ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿನಿಯಮ
ಕರನ್ೂನ್ು ಮತ್ುು ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯವಹರರಗಳ ಸಚಿವರಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ೆಯ: ಲರ 58 ಎಲ್ಜಿಎನ್ 93, ಬೆಂಗಳೂರು, ದ್ಧನರಂಕ: 1ನೆೀ ಅಕೊಟೀಬರ್ 1994
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994ಕಕೆ, 1994ರ ಸಕಪ್ಟಂಬರ್ 29ನಕೇ
ದ್ಧನರಂಕದಂದು ರರಜ್ಯಪ್ರಲರ ಒಪ್ಪಿಗಕ ದಕೊರಕತಿದುು, ಸರಮರನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕಕಗರಗಿ ಅದನ್ುನ
1994ರ ಕನರಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಕಯ 28 ಎಂಬುದರಗಿ ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಕಟಿಸಿದಕಯಂದು ಆದಕೇಶಿಸಲರಗಿದಕ.
1994ರ ಕನರಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ೆಯ: 28
(1994ರ ಅಕಕೊಟೇಬರ್ 3ನಕೇ ದ್ಧನರಂಕದಂದು ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯಪ್ತ್ಾದ ವಿಶಕೇಷ ಸಂಚಿಕಕಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಪ್ಾಕಟಿತ್ವರಗಿದಕ)
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994
(1994ರ ಸಕಪ್ಟಂಬರ್ 29ನಕೇ ದ್ಧನರಂಕದಂದು ರರಜ್ಯಪ್ರಲರ ಅನ್ುಮೊೇದನಕಯನ್ುನ
ಪ್ಡಕಯಲರಗಿದಕ)
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗರಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರವಂದರ ಸರಾಪ್ನಕಗಕ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಯೇಜ್ನಕಗಳು

ಮತ್ುು

ಕರಯಾಕಾಮಗಳ

ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ದ

ಉಸುುವರರಿಗಕ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಆಡಳಿತ್ ಭರಷ್ಕಯನರನಗಿ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಗಕೊಳಿಸುವ ಬಗಕೆ
ಮೇಲ್ಲಿಚರರಣಕ ಮತ್ುು ಮೌಲಯಮರಪ್ನ್ಕಕೆ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗರಗಿ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರವಂದರ ಸರಾಪ್ನಕಗಕ ಮತ್ುು
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಯೇಜ್ನಕಗಳು ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ದ
ಉಸುುವರರಿಗಕ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಆಡಳಿತ್ ಭರಷ್ಕಯನರನಗಿ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಗಕೊಳಿಸುವ ಬಗಕೆ
ಮೇಲ್ಲಿಚರರಣಕ ಮತ್ುು ಮೌಲಯಮರಪ್ನ್ಕಕೆ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು ಯುಕುವರಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಭರರತ್ ಗಣರರಜ್ಯದ ನ್ಲವತ್ರನಲೆನಕೇ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯ ವಿಧರನ್
ಮಂಡಲದ್ಧಂದ ಈ ಮುಂದ್ಧನ್ಂತ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮವರಗತ್ಕೆದುು.

1. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಹಕಸರು ಮತ್ುು ಪ್ರಾರಂಭ- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 ಎಂದು ಕರಕಯತ್ಕೆದುು.
(2) ಇದು ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಅಧಿಸೊಚನಕ ಮೊಲಕ ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂತ್ಹ
ದ್ಧನರಂಕದಂದು ಜರರಿಗಕ ಬರತ್ಕೆದುು.
2. ಪ್ರಿಭರಷ್ಕಗಳು:- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಭಾವು ಅನ್ಯಥರ ಅಗತ್ಯಪ್ಡಿಸಿದ
ಹಕೊರತ್ು(ಎ) "ಪ್ರಾಧಿಕರರ" ಎಂದರಕ, 3ನಕೇ ಪ್ಾಕರಣದ ಮೇರಕಗಕ ರಚಿಸಲರದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕರರ.
(ಬಿ) "ಅಧಯಕ್ಷ" ಎಂದರಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಯಕ್ಷ:
(ಸಿ) "ಇಲರಖ್ಕ" ಎಂದರಕ ಯರವುದಕೇ ಕರನ್ೊನಿನ್ ಮೊಲಕ ಅಥವರ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ್ಧಂದ ಸರಾಪ್ಪತ್ವರದ ಯರವುದಕೇ ನಿಕರಯ ಅಥವರ ನಿಗಮ ಅಥವರ
ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ್ಧಂದ ಆರ್ಥಾಕ ನಕರವು ಪ್ಡಕಯುತಿುರುವ ಯರವುದಕೇ ಸಂಸಕಾ ಅಥವರ
ನಿಕರಯವೂ ಸಕೇರಕದಂತ್ಕ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಎಲರಿ ಇಲರಖ್ಕಗಳು
(ಡಿ) "ಸದಸಯ" ಎಂದರಕ, ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸದಸಯ
(ಇ) "ಯೇಜ್ನಕಗಳು ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳು" ಎಂದರಕ, ವಿವಿಧ ಇಲರಖ್ಕಗಳಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗರಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ್ಧಂದ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ವರರ್ಷಾಕ ಯೇಜ್ನಕಗಳು
ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳು;
(ಎಫ್) "ಕರಯಾದಶಿಾ" ಎಂದರಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಾದಶಿಾ
(ಜಕ)

"ವಿನಿಮಯಗಳು"

ಎಂದರಕ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಮೇರಕಗಕ

ಮರಡಿದ

ವಿನಿಮಯಗಳು:
ಅಧ್ರಯಯ - II
3. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ರಚನೆ:(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪ್ರಾರಂಭವರದ ತ್ರುವರಯ ಸರಧಯವರದಷುಟ ಬಕೇಗನಕ, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳಿಗರಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಎಂದು ಕರಕಯಲರಗುವ
ಪ್ರಾಧಿಕರರವನ್ುನ ರಚಿಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ಅದರ ಕಕೇಂದಾ ಸಾಳವು ಬಕಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆದುು.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಕರರರು ಮರಡಿಕಕೊಳುುವ ಶರಶಿತ್ ಉತ್ುರರಧಿಕರರ ಮತ್ುು
ಸರಮರನ್ಯ ಮೊಹರನ್ುನ ಹಕೊಂದ್ಧರುವ, ಮೇಲಕ ಹಕೇಳಿದ ಹಕಸರಿನ್ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ್
ನಿಕರಯವರಗಿ ಇರತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ಸದರಿ ಹಕಸರಿನಿಂದ ದರವಕ ಹೊಡತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು
ದರವಕಗಕೊಳಗರಗತ್ಕೆದುು.
(3) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಈ ಮುಂದ್ಧನ್ ಸದಸಯರುಗಳನ್ುನ ಹಕೊಂದ್ಧರತ್ಕೆದುು:(ಎ)

ಕನ್ನಡ

ಭರಷ್ಕಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗರಗಿ

ಕಕಲಸ

ಮರಡಿರುವ

ಸಕರಾರದ್ಧಂದ

ನರಮನಿದಕೇಾಶಿತ್ನರದ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಯಕ್ಷನರಗಿರತ್ಕೆದುು.
(ಬಿ) ಸರಹಿತ್ಯ, ಆಡಳಿತ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಕರನ್ೊನ್ು ಕ್ಕೇತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಕೇಷ
ಜ್ಞರನ್

ಅಥವರ

ಪ್ಾಯೇಗಿಕ

ಅನ್ುಭವ

ಹಕೊಂದ್ಧರುವ

ರರಜ್ಯ

ಸಕರಾರದ್ಧಂದ

ನರಮನಿದಕೇಾಶಿತ್ರರದ ಏಳು ಜ್ನ್
...ಸದಸಯರು
(ಸಿ) ಸಕರಾರದ ಕರಯಾದಶಿಾ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲರಖ್ಕ

...ಸದಸಯರು

(ಡಿ) ಸಕರಾರದ ಕರಯಾದಶಿಾ, ಕರನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹರರಗಳ
ಇಲರಖ್ಕ
...ಸದಸಯರು
(ಇ) ಸಕರಾರದ ಕರಯಾದಶಿಾ, ವರಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕಕೈಗರರಿಕರ ಇಲರಖ್ಕ
(ಎಫ್) ನಿದಕೇಾಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲರಖ್ಕ

...ಸದಸಯರು
...ಸದಸಯರು

(ಜಿ) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಸರಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಷತ್ುು

...ಪ್ದನಿಮಿತ್ು

ಸದಸಯರು
(ಹಕಚ್) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಕನರಾಟಕ ಸರಹಿತ್ಯ ಅಕರಡಕಮಿ

...ಪ್ದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯರು

(ಐ)ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಾದಶಿಾ

...ಸದಸಯ

ಕರಯಾದಶಿಾ
4. ಪದರವಧಿ ಮತ್ುು ಸೆೀವರ ಷರತ್ುುಗಳು(1)

ರರಜ್ಯ

ನರಮನಿದಕೇಾಶಿತ್ರರದ

ಸಕರಾರದ
ಅಧಯಕ್ಷ

ಮತ್ುು

ಇಚಕೆಗಕ
ಇತ್ರಕ

ಒಳಪ್ಟುಟ

ರರಜ್ಯ

ಸದಸಯರುಗಳು

ಸಕರಾರದ್ಧಂದ

ಮೊರು

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯವರಕಗಕ

ಪ್ದದರರಣ

ಮರಡತ್ಕೆದುು.

ಸಕರಾರದ

ಅಧಿಕರರಿ

ಸದಸಯರಿಗಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಇದು ಅನ್ಿಯವರಗತ್ಕುೆದಲಿ.
(2) ಅಧಯಕ್ಷರು ಅಥವರ ಪ್ದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯರ ಹಕೊರತ್ರಗಿ ಒಬಬ ಸದಸಯ ತ್ನ್ನ
ಸಹಿಯಂದ್ಧಗಕ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರಕಕೆ ಪ್ತ್ಾ ಬರಕದು ತ್ನ್ನ ಸದಸಯತ್ಿಕಕೆ ರರಜಿೇನರಮ
ನಿೇಡಬಹುದು. ಆದರಕ ಅವರ ರರಜಿೇನರಮಯು ಅಂಗಿೇಕರರವರಗುವವರಕಗಕ ಹುದಕುಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಯತ್ಕೆದುು.
(3) ಅಧಯಕ್ಷ ಅಥವರ ಯರವಬಬ ಸದಸಯನ್ ಹುದಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟರಗುವ ಆಕಸಿಿಕ
ರಿಕುತ್ಕಯನ್ುನ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯನ್ುನ ಅಧಯಕ್ಷ ಅಥವರ ಸದಸಯನರಗಿ
ಸಂದಭರಾನ್ುಸರರ ನರಮನಿದಕೇಾಶನ್ ಮರಡುವ ಮೊಲಕ ಭತಿಾ ಮರಡತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು
ಹರಗಕ ನರಮನಿದಕೇಾಶಿತ್ರರದ ಅಧಯಕ್ಷ ಅಥವರ ಸದಸಯನ್ು ತ್ನ್ನ ಉತ್ುರರಧಿಕರರಿಯ
ಪ್ದರವಧಿಯು ಪ್ೂಣಾವರಗದಕ ಉಳಿದ ಭರಗದ ಅವಧಿಗಕ ಅಧಿಕರರವನ್ುನ ಹಕೊಂದ್ಧರತ್ಕುೆದು.
(4) ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸದಸಯರು ನಿಯಮಿಸಬಹುದರದಂಥ ಭತ್ಕಯಗಳನ್ುನ
ಪ್ಡಕಯತ್ಕೆದುು.
(5) ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು ಇತ್ರಕ ಸದಸಯರುಗಳಿಗಕ ಸಂದರಯ ಮರಡಬಕೇಕರದ ಭತ್ಕಯಗಳನ್ುನ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಯಂದ ಭರಿಸತ್ಕೆದುು.
(6) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಯರವುದಕೇ ಕೃತ್ಯ ಅಥವರ ವಯವಹರಣಕಯು ಪ್ರಾಧಿಕರರದಲ್ಲಿ
ಯರವುದಕೇ ರಿಕುಸರಾನ್ವಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವರ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ರಚನಕಯಲ್ಲಿ ದಕೊೇಷವಿದಕ ಎಂಬ
ಕರರಣ ಮರತ್ಾದ್ಧಂದಲಕೇ ಅಮರನ್ಯವರಗತ್ಕುೆದಲಿ.
5. ಹುದೆೆಯ ಸದಸಯತ್ವಕೆೆ ಅನ್ಹಾತೆ- (1) ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು, ಅವನ್ು:(ಎ) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಕೈತಿಕ ಅಧಃಪ್ತ್ನ್ವನಕೊನಳಗಕೊಳುುವ ಒಂದು
ಅಪ್ರರಧಕರೆಗಿ ದಕೊೇಷಸಿದ್ಧುಯರಗಿದುು, ಕರರರವರಸದ ಶಿಕ್ಕಗಕ ಗುರಿಯರಗಿದುರಕ, ಅಥವರ
(ಬಿ) ಅಸಿಸಾಚಿತ್ುದವನರಗಿದುು, ಹರಗಕಂದು ಒಂದು ಸಕ್ಷಮ ನರಯಯರಲಯದ್ಧಂದ
ಘೊೇರ್ಷತ್ನರಗಿದುರಕ: ಅಥವರ
(ಸಿ) ಅವಿಮುಕು ದ್ಧವರಳಿಯರಗಿದುರಕ: ಅಥವರ

(ಡಿ) ಕಕೇಂದಾ ಸಕರಾರ ಅಥವರ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರ ಅಥವರ ಕಕೇಂದಾ ಸಕರಾರ ಅಥವರ
ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಒಡಕತ್ನ್ ಅಥವರ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿಕರಯ ಅಥವರ ನಿಗಮದ
ಸಕೇವಕಯಂದ ತ್ಕಗಕದುಹರಕಲರದವನರಗಿದುರಕ ಅಥವರ ವಜರ ಆದವನರಗಿದುರಕ: ಅಥವರ
(ಇ) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆದಕೇಶದ್ಧಂದ ಮರಡಲರದ ಯರವುದಕೇ ಕರಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವರ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದಕೊಡನಕ ಅಥವರ ಅದರ ಮೇರಕಗಕ ಅಥವರ ಅದರ ಮೊಲಕ ಅಥವರ ಅದರ
ಪ್ರವರಗಿ ಯರವುದಕೇ ಕರರರು ಅಥವರ ನಿಯೇಜ್ನಕಯಲ್ಲಿ ಸಿತ್ಃ ಅವನ್ು ಅಥವರ ಅವನ್
ಪ್ರಲುದರರನ್ು ಪ್ಾತ್ಯಕ್ಷವರಗಿ ಅಥವರ ಪ್ರಕೊೇಕ್ಷವರಗಿ ಯರವುದಕೇ ಷ್ಕೇರನ್ುನ ಅಥವರ
ಹಿತ್ರಸಕ್ತುಯನ್ುನ ಹಕೊಂದ್ಧದುರಕ;
(ಎಫ್)

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ

ಪ್ರವರಗಿ

ವಕೇತ್ನ್

ಪ್ಡಕಯುವ

ನರಯಯವರದ್ಧಯರಗಿ

ನಿಯೇಜಿತ್ನರದರಕ ಅಥವರ ನರಯಯವರದ್ಧಯ ನಿಯೇಜ್ನಕಯನ್ುನ ಒಪ್ಪಿಕಕೊಂಡಿದುರಕ,
ಸದಸಯನರಗಿ

ನಕೇಮಿತ್ನರಗುವುದಕಕೆ

ಮತ್ುು

ಸದಸಯನರಗುವುದಕಕೆ

ಅನ್ಹಾನರಗಿರತ್ಕೆದುು,
(2) ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವಯವಹರರಗಳಿಗಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ್ಕ ಯರವುದಕೇ
ಜರಹಿೇರರತ್ನ್ುನ ಸಕೇರಿಸುವ ಯರವುದಕೇ ವೃತ್ು ಪ್ತಿಾಕಕಯಲ್ಲಿ ಷ್ಕೇರು ಅಥವರ ಹಿತ್ರಸಕ್ತುಯನ್ುನ
ಹಕೊಂದ್ಧದರುನಕಂಬ ಕರರಣ ಮರತ್ಾದ್ಧಂದಲಕೇ (1) ನಕೇ ಉಪ್ಪ್ಾಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದ ಮೇರಕಗಕ
ಅನ್ಹಾನರಗತ್ಕುೆದಲಿ ಅಥವರ ಸದರಿ ಖಂಡದ ಅಥಾವರಯಪ್ಪುಯಲ್ಲಿ ಯರವುದಕೇ ಕರರರು
ಅಥವರ ನಿಯೇಜ್ನಕಯಲ್ಲಿ ಯರವುದಕೇ ಷ್ಕೇರು ಅಥವರ ಹಿತ್ರಸಕ್ತುಯನ್ುನ ಹಕೊಂದ್ಧದರುನಕಂದು
ಭರವಿಸತ್ಕುೆದಲಿ.
6. ಸದಸಯನ್ನ್ುನ ತೆಗೆದುಹರಕುವುದು (1) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವರ ಇತ್ರ
ಸದಸಯನ್ನ್ುನ ಅವನ್ು
(ಎ) 5ನಕೇ ಪ್ಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಕೇಳಲರದ ಯರವುದಕೇ ಅನ್ಹಾತ್ಕಗಳಿಗಕ ಒಳಪ್ಟಟರಕ,
ಪ್ರಂತ್ು, ಅಧಯಕ್ಷ ಅಥವರ ಸದಸಯನ್ನ್ುನ ಪ್ಾಸರುವದ ವಿರುದಿ ತ್ನ್ನ ಮನ್ವಿಯನ್ುನ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವನಿಗಕ ಒಂದು ಅವಕರಶವನ್ುನ ಕಕೊಟಟ ಹಕೊರತ್ು, ಅವನ್ು (1)ನಕೇ ಉಪ್-ಪ್ಾಕರಣದ
(ಇ)

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಹಕೇಳಲರದ

ತ್ಕಗಕದುಹರಕತ್ಕುೆದಲಿ; ಅಥವರ

ಅನ್ಹಾತ್ಕಗಕ

ಒಳಗರಗಿದರುನಕಂಬ

ಕರರಣದ

ಮೇಲಕ

(ಬಿ) ಅವನ್ು ಕರಯಾವನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲು ನಿರರಕರಿಸಿದರಕ ಅಥವರ ಕರಯಾವನ್ುನ
ನಿವಾಹಿಸಲು ಅಸಮಥಾನರದರಕ; ಅಥವರ
(ಸಿ) ಗಕೈರು ಹರಜ್ರರಗಲು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ್ಧಂದ ಅನ್ುಮತಿ ಪ್ಡಕಯದಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ಮೊರು ನಿರಂತ್ರ ಸಭಕಗಳಿಗಕ ಗಕೈರುಹರಜ್ರರದರಕ; ಅಥವರ
(ಡಿ) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಸರಾನ್ವನ್ುನ ಅವನ್ು ದುರುಪ್ಯೇಗ
ಪ್ಡಿಸಿಕಕೊಂಡಿದುು, ಅವನ್ನ್ುನ ಆ ಪ್ದದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರಕ ಸರವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ರಸಕ್ತುಗಕ
ಬರಧಕ ಉಂಟರಗುವುದಕಂದು ಕಂಡುಬಂದರಕ ಸದಸಯತ್ಿದ್ಧಂದ ಅವನ್ನ್ುನ ತ್ಕಗಕದುಹರಕತ್ಕೆದುು;
ಪ್ರಂತ್ು, ಯರವಬಬ ಸದಸಯನ್ನ್ುನ ಅವರಿಗಕ ಪ್ಾಸರುಪ್ದ ವಿರುದಿ ತ್ನ್ನ ಮನ್ವಿಯನ್ುನ
ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಒಂದು

ಅವಕರಶವನ್ುನ

ಕಕೊಟಟ

ಹಕೊರತ್ು,

ಈ

ಖಂಡದ

ಮೇರಕಗಕ

ತ್ಕಗಕದುಹರಕತ್ಕುೆದಲಿ.
7. ಕರಯಾದರ್ಶಾ1. ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು, ಜಿಲರಿಧಿಕರರಿ ದಜಕಾಗಕ ಕಡಿಮಯಲಿದ ಅಧಿಕರರಿಯನ್ುನ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಾದಶಿಾಯರಗಿ ನಕೇಮಕ ಮರಡತ್ಕೆದುು, ಕರಯಾದಶಿಾಯು ರರಜ್ಯ
ಸಕರಾರವು ಆಗಿಂದರಗಕೆ ನಿಧಾರಿಸಬಹುದರದ ಅಂಥ ವಕೇತ್ನ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಭತ್ಕಯಗಳನ್ುನ
ಪ್ಡಕಯತ್ಕೆದುು.
2. ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು, ಆಗಿಂದರಗಕೆ, ಕರಯಾದಶಿಾಯವರಿಗಕ ಗಕೈರುಹರಜ್ರಿ ರಜಕಗಕ
ಅನ್ುಮತಿ ನಿಡಬಹುದು.
3. ಕರಯಾದಶಿಾಯು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮುಖಯ ಕರಯಾನಿವರಾಹಕನರಗಿರತ್ಕೆದುು; ಮತ್ುು
(ಎ)

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ್ಧಂದ

ಅನ್ುಮೊೇದ್ಧತ್ವರದ

ಯೇಜ್ನಕಗಳು

ಮತ್ುು

ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ ಕರಯಾಗತ್ಗಕೊಳಿಸಲು ಜ್ವರಬರುರನರಗಿರತ್ಕುೆದು,
(ಬಿ) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಯನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕುೆದು
(ಸಿ) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಇಡುವಂತ್ಕ ಮರಡತ್ಕುೆದು
(ಡಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವರ ತ್ತ್ರೆಲದಲ್ಲಿ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯರವುದಕೇ ಇತ್ರ
ಕರನ್ೊನಿನ್ ಮೊಲಕ ಅಥವರ ಅದರ ಮೇರಕಗಕ ಅವನಿಗಕ ಪ್ಾದರನ್ ಮರಡಲರಗಿರುವ ಇತ್ರ
ಅಂಥ ಪ್ಾಕರಯಾಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸತ್ಕುೆದು; ಮತ್ುು

ಅಧಯಕ್ಷರ

(ಇ)

ತ್ಪ್ರಸಣಕಯ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ,

ಕಚಕೇರಿಯ

ದರಖಲಕಗಳನ್ುನ

ಹರಜ್ರುಪ್ಡಿಸಲು ಜ್ವರಬರುರನರಗಿರತ್ಕುೆದು.
8. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸೆೀವರ ಷರತ್ುುಗಳು(1)

ನಿಯಮಿಸಬಹುದರದಂಥ

ನಿಯಮಗಳಿಗಕೊಳಪ್ಟುಟ

ಪ್ರಾಧಿಕರರವು

ಅದರ

ಪ್ಾಕರಯಾಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ಅವಶಯವಕಂದು ಭರವಿಸಬಹುದರದಂಥ
ಇತ್ರ ಅಧಿಕರರಿಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ನೌಕರನ್ನ್ುನ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಅಥವರ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು
ಪ್ರಾಧಿಕೃತ್ಗಕೊಳಿಸಬಹುದರದಂಥ ಇತ್ರ ಅಧಿಕರರಿಯು ನಕೇಮಕ ಮರಡಬಹುದು ಅಥವರ
ಪ್ಾತಿನಿಯೇಜಿಸಬಹುದು.
(2) ಮೇಲಕ ನಿದ್ಧಾಷಟಪ್ಡಿಸಲರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರ ನಕೇಮಕರತಿ ಮತ್ುು
ಸಕೇವರ ನಿಬಂಧನಕಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದರದಂಥವುಗಳರಗಿರತ್ಕುೆದು.
9. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಭೆಗಳು(1) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಭಕಗಳನ್ುನ ಅಧಯಕ್ಷರು ಅಥವರ ಅಧಯಕ್ಷರ ಪ್ೂವರಾನ್ುಮತಿ ಪ್ಡಕದು
ಕರಯಾದಶಿಾಯು ಕರಕಯತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರ ವರಯಪ್ಪುಯಳಗಕ ಬರುವ
ಯರವುದಕೇ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ನ್ಡಕಸತ್ಕುೆದು.
(2) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಕಡಕೇ ಪ್ಕ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಕೊಮಿಯರದರೊ ಸಭಕ ಸಕೇರತ್ಕುೆದು.
(3) ಅಧಯಕ್ಷರು ಅಥವರ ಅಧಯಕ್ಷರ ಪ್ೂವರಾನ್ುಮತಿ ಪ್ಡಕದು ಕರಯಾದಶಿಾಯು ವಿಶಕೇಷ
ಸಭಕಯನ್ುನ ಕರಕಯುವುದು ಅವಶಯವಕಂದು ಭರವಿಸಿದರಕ, ಹರಗಕ ಮರಡಬಹುದು;
(4)

ಪ್ರಾಧಿಕರರವು

ತ್ನ್ನ

ಸಭಕಗಳಲ್ಲಿ

ಕರಯಾನಿವಾಹಣಕಯ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ವಿನಿಮಯಗಳ ಮೊಲಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸಬಹುದರದಂಥ ಕರಯಾವಿಧರನ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ
ಅನ್ುಸರಿಸತ್ಕೆದುು.
(5) ಅಧಯಕ್ಷರು ಪ್ಾತಿಯಂದು ಸಭಕಯ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಕ ವಹಿಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಯರವುದಕೇ
ಕರರಣದ್ಧಂದ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗಕ ಯರವುದಕೇ ಸಭಕಯಲ್ಲಿ ಭರಗವಹಿಸಲು ಸರಧಯವರಗದ್ಧದುರಕ, ಸಭಕಯಲ್ಲಿ
ಹರಜ್ರಿದುು ಸದಸಯರ ಪ್ಕೈಕ್ತ ಆರಿಸಲಿಟಟ ಯರವನಕೇ ಇತ್ರ ಸದಸಯನ್ು ಸಭಕಯಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಕ
ವಹಿಸತ್ಕುೆದು,
(6) ಗಣ ಪ್ೂತಿಾ ಆಗಲು ಎಂಟು ಸದಸಯರಿರತ್ಕೆದುು.
10. ಸೂಕುವರದುದೆಂದು ಮತ್ುು ಮರನ್ಯವರದುದೆಂದು ಭರವಿಸಲರಗುವ ವಯವಹರಣೆಗಳು:-

ಅಧಯಕ್ಷರ ಅಥವರ ಸದಸಯನರಗಿ ಕರಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಯರವನಕೇ ವಯಕ್ತುಯ
ನಕೇಮಕರತಿಯಲ್ಲಿನ್ ಯರವುದಕೇ ಅನ್ಹಾತ್ಕ ಅಥವರ ದಕೊೇಷವು, ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಯರವುದಕೇ
ಕೃತ್ಯ ಅಥವರ ವಯವಹರಣಕಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಬಂಧನಕಗಳಿಗನ್ುಸರರವರಗಿಲಿದ
ಹಕೊರತ್ು, ಅಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅಥವರ ವಯವಹರಣಕಯನ್ುನ ದಕೊೇಷಯುಕುವಕಂದು ಭರವಿಸತ್ಕೆದುಲ.ಿ
11. ಉಪ ಸಮಿತಿ:ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಯರವುದಕೇ ನಿದ್ಧಾಷಟ ಉದಕಿೇಶಕರೆಗಿ ಅದರ ಸದಸಯರ ಪ್ಕೈಕ್ತ ಐದು
ಸಂಖ್ಕಯಗಕ

ಮಿೇರದ

ಅಂಥ

ಸದಸಯರಿರುವ

ಒಂದು

ಉಪ್

ಸಮಿತಿಯನ್ುನ

ರಚಿಸಬಹುದು.ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಯಕ್ಷರು ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕೊಡ ಆಗಿರತ್ಕೆದುು.
12. ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕರರಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು(1)

ಉಪ್

ಸಮಿತಿಯು

ಪ್ರಾಧಿಕರರವು

ಅದಕಕೆ

ಪ್ಾತ್ರಯಯೇಜಿಸಲರದಂಥ

ಅಧಿಕರರಗಳನ್ುನ ಚಲರಯಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಅಂಥ ಕತ್ಾವಯಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕುೆದು.
(2) ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯು ಕಡಕೇಪ್ಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗಕೊಂದು ಸಲವರದರೊ ಸಭಕ ಸಕೇರತ್ಕುೆದು,
(3)

ಉಪ್

ಸಮಿತಿಯು

ತ್ುತ್ುಾ

ಸಿರೊಪ್ದ

ವಿಷಯಗಳ

ಬಗಕೆ

ನಿಧರಾರ

ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕೆದುು, ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ನಿಧರಾರವನ್ುನ ಸೊಕುವರಗಿ ಕರಯಾಗತ್ಗಕೊಳಿಸುತಿುದಕಯೇ
ಎಂಬ ಬಗಕೆ ಪ್ುನ್ರ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ತ್ುತ್ುಾ ವಿಷಯದ ಬಗಕೆ
ಕಾಮ ಕಕೈಗಕೊಳುಲು ಸಲಹಕ ನಿೇಡತ್ಕೆದುು.
(4) ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯು, ತ್ನ್ನ ಸಭಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರಯಾನಿವಾಹಣಕಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಗಳ ಮೊಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಬಹುದರದಂಥ ಕರಯಾವಿಧರನ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ
ಅನ್ುಸರಿಸತ್ಕುೆದು.
13. ತ್ಜ್ಞರ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಪಡೆದುಕೊಳುುವುದು:(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸುವ ಸಲುವರಗಿ, ಪ್ರಾಧಿಕರರವು
ಅವಶಯವರದರಕ, ತ್ರನ್ು ಸೊಕುವಕಂದು ಭರವಿಸಬಹುದರದಂಥ ವಿಧರನ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞರ ಸಕೇವಕಗಳನ್ುನ
ಅಥವರ ನಕರವನ್ುನ ಪ್ಡಕದುಕಕೊಳುಬಹುದು.
(2) ಅಂಥ ತ್ಜ್ಞರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಕೇವಕ ಅಥವರ ನಕರವಿನ್ ಬಗಕೆ ಸಂದರಯ ಮರಡತ್ಕೆ
ಗೌರವಧನ್ ಮತ್ುು ಭತ್ಕಯಗಳು, ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ಮೊಬಲಗರಗಿರತ್ಕೆದುು.

ಅಧ್ರಯಯ - III
14. ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ ಸಿದಿಪಡಿಸುವುದು:(1) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಪ್ಾತಿವಷಾವೂ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗರಗಿ ಯೇಜ್ನಕಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು
ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ
ಅನ್ುಮೊೇದನಕಗರಗಿ

ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದುು
ಕಳುಹಿಸತ್ಕುೆದು.

ಮತ್ುು
ರರಜ್ಯ

ಅದನ್ುನ

ಸಕರಾರವು

ರರಜ್ಯ

ಸಕರಾರಕಕೆ

ಯೇಜ್ನಕಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ುು

ಕರಯಾಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮರಪ್ರಾಟನ್ುನ ಮರಡಿ ಅಥವರ ಮರಪ್ರಾಟಿಲಿದಕ ಅನ್ುಮೊೇದ್ಧಸಬಹುದು.
15. 15. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕರಯಾಗಳು - ಪ್ರಾಧಿಕರರವು
(ಎ) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಆಡಳಿತ್ ಭರಷ್ರ ನಿೇತಿಯ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ
ಇಲರಖ್ಕಗಳು, ಸರವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಧುಮಗಳು, ಎಲಿ ಸಂಸಕಾಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಳಿೇಯ ನಿಕರಯಗಳು
ಮತ್ುು ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ್ಧಂದ ಅನ್ುದರನ್ ಪ್ಡಕಯುತಿುರುವ ಸಂಸಕಾಗಳು ಕಕೈಗಕೊಂಡಿರುವ
ಕಾಮಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕೆದುು.
ಬಿ) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿರುವ ಡರ|| ಸರಕೊೇಜಿನಿ ಮಹಿರ್ಷ ವರದ್ಧಯ
ಶಿಫರರಸುಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಕಕೆ ತ್ರುವ ಕಾಮಗಳ ಬಗಕೆ ರರಜ್ಯ
ಸಕರಾರಕಕೆ ಸಲಹಕ ನಿೇಡುವುದು.
(ಸಿ) ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಆಡಳಿತ್ ಭರಷ್ಕಯನರನಗಿ ಜರರಿಗಕ ತ್ರುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣಕಗಳನ್ುನ
ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿವರರಣಕಗಕ ಸೊಕು ಕಾಮಗಳನ್ುನ ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕೆದುು.
ಡಿ) ಕನ್ನಡ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಗಳ (ಸಕೇವರ ಪ್ರಿೇಕ್ಕ) ಪ್ದಿತಿಯನ್ುನ, ಕನ್ನಡ ಜ್ಞರನ್ವನ್ುನ ತಿಳಿಯಲು
ನ್ಡಕಸಲರಗುವ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಈಗಿರುವ ಅಥವರ ಮುಂದಕ ರೊಪ್ಪಸಬಹುದರದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಪ್ಠ್ಯಕಾಮಗಳ ಸಹಿತ್ವರಗಿ ಕರಲಕರಲಕಕೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯವಕನಿಸಿದರಕ
ಇದನ್ುನ ಪ್ರಿಷೆರಿಸಲು ಮರಪ್ಾಡಿಸಲು ಅಥವರ ನ್ವಿೇಕರಿಸಲು ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರಕಕೆ ಸೊಚನಕ
ನಿೇಡತ್ಕೆದುು. ಕನ್ನಡ ಬಕರಳಚುು ಯಂತ್ಾಗಳ ತ್ಯರರಿಕಕ, ಖರಿೇದ್ಧ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣಕ ಬಗಕೆ,
ಕಛಕೇರಿ ಆಧುನಿೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲರಗುವ ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ಸಾ, ಟಕಲ್ಲಪ್ಪಾಂಟರ್ಸಾ, ಟಕಲಕಕ್ಸ್ ಇತ್ರಯದ್ಧ
ಆಧುನಿಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಬಳಸುವ ಬಗಕೆ ಅಧಯಯನ್ ಹರಗೊ ಸಮರಲಕೊೇಚನಕ
ನ್ಡಕಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನಕನೇ ಸಂಪ್ೂಣಾವರಗಿ ಬಳಸುವುದಕಕೆ

ಪ್ಕಾೇರಕವರಗಬಹುದರದ ನಿಣಾಯಗಳನ್ುನ ಕಕೈಗಕೊಂಡು, ಅದನ್ುನ ಕರಯಾಗತ್ಗಕೊಳಿಸಲು
ಅಗತ್ಯವರದ ಕಾಮಗಳನ್ುನ ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕೆದುು;
(ಇ) ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗಕ ಮತ್ುು ನೌಕರರಿಗಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಕಕಗಕ ಅನ್ುಕೊಲವರದ ತ್ರಬಕೇತಿ
ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ, ಶಿಬಿರಗಳನ್ುನ, ಪ್ಾದಶಾನ್ಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳನ್ುನ
ಏಪ್ಾಡಿಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ಕನ್ನಡಕೇತ್ರರಿಗಕ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಕಕ ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ಆ
ಸಂಬಂಧ ಪ್ಠ್ಯಕಾಮ, ಸರಹಿತ್ಯ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕೆದುು.
(ಎಫ್)

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪ್ಯುಕು

ಪ್ಾಕಟಣಕಗಳನ್ುನ

ಪ್ಾಕಟಿಸತ್ಕೆದುು, ಖರಿೇದ್ಧಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ವಿತ್ರಿಸತ್ಕೆದುು;
ಕಛಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ

(ಜಿ)

ಬಳಸಲರಗುವ

ಎಲಿ

ನ್ಮೊನಕಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಮುದಾಣವರಗುವಂತ್ಕ ನಕೊೇಡಿಕಕೊಳುತ್ಕೆದುು ಹರಗೊ ಕನ್ನಡಕೇತ್ರ ಭರಷ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಕೇಬಕೇಕರದ
ನ್ಮೊನಕ,

ಪ್ಾಕಟಣಕ

ಮತ್ುು

ರಿಜಿಸಟರುಗಳನ್ುನ

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ,

ಮುದಾಣಕಕೆ

ಅನ್ುಮತಿ

ನಿೇಡತ್ಕೆದುು;
(ಹಕಚ್) ರರಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಕಚುು ಜ್ನ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಹಕೊಂದ್ಧರುವ ಕಕೇಂದಾ ಸಕರಾರದ
ಕಛಕೇರಿಗಳು, ಬರಯಂಕುಗಳು, ಅಂಚಕ ಕಛಕೇರಿಗಳು ಮತ್ುು ಮತಿುತ್ರ ಕಛಕೇರಿಗಳು ಮತ್ುು
ಉದ್ಧುಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ಧನ್ ಬಳಕಕಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಮೊನಕ, ನಕೊೇಟಿೇಸು, ನರಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಕೇಂದಾ
ಸಕರಾರದ ಭರಷ್ರ ನಿೇತಿಗಕ ಅನ್ುಗುಣವರಗಿ ಪ್ರಾದಕೇಶಿಕ ಭರಷ್ಕಯನ್ುನ ಬಳಸಲರಗುತಿುದಕಯೇ
ಎಂಬುದನ್ುನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸತ್ಕೆದುು ಮತ್ುು ಈ ಸಂಬಂಧವರಗಿ ಅಂಥ ಕಛಕೇರಿಗಳಕೂ ಂದ್ಧಗಕ
ಪ್ತ್ಾವಯವಹರರ ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕೆದುು.
(ಐ) ಆಡಳಿತ್ ಪ್ೂರಕ ಸರಹಿತ್ಯದ ರಚನಕ, ಪ್ರಿಷೆರಣಕ, ಮುದಾಣ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣಕ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿೇಮರಾನ್ ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಈ ಕ್ಕೇತ್ಾದಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಾಗತಿಯನ್ುನ
ಆಗಿಂದರಗಕೆ ಸಮಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸೊಕು ಕಾಮ ರಚಿಸತ್ಕುೆದು.
(ಜಕ) ಕನ್ನಡ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸುಕಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಲಕೊೇಪ್ದಕೊೇಷಗಳಕೇನರದರೊ
ಇದುರಕ ಅದನ್ುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಕೊಳುಲು ಸೊಚನಕ ನಿೇಡತ್ಕುೆದು.
16. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಉದೆೆೀಶಗಳನ್ುನ ನೆರವೆೀರಿಸಲು ಅಧಿಕರರಿಗಳನ್ುನ ಜ್ವರಬರೆರರನರನಗಿ
ಮರಡುವುದು-

(1) ರರಜ್ಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸಕರಾರದ ಮುಖಯ ಕರಯಾದಶಿಾಗಳು, ವಿಭರಗ ಮಟಟದಲ್ಲಿ
ವಿಭರಗರಧಿಕರರಿಗಳು. ಜಿಲರಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಿಗಳು, ಉಪ್ ವಿಭರಗ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್
ವಿಭರಗರಧಿಕರರಿ ಮತ್ುು ತ್ರಲೊಿಕು ಮಟಟದಲ್ಲಿ ತ್ಹಸಿೇಲರುರ್ ಇವರನ್ುನ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸಲು ಜ್ವರಬರುರರನರನಗಿ ಮರಡತ್ಕುೆದು.
(2) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಯೇಜ್ನಕಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು
ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಕಕೆ ತ್ರಲು ಜ್ವರಬರುರರನರನಗಿ ಮರಡಲರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳನ್ುನ
ಅಧಿಸೊಚನಕಯ ಮೊಲಕ ನಿದ್ಧಾಷಟಪ್ಡಿಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಇಲರಖ್ಕಗಳಿಗರಗಿ ಬಕೇರಕ
ಬಕೇರಕ ವಗಾಗಳ ಅಧಿಕರರಿಗಳನ್ುನ ನಿದ್ಧಾಷಟಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
17. ಮರಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳುುವುದುಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳಿಗರಗಿ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ ಯರವ
ಅಧಿಕರರಿಯಂದಲರದರೊ ಡರ|| ಸರಕೊೇಜಿನಿ ಮಹಿರ್ಷ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಕಕೆ ತ್ರುವುದಕಕೆ
ಮತ್ುು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ುನ ಕಕೊೇರಬಹುದು ಮತ್ುು
ಪ್ಡಕದುಕಕೊಳುಬಹುದು

ಮತ್ುು

ಅಂಥ

ಅಧಿಕರರಿಯು ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಕಕೊೇರಬಹುದರದ

ಮರಹಿತಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಬದಿನರಗಿರತ್ಕುೆದು.
18. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಲಹೆಗಳು:ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸುವ ಸಲುವರಗಿ ತ್ನ್ನ
ಯೇಜ್ನಕಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಕಕೆ ತ್ರುವ ಬಗಕೆ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರಕಕೆ
ಸಲಹಕಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಬಹುದು.
19. ಕತ್ಾವಯ ಲೊೀಪವನ್ುನ ದರಖಲ್ಜಸುವ ಮತ್ುು ನೆೀಮಕರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕೆೆ ತಿಳಿಸುವ
ಅಧಿಕರರ:ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸುವ ಸಲುವರಗಿ,
ಸಕರಾರವು ಕರಲಕರಲಕಕೆ ಹಕೊರಡಿಸುವ ಅಥವರ ಈಗರಗಲಕೇ ಜರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯರವುದಕೇ
ಆದಕೇಶವನ್ುನ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರ ಮತ್ುು ಸಾಳಿೇಯ ನಿಕರಯಗಳ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತ್ುು ನೌಕರರು
ಉಲಿಂಘಿಸಿದರಕ, ಅಂಥ ಉಲಿಂಘನಕಯನ್ುನ ಕತ್ಾವಯ ಲಕೊೇಪ್ವಕಂದು ದರಖಲ್ಲಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು
ಅಂಥ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಿ ಶಿಸುು ಕಾಮ ಕಕೈಗಕೊಳುುವಂತ್ಕ ನಕೇಮಕರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಕೆ ಸಲಹಕಗಳನ್ುನ
ನಿೇಡತ್ಕುೆದು.

ಅಧ್ರಯಯ - IV
20. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿದ್ಧ:(1) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಯಂದು ಕರಕಯಲರಗುವ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ುನ
ಹಕೊಂದ್ಧರತ್ಕುೆದು.
(2) ಈ ಮುಂದ್ಧನ್ವುಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭರಗವರಗಿರತ್ಕುೆದು
ಅಥವರ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಗಕ ಸಂದರಯವರಗತ್ಕುೆದು; ಎಂದರಕ: ಕಕೇಂದಾ

ಸಕರಾರ, ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರ, ಯರವುದಕೇ ಸಾಳಿೇಯ ಪ್ರಾಧಿಕರರ,

ನಿಯಮಿತ್ವರದ ಅಥವರ ನಿಯಮಿತ್ವರಗಿರದ ಯರವುದಕೇ ನಿಕರಯ ಅಥವರ
ಯರರಕೇ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮರಡುವ ಎಲಿ ಅನ್ುದರನ್ಗಳು, ಧನ್ಸಹರಯಗಳು,
ದರನ್ಗಳು ಮತ್ುು ಕಕೊಡುಗಕಗಳು ಮತ್ುು
 ಯರವುದಕೇ ರಿೇತಿಯ ಯರವುದಕೇ ಮೊಲದ್ಧಂದ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ್ಧಂದ ಅಥವರ ಅದರ
ಪ್ರವರಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಲರದ ಎಲಿ ಇತ್ರಕ ಮೊತ್ುಗಳು
(3) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಅನ್ಯಥರ ನಿದಕೇಾಶಿಸಿದ ಹಕೊರತ್ು, ನಿಧಿಗಕ ಜ್ಮ ಮರಡಲರದ
ಎಲಿ ಹಣವನ್ುನ ಯರವುದಕೇ ಅನ್ುಸೊಚಿತ್ ಬರಯಂಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೇಗಿಸತ್ಕುೆದು.
(4) ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಕರಯಾದಶಿಾ ಮತ್ುು ಅದರ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತ್ುು ನೌಕರರಿಗಕ
ಸಂದರಯವರಗತ್ಕೆ ವಕೇತ್ನ್ಗಳು, ಭತ್ಕಯಗಳು ಮತ್ುು ನಿವೃತಿು ವಕೇತ್ನ್ಗಳೂ ಸಕೇರಿದಂತ್ಕ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತ್ರತ್ಿಕ ವಕಚುಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನಿಧಿಯಂದ ಭರಿಸತ್ಕೆದುು.
21. ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ುು ಕರಯಾಕಾಮಗಳಿಗರಗಿ ಹಂಚಿಕೆ:ರರಜ್ಯ

ಸಕರಾರವು

ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಟಕಕೊಂಡು

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ

ರರಜ್ಯದ

ವರರ್ಷಾಕ

ಯೇಜ್ನಕ
ಬಜಕಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ

ಮತ್ುು

ಕರಯಾಕಾಮಗಳನ್ುನ

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಕೆ

ಹಣಕರಸಿನ್

ಹಂಚಿಕಕಗಳನ್ುನ ಮರಡಬಹುದು.
22. ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರದ್ಧಂದ ಅನ್ುದರನ್ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಪ್ಾತಿ ವಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತ್ರತ್ಿಕ ವಕಚುಗಳಿಗಕ ಸಮನರದ
ಮೊಬಲಗನ್ುನ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಕೆ ಅನ್ುದರನ್ವರಗಿ ನಿೇಡಬಹುದು.
23. ಲೆಕೆಪತ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆ:-

(1)

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ

ನಿಧಿಯ

ವರಮರನ್

ಮತ್ುು

ವಕಚುದ

ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ

ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ುಸರರವರಗಿ ಇಡತ್ಕುೆದು;
(2) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ಪ್ಾಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿ ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳ ವರರ್ಷಾಕ
ವಿವರಣರ ಪ್ಟಿಟಯನ್ುನ ತ್ಯರರಿಸತ್ಕುೆದು.
(3) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ನಕೇಮಕ ಮರಡಬಹುದರದಂಥ ಲಕಕೆ ಪ್ರಿಶಕ ೇಧಕರಿಂದ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳ ವರರ್ಷಾಕ ಲಕಕೆಪ್ರಿಶಕ ೇಧನಕ ಮರಡಿಸತ್ಕುೆದು.
(4) ಲಕಕೆಪ್ರಿಶಕ ೇಧಕರು ಲಕಕೆ ಪ್ರಿಶಕ ೇಧನಕಯ ಉದಕುೇಶಗಳಿಗರಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಎಲಿ
ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ದರಖಲಕಗಳನ್ುನ ನಕೊೇಡುವ ಅಧಿಕರರ ಹಕೊಂದ್ಧರತ್ಕುೆದು.
(5) ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಲಕಕೆಪ್ರಿಶಕ ೇಧನಕಗರಗಿ ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ವಕಚುಗಳನ್ುನ
ತ್ನ್ನ ನಿಧಿಯಂದ ಸಂಧರಯ ಮರಡತ್ಕುೆದು.
(6) ಲಕಕೆಪ್ರಿಶಕ ೇಧಕರ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ತ್ರುವರಯ ಸರಧಯವರದಷುಟ
ಬಕೇಗ, ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಲಕಕೆಪ್ರಿಶಕ ೇಧಕರ ವರದ್ಧಯ ಒಂದು ಪ್ಾತಿಯಂದ್ಧಗಕ ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳ
ವರರ್ಷಾಕ

ವಿವರಣರಪ್ಟಿಟಯ

ಪ್ಾತಿಯಂದನ್ುನ

ಸಕರಾರಕಕೆ

ಕಳುಹಿಸತ್ಕುೆದು

ಮತ್ುು

ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕಕೆಪ್ತ್ಾಗಳ ವರರ್ಷಾಕ ವಿವರಣರ ಪ್ಟಿಟಯನ್ುನ
ಪ್ಾಕಟಿಸುವಂತ್ಕ ಮರಡತ್ಕುೆದು.
(7) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಲಕಕೆ ಪ್ರಿಶಕ ೇಧಕರ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ತ್ರುವರಯ
ತ್ರನ್ು ಸೊಕುವಕಂದು ಭರವಿಸಬಹುದರದಂಥ ನಿದಕೇಾಶನ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕಕೆ ನಿೇಡಬಹುದು
ಮತ್ುು ಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಅಂಥ ನಿದಕೇಾಶನ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ರಲ್ಲಸತ್ಕೆದುು.:

ಅಧ್ರಯಯ -V
ಸಂಕ್ತೀರ್ಾ
24. ವರದ್ಧಪ್ರಾಧಿಕರರವು,

ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ

ದ್ಧನರಂಕಕಕೆ

ಮೊದಲು,

ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದರದಂಥ ಅಂತ್ರದಕೊಳಗಕ
ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಲರದ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರಕಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕುೆದು.
25. ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಯವಯಯ:-

ಪ್ರಾಧಿಕರರವು

ಪ್ಾತಿವಷಾ,

ಮುಂದ್ಧನ್

ಏಪ್ಪಾಲ್

ಮೊದಲನಕೇದ್ಧನರಂಕದ್ಧಂದ

ಪ್ರಾರಂಭವರಗುವ ಹಣಕರಸು ವಷಾಕರೆಗಿ ತ್ನ್ನ ಆದರಯ ಮತ್ುು ವಕಚುದ ಅಂದರಜ್ನ್ುನ
ಗಕೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಬಹುದು

ಅಂತ್ಹ

ದ್ಧನರಂಕದಂದು

ಮತ್ುು

ಅಂತ್ಹ

ಪ್ಾಕಪ್ತ್ಾದಲ್ಲಿ

ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತ್ಕುೆದು. ಮತ್ುು ಅದನ್ುನ ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರಕಕೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕುೆದು.
26. ನಿಯಮಗಳ ರಚನರಧಿಕರರ:(1) ರರಜ್ಯ ಸಕರಾರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸಲು ಪ್ೂವಾ
ಪ್ಾಕಟಣಕಯ ತ್ರುವರಯ ಅಧಿಸೊಚನಕಯ ಮೊಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರಕಗಕ ರಚಿಸಲರದ ಪ್ಾತಿಯಂದು ನಿಯಮವನ್ುನ, ಅದನ್ುನ
ರಚಿಸಿದ ತ್ರುವರಯ ಆದಷುಟ ಬಕೇಗನಕ ರರಜ್ಯ ವಿಧರನ್ ಮಂಡಲವು ಅಧಿವಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿದುರಕ,
ಅದರ ಪ್ಾತಿಯನ್ುನ ಸದನ್ದ ಮುಂದಕ ಒಂದು ಅಥವರ ಎರಡು ಹಕಚುು ನಿರಂತ್ರ
ಅಧಿವಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಅಡಕವರಗಬಹುದರದ

ಒಟುಟ

ಮೊವತ್ುು ದ್ಧನ್ಗಳ

ಅವಧಿಯಳಗಕ

ಮಂಡಿಸತ್ಕುೆದು ಮತ್ುು ಅದನ್ುನ ಹರಗಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಧಿವಕೇಶನ್ ಅಥವರ ಅದರ ನಿಕಟ
ತ್ರುವರಯದ

ಅಧಿವಕೇಶನ್

ಮುಕರುಯವರಗುವ

ಮೊದಲು

ಉಭಯ

ಸದನ್ಗಳು

ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯರವುದಕೇ ಮರಪ್ರಾಡು ಮರದಬಕೇಕಕಂದು ಒಪ್ಪಿದರಕ ಅಥವರ ಯರವುದಕೇ
ನಿಯಮ ರಚಿಸಬರರದು, ಎಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದರಕ ಆ ತ್ರುವರಯ ಸಂದಭರಾನ್ುಸರರ,
ನಿಯಮವು ಹರಗಕ ಮರಪ್ರಾಡರದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾ ಪ್ರಿಣರಮಕರರಿಯರಗತ್ಕುೆದು ಅಥವರ
ಯರವುದಕೇ ಪ್ರಿಣರಮ ;ಹಕೊಂದ್ಧರತ್ಕೆದುಲ.ಿ ಆದರಕ ಅಂಥ ಯರವುದಕೇ ಮರಪ್ರಾಟು ಅಥವರ
ರದುತಿಯು ಆ ನಿಯಮದ ಮೇರಕಗಕ ಮೊದಲು ಮರಡಿದ ಯರವುದಕೇ ಕೃತ್ಯದ ಮರನ್ಯತ್ಕಗಕ
ಬರಧಕವರಗತ್ಕುೆದುಲಿ.
ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಪ್ರಾಧಿಕರರವು ಆ ಅಧಿನ್ಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗಕ ಮತ್ುು 26ನಕೇ ಪ್ಾಕರಣದ ಮೇರಕಗಕ
ಮರಡಲರದ

ವಿನಿಮಯಗಳಿಗಕ

ಒಳಪ್ಟುಟ

ಮತ್ುು

ರರಜ್ಯ

ಸಕರಾರದ

ಪ್ೂವಾ

ಮಂಜ್ೊರರತಿಯಂದ್ಧಗಕ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದಕುೇಶಗಳನ್ುನ ನಕರವಕೇರಿಸಲು ಅಧಿಸೊಚನಕಯ
ಮೊಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯಪ್ರಲರ ಆಜರನ್ುಸರರ ಮತ್ುು
ಅವರ ಹಕಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಸಹಿ/(ಕೆ.ಎನ್. ಮಲ್ಜಿಕರಜ್ುಾನ್)
ಪ್ರಾರೊಪ್ಕರಯ ಮತ್ುು ಸಕರಾರದ ಕರಯಾದಶಿಾ
ಕರನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹರರಗಳ ಇಲರಖ್ಕ

1997ರ ಕನರಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ೆಯ: 26
(1997ರ ಸಕಪ್ಟಂಬರ್ ಮೊವತ್ುನಕೇ ದ್ಧನರಂಕದಂದು ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯಪ್ತ್ಾದ ವಿಶಕೇಷ
ಸಂಚಿಕಕಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ಾಕಟವರಗಿದಕ)
ಅಧಿನಿಯಮ
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ (ತಿದುಿಪಡಿ 1996)
(1997ರ ಸಕಪ್ಟಂಬರ್ ಇಪ್ಿತ್ಕೊುಂಭತ್ುನಕೇ ದ್ಧನರಂಕದಂದು ರರಜ್ಯಪ್ರಲರ ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುನ
ಪ್ಡಕಯಲರಗಿದಕ)
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994ನ್ುನ ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮರಡಲು ಒಂದು
ಅಧಿನಿಯಮ.
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994ನ್ುನ (1994ರ ಕನರಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
28) ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ುನ ಮುಂದಕ ಕಂಡುಬರುವ ಉದಕುೇಶಗಳಿಗರಗಿ ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮರಡುವುದು
ಯುಕುವರಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಭರರತ್ ಗಣರರಜ್ಯದ ನ್ಲವತ್ಕುೇಳನಕೇ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯ ವಿಧರನ್ ಮಂಡಲದ್ಧಂದ
ಈ ಮುಂದ್ಧನ್ಂತ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವರಗಲ್ಲ:1. ಸಂಕ್ಷಿಪು ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಪ್ರಾರಂಭ:(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ (ತಿದುುಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ
1996 ಎಂದು ಕರಕಯತ್ಕೆದುು.
(2) ಇದು ಕೊಡಲಕೇ ಜರರಿಗಕ ಬರತ್ಕೆದುು.
2. 3ನೆೀ ಪಾಕರರ್ದ ತಿದುೆಪಡಿ:-

(ಇನ್ುನ ಮುಂದಕ ಮೊಲ ಅಧಿನಿಯಮವಕಂದು ಉಲಕಿೇಖಿಸಲರಗುವ) ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994ರ (1994ರ ಕನರಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 28), 3ನಕೇ
ಪ್ಾಕರಣದ (3)ನಕೇ ಉಪ್-ಪ್ಾಕರಣದಲ್ಲಿ
(i)

(ಡಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ "ಮತ್ುು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹರರಗಳ" ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ುನ
ಬಿಟುಟಬಿಡತ್ಕೆದುು.

(ii)

(ಎಫ್) ಖಂಡದ ತ್ರುವರಯ ಈ ಮುಂದ್ಧನ್ದನ್ುನ ಸಕೇರಿಸತ್ಕೆದುು, ಎಂದರಕ:("ಎಫ್ಎ) ನಿದಕೇಾಶಕರು, ಭರಷ್ರಂತ್ರ ಇಲರಖ್ಕ...... ಸದಸಯರು"

3. 15ನೆೀ ಪಾಕರರ್ದ ತಿದುೆಪಡಿ:ಮೊಲ ಅಧಿನಿಯಮದ 15ನಕೇ ಪ್ಾಕರಣದಲಕಿೇ (ಸಿ) ಖಂಡದ ತ್ರುವರಯ ಈ
ಮುಂದ್ಧನ್ದನ್ುನ ಸಕೇರಿಸತ್ಕೆದುು, ಎಂದರಕ:"(ಸಿಎ) ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಕೇತ್ಾ ಮತ್ುು ಸರಂಸೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಕೆ ಆದಯತ್ಕ ಮತ್ುು
ಪ್ಾೇತ್ರ್ಹ ಸಿಗುವಂತ್ಕ ಕಾಮಗಳನ್ುನ ಕಕೈಗಕೊಳುತ್ಕೆದುು."
ಕನರಾಟಕ ರರಜ್ಯಪ್ರಲರ ಆಜ್ಞರನ್ುಸರರ ಮತ್ುು
ಅವರ ಹಕಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಸಹಿ/(ಮ.ರರ. ಹೆಗಡೆ)
ಸಕರಾರದ ಕರಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹರರಗಳು ಮತ್ುು ಶರಸನ್ ರಚನಕ ಇಲರಖ್ಕ.

