ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ
ಸಂ. 16ಸಿ – 1, ಮಿಲ್ಲ ರ್ ಟ್ಯ ಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಾಂಗಳೂರು – 560052

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ
ಸಂ. ಕವಿನಿಆ/ಡಿಡಿ(ಟ್ಾ ನಿಮ ಿ ಷನ್)/ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್/ಇತರೆ-1/2019-20/1552, ದಿನಾಂಕ
05.03.2021.
“ಇತ್ರ ವ್ು ವ್ಹಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಸರಣ ಮತ್ತಿ /ಅಥವಾ ವಿತ್ರಣಾ
ಪ್ರವಾನಿಗೆದಾರರು(ಗಳು) ಪ್ಡೆದ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ”
2003ರ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ (36 of 2003) ದ, ಪರಿಚ್ಚೇ ದ 181 (o) ಮತ್ತಿ (y),
ರಾಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ 41 ಮತ್ತಿ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ 51 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪಾ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತಿ ಆ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ತಾ ಯಗೊಳಿಸುವ ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಚ್ಲಾಯಿಸಿ, ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ ಆಯೋಗವು, ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಇತರ
ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕೆಳಗಿನ

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂದರ್ಭಾಕ ಮತ್ತಿ ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
1.

ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ರಂಭ:
ಎ)

ಈ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ ಆಯೋಗ (ಇತರ
ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ

ಪಾ ಸರಣ

ಮತ್ತಿ /ಅಥವಾ

ವಿತರಣಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು(ಗಳು) ಪಡೆದ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ) ವಿನಿಯಮಗಳು 2020
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತಿ ದೆ.
ಬಿ)

ಈ ವಿನಿಯಮಗಳು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಾಲ ಅಾಂತರ್ ರಾಜ್ಯ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು(ಗಳು)

/

ವಿತರಣಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಪಾ ಸರಣ
(ಗಳಿಗೆ)

ಅನವ ಯಿಸುತಿ ದೆ.
ಸಿ)

ಈ

ವಿನಿಯಮಗಳು,

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಅಧಿಕೃತ

ರಾಜ್ಯ ಪತಾ ದಲ್ಲಲ

ಪಾ ಕಟಗೊಾಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ.

2.

ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿವ್ರಣೆಗಳು:
ಈ

ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ

ಅನಯ ಥಾ

ಸಂದರ್ಾವನ್ನು

ಅಗತಯ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ:
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ಎ)

“ಅಧಿನಿಯಮ” ಎಾಂದರೆ, 2003 ರ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಅಧಿನಿಯಮ (2003 ರ 36)

ಎಾಂದ್ಯ ಅಥಾ;
ಬಿ)

“ಆಯೋಗ” ಎಾಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ ಆಯೋಗ;

ಸಿ)

"ಒಟ್ಟು

ಆದಾಯ"

ಎಾಂದರೆ

ಹಣಕಾಸಿನ

ವಷಾದಲ್ಲಲ ,

ಪಾ ಸರಣ

ಮತ್ತಿ /ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ (ಗಳು) ಲಾರ್ ಮತ್ತಿ ನಷು ದ
ಹೇಳಿಕೆಯ ಪಾ ತಿಗಳಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇತರ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ ಪಡೆದ
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ;
ಡಿ)

“ಪರವಾನಿಗೆ” ಎಾಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ 14 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ,
ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಪಾ ಸರಣೆ / ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಪರವಾನಿಗೆ;

ಇ)

"ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಾಯ ಪಾರ" ಎಾಂದರೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ

ತಿದ್ಯು ಪಡಿಗಳನ್ನು

ನಿೋಡಲಾದ ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ ಆಯೋಗದ (ಪರವಾನಿಗೆ)
ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ

ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಿದಂತೆ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರನ್ನು

ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ)

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕಾದ

(ಡಿೋಮ್ಡ್

ಕಾಯಾಗಳು

ಮತ್ತಿ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು;
ಎಫ್) “ಪರವಾನಿಗೆದಾರ” ಎಾಂದರೆ 2003ರ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ
2(73)

ಮತ್ತಿ

2(17)

ರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಲ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ

ಪಾ ಸರಣಾ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು (ಗಳು) ಮತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
(ಗಳು);
ಜಿ)

"ಇತರೆ ವಾಯ ಪಾರ" ಎಾಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ 41 ಮತ್ತಿ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ
51 ರ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರದ
ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಪರವಾನಿಗೆ
ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ನಡೆಸುವ

ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹಾರ;
ಹೆಚ್) “ರಾಜ್ಯ ” ಎಾಂದರೆ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ;
ಐ)

ಈ ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ

ಬಳಸಲಾದ ಪದ ಮತ್ತಿ

ಪದಾವಳಿಗಳಗೆ ಇಲ್ಲಲ

ಪರಿಭಾಷಿಸದಿದು ಲ್ಲಲ , 2003ರ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆಯೋಗವು
ನಿಧಿಷು ಪಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿನಿಯಮಗಳು / ಕೊೋಡ್ಗಳಲ್ಲಲ ಅವುಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ಅದೇ ಅಥಾವನ್ನು ಹೊಾಂದಿರುತಿ ವೆ.
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3.

ಇತ್ರೆ ವಾು ಪ್ರರದ ಮಾಹಿತಿ;
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ನು
ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ

ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಾದಲ್ಲಲ ಆಯೋಗಕೆೆ

ಮಾಂಚಿತವಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿನಿಯಮದ ಷರತ್ತಿ (1) ರ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವಾಗ,
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು:
ಎ)

ಇತರೆ ವಯ ವಹಾರದ ಸವ ರೂಪ;

ಬಿ)

ಇತರ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪಾ ಸಿ ಪಿಸಿದ
ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು;

ಸಿ)

ಬಳಸಲಾದ ಅಥವಾ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪಾ ಸಿ ಪಿಸಲಾದ ಅಾಂತಹ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ
ವೆಚ್ೇ ದ ವಿವರ;

ಡಿ)

ಇತರ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ಅಾಂದಾಜಿಸಿದ
ಆದಾಯ;

ಇ)

ಅಾಂದಾಜು

ಆದಾಯಕಾೆ ಗಿ

ಆಧಾರವಾಗಿರುವ

ಊಹೆಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಸಮಥಾನೆಗಳು;
ಎಫ್) ಇತರ

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ

ಬಳಕೆಯಿಾಂದ

ಅಾಂತರ್-ರಾಜ್ಯ

ಪಾ ಸರಣ/ವಿತರಣೆ ಮತ್ತಿ ಚಿಲ್ಲ ರೆ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಉಾಂಟ್ಗುವ
ಪರಿಣಾಮ, ಏನದರು ಇದು ಲ್ಲಲ ;
ಜಿ)

4.

ಆಯೋಗಕೆೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು;

ಪ್ರವಾನಗಿದಾರರ ಕಾಯಾಗಳು ಮತ್ತಿ ಖಾತೆಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆ:
ಎ)

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂ ದ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಗರಿಷಠ
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷಿೆ ಾ ಯ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪಂ ದದ ನವಿೋಕರಣವನ್ನು

ಮೂರು

ನಿೋಡಬಹುದ್ಯ. ಅಾಂತಹ

ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಮಾಂದಿನ ನಿಯಂತಾ ಣ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನಿರಿೋಕ್ತಿ ತ ಹೊರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಾಂತಹ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು
(ಭೂಭಾಗವನ್ನು
ವಿಸಿ ರಿಸುವ

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) ನಿೋಡಲು ಒಪ್ಪಂ ದದ ಅವಧಿಯನ್ನು

ಅಗತಯ ವನ್ನು

ಗಮನದಲ್ಲಲ ಟ್ಟು ಕೊಾಂಡು

ಪಾ ತಿ

ಮೂರು

ವಷಾಗಳಿಗೊಮ್ಮಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬೇಕು. ಸಂಭಾವಯ ಅಗತಯ ತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು
ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ನು

ನಡೆಸುವಲ್ಲಲ ಯಾವುದೇ
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ಇತರ ಅನಿರಿೋಕ್ತಿ ತ ಅಗತಯ ತೆಯನ್ನು

ಪೂರೈಸಲು ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಅಗತಯ ವಿದು ರೆ

ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂ ದವನ್ನು ನವಿೋಕರಿಸಬಾರದ್ಯ.
ಬಿ)

ಯಾವುದೇ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಕೈಗೊಳುಳ ವ

'ಇತರೆ

ವಯ ವಹಾರ'

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪರವಾನಿಗೆದಾರನ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಅಥವಾ
ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಾಯಾಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಬಾಾಂಧಿಸಬಾರದ್ಯ.
ಸಿ)

ಇತರ ಪಾ ತಿಯಾಂದ್ಯ ವಯ ವಹಾರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು:

ಎ.

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು,

ಪರವಾನಿಗೆದಾರನ

ಪುಸಿ ಕಗಳಲ್ಲಲ

ಪಾ ತ್ಯಯ ಕವಾಗಿ

ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಪಾ ತಿಯಾಂದ್ಯ 'ಇತರ ವಯ ವಹಾರಗಳು' ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗೆ
ಕಾರಣವಾದ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು,

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು,

ವೆಚ್ೇ ಗಳು,

ಆದಾಯಗಳು,

ಮಿೋಸಲುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾದ
ಪಾ ತಿಯಾಂದ್ಯ ಇತರ ವಯ ವಹಾರ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಖಾತೆಗಳು /
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತಕೆ ದ್ಯು ;
ಬಿ.

ಪಾ ಸರಣ ದರ ಮತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತಿ ಚಿಲ್ಲ ರೆ ಮಾರಾಟ ದರ (ಆರ್ಎಸ್
ಟಿ) ನಿಣಾಯಕಾೆ ಗಿ ವಾಷಿಾಕ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಂದರ್ಾದಂತೆ
ಸಿಿ ರವಾಗಿ

ಲೆಕೆ ಪತಾ

ತಯಾರಿಸಿ

ದಾಖಲೆಗಳಿಾಂದ
ಮತ್ತಿ

ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಲ ,
ಈ ಕೆಳಗಿನ

ಶಾಸನಬದಧ

ಪಾ ಮಾಣಿೋಕರಿಸಲಾದ ವರದಿಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನು

ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೋಧಕರಿಾಂದ

ಆಯೋಗಕೆೆ

ಸಲ್ಲಲ ಸತಕೆ ದ್ಯು .

ಅಾಂತಹ ಲೆಕೆ ಪತಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರತಕೆ ದ್ಯು :
i.

ವಾಷಿಾಕ ಕಂದಾಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ
(ಎಆರ್ ಆರ್), ಬಾಯ ಲೆನ್ಮ ಶೋಟ್, ಲಾರ್ ಮತ್ತಿ ನಷು ಖಾತೆ ಮತ್ತಿ ನಗದ್ಯ
ಹರಿವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಅಗತಯ ವಿರುವಂತಹ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ
ಮಾಹಿತಿಗಳು;

ii.

ಈ

ಷರತಿಿ ನ

ಪಾ ಕಾರ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,
ಲೆಕೆ ಪರಿಶೋಧಕನ
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು

ಪಾ ತಿ

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ
ಹಣಕಾಸು

ವರದಿಯು,

ಲೆಕೆ ಪತಾ

ವಷಾಕೆೆ

ಅವರ

ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅರ್ಭಪಾಾ ಯದಲ್ಲಲ ,

ಈ

ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಯ ವಹಾರಕೆೆ

ಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ

ಆದಾಯಗಳು, ವೆಚ್ೇ ಗಳು, ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮಿೋಸಲುಗಳು
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ಮತ್ತಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ

ನಿಜ್ವಾದ ಮತ್ತಿ ನಯ ಯಯುತ ದೃಷಿು ಕೊೋನವನ್ನು ನಿೋಡುವಂತೆ; ಮತ್ತಿ
iii.

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವಷಾದ ಅಾಂತಯ ದ ನಂತರ ಆರು ತಿಾಂಗಳಿಗೆ
ಮಿೋರದಂತೆ ಲೆಕೆ ಪತಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯ
ಪಾ ತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ಯ.

ಪಾ ಸರಣ

ಮತ್ತಿ

ವಿತರಣೆಯ

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ

ಪಡೆದ

ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು

ಆದಾಯದ

ಕಡಿಮ್ಮ

ಪಾ ಮಾಣವನ್ನು

ಮಾಡಲು
ದರ

ಇತರ

ಪರಿಷೆ ರಣೆ

ಅಜಿಾಯಲ್ಲಲ 'ಇತರ ಆದಾಯ' ಎಾಂಬ ಪಾ ತ್ಯಯ ಕ ಶೋಷಿಾಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ವಿರ್ಭನು
ಖಾತೆ ಕೊೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನಮೂದಿಸುವುದ್ಯ.

5.

ನಿಷೇಧಗಳು ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು:
1.

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರದ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬಾರದ್ಯ

ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರಕೆೆ

ನಿೋಡುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಸಹಾಯಧನ

ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬಾರದ್ಯ.
2.

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಪರವಾನಿಗೆ

ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು

ಇತರ

ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ

ಪಡೆದ

ವಯ ವಹಾರದ

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ

ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ

ನೇರವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಪರವಾನಿಗೆ

ಪಡೆದ

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಒಳಪಡಿಸಬಾರದ್ಯ / ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದ್ಯ.
3.

ಪರವಾನಿಗೆ

ಪಡೆದ

ವಯ ವಹಾರದಲ್ಲಲ

ವಯ ವಹಾರಕಾೆ ಗಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಲೆಕೆ ಹಾಕಲಾದ ಎಲಾಲ

ಪರವಾನಿಗೆ

ಪಡೆದ

ವೆಚ್ೇ ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಸೂಕಿ ವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತಿ ಇತರ
ವಯ ವಹಾರಗಳೆರಡಕ್ಕೆ

ಸಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಾಂತಹ ವೆಚ್ೇ ವನ್ನು

ಸೂಕಿ ವಾಗಿ

ಹಂಚ್ಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಇತರ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರಕೆೆ
ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಿದ

ವೆಚ್ೇ ಗಳನ್ನು

ಸೂಕಿ ವಾಗಿ

ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
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4.

ಇತರ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವು ಅಾಂತಹ ಅದೇ ರಿೋತಿಯ ವಾಯ ಪಾರ
ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಲ ರುವ

ಮಾರುಕಟ್ಟು

ಸಿಿ ತಿಗೆ

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರತಕೆ ದ್ಯು .
5.

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು, ಇತರ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಉತಂ ತಿಿ ಯಾದ ಆದಾಯದ
ಒಾಂದ್ಯ

ನಿದಿಾಷು

ಪಾ ಮಾಣವನ್ನು

ಪರವಾನಿಗೆ

ಪಡೆದ

ವಯ ವಹಾರದ

ಪಾವತಿಯ ಲೆಕೆ ಕೆೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಅಾಂತಹ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಬಂದ ನಿವವ ಳ ಆದಾಯದ
66.66%

ಅನ್ನು

ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು

ಆದಾಯವನ್ನು

ನಿಯಂತಿಾ ತ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು
ಪಾ ಮಾಣವನ್ನು

ಅಾಂತಹ

ವಿದ್ಯಯ ತ್

ಮತ್ತಿ

ಉಳಿದ

ವಯ ವಹಾರಕೆೆ

ನಿವವ ಳ

ವಗಾಾಯಿಸಬೇಕು.

ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ

ಪಾ ಸರಣ/ವಿತರಣೆಯ

33.34%

ಪಡೆದ

ಆದಾಯದ

ದರಗಳನ್ನು

ಕಡಿಮ್ಮ

ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು;
6.

ಯಾವುದೇ

ಸಮಯದಲ್ಲಲ

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು

ಇದನ್ನು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು:
ಎ)

ಅದರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿೋಡುವುದ್ಯ / ಗುತಿಿ ಗೆ ನಿೋಡುವುದರಿಾಂದ,
ಅದರ ಗಾಾ ಹಕರು / ಜ್ನರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ತನು ದೇ ಆದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ
ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಲು ಲ್ರ್ಯ ವಿರುವ ಸಮಥಯ ಾದ ಕೊರತೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಗುವುದ್ಯ.
ಬಿ)

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸವ ತ್ತಿ ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕೆೆ ಯಾಗುವುದ್ಯ.

ಸಿ)

ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ರ ಪರಿಚ್ಚಛ ದ 17 (3) ರ ಪಾ ಕಾರ
ಆಯೋಗದ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿ ಇಲ್ಲ ದೆ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ
ಆಸಿಿ ಗಳನ್ನು ಗುತಿಿ ಗೆ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಯ.

6.

ಹಾನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವ್ತಿಗಳು:
"ಅನಿವಾಯಾ ಘಟನೆ (ಫೋಸ್ಾ ಮಜೂರ್) ಷರತ್ತಿ ಗಳ" ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಸಿಿ ಗಳಿಗೆ
ಉಾಂಟ್ಗುವ

ಯಾವುದೇ

ಹಾನಿಯನ್ನು

ಪಾವತಿಸಲು

ಯಾವುದೇ

ಪಕ್ಷಗಳು

ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ .
'ಅನಿವಾಯಾ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ,

ಘಟನೆ

ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು '

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ

ಉಾಂಟ್ಗುವ

ಹಾನಿಗಳನ್ನು ,

ಬೇರೆ

ಯಾವುದೇ

ಬಾಧಿತ

ಪಕ್ಷವು
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ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ

ಮಾಡಿದಂತೆ,

ಪಾವತಿಸಲು

ಎಲಾಲ

ಪಕ್ಷಗಳು

ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ ಉದೇು ಶ್ಕಾೆ ಗಿ "ಅನಿವಾಯಾ ಘಟನೆ ಷರತ್ತಿ ಗಳು" ಎಾಂದರೆ
ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸನಿು ವೇಶ್ಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂದರ್ಾಗಳ
ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಾಸುವ ಮತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡ ಅಾಂತಹ
ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಾಗಳು ಪಾ ಸರಣ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ
ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ನಿಯಂತಾ ಣದಲ್ಲಲ ಲ್ಲ ದಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ

ಅವುಗಳನ್ನು

ತಪಿಂ ಸಲು

ಸಧಯ ವಾಗದಿದು ರೆ, ಅವರು ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಕಾಳಜಿ ಯನ್ನು ಹೊಾಂದಿದು ರೆ ಅಥವಾ
ವಿವೇಕಯುತ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿದು ರೆ:
ಎ)

ಸಾಂಕಾಾ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಿಡಿಲು, ಬರ, ಬೆಾಂಕ್ತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಫ ೋಟ, ಭೂಕಂಪ,
ಜಾವ ಲಾಮಖಿ ಸ್ಫ ೋಟ, ಭೂಕುಸಿತ, ಪಾ ವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಸುಾಂಟರಗಾಳಿ,
ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ

ಅವಗಡಗಳು

ಅಥವಾ

ಕಳೆದ

ನೂರು

ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ್ಗಳ

ಕಾ ಮಗಳನ್ನು

ಮಿೋರಿದ

ಅಸಧಾರಣ

ವಷಾಗಳ
ಹವಾಮಾನ

ಪರಿಸಿಿ ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿರಿೋಕ್ತಿ ತ ಘಟನೆಗಳು; ಅಥವಾ
ಬಿ)

ಯಾವುದೇ ಯುದಧ , ಆಕಾ ಮಣ, ಸಶ್ಸಿ ಾ ಸಂಘಷಾ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಶ್ತ್ತಾ ಗಳ
ಕೃತಯ , ದಿಗ್ಬಂ ಧನ, ನಿಬಾಾಂಧ, ದಂಗೆ, ಗಲ್ಭೆ, ಬಂಡಾಯ, ರ್ಯೋತ್ತಂ ದಕ
ಅಥವಾ ಸೇನ ಕಾ ಮ; ಅಥವಾ

ಸಿ)

ಭಾರತದಲ್ಲಲ ರಾಷು ಾ ವಾಯ ಪಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಷೆ ರಗಳು
ಮತ್ತಿ ಕಾಮಿಾಕ ಅಡಚ್ಣೆಗಳು; ಅಥವಾ

ಡಿ)

7.

ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಆಗಿರದ ವಿಳಂಬ;

ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು:
1.

ಆಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ

ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರದ

ಸವ ತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಇತರೆ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ
ಬಳಸುತಿಿ ರುವುದನ್ನು ನಿಶ್ೇ ಯಿಸಲು ನೇರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದ್ಯ:
ಎ)

ಮೇಲೆ

ತಿಳಿಸಿದ

ವೆಚ್ೇ ಗಳನ್ನು

ಷರತ್ತಿ ಗಳ

ಪಾ ಕಾರ

ವೆಚ್ೇ ಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಸೂಕಿ ವಾಗಿ ಸರಿಹೊಾಂದಿಸಲಾಗುತಿ ದೆಯೇ ಮತ್ತಿ

ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;
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ಬಿ)

ಇತರೆ ವಯ ವಹಾರದ ಆದಾಯವು ಖಂಡ 5 ರ ಉಪ-ಖಂಡ 4 ರ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿವೆಯೇ ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ
ಮತ್ತಿ

ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರಕೆೆ

ಮೊತಿ ವನ್ನು

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ

ನಿಧಾರಿಸಲು ಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ

ಲೆಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ;
ಸಿ)

2.

ಆಯೋಗವು ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ;

ಆಯೋಗವು ಆಯೋಗದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೃತಿಿ ಪರ
ವಯ ಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಜ್ಾ
ಅಡಿಯಲ್ಲಲ

ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಾರರಿಗೆ ಮೇಲ್ಲನ ಉಪ-ಖಂಡ (1) ರ

ತನಿಖೆಯನ್ನು

ನಡೆಸಲು ಮತ್ತಿ

ಆಯೋಗಕೆೆ

ವರದಿಯನ್ನು

ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಬಹುದ್ಯ.
3.

ಆಯೋಗವು ಮೇಲ್ಲನ ಉಪ-ಖಂಡ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ವರದಿಯನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ

ನಂತರ

ಮತ್ತಿ

ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗೆ

ವಿಚಾರಣೆಯ

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು ನಿೋಡಿದ ನಂತರ, ಇತರ ವಯ ವಹಾರದಿಾಂದ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ
ವೆಚ್ೇ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಆದಾಯವಾಗಿ
ಅನ್ನಪಾತಕೆೆ

ಖರ್ಚಾಗಳು ಮತ್ತಿ
ಲೆಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಯ ವಹಾರದ
ಇತರ

ವಯ ವಹಾರದ

ಆಯೋಗವು

ಆದಾಯದ
ಸೂಕಿ ವೆಾಂದ್ಯ

ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದ್ಯ.

8.

ಆದೇಶಗಳ ನಿೋಡಿಕೆ ಮತ್ತಿ ನಿದೇಾಶನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ:
ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ
ಒಳಪಟ್ಟು ,

ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 ಮತ್ತಿ
ಆಯೋಗವು

ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳ
ಅನ್ನಸರಣೆಗಾಗಿ

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ,

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆೆ
ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನ್ನು

ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಈ

ವಿನಿಯಮಗಳು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಆದೇಶ್ಗಳು

ಹೊರಡಿಸಬಹುದ್ಯ,

ಮತ್ತಿ

ಮತ್ತಿ
ಮತ್ತಿ
ವಿವಿಧ

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಲ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಾವಿಧಾನ, ಮತ್ತಿ ಪಾಾ ಸಂಗಿಕ ಅಥವಾ
ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿದೇಾಶಸಲು ಈ ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ ಆಯೋಗಕೆೆ ಅಧಿಕಾರ
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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9.

ಅಡಚ್ಣೆಗಳನುು ನಿವಾರಿಸುವ್ ಅಧಿಕಾರ:
ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವಲ್ಲಲ ಯಾವುದೇ
ತಾಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಆಯೋಗವು ಸಮಾನಯ
ಮೂಲ್ಕ,

ತಾಂದರೆಗಳನ್ನು

ನಿವಾರಿಸಲು

ಅಗತಯ ವಾದ ಅಥವಾ ಸೂಕಿ ವಾದ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ್ದ

ಆಯೋಗವು

ಅರ್ಭಪಾಾ ಯದಲ್ಲಲ

ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳಳ ಲು

ಪರವಾನಿಗೆದಾರನಿಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನ ನಿೋಡಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದ್ಯ.

10. ತಿದ್ಯು ಪ್ಡಿಯ ಅಧಿಕಾರ:
ಆಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ತಿದ್ಯು ಪಡಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ
ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು

ಸೇರಿಸಬಹುದ್ಯ, ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ

ಮಾಪಾಡಿಸಬಹುದ್ಯ.

11. ತ್ನಿಖೆ, ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇತ್ಯು ದಿಗಳಗೆ ಕಾಯಾವಿಧಾನ:
ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ

ತಿದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಾ ಹಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಗವು ತನು ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ
ಆಯೋಗದ (ಸಮಾನಯ

ಮತ್ತಿ

ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆ) ವಿನಿಯಮಗಳ

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಸಹಿ/-)
ಕಾಯಾದಶಾ
ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತಾ ಣ ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ
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