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ನವದೆಹಲಿ, ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 27, 2020/ ಆಶ್ವಯುಜ 5, 1942 (ಶ್ಕ)

ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಕಲಿಸಿ ಕಡತಕ್ೆೆ ಹಾಕಲು ಈ ಭಾಗಕ್ೆೆ ಪ್ರತೆಯೇಕವಾದ ಪ್ುಟಸಂಖ್ೆಯ ನೇಡಲಾಗಿದೆ
ಕಾನ ನು ಮತುು ನಾಯಯ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಶಾಸನ ವಿಭಾಗ)
ನವದೆಹಲಿ, 27 ಸೆಪೆಟಂಬರ್, 2020/ ಆಶ್ವಯುಜ 5, 1942 (ಶ್ಕ)

ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧಿನಯಮಕ್ೆೆ 24 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2020 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿಯವರ ಅನುಮೇದನೆ ದೆೊರೆತಿದುು ಅದನುು
ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲಿಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ:ರ ೈತರ ಉತಪನನ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜ್ಯ (ಉತ ು ಜ್ನ ಮತುು ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
2020 ರ 21ನ ಯದು
[24 ಸೆಪೆಟಂಬರ್, 2020]

ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳನುು ಮಾರುವ ಮತುು ಕ್ೆೊಳಳುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಪರ್ಾಾತಮಕ ಪ್ರ್ಾಾಯ ವಾಯಪಾರ ಮಾಗಾಗಳ
ಮೊಲಕ ಬೆಲೆಗಳಳ ದೆೊರೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ

ರೆೈತರು ಮತುು ವಾಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾವತಂತರಯ

ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು; ರಾಜಯಗಳ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತಪನು ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ವಿರ್ೆೇಯಕಗಳಡಿ ಘೊೇಷಿಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ೆಟಗಳ ಅಥವಾ
ಪ್ರಿಗಣಿತ ಮಾರುಕಟ್ೆಟಗಳ (deemed markets) ಭೌತಿಕ ಆವರಣಗಳಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ಕೃಷಿ ಉತಪನುಗಳ ದಕ್ಷ, ಪಾರದಶ್ಾಕ ಮತುು
ನಬಾಂಧರಹಿತ ಅಂತಾರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಅಂತರರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯವನುು ಉತೆುೇಜಿಸಲು; ವಿದುಯನಾಮನ
ವಾಯಪಾರಕ್ೆೆ ಮತುು ತತಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ತತಪರಿಣಾಮವಾದ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವ ವಯವಸೆೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು
ಅಧಿನಯಮ.

ಇದನುು ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯದ ಎಪ್ಪತೆೊುಂದನೆೇ ವಷ್ಟ್ಾದಲಿಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಲೆೊೇಕಸಭೆಯು (ಪಾಲಿಾಮಂಟ್)
ಶಾಸನಪ್ಡಿಸಲಿ:-

ಅಧಾಯಯ 1
ಪ ಠಿಕ
ಸೋಂಕ್ಷಿಪು ಶ ರ್ಷಿಕ ಮತುು ಆರೋಂಭ್
1.

(1) ಈ ಅಧಿನಯಮವನುು ರೆೈತರ ಉತಪನು ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ (ಉತೆುೇಜನ ಮತುು ಸೌಲಭ್ಯ) ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ,
2020(ಉತೆುೇಜನ ಮತುು ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಧಿನಯಮ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
(2) ಇದು 5 ಜೊನ್ 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯ್ಕಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕೆದುು.

ವಾಯಖ್ೆಯಗಳಳ (Definitions)

2.

ಸಂದಭ್ಾ ಬೆೇರೆರ್ಾಗಿರದಿದುಲಿಿ ಈ ಅಧಿನಯಮದಲಿಿ,
(ಎ) “ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆ’ ಎಂದರೆ ನೆೇರ ಮತುು ವಿದುಯನಾಮನ ವಯವಸೆೆಯ ಮೊಲಕ
(online)

ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳನುು ವಿದುಯನಾಮನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೊಲಕ ಮತುು ಅಂತಜಾಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ

(applications) ಮೊಲಕ ಖರಿೇದಿ ಮತುು ಮಾರಾಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಕಲಿಪಸುವ ಒಂದು ವೆೇದಿಕ್ೆ. ಇಲಿಿ ಪ್ರತಿಯಂದು

ವಹಿವಾಟೊ ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ಭೌತಿಕ ಬಟವಾಡೆರ್ಾಗುತುದೆ.
(ಬಿ) “ರೆೈತ” ಎಂದರೆ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಸವತಃ ಅಥವಾ ಗುತಿುಗೆ ಕೊಲಿ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಉತಾಪದಿಸುವ

ವಯಕ್ತು, ಮತುು ಇದು ಉತಾಪದಕ ರೆೈತರ ಸಂಸೆೆಯನೊು ಒಳಗೆೊಳಳುತುದೆ;
(ಸಿ) “ರೆೈತರ ಉತಪನು” ಎಂದರೆ,(i)

ಗೆೊೇಧಿ, ಅಕ್ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಏಕದಳರ್ಾನಯಗಳಳ, ಕ್ತರುಕ್ಾಳಳಗಳಳ, ಬೆೇಳೆಕ್ಾಳಳಗಳಳ, ಖ್ಾದಯ
ಎಣೆೆಬಿೇಜಗಳಳ, ಎಣೆೆಗಳಳ, ತರಕ್ಾರಿಗಳಳ, ಹಣುೆಗಳಳ, ಕ್ಾಯಿಗಳಳ, ಸಾಂಬಾರ ಪ್ದಾಥಾಗಳಳ, ಕಬುು
ಮತುು ಸಾವಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಸೆರಿತ ರೊಪ್ದಲಿಿರುವ ಕ್ೆೊೇಳಿಸಾಕಣೆ, ಕುರಿಸಾಕಣೆ, ಹಂದಿಸಾಕಣೆ
ಕ್ಷೇರೆೊೇದಯಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜನಬಳಕ್ೆಯ ಉತಪನುಗಳಳ;

(ii)

ಹಿಂಡಿ ಮತುು ಇತರ ಸಾರಭ್ೊತಗಳನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ; ಮತುು

(iii)

ಕಚ್ಾಾ ಹತಿು ಹಿಂಜಿದ ಅಥವಾ ಹಿಂಜದ, ಹತಿು ಬಿೇಜಗಳಳ ಮತುು ಕಚ್ಾಾ ಸೆಣಬು,

(ಡಿ) “ಉತಾಪದಕ ರೆೈತರ ಸಂಸೆೆ” ಎಂದರೆ, ಅದನುು ರ್ಾವ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆಯಲಾದರೊ,
(i)

ಪ್ರಸುುತ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಕ್ಾನೊನನಡಿ ನೆೊೇದಾಯಿತವಾದ; ಅಥವಾ

(ii)

ಕ್ೆೇಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರ ಒಂದು00 ಯೇಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಾಕರಮದಡಿ ಪಾರಯೇಜಿಸಿದರೆೈತರ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಗುಂಪ್ು

(ಇ) “ಅಂತರರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ” ಎಂದರೆ ರಾಜಯವಂದರ ವಾಯಪಾರಿಯಬು ಇನೆೊುಂದು ರಾಜಯದ ಒಬು ರೆೈತ ಅಥವಾ

ವಾಯಪಾರಿಯಿಂದ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಕ್ೆೊಳಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದು ಮತುು ಆ ಉತಪನುವನುು ವಾಯಪಾರಿಯು
ಖರಿೇದಿಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಉತಾಪದಿಸಲಾದ ರಾಜಯವಲಿದೆ ಬೆೇರೆ ರಾಜಯಕ್ೆೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿರುವುದು;
(ಎಫ್) “ಅಂತಾರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ” ಎಂದರೆ ರಾಜಯವಂದರ ವಾಯಪಾರಿಯಬು ಅದೆೇ ರಾಜಯದ

ಒಬು ರೆೈತ ಅಥವಾ

ವಾಯಪಾರಿಯಿಂದ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಕ್ೆೊಳಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದು ಮತುು ಆ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ವಾಯಪಾರಿಯು
ಖರಿೇದಿಮಾಡಿದ ರಾಜಯ ಅಥವಾ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಉತಾಪದಿಸಲಾದ ರಾಜಯ ಒಂದೆೇ ಆಗಿರುವುದು;
(ಜಿ) “ಅಧಿಸೊಚನೆ” ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರಗಳಳ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯಪ್ತರದಲಿಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ

ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳಳ; “ಅಧಿಸೊಚಿಸು” ಮತುು “ಅಧಿಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನುು ಇದಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕೆದುು.
(ಎಚ್) “ವಯಕ್ತು” ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಳಳುತುದೆ –
(ಎ) ಒಬಯ ವಯಕ್ತು;
(ಬಿ) ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ ಸಂಸೆೆ;

(ಸಿ) ಒಂದು ಕಂಪ್ನ;

(ಡಿ) ಒಂದು ಸಿೇಮಿತ ಹೆೊಣೆ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ;
(ಇ) ಒಂದು ಸಹಕ್ಾರ ಸಂಘ;
(ಎಫ್) ಒಂದು ಸಂಘ; ಅಥವಾ
(ಜಿ) ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರದ ಚ್ಾಲಿು ಕ್ಾಯಾಕರಮಗಳಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ

ಮಾನಯಮಾಡಲಾದ ರ್ಾವುದೆೇ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸಮೊಹ.
(ಐ) “ನಗದಿತ” ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇಂದರಸರಕ್ಾರವು ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಯಮಗಳಿಂದ ನಗದಿತವಾದದುು.
(ಜೆ) “ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತರ ಉತಪನು” ಎಂದರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ರಾಜಯದ APMC ಅಧಿನಯಮದಡಿ ನಯಂತರಣಕ್ಾೆಗಿ

ನದಿಾಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಉತಪನು.
(ಕ್ೆ) “ರಾಜಯ” ಪ್ದವು ಕ್ೆೇಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನೊು ಒಳಗೆೊಳಳುತುದೆ;
(ಎಲ್) “ರಾಜಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿನಯಮ” ಎಂದರೆ, ಅದನುು ರ್ಾವುದೆೇ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆದಿರಲಿ, ಒಂದು ರಾಜಯದ ಕೃಷಿ

ಉತಪನು ಮಾರುಕಟ್ೆಟಯನುು ನಯಂತಿರಸುವ ಭಾರತದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ರಾಜಯದ ಶಾಸನ ಅಥವಾ
ಕ್ೆೇಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಶಾಸನ;
(ಎಂ) “ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್” ಎಂದರೆ,
(ಎ) ಒಕೆಲು ಜಮಿೇನು;
(ಬಿ) ಕ್ಾಖ್ಾಾನೆಯ ಆವರಣ;
(ಸಿ) ಮಳಿಗೆಗಳಳ;

(ಡಿ) ಹಗೆೇವುಗಳಳ;
(ಇ) ಶೆೈತಾಯಗಾರಗಳಳ; ಅಥವಾ
(ಎಫ್) ಇತರ ರ್ಾವುದೆೇ ರಚನೆಗಳಳ ಅಥವಾ ಸೆಳಗಳಳ
-ಇವುಗಳನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ವಾಯಪಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಭಾರತದಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಪ್ರದೆೇಶ್

ಅಥವಾ ಸೆಳ, ಉತಾಪದನೆಯ, ಸಂಗರಹಣೆ ಮತುು ಒಟುಟಗೊಡಿಕ್ೆಯ ಸೆಳ, ಆದರೆ(i) ಭಾರತದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿಅ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮಾರಾಟ ಸಮಿತಿಗಳಳ

ನವಾಹಿಸಿ ನಡೆಸುತಿುರುವ ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಆವರಣ, ಉಪ್-ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಆವರಣ ಮತುು ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಉಪ್-ಆವರಣಗಳ ಭೌತಿಕ
ಎಲೆಿಗಳಳ; ಮತುು
(ii) ಖ್ಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಆವರಣಗಳಳ, ಖ್ಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಉಪ್-ಆವರಣಗಳಳ, ನೆೇರ ಮಾರಾಟ ಸಂಗರಹಣಾ

ಕ್ೆೇಂದರಗಳಳ ಮತುು ಪ್ರವಾನಗಿ ಹೆೊಂದಿದ ವಯಕ್ತುಗಳಳ ನವಾಹಿಸುವ ಖ್ಾಸಗಿ ರೆೈತ-ಬಳಕ್ೆದಾರ ಮಾರಾಟ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಳ
ಅಥವಾ ಭಾರತದಲಿಿ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಗಳ APMC ಅಧಿನಯಮದ ಪ್ರಕ್ಾರ ಮಾರುಕಟ್ೆಟಗಳಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಗಣಿತ
ಮಾರುಕಟ್ೆಟಗಳಳ ಎಂದು ಅಧಿಸೊಚಿಸಲಾದ ರ್ಾವುದೆೇ ಮಳಿಗೆಗಳಳ, ಹಗೆೇವುಗಳಳ, ಶೆೈತಾಯಗಾರಗಳಳ ಮತುು ಇತರ
ರಚನೆಗಳಳ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಳ ಮತುು ಕಟಟಡಗಳಳ ಇದರಲಿಿ ಸೆೇರುವುದಿಲಿ.
(ಎನ್)

“ವಾಯಪಾರಿ” ಎಂದರೆ ಅಂತರ-ರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ ಅಥವಾ ಅವೆರಡೊ ಸೆೇರಿದ

ವಾಯಪಾರದ ಮೊಲಕ ಸಗಟು ವಾಯಪಾರ, ಚಿಲಿರೆ ವಾಯಪಾರ, ಅಂತಿಮ ಬಳಕ್ೆ, ಮೌಲಯವಧಾನೆ, ಸಂಸೆರಣೆ, ಉತಾಪದನೆ,
ರಫ್ತು, ಬಳಕ್ೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಇತರ ಉದೆುೇಶ್ಕ್ಾೆಗಿ ತನಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆೊಬು ವಯಕ್ತುಯ ಅಥವಾ ಹಲವು ವಯಕ್ತುಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ
ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಕ್ೆೊಳಳುವವನು,
ಅಧಾಯಯ 2
ರ ೈತರ ಉತಪನನದ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜ್ಯಕ ೆ ಉತ ು ಜ್ನ ಮತುು ಸೌಲಭ್ಯ
ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ವಂದರಲಿಿ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ ನಡೆಸುವ ಸಾವತಂತರಯ

3.

ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಟಂತೆ, ರ್ಾವುದೆೇ ರೆೈತ ಅಥವಾ ವಾಯಪಾರಿ ಅಥವಾ ವಿದುಯನಾಮನ
ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯು ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ವಂದರಲಿಿ ಅಂತರ-ರಾಜಯ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಜಯ
ವಾಯಪಾರ ನಡೆಸುವ ಸಾವತಂತರಯ ಹೆೊಂದಿರತಕೆದುು.

ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ

4.

(1) ರ್ಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರಿಯು ಒಂದು ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲಿಿ ಒಬು ರೆೈತನೆೊಂದಿಗೆ

ಅಥವಾ ಇನೆೊುಬು

ವಾಯಪಾರಿಯಂದಿಗೆ ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳ ಅಂತರ-ರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಜಯ ವಾಯಪಾರದಲಿಿ
ತೆೊಡಗಬಹುದು.
1961 ರ 43

ಆದರೆ- ರೆೈತ ಉತಾಪದಕ ಸಂಸೆೆಗಳಳ ಅಥವಾ ವಯವಸಾಯ ಸಹಕ್ಾರ ಸಂಘವನುು ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ 1961ರ ಆದಾಯ
ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ನೇಡಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಖ್ಾತಾ ಸಂಖ್ೆಯ (PAN) ಅಥವಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರ ಸೊಚಿಸಿದ ಇಂಥ

ಇತರ ರ್ಾವುದೆೇ ದಸಾುವೆೇಜನುು ಹೆೊಂದಿರದ ವಾಯಪಾರಿಯು ರ್ಾವುದೆೇ ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತ ಉತಪನುದ ವಾಯಪಾರ
ಮಾಡುವಂತಿಲಿ.
(2) ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು, ಸಾವಾಜನಕ ಹಿತದೃಷಿಟಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದುು ಅಗತಯ ಮತುು ತುತುಾ ಎಂದು

ಭಾವಿಸಿದರೆ,

ವಾಯಪಾರಿಯಬುನಗೆ ವಿದುಯನಾಮನ ನೆೊೇಂದಾವಣೆಯ ವಯವಸೆೆಯನುು ಮತುು ಒಂದು ವಾಯಪಾರ

ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲಿಿ ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾನವನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
(3) ರೆೈತರೆೊಡನೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯಬು ವಾಯಪಾರಿಯೊ ವಾಯಪಾರವಾದ ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತರ ಉತಪನುಕ್ೆೆ

ಅದೆೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಾವಿರ್ಾನದಂತೆ ಅಗತಯವಾದಲಿಿ ಬಾಕ್ತ ಹಣವನುು ನಮೊದಿಸಿ ಬಟವಾಡೆ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ
ರಸಿೇತಿಯನುು ರೆೈತನಗೆ ಅದೆೇ ದಿನ ನೇಡಿ, ಗರಿಷ್ಟ್ಠ ಮೊರು ಕ್ೆಲಸದ ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕೆದುು.
ಆದರೆ ಅವನುು ರ್ಾವ ಹೆಸರಿನಂದಲಾದರೊ ಕರೆದರೊ, ರೆೈತರ ಉತಪನು ಸಂಸೆೆಗಳ ಅಥವಾ ವಯವಸಾಯ ಸಹಕ್ಾರ
ಸಂಘವು ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಪಾವತಿಗೆ ಖರಿೇದಿದಾರರಿಂದ ಪಾವತಿಯ ಸಿವೇಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು
ಬೆೇರೆ ವಿರ್ಾನವನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.
1861 ರ 43
5.

(1) 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ೆಯು ನೇಡಿದ ಶಾಶ್ವತ ಖ್ಾತಾ ಸಂಖ್ೆಯ ಅಥವಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು ಸೊಚಿಸುವ

ಅಂಥ ಇತರ ದಾಖಲೆ ಹೆೊಂದಿರುವ (ಏಕವಯಕ್ತುಯನುುಳಿದು) ರ್ಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತು, ರ್ಾವುದೆೇ ರೆೈತ ಉತಪನು ಸಂಸೆೆ ಅಥವಾ
ವಯವಸಾಯ ಸಹಕ್ಾರ ಸಂಘವು ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ವಂದರಲಿಿ ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ಅಂತರ-ರಾಜಯ ಅಥವಾ
ಅಂತಾರಾಜಯ

ವಾಯಪಾರದ

ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಾೆಗಿ

ವಿದುಯನಾಮನ

ವಾಯಪಾರ

ಮತುು

ವಹಿವಾಟು

ವೆೇದಿಕ್ೆಯಂದನುು

ಸಾೆಪಿಸಬಹುದು ಮತುು ನವಾಹಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯನುು ಸಾೆಪಿಸುವ ಮತುು ನವಾಹಿಸುವ ವಯಕ್ತುಯು …
ವಾಯಪಾರದ ವಿರ್ಾನ, ಶ್ುಲೆಗಳಳ, ಇತರ ವೆೇದಿಕ್ೆಗಳೆೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಪರ-ವಯವಹಾರಸಾಧಯತೆ, ಮೊಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ವಯವಸೆೆ, ಗುಣಮಟಟ ನರ್ಾಾರಣ, ಸಕ್ಾಲಿಕ ಪಾವತಿ, ವೆೇದಿಕ್ೆಯು ಕ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸೆಳದ ಭಾಷೆಯಲಿಿ
ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳನೆೊುಳಗೆೊಂಡಂತೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾನದಂಡಗಳಳ ಮತುು ಇಂಥ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನುು
ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸೊತರಗಳನುು ತರ್ಾರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕೆದುು.
(2) ಸಾವಾಜನಕ ಹಿತದೃಷಿಟಯಿಂದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯ ಮತುು ತುತುಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ,

ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ವೆೇದಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ, ನಯಮಗಳ ಮೊಲಕ ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲಿಿ ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳ
ನಾಯಯಯುತ ಅಂತರ-ರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಅಂತಾರಾಜಯ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯವನುು ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಲು(ಎ) ಕ್ಾಯಾವಿರ್ಾನ, ಮಾನದಂಡಗಳಳ ಮತುು ನೆೊೇಂದಾವಣೆಯ ವಿರ್ಾನವನುು ನದಿಾಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದು; ಮತುು
(ಬಿ) ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ಸಂಹಿತೆ, ಇತರ ವೆೇದಿಕ್ೆಗಳೆೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಪರ ವಯವಹಾರಸಾಧಯತೆ ಮತುು ಮೊಲಸೌಕಯಾ

ವಯವಸೆೆ ಮತುು ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತ ಉತಪನುದ ಗುಣಮಟಟ ನರ್ಾಾರಣ ವಾಯಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ರಿೇತಿಗಳಳ-ಇವನುು
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾನದಂಡಗಳಳ ಮತುು ಪಾವತಿಯ ವಿರ್ಾನವನುು ನದಿಾಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದು.

ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲಿಿ ರಾಜಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿನಯಮ ಇತಾಯದಿಗಳಡಿ ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಶ್ುಲೆ

6.

ರ್ಾವುದೆೇ ರೆೈತ ಅಥವಾ ವಾಯಪಾರಿ ಅಥವಾ ವಾಯಪಾರ ಪ್ರದೆೇಶ್ವಂದರಲಿಿ ರೆೈತರ ಉತಪನುಗಳ ವಾಯಪಾರ ಹಾಗೊ
ವಾಣಿಜಯ ಉದೆುೇಶ್ದ ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ರ್ಾವುದೆೇ ರಾಜಯದ APMC
ಅಧಿನಯಮ ಅಥವಾ ರಾಜಯದ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೇ ಕ್ಾನೊನನಡಿ ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಶ್ುಲೆ ಅಥವಾ ವಸೊಲಿ (ಲೆವಿ), ಅದನುು
ರ್ಾವುದೆೇ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆಯಲಾದರೊ, ವಿಧಿಸತಕೆದುಲಿ.
ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಸಮಾಚ್ಾರ ವಯವಸೆೆ

7.

(1) ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು, ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರದ ರ್ಾವುದೆೇ ಸಂಸೆೆಯ .ಮೊಲಕ,

ರೆೈತರ ಉತಪನುಕ್ೆೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮತುು ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ಸಮಾಚ್ಾರ ವಯವಸೆೆಯನುು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸಲು ಒಂದು
ಚ್ೌಕಟಟನುು ನಮಿಾಸಬಹುದು,
(2) ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಮತುು ನವಾಹಿಸುತಿುರುವ ರ್ಾವುದೆೇ

ವಯಕ್ತುಯನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ರಿೇತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು
ಕ್ೆೇಳಬಹುದು.

ವಿವರಣೆ- ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ, “ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರದ ಸಂಸೆೆಗಳಳ” ಎಂಬ ಪ್ದವು ರ್ಾವುದೆೇ ಅಧಿೇನ
ಅಥವಾ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಚ್ೆೇರಿ, ಸರಕ್ಾರ ಸಾವಮಯದ ಅಥವಾ ಸರಕ್ಾರವು ಪ್ರವತಿಾಸಿದ ಕಂಪ್ನ ಅಥವಾ
ಸಂಘವನುು ಒಳಗೆೊಳಳುತುದೆ.
ಅಧಾಯಯ 3
ವಿವಾದ ನಿಣಿಯ
ರೆೈತರಿಗಾಗಿ ವಿವಾದ ನಣಾಯ ವಯವಸೆೆ

8.

(1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ 4ನೆೇ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ರೆೈತ ಮತುು ವಾಯಪಾರಿಯಬುನ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟ್ೆೊಂದರಲಿಿ ಉಂಟ್ಾದ

ರ್ಾವುದೆೇ ವಿವಾದದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ, ಕಕ್ಷಗಳಳ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್ ಅವರಲಿಿ ಅಜಿಾ ಸಲಿಸಿ ಸಂರ್ಾನದ
ಮೊಲಕ ಪ್ರಸಪರ ಸಮಮತವಾಗುವ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ೆೊೇರಬಹುದು. ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರು ಅಂಥ ವಿವಾದವನುು ಆಲಿಸಿ
ನಬಾಂಧಕವಾಗಿ ಇತಯಥಾಪ್ಡಿಸಲು (ಬೆೈಂಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಿ ಮಂಟ್) ತಾವು ನೆೇಮಿಸಿದ ಸಂರ್ಾನ ಮಂಡಲಿಗೆ (conciliation
board) ಕಳಿಸಬಹುದು.
(2) ಉಪ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರಿಂದ ಉಪ್ವಿಧಿ (1) ರಂತೆ ನೆೇಮಕವಾದ

ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಂರ್ಾನ

ಮಂಡಲಿಯಲೊಿ (conciliation board) ಒಬು ಅಧಯಕ್ಷ ಮತುು ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರು ಯುಕುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ
ಎರಡಕ್ತೆಂತ ಕಡಿಮಯಲಿದಷ್ಟ್ುಟ ಹಾಗೊ ನಾಲೆಕ್ತೆಂತ ಹೆಚಾಲಿದಷ್ಟ್ುಟ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಸದಸಯರಿರುತಾುರೆ.
(3) ಅಧಯಕ್ಷರು ಉಪ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರ ಮೇಲುಸುುವಾರಿ ಮತುು ನಯಂತರಣದಲಿಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಿಸುವ ಒಬು

ಅಧಿಕ್ಾರಿರ್ಾಗಿರುತಾುರೆ ಮತುು ಇತರ ಸದಸಯರು ಕಕ್ಷಗಳನುು ಪ್ರತಿನಧಿಸಲು ಸಮಾನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಿ ನೆೇಮಕವಾದ
ವಯಕ್ತುಗಳಾಗಿರುತಾುರೆ ಹಾಗೊ ಒಬು ಕಕ್ಷಯನುು ಪ್ರತಿನಧಿಸಲು ನೆೇಮಕವಾದ ವಯಕ್ತುಯನುು ಆ ಕಕ್ಷಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ
ನೆೇಮಕಮಾಡಲಾಗುತುದೆ.
ಆದರೆ, ರ್ಾವುದೆೇ ಕಕ್ಷಯು ಏಳಳದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ಅಂಥ ಶಿಫಾರಸುಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದಲಿಿ ಆ ಕಕ್ಷಯನುು
ಪ್ರತಿನಧಿಸಲು ಉಪ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರು ತಮಗೆ ಯುಕುವೆನಸಿದ ವಯಕ್ತುಗಳನುು ನೆೇಮಿಸುತಾುರೆ.

(4) ರ್ಾವುದೆೇ ವಿವಾದದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ, ಸಂರ್ಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಯಲಿಿ ಒಂದು ಇತಯಥಾಕ್ೆೆ ಬರಲಾದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಒಂದು

ಯಥೆೊೇಚಿತವಾದ ಇತಯಥಾ ಜ್ಞಾಪ್ನಪ್ತರವಂದನುು (Settlement Memorandum) ರಚಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಆ ವಿವಾದದ
ಕಕ್ಷಗಳಳ ಅದಕ್ೆೆ ಸಹಿಮಾಡುತಾುರೆ ಮತುು ಅದು ಕಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಬಾಂಧಕವಾಗಿರುತುದೆ.
(5) ಉಪ್ವಿಧಿ (1) ರಂತೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಕ್ಷಗಳಳ ವಿವಾದವನುು ಈ ವಿಧಿಯಲಿಿ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಮೊವತುು

ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ
ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟರಲಿಿಗೆ

ಇತಯಥಾಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಲು

ಸಾಧಯವಾಗದಿದುರೆ

ಮನವಿಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಬಹುದು

ಮತುು

ಅವರು
ಅವರು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಈ

ವಿವಾದದ

ಉಪ್

ವಿಭಾಗಿೇಯ

“ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ

ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿ”ರ್ಾಗಿರುತಾುರೆ.
(6) ಉಪ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು ತನುಷ್ಟ್ಟಕ್ೆೆ ತಾನೆೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸರಕ್ಾರದ

ರ್ಾವುದೆೇ ಅಭಿಕರಣದ (agency) ಸೊಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ 4 ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಯಮಗಳ
ಷ್ಟ್ರತುುಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಯನುು ಗಮನಸಿ ಉಪ್ವಿಧಿ (7) ರಂತೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳುತಾುರೆ.
(7) ಉಪ್ ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು ವಿವಾದವನುು ಸಲಿಿಸಿದ ದಿನಾಂದಿಂದ ಮೊವತುು ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ವಿವಾದವನುು

ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿಯಲಿಿ ಉಲಿಂಘನೆಯನುು ಸಾರಾಂಶ್ ರೊಪ್ದಲಿಿ ನಣಾಯಿಸುತಾುರೆ ಮತುು ಮತುು ಕಕ್ಷಗಳ
ವಾದವನುು ಸಲಿಿಸಲು ಅವಕ್ಾಶ್ ನೇಡಿ, ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು(ಎ) ವಿವಾದದ ಮತುದ ವಸೊಲಾತಿಗೆ ಆದೆೇಶ್ ನೇಡಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಪ್ರಕರಣ 1 ರ ಉಪ್-ವಿಧಿ (1) ರಂತೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ತನಗೆ ಯುಕುವೆನಸಿದಷ್ಟ್ುಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿವಾದದಲಿಿನ ವಾಯಪಾರಿಯು ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿಯಲಿಿ ನೆೇರವಾಗಿ

ಅಥವಾ ಪ್ರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ರ್ಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುದಿರುವಂತೆ ಆದೆೇಶ್
ನೇಡಬಹುದು.
(8) ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಆದೆೇಶ್ದಿಂದ ನೆೊಂದ ರ್ಾವುದೆೇ ಕಕ್ಷಯು ಈ ಆದೆೇಶ್ ಬಂದ ಮೊವತುು

ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ಮೇಲಮನವಿ ನಾಯರ್ಾಲಯ (ಕಲೆಕಟರ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕಟರ್ ರವರಿಂದ ನೆೇಮಕವಾದ ಹೆಚುಾವರಿ
ಕಲೆಕಟರ್)ಕ್ೆೆ

ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಬಹುದು ಮತುು ಮೇಲಮನವಿ ನಾಯರ್ಾಲಯವು ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಿದ ಮೊವತುು

ದಿನಗಳೆೊ ಳಗೆ ಅದನುು ವಿಲೆೇ ಮಾಡುತುದೆ.
(9) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ನೇಡಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವೂ ಸತರ ನಾಯರ್ಾಲಯದ

ತಿೇಪಿಾನಂತೆಯ್ಕೇ (decree of a civil court) ಶ್ಕುವಾಗಿರುತುದೆ ಮತುು ಆದೆೇಶ್ದಂತೆ ಪಾವತಿಯುಕುವಾಗುವ ಮತುವನುು
ಭ್ೊಕಂದಾಯದ ಬಾಕ್ತಯಂತೆ ವಸೊಲು ಮಾಡತಕೆದುು.
(10) ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ

ಅಧಿಕ್ಾರಿಯಲಿಿ ಮನವಿ ಅಥವಾ ಅಜಿಾಯನುು ಮತುು ಮೇಲಮನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಿ

ಮೇಲಮನವಿಯನುು ಸಲಿಿಸುವ ಕರಮ ಮತುು ವಿರ್ಾನವು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಿರಬೆೇಕು.
ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯಲಿಿ ಕ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ತೆನ ಅಮಾನತುು ಅಥವಾ ರದುು

9. (1) ಭಾರತ ಸಕ್ಾಾರದ ಮಾರಾಟ ಮತುು ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ನದೆೇಾಶ್ನಾಲಯದ ವಯವಸಾಯ ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ರಾಜಯಸಕ್ಾಾರದೆೊಡನೆ

ಸಮಾಲೆೊೇಚನೆಯಂದಿಗೆ

ಕ್ೆೇಂದರಸಕ್ಾಾರದಿಂದ

ಅಧಿಕ್ಾರ

ನಯುಕ್ತುಗೆೊಂಡ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಾರದ ಒಬು ಅಧಿಕ್ಾರಿ, ಇವರು ತಮಮಷ್ಟ್ಟಕ್ೆೆ ತಾವೆೇ ಅಥವಾ ಮನವಿಯಂದರ ಮೇರೆಗೆ
ಅಥವಾ ಸಕ್ಾಾರದ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಭಿಕರಣದ (ಏಜೆನಸ) ಸೊಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಧಿವಿರ್ಾನಗಳ,
ಮಾನದಂಡಗಳ, ನೆೊೇಂದಾವಣೆಯ ರಿೇತಿಯ ಮತುು ನಡವಳಿಕ್ೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ 5 ರಡಿ ಸಾೆಪ್ನೆರ್ಾದ
ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯಿಂದ ನಾಯಯಯುತ ವಾಯಪಾರ ಆಚರಣೆಗಳ ಉಲಿಂಘನೆ ಅಥವಾ

ಪ್ರಕರಣ 7ರಲಿಿನ ನಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೆೊೇಧ ಇವುಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳಳುತಾುರೆ ಮತುು ಮನವಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ
ಅರವತುು ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಆದೆೇಶ್ದ ಮೊಲಕ ಕ್ಾರಣವನುು ದಾಖಲಿಸಿ –
(ಎ) ರೆೈತರಿಗೆ ಮತುು ವಾಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯುಕುವಾದ ಮತುದ ವಸೊಲಾತಿಗೆ ಆದೆೇಶ್ ನೇಡಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಪ್ರಕರಣ 1 ರ ಉಪ್-ವಿಧಿ (2) ರಂತೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಸಿ)

ತನಗೆ ಯುಕುವೆನಸಿದಷ್ಟ್ುಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆರ್ಾಗಿ

ಕ್ಾಯಾನವಾಹಿಸುವ ಹಕೆನುು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ರದುು ಮಾಡಬಹುದು:
ಆದರೆ- ಅಂಥ ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯ ವಾದವನುು ಆಲಿಸುವ ಅವಕ್ಾಶ್ ನೇಡದೆ ಮತುದ
ವಸೊಲಾತಿ ಮಾಡಲು, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಾನವಾಹಿಸುವ ಹಕೆನುು ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದುು ಮಾಡಲು
ಆದೆೇಶ್ ನೇಡುವಂತಿಲಿ.
(2) ಉಪ್-ವಿಧಿ (1) ರಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವೂ ಸತರ ನಾಯರ್ಾಲಯದ ತಿೇಪಿಾನಂತೆ (decree of a civil
court) ಶ್ಕುವಾಗಿರುತುದೆ, ಆದಕ್ಾರಣ ಅದರಂತೆಯ್ಕೇ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತುದೆ ಮತುು ತಿೇಪಿಾನ ಮತುವು

ಭ್ೊಕಂದಾಯದ ಬಾಕ್ತಯಂತೆ ವಸೊಲು ಮಾಡತಕೆದಾುಗಿರುತುದೆ.
ಕ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಹಕ್ತೆನ ರದಧತಿ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮನವಿ

10. (1)

ಪ್ರಕರಣ 9 ರಡಿಯ ಆದೆೇಶ್ವಂದರಿಂದ ನೆೊಂದ ರ್ಾವುದೆೇ ಕಕ್ಷಯು ಈ ಆದೆೇಶ್ ಬಂದ ಅರುವತುು

ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ

ಈ

ಉದೆುೇಶ್ಕ್ಾೆಗಿ

ಕ್ೆೇಂದರಸಕ್ಾಾರದಿಂದ

ನೆೇಮಕಗೆೊಂಡ

ಭಾರತ

ಸಕ್ಾಾರದ

ಜಂಟಿ

ಕ್ಾಯಾದಶಿಾಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಲಿದ ಹುದೆುಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯಬುರಲಿಿ ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಬಹುದು
ಆದರೆ- ಇಲಿಿ ಹೆೇಳಲಾದ ಅರುವತುು ದಿನಗಳೆೊ ಳಗಾಗಿ ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸದಿರಲು ಯುಕು ಕ್ಾರಣಗಳವಿತೆುಂದು
ಮೇಲಮನವಿದಾರನು ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಮನವರಿಕ್ೆಮಾಡಿಕ್ೆೊಟಟಲಿಿ ಅರುವತುು ದಿನಗಳಳ ಕಳೆದರೊ ಮೇಲಮನವಿಯನುು
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟುಟ ತೆೊಂಬತುು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಾಾಗುವಂತಿಲಿ,
(2)

ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಮೇಲಮನವಿಯೊ ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಇರತಕೆದುು ಮತುು

ಅದನುು ಮೇಲಮನವಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೆೇಶ್ದ ನಕಲು ಮತುು ನಗದಿತ ಶ್ುಲೆದೆೊಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸತಕೆದುು.
(3) ಮೇಲಮನವಿಯಂದನುು ವಿಲೆೇ ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾನವನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತುದೆ.
(4) ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಸಲಿಿಸಲಾದ ಮೇಲಮನವಿಯನುು ಆಲಿಸಿ ಮೇಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಿದ ತೆೊಂಬತುು ದಿನಗಳೆೊ ಳಗೆ ಅದನುು

ವಿಲೆೇ ಮಾಡತಕೆದುು.
ಆದರೆ- ಮೇಲಮನವಿಯನುು ವಿಲೆೇ ಮಾಡುವ ಮುನು ಮೇಲಮನವಿದಾರನ ವಾದವನುು ಆಲಿಸಲು ಅವಕ್ಾಶ್ ನೇಡತಕೆದುು.

ಅಧಾಯಯ 4
ದೋಂಡಗಳು
ಅಧಿನಯಮ ಮತುು ನಯಮಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಕ್ೆೆ ದಂಡ

11. (1) ಪ್ರಕರಣ 4 ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಯಮಗಳನುು ರ್ಾರಾದರೊ ಉಲಿಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರು ಐದು ಲಕ್ಷ

ರೊಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೊ ವಿಸುರಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು ಇಪ್ಪತೆೈದು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಲಿದಷ್ಟ್ುಟ ಮತುದ
ದಂಡಕ್ೆೆ ಪ್ಕ್ಾೆಗುತಾುರೆ; ಮತುು ಉಲಿಂಘನೆಯು ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಯಮೇಲಿಂಘನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕ್ೆಯ ಮದಲ

ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ದಿನಕೊೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳಳ ಮಿೇರದಂತೆ ಹೆಚುಾವರಿ ದಂಡ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತುದೆ.
(2) ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ನಯಂತಿರಸುವ ಅಥವಾ

ನವಾಹಿಸುವ ರ್ಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತು ಪ್ರಕರಣ 5 ಮತುು 7 ಅಥವಾ ಅವುಗಳಡಿಯ ನಯಮಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂಥವರು
ಹತುು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು ಐವತುು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಷ್ಟ್ುಟ ಮತುದ
ದಂಡಕ್ೆೆ ಪ್ಕ್ಾೆಗುತಾುರೆ; ಮತುು ಉಲಿಂಘನೆಯು ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಯಮೇಲಿಂಘನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕ್ೆಯ ಮದಲ
ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ದಿನಕೊೆ ಹತುು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳಳ ಮಿೇರದಂತೆ ಹೆಚುಾವರಿ ದಂಡ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತುದೆ.
ಅಧಾಯಯ 5
ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು
ಸೊಚನೆಗಳಳ, ನದೆೇಾಶ್ಗಳಳ, ಆದೆೇಶ್ಗಳಳ ಅಥವಾ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸೊತರಗಳನುು ನೇಡುವ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರದ ಅಧಿಕ್ಾರ

12. ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು ರ್ಾವುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಅಥವಾ

ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರಕ್ೆೆ ಅಧಿೇನವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗೆ, ರ್ಾವುದೆೇ ರಾಜಯಸಕ್ಾಾರಕ್ೆೆ ಅಥವಾ ರಾಜಯಸಕ್ಾಾರಕ್ೆೆ
ಅಧಿೇನವಾಗಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿೇನ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗೆ, ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು
ವೆೇದಿಕ್ೆಯಂದಕ್ೆೆ ಅಥವಾ ವಿದುಯನಾಮನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆಯನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ
ನವಾಹಿಸುತಿುರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತುಗೆ ಅಥವಾ ವಾಯಪಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಯಪಾರಿಗಳ ವಗಾಕ್ೆೆ

ಸೊಚನೆಗಳಳ,

ನದೆೇಾಶ್ಗಳಳ, ಆದೆೇಶ್ಗಳಳ ಅಥವಾ ಮಾಗಾದಶಿಾ ಸೊತರಗಳನುು ನೇಡಬಹುದು.
ಸದಾಾವನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡ ಕರಮಕ್ೆೆ ರಕ್ಷಣೆ

13. ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಯಮಗಳಳ ಅಥವಾ ಆದೆೇಶ್ಗಳಡಿ ಸದಾಾವನೆಯಿಂದ

ಮಾಡಿದ, ಮಾಡಬೆೇಕ್ೆಂದು ಉದೆುೇಶಿಸಿದ ರ್ಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಾಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಾರ ಅಥವಾ
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರದ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಾರದ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ವಿರುದಧ ದಾವೆ,
ಫಿರ್ಾಾದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಾನೊನಕ ಕರಮ ಹೊಡುವಂತಿಲಿ.
ಅಧಿನಯಮಕ್ೆೆ ಅತಿಶ್ಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಿರುತುದ ೆ (overriding effect)

14. ರ್ಾವುದೆೇ ರಾಜಯದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿನಯಮ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಇತರ ಕ್ಾನೊನು ಅಥವಾ

ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ಕ್ಾನೊನನ ಬಲ ಹೆೊಂದಿದ ರ್ಾವುದೆೇ ಸಂಲೆೇಖ- ಇವುಗಳಲಿಿರುವುದಕ್ೆೆ ಹೆೊಂದುವಂತಿರದಿದುರೊ ಈ
ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಳ ಅತಿಶ್ಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೆೊಂದಿರುತುವೆ.
ಸತರ ನಾಯರ್ಾಲಯಗಳ (civil courts) ವಾಯಪಿುಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ

15. ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಯಮಗಳಡಿ ಪಾರಪ್ುವಾದ ಅಧಿಕ್ಾರವುಳು ರ್ಾವುದೆೇ

ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು ವಿಲೆೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ಅನುಮತಿಸಲು ರ್ಾವುದೆೇ
ಸತರ ನಾಯರ್ಾಲಯಕ್ೆೆ ವಾಯಪಿುಯಿರುವುದಿಲಿ.
ಅಧಿನಯಮವು ಕ್ೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ

16. ಈ ಅಧಿನಯಮದಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಂಶ್ವು 1956 ರ ಪ್ರತಿಭ್ೊತಿ ಕರಾರುಗಳ (ನಯಮನ) ಅಧಿನಯಮದಡಿ

ಮಾನಯವಾದ (Securities Contracts (Regulation) Act) ಷೆೇರು ವಿನಮಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಳ ಮತುು ತಿೇರುವಳಿ ಪಾಲಿಕ್ೆ (clearing
corporation) ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ.
ನಯಮಗಳನುು ರಚಿಸಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರದ ಅಧಿಕ್ಾರ

17. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು, ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳ ಮೊಲಕ,

ನಯಮಗಳನುು
ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) ನದಿಾಷ್ಟ್ಟವಾಗಿ ಮತುು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ ಸಾಮಾನಯತವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆಯಿಲಿದಂತೆ, ಈ ನಯಮಗಳಳ ಈ

ಮುಂದಿನವುಗಳಲಿಿ ಎಲಿ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಡಬಹುದು:(ಎ) ಪ್ರಕರಣ 4 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (3) ರಂತೆ ವಾಯಪಾರಿಯಬುನಗೆ ವಿದುಯನಾಮನ ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ವಯವಸೆೆ ಮತುು

ಪ್ರಿಶಿಷಿಟತ ರೆೈತರ ಉತಪನುದ ವಾಯಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ರಿೇತಿನೇತಿಗಳಳ;
(ಬಿ) ಪ್ರಕರಣ 4 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (3) ರಂತೆ ಷ್ಟ್ರತಿುನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವತಿಯ (payment under proviso) ವಿರ್ಾನ;
(ಸಿ) ಪ್ರಕರಣ 8 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (10) ರಂತೆ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಿ ಮನವಿಯಂದನುು ಸಲಿಿಸುವ ಮತುು

ಮೇಲಮನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಿ ಮೇಲಮನವಿಯನುು ಸಲಿಿಸುವ ರಿೇತಿ ಮತುು ವಿರ್ಾನ;
(ಡಿ) ಪ್ರಕರಣ 10 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (2) ರಡಿ ವಹಿವಾಟು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ;
(ಇ) ಪ್ರಕರಣ 10 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (2) ರಡಿ ಮನವಿ ಸಲಿಿಸಲು ನಮೊನೆ ಹಾಗೊ ವಿರ್ಾನ ಮತುು ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ

ಶ್ುಲೆ;
(ಎಫ್) ಪ್ರಕರಣ 10ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (3) ರಂತೆ ಮೇಲಮನವಿಯನುು ವಿಲೆೇ ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾನ.
(ಜಿ) ನಗದಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಟ್ಯ.
ನಯಮಗಳ ಮಂಡನೆ

18. ಕ್ೆೇಂದರ ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ನಯಮವನೊು, ಅದನುು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲೆೇ ಶಾಸನ

ಸಭೆಯ (Parliament) ಎರಡೊ ಸದನಗಳಲಿಿ, ಅಧಿವೆೇಶ್ನ ನಡೆಯುತಿುದಾುಗ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನುಕರಮದ ಎರಡು
ಅಧಿವೆೇಶ್ನಗಳಲಿಿ ಒಟುಟ ಮೊವತುು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು, ಮತುು ಅಧಿವೆೇಶ್ನ ಅಥವಾ ಅನುಕರಮದ
ಅಧಿವೆೇಶ್ನಗಳಳ ಮುಕ್ಾುಯವಾಗುವ ಮದಲು, ನಯಮದಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರೊ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು ಎರಡೊ
ಸದನಗಳಳ ಒಪಿಪದರೆ ಅಥವಾ ನಯಮವನುು ಮಾಡತಕೆದುಲಿ ಎಂದು ಎರಡೊ ಸದನಗಳಳ ಒಪಿಪದರೆ, ಆ ನಯಮವು,
ಸಂದಭ್ಾಕ್ೆೆ ತಕೆಂತೆ, ಅಂಥ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಿದ ರೊಪ್ದಲಿಿ ಮಾತರ ಜಾರಿಯಲಿಿರುತುದೆ ಅಥವಾ ವಜಿಾತವಾಗುತುದೆ;
ಆದುರಿಂದ, ಆದಾಗಿಯೊ, ಅಂಥ ರ್ಾವುದೆೇ ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ವಜಾನೆ (annulment) ಆ ನಯಮದಡಿ ಹಿಂದೆ
ಮಾಡಿದ ರ್ಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಾದ ಸಿಂಧುತವಕ್ೆೆ (validity) ಬಾರ್ೆಯಿರುವುದಿಲಿ.
ತೆೊಂದರೆಗಳನುು ನವಾರಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಾರ

19. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲಿಿ ಏನೆೇ ತೆೊಂದರೆ ಉಂಟ್ಾದಲಿಿ ಆ ತೆೊಂದರೆಯನುು

ನವಾರಿಸಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರವು ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರೆೊೇಧವಾಗದಿರುವ ಅಗತಯವೆನಸಿದ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯಪ್ತರದಲಿಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು;

ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಜಾರಿಯ ಆರಂಭ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೊರು ವಷ್ಟ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರ್ಾವ
ಆದೆೇಶ್ವನೊು ಮಾಡುವಂತಿಲಿ.
(2) ಈ ವಿಧಿಯಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವನೊು ಅದನುು ಮಾಡಲಾದ ಕೊಡಲೆೇ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಎರಡೊ

ಸದನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು.
2020 ರ ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ 10 / ರದುತಿ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ (Repeal and savings)
20. (1) 2020 ರ ರೆೈತರ ಉತಪನು ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ (ಉತೆುೇಜನ ಮತುು ಸೌಲಭ್ಯ) ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯನುು ಈ ಮೊಲಕ

ರದುು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(2) ಈ ರದುತಿ ಏನೆೇ ಇರಲಿ, ಸದರಿ ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯಡಿ ಮಾಡಿದ ರ್ಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ೆೈಗೆೊಂಡ ರ್ಾವುದೆೇ

ಕರಮವು ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಡಿ ಮಾಡಿದೆುಂದು ಅಥವಾ ಕ್ೆೈಗೆೊಂಡಿದೆುಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾಜು,
ಭಾರತ ಸಕ್ಾಾರದ ಕ್ಾಯಾದಶಿಾ.
ವಯವಸಾೆಪ್ಕ, ಭಾರತ ಸಕ್ಾಾರದ ಮುದರಣಾಲಯ, ಮಿಂಟ್ೆೊೇ ರಸೆು, ನವದೆಹಲಿ-110002 ಇವರು ಇಳಿಸಿಕ್ೆೊಂಡು (ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್) ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ನಯಂತರಕರು, ದೆಹಲಿ-110054 ಇವರು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದುು .
MGIPMRND-858GI- 27-9-2020.

