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ಮುನು�� 

�ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� ಮತು� �ೕ�ಾ ಸುಂಕ ಮಂಡ�ಯ ಉಚ� ತರ�ೇ� ಸಂ�ೆ� 

�ಾ��ೕಯ �ೕ�ಾ ಸುಂಕ, �ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� �ಾಗು �ಾದಕ ವಸು� 

ಅ�ಾ�ೆ�(NACEN)ಯು ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯ ಕು��ಾ� �ೊರತಂದ ಪ�ೇ 

ಪ�ೇ �ೇಳ�ಾಗುವ ಪ��ೆ�ಗಳ ಸಂಕಲನ�ೆ� ಅತು�ತ�ಮ ಪ����� �ೊರ��ೆ. 21 

�ೆ�ೆ�ಂಬ� 2016 ರಂದು �ಾನ� �ೇಂದ� �ತ� ಸ�ವ�ಂದ �ೋ�ಾಪ��ೆ�ೊಂಡ ಈ 

ಸಂಕಲನವ� ಜೂ� 2016ರ �ಾದ� �ಎ� � ಕರಡು �ಾ��ಯನು� ಆಧ��ತು�. 

�ೇ�ಾದ�ಂತ ಜನ�ಾನಸದ�� ಪಸ�ಸಲು ಈ ಸಂಕಲನವನು� ಹಲವ� �ಾ��ೇ�ಕ 

�ಾ�ೆಗ��ೆ �ಾ�ಾಂತ�ಸ�ಾ�ತು�. 

�ದಲ ಆವೃ��ಯ �ೋ�ಾಪ��ೆಯ ನಂತರ ಹಲವ� ಪ�ಮುಖ 

�ೆಳವ��ೆಗ�ಾ��ೆ. �ಎ� � ಪ�ಷ���ಂದ ��ಎ� �, ಎ� �ಎ� �, ಐ�ಎ� �, 

ಯು��ಎ� � �ಾಗು ಪ��ಾರ �ೆ� ಗಳ ಕರಡು �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಹಲವ� �ಯಮಗಳ� 

ಅನು�ೕದ�ೆ�ೊಂ��ೆ.  ಸಂಸ��ನ�� �ೇಂ��ೕಯ ಮಸೂ�ೆಗಳನು� ಮಂ�ಸ�ಾ��ೆ, 

�ಾಜ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮಸೂ�ೆಗಳ� ಆ�ಾ �ಾಜ� ��ಾನಸ�ೆಗ�ಂದ 

�ಾ�ತ�ೊಳ��ೇ��ೆ. �ದಲ ಆವೃ�� �ೊರತರು�ಾಗ �ೕ�ದ� ಭರವ�ೆಯಂ�ೆ 

ಸಂಸ��ನ�� ಮಂ�ಸ�ಾ�ರುವ ಕರಡು ಮಸೂ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ NACEN ಈ 

ಸಂಕಲನದ ���ೕಯ ಆವೃ�� ತ�ಾ���ೆ. ಈ ಪ�ಯತ��ೆ� �ಾನು NACENನ 

ಮ�ಾ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗು ಅವರ ತಂಡವನು� ಅ�ನಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು �ೆ��ೆ 

ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ಾ��ಾರ ಸಮು�ಾಯ �ಾಗು ಜನ�ೆಯ�� �.ಎ�.� ಕು��ಾ� ಅ�ವ� 

ಮೂ��, �ಾನವಧ��ೆಯ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ�ಸ��ೆ ಎಂಬ ��ಾ�ಸ ನನ��ೆ. 

ನ�ೕ� �ಾ   

ಅಧ��ರು, ��ಇ� 
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�ದ�ಪ��ರುವವರು: ��ೕ ಸ�ೕ� ಬ�ಾ� �ೆಚು�ವ� ��ೇ�ಶಕರು, NACEN, ಮುಂ�ೈ 

ಇವರ �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� ��ೕ �ೕಪ� �ಾ�ಾ, ಸ�ಾಯಕ  ��ೇ�ಶಕರು, NACEN,  

ಮುಂ�ೈ  ಮತು�  ಸಂ�ೕ�  �ಾಯ�  ಎ�ಾ��ನ�, CESTAT ಮುಂ�ೈ 

ಅವ�ೋಕನ: ��ೕ �.�ೆ. �ಹಂ�, ಸಲ�ೆ�ಾರ, ��ಇ� (ಅ�ಾ�ಯ 1); ��ೕ ��ಾ� 

ಪ��ಾ� �ಂ� , �� (�ಎ��), �ಎ� � �ೕ� �ಂ�, ��ಇ� (ಅ�ಾ�ಯ 2), �ಾ �.�. 

�ಂ� ವ�ೕ�ಾ, ��� ಗುಜ�ಾ� (ಅ�ಾ�ಯ 3 ಮತು� 7); ��ೕ 

�.�.�ಾ�ೇಂದ�ಕು�ಾ�, ಪ��ಾನ �ೆಚು�ವ� ಮ�ಾ��ೇ�ಶಕರು, DGCEI, �ೆಂಗಳ�ರು 

(ಅ�ಾ�ಯ 4 �ಂದ 6); ��ೕ ಉ�ೇಂದ� ಗು�ಾ�, ಕ�ಷನ�, �ಎ��, ��ಇ� (ಅ�ಾ�ಯ 

8 �ಂದ 11); ��ೕ ���� �ಾಂ�ೆ, ���, ಕ�ಾ�ಟಕ (ಅ�ಾ�ಯ 12); ��ೕ ಅರು� 

ಕು�ಾ� ��ಾ�, ಜಂ� �ಾಯ�ದ��, ���, ��ಾರ (ಅ�ಾ�ಯ 13); ��ೕ �ಾ�� 

ಅನ��, ��ಯ �ೆ��, ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ (ಅ�ಾ�ಯ 14 & 24); ��ೕ ಅಜ� �ೈ�, 

ಪ��ಾನ ಆಯುಕ�ರು ಕಸ���, ಅಹಮ�ಾ�ಾ� (ಅ�ಾ�ಯ 15); ��ೕ �.�.ಅಗ�ಾ��, 

ಪ��ಾನ ಆಯುಕ�ರು, �ೈದ�ಾ�ಾ� (ಅ�ಾ�ಯ 16); ��ೕ ಶ�ಾಂ� ���ಾ, ಎ.�.�, 

�.�.�ಎ��, ��ಇ� (ಅ�ಾ�ಯ 17 �ಂದ 20); ��ೕ �.�.�ೊ�ಾ�, ��ಇ, 

ಫ��ಾ�ಾ� (ಅ�ಾ�ಯ 21 ಮತು� 22); ಮತು� ��ೕ ಪ��ಾ� ಕು�ಾ�, �ಇಒ, GSTN 

(ಅ�ಾ�ಯ 23). 

 

ಈ ಸಂಕಲನದ ಕು��ಾ� ಪ����� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� dg.nacen-cbec@nic.in �ೆ 

ಕಳ��ಸಬಹುದು. 
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ಹಕು��ಾ�ಗ: �ಎ� �ಯ ಕು��ಾದ ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ೇಳ�ಾಗುವ ಪ��ೆ�ಗಳ ಈ 

ಸಂಕಲನವನು� NACEN ಸಂಕ��ದು�, ಮೂಲ ತರ�ೇ��ಾರ�ಂದ ಪ�ಾಮ��ಸ�ಾ��ೆ.  

ಈ ಸಂಕಲನ ತರ�ೇ� ಮತು� �ೈ��ಕ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� �ಾತ�. ಈ �ರುಪ�ಸ�ಕದ��ರುವ 

�ಾ��ಯನು� �ಾ�ಾನ� ಅವ�ೋಕನ�ಾ�� �ಾತ� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇದನು� �ಾನೂನು 

ಸಲ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾರದು. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� 

��ಎ� �/ಎ� �ಎ� �/ಐ�ಎ� �/ಯು��ಎ� � �ಾನೂನನು� �ೋಡಲು 

�ೋರ�ಾ��ೆ. ಈ ಸಂಕಲನವ� ��ಎ� � �ಾಗು ಎ� �ಎ� � ಮಸೂ�ೆಗಳನು� 

��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � ಎಂದು ಕ�ೆಯುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಬಹು�ಾಲು ��ಾರಗಳ�� ಈ 

ಎರಡೂ ಮಸೂ�ೆಗಳ� ಏಕರೂಪ�ಾ��ೆ. ��ಎ� � ಸಂಸ��ನ�� ಮಂ�ತ�ಾ��ೆ, 

ಎ� �ಎ� � ಆ�ಾ �ಾಜ� ��ಾನ ಸ�ೆಗಳ�� ಮಂ�ತ�ೊಳ��ೇ��ೆ. �ೆಲವ� 

��ಾರಗಳ� �ೇವಲ �ಾಜ�ಗ��ೆ ಸಂಬ�ತ�ಾ�ದು� ಎ� �ಎ� � ಮಸೂ�ೆಯ�� �ಾತ� 

ಇರಬಹುದು. 
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11. �ಎ�� ಅ�ಯ�� ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ ಹಂ��ೆ�ಾರರ ಪ�ಕಲ��ೆ 114 

12. �ಟ��� ಸ��ಸುವ ಪ���� ಮತು� ITC �ೊಂ�ಾ��ೆ 120 
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1. ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ (�ಎ� �) ಸೂ�ಲ ಪ�ಚಯ 

ಪ��ೆ� 1:  ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ (�ಎ� �) ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� � ಎಂದ�ೆ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಗು�-ಆ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ 

ವ�ವ�ೆ�. ಸರ�ನ ತ�ಾ��ೆ ಹಂತ�ಂದ �ಾ�ರಂ�� ಅಂ�ಮ ಬಳ�ೆಯ ಎ�ಾ� 

ಹಂತಗಳ�� ಈ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ ಹಂತದ�� �ೕ�ದ �ೆ��ೆಯನು� 

ಮುಂ�ನ ಹಂತದ�� ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಸಂ�ಪ��ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದ��, ಸರ�ನ 

�ೌಲ�ವಧ��ೆ �ೕ�ೆ �ಾತ� �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಅಂ�ಮ ಬಳ�ೆ�ಾರ 

�ೆ��ೆಯ �ೊ�ೆಯನು� �ೊರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2:  ಗು� ಆ�ಾ�ತ �ೆ��ೆಯ ಪ�ಕಲ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಈ ಪ�ಕಲ��ೆಯ ಅ�ಯ��, �ೆ��ೆಯು ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ 

ಸ�ಳದ �ೕ�ೆ ಅ��ಾರ �ಾ��� ಇರುವ �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರ�ೆ� ಸಂ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

ಸ�ಳವನು� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ” (Place of Supply) ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3:  ಪ�ಸು�ತ �ಾ��ಯ��ರುವ �ಾವ �ಾವ �ೆ��ೆಗಳ� �ಎ� �ಯ�� 

ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ���ೆ?  

ಉತ�ರ: ಈ �ೆಳಕಂಡ �ೆ��ೆಗಳ� �ಎ� �ಯ�� ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ���ೆ - 

(1) �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ��ಸುವ ಮತು� ಸಂಗ��ಸುವ �ೆ��ೆಗಳ�: 

(ಅ) �ೇಂ��ೕಯ ಅಬ�ಾ� ಸುಂಕ; 

(ಆ) ಅಬ�ಾ� ಸುಂಕ (ಔಷ�ೕಯ ಮತು� �ಾ��� ತ�ಾ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ) 
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(ಇ) �ೆಚು�ವ� ಅಬ�ಾ� ಸುಂಕ (��ೇಷ ಮಹತ�ವ�ಳ� ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ) 

(ಈ) �ೆಚು�ವ� ಅಬ�ಾ� ಸುಂಕ (ಜವ� ಮತು� ಜವ� ಉತ�ನ�ಗಳ�) 

(ಉ) �ೆಚು�ವ� �ೕ�ಾ ಶುಲ� (�ಾ�ಾನ��ಾ� ��� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ) 

(ಊ) ��ೇಷ �ೆಚು�ವ� �ೕ�ಾ ಶುಲ� (ಎ� ಎ�) 

(ಋ) �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ 

(ಎ) ಸರಕು ಮತು� �ೇವಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ 

ಸ�ಾ�� ಮತು� �ೆ� ಗಳ� 

(2) �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ೆ��ೆಗಳ�:  

(ಅ) �ಾಜ�ದ �ೌಲ�ವಧ��ೆ �ೆ��ೆ (�ಾ��) 

(ಆ) �ೇಂದ� �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ 

(ಇ) ಐ�ಾ�ಾ� �ೆ��ೆ 

(ಈ) ಪ��ೇಶ �ೆ��ೆ (ಎ�ಾ� �ಧ) 

(ಉ) ಮನರಂಜ�ೆ ಮತು� ��ೋದ ಚಟುವ��ೆಗಳ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ (ಸ��ೕಯ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ��ಸುವ ಕರವನು� �ೊರತುಪ��) 

(ಊ) �ಾ�ೕ�ಾತು �ೆ��ೆ 

(ಋ) ಖ�ೕ� �ೆ��ೆ 

(ಎ) �ಾಟ�, �ೆ��ಂ� ಮತು� ಜೂ�ಾ�ಾದ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ 

(ಏ) ಸರಕು ಮತು� �ೇವಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ 

ಸ�ಾ�� ಮತು� �ೆ� ಗಳ� 
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�ಎ� � ಪ�ಷತು� �ೇಂದ� �ಾಗು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ಎ� �ಯ�� 

ಅಂತಗ�ತ�ೊ�ಸಬಹು�ಾದ �ೇಂದ�, �ಾಜ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ��ಸುವ �ೆ��ೆ, 

ಸ�ಾ��� �ಾಗು �ೆ�ಗಳ  ಕು�ತು ��ಾರಸು� �ಾಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 4: ಈ �ೕಲ�ಂಡ �ೆ��ೆಗಳನು� �ಎ� �ಯ�� ಅಂತಗ�ತ�ೊ�ಸಲು 

ಅಳವ���ೊಂಡ �ಾನದಂಡಗ� ೕೆನು?  

ಉತ�ರ: �ೇಂದ� �ಾಗು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ��ಸುವ 

ಹಲ�ಾರು ಕರಗಳನು� �ಎ� �ಯ�� ಅಂತಗ�ತ�ೊ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಯನು� 

ಪ�ಾಮ��ಸ�ಾ�ತು. ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಗಮನದ�����ೊಂಡು 

ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ��ರುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ -  

(1) ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ��ರುವ �ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ ಕರಗಳ� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಸರಕು ಮತು� 

�ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ��ತ�ಾಗುವ ಪ�ೋ� �ೆ��ೆಗಳ ರೂಪದ��ರ�ೇಕು. 

(2) ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ��ರುವ �ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ ಕರಗಳ� ಒಂ�ೆ�ೆಯ�� ಸರಕುಗಳ 

ಆಮದು/ತ�ಾ��ೆ/ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಒದ�ಸು��ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ� 

ಮ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆಯ�� ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆ�ಂದ �ೊ�ೆ�ೊಳ��ವ ವ�ವ�ಾರದ 

ಸರಪ�ಯ �ಾಗ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

(3) ಈ ಅಂತಗ�ತ�ೊಳ����ೆ�ಂ�ಾ� �ಾಜ��ೊಳ�ೆ ಮತು� ಅಂತರ �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� 

�ೆ��ೆ ಜ�ಯ ಪ���� ಸ�ಾಗ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯುವಂ�ರ�ೇಕು. ಸರಕು ಮತು� 

�ೇ�ೆಗ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ�ಸದ �ೆ��ೆ, ಕರ ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� ಅಂತಗ�ತ 

�ಾಡತಕ�ದ�ಲ�. 

(4) �ೇಂದ� �ಾಗು �ಾಜ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಆ�ಾಯ ಹಂ��ೆ �ಷ���ಾತ�ಾ�ರುವಂ�ೆ 

ಪ�ಯತ� �ಾಡತಕ�ದು�. 
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ಪ��ೆ� 5:  �ಎ� � ವ�ವ�ೆ��ಂದ �ೊರ�ಡಲು ಪ��ಾ���ರುವ ಸರಕು-ಪ�ಾಥ�ಗಳ� 

�ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: 101�ೇ ಸಂ��ಾನ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಅ��ಯಮ, 2016ರ ಅನ�ಯ 

ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ�ೊಂಡ ಸಂ��ಾನದ �� 366(12A)ಯು  ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯನು� 

ಮನುಷ�ರ ಬಳ�ೆ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮದ�ದ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೊರ�ಾ� ಸರಕು ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ತ�ಾಗುವ �ೆ��ೆ ಎಂದು 

�ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಸಂ��ಾನದ��ನ �ಎ� �ಯ �ಾ��ಾ�ನದ ಅನ�ಯ 

ಮನುಷ�ರ ಬಳ�ೆ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಮದ�ವ� �ಎ� ��ಂದ �ೊರಗು�ಯುತ��ೆ. 

ಐದು �ೆ�ೊ�ೕ�ಯಂ ಉತ�ನ�ಗಳನು� (ಕ�ಾ� �ೈಲ, �ೕ�ಾ� ���� 

(�ೆ�ೊ�ೕ�),�ೈ��ೕ� �ೕಸ�, �ಾ�ಚುರ� �ಾ��, ��ಾನಗ��ೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ) 

�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೊರ�ಡ�ಾ�ದು�  �ಎ� � ಪ�ಷತು� ಇವ�ಗಳನು� ಎಂ��ಂದ 

�ಎ� �ಯ�ಯ�� ತರ�ೇಕು ಎಂದು �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಇವಲ��ೆ �ದು�ಚ���ಯನು� 

�ಎ� ��ಂದ �ೊರ�ಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 6:  �ಎ� � ವ�ವ�ೆ��ಾ��ೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ �ೕಲ�ಂಡ ಸರಕು-ಪ�ಾಥ�ಗಳ 

�ೕ�ೆ �ಾವ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೕಲ�ಂಡ ಸರಕು-ಪ�ಾಥ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಪ�ಸು�ತ �ಾ��ಯ��ರುವ 

�ೆ��ೆ ವ�ವ�ೆ� (�ಾ�� ಮತು� �ೇಂದ� ಅಬ�ಾ�) ಮುಂದುವ�ೆಯುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 7: ತಂ�ಾಕು ಮತು� ತಂ�ಾ�ನ ಉತ�ನ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ� 

�ಾವ �ೕ�ಯ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: ತಂ�ಾಕು ಮತು� ತಂ�ಾಕು ಉತ�ನ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�ಯ���ೕ 

�ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ಉತ�ನ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೆಚು�ವ��ಾ� �ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� 

ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ ಅ��ಾರ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಇ�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 8:  �ಾವ �ೕ�ಯ �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊ�ಸಲು 

ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ�ೆ�ೆಡೂ ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ 

ತಳಹ�ಯ �ೕ�ೆ ��ಸುವ ಉಭಯ-�ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾಜ�ಗಳ ಒಳ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ ಸರಕು/ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

��ಸುವ �ಎ� �ಯನು� �ೇಂದ� �ಎ� � (��ಎ� �) ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. 

�ಾಜ�ಗಳ� �ಾಜ�ಗಳ ಒಳ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ ಸರಕು/ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ��ಸುವ 

�ಎ� �ಯನು� �ಾಜ� �ಎ� � (ಎ� �ಎ� �) ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ೆ�ೕ 

ಅಂತ�ಾಜ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಯುಕ� �ಎ� � 

(ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� �ಎ� �–ಐ�ಎ� �)ಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ��� �ವ��ಸ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 9: ಉಭಯ-�ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏನು?  

ಉತ�ರ: �ಾರತವ� ಸಂಯುಕ� ಗಣ�ಾಜ��ಾ�ದು�, �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ�ೆರಡೂ 

�ೆ��ೆಯನು� ��ಸಲು ಮತು� ಸಂಗ��ಸಲು ಸೂಕ� �ಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಅ��ಾರವನು� 

�ೊಂ��ೆ. ಸಂ��ಾನವ� �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಅ��ಾರವನು� 

�ಭ��ದು�, ಎರಡೂ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ತಮ� ಕತ�ವ�ವನು� �ವ��ಸುವ ಸಲು�ಾ� 

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಸಂಗ��ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಉಭಯ-�ಎ� � 
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ವ�ವ�ೆ�ಯು �ಾಂ��ಾ�ಕ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದ ಆ��ಕ �ಾ�ಂ�ೕಯ�ೆಯ ತತ��ೆ� 

ಅನುಗುಣ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 10 : �ಎ� �ಯನು� ��ಸುವ ಮತು� �ವ��ಸುವ �ಾ���ಾರ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ��ಎ� � ಮತು� ಐ�ಎ� �ಯನು� ���, �ವ��ಸುತ��ೆ. 

ಆ�ಾ �ಾಜ�/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಎ� �ಎ� �ಯನು�/ಯು��ಎ� � ��� 

�ವ��ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11 : �ಎ� ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರತದ ಸಂ��ಾನವನು� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾವ 

�ಾರಣ�ಾ�� �ದು�ಪ� �ಾಡ�ಾ�ತು? 

ಉತ�ರ: ಆ��ಕ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ 

ಅ��ಾರ �ಾ���ಯನು� ಸಂ��ಾನದ�� ಸ�ಷ��ಾ� �ಂಗ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸರಕುಗಳ 

ತ�ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ (�ಾನವ ಬಳ�ೆ�ಾ� ಮದ�, ಅ�ೕಮು, �ಾದಕ ವಸು�ಗಳನು� 

�ೊರತುಪ��) �ೆ��ೆ ��ಸುವ ಅ��ಾರ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ���ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 

ಸರಕುಗಳ �ಾ�ಾಟದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸುವ ಅ��ಾರವನು� �ೊಂ��ೆ. 

ಸರಕುಗಳ� ಅಂತರ �ಾಜ� �ಾ�ಾಟಗಳ��, �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೆ��ೆಯನು� (�ೇಂದ� 

�ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ) ��ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಈ �ೆ��ೆಯನು� ಸಂಗ��� 

�ಾ�ೇ ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ. �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸಲು �ೇಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾತ� ಅ��ಾರ��ೆ. 

�ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ� �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ  ಏಕ�ಾಲ�ೆ� 

�ೆ��ೆಯನು� ��� ಸಂಗ��ಸುವ ಅ��ಾರವನು� �ೕಡಲು ಸಂ��ಾನವನು� ಸೂಕ��ಾ� 

�ದು�ಪ� �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಎದು�ಾ�ತು. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಸಂ��ಾನ (ನೂ�ಾ 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 9 

 

ಒಂದ�ೇ �ದು�ಪ�)�ಾ��ೆ, 2016 ರ ಮೂಲಕ �ಾರತದ ಸಂ��ಾನವನು� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ 

�ದು�ಪ� �ಾಡ�ಾ�ತು. ಸಂ��ಾನದ 246ಎ �� �ಎ� �ಯನು� ��ಸಲು ಮತು� 

ಸಂಗ��ಸಲು �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಅ��ಾರವನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ ���ಷ� ವ�ವ�ಾರ�ೆ� 

�ೇಂದ� �ಎ� � (��ಎ� �) ಮತು� �ಾಜ� �ಎ� � (ಎ� �ಎ� �) ಅ�ಯ�� �ಾವ 

�ೕ� ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು �ಾಗೂ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ�� ವ�ವ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೇಂದ� ಮತು� 

�ಾಜ� �ಎ� �ಯನು� ಏಕ�ಾಲ�ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಆದ�ೆ, �ಎ� � ಪ���ಂದ 

�ೊರ�ರುವ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� �ಾಗೂ ���ಷ�ಪ��ದ �ೌಲ�ದ ಗ�ಷ� 

���ಳ�ರುವ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ೕ�ೆ �ಎ� � ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ ಎರಡೂ 

�ೆ��ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ೆ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಪ�ಸು�ತ �ಾಜ�ಗಳ� 

�ೌಲ�ವ��ತ �ೆ��ೆಯನು� ಸರಕುಗಳ �ೆ�ೆ �ಾಗೂ �ೆ� �ಾ�� �ೇ�ದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ  

��ಸು���ೆ. ��ಎ� � ��ಸಲು ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಮತು� 

ಪ�ೆಯುವ ಸ�ಳಕೂ� �ಾವ��ೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� 

��ೕಕ�ಸುವವರು ಒಂ�ೇ �ಾಜ�ದ���ಾ�ಗ �ಾತ� ಎ� �ಎ� � ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - ��ಎ� �  ಮತು� ಎ� �ಎ� � ದರ 10% ಇ�ೆ ಎಂದು �ಾ��ೋಣ. 

ಉತ�ರ ಪ��ೇಶದ��ನ ��ೕ� �ಾ��ಾ��ಬ� ��ೕ� �ಾ� ಮತು� �ಾ� ಗಳನು� ಅ�ೇ 

�ಾಜ�ದ ��ಾ�ಣ ಕಂ�ೆ��ೆ 100 ರೂ�ಾ�ಗ��ೆ �ಾರು�ಾ��ೆ. ಈ ಸಂದಭ�ದ��, 

ಸರ�ನ �ೆ�ೆ �ೊರತುಪ��, ಸದ� �ಾ��ಾ�ಯು 10 ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ��ಎ� � 

ಆ�ಯೂ ಮ�ೊ�ಂದು 10 ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಎ� �ಎ� � ಆ�ಯೂ ���, 

ಸಂಗ��ಸು�ಾ��ೆ. ��ಎ� � �ೆ��ೆಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆಗೂ ಎ� �ಎ� � 
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�ೆ��ೆಯನು� ಆ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆಗೂ ಜ�ಾ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ಾಸ�ವ�ಾ� ಆತ 20 ರೂ�ಾ�ಗಳನು� (ರೂ.10 + ರೂ.10) ನು� �ೆರ�ೇ�ಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ, 

ಆತ �ಾನು ಸರಕನು� ಖ�ೕ�ಸು�ಾಗ �ೆತ� ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� � �ೆ��ೆಯನು� 

ಈ �ತ�ದ�� ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ೕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಾನು ಖ�ೕ� �ಾಡು�ಾಗ 

�ೆತ� ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� � �ತ�ವನು� �ಾತ� ಸರಕನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ 

ನಂತರ �ೆರ�ೇ�ಾ�ರುವ ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� �ಯ�� ಕ�ೆಯಬಹುದು. 

��ಎ� � �ಾ�ೆ�ೆ �ೆತ� ಹಣವನು� ಎ� �ಎ� ��ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ ಎ� �ಎ� � ಎಂದು 

�ಾವ��ದ ಹಣವನು� ��ಎ� � �ತ� ಎಂದು ಪ��ಾ��, �ೆ��ೆಯನು� ಕ�ೆಯುವ 

�ಾ�ಲ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ-2: ��ಎ� � ಮತು ಎ� �ಎ� � ದರ 10% ಇ�ೆ ಎಂದು �ಾ��ೋಣ. 

ಮುಂ�ೈನ��ರುವ �ಾ�ೕ�ಾತು ಸಂ�ೆ��ಂದು ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ��ರುವ �ೋಪ� 

ತ�ಾ��ಾ ಕಂ�ೆ��ೆ 100 ರೂ�ಾ�ಗಳ �ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� 

�ಾ�ೕ�ಾತು ಕಂ�ೆ�ಯು ತನ� �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ 10 ರೂ�ಾ�ಗಳನು� 

ಎ� �ಎ� � ಮತು� 10 ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ��ಎ� ��ಾ�ಯೂ ��ಸುತ��ೆ. 

��ಎ� � �ತ�ವನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆಗೂ, ಎ� �ಎ� � �ತ�ವನು� 

ಸಂಬಂ��ದ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಸಂ�ೆ�ಯು 20 

ರೂ�ಾ�ಗಳನು� (ರೂ.10+ರೂ.10) �ೆ��ೆ�ಾ� �ಾವ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಈ�ಾಗ�ೇ ತನ� ಖ�ೕ�ಯ �ೕ�ೆ (�ೆ�ೕಷನ�, ಕ�ೇ� ಸಲಕರ�ೆ, ಕ�ಾ�ದರ 

�ೇ�ೆ�ೆ �ೆತ� �ತ� ಇ�ಾ��)ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ರುವ ಎ� �ಎ� � ಮತು� ��ಎ� � 

�ೆ��ೆಯನು�, ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾನು �ೆರ �ೇ�ಾ�ರುವ �ೆ��ೆ ಕ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡಬಹುದು. 

ಆದ�ೆ, �ೕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಾನು ಖ�ೕ� �ಾಡು�ಾಗ �ೆತ� ��ಎ� � ಮತು� 

ಎ� �ಎ� � �ತ�ವನು� �ಾತ� ಸರಕನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ ನಂತರ �ೆರ 

�ೇ�ಾ�ರುವ ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� �ಯ�� ಕ�ೆಯಬಹುದು. ��ಎ� � �ಾ�ೆ�ೆ 
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�ೆತ� ಹಣವನು� ಎ� �ಎ� � ಎಂದು  ಅಥ�ಾ ಎ� �ಎ� � ಎಂದು �ಾವ��ದ 

ಹಣವನು� ��ಎ� � �ತ� ಎಂದು ಪ��ಾ��, �ೆ��ೆಯನು� ಕ�ೆಯುವ �ಾ�ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 13:  �ಎ� � ವ�ವ�ೆ��ಂದ �ೇಶ�ೆ� ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� �ಯನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ�ದು �ೇಶದ ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಸು�ಾರ�ೆಯ�� ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದ �ೆ�ೆ�. ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂ��ೕಯ 

�ೆ��ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ೆ��ೆಯ� ಒಗೂ���, ಈ �ಂ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ �ತ�ವನು� 

ಜ�ಾ ಎಂದು ಪ�ಗ��ವ�ದರ ಮೂಲಕ �ೆ��ೆಗಳ ಸರ� ಪ��ಾಮವನು� ತ�ೆಗ��, 

�ಾ�ಾನ� �ಾ��ೕಯ �ಾರುಕ�ೆ�ಯನು� ಸೃ��ಸಲು �ಎ� � ಅವ�ಾಶವ��ೕಯುತ��ೆ. 

ಬಳ�ೆ�ಾರರ ದೃ���ಂದ �ೇಳ�ವ��ಾದದ��, ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ೇ 25 �ಂದ 30 

ರವ�ೆ�ೆ �ೆ��ೆ ಕ���ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� �ಎ� � �ಾ��ೊ�ಸುವ�ದ�ಂದ ನಮ� 

ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ �ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� ಸ��ಾ�ತ�ಕ 

�ೆ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಅಧ�ಯನಗಳ ಪ��ಾರ ಇದು ಆ��ಕ 

ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಉ��ೕಪನ�ೊ�ಸುತ��ೆ. �ೆ��ೆ ತಳಹ�ಯ ��ಾ�ರ, �ೆ��ದ 

ವ�ವ�ಾರ ಮತು� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯ�� �ೆ��ನ �ಾಲ�ೆ�ಂದ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� 

ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ �ೆ��ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ�ಾ�ಗುವ �ಾಧ��ೆಯೂ ಇ�ೆ. �ೊ�ೆಯ�ಾ� ತನ� 

�ಾರದಶ��ೆ�ಂ�ಾ� ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ವ��ಸುವ�ದು  ಸುಲಭ�ಾಗ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 14:  ಐ�ಎ� � ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�, ಅಂತರ �ಾಜ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

�ೕ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� �ಎ� � (ಐ�ಎ� �)ಯನು� ���, 

ಸಂಗ��ಸುತ��ೆ. ಸಂ��ಾನದ 269ಎ ��ಯ ಅನ�ಯ ಅಂತರ �ಾಜ� �ಾ��ಾರ ಮತು� 
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�ಾ�ಜ�ದ  �ೕ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಎ� �ಯನು� ��� ಸಂಗ��ಸಬಹು�ಾ�ದು�, 

�ೕ�ೆ ಸಂಗ���ದ �ೆ��ೆ �ತ�ವನು� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ�ನ �ೕ�ೆ 

ಸಂಸತು� �ಾ��ೆ ತರುವ �ಾನೂ�ನ ಅನ�ಯ �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 

ಹಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15 :  �ಎ� � ದರಗಳನು� �ಾರು �ೕ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� �ಯನು� �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 

ಜಂ��ಾ� �ೕ�ಾ��ಸುವ ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಎ� � ಪ�ಷ� ��ಾ���ನ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ ದರಗಳನು� ಅ�ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 16:  �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ �ಾತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� � ಪ�ಷತು� �ೇಂದ� ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವರು (ಪ�ಷ��ನ  ಅಧ��ರು), �ಾಜ� 

ಸ�ವರು (ಆ�ಾಯ), ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ ಹಣ�ಾಸು/�ೆ��ೆ ಸ�ವರನು� ಸದಸ��ಾ� 

�ೊಂ�ದು�, ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ 

��ಾರಸು� �ಾಡುತ��ೆ : 

(i) �ಎ� �ಯ�� ಅಂತಗ�ತ�ಾಗಬಹು�ಾದಂತಹ �ೇಂದ�/�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 

ಮತು� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ��ಸುವ �ೆ��ೆ, ಕರಗಳ� ಮತು� ಉಪಕರಗಳ� 

(ii) �ಎ� � �ಾ����ೆ ತರಬಹು�ಾದ/�ೊರತುಪ�ಸಬಹು�ಾದ ಸರಕು ಮತು� 

�ೇ�ೆಗಳ�. 
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(iii) �ೆ�ೊ�ೕ�ಯಂ, ಕ�ಾ� �ೈಲ, �ೈ��ೕ� �ೕ�ೆ�, �ೕ�ಾ� ���� 

(�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೆ�ೊ�ೕ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ), �ಾ�ಚುರ� �ಾ�� ಮತು� 

��ಾನ ಇಂಧನದ �ೕ�ೆ �ಎ� �ಯನು� ��ಸುವ �ಾ� ��ಾಂಕ. 

(iv) �ಾದ� �ಾನೂನುಗಳ�, ಐ�ಎ� �ಯನು� ��ಸುವ ಮತು� ಸಂಗ��ಸು ��-

��ಾನಗಳ� ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಳಗ��ೆ ಅನ��ಸುವ ತತ�ಗಳ�. 

(v) �ಎ� � ��ಾ�� �ೕಡುವ ಸಲು�ಾ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ವ��ಾ�ನ 

ಗ�ಷ���ಯ ಬ�ೆ�. 

(vi) �ಎ� � ದರಗಳ� �ಾಗು ದರಗಳ ಕ�ಷ�-ಗ�ಷ� ಪ��  

(vii) �ೈಸ��ಕ ಪ��ೋಪಗಳ� ಇಲ��ೇ ದುರಂತಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� �ೆಚು�ವ� 

ಸಂಪನೂ�ಲಗ��ಾ� ���ಷ� ಅವ��ಾ� ��ೇಷ ದರ ಅಥ�ಾ ದರಗಳ� 

(viii) ಪ��ಾ�ಂಚಲ �ಾಜ�ಗಳ�, ಜಮು� ಮತು� �ಾ��ರ, ��ಾಚಲ ಪ��ೇಶ ಮತು� 

ಉತ��ಾಖಂಡ ಸಲು�ಾ� ��ೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳ�; ಮತು� 

(ix) ಪ�ಷತು� �ೕ�ಾ���ದಂ�ೆ �ಎ� ��ೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ�ಂ�ೆ ಇ�ಾ�ವ��ೇ 

��ಾರದ ಬ�ೆ�. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ �ಾಗ�ದ�� ತತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಅಂಶಗಳ ಬ�ೆ� �ೇಂದ� �ಾಗು �ಾಜ�ಗಳ 

ನಡು�ೆ ಮತು� ಪರಸ�ರ �ಾಜ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಸಮನ�ಯ �ಾ�ಸುವ�ದು �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ 

ಸಂರಚ�ೆ�ಂದ �ಾ�ತಗುತ��ೆ. 2016ರ ಸಂ��ಾನದ 101�ೆಯ �ದು�ಪ� �ಾ��ೆಯ 

ಅನು�ಾರ �ಎ� � ಪ�ಷತು� ತನ� �ಾಯ� ಅನು�ಾ�ನದ�� �ಎ� �ಯ ಸಮನ�ಯ 

ಸಂರಚ�ೆಯ ತತ�ದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಂದ ��ೇ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ ಮತು� ಸರಕು ಮತು� 
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�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಮನ��ತ �ಾ��ೕಯ �ಾರುಕ�ೆ�ಯನು� ಅ�ವೃ�� ಪ��ಾಲು ಅನುವ� 

�ಾ��ೊಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 18:  �ಎ� � ಪ�ಷತು� �ೇ�ೆ �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: 2016ರ ಸಂ��ಾನದ ನೂರ ಒಂದ�ೇಯ �ದು�ಪ�ಯ ಅನು�ಾರ �ಎ� � 

ಪ�ಷ��ನ ಪ���ಂದು �ೕ�ಾ�ನವ� - �ಾಜ�ದು� ಮತ ಚ�ಾ�ಸುವ ಸದಸ�ರುಗಳ 

3/4 ರಷು� ಸಂತು�ತ ಮತಗ�ಂದ ಆಗತಕ�ದು�. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಮತವ� - 

ಚ�ಾ�ಸ�ಾದ ಮತಗಳ�� 1/3ರಷು� ಸಂತುಲ�ೆಯನು� �ೊಂ�ದು� ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ� 

ಚ�ಾ�ತ ಮತಗಳ�� 2/3 ರಷು� ಸಂತುಲ�ೆಯನು� ಆ ಸ�ೆಯ�� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

�ಎ� � ಪ�ಷ��ನ ಒಟು� ಸದಸ� ಬಲದ ಅಧ�ದಷು� ಇದ��� ಅದನು� ಸ�ೆಯ �ೋರಂ 

ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

  

ಪ��ೆ� 19: ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾರು �ಎ� �ಯನು� �ಾವ�ಸಲು 

ಬದ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ��, ಸರಕು ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸು�ಾತನು 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಾ�ದು� �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ ವ��ಾಟು �ತ� ಅನು�ಾ��ದ ���ಾದ ರೂ 20 

ಲ�ಗಳನು� �ಾ��ಾಗ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯ �ಾಧ��ೆ ಉದ��ಸುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� 

ಅಪ�ಾದ�ೆಂಬಂ�ೆ �ೆಲವ� ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು 

ಅನು�ಾ��ದ ���ಾದ ರೂ 20 ಲ�ಗಳನು� �ಾಟ�ದ�ರು �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸರಕು ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ� �ಾಜ��ೊಳ�ೆ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ಾಗ �ೇಂದ� �ಎ� �/�ಾಜ� �ಎ� �ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 15 

 

�ಾಗು ಸರಕು ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ಾಗ ಇಂಟ�ೆ�ೕಟ� 

�ಎ� �ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ೆಗಳ ಅನುಬಂಧಗಳ�� 

�ೊತು� ಪ��ರುವ ದರಗಳ�� �ೇಂದ� �ಎ� � /�ಾಜ� �ಎ� � ಮತು� ಇಂಟ�ೆ�ೕಟ�  

�ಎ� �ಗಳನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 20:  �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಸಣ��ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಲಭ��ರುವ 

ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಆ��ಕ ವಷ��ಂದರ�� 20 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ�, ಪ��ಾ�ಂಚಲ �ಾಗು ��ೇಷ 

ಪ�ವಗ� �ಾಜ�ಗಳ�� 10 ಲ� ರು�ಾ�ಗಳವ�ೆ�ನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ 

�ೆ��ೆ�ಾತ��ೆ �ೆ��ೆ ��ಾ�� ಇರುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ �ಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� ವ���ಯ 

�ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ರೂ 50 ಲ�ಗ��ಂತ ಕ���ದ��� ಅವರು ಸರ�ೕಕೃತ 

ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಆ �ಾಜ�ದ��ನ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ �ೕ�ೆ 

��ಾ�� ದರದ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ ಆ�� ಆ���ೊಳ�ಬಹುದು.  

[�ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ  �ೌಲ�, �ೆ��ೆ�ಂದ 

��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೌಲ�, ರ�ಾ�ದ ಸರಕು /�ೇ�ೆಗಳ �ೌಲ�ಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೆ��ೆ - �ಎ� �ಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ��ಲ�.] �ೊ�ೕ�ತ 

ವ��ಾಟನು� ಅ�ಲ �ಾರತ ಮಟ�ದ�� ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಪ��ಾ�ಂಚಲ �ಾಗು ��ೇಷ 

ಪ�ವಗ� �ಾಜ�ಗ��ೆ 10 ಲ� ರು�ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾ��ದ �� ಇ�ೆ. ಅನು�ಾ��ದ 

�ೆ��ೆ ���ೆ ಅಹ��ರುವ �ೆ��ೆ �ಾವ��ಾರರು �ೆ��ೆ ��ಯ �ಾಭದ ಬದ�ಾ� 

�ೆ��ೆ �ಾವ�� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯುವ ಆ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� (Reverse Charge) 
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�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದವರು ಅನು�ಾ��ದ �ೆ��ೆ ��ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯಲು 

ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 21:  �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ೇ�ೆ  

ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸುಸಂಗತ �ಾಮಕರಣ ವ�ವ�ೆ�(HSN) ಅನು�ಾರ �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

ಸರಕುಗಳನು� ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 1.5 �ೋ�ಯ �ೕ�ರುವ �ಾಗೂ 5 

�ೋ��ಂತಲೂ ಕ�� ವ��ಾಟುವ�ಳ� �ೆ��ೆ�ಾತ��ೆ 2 ಅಂ�ೆಯ ಸಂ�ಯ�ೆ ಮತು� 

ವ��ಾಟು 5�ೋ��ಂತಲೂ �ೆ��ನ ವ��ಾಟುವ�ಳ� �ೆ��ೆ�ಾತ��ೆ 4 ಅಂ�ೆಯ 

ಸಂ��ೆಯನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ�ದು. 1.5 �ೋ��ಂತಲೂ ಕ�� ಇರುವ �ೆ��ೆ�ಾತರು 

ತಮ� ಇ�ಾ��� ಗಳ�� ಸುಸಂಗತ �ಾಮಕರಣದ ಸಂ��ೆಯನು� (HSN Code) 

ನಮೂ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ�. �ೇ�ೆಗಳನು� �ೇ�ಾ �ೆಕ� ಸಂ��ೆ (Services Accounting Code) 

ಪ��ಾರ ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 22: �ಎ� �ಯನು� ಆಮ�ನ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಆಮದನು� ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ೇಶ�ೊಳ�ೆ� ಆಮ�ಾಗುವ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

ಐ�ಎ� �ಯನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೆ��ೆ �ಾರವ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ��ಾ�ಂತವನು� 

ಅನುಸ��ರುತ��ೆ ಮತು� ಆಮ�ಾದ ಸರಕುಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಸ�ಳ 

ಆಧ�� ಆ �ಾಜ��ೆ� �ೆ��ೆ ಆ�ಾಯವ� ಎ� �ಎ� ��ಾ� ಸಂ�ಾ�ಪ��ಾಗುವ�ದು. 

ಆಮ�ಾದ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾದ �ಎ� �ಯು ಪ�ಣ� 

ಪ��ಾಣದ�� ವ�ಾವ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ�23:  �ಎ� �ಯ�� ರಫ�ನು� �ೇ�ೆ ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ರಫ�ನು�  ಶ�ನ�  ದರದ  ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು  ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  ರ�ಾ�ಗುವ 

ಸರಕು  ಮತು�  �ೇ�ೆಗಳ  �ೕ�ೆ  �ೆ��ೆ ಇರುವ��ಲ��ಾದರೂ ರ���ಾರನು ಹೂ��ೆ 

�ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಅದನು� ಮರು �ಾವ��ಾ� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ರ���ಾರ��ೆ ಹುಟು�ವ�ಯ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ��, 

ಐ�ಎ� �ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ಐ�ಎ� � �ಾವ�ಸ�ೆ �ಾಂ� 

ಅ�ಯ�� ರ�� �ೈ�ೊಂಡು ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ ಆ�� 

ಲಭ���ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 24: �ಎ� �ಯ�� ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ��� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� ಒ�ಾ��ೆ 50 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳವ�ೆ�ನ �ೊ�ೕ�ತ 

ವ��ಾ�ರುವ ಸಣ� �ೆ��ೆ�ಾರರು ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಈ 

�ೕಜ�ೆಯನು�ಾರ �ೆ��ೆ�ಾತನು ಹೂ��ೆ �ೆ��ೆ ಜ� �ೌಲತ�ನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೆ 

ತನ� ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ �ೇಕಡ�ಾರು �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಎ� � 

ಮತು� ಎ� �ಎ� �/ ಯು��ಎ� �ಯ ಸ�ಲ ದರವ� ಉ�ಾ�ದಕ��ೆ �ೇಕಡ 1 ��ಂತ, 

ಇತರ��ೆ �ೇಕಡ 0.5 ��ಂತ; �ೆಡೂ�� II ರ �ಾ�ರ 6(b) ನ�� ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ೇ�ೆ�ಾದ 

– ಮನುಷ� ಬಳ�ೆ�ೆ ಊಟ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ�ವ��ೇ ವಸು�ವನು� ಒದ�ಸುವ �ೇ�ೆ�ೆ �ೇಕಡ 

2.5 ��ಂತ ಕ���ರ�ಾರದು. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಇ��ಸುವ �ೆ��ೆ�ಾತನು ತನ� 

�ಾ�ಹಕ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆಯನು� ಸಂಗ��ಸುವಂ�ಲ�. �ೕ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ದ ರೂ 50 

ಲ�ದ  ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರವ� �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ�ೆ ರೂ 1 

�ೋ�ಯವ�ೆ�ೆ �ೆ��ಸಬಹುದು. 
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ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��ಸ�ೇ�ಾದ ಇ-�ಾಮ�� 

ಆಪ�ೇಟ� ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ 

ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 25:  ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯು ಇ��ತ�ೇ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾ�ಯ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇ��ತ. 

 

ಪ��ೆ� 26: �ಎ� �ಎ� ಎಂದ�ೇನು ಮತು� �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಅದರ 

�ಾತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� �ಎ� ಎಂಬುದು ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯ ಸಂಪಕ� �ಾಲವ�. 

�ಎ� �ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಈ�ೇ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಎ� �ಎ� ಒಂದು ��ೇಷ 

ಉ�ೆ�ೕಶ �ಾಹಕವ�. �ಎ� �ಎ� ಸಂಪಕ�ವ� �ಎ� �ಯನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ�� �ೇಂದ� 

ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�, �ೆ��ೆ�ಾತರು ಮತು� ಇತ�ೆ ಆ�ೆ�ಯುಳ�ವರ 

�ಾಲು�ೊಳ����ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�� ತಂತ��ಾನದ ಮೂಲ �ೌಕಯ� 

�ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. �ಎ� �ಎ� ನ ಹಲವ� �ಾಯ�ಗಳ�� ಇವ� ಪ�ಮುಖವ� -  

1. �ೊಂದ� �ೌಲತು�; 

2. �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ವರ�ಗಳ ಸ���ೆ; 

3. ಅಂತರ �ಾಜ� �ಎ� �ಯನು� ಗ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಚುಕ��ೊ�ಸುವ�ದು; 

4. �ೆ��ೆ �ಾವ�ಗಳ �ವರವನು� �ಾ�ಂ� ಸಂಪಕ� �ಾಲ�ೊಂ��ೆ 

�ೊಂ�ಸುವ�ದು; 
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5. �ೆ��ೆ�ಾತನ ವರ�ಯ �ಾ��ಯನು� ಆಧ�� �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಬ�ೆಬ�ೆಯ �ವ�ಹ�ಾನುಕೂ� ವರ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು; 

6. �ೆ��ೆ�ಾತರ �ವರಗಳ ��ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು; ಮತು� 

7. ಹೂ��ೆ �ೆ��ೆ ಜ�ಯ �ೊಂ�ಾ��ೆ, �ಂ�ರು�ಸು��ೆ ಮತು� ಮರ� ಪ�ೆಯುವ 

ಅನುಕೂಲವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. 

�ಎ� � �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� ಮತು� �ೊಂ�ಾವ�, �ಾವ�, �ಟ���, 

�ವ�ಹ�ಾನುಕೂ� ವರ�ಗ��ೆ ಸೂಕ� ಅ���ೇಶ� ಗಳನು� �ಎ� �ಎ� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸು���ೆ. ಅಲ��ೆ �ಎ� � �ೕಟ�� �ಾಗು  �ೆ��ೆ ಆಡ�ತ�ಾ�� �ಾ� 

ಲಭ��ರುವ �ಾ��ತಂತ� �ಾನ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಎ� �ಎ� ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸು���ೆ. 

�ೆ��ೆ�ಾತ��ೆ  ವ�ವಹ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ ಮ�ಾಮು�ಯನು� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುತ��ೆ. ಇ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ ಕರ �ಧ�ರ�ೆ, �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ, ಮರು�ಾವ�, 

�ೕಲ�ನ� ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 19 �ಾಜ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ 

ಪ��ೇಶಗ��ೆ (�ಾದ� 2 �ಾಜ�ಗಳ�) ��ೆ��ೆ �ಾಯ� ��ಾ��ಗಳನು� �ಎ� �ಎ� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸು���ೆ. �ೇಂದ� ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ಮಂಡ�  ಅಂದ�ೆ ��ಇ� ಮತು� �ಾದ�  

1  �ಾಜ�ಗಳ�  (15 �ಾಜ�ಗಳ�)  ತಮ��ೇ  ಆದ  �ಎ� �  ��ೆ��ೆ  �ಾಯ�  

��ಾ��ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸು���ೆ. �ಎ� � ಮು�ೆ��ೆ  �ಾಯ�  

��ಾ��ಗಳನು�  ��ೆ��ೆ  �ಾಯ� ��ಾ��ಗಳ  �ೊ�ೆ�ೆ ಸಮನ�ಯ�ೆಯನು�  

ಪ�ಣ��ೊ��  ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ  ಪ�ೕ��  ��ತ�ಂತರ ಬದಲ�ಾ�ೆಯನು� 

ಸುಗಮ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.    

 

ಪ��ೆ� 27 : �ಎ� � ವ�ವ�ೆ�ಯ�ಯ�� ತಕ�ಾರುಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬ�ೆಹ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ? 
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ಉತ�ರ: 2016ರ ಸಂ��ಾನದ ನೂರ ಒಂದ�ೆಯ �ದು�ಪ� �ಾ��ೆಯು ಪ��ಾರ �ಎ� � 

ಪ�ಷತು� (ಅ) �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಜ�ಗಳ 

ನಡು�ೆ; ಅಥ�ಾ (ಬ) �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾವ��ೇ �ಾಜ� ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ಗಳ� 

ಒಂದು ಕ�ೆ�ದು�/ಪ��ಾ�ದು�, ಇ�ೊ�ಂದು ಪ�ದ�� ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� 

�ಾಜ�ಗಳ� ಇದ���; ಅಥ�ಾ (ಕ) ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಎರಡ��ಂತ �ೆ��ನ  �ಾಜ�ಗಳ 

ನಡು�ನ�� ತನ� ��ಾರಸು�ಗಳ ಕು�ತು ಅವ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ ಕು�ತು �ಾವ��ೇ 

ತಕ�ಾರುಗಳ �ಾ�ಯ �ಣ�ಯ �ಾಡಲು ಒಂದು ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ಸ�ೇ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 28: ಅನುಸರ�ೆ �ೇ�ಂ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 149ರ ಅನ�ಯ ಪ�� �ೊಂ�ಾ�ತ 

ವ���ಗೂ ���ಷ� �ಾನದಂಡಗಳ ಕು��ಾ�  ಅವರ ಅನುಸರ�ೆ ನಡುವ��ೆಯ �ಾಖ�ೆ�ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅನುಸರ�ೆ �ೇ�ಂ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ೇ�ಂ� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ� 

ಲಭ��ರುವ �ಾ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಒಬ� ಸಂ�ಾವ� �ಾ�ಹಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೇ�ಂ� 

ಗಮ�� ಪ��ೆ�ೕಕ �ೕ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಡ�ೆ ವ�ವಹ�ಸ �ೇ�ೋ �ೇಡ�ೕ ಎಂಬ ��ಾ�ರ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ೆ��ೆ �ಾವ��ಾರರ�� ಆ�ೋಗ�ಕರ 

�ೈ�ೕ� �ೆ�ೆಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 29: �ಾಯ��ಾ� �ಾ�ೆಗಳ� (Actionable Claims) �ಎ� �ಯ�ಯ�� 

��ತ�ಾಗುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(52)ರ ಅನ�ಯ �ಾಯ��ಾ� 

�ಾ�ೆಗಳ� ಸರಕುಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ 

�ೆ�� 7�ೊಡ�ೆ �ೆಡೂ�� III ಯನು� ಓದಲು ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 
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ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗದ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅಥ�ಾ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಪ�� 

�ಾ�ಪ��ಾಗುತ��ೆ. ಆ �ೆಡೂ�� ನ�� �ಾಟ�, �ೆ��ಂ� �ಾಗು ಜೂ�ನ �ೊರ�ಾ� 

�ಾಯ��ಾ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಪ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ೇವಲ �ಾಟ�, �ೆ��ಂ� 

�ಾಗು ಜೂಜನು� �ಎ� � ಪ��ಯ ಅ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

��ೆ��ಾ�  �ಾಯ��ಾ� �ಾ�ೆಗಳ� �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆಗ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗವ�. 

 

ಪ��ೆ� 30: ಪ��ಭೂ�ಗಳ (Securities) ವ�ವ�ಾರ �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ 

��ತ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: ಪ��ಭೂ�ಗಳನು� ���ಷ��ಾ� ಸರಕು �ಾಗು �ೇ�ೆಗಳ �ಾ��ಾ�ನ�ಂದ 

�ೊರ�ಡ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ  ಪ��ಭೂ�ಗಳ ವ�ವ�ಾರ �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ 

��ತ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 31: �ಾ�� ಸ���ೆಯ ಪ�ಕಲ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�� ಸ���ೆಯು ಸ�ತಂತ� ತೃ�ೕಯ ಪ�ಗಳ ಮೂಲಗ�ಂದ ಲಭ��ಾದ 

�ಾ���ಂದ �ೊಂ�ಾ�ತ ವ���ಯ ಅನುಸರ�ೆಯ ಮಟ�ವನು� ಪ�ೕ�ಸುವ 

ಕಲ��ೆಯನು� ಆಧ���ೆ. ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 150ರ ಅನ�ಯ, 

�ೊಂದ�ಯ �ಾಖ�ೆ �ವ��ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಗಳ �ವರ ಅಥ�ಾ ಕರ �ಾವ�ಯ 

�ಾ�� ಮತು� ��ಧ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ� 

�ಾ�ೆಗಳ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ದು�� ಉಪ�ೋಗದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ 

ಸ�ತು�/ಸರಕು/ಹಕು�ಗಳ �ಾ�ಾಟ, ಖ�ೕ�, ��ಮಯ ಅಥ�ಾ ಸ���ನ �ಾಧ��ೆ – 

ಇವ�ಗಳ ಕು�ತ ��ಧ ಪ�ಚ�ತ �ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�� ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವ 
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�ಾ��ಕರಣಗಳ�  ಸೂ�ಸಲ�ಡುವಂ�ೆ ��ಾ��ತ �ೕ�ಯ�� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ 

��ಾ��ತ �ಾ�ಾವ��ೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ�ಂ�ೆ �ಾ�� ಸ���ೆ ಒದ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. 

ಇಲ��ಾದ�� �ೆ�� 123ರ ಅನ�ಯ ಜು�ಾ��ೆ ��ಸುವ �ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 32: ��ಧ ಕಂಪ�ಗಳ� ��ಧ �ೆಕ�ಪತ� �ಾ�� �ೇ� ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ �ಾಗು 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ವ��ಸಲು �ಾವ��ೇ ಪ��ೆ�ೕಕ ಸ�ರೂಪ ಕ�ಾ�ಯ�ೊ��ಲ�. ಇ�ಾ�ೆಯು 

ಈ ಸಂ�ೕಣ� �ಾ�� �ೇ� ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ? 

ಉತ�ರ:  ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 153ರ ಅನ�ಯ ಪ�ಕರಣದ ಗುಣ 

�ಾಗು ಸಂ�ೕಣ��ೆ ಆಧ��, ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ಾಯದ ದೃ���ಂದ ಇ�ಾ�ೆಯು 

ಪ��ೕಲ�ೆ, ��ಾರ�ೆ, ತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ�ವ��ೇ ಘಟ�ದ�� ತ�ರ �ೆರವ� 

ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ�  33:  ��ೕಕೃತ�ಂದ �ಂ�ರು�ಸ�ಾದ ಸರ�ನ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ�ೆ ಕು�ತಂ�ೆ 

�ಎ� �ಯ�� �ಾವ��ಾದರು ಸೂಕ� �ಾ�ವ�ಾನ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇ�ೆ.  ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 34 ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳನು� 

ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಪ��ೈಸ�ಾದ ಸರಕುಗಳ� ��ೕಕೃತ�ಂದ 

�ಂ�ರು�ಸ�ಾ�ಾಗ, �ೊಂ�ಾ�ತ ವ�� (ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ) ��ೕಕೃತ��ೆ  

ಸೂ��ದ �ವರಗಳ�ಳ� �ೆ��� �ೋ� �ೕಡಬಹುದು. ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು �ೆ��� �ೋ� 

ನ �ವರಗಳನು� ಆ �ೆ��� �ೋ� �ೕ�ದ �ಂಗ�ನ ಸ���ೆಯ�� �ೂೕ�ಸ�ೇಕು. ಆದ�ೆ 

ಈ �ೂೕಷ�ೆ ಆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ವಷ�ದ ನಂತರದ �ೆಪ�ಂಬ� ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಾ��ಕ ಸ���ೆಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ – ಇ�ೆರಡರ�� �ಾವ�ದು ಮುಂ�ತ�ೕ 

ಅದ�ೊಳ�ಾ�  �ಾಡ�ೇಕು. ಈ �ೆ��� �ೋ� ನ �ವರಗಳನು� ��ೕಕೃತನ ಅ�ೇ 
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�ೆ��ೆ ಅವ�ಯ ಅಥ�ಾ ಅಂತರದ  �ಾ�ಯಸಮ�ತ ಸ���ೆಯ��ನ ಸ��ೕಳ�ವ 

ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ ಕ�ತದ ಮನ��ಂ��ೆ �ೊಂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ �ೊರವ� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯ��ನ ಕ�ತ ��ೕಕೃತನ ಸ��ೕಳ�ವ 

ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ��ನ ಕ�ತ�ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ತ�ಾದ�� ಅದನು� 

��ಾ�ಯಕ�ೆಂದು ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುದು �ಾಗು ಅದನು� ಇಬ��ಗೂ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 34:  �ಾಭ �ೊ� �ೆ-��ೋ� �ಯಮ�ೆಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 171ರ ಅನ�ಯ �ಾವ��ೇ ಸರಕು 

ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ ದರದ��ನ ಕ�ತ ಅಥ�ಾ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ 

ಜ�ಯ��ನ �ಾಭ �ಾರಹಕ��ೆ ಕ�ಯದ ಸಮ�ಾ�ಪಕ ಕ�ತದ ಮೂಲಕ ತಲುಪ�ೇಕು. 

ಸ�ಾ�ರವ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ �ಾಭ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ ದರದ��ನ ಕ�ತದ 

�ಾಭ�ಂ�ಾ� ಕ�ಯದ ಸಮ�ಾ�ಪಕ ಕ�ತವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ 

ಎಂಬುದನು� ಪ�ೕ�ಸಲು ಒಂದು �ಾ���ಾರವನು� �ಾ��ಸಬಹು�ಾ��ೆ.  

 

***** 
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2. �ೆ��ೆ ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ೆ��ೆ ��ಾ�� 

ಪ��ೆ� 1:  �ಎ� � ��ಸುವ ಅ��ಾರವ� ಎ��ಂದ �ಾ�ಪ��ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸಂ��ಾನದ 101�ೆಯ �ದು�ಪ� �ಾ�� 2016 ಸಂ��ಾನದದ�� �ೇ��ದ 

246(ಎ)��ಯು ಸಂಸತು� ಮತು� �ಾಜ� �ಾಸನ ಸ�ೆಗ��ೆ �ಎ� � – (��ಎ� �, 

ಎ� �ಎ� � ಮತು� ಯು��ಎ� �) ಕು�ತು �ಾಸ�ಾ��ಾರವನು� �ಯು���ೊ���ೆ. 

ಆ�ಾಗೂ� 246(ಎ) ��ಯ 2�ೇ ಉಪ ��ಯು 269(ಎ) ���ಳಗೂ� ಅಂತರ �ಾಜ� 

�ಾ�ಜ� ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ (ಅಂದ�ೆ ಐ�ಎ� � ಕು�ತಂ�ೆ) �ಾಸನ 

�ಾಡುವ ಪ��ೆ�ೕಕ ಅ��ಾರವನು� ಸಂಸ���ೆ �ೕ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆಯ ಸಂದಭ� �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯು �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ 

ಘಟ�ೆ/ಸ���ೇಶ. �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ��ಎ� � ಮತು� ಎ� �ಎ� � 

/ಯು��ಎ� � ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಐ�ಎ� � 

��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ಾವ��ೇ ��ತ��ಲ��ೆ �ೈ�ೊಳ��ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಸಹ 

�ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆಯ ಪ���ಳ�ೆ ಬರುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ಆದ�ೆ ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆಡೂ�� 1 ರ�� 

ಉ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� �ಾತ�. ಈ �ಾ�ವ�ಾನವನು� ಐ�ಎ� � �ಾಗು 

ಯು��ಎ� � �ಾ��ಗಳ��ಯೂ ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 4:  ದ��-ಧ�ಾ�ಥ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಅವಶ�ಕ �ಾಮ��ಗಳನು� �ೊಡುವ�ದು ಕೂಡ 

�ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ ಚಟುವ��ೆ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗಲು ಆ ವ��ಾಟು 

�ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾರದ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಪ�ರಕ�ಾ� ಇರ�ೇಕು. 

ದ��-ಧ�ಾ�ಥ� ಚಟುವ��ೆಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಪರಸ�ರ �ಾಭ ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ, ಅವ� 

�ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾ� ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗವ�. 

 

ಪ��ೆ� 5:  ವ��ಾ�ೊಂದು ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು �ಾರು 

ಅ�ಸೂ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ 

�ೕ�ೆ ಚಟುವ��ೆ�ಂದನು� �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯಲ�, �ೇವಲ ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು  

ಅಥ�ಾ ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆಯಲ�, �ೇವಲ �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಅಥ�ಾ ಸರ�ನ 

ಪ��ೈ�ೆಯೂ ಅಲ�, �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯೂ ಅಲ� ಎಂದು ಅ�ಸೂ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 6: ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಗು ���ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? ಇ�ೆರಡರ 

ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ��ಧ 

ಸಂರಚ�ೆಗಳ ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂಡ ಪ��ೈ�ೆ. ಆ ಬ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಒ���ಾಗುವಂ�ದು�, 

�ಾ��ಾರದ �ಾ�ಾರಣ ಕ�ಮದ�� ಒಂದ�ೊಡ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದನು� ಸಮುಚ�ಯದ�� 

ಪ��ೈಸ�ಾಗುವಂ�ರ�ೇಕು �ಾಗು ಅವ�ಗಳ�� ಒಂದು ಪ��ಾನ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು.    

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾ�ಹಕ�ೊಬ� ���ಂದನು� ಖ�ೕ���ಾಗ ಅದ�ೊಡ�ೆ �ಾರಂ� 
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ಮತು� �ವ�ಹ�ೆಯ ಗು���ೆ ಸಹ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಇ�ೊಂದು ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ. ಈ 

ಉ�ಾಹರ�ೆಯ�� ��ಯ ಪ��ೈ�ೆ ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ದು�, �ಾರಂ� �ಾಗು 

�ವ�ಹ�ೆಯ �ೇ�ೆಗಳ� ಅ�ೕನ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

���ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ��ಧ 

ಸಂರಚ�ೆಗಳ ಒಂದ��ಂತ �ೆ��ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ಒಂದರ ಸಮುಚ�ಯದ�� ಮ�ೊ�ಂದನು� 

ಒಂ�ೇ �ೆ�ೆ�ೆ ಪ��ೈಸಲಗು��ದ�ರೂ �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ� ಪ��ೈಸಲು 

�ಾಧ��ರುವಂತ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೆ����ೇಟ� ಒಂದ�ೊಡ�ೆ �ೕ�ನ 

�ಾಟ�ಗಳನು� �ಾರು��ರುವ �ಾ�ಾಟ�ಾರ. �ೆ����ೇಟ� ಮತು� �ೕ�ನ 

�ಾಟ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ೆ�ೆ�ೆ ಸ�ೇ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾರಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 7: �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಗು ���ತ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� 

�ೇ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದೂ �ಾಗು ���ತ 

ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಅವ�ಗಳ�� ಅ� �ೆಚು� �ೆ��ೆಯ ದರ ಆಕ��ಸುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ 

ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 8:  �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಎ�ಾ� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ� �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾನವ �ೇವ�ೆ�ೆ ಬಳಸುವ ಮದ�ವನು� �ೊರತು ಪ�� ಎ�ಾ� 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ� �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುತ��ೆ. ಕ�ಾ� �ೆ�ೊ�ೕ�ಯಂ, �ೈ 

��ೕ� �ೕ�ೆ�, �ೕಟ� ���� (�ೆ�ೊ�ೕ�), �ೈಸ��ಕ ಅ�ಲ ಮತು� ಏ��ೕಷ� 

ಟ�ೈ�� ���� ಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯು �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ರವ� 

ಅ�ಸೂ�ಸುವ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಎ� � �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 9: �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೆ��ೆ (Reverse Charge) ��ಾನ ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಅ�ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆಯ �ಾಧ��ೆಯು 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ �ೕ�ರುವ �ೊರತು ��ೕಕೃತನ 

�ೕ�ರುವ  ಪ����. 

 

ಪ��ೆ� 10: �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೆ��ೆ �ೇವಲ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾತ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೆ��ೆ �ಎ� � ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ 

ಸ�ಾ�ರವ� ಅ�ಸೂ�ಸುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11: �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ ವ����ಂದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ��ದ�� �ಾವ 

�ೊ�ೆ ಇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ ವ����ಂದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ��ದ��, 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ��ೕಕೃತ �ೋಂ�ಾ�ತನು �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ 

�ೇ�ಾದ �ೊ�ೆ�ೊರು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ/��ೕಕೃತ�ಾರನನು� �ೊರತುಪ�� ಇ�ಾ�ವ��ೇ ವ��� 

�ಎ� � �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೇಂದ�/�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ೆಲವ� �ೇ�ಾ ವಗ�ಗಳನು� ಸೂ�� 

ಅವ�ಗಳ� �ದು��ಾ�ನ �ಾ��ೊ�ೕದ�ಮ �ವ�ಹ�ಾ�ಾರರ ಮೂಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ದ��� 

ಆ  �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರರು  �ಎ� � �ಾವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ಸೂ�ಸಬಹುದು ಮತು� 

ಆಗ �ಾ��ಯ ಎ�ಾ� �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ಾ�ೇ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ವ��� ಎಂಬಂ�ೆ 

�-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರರ �ೕ�ೆ �ಾಗು ಆಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 13: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸಲು ಆ���ೊಳ�ಲು �� 

ಏನು? 

ಉತ�ರ:  ಕ�ೆದ ಆ��ಕ ವಷ�ದ��ನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ರೂ.50 ಲ�ದ ವ�ೆ�ನ 

��ಯ��ದ��� ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ ಆಯು��ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಸ�ಕ ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� 

ವ��ಾಟು ರೂ.50 ಲ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಭ 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 14: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� �ೆ��ೆ ದರಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ��ನ� ವಲಯಗ��ೆ ��ಧ ದರಗ��ೆ. ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾ�ಾನ� 

ಪ�ಕರಣಗಳ�� (ಅಂದ�ೆ �ಾ��ಾ�ಗಳ�), ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ದರವ� 

�ಾಜ�ದ��ನ/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ��ನ ವ��ಾ�ನ 0.5%. ಉ�ಾ�ದಕ�ಾದ�� 

ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ದರವ� �ಾಜ�ದ��ನ/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ��ನ ವ��ಾ�ನ 1%.  

�ೆ�ೊ�ೕ�ೆಂ� �ೇ�ಾ ವಲಯ�ಾದ�� ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ದರವ� 

�ಾಜ�ದ��ನ/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ��ನ ವ��ಾ�ನ 2.5%. ಈ ದರಗಳ� ಒಂದು 

�ಾ��ಯ�ಯ�� ��ಸ�ಾಗುವ ದರಗಳ� ಮತು� ಅ�ೇ ದರವ� ಇತರ �ಾ��ಯ�ಯಲೂ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�, ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ದರಗಳನು� (CGST ಮತು� 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 29 

 

SGST / UTGST ಎರಡನೂ� �ೇ��) �ಾ�ಾನ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ, ಉ�ಾ�ದಕ��ೆ  

ಮತು� �ೆ�ೊ�ೕ�ೆಂ� �ೇ�ಾ ವಲಯದವ��ೆ ಅನುಕ�ಮ�ಾ� 1%, 2% ಮತು� 5% 

ಆ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ ವ���ಯು ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� 

ರೂ.50 ಲ�ಗಳ ವ��ಾಟು �� �ಾ�ದ�ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ��ೆಂಬನ��� 50 ಲ�ಗಳ 

ವ��ಾಟು �ಾ�ದ�ೆ), 31 �ೇ �ಾ�� ತನಕ ಉ�ದ ವಷ��ೆ� ಸಂ�ೕ�ತ 

�ೕಜ�ೆಯ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಆ ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� ಎಂ��ಂದ ಆತನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ರೂ.50 

ಲ� �ಾಟುವ��ೋ ಅಂ��ಂದ ಆತ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ಂದ �ೊರ�ಾಗು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 16: �ೆ��ೆ�ಾರ�ೊಬ� ಬಹು �ೋಂದ� �ೊಂ�ದು�, �ೆಲವ� �ೋಂದ�ಗ��ೆ 

�ಾತ� ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯನು� ಆ���ೊಳ�ಲು ಅಹ��ರುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಒಂ�ೇ PAN �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� �ೋಂದ��ಾರರು ಸಂ�ೕ�ತ  

�ೕಜ�ೆಯನು� ಆ���ೊಳ��ೇಕು. ಒಬ� �ೊಂ�ಾ�ತ ವ��� �ೊರಗು�ದರೂ 

��ೆ�ಲ�ರೂ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಅನಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 17: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಭವನು� ಉ�ಾ�ದಕರು ಮತು� �ೇ�ಾ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಭವನು� ಉ�ಾ�ದಕರು 

ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ ಅ�ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ 

ಸರಕುಗಳ ಉ�ಾ�ದಕರು ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯ�ಾರರು. ಈ �ೕಜ�ೆಯು 

�ೆ�ೊ�ೕರಂ� �ೇ�ಾ ವಲಯದ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಲಭ��ರುವ��ಲ�. 
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ಪ��ೆ� 18: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ ಆಯು��ೊಳ�ಲು �ಾರು 

ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ�?  

ಉತ�ರ: ��ಾಲ�ಾ�, ಐದು ಬ�ೆಯ �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯಗಳ� ಸಂ�ೕ�ತ 

�ೕಜ�ೆ�ೆ ಅಹ��ರುವ��ಲ� - 

 �ೆ�ಾ��ೆಂ� �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರನು� �ೊರತುಪ�� ಇ��ತರ �ೇ�ೆಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು  

 CGST/SGST/UTGST �ಾ��ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ ��ತ�ಾಗದ ಸರಕುಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು  

 ಸರಕುಗಳ ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು  

 �ದು��ಾ�ನ �ಾ��ೊ�ೕದ�ಮ �ವ�ಹ�ಾ�ಾರರ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನು� 

ಪ��ೈಸುವವರು  

 �ೆಲವ� ���ಷ� ಸರಕುಗಳ ಉ�ಾ�ದಕರು  

 

ಪ��ೆ� 19: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ ಅ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಹೂಡುವ� 

�ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ ಅ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಹೂಡುವ� 

�ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯ�ಾರ. 

 

ಪ��ೆ� 20: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ ಅ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ಂದ 

ಖ�ೕ�ಸುವ �ಾ�ಹಕ ಸಂ�ೕ�ತ �ೆ��ೆಯನು� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ಂದ 

ಖ�ೕ�ಸುವ �ಾ�ಹಕ ಸಂ�ೕ�ತ �ೆ��ೆಯನು� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯ�ಾರ, 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ��ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ��� 

�ೕಡ�ಾರ. 
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ಪ��ೆ� 21:  ಸಂ�ೕ�ತ �ೆ��ೆಯನು� �ಾ�ಹಕ�ಂದ ಸಂಗ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು �ೆ��ೆ 

ಸಂಗ��ಸ�ಾರ. ಅಂದ�ೆ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ��ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೆ��ೆ 

ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾರ. 

 

ಪ��ೆ� 22: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಅಹ��ೆ ��ಯಲು �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟನು� 

�ೇ�ೆ �ೆ�ಾ��ಾರ �ಾಕ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 2(6)ರ�� �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟನು� �ೆ�ಾ��ಾರ �ಾಕ�ೇ�ಾದ ��ಾನ 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅದರಂ�ೆ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ಎಂದ�ೆ ಒಂ�ೇ PAN ಇರುವ ವ���ಯ ಎ�ಾ� 

�ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಒಟು� �ೌಲ� (�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ  �ೌಲ� + 

�ೆ��ೆ�ಂದ ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೌಲ� + ರ�ಾ�ದ ಸರಕು /�ೇ�ೆಗಳ �ೌಲ� 

+ ಅಂತರ �ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೌಲ�). ಆದ�ೆ ಇದು �ೇಂದ� �ೆ��ೆ (��ಎ��), �ಾಜ� 

�ೆ��ೆ (ಎ��ಎ��), �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶಗಳ �ೆ��ೆ (ಯು��ಎ��), ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� �ೆ��ೆ 

(ಐ�ಎ��) ಮತು� ಪ��ಾರ �ೆ� ಅ� ���ದ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ�ಸುತ��ೆ. 

ಅಲ��ೆ, �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾದ ಹೂಡುವ� ಪ��ೈ�ೆಯ 

�ೌಲ�ವನು� ಈ �ೆ�ಾ��ಾರ�ೆ� ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 23: ಒಬ� ವ���ಯು ಷರತು�ಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಸಂ�ೕ�ತ 

�ೕಜ�ೆಯ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ದ��ೆ  ದಂಡ�ೆಯ ಪ��ಾಮಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಅಹ��ಾ�ರ�ದ�ರೂ ವ����ೕವ�ನು �ೕಜ�ೆಯ� 

�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸು��ದ��ೆ, ಆ ವ����ೆ ದಂಡ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ೆ��ೆ ಮತು� ದಂಡ 

�ೆಕ� �ಾಕಲು �ೆ�� 73 ಮತು� 74 ರ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 24: �ಎ� � �ಾ��ಯು �ಎ� �ಯ ��ಸು��ೆ�ಂದ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ 

��ಾ�� �ೕಡಲು ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಅ��ಾರ �ೕಡುತ��ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ��ಯ��, �ೇಂದ� ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಎ� � 

ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ�ೆ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪ�� 

ಅಥ�ಾ ಷರತು� ರ�ತ�ಾ�  �ಎ� � ���ಂದ ಪ�ಣ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ��ಾ�� 

�ೕಡಬಹುದು. ಮತು� ಸ�ಾ�ರವ� ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸ�ರೂಪದ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ೇಷ 

ಆ�ೇಶದ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ��ಾ�� �ೕಡಬಹುದು. 

ಇದಲ��ೆ ��ಎ�� �ಾ�� ಅ�ಯ�� ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ��ಾ�� ಎ��ಎ��  

ಮತು� ಯು��ಎ�� �ಾ��ಗಳ��ಯೂ ��ಾ���ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 25: ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯನು� �ಎ� � ���ಂದ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

��ಾ���ೊ��ದ��� ವ���ಯು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ��ಾ���ೆ ಒಳಪಟ� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ��ಾ��ಯ 

ಪ��ಾಮ ಕ�ತ�ೊಂಡದರ��ಂತ �ೆ�ಾ�� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��ಸ�ಾರ.  

 

 

***** 
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3. �ೋಂದ� 

ಪ��ೆ� 1:  ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ (�ಎ��)ಯ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ��  

�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಗುವ �ೌಕಯ�ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ (�ಎ��)ಯ�ಯ�� 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ವ��ಾ��ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ೌಕಯ�ಗಳ� ಲ�ಸುತ��ೆ: 

* ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನನು� �ಾನೂನು ಬದ��ಾ� 

ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

* ಒಳ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ದ �ೆ��ೆಯ 

ಸಮಂಜಸ �ೆಕ� �ವ�ಹ�ೆ. ಅದನು� ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ಪ��ೈ�ೆಯ 

�ೕ�ೆ �ಎ�� �ಾವ�ಸಲು  ಉಪ�ೕ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

* �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ತನ� �ೊಳ��ಗ�ಂದ �ೆ��ೆಯನು� ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ��ವ 

ಮತು� �ಾನು ಪ��ೈ�ದ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಜ��ಾದ �ೆ��ೆಗಳನು� 

ವ�ಾ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ. 

* �ಎ�� �ಾ��ಗಳ�ಯ�� ಲಭ��ರುವ ಇತ�ೆ ಅನುಕೂಲ �ಾಗು 

�ೌಕಯ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ ಅಹ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2:  ಒಬ� ವ��� �ಎ��ಯ�� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೆ ಹೂಡುವ�  ೆ�ೆ��ೆ ಜ� 

(ITC)ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯಬಹು�ೆ ಮತು� �ೆ��ೆ ವಸೂ� �ಾಡಬಹು�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಒಬ� ವ��� �ಎ��ಯ�� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೆ �ೆ��ೆಯನು� ವಸೂ� 

�ಾಡಲು ಆಗುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ �ಾಭವನು� ಸಹ ಪ�ೆಯಲು 

ಆಗುವ��ಲ�. 
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ಪ��ೆ� 3:  �ೋಂದ�ಯ �ಾಯ��ಾ� ��ಾಂಕ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಒಬ� ವ���ಯು �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ ಉಗಮ�ಾದ 

��ಾಂಕ�ಂದ ಮೂವತು� �ನಗ��ೆಳ�ೆ ತನ� �ೋಂದ� ಅ��ಯನು� ಸ���ದ���, 

�ೋಂದ�ಯ �ಾಯ��ಾ� ��ಾಂಕ ಅವನು �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ 

ಉಗಮ�ಾದ  ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

ಅ���ಾರ �ೋಂದ�ಯ ಅ��ಯನು� �ಾನು �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾದ 30 

�ನಗಳ ನಂತರ ಸ���ದ���, �ೋಂದ�ಯ �ಾಯ��ಾ� ��ಾಂಕ ಅವ��ೆ 

�ೋಂದ�ಯನು� �ೊಟ� ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

�ಾ�ಾ� �ಾ�ೇ �ೋಂ�ಾ���ೊಂಡ ಪ�ದ��, ಅಂದ�ೆ ಇನೂ� ಅನು�ಾ��ದ 

���ಳ�ೇ ಇದು�, ಸ�ತಃ �ೋಂ�ಾ���ೊಂಡ��, �ೋಂದ�ಯ �ಾಯ��ಾ� 

��ಾಂಕ �ೋಂದ�ಯ ��ೇ�ಶನದ ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 4: �ಎ�� �ಾ��ಯ�ಯ�� �ಾರು �ಾರು �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾದ 

�ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 22ರ ಅನ�ಯ �ಾವ��ೇ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಎ��ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ ಪ���ಬ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ (ತನ� �ಾಯ�ಕತ�ನೂ� 

ಒಳ�ೊಂಡು), ಆ��ಕ ವಷ��ಂದರ�� ಅವನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ಅನು�ಾ��ದ 

���ಾದ 20 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗ��ಂತ �ೆ��ದ��� ಅಂತಹವನು �ಾನು �ಾವ 

�ಾಜ�/�ೆಹ� ಅಥ�ಾ ಪ�ದು�ೆ�ಯ �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶ�ಂದ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ�ೋ  ಅ�� �ೊಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು.  
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ಸಂ��ಾನದ ಪ��ೆ�ೕದ 279A(4)(g)ಯ�� ನಮೂ��ರುವ 11 ��ೇಷ ದ�ೆ� �ಾಜ�ಗಳ�� 

�ೋಂದ� �ಾಧ��ೆ�ೆ ಅನು�ಾ��ದ �� 10 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಇದಲ��ೆ �ಾ��ಯ �ೆ�� 24ರ� �ೆಲವ� ವಗ�ದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

�ೊಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ��ೆ, ಅವರ �ಾ��ಕ ವ��ಾಟು 20 ಲ� �ೕರ�ದ�ರೂ ಕೂಡ. 

�ೆ�� 23ರನ�ಯ ತನ� ವ�ವ�ಾಯದ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ 

ವ�ವ�ಾಯ�ಾರನು �ಾಗು �ೇವಲ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡದ ಮತು� ಸಂಪ�ಣ� ��ಾ�� ಪ�ೆದ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ೋಂದ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ�ರುವ��ಲ�.  

 

ಪ��ೆ�5: �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(6)ರ�� �ಾ��ಾ���ರುವಂ�ೆ 

“�ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು” ಇವ�ಗಳ ಒಟು� �ೌಲ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ – 

(i) ಎ�ಾ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�  

(ii) �ೆ��ೆ�ಂದ ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಎ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ�  

(iii) ರ�ಾ�ದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ�  

(iv) ಎ�ಾ� ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ�  

�ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟನು� ಅ�ಲ �ಾರತ ಮಟ�ದ�� ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ��ಎ��, 

ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ��, ಐ�ಎ�� �ಾ��ಗಳ� ��ಸುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ��ಲ�. �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ತನ� �ೆಸ�ನ�� 

�ಾಗು ತನ� ಪ��ಾನ ವ���ಗಳ ಪರ�ಾ� �ಾಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳನೂ� ಗಣ�ೆ�ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. 
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�ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾಟು �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೌಲ�ವನು� ಮತು� ಹೂಡುವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೌಲ�ವನು� 

ಒಳ�ೊಳ��ವ��ಲ�. 

���ೆಲಸ ಮು�ದ ನಂತರದ ಸರಕುಗಳ �ೌಲ� ���ೆಲಸ�ಾರನ ವ��ಾ�ನ�� 

ಒಳಪಡುವ��ಲ�. ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂ�ಾದ ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ವ��ಾ�ನ�� ಒಳಪಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 6: �ೋಂದ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುವ ಪ�ಕರಣಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ:  ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 24ರನ�ಯ ಈ �ೆಳಕಂಡ ವಗ�ದ 

ವ���ಗಳ� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೋಂದ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು 

– 

i. �ಾವ��ೇ ತರಹದ ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವಂತಹ ವ���ಗಳ� 

ii. �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಗಳ� (Casual Taxable Persons) 

iii. �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾದ ವ���ಗಳ�  

iv. �ೆ�� 9(5)ರ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಇ-�ಾಮ�� ��ಾ�ಹಕರು 

v. ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಗಳ� 

vi. �ೆ�� 51ರ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ�ಸ �ೇ�ರುವ ವ���ಗಳ� 

vii. �ಾಯ�ಕತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಆಗ�ೆ�ೕ �ೇ�ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ���ಗಳ ಪರ�ಾ� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವವ  

viii. �ೆ�� 52ರ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��ಸ �ೇ�ರುವ ವ���ಗಳ� 

ix. ಹೂಡುವ� �ೇ�ಾ �ತರಕರು (�ಾ��ಯ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೋಂದ� 

�ೊಂ�ದ�ರೂ �ೊಂ�ರ�ೆ ಇದ�ರೂ) 
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x. ಪ�� ಇ-�ಾಮ�� ��ಾ�ಹಕ 

xi. �ಾರತದ�� �ೋಂ�ಾ�ತನಲ�ದ ವ����ೆ �ಾರತದ �ೊರ��ಂದ OIDAR �ೇ�ೆ 

ಪ��ೈಸುವ ಪ�� ವ���  

xii. ಪ�ಷ��ನ ��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� 

ಅ�ಸೂಚ�ೆ �ಾಡುವ �ಾವ��ಾದರೂ ಇತ�ೆ ವ��� ಅಥ�ಾ ವಗ�ದ ವ���ಗಳ� 

 

ಪ��ೆ� 7: �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾವ��ೇ ವ���ಯು �ೋಂದ� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾದ �ನ�ಂದ 

30�ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೋಂದ� �ಯಮಗಳ�� �ೕ�ರುವ �ೕ�ಯ��, ���ರುವ 

ಷರತು�ಗ��ೊಳಪಟು� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು.  �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ���ಗಳ� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಗಳ� ಕ�ಷ� ಪ� �ಾ��ಾರ 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ ಐದು �ನಗಳ ಮುನ� �ೋಂದ��ೆ ಅ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಒಂ�ೇ PAN ಸಂ�ೆ��ಂ��ೆ, ಒಬ� ವ��� ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� �ಾ��ಾರ 

ನ�ೆಸು��ದ���, ಒಂ�ೇ �ೋಂದ�ಯ� ವ�ವ�ಾರ �ವ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವ ಪ���ಬ� ವ���ಯು �ಾವ 

�ಾವ �ಾಜ�ದ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸು���ಾ��ೋ ಅಂತಹ ಪ���ಂದು �ಾಜ�ದಲೂ� 

ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು. - �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 22(1) 

 

ಪ��ೆ� 9: ಒಂದು �ಾಜ�ದ�� ಹಲವ� �ಾ��ಾರ �ೆ�ೕ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು�  �ೊಂ�ರುವ ವ��� 

�ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ�� 25(2)ರನ�ಯ ಒಂದು �ಾಜ�ದ�� ಹಲವ� �ಾ��ಾರ �ೆ�ೕ� 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು�  �ೊಂ�ರುವ ವ��� ಅನು�ಾಸನ ���ದ �ೕ�ಯ�� ಮತು� 

�ಯಮಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ತನ� ಪ���ಂದು �ಾ��ಾರ �ೆ�ೕ� ವ�ವ�ೆ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ೋಂದ� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 10: ಒಬ� ವ��� �ಎ�� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ��ದ�ರೂ ಕೂಡ ಸ�ತಃ 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ಾವ��ಾದರೂ ವ�ವ�ೆ� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು ಇ�ೆ. �ೆ�� 25(3)ರ ಅನ�ಯ, ಒಬ� ವ��� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ 

�ಾಧ��ೆ ಇಲ��ದ�ರೂ ಕೂಡ, �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಒಬ� 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಈ �ಾ��ಯ ಎ�ಾ� ಅನುಬಂಧಗಳ� ಆ 

ವ���ಗೂ ಕೂಡ ಅನ��ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11: �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� PAN ಸಂ�ೆ� ಕ�ಾ�ಯ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 25(6)ರ ಅನ�ಯ �ೋಂದ�ಯನು� 

ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾದ�ೆ ಪ���ಬ� ವ��� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��, 1961 ಅ�ಯ�� �ೕ�ದ PAN 

ಸಂ�ೆ� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

ಆದರೂ, �ೆ�� 25(6)ರ  ಪರಂತುಕದ ಅನ�ಯ, �ೆ�� 51ರ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾದ ವ��� PAN ಬದ�ಾ� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��, 1961 ಅ�ಯ�� 

�ೕ�ದ TAN �ೊಂ�ರ�ೇಕು.  

�ೆ�� 27(7)ರನ�ಯ ಒಬ� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ PAN ಕ�ಾ�ಯವಲ�. 

ಅವ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆಯ ಪ��ಾಣದ �ೕ�ೆ �ೋಂದ� 

�ೊಡಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 12: ಇ�ಾ�ೆಯು ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯ ಮು�ಾಂತರ, ಈ �ಾ��ಯ�ಯ�� ಒಬ� 

ವ����ೆ ಸ�ತಃ �ೋಂದ� �ೕಡುವ�ದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು �ಾಧ�. �ೆ�� 25(8)ರ ಅನ�ಯ, ಒಬ� ವ��� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾದ 

�ಾಧ��ೆ ಇದ�ರೂ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ ಇದ���, ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಾ��ಯ�ಯ�� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಕ�ಮ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ��ರುವ ಇನು� �ಾವ��ೇ 

�ಾ��ಯ�ಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಕ�ಮ�ೆ� ಚು���ಾಗ�ೆ ಅಂತಹ ವ���ಯನು� 

��ಾ�ಪ�ಸುವ �ೕ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ಸಲು ಮುಂದುವ�ಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 13: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ೋಂದ� ಅ��ಯನು� �ರಸ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ�� 25(10)ರ� ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ೋಂದ� ಅ��ಯನು� ಪ�ಣ� 

ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ�ದ ನಂತರ ಅ��ಯನು� �ರಸ��ಸಬಹುದು.  

 

ಪ��ೆ� 14: ಒಬ� ವ����ೆ �ೕ�ದ �ೋಂದ� �ಾಶ�ತ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಒಂದು �ಾ� �ೕ�ದ �ೋಂದ� ದೃ�ೕಕರಣ ಪತ�ವನು� 

�ಂ�ರು�ಸ�ದ���, ರದು� ಪ�ಸ�ೇ ಇದ���, ಅ�ಾನ��ನ��ಡ�ೇ ಇದ��� ಅಥ�ಾ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ ಇದ��� ಅದು �ಾಶ�ತ. 

 

ಪ��ೆ� 15: ಸಂಯುಕ� �ಾಷ�ಗಳ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಎ��ಯ�� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ವ�ದು 

ಅವಶ�ಕ�ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 25(9)ರನ�ಯ ಎ�ಾ� ಸಂಯುಕ� �ಾಷ� 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ದೂತ�ಾಸ ಅಥ�ಾ ��ೇಶಗಳ ದೂತ�ಾಸಗಳ� ಮತು� �ೂೕಷ�ೆ 

�ಾ�ರುವ ಇತರ ವಗ�ದ ವ���ಗಳ� �ಎ�� �ಾಲ�ಾಣದ ಮು�ಾಂತರ ಒಂದು ��ೇಷ 

ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ���ದ ��ೇಷ ಗುರು�ನ 

ರೂಪ��ೇ�ೆ ಎಲ� �ಾಜ�ಗಳಲೂ� ಒಂ�ೇ �ೆರ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಎ��ಐಎ� 

ರೂಪ��ೇ�ೆ�ಂ��ೆ ಅನುರೂಪ�ೆ �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇದು �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ�ಗ��ೆ 

ಒಂ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. ಈ ��ೇಷ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ� ಅವರು �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯನು� 

�ಂದ�ೆ� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಮತು� �ಎ�� �ಯಮಗಳ� ಅನು�ಾಸನ �ಾಡುವಂತಹ 

ಇನು� �ಾವ��ೇ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 16: ಸಂಯುಕ� �ಾಷ�ಗಳ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವ ವ���ಯ 

ಜ�ಾ�ಾ��ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಈ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

ಇ�ಾ�ಯಸ��� ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ ��ೇಷ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ನಮೂ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಆ 

ತರಹದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ಇ�ೊ�ಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೆ �ಾ�ದ ಪ��ೈ�ೆ 

(B2B)ಎಂದು ಪ�ಗ�� ಆ ಇ�ಾ�ಯ� ಗಳನು� ಅ��ೕ� �ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 17: ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� ��ತ�ಾಗುವ ಸರಕುಗಳನು� �ೊರ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡದ ಆದ�ೆ ಅಂತರ-

�ಾಜ� ಖ�ೕ�ಗಳನು� �ಾಡುವ ಸ�ಾ�� �ಾ���ಾರಗ��ೆ/�ಾವ�ಜ�ಕ �ೇತ�ದ 

ಉದ�ಮಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಜ� �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಒಂದು ��ೇಷ ಗುರು�ನ 
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ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ೊಡು�ಾ��ೆ (�ೕ�ಾ� ಅವ�ಗ��ೆ �ಎ��ಯ�ಯ�� 

�ೋಂ�ಾ�ಸ�ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆ ಇರುವ��ಲ�). 

 

ಪ��ೆ� 18: �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಎಂದ�ೆ �ಾರು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(20)ರ�� �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� 

ಎಂದ�ೆ �ಾರು ಎನು�ವ�ದನು� �ವರಸ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆಂದ�ೆ, ತನ� ���ತ �ಾ��ಾರದ 

ಸ�ಳ�ಲ�ದ �ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಾಗ�ೋ ಒ���� ತನ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ 

ಅದರ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಪ��ಾನ�ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ��ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ 

ಇ�ೆ�ೕ�ಾ��ೕ �ಾ��ಾರ �ೈ�ೊಳ��ವ ವ���. 

 

ಪ��ೆ� 19: ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಎಂದ�ೆ �ಾರು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(77)ರ�� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಎಂದ�ೆ 

�ಾರು ಎನು�ವ�ದನು� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆಂದ�ೆ, ತನ� ���ತ �ಾ��ಾರದ 

ಸ�ಳ�ಲ��ದ�ರೂ �ಾರತದ�� �ಾ�ಾಗ�ೋ ಒ���� ತನ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� 

ಅಥ�ಾ ಅದರ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಪ��ಾನ�ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ��ಾ��ೕ 

ಅಥ�ಾ ಇ�ೆ�ೕ�ಾ��ೕ �ಾ��ಾರ �ೈ�ೊಳ��ವ ವ���. 

 

ಪ��ೆ� 20: �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ����ೆ �ೕ�ದ �ೋಂದ�ೕ ಪ��ಾಣಪತ� �ಾವ ಅವ�ಯವ�ೆಗೂ �ಂಧು�ಾ�ರುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 27(1)ರ�� �ೕ�ರುವಂ�ೆ �ಾಂದ��ಕ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ �ೕ�ದ �ೋಂದ�ೕ 

ಪ��ಾಣಪತ� �ಾ��ೆ ಬಂದ ��ಾಂಕ�ಂದ 90 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ�� 
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ನಮೂ��ರುವವ�ೆ�ೆ �ಂಧು�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಸೂಕ� ಅ��ಾ�; �ೕ�ೆ ���ದ 

ವ���ಯ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, �ಂಧುತ�ದ ಅವ�ಯನು� ಇನೂ� 90 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

�ಸ��ಸಬಹುದು. 

  

ಪ��ೆ� 21: �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ���ಯು  ��ೇಷ ��ಾಗದ�� �ೋಂದ� ಪ�ೆಯಲು  �ಾವ��ಾದರು ಮುಂಗಡು �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಒಬ� �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ಾರ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಮುನ� 

�ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡು �ಾವ� �ಾಡ�ೇ�ಾಗ�ೇ ಇದ�ರೂ, ಒಬ� �ಾಂದ��ಕ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ತನ� �ೋಂ�ಾ� 

ಅ��ಯನು� ಸ��ಸುವ ಮುನ� �ೆ�� 27(2) ಮತು� ಅದರ ಪರಂತುಕದನ�ಯ ತನ�ೆ �ಾವ 

ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ �ೋಂದ� �ೇ�ಾ��ೆ�ೕ ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆಯ 

�ತ�ದ �ಾಧ��ೆಯನು� ಅಂ�ಾಜು �ಾ� ಆ ಅಂ�ಾಜು �ತ��ೆ� ಸಮ�ಾದ ಮುಂಗಡ 

�ೆ��ೆಯನು� �ಾವ� �ಾಡ�ೇಕು. �ದಲ 90 �ನಗಳ ಅವ�ಯನು� �ೕ� 

�ೋಂದ�ಯನು� �ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ��, ಆ �ೆಚು�ವ� ಅವ��ೆ, ಅಂದ�ೆ 90 

�ನಗ��ಂತಲೂ ಮುಂ�ೆ �ಸ��ಸುವಂ�ೆ �ೇ��ೆ �ೕಡುವ ಅವ��ೆ ತಗಲುಹ �ೆಚು�ವ� 

�ೆ��ೆ �ತ� ಎ�ಾ�ಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂ�ಾಜು �ಾ�, ಆ �ತ��ೆ� ಸಮ�ಾದ ಹಣವನು� 

ಪ�ನಃ ಮುಂಗಡ�ಾ� �ಾವ� �ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 22: �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ದ�� �ದು�ಪ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾಡಬಹುದು. �ೆ�� 28ರ ಅನ�ಯ, ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ೋಂ�ಾ�ತನು 

ಸ���ದ �ಾ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� ಖ�ತ ಪ���ೊಂಡ 
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�ಾ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ದು�ಪ� ಅ��ಯ ��ೕಕೃ�ಯ 15 �ಾ�ಾನ� �ೆಲಸದ 

�ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೋಂದ�ಯ �ವರಗಳ �ದು�ಪ�ಯನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

�ರಸ��ಸಬಹುದು.  

ಇ�� ಗಮನದ��ಟು��ೊಳ��ೇ�ಾದ ಅಂಶ ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ೆಲವ� ಮುಖ� �ಷಯಗ��ೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ��ಗಳ �ದು�ಪ� �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ಾತ� ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯ 

ಅನುಮ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇನು� ಇತರ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ��ಗಳನು� 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ೇ ಸ�ತಃ �ದು�ಪ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 23: �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳನು� ರದು�ಪ�ಸುವ�ದು �ಾಧ��ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 29ರ�� ���ರುವಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ��, 

ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು ಈ �ಾ��ಯ� �ೕ�ದಂತ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� 

ರದು�ಪ�ಸಬಹುದು. ಸೂಕ� ಆ��ಾ� ತನ� ಸ�ಂತ �ೊತು�ವ�ಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ಾರ ಮೃತ�ಾ�ದ��� ಅವನ �ಾನೂನುಬದ� 

�ಾರಸು�ಾರರು ಅನು�ಾಸನ �ಾ�ದ �ೕ�ಯ�� ಅ��ಯನು� ಸ����ಾಗ, ಸೂಕ� 

ಅ��ಾ� �ೋಂದ�ಯನು� �ಗ�ಪ��ದಂ�ೆ ರದು�ಪ�ಸಬಹುದು. 

�ೋಂದ�ೕ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ SCN ಜ�ಾಬು ��ೕಕ��ದ 30�ನಗ��ೆಳ�ೆ (ಅ��ಾ� 

�ಾ�ೇ ರದು� ಪ���� �ಾ�ರಂ��ದ���) ಅಥ�ಾ ರದ�� �ೋ� ಅ�� ��ೕಕ��ದ 

30�ನಗ��ೆಳ�ೆ ರದ�� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 24: ��ಎ�� �ಾ�� ಅ�ಯ�� �ೋಂದ� ರ�ಾ�ದ��, ಅದು ಎ��ಎ�� 

�ಾ�� ಅ�ಯ�� ಕೂಡ ರ�ಾ�ದಂ�ೆ�? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. ಒಂದು �ಾ�� (��ಎ�� �ಾ�� ಎಂದು ಇಟು��ೊ��) ಅ�ಯ�� 

�ೋಂದ� ರ�ಾ�ದ�� ಅದನು� ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ�� ಅ�ಯಲೂ� ಕೂಡ (ಅಂದ�ೆ 

ಎ��ಎ�� �ಾ��) ರ�ಾ�ದಂ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ (�ೆ�� 29(4)). 

 

ಪ��ೆ� 25: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ �ೋಂದ�ಯನು� ರದು� ಪ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 29ರ�� ���ಷ� ಪ��ರುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 

ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ �ೋಂದ� ರದು� �ಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 

ಆರು �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ರಂತರ�ಾ� �ಟನ� ಸ��ಸ�ೇ ಇರುವ�ದು (ಒಬ� �ಾ�ಾನ� 

�ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ) ಅಥ�ಾ ಮೂರು �ಂಗಳ� (ಒಬ� ಸಂ�ೕ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ) ಮತು� 

�ೋಂದ� ��ಾಂಕ�ಂದ ಆರು �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾ��ಾರ ಆರಂ�ಸ�ೇ ಇರುವ�ದು 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೋಂದ�ಯನು� ರದು� �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಮುನ� ಸೂಕ� ಅ��ಾ� 

�ಯತ �ಾ�ಯ ವ�ವ�ೆ�ಯ ��ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು (�ೆ�� 29(2)(e)ಯ ಪರಂತುಕ). 

 

ಪ��ೆ� 26: ಒಂದು �ೇ�  ೆಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾ� ತಪ��-�ಾ��ಯನು� �ೕ�, ವಂಚ�ೆ �ಾ� 

ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ಂಶಗಳನು� ಮ�ೆ�ಾ� �ೋಂದ� ಪ�ೆ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಂತಹ �ಷಯಗಳ��, �ೆ�� 29(2)(e)ರ ಅನ�ಯ ಸೂಕ� ಅ��ಾ� 

ಪ��ಾ�ನ�ಯ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವ �ಾ�ೆ �ೋಂದ�ಯನು� ರದು� 

ಪ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 27:  �ಎ�� �ಾ��ಯ  ಅ�ಯ�� �ೇ�ೆಗ��ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ� �ೋಂದ� 

ಪ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� �ಾವ��ಾದರೂ ಅವ�ಾಶಗ��ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಾನು ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ ಪ�� �ಾಜ�ದಲೂ� �ೆ��ೆ�ಾರ ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ೋಂದ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 28: ಒಬ� ವ��� ಒಂದು �ಾಜ�ದ�� ಹಲವ� �ಾ��ಾರ �ೆ�ೕ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��� 

ಅಂತಹ ಪ���ಂದು �ೆ�ೕ� ವ�ವ� �ೆಗೂ ಪ��ೆ�ೕಕ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯ�ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಆದರೂ, �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 25(2)ರ ಪರಂತುಕದ ಅನ�ಯ 

�ೆ��ೆ�ಾರ ಆ ತರಹದ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ��ಾರ �ೆ�ೕ� ವ�ವ�ೆ�ಗ��ೆ ಸ�ತಂತ��ಾ� ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವ ಅವ�ಾಶ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 29: ಐಎ�� ಎಂದ�ೆ �ಾರು? 

ಉತ�ರ: ಐಎ�� ಎಂದ�ೆ ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಯ �ತರಕರು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 

2(61)ರ�� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಇದು ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳನು� 

ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� ಸಂಬಂಧ ಪಟ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಇ�ಾ�ಯ�  ��ೕಕ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಮತು� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ��ಾಗಗ��ೆ ಸೂಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಜ� �ತ�ಸುದ�ಾ�� ಇರುವ ಒಂದು 

ಕ�ೇ�. 

 

ಪ��ೆ� 30: �ೆ��ೆ�ಾರನ �ಾ��ಯ��ರುವ �ೋಂದ�ಯ �ೊರ�ಾ� ಐಎ��ಯನು�

 ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಐಎ�� �ೋಂದ� �ೆ��ೆ�ಾರನ ಒಂದು ಕ�ೇ��ಾ� 

�ಾ�ಸಲ���ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದು �ಾ�ಾನ� �ೋಂದ��ಂತ �ೇ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 31: ಒಬ� �ೆ��ೆ�ಾನು ಹಲವ� ಐಎ��ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ��ೆ�ಾರನ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಕ�ೇ�ಗಳ� ಐಎ�� �ೋಂದ��ೆ ಅ�� 

ಸ��ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 32: �ಾ��ಾರದ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾದ��  �ೋಂದ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೆ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ವ�ಾ��ಸಲ�ಟ�ವನು ಅಥ�ಾ ಉತ��ಾ��ಾ� ವ�ಾ�ವ�ೆಯ 

ಹಕು��ಾ��ೆಯು �ಾ��ೆ ಬರುವ ��ಾಂಕ�ಂದ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು ಮತು� 

ಅವನು ಆ ��ಾಂಕ�ಂದ ಒಂದು �ೊಸ �ೋಂದ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು (�ೆ�� 22(3)) 

 

ಪ��ೆ� 33: �ಾ��ೕ �ೇಂ��ೕಯ ಅಬ�ಾ�/�ೇ�ಾ �ೆ��ೆ �ಾ��ಗಳ�ಯ�� ಈ�ಾಗ�ೇ 

�ೋಂ�ಾ���ೊಂ�ರುವಂತಹ ಎಲ� �ೆ��ೆ�ಾರರು/�ತರಕರು ಮ�ೆ� ಪ�ನಃ 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಎ��ಎ� ಅಂತಹ ಎಲ� �ೆ��ೆ�ಾರರನು�/�ತರಕರನು� �ಎ��ಎ� 

�ಾಲ�ಾಣ�ೆ� ವ�ಾ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಎ��ಐಎ� ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ೊತು�ಪ�ಸ�ಾದ 

�ನದಂದು �ಾ�ಾ��ಕ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ��ೊಂ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ. ಇ�ಾ�ೆಯ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ನಂತರ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ �ಾಶ�ತ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ಾ��ಕ �ೋಂದ�ಯನು� �ಾಶ�ತ 

�ೋಂದ��ಾ�ಸಲು ಒಂದು �ಗ�ಪ��ದ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ �ೋಂದ��ೆ �ೇ�ಾದ 

ಎಲ� ಅವಶ�ಕ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಷಯಗಳನು� �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಸ��ಸುವ�ಂ�ೆ 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ತ��ದ��, ಅವರ �ೋಂದ�ಯನು� ರದು� 

ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 47 

 

�ೇಂ��ೕಯ�ೋಂದ� �ೊಂ�ರುವ �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾವ �ಾವ 

�ಾಜ�ದ�� ಅವರ �ಾ��ಾರ ಇ�ೆ�ೕ ಆ�ಾ �ಾಜ�ದ�� ಮ�ೆ� �ೊಸ�ಾ� �ೋಂದ� 

ಅ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 34: �� �ೆಲಸ�ಾರ ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �� �ೆಲಸ�ಾರ ಒಬ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ. ಅವನ ವ��ಾಟು 

ಅನು�ಾ��ದ �ತ� �ಾ�ದ�ೆ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 35: ಒಬ� �� �ೆಲಸ�ಾರ ತನ� �ಾ��ಾರ ಸ�ಳ�ಂದ ಸರಕಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಆದ�ೆ, �� �ೆಲಸ�ಾರ �ೊಂ�ಾ���ೊಂ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ-

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಆ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳವನು� ತನ� �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ ಎಂದು 

�ೂೕ��ರುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಾತ�. 

 

ಪ��ೆ� 36: �ೋಂದ�ಯ ಸಮಯದ�� �ೆ��ೆ�ಾರ ತನ� ಎ�ಾ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳಗಳನು� 

�ೂೕ�ಸ�ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಮುಖ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ ಮತು� �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳಗಳನು� 

ಎನು�ವ�ದನು� �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(89) ಮತು� 2(85)ರ�� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� 

�ವ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆ��ೆ�ಾರ ತನ� �ೋಂದ� ಅ��ಯ�� ತನ� ಮುಖ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ 

ಮತು� ತನ� ಇತರ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳಗಳ �ವರವನು� �ೂೕ�ಸ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 37: �ಾ�� ತಂತ��ಾನ �ೌಲಭ�ಗ�ಲ�ದ ಸಣ�-ಪ�ಟ� �ತರಕರು ಅಥ�ಾ 

�ತರಕರುಗ��ೆ ಅವರ �ಾ��ಾರವನು� ಸುಗಮ�ೊ�ಸಲು �ಾವ��ಾದರು 

ವ�ವ�ೆ���ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ಾ�� ತಂತ��ಾನದ ಅ�ರು��ಲ��ರುವಂತಹ �ೆ��ೆ�ಾರರ 

ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಈ �ೆಳ�ನ �ೌಕಯ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು: 

�ೆ��ೆಯ ಆ�ಾಯದ �ವರಗಳನು� �ದ�ಪ�ಸುವವನು (TRP): �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವಂತಹ 

ವ��� ತನ� �ೋಂದ� ಅ��/ಆ�ಾಯದ �ವರಗಳನು� �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ �ದ�ಪ�ಸಬಹುದು 

ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ�� TRPಯನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು. TRP, �ೆ��ೆ�ಾರ �ೕ�ದ 

�ಾ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ೕ�ೆ ���ದ �ೋಂದ� ಅ��/ಆ�ಾಯದ 

�ವರಗಳನು� ��ವ�ಾ�ದ �ೕ�ಯ�� �ದ�ಪ�ಸುವನು. �ೕ�ೆ TRP �ದ�ಪ��ದ ಅ��ಯ 

�ಾನೂನು �ೕ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� �ೆ��ೆ�ಾರನ �ೕ�ೆ ಇರುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು �ಾವ��ೇ 

�ೋಷಯುಕ� �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೋಷಗ��ೆ TRP �ಾಧ��ಾ�ರುವ��ಲ�. 

�ೌಕಯ� �ೇಂದ�(FC): ರುಜು �ಾಕುವ�ದ�ೆ� ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವ��� ರುಜು �ಾ�ರುವ 

ಮತು� �ೆ��ೆ�ಾರ �ೊಟ�ಂತಹ ದ�ಾ��ೇಜು ಮತು� �ಾಖ�ೆ ಪತ�ಗಳ (ಸಂ�ಪ� �ಾ�ೆಯೂ 

�ೇ�) ಅಂ� ಪ�ವತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅ��ೕ� �ಾಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

FC �ೕ�ದ ಐ� ಮತು� �ಾಸ�ಡ�ಗಳನು� ಉಪ�ೕ���ೊಂಡು ದ�ಾ�ಂಶವನು� �ಾಮ� 

�ೕಟ�� �ೆ ಅ��ೕ� �ಾ�ದ �ೕ�ೆ, FC ��ೕಕೃ�ಯ ಒಂದು ಮು��ತ ಪ��ಯನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಸ� �ಾ� �ೆ��ೆ�ಾರನ �ೈಯು��ಕ �ಾಖ�ೆ�ಾ� ಅವ��ೆ 

�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. FCರುಜು �ಾಕುವ�ದ�ೆ� ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವ��� ಸ� �ಾ� 

�ೊ��ರುವ ಸಂ�ಪ� �ಾ�ೆಯನು� �ಾ��� �ಾ� ಅ��ೕ� �ಾಡ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 38: �ಎ�� �ೋಂದ�ಯ�� ��ಟ� ಸ��ೆ �ಾವ��ಾದರೂ 

�ೌಕಯ���ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ಾರರು ಸ���ದ ಅ��ಗಳನು� �ಂಧು�ಾದ ��ಟ� ಸ�ಯನು� 

ಉಪ�ೕ���ೊಂಡು ಸ� �ಾ� ಸ��ಸುವ�ದ�ೆ� ಆ����ೆ. ಆ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ಬಳ� 

ಇ-ಸ� �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ DSC ಬಳಸಬಹುದು. ಇದ�ೆ� �ೆ��ೆ�ಾರ ತನ� DSCಯನು� 

GST�ೕಟ�ಲ��� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು.  ಕಂಪ� �ಾಗು LLPಗಳ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

DSC ಬಳ��ೕ ಸ� �ಾಡ�ೇಕು. �ೇವಲ Level-2 ಮತು� Level-3 DSC 

ಪ��ಾಣಪತ�ವ�ೆ�ೕ ಬಳಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 39: ಆ�-�ೈ� ಅ��ಯ �ೕ�ೆ ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ��ರುವ ಸಮಯದ 

�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಸ���ರುವ �ಾ�� ಮತು� ಅ��ೕ� �ಾಡ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ 

ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದ��, �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅ��ಯನು� ಅನು�ೕ��, 

ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� �ಾಮ� �ೕಟ�� �ೆ �ಾಯ� ನ�ೆಯುವ ಮೂರು �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

��ಸ�ೇಕು. ನಂತರ ಈ �ಾಲ�ಾಣ �ಾಂ��ಕ�ಾ� �ೋಂದ� ಪ��ಾಣ ಪತ�ವನು� 

�ದ�ಪ�ಸುತ��ೆ. ಮೂರು �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೋಪ-�ೋಷ ���ದ�� ಅ���ಾರ ಏಳ� 

�ನಗ��ೆಳ�ೆ ಸ�ಪ�ಸ�ೇಕು. ತದನಂತರ ಅ�� ಅನು�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ 

�ರಸ��ಸಲು ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಏಳ� �ನಗಳ �ಾ�ಾವ� ಇರುತ��ೆ. 

�ಾಯ� ನ�ೆಯುವ ಮೂರು �ನಗ��ೆಳ�ಾ�, ಅ���ಾರ��ೆ ಎರಡೂ ಅ��ಾ�ಗಳ� 

�ಾವ��ೇ ನೂ�ನ�ೆ ��ಸ�ೇ ಇದ���, �ೋಂದ�ಯನು� �ೊಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ 
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ಪ��ೆ� 40: ಆ�-�ೈ� ಅ��ಯ ಬ�ೆ� �ಾವ��ಾದರೂ ಅ�ೇಪ�ೆ ಎ��ದ�� 

ಅ���ಾರ��ೆ ಉತ��ಸಲು ಇರುವ ಸಮ�ಾ�ಾ�ಾಶ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಅ��ಯ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಸಮಯದ��, �ಾ�ಾದರೂ ಒಬ� �ೆ��ೆಯ ಅ��ಾ� 

�ಾವ��ಾದರೂ ಅ�ೇಪ�ೆ ಎ��ದ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ಾದರೂ �ೋಷವನು� ಕಂಡು 

��ದ��, ಮೂರು �ಾ�ಾನ� �ೆಲಸದ �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಅ���ಾರ��ೆ ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು 

ಅ��ಾ��ೆ ಅದನು� �ಾಮ� �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ��ಸ�ೇಕು. ಏಳ� �ನಗ��ೆಳ�ಾ� 

ಅ���ಾರ ಆ ಆ�ೇಪ�ೆ�ೆ ಉತ��ಸ�ೇಕು/ತಪ�ನು� ಸ�ಪ�ಸ�ೇಕು. �ೆಚು�ವ� �ಾಖ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಸ���ೕಕರಣ ಲ��ದ �ೕ�ೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೆ��ೆಯ ಅ��ಾ� ಮುಂ�ನ ಏಳ� 

�ನಗ��ೆಳ�ಾ� ಉತ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 41: �ೋಂದ�ಯ ��ಾಕರ�ೆಯ ಪ���� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೋಂದ�ಯನು� ��ಾಕ��ದ��, ಒಂದು ��ಸುವ ��ತ ಆ�ೇಶದ ಮೂಲಕ 

ಅ���ಾರ��ೆ �ಾರಣಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ���ಾರ ಅ��ಾ�ಯ �ಣ�ಯದ 

�ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸುವ�ದ�ೆ� ಹಕು� ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 26ರ 

ಅನ�ಯ, ಒಬ� ಅ��ಾ� ಏ�ಾದರೂ �ೋಂದ� ಅ��ಯನು� ��ಾಕ��ದ��� (ಅಂದ�ೆ 

��ಎ�� �ಾ�� / ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�ಯ��), ಇ�ೊ�ಬ� �ೆ��ೆ ಅ��ಾ� ಕೂಡು 

ಅದನು� ��ಾಕ��ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ಅಂದ�ೆ ��ಎ�� �ಾ�� / 

ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�ಯ��). 

 

ಪ��ೆ� 42: ಅ��ಯನು� ��ೇ�ಾ� �ಾ�ರುವ ಬ�ೆ� �ಾವ��ಾದರೂ 

ಸಂ�ೇಶ�ರುತ��ೆ�ೕ? 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 51 

 

ಉತ�ರ: �ಾಮ� �ೕಟ�� ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ SMS ಮೂಲಕ 

ಅ���ಾರ��ೆ �ೋಂದ� �ೊ��ರುವ ಅಥ�ಾ ��ಾಕರ�ೆಯ �ಷಯನು� ��ಸುತ��ೆ. ಈ 

ಹಂತದ�� ಅ���ಾರ��ೆ ಆಡ�ತ �ಾ���ಯ �ವರಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 43: �ಎ��ಎ� �ಾಲ�ಾಣ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� �ೌ�ೊ�ೕ� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹು�ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೋಂದ�ಯನು� �ೊ��ದ���, �ಎ�� �ಾಮ� �ೕಟ�� �ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 44: �ೋಂದ� ರದ�� ಆ�ೇಶವನು� �ಂಪ�ೆಯಬಹು�ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೌದು. ರದ�� ಪ����ಯನು� ಅ��ಾ��ೕ ಸ�ತಃ �ಾ�ರಂ��ದ��� 

�ಂಪ�ೆಯಬಹುದು, ಆದ�ೆ  �ೆ��ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆರು�ೆ�ಾರನ �ಾನೂನುಬದ� 

ಉತ��ಾ��ಾ�ಯ ಮನ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ರದ�� ಪ���� �ಾ�ರಂ��ದ��� 

�ಂಪ�ೆಯ�ಾಗದು. ರದ�� ಆ�ೇಶ ತಲು�ದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ ರದ�� 

ಆ�ೇಶ �ಂಪ�ೆವಂ�ೆ ಮನ� ಸ��ಸಬಹುದು. ಮನ� ��ೕಕೃತ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಅವಶ� 

�ಾ��, �ವರ�ೆ ತಲು�ದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ೋಂದ� ರದ�� 

ಆ�ೇಶವನು� �ಂಪ�ೆಯಬಹುದು. 

ಪ��ೆ� 45: �ೋಂದ� ರದ�� ಪ�����ಂದ �ಾವ ವ���ಯ �ೋಂದ� 

ರ�ಾ�ಗುವ��ೋ ಆ ವ���ಯ �ೕ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ �ೊರ��ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 29(5)ರನ�ಯ �ೋಂದ� ರದ���ಾದ ಪ�� 

ವ���ಯೂ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ��/�ೆ��� �ೆಡ�� ವ�ಾ ಮೂಲಕ ಆ ಬ�ೆಯ ರದ��ಯ 

�ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� ಇದ� ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ�ೆ ಸಮ�ಾದ 
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�ತ� ಮತು� �ಾ�� ಇದ� �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ�� 

ಒಳ�ೊಂಡ ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ�ೆ ಸಮ�ಾದ �ತ� ಮತು� 

ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ�, �ಾ�ಾ��ೆ, ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ �ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ�ೆ 

ಸಮ�ಾದ �ತ� ಅಥ�ಾ ಇವ�ಗಳ �ೕ�ನ �ೊರವ� �ೆ��ೆ �ತ� – �ಾವ�ದು 

�ೆ�ೊ�ೕ ಅದನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು.  

 

ಪ��ೆ� 46: �ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ���ಗಳ ನಡು�ೆ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 2(20) ಮತು� 2(77)ರ�� �ಾಂದ��ಕ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಮತು� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� 

�ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಇಂ��ೆ –  

�ಾಂದ��ಕ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� 

ತನ� ���ತ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ�ಲ�ದ 

�ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಾಗ�ೋ ಒ���� 

ತನ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಪ��ಾನ�ಾ��ೕ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ��ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ 

ಇ�ೆ�ೕ�ಾ��ೕ �ಾ��ಾರ �ೈ�ೊಳ��ವ 

ವ���. 

ತನ� ���ತ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ�ಲ��ದ�ರೂ 

�ಾರತದ�� �ಾ�ಾಗ�ೋ ಒ���� 

ತನ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಪ��ಾನ�ಾ��ೕ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ��ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ 

ಇ�ೆ�ೕ�ಾ��ೕ �ಾ��ಾರ �ೈ�ೊಳ��ವ 

ವ���. 

PAN ಸಂ�ೆ� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ  PAN ಸಂ�ೆ� �ೊಂ�ರುವ��ಲ�. PAN 

ಸಂ�ೆ� �ೊಂ�ದ��� �ಾಂದ��ಕ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಾ� �ೋಂದ� 

ಪ�ೆಯಬಹುದು  
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�ಾ�ಾನ� �ೋಂದ� ಅ�� GSTREG 01 ��ೇಷ �ೋಂದ� ಅ�� GSTREG 09  

�ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ಾದ 

ಪ��ೈ�ೆ  

�ಾ��ಾರದ ಪ�ೕ�ೆ ಇಲ� 

GSTR 1, GSTR 2 ಮತು� GSTR 3ರ�� 

�ಾ�ಾನ� �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು  

GSTR 5ರ�� ಪ��ೆ�ೕಕ ಸರಳ �ಟ�� 

ಸ��ಸ�ೇಕು 

ಎ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕಲೂ ITCಯ �ಾಭ 

ಪ�ೆಯಬಹುದು  

�ೇವಲ ಆಮದು ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾತ� ITCಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯಬಹುದು 

 

***** 
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4. ಪ��ೈ�ೆಯ ಅಥ� ಮತು� �ಾ��� 

ಪ��ೆ� 1: �ಎ� � ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆಯ ಸಂದಭ� �ಾವ�ದು?  

ಉತ�ರ: �ಎ� � ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆಯ ಸಂದಭ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ಾರದ ಮುಂದವ��ೆ�ೆ ��ತ��ಂದ�ಾ�� �ಾಡ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ 

“ಪ��ೈ�ೆ”. ಪ�ಸು�ತ ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ನ �ೆ��ೆಯ ಸಂದಭ�ಗ�ಾದ - 

ಉ�ಾ�ದ�ೆ, �ಾ�ಾಟ, ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 'ಪ��ೈ�ೆ' ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ 

�ೆ��ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಅಂತಗ�ತ�ಾಗ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಎ� �  �ಾ��ಯ� “ಪ��ೈ�ೆ” ಪದದ ಅಥ� �ಾ����ೕನು? 

ಉತ�ರ: “ಪ��ೈ�ೆ” ಪದದ ಅಥ� ಬಹಳ �ಾ�ಪಕ�ಾ��ೆ ಮತು� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ 

ಸರಕು/�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ��ಧ ಆ�ಾಮಗ�ಾದ �ಾ�ಾಟ, ವ�ಾ�ವ�ೆ, ��ಮಯ, 

ಅದಲು-ಬದಲು, �ಾ��ೆ, �ೊಟು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು, ಪರ�ಾ�ೆ, �ಾ��ೆ, ಗು���ೆ, 

ಪರ�ಾ�ೆ, ��ೇ�ಾ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾರದ 

ಮುಂದವ��ೆ�ೆ ��ತ��ಂದ�ಾ�� �ಾಡುವ�ದನು� ಅಥ�ಾ ಸಮ��ಸುವ�ದನು� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಇದರ�� �ೇ�ೆಯ ಆಮದು ಕೂಡ ಅಡಕ�ಾ��ೆ. �ಎ� � �ಾ��ೆ �ೆಲವ� 

��ತ� ರ�ತ ವ��ಾಟುಗಳನು� ಕೂಡ ಪ��ೈ�ೆಯ �ಾ���ಯ�� �ೇ�ಸಲು 

�ದ��ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೆ �ಎ� �  �ಾ��ಯ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ 

�ೆ��ೆ ��ತ�ಾಗುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ. 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 55 

 

 

ಪ��ೆ�  4: �ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ� “ಪ��ೈ�ೆ” ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸಲು 

ಇರ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ ಅಂಶಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ� “ಪ��ೈ�ೆ” ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸಲು 

ಇರ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ ಅಂಶಗಳ� ಇಂ��ೆ - 

i. ಚಟುವ��ೆಯು ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ರ�ೇಕು; 

ii. ಅನ��ಾ ಅವ�ಾಶ �ೕ�ರದ �ೊರತು ಪ��ೈ�ೆಯು ��ತ��ಾ� ಆ�ರ�ೇಕು; 

iii. ಪ��ೈ�ೆಯನು� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾರದ ಮುಂದವ��ೆ�ೆ 

�ಾ�ರ�ೇಕು; 

iv. ಪ��ೈ�ೆಯು �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೇಶದ�� ಆ�ರ�ೇಕು; 

v. ಪ��ೈ�ೆಯು �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು; 

vi. ಪ��ೈ�ೆಯನು� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ಾ�ರ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 5: �ಎ� �ಯ�ಯ�� �ೕ�ೆ ���ದ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಹಲವ� ಅಂಶಗಳ� 

ತ��ದ�ರೂ ಸಹ ವ��ಾಟನು� “ಪ��ೈ�ೆ” ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಇದು �ಾಧ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: �ಾ��ಾರದ 

ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಅಲ��ದ�ರೂ ��ತ��ಂದ�ೆ� �ೈ�ೊಳ��ಾದ �ೇ�ೆಯ 

ಆಮದನು� ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. (�ೆ�� 7(1)(b)) ಅಥ�ಾ ��ಎ� � 

�ಾ��ಯ �ೆಡೂ��-Iರ�� ನಮೂ��ರುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ��ತ�ರ�ತ�ಾದಲೂ� ಸಹ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 6: �ೆ�� 7ರ�� ಸರ�ನ ಆಮದನು� ���ರುವ�ದು ಎದು� �ಾಣು���ೆ. ಏ�ೆ? 
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ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳ ಆಮದನು� �ೕ�ಾ ಸುಂಕ �ಾ��, 1962ರ ಅ�ಯ�� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದರ�� ಮೂಲ �ೕ�ಾಸುಂಕದ �ೊ�ೆ�ೆ ಐ�ಎ��ಯನು� 

�ೆಚು�ವ� ಸುಂಕವ�ಾ�� �ೕ�ಾ ಸುಂಕ �ಾ��� �ಾ��, 1975ರ ಅ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 7: ಸ�ಯಂ-ಪ��ೈ�ೆಗಳ� �ಎ�� ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ��ತ�ಾಗುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾ�� �ಾ��ೆ���, �ಾ�ಂ� �ಾ��ೆ���, ಕ�ೆ�ೖ�ೆ�ಂ� �ೇ� ನಂತಹ ಅಂತರ 

�ಾಜ� ಸ�ಯಂ-ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ��ತ�ರ�ತ�ಾ�ದ�ರೂ ಐ�ಎ��ಯ� 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುತ��ೆ. ಪ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು �ಾನು ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ ಪ�� 

�ಾಜ�/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು �ೆ�� 22�ಾಧ��ೆ 

�ೊರಸುತ��ೆ. ��ನ� ���ೆ� ವ��ಕ� ಆ� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾಗ�ದ��� 

�ಾಜ��ೊಳ�ನ ಸ�ಯಂ-ಪ��ೈ�ೆಗಳ� �ಎ�� ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ��ತ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಡಲು ವ��ಾ�ನ�� ಹ��ನ 

ವ�ಾ�ವ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾ�ಮ�ದ ವ�ಾ�ವ�ೆ ಆವಶ�ಕ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಡಲು ವ��ಾ�ನ�� ಹ��ನ ವ�ಾ�ವ�ೆ 

ಮತು� �ಾ�ಮ�ದ ವ�ಾ�ವ�ೆ ಎರಡೂ ಆಗುವ�ದು ಆವಶ�ಕ. ಹಕ�ನು� ವ�ಾ��ಸ�ೇ 

ಇದ���, ಆ ವ��ಾಟನು� �ೆಡೂ�� II(1)(b)ಯ ಅನ�ಯ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇನು� �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಅಂದ�ೆ ಒ���ೆ�ಾದ ನಂತರದ 

�ಾ�ಾಟದ ಪ�ಗಣ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕಂತು �ಾ�ಾಟಗಳ �ಷಯಗಳ�� �ಾ�ಮ�ವನು� ಒಡ�ೆ 

ವ�ಾ���, ಹಕ�ನು� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ವ�ಾ��ಸಬಹುದು. ಆ ತರಹದ 

ವ��ಾಟುಗಳನೂ� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂ�ೇ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 9: “�ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ �ಾ�ದ ಪ��ೈ�ೆ” 

ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ: �ೆ�� 2(17)ರ�� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�ರುವಂ�ೆ “�ಾ��ಾರ”ವ� ತ�ೊ�ಳ�ೆ ಆ��ಕ 

�ಾಭ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಆ��ಕ �ಾಭಕ�ಲ��ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ �ಾ��ಾರ, �ಾ�ಜ�, ಉ�ಾ�ದ�ೆ, 

ಉ�ೊ�ೕಗ, ಕಸುಬು ಇತ�ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಈ �ೕ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ 

ಸಂಬಂಧದ�� �ೈ�ೊಳ��ಾದ ಅ�ೕನ ಅಥ�ಾ ಪ�ರಕ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಕೂಡ 

�ಾ��ಾರದ�� ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಇಷ�ಲ��ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ ಸ��ೕಯ �ಾ���ಾರವ� ಒಂದು �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ���ಾರದ ರೂಪದ�� 

�ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ ಚಟುವ��ೆಯನೂ� �ಾ��ಾರ ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

    �ೕ�ೆ �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ 

�ೈ�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳ� �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 10: ಒಬ� ವ��� ತನ� ಸ�ಂತ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� ಒಂದು �ಾರನು� �ೊಳ���ಾ��ೆ  

ಮತು� ಒಂದು ವಷ�ದ ಬ�ಕ ಒಬ��ೆ �ಾರು ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ೆ �ಾರು�ಾ��ೆ. ಈ 

ವ��ಾಟು �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ�ೕ? �ಾರಣ �ೕ�  

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು ಆ ವ���ಯ �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ �ಾ�ದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅಲ��ೆ, ಆ �ಾರನು� ವ���ಯು ತನ� 

�ಾ��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ �ೊಂಡದ�ಲ��ಾದ��ಂದ ಅದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ 

�ಾವ��ೇ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾ�ರ�ಲ�. 
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ಪ��ೆ� 11: ಹ�ಾ�ಯಂತ�ಕಗಳ ಒಬ� �ಾ��ಾ� ತನ� ವ��ಾ�ನ �ಾ�ಾ���ಂದ 

ಒಂದು ಹ�ಾ �ಯಂತ�ಕವನು� ತನ� ಸ�ಂತ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� ತನ� ಮ�ೆ�ೆ 

ವ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ. ಈ ವ��ಾಟು ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆಡೂ�� 1ರ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� 1ರ ಅನ�ಯ, ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆದ 

�ಾ��ಾರದ �ೊತು�ಗಳನು� �ಾವ��ೇ ��ತ��ಲ��ೆ �ಾಶ�ತ�ಾ� ವ�ಾ��ಸುವ 

ಅಥ�ಾ ��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ���ಯೂ ಸಹ �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 12:  ಒಂದು ಕ�� ಅಥ�ಾ ಸಂಘ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾವ��ಾದರೂ 

ಸಂ�ೆ� ತನ� ಸದಸ���ಾ� �ೕಡುವ �ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಸರಕುಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಒಂದು ಕ�� ಅಥ�ಾ ಸಂಘ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ 

�ಾವ��ಾದರೂ ಸಂ�ೆ� ತನ� ಸದಸ���ಾ� �ೕಡುವ �ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಸರಕುಗಳನು� 

ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆಯ. ಇದು �ೆ�� 2(17)ರ�� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�ರುವ 

“�ಾ��ಾರ”ದ ಅ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 13: �ಎ� � �ಾ��ಯ� ��ಧ ಬ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: 

i. �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಮತು� ��ಾ��ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

ii. �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಮತು� ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

iii. ಸಂರ�ತ ಮತು� ���ತ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

iv. ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 
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ಪ��ೆ� 14: ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

�ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 7(1), 7(2) ಮತು� 8(1), 8(2)ರ�� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� 

ಅಂತರ-�ಾಜ� ಮತು� �ಾಜ�ದ ಒಳಗ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ���ಷ��ಾ� 

�ವ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸೂ�ಲ�ಾ�, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಸ�ಳ ಮತು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಒಂ�ೇ 

�ಾಜ�ದ��ದ��ೆ ಅದನು� �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದೂ ಮತು� ಅವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ 

�ಾಜ�ಗಳ��ದ��ೆ ಅದನು� ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದೂ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: ಸರಕುಗಳ ಬಳಸುವ ಹ��ನ ವ�ಾ�ವ�ೆಯನು� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? ಏ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳ ಬಳಸುವ ಹ��ನ ವ�ಾ�ವ�ೆಯನು� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅಂತಹ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಮ�ದ ಹಕ�ನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ 

�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳನು� ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ 

�ೆಡೂ�� 2ರ� ���ಷ��ಾ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 16: ����ಾ�ವ�ಯ �ೆಲಸಗಳನು� (Works Contract) ಮತು� �ೇಟ�ಂ� ಅನು� 

ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? ಏ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ����ಾ�ವ�ಯ �ೆಲಸಗಳನು� ಮತು� �ೇಟ�ಂ� ಅನು� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅಂತಹ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೆಡೂ�� IIರ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� 

6(a) ಮತು� (b) ಯ�� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸ�ಾ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 17: �ಾ�ೆ��ೕ� ನ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾ�� ತಂತ��ಾನ �ಾ�ೆ��ೕ� ನ ��ಾಸ, ಸಂ�ೕಜ�ೆ, ��ೕ�ಾ�� 

ಬ�ೆಯು��ೆ, ವಧ��ೆ, ರೂ�ಾಂತರ, ಅನು�ಾ�ನ – ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳನೂ� �ೆಡೂ�� IIರ ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 5(2)(d)ಯ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 18: ಕಂತುಗಳ�� �ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ ಸರಕುಗಳನು� �ೊಂಡ�� ಆ ವ��ಾಟನು� 

ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? ಏ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಕಂತುಗಳ�� �ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ ಸರಕುಗಳನು� �ೊಂಡ�� ಆ ವ��ಾಟನು� 

ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಮ�ದ 

ಹ��ನ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ೇ��ೆ, ಅದು ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಆಗುವಂತ�ಾ�ದರೂ ಕೂಡ. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ಎ� � �ಾ��ಯ� ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ��ಧ 

ಸಂರಚ�ೆಗಳ ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂಡ ಪ��ೈ�ೆ. ಆ ಬ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಒ���ಾಗುವಂ�ದು�, 

�ಾ��ಾರದ �ಾ�ಾರಣ ಕ�ಮದ�� ಒಂದ�ೊಡ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದನು� ಸಮುಚ�ಯದ�� 

ಪ��ೈಸ�ಾಗುವಂ�ರ�ೇಕು �ಾಗು ಅವ�ಗಳ�� ಒಂದು ಪ��ಾನ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಸರಕುಗಳನು� �ಾ�� �ಾ� ���ಡ�ೆ �ಾ���ಾಗ ಆ ಸರಕುಗಳ, 
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�ಾ��ಂ� ಸ�ಾ��ಯ, �ಾಗ�ೆಯ ಮತು� ��ಯ ಒಟು� ಪ��ೈ�ೆ ಸಂರ�ತ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆಯು ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 20: �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� 

�ೇ�ೆ �ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸಂರ�ತ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�� ಅದರ 

�ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� �ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 21: �ಎ� � �ಾ��ಯ� ���ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ���ತ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ��ಧ 

ಸಂರಚ�ೆಗಳ ಒಂದ��ಂತ �ೆ��ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� ಒಂದರ ಸಮುಚ�ಯದ�� ಮ�ೊ�ಂದನು� 

ಒಂ�ೇ �ೆ�ೆ�ೆ ಪ��ೈಸಲಗು��ದ�ರೂ �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ� ಪ��ೈಸಲು 

�ಾಧ��ರುವಂತ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ��ಾ�, �ಾಕ�ೇ�, ಒಣಹಣು�ಗಳ�, 

ತಂಪ� �ಾ�ೕಯ ಮತು� ಹ��ನ ರಸದ ಒಂದು �ಾ��ೇ� ಒಂ�ೇ �ೆ�ೆ�ೆ �ಾರಲ�ಡು��ದ��ೆ 

ಅದು ���ತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಪ�� ವಸು�ವನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ಾರಲು 

�ಾಧ�. ಇವ�ಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಪ��ೈ�ದ�ೆ ಆಗ ���ತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗದು. 

 

ಪ��ೆ�  22: �ಎ� �ಯ�ಯ�� ���ತ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� 

�ೇ�ೆ �ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: ���ತ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಅವ�ಗಳ�� ಅ� �ೆಚು� �ೆ��ೆಯ ದರ ಆಕ��ಸುವ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�� ಅದರ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� 

�ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 23: ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ಯೂ ಅಲ��ೆ, �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ಯೂ 

ಅಲ��ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆಡೂ�� III ಈ ಬ�ೆಯ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಪ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� – 

 ಉ�ೊ�ೕಗದ ಕ�ಮದ�� ಉ�ೊ�ೕ�ಯು ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತ��ೆ ಒದ�ಸುವ 

�ೇ�ೆಗಳ� 

 �ಾನೂ�ನ� �ಾ��ಸ�ಾದ �ಾ��ಾಲಯ �ಾಗು �ಾ��ಾ�ಕರಣಗಳ �ೇ�ೆಗಳ� 

 ಸಂಸ��ನ, �ಾಜ� ��ಾನ ಸ�ೆಗಳ ಸದಸ�ರು ಸ��ಸುವ �ೇ�ೆಗಳ� 

 ಶವಸಂ�ಾ�ರ, ಸ�ಾ����, ��ಾಗೃಹ ಅಥ�ಾ ಶ�ಾ�ಾರದ �ೇ�ೆಗಳ� 

 ಭೂ�ಯ �ಾ�ಾಟ  

 �ಾಟ�, �ೆ��ಂ� ಮತು� ಜೂಜನು� �ೊರತುಪ�� �ಾಯ��ಾ� �ಾ�ೆಗಳ�   

 

ಪ��ೆ� 24: �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಎಂದ�ೆ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ರ�� ಅಥ�ಾ SEZ ��ಾಸ 

ಪ�ೆಸುವವ��ೆ / SEZ ಘಟಕಗ��ೆ �ಾಡ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 25: �ಎ� �ಯ�ಯ�� ��ತ�ರ�ತ �ೇ�ೆಗಳ ಆಮದು �ೆ��ೆ�ೆ 

ಒಳಪಡುವ��ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೆ�� 7ರ ಅನ�ಯ ��ತ�ರ�ತ �ೇ�ೆಗಳ ಆಮದು �ಎ� �ಯ�ಯ�� ಪ��ೈ�ೆ 

ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗದು. ಆದ�ೆ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ತನ� ಸಂಬಂ�ತ 

ವ����ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾರತದ �ೊರ�ನ ತನ� ಇತ�ೆ �ಾ�ಪ�ೆಗ�ಂದ �ಾ��ಾರದ 

ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ ಆಮದು �ಾ��ೊಂಡ��, ಅವ� 

��ತ�ರ�ತ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ �ೆಡೂ�� Iರ ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� 4ರ� ಅದನು� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

**** 
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5.  ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ 

ಪ��ೆ�  1.  “ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ”  ಎಂದ�ೆ  ಏನು? 

ಉತ�ರ:  �ಎ�� ��ಸುವ �ಾಧ��ೆ ಉಗಮ�ಾಗುವ ���ಷ� �ಾಲವನು� “ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸಮಯ” �ೊತು�ಪ�ಸುತ��ೆ. ಅದು ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು �ಾ�ಾಗ �ಾಡ�ಾ��ೆಂದು 

�ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂಬುದನೂ� �ೋರುತ��ೆ.  ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯು 

ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ ಕು�ತು ಮತು�  �ೇ�ೆಗಳ  ಪ��ೈ�ೆಯ ಕು�ತು  ಪ��ೆ�ೕಕ 

“ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ”ವನು�  ಒದ�ಸುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ�  2.  ಸರಕುಗಳ  ಪ��ೈ�ೆ ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ  

�ಎ��ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ �ಾ�ಾಗ  ಉಗಮ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ:  .  ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12 ಮತು� 13 ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸಮಯವನು� �ೕಡುತ��ೆ.  

(1) ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� – 

ಈ  �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� ಮುಂ�ತ�ಾ� ನ�ೆದದು� “ಪ��ೈ�ೆಯ   ಸಮಯ” 

�ಾಗತಕ�ದು� – 

(i) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಂದರ 

��ಾರದ�� ಇ�ಾ��� �ೕಡಲು �ೆ�� 28ರ�� ಸೂ��ರುವ �ೊ�ೆಯ 

��ಾಂಕ 

(ii) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಆ ಪ��ೈ�ೆ�ೆಂದು �ಾವ� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ  

(2) �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� – 
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ಈ  �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� ಮುಂ�ತ�ಾ� ನ�ೆದದು� “ಪ��ೈ�ೆಯ   ಸಮಯ” 

�ಾಗತಕ�ದು� – 

(i) �ೆ�� 31ರ ಉಪ-�ೆ�� (2)ರ�� ಸೂ��ರುವ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ 

ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ���, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ� ��ೕಕೃತ�ಾದ ��ಾಂಕ, ಎರಡರ�� ಮುಂ�ತ�ಾದದು�  

(ii) �ೆ�� 31ರ ಉಪ-�ೆ�� (2)ರ�� ಸೂ��ರುವ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ 

ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ದ���, �ೇ�ೆ ಒದ�ಸ�ಾದ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ� 

��ೕಕೃತ�ಾದ ��ಾಂಕ, ಎರಡರ�� ಮುಂ�ತ�ಾದದು� 

(iii) �ೕ�ನವ� ಅನ��ಸದ ಸ���ೇಶಗಳ�� ��ೕಕೃತನು ತನ� �ೆಕ� 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ�� �ೇ�ಾ ��ೕಕೃ�ಯನು� �ೋರುವ ��ಾಂಕ 

 

ಪ��ೆ� 3:  ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ��ಾರದ�� ‘�ೌಚ�’ಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ��ಾ��ೆ 

‘ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ’ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ��ಾರದ�� ‘�ೌಚ�’ಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ��ಾ��ೆ 

‘ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ’ ಇಂ�ರುತ��ೆ – 

(i) �ೌಚ� �ೕ�ದ ��ಾಂಕ, ಆ ಸಮಯದ�� ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು 

�ಾಧ��ದ���  

(ii) �ೇ�ೆ�ಾ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೌಚ� ಅನು� ಬಳ��ೊಂಡ ��ಾಂಕ  

 

ಪ��ೆ� 4: ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯವನು� ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 

12(2), 12(3), 12(4) ಅಥ�ಾ �ೆ�� 13ರ ಅಂತಗ�ತ �ಧ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ���, 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ �ೇ�ೆ ��ಾ��ತ�ೊಳ��ವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: �ೆ�� 12(5) �ಾಗು 13(5)ರ�� ಒಂದು ಕ�ೆದು�ದ ಅವ�ಾಶ�ದು� 

�ಯತ�ಾ�ಕ ಸ���ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ದ���, ಆ �ಯತ�ಾ�ಕ ಸ���ೆ ಸ��ಸುವ ��ಾಂಕವನು� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ. �ೇ�ೆ�ಾ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ಎ��/ 

ಎ��ಎ��/ಐ�ಎ�� �ಾವ��ಾದ ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 5:  ''�ಾವ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ''  ಎಂದ�ೇನು  ? 

ಉತ�ರ:  ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ  �ೆಕ�  ಪ�ಸ�ಕದ��  �ಾವ�ಯನು�  ನಮೂ��ರುವ    ��ಾಂಕ  

ಅಥ�ಾ  ಅವರ  �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆ�ೆ  ಹಣ  ಸಂ�ಾಯ�ಾದ  ��ಾಂಕ – ಇ�ೆರಡರ�� 

ಮುಂ�ನ ��ಾಂಕ. 

 

ಪ��ೆ�  6.  �ದ�ೇ  ಅ�ೆ  �ಾವ�ಯನು�  �ಾ�ರುವ  ಸಂದಭ�ದ��  ಅಥ�ಾ  ಅಂತಹ  

ಅ�ೆ  �ಾವ��ೆ  ಇ�ಾ��� �ಾ��ಾ�ರುವ  ಸಂದಭ�ದ��, “ಪ��ೈ�ೆ  ಸಮಯ”ವ�  

ಇ�ೕ  ಪ��ೈ�ೆಯನು�  ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ:  ಇಲ�. ಇ�ಾ��� �ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೆ �ಾವ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�, 

ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 7:  ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ  �ೆ��ೆಯ  

ಸಂದಭ�ದ��  “ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ” �ಾವ�ದು  ? 

ಉತ�ರ:  ಈ  �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ��  ಅ�  ಮುಂ�ತ�ಾದುದು  “ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ”  

�ಾಗುತ��ೆ - 

ಎ)  ಸರಕುಗಳನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ  
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�)  �ಾವ�ಯನು�  �ಾ�ರುವ  ��ಾಂಕ  

�)  ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕದ 30 �ನಗಳ ನಂತರದ   ��ಾಂಕ  

 

ಪ��ೆ� 8: �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ�� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ  �ೆ��ೆಯ  

ಸಂದಭ�ದ��  “ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ” �ಾವ�ದು  ? 

ಉತ�ರ: ಈ  �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ��  ಅ�  ಮುಂ�ತ�ಾದುದು  “ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸಮಯ”  

�ಾಗುತ��ೆ - 

ಎ)  �ಾವ�ಯನು�  �ಾ�ರುವ  ��ಾಂಕ  

�) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕದ 60 �ನಗಳ ನಂತರದ   ��ಾಂಕ  

 

ಪ��ೆ� 9: ಬ��, ತ�ೆ ಶುಲ�, ದಂಡ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ �ಾವ��ಂದ �ೌಲ� 

�ೆಚ�ಳ�ಾದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ” �ಾವ��ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ:  �ೌಲ�ವ� ಬ��, ತ�ೆ ಶುಲ�, ದಂಡ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ �ಾವ��ಂದ 

�ೆಚ�ಳ�ಾದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಅಂತಹುದನು� ��ೕಕ��ದ 

��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 10:  ಪ��ೈ�ೆಯು �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ತದನಂತರದ�� 

ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ದ�� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� �ೆ�� 14ರ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ಾಗು ಆಗುತ��ೆ.  
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ಪ��ೆ� 11: ಪ��ೈ�ೆಯು �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ “ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸಮಯ” ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ:  ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� – 

(i) ಪ��ೈ�ೆಯ ಇ�ಾ��� �ಾಗು �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ� ಎರಡೂ �ೆ��ೆ ದರ 

ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ�ಾದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� �ಾವ�ಯ 

��ೕಕೃ�ಯ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕಗಳ�� �ಾವ�ದು 

ಮುಂ�ತ�ೕ ಅ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

(ii) ಇ�ಾ��� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ� �ೕಡ�ಾ�ದು�, �ಾವ�ಯ 

��ೕಕೃ� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ�ಾದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� 

ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

(iii) �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ��ಾ�ದು�, ಇ�ಾ��� 

�ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ �ೕ�ದ��� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� 

�ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ  ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ಪ��ೈ�ೆಯು �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ 

“ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ” ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� – 

(i) �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ�ಾ�ದು�, ಇ�ಾ��� 

�ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ� �ೕ�ದ��� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� 

�ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ  ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

(ii) ಪ��ೈ�ೆಯ ಇ�ಾ��� �ಾಗು �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ� ಎರಡೂ �ೆ��ೆ ದರ 

ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ��ಾದ�� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 69 

 

��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕಗಳ�� �ಾವ�ದು ಮುಂ�ತ�ೕ 

ಅ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

(iii) ಇ�ಾ��� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ �ೕಡ�ಾ�ದು�, �ಾವ�ಯ 

��ೕಕೃ� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಮುನ��ಾ�ದ��� “ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ”ವ� 

ಇ�ಾ��� �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 13:  ��ಾಂಕ  1.6.2017  �ಂದ  ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೆ��ೆ  ದರವನು�  18%  

�ಂದ 20%  �ೆ  �ೆ��ಸ�ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ��ದ�ೆ,  ಏ���  2017�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ�  

ಇ�ಾ���  �ಾ��ಾ�ದು�,  �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ದ��ೆ ಮತು� �ಾವ�ಯು ಜೂ� 

2017 ರ�� �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ ಪ�ೆಯ�ಾ�ದ��ೆ �ಾವ �ೆ��ೆ ದರವ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ:  1.6.2017��ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ��ರುವ�ದ�ಂದ 18%ನ ಹ�ೆಯ 

ದರ�ೇ  ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 14:  ��ಾಂಕ  1.6.2017  �ಂದ  ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೆ��ೆ  ದರವನು�  18%  

�ಂದ 20%  �ೆ  �ೆ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ಾ��ದ�ೆ, �ೆ��ೆ ದರ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ 

ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ� ಜೂ� 2017ರ�� ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಆದ�ೆ   ಏ���  

2017�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂಪ�ಣ� ಮುಂಗಡು �ಾವ� ��ೕಕೃ��ಾ�ದ��ೆ �ಾವ �ೆ��ೆ 

ದರವ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: 20%ನ �ೊಸ ದರವ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ದು ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಗು 

ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾ�ರುವ�ದು 1.6.2017ರ ನಂತರ. 
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ಪ��ೆ� 15: ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� �ಾವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� 

�ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 31ರ ಅನ�ಯ ಒಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ 

�ೆ��ೆ�ಾತನು ಸರ�ನ �ೌಲ�, ಪ��ಾಣ, ವಣ��ೆ, ��ಸ�ಾದ �ೆ��ೆ ಮತು� ಇ��ತರ 

ಸೂ�ತ �ವರಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ��� ಅನು� ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸಮಯದ�� 

ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� ಮುನ� �ೕಡತಕ�ದು� –  

(i) ಪ��ೈ�ೆಯು ಸರ�ನ ಚಲ�ೆ ಒಳ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ೕಕೃತ��ೆ ಪ��ೈಸಲು 

ಸರಕನು� �ೆರವ��ೊ�ಸುವ ಸಮಯ 

(ii) �ಕ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ೕಕೃತ��ೆ ಸರಕುಗಳನು� ತಲು�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

ಒದ�ಸುವ ಸಮಯ 

 

ಪ��ೆ� 16: �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� �ಾವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 31ರ ಅನ�ಯ ಒಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ 

�ೆ��ೆ�ಾತನು �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ನಂತರ ಅಥ�ಾ ಮುನ� ಸೂ�ತ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ 

ಪ��ೈ�ೆಯ �ೌಲ�, ವಣ��ೆ, ��ಸ�ಾದ �ೆ��ೆ ಮತು� ಇ��ತರ ಸೂ�ತ 

�ವರಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ��� ಅನು� �ೕಡತಕ�ದು� 

 

ಪ��ೆ� 17: ಸತತ�ಾ�  ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ  ಸರಕುಗಳ  ಸಂಬಂಧದ��  �ಾವ 

�ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಸತತ�ಾ�  ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ  ಸರಕುಗಳ  ಸಂಬಂಧದ�� ಅನುಕ�ಮ �ೕ�ಾ�  

�ೆಕ� �ವರ�ೆಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ದ��ೆ, ಆ ಬ�ೆಯ ಪ�� �ೆಕ� 
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�ವರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಯ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� ಮುನ� ಇ�ಾ��� 

�ೕಡ�ೇಕು.  

 

ಪ��ೆ� 18: ಸತತ�ಾ�  ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ  �ೇ�ೆಗಳ  ಸಂಬಂಧದ��  �ಾವ 

�ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಸತತ�ಾ�  ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ  �ೇ�ೆಗಳ  ಸಂಬಂಧದ��  - 

(a) ಒಪ�ಂದ�ಂದ �ಾವ�ಯ ಗಡುವ� ��ಾಂಕ ಪ�ೆ�ಹಚ�ಬಹು�ಾದ��, ��ೕಕೃತನು 

�ಾವ� �ಾಡ�ೇ�ರುವ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಆದ�ೆ ಈ ಕು�ತು 

ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾವ��ಾಗ� ಅಥ�ಾ 

ಆಗ�ರ� ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು. 

(b) ಒಪ�ಂದ�ಂದ �ಾವ�ಯ ಗಡುವ� ��ಾಂಕ ಪ�ೆ�ಹಚ��ಾಗ�ದ���, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ 

�ಾವ� ಪ�ೆದ ಪ�� �ಾ�ಯೂ �ಾವ�ಯ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಆದ�ೆ ಈ 

ಕು�ತು ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು. 

(c) �ಾವ�ಯು �ಾವ��ಾದರು ಘಟ�ೆಯ ಪ�ಣ��ೊಳ����ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ��ೆ, ಆ 

ಘಟ�ೆಯ ಪ�ಣ��ೊಳ����ೆಯ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಆದ�ೆ ಈ ಕು�ತು 

ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 19: ಮಂಜೂ�ಾ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾಟ�ೆ�ಂದು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಅಥ�ಾ 

ಕ�ಸ�ಾದ ಸರಕುಗಳ ಸಂಬಂಧದ��  �ಾವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಮಂಜೂ�ಾ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾಟ�ೆ�ಂದು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಕ�ಸ�ಾದ 

ಸರಕುಗಳ ಸಂಬಂಧದ��  ಪ��ೈ�ೆಯ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ 
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ಮಂಜು�ಾ�ಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ – �ಾವ�ದು ಮುಂ�ತ�ೕ ಆ 

ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ೇಕು. 

 

***** 
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6. �ಎ��ಯ�ಯ�� �ೌಲ��ಾಪನ 

ಪ��ೆ� 1: �ಎ�� ��ಸಲು �ೆ��ೆ �ೕಗ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ೌಲ�ವನು� �ೇ�ೆ 

�ಧ��ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ��ೆ �ೕಗ� ಪ��ೈ�ೆಯ 

�ೌಲ�ವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� “ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�”�ಾ�ರುತ��ೆ. “ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�” ಅಂದ�ೆ 

�ಾ��ಾ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾವ ಸಂಬಂಧವ� ಇಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆ�ಂ�ೇ 

��ಾ�ರ�ೆಯ �ಾಪಕ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ �ಾವ��ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ 

�ೌಲ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 15 ವ�ವ�ಾರ 

�ೌಲ�ದ�� �ೇರ�ೇ�ಾದ ಮತು� �ೊರತು ಪ�ಸ�ೇ�ಾದವ�ಗಳನು� ಕು�ತು 

�ಸ��ಸುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ವ� ಮರು�ಾವ��ೊಳ��ವ �ೇವ� ಮತು� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯದ��ನ ಷರತು�ಬದ� ��ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಳ��ವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 2: “ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�” ಅಂದ�ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಾ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾವ ಸಂಬಂಧವ� ಇಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆ ಒಂ�ೇ 

��ಾ�ರ�ೆಯ �ಾಪಕ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಾವ��ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ�ೆಯನು� “ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�” ಎನು��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇದು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಆದ�ೆ ಪ��ೈ�ೆಯ ��ೕಕೃತ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾದ 

�ತ�ವನು� ಸಹ ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: ��ಎ��, ಎ��ಎ�� ಮತು� ಐ�ಎ��ಯ�ಯ�� ಸರಕುಗಳ� ಮತು� 

�ೇ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಇ�ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಎ�ಾ� ಮೂರೂ �ೆ��ೆಗ�ಗೂ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ 

�ೆ�� 15 �ಾ�ಾನ��ಾದುದು. 

 

ಪ��ೆ�4: ಪ��ೈ�ೆಯ �ೌಲ��ಾಪನವನು� �ಧ��ಸಲು ಒಪ�ಂದದ �ೌಲ� ಒಂ�ೇ 

�ಾಲ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಒಪ�ಂದದ �ೌಲ�ವನು� ���ಷ��ಾ� “ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�” ಎಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ೆ��ೆಯ �ೆಕ� �ಾಕಲು ಅ�ೇ ಮೂಲ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆ�ೆಯು 

�ಾ��ಾ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ�ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ೊಂ�ದು� ಅಥ�ಾ ��ತ��ಲ��ೆ�ೕ 

�ೈ�ೊಂಡ ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ವ�ವ�ಾರದ�� ಒಪ�ಂದದ 

�ೌಲ�/�ೆ�ೆ�ೕ ಇಲ��ಾಗ �ೌಲ�ವನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಧ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 5. ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳಲೂ� �ೌಲ��ಾಪನ �ಯಮಗಳ ಅಗತ���ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೆ�� 15(1) ರ� �ೌಲ� �ಣ�ಯ �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��� �ಾತ� 

�ೌಲ��ಾಪನ �ಯಮಗಳ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 6: �ೆ�� 15(1)ರ� �ೂೕ�ಸ�ಾದ ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ವನು� ಒಪ�ಬಹು�ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೌದು, �ೆ�� 15(2) ರ�� ನಮೂ��ರುವ ಎಲ� ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ದ��� ಆ 

ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ವನು� ಒಪ�ಬಹುದು. ಅದಲ��ೆ, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೕಕೃತ�ಾರರ 

ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ �ೆ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮ �ೕರ�ದ��� ಕೂಡ ಆ ವ�ವ�ಾರ 

�ೌಲ�ವನು� ಒಪ�ಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 7: ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ನಂತರದ ��ಾಯ�ಗಳನು� ಮತು� 

ಪ�ರ�ಾ�ರಗಳನು� �ೇ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ನಂತರದ ��ಾಯ�ಗಳನು� ಒಪ�ಂದದ �ೕ�ೆ�ೆ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ �ದ�ೇ �ೂೕ��ಲ��ದ��ೆ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ಇ�ಾ����ೊಂ��ೆ 

ಲಗ��ಸ�ದ��ೆ ಅವ�ಗಳ �ೌಲ�ವನು� ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� �ೇ�ಸ�ೇಕು. ಅವ�ಗಳನು� 

�ೆ�� 15 �ಾನ� ��ಾ���ಾ� ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೂೕ�ತ�ಾ�ರುವ 

��ಾ��ಗಳನು� ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� �ೇ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ವ�ವ�ಾರದ��, �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅಂತಹ ��ಾ��ಗಳನು� �ೊಡು��ದ��ೆ 

ಮತು� ಅವನು� ಇ�ಾ���ನ�� ಸ��ಾ�ೇ ಅಂ�ತ �ಾ�ದ��ೆ, ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� 

�ೇ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೌಲ��ಾಪನ  �ಯಮಗಳ� �ಾ�ಾಗ ಅನ��ಸುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌಲ��ಾಪನ �ಯಮಗಳ� �ೆಳಕಂಡ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಅನ��ಸುತ��ೆ - 

 ��ತ�ವ� ಸಂಪ�ಣ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ನಗದು ರೂಪದ�� ಇಲ��ರು�ಾಗ ; 

 �ಾ��ಾರದ�� ಸಂಬಂಧವ� (�ೆಂಟ���ೆ) ಅಡ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ���ಷ� ವಗ�ದ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಪ��ೈ�ೆ ಒದ�ದ��ೆ ; 

 �ೂೕ��ರುವ ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ವ� ನಂಬಲು ಅಹ��ಾ�ಲ��ದ��ೆ  
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ಪ��ೆ� 10: �ೆ�� 15(2)ರ ಅನ�ಯ ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� �ೇ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೇ�ೆ 

ಪ��ಾಣಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 15(2)ರ ಅನ�ಯ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಪ��ಾಣಗಳನು� ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ�� 

�ೇ�ಸ�ೇಕು - 

1. ��ಎ��/ಎ��ಎ��/ಐ�ಎ�� ಅಥ�ಾ �ಎ�� ಪ��ಾರ �ಾ��ಯ 

�ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯ� ��ಸ�ಾಗುವ �ೆ��ೆ, ಶುಲ�, �ೆ�, �ಾ�� 

ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ��ೕಕೃತ�ಾರ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ವಸೂ� 

�ಾಡು��ದ��� 2. ಪ��ೈ�ೆ�ಂದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕೃತ�ಾರನು 

�ಾವ��ರುವ �ಾಗು �ೆ�ೆಯ�� �ೇ�ಸ�ೇ ಇರುವ ಆದ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ತ�  

3. ಕ�ಷ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂ� �ಾ�� ನಂತಹ ಇತ�ೆ ಖಚು�ಗಳ�; ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸಂಬಂ�ತ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ೇ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ �ೆ�ವ�ಯ ಮುನ� �ೈ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ �ಾಯ��ೆ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ��ೕಕೃತ�ಾರ�ಂದ ಪ�ೆವ �ತ�  

4. ಬ�� ಅಥ�ಾ ತ�ೆ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ಕು��ಾದ �ಾವ�ಯ��ನ ತ�ೆ�ಾ� 

�ೆ�ೆದ ದಂಡ    

5. �ೆ�ೆ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ��ದ ಸ���ಗಳ�, �ೇಂದ� �ಾಗು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 

�ೕಡುವ ಸ���ಗಳನು� �ೊರತು ಪ��  

 

**** 
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7. �ಎ��ಯ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಗಳ� 

ಪ��ೆ� 1: �ಎ�� ಪದ��ಯ�� �ಾವ �ಾವ �ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� ಪದ��ಯ��, �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ, 

�ೇಂದ��ಎ�� (�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾಗುವ ��ಎ��) ಮತು� �ಾಜ� 

�ಎ�� (�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾಗುವ ಎ��ಎ��) �ಾವ�ಸ�ೇಕು. 

ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ, ಸಂಘ�ತ �ಎ�� (��ಎ�� �ಾಗೂ 

ಎ��ಎ�� ಅಂಶಗಳ� ಒಳ�ೊಂ�ರುವಂ�ೆ) �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದಲ��ೆ,�ೆಲವ� 

ವಗ�ದ �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಗಳ� ಮೂಲದ�� ಕ�ೆ�ರುವಂತಹ (TDS) ಮತು� ಮೂಲದ�� 

ಸಂಗ���ರುವ (TCS) �ೆ��ೆಯನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಎ�� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ೋ ಅ�� ಬ��, ದಂಡ, ಶುಲ� ಮತು� ಇ��ತರ �ಾವ�ಗಳನು� 

�ಾಡ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಎ��ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ �ಾರದು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ಎ��ಯನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಆಮದು ಮತು� ಇ��ತರ ಅ�ಸೂ�ತ ಪ��ೈ�ೆಗಳ��, 

�ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೆ��ೆ (Reverse Charge) ಕ�ಮದ�� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳನು� 

ಪ�ೆಯುವವರು �ಎ�� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಮತೂ�, ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ ಅಂತರ-

�ಾಜ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

�-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ�� ಇ�ಾ�ೆಗಳ� 

ಸೂ�ತ ���ಂತ (�ೆ�� 51(1)(d)ಯ ಅನ�ಯ ಒಂ�ೇ ಗು���ೆಯ� 2.5 ಲ�) �ೆ��ನ 

�ಾವ�ಯನು� �ಾರುವವ��ೆ �ಾಡು��ದ��� ಅದರ �ೕ�ೆ ಮೂಲದ�ೆ�ೕ �ೆ��ೆ ಕ�ೆದು 

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ತನೂ�ಲಕ�ಾಗುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 
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�ೕ�ೆ �ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�ದ (�ೆ�� 9(5)ರ 

ಅನ�ಯ �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಒಟು� �ತ�) �ೕ�ೆ ಮೂಲದ�ೆ�ೕ �ೆ��ೆ ಸಂಗ��� 

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. 

  

ಪ��ೆ� 3: �ಎ�� �ಾವ�ಸ �ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ �ಾ�ಾಗ ಉಗಮ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ೆ�� 12ರ ಅನ�ಯ �ಾಗೂ �ೇ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ�� 13ರ ಅನ�ಯ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಎ�� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ�ಯನು� ಪ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ��� 

�ಾ��ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಾ���ಾಗುವ ಸಮಯ - ಈ ಮೂರರ�� 

�ಾವ�ದು ಅ� ಮುಂ�ತ� ಅದನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ��ನ� 

ಪ����ಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಹಲ�ಾರು �ೆ��ೆ ಸಂದಭ�ಗಳನು� �ೕ�ನ �ೆ�� ಗಳ�� 

�ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 4: �ಎ�� �ಾವ� ಪ����ಯ ಮುಖ� ಲ�ಣಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಗಳ� �ಾವ� ಪ����ಯ ಮುಖ� ಲ�ಣಗಳ� ಇಂ��ೆ: 

 �ಎ��ಎ� �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� ಮು�ೇಣ �ಾನವ ಹಸ��ೇಪ ರ�ತ 

ಎ�ೆ�ಾ��� ಪದ��ಯ�� ತ�ಾ�ಾಗುವ �ಾವ�ಗಳ ಚ�ಾ� ಪ�ಪತ�ಗಳ�; 

 �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�ಾಗ, ಎ���ಾದರೂ, �ಾವ 

ಪ��ಾರದ�� �ಾದರೂ �ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ �ೆ��ೆ ಪದ��; 

 ಆ�-�ೈ� ನ�� �ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�; 

 ಎ�ೆ�ಾ��� ಪ�ಪತ�ಗಳ�� ತಕ�ಬದ� �ೆ��ೆ ಸಂಗ�ಹ�ೆ; 
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 ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ �ೕಘ� �ೆ��ೆ �ಾವ� ಕ�ಮ; 

 �ಾಗದ ರ�ತ ವ�ವ�ಾರಗಳ�; 

 �ೕಘ��ೆಕ� �ಾ��  ಮತು� ವರ�; 

 ಎ�ೆ�ಾ��� ಪದ��ಯ�� ಎ�ಾ� �ಾವ�ಗಳ �ೊಂ�ಾ��ೆ; 

 �ಾ�ಂಕುಗ��ೆ ಸರ�ೕಕ��ದ ಪದ��ಗಳ� ; 

 ��ಟ� ಚ�ಾ� ಗಳ �ೇಖರ�ೆ . 

 

ಪ��ೆ� 5: �ಾವ�ಯನು� �ೇ�ೆ �ಾಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ಈ �ೆಳಕಂಡ �ೕ�ಗಳ�� �ಾವ�ಯನು� �ಾಡಬಹುದು - 

 �ಾ�ಾನ� �ೕಟ��ನ��ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರರ �ೆ����ೆಡ��ನ ವ�ಾ ಮು�ಾಂತರ 

- �ೆ��ೆಯನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಬಹುದು. ಬ��, ದಂಡ ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� ಈ 

ಮು�ಾಂತರ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ 

ಜ�ಯನು� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ��ಾ�  (ITC) ಪ�ೆದು �ೊರವ� �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆ�ೆ ಅದನು� ಬಳ��ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ��ಎ��ಯ�� �ೊ�ೆತ 

ಐ��ಯನು� ಎ��ಎ�� �ಾವ��ಾ� ಮತು� ಅ�ೇ �ೕ� ಎ��ಎ��ಯ�� 

ಲಭ��ಾದ ಐ��ಯನು� ��ಎ�� �ಾವ��ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ೌಲಭ� ಇಲ�. 

ಐ�ಎ��ಯ ಐ��ಯನು� ಐ�ಎ��, ��ಎ��, ಎ��ಎ��ಯ �ಾವ��ೆ  

ಕ�ಮ�ಾ� ಉಪ�ೕ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

 �ಾ�ಾನ� �ೕಟ��ನ��ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರರ ನಗದು (�ಾ��) �ೆಡ��ನ ವ�ಾ  

ಮು�ಾಂತರ - ನಗದು �ೆಡ��ನ�� ��ನ� ��ಾನಗಳ�� ಮುಂಗಡ ಭ�ಸಬಹುದು: 

ಈ-�ಾವ�(ಇಂಟ�ೆ�� �ಾ�ಂ�ಂ�, �ೆ��� �ಾ��, �ೆ�� �ಾ�� ಮೂಲಕ), 

ಪ�ಚಲ �ಾಲ ಸಮಗ� �ಾವ� (ಆ���ಎ�) / �ಾ��ೕಯ ಎ�ೆ�ಾ��� ನಗದು 

ವ�ಾ�ವ�ೆ (ಎ�ಈಎ��); �ಎ�� ಮುಂಗಡ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾ��ಕೃತ 

�ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾ�ೆಗಳ �ೌಂಟ� ನ�� �ಾವ�. 
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ಪ��ೆ� 6: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾ�ಾಗ �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಾನ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾ�ಕ�ಾ�, ಮುಂಬರುವ �ಂಗ�ನ 20�ೇ 

�ಾ�ೕ��ೊಳ�ೆ, �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. ನಗದು �ೆಡ��ನ�� �ದಲು ಮುಂಗಡ 

ಭ��, ನಂತರ �ಾ�ಕ �ಾವ� �ಾಡು�ಾಗ �ೆಡ�ರ�ಂದ ವ�ಾ �ಾಡತಕ�ದು� ಮತು� 

ತಮ� �ಾ�ಕ �ಟ�� ನ�� ಪ�ಸು�ತ �ೆ�� ನಮೂದ�ೆಯನು� �ೋ�ಸತಕ�ದು�. 

�ಾವ�ಯನು� �ೆ���  �ೆಡ��ನ ವ�ಾ ಮೂಲಕವ� �ಾಡಬಹುದು. �ಾ�� �ಂಗ�ನ 

�ಾವ�ಯನು� ಏ��� �ಂಗಳ 20 �ೊಳ�ೆ �ಾಡತಕ�ದು�. ಸಂ�ೕ�ತ 

�ೕಜ�ೆಯ�ಯ �ೆ��ೆ�ಾರರು ���ಾ�ಕ�ಾ� �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು.  

 

ಪ��ೆ�7: �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ ಸಮಯವನು� ಮುಂದೂಡಬಹು�ೇ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಕ 

ಕಂತುಗಳ�� �ಾವ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಸ�-ಆಕಲನ �ೆ��ೆ �ಾವ� ಪ�ಕರಣಗ��ೆ ಅಂತಹ ಅನುಮ� ಇಲ�. �ೇ�ೆ 

ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ಾ�ಾವ�ಯ �ಸ�ರಣವನು� ಅಥ�ಾ ಕಂತುಗಳ�� �ಾವ�ಗಳನು� 

�ೌಕಯ�ವನು� ಸ�ಮ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಕ����ೊಡಬಹುದು. (��ಎ��/ಎ��ಎ�� 

�ಾ��ಯ� �ೆ�� 80ರ ಅನ�ಯ). 

 

ಪ��ೆ�8: �ೆ��ೆ�ಾರನು �ಟ�� ಸ��� �ೆ��ೆಯ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಅಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಸ���ರುವ �ಟ�� ಸಪ��ಾ�ತ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ�� 2(117)ರ ಅನ�ಯ ಸಪ��ಾ�ತ �ಟ�� ಎಂದ�ೆ – ಸ�-
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ಆಕ�ತ �ೆ��ೆಯನು� �ೆ�� 39(1)ರ� ಸ���ರುವ �ಟನ���� �ೂೕ��, ಅದನು� ಪ�ಣ� 

ಪ��ಾಣದ�� �ಾವ���ಾ�ರ�ೇಕು. 

�ೇವಲ ಸಪ��ಾ�ತ �ಟ�� ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ೕಕೃತ��ೆ ITCಯ �ಾಭ 

�ೊಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂದ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ತಮ� ಸ�-ಆಕ�ತ �ೆ��ೆಯನು� 

ಪ��ಾ��ಾ� �ಾವ��, �ಟ�� ಸ���ದ�� ಮತು� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ��ೕಕೃತನು ಕೂಡ 

ತಮ� �ೆ��ೆ �ಟ�� ಸ���ದ�� �ಾತ��ೇ ��ೕಕೃತ��ೆ ITCಯ �ಾಭ �ೊರಕುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೆಕು� ಸ��ಸುವ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ಾದ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ 

ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ �ತ� ಜ��ಾಗುವ ��ಾಂಕ – ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದನು� �ೆ��ೆ �ಾ� 

ಜ��ಾದ ��ಾಂಕ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ �ತ� ಜ��ಾಗುವ ��ಾಂಕವನು� �ೆ��ೆ �ಾ� 

ಜ��ಾದ ��ಾಂಕ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 10: ಈ-�ೆಡ��ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಪ���ಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ನಗದು ಅಥ�ಾ 

ಜ�ಯ (ಐ��) �ವರ�ೆಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಸೂ�ಗಳನು� ಈ-�ೆಡ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಎ�ೆ�ಾ���-�ೆಡ�� ಎನು�ವರು. ಪ���ಬ� �ೆ��ೆ�ಾರ�ಗೂ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ ��ಸ�� ಕೂಡ ಇರುತ��ೆ. �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾ�ಾನ� 

�ೕಟ��ನ�� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾದ ಕೂಡ�ೇ ಎರಡು ಈ-�ೆಡ��ಗಳ� (ನಗದು ಮತು� 

ಐ��) ಮತು� ಒಂದು ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ ��ಸ�� �ೆ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 

�ೆ��ೆ�ಾರರ �ಾ�� �ೋ��ನ �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಇವ� �ಾಣ�ಗುತ��ೆ.  
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ಪ��ೆ� 11: ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ ��ಸ�� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ ��ಸ��, �ೆ��ೆ�ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ���ಷ� 

�ಂಗ�ನ�� ಸಂ�ಾಯ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಣ� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� (�ವ�ಳ�ೊಂಡ 

ನಂತರ) �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ನಗದು �ೆಡ�� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ಾರ�ಂದ ಜ� �ಾಡ�ಾದ ಎ�ಾ� ನಗದು �ವರ�ೆಗಳನು� ಮತು� 

�ೆ��ೆ�ಾರರ ವ��ಂದ �ಾಡ�ಾದ ��ಎ�/��ಎ� �ವರ�ೆಗಳನು� 

ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ. ಪ�ಚ�ತ ಸಮಯದ ಆ�ಾರ �ೕ�ೆ ಈ �ಾ�� �ೊರಕುತ��ೆ. 

�ಎ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ �ಾವ�ಯನು� �ೇ�ಾದರೂ ಈ �ೆಡ�� ಮು�ಾಂತರ 

�ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 13: ಜ� (ಐ��) �ೆಡ�� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಕ �ಟನ�ನ�� ಸ���ರುವಂ�ೆ ಸ�-ಆಕ�ತ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� 

ಐ�� �ೆಡ��ನ�� ಪ�ದ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೆಡ��ನ�� ಇರುವ ಐ��ಯನು� �ೇವಲ 

�ೆ��ೆ �ಾವ��ೆ �ಾತ� ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಬ��, ದಂಡ, ಶುಲ� ಮುಂ�ಾದ 

�ತ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 14: �ಎ��ಎ� ಮತು� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಂಕುಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ�ೇನು? 
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ಉತ�ರ: �ಎ��ಎ� ಮತು� �ಾ�ಂ�ನ ��ಎ� �ೋ� �ಾ�ಂ�ಂ� �ೊಲೂ�ಷ�ಗಳ 

ಮ�ೆ� ಪ�ಚ�ತ ಸಮಯದ ���ಾಗ� ಸಂಬಂಧವ� ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ, �ಾವ�ಗಳನು� 

ಪ�ೆಯಲು ಮತು� ಪ�ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�, ಎ�ೆ�ೊ�ೕ�� ��ಂ� ಮೂಲಕ ��ಐಎ� 

ಅನು� �ಾ�ಂಕುಗ��ೆ ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ೆ��ೆ ಸಂ�ಾಯ ಸ���ೆಯನು� 

ಖ�ತಪ�ಸುತ�, �ಾ�ಂ�ನ ಮು�ಾಂತರ ಸ�ಯಂ ಸೃ���ಾದ ಚ�ಾ� ಗುರುತು 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� (�ಐಎ�) �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� �ೆ ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ೆ��ೆ�ಾರ, �ಾ�ಂ�ನ �ಬ�ಂ� �ಾ�ೊಬ�ರ �ಾನವ ಹಸ��ೇಪವ� ಇಲ��ೆ ಈ ಪ���� 

�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ೆ��ೆ�ಾರ�ೊಬ�ರು ಬಹು �ಾ�ಯ�� ಚ�ಾ� ಒಂದನು� ರ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ��ಎ� �ೕಟ���ೆ �ಾ�-ಇ� ಆದ ನಂತರ �ೆ��ೆ�ಾರರು 

ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ ಅ�ಕೃತ�ಾದ ವ��� �ಾವ� �ವರ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಚ�ಾನನು� ಮಧ�ದ���ೕ ಮುಂ�ನ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಆ�ಾಗೂ�, ಚ�ಾ� ಅನು� ಒ�� ಪ����ಾ� ಸ�ಾ�� �ಾ�ದ�ೆ, ಮತು� ��ಐಎ� 

ಸೃ���ಾದ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ�ಂದ �ಾವ �ಧದ��ಯೂ �ಾ�ಾ�ಟು �ಾಡಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ�16. ಆ�-�ೈ�ನ�� ���ತ�ಾದ ಚ�ಾ�ನನು� �ಾ�ಾ�ಟು ಪ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಎ��ಎ� �ೕಟ�� �ೆ �ಾ�-ಇ� ಆದ ನಂತರ ಚ�ಾ� �ಾವ� 

�ವರ�ೆಗಳನು� �ೆ��ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ ಅ�ಕೃತ�ಾದ ವ��� �ೊಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಈ ಮ�ೆ� ಅದನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಒ�� ��ಐಎ� ಸೃ�ತ�ಾದ�ೆ ಮ�ೆ� 

�ಾ�ಾ�ಟು �ಾಡ�ಾಗದು. 
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ಪ��ೆ� 17: ಚ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾನ��ೆ ಅವ�ಯೂ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಚ�ಾ� ಸೃ���ಾದ 15 �ನಗಳವ�ೆಗೂ �ಾನ��ಾ�ರುತ��ೆ, 

ನಂತರದ�� �ಸ���ಂದ �ೊರ �ಾಕಲ�ಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� 

ಅನುಕೂಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು ಚ�ಾ� ಸೃ����ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 18: ��ಐಎ� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಚ�ಾ� ಸೃ��ಯ �ಾಲದ�� �ೊಡ�ಾಗುವ ��ಐಎ� ಎಂದ�ೆ �ಾಮ� 

�ೕಟ�� ಐ�ೆಂ���ೇಷ� ಸಂ�ೆ�. ��ಐಎ� ಚ�ಾ� ಅನು� ಪ�ೆ� ಹಚ�ಲು ಇರುವ 

ಅನನ� 14 ��� ಸಂ�ೆ�. �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವಂ�ೆ ಚ�ಾ� ಸೃ���ಾದ 15 �ನಗಳವ�ೆಗೂ 

��ಐಎ� �ಾನ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಪ��ೆ� 19: �ಐಎ� ಎಂದ�ೇನು? ಅದರ ಮಹತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಐಎ� ಎಂದ�ೆ ಚ�ಾ� ಐ�ೆಂ���ೇಷ� ಸಂ�ೆ� . ಅದು ��ಐಎ� 14 

��� ಮತು� �ಾ�ಂ� �ೋ� 3 ��� ಒಳ�ೊಂಡ 17 ��� ಸಂ�ೆ�. ಅ�ಕೃತ 

�ಾ�ಂಕುಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾರ�ೕಯ �ಜ�� �ಾ�ಂ� (ಆ��ಐ) ಮೂಲಕ �ಜ ರೂಪದ�� 

�ಾವ�ಯನು� ಪ�ೆದು, ಸಂಬಂ�ತ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾ��ಾಗ �ಐಎ� 

ಸಂ�ೆ�ಯೂ ಸೃ���ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂ�ತ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಹಣ 

ಸಂ�ಾಯ�ಾ�ರುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಮತು� �ಎ��ಎ� �ೆ 

ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಂ� ಮೂಲಕ �ಐಎ� �ಾ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 
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ಪ��ೆ� 20: �ೆ��ೆ�ಾರನು ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� 

�ೊಂ�ದ��ೆ, �ಾವ ಕ�ಮದ�� �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಪ�ಸು�ತ �ಟ�� ಅವ�ಯನು� �ೕ�ದ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯೂ ಇದ��ೆ, �ೆ��ೆಯನು� 

�ಾವ ಕ�ಮದ�� �ಾವ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ೆ�� 49(8)ರ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ 

ಸಂದಭ�ಗಳ��, �ದಲು ಮುಂ�ನ ಅವ�ಯ ಸ�-ಆಕ�ತ �ೆ��ೆ ಮತು� ಬ��ಯನು�, 

ನಂತರ ಪ�ಸು�ತ ಅವ�ಯ ಸ�-ಆಕ�ತ �ೆ��ೆ ಮತು� ಬ��ಯನು� ಮತು� ತದನಂತರ, 

�ೆ�� 73 ಅಥ�ಾ 74 ರ�ಯ�� ಖ�ತಪ�ಸ�ಾದ �ೇ��ೆಯ �ತ�ವನೂ� �ೇ�ದಂ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಇ��ತರ �ಾವ��ೇ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

ಕ�ಮವನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 21:  �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವ “ಇ��ತರ �ಾವ��ೇ �ತ�” ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: “ಇ��ತರ �ಾವ��ೇ �ತ�” ಎಂದ�ೆ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಬ��, ದಂಡ, ಶುಲ� ಮತು� ಇತರ �ತ�. 

 

ಪ��ೆ� 22: ಈ-ಎ��� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಈ-ಎ��� ಎಂದ�ೆ ಎ�ೆ�ಾ��� �ೕಕ� �ಾ�ಂ� �ಾ��ಂ�. �ಎ�� 

�ಾವ�ಗಳನು� ವಸೂಲು �ಾಡಲು ಅ�ಕೃತ�ಾದ �ಾ�ಂಕುಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. 

�ಾರತ�ಾದ�ಂತದ ವ�ವ�ಾರಗ��ೆಂದು ಪ���ಂದು ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಂಕು ತನ� ಒಂದು 

�ಾ�ೆಯನು� ಈ-ಎ��� ಆ� �ಾ�ಾಂ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ೕ� �ಾ�ಾಂ�ತ�ೊಂಡ ಈ-

ಎ��� ಎ�ಾ� ಸ�ಾ�ರಗ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಪ���ಂದು ಪ�ಮುಖ 

�ೕ�ೆ�ಯ�ಯೂ �ಾ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಟು� 38 �ಾ�ೆಗಳನು� 

(��ಎ��, ಐ�ಎ�� �ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಒಂದು ಮತು� ಎ��ಎ�� �ೆ 
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ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಒಂದು �ಾ�ೆಯನು� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ 

ಪ��ೇಶಗಳ ಸ�ಾ�ರಗ�ಗೂ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ) �ೆ�ೆಯ�ೇಕು. �ಎ�� ಸಂಬಂಧ�ಾ� 

ಈ-ಎ����ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ತ�ವನು� ಈ-ಎ��� ಮೂಲಕ �ಾ�ತ 

ಸ��ಾದ �ಾ�ೆ�ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಎ�ಈಎ�� / ಆ���ಎ� 

ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ ಆ��ಐ ಈ-ಎ����ಾ� �ಾಯ� ವ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 23: ��ಎ� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� ಎಂದ�ೆ ಮೂಲದ���ೕ �ೆ��ೆ ಕ�ತ. �ೆ�� 51ರ ಅನ�ಯ, ಇದು 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 2.5 ಲ���ಂತಲೂ �ೆ�ಾ�ದ ಗು���ೆ ಹಣ ಸಂ�ಾಯ �ಾಡುವಂತಹ 

ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ಉಪಕ�ಮಗಳ� �ಾಗೂ ಅ�ಸೂ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ 

ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಅಂತಹ ಗು���ೆಯ��ನ ಸಂ�ಾಯಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ ಸಂಬಂ�ತ 

ಸ�ಾ�ರ/ �ಾ���ಾರವ� ಪ�ಣ� �ತ�ದ�� �ೇಕ�ಾ 1% �ತ�ವನು� ಕ�ೆದು ಅದನು� 

ಸ��ಾದ �ಎ�� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾಡತಕ�ದು�. 

 

ಪ��ೆ� 24: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ತಮ� �ೆ��ೆ �ಟ�� ಸ��ಸು�ಾಗ ಈ ��ಎ� ಅನು�  �ೇ�ೆ 

ಬಳಸುವರು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� ಎಂದು ಕ�ತ�ೊಂಡ �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� ಸಂಬಂ�ತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ 

ಎ�ೆ�ಾ��� ನಗದು �ೆಡ��ನ�� �ೇರುವ�ದು. ಅವರು ಈ �ತ�ವನು� ತಮ� �ೆ��ೆ, ಬ��, 

ಶುಲ� ಮತು� ಇ��ತರ �ಾವ��ೇ �ತ�ದ �ಾವ��ೆ ಉಪ�ೕ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 25: ��ಎ� ಕ�ೆ�ರುವವರು ಅಂತಹ ��ಎ� ಅನು� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸುವರು? 
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ಉತ�ರ: ��ಎ� ಕ�ೆ�ರುವವರು ಅಂತಹ ��ಎ� ಅನು� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ 

��ಾ�ಸುವರು – 

1. ಅಂತಹ �ೆ��ೆ ಕ�ತ �ಾ�ರುವವರು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ೆ�� 24ರ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾಗ�ೇಕು. 

2. ��ಎ� ವಸೂಲು �ಾ�ದ �ಂಗ�ನ ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ 10�ೇ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ 

ಆ ��ಎ� �ತ�ವನು� �ಎ��ಆ�-7 ರ�� �ೆಕ� �ೋ��, ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. 

3. ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಗದು �ೆಡ�� ನ�� ಅಂತಹ ��ಎ� �ತ�ವ� �ೇರ�ಾಗುತ��ೆ. 

4. ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ಎ� �ತ�ದ ಕ�ತದ 5 �ನ�ೊಳ�ಾ� ��ಎ� ಪ��ಾಣ 

ಪತ�ವನು� �ಾ��ೊ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಇಲ��ೇ �ನ�ೆ� ರೂ.100ರಂ�ೆ ಗ�ಷ� 

ರೂ.5000ವನು� ಶುಲ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 26: ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� (TCS) ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� ೫೨ರ ಅನ�ಯ �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ 

ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ��ಾರದ�� �ಾ�ೇ �ಾ�ಹಕ�ಂದ ��ತ�ವನು� ಸಂಗ��ಸುವ�� 

�ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�ದ �ೇಕ�ಾ 1��ಂತ �ೆ��ರದ 

�ತ�ವನು� ವಸೂ� �ಾಡ�ೇಕು. ಈ �ೕ��ಾ� ವಸೂ� �ಾ�ದ �ತ�ವನು� 

ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� (TCS) ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ 

ಮೂಲಕ ���ರುವಂತಹ ಈ �ತ�ವನು� ಸಂಬಂ�ತ �ಎ�� �ಾ�ೆ�ೆ ಮುಂ�ನ 

�ಂಗಳ 10 �ೇ �ಾ�ೕ�ನ ಒಳ�ೆ ವ�ಾ��ಸ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಗದು 

�ೆಡ�� ನ�� ಅಂತಹ ��ಎ� �ತ�ವ� �ೇರ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 27: “�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�” ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: “�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�” ಎಂದ�ೆ �ಂಗ��ೆಂದರ�� 

ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ ಎ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಗಳ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಒಟು� �ೌಲ��ಂದ (ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �-�ಾ�ಜ� 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರ�ೇ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��) ಆ �ಂಗಳ�� 

�ಂ�ರು�ಸಲ�ಟ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ  ಒಟು� �ೌಲ�ವನು� ಕ�ೆದು 

ಲಭ��ಾಗುವ �ೌಲ�.  

 

ಪ��ೆ� 26: �ಎ��ಎ� ನ��  �ಎ��ಯನು� �ಾವ�ಸಲು �ೆ����ಾ�� ನು� 

ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ��ೆ�ಾರರು �ೆ��ೆ �ಾವ��ೆ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡುವ ತಮ� 

�ೆ����ಾ�� ಅನು� ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ �ಾ�ಾನ� �ೕಟ��ನ�� 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು. �ೆ��� �ಾ�� �ೇ�ೆಯನು� ಪ��ೈಸುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 

�ೆ��� �ಾ��ಗಳನು� ಪ�ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಎ��ಎ� �ಾ�ಂಕುಗಳ�� ಪ��ೆ�ೕಕ 

ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ���ಸಲು �ಎ��ಎ� �ೕ�ಸಬಹುದು. �ೆ��� �ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಾವ��ೇ �ತ�ದ ಪ��� ಇಲ��ೆ�ೕ ವ�ವ�ಾರವನು� ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಲು ಇದು 

ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. 

***** 
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8. ಇ-�ಾಮಸ� 

ಪ��ೆ� 1 : ಇ-�ಾಮಸ� (�ದು��ಾ�ನ �ಾ��ೊ�ೕದ�ಮ) ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಟ� ಸರಕುಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡು ಸರಕುಗಳ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 

ಅಥ�ಾ ಅ�ೆರಡರ ಪ��ೈ�ೆ, ಒಂದು ��ಟ� ಅಥ�ಾ �ದು��ಾ�ನ �ಾ�� ಸಂಪಕ� 

�ಾಲದ ಮು�ಾಂತರ ಆಗುವ�ದನು� ಇ-�ಾಮಸ� (�-�ಾ�ಜ�) ಎಂದು 

�ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ�2 :  ಇ-�ಾಮಸ� (�-�ಾ�ಜ�) �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ಾರು? 

ಉತ�ರ: �ಾವ��ೇ ವ��� ಇ-�ಾಮಸ�(�-�ಾ�ಜ�)�ಾ�� ಒಂದು ��ಟ� ಅಥ�ಾ  

�ದು��ಾ�ನ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ಾ �ೌಲಭ�ದ �ಾ�ಯ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವವನು, �ವ�ಹ�ೆ 

ನ�ೆಸು��ರುವವನು ಅಥ�ಾ �ಯಂ��ಸು��ರುವವನು ಎಂದು ಇ-�ಾಮಸ� (�-�ಾ�ಜ�) 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರನನು� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3:  �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ೊಂ�ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾದದು� ಕ�ಾ�ಯ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ ಅನು�ಾ�ತ �� ��ಾ��ಯ �ಾಭ 

ಲಭ��ರುವ��ಲ� ಮತು� ಅವರು ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ �ಬಲಗನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೆ 

�ೊಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 4: �-�ಾ��ೊ�ೕದ�ದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಅನು�ಾ�ತ �� ��ಾ��ಯ �ಾಭ�ೆ� ಅಹ��ರುವ�ೇ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ ಅನು�ಾ�ತ �� ��ಾ��ಯ �ಾಭ 

ಲಭ��ರುವ��ಲ� ಮತು� ಅವರು ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ �ಬಲಗನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೆ 

�ೊಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೇಕು. ಆದ�ೆ ಇದು �ೇವಲ ಮೂಲದ�ೆ�ೕ �ೆ��ೆ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾದ �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರರ ಮೂಲಕ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ�� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 5: �ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಬದ�ಾ� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು 

ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಆದ�ೆ ಇದು �ೇವಲ �ೆಲವ� ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ��ಾರದ��. ಆ 

ಬ�ೆಯ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ೆ��ೆಯನು� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ�ದು�, �ಾನೂ�ನ ಎಲ� �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ಾ�ೇ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದವನು ಎಂಬಂ�ೆ �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 6: ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ��ಾರದ�� ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು 

ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ  

ಅನು�ಾ�ತ �� ��ಾ��ಯ �ಾಭ ಲಭ��ರುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸೂ�ಸಲ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ��ಾರದ�� ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು 

ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ  

ಅನು�ಾ�ತ �� ��ಾ��ಯ �ಾಭ ಲಭ��ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 7: ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� (TCS) ಎಂದ�ೇನು? 
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ಉತ�ರ: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 

��ಾರದ�� �ಾ�ೇ �ಾ�ಹಕ�ಂದ ��ತ�ವನು� ಸಂಗ��ಸುವ�� �ಾಸ��ಕ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�ದ �ೇಕ�ಾ 1��ಂತ �ೆ��ರದ �ತ�ವನು� 

ವಸೂ� �ಾಡ�ೇಕು. ಈ �ೕ��ಾ� ವಸೂ� �ಾ�ದ �ತ�ವನು� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ 

ವಸೂ� (TCS) ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಸರಕುಗಳನು� �ಂ�ರು�ಸುವ ಪ���� �-�ಾ�ಜ� ಉದ�ಮದ�� ಸ�ೇ� 

�ಾ�ಾನ�. ಈ ಬ�ೆಯ �ಂಪ�ೆಯು��ೆಗಳನು� �ೇ�ೆ ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�ದ 

�ೕ�ೆ �ಾತ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� �ಾಡ�ೇಕು. �ಾ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಗಳ 

�ೌಲ�ವನು� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೊ�ೕ�ತ �ೌಲ�ದ�� ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 9:  “�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�” ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: “�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವ�ಳ �ೌಲ�” ಎಂದ�ೆ �ಂಗ��ೆಂದರ�� 

ತನೂ�ಲಕ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ ಎ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಗಳ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಒಟು� �ೌಲ��ಂದ (ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �-�ಾ�ಜ� 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರ�ೇ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��) ಆ �ಂಗಳ�� 

�ಂ�ರು�ಸಲ�ಟ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪ�ಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ  ಒಟು� �ೌಲ�ವನು� ಕ�ೆದು 

ಲಭ��ಾಗುವ �ೌಲ�.  
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ಪ��ೆ� 10: ಪ���ಬ� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನೂ �ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ 

ಪರ�ಾ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� �ಾಡ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು.  �ಾ�ೇ �ಾ�ಹಕ�ಂದ ��ತ�ವನು� ಸಂಗ��ಸುವ�� ಪ���ಬ� �-

�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನೂ �ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಪರ�ಾ� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ 

ವಸೂ� �ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 11: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು �ಾವ ಸಮಯದ�� ಈ ಬ�ೆಯ ವಸೂ� 

�ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ �ಂಗ�ನ�� ಈ ಬ�ೆಯ ವಸೂ� 

�ಾಡ�ೇಕು 

 

ಪ��ೆ� 12: ವಸೂ� �ಾ�ದ �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ �-�ಾ�ಜ� 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ವಸೂ� �ಾ�ದ �ತ�ವನು� ವಸೂ� �ಾ�ದ 

���ಷ� �ಂಗಳ� ಮು�ದ 10 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ 

�ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 13: �ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ TCSನ ಜ�ಯನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನ ಮೂಲಕ ಸೂಕ� ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾ�ದ 

TCS �ತ�ವ� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರನು ಸ���ದ �ಾ�� �ವರದ ಪ��ಾರ 

�ಾಸ��ಕ �ೋಂ�ಾ�ತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಗದು �ೆಡ��ನ�� ಗುರು�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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�ಾಸ��ಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯ 

ಸಮಯದ�� ಇದನು� ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 14: �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ಾವ��ಾದರೂ �ಾ��-�ವರಗಳ 

�ೕಡ�ೇ�ೇ? ಅಂತಹ �ಾ��-�ವರಗಳ�� �ಾವ �ಾವ �ವರಗಳ �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ಪ���ಬ� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ಒಂದು �ಾ�� �ವರದ 

ಪ��ಯನು� �ದು��ಾ�ನದ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ೇಕು. ಅದರ�� ���ಷ� �ಂಗ�ನ�� ತನೂ�ಲಕ 

ಪ��ೈಸ�ಾದ �ಾಗು �ಂ�ರು�ಸ�ಾದ ಸರಕುಗಳ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ �ವರಗಳ� 

ಮತು� ಮೂಲದ�� ವಸೂ� �ಾ�ದ �ೆ��ೆಯ �ತ�ದ �ವರಗಳನು� ನಮೂ�� ���ಷ� 

�ಂಗಳ� ಕ�ೆದ 10 �ನಗ��ೆಳ�ಾ� ಸ��ಸ�ೇಕು. �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ಾದ ಆ��ಕ ವಷ�ದ ನಂತರದ �ಸಂಬ� 31�ೊಳ�ೆ ಒಂದು �ಾ��ಕ �ಟ�� 

ಕೂಡ ಸ��ಸ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ�15: �-�ಾ�ಜ�ದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ೊಂ�ಸುವ ಪ�ಕಲ��ೆ ಏನು ಮತು� ಇದು �ೇ�ೆ 

�ಾಯ� ����ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಒಂದು ���ಷ� �ಂಗ�ನ�� ಪ���ಬ� �-�ಾ�ಜ� �ವ�ಹ�ಾ�ಾರ �ಾ�ದ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಮತು� ವಸೂ� �ಾ�ದ �ತ�ದ ಕು�ತು ಆತನು ತನ� �ಾ�� �ವರ�ಾ 

ಪ��ಯ�� ನಮೂ��ದ �ವರಗಳನು�, �ಾಸ�ವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಸ���ದ ���ಷ� 

�ಂಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಂ�ನ �ಂಗಳ�ಗಳ��ನ ಸಪ��ಾ�ತ �ಟ�� ಗಳ�� �ೊರ�ಾ��ದ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ವರಗ��ೆಡ�ೆ �ೊಂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �-�ಾ�ಜ� 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರ ಸ���ದ �ವರಗಳ� ಮತು� �ಾಸ�ವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಸ���ದ ಸಪ��ಾಣ 
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�ವರಗಳ� �ಾ�  ೆ �ೊಂದ�ದ��� ಇಬ��ಗೂ ಕೂಡ �ವರಗಳ�� ಕಂಡು ಬಂದ 

ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 16: ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ವರಗಳ� �ೊಂ�ಾ��ೆ ಆಗ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಉ�ದು �ಟ��ೆ 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಾವ ಹಣ ಸಂ�ಾಯದ �ವರಗಳ� �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾ�ಲ��ೆಂದು 

��ಸ�ಾ�ದು�, ಆ ಬ�ೆಯ�� ��ಸ�ಾದ �ಂಗ�ನ ಸಪ��ಾ�ತ �ಟನ���� ಆ 

�ೋಷವನು� ಸ�ಪ�ಸ�ಾಗ�ದ���, �ೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ���ಷ� �ಂಗ�ನ ನಂತರದ 

ಮುಂ�ನ �ಂಗ�ನ �ೊರಗು� ಪ��ೈ�ೆಯ �ಾದ��ೆ�ೆ �ೋಷಪ��ತ ಪ��ೈ�ೆಯ 

�ೌಲ�ವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಸ�ವ �ಾ�ಾಟ�ಾರನ 

ಸಪ��ಾ�ತ �ಟನ���� ಈ ವ��ಾ�ಸ ಕಂಡು ಬಂ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅದನು� �ೊರಗು� 

ಪ��ೈ�ೆಯ �ಾದ��ೆ�ೆ �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಆತ ಆ �ಾ�ಾಟ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ೆ��ೆಯನು� ಅಂತಹ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ� �ನ�ಂದ �ಾಸ�ವ�ಾ� �ಾವ�ಸುವ 

��ಾಂಕದವ�ೆ�ನ ಬ��ಯ ಸ�ೕತ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಈ ಬ�ೆಯ�� �ಾವ��ಾದದರೂ �ೆ��ನ 

ಅ��ಾರಗಳ� �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಉಪ ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವ��ಂತ �ೕಲ�ಟ� ಅ��ಾ�ಗಳ� �-�ಾ�ಜ� 

�ವ�ಹ�ಾ�ಾರ��ೆ ಸೂ�ತ �ವರಗಳನು� �ೕಡುವಂ�ೆ �ೋ�� �ೕಡಬಹುದು. ಈ 

ಬ�ೆಯ �ೋ�� �ಾ��ಾದ �ನ�ಂದ 15 �ನ�ೊಳ�ೆ (ರ�ಾ �ನ �ೊರತು ಪ��) 

�ವರಗಳನು� �ೕಡ�ೇಕು.  

*****  
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9. ���ೆಲಸ 

ಪ��ೆ� 1: “���ೆಲಸ” ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ``���ೆಲಸ'' ಎಂದ�ೆ ಒಬ� ವ��� ತನ� �ಾ�ಮ�ವಲ�ದ ಮ�ೊ�ಬ� �ೊಂ�ಾ�ತ 

�ೆ��ೆ�ಾರನ �ಾ�ಮ�ದ ವಸು�ವನು� �ಾವ��ಾದರೂ ಸಂಸ�ರ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಪ����ಯ 

�ೆಲಸದ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು. ಮ�ೊ�ಬ� ವ���ಯ �ಾ�ಮ�ದ ಸರಕನು� 

ಸಂಸ��ಸುವ ಅಥ�ಾ ಉಪಚ�ಸುವ ವ���ಯನು� “��-�ೆಲಸ�ಾರ” ಎಂದು ಮತು� ಸರ�ನ 

�ಾ�ಮ� �ೊಂ�ರುವವನನು� “ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ” ಎನು��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ �ಾ��ಾ�ನವ� 23�ೇ �ಾ��, 1986ರ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�. 214/86-CEರ�� 

�ೕ�ರುವ �ಾ��ಾ�ನ��ಂತ �ೆಚು� �ಾ�ಪಕ�ಾ��ೆ. ಆ ಅ�ಸುಚ�ೆಯ��ನ �ಾ��ಾ�ನ 

���ೆಲಸದ ಪ���ಯನು� ಕೂಡ ಒಂದು ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಪ�����ೕ ಎನು�ವ�ದನು� 

ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ೆ, ���ೆಲಸದ �ಾ��ಾ�ನ�ೇ �ಎ��ಯ� ���ೆಲಸ�ೆ� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೆ��ೆಯ ಮೂಲ �ೕಜ�ೆಯ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ಅ�ವ���ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಂದ ���ೆಲಸ�ಾರ��ೆ ಕಳ���ದ 

ಸರಕುಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು ಪ��ಾ�� �ಎ�� ��ಸ�ಾಗುವ��ೇ? ಏ�ೆ?    

ಉತ�ರ: ಪ��ೈ�ೆಯು �ಾ�ಾಟ, ��ಮಯ, ಗು���ೆ, ಅದಲು-ಬದಲು ಮುಂ�ಾದ ಎ�ಾ� 

�ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ತನ��� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದನೂ� ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಆದ�ೆ ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ದ�ೇ ಸೂ�� �ಗ� ಪ��ದ 

ಷರತು�ಗಳನು� ಪ��ೈ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೆ�ೕ ���ೆಲಸ�ೆ� �ಾವ��ೇ 

ಹೂಡುವ�/ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕನು� ಕಳ��ಸಬಹುದು. ಈ �ೕ� ಕಳ���ದ 

ಹೂಡುವ�/ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� ಕಳ���ದ �ನ�ಂದ ಒಂದು/ಮೂರು ವಷ�ಗಳ 

ಒಳ�ೆ ಅಥ�ಾ ���ೆಲಸ ಮು�ದ ನಂತರ �ಂಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಇಲ��ಾದ�� ಅವ�ಗಳನು� 
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ಕಳ���ದ �ನ�ಂದ ಒಂದು/ಮೂರು ವಷ�ಗಳ ನಂತರದ�� ಅವ�ಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು 

ಪ��ಾ�� �ಾರತದ ಒಳ�ಾದ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು, �ಾರತದ �ೊರ�ಾದ�ೆ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ �ಮಯಗ��ೆ ಅನು�ಾರ ರ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.   

ಪ��ೆ� 3: ���ೆಲಸ�ಾರ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ���ೆಲಸ�ಾರ �ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ, ಅವನ ವ��ಾ�ನ 

ಒಟು� �ತ� ಅನು�ಾ��ದ ��ಯನು� �ೕ�ದ��, ಅವನು 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 4: ���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ಂದ �ೇರ�ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ  

ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಸರಕುಗಳನು� ���ೆಲಸ�ಾರನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ��  

�ೇ�ಸ�ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಅದನು� ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ��  

�ೇ�ಸ�ೇಕು. ಆದ�ೆ ���ೆಲಸ�ಾರನು ���ೆಲಸ �ಾಡಲು ಉಪ�ೕ��ದ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ೌಲ� ���ೆಲಸ�ಾರ�ಂದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ �ೇ�ೆಯ �ೌಲ�ದ�� 

�ೇ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 5: ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ತನ� ಸ�ಳ�ೆ� ತರ�ೆ�ೕ ಹೂಡುವ� ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ 

ಸರಕುಗಳನು� ���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ೆ� �ೇರ�ಾ� ಕಳ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಆ �ೕ� ಕಳ��ಸಬಲ�. ಹೂಡುವ� ಮತು� 

ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ �ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಸಹ ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ 

ಪ�ೆಯಬಲ�.   ಆದ�ೆ ಹೂಡುವ� ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� ಒಂದು 
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ಮತು� ಮೂರು ವಷ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ಂ�ರು� ಬರ�ೇಕು, ಇಲ��ಾದ�� ಮೂಲ ವ��ಾಟನು� 

ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು �ಾ��  ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆಯ �ಾಧ��ೆ 

ವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 6: ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� ಸ�ಳ�ೆ� ಸರಕುಗಳನು� ಮರ� ತರ�ೆ 

���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ �ೇರ�ಾ� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು; ಆದ�ೆ ���ೆಲಸ�ಾರನು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾಗ�ದ���, ಅವನ 

ಸ�ಳವನು� ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� �ಾ��ಾರದ �ೆಚು�ವ� ಸ�ಳ�ೆಂದು 

�ೂೕ��ರ�ೇಕು. ���ೆಲಸ�ಾರನು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ��� ಸರಕುಗಳನು� �ೇರ�ಾ� 

ಅವನ ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ ಪ��ೈಸಬಹುದು. ಆಯುಕ�ರು ಕೂಡ �ೇರ�ಾ� ���ೆಲಸ�ಾರನ 

ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ ಪ��ೈಸಬಲ� ���ೆಲಸ�ೆ� ಕ��ದ ಸರಕುಗಳನು� ಅ�ಸೂ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 7: �ಾವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� ಸ�ಳ�ೆ� ಸರಕುಗಳನು� 

ಮರ� ತರ�ೆ, ���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳವನು� ತನ� �ಾ��ಾರದ �ೆಚು�ವ� ಸ�ಳ�ೆಂದು 

�ೂೕ�ಸ�ೆ, ���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ �ೇರ�ಾ� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ 

�ೈ�ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� ಸ�ಳ�ೆ� ಸರಕುಗಳನು� ಮರ� ತರ�ೆ, 

���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳವನು� ತನ� �ಾ��ಾರದ �ೆಚು�ವ� ಸ�ಳ�ೆಂದು �ೂೕ�ಸ�ೆ, 

���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ �ೇರ�ಾ� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಎರಡು 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು – ���ೆಲಸ�ಾರನು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ��� ಅಥ�ಾ 

ಆಯುಕ�ರು �ೇರ�ಾ� ���ೆಲಸ�ಾರನ ಸ�ಳ�ಂದ�ೇ ಪ��ೈಸಬಲ� ಸರಕು ಎಂದು 

ಅ�ಸೂ��ರುವ ಸರ�ನ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡು��ದ���. 
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ಪ��ೆ� 8: ���ೆಲಸ�ಾರ��ೆ ಕಳ���ದ ಹೂಡುವ�/ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ 

��ಾರದ�� ITCಯ ಕು��ಾದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಮೂಲ-ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಹೂಡುವ�/ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� ತನ� 

ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ಂದ ���ೆಲಸ�ಾರ��ೆ ಕಳ���ದ��� ಅಥ�ಾ �ೇರ�ಾ� 

���ೆಲಸ�ಾರನ ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ೆ� ಕಳ���ದ��� ಕೂಡ, ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ 

�ೆ��ೆಯ ಜ�ಯನು� (ITC) ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ���ೆಲಸ ಮು�ದ ನಂತರ 

ಹೂಡುವ�/ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� ಕಳ���ದ ಒಂದು/ಮೂರು 

ವಷ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ಂಪ�ೆಯ�ೇಕು  

 

ಪ��ೆ� 9: ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಹೂಡುವ� ಅಥ�ಾ ಬಂಡ�ಾಳ 

ಸರಕುಗಳನು� ���ೆಲಸ�ಾರನ ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ಂದ �ಂಪ�ೆಯ�ದ��� ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಹೂಡುವ� ಅಥ�ಾ ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� 

���ೆಲಸ�ಾರನ ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ಂದ �ಂಪ�ೆಯ�ದ���, ಅವ�ಗಳನು� ಮೂಲ-

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಕಳ���ದ �ನದಂದು (�ೇರ�ಾ� ���ೆಲಸ�ಾರನ ವ�ವ�ಾರ ಸ�ಳ�ೆ� 

ಬಂ�ದ���, ��ೕಕೃತ�ಾದ �ನದಂದು) ಪ��ೈ�ೆಯು ನ�ೆ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ��, ಮೂಲ-

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.   

 

ಪ��ೆ� 10: ���, ��ು�ಸ� ನಂತಹ �ೆಲವ� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ� ತಮ� ಬಳ�ೆಯ 

ನಂತರ ಏನಕೂ� ಬಳಸ�ಾಗವ�, �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಅವನು� �ಂ��ಂದು �ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. 

���ೆಲಸದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅ� ಇದನು� �ೇ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: ಮೂರು ವಷ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ಂಪ�ೆಯ�ೇ�ೆಂಬ ಷರತು� �ೌ���, �ೈ�, ���, 

��ು�ಸ� ಅಥ�ಾ ಉಪಕರಣಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�.  

 

ಪ��ೆ� 11: ���ೆಲಸದ�� ಉತ�ನ��ೊಂಡ �ಾ�ಜ� �ಾಗು �ಂ�ಯನು� �ೇ�ೆ 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ���ೆಲಸದ�� ಉತ�ನ��ೊಂಡ �ಾ�ಜ� �ಾಗು �ಂ�ಯನು� ���ೆಲಸ�ಾರ 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ��ೆ ತನ� ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ಂದ �ಾ�ೇ �ೆ��ೆ �ಾವ�� 

ಪ��ೈಸಬಹುದು. �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾಗ�ದ��� ಅದನು� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�� ಪ��ೈಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ಮಧ�ಂತರ ಸರಕುಗಳನು� ಸಹ ���ೆಲಸ�ೆ� ಕಳ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ���ೆಲಸ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ “ಹೂಡುವ�”ಯ�� ಮೂಲ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಅಥ�ಾ ಉಪ�ಾರ�ೊಂಡು ಮಧ�ಂತರ 

ಸರ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಾದ ಹೂಡುವ�ಯೂ ಕೂಡ ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 13: ���ೆಲಸ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸ��ಾದ �ೆಕ� �ವ�ಹ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ�� 

�ಾರದು�? 

ಉತ�ರ: ���ೆಲಸ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಹೂಡುವ� ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ ಸ��ಾದ 

�ೆಕ� �ವ�ಹ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ�ೆ�ೕ. 
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ಪ��ೆ� 14: ���ೆಲಸದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಎ�ಾ� ಬ�ೆಯ ಸರಕುಗ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ���ೆಲಸದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ೇವಲ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ���ಯು �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಸರಕುಗಳನು� ���ೆಲಸ�ೆ� ಕಳ���ದ�� �ಾತ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾ���ೊಂಡ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡದ ಸರಕುಗ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೋಂ�ಾ�ತ  �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯಲ�ದ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಈ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 15: ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ���ೆಲಸದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳನು� 

�ಾ�ಸ�ೇ�ಾದದು� ಕ�ಾ�ಯ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಹೂಡುವ� ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� 

�ಎ�� �ಾವ�� ಕಳ���ದ�� ಈ ��ೇಷ �ಾ�ವ�ಾನಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ��ಲ�. ಆ 

ಪ�ಕರಣದ�� ���ೆಲಸ�ಾರನು ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು, ಪ�ಷ���ದ 

ಸರಕನು� �ಎ�� �ಾವ�� �ಂ�ರು�ಸುವನು. 

 

ಪ��ೆ� 16: ���ೆಲಸ�ಾರ ಮತು� ಮೂಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಒಂ�ೇ �ಾಜ�/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ 

ಪ��ೇಶದ��ರ�ೇ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ���ೆಲಸದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಐ�ಎ�� �ಾಗು ಯು��ಎ�� 

�ಾ��ಯ� ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ ಆದ��ಂದ ���ೆಲಸ�ಾರ ಮತು� ಮೂಲ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಒಂ�ೇ �ಾಜ�/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ��ರ�ೇ�ಾ�ಲ�. 

****** 
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10. ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� (ಐ��) 

ಪ��ೆ� 1: ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ: ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಎಂದ�ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೆ �ಾಡ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ��ಎ��, ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಅಥ�ಾ  

ಐ�ಎ��. �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾದ �ೆ��ೆ ಮತು� ಸರಕುಗಳ 

ಆಮ�ನ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಐ�ಎ��ಯನು� ಸಹ ಇದು ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� �ಾವ��ದ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆಯನು� ಇದು 

ಒಳ�ೊಳ��ವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾದ �ಎ��ಯನು� ಹೂಡುವ� 

�ೆ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಯ �ಾ��ಾ�ನವ� �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೕ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ಾದ �ಎ��ಯನು� ತ�ೊ�ಳ�ೆ ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಯು ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗಳ�, ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ� ಮತು� 

ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾದ �ೆ��ೆ (��ಎ��/ಎ��ಎ��/ 

ಐ�ಎ��)ಯನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗಳ�, ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ� ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ 

ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾದ �ೆ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ 

�ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ ಜ�ಯನು� ಒಂ�ೇ ಕಂ�ನ�� ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 4: �ಎ��ಯ�ಯ�� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� 

ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಯ ಜ� ಲಭ��ರುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: ಒಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ತನ� �ಾ��ಾರದ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ಾ�ಾ� ಬಳಸುವ ಅಥ�ಾ ಬಳಸಲು ಉ�ೆ�ೕ��ರುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಯ ಜ�ಯನು� ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುವ 

ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ಪ�ೆಯಬಹುದು.  

 

ಪ��ೆ� 5: ITC ಪ�ೆಯಲು ಪ��ೈಸ�ೇ�ಾದ ಷರತು�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: �ೆಳಕಂಡ �ಾಲು� ಷರತು�ಗಳನು� ಪ��ೈ�ದ��� �ೋಂ�ಾ�ತ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ITC �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು – 

 �ೆ��ೆ ಇ�ಾ���, �ೆ�� �ೋ� ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ�ವ��ೇ ಸೂ�ತ �ೆ��ೆ 

�ಾವ��ದ �ಾಖ�ೆ ಪತ� �ೊಂ�ರ�ೇಕು  

 ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆ�ರ�ೇಕು  

 ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಆ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ನ �ೆ��ೆಯನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 

�ಾವ���ಾ�ರ�ೇಕು  

 �ೆ�� 39ರ� �ಟ�� ಸ����ಾ�ರ�ೇಕು  

 

ಪ��ೆ� 6: ಒಂದು ಇ�ಾ��� ನ��ನ ಸರಕುಗಳ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಂತುಗಳ�� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ITC�ೆ �ೇ�ೆ ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು �ೇವಲ �ೊ�ೆಯ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಂ�ನ ��ೕಕೃ�ಯ 

ನಂತರ ITC�ೆ ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 103 

 

ಪ��ೆ� 7: ವ����ಬ�ನು ಪ��ೈ�ೆಯ ��ತ�ದ �ತ� ಮತು� �ೆ��ೆಯ �ತ�ವನು� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾವ� �ಾಡ�ೆ ITC �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ��ತ�ದ �ತ� ಮತು� �ೆ��ೆಯ 

�ತ�ವನು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ 180 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಷರತು� �ಪಯ�ಯ �ೆ�ೆಗ��ನ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ 

ಸಂದಭ�ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ 180 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ��ತ�ದ 

�ತ�ವನು� �ಾವ� �ಾಡ�ದ��� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ��� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ITC ಏ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ITCಯ �ತ�ವನು� ವ���ಯ �ೊರವ� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ�ೆ 

�ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ��ಯನು� ಸಹ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

ಅ�ಾಗೂ�, ��ತ�ದ �ತ� ಮತು� �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ��ದ�� ಪ�ನಃ ITC 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: ಸರಕುಗಳನು� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಗಲ��ೆ �ೇ�ೆ ವ����ೆ 

ತಲು�ಸ�ಾ�ದ��� ITC �ಾ��ೆ ಲಭ��ಾಗುತ��ೆ? (“Bill to – Ship to” �ಾದ�ಯ 

ಪ�ಕರಣಗಳ�) 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯ ��ೇ�ಶನ �ೕ�ೆ�ೆ ಅನ� ವ����ೆ ಸರಕುಗಳನು� 

ತಲು��ದ��� ಸರಕುಗಳನು� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೕ ��ೕಕ���ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ಾ� �ಾರ ��ೇ�ಶನದ �ೕ�ೆ�ೆ ಸರಕುಗಳನು� 

ತಲು�ಸ�ಾ��ೋ ಆ ವ����ೆ ITC ಲಭ��ಾಗುತ��ೆ.  
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ಪ��ೆ� 10: ITC �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಏನು? ಅದ�ೆ� �ಾರಣಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ITC ಪ�ೆಯಲು ಇ��ಸುವ ಇ�ಾ��� ಅಥ�ಾ �ೆ�� 

�ೋ� �ಾವ ಆ��ಕ ವಷ��ೆ� �ೇ�ರುವ��ೋ ಆ ಆ��ಕ ವಷ�ದ ನಂತರದ �ೆ�� 

39ರ� ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ೆಪ�ಂಬ� �ಂಗಳ �ಟ�� ಸ���ೆಯ �ನದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ���ೆಯ �ನದ ನಂತರ (�ಾವ�ದು ಮುಂ�ತ�ೕ ಅದು) ITC 

ಪ�ೆಯ�ಾರ. �ಾ�ಾ�, ITC ಪ�ೆಯಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಮುಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ�ದ 

ಅ�ೊ�ೕಬ� 20 ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸುವ ��ಾಂಕ, ಎರಡರ�� �ಾವ�ದು 

ಮುಂ�ತ�ೕ ಅದು. 

ಈ �ಾಲ���ೆ �ಾರಣ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಮುಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ�ದ �ೆ�ೆ�ಂಬ� �ಟ�ನ� ನಂತರ 

�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ �ಾ��ಕ �ಟನ��ನು� 

�ೆಪ�ಂಬ� �ಂಗ��ೆಳ�ೆ  ಸ����ಾ�ದ��ೆ, ಅದರ ನಂತರ �ಾವ ಬದ�ಾವ�ೆಗೂ 

ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 11: �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ �ೆ�ೆಯ 

�ೆ��ೆಯ ಅಂಶದ �ೕ�ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��, 1961ರ� ಸವಕ�ಯನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, ITC ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾವ �ೆ��ೆಯ ಅಂಶದ �ೕ�ೆ ಸವಕ� ಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ�ೕ ಅದರ �ೕ�ೆ ITC 

ಪ�ೆಯುವ �ಾ�ಲ�. 
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ಪ��ೆ� 12: �ಎ��ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ 

ಪ��ೈ�ೆಯ�� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಪ�� ಹೂಡುವ�ಯ ಜ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೆ? 

ಉತ�ರ:  �ೌದು, �ಾನೂ�ನ�� ಪ���ಾಡ�ಾ�ರುವ �ೆಲವ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ�� 

ಎಲ�ದರ �ೕಲೂ ಜ� ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. �ೈಯ��ಕ ಬಳ�ೆಯ �ಾಮ��, �ಾವ 

ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗ�ಂದ ಅಚಲ ಸಂಪತು� ��ಾ�ಣ�ಾಗುವ��ೋ ಅವ� (�ಾ�ಾ��ೆ 

ಮತು� ಯಂತ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��), ದೂರಸಂಪಕ� ಕಟ�ಡಗಳ�, �ಾ�ಕ�� ಪ�ಸರದ 

�ೊರ�ೆ �ಾಕುವ �ೈ�ೆ�ೖ� ಇ�ಾ�� ಮತು� �ೆ��ೆ �ೋ��ೆ ಪ�ೆ��ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾದ 

�ೆ��ೆ – ಇವ�ಗಳ �ೕ�ೆ  ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಜ� ಪ�ೆಯ�ಾಗದು.  

 

ಪ��ೆ� 13: �ಾ�� ತಂತ��ಾನದ ವ�ವ�ಾರದ��ರುವ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಬ� 

ತನ� �ಾಯ��ಾಹಕ ��ೇ�ಶಕ��ೆಂದು �ೕ�ಾ� �ಾಹನ ಖ�ೕ��ದ�� ಅದರ �ೕ�ೆ 

�ಾವ��ದ �ಎ��ಯ ITC ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೕ�ಾ� �ಾಹನದ �ೕ�ನ ITCಯನು� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� 

ಪ��ಾ�ಕರ ಅಥ�ಾ ಸರಕುಗಳ �ಾಗ��ೆಯ �ಾ�ಪರದ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾ� 

�ಾಹನಗಳ ಪ����ೆಯ �ಾ�ಪರದ��ದ��ೆ �ಾತ� ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 14: ಹಲವ� �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ಸರಕುಗಳ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�ೆದು�ೋಗುತ��ೆ, ಆ ಬ�ೆಯ ಸರಕುಗಳ ITC ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಕ�ೆದು�ೋದ, ಕಳ��ಾದ, �ಾಶ�ಾದ  ಅಥ�ಾ �ೆಕ��ಂದ 

�ೊ�ೆದು�ಾಕ�ಾದ ಸರಕುಗಳ ITC ಪ�ೆಯ�ಾಗದು. ಇದಲ��ೆ, ಉ�ತ ನಮೂ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ೆ�ಾ� ಪ�ೆದ ಸರಕುಗಳ ITC ಸಹ ಪ�ೆಯ�ಾಗದು. 
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ಪ��ೆ� 15: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು �ಾ��ಾರದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಕಟ�ಡ ಕಟು�ವ�� 

ಬಳ�ೆ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ITC ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�.   �ಾ�ಾ��ೆ/ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳನು� �ೊರತುಪ�� ಅಚಲ ಸಂಪ��ನ 

ಕಟು���ೆಯ�� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಜ� ಲಭ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೆ/ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ� �ೇವಲ ಭೂ��ೆ ಅ��ಾಯ ಅಥ�ಾ ಕಟ��ಾದ 

�ೆಂಬಲಗಳ ಮೂಲಕ ಭದ�ಪ��ದ ಸಲಕರ�ೆ, ಉಪಕರಣ �ಾಗು 

ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡು ಭೂ� �ಾಗು ಕಟ�ಡಗಳನು� ತಮ� ಪ���ಂದ 

�ೊರ����ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 16: �ೊಸ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾದ ವ���ಯ ITC ಅಹ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೋಂದ� �ೊ�ೆತ �ನದ �ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� ಇರುವ ಹೂಡುವ�ಗಳ 

�ಾಗು �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ��ನ ಹೂಡುವ�ಗಳ 

ಜ�ಯನು� �ೊಸ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾದ ವ��� ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ೋಂದ� 

ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾದ �ನದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೋಂದ��ೆ ಅ�� ಸ���ದ���  

�ೋಂದ� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾದ �ನದ �ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� ಇರುವ 

ಹೂಡುವ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ��ನ 

ಹೂಡುವ�ಗಳ ಜ�ಯನು� �ೊಸ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾದ ವ��� ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 17: ವ����ಬ�ನು 1�ೇ ಆಗ�� 2017ರಂದು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗು�ಾ��ೆ, 15�ೇ ಆಗ�� 2017ರಂದು �ೋಂದ� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆತ 

________ ರಂದು �ಾ�� ಇದ�ಂ�ೆ ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ನ ಜ��ೆ  ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 
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(ಅ) 1�ೇ ಆಗ�� 2017 (ಬ) 31�ೇ ಜು�ೈ 2017 (ಕ) 15�ೇ ಆಗ�� 2017 (ಡ) �ಂ�ನ 

ಅವ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯ�ಾರ  

ಉತ�ರ: (ಬ) 31�ೇ ಜು�ೈ 2017 

 

ಪ��ೆ� 18: �ೆ�ೕ�ೆ��ಂದ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವವನ �ಾ�ಕ���ರುವ ಹೂಡುವ�ಗಳ 

�ೕ�ನ ITC ಅಹ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�ೕ�ೆ��ಂದ �ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವವನ �ೊಂದ�ಯ �ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� 

ಇರುವ ಹೂಡುವ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ 

ಸರಕುಗಳ��ನ ಹೂಡುವ�ಗಳ ಜ�ಯನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ �ಾಧ� ವ���ಯ ಸಂಘಟ�ೆಯ�� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾದ 

ಸಂದಭ�ದ�� ITCಯ ಅಹ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ತನ� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��� �ೆಡ�ನ��� ಬಳ�ೆ�ಾಗ�ೆ ಉ�ದ ಜ�ಯನು� 

�ೊಸ�ಾ� ಸಂಘ�ತ�ೊಂ�ರುವ ವ����ೆ ವ�ಾ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾ��ೆ, 

�ಾಧ��ೆಗಳನು� ವ�ಾ��ಸುವ �ಾ�ವ�ಾನ �ಾ��ೊಂ�ದ���  

 

ಪ��ೆ� 20: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ��ೕಕ�ಸುವ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ �ಾಗು �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡದ ಪ��ೈ�ೆಗ�ೆರಡರಲೂ� ಬಳ�ೆ�ಾಗು��ದ��� 

ಆ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ ITC ಅಹ��ೆ ಏನು? 
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ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಬಳ�ೆ�ಾದ ಹೂಡುವ� ಸರಕು ಮತು� 

�ೇ�ೆಗಳ ಜ�ಯನು� �ಾತ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಇದನು� 

ಕಂಡು��ಯುವ ��ಾನ �ಯಮಗಳ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 21: �ೇವಲ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಬಳ�ೆ�ಾದ ಹೂಡುವ� ಸರಕು 

ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಜ�ಯನು� �ೕಡುವ��ಾದ�ೆ ರ�ಾ�ಗುವ ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

�ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ನಷ��ಾಗುವ��ಲ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ.  

ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ�ರುವ ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ತನ��� 

ರ�ಾ�ಗುವ ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನೂ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 22: ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ �ಾಭವನು� ಪ�ೆಯಲು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ? 

(ಅ) ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

(ಬ) ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

(ಕ) �ೕ�ನ�ೆರಡೂ  

ಉತ�ರ: (ಅ) ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 
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ಪ��ೆ� 23: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ��ೕಕ�ಸುವ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� �ಾಗಶಃ 

�ಾ��ಾರದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� �ಾಗು �ಾಗಶಃ ಇತ�ೆ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಬಳ�ೆ�ಾಗು��ದ��� ಆ 

�ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ ITC ಅಹ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಾರದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಬಳ�ೆ�ಾದ ಹೂಡುವ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ 

ಜ�ಯನು� �ಾತ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಇದನು� 

ಕಂಡು��ಯುವ ��ಾನ �ಯಮಗಳ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 24: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸು��ದ� ವ���ಯ ವ��ಾಟು 

ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ �� �ಾ� ಆತ �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಾದ�� ಆತನ ITC 

ಅಹ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ �� �ಾ�ದ �ನದ �ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� ಇರುವ 

ಹೂಡುವ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ��ನ 

ಹೂಡುವ�ಗಳ ಜ�ಯನು� (ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು �ತ��ಂದ ಕ�ತ�ೊ��) 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಇದನು� ಕಂಡು��ಯುವ ��ಾನ �ಯಮಗಳ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 25: �ಾ�ಂ�ಂ� ಕಂಪ�ಗ��ೆ ಏ�ಾದರೂ ��ೇಷ �ಾ�ವ�ಾನಗ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಂ�ಂ� ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ �ಾ�-�ಾ�ಂ�ಂ� ಆ��ಕ ಕಂಪ�ಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂಡ ಆ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ���ಷ�ಪ�ಸ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� 

�ೊಡ��ಾ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅಹ� ITCಯ 50% ಪ�ೆಯಬಹುದು.  
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ಪ��ೆ� 26: ��ೕಯುತ ಎ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ �ಾಧ� ವ���ಯು ಸಂ�ೕ�ತ 

�ೕಜ�ೆಯ�� ಜು�ೈ 30, 2017ರವ�ೆ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸು��ದು� ಜು�ೈ 31, 2017�ಂದ 

�ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ಾದ�ೆ, ಅವರ ITC ಅಹ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಜು�ೈ 30, 2017ರಂದು �ಾ�� ಇರುವ ಹೂಡುವ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಗಶಃ 

ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ��ನ ಹೂಡುವ�ಗಳ ಜ�ಯನು� 

(ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು �ತ��ಂದ ಕ�ತ�ೊ��) ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 27: ��ೕಯುತ � ಜೂ� 5, 2017ರಂದು �ೆ�ೕ�ೆ��ಂದ �ೋಂದ��ೆ ಅ�� ಸ��� 

ಜೂ� 22, 2017 ರಂದು �ೋಂದ� ಪ�ೆದು�ೊಂಡ�� ________ ರಂದು �ಾ�ಕ���ರುವ 

ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ನ ITC�ೆ ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ.  

ಉತ�ರ: ಜೂ� 22, 2017 ರಂದು �ಾ�� ಇರುವ ಹೂಡುವ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಗಶಃ 

ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ��ನ ಹೂಡುವ�ಗಳ ಜ�ಯನು� 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ��ೕಯುತ � ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ ಜ� ಪ�ೆಯ�ಾರರು. 

 

ಪ��ೆ� 28: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯನು� ಆ�� 

�ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವನು ಪ��ೈಸುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ಾ�� 

ಪ�ೆದ�ೆ ಅವನ ಬ� ಇರುವ ITC ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಆ �ೕ�ಯ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಂ�ನ �ನದಂದು �ಾ�� 

ಇದ� ಹೂಡುವ�ಗಳ �ೕ�ನ ITC�ೆ ಸಮ�ಾದ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಬಂಡ�ಾಳ 

ಸರಕುಗಳ ��ಾರದ�� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ತ�ವನು� ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೇಕ�ಾವರು 

ಅಂಶಗ�ಂದ ಕ�ತ�ೊ�� �ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ�ಯನು� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��� 

�ೆಡ�� ನ�� �ಾ��ದ��ೆ ಅದನು� ವ�ಾ�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ�� �ೆಡ�� 
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ವ�ಾ�ೊ�� �ಾಡಬಹುದು. ಅ�ಾಗೂ� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��� �ೆಡ�� ನ�� ಜ�ಯು 

�ಾ� ಇದ��ೆ ಅದು �ೈತ�� �ೋಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 29: ITC ಪ�ೆಯಲು �ಾವ��ಾದರೂ �ಾಲ�� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೊಸ �ೋಂದ�, ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ, ��ಾ�� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಂದ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಬದ�ಾವ�ೆ – ಈ ಪ�ಕರಣಗಳ�� 

ಸಂಬಂ��ದ ವ���ಯು ಆ ಬ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಇ�ಾ��� ��ಾಂಕದ 

ಒಂದು ವಷ�ದ ನಂತರ ITC ಪ�ೆಯ�ಾರರು. 

 

ಪ��ೆ� 30: ��ೕಕೃತನ ಹೂಡುವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ವರ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಸಪ��ಾ�ತ 

�ಟ�� ನ��ನ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ವರಗ��ೆಡ�ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾಗ�ದ��ೆ  

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೊಂ�� �ೋ��ಾಗ �ೋಪ-�ೋಷಗ�ದ��� ಅವ�ಗಳ �ವರ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ 

�ಾಗು ��ೕಕೃತ�ಾರ ಇಬ��ಗೂ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೋಪ-�ೋಷ ಸ�ಪ�ಸ�ೆ ಇದ��� 

�ೋಪ-�ೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ �ಂಗ�ನ ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ�� ��ೕಕೃತನ �ೊರವ� �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆ�ೆ  ITCಯ �ತ�ವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 31: ITC �ೇವಲ ಇ�ಾ��� �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾದ �ೕ�ೆ�ೕ ಪ�ೆಯ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ITCಯನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಎರಡು �ಂಗಳ ಅವ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 

ಇ�ಾ��� �ೊಂ�� �ೋಪ-�ೋಷಗಳ �ವರ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ಾಗು ��ೕಕೃತ�ಾರ 
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ಇಬ��ಗೂ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೋಪ-�ೋಷ ಸ�ಪ�ಸ�ೆ ಇದ��� ITCಯನು� 

ತಂ�ಾ�ಾ��ೕ �ಂಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 32: �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೕಡ�ಾದ ITCಯನು� ಎ�ಾ� �ಾಧ��ೆಗಳ �ಾವ��ೆ 

ಬಳಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, �ಟ�� ನ�� ಸ�ಯಂ ಆಕ�ತ �ೆ��ೆಯ �ಾಧ��ೆಗಳ �ಾವ��ೆ �ಾತ� 

ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 33: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ITC ಪ�ೆದು �ೊಂ�ರುವ ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� 

ಪ��ೈ��ಾಗ �ೆ��ೆಯ ಪ��ಾಮ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ITC ಪ�ೆದು �ೊಂ�ರುವ ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ��, �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ 

ಪ�ೆ�ರುವ ITCಯ �ತ�ವನು� ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ಅಂಶಗ�ಂದ ಕ�ೆದು 

ಉ�ದಷು� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ – ಎರಡರ�� �ಾವ�ದು 

�ೆ�ೊ�ೕ ಆ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 34: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ಂದ ITC ಪ�ೆಯ�ಾದ  ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ಾಗ �ೆ��ೆಯ ಪ��ಾಮ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ೆ�ರುವ ITCಯ �ತ�ವನು� 

ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ಅಂಶಗ�ಂದ ಕ�ೆದು ಉ�ದಷು� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ 

ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ – ಎರಡರ�� �ಾವ�ದು �ೆ�ೊ�ೕ ಆ �ತ�ವನು� 
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�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾ�ಕ�� ���, �ೌ��, �ೈ�, ��� ಮತು� �ಕ���� ಗಳನು� 

�ಂ� ಎಂದು ಪ��ೈ�ದ�� ವ���ಯು ಅವ�ಗಳ ವ�ವ�ಾರ �ೌಲ�ದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು.   

 

***** 
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11. �ಎ�� ಅ�ಯ�� ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ ಹಂ��ೆ�ಾರರ ಪ�ಕಲ��ೆ 

ಪ��ೆ� 1: ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ ಹಂ��ೆ�ಾರರು (ISD) ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ISD ಎಂದ�ೆ ಸರಕು/�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಒಂದು ಕ�ೇ�; ಹೂಡುವ� 

�ೇ�ೆಗಳ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ��� ಪ�ೆದು, �ಾ�ೆ ಪ�ೆದ ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ನ 

��ಎ��/ಎ��ಎ��/ಐ�ಎ��/ಯು��ಎ��ಗಳ ಜ�ಯನು� ತನ��ೇ PAN 

ಸಂ�ೆ� ಉಳ� ಸರಕು/�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ�� �ತ�ಸಲು ಒಂದು ���ಷ� 

�ಾಖ�ೆಪತ�ವನು� �ೕಡುವ ಕ�ೇ�ಯನು� ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ ಹಂ��ೆ�ಾರರು (ISD) 

ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 2: ಐಎ���ಾ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಲು ಏ�ೇನು ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಕ�ೇ�ಯು ಪ��ೆ�ೕಕ �ೋಂದ� �ೊಂ�ದ�ರೂ ಐಎ���ಾ� ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ೋಂದ� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅವಶ�ಕ. ಐಎ��ಗಳ �ೋಂ�ಾ���ೆ ಅನು�ಾ�ತ �� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈಗ ಪ�ಚ�ತ �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ 

ಐಎ��ಗಳನು� �ಎ�� ಪದ���ೆ ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈಗ ಇರುವ ಎ�ಾ� 

ಐಎ��ಗಳ� �ಎ��ಯ�� ಐಎ��ಗಲ�ಾ� ಮ�ೆ� �ೊಸ�ಾ� 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 3: ISD�ಂದ ಜ� �ತ�ಸಲು �ಾವ �ಾಖ�ೆಗಳ� �ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಜ�ಯ �ತರ�ೆಯು ಅದ�ೆ�ಂ�ೇ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ರ��ದ �ಾಖ�ೆಯ 

ಮುಳಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಾಖ�ೆಪತ�ವ� �ತರ�ೆ�ಾಗು��ರುವ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ 

�ತ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 4: ISD ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಎ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಗೂ 

�ತ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ತಮ� �ಾ��ಾರದ 

ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಆ ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡ 

�ೋಂ�ಾ�ತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ  �ಾತ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 5: ಹಲವ� �ೇ�  ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ತಮ� �ಾ��ಾರ ಕ�ಮದ�� ಅಥ�ಾ 

ಮುಂದುವ��ೆ�ೆ ಬ��ದ �ೇ�ೆಯ ಪ��ಾಣವನು� ಪ���ಬ�ರೂ ಇಂ��ೆ�ೕ ಬ��ದರು 

ಎಂದು ಪರಸ�ರ �ೊಂ�ಸುವ�ದು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. ಆಗ ಆ ಜ�ಯ �ತರ�ೆಯನು� ISD 

�ೇ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಈ ಬ�ೆಯ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ತರ�ೆಯು ಸೂತ�ವನು� ಆಧ�� �ಾಡತಕ�ದು�. 

�ದಲ�ೆಯ�ಾ�, ಜ�ಯನು� �ೇವಲ �ಾವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಯನು� 

ಬಳ��ಾ��ೆಂದು ��ದುಬರುವ��ೋ, ಆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾತ� �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ�, �ೇವಲ �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಘಟಕಗ��ೆ �ಾತ� ಜ� 

�ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಮೂರ�ೆಯ�ಾ�,  ಆ �ಾಜ�/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ�� 

��ೕಕೃತ�ಾರನ ವ��ಾಟನು� ಎ�ಾ� ��ೕಕೃತ�ಾರರ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾ��ೆ �ೊ��, 

ಅದ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಜ�ಯನು� �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೊ�ೆಯ�ಾ�, �ತರ�ೆ�ೊಂಡ 

ಜ�ಯ �ತ�ವ� �ತ�ಸಲು ಲಭ��ದ� ಜ�ಯ �ತ�ವನು� �ೕ�ರ�ಾರದು. 

 

ಪ��ೆ� 6: ISDಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� �ೆಕ� �ಾಕುವ ವ��ಾಟು ಏನನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ? 
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ಉತ�ರ: ISDಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� �ೆಕ� �ಾಕುವ ವ��ಾಟು ಸಂ��ಾನದ ಏಳ�ೇ �ೆಡು�ಲ� ಪ�� 

1ರ 84�ೆ �ಾಖ�ಾ� �ಾಗು ಪ�� 2ರ 51 �ಾಗು 54�ೆ  �ಾಖ�ಾ�ಗಳ� ��ಸ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸುಂಕವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 7: ISD �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಪ�� �ಂಗಳ ನಂತರದ �ಂಗ�ನ 13 �ೇ �ಾ�ೕ��ೊಳ�ೆ ISD �ಾ�ಕ 

�ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಕಂಪ��ಂದು ಬಹು ISDಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, �ಾ�ಾಟ ��ಾಗ, ಭದ��ೆ ��ಾಗ �ೕ�ೆ ��ಧ ��ಾಗಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ� 

ಪ��ೆ�ೕಕ  ISD �ೋಂದ� ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: ISD�ಂದ ತ�ಾ��/ಅ�ಕ�ಾ� �ತ�ಸ�ಾದ ಜ�ಯನು� ವಸೂ� 

�ಾಡ�ರುವ �ಾ�ವಧನಗಳ� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 73/74ರ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂಡು ISD�ಂದ ತ�ಾ��/ಅ�ಕ�ಾ� 

�ತ�ಸ�ಾದ ಜ�ಯನು� ಬ�� ಸ�ತ ವಸೂ� �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 10: ��ಎ�� �ಾಗು ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ಐ�ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ಎ�� �ಾಗು ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ಐ�ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 11: ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ಐ�ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ಐ�ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 12: ��ಎ�� �ಾಗು ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ��ೕಕೃತ��ೆ  ��ಎ�� 

ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ಎ�� �ಾಗು ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು ಅ�ೇ �ಾಜ�ದ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ��ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 13: ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಮತು� ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು 

��ೕಕೃತ��ೆ  ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಮತು� ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� ISDಯು 

ಅ�ೇ �ಾಜ�ದ�� ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಜ��ಾ� 

�ತ�ಸಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 14: �ಾ�ಾನ� ಜ�ಯನು� ISDಯ ಎ�ಾ� ��ೕಕೃತ�ಾರರ ನಡು�ೆ �ೇ�ೆ 

�ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಎಲ��ಂದಲೂ ಬ�ಸ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳ �ಾ�ಾನ� ಜ�ಯನು� ��ೕಕೃತ�ಾರರ 

ನಡು�ೆ ��-ರ�ಾ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಅಂದ�ೆ ಪ�� ��ೕಕೃತ�ಾರನ 

ವ��ಾಟನು� ಎ�ಾ� ��ೕಕೃತ�ಾರರ �ೊ�ೕ�ತ ವ��ಾ��ೆ �ೊ��, ಅದ�ೆ� 

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 15: ISDಯು ��ಎ�� �ಾಗು ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� �ೇ�ೆ �ಾಜ�ಗಳ�� 

ಇರುವ ��ೕಕೃತ��ೆ  _______________ ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

(ಅ) ಐ�ಎ�� (ಬ) ��ಎ�� (ಕ) ಎ��ಎ�� 

ಉತ�ರ: (ಅ) ಐ�ಎ��  

 

ಪ��ೆ� 16: ISDಯು ��ಎ�� ಜ�ಯನು� �ೇ�ೆ �ಾಜ��ೊಳ�ೆ _______________ 

ಜ��ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು. 

(ಅ) ಐ�ಎ�� (ಬ) ��ಎ�� (ಕ) ಎ��ಎ�� (ಡ)�ೕ�ನ 

�ಾವ��ಾದರು  

ಉತ�ರ: (ಬ) ��ಎ�� 

 

ಪ��ೆ� 17: ಒಬ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ಂತ �ೆಚು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾದ 

�ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ ಜ�ಯನು� _______________ 
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(ಅ) ಆ �ೇ�ೆಗಳನು� ಉಪ�ೕ��ದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಡು�ೆ ಆ �ಾಜ�ಗಳ��ನ 

ವ��ಾ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��-�ಾಟ ಆ�ಾರದ�� �ತ�ಸಬಹುದು  

(ಬ) ಎ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಡು�ೆ ಸಮ�ಾ� �ತ�ಸಬಹುದು  

(ಕ) ಒಬ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾತ� �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು  

(ಡ) �ತ�ಸ�ಾಗದು  

ಉತ�ರ: (ಅ) ಆ �ೇ�ೆಗಳನು� ಉಪ�ೕ��ದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಡು�ೆ ಆ �ಾಜ�ಗಳ��ನ 

ವ��ಾ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ��-�ಾಟ ಆ�ಾರದ�� �ತ�ಸಬಹುದು  

 

ಪ��ೆ� 18: ಅ�ಕ�ಾ� �ತ�ಸ�ಾದ ಜ�ಯನು� ಇ�ಾ�ೆಯು ISD�ಂದ ವಸೂ� 

�ಾಡಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಅ�ಕ�ಾ� �ತ�ಸ�ಾದ ಜ�ಯನು� ಇ�ಾ�ೆಯು ಬ�� ಸ�ತ�ಾ� 

��ೕಕೃತ�ಂದ ವಸೂ� �ಾಡಬಹುದು ಆದ�ೆ ISD�ಂದ ವಸೂ� �ಾಡ�ಾಗದು. 

ಜ�ಯ ವಸೂ��ೆ �ೆ�� 73/74ರ �ಾ�ವಧ�ಾಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ಾ��ಯ �ಾ�ವಧನಗಳನು� ಉಲ�ಂ�� ಜ�ಯನು� �ತ�ಸ�ಾದ�� 

ಪ��ಾಮಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ:  �ಾ��ಯ �ಾ�ವಧನಗಳನು� ಉಲ�ಂ�� ಜ�ಯನು� �ತ�ಸ�ಾದ�� 

��ೕಕೃತ�ಂದ ಇ�ಾ�ೆಯು ಆ ಜ�ಯನು� ಬ�� ಸ�ತ�ಾ� ವಸೂ� �ಾಡುತ��ೆ. 

***** 
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12. �ಟ��� ಸ��ಸುವ ಪ���� ಮತು� ITC �ೊಂ�ಾ��ೆ 

ಪ��ೆ� 1: �ಟ��� ಸ��ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇನು? 

ಉತ�ರ:   

ಎ) �ೆ��ೆ ಆಡ�ತ�ೆ� �ಾ��ಯನು� ವ�ಾ��ಸುವ ��ಾನ  

�) �ೆ��ೆ�ಾರನ ಅನುಸರ�ೆ ಪ��ೕ��ೆ�ೆ ಅನುಕೂಲ 

�) �ಗ�ತ ಅವ��ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ ಸ�ಯಂ-ಆಕಲನ �ೈ�ೊಂಡು �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ 

�ೂೕ�ಸಲು ಮತು� ಅದನು� ಪ��ೕ�ಸಲು  

�) ಸೂಕ� �ೕ� ರೂ�ಸಲು �ೇ�ಾದ �ಜಸಂಗ� ಮತು� ಅಂ� ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು  

ಇ) �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಮತು� �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ �ೕ��ೕ�ಗಳ �ರುದ� 

ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯಕ 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಎ��ಯ�� �ಾರು �ಟ��� ಸ��ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಅನು�ಾ�ತ ��ಯನು� �ೕ�ದ ಪ���ಬ� �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರರು 

�ಟ��� ಸ��ಸ�ೇಕು.  �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾ�ಕ (�ಾ�ಾರಣ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ) �ಟ��; �ೆ��ಾ�ಕ �ಟ�� (ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� ಬರುವ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ) ಸ��ಸ�ೇಕು. ISD ಪ�� �ಂಗಳ� �ತ��ದ ಜ�ಯ �ಾ��ಯನು� 

�ವ�� �ಾ�ಕ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ರುವ (TDS) 

ಮತು� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��ಸ�ೇ�ರುವ (TCS) �ೆ��ೆ�ಾರರು ಅದರ �ವರ �ೕಡುವ 

�ಾ�ಕ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಚಟುವ��ೆ 

�ೈ�ೊಂಡ ಅವ�ಯ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 3: �ಟ���ನ�� �ಾವ �ೕ�ಯ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ 

�ವರಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ಾರ ಆ �ಂಗಳ�� �ೈ�ೊಂಡ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಕು�ತ 

�ವರಗಳನು� �ಎ��ಆ�-1 ನ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಇ�� �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗ�ೆಂದ�ೆ 

�ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೆ �ಾ�ದ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ�, �ೋಂ�ಾ�ತನಲ�ದ ವ��� 

(�ಾ�ಹಕ)��ೆ �ಾ�ದ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ�, �ೆ��� �ೋ�/�ೆ�� �ೋ� 

�ವರಗಳ�, ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�, ��ಾ�� ಪ�ೆ�ರುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�, 

�ಎ���ೕತರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� ಭ�ಷ�ದ�� �ಾಡ�ರುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸಂಬಂಧ 

��ೕಕ��ದ ಮುಂಗಡಗಳ�. 

 

ಪ��ೆ� 4: �ಎ��ಆ�-1 �ೊಂ��ೆ ಇ��ಾ��ಗಳ �ಾ�ಾಪ��ಗಳನು� 

ಸ��ಸ�ೇ�ೆ?  

ಉತ�ರ: ಇಲ�, �ಎ��ಆ�-1 �ೊಂ��ೆ ಇ��ಾ��ಗಳ �ಾ�ಾಪ��ಗಳನು� 

ಸ��ಸ�ೇ�ಲ�. ಇ��ಾ��ನ��ನ �ೆಲವ� ���ಷ� �ಾ��ಗಳನು� �ಾತ� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 5: ಎ�ಾ� ಇ��ಾ��ಗಳನೂ� �ಟ�� �ೊಂ��ೆ ಅ��ೋ� �ಾಡ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಪ��ೈ�ೆಯು ಅಂತರ-�ಾಜ��ೕ ಅಥ�ಾ �ಾಜ��ೊಳ�ನ�ೊ�ೕ ಮತು� 

B2B�ೕ ಅಥ�ಾ B2C�ೕ ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ �ಧ��ತ�ಾಗುತ��ೆ.  

B2B ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� ಅಂತರ-�ಾಜ� ಮತು� �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಎ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಇ�ಾ���  

ಅ��ೋ� �ಾಡ�ೇಕು ಏ�ೆಂದ�ೆ ��ೕಕೃತ�ಾರ ITC ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ, ಆದ��ಂದ 

ಇ�ಾ��� �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 
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B2C ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಹಕ ITC ಪ�ೆಯುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ ಇ�ಾ��� 

ಅ��ೋ� �ಾಡ�ೇ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ಗು� ಆ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ ಪದ�� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು 

ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ರೂ. 2.5 ಲ���ಂತ �ೆ��ನ �ೌಲ�ದ ಇ�ಾ��� 

ಅ��ೋ� �ಾಡ�ೇಕು. ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ರೂ. 2.5 ಲ���ಂತ ಕ�� 

�ೌಲ�ದ  ಮತು� �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸಂ�ಪ� ವರ� ಸ���ದ�ೆ �ಾಕು. 

 

ಪ��ೆ� 6: ಇ��ಾ��ನ�� ಪ���ಂದು ವಸು��ನ �ವರ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ:  ಇಲ�. ವಸು��ನ �ವರ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಲ�. ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� HSN �ೋ� 

ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� ಅ�ೌಂ�ಂ� �ೋ� ಸ���ದ�ೆ �ಾಕು. ಈ �ೋ� ಗಳ 

ಕ�ಷ� ಎಷು� ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇ�ೆಂಬುದು ಕ�ೆದ ವಷ�ದ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ 

�ಭ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಪ��ೆ� 7: ಪ���ಂದು ವ�ವ�ಾರದ �ತ�ವನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ನಮೂ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾವ ��ತ�ವ� ಇಲ�ದ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ದ���?  

ಉತ�ರ: �ೌದು. ವ�ವ�ಾರದ �ತ�ವ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ �ೆ��ೆ�ೆ ಪ�ಗ�ಸುವ �ತ�ವನೂ� 

ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. �ೆಲವ� ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಇವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ

�ಾವ ��ತ�ವ� ಇಲ�ದ �ೆಡೂ�� 1ನ�� �ೇ�ರುವಂತ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ದ��� 

ಸೂ�ತ�ಾ�ರುವಂ�ೆ �ೆ��ೆ�ೆ ಪ�ಗ�ಸುವ �ತ�ವನು� �ೆಕ� �ಾ� ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಸ��ಸಲು ಮ�ೆ�ರುವ ಅಥ�ಾ ತ��ರುವ �ವರಗಳನು� 

��ೕಕೃ��ಾರ ತನ� �ಎ��ಆ�-2 ನ�� ನಮೂ�ಸಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ೕಕೃ��ಾರ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಸ��ಸಲು ಮ�ೆ�ರುವ ಅಥ�ಾ ತ��ರುವ 

�ವರಗಳನು� �ಾ�ೇ ಸ��ಸಬಹುದು. ಆ ಇ��ಾ��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಜ�ಯನು� 

�ೊಂ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೊಂ�� �ೋ��ಾಗ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಇ��ಾ�� ನಮೂ��ಲ� ಎಂದ�ೆ ಇಬ��ಗೂ ಸೂಚ�ೆ 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೋಪ �ದು�ಪ��ಾದ�� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೕ�ದ� ಜ�ಯನು� 

ಪ��ಾ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಆದ�ೆ �ೋಪ �ಾ�ೆ�ಾಗ�ೆ ಆ�ೇ ಉ�ದ�ೆ 

�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೕ�ದ� ಜ�ಯನು� �ಂಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೆ��ೆ�ಾರ �ಎ��ಆ�-2ರ�� ಏ�ಾದರೂ ನಮೂ�ಸ�ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಎಲ�ವ� �ಎ��ಆ�-1 �ಂದ ಆ�ೋ-�ಾಪ��ೇ� (ತಂ�ಾ�ೇ ನಮೂ�ಾಗುವ�ದು) 

ಆ�ರುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಆ�-2 ನ�� ಬಹು�ೇಕ �ಷಯಗಳ� ತಂ�ಾ�ೇ ನಮೂ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ �ೆಲವ� ಸಂಗ�ಗಳನು� �ೆ��ೆ�ಾರ�ೇ ಭ�� �ಾಡ�ೇಕು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಆಮದು 

�ಾ��ೊಂಡ �ವರಗಳ�, �ೋಂ�ಾ�ಸ�ೇ ಇರುವ ಅಥವ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ 

ಅ�ಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಪ�ೆದದು�, ��ಾ��/�ಎ�� �ಾ����ೆ �ಾರದ/ದರ 

ರ�ತ �ಎ�� ಪ��ೈ�ೆಗಳ�. 

 

ಪ��ೆ� 10: ಇ��ಾ��ಗಳ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ದ��� ಏನು? ITC �ೕಡ�ಾಗುವ��ೇ 

ಅಥ�ಾ ��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ��ೇ? ��ಾಕ��ದ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ �ೕ�ೆ ಏನು ಕ�ಮ 

�ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಆ�-2 ಇ��ಾ��ಗಳ� �ಎ��ಆ�-1 ಇ��ಾ��ಗ��ೆಡ�ೆ 

�ೊಂ�ಾ��ೆ ಆಗ�ೇ �ೋದ��, ಆ ಬ�ೆಯ �ೋಪವನು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 
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��ಸ�ಾಗುವ�ದು.   ಇಬ��ಗೂ ���ದ �ೕಲೂ �ೋಪ �ದು�ಪ��ಾಗ�ದ��ೆ 

ITCಯನು� �ಂಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.  

�ೊಂ�ಾ��ೆ ಆಗ�ೇ ಇರುವ�ದ�ೆ� ಎರಡು �ಾರಣಗ�ರಬಹುದು. �ದಲ�ೆಯದು 

��ೕಕೃತ�ಂದ ತ�ಾ��ರಬಹುದು. ಆಗ ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ವ ಅಗತ� ಇರುವ��ಲ�. 

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಂಡು ಇ��ಾ�� �ೕ�, ಅ��ೕ� 

�ಾಡ�ೆ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ��ೕಕೃತನು ಪ�ೆ�ರುವ ITCಯು ಅವನ �ೊರವ� �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆ�ೆ �ೇ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಸಂ�ಪ��ಾ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ �ಾ�ರುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳಲೂ� �ಾನೂನು �ೕತ� ಕ�ಮ 

�ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 11: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� ತಪ�ನು� ��ದು�ೊಂಡು ಸ��ಾದ �ಾ�� 

�ೕ�ದ�� �ಂ�ರು�ಸ�ಾದ ITCಯ ಕು�ತು �ಾನೂನು ಏ�ೆನು�ತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ಾನು �ಾವ��ೇ �ಂಗ�ನ �ಎ��ಆ�-3ರ�� �ಾ�� 

�ೕಡಲು ತ�ದ� �ಾಗು ಅ��ೕ� �ಾ�ರದ ಇ�ಾ��� �ಾ��ಯನು� ಮುಂ�ನ ಆ��ಕ 

ವಷ�ದ �ೆ�ೆ�ಂಬನ� ಮುನ� �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� �ೕ�, ಇ�ಾ��� ಅ��ೕ� �ಾ�, 

�ೆ��ೆಯ �ತ�ವನು� ಬ�� ಸ�ೕತ �ಾವ�ಸಬಹುದು. ��ೕಕೃತನು ತನ� �ೊರವ� �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆಯನು� ಆ ಸ�ಾನ �ತ��ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� ಕ�ತ�ೊ�ಸಲು ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ITC �ಂ�ರು�ಸ�ಾ�ಾಗ �ಾವ��ದ� ಬ��ಯನು� ಅವನ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ�� �ೆಡ��ೆ� 

ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುದು.  

 

ಪ��ೆ� 12: �ಎ��ಆ�-2ನ ��ೇಷ ಲ�ಣ�ೇನು? 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 125 

 

ಉತ�ರ: ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� �ಎ��ಆ�-1ನ�� �ೕ�ರುವ �ವರಗಳ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ ��ೕಕೃತನು ��ೕಕ��ರುವ ಪ��ೈ�ೆಯ �ವರಗಳ� �ಎ��ಆ�-2�� 

ತಂ�ಾ�ಾ��ೕ ತುಂಬಲ�����ರುತ��ೆ. 

ಪ��ೆ� 13: ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ �ೆ��ೆ�ಾರರು ಕೂಡ �ಎ��ಆ�-1 

�ಾಗು �ಎ��ಆ�-2 ಸ��ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ �ೆ��ೆ�ಾರರು ಹೂಡುವ� �ಾಗು 

�ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ಾ�� ಸ��ಸ�ೇ�ಲ�. �ೆ��ಾ�ಕದ ನಂತರ ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ 

18ರ ಒಳ�ಾ�  �ಎ��ಆ�-4ರ�� �ೆ��ಾ�ಕ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು �ಾವ��ೇ 

ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆಯಲು ಅಹ�ರಲ�ದ �ಾರಣ, �ಎ��ಆ�-2 ಸ��ಸುವ�ದರ�� 

ಅಥ��ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ� �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ ಜ� 

ಉಪಲಬ��ಲ�ದ �ಾರಣ �ಎ��ಆ�-1 ಸ��ಸುವ�ದರ��ಯೂ ಅಥ��ಲ�. ತಮ� 

�ಟನ����� ಇವರು ತಮ� �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ಾಗು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯ �ಾ�ಾಂಶ 

�ಾ�� ಒದ�ಸ�ೇಕು. ತಮ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಟ�� ನ���ೕ ತಮ� ಖ�ೕ�ಗಳ �ಾ�� 

�ೕಡ�ೇಕು. ಅದರ�� ಬಹು�ಾಲು  ತಂ�ಾ�ಾ��ೕ ತುಂಬಲ�����ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 14: ಹೂಡುವ� �ೇ�ಾ �ತರಕರು (ISDs) ತಮ� �ಟ�� �ೊಂ��ೆ ಹೂಡುವ� 

�ಾಗು �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ಾ��ಯನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೕಡ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಹೂಡುವ� �ೇ�ಾ �ತರಕರು �ೇವಲ �ಎ��ಆ�-6ನ�� �ಟ�� 

ಸ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ಟ�� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಇವರು ಪ�ೆದ ಜ�ಯ �ವರ 

�ಾಗು ಇವ�ಂದ �ತರ�ೆ�ೊಂಡು ��ೕಕೃತ ಘಟಕಗ��ೆ ಲ��ದ ಜ�ಯ �ವರ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಟ�� ನ���ೕ ಈ �ಾ�� ಲಭ��ರುವ�ದ�ಂದ ಹೂಡುವ� �ಾಗು 

�ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ಾ��ಯನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೕಡ�ೇ�ಲ�.  
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ಪ��ೆ� 15: ತನ� ಪರ�ಾ� ಮೂಲದ�ೆ�ೕ ಕ�ತ�ೊಂಡ �ೆ��ೆ (TDS)ಯ ಜ�ಯನು� 

�ೆ��ೆ�ಾರ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಬಹುದು? ಜ� ಪ�ೆಯಲು �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ��ದವ�ಂದ TDS 

ಪ��ಾಣಪತ� ಒದ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ��ದವ ಒಂದು �ಂಗ�ನ�� �ಾರ �ಾರ 

�ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ��ರುವ ಎಂಬ �ವರ ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ 10�ೊಳ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ 

�ಎ��ಆ�-7ರ�� ಸ��ಸು�ಾ��ೆ. ಈ ಬ�ೆಯ ಕ�ತಗಳ �ವರ ಕ�ತ�ೊಂಡವರ  

�ಎ��ಆ�-2ರ�� ತಂ�ಾ�ಾ��ೕ ತುಂಬಲ�����ರುತ��ೆ. ಮೂಲದ�ೆ�ೕ ಕ�ತ�ೊಂಡ 

�ೆ��ೆ (TDS)ಯ ಜ�ಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ೆ��ೆ�ಾರ �ಎ��ಆ�-2ರ��ನ 

�ಾ��ಯನು� ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. �ಾವ��ೇ �ೌ�ಕ ಪ��ಾಣಪತ� �ೇ�ರುವ��ಲ�. 

�ೆ��ೆ�ಾರನ �ಾ���ೆ �ಾತ� ಪ��ಾಣಪತ� �ೇ�ರುವ�ದು, ಅದನು� �ಾಮ� 

�ೕಟ�� �ಂದ �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 16: �ಾವ �ೕ�ಯ �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ISDs, �ಾಂದ��ಕ/ಅ��ಾ� �ೆ��ೆ�ಾರರು, ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ 

�ೆ��ೆ�ಾರರು, TDS/TCS ಕ�ತ�ೊ�ಸುವವರುಗಳನು� �ೊರತುಪ�� �ಎ��ಆ�-1 

�ಂದ �ಎ��ಆ�-3ರ�� �ಟ�� ಸ��ಸುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾ��ಕ �ಟ�� 

ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ಾ��ಕ �ಟ�� ಮತು� ಅಂ�ಮ �ಟ�� ಎರಡೂ ಒಂ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ಾರ�ಾ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸು��ರುವ ಎಲ�ರು �ಾ��ಕ 

�ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. �ೋಂದ�ಯ ರದ���ೆ ಅ�� �ಾ�ರುವವರು �ಾತ� ಅಂ�ಮ 

�ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ರದ��ಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅಥ�ಾ ರದ�� ಆ�ೇಶದ ��ಾಂಕ�ಂದ 

ಮೂರು �ಂಗಳ ಒಳ�ಾ� ಅಂ�ಮ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 18: �ಟ�� ಸ����ಾ�ದ��� �ಾವ��ಾದರೂ ಬದ�ಾವ�ೆ 

�ಾಡ�ೇ�ದ��ೆ �ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಯ�� �ಟ�� ಗಳ� �ೈಯ��ಕ ವ��ಾ�ನ �ಾ��ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡು 

���ಸಲ���ರುವ�ದ�ಂದ  ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ 

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ಾ���/�ೆ��� �ೋ�/�ೆ�� �ೋ� ಗಳ��ನ 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ಂ�ಾ� ಮೂಡಬಹುದು. ಸ��ಸ�ಾದ �ಟ�� ಬದ�ಸುವ ಬದಲು ಆ 

ಇ�ಾ��� ಅಥ�ಾ �ೆ��� �ೋ�/�ೆ�� �ೋ� �ಾ�� ಬದ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ�ಗಳ �ಎ��ಆ�-1/�ಎ��ಆ�-2 ನ�� 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ� ಅವ�ಾಶ �ೕ�ರುವ �ಾಗದ�� �ಂ�ೆ �ೂೕ�ಸ�ಾದ �ವರಗಳ ಸೂಕ� 

ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� �ಟ�� ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಸ��ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಧ �ೕ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� �ಟ�� ಸ��ಸಬಹುದು. �ಾಮ� 

�ೕಟ�ಲ��� ಆ�-�ೈ� ಸ��ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ ತುಂ�ಾ �ೆಚು� ಇ�ಾ��� ಸಂ�ೆ� 

�ೊಂ�ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಇದು ಕಷ�ಕರ �ಾಗು ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಪ���� 

ಆಗಬಹುದು. ಈ �ೕ�ಯ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಒಂದು ಆ�-�ೈ� �ಾಧನವನು� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ತಂ�ಾ�ೇ ತುಂ�ರುವ �ವರಗಳನು� �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ��ೊಂಡು ಈ 

�ಾಧನವನು� ಬಳ� �ವರಗಳನು� ತುಂ� ನಂತರ �ಾಮ� �ೕಟ�� �ೆ ಅ��ೕ� 

�ಾಡಬಹುದು. �ಎ�� ಸು��ಾ �ೕಡುವವರ (GSPs) ಒಂದು ಪ�ಸರ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

GSTN ಪ�ಗ�ಪ�ೆ�ದು�, ಅವ� �ಾಮ� �ೕಟ�� ಒಡಗೂ� �ಾಯ��ವ��ಸ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 20: �ಎ��ಯ� ಅಡಚ�ೆ ರ�ತ ಅನುಸರ�ೆ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ �ಾವ �ಾವ 

ಮು�ೆ�ಚ���ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು? 
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ಉತ�ರ: �ದಲ�ೆಯ�ಾ� ಪ�� �ಂಗಳ 10 �ೊಳ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ �ಎ��ಆ�-1 ರ�� 

ಎ�ಾ�  �ವರಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಇದು ಎಷು� �ಾಖ�ೆಗ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

ಅವಲಂ��ರುತ��ೆ. B2B ಇ��ಾ�� ಕ�� ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಇದ��� ಒಂ�ೇ �ಾ� 

ಎಲ�ವನೂ� ಅ��ೕ� �ಾಡಬಹುದು. ಇ��ಾ�� ಅ�ಕ ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಇದ��ೆ, 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಅವ�ಗಳನು� ಅ��ೕ� �ಾಡುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು. ಇ��ಾ�� �ದ��ೊಂಡ 

ಕೂಡ�ೇ ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� ಅ��ೕ� �ಾಡಲು �ಎ��ಎ� ಸಹ�ಾ��ಾ��ೆ; 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಸ��ಸುವವ�ೆಗೂ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡುವ ಅವ�ಾಶವನೂ� 

�ೕಡುತ��ೆ. ಇದನು� ಪ���ನ �ಾಡಬಹುದು. ಅಗ �ೊ�ೆ �ನದ �ಾವಂತ ಇರುವ��ಲ�.  

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� ��ಧ ವಸು�ಗಳ ಒಳಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

ಇ��ಾ��ಗಳನು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಅ��ೋ� �ಾಡು��ರುವ�ದರ ಬ�ೆ� 

ಗಮನಹ��ದ�ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಯ ಜ� 

ಪ�ೆಯುವ�ದರ�� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. ತಮ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು 

ಇ�ಾ��� �ವರಗಳನು� ಅ��ೋ� �ಾ��ಾ��ೊ ಇಲ�� ಎಂಬುದನು� 

��ೕಕೃ��ಾರರು �ೋಡಬಹುದು. �ಎ��ಎ� ವ�ವ�ೆ� ಒಬ� �ೆ��ೆ�ಾರನ 

ಅನುಸರ�ೆಯ �ವರ �ೕಡುತ��ೆ – ಅವರು ಇ��ಾ�� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ�ಾಲ�ೆ� 

ಅ��ೋ� �ಾಡು���ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ�ಬಹುದು, 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನ ಎಷು� ಇ�ಾ��� ಗಳ�� �ಾ�ಾ��ೕ ಜ� �ಂಪ�ೆಯ�ಾ�ತು ಎಂದು 

��ಯುತ��ೆ.  

�ಾಮ� �ೕಟ�� ನ�� �ಾರತ�ಾದ�ಂತದ �ಾ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ 

ಎಲ� ಮಹತ�ಪ�ಣ� ��ಾರಗಳ� ಲ�ಸುತ��ೆ. ಪ���ನ ಇ��ಾ��ಗಳನು� ಅ��ೕ� 

�ಾಡುವ�ದನು� ಆದಷು� ಸರಳ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಇದ�ಾ�� ಇ�ೕ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

ಉತ�ಮಪ�ಸುವ ಗು� �ೊಂದ�ಾ��ೆ. �ಎ��ಯ�� �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಾವ��ೇ 

�ೕ�ಯಲೂ� ಕಷ��ಲ��ೆ �ಾ��-�ಾನೂನು ಅನುಸ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ ಈ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಉತ�ಮಪ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 
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ಪ��ೆ� 21: �ೆ��ೆ�ಾರ �ಾ�ೇ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಾ�ಯ �ಾಡ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಾವ��ೇ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ ತನ� �ಟ��ಗಳನು� �ೇಂದ� 

ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಮನ��ೆ ಪ�ೆದ �ೆ��ೆ 

�ಾಖ�ೆ �ದ�ಪ�ಸುವ ವ��� ಮೂಲಕ  ಸ��ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 22: �ಗ�ತ ಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ� �ಟ�� ಸ��ಸ�ಲ� ಎಂದ�ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ �ಗ�ತ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ �ಟ�� ಸ��ಸ�ಲ� 

ಎಂದ�ೆ �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಪ���ನದ �ಳಂಬ�ೆ� 100 ರೂ.ಗಳಂ�ೆ ಗ�ಷ� 5 �ಾ�ರ 

ರೂ. ದಂಡ ಸ��ಸ�ೇಕು. �ಾ��ಕ �ಟ�� �ಗ�ತ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ಸ��ಸ�ದ��ೆ 

�ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಪ���ನದ �ಳಂಬ�ೆ� 100 ರೂ.ಗಳಂ�ೆ ಗ�ಷ� ಆ �ಾಜ�ದ�� ಅವನ 

ವ��ಾ�ನ 0.25%ರಷು� ದಂಡ ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 23: �ಾವ��ೇ ಒಂದು �ಾಖ�ಾ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ITCಯನು� ಎರಡು �ಾ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಒಂ�ೇ �ಾಖ�ಾ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ITCಯನು� ಎರಡು �ಾ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಕಂಪ��ಟ� ವ�ವ�ೆ� ಗುರು��, ಆ �ತ�ವನು� �ಟ�� ನ�� 

��ೕಕೃತನ �ೊರವ� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ�ೆ �ೇ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 24: �ಎ��ಆ�-1 �ಾಗು �ಎ��ಆ�-2 ನ��ನ �ೊಂ�ಾ��ೆಯ 

�ೊರ�ೆ�ಂದ �ೊರವ� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ�ೆ �ೇ�� ವಸೂ� �ಾಡ�ಾದ ಜ�ಯ 

�ತ�ವನು� �ಂಪ�ೆಯಬಹು�ೇ?  
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ಉತ�ರ: �ೌದು, ಒ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ತನ� ಸಂಬಂ�ತ �ಂಗಳ ಸಪ��ಾ�ತ �ಟ�� 

ನ�� ಇ�ಾ���/�ೆ�� �ೋ�  �ೋಷ ಸ�ಪ��ದ��, �ೊರವ� �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆ�ಂದ ಮುಂ�ನ �ೆ��ೆ ಅವ�ಯ�� ಆ �ತ�ವನು� 

ಕ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು.(�ೆ�� 42(7)). ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೕಡುವ �ೆ��� �ೋ� ಗ�ಗೂ 

ಸಹ �ೆ�� 43ನ�� ಸ�ಾನ �ಾ�ವ�ಾನ �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

****** 
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13. ಆಕಲನ ಮತು� �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ 

ಪ��ೆ� 1: �ಾ��ಯ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆಯ ಆಕಲನ �ೈ�ೊಳ��ವ ಜ�ಾ�ಾ�� 

�ಾರದು�? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಯ� �ೋಂ�ಾ���ೊಂಡ ಪ���ಬ� �ೆ��ೆ�ಾರನೂ ಪ�� �ೆ��ೆ 

ಅವ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆಯ ಆಕಲನ �ಾ�ೇ �ೈ�ೊಂಡು, ಆ ಬ�ೆಯ ಆಕಲನದ 

ನಂತರ �ೆ�� 39ರಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಟ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ಾ�ಾಗ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸಬಲ�? 

ಉತ�ರ: ಸ�ಯಂ-ಆಕಲನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ �ೇ�ರುವ�ದ�ಂದ  

�ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ �ೋ��ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ�ಂದ�ೇ ಬರ�ೇಕು 

ಮತು� ಯುಕ� ಅ��ಾ��ಂದ ಅನುಮ� �ೊರಕ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ, �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ 

ಅ��ಾ� �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸಲು 

ಆ�ೇ�ಸುವಂ�ಲ�. ಇದನು� ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 60ರ�� 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆಯನು� �ೇವಲ ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು ಆ�ೇಶದ ಮೂಲಕ  

ಅನುಮ� �ೕ�ದ�� �ಾವ�ಸಬಹುದು. ಇದ�ಾ�� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಸೂಕ� 

�ಾರಣಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಒಂದು ��ತ ಮನ�ಯನು� ಯುಕ� ಅ��ಾ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. 

ಈ ಬ�ೆಯ ಮನ� �ೇವಲ ಈ ಎರಡು ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಸ��ಸಬಹುದು – 

i. ತ��ಂದ ಪ��ೈಸಲ�ಟ� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ೌಲ� �ಧ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ���  

ii. ತ��ಂದ ಪ��ೈಸಲ�ಟ� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆ ದರ 

�ಧ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��� 
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ಈ ಬ�ೆಯ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ಸೂ�ಸ�ಾದ ಪ�ಪತ�ದ�� ಯುಕ� 

ಅ��ಾ� ಸೂಕ� ಎಂದು �ಾ��ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ ಒ�ೆ� ಒಳ�ೊಂಡ ಕ�ಾರು ಪತ�  (Bond) 

ಒಂದನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 3: ಅಂ�ಮ ಆಕಲನ �ೈ�ೊಳ�ಲು �ೊ�ೆಯ ಗಡುವ� �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಾ��ಕ ಆಕಲನ�ೆ� ಅನುಮ�ಯ ಆ�ೇಶದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಯುಕ� 

ಅ��ಾ�ಯು ಅಂ�ಮ ಆಕಲನದ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. ಆದರೂ �ಾಕಷು� 

�ಾರಣಗ�ದು�, ��ತದ�� ಅವ�ಗಳನು� �ಾಖ���ೊಂಡು ಆ ಆರು �ಂಗಳ ಅವ�ಯನು� 

– 

ಎ) ಜಂ�/�ೆಚು�ವ� ಆಯುಕ�ರು ಮ�ೆ� 6 �ಂಗ��ೆ �ಸ��ಸಬಹುದು. 

�) ಆಯುಕ�ರು �ಾಲು� ವಷ���ಂತ �ೆ�ಾ�ಗದ ಸೂಕ� �ೆಚು�ವ� ಅವ��ೆ ಪ�ನಃ 

�ಸ��ಸಬಹುದು.  

�ಾ�ಾ� �ಾ�ಾ��ಕ ಆಕಲನ ಗ�ಷ� ಐದು ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ�ರಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 4: �ಾ�ಾ��ಕ ಆಕಲನ��ಂತ ಅಂ�ಮ ಆಕಲನದ�� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ �ೆ��ದ��ೆ, 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಬ�� �ೆರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ��ೆಯನು� ಮೂಲಭೂತ�ಾ� �ಾವ �ನದಂದು �ಾವ� 

�ಾಡ�ೇ��ೊ� ಅಂ��ಂದ �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾ�ದ �ನದವ�ೆ�ೆ ಬ��ಯನು� 

�ೆರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 5: ��ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 61ರಂ�ೆ ಪ��ೕ�ಸು�ಾಗ ಸ���ದ� �ಟನ����  

�ೋಪ�ೋಷ ಕಂಡು ಬಂದು ಅದ�ೆ� ಸೂಕ� ಸ���ೕಕರಣ �ಗ�ೇ �ೋದ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಅ��ಾ� ಏನು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ಟ��ನ��ರುವ �ೋಪ�ೋಷವನು� ���ದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ (ಈ 

ಅವ�ಯನು� ಅ��ಾ� �ಸ��ಸಬಹುದು) ಸೂಕ� ಸ���ೕಕರಣ �ೕಡ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ೋಷಗಳನು� ಒ���ೊಂಡು, ಒ���ೊಂಡ �ಂಗ�ನ �ಟನ���� �ಾವ��ೇ 

�ದು�ಪ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ದ��ೆ ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ೆಳಕಂಡ ಕ�ಮಗಳನು� 

�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು – 

 �ಾ��ಯ �ೆ�� 65ರ� �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ ಮುನ��ೆಯಬಹುದು  

 �ಾ��ಯ �ೆ�� 66ರ� ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ ��ೇ��ಸಬಹುದು, ಈ 

�ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯನು� ಆಯುಕ�ರು ಇದ�ೆ�ಂದು �ೇ��ರುವ �ಾಟ��� 

ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

 �ಾ��ಯ �ೆ�� 67ರ� ತ��ೆ, �ೆ�ೕಧ ಮತು� ಜ��ಯ 

ಕ�ಮಗಳನು��ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು 

 �ಾ��ಯ �ೆ�� 73 ಅಥ�ಾ 74ರ� �ೆ��ೆ �ಾ�ಯ �ಧ��ಸುವ ಕ�ಮಗಳನು� 

ಆರಂ�ಸಬಹುದು. 

ಪ��ೆ� 6: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ಾ��ಯ �ೆ�� 39ರ� �ಾ�ಕ/�ೆ��ಾ�ಕ 

�ಟ�� ಅಥ�ಾ �ೆ�� 45ರ� �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ೆ ಅ��ಾ� �ಾನೂನು 

�ೕತ� ಏನು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಟ�� ಸ��ಸಲು ತ��ದ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ 

�ದಲು ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 46ರ� 15 �ನಗ��ೆ ಕ�� 

ಇಲ�ದಂ�ೆ �ಾ�ಾವ�ಾಶ �ೕ� �ಟ�� ಗಳನು� ಸ��ಸುವಂ�ೆ �ೋ�� 

�ಾ��ೊ�ಸ�ೇಕು. �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು �ೕ�ದ ಗಡು��ೊಳ�ೆ �ಟ�� 
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ಸ��ಸ�ೇ �ೋದ�� ಲಭ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು �ೊಂಡು ಯುಕ� 

ಅ��ಾ�ಯು ತ��ಂದ �ಾಧ��ಾದಷೂ� ಪ��ೕ�� ತನ�ೆ ಸೂಕ��ೆಂದು �ೋ�ದ �ೆ��ೆ 

�ಾಧ��ೆಯ ಆಕಲನ �ೈ�ೊಳ�ಲು ಮುನ��ೆಯು�ಾ��ೆ. (�ೆ�� 62)  

 

ಪ��ೆ� 7: �ೆ�� 62ರ� ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಾಧ��ಾದಷೂ� ಪ��ೕ�� ತನ�ೆ 

ಸೂಕ��ೆಂದು �ೋ�ದ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯ ಆಕಲನ �ೈ�ೊಂಡು �ೕ�ದ� ಆ�ೇಶವನು� �ಾವ 

ಸಂದಭ�ದ�� �ಂದ�ೆ� ಪ�ೆಯಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 62ರ� ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಾಧ��ಾದಷೂ� ಪ��ೕ�� ತನ�ೆ 

ಸೂಕ��ೆಂದು �ೋ�ದ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯ ಆಕಲನ �ೈ�ೊಂಡು �ೕ�ದ� ಆ�ೇಶವನು� 

ಪ�ೆದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯು ತ��ದ ಅವ��ೆ ಸಪ��ಾಣ 

�ಟ�� ಸ���ದ�ೆ (ಅಂದ�ೆ �ಟ�� ಸ���, ಸ�ಯಂ-ಆಕ�ತ �ೆ��ೆ �ಾವ��ದ�ೆ) 

ಆ�ೇಶವ�  ತಂ�ಾ�ೇ ����ಯ�ೊಂಡಂ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 8: �ೆ�� 62 ಮತು� 63ರ� ಆ�ೇಶ �ೕಡಲು �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ೊ�ೆಯ �ನ�ಂದ 5 ವಷ��ೊಳ�ೆ �ೆ�� 

62 ಮತು� 63ರ� �ೆ��ೆ ಆಕಲನದ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೋಂದ�ೆ ಪ�ೆಯಲು �ಫಲ�ಾ�ರುವ �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾಡ�ೇ�ಾ�ದ� 

ವ���ಯ �ೕ�ೆ �ಾನೂನು �ೕತ� �ಾವ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 63ರ� ಇಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಯುಕ� 

ಅ��ಾ�ಯು �ಾ�ೇ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯನು� ತ��ಂದ �ಾಧ��ಾದಷು� ಉ�ತ �ೕ�ಯ�� 
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ಆಕ�� ಪ�ಕೃತ �ೆ��ೆ ಅವ��ೆ ಆ�ೇಶ �ಾ��ೊ�ಸಬಲ�. ಆದ�ೆ ಈ ಬ�ೆಯ 

ಆ�ೇಶವನು�  �ೆ��ೆ ಸ��ಸ�ೇ ಇರುವ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಕ �ಟ�� 

ಸ��ಸ�ೇ�ಾ�ದ� �ೊ�ೆಯ �ನ�ಂದ 5 ವಷ��ೊಳ�ೆ �ೊರ��ರ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 10: �ೆ��ೆ ಅ��ಾ� �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ 

�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 64ರ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಬರ�ೇ�ಾದ 

ಆ�ಾಯವನು� �ಾ�ಾಡುವ ದೃ���ಂದ ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನವನು� ಈ �ೆಳಕಂಡ 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು -  

ಎ) �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ಾವ��ೇ ವ��� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಧ��ೆ 

�ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಯ ಬ� ಪ��ಾ�ೆ ಇದ���  

�) �ೆ��ೆ �ಧ��ಸುವ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸುವ�ದು �ಳಂಬ�ಾದ�� ಸ�ಾ�ರದ 

�ೊಕ�ಸ�ೆ� ಧ�ೆ��ಾಗುತ��ೆಂದು ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು ನಂ�ದ���  

ಈ ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ�ಸುವ ಮುನ� �ೆಚು�ವ�/ಜಂ� ಆಯುಕ�ರ ಪ��ಾ�ನುಮ� 

ಅವಶ�ಕ. 

 

ಪ��ೆ� 11:  ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ �ಾ� �ೊರ��ದ ಆ�ೇಶವನು� ಪ���ಸಲು �ೕಲ�ನ� 

�ೊರತುಪ�� ಮ�ೆ�ೕ�ಾದರೂ ಪ��ಾರ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ �ಾ� �ೊರ��ದ ಆ�ೇಶವನು� ಪ���� �ೆ��ೆ�ಾರ 

�ಾನು �ಾರ �ಾ���ಯ��ರುವ�ೋ ಆ �ೆಚು�ವ�/ಜಂ� ಆಯುಕ���ೆ ಆ�ೇಶ ಪ�ೆದ 30 

�ನಗ��ೆಳ�ೆ ಅ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಆ ಅ��ಾ�ಯು ಆ�ೇಶದ�� �ೋಷ ಕಂಡ�� ಅದನು� 
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�ಂದ�ೆ� ಪ�ೆದು ಅ�ೕನ ಅ��ಾ��ೆ ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 

73/74ರ� ಮ�ೊ��� �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆ �ಧ��ಸುವಂ�ೆ ��ೇ��ಸಬಹುದು.  

ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ �ಾ� �ೊರ��ದ ಆ�ೇಶವ� �ೋಷಪ��ತ�ಾ��ೆ�ಂದು 

�ೆಚು�ವ�/ ಜಂ� ಆಯುಕ���ೆ ಸ�ತಃ �ಾಸ�ಾದ�� ಕೂಡ �ೕ�ೆ �ೇ�ದ ಕ�ಮ 

�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು.  (��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 64ರ ಅನ�ಯ) 

 

ಪ��ೆ� 12: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ �ರುದ��ೇ ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ ಆ�ೇಶ 

�ೕಡ�ೇ�ೆಂ�ೆ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಸರಕುಗಳ� �ಾ�ಾ��ೆಯ ಹಂತದ��ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ  

�ಾ�ಾ�ನು ಮ��ೆಯ��ರುತ��ೆ. �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ಾರು ಎಂಬುದನು� 

ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ� ಎಂ�ಾದ�� ಆ ಸರಕು �ಾರ ಬ� ಇರುತ��ೋ ಅವರ�ೆ�ೕ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ಎಂದು �ಾ�� ಒ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ ಆಕಲನ  ಆ�ೇಶ �ೕಡಬಹುದು. 

(��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 64ರ ಪರಂತುಕ) 

 

ಪ��ೆ� 13: �ೆ��ೆ�ಾರರ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾರು �ಾಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ಎ� � �ಾ��ಯ� ಮೂರೂ ಬ�ೆಯ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಡಬಹುದು -  

(ಅ) �ಾಟ��� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಗ�ಂದ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ: 

ಸೂ�ತ �ತ���ಂತ �ೆ��ನ ವ��ಾಟು ಇರುವ ಪ�� �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���, ತನ� 

�ೆಕ�ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಾಟ��� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಗ�ಂದ 

�ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾ�ಸ�ೇಕು (��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 35(5)) 

(ಬ) ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ: 
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 ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ ��ೇಷ/�ಾ�ಾನ� ಆ�ೇಶದ ಮೂಲಕ 

ಅ�ಕೃತ�ೊಂಡ ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� �/ಯು��ಎ� � ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾವ��ೇ 

�ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಎಷು� �ಾ� ಮತು� �ಾವ�ೕ� 

�ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ಯಮಗಳ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

(��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 65) 

(ಕ) ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ: 

 ಪ��ೕಲ�ೆ, ��ಾರ�ೆ, ತ��ೆಯ �ಾವ��ೇ ಘಟ�ದ�� ಇ�ಾ�ೆಯು �ೌಲ� 

��ಾ�ರದ�� �ೋಷ���ಂದು ಅಥ�ಾ ಪ�ೆ�ರುವ ಜ� ಅಸಮ�ಾದ ಪ��ಾಣದು� 

ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ಪಟ���, ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಾಂ�ತ�ೊಂಡ  �ಾಟ��� 

ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಗ�ಂದ ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾ�ಸಲು 

ಆ�ೇ�ಸಬಹುದು. (��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 66) 

 

ಪ��ೆ� 14: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ ಮುನ� ಪ�ವ�ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ ಕ�ಷ� 15 �ನಗಳ ಮುನ� �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ 

�ೈ�ೊಳ��ವ�ದನು� ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯನು� �ಾವ �ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಆರಂ��ದ �ನ�ಂದ ಮೂರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ 

�ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯನು� ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು. ಅಯುಕ�ರು �ಾಲ��ಯನು� ಗ�ಷ� ಮುಂ�ನ 

6 �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ಸ��ಸಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 16: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ �ಾ�ರಂಭ ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ �ಾ�ರಂಭ ಬಹಳ ಮುಖ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅಂ��ಂದ ���ತ 

ಅವ��ಳ�ೆ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು. �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ �ಾ�ರಂಭ ಎಂದ�ೆ 

ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ��ನ ಇ��ೕ�ನದು�  - 

ಎ) �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾಖ�ೆ/�ೆಕ�ಪತ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾದ �ನ  

�) �ೆ��ೆ�ಾರನ �ಾ��ಾರ ಸ�ಳದ�� �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಪ�ತ���ಾ� ಆರಂಭ�ಾದ �ನ 

 

ಪ��ೆ� 17: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ �ೋ�� ��ೕಕ���ಾಗ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ 

�ಾಧ��ೆಗ� ೕೆನು?  

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ �ಾಧ��ೆಗಳ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ - 

ಎ) ಲಭ��ರುವ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೇ�ದ ಎ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳ/�ೆಕ�ಪತ�ಗಳ 

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುವ�ದು 

�) �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ �ೇ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾ��ಯನು� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ 

ಒದ�ಸುವ�ದು  

�) �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಪ�ಣ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾ�ಕ �ೆರವ� �ೕಡುವ�ದು  

 

ಪ��ೆ� 18: �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ ಯುಕ� ಅ��ಾ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ 

�ೆಲಸ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಯುಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ 

ವ����ೆ 30�ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ�� ಗಮ��ದ ಅಂಶಗಳನು�, 
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�ೕ�ಾ�ನಗಳನು�, ಆ ಬ�ೆಯ �ೕ�ಾ�ನ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಎ�ೆ �ಾ��ೊಟ� 

�ಾರಣಗಳನು�, �ೆ��ೆ�ಾರನ ಕತ�ವ� ಮತು� ಹಕು�ಗಳನು� ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ತ��ೆ, ಪ��ೕಲ�ೆ ನ�ೆಸು�ಾಗ ಪ�ಕರಣ ಸಂ�ೕಣ��ಾ�ದ��ೆ, ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 

ಬರ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾಯ �ೆ�ಾ��ದ� �ೕ�ತ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ 

ಆ�ೇಶ �ೕಡಬಹುದು. (��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 66) 

 

ಪ��ೆ� 20: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ �ೋ�� �ಾರು �ೕಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ಸ�ಾಯಕ/ಉಪ ಅಯುಕ�ರು �ೋ�� �ೕಡಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಇದ�ೆ� ಆಯುಕ�ರ 

ಪ��ಾ�ನುಮ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 21: �ಾರು ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಆಯುಕ�ರು �ೇ��ದ �ಾಟ��� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥವ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� 

��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 22: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ ವರ� ಸ��ಸಲು �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ವರ�ಯನು� 90 �ನಗಳ�� �ೕಡ�ೇಕು. ಇಲ��ೆ ಮ�ೆ� �ಸ��ಸ�ಾದ 90 

�ನಗಳ�� ವರ� �ೕಡ�ೇ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ�23: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ ತಗಲುವ �ೆಚ� �ಾರು ಭ�ಸುವರು? 

ಉತ�ರ: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ �ೈ�ೊಂಡ ಆ�ಟ� ಅವರ ಶುಲ� ಮತು� ಕಡತ 

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ತಗಲುವ �ೆಚ�ವನು� ಆಯುಕ��ೇ ಭ�ಸುವರು. 

  

ಪ��ೆ� 24: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ ವರ� ಬಂದ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಏನು 

ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ೇಷ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆಯ ವರ�ಯ�� ಗಮ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅಂಶಗಳ, 

�ೕ�ಾ�ನಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 73/74ರ� 

�ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

 

***** 
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14. ಮರು�ಾವ� (�ೕಫಂ�) 

ಪ��ೆ� 1: ಮರು�ಾವ� ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54ರ�� ಮರು�ಾವ�ಯ ಬ�ೆ� 

ಚ��ಸ�ಾ��ೆ.  

`ಮರು�ಾವ�'ಯ�� ಈ �ೆಳಕಂಡವ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ – 

 �ಟ�� ನ�� ಆ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾದ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ�� �ೆಡ�� ನ��ರುವ �ಾವ��ೇ 

�ಾ� �ತ�  

 ಈ �ಾವ��ೇ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� ಉಪ�ೕಗ�ೊಳ��ೆ ಉ��ರುವ ಹೂಡುವ� 

�ೆ��ೆ ಜ� – 

o �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ �ಾಡ�ಾದ ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

o �ೊರವ� �ೆ��ೆ ದರವ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ದರ��ಂತ ಕ�� ಇರುವ 

�ಾರಣ �ೇಖರ�ೆ�ೊಂಡ ಜ� (ದರ ��ಸ�ಾಗದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� 

ಸಂಪ�ಣ� ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��)  

 �ಶ� ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ಶ� ಸಂ�ೆ� (ಸವಲತು� ಮತು� ��ಾ��) �ಾ�� 1947ರ� 

ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುವ   ಬಹುಪ�ೕಯ ಆ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ��ೇ� ದೂ�ಾ�ಾಸಗಳ� 

ಮತು� �ಾಯ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗಳ� �ಾವ��ೇ ಹೂಡುವ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ 

�ಾವ��ದ �ೆ��ೆ  

 

ಪ��ೆ� 2: ಬಳ�ೆ�ಾಗದ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಮರು�ಾವ��ಾ� 

ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 54(3)ರ� ಬಳ�ೆ�ಾಗದ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಈ �ೆಳಕಂಡ 

ಸಂದಭ�ಗಳ��  ಮರು�ಾವ��ಾ� ಪ�ೆಯಬಹುದು – 

 �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ �ಾಡ�ಾದ ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 
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 �ೊರವ� �ೆ��ೆ ದರವ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ದರ��ಂತ ಕ�� ಇರುವ �ಾರಣ 

�ೇಖರ�ೆ�ೊಂಡ ಜ� (ದರ ��ಸ�ಾಗದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� ಸಂಪ�ಣ� 

��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��)  

  

ಆದ�ೆ ರ�� ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ�� �ಾಗು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ 

�ಾ��ಾ�� ಅಥ�ಾ ಐ�ಎ��ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯು��ದ��� ಬಳ�ೆ�ಾಗದ 

ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಮರು�ಾವ��ಾ� �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 3:   ರ�� ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ರ�� �ಾ�ದ���, ಬಳ�ೆ�ಾಗದ ಐ��ಯ 

ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ರ�� ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ರ�� �ಾ�ದ���, 

ಬಳ�ೆ�ಾಗದ ಐ��ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�. (��ಎ��/ಎ��ಎ�� 

�ಾ��ಯ �ೆ�� 54(3)ರ ಎರಡ�ೇ ಪರಂತುಕ) 

 

ಪ��ೆ� 4:    ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ಾ�ಯ ನಂತರ ಆ��ಕ ವಷ�ದ 

�ೊ�ೆಯ��, ಬಳ�ೆ�ಾಗ�ೆ ಉ�ದ ಐ��ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ:  ಆ��ಕ ವಷ�ದ �ೊ�ೆಯ��, ಬಳ�ೆ�ಾಗ�ೆ ಉ�ದ ಐ��ಯ ಮರು�ಾವ� 

�ೕಡುವ �ಾವ��ೇ �ಾ�ವ�ಾನ �ಎ�� �ಾ��ಯ� ಇಲ�. ಮುಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ��ೆ� 

ಇದನು� ಮುಂದುವ���ೊಂಡು �ೋಗ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 5: ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ ಕಣ����ಂದ ಐ�ಎ�� ಅಥ�ಾ 

��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯನು� ಅಂತರ-�ಾಜ� ಪ��ೈ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಜ��ೊಳ�ನ 
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ಪ��ೈ�ೆ ಎಂದು �ಾ�� �ಾವ� �ಾ�ದು�, ನಂತರ ಅದನು� ಸ�ಷ�ಪ���ೊಂಡ�ೆ, 

��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯನು� ಐ�ಎ���ೆ ಅಥ�ಾ ಐ�ಎ��ಯನು� 

��ಎ��/ಎ��ಎ���ೆ ಸ��ೊಂ�ಸಬಹು�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ದಲು ಸೂಕ� ತ��ೆ �ಾವ� �ಾ� ಕಣ����ಂದ �ಾವ� �ಾ�ದ 

ಹಣವನು� ಮರು�ಾವ� �ೇಳಬಹುದು. (��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 77) 

 

ಪ��ೆ� 6: �ಶ� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾಯ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗಳ� ಖ�ೕ��ದ ವಸು�ಗ��ೆ �ೆ��ೆ 

��ಸ�ಾಗುವ��ೇ ಅಥ�ಾ ��ಾ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ಶ� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾಯ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

�ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ನಂತರದ �ನಗಳ�� ಅದನು� ��ಎ��/ಎ��ಎ�� 

�ಾ��ಯ �ೆ�� 54(2)ರ� ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ೕಫಂ� �ಯಮಗಳ� 

�ವ��ರುವಂ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ ��ೕಕ��ದ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಸೂ��ರುವಂ�ೆ 

ಪರು�ಾವ� �ೇಳಬಹುದು. 

(�ಶ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಕ�ೇ�ಗಳ� ಮತು� ��ಧ �ೇಶಗಳ �ಾಯ�ಾ� ಮತು� 

ದೂ�ಾ�ಾಸದವರು ��ಷ� ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. 

(��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 26(1)) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೊರವ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

ವರ�ಯ�� ಈ ಸಂ�ೆ� �ಾಖ�ಾ�ರ�ೇಕು.) 

 

ಪ��ೆ� 7: ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯಲು �ಾಲ�� ಏ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: “ಪ�ಸು�ತ ��ಾಂಕ”�ಂದ ಎರಡು ವಷ�ಗ��ೆಳ�ೆ ವ��� ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅ��ಸ��ಸ�ೇಕು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54ರ �ವರ�ೆಯ�� 

ಪ�ಸು�ತ ��ಾಂಕವನು� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 8: �ೆರವಲ�ದ ಪ���ಕರಣ ತತ�ವ� (Principle of Unjust Enrichment) 

ಮರು�ಾವ��ೆ ಅನ��ಸುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಈ �ೆಳಕಂಡ ಪ�ಕರಣಗಳನು� �ೊರತು ಪ�� ಎ�ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳಲೂ� 

�ೆರವಲ�ದ ಪ���ಕರಣ ತತ�ವ� ಮರು�ಾವ��ೆ ಅನ��ಸುವ�ದು – 

 ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ ಮರು�ಾವ�ಯ�� ಅಥ�ಾ 

ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡಲು ಬಳ�ದ ಹೂಡುವ� ಅಥ�ಾ ಹೂಡುವ� �ೇ�ೆಗಳ 

�ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ ಮರು�ಾವ�ಯ�� 

 �ೆಳಕಂಡ ಉಪ�ೕಗ�ೊಳ��ೆ ಉ��ರುವ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ 

ಮರು�ಾವ�ಯ��  -(i) �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ �ಾಡ�ಾದ ಶ�ನ� ದರ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ�, (ii) �ೊರವ� �ೆ��ೆ ದರವ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ದರ��ಂತ ಕ�� 

ಇರುವ �ಾರಣ �ೇಖರ�ೆ�ೊಂಡ ಜ� (ದರ ��ಸ�ಾಗದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� 

ಸಂಪ�ಣ� ��ಾ�� ಪ�ೆದ ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��)  

 ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ಾಗದ �ಾಗೂ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ಪ�ಣ��ೊಳ�ದ 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಮರು�ಾವ�ಯ�� 

 ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 77ರನ�ಯ (ತ�ಾ�� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��� 

�ೇಂದ�/�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾ���ದ ಸಂದಭ�) ವಸೂ� �ಾ�ದ �ೆ��ೆಯ 

ಮರು�ಾವ�ಯ��  

 �ೆ��ೆ/ಬ��ಯ �ೊ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ವ���ಗೂ ವ�ಾ��ಸ�ಾ�ಲ�ದ 

ಸಂದಭ�ಗಳ��  
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 ಸ�ಾ�ರ ಅ�ಸುಚ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂ��ದ �ೆ��ೆಯ �ಾರ �ೊತ� ವ���ಯ 

ಸಂದಭ�ದ��  

 

ಪ��ೆ�9: ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ��ೆಯ �ಾರ �ಾ�ಹಕ��ೆ ವ�ಾ��ಸ�ಾ�ದ��ೆ, 

ಮರು�ಾವ� ಮಂಜೂ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಮಂಜೂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ಅದು �ಾ�ಹಕರ ಕ�ಾ�ಣ ���ೆ ಜ�ಾ 

ಆಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 10: ಮರು�ಾವ� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು �ಾಲ�� ಏ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇ�ೆ. ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ಯ ��ೕಕೃ�ಯ 60 �ನಗಳ�� ಮರು�ಾವ� ಮಂಜೂರು 

�ಾಡ�ೇಕು. ಇಲ��ದ��ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 56ರ ಅನ�ಯ 

ಅ�ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ ದರದ�� ಬ�� �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  

�ೆ�� 54(6)ರ� �ೆಲವ� ವಗ�ದ �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಗಳ� �ಾ�ದ ಶ�ನ� ದರ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ನ ಮರು�ಾವ�ಯ��, �ೇಕ�ಾ 90ರಷು� �ತ�ವನು� ಅ�� 

��ೕ���ಯ ಏಳ� �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಮರು�ಾವ�ಸ �ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 11: ಇ�ಾ�ೆಯು ಮರು�ಾವ�ಯನು� ತ�ೆ ��ಯ ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆಳಕಂಡ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಮರು�ಾವ�ಯನು� ತ�ೆ ��ಯ ಬಹುದು - 

* ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ� �ಟ��ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇ �ೋದ��, 

ಅದನು� ಸ��ಸುವವ�ೆ�ೆ ���ಡಬಹುದು. 
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* ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ, ಬ��, ದಂಡವನು� 

�ಾವ� �ಾಡ�ೇ ಇದ���, ಅದ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಲ�ನ� 

�ಾ���ಾರ/�ಾ��ಾ�ಕರಣ/�ಾ��ಾಲಯ ತ�ೆ�ಾ�ೆ �ೕ�ಲ� ಎಂ�ಾದ�ೆ �ಾ�ಯನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. (ಸೂಕ� ಅ��ಾ� ಮರು�ಾವ� ಹಣದ�� �ೆ��ೆ�ಾರ �ಂ�ೆ �ೕಡ�ೇ�ದ� 

�ಾ�ಯನು� ಮು�ದು�ೊಂಡು ಉ�ದ ಹಣ �ೕಡಬಹುದು) – ��ಎ��/ಎ��ಎ�� 

�ಾ��ಯ �ೆ�� 54(10) 

* ಆಯುಕ�ರು ಮರು�ಾವ�ಯನು� ತ�ೆ��ಯಬಹುದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆಮರು�ಾವ� 

�ೕ�ದ�ರ ಬ�ೆ� �ೕಲ�ನ� ಸ���ದ��ೆ, ಪ�ಕರಣದ�� ದುಬ�ಳ�ೆ/ವಂಚ�ೆ ನ�ೆ�ದು� 

ಮರು�ಾವ� �ೕಡುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ಾಯ�ೆ� ನಷ� ತರುತ��ೆ ಎಂದು �ಾ��ದ��� 

ಅದನು� ತ�ೆ��ಯಬಹುದು. - ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(11) 

  

ಪ��ೆ� 12: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(11)ರ�ಯ��  

ಮರು�ಾವ�ಯನು� ತ�ೆ ���ದ��ೆ �ೆ��ೆ�ಾತ��ೆ ಬ�� �ೕಡ�ಾಗುವ��ೇ?  

ಉತ�ರ: ಒಂದು �ೇ�  ೆಮರು�ಾವ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕಲ�ನ� ಅಥ�ಾ  ಪ���� 

ಮುಂದುವ�ದು ಮುಂ�ೆ ಮರು�ಾವ� �ೕಡ�ೇ�ಾ� ಬಂದ�� �ೆ��ೆ�ಾರ ಅದ�ೆ� ಬ�� 

ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. - ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(12) 

 

ಪ��ೆ� 13: ಮರು�ಾವ��ೆ ಕ�ಷ� ಇ��ರ�ೇಕು ಎಂ�ೇ�ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ರೂ.1000��ಂತ ಕ�� ಇದ��� ಮರು�ಾವ� �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ�  - 

��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(12) 
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ಪ��ೆ� 14: ಪ�ಸು�ತ �ಾ��ಗಳ� �ೊರಕ�ೇ�ದ� ಮರು�ಾವ�ಗಳ� �ೇ�ೆ ದಕು�ವವ�? 

ಉತ�ರ: ಪ�ಸು�ತ �ಾ��ಗಳ� �ೊರಕ�ೇ�ದ� ಮರು�ಾವ�ಗಳನು� ಪ�ಸು�ತ 

�ಾ��ಗಳ��ೕ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಅವ�ಗಳನು� ನಗದು ರೂಪದ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು 

ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ಜ� ಲಭ��ರುವ��ಲ�.  

 

ಪ��ೆ� 15: �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಮುನ��ೇ ಮರು�ಾವ� �ೕಡಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೆಲವ� �ಗ�ತ ವಗ�ಗಳ �ಾ��ಾ�ಗ��ೆ ರ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೇಕಡ 90 

ರಷು� �ತ�ವನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಮುನ� ಮರು�ಾವ� 

�ಾಡಬಹುದು. ಅದ�ೆ� �ೆಲವ� ಷರತು�ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂಧಗಳ� ಅನ��ಸುತ��ೆ - 

��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(6) 

 

ಪ��ೆ� 16: ರ��ಗಳ ಕು��ಾದ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ �ಆ�� ಅಗತ��ೇ? 

ಉತ�ರ:  ಸರಕುಗಳ ರ��ಗಳ ಕು��ಾದ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ ಮರು�ಾವ� �ಯಮಗಳ� 

�ಆ�� ಅವಶ�ಕ �ಾಖ�ೆ ಎನು�ವ��ಲ�. ಆದ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ ರ��ಗಳ ಕು��ಾದ 

ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ ಮರು�ಾವ� �ಯಮಗಳ� �ಆ�� ಅ���ಡ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ 

ಅವಶ�ಕ �ಾಖ�ೆ ಎಂದು ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ೆರವಲ�ದ ಪ���ಕರಣ ತತ�ವ� (Principle of Unjust Enrichment) ರ�� 

ಮತು� SEZ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಕು��ಾದ ಮರು�ಾವ��ೆ ಅನ��ಸುವ��ೇ? 

 ಉತ�ರ: �ೆರವಲ�ದ ಪ���ಕರಣ ತತ�ವ� (Principle of Unjust Enrichment) ರ�� ಮತು� 

SEZ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಕು��ಾದ ಮರು�ಾವ��ೆ ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
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ಪ��ೆ� 18: �ೆ��ೆ�ಾರನು ತನ� ಪ�ಕರಣದ�� �ೆರವಲ�ದ ಪ���ಕರಣ ತತ�ವ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು �ೇ�ೆ �ಾ�ೕತುಪ�ಸುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ರೂ ಎರಡು ಲ���ಂತ ಕ��ಯ ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆ�ಾದ�ೆ �ಾಖ�ೆಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ೇ�ೆ �ಾ�ಗೂ �ೆ��ೆಯ �ೊ�ೆಯನು� ವ�ಾ���ಲ� ಎಂದು 

ಅ���ಾರನು  ಸ�ಯಂ-�ೂೕಷ�ೆ �ೕ�ದ�� ಮರು�ಾವ��ೆ ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆಯು  ರೂ ಎರಡು ಲ���ಂತ �ೆ��ನ�ಾ�ದ�ೆ, ಅ���ಾರನು �ೇ�ೆ 

�ಾ�ಗೂ �ೆ��ೆಯ �ೊ�ೆಯನು� ವ�ಾ���ಲ� ಎಂದು �ಾಟ��� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� 

ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 19: ಈ�ರುವ �ಾ��/�ಎ��ಯ� ಮ�ೆ�ಂ�ಎ���ೕ��ಗ�ಳ� ಒಂದು 

�ೂೕಷಣ ಅ�� �ೕ� �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾಡ�ೆ ಸರಕುಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು. 

�ಎ��ಯಲೂ� ಈ ಬ�ೆಯ ಅವ�ಾಶ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ� �ಎ��ಯ�� ಇದ�ೆ� ಅವ�ಾಶ�ಲ�. ಪ���ಂದು ಸರಕನು� ಖ�ೕ���ಾಗ 

�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು. �ೆ�� 54(1)/54(3)ರನ�ಯ ಎ�� ಅಹ��ೋ ಅ�� ಮರು�ಾವ� 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 20: ಈ�ರುವ �ೇಂದ�ದ �ಾನೂ�ನ�� ರ���ಾರರು �ೆ��ೆ �ಾವ�� ಹೂಡುವ� 

ಪ�ೆದು, ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಜ� ಪ�ೆದು ನಂತರ �ೆ��ೆ �ಾವ�� ರ�� �ೈ�ೊಂಡು ಜ� 

ಬಳ� ರ��ನ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ��, ಆ ರ��ನ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ೆ��ೆಯ 

ಮರು�ಾವ��ೆ �ೇ��ೆ ಸ��ಸಬಹುದು. �ಎ��ಯಲೂ� ಈ ಬ�ೆಯ ಅವ�ಾಶ ಇ�ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 16ರನ�ಯ �ೋಂ�ಾ�ತ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ಾಂ�/�ೆಟ� ಆ� ಅಂಡ�ೇ��ಂ� �ೕ� ಐ�ಎ��ಯನು� 

�ಾವ�ಸ�ೆ ಸರಕುಗಳನು� ರ�� �ಾಡಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ITC ಪ�ೆದು, ಐ�ಎ�� 

�ಾವ�� ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ರ�� �ೈ�ೊಂಡು �ಾವ��ದ ಐ�ಎ��ಯ ಮರು�ಾವ� 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 21: ಮರು�ಾವ� ಅ��ಯ ಅಂ�ೕ�ಾರ �ೕಡಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 49(6)ರನ�ಯ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ�� 

�ೆಡ�� �ಂದ ಮು�ಾವ�ಯನು� ಸಂಬಂ��ದ �ೆ��ೆ ಅವ�ಯ �ಟನ���� ಬಯ�ದ���, 

�ಟ�� ಸ����ೊಡ�ೆ�ೕ ಅಂ�ೕ�ಾರ ಲಭ��ಾಗುವ�ದು. ��ೆ��ಾ� ಪ�ಕರಣಗಳ�� 

ಸಂಪ�ಣ� ಅ��, ಎ�ಾ� ಅವಶ�ಕ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಡ�ೆ ಸ���ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 15 

�ನಗ��ೆಳ�ೆ ��ೕಕೃ�ಯ ಅಂ�ೕ�ಾರ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 22: �ಾ�ಾ��ಕ ಮರು�ಾವ� �ೕಡಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 54(6)ರನ�ಯ ಶ�ನ� ದರ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಕು��ಾದ ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ಯ ��ೕಕೃ�ಯ 

ಅಂ�ೕ�ಾರದ 7 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ �ೇ��ೆಯ �ತ�ದ 90%ವ�ೆ�ನ �ತ�ವನು� �ಾ�ಾ��ಕ 

ಮರು�ಾವ��ಾ� �ೕಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 23: ಮರು�ಾವ� ಅ�� ಸ��ಸಲು �ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� ಸ�ರೂಪದ�ೆ�ೕ 

ಸ��ಸ�ೇ�ೆ? 
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ಉತ�ರ: ಮರು�ಾವ�ಯ ಪ�� ಅ��ಯನು� GST RFD 1 ಪ�ಪತ�ದ���ೕ ಸ��ಸ�ೇಕು. 

ಆದ�ೆ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾ�� �ೆಡ�� �ಂದ ಮು�ಾವ�ಯನು� ಸಂಬಂ��ದ �ೆ��ೆ 

ಅವ�ಯ �ಾ�ಕ/�ೆ��ಾ�ಕ �ಟ�� ಆದ GSTR 3/GSTR 4/GSTR 7 ಮೂಲಕ�ೇ 

�ೇಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 24: ಮರು�ಾವ�ಯನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು �ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� 

ಸ�ರೂಪ ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆ ಪ��ೕ��, ಸ��ಾ�ದ��� 

ಮರು�ಾವ� ಆ�ೇಶವನು� GST RFD-06 ಪ�ಪತ�ದ�� ಮತು� ಮರು�ಾವ�ಯ �ಾವ� 

ಸಲ�ೆಯನು� GST RFD-05 ಪ�ಪತ�ದ�� �ೕಡ�ೇಕು. ತದನಂತರ ಮರು�ಾವ� �ತ�ವ� 

ಅ���ಾರನ �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ��ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 25: ಮರು�ಾವ� ಅ��ಯ�� ನೂ�ನ�ೆ/�ೊರ�ೆಗ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಮರು�ಾವ� ಅ��ಯ�� �ಾವ��ಾದರೂ ನೂ�ನ�ೆ/�ೊರ�ೆಗ�ದ��ೆ ಅ�� 

ಸ���ದ 15 �ನಗ��ೆಳ�ೆ GST RFD-03 ಪ�ಪತ�ದ�� ಅವ�ಗಳನು� ಸೂಕ� ಅ��ಾ��ಂದ 

��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾಮ� �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ��ಸ�ಾಗುವ ಈ �ೊರ�ೆಗಳನು� 

ಸ�ಪ�� ಅ��ಯನು� ಪ�ನಸ���ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 26: �ಾವ��ೇ �ಾರಣಗಳನು� �ೕಡ�ೆ ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆಯನು� 

�ರಸ��ಸಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸೂಕ� ಅ��ಾ��ೆ ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆ ಒ���ೊಳ�ತಕ�ದಲ� ಎಂದು 

ತೃ��ಕರ�ಾ� ಅ��ದ�� GST RFD-08 ಪ�ಪತ�ದ�� ಅ���ಾರ��ೆ �ೋ�� �ೕ� 

GST RFD-09 ಪ�ಪತ�ದ�� 15 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಅವ�ಂದ ಉತ�ರ ಪ�ೆದು, ಆ ಉತ�ರ 

ಪ��ೕ�� ಮರು�ಾವ� �ೇ��ೆಯನು� �ಾನ��ೊ�� ಅಥ�ಾ �ರಸ��� GST RFD-

06 ಪ�ಪತ�ದ�� ಸೂಕ� �ಾರಣಗಳನು� �ೕ� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. 

 

****** 
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15. �ೇ��ೆ ಮತು� ವಸೂ� 

ಪ��ೆ� 1: �ಾ�ಾದರೂ ಕ�� �ೆ��ೆ ಕ��ದ��ೆ, ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ �ಾವ���ೕ 

ಇಲ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಷ ಪ��ತ�ಾ� ಮರು�ಾವ�  �ೕ��ದ��� ಅಥ�ಾ ITC ತ�ಾ�� 

ಬಳ�ೆ �ಾ� �ೊಂ�ದ��ೆ ಅವ�ಗಳನು� ವಸೂಲು �ಾಡಲು �ಾವ �ಯಮಗಳ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ವಂಚ�ೆ/ಮು��ಡುವ�ದು/ತಪ�� �ೇ��ೆ �ೕಡುವ�ದು ಇಲ��ೆ ಇದ��� �ೆ�� 73 

ಮತು� ವಂಚ�ೆ/ಮು��ಡುವ�ದು/ತಪ�� �ೇ��ೆ �ೕಡುವ ಅಂಶಗಳ� ಕಂಡು ಬಂದ�� �ೆ�� 

74 ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ೆ�� 73ರ� �ೋ�� �ೕಡುವ �ದ�ೇ ವ��� ಇ�ಾ�ೆ ���ದ 

�ೆ��ೆಯನು� ಬ�� ಸ�ೕತ �ಾವ� �ಾ�ದ�� ಏ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ೋ�� �ೊಡುವ ಅಗತ� ಬರುವ��ಲ�. – �ೆ�� 73(6) 

 

ಪ��ೆ� 3: �ೆ�� 73ರ� �ೋ�� �ೕ�ದ �ೕ�ೆ �ೋ�� ಪ�ೆದ ವ��� �ೆ��ೆ 

�ಾವ� �ಾ�ದ�ೆ ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಪ�ಕರಣ ಮುಂದುವ�ಸ�ೇ�ೆ �ೇಡ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 73ರ� �ೋ�� �ೕ�ದ �ೕ�ೆ �ೋ�� ಪ�ೆದ ವ��� �ೋ�� 

��ೕಕ��ದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಬ�� ಸ�ೕತ �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾ�ದ�ೆ ದಂಡ ��ಸ�ೆ 

ಪ�ಕರಣವನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. – �ೆ�� 73(8) 

 

ಪ��ೆ� 4: ಸಮ�ಾ�� �ೇ� �ೋ�� �ೕಡಲು “ಪ�ಸು�ತ ��ಾಂಕ” �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ:  
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i. �ೆ�� 73ರ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ (ವಂಚ�ೆ, �ವರಗಳ ಮು��ಡು��ೆ, �ೇ�ೆಂ�ೇ ತಪ�� 

�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು – ಇ�ೇನೂ ಇಲ�ದ ಪ�ಕರಣಗಳ�) ಪ�ಸು�ತ ��ಾಂಕವನು� 

�ೇ��ೆ �ಾವ ಆ��ಕ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ���ೊ�ೕ ಆ ವಷ�ದ �ಾ��ಕ �ಟ�� 

ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

ಆ ��ಾಂಕ�ಂದ ಮೂರು ವಷ��ೊಳ�ೆ ಪ�ಕರಣವನು� �ಧ��� ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸ�ೇಕು. ಈ �ಾಲ���ೆ ಕ�ಷ� ಮೂರು �ಂಗಳ ಮುನ� SCN �ೕಡ�ೇಕು. 

– �ೆ�� 73(2) & (10) 

ii. �ೆ�� 74ರ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ (ವಂಚ�ೆ, �ವರಗಳ ಮು��ಡು��ೆ, �ೇ�ೆಂ�ೇ ತಪ�� 

�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು – ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಪ�ಕರಣಗಳ�) ಪ�ಸು�ತ 

��ಾಂಕವನು� �ೇ��ೆ �ಾವ ಆ��ಕ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ���ೊ�ೕ ಆ ವಷ�ದ 

�ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

ಆ ��ಾಂಕ�ಂದ ಐದು ವಷ��ೊಳ�ೆ ಪ�ಕರಣವನು� �ಧ��� ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸ�ೇಕು. ಈ �ಾಲ���ೆ ಕ�ಷ� ಆರು �ಂಗಳ ಮುನ� SCN �ೕಡ�ೇಕು. – 

�ೆ�� 74(2) & (10) 

 

ಪ��ೆ� 5: ಪ�ಕರಣ �ಧ��� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸಲು �ಾವ��ಾದರು �ಾಲ�� 

ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ:  

i. �ೆ�� 73ರ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ (ವಂಚ�ೆ, �ವರಗಳ ಮು��ಡು��ೆ, �ೇ�ೆಂ�ೇ ತಪ�� 

�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು – ಇ�ೇನೂ ಇಲ�ದ ಪ�ಕರಣಗಳ�) �ೇ��ೆ �ಾವ ಆ��ಕ 

ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ���ೊ�ೕ ಆ ವಷ�ದ �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ೊ�ೆಯ 

��ಾಂಕ�ಂದ ಅಥ�ಾ ತ�ಾ�� ಮರು�ಾವ��ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅಥ�ಾ ತಪ�� 
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ಜ� ಪ�ೆದಂ��ಂದ ಮೂರು ವಷ��ೊಳ�ೆ �ಧ��� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. 

– �ೆ�� 73(10) 

ii. �ೆ�� 74ರ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ (ವಂಚ�ೆ, �ವರಗಳ ಮು��ಡು��ೆ, �ೇ�ೆಂ�ೇ ತಪ�� 

�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು – ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಪ�ಕರಣಗಳ�) �ೇ��ೆ �ಾವ 

ಆ��ಕ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ���ೊ�ೕ ಆ ವಷ�ದ �ಾ��ಕ �ಟ�� ಸ��ಸಲು ಇರುವ 

�ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅಥ�ಾ ತ�ಾ�� ಮರು�ಾವ��ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ 

ಅಥ�ಾ ತಪ�� ಜ� ಪ�ೆದಂ��ಂದ ಐದು ವಷ��ೊಳ�ೆ �ಧ��� ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸ�ೇಕು. – �ೆ�� 74(10) 

 

ಪ��ೆ� 6: ವಂಚ�ೆ, �ವರಗಳ ಮು��ಡು��ೆ, �ೇ�ೆಂ�ೇ ತಪ�� �ಾ�� �ೕಡುವ�ದು – 

ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ೋ�� �ೕಡುವ �ದ�ೇ �ೆ��ೆಯ �ತ� 

ಮತು� ಬ��ಯನು� �ಾವ� �ಾ�ದ�ೆ ಆ ವ����ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ರ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೋ�� �ೕಡುವ ಮುನ� ವ���ಯು �ೆ��ೆಯ �ತ� ಮತು� ಬ��ಯನು� 

�ಾಗೂ �ೇಕಡ 15 ರಷು� ದಂಡವನು� ವ��� �ಾ�ೇ �ೆಕ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಸೂಕ� ಅ��ಾ� 

�ೕ�ದ �ಾ��ಯಂ�ೆ �ಾವ��ದ�ೆ ಆ �ೆ��ೆಯ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೋ�� 

�ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ�. – �ೆ�� 74(6) 

 

ಪ��ೆ� 7: �ೆ�� 74ರ� �ೋ�� �ೕಡ�ಾ�ದು� ವ��� �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾ�ದ�ೆ ಆ 

ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ಾರ�ೆ ಮುಂದುವ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೆ�� 74(1)ರ� �ೋ�� �ಾ��ಾ�ದು� ವ���ಯು �ೆ��ೆಯ �ತ� 

ಮತು� ಬ��ಯನು� �ಾಗೂ �ೇಕಡ 25 ರಷು� ದಂಡವನು� �ೋ�� �ೕಡ�ಾದ 

��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಕ��ದ�ೆ �ೋ�� ಮ��ತರ ಪ���� ತಂ�ಾ�ೇ 

ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡಂ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. – �ೆ�� 74(8) 
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ಪ��ೆ� 8: �ೆ�� 74ರ� �ೋ�� �ೕ�, ವ���ಯನು� ಆ�� �ೆ��ೆಯನು� 

ಕಟ��ೇ�ೆಂದು ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ಾ�ದ��� �ಗ� ಪ��ದ ದಂಡ ಪ��ಾಣದ�� 

�ಾವ��ಾದರೂ ��ಾ�� �ಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ:  �ೌದು. �ೆ��ೆ�ಾರ ಆ�ೇಶ ಪ�ೆದ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ೆ��ೆಯ �ತ� ಮತು� 

ಬ��ಯನು� �ಾಗೂ �ೇಕಡ 50 ರಷು� ದಂಡವನು� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ 

30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಕ��ದ�ೆ ಆ �ೆ��ೆಯನು� ಕು�ತ ಎ�ಾ� ಪ���� ತಂ�ಾ�ೇ 

ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡಂ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. – �ೆ�� 74(11) 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೆ�� 73 ಮತು� 74 ರ� �ೋ�� �ೕ� �ಾಲ���ಳ�ೆ ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 73 ಮತು� 74 ರ� �ೋ�� �ೕ� �ಾಲ���ಳ�ೆ ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ�� 75(10)ರನ�ಯ ಪ�ಕರಣವನು� ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡಂ�ೆ 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 10: ಒಬ� ವ��� ಮ�ೊ�ಬ� ವ����ಂದ �ೆ��ೆ ಪ�ೆದು ಸ�ಾ�ರದ �ೊಕ�ಸ�ೆ� 

ಸ��ಸ�ೆ ಇದ��� ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಾವ��ೇ ವ��� ಸ�ಾ�ರದ ಪರ�ಾ� �ೆ��ೆಯನು� �ೇ�ೆ ವ����ಂದ 

ಸಂಗ���ದ��ೆ ಅದನು� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ೇ�ಾದದು� ಕ�ಾ�ಯ. 

�ಾವ�ಸ�ೇ ಇರುವ �ತ�ದ ವಸೂ��ೆ ಮತು� ಆ �ತ��ೆ� ಸ�ಾನ ದಂಡ ��ಸಲು 

ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ೋ�� �ೕಡಬಹುದು. – �ೆ�� 76(1)&(2) 
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ಪ��ೆ� 11: �ೆ�� 76(1)ರ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ವ��� �ೆ��ೆ ಸಂಗ��� ಅದನು� 

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾವ� �ಾಡ�ದ��� ಅವರ �ೕ�ೆ ಏನು ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೋ�� �ೊಡ�ೇಕು. �ೈಸ��ಕ �ಾ�ಯ ��ಾ�ಂತವ�ಾ�ಧ�� �ೋ�� 

�ೊಟ� ಒಂದು ವಷ��ೊಳ�ೆ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. – �ೆ�� 76(2 �ಂದ 6) 

 

ಪ��ೆ� 12: �ೆ�� 76ರ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ೋ�� �ೕಡಲು �ಾಲ�� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಈ ಬ�ೆಯ ಪ�ಕರಣಗಳ� ಪ�ೆ��ಾ�ಾಗ �ಾಲ���ಲ��ೆ �ೋ�� 

�ೕಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 13: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� �ಾವ �ಾವ �ೕ�ಯ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� �ಾಡುವ 

ಅವ�ಾಶ �ೊಂ��ಾ��ೆ ? 

ಉತ�ರ: ಸೂಕ� ಅ��ಾ��ೆ �ೆಳಕಂಡ �ೕ�ಯ�� �ೆ��ೆ ವಸೂ� �ಾಡುವ 

ಅವ�ಾಶಗ��ೆ: 

a. ಆ ವ����ೆ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ �ೕಡ�ೇ�ದ� �ತ� �ಾವ��ಾದರೂ �ಾ� ಇದ��� 

ಅದ�ಂದ ಕ�ತ�ೊ���ೊಳ�ಬಹುದು 

b. ಆ ವ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ಾದರು ಸರಕುಗಳನು� ���ಟು��ೊಂಡು, 

ಅವ�ಗಳನು� �ಾ� ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು  

c. ಆ ವ����ೆ ಹಣ �ೕಡ�ೇ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ೕಡ�ೇ�ಾ� ಬರುವ ವ����ಂದ ವಸೂ� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಆ ವ���ಯ ಪರ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ�� ಹಣ 

ಇಟು��ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಇಟು��ೊಳ��ೇ�ಾ� ಬರುವ  ವ����ಂದ ವಸೂ� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು 
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d. �ಾವ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಆ ವ���ಯ ಚಲ �ಾಗು ಅಚಲ ಸಂಪತ�ನು� 

���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು, ಆದ�ೆ 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ��ಾಗ�ದ��ೆ ಅವನು� 

�ಾ� �ಾ�ಾಟದ ಖಚು� ಸ�ತ ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು  

e. ಕಂ�ಾಯ ವಸೂ� ರೂಪದ�� ಪ�ೆಯಲು ವ���ಯ ಆ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾರ ಇರುವ 

��ೆ�ಯ  ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು 

f. ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾ���ೆ�ೕ� ಎದುರು ಅ�� �ಾ� ಅವ�ಂದ ಶುಲ�ದ ವಸು�ಯ 

ರೂಪದ�� ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು 

g. ಈ �ಾ��ಯ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� �ೕಡ�ಾದ �ಾಂ� ಅಥ�ಾ 

ಇ�ಾ�ವ��ೇ ಆ��ಕ ವಸು��ನ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ವಸೂ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು 

h. ��ಎ� � �ಾ�ಯನು� ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಂದು ಪ�ಗ�� ಅಥ�ಾ 

ಎ� �ಎ� � �ಾ�ಯನು� ��ಎ� � �ಾ��ಂದು ಪ�ಗ�� ವಸೂ� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು 

�ೆ�� 79(1),(2),(3),(4) 

 

ಪ��ೆ� 14: ಕಂ�ನ ರೂಪದ�� �ಾ� �ೆ��ೆಯ �ಾವ� �ಾಡಲು ಸೂಕ� ಅ��ಾ� 

ಅವ�ಾಶ �ೕಡಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಸ�ಯಂ �ಧ��ಸುವ �ೆ��ೆ �ೊರತುಪ�� ಉ�ದ �ೆ��ೆಗಳ �ಾ��ೆ  

ಆಯುಕ�ರು/ಮುಖ� ಆಯುಕ�ರು ಅವ� �ಸ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಕಂ�ನ ರೂಪದ�� �ೆ�� 

50ರ� ಬ�� �ೇ�� ಇಪ��ಾ�ಲು� ಕಂತುಗಳ ಒಳ�ೆ �ಾ� �ೆ��ೆಯ �ಾವ��ೆ ಅವ�ಾಶ 

�ೕಡಬಹುದು. ಇದ�ೆ� ಸೂಕ� �ಬ�ಂಧ �ಾಗೂ ಷರತು�ಗಳ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಒಂದು 

�ೇ�  ೆಒಂದು ಕಂ�ನ�� �ಗ�ತ �ನ�ೊಳ�ೆ �ಾವ��ಾಗ�ಲ� ಎಂದ�ೆ ಕಂತುಗಳ�� 

�ಾ� �ಾವ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ ಇರುವ��ಲ�. ಉ��ೆ ಕಂತುಗಳ ಒಟು� ಹಣವನು� ಒಂ�ೇ 

�ಾ� ಅ�ೇ �ನ �ಾವ� �ಾಡ�ೇಕು. �ಾವ��ೇ �ೋ�� �ೊಡ�ೆ ಉ��ೆ ಹಣವನು� 

ವಸೂಲು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. – �ೆ�� 80  
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ಪ��ೆ� 15: �ೕಲ�ನ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನ��ಮ�ೆ�ಯ �ೇ�ೆಯ�� �ಧ��ಸ�ಾದ 

�ೆ��ೆಯ �ತ�ವನು� �ೆ���ದ�� ಅದರ ವಸೂ� �ೇ�ೆ?  

ಉತ�ರ: �ೇ��ೆ �ೆ���ದ ಪ��ಾಣ�ೆ� �ಾತ� �ೋ�� �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ದಲು 

ದೃಢಪ��ದ� �ೆ��ೆಯ ವಸೂಲು ಪ���� ಎ�� �ಂ��ೊ�ೕ ಅ��ಂದ ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. 

– �ೆ�� 84(a) 

 

ಪ��ೆ� 16: �ೆ��ೆ �ಾ� ಇರುವ ವ���ಯು ತನ� ವ�ವ�ಾರವ�ೆ��ಾ� �ೇ�ೆಯವ��ೆ 

ವ�ಾ���ದ�� �ಾ� �ೆ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ �ಾ� ಇರುವ ವ���ಯು ತನ� ವ�ವ�ಾರವ�ೆ��ಾ� �ೇ�ೆಯವ��ೆ 

ವ�ಾ���ದ�� �ೊಟ� ವ��� �ಾಗೂ ಪ�ೆದ ವ���ಯು ಜಂ��ಾ� ಮತು� 

�ೈಯ��ಕ�ಾ�ಯೂ �ೊ�ೆ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಯನು� ವ�ಾ�ವ�ೆಯ ಮುನ� ಅಥ�ಾ 

ನಂತರ �ೕ�ಾ���ದರೂ ಅದು �ಾವ��ಾ�ರ�ದ��ೆ ಬ�� �ಾಗು ದಂಡ ಸ�ೕತ 

�ೕ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. – �ೆ�� 85(1)  

 

ಪ��ೆ� 17: �ಾ� �ೆ��ೆ ಉ���ೊಂಡ ಕಂಪ� ��ಾ��ಾದ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ� �ಾರು 

�ಾಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಕಂಪ��ಂದು ಪಯ�ವ�ಾನ�ೊಂಡ��, �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಸ�ತು� ��ೕಕೃ��ಾರ 

(“Liquidator”) ತನ� �ೇಮಕದ ಕು��ಾ� 30 �ನದ��ೆಳ�ೆ ಆಯುಕ���ೆ �ಾ�� 

�ೕಡ�ೇಕು. ಈ �ಾ�� ��ೕಕೃ�ಯ 3 �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಆ ಕಂಪ��ಂದ ವಸೂ� 
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�ಾಡ�ೇ�ಾದ �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ �ವರಗಳನು� ಆಯುಕ�ರು ಸೂ�ಸಬಹುದು. – �ೆ�� 

88(1), (2) 

 

ಪ��ೆ� 18: ಕಂಪ� ��ಾ��ಾದ�ೆ ಅದರ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ �ಾಧ��ೆಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಕಂಪ��ಂದು ��ಾ��ಾದ�ೆ, �ಾ�ೆ ��ಾ��ಾಗುವ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ 

�ಾರು �ಾರು ��ೇ�ಶನ ಪ�ಷ�ನ��ದ��ೋ ಅವ�ೆಲ�ರೂ �ೈಯ��ಕ�ಾ� �ಾಗೂ 

�ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾಧ��ಾಗು�ಾ��ೆ. ��ೇ�ಶಕ�ಾದವರು ತಮ� ಕತ�ವ�ದ�� �ಾವ��ೇ 

�ೋಪ�ೆಸ�ಲ�, ಕಂಪ� �ೆ��ೆ �ಾ� ಉ���ೊಳ�ಲು �ಾವ� �ೇರ �ೊ�ೆಯಲ� 

ಎಂಬುದನು� ಆಯುಕ���ೆ ಮನವ��ೆ �ಾ��ೊಡದ �ೊರತು �ಾಧ��ೆ 

ಇವರ�ಾ��ರುತ��ೆ. – �ೆ�� 88(3), 89  

  

ಪ��ೆ� 19: �ಾ� �ೆ��ೆ ಉ���ೊಂಡ �ಾಲು�ಾ��ೆಯ ಕಂಪ�ಯ�� �ಾಲು�ಾರರ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾಲು�ಾ��ೆ ಕಂಪ�ಯ�� ಎ�ಾ� �ಾಲು�ಾರರು �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ 

�ೈಯ��ಕ�ಾ� �ಾ� �ೆ��ೆ/ಬ�� �ಾಗೂ ದಂಡ �ಾವ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾರರು. �ಾವ��ೇ 

�ಾಲು�ಾರ �ವೃ�� �ೊಂದುವ �ಾ�ದ��ೆ ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ� ಆಯುಕ���ೆ 

�ಾಲು�ಾರನ �ವೃ��ಯ �ನವನು� �ದ�ೇ ��ಸ�ೇಕು. �ಾಲು�ಾರ �ಾವ �ನ 

�ವೃ�� �ೊಂದು�ಾ��ೋ ಆ �ನದವ�ೆ�ೆ ಆತನು �ಾ� �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮತು� ದಂಡ�ೆ� 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ವೃ�� �ೊಂ�ದ �ನ�ಂದ ಒಂದು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಆಯುಕ���ೆ 

�ವೃ��ಯನು� ��ಸ�ೇಕು. ಇಲ��ದ��� ಅಯುಕ���ೆ �ಾ�� ��ಸುವ �ನದವ�ೆ�ೆ 

�ಾಲು�ಾರ �ಾ� �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮತು� ದಂಡ�ೆ� �ೊ�ೆ�ಾರ. – �ೆ�� 90  
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ಪ��ೆ� 20: ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಒಬ� ವ���ಯ �ೆ��ೆ �ಾ� ಉ�ದ �ೊಂ�ದು� ಆತನ 

ವ�ವ�ಾರವ�ೆ��ಾ� �ಾ��ಯ£�/ ಟ���/ ಅ�ಾ�ಪ�ನ ಏ�ೆಂ� �ೋ��ೊಳ����ದ��� �ಾ� 

�ೆ��ೆಯ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ವ���ಯ ಪರ�ಾ� ವ�ವ�ಾರವ�ೆ��ಾ� �ಾ��ಯ�/ ಟ���/ ಅ�ಾ�ಪ� ವ���ಯ 

ಪರ�ಾ� ಏಜಂ� �ೋ��ೊಳ����ದ��� ಅವ�ೇ �ಾ� �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮತು� ದಂಡ�ೆ� 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗು�ಾ��ೆ. – �ೆ�� 91  

 

ಪ��ೆ� 21 : ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ವ���ಯ ಎ�ೆ�ೕ� �ೋ�� 

ಆ� �ಾ��� �ಯಂತ�ಣದ��ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ �ಾ� ಉ���ೊಂಡ ವ���ಯ ಎ�ೆ�ೕ� �ೋ�� ಆ� �ಾ���, 

ಅ����ೆ�ೕಟ� ಜನರ�, ಅ�ಕೃತ ಟ���ೕ, ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾಲಯದ 

ಆ�ೇಶದ �ೕ�ೆ�ೆ �ೇ�ಸ�ಾದ ��ಾ�ಹಕ, ��ೕವ�ನ �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಒಳಪ��ದ��� 

ಅವ�ೇ �ಾ� �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮತು� ದಂಡ�ೆ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗು�ಾ��ೆ. – �ೆ�� 92  

 

***** 
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16. �ಎ��ಯ�� �ೕಲ�ನ�, ಪ�ನ�ಾವ�ೋಕನ ಮತು� ಪ�ಷ�ರ�ೆ 

ಪ��ೆ� 1: �ಾವ��ೇ ವ��� ತನ�ೆ �ೕ�ದ ಆ�ೇಶ ಅಥ�ಾ  �ೕ���ಂದ 

�ಾ�ತ�ಾ�ದ��ೆ ಆತ��ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಹ���ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇ�ೆ. �ೕಪ�� �ೕಡುವ ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಅ��ಾ� �ೊರ��ದ 

ಆ�ೇಶ ಮತು� �ೕ�ದ �ೕ�ಾ�ನಕದ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು �ೕ���ಂದ 

�ಾ�ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ ವ���ೆ ಹ���ೆ.  

ಆದ�ೆ �ೆ�� 121ರ�� �ೕ�ರುವಂತ �ೆಲವ� ಆ�ೇಶ/�ೕ�ಾ�ನಗಳ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� 

ಸ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ�ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ(Appellate Authority - ಎಎ)�ೆ� �ೕಲ�ನ� 

ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ತ ವ����ೆ ಆ�ೇಶ ತಲು�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಮೂರು 

�ಂಗಳ�ಗಳ �ಾಲ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಆ�ೇಶವನು� ಪ�ನ�ಾವ�ೋ�� 

�ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಆರು �ಂಗಳ�ಗಳ �ಾಲ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ�ೆ� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲುವ�� ಆದ �ಳಂಬವನು� 

ಮ��ಸಲು �ಾವ��ಾದರು ಅ��ಾರ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇ�ೆ. �ೆ�� 107(4)ರ ಅನ�ಯ �ಳಂಬ�ೆ� “�ಾಕಷು� �ಾರಣ”��ೆ�ಂದು 

ಕಂಡುಬಂದ�� ಸೂ�ತ ಮೂರು/ಆರು �ಂಗಳ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ಒಂದು 

�ಂಗಳವ�ೆಗೂ �ಳಂಬವನು� ಮ��ಸಬಹುದು. 

 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 162 

 

ಪ��ೆ� 4: �ೕಲ�ನ� ಅ��ಯ��ರದ �ೆಚು�ವ� �ಾರಣ/�ಾ��ಯನು� �ೇ�ಸುವ 

ಅವ�ಾಶ �ೕಡುವ ಅ��ಾರ �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ�ೆ� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇ�ೆ. �ೆಚು�ವ� �ಷಯಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾ� ���ಲ� �ಾಗೂ 

ಅವ�ಗಳನು� �ೇಪ��ೆ �ಾಡುವ�ದು ಅಸಮಂಜಸ�ೇನಲ� ಎಂದು �ೕಲ�ನ� 

�ಾ���ಾರ�ೆ� ಅ���ದ�� �ೕಲ�ನ� ಅ��ಯ��ರದ �ೆಚು�ವ� �ಾರಣ/�ಾ��ಯನು� 

�ೇ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ �ೕಡುವ ಅ��ಾರ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 5: �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ �ೕ�ದ ಆ�ೇಶವನು� �ಾ��ೆ ��ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರದ ಆ�ೇಶದ ಪ��ಗಳನು� �ೕಲ�ನ��ಾರ��ೆ, 

ಪ���ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಎ�� ಮತು� ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� 

ಅಯುಕ���ೆ �ೕಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 6: �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರದ ಎದುರು ಸ��ಸುವ ಪ�� �ೕಲ�ನ��ಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಕ�ಾ�ಯ ಮುಂಗಡ �ೇವ�ಯ �ತ� ಎಷು�? 

ಉತ�ರ: ಪ�ಸು�ತ ಆ�ೇಶದ�� �ೕಲ�ನ��ಾರ �ಾ�ೆ ಹೂಡ�ೆ ಒ���ೊಂಡ �ೆ��ೆ, ಬ��, 

ಶುಲ�, ದಂಡಗಳ ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಮತು� ಒ���ೊಳ��ೆ �ಾ�ೆ ಹೂಡು��ರುವ �ೆ��ೆ 

�ತ�ದ �ೇಕ�ಾ 10ರಷು�.  

 

ಪ��ೆ� 7: ಇ�ಾ�ೆಯು �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ�ೆ� �ೆ��ನ ಮುಂಗಡ �ೇವ� 

ಕ����ೊಳ��ವಂ�ೆ �ೋರಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�  
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ಪ��ೆ� 8: �ೕಲ�ನ� ಸ����ಾಗ �ಾ� �ತ�ದ ವಸೂ�ಯ ಕ�ಮ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೕ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಮುಂಗಡ �ೇವ� �ಾವ�� �ೕಲ�ನ� ಸ���ದ�� �ಾ� 

�ತ�ದ ವಸೂ�ಯನು� �ೆ�� 107(7)ರನ�ಯ ತ�ೆಯ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೕಲ�ನ�ಯ�� ಮೂಲ ಅ��ಾ� �ಗ� ಪ��ದ 

�ೆ��ೆ/ದಂಡ/ಶುಲ�ಗಳನು� �ೆ��� ಅಥ�ಾ �ೕಫಂ�/ಐ��ಯ ಕ�ತ�ೊ�� ಎಎ ಆ�ೇಶ 

�ೊರ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಎಎ ಅ��ಾ�ಯು ಸರಕು ವಶ ಪ�ೆ��ೊಂಡ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಶುಲ�/ದಂಡ 

�ೆ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕಫಂ�/ ಐ��ಯ ಕ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಅದ�ೆ� ಮುನ� 

�ೕಲ�ನ� ಸ���ದ ವ����ೆ ತನ� �ರುದ�ದ ಈ ಬ�ೆಯ ಕ�ಮದ ಬ�ೆ� ತನ� ��ಾರ 

ಮಂ�ಸಲು �ಾಕಷು� �ಾ�ಾವ�ಾಶ �ೕಡ�ೇಕು. (�ೆ�� 107(11)ರ �ದಲ ಪರಂತುಕ) 

�ೆ��ೆ �ೆ��ಸುವ ಅಥವ ಐ�� ತಪ�� ಬಳ�ೆ�ಾ�ರುವ ಬ�ೆ� �ೕ�ಾ�ನ 

�ೈ�ೊಳ��ೇ�ಾದ�� ಎಎ ಈ ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ೕಲ�ನ� ಸ���ದ ವ����ೆ 

ಸಮ�ಾ�� �ೇ� �ೋ�� �ೕಡ�ೇಕು ಮತು� ಆ�ೇಶವನು� �ೆ�� 73/74ರ�� �ಗ� 

ಪ��ದ �ಾಲ��ಯ ಒಳ�ೇ �ೕಡ�ೇಕು. (�ೆ�� 107(11)ರ ಎರಡ�ೇ ಪರಂತುಕ) 

 

ಪ��ೆ� 10: �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ೆ� ಎಎ ಪ�ಕರಣವನು� �ಧ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅ��ಾ��ೆ 

ಮರ� �ಧ��ಸಲು �ಾಪಸು� ಕಳ��ಸಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ೆ�� 107(11) ಎಎ ಸೂಕ��ೆಂದು ಪ�ಗ��ದಂ�ೆ �ವರ�ೆ �ೈ�ೊಂಡು, 

ಅವ��ೆ �ಾ�ಯಬದ� ಮತು� ಸೂಕ��ೆಂದು �ೋ�ದಂ�ೆ ಮೂಲ ಆ�ೇಶವನು� ಎ����ದು 

ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ರದು�ಪ�� ಆ�ೇಶ �ೕಡಬಹುದು ಆದ�ೆ ಮೂಲದ�� 

�ಧ���ದ� ಅ��ಾ��ೆ ಮರ� �ಧ��ಸಲು �ಾಪಸು� ಕಳ��ಸ�ಾರ�ೆಂದು ಸ�ಷ��ಾ� 

�ೇಳ�ತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11: ತನ� ಅ�ೕನ ಅ��ಾ�ಯು �ೕ�ದ ಆ�ೇಶವನು� �ಾವ��ಾದರು 

��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಯು ಪ�ಷ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 2(99) “ಪ�ಷ��ಸುವ ಅ��ಾ�”ಯನು� �ೕ�ೆ �ಾ��ಾ��ಸುತ��ೆ – �ೆ�� 

108ರ�ಯ ಆ�ೇಶ/��ಾ�ರಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸಲು �ಾ��ಯ� �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅಥ�ಾ 

ಅ�ಕೃತ�ೊಂಡ ಅ��ಾ�. �ಾ��ಯ �ೆ�� 108 ಆ ಬ�ೆಯ  ಪ�ಷ��ಸುವ  ಅ��ಾ��ೆ 

ತನ� ಅ�ೕನ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೊರ��ದ ಆ�ೇಶಗಳನು� ಪ�ೆದು �ಮ��ಸುವ 

ಅ��ಾರ��ೆ. ಅ�ೕನ ಅ��ಾ�ಗಳ ಆ�ೇಶ ಸ�ಾ�ರದ ಕಂ�ಾಯ�ೆ� ಆಪತು� 

ತರುವಂತ�ೆ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ ಸಮ�ತವಲ��ೆಂದು ಅಥ�ಾ ಅಸಮಂಜಸ�ೆಂದು 

ಅಥ�ಾ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸುವ �ೇ�  ೆಲಭ��ದ� �ಾ�� ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ಲ��ೆಂದು 

ಅಥ�ಾ �ಾರತದ ಮ�ಾ�ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧಕರ ಅವ�ೋಕನ ಪ�ಗ��ಲ��ೆಂದು ಕಂಡ�� 

ಅವಶ�ಕ�ೆ��ದ�ೆ �ೋ�� ಪ�ೆದವನನು� ಮ�ೊ��� ಆ�� ಆ�ೇಶವನು� 

ಪ�ಷ��ಸಬಹುದು.  

 

ಪ��ೆ� 12: “ಪ�ಷ��ಸುವ ಅ��ಾ�”ಯು ತನ� ಅ�ೕನ ಅ��ಾ� �ೊರ��ದ ಆ�ೇಶದ 

�ಾ�ಯನು �ಾನು �ಮ��ಸುವವ�ೆಗೂ ತ�ೆಯಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ತ�ೆಯಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 13: “ಪ�ಷ��ಸುವ ಅ��ಾ�”ಯ ತನ� ಅ�ೕನ ಅ��ಾ�ಗಳ ಆ�ೇಶಗಳನು� 

ಪ�ಷ��ಸುವ ಅ��ಾರಗಳ ಕು�ತಂ�ೆ  �ಾವ��ಾದರು �ಬ�ಂಧಗ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಪ�ಷ��ಸುವ ಅ��ಾ�ಯು ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ತನ� ಅ�ೕನ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಆ�ೇಶಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸುವಂ�ಲ� – 

 �ೆ�� 107/112/117/118ರ� ಆ�ೇಶದ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಸ���ದ��� 

 ಆ�ೇಶ �ೊರ�� ಮೂರು ವಷ�ಗಳ� ಕ�ೆ�ದ��� ಅಥ�ಾ �ೆ�� 107(2)ರ� 

ಸೂ��ರುವ �ಾ�ಾವ� ಮು��ದ��� 

 ಇದಕೂ� ಮುಂ�ೆ ಆ�ೇಶವನು� ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ೆ ಪ�ಗ��ದ���  

 

ಪ��ೆ� 14: �ಾ��ಾ�ಕರಣವ� �ೕಲ�ನ�ಯನು� ��ೕಕ�ಸಲು �ಾವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 

��ಾಕ�ಸುವ ಅ��ಾರ �ೊಂ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೕಲ�ನ�ಯ��  – 

 �ೆ��ೆಯ �ತ� ಅಥ�ಾ ITCಯ �ತ�   

 �ೆ��ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ITCಯ��ನ ವ��ಾ�ಸ 

 ಆ�ೇಶದ�� ��ಸ�ಾದ ದಂಡ/ಶುಲ�ದ �ತ�   

ರೂ 50,000 �ೕರ�ದ���, �ಾ��ಾ�ಕರಣವ� �ೕಲ�ನ�ಯನು� ��ೇಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ 

��ಾಕ�ಸುವ ಅ��ಾರ �ೊಂ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ಾವ �ಾಲ���ಳ�ೆ �ಾ��ಾ�ಕರಣದ ಎದುರು �ೕಲ�ನ� 

ಸ��ಸ�ೇಕು? 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 166 

 

ಉತ�ರ: �ಾ�ತ ವ���ಯು �ಾ��ಾ�ಕರಣದ ಎದುರು ಆ�ೇಶ ��ೕಕ��ದ ಮೂರು 

�ಂಗ��ೆಳ�ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಇ�ಾ�ೆಯು ಪ�ನ�ಾವ�ೋಕನ ಕ�ಮ 

ಪ�ಣ��ೊ�� ಆ�ೇಶ �ೊರ��ದ ಆರು �ಂಗಳ ಒಳ�ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 16: ತ�ೆ�ದುರು �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸುವ�� 3/6 �ಂಗ��ಂತ �ಳಂಬ�ಾದ�ೆ 

�ಾ��ಾ�ಕರಣವ� ಆ �ಳಂಬವನು� ��ಸಬಹು�ೇ? �ಾವ ಕ�ಾವ�ಯವ�ೆಗೂ 

��ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಾಕಷು� �ಾರಣ �ೕ�ದ�� �ಾ��ಾ�ಕರಣವ� ಮೂರು �ಂಗಳ �ೆ��ನ 

ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ �ಳಂಬವನು� ��ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ಾ��ಾ�ಕರಣದ ಎದುರು ���ಾಂಡ� ಅಥ�ಾ ಆ�ೆ��ೆಗಳನು� 

ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ಾಲ�� ಎಷು�? 

ಉತ�ರ: �ೕಲ�ನ�ಯ ಪ�� �ೊ�ೆತ �ನ�ಂದ 45 �ನಗಳ �ಾಲ��  

 

ಪ��ೆ� 18: ಮುಂಗಡು �ಾವ�ಯನು� ಮರು�ಾವ�ಸುವ�� ಬ�� �ೕಡ�ೇ�ಾ� 

ಬರುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಾ��ಯ �ೆ�� 115ರ ಪ��ಾರ �ೕಲ�ನ� ಆ�ೇಶದ ವ��ಂ�ಾ� 

�ೆ�� 107(6)/112(8)ರ� �ಾವ��ದ �ತ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ� ಬಂದ�� 

�ೆ�� 56ರ�� �ಗ� ಪ��ರುವ ದರದ�� ಬ��ಯನು� ಆ �ತ�ದ �ಾವ�ಯ 

��ಾಂಕ�ಂದ ಮರು�ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆಗೂ �ೕಡ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 19: �ಾ��ಾ�ಕರಣ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಎ�� ಸ��ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಾ�ಕರಣಗಳ �ಾಜ� �ೕಠ ಅಥ�ಾ ಪ��ೇಶ �ೕಠಗಳ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� 

�ೕಲ�ನ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� ಸ��ಸಬಹುದು. ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� 

�ೕಲ�ನ�ಯ�� ಗಣ�ೕಯ �ಾ�ಯ ಸಂಬಂಧ ಪ��ೆ� ಇ�ೆ ಎಂದು �ಾ��ದ�� 

�ೕಲ�ನ�ಯನು� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. (�ೆ�� 117(1)). ಆದ�ೆ �ಾ��ಾ�ಕರಣದ �ಾಷ� 

�ೕಠ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೇ�ಕ �ೕಠಗಳ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� �ೕಲ�ನ�ಯು �ೇವಲ ಸ�ೕ�ಚ� 

�ಾ��ಾಲಯ�ೆ� ಸ��ಸಬಹುದು, ಉಚ� �ಾ��ಾ�ಾಯಗ�ಗಲ�. (�ೆ�� 109(5)ರ� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳದ ಕು�ತು ��ಾದ�ರುವ �ೕಲ�ನ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�ಕರಣದ �ಾಷ� 

�ೕಠ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೇ�ಕ �ೕಠಗಳ� �ಾತ� ಪ��ೕ�ಸಬಹುದು.)  

 

ಪ��ೆ� 20: ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ ಎದುರು �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಇರುವ �ಾಲ�� 

ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ಾವ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸ�ಾಗು���ೆ�ೕ ಆ ಆ�ೇಶ 

��ೕಕೃ�ಯ 180 �ನಗ��ೆಳ�ೆ. �ಾಕಷು� �ಾರಣ �ೋ��ದ�� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� 

�ಳಂಬವನು� ಮ��ಸುವ ಅ��ಾರ �ೊಂ��ೆ. 

 

***** 
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17. ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ 

ಪ��ೆ� 1: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಎಂದ�ೆ ಏನಥ�? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 95 ಮತು� ಯು��ಎ�� �ೆ�� 

12ರ ಅನ�ಯ “ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ” ಎಂದ�ೆ �ಾ���ಾರ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೕಲ�ನ� 

�ಾ���ಾರ�ಂದ ಅ���ಾರನು �ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ೈ�ೊಳ����ರುವ 

ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯ ಕು�ತು ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 97(2) 

ಅಥ�ಾ �ೆ�� 100(1)ರ ಅ� ಸೂ��ರುವ �ಷಯಗಳ ಕು�ತ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಪ�ೆಯ�ಾದ 

�ಣ�ಯ. 

 

ಪ��ೆ� 2: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶವನು�  �ಾವ �ಾವ �ಷಯದ�� ಪ�ೆಯಬಹುದು?  

ಉತ�ರ: �ೆಳಕಂಡ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಪ�ೆಯಬಹುದು - 

 �ಾವ��ೇ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ. 

 �ಎ�� �ಾ��ಗಳ� �ೊರ�ಸ�ಾದ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ ಅನ��ಸು��ೆ  

 ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಮಯ ಮತು� �ೌಲ� ��ಾ�ರ  

 �ಾವ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ತಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾದ �ೆ��ೆಯ 

�ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯ ಅಹ��ೆ 

 �ಾ��ಯ� �ಾವ��ೇ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾಧ��ೆಯ �ಣ�ಯ  

 ಅ���ಾರ �ಾ��ಯ� �ೋಂದ� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ೆ �ೇಡ�ೆ ಎಂಬ ��ಾ�ರ  

 ಅ���ಾರ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೈ�ೊಂಡ �ಾವ��ೇ  

ಕ�ಮಗಳ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ಾ����ೆ ಬರುತ��ೆ�ೕ ಎಂಬ ��ಾ�ರ 

 

ಪ��ೆ� 3: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇನು? 
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ಉತ�ರ: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ಸುವ��ನ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶ ಸೂ�ಲ�ಾ� 

�ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಇ�ೆ - 

 ಅ���ಾರ �ಾವ��ೇ ಚಟುವ��ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ ಮುನ� �ೆ��ೆಯ �ಾಧ��ೆಯ 

ಕು�ತು �ಖರ �ಾ�� �ೕಡುವ�ದು  

 ��ೇ� �ೇರ ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂ��ೆ ಆಕ��ಸುವ�ದು  

 ತ�ಾ�ೆ ಹೂಡುವ�ದನು� ಕ�ತ�ೊ�ಸುವ�ದು  

 ಕ�� �ೆಚ�ದ�� �ಾರದಶ�ಕ�ಾ� ತ��ತಗ�ಯ�� ಅ�ೇಶ �ೕಡುವ�ದು  

 

ಪ��ೆ� 4: �ಎ�� �ಾ��ಯ� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ���ಾರ(ಎಎಆ�)ದ ಸಂರಚ�ೆ 

�ೇ�ರುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಾ��ಯ� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ���ಾರದ�� ��ಎ�� ಮತು� 

ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� ಪ����ಸುವ ತ�ಾ ಒಬ�ರು ಸದಸ�ರನು� �ೇಂದ� ಮತು� 

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ೇಮಕ �ಾಡುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ�5: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಬಯಸುವ ವ���ಯು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಅ���ಾರನು �ಎ��ಯ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೋಂದ��ಾಗಲು 

ಬಯಸುವವ�ಾ�ರಬಹುದು. (�ೆ�� 95(c))    

 

ಪ��ೆ� 6: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಅ�� �ಾ�ಾಗ ಸ��ಸ�ೇಕು? 
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ಉತ�ರ: ಅ���ಾರನು ವ��ಾಟು (�ೈ�ೊಳ��ೇ�ರುವ ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆ) 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ ಮುನ� ಅಥ�ಾ �ೈ�ೊಂ�ರುವ ಪ��ೈ�ೆಯ ಕು�ತು  ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� 

ಅ�� ಸ��ಸಬಹುದು. ಈ ��ಾರದ�� ಇರುವ ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಬ�ಂಧ�ೇ�ೆಂದ�ೆ 

ಅ��ಯ�� �ೇಳ�ಾ�ರುವ ಪ��ೆ� ಅ���ಾರನ �ರುದ� �ಾವ��ೇ ಪ�ಕರಣದ�� 

ಉದ�ವ�ಾ�ದು� ಇನೂ� ಇತ�ಥ��ಾ�ಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ಈ�ಾಗ�ೇ 

ಇತ�ಥ��ಾ��ಾ��ರ�ಾರದು. 

 

ಪ��ೆ� 7: ಎಷು� ಸಮಯದ ಒಳ�ಾ� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ���ಾರವ� ತನ� �ಣ�ಯ  

��ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ:  ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 98(6)ರ ಅನ�ಯ �ಾ���ಾರವ� 

ಅ�� �ಾ���ಯ 90�ನಗ��ೆಳ�ೆ ತನ� �ಣ�ಯವನು� ��ತ ರೂಪದ�� 

��ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ���ಾರ�ೆ� �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ (ಎಎಎಆ�) 

�ಾವ��ಾ�ರುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಎ��ಎ�� ಅಥ�ಾ ಯು��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ 

�ಾ���ಾರ�ೆ� �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರವನು� ರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಅದ�ೆ�ೕ ಆ �ಾಜ� 

ಅಥ�ಾ �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶದ�� ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಕೂಡ �ೕಲ�ನ� 

�ಾ���ಾರ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅ���ಾರ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯುಳ� 

ಅ��ಾ� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ���ಾರದ �ಣ�ಯ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾ�ದ��ೆ �ೕಲ�ನ� 

�ಾ���ಾರ�ೆ� �ೕಲ�ನ� �ೋಗಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 9: �ಎ��ಯ�� ಎಷು� ಎಎಆ� ಮತು� ಎಎಎಆ� ರಚ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಪ�� �ಾಜ��ೆ� ಒಂದು ಎಎಆ� ಮತು� ಎಎಎಆ� ಇರುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 10: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ಾ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 103ರ ಅನ�ಯ ಎಎಆ� ಮತು� ಎಎಎಆ� �ೊರ��ದ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ 

�ೆ�� 97(2)ರ��ನ ��ಾರಗಳ ಕು�ತು ಅ�� ಸ���ದ ವ����ೆ �ಾಗೂ ಆತನು �ಾವ 

�ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಯ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ�ೋ ಆ ಅ��ಾ��ೆ �ಾತ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ �ೕ�ಯ ಸ���ೇಶದ�� ಇರುವ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ����ೆ ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�. ಇದು �ೇವಲ ವ���ಗತ 

ಆ�ೇಶ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶವ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯ ಮತು� ಸ�ೕ�ಚ� 

�ಾ��ಾಲಯಗಳ �ೕಪ��ಗಳಂ�ೆ �ದಶ�ನ �ೌಲ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶವ� �ೇವಲ ಪ���ಸ�ಾದ ��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂ�� 

ಅ���ಾರ��ೆ �ಾತ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತದು�. �ಾವ��ೇ �ದಶ�ನ �ೌಲ� 

ಇರುವ��ಲ�. ಅ�ಾಗೂ�, ಅ���ಾರನಲ��ೆ ಇತರ��ೆ �ೇವಲ �ೆ�ೕರಕ �ೌಲ� 

�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� �ಾಲ�� ಏ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� �ಾಲ�� ಏನೂ ���ಲ�. ಆದ�ೆ �ೆ�� 103(2)ರ ಅನ�ಯ 

ಈ ಆ�ೇಶವ� ಮೂಲ ಆ�ೇಶದ ಸಂಬಂ� �ಾನೂನು, �ಜ��� ಅಥ�ಾ ಸ���ೇಶ 
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ಬದ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ಯ��ರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�, �ಾನೂನು, �ಜ��� ಅಥ�ಾ ಸ���ೇಶ 

ಬದ�ಾಗ�ೆ ವ��ಾಟು �ಾ�ಯ��ರುವ ತನಕ ಆ�ೇಶವ� �ಾ�ಯ��ರುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 13: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶವನು� ����ಯ�ೊ�ಸಬಹು�ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೆ�� 104ರ ಅನ�ಯ ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಅ���ಾರ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶವನು� 

�ೕಸ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ಂಶವನು� ಮು��ಟು� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಎಎಆ� ಮತು� ಎಎಎಆ� ಗ��ೆ �ೊ�ಾ�ದ�� ಆ�ೇಶವನು� ����ಯ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಗ ಅ���ಾರ��ೆ �ಾ��ಯ ಎಲ� �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� ಮುಂಗಡ 

ಆ�ೇಶ ಇಲ��ೆಂ�ೇ ಪ�ಗ�� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. (ಆದ�ೆ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ೕ�ದ 

�ನ�ಂದ ಅದನು� ����ಯ�ೊ��ದ �ನದವ�ೆ�ನ �ಾಲ ಪ�ಗ�ಸ�ೆ). ಮುಂಗಡ 

ಆ�ೇಶವನು� ����ಯ�ೆಂದು �ೂೕ�ಸುವ ಆ�ೇಶ ಅ���ಾರನ ಪ� �ೇಳ�ೆ 

�ಾ��ೊ�ಸುವ �ಾ�ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 14: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಪ�ೆಯಲು ಏನು ಕ�ಮ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು?   

ಉತ�ರ: ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ�� 97 ಮತು� 98 ಕ�ಮಗಳನು� 

��ಸುತ��ೆ. �ೆ�� 97ರಂ�ೆ ಅ���ಾರ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ೋ� �ಗ�ತ ಅ��ಯನು� 

ಕ�ಮಬದ��ಾ� ಎಎಆ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. �ಾವ �ೕ� ಅ�� ಸ��ಸ�ೇ�ೆಂಬ �ವರಗಳನು� 

�ಯಮಗಳ�� ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.   

�ೆ��  98 ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಅ��ಯನು� �ೇ�ೆ ವ�ವಹ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ವ�ಸುತ��ೆ. 

ಎಎಆ� ಅ��ಯನು� ಸಂಬಂ��ದ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯುಳ� ಅ��ಾ��ೆ ಕಳ����ೊಟು�, 

ಅವ�ಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಎಲ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ತ���ೊಂಡು, ಅ�� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� 
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ಪ��ೕ��, ಅ���ಾರನನು� ಆ�� ಅ��ಯನು� ಪ�ರಸ��� ಅಥ�ಾ �ರಸ��� ಆ�ೇಶ 

�ೕಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಸ���ದ ಅ��ಯನು� 

ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ರಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಅ��ಯ�� �ೇಳ�ಾ�ರುವ ಪ��ೆ� ಅ���ಾರನ �ರುದ� �ಎ�� �ಾ��ಯ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅ�ಯ ಪ�ಕರಣದ�� ಉದ�ವ�ಾ�ದು� ಇನೂ� 

ಇತ�ಥ��ಾ�ಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ಈ�ಾಗ�ೇ ಇತ�ಥ��ಾ�ದ��� ಅ��ಯನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

�ರಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ರಸ��ಸಲ�ಡುವ ಆ��ಯನು� �ರ�ಾ�ರದ ಎಲ� �ಾರಣಗಳನು� 

�ವ�ಸುವ ��ೇ�ತ ಆ�ೇಶದ ಮೂಲಕ �ರಸ��ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 16: ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಅ�� ಪ�ರಸ�ತ�ೊಂಡ�ೆ ಎಎಆ� �ಾವ ಕ�ಮಗಳನು�  

ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ಎಎಆ� ಅ�� ��ೕಕ��ದ �ನ�ಂದ 90 �ನಗಳ�� ತನ� �ಣ�ಯ 

ಪ�ಕ�ಸ�ೇಕು. �ಣ�ಯ �ೕಡುವ ಮುನ� ಅ�� ಮತು� ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

ಅ���ಾರ �ೕ�ದ ಎಲ� �ಾಮ��ಗಳನು� ಮತು� ಇ�ಾ�ೆಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೕ�ದ 

�ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದು ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು.  

�ಣ�ಯ ಪ�ಕ�ಸುವ ಮುನ� ಎಎಆ� ಅ���ಾರನನು� ಅಥ�ಾ ಆತ�ಂದ 

�ೇಮಕ�ೊಂಡ ಪ����ಯ ಮತು� ��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಅ��ಾ�ಯನು� ಆ�ಸ�ೇ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 17: ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಎಎಆ� ಸದಸ�ರ�� ��ನ� ಅ��ಾ�ಯ ಮೂ�ದ�� 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಎಎಆ�  ನ��ರುವ ಇಬ�ರು  ಸದಸ�ರ��  �ೆಲವ�  �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂಧ�ದಂ�ೆ

 ��ನ� ಅ��ಾ�ಯಗಳ� ಮೂ�ದ��  ಆ ��ಾರಗಳನು� ಎಎಎಆ��ೆ  

ಕಳ����ೊಡ�ಾಗುವ�ದು. ಅ��ಯ  ಸದಸ�ರಲೂ�  ಅ�ೇ ��ಾರಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

ಒಮ�ತ ಮೂಡ�ದ���  ಆ ��ಾರಗಳ ಕು�ತು ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ �ೕಡಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 18: ಎಎಆ� ಆ�ೇಶಗಳ �ರುದ� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಇರುವ 

ಅವ�ಾಶಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸುವ�ದ�ೆ� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� 

��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯ �ಾ��ಯ �ೆ�ನ 100 ಮತು� 101ರ��, ಯು��ಎ��ಯ 

�ೆ�� 14ರ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ.  

ಒಂದು �ೇ�  ೆಅ���ಾರ��ೆ ಎಎಆ� ಆ�ೇಶ�ಂದ ತೃ�� �ಗ�ಲ� ಎಂದ�ೆ ಎಎಎಆ��ೆ 

�ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಬಹುದು. ಅ�ೇ�ೕ� ಅ���ಾರನು �ಾವ �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಯ 

ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ�ೋ ಆ ��ಎ��/ಎ��ಎ��/ಯು��ಎ�� 

ಅ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ� ಕೂಡ ಆ�ೇಶ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾದ�� 

�ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ� ಎಂದ�ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� 

ಇ�ಾ�ೆಯ�� ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶದ ಅ��ಯ ಕು��ಾ� �ಯ�ಸಲ�ಟ� ಅ��ಾ� 

ಎಂದಥ�. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಈ ಅ��ಾ� ಅ���ಾರನು �ಾವ �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಯ 

ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ�ೋ ಆ ಅ��ಾ��ೕ ಆ�ರು�ಾ��ೆ. 
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�ಾವ��ೇ �ೕಲ�ನ��ಾದರೂ ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ ಬಂದ 60�ನಗ��ೆಳ�ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. 

�ೕಲ�ನ�ಯು �ಗ�ತ ಅ��ಯ��ರ�ೇಕು. ಇದನು� �ಗ�ತ �ೕ�ಯ�� 

ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. ಇದ�ೆ� ಸೂಕ� �ಯಮಗಳನು� ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

�ೕಲ�ನ� ಅ�� ಪ�ೆದ �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರವ� �ೕಲ�ನ��ೆ ಸಂಬಂ��ದವರನು� 

ಆ�� 90 �ನಗಳ�� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ೇ�  ೆಎಎಎಆ� ಸದಸ�ರ�� ಒಮ�ತ 

ಮೂಡ�ದ��� �ೕಲ�ನ� �ೋರ�ಾದ ಪ��ೆ�ಯ ಕು�ತು ಮುಂಗಡ ಆ�ೇಶ�ೇ 

�ೕಡ�ಾ�ಲ� ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 19 : ಎಎಎಆ� ನ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯ ಅಥ�ಾ ಸ�ೕ�ಚ� 

�ಾ��ಾಲಯಗಳ�� �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಎಎಎಆ� ನ ಆ�ೇಶದ �ರುದ� 

�ಾವ��ೇ �ೕಲ�ನ��ೆ ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ�ಲ�. ಆದ��ಂದ ಎಎಎಆ� ನ ಆ�ೇಶವ� 

ಅ���ಾರ �ಾಗು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ�ಯ �ೕ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅ�ಾಗೂ�, ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯ ಅಥ�ಾ ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯಗಳ�� �� ಅ�� 

ಸ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ�ರಬಹುದು. 

 

ಪ� ��  20: ತಮ� ಆ�ೇಶದ�� ಏ�ಾದರೂ �ೋಪ��ೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದ�ೆ ಎಎಆ� 

ಮತು� ಎಎಎಆ� ಅವ�ಗಳನು� ಸ�ಪ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಎಎಆ� ಮತು� ಎಎಎಆ� ತಮ� ಆ�ೇಶದ�� ತಪ�� ಕಂಡು ಬಂದ�� 

ಆ�ೇಶ �ೕ�ದ �ನ�ಂದ 6 �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು. �ೋಪವನು� ಎಎಆ�, 

ಎಎಎಆ� ಸದಸ��ೇ ಕಂಡು�ೊಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ���ಾರ ಅವರ ಗಮನ�ೆ� 

ತಂ�ರಬಹುದು. ಅಲ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ� ಗುರು�� 
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�ೇಳಬಹುದು. �ದ�ನ ಆ�ೇಶವನು� ಸ�ಪ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೆ��ೆ ಪ��ಾಣದ�� �ೆಚ�ಳ 

ಅಥ�ಾ ಕ���ಾಗುವ �ಾ�ದ��� ಅ���ಾರನ ಅಥ�ಾ �ೕಲ�ನ��ಾರನನು� 

ಆ���ೕ �ೋಪ ಸ�ಪ�� ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ೇಕು. 

 

***** 
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18. ಇತ�ಥ� ಆ�ೕಗ 
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19. ತ��ೆ, �ೆ�ೕಧ, ವಶ ಮತು� ಬಂಧನ 

ಪ��ೆ� 1: “�ೆ�ೕಧ” ಎಂದ�ೆ ಏನು?   

ಉತ�ರ: �ಾನೂನು  �ಘಂಟು  ಮತು� ಹಲವ�  �ಾ��ಾಲಯಗಳ  �ೕಪ��ಗಳ  ಪ��ಾರ 

�ೆ�ೕಧ  ಎಂಬ ಪದವನು� ಸರಳ �ಾ�ೆಯ�� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ – �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು 

ಸ�ಳ, ಪ��ೇಶ, ವಸು�, ವ���ಯನು� ಪ��ೕ�� �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ಅಪ�ಾಧ�ೆ�  

ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�� ಹುಡುಕುವ ಅಥ�ಾ ಮು����ರಬಹು�ಾದದ�ನು� ಹುಡುಕುವ ಸ�ಾ�� 

ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ� ಚಟುವ��ೆ. �ಾವ��ೇ ವ���, �ಾಹನ, ಪ��ೇಶವನು� �ೆ�ೕಧ�ೆ� 

ಒಳಪ�ಸುವ �ೆಲಸವನು� ಸೂಕ� �ಾಗು ಸಮಂಜಸ �ಾನು�ನ�ಯ�ೆ�ೕ �ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 2: ”ತ��ೆ” ಎನು�ವ�ದರ ಅಥ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ��ನ �ೊಸ �ಾ�ವ�ಾನ�ದು. �ೆ�ೕಧದ 

�ಾ�ವ�ಾನ��ಂತ ಇದು ಮೃದು�ಾದ ���. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ 

�ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ �ಾ��ಾರದ ಪ��ೇಶ�ೆ�, ಸರಕು �ಾ�ಸುವ ಪ��ೇಶ�ೆ� ಅಥ�ಾ 

�ೋ�ಾಮು, �ಾ�ಾ�ನು, ಮ��ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ೇಶ�ೆ� �ೇ� �ೕಡುವ 

ಅವ�ಾಶ �ೊರಕುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾರು ತ��ೆ�ೆ ಆ�ೇಶ �ೕಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ� �/ಎ� �ಎ� � �ಾ��ಯ �ೆ�� 67ರ ಅನ�ಯ ಜಂ� ಆಯುಕ�ರು 

ಅಥ�ಾ ಅವ��ಂತ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾವ��ೇ ವ���ಯ ಪ��ೇಶ�ೆ� �ೇ��ೕ� 

ತ��ೆ ನ�ೆಸುವಂ�ೆ ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ��ತ ಅ�ೇಶ 

�ೕಡಬಹುದು. ಈ ಬ�ೆಯ ತ��ೆಯ ಅ��ಾರ �ೕಡಲು ಜಂ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ 
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ಅವ��ಂತ ��ಯ ಅ��ಾ��ೆ ತ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ ವ���ಯು ಈ �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ�� 

�ಾವ��ಾದ�ೊಂದನು� �ಾ��ಾ��ೆಂದು ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣಗ�ರ�ೇಕು – 

 �ಾವ��ಾದರೂ ಪ��ೈ�ೆಯ ವ��ಾಟನು� ಮು����ರ�ೇಕು 

 �ೈ�ರುವ ಸರಕುಗಳ �ಾ�� ಮು����ರ�ೇಕು  

 �ೆಚು�ವ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ� ಪ�ೆ�ರ�ೇಕು  

 �ೆ��ೆ ತ����ೊಳ�ಲು ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ಾವ��ಾದರೂ 

�ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆ �ಾ�ರ�ೇಕು  

 �ಾಗ�ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ನು �ಾ�ೕಕ �ೆ��ೆ �ಾವ� ತ����ೊಂಡ 

ಸರಕುಗಳನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ತನ� �ೆಕ�ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಅಥ�ಾ 

ಸರಕುಗಳನು� �ೆ��ೆ �ೋ��ೆ�ೆ ಅನು�ಾಗುವಂ�ೆ ಇ��ರ�ೇಕು. 

  

ಪ��ೆ� 4: ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಾ��ಯ ಈ �ೆ���ನ� �ಾವ��ೇ ವ���ಯ �ಾವ��ೇ 

ಆ��/ಪ��ೇಶವನು� ತ��ೆ�ೆ ಒಳಪ�� ಆ�ೇ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ೇವಲ ಈ �ೆಳಕಂಡ 

ಪ��ೇಶಗಳ�� ತ��ೆ ನ�ೆಸಲು ಅನುಮ� �ೕ� ಆ�ೇ�ಸಬಹುದು - 

 �ೆ��ೆ�ಾರನ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ 

 ಸರಕು �ಾಗ�ೆಯ �ಾ��ಾರದ��ರುವ ವ��ಯ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ, 

ಅವನು �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ�ಾ�ಲ��ದ�ರೂ ಸಹ  

 �ೋ�ಾಮು ಅಥವ �ಾ�ಾ�ನು ಮ��ೆ �ೊಂ�ರುವವನ ಅಥ�ಾ �ವ�ಹ�ೆ 

ನ�ೆಸುವವನ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ 

  

ಪ��ೆ� 5: ��ಎ�� �ಾ��ಯ� �ಾರು �ೆ�ೕಧ ಮತು� ವಶ�ೆ� ಆ�ೇ�ಸಬಹುದು? 
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ಉತ�ರ: ಜಂ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವರ �ೕಲ�ಟ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸರಕುಗಳ, 

�ಾಖ�ೆಗಳ, ಪ�ಸ�ಕಗಳ ಅಥ�ಾ ವಸು�ಗಳ �ೆ�ೕಧ ಮತು� ವಶ�ೆ� ��ತ ಅ�ೇಶ �ೕ� 

ಅನುಮ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಬ�ೆಯ ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಮುನ� ಆ ಅ��ಾ��ೆ �ಾವ��ೇ 

ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಪ�ಸು�ತ�ಾದ ವಶಪ���ೊಳ��ೇ�ಾದ ಸರಕುಗಳ�, �ಾಖ�ೆ, ಕಡತಗಳ� 

ಮತು� ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ� ವಸು�ಗಳ� ಆ ಸ�ಳದ�� ಮು��ಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸೂಕ� 

�ಾರಣಗ�ರ�ೇಕು. 

  

ಪ��ೆ� 6: ‘ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣ’ ಎಂದ�ೆ ಏನಥ�? 

ಉತ�ರ:  ‘ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣ’ಗಳ� ಎಂದ�ೆ – �ೆಲವ� �ಜ���ಗಳ ಅ��ದು�, ಅವ� 

ಪ�ತ�� ��ವ��ೆ�ಾಗ�ದ�ರೂ, ಅವ�ಗಳ ಅ���ಂದ �ಾವ��ೇ ��ೇಚ�ೆಯುಳ� 

ವ���ಯು ಅ�ೇ ಊ�ೆಗಳ� ಉ�ತ�ೆಂದು ��ಾ��ಸುವಂ�ೆ �ಾಡುವವ�. �ಾರತ ದಂಡ 

ಸಂ��ೆಯ �ೆ��  26ರ ಅನ�ಯ “ವ����ೕವ�ನು �ಷಯ�ಂದನು� ನಂಬಲು ಸೂಕ� 

�ಾರಣಗಳನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಆ �ಷಯವನು� ನಂಬಲು �ಾ�ಾಗುವಷು� 

�ಾರಣಗ��ೆ ಆದ�ೆ ನಂಬ�ರಲು ಅಲ�.” ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣ ಎಂದ�ೆ ವ����ಷ�ವಲ�ದ 

ಸೂ�� ಬು��ವಂ��ೆಯ �ೆ�ಾ��ಾರದ �ಾಗು �ೌಲ��ಾಪನದ �ೕ�ೆ�ೆ �ೕ�ರಬಹುದು 

ಎಂಬ ವಸು��ಷ� �ಣ�ಯ.  �ಾ��ಾ�ಕ ಮತು� ��ೇಕ �ೊಂ�ದ ವ��� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ಾ�� ಪ�ೆದು, ಸಂದಭ�ವನು� ಅವ�ೋ�� �ಾಡುವ ಉ�ತ ಊ�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 7: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� ತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಧ �ಾಗೂ ವಶ�ೆ� ಆ�ೇಶ �ೕಡುವ 

ಮುನ� ‘ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣ’ಗಳನು� ��ತದ�� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ೇ�ಲ�. ಅ��ಾ� ಬರವ�ೆ�ೆಯ�� ಇದನು� ಇಡ�ೇ�ೆಂಬ �ಯಮ ಇಲ�. ಆದ�ೆ 

�ಾನು ��ಾ�ರ�ೆ� ಬರಲು ನಂ�ದ �ಾರಣಗ� ೕೆನು ಎಂಬುದನು� ��ಯ ಪ�ಸ�ೇಕು, 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 181 

 

�ೆ�ೕಧ �ಾವ �ಾರಣ�ೆ� �ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸ�ೇಕು. ಪ�� ಪ�ಕರಣದಲೂ� 

�ಾರಣವನು� �ಾಖ�ಸ�ೇ�ೆಂ�ಲ�. ಆದ�ೆ �ೆ�ೕಧ�ೆ� ಆ�ೇ�ಸುವ ಮುನ� 

�ಾ��/�ಾಖ�ೆಯ ಸ�ರೂಪವನು� ಪ�ವ��ಾ��ಾ� �ಾಖ�� ನಂತರ �ೆ�ೕಧ ಮತು� 

ವಶ�ೆ� �ಾರಂ� �ೊರ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ�. 

 

ಪ��ೆ� 8: ಸ�� �ಾರಂ� ಎಂದ�ೇನು? ಅದರ�� ಏ�ೇನು �ಷಯ ಇರುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸುವ�ದ�ೆ� ��ತದ�� �ೕಡುವ ಆ�ೇಶ�ೇ ಸ�� �ಾರಂ�.ಇದನು� 

ಜಂ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವರ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೊರ�ಸಬಹುದು. ಸ�� 

�ಾರಂ� ನ�� �ೆ�ೕಧದ ಅವಶ�ಕ�ೆ �ೋರುವ ನಂಬಲು ಸೂಕ� �ಾರಣ��ೆ�ಂಬುದು 

ಸೂ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು.ಅದರ�� �ೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗ�ರ�ೇಕು - 

1. �ಾ��ಯ� ಆ�ರುವ ಉಲ�ಂಘ�ೆಗಳ�  

2. �ೆ�ೕಧ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಸ�ಳ 

3. �ೆ�ೕಧ �ೈ�ೊಳ�ಲು ಆ�ೇ�� ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾ�ರುವ ಅ��ಾ� ಮತು� ಅವರ 

ಪದ�ಾಮ  

4. �ೆ�ೕಧ�ೆ� ಆ�ೇಶ �ೊರ��ದ ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ಪದ�ಾಮ �ಾಗೂ 

ಅವರ ವೃ�ಾ��ಾರದ �ೕಲು 

5. �ೋ�� �ೊರ��ದ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸ�ಳ 

6. ಸ�� �ಾರಂ� ಕ�ಮಸಂ�ೆ� 

7. �ಾರಂ��ೆ �ಾ�ಯ��ರುವ �ಾ�ಾವ� - ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡು �ನಗಳ�. 

 

ಪ��ೆ� 9: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಸರಕುಗಳ� �ಾ�ಾಗ 

ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಲು ಅಹ��ಾಗುತ��ೆ? 
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ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 130ರನ�ಯ �ಾವ��ೇ ವ��� 

�ೆಳಕಂಡ �ೆಲಸಗಳನು� �ಾ�ದ�ೆ ಸರಕುಗಳ� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಅಹ��ಾಗುತ��ೆ - 

 �ಾ��ಯ ಅಥ�ಾ ಅದರ�ಯ �ಯಮಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ�ೆ 

ಈಡು �ಾಡುವ �ಾ�ೆ ಸರಕುಗಳನು� ಪ��ೈ�ದ�� ಅಥ�ಾ ��ೕಕ��ದ��  

 �ಾನು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ �ಾವ ಸರಕುಗಳ �ೆಕ�ವನೂ� �ೋ�ಸ�ೆ 

ಇದ���. 

 �ೋಂದ�ೆ�ೆ ಅ��ಯನೂ� ಸ��ಸ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಸರಕನು� 

ಪ��ೈಸುವ�ದು   

 �ೆ��ೆ ವಂ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ�� ಮತು� 

�ಯಮಗಳನು� ಉಲ�ಂ�ಸುವ�ದು  

 

ಪ��ೆ� 10: �ಾನೂನು ಬದ��ಾ� �ೆ�ೕಧ �ೈ�ೊಳ��ವ ಅ��ಾ� �ಾವ ಅ��ಾರಗಳನು� 

ಚ�ಾ�ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�ೕಧ �ೈ�ೊಳ��ವ ಅ��ಾ� �ಾವ��ೇ ಸರಕುಗಳ �ೆ�ೕಧ ನ�ೆ�, 

ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹುದು. (ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಸರಕುಗ�ಾದ��) ಅಲ��ೆ 

�ಾ��ಾರದ ಆವರಣ�ಂದ �ಾ��ಯ� ��ಾರ�ೆ�ೆ �ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆ, �ಾಗದಪತ�ಗಳನು� 

ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹುದು. �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸುವ �ಾಲದ�� �ಾವ��ಾದರೂ �ೋ�ೆ�ೆ �ೕಗ 

�ಾ���ದು�, ಒಳ�ೆ ಪ��ೇ�ಸಲು ಅ�� �ಾ�ದ��� �ೕಗ ಒ�ೆದು ಒಳ�ೆ �ೋಗುವ ಅ��ಾರ 

ಇರುತ��ೆ. ಅ�ೇ �ೕ� �ೆ�ೕಧದ �ಾಲದ�� �ಾವ��ೇ ಅ�ೆ��ಾ �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತ�ೆ 

ವಸು�ಗಳನು� �ೕಗ �ಾ���ದು� �ೆ�ೆಯ�ೇ ಇದ��� ಒ�ೆದು �ೋಡಬಹುದು. 

ಮು����ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂದ�� �ಾಗದಪತ�, �ಾಖ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎಲ�ವನೂ� 
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ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಆವರಣ ಪ��ೇಶ�ೆ� ಅ�� �ಾ�ದ��� ಇ�ೕ 

ಆವರಣವನು� �ೕ� �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 11: �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸಲು ಇರುವ ��ಾನ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 67(10)ರನ�ಯ �ಆ��� 

�ೆ�� 100 ರ�� �ೇ�ರುವಂ�ೆ �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸ�ೇಕು. �ಆ��� �ೆ�� 100 ರ�� �ೆ�ೕಧ 

ನ�ೆಸುವ ��ಾನವನು� ಚ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� �ೈ�ೊಂ�ಾಗ ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ 

ಅಂಶಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: �ೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನು� �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� �ೈ�ೊಂ�ಾಗ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು – 

 ಸೂಕ� ಅ��ಾ� ಬರವ��ೆಯ�� ಸ�� �ಾರಂ� �ೕಡ�ೆ �ೆ�ೕಧ 

�ಾಯ��ೈ�ೊಳ��ಾರದು. 

 ಮ�ೆಗಳ�� �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� ನ�ೆಯು�ಾಗ ಒಬ�ರು ಮ��ಾ ಅ��ಾ� 

ತಂಡದ��ರ�ೇ�ೇಕು. 

 ಆವರಣದ��ರುವ ವ����ೆ �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� ಆರಂ�ಸುವ ಮುನ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ತಮ� 

ಗುರು�ನ �ೕ�ಯನು� �ೋ�ಸ�ೇಕು. 

 �ೆ�ೕಧ ಆರಂ�ಸುವ ಮುನ� ಸ�� �ಾರಂ� �ೋ�� ಅದ�ೆ� ಆವರಣದ 

ಮುಖ�ಸ��ಂದ �ಾರಂ� �ೋ�ರುವ��ಾ� ಬ�ೆ��ೊಂಡು ಅವರ ಸ� 

ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಅದ�ೊಂ��ೆ ಇಬ�ರು �ಾ��ಾರರ ಸ� �ೇಕು. 

 �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸು�ಾಗ ಅ�ೇ ಪ��ೇಶದ ಇಬ�ರು ಸ�ತಂತ� �ಾ���ಾರರನು� 

ಮುಂ�ಟು��ೊಂಡು �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಅವ��ೆ �ೆ�ೕಧದ ಉ�ೆ�ೕಶ 
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�ವ�ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರೂ ಇಲ��ದ��� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗಳ� ಒಪ��ದ��� 

�ೇ�ೆ ಪ��ೇಶದವರು �ಾ�ಗ�ಾಗಬಹುದು. 

 �ೆ�ೕಧ ಆರಂ�ಸುವ ಮುನ� �ಾ��ಾರರು ಮತು� ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ ಆವರಣದ 

ಮುಖ�ಸ�ರ ಮುಂ�ೆ �ಾಜ�ಾ� ತಮ�ನು� �ೆ�ೕಧ�ೆ� ಒ���ೊಳ��ೇಕು. ಅವರ ಬ� 

ಏನೂ ಇಲ� ಎಂಬುದನು� ಆವರಣದ ಮುಖ�ಸ� �ಾ�� �ಾ��ೊಂಡು �ೆ�ೕಧ 

�ಾಯ��ೆ� ಅವ�ಾಶ �ೕಡಬಹುದು. ಅ�ೇ �ೕ� �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡ 

�ೕ�ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಾರರು ಆವರಣದ ಮುಖ�ಸ�ರ ಮುಂ�ೆ 

�ಾಜ�ಾ� ತಮ�ನು� ಪ��ೕ�ಸುವಂ�ೆ �ೇಳ�ೇಕು. 

 �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ�ೇ ಪಂಚ�ಾ�/ಮಹಜ� ಬ�ೆಯ�ೇಕು. 

ವಶಪ���ೊಂಡ ಎಲ� �ಾಖ�ೆಗಳ�, �ಾಗದಪತ�ಗಳ�, ಸರಕುಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಎಲ�ವ�ಗಳ �ವರವನು� ಅದರ�� ಬ�ೆಯ�ೇಕು. ವಶ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎಲ� 

ವಸು�ಗಳ ಪ��ಯನು� �ದ�ಪ�� ಪಂಚ�ಾ��ೆ ಲಗ��ಸ�ೇಕು. ಇವ�ಗ��ೆ �ೆ�ೕಧ 

ನ�ೆ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ಾ��ಾರರು ಮತು� ಆವರಣದ ಮುಖ�ಸ�ರು ಸ� 

�ಾಡ�ೇಕು. �ೆ�ೕಧ ನ�ೆಸಲು ಅ��ಾರ ಪ�ೆದವ�ೇ ಈ �ೆಲಸ �ೈ�ೊಳ��ೇಕು. 

 �ೆ�ೕಧ �ಾಯ� ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡ �ೕ�ೆ ಅದನು� �ೕ�ದ ಅ��ಾ��ೆ �ಾರಂ� 

ಮೂಲಪ��ಯನು� ವರ��ಂ��ೆ �ಂ�ರು�ಸ�ೇಕು. �ಾರಂ�ನ �ಂಬ�ಯ�� 

�ೆ�ೕಧದ�� �ಾಗವ��ದ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೆಸರನು� ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. 

 ಸ�� �ಾರಂ� �ೕ�ದ ಆ��ಾ� ಇವ�ಗಳ ಕಡತವನು� �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಪ���ಂದು ಸ�� �ಾರಂ� �ೕ�ದು�, ಬಳ�ೆ �ಾ�ದು�, ಅವ�ಗಳ� ಬಳ�ೆ�ಾದ 

�ೕ�ೆ �ಂದ�ೆ� ಬಂ�ದು� ಎಲ� �ವರ ಕಡತದ��ರ�ೇಕು. 

 ಪಂಚ�ಾ�/ ಮಹಜ� �ಾಗೂ ವಶಪ���ೊಂಡ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಗದಪತ�, 

�ಾಖ�ೆಗಳ �ವರ ಇರುವ ಪ��ಯ ಪ��ಯನು� ಆವರಣದ ಮುಖ�ಸ���ೆ �ೆ�ೕಧ 

ನ�ೆ�ರುವ�ದ�ೆ� �ಾಖ�ೆ�ಾ� �ೕಡ�ೇಕು. 
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ಪ��ೆ� 13: �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗಳ� 

�ಾ��ಾರದ ಸ�ಳ�ೆ� ಬರಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಬರಬಹುದು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 65ರ� �ಾ��ಾರದ 

ಸ�ಳ�ೆ� ಬರಬಹುದು. ಈ �ೆ���ನ ಅ� �ೆ�� 66ರ� �ಾ�ಾಂ�ತ�ೊಂಡ ��ಎ��/ 

ಎ��ಎ�� �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ೆ�� ಅ�ೌಂ�ೆಂ� �ೆಕ� ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ ಸ�� �ಾರಂ� ಇಲ��ೆ �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ, 

ಪ��ೕಲ�ೆ, �ೆಕ� �ಾ�  ೆ�ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಬರ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾಯವನು� ರ�ಸುವ�ದ�ಾ�� 

�ಾ��ಾರ ಸ�ಳ�ೆ� ಬರಬಹುದು. ��ಎ��/ ಎ��ಎ�� ಆಯುಕ�ರ ��ತ 

ದೃ�ೕಕರಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ಬರಬಹುದು. �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� ತನ� ಪ��ಾನ 

�ಾ��ಾರ ಸ�ಳ ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಾರ ಸ�ಳ ಎಂದು �ೋಂ�ಾ�ಸದ ಸ�ಳಕೂ� ಅ�� 

�ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ �ೇ�ಾದ �ೆಕ�ಪತ�ಗಳ�, �ಾಖ�ೆಗಳ�, ಕಂಪ��ಟ� ಇ�ಾ��ಗ��ೆ 

ಎಂ�ಾದ�� �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಈ �ೆ�� ಅ�ಯ�� �ೇ� �ೕಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 14: “ವಶಪ���ೊಳ��ವ�ದು” ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ವಶಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಎಂಬುದನು� �ಎ��ಯ�� �ಾ��ಾ���ಲ�. �ಾನೂನು 

�ಘಂ�ನ�� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ಒಬ� ಅ��ಾ� �ಾವ��ೇ ಆ��ಯನು� ವಶ�ೆ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದು �ೇಳ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ��ೇ ಆ��, ವಸು�ವನು� 

ಅದನು� �ೊಂ�ದವರ ಇ�ೆ��ೆ �ರುದ��ಾ� �ಾ��ೕನ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಎಂಬ ಅಥ� 

�ೕಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ಎ�� �ಾ��ಗಳ�� ಸರಕು ಮತು� �ಾಹನಗಳನು� ���ಟು� �ೊಳ�ಲು 

ಅ��ಾರ��ೆ�ೕ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 129ರ� �ಾ��ಯ 

�ಾ�ವಧ�ಾಗಳನು� ಉಲ�ಂ�� �ಾ�ಸ�ಾಗು��ರುವ ಸರಕುಗಳನು� ಮತು� ಅದನು� 

�ಾ�ಸು��ದ� �ಾಹನವನು� �ಾಲು ಸ�ೕತ ಅ��ಾ�ಯು ���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು. ಅ�ೇ 

�ೕ� �ೆಕ� �ೋ�ಸ�ೆ �ೇಖ��ದ� ಸರಕನು� ���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಒ�� 

ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ೆ��ೆ ಮ��ತರ ಶುಲ�ವನು� �ಾವ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ� �ೆಕು��� 

�ೕ�ದ�ೆ ಸರಕು ಮತು� �ಾಹನವನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 17: �ಾನೂ�ನ ಪ��ಾರ ವಶಪ���ೊಳ����ೆ (Seizure) ಮತು� 

���ಟು��ೊಳ����ೆ (Detention) - ಇವ�ಗಳ ನಡುವಣ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ���ಟು��ೊಳ����ೆ ಎಂದ�ೆ �ಾನೂನು ಬದ��ಾ� ಆ�ೇಶ/�ೋ�� ಮೂಲಕ 

ವಸು�ವನು� ಇಟು��ೊಂಡು ಆ ಸಮಯದ�� ಅದರ �ಾ�ೕಕ��ೆ �ೕಡ�ೇ ಇರುವ�ದು. 

ವಶಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಇ�ೕ ವಸು�ವನು� ಇ�ಾ�ೆಯ ಸುಪ���ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು. ���ಟು��ೊಳ��ವ ಆ�ೇಶವನು� �ಾವ��ೇ ವಸು� ಮುಟು��ೋಲು 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದದು� ಎಂ�ೆ���ಾಗ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ತ��ೆ ಮತು� ಪ��ೕಲ�ೆ 

ನ�ೆ�ದ �ೕ�ೆ ವಸು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದದು� ಎಂದು ನಂಬಲು ಸೂಕ� 

�ಾರಣಗ�ದ���  ಅದನು� ವಶ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

  

ಪ��ೆ� 17: �ಎ�� �ಾ��ಗಳ�� �ೆ�ೕಧ ಮತು� ವಶ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ  ಇರುವ 

ರ��ಾ ಕ�ಮಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 67ರ�� �ೆ�ೕಧ ಮತು� ವಶ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆಲವ� ರ��ಾ ಕ�ಮಗನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ಈ �ೕ� ಇ�ೆ - 
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 ವಶಪ���ೊಂಡ ಸರಕು ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕಲ�ೆಯ ನಂತರ 

ಇಟು��ೊಳ��ಾರದು. 

 ವಶಪ���ೊಳ��ವ ಮುನ� �ಾಖ�ೆಗಳ ನಕಲು ಪ��ಯನು� �ೆ��ೆ�ಾರರು 

ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

 ವಶಪ���ೊಂಡ ಸರಕುಗ��ೆ 60 �ನಗಳ�� �ೋ�� �ೊಡ�ೆ ಇದ��� 

�ಂ�ರು�ಸ�ೇಕು. ಈ 60 �ನಗಳನು� ಸ�ಾರಣ�ದ��� 6 �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ 

�ಸ��ಸಬಹುದು. 

 ಸರಕು ವಶಪ���ೊಳ��ವ ಅ��ಾ� ಎಲ� ವಸು�ಗಳ ಪ��ಯನು� ತ�ಾ�ಸ�ೇಕು. 

 �ಾ�ಾಗುವಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಅ�ಾಯ�ಾ� ವಸು�ಗ�ಾದ�ೆ ವಶಪ���ೊಂಡ 

�ೕ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� ��ೇ�ಾ� �ಾ��ಡ�ೇಕು. 

 �ಆ��� �ಾ��ಯ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ೆ�ೕಧ ಮತು� ವಶ�ೆ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ �ಆ���ಯ �ೆ�� 165(5)ರ�� ��ೕಸರು ವಶಪ���ೊಂಡ ವಸು� ಮತು� 

�ಾಖ�ೆಗಳ �ವರವನು� ಸ�ೕಪದ �ಾ���ೆ�ೕ� ಅವ��ೆ ತಲು�ಸು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಇ�� ಎಲ� �ವರಗಳನು� �ಾ�ಾಪ��ಗ��ೆಂ��ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯ 

ಪ��ಾನ ಆಯುಕ�ರು/ ಆಯುಕ�ರು ಅವ��ೆ ಅ��ಾ� �ೕಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 18: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ಸರಕುಗಳನು� �ಾ�ಸು�ಾಗ �ಾವ��ಾದರೂ ��ೇಷ 

�ಾಖ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 68ರ� ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ �ತ���ಂತ  

�ೆಚು� �ೌಲ�ದ ಸರಕುಗಳನು� �ಾ�ಸು�ಾಗ ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ  

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಾಗ�ೆಯ ��ಾ�ಹಕ �ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 19: ‘ಬಂಧನ’ ಎಂದ�ೇನು? 
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ಉತ�ರ: ಬಂಧನ ಎಂಬುದ�ೆ� �ಎ�� �ಾ��ಯ�� �ಾ��ಾ�ನ�ಲ�. �ಾ��ಾಲಯಗಳ 

�ೕಪ��ಗಳ�� ಈ ಪದ ಬಳಸ�ಾ��ೆ. ಇದರ ಪ��ಾರ ಕನೂ�ನ ಅ��ಾರದ ಅ�ಯ�� 

ವ���ಯನು� ಕಸ���ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದಥ�. �ಾವ��ೇ ವ���ಯನು� ಬಂ�ಸುವ�ದು 

ಎಂದ�ೆ ಆತನ ಮುಕ� ಓ�ಾಟ�ೆ� �ಾನೂ�ನ �ೌಕ���ೊಳ�ೆ �ಬ�ಂಧ ��ಸುವ�ದು 

ಎಂದಥ�. 

 

ಪ��ೆ� 20: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು �ಾ�ಾಗ 

ಬಂಧನ�ೆ� ಆ�ೇಶ �ೕಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಆಯುಕ�ರು ವ����ಬ� �ಾ��ಯ �ೆ�� 

132(1)(a),(b),(c),(d) ಅಥ�ಾ 132(2)ರ� ಅಪ�ಾಧ�ೆಸ��ಾ��ೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸೂಕ� 

�ಾರಣಗ�ದ��� �ಾವ��ೇ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ��ೆ ಬಂಧನ�ೆ� ಆ�ೇಶ 

�ೕಡಬಹುದು. ವ����ಬ�ನನು� ಬಂ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆಯ �ತ� 2 

�ೋ��ಂತ �ೆ��ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ವ����ೆ �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಈ �ಂ�ೆ�ೕ 

��ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 21: ಬಂಧನ�ೆ� ಒಳ�ಾದ ವ����ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಇರುವ 

ರ��ಾ ಕ�ಮಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಬಂಧನ�ೆ� ಒಳ�ಾದ ವ����ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 

69ರ�� �ೆಲವ� ರ��ಾ ಕ�ಮಗನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ಈ �ೕ� ಇ�ೆ - 
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 �ೇದ�/ಗುರುತರ ಅಪ�ಾಧದ�� ಬಂ��ದ�� 24ಗಂ�ೆಗಳ�� ಆತನನು� 

�ಾ���ೆ�ೕ� ಮುಂ�ೆ �ಾಜರುಪ�ಸ�ೇಕು. 

 ಅ�ೇದ� ಮತು� �ಾ�ೕ�ನ �ೕ�ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡಬಹು�ಾದ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ದ��ೆ, 

ಆ�ೋ�ಯನು� ಬಂ�� ಉಪ/ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ�ರ ಮುಂ�ೆ 

�ಾಜರುಪ�ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಆ�ೋ�ಯ�ನ �ಾ�ೕ�ನ �ೕ�ೆ �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡಬಹುದು. �ಅ��� �ೆ�� 436ರ�� ��ೕ� �ಾ�ೆ ಅ��ಾ��ೆ ಇರುವ 

ಅ��ಾರವನು� ಉಪ/ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ��ಗೂ �ೕಡ�ಾ��ೆ 

 ಎಲ� ಬಂಧನಗಳ� �ಆ��� 1973 �ಾ���ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೇ�ೇಕು. 

  

ಪ��ೆ� 22: ಬಂಧನದ ಅವ�ಯ�� ಏ�ೇನು ಮು�ೆ�ಚ���ೆ ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ೇಕು? 

ಉತ�ರ: �ಆ��� 1973ರ�� ಬಂಧನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗ�ೆಲ�ರೂ �ಆ���ಯ ಈ 

�ಾ�ವ�ಾನಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಅ��ರ�ೇಕು.  

ಮುಖ��ಾ� ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಸಂಗ� ಎಂದ�ೆ �ಆ���ಯ �ೆ�� 57 ರಂ�ೆ 

�ಾವ��ೇ ವ���ಯನು� ತ��ೆ�ಾ� ಬಂ��ದರೂ 24 ಗಂ�ೆಗ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲ 

(ಅವನನು� �ಾ���ೆ�ೕ� �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� �ಾಜರುಪ�ಸಲು �ೇ�ಾಗುವ ಪ��ಾಣದ 

ಸಮಯ �ೊರತುಪ��) ಇಟು��ೊಳ��ವಂ�ಲ�. �ಆ��� �ಾ�� �ೆ�� 56ರಂ�ೆ ಈ 

ಸಮಯ�ೊಳ�ಾ� �ಾರಂ� ಇಲ��ೆ ಬಂ�ತ�ಾದ ವ���ಯನು� ಬಂ��ದ ಅ��ಾ�ಯು 

ಪ�ಕರಣದ ಅ��ಾರ ಉಳ� �ಾ���ೆ�ೕ� ಮುಂ�ೆ �ಾಜರುಪ�ಸ�ೇಕು. 

�.�ೆ. ಬಸು �ಾಗೂ ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ �ಾಜ�ದ ನಡು�ೆ ನ�ೆದ ಪ�ಕರಣ(1997 (1) SCC 

416)ದ�� ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� ಬಹಳ ಗಮ�ಾಹ� �ೕಪ�ನು� �ೕ��ೆ. ಅದರ�� 

ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯ ಬಂಧನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆಲವ� ���ಷ� �ಾಗ�ದ�� 

ಸೂತ�ಗಳನು� ಪ�ಕ���ೆ. ಇದು ��ೕ� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಅನ���ದರೂ ಬಂಧನದ 
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ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ಇತರ ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದದು� 

ಅವಶ�ಕ. ಅವ� �ೕ��ೆ - 

i. ಬಂ�ಸಲು �ೋಗುವವರು ತಮ� �ೆಸರು ಮತು� ಹು�ೆ� ��ಯುವಂ�ೆ ಸಮವಸ�ದ 

�ೕ�ೆ �ಾ��ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಬಂ��ದ ವ���ಯ ��ಾರ�ೆ ನ�ೆಸುವ ಅ��ಾ�ಗಳ 

�ೆಸರು ಮತು� �ವರಗಳ� ��ಸ��ನ�� ನಮೂ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

ii. ಬಂ�ಸುವ ಮುನ� �� �ದ�ಪ�ಸ�ೇಕು. ಅದ�ೆ� ಬಂ�ತ ವ���ಯ 

ಕುಟುಂಬದವ�ೊಬ�ರು ಅಥ�ಾ ಆ ಬ�ಾವ�ೆಯ �ೌರ�ಾ��ತ ವ���ಯ ಸ� 

ಇರ�ೇಕು. ಅದ�ೆ� ಬಂ�ತ ವ��� ಕೂಡ ಸ� �ಾಡ�ೇಕು. ಅಲ��ೆ ಅದರ�� 

ಬಂಧನದ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ ನಮೂ�ಾ�ರ�ೇ�ೇಕು. 

iii. �ಾವ��ೇ ವ���ಯನು� ಬಂ�� ಕಸ��ಯ���ಾ�ಗ ಆತನ �ೆ�ೕ�ತ ಅಥ�ಾ ನಂಟ 

ಅಥ�ಾ ��ೈ��ೆ ಆದಷು� �ೇಗ ��ಸ�ೇಕು. ವ���ಯನು� ಬಂ�ಸ�ಾ�ದು�, 

ಇಂತಹ ಸ�ಳದ�� ಇ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಸ�ೇಕು. ���ೆ ಸ� �ಾ�ದ 

�ಾ� ಇಂತಹ ಸ�ೕಪವ���ಾ�ದ��ೆ ಆಗ ��ಸುವ ಅಗತ��ಲ�. 

iv. �ೆ�ೕ�ತ/�ೆಂಟ/ಸ�ೕಪವ�� �ೇ�ೆ ��ೆ�ಯ��ದ��ೆ ಬಂಧನ�ಾದ 10- 12 

ಗಂ�ೆ�ಳ�ೆ ಆತನ ಬಂಧನ �ಾವ ಸ�ಳದ�ಾ��ತು, �ಾವ 

ಸಮಯದ�ಾ��ತು ಎಂಬುದನು� ��ೆ�ಯ �ಾನೂನು �ೆರವ� ಪ�ಷ� ಅಥ�ಾ 

ಸ�ೕಪದ ��ೕ� �ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ ��ಸ�ೇಕು. 

v. ಬಂ�ತ ವ���ಯ �ಾವ �ೆ�ೕ�ತ/�ೆಂಟ/ಸ�ೕಪವ���ೆ �ಷಯ ��ಸ�ಾ��ೆ 

�ಾಗೂ ��ಾರ�ೆ ನ�ೆಸು��ರುವ ಅ��ಾ�ಗಳ �ವರ �ಾಗು ಬಂ�ತ �ಾರ ಬ� 

ಇ�ಾ��ೆ ಎಂಬ �ವರಗಳನು� ಬಂ�ಸ�ಾದ ಸ�ಳದ�� �ೈ�ಯ�� ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. 

vi. ಬಂ�ತ ವ��� ಇ�ೆ� ಪಟ� ಸ�ಳದ�� ಬಂಧನ �ೇ�ೆಯ ��ಾರ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಒಂದು 

�ೇ�  ೆ �ಾಯಗ�ಾ�ದ��ೆ ಅದನೂ� ತ��ಾ ��ದ�� �ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಈ 

���ೆ ಬಂ�ತ ವ��� �ಾಗೂ ಬಂ��ದ ಅ��ಾ� ಇಬ�ರೂ ಸ� �ಾಡ�ೇಕು 

�ಾಗು ಇದರ ಪ��ಯನು� ಬಂ�ತ ವ����ೆ �ೕಡ�ೇಕು. 
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vii. ಬಂ�ತ ವ��� ಕಸ��ಯ��ರುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� 48 ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� ನು�ತ �ೈದ�ರು 

ಪ�ೕ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ಅಥ�ಾ ಆ�ೋಗ� ಇ�ಾ�ೆ ��ೇ�ಶಕರು �ೇಮಕ �ಾ�ದ 

�ೈದ�ರ ತಂಡ ಅವನನು� ಪ�ೕ�ಸ�ೇಕು. ಎಲ� ��ೆ�, �ಾಲೂಕು ಮಟ�ದ�� �ೈದ�ರ 

ತಂಡ ರಚ�ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

viii. ಬಂಧನದ ��, ವಶಪ���ೊಂಡ �ಾಖ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎಲ�ದರ 

ಪ��ಗಳನು� �ಾ���ೆ�ೕ� ರವ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. 

ix. ��ಾರ�ೆಯ �ೇ�ೆಯ�� ಬಂ�ತ ವ��� ತನ� ವ�ೕಲ�ೊಂ��ೆ �ಾತುಕ�ೆ 

ನ�ೆಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ ��ಾರ�ೆ ನ�ೆಸುವ ಎಲ� ಸಮಯದಲೂ� ವ�ೕಲರು 

ಇರುವಂ�ಲ�. 

x. ಪ�� ��ೆ� ಮತು� �ಾಜ� �ೆ�-�ಾ�ಟ�� ಗಳ�� �ೕ�� ಕಂ�ೊ�ೕ� ರೂಂ ಇದು�, 

ಅ�� ಬಂದನಧ �ಾ�� ಇರ�ೇಕು. ಬಂಧನದ ಬ�ೆ� ��ೆ� ಮತು� �ಾಜ�ದ �ೕ�� 

ಕಂ�ೊ�ೕ� ರೂಮ���ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಬಂಧನ�ಾ� 12 ಗಂ�ೆ�ಳ�ೆ �ಾ�� 

ತಲು�ರ�ೇಕು.  

 

ಪ��ೆ� 23: ��ಇ�ಯ�� ಬಂಧನದ ಕು�ತು ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗಳ� 

�ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ಬಂ�ಸುವ ��ಾ�ರ �ೈ�ೊಳ��ವ ಮುನ� ಪ�� ಪ�ಕರಣವನೂ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� 

ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. ಪ�ಕರಣದ ಸ�ರೂಪ, ಅಪ�ಾಧ ಗುರುತರ�ೇ ಅಲ��ೆ, �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ 

ಪ��ಾಣ ಎಷು�, ತಪ�� ಜ� ಪ�ೆ�ರುವ�ದು ಎಷು�, �ಾ��ಗಳ� ಪ�ಬಲ�ಾ��ೆ�ೕ, 

�ಾ��ಗಳನು� �ಾಶಪ�ಸುವ ಸಂಭವ ಇ�ೆ�ೕ, �ಾ��ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕರಬಹು�ೇ, 

ತ��ೆ�ೆ ಸಹಕ�ಸು�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. ಬಂಧನದ ಅ��ಾರವನು� 

ಚ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಎಚ�ರ ವ��, ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಷಯಗಳನು� ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು 

- 

1. ಅಪ�ಾಧದ ತ��ೆ ಸ��ಾ� ನ�ೆಯುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು 
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2. ಆ �ೕ�ಯ ವ��� �ಾಪ�ೆ��ಾಗದಂತ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು 

3. ಸಂಘ�ತ ಕಳ��ಾಗ�ೆ ಅಥವ �ೕ�ಾಸುಂಕವನು� �ೕಡ�ೆ ವಂ�ಸುವ �ಾಗೂ 

ಅದನು� ಮು��ಡುವ �ೆಲಸ ನ�ೆ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. 

4. ಪ�ಕರಣದ ��ೆ��ೆಯ�� �ಾಣದ �ೈಗ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು�; �ೆ�ೆಮ�ೆಯ��/ 

�ೇ�ಾ� ರ�� ಮತು� ಆಮದು ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾಮ�ಾವ� �ೆ �ೆಸ�ನ��/ ಬದು�ೇ 

ಇಲ�ದವರ �ೆಸ�ನ�� ನ�ೆಸುವವರು ಇ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� / ಐಇಎ�� ಇ�ೆ�ೕ 

ಗಮ�ಸ�ೇಕು. 

5. �ೆ��ೆ ವಂ��ರುವ�ದು ಬ�ರಂಗ�ೊಂಡ �ೕ�ೆ ಇದರ �ಂ�ೆ ಅಪ�ಾಧ ಮನಃ��� 

ಇ�ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� �ೋಡ�ೇಕು 

6. �ಾ��ಗಳನು� �ಾಶಪ�ಸುವ�ದನು� ತ��ಸ�ೇಕು 

7. �ಾ��ಾರರ �ೕ�ೆ ಒತ�ಡ �ೇರದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು ಮತು� 

8. �ಾ� ಪ��ಾಣದ�� ಸುಂಕ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯ ವಂಚ�ೆ ನ�ೆ��ೆ�ೕ (ಕ�ಷ� 

1 �ೋ�ಗೂ �ೕ�ದ �ತ�) ಎಂಬುದನು� �ೋಡ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 24: ಗುರುತರ ಅಪ�ಾಧ ಎಂದ�ೆ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಾ�ಾನ��ಾ� ಗುರುತರ ಅಪ�ಾಧ ಎಂದ�ೆ ಗಂ�ೕರ ಸ�ರೂಪ�ಾ��ರುತ��ೆ. 

�ಾರಂ� ಇಲ��ೆ ಬಂ�ಸುವ ಮತು� �ಾ��ಾಲಯದ ಸಮ�� ಪ�ೆದು ಅಥ�ಾ 

ಪ�ೆಯ�ೆಯೂ �ೕ�� ಅ��ಾ�ಯು ತ��ೆ ನ�ೆಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ  �ಎ�� ��ೇಷ 

�ಾ���ಾ�ದು� �ಾ��ಯ� ಈ ಬ�ೆಯ ಅ��ಾರ �ೕ� ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸಲ�ಟ� ಅ��ಾ��ೆ 

�ಾತ� ಈ ಅ��ಾರಗಳ� �ೕ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 25: ಗುರುತರವಲ�ದ ಅಪ�ಾಧ ಎಂದ�ೆ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಇವ� ಗಂ�ೕರ ಸ�ರೂಪವಲ�ದ ಅಪ�ಾಧಗಳ�, ಇವ�ಗಳ�� �ೕ�� ಅ��ಾ��ೆ 

�ಾರಂ� ಇಲ��ೆ ಬಂ�ಸುವ ಅ��ಾರ ಇರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾ��ಾಲಯದ 

ಸಮ���ಲ��ೆ ತ��ೆ �ೈ�ೊಳ�ಲು ಬರುವ��ಲ�, ��ೇಷ ಅ��ಯಮಗಳನು� 

�ೊರತುಪ��. 

 

ಪ��ೆ� 26: ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� �ಾವ� ಗುರುತರ ಮತು� �ಾವ� ಗುರುತರವಲ�ದ 

ಅಪ�ಾಧಗಳ�?  

ಉತ�ರ: ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 132ರ�� �ೕ�ರುವಂ�ೆ �ೆ��ೆಯ ವಂ�ತ 

�ತ�/ತ�ಾ�� ಪ�ೆದ ಜ�ಯ �ತ�/ವಂಚ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ�ೆದ ಮರು�ಾವ�ಯ 

�ತ�  5 �ೋ� ರೂ. �ೕ�ದ��� ಅದು ಗುರುತರ �ಾಗೂ �ಾ�ೕನು ರ�ತ ಅಪ�ಾಧ. 

ಇತ�ೆ ಅಪ�ಾಧಗಳ� ಗುರುತರವಲ�ದ �ಾಗೂ �ಾ�ೕನು ಪ�ೆಯುವಂತಹವ�. 

 

ಪ��ೆ� 27: �ಾ�ಾಗ ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯು ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� ಸಮ�� �ಾ� 

�ಾಡಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 70 ರಂ�ೆ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಸೂಕ� 

ಅ��ಾ� ಸಮ�� �ಾ� �ಾ� �ಾವ��ೇ ವ���ಯನು� �ಾ�� �ೕಡಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಾಜರುಪ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ತ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ 

��ಾರ�ೆ� �ೇ�ದ �ೆಲವ� ���ಷ� �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� �ವರ �ೕಡುವಂ�ೆ �ೇಳಬಹುದು. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಸಮ�� ಪ�ೆದ ವ��� ಬ� �ೆಲವ� ಪ�ಮುಖ �ಾಖ�ೆಗಳ�, �ಾಗದ 

ಪತ�ಗ�ದ��ೆ ಅವ�ಗಳನು� �ಾಜರುಪ�ಸುವಂ�ೆ �ೇಳಬಹುದು. 
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ಪ��ೆ� 28: ಸಮ�� ಪ�ೆದ ವ���ಯ ಜ�ಾ�ಾ�� ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಸಮ�� ಪ�ೆದ ವ��� �ಾನೂನು ಬದ��ಾ� ಸಮ�� �ೕ�ದ ಸೂಕ� ಅ��ಾ�ಯ 

ಮುಂ�ೆ ಖು�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ �ಾಜ�ಾ� ಸ�ಾ�ಂಶವನು� 

�ೕಡ�ೇಕು. ಅ��ಾ� ತ��ೆ ನ�ೆಸು��ರುವ �ಷಯ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� 

�ಾಗೂ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು. 

 

ಪ��ೆ� 29: ಒಂದು �ೇ�  ೆಸಮ�� ಪ�ೆದ ವ��� �ಾಜ�ಾಗ�ೇ ಇದ��� ಏ�ಾಗು�ೆ�? 

ಉತ�ರ: ಸೂಕ� ಅ��ಾ� ಸಮ�� �ಾ� �ಾ� ತ��ೆ ಆರಂ���ಾಗ ಅದು 

�ಾ��ಾಂಗದ ಕ�ಾಪ�ಾ� ಪ�ಗ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಸ�ಾರಣ�ಲ��ೆ ತ��ೆ�ೆ 

�ಾಜ�ಾಗ�ೆ ತ����ೊಂಡು ಸಮ�� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೆ ಇದ��� ಐ�� �ಾಗ 174 ರಂ�ೆ 

ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು. ಐ�� �ಾಗ 172 ರಂ�ೆ ಪ�ಕರಣ �ಾಖ�ಸಬಹುದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆ

ಸಮ�� ಪ�ೆದ ವ��� ���ಷ� �ಾಖ�ೆ, ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ�ಾ�� �ೊಡ�ೇ ಇದ��� ಐ�� 

�ಾಗ 175 ರಂ�ೆ �ಕದ�� ಎದು�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಜ�ಾ� ಸುಳ�� 

�ಾ�� �ೕ�ದ�ೆ ಐ�� �ಾಗ 193 ರಂ�ೆ ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಬಹುದು. ��ಎ��/ 

ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಯ ಮುಂ�ೆ �ಾಜ�ಾಗ�ೆ ಇರುವ�ದ�ೆ� ಆ ವ����ೆ ��ಎ�� 

�ಾ��ಯ �ೆ�� 122(3)(d)ನಂ�ೆ 25 �ಾ�ರ ರೂವ�ೆ�ೆ ದಂಡ ��ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 30: ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡಲು ಇರುವ �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಹಣ�ಾಸು ಸ��ಾಲಯದ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ �ೇ�ದ �ೇಂ��ೕಯ ಅ�ಾ�� ಮತು� 

�ೕ�ಾ ಸುಂಕ ಪ�ಷ� (��ಇ�) �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಸೂಕ� ಆ�ೇಶಗಳನು� �ೕ�ದು� ಸಮ�� 
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�ೕಡುವ ಅ��ಾರವನು� ದುರುಪ�ೕಗ ಆಗ�ಾರದು ಎಂದು ����ೆ. ಅದು �ೕ�ರುವ 

ಪ�ಮುಖ �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗಳ� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಇ�ೆ - 

1. �ೆ��ೆ ಸಂಗ�ಹ �ಾಯ�ದ�� ಸಮ�� ಬಳ�ೆ �ೊ�ೆಯ ಅಸ�. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದವರು ಸಹ�ಾರ �ೕಡ�ದ��� ಇದನು� ಬಳಸ�ೇಕು. ಅದ�ೆ ಇದನು� 

�ಾವ��ೇ ಕಂಪ�ಯ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ೕ�ಸ�ಾರದು. 

2. ಸಮ�� �ೊಡು�ಾಗ ಅದನು� ಬ�ೆ�ರುವ �ಾ�ೆ ಒರಟು �ಾಗೂ �ಾನೂನು �ೕತ� 

ಅನಗತ� �ೋವ� �ೊಡುವಂ�ೆ ಇರ�ಾರದು. ಅದನು� ��ೕಕ�ಸುವ ವ����ೆ ಅ�ಾವಶ�ಕ 

ಅವ�ಾನ�ಾಗ�ಾರದು. 

3. ಸಮ�� �ೕಡುವ ಮುನ� ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ �ೕಲ�ಟ�ದ 

ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ��ತ ಅನುಮ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಇದ�ೆ� �ಾರಣಗಳನು� �ಾಖ�ಸ�ೇಕು. 

ಸೂಪ�ಂ�ೆಂ�ೆಂ� ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡುವ ಮುನ� ಈ ಕ�ಮಗಳನು��ೈ�ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

4. �ೆಲಸದ �ೇ�ೆಯ�� ಪ��ಾ�ನುಮ�ಯನು� ��ತದ�� ಪ�ೆಯಲು ಆಗ�ದ�ರೂ 

ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾಧ�ಮದ ಮೂಲಕ ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆದು 

�ೆಲಸ ಮು�ಾ�ಯ�ೊಂಡ �ೕ�ೆ ಎಲ�ವನೂ� ಬರವ��ೆಯ���� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ��ೆ 

ಕಳ����ೊಡ�ೇಕು. 

5. ಎಲ� ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಸಮ�� �ೕಡುವ ಮುನ� ಪ��ಪ�ಕರಣ�ೆ�ಸಂಬಂ��ದ 

ಕಡತದ�� ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡಲು ಇರುವ ಅ��ಾಯ��ೆಯನು� �ಾಖ�� 

ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ��ಾ��ೆ ಕಳ����ೊಡ�ೇಕು. ಅವರು ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡಲು 

ಅನುಮ� �ೕಡು�ಾ��ೆ. 

6. �ದಲ �ಾ� ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ�ಜ�ಕ ಉ��� ಅಥವ ಬೃಹ� 

ಕಂಪ�ಗಳ �ಇಒ, �ಎ�ಒ, ಜನರ� �ಾ��ೇಜ�ಗ��ೆ �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸಮ�� 

�ಾ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಆ ಪ�ಕರಣದ�� ಅವರು �ೇರ�ಾ� �ಾ��ಾ��ಾ��ೆ 
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ಎಂದು ತ��ೆ�ಂದ ಸ�ಷ��ೊಂ�ಾಗ �ಾತ� ಅವರನು� ಕ�ೆಯ�ೇಕು. �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ 

ಪ�ಕರಣದ�� ಅವರು ��ಾ�ರಗಳನು� �ೆಗದು�ೊಳ��ವ�ದರ�� �ಾ��ಾ�ದ�ರು, ಅದ�ಂದ 

ಸ�ಾ�ರದ �ೊಕ�ಸ�ೆ� ನಷ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾಗ�ೇಕು. 

  

ಪ��ೆ� 31: ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡುವ ಮುನ� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದ ಮು�ೆ�ಚ���ೆ 

ಕ�ಮಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ಾವ��ೇ ವ����ೆ ಸಮ�� �ೕ� ಕ�ೆಸುವ ಮುನ� �ಾ�ಾನ��ಾ� 

ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದ ಮು�ೆ�ಚ���ೆ ಕ�ಮಗಳ� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಇ�ೆ - 

1. ಸಮ�� �ಾ� �ಾಡುವ ಮುನ� ಅದನು� ಸಮ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ 

ಎಂಬುದನು� �ೋಡ�ೇಕು. ತ��ೆ ನ�ೆಯು�ಾಗ ಆ ವ���  �ಾಜ�ಾಗುವ�ದು ಅಗತ� 

ಎಂ�ೆ���ಾಗ �ಾತ� ಸಮ�� �ೕಡ�ೇಕು. 

2. �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಸಮ�ಗಳನು� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� �ೕಡುವ��ಲ�. �ಾಸ�ವ�ಾ� 

�ೋಡುವ �ಾ�ದ��ೆ ಒಬ� ವ���ಯ �ೇ��ೆಗಳನು� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒಂ�ೆ

 �ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. ಅ� ಕ�� ಸಮ�� ಮೂಲಕ �ೆಲಸ 

ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು.  

3. �ಾವ��ೇ �ಾರಣಕೂ� ಸಮ�� ನ�� ಸೂ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ� ಸಮ�� 

ಪ�ೆದು ಬಂದ ವ���ಯ �ೇ��ೆ �ಾಖ�� ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಪತ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು 

ಕಳ����ೊಡ�ೇಕು. ಅನಗತ��ಾ� �ಾಯುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾರದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆಅದ�ೆ� 

�ಾಯ�ತಂತ��ಾ� ಬಳಸುವ �ಾ�ದ��ೆ ಅದು �ೇ�ೆ ��ಾರ. 

4. ವ���ಗಳ �ೇ��ೆಯನು� ಕ�ೇ�ಯ �ೇ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು. 

�ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೇ��ೆ �ಾಖ�ಸುವ ಸ�ಳ ಮತು� 

ಸಮಯ ಬದ�ಾಗಬಹುದು ಅ�ೆ�. 
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ಪ��ೆ� 32: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾವ ವಗ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� 

�ೆರವ� �ೕಡ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 72ರ�� ಈ �ೆಳಕಂಡ ವಗ�ದ 

ಅ��ಾ�ಗಳ� ��ಎ��/ಎ��ಎ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು  

ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ - 

i. ��ೕ� 

ii. �ೈ�ೆ� 

iii. �ೕ�ಾ ಸುಂಕ 

iv. �ಎ�� ಸಂಗ�ಹದ�� �ೊಡ�ರುವ �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ 

ಅ��ಾ�ಗಳ� 

v. ಕಂ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ� 

vi. ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ �ೆ�ಾ���ಾ�ಗಳ� 

vii. �ೇಂದ�/�ಾಜ�ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಸೂ�ಸುವ ಇತ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳ�. 

 

****** 
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20. ಅಪ�ಾಧ ಮತು� ದಂಡ, ಅ��ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾ� ಪ����  

ಪ��ೆ� 1: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಸೂ��ರುವ ಅಪ�ಾಧಗಳ� 

�ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯು ಅಪ�ಾಧ ಮತು� ದಂಡಗಳನು� ಅ�ಾ�ಯ 

XVIರ�� �ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಅಹ�ನಲ��ದ�ರೂ ಅದರ �ಾಭ 

ಪ�ೆಯುವವ��ೆ �ೆ�� 10ರ� �ಗ�ತ�ಾ�ರುವ ದಂಡವನು� �ೊರತು ಪ�� �ೆ�� 

122ರ�  21 ಅಪ�ಾಧಗಳನು� ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಆ ಅಪ�ಾಧಗಳ� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಇ�ೆ - 

1. ಇ�ಾ��� ಇಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ತಪ�� ಇ�ಾ��� �ೊಂ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ . 

2. ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡ�ೆ�ೕ ಇ�ಾ��� �ಾ� �ಾಡುವ�ದು  

3. ಮೂರು �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ಅವ�ಯ�� ವಸೂ�ಾದ �ೆ��ೆಯನು� ಸಂ�ಾಯ 

�ಾಡ�ರುವ�ದು . 

4. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಉಲ�ಂಘ�ೆ �ಾ� ಮೂರು �ಂಗ��ಂತ 

�ೆ��ನ ಅವ�ಯ�� ವಸೂ�ಾದ �ೆ��ೆಯನು� ಸಂ�ಾಯ �ಾಡ�ರುವ�ದು 

5. �ೆ�� 51ರ� ಮೂಲದ� �ೇ ಕ�ತ�ೊ��ದ �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ರುವ�ದು 

ಅಥ�ಾ ಕ�� ಕ�ತ�ೊ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೆ�ೕ ಇರುವ�ದು. 

6. �ೆ�� 52ರ� ಮೂಲದ�ೆ�ೕ ಸಂಗ��ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ರುವ�ದು 

ಅಥ�ಾ ಕ�� ಸಂಗ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸಂಗ��ಸ�ೆ�ೕ ಇರುವ�ದು. 

7. ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ಾಸ�ವ ��ೕಕೃ� ಇಲ��ೆ�ೕ ITC ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಉಪ�ೕ���ೊಳ��ವ�ದು  

8. �ೕಸ�ಂದ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ�ದು. 

9. �ೆ�� 20ರ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಹೂಡುವ� �ೇ�ಾ �ತರಕ�ಂದ ITCಯ 

�ತರ�ೆ/ಪ�ೆಯು��ೆ  
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10. �ೆ��ೆ ಸಂ�ಾಯನು� ತ����ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ತಪ�� �ಾ�� �ೕಡುವ�ದು, 

�ೆಕ�ಪತ�ಗಳನು� ತ�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು, ನಕ� �ೆಕ�ಪತ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು 

11. �ೆ��ೆ ಸಂ�ಾಯದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಇದ�ರೂ �ೋಂದ��ಾಗ�ರುವ�ದು . 

12. �ೋಂದ� �ಾಖ�ೆಯ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ತುಂಬ�ೇ�ಾದ �ವರ�ೆಯನು� ತ�ಾ�� 

�ೕಡುವ�ದು 

13. ಅ��ಾ�ಗಳನು� ತಮ�  ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ೆ�ಂದ  ತ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಅ��ಪ�ಸುವ�ದು. 

14. �ಗ�ತ �ಾಖ�ೆಗ�ಲ��ೆ ಸರಕುಗಳನು� ರ�ಾ�ಸುವ�ದು. 

15. �ೆ��ೆ ಸಂ�ಾಯವನು� ತ����ೊಳ�ಲು ವ��ಾಟನು� ಅಡ��ಡುವ�ದು 

16. �ಾ��ಯ�� ��ೇ���ರುವಂ�ೆ  �ೆಕ�  ಪತ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ  �ಾಖ�ೆಗಳನು�  

ಇಡ�ರುವ�ದು  ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ�� �ಗ� ಪ�ೆ�ರುವ ಅವ�ಯವ�ೆಗೂ �ೆಕ� 

ಪತ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ರುವ�ದು . 

17. �ಾ��/�ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ಅ��ಾ��ಬ���ೆ �ೇ�ಾಗುವ �ಾ�� / 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ೕಡಲು �ಫಲ�ಾಗುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಪ����ಯ�� 

ತಪ�� �ಾ��/�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು. 

18. ಸರ�ಾರವ� ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ವಸು�ಗಳ ಪ��ೈ�ೆ /ರ�ಾ�ೆ /ಸಂಗ�ಹ�ೆ. 

19. �ೇ�ೆ ವ���ಯ �ಎ��ಐಎ� ಉಪ�ೕ���ೊಂಡು ಇ�ಾ��� ಅಥ�ಾ 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ�ದು. 

20. ವಸು� �ಾ�ಯನು� �ಾಶ �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ದು�ಪ��ೊ�ಸುವ�ದು . 

21. �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ತ�ೆ ��ಯ�ಾದ/ಜ�� �ಾಡ�ಾದ ವಸು�ಗಳನು� �ಾಶ 

�ಾಡುವ�ದು / �ದು�ಪ� �ಾಡುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 2: `ದಂಡ' ಎಂದ�ೇನು? 



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 200 

 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� “ದಂಡ”ವನು� �ಾ��ಾ���ಲ�. ಆದ�ೆ 

�ಾ�ಯ ��ೇಚ�ೆಯ ತತ�ಗಳ �ಾಗೂ �ಾ��ಕ �ೇ��ೆಗಳ ಪ��ಾರ ದಂಡದ ಸ�ರೂಪ-

ಲ�ಣಗಳನು� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಅ�ೈ�ಸಬಹುದು - 

 �ಗ�ತ ಅಪ�ಾಧವನು� ಎಸ�ರುವ�ದ�ಾ�� �ಾ�ಾ��ಕ ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ 

ಅನ�ಯ ��ೆಯ ಸ�ರೂಪದ�� ��� ವಸೂಲು �ಾಡಬಹು�ಾದ ಹಣ 

 ಪ��ಾರರ ಕತ�ವ�ವನು� �ವ��ಸಲು �ಫಲ�ಾದ �ಾರಣ �ಾನೂ�ನ ಅಥ�ಾ 

ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಾರ ��ಸ ಬಹು�ಾದ ��ೆ 

 

ಪ��ೆ� 3: ದಂಡ ��ಸು�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾ�ಾನ� �ಸು�ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಕ ತತ�ಗಳ�, �ಾ�ಯಬದ� �ೇ��ೆಗಳ� �ಾಗೂ ಅಂತ�ಾ���ೕಯ �ಾ��ಾರ 

ಮತು� ಕ�ಾರುಗಳನು� ಆಧ�� ���ಷ� ಅನು�ಾಸ�ಕ ಪದ���ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ��ೕ 

ದಂಡವನು� ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ�ಾನ� �ಯಮವನು� �ಾ��ಯ �ೆ�� 

126ರ�� ನಮೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅದರ ಅನ�ಯ – 

 �ಾವ ವ���ಯ �ರುದ�ವ� �ೋ�ಾ� �ೋ�ೕಸು �ಾ��ೊ�ಸ�ೆ ಮತು� ಆತನ 

�ರುದ� ಇರುವ ಆ�ೋಪಗಳನು� ಪ�ಹ���ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಅವ�ಾಶವನು� 

�ೕಡ�ೆ, ಪ�ಕರಣವನು� �ಾ�ಯ ಸಮ�ತ�ಾ� ��ಾ�ಸ�ೆ, ಆ�ೋ�ಯನು� 

ಆ�ಸ�ೆ �ಾವ ದಂಡವನೂ� ��ಸ ತಕ�ದ�ಲ�, 

 ಪ�ಕರಣದ ಸಂಪ�ಣ� �ಾಸ��ಕ�ೆ �ಾಗೂ ಪ����ಗಳನು� ಆಧ�� ದಂಡವನು� 

��ಸ ತಕ�ದು�, 

 �ಾನೂನು ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಥ�ಾ �ಯಮಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ �ೕವ��ೆ ಮತು� 

ಮಟ�ವನು� ಗಮನದ��ಟು� �ೊಂಡು ದಂಡವನು� ��ಸ ತಕ�ದು�, 

 ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ ಪ��ಾರವನು�, ದಂಡ ��ಸುವ ಆ�ೇಶದ��, ಸ�ಷ��ಾ� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ 

ತಕ�ದು�. 
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 �ಾವ �ಾನೂ�ನ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನ�ಯ ದಂಡವನು� ��ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಸ�ಷ��ಾ� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ ತಕ�ದು�. 

 

�ೆ�� 126ರನ�ಯ ಮುಂ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ, ಬೃಹ� �ತ�ದ ದಂಡವನು� �ೆಳಕಂಡ 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ��ಸ�ಾರದು : 

 �ಾವ��ೇ ಸಣ� ಉಲ�ಂಘ�ೆ (�ಾವ��ೇ ಪ�ಕರಣದ��, ರೂ.5000/- ಕೂ� ಕ�� 

�ತ�ದ �ೆ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯನು� ಸಣ� 

ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಎಂದು �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ), ಅಥ�ಾ 

 �ಾನೂ�ನ ಪ����ಾತ�ಕ ಕುಂದು �ೊರ�ೆ ಅಥ�ಾ 

 ಉ�ೆ�ೕಶ ಪ�ವ�ಕ�ಾಗಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ತಪ�� �ಳ�ವ��ೆ�ಂದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಲಗ��ಸದ ಸಂದಭ�ದ�� (�ಾನೂ�ನ�� �ವ��ರುವಂ�ೆ �ಾಖ�ೆಯ�� 

�ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಕಂಡುಬರುವ �ೋಷ) ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾ� ಸ�ಪ�ಸಬಹು�ಾದ 

ತಪ�� ಎಸ�ರುವ ಸಂದಭ� 

�ಾಗೂ ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� ದಂಡದ �ತ� ಇಂ��ೆ�ಂದು ಅಥ�ಾ 

�ೇಕ�ಾ�ಾರು �ತ� ಎಂದು �ಗ�ತ�ಾ�ದ��ೆ, ಅ�ೆ�ೕ �ತ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 4: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� �ೕ�ರುವ ದಂಡದ ಪ��ಾಣ ಎಷು�? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 122(1)ರ�� �ೕ�ರುವಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ��� �ೆ�� 

122ರ�� ಪ�� �ಾ�ರುವ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� �ಾವ�ಗಳ�ಾ�ದರೂ ಎಸ�ದ���, ಈ 

�ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ��ನ ಎಲ���ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� ದಂಡ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು –  

 ವಂ��ರುವ �ೆ��ೆಯ �ತ�, ವಂಚ�ೆ�ಂದ ಪ�ೆದ ಮರು�ಾವ� ಅಥ�ಾ ಜ�, 

ಕ�ೆಯ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಕ�� ಕ�ೆ�ರುವ �ೆ��ೆ �ತ� ಅಥ�ಾ ಸಂಗ��ಸ�ರುವ  

ಅಥ�ಾ ಕ�� ಸಂಗ���ರುವ �ತ� ಅಥ�ಾ 
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 ರೂ.10,000/- �ಬಲಗು  

ಇ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೕಕೃತ �ೆ��ೆ�ಾರರು ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಕ�� �ೆ��ೆ 

ಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ��� �ೆ�� 122(2) ರ�� ಒದ��ರುವಂ�ೆ �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ��ನ �ೆ��ನ 

�ತ�ವನು� ದಂಡ�ಾ� ��ಸ ತಕ�ದು� : 

 ಕ�� ಸಂ�ಾಯ�ಾದ �ೆ��ೆಯ �ೇಕ�ಾ 10 ರಷು�  ಅಥ�ಾ 

 ರೂ.10,000/- 

 

ಪ��ೆ� 5: �ೆ��ೆ�ೊಳಪಡುವ ವ���ಯ �ೊರತು �ೇ�ೆ ವ���ಗ��ೆ ��ಸಬಹು�ಾದ 

�ಾವ��ಾದರೂ ದಂಡಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, �ೆ�� 122(3) ರೂ.25,000ದವ�ೆ�ನ ದಂಡವನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ 

ವ���ಯ �ೕ�ೆ ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ – 

 21 ರ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಅಪ�ಾಧ ಎಸಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ 

ಕುಮ�ಕು� �ೕ�ರುವ ವ��� 

 ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಸರಕುಗಳ ವ�ವ�ಾರದ�� 

(ಪ�ೆಯುವ�ದು, ಪ��ೈಸುವ�ದು, �ಾ�ಾಡುವ�ದು, ಅಥ�ಾ ರ�ಾ�ಸುವ�ದು) 

�ೊಡ�ರುವ ವ��� 

 �ಾ��ಯನು� ಉಲ�ಂ�� ಪ��ೈ�ೆಗಳ ��ೕಕೃ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ವ�ವಹ�ಸುವ�� 

�ೊಡ�ರುವ ವ��� 

 ಸಮ��� �ಾ��ೊ��ರುವ ಅ��ಾ�ಯ ಸಮು�ಖದ�� �ಾಜ�ಾಗದ ವ��� 

 ತನ� �ೆಕ� ಪ�ಸ�ಕಗಳ�� ಇ�ಾ��� �ೆಕ� �ೋ�ಸ�ೆ ಇರುವ ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ 

ಇ�ಾ��� �ೕಡ�ರುವ ವ��� 
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ಪ��ೆ� 6: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ�� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ದಂಡವ� 

�ಗ��ಾಗ�ರುವಂತಹ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ �ಾವ ದಂಡವನು� ��ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 125 ಅನ�ಯ �ಾ��ಯ �ಾವ��ೇ 

�ಾ�ವ�ಾನ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ� �ಾ��ಾದ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳನು� ಉಲ�ಂ��ದ�� 

ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ದಂಡವ� �ಗ��ಾಗ�ದ�ರೂ, ಅಂತಹ ವ����ೆ �ಬಲಗು ರೂ.25,000/- 

ದ ವ�ೆ�ಗೂ ದಂಡವನು� ��ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 7: ಸ��ಾದ �ಾಖ�ೆಗ�ಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸ��ಾದ �ೆಕ�ಪತ�ಗ�ಲ��ೆ 

ಸರಕುಗಳನು� �ಾ�ಸು��ದ��� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾ�ದ��� �ಾವ ಕ�ಮ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ಾ��ಯ�� ನಮೂ��ರುವ �ಾಖ�ೆಗ�ಲ��ೆ ಸರಕುಗಳನು� 

�ಾ�ಸಲು��ದ��� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ರ�ಾ�ೆಯ��ರುವ ಸರಕುಗಳನು� �ೇಖರ�ೆ �ಾ�ದ��� 

ಅಥ�ಾ ಸ��ಾದ �ೆಕ�ಪತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಖ�ಾ� ಇಲ��ೆ ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೇಖರ�ೆ �ಾ�ದ���, ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳನು� �ಾಹನದ ಸ�ೕತ ಜ�� �ಾಡ ತಕ�ದು�.  

ಸರಕುಗಳ ಒ�ೆಯ ಮುಂ�ೆ ಬಂದ��: ಅಂತಹ ಸರ��ೆ ತಗಲುವ �ೆ��ೆಯನು�, �ೆ��ೆ 

�ತ�ದ 100% ದಂಡ�ೊಂ��ೆ �ಾವ��ದ�� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾನ �ತ�ದ �ೆಕೂ��� 

�ೕ�ದ�� ಸರಕನು� ಮುಕ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ��ಾ���ೊಳಪಟ� ಸರಕುಗ�ಾದ�ೆ 

ದಂಡವ� ಸರಕುಗಳ �ತ�ದ 2% ಅಥ�ಾ ರೂ.25,000 �ಾವ�ದು ಕ���ೕ 

ಅ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಸರಕುಗಳ ಒ�ೆಯ ಮುಂ�ೆ �ಾರದ��: ಅಂತಹ ಸರ��ೆ ತಗಲುವ �ೆ��ೆಯನು�, ಸರಕುಗಳ 

�ೌಲ�ದ 50% ದಂಡ�ೊಂ��ೆ �ಾವ��ದ�� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾನ �ತ�ದ �ೆಕೂ��� 

�ೕ�ದ�� ಸರಕನು� ಮುಕ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ��ಾ���ೊಳಪಟ� ಸರಕುಗ�ಾದ�ೆ 
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ದಂಡವ� ಸರಕುಗಳ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.25,000 �ಾವ�ದು ಕ���ೕ 

ಅ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 7: “ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ”�ೆ ಅಹ��ಾ�ರ�ದ�ರೂ ಈ �ಕಲ�ವನು� 

ಆ���ೊಂ�ರುವ ವ����ೆ �ಾವ ದಂಡ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 10(5)ನ�� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, ವ����ಬ�ನು “ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆ”�ೆ 

ಅಹ��ಾ�ರ�ದ�ರೂ ಈ �ಕಲ�ವನು� ಆ���ೊಂ�ದು�, �ಾ� ಪ�����ೆ 

ಅಹ�ನ�ಲ��ದ��ೆ, �ಾನು �ಾ��ಯ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆ ಮತು� �ೆ��ೆ�ೆ ಸ�ಾನ 

�ತ�ದ ದಂಡವನೂ� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಾನ� �ೆ��ೆ�ಾರರ �ೕ�ಾ� �ೆ��ೆ 

�ೊ�ೆ�ೆ ಈ ದಂಡವನು� �ಾವ�ಸ ತಕ�ದು�. 

 

ಪ��ೆ� 8: “ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು” (confiscation) ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ: �ಾ��ಯ�� “ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು” ಶಬ�ದ ಪ��ಾ�ೆಯನು� 

�ೕಡ�ಾ�ಲ�. ಈ ಪ�ಕಲ��ೆಯನು� �ೋಮನ�ರ �ಾನೂ��ಂದ ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ, 

�ಾ�ಾ�ಟನ ��ತ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಅಥ�ಾ ಜ��ಯ ನಂತರ �ಾ�ಾ�ಜ�ದ 

ಖ�ಾ�ೆ("fiscus")�ೆ �ೇ���ೊಳ��ವ ಪ����. ಐಯ�� ಅವರ �ಾನೂನು �ಘಂ�ನ�� 

confiscation ಶಬ��ೆ� – “ದಂಡ ಮು�ೇಣ �ಾವ�ಜ�ಕ ಖ�ಾ�ೆ�ೆ ���ೕ�ಸು (�ಾಸ� 

ಸ�ತು�); ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಸ�ತ�ನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು” ಎಂಬ ಪ��ಾ�ೆಯನು� 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. 

ಸಂ�ಪ��ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸರ�ನ ಹ��ನ ವ�ಾ�ವ�ೆ ಎಂದಥ�. 
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ಪ��ೆ� 9: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ಾವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 

ಸರಕುಗಳನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಬುಹುದು?  

ಉತ�ರ: ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 130ರನ�ಯ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸಂದಭ�ಗಳ�� 

ಸರಕುಗಳನು� ವಶಪ���ೊಳ�ಬುಹುದು – 

 �ಾ��ಯ �ಾವ��ಾದರೂ ಉಪಬಂಧದ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಸರಕನು� ಪ��ೈ�ದ�ೆ 

ಮತು� ಅಂತಹ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ಂದ ಈ �ಾ��ಯ� ಸಂ�ಾಯ�ಾಗ �ೇ�ಾದ 

�ೆ��ೆಯನು� ತ���ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ 

 ಈ �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅಗತ� ಕ�ಮದ�� �ಾವ��ೇ ಸರ�ನ �ೆಕ� ಇಡ�ದ��ೆ, 

ಅಥ�ಾ 

 �ೋಂದ��ೆ ಅ�� ಸ��ಸ�ೆ �ಾ��ಯನ�ಯ �ೆ��ೆ �ೕಗ� ಸರಕನು�  

ಪ��ೈ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ 

 �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ತ����ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ��ೆಯನು� 

ಸರಕು �ಾ�ಸಲು �ಾ��ಯ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ�� ಬಳ�ದ�ೆ 

(ಒ�ೆಯನ ಅ���ೆ �ಾರ�ೆ ಬಳ�ದನು� �ೊರತು ಪ��) 

 �ೆ��ೆ �ಾವ� ತ����ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯ 

ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆ 

 

ಪ��ೆ� 10: ಸೂಕ� ಅ��ಾ��ಂದ ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ಾದ ಸರಕು 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ ಅವ�ಗಳ �ಾ�ಮ�ದ ಹಕು� 

ಸ�ಾ�ರದ ವಶ�ೆ� ಒಳಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದರ ಪರ�ಾ� ಸಮಪ�ಕ ಅ��ಾ�ಯ 

�ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�ತ �ೕ�ೕಸು ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಈ ಸರಕುಗಳನು� 

ವಶಪ���ೊಳ�ಲು ಸಹಕ�ಸು�ಾ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 11: ಮುಟು��ೋಲು�ಾ��ೊಂಡ ಬ�ಕ, ಸರಕನು� �ಂಪ�ೆಯಲು ಸರಕು�ಾರ��ೆ 

�ಕಲ�ವನು� �ೕಡ �ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ�� 130(2)ರನ�ಯ, ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಲು �ೕಗ� ಸರಕುಗಳ 

�ಾ�ೕಕ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳ� �ಾರ ಅ�ೕನದ��ದ��ೕ ಆ ವ����ೆ 

ಮುಟು��ೊ�ನ ಬದ�ಾ� ಜು�ಾ��ೆ(ವಶಪ�� �ೊಂ�ರುವ ಸರ�ನ �ಾರುಕ�ೆ� 

ದರವನು� �ೕರದ �ತ�) ಕಟು�ವ �ಕಲ�ವನು� �ೕಡತಕ�ದು�. ಅಂತಹ ಸರ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾಗ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆ ಮತು� ಅನ� ಶುಲ�ಗಳ ಸ�ತ ಈ 

ಜು�ಾ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ ತಕ�ದು�. 

  

ಪ��ೆ� 12: �ಗ�ತ �ಾಖ�ೆಗ�ಲ��ೆ ಸರಕು  ರ�ಾ�ಸು��ರುವ �ಾಹನವನು� 

ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ�� 130ರ�� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, �ಾ��ಯ� �ೂೕ��ರದ ಅಥ�ಾ 

�ಗ�ತ �ಾಖ�ೆಗ�ಲ��ೆ ಸರಕನು� ರ�ಾ�ಸು��ರುವ �ಾಹನವನು� ಮುಟು��ೋಲು 

�ಾ��ೊಳ�ತಕ�ದು�. ಆ�ಾಗೂ� �ಾಹನದ �ಾ�ೕಕರು, ತಮ� ಅಥ�ಾ ತಮ� ಏ�ೆಂಟರ 

ಸಮ�� �ಾಗೂ ಅ��ಲ��ೆ�ೕ, �ಗ�ತ �ಾಖ�ೆಗಳ �ೊರ�ೆಯ�� ಸರಕನು� 

ರ�ಾ��ಾಲು ಆ �ಾಹನವನು� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ�ದನು� �ಾ�ೕತು ಪ��ದ�ೆ, 

�ೕ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಹನವನು� ಮುಟು��ೋಲು �ಾ��ೊಳ��ವಂ�ಲ�.  

 

ಪ��ೆ� 13: ಅ��ೕಜ�ೆ ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ: �ಾನೂನು �ಾಯ��ಾ�ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆಸುವ 

����ೕ ಅ��ೕಜ�ೆ; �ೋ�ಯ �ರುದ� ಔಪ�ಾ�ಕ ಆ�ೋಪಗಳನು� ಎ����ಯುವ 
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ಪ����. ದಂಡ ಪ����ಾ ಸಂ��ೆಯ �ೆ�� 198 ಒಬ� ವ���ಯ �ರುದ� �� 

ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�� ನ�ೆಸುವ�ದನು�  “ಅ��ೕಜ�ೆ” ಎಂದು �ಾ��ಾ��ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 14: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅ��ೕಜ�ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ 

ಅಪ�ಾಧಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 132ರ�� �� ಪ����ಯನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ ಮತು� ಅ��ೕಜ�ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ ಪ�ಮುಖ ಅಪ�ಾಧಗಳನು� 

�ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ��ನ ಪ�ಮುಖ 12 ಅಪ�ಾಧಗಳ� ಇಂ��ೆ – 

1. ಇ�ಾ��� ಇಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ತಪ��/ನಕ� ಇ�ಾ��� �ೕ� ಪ��ೈ�ೆ 

2. ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಲ��ೆ�ೕ ಇ�ಾ��� �ೕಡುವ�ದು  

3. ಮೂರು �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ಅವ�ಯ�� ವಸೂ�ಾದ �ೆ��ೆಯನು� ಸಂ�ಾಯ 

�ಾಡ�ರುವ�ದು 

4. ಸರಕು ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾಸ��ಕ�ಾ� ಪ�ೆಯ�ೆ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ 

ಜ�ಯ �ಾಭವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು / ಅನುಭ�ಸುವ�ದು. 

5. �ೕಸ�ಂದ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ�ದು. 

6. �ೆ��ೆಯನು� ತ����ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ತಪ�� �ಾ�� �ೕಡುವ�ದು, 

�ೆಕ�ಪತ�ಗಳನು� ತ�ಾ�� �ೕಡುವ�ದು, ನಕ� �ೆಕ�ಪತ�ಗಳನು�ಅಥ�ಾ 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು . 

7. ಅ��ಾ�ಗಳನು� ತಮ� ಕತ�ವ� �ವ�ಹ�ೆ�ಂದ ತ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಅ��ಪ�ಸುವ�ದು. 

8. ಸರ�ಾರವ� ವಶಪ���ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಸರಕುಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು/ 

ಪ��ೈಸುವ�ದು/ ರ�ಾ�ಸುವ�ದು/ ಸಂಗ��ಸುವ�ದು. 

9. �ಾ��ಯ ಉಲ�ಘ�ೆಯ�� �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 

ವ�ವ�ಾರದ�� �ೊಡಗುವ�ದು  
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10. �ಾವ��ೇ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾರ �ಾಶ�ೊ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ಮುಖ�ೊ�ಸುವ�ದು  

11. �ಾ��ಯ� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ �ಾ��ಯನು� �ೕಡಲು �ಫಲ�ಾಗುವ�ದು 

ಅಥ�ಾ ತಪ�� �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವ�ದು. 

12. �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವ 11 ಅಪ�ಾಧಗಳ�� �ಾವ�ದ�ಾ�ದರೂ ಎಸಗುವ ಪ�ಯತ� 

ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾಯ��ೆ� ಕುಮ�ಕು� �ೕಡುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 15: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೕ�ಾದ 

ಅಪ�ಾಧ�ೆ� ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 132(1)ರ� �ೕಡ�ಾ�ರುವ ��ೆಯ �ವರಗಳ� ಇಂ��ೆ – 

ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ ಅಪ�ಾಧ -  ��ೆ (ಗ�ಷ� �ೈಲು 

�ಾಸ) 

5 �ೋ�ಗೂ �ೆ��ನ �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ 250 ಲ�ಕೂ� 

�ೆ��ನ �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆಯ ಪ�ಕರಣದ�� ��ೊ��� ಅಪ�ಾಧ 

ಎಸ�ರುವ�ದು  

ಐದು ವಷ� ಮತು� 

ದಂಡ 

2 �ೋ� �ಾಗು 5 �ೋ�ಯ ನಡು�ೆ �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ  ಮೂರು ವಷ� ಮತು� 

ದಂಡ 

1 �ೋ� �ಾಗು 2 �ೋ�ಯ ನಡು�ೆ �ೆ��ೆ ವಂಚ�ೆ ಒಂದು ವಷ� ಮತು� 

ದಂಡ 

 ಕಳ� �ಾಖ�ೆ  

 ಅ��ಾ�ಯ ತ�ೆ  

 �ಾಖ�ೆಗಳ �ರುಪ�ೊ�ಸು��ೆ  

ಆರು �ಂಗಳ�  
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ಪ��ೆ� 16: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ೇದ� (cognizable) �ಾಗೂ 

ಅ�ೇದ� (non-cognizable) ಅಪ�ಾಧಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 132(4) ಮತು� 132(5)ರ ಅನ�ಯ 

ವಂ��ರುವ �ೆ��ೆಯ �ತ� ರೂ.5 �ೋ��ಂತಲೂ ಕ���ಾ�ದ��ೆ ಅದ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಅಪ�ಾಧಗಳ� ಅ�ೇದ� (non-cognizable) ಮತು� �ಾ�ೕನು 

�ೕಡಬಹು�ಾದ ಅಪ�ಾಧಗಳ�. ವಂ��ರುವ �ೆ��ೆಯ �ತ� ರೂ.5 �ೋ��ಂತಲೂ 

�ೆ�ಾ��ದ��ೆ ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಅಪ�ಾಧಗಳ� �ೇದ� (cognizable) ಮತು� 

�ಾ�ೕನು ರ�ತ ಅಪ�ಾಧಗಳ�. 

 

ಪ��ೆ� 17: ಅ��ೕಜ�ೆ �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಸ�ಮ ಅ��ಾ�ಯ ಪ�ವ� ಅನುಮ� 

ಅವಶ�ಕ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಸ�ಮ ಅ��ಾ�ಯ ಪ�ವ� ಅನುಮ� ಇಲ��ೆ�ೕ �ಾವ��ೇ 

ಅಪ�ಾದಕೂ� �ಾ�ೊಬ�ರನೂ� ಅ��ೕಜ�ೆ�ೆ ಗು�ಪ�ಸುವಂ�ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 18: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅ��ೕಜ�ೆ�ೆ ಗು�ಪ�ಸಲು 

ಅಪ�ಾಧ ಎಸಗುವ ಮನಃ���ಯ (‘mensrea’) ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆ�� 135ಯು ಆ ಬ�ೆಯ ಮನಃ��� ಇಲ��ೆ ಒಂದು 

ಕೃತ�ವನು� �ಾಡ�ಾಗ�ದ��ೆ, ಅ�� ಅಪ�ಾಧ ಎಸಗುವ ಮನಃ��� (‘mensrea’) ಇ�ೆ�ಂದು 

ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 19: ಅಪ�ಾಧ ಎಸಗುವ ಮನಃ��� ಎಂದ�ೇನು?  
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ಉತ�ರ: �ಾವ��ೇ ಕೃತ�ವನು� �ಾಡು�ಾಗ - 

 ಆ ಕೃತ�ವ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಪ�ವ�ಕ�ಾ�ದ��ೆ 

 ಆ ಕೃತ�ದ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಅ��ದು� ಮತು� �ಯಂ��ಸಬಹು�ಾ�ದ��ೆ 

 ಅಂತಹ ಕೃತ�ವನು� ಎಸಗುವ ವ���ಯು �ಾರ ಬಲವಂತಕೂ� ಒಳ�ಾಗ�ೆ ಇದ��ೆ 

ಮತು� ಅಂತಹ ಕೃತ��ೆ� ಇರುವ ಅ�� ಅಡಚ�ೆಗಳನು� �ೕ� ಬಂ�ದ��ೆ 

 �ಾನು �ಾಡು��ರುವ ಕೃತ�ವ� �ಾನೂನು �ಾ�ರ ಎಂದು ಆ ವ���ಯು ನಂ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ ನಂಬಲು �ಾರಣಗ�ದ��ೆ  

ಅಂತಹ ಮನಃ���ಯನು� ಅಪ�ಾಧ ಎಸಗುವ ಮನಃ��� ಎನ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 20: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ಾವ��ಾದರೂ ಅಪ�ಾಧದ 

�ಾರಣ �ಾವ��ಾದರು ಕಂಪ�ಯ �ರುದ� ಅ��ೕಜ�ೆ ಪ���� �ೈ�ೊಳ�ಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 137ರ�� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ 

�ಾವ��ೇ ಕಂಪ��ಂದ ಆದ ಅಪ�ಾಧ�ೆ�, ಅಪ�ಾಧ �ೆ�ೆದ ಅವ�ಯದ��, ಆ 

ಕಂಪ�ಯ ವ��ಾ��ೆ �ಾರಣಕತ��ಾದ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಪ���ಬ� 

ವ���ಯನು� ಕಂಪ�ಯ ಸ�ೕತ ಅ��ೕ�� ದಂಡ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಸಬಹುದು. 

ಕಂಪ��ಂದ ಆದ �ಾವ��ೇ ಅಪ�ಾಧವ� ಕಂಪ�ಯ ಅ��ಾ��ಬ�ರ 

ಒ���ೆ/ಸಹ�ಾರ �ಂದ ಅಥ�ಾ ಉ�ಾ�ೕನ�ಂದ ಆ�ದ��ೆ ಅಂತಹ ವ���ಯನು� ಆ 

ಅಪ�ಾಧದ �ೋ��ಂದು ಪ�ಗ��, ಅ��ೕಜ�ೆ�ೆ ಮತು� ದಂಡ�ೆ�ೆ 

ಗು�ಪ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 21: ಅಪ�ಾಧಗಳ �ಾ� ಪ���� ಎಂದ�ೇನು? 
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ಉತ�ರ: ���ನ� ದಂಡ ಪ����ಾ ಸಂ��ೆಯ �ೆ�� 320 ರ�� 

�ಾ��ಾ���ರುವಂ�ೆ   �ಾ� ಪ���� ಎಂದ�ೆ ��ತ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾಸ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ದ 

�ೕ�ೆ�ೆ ಅ��ೕಜ�ೆಯನು� ತ�ೆಯುವ� �ಾಯ�.  

 

ಪ��ೆ� 22: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅಪ�ಾಧಗಳ ಕು�ತು �ಾ� 

ಪ�����ೆ ಅವ�ಾಶ��ೆ�ೕ?  

ಉತ�ರ: �ೌದು. ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 138ರ ಅನ�ಯ �ೆಳಕಂಡ 

ಅಪ�ಾಧಗಳ �ೊರತು �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಅಪ�ಾಧವನು� �ಗ�ತ ಪ�ಾ�ಯ �ತ� 

�ಾವ�� ಅ��ೕಜ�ೆ �ಾ�ರಂ�ಸುವ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ನಂತರದ�� �ಾ� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು - 

 12 ಪ�ಮುಖ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� ಸಂ�ೆ� 1 �ಂದ 6 ರ ವ�ೆ�ೆ �ೇ�ರುವ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� 

ಈ �ಂ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ಅಪ�ಾಧದ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾ� �ಾ��ೊಂ�ದ��ೆ; 

 12 ಪ�ಮುಖ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� ಸಂ�ೆ� 1 �ಂದ 6 ರ ವ�ೆ�ೆ �ೇ�ರುವ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� 

ಈ �ಂ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ಅಪ�ಾಧ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕುಮ�ಕು� �ೕ�, 

ಆ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾ� �ಾ��ೊಂ�ದ��ೆ; 

 ಎ��ಎ�� ಅಥ�ಾ ಐ�ಎ��ಯ� ರೂ.1 �ೋ�ಗೂ ���ಾದ �ತ�ದ 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಪ�ಾಧದದ�� (�ೕ�ೆ �ೇ�ರುವ ಅಪ�ಾಧಗಳನು� 

�ೊರತು ಪ��) ಈ �ದ�ೇ �ಾ� �ಾ��ೊಂ�ದ��ೆ; 

 ��ಎ��/ಎ��ಎ��ಯನು� �ೊರತು ಪ�� ಎ���ಎ� (NDPS) ಅಥ�ಾ 

ಎ�ಈಎ�ಏ (FEMA) ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ �ಾ��ಯ ಅನ�ಯವ� 

ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಅಪ�ಾಧದ ಆ�ೋಪ �ೊ��ದ��ೆ; 
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�ೆ��ೆ, ಬ�� ಮತು� ದಂಡವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ�ೇ �ಾ��ೆ ಅನುಮ� �ೕಡ 

�ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ �ೇ�ೆ �ಾನೂ�ನ�ಯ ಕ�ಮದ �ೕ�ೆ ಈ �ಾ� ಪ���ಯ �ಾವ��ೇ 

ಪ��ಾಮ �ೕರುವ��ಲ�.  

 

ಪ��ೆ� 23: ಅಪ�ಾಧಗಳ �ಾ� ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ಾದರೂ ನಗದು ಪ��� 

�ಗ��ಾ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಾ� ಪ����ಯ ಕ�ಷ� �ತ�ವ� ಈ �ೆಳಕಂಡ �ತ�ಗಳ�� 

�ೆ��ನ�ಾ��ರ�ೇಕು - 

 ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೆ��ೆಯ �ೇಕ�ಾ 50 % ಅಥ�ಾ 

 �ಬಲಗು ರೂ.10,000/-  

�ಾ� ಪ����ಯ ಗ�ಷ� �ತ�ವ� ಈ �ೆಳಕಂಡ �ತ�ಗಳ�� �ೆ��ನ�ಾ��ರ�ೇಕು – 

 ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೆ��ೆಯ �ೇಕ�ಾ 150 % ಅಥ�ಾ 

 �ಬಲಗು ರೂ.30,000/- 

 

ಪ��ೆ� 24: ��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅಪ�ಾಧಗಳ 

�ಾ��ಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ�� 138(3) ರ�� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾ� ಪ����ಯ �ತ�ವನು� �ಾವ��ದ 

ಬ�ಕ ಈ �ಾ��ಯ� �ಾವ��ೇ ಕ�ಮವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾರದು ಮತು� ಈ�ಾಗ�ೇ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ ���ನ�  �ಕದ��ಯ ಪ����ಗಳನು� ���ಸತಕ�ದು�. 

***** 
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21. ಐ�ಯಎ�� �ಾ��ಯ ಅವ�ೋಕನ 

ಪ��ೆ� 1: ಐ�ಎ�� ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: "ಸಮಗ� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ'” (ಐ�ಎ��) ಎಂದ�ೆ ಐ�ಎ�� 

�ಾ��ಯ ಅನ�ಯ ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಜ�ದ ಕ�ಮದ�� ಸರಕು 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ �ೆ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 2: ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ: ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಜ�ದ ಕ�ಮದ�� ಸರಬ�ಾ�ಾಗುವ ಸರಕು 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ� ಅಂದ�ೆ ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯನು� ಪ��ೈಸುವವನ ಸ�ಳ 

�ಾಗೂ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸ�ಳ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾಜ�ಗಳ��/�ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶಗಳ�� 

ಇರುತ��ೆ. �ಾಗು ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಆಮದು, SEZ ಘಟಕಗ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ �ಾಗು 

ಇ��ತರ �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಯಲ�ದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� 

ಪ��ೈ�ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 7) 

 

ಪ��ೆ� 3: �ಎ�� ಅನ�ಯ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� 

�ೇ�ೆ �ೆ��ೆ�ೆ ಗು�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ?  

ಉತ�ರ: ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಐ�ಎ�� ���, 

ಸಂಗ��ಸುವ�ದು. ಸೂ�ಲ�ಾ� ��ಎ�� ಮತು� ಎ��ಎ��ಗಳ ಸಂಕಲನ�ೇ 

ಐ�ಎ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದನು� �ೆ��ೆ�ೊಳ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ಸರಕು 

ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� �ಾ�ಾಟ�ಾರ 

�ಾನು ಖ�ೕ��ದ ವಸು�ಗಳ ಐ�ಎ��, ��ಎ�� ಮತು� ಎ��ಎ��ಯ ಸಮಗ� 
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ಐ�� �ಾಭವನು� ಪ�ೆದ ನಂತರ, ತನ� �ೌಲ�ವಧ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಐ�ತಎ�� 

�ಾವ�ಸುವನು.  

�ಾವ �ಾಜ��ಂದ ಸರಕು/�ೇ�ೆ ರ�ಾ�ಗು���ೆ�ೕ ಆ �ಾಜ�ವ� ಐ�ಎ�� 

�ಾವ�ಯ�� ಒಳ�ೊಂಡ ಎ��ಎ�� ಜ�ಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 

ವ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ಆಮದು �ಾ��ೊಂಡವ ತನ� �ಾಜ�ದ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ 

ಸಂದಭ�ದ�� ಐ�ಎ��ಯ ಜ�ಯನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ೇಂದ�ವ� ಆಮದು�ೊಂಡ 

�ಾಜ��ೆ� ಎ��ಎ�� �ಾವ�ಯ�� ಒಳ�ೊಂಡ ಐ�ಎ�� ಜ�ಯನು� 

ವ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ��ಯ�ಂ� �ೌ� ��ಾ�ಸಂ ಅ� �ಾಯ� �ವ��ಸುವ �ೇಂದ� 

ಏ�ೆ��ೕ�ೆ ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಆ �ೇಂದ� ಏ�ೆ��ಯು 

�ೋ��ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಸಂಬಂ�ತ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ನಗದು ವ�ಾ�ವ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ 

�ೕಡುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 4: ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ�� 25 �ೆ�� ಗಳನೂ�ಳ�ೊಂಡ 9 ಅ�ಾ�ಯಗ��ೆ. ಹಲವ� 

��ಾರಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ �ಾ��ಯ�� ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ �ಾಗು �ೇ�ೆಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳಗಳನು� �ಧ��ಸುವ �ಾ�ವ�ಾನಗ��ೆ. ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ಾಗು 

��ೕಕೃತ�ಾರ ಇಬ�ರೂ �ಾರತ�ೊಳ�ೇ (�ೇ�ೕಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�) ಇದ��� ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ ��ಾ�ರ ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ��ೕಕೃತ�ಾರ �ಾರತದ �ೊರ�ದ��� 

(ಅಂತರ-�ಾ��ೕಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�) ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ��ಾ�ರ�ೆ� ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ಾ�ವಧನಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� �ವರ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಅ�ಾ�ಯದ�� 

ಚ��ಸ�ಾ��ೆ. 
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�ಾರತದ �ೊರ�ದು� �ಾರತದ�ನ �ೋಂ�ಾ�ತನಲ�ದ ವ����ೆ OIDAR �ೇ�ೆಗಳ 

ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡುವವರು �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಕು�ತ ��ೇಷ �ಾ�ವ�ಾನಗಳನು� 

ಕೂಡ �ಾ��ಯು �ೊಂ��ೆ. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 14) 

 

ಪ��ೆ� 5: ಐ�ಎ�� �ಾದ�ಯ ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ�� �ಾದ�ಯ ಮುಖ� ಅನುಕೂಲಗಳ� : 

 ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಅ�ಾ�ಹತ ಐ�� ಸರಪ�ಯ �ಾಲ�ೆ ; 

 ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� �ಾ�ಾಟ�ಾರ��ೆ ಅಥ�ಾ ಖ�ೕ��ಾರ��ೆ ಮುಂಗಡ �ೆ��ೆ 

�ಾವ� ಅಥ�ಾ ಬಂಡ�ಾಳ ����ಾ��ೊಳ��ವ ಪ��ೕಯ ಇರುವ��ಲ�. 

 �ೆ��ೆ �ಾವ��ೆ ಐ�� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ರ�ಾ�ಗುವ �ಾಜ�ದ�� �ಾವ��ೇ 

ಮರು�ಾವ� �ೋ��ೆಗ�ರುವ��ಲ� . 

 ಸ�-�ೕ���ಾರಕ �ಾದ�  

 �ೆ��ೆ ಪದ��ಯನು� ಸರಳ�ಾ��ಸು�ಾ� �ೆ��ೆ ತಟಸ��ೆಯನು� �ಾ�ಾಡುತ��ೆ 

 ಸರಳ �ೆಕ�ಪತ�ಗಳ �ಾರಣ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ �ೆ��ನ �ಾಲ�ೆ ಕ�ಮವನು� 

�ೊ�ಸುವ��ಲ� 

 �ೆ��ನ �ಾಲ�ೆ ಮತು� �ೆಚು� ವಸೂ�ಾ� �ಮ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾಗುತ��ೆ.  

ಈ �ಾದ�ಯು B2B ಮತು� B2C ವ�ವ�ಾರಗ�ೆರಡನು� �ವ��ಸುವ �ಮ�ೆ �ೊಂ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 6: �ಎ��ಯ�� ಆಮದು/ರ��ಗಳ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಯ�� ಎ�ಾ�  ಆಮದು/ರ��ಗಳನು� ಅಂತರ-�ಾ�ಜ� ಪ��ೈ�ೆಗ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೆ��ೆ �ೊ�ಸು��ೆ ಗು� ಆ�ಾ�ತ ಪದ��ಯನು� 

ಪ��ಾ�ಸುತ��ೆ. ಎ��ಎ��ಯ ��ಾರದ�� �ೆ��ೆಯು ಎ�� ಆಮದು�ೊಂಡ 
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ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಆ �ಾಜ��ೆ� ಸಲು�ತ��ೆ. ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ 

ಆಮ�ನ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ ಸಂಪ�ಣ� ಐ�ಎ��ಯ ಜ� ಲಭ��ಾಗುತ��ೆ.  

ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ರ�� ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೆ �ಾಂ� 

ಅ� ರ�� �ೈ�ೊಂಡು ಐ��ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ರ��ನ �ೇ�  ೆ

ಐ�ಎ��ಯನು� �ಾವ�� ನಂತರ ಅದರ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ ಅವ�ಾಶ��ೆ. 

ಆಮ�ನ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ ಐ�ಎ��ಯನು� �ೕ�ಾ ಸುಂಕ �ಾ�� �ಾ��ಯ� 

���, ಆಮ�ನ �ೇ�ೆಯ�� �ೕ�ಾ ಸುಂಕದ ���ಡ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

(ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 5). 

 

ಪ��ೆ� 7: ಐ�ಎ��ಯನು� �ೇ�ೆ �ಾವ�ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ��ಯನು� ಐ��ಯ ಮು�ಾಂತರ ಅಥ�ಾ ನಗದು ರೂಪದ�� ಸಂ�ಾಯ 

�ಾಡಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಐ�ಎ��ಯನು� ಐ��ಯ ಮು�ಾಂತರ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ �ೆಳಕಂಡ �ೆ�ೕ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. 

* �ದಲು ಲಭ��ರುವ ಐ�ಎ��ಯ ಐ��ಯನು� ಐ�ಎ�� �ಾವ��ೆ 

ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇಕು 

* ಐ�ಎ��ಯ ಐ�� ಸಂಪ�ಣ� ಬಳ�ೆ�ಾದ ನಂತರ ��ಎ��ಯ 

ಐ��ಯನು� ಐ�ಎ�� �ಾವ��ೆ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇಕು 

* ಐ�ಎ�� ಮತು� ��ಎ��ಯ ಐ�� ಸಂಪ�ಣ� ಬಳ�ೆ�ಾದ ನಂತರ 

ಎ��ಎ��ಯ ಐ��ಯನು� ಐ�ಎ�� �ಾವ��ೆ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇಕು 
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ಉ�ದ ಐ�ಎ�� �ೊ�ೆಯನು� ನಗದು ಮು�ಾಂತರ �ಾವ�ಸ ತಕ�ದು�. 

ಐ�ಎ��ಯನು� ಐ��ಯ ಬಳ� �ಾವ�ಸಲು, �ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯು ಈ �ೕಲ�ಂಡ 

�ೆ�ೕ�ಯ�ೆ�ೕ  ಅನುಸ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು�  ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 8: �ೇಂದ�, ರ�� �ಾಡುವ �ಾಜ� ಮತು� ಆಮದು �ಾ��ೊಳ��ವ �ಾಜ�ಗಳ 

ನಡು�ೆ ಇತ�ಥ� �ೇ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಎರಡು ಬ�ೆಯ�� �ಾಜ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ೇಂದ�ದ ನಡು�ೆ �ೆಕ�ದ ಇತ�ಥ� 

ಆಗುವ�ದು, ಅವ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ : 

* �ೇಂದ� ಮತು� ರ�� �ಾಡುವ �ಾಜ�: ರ�� �ಾಡುವ �ಾಜ�ವ� ತನ��� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಬಳ�ದ ಎ��ಎ��ಯ ಐ���ೆ ಸಮ�ಾದ �ತ�ವನು� �ೇಂದ��ೆ� 

�ಾವ�ಸುತ��ೆ. 

* �ೇಂದ� ಮತು� ಆಮದು �ಾ��ೊಳ��ವ �ಾಜ�: �ಾಜ��ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

�ೕ�ೆ �ೕಲ� ಎ��ಎ�� �ಾವ�ಸಲು ಬಳಸುವ ಐ�ಎ��ಯ ಐ���ೆ ಸಮ�ಾದ 

�ತ�ವನು� �ೇಂದ�ವ� �ಾಜ��ೆ� �ಾವ�ಸುತ��ೆ. 

ಇತ�ಥ� ಅವ�ಯ�� ಎ�ಾ� �ೕಲ� ಗ�ಂದ ಪ�ೆದ �ವರ�ೆಗಳನು� ಆಧ�� 

ಪ���ಂದು �ಾಜ�ಕೂ� ಸಮಗ��ಾ� �ೆಕ� ಇತ�ಥ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಇ�ೆ ಪ��ಾರದ 

�ೆಕ�ದ ಇತ�ಥ�ವ� ��ಎ�� ಮತು� ಐ�ಎ�� �ಾ�ೆಗ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 9: SEZ ಘಟಕಗ��ೆ ಅಥ�ಾ SEZ ಅ�ವೃ�� ಪ�ೆಸುವವ��ೆ �ಾಡುವ 

ಪ��ೈ�ೆಗಳನು� �ೇ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: SEZ ಘಟಕಗ��ೆ ಅಥ�ಾ SEZ ಅ�ವೃ�� ಪ�ೆಸುವವ��ೆ �ಾಡುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� 

ರ��ಗಳಂ�ೆ ಶ�ನ� ದರ ಪ��ೈ�ೆಗ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ 

SEZಗ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ �ೈ�ೊಂಡು ಅವ�ಗಳ �ೕ�ನ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆಗಳ ಮರು�ಾವ� 

ಪ�ೆಯುವ ಅವ�ಾಶ ಇರುತ��ೆ. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 16) 

 

ಪ��ೆ� 10: ಐ�ಎ�� ಮತು� ��ಎ��ಯ� ವ�ವ�ಾರದ ಪ����ಗಳ� ಮತು� 

ಅನುಸರ�ೆಯ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರುವ�ೇ? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ�� ಮತು� ��ಎ��ಯ� �ಾಯ���ಾನಗಳ� ಮತು� ಅನುಸರ�ೆಯ 

ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� �ೋಂದ�, �ಟ�� ಸ���ೆ, �ೆ��ೆ �ಾವ� ಕು��ಾ� ಒಂ�ೇ ಆ��ೆ. 

ಮತೂ�,  ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯು ಆಕಲನ, �ೆಕ�ತ�ಾಸ�ೆ, �ೌಲ��ಾಪನ, ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸಮಯ, ಇ�ಾ���, �ೆಕ�ಪತ� �ವ�ಹ�ೆ, �ಾಖ�ೆ �ವ�ಹ�ೆ, �ೕಲ�ನ�, �ೕ�ಾ�ನ 

ಮುಂ�ಾದವ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ವಧ�ಾಗಳನು� ��ಎ�� �ಾ���ಂದ ಎರವಲು 

ಪ�ೆಯುತ��ೆ. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 20) 

***** 
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22. ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ 

ಪ��ೆ� 1: �ಎ��ಯ ಅನ�ಯ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಳವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಪ��ೈ�ೆಯ ಉಪ�ೋಗವನು� ಗಮ��ಾ�ನದ�� ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಸ�ಳದ�� 

�ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದು �ಎ��ಯ ಮೂಲ ತತ�. ಆದ��ಂದ �ೆ��ೆ 

�ೇ�ಾ���ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ ಎ���ೆ ಸಲ��ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ� �ಧ��ಸುತ�ದ�ೆ. �ಾವ��ೇ ವ�ವ�ಾರವ� 

�ಾಜ��ೊಳ�ೆ�ೕ ಆದ�ೊ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅಂತ�ಾ�ಜ��ಾದ�ೊ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಅಂದ�ೆ, ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

�ಾವ��ೇ �ಾಜ� ಅಥ�ಾ �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶ�ಂದರ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಂದು 

ಎ��ಎ�� ಮತು� ��ಎ���ೆ ಒಳಪಡುವ��ೋ ಅಥ�ಾ ಅಂತ�ಾ�ಜ� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾ�ದು� ಐ�ಎ���ೆ ಒಳಪಡುವ��ೋ ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 2:  ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಕು��ಾದ "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ಸಂಬಂ�ತ ಉಪಬಂಧಗಳ�  

ಏ�ೆ ��ನ��ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳ� �ೌ�ಕ�ಾದ��ಂದ ಅವ�ಗಳ ಉಪ�ೋಗದ ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸುವ 

�ಷಯ�ಾ� �ೆಚು� ಸಮ�ೆ� ಬರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ� �ೌ�ಕ�ಾ�ರದ �ಾರಣ, 

ಅವ�ಗಳ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗು ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸಲು ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಸಮ�ೆ� 

ಉಂ�ಾಗಬಹುದು - 

1. �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ಯನು� ಸುಲಭದ�� �ಾ�ಾ�ಟು �ಾಡಬಹುದು. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಾಂ �ೇ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕಸ��ೇ� (�ೇ�ೆಯ ನಂತರದ�� 

�ಾವ�) ಕ�ಮವನು� ಸುಲಭದ�� ��ೕ�ೇ� (�ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯ �ದ�ೇ �ಾವ�ಸ) 
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ವ�ವ�ೆ��ೆ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು, �� ತ�ಾ�ಸುವ ��ಾಸವನು� ಬದ�ಾ�ಸ ಬಹುದು, 

�� ಸ��ಸುವ ��ಾಸವನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು, �ಾ��'�ೇ� ದುರ�� ಅಥ�ಾ ರ��ಾ 

ಕ�ಮವನು� ಆ�'�ೈ� ಇಂದ ಆ�'�ೈ�'�ೆ ಪ�ವ��ಸಬಹುದು, ಈ �ಂ�ೆ �ಾ�ಂ�ಂ� 

�ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಹಕರು �ಾ�ಂ�'�ೆ �ೋಗ�ೇ�ತು�, ಈಗ �ಾ�ಹಕರು �ಾವ 

ಪ��ೇಶ�ಂ�ಾದರೂ ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು 

2. �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು, �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವವರು, ಮತು� ಪ��ೈಸಲ�ಟ� 

�ೇ�ೆಗಳ �ವರ�ೆಯನು� ಪ�ೆ� ಹಚು�ವ�ದು �ಾಧ��ಾಗ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

�ವರ�ೆಗಳನು� ಸುಲಭದ�� ಅಡ�ಸಬಹುದು, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ �ೌ�ಕ ವಸು��ನ 

ಸ��ಾಂತರ ಜರುಗುವ��ಲ� ಮತು� �ಾವ ಸು�ವ� ಇರುವ��ಲ� . 

3. �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದ�ೆ� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ���ತ ��ಾಸದ 

ಅಗತ��ಲ� ಮತು� �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರು ಪ��ಾಣದ��ಯೂ ಸಹ �ೇ�ೆಯನು� 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ���ಂ� �ಾಡುವ ಸ�ಳವ� �ಾ�ೊ�ೕ�ಾ�� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. 

4. �ೆಲ��� ಒಂ�ೇ �ೇ�ೆಯು ಹಲವ� ಸ�ಳಗಳ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗಬಹುದು. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಾಜ�ದ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾ� ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಜ�ದವ�ೆಗೂ �ಸ��ಸುವ 

�ೈ�ೆ�ೕ ಕಂ�ಗಳ, �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ��ಗಳ ಅಥ�ಾ ನ�ಯ �ೕಲಣ �ೇತು�ೆಗಳ 

��ಾ�ಣದ �ೇ�ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�, ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� ಒಂದು ಚಲನ�ತ�ದ �ತರ�ೆ ಮತು� 

ಪ�ದಶ�ನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೕ�ೈಟನು� ಒಂ�ೇ ವ�ವ�ಾರದ�� �ಧ��ಸಬಹುದು. 

ಒಂ�ೇ ��ಾಪ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� �ೇ�ಾದ�ಂತ ಏಕ�ಾಲ�ೆ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ 

. ��ಾನ�ಾನ ಸಂ�ೆ��ಂದು �ೇಶದ �ಾವ��ೇ ಎರಡು ಪ��ೇಶಗಳ ನಡು�ೆ 

ಪ��ಾ�ಸಲು ��ನ� �ಾ�ಕ 10��ೆಟುಗಳನು� ಒ���ೆ �ಾ��ೊ�ಸಬಹುದು. �ೆಹ� 

��ೊ�ೕ �ಾ��ೊ�ಸುವ �ಾಡ�ನು� �ೆಹ�, �ೋ��ಾ ಅಥ�ಾ 

ಫ�ೕ�ಾ�ಾ�'ನ��ರುವ ವ���ಯು ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ಾವ� ��ೕಕೃ�ಯ 
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ಸಮಯದ�� �ಾವ ಸ�ಳ ಅಥ�ಾ ಎ��ಂದ ಎ���ೆ ಪ��ಾಣ ಎಂದು �ೆಹ� ��ೊ�ೕ�ೆ 

ಖ�ತ ಪ���ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. 

5. �ೊಸ �ೇ�ೆಗಳ� ಸತತ�ಾ� ರೂಪ�ೊಳ����ರುವ �ಾರಣ �ೊಸ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಉದ��ಸುತ��ೆ. ಬಹುಶಃ 15-20 ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ �ಾರೂ ��ಎ�, ಆ��ೈ� �ಾ��, 

ಆ� �ೈ� �ಾ�ಂ�ಂ�, ಆ��ೈ� ��ೆ� �ಾ��ಸು��ೆ, ಇಂಟ�ೆ��, ��ೈ� 

�ೆ�ಕಮು���ೇಷ� ಇ�ಾ�� ಪ�ಕಲ��ೆಗಳನು� �ಾ�ರ�ಾರರು. 

 

ಪ��ೆ� 3:  ವ�ವ�ಾರ�ಂದರ�� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸಲು �ಾವ �ಾನಕ 

ಅಥ�ಾ ಬದ�ಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ: �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಗಳ�� ಅಡ�ರುವ ಹಲವ� �ಷಯಗಳನು� ಆಧ�� ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸಬಹುದು. �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸಲು �ೆಚು� 

�ಾ��ಯನು� �ೕಡುವ �ಾವ��ೇ �ಾನಕ ಅಥ�ಾ ಬದ�ಗಳನು� ಆ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಅವ�ಗಳನು� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಚ��ಸ�ಾ��ೆ : 

ಎ) �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾ�ನ 

�) �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯುವವರ �ಾ�ನ 

�) �ೇ�ೆಯು ಪ��ೈ�ೆ�ೊಳ��ವ / �ಾಯ�ಗತ�ೊಳ��ವ ಸ�ಳ 

�) �ೇ�ೆಯು ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಸ�ಳ 

ಇ) �ಾಸ��ಕ ರೂಪದ�� �ಾವ �ಾಗ�ೆ� ಅಥ�ಾ ವ����ೆ �ೇ�ೆಯ �ಾಭ 

ಸ���ೆ�ಾಗುತ��ೆ 
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ಪ��ೆ� 4: ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳದ ಸಂಬಂ�, �2� (�ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೆ ಪ��ೈ�ೆ) 

ಮತು� �2� (�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ ವ����ೆ ಪ��ೈ�ೆ) ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� 

ಪ��ೆ�ೕಕ �ಯಮಗಳ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: �2� ವ�ವ�ಾರಗಳ��, ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವವರು �ಾವ��ದ 

�ೆ��ೆಯನು� ಜ��ಾ� ಪ�ೆದು ಭ�ಷ�ದ�� ತಮ� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಗ��ೆ ವ�ಾ 

�ಾ��ೊಳ��ವ �ೌಲಭ�ವ� ಇರುತ��ೆ. �2� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಸಂ�ಾಯ�ಾದ �ಎ��, 

�ಾಸ�ವ�ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾಧ��ೆ�ಾ� ಮತು� ಸರಕು/ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯುವವ��ೆ 

�ೌಲಭ��ಾ� ಪ�ಣ�ಸುತ��ೆ. �2� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯುವವರು  

ಐ��ಯ  �ಾಭವನು�  ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ  ಬಹು�ಾಲು ಎ�ಾ� ಸಂದಭ�ಗಳಲೂ� 

��ೕಕೃತನ �ಾ�ನ�ೇ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾ�ಯೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� 

�2� �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರು ಅವನು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸರಪ�ಯ�� ಇ�ೊ�ಬ� 

�ಾ�ಹಕ��ೆ ವ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ.  �2� ವ�ವ�ಾರವ� �2 � ವ�ವ�ಾರ�ೆ� 

ಪ�ವ��ತ�ಾ�ಾಗ �ಾತ�ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

�2� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� �ಾತ��ೇ ಪ��ೈಸ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ ಅಂ�ಮ 

ಉಪ�ೋಗ�ಾ�  ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಜ ರೂಪದ�� �ೆ��ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾಗುತ��ೆ . 

 

 

ಪ��ೆ� 5: ಸರಕುಗಳನು� �ೊರ �ೆ�ೆಯುವ ವ�ವ�ಾರಗಳ�� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ಎಂದು 

�ಾವ��ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳ ಚಲ�ೆಯು ಎ�� �ೊ�ೆ�ೊಂಡು ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾವ ಸ�ಳದ�� ಸರಕು 

ಪ�ೆಯುವವ��ೆ ಸರಕುಗಳ� �ೇರುತ��ೆ�ೕ ಅದು "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ಾಗುತ��ೆ 

(ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 10). 
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ಪ��ೆ� 6: ಅನ�  ವ���ಯ ��ೇ�ಶನದ �ೕ�ೆ�ೆ ಸರಕು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರನು ಮ�ೊ�ೕವ� 

ವ����ೆ ಸರಕು ಪ��ೈ�ದ�� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಅನ� ವ���ಯನು� ಸರಕು ಪ�ೆದವ�ೆಂದು ಪ�ಗ��, ಅಂತಹ ವ���ಯ �ಾ��ಾರದ 

ಮೂಲ ಸ�ಳವ� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ಾಗುತ��ೆ (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 10). 

 

ಪ��ೆ� 7: �ಾವ��ಾದರೂ �ಾಗ�ೆಯ�� ಅಂದ�ೆ ಹಡಗು,��ಾನ,�ೈಲು ಅಥ�ಾ 

�ೕ�ಾರು  �ಾಹನದ�� ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ಾದ�� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" 

�ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಸರಕುಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, ಆ ಸರಕುಗಳನು� �ಾಗ�ೆ/�ಾಹನ�ೆ� ವ�ಾ��ಸ�ಾದ 

ಸ�ಳವ� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ಾಗುತ��ೆ (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 10). 

�ೇ�ೆಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, ಆ �ಾಗ�ೆ/�ಾಹನವ� ಎ��ಂದ ತನ� ಪ��ಾಣವನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ��ೆಂದು ಸೂ�ತ�ಾ�ರುವ��ೋ ಆ ಸ�ಳವ�  "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ಾಗುತ��ೆ 

(ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12 ಮತು� 13). 

  

ಪ��ೆ� 8: �2� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ�ದನು� 

"ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ�� "�ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರರು" ಮತು� 

“�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ �ೆ��ೆ�ಾರರು" ಎಂಬ ಪ��ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸ�ಾ��ೆ. 

�ೋಂ�ಾ�ತ ವ����ೆ �ಾಡ�ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗ��ೆ ಅಂತಹ ವ���ಯ ಸ�ಳ�ೇ "ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ" ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಪ��ೈ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸುವವನು 
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�ೋಂ�ಾ���ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವನ ��ಾಸವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಲಭ��ರುತ��ೆ. 

ಅದ�ೆ�ೕ "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ೆ� ಬದ��ಾ� ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ �ೆ��ೆ�ಾರ��ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 

�ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ�ದನು� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ �ೆ��ೆ�ಾರ��ಾದ ಪ��ೈ�ೆಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, ಅಂತಹ 

ಪ��ೈ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸುವವರ ಸ�ಳವ� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ಎಂದು �ಾ�ಾನ��ಾ� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ� ಬಹಳಷು� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಪ��ೈ�ೆಯನು� 

��ೕಕ�ಸುವವರ ��ಾಸವ� ಪ�ೆ��ಾಗದ �ಾರಣ, �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವವರ 

ಸ�ಳವ�ೆ�ೕ "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ"�ೆ� ಬದ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 10: ��ರ ಆ��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅವ�ಗಳ� ಇರುವ ಸ�ಳ�ೇ "ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ"ಆಗುತ��ೆ. �ೆಹ��ಂದ ಮುಂ�ೈಗ ಹಲವ� �ಾಜ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರ�ೆ�ಯ 

����ದ�ೆ "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" �ಾವ��ಾ�ರುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: ��ರ ಆ��ಯು ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಜ�ಗಳ�� �ಸ���ದ��ೆ, ಪ���ಂದು 

�ಾಜ�ದ��ಯೂ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಈ ಸಂಬಂಧ �ಾ��ೊಂ�ರುವ ಕ�ಾರು ಅಥ�ಾ 

ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ�, ವಸೂ�ಾದ ಅಥ�ಾ ���ತ�ಾದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ �ತ�ದ 

ಅನು�ಾತ ಪ��ಾಣವನು�, ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಕ�ಾರು ಇಲ��ದ��ೆ , �ಾ�ಯ 

ಸಮ�ತ�ಾ�, �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ 

�ೆ�� 12(3)ರ�� �ೕ�ರುವ �ವರ�ೆಯ ಅನ�ಯ). 
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ಪ��ೆ� 11: ಹಲವ� �ಾಜ�ಗಳ�� ಆ�ೕ�ಸಲ�ಡುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಐ.�.ಎ� ���ೆ� ಸರ�, ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಾಯ�ಕ�ಮ ಆ�ೕಜ�ೆ ಸಂದಭ�ದ�� , �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ ವ���ಯು 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾದ�ೆ ಅಂತಹ ವ���ಯ ಸ�ಳವನು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅ�ಾಗೂ�, �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರು 

�ೋಂ�ಾ���ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಜರುಗುವ ಸ�ಳವನು� "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" 

ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಹಲವ� �ಾಜ�ಗಳ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಜರುಗುವ �ಾರಣ , 

ಮತು� ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಮಗ� �ತ�ವನು� �ೇರ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಪ�� �ಾಜ�ದಲೂ� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ �ೇ�ೆಯ �ೌಲ��ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ��ೕ "ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ" ವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12(7)ರ�� �ೕ�ರುವ �ವರ�ೆಯ 

ಅನ�ಯ). 

  

ಪ��ೆ� 12: �ೊ�ಯ�, �ೕ� ಇ�ಾ�� ಸರಕು �ಾಗ�ೆ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೇಶ�ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ��:  

��ೕಕೃತ�ಾರನು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ���, ಆ ವ���ಯ ಸ�ಳ�ೇ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ  

��ೕಕೃತ�ಾರನು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ದ���, ಸರಕುಗಳ� �ಾಗ�ೆ�ೆಂದು 

ಹ�ಾ�ಂತ�ಸ�ಾದ ಸ�ಳವನು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳ��: 
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�ೊ�ಯ� �ೇ�ೆಯನು� �ೊರತುಪ�� �ಕ�ವ�ಗಳ�� ಸರಕುಗಳ ತಲುಪ�ೇ�ಾದ 

ಸ�ಳ�ೇ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ. �ೊ�ಯ� ನ ��ಾರದ�� ಸರಕುಗಳ� �ಾಗ�ೆ�ೆಂದು 

�ೊ�ಯ�ೆ�  ಹ�ಾ�ಂತ�ಸ�ಾದ ಸ�ಳವನು� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅ�ಾಗೂ� �ಾಗಶಃ �ೊ�ಯ� �ೇ�ೆಯನು� �ಾರತದ�� 

ಸ��ಸ�ಾ�ದ��ೆ  ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳವನು� �ಾರತ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

 

ಪ��ೆ� 13: ವ����ಬ� ಮುಂಬ��ಂದ �ೆಹ��ೆ ಪ��ಾ��, ಮುಂಬ��ೆ 

�ಂತು��ದ�� ಪ��ಾ�ಕ �ಾಗ�ೆ �ೇ�ೆಯ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ: ವ���ಯು �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ���, ಆ ವ���ಯ ಸ�ಳ�ೇ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ. 

�ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ದ���, ಮುಂಬ��ಂದ �ೆಹ�ಯ ಪ��ಾಣ�ೆ� ಮುಂಬ� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಪ��ಾಣ �ಾ�ರಂ��ದ ಸ�ಳ. ಆದ�ೆ �ಂ�ರು� ಬರುವ 

ಪ��ಾಣ ಪ��ೆ�ೕಕ ಪ��ಾಣ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಟು� ಅದರ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ 

�ೆಹ��ಾಗುತ��ೆ. 

(ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12(9)ರ�� �ೕ�ರುವ �ವರ�ೆಯ ಅನ�ಯ). 

 

ಪ��ೆ�14. �ೕಸ�� ಏ� ಇಂ�ಯ ವ��ಂದ �ಾ�ಾದ�ೋ ವ����ೆ �ಾರತದ 

�ಾವ��ೇ ಸ�ಳ�ೆ� ಪ��ಾಣ �ಾಡುವ ��ೆ� ಅಥ�ಾ  �ಾ� �ಾ��ೊ�ಸ�ಾ�ದ��� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಇ�ಾ��� �ಾ��ೊ�ಸು�ಾಗ ಪ��ಾಣ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಸ�ಳವನು� ಗುರುತು �ಾ�ರುವ��ಲ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು ಭ�ಷ�ದ�� 

ಉಪ�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ �ೌಲಭ�. ಆದ��ಂದ ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಳವ� ಪ��ಾಣ 
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�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಸ�ಳ  ಆಗಲು  �ಾಧ��ಲ�.  ಇಂತಹ  ಸಂದಭ�ದ�� ಪ�ವ�  ��ೕ�ತ  

�ಯಮವ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12(9)ನ ಪರಂತುಕದ 

ಅನ�ಯ). 

 

ಪ��ೆ� 15: ��ೈ� ಕ�ೆ��ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ �ಾವ�ದು? 

�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸ�ಳ�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೇಶ�ೊಳ�ನ ಪ��ೈ�ೆಗಳ��:  

��ೈ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸ�ಳವ� ಪ��ೈ�ೆಯ  

ಸ�ಳ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ��ೈ� ಕಂಪ�ಗಳ� ಬಹು �ಾಜ�ಗಳ�� �ೇ�ಾ 

ಪ��ೈ�ೆ �ಾಡು���ೆ ಮತು� ಹಲವ� �ೇ�ೆಗಳ� ಅಂತ� �ಾಜ�ದ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸ�ಳವನು� ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಳವ�ಾ�� ಪ�ಗ��ದ�ೆ, ಬಳ�ೆ ತತ�ವನು� 

ಮು�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಇರುವ �ೆಲ�ೇ �ಾಜ�ಗ��ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಜಸ�ವ� ಹ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ.  

��ೈ� ಕ�ೆ�� ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೕ�� �ೈ� ಅಥ�ಾ ���ೈ� 

ಕ�ೆ�ನನು� ಆಧ�� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳದ ��ಾ�ರ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�� �ೈ� 

ಕ�ೆ�� ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರ ���ಂ� ��ಾಸ�ರುವ 

ಸ�ಳವನು� ಪ��ೈ�ೆಯ  ಸ�ಳ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

���ೈ� ಕ�ೆ�� ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ , ಅಂತಹ ಕ�ೆ�� ಗ��ೆ ಹಣ 

ಸಂ�ಾಯ�ಾಗುವ ಸ�ಳ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ���ೈ�  �ೌಚ� �ಾರುವ ಸ�ಳವ�, 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ� ,  ಇಂಟ�ೆ��/ಈ-�ಾವ�  ಮು�ಾಂತರ  

�ೕ�ಾ�� �ಾ�ದ�ೆ, �ಾಖ�ೆ ಪ��ಾರ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ ವ���ಯು ಇರುವ 

ಸ�ಳವ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ.  
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ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಪ��ೈ�ೆಗಳ��: 

�ೆ��ಾ� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳವ� �ೇ�ಾ ��ೕಕೃ��ಾರನ ಸ�ಳ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 16: �ೋವದ�� ಇರುವ ವ����ಬ�ರು ಎ�ಎ�ಇ(ಮುಂ�ೈಯ��) �ೌಲಭ�ದ 

ಮು�ಾಂತರ �ೆಹ�ಯ��ರುವ �ೊ�ೕಕ� �ಂದ �ೇ�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ �ಾವ��ಾಗುತ��ೆ?  

ಉತ�ರ: �ೇ�ಾಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನಮೂ��ರುವಂ�ೆ, �ೇ�ೆಯನು� 

ಪ�ೆಯುವ ವ���ಯು ಇರುವ ಸ�ಳವ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ೋವ 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 17: ಮುಂ�ೈನ ವ����ಬ�ನು ಕುಲು�-ಮ�ಾ��ೆ �ೋ� ಮ�ಾ�ಯ�� 

ಐ�ಐ�ಐ �ಾ�ಂ� �ಂದ �ೆಲವ� �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.  ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ 

�ಾವ��ಾಗುತ��ೆ?  

ಉತ�ರ: ಆ ವ���ಯ �ಾ�ೆ�ೆ ಅವ�ಂದ ಪ�ೆಯ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳ� ಸಂಬಂ��ಲ��ಾದ�ೆ 

�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಸ�ಳವ� ಅಂದ�ೆ �ೇ�ಾಪ��ೈ�ಾರರ ಸ�ಳ�ಾದ ಕುಲು� ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ� ವ���ಯ �ಾ�ೆ�ೆ ಅವ�ಂದ ಪ�ೆಯ�ಾದ �ೇ�ೆಗಳ� 

ಸಂಬಂ�ಸಲ���ದ��ೆ ಮುಂ�ೈ ಅಂದ�ೆ �ೇ�ಾಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ�� 

ನಮೂ��ರುವಂ�ೆ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರ ಸ�ಳವ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸ�ಳ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಪ��ೆ� 18: ಗು�ಾ�ಂ�ನ ವ����ಬ�ರು ಏ� ಇಂ�ಯ ��ಾನದ�� ಮುಂ�ೈ ಇಂದ 

�ೆಹ��ೆ ಪ��ಾ�� ಪ��ಾಣದ �ೕ�ಯನು� ಮುಂ�ೈಯ�� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ �ಾವ��ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೕ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ �ೇ�ಾಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ�� 

ನಮೂ��ರುವಂ�ೆ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವವರ ಸ�ಳ ಅಂದ�ೆ ಗು�ಾ�ಂ� ಪ��ೈ�ೆಯ 

ಸ�ಳ�ಾಗುವ�ದು. (ಐ�ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 12(9)ನ ಪರಂತುಕದ ಅನ�ಯ). 

**** 
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23. �ಎ��ಎ� �ಾಗು �ಎ�� �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ಫ�ಂ�ಎಂ� 

���ೆ� ಪ���� 

ಪ��ೆ� 1: �ಎ��ಎ� ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ: ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ �ಾಲ (�ಎ��ಎ�) ಒಂದು �ಾಭರ�ತ 

ಸ�ಾ��ೇತರ ಕಂಪ�. ಇದು �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�, �ೆ��ೆ�ಾರರು 

�ಾಗೂ ಅನ��ಾ��ಾರ��ೆ �ೆ��ೆಯ ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�� ತಂತ��ಾನದ 

ಮೂಲಕ ಒದ�ಸುತ��ೆ. �ೕಲು�ಖ �ೇ�ೆಗ�ಾದ �ೋಂದ�ಕರಣ, ಸ���ೆಗಳ� ಮತು� 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಎ��ಎ� ಮೂಲಕ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ೆ��ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಅಂತರ ಸಂಪಕ� �ಾಧನ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 2: �ಎ��ಎ� ಸೃ��ಸುವ�ದು ಏ�ೆ ಅವಶ�ಕ�ಾ�ತು�? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಸ�� �ಾ��ೆ�� ಒಂದು ಅನನ� ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಐ� 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಏಕರೂಪದ ಇಂಟ�ೇ�� ಮತು� �ೇಂದ� ಮತು� 

�ಾಜ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�ಾನ� ಮತು� ಹಂ��ೆಯ ಐ� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ವನು� �ಾ��ಸುವ 

�ದಲ �ಾ��ೆ, ಇದು ಅ�ೇ�ಸುತ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ, �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ 

ಆಡ�ತಗಳ� ��ಧ �ಾನೂನುಗಳ�, �ಯಮಗಳ�, �ಾಯ���ಾನಗಳ� ಮತು� 

ಸ�ರೂಪಗಳ ಅ�ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಐ� 

ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ಸ�ತಂತ� �ಾಣಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. �ಎ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� 

ಅವ�ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ದು ಸಂ�ೕಣ��ಾ�ರುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೆ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� 

(�ೇಂದ�, �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೇಶಗಳ�) ಒಂ�ೇ ಹಂತದ ಐ� ಪ�ಬುದ��ೆಯನು� 

�ೆ��ೆ�ಾರರು ಮತು� ಇತರ �ಾಹ��ೇ�ೆಗ��ೆ ಏಕರೂಪದ ಸ�ರೂಪಗಳ� ಮತು� 

ಸಂಪಕ��ಾಧನಗ��ೆಂ��ೆ ತರಲು ಸಂಪ�ಣ� ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ಪ�ಸರ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ�ದನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾಲು�ಾರರು. ಇದಲ��ೆ, GST ಗಮ��ಾ�ನ 
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ಆ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಅಂತರ-�ಾಜ� �ಾ��ಾರ (IGST) 

�ೆ�ೕ�� ಮತು� �ೇಂದ�ದ ನಡು�ೆ ದೃಢ�ಾದ ವ�ಾಹತು ವ�ವ�ೆ� ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಬಲ�ಾದ 

ಐ� ಇ�ಾ��ಸ�ಕ�� ಮತು� ಸ��� �ಾ�� ಮೂ�  ೆಇ�ಾ�ಗ �ಾತ� ಇದು �ಾಧ���ೆ, ಇದು 

ಮಧ�ಸ��ಾರರ (�ೆ��ೆ�ಾರರು, �ಾಜ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ, �ಾ�ಂ� ಮತು� 

ಆ��ಐ �ೇ�ದಂ�ೆ) ನಡು�ೆ �ೆ�ೆ��ಯು��ೆ, ಸಂಸ�ರ�ೆ ಮತು� �ಾ��ಯ 

��ಮಯವನು� ಶಕ��ೊ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳನು� �ಾ�ಸಲು GSTN ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ಎ��ಎ� �ೇ�ೆ ಉಗಮ �ೊಂ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ವ�ವ�ೆ� ಪ��ೕಜ�ೆಯು ��ಷ��ಾದ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಾ�� 

ತಂತ��ಾನದ �ೊಸ �ೆ�ೆ�. �ದಲ�ಾ��ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಸ�ಾನ ಸಂಪಕ� 

�ಾಧನ�ಾ�ಯೂ, �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�ಾನ� ಮತು� 

�ೊ�ೕ�ೕಕೃತ�ಾ�� ತಂತ��ಾನದಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸುವ 

�ಾಧನ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಒಂದು ��ೇಷ ವ�ವ�ೆ�. ಪ�ಸು�ತ �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರಗಳ ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ��ನ� �ಾನೂನು,  

�ಯ�ಾವ�ಗಳ�, ಪ����ಗಳ� ಮತು�  �ೈ�ಗಳ��  �ಾಯ�  �ವ��ಸು���ೆ.

 �ಾ�ಾ� ಅವ� ಸ�ತಂತ� 

�ಾಧನಗ�ಾ��ೆ. �ಎ��ಯನು� �ಾಯ�ಗತ �ೊ�ಸಲು ಅವ�ಗಳನು� 

ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ�ದು ��ಷ�ಕರ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇ�ೕ ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ಆಡ�ತವನು� 

(�ೇಂದ�,�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಮತು� ಸಂಘ �ಾಜ� �ೇತ�ಗಳ�) ಒಟು�ಗೂ��,

 �ೆ��ೆ�ಾರರು ಮತು� �ೊರ�ನ �ಾ�ೕ�ಾರರ ನಡು�ೆ ಸ�ಾನ �ೈ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ �ೌ���ಯನು��ಾ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ,�ಎ��ಯು 

ಗಮ��ಾ�ನವನು� ಆಧ��ದ �ೆ��ೆ ಆದ��ಂದ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಅಂತರ �ಾಜ� 
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�ಾ��ಾರವ� (ಐ�ಎ��) �ೇಂದ��ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಒಂದು ಆ�ೋಗ�ಕರ 

ಇತ�ಥ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಆ�ಸುತ��ೆ. 

ಎ�ಾ� �ಾ��ಾರರ (�ೆ��ೆ�ಾರರು, �ೇಂದ��ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�, ಆ��ಐ ಮತು� 

�ಾ�ಂಕುಗಳ�) ನಡು�ೆ �ಾ�� ಸಂಗ�ಹ�ೆ,ಪ����ಮತು� ��ಮಯ �ಾಯ�ಗ��ೆ, 

ಸಮಥ� ಪ�ೋ� �ೆ��ೆ ಮೂಲಬೂತ �ೌಕಯ� ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ�ೆ�ಲು�ೕನ ಅವಶ�ಕ�ೆ 

ಇ�ೆ. 

��ಾಂಕ 21/7/2010 ರಂದು �ೆ�ೆದ �ಾಜ� ಆ��ಕ ಮಂ��ಗಳಸಶಕ� ಸ��ಯ 2010 ರ 

�ಾ�ನ �ಾಲ��ೇ ಸ�ೆಯ�� ಈ ಅಂಶಗಳನು� ಚ��ಸ�ಾ�ತು. ಈ ಸ�ೆಯ��, �ೆಚು�ವ� 

ಸ�ವರು (�ಾಜಸ�), ಸದಸ�ರು (� ಮತು� �), ��ಈ�, ಮ�ಾ��ೇ�ಶಕರು (��ೆ�ಂ�), 

��ಈ�, ಆ��ಕ ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಹಣ�ಾಸು �ಾ�ೆ, ಸದಸ� ಸ�ವರು, ಈ�, ಮತು� ಐದು 

�ಾಜ�ಗಳ �ಾ��ಾರ �ೆ��ೆ ಆಯುಕ�ರುಗಳನು� (ಮ�ಾ�ಾಷ�, ಅ�ಾ��, ಕ�ಾ�ಟಕ, 

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ ಮತು� ಗುಜ�ಾ�) ಒಳ�ೊಂಡು, �ಾ.ನಂದ� �ೕ�ೆ�ೇ�ಯವರ 

ಅಧ���ೆಯ�� �ಎ���ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�� ತಂತ��ಾ£ಸಂಬಂÀ� 

ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ದ ಸಶಕ� ತಂಡವನು� ರ�ಸಲು ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡ�ಾ�ತು. 

�ಾ�ಾನ� �ೆÇ◌ೀಟ�� ಒಂದನು� (ಪ�ಸು�ತ�ಎ�� �ಾಲ�ಾಣ (�ಎ��ಎ�) ಎಂದು 

�ೆಸ�ಡ�ಾ��ೆ) �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�, ಒಂದು �ಾ��ೕಯ �ಾ�� 

�ೌಲಭ�ವನು� ���ಸಲು(ಎ� ಐ ಯು /ಎ� � �), ರೂಪ�ೇ�ೆಗಳನು� 

ಅ��ಾಯ��ಾ� ಸೂ�ಸುವಂ�ೆ ಮತು� ಎ� ಐ ಯು /ಎ� � � �ವ�ಹ�ೆ�ೆ, ರಚ�ೆ 

ಮತು� ಸಂದಭ� ಕ�ಮಗಳನು� �ಸ�ತ �ಾ�ಾ�ನ�ಯ ತಂತ�ವನು�, ಅದರ ��ಾ�ಣದ 

ಕ�ಮವನು�, ತರ�ೇ� ಮತು� ಸವ��ಗೂ ತಲುಪ�ವ ಕ�ಮವನು� ��ಾರಸು 

�ಾಡುವಂ�ೆಯೂ, ಈ ತಂಡ�ೆ� ��ೇ�ಶನ �ೕಡ�ಾ�ತು. 

 �ಾ��, 2010 ರ�� ಹಣ�ಾಸು ಮಂ�ಾ�ಲಯ�ಂದ ಸಂಘ�ತ�ೊಂಡ 

''�ಎ�ಯು�'' ಯು �ಾ��ೕಯ �ಾ�� �ೌಲಭ�ವ�, ಸರ�ಾರದ ಬೃಹ� ಮತು� 
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ಸಂ�ೕಣ� �ಾ�� ತಂತ��ಾನ ಪ��ೕಜ�ೆಗಳನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು,  

�ಾವ�ಜ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಶ ��ತ �ಾಸ� ಕಂಪ��ಾ� �ಾ��ತ�ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು 

��ಾರಸು� �ಾ��ೆ.  ��ನ�  ಪ�ೋ�  �ೆ��ೆ  ಪ��ೕಜ�ೆಗ�ಾದ  �ಎ��,  

�ಐಎ�, ಎ��ಎ�, ಮುಂ�ಾದವ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ  �ಾಂ��ಕ ಮತು�  

ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ  ಅಂಶಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ “�ಎ�ಯು�”ಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ. 

   

ಸಶಕ� ತಂಡವ� ಆಗ�� 2, 2010 ಮತು� ಆಗ�� 8, 2011 ರ ನಡು�ೆ 

ರೂಪ�ೇ�ೆಗಳನು� ಚ��ಸಲು ಏಳ� (7) �ಾ� ಸ�ೆ �ೇ�ತು�. �ೕಘ� ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆಯ 

ನಂತರ, �ಎ��ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಶ� �ಾಧ�ಮ 

���ಸಲು ��ಾರಸು� �ಾ�ತು. �ೆಚು� ಅ�ೇ�ೆಯುಳ� �ಾರುಕ�ೆ��ೆ ತಕು��ಾ� ಸ�ಮ 

�ಾಗೂ ��ಾ��ಾಹ� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆಯನು� ಅನುವ� �ಾ��ೊಡಲು, ಸಶಕ� ತಂಡವ� 

�ಎ��ಎ� ಎ��� �ಾ�ಪ�ೆಯ��, ಬಹು ಮುಖ� ಅಂಶಗ�ಾದ ಸ�ತಂತ� �ವ�ಹ�ೆ, 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾಂ��ಕ�ಯಂತ�ಣ, ಸಂಘಟ�ಾತ�ಕ ರಚ�ೆಯ�� ಅಳವ��ೆ, �ೕಘ� 

�ಣ�ಯ, ಸ�ಮ �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ��ವ ಮತು� ಉ���ೊಳ��ವ 

�ಮ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಗಮನದ�� ಇಟು��ೊಂಡು, ಸ�ಾ�ರದ ಈ���ೕ 49% (�ೇಂದ�- 

24.5 % ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ�, 24.5%) ಸ�ತ ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂರಚ�ೆಯನು� ��ಾರಸು� 

�ಾ�ತು. ಸಶಕ� ದಳವ�, �ಎ��ಎ�ನ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯ ಸೂ���ೆ ಮತು� ಅದರ�� 

ಲಭ��ಾಗಬಲ� �ಾ��ಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು, �ಎ��ಎ�ನನು� ಸ�ಾ�ರದ 

�ಾಂ��ಕ �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಒಳಪ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ��ಾರವನು� �ಾ�ತು; `ಪ�ಷ�ಯ 

ಸಂಘಟ�ೆ, ��ೇಷ ಸಂಕಲ�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ೆ, �ಾ��ಾರರ ಒ���ೆ, 

ಪ����ೕಜ�ೆಯ�ೕ�ೆ ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೇಮ�ಾ�, �ಎ��ಎ�, ಎ��� 

ಮತು� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಒಪ�ಂದ, ಈ ಮುಂ�ಾದ ಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎ� � � 

�ೕ�ನ ಸ�ಾ�ರದ �ಾಂ��ಕ�ಯಂತ�ಣವನು�ಖ�ತ ಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾರಸು 

�ಾ�ತು. �ಾಗೂ, �ಾ�ೕ�ಾ�ೕ ��ಾನದ��, �ೇಂದ�ವ�ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ�ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ� 
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ಸಮು�ಾಯ�ಾ� (ಪ���ಂದರ�ಾಗ 24.5%) ಬೃಹ� �ಾ�ೕ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ದನು� 

ಖ�ತ ಪ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ಒಕೂ�ಟದ�� 49% ಸ�ಾ�ರದ �ಾಗವ� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ಾಸ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾಗ��ಂತ ಅ�ಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಸಶಕ� ದಳವ�, ಈ ಕಂಪ� ಯನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾಂ��ಕ ಲ�ಣಗಳ 

ಅವಶ�ಕ�ೆಯನು� ಎ������ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ವರ�ೆಗಳ ಪ�ಣ� �ೊಂ�ಾ��ೆ ಇರ�ೇಕು. 

�ಾಜ�ಗಳ �ಾಗೂ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ೌಕರ��ೆ ಈ ಪದ��ಯ �ಾನ ಇರುತ��ೆ. 

ಆ�ಾಗೂ�, ದ��ೆ ಮತು� ಸ�ತಂತ��ಾ��ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ ಎ� ಎ� � ಎ� 

ಸಂ�ೆ�ಯಂ�ೆ�ೕ, ��ಷ� ಕರ �ಾಂ��ಕ �ಾನಉಳ� ವೃ��ಪರರು, ಈ ಕಂಪ� ಯನು� 

ಸ�ತಂತ��ಾ� �ವ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಶಕ� ದಳವ�, �ಾಯ��ಾ� 

�ಾ�ತಂತ��ವ�ಳ�ಸ�ಾ��ೇತರ ಕಂಪ�ಯನು� ��ಾರಸು� �ಾ�ತು. 

ಈ ��ಾರಸು� ಗಳನು�, ಆಗ�� 19, 2011 ಮತು� ಅ�ೊ�ೕಬ� 14, 2011 ರಂದು �ೆ�ೆದ 

�ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವರ ಸಶಕ� ಸ��ಯ 2011 �ೇ �ಾ�ನ ಕ�ಮ�ಾ� 3�ೇ ಮತು� 

4�ೇ ಸ�ೆಗಳ�� ಇಡ�ಾ�ತು. �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವರ ಸಶಕ� ಸ��ಯು, ��ಾಂಕ 

14.10.11 ರಂದು �ೆ�ೆದ ಸ�ೆಯ��, ಸಶಕ� ದಳವ� ಪ�ಸು�ತ ಪ��ದ�   �ಎ� � ಎ� 

ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಎ���ೆ �ಾ�� ತಂತ��ಾನ ಸಂರಚ�ೆ ಮತು� �ಾಗ 25 ರ�� 

�ೇ�ರುವಂ�ೆ, ಸ�ಾ�ರದ �ಾಂ��ಕ �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಒಳಪಟ�, �ಾಭರ�ತ �ಾಸ� 

ಕಂಪ��ಂದರ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಪ��ಾ�ಪಗ��ೆ ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� �ೕ�ತು. 

   

�ೕ�ೆ �ೇ�ರುವಂ�ೆ, �ಎ��ಎ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುವ, ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕ�ತ 

�ಾಧ�ಮದ ಸಂರಚ�ೆ�ೆ, �ಾಜಸ� ಇ�ಾ�ೆಯು ಪ�ಸು�ತ ಪ��ದ �ಪ��ಯನು� ಏ��� 

12, 2012 ರ�� ಸಂಘ ಮಂ�� ಪ�ಷ�ಯು ತನ� ��ಾರ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು, ಅನು�ೕದ�ೆ 

�ೕ�ತು. ಸಂಘ ಮಂ��ಪ�ಷ�ಯು �ೆಳಕಂಡ �ಷಯಗ�ಗೂ ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕ�ತು. 
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1. ಹಣ�ಾಸು ಸ��ಾಲಯದ ಮು�ಾಂತರ, ಸ� �ೊಂದುವ ಮತು� �ದ��ರುವ 

ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಗುರುತು�ಾ� �ಎ��ಎ�-ಎ��� ಯನು� ಸಂಘ�ಸುವ 

ಮುನ��ೇ ಅದರ�� ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂಡುವಂ�ೆ ಒ��ಸುವ�ದು. 

2. ಪ�ಷ�ನ ಸಂಘಟ�ೆ, ��ೇಷ ಸಂಕಲ�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ೆ, �ಾ��ಾರರ ಒ���ೆ, 

ಪ����ೕಜ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೇಮ�ಾ�, �ಎ��ಎ� ಎ� � � 

ಮತು� ಸ�ಾ�ರಗಳ ನಡು�ೆ ಒಪ�ಂದ, ಈ ಮುಂ�ಾದ ಕ�ಮಗಳಮೂಲಕ ಎ� � � 

�ೕ�ನ ಸ�ಾ�ರದ �ಾಂ��ಕ �ಯಂತ�ಣ �ಾಯ�. 

3. �ಎ��ಎ�, ಎ���ಯ ��ೇ�ಶಕ ಪ�ಷ�ನ 14 ��ೇ�ಶಕ�ಂದ 

ಒಳಗೂ�ರುತ��ೆ, �ೇಂದ��ಂದ3 ��ೇ�ಶಕರೂ, �ಾಜ�ಗ�ಂದ 3 ��ೇ�ಶಕರೂ, �ೇಂದ� 

�ಾಗೂ �ಾಜ�ಗಳ ಸಂಯುಕ� ಅನು�ೕದ�ೆ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ೇಮ�ಾ��ೊಂಡ 

ಪ�ಷ� ಅಧ��ರು, �ಾಸ� ಈ���ೕ �ಾ��ಾರ�ಂದ ಒಳಗೂ�ದ 3 ��ೇ�ಶಕರು, 3 

ದ��ಾದ ಸ�ತಂತ���ೇ�ಶಕರೂ ಮತು� �ೆ�ೆದ ಆ�� ಪ����ಮು�ಾಂತರ ಆ���ಾದ 

ಮುಖ� �ಾಯ��ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಒಳ�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

4. �ಾಂ��ಕ �ಯಂತ�ಣದ ಆಚರ�ೆ ಮತು� ಆ ಪ�ಸರದ�� ಆವಶ�ಕ �ಪ�ಣ�ೆಯನು� 

�ೊಂದಲು �ಎ��ಎ� ಎ��� ಯ��, ಸ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಗಳ 

ಪ���ಯು���ಾ�ಸಂದ��ತ �ಯಮಗಳ��  ಸ���ೆ; 

5. �ಎ��ಎ� ಎ��� ಯು ತನ��ೇ ಆದ ಸ�ಯಂಪ��ತ �ಾಜಸ� �ಾದ�ಯನು� 

�ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಅದರ ಮು�ೇಣ ಉಪ�ೕಗ ಪ�ೆಯುವವರ �ೕಲೂ ಮತು� ಅದರ �ೇ�ೆ 

ಪ�ೆಯುವ �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಗಳ�ೕಲೂ ಉಪ�ೋಗ ಶುಲ� ವಸೂಲು 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು . 

6. �ಎ��ಎ�, ಎ��� ಯು ��ನ� �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಪ�ೋ� 

�ೆ��ೆ ಸಂಬಂ�ತ ಸಮಗ� �ೇ�ೆಗಳನು� �ತ�ಸುವ ಏ�ೈಕ �ಾ��ೕಯ ಏ�ೆ��ೕ ರೂಪದ�� 
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ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಇಂತಹ ಸಮಗ��ೇ�ೆಗಳನು� �ತ�ಸಲು 

ಮುಂ�ಾಗುವ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆ�ಯು ಈ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಎ��ಎ�, ಎ����ಂ��ೆ ಔಪ�ಾ�ಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

7. ಎ���ಯ �ಾ�ಪ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಪ�ೆ�ೊಂಡ ಮೂರು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಅದರ 

�ವ�ಹ�ೆಯ ಖಚು�, �ೆಚ��ಾ�� �ೇಂದ�ಸ�ಾ�ರದ ವ��ಂದ ರೂ.315 �ೋ� 

ಏಕ�ಾ�ಕ, ಅ�ಾವತ�ನ ಅನು�ಾನವನು� �ೕಡುವ �ಣ�ಯ. 

 

ಪ��ೆ� 4: �ಎ��ಎನ�   ಈ��� ರಚ�ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಇ��� ರಚ�ೆ - :ಮಂ��ಮಂಡಲದ �ಣ�ಯದ �ೕ�ೆ�ೆ �ಎ�� �ೆಟ��� ಕಂ�ೆ�ಯನು� 

�ಾಭ ರ�ತ, �ಾಸ� ���ೆ� ಕಂಪ� �ಾ�  ಕಂಪ� ಅ��ಯಮ, 1956ರ �ೆ�� 

8ರ�, ಈ �ೆಳಕಂಡ  ಈ���ೕ  ಸಂರಚ�ೆ�ಂ��ೆ �ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ.  

   

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ 24.5 % 

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�  24.5 %  

ಎ� � ಎ� � 10 %  

ಎ� � ಎ� � �ಾ�ಂ�  10 % 

ಐ � ಐ � ಐ �ಾ�ಂ�  10 %  

ಎ� ಎ� ಈ �ಾ��ೆ�� ಹೂ��ೆ ಕಂ. 10 % 

ಎ� ಐ � �ೌ�ಂ� �ಾ��ಾ��ಂ� �. 11 % 

    

�ೇಂದ� ಮತು�  �ಾಜ�  ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವರ ಸಶಕ� ಸ��ಯ ನುಡು�ನ 

�ೕಘ� �ಾ�ಕ �ಸ�ತ ಚ�ೆ�ಯ ಬ�ಕ, ಪ�ಸು�ತ ರೂಪದ�� �ಎ��ಎ� 

ಸಂರ�ತ�ಾ�ತು. 
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ಪ��ೆ� 5: �ಎ��ಎ� ಮೂಲಕ ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ �ೇ�ೆಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಉತ�ರ:  �ಎ��ಎ� ಸ�ಾನ  �ಎ�� �ೕಟ�� ಮೂಲಕ �ೆಳಕಂಡ �ೇ�ೆಗಳನು�  

ಪ��ೈಸುತ��ೆ 

a) �ೊಂದ�ೕಕರಣ (ಈ�ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರ �ೖ�ೆ�ೕಷ� ಮತು� �ಾ�� ಆ�ಾ�ತ 

�ೊಂದ�ೕ ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) 

b) �ಾವ� �ಾಗ�ಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ� ಮತು� �ಾ�ಂ�ಂ� ಪದ���ಂ��ೆ 

�ೊಂ�ಾ��ೆ ;  

c) �ವರ�ೆಗಳನು� (�ಟ���) �ಾಖ�ಸುವ ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ೆ �ಾಡುವ ವ�ವ�ೆ� ; 

d) �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ�, ಸೂಚ�ೆಗಳ�, �ಾ�� ಮತು� 

���ಗ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ;  

e) �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಣ �ೆಕ� ಪತ� ಮತು� �ೆಡ�� �ವ�ಹ�ೆ 

f) �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಇತ�ಥ� �ೆ�ಾ�ಾರ (ಐ�ಎ�� ಇತ�ಥ�ವನು� 

ಒಳ�ೊಂಡು), 

g) ಆಮದು ವಸು�ಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಸಂಸ�ರ�ೆ ಮತು� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ೕ�ಾ 

ಸುಂಕ ಇ�ಾ�ೆಯ ಈ�ಐ ವ�ವ�ೆ��ಂ��ೆ ಸ�ೕಕರಣ 

h) ಅಗತ��ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ಾ�� ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ �ೇಹು�ಾ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂಡ 

ಎಂಐಎ� 

i) �ಾ�ಾನ� �ಎ�� �ೕಟ�� ಮತು� �ೆ��ೆ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಅಂತರ 

ಸಂಪಕ� �ಾಧನ �ವ�ಹ�ೆ ; 
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j) �ಾ�ೕ�ಾರ��ೆ ತರ�ೇ�  ಒದ�ಸು��ೆ 

k) �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಣಗ��ೆ ��ೆ�ೕಷ�ೆ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ �ೇಹು�ಾ��ೆಯನು� 

ಒದ�ಸು��ೆ 

l) ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ ಮತು� ಅ� ಸೂಕ� ಪ��ಾರದ ಅಧ�ಯನವನು� �ೈ�ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� 

�ಾ�ೕ�ಾರ��ೆ ತರ�ೇ� ಒದ�ಸು��ೆ 

 

ಪ��ೆ� 6: �ಎ��ಎ� ಮತು� �ಾಜ�ಗಳ�/��ಈ�   ಮ�ೆ� ಇರುವ ಅಂತರ ಸಂಪಕ� 

�ಾಧನ �ಾವ�ದು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� ಆಡ�ತ ಕ�ಮದ��, �ೆ��ೆ�ಾರರ ಪ�ಮುಖ �ೇ�ೆಗ�ಾದ 

�ೊಂದ�ೕಕರಣ�ೆ� ಅ�� ಸ��ಸು��ೆ, ಇ�ಾ���ಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ�ದು, 

�ವರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು, �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ�ದು ಇ�ಾ�� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಎ�� 

ವ�ವ�ೆ� ಯು �ವ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು �ಾಯ���ಗ�ಾದ �ೋಂದ� 

ಅನು�ೕದ�ೆ, �ವರ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� �ಗ�ಪ�ಸುವ �ಾಯ�, ತ�ಾಸ�ೆ ಮತು� 

�ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ ಮುಂ�ಾದ �ಾಯ�ಗಳನು� �ಾಜ� ಗಳ ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ೆ��ೆ 

�ಾ���ಾರಗಳ� �ವ��ಸುತ��ೆ. 

 

�ೕ�ಾ�, �ೕಲು�ಖ �ೇ�ೆಗಳನು� �ಎ��ಎ� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ೆ� �ೇ�ಾಗು 

ಎಲ� ��ೆ��ೆ ಘಟಕ ಗಳನು� �ಾಜ� �ಾಗೂ �ೇಂದ�ಸ�ಾ�ರಗ� ೕೆ ���ಸುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, 

24 �ಾಜ�ಗಳ� (�ೕಡ� 2 �ಾಜ�ಗ�ೆಂದು �ೆಸ��ರುವ) ತಮ� ��ೆ��ೆ ಘಟಕಗಳನು� 

���ಸುವಂ�ೆ �ಎ��ಎ�ನ�ೆ�ೕ �ಾ����ೆ. ��ಈ� ಮತು� �ಾ� �ಾಜ�ಗಳ� 

ತಮ��ೇ ��ೆ��ೆ ಘಟಕಗಳನು� ���ಸಲು �ಧ����ೆ. 
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ಪ��ೆ� 7: �ೋಂದ�ಯ�� �ಎ��ಎ� �ಾತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ೕಟ�� ನ�� �ೋಂದ� ಅ��ಗಳ� ಆ� �ೈ� ಅ�� ಲಭ��ರುತ��ೆ. 

ಅ� ಮುಖ� �ವರ�ೆಗ�ಾದ �ಾ��, �ಾ��ಾರ ಸಂಘಟ�ೆ, ಆ�ಾ�, �ಐಎ�/�ಐಎ� 

ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ �ಾನ��ೆ, ����, ಯೂಐ�, ಎಂ�ಎ ಮುಂ�ಾದ ಸಂಬಂ�ತ 

ಏ�ೆ��ಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಆ� �ೈ� ನ���ೕ ಖ�ತ ಪ���ೊಳ��ಾಗುವ�ದು, 

�ೕ�ಾ� �ಾಗದ ವ�ವ�ಾರವನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಅ�� �ವರ�ೆಗಳನು� ಸಂಬಂ�ತ �ಾ��� �ಾ�ದ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ �ಎ��ಎ� 

ಮೂಲಕ �ಾಜ� �ಾಗೂ �ೇಂದ�ಗ��ೆ ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಏ�ಾದರೂ ಕುಂದು 

�ೊರ�ೆಗ�ದ��ೆ ಅವ�ಗಳನು� ಸೂ�ಸಲು �ಂ�ರು�ಸಲು, ಇಲ��ೇ ��ೕಕ��, 

�ೋಂದ�ಕರಣವನು� ��ಟ� ರುಜು�ನ ಮೂಲಕ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು, �ೆ��ೆ�ಾರರು 

ತಮ� �ೋಂದ�ಯನು� �ಎ��ಎ� ಮು�ಾಂತರ �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 8: �ಎ��ಎ� ನ�� ಇ�ೊ�ೕ��ನ �ಾತ��ೇನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಎ� ಸಂಬಂ�ತ ಎ�ಾ� ಅ���ೇಷ� �ಾ�ೆ��ೕ�, ಟೂ��, ಮತು� 

ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ, ಪ��ಾಲ�ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, �ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ(�ಸ��) ರಚ�ೆ �ಕಸನ, ��ೕಜ�ೆ ಮತು� ಈ 

ವ�ವ�ೆ�ಯು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಸಮಯ�ಂದ ��ದು 5 ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯವ�ೆಗೂ 

�ವ��ಸಲು ಏಕವ�ವ�ಾ��ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ� �ೕಸ�� ಇ�ೊ�ೕ�� ಅನು� 

��ೕ���ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 9: �ಎ�� �ಾ�ಾನ� �ೕ���ನ ಮೂಲ ಲ�ಣಗ� ೕೆನು? 
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ಉತ�ರ: �ಎ�� �ೕಟ�ಲು�� ಇಂಟ�ೆ�� ಮೂಲಕ (�ೆ��ೆ�ಾರರು, �ಾ�ೆ�� 

ಅ�ೌಂ�ೆಂ� / �ೆ��ೆ ವ�ೕಲರು ಮುಂ�ಾದವರು) ಆ�ೆ�� ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. �ೆ��ೆ 

ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮುಂ�ಾದವರು ಇಂಟ��ೆ� ಮೂಲಕ ಆ�ೆ�� ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. 

�ಎ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆಳಕಂಡ ಎ�ಾ� �ೇ�ೆಗ�ಗೂ ಇದು ಏಕಗ�ಾ� �ೕಟ�� 

ಆ�ರುತ��ೆ. 

i. �ೆ��ೆ�ಾರರ �ೋಂದ�ಕರಣ (�ೊಸ, �ಾಪ�ಾ�, ರದು��ೊ�ಸು��ೆ ) 

ii. ಇ�ಾ��� ಅ��ೕ�, ಖ�ೕ�ಾರರ ಖ�ೕ� ��ಸ�� �ೆ ಸ� �ಾ���ಂ��ೌಲಭ�, ಆವ�ಕ 

�ಎ�� �ವರ�ೆ ಸ��ಸುವ�ದು 

iii. ಏ�ೆ��ೕ �ೈಂಕುಗಳ �ೊ�ೆ �ೋಡ�ೆ ಮೂಲಕ  �ೆ��ೆ �ಾವ� 

iv. ಐ � �, ನಗದು �ೆಡ�� ಮತು� �ಾದ��ೆ ��ಸ�� 

v. �ೆ��ೆ�ಾರರು, �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಅನ� �ಾ��ಾರ��ೆ ಎಂ ಐ ಎ� 

��ೕ��ಂ�  

vi. �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ವ�ವ�ಾರ �ೇಹು�ಾ��ೆ /��ೆ�ೕಷ�ೆ 

 

ಪ��ೆ� 10: �ಎ�� ಪ�ಸರ ಪ�ಕಲ��ೆ ಏನು? 

ಉತ�ರ: ಸ�ಾನ �ಎ��ವ�ವ�ೆ�ಯು �ಾಜ�/ ಸಂಘ ಆಡ�ತ �ೇತ�ಗಳ �ಾ�ಜ� 

ಇ�ಾ�ೆಗಳ�, �ೇಂದ� �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಣಗಳ�,�ೆ��ೆ�ಾರರು, �ೈಂಕುಗಳ� ಮತು� 

ಅನ��ಾ��ಾರರ ನಡು�ೆ �ೋಡ�ೆ �ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಸರದ�� ಎಲ� 

�ಾ��ಾರರು, �ೆ��ೆ�ಾರ�ಂದ ��ದು �ೆ��ೆ ವೃ��ಪರರು, �ೆ��ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ�, 

�ಎ�� �ೕಟ��, �ಾ�ಂಕುಗಳ�, �ೆ�ಾ���ಾ� �ಾ���ಾರಣಗಳ�ಎಲ�ರನು� 
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ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ೆಳಕಂಡ �ತ�ವ��ಎ��ಪ�ಸರ ದ ಪ�ಣ� ಪ�ಕಲ��ೆಯನು� 

�ವ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 11: � ಎ� � ಎಂದ�ೇನು? 

ಉತ�ರ: ಇ� �ೕ��, �ವ�ಹ�ಾ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು (ಎಂಎ��), ಇವರ 

ಮೂಲಕ �ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ���ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ಾಯ�ದ�� �ಎ��ಮೂಲ 

ವ�ವ�ೆ�, ಇದನು� �ಾ��ಸಲು ಮತು� �ವ��ಸಲು �ೇ�ಾದ �ಾ�� ತಂತ��ಾನದ ಎಲ� 

ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳ� ಮತು� 5 ವಷ� ಅವ�ಯವ�ೆಗೂ ಇದನು� �ವ��ಸುವ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� ��ತ�ಾ��ೆ. 

ಪ��ಾ��ತ �ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ��, �ೆ��ೆ�ಾರ ಎ�ಾ� �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಎ�ೆ�ೊ�ೕ�� 

�ಾಧ�ಮದ ಮು�ಾಂತರ�ೇ �ವ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾ�ಸಲು ಸರಕು ಪ�� 

�ಾ��ಯನು� ತುಂಬುವ, ಇನು�� �ೆ��ೆ �ೆ��� �ಾ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಾ��ೆ�ೊ�ಸುವ, 

�ಾ�� (�ಾ�ಾಟ�ಾರರ) ಗಳ ಕ�ಮಬದ� �ೆಡ�� ��ಾ�ಣ, �ವರ�ೆಗಳನು� ಅ��ೕ�  

�ಾಡುವ, ಅಂತಹ �ಾಖ�ೆಗ��ೆ ��ಟ� ರುಜುಗಳ �ೌಲಭ� ಒದ�ಸುವ �ಾಧನಗಳ� 

ಅವಶ�ಕ. 

�ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಎ�� ಆ�ೆ�� �ಾಡಲು �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆಂದು �ಎ�� 

�ೕಟ�� ಲಭ���ೆ. ಆದ�ೆ �ಎ�� ವ�ವ�ೆ��ಂ��ೆ ಸಂಪಕ� ಇಟು��ೊಳ�ಲು 

ಅ�ೊಂ�ೇ �ಕಲ�ವಲ�. �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� ಇ�ೆ�ಯ ಅನ� �ಾ�� ಅ���ೇಷ� ಮೂಲಕ, 

ಅಂದ�ೆ ಎ�ಾ� ಪ��ಾರದ ಅಂತರ ಸಂಪಕ� �ಾಧನಗಳ�, ಅಂದ�ೆ, �ೆ�� �ಾ�, 

��ೈ� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ ಮೂಲಕವ� �ಎ�� ವ�ವ�ೆ��ಂ��ೆ ಸಂಪಕ� 

ಇ���ೊಳ� ಬಹುದು. ಅನ� �ಾ�� ಅ���ೇಷ� ಗಳ� ಸುರ�ತ �ಎ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಎ�ಐಗಳ ಮೂಲಕ �ಎ�� �ಸ�� ನ ಸಂಪಕ�ಗ�ಸುತ��ೆ. ಅಂತಹ ಎ�ಾ�  
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''ಅ���ೇಷ�''ಗಳನು� ಅನ� �ಾ�� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ ��ಾ�ಣ 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅನ� �ಾ�� �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ೇಷ�ಾ� 

�ಎ�� �ೌಲಭ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಎ��  ಎಂದು �ಾ�ಾಂಕನ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ.  

 

�ೆ��ೆ�ಾರರು �ಎ���ಸ�� �ೊ�ೆ �ಎ��ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕಟ�� ಅಥ�ಾ 

�ಎ��ಗಳ ತಂ�ಾ�ಂಶದ (ಅ���ೇಷ�) ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ, �ೋಂದ�, 

�ೆ��ೆ �ಾವ�, �ವರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಎ���ೋ� �ಸ�� 

�ೊ�ೆ�ನ �ಾ�� ��ಮಯ ಮುಂ�ಾದ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯ ಬಹುದು. 

�ಎ��ಗಳ� �ೆ��ೆ�ಾರ�ಗ ಬದ�  ಸಂಪಕ�  ಕ��ಸಲು, ಅ���ೇಷ�  ಗಳನು�

 ಮತು�  �ೆ� �ೕಟ��   ಗಳನು�  ���ಸುವ �ಎ���ಸ�� ಎ�ಐ ಗಳ 

ಉಪ�ೋಗ ಏ�ೆ��ೕಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 12: �ಎ�� �ೌಲಭ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಎ��ಗಳ �ಾತ��ೆನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� ���ತ ಅ����ೇಷ�ಗಳ� (ಆ���) �ಎ�� �ಸ���ೆ ಸುರ�ತ 

�ಎ��ವ�ವ�ೆ�ಯ ಎ�ಐ ಮೂಲಕ ಕ�ೆ�� ಆಗುತ��ೆ. �ಎ�� ಗಳ �ಾಯ�ಗ�ೆಂದ�ೆ - 

* �ಎ�� �ಸ�� ಗಳ �ಆ��ಗಳ�, �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ��ನ� ಆ��� ಗಳ/ಇಂಟ� 

�ೇ� ಗಳ ��ಾ�ಣ 

* �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಅನ� ಮೂಲ�ವ��ತ �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದು 

�ಎ�� �ೌಲಭ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಮತು� ಅನ� �ಾ��ಾರ��ೆ �ಎ�� 

ವ�ವ�ೆ� (�ಸ��) �ೊ�ೆ ಸಂಪಕ� �ೆ�ೆಸಲು, �ೋಂದ�ೕಕರಣ, ಇ�ಾ��� 
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�ವರ�ೆಗಳನು� ಅ��ೕ� �ಾಡಲು ಮತು� �ವರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ �ಾಯ�ಗ��ೆ, 

ಅನುಕೂಲಕರ ಮತು� ನ�ೕನ ಬ�ೆಗಳನು� ಒದ���ೊಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊ��ರು�ಾ��ೆ. 

�ೕ�ಾ� ಎರಡು ಪ��ಾರದ ಸಂಪಕ�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ. ಒಂದು, ಅ�� ಬಳ�ೆ�ಾರರು �ಾಗೂ 

�ಎ�� ನಡು�ೆ ಮತು� ಎರಡ�ೆಯದು �ಎ�� �ಾಗೂ �ಎ�� �ಸ�� ನಡು�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 13: �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ �ಎ��ಗಳನು� ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾಭಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ೆಕ� �ಾ�� �ಾ�� �ೇ� ಒದ�ಸುವ �ಎ��ಗಳ�, �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ, �ೆ��ೆ 

ಪದ��ಯ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ಬಹಳಷು� ��ಗಳನು� �ದ�ೇ ಒದ��ರು�ಾ��ೆ. 

ಇ�ಾ��� / �ವರ�ೆಗಳನು� ಅ��ೕ� ಮತು� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡಲು �ೆ�ಾ� 

ಪ����ಯನೂ��ಎ��ಗಳ� ಒದ��ದ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ �ಎ�� �ೕ���ನ�� ಇ�ಾ���/�ವರ�ೆಗಳನು� ಅ��ೕ� ಮತು� 

�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡಲು ಪ��ಾಸ �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಎ�� �ೕಟ�� 

ಮು�ಾಂತರ ಒದ��ರುವ ಅಂತರ ಸಂಪಕ� �ಾಧನವ� ಎ�ಾ� �ೆ��ೆ�ಾರ�ಗೂ 

ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಮೂಲ ಪ�ಕೃ�ಯ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಎ��ಗಳ� ���ಷ� ಗುಂ�ನ 

�ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ (ಬೃಹ� �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ ಸ��ಾ�ತ ಆ��ಕ ಪದ��, 

ಅಧ� ಸ��ಾ�ತ ``ಎ�ಎಂಈ" ವ�ವ�ೆ� ಮತು� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ವ�ವ�ೆ�) �ೇ�ಾಗುವಂತಹ 

�ೆಚು� ಅಂತರ ಸಂಪಕ� �ಾಧನವ�ಳ� �ಾ�� �ೇ� ಗಳನು� ಒದ��ರು�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ� 

�ಎ�� �ೕ����ಂತಲೂ �ಎ��ಗಳ ಮು�ಾಂತರ ಒದ�ಸ�ಾದ �ಾ���ೇ� �ೆಚು� 

ಸುಲಭ�ಾ��ರುತ��ೆ. �ಎ��ಗಳ� ಈ�ರುವ �ಾ�� �ೇ� ನ���ೕ �ಎ���ಾಖ�ಾ� 

�ೌಲಭ� ಕ��ಸುವ ಅ���ೇಷ� ಅಥ�ಾ ``ಎ�ಎಂಈ'' �ೆ ಸಂಪ�ಣ� ಪ�ರಕ�ಾ�ರುವ 

�ಾ�� �ೇ� ಅಥ�ಾ ಸಣ� �ಾ�ಾಟ/ಖ�ೕ��ೆ ತಕ� ಆ� �ೈ� �ೆ�� �ೕ� ತ�ಾ�� 

�ೊಡ ಬಹುದು, �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� �ೆ��ೆ ಸಂಬಂ�ತ ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಗಳನು� 
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ತುಂ� ಆನಂತರದ�� ಮುಂ�ನ ಪ�����ೆ �ಎ�� �ೕಟ�� �ೆ ಸ��ಸಬಹುದು. ಇ�ೇ 

�ೕ�, �ೆ��ೆ ಸಲಹ�ಾರ��ೆ (�ಾ�� ಕನ��ೆ�ಂ�) �ಎ��ಗಳ� ತಮ� ಕ��ಾರರ 

ಸೂ�ಯನು� ಪ�ದ��ಸುವ �ಾ�� �ೋ�� �ೌಲಭ� ಕ��� �ಾವ��ೇ ���ಷ� 

ಕ��ಾರರ �ೆಸರನು� ��� �ಾ�ದ ಕೂಡ�ೇ ಅವ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�/ 

�ಾಯ��ವರ�ೆಗಳ� �ೊರಕುವಂ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 14: �ಎ��ಎ� ಮೂಲಕ ���ತ �ಎ�� �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� �ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರರ �ಾತ�ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: �ಎ��ಎ� ಅ�ವೃ��ಪ��ರುವ �ಎ�� �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� ಮೂಲಕ 

�ೆ��ೆ�ಾರರು �ವ��ಸುವ ಮುಖ� �ಾಯ�ಗಳ�: 

* �ೆ��ೆ�ಾರ�ಾ� �ೋಂದ�ಕರಣ�ೆ� ಅ�� ಸ��ಸುವ�ದು, ತಮ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�� �ವ�ಹ�ೆ 

* �ೆ��ೆ, ಬ�� ಮತು� ದಂಡ ಇ�ಾ�� �ಾವ�ಸುವ�ದು 

* ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಗಳನು� ತುಂಬುವ�ದು ಮತು� �ವರ�ೆಗಳನು�/�ಾ��ಕ 

�ವರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು 

* �ವರ�ೆಗಳ / �ೆ��ೆ �ೆಡ�� /ನಗದು �ೆಡ�� ಗಳ ���ಯ ಸ�ೕ�ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 15: �ಎ��ಎ� ಮೂಲಕ ���ತ�ೊಂಡ �ಎ�� ಸ�ಾನ �ೕಟ���ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾತ�ಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಎ��ಎ� �ಾ��ಯನು� ��ೆ��ೆಯ�� �ೆಳಕಂಡ �ಾಯ� 

��ಗ��ೆ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. 
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* �ೆ��ೆ�ಾರರ �ೋಂದ�ಯ ��ೕಕೃ�/�ರ�ಾ�ರ 

* �ಾಜ� �ೆ��ೆಯ ಆಡ�ತ (�ೆ��ೆ �ಗ�/�ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ/ಹಣದ 

ಮರು�ಾವ�/ಅ�ೕಲು /ತ�ಾಸ�ೆ) 

* ಎಂ ಐ ಎ� ಮತು� ಅನ��ಾಯ�ಗಳ�  

 

ಪ��ೆ� 16: �ಎ��ಎ�  �ಸ��ನ�� ಪ���ಂದು ಇ�ಾ���  �ಾ�ಗೂ ಪ��ೆ�ೕಕ 

��ಷ� ಗುರುತನು� ���ಸುವ��ೇ?    

ಉತ�ರ:  ಇಲ�. �ಎ��ಎ� �ಾವ��ೇ �ೊಸ ಗುರುತುಗಳನು� 

���ಸುವ��ಲ�. �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಎ��ಐಎ�, ಇ�ಾ��� ಸಂ�ೆ�

 ಮತು� ಎ�ಎ�ಎ�/ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ ಸ�ತ ಆ��ಕ ವಷ� ಎಲ�ವನೂ� 

ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಪ���ಾಲೂ ��ಷ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

  

ಪ��ೆ� 17: ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಯ �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ೕ� 

�ಾಡಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� �ೕಟ��ನ�� �ಾವ��ೇ ಸಮಯದಲೂ� �ವರ�ೆಗಳನು� 

ಪ�ೆಯುವ �ೌಲಭ��ರುತ��ೆ. �ವರ�ೆಗಳನು� �ೇಗ ಅ��ೕ� �ಾ�ದಷೂ� ಒ� �ೆಯದು, 

ಏ�ೆಂದ�ೆ �ವರ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವವರ ಖ�ೕ� ��ಸ��ನ�� ಅವ�ಗಳನು� ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� 

�ೋಡಬಹು�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 18: �ಎ�� �ೕಟ�� ನ�� ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಗಳನು� ಅ��ೕ�  �ಾಡಲು 

ಟೂ��/ ಸಲಕರ�ೆಗಳನು� �ಎ��ಎ� ಒದ�ಸುವ��ೇ? 
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ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ��ಎ� �ೖ�ೊ�ೕ�ಾ�� ಎ�ೆ�� ತರಹದ �ೆ�� �ೕ� 

ಒದ��ರುತ��ೆ. �ೆ��ೆ�ಾರರು ತಮ� ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ ಈ 

ಮೂಲಕ ಉ�ತ�ಾ� ಅ��ೕ� �ಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಆ�ೕ� ಟೂ� ಆ� �ೆಲಸ 

�ವ��ಸುತ��ೆ . �ವರ�ೆಗಳನು� ಆ� �ೈ� ನ�� ತುಂ� ನಂತರ �ೆಲವ� ನೂರು 

ಇ�ಾ��� �ವರ�ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ ಅ� �ೋ� �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 19: �ೆಡ�� �ಾ�ೆಗಳ ಮತು� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಗಳನು� �ೋಡಲು �ಎ��ಎ� 

��ೈ�ಆ�� ಒದ�ಸುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಾವ��ೇ �ಾ��� �ೕ� ನ��ಯೂ �ೋಡಬಹು�ಾದ �ೕ�ಯ�� 

�ಎ�� �ೕಟ�� ಅನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಾ� ��ೈ� �ೕ� ಮು�ಾಂತರ�ೇ 

ನಗದು �ೆಡ��, �ಾದ��ೆ �ೆಡ��, ಐ� � �ೆಡ�� ಮುಂ�ಾದವನು� �ೋಡಬಹು�ಾ��ೆ . 

  

ಪ��ೆ� 20: �ಎ��ಎ�, �ೆ��ೆ�ಾರರ ಯೂಸ�ಐ� ಮತು� �ಾ� 

ವ�� ಅಗತ��ಲ��ೆ�ೕ ಪ�ಸು�ತ �ೆ�ೆಯು��ರುವಂ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರರ ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ 

�ವ��ಸಲು �ೆ��ೆ ವೃ��ಪರ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಯೂಸ�ಐ� ಮತು� �ಾ� ವ�� �ೌಲಭ� 

ಕ��ಸುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ��ೆ�ಾರರ ಯೂಸ� ಐ� ಮತು� �ಾ� ವ�� ಅಗತ��ಲ��ೆ�ೕ 

�ೆ��ೆ�ಾರರ ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ವ��ಸಲು (ಪ�ಸು�ತ �ೆ�ೆಯು��ರುವಂ�ೆ), �ೆ��ೆ 

ವೃ��ಪರ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಯೂಸ� ಐ� ಮತು� �ಾ� ವ�� �ೌಲಭ� ಕ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ಎ�� �ಾನೂ�ನ� ಅನುಮ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ೆಲಸಗಳನು� �ೆ��ೆ�ಾರರ ಪರ�ಾ� 

�ೆ��ೆ ವೃ��ಪರರು �ವ��ಸಬಹುದು.  
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ಪ��ೆ� 21: �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವ �ೌಲಭ�ದ ಪ��ಾರ �ೆ��ೆ�ಾರರು, ಒ�� ಆಯು��ೊಂಡ 

�ೆ��ೆ ವೃ��ಪರರನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ��ಎ� �ೕಟ�� ನ�� �ಂ�ನ �ೆ��ೆವೃ��ಪರರ �ೆಸರನು� 

�ೆ�ೆದು ತಮ� ಇ�ೆ�ಯಂ�ೆ �ೊಸ �ೆ��ೆವೃ��ಗರನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 22: �ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ �ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಜ� �ಾ�� ಅ� ಈ�ಾಗ�ೇ 

�ೋಂ�ಾ��ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರರು ಮ�ೆ� �ೊಸ�ಾ� �ಎ�� ಅ� 

�ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ���� �ಾ�ಾ�ೇ� ಮೂಲಕ �ಾನ��ಾ�ರುವ �ಾ�� ಸಂ�ೆ� 

�ೊಂ�ರುವಂತಹ, ಈ�ಾಗ�ೇ �ೋಂ�ಾ��ರುವ �ೆ��ೆ�ಾರರು ಮ�ೆ� �ೊಸ�ಾ� 

�ಎ�� ಅ� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ ಅಗತ� ಇಲ�. ಅಂತಹವ��ೆ, �ಎ�� �ೕಟ�� 

ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ��ಕ �ಎ��ಐ ಎ� �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಅದು ಆರು �ಂಗಳ�ಾಲ 

�ಾನ��ಾ�ರುವ�ದು, �ಎ�� �ೋಂದ� ಅ�� ಯ ಪ��ಾರ ಸಂಬಂ��ದ 

�ವರ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸಬಹುದು. �ವರ�ೆಗಳ �ಾಖ�ಾ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ 

�ಾ�ಾ��ಕ �ೋಂದ� �ಯ�ತ �ೋಂದ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಮುಂ�ನ 

ಸೂಚ�ೆ ಸ���ೆಯ ಸಮ�ಾವ�ಯನು�, ಸಂಬಂ��ದ �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಣಗಳ� 

�ಾ��ೊ�ಸುತ��ೆ. 

 

ಪ��ೆ� 23: �ಎ��ಎ�, �ೆ��ೆ�ಾರರ ಅನುಕೂಲ�ಾ�� �ಎ�� �ಾ�ಾನ� 

�ೕಟ�ಲ� ��ನ� �ಾಯ�ಗಳ �ಾಗು �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ೕ�ಯ ಕು�ತು ಏ�ಾದರು 

�ಾ�� �ೕಡುವ��ೇ?  



ಪ� ಪ� �ಳ��ವ ಪ� �� ಗ� 

  

�ಖ�  ಆ�ಕ� �, �ಂ�� ೕಯ ಅಬ�� ವಲಯ, �ಂಗ�� 248 

 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ��ಎ�, �ಎ�� �ೕ���ನ��ರುವ ಪ���ಂದು ಪ����ಗೂ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕಂಪ��ಟ� ಆ�ಾ�ತ ತರ�ೇ� �ಾಠ�ಕ�ಮಗಳನು� �ೕ��ೕ 

ಮೂಲಕ ಅಳವ�ಸುವ ತ�ಾ� �ೆ�ೆ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� �ಎ�� �ೕಟ�� �ಾಗೂ 

ಎ�ಾ� �ೆ��ೆ �ಾ���ಾರಣಗಳ �ೆ� �ೈ�ನ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಇದಲ��ೆ ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

�ೇಳ�ಾಗುವ ಪ��ೆ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ, ವ�ಾ�ವ�ೆಯ ಕು�ತು �ಾ�� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� 

�ೆ��ೆ�ಾರರ ಅ�ವ� �ೆ��ಸಲು �ೕಡು���ೆ. �ೕ� ಮೂಲಕ helpdesk@gst.gov.in, 

ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ 0124-4688999 ಸ�ಾಯ �ೊರಕುವ�ದು. ಎ�ಾ� �ಾ�� 

https://www.gst.gov.in ನ�� ಲಭ���ೆ.  

 

ಪ��ೆ� 24: �ಎ�� �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� ನ�� �ೆ��ೆ�ಾರರು ಸ��ಸುವ �ೋಂದ� ಮತು� 

�ಾ��ಾರ �ವರ�ೆಗಳ� ಗುಪ��ಾ� ಇಡ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಾ�ಾನ� �ೕಟ�� ನ�� �ೆ��ೆ�ಾರರು ಸ��ಸುವ �ೈಯ��ಕ ಮತು� 

�ಾ��ಾರ �ವರ�ೆಗಳನು� ಗುಪ��ಾ� ಇಡಲು �ಎ��ಎ� ಮೂಲಕ ಕ�ಮ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗು���ೆ. �ೋ� ಆ�ಾ�ತ ಆ�ೆ��� �ಯಂತ�ಣ ವ�ವ�ೆ�ಯ�, ಗೂಢ 

��ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ �ೆ��ೆ�ಾರರ ಮಹತ�ದ ಎ�ಾ� �ವರ�ೆಗಳನು�, ಅವ�ಗಳ ರ�ಾ�ೆ 

ಮತು� ಸಂಗ�ಹ�ೆಯ�� ಗುಪ��ಾ�ರುವಂ�ೆ ಖ�ತ ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇವಲ �ಾ��ಕೃತ 

�ೆ��ೆ �ಾ���ಾ�ಗಳ� �ಾತ��ೇ ಈ �ವರ�ೆಗಳನು� �ೋಡಬಹುದು, ಓದಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 25: �ಎ�� �ಸ�� ಸುರ��ೆಯನು� ಖ�ತ ಪ���ೊಳ�ಲು �ಎ��ಎ� 

ಮೂಲಕ �ಾವ ಸುರ��ಾ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� �ಸ�� �ೕಜ�ೆಯ�, �ವರ�ೆ ಮತು� �ೇ�ಾ ಸುರ��ೆಯನು� 

�ಾ�ಾಡಲು ಅತು�ತ�ಷ� ಸುರ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅ�ಸುರ�ತ �ೈ� 
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�ಾ� ಗಳ�, ಅ�ಾಹೂತ (ಇಂಟೂ�ಶ�) ಪ�ೆ�ಹಚು���ೆ, ಗೂಢ ��ೕಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ 

�ವರ�ೆಗಳ� ರ�ಾ�ೆ ಮತು� ಸಂಗ�ಹ�ೆಯ��ರುವ ���ಯಲೂ� ಸುರ�ತ�ಾ� 

�ಾ�ಾ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಪ�ಣ� ತ�ಾಸ�ಾ �ಾಡನು� ಕ��ಸುವ��, ಸಮಂಜಸ 

�ಾ�ಂ� ಆ�ೊ��ಥ� ಆಪ�ೇ�ಂ� �ಸ�� ಮತು� �ೊ�� ಹ�ೆ��ಂ� ಆ� 

ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಎ��ಎ� �ೕಜ�ೆಯ�, 

�ಾ�ಸಂ�ಕ�ಾ�ಯೂ�ಾರಕ �ಾ�ಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು ಮತು� ಸ��ಯ�ಾ��ಗ ಇಡಲು 

�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗೂ ಆನುಷಂ�ಕ ಸುರ�ಾ ಪ��ಾಲ�ಾ��ೕಗ ಮತು� 

�ಯಂತ�ಣ�ೇಂದ�ವನು��ಾ��ಸ�ಾಗು���ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ��ರುವ ಮತು� ಅ��ಲ�ದ 

�ೕ��ಂದ �ಾ�ಾಗಲು ಸತತ�ಾ� ಮೂಲ �ೋ� ನ �ಾ���ಂ� ಮೂಲಕ ಸುರ�ತ 

�ೋ�ಂ� (�ೋಪನ) ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಎ��ಎ� ಖ�ತ ಪ�ಸುವ �ಾಯ�ದ�� 

�ೊಡ��ೆ. 

 

**** 
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24. �ಾ�ಾ��ಕ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� 

ಪ��ೆ� 1. �ಎ�� �ಾ��ೊ�ಸುವ ಮುನ�, �ಂ�ನ �ಾನೂ�ನ� ಸ���ರುವ 

ಅಂ�ಮ �ೆ��ೆ ಸ���ೆಗಳ��ರುವ �ೆ�ಾ��/�ಾ�� ಜ� �ಎ��ಯ�� ಐ���ಾ� 

�ೊ�ೆಯ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ : �ೌದು. ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಭಪ�ೆವವರನು� �ೊರತುಪ�� ಇತ�ೆ 

ಎ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರರು �ಎ�� �ಾ��ೊ�ಸುವ ಮುನ�, �ಂ�ನ 

�ಾನೂ�ನ� ಸ���ರುವ ಅಂ�ಮ �ೆ��ೆ ಸ���ೆಗಳ��ರುವ �ೆ�ಾ��/�ಾ�� ಜ�ಯನು� 

�ೊತು�ಪ��ದ �ನದ ಮುನ� ತಮ� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆಡ�� ನ��, ಸೂ��ರುವ ಕ�ಾರುಗ��ೆ 

ಅ�ೕನ�ಾ�, ಮುನ��ೆಯಲು  ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. (��ಎ��/ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ 

�ೆ�� 140(1)ರ ಅನ�ಯ) 

 

ಪ��ೆ� 2. ಆ ಸೂ��ರುವ ಕ�ಾರುಗ� ೕೆನು? 

ಉತ�ರ: ಸೂ��ರುವ ಕ�ಾರುಗಳ� ಇಂ��ೆ - 

i. ಆ ಜ�ಯ �ತ� �ಎ�� �ಾ��ಯ� ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ��ಾ� 

ಅಂ�ೕ�ಾ�ಾಹ��ಾ��ೆ. 

ii. �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು ಸದ�ದ �ಾ��ಗಳ� (�ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� ಮತು� �ಾ��) 

ಎ�ಾ� ಸ���ೆಗಳನೂ� �ೊತು�ಪ��ದ �ನದ ಮುನ�ದ ಆರು �ಂಗಳ�ಗಳ 

�ಾ�ಾವ��ೆ ಸ����ಾ��ೆ. 

iii. ಆ ಜ�ಯ �ತ� ಸೂ��ದ ��ಾ�� ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ಾ�ದ ಸರ��ೆ 

ಸಂಬಂ���ಾ��ರ�ಾರದು ಮತು� ಅದರ �ೕ�ೆ �ಾವ��ದ �ಾ�� 

ಮರು�ಾವ�ಯ �ಾ�ೆ�ರ�ಾರದು. 

ಎ��ಎ�� �ಾ��ಯ� ಮ�ೊ�ಂದು ಕ�ಾರು ಇರುತ��ೆ - 
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�ೇಂ��ೕಯ �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ �ಾ�� 1956ರ �ೆ�� 3, �ೆ�� 5(3), �ೆ�� 6, �ೆ�� 6A, 

�ೆ�� 8(8)ರ�ಯ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಜ� �ೇಂ��ೕಯ �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ 

(�ೋಂದ� �ಾಗು ವ��ಾಟು) �ಯಮಗಳ�, 1957ರ �ಯಮ 12ರ� ನಮೂ��ರುವ 

�ಾ�ಾವ��ಳ�ೆ, ನಮೂ��ರುವಂ�ೆ ಪ��ಾ�ಸ�ದ��� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೆ��� �ೆಡ�� �ೆ 

ಜ��ಾಗಲು ಅಹ��ರುವ��ಲ�. 

ಅ�ಾಗೂ�, �ೕ�ೆ �ವ��ದ ಜ�ಯ ಸ�ಾನ �ತ�ವನು� �ೇಂ��ೕಯ �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ 

(�ೋಂದ� �ಾಗು ವ��ಾಟು) �ಯಮಗಳ�, 1957ರ �ಯಮ 12ರ� 

ನಮೂ��ರುವಂ�ೆ ಪ��ಾ���ಾಗ ಸದ�ದ �ಾ��ಯ� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

 

ಪ��ೆ� 3: �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ�ೊಬ�ರು ಸದ� �ಾ��ಗಳ� 2017 – 18ರ 

ಜೂ� ���ಾಸದ�� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳನು� ಖ�ೕ��ದ�ೆ�ೊ�ೕಣ. ಜೂ� 30�ೊಳ�ೆ 

ಇ�ಾ��� ತಲು�ದ�ರೂ ಕೂಡ ಸರಕುಗಳ� ಜು�ೈ 5, 2017 ರಂದು ತಲುಪ�ತ��ೆ (�ಎ�� 

ಪದ��ಯ�) ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ಆ ವ����ೆ �ಎ��ಯ�� �ೆ�ಾ�� ಜ�ಯು 

ಪ�ಣ��ಾ� ಲಭ��ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ : �ೌದು. ಆ ಜ�ಯು ಸದ�ದ �ಾ��ಗಳ� �ೆ�ಾ�� ಜ��ಾ� �ಾಗು 

��ಎ��ಯ�� ಜ��ಾ� ಅಹ��ದ���, ಆ ವ����ೆ 2017-18ರ�� ಆ ಜ�ಯ �ಾಭವ� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ೊರಕುತ��ೆ - ��ಎ�� �ಾ��ಯ �ೆ�� 140(2)ಯ ಅನ�ಯ 

 

ಪ��ೆ� 4: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� 'x’ �ಾಗು 'y’ ವಸು�ಗಳ �ೕ�ೆ ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ �ೌಲ�ವ��ತ �ೆ��ೆಯ ಜ�ಯು ಲಭ��ಾ�ಲ�. �ಎ��ಯು ಅಂತಹ 

ವಸು�ಗಳ� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ �ೋಂ�ಾ�ತ ವ���ಯು �ಎ��ಯ�ಯ�� ಅದರ 

ಜ�ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯಬಹು�ೇ? 
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ಉತ�ರ : �ೆ��ೆ�ಾರರು, ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ �ೕ�ೆ ಐ�� ಲಭ��ದ���,  

�ಎ��ಯ���ಯೂ ಆ �ೌಕಯ�ವನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ೕ�ೆ �ೇ�ರುವಂ�ೆ ಆ ಎರಡೂ 

ವಸು�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಜ��ೆ ಅವ�ಾಶ ಇಲ�ದ �ಾರಣ  

�ಎ��ಯ��ಯೂ ಆ �ೌಕಯ�ವನು� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ� - �ೆ�� 140(2) ರ ಪರಂತುಕ. 

 

ಪ��ೆ� 5: �ೆ��ೆ�ಾರರು ತ�ಾ�� ಐ��ಯ ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆ�ದ��� �ಎ�� 

ಅಥ�ಾ ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ವಸೂ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ : ಐ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತ�ಾ�� ಐ��ಯ ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆ�ದು� ಸದ�ದ 

�ಾನೂ�ನ� ವಸೂ� �ಾಡ�ೇ ಇದ���, �ಎ�� �ಾನೂ�ನ� �ೆ��ೆಯ �ಾ��ಾ� 

ವಸೂ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  

 

ಪ��ೆ� 6: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� �ೋಂದ� ಅಗತ��ಲ�ದ ಆದ�ೆ �ಎ��ಯ�� 

�ೋಂದ� ಅಗತ��ರುವಂತಹವರು �ಾ�ೆಂದು ಎರಡು ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೊ� 

ಉತ�ರ: ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ರೂ.60 ಲ� ವ��ಾಟು ಇರುವ ಉ�ಾ�ದಕ�ೊಬ�ರು ಸದ� 

ಎ�ಎ�ಐ ��ಾ��ಯ ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆಯ ಬಹು�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ �ಎ�� 

ಅ�ಯ�� ಇವರ ವ��ಾಟು ಅನು�ಾ��ದ ���ಾದ ರೂ.20 ಲ���ಂತ 

�ೆ�ಾ��ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಉ�ಾ�ದಕರು �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ೇಕು. - �ೆ�� 22 

ಇ-�ಾ�ಜ� ಆಪ�ೇಟ� ಮೂಲಕ �ಾ�� ನ ಅ�ಯ�� ಕ�ಷ� ಪ����ಂತ ಕ�� 

ವ��ಾಟುಳ� �ಾ��ಾ�ಗಳ� ಸಹ �ಎ��ಯ�� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ ಅಗತ� ಇ�ೆ 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅಂತಹ ವ���ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� ಪ��� ಇರುವ��ಲ�. - �ೆ�� 24 
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ಪ��ೆ� 7: �ಗ�ತ �ನದಂದು �ಾ�� ರೂಪದ�� ಇರುವ �ಾ�� �ಾವ�ಸ�ಾದ ಹೂಡುವ� 

ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಜ�ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ೆ�� 140(3)ರ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅನ�ಯ �ಾ�� ರೂಪದ�� ಇರುವ �ಾ�� 

�ಾವ�ಸ�ಾದ ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ 

ಜ�ಯ �ಾಭ ಪ�ೆಯಬಹುದು.  

 

ಪ��ೆ� 8 : �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರ�ೊಬ�ರು ಸದ�ದ �ಾ��ಗಳ� �ೊತು�ಪ��ದ 

�ನದ ಮುಂ�ನ ತಮ� �ೊ�ೆಯ �ಾ�� ಸ���ೆಯ��, ರೂ.10,000/-ದಷು� �ೆ��ನ ಐ�� 

�ೊಂ�ದು�, �ಎ��ಯ�� ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಕಲ�ವನು� ಆ���ೊಂಡ�ೆ, 

ಅವರು �ೕ�ೆ �ೇ�ದ ಐ��ಯನು� ಮುಂ�ೆ �ಾ���ೊಂಡು �ೋಗಬಹು�ೇ?  

ಉತ�ರ: �ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ೆ�ಾರನು ಸಂ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಯ �ಕಲ�ವನು� 

ಆ���ೊಂಡ�ೆ ತಮ� �ೆ��ನ  �ಾ�� ಐ��ಯನು� �ಎ��ಯ�� ಮುಂ�ೆ �ಾ���ೊಂಡು 

�ೋಗ�ಾರ. - �ೆ�� 140(1) 

 

ಪ��ೆ� 9: �ಎ�� (�ೇಂದ� �ಾ�ಾಟ �ೆ��ೆ) �ಾ��ಯ� �ಾ�ಾಟ �ಾಪ�ಾ��ಾದ 

ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ವ��ಾ�ನ �ತ��ಂದ ಅಂತಹುದನು� ಕ�ತ�ೊ�ಸುವ 

ಅವ�ಾಶ��ೆ. �ಎ��ಯ�� �ಾ�ಾಟ�ಾದ ಆರು �ಂಗ�ನ�� ಖ�ೕ��ಾರರು 

ಸರಕುಗಳನು� �ಂ�ರು��ದ�ೆ, ಅವ� �ೆ��ೆ�ೆ ��ತ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಸದ�ದ �ಾ��ಯ�� (ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಕರಣದ�� �ಎ��) �ಾವ��ೇ ಸರ�ನ �ೕ�ೆ 

�ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗಳ ಮುಂ�ತ�ಾಗಲ��ೆ �ಾ�ಾಟದ ಸಮಯದ�� �ೆ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ಾ�ದು� ಆ ಬ�ೆಯ ಸರಕುಗಳನು� �ೊಂಡವನು �ಗ�ತ �ನದ ನಂತರ 

�ಂ�ರು��ದ�ೆ, ಆ �ಾ�ಾಟ �ಾಪ�ಾ�ಯನು� �ೊಂಡವ�ಂದ ಆಗು��ರುವ ಪ��ೈ�ೆ 
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ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಆ ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಈ ಕ�ಾರುಗಳ� 

ಅನ�ಯ�ಾದ�� – 

(1) ಸರಕುಗಳ� �ಎ�� �ಾ��ಯ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪ��ದ��ೆ  

(2) �ೊಂ�ದ�ವ  �ಎ�� �ಾ��ಯ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ದ��ೆ 

�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

ಅ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�ವನು ಸದ�ದ �ಾ��ಯ� �ಾವ��ದ� ಆ ಬ�ೆಯ �ೆ��ೆ 

(ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಕರಣದ�� �ಎ��)ಯ ಮರು�ಾವ� ಪ�ೆಯಲು �ೆಳಕಂಡ ಕ�ಾರುಗಳ� 

ಅನ�ಯ�ಾದ�� ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ – 

�ೕ�ೆ �ೇ�ದಂತಹ �ೊಂಡವನು �ಎ��ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ದ��ೆ �ಾಗು 

ಸರಕುಗಳ� �ಗ�ತ �ನದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ (�ಸ�ತ�ೊ�ಸ�ಾದ ಗ�ಷ� ಎರಡು 

�ಂಗ��ೆಳ�ೆ) �ಂ�ರು�ರ�ೇಕು ಮತು� ಸರಕುಗಳನು� ಗುರು�ಸಬಹು�ಾ�ರ�ೇಕು – 

�ೆ�� 142(1) 

 

ಪ��ೆ� 10: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� �ಾವ��ಾದ�ೋ �ೆಲಸ�ಾ�� ಕಳ���ರುವ 

ಹೂಡುವ� ಸರಕು ಅಥ�ಾ ಅಧ����ತ-ಸರಕುಗಳನು� �ೆಲಸ ಮು�ದ �ೕ�ೆ �ಗ�ತ 

�ನದ ನಂತರ �ಾಪಸು �ಾ�ದ�ೆ ಆ ಉ�ಾ�ದಕರು ಅಥ�ಾ ��  �ೆಲಸ�ಾರರು (�ಾ� 

ವಕ��) �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�.  ಈ  �ೆಳಕಂಡ  ಸಂದಭ�ಗಳ��  ಉ�ಾ�ದಕರು  ಅಥ�ಾ  ��  

�ೆಲಸ�ಾರರು  (�ಾ�  ವಕ��) �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ��ಲ� -   

* ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಗ�ತ �ನದ ಮುನ� 

ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗಳನು� ಅಥ�ಾ ಅಧ����ತ-ಸರಕುಗಳನು� ��-�ೆಲಸ�ೆ� 

ಕಳ���ದ��ೆ;  
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* �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ��ದು ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ �ಸ�ತ 

ಅವ�ಯ��), ಆ ಸರಕುಗಳನು� ��-�ೆಲಸದವರು �ಾಪಸು �ಾ�ದ��ೆ,  

* ಉ�ಾ�ದಕರು �ಾಗೂ ��-�ೆಲಸದವ�ಬ�ರೂ, ��-�ೆಲಸದವರ �ಾ�� ನ�� 

�ಗ�ತ �ನದಂದು ಇರುವ ಸರಕುಗಳ �ವರ�ೆಗಳನು� �ಗ�ತ

 ಪ�ಪತ�ದ���ೂೕ��ದ��ೆ. 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೆ�� ಗಳ� – 140(1), 140(2) ಮತು� 140(4)  

ಆ�ಾಗೂ�, ಆ ಹೂಡುವ� ಸರಕುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅಧ����ತ-ಸರಕುಗಳ� ಆರು 

�ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ �ಸ�ತ ಅವ��ಳ�ೆ) �ಂ�ರು�ಸಲ�ಡ�ದ��ೆ, ಅದರ 

ಸಂಬಂ� ಪ�ೆದು�ೊಂಡ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ವಸೂ� �ಾಡಬಹುದು. 

 

ಪ��ೆ� 11: ���ಷ� �ಾ�ಾವ�ಯ�� ��-�ೆಲಸದವರು ಸರಕುಗಳನು� �ಾಪಸು� 

�ಾಡ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ : �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ �ಸ�ತ 

ಅವ��ಳ�ೆ) ಸರಕುಗಳನು� ಉ�ಾ�ದಕನ ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ಳ�ೆ� �ಾಪಸು� �ಾಡ�ದ��ೆ 

��-�ೆಲಸದವ�ೇ ಸರಕುಗಳ �ೕ�ನ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�� 141(1) 

ಮತು� 141(2) 

 

ಪ��ೆ� 12: ಉ�ಾ�ದಕ�ೊಬ�ರು ಪ�ೕ��ೆ�ೆಂದು ಕಳ���ರುವ ಪ�ಣ����ತ 

ಸರಕುಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ ವ�ಾ��ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು, ಉ�ಾ�ದಕ�ೊಬ�ರು ಪ�ೕ��ೆ�ೆಂದು ಕಳ���ರುವ ಪ�ಣ����ತ 

ಸರಕುಗಳನು� �ೆ��ೆ �ಾವ�� �ಾರತ�ೊಳ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ ರ�� ಆರು 
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�ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ �ಸ�ತ ಅವ��ಳ�ೆ) �ೇ�ೆ �ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ 

ವ�ಾ��ಸಬಹುದು.  �ೆ�� 141(3) 

 

ಪ��ೆ� 13: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� �ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ಾ� 

�ಾ�ಾ��ೆ�ಂದ�ಂದ �ೆರವ��ೊ�ಸ�ಾದ ಪ�ಣ� ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ೊಂಡ ಸರಕುಗಳನು� 

�ಗ�ತ �ನದಂದು ಅಥ�ಾ ನಂತರದ�� �ಂ�ರು��ದ�ೆ ಅಂತಹವ�ದರ �ೕ�ೆ �ಎ�� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ��ೇ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. �ಾವ��ಾದರೂ ���ಷ� ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ಾ� �ಗ�ತ �ನ�ೊಳ�ೆ 

�ಾ�ಾ��ೆ�ಂದ�ಂದ �ೆರವ��ೊ�ಸ�ಾದ ಪ�ಣ� ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ೊಂಡ ಸರಕುಗಳ�, ಆ 

ಬ�ೆಯ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ನಂತರ �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ 

�ಸ�ತ ಅವ��ಳ�ೆ) �ಂ�ರು�ದ�ೆ ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಎ��ಯ�ಯ�� �ಾವ 

�ೆ��ೆಯೂ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ�.  - �ೆ�� 141(3) 

 

ಪ��ೆ� 14: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಪ����ೆ ಒಳಪಡದ ಪ�ೕ��ೆ 

ಅಥ�ಾ ಇ�ಾವ��ೇ �ಾಯ��ೈ�ೊಳ�ಲು ��-�ೆಲಸ�ೆ� ಕಳ���ದ ಉ�ಾ��ತ ಸರಕುಗಳ 

�ೕ�ೆ �ಾವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಎ�� ಅನ�ಯ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸುವ�ದು 

ಅ��ಾಯ��ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಎ�� ಅನ�ಯ ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಪ����ೆ ಒಳಪಡದ 

ಪ�ೕ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾವ��ೇ �ಾಯ��ೈ�ೊಳ�ಲು ��-�ೆಲಸ�ೆ� ಕಳ���ದ ಉ�ಾ��ತ 

ಸರಕುಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು ಆ ಬ�ೆಯ ಸರಕುಗಳ� ಉ�ಾ�ದಕ��ೆ 

�ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ (ಅಥ�ಾ 2 �ಂಗಳ �ಸ�ತ ಅವ��ಳ�ೆ) 

�ಂ�ರುಗ�ದ� ಸಂದಭ�ದ��.  
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�ಾಗೂ, ಆ ಬ�ೆಯ ಸರಕುಗಳ� �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂ�ರುಗ�ದ��ೆ ಉ�ಾ�ದಕನು 

ಪ�ೆದು�ೊಂಡ ಹೂಡುವ� �ೆ��ೆ ಜ�ಯನು� ಕೂಡ ವಸೂ� �ಾಡಬಹುದು. �ೆ�� 

141(3) 

 

ಪ��ೆ� 15: �ೆ�� 141ರ�� ಚ���ರುವ ಎರಡು �ಂಗಳ�ಗಳ �ಸ�ರ�ೆ ಸಹಜ�ಾ� 

ಲ�ಸುತ��ೆ�ೕ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಅದು ಸಹಜ�ಾ� ಲ�ಸುವ��ಲ�. �ಾಕಷು� �ಾರಣವನು� ಪ��ಾ��ದ�� 

ಆಯುಕ�ರು �ಸ�ರ�ೆ �ೕಡಬಲ�ರು.  

 

ಪ��ೆ� 16: ಮೂಲ�ಗಳ ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ೆ �ೆ��/�ೆ��� �ೋ� �ಾ��ೊ�ಸಲು ಸಮಯ 

ಪ��� ಏನು? 

ಉತ�ರ: �ೆ��ೆ�ಾರರು ಮೂಲ�ಗಳ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ 30 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ �ೆ�� / 

�ೆ����ೋಟ�ಳನು� ಅಥ�ಾ ಪ�ರಕ ಇ�ಾ��� �ಾ��ೊ�ಸಬಹುದು. ಮೂಲ�ಗಳ 

ಕ�ತ�ಾ�ದ��ೆ, ಇ�ಾ��� ಅಥ�ಾ �ೆ����ೋ� ಪ�ೆ�ರುವವರು ಅಂತಹ �ೆ��ೆ 

�ಾ�ತ�ದ ಕ�ತ�ೆ� ಸ�ಸ�ಾನ�ಾ� ತಮ� ಐ��ಯನು� ಕ�ತ�ೊ��ದ��ೆ �ಾತ��ೇ 

�ೆ��ೆ�ಾರ��ೆ �ೆ��ೆ �ಾ�ತ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹುದು. �ೆ�� 142(2). 

 

ಪ��ೆ�17: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� �ಾ� ಇರುವ �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮರು�ಾವ�ಯ ��� 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಉತ�ರ: �ಾ� ಇರುವ �ೆ��ೆ/ಬ�� ಮರು�ಾವ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ 

�ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅನ�ಯ ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೆ�� 142(3). 
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ಪ��ೆ� 18: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� �ಾ� ಇರುವ �ೇ�ಾ��/ಐ�� �ಾ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಲ�ನ�ಯ ��� ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ಅ�ೇ�ಾದರೂ 

�ೊರವ� �ಾಧ��ೆಯ ಕು��ಾದ ಪ�ಷ�ರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಲ�ನ��ಾ��ಾ��ೆ 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ?  

ಉತ�ರ: �ಗ�ತ �ನದಂದು ಅಥ�ಾ ಅದರ ಮುನ� ಅಥ�ಾ ತರು�ಾಯ ಆರಂಭ�ಾದ 

�ೇ�ಾ��/ಐ�� �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರವ� �ಾಧ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ�� �ೕಲ�ನ�, 

ಪ�ಷ�ರ�ೆ, ಪ�ನ��ಮ�ೆ�ಯು ಸದ�ದ �ಾನು�ನ��ೕ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ೇ�ಾ��/ಐ��/�ೊರವ� �ಾಧ��ೆಯ �ಾವ��ೇ �ತ� ಮರು�ಾವ��ೆ ಅಹ��ೆಂದು 

ಕಂಡುಬಂದ�� ಸದ�ದ �ಾನು��ಯ�ೆ�ೕ ಮರು�ಾವ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.   

ಆದ�ೆ, �ಾವ��ೇ �ತ�ವನು� ವಸೂ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ�� ಅದನು� �ಎ��ಯ�ಯ�� 

�ಾ� ಎಂದು ಪ�ಗ�� ವಸೂ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  �ೆ�� 142(6)/142(7). 

 

ಪ��ೆ� 19: �ೕಲ�ನ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಷ�ತ ಆ�ೇಶವ� �ೆ��ೆ�ಾರರ ಪರ�ಾ� �ಾ��ಾದ�ೆ 

�ಎ��ಯ�� ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ೇ? �ೆ��ೆ�ಾರರ �ರುದ� �ಣ�ಯವ� 

ಬಂದ�ೆ ಏನು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು? 

ಉತ�ರ : ಮರು�ಾವ�ಯನು�, �ಂ�ನ �ಾನೂ�ನ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅನ�ಯ�ೇ 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಏ�ಾದರೂ ವಸೂ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, ಸದ�ದ 

�ಾ��ಗಳ� ವಸೂ� ಆ�ಲ��ದ��ೆ, �ಎ�� ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆ �ಾ��ಂದು ಪ�ಗ�� 

ವಸೂ�  �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  �ೆ�� 142(6)/142(7). 

 

ಪ��ೆ� 20: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಸ��ಸ�ಾದ ಸ���ೆಗಳ�� ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ �ಾರಣ 

�ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬರುವ ಮರು�ಾವ�ಯನು� �ಎ�� ಅ� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ�ದು? 
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ಉತ�ರ: �ಗ�ತ �ನದ ನಂತರ ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� ಸ��ಸ�ಾದ ಸ���ೆಗಳ 

ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ �ಾರಣ �ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬರುವ ಮರು�ಾವ�ಯನು� ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ 

�ಾ�ವ�ಾನಗಳ ಅ�ಯ�� ನಗಡು �ೕ� ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  �ೆ�� 

142(9)(b). 

 

ಪ��ೆ�21: ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� �ಾ��ೊಂಡ ಒಪ�ಂದದ �ೕ�ೆ, �ಎ�� 

ಅ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಸರಕು ಅಥ�ಾ  �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೈ�ೆ �ಾ�ದ��ೆ �ಾವ �ೆ��ೆಯನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು? 

ಉತ�ರ : ಅಂತಹ ಪ��ೈ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಎ��ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. �ೆ�� 142(10). 

 

ಪ��ೆ� 22: ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಒಂದು ���ಷ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� 

�ೆ��ೆ ��ಸ�ಾ�ದು�, ಆ ಪ��ೈ�ೆಯನು� �ಎ�� �ಾ��ೆ ಬಂದ ನಂತರದ�� �ಾ�ದ��� 

�ಎ��ಯನು� ಕೂಡ �ಾವ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ� �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾ�ದ���  ಸರಕು/�ೇ�ೆಯ ಒಂದು 

���ಷ� ಪ��ೈ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಎ��ಯ�� �ಾವ �ೆ��ೆಯನೂ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ 

ಅಗತ��ಲ�. �ೆ�� 142(11). 

 

ಪ��ೆ� 23: �ಗ�ತ �ನದ ನಂತರ ಸದ�ದ �ಾ��ಯ� �ಾವ��ಾದರು �ೆ��ೆ ಆಕಲನ 

ಅಥ�ಾ �ಣ�ಯದ ಪ�ಕರಣದ�� �ೆ��ೆ, ಬ��, ದಂಡ, ಜು�ಾ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಸ �ೇ�ಾ� 

ಬಂದ�ೆ, ಆ �ತ�ವನು� �ಎ�� �ಾ��ಯ� ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ೇ? 
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ಉತ�ರ: ಇಲ�. ಆ ಬ�ೆಯ ಮರು�ಾವ�ಯನು� ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ �ಾ�ವ�ಾನಗಳ 

ಅ�ಯ�� ನಗಡು �ೕ� ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  �ೆ�� 142(8)(b). 

 

ಪ��ೆ� 24:  ಸದ�ದ �ಾನೂ�ನ�ಯ�� ಐಎ�`� ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನು� 

ಪ�ೆಯ�ಾ�ದ��ೆ, ಅದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಐ��ಯನು� �ಎ�� ಪದ��ಯ� 

�ತ�ಸಬಹು�ೇ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಇ�ಾ��� �ಗ�ತ �ನ�ೊಳ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ನಂತರದ�� �ೊರ�ದರೂ �ತ�ಸಬಹುದು. �ೆ�� 140(7). 

 

ಪ��ೆ� 25: �ಾಜ� �ಾ�ಟ�� ಮೂಲದ�ೆ�ೕ �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊಳ��ೇ�ಾದ ಸರ�ನ 

�ಾ�ಾಟ �ಾಗು ಇ�ಾ��� �ೕಡು��ೆ �ಗ�ತ �ನದ ಮುನ��ೇ ಆ�ದ���, �ಾವ� 

�ಗ�ತ �ನದ ನಂತರ�ಾದ�ೆ �ಎ��ಯ�ಯ�� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: ಇಲ�, ಆ ಬ�ೆಯ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ಎ��ಯ�ಯ�� ಮೂಲದ�� �ೆ��ೆ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ��ಲ�. 

 

ಪ��ೆ� 26: ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕ�ೆ�ೆ �ಗ�ತ �ನ��ಂತ ಆರು �ಂಗಳ� ಮುನ�ದ 

�ಾ�ಾವ�ಯ��  ಸರಕುಗಳನು� ಕಳ��ಸ�ಾ�ದು�, �ಗ�ತ �ನ�ಂದ ಆರು �ಂಗಳ 

ನಂತರ ಅವ�ಗಳ �ಾ�ಾಟ�ಾರ��ೆ �ಾಪಸು �ಾಡ�ಾದ�ೆ, ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� 

�ಎ�� ಅ� �ೆ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ಉತ�ರ: �ೌದು. �ಎ�� ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಸರಕುಗ�ಾದ�ೆ ಮತು� 

ಸರಕುಗಳನು� ಒಪ�ದ ಅಥ�ಾ �ರಸ���ದ ವ���ಯು �ಗ�ತ �ನ�ಂದ 6 �ಂಗಳ (ಅಥ�ಾ 

�ಸ�ತ ಎರಡು �ಂಗಳ) ನಂತರ ಅವ�ಗಳನು� �ಂ�ರು��ದ�ೆ �ೆ��ೆಯನು� 
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�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಈ ತರಹದ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕ�ೆ�ೆ ಕಳ���ದ ವ���ಯೂ 

�ೆ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  �ೆ�� 142(12). 

 

 

**** 
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