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ಪ್ಾರಧಿಕೃತರೋಂದ ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿದ
ಸಂ. 45

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)

ಬೆಲೆ ಖ್ಾತರಿ ಮತುು ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಕುರಿತಂತೆ ರೆೈತರ (ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತುು ರಕ್ಷಣೆ) ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿನಯಮ, 2020
2020 ರ 20ನೆಯದು
[24 ಸೆಪೆಟಂಬರ್, 2020]

ಕೃಷಿ-ವಯವಹಾರ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಸಂಸಾೆರಕರು, ಸಗಟು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ರಫ್ತುದಾರರು ಅಥವಾ ದೆೊಡಡ ಚಿಲಲರೆ
ವಾಯಪಾರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ ಉತಪನುಗಳನುು ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪತವಾದ ಲಾಭಕರ ಬೆಲೆಯ
ಚೌಕಟ್ಟಟನಲಿಲ ನಾಯಯಯುತ ಮತುು ಪಾರದಶ್ಶಕವಾದ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ವಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಾೆಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವ ಕೃಷಿ
ಒಪ್ಪಂದಗಳಲಿಲ ರೆೈತರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುು ಬಲಗೆೊಳಿಸುವ ಮತುು ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾದ
ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷಿರೇಯ ವಯವಸೆೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿನಯಮ.
ಇದನುು ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯದ ಎಪ್ಪತೆೊುಂದನೆೇ ವಷ್ಶದಲಿಲ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಲೆೊೇಕಸಭೆಯು (ಪಾಲಿಶಮಂಟ್)
ಶಾಸನಪ್ಡಿಸಲಿ:-

ಅಧಾಯಯ 1
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಶೇಷಿಶಕ್ೆ ಮತುು ಆರಂಭ

ಪ ಠಿಕ

1. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮವನುು ಬೆಲೆ ಖ್ಾತರಿ ಮತುು ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಕುರಿತಂತೆ ರೆೈತರ (ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತುು ರಕ್ಷಣೆ)

ಒಪ್ಪಂದ ಅಧಿನಯಮ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

(2) ಇದು 5 ಜೊನ್ 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕೆದುು.

ವಾಯಖ್ೆಯಗಳು (Definitions)

2.

ಈ ಅಧಿನಯಮದಲಿಲ, ಸಂದಭಶ ಬೆೇರೆಯಾಗಿರದಿದುಲಿಲ,(ಎ) “ಎಪ್ಪಎಂಸಿ ಆವರಣ” ಎಂದರೆ, ಅದನುು ಯಾವುದೆೇ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆದಿರಲಿ, ಯಾವುದೆೇ ರಾಜಯದ ಅಧಿನಯಮದಡಿ

ಮಾರುಕಟ್ೆಟಗಳನುು ಮತುು ಕೃಷಿ ಉತಪನುಗಳ ವಾಯಪಾರವನುು ನಯಮನಗೆೊಳಿಸಲು (regulate) ಸಾೆಪ್ಪಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಉತಪನು
ಮಾರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಭೌತಿಕ ಆವರಣ;

(ಬಿ) “ಕಂಪ್ನ” ಎಂದರೆ 2013ರ ಕಂಪ್ನಗಳ ಅಧಿನಯಮದ 2ನೆೇ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಿಚೆಛೇದ (20)ರಲಿಲ ವಾಯಖ್ೆಯ ಮಾಡಲಾದ

ಕಂಪ್ನ;
(ಸಿ) “ವಿದುಯನಾಾನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆ’ ಎಂದರೆ ನೆೇರ ಮತುು ವಿದುಯನಾಾನ ವಯವಸೆೆಯ ಮೊಲಕ
(online) ವಿದುಯನಾಾನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೊಲಕ ಮತುು ಅಂತಜಾಶಲ ಸೌಲಭಯಗಳ (applications) ಮೊಲಕ ಕೃಷಿ

ಉತಪನುಗಳ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯಕ್ಾೆಗಿ ಖರಿೇದಿ ಮತುು ಮಾರಾಟದ ಸೌಲಭಯಗಳನುು ಕಲಿಪಸುವ ಒಂದು ವೆೇದಿಕ್ೆ.
(ಡಿ) “ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳು” ಬಿೇಜ, ಮೇವು, ಒಣ ಮೇವು, ಕೃಷಿ-ರಾಸಾಯನಕಗಳು, ಯಂತೆೊರೇಪ್ಕರಣಗಳು ಮತುು

ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಸಲಹೆ, ರಾಸಾಯನಕ್ೆೇತರ ಕೃಷಿ ಆದಾನಗಳು ಮತುು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಇಂಥ ಇತರ ಆದಾನಗಳನುು
ಒಳಗೆೊಳುುತುದೆ;
(ಇ) “ರೆೈತ” ಎಂದರೆ ರೆೈತರ ಉತಪನುವನುು ಸವತಃ ಅಥವಾ ಗುತಿುಗೆ ಕೊಲಿ ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಉತಾಪದಿಸುವ

ವಯಕ್ತು, ಮತುು ಇದು ಉತಾಪದಕ ರೆೈತರ ಸಂಸೆೆಯನೊು ಒಳಗೆೊಳುುತುದೆ;
(ಎಫ್) “ಉತಾಪದಕ ರೆೈತರ ಸಂಸೆೆ” ಎಂದರೆ, ಅದನುು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆಯಲಾದರೊ,
(i)

ಪ್ರಸುುತ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾನೊನನಡಿ ನೆೊೇಂದಾಯಿತವಾದ; ಅಥವಾ

(ii)

ಕ್ೆೇಂದರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರ ಒಂದು0 ಯೇಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಶಕರಮದಡಿ ಪಾರಯೇಜಿಸಲಾದ ರೆೈತರ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಗುಂಪ್ು

(ಜಿ) “ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದರೆ ಒಬಬ ರೆೈತ ಮತುು ಪಾರಯೇಜಕರ ನಡುವೆ, ಅಥವಾ ರೆೈತ, ಪಾರಯೇಜಕ ಮತುು ಯಾವುದೆೇ

ಮೊರನೆಯ ಕಕ್ಷಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ೂವಶನಶಿತವಾದ ಗುಣಮಟಟದ ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಉತಾಪದನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಾವಿಗೆ
ಮುನು ರೆೈತನಂದ ಆ ಕೃಷಿ ಉತಪನುವನುು ಕ್ೆೊಳುಲು ಮತುು ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಪಾರಯೇಜಕರು ಸಮಾತಿಸುವ
ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ.

ವಿವರಣೆ:- ಈ ಖಂಡದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ “ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ” ಪ್ದವು ಈ ಮುಂದಿನವನುು ಒಳಗೆೊಳುಬಹುದು-

(i)

ಉತಾಪದನೆಯ

ಅವಧಿಯಲಿಲ

ಪ್ದಾಥಶದ

ಸಾವಮಯವು

ರೆೈತನಗೆೇ

ಇರುವ

ಮತುು

ಪಾರಯೇಜಕರೆೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅದನುು ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅವನಗೆ ಉತಪನುದ ಬೆಲೆ ದೆೊರೆಯುವ ‘ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಾಣಿಜಯ ಒಪ್ಪಂದ’;
(ii)

ಪ್ೂಣಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶ್ಃ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಮತುು ಅಂತಿಮ ಉತಪನುದ
(output) ನಷ್ಟಸಂಭಾವಯತೆಯನುು (risk) ಭರಿಸಲು, ಆದರೆ ರೆೈತನು ನೇಡಿದ ಸೆೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಅವನಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಲು ಪಾರಯೇಜಕರು ಒಪ್ುಪವ ‘ಉತಾಪದನೆ ಒಪ್ಪಂದ’;
(iii)

ಇಂಥ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತುು ಮೇಲೆ ನದಿಶಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಂಯೇಜನೆ

(ಎಚ್) “ಕೃಷಿ ಉತಪನು” ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಳುುತುದೆ (i)

ಖ್ಾದಯ ಎಣೆೆಬಿೇಜಗಳು ಮತುು ಎಣೆೆಗಳು, ಗೆೊೇಧಿ, ಅಕ್ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಏಕದಳಧಾನಯಗಳು,
ಕ್ತರುಧಾನಯಗಳು, ಬೆೇಳೆಕ್ಾಳುಗಳು, ತರಕ್ಾರಿಗಳು, ಹಣುೆಗಳು, ಕ್ಾಯಿಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪ್ದಾಥಶಗಳು,
ಕಬುಬ ಮತುು ಸಾವಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಸೆರಿತ ರೊಪ್ದಲಿಲರುವ ಕ್ೆೊೇಳಿಸಾಕಣೆ, ಕುರಿಸಾಕಣೆ, ಹಂದಿಸಾಕಣೆ
ಕ್ಷಿೇರೆೊೇದಯಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಉತಪನುಗಳನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಆಹಾರ ಪ್ದಾಥಶಗಳು;

(ii)

ಹಿಂಡಿ ಮತುು ಇತರ ಸಾರಭೊತಗಳನೊು (concentrates) ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ; ಮತುು

(iii)

ಹಿಂಜಿದ ಅಥವಾ ಹಿಂಜದ ಕಚಾಿ ಹತಿು;

(iv)

ಹತಿು ಬಿೇಜಗಳು ಮತುು ಕಚಾಿ ಸೆಣಬು.

1932 ರ 9

(ಐ) ‘ಸಂಸೆೆ’ ಎಂದರೆ 1932ರ ಭಾರತದ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ ಅಧಿನಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 4ರಲಿಲ ವಾಯಖ್ೆಯ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಘ;

(ಜೆ) ‘ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ’ (force majeure) ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪ್ರಿೇತಯ, ಭೊಕಂಪ್, ಸಾಂಕ್ಾರಮಿರೆೊೇಗ,

ಹುಳು-ಕ್ತೇಟಬಾಧೆ ಮತುು ಅನವಾಯಶವಾದ ಮತುು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವ ಕಕ್ಷಿಗಳ ನಯಂತರಣಕ್ೆೆ ಮಿೇರಿದ ಇಂಥ
ಇತರ ಘಟನೆಗಳನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಬಾಹಯ ಘಟನೆ;
(ಕ್ೆ) “ಅಧಿಸೊಚನೆ” ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರಗಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯಪ್ತರದಲಿಲ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ

ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳು; “ಅಧಿಸೊಚಿಸು” ಮತುು “ಅಧಿಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಪ್ದಗಳನುು ಇದಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕೆದುು.
(ಎಲ್) “ವಯಕ್ತು” ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೆೊಳುುತುದೆ –
(i) ಒಬಯ ವಯಕ್ತು;
(ii) ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ ಸಂಸೆೆ;
(iii) ಒಂದು ಕಂಪ್ನ;
(iv) ಒಂದು ಸಿೇಮಿತ ಹೆೊಣೆ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ;
(v) ಒಂದು ಸಹಕ್ಾರ ಸಂಘ;

(vi) ಒಂದು ಸಂಘ; ಅಥವಾ
(vii) ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರದ ಚಾಲಿು ಕ್ಾಯಶಕರಮಗಳಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ

ಮಾನಯಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸಮೊಹ.

(ಎಂ) “ನಗದಿತ” ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇಂದರಸರಕ್ಾರವು ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ನಯಮಗಳಿಂದ ನಗದಿತವಾದದುು.
(ಎನ್) ‘ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ’ ಎಂದರೆ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವು ಪ್ರಕರಣ 12 ರಂತೆ ಹಾಗೆಂದು ಅಧಿಸೊಚಿಸಿದ ಒಂದು

ಪಾರಧಿಕ್ಾರ;

(ಒ) ‘ಪಾರಯೇಜಕ’ ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತಪನುವನುು ಕ್ೆೊಳುಲು ರೆೈತನೆೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಂಡ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು.
(ಪ್ಪ) “ರಾಜಯ” ಪ್ದವು ಕ್ೆೇಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನೊು ಒಳಗೆೊಳುುತುದೆ;

ಅಧಾಯಯ 2

ಕೃಷಿ ಒಪಪೋಂದ
ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮತುು ಅದರ ಅವಧಿ

3. (1) ರೆೈತನೆೊಬಬ ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ ಲಿಖಿತ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಬಹುದು ಮತುು ಅಂಥ

ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ-

(ಎ) ಸರಬರಾಜಿನ ಸಮಯ, ಗುಣಮಟಟ, ದಜೆಶ, ಶಷ್ಟತೆಗಳು, ಬೆಲೆ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಮತುು ಆ ಉತಪನುದ

ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಕುರಿತ ನಯಮ ನಬಂಧನೆಗಳು; ಮತುು
(ಬಿ) ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷ್ರತುುಗಳು

– ಇರಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾನೊನಕ ಅಗತಯಗಳನುು ಪಾಲಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆಯು,
ಸಂದಭಶಕ್ೆೆ ತಕೆಂತೆ, ಪಾರಯೇಜಕರದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರದಾುಗಿರುತುದೆ.
(2)

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರೆೈತನೆೊಬಬನು ಬೆಳೆ ಹಂಚಿಕ್ೆದಾರನ ಯಾವುದೆೇ ಹಕುೆಗಳಿಗೆ ಚುಯತಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ

ಒಪ್ಪಂದ

ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವಂತಿಲಲ.

ವಿವರಣೆ:- ಈ ಉಪ್ವಿಧಿಯ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ ‘ಬೆಳೆ ಹಂಚಿಕ್ೆದಾರ’ ಎಂದರೆ ಉಳುಮ ಮಾಡುವವನು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ

ಭೊಮಿಯಂದರಲಿಲ ಒಕೆಲಿರುವವನು ಕೃಷಿ ಉತಪನುವನುು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಾೆಗಿ ಅಥವಾ ಪೇಷಿಸುವುದಕ್ಾೆಗಿ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು

ಪಾಲನುು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಶಿತ ಮೊತುದ ಹಣವನುು ಭೊಮಿಯ ಮಾಲಿೇಕನಗೆ ನೇಡಲು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪರುವವನು.

(3) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕನಷ್ಠ ಅವಧಿಯು, ಸಂದಭಶಕ್ೆೆ ತಕೆಂತೆ, ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರಿನ ಒಂದು

ಉತಾಪದನಾ

ಚಕರದ ಅವಧಿಯಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತುು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯು ಐದುವಷ್ಶವಾಗಿರಬೆೇಕು.

ಆದರೆ, ಯಾವುದಾದರೊ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಉತಾಪದನಾ ಚಕರವು ದಿೇಘಶವಾಗಿದುು ಐದು ವಷ್ಶಗಳಿಗಿಂತ

ಹೆಚಾಿಗಬಹುದಾದಲಿಲ, ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯನುು ರೆೈತ ಮತುು ಪಾರಯೇಜಕರು ಪ್ರಸಪರವಾಗಿ
ನಧಶರಿಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕು.

(4) ರೆೈತರು ಲಿಖಿತ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುಲು ಅನುವಾಗುವ ಉದೆುೇಶ್ಕ್ಾೆಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರವು ತನಗೆ

ಯುಕುವೆನಸಿದ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಮಾಗಶದಶಶ ಸೊತರಗಳನುು ನೇಡಬಹುದು.
ಕೃಷಿ ಉತಪನುಗಳ ಗುಣಮಟಟ, ದಜೆಶ ಮತುು ಶಷ್ಟತೆಗಳು

4.

(1) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವ ಕಕ್ಷಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಜಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತಪನುವಂದರ ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪತವಾದ

ಗುಣಮಟಟ

ದಜೆಶ ಮತುು ಶಷ್ಟತೆಗಳನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಷ್ರತುು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
(2) ಉಪ್ವಿಧಿ (1) ರ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಕ್ಷಿಗಳು-

ಅಥವಾ

(ಎ) ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಶಕತೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಪ್ರಿಸರ ಮತುು ಇಂಥ ಇತರ ಅಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕ್ೆಯಾಗುವ;
(ಬಿ) ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಥವಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರದ ಯಾವುದೆೇ ಅಭಿಕರಣದಿಂದ (agency) ಅಥವಾ ಅಂಥ

ಸಕ್ಾಶರಗಳಿಂದ ಈ ಉದೆುೇಶ್ಕ್ಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕರಿಸಿದ (authorised) ಸಂಸೆೆಯು ರೊಪ್ಪಸಿದ -

ಗುಣಮಟಟ, ದಜೆಶ ಮತುು ಶಷ್ಟತೆಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಬಹುದು,

ಅಂಥ ಗುಣಮಟಟ, ದಜೆಶ ಮತುು ಶಷ್ಟತೆಗಳನುು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೊದಿಸಬಹುದು.
(3) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಕ್ತೇಟನಾಶ್ಕ ಶೆೇಷ್ (pesticide residue), ಆಹಾರ ಗುಣಮಟಟ ಶಷ್ಟತೆಗಳು, ಒಳೆುಯ ಕೃಷಿ

ಅಭಾಯಸಗಳು ಮತುು ಕ್ಾಮಿಶಕ ಹಾಗೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಷ್ಟತೆಗಳನೊು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಬಹುದು.

(4) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವ ಕಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪತವಾಗುವ ಗುಣಮಟಟ, ದಜೆಶ

ಮತುು ಶಷ್ಟತೆಗಳ ಉಸುುವಾರಿ ಮತುು ಸಾಗುವಳಿಯ ಅಥವಾ ಪೇಷ್ಣೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಲ, ಅಥವಾ ಹಸಾುಂತರದ
ಅವಧಿಯಲಿಲ ನಷ್ಟಕ್ಷಪಾತತೆ ಮತುು ನಾಯಯೇಚಿತತೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞ ಮೌಲಯಮಾಪ್ಕರಾದ ಮೊರನೆಯ ಕಕ್ಷಿಯಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣನ ಕುರಿತ ಷ್ರತುು ಅಗತಯವಾಗಬಹುದು.
ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಬೆಲೆ ನಧಾಶರ

5. ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಖರಿೇದಿಗೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಬೆಲೆಯನುು ನಧಶರಿಸಿ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲೆಲೇ ನಮೊದಿಸಬಹುದು, ಮತುು ಒಂದು

ವೆೇಳೆ, ಆ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಕ್ಾೆದಲಿಲ, ಆಗ, ಅಂಥ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೆೇಕು -

(ಎ) ಅಂಥ ಉತಪನುಕ್ೆೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಖ್ಾತರಿಯಾದ ಬೆಲೆ;

(ಬಿ) ರೆೈತನಗೆ ಅತುಯತುಮ ಮೌಲಯ ದೆೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಬೆೊೇನಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶ್ (bonus or premium)

ಸೆೇರಿದಂತೆ ಖ್ಾತರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಯಾವುದೆೇ ಹೆಚುಿವರಿ ಮೊತುಕ್ೆೆ ಒಂದು ಸಪಷ್ಟ ಬೆಲೆಯ ಉಲೆಲೇಖ
ಮತುು ಆ ಬೆಲೆ ಉಲೆಲೇಖವು ಎಪ್ಪಎಂಸಿ ಆವರಣ ಅಥವಾ ವಿದುಯನಾಾನ ವಾಯಪಾರ ಮತುು ವಹಿವಾಟು ವೆೇದಿಕ್ೆ ಅಥವಾ
ಸಮಂಜಸವಾದ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಮಾನದಂಡ ಬೆಲೆಗಳು;

ಆದರೆ, ಇಂಥ ಬೆಲೆಯನುು ಅಥವಾ ಖ್ಾತರಿ ಬೆಲೆಯನುು ಅಥವಾ ಹೆಚುಿವರಿ ಮೊತುವನುು ನಧಶರಿಸುವ ವಿಧಾನವನುು
ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ೆೆ ಅನುಬಂಧವಾಗಿಸಿರಬೆೇಕು (annexed).

ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಖರಿೇದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ

6. (1) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಯಾವುದೆೇ ಬಟವಾಡೆಯನುು –

(ಎ) ಪಾರಯೇಜಕನು ಕೃಷಿ ಜಮಿೇನನ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುಬೆೇಕ್ಾಗಿದುರೆ ಅವನು ಅಂಥ ಬಟವಾಡೆಯನುು ಒಪ್ಪಪತವಾದ

ಸಮಯದೆೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುತಕೆದುು;
(ಬಿ)

ರೆೈತನು

ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾಗಿದುರೆ,

ಅಂಥ

ಬಟವಾಡೆಯ

ಸಕ್ಾಲಿಕ

ಸಿವೇಕ್ಾರಕ್ೆೆ

ಎಲಲ

ಸಿದಿತೆಗಳನೊು

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂದು ಖ್ಾತರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುುವ ಹೆೊಣೆ ಪಾರಯೇಜಕನದಾಗಿರುತುದೆ.
(2) ಪಾರಯೇಜಕನು, ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಬಟವಾಡೆ ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ

ನದಿಶಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಆ ಉತಪನುದ ಗುಣಮಟಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಲಕ್ಷಣವನುು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಬಹುದು;
ಇಲಲದಿದುರೆ ಅವನು ಉತಪನುವನುು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿದಾುನೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಅಂಥ ಉತಪನುವನುು
ಸಿವೇಕರಿಸದಿರಲು ಅವನಗೆ ಬಟವಾಡೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಅಥವಾ ಅಲಿಲಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಕೊೆ ಇರುತಕೆದುಲಲ.
(3) ಪಾರಯೇಜಕನು,-

(ಎ) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಿೇಜ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುಲಿಲ, ಒಪ್ಪಪತವಾದ ಮೊತುದ ಮೊರನೆೇ ಎರಡು ಭಾಗಕ್ೆೆ

ಕಡಿಮಯಿಲಲದಷ್ುಟ ಹಣವನುು ಬಟವಾಡೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಮತುು ಉಳಿದ ಹಣವನುು ಸೊಕು ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣದ ನಂತರ,
ಆದರೆ ಬಟವಾಡೆಯಾದ ಮೊವತುು ದಿನಗಳಿಂತ ತಡವಾಗದಂತೆ, ಪಾವತಿಮಾಡತಕೆದುು.

(ಬಿ) ಇತರ ಸಂದಭಶಗಳಲಿಲ, ಒಪ್ಪಪತವಾದ ಹಣವನುು ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಬಟವಾಡೆಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿಲ

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನುು ನಮೊದಿಸಿದ ರಸಿೇದಿಯಂದನುು ನೇಡಬೆೇಕು.

(4) ಉಪ್ವಿಧಿ (3) ರಂತೆ ರೆೈತನಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ ಮತುು ಕರಮವನುು ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವು

ನಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಉತಪನುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ ವಿನಾಯತಿಗಳು

7. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಉತಪನುಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಂಡಿದುಲಿಲ, ಆ ಉತಪನುವು

ಅಂಥ ಕೃಷಿ ಉತಪನುದ ಮಾರಾಟ ಮತುು ಖರಿೇದಿಯ ನಯಂತರಣದ ಉದೆುೇಶ್ದಿಂದ ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರವು ರೊಪ್ಪಸಿದ ಯಾವುದೆೇ
ಅಧಿನಯಮದ (ಅದನುು ಯಾವುದೆೇ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆದಿದುರೊ) ಅನವಯನದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ಪ್ಡೆಯುತುದೆ.
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(2) 1955ರ ಆವಶ್ಯಕ ಪ್ದಾಥಶಗಳ ಅಧಿನಯಮದಲಿಲ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಹೆೊರಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ನಯಂತರಣ

ಆದೆೇಶ್ದಲಿಲ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯುಯಲಿಲ ಏನೆೇ ಇದುರೊ, ದಾಸಾುನು ಮಿತಿಗೆ (stock limit)

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ ನಬಶಂಧವು ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಂಡ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಖರಿೇದಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ
ಉತಪನುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ೆೆ ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಲ.

ಪಾರಯೇಜಕರು ಸಾವಮಿತವದ ಹಕುೆಗಳನುು ಪ್ಡೆದುಕ್ೆೊಳುಲು ಅಥವಾ ರೆೈತನ ಭೊಮಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲಿಲ ಶಾಶ್ವತ ಮಾಪಾಶಡುಗಳನುು
ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವುದನುು ನಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

8. ಈ ಮುಂದಿನ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಳುುವಂತಿಲಲ-

(ಎ) ಮಾರಾಟ, ಗುತಿುಗೆ ಮತುು ಅಡಮಾನವೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ರೆೈತನ ಭೊಮಿಯ ಅಥವಾ ಆವರಣದ ಯಾವುದೆೇ ವಗಾಶವಣೆ;

ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ಪಾರಯೇಜಕನು ತನು ಖಚಿಶನಲಿಲ ಅಂಥ ಕಟಟಡ/ರಚನೆಯನುು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ

ಭೊಮಿಯನುು ಮೊದಲಿನ ಸಿೆತಿಗೆ ತರಲು ಒಪ್ಪದಿದುರೆ, ರೆೈತನ ಭೊಮಿಯ ಅಥವಾ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ,ಯಾವುದೆೇ ಶಾಶ್ವತ
ರಚನೆಯ ನಮಾಶಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಪಾಶಡು (modification).

ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಪಗೆಯಂತೆ ಪಾರಯೇಜಕನು ಅಂಥ ಕಟಟಡ/ರಚನೆಯನುು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದುರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ಾುಯವಾದ ಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಟಟಡದ ಸಾವಮಯವು ರೆೈತನದಾಗಿರುತುದೆ.
ಒಪ್ಪಂದವನುು ವಿಮ ಅಥವಾ ಉದುರಿಗೆ (credit) ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸುವುದು (linkage)

9. ನಷ್ಟ ಸಂಭಾವಯತೆಯನುು ತಗಿಿಸಲು ಮತುು ರೆೈತ ಅಥವಾ ಪಾರಯೇಜಕ ಅಥವಾ ಇಬಬರಿಗೊ ಉದುರಿ (credit) ಒದಗಿಸಲು

ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಹಣಕ್ಾಸು ಸೆೇವಾ ಸಂಸೆೆಯ ವಿಮ
ಅಥವಾ ಉದುರಿ ಸಂಲೆೇಖದೆೊಂದಿಗೆ (credit instrument) ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸಬಹುದು (linked).
ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಇತರ ಕಕ್ಷಿಗಳು

10. ಅಧಿನಯಮದಲಿಲ ಬೆೇರೆರಿೇತಿಯಾಗಿರದಿದುರೆ, ಒಬಬ ಸಂಯೇಜಕ (aggregator) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯಕ್ತುಯು

ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ೆೆ ಕಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು; ಅಂಥ ಸಂದಭಶದಲಿಲ ಸಂಯೇಜಕ (aggregator) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ
ವಯಕ್ತುಯು ಸಂಯೇಜಕ (aggregator) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯಕ್ತುಯ ಪಾತರ ಮತುು ಸೆೇವೆಗಳನುು ಕುರಿತು ಆ ಕೃಷಿ
ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕು.

ವಿವರಣೆ.- ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ,-

(i)

“ಸಂಯೇಜಕ” (aggregator) ಎಂದರೆ ರೆೈತ ಉತಪನು ಸಂಸೆೆಯನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ರೆೈತ ಅಥವಾ ರೆೈತರ

ಗುಂಪ್ಪನ ಮತುು ಪಾರಯೇಜಕರ ನಡುವೆ ಮಧಯಸೆಗಾರನಾಗಿ ಕ್ೆಲಸಮಾಡುವ ಹಾಗೊ ರೆೈತರು ಮತುು
ಪಾರಯೇಜಕರಿಬಬರಿಗೊ ಸಂಯೇಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆೇವೆಗಳನೊುದಗಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತು;
(ii)

“ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವವ” ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತು.

ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಾುಯ

11. ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೊ, ಅಂಥ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ

ಯಾವುದೆೇ ಸಮಂಜಸ ಕ್ಾರಣಕ್ಾೆಗಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಮಾಪ್ಶಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂತಯಗೆೊಳಿಸಬಹುದು.
ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಸಾೆಪ್ನೆ

12.

(1)

ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವಂದು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನೆೊೇಂದಾವಣೆಗೆ ವಿದುಯನಾಾನ ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ದಾಖಲೆ

ವಯವಸೆೆಯನೆೊುದಗಿಸಲು ಆ

ರಾಜಯಕ್ೆೆ ಒಂದು ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವನುು ಅಧಿಸೊಚಿಸಬಹುದು.
(2) ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಸಾೆಪ್ನೆ, ಸಂರಚನೆ, ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ಮತುು ಕ್ಾಯಶಭಾರಗಳು (functions) ಮತುು

ನೆೊೇಂದಾವಣೆಯ ವಿಧಾನವು ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವು ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಲರುತುದೆ.

ಅಧಾಯಯ 3

ವಿವಾದ ಇತಯರ್ಥ

ವಿವಾದಗಳ ಇತಯಥಶಕ್ೆೆ ಸಮನವಯನ ಮಂಡಲಿ

13. (1) ಪ್ರತಿಯಂದು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗೆ ಮತುು ಒಪ್ಪಂದದ ಕಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳನೆೊುಳಗೆೊಂಡ

ಸಮನವಯನ ಮಂಡಲಿಯ ರಚನೆಗೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವಕ್ಾಶ್ ಕಲಿಪಸತಕೆದುು;

ಆದರೆ, ಸಮನವಯನ ಮಂಡಲಿಯಲಿಲ ಕಕ್ಷಿಗಳ ಆ ಪಾರತಿನಧಯವು ನಾಯಯಯುತ ಮತುು ಸಂತುಲಿತವಾಗಿರಬೆೇಕು.
(2) ಯಾವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲ ಉಂಟ್ಾದ ವಿವಾದವನುು ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಯಮಗಳಂತೆ ರಚಿಸಿದ

ಸಮನವಯನ ಮಂಡಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಸತಕೆದುು ಮತುು ಆ ವಿವಾದವನುು ಇತಯಥಶ ಮಾಡಲು ಮಂಡಲಿಯು ಎಲಲ ಪ್ರಯತುಗಳನೊು
ಮಾಡತಕೆದುು.

(3) ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದದ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ, ಸಂಧಾನ ನಡಾವಳಿಯ ಮೊಲಕ ಇತಯಥಶವಾದರೆ ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಇತಯಥಶದ

ಜ್ಞಾಪ್ನಪ್ತರವನುು (Memorandum of settlement) ರಚಿಸಿ ಆ ವಿವಾದದ ಎಲಲ ಕಕ್ಷಿಗಳ
ಜ್ಞಾಪ್ನ ಪ್ತರವು ಎಲಲ ಕಕ್ಷಿಗಳಿಗೊ ಬಂಧಕವಾಗಿರುತುದೆ (binding).

ಸಹಿ ಮಾಡತಕೆದುು ಮತುು ಅಂಥ

ವಿವಾದಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ೆೆ ವಿಧಾನ (Mechanism for dispute resolution)

14. (1) ಪ್ರಕರಣ 13 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (1) ರಡಿ ಅಗತಯವಾದಂತೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್

ಮಾಡಿಕ್ೆೊಡದಿರುವೆಡೆಯಲಿಲ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತಮಾ ವಿವಾದವನುು ಮೊವತುು
ದಿನಗಳೆ ಳಗಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕ್ೆೊಳುಲು ವಿಫಲರಾದಲಿಲ, ಆಗ, ಅಂಥ ಯಾವುದೆೇ ಕಕ್ಷಿಯು ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಿವಾದಗಳನುು ಕುರಿತು ತಿೇಮಾಶನಸಲು ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯಾಗತಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ
ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್ ಅವರಲಿಲಗೆ ಹೆೊೇಗಬಹುದು.
(2) ಉಪ್ವಿಧಿ (1) ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾಗ, ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು, -

(ಎ) ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್ ಕಲಿಪಸದಿದುಲಿಲ, ಅಂಥ ವಿವಾದವನುು ಇತಯಥಶಪ್ಡಿಸಲು

ಸಮನವಯನ

ಮಂಡಲಿಯಂದನುು ರಚಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಕಕ್ಷಿಗಳ ವಾದಗಳನುು ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಂಜಸ ಅವಕ್ಾಶ್ ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಯ

ಮೊಲಕ ಅಂಥ

ವಿವಾದವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೊವತುು ದಿನಗಳೆ ಳಗೆ ವಿವಾದವನುು ಸಾರಾಂಶ್ ರೊಪ್ದಲಿಲ (summary manner)

ನಣಶಯಿಸಿಕ್ೆೊಳುಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ, ಈ ಮುಂದಿನ ಷ್ರತುುಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಯಥೆೊೇಚಿತವಾದ ದಂಡ ಮತುು

ಬಡಿಡಯಂದಿಗೆ

ವಿವಾದದಲಿಲರುವ ಮೊತುದ ವಸೊಲಿಗೆ ಆದೆೇಶ್ ಹೆೊರಡಿಸಬಹುದು:-

(i)

ಪಾರಯೇಜಕನು ರೆೈತನಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಪಾವತಿಗೆ ತಪ್ಪಪದರೆ, ಅಂಥ ದಂಡವು ಬಾಕ್ತಯಾದ ಮೊತುದ
ಒಂದೊವರೆಯಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ವಿಸುರಿಸಬಹುದು;

(ii)

ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಯಮಗಳಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಆದಾನಗಳ ವೆಚಿದ

ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಆದೆೇಶ್ವು ಪಾರಯೇಜಕನಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ಾದ ಬಾಕ್ತಯ ವಸೊಲಿಗಾಗಿ ರೆೈತನ ವಿರುದಿವಾಗಿದುಲಿ,ಲ
ಅಂಥ ಮೊಬಲಗು ಪಾರಯೇಜಕನು ವಾಸುವವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚಿಕ್ತೆಂತ ಹೆಚಾಿಗಿರಬಾರದು;

(iii)

ವಿವಾದಿತ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿದಾುಗ, ಅಥವಾ ರೆೈತನು

ನೇಡಬೆೇಕ್ಾದ ಬಾಕ್ತಯು ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳ (force majeure) ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿದುರೆ, ರೆೈತನ ವಿರುದಿ
ವಸೊಲಾತಿ ಆದೆೇಶ್ ಹೆೊರಡಿಸುವಂತಿಲಲ.
1908 ರ 5

(3) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯು ನೇಡಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವೂ ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯದ

ತಿೇಪ್ಪಶನಂತೆ (decree of a civil court) ಶ್ಕುವಾಗಿರುತುದೆ ಮತುು, ಉಪ್ವಿಧಿ (4) ರಡಿ ಮೇಲಾನವಿ ಸಲಿಲಸದಿದುರೆ, 1908ರ
ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಡಿಯಲಿಲನ ಡಿಕ್ತರಯಂತೆಯೇ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತುದೆ.

(4) ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಆದೆೇಶ್ವಂದರಿಂದ ನೆೊಂದ ಯಾವುದೆೇ ಕಕ್ಷಿಯು ಅಂಥ ಆದೆೇಶ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ

ಮೊವತುು

ದಿನಗಳೆ ಳಗಾಗಿ ಸಂಗಾರಹಕರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮನದೆೇಶಶತರಾದ ಹೆಚುಿವರಿ ಸಂಗಾರಹಕರು ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ

ಮೇಲಾನವಿ

ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ ಮೇಲಾನವಿ ಸಲಿಲಸಬಹುದು.
(5) ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವು ಮೇಲಾನವಿಯನುು ಮೊವತುು ದಿನಗಳಲಿಲ ವಿಲೆೇ ಮಾಡತಕೆದುು.

1908 ರ 5

(6) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ನೇಡಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವೂ ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯದ

ತಿೇಪ್ಪಶನಂತೆಯೇ (decree of a civil court) ಶ್ಕುವಾಗಿರುತುದೆ ಮತುು 1908ರ ಪ್ರಕ್ತರಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಡಿಯಲಿಲನ
ಡಿಕ್ತರಯಂತೆಯೇ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತುದೆ.

(7) ಸಂದಭಶಕ್ೆೆ ತಕೆಂತೆ, ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ

ಆದೆೇಶ್ದಂತೆ ಪಾವತಿಯುಕುವಾಗುವ ಮೊತುವನುು ಭೊಕಂದಾಯದ ಬಾಕ್ತಯಂತೆ ವಸೊಲು ಮಾಡಬಹುದು.

(8) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾದಗಳನುು ನಣಶಯಿಸುವಾಗ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಾನವಿ

ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯು ಸಾಕ್ಷ್ಾಾಧಾರಗಳ ಸಿವೇಕ್ಾರ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯ ಏಪಾಶಡು, ದಸಾುವೆೇಜುಗಳ ಮತುು ಭೌತಿಕ
ವಸುುಗಳ ಅನೆವೇಷ್ಣೆ ಮತುು ಪ್ರಸುುತಿಗೆ ಒತಾುಯ ಮತುು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರವು ನಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಇಂಥ ಇತರ
ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯದ ಎಲಲ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳನುು ಹೆೊಂದಿರುತಾುರೆ.

(9) ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಯಲಿಲ ಮನವಿಯನುು ಮತುು ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಲ ಮೇಲಾನವಿಯನುು ಸಲಿಲಸುವ

ರಿೇತಿ ಮತುು ವಿಧಾನವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರವು ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕೆದುು.
ಬಾಕ್ತಗಳ ವಸೊಲಾತಿಗಾಗಿ ರೆೈತನ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಮವಿಲಲ

15. ಪ್ರಕರಣ 14ರಲಿಲರುವುದೆೇನೆೇ ಇರಲಿ,

ಆ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ನೇಡಿದ ಆದೆೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಾಕ್ತಯ

ವಸೊಲಿಗಾಗಿ ರೆೈತನ ಕೃಷಿ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರಮವನೊು ಕ್ೆೈಗೆೊಳುುವಂತಿಲಲ..

ಅಧಾಯಯ 4
ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು

ನದೆೇಶಶ್ಗಳನುು ನೇಡಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಧಿಕ್ಾರ

16.

ಈ ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರವು

ರಾಜಯಸಕ್ಾಶರಗಳಿಗೆ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆೆ, ತಾನು ಅಗತಯವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ, ನದೆೇಶಶ್ಗಳನುು ನೇಡಬಹುದು ಮತುು ರಾಜಯ
ಸರಕ್ಾರಗಳು ಆ ನದೆೇಶಶ್ಗಳನುು ಪಾಲಿಸಬೆೇಕು.

ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಸಾವಶಜನಕ ಸೆೇವಕರು (1860ರ 45)

17. ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿ, ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಮತುು ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಈ

ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಎಲಲ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿಗಳ
ಪ್ರಕರಣದಲಿಲ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಸಾವಶಜನಕ ಸೆೇವಕರೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿತರಾಗುತಾುರೆ.

ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 21ನೆೇ

ಸದಾಾವನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡ ಕರಮಕ್ೆೆ ರಕ್ಷಣೆ

18. ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆದೆೇಶ್ಗಳಡಿ ಸದಾಾವನೆಯಿಂದ

ಮಾಡಿದ, ಮಾಡಬೆೇಕ್ೆಂದು ಉದೆುೇಶಸಿದ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಶಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರ, ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರ, ನೆೊೇಂದಾವಣೆ

ಪಾರಧಿಕ್ಾರ, ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ, ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದಿ ದಾವೆ,
ಫಿಯಾಶದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಾನೊನಕ ಕರಮ ಹೊಡುವಂತಿಲಲ.
ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ (civil courts) ವಾಯಪ್ಪುಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ

19. ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಪಾರಪ್ುವಾದ ಅಧಿಕ್ಾರವುಳು ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಿ

ತಿೇಮಾಶನಸಬಹುದಾದಹುದಾದ ವಿವಾದ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಾನೊನಕ ಕರಮವನುು ಅನುಮತಿಸಲು

ಯಾವುದೆೇ ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯಕ್ೆೆ ವಾಯಪ್ಪುಯಿರುವುದಿಲಲ ಮತುು ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಅಅಥವಾ ಅದರಡಿ ಮಾಡಲಾದ

ನಯಮಗಳಂತೆ ನೇಡಲಾದ ಅಧಿಕ್ಾರದಂತೆ ಕ್ೆೈಗೆೊಳುಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮಕೊೆ ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಥವಾ
ಇತರ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಾಜ್ಞೆ (injunction) ವಿಧಿಸುವಂತಿಲಲ.
ಅಧಿನಯಮಕ್ೆೆ ಅತಿರಿಕು ಪ್ರಿಣಾಮವಿರುತುದೆ (overriding effect)

20. ಯಾವುದೆೇ ರಾಜಯದಲಿಲ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಕ್ಾನೊನು ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ, ಈ

ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯಲಲದೆ

ಇತರ

ಕ್ಾನೊನನ

ಬಲ

ಹೆೊಂದಿದ

ಯಾವುದೆೇ

ಸಂಲೆೇಖ-

ಹೆೊಂದುವಂತಿರದಿದುರೊ ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅತಿರಿಕು ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೆೊಂದಿರುತುವೆ;

ಇವುಗಳಲಿಲರುವುದಕ್ೆೆ

ಆದರೆ, ಈ ಅಧಿನಯಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನು ಸದಯ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ರಾಜಯದ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾನೊನು ಅಥವಾ
ಅದರಡಿ ಯಾವುದೆೇ ನಯಮಗಳಂತೆ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಂಡ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕರಾರು ಅಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ
ಕರಾರಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೊ ಸಮಾತವಾಗಿರುತುದೆ.

ಅಧಿನಯಮವು ಷೆೇರು ವಿನಮಯ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತುು ತಿೇರುವಳಿ ಪಾಲಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ (clearing corporation) ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಲ (1960 ರ 42)

21. ಈ ಅಧಿನಯಮದಲಿಲರುವ ಯಾವುದೆೇ ಅಂಶ್ವು 1956 ರ ಪ್ರತಿಭೊತಿ ಕರಾರುಗಳ (ನಯಮನ) ಅಧಿನಯಮದಡಿ

ಮಾನಯವಾದ (Securities Contracts (Regulation) Act) ಷೆೇರು ವಿನಮಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಮತುು ತಿೇರುವಳಿ ಪಾಲಿಕ್ೆ (clearing
corporation) ಅಥವಾ ಅದರಡಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಲ.
ನಯಮಗಳನುು ರಚಿಸಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಧಿಕ್ಾರ

22. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಶರವು, ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳ ಮೊಲಕ,

ನಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸಬಹುದು.

(2) ನದಿಶಷ್ಟವಾಗಿ ಮತುು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ ಸಾಮಾನಯತವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆಯಿಲಲದಂತೆ, ಈ ನಯಮಗಳು ಈ

ಮುಂದಿನವುಗಳಲಿಲ ಎಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಡಬಹುದು:-

(ಎ) ಪ್ರಕರಣ 14 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (8) ರಂತೆ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆೆ

ಸತರ ನಾಯಯಾಲಯದ ಅಧಿಕ್ಾರವಿರುತುದೆ;

(ಬಿ) ಪ್ರಕರಣ 14 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (9) ರಂತೆ ಉಪ್-ವಿಭಾಗಿೇಯ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಲ ಮನವಿಯಂದನುು

ಸಲಿಲಸುವ ಮತುು ಮೇಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಲಿಲ ಮೇಲಾನವಿಯನುು ಸಲಿಲಸುವ ರಿೇತಿ ಮತುು ವಿಧಾನ;

(ಸಿ) ನಗದಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ಾರಗಳ ನಯಮಗಳ

ಮೊಲಕ, ಉಪ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಯ.

(3) ಕ್ೆೇಂದರ ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ನಯಮವನೊು, ಅದನುು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲೆೇ ಶಾಸನ
ಸಭೆಯ (Parliament) ಎರಡೊ ಸದನಗಳಲಿಲ, ಅಧಿವೆೇಶ್ನ ನಡೆಯುತಿುದಾುಗ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನುಕರಮದ ಎರಡು
ಅಧಿವೆೇಶ್ನಗಳಲಿಲ ಒಟುಟ ಮೊವತುು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು, ಮತುು ಅಧಿವೆೇಶ್ನ ಅಥವಾ ಅನುಕರಮದ
ಅಧಿವೆೇಶ್ನಗಳು ಮುಕ್ಾುಯವಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಯಮದಲಿಲ ಯಾವುದಾದರೊ ಮಾಪಾಶಡು ಮಾಡಲು ಎರಡೊ

ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಪದರೆ ಅಥವಾ ನಯಮವನುು ಮಾಡತಕೆದುಲಲ ಎಂದು ಎರಡೊ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಪದರೆ, ಆ ನಯಮವು,
ಸಂದಭಶಕ್ೆೆ

ತಕೆಂತೆ,

ಅಂಥ

ಮಾಪಾಶಡು

ಮಾಡಿದ

ರೊಪ್ದಲಿಲ

ಮಾತರ

ಜಾರಿಯಲಿಲರುತುದೆ

ಅಥವಾ

ವಜಿಶತವಾಗುತುದೆ; ಆದುರಿಂದ, ಆದಾಗಿಯೊ, ಅಂಥ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಪಾಶಡು ಅಥವಾ ವಜಶನೆ (annulment) ಆ
ನಯಮದಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಶದ ಸಿಂಧುತವಕ್ೆೆ (validity) ಬಾಧೆಯಿರುವುದಿಲಲ.
ನಯಮಗಳನುು ರಚಿಸಲು ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರದ ಅಧಿಕ್ಾರ

23. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವು ರಾಜಯಪ್ತರದಲಿಲನ ಅಧಿಸೊಚನೆಯ

ಮೊಲಕ ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳ ಮೊಲಕ, ನಯಮಗಳನುು ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) ನದಿಶಷ್ಟವಾಗಿ ಮತುು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಧಿಕ್ಾರದ ಸಾಮಾನಯತವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆಯಿಲಲದಂತೆ, ಈ ನಯಮಗಳು ಈ

ಮುಂದಿನವುಗಳಲಿಲ ಎಲಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್ ಮಾಡಿಕ್ೆೊಡಬಹುದು:-

(ಎ) ಪ್ರಕರಣ 6 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ (4) ರಂತೆ ರೆೈತನಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ರಿೇತಿ ಮತುು ವಿಧಾನ;

(ಬಿ) ನೆೊೇಂದಾವಣೆ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಸಂರಚನೆ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಮತುು ಕ್ಾಯಶಭಾರಗಳು ಮತುು ಪ್ರಕರಣ 12 ರ ಉಪ್ವಿಧಿ
(2) ರಡಿ ನೆೊೇಂದಾವಣೆಯ ವಿಧಾನ;

(ಸಿ) ರಾಜಯ ಸರಕ್ಾರದ ನಯಮಗಳ ಮೊಲಕ ಉಪ್ಬಂಧ ಕಲಿಪಸಬೆೇಕ್ಾದ ನಗದಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದ ಅಥವಾ

ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಯ.

(3) ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಶರವು ಈ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯಂದು ನಯಮವನೊು, ಅದನುು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲೆೇ,

ರಾಜಯದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ (Legislature) ಎರಡು ಸದನಗಳಿದುಲಿಲ, ಎರಡೊ ಸದನಗಳಲಿಲ, ಅಥವಾ ಶಾಸನಸಭೆಯಲಿಲ
ಒಂದೆೇ ಸದನವಿದುಲಿಲ ಆ ಸದನದಲಿಲ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು.
ತೆೊಂದರೆಗಳನುು ನವಾರಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಾರ

24. (1) ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲಿಲ ಏನೆೇ ತೆೊಂದರೆ ಉಂಟ್ಾದಲಿಲ ಆ ತೆೊಂದರೆಯನುು

ನವಾರಿಸಲು

ಕ್ೆೇಂದರ

ಸಕ್ಾಶರವು

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು

ಈ

ಅಧಿನಯಮದ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ

ವಿರೆೊೇಧವಾಗದಿರುವ

ಅಗತಯವೆನಸಿದ

ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯಪ್ತರದಲಿಲ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಬಹುದು;

(2) ಈ ವಿಧಿಯಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಆದೆೇಶ್ವನೊು ಅದನುು ಮಾಡಲಾದ ಕೊಡಲೆೇ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಎರಡೊ

ಸದನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು.

2020 ರ 11ನೆೇ ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ / ರದುತಿ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ

25. (1) 2020 ರ ಬೆಲೆ ಖ್ಾತರಿ ಮತುು ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಕುರಿತಂತೆ ರೆೈತರ (ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತುು ರಕ್ಷಣೆ) ಒಪ್ಪಂದ

ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯನುು ಈ ಮೊಲಕ ರದುು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಈ ರದುತಿ ಏನೆೇ ಇರಲಿ, 2020 ರ ಬೆಲೆ ಖ್ಾತರಿ ಮತುು ಕೃಷಿ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಕುರಿತಂತೆ ರೆೈತರ (ಸಬಲಿೇಕರಣ ಮತುು

ರಕ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯಡಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಾಯಶ ಅಥವಾ ಕ್ೆೈಗೆೊಂಡ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮವು ಈ ಅಧಿನಯಮದ
ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಡಿ ಮಾಡಿದೆುಂದು ಅಥವಾ ಕ್ೆೈಗೆೊಂಡಿದೆುಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾಜು,

ಭಾರತ ಸಕ್ಾಶರದ ಕ್ಾಯಶದಶಶ.
ವಯವಸಾೆಪ್ಕ, ಭಾರತ ಸಕ್ಾಶರದ ಮುದರಣಾಲಯ, ಮಿಂಟ್ೆೊೇ ರಸೆು, ನವದೆಹಲಿ-110002 ಇವರು ಇಳಿಸಿಕ್ೆೊಂಡು (ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್) ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ನಯಂತರಕರು, ದೆಹಲಿ-110054 ಇವರು
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದುು.

MGIPMRND-857GI- 27-9-2020.

