನು

ಔಡಿಮೄ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಯಔ ತೆರಗೄ ವಿಧಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಶಾದ

ಕೊನೆಮಲಿಿ ಜನಯಲ್ ಅಕೌೆಂ್-ರೆವಿನೂಯ ದಲಿಿ ಅೆಂದಾಜು ನಖದ್ದ ಶಲ್ಕು

ೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗಿೆಂತ

ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅವಯ ವ್ಯಖಫಹುದಾದಂಥ ರ ಮಾಣದಲಿಿ ಆ ಎಯಡೂ
ವಿಹಿತ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ಅಳಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
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(2) ಯಾವುದ ಶಾದಲಿಿ

ಪೂಯಔ ತೆರಗೄ ವಿಧಿಷಬಕೆೆಂದ್ದ ನಅಲಿಕೆಯು ನಿಧಾರಸಿದಾಖಲೆಲಾಿ

Xನೇ

ಅಧಾಯ ಮದಲಿಿ ಹೇಳಿರು ಶಯತ್ತಿ ಖಳು, ಮತಖಳು ಭತ್ತಿ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ಯಾವುದ ತೆರಗೄ ಅಥವ್ಯ
ಸುೆಂಔನ್ನು

ಯಾ ದಯದಲಿಿ ವಿಧಿಷಲಾಗುತಿ ದೄಯೊೀ ಆ ದಯನ್ನು

ಆ ಶಾದ ಉಳಿದ ಅಧಿಗೄ ಹೆಚಿಿ ಸು

ಮೂಲಔ ಅದ್ದ ಹಾಗೄ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
199.

ಮರ್ಯ

ಧಿ

ಆಯುಔಿ ಯ ಷಮಾಲೀಚನೆಯೊೆಂದಿಗೄ
ಷಮತಖಳು

ನಅಲಿಕೆಗಗಿ

ಯೀಜನೆಯನ್ನು

ಸಿದೆ ಪಡಿಸುವುದು.- (1) ಮಮಯನ್ನ ಮುಕಯ

ಸಣಕಾಸು

ನಿಮಮಷಲಾದ

ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತ ಹಾಗೂ ಲಮ

ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಭಧಯ

ಧಿ

ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಸಿದಧ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಸಿದು ಡಿಸಿದ ಭಧಯ
ಧಿ
ಯೊೀಜನೆಯು ಮೂರು
ಶಾಖಳಿಗಗಿ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ ನಅತಖಳ ಮುೆಂದಿನ ಅೆಂದಾಜುಖಳು, ಹಿೆಂದಿನ ಆಮಯ ಮ ಅೆಂದಾಜುಖಳ
ಗುರಖಳ ಸ್ಥಾ ನೆಮ ಎದ್ದರು ಸ್ಥಭಥಯ ಾದ ಮೌಲಯ ಮಾನದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಊಹೆಖಳನ್ನು
ಳಗೇೆಂಡಿಯತಔು ದ್ದು
200.

ಷಮಗರ ಋರ್ ಮಿತಿ ನ್ಸೀತಿ.-(1) ಅಲಾಪ ಧಿ ಸ್ಥಲಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡು ನಅಲಿಕೆಖಳು ಎತಿ ಬಕಾದ

ಸ್ಥಲಖಳು ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಅದಯ ಸಣಕಾಸು ಸ್ಥಭಥಯ ಾದ ಕುರತಂತೆ ಸ್ಥಲಖಳನ್ನು
ಸ್ಥಮಾನಯ

ಎತ್ತಿ ಲಿಿ ಮಾಡಿಸಿದ

ತತವ ಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅನವ ಮವ್ಯಗು ೆಂದ್ದ ಷಭಖರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು

ಯಚಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಷಭಖರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಮ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅನ್ನಭತಸಿದ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲ ಅಥವ್ಯ ಎಯಲನ್ನು

ಉಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಅಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಲ ಅಥವ್ಯ ಎಯಲಿನ ಯಾವುದ ರೂದಲಿಿ ಡೆಮಫಹುದ್ದ.
201.

ಕಡ್ಡಿ ಯ ಅನ್ನಷರಣೆ.-(1) ಭಧಯ

ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಧಿ

ಯೊೀಜನೆ, ಷಭಖರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತ ಭತ್ತಿ

ಹಯಡಿಸಿದ ಆದವಖಳ ಅನ್ನಷಯಣೆಮಲಿಿ

ನಅಲಿಕೆಯು ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ಅನ್ನದಾನ

ಅೆಂದಾಜು ತಯಾರಸಿಯತಔು ದ್ದು .
(2)

ಅನ್ನಮೇೀದಿಸಿದ ಅನ್ನದಾನ ಅೆಂದಾಜು, ಭಧಯ ೆಂತಯ ಕಾಲಾದಿ ಸಣಕಾಸು ಯೊೀಜನೆ

ಭತ್ತಿ ಷಭಖರ ಋಣ ಮತ ನಿೀತಮ ಅನ್ನಷಯಣೆಮಲಿಿ ಇಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ನಅಲಿಕೆಯು ಹಷದಾಗಿ
ಅನ್ನದಾನ ಅೆಂದಾಜನ್ನು ಸಿದು ಡಿಸುವಂತೆ ಷಕಾಾಯವು ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಅಸವ್ಯಲ್ಕ ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅಕಾವನ್ನು

ನಿೀಡದೄ (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಯಾವುದ

ನಿದಾವನನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ .
202. ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ.- (1) ಡೆಮಲಾದ ಎಲಿ ಸಣಕಾಸಿನ ಭರುನಅತಗಗಿ ಈ
ಅಧಾಯ ಮದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ಎತಿ ಲಾದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸ್ಥಲದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ನಅಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಾ ನಆಷತಔು ದ್ದು

ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಯೊೆಂದನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಡೆದ ಸಣಕಾಸಿನ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಭರುನಅತಗಗಿ

ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಮೇತಿ ನ್ನು ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೄ ರ ತ ಶಾವೂ ನಅತಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಋಣ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಯು ಕೆರ ಡಿ್ ನಲಿಿ ಯಾವುದ ಷಭಮದಲಿಿ ಇರು
ಮೇತಿ ನ್ನು

ಅೆಂಥ ಮೇತಿ ದ ಯಾವುದ ಸ್ಥಲದ ಭರುನಅತಗಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಫಡಿಡ ದಯದಲಿಿ ಸರದಂತೆ

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದು ಲಿಿ , ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಮಮರ್ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಅೆಂಥ ನಿಧಿಯ್ಕಡೆಗೄ ಭತಿ ಷ್ಟೆ

ನಅತಮನ್ನು ಮುೆಂದ್ದರೆಷತಔು ದ್ದು .
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203. ಸ್ಥಲ ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ಜಮೆಯಲಿಿ ಮೊತು ದ ಹೂಡಿಕೆ.- (1) ಷಕಾಾಯವು ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವುದ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಉದಯ ಭಕೆು ಅನವ ಮವ್ಯಗು ಹೂಡಿಕೆ ನಿೀತಮ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೄ ನಅತಸಿದ
ಎಲಾಿ ಸಣನ್ನು ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಬಖನೆ ನಅಲಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಹೂಡಿಕೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಎಲಾಿ
ಮೇತಿ ನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ತರುವ್ಯಮ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ

ಬಖನೇ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೄ ನಅತಷತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಆ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಧಾನದಲಿಿ ಹೂಡಿಕೆಮನ್ನು ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಎಯಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಥಲ ತೀರಕೆ ನಿಧಿಖಳಲಿಿ

ಜಮೄಯಾಗಿರು ಸಣನ್ನು

ಮ

ವಿಚನೆಮಲಿಿ ಟಾೆ ಗಿ ಸೌಲಬಯ ನಿಧಿಮಲಿಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ಹಾಗೂ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಅೆಂಥ ಹೂಡಿಕೆಖಳಲಿಿ
ಇರು ಬದರ ತೆಖಳನ್ನು ಸಲವು ಸ್ಥಲತೀರಕೆ ನಿಧಿಖಳಿಗೄ ಹಂಚುವುದ್ದ ಅಖತಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು

.

(4) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ
ಹೂಡಿಕೆಮನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮಾನಅಾಡಾಖಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಗಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.

204.

ಋರ್ತಿೀರಿಕೆ ನ್ಸಧಿಯ ವಿನ್ಸಯೀಗ.-

ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು , ಅೆಂಥ ನಿಧಿಮನ್ನು
ಅೆಂಥ ಸ್ಥಲನ್ನು
ಸ್ಥಲನ್ನು

ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ಯಾ ಸ್ಥಲಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಲದ ಭಾಖಕಾು ಗಿ ಸೃಜಿಷಲಾಗಿತಿ ೀ

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಲದ ಭಾಖನ್ನು

ತೀರಸುವುದಕಾು ಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ತೀರಸುರೆಗೄ, ಅದನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ ಇತಯ

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಷತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಸ್ಥಲನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖಖಳನ್ನು ಸಂಚಿತಗೇಳಿಸಿದಾಖ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದಲಿಿ
ಸರಸಿದ ಮೂಲ ಸ್ಥಲಖಳ ಮೇಫಲಗಿಗೄ ರ ಮಾಣಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಖಫಹುದಾದ ಮೂಲ ಸ್ಥಲಖಳ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಖಳ
ಅೆಂಥ ಭಾಖನ್ನು

ಹಾಗೄ ಸೃಜಿಸಿದ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಲದ ಋಣತೀರಕೆ ನಿಧಿಗೄ ಗಾಯಿಷತಔು ದ್ದು .

205. ಪ್ರಲಿಕೆಯೆಂದ ವಾಷಿುಕ ವಿರಣಾಪತರ .- (1) ನಅಲಿಕೆಯು, ರ ತ ಶಾದ ಕೊನೆಮಲಿಿ ,(ಎ) ಶಾದಲಿಿ ಹೂಡಿದ ಮೇಫಲಖನ್ನು ;
(ಬಿ) ವಿಯಣಾ ತರ ನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಮ ಹೂಡಿಕೆಮ ದಿನಾೆಂಔನ್ನು ;
(ಸಿ) ಆಖ ಅಯಲಿಿ ದು ಬದರ ರ್ತ ತರ ಖಳ ಟುೆ ಮೇಫಲಖನ್ನು ; ಭತ್ತಿ
(ಡಿ) ವಿಯಣಾ ತರ ದ ದಿನಾೆಂಔದ ರೆಗಿನ ಸ್ಥಲಖಳ ತೀರಕೆಗಗಿ ವಿನಿಯೊೀಗಿಸಿದ ಟುೆ ಮೇಫಲಖನ್ನು
- ತೀರಸು ವಿಯಣಾತರ ನ್ನು

ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .

(2) ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಅೆಂಥ ವಿಯಣಾ ತರ ನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಮುೆಂದೄ ಇಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು .
206. ಷಕಾುರದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದ ಸೂಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ನ್ಸಧಿಯ ಜಫ್ತು .- (1) ಈ
ಅಧಿನಿಮಭವು ನಅರ ರಂಬವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನಂತಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಸ್ಥಲವ್ಯಗಿ ಡೆದ
ಯಾವುದ ಸಣನ್ನು
ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರು ಯಾವುದ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಭರುಸಂದಾಮ ಮಾಡದಿದು ರೆ ಷಕಾಾಯವು, ನಅಲಿಕೆಮ

ನಿಧಿಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಜಫಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಮ ನಂತಯ, ಜಫಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಮ ಫಗೄೂ

ಷಕಾಾಯದಿೆಂದ ಈ ಫಗೄೂ ನೇಭಔಗೇೆಂಡ

ಅಧಿಕಾರಮ ಹಯತ್ತ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ಯ ಸರಷತಔು ದು ಲಿ , ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಮನ್ನು
ಮಾಡದೄ ಇದಿು ದು ರೆ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೌಔಯನ್ನ

ಮಾಡಫಹುದಾಗಿದು ಎಲಾಿ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಯು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಬಾಕಿಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ ಅದಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿಯಿರು ಎಲಾಿ

ಫಡಿಡ ಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು
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ಭತ್ತಿ ಜಫಿ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ

ತರುವ್ಯಮದ ಯ ಸಯಣೆಖಳಿೆಂದಾಗಿ ಉೆಂಟಾದ ಎಲಾಿ

ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ತೀರಷಲ್ಕ ನಿಧಿಮ ಉತಪ ತಿ ಖಳನ್ನು

ವಿನಿಯೊೀಗಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಜಫಿ ಯು, ಯಾ ಋಣಕಾು ಗಿ ಜಫಿ

ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗೄ ಈ ಹಿೆಂದೄ

ಕಾನೂನಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಋಣಭಾಯ ಹರಷಲಾಗಿತಿ ೀ, ಆ ಯಾವುದ ಋಣನ್ನು

ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಬಾಧಔನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ಆದರೆ ಅೆಂಥ ಎಲಿ ಹಿೆಂದಿನ ಋಣಭಾಯಖಳನ್ನು ಷಕಾಾಯಕೆು
ಬಾಕಿಯಿರು ಋಣಖಳನ್ನು

ತೀರಸುವುದಕೆು ಉತಪ ತಿ ಖಳ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ವಿನಿಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್

ನಿಧಿಮ ಉತಪ ತಿ ಖಳಿೆಂದ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
207. ಮಖಯ ಸರ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.ಮಾಖಾದವಾನ ಮಾಡಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆ ಮುಕಯ
ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ

(1) ನಅಲಿ

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಎಲಾಿ ಸಣಕಾಸು ವಿಶಮಖಳಲಿಿ
ನೇಭಔ ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡು ಅೆಂಥ ಔತಾಯ ಖಳನ್ನು

ಹಾಗೂ
ಅ

ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಮುಕಯ

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಯು ಷಕಾಾಯವು ನಿದಿಾಶೆ

ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಜ್ಾ ಭತ್ತಿ

ದನಾಭವುಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
208. ವಾಷಿುಕ ಸರ್ಕಾಸು ತ:ಖ್ತು .- (1) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ನಅಲಿಕೆಮ ಲೆಔು ತರ ಖಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ಹಿೆಂದಿನ ಶಾಕಾು ಗಿನ ಆದಾಮ ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ದ ಖಾತೆ, ನಖದ್ದ ಸರವು ತ:ಖ್ಯಿ ಹಾಗೂ ಸಿವ ೀಕೃತಖಳು ಭತ್ತಿ
ನಅತಖಳ ಖಾತೆಖಳ ೆಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಸಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಮನ್ನು ಸಣಕಾಸು ಶಾ ಮುಕಾಿ ಮಗೇಳುು  ಎಯಡು
ತೆಂಖಳ ಳಗಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಿನವುಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸೂಚಿಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಖಭನಾಸಾ ಲೆಔು ವಿಯ ನಿೀತಖಳನ್ನು
ಳಗೇೆಂಡ ಲೆಔು ತರ ಖಳಿಗೄ ಟಿಪ ಣಿಖಳನ್ನು
ಉಯುಔಿ ವ್ಯಖಫಹುದಾದ
ವಿಯಖಳುಳು

ಅೆಂಥ

ಹಾಗೂ ಸಣಕಾಸು ತಖ್ಯಿ ಖಳನ್ನು

ಯಾವುದ

ಇತಯ

ಮಾಹಿತಯುಳು

ಷಪ ಶೆ ವ್ಯಗಿ ಅರ್ಥಾಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ
ಸ್ಥದಿಲಾವ ರು

ಹಣೆಗರಕೆಖಳ

ಹಿೆಂದಿನ ಸಣಕಾಸು ಶಾದ ಕೊನೆಮ ದಿನದಲಿಿ ರುವಂತೆ ಸಣಕಾಸು ವಿಯ ಟಿೆ ಮನ್ನು

ಸಿದು ಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಸಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಭತ್ತಿ ಸಣಕಾಸು ವಿಯ ಟಿೆ ಮ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಕಾಸು ತ:ಖ್ಯಿ ಭತ್ತಿ
ಸಣಕಾಸು ವಿಯ ರ ತಮನ್ನು ಸಿದು ಡಿಸು ವಿಧಾನವು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂತೆ ಇಯತಔು ದ್ದು .
209. ಲೆಕೆ ಪತರ ಗಳು ಮತ್ತು

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೀರ್ನೆ.- (1) ನಅಲಿಕೆಮ ಎಲಾಿ

ಜಮಾ ಭತ್ತಿ ಕಚಿಾನ

ಲೆಔು ತರ ಖಳನ್ನು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ನಮೂನೆಮಲಿಿ ಇಡತಔು ದ್ದು .
(2)

ಷಕಾಾಯವು,

ಅದಯ

ಅಧಿಕಾರಖಳ

ಪೈಕಿ

ಲೆಔು ರಶೀಧಔನನಾು ಗಿ ನೇಮಷತಔು ದ್ದು . ಅರು ರಾಜಯ
ನಿಯಂತರ ಣಕೆು

ಳಟುೆ

ಫಬ

ಅಧಿಕಾರಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಮ

ಮುಕಯ

ಲೆಔು ತರ ಖಳ ನಿಯಂತರ ಔಯ ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆ ಭತ್ತಿ

ನಅಲಿಕೆಮ ಲೆಔು ತರ ಖಳ ರಶೀಧನೆ ನಡೆಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಈ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ,

ನಅಲಿಕೆಮ ಲೆಔು ತರ ಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಜಮಾ ಭತ್ತಿ ಕಚಿಾನ ಲೆಔು ಖಳನ್ನು ನೀಡಲ್ಕ
ಅರಗೄ

ಅಕಾವವಿಯತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಯಾವುದ

ಜಮೄಗೄ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದ ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕಚಿಾಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರು

ಆಯುಔಿ ರು ಅರಗೄ ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .

(3) ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ,
ಸಿವ ೀಕೃತ ಭತ್ತಿ ವೄಚಿ ಖಳ ಎಲಾಿ ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಲೆಔು ರಶೀಧನೆಯು ಭಾಯತದ ನಿಯಂತರ ಔರು ಭತ್ತಿ ಭಹಾ
ಲೆಔು ರಶೀಧಔಯ ರ್ತೆಂತರ ಔ ಮಾಖಾದವಾನ ಭತ್ತಿ ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆಗೄ ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಆತನ್ನ ವ್ಯರ್ಷಾಔ
ರ್ತೆಂತರ ಔ ರಶೀಲನಾ ಯದಿಮನ್ನು ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಬಮ ಷದನಖಳ ಮುೆಂದೄ ಮಂಡಿಸುವುದಕಾು ಗಿ
ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯಕೆು ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು .
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(4) ರಾಜಯ

ಲೆಔು ರಶೀಧನೆ ಭತ್ತಿ

ಲೆಔು ತರ ಖಳ ಇಲಾಖ್ಯಮ ನಿಯಂತರ ಔರು, ಎಲಾಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊರ ೀಢಿೀಕೃತ ವ್ಯರ್ಷಾಔ ಲೆಔು ರಶೀಧನಾ ಯದಿಮನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಗೄ

ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಬಮ

ಷದನಖಳ ಮುೆಂದೄ ಮಂಡಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯಕೆು ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು .
(5) ನಅಲಿಕೆಮ ಮುಕಯ

ಲೆಔು ರಶೀಧಔರು, ವೄಚಿ ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಗೄ ಫಯಬಕಾದ ಸಣದ

ಸೂಲಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಲೆಔು ತರ ಖಳಲಿಿ ಅರು ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ ಖಭನಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದ
ಷಪ ಶೆ ಅನೌಚಿತಯ ಅಥವ್ಯ ಅಔರ ಭತೆಮನ್ನು

ನಿಮಮಸಿದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೆು ಯದಿ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ವಿಶಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಭಖಳಲಿಿ ವಿಧಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಮಾಹಿತಮನ್ನು ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(6) ಷಕಾಾಯವು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ಸಂಫಳ ಭತ್ತಿ ಬತಯ ಖಳನ್ನು ಅರಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ

ಅರು ಷಕಾಾಯದ ಯಾ ಸವ್ಯ ವಿಭಾಖಕೆು

ಜಾರಮಲಿಿ ರು

ನಿಮಭಖಳಿಗೄ

ಸಕುು ಳು ರಾಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ಸರದಾು ರೀ ಆ ವಿಭಾಖದ ಭತ್ತಿ

ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೄ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ

ವಿಶೇಷ್ಟಧಿಕಾಯಖಳಿಗೄ

ಅರು

ಭತ್ತಿ ಅರು ಅಥವ್ಯ ಅಯ ಯವ್ಯಗಿ ಅೆಂಥ ನಿಮಭಖಳ ಭತ್ತಿ ವಿನಿಮಭಖಳ

ಮರೆಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದಂಥ ಯಜ್ ಬತೆಯ ಖಳು, ನಿವೃತಿ ವತನ ಭತ್ತಿ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ ಬಾಬಿಗೄ ಅೆಂಥ
ವಂತಗೄಮನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಕೊಡತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ - XV
ಬೀದಿಗಳು
ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ

210.

ಬೀದಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಅವುಗಳಿಗೆ

ಲಗತಾು ದುವುಗಳು

ನ್ಸಹಿತವಾಗುವುದು.- (1)

ಪ್ರಲಿಕೆಯಲಿಿ

,-

(ಎ) ಷಕಾಾಯದ ನಿಯಂತರ ಣದ ಮರೆಗೄ ಕಾಯಿು ರಷಲಾದ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನ ಎಲಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳು,
ಅವುಖಳ ನೆಲೆಖಟಿೆ ನ ನಅದಚಾರ ಮಾಖಾಖಳು, ಔಲ್ಕಿ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಖಳಿಗೄ
ದಗಿಸಿದ ಎಲಿ ಕಾಭಗರ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳು, ಉಔಯಣಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸುಿ ಖಳು;
ಸ್ಥಾಜನಿಔವ್ಯದದೄು ೀ ಆಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಖಾಷಗಿಮದೄು ೀ ಆಖಲಿ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಔು ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಕೆಳಗೄ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಮ ಕಚಿಾನಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ನಿಮಾಸಿದ ಎಲಿ

ಳಚರಂಡಿಖಳು, ಚರಂಡಿಖಳು, ಚರಂಡಿ ಕಾಭಗರಖಳು, ಸುರಂಖಖಳು ಭತ್ತಿ ಅಡಿಗಲ್ಕವೄಖಳು, ಭತ್ತಿ
ಅವುಖಳಿಗೄ ಲಖರ್ತಿ ಗಿರು ಎಲಿ
ಸುಿ ಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಭತ್ತಿ

ಕಾಭಗರಖಳು, ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳು, ಉಔಯಣಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಅವುಖಳ ಔು ದಲಿಿ

ಬೄಳೆಯುತಿ ರು ಖಾಷಗಿ

ಷವ ರ್ತಿ ಗಿಯದ ಎಲಿ ಭಯಖಳು.
(2) ಷಕಾಾಯವು, ನಅಲಿಕೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಷಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವ್ಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಔ
ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿ, ಳಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ ಕಾಭಗರ, ಸುರಂಖ, ಅಡಿಗಲ್ಕವೄ ಅಥವ್ಯ ಭಯಖಳನ್ನು
ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಯಂತರ ಣದಿೆಂದ ಹಿೆಂತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
(3) ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯದ ಎಲಾಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಲಮದ ಲಮ

ಆಯುಔಿ ನ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ಇಯತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವುಖಳನ್ನು
ಭತ್ತಿ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಹಯಡಿಸಿದ

ಅೆಂಥ

ಆತನ್ನ ಈ ಕುರತ್ತ ಮಾಡಲಾದ ಉವಿಧಿಖಳ

ನಿದಾವನಖಳ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ನಿಾಹಿಷತಔು ದ್ದು ,

ನಿಯಂತರ ಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಸತೀಟಿಮಲಿಿ ಡತಔು ದ್ದು .
211. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಲಯ ಆಯುಕು ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಲಮ
ಆಯುಔಿ ನ್ನ ರ್ತನಾಗಿಯೇ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಮ ಭನವಿಮ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರು ಎಲಾಿ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಬಿೀದಿಖಳನ್ನು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಷಭತಟುೆ
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ಮಾಡುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ

ದ್ದಯಸಿಾ ಗೇಳಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು ,

ಆತನ್ನ

ನಅದಚಾರಖಳ

ಸುಯಕ್ಷತೆಗಗಿ

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ವಿಷಿ ರಷಲೂಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಸುಧಾರಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾವುದ ಷಭಮದಲಿಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಮದಲಿಿ ನಿಹಿತಗೇೆಂಡ ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಯಸೄಿ ಮನ್ನು ಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಮುಚಿ ಫಹುದ್ದ.
ರಂತ್ತ, ಹಾಗೄ ಮಾಡು ಮೇದಲ್ಕ, ಅೆಂಥ ಮುಚುಿ ವಿಕೆಮ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ನ ಷಲಹೆಖಳು ಅಥವ್ಯ
ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು
ಅಕಾವನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಕ

ಅೆಂಥ

ಮುಚಿಿ ವಿಕೆಯಿೆಂದ

ನಿೀಡಿ, ನಅಲಿಕೆಯು ಉವಿಧಿಖಳಲಿಿ

ಬಾಧಿತರಾಖಹುದಾದ

ನಿಧಿಾಶೆ

ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ

ಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಯುಔಿ

ನೀಟಿಸ್ನ್ನು

ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಷದರ ನೀಟಿಸಿನ ರ ಔಟಣೆಮ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ 30 ದಿಷಖಳೊಳಗೄ ಮಾಡಿರು ಎಲಾಿ
ಅೆಂಥ ಷಲಹೆಖಳು ಅಥವ್ಯ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು ರಖಣಿಷತಔು ದ್ದು .
212. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಸಂದಭುದಲಿಿ ಮಖಯ
ಆಯುಔಿ ನಿಗೄ ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು .- (1) ಲಮ

ಅಖತಯ ವ್ಯಖಫಹುದಾದ ನಿದಾವನಖಳನ್ನು

ಹಯಡಿಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಎಯಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಲಮಖಳ ಸಂಧಿಸು ಯಸೄಿ ಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳಲಿಿ
ತೀಮಾಾನಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು  ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
213. ಹೊಷ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳನ್ನು

ರಚಿಸು ಅಧಿಕಾರ.-

(1)ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ಯ ಪೂವ್ಯಾನ್ನಭತಯೊೆಂದಿಗೄ ಯಾವುದ ಷಭಮದಲಿಿ ,(ಎ) ಹಷ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳನ್ನು ವಿನಾಯ ಷಖಳಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ;
(ಬಿ) ಸತ್ತವೄಖಳು ಭತ್ತಿ ಳದಾರಖಳನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಫಹುದ್ದ;
(ಸಿ) ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನ್ನು ತರುಗಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ದಿಕುು ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ;
(ಡಿ)

ಯಾವುದ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಅಖಲಿೀಔರಷಫಹುದ್ದ,

ಮುಔಿ ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ,

ವಿಷಿ ರಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಸುಧಾರಷಫಹುದ್ದ; ಭತ್ತಿ
(ಇ) ಬೄೆಂಖಳೂರನ ಯಾವುದ ಭಾಖದಲಿಿ ರು ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಖಳ ಸಿಾ ತ ಅಥವ್ಯ ದಿಔು ನ್ನು ,
ಅಔು ಔು ದಲಿಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಔಟುೆ ವುದಕಾು ಗಿ ರ ಸ್ಥಿ ನೆ ಸಿವ ೀಔರಸಿದಾು ಗೂಯ , ರೂನಆಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ
ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ದ.
(2)

ನಅಲಿಕೆಯು ಅದಯ ರ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುಲಿಿ , ಬೄೆಂಖಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಷಸರಷತಔು ದ್ದು .

.
4
.
214. ಹೊಷ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಕನ್ಸಶಠ

ಅಗಲ.- ಸಂಚಾರ ದಟೆ ಣೆಯು ಅಲಿಿ ಉೆಂಟಾಗು

ಷವ ರೂದ ಭತ್ತಿ ಅವು ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡೂ ಕೊನೆಮಲಿಿ ಸಂಧಿಸು ಬಿೀದಿಖಳ, ಅವುಖಳು ಇರು ಷಾ ಳಖಳ
ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಇದ ರೀತಮ ರಖಣನೆಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳ
ಔನಿಶಠ ಅಖಲನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .
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215. ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ ಅನಅಮ, ಅಡಚಣೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲನ್ನು
ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಶಾೆಂತತೆಮನ್ನು

ನ್ಸಷೇಧಿಸು

ತಡೆಖಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ಭಾಖದಲಿಿ ವ್ಯಸನ ಸಂಚಾಯನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ.

(2) ಔನಾಾಟಔ ಪೀಲಿಸು ಅಧಿನಿಮಭ, 1963ಯ ರ ಔಯಣ 69ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ನಿಖದಿಡಿಸಿದಂತೆ

ಸಂಚಾಯನ್ನು ನಿಯಂತರ ಷಲ್ಕ ಪೀಲಿಷಯ ಷಸಕಾಯನ್ನು ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಕೊೀಯತಔು ದ್ದು .
216. ಕಟಿ ಡ ನ್ಸವೇವನಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಮಾಲಿೀಕನ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.-

ಭೂಮಮನ್ನು

ಯಾವುದ

ಭೂಮಮ

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು

ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡವಾಗ ಬೀದಿಯನ್ನು
ಮಾಲಿೀಔನ್ನ

ಔಟೆ ಡಖಳ

ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಖಳನ್ನು

ರಚಿಷಲು

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅೆಂಥ

ನಿವವನಖಳಗಿ ಫಳಸಿಕೊೆಂಡರೆ,

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುತಿ ಗೄಗೄ ಕೊಟೆ ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಲಿ ಇರು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ
ಖಾಷಗಿ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಯಫಹುದಾದಂಥ ನಿವವನ ಅಥವ್ಯ ನಿವವನಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ
ನಿವವನಕೆು

ಹಯತ್ತ, ಅನ್ನ

ಅಥವ್ಯ ನಿವವನಖಳಿಗೄ ರ ವಶಾಕಾವ ಔಲಿಪ ಸು ಭತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಇರು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ

ಖಾಷಗಿ ಬಿೀದಿಗೄ ಸಂಔಾ ಔಲಿಪ ಸು ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಯಸೄಿ ಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಯಸೄಿ ಖಳನ್ನು ರೂನಆಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಯಚಿಷತಔು ದ್ದು .
217. ಹೊಷ ಖಾಷಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ.- (1) ಹಷ ಖಾಷಗಿ ಯಸೄಿ ಮನ್ನು
ಯಚಿಸು ಉದೄು ೀವವಿರು ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಲಿಖಿತ ಅಜಿಾಮನ್ನು

ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಸು ಅಥವ್ಯ

ಯೊೀಜನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಈ ಮುೆಂದಿನ

ವಿಯಖಳನ್ನು ತೀರಸು ವಿಭಾಖಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ ,(ಎ) ಬಿೀದಿಮ ಉದೄು ೀಶತ ಭಟೆ , ದಿಕುು ಭತ್ತಿ ಅಖಲ;
(ಬಿ) ಬಿೀದಿ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣ ಭತ್ತಿ ಔಟೆ ಡ ಸ್ಥಲ್ಕ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಭಟೆ ಗೇಳಿಸುವಿಕೆ,

ನೆಲಹಾಸುವಿಕೆ,

ಲೀಸ

ಹದಿಸುವಿಕೆ,

ಕಂಫಕ್ಕರಸುವಿಕೆ,

ಸಂಔಾಗೇಳಿಸುವಿಕೆ, ಳಚರಂಡಿ ಯಚನೆ, ಕಾಲ್ಕವೄ ಯಚನೆ, ಸಂಯಕ್ಷಣೆ ಭತ್ತಿ ಬಿೀದಿ ದಿೀ ಯ ಸೄಾ ಗಗಿ
ಮಾಡಬಕಾದ ಏನಅಾಡುಖಳು.
(2) ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳ ಭಧಯ

ಭತ್ತಿ ಅಖಲ ಹಾಗೂ ಅದಯ ಮಲೆ ಔಟುೆ  ಔಟೆ ಡಖಳ ಎತಿ ಯ

ಕುರತಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತಿ ಅದಯಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ನಿಮಭಖಳು ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ
ಉಬಂಧಖಳು (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಸೄಿ ಖಳ ರ ಔಯಣಖಳಲೂಿ ಷಸ ಅನವ ಯಿಷ ತಔು ದ್ದು
ಹಾಗೂ ಆ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ವಿಯಖಳು

ಲಮ ಷಮತಮ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಗೄ

ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು .
(3) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಯಾವುದ ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ತರುವ್ಯಮ ಅಯತ್ತಿ

ದಿನಖಳ ಳಗಗಿ ಲಮ ಷಮತಯು ಅದ್ದ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮಲೆ ಬಿೀದಿ
ಯಚನೆಗೄ ಅನ್ನಭತ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ ನಿರಾಔರಷತಔು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಿಿ ನ

ಮಾಹಿತಮನ್ನು ಕೊೀಯತಔು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ,(ಎ) ಉದೄು ೀಶತ ಬಿೀದಿಯು, ಮಾಡಲಾಗಿರು ಯಾವುದ ಯ ಸೄಾ ಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ ಸುಧಾಯಣೆಮ
ಯಾವುದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಮ

ಅಭಿನಅರ ಮಕೆು ತಡಕಾದರೆ;
(ಬಿ) ಉದೄು ೀಶತ ಬಿೀದಿಮ, (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಅಧಿನಿಮಭದ, ನಿಮಭಖಳ ಭತ್ತಿ
ಉವಿಧಿಖಳ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ನಅಲಿಷದಿದು ರೆ; ಅಥವ್ಯ
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(ಸಿ)

ಉದೄು ೀಶತ

ಬಿೀದಿಯು,

ಈಗಖಲೇ

ಮುಔಿ ವ್ಯಗಿರು

ಬಿೀದಿಮ

ಕೊನೆಗೄ

ಸಂಔಾವಿರುವಂತೆ

ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಷದಿದು ರೆ, ನಿರಾಔರಷಫಹುದ್ದ.
(5) ಲಮ ಷಮತಮ ಆದವನ್ನು
ಯಾವುದ ಹಷ ಖಾಷಗಿ ಬಿೀದಿಮನ್ನು
ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ನಅಲಿಷದಿರು ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಯಾವೇಫಬ

ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ

ಕೊೀರದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ಯ ಕಿಿ ಯು

ಅಥವ್ಯ ಯಚಿಷತಔು ದು ಲಿ . ಹೆಚುಿ ರ

ಸಿವ ೀಔರಸು ಮರೆಗೄ ಆದವಖಳನ್ನು

ಹಯಡಿಸುರೆಗೄ

ಬಿೀದಿಮನ್ನು ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಸು ಅಥವ್ಯ ಯಚಿಸು ಯಾವುದ ಔರ ಭನ್ನು ಕೈಗೇಳು ತಔು ದು ಲಿ ;
ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಆದವಖಳನ್ನು

ಹಯಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ಷದರ ಅಜಿಾಯೊೆಂದಿಗೄ

ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿ ಯ ಸರಸುವುದಕೆು ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಗಿಷಲ್ಕ ಅಖತಯ ವೄೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ರಖಣಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಮನ್ನು
ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ತರುವ್ಯಮ ಅಯತ್ತಿ ದಿನಖಳಿಗೂ ಹೆಚುಿ ವಿಳಂಫನ್ನು ಮಾಡತಔದು ಲಿ .
(6) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಅಡಿಮಲಿಿ ಕೊೀರದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಮನ್ನು
ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಅಥವ್ಯ (5)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಅಯತ್ತಿ ದಿನಖಳ ಳಗಗಿ ಲಮ ಷಮತಯು

ನಿರಾಔರಷದಿದು ಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಅಜಿಾದಾಯನ್ನ ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ

ಯಚಿಷಲ್ಕ ಮುೆಂದ್ದರೆಮಫಹುದ್ದ. ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ

ಅದಯಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಿದ ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವಂತಲಿ .
218. 217ನೇ ಪರ ಕರರ್ನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿಯ ಮಾಪ್ರುರ್ಡ ಅರ್ವಾ

ರ್ವ ೆಂಷ.- (1)

ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮತಮ ಆದವಖಳನ್ನು ನಅಲಿಷದೄಯೇ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕಿಿ ಯು 217ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮನ್ನು
ಆಯುಔಿ ನ್ನ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಸಿದು ಲಿಿ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅರಾಧಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಿದಲಿಿ , ಲಮ
ಅಭಿಯೊೀಜನೆಗೄ

ಳಡಿಸುವುದಲಿ ದ

ನೀಟಿಸ್ನ ಮೂಲಔ ಅರಾಧಿಮನ್ನು ಈ ಮುೆಂದಿನವುಖಳಿಗಗಿ ಅಖತಯ ಡಿಸುವುದ್ದ,(ಎ) ಆತನ ಷಹಿ ಇರು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಮ ಮೂಲಔ ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ

ಕಾಯಣನ್ನು

ತೀರಸು ಹಾಗೂ

ನೀಟಿಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನದಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಕು ಮೇದಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಮನ್ನು
ಯಾಕೆ ಮಾನಅಾಡು ಮಾಡಬಾಯದೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಮಾನಅಾಡುಗೇಳಿಸುವಿಕೆಮ ಕಾಮಾಸ್ಥಧುಲಿ ದ
ಲಮ, ಆಯುಔಿ ನಿಗೄ ಔಳುಹಿಸುವುದ್ದ, ಏಕೆ ಆ ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ದವ ೆಂಷಗೇಳಿಷಬಾಯದೄೆಂದ್ದ ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ

ಷಮಾಧಾನಕಾು ಗಿ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿಧಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ದಿನದಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಷಭಮದಲಿಿ ವೆಮಕಿಿ ಔವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ ಯುಔಿ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದ ಏಜ್ೆಂಟಿನ ಭತ್ತಿ ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ಷಪ ಶೆ ಡಿಷಲ್ಕ ಲಮ
ಆಯುಔಿ ನ ಮುೆಂದೄ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ.
(2)

ಅೆಂಥ

ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಡೆದ

ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು,

ಅೆಂಥ

ಮಾನಅಾಡುಗೇಳಿಷಬಾಯದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಧವ ೆಂಷ ಮಾಡಬಾಯದ್ದ ಎೆಂಫ ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ
ಆಯುಔಿ ನಿಗೄ

ಷಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ

ಷಪ ಶೆ ಡಿಷದಿದು ಲಿಿ ,

ಲಮ

ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಏತಕಾು ಗಿ

ಕಾಯಣಖಳನ್ನು

ಆಯುಔಿ ನ್ನ

ಅೆಂಥ

ಲಮ

ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಮಾನಅಾಡುಗೇಳಿಸು ಅಥವ್ಯ ಧವ ೆಂಷಡಿಸು ನಿದಾವನವಿರು ಆದವನ್ನು ಹಯಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3)ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಸಿಸಿದ ಷಭಮದೇಳಗೄ ಅೆಂಥ ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಆತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ಕೈಗೇಳು ದಿದು ಲಿಿ ,

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಲಮ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಇತಯ ಥಾಡಿಷಫಹುದಾದ ಅೆಂಥ ಅನ್ನನಅತದಲಿಿ ಬರಷಲಾದ ವೄಚಿ ನ್ನು (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲಿಿ
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ನಅತಷತಔು ದ್ದು .
219. ಶಾವವ ತವಾಗಿ ಮಚಿು ರು ಬೀದಿಗಳನ್ನು
ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ವಿಲೆ ಮಾರ್ಡ ಅಧಿಕಾರ.- (1) 213ನೇ ರ ಔಯಣದ

ಶಾವವ ತವ್ಯಗಿ ಮುಚಿಿ ದಾಖ ನಅಲಿಕೆಯು ಹಾಗೄ ಮುಚಿಿ ದು ರೆಂದ
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ಹಾನಿಗೇಳಗದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಸೂಔಿ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು ಕೊಟುೆ , ನಿವವನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ಇನ್ನು
ಮುೆಂದೄ ಎಷ್ಟೆ ಅಖತಯ ವಿಲಿ ವೇೀ ಅಶೆ ನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು ನಿಧಾರಸುಲಿಿ , ಯಾ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಗಗಿ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು
ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ಮುಚಿಿ ದಾಖ ಅದ ಕಾಲದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಆ

ಷರಸುಮಾರನಲಿಿ , ಇತಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮಾಾಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಮಲಾಪ ಟಿನಿೆಂದಾಗಿ
ಅದ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಸರದ ಅದ ಆಯಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರು ಯಾವುದ ಆಯಣಕೆು ದಗಿಫರು
ಯಾವುದ ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ಅಕಾವ ಔಲಿಪ ಷತಔು ದ್ದು .

220.

ಬೀದಿಗಳ

ಮೇಲಾಿ ಟ್ಟಗಾಗಿ

ಭೂಮಿಯ

ಮತ್ತು

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಮಂಜೂರಾತಗೄ ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಳಟುೆ

ಕಟಿ ಡಗಳ

ಆಜುನೆ.-

(1)

ಆಯುಔಿ ರು-

(ಎ) ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನ್ನು ಅಖಲಗೇಳಿಸು, ತೆರೆಯು, ವಿಷಿ ರಸು ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ
ಮಲಾಪ ಟು ಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಹಷ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನ್ನು

ನಿಮಾಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ

ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಭೂಮಮ ಮಲಿರು ಔಟೆ ಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ,
ಅದನ್ನು ;
(ಬಿ)

ನಅಲಿಕೆಯು

ಆಜಿಾಸುವುದ್ದ

ವಿಹಿತವೄೆಂದ್ದ

ರಖಣಿಷಫಹುದಾದಂಥ

ಉದೄು ೀಶತ

ಬಿೀದಿಮ

ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದ ಹಯಖಡೆಮ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು , ಅದಯ ಮಲೆ ಔಟೆ ಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದಯ
ಷಹಿತ;
- ಆಜಿಾಷಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ ಆಜಿಾಸಿದ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು
ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಾಜನಿಔವ್ಯಗಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಮ ಮಾಯಫಹುದ್ದ, ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ವಿಲೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಸಸ್ಥಿ ೆಂತಯಣ ತರ ವು, ಹಾಲಿ
ಇರು ಔಟೆ ಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ, ನಿಮಾಷಬಕಾದ ಹಷ ಔಟೆ ಡ

(ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ) ಅದಯ ಣಾನೆ, ಹಷ ಔಟೆ ಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು

ಯಾ

ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಪೂಣಾಗೇಳಿಷಬಕೊೀ ಆ ಅಧಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥಹುದ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೄೂ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಯು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಿಯಫಹುದ್ದ.
(3) ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು, (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು
ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಸ್ಥವ ಧಿೀನನ್ನು

ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಗಾಯಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು
ಅನಿಗೄ

ನಆಪ ಸು

ಮುೆಂಚ್

ಷದರ

ಸಸ್ಥಿ ೆಂತಯಣ

ತರ ದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ
ಳಗೇೆಂಡ

ಯಾವುವ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ನಅಲಿಷಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
221. ಕಟಿ ಡದ ಸ್ಥಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ನ್ನು ನ್ಸಯಮಿಷಲು ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ಸ್ಥಾ ಯಿೀ
ಷಮತಯು,(ಎ) ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಗಗಿ ಔಟೆ ಡದ ಸ್ಥಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣ ಅಥವ್ಯ
ಔಟೆ ಡದ ಸ್ಥಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣ ಇವೄಯಡನ್ನು ನಿಮಮಷಫಹುದ್ದ.
(ಬಿ) ಕಾಲಕಾಲಕೆು , ಆದರೆ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಆ ಫಗೄೂ

ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಅದ್ದ

ಸಿವ ೀಔರಸುವುದಕೆು ಳಟುೆ ಹಾಗೄ ನಿಧಾರಸಿದ ಯಾವುದ ಸ್ಥಲಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖಕೆು ಫದಲಾಗಿ
ಹಷ ಸ್ಥಲನ್ನು ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ದ
ರಂತ್ತ,-
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(i) ನಅಲಿಕೆಮ ಯಾ ಷಭೆಮಲಿಿ ಆ ವಿಶಮನ್ನು

ರಶೀಲಿಷಬಕಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಷಭೆಗೄ ಔನಿಶೆ ಕ್ಷ

ೆಂದ್ದ ತೆಂಖಳು ಮುೆಂಚ್ ಷಾ ಳಿೀಮ ವೃತಿ ತರ ಕೆಖಳಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಷಕಾಾರೀ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತನ ಮೂಲಔ
ಆಯುಔಿ ರು ರ ಸ್ಥಿ ನೆಮ ಫಗೄೂ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಕೊಟಿೆ ದು

ಹಯತ್ತ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಫಗೄೂ

ಆಯುಔಿ ರು ಷಹಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಶ ನೀಟಿೀಷನ್ನು , ಯಾ ಬಿೀದಿಮ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖಕೆು ಹಷ
ಸ್ಥಲನ್ನು ನಿಧಾರಷಲ್ಕ ರ ಸ್ಥಿ ವಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖದಲಿಿ ಹಾಕಿದು ಹಯತ್ತ;
ಭತ್ತಿ
(ii) ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ಷಲಿಿ ಸಿದ ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಷಭೆಮ ದಿನಕೆು

ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದಂತೆ ನಅಲಿಕೆಮ ಔಚೇರಮಲಿಿ ಕೊಟೆ

ಮುೆಂಚ್ ಮೂರು ಷಪ ಶೆ

ದಿನಖಳಿಗೄ

ಷದರ ರ ಸ್ಥಿ ಖಳಿಗೄ ಬಂದ ಎಲಾಿ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು

ನಅಲಿಕೆಯು ರಶೀಲಿಸುರೆಗೄ
- ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ .
222. ಬೀದಿಯ ಪಂಕ್ತು ೀಕರರ್ದೊಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ಸ್ಥಲಿನಳಗೆ ಕಟಿ ಡಗಳ ನ್ಸಮಾುರ್ದ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿಷು ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬುೆಂರ್.- (1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, 221ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ
ನಿಧಾರಷಲಾದ ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ

ಆದಾಗೂಯ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ತಭಮ

ವಿವಚನೆಮಲಿಿ

ಬಿೀದಿ

ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ

ಔಟೆ ಡ

ವಿಷಿ ಯಣೆಮನ್ನು ಮಾಡಲ್ಕ, ಅೆಂಥ ವಿಷಿ ಯಣೆಯು, ಎತಿ ಯನ್ನು ಕಲ ಹೆಚಿಿ ಸಿದರೆ ಭತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಇರು ಔಟೆ ಡದ
ಅಥವ್ಯ ಗೇೀಡೆಮ ಮಲೆ ನಿೆಂತರೆ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಷವ ತಃ ಭತ್ತಿ ತನು ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ,(ಎ) ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಮಾಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ವಿಷಿ ರಸಿದ ಯಾವುದ

ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ, ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಆ ನಂತಯದ ಯಾವುದ
ಕಾಲದಲಿಿ ಅನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅನ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರಖಳನ್ನು , ಕೊೀರು ಸಂದಬಾದಲಿಿ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡುವುದಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ; ಭತ್ತಿ
(ಬಿ) ಅೆಂಥ ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವುದಯ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲ್ಕ
- ಫದಧ ರಾಗಿರು ಫಗೄೂ ಪ ೆಂದನ್ನು ಫರೆದ್ದಕೊಟೆ ಮಲೆ ಅನ್ನಭತಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ರ್ತನ್ನ ಅನ್ನಭತಸು ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ

ಲಿಖಿತದಲಿಿ ತನು ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ಯದಿ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) 221ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಿಮಮಸಿದ ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ
ಭಾಖಶಃ ರ ಸ್ಥಿ ವಿಸಿದ ನಿವವನವು ಫರುತಿ ದೄ ಎೆಂಫ ಕಾಯಣದ ಮಲೆ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ
ಅದಕೆು

ವಿಷಿ ಯಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ, ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಕೊಡಲ್ಕ

ಆಯುಔಿ ರು ನಿರಾಔರಸಿದರೆ, ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಫರು ಅೆಂಥ ನಿವವನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು ಅೆಂಥ ನಿರಾಔಯಣೆಮ ದಿನಾೆಂಔದ
ತರುವ್ಯಮ ೆಂದ್ದ ಶಾದೇಳಗೄ ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಆಜಾನೆ ಮಾಡದಿದು ರೆ, ನಅಲಿಕೆಯು ಆ ನಿವವನದ
ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಸೂಔಿ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ಯ ಅನ್ನಭತಯೊೆಂದಿಗೄ ಹಯತ್ತ 221ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಿಧಾರಸಿದ ಬಿೀದಿಮ
ಪಂಕಿಿೀಔಯಣ ಭತ್ತಿ ಔಟೆ ಡದ ಸ್ಥಲ್ಕಖಳ ನಡುವೄ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ವಿಷಿ ಯಣೆ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ,

ಆಯುಔಿ ರು ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಕೊಡುವ್ಯಖ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಯು ಅೆಂಥ ರ ಔಯಣಖಳಿಗೄ ನಿರೂನಆಷಫಹುದಾದಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ.
223. ಮೆಂಚಾಚಿದ ಕಟಿ ಡನ್ನು ಅರ್ವಾ ಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಹಿೆಂದಕೆೆ ಕಟ್ಟಿ ವುದು.- (1) ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಬಿೀದಿಗೄ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖವು 221ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಿಧಾರಸಿದ
ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಇರುವ್ಯಖ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು-
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(ಎ) ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಪುನಃ ಔಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ನೆಲಭಟೆ ದ ಮಲೆ ಅದಯ ಅಧಾದಶೆ ನ್ನು

ಮೀರುಶೆ ಯ ಭಟಿೆ ಗೄ ಇಳಿಷಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಅಧಾದಶೆ ನ್ನು ಕ್ಕಯ ಬಿಕ್ಟ

ಟರನಲಿಿ ಅಳೆಮಬಕು;

(ಬಿ) ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಇರು ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ,

ಪುನಃ ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ಯಾವುದ ವಿಷಿ ಯಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ
- ರ ಸ್ಥಿ ನಆಸಿದಾಖಲೆಲಾಿ , ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಪುನಃ ಔಟುೆ ವುದ್ದ, ಫದಲಾಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ದ್ದಯಸಿಿ ಮಾಡುವುದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನ ಹಯಡಿಸು ಆದವದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಆ ಬಿೀದಿಮ
ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದ ಹಿೆಂದಕೆು ಔಟೆ ಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗೄ ಫರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡವು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖವು
ಬಿದ್ದು ಹೀಗಿದಾು ಖ ಅಥವ್ಯ ಸುಟುೆ ಹೀಗಿರುವ್ಯಖ ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ಯ ಆದವದ ಮೂಲಔವ್ಯಗಿಯಾಖಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಆಖಲಿ ಕೆಳಗೄ ಇಳಿಸಿದಾಖ, ಷದರ ಔಟೆ ಡವು ಆಔರ ಮಸಿಕೊೆಂಡ ಬಿೀದಿಮ ಪಂಕಿಿೀಔಯಣದೇಳಗಿನ
ಭೂಮಮ ಭಾಖನ್ನು ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ತತ಄ಕ್ಷಣವ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ
ಭತ್ತಿ ಅವಯ ವಿದು ರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಆಜಿಾಸಿದ ಭೂಮಮನ್ನು

ಆ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖವೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
(4) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಮರೆಗೄ ಕೊಟೆ ಯಾವುದ ಸೂಚನೆಮ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಹಿೆಂದಕೆು

ಔಟಿೆ ದಾಖ ಅಥವ್ಯ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಭೂಮಮನ್ನು

ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡಾಖ ಅದರೆಂದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅನ್ನಬವಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ನೇಯ ಹಾನಿಗಗಿ ಅನಿಗೄ
ಸಂಪೂಣಾ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು ತತ಄ಕ್ಷಣವ ಕೊಡತಔು ದ್ದು .
ವಿರಣೆ.- ಭೂಮಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (4)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲಿಿ ಫಳಸಿದ `ನೇಯ ಹಾನಿ’ ಎೆಂಫ ದಾಳಿಗೄ
ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ಭೂಮಮ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಮೌಲಯ ಭತ್ತಿ ಆ ರ ದವದ ಗತರ ವು ಔಡಿಮೄಯಾಗಿದು ರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು
ಉಳಿದ ಭೂಮಮ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ
ಅಥಾ.

ಆದರೆ

ಅೆಂಥ

ಫಳಕೆಗೄ

ಆ

ಮೌಲಯ ದಲಿಿ ನ ಇಳಿರ್ತಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದ್ದ-ಎೆಂದ್ದ
ನಿವವನದ

ಭಾದಔವ್ಯಖಫಹುದಾಗಿದು ರೂ ಯಾ ವಿಶಶೆ

ಗತರ ವು

ಔಡಿಮೄಯಾಗಿದು ರೆಂದ

ಫಳಕೆಗೄ ಆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ತನು

ಉದೄು ೀಶಸಿರುನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಫಹುದೇೀ ಆ ಯಾವುದ ವಿಶಶೆ ಫಳಕೆಮಲಿಿ ಇನ್ನು

ಹಾನಿಔಯವ್ಯಗಿ

ಭೂಮಮನ್ನು

ಫಳಷಲ್ಕ

ಮುೆಂದೄ ಆಗು ನಶೆ ದಿೆಂದ

ಉೆಂಟಾಗು ಹಾನಿಮನ್ನು ಳಗೇಳುು ವುದಿಲಿ .
224. ಬೀದಿಯ ನ್ಸಯತ ರೇಖ್ತಯ ಹಿೆಂದಕೆೆ

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಕಟ್ಟಿ ವುದಕೆೆ

ಆದೇಶಷಲು ಮಖಯ

ಆಯುಕು ರ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗೄ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡವು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಯಾವುದ ಭಾಖವು ಇದು ರೆ ಭತ್ತಿ ಆ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮತ ರೇಖ್ಯಗೄ ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಅವಯ ಔವೄೆಂದ್ದ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ,

223ನೆಮ

ಹಿೆಂದಕೆು

ರ ಔಯಣದ

ಔಟುೆ ವುದ್ದ

ಉಬಂಧಖಳು

ಅನವ ಮವ್ಯಖದಿದು ರೆ, ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ಅರು(ಎ) ಆ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಏಕೆ
ಕೆಡವಿಹಾಔಬಾಯದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಷದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಭೂಮಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ಏಕೆ ಆಜಿಾಷಬಾಯದ್ದ

ಎೆಂಬುದಕೆು ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸು ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಅನ್ನ
ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ ಅನಿೆಂದ ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತನಾದ ಏಜ್ೆಂಟನ್ನ ಷಹಿ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ
ಸಂಬೇೀಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಔ ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಆ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು
ಏಕೆ ಕೆಡವಿಹಾಔಬಾಯದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಮನ್ನು

ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಏಕೆ ಆಜಿಾಷಬಾಯದ್ದ

ಎೆಂಬುದಕೆು ಕಾಯಣ ತೀರಷಲ್ಕ ಆ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು , ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿರು ದಿನದಂದ್ದ
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ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಷಭಮದಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಖುದಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ ಅನಿೆಂದ ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕೃತನಾದ
ಏಜ್ೆಂಟನ ಮೂಲಔ ಹಾಜರಾಖಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ, ಬಿೀದಿಮ ನಿಮತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ಭಾಖನ್ನು ಏಕೆ ಕೆಡವಿಹಾಔಬಾಯದ್ದ ಭತ್ತಿ ಷದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಭೂಮಮನ್ನು ಮಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಏಕೆ
ಆಜಿಾಷಬಾಯದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಭನರಕೆಯಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಕಾಯಣನ್ನು ತೀರಷಲ್ಕ
ವಿಪಲನಾದರೆ, ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ
ಆ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ಸಿರು ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಆ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮತ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿರು ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕುವಂತೆ ಅೆಂಥ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅೆಂಥ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಷದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗೄ ಫರು ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು

ವಿಹಾಔಲ್ಕ ವಿಪಲನಾದರೆ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು, ಅದನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಔಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವುದಕಾು ಗಿ ಹಿಸಿದ ಎಲಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು ಆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಸಂದಾಮ
ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ನಅಲಿಕೆಮ ಯವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಡಲೇ, ಷದರ ಔಟೆ ಡಖಳು ಆ ತನಔ ಷದರ ರೇಖ್ಯಯೊಳಗಿನ
ಭೂಮಮಲಿಿ ಆಔರ ಮಸಿಕೊೆಂಡಿದು ಷ್ಟೆ ಭಾಖನ್ನು ಸ್ಥವ ಧಿೀನಕೆು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ಅೆಂಥ
ಭೂಮಮನ್ನು

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಖತಔು ದ್ದು .
ಈ

ರ ಔಯಣದಲಿಿ ರುವುದ್ದ

ಯಾವುದೂ,

ಷಕಾಾಯದಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರು

ಔಟೆ ಡಖಳಿಗೄ

ಅನವ ಮವ್ಯಗುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದು ಲಿ .
225. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಷಲು ಅರ್ವಾ ಅದಕೆೆ ತಪಿ ದಲಿಿ ತಾವೇ
ಕಾಯುಗತಗೊಳಿಷಲು

ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ.- (1)

ಯಾವುದ ಖಾಷಗಿ ಬಿೀದಿಮನ್ನು
ಮಾಡದಿದು ರೆ,

ಜಲಿಿ

ಹಾಔದಿದು ರೆ,

ಮಾಡದಿದು ರೆ, ಚರಂಡಿಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಷಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು
ಚಪ ಡಿ

ಹಾಷದಿದು ರೆ,

ಭಟೆ

ಕಾಲ್ಕವೄ

ಮಾಡದಿದು ರೆ, ಅದಕೆು
ಮಾಡದಿದು ರೆ,

ನೆಲಖಟುೆ

ಳಚರಂಡಿಮನ್ನು

ಮಾಡದಿದು ರೆ, ನಿಭಾಲಿೀಔರಷದಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ದಿೀದ ಯ ಸೄಾ ಮಾಡಿಲಿ ದಿದು ರೆ

ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಮ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖದ ಮಾಲಿೀಔಯನ್ನು ಭತ್ತಿ ಆ ಭೂಮಮ
ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮಲಿನ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔರು ಬರೆ ಬರೆಮರಾಗಿರು ಸಂದಬಾಖಳಲಿಿ , ಆ ಭೂಮ ಭತ್ತಿ
ಔಟೆ ಡ ಇವೄಯಡಯ ಮಾಲಿೀಔರೂ ಸರದಂತೆ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖಕೆು ಮುಕ ಮಾಡಿರು ಅಥವ್ಯ
ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖಕೆು ಲಖರ್ತಿ ಗಿರು ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಖಳ ಮಾಲಿೀಔಯನ್ನು , ಆ
ಅಭಿನಅರ ಮದಲಿಿ

ಅವಯ ವ್ಯಖಫಹುದಾದ

ಯಾವುದ

ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ

ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದೇಳಗೄ ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ಕಾಭಗರಮನ್ನು , ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಕಾಲದೇಳಗೄ ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷದಿದು ರೆ,
ಆಯುಔಿ ರು, ರ್ತವು ಸೂಔಿ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ಕಾಭಗರಮನ್ನು ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ
ಅದಕೆು

ತಖಲಿದ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ರ ಮಾಣಖಳಲಿಿ

(1)ನೇ ಉ-

ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
226.
ಆಯುಔಿ

ಬೀದಿಗಳನ್ನು

ಸ್ಥುಜನ್ಸಕವೆೆಂದು

ಘೀಷಿಷಬೇಕಾದ

, 225ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಮಾಲಿೀಕನ
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ಲಮ

ಕೈಗೇೆಂಡರೆ ಫಹುನಅಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔಯ

ಭನವಿಮ ಮರೆಗೄ ಆತನ್ನ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಮನ್ನು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮನಾು ಗಿ ಘೀರ್ಷಸು
ಬಿೀದಿಯು ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .

ಸಕ್ಕೆ .-

ಹಾಗೂ ಆನಂತಯ

227. ಬೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಕೆಷ ೀಪಗಳ (projection) ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ ನಿಫಾೆಂಧ
ಉೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲನ್ನು

ಉೆಂಟು ಮಾಡು ಅೆಂಥ ರ ಕೆಿ ೀಖಳನ್ನು

ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ನಿಲಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ .
(2)

ಅೆಂಥ

ರ ಕೆಿ ೀಖಳನ್ನು

ರ ಕೆಿ ೀಖಳನ್ನು

ಯ ಕಿಿ ಯು

ತೆಗೄದ್ದ ಹಾಕುವಂತೆ ಆತನನ್ನು

ನಿಲಿಿ ಸಿದ

ಸಂದಬಾದಲಿಿ

ಲಮ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ

ಅೆಂಥ

ಅಖತಯ ಡಿಷತಔು ದ್ದು , ವಿಪಲವ್ಯದಲಿಿ ಆತನ ವಿರುದಧ

ಸೂಔಿ

ಔರ ಭನ್ನು ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ.
(3) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಡಿಮಲಿಿ

ನಿಮಮಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
228. ಬೀದಿಗಳಲಿಿ

ನ್ಸಬುೆಂರ್ನ್ನು

ಉೆಂಟ್ಟಮಾರ್ಡ

ರಚನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಜೀಡಣೆಗಳ

ನ್ಸಬುೆಂರ್.- ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ ಅನ್ನಭತಮ ಹಯರ್ತಗಿ ಯಾವೇಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಸಿಾ ಯವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ

ಚಲಿಷಫಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಶಾವವ ತ ಅಥವ್ಯ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ಷವ ರೂದ ಯಾವುದ ಗೇೀಡೆ, ತಂತಬಲಿ, ಅಡಡ ಕಂಬಿ,
ರ ಔಟಣೆ, ಮೄಟಿೆ ಲ್ಕ, ಗೂಡಂಖಡಿ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯಚನೆಮನ್ನು ನಿಲಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಮುಔಿ ಮಾಖಾದ ಮಲೆ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ನ ಕಾಲ್ಕವೄ, ಬಾವಿ
ಅಥವ್ಯ ಕೆರೆಗೄ ನಿಫಾೆಂಧವ್ಯಗು ರೀತಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತ್ತಿ ರಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ರ ಕೆಿ ೀನಾು ಗುವಂತೆ
ತೆೀಡಣೆಖಳನ್ನು ನಿಲಿಿ ಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಮ ಯಾವುದ ಭಾಖ, ಮಾಖಾ, ಕಾಲ್ಕವೄ, ಬಾವಿ ಅಥವ್ಯ
ಕೆರೆಮನ್ನು ಸ್ಥವ ಧಿೀನಡಿಸಿಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
229. ಒತ್ತು ರಿಗಳನ್ನು

ತೆರ

ವುದು.- (1) ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ರು ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ

ಆಯಣಖಳಿಗೄ ರ ತಯಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಎದ್ದರಾಗಿರು ಬಾಗಿಲ್ಕ, ದಾವ ಯ, ಷಲಾಕಿ ಅಥವ್ಯ ನೆಲಭಸಡಿಮ ಕಿಟಕಿ
ಯಾವುದ ರ ಕೆಿ ೀನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದ ಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಮಾನಅಾಡುಗೇಳಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದ ಆಯಣಖಳ

ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯಯನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದದ್ದ.
(2) ನಅಲಿಕೆಗೄ ಸರರು ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ರ್ತ ಯಾವುದ ಯಸೄಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲಿಿ ನಅದಚಾರ ಥನ್ನು ಳಗೇೆಂಡು, ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕಿಿ ಯು ಬಿೀದಿಮ ಸಂಚಾಯ ಭತ್ತಿ
ಫಳಕೆದಾಯರಗೄ ನಿಫಾೆಂಧ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಶಾವವ ತವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅಡಚಣೆ ಅಥವ್ಯ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲನ್ನು
ಉೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಕ ತ್ತಿ ರ ಮಾಡಿದು ನೆೆಂದ್ದ, ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಭನಗಂಡರೆ, ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ
ತ್ತಿ ರಖಳನ್ನು ಕ್ಕಡಲೇ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔತಔು ದ್ದು .
(3) ತರೆಯುವಂತೆ ನಿದಾಶಷಲಾದ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು ಅದನ್ನು
ತರೆಯುಲಿಿ

ನಅಲಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆ ಯ ಕಿಿ ಯು

ವಿಪಲನಾದರೆ, ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಮ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಕಿರ ಮನಲ್ ದೂಯನ್ನು

ದಾಕಲಿಷಫಹುದ್ದ.
230. ಬೀದಿಗಳ ದುರಸಿು ಯ ಷಮಯದಲಿಿ ನ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯದ
ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ದ್ದಯಸಿಿ ಮ ಷಭಮದಲಿಿ ಕಾಮಾಸ್ಥಧುವ್ಯಗುಶೆ ಯ
ಭಟಿೆ ಗೄ ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ.(ಎ) ಅದಕೆು ಬಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಭತ್ತಿ ಕಾಲಿರುವಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ;
(ಬಿ)

ಔು ದಲಿಿ ರು

ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು

ಕಾನಅಡು

ಮೂಲಔ

ಅಘಾತದ

ವಿರುದಧ

ಸೂಔಿ

ಮುನೆು ಚಿ ರಕೆಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ;
(2) ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ ದ್ದಯಸಿಿ ಯು ನಡೆಯುವ್ಯಖ ರಾತರ ಮ ಷಭಮದಲಿಿ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಮನ್ನು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ
ಬೄಳಕಿರುವಂತೆ ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
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(3) ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ಷದರ ಕಾಭಗರಮನ್ನು ಕಾಮಾಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಗುಶೆ ಯ ಭಟಿೆ ಗೄ ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ
ಅನ್ನಕ್ಕಲವ್ಯಗುವಂತೆ ಭತ್ತಿ ಆದಷ್ಟೆ ಬಖನೆ ಪೂಣಾಗೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
231. ಬೀದಿಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು

ಕಟಿ ಡ

ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದ್ದ ಮಕು ವಾಗಿಸುವಂತಿಲಿ ಅರ್ವಾ ಭಗು ಗೊಳಿಸುವಂತಿಲಿ

ಸ್ಥಮಗಿರ ಗಳನ್ನು

ಅದರ

ಮೇಲೆ

ಸುರಿಯುವಂತಿಲಿ .-

ಷಮಾಲೀಚನೆಮ ಮರೆಗೄ ನಿೀಡತಔು ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು
ಲಮ ಆಯುಔಿ ಅಥವ್ಯ

(1)

ಲಮ

ಷಮತಮ

ಲಮ ಆಯುಔಿ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಭತ ಇಲಿ ದೄ

ನೌಔಯನ ಹಯರ್ತಗಿ ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ಏಜ್ನಿೆ ಯು ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ ,-

(ಎ) ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖವ್ಯಗಿ ರೂಪುಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ ಸ್ಥಭಗಿರ ಮನ್ನು ಮುಔಿ ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ ,
ಬಖು ಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ ,

ಷಾ ಳೆಂತರಷತಔು ದು ಲಿ ,

ಕೈಗೇಳು ತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಮಾನಅಾಡು

ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ;
(ಬಿ) ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳನ್ನು ಸುರಮತಔು ದು ಲಿ ;
(2) ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಸುರದ ಅಥವ್ಯ ಹಾಕಿದ (1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಯಾವುದ
ಸುಿ ಖಳನ್ನು ಆ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಅನ್ನಭತ ಇಲಿ ದೄ ಲಮ ಆಯುಔಿ ನ್ನ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ನಿೀಡದೄ
ಹಯಹಾಔಫಹುದ್ದ.
232. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ದೊೀಶದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದುದಕೆೆ ನಶಿ ಪರಿಹಾರನ್ನು
ಪಡೆಯು ಸಕ್ಕೆ .- (1) ಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಮ ಮೇೀಟಾರು ವ್ಯಸನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ವ್ಯಸನ ಅಥವ್ಯ

ನಅದಚಾರಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಯಸೄಿ ಮ ಮೂಲಔ ಚಲಿಸುತಿ ರುವ್ಯಖ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ನ ದೇೀಶದ
ಕಾಯಣ ಸಂಬವಿಸಿದ ಅಘಾತದಿೆಂದಾಗಿ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು ಮೃತಟೆ ಲಿಿ , ಅಯ ನಿಔಟ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವ್ಯ
ಅಲಂಭಿತರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭತ್ತಿ ಟಾೆ ಗಿ ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡಲ್ಕ ಸಔು ನ್ನು

ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಮೇೀಟಾರು ವ್ಯಸನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ವ್ಯಸನ ಅಥವ್ಯ ನಅದಚಾರಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ
ಮಲೆ

ಚಲಿಸುತಿ ರುವ್ಯಖ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಗಯಾಳುವ್ಯಗಿ ಫಳಲ್ಕ ಯಾವೇಫಬ

ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ನ

ದೇೀಶದ

ಕಾಯಣ

ಸಂಬವಿಸಿದ

ಯ ಕಿಿ ಯು ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು

ಅಘಾತದಿೆಂದ

ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡಲ್ಕ

ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ನಶೆ ರಹಾಯದ ನಿಧಾಯಣೆ ಭತ್ತಿ

ನಅತಮ ಕಾಮಾವಿಧಾನನ್ನು

ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತಿ

ಉವಿಧಿಖಳಲಿಿ ನಿಮಮಸಿದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಡೆಷತಔು ದ್ದು .
233. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಹೆಷರಿರ್ಡವುದು.- (1) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ನಅಲಿಕೆಮ ಹಾಗೂ
ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ, ನಅಲಿಕೆಮ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಗೄ ಸರದ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳಕೆು
ಗುರುತಷತಔು ೆಂದ್ದ ಹೆಷಯನ್ನು

ನಾಭಔಯಣ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಬಿೀದಿಮ ಅೆಂತಸ ಹೆಷಯನ್ನು

ಯಾವುದ

ಷಭಮದಲಿಿ ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಅೆಂತಸ ನಾಭಔಯಣ ಅಥವ್ಯ ಭರುನಾಭಕಾಯಣ ಮಾಡು ಮೇದಲ್ಕ, ಸಂಬಂಧಟೆ ವ್ಯರ್ಡಾ
ಷಮತಖಳ ಅಭಿನಅರ ಮನ್ನು ರಖಣನೆಗೄ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ಯ ಆದವದ ಮೂಲಔ, ಹಾಗೄ ಇಡಲಾದ ಅಥವ್ಯ ಫಣು ದಿೆಂದ ಫರೆಮಲಾದ ಯಾವುದ
ಹೆಷಯನ್ನು ,

ಯಾರೇ

ಯ ಕಿಿ ಯು

ಕಾನೂನ್ನಫದಧ

ಅಧಿಕಾಯವಿಲಿ ದೄ

ನಾವಮಾಡುವುದ್ದ,

ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ,

ಕೆಡವಿಹಾಕುವುದ್ದ, ವಿರೂಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ಹಾನಿಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಮಲೆ ಫಣು ಫಳಿಯು ಮೂಲಔ ಫದಲಾಯಿಷತಔು ದು ಲಿ .
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(3) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ಹೆಷಯನ್ನು

ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಮ ಕೊನೆಮಲಿಿ , ಮೂಲೆಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ರ ವವದಲಿಿ , ಕೆಲವು ಔಟೆ ಡ, ಗೇೀಡೆ ಅಥವ್ಯ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ
ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಣ ಭಾಖದಲಿಿ ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭತ್ತಿ ಔನು ಡದಲಿಿ ಇರಷತಔು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ ಫಣು ದಲಿಿ ಫರೆಷತಔು ದ್ದು .
234. ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ತಯ ನ್ಸೀರ್ಡವುದು.- (1) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಮುೆಂಭಾಖದಲಿಿ
ಔು ಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಹಯಬಾಗಿಲಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಆಯಣದ ರ ವವದಾವ ಯದಲಿಿ ರು ಯಾವುದಾದರೂ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಕಾನೂನ್ನಫದಧ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಹೆಂದಿಯದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂತಸ ಯಾವುದ ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು

ನಾವಮಾಡತಔು ದು ಲಿ , ಕೆಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ವಿರೂಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(3)

ಉ-ರ ಔಯಣ

ಕಾನಅಡಿಕೊಳುು ವುದಕೆು
ಫದಲಾಯಿಸುವುದಕೆು
ಲಮ

(1)ಯ

ಭತ್ತಿ

ಮರೆಗೄ
ಅದನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು

ಹಾಕಿರುಲಿಿ ,

ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿದು ರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂತಸ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮನ್ನು

ವಿರೂಗೇಳಿಸಿದು ರೆ

ಅದನ್ನು

ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಫದಧ ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು . ಆತನ್ನ ಹಾಗೄ ಮಾಡಲ್ಕ ವಿಪಲನಾದರೆ,

ಆಯುಔಿ ರು

ನೀಟಿೀಸು

ನಿೀಡು

ಮೂಲಔ

ಅದನ್ನು

ಫದಲಾಯಿಸುವಂತೆ

ಆತನನ್ನು

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
235. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ದಿೀಪಗಳನ್ನು
ಬಿೀದಿಖಳಿಗೄ ಬಿೀದಿದಿೀಖಳನ್ನು

ಹಾಕ್ಕವುದಕೆೆ

ಅಕಾವ.-1) ನಅಲಿಕೆಯು ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಆ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅಖತಯ ವಿಯಫಹುದಾದಷ್ಟೆ

ಬಿೀದಿದಿೀಖಳನ್ನು ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂತಸ ಎಲಾಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಖಳು ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳಖಳಿಗೄ ಸೂಔಿ
ರೀತಮಲಿಿ ಬಿೀದಿದಿೀಖಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಔರ ಭಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
(3) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಷದರ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅಖತಯ ವಿಯಫಹುದಾದಷ್ಟೆ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಬಿೀದಿದಿೀಖಳು,

ಲಾಯ ೆಂಪ್ಖಳು, ದಿೀದ ಕಂಫಖಳು ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಅಕೆೆ ಷರಖಳ ಕರೀದಿ, ಅಳಡಿಕೆ ಭತ್ತಿ ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು
ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
236. ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು

ತೆಗೆಯುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್.-(1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದ ಕಾನೂನ್ನಫದಧ

ಅಧಿಕಾಯವಿಲಿ ದೄ,
(ಎ) ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ಅಳಡಿಸಿದ

ಯಾವುವ ಬಿೀದಿದಿೀಖಳು, ಲಾಯ ೆಂಪ್ ಅಥವ್ಯ ದಿೀದ ಕಂಫನ್ನು ;
(ಬಿ) ಅೆಂತಸ ಬಿೀದಿದಿೀ ಅಥವ್ಯ ಲಾಯ ೆಂನ್ನು ಬೄಳಗಿಸು ಯಾವುದ ವಿದ್ದಯ ತ಄ ತಂತಮನ್ನು ;
-ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡು

ಹೀಗುವುದಾಖಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದಿೆಂದ

ಡೆದ್ದಹಾಕುವುದಾಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೄ ಎಸೄಯುವುದಾಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಹಾನಿಗೇಳಿಸುವುದಾಖಲಿ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಅಳಡಿಸಿದ ಯಾವುದ
ಬಿೀದಿದಿೀ ಅಥವ್ಯ ಲಾಯ ೆಂನ್ನು ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ತೆಯಿೆಂದ ನಂದಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಉ-ರ ಔಯಣ(1)ಯಲಿಿ ವಿರಸಿದ ಯಾವುವ ಸುಿ ಖಳನ್ನು , ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಉದೄು ೀವಪೂಾಔವ್ಯಗಿ
ಅಥವ್ಯ

ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದಿೆಂದ

ಅಥವ್ಯ

ಆಔಸಿಮ ಔವ್ಯಗಿ

ಡೆದ್ದಹಾಕಿದರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ರೀತಮಲಿಿ

ಹಾನಿಗೇಳಿಸಿದರೆ, ಆತನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಳಡಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ದಂಡದ ತೆತೆಗೄ
ಆತನಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದ ಹಾನಿಮ ದ್ದಯಸಿಿ ಗೄ ತಖಲ್ಕ ವೄಚಿ ನ್ನು ಆತನ್ನ ಸಂದಾಮಮಾಡತಔು ದ್ದು .
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237. ಕೆಲವು ಮೆಂಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕಾವ ಕಡಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1)
ಆಯುಔಿ ರು, ರ್ತವು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂತಸ ಶಯತ್ತಿ ಖಳು ಭತ್ತಿ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಯಾವುದ
ಆಯಣದ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ,(ಎ) ರಾೆಂಡಖಳು, ಬಾಲು ನಿಖಳು, ಬಿಸಿಲ್ಕ ಭರೆಖಳು, ಗಳಿಭಳೆ ಚೌಔಟುೆ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸವುಖಳನ್ನು
ಬಿೀದಿಮ ಮಲೆ ಮುೆಂಚಾಚಿದಂತೆ ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅವುಖಳನ್ನು ಹಾಗೄ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಖಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾ ಬಿೀದಿಖಳಲಿಿ ಆಕಾರ್ಡಖಳನ್ನು
ಹೀಖಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಯು ಮಂಜೂರಾತಮನ್ನು

ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಆಕಾರ್ಡಖಳನ್ನು

ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು

ನಿೀಡಿದೄಯೊೀ ಆ ಬಿೀದಿಖಳಲಿಿ ಆಕಾರ್ಡಖಳನ್ನು

ನಿಮಾಷಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೀಖಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಆಯಣದೇಳಗೄ ರ ವಶಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಯಾವುದ ಮೄಟಿೆ ಲನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಚರಂಡಿ

ಮುಚಿಿ ಕೆಮನ್ನು ನಿಮಾಷಲ್ಕ
- ಲೈಸೄನ಄ೆ ನ್ನು ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
(2)

ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾ ಬಿೀದಿಮ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದ ನಿಯಂತರ ಣವು ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ

ನಿಹಿತವ್ಯಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳದಲಿಿ ರ್ತವು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ
ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಯಾವುದ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಲೈಸೄನ಄ೆ ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
(3) ಆ ಮುೆಂಚಾಚು ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣವು ಆರೀಖಯ ಕೆು

ಹಾನಿಔಯವ್ಯಗು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ

ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ ಉೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಯಸೄಿ ಮನ್ನು ಹಾಗೄ ಉಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ವ್ಯಷಿ ವ್ಯಗಿ ಅನಯ ತಅ ಅಡಿಡ
ಉೆಂಟು ಮಾಡು ಸಂಬವಿದು ರೆ (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಲೈಸೄನ಄ೆ ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ .
(4) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾ ಅಧಿಗೄ ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು
ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯದ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು

ಆದವನ್ನು ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ತಳಿಸಿದ ತರುವ್ಯಮ

ಕೊಡಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯಾವುದ ಅಧಿಯು

ಅಮಾನತ್ತಗೇಳಿಸು

ಅಥವ್ಯ

ಯದ್ದು ಗೇಳಿಸು

ಆಯುಔಿ ರು, ನೀಟಿೀಸು ಕೊಡದೄ (1) ಅಥವ್ಯ (2)ನೇ

ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಿಮಾಸಿದ ಯಾವುದ ಮುೆಂಚಾಚನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ
ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಮಾಡಿದು ಕೆು ಆದ ಕಚಾನ್ನು , ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತಿ ೀ ಆ ಯ ಕಿಿ ಯಿೆಂದ ಸೂಲಿ
ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(5) ನಅಲಿಕೆಯು, ನಅಲಿಕೆಮಲಿಿ ನಿಹಿತವ್ಯಗಿರು ಯಸೄಿ ಮ ಫದಿಖಳನ್ನು , ಬಿೀದಿಮ ಅೆಂಚುಖಳನ್ನು

ಅದ್ದ

ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ ಮಲೆ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಗೄ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡಲ್ಕ
ಅಧಿಕಾಯ ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯಿಲಿ ದೄ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಯಸೄಿ ಫದಿಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ ಬಿೀದಿಮ
ಅೆಂಚುಖಳನ್ನು ಮೂರು ಶಾಖಳಿಗೄ ಮೀರದ ಯಾವುದ ಅಧಿಗೄ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟೆ

ಯಸೄಿ ಫದಿಮ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿ

ಅೆಂಚಿನ ಯಾವುದ ಅಧಿಭೀಖವು ಆರೀಖಯ ಕೆು ಹಾನಿಕಾಯಔವ್ಯಗು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔರಗೄ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ
ಉೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಯಸೄಿ ಮ ಫದಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಮ ಅೆಂಚನ್ನು

ಹಾಗೄ ಉಯೊೀಗಿಷಲ್ಕ

ವ್ಯಷಿ ವ್ಯಗಿ ಅನಯ ತಅ ಅಡಿಡ ಉೆಂಟುಮಾಡು ಸಂಬವಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಷಕಾಾಯವು ರಖಣಿಸಿದರೆ, ಷಕಾಾಯವು
ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ರುವುದನ್ನು

ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಮಾನಅಾಟು ಮಾಡಲ್ಕ ನಅಲಿಕೆಗೄ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತಿ ನಅಲಿಕೆಯು ಆ ತರುವ್ಯಮ ತದನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಟಿೆ ರುವುದನ್ನು ಯದ್ದು ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಅಥವ್ಯ
ಮಾನಅಾಟು ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XVI
ರ

ಕಟಿ ಡಗಳ ವಿನ್ಸಯಮನ

238. ಕಟಿ ಡ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು (ಬೈ-ಲಾಗಳು).- (1) ನಅಲಿಕೆಯು ಷಕಾಾಯದ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ,
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(ಎ)

ನಿವವನಖಳು ಅಥವ್ಯ
ನಿಫಾೆಂಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ;

ಔಟೆ ಡಖಳ

ಫಳಕೆಮನ್ನು

ವಿನಿಮಮಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ

(ಬಿ) ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು ವಿನಿಮಮಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಫಾೆಂಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಉ-ವಿಧಿಖಳನ್ನು
ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೂಲಔ ರ ದತಿ ವ್ಯದ ಅಧಿಕಾಯದ ಸ್ಥಮಾನಾಯ ನವ ಮತೆಗೄ
ಬಾಧಔವ್ಯಖದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶಮಖಳಿಗಗಿ ಬೆ-ಲಾಖಳನ್ನು ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ(ಎ) ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿಕಾಯವ್ಯಯ ನಆಿ ಮ ಳಗೄ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿದ ಯಾರೇ
ಯ ಕಿಿ ಯು ನಅಲಿಕೆಗೄ ಷಲಿಿ ಷಬಕೆೆಂದ್ದ ಅಖತಯ ಡಿಷಲಾಗು ಮಾಹಿತ ಭತ್ತಿ ನಕೆಿ ಖಳು.
(ಬಿ) ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಫಹುದಾದ ನಿವವನದ ಮಾದರ ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ
ಅನ್ನಭತಷಲಾದ ರ್ತೆಂತರ ಔ ಗುಣಭಟೆ ಖಳು.
(ಸಿ) ಕೆಲವು ಮಾದರಮ ನಿಮಾಾಣಖಳನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಷಾ ಳಖಳ ಟಿೆ .
(ಡಿ) ಬಿೀದಿಮ ವಿಸಿಿ ೀಣಾಕೆು
ಉದೄು ೀಶಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಎತಿ ಯ.

ಯಾ

ಷಾ ಳಖಳ

ಸುತಿ ಮುತಿ

ಮಾಡಬಾಯದೄೆಂದ್ದ

ರಪೂಣಾವ್ಯಗಿಯಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತವ್ಯಗಿಯಲಿ ನಿಮಾಾಣಮಾಡಲ್ಕ

(ಇ) ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಕೊೀರರು ಔಟೆ ಡದ ಅಡಿನಅಮದ ಭಟೆ
ಅತಔಡಿಮೄ ಭಸಡಿ ಭತ್ತಿ ಸಿಾ ಯತೆಮ ಭಟೆ .
(ಎಫ್)ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಭತ್ತಿ ಹಯಗೄ ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ

ಭತ್ತಿ ಅಖಲ ಹಾಗೂ ನಿಮಾಾಣದ

ಮುಔಿ ಷಾ ಳಕಾವ ಭತ್ತಿ ಯಾಾಿ ಗಳಿ ಬೄಳಕಿನ

ಯ ಸೄಾ .
(ಜಿ) ಔಟೆ ಡದಿೆಂದ ರ್ತಯ ಜಯ ನ್ನು ತೆಗೄದ್ದ ಹಾಕುವುದಕಾು ಗಿ ದಿವ ತೀಮ ಸ್ಥಧನಖಳ ಅಕಾವ.
(ಎಚ್) ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಹಯ ಭತ್ತಿ ವಿಭಾಖ (ನಅಟಿಾ) ಗೇೀಡೆಖಳು, ಮಲಾಿ ಣಿಖಳು ಹಾಗೂ
ಔಟೆ ಡದ ಭಸಡಿಖಳನಿಮಾಾಣ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ವಿಧಾನಖಳು.
(ಐ)
ಔಟೆ ಡದ ಳ ಅಥವ್ಯ ಹಯ ಭಾಖದಲಿಿ ಆೆಂತರಔ ಳ ಯಚನೆಖಳು, ಹಗೄ ಹೀಗು
ಸ್ಥಧನಖಳು, ಚಿಮು ಖಳು, ಮೄಟಿೆ ಲ್ಕಖಳು, ನಅಯಿಖಾನೆಖಳು, ಚರಂಡಿಖಳು, ರಚುಿ ಗುೆಂಡಿಖಳ ನಿಮಾಾಣದ ಸ್ಥಾ ನ,
ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳು ಭತ್ತಿ ವಿಧಾನಖಳು.
(ಜ್) ಔಟೆ ಡನ್ನು ನಿಮಾಷಲ್ಕಕೊೀರರುನಿವವನದೇಳಗಿನನಅರ ೆಂಖಣದಷಾ ಳ.
(ಕೆ)
ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಟೆ ವಿನಿಮಭಖಳ
ಸುಿ ಖಳ ಫಳಕೆಮ ಮಲಿನ ನಿಫಾೆಂಧಖಳು.

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಧಸನಾನ್ನಕ್ಕಲಿ

(ಎಲ್) ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಲಿಫ್ೆ ಖಳ ಯ ಸೄಾ .
(ಎೆಂ) ಅಗಿು ಶಾಭಔ ಯೊೀಜನೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯ ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಅಖತಯ ಅಗಿು ಶಾಭಔಸ್ಥಧನ.
(ಎನ಄) ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಔನಿಶಠ ನೆಡುತೀಪು (ನಅಿ ೆಂಟೇಶನ಄).
(ಒ) ಔಟೆ ಡದೇಳಗೄ ಭಳೆನಿೀರುಕೊೀಯುಿ ಯ ಸೄಾ ಖಳ ಅಳಡಿಕೆ.
(ನಆ) ಔಟೆ ಡಖಳ ನಿಮಾಾಣ ಅಧಿಮಲಿಿ ಫಳಷಬಕಾಗು ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳ ಔನಿಶಠ ಗುಣಭಟೆ .
239.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ದ ನ್ಸಷೇರ್.-(1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, 238ನೇ

ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಯಡಿಸಿದ ಔಟೆ ಡ ಬೆ-ಲಾಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಾಾಣ ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ
ನಅಲಿಕೆಮ ಅನ್ನಭತಮ ಹಯತ್ತ ನಅಲಿಕೆಮ ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯೊಳಗೄ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಶಾವವ ತ
ಷವ ರೂದ ಯಾವುದ ನಿಮಾತಮನ್ನು

ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ರ ಸುಿ ತ ಇರು ಔಟೆ ಡಕೆು ಸಾಡೆ,

ಫದಲಾಣೆ ಭತ್ತಿ ಮಾನಅಾಡು ಸರದಂತೆ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಸಂಬಂಧಟೆ ಯಾವುದ ಕಾಮಾನ್ನು
ನಿಾಹಿಷತಔು ದು ಲಿ .
240. ಕಟಿ ಡಯೀಜನೆಯಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿಪರ ಕ್ತರ ಯೆ.- (1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ
ಪುನರ್-ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿದು ಲಿಿ , ಅನ್ನಭತಗಗಿ ಅನ್ನ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣ ಅಥವ್ಯ
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ಪುನರ್-ನಿಮಾಾಣ ಕಾಮಾ ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರಗೄ
ಅಜಿಾಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಅಜಿಾಮನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಮಲೆ, ಔಟೆ ಡ ಬೆಲಾಖಳಿಗೄ

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿದು ಲಿಿ ,

ನಿೀಡತಔು ದ್ದು

ಅಜಿಾಮನ್ನು

ರಶೀಲಿಸಿ,

ಔಟೆ ಡ

ನಿಮಾಾಣ

ಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ

ಅನ್ನಭತ

ಅಥವ್ಯ ಅಜಿಾಯು ಔಟೆ ಡ ಬೆ-ಲಾಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿಲಿ ದಿದು ಲಿಿ ಅೆಂಥ ಅಜಿಾಖಳನ್ನು

ತ

ಯಷು ರಷತಔು ದ್ದು .
(3)

ನಅಲಿಕೆಯು

ಔಟೆ ಡಬೆ-ಲಾಖಳ

ಅನ್ನಭತ

ಅಥವ್ಯ

ತಯಸ್ಥು ಯಖಳಿಗಗಿ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳನ್ನು

ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(4) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗಿನ ಅಜಿಾಮನ್ನು

ರಶೀಲಿಸುವ್ಯಖ, ಅಜಿಾಮ

ರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಖತಯ ಮಾಹಿತಗಗಿ ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಖಳ ಅಧಿಕಾರಖಳನ್ನು ಕೊೀಯಫಹುದ್ದ.
(5) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು (1)ನೇಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ಯಾವುದ ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಮುಕಯ

ಔಳುಹಿಷಬಕಾದ ಅಖತಯ ವಿದು ಲಿಿ , ಅರುಅಧಿನಿಮಭದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮಮರ್ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ

ಇತಯ

ಷಮುಚಿತ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದೇೆಂದಿಗೄ

ಷಮಾಲೀಚಿಸಿ

ಅೆಂಥ

ಅಜಿಾಮ

ಫಗೄೂ

ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ದ.
(6) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಅಧಿಯೊಳಗೄ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಸಿವ ೀಔರಷಲಾದ
ಯಾವುದ ಅಜಿಾಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮನ್ನು

ಪೂಣಾಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು

ನಿಖದಿಡಿಸಿದಅಧಿಯೊಳಗೄ ಅೆಂಥ ಅಜಿಾ ಕುರತ್ತ ಯಾವುದ ನಿಣಾಮ ತಳಿಷದಿದು ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಅನ್ನಭತ
ನಿೀಡಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, (4)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಔಳುಹಿಷಲಾದ ಅಜಿಾಗೄ ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ
ಹಾಗೄ ಅನ್ನಮೇೀದನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(7) ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯು
ಐದ್ದ ಶಾಖಳರೆಗೄ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು . ಆನಂತಯ ಅನ್ನಭತಗಗಿ ಹಷ ಅಜಿಾಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(8) ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಮ ಮಂಜೂರಾತಮನ್ನು
ಗೇತ್ತಿ ಡಿಸಿದ ದಂಡನ್ನು

ಡೆಮದ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಸುವಂಥ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ

ನಅತಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಅನ್ನಸ್ಥಯ ಔಟೆ ಡ ಯೊೀಜನೆಮ

ಅನ್ನಭತಗಗಿ ಅಜಿಾಷಲಿಿ ಸುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(9) ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡಿದ ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಮ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಯಾರೇ
ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೀಡಿದ ಔಟೆ ಡ ಯೊೀಜನೆಮ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಮಾನಅಾಡು ಅಥವ್ಯ

ಫದಲಾಣೆ ಕೈಗೇಳುು ವಂತೆ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
(10) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅರು ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಖಳು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಜಾರಮಾಡು

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಅಖತಯ ವಿರುವಂತೆ

ಔಟೆ ಡಖಳ

ಯಾದೃಚಿಛ ಔ

ರ ತಯ ಕ್ಷ

ರಶೀಲನೆಮನ್ನು ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ.
(11) ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಳಗೇೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮಾಾಣದಿೆಂದ ಭನ್ನಶಯ
ಜಿೀಕೆು

ಅನಅಮವುೆಂಟಾಗುತಿ ದೄೆಂದ್ದ

ಲಮ

ಆಯುಔಿ ರು

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ,

ಅೆಂತಸ

ಯಾವುದ

ನಿಮಾಾಣನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸುವುದಕಾು ಗಿ ಆದವನ್ನು ಮಾಡು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಅರು ಹೆಂದಿಯತಔು ದ್ದು .
1

[240ಎ. ಕರಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ, ನ್ಸಬುೆಂರ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ತು .- (1) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಉ-ವಿಧಿಖಳಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಅೆಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಭೂಮಮ ನಿವವನ
ನಕೆಿ ,

ಭೂ

ನಕೆಿ ,

ಔಟೆ ಡದ

ಎತಿ ರಸುವಿಕೆಖಳು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ

ಳಟುೆ ,

ಭತ್ತಿ

ವಿಭಾಖಖಳೊೆಂದಿಗೄ

ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ 244ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ
ಅೆಂಥ

ನಿರಾಔರಷಫಹುದ್ದ.
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ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲ್ಕ

ಆತನ್ನ

(2) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗಗಿ ದಯಖಳನ್ನು ನಿಖದಿಡಿಸುವ್ಯಖ, ರ್ತನ್ನ
ಯುಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮ ನಿೀಡಿಕೆಮನ್ನು ರಖಣಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ನಕೆಿ ಮನ್ನು ಅನ್ನಮೇೀದಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ
ಅಥವ್ಯ ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣತರ ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ,(ಎ)

ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯು

ನಿಖದಿಡಿಸಿದ

ಮಾಖಾಸೂಚಿ

ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಭತ್ತಿ ನೀೆಂದಣಿ

ಮೌಲಯ ನಾು ಧರಸಿದಂಥ

ದಯಖಳಲಿಿ

ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ಶುಲು ನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಲೈಸೄನ಄ೆ ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಬಿ) ನಿಮಾಾಣ ಅಧಿಮಲಿಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಯಸೄಿ ಖಳ ನಿಾಸಣೆಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ
ನಿಮಾಾಣ

ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳ ಸಂಖರ ಸಣೆಗಗಿ ಶುಲು , ಎೆಂದರೆ, ನೆಲ ಬಾಡಿಗೄ;

(ಸಿ) ನಿಮಾಾಣವು ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ ಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕಚಿತಡಿಷಲ್ಕ ಬದರ ರ್ತ ಶುಲು ;
(ಡಿ) ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಇ) ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ; ಭತ್ತಿ
(ಎಫ್) ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಶುಲು .
(ಬ) ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಠೇಣಿ
ಅಥವ್ಯ ಶುಲು

ಅಥವ್ಯ ಉಔಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ದ.

ಬ. ಶುಲೆ ನ್ನು

ಸೂಲು

ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದರಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿಷಲು

ಮಾರ್ಡವುದು

ಅರ್ವಾ

ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಷಲು ರಾಜಯ

ವಿಧಿಸುವುದು

ಅರ್ವಾ

ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಅದಯ ಅಭಿನಅರ ಮದಲಿಿ , ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳು
ಹಾಗೂ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಗಗಿ, ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯದ

ಮಾಲಿೀಔತವ ಹೆಂದಿದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಖಭ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗೄ,
ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಪೂವ್ಯಾನವ ಮವ್ಯಗಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ನ್ನು

ವಿನಾಯಿತಸುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಔಡಿಮೄಗೇಳಿಸುವುದ್ದ

ಉತಿ ರಾನವ ಮವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮಲಿಿ

ಅವಯ ಔವ್ಯಗಿದು ರೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಅದ್ದ ಹಾಗೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2)

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಯಡಿಸಿದ

ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.
(3)
ಶಯತಿ ನ್ನು

(1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಫಾೆಂಧನ್ನು
ಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಷದ ಇದು ಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ ದಗಿಷಬಕಾದ ಘೀಶಣೆಯು ತನಅಪ ಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ , ಆಖ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಹಾಗೂ
ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯಾಗಿರು ಅಥವ್ಯ ನಅಲನೆಯಾಖದಿರು ಅಥವ್ಯ ತಪುಪ
ರಖಣಿಸಿದ

ಮಲೆ,

ಅಧಿನಿಮಭವು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯಡಿ

ಘೀಶಣೆ ದಗಿಸಿರುವುದನ್ನು

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ದಯಖಳಲಿಿ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ಭತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ದಯಖಳಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದ
ಶುಲು ಖಳ ನಡುವಿನ ಯ ರ್ತಯ ಷದ ಮೇತಿ ದ ಎಯಡಯಷ್ಟೆ

ಮೇತಿ ಕೆು ಷಭನಾದ ಮೇತಿ ನ್ನು

ದಂಡದ ರೂದಲಿಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾಖತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಔರ ಭ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದಕೆು ಮೇದಲ್ಕ, ಆ ಯ ಕಿಿ ಗೄ, ಆತನ
ಅಸವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಯುಔಿ ಅಕಾವನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(4)

ಸಂವಮಖಳ ನಿವ್ಯಯಣೆಗಗಿ, ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಔಯಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ದಂಡದ ನಿಧಾಯಣೆ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು
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ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು , ಶುಲು

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ

ಕಾನೂನ್ನ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುವ ನಿಮಭಖಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದವ, ತರ
ಅಥವ್ಯ ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳ ಮೂಲಔ ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ, ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಔಯಖಳನ್ನು ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄ, ಸೂಲ್ಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಔ ಘೀರ್ಷಷಲಾಗಿದೄ.
240ಸಿ. ಶುಲೆ

ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯನ್ನು

ಸಿೆಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು.- 240ಎ ರ ಔಯಣದ,

246ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಲಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿೀಡಬಕೆೆಂದ್ದ ರ್ತತಪ ಮಾವ್ಯದ ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಅಥವ್ಯ
ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ದ ಮಂಜೂರಾತಮ ಶುಲು ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ದಂಡವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಸೂಲಾತಗೄ,
ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆಗೄ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ, ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮ, ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ
ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಯಾವುದ ತೀನಆಾನಲಿಿ , ಡಿಕಿರ ಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆದವದಲಿಿ ಹಾಗೂ
ಭತ್ತಿ

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ

ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ನಅರ ರಂಬಕೆು

ಮೇದಲ್ಕ, ಬೃಸತ಄

ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ
ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುವ ನೀಟಿೀಸುಖಳು ಅಥವ್ಯ ಆದವಖಳನ್ನು
ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಹೂಡಿದ ಎಲಾಿ ಯ ಸಯಣೆಖಳನ್ನು

53)

ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಿದ

ನಅರ ರಂಭಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ

ಔರ ಭದಲಿಿ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ದಂಡದ
ರೂದಲಿಿ

ಶುಲು ದ ಯಾವುದ ಸೂಲಾತಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಹಿಷಬಕೆೆಂದ್ದ

ಉದೄು ೀಶಸಿದ ಮೇತಿ ನ್ನು ಳಗೇೆಂಡು ನಅರ ರಂಭಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ ಔರ ಭದಲಿಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ಮೂಲಔ
ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ, ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಔನಾಾಟಔ
ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 53) ಅಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಿದ, ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಅೆಂಥ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ
ಅಥವ್ಯ

ಸಂಖರ ಸಣೆ

ಎೆಂದ್ದ,

ಆ

ಎಲಾಿ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಅದಔು ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ:(ಎ)

ಷಕಾಾಯವು

ಅಥವ್ಯ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ,

ಬೃಸತ಄

ಬೄೆಂಖಳೂರು

ಭಹಾನಖಯ

ನಅಲಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಖಳು, ಎಲಾಿ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಶುಲು ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ
ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ವಿಶಮಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಕೈಗೇೆಂಡ ಎಲಾಿ

ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ

ಔರ ಭಖಳು, ಯ ಸಯಣೆಖಳು ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಔರ ಭನ್ನು ,

ಯಾವ್ಯಖಲೂ

ಕಾನೂನಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ, ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿದೄ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಶುಲು ದ

ಭರುಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ

ಯಾವುದ

ನಾಯ ಯಾಲಮದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಮುೆಂದೄ ಯಾವುದ ದಾವೄಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಇತಯ ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು , ಹೂಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದರಷತಔು ದು ಲಿ ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮವು, ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಶುಲು ದ ಭರುಸಂದಾಮನ್ನು

ನಿದಾಶಸಿ

1

ಯಾವುದ ಡಿಕಿರ ಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು ಜಾರಗೇಳಿಷತಔು ದಲಿ .]
1.

2022

01

11.01.2021

.

241. ಮಳೆ ನ್ಸೀರು ಕಯುಿ ನ್ಸಮಿುತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- (1) 108 ಚದಯ
ಔಡಿಮೄಮಲಿ ದ

ನಿವವನ

ಮಾಲಿೀಔನ್ನ,
ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ
ಭರುಪೂಯಣ
(2) 2

ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಹಯಡಿಸಿದ

ಭತ್ತಿ

ನಿಮಾಸು

ಉದೄು ೀವನ್ನು

ರ ತಯೊಫಬ

ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತಿ ಮಾಖಾಸೂ ಖಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದಾದ

ಅೆಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಫಳಕೆಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ

ಭಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ನಿಮಾತಮನ್ನು ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
.

ಹೆಂದಿರು

ಗಿೆಂತ

.
2

.

121

.

ಫಳಕೆಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ ಭರುಪೂಯಣ

ಭಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ನಿಮಾತಮನ್ನು

ಭಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ನಿಮಾತಮನ್ನು

ದಗಿಷತಔು ದ್ದು .
(3)
000

.

1000

.
.

.

.
ವಿರಣೆ: ಈ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ,(ಎ) “ಭಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ” ಎೆಂದರೆ, ಪುನರ್ಫಳಕೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂತಜಾಲ ಭರುಪೂಯಣಕಾು ಗಿ, ಔಟೆ ಡದ
ಮಲಾಛ ಣಿಯಿೆಂದ ಬಿೀಳು ಅಥವ್ಯ ಖಾಲಿ ಭೂಮಯಿೆಂದ ಭಳೆ ನಿೀರನ ಶೇಕಯಣೆ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆ; ಭತ್ತಿ
(ಬಿ) “ಅೆಂತಜಾಲ ಭರುಪೂಯಣ” ಎೆಂದರೆ, ಕೊಯುಿ

ಮಾಡಿದ ಭಳೆ ನಿೀರನ ಫಳಕೆಯಿೆಂದ ತೆರೆದ ಬಾವಿ

ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಅೆಂತಜಾಲ ನಿೀರನ ಭಟೆ ನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಷಲ್ಕ ಭರುಪೂಯಣ ಮಾಡುವುದ್ದ:
242. ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ ಅಜಿು.- (1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಔಟೆ ಡನ್ನು
ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿದರೆ, ಅನ್ನ ಕಾಭಗರಮನ್ನು ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಅನ್ನಭತಗಗಿ
ಲಿಖಿತ ಅಜಿಾಮನ್ನು , ಭೂಮಮ ನಿವವನ ಷಾ ಳದ ನಕೆಿ , ನೆಲನಕೆಿ , ಔಟೆ ಡದ ಹಯನೀಟ ನಕೆಿ ಖಳು ಭತ್ತಿ ಖಂಡ
ಚಿತರ ಖಳು, ಕಾಭಗರಮ ತಶೀಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳೊೆಂದಿಗೄ
ಔಳುಹಿಷತಔು ದ್ದು .
ವಿಯಣೆ:- ಈ ಉ-ರ ಔಯಣದಲಿಿ
ಗೄರೆಮಲಿಿ ರು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಕೆು

`ಔಟೆ ಡ’ ಎೆಂಬುದ್ದ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಮ ಎಲೆಿ

ಲಖರ್ತಿ ಗಿರು

ಯಾವುದ

ಎತಿ ಯದ

ಗೇೀಡೆ

ಅಥವ್ಯ

ಬಲಿಮನ್ನು

ಳಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
(2) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಮರೆಗೄ ದಗಿಸಿದ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ದಸ್ಥಿ ವಜು, ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ
ಮರೆಗೄ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದಾದಂತಸ ವಿಯಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿಯತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ

ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .

243.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ಯಾವುದ ಕಾಭಗರಮನ್ನು
ಅಜಿಾಮನ್ನು

ನ್ಸುಹಿಷಲು

ಲಯ

ಆಯುಕು ರು

ಕಡಬಹುದೊೀ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ಯಾ

ಅಧಿಯಳಗೆ

ನ್ಸರಾಕರಿಷಬಹುದೊೀ ಆ ಅಧಿ.-

ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಅನ್ನಭತಗಗಿ 242ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಷಲಿಿ ಸಿದ ಯಾವುದ

ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ ಮರೆಗೄ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ

ತರುವ್ಯಮ ಮೂತ್ತಿ ದಿಷಖಳೊಳಗಗಿ ಆಯುಔಿ ರು ಲಿಖಿತ ಆದವದ ಮೂಲಔ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು
ನಿೀಡತಔು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ 244ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ 245ನೇ ರ ಔಯಣಖಳಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ

ಕಾಯಣಖಳ ಮಲೆ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ನಿೀಡಲ್ಕ ನಿರಾಔರಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಷದರ ಮೂತ್ತಿ ದಿಷಖಳ ಅಧಿಯೊಳಗಗಿ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನು
ಹಯಡಿಷದಿದು ರೆ, ಅಜಿಾದಾಯನ್ನ ತನು

ಅಜಿಾಮ ಫಗೄೂ

ಅಖತಯ ವ್ಯದ ಆದವನ್ನು

122

ಹಯಡಿಸುವಂತೆ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ಯನ್ನು ಕೊೀರ ಅಯ ಹೆಷರಗೄ ತರ ನ್ನು ಫರೆಮಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂಥ ತರ ನ್ನು
ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಇನೂು
ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಮೂತ್ತಿ

ದಿಷಖಳ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಲಿಖಿತ ಆದವದ ಮೂಲಔ

ನಿೀಡತಔು ದ್ದು . ಇಲಿ ವ 244ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ 245ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಯಣಖಳ ಮಲೆ ಅದನ್ನು ನಿೀಡಲ್ಕ ನಿರಾಔರಷತಔು ದ್ದು .
244. ಯಾ ಕಾರರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕಾೆ ಗಿ ನ್ಸವೇವನಕೆೆ
ಅರ್ವಾ ಕಟಿ ಡ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು

ಕಾಯಣಖಳ

ಔಟೆ ಡ

ಮಲೆ

ಮಾತರ ವ

ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು

ನ್ಸರಾಕರಿಷಬಹುದೊೀ ಆ ಕಾರರ್ಗಳು.- (1) ಯಾ

ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಪುನರ್ನಿಮಾಾಣಕಾು ಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ ನಿಮಾಾಣಕೆು

ನಿವವನಕೆು

ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ನಿರಾಔರಷಫಹುದೇೀ, ಆ ಕಾಯಣಖಳು, ಕೆಳಕಂಡಂತವೄ, ಎೆಂದರೆ,(ಎ) ಕಾಭಗರಯು ಅಥವ್ಯ ಕಾಭಗರಗಗಿ ನಿವವನದ ಫಳಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ನಿವವನದ ನಕೆಿ , ನೆಲನಕೆಿ ,
ಔಟೆ ಡದ ಹಯನೀಟ ನಕೆಿ ಖಳು, ಖಂಡಚಿತರ ಖಳು ಅಥವ್ಯ ತಶೀಲ್ಕಖಳಲಿಿ

ಳಗೇೆಂಡಿರು ಯಾವುದ

ವಿಯವು ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದ ನಿದಿಾಶೆ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಮರೆಗೄ
ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿದಿಾಶೆ

ಆದವನ್ನು , ನಿಮಭನ್ನು , ಘೀಶಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಮನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸುವುದ್ದ;
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ

ಅನ್ನಭತಗಗಿ

ರೀತಮಲಿಿ

ಷಲಿಿ ಸಿದ

ವಿಯಖಳನ್ನು

ಅಜಿಾಯು

ನಿಮಭಖಳ

ಳಗೇೆಂಡಿಯದಿರುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ
ಅಥವ್ಯ

ಉವಿಧಿಖಳ
ಅೆಂಥ

ಮರೆಗೄ

ರೀತಮಲಿಿ

ತಯಾರಸಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ;
(ಸಿ) 242ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಯಾವುವ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳಿಗೄ ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ
ಮರೆಗೄ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದಂತೆ ರುಜು ಮಾಡದಿರುವುದ್ದ;
(ಡಿ) ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳ ಮರೆಗೄ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ
ಮಾಹಿತಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳನ್ನು ಮಥೀಚಿತವ್ಯಗಿ ದಗಿಸಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ;
(ಇ) 216ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದಂತೆ ಬಿೀದಿಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಯಸೄಿ ಖಳನ್ನು

ನಿಮಾಷದ

ಇರುವುದ್ದ;
(ಎಫ್) ಉದೄು ೀಶತ ಔಟೆ ಡವು ಷಕಾಾಯದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ಭೂಮಮನ್ನು ತ್ತಿ ರ ಮಾಡಿರುವುದ್ದ;
(ಜಿ) ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ನಿವವನವು ಬಿೀದಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯೊೀಜಿತ ಬಿೀದಿಗೄ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿಲಿ ದಿರುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ನಿವವನಕೆು ಸರಕೊೆಂಡಿರು ಭತ್ತಿ ಯಾವುದ ಭಾಖದಲಿಿ ಐದ್ದ ಮಟರುಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄ ಇಲಿ ದ ಅಖಲದ
ದಾರಮ ಅಥವ್ಯ ಹಾದಿಮ ಮೂಲಔ ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಬಿೀದಿಯಿೆಂದ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಕೆು ರ ವವ ಅನ್ನಕ್ಕಲ
ಇಲಿ ದಿರುವುದ್ದ.
(2)
ನಿೀಡಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು, ಔಟೆ ಡಕಾು ಗಿ ನಿವವನಕೆು ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮನ್ನು
ಔಟೆ ಡದ

ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅಥವ್ಯ

ಪುನರ್

ನಿಮಾಾಣಕೆು

ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ನಿೀಡಲ್ಕ

ನಿರಾಔರಸಿದಾಖಲೆಲಾಿ , ಅೆಂಥ ನಿರಾಔಯಣೆಗೄ ಕಾಯಣಖಳನ್ನು ಆದವದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ವ್ಯಗಿ ತಳಿಷತಔು ದ್ದು .
245. ಕೆಲವು ಸಂದಭುಗಳಲಿಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಟಿ ಡದ ನ್ಸಮಾುರ್ಕೆೆ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು

ನ್ಸೀರ್ಡ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಸಬುೆಂರ್.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ
ನಿಮಭದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಮಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭನರಂಜನೆಮ ಯಾವುದ
ಔಟೆ ಡದ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಆ ಔಟೆ ಡಕೆು ಯಾವುದ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಡೆಮ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಆ ಔಟೆ ಡಕೆು
ಮಾಡು ಯಾವುದ ಸಾಡೆಗೄ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ನಿವವನವು ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಕಾು ಗಿ ಉದೄು ೀಶಷಲಾದ
ನಿವವನವು,-
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(ಎ) (i) ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ ಢಶಾಲೆ ಅಥವ್ಯ ಬಾಲಕಿಮಯ ಶಾಲೆಖಳಂತಸ ಭನು ಣೆ ಡೆದ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಗೄ
ಲಖರ್ತಿ ಗಿರು ಯಾವುದ ಷತ ಸಂಸೄಾ ಯಿೆಂದ; ಅಥವ್ಯ
(ii) ಹೆಚುಿ ಳರೀಗಿಖಳ ವ್ಯಡಾನ್ನು ಹೆಂದಿರು ಷಕಾಾರ ಆಷಪ ತೆರ ಯಿೆಂದ; ಅಥವ್ಯ
(iii)

ೆಂದ್ದ

ನೂರು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಕ್ಕು

ಹೆಚಿಿ ನ

ಸಂಖ್ಯಯ ಮ

ನಿವ್ಯಸಿಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಿರು

ಅನಾತಅಲಮದಿೆಂದ
-

ಇನೂು ರು

ಟರುಖಳ ವ್ಯಯ ಷದೇಳಗೄ ಇದು ರೆ; ಅಥವ್ಯ

(ಬಿ) ಯಾ ಷತ ರ ದವವು, ಷತಗಗಿಯೇ ಇರುವುದೇೀ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಯ ನಅಯ ಯ ಹಾಯ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗೄ
ಭಿನು ವ್ಯದಂಥ ಷತಗಗಿ ಅದನ್ನು

ಕಾಯಿು ರಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಫಳಷಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ

ಯಾವುದ ಜನನಿಬಿಡವ್ಯದ ಷತ ರ ದವದಲಿಿ ಇದು ರೆ;
(ಸಿ) ಯಾವುದ ಗೃಸ ನಿಮಾಾಣದ ಯೊೀಜನೆಮ ಅಥವ್ಯ ಉದಿು ಶೆ

ಯೊೀಜನೆಮ ಮೂಲಔ ಅಥವ್ಯ

ಅನಯ ತಅ ಯಾವುದ ಅಧಿನಿಮಮತಮ ಮರೆಗೄ ಷತ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ, ಕಾಯಿು ರಸಿದ ಯಾವುದ ರ ದವದಲಿಿ
ಇದು ರೆ,
- ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಅನ್ನಮೇೀದನೆ ಇಲಿ ದೄ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಮಂಜೂರಾತ

ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಚಲನಚಿತರ ರ ದವಾನಕಾು ಗಿ ಫಳಷಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ನಿಮಾಣಾಕೆು
ಔನಾಾಟಔ ಚಲನಚಿತರ ಖಳ (ನಿಯಂತರ ಣ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1964ಯ (1964ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 23) ಭತ್ತಿ ಅದಯ
ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಕೆಿ ಖಳು ಭತ್ತಿ
ಡೆಮಲಾಗಿದೄ

ಎೆಂದ್ದ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಗೄ

ಭನರಕೆಯಾದ

ತಶೀಲ್ಕಖಳಿಗೄ ಮಂಜೂರಾತಮನ್ನು

ಹಯತ್ತ

ಯಾವುದ

ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ .
246.

ಮಕಾು ಯ ಪರ ಮಾರ್ಪತರ ನ್ಸೀಡಿಕೆ.- (1) ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಉಬಂಧಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಔಟೆ ಡನ್ನು ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿದ ರ ತಯೊಫಬ ಯ ಕಿಿ ಯು ನಿಮಾಾಣ ಮುಕಾಿ ಮಗೇೆಂಡ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ೆಂದ್ದ
ತೆಂಖಳೊಳಗೄ ಮುಕಾಿ ಮ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಅಜಿಾಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
(2)

ಮುಕಾಿ ಮ

ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ

ಷಲಿಿ ಸಿದ

ಯಾವುದ

ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಅಸಾರ್ತಟಿೆ ಮಲಿಿ

ಸಾಡೆಗೇೆಂಡಿರು ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಯು ಅನ್ನಮೇೀದಿತ ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ನಿಮಾಾಣ

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ರ ಮಾಣಿೀಔರಸಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಟಿೆ ಮಲಿಿ ಸಾಡೆಗೇೆಂಡಿರು ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಯು ೆಂದ್ದ ಔಟೆ ಡವು ಔಟೆ ಡ ಉ-ವಿಧಿಮ
ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ರ ಮಾಣಿೀಔರಸಿದರೆ, ನಅಲಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಟೆ

ವ್ಯಸುಿ ಶಲಿಪ ಮ ಅಸವ್ಯಲನ್ನು

ಆಲಿಸಿದ ನಂತಯ ಅದಕೆು ನಿಮಮಷಲಾದಂಥ ದಂಡನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ಮುಕಾಿ ಮ ರ ಮಾಣತರ ಕೆು ಕೊೀರಕೆ ಷಲಿಿ ಸಿದಕಾು ಗಿ ಅಜಿಾಮನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ
ಮಲೆ ಮುಕಾಿ ಮ ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ನಿೀಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಯು ಔಟೆ ಡದ ಅಖತಯ ವಿರುವಂಥ ರ ತಯ ಕ್ಷ
ರಶೀಲನೆಮನ್ನು

ನಡೆಸಿ,

ಮುಕಾಿ ಮ

ರ ಮಾಣತರ ದ

ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಪುಯಷು ರಷಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ತಯಷು ರಷಫಹುದ್ದ.
(4)ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಮುಕಾಿ ಮ ರ ಮಾಣ ತರ ನ್ನು ಡೆಮದೄ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಅದಿಭೀಗಿಷತಔು ದು ಲಿ .
247. ಬದಲಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಪುಡೆಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂರ್ಗಳ ಅನವ ಯ.- (1) ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ
ಗುಡಿಷಲ್ಕಖಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಸಂಬಂಧಟೆ ಈ ಅಧಾಯ ಮದ ಉಬಂಧಖಳು ಭತ್ತಿ
ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಮಭಖಳು ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಖಳು, ಅವುಖಳಿಗೄ ಮಾಡಿದ
ಯಾವುದ ಫದಲಾಣೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅವುಖಳಿಗೄ ಮಾಡಿದ ಸಾಡೆಗೂ ಷಸ ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು :
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ರಂತ್ತ, ಯಾ ಅವಯ ಔ ದ್ದಯಸಿಿ ಕಾಭಗರಯಿೆಂದ ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನಲಿಿ ನ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ಕೊಠಡಿಮ ಸ್ಥಾ ನವು ಅಥವ್ಯ ಉದು ಖಲವು ಯ ರ್ತಯ ಷವ್ಯಗುವುದಿಲಿ ವೇೀ ಆ ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಈ

ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫದಲಾಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸಾಡೆ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಯಾವುದ ಸಾಡೆಯು ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಣೆಯು ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ
ಕೊಠಡಿಮ ಸ್ಥಾ ನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಉದು ಖಲನ್ನು ಯ ರ್ತಯ ಷ ಮಾಡದಂಥ ಅವಯ ಔ ದ್ದಯಸಿಿ ಯೇ ಎೆಂಫ ಯಾವುದ
ರ ಶ್ು ಯು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಅೆಂಥ ರ ಶ್ು ಮನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ ನಆಪ ಷತಔು ದ್ದು

ಅದಯ ತೀಮಾಾನವು

ಅೆಂತಭವ್ಯದ್ದದ್ದ ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ, ನ್ಸುಹಿಸುತಿು ರು ಅರ್ವಾ ಪೂರ್ುಗೊಳಿಸಿದ

248.

ಕಟಿ ಡಗಳ ಅರ್ವಾ ಬಾವಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಕ್ಕವುದು ಅರ್ವಾ ಬದಲಾಯಸುವುದು.- (1)

ಲಮ ಆಯುಔಿ ರಗೄ,(i) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಮ ನಿಮಾಾಣನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್

ನಿಮಾಾಣನ್ನು ,(ಎ) ತನು ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ಡೆಮದೄ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ, ಅನಆೀಲನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದು ರೆ, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಅರ ರಂಭಿಷಲಾಗಿದೄ

ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
ಯಾ

ನಕೆಿ ಖಳ

ಆಧಾರತವ್ಯಗಿದೄಯೊೀ

ಅೆಂಥ

(ಬಿ)

ಅಥವ್ಯ
ನಕೆಿ ಖಳಿಗೄ

ವಿಯಖಳ

ಮಲೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ವಿಯಖಳಿಗೄ

ಅನ್ನಭತಯು

ಅಥವ್ಯ

ಆದವವು

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಅಲಿ ದೄ,

ಅನಯ ತಅ

ನಿಾಹಿಷಲಾಗುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ
ಉವಿಧಿಮ ಯಾವುದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ನಿಮಭಖಳ ಅಥವ್ಯ

ಉವಿಧಿಖಳ ಮರೆಗೄ ಕಾನೂನ್ನ ಷಭಮ ತವ್ಯಗಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದ ನಿದಾವನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಾಹಿಷಲಾಗುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ii) 308ನೇ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಹಯಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ
ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು ಸೂಔಿ ವ್ಯಗಿ ಮಾಡಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(iii) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡಕೆು ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿಗೄ ಯಾವುದ ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಸಾಡೆಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಳಖಡೆ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮಲೆ
ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾಭಗರಮನ್ನು

247ನೇ ರ ಔಯಣನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಅರ ರಂಭಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ನಿಾಹಿಷಲಾಗುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭನರಕೆಯಾದರೆ ಅರು
-

ಮಾಡಿದ

ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಕಾನೂನ್ನ

ಬಾಹಿಯವ್ಯಗಿ

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ

ಎೆಂದ್ದ

ಆಯುಔಿ ರು

ಅಭಿನಅರ ಮಡುಶೆ ನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಾಭಗರಮನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಮಭ,
ನಿಮಭಖಳು, ಉವಿಧಿಖಳು, ನಿದಾವನಖಳು ಅಥವ್ಯ ಕೊೀರಕೆಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಯು ಅಥವ್ಯ
ಆದವಖಳು ಯಾ ನಕೆಿ ಖಳ ಅಥವ್ಯ ವಿಯಖಳ ಮಲೆ ಆಧಾರತವ್ಯಗಿವೄಯೊೀ ಅೆಂಥ ನಕೆಿ ಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ
ವಿಯಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಯಾ ಫದಲಾಣೆಖಳು ಅವಯ ಔವೄೆಂದ್ದ
ಅಭಿನಅರ ಮಡುರೀ

ಅೆಂಥ

ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು

ಮಾಡುವಂತೆ

ಅರು,

ಔಟೆ ಡದ

ಆಯುಔಿ ರು
ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಖತಯ ಡಿಸಿರು ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ಆದವನ್ನು ಹಯಡಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಆದವನ್ನು ನಅಲಿಸುರೆಗೄ ಮಾಲಿೀಔ
ಅಥವ್ಯ

ನಿಮಾಾಣಕಾಯನಿಗೄ

ಔಟೆ ಡದ

ಅಥವ್ಯ

ಬಾವಿಮ

ಅಥವ್ಯ

ಗುಡಿಷಲಿನ

ಕಾಮಾನ್ನು

ಮುೆಂದ್ದರೆಷತಔು ದು ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಷಸ ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
(2)

ಆಯುಔಿ ರು, (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಮಾಡಿದ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ಆದವದ ರ ತಮನ್ನು

ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಮ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣಕಾಯನಿಗೄ, ಆ ಆದವನ್ನು ಏಕೆ
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ಸಿಾ ರೀಔರಷಬಾಯದ್ದ ಎೆಂಬುದಕೆು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ತಳಿಸಿದ ಷಮಂಜಷ ಕಾಲದೇಳಗೄ ಕಾಯಣ ತೀರಸುವಂತೆ
ಅನನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಸು ನೀಟಿೀಸಿನೆಂದಿಗೄ ಜಾರ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಾಾಣಕಾಯನ್ನ
ತೀರಷಲ್ಕ

ತನಆಪ ದರೆ,

ಮಾನಅಾಟಿನೆಂದಿಗೄ

ಆಯುಔಿ ರು
ಆದವನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಭನರಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಯಣ

ರ್ತವು

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಸಿಾ ರೀಔರಷಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತಿ

ಯೊೀಚಿಷಫಹುದಾದ
ಅೆಂಥ

ಆದವಕೆು

ಯಾವುದ
ಮಾಲಿೀಔನ್ನ

ಫದಧ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4) 240ನೇ ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೄ ತದಿವ ರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ
ನಿಮಾಾಣನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ನಿಮಾಾಣನ್ನು ನಅರ ರಂಭಿಸಿದು ರೆ ಭತ್ತಿ ಕ್ಕಡಲೇ ಔರ ಭ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಬಕೆೆಂದ್ದ
ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಉರ ಔಯಣದ

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಆಖ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಮರೆಗೄ,

ಕೊಡಬಕಾದ

ನೀಟಿೀಸು

ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, (2)ನೇ

ಇಪ ತಿ ನಾಲ್ಕು

ಗಂಟ್ಟಖಳಿಗಿೆಂತ

ಔಡಿಮೄ

ಅಧಿಮದಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ ಭತ್ತಿ ಯಾ ಔಟೆ ಡಕೆು ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿಗೄ ಆ ನೀಟಿೀಸು ಸಂಬಂಧಡುವುದೇೀ ಆ
ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಣ ಯಾವುದ ಭಾಖದಲಿಿ ಅದನ್ನು

ಅೆಂಟಿಸಿದು ರೆ ಭತ್ತಿ ಡಂಗುಯದ

ಮೂಲಔ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಗುಡಿಷಲಿನ ಸತಿ ಯ ಸ್ಥರು ಮೂಲಔ ರ ಔಟಿಸಿದರೆ ಆ ನೀಟಿಷನ್ನು
ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ ಜಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು
ಮಾಡಿದ ತರುವ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಟೆ

ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಅೆಂಟಿಸಿದ ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ರ ಔಟಣೆ

ಎಲಿ ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಅದಯಲಿಿ ನಿರೂನಆಸಿದ ವಿಶಮಖಳನ್ನು

ಔರ ಭಫದಧ ವ್ಯಗಿ

ತಳಿಷಲಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .

249.

ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾದ

ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಕೆಲವು

ಕಟಿ ಡಗಳನ್ನು

ಷಕರ ಮಗೊಳಿಸುವುದು.-

ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ, 240ನೇ ರ ಔಯಣನ್ನು , 245ನೇ ರ ಔಯಣನ್ನು

(1)

ಈ

ಭತ್ತಿ 239ನೇ

ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುವ ಔಟೆ ಡ ಉವಿಧಿಖಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣನ್ನು
ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದು ಲಿಿ ,

ಆಯುಔಿ ರು

ಕೆಳಕಂಡ

ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ

ಭತ್ತಿ

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ

ನಿಭಮಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಮೇಫಲಖನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದ ಮಲೆ
ಔನಾಾಟಔ ಟೆ ಣ ಭತ್ತಿ ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಯೊೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತಯ ಕೆಲವು ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ,
2013ಯ ನಅರ ರಂಬದ ದಿನಾೆಂಔಕೆು ಮೇದಲ್ಕ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ.
(ಎ) ಔಟೆ ಡನ್ನು ಔು ದ ಷವ ತಿ ಗೄ ಹೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರುವಂತೆ ನಿಮಾಸಿರುಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಹಿೆಂದಕೆು ಔಟೆ ಲ್ಕ
ಔಲಿಪ ಸಿರು ಜಾಖವು ಉವಿಧಿಖಳಲಿಿ ನಿಮಮಷಲಾದ ಮತಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄ ಇದು ಲಿಿ , ನಿವ್ಯಸತಯ ಔಟೆ ಡಖಳ
ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಶೇಔಡಾ ಇಪ ತೆಿ ೈದಯರೆಗಿನ ಭತ್ತಿ ನಿವ್ಯಷದ ಔಟೆ ಡಖಳ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಶೇಔಡಾ ಐತಿ ಯರೆಗಿನ
ಉಲಿ ೆಂಗನೆಮನ್ನು ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷತಔು ದ್ದು .
(ಬಿ) ನೆಲ ಭಸಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮನೂು

ಅಥವ್ಯ ಉವಿಧಿಮನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ

ಮಾಡಿದ ಯಾ ಫಳಕೆಮನೂು ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(ಸಿ) ಔಟೆ ಡದ ನಿಮಾಾಣವು ಅದ್ದ ಯಾ ನಿದಿಾಶೆ ಯಸೄಿ ಮ ಮಲಿರು ನಿದಿಾಶೆ ಔಟೆ ಡ ರೇಖ್ಯಮನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔರು, ಔಟೆ ಡ ರೇಖ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಯಸೄಿ ಮ ಅಥವ್ಯ ನಅದಚಾರ ಯಸೄಿ ಮ
ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಚಿನ ನಡುವಿನ ಷಾ ಳನ್ನು , ಆ ಯಸೄಿ ಮನ್ನು
ಉಚಿತವ್ಯಗಿ ಬಿಟುೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮುಚಿ ಳಿಕೆಮನ್ನು

ಅಖಲ ಮಾಡು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅವಯ ಔವ್ಯದಾಖ,

ಫರೆದ್ದಕೊಟೆ

ಹಯತ್ತ ಆ ಔಟೆ ಡದ ನಿಮಾಾಣನ್ನು

ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(ಡಿ) ಔನಾಾಟಔ ಟೆ ಣ ಭತ್ತಿ ಗರ ಮಾೆಂತಯ ಯೊೀಜನೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1961ಯ 76ಎಫ್ಎಫ್ ರ ಔಯಣದ (2)
ರೆಂದ (14)ಯ ರೆಗಿನ ಉರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳು, ಮಥೀಚಿತ ಫದಲಾಣೆಖಳೊೆಂದಿಗೄ, ಈ ರ ಔಯಣದ
ಮರೆಗೄ

ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಜಿಾಮನ್ನು

ಷಔರ ಭಗೇಳಿಸುವುದಕೆು

ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದ್ದು

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು .
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ಭತ್ತಿ

ಷಔರ ಭಗೇಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ

(2) ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ನಿಮಾಾಣನ್ನು ಷಔರ ಭಗೇಳಿಸುವುದ್ದ, ನಿಮಮಷಲಾದ
ಮೇಫಲಖನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕೆು

ಳಟಿೆ ಯತಔು ದ್ದು , ಅೆಂಥ ನಿಮಮಷಲಾದ ಮೇಫಲಗು ಔಟೆ ಡ

ನಿಮಾಾಣ ಉವಿಧಿಖಳ ಬರೆ ಬರೆ ಫಗೄಮ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಖಳಿಗೄ ಬರೆ ಬರೆಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಹಾಗೄ ನಿಮಮಸಿದ ಮೇಫಲಗು,(i)

ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಭಾಖದ, ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ, ಮಾರುಔಟ್ಟೆ
ಮೌಲಯ ವು ಹಿೆಂದಕೆು ಔಟೆ ಲ್ಕ ಔಲಿಪ ಸಿರು ನಿಬಂಧನೆಖಳನ್ನು ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯು ಅನ್ನಭತಷಫಹುದಾದ ನೆಲ
ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ರ ಮಾಣವು ಶೇಔಡಾ ಇಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು ಮೀಯದಿದು ರೆ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಮೌಲಯ ವು ಶೇಔಡಾ ಆಯಕಿು ೆಂತ ಔಡಿಮೄ
ಇಯತಔು ದು ಲಿ .
(ii)

ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಭಾಖದ, ಔನಾಾಟಔ

ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್ ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ
ಮಾರುಔಟ್ಟೆ

ಮೌಲಯ ವು

ಹಿೆಂದಕೆು

ಔಟೆ ಲ್ಕ

ಔಲಿಪ ಸಿರು

ನಿಬಂಧನೆಖಳ

ಅನ್ನಭತಷಫಹುದಾದ ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ರ ಮಾಣವು ಶೇಔಡಾ ಇಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯು

ಮೀರದ್ದು

ಆದರೆ ಶೇಔಡಾ

ಐತಿ ನ್ನು ಮೀಯದಿದು ರೆ, ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಮೌಲಯ ವು ಶೇಔಡಾ ಎೆಂಟಕಿು ೆಂತ ಔಡಿಮೄ ಇಯತಔು ದು ಲಿ :
ಭತ್ತಿ ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಭಾಖನ್ನು

ನಿವ್ಯಸತಯ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫಳಸುತಿ ದು ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು ೆಂದ್ದ ಉದೄು ೀಶಸಿದು ರೆ ಭತ್ತಿ

ಅೆಂಥ ಭಾಖನ್ನು

ಷಔರ ಭಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಸಂದಾಮವ್ಯಖತಔು ಮೇಫಲಗು,(ಎ) ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಭಾಖದ, ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ
ಮೌಲಯ ವು ಹಿೆಂದಕೆು ಔಟೆ ಲ್ಕ ಔಲಿಪ ಸಿರು ನಿಬಂಧನೆಖಳ ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯು ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಭತಷಫಹುದಾದ
ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ರ ಮಾಣವು ಶೇಔಡಾ ಸನೆು ಯಡುರೆಮನ್ನು ಮೀಯದಿದು ರೆ, ಶೇಔಡಾ ಇಪ ತಿ ಯಷ್ಟೆ ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(ಬಿ) ಮಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡದ ಭಾಖದ, ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪ್

ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮರೆಗೄ ಯಚಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳಿಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಧಾರಸಿದ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ
ಮೌಲಯ ವು, ಹಿೆಂದಕೆು ಔಟೆ ಲ್ಕ ಔಲಿಪ ಸಿರು ನಿಬಂಧನೆಖಳ ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯು ಭತ್ತಿ ಅನ್ನಭತಷಫಹುದಾದ
ನೆಲ ವಿಸಿಿ ೀಣಾದ ರ ಮಾಣವು ಶೇಔಡಾ ಸನೆು ಯಡುರೆಮನ್ನು

ಮೀರದ್ದು , ಆದರೆ ಶೇಔಡಾ ಇಪ ತೆಿ ೈದನ್ನು

ಮೀಯದಿದು ರೆ, ಶೇಔಡಾ ಮೂತೆಿ ೈದಯಷ್ಟೆ ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅದ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಖಳಿಗಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄ, ಷಔರ ಮೀಔಯಣ ಫೀಜನ್ನು
ಅನ್ನ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದ ಇತರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮರೆಗೄ ಷಔರ ಮೀಔಯಣಕಾು ಗಿ ದಂಡನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಫೀಜನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡುವುದಕೆು ಗುರಯಾಖತಔು ದು ಲಿ .
(4) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಮರೆಗೄ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ಸಂದಾಮಖಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಟೆ ಷಾ ಳಿೀಮ/ಯೊೀಜನಾ
ನಅರ ಧಿಕಾಯದಲಿಿ ಇಟಿೆ ರು, ನಖಯ ರ ದವ ಮೂಲ ಸೌಲಬಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಧಿ ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮಲಾಗು ರ ತೆಯ ೀಔ ನಿಧಿಗೄ
ಜಮೄ ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಲಬಯ

ಅಭಿವೃದಿಧ , ನಾಖರಔ ಸೌಲಬಯ ಖಳು, ವಿದ್ದಯ ತ಄ ದಿೀಖಳು,

ಉದಾಯ ನನಖಳು, ಕುಡಿಯು ನಿೀರನ ಸೌಲಬಯ , ಚರಂಡಿ ಯ ಸೄಾ

ಭತ್ತಿ

ಇತರೆ ಯಾವುದ ಮೂಲ

ಸೌಲಬಯ ಖಳನ್ನು ದಗಿಷಲ್ಕ, ಅದನ್ನು ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಫಳಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
25೦. ನ್ಸದಿುಶಿ

ಬೀದಿಗಳಲಿಿ

ಅರ್ವಾ ಷಾ ಳಗಳಲಿಿ

ಕೆಲವು ಗುಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳ ಭಾವಿೀ

ನ್ಸಮಾುರ್ನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿರ ಷಲು ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು,(ಎ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಖಳಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಬಿೀದಿಖಳ ಭಾಖಖಳಲಿಿ ,(i) ನಿರಂತಯವ್ಯಗಿ ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು ಔಟೆ ಲ್ಕ ಅನ್ನಭತಷಲಾಗುವುದೄೆಂದ್ದ;
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(ii) ಅನಂತಯ ನಿಮಾಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಪುನಃ ನಿಮಾಸಿದ ಔಟೆ ಡಖಳ ಮುೆಂಭಾಖದ ಹಯನೀಟವು ಭತ್ತಿ
ನಿಮಾಾಣವು ಅದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಪ ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗೄೂ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಆ ಷಾ ಳಕೆು

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ರಖಣಿಷಫಹುದಾದಂತೆ ಇಯತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುವ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ ೆಂದಕೊು ೆಂದ್ದ ಅೆಂಟಿಕೊೆಂಡಿಯದಂಥ
ಔಟೆ ಡಖಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು ಮಾತರ ಅನ್ನಭತಷಲಾಗುವುದೄೆಂದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ವ್ಯಸುಿ ಶಲಪ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಷಾ ಳಖಳ ಯಾವುವ ಬಿೀದಿಖಳಲಿಿ , ಬಿೀದಿಖಳ ಭಾಖಖಳಲಿಿ
ಲಕ್ಷಣದ ಅೆಂಖಡಿಖಳು, ಉಗರ ಣಖಳು, ಕಾಖಾಾನೆಖಳು, ಕುಟಿೀಯಖಳು ಅಥವ್ಯ

ಔಟೆ ಡಖಳ ಅಥವ್ಯ ವಿಶಶೆ ಫಳಕೆಗಗಿ ವಿನಾಯ ಷಗೇಳಿಸಿದ ಔಟೆ ಡಖಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು , ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ವಿಶೇಶ
ಅನ್ನಭತಯಿಲಿ ದೄ ಅಕಾವ ನಿೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ
- ಘೀರ್ಷಸು ತನು ಉದೄು ೀವದ ಫಗೄೂ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸು ರ ಔಟವ್ಯದಂದಿನಿೆಂದ ಮೂರು ತೆಂಖಳುಖಳ ಅಧಿಮ ತರುವ್ಯಮ ಅೆಂಥ
ಯಾವುದ ಘೀಶಣೆಮ ಫಗೄೂ ಯಾವುವ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಷತಔು ದು ಲಿ .
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

(3)

ಷಮತಯು,

ಷದರ

ಅಧಿಯೊಳಗೄ

ಸಿವ ೀಔರಸಿದ

ಎಲಾಿ

ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು

ಯಾಾಲೀಚಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅನಂತಯ ಘೀಶಣೆಮನ್ನು ಸಿಾ ರೀಔರಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಮಾಡುವುದಕೆು
ಮೇದಲ್ಕ

ಅದನ್ನು

ಮಾನಅಾಡು

ಮಾಡಫಹುದ್ದ.

ಆದರೆ

ಅದಯ

ರಣಾಭನ್ನು

ವಿಷಿ ರಸು

ಹಾಗೄ

ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
(4) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ಹಾಗೄ ಸಿಾ ರೀಔರಸಿದ ಯಾವುದ ಘೀಶಣೆಮನ್ನು ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದ್ದ
ರ ಔಟವ್ಯದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(5) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂಥ ಘೀಶಣೆಯು ರ ಔಟವ್ಯದ ದಿನಾೆಂಔದ ತರುವ್ಯಮ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ
ಘೀಶಣೆಮನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ ನಿಮಾಷತಔು ದು ಲಿ .
251. ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿಿ ಕಟಿ ಡ ಕಟ್ಟಿ ವುದು.- (1) ನಅಲಿಕೆಯು, ಎಯಡು ಬಿೀದಿಖಳ ಮೂಲೆಮಲಿಿ
ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಉದೄು ೀಶಸಿರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡನ್ನು ರ್ತನ್ನ ಅನಯ ತಅ ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ಎತಿ ಯಕೆು ಭತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ವಿಸಿಿ ೀಣಾಕೆು
ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ

ನೇಾಡಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಎದ್ದು

ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಣ್ಣವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಸೌಔಮಾಕಾು ಗಿ

ಅದ್ದ

ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ

ರಖಣಿಷಫಹುದಾದಂತೆ

ಮೂಲೆಮಲಿಿ ನ ನಿವವನದ ಅೆಂಥ ಭಾಖನ್ನು ಆಜಿಾಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಹಾಗೄ ಆಜಿಾಸಿದ ಯಾವುದ ಭೂಮಗೄ ನಅಲಿಕೆಯು
ರಹಾಯನ್ನು ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(3) ಅೆಂಥ ರಹಾಯನ್ನು ನಿಧಾರಸುಲಿಿ , ಬಿೀದಿಖಳ ಮಲಾಪ ಟಿನಿೆಂದ ಅದ ಆಯಣಕೆು ನಅರ ಿ ವ್ಯಗು
ಯಾವುದ ರ ಯೊೀಜನಕಾು ಗಿ ಅಕಾವ ಔಲಿಪ ಷತಔು ದ್ದು .
252. ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ವುದನ್ನು

ಅರ್ವಾ ಅನಧಿಕೃತ ನ್ಸಮಾುರ್ಗಳನ್ನು

ತಡೆಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಆ ಪರ ದೇವದ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು ಯುಳಳ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ.- ತನು

ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯುಳು

ಔಟುೆ ವುದನ್ನು

ನಿಮಾಾಣಖಳನ್ನು

ರ ದವದಲಿಿ

ಬರೆ

ರೀತಮಲಿಿ

ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ

ತಡೆಮಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಯು ವಿಪಲನಾಗಿರುನೆೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ರುಜುವ್ಯರ್ತದಲಿಿ

ಅಧಿಕಾಯ
ಅನಧಿಕೃತ
ಅನ್ನ,

ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಶಕೆಿ ಗೄ ಗುರಯಾಖತಔು ದ್ದು .
253.

ಲಯ ಆಯುಕು ರ ನ್ಸರ್ುಯಗಳ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮ ನವಿ.- (1)ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಲಮ

ಆಯುಔಿ ಯ ನಿಣಾಮದಿೆಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಅೆಂತಸ ನಿಣಾಮನ್ನು ಸಿವ ೀಔರಸಿದ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ
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ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗೄ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಮಲಮ ನವಿಮನ್ನು

ಷಲಿಿ ಷತಔು ದ್ದು

ಹಾಗೂ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ಯ

ತೀಮಾಾನವ ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು (1)ನೇಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

ನಆಪ ಸಿದ ಯಾವುದ ವಿಶಮಖಳನ್ನು

ಅಯತ್ತಿ ದಿನಖಳೊಳಗೄ ತೀಮಾಾನಿಷತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯXVII
ಉಪದರ 
254. ಉಪದರ  ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಷಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದ ಉದರ ನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಎ) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ, ಸ್ಥಮ ಯಔ, ಕಂಫ, ಗೇೀಡೆ, ಬಲಿ, ಭಯದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯಾವುದ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಜಾಖದಲಿಿ , ಯಾವುದ ಔಯತರ , ನೀಟಿೀಸು, ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ದಸ್ಥಿ ವಜುಖಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ
ಅೆಂಟಿಷತಔು ದು ಲಿ .
(ಬಿ)
ಔಟೆ ಡ, ಸ್ಥಮ ಯಔ, ಕಂಫ, ಗೇೀಡೆ, ಬಲಿ, ಭಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔಷಾ ಳನ್ನು ,
ಅನಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ ವಿರೂಗೇಳಿಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅವುಖಳ ಮಲೆ ಫರೆಮತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಬರೆ ಏನಾದರೂ
ಗುರುತ್ತ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
(ಸಿ)
ಲಮಆಯುಔಿ ರು ಈ ಫಗೄೂ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ನಿಷೇಧನ್ನು
ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಯಾವುದ ಮಾಖಾದ ಉದು ಕ್ಕು ಔಷ, ಹಲಸು ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಮಾಲಿನಯ ಕಾಯಔ ಭತ್ತಿ ಅಷಸಯ ಔಯ
ದಾಥಾಖಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿಷತಔು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ)
ಯಾವುದ ವನ್ನು
ಆ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಯವ್ಯನಿಗೄ ಇಲಿ ದ ಇರುವಂತಸ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ
ಹೂಳತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸುಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ವಿಲೆಮಾಡತಔು ದು ಲಿ , ಅಥವ್ಯ
(ಇ)
ನೆರೆಹರೆಮಲಿಿ ಹಾದ್ದಹೀಗು, ವ್ಯಷಮಾಡುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಾನಿಾಹಿಸುತಿ ರು
ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಅನಅಮವುೆಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಅನಅಮವುೆಂಟಾಗು ಸಂಬವಿರುವಂತೆ ಔಲ್ಕಿ ಖಣಿಗರಕೆ
ನಡೆಷತಔು ದು ಲಿ , ಸೇಪ ೀಟಿಷತಔು ದು ಲಿ , ಭಯನ್ನು ಔತಿ ರಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಗಿಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ
ಕಾಯಾಾಚಯಣೆಖಳನ್ನು ನಡೆಷತಔು ದು ಲಿ ;
ಎಫ್) ವಫು ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಆದವವನಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು
ಶಾೆಂತ ಭತ್ತಿ ಸುಯ ಸೄಾ ಗೄ ಭಂಖತಯತಔು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ
ಜಿ)
ವ್ಯಯುಮಾಲಿನಯ
ನಿಯಂತರ ಣ
ಮಾಲಿನಯ ನ್ನು ೆಂಟು ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ ; ಅಥವ್ಯ

ಆದವವನಾದರೂ

ಇದು ರೆ,

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಅದನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ,

ಎಚ್) ಷಕ್ಷಭ ನಅರ ಧಿಕಾಯದಿೆಂದ ಯಾವುದ ಅನ್ನಭತ ಡೆಮದೄ ವ್ಯಸನ ಅಥವ್ಯ ನಅದಾಚಾರಖಳ
ಸಂಚಾಯಕೆು ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟುಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಫಗೄೂ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಷಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದ ಭೂಮ
ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದಲಿಿ (1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ತಳಿಷಲಾದಂಥ ಉದರ ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ಲಿಿ , ಅರು ಲಿಖಿತ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ಯಾಯ ಕೃತಯ , ಲೀ ಅಥವ್ಯ ಷಭಮ ತಯಿೆಂದ
ಉದರ  ಸಂಬವಿಸಿತೀ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದರಯುತಿ ದೄಯೊೀ ಆ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔರಗೄ, ಬಾಡಿಗೄದಾಯರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಭೀಖದಾಯರಗೄ ಔನಾಾಟಔ ಫಹಿರಂಖಷಾ ಳಖಳ
(ವಿರೂಗೇಳಿಸುವಿಕೆ ರ ತಬಂಧ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1981 (1982ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 35)
ಅನವ ಮ
ವ್ಯಗುವೄಡೆಖಳಲಿಿ
ಅದಯ ಉಬಂಧಖಳಿಖನ್ನ ಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿಯಫಹುದಾದಂಥ
ಔರ ಭಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ಮೂಲಔ, ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ
ಭತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಮಾಡಿರು
ಉದರ ನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಹೀಖಲಾಡಿಸುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಫಗೄೂ ನಅರ ಧಿಕೃತವ್ಯಗಿರು ಅಧಿಕಾರಯು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ, ಯಾವುದ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಮಲೆ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅನ್ನಸ್ಥಯ
ಮುೆಂದ್ದರಯುತಿ ರು ಯಾವುದ ಉದರ ನ್ನು ಕ್ಕಡಲೇ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔ ಬಕೆೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ಲಿಿ ,
ಅರು ಲಿಖಿತದಲಿಿ ದಾಕಲಿಷಬಕಾದ ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ, ಔನಾಾಟಔ ಫಹಿರಂಖಷಾ ಳಖಳ (ವಿರೂಗೇಳಿಸುವಿಕೆಮ
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ರ ತಬಂಧಔ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1981ಯ ಉಬಂಧಕೆು ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ಅನವ ಮವ್ಯಗು ಔಡೆಖಳಲಿಿ ಕ್ಕಡಲೇ ಅೆಂಥ
ಉದರ ನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಬಕಾದ್ದದ್ದ ಅಖತಯ ವ್ಯಗಿದೄ.
(4) ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನು ನಅಲಿಷಲ್ಕ ವಿಪಲನಾಗುವಂಥ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ
ಅಥವ್ಯ ಯ ಕಿಿ ಖಳ ಷಮೂಸವು ಔನಾಾಟಔ ಫಹಿರಂಖ ಷಾ ಳಖಳ (ವಿರೂಗೇಳಿಸುವಿಕೆಮ ರ ತಬಂಧಔ)
ಅಧಿನಿಮಭ, 1981ಯ (1982ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 35) ಉಬಂಧವು ನಿಮಮಸಿರುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಅನವ ಮವ್ಯಗು ಔಡೆಖಳಲಿಿ ಅವುಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ದಂಡಕೆು ಹಣೆಗಯನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
255.

ಮಾಲಿನಯ

ನ್ಸಯಂತರ ರ್

ಮತ್ತು

ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕನ್ನ

ದಂಡಪ್ರತಿಸುವುದು.-

(1)

ತರ್ತು ಲದಲಿಿ ಜಾರಮಲಿಿ ರು ವ್ಯಯು, ಜಲ ಅಥವ್ಯ ವಫು ಮಾಲಿನಯ ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿಗೄ
ಳಟುೆ
ನಅಲಿಕೆಯು

ಹಾಗೂ ಆ ಫಗೄೂ
ಅೆಂಥ

ರಾಜಯ

ಕಾನೂನನ್ನು

ಷಕಾಾಯವು ಹಯಡಿಸಿರು ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ
ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಷಕ್ಷಭ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವ್ಯಗಿ

ಕಾಮಾನಿಾಹಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ನಅಲಿಕೆಯು ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಈ ಅಧಾಯ ಮದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೀಖಿಷಲಾದ ಯಾವುದ ರೀತಮ
ಮಾಲಿನಯ ನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ನೇಯವ್ಯಗಿ

ಜವ್ಯಬಾು ಯರಾದಂಥ

ಯ ಕಿಿ ಖಳಿೆಂದ

ಶುಲು ಖಳನ್ನು

ಸೂಲಿಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ಭತ್ತಿ ಅಯ ಮಲೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಉಬಂಧ ಔಲಿಪ ಸುವುದ್ದ.
256. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ರಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ಯಾವುದ ಯಚನೆಯು ಹಾಳಗು
ಸಿಾ ತಮಲಿಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸತಿ ಯ ಹಾದ್ದಹೀಗುರಗೄ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಮ ಯಚನೆಖಳ ಅಧಿಭೀಖದಾಯರಗೄ
ಅನಅಮಕಾರಯಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ

ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು ಅದರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು ಯಾವುದ ಅನಅಮನ್ನು ತಡೆಖಟುೆ 
ಹಾಗೄ ಅೆಂಥ ಯಚನೆಗೄ ಬಲಿ ಹಾಔಲ್ಕ, ಅದನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಔಲ್ಕ, ಬದರ ಡಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ದ್ದಯಸಿಿ ಮಾಡಲ್ಕ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಕ್ಕಡಲೇ ಔರ ಭ ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ ಅವಯ ವ್ಯದರೆ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಕೊಡುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯಗುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್, ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಅೆಂಥ
ಯಚನೆಗೄ ಬಲಿ ಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ, ಅದನ್ನು

ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ, ಬದರ ಡಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ದ್ದಯಸಿಿ

ಮಾಡಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಅಮನ್ನು ತಡೆಖಟುೆ ವುದಕೆು ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖಕೆು ಬಲಿ ಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ಔರ ಭಖಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಖಲ್ಕ ಕಚಾನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ

ಮಾಲಿೀಔನಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿೆಂದ

ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ಷದರ ಯಚನೆಯು, ಅದಯಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುರಗೄ ಷನಿು ಹಿತ ಅನಅಮ ಉೆಂಟುಮಾಡುವಂಥದೄು ೆಂದ್ದ
ಆಯುಔಿ ರು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ,

ಆಯುಔಿ ರು ಅದಯಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುರು ಕ್ಕಡಲೇ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ

ಮಾಡಲ್ಕ ಆದಶಷತಔು ದ್ದು . ಭತ್ತಿ ಆದವ ನಅಲನೆ ಮಾಡದಿರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಖಳನ್ನು

ಯಾರೇ ಪಲಿೀಸು

ಅಧಿಕಾರಯು ಹಯಹಾಔಫಹುದ್ದ.
257. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾವುದ ಭಯವು
ಅಥವ್ಯ ಭಯದ ಯಾವುದ ಕೊೆಂಬೄಯು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಭಯದ ಸಣ್ಣು ಬಿೀಳು ಸಂಬವಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ
ಅದರೆಂದಾಗಿ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಯಚನೆಗೄ ಅನಅಮವುೆಂಟಾಗುವುದೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮುಕಯ
ಆಯುಔಿ ರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಷದರ ಭಯದ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅದರೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು ಯಾವುದ

ಅನಅಮನ್ನು ತಡೆಖಟುೆ  ಹಾಗೄ ಅದನ್ನು ಬದರ ಡಿಷಲ್ಕ, ಷಯಲ್ಕ, ಔತಿ ರಸಿಹಾಔಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಸಣು ನ್ನು ಕಿೀಳಲ್ಕ
ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
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(2) ಕ್ಕಡಲೇ ಔರ ಭಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ ಅವಯ ವ್ಯದರೆ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಷನ್ನು
ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯಗುವುದಕೆು
ಭಯನ್ನು

ಕೊಡು

ಮುೆಂಚ್ ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಷದರ

ಬದರ ಡಿಷಫಹುದ್ದ, ಷರಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಔತಿ ರಸಿಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ಸಣು ನ್ನು ಕಿೀಳಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಬಿೀದಿಮ ಭಾಖಕೆು ಬಲಿ ಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಅಮನ್ನು
ತನಆಪ ಷಲ್ಕ ರ್ತನ್ನ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಷಫಹುದಾದಂಥ ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ ಔರ ಭಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ
ಹಾಗೄ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಖಲ್ಕ ಕಚಾನ್ನು

ಭಯದ ಮಾಲಿೀಔನಿೆಂದ

ಸೂಲ್ಕ

ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
258. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಗುೆಂಡಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮನೆು ಚು ರಿಕೆಗಳು.- (1)
ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾವುದ ಕೆರೆ, ಕೊಳ, ಬಾವಿ, ಗುೆಂಡಿ, ತರೆ, ಡುಡ , ದಂಡೆ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಷಾ ಳವು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ
ದ್ದಯಸಿಿ , ಸಂಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ
ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರು

ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ

ಇಲಿ ದಿರುವುದಕಾು ಗಿ ಹಾದ್ದಹೀಗುರಗೄ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಮಲಿಿ

ಅನಅಮಕಾರಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ಅನಅಮನ್ನು ತಡೆಖಟುೆ  ಹಾಗೄ ಅದನ್ನು

ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು,

ಅದರೆಂದ

ಮುಚಿಿ ಷಲ್ಕ, ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿಷಲ್ಕ, ದ್ದಯಸಿಿ ಮಾಡಿಷಲ್ಕ, ಸಂಯಕಿಿ ಷಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಕ್ಕಡಲೇ ಔರ ಭ ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ ಅವಯ ವ್ಯದರೆ ಮುಕಯ
ಕೊಡುವುದಕೆು

ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯಗುವುದಕೆು

ತಡೆಖಟುೆ ವುದಕೆು

ರ್ತನ್ನ

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಯೊೀಚಿಸುವಂಥ

ರ್ತರ್ತು ಲಿಔ

ಮುೆಂಚ್ ಅನಅಮನ್ನು

ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ

ಹಾಗೄ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ತಖಲ್ಕ ಕಚಾನ್ನು

ಮಾಲಿೀಔನಿೆಂದ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
259.

ಬೆಂಕ್ತಯ ವಿರುದಧ

ಮನೆು ಚು ರಿಕೆ.- (1) ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾವುದ ಯಚನೆಮ ಭಾಖಶಃ

ಅಥವ್ಯ ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಹಯಚಾಣಿಯಿೆಂದ ಕ್ಕಡಿರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಂದಿರು ಯಾವುದ ಬೂತನ ಅಥವ್ಯ
ಟ್ಟೆಂಟಿನ, ರಾೆಂಡದ, ಪ್ೆಂಡಾಲಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಲಿಮ ಅಥವ್ಯ ಫಟ್ಟೆ ಯಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಹುಲಿಿ ನಿೆಂದ, ಎಲೆಖಳಿೆಂದ
ಅಥವ್ಯ ಚಾಪ್ಖಳಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಸುಲಬ ದಸನ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳಿೆಂದ ಕ್ಕಡಿರು ಗೇೀಡೆಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ,
ಅೆಂಥ ಯಚನೆಮನ್ನು , ಬೂತನ್ನು , ಟ್ಟೆಂಟನ್ನು , ಚಾಣಿಮನ್ನು , ರಾೆಂಡನ್ನು , ಪ್ೆಂಡಾಲನ್ನು , ಬಲಿಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಗೇೀಡೆಮನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ

ಬೄೆಂಕಿಯಿೆಂದ ಅನಅಮನ್ನು ತನಆಪ ಷಲ್ಕ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ಯೊೀಚಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಶಯತ್ತಿ ಖಳ
ಮಲೆ ಅವುಖಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಅನಿಗೄ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ಕೊಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ಭಯಮುಟುೆ , ಸೌದೄ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ದಸನ ಸುಿ ಖಳನ್ನು
ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ

ಮಾಡಲ್ಕ

ಅನಅಮವ್ಯಖದಂತೆ

ಯಾವುದ
ಯಕಿಿ ಷಲ್ಕ

ಷಾ ಳನ್ನು

ವಿಶೇಶ

ಫಳಸುತಿ ರು

ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಯಾರೇ

ಖಾಷಗಿ ಫಳಕೆಗಗಿ

ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವಂತೆ

ಬೄೆಂಕಿಯಿೆಂದ

ನೀಟಿೀಸು

ಮೂಲಔ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಬೄೆಂಕಿಯು ಹತಿ ಕೊೆಂಡ ಸಂದಬಾದಲಿಿ ಯಾವುದ ಯಚನೆಯಿೆಂದ ಸುಯಕಿಿ ತವ್ಯಗಿ ಹಯ ಹೀಖಲ್ಕ
ಔಲಿಪ ಸಿರು ಸ್ಥಧನಖಳು ಸ್ಥಔರ್ಷೆ ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ ಅರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ
ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ ನೀಟಿೀಸು ಮೂಲಔ ಯಚನೆಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು

ಅರು ನಿದಾಶಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಯಾವುದ ಮೄಟಿೆ ಲ ಸ್ಥಲ್ಕಖಳನ್ನು
ಪುನಯರ ಚಿಷಲ್ಕ

ಅಥವ್ಯ

ಅೆಂಥ

ಹೆಚಿಿ ನ

ಅಥವ್ಯ

ತ್ತತ್ತಾ

ಮೄಟಿೆ ಲ

ಫದಲಾಯಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಲ್ಕಖಳನ್ನು

ಔಲಿಪ ಸುವಂತೆ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ; ಭತ್ತಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭನೀರಂಜನೆಮ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಯಾವುದ ಯಚನೆಮನ್ನು ,
ಬೂತನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಟ್ಟೆಂಟನ್ನು

ಫಳಸುವ್ಯಖ ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಗೄ ಳಟುೆ

ಅರು, ಪ್ರ ೀಕ್ಷಔರು

ಸುಯಕಿಿ ತವ್ಯಗಿ ಹಯಗೄ ಹೀಗುವುದಕೆು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಸ್ಥಧನಖಳನ್ನು ಇಟಿೆ ರು ಭತ್ತಿ ನಿಾಹಿಸಿರು, ಷವ ಶೆ ವ್ಯಗಿ
ತೀರಸಿರು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮ ಮಾಖಾಖಳನ್ನು ದಗಿಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ, ಹಯಗೄ ಹೀಗು ಮಾಖಾಖಳಿಗೄ ಮುಔಿ

131

ರ ವವಕೆು

ಅಡಚಣೆ ಉೆಂಟಾಖದ ಹಾಗೄ ಆಷನ ಯ ಸೄಾ ಮನ್ನು

ದಾರಖಳಿಗೄ ಸಂಔಾವಿರು ನಡುದಾರಖಳನ್ನು , ದಾರಖಳನ್ನು

ಔಲಿಪ ಷಬಕೆೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ ಹಯಹೀಗು

ಭತ್ತಿ ಮೄಟಿೆ ಲಸ್ಥಲ್ಕಖಳನ್ನು

ಸ್ಥಾಜನಿಔರು

ಇರುವ್ಯಖ ಅಡಚಣೆಖಳಿೆಂದ ಮುಔಿ ವ್ಯಗಿ ಇಟಿೆ ಯತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
260.

ಹೊಲಸು ಅರ್ವಾ ಹಾನ್ಸಕರ ಷಷಯ ಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು.-

ಆಯುಔಿ ರು,

ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ (ಹಲಸು ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಖಯ ಔಯ ಸಿಾ ತಮಲಿಿ ರುವುದೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಆರೀಖಯ ಕೆು
ಹಾನಿಔಯವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಗೄ ಅಷಸಯ ಔಯವ್ಯದ ಯಾವುದ ದಟೆ ಅಥವ್ಯ ಹಾನಿಔಯ ಷಷಯ ಖಳು, ಭಯಖಳು
ಅಥವ್ಯ ಗಿಡಗಂಟ್ಟಖಳು ಮತಮೀರ ಬೄಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅರಗೄ ಕಂಡು ಫರು) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ
ಭೂಮಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು

ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಷಲ್ಕ, ತೆರೆವುಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಅದನ್ನು
ಷಷಯ ಖಳು, ಭಯಖಳು ಅಥವ್ಯ ಗಿಡ ಗಂಟ್ಟಖಳನ್ನು

ಇಪ ರ್ತು ಲ್ಕು

ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮನ್ನು

ಷರಯಾದ ಸಿಾ ತಮಲಿಿ ಡಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ
ಗಂಟ್ಟಖಳೊಳಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಹೆಚಿಿ ನ ಅಧಿಯೊಳಗಗಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಔತಿ ರಸಿ ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ
ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
261. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಇತಾಯ ದಿಗಳಿೆಂದ ಆಗು ಉಪದರ ನ್ನು

ನ್ಸವಾರಿಸುವುದು.- ಯಾವುದ

ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮಲಿಿ ಔಲಿಿ ದು ಲ್ಕ, ಇದು ಲ್ಕ, ಬೂದಿ, ಕಿಟೆ , ಗೇೀಣಿಚಿೀಲಖಳು, ಉಣೆು , ಸತಿ ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ಸ್ಥಭಗಿರ ಮನ್ನು

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ದ, ರಾಶ ಹಾಕುವುದ್ದ, ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಹಿಸುವುದರೆಂದಾಗಿ

ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಔಲಿಿ ದು ಲ್ಕ, ಇದು ಲ್ಕ, ಬೂದಿ, ಕಿಟೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಭಗಿರ ಮನ್ನು ಷಾ ಳೆಂತರಸುವುದ್ದ, ಡೆಯುವುದ್ದ,
ಔತಿ ರಸುವುದ್ದ, ಅಥವ್ಯ ಸುಡುವುದರೆಂದಾಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾವುದ ಸಂಷು ಯಣೆಗೄ ಳಡಿಸುವುದರೆಂದಾಗಿ,
ಧೂಳು, ತೇಲ್ಕ ಔಣಖಳು, ಹಗೄ, ದ್ದವ್ಯಾಷನೆ ಅಥವ್ಯ ವಫು ಹಯಹಮುಮ ವುದರೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ಅೆಂಥ
ಔಟೆ ಡದ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ನೆರೆಹರೆಮಲಿಿ ನ ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ ಉದರ ವ್ಯಗುತಿ ದೄ ಅಥವ್ಯ ಉದರ ವ್ಯಗು
ಸಂಬವಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ, ಮುಕಯ
ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ ಅರು, ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು

ಅೆಂಥ ಉದರ ನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸುವುದಕಾು ಗಿ ನೀಟಿೀಸಿನ

ಮೂಲಔ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಔರ ಭಕೈಗೇಳು ಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
262. ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿರು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಮರಗಳನ್ನು

ಷರುವುದು.- ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಬಿೀದಿಗೄ ಷಮೀವಿರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡದ

ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯಯನ್ನು (ಎ) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಷಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ ಅದಕೆು ಬಲಿ ಹಾಔಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಷದರ ಬಿೀದಿಮ ಅೆಂಚಿನಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಸಸಿರು ಬಲಿಖಳು, ಔು ದಲಿಿ ರು ಯಸೄಿ ಮ ಭಟೆ ದಿೆಂದ
ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ನಿಧಾರಷಫಹುದಾದಂಥ ಎತಿ ಯನ್ನು ಮೀಯದ ಹಾಗೄ ಅವುಖಳನ್ನು ಔತಿ ರಸಿ ಷಭಮಾಡಲ್ಕ
ಅಥವ್ಯ ಷಯಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಸಿ) ಷದರ ಬಿೀದಿಮ ಮಲೆ ಚಾಚಿಕೊೆಂಡಿರು ಭತ್ತಿ ಅದನ್ನು
ವ್ಯಸನಖಳು ಕಾಣದ ಹಾಗೄ ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟು ಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ

ಸಂಚರಸು

ಹಾನಿಯುೆಂಟು ಮಾಡು ಯಾವುದ

ಸಸಿರು ಬಲಿಖಳನ್ನು ಭತ್ತಿ ಭಯಖಳನ್ನು ಔತಿ ರಷಲ್ಕ ಭತ್ತಿ ಔತಿ ರಸಿ ಷಭಮಾಡಲ್ಕ; ಅಥವ್ಯ
(ಡಿ) ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಬಲಿಮ ಎತಿ ಯ ಭತ್ತಿ ಅದ್ದ ಇರು ಷಾ ಳದ ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅನಅಮನ್ನು
ಉೆಂಟುಮಾಡು ಹಾಗೄ, ಸಂಚರಸು ವ್ಯಸನಖಳು ಕಾಣದಂತೆ
ಗೇೀಡೆಮ ಅಥವ್ಯ ಬಲಿಮ ಎತಿ ಯನ್ನು ತಗಿೂ ಷಲ್ಕ
- ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
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ಅಡಿಡ ಯುೆಂಟುಮಾಡು ಸುತ್ತಿ ಖಟಿೆ ರು

263. ಮನ್ನಶಯ ರ ವಾಷಕೆೆ
ವ್ಯಷಷಾ ಳವ್ಯಗಿ

ಫಳಸುತಿ ರು

ಯೀಗಯ ಲಿ ದ ಕಟಿ ಡ.- (1) ವ್ಯಷಷಾ ಳಕೆು

ಯಾವುದ

ಔಟೆ ಡವು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಉದೄು ೀಶಷಲಾದ ಅಥವ್ಯ

ಭಾಖವು

ಭನ್ನಶಯ ಯ

ವ್ಯಷಕೆು

ಯೊೀಖಯ ವ್ಯಗಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅರು ಅೆಂಥ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು
ಮುೆಂದೄ ಫಳಸುವುದನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಷಲ್ಕ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ ಭನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಷಮತಯು, ಅದಯ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಭತ್ತಿ
ಎೆಂಬುದಕೆು

ಕಾಯಣ

ತೀರಷಲ್ಕ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯರಗೄ ಅೆಂಥ ಆದವನ್ನು

ಯುಔಿ

ಅಕಾವನ್ನು

ಕೊಟೆ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಏಕೆ ಮಾಡಬಾಯದ್ದ

ತರುವ್ಯಮ,

ಮಲೆ

ಹೇಳಿದಂತೆ

ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಮನ್ನು ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಮನ್ನು

ಮಾಡಿರುವ್ಯಖ, ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ

ಭತ್ತಿ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿಗೄ ಅದಯ ರ್ತತಪ ಮಾನ್ನು

ತಳಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಜಾರ ಮಾಡಿದ

ನಂತಯ, ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೄಯಿಯದ, ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಅಧಿಯು ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯದ
ಮಲೆ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಭನ್ನಶಯ ಯ ವ್ಯಷಕೆು

ಅದನ್ನು

ಯೊೀಖಯ ಲಿ ದನಾು ಗಿಸು ಸಿಾ ತಖಳನ್ನು

ಭನರಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿವ್ಯರಷಲಾಗಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಲಿಖಿತದಲಿಿ
ಷಮತಯು ನಿಷೇಧನ್ನು

ತಭಗೄ

ರ ಮಾಣಿೀಔರಸುರೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಹಿೆಂತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ರೆಗೄ ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ಆ

ಔಟೆ ಡನ್ನು ಭನ್ನಶಯ ಯ ವ್ಯಷಕೆು ಫಳಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಫಳಷಲ್ಕ ಅಕಾವ ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧಾಜ್ಾ ಯು ಮೂರು ತೆಂಖಳರೆಗೄ ರ ತಾನೆಮಲಿಿ ರುವ್ಯಖ, ಮುಕಯ
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ ಆ ರ ಔಯಣನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು,

ಯದಿ ಮಾಡತಔು ದ್ದು , ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ಆ ನಂತಯ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಕೆಡವಿಹಾಔಬಾಯದ ಹೇಗೄ ಎೆಂಫ ಫಗೄೂ ಯಾಾಲೀಚಿಷತಔು ದ್ದು . ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು, ಆ ರ ಶ್ು ಮನ್ನು ಯಾ
ಕಾಲದಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಷಾ ಳದಲಿಿ ಯಾಾಲೀಚಿಷಲಾಗುತಿ ದೇೀ ಆ ಕಾಲದ ಭತ್ತಿ ಷಾ ಳದ ಫಗೄೂ ಮೂತ್ತಿ ದಿನಖಳಿಗೄ
ಔಡಿಮೄಯಿಲಿ ದ ನೀಟಿೀಷನ್ನು ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ನಿೀಡತಔು ದ್ದು . ಆ ರ ಶ್ು ಮನ್ನು ರಾಯ ಲೀಚನೆಗೄ ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡಾಖ
ಅಸವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(4) ಅೆಂಥ ಯಾಾಲೀಚನೆಮ ತರುವ್ಯಮ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು, ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಭನ್ನಶಯ ಯ ವ್ಯಷಕೆು
ಯೊೀಖಯ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿ ಮಾಡಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಅದನ್ನು

ಹಾಗೄ ಯೊೀಖಯ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿ ಮಾಡಲ್ಕ ಯುಔಿ

ವರ ದೄಧ ಯಿೆಂದ ಔರ ಭಖಳನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ತಿ ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭತ್ತಿ ಅದಯ ಮುೆಂದ್ದರಕೆಯು ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಆರೀಖಯ ಕೆು
ಅಥವ್ಯ

ನೆರೆಹರೆಮ

ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ

ಉದರ ಕಾರ

ಅಥವ್ಯ

ಅನಅಮಕಾರ

ಅಥವ್ಯ

ಹಾನಿಔಯವೄೆಂದ್ದ

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ತೀಮಾಾನಕೆು ಕಾಯಣಖಳ ಷಹಿತ ಆ ಭಟಿೆ ಗೄ ೆಂದ್ದ ತೀಮಾಾನನ್ನು ದಾಕಲಾಮ ಡತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು ಷದರ ತೀಮಾಾನದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಔಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು
ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಅಖತಯ ಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(5)
ತತ಄ಕ್ಷಣವ

ಭನ್ನಶಯ ಯ

ವ್ಯಷಕೆು

ಔಟೆ ಡನ್ನು

ನಿಾಹಿಸುವುದಾಗಿ

ಮಾಲಿೀಔನ್ನ

ಯೊೀಖಯ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿಷಫಹುದೄೆಂದ್ದ

ಯೊೀಖಯ ವ್ಯದ್ದದನಾು ಗಿಷಲ್ಕ
ಮುಚಿ ಳಿಕೆ

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಫರೆದ್ದಕೊಟೆ ರೆ,

ಅವಯ ವ್ಯದ ಕೆಲಷಖಳನ್ನು
ಭತ್ತಿ

ಯಾಾಲೀಚಿಸಿದರೆ,

ಅದನ್ನು

ಮುಕಯ

ಹಾಗೄ

ಆಯುಔಿ ರು,

ಅವಯ ವ್ಯದ ಕೆಲಷಖಳನ್ನು ನಿಾಹಿಷಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಕಾವನ್ನು ಕೊಡು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ರ್ತವು ಸ್ಥಔಷ್ಟೆ
ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆರು ತೆಂಖಳುಖಳಿಗೄ ಮೀಯದಂಥ ಕಾಲದರೆಗೄ ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ತೀಮಾಾನನ್ನು
ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುೆಂದೂಡಫಹುದ್ದ.
264. ನಶಿ ಪರಿಹಾರದ ಮಿತಿ.- 283ನೇ ರ ಔಯಣಖಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯತ್ತ, ಈ ಅಧಾಯ ಮದ
ಮರೆಗಿನ

ತನು

ಅಧಿಕಾಯಖಳ

ಕಾಯಣದಿೆಂದಾಗಿ

ಅನ್ನಬವಿಸಿದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ
ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು

ಹಾನಿಖಳಿಗಗಿನ

ಸಕುು ಳು ನಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ .
ಅಧಾಯ ಯXVIII
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ನಶೆ

ಕೈಗೇೆಂಡ
ರಹಾಯಕೆು

ಯಾವುದ
ಯಾರೇ

ಔರ ಭದ
ಯ ಕಿಿ ಯು

ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಆರೀಗಯ
265.

ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ

ನೈಭಾಲಯ ನ್ನು
ಆರೀಖಯ ದ ಅಖತಯ

ಆರೀಗಯ ಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖಖಳ ಸಯಡುವಿಕೆಮನ್ನು
ಗುಣಭಟೆ ಖಳನ್ನು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ
ತಡೆಖಟುೆ ವುದ್ದ

ಕತುಯ ಗಳು.ಹಾಗೂ

ಕಾನಅಡಲ್ಕ ಅವಯ ಔವ್ಯಗಿರುವಂಥ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಸೂಔಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಕೈಗೇಳುು ವುದನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಷಲ್ಕ ಆಯಣಖಳ ರಶೀಲನೆ, ಮಲಿವ ಚಾಯಣೆ, ವಿನಿಮಭ ಭತ್ತಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಸರದಂತೆ ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಆರೀಖಯ

ವಿಶಮದ ಫಗೄೂ

ಸೂಔಿ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆ ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ

ನಅಲಿಕೆಯಿೆಂದ

ಅಧಿಕೃತಗೇೆಂಡ ಇತಯ ಯಾವುದ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
266. ಕಟಿ ಡಗಳು ಅರ್ವಾ ನ್ಸವೇವನಗಳ ನೈಮುಲಯ ದ ಬಗೆೆ ಆದೇವ ಹೊರಡಿಸು ಅರ್ವಾ
ನೈಮುಲಯ ನ್ನು

ಕಾಪ್ರರ್ಡ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ.-(1) ಆ ಫಗೄೂ

ಮಾಡಫಹುದಾದಂಥ ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೄ

ಳಟುೆ , ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಸಿರು ಇತಯ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಯು ಷವ ಯಂ
ರ್ತನೇ ಆಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯಾವುದ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ

ಅಯ ಮೂಲಔ

ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಷಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯಾಖಲಿ,ಎ) ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಆಯಣಖಳ ನೈಭಾಲಯ
ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅವುಖಳನ್ನು ರಶೀಲನೆಗೇಳಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.

ರಸಿಾ ತಮನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಸು

ಬಿ) ಯಾವುದ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ ಹೆಂದಿರುರು ತಭಮ
ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಷಬಕೆೆಂದ್ದ ಕೊೀರಕೊೆಂಡರೆ,
ನೈಭಾಲಯ ದ ಕಾಯಣಖಳಿಗಗಿ ಹಾಗೄ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಖತಯ ವೄೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅರು ಹಾಗೄ ಮಾಡುವಂತೆ
ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
ಸಿ) ಅೆಂಥ ನೈಭಾಲಯ ಯಹಿತ ಆಯಣಖಳ ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ನೆರೆಹರೆಮ ನಿವ್ಯಸಿಖಳಿಗೄ
ರೀಖದ ಅನಅಮನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಕಾಯಣಕಾು ಗಿ ಜನಷಮುದಾಮದ ಆರೀಖಯ ಅಥವ್ಯ
ಸುಯಕ್ಷತೆಗೄ ವಿತ್ತಿ ತರು ಸ್ಥಧಯ ತೆಖಳಿರುವಂಥ ಯಾವುದ ನೈಭಾಲಯ ಯಹಿತ ಆಯಣಖಳ ಸುಧಾಯಣೆಗಗಿ ಅರು
ಅಖತಯ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಆದವನ್ನು ಹಯಡಿಷಫಹುದ್ದ.
ಡಿ) ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನಹೆಂದಿರುರಗೄ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡು ಮೂಲಔ, ಅರಗೄ ಭನ್ನಶಯ ನ
ವ್ಯಷಕೆು
ಲಿ ವೄೆಂದ್ದ ಕಂಡುಫರುವಂಥ ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಆ ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ
ಕೊಠಡಿಮನ್ನು ವ್ಯಷದ ಭನೆಯಾಗಿ ಫಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದ್ದ.
ಇ) ಆರೀಖಯ ಕೆು
ಹಾನಿಕಾಯಔವೄೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಮರಗೄ ದ್ದವ್ಯಾಷನೆಮನ್ನು ೆಂಟು
ಮಾಡಫಹುದೄೆಂದ್ದ ಅರಗೄ ಕಂಡುಫರುಬಂಥ ಯಾವುದ ಬಾವಿ, ಕೊಳ, ಸಳು , ಕುೆಂಟ್ಟ, ಹೆಂಡ, ಗುೆಂಡಿ ಅಥವ್ಯ
ನಿೀರು ಫಸಿದ್ದ ಹೀಖದ ಮೆದಾನ, ತಟಿೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ನಿರುಯುಔಿ ಅಥವ್ಯ ನಿೆಂತ ನಿೀರನ ಔಟ್ಟೆ ಮನ್ನು
ಮುಚಿ ಲ್ಕ ನಿದಾಶಸುವುದ್ದ.
ಎಫ್) ಯಾವುದ ಖಾಷಗಿ ನಿೀರನ ಮಾಖಾ, ಚಿಲ್ಕಮೄ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಅಥವ್ಯ ಕುಡಿಮಲ್ಕ, ಸ್ಥು ನಮಾಡಲ್ಕ
ಅಥವ್ಯ ಫಟ್ಟೆ ಗೄಮಲ್ಕ ಫಳಸುವಂಥ ನಿೀರನ ಇತರೆ ಷಾ ಳದ ಮಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಹೆಂದಿರು ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ
ಯ ಕಿಿ ಗೄ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡು ಮೂಲಔ ಅವುಖಳನ್ನು ಉತಿ ಭ ದ್ದಯಸಿಿ ಮಲಿಿ ಡಲ್ಕ, ಮಾಲಿನಯ ದಿೆಂದ ಯಕಿಿ ಸುವಂಥ
ರೀತಮಲಿಿ ಅವುಖಳನ್ನು ಷವ ಚಿ ಗೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಸುವುದ್ದ.
ಜಿ) ನಿಲಾಕಿಿ ಸಿರುವಂಥ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮ ಎೆಂದ್ದ ಅರಗೄ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ
ಆರೀಖಯ ಕೆು
ಹಾನಿಮನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡು ಅಥವ್ಯ ನೆರೆಹರೆಮರಗೄ ದ್ದವ್ಯಾಷನೆಮನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡು
ಸ್ಥಧಯ ತೆಯಿರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮನ್ನು ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಮಾಲಿೀಔರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ
ಹೆಂದಿರುರಗೄ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡು ಮೂಲಔನಿದಾವನ ನಿೀಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ ಫಗೄೂ ಅಧಿಕೃತಗೇಳಿಷಲಾದ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದ ಭೂಮ ಅಥವ್ಯ
ಔಟೆ ಡದಲಿಿ ಆರೀಖಯ ಅಥವ್ಯ ಸುಯಕ್ಷತೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಅಮವಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ಲಿಿ , ಅರು
ಲಿಖಿತದಲಿಿ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡು ಮೂಲಔ ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಮ ಕೃತಯ , ತಪುಪ ಅಥವ್ಯ ಮೌನಷಭಮ ತಯಿೆಂದಾಗಿ ಷದರ
ಅನಅಮ ಉದಭ ವಿಸಿರುವುದೇೀ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದರದಿದೄಯೊೀ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಜಮೀನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ಔಟೆ ಡದ

ಎಲಾಿ

ಮಾಲಿೀಔರು,

ಬಾಡಿಗೄದಾಯರು
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ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಬೇೀಖದಾಯರು,

ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಯೊಳಗೄ ಅೆಂಥ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಕೈಗೇಳುು 

ಮೂಲಔ ಅದನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಹಾಔಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಔಡಿಮೄ ಮಾಡಲ್ಕ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(3) ತ್ತತ್ತಾಔರ ಭ ಅಖತಯ ವಿದು ರೆ, ಆಯುಔಿ ರು ರ್ತನೇ ನಿರಾತಂಔವ್ಯಗಿ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸು ನಿೀಡುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್
ಅಥವ್ಯ ನೀಟಿೀಸಿನ ಅಧಿ ಮುಕಾಿ ಮವ್ಯಗುವುದಕೆು
ಅನಅಮನ್ನು

ಮುೆಂಚ್, ಆರೀಖಯ

ಅಥವ್ಯ ಸುಯಕ್ಷತೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ತಡೆಮಲ್ಕ ಅರು ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾೆಂಥ ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ಹಾಗೄಮಾಡಲ್ಕ ತಖಲಫಹುದಾದ ವೄಚಿ ನ್ನು

-

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ

ಷಲಾದ ರೀತಮಲಿಿ ಔಟೆ ಡ

ಅಥವ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿೀಔರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥವ ಧಿೀನ ಹೆಂದಿರುರೆಂದ ಸೂಲ್ಕಮಾಡಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
267. ಅಪ್ರಯಕಾರಿರೀಗಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುಅಧಿಕಾರ.- (1)

ರ ದವದಲಿಿ ನ ಯಾವುದ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ ಖಾಷಗಿ ವ್ಯಷಷಾ ಳದಲಿಿ ಯಾವುದ ರೀತಮ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖ ಇರುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ
ಖಭನಕೆು

ಬಂದಲಿಿ , ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು, ಅೆಂತಸ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖನ್ನು

ತಡೆಯುವುದಕಾು ಗಿ ಅವಯ ಔ

ಔರ ಭಖಳನ್ನು ಕೈಗೇಳು ಫಹುದ್ದ.
(2) ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಈ ಫಗೄೂ
ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖವು ಯದಿಯಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ
ಷಾ ಳನ್ನು
ರೀಖ

ಯಾರೇ ಅಧಿಕೃತಗೇೆಂಡ ಅಧಿಕಾರಯು, ಯಾವುದ

ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ

ಇದೄ ಎೆಂದ್ದ ಶಂಕಿಷಲಾಗಿರು, ಯಾವುದ

ರಶೀಲಿಸುವುದ್ದ ಷಮಂಜಷವೄೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ ಷಾ ಳನ್ನು
ಸಯಡುವುದನ್ನು

ತಡೆಯುವುದಕಾು ಗಿ

ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಮೀರ ಅೆಂತಸ

ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂತಸ

ಔರ ಭಖಳನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಫಹುದ್ದ.
(3)

ರ ದವದೇಳಗೄ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖ ಅಸಿಿ ತವ ದಲಿಿ ರು ಸಂದಬಾದಲಿಿ , ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು,

ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭನೀರಂಜನೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಫಳಷಲಾಗು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ
ಅಥವ್ಯ ನಿವವನದ ಮಾಲಿೀಔಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಬೇೀಖದಾಯಯನ್ನು ಅಖತಯ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂತಸ

ಅಧಿಗೄ ಮುಚುಿ ವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
268. ಕಟಿ ಡಗಳ ಮತ್ತು

ಸುು ಗಳ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ.-

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ

ಆರೀಖಯ ಧಿಕಾರಯು, ಸೇೀೆಂಕು ಉಳಿದಿರು ಸಂಬವಿರು ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ

ಭಾಖನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಸುಿ ನ್ನು ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸುವುದ್ದ
ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖ ಸಯಡುವುದನ್ನು

ತಡೆಖಟೆ ಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ತಡೆಮಲ್ಕ ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯಗುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ

ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ, ಅರು ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಅೆಂಥ ನೀಟಿೀಸಿನಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ
ಕಾಲದೇಳಗೄ ಅದನ್ನು

ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಷಲ್ಕ ಅದಯ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಕಾಲದೇಳಗೄ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ಆ
ನೀಟಿೀಸಿನ ನಿಬಂಧನೆಖಳನ್ನು ನಅಲಿಷತಔು ದ್ದು .
(3)

ಕ್ಕಡಲೇ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ
ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿ

ಔರ ಭ

ಫಡತನದ

ಕೈಗೇಳುು ವುದ್ದ
ಕಾಯಣದಿೆಂದ

ನಅಲಿಷಲ್ಕ

ಅವಯ ವಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ

ಅನಯ ತಅ

ಅಷಭಥಾನಾಗಿದಾು ನೆೆಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ
ತಭಮ

ಆ

ಮಾಲಿೀಔನ್ನ

ಔಡಾಡ ಮ

ಅಥವ್ಯ

ಸೂಚನೆಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು

ಅಥವ್ಯ

ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು ರಖಣಿಸಿದರೆ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು ನೀಟಿೀಷನ್ನು

ಕೊಡದೄ ರ್ತವ್ಯಗಿಯೇ ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಸುಿ ನ್ನು

ಸೇೀೆಂಔನ್ನು

ಷವ ಚಛ ಗೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ

ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಈ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ ಸುಿ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಆಯಣದಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದಹಾಕಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ

ಆ ಔಟೆ ಡದಿೆಂದ

ಆಯುಔಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು

ಹಿಸಿದ ವೄಚಿ ಖಳು ಷದರ ಮಾಲಿೀಔನಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನಿೆಂದ ಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥವುಖಳು
ಆಗಿಯತಔು ದ್ದು .
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269. ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆಗಾಗಿ ಷಾ ಳಗಳ ಯ ಸ್ಥಾ
ನಾವಪಡಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ.-

ಮತ್ತು

ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಸುು ಗಳನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು,-

(ಎ) ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ಸೇೀೆಂಕು ತಖಲ್ಕ ಅಕಾವವಿರುವಂಥ ವ್ಯಸನಖಳು,
ಫಟ್ಟೆ ಫರೆ, ಹಾಸಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸುಿ ಖಳ ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯಯಣೆಗಗಿ ಅವಯ ವ್ಯದ ಎಲಿ ಷಹಾಮಔರು ಭತ್ತಿ
ಉಔಯಣಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಷರಯಾದ ಷಾ ಳಖಳನ್ನು ದಗಿಷಫಹುದ್ದ; ಭತ್ತಿ
(ಬಿ) ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯಯಣೆಗಗಿ ತಯಲಾದ ವ್ಯಸನಖಳು, ಫಟ್ಟೆ ಫರೆ, ಹಾಸಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಸುಿ ಖಳ
ಸೇೀೆಂಕು

ನಿವ್ಯಯಣೆಮನ್ನು

ಶುಲು ವಿಲಿ ದೄ

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಯು

ಅನ್ನಮೇೀದಿಷಫಹುದಾದಂಥ

ಶುಲು ಖಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕೆು ಳಟುೆ ಮಾಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖಖಳಿೆಂದ ಸೇೀೆಂಕು ತಖಲ್ಕ ಅಕಾವವಿರುವಂಥ ವ್ಯಸನ, ಫಟ್ಟೆ ಫರೆ,
ಹಾಸಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸುಿ ಖಳನ್ನು
ಎೆಂಫ ಫಗೄೂ
ಯಾರೇ

ಯಾ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ ತಳೆಮತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಷತಔು ದ್ದು

ಆಯುಔಿ ರು ಅಧಿಸೂಚಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಹಾಗೄ ಅಧಿಸೂಚಿಷದೄ ಇರು ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ಯ ಕಿಿ ಯು

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಸುಿ ನ್ನು

ತಳೆಮತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಸೇೀೆಂಔನ್ನು

ನಿವ್ಯರಷತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ಸೇೀೆಂಕು ಉಳಿದಿರು ಸಂಬವಿರು ಯಾವುದ ಫಟ್ಟೆ ಫರೆ,
ಹಾಸಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಸುಿ ವಿನ ಸೇೀೆಂಔನ್ನು

ನಿವ್ಯರಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ನಾವಡಿಷಲ್ಕ

ಆಯುಔಿ ರು ನಿದಾಶಷಫಹುದ್ದ.
270. ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ಮನೀರಂಜನಾ ಷಾ ಳಗಳನ್ನು

ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇವ ನ್ಸೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ.-

ನಖಯದೇಳಗೄ ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖವು ಸಯಡಿರು ಸಂದಬಾದಲಿಿ

ಆಯುಔಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಮ ಮಂಜೂರಾತ ಡೆದ್ದ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಭನೀರಂಜನಾ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ
ಫಳಸುತಿ ರು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ, ಬೂತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಟ್ಟೆಂಟಿನ ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಭೀಖದಾಯನನ್ನು ,

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಯು ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಗೄ ಅದನ್ನು ಮುಚುಿ ವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
271. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಸುು ಗಳ ಗಾುಣೆಗೆ ನ್ಸಷೇರ್.- ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಯಾವುದ
ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ಸೇೀೆಂಕು ತಖಲ್ಕ ಅಕಾವವಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅರು ತಳಿದಿರು ಅಥವ್ಯ ತಳಿಮಲ್ಕ
ಕಾಯಣವಿರುವಂಥ ಯಾವುದ ಸುಿ ನ್ನು , ಅದನ್ನು
ಎಯಲ್ಕ

ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ ,

ಗುತಿ ಗೄಗೄ

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಷದೄ ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ ,

ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ ,

ಬಾಡಿಗೄಗೄ

ಕೊಡತಔು ದು ಲಿ ,

ಮಾಯತಔು ದು ಲಿ ,

ಯವ್ಯನಿಷತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಯ ತಅ ವಿಲೆ ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಈ ರ ಔಯಣದಲಿಿ ಇರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಯಾವುದ ಸುಿ ನ್ನು

ಸೇೀೆಂಕು ನಿವ್ಯರಸು

ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಷರಯಾದ ಮುನೆು ಚಿ ರಕೆ ಔರ ಭಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಯವ್ಯನಿಸು ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಅನವ ಮವ್ಯಖತಔು ದು ಲಿ .
272. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಯ ಕ್ತು ಯು ವೃತಿು ಯನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೆೆ

ನ್ಸಷೇರ್.- ಅನಅಮಕಾರ

ರೀಖದಿೆಂದ ರ್ತನ್ನ ನಯಳುತಿ ದೄು ೀನೆೆಂದ್ದ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ತಳಿದರೆ, ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ
ಸವೄಮಲಿಿ ರು ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರ ಅಥವ್ಯ ನೀೆಂದಾಯಿತ ವೆದಯ ವೃತಿ ಖರು ಹಾಗೄೆಂದ್ದ ರ ಮಾಣಿೀಔರಸಿದರೆ,
ಅನ್ನ ರೀಖನ್ನು

ಸಯಡು ಅನಅಮವಿಲಿ ದ ಹಾಗೄ ಯಾವುದ ವೃತಿ ಮಲಿಿ

ಹಯತ್ತ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಯ ನಅಯನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಯ ಹಾಯನ್ನು

ವೃತಿ ಮಲಿಿ ತಡಖತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ನಡೆಷತಔು ದು ಲಿ .
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ನಡೆಷಫಹುದಾಗಿದು

ತಡಖಫಹುದ್ದದಾಗಿದು
ಹಯತ್ತ, ಅನ್ನ ಹಾಗೄ

273. ರೀಗಗರ ಷು ಯ ಕ್ತು ಯು ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ವಾಸನನ್ನು ಪರ ವೇಶಸುವುದಕೆೆ ನ್ಸಷೇರ್.- (1) ಯಾವುದ
ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ರ್ತನ್ನ ಹಾಗೄ ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರುವುದಾಗಿ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ ವ್ಯಸನದ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ

ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ರ ಭಾಯದಲಿಿ ರು ಯ ಕಿಿ ಗೄ

ಮುೆಂಚಿತವ್ಯಗಿ ತಳಿಷದೄಯೇ ಅೆಂಥ ವ್ಯಸನನ್ನು ರ ವಶಷತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಸ್ಥಾಜನಿಔ ವ್ಯಸನದ ಯಾರೇ ಮಾಲಿೀಔ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಔ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ರ ಭಾಯದಲಿಿ ರು
ಯ ಕಿಿ ಯು ಮಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು ಷದರ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ ವ್ಯಸನದ
ಸೇೀೆಂಔನ್ನು

ನಿವ್ಯರಷಲ್ಕ ಹಿಷಫಹುದಾದ ಯಾವುದ ನಶೆ ನ್ನು

ಸ್ಥಕಾಗುಷ್ಟೆ

ಮೇತಿ ನ್ನು

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೊಟೆ

ಭತ್ತಿ ಕಚುಾಖಳನ್ನು
ಹಯತ್ತ ಭತ್ತಿ

ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡಲ್ಕ
ಹಾಗೄ ಸಂದಾಮ

ಮಾಡುರೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಕೊಡುರೆಗೄ ಅನನ್ನು ಔರೆದೇಮಯ ಲ್ಕ ಫದಧ ನಾಗಿಯತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ನ್ನು

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು , ಅರಾಧಿಯ್ಕೆಂದ್ದ ನಿಣಾಯಿಸು

ನಾಯ ಯಾಲಮವು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ಅರಾಧಕೆು ವಿಧಿಸು ದಂಡನೆಮ ತೆತೆಗೄ, ವ್ಯಸನದ
ಸೇೀೆಂಔನ್ನು

ನಿವ್ಯರಸು ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಔನ್ನ ಹಿಸುವಂಥ ನಶೆ ನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಕಚಾನ್ನು ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡಲ್ಕ ನಾಯ ಯಾಲಮವು ಸ್ಥಔಷೆೆ ೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಮೇಫಲಖನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ. ಹಾಗೄ
ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಫಲಖನ್ನು ನಾಯ ಯಾಲಮವು ವ್ಯಸನದ ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಔನಿಗೄ ಕೊಡಿಷತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, ಅನಆೀಲಿಗೄ ಳಡುವಂಥ ರ ಔಯಣದಲಿಿ , ಅನಆೀಲ್ಕ ಷಲಿಿ ಸುವುದಕೆು ಅನ್ನಭತಸಿದ ಅಧಿಯು
ಖತಸುವುದಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅಥವ್ಯ ಅನಆೀಲನ್ನು ಷಲಿಿ ಸಿದು ರೆ, ಅನಆೀಲಿನ ತೀಮಾಾನಕೆು ಮುೆಂಚ್ ಅೆಂಥ ಮೇಫಲಖನ್ನು
ಮಾಲಿೀಔನಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಚಾಲಔನಿಗೄ ಸಂದಾಮಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
(4) ಅದ ವಿಶಮಕೆು ಸಂಬಂಧಟೆ ೆಂತೆ ತರುವ್ಯಮದ ಯಾವುದ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೄಮಲಿಿ ನಶೆ ರಹಾಯದ
ಐತೀಪುಾ ನಿೀಡು ಕಾಲದಲಿಿ , ಈ ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ವ್ಯದಿಯು ಸಿವ ೀಔರಸಿರು ಯಾವುದ ಮೇತಿ ನ್ನು
ನಾಯ ಯಾಲಮವು ಖಣನೆಗೄ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
274. ರೀಗಿಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸ್ಥುಜನ್ಸಕ ವಾಸನದ ಸೀೆಂಕ್ಕ ನ್ಸವಾರಣೆ.- (1)

ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು

ಸ್ಥಗಿಸಿದ ಯಾವುದ ವ್ಯಸನದ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ,

ಚಾಲಔನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ರ ಭಾಯದಲಿಿ ರು ಯ ಕಿಿ ಯು, ಆ ವ್ಯಸನದ ಸೇೀೆಂಔನ್ನು ತಕ್ಷಣವ ನಿವ್ಯರಷತಔು ದ್ದು
ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಸೇೀೆಂಔನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(2) ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ವ್ಯಸನನ್ನು , ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು ಅಥವ್ಯ ಈ ಫಗೄೂ ಅರೆಂದ ಅಧಿಕೃತನಾದ
ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಸೇೀೆಂಕಿನ ಅನಅಮನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡಲ್ಕ ಸ್ಥಧಯ

ಇಲಿ

ಎೆಂದ್ದ, ವ್ಯಸನನ್ನು

ಫಳಷಫಹುದೄೆಂದ್ದ ತಳಿಸು ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ಕೊಡುರೆಗೄ, ಅದನ್ನು ಫಳಷತಔು ದು ಲಿ .
275. ಸೀೆಂಕ್ಕ ತಗುಲಿದ ಕಟಿ ಡನ್ನು
ಔಟೆ ಡದಲಿಿ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರ್ಡವುದು.- (1) ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾ

ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ಯ ಕಿಿ ಯು ನಯಳುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ ಅನ್ನ ತಳಿದಿರುನೀ ಅಥವ್ಯ

ತಳಿಮಲ್ಕ ಕಾಯಣವಿದೄಯೊೀ ಆ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಔಟೆ ಡದ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನು , ಅೆಂಥ ಔಟೆ ಡನ್ನು

ಪುನಃ ವ್ಯಷಕೆು ಫಳಷಫಹುದೄೆಂದ್ದ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ಕೊಡುರೆಗೄ ಬಾಡಿಗೄಗೄ ಅಥವ್ಯ
ಳಬಾಡಿಗೄಗೄ ಕೊಡತಔು ದಲಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಅದರಳಗೄ ರ ವಶಷಲ್ಕ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಅಕಾವ
ನಿೀಡತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಹೀಟ್ಟಲ್ ಅಥವ್ಯ ಷತಗೃಸನ್ನು ಇಟಿೆ ರುನ್ನ, ಅದಯಲಿಿ
ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಷಾ ಳಕಾವ ಕೊಟಿೆ ರುನೀ ಆ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಅದನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಭಾಖನ್ನು ಬಾಡಿಗೄಗೄ
ಕೊಟಿೆ ರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
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276.

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ

ರೀಗದಿೆಂದ

ನರಳುತಿು ರು

ಅಪ್ರರ ಪು

ಯಷೆ ನ್ನ

ಶಾಲೆಗೆ

ಹಾಜರಾಗತಕೆ ದೆ ಲಿ .- ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳು ಅಥವ್ಯ ನಯಳುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅದರೆಂದ
ಸೇೀೆಂಕಿಗೄ

ಗುರಯಾಗಿರು

ಜವ್ಯಬಾು ರಮನ್ನು

ಅನಅರ ಿ

ಮಷು ನ

ತಂದೄರ್ತಯಿಯಾಗಿರು

ಹೆಂದಿರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅನಅರ ಿ ಮಷು ನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅಯ

ನಅಲನೆಮ

ಶಾಲೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೄ

ಔಳುಹಿಷಕ್ಕಡದೄೆಂದ್ದ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯಿೆಂದ ನೀಟಿೀಸು ಬಂದ ತರುವ್ಯಮ, ಅೆಂಥ ಅನಅರ ಿ ಮಷು ನ್ನ
ಅೆಂಥ ರೀಖನ್ನು

ಇತಯರಗೄ ಸಯಡು ಅನಿರೀಕಿಿ ತ ಅನಅಮವಿಲಿ ವೄೆಂದ್ದ, ಅನ್ನ ಶಾಲೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೄ

ಹಾಜರಾಖಫಹುದೄೆಂದ್ದ ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು ಅಭಿನಅರ ಮಟುೆ ನಿೀಡಿದ ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ಅನಿೆಂದ ಡೆದ
ಹಯತ್ತ (ಅದನ್ನು ಅಜಿಾಮನ್ನು ಹಾಕಿಕೊೆಂಡ ಮಲೆ ಉಚಿತವ್ಯಗಿ ಕೊಡತಔು ದ್ದು ) ಅೆಂಥ ಅನಅರ ಿ ಮಷು ನಿಗೄ
ಶಾಲೆ ಅಥವ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೄ ಹಾಜರಾಖಲ್ಕ ಅನ್ನಭತಷತಔು ದು ಲಿ .
277. ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಪುಷು ಕಗಳಿಗೆ ಯ ಸ್ಥಾ .- (1) ಸೇೀೆಂಕು ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರು ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು,
ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ ರಚಲನ ಖರ ೆಂತಅಲಮದಿೆಂದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ತನು
ಯಾವುದ

ಪುಷಿ ಔನ್ನು

ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಉಯೊೀಗಿಷತಔು ದು ಲಿ

ಉಯೊೀಖಕಾು ಗಿ
ಅಥವ್ಯ

ತನು

ಉಯೊೀಖಕಾು ಗಿ ಯಾವುದ ಪುಷಿ ಔನ್ನು ತರಸಿಕೊಳು ತಔು ದು ಲಿ .
(2) ಯ ಕಿಿ ಯು, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ ರಚಲನ ಖರ ೆಂತಅಲಮದಿೆಂದ ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡಿರು ಭತ್ತಿ ಅನ
ಸುದಿಾನಲಿಿ ರುವಂಥ

ಯಾವುದ

ಪುಷಿ ಔನ್ನು ,

ಸೇೀೆಂಕು

ರೀಖದಿೆಂದ

ನಯಳುತಿ ದಾು ನೆೆಂದ್ದ

ತನಗೄ

ತಳಿದಿರುವಂತಸ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಯು ಉಯೊೀಗಿಸುವುದಕೆು ಅನ್ನಭತಷತಔು ದು ಲಿ .
(3) ಯ ಕಿಿ ಯು, ಯಾವುದ ಸೇೀೆಂಕು ರೀಖದಿೆಂದ, ಸೇೀೆಂಕಿಗೄ ಳಗಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅನ್ನ ತಳಿದಿರು
ಯಾವುದ ಪುಷಿ ಔನ್ನು ಯಾವುದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಅಥವ್ಯ ರಚಲನ ಖರ ೆಂತಅಲಮಕೆು ವ್ಯಸು ಮಾಡತಔು ದು ಲಿ
ಅಥವ್ಯ ತನು ಸುದಿಾನಲಿಿ ರು ಅೆಂಥ ಪುಷಿ ಔನ್ನು ಹಾಗೄ ವ್ಯಸುೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಅನ್ನಭತಷತಔು ದು ಲಿ , ಆದರೆ
ಪುಷಿ ಔವು ಹಾಗೄ ಸೇೀೆಂಕಿಗೄ ಳಗಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅನ್ನ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ತಳಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು ಪುಷಿ ಔದ ಸೇೀೆಂಔನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವಂತೆ ಭತ್ತಿ ಪುಷಿ ಔನ್ನು ಖರ ೆಂತಅಲಮಕೆು ವ್ಯಸು ಮಾಡುವಂತೆ
ಅಥವ್ಯ ನಾವಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(4) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರು, ನಾವಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಪುಷಿ ಔದ ಮೌಲಯ ನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ ೆಂತಅಲಮದ
ಮಾಲಿೀಔರಗೄ ಸಂದಾಮ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
ವಿರಣೆ.- ಈ ರ ಔಯಣದ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಆಯುಔಿ ರು ಯಾ ರೀಖಖಳನ್ನು

ಸೇೀೆಂಕು ರೀಖಖಳಗಿ

ಭಾವಿಷಬಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಅಧಿಸೂಚಿಷತಔು ದ್ದು .
278. ಸೀೆಂಕ್ಕ ಸರರ್ಡ ಸಂಭವಿರು ನ್ಸೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಸಷೇಧಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ.- ನಖಯದ
ಎಲೆಿ ಖಳ ಳಗೄ ಇರು ಯಾವುದ ಬಾವಿಮ, ಕೆರೆಮ ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ಷಾ ಳದಲಿಿ ನ ನಿೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕಾು ಗಿ
ಫಳಸಿದರೆ ಅನಅಮನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡು ಸಂಬವಿದೄಯ್ಕೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಅನಅಮಕಾರ ರೀಖವು
ಸಯಡುವುದಕೆು

ಕಾಯಣವ್ಯಗುವುದೄೆಂದ್ದ

ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಯು

ರ ಮಾಣಿೀಔರಸಿದರೆ,

ಮುಕಯ

ಆಯುಔಿ ರು

ಸ್ಥಾಜನಿಔ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ, ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಅಧಿಮಲಿಿ ಕುಡಿಯುವುದಕಾು ಗಿ ಭತ್ತಿ ಗೃಸಫಳಕೆಮ
ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಅೆಂಥ ನಿೀಯನ್ನು ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡು ಹೀಗುವುದನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಫಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ.
279. ಕಡ್ಡಿ ಯವಾಗಿ
ನಖಯದಾದಯ ೆಂತ

ಹಾಕ್ಕವುದು.- ನಅಲಿಕೆಯು, ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ

ಹಾಕಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ರ್ತಿ ಮಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಂಥ ಯ ಕಿಿ ಗೄ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮಮಷಫಹುದಾದಶೆ ಯಭಟಿೆ ಗೄ, ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ನಖಯದಾದಯ ೆಂತ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಯಾವುದ ಭಾಖದಲಿಿ

ಹಾಕಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ರ್ತಿ ಮಡಿಷಫಹುದ್ದ.
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280.

ರೀಗದ ಬಗೆೆ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಯಾವುದ ವ್ಯಷಷಾ ಳದ ನಿವ್ಯಸಿಯು
ಕುಟುೆಂಫಕೆು

ನ್ಸೀರ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.- ನಖಯದೇಳಗಿನ

ರೀಖದಿೆಂದ ನಯಳುತಿ ರುಲಿಿ , ನಿವ್ಯಸಿಯು ಯಾ

ಸರದಾು ನೀ ಆ ಕುಟುೆಂಫದ ಮಜಮಾನರು ಭತ್ತಿ

ಅನ್ನ ತನಆಪ ದಲಿಿ , ಅೆಂಥ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ರ ಭಾಯದಲಿಿ ರು ಯ ಕಿಿ ಯು, ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ಭಟಿೆ ಗೄ ತ್ತೆಂಬಾ ವಿಳಂಫ ಮಾಡದ
ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ರಗೄ, ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಗೄ ಅಥವ್ಯ ಆ ವಿಭಾಖದ ಸ್ಥಯ ನಿಟರ ಇನ಄ಸೄಪ ಔೆ ಯನಿಗೄ ತಳಿಷತಔು ದ್ದು .
ರ

.
282. ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕಲುಿ ಗಣಿ ಕೆಲಷನ್ನು

ನ್ಸಲಿಿ ಷಲು ಅಧಿಕಾರ.-

ಔಲ್ಕಿ ಖಣಿಮ ಕೆಲಷವು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಿೆಂದ ಔಲ್ಕಿ , ಭಣ್ಣು

ಆಯುಔಿ ರು, ಯಾವುದ

ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳನ್ನು

ಷಾ ಳೆಂತರಸುವುದ್ದ ಆ ಷಾ ಳದಲಿಿ ವ್ಯಸಿಸುತಿ ರು ಅಥವ್ಯ ಆ ಷಾ ಳದ ಅಔು ಔು ದ ಷಾ ಳಕೆು
ರ ವಶಾಕಾವನ್ನು

ಕಾನೂನ್ನ ಷಭಮ ತ

ಹೆಂದಿರು ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ಅನಅಮಕಾರಯಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಉದರ ನ್ನು

ಉೆಂಟುಮಾಡುತಿ ದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಉೆಂಟುಮಾಡು ಸಂಬ ಇದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ
ಆಯುಔಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಆ ಷದರ ಔಲ್ಕಿ ಖಣಿಮ ಕೆಲಷದ ಮಲೆ ಅಥವ್ಯ ಷಾ ಳದ
ಮಲೆ

ನಿಯಂತರ ಣನ್ನು

ಹೆಂದಿರು

ಷಾ ಳದಿೆಂದ

ಔಲ್ಕಿ ,

ಅಥವ್ಯ
ಭಣ್ಣು

ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು
ಇತಯ

ಕೆಲಷನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಷಾ ಳೆಂತರಸುವುದನ್ನು

ಮುೆಂದ್ದರೆಷದಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಅೆಂಥ ಕೆಲಷದಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗು ಅಥವ್ಯ ಉೆಂಟಾಗು
ತನಆಪ ಸು ಅಥವ್ಯ ಉದರ ನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಆ

ಮುೆಂದ್ದರೆಷದಂತೆ

ಸಂಬವಿರು ಅನಅಮನ್ನು

ಅೆಂಥ

ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಸ್ಥಭಗಿರ ಮನ್ನು

ಉವಭನಗೇಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅೆಂಥ

ಔಲ್ಕಿ ಖಣಿಗೄ ಅಥವ್ಯ ಷಾ ಳದ ಫಗೄೂ ಅವಯ ವೄೆಂದ್ದ ರ್ತವು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದವನ್ನು

ಡೆದ್ದಕೊಳು ಬಕೆೆಂದ್ದ

ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
283. ಉಪದರ ಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂರ್ ಹೊೆಂಡಗಳು, ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ನಗರದೊಳಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನ್ಸಯಂತಿರ ಷಲು ಅಧಿಕಾರ.-

ಮಚುು ವಂತೆ ಆದೇಶಷಲು

ಆಯುಔಿ ರು-

(ಎ) ಯಾವುದ ಹೆಂಡ, ಗುೆಂಡಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಕೊಳ, ಕೆಷರು ಭೂಮ, ಜೌಗುನೆಲ, ಔಲ್ಕಿ ಗುಣಿ, ಚರಂಡಿ,
ರಚುಿ ಗುೆಂಡಿ, ಗುೆಂಡಿ, ಜಲಮಾಖಾ ಅಥವ್ಯ ನಿೀರು ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ಸಂಖರ ಸವ್ಯಗಿರುವುದ್ದ; ಅಥವ್ಯ
(ಬಿ) ಯಾ ಭೂಮಮ ಮಲೆ ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ

ನಿೀರು ಶೇಕಯವ್ಯಗುವುದೇೀ ಆ ಯಾವುದ

ಭೂಮಯು ಸೇಳೆು ಖಳ ಉತಪ ತಿ ಮ ಷಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಯಾವುದ ರೀತಮಲಿಿ ಉದರ ಕಾರಯಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಆಗು ಸಂಬವಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿನಅರ ಮಟೆ ರೆ,
ಮಾಲಿೀಔನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ನಿಯಂತರ ಣನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು, ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ

ಹೆಂದಿರು

ನಿದೄಾಶಸುವಂಥ ರೀತಮಲಿಿ ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳೊೆಂದಿಗೄ ಅದನ್ನು
ಔಳೆ ತೆಗೄಮಲ್ಕ, ಔಳೆ ತೆಗೄದ್ದ ಶೇಕಯಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ, ಭರಹುಳು ನಾವಔ
ಸಂಷು ರಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಅದನ್ನು

ಯ ಕಿಿ ಮನ್ನು

ಆಯುಔಿ ರು

ಮುಚಿ ಲ್ಕ, ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ ನಿಮಾಷಲ್ಕ,

ನನ್ನು ಸಂಖರ ಹಿಷಲ್ಕ, ಸಿೀಮೄ ಎಣೆು ಯಿೆಂದ

ಫರದ್ದ ಮಾಡಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಆಯುಔಿ ರು ನಿದಾಶಸುವಂಥ ರೀತಮಲಿಿ

ಉದರ ನ್ನು ನಿವ್ಯರಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಉವಭನಗೇಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅದಯ ಫಗೄೂ ಅೆಂಥ ಆದವನ್ನು
ಡೆದ್ದಕೊಳುು ವಂತೆ ಅಖತಯ ಡಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಬಾವಿಮನ್ನು ಮುಚಿ ಲ್ಕ, ಮಲೆ ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ ನಿಮಾಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಬಾವಿಮನ್ನು ಫರದ್ದ ಮಾಡಲ್ಕ
(1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮರೆಗೄ ಯಾ ಯ ಕಿಿ ಗೄ ಔಡಾಡ ಮವ್ಯಗಿ ಕೊೀಯಲಾಗಿದೄಯೊೀ ಆ ಯ ಕಿಿ ಯು ಅದನ್ನು
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ನಅಲಿಷಲ್ಕ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಕಾಲದೇಳಗೄ
ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು
ಮಾಡತಔು ದ್ದು

ಆಯುಔಿ ರಗೄ ಹಾಗೄ ಔಡಾಡ ಮವ್ಯಗಿ ಕೊೀರರುವುದಕೆು ಲಿಖಿತದಲಿಿ

ತಲ್ಕನಆಸಿದರೆ, ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಗೄ ಮುಕಯ
ಹಾಗೂ ರ ಔಯಣದ ಫಗೄೂ

ಕೊೀರಕೆಮನ್ನು

ನಅಲನೆ

ಮಾಡಲ್ಕ

ಆಯುಔಿ ರು ಅೆಂಥ ಆಕೆಿ ೀಣೆಖಳನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ನ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು
ತನಆಪ ದು ಕಾು ಗಿ

ಯಾವುದ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು
ನಅರ ಸಿಕ್ಕಯ ಶನನ್ನು

ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮನ್ನು ಡೆದ ಹಯತ್ತ ಅರು ಹೂಡತಔು ದು ಲಿ . ಆದರೆ

ಯದಿ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಔಡಾಡ ಮ
ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಮ

ಆಯುಔಿ ರು, ಆದಾಗೂಯ ಅೆಂಥ

ಔಡಾಡ ಮ ಕೊೀರಕೆಮಲಿಿ ಅಪೇಕಿಿ ಸಿದಂಥ ಕಾಭಗರಮನ್ನು ನಿಾಹಿಸುವುದ್ದ, ತ್ತತ್ತಾ ಭಸತವ ದೄು ೆಂದ್ದ ಅರು
ಭಾವಿಸಿದರೆ, 356ನೇ ರ ಔಯಣಕೆು

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮುೆಂದ್ದರಮಫಹುದ್ದ ಹಾಗೂ ಆ ಷದರ ಬಾವಿಮನ್ನು

ಶಾವವ ತವ್ಯಗಿ ಮುಚಿ ಬಕ, ಮಲೆ ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ ನಿಮಾಷಬಕ ಅಥವ್ಯ ಬರೆ ಏನನಾು ದರೂ ಮಾಡಬಕ ಎೆಂಫ
ರ ಶ್ು ಮನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಯಿೀ

ಷಮತಯು

ಇತಯ ಥಾ

ಮಾಡುರೆಗೄ

ಅೆಂಥ

ಬಾವಿಮನ್ನು

ಸೇಳೆು ಖಳು

ಳಹೀಗುವುದನ್ನು ತನಆಪ ಸು ಹಾಗೄ ಸುಬದರ ವ್ಯಗಿ ಮಲೆ ಸುತ್ತಿ ಖಟುೆ ನಿಮಾಸುವಂತೆ ಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ
ಅೆಂಥ ರ ತಯೊೆಂದ್ದ ಸಂದಬಾದಲಿಿ

ಆಯುಔಿ ರು ಸ್ಥಾ ಯಿೀ ಷಮತಮ ಅನ್ನಮೇೀದನೆಯೊೆಂದಿಗೄ ಮಲೆ

ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗಖಲೇ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಕಾಭಗರಮ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು , ಆ ಮಾಲಿೀಔನ್ನ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕ
ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಆಯುಔಿ ರು ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕ ಅಥವ್ಯ ಭಾಖಮಾಡಿಕೊಳು ಬಕ

ಭತ್ತಿ ಹಾಗದರೆ ಯಾ ರ ಮಾಣಖಳಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಬಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾರಷತಔು ದ್ದು .
(3) ನಖಯದ ಎಲೆಿ ಖಳ ಳಗೄ ಇರು ಯಾವುದ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಬೄಳೆಮ

ಸ್ಥಗುಳಿಯು ಅಥವ್ಯ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಗೇಫಬ ಯದ ಫಳಕೆಯು ಅಥವ್ಯ ಭೂಮಮ ನಿೀರಾರಯು
ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಆರೀಖಯ ಕೆು

ಹಾನಿಕಾಯಔವ್ಯಗಿದೄಯ್ಕೆಂಫ, ಆರೀಗಯ ಧಿಕಾರಮ ಯದಿಮ ಮಲೆ, ನಅಲಿಕೆಯು

ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಮಂಜೂರಾತಯೊೆಂದಿಗೄ, ಸ್ಥಾಜನಿಔ ನೀಟಿೀಸಿನ ಮೂಲಔ ಹಾನಿಕಾಯಔವ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ
ಹಾಗೄ

ಯದಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಸ್ಥಗುಳಿಮನ್ನು ,

ಗೇಫಬ ಯದ

ಫಳಕೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ನಿೀರಾರಮನ್ನು

ನಿಯಂತರ ಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿಷೇಧಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಸ್ಥಗುಳಿಮನ್ನು
ದಿನಾೆಂಔಕೆು

ಅಥವ್ಯ ನಿೀರಾರಮನ್ನು

ಅೆಂಥ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ನೀಟಿೀಸಿನ

ಹಿೆಂದಿನ ಐದ್ದ ಶಾಖಳ ಅಧಿಮಲಿಿ , ವ್ಯಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಸ್ಥಮದ ನಿಾಸಣೆಮನ್ನಸ್ಥಯ

ಷತತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊೆಂಡು ಫರುತಿ ರು ದಧ ತಯಾಗಿದು ರೆ ಅೆಂಥ ನಿಷೇಧದಿೆಂದ ಅರಗೄ ಉೆಂಟಾದ ಯಾವುದ
ಹಾನಿಗಗಿ ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಯುಳು

ಎಲಿ

ಯ ಕಿಿ ಖಳಿಗೄ ನಅಲಿಕೆಮ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ನಶೆ ರಹಾಯನ್ನು

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡತಔು ದ್ದು .

ಅಧಾಯ ಯ XIX
ವಿಪತ್ತು ನ್ಸುಸಣೆ
284.

ವಿಪತ್ತು ನ್ಸುಸಣೆ.-(1)ಯಾವುದ ನೈಷಗಿಾಔ ವಿಕೊೀನ್ನು

ತಡೆಖಟುೆ ವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ

ನಿಾಹಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ ಸಂಬಂಧಟೆ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳಿಗೄ

ಹಾಗೄ ಮಾಡಲ್ಕ ನಿದಾಶಷಫಹುದಾದಂಥ ರೀತಮಲಿಿ
(2) ರಾಜಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಥವ್ಯ ಸಂಷತಿ ನ ಯಾವುದ

ನೈಷಗಿಾಔ ಅಥವ್ಯ ರ್ತೆಂತರ ಔ ವಿತಿ ನಂತಸ ಯಾವುದ ರೀತಮ ಅನಅಮನ್ನು
ಅಡಿಮಲಿಿ ತನು

ನಿಯಂತರ ಣಾತಮ ಔ ಭತ್ತಿ ಮಲಿವ ಚಾಯಣಾ ಕಾಮಾಖಳನ್ನು

ಎಲಾಿ ಔರ ಭಖಳನ್ನು ಕೈಗೇಳು ತಔು ದ್ದು .
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ಳಟುೆ

ನಅಲಿಕೆಯು

ತಗಿೂ ಷಲ್ಕ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ನಿಾಹಿಸುವ್ಯಖ ಅಖತಯ ವಿರು

(3) ನಅಲಿಕೆಯು, ರ ತ ಶಾ ರಾಜಯ
ಭತ್ತಿ ರಹಾಯ ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಷಕಾಾಯವು

ಅಗಿು

ಅಗಡ ಷಪ ೆಂದನೆ

ಷಮಾಲೀಚನೆಮ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮ ಮೂಲಔ ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು

ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಷಕಾಾರ ರಾಜಯ ತರ ದಲಿಿ ರ ಔಟಿಷತಔು ದ್ದು .
ಅಧಾಯ ಯ XX
ತಾಯ ಜಯ ನ್ಸುಸಣೆ

285. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು
ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ ಭತ್ತಿ

ನ್ಸುಹಿಸುಲಿಿ

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುಯ .- (1)

ನಿಯಂತರ ಸುವುದಕೆು

ಭತ್ತಿ

ಗನರ್ತಯ ಜಯ ದ

ಅೆಂತಸ ಗನರ್ತಯ ಜಯ ಖಳ ಸಂಖರ ಸಣೆ,

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ, ಸ್ಥಖಣೆ, ಸಂಷು ಯಣೆ ಭತ್ತಿ ವಿಲೇವ್ಯರಗಗಿ ಯಾವುದ ಮೂಲಸೌಔಮಾಖಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಗಿ ಏಜ್ನಿೆ
ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿೀ

ಅಥವ್ಯ

ತನು

ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿೀ

ಗನರ್ತಯ ಜಯ

ನಿಾಸಣೆ

ನಿಮಭಖಳು,

2016ಯ

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ನಅಲಿಕೆಯು, ರಾಜಯ ದ ಕಾಮಾನಿೀತಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಗನರ್ತಯ ಜಯ ನಿಾಸಣಾ ಯೊೀಜನೆಮನ್ನು
ಸಿದಧ ಡಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಕಾಮಾತಂತರ ನ್ನು ಜಾರಗೄತಯತಔು ದ್ದು .

ಷಸ

(3) ನಅಲಿಕೆಯು, ಗನರ್ತಯ ಜಯ ನಿಾಸಣೆಮ ಕುರತ್ತ ಚಿೆಂದಿ ಆಯುರಗೄ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಸುರಗೂ
ಷಸ ತಯಬತಮನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(4)

ನಅಲಿಕೆಯು,

ರ್ತಯ ಜಯ

ನಿಾಸಣೆಮಲಿಿ

ಷಮುದಾಮನ್ನು

(ಸ್ಥಾಜನಿಔಯನ್ನು )

ಷಸತಡಗಿಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಷಮುದಾಮದ (ಸ್ಥಾಜನಿಔಯ) ಭಟೆ ದಲಿಿ ಭನೆಮ ಜೈವಿಔಗೇಫಬ ಯ ಭತ್ತಿ
ಇತರೆ ಅೆಂತಸ ಕಾಮಾವಿಧಾನಖಳಿಗಗಿ ಉತೆಿ ೀಜಿಷತಔು ದ್ದು .
(5) ನಅಲಿಕೆಯು ಮಾಹಿತಮ ಮೂಲಔ ಸೂಔಿ ವ್ಯದ ರ್ತಯ ಜಯ

ನಿಾಸಣೆಮನ್ನು

ಖಾತರ ಗೇಳಿಸು

ಅಖತಯ ತೆಮ ಕುರತ್ತ ಸ್ಥಾಜನಿಔಯಲಿಿ ಅರನ್ನು ಮೂಡಿಷತಔು ದ್ದು .
286. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳ ಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮತ್ತು

ನ್ಸುಸಣೆ ಹಾ

ಬಲಿಿ ೆಂಗ್ ಮತ್ತು

ಸಂಗರ ಸಣೆಯ ಜವಾಬಾೆ ರಿಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದಾು ಗೂಯ
ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ ಭತ್ತಿ

ಗನ ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳ

ನಿಾಸಣೆಮ ಉದೄು ೀವಕಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಔಮಾಖಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಗಿ ಎೆಂದರೆ,

ಅೆಂತಸ ಗನ ರ್ತಯ ಜಯ ದ ಸಂಖರ ಸಣೆ, ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ, ಸ್ಥಖಣೆ, ಸಂಷು ಯಣೆ ಭತ್ತಿ
ಶುಲು ಖಳನ್ನು

ಶುಲೆ

ವಿಧಿಷತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ನಅಲಿಕೆಯು

ಕಾಲಕಾಲಕೆು

ವಿಲೇವ್ಯರ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ

ನಿಖದಿಡಿಷಫಹುದಾದಂತಸ

ದಯದಲಿಿ

ಅದನ್ನು ನಅತಷತಔು ದ್ದು .
ರಂತ್ತ, ಮಲಿನ ಶುಲು ವು, ಸ್ಥಧಯ ವ್ಯದಷ್ಟೆ ನಅರ ಯೊೀಗಿಔವ್ಯಗಿ
ಭತ್ತಿ

ನಿಾಸಣೆ

ಭತ್ತಿ

ಅದಯ

ಸಂಖರ ಸಣೆ,

ದಾಸ್ಥಿ ನ್ನ,

ಸ್ಥಖಣೆ,

ಗನ ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳ ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ
ಸಂಷು ಯಣೆ

ಭತ್ತಿ

ವಿಲೇವ್ಯರಗಗಿ

ಮೂಲಸೌಔಮಾಖಳ ಅಭಿವೃದಿಧ , ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು ಳಗೇೆಂಡಿಯತಔು ದ್ದು .
287.

ಘನ

ತಾಯ ಜಯ ದ

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಅೆಂತಿಮ

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ

ಷಾ ಳಗಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.-ನಅಲಿಕೆಯು, ಷವ ತಃ ರ್ತನೇ ಆಖಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಇತರೆ ಯಾವುದ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿ,
ಗನರ್ತಯ ಜಯ ನ್ನು

ಪೌರಾಡಳಿತ ರ ದವದ ಳಗೄ ಅಥವ್ಯ ಹಯಗಿನ ಷಾ ಳ ಅಥವ್ಯ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ ಸೂಔಿ ವೄೆಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದಾದ ರೀತಮಲಿಿ ವಿಲೇವ್ಯರ ಮಾಡಬಕಾಗುತಿ ದೄ.
ರಂತ್ತ,

ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯವು

ಅನ್ನಭತಷದಿರು

ವಂಥರೀತಮಲಿಿ

ಗನರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು

ಅೆಂತಭವ್ಯಗಿವಿಲೇವ್ಯರಮಾಡತಔು ದು ಲಿ .
288. ಘನ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು

ಅವುಗಳ ಉತಿ ತಿು ಯ ಮೂಲದಲೆಿ

ಸಂಗರ ಹಿಸಿರ್ಡ ಸಂಬಂರ್

ಆರರ್ಗಳ/ಕಟಿ ಡಗಳ ಮಾಲಿೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೀಗದಾರರ ಕತುಯ .- ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಖಳು ಪೌರಾಡಳಿತ
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ರ ದವದಲಿಿ ರು

ಎಲಾಿ

ಭೂಮಖಳು

ಭತ್ತಿ

ಔಟೆ ಡಖಳ

ಮಾಲಿೀಔಯ

ಹಾಗೂ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯಯ

ಔತಾಯ ಖಳಗಿಯತಔು ದ್ದು ,(1) ಆಯಣಖಳನ್ನು ನಿಮತವ್ಯಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಷವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡುವುದ್ದ;
(2) ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಖಳ ಸಂಖರ ಸಣೆಗಗಿ ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯದ ಔಷದಬುಟಿೆ ಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಔಷ ವಿಲೇವ್ಯರ

ಚಿೀಲಖಳನ್ನು ದಗಿಸುವುದ್ದ.
(ಎ) ಸ್ಥಮ ಭತ್ತಿ ಜೈವಿಔ ವಿಗಟನಿೀಮ(ಕೊಳೆಮಫಹುದಾದ) ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳು,
(ಬಿ) ಭರುಫಳಕೆಮಾಡಫಹುದಾದ ಅಥವ್ಯ ಜೈವಿಔ ವಿಗಟನಿೀಮಲಿ ದ (ಕೊಳೆಮದ) ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳು,
ಭತ್ತಿ
(ಸಿ) ಭನೆಮಲಿಿ ಉತಪ ತಿ ಯಾಗು ಅನಅಮಕಾರ ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳು- ಈ ವಿವಿಧ ಫಗೄಮ ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳು ಯಷಪ ಯ
ೆಂದಕೊು ೆಂದ್ದ ಬೄರೆಮದಂತೆ ಖಾತರ ಡಿಸಿಕೊಳುು  ರೀತಮಲಿಿ ಸಂಖರ ಹಿಸುವುದ್ದ;
(ಡಿ) ಅೆಂತಸ ಔಷದ ಬುಟಿೆ ಖಳನ್ನು ಸುಸಿಾ ತಮಲಿಿ ಹಾಗೂ ಸುಯ ಸಿಾ ತ ರೀತಮಲಿಿ ಇಟುೆ ಕೊಳುು ವುದ್ದ;
ಭತ್ತಿ
(ಇ) ಔಷ, ಯಾವುದ ಹಾನಿಕಾಯಔ ಅಥವ್ಯ ಅಷಸಯ ಔಯ ಸುಿ , ನಅಯಿಖಾನೆ, ಹಲಸು, ವ್ಯಯ ನಅರ ರ್ತಯ ಜಯ
ಸುಿ ಖಳು, ಷಖಣಿ, ಮೂಳೆಖಳು, ಚಿರ್ತಬಷಮ , ಷತಿ ನಅರ ಣಿಖಳ ಔಳೇಫಯಖಳು, ಫಯೊೀಮೄಡಿಔಲ್
ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಔಲ್ಕರ್ಷತ ಭತ್ತಿ ಹೇಸಿಗೄ ಹುಟಿೆ ಸು ಸುಿ ಖಳೂ ಸರದಂತೆ ಅೆಂತಸ
ಎಲಾಿ

ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು

ಆಯಾಮ ಆಯಣ/ ಔಟೆ ಡಖಳಿೆಂದ ಸಂಖರ ಹಿಸಿ ಲಮ ಆಯುಔಿ ರು

ಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂತೆ ಅೆಂತಸ ವಳೆಖಳಲಿಿ

ಭತ್ತಿ

ಅೆಂತಸ

ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ ಷಮುದಾಮ ಔಷದ ತಟಿೆ ಅಥವ್ಯ ಔಷದ ಬುಟಿೆ ಖಳಲಿಿ ಹಾಕುವಂತೆಮಾಡುವುದ್ದ.
289. ವಿವಿರ್ ಬಗೆಯ ತಾಯ ಜಯ ನ್ನು
ಫಯೊೀಮೄಡಿಔಲ್

ರ್ತಯ ಜಯ .-

ಈ

ನ್ಸುಹಿಸುವುದಕೆೆ
ಅಧಿನಿಮಭದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಕತುಯ .-(1)

ಮರೆಗೄ

ಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಲಾದ

ನಿಮಭಖಳ

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು ಯಾವುದ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಮೂಲಔವ್ಯಖಲಿೀ ಅಥವ್ಯ ಷವ ತಃ ನಅಲಿಕೆಯಾಖಲಿೀ ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದ್ದ
ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(2) ಇ-ರ್ತಯ ಜಯ .-ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಮರೆಗೄಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಲಾದ

ನಿಮಭಖಳ

ಉಬಂಧಖಳನ್ನು

ಯಾವುದ ಏಜ್ನಿೆ ಮ ಮೂಲಔ ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
(3) ನಅಿ ಸಿೆ ಕ್ಟ ರ್ತಯ ಜಯ .- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮರೆಗೄಗೇತ್ತಿ ಡಿಷಲಾದ ನಿಮಭಖಳಉಬಂಧಖಳನ್ನು
ಜಾರಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ನಅಲಿಕೆಮ ಔತಾಯ ವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು .
290.
ರ್ತಯ ಜಯ

ವಾಣಿಜಯ

ತಾಯ ಜಯ

ಉತಾಿ ದಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು. (1) ಬಿೀದಿಫದಿಮ ವ್ಯಯ ನಅರಖಳಂತಸ

ಉರ್ತಪ ದನೆಗೄ ಕಾಯಣವ್ಯಗುವಂತಸ ವ್ಯಯ ನಅರಖಳು ತಭಮ

ಉತಪ ತಿ ಯಾಗು

ಗನರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು

ಅೆಂದರೆ,

ಆಹಾಯರ್ತಯ ಜಯ ,

ವ್ಯಯ ನಅಯ ಚಟುಟಿಕೆಮ ಅಧಿಮಲಿಿ
ಫಳಸಿ

ಬಿಸ್ಥಡಫಹುದಾದ

ಪ್ಿ ೀ್ಖಳು,

ಲೀಟಖಳು, ಕಾಯ ನ್ನಖಳು, ರಾಯ ಯೂ ಳು, ತೆೆಂಗಿನಚಿಪುಪ ಖಳು, ಉಳಿದಿರು ಆಹಾಯ ದಾಥಾಖಳು, ತಯಕಾರಖಳು,
ಸಣ್ಣು ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸದ ರೀತಮ ಸುಿ ಖಳನ್ನು ಬರೆಬರೆಯಾಗಿ ವಿೆಂಖಡಿಷತಔು ದ್ದು .
(2) ಯಾವುದ ವ್ಯಣಿಜಯ ಚಟುಟಿಕೆಮ ರಣಾಭವ್ಯಗಿ, ಕೊೀಳಿ, ಮೀನ್ನ ಹಾಗೂ ಔಸ್ಥಯಿ ರ್ತಯ ಜಯ ದ
ಉರ್ತಪ ದನೆಗೄ ಕಾಯಣವ್ಯಗು ಯಾವುದ ಔಟೆ ಡ/ ಆಯಣದ ರ ತಯೊಫಬ

ಅಧಿಭೀಖದಾಯನ್ನ ಅೆಂತಸ

ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು ರ ತೆಯ ೀಔವ್ಯಗಿ ಮುಚಿಿ ದ ಭತ್ತಿ ಶುಚಿಯಾದ ಸಿಾ ತಮಲಿಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮಾಡತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅೆಂತಸ
ರ್ತಯ ಜಯ ನ್ನು ಬರೆ ಯಾವುದ ಫಗೄಮ ಗನ ರ್ತಯ ಜಯ ದೇೆಂದಿಗೄ ಬೄರೆಷತಔು ದು ಲಿ .
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291.

ವಾರ್ಡು ಷಮಿತಿಯ ಪರ ಕಾಯುಗಳು.- (1) ವ್ಯರ್ಡಾ

ಮತಯು, ಷಮುದಾಮ ಔಷದ

ತಟಿೆ ಖಳ ಮೂಲಔ ಸಂಖರ ಸಣೆ, ಭನೆ-ಭನೆ ಔಷಸಂಖರ ಸಣೆ, ನಿಮತ ಪೂಾ ನಿಯೊೀಜಿತ ಷಭಮ ಭತ್ತಿ
ವಳಟಿೆ ಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯ ಔಷದ ಸಂಖರ ಸಣೆಯಂತಸ ಯಾವುದ ವಿಧಾನಖಳ ಮೂಲಔ

ಗನರ್ತಯ ಜಯ ಖಳ

ಸಂಖರ ಸಣೆಗೄ ಯ ಸೄಾ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .;
(2) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು, ಹೀಟೇಲ್ಕಖಳು, ರೆಸೇೆ ೀರೆೆಂ್ಖಳು, ಔಚೇರ ಸಂಕಿೀಣಾಖಳು ಭತ್ತಿ ವ್ಯಣಿಜಯ
ರ ದವಖಳನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡಂತೆ ಕೊಳಗರಖಳು ಹಾಗೂ ಅಔರ ಭ ಷತ ರ ದವಖಳು ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ಷತ

ಷಾ ಳಖಳಿೆಂದ ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳ ಸಂಖರ ಸಣೆಗೄ ಯೊೀಜನೆ ರೂನಆಷತಔು ದ್ದು .
(3) ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು, ದಿನನಿತಯ ಔಷವಿಲೇವ್ಯರಗಗಿ ಮಾಡು (1) ಭತ್ತಿ (2)ನೇ ಖಂಡದ ಮರೆಗೄ
ಹಾಗೄ ಸಂಖರ ಹಿಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಗನರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು ನಿಮತಕಾಲಾೆಂತಯಖಳಲಿಿ ತೆಗೄಮತಔು ದ್ದು ;
(4)ವ್ಯರ್ಡಾ ಷಮತಯು, ಔಸ್ಥಯಿಖಾನೆಖಳು, ಮಾೆಂಷ ಭತ್ತಿ ಮೀನ್ನ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಖಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣು
ಭತ್ತಿ ತಯಕಾರ ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಖಳಿೆಂದ ಜೈವಿಔ ವಿಗಟನಿೀಮ (ಕೊಳೆಮಫಹುದಾದ) ರ್ತಯ ಜಯ ಖಳನ್ನು

ರಷಯದ

ದೃರ್ಷೆ ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರಾಸಾವ್ಯದ ರೀತಮಲಿಿ ಫಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಕೆು ಯ ಸೄಾ ಮಾಡತಔು ದ್ದು .
(5)ವ್ಯರ್ಡಾ

ಷಮತಯು,

ಆಯಾಮ

ವ್ಯರ್ಡಾನ

ವ್ಯಯ ನಆಿ ಯೊಳಗೄ

ಮಾರುಔಟ್ಟೆ ಖಳು, ಯಸೄಿ ಖಳು, ಬಿೀದಿಖಳು, ಗಡಾನ಄ಖಳು ಭತ್ತಿ

ಫರು

ಉದಾಯ ನನಖಳು,

ಅೆಂತಹುದ ರ ದವಖಳಂತಸ ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಷಾ ಳಖಳಿೆಂದ ಗನರ್ತಯ ಜಯ ನ್ನು ಸಂಖರ ಹಿಷಲಾಗಿದೄಯೇ ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ಕಡ ಖಾತರ ಡಿಸಿಕೊಳು ತಔು ದ್ದು .
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ಔನಾಾಟಔ ರಾಜಯ ನಅಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸ್ಥಯ
ಭತ್ತಿ ಅಯ ಹೆಷರನಲಿಿ ,

(ಕೆ. ದಾವ ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಷಕಾಾಯದ ಕಾಮಾದಶಾ,
ಸಂಷದಿೀಮ ಯ ಹಾಯಖಳು ಭತ್ತಿ
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ

ಎ
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ಎ
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ರ

2022ರ ಕನಾುಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂಖ್ತಯ : 01
(2022ಯ ಜನರ ತೆಂಖಳ 13ನೇ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜಯ ತರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಮಲಿಿ ಮೇದಲ್ಕ ರ ಔಟವ್ಯಗಿದೄ)

ಕನಾುಟಕ ನಗರಪ್ರಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುೆ ಪಡಿ) ಅಧಿನ್ಸಯಮ, 2021
(2022ಯ ಜನರ ತೆಂಖಳ 11ನೇ ದಿನಾೆಂಔದಂದ್ದ ರಾಜಯ ನಅಲರೆಂದ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು ಡೆಮಲಾಗಿದೄ)

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ,1976 ಭತ್ತಿ ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ನ್ನು ಭತಿ ಷ್ಟೆ ತದ್ದು ಡಿ ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ ೆಂದ್ದ ಅಧಿನಿಮಭ.
ಇಲಿಿ ಇನ್ನು ಮುೆಂದೄ ಕಂಡು ಫರು ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976
(1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 14) ಭತ್ತಿ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ನ್ನು (2020ಯ
ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 53) ನ್ನು ಭತಿ ಷ್ಟೆ ತದ್ದು ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಯುಔಿ ವ್ಯಗಿರುವುದರೆಂದ;
ಇದ್ದ ಭಾಯತ ಖಣರಾಜಯ ದ ಎಪ ತೆಿ ಯಡನೇ ಶಾದಲಿಿ ಔನಾಾಟಔ ರಾಜಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಿೆಂದ ಈ
ಮುೆಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮತವ್ಯಖಲಿ:1. ಸಂಕ್ತಷ ಪು ಹೆಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು , ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ
ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021 ಎೆಂದ್ದ ಔರೆಮತಔು ದ್ದು .
(2) ಇದ್ದ 2021ಯ ನವಂಫರ್ 16ನೇ ದಿನಾೆಂಔದಿೆಂದ ಜಾರಗೄ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
2. 1977ರ ಕನಾುಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂಖ್ತಯ 14ರ ತಿದುೆ ಪಡಿ.- ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1976ಯಲಿಿ (1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 14) 299ನೇ ರ ಔಯಣದ ತರುವ್ಯಮ, 4ನೇ
ಸೄಪ್ೆ ೆಂಫರ್, 2015ರೆಂದ ಜಾರಗೄ ಫರುವಂತೆ ಈ ಮುೆಂದಿನದನ್ನು ಸರಷತಔು ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“299ಎ. ಬೃಸತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂರ್ದಲಿಿ ಕರಗಳು, ನ್ಸಬುೆಂರ್ಗಳು
ಮತ್ತು ಶರತ್ತು ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.-(1)
ಔಟೆ ಡ ಉ-ವಿಧಿಖಳಲಿಿ

ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಲಮ ಯಚನೆ ವಿನಿಮಭಖಳಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ

ಅಥವ್ಯ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಭೂಮಮ ನಿವವನ ನಕೆಿ , ಭೂ ನಕೆಿ , ಔಟೆ ಡದ ಎತಿ ರಸುವಿಕೆಖಳು ಭತ್ತಿ ವಿಭಾಖದೇೆಂದಿಗೄ ಕಾಭಗರಮನ್ನು
ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಷಲ್ಕ ಅೆಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು

ನಿೀಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಆತನ್ನ, 303ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ ಅೆಂಥ ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು ನಿೀಡಲ್ಕ ನಿರಾಔರಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ನಕೆಿ ಮನ್ನು

ಅನ್ನಮೇೀದಿಷಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಕ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ರಂಬ

ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣತರ ನ್ನು ನಿೀಡಲ್ಕ, ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಮಭ,
1957ಯ ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ , ಸ್ಥೆ ೆಂಪುಖಳು ಭತ್ತಿ ನೀೆಂದಣಿ ಇಲಾಖ್ಯಯು ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಮಾಖಾಸೂಚಿ
ಮೌಲಯ ನಾು ಧರಸಿದಂಥ

ದಯಖಳಲಿಿ

ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ಶುಲು ನ್ನು

ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತಿ

ಸೂಲ್ಕ

ಮಾಡಫಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಲೈಸೄನ಄ೆ ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಬಿ)

ಲೈಸೄನ಄ೆ ನಿೀಡಲಾಗಿರು ಔಟೆ ಡದ ಸುಯಕ್ಷತೆಗಗಿ ಶುಲು ;

(ಸಿ)

ನಿಮಾಾಣ

ಅಧಿಮಲಿಿ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಯಸೄಿ ಖಳ

ನಿಾಸಣೆಗಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ ನಿಮಾಾಣ ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳನ್ನು ಸಂಖರ ಹಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು , ಎೆಂದರೆ, ನೆಲ ಬಾಡಿಗೄ;
(ಡಿ) ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ ಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ನಿಮಾಾಣ ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿದೄಯ್ಕ ಎೆಂಬುದನ್ನು

ಕಚಿತಡಿಷಲ್ಕ

ಬದರ ರ್ತ ಶುಲು ;
(ಇ) ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಎಫ್) ಅಧಿಭೀಖ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಜಿ)

ನಿಮಾಾಣ ಕಾಭಗರಮ ಆರಂಬದಲಿಿ

ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ

ಅಧಿಭೀಖ ರ ಮಾಣತರ ನಿೀಡಿಕೆಮ ಷಭಮದಲಿಿ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ;
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ಡೆಮದಿರುವುದಕಾು ಗಿ

(ಹೆಚ್) ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ ಮ ಅಥವ್ಯ ಲಮ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನಿಮಾಾಣದಲಿಿ ನ
ಉಲಿ ೆಂಗನೆಮ

ಅಥವ್ಯ

ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು

ಔರ ಭಫದಧ ಗೇಳಿಸುವುದಕಾು ಗಿ

ಶೇಔಡ 5ಯಶೆ ಯರೆಗೄ ದಂಡ; ಭತ್ತಿ
(ಐ) ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದಂಥ ಇತಯ ಶುಲು .
299ಬ. ಬೃಸತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂರ್ದಲಿಿ ಶುಲೆ ನ್ನು
ಮಾರ್ಡವುದು

ಅರ್ವಾ

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಷಲು
ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ
ಅೆಂಥ

ವಿಧಿಸುವುದು

ರಾಜಯ

ಷಕಾುರದ

ಅರ್ವಾ

ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದರಿೆಂದ

ಅಧಿಕಾರ.-

(1)ರಾಜಯ

ಸೂಲು

ವಿನಾಯತಿಷಲು

ಷಕಾಾಯವು,

ಅದಯ

ಅರ್ವಾ

ಅಭಿನಅರ ಮದಲಿಿ ,

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಹಾಗೂ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಅಧಿಗಗಿ,

ಕೆಂದರ

ಷಕಾಾಯ

ಅಥವ್ಯ

ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯದ

ಮಾಲಿಔತವ

ಹೆಂದಿದ

ಭತ್ತಿ
ಅಥವ್ಯ

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಖಭ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗೄ, ಈ ಅಧಾಯ ದವದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ನ್ನು

ವಿನಾಯಿತಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಔಡಿಮೄಗೇಳಿಸುವುದ್ದ ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮಲಿಿ ಅವಯ ಔವ್ಯಗಿದು ರೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಅದ್ದ ಹಾಗೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2)

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಯಡಿಸಿದ

ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.
(3)
ಶಯತಿ ನ್ನು

(1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಫಾೆಂಧನ್ನು
ಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಷದ ಇದು ಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ ದಗಿಷಬಕಾದ ಘೀಶಣೆಯು ತನಅಪ ಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ , ಆಖ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಅೆಂಥ
ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯಾಗಿರು ಅಥವ್ಯ ನಅಲನೆಯಾಖದಿರು ಅಥವ್ಯ ತಪುಪ ಘೀಶಣೆ ದಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ರಖಣಿಸಿದ
ಮಲೆ, ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಡಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ದಯದಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ಭತ್ತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ದಯದಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದ ಶುಲು ಖಳ ನಡುವಿನ ಯ ರ್ತಯ ಷದ
ಮೇತಿ ದ

ಎಯಡಯಷ್ಟೆ

ಮೇತಿ ಕೆು

ಷಭನಾದ

ಮೇತಿ ನ್ನು

ದಂಡದ

ರೂದಲಿಿ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಲ್ಕ

ಹಣೆಗಯನಾಖತಔು ದ್ದು .
(4)

ಸಂವಮಖಳ ನಿವ್ಯಯಣೆಗಗಿ, ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಔಯಖಳನ್ನು

ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು , ಶುಲು

ಅಥವ್ಯ ದಂಡದ ನಿಧಾಯಣೆ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು , ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ
ಕಾನೂನ್ನ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುವ ನಿಮಭಖಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದವ, ತರ
ಅಥವ್ಯ ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳ ಮೂಲಔ ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಔಯಖಳನ್ನು

ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄ, ಸೂಲ್ಕ

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಔ ಘೀರ್ಷಷಲಾಗಿದೄ.
(5)ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ
ಮೂಲಔ ಮಾಡಿದ ಪೂವ್ಯಾನವ ಮ ತದ್ದು ಡಿಮ ರಣಾಭವ್ಯಗಿ ಉದಭ ವಿಷಫಹುದಾದ ಅಧಿನಿಮಭದ XVನೇ
ಅಧಾಯ ಮದ ಉಬಂಧಖಳ ಯಾವುದ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಗಗಿ ಯಾರೇ ಯ ಕಿಿ ಮ ವಿರುದಧ ಯಾವುದ ದಂಡನಾ
ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು ಹೂಡತಔು ದು ಲಿ .
299ಸಿ. ಶುಲೆ

ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯನ್ನು

ಸಿೆಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು.- 299ಎ ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಲಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿೀಡಬಕೆೆಂದ್ದ ರ್ತತಪ ಮಾವ್ಯದ ನಕೆಿ ಅಥವ್ಯ ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಅಥವ್ಯ
ಅಧಿಭೀಖ

ರ ಮಾಣತರ ದ

ಮಂಜೂರಾತಗಗಿ

ಶುಲು ವ್ಯಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ದಂಡವ್ಯಗಿ

ಯಾವುದ

ಮೇತಿ ದ

ಸೂಲಾತಗೄ, ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆಗೄ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ, ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮ, ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣ
ಅಥವ್ಯ ಇತಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಯಾವುದ ತೀನಆಾನಲಿಿ , ಡಿಕಿರ ಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆದವದಲಿಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗೇೆಂಡ ಅಥವ್ಯ
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಔರ ಭ ಅಥವ್ಯ ವಿಶಮದಲಿಿ (ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದ ನೀಟಿೀಸುಖಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವಖಳನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೌಲಯ ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು

ಳಗೇೆಂಡು) ಹಾಗೂ ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ,

1976ಯಲಿಿ (1977ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ

14) ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ನಅರ ರಂಬಕೆು ಮೇದಲ್ಕ

ಯಾವುವ ನಿಮಭಖಳಲಿಿ , ಅಧಿಸೂಚನೆಖಳಲಿಿ , ಆದವಖಳಲಿಿ , ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ತರ ಖಳಲಿಿ ಏನೇ
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ಇದು ರೂ, ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ
ಮೂಲಔ ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1976ಯ (1977ಯ ಔನಾಾಟಔ
ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ
ಮೌಲಯ ನಿಧಾಯಣೆ

14) ಅಡಿಮಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಿದ, ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಅೆಂಥ ಸೂಲಾತ,

ಸಂಖರ ಸಣೆ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಅಥವ್ಯ

ಔರ ಭ

ಅಥವ್ಯ

ವಿಶಮವ್ಯಗಿರುವುದೄೆಂದ್ದ,

ಭತ್ತಿ ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಆ

ಎಲಾಿ

ಹಾಗೂ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿದೄ ಭತ್ತಿ

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು ಭತ್ತಿ ಅದಔು ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ:(ಎ)

ಷಕಾಾಯವು

ಅಥವ್ಯ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ,

ಬೃಸತ಄

ಬೄೆಂಖಳೂರು

ಭಹಾನಖಯ

ನಅಲಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಖಳು, ಎಲಾಿ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಶುಲು ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ
ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಕೈಗೇೆಂಡ ಎಲಾಿ ಔರ ಭಖಳನ್ನು , ಯ ಸಯಣೆಖಳನ್ನು
ವಿಶಮಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ

ಯಾವುದ

ಔರ ಭನ್ನು ,

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವ್ಯಖಲೂ

ಕಾನೂನಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ, ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿದೄ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಶುಲು ದ

ಭರುಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ

ಯಾವುದ

ನಾಯ ಯಾಲಮದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಮುೆಂದೄ ಯಾವುದ ದಾವೄಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಇತಯ ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು , ಹೂಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದರಷತಔು ದು ಲಿ ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮವು, ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಶುಲು ದ ಭರುಸಂದಾಮನ್ನು ನಿದಾಶಸಿ
ಯಾವುದ ಡಿಕಿರ ಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು ಜಾರಗೇಳಿಷತಔು ದಲಿ .”

3.

2020ರ ಕನಾುಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂಖ್ತಯ 53ರ ತಿದುೆ ಪಡಿ.- ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ

ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯಲಿಿ (2020ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 53), 240ನೇ ರ ಔಯಣದ ತರುವ್ಯಮ,
ಈ ಮುೆಂದಿನ ಹಷ ರ ಔಯಣಖಳನ್ನು , 11ನೇ ಜನರ, 2021ರೆಂದ ಜಾರಗೄ ಫರುವಂತೆ ಸರಷತಔು ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“240ಎ. ಕರಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ, ನ್ಸಬುೆಂರ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ತು .- (1) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಉ-ವಿಧಿಖಳಲಿಿ
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಅೆಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳಿಗೄ ಭತ್ತಿ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ , ಭೂಮಮ ನಿವವನ
ನಕೆಿ ,

ಭೂ

ನಕೆಿ ,

ಔಟೆ ಡದ

ಎತಿ ರಸುವಿಕೆಖಳು

ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವಂಥ ಅನ್ನಭತಮನ್ನು
ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ

ಭತ್ತಿ

ವಿಭಾಖಖಳೊೆಂದಿಗೄ

ಕಾಭಗರಮನ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ 244ನೇ ರ ಔಯಣದಲಿಿ

ಳಟುೆ ,

ಅೆಂಥ

ಲೈಸೄನೆ ನ್ನು

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲ್ಕ

ಆತನ್ನ

ನಿರಾಔರಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗಗಿ ದಯಖಳನ್ನು ನಿಖದಿಡಿಸುವ್ಯಖ, ರ್ತನ್ನ
ಯುಔಿ ವೄೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದಾದಂತೆ, ಕಾಮಾಖತಗೇಳಿಸುವುದಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವೄಚಿ ಖಳನ್ನು

ಭತ್ತಿ

ಅನ್ನಮೇೀದನೆಮ ನಿೀಡಿಕೆಮನ್ನು ರಖಣಿಷತಔು ದ್ದು .
(3) ಮುಕಯ ಆಯುಔಿ ನ್ನ, ನಕೆಿ ಮನ್ನು ಅನ್ನಮೇೀದಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಅಥವ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕಾು ಗಿ
ಅಥವ್ಯ ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಅಥವ್ಯ ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣತರ ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ,(ಎ)

ಔನಾಾಟಔ ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಅಧಿನಿಮಭ, 1957ಯ ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯು

ನಿಖದಿಡಿಸಿದ

ಮಾಖಾಸೂಚಿ

ಮೌಲಯ ನಾು ಧರಸಿದಂಥ

ಸ್ಥೆ ೆಂಪು ಭತ್ತಿ ನೀೆಂದಣಿ
ದಯಖಳಲಿಿ

ಈ

ಮುೆಂದಿನ

ಶುಲು ನ್ನು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಲೈಸೄನ಄ೆ ನಿೀಡುವುದಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಬಿ) ನಿಮಾಾಣ ಅಧಿಮಲಿಿ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಯಸೄಿ ಖಳ ನಿಾಸಣೆಗಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಾಜನಿಔ ಷಾ ಳಖಳಲಿಿ
ನಿಮಾಾಣ

ಸ್ಥಭಗಿರ ಖಳ ಸಂಖರ ಸಣೆಗಗಿ ಶುಲು , ಎೆಂದರೆ, ನೆಲ ಬಾಡಿಗೄ;

(ಸಿ) ನಿಮಾಾಣವು ಮಂಜೂರಾದ ನಕೆಿ ಗೄ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿದೄ ಎೆಂಬುದನ್ನು ಕಚಿತಡಿಷಲ್ಕ ಬದರ ರ್ತ ಶುಲು ;
(ಡಿ) ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ;
(ಇ) ಪೂಣಾಗೇಳಿಸಿದ ರ ಮಾಣತರ ಕಾು ಗಿ ಶುಲು ; ಭತ್ತಿ
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(ಎಫ್) ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ಇತಯ ಶುಲು .
(ಬ) ಜಾರಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಠೇಣಿ
ಅಥವ್ಯ ಶುಲು

ಅಥವ್ಯ ಉಔಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತಿ ಸೂಲ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ದ.

ಬ. ಶುಲೆ ನ್ನು

ಸೂಲು

ನ್ಸರ್ುರಿಸುವುದರಿೆಂದ ವಿನಾಯತಿಷಲು

ಮಾರ್ಡವುದು

ಅರ್ವಾ

ವಿಧಿಸುವುದು

ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಷಲು ರಾಜಯ

ಅರ್ವಾ

ಷಕಾುರದ ಅಧಿಕಾರ.-

(1)

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು ಅದಯ ಅಭಿನಅರ ಮದಲಿಿ , ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಷಫಹುದಾದಂಥ ನಿಫಾೆಂಧಖಳು
ಹಾಗೂ ಶಯತ್ತಿ ಖಳಿಗೄ ಳಟುೆ

ಭತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಅಧಿಗಗಿ, ಕೆಂದರ ಷಕಾಾಯ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಯ

ಷಕಾಾಯದ

ಮಾಲಿೀಔತವ ಹೆಂದಿದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಖಭ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗೄ,
ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ
ಪೂವ್ಯಾನವ ಮವ್ಯಗಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ನ್ನು

ವಿನಾಯಿತಸುವುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಔಡಿಮೄಗೇಳಿಸುವುದ್ದ

ಉತಿ ರಾನವ ಮವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ
ಸ್ಥಾಜನಿಔ

ಹಿರ್ತಷಕಿಿ ಮಲಿಿ

ಅವಯ ಔವ್ಯಗಿದು ರೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ಅದ್ದ ಹಾಗೄ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2)

ರಾಜಯ ಷಕಾಾಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಹಯಡಿಸಿದ

ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಯದ್ದು ಗೇಳಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ.
(3)
ಶಯತಿ ನ್ನು

(1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ ನಿಫಾೆಂಧನ್ನು
ಫಬ

ಯ ಕಿಿ ಯು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ನಅಲಿಷದ ಇದು ಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ

ಅಡಿಮಲಿಿ ದಗಿಷಬಕಾದ ಘೀಶಣೆಯು ತನಅಪ ಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ , ಆಖ ಅೆಂಥ ಯ ಕಿಿ ಯು, ಹಾಗೂ
ಅೆಂಥ ಉಲಿ ೆಂಗನೆಯಾಗಿರು ಅಥವ್ಯ ನಅಲನೆಯಾಖದಿರು ಅಥವ್ಯ ತಪುಪ
ರಖಣಿಸಿದ

ಮಲೆ,

ಅಧಿನಿಮಭವು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯಡಿ

ಘೀಶಣೆ ದಗಿಸಿರುವುದನ್ನು

ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ

ದಯಖಳಲಿಿ

ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಫಹುದಾದ ಶುಲು ಭತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿದಿಾಶೆ ಡಿಸಿದ ದಯಖಳಲಿಿ ಸಂದಾಮ ಮಾಡಿದ
ಶುಲು ಖಳ ನಡುವಿನ ಯ ರ್ತಯ ಷದ ಮೇತಿ ದ ಎಯಡಯಷ್ಟೆ

ಮೇತಿ ಕೆು ಷಭನಾದ ಮೇತಿ ನ್ನು

ದಂಡದ ರೂದಲಿಿ

ಸಂದಾಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಹಣೆಗಯನಾಖತಔು ದ್ದು :
ರಂತ್ತ, (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಔರ ಭ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳುು ವುದಕೆು ಮೇದಲ್ಕ, ಆ ಯ ಕಿಿ ಗೄ, ಆತನ
ಅಸವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಯುಔಿ ಅಕಾವನ್ನು ನಿೀಡತಔು ದ್ದು .
(4)

ಸಂವಮಖಳ ನಿವ್ಯಯಣೆಗಗಿ, ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಔಯಖಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು , ಶುಲು

ಅಥವ್ಯ ದಂಡದ ನಿಧಾಯಣೆ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ
ಕಾನೂನ್ನ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುವ ನಿಮಭಖಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದವ, ತರ
ಅಥವ್ಯ ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳ ಮೂಲಔ ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ, ಯಾವ್ಯಖಲೂ ಔಯಖಳನ್ನು ವಿಧಿಷಲಾಗಿದೄ, ಸೂಲ್ಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಹಿಷಲಾಗಿದೄ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತಔು ದೄು ೆಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಔ ಘೀರ್ಷಷಲಾಗಿದೄ.
240ಸಿ. ಶುಲೆ

ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗರ ಸಣೆಯನ್ನು

ಸಿೆಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು.- 240ಎ ರ ಔಯಣದ,

246ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಲಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿೀಡಬಕೆೆಂದ್ದ ರ್ತತಪ ಮಾವ್ಯದ ಔಟೆ ಡ ನಕೆಿ ಅಥವ್ಯ
ನಅರ ರಂಬ ರ ಮಾಣತರ ದ ಮಂಜೂರಾತಮ ಶುಲು ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ದಂಡವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಸೂಲಾತಗೄ,
ನಿಧಾಯಣೆಗೄ ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆಗೄ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ, ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮ, ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣ ಅಥವ್ಯ ಇತಯ
ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಯಾವುದ ತೀನಆಾನಲಿಿ , ಡಿಕಿರ ಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆದವದಲಿಿ ಹಾಗೂ
ಭತ್ತಿ

ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ

ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ನಅರ ರಂಬಕೆು

ಮೇದಲ್ಕ, ಬೃಸತ಄

ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ
ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಿಮಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಯಾವುವ ನೀಟಿೀಸುಖಳು ಅಥವ್ಯ ಆದವಖಳನ್ನು
ನಿಧಾಯಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಹೂಡಿದ ಎಲಾಿ ಯ ಸಯಣೆಖಳನ್ನು

53)

ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಿದ

ನಅರ ರಂಭಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ

ಔರ ಭದಲಿಿ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಶುಲು ಅಥವ್ಯ ದಂಡದ
ರೂದಲಿಿ

ಶುಲು ದ ಯಾವುದ ಸೂಲಾತಮನ್ನು

ಭತ್ತಿ ಸಂಖರ ಸಣೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಹಿಷಬಕೆೆಂದ್ದ

ಉದೄು ೀಶಸಿದ ಮೇತಿ ನ್ನು ಳಗೇೆಂಡು ನಅರ ರಂಭಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಯಾವುದ ಔರ ಭದಲಿಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ,
ಔನಾಾಟಔ ನಖಯನಅಲಿಕೆಖಳ ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನಖಳ (ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2021ಯ ಮೂಲಔ
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ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ, ಬೃಸತ಄ ಬೄೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ (2020ಯ ಔನಾಾಟಔ
ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ 53) ಅಡಿಮಲಿಿ ಮಾಡಿದ, ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ ಅಥವ್ಯ ಕೈಗೇೆಂಡ ಅೆಂಥ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ
ಅಥವ್ಯ

ಸಂಖರ ಸಣೆ

ಎೆಂದ್ದ,

ಆ

ಎಲಾಿ

ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ

ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿಯತಔು ದ್ದು

ಭತ್ತಿ

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿಯತಔು ದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಿೆಂಧುವ್ಯಗಿದೄ ಭತ್ತಿ ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು
ಭತ್ತಿ ಅದಔು ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ:(ಎ)

ಷಕಾಾಯವು

ಅಥವ್ಯ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ,

ಬೃಸತ಄

ಬೄೆಂಖಳೂರು

ಭಹಾನಖಯ

ನಅಲಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಖಳು, ಎಲಾಿ ಉದೄು ೀವಖಳಿಗಗಿ ಶುಲು ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಮೇತಿ ದ ಸೂಲಾತ, ನಿಧಾಯಣೆ
ಅಥವ್ಯ ಸಂಖರ ಸಣೆ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ವಿಶಮಖಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಕೈಗೇೆಂಡ ಎಲಾಿ

ತೆಗೄದ್ದಕೊೆಂಡ

ಔರ ಭಖಳು, ಯ ಸಯಣೆಖಳು ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಔರ ಭನ್ನು ,

ಯಾವ್ಯಖಲೂ

ಕಾನೂನಿಖನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ, ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿದೄ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೄದ್ದಕೊಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ
ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
(ಬಿ)

ಅೆಂಥ

ಯಾವುದ

ಶುಲು ದ

ಭರುಸಂದಾಮಕಾು ಗಿ

ಯಾವುದ

ನಾಯ ಯಾಲಮದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ನಾಯ ಯಾಧಿಔಯಣದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಮುೆಂದೄ ಯಾವುದ ದಾವೄಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ
ಇತಯ ಯ ಸಯಣೆಮನ್ನು , ಹೂಡತಔು ದು ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಮುೆಂದ್ದರಷತಔು ದು ಲಿ ; ಭತ್ತಿ
(ಸಿ)

ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮವು, ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಶುಲು ದ ಭರುಸಂದಾಮನ್ನು ನಿದಾಶಸಿ
ಯಾವುದ ಡಿಕಿರ ಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಆದವನ್ನು ಜಾರಗೇಳಿಷತಔು ದಲಿ .”

4. ನ್ಸರಷನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಔನಾಾಟಔ ನಖಯ ನಅಲಿಕೆಖಳು ಭತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇತಯ ಕಾನೂನ್ನ
(ತದ್ದು ಡಿ) ಅಧಾಯ ದವ, 2021ನ್ನು (2021ಯ ಔನಾಾಟಔ ಅಧಾಯ ದವ 08) ಈ ಮೂಲಔ ನಿಯಷನಗೇಳಿಷಲಾಗಿದೄ.
(2) ಅೆಂಥ ನಿಯಷನವು ಏನೇ ಳಗೇೆಂಡಿದು ರೂ ಷದರ ಅಧಾಯ ದವದ ಮೂಲಔ ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ
ಮೂಲ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲಿಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದು ರೂ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಔರ ಭನ್ನು
ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಿಮಲಿಿ

ತದ್ದು ಡಿಯಾದಂತೆ

ಮೂಲ

ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ

ಕೈಗೇೆಂಡಿದು ರೂ ಈ

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ

ಅಥವ್ಯ

ಕೈಗೇಳು ಲಾಗಿದೄ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಔು ದ್ದು .
The above translation of the Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law
(Amendment) Act, 2021 (Karnataka Act 01 of 2022) shall be authoritative text in the Kannada
language under section 5-A of the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act 26 of
1963).
ಥಾರ್ಚಂದ್ ಗೆಹೊಿ ೀಟ್
ಕನಾುಟಕದ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು
ಔನಾಾಟಔ ರಾಜಯ ನಅಲಯ ಆಜಾಾ ನ್ನಸ್ಥಯ ಭತ್ತಿ
ಅಯ ಹೆಷರನಲಿಿ ,
ಜಿ. ಶರ ೀರ್ರ್
ಷಕಾಾಯದ ಕಾಮಾದಶಾ
ಸಂಷದಿೀಮ ಯ ಹಾಯಖಳು ಭತ್ತಿ
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ.
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