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 1.   ಪ"ಚಯ                                                                                                                                                            
 
 

ಆ"#  (ASK) ತರ&' ಮ)*  ಕ,- ./ ೖ. ,123 4 (ಇ67  8ಂ: ಆ"#  ; &ಎ=   ASK  T&L) >/ ಂ3 ಗಳ 
BಂCDಂದ (ಅGH", IಎJ KLMNಶP ಮ)*  Q-RS T) ಸV Wೕಯ 2/ ೕ3 ZDಯP (CITU1) 
[ಂಗ\], ಕ^Mಟಕ ದವ]  ಉತ* ರ ಕ^Mಟಕ Qbc ಯ,c ]ವ "QೕPd  De ./ ೖfe ,123 (JKPL)" 
KgMh4 ijklmn ಸ,c lದ "ಆoೕಪಗಳ" (ಈ -ಳ4 ಉbc ೕrlmn)  stuv Iವರwದ, ಸತx  
ಆytತ ಮ)*  ಪz{ತIಲc ದ ತD}~v ಮ)*   ಅ�ಗಳ67  ಉ:� ೕ���ತಹ ��ರ�ಗಳ67  
ಒಳ�ಂ�n  ಸಮಗ/  ವರ�ಯ67  ಸ,c ಸ� ಮನI ಸ,c ಸ��). 
 

 
�b 'Wlದ KgMh stuv ಸV Wೕಯ 2/ ೕ3 ZDಯP Dಂದ ಪ/ R* Cಸ�ದ ಸಮ�x ಗ� ಮ)*  
KಳQಗ� -ಳv�':: 
  

1.     !ಲಸದ ವ& ವ'( ಗ*: ಪ/ ' ಆಪNಟT 4 5 �ತ/ ಗಳ ಬದ,4  10 ��4 �ತ/ ಗಳ67  
DವM���n  -ಲಸ~ರರ67  ಒu* �ಸ��) - fತನದ,c  ��� �ಚ� ಳIಲc :. 
2.     +ತನ ಮ/0  1ಲಭ& ಗ* :  ಈ �] ವಷMಗWಂದ  fತನದ,c  ��� �ಚ� ಳIಲc .   
3.     !ಲಸದ ಸಮಯ: ಪ/ ' �6wರ� ಸಹ K1Mಕtಂದ -ಲಸ �Gಸ��).  
4.     ಅ56ದ !ಲಸದ 78ಗ*: Oಒಂ  'ಂಗಳ,c  �¡� ವt�v 150 - 200 ¢2ಗಳ ಓವT 
¤¥ ತ�C).  
5.    9ಂ;<ರ> ಪ@Aರ: sಂ ¦ರn ಪt§ರ ಸ1' ಇಲc  
6.     Bಘಗಳ EF GತH & ದ ಸಮ'& ಗ* (FoA) 

7.     Iದ@! ಮ/0  JK9ಳ: G�ಂಬT ಆ¨ಭದ,c  (2019), KgMh �x ª«¬ ಂe  -ಲ� 
ವಲ� K1Mಕರ ಮhಗW4 6v  -ಲ� ವ�* ಗಳ67  (�x ® ̄ ® ಗ� °tmn)  n4±²ದ].   
8.     LMNಕರ ಟMNQಷS   

 
 

�,ನದ67  ಆಧtl, �b ಉbc ೕrlದ 8 KಳQಗಳ,c  7 ರ Iವರwದ ತD}ಯ67  ನµಸ� 
>/ ಂ3 ಗಳ BಂCDಂದ ¶;, ಸಹKt DyMರವ67  n4 ¦ಳ· ��) (K1Mಕ 

x̂ ಯ¸ಡWಯ �ಲಕ ಈಗ Kº6 ಪ/ ²/ »ಯ,c ]ವ K1Mಕರ ಟ1MªಷP ಸಮ�x ಯ67  
¼ರ)ಪGl) KgMh ½;, ±ಖb ಪt�ೕಲh, -ಲಸ~ರtಂದ ��' iಗ/ ���  (ಆP ¿e 
ಮ)*  ಆJ ¿e) ಮ)*  ಆoೕಪಗಳ67  ಎ'* : ZDಯP (lಐ;Á) ಪ/ 'DkಗÂಂ�vನ 
iವಹನ. ASK T&L Ãಡ� ಜನವt 07 tಂದ 10, 2021 ರವÅ4 [ಂಗ\tನ,c  ತD} ನµl). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1ಒ"# ಟದ ಸ' (ೕಯ +ಸ, "-ಂಗ0, ಉತ3 ರ 5678 89:ಕರ <ಘ", ಇ? "@AB Cೕಯ DE ೕF GHಯI (CITU)" J 

K7LಂMN, ಇ? Oರತದ @AB Cೕಯ ಮಟB ದ DE ೕF GHಯI 
 

 2.     *+ ಕ- .ಯ !"# ಪ%  0ವರ                                                                                                                       
 

!" ಕ$ % &ಸ(  )ೕ+,  -. /0 ೖ2. 3456 (JKPL)  

70 8ಭ:ದ ವಷ>  2011 



 

 

ಒ@$  !" ಕ$ % ABC ೕಣ>  11625 sq mts 

E3F ಂH ಮJC  KL ೕM ಗಳ 
PQ"   

2  !"# ಂ% ಮ'(  ಪ* +,ಂದರ"/  2  0/ ಗ23  

ತ-S Pದಭ>ದ3L  
TU>ಚರXಯ Z5ಗ[ 
(ಓ ] ಸಮಯ E@$ )  

 
30 45ಷಗಳ 8* ೕ: ಒಳ<ಂ= 9.5 >?ಗ3  

ತ-S Pದಭ>ದ3L  ^_$  
Z5ಗ[ ಮJC  ಒ@$  ^_$  
ಗ[  

4@A ಂ% ಆಪCಟE ಗFG 2 HIA  ಗ3 -7 a.m-4.30 p.m & 7.30        p.m to 
5 a.m 

ಇತL M52ಕOG Pವಲ 8ಳST ನ HIA  -8 a.m to 5.30 p.m 

!" ಕ$ % ಯ3L  ಒ@$  
T4>ಕ( (ತ-S `ವಸದ 
ವab) 

 
395 (VWಷW 154 -, ಮXYಯW -241) 

-]$ ಂH Acಗದ3L  ಒ@$  
T4>ಕ(  

162 (VWಷW 123 -, ಮXYಯW -39) 

 
 
 
 
e75f >ಂ. &ಸ( ಮJC  
ಒ@$  T4>ಕ(  

 

e75f >ಂ.  g(ಷ(  ಮhiಯ(  ಒ@$   

4@A ಂ%  43 119 162 

4@A ಂ% [ತರ  103 81 184 

\4Hಂ%  2 23 25 

ಎ^ ಆE & ಆಡFತ  6 18 24 
 

 
 
 
 
-]$ ಂH Acಗದ3L  
T4>ಕರ j0 ೕk ಅm  

 

T4>ಕರ Aಧಗ[  g(ಷ(  ಮhiಯ(  ಒ@$   

ಆಪCಟE  97 12 109 

*̀ ೖಮO  8 27 35 

4ವ2ಹc  11 0 11 

d* ೕe* ಮE  7 0 7 
 

 
 

 3.    ತ4567 ಅಳವ:;<ಂಡ 0?ನಗB                                                                              
 
 

ಈ ತ4gG ಅಳವijkಂಡ lmನಗ3 ಈ nಳSನoಗಳpq  ಒಳ<ಂir: 

 
• oಖq ಪ%^ೕಲt: Ms2tuಂದ 4ವ2Xಸಲw =ವ, ಲಭy lWವ ಮ'(  ಒದSjದ ಆzೕಪಗFG 

{|}j~� ಎ�/  M�pಬದ� �S ಕ�# ಯ�ದ �ಖ�ಗ3 ಮ'(  ಇತರ {|}ತ �ಖ�ಗಳpq  
ಪOHೕ"ಸ�S�. ಪOHೕ"jದ �ಖ�ಗಳ ಪ@A ಯpq  nಳG 4ೕಡ�S�: 

ü  TS>t uv w ಆyಶ   
ü  ಉ|" ೕ}ಗಳ Aವರ: ತ4gಯ ��ಂಕದವLG ಒ�A  M52ಕರ {gy  - ಇ�s�W, 

ಮ'(  ಪ* �y ೕಕ�S ��G l�ಗn�  M52ಕರ lಭಜನ ಪ* Mರ�ಂ�G: (VWಷ ಮ'(  ಮXY) 
ü -ೕ~ ಮJC  Tಯ>A�ನದ oಖqಗ[-nಲಸದ ಸಮಯ, {ಘದ �� �ತ* y , �W�ಳ-lzೕ}, 

nಲಸಗಳ �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಮ'(  {�ವt 4ೕ+ಗ3 ಮ'(  Mಯ2lmನಗ3 
ü �ಲಸದ ಸಮಯ ಮJC  2ತನಗ[: ಮಸA E zೕ�, nಲಸದ ಸಮಯದ �ಖ�ಗ3, ಅ}Mವ} 

�ಖ�ಗ3, �ತನ �ೕಂದ�, �j/ �   ಮ'(  ¡ದO ಉ�y ೕS ಒಪw ಂದಗ3 



 

 

ü AAಧ ಸ4~ಗಳ �%�ದ oಖqಗ[ (Mಯ2 ಸ5+ ಮ'(  ಆಂತOಕ £W ಸ5+: ICC) - ಪ* ¤( ತ 
ಸದಸy W ಮ'(  ಸ¥ಯ ನ�ವFಗ3 (ಕYದ 2 ವಷ2ಗಳ�¦ ) 

ü �( oಖq gಸC ಕ   
ü �ಲಸ�ರ ತರ�~ oಖqಗ[: ಇಂಡ§¨ ಮ'(  ಓOª«ಶ¨ {|}ತ Mಗದ ಪತ* ಗ3/ �ಖ�ಗ3, 

ಇಂಡ§¨ ®i, 4ೕ+ {X� �ಖ�. 
ü ü��b, *̄ y ಂ° ಗ3 ²³kಂಡ �ಖ�ಗ3 (lಎI j ´ಲಕ)  ತ4g ಆµಭ�¶ವ ·ನq   

ಆzೕಪಗFG {|}jದo  
 

• !"#ಕ%ಂದ ()* +ಗ- ಹ/ (GIFW):  d* ಡ§¨ /̧ ೕE, My ಂ@ೕ¨ ಮ'(  ಇತರ ಸ¹ ಳಗಳ"/  

nಲಸeರW ಚ»2ಯ"/  ¼ಡSದ¦ W; Ms2tಯ ಒಳG ಮ'(  ½ರG. ಚ»2ಯ ಉ�¦ ೕಶದ ಬGT  ಅವOG 

+Fಸ�u' ಮ'(  ವರ� ¡=ವ ಪ* �* ¾ಯ"/  ಅವರ ಅ�ಮ¿ಯ�ಯpq  ರ�À ಸ�¶o� ಎಂಬ 
lÁ� ಸವpq  4ೕಡ�u'. ಎ�/  Oೕ+ಯ nಲಸeರW ಆ¨ ÂÃ ಮ'(  ಆI ÂÃ ನ"/  

¼ಡSjkಂiದ¦ W.  ಒ12 345 91 !"#ಕ6 GIFW ಪ- 8- 9ಯ;<  =ಗವ)?ದ6 : 56 

!"#ಕ6 ಈಗ ಪ- AB ತದ;<  Dಲಸ (G*B 6ವವ6 ಮIB  35 !"#ಕ6 2019  ರ ಘಟM 

ನOP5Qಂದ RS ಕ2 %ಯTU  Vಟ2 ವ62.  
 

• ಸ"* ಚX#ಗY: ವ:  2 ಕ5@,ಂ�G +ೕವ*  ಚ»2ಗಳpq  ನÄಸ�u'. ಸ5+ಯ Mಯ2ÅಖO, 

ಆÆದtಗಳ ಬGT  M52ಕರ ÇÈ ನ, Ms2tಯ Mಯ2ÅಖO, ಕYದ 2 ವಷ2ಗಳ"/  M52ಕರ nಲಸ 

ಸ5+G ವರ� ¡iದ �ಂ�kರ�ಗ3 ಮ'(  ಅದpq  ಪOಹO¤ವ Mಯ2lmನವpq  

ಅಥ2¡ik3Ê o� ಇದರ ಉ�¦ ೕಶ�S'( . 
 

 

• (S Z[\ ಂ] ಚX#ಗY:  ಎ^ಆE ಮ'(  ಅpಸರc (Ë®/ ಯ  ̈ ) �ಡದ ಸದಸy ರpq  ಒಳ<ಂÌ�  

¡y ÍÎÏ ಂÐq ಂ�G lವರ�ದ ಚ»2ಯpq  Ms2t,ಳSನ "ಆಂತOಕ 4ವ2ಹÑ ವy ವÒ¹ " ಯpq  

ಅಥ2¡ikಳÊ Ó {|}ತ 4ೕ+ಗ3 ಮ'(  ಪ* ¡�ತ MÔ2ಚರcಯ Mಯ2lmನಗ3, ಅದರ 

ಅpÕÖ ನn�  ಜ� ¦̄ Oಗಳ ²³n ಮ'(  M�pಕ* ಮವpq  ಅಥ2¡ik3Ê o� ಆÆದtಗಳ ಕÄG 
4ವ2ಹÑ (¡y ÍÎÏ ಂÃ) ×ØA kೕನ. ಅದಲ/ �, nಲಸeರರ {|}ತ lಷಯಗಳpq  

�ೕik3Ê +( ದ¦  ಮ'(  [ತರ ÙÚೕ�Û 4ೕiದ 2 ¡Ú jಬÜ ಂ�ಯpq  ಪ* �y ೕಕ�S 

{ದH2ಸ�u'. 
 

ಪ* ¤( ತ 4ವ2ಹcಯ ಪರ�S, ಈ nಳSನ jಬÜ ಂ� ಈ ಪ* �* ¾ಯ"/  �SÔS�¦ L: 
 

ü  H* ೕ. {ಜÝ ®YÊ ೖ - Æಧy § 
ü  H* ೕ ರßà – ಜನರ� ÍಜE 
ü  H* ೕ Pಶವ – Ë®/ ಯ  ̈  }MO 
ü H* ೕ. ಅಂಜನ – ಎ^ ಆE ¡y ÍಜE   

 
 
2ಈ 35 "ಲಸ%ರರ'(  27 )* ಅ,- ೕಬ0 2019 ರ ಘಟ3ಯ 5ತರ ತ7ಣ9 "ಲಸ*ಂದ <=ಯಲ> ಟ- ?. ಉAದ 8 )* BCೕDE FೕGದ? ಅಥI 5ತರ "ಲJ 

KರಣಗA%M 2020 ರ ಅವOಯ'(  ಟPQRS TಡVWX. 

 
• ಇತರ _2 ೕa bೕಲc d ಗeಂfg hಡ5?jYk lm (ಅL-ರಚ�ತÏ ಕ {ದಶ2ನಗಳ ´ಲಕ): 

Ms2tಯ M52ಕW ಮ'(  ¡y ÍÎÏ ಂÃ â�G, ತ4s �ಡo ಒã� ಟದ (jಐ@å) ಪ* +4}ಗ3 
ಮ'(  ವಲÒ M52ಕW �j¤+( ದ¦  ಕಟA ಡದ ¡"ೕಕzಂ�G ಸಹ ¼ಡSjkಂi� (ಆzೕಪದ ಪ* Mರ 

ಅವರ ವ¤( ಗಳpq  �G��ಕ�S� ) ಆzೕಪಗಳ ß� ಅವರ ವಷ2ನT ಳpq  ಪÄಯÓ. 
 

 
 

 
 4.    ;C ೕಕ.;ದ ಆGೕಪಗಳ HI ತ4J ಫLMಂಶಗB                                                              

 
 

ಈ l�ಗo ಪ* + ಏ3 ಆzೕಪಗಳ �OçS ತ4guಂದ Ë=kಂಡ ಅಂಶಗಳpq  lವO¤ತ( �: 

•     ¡y ÍÎÏ ಂÃ  ಮ'(  nಲಸeರOG ಪ* �y ೕಕ�S ಮ'(  Ms2tಯ"/ ನ LM°2 lಮè2ಗಳ 
{éೕಧtಗಳ ಫ"çಂಶಗಳpq   ಪ* ¤( ತಪiಸ�S� (ಆ¨ ÂÃ ಮ'(  ಆI ÂÃ). 

•     ë4ಯ¨ ಪ* +4}ಗ3 ಆI ÂÃ M52ಕರ ವಷ2¨ ಗಳpq  8ಂಬ"jದOಂದ (30 ã�  �ìí  
M52ಕರ), ಅದpq   ಪ* �y ೕಕ�S ಉ�/ ೕîಸ�Sಲ/ . 



 

 

•     {|}ತ l�ಗದ"/  ವಲÒ M52ಕರ ¯iG ಕಟA ಡದ ¡"ೕಕzಂ�G ಚ»2ಯpq  ïOಸ�S� 
(�W�ಳ ಮ'(  8ದOn ಆzೕಪ) 
•     ಅನ� ಯ�¶ವ�/ �/  M�p ಉ�/ ೕಖಗಳpq  ಸಹ ಒದSಸ�S�. 

•     ಪ* + ಆÆದtಯ ktಯ"/  4ಸ� ð2ಯ/ಪOಸ¡®(   â�G ತ4s �ಡದ Hòರ¤  ಗಳpq   
ಒದSಸ�S�. 
 

 
 
 

 4.1 .      Oಲಸದ ವ+ ವRS    
                                                                                                                                    
ಆoೕಪ  1:   ಪ0 ~ ಆಪ�ಟM b 5 �ತ0 ಗಳ ಬದ3b  10 &�b �ತ0 ಗಳ��  -ವ>h���        
�ಲಸ�ರರ��  ಒ�C wಸ�wJ - 2ತನದ3L  U�y &ಚ� ಳAಲL �.  

 
 

► (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: 2011 ರ"/  Ms2tಯ 

ಆµಭ�ಂದó 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=o� ಪ* ¡�ತ ಮ'(  ಒ®w kಂಡ ಅ�y ಸ (ಮ'(  

M52ಕW 5 ªತ* ಗಳ"/  ಅ�mರಣ {ದಭ2ಗಳ"/  ¡ತ*  nಲಸ ¡=+( ದ¦ W ಮ'(  lõಷ�S 

ಉçw ದt ಕiÛ ಇ�¦ ಗ) ಎಂ� ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಸ5+å öîಕ�S ²³kಂi�, ಮ'(  Ôo÷ 

M52ಕರ ß� ಹøù ಬದ�ವc ಅಥ� ಒತ( ಡ ಇರ"ಲ/ . 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ nಲಸeರರpq  

"ಒç( u¤ವ" ಆzೕಪವpq  ಅವW 4ÙಕOjದW. 
 

 

► Pಖxಗyಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: 2011 Oಂದ Ms2tಯ"/ ನ ವಷ2�W ªತ* ಗಳ 

{gy  ಮ'(  M52ಕರ {gy ಯpq  ¡y Íú ÛಂÃ ²³kಳÊ "ಲ/ , ಇದOಂದ nಲಸeರರ 4ಜ�ದ 
ªತ* ಗಳ {gy ಯpq  �ಕ� �ಕಬû�S'( , "ಈ ಪ* ಕರಣo �y ಜy ದ"/ � ಮ'(  XೕG lವರಗ3" 
ಒದSಸ�¶o�ಲ/ " ಎಂ� üF ÇOkಂಡW. ��G ಆಪCಟE 4ವ2X¤ವ ��G ªತ* ಗಳ {gy ಗಳ 
ಬGT  Ms2tಯ"/  Ôo÷ "îತ ಮ'(  / ಅಥ� ಅpýೕ�ತ þÿಗFರ"ಲ/  (�!  2) ಮ'(  
Ôo÷ ಅpýೕ�ತ/ ಸX ¡iದ Ëಪ4 4ೕ+ಗ3 ಮ'(  Mಯ2lmನಗಳ �ಗ�S ಸಹ 
Ë=ಬರ"ಲ/ . ಇ� M52ಕOG 4ೕಡ�ದ ಒಪw ಂದ ಪತ* ಗಳ �ಗ" ಅಲ/ 3. Ms2tಯ �¹ u ಆ÷ಶ 
ಮ'(  ಪ* ¤( ತ nಲಸeರರ jಬÜ ಂ� ಕಡತಗಳ"/  ಇOಸ�SWವ ಪ* �ಶ �ಖ�+å "ಇ�gಗಳ ಬದ�ವc 
ಮ'(  nಲಸದ ²³n" ¡y ÍÎÏ ಂÃ l�ಚtª� ಎಂ� ಉ�/ ೕîjದL, ಪ* + nಲಸeರ4G  ಎ#A  
{gy ಯ ªತ* ಗಳ ²³n ¡ಡ$� ಎpq oದರ  ಬGT  ಅವW öನ�S�¦ L.  ��G nಲಸeರ4G nಲಸ 
¡ಡÓ 4,ೕÚಸ�ದ ªತ* ಗಳ {gy ಯ"/  Ôo÷ %ಚt ಅಥ� ¤¼( ೕ� ãಡ Ë=|�ಲ/ . 
ವ:  2 ಕ5@ 5ೕ@ಂ% 54Ã   OÚಸA E ãಡ ��G ªತ* ಗಳ {gy G {|}jದ Ôo÷ ಚ»2 
ಅಥ� 4m2ರವpq  ಒಳ<ಂiಲ/ . 

 

3 ಈ ವಷ:Tಂದ (2020), ಅವ, 10 VತE ಗಳXY  Zಲಸ \] 3̂ _ ಎಂ? 89:ಕ7ಂದ ಒಂ? ಪE \ಣಪತE ವcd  
eJ?Lಳf ghi3 N ಮj3  10 VತE ಗಳcd  Hವ:klವXY  ಅವ7J mno ಆZq ೕಪr ಅಥt ಸಮuv  ಇಲY : ಇ? 
ಪE l3 ತTಂದ ಸk \Mದ 8ಯ: 

 

► !"#ಕರ pq5ನ ಚX#ಗyಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ:  Ms2tಯ ಆµಭ�ಂದó 

��G ಆಪCಟE ಗ3 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=+( �¦ L ಮ'(  ಅ� ಪ* ¡�ತ þÿ ಮ'(  ªತ* ಗಳ 

{gy ಯpq  5 Oಂದ 10 n�  �³í ಸ�Sಲ/  ಎಂ� ಆ¨ ÂÃ (ಪ* ¤( ತ nಲಸ ¡=+( Wವ) M52ಕW 

²³kಂi�¦ L: ಈಗ ಅವW 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=+( �¦ L. XೕeS ಅವW ¡y ÍÎÏ ಂÃ ವಷ2¨ 

ಅpq   8ಂಬ"jದW. ಆ�&y , ಪ* +�* ¾ಗ3 ಮ'(  ಉತ( ರಗFಂದ  ಅವರ ಪ* 'y ತ( ರo  ¡y Íú ÛಂÃ4 

4ಂದ �ìí  ಪ* �lತ�Sr ಎಂ� MಣಬWತ( �. 
 

�³í ನ {gy ಯ M52ಕW (30 �� ಂತ �ìí ) ಆI ÂÃ ಚ»2ಯ"/  ²³kಂi�¦ ೕtಂದL, 2011 Oಂದ 

2019 ರ ಅkA ೕಬE 14 ರವLG ��G ಆಪCಟE ಗ3 5 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=+( �¦ L ಮ'(  ಅವW nಲಸ 

¡ಡÓ ಅಗತy lWವ ªತ* ಗಳ {gy ಯpq  ಮನGÛಂ@q ಂದ  M52ಕOG  ಅವW  nಲಸn�  ïWವ 

ಸಮಯದ"/   öîಕ�S üF�¦ Lಂ� +FjದW. ಅ÷ ಸಮಯದ"/ , ಪ* + nಲಸeರ4G 5 
ªತ* ಗ'Sದ¦ þ, nಲo nಲಸeರರ (W�ಜOಯ {ದಭ2ದ"/ , ಅವW 6 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ 

4ವ2X¤+( Wo�  ಅ"îತ þÿಯ"/  ಇ�.  ಇ� nಲo {ದಭ2ಗಳ"/  4 Oಂದ 6 ರವLG ಇರಬû� 

4ಜ�ದ ಅಗತy ವpq  ಅವ)!j ಮ'(  nಲಸeರLಲ/ þ ವy ವÒ¹ ಯ"/  »�q Sದ¦ W. 
 



 

 

   ಆ�&y , 2019 ರ ದಸÙ ರÇ�ನಗFG ಒಂ� �ನ ·ಂ³ತ�S nಲಸeರOG öîಕ�S +Fಸ�u', 

14 Í ಅkA ೕಬE 2019 Oಂದ, ದಸÙ ರÎಯ [ತರ Ms2t �L�ಗ, ಎ�/  ��G ಆಪCಟE ಗ3 ಪ* +�ನ 

10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡ$M¶ತ( �. ಈ 4m2ರವpq  ¡y Íú ÛಂÃ ¡ತ*  �G�kಂi� ಮ'(  

ªತ* ಗಳ {gy G {|}jದ þÿಯpq  ಬದ"¤ವ"/  Ôo÷ nಲಸeರರ ¼ಡSjk3Ê ln 
ಇರ"ಲ/ .nಲಸeರರ â� ಅಥ� Ms2t,ಳG ರ³ಸ�ದ Ôo÷ ಸ5+,ಂ�G Ôo÷ *ವ2 
ಚ»2ಯpq  ¡ಡ�Sಲ/ , nಲಸ ಸ5+ ïO~�. ªತ* ಗಳ {gy ಯ"/ ನ �ಚí ಳವpq  öîಕ�S 
+F¤ವ ýದÓ M52ಕOಂದ Ôo÷ ಒ®w Gಯpq  ಸಹ Pಳ�Sಲ/  ಮ'(  ಅವರ nಲಸದ ವy ವÒ¹ ಯpq  
ಬದ"ಸÓ Ôo÷ Mರಣವpq  M52ಕOG 4ೕಡ�Sಲ/ . ಆµಭ�ಂದó ಅpಸO¤+( ದ¦  ÒÃ �!  2  
ಬದ�ವcG {|}j~� Ôo÷ "îತ %ಚt ಅಥ� {ವಹನ ಇರ"ಲ/ . 

 
5 �ìí ವO ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ ��G ಆಪCಟE ಗFG �ತನದ"/  Ôo÷ �ಚí ಳ  �ತನ ಅಥ� 

d* ೕç  ಹ ಅಥ� ಪ* ,ೕಜನಗಳ  ಬGT  Ôo÷ {ವಹನ ಇರ"ಲ/  
 

��G nಲಸeರW ದಸÙ ರÇ�ನಗಳ [ತರ 14 Í ಅkA ೕಬE 2019 µ� Ms2tG nಲಸn�  OdೕÃ2 

¡ikಂಡW  ಮ'(  ಅವW 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ �ಧy lಲ/  ಎಂ� ಆಡFತ +ಡFG  +FjದW. 
ತ4s �ಡn�  M52ಕW ¼ೕOjದ MರಣಗYಂದL ಉತw ನq ದ ¶ಣಮಟA ವpq  MÆikಳÊ Ó 
�ಧy �ಗ"ಲ/  ಏnಂದL llಧ *̄ ಂ° ಗಳ ಉತw ನq ಗಳ 4ವ2ಹc,ಂ�G, ಅವW 4µತರ�S nಲಸವpq  
ಗಮ4ಸ$MS'( . ªತ* ಗಳ"/  ನÄå+( � ಮ'(  nಲo MರಣಗFಂದ ªತ* ವpq  4"/ jದL, ಅವW 

ಅದpq  ಸOಪiಸÓ ¤¡W 20 45ಷಗಳpq  ಕYಯ$M¶ತ( � ಮ'(  5-6 ªತ* ಗಳpq  ಒÛÏ , 

4"/ jದL ಉçw ದt ಕiÛÔ¶ತ( � ಮ'(  ªತ* ಗಳpq  ಗಮ4ಸ�ದ¦ L ಅ� ಉತw ನq ದ ¶ಣಮಟA ದ ß� 
ಪOÑಮ !ೕWತ( �. ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=�ಗ, nಲಸeರOG ?ನ- ¨ ಅಡ. /A  ¡=o�,, 0ೕ°, Oೕ -
�A Ã2, ªತ* ದ"/  ಬ?A ಯpq  j� 1ೕ¨ ´ಲಕ ಅಳ� ¡=o� ಮ'(  ªತ* n�  âೕiಸ�ದ «� 

ಅpq  ಅYåo� ಅಗತy �S'( . XೕeS 10 ªತ* ಗಳpq  ಪOÑಮMOÔS 4ವ2XಸÓ ಮ'(  ಒಬÜ  

M52ಕOಂದ ಉತw ನq ದ ¶ಣಮಟA ವpq  ಖ³ತಪijkಳÊ Ó ಅವOG ¡ನlೕಯ�S �ಧy �ಗ"ಲ/ . ಇದರ 

ß�, �ìí ವO 5 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ Ôo÷ �ìí ವO �ತನ Æವ+ ಅಥ� d* ೕç  ಹlಲ/  

ಧನlಲ/ . �& 2011 Oಂದ Ms2t ಆµಭ��S4ಂದó ಪ* ¡�ತ   ಅ�y ಸ�Sದ¦ þ  ಕYದ 3 
ವಷ2ಗFಂದ ಅವರ �ತನದ"/  �Ø2ಕ �ಚí ಳlಲ/ ,    

 
4  8x:yಯXY  89:ಕzಂTJ ತHx {ಡn <ವಹನ ನ�ltಗ ud ೕಹಪರ ಮj3  ಅc"ಲಕರ t^ವರಣವcd  
�AB �ದ� ಸಹ, ಅವರXY   ಭಯ ಮj3  ಆ{ಕವcd  ಸ� ಷB t� ಗಮH�N 

ಇದಲ/ �, ಈ Xಂ� ¶ಣಮಟA  ಮ'(  ಉçw ದt ಎರ2 ªತ* ಗಳ ß� �3í S ಅವ)!ತ�S'(  ಎಂ� 
+F�ದ¦ þ ಸಹ, ಉçw ದ� ¡y ÍಜE, ಕiÛ ಉçw ದt ಮ'(  ¶ಣಮಟA M� S M52ಕರpq   ಗದO¤+( ದ¦ W 

/ ಅ�ಚy  ಶಬ¦ ಗFಂದ 4ಂ�¤+( ದ¦ W. ಅkA ೕಬE 2019 �� ಂತ ýದÓ, ªತ* ಗಳpq  4ವ2X¤oದzಂ�G 

ಬ?A ಯ"/ ನ �ೕಷಗಳpq  ಸOಪi¤ವ ಜ� ¦̄ Oಯpq  ಆಪCಟE ಗ3 ½ಂ�ದ¦ W ಮ'(  ಆದ¦ Oಂದ 

nಲಸeರOG 10 ªತ* ಗಳpq  4ವ2XಸÓ �ಧy �ಗ"ಲ/ . 
 
ಈ MರಣಗFಂ�S Ôo÷ �ತನ �ಚí ಳlಲ/ �¾  ಮ'(  d* ಡ§¨ ¡y ÍಜE 4ಂದ öîಕ 4ಂದt 

�3í ¶ತ( � ಎpq ವ  ಭಯlದ¦ þ ಸಹ, 100 d* $ಷನO ಮ'(  150 Mª nಲಸeರW ïO~� 250 

M52ಕW ��G l�ಗದ"/  10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ 4ÙಕOjದW.   
 

ß� üFದ nಲಸeರW 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ ಒಪw "ಲ/  ಮ'(  ¡y ÍÎÏ ಂÃ Ôo÷ 

ಪO�ರವpq  4ೕಡÓ �ಧy �ಗ"ಲ/ . ಅkA ೕಬE 15 µ�, ಅವW 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ 

jದ� lಲ/ �ದ¦ L Ms2tಯ ಆವರಣವpq  ¼Lå4� üಳ�u'. 5 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ 

ಅವMಶ 4ೕiದL ಮ'(  ಅವರ {ಬಳ �ಚí ಳವpq  ಖ³ತಪijದL ¡ತ*  nಲಸn�  ïWo�S 16 ಅkA ೕಬE, 

2019 µ� M52ಕW ¡y ÍÎÏ ಂ?T  +FjದW. ¡y ÍÎÏ ಂÃ ¡ತ*   nಲಸeರರ â� 

¼ಡSjk3Ê o�/ಚ»2/�´Xಕ 5MHಯ Ôo÷ ಪ* �* ¾ಯpq  ಅಳವijkಳ"ಲ/  ಮ'(  ಈ 
lಷಯವpq  nಲಸದ ಸ5+ಯ"/ 5 ಚ³2ಸ�Sಲ/  (ಇ� Mಯ2 ಸ5+ಯ �ಖ�ಗFಂದ ಸw ಷA �S�). ಬದ"G 

¡y ÍÎÏ ಂÃ ýದÓ 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ಆµ6ಸÓ ಮ'(  [ತರ ಇತರ ಸಮÒy ಗಳpq  �ೕ=�( ೕrಂ� 

ಒç( u¤ತ( 7 ಇ'( . ಇದರ [ತರ, M52ಕW ಒã� ಟn�  ïOದW ಮ'(  Ms2tಯ ½ರG ȳ ನE ಮ'(  
ಧ� ಜಗ8ಂ�G ·ಷ� ರ ಮ'(  ಪ* ದಶ2ನ/ಪ* +ಭಟtG ½ೕದW. 

 



 

 

ಇ� [ತರ 100 d* $ಷನO ಮ'(  150 Mª nಲಸeರರpq  ��G ಇ�guಂದ ಟ52ÍÐT FಸÓ ಎÄ  

¡ik@A '. ಆ�&y , ತ4s �ಡo "ಟ52Íಷ¨" ಸಮÒy ಯpq  �ೕಡ"ಲ/  ಏnಂದL ಅ� ಈಗ 

M�p ಪ* �* ¾ಯ"/ � ಮ'(  ತ4s ಪ* �* ¾ಯ �ಗ�Sರ"ಲ/ . 
 

ತ4gಯ �ನಗಳ"/ , ಪ* ¤( ತ ಆಪCಟE ಗ3 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=+( Wo� Ë=|��. ಆ�&y , ಈ 

ªತ* ಗ8ಳSನ {*ಣ2 "d* ೕe* 5ಂ%" ಅpq  ಈಗ ಬದ�uಸ�S� ಮ'(  ಅವW ಒಂ� *̄ ಂ° ನ 

ಉತw ನq M� S ¡ತ*  nಲಸ ¡=+( �¦ L ಎಂ� M52ಕW lವOjದW.ಇದOಂ�S ¶ಣಮಟA ವpq  

MÆik3Ê ವ ´ಲಕ Ôo÷ ಸಮÒy  ಇಲ/ � 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=o� ಈಗ ¡ನlೕಯ�S 

�ಧy �S�,  ಇ÷ ಸ4q �ಶ ಅkA ೕಬE 2019 ರ ýದÓ ಇರ"ಲ/  . 

ýದ7 üF~�, ß"ನ üFnಗ3 �³í ನ {gy ಯ M52ಕW (30 �� ಂತ �ìí ) ಒದSjದ ¡X+ಯ 

lè/ ೕಷcಯpq  ಆಧOjr, ಇoಗಳpq  ë4ಯ¨ ಪ* +4}ಗ3 ಸಹ 8ಂಬ"jದW. 
 
 
► zQಯ{ ಪ- *Q|ಗಳ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ:  ë4ಯ¨ 

ಪ* +4}ಗ3 5 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=o� ಅkA ೕಬE 2019 ರ ýದÓ ಪ* ¡�ತ ಅ�y ಸ�S'(  ಮ'(  

2019 ರ ಅkA ೕಬE 4ಂದ 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=4� nಲಸeರರpq  ಒç( uಸ�u', ಇದpq  250 

M52ಕW (150 sª ಮ'(  100 d* $ಷನO) ಒಪw Ó  4ÙಕOjದW.ಈ lಷಯವpq  M52ಕ ಇ�gG 

ತಮÏ  ಆÆದ� ಪತ* ದ"/  ವರ� ¡ಡ�S� ಮ'(  ಈ ಪತ* ವpq  ತ4gಯ ýದÓ *̄ ಂ° ಗ3 ತ4s 
�ಡn�  ಒದSಸ�S� ಎಂ� ಅವW ²³kಂi�¦ L. 

 
 
 

5 "ವ�� : ಕ9�" ಎcd n? 5678 �tದಗಳ 8�N 1947 ರ ಪE 8ರ, 100 ಅಥt +�� ನ 89:ಕರcd  �ಂT,ವ mno 
5678 <u' J 8�Hನ ಅವಶv ಕ ಅಂಶ ಮj3  ಈ ಸ9i� �' ಪy�ಳJ <ಭ�lವ mno 5678 "�tದ" Z#  ಪ7�ರ 
ಪE �E �ಯXY  O�mhವ H7ೕZq �N. 

 
► !~T ಉx< ೕಖಗY : ಪ* + nಲಸeರ4G ಎ#A  {gy ಯ ��G ªತ* ಗಳpq  4ವ2ಹc ¡ಡ$nಂಬ 

4ಯಮಗ3 Ôo÷ M�p  4|ಧtG  ಅವMಶlಲ/ ದ Mರಣ ಈ ಉ�/ ೕಖn�  M�p ಉ�/ ೕಖo 
ಅನ� u¤o�ಲ/  

 
► ಪ%ಸ(�B :   Ms2tಯ ಮಟA ದ"/  Ôo÷ "îತ 4ೕ+ /Mಯ2lmನ /þiಗ3/¤¼( ೕ�ಗ3 

/%ಚtಗ3 / òy ಕA O ಒಳಗÄ {ವಹನಗ3 2019 ರವLG ��G nಲಸeರW ಎ#A  ªತ* ಗಳpq  4ವ2ಹc 

¡ಡ$nಂಬ %ಚtಯ  ಅpಪj¹ +ಯ Mರಣ, 2020 ರ ýದÓ M52ಕರ ÍಮM+ / ಒಪw ಂದ ಪತ* ಗಳ"/  

ಇ� ß"ನ ಅಂಶಗಳ  ಉ�/ ೕಖlಲ/ �Wo�, 2011 Oಂದ ಒ�A  ªತ* ಗ3 ಮ'(  M52ಕರ ವಷ2�W 

lವರಗಳpq  ತ4s �ಡo PFದ [ತರ" ¡y ÍÎÏ ಂÃ  4ÙಕOjWo�,  
  ಈ lಷಯದ �O' nಲಸ ಸ5+ ಸ¥ಗಳ"/  Ôo÷ ಚ»2 / 4ಣ2ಯದ ಅpಪj¹ +uಂದ ಮ'(  �³í ನ 

{gy ಯ M52ಕW  ಆI ÂÃ ನ"/  ²³kಂiWoದOಂದ, 14 ಅkA ೕಬE 2019 ರ ವLG  

Ôo÷ "îತ %ಚt / ¤¼( ೕ� ಇಲ/ �, Ôo÷ ಚ»2ಗFಲ/ � ಅಥ� Ôo÷ �ìí ವO ಪO�ರ / 
d* ೕç  ಹಧನ / �ತನlಲ/ � M52ಕW ಅಥ� nಲಸ ಸ5+ಯ ಸದಸy ರpq  ಒಳ<ಳÊ �, ಮ'(  

Ms2tಯpq  ¼Lದ ��G l�ಗದ ಹYಯ M52ಕW ಈಗ 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ ಮ'(  

Ms2tಯ"/  ತಮÏ  ಕತ2ವy n�  ïರÓ 4ÙಕOjದವW. ಇ�ಲ/ ವpq  ಪOHೕ"jದ ß� ಪOಸ¡®(  ಏtಂದL, 

Ms2tಯ ಆµಭ�ಂದó 5 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=o� ಒಂ� ಅ"îತ þiÔS� ಎಂ�  

+ೕ¡24ಸ�u' ಮ'(  M52ಕರpq   �ಸ( ವ�S 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ ಒç( uಸ�u'.   

^!ರ�, ಗ[ :   

 
ಪ0 ~ ಆಪ�ಟM b �ತ0 ಗಳ PQ"  ಮJC  T4>ಕ%b 3�ತ Pವಹನದ ಬb�  ಸ� ಷ$  -ೕ~ಯ �~0 ೕಕರಣ: 
ಉತw ನq ದ lಧದ ಪ* Mರ, ªತ* ದ d* ೕe* 5ಂ% ಪ* Mರ, ಉçw ದ� ,ೕಜt ಮ'(  M52ಕರ �ಮಥy 2ದ 
ಆmರದ ß� ಆಪCಟE ಗ3 nಲಸ ¡ಡ$Mದ ªತ* ಗಳ {gy ಯ ಬGT  4m2ರ �G�k3Ê ವ �O' 
ಸw ಷA �ದ, "îತ 4ೕ+ಯpq  ಅ69�� ಪiಸÓ Hòರ¤ ¡ಡ�S�. M52ಕOಂದ 4ವ2Xಸಲw =ವ ��G 
ªತ* ಗಳ {gy ಯ"/  "îತ ಮ'(  ಅpýೕ�ತ "þÿಗ3" ಅpýೕ�ತ / ಸX ¡iದ Ëಪ4 4ೕ+ಗ3 ಮ'(  



 

 

Mಯ2lmನಗಳ �ಗ�Sರ$� ಮ'(  "îತ ¡ನ~ಡಗಳ"/  Ôo÷ ಬದ�ವcಯpq  ಜ� ¦̄ Oåತ 
ಅ}MOಗFಂದ ಅpýೕದt ಪÄ�ರ$� ಮ'(  ಬದ�¶+( Wವ þÿಗಳpq   ಮ'(  ಬದ�ದ 4m2ರವpq  
M52ಕOG +Fಸ$� ಮ'(  ಅ÷ Oೕ+ M52ಕರ Ôo÷ ಪ* +�* ¾ಗ3 / ಉತ( ರಗFದ¦ L, Ms2tಯ 
¡y ÍÎÏ ಂÃ ಇವpq   4ವ2Xಸ$M¶ತ( �. ಅಂತಹ lಷಯಗಳpq  {|}ತ ಸ5+ ಸ¥ಗಳ"/ , lõಷ�S 
Mಯ2 ಸ5+ಯ"/  ಚ³2ಸ$� ಮ'(  ಅದn�  ಅp¶ಣ�S �ಖ"ಸ$�. 
 
M52ಕರpq  Æರದಶ2ಕ ಮ'(  ಅವರpq  ಒಳ<3Ê ವ ಚ»2ಗFಲ/ �, �ìí ವO ��G ªತ* ಗಳ"/  
Mಯ24ವ2XಸÓ nಲಸeರರpq  ಎಂ�& "ಒತ( ಡ üW4+ಲ/ " ಮ'(  ªತ* ಗಳ {gy ಯpq  �³í ಸÓ 
4ಧ2Oj�ಗ  M52ಕರ ಆzೕಗy , ¤ರ§� ಮ'(  nಲಸದ ಸಮಯ ಮ'(  ಉತw ನq ದ ¶ಣಮಟA ದ ß� ಆ¶ವ  
ಪOÑಮಗಳpq   ಪOಗಣtG �G�kಳÊ $�. 
 
nಲಸn�  ïOk3Ê ವ ಸಮಯದ"/  ಮ'(  ಇಂಡ§¨ {ದಭ2ದ"/   ಸw ಷA �S M52ಕOG ಈ ß"ನ ಅಂಶಗಳpq  
ಸw ಷA �S lವOಸ$�. ªತ* ಗಳ {gy ಯ"/  Ôo÷ ಬದ�ವcÔ�ಗ, ಅದpq  "îತ�S +Fಸ$� ಮ'(  
ಅಂತಹ ಬದ�ವcಗFG ಏp MರಣಗYಂ� M52ಕOG lವOಸ$�. M52ಕW ಎ'( ವ Ôo÷ MಳÚಗಳpq  
ಚ³2ಸ$� ಮ'(  ಬGಹOjkಳÊ $�. 

 4.2.   Tತನ ಮV%  WXYಟ[ B                                                                                                                                      
 

ಆoೕಪ: ಕ�ದ �6 ವಷ#ಗyಂದ �ತನದ;<  4l� �ಚ� ಳ�ಲ< .  
 
►  (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#ಯ �ತರ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: ತ4gಯ ಸಮಯದ"/ , 

ಆಡFತo öîಕ�S ²³kಂi�¦ ೕtಂದL,  2017-18 Oಂದ 2019-20ರ ಅವ}ಯ"/  �ತನದ"/  Ôo÷ 

�Ø2ಕ �ಚí ಳlಲ/  ( �ತನದ â�G, ಇ� Ùಜy  ಸM2ರo :ೕØ¤+( ( ದ¦  ಕ4ಷA  �ತನ�� ಂತ  

�³í W+( '( ) ಆ�&y , [ತರ ಅವW �ಚí ಳವpq  ;< 2018 ರವLG ಮ'(  [ತರ �ìí ವO �Ø2ಕ 

ಇ4� 1ÛಂÃ  4"/ ಸ�u' ಎಂ� ²³kಂi�¦ L. ಆµಭ�ಂದó (2011) �Ø2ಕ �ತನ �ಚí ಳo 

Ms2tಯ"/  3"( ಯ"/ '(  ಮ'(  [ತರ ಅದpq  4"/ ಸ�u' ಎಂ� ಅವW ²³kಂಡW. , ಅವW 

Ùಜy  ಸM2ರo 4ಗ�ಪijದ ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �³í ನದpq  Æವ+¤+( WoದOಂದ ಅವW 
²³kಂಡW, XೕeS Ôo÷ �ìí ವO ಇ4� 1ÛಂÃ  4ೕ=o� M�pಬದ� �S ಕ�# ಯವಲ/ , 

ಆದ¦ Oಂದ ಅ�y ಸವpq  4"/ ಸ�u' ಎಂದW .¡y ÍÎÏ ಂÃ M52ಕರ �ತನo ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ 

�3í Sದ¦ L ಅವW ಇ4� 1ÛಂÃ ಅpq  Æವ+ಸ$MSಲ/  ಎಂ� ü3ತ( 7 ಇದ¦ W, ಆದL 2011 Oಂದ 

ಅದpq  4"/ ¤ವವL& ಅವW ಇ÷  4ಯಮ ÇOಯ"/ ದ¦ þ ಸಹ  �ಚí ಳ ಇ4� 1ÛಂÃ 4ೕ=ವ ಪOÆಠ  
ಅಳವijkಂiದ¦ W  ಎಂ� ಒ®w kಂಡW. 

 
►   Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: Ms2tಯ �ತನ �ಖ�ಗಳ ಪ* Mರ, 

Ms2tå M�pಬದ� �S 4ಗ�ಪijದ Ùಜy  ಸM2ರದ ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �³í ನ �ತನವpq  
Æವ+¤+( ('( )Wo� ×ಢಪ@A �. òy ಕA O {�ವt 4ೕ+å ಸಹ ü3ತ( �, "Ëಪ4å ತನq  Ôo÷ 

ಘಟಕಗಳ"/  Íಮಕ<ಂಡ ಉ�y ೕSಗFG 3"( ಯ"/ Wವ ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �ìí  Æವ+¤ವ 4ೕ+ಯpq  

ಅಳವijkಂi�". â�G, M52ಕW 2011 Oಂದ 2017/2018 ರ"/   4"/ ¤ವವLG 2011 Oಂದ ಪ* + 

ವಷ2" ಇ4� 1ÛಂÃ  ಪÄå+( ದ¦ W. 2017 ರ ವLSನ �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ ¼ೕO¤ವ �  j/ � ಗಳpq  ಸಹ  

M52ಕW ಆI ÂÃ ನ"/  ¼ೕOjದW. ಆ�&y , �ತನದ �ಖ�ಗFಂದ 4ಜ�ದ ಸಮಯo ಸw ಷA �Sಲ/ . 

Ms2tå ತನq  �¹ u ಆ÷ಶದ ಇ¨ �* ÛಂÃ M/ / ನ"/   (11. ಎ)  "ಇ4� 1ÛಂÃ   Ôಂ+* ಕ�Sರ�, 

M52ಕರ  ?ಶಲy , �ಜÙ+ ಮ'(  ನಡವFnಯ ಆmರದ ß� ಗFಸಲw ಡ$�" ಎಂ� ü3ತ( �, ಆದL 

¡y ÍÎÏ ಂÃ Ôo÷ Mಯ2§ಮ�ಯ öಲy ¡ಪನವpq  ನÄಸ"ಲ/  ಅಥ� Ôo÷ ¡ನy �ಯpq  
4ೕಡ"ಲ/  ಮ@(   ಈ Xಂ� ಪ* ¡�ತ ಅ�y ಸ�Sದ¦  Ôo÷ M52ಕOG ಇ4� 1ÛಂÃ  4ೕಡ�Woದn�  
"îತ Mರಣಗ3 4ೕiಲ/  . �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ  ಅ�y ಸವpq  ಇದ¦ �� ದ¦ ಂ� 4"/ jದ ß� Ôo÷ 

¤¼( ೕ�/{ವಹನ/�ೕ@ೕ/ ´ಲಕ  Ë=|�ಲ/  ಮ'(  Mಯ2 ಸ5+ OÚಸA E ನ"/  Ôo÷ ಸ¥ಯ 

ನ�ವFಗಳó/   Ë=|�ಲ/ . 

 
►  !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: M52ಕರ ವರÒ ಪ* Mರ, 

�Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ  2017 Í ವಷ2�ಂದ7  4ಂ'½ೕu'. ಆ  {ದಭ2ದ"/  ಸಹ, Ôo÷ 

M52ಕರpq  ಒಳ<ಳÊ "ಲ/ , ಮ'(  ಸOÔದ {ವಹನ ಇರ"ಲ/ . ಇಂ�* ÛಂÃ Ms2tಯ ಪ* ¡�ತ 

�Ø2ಕ ಅ�y ಸ�S'(  ಮ'(  M52ಕW ಈ ಪOÆಠn�  ಒST ½ೕSದ¦ W,  ಆದL ಅದpq  2017 Oಂದ 



 

 

(M52ಕರ ವಷ2¨ ಪ* Mರ) /2018 (¡y ÍÎÏ ಂÃ ನ  ಇ+( ೕ³ನ ವಷ2¨ ಪ* Mರ) ಹøತ( t  4"/ ಸ�u'. 

Mಯ2 ಸ5+ ಸ¥ ನ�ವFಗ3  ಈ �O' Ôo÷ ಚ»2ಗಳpq  ¼ೕOಸ"ಲ/ . 4"/ jದ¦ n�   Mರಣಗಳpq  

ಸಹ M52ಕOG ಸw ಷA �S +Fಸ�Sಲ/ . 

2017 Oಂದ M52ಕW ß"� 3ರಕW ಮ'(  ಎ^ ಆE  jಬÜ ಂ�ಯpq  ತಮÏ  ಇ4� 1ÛಂÃ ನ  

l[+,ಂ�G ಹಲ�W ¯O {ಪ�2ಸÓ Æ* µ6jದW ಆದL ¡y ÍÎÏ ಂÃ  M52ಕOಂದ 
öîಕ�S ¡iದ ಇ4� 1ÛಂÃ  l[+ಯpq  ತFÊ ��ತ( 7 |�'. Ëಪ4å ಈಗ  ನಷA ದ"/ �, 

�eS ·ಂಬWವ  �ನಗಳ"/   ಇ4� 1ÛಂÃ 4ೕ=�( ೕrಂ� M52ಕOG öîಕ�S ಭರವÒ 4ೕಡ�u' 

ಆದL ಇ� 4ಜ�S 20176 Oಂದ {ಭljಲ/ .  

6 !ಎ# % &ಲಕ ಒದ+%ದ ,-. /ಂ1 ಅ34 ೕಬ7 2019 ರ ಘಟ;ಯ =ತರ ವ@AB%ದ 3 CDEಕರFG  11, 12 ಮIJ  18 KಬL ವM 2020 

NO ಮP  QಮCR STPUO ಮIJ  VWX ವM Yತನ [ೕTPUO.  \ನ]̂  _. 462 ಆab. , ಇUಗe f %g h  ಬದi+ ಟDEQಷk  

lದm ಮIJ  =ತರದ  Yತನದ n4 ೕop ಂ1 ಪL Rr+s. ಇO Vtu !vಗ\ಂದ (4 Vtu ಅwCMಗe ಮIJ  3 Vtu ಆಪxಟ7 ಗe) 7 

CDEಕರ Yತನದ ಮyJ ಂO Iಲzತp ಕ {B]ಯFG  ಒದ+%s, ಇO S|E 2018 ರವ}u Yತನ VಚX ಳವFG  yೕM�ತJ s, ಆದ} ಇUಗe 
f %g ಪ� ಳಲg  ಮIJ  ಈ n4 ೕop ಂ1 ಗBಂದ ಇ[̂ �/ಂ1 ಆ+s�    ಎಂ�ದFG  RೕSE[ಸm �ಧ. !ಲg  ಅಥ� 2017 ರ =ತರ   ��Eಕ 
ಇ[̂ �/ಂ1  ಒದ+ಸi+s� ಇಲg Y ಎಂO RೕSE[ಸi�U\ಲg . 

ಈ ಸಮÒy G {|}j~� ತಮÏ  £Wಗಳpq  ¡y ÍÎÏ ಂÃ  ಎ"/ ë �ಖ"jಲ/  ಎಂ�, ಇದtq ೕ  

£Wಗ3 ïO~�/ Ë /̀ ೕಂÃ OÚಸA E ಮ'(  �ಖ� ãಡ  nಲಸ ಸ5+ಯ ಸ¥ಗಳ"/  ಎಂ�& ಚ³2jಲ/  

ಎಂ� �!ೕ' ಪi¤ತ( �. ಆ¨ ÂÃ ಮ'(  ಆI ÂÃ M52ಕW ಸಹ ಈ lಷಯವpq  ×ಢಪijದW. 

ಪ* +ಭಟtಯpq  ಆµ6jದ M52ಕOG �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ  4ೕiದL, ಅವW ಬûA �G ¡=o�ಲ/  

ಎಂ� ಆ¨ ÂÃ M52ಕW   üFದW. 

  
►  !~T ಉx< ೕಖ: "�Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ" ಅpq  ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �3í ಗ" ಅಥ� ಕiÛÔಗ" (ಓವE 

ಅಂ° ಅBC)  4ೕ=oದರ  {|ಧ Ôo÷ M�p ಉ�/ ೕಖlಲ/ . ಈ nಳSನ Mu�ಗ3 / M�p 
4ಯಮಗಳ ಪ* Mರ ಕ4ಷÖ  �ತನವpq  Æವ+¤o� ಕ�# ಯ�S�: 

1.    ಕDಷÆ  fತನ K�: 1948: �zP  12: Minimum Wages Act, 1948 (clc.gov.in)  

2.    ಈಗ ಇ� �ತನ {X� 2019 (Ò§¨  5) ನ �ಗ�S� (ಇ� ಅಂSೕಕOಸಲw @A � ಆ�&y   ಇ�q  
ÇO<Fಸ$MS�): THE CODE ON WAGES, 2019 No. 29 of 2019.pdf (labour.gov.in)  
3.     ಕ�2ಟಕ Ùಜy  ಸM2ರದ ಕ4ಷÖ  �ತನ ಅ}%ಚtಗ3 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 
ಮ'(  2020-21ರ  

 
 
ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: �ìí ವO �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ  4"/ jದ 4ಖರ�ದ ವಷ2/+ಂಗ3 ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಮ'(  

M52ಕರ  l6ನq  ವಷ2¨ ಗ3  ಮ'(  �ಕ#A  �§y mರಗಳ  kರ�uಂ�S ಸw ಷA �S �¹ ®ಸÓ 
�ಧy �ಗ�ದ¦ þ, �ìí ವO �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ 4"/ ಸÓ Ôo÷ M�p ಉಲ/ ಂಘtÔSಲ/ . ಇ+( ೕ³ನ 

Ùಜy  ಸM2ರದ ಅ}Dತ ಅ}%ಚtª� M�4G "ಕ4ಷÖ  �ತನ" Æವ+ಯ ಆSದ¦ L ��  ಮ'(  Ms2tå 

Ô�ಗó M52ಕOG  4ಯ5ತ �ತನ~� M�pಬದ�  ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �ìí  Æವ+¤ತ( "�.  
M�pಬದ� �S M52ಕW  Ôo÷ �ìí ವO ಇ4� 1ÛಂÃ  ಪÄಯÓ ಅಹ2ÙSWo�ಲ/ . 

 
ಆ�&y , ಅ÷ ಸಮಯದ"/ , �ìí ವO �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ 2011 Oಂದ 2017/18 ರವLG Ms2tಯ ಪ* ¡�ತ 

ಅ�y ಸ�S ಉF��. ;< 2018 ರ [ತರ ಸ¹ Sತವpq  ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಸಹ ಒ®w kಂi'. Ms2tå 

ಆµಭ�ಂದó �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ ಅpq   (ಅವರ 4ಯ5ತ �ತನ�� ಂತ �³í G) �inÔದ¦ Oಂದ,  

M52ಕLಲ/ þ ಈ þÿG ಒST ½ೕSದ¦ W, ಅದpq  ಇದ¦ �� ದ¦ ಂ� 4"/ ಸ�u'. M52ಕzಂ�G ಸOÔದ 

Mರಣ 4ೕಡ�Woದರ kರ�, ಈeಗ7 M�p  ಪ* Mರ ಕ4ಷÖ  �ತನ�� ಂತ �³í ನದpq  4ೕ=+( �¦ Lಂ� 

¡y ÍÎÏ ಂÃ  ಸw ಷA ಪi¤o� (XೕeS �ìí ವO ಇ4� 1ÛಂÃ ಕ�# ಯವಲ/ ) ಮ'(   Mಯ2 ಸ5+ಯ"/   

ಸಮÒy ಗಳನq  ಚ³2ಸ�Wo�  ಇ"/ ನ ಸಮÒy G Mರಣ�u'. 
 

 
�RರA� ಗY :  
 
�" ��f ಂ. ಮJC  T4>ಕರ ನ�Aನ Pವಹನ ಬಲಪe��  ಮJC  Pವಹನ ಗ]$ ¡¢�� : 
M52ಕರ Úೕವನದ ß� ಪOÑಮ !ೕWವ ಎ�/  4Ñ2ಯಕ 4m2ರಗಳ ß� M52ಕW  ಮ'(  ಸ5+ಯ 
ಸದಸy zಂ�G ಪ* ಬಲ�ದ {ವಹನ ಮ'(  ಒಳ<3Ê lnಯ  ಪ* �* ¾ಯpq  ¡y ÍÎÏ ಂÃ  d* ೕç  Xಸ$� 
ಮ'(  ಖ³ತಪijkಳÊ $�. Ôo÷ 4m2ರವpq  ಥಟA t �G�kಳÊ ¯ರ�, lõಷ�S ವಷ2ಗFಂದ 
ಅpಸO¤+( Wವ ಅ�y ಸಗFG {|}j~�. 4m2ರಗಳ"/  ಇಂತಹ ಬದ�ವcಗFG 4ಜ�ದ Mರಣಗಳpq  



 

 

M52ಕOG ಸw ಷA �S +Fಸ$�. Ôo÷ 4Ñ2ಯಕ lಷಯದ ß� 4m2ರ ಬದ�ವcಗಳpq  ಸಹ ಸ5+ಯ 
ಮಟA ದ"/  ಚ³2ಸ$� ಮ'(  �ಖ"ಸ$�. 
 
ಸಮಪ2ಕ ಮ'(  Æರದಶ2ಕ {ವಹನಗಳ kರ� ಮ'(  ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಮ'(  M52ಕರ  ನ=lನ ಒಳ<ಳÊ �Wln 
ಸಮÒy ಗFG ´ಲ Mರಣrಂ� ತ4guಂದ Ë=|��. nಲಸದ ವy ವÒ¹ ಗ3, �çವರಣ ಮ'(  M52ಕರ 
Úೕವನದ ß� ಪOÑಮ !ೕWವ ಎ�/  4Ñ2ಯಕ 4m2ರಗFG {|}j~� ಇಬÜ ರ ನ=r ನÄå+( Wವ, 
Æರದಶ2ಕ ಮ'(  ಸw ಷA  {ವಹನM� S ಒಂ� ಬಲ�ದ {ವಹನ Mಯ2lmನ ಮ'(  {ಸ� ೃ+ಯpq  
Ms2t,ಳG 452ಸ$MS�. ಆಡFತ ಮ'(  M52ಕರ ನ=lನ Íರ {ವಹನಗಳ â�G, Ms2tಯ"/  
ರ³ಸ�ದ ಸ5+ಗ3 {ವಹನ ಅಂತರವpq  ಕiÛ ¡=ವ"/  ಪ* ·ಖ Æತ* ವX¤ತ( r. {ವಹನವpq  
ಗ@A <FಸÓ nಲಸದ ÍಮM+ ಸಮಯದ"/  4ೕ=ವ ಇಂಡ§¨ ?* ೖ4ಂ%, /̧ ೕE 5ೕ@ಂಗT 3 ಮ'(  :ೕಷcಗ3, 
llಧ ಸ5+ಗಳ M52ಕರ  ಪ* +4}ಗಳ ´ಲಕ {ವಹನ,  "îತ %ಚtಗ3 / �ಖ�ಗ3 / �ಮS* ಗ3 
ಇçy �ಗ3 Ôo÷ 4Ñ2ಯಕ 4m2ರವpq  �G�kಳÊ Ó ಬಲ�S ಸಲ� 4ೕಡ�¶ತ( � ಮ'(  ಅಂತಹ ಎ�/  
{ವಹನ ಮ'(  ಒಳ<3Ê lnಯ VÙr / �§y ವpq  ಸಹ 4ವ2Xಸ$M¶ತ( �. ಒFA LÔS, nಲಸeರರpq  
¼ಡSjk3Ê ವ 3t� ಗ3, Æ/ Ã ò!2 ಮ'(  Mಯ2lmನಗ3 'ಂ¯ �ಬ2ಲ�S ಉF�r ಮ'(  XೕeS 
¡y ÍÎÏ ಂÃ ಕÄuಂದ ಸ�* ಯ Æತ* ವXj   ಭlಷy ದ"/  ಈ ¡ಗ2ವpq  ಬಲಪiಸ$MS�. 
 

 4.3.    Oಲಸದ \]ಗB                                                                                                                                                
 
ಆ£ೕಪ: �ಲಸ�ರ%b ಎ�L  c�:ರಗಳ¥L  �ಲಸ �ಡ§ ¨ಳ�wJ.  

 

 ► (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ:  Ms2tಯ ಆµಭ�ಂದ 
(ಇ+( ೕ³ನ ಬದ�ವcಗಳವLG) �p�ರ Ô�ಗó "�ರದ ರÎ" ಎಂ� ¡y Íú ÛಂÃ ×ಢಪij�. 
M52ಕರpq  "ಎ�/  �p�ರಗG� nಲಸ ¡ಡÓ" Pಳ�S� ಎಂಬ ಆzೕಪವpq  ಅವW 4ÙಕOjದW, 
ಆದL Ms2tಗಳ Mu�ಯ ಅiಯ"/  M�p 4|ಧtಗಳ ಪ* Mರ ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ¯O ¯OÔS 
ರÇ�ನ 4ೕ=ವ ವy ವÒ¹ ಯpq  Æ* µ6ಸÓ ಅವW ಬಯjದ¦ W ಎಂ� ಒ®w kಂಡW, ��G ªತ* ಗಳpq  
�ರದ"/  7 �ನಗH Mಯ24ವ2X¤ವ ಸÓ�S ಈ Oೕ+ÔS ರÎಯ ವy ವÒ¹ ಯpq  ಪOವ+2¤ವ 
4m2ರವpq  �G�kಳÊ  ಬಯjದW, �ಸ( ವ�S [ತರ ಇದpq  Mಯ2ಗತ<Fಸ"ಲ/ . 

 
► Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: Ms2tಯ Æ"j ��y ÛಂÃ 

4�2ಷA �S "�p�ರ" "�ರದ ಆI" �ನ ಎಂ� ಉ�/ ೕî¤o�ಲ/ . ಅ� ü3ತ( � "nಲಸeರOG �ರn�  

ಕ4ಷÖ  ಒಂ� �ನ ರÎ 4ೕಡ$�". ಆ�&y , ಅkA ೕಬE 8, 2019 ರವLG, Ms2tಯ ಅ�y ಸದ ಪ* Mರ 

�p�ರ �ರದ ರÎಯ �ನ�S'( , ಇದpq  �ಖ�ಗFಂದ ×ಢಪiಸ�S�. Pವಲ 5 ಭದ* ç jಬÜ ಂ�ಗಳ 

ರÇ �ನವpq , ಒಂ÷ �ನವಲ/ �  ¯O ¯OÔS 4ೕ=+( ದ¦ W. Ms2t �ಖ�ಗಳ"/  ಗಮ4j�ಗ Ë= 
|ದ ಅಂಶrಂದL ಉFದ M52ಕW  "ಎ�/  �p�ರಗ3" nಲಸ ¡=ವ Ôo÷ 4ದಶ2ನಗFಲ/ , 

 
► !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: ಆ¨ ÂÃ ಮ'(  ಆI ÂÃ 

M52ಕOಬÜ þ ಸಹ �p�ರ "�ರದ ರÎ �ನ" ಎಂ� Ms2tಯ ಪ* ¡�ತ ಅ�y ಸ�S Ò À ಂಬE 2019 

ರವLG ಇ�( ಂ� ×ಢ.ಪijದW. ಆ�&y , ಅkA ೕಬE 2019 ರ"/ , ¡y ÍÎÏ ಂÃ  ��G l�ಗದ �@ೕ/ 

Bೕ° 2ನ"/  ¤¼( ೕ�ಯ ´ಲಕ, ��G 4�2ಹಕOG ¡X+ 4ೕi�¦ ೕtಂದL, 14 ಅkA ೕಬE 2019 (ದಸÙ 

ರÇ�ನಗಳ [ತರ) Ms2tಗಳ M¾¦ , 1948 ರ ಪ* Mರ, ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ¯O ¯OÔS ರÇ 4ೕ=ವ 

(�A y GT °2 ರÎ)  ವy ವÒ¹  ÇOÔ¶ತ( �, XೕeS llಧ M52ಕW �ರದ $L $L  �ನಗಳ"/  �ರದ ರÎ 
ಪÄå$�. XೕeS ಎ�/  M52ಕOG �p�ರ� ಆSರ�, �ರದ"/   Ôo�ದþ  ಒಂ� �ನ  {*ಣ2 
ರÎ j¶ತ( �,. 

 

 
ß"ನoಗ3 Ms2tಯ 4ೕ+ª� ಮ'(  M�pಬದ� �S ಅpಮ+jದþ, M52ಕW ಈ ವy ವÒ¹ ಯ"/  
�³í ನ ಉçw ದtಯ ಅವ}ಯ"/  nಲo +ಂಗ3ಗಳ Mಲ ¡ತ*  nಲಸ ¡iದ¦ W, ಆದL 4µತರ�S ಅಲ/ . 
M52ಕOG nಲo +ಂಗ3ಗಳವLG ಈ  ವy ವÒ¹  ಒ®w ತ�Sತ�( ೕ ½ರ', ಅವOG  "�p�ರ" ರÇ�ನ�S 

ಉFಯ$nಂ� ಆHjದW , ಏnಂದL ಆ �ನ ಅವW ತಮÏ  ��ಂಬಗ8ಂ�G ಸಮಯ ಕYಯÓ ಬಯjದ¦ W. 2017, 
2018 ಅಥ� 2019 ರ"/  "ಎ�/  �p�ರಗ3" nಲಸ ¡ಡ"ಲ/  ಎಂ� M52ಕW ಒ®w kಂಡW ಮ'(  "ಎ�/  

�p�ರಗಳ"/ " nಲಸ ¡=ವ Ôo÷ 4ದಶ2ನಗFಲ/  ಎಂ� ×ಢಪijದW. 
 

 



 

 

ಆ�&y , "ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ²ತ ²ತ�S (�A y GT °2) ರÇ 4ೕ=ವ ವy ವÒ¹ ಯpq " ಪOಚu¤ವ 4m2ರn�  

{|}j~�, ¡y Íú ÛಂÃ ಇದ¦ �� ದ¦ ಂ� ¡X+ಯpq  ಒದSj' ಮ'(  ಈ 4m2ರ �G�k3Ê ವ"/  

Ôo÷ M52ಕರpq  ಒಳ<ಳÊ "ಲ/  ಅಥ� ಒ®w G ಪÄಯ"ಲ/ . ವ:  2 ಕ5@G ãಡ ಇದರ ಬGT  Ôo÷ 

¡X+ ಇರ"ಲ/  ಮ'(  ಈ lಷಯವpq  ವ:  2 ಕ5@ಯ"/  ಚ³2ಸ�Sಲ/ . M52ಕOG ತಮÏ  �Æ( Xಕ ರÎಯ 

ಬGT  +FಸÓ ��G l�ಗದ"/  dೕ/A  ¡ಡ�ದ HIA  3Ã2 ಅpq  ಒದSಸ�S�. 

 
► !~T ಉx< ೕಖಗY:   ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ²ತ ²ತ�S (�A y GT °2) ರÇ 4ೕ=ವ ವy ವÒ¹ ಯpq  M�p 
ಸಮÏ +¤ತ( � : 
 

 
1. !s#M !9� 1948: _�{ 52: ��B )ಕ ರ� fನಗY:  Factories_Act_1948.pdf (labour.gov.in)  
 
ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: Ms2tå  ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ²ತ ²ತ�S (�A y GT °2) ರÇ 4ೕ=ವ 
ವy ವÒ¹ ಯpq  4µತರ�S  ಮ'(  ಪ* ¡�ತ ಅ�y ಸ�S ಆµ6ಸÓ ಬಯj�¦  4ಜ, ಈ Mರಣ�ಂ�S nಲo 
M52ಕW "ಎ�/  �p�ರ" ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡ$�'(  ಮ'(  Ôo÷ �ನ "�ರದ ಆI" ಪÄಯ$Mu'. 

ಅkA ೕಬE 2019 ರ"/  ದಸÙ ರÇ�ನಗಳ [ತರ "ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ²ತ ²ತ�S (�A y GT °2) ರÇ 4ೕ=ವ 

ವy ವÒ¹ ಯpq " ಅpಸOಸÓ M52ಕOG 4÷2ಶನ 4ೕಡ�u'. ಆ�&y , ಈ 4m2ರವpq  ಇದ¦ �� ದ¦ ಂ� 
�G�kಳÊ �u', XೕeS M52ಕOG ಅಸ¡mನ ಮ'(  4ÙಕರcG Mರಣ�u'.   nಲಸ ಸ5+ಯ�q  
ಒಳ<ಂÌ� M52ಕರ â� ಅಥ2*ಣ2 ಚಚ2  , ಸ¡0ೕಚtಗ3 ಮ'(  {ವಹನಗ3 ನÄಸ"ಲ/ . 

  

�ಸ( ವ�S, ಒಂ÷ �ನವಲ/ � ²ತ ²ತ�S (�A y GT °2) ರÇ 4ೕ=ವ ವy ವÒ¹ ಯpq  ಅkA ೕಬE 2019 ರ [ತರ 

ಪOಚuಸ�Sಲ/  ಮ'(  �p�ರ~� �ರದ ರÎ 4ೕ=ವ ಹYಯ ಪದ� + ·ಂ�ವLu'. ಇ+( ೕ»G (¤¡W 

3 +ಂಗಳ Xಂ�), Ms2tå 2 �ನಗಳ �ರದ ರÎಗಳpq  (ಪ* + ಶ4�ರ ಮ'(  �p�ರ) ಪOಚuj� ಮ'(  

�ರದ"/  5 �ನ nಲಸ ¡i�, �ನn�  9.5 >?ಗಳpq  nಲಸದ ಸಮಯ�S, ಅಧ2 >? lÙಮ ïO~�, Ms2t 

nಲಸದ ಸಮಯದ 4ೕ+ಯ ಪ* Mರ ಮ'(   M�pಬದ� �S ಅpýೕ�ಸ~� Mಯ2 4ವ2Xj�. 

 
�RರA� ಗY:  

M52ಕರ Úೕವನದ ß� ಪOÑಮ !ೕWವ ಎ�/  4Ñ2ಯಕ 4m2ರಗಳ ß� M52ಕರ  ಮ'(  ಸ5+ಯ 
ಸದಸy zಂ�G ಪ* ಭಲ�ದ  {ವಹನ ಮ'(  ಒಳ<3Ê lnಯ  ಪ* �* ¾ಯpq  ¡y ÍÎÏ ಂÃ  d* ೕç  Xಸ$� 
ಮ'(  ಖ³ತಪijkಳÊ $�. Ôo÷ 4m2ರವpq  ಥಟA t �G�kಳÊ ¯ರ�, lõಷ�S ವಷ2ಗFಂದ 
ಅpಸO¤+( Wವ ಅ�y ಸಗFG {|}j~�. 4m2ರಗಳ"/  ಇಂತಹ ಬದ�ವcಗFG 4ಜ�ದ Mರಣಗಳpq  
M52ಕOG ಸw ಷA �S +Fಸ$�. Ôo÷ 4Ñ2ಯಕ lಷಯದ ß� 4m2ರದ�/ ದ ಬದ�ವcಗಳpq  ಸಹ 
ಸ5+ಯ ಮಟA ದ"/  ಚ³2ಸ$� ಮ'(  �ಖ"ಸ$�. 

 

 4.4 .    0ಪ.ೕತ Oಲಸದ \]ಗB     
                                                                                                                   

ಆ£ೕಪ: ಅ~Uದ �ಲಸದ ಸಮಯ: ಓವ©>ª  ಒಂ  ~ಂಗಳ3L  150 - 200 Z5ಗಳ &«� ವ% ತ§¬�. 

ಅದ�  ತಕ ಂ� 2ತನ �ತ0  &®� ಗ3ಲL . 
 
►   (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#ಯ �ತರ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: ¡y Íú ÛಂÃ 

ಆzೕಪವpq  4ÙಕOj' ಮ'(  ಇ� Ms2tಯ"/  ಎಂ�& {ಭljಲ/  ಎಂ� ×ಢಪij'. 
Ms2tಯ"/  Ôo÷ M�p¯Xರ  ಓವI2! ಪOÆಠlಲ/  ಎಂ� ಅವW ಒ+(  üFದW. 

 
► Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: �ಖ�ಗFಂದ; ಓವE I! �ಖ�ಗ3, 

ಮಸA E zೕ� ಮ'(  � j/ � ಗಳ ಪ* Mರ M52ಕW +ಂಗಳ"/  150 - 200 >?ಗಳ Mಲ ಓವI2! nಲಸ 

¡ಡ"ಲ/ . ��G ಆಪCಟE ಗ3 �ರದ"/  ಸÙಸO 2 - 4 >?ಗಳ ಓವE I! nಲಸ ¡i�¦ L, ಆದL 

M�pಬದ� �S �ರn�  12 >?ಗಳ ಓವI2!  ಅpಮ+ಸ�S�. M52ಕOG nಲJÛÏ  ಓವI2!  
¡ಡÓ ¡ತ*  Pಳ�¶+( �(  lK  ಆeGT  ಅಥ� 4ಯ5ತ�S ಅಲ/ . XೕeS �ಖ�ಗಳ ಪ* Mರ 
ಓವI2! ನ  Ôo÷ M�p ಉಲ/ ಂಘtÔSಲ/ . 

 



 

 

► !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: ಆ¨ ÂÃ ಮ'(  ಆI ÂÃ 

M52ಕOಬÜ W 150-200 >?ಗಳ ಓವI2! nಲಸ ¡ಡ"ಲ/ rಂ� ×ಢಪijದW ಮ'(  ಈ 

ಆÆದtå 4ಜವಲ/  ಎಂ� ²³kಂಡW. 
 
 
ಆ�&y , ಅkA ೕಬE 2019 ರ [ತರ ಟ52ÍÃ  ¡iದ ಅಥ� ÙÚೕ�Û 4ೕiದ M52ಕW 

²³kಂi�¦ ೕtಂದL, MಲMಲn�  (�¡ನy �S ಗOಷÖ  ಉçw ದtಯ ಅವ}ಯ"/ ) nಲಸeರರpq  L^ ಔÃ 
¡ಡÓ ü3+( ದ¦ W ಮ'(  ÄN�A C ಆSWವ ಬ?A ಗಳpq  ಸOಪiಸÓ ಅವರpq  ��G ಮಹiG 

ಕLತರ�¶+( '( . ಸÙಸO 2 >?ಗ3 ಮ'(  �ರದ"/  2-3 ¯O nಲಸ ¡ಡ$MS'(  ಮ'(  MಲMಲn�  ನÄ� 

ಬWವ ಪOÆಠ�S'( . ಇ� ´W HIA  ಗF�¦ ಗ Ò À ಂಬE 2019 ರವLG ನÄå+( '(  ಮ'(  ಸOಪi¤o� 

ಸಹ ಆಪCಟE ನ nಲಸದ �ಗ�S'( . nಲಸ ¡iದ �ìí ವO >?ಗಳpq  �ಖ"ಸ�Sಲ/  ಮ'(  ಈ O�O ಮ'(  

ಸOಪi¤ವ  nಲಸಗFG Ôo÷ �ìí ವO ಸಮಯ Æವ+ ¡ಡ�Sಲ/ , M52ಕರ 4ಲ2§y �ಂ�S �ೕಷಗ3 

ಉಂFSr ಮ'(  ಆದ¦ Oಂದ �ìí ವO ಸಮಯದ"/  Ôo÷ ಓವI2! ಇಲ/ � O�O/ ಸOಪi¤ವ 
ಜ� ¦̄ Oಯpq  M52ಕC ½ರ$nಂ� ಸOP üFದW. ಇ� �³í ನ {gy ಯ"/  M52ಕOಂದ ತ4s 

�ಡn�  ವರ� ¡ಡ�ದ ½ಸ ಆzೕಪ�S�, ಇ� ಆÆದtಗಳ ಪ@A ಯ"/  ಇರ"ಲ/ , ಆದþ "Æವ+ಸದ 

ಓವI2!" ಅpq  M52ಕ ಇ�gG ಸ"/ jದ ಒã� ಟದ ಪತ* ದ"/  ïOಸ�S�. ಆo "̄ , °q ¨¢±�, ಈ 

ಅc" ಸ� T4>ಕರ ಪ0 Tರ, ³/$ ಂಬM 2019 ರವab ನ´µ~C JC . 

 
ಈ ಅ�y ಸo M�4ನ lWದ� �S'(  (Ms2tಗಳ Mu�, ಕ�2ಟಕ Ùಜy  Ms2tಗಳ 4ಯಮಗ3 ಮ'(  

�ತನ Æವ+ Mu�) ಮ'(  Ëಪ4ಯ ಸ� ಂತ nಲಸದ ಸಮಯ ಮ'(  {ಬಳದ 4ೕ+ಗಳ lWದ� " ಆS'( . Ëಪ4 

4ೕ+ ü3o÷tಂದL: “M�4ನ ಪ* Mರ M52ಕOG ಓವI2¡T S ಪO�ರ 4ೕಡ�¶ತ( �: Ôo÷ 

ಓವI2! nಲಸ {|}ತ ¡y ÍಜE 4ಂದ ಅ}Dತ<Fಸಲw ಡ$� ಮ'(  ಡಬ� �ತನವpq  

Æವ+ಸ�¶o�. Ô�ಗ ಓವI2! 4ವ2Xಸ$M¶ತ( �,ೕ, ಅ� Qಕರರ ಒ®w G,ಂ�G ¡ತ*  ಮ'(  

Ôರ�q  ಬಲ4ತ�S ಓವI2! ¡iಸ�ಗ�.  ಓವI2!  4ÙಕO¤ವ ಹಕ� pq  QಕರW 

ಪÄ�kಂi�¦ L ಅ� ಅವರ l�ಚtG !ಟA �¦ ”. 
  

M�pಬದ�  ಓವI2! �ತನವpq  4ÙಕO¤oದರ ½ರçS, ಇಂತಹ �ಖ�ಗದ ಮ'(  �ಕ� lಲ/ ದ 

ಓವI2! ಸಹ M52ಕರ ಆzೕಗy  ಮ'(  ¤ರ§�G ಅÆಯವpq ಂ�¡=ತ( �, ಈ MಳÚಯpq  ಸಹ 

M52ಕOಂದ ²³kಳÊ �S�. ಇದOಂ�S ಈ ಅವ}ಯ"/  nಲಸeರzಂ�G Ôo÷ ಅಪRತ {ಭljದ"/ , 

ಅವರ nಲಸದ ಸ¹ ಳದ"/  ಅ÷ Oೕ+ {ಭlj� ಎಂ� ¼ೕOಸÓ Ôo÷ �ಖ�ಗFಲ/ , ಅವW ಅ}Dತ�S nಲಸದ 

ಸಮಯ�ಂದ L^ ಔÃ ¡iWoದOಂದ, ಅವW ESI ಅಥ� Ôo÷ ಇತರ ಸM2O/ Ms2t Åದy �ೕಯ 

ಪ* ,ೕಜನಗಳpq  ಅಥ� ಪO�ರವpq  ಪÄಯÓ �ಧy lಲ/  .  
 

ß"ನ ಆzೕಪವpq  Pವಲ ಆI ÂÃ M52ಕW ²³kಂi�¦ L ½ರ' Ôo÷ ಆ¨ ÂÃ M52ಕರಲ/ . 
 
 

► !~T ಉx< ೕಖಗY: 

1.     !"#$ಗಳ !'(  1948: )*+ 51 and 59: Factories_Act_1948.pdf (labour.gov.in)  
2.     ಕ-#ಟಕ !"#$ /ಯಮಗ2 1969: ಅ45 ಯ 6, )*+ 109: Karnataka Factories Rules, 
1969.pdf  (complianceuncovered.com)  
3.     ಕ/ಷ7  8ತನ !'(  1948: )*+ 14: Minimum Wages Act, 1948 (clc.gov.in)  
 

► ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: ¡jಕ ಓವI2! 150-200 >?ಗಳpq  ತÓ®ದ ಆzೕಪo 4ಜವಲ/ rಂ� 

Ë=|��: ಎ�/  ¡X+ಯ ´ಲಗFಂದó ಇ� ×ÿೕಕOಸಲw @A �. XೕeS ಇದpq  Ms2tಯ"/  

ಪOÆಲt ¡ಡ7 ಇಲ/ . ಆ�&y , ಆI ÂÃ ಚ»2ಯ ಸಮಯದ"/  �³í ನ {gy ಯ M52ಕರ 
ಏಕþಪದ ವಷ2ನT Fಂದ (30 �� ಂತ �ìí ), �ಂದ62ಕ�S �ಖ�ಗದ/�ಕ� lಲ/ ದ ಮ'(  nಲo >?ಗಳ 

Mಲ ÄN�A C ®ೕ/ ಗಳpq  ಸOಪiಸÓ M52ಕOG  ಓವI2! �ತನವpq  4ೕಡ�Wo� ಸತy rಂ�  
ತ4s �ಡo +ೕ¡24j�. 

�RರA� ಗY:  
ಎ�/  ಓವI2!  nಲಸವpq  �ಖ"ಸ$� ಮ'(  M�p 4ಯಮಗಳ ಪ* Mರ �ತನ  Æವ+ಸ$�. 
 

 
 



 

 

 4.5 .      _` ಪ.aರ      
                                                                                                                                
ಆoೕಪ: �6 ಪ%�ರ ಸ"* ರಚM45ಲ<   

 
► (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#ಯ �ತರ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ:  Ms2tå 4 

ಸ5+ಗಳpq  ½ಂ��: ಆಂತOಕ £Wಗಳ ಸ5+ (ICC), ಆzೕಗy  ಮ'(  ¤ರ§ç ಸ5+, ವ:  2 ಕ5@ ಮ'(  

My ಂ@ೕ¨ ಸ5+7  : nಲಸದ ಸ¹ ಳದ"/   ಈ 4 ಸ5+ಗ3 lÁಲ ಸಮÒy ಗFG {|}jದ llಧ Oೕ+ಯ 

�ಂ�kರ�ಗಳ ß� nಲಸ ¡ಡÓ ಇr: nಲಸದ ಸ¹ ಳದ"/  <ಂSಕ �W�ಳ {|}ತ �ಂ�kರ�ಗFG 
ಐjj Mರಣ�S�, ಮ'(  ಆzೕಗy  ಮ'(  ¤ರ§ç ಸ5+ ಮ'(  My ಂ@ೕ¨ ಸ5+ಗ3 ತಮÏ  ಪ* ÷ಶಗFG 
{|}jದ �ಂ�kರ�ಗFG ಜ� ¦̄ ರÙSWತ( r, ಆದL ´W ಸ5+ಗ3 �ೕikಳÊ ದ  

�ಂ�kರ�ಗಳpq  Mಯ2 ಸ5+å �ೕik3Ê ತ( �. 2018 ರವLG Ms2tå Mಯ2 

ಸ5+ಯpq "nಲಸ/�ಂ�kರ� ಸ5+" ಎಂ� ಕLu' (ಇ� M�pಬದ� �S ಸOಯಲ/ , ಏnಂದL 

eOM l�ದ Mu� 1947 ಪ* �y ೕಕ ಸ5+ಗಳpq  %³¤ತ( �), ಮ'(  ಅವರ �ಂ�kರ� 

 

4ೕ+ë ಅ÷ ಪದಗಳpq  ಬಳ¤ತ( � (nಲಸ / �ಂ�kರ� ಸ5+), 2018 ರ [ತರ ಅವರ ವ�ೕಲರ 

ಸಲ�ª� �ಸರpq  "ವ:  2 ಸ5+" ಎಂ� ಬದ�uಸ�S�(ಆದþ ಅದpq  ಇ�q  Æ"j 

��y ÛಂÃ ನ"/  ಬದ�uಸ�Sಲ/ ). ಕYದ 2 ವಷ2ಗಳ"/  M52ಕOಂದ Ôo÷ £ರpq  

j� ೕಕO¤oದÙS ¡y ÍÎÏ ಂÃ  4ÙಕOj�. 
 

 
► Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: Ms2tಯ 4ೕ+ Vಸ( ಕದ Æ"j 

��y ÛಂÃ {gy  13 ಎ, Ms2tå eOM l�ದಗಳ M¾¦ , 1947 ರ ಪ* Mರ £W ಸ5+ಯpq  

½ಂ�ರ$nಂ� ü3ತ( � ಆದL �ಸ( ವ�S ಅವW ಎಂ�& "£W ಸ5+ಯpq " ½ಂ�ರ"ಲ/ . 
       Ms2tå "£Wಗಳ OÚಸA E" ಅpq  4ವ2X¤+( W�ಗ, Ms2tಯ nಲಸದ ಪOj¹ +ಗ3, Sಲಭy ಗ3, 

ಇಂ�* ÛಂಟT 3, ವತ2tಯ ಅಂಶಗ3 ಇçy �ಗFG {|}jದ £W �ಖ�ಯ"/  Ôo÷ �ೕಂ�uತ 
�ಂ�kರ�ಗ3 ಇರ"ಲ/ , ಬದ"G ȳ ಂ�ನ"/  ಆmE M°2 �ೕಂದ�, ಇಎ/ ಐ �ಖ�+, ®ಎI G 
�ೕಂ�u¤o� ಮ'(  ȳ ಂ: G ತಮÏ  ಉ�y ೕಗದ ಬGT  ¡X+ 4ೕ=o� ಇr ·ಂçದo 
�ಖ�ಯ"/  ನ´�Sದ¦ o. ಈ ತ4gಯpq  ನÄjದ ಏ3 ಆzೕಪಗFG {|}jದ Ôo÷ £ರpq  
ಇ� ಒಳ<ಂiಲ/ .      

7 ಈ ಎgY  4 ಸ9iಗ� mno 5678 �' ಪyJ 8�c ಅವಶv ಕeಗ���. "Zಲಸದ ಸ' ಳದXY  ಮk�ಯರ �ಂ�ಕ �,�ಳ 

(ತ�ಗ�B �Z, H�ಧ ಮj3  ಪ7�ರ) 8��  2013" (POSH 8��  ಎಂ? ಕ_ಯghತ3 N) ಪE 8ರ ಐ�� ಕ¡¢ ಯt�ದ� �, 

"5678 �tದ 8�� , 1947" ಮj3  "ಆzೕಗv " ಅMಯXY  Zಲಸದ ಸ9i� ಅವಶv ಕt�N ಮj3  lರ£^ ಸ9i "ಮj3 " 
8v ಂ�ೕI ಕ9� "ಗ�" ಕ¤:ಟಕ 8x:yಗಳ Hಯಮಗ� 1969 "ಅMಯXY ನ ಅವಶv ಕeಗ� 

       �ಂ�kರ� OÚಸA E ನ"/  �ೕಂ�uಸ�SWವ ಎ�/  £Wಗಳpq  ¡ನವ {ಪ�Ï ಲ�ಂದ (HR) 
�ಖ"ಸ�S� ಮ'(  ಪO�ರವpq  ¡ನವ {ಪ�Ï ಲ�ಂದ ನ´�ಸ�S� ಮ'(  HR 4ಂದ £ರpq  
ಬGಹOj�S ಸX,ಂ�G ನ´�S�. £W �ಖ"¤ವ {|}ತ M52ಕರ ಸXಯpq  ಬGಹOjದ 
ಸಮಯದ"/  �G�kಳÊ �¶o�ಲ/ . 

 

►    ವa� # ಸ"* ಸದಸS ರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY:  2018 ಮ'(  

2019 ರ ಅವ}ಯ"/  nಲಸದ ಸ5+ಯ ಸದಸy W Pವಲ ಒಂ÷ ಇ�guಂದ |ದವW: "ಂ�ಂ% 4ಂದ 

|ದವC ½ರ', ��G l�ಗ�ಂದ8 Ôþ ಇಲ/ .  ಇವWಗFG /̧ ೕE ನ" +WeಡÓ ಅpಮ+ ಇರದ 

Mರಣ, ��G l�ಗ ಅಥ� Ôo÷ ಇತರ ಇ�gಯವzಂ�G  ಪರಸw ರ {�ಷc ಇWo�ಲ/  ಎಂ� ಈ 

M52ಕW ತ4s �ಡದವರ ಹ+( ರ  ಒ®w kಂಡW. ಅವW 2019 ರ ಘಟtಗಳ ಬGT  PF�ಗ, "��G l�ಗ" 

n�  {|}jದ 4�2ಷA  ಆzೕಪಗಳ ಬGT  ತಮG �ìí  +F�ಲ/ rಂ� ಅವW ಒ®w kಂಡW, ಅದzಂ�G 
ಅವOG Ôo÷ Íರ {ಪಕ2 / {|ಧlಲ/ . ಅವರ 4Oೕ�À ತ Æತ* ಗ3 ಮ'(  ಜ� ¦̄ Oಗಳ ಪ* Mರ 
ಸ5+å Mಯ24ವ2X¤o�ಲ/  ಮ'(  ಸ5+ಯ ಸದಸy Oಂದ Ôo÷ M52ಕರ â� ¡'ಕ�  

ಅಥ� ¼ಡSk3Ê ln ಇಲ/ . ಸ5+å ಪ* + 3 +ಂಗF<ÛÏ  ಇತರ ಸ5+ಯ ಸದಸy zಂ�G ïWತ( �. 

Ms2tå ಪ* + ´W +ಂಗF<ÛÏ  ಎ�/  �¡ನy  ಸ5+ಗಳpq  ïOj ಒಂ� �¡ನy  ಸ¥ 

ನÄ¤ತ( �. ಕYದ 2 ವಷ2ಗಳ"/  ತ4gಯ"/ Wವ ಏ3 ಆzೕಪಗFG {|}jದ Ôo÷ £ರpq  

j� ೕಕOಸÓ nಲಸದ ಸ5+å 4ÙಕOj�. 
   



 

 

►    !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: My ಂ@ೕ¨ ನ"/  �ಕ�ದ 
dೕಸA E ಗFಂದ ಕ5@ಗಳ ಅj( ತ� ದ ಬGT  ಸ¹ ಳದ"/ ದ¦  ಮ'(  ಆI ÂÃ M52ಕOG +F�'( . ಆದL nಲಸದ 
ಸ5+ಯ Mಯ2ಗ3, Mಯ2lmನಗ3, Mಯ2ಪ* �* ¾ಗ3 M52ಕOG +F�ಲ/ . ಆ¨ ÂÃ nಲಸeರW 
´ಲTತ Sಕಯ2ಗ3 ಮ'(  ಆzೕಗy  ಮ'(  ¤ರ§�G {|}jದ ಸಮÒy ಗಳpq  ತಮÏ  "� 3ರಕW/ 

/̧ ೕE ¡y ÍಜE â�G ಅಥ� Íರ�S ¡ನವ {ಪ�Ï ಲ�ಂ�G ²³kಂi�¦ L ಎಂ� 
²³kಂಡW ( /̧ ೕE ಸ( ರದ"/  ಬG ಹOಯ�ದ¦ L), ಆದL �ತನ ಅಥ� 84\Ã ಗFG {|}jದ 
lಷಯಗಳ �O' ಎಂ�& ಪ* �( ®ಸ"ಲ/ . �³í ನ Sಲಭy  / ಆzೕಗy  ಮ'(  ¤ರ§�G {|}jದ 
ಸಮÒy ಗಳpq  /̧ ೕE ಮಟA ದ"/ U ಮ'(  ಅವರ ß"� 3ರಕW ಅಥ� /̧ ೕE ¡y ÍಜE ಗ3  
ಪOಹOj�¦ L ಎಂ� ಅವW ಅ6Æ* ಯಪಟA W ಆದL ಇತರ ಸಮÒy ಗFG M52ಕW ¡ನವ {ಪ�Ï ಲವpq  
{ಪ�2¤+( ದ¦ W. ಒFA LÔS, ಆ¨ ÂÃ M52ಕರ ಪ* Mರ, M52ಕರ ಸ5+ಗಳ ಬಳn jೕ5ತ�S�. 

 
►  ಆI ÂÃ M52ಕರ ಪ* Mರ ಈ ಸ5+ಗ3 ಸ�ಯ"  ¡=o�ಲ/  ಮ'(   ಉಪåಕ( " ಅಲ/ rಂ� 

+FjದW, �¶ ಸದಸy ರpq  ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಆ¾�  ¡=ತ( � ಮ'(   ಸ5+å "ಔಪ3Oಕ�/�ಸW¡ತ* n� " 
¡ತ*  ಇ�. ಈ ಸ5+G Ôo÷ ಅ}Mರ ಅಥ� ಹ�� ಗಳpq  ½ಂ�Wo�ಲ/ . XೕeS �¡ನy  
nಲಸeರW Ôo÷ �ಂ�kರ� ಪO�ರM� S ಸ5+ಯ ಬF ½ೕದL Ôo÷ ಪ* ,ೕಜನ ಇಲ/ rಂ� 
�l¤ç( L.   

 
M52ಕW >6ೕರ�ದ ಮ'(  VನÙವ+2ತ ಅಥ� 4µತರ £W/ಸಮÒy   ½ಂ��¦ , Ôo÷ ಸw ಷA  

{ವಹನlಲ/ � �Ø2ಕ ಇ4� 1ÛಂÃ 4"/ ¤o�, LMi2ಂ% ¡ಡ�Wo� ಮ'(  2019 ರ Ò À ಂಬE 

ವLG Ûಂiಂ% nಲಸಗFG �ìí ವO ಓವE I! >?ಗಳ Æವ+ ¡ಡ�Wo�, ಮ'(  ಅ+Ôದ ಮ'(  
4ಯ5ತ öîಕ 4ಂದt ಮ'(  �W�ಳ , ಮ'(  M52ಕW öîಕ�S ²³kಂi�¦ L/ ಈ 

£Wಗಳpq / ಸಮÒy ಗಳpq   ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಕÄಯ ¡y ÍಜE,  
 

8 5678 �tದ ¥ಂದE  Hಯಮಗ� 1957, Oಗ VII ರ ಪE 8ರ, "ಸ9iಯcd  ರ�lವ ಸದಸv ರ <¦v ಯcd  HಗTಪMಸg�N, 
ಇದ7ಂದ ��ಧ ವಗ:ಗ�, hಂ§ಗ� ಮj3  Zಲಸ \]ವ ವಗ:ಗ(J ಮj3   �' ಪy \Mದ ಅಂಗMಗ� ಅಥt �Oಗಗ(J 

Ë iHಧv ವcd  ಒದ�ಸghತ3 N”: kೕJ ಎಲY  ಸದಸv ರcd  ಒಂo �OಗTಂದ ಆ�#  \]n? ಈ H©ಧyJ �,ದª t�N. 
 
 
¡ನವ {ಪ�Ï ಲ ಮ'(  ಇತರzಂ�G öîಕ�S ²³kಂiದ¦ pq , ಇವWಗ3 �ಂ�kರ� OÚಸA E 

/ ಕ5@ 5ೕ@ಂ% ಅÎಂ� / ನ�ವFಗಳ"/  ನ´�ಸ�Sಲ/ , ಅಥ� ಬGಹOಸ"ಲ/ . ಒFA LÔS, 
Ms2t,ಳG "Mಯ2ಗತ ಅಥ� ಪOÑಮMO" �ಂ�kರ� ಪO�ರM� S Ôಂ+* ಕ ರಚt   ಇಲ/  

ಎಂP�  M52ಕರ ಒಂ�  ಒFA LÔS �¡ನy  ಪ* +�* ¾. 

 
ಈ ಅ�y ಸo Ms2tಯ ಸ� ಂತ �ಂ�kರ� ಪO�ರ lmನn�  lWದ� �S� / "Ëಪ4å ಎ�/  

�ಂ�kರ� £Wಗಳpq  j� ೕಕO¤ತ( � ಮ'(  {*ಣ2�S ತ4g ¡=ತ( �: ಪ* + ಪ* ಕರಣದ +ೕವ* �G 

ಅp¶ಣ�S �ಂ�kರ�ಗಳpq  7 �ನಗಳ"/  ಪOಹOಸ�S�¾ ಎಂ� ಖ³ತಪiಸ$�" ಎಂ� ü3ತ( �. 

 
► !~T ಉx< ೕಖ: eOM l�ದ M¾¦  1947 (Ò§¨ 9 j) ಮ'(  eOM l�ದ +�¦ ಪi M¾¦  2010 

(15 Í Ò À ಂಬE 2010 µ� ಅ}%³ಸ�S�) "ಇಪw '(  ಅಥ� ಅದ�� ಂತ �³í ನ M52ಕರpq  

Í5¤ವ ಪ* +,ಂ� eOM {Ò¹ å Åಯ�( ಕ �ಂ�kರ�ಗFಂದ ಉದV l¤ವ l�ದಗಳ 
ಪO�ರM� S ಒಂ� ಅಥ� �³í ನ �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಯpq  ½ಂ�ರ$�" ಎಂ� %³¤ತ( �. 

ಇ� Mu�ಯ Ò§¨ 3 ರ"/  ಕ�# ಯ�SW4� 'ವ:  2 ಕ5@'ಯ 4|ಧtಗಳ â�G  ಇ£ ãಡ 

ಇWತ( �. ಆ�&y , +�¦ ಪi Mu�ಯ"/ , ಒಂ� l�u( ë ಇ�: "{|ಧಪಟA  {Ò¹ ಯ"/  
�ಂ�kರ� 4�ರÑ ವy ವÒ¹  �¹ ®ಸ�S�,ೕ ಅ"/  ಆ M52ಕOG ಈ l�ಗದ"/  ಒಳ<ಂiWವ 
Ôo£ ãಡ ಅನ� ಯ�¶o�ಲ/  ".  ಆ�&y , ಈ l�u+å ಪ* ¤( ತ Ms2tG ಅನ� u¤o�ಲ/  
ಏnಂದL ß"ನ l�ಗಗಳ"/  lವOj~� ಅoಗ3 "�* ÔತÏ ಕ ಮ'(  ಪOÑಮMO" ಪÔ2ಯ £W 
ಪO�ರ Ôಂ+* ಕ�ಯpq  ½ಂ�ಲ/ . ಈ M�p 4|ಧtಗಳ �³í ನ lವರಗFeS ದಯl�A  
ಅp|ಧವpq  �ೕi. 

 
► ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: Ms2tå Ôo÷ "�ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಯpq " ½ಂ�ಲ/  ಮ'(  

ಆದ¦ Oಂದ ¡iದ ಆzೕಪo 4ಜrಂ� Ë=|��. ಒFA LÔS, ಪOÑಮMO ಮ'(  �* ÔತÏ ಕ 



 

 

�ಂ�kರ� ಪO�ರ Ôಂ+* ಕ�å Ms2tಯ"/  McÔS�. nಲಸ ಸ5+ಯ"/ Wವ ಎ�/  M52ಕ 
ಪ* +4}ಗ3 Pವಲ ಒಂ� ಇ�guಂದ |ದವW, XೕeS �³í ನ {gy ಯ M52ಕರpq  ½ಂ�Wವ 

��G ïO~� ಇತರ ಇ�gಗಳpq  ಪ* +4}¤o�ಲ/ . M52ಕ ಸದಸy OG �ಮಥy 2" ಇಲ/  ಮ@(  ಅವರ 

4Oೕ�À ತ Æತ* ಗ3 ಮ'(  ಜ� ¦̄ Oಗಳpq  ಪOÑಮMOÔS 4ವ2X¤ವ ಅ}Mರವpq  ಸಹ  4ೕಡ�Sಲ/ . 
ಅವW �¡ನy  M52ಕzಂ�G Ôo÷ {ವಹನ ಅಥ� ಪರಸw ರ ¡'ಕ�  ½ಂ�ಲ/  ಮ'(  �¡ನy  
M52ಕO&  ವ:  2 ಸ5+ಯ ಸದಸy ರ ß� [!n / lÁ� ಸlಲ/ . 

 
�RರA� ಗY :  
 
ಒ¶$ a �ಂ ·ರ� -:ರ¸ Uಂ~0 ಕ�ಯ��  ಬಲಪe�� : ಬಲ�ದ, ಪOÑಮMO ಮ'(  
MÔ2 ¡ಡಬಲ/  "�ಂ�kರ� 4�ರÑ Ôಂ+* ಕ ವy ವÒ¹ " ಯpq  ½ಂದÓ Hòರ¤ ¡ಡ�S�, ಇ� 
Ms2t,ಳG ವಷ2ಗFಂದ McÔS�. �W�ಳ, 4ಂದt ಮ'(  ಇತರ ನಡವFnಯ lಷಯಗ3 ïO~� 
M52ಕW ಎ+( Wವ ಎ�/  £Wಗ3 ಮ'(  �ಂ�kರ�ಗಳpq  {ಕಷA / £W �ಖ�ಯ"/  ನ´�ಸ$� 
ಮ'(  ಅoಗಳpq  ಸಮಯn�  ಸOÔS ಮ'(  ಪOÑಮMOÔS ಬGಹOಸ$� / ಪOಹOಸ$�. �ಂ�kರ� 
ಪO�ರ 4ೕ+ ಲಭy lದ¦ þ, ಅದರ ಸOÔದ ಅpÕÖ ನ ಮ'(  ಅpÕÖ ನದ ಮಟA ವpq  ß"� 3ರc ¡=ವ 
ಅಗತy l�. M52ಕರ �ಂ�kರ�ಗಳ ವy ವj¹ ತ ಮ'(  Mಲ5+,ಳG  ಪO�ರM� S 3ನ� ಗ3, ಪ* �* ¾ 
ಮ'(  +WS ಮ�(  ತಮÏ  ಸ+2  ಸಮಯವpq  lವO¤ವ ಒಂ� ಸw ಷA �ದ ಪ* �* ¾ಯpq  ½ಂದ$nಂ� 
%³ಸ�S�. ಎ�/  M52ಕW ಅದರ ß� {*ಣ2�S ಆmOತ�Sರ$� ಮ'(  4ೕ+ಗ3 ಮ'(  
Mಯ2lmನಗಳpq  M52ಕOG �G ಎ��4�  ಮ'(  ¤ಲಭ�S ಲಭy �¶4� ¡ಡ$MS�. 

 
ವk, > ಕ4]ಯ��  ಬಲಪe��  ಮJC  ಪ0 �" ೕಕ �( ಪ%¹ರ ಸ4~ಯ ರಚt: M52ಕರ-
4ವ2ಹcಯ {ವಹನ/ಒಳ<3Ê o�  ಮ'(  �ಂ�kರ� ಪO�ರ Ôಂ+* ಕ ವy ವÒ¹ ಯpq  ಇನq #A  
ಬಲಪiಸÓ, Mಯ2 ಸ5+ಯ �ಮಥy 2ವpq  �³í ಸ$MS�. ವ:  2 ಕ5@ಯ ಸದಸy W ಪ* + l�ಗ / /̧ ೕE 
/ Ágಯ"/  ಪ* Çಪ* Wತ�  ì�ವc ಪ* �* ¾ಯ ´ಲಕ "ì�uತÙSರ$�" ಮ'(  ಸ5+ಯ"/  
Ms2tಯ ಎ�/  l�ಗಗ3 / ÁgಗFಂದ M52ಕರ Æ* +4ಧy ವpq  s+* ಪijkಳÊ $�. eOM l�ದ 

Mu� 1947 ರ Ò§¨ 3 ರ 4÷2ಶನ~�  ವ:  2 ಸ5+ಯ ಕತ2ವy rಂದL "ಉ�y ೕಗ�ತ ಮ'(  M52ಕರ 

ನ=r S�ದ2� ಮ'(  ಉತ( ಮ {|ಧಗಳpq  ಭದ* ಪi¤ವ ಮ'(  {ರ�À ¤ವ ಕ* ಮಗಳpq  ಉ�( ೕÚ¤o� 
ಮ'(  ಆ 4@A ನ"/ , ಅವರ �¡ನy  Xçಸ�(  ಅಥ� MಳÚಯ lಷಯಗಳ ಬGT  ಪ* +�* u¤o� ಮ'(  ಇಂತಹ 
lಷಯಗFG {|}j~� Ôo÷ ವ¤(  ವy çy ಸlದ¦ L {,ೕÚಸÓ ಪ* ಯ+q ¤o�”.   ಇದpq  
4ವ2Xಸ"n�  Mಯ2 ಸ5+ಯ ಸದಸy OG Pಂ�* ೕಕOjದ �ಮಥy 2 4¡2ಣದ ಒಳಹOo 4ೕ=o� 
ಅವಶy ಕ�S�. 

 
�ìí  ಪOÑಮMO �ಂ�kರ� ಪO�ರM� S, eOM l�ದ Mu� 1947 ರ Ò§¨ 9 j ಯ M�p 

4ಯಮಗಳ ಪ* Mರ ಪ* �y ೕಕ "�ಂ�kರ� ಸ5+ಯpq " ½ಂದÓ ಬಲ�S Hòರ¤ ¡ಡ�S�. ಆದL ಒFA L 
lÁಲ�ದ Æತ* ವpq  4ವ2XಸÓ ವ:  2 ಸ5+å ಜ� ¦̄ ರ�SWತ( �. ß� +Fj~� ಮ'(  M�4ನ"/  
lವOj~�, �ಂ�kರ� ಸ5+å ಸw ಷA �S ಮ'(  4�2ಷA �S M52ಕರ �ಂ�kರ�ಗಳpq  ಮ'(  
Åಯ�( ಕ �ಂ�kರ�ಗFಂದ ಉಂF¶ವ l�ದಗಳ ಪO�ರವpq  ಪOHೕ"¤ತ( �. 

 
"�ಂ�kರ� ಸ5+ಯ" ಪOÑಮMO MÔ2ಚರceS ಮ'(  ಅದರ ಬGT  M52ಕರ ಅOo ¤mOಸÓ  

 nಳSನoಗಳpq  Hòರ¤ ¡ಡ�S�: 
•    ಆÔ /̧ ೕಗ2ಳ"/  �ಡ#  M52ಕಪÄಯ ಪ* +4}ಗ3  / iÆ?Ï 2ಂÃ / l�ಗವpq    ಒಳ<ಂ=                     

ಆ¾� / ì�ವcಯ ´ಲಕ  ಸ5+ಯ ರಚt  ಆಗ$�   

•     ಸ5+ಯ ಸದಸy OG ತಮÏ  Æತ* ಗ3 ಮ'(  ಜ� ¦̄ Oಗ3 ಮ'(  �ಂ�kರ� 4�ರÑ Mಯ2lmನದ 
4ೕ+ಗ3 ಮ'(  Ms2tಯ Mಯ2lmನಗಳ  �OçS   ïಪ2Ä ಸಮಯದ"/  ಸಮಗ*  ×ØA kೕನ 4ೕಡ$�   

•      �ಂ�kರ� ಪO�ರ 4ೕ+ ಮ'(  ಅದರ  Mಯ2lmನಗಳ/¡ಧy ಮಗಳ  dೕಸA E /!+(   ಪ* ದಶ2ನ M52ಕರ 
ÇX+eS ಪ* +,ಂ� /̧ ೕE ನó/  �ಕ$�  

  •    �ಂ�kರ� ಪO�ರ 4ೕ+, 4ವ2ಹÑ lmನ, ¡ಧy ಮಗ3, Mಯ2lmನಗ3 ಮ'(  ಸ5+ಯ Æತ* ದ �O' 
M52ಕರ"/  4µತರ ತರ$+ ಮ'(  ÇX+ಯpq  ಆ,ೕÚj 

•          M52ಕರ ÇX+eS ಪ* + /̧ ೕE ನ"/   ಸ5+ ಸದಸy ರ �ಸW ಮ'(  ¸ೕÐೕಗಳpq  dೕ/A        
¡=o� 

       •          ವತ2tಯ ಸಮÒy ಗ3, �W�ಳ ಮ'(  4ಂದt  ಸಮÒy ಗಳpq  ಒಳ<ಂÌ� ಎ�/  Oೕ+ಯ 
�ಂ�kರ�ಗಳpq  ïOj �ಂ�kರ� OÚಸA E ನ"/   



 

 

       •          ಸ5+ಯ 4ಯ5ತ ಸ¥ಗಳpq  (M�4ನ"/  %³j~�) ಆ,ೕÚ¤o�, M52ಕOಂದ ಪÄದ 
�ಂ�kರ�ಗಳpq  ಚ³2¤o� ಮ'(  �ಂ�kರ� LÚಸA ನ2"/  �ಖ"¤o�, ಮ@(   ಅ÷  
ಸ¥ಗಳ"/  ಅದn�  ಪO�ರಗಳpq  Ë=k3Ê o� �& ಸ¥ಯ ನ�ವF ಪ* +ಗಳpq  M52ಕOG 
ಅಥ2�¶ವ �ðಗಳ"/  M52ಕರ ÇX+eS /̧ ೕE ಗಳ"/   ಪ* ದH2ಸ$�  

      •         ಒFA S ಅಲ/ �  ಪ* + ಸ5+ಯ ಸ¥ಗಳpq  ಪ* �y ೕಕ�S ಆ,ೕÚಸ$M¶ತ( � (ಪ* ¤( ತ ಅ�y ಸ~ತಲ/ �) 
ÔnಂದL ಪ* +,ಂ� ಸ5+& ಪ* �y ೕಕ�ದ ಉ�¦ ೕಶಗ3, Æತ* ಗ3, Mಯ2%³ ಮ'(  ಆ÷ಶಗಳpq  
½ಂ��. ಎ�/  ಸ5+ಗಳ ಸ¥ಗಳpq  ಒಂ÷ ಸಮಯದ"/  ನÄ¤ವ ಅ�y ಸo ಪOÑಮMOಯಲ/  ಅಥ� 
ಭlಷy ದ"/   XೕG  ·ಂ�ವOಯÓ Hòರ¤ ¡=o�ಲ/ . 

 
 �6ಗY /  86�ಳD�  +�|?ದ �6ಗY / �ೕಷ/ ಇ�ಲ< ವ~U  ಪ%�ಮ!%45 
ಮIB  ��ೕರ�5 ಪ%ಗ�? ವS ವಹ%ಸ��: öîಕ ಮ'(  ¡ನjಕ ïO~� Ôo÷ Oೕ+ಯ 
�W�ಳo ಅಂತÙØA 1ೕಯ �y ಯåತ M52ಕ ¡ನ~ಡಗ3 ಮ'(  ಖOೕ��ರರ 4ೕ+ {X� ಮ'(  
Ms2tಯ ಸ� ಂತ 4ೕ+ಯ ಪ* Mರ j� ೕMÙಹ2ವಲ/ . XೕeS öîಕ ಅಥ� ¡ನjಕ �W�ಳವpq  
4ಲ2�À ಸ�¶o�ಲ/  ಮ'(  /̧ ೕE ಗಳ"/   ·ಂ�ವOಸÓ ಅpಮ+ಸ�¶o�ಲ/ . Ôo÷ Oೕ+ಯ 
�W�ಳ, 4ಂದt ಮ'(  8ದOnಗಳpq  nಲಸದ ಸ¹ ಳದ"/  ಆಗ" ಅಥ� M52ಕರ 4�ಸಗಳ"/  ಆಗ" ಅದpq  
ತ§ಣ� ಮ'(  ಪOÑಮMOÔS 4�uಸ$� ಮ'(  ಅದn�   ಸdೕ@2C  ವy ವÒ¹ ಯpq  
Ms2t,ಳG ಅ69�� ಪiಸ$�. 

 
 

 4.6.      Pಘಗಳ u» ¼ತ0 " ದ ಸಮ³" ಗ[ (FoA) 

                                                                                                                         
ಆoೕಪ:  Pಘಗಳ u» ¼ತ0 " ದ ಸಮ³" ಗಳ (FoA) �%�}  –  (ಆoೕಪಗಳ;<  ಈ ಸಮ_S ಯTU  
Qf#ಷ2 �5 ನ�m (�ರ;ಲ< )  

 
► (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#ಯ �ತರ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: ¡y ÍÎÏ ಂÃ 

â�Sನ {�ದದ ಸಮಯದ"/ , ಅವW ಆµಭದ"/  ë4ಯ¨ (jಐ@å) 4ಂದ Ms2t,ಳG 

ë4ಯ¨ Ágಯpq  ರ³¤ವ ಬGT  Ôo÷ ಪತ* ವpq  j� ೕಕOಸÓ 4ÙಕOjದW ಆದL [ತರ 
ಅವW ಪತ* ವpq  j� ೕಕOjದW ಎಂ� ಒ®w kಂಡW.  ತಮÏ  Ms2t,ಳG Ôo÷ ಒã� ಟದ 
Ágಯpq  �Låವ ಅಗತy lಲ/  ಏnಂದL  ಈeಗ7 M52ಕOG M�pಬದ� �S 4ೕಡ�ದ ಎ�/  
ಪ* ,ೕಜನಗಳpq  (ಅಥ� ಅದ�� ಂತ �ìí ) ಒದS¤+( �¦   ಮ'(  ಎ�/  M�p 4|ಧtಗಳpq  

ಅpಸO¤+( �¦ ೕrಂ� �lj ಅವW ಇದn�  ತಕ� ಂ�  ಪ* +ಸw ಂ�ಸ"ಲ/ . XೕeS ಒಂ� Oೕ+ಯ"/  ಅವW 

ಔಪ3Oಕ�S ಒ®w kಳÊ "ಲ/  ಅಥ� M52ಕW ಒã� ಟn�  ïWoದpq  ಮ'(  Ms2t,ಳG 
Ágಯpq  �Låoದpq  ಅpýೕ�ಸ"ಲ/ . 

 
► Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: Ëಪ4ಯ "\* ೕÌ ಆI 

ಅYೕjUಷ¨" 4ೕ+ ü3ತ( �, "Ëಪ4å ಎ�/  jಬÜ ಂ�ಯ ಹಕ� pq  Zರl¤ತ( � ಮ'(  ಅವರ 

ಆ¾� ಯ ?* ೕ° ë4ಯ¨ ಗಳpq  ïರÓ ಮ'(  �´Xಕ�S 5MH ¡ಡÓ. ಮ@(  ಅಂತಹ 

jಬÜ ಂ�ಯ lÇÈ ಪtಯpq  Ôo÷  çರತಮy  n�  ಒಳಪi¤o�ಲ/  ಎಂ� Ëಪ4 ಖ³ತಪi¤ತ( �”. 
M52ಕW ಒã� ಟn�  ïWವ ಅಥ� Ms2t,ಳG ಒã� ಟದ Ágಯpq  �Låವ ಉ�¦ ೕಶ 

½ಂ�ದ¦ n�  ಅವW Ôo÷  ಪ* +ೕMರn�  'ç( SWoದn�   �§y   VÙrಗFಲ/ . 

 
► !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: ಅkA ೕಬE 2019 ರ 

ಸಮಯದ"/  Ms2tಯ"/  nಲo M52ಕW ·ಷ� ರ ಮ'(  nಲಸ ¡ಡÓ 4ÙಕOjದ ಬGT  ತಮG 
+F�'(  ಎಂ� ಆ¨ ÂÃ  M52ಕW ²³kಂಡW, ಅವOG ë4ಯ¨ G {|}jದ $L 

ಇ�y oದರ  ಬGT ë +F�ರ"ಲ/ . 2019 ರ ಘಟtಗಳ [ತರ, Ms2tå llಧ iÆ?Ï 2ಂÃ ಗಳ"/   

ಅಂತರ-ತರ$+ಗಳpq  ಆ,ೕÚj' ಮ'(  M52ಕರpq  ಇತರ ಇ�gಗFಂದ ��G l�ಗn�  
ವe2uj' ಎಂ� ಇ"/  ಉ�/ ೕîಸ$MS�. XೕeS ಪ* ¤( ತ nಲಸ ¡=+( Wವ �³í ನ ��G 
ಆಪCಟE ಗ3 ��G l�ಗದ"/  ½ಸಬÙSದ¦ W ಮ'(  XೕeS ಒಂ� ವಷ2ದ Xಂ� ಇ�gಯ"/  
{ಭljದ 4ಖರ�ದ ಘಟtಗಳ ಬGT  ಅವOG �³í ನ ಅOo ಇರ"ಲ/  ಎಂ� ²³kಂಡW. ��G 
l�ಗo {*ಣ2�S l6ನq  ಕಟA ಡದ"/  ಇWoದOಂದ, ಅವW $L $L ಕಟA ಡಗಳ"/  nಲಸ 
¡=+( ದ¦ W ಮ'(  XೕeS ಈ ಸಮÒy ಗಳ ಬGT  ಅವOG �³í ನ ¡X+ ಇಲ/ . 

 



 

 

15 Í ಅkA ೕಬE 2019 µ�9 ಒã� ಟn�  (8ಂಗHW ಉತ( ರ eOM M52ಕರ {ಘ: jಐ@å ಅiಯ"/ ) ��G 

l�ಗದ 4�2ಹಕW ಸದಸy ÙS ïOkಂಡW ಎಂ� ಆI ÂÃ M52ಕW ಮ'(   ë4ಯ¨ ಪ* +4}ಗ3 

ವರ� ¡iದW, ಆಗ ಅವರpq  Ôo÷ �ìí ವO �ತನ/ಇt  ಂ@C ಇಲ/ �   10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡=4� 

ü3o�, ಒಂ÷ �ನವಲ/ � M52ಕOG ¯O ¯OÔS ರÎ 4ೕ=o� ಮ'(  Ms2tå ತಮÏ  ಬû Mಲದ 

$inÔದ ಕYದ  3 ವಷ2ಗಳ"/  ¯� ಉFjkಂಡ �ತನದ"/  ಇ4� 1ÛಂÃ 4ೕಡದ  ಸಮÒy G ಪ* +�* uಸ� 

ಇWo�. 
 
 
 

9  ಘಟyಗಳ «¬ �I ಪE 8ರ �ಎ � ಮj3  GHಯI Xೕಡ® ̄ ಂTJ ಚ±:ಗಳ ಅವ²ಯcd  ಒಳ³ಂMN 
 
 

19.10.2019 µ�, ë4ಯ¨ �ಯಕತ� o Ms2t,ಳG ë4ಯ¨ ನ ಒಂ� Ágಯpq  

ರ³¤o�S  ಮ'(  ë4ಯ¨ ಸದಸy  M52ಕರ ಪ@A ಯ ಬGT  ¡y ÍÎÏ ಂ?T  +Fj'. 

 
► !~T ಉx< ೕಖಗY:  

 

 

1.     ;< ೕ> ?/ಯ+ !'(  1926 : India. Trade Unions Act, 1926 (ilo.org)  

2. ಇಂಡCD EಯF GHI 5 J !'(  1947 : THEINDUSTRIALDISPUTES_ACT1947_0.pdf 
(labour.gov.in)  

 
► ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: M52ಕರ ಒã� ಟn�  ïWವ ಅಥ� Ms2t,ಳG Ág �LಯÓ 

½ರ@Wವವರ ß�  Ôo÷ "ï= +ೕOjk3Ê ವ" Íರ  �ಖ�  �MÀ y mರಗFಲ/ �ದ¦ þ, 22 

ಅkA ೕಬE 2019, ಇವW ಒã� ಟn�  ïOದ nಲ� �ನಗಳ"/  ಮ'(  10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ 

4ÙಕOjದ [ತರ d* $ಷನO ಯ"/  ಇWವ  ಒ�A  100 M52ಕರpq   ಹøತ( t ಟ52ÍÃ ¡i�¦    

ಪ* èq ಯpq  û�A ��ತ( �. Ms2tಯ �¹ u ಆಡ2E (10 B: ಉ�y ೕಗದ ·M( ಯ) ü34� 
"d* 8ಷನO, çç� "ಕ, �ಂದ62ಕ nಲಸeರ / ಉ�y ೕSಗಳ ïrಯpq  Ôo÷ Mರಣlಲ/ � 
ಅಂತಹ d* 8ಷನO ಅಥ� çç� "ಕ ಅವ}ಯ ಸಮಯದ"/  ಟ52ÍÃ <Fಸಬû�" , Ôo÷ 

*ವ2 {ವಹನ / ¡X+ ಇಲ/ � 100 d* $ಷನO M52ಕರpq   ಹøù ಟ52ÍÃ <F¤o� 

ಮ'(  ಅವW 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ ¡ಡÓ 4ÙಕOjದ 7 �ನಗಳ"/  ಮ'(  ë4ಯ¨ 

ïOk3Ê o� ಅಥ2�ಗದ {ಗ+ÔS� ಮ'(  Ms2tಯ ¡y ÍÎÏ ಂÃ  ಒಂ÷ �ನದ"/  
�´Xಕ ಟ52ÍÃ G  Mರಣವpq  lವOಸÓ �ಧy �ಗ"ಲ/ .  

 
ß"ನ ಕ* ಮಗ3 "ಬûA" ¡y ÍÎÏ ಂÃ ಪ* +ೕMರವpq  ಬಯj�( ಂ� %³¤ತ( r ಆದL 
×ÿೕಕOಸ�¶o�ಲ/ . ಒã� ಟn�  ïOದ ಇಬÜ W M52ಕW ‘ಇತರ M52ಕW nಲಸn�  ½ೕಗ~� 
8ದOn ���¦ L’ ಎಂ� Ms2tಯ M52ಕರ £Oನ ಆmರದ ß� ಅ¡ನ'<Fಸ�S'( . 

Ms2tಯ"/  nಲಸ ¡=+( Wವ 3 nಲಸeರರ â�Sನ ಚ»2ಯ ಸಮಯದ"/  "n/ Oಕ� ಅಗತy �ಯʼ 
Mರಣಗಳpq  4ೕi !F/s" Mಗದದ ß� ಸX ��4� ¡ಡ�S'( . ಅkA ೕಬE 18, 2019 µ� 

ë4ಯ¨ *̄ ಂ^ ರಚtಯ M�pಕ* ಮ ಮ'(  2019 ರ ಅkA ೕಬE 22 µ� d* $ಷ¨ ಆmರದ 

ß� 100 M52ಕರpq  ವÇ<F¤o� ಮ'(  [ತರ Ms2tಯ"/  4µತರ ವÇ/ÙÚೕ�Û 

ಮ'(  ತ4s �ಡn�  ¡y ÍÎÏ ಂÃ ನ ಸ� ಂತ üFnಗ3, ¡y ÍÎÏ ಂÃ G ë4ಯ¨ ರಚt ಪರ 
ಇರ"ಲ/ rಂ� %³¤ತ( �. Ms2t,ಳSನ ಒã� ಟ (Ág) ರಚtಯ ಬGT  Ms2tಯವOG 
+F�ದ¦ þ ಸಹ ಅವW ಒã� ಟದ ಪತ* n�  ಪ* +�* uಸ"ಲ/  ಅಥ� Ôo÷ ಚ»2ಯ"/  ಅಥ� 
Ôo÷ 5MHಯ"/  ¼ಡSjkಳÊ Ó ಪ* ಯ+q ಸ"ಲ/  
 

 
 4.7.     ಪ0 ½ೕದt ಮJC  ¾(�ಳ (ವಲ³ T4>ಕ £ಂ`b)        
                                      



 

 

ಆ£ೕಪ: e³ಂಬM 2019 ರ ಆ8ಭದ3L , TS>t ಆಡ¢ತ� �ಲ� ವಲ³ T4>ಕರ ಮtಗಳ��  

ಪ0 2^BJ ಮJC  �ಲ� ವ�C ಗಳ��  (�" m ¶m ಗಳ��  ಒಳ¡ಂ¿�) Àರ¹¾J. ಆ Aಷಯದ3L  

ಏÂwJ ಮJC  Uವ T4>ಕರ��  Ã%U}ಸ�}� ಎಂÄ  PÅಣ>:} ಸ� ಷ$ :}ಲL . 
 

► (S Z[\ ಂ] pq5ನ ಚX#ಯ �ತರ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: ಅಂತಹ Ôo÷ 

�W�ಳ ಅಥ� 8ದOnಯpq  ¡y Íú ÛಂÃ {*ಣ2�S 4ÙಕOj�. Ms2tå Ôo÷ 

M52ಕOG Ôo÷ ¯iG ವಸ+ ಅಥ� ಅದn�  ¯iGಯpq  4ೕ=ವ ಪOÆಠ ಇಲ/ rಂ� +Fj�. 

ಸ¹ Fೕಯ ಪ* ÷ಶಗಳ"/  ¯iG kಠiಗಳpq  û=ಕÓ ಅವW ವಲÒ M52ಕOG ಸ�ಯ 

¡ಡಬû�ದþ, Ôo÷ M52ಕOG ¯iGಯpq  Íರ�S Æವ+¤o�ಲ/   ಅಥ� Ôo÷ 

¡"ೕಕzಂ�G Ôo÷ ¯iG ಒಪw ಂದ ¡ik3Ê o�ಲ/   ಎಂ� ಅವW üFದW.  

► Pಖx ಪ%ಷ� ರ/rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶ: ß"ನ ಆÆದtG {|}jದ Ôo÷ 

�ಖ�ಗ3 /VÙrಗ3  Ms2t ಮಟA ದ"/  ಲಭy lಲ/ . ಆ�&y , ë4ಯ¨ ಒದSjದ lೕi,ೕ �§y ದ 
ಪ* Mರ, ¡ನವ {ಪ�Ï ಲ ಅ}MOå Ms2tG {|}jದ ಇ�q ಬÜ  ವy �( ,ಂ�G Ù+*  ಸಮಯದ"/  

ವಲÒ M52ಕರ ¯iG ಮtಗFG \@ 4ೕiದW ಮ'(   ಮt ¡"ೕಕzಂ�G  ತಮÏ  �ಸ( ವy ದ 

"ಅS* ÛಂÃ"   ·S�� ಎಂಬ Mರಣವpq  ·ಂ��A  ಮW�ನ ಮtಗಳpq  s" ¡=4� üFದW. 

Ms2tಯ ¡y ÍÎÏ ಂÃ  jಬÜ ಂ�ಯ ಉಪj¹ +ಯpq  ಮ'(  M52ಕರpq  kಠiಗಳpq  s" 
¡=4� lೕi,ವpq  ಸw ಷA �S ¼ೕO¤ತ( �.  ತ4s �ಡ�ಂ�G lಎI j ²³kಂiWವ 

¸ೕÐೕಗ3  ãಡ lಧ� ಂಸಕ�ಯpq  ¼ೕWತ( r.  
 

 
ಅkA ೕಬE 2019 ರ M52ಕರ ·ಷ� ರದ *Jೕ2ತ( ರ ಪ* +ೕMರ ¼ೕರÓ  Ms2tå ಬLದ ಪತ* Jಂದರ"/  

"ನಮf 3L  ವಲ³ T4>ಕ%b ವಸ~ Æಕಯ>ವ��  ಒದ}�ವ Ç0 ೕ�, ಹಕ Èೕಜt Êಡ ಇ�” ಎಂ� 

ಸw ಷA �S ಉ�/ ೕîಸ�Sದ¦ pq  lಎI j ತ4s �ಡ�ಂ�G ²³kಂi�: ಆ�&y , ಈ ಪತ* ವpq  ÔOG 

ಬLಯ�S� ಎಂP� ಸw ಷA �Sಲ/  ಏnಂದL ಪತ* ದ ktಯ Vಟವpq  ¡ತ*  ²³kಳÊ �S�. 

 
Ms2tå �W�ಳ-lzೕ} 4ೕ+ಯpq  ½ಂ��¦ , ಅ� ತನq  ‘ಉ�y ೕSಗ3 ¤ರ�À ತ ಮ'(  {¼ೕಷವpq  

ಅpಭlಸÓ �W�ಳlಲ/ ದ nಲಸದ ಸ¹ ಳವpq  4ವ2X¤ವ ಬದ� �’ ½ಂ��¦ ೕr ಎಂ� ü3ತ( �. ವ:  2 ಕ5@ 

ಸ¥ಯ ನ�ವFಗಳ"/  ಈ ಬGT  Ôo÷ ಸಮÒy ಗಳpq  ವರ� ¡iಲ/  ಅಥ� �ೕಂ�ujಲ/ . 

 
► !"#ಕರ pq5ನ ಚX#rಂದ bರb"\ ದ ತQs ಫ;uಂಶಗY: ಆ¨ ÂÃ M52ಕW ಈ 

lಷಯದ ಬGT  Ôo÷ ÇÈ ನವpq  4ÙಕOjದW. ýದ7 üF~� ತ4s �ಡn�  ¼ೕWವ ಅವರ 

ಪ* +�* ¾ಗ3 ¡y Íú ÛಂÃ 4ಂದ ಪ* �lತ�Sದ¦ o. 

 
ßಲ� ಂಡ ಘಟtಯ [ತರ (2 Ms2tಯ ಪ* +4}ಗ3 ¯iG ವಸ+Xಹವpq  s" ¡=4� 

PFkಂಡW), ವಲÒ M52ಕW ಇತರ M52ಕರ â�G ಉಪ M52ಕ ಆåಕ( W, M52ಕ ಇ�g ·ಂ� 
ಪ* +ಭಟteS ½ೕದW ಮ'(  ಅವರ ಮtಗFG !ೕಗ ��'(  ಎಂ� ಆI ÂÃ M52ಕW ²³kಂಡW. 
nಲಸeರW ಮtG Xಂ+WS�ಗ ಅವರ kಠiಗ3 s" ¡ಡ�S'( , ವ¤( ಗಳpq  ½ರG ಎÒಯ�S'(  
ಮ'(  �³í ನ ವ¤( ಗ3 McÔSದ¦ o10. M52ಕW ಈ kಠiಯpq  Ms2tuಂದ 4ೕಡ�S� ಮ'(  

ಅವW ತಮÏ  ವ¤( ಗಳpq  �G�kಂ= ½ೕSರಬû� ಎಂ� ಹ+( ರದ d"ೕ/ øcಯ"/  ಘಟtಯ ವರ� 
¡iದW.  
 
ಆ�&y , ಆ ಸಮಯದ"/  M52ಕರ £Wಗಳ ಆmರದ ß� d"ೕಸW Ôo÷ ಎIಐಆE �ಖ"jಲ/ . 

ಮW�ನ� d"ೕಸW ಅವರpq  ಕL� ಅವರ ವ¤( ಗಳpq  Xಂ�WSjದW ಮ'(  "Ms2tuಂದ 
ಅoಗಳpq  Xಂ+WSಸ�u'" ಎಂ� üFದW. ಆ�&y , ಅವರ nಲo ವ¤( ಗ3 McÔSದ¦ o / 

ಕಳÊ ತನ�S'(  ಮ'(  ಕY�½ೕದ ಅಥ� ಕದ¦  ವ¤( ಗFG M52ಕOG Ôo÷ ಪO�ರವpq  
4ೕಡ�Sಲ/ . ಇ�q ಂ� li,ೕ �/ � nಲಸeರW ತಮÏ  McÔದ "ಐ^ಗಳ" ಬGT   lವO¤+( ದ¦ pq   

¼ೕO¤ತ( �. ¯iG ಕಟA ಡದ ¡"ೕಕ ತ4s �ಡn�  £ರ�� ´ಲಕ ¡X+ 4ೕi�¦ ೕtಂದL 

�ಸ( ವ�S Ms2t,ಂ�G "ಒಪw ಂದ" ¡ikಂi�¦   ಮ'(  ವಲÒ M52ಕರ ವಸ+ ¯iGಯpq  
Ms2tuಂದ ȳ ಂ: ವe2ವcಯ ´ಲಕ Æವ+ಸ�¶ತ( �U ½ರ' ವಲÒ M52ಕOಂದ ಅಲ/ . 
 

► !~T ಉx< ೕಖ: ಅನL MNOPಲR   



 

 

 
10  �ಎ � ´�Lಂಡ �ಧµ ಂಸಕ ¶ೕ·ೕಗ� ಇ? 25 Muಂಬ® 2019 ¹? <ಭ��N ಎಂ? ºೕ7lತ3 N 

 

► ಪ%ಸ(�B /*ೕ(#ನ: ಎ^ ಆE ವy �(  ಮ'(  ಇ�q ಬÜ  jಬÜ ಂ� ¯iG kಠiಗಳpq  s" ¡=4� 

P3+( �¦   ಮ'(  ಕಟA ಡದ ¡"ೕಕOಂದ Ms2tಯ ಪ* +4}ಗ8ಂ�G ವಲÒ M52ಕರ kಠiಗFeS 
ಒಪw ಂದ ¡ikಂiದ¦ pq  ×ÿೕಕOjದ lೕi, ಮ'(  ȳ ಂ: ವe2ವcಯ ´ಲಕ Ms2tuಂದ 
Íರ�S ¯iGಯpq  Æವ+j�¦  ಮ'(  Ms2tå ವಲÒ M52ಕರ �ಸ( ವy ವpq  �ೕikಳÊ Ó 

d* ೕç  ಹಕ ,ೕಜtಗಳpq  ½ಂ�� ಎಂ� ಬLದ ಪತ* o, ಇrಲ/ " ಸಹ ತ4s}MOಗFG ಆಡFತ 

+ಡFå 4ೕiWವ üFn 4ಜವಲ/  ಎಂ� �!ೕ'ಪi¤ತ( �. ಅಲ/ �, ß� +Fj~� lೕi,ೕ ಮ'(  

ಆi,ೕ �§y ಗ3 ಮ'(  M52ಕರ McÔದ ವ¤( ಗಳpq  ಮರF Xಂ�WS¤�ಗ M52ಕOG dೕ"/ 

üFnಗ3 ("Ms2t ಮರF Xಂ�WSj� ") ಏp %³¤ತ( � ಎಂದL 10 ªತ* ಗಳ"/  nಲಸ 4Ùಕರcಯ 

�ಗ�Sದ¦  ಮ'(  ë4ಯ¨ ನ ಸದಸy ತ� ದ �ಗ�Sದ¦  ವಲÒ M52ಕOG  �W�ಳ ಮ'(  8ದOnಯ 
ಆzೕಪo  4ಜrಂ�  %³¤ತ( �.  

 
�RರA� ಗY:  
 

M52ಕರ �W�ಳ ಮ'(  4ಂದt, Ôo÷ þಪದ"/ , ಅಂçÙØA 1ೕಯ ¡ನ~ಡಗ3 / 4ೕ+ {X� ಪ* Mರ 

j� ೕMÙಹ2ವಲ/ . ಭlಷy ದ"/  Ôo÷ M52ಕzಂ�G Ms2tå ಇಂತಹ ಪ* +ೕMರದ ಕ* ಮಗಳpq  

VನÙವ+2ಸ¯ರ� ಮ'(  ಇ� ಅವರ÷ �W�ಳ-lzೕ} 4ೕ+G lWದ� �S�. 
 
 



 

 

ಅ�Ìಧ: ವk, > ಕ4] ಮJC  �ಂ ·ರ� ಪ%¹ರ ಸ4~b PÌÍBದ TÎ� 
ಉqL ೕಖಗ[ 

 
ವ:2 ಮ'(  �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಗಳ ರಚt 
 

1. ವa� # ಸ"*   
 

)*+  3 STUಕ V5 ಜ5 ಗಳ !'( , 1947  
 

•  eOM �¹ ಪtÔ~�4ಂದ ಕYದ  ಹtq ರ= +ಂಗಳ"/  ಒಂ� �W ಅಥ� ಅದ�� ಂತ �³í ನ 
M52ಕW  nಲಸ ¡=+( �¦   ಅಥ� Ôo÷ �ನ nಲಸ ¡iದ¦ L , ಉ�y ೕಗ�ತp 4ಗ�ತ 

Oೕ+ಯ"/ , ಒಂ� ವ:  2  ಸ5+ಯpq  ರ³ಸ$M¶ತ( � . 
• Mಯ2 ಸ5+å ಉ�y ೕಗ�ತರ ಪ* +4}ಗಳpq  ಮ'(  {Ò¹ ಯ M52ಕರpq  ಒಳ<ಂiWತ( �, 

ಆದL ಸ5+ಯ"/  M52ಕರ ಪ* +4}ಗಳ {gy å ಉ�y ೕಗ�ತರ ಪ* +4}ಗಳ {gy Sಂತ 
ಕiÛuರ¯ರ�. 

• ಉ�y ೕಗ�ತ ಮ'(  nಲಸeರರ ನ=r S�ದ2� ಮ'(  ಉತ( ಮ {|ಧಗಳpq  ಏಪ2i¤ವ 4@A ನ"/  
Mಯ2 ಸ5+å ಕ* ಮಗಳpq  4Hí ತ<F¤o�  ಕತ2ವy �S�, ಅವರ �¡ನy  Xçಸ�(  ಅಥ� 
MಳÚಯ lಷಯಗಳ ಬGT  ಪ* +�* uಸÓ ಮ'(  ಅಂತಹ lಷಯಗFG {|}j~� Ôo÷ ವ¤(  
6�q 6Æ* ಯವpq  ಕ"w ಸÓ  ಪ* ಯ+q ¤o� 

 
 ¡%! ��ಧ ಪ- £ನ QಯಮಗY 1957: Part VII  

 
39.  +¤S ಗಳ +¤S . - ಸ5+ಯpq  ರ³¤ವ ಸದಸy ರ {gy å  llಧ l�ಗಗ3, nಲಸ ¡=ವ M52ಕರ 
ವಗ2 ಮ'(  ¶ಂVಗ3, {Ò¹ ಯ Ág,  ಅಂಗiಗ3 ಅಥ� l�ಗಗಳ Æ* +4ಧy ವpq  ಒಳ<3Ê ವ�G 
4ಗ�ಪiಸ $�: ಒ�A  ಸದಸy ರ {gy  ಇಪw '(  5ೕರ¯ರ�: ಉ�y ೕSಗಳ ಪ* +4}ಗಳ {gy å 
ಉ�y ೕಗ�ತರ ಪ* +4}ಗಳ {gy Sಂತ ಕiÛuರ¯ರ�.  
40.  ಉ¥S ೕಗPತರ ಪ- *Q|ಗY. - ಈ 4ಯಮಗಳ 4|ಧtಗFG ಒಳಪ�A , ಉ�y ೕಗ�ತರ ಪ* +4}ಗಳpq  
ಉ�y ೕಗ�ತW �ಮ4÷2ಶನ ¡=ç( L ಮ'(  �ಧy �ದ#A  {Ò¹   ಅಥ� ಇ�gಗಳ nಲಸn�   Íರ 
{ಪಕ2ದ"/ Wವ ಅ}MOಗ3 ಇರ$�.  

44. «ÂವXb ಅಭ" Ï>ಗಳ ಅಹ>�ಗ[. - 19 ವಷ2�� ಂತ ಕiÛuಲ/ ದ ಮ'(  ಸl2/ ಒಂ� ವಷ2�� ಂತ 

ಕiÛuಲ/ ದ Ôo÷ nಲಸeರ, ಈ 4ಯಮಗಳ"/  ಒದSj~� �ಮ4÷2ಶನ<ಂಡL, ಸ5+ಯ"/  
nಲಸeರರ ಪ* +4}ÔS ì�ವcG ಅಭy _2Ôಗಬû�:  

45.  ಮತPರ%g ಅಹ#qಗY. - 18 ವಷ2�� ಂತ ಕiÛuಲ/ ದ ಮ'(  ಆW +ಂಗFSಂತ ßಲw �A  nಲಸ 
¡iರ$�  

46.   §¨ವ/g �£ನ.  -  (1) ಉ�y ೕಗ�ತp ಸ5+ಯ"/  nಲಸeರರ ಪ* +4}ÔS ì�ವcಯ"/  

ಸw }2¤ವ ಅಭy _2ಗFಂದ �ಮ4÷2ಶನ j� ೕಕO¤ವ ಅಂ+ಮ ��ಂಕವpq   4ಗ�ಪiಸ$� 
(2) ì�ವcಯpq  ನÄಸÓ, ಉ�y ೕಗ�ತp ´W �ನಗಳ [ತರ ಮ'(  �ಮಪತ* ಗಳpq  j� ೕಕOಸÓ 
�ಮ4÷2ಶನ j� ೕಕOjದ  ಹ�`� �ನಗಳ ಒಳG 4ಗ�ಪiಸ$� . 
(3) XೕG 4ಗ�ಪijದ ��ಂಕಗಳpq  ಕ4ಷÖ  ಏ3 �ನಗಳ ·ಂ³ತ�S nಲಸeರW ಮ'(  �ೕಂ�uತ ?* ೕ° 
ë4ಯ¨ ಅಥ� {|ಧಪಟA  ë4ಯ¨ ಗFG �ೕ@a ¡ಡ$�. ಅಂತಹ %ಚtಯpq  %ಚ� 
ಫಲಕದ"/  ಅಂ@ಸ$� ಅಥ� nಲಸeರರ"/  �ಕ#A  ಪ* 3ರವpq  4ೕಡ$�. ¶ಂVಗ3, l�ಗಗ3, ಅಂಗiಗ3 
ಅಥ� ಇ�gಗ3 ಮ'(  �ೕಂ�uತ ?* ೕ° ë4ಯ¨ ಅಥ� ë4ಯ¨ ಸದಸy W ಮ'(  ಸದಸy ರಲ/ ದವW 
ಆ¾�  ¡ಡ$Mದ jೕ�ಗಳ {gy ಯpq  %ಚtಯ"/  %³ಸ�¶ತ( �. 

(4) ಇಂತಹ YೕZೕ[ ನ ಪ< ]ಯ _̂  Yೕಂ`Mತ ;< ೕ> ?/ಯ+ ಅಥV bcdತ 
?/ಯ+ ಗef ಕ2gಸij.  

47. §¨ವ/g ಅಭS ª#ಗಳ ¨ಮQ�#ಶನ . -(1) ಪ* + �ಮ4÷2ಶನವpq  ò!2 "Ú"  �ಮಪತ* ದ"/  

¡ಡ$� ಮ'(   ಅಗತy lWವ nಲಸeರOG ಪ* +ಯpq  ಉ�y ೕಗ�ತW  *bಸ$�. 
(2) ಪ* + �ಮ4÷2ಶನ ಪತ* ದ"/  ಅಭy _2 ಸX ¡ಡ$� ಮ'(  ¶ಂV, l�ಗ, ಅಂಗi ಅಥ� ಅಭy _2å 
ì�ವcಯpq  ಪ* +4}ಸÓ ಬಯ¤ವ  ಇ�gG ïOದ ಕ4ಷÖ  ಇಬÜ W ಮತ�ರOಂದ ×ÿೕಕOಸಲw @A ರ$� 
ಮ'(  ಇದpq   ಉ�y ೕಗ�ತOG ತÓ®ಸ$�. 



 

 

48. Âಮಪತ0 ಗಳ ಪ%^ೕಲt. - (1) �ಮಪತ*  ಸ"/ ಸÓ 4ಗ�ಪijದ ktಯ �ನದ [ತರದ �ನ~�, 
ಅಭy _2ಗ3 ಮ'(  ×ÿೕಕO¤ವ ವy �( ಗಳ ಸ·Ï ಖದ"/  ಉ�y ೕಗ�ತOಂದ �ಮಪತ* ಗಳpq  ಪOHೕ"ಸ$� 
ಮ'(  ¡ನy ವಲ/ ದoಗಳpq  +ರಸ� Oಸ�¶ತ( �. 

(2) ಉಪ 4ಯಮದ (1) ಉ�¦ ೕಶM� S, (ಎ) �ಮ4÷2Hತ ಅಭy _2å 4ಯಮ 44 ರ ಅiಯ"/  ಸದಸy ತ� n�  

ಅನಹ2ÙSದ¦ L ಅಥ� (!) 4ಯಮ 47 ರ ಅವಶy ಕ�ಗ3 *bಸ�ದ¦ "/   �ಮಪತ* o ¡ನy �SWo�ಲ/ : 

ಒಂ� �Y ಅಭy _2å ಅಥ� ×ÿೕಕO¤ವ ವy �( å ಪOೕnÀ ಯ ಸಮಯದ"/  �ಜÙಗÓ �ಧy �ಗ�ದ¦ "/ , 

ಅವp ಉ�¦ ೕಶM� S ಸOÔS ಅ}Dತ �54ಯpq  ಕ3Xಸಬû�. 

[48 ಎ �ನ" :} Âಮ-y>^ತ ಅಭ" Ï>ಗಳ hಂಪ´ತ. - ì�ವcG �ಮಪತ*  j� ೕಕOjದ Ôo÷ 

ಅಭy _2å �ಮಪತ* ಗಳ ಪOHೕಲt ·Sದ 48 >?ಗಳ"/  ತನq  ಉß��Onಯpq  XಂಪÄಯಬû�.] 

49. «ÂವXಯ3L  ಮತoನ. - (1) ¡ನy �S �ಮ4÷2ಶನ<ಂಡ ಅಭy _2ಗಳ {gy  jೕ�ಗಳ {gy G  

ಸಮ�Sದ¦ L , ಅಭy _2ಗಳpq  ತ§ಣ� ì�uತ ಎಂ� :ೕØಸ�¶ತ( �. 

(2) Ôo÷ nÀ ೕತ* ದ"/  ಅಭy _2ಗಳ {gy å ಅದn�  4ಗ�ಪijದ jೕ�ಗಳ {gy Sಂತ �³í ದ¦ L, ಮತ�ನ 

ì�ವcG 4ಗ�ಪijದ �ನ~� ನÄåತ( �. 

(3) ì�ವcå ಪ* + ì�ವÑ nÀ ೕತ* n�  ಅpãಲ�¶ವ Oೕ+ಯ"/  ನÄåತ( �. 

(4) ಮತ�ನo ಉ�y ೕಗ�ತOಂದ ನÄಸಲw =ತ( �, ಮ'(  Ôo÷ ಅಭy _2ಗ3 ಅಂತಹ ಒã� ಟn�  

ïOದವÙSದ¦ L ಒã� ಟo �ಮ4÷2ಶನ ¡=4ತವW  ì�ವc,@A G â�&ಡ$�. 

(5) ì�ವÑ nÀ ೕತ* ದ"/  ಮತ ಚ�uಸÓ ಅಹ2ÙSWವ ಪ* +,ಬÜ  nಲಸeರp nÀ ೕತ* ದ"/  ಭ+2 ¡ಡ$Mದ 

�¹ ನಗ3 ಇWವ#A  ಮತಗಳpq  ½ಂ�ರ$�: 

ಪ* + ಮತ�ರW Ôo÷ ಒಬÜ  ಅಭy _2ಯ ಪರ�S Pವಲ ಒಂ� ಮತವpq  ¡ತ*  ಚ�uಸÓ 

ಅಹ2ÙSWç( L. 

50. «ÂವXb ಏ7>�ಗ[. - ಉ�y ೕಗ�ತp ì�ವc {|}ತ  ಎ�/  ವy ವÒ¹ ಗಳ ಜ� ¦̄ Oಯpq  

½ಂ�Wç( t. 

51. ಸ4~ಯ ಅÍT%ಗ[. - (1) ಸ5+å ತನq  ಪ�}MOಗಳ"/  ಒಬÜ  ಅಧy §, ಉÆಧy §, Mಯ2ದH2 ಮ'(  

c@ Mಯ2ದH2ಯpq  ½ಂ�ರ$�. Mಯ2ದH2 ಮ'(  c@ Mಯ2ದH2ಯpq  ಪ* + ವಷ2" ಆ¾�  

¡ಡ�¶ತ( �. 

[(2) ಅಧy §ರpq  ಉ�y ೕಗ�ತರ ಸ5+  ಪ* +4}ಗಳ"/  ಒಬÜ ರpq   ಉ�y ೕಗ�ತW Í5¤ç( L 

 ಮ'(  ಅವW  �ಧy �ದ#A  ಮ@A G {Ò¹   ·ಖy ಸ¹ ÙSWç( L. 

(2-ಎ) ಉÆಧy §ರpq  ತಮÏ  ನ=r ಇWವ M52ಕರpq  ಪ* +4}¤ವ ಸ5+ ಸದಸy W ಆ¾�  ¡=ç( L: 

ಉಪ-ಅಧy §ರ ì�ವcಯ"/  ಮತಗಳ ಸ¡ನ�ಯ {ದಭ2ದ"/   �*  ´ಲಕ  lಷಯವpq  4ಧ2Oಸ�S�.] 

(3) ಸ5+å Mಯ2ದH2ಯpq  ಮ'(  c@ Mಯ2ದH2ಯpq  ì�u¤ತ( �, ಅ"/  ಉ�y ೕಗ�ತರ 

ಪ* +4}ಗFಂದ Òn* ಟOಯpq  ì�uಸ�¶ತ( �, c@ Mಯ2ದH2ಯpq  nಲಸeರರ ಪ* +4}ಗFಂದ ಆ¾�  

¡ಡ�¶ತ( � ಮ'(  Å/ ವ/2: 

 ಸತತ ಎರ= ವಷ2ಗ3 Mಯ2ದH2 ಅಥ� c@ Mಯ2ದH2ಯವರ û�¦  ಉ�y ೕಗ�ತ ಅಥ� nಲಸeರರ 

ಪ* +4}ಗ3 ½ಂ�4+ಲ/  : 

[ಉ�y ೕಗ�ತರ ಪ* +4}ಗ3 Mಯ2ದH2 ಅಥ� c@ Mಯ2ದH2ಯ ಆ¾� ಯ"/  �ಗವXಸ¯ರ�, 

nಲಸeರರ ಪ* +4}ಗFಂದ ಮ'(  nಲಸeರರ ಪ* +4}ಗ3 ¡ತ*  ಇಂತಹ  ì�ವcಗಳ"/  ಮತ ಚ�uಸÓ 

ಅಹ2ÙSWç( L. .] 

[(4) ಉಪ-4ಯಮದ (3) ಅiಯ"/  Ôo÷ ì�ವcಯ"/ , ಮತಗಳ ಸ¡ನ�ಯ {ದಭ2ದ"/  �*  lಷಯವpq  

4ಧ2Oಸ�¶ತ( �] 

52. ಕÐ%ಯ ಅವÍ. - ((1)My dಯ� s" û�¦ ಯpq  'ಂಬÓ ಆ¾�  ¡ಡ�SWoದpq  !�A  

ಸ5+ಯ"/ Wವ ಪ* +4}ಗಳ ಅ}Mರದ ಅವ} ಎರ= ವಷ2ಗ3.] 

(2) �ಂದ62ಕ s" û�¦ ಯpq  ಭ+2 ¡ಡÓ ಆ¾� Ôದ ಸದಸy p ತನq  *ವ2ವ+2ಯ ಅವ} 5ೕರದ ಅವ}G 

ಅ}Mರವpq  ½ಂದಬû� . (3) ಸ5+uಂದ ರÎ ಪÄಯ� ಸದಸy zಬÜ W ಸ5+ಯ ಸತತ ´W ಸ¥ಗFG 

�ಜÙಗÓ lಫಲÙದL ಅವರ ಸದಸy ತ� ವpq  ಕY�k3Ê ç( L. 

[53. S3 Ñ�Ò ಗ[. - nಲಸeರರ ಪ* +4} 52 ರ ಉಪ-4ಯಮ (3) ರ ಅiಯ"/  ಸದಸy Ù¶oದpq  4"/ jದL ಅಥ� 

{Ò¹ ಯ"/  nಲಸ ¡=oದpq  4"/ jದL ಅಥ� ಅವW ಪ* +4}¤ವ �y Æರ ಅಥ� 9+( ಯpq  



 

 

ಪ* +4}¤oದpq  4"/ jದL ಅಥ� ÙÚೕ�Û ಅಥ� ��ದL, ಈ �ಗದ 4|ಧtಗFG ಅp¶ಣ�S ಅ÷ 

ವಗ2, ¶ಂV, l�ಗ, ಅಂಗi ಅಥ� ಇ�guಂದ jೕ� s" ¡iದ ಸದಸy ರ �¹ ನn�  ಅವರ  

ಉತ( Ù}MOಯpq  ಆ¾�  ¡ಡ�¶ತ( �.] 

54. ಸಹಕ%�ವ ಶ¾C . - ಸ¡0ೕಚt ನÄj ಚ»2ಯ"/ Wವ lಷಯದ ಬGT  4�2ಷA  ಅಥ� lõಷ ÇÈ ನವpq  

½ಂ�Wವ {Ò¹ ಯ"/  nಲಸ ¡=+( Wವ ವy �( ಗಳpq , ಸಹDತ ಸದಸy ರ�q S¤ವ ಹಕ� pq  ಸ5+å 

½ಂ�Wತ( �. ಅಂತಹ ಸಹ-ಆ¾� Ôದ ಸದಸy W ಮತ ಚ�u¤ವ ಹಕ� pq  ½ಂ�Wo�ಲ/  ಮ'(  4�2ಷA  

ಪ* èq ಯ ಅವ}ಯ"/  ¡ತ*   ಸ5+ಯ ·ಂ�  ಸ¥ಗಳ"/  �ಜÙಗ$�. 

55.  ಸ«ಗY  - (1) ಸk]l ಅಗತ5 mದ( oD  pU qZrಗಬtu ಆದw xy ]ಂಗef ಒ{|  
ಕG{rಗ}~ ಇyವ �f YೕG�ಳ� ij (~< ೖ�Cಕ )  
(2) ಸ5+å ತನq  ýದಲ ಸ¥ಯ"/  ತನq ÷ Mಯ2lmನವpq  
4ª+* ¤ತ( �.  
56.  ಸÓಯ Æಲಭ" ಗ[, ಇ�" ` - [(1)] ಸ5+ಯ ಸ¥ಗಳpq  ನÄಸÓ ಉ�y ೕಗ�ತp ವಸ+ Sಕಯ2ವpq  

ಒದSಸ$�. ಸ5+ಯ nಲಸವpq  4ವ2XಸÓ ಅವW ಸ5+ಯ ಮ'(  ಅದರ ಸದಸy OG ಅಗತy lWವ ಎಲ/  

Sಲಭy ಗಳpq  ಒದS¤ç( L. ಸ5+å �¡ನy �S Ôo÷ nಲಸದ �ನ~� {Ò¹ ಯ nಲಸದ 

ಸಮಯದ"/  \@Ôಗ$� ಮ'(  ಸ¥G �ಜÙ¶�ಗ nಲಸeರರ ಪ* +4} ಕತ2ವy ದ"/ �¦ L ಎಂ� 
ಪOಗ�ಸ�¶ತ( �. 

[(2) ಸ5+ಯ Mಯ2ದH2, ಅಧy §ರ *�2pಮ+,ಂ�G, %ಚ� ಫಲಕದ"/   ಸ5+ಯ nಲಸದ ಬGT   

4ೕಡಬû�] 

[56 ಎ :Ô>ಕ %ಟ+, >. - ಪ* + ಉ�y ೕಗ�ತp ಪ* + ವಷ2 Nಬ* ವO 1 Í �ನ ಅಥ� ಅದã�  ýದÓ, Pಂದ*  

ಸM2ರದ re dೕಟ2� ನ"/  ò!2 Ú 1 ನ"/  ಏ�ೕDತ �Ø2ಕ Oಟ¨2 ಅpq  M52ಕ ಮ'(  ಉ�y ೕಗ 

ಸ³�ಲಯದ"/  ಅ� 0ೕ° ¡ಡ$� ಮ'(  Xಂ�ನ ವಷ2n�  {|}j~� 4�2ಷA ಪijದ lವರಗFG 

¡X+ 4ೕ=o�: ತÆಸcಯ ಸಮಯದ"/ , ಇ  ̈  ̀ ಕA E G ಉçw ದtಯ ದ  s�ಗ3, Vಸ( ಕಗ3, OÚಸA E ಗ3 

ಮ'(  ಎ�MA 14: þಪದ"/  4ವ2Xಸ�ದ ಇತರ �ಖ�ಗಳ ಅಗತy lರಬû�.  

lವರc. - ಈ 4ಯಮದ ಉ�¦ ೕಶಗFeS, "ಎ�MA 14: þಪ" ಎಂಬ ಅ6ವy �(  ¡X+ �ತ* ÇÈ ನ M¾¦ , 2000 (2000 

ದ 21) l�ಗ 2 ರ ಕ) (ಆE) ನ"/   4,ೕÚಸ�ದ  ಒಂ÷ ಅಥ2ವpq  ½ಂ�Wತ( �.] 

57. �ಲಸದ ಸ4~ಯ Aಸಜ>t. - Pಂದ*  ಸM2ರ, ಅಥ� Ò§¨ 3 ರ ಅiಯ"/  ಅ}Mರವpq  Ò§¨ 39 ರ ಅiಯ"/  

Ôo÷ ಅ}MO ಅಥ� Æ* }Mರn�  ವXjkಡ�S�¦ , ಅಂತಹ ಅ}MO ಅಥ� Æ* }Mರo ಅಂತಹ 

l3ರcಯpq  ¡iದ [ತರ ಅಥ� Ôo÷ nಲಸ ಸ5+ಯpq  "îತ�SWವ ಆ÷ಶದ ´ಲಕ Ôo÷ 

ಸಮಯದ"/  lಸÚ2ಸಬû�, ಈ 4ಯಮಗFG ಅp�ರ�S ಸ5+ಯpq  ರ³ಸ�Sಲ/  ಅಥ� nಲಸeರರ 

ಪ* +4}ಗಳ {gy ಯ"/  ´ರÍ ಎರಡರ#A  ಕiÛu�¦ , Ôo÷ ಸ+ಜಸ�ದ ಸಮಥ2tuಲ/ � 

�ಜÙಗÓ lಫಲÙದL ಅವp ಅಥ� ಅ� f®(  ½ಂ�ದ"/ ,  ಸ5+ಯ ಸತತ ´W ಸ¥ಗ3 ಅಥ� 

ಸ5+å $L Ôo÷ MರಣM� S Mಯ24ವ2X¤oದpq  4"/ jದL : 

ಈ 4ಯಮದ ಅiಯ"/  ಒಂ� ವ:  2 ಕ5@ಯpq  lಸÚ2jದ"/ , ಉ�y ೕಗ�ತp Pಂದ*  ಸM2ರ�ಂದ 

ಅಗತy lದ¦ "/  ಅಥ� ಅಂತಹ ಅ}MO ಅಥ� Æ* }Mರ�ಂದ ಅಗತy lದ¦ "/ ,  ಈ 4ಯಮಗಳ ಅp�ರ�S 

ಸ5+ಯpq  VK ರ³ಸÓ  ಕ* ಮಗಳpq  �G�kಳÊ ಬû�..  

 
 
2. �ಂ ·ರ� ಪ%¹ರ Uಂ~0 ಕ ರಚt  

 

eOM l�ದ M¾¦ , 1947 ರ Ò§¨ 9 j ಮ'(  +�¦ ಪi M¾¦  2010: 

 
9 j (ಎ�) ಇಪw '(  ಅಥ� �³í ನ nಲಸeರರpq  Í5¤ವ ಪ* +,ಂ� eOM {Ò¹ å Åಯ�( ಕ 

�ಂ�kರ�ಗFಂದ ಉದV l¤ವ l�ದಗಳ ಪO�ರM� S ಒಂ� ಅಥ� �³í ನ �ಂ�kರ� ಪO�ರ 

ಸ5+ಯpq  ½ಂ�ರ$�. 

(2) �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+å ಉ�y ೕಗ�ತOಂದ ಮ'(  M52ಕರ ಕÄuಂದ ಸ¡ನ {gy ಯ 

ಸದಸy ರpq  ಒಳ<ಂiWತ( � ಮ'(  

(3) �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಯ ಅಧy §ರpq  ಉ�y ೕಗ�ತOಂದ ಆ¾�  ¡ಡ$� ಮ'(  ಅದOಂದ 

M52ಕರ ಒಳS4ಂದ  ಪÔ2ಯ�S ಪ* + ವಷ2 ಸರ� ಆmರದ"/ . 



 

 

(4) �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಯ ಒ�A  ಸದಸy ರ {gy  ಆW �� ಂತ �³í ರ¯ರ�: £W ಪO�ರ ಸ5+å 

ಇಬÜ W ಸದಸy ರpq  ½ಂ�ದ¦ L ಒಬÜ  ಮX' ಸದಸy Oರ$� ಮ'(  ಸದಸy ರ {gy  ಎರಡ�� ಂತ �ìí  ಇದ¦ "/ , 

�ಧy �ದ#A ,  ಮX' ಸದಸy ರ {gy ಯpq  ಪ* ¡Ñp¶ಣ�S �³í ಸಬû�. 

(5) £W ಪO�ರ ಸ5+ಯ �¹ ಪt l�ಗದ"/  ಏ4ದ¦ þ, ಈ Mu�ಯ 4|ಧtಗಳ ಅiಯ"/  ಅ÷ lಷಯದ 

ß� eOM l�ದವpq  ಎ'( ವ nಲಸeರನ ಹ�� ನ ß� ಪOÑಮ !ೕWo�ಲ/   

(6) �ಂ�kರ� 4�ರÑ ಸ5+å �ಂದ ಪ§ದ ಅಥ� ಅವರ ಪರ�S "îತ ಅÚ2 ಪÄ~�4ಂದ  

ನಲವ�( ೖ� �ನಗಳ ಒಳeS ತನq  Mಯ2ಗಳpq  *ಣ2<Fಸಬû�. 

(7) �ಂ�kರ� ಪO�ರ ಸ5+ಯ 4m2ರ�ಂದ �ಂ�Wವ nಲಸeರp £W ಪO�ರ ಸ5+ಯ 4m2ರದ 

lWದ�  ಉ�y ೕಗ�ತOG ಮನlಯpq  4ೕಡಬû� ಮ'(  ಅಂತಹ ಮನlಯpq  j� ೕಕOjದ ��ಂಕ�ಂದ ಒಂ� 

+ಂಗ8ಳG ಉ�y ೕಗ�ತp ಅದpq  l7 ¡ಡ$� ಮ'(  ಅವರ 4m2ರದ ಪ* +ಯpq  {|ಧಪಟA  

nಲಸeರ4G ಕ3Xಸ$�  

(8) ÔOG {|ಧಪಟA  {Ò¹ ಯ"/  �ಂ�kರ� 4�ರÑ ವy ವÒ¹  �¹ ®ಸ�S�, ಅಂತಹ M52ಕOG   

 ಈ l�ಗದ"/  ಒಳ<ಂiWವ Ôo£ ಅನ� u¤o�ಲ/ ”,  
 


