ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಅಧಿನಿಯಮ 1964
ಕಲಲಂಗಳ ವವ್ಯವಸಸಸ
ಧಸವ್ಯಧ್ಯೇಯಧ್ಯೇದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಳ ಮತತತ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಳ
ಕಲಲಂಗಳಳ.
ಅಧರವ್ಯಯ – I
ಪರಪ್ರಾರಲಂಭಿಕ
1.

ಸಲಂಕ್ಷಿಪತ ಶಧ್ಯೇರರ್ನಾಕಸ ಮತತತ ಆರಲಂಭ

2.

ವರವ್ಯಖರವ್ಯನಗಳಳ

ಅಧರವ್ಯಯ – II
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ
3.

ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ

4.

ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ

5.

ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ ಮತತತ ಮಧ್ಯೇಲಲ್ವಿಚರರಣಸ / ಉಸತತವರರ

6.

ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ

7.

ದಳದ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾ ವಿತರಣಸ

8.

ಸಹರಯಕ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳ

ಅಧರವ್ಯಯ - III
9.

ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ, ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಮತತತ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ.

10.

ಅಗಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ ಸಲಂಭವಿಸಿದರಗ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ.

11.

ನಿಧ್ಯೇರನ ಸರಬರರಜತ ವವ್ಯವಸಸಸ ಮರಡತವಲಲ ದಳದ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ

12.

ಸಹರಯ ಪಡಸಯಲತ ಏಪರರ್ನಾಟತ ಮರಡಲತ ಅಧವ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ

13.

ಅಪಘಾತ ಸಲಂಭವಿಸದಲಂತಸ/ ತಡಸಯತವ ಕಪ್ರಾಮಗಳಳ.

ಅಧರವ್ಯಯ - I ಗ
1. ದಳದ ಖರತರ್ನಾ ವಸರಚ್ಚಗಳಳ,
2. ಅಗಗ್ನಿಶಮನ ತಸರಗಸ ಹರಕತವವುದತ
3. ಅಗಗ್ನಿ ಶಮನ ತಸರಗಸ ನಿಧರರ್ನಾರಣಸ, ಸಲಂಗಪ್ರಾಹ, ಇತರವ್ಯದ.
4. ಶತಲಲ್ಕಗಳಳ.
ಅಧರವ್ಯಯ - ಗ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ದಳದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ
ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
5. ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ದಳದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
6. ಭವಿಷವ್ಯನಿಧಿ/ ಪರಪ್ರಾವಿಡಸಲಂಟ, ವಯಧ್ಯೇನಿವವೃತತನಿಧಿ ಮತತತರ ಅದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ನಿಧಿಗಳಳ.
7. ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ದಳದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ ವಗರರ್ನಾವಣಸಯ
ಸರಮರನವ್ಯ ಪರಣರಮ.
8. ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ರನೌಕರರ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
9. ಆಸಿತ ಮತತತ ಅದಕಸಲ್ಕ ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತ/ ದರಖಲರತಗಳ ಸತಪದರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ ಹಸರತಲಂತರಸಿ /ಕಸಹೊಡತಮರಡತವ
ಕತರ್ನಾವವ್ಯ.

ಅಧರವ್ಯಯ - ಗI
ಜತಲರಲ್ಮಾರಸಗಳಳ/ ದಲಂಡ.
10. ಕತರ್ನಾವವ್ಯದ ಉಲಲಲಂಘರಸಗಸ ವಿಧಿಸತವ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ.
23. ಒ ರರಜದಸಹೊಪ್ರಾಧ್ಯೇಹ/ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ ಮರಡಿದತದಕಸ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ.
24. ಮರಹಿತ ನಿಧ್ಯೇಡತವಲಲ ವಸವೈಫಲವ್ಯ.
25. ಮತಲಂಜರಗರಹೊಕತಸಯ ಕಪ್ರಾಮ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲತ ವಿಫಲತಸ.
26. ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಕರಯರ್ನಾವನತಗ್ನಿ/ಆರರಣಸಯನತಗ್ನಿ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸತವವುದತ.
ಅಧರವ್ಯಯ - ಗII
ಸರಮರನವ್ಯ ಮತತತ ಸಲಂಕಧ್ಯೇಣರ್ನಾ.
28. ಇತರ ರನೌಕರಯ ನಿಷಸಧ್ಯೇಧ
29. ಬಸಧ್ಯೇರಸ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾವಣಸ
30. ಇತರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೇಲಸ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ/ನಿಯತಕತ
31. ಪರಹರರ ಧನ ನಿಧ್ಯೇಡತವಲಲ ಆಸಿತಯ ಮರಲಧ್ಯೇಕರ ಹಸಹೊಣಸಗರರಕಸ
32. ಮರಹಿತ ಪಡಸಯತವ ಅಧಿಕರರ
33. ಪಪ್ರಾವಸಧ್ಯೇಶದ ಅಧಿಕರರ
34. ನಿಧ್ಯೇರನ ಉಪಯಧ್ಯೇಗ
35. ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜತ ವವ್ಯತವ್ಯಯವರದಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಹರರವಿಲಲ.
36. ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಅಧಿಕರರಗಳಳ ಸಹರಯ ಮರಡತವಿಕಸ.

37. ಅಗಗ್ನಿ/ಬಸಲಂಕ ಹತತಕಸಹೊಲಂಡ ಬಗಸಗಸ ಮರಹಿತ ನಿಧ್ಯೇಡತವಿಕಸ.
38. ನಷಷ ಭತರ್ನಾ ಮರಡತವಿಕಸ.
39. ನಿಯಮಗಳನತಗ್ನಿ ರಚಿಸತವ ಅಧಿಕರರ
40. ರದದಯರತ ಮತತತ ಉಳಸತವಿಕಸ.
ಧಸವ್ಯಧ್ಯೇಯಧ್ಯೇದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಳ ಮತತತ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಳ
1964 ರ 42 ರಸಧ್ಯೇ ಅಧಿನಿಯಮ - ಪಪ್ರಾಸತತತ ಏಕಧ್ಯೇಕರಣಗಸಹೊಲಂಡ ಮವೈಸಹೊರತ ರರಜವ್ಯದ ಐದತ ಪರಪ್ರಾಲಂತಗಳಲಲ
ವಿಭಿನಗ್ನಿವರದ ಅರಣವ್ಯಕರಯಿದಸಗಳಳ ಜರರಯಲಲದಸ. ವಿವಿಧ ಭರಗಗಳಲಲ ವಿಭಿನಗ್ನಿ ಕರಯಿದಸಗಳನತಗ್ನಿ
ಜರರಗಸಹೊಳಸತವವುದತ ಆಡಳತರತಲ್ಮಾಕವರಗ ಕಷಷಕರವರದತದರಲಂದ, ರರಜವ್ಯದರದವ್ಯಲಂತ ಏಕ ಪಪ್ರಾಕರರವರದ/
ಒಲಂದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ಅರಣವ್ಯ ಕರಯಿದಸಗಳನತಗ್ನಿ ಜರರಗಸ ತರಲತ ಪಪ್ರಾಸತತತ ಮಸಹೊದಸಯನತಗ್ನಿ
ತಯರರಸಲರಗದಸ.
ಮಸಹೊದಸಯಲಲನ ಅತಮತಖವ್ಯವರದ ಉಪಬಲಂಧಗಳಳ/ವಿಷಯಗಳಳ, ಕಸಳಗನಲಂತಸ ಇದಸ.
ಈ ಮಸಹೊದಸಯ, ಅಧರವ್ಯಯ ಅಧರವ್ಯಯ - ಗ ರಲಲ ಸಕರರ್ನಾರದ ಆಸಿತಯಲಲದ ಅರಣವ್ಯ ಮತತತ
ಜಮಧ್ಯೇನತಗಳ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣಕಸಲ್ಕ ಉಪಬಲಂಧ/ವವ್ಯವಸಸಸಯನತಗ್ನಿ ಪಪ್ರಾಸತತತ ಬರಲಂಬಸ/ಮತಲಂಬಯಿ ಮತತತ ಮದರಪ್ರಾಸ
ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲ ಜರರಯಲಲರತವಲಂತಸ ಕಲಲ್ಪಿಸಲರಗದಸ. ಇದರ ಧಸವ್ಯಧ್ಯೇಯಧ್ಯೇದಸದಧ್ಯೇಶವಸಲಂದರಸ, ಖರಸಗ
ಮರಲಧ್ಯೇಕರತ ಮನಬಲಂದಲಂತಸ/ ಯದರಲ್ವಿತದರಲ್ವಿ ಮರಗಳ ಬಸಳವಣಿಗಸಯನತಗ್ನಿ ಅರಣವ್ಯದ
ಬಸಲಸ/ಉತರಲ್ಪಿದರಸಗಳ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸತವವುದನತಗ್ನಿ ತಡಸಗಟತಷವವುದತ, ಉಪಯಧ್ಯೇಗದ ಮತಖವ್ಯ ಉದಸದಧ್ಯೇಶವವು
ತಕ್ಷಣದಲಲ ಭರರ ಲರಭಗಳಸತವಿಕಸಯನತಗ್ನಿ ನಿಲಲಸಿ, ಸಮತದರಯಕಸಲ್ಕ ಭವಿಷವ್ಯದತದದಕಹೊಲ್ಕ ಏಕ ಪಪ್ರಾಕರರವರದ
ಉತಲ್ಪಿನಗಳನತಗ್ನಿ ಕಸಹೊಡತವಲಂತಸ ಮರಡತವವುದರಗದಸ. ಕಸಲವವು ಸಲಂಧಭರ್ನಾಗಳಲಲ ಅರಣವ್ಯದ
ಆಡಳತ/ವವ್ಯವಸಸಸಯನತಗ್ನಿ/ ಸಕರರ್ನಾರ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದಕಸಲ್ಕ ಅಧಿಕರರವಿದಸ.
ಅಧರವ್ಯಯ I ಗ ರಲಲ ಎಲಸಲಧ್ಯೇ ಬಸಳಸದರಬಹತದರದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಶಪ್ರಾಧ್ಯೇಗಲಂಧದ ಮರವವು ಸಕರರ್ನಾರದ
ಮಧ್ಯೇಸಲರಗಟಷ ಆಸಿತಯಲಂದತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಆರಲಂಭದ ದರರಲಂಕದಲಂದ, ಅವವುಗಳ ಉಪಯಧ್ಯೇಗದ
ಅಧಿಕರರವವು ಸಕರರ್ನಾರದಲಲ ವಿಹಿತವರಗದಸ. ಅದರ ಮಧ್ಯೇಲನ ಹಕತಲ್ಕಗಳ ಪರಭರರಸಯನತಗ್ನಿ ಕಸಧ್ಯೇವಲ ಅರಣವ್ಯ

ಇಲರಖಸಯತ, ಮರಲಕರ ಪರವರಗ ಮರತಪ್ರಾ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ. ಈ ಉಪಬಲಂಧಗಳನತಗ್ನಿ ಶಪ್ರಾಧ್ಯೇಗಲಂಧದ
ಕಳಳ್ಳಸರಗರಣಿಕಸಯನತಗ್ನಿ ನಿಷಸಧ್ಯೇಧಿಸಲತ/ನಿಲಲಸಲತ ಮರಡಲರಗದಸ. ಒಲಂದತ ಮತಖವ್ಯ ವರಣಿಜವ್ಯ
ಉತರಲ್ಪಿದರಸಯರದ ಖರತರ್ನಾ ಬಗಸಗನ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ ಉಪಬಲಂಧಗಳನತಗ್ನಿ ಅಧರವ್ಯಯ ಘI ರಲಲ ಮರಡಲರಗದಸ.
ಕರರರ್ನಾಟಕ ಗಸಜಸಟ/ರರಜವ್ಯಪತಪ್ರಾದ ಭರಗ-I ಗ 2ಂಲಂ ರಲಲ 384ದರರಲಂಕ 28 ರಸಧ್ಯೇ 1962 ರಲಲ ಪಪ್ರಾಕಟವರಗದಸ.II
1994 ರ 40 ರಸಧ್ಯೇ ಅಧಿನಿಯಮಕಸಲ್ಕ ತದತದಪಡಿ.
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವವು ಒಲಂದತ ತತತತರ್ನಾ ಸಸಧ್ಯೇವಸ ಮತತತ ಅವಶವ್ಯಕ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯರಗದಸ. ಆದತದರಲಂದ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯತ ಜನಗಳಗಸ ಅವಿಚಿಚ್ಚನಗ್ನಿವರಗ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಡಸತಡಸಗಳಲಲದಸಧ್ಯೇ
ದಸಹೊರಸಯತವಲಂತರಬಸಧ್ಯೇಕತ.
ಕರರರ್ನಾಟಕ ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಕರಯಿದಸಯ-1964 ರ ಕಲಲಂ 123 ರಡಿಯಲಲ ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಬಲದ ಸದಸವ್ಯರಸಹೊಬಬ್ಬನತ
ಉದಸದಧ್ಯೇಶ ಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ ರರಜದಸಹೊಪ್ರಾಧ್ಯೇಹ/ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ ಮರಡಿದತದಕಸ ಅಥವರ
ರರಜದಸಹೊಪ್ರಾಧ್ಯೇಹ/ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ ಮರಡಬಹತದಸಲಂದತ ತಳವಳಕಸಯಿದಹೊದ ಅಲಂತಹ ಕವೃತವ್ಯವರಸಗ್ನಿಸಗದದಲಲ,
ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಬಲದಲಲ ಅಲಂತಹ ಕವೃತವ್ಯವರಸಗ್ನಿಸಗದಲಲ, ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಬಲದಲಲ ಅಲಂತಹ ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿ ಉಲಂಟತ
ಮರಡಿದದಲಲ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸಯನತಗ್ನಿ ವಿಧಿಸತವ ಉಪಬಲಂಧವಿದಸ. ಆ ತರಹದ ಉಪಬಲಂಧವವು
ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರಲಲ ಕಲಂಡತಬರತವವುದಲಲ. ಆದತದರಲಂದ ಅದಸಧ್ಯೇ
ರಧ್ಯೇತಯ ಉಪಬಲಂಧವನತಗ್ನಿ ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದಲಲ ಕಹೊಡರ ಸಸಧ್ಯೇರಸತವವುದತ ಅವಶವ್ಯವಸಲಂದತ
ಪರಗಣಿಸಲರಗದಸ. ಆದತದರಲಂದ ಈ ಮಸಹೊದಸಯನತಗ್ನಿ ತರಲರಗದಸ.
( ವಿ.ಸಹೊ.ಮಸಹೊದಸ ಸಲಂಖಸವ್ಯ 21/1992 ರಲಂದ ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸ)
1(ಕರರರ್ನಾಟಕ) 1 ಅಧಿನಿಯಮ ಸಲಂಖಸವ್ಯ.42/1964
( ಮೊಟಷ ಮೊದಲಗಸ ಕರರರ್ನಾಟಕ ಗಸಜಸಟ) 1 ರಲಲ 1964 ರ ನವಸಲಂಬರ್ 20, ಇಪಲ್ಪಿತತರಲಂದತ
ಪಪ್ರಾಕಟಿಸಲಲ್ಪಿಟಿಷತತ.)
(ಕರರರ್ನಾಟಕ) 1 ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964

(1964 ರ ನವಸಲಂಬರ್ ಐದರಸಧ್ಯೇ ತರರಧ್ಯೇಖಿನಲಂದತ ರರಜವ್ಯಪರಲರ ಹಸರತಕ್ಷರವನತಗ್ನಿ ಪಡಸಯಿತತ)
(ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 40/1994 ರಡಿಯಲಲ ತದತದಪಡಿಮರಡಲರಗದಸ)

ಕರರರ್ನಾಟಕ ರರಜವ್ಯದಲಲ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸಗರಗ ಒಲಂದತ ಅಧಿನಿಯಮ/ಕರಯಿದಸ.
ಕರರರ್ನಾಟಕ ರರಜವ್ಯದಲಲ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವನತಗ್ನಿ ವವ್ಯವಸಸಸ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ ಮರಡತವವುದತ ತಲ್ವಿರತವರದ
ಅವಶವ್ಯಕತಸಯರಗದಸ.
ಭರರತದ ಗಣರರಜವ್ಯದ ಹದರಸವೈದರಸಧ್ಯೇ ವಷರ್ನಾದಲಲ ( ಕರರರ್ನಾಟಕ ರರಜವ್ಯ ) ದಲಲ ಅಧಿನಿಯಮವನತಗ್ನಿ
ಸಿಲ್ವಿಧ್ಯೇಕರಸಲರಗತವವುದತ, ಜರರಗಸಹೊಳಸಲರಗತವವುದತ.
1.

ಕರರರ್ನಾಟಕ ಕರನಹೊನತ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ, ಹಸಹೊಲಂದಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಿಕಸ ಆಜಸ 1973 – 1-111973 ರಲಂದ ಜರರಯರಗತವಲಂತಸ ಹಸಹೊಲಂದರಣಿಕಸ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸ.

ಅಧರವ್ಯಯ - I
ಪರಪ್ರಾರಲಂಭಿಕ
1. ಸಲಂಕ್ಷಿಪತ ಶಧ್ಯೇರರ್ನಾಕಸ ಮತತತ ಆರಲಂಭ
2.
(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನತಗ್ನಿ 1(ಕರರರ್ನಾಟಕ) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ಎಲಂದತ
ಕರಸಯಲಲ್ಪಿಡಲ.
1. ಕರರರ್ನಾಟಕ ಕರನಹೊನತ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ, ಹಸಹೊಲಂದಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಿಕಸ ಆಜಸ 1973-1-11-1973
ರಲಂದ ಜರರಯರಗತವಲಂತಸ ಹಸಹೊಲಂದರಣಿಕಸ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸ.
2. ಇದತ ಕರರರ್ನಾಟಕ ರರಜವ್ಯದರದವ್ಯಲಂತ ಅಧಿಕರರ ವರವ್ಯಪತ ಹಸಹೊಲಂದದಸ.
1.ಕರರರ್ನಾಟಕ ಕರನಹೊನತ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ, ಹಸಹೊಲಂದಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಿಕಸ ಆಜಸ 1973-1-11-1973
ರಲಂದ ಜರರಯರಗತವಲಂತಸ ಹಸಹೊಲಂದರಣಿಕಸ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸ.

3. ಇದತ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಪ್ರಾಲಂತವ್ಯ/ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಜಸಟ
ನಲಲ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯ ಮಹೊಲಕ (ದರರಲಂಕ)1-ರಸಧ್ಯೇಮಕ ಮರಡಿದಲಂತಸ, ವಿವಿಧ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಗಸ
ವಿಭಿನಗ್ನಿ/ಬಸಧ್ಯೇರಸ ಬಸಧ್ಯೇರಸ ತರರಧ್ಯೇಖತಗಳರಬಹತದರಗದಸ.
1.ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ವಿವಿಧ ದರರಲಂಕಗಳಲಂದತ ವಿಭಿನಗ್ನಿ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲ ಪಪ್ರಾತಸವ್ಯಧ್ಯೇಕ
ಅಧಿಸಹೊರರಸಯ ಮಹೊಲಕ ಜರರಗಸ ಬಲಂದದಸ. ಲಭವ್ಯವಿರತವ ಅಧಿಸಹೊರರಸಗಳ ಸರರರಲಂಶವನತಗ್ನಿ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಲಂತವ್ಯಭರಗದಲಲ ನಿಧ್ಯೇಡಲರಗದಸ.
2.ವರವ್ಯಖರವ್ಯನಗಳಳ : ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಲ, ಸಲಂದಭರ್ನಾಗಳಳ ಬಸಧ್ಯೇರಸ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ
ಅವಶವ್ಯಕವರಗರಬಸಧ್ಯೇಕರದತದರ ಹಸಹೊರತರಗ,
(ಚಿ) ‘ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ’ ಎಲಂದರಸ, ಕಲಲಂ 4 ರಡಿಯಲಲ ರಸಧ್ಯೇಮಕಗಸಹೊಲಂಡ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ,
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳ,
(b) ‘ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ಆಸಿತ ಎಲಂದರಸ’ ಅದರಲಲ ಕಸಳಗನವವು ಒಳಗಸಹೊಲಂಡಿರತತಸತ.
(i) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಠರಣಸಯರಗ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸಲಲ್ಪಿಡತವ ರಸಲ ಮತತತ ಕಟಷಡಗಳಳ.
(ii) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಗಳಳ/ಫಸವೈರ್ ಇಲಂಜಿನಗಳಳ, ಸಲಕರಣಸಗಳಳ, ಉಪಕರಣಗಳಳ, ಅಗಗ್ನಿ
ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ ಶಮನಕಸಲ್ಕ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸಿದ/ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ವಸತತಗಳಳ/ಸರಮರನತಗಳಳ.
(iii) ಅಗಗ್ನಿಶಮನಕಸಲ್ಕ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸತವ ಮೊಧ್ಯೇಟರರ್ ವರಹನಗಳಳ, ಮತತತರ ಸರರಗಸ
ಸನೌಲಭವ್ಯಗಳಳ ಸಸಧ್ಯೇರವಸ. ಮತತತ
(iv) ಅಧಿಕರರ/ಹತದಸದಯ ಸಹೊರಕವರದ ಬರವ್ಯಡಡ ಮತತತ ಸಮವಸಸ್ತ್ರಗಳಳ.
(ಅ) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಠರಣಸ/ಫಸವೈರ್ ಸಸಷಧ್ಯೇಷನ, ಎಲಂದರಸ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಸಸಳ, ಠರಣಸ ರರಜವ್ಯ
ಸಕರರ್ನಾರದಲಂದ ಸರಮರನವ್ಯವರಗ ಅಥವರ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷವರಗ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಠರಣಸ/ಫಸವೈರ್ ಸಸಷಧ್ಯೇಷನ
ಎಲಂದತ ಘಹೊಧ್ಯೇರಸಲಲ್ಪಿಟಿಷರತವವುದತ.

(ಜ) ‘ದಳ’ ಎಲಂದರಸ, ( ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳ) 1-ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ
ಸಹೊಚಿಸಿದಲಂತಸ
(e) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಠರಣಸ/ಫಸವೈರ್ ಸಸಷಧ್ಯೇಷನ ನ ಅಧಿಕರರ ಹಸಹೊಲಂದರತವ – ಇನ
ಜರರರ್ನಾ ಎಲಂದರಸ, ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಠರಣಸಯ ನಿಯಮತ ಠರಣರಧಿಕರರಯ ಸಲ್ವಿಸಸಳ/ಕರಯರ್ನಾದ
ಮತಖವ್ಯ ಸಸಳದಲಂದ ದಹೊರವಿದದಲಲ ಅಥವರ ಅರರರಸಹೊಧ್ಯೇಗವ್ಯದ ನಿಮತತ ತನಗ್ನಿ ಕತರ್ನಾವವ್ಯ
ಕರಯರ್ನಾನಿವರ್ನಾಹಿಸಲರಗದದದಲಲ, ಅಥವರ ಬಸಧ್ಯೇಯರರ್ನಾವವುದಸಧ್ಯೇ ಕರರಣದಲಂದ ಕರಯರ್ನಾ
ನಿವರ್ನಾಹಿಸಲರಗದದದಲಲ, ಠರಣಸಯಲಲ ಹರಜರರತವ ಅವರ ನಲಂತರದ ಸರಸನ/ಹತದಸದಯಲಲರತವ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಅಧಿಕರರ.
(ಜಿ) ‘ನಿಗಧಿತ’ ಎಲಂದರಸ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪಪ್ರಾಕರರ
ನಿಗದಪಡಿಸತವವುದರಗದಸ.
ಅಧರವ್ಯಯ - II
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ
1.ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಯಲಲರತವ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲ, ಸಸಧ್ಯೇವಸಗರಗ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವಲಂದನತಗ್ನಿ
ಸಕರರ್ನಾರವವು ನಿವರ್ನಾಹಣಸ ಮರಡತತತದಸ ಅದನತಗ್ನಿ ( ಕರರರ್ನಾಟಕ ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕ ದಳ ) ಎಲಂದತ ಕರಸಯಲರಗತತತದಸ.
1.ಕರರರ್ನಾಟಕ ಕರನಹೊನತ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ, ಹಸಹೊಲಂದಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಿಕಸ ಆಜಸ 1973-1-11-1973 ರಲಂದ
ಜರರಯರಗತವಲಂತಸ ಹಸಹೊಲಂದರಣಿಕಸ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸ.
2.ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ : ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಒಬಬ್ಬ ವವ್ಯಕತಯನತಗ್ನಿ ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕದಳದ
ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರಸಲಂದತ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ ಮರಡತತತದಸ.
3.ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಮಧ್ಯೇಲತಸತತವರರ ಮತತತ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ : (1) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣಕಸಹೊಲ್ಕಳಪಟತಷ,
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಮಧ್ಯೇಲತಸತತವರರ ಮತತತ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ ಇವವುಗಳ ಅಧಿಕರರವವು ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರಲಲ

ವಿಹಿತವರಗರತತತದಸ. ಮತತತ ತಮಲ್ಮಾ ಅಧಿಕರರವನತಗ್ನಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಲಂಧಗಳಗನತಸರರವರಗ ಮತತತ
ಇದರಡಿಯಲಲ ರಚಿತವರದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ನಿಯಮಗಳನತಸರರವರಗ ಕರಯರ್ನಾರಹೊಪಕಸಲ್ಕ ತರತತರತರಸ.
2. ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರಗಸ ತನಗ್ನಿ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳನತಗ್ನಿ ನಿವರ್ನಾಹಿಸಲತ ಸಹರಯ/ಸಹಕರರಕರಲ್ಕಗ ತನಗಸ
ಉಚಿತವಸನಿಸಿದ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಅಧಿಕರರಗಳನತಗ್ನಿ ರಸಧ್ಯೇಮಸತತತದಸ.
1.ದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ ಮರಡತವ ಬಗಸ : ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅಧಿಕವೃತವರಗ ನಿಧ್ಯೇಡಿದ
ಅಧಿಕರರಕನತಗ್ನಿಸರರವರಗ, ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರರಗಲಧ್ಯೇ, ಅಥವರ ಅಧಿಕರರ ನಿಧ್ಯೇಡಲಲ್ಪಿಟಷ ಇತರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ ದಳದ
ಸದಸವ್ಯರತಗಳನತಗ್ನಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ರಚಿತವರದ ನಿಯಮಗಳ ಪಪ್ರಾಕರರ, ರಸಧ್ಯೇಮಕ ಮರಡತತರತರಸ.
2.ದಳದ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾ ನಿಧ್ಯೇಡತವಿಕಸ. (1) ದಳಕಸಲ್ಕ ರಸಧ್ಯೇಮಕ ಹಸಹೊಲಂದದ ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬ ವವ್ಯಕತಯಹೊ ಕಹೊಡ
ನಿಗದತ ನಮಹೊರಸಯಲಲ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಅಥವರ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದಲಂದ ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಹೊಳಸಿದ ಅಧಿಕರರಗಳ
ಮೊಹರತವವುಳಳ್ಳ ಪಪ್ರಾಮರಣಪತಪ್ರಾವನತಗ್ನಿ ಮತತತ ತದನಲಂತರ ಅಲಂತಹ ವವ್ಯಕತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಪ್ರಾಕರರ ದಳದ
ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಸಲತಲವ ಅಧಿಕರರ, ಕರಯರ್ನಾ ಮತತತ ಹಕತಲ್ಕ ಭರದವ್ಯತಸಗಳಳ ಲಭವ್ಯವರಗತತತದಸ.
2) ಉಪಖಲಂಡ (1) ರಲಲ ಪಪ್ರಾಸರತಪಸಲಲ್ಪಿಟಷ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾವವು, ಅದರಲಲ ಹಸಸರಸಿದ ವವ್ಯಕತಯತ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಕರರಣಕರಲ್ಕಗ ದಳ ಸದಸವ್ಯತಲ್ವಿವನತಗ್ನಿ ಕಸಹೊರಸಗರಣಿಸಿದಲಲ, ಆ ರಧ್ಯೇತ ಸದಸವ್ಯತಲ್ವಿ ಕಸಹೊರಸಗಸಹೊಲಂಡಲಲ ಅಲಂತಹ ಸದಸವ್ಯರತ
ತಕ್ಷಣದಲಲಯಧ್ಯೇ ತನಗ್ನಿ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾವನತಗ್ನಿ ಅದನತಗ್ನಿ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವ ಅಧಿಕರರ ಹಸಹೊಲಂದರತವ ಅಧಿಕರರಗಸ
ಒಪಲ್ಪಿಸತಕಲ್ಕದತದ.
3) ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಕರರಣಕರಲ್ಕಗ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರತ ಅಮರನತ ಹಸಹೊಲಂದದದಲಲ ಅಲಂತಹ ಸದಸವ್ಯರಲಲ ವಿಹಿತಗಸಹೊಲಂಡಿದದ
ಅಧಿಕರರ, ಕರಯರ್ನಾಗಳಳ ಮತತತ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ ಸವಲತತತಗಳಳ ಸಸಗತಗಸಹೊಳಳಳ್ಳತತವಸ. ಆದರಗಹೊವ್ಯ ಅಲಂತಹ ಸದಸವ್ಯರತ
ಅಮರನತ ನಲಲಲಲದಸಧ್ಯೇ ಮರಮಹೊಲ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಅನಲ್ವಿಯವರಗತವ ಎಲರಲ ಶಸತತ ಮತತತ ದಲಂಡ, ಜತಲರಲ್ಮಾರಸಗಳಗಸ
ಬದದರರಗರತತರತರಸ.
8) ಸಹರಯಕ/ಆಕಕ್ಸಿಲಯರ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳ : (1) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ದಳದ ಬಲವಧರ್ನಾರಸ ಮರಡತವ
ಅಗತವ್ಯವಸರಸಸಿದರಗ, ಅದತ ಸಹರಯಕ/ಆಕಕ್ಸಿಲಯರ ದಳವಲಂದನತಗ್ನಿ ಆ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲನ ಸಲ್ವಿಯಲಂ ಸಸಧ್ಯೇವಕರನತಗ್ನಿ
ತನಗಸ ಔಚಿತವ್ಯವಸನಿಸತವ ರಧ್ಯೇತಯಲಲನ ಸಸಧ್ಯೇವರ ಷರತತತ ಮತತತ ನಿಬಲಂಧರಸಗಸಹೊಳಪಟತಷ ಭತರ್ನಾ/ರಸಹೊಧ್ಯೇಲಂದಣಸ
ಮರಡಿಕಸಹೊಲಂಡತ, ಆರಲಂಭಿಸಬಹತದರಗದಸ.

2) ಆ ರಧ್ಯೇತ ಉಪ ಕಲಲಂ (1) ಯತ ಸಹರಯಕ ದಳಕಸಲ್ಕ ಭತರ್ನಾ/ರಸಹೊಧ್ಯೇಲಂದಣಸ ಹಸಹೊಲಂದದ ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬ ವವ್ಯಕತಯಹೊ
ಸಹ (1),
ಅ) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅನತಮೊಧ್ಯೇದಸಿದ ನಮಹೊರಸಯಲಲ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾವನತಗ್ನಿ ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳತರತರಸ.
ಆ) ಆ ಪಪ್ರಾಮರಣ ಪತಪ್ರಾದಲಲ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷವರಗ ನಮಹೊದಸಲಲ್ಪಿಟಷ ಅಧಿಕರರ, ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ ಸವಲತತತಗಳಳ ಮತತತ
ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳಳ ಎಲರಲ ಅಥವರ ಕಸಲವವು ಅಧಿಕರರವನತಗ್ನಿ ನಿಹಿತಗಸಹೊಳಸಿರತತತದಸ.
ಇ) ಇವವುಗಳಸಲಲವಪೂ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಆಜಸಗಸ ಒಳಪಟಿಷರತತತದಸ.
ಅಧರವ್ಯಯ - III
9) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ, ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಮತತತ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಅಧಿಕರರಗಳಳ :
ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ತನಗಸ ಸರ/ವಿಹಿತವಸನಿಸಿದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಷರತತತ, ನಿಬಲಂಧರಸಗಳನತಗ್ನಿ ಅಧಿಕವೃತ
ಗಸಜಸಟ/ರರಜವ್ಯಪತಪ್ರಾದಲಲ ಅಧಿಸಹೊರರಸ ಹಸಹೊರಡಿಸತವ ಮಹೊಲಕ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ.
ಅ) ತನಗಸ ಉಚಿತ/ಸರಯನಿಸಿದ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಸರಕಷತಷ ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜತ ಮತತತ ಉಪಕರಣಗಳನತಗ್ನಿ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳಕಸಲ್ಕ ಒದಗಸತವವುದತ.
ಆ) ತನಗಸ ಉಚಿತ/ಸರಯನಿಸಿದ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಸರಕಷತಷ ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜತ ಮತಸತ ಅದತ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಕಸಲ್ಕ
ಬರತವಲಂತರಗತವವುದತ.
ಇ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ವಸತಗರಗ – ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಠರಣಸಗಳ ಕಟತಷವಿಕಸ,
ಠರಣಸಗಳರಸಹೊಗ್ನಿದಗಸತವಿಕಸ, ಅಥವರ ಬರಡಿಗಸಗಸ ಪಡಸದತ ಒದಗಸತವವುದತ.
ಈ) ಅಗಗ್ನಿ ದತರಲಂತದ ಬಗಸಗಸ ಸಹೊರರಸ/ಸತಳವವು ನಿಧ್ಯೇಡಿದವರಗಸ ಮತತತ ಅಗಗ್ನಿ ದತರಲಂತ ಸಲಂಭವಿಸಿದರಗ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಪರಣರಮಕರರಯರದ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇಡಿರತವವರಗಸ ಪಪ್ರಾಶಸಿತಗಳನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇಡತವವುದತ.
ಉ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ತರಬಸಧ್ಯೇತ, ಶಸತತ ಮತತತ ಉತತಮ ನಡವಳಕಸ ಇವವುಗಳಗರಗ,

ಋ) ಅಗಗ್ನಿದತರಲಂತದ ಎರಚ್ಚರಕಸ ಘಲಂಟಸಗಸ ಸಲ್ಪಿಲಂದಸಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಪ್ರಾಕರರ ಕರಯರ್ನಾವರವ್ಯಪತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದ
ಹಸಹೊರಗಸ, ಕರಯರ್ನಾವರವ್ಯಪತ ಮತಯ ಹಸಹೊರಗಡಸ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವನತಗ್ನಿ ಬಸಲಂಕಯರರಗ್ನಿರಸಲತ ಕಳಳಹಿಸಿ
ಕಸಹೊಡತವವುದತ.
ಎ) ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಹರರ, ಉದದರಣಸ/ಉಳದತಕಸಹೊಲಂಡವವುಗಳಳ, ರಕ್ಷಿಸಲರದ, ಬಿಡಿಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವ ಕರಯರ್ನಾಗಳಲಲ
ತಮಲ್ಮಾ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ ಮರಡಿ/ತಸಹೊಡಗಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದತ.
ಏ) ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ, ಅಧಿಕರರಗಳ, ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳ, ಕರಯರ್ನಾಗಳ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ ಮತತತ ವಿನಿಮಯಗಳನತಗ್ನಿ
ಮರಡತವವುದತ.
ಐ) ಸರಮರನವ್ಯವರಗ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವನತಗ್ನಿ ಒಳಸಳ್ಳಯ ದಕ್ಷ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಕರಯರ್ನಾನಿವರ್ನಾಹಿಸಲತ
ಸನಗ್ನಿದದವರಗರತವಲಂತಸ ನಿವರ್ನಾಹಣಸ ಮರಡತವವುದತ.
10. ಅಗಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಉಲಂಟರದರಗ ಸಲಂದಭರ್ನಾದಲಲ ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಅಧಿಕರರ – ಈ ಅಧಿನಿಯಮ
ಜರರಯಲಲರತವ , ಅದರ ವರವ್ಯಪತಯಲಲ ಬರತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಗಗ್ನಿ ದತರಲಂತ ಸಲಂಭವಿಸಿದದಲಲ, ಆ ಸಸಳದಲಲ
ಹರಜರದದ ಅಧಿಕರರ ಹಸಹೊಲಂದದ ದಳದ ವವ್ಯಕತಯತ – ಈ ಕಸಳಕಲಂಡ ಕಪ್ರಾಮಗಳನತಗ್ನಿ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದರಗದಸ.
ಅ) ಅಗಗ್ನಿಶಮನ, ಬಸಲಂಕಯ ನಲಂದಸತವ ಕರಯರ್ನಾಜಿಧ್ಯೇವ ಮತತತ ಆಸಿತಪರಸಿತಗಳನತಗ್ನಿಳಸಲತ ನಡಸಸತವ
ಕರಯರ್ನಾಗಳಗಸ ತನಗ್ನಿ ಹರಜರ/ಉಪಸಿಸತಯಿಲಂದ, ಮಧ್ಯೇಲನ ಕರಯರ್ನಾಗಳಗಸ ಅಡಿಡ ಮರಡಿದಲಲ, ಮಧವ್ಯ
ಪಪ್ರಾವಸಧ್ಯೇಶಸಿದಲಲ, ಅಲಂತಹ ವವ್ಯಕತಗಳನತಗ್ನಿ ಆ ಜರಗದಲಂದ ಹಸಹೊರಹರಕ ಅಥವರ ದಳದ ಇತರ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಅಲಂತಹ
ವವ್ಯಕತಗಳನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊರಹರಕತವಲಂತಸ ಆಜಸ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ.
ಇ) ಬಸಲಂಕಯತ ಹತತ ಉರಯತತತರತವರಗ, ಅದರ ಸತತತಮತತತದ ಜರಗ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಸಸತ, ಹರದತ ಹಸಹೊಧ್ಯೇಗತವ
ದರರ, ರಸಸತಯನತಗ್ನಿ ಬಲಂದ ಮರಡಬಹತದತ, ಮತರಚ್ಚಬಹತದರಗದಸ.
ಈ) ಬಸಲಂಕಯನತಗ್ನಿ ಆರಸತವ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಕರಲ್ಕಗ, ಹಸಹೊಧ್ಯೇಸ/ಪಸವೈಪ ಎಳಸಯಲತ, ಇತರ ಬಸಲಂಕ ಆರಸತವ
ಉಪಕರಣಗಳಗಸ – ದರರ ಅಡಿಡಪಡಿಸತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಕಟಷಡವನತಗ್ನಿ ಕಸಡವಬಹತದತ, ಒಡಸದತ ದರರ
ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದತ, ಹರಗಸ ಮರಡತವರಗ ಅತ ಕಡಿಮ ಜಖಲಂ ಹರನಿಯರಗತವಲಂತಸ ನಿಗರ ವಹಿಸತವವುದತ.

1) ಉ) ಬಸಲಂಕಯನತಗ್ನಿ ಅರಸಲತ, ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣ ಮರಡಲತ, ಹರಡದಲಂತಸ ಮರಡಲತ, ಆ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದ ನಿಧ್ಯೇರತ
ಸರಬರರಜತ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ನಿಧ್ಯೇರನ ಮತಖವ್ಯ ಕಸಹೊಳವಸ/ಮವೈನ ಪಸವೈಪ ಗಳನತಗ್ನಿ ನಿದರ್ನಾಷಷ ಒತತಡದಲಲ ನಿಧ್ಯೇರನತಗ್ನಿ
ಸರಬರರಜತ ಮರಡತವಲಂತಸ, ಎಲಲ ಬಸಲಂಕ ಹತತಕಸಹೊಲಂಡತ ಉರಯತತತದಸಯಧ್ಯೇ ಅದರ ಸತತತ ಮತತತ, ಇರತವ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಜಲರಶಯ, ಹಸಹೊಳಸ, ಕಸರಸ, ಸಿಸಷನರ್ನಾ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಜಲಮಹೊಲವನತಗ್ನಿಪಯಧ್ಯೇಗಸಿ, ಅದತ ಸಕರರ್ನಾರ
ಅಥವರ ಖರಸಗಧ್ಯೇ ಸರಲ್ವಿಮವ್ಯದದರಬಹತದರದರಹೊ ಸಹ, ಅಧಿಕರರವನತಗ್ನಿ ರಲರಯಿಸಬಹತದರಗದಸ.
1)

ಋ) ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಠರಣಸಯ ಠರಣರಧಿಕರರಯರಗದದಲಲ , ಅಥವರ ಆ ರಧ್ಯೇತಯ ನಿಹಿತ
ಅಧಿಕರರವನತಗ್ನಿ ರಲರಯಿಸಿ, ಬಸಲಂಕ ಆರಸತವ ಕಸಲಸಕಸಲ್ಕ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸತವವರನತಗ್ನಿ ದಹೊರ
ಹಸಹೊಧ್ಯೇಗತವಲಂತಸ, ಜರಗ ಬಿಡತವಲಂತಸ, ಆ ರಧ್ಯೇತ ಸಸಧ್ಯೇರದ ಜನ ಸಲಂದಣಿಯನತಗ್ನಿ ಕರನಹೊನತ
ಬರಹಿರ ಸಭಸ/ಜನ ಸಸಧ್ಯೇರತವಿಕಸಯಲಂದತ, ಭರವಿಸಿ, ಆ ಅಧಿಕರರಗಸ ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಅಧಿಕರರಗಸ
ಲಭವ್ಯವಿರತವ ಎಲರಲ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ ಸವಲತತತಗಳಳ, ಸಲಂರಕ್ಷಣಸ, ಉನಲ್ಮಾಕತ/ಇಮತವ್ಯನಿಟಿ, ಆ
ಸಮಯದಲಲ ಅಧಿಕರರ ರಲರಯಿಸಲತ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ ಸವಲತತತಗಳನತಗ್ನಿ ಒದಗಸಲರಗತವವುದತ.

2)

ಎ) ಬಸಲಂಕಯನತಗ್ನಿ ಆರಸಲತ ಅಥವರ ಜಿಧ್ಯೇವ ಅಥವರ ಆಸಿತ ಪರಸಿತಗಳನತಗ್ನಿ ರಕ್ಷಣಸಗರಗ
ಅವಶವ್ಯಕವಸಲಂದತ ಅವರತ ಸರಮರನವ್ಯವರಗ ಭರವಿಸಿ/ನಿಧರ್ನಾರಸಿದಲಂತಸ ಎಲರಲ ಕಪ್ರಾಮಗಳನತಗ್ನಿ
ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದತ.

3)

11) ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜತ ವವ್ಯವಸಸಸ ಮರಡಲತ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಅಧಿಕರರ: ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ
ಪಪೂವರ್ನಾಭರವಿ ಅನತಮತಯಡರಸ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ, ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜತ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ಅಧಿಕರರಗಳಸಳಡರಸ ಒಪಲ್ಪಿಲಂದವನತಗ್ನಿ ಮರಡಿಕಸಹೊಲಂಡತ, ಕರರರನಲಲ ತಳಸಿರತವ
ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಹಣ ಪರವತಯ ರಧ್ಯೇತ, ರವರಜತಗಳ ಪಪ್ರಾಕರರ ಬಸಲಂಕ ಆರಸಲತಬಸಧ್ಯೇಕರದಷತಷ
ನಿಧ್ಯೇರನತಗ್ನಿ ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದರಗದಸ.

4)

12) ಸಹರಯ/ಸಹಕರರಗಳಗರಗ, ಕರರರತ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲತ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರ ಅಧಿಕರರ :
ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪಪೂವರ್ನಾಭರವಿ ಅನತಮತಯಡರಸ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ, ಬಸಲಂಕ ಆರಸತವ
ಸಲತವರಗ ಅವಶವ್ಯವರದ ಸಿಬಬ್ಬಲಂದ, ಅಥವರ ಉಪಕರಣಗಳನತಗ್ನಿ, ಅಥವರ ಇವಸರಡನಹೊಗ್ನಿ
ಹಸಹೊಲಂದರತವ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದಲಂದ, ಅಲಂತಹ ಸಸಧ್ಯೇವಸಗಳನತಗ್ನಿ ಕರರರತ ಮರಡಿಕಸಹೊಲಂಡತ

ಅದರಡಿಯಲಲ ಹಣ ಪರವತಯ ಷರತತತಗಳ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಖಲಂಡಗಳಳ
ಜರರಯಲಲರತವ ಸಸಳಗಳಲಲ ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದರಗದಸ.
5)

13. ಪಪ್ರಾತಬಲಂದಕರತಲ್ಮಾಕ ಕಪ್ರಾಮಗಳಳ :

6)

1)ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ಕಟಷಡಗಳ ಮರಲಧ್ಯೇಕರತ,
ಅನತಭವದರರರತ, ಅಥವರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವಗರ್ನಾದ ಕಟಷಡಗಳಳ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ
ಅಭಿಪರಪ್ರಾಯದಲಲ ಬಸಲಂಕ ಅಪಘಾಥ ಸಲಂಭವಿಸತವ ಸರಧವ್ಯತಸ ಇರತವ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ಆ
ಕಟಷಡಗಳನತಗ್ನಿಪಯಧ್ಯೇಗಸತತತದದಲಲ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಜಸಟ

7)

ನಲಲ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯಲಂದನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊರಡಿಸಿ ಅಲಂತಹ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯಲಲ ನಿದರ್ನಾಷಷ
ಪಡಿಸಿದ ಮತಲಂಜರಗರಹೊಕತರ ಕಪ್ರಾಮವನತಗ್ನಿ ಆಯರ ಕಟಷಡಗಳ
ಮರಲಧ್ಯೇಕರತ/ಅನತಭವದರರರತ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದತ.

8)

ಉಪ ಕಲಲಂ (1) ರಡಿಯಲಲ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊರಡಿಸಿದದಲಲ, ಬಸಲಂಕ ಅರರಹತತಕಸಲ್ಕ
ಕರರಣವರಗಬಹತದರದ ವಸತತಗಳನತಗ್ನಿ ತಸಗಸಯತವಲಂತಸ, ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ ಅಥವರ ರರಜವ್ಯ
ಸಕರರ್ನಾರದಲಂದ ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಹೊಳಸಿದ ಇರರಗ್ನಿವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿಕರರಯತ, ಅವವುಗಳನತಗ್ನಿ ಸತರಕ್ಷಿತ
ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಕಸಲ್ಕ ಸಸಳರಲಂತರಸಲತ ಆಜಸ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ. ಮತತತ ಆ ರಧ್ಯೇತಯ
ಆಜಸಯನತಸರರವರಗ ಕರಯರ್ನಾ ನಿವರ್ನಾಹಿಸಲತ, ಸಸಳರಲಂತರಸಲತ, ವಿಫಲರರದ
ಮರಲಕರ ಅಥವರ ಅನತಭವದರರರ ಮಧ್ಯೇಲಸ, ಅ ಬಗಸಗಸ ಅಜಿರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ ಸಲಲಸಲತ
ಅವಕರಶ ಕಲಲ್ಪಿಸಿ, ಅಲಂಥಹ ವಸತತಗಳಳ, ಕಟಷಡವನತಗ್ನಿ ವಶಪಡಿಸಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಬಹತದತ.
ಸಸಗತಗಸಹೊಳಸಿ, ಅಲಂಥಹ ವಸತತಗಳನತಗ್ನಿ ಆ ಜರಗದಲಂದ ಹಸಹೊರಗಸ ಹರಕಬಹತದರಗದಸ.

ಅಧರವ್ಯಯ - I ಗ
ದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸಯ ಖರತರ್ನಾ ವಸರಚ್ಚಗಳಳ.
14. ದಳದ ಖರತರ್ನಾ ವಸರಚ್ಚಗಳಳ.
1) ಈ ದಳದ ನಿವರ್ನಾಹಣಸಯ ಪಪೂರರ ಖರರ್ನಾನತಗ್ನಿ ರರಜವ್ಯದ ಸಲಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಲಂದ ಭರಸಲರಗತವವುದತ.

2) ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪಪ್ರಾರಲತ ಕರನಹೊನತ/ನಿಯಮಗಳಲಲ, ಏರಸಧ್ಯೇ ಹಸಧ್ಯೇಳರಲ, ಉಲಸಲಧ್ಯೇಖಿತವರಗರಲ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು
ಕರಲಕರಲಕಸಲ್ಕ ನಿಗದ ಪಡಿಸಿದ, ಖಚಿರ್ನಾನಲಲನ ತನಗ್ನಿ ಭರಗವನತಗ್ನಿ ಕರಲಕರಲಕಸಲ್ಕ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶನ ಮರಡತವಲಂತಸ, ಖರತರ್ನಾ,
ವಸರಚ್ಚಗಳನತಗ್ನಿ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಯಲಲರತವ ಆಯರ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲನ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ತನಗ್ನಿ
ಭರಗದ ಖರರ್ನಾನತಗ್ನಿ ಭರಸತಕಲ್ಕದತದ.
15. ಅಗಗ್ನಿಶಮನ ತಸರಗಸ ಹರಕತವವುದತ.
1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಯಲಲರತವ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲರತವ ಜಮಧ್ಯೇನತ ಮತತತ ಕಟಷಡಗಳನತಗ್ನಿ ಮತತತ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಹಸಸರನಲಲ ಆಸಿತ ತಸರಗಸಯನತಗ್ನಿ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ಹರಕಲರಗತವವುದಸಹೊ, ಅವವುಗಳ ಮಧ್ಯೇಲಸ ರರಜವ್ಯ
ಸಕರರ್ನಾರವವು ಸಸಸ/ಉಪಕರವನತಗ್ನಿ ವಿಧಿಸಬಹತದರಗದಸ.
2) ಅಗಗ್ನಿಶಮನ ಉಪಕರವನತಗ್ನಿ ಆಸಿತ ತಸರಗಸಯ ಮಧ್ಯೇಲಸ, 10% ಮಧ್ಯೇರದಲಂತಸ, ನಿಗದ ಪಡಿಸಿದ ದರದಲಲ, ರರಜವ್ಯ
ಸಕರರ್ನಾರವವು ನಿಧರ್ನಾರಸಿದಲಂತಸ ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಜಸಟ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯ ಮಧ್ಯೇರಸಗಸ ವಿಧಿಸಲರಗತವವುದತ.
16. ಅಗಗ್ನಿ ಶಮನ ತಸರಗಸ ನಿಧರರ್ನಾರಣಸಯ ರಧ್ಯೇತ, ಸಲಂಗಪ್ರಾಹ, ಇತರವ್ಯದ.
1) ಆಸಿತ ತಸರಗಸಯ ನಿಧರ್ನಾರಣಸ, ಸಲಂಗಪ್ರಾಹಣಸ ಮತತತ ಜರರಗಸಹೊಳಸಲತ ಪಪ್ರಾಸತತತ ಕರಲಕಸಲ್ಕ ಅಧಿಕರರ ಚರಲತ
ಕರನಹೊನತಗಳ ಪಪ್ರಾಕರರ, ಹಸಹೊಲಂದರತವ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪರವರಗ, ಮತತತ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ಮರಡಿದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ನಿಯಮಗಳಗನತಸರರವರಗ, ಆಸಿತ ತಸರಗಸಯನತಗ್ನಿ ನಿಧರ್ನಾರಣಸ
ಮರಡತವ ರಧ್ಯೇತಯಲಲಯಧ್ಯೇ, ಸಲಂಗಪ್ರಾಹಣಸ, ಪರವತಮರಡತವ ರಧ್ಯೇತಯಲಲಯಧ್ಯೇ, ಅಗಗ್ನಿಶಮನ ತಸರಗಸಯನತಗ್ನಿ ಸಹ
ನಿಧರ್ನಾರಣಸ, ಸಲಂಗಪ್ರಾಹ ಪರವತ/ವಸಹೊಲ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ. ಮತತತ ಈ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಕರಲ್ಕಗ, ಮಧ್ಯೇಲರಲ್ಕಣಿಸಿದ
ಕರಯಿದಸಗನತಸರರವರಗ ವಿಹಿತವರಗರತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಥವರ ಎಲರಲ ಅಧಿಕರರಗಳನತಗ್ನಿ ಸಹ
ರಲರಯಿಸಬಹತದರಗದಸ. ಅದರಲಲ ರಟನರ್ನಾ, ವರದ ಮರಡತವಿಕಸ, ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಮಾನವಿ ಪವುನವಿರ್ನಾಮಶಸರ್ನಾ, ಸಲಂದಭರ್ನಾದ
ಪಪ್ರಾಸರತಪಗಳಳ, ಮತತತ ದಲಂಡ, ಜತಲರಲ್ಮಾರಸಗಳಳ ಅದರಲಂತಸಯಧ್ಯೇ ಅನಲ್ವಿಯವರಗತತತವಸ.
2) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ನಿಧರ್ನಾರಸಿದಲಂತಸ ಒಟರಷರಸ ಸಲಂಗಪ್ರಾಹವರದ ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕ ತಸರಗಸಯ ಒಲಂದತ ಭರಗವನತಗ್ನಿ
ತಸರಗಸ ಸಲಂಗಪ್ರಾಹದ ಖರರ್ನಾನತಗ್ನಿ ಭರಸಲತ ಒಟತಷ ಮೊತತದಲಲ ಕಡಿತ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗತವವುದತ.

3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ಸಲಂಗಪ್ರಾಹಗಸಹೊಲಂಡ ತಸರಗಸಯತ ಅದರಲಲ ತಸರಗಸ ಸಲಂಗಪ್ರಾಹಣ ವಸರಚ್ಚವನತಗ್ನಿ
ಕಡಿತಗಸಹೊಳಸಿ ಉಳದ ಭರಗವನತಗ್ನಿ, ಸಕರರ್ನಾರ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಗನತಸರರವರಗ, ನಿಯಮತವರದ
ಕರಲಗಳಲಲ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ಪರವತ ಮರಡಲರಗತವವುದತ.
17. ಶತಲಲ್ಕಗಳಳ.
1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಯಲಲರತವ ವರವ್ಯಪತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದ ಹಸಹೊರಗಸ, ಬಸಲಂಕಯರರಗ್ನಿರಸಲತ ಅಲಂತಹ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದ
ಸತತತ ಮತತತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಗಸ ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ ಬಸಲಂಕಯನತಗ್ನಿ ಆರಸಲತ ಕಳಳಹಿಸಿ ಕಸಹೊಟಷಲಲ,
ಬಸಲಂಕ ಹತತದ , ಉರದ, ಅದರಲಂದ ಮತಲಂದಸ ಚರಚಿದ ಹತಲತಲ ಬಸಣಸಗಸ ವಿಸತರಸಿದ ಬಸಲಂಕಯರರಗ್ನಿರಸಲತ ಅಲಂಥಹ
ಕಟಷಡದ ಮರಲಕ/ಅನತಭವದರರರತ, ಇದರ ಬಗಸಗಸ ನಿಗದ ಪಡಿಸಿದ ಶತಲಲ್ಕವನತಗ್ನಿ ಪರವತಸಲತ
ಬದದರರಗರತತರತರಸ.
ಅದರಗಹೊವ್ಯ, ಹತಲತಲ ಬಣಸ, ಮಧ್ಯೇವವುಗಳ ರರಶ, ಗತಡಿಸಲತ, ಜಸಹೊಧ್ಯೇಪಡಿಗಳಲಲ ಬಸಲಂಕ ಹತತದರಗ, ಅಥವರ ಬಸಲಂಕ
ಹರಡಿ, ಚರಚಿದರಗ, ಅವವುಗಳರರಗ್ನಿರಸಲತ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವನತಗ್ನಿ ಕಳಳಹಿಸಿ ಕಸಹೊಟಷಲಲ, ಅಲಂತಹ ಜರಗದ
ಮರಲಕ/ಅನತಭವದರರರತ ಎಲಲ ಬಸಲಂಕ ಹತತತಸಹೊಧ್ಯೇ, ಹರಡಿತಸಹೊಧ್ಯೇ ಅವರತ ಅ ರಧ್ಯೇತಯ ಶತಲಲ್ಕವನತಗ್ನಿ ಕಟಷಲತ
ಬದದರಲಲ.
2) ಉಪಕಲಲಂ (1) ರಲಲ ಪಪ್ರಾಸರತಪತ ಶತಲಲ್ಕವವು, ಈ ಬಗಸಗಸ ತಗರದಸ ಸಹೊರರಸ ನಿಧ್ಯೇಡಿದ/ಜರರಯರದ 30
ದನಗಳಸಳಳಗಸ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರಗಸ ಪರವತಸತಕಲ್ಕದತದ, ಆ ರಧ್ಯೇತ ಪರವತ ಮರಡದದದಲಲ ಅದನತಗ್ನಿ ಭಹೊ ಕಲಂದರಯ
ಬರಕಯ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ವಸಹೊಲತ ಮರಡಲರಗತವವುದತ.
ಅಧರವ್ಯಯ - I ಗ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
18. ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
1) ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವರವ್ಯಪತಯಲಲನ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಗಸ ಬಲಂದ ದರರಲಂಕದಲಂದತ
(ಇನತಗ್ನಿ ಮತಲಂದಸ ಈ ಆಧರವ್ಯಯದಲಲ ಅದನತಗ್ನಿ ನಿಗದತ ದರರಲಂಕ ಎಲಂದತ ಕರಸಯಲಲ್ಪಿಡತವವುದತ ), ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕ

ದಳಕಸಲ್ಕ ಸಸಧ್ಯೇರದ, ಆ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದ, ಅವವುಗಳಳ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾವಣಸಗಸಹೊಲಂಡತ,
ಸಕರರ್ನಾರದಲಲ ನಿಹಿತಗಸಹೊಳಳಳ್ಳತತದಸ.
2) ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದ ಆಸಿತಗಳಳ, ಅದರಲಲ, ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಸಸಧ್ಯೇರದ ಎಲರಲ ಹಕತಲ್ಕಗಳಳ,
ಅಧಿಕರರಗಳಳ, ಮತತತ ಎಲರಲ ಸಿಸರ ಮತತತ ರರ ಆಸಿತಗಳಳ, ಅದರಲಲ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷವರಗ, ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ವಸತತಗಳ, ಆಸಿತ
ಮತತತ ಆ ಆಸಿತಯಲಲನ, ಅದರಲಂದ ಉದದ್ಭವಿಸತವ ಎಲರಲ ಹಕತಲ್ಕ ಭರದವ್ಯತಸಗಳಳ, ಅವವು ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ವಶದಲಲದತದದತ, ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ನಿವರ್ನಾಹಿಸಿದ, ಸತಪದರ್ನಾನಲಲರತವ, ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದ ದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದ
ಲಸಕಲ್ಕ ಪತಪ್ರಾಗಳಳ, ಪವುಸತಕಗಳಳ ಅಥವರ ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತಗಳಳ, ಸಸಧ್ಯೇರರತತತದಸ. ಹಸಹೊಣಸಗರರಕಸಗಳಲಲ, ಎಲರಲ ಋಣ,
ಸರಲಗಳಳ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ಭರದವ್ಯತಸ, ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳಳ, ಆವರಗ ಜರಲತಯಲಲದತದದತ ಮತತತ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ
ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂದಸಿದತದ, ಒಳಗಸಹೊಲಂಡಿರತತತದಸ/ ಸಸಧ್ಯೇರರತತತದಸ.
19. ಭವಿಷವ್ಯನಿಧಿ/ಪರಪ್ರಾವಿಡಸಲಂಟ, ವಯಧ್ಯೇನಿವವೃತತನಿಧಿ ಮತತತರ ಅದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ನಿಧಿಗಳಳ.
1) ಕಲಲಂ 18 ರ ಉಪ ಕಲಲಂ (1) ರಲಲ ಪಪ್ರಾಸರತಪಸಿದ, ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು, ತನಗ್ನಿ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ರನೌಕರರ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಕರಲ್ಕಗ/ಸಹರಯಕರಲ್ಕಗ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಭವಿಷವ್ಯನಿಧಿ/ಪರಪ್ರಾವಿಡಸಲಂಟ, ಫಲಂಡ,
ವಯಧ್ಯೇನಿವವೃತತನಿಧಿ ಮತತತರ ಅದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ನಿಧಿಗಳನತಗ್ನಿ ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದಲಂದತ, ಅಲಂಥಹ ನಿಧಿಗಳಲಲ
ಜಮರಆಗರತವ ಅದರಸಹೊಲಂದಗಸ ಅ ರಧ್ಯೇತಯ ನಿಧಿಗಸ ಸಸಧ್ಯೇರದ ಬಸಧ್ಯೇಯರರ್ನಾವವುದಸಧ್ಯೇ ಆಸಿತಯನತಗ್ನಿ , ಎಲರಲ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ
ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರಕಸಲ್ಕ ಸಸಧ್ಯೇರದ, ಅಲಂಥಹ ರನೌಕರರತ ಕಲಲಂ 21 ರ ಪಪ್ರಾಕರರ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ರನೌಕರರರಗ, ಎಲರಲ
ಅಲಂಥಹ ಆಸಿತಗಳಳ ಸಹ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾವಣಸಗಸಹೊಲಂಡತ, ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದಲಂದತ, ರರಜವ್ಯ
ಸಕರರ್ನಾರದಲಲ ವಿಹಿತವರಗರತತತದಸ.
2) ಈ ಬಗಸಗನ, ಹಲಂರತವಿಕಸ, ಭರಗಮರಡತವಿಕಸ, ಉಪ ಕಲಲಂ(1) ವನತಗ್ನಿ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಮರಡತತತದತದ, ಈ
ಬಗಸಗನ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ನಿಧರರ್ನಾರವವು ಅಚಿತಮವರಗದತದ, ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಸಲಂಸಸಸಗಳಳ ಇದಕಸಲ್ಕ ಬದದವರಗರತತಕಲ್ಕದತದ.
20. ದಳದ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ದಳದ ಆಸಿತ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗಳ ಜವರಬರದರಗಳ ವಗರರ್ನಾವಣಸಯ ಸರಮರನವ್ಯ
ಪರಣರಮ.
1) ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದ ನಿಕಟಪಪೂವರ್ನಾ ದನದಲಂದತ ಚರಲತಯಲಲರತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ಎಲರಲ ಕರರರತಗಳಳ,
ಒಪಲ್ಪಿಲಂದಗಳಳ, ಮತತತರ ಲಖಿತ ಪತಪ್ರಾಗಳಳ, ಸರಧನಗಳಳ, ಅಥವರ ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದ ಹಿಲಂದನ ದನದಲಂದತ

ಪರಣರಮ ಹಸಹೊಲಂದರತವ, ಅದಕಸಲ್ಕ ಕಲಲಂ 18 ರ ಉಪ ಕಲಲಂ (1) ರಲಲ ಪಪ್ರಾಸರತಪಸಲಲ್ಪಿಟಷ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು
ಒಲಂದತ ಪಕ್ಷಕರರರರಗರತವವುದಸಹೊಧ್ಯೇ, ಅವವು ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದಸಯಧ್ಯೇ,
ಪಪೂಣರ್ನಾವರಗ ಜರರಯಲಲದತದ ಮತತತ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪರವರಗ ಅಥವರ ವಿರತದದವರಗ, ಅಯರ ಪಪ್ರಾಕರಣಕಸಲ್ಕ
ಸಲಂಬಧಿಸಿದಲಂತಸ, ಮತತತ ಪಪೂಣರ್ನಾವರಗ ಪರಣರಮಕರರಯರಗ, ಜರರಮರಡಲಲ್ಪಿಡತವವುದತ. ಸಸಳಧ್ಯೇಯ
ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರಕಸಲ್ಕ ಬದಲರಗ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವಸಧ್ಯೇ ಪಕ್ಷಕರರವರಗದದಲಲ ಅಥವರ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪರವರಗ
ಕರರರತ ಮರಡಿಕಸಹೊಲಂಡತ, ಅಥವರ ಅದರ ಪರವರಗ ಒಪಲ್ಪಿಲಂದ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಲಂತಸ ಭರವಿಸಲರಗತವವುದತ.
2) ನಿಗದತ ದನದಲಂದತ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ದರವಸ, ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಮಾನವಿ, ಅಥವರ ಇತರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ
ರರವ್ಯಯರಲಯದ ನಡವಳಕಸಗಳಳ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಸಲಂಸಸಸಯ ಪರವರಗ ಆಗಲಧ್ಯೇ, ವಿರತದದವರಗ ಆಗಲಧ್ಯೇ, ನಡಸಯತತತದತದ,
ಬರಕ ಉಳದದದಲಲ, ಅವವು ಅಲಂಥಹ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಸಲಂಸಸಸಯ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದದಲಲ, ಅದತ
ಕಸಹೊರಸಗಸಹೊಳಸತವವುದಲಲ/ಉಪಶಮನಗಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದಲಲ, ಅಥವರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪಪೂವರ್ನಾ ನಿಧರರ್ನಾರತ, ಆಸಿತ ಪರಸಿತಗಳ
ಮಧ್ಯೇಲಸ ಪರಣರಮ ಬಿಧ್ಯೇರತವವುದಲಲ. ಅಧರ್ನಾಕಸಲ್ಕ ನಿಲಂತತ ಹಸಹೊಗತವವುದಲಲ. ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯಲಲ ವಗರರ್ನಾವಣಸಯಿಲಂದ
ಪಪೂವರ್ನಾಗಪ್ರಾಹ, ಪಪ್ರಾತಕಹೊಲ ಪಪ್ರಾಭರವವವು, ಅವವು ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕ ದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂದಸದಲಂತಸ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಪರಣರಮವಿರತವವುದಲಲ. ಅದರಸ, ಮೊಕದದಮ, ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಮಾನವಿ ಅಥವರ ಇತರ ನಡವಳಕಸಗಳಳ
ಮತಲಂದತವರಸಯಬಹತದರಗದಸ, ವರವ್ಯಜವ್ಯ ನಡಸಸಬಹತದರಗದಸ. ಹಸಹೊರ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪರವರಗ ಅಥವರ
ವಿರತದದವರಗ ಜರರ ಮರಡಬಹತದರಗದಸ, ಪಪ್ರಾಕರಣ ಮತಲಂದತವರಸಸಬಹತದರಗದಸ.
21. ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರದ ರನೌಕರರ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
1. ಕಲಲಂ 18 ರ ಉಪ ಕಲಲಂ (1) ರಲಲ ಪಪ್ರಾಸರತಪಸಲಲ್ಪಿಟಷ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರ/ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಸಲಂಸಸಸಯ ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬ
ಪಪೂಣರ್ನಾಕರಲಧ್ಯೇನ ರನೌಕರ ಮತತತ ಅಲಂಥಹ ರನೌಕರರತ, ಪಪೂತರ್ನಾಯರಗ ಅಥವರ ಮತಖವ್ಯವರಗ ಅಲಂಥಹ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ
ಸಲಂಸಸಸಯಿಲಂದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಸಲಂಬಲಂಧವರಗ, ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಲಂದನ, ನಿಕಟ ಪಪೂವರ್ನಾ
ಹಿಲಂದನ ದನದಲಂದತ, ಅಲಂತಹ ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದಲಂದ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ರನೌಕರರರಗ ಪರವತರ್ನಾರಸ
ಹಸಹೊಲಂದತತರತರಸ, ಮತಲಂಚಿನ ಷರತತತಗಳಳ, ಅವಧಿ, ಅದಸಧ್ಯೇ ಸಲಂಬಳ, ಷರತತತಗಳಳ ಮತತತ ಅದಸಧ್ಯೇ ವಿಷಯಗಳಳ,
ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಸಲಂಸಸಸ, ಅದರ ಆಸಿತಗಳಳ ಮತತತ ಹಸಹೊಣಸಗರರಕಸಗಳಳ, ಅಗಗ್ನಿ ಶರಮಕದ ದಳಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದಲಂತಸ,
ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾಯಿಸಲಲ್ಪಿಟಿಷಲಲವಧ್ಯೇ, ಅಷಷರ ಮಟಿಷಗಸ, ಮತತತ ಅದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತ ಮತಲಂದತವರಸಯತತರತರಸ,
ಎಲಲಯವರಸಗಸ, ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅವರ ಸಸಧ್ಯೇವರ ಷರತತತಗಳಳ, ಸಲಂಬಳ, ಸರರಗಸ ಮೊದಲರದತವವುಗಳನತಗ್ನಿ

ಬದಲರಯಿಸತವವುದಲಲವಧ್ಯೇ ಅಲಲಯವರಸಗಸ ಹರಗಸಯಧ್ಯೇ ಮತಲಂದತವರಸಯತತತದಸ. 22. ಆಸಿತ ಮತತತ ಅದಕಸಲ್ಕ
ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತ /ದರಖಲರತಗಳ ಸತಪದರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ ಹಸರತಲಂತರಸಿ/ಕಸಹೊಡಮರಡತವ ಕತರ್ನಾವವ್ಯ.
1) ಕಲಲಂ 18 ರಡಿಯಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಆಸಿತಯನತಗ್ನಿ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾಯಿಸಲಲ್ಪಿಟತಷ,
ವಿಹಿತಗಸಹೊಳಸಲಲ್ಪಿಟಿಷದಸಯಧ್ಯೇ, ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬ ವವ್ಯಕತ, ಯರರ ಸತಪದರ್ನಾಯಲಲ ಅಥವರ ಅಭಿರಕಸಯಲಲ ಅಥವರ ಯರರ
ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣದಲಲ ಆಸಿತಗಳವಸಯಧ್ಯೇ, ತಕ್ಷಣದಲಲ ಅಲಂಥಹ ಆಸಿತಯನತಗ್ನಿ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ವಶಕಸಲ್ಕ ಒಪಲ್ಪಿಸತಕಲ್ಕದತದ
ಮತತತ ಆ ರಧ್ಯೇತ ವಗರರ್ನಾಯಿಸಿ, ಸತಪದರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ ಕಸಹೊಡತವ ತನಕ, ಅಲಂಥಹ ವವ್ಯಕತಯತ ಆ ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದಲಂದ
ಅಲಂಥಹ ಆಸಿತಯ ಸತಪದರ್ನಾ, ಅಭಿರಕಸ, ಅಥವರ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣವನತಗ್ನಿ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದ ಪರವರಗ
ಹಸಹೊಲಂದರತತರತರಸ.
2) ನಿಗದತ ದರರಲಂಕದಲಂದತ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ತನಗ್ನಿ ಸತಪದರ್ನಾನಲಲ, ಅಭಿರಕಸಯಲಲ, ತನಗ್ನಿ ನಿಯಲಂತಪ್ರಾಣದಲಲ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪವುಸತಕಗಳಳ, ಲಸಕಲ್ಕ ಪತಪ್ರಾಗಳಳ, ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತಗಳಳ, ಇತರ ಕರಗದ ಪತಪ್ರಾಗಳಳ, ಅವವುಗಳನತಗ್ನಿ ಕಲಲಂ 18
ರಡಿಯಲಲ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾಯಿಸಿ ಹರಗಹೊ ಸಕರರ್ನಾರದಲಲ ವಿಹಿತಗಸಹೊಳಸಿದಸಯಧ್ಯೇ ಅದನತಗ್ನಿ , ಅವವುಗಳನತಗ್ನಿ ಆ
ಪವುಸತಗಳಳ, ಲಸಕಲ್ಕ ಪತಪ್ರಾಗಳಳ, ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತಗಳನತಗ್ನಿ ಸಕರರ್ನಾರದ ಸತಪದರ್ನಾಗಸ ಒಪಲ್ಪಿಸಲತ ಬದದರರಗರತತರತರಸ.
ಅವವುಗಳನತಗ್ನಿ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ಅಥವರ ಸಕರರ್ನಾರವವು ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶನ ಮರಡತವ ವವ್ಯಕತಗಸ ಒಪಲ್ಪಿಸಿ, ಸತಪದರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ
ನಿಧ್ಯೇಡತಕಲ್ಕದತದ.
3) ಈ ಕಲಲಂನಲಲನ ಇತರ ಉಪಬಲಂಧಗಳಗಸ ಧಕಸಲ್ಕಬರರದಲಂತಸ, ಈ ಅಧರವ್ಯಯದಡಿಯಲಲ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ
ವಗರರ್ನಾಯಿಸಲಲ್ಪಿಟಷ, ಸಕರರ್ನಾರದಲಲ ವಿಹಿತವರಗರತವ ಎಲರಲ ಆಸಿತಗಳ ಸತಪದರ್ನಾಯನತಗ್ನಿ ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲತ ಎಲರಲ
ಅಗತವ್ಯ ಕಪ್ರಾಮಗಳನತಗ್ನಿ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದತ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ನಿಯಮರನತಸರರ, ಔಚಿತವ್ಯಪಪೂಣರ್ನಾವರಗದಸ.
ಅಧರವ್ಯಯ - ಗI
ಜತಲರಲ್ಮಾರಸಗಳಳ/ದಲಂಡ.
23. ಕತರ್ನಾವವ್ಯದ ಉಲಲಲಂಘರಸಗಸ, ವಗಸವೈರಸ ಗಳಗಸ ವಿಧಿಸತವ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ.
ದಳದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಸದಸವ್ಯರತ, ಯರರಸಧ್ಯೇ ಆಗಲಧ್ಯೇ,

(ಚಿ)ಕತರ್ನಾವವ್ಯದ ಉಲಲಲಂಘರಸಯ ತಪಲ್ಪಿತಸಸ ರಸಲಂದತ ಕಲಂಡತ ಬಲಂದಲಲ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಉಪಬಲಂಧದ, ನಿಯಮದ, ಅಥವರ ಇದರಡಿಯಲಲನ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಆಜಸಯ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಪಪೂವರ್ನಾಕವರದ ಭಲಂಗ,
ಉಲಲಲಂಘರಸ ಅಥವರ
(b)ಅಲಂಜತಬತರತಕತತನ ಅಥವರ ಹಸಧ್ಯೇಡಿತನದ ತಪಲ್ಪಿತಸಸರಸಲಂದತ ಕಲಂಡತ ಬಲಂದಲಲ,
(ಬಿ)ತನಗ್ನಿ ಹತದಸದ, ಅಧಿಕರರದಲಂದ, ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳಲಂದ ಅನತಮತಯಿಲಲದಸ ಹಿಲಂತಸಗಸದತಕಸಹೊಲಂಡಲಲ, ದಹೊರವರದಲಲ
ಅಥವರ ಕನಿಷಷ ಎರಡತ ತಲಂಗಳ ಪಪೂವರ್ನಾ ಮತನಹೊಕ್ಸಿರರಸ ನಿಧ್ಯೇಡದಸ ಇದದಲಲ,
(ಜ) ರಜಸಯ ಮಧ್ಯೇಲಸ ಗಸವೈರತ ಹರಜರರಗದತದ, ರಜಸಯ ಅವಧಿ ನಲಂತರ ಸರಯರದ ಕರರಣವಿಲಲದಸಧ್ಯೇ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಕಸಲ್ಕ
ಹರಜರರಗದದದಲಲ / ವರದ ಮರಡಿಕಸಹೊಳಳ್ಳದದದಲಲ,
(ಜಸ) ಕಲಲಂ 28 ರ ಉಪಬಲಂಧಗಳ ಉಲಲಲಂಘರಸ ಬಸಧ್ಯೇಯರರ್ನಾವವುದಸಧ್ಯೇ ರನೌಕರ ಅಥವರ ಹತದಸದಯನತಗ್ನಿ
ಒಪಲ್ಪಿ/ಸಿಲ್ವಿಧ್ಯೇಕರಸಿದಲಲ –
ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಕಲಂಡ ಅಪರರಧಗಳಗರಗ ಮಹೊರತ ತಲಂಗಳಷತಷ ಅವಧಿಯ ಕರರರಗವೃಹ ವರಸ ಅಥವರ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ,
ಅದತ-ಮೊತತವವು ಅಲಂಥಹ ಸದಸವ್ಯರ ಮಹೊರತ ತಲಂಗಳ ಮಧ್ಯೇತನಕಸಲ್ಕ ಮಧ್ಯೇರದಲಂತಸ ಅಥವರ ಇವಸರಡಹೊ ಸಹ,
ಶಕಸಯರಗ ನಿಧ್ಯೇಡಬಹತದರಗದಸ. 1(23 ಂಲಂ) ರರಜದಸಹೊಪ್ರಾಧ್ಯೇಹ/ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ ಮರಡಿದತದಕಸ
ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ.
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ಉದಸದಧ್ಯೇಶ ಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ, ರರಜದಸಹೊಪ್ರಾಧ್ಯೇಹ/ಸಕರರ್ನಾರದ ಬಗಸಗಸ ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ
ಮರಡಲತ, ಪಪ್ರಾಯತಗ್ನಿಸಿದದಲಲ, ಅಥವರ ಕವೃತವ್ಯವಲಂದತ ಆ ರಧ್ಯೇತ ಪರಣರಮವಿದಸಯಲಂದತ ತಳದದದರಹೊ ಸಹ,
ನಡಸಸಿದಲಲ, ಆಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರಲಲ ಕರನಹೊನತ ಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ ಸರಸಪತವರದ ಸಕರರ್ನಾರದ ಬಗಸಗಸ
ಅಪಪ್ರಾಧ್ಯೇತಯನತಗ್ನಿಲಂಟತ ಮರಡಿದಲಲ, ದಳದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ತನಗ್ನಿ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯನತಗ್ನಿ ಹಿಲಂತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಲಂತಸ
ಪಸಪ್ರಾಧ್ಯೇರಣಸ, ದತಪಸಪಪಧ್ಯೇರಣಸ ಮರಡಿ, ಅಥವರ ದತಷಸಪಪಧ್ಯೇರಣಸಯರಗತತಸತಲಂದತ ತಳದತ ಅಲಂಥಹ ಕವೃತವ್ಯವರಸಗ್ನಿಸಗದದಲಲ ಅಥವರ
ಶಸತತ ಭಲಂಗ, ಉಲಲಲಂಘರಸ ಮರಡಿದಲಲ, ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಕಲಂಡ ಅಪರರಧಗಳಗರಗ ಆರತ ತಲಂಗಳಷತಷ ಅವಧಿಯ ಕರರರಗವೃಹ
ವರಸ ಅಥವರ ದಲಂಡ/ಜತಲರಲ್ಮಾರಸ, ಅದತ-ಮೊತತವವು ರಹೊ.ಎರಡತ ನಹೊರತ ಮಧ್ಯೇರದಲಂತಸ, ಅಥವರ ಇವಸರಡನಹೊಗ್ನಿ ಸಹ
ಶಕಸಯರಗ ನಿಧ್ಯೇಡಬಹತದರಗದಸ.

ವಿವರಣಸ : ಸಕರರ್ನಾರದ ಕಪ್ರಾಮಗಳ ಅನತಮೊಧ್ಯೇದರಸ ಇಲಲದರತವವುದತ, ಅದತ ಅವವುಗಳ ಬದಲರವಣಸ/ತದತದಪಡಿಯನತಗ್ನಿ
ಕರನಹೊನತಗಳ ಪಪ್ರಾಕರರವಸಧ್ಯೇ ಮರಡಲತ/ಪಡಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲತ, ಅಥವರ ಸಕರರ್ನಾರ ಆಡಳತರತಲ್ಮಾಕ ಅಥವರ ಇತರ
ಕಪ್ರಾಮಗಳನತಗ್ನಿ ಅನತಮೊಧ್ಯೇದಸದರತವವುದತ. ಇವವುಗಳಳ ಈ ಕಲಲಂನಡಿಯಲಲ ಅಪರರಧವಸಲಂದತ
ಪರಗಣಿಸಲರಗತವವುದಲಲ. ಎಲಲಯವರಸಗಹೊ ಅವವು ಸಕರರ್ನಾರದ ಅಪಪ್ರಾಯತಸಯನತಗ್ನಿ ಮರಡಲತ, ಅಥವರ ಮರಡಲತ
ಕರರಣವರಗದರತವ ತನಕ, ಅಪರರಧವರಗತವವುದಲಲ.) 1 1940 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 40 ರಡಿಯಲಲ
ಸಸಧ್ಯೇರಸಲರಯಿತತ.
24. ಮರಹಿತ ನಿಧ್ಯೇಡತವಲಲ ವಸವೈಫಲವ್ಯ.
ಕಲಲಂ 37 ರಡಿಯಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ಸರಯರದ ಕರರಣವಿಲಲದಸಧ್ಯೇ ಬಸಲಂಕ ದತರಲಂತದ ಬಗಸಗಸ ತನಗ್ನಿಲಲರತವ
ಮರಹಿತಯನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇಡಲತ ವಿಫಲರರದಲಲ ಅಲಂಥಹವರಗಸ ಒಲಂದತ ತಲಂಗಳಷತಷ ಅವಧಿಗಸ ವಿಸತರಸಬಹತದರದ
ಕರರರಗವೃಹ ಅಥವರ ದಲಂಡ ಅದತ ರಹೊ.500/- ತನಕ ಅಥವರ ಎರಡನಹೊಗ್ನಿ ವಿಧಿಸಬಹತದರಗದಸ.
25. ಮತಲಂಜರಗರಹೊಕತಸಯ ಕಪ್ರಾಮ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲತ ವಿಫಲತಸ .
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ಸರಯರದ ಕರರಣವಿಲಲದಸಧ್ಯೇ ಕಲಲಂ 13 ರಡಿಯ ಉಪಕಲಲಂ (1) ನಡಿಯಲಲ ಹಸಹೊರಡಿಸಿದ
ಅಧಿಸಹೊರರಸಯಡಿಯಲಲ, ಅಥವರ ಅದಸಧ್ಯೇ ಕಲಲಂ ನ ಉಪಕಲಲಂ (2) ರಡಿಯಲಲನ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶನವನತಗ್ನಿ ಪರಲಸಲತ
ವಿಫಲರರದಲಲ, ಅಲಂಥಹವರನತಗ್ನಿ ಐದತ ನಹೊರತ ರಹೊಪರಯಿಗಳ ವರಸಗನ ದಲಂಡವನತಗ್ನಿ ವಿಧಿಸಲತ
ಅಹರ್ನಾರರಗತತರತರಸ.
26. ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಕರಯರ್ನಾವನತಗ್ನಿ/ಆರರಣಸಯನತಗ್ನಿ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸತವವುದತ :
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ಉದಸದಧ್ಯೇಶ ಪಪೂವರ್ನಾಕವರಗ ಅಗಗ್ನಿ ಶಮನ, ಬಸಲಂಕ ಆರಸತವ ಆರರಣಸಯ ಕರಯರ್ನಾದಲಲ
ತಸಹೊಡಗರತವ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದಲಲ ಅಥವರ ಹಸತಕಸಧ್ಯೇಪ ಮರಡಿದಲಲ, ಅವರಗಸ ಮಹೊರತ ತಲಂಗಳ
ವರಸಗನ ಕರರರಗವೃಹ ವರಸ ಅಥವರ ಐದತ ನಹೊರತ ರಹೊಪರಯಿಗಳ ತನಕ ದಲಂಡ ಅಥವರ ಎರಡನಹೊಗ್ನಿ ಸಹ
ವಿಧಿಸಬಹತದರಗದಸ.
ಅಧರವ್ಯಯ – VII
ಸರಮರನವ್ಯ ಮತತತ ಸಲಂಕಧ್ಯೇಣರ್ನಾ.

28. ಇತರ ರನೌಕರಯ ನಿಷಸಧ್ಯೇಧ.
ಈ ಅಧಿನಿಯಮಡಿಯಲಲನ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳನತಗ್ನಿ ನಿವರ್ನಾಹಿಸತವವುದಲಲದಸಧ್ಯೇ, ದಳದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಸದಸವ್ಯರತ ಬಸಧ್ಯೇರಸ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರನೌಕರ ಅಥವರ ಹತದಸದಯನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊಲಂದ, ಕರಯರ್ನಾನಿವರ್ನಾಹಿಸತವಲಂತಲಲ.
29. ಬಸಧ್ಯೇರಸ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಕಸಲ್ಕ ವಗರರ್ನಾವಣಸ.
ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಅನಲ್ವಿಯವರಗದ, ವರವ್ಯಪತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಂದ ಹಸಹೊರಗನ ಸಸಳದಲಲ ಬಸಲಂಕ ಅಥವರ
ತತತತರ್ನಾ ಪರಸಿಸತ ಉಲಂಟರದರಗ, ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ ಅಥವರ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರದಲಂದ ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಹೊಳಸಿದ
ಬಸಧ್ಯೇರಸ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿಕರರಯತ, ದಳದ ಸದಸವ್ಯರತ ಅವಶವ್ಯವರದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ಕರಯರ್ನಾಕಸಲ್ಕ ಬಸಧ್ಯೇಕರಗತವ
ಉಪಕರಣಗಳಸಳಡರಸ, ಸಲಕರಣಸಗಳಸಳಡರಸ, ಅಲಂಥಹ ಸನಿಹದ ರಸರಸಹಸಹೊರಸಯ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಕಸಲ್ಕ ದಳವನತಗ್ನಿ
ಕಳಳಹಿಸಕಸಹೊಡಬಹತದರಗದಸ ಮತತತ ಕಲಲಂ 1 ರ ಉಪಕಲಲಂ (3) ರ ಉಪಬಲಂಧಗಳಳ ಏರಸಧ್ಯೇ ಹಸಧ್ಯೇಳಲ, ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲರಲ ಉಪಬಲಂಧಗಳಳ ಸಹ ಅದರಡಿಯಲಲ ರಚಿತವರದ ನಿಯಮಗಳಳ ಸಹ, ಅಲಂಥಹ
ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಕಸಲ್ಕ, ಇಲಂತಹ ಅಗಗ್ನಿ ದತರಲಂತ ಅಥವರ ತತತತರ್ನಾ ಪರಸಿಸತಯಲಲ ಅಥವರ ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ ನಿದರ್ನಾಷಷ
ಪಡಿಸತವ ಅವಧಿಯಲಲ ಅನಲ್ವಿಯವರಗತತತದಸ.
30. ಇತರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೇಲಸ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ/ನಿಯತಕತ. ಈ ದಳವವು ಅದಕಸಲ್ಕ ದಸಹೊರತರತವ ತರಭಸಧ್ಯೇತ,
ಹಸಹೊಲಂದರತವ ಸಲಕರಣಸ, ಉಪಕರಣಗಳಲಂದ ಅದಕಸಲ್ಕ ಸರಹಸಹೊಲಂದತವ ಬಸಲಂಕಯಿಲಂದ ರಕ್ಷಣಸ, ವಸತತಗಳನತಗ್ನಿ
ಹರಳರಗದಲಂತಸ ಉಳಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದತ, ಬಿಡಿಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವಿಕಸ, ಪರರತ ಮರಡತವಿಕಸ, ಮತತತರ ಕಸಲಸಗಳಲಲ
ತರಬಸಧ್ಯೇತ ಹಸಹೊಲಂದದತದ ಆದತದರಲಂದ ಈ ದಳವನತಗ್ನಿ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಬಸಲಂಕ ಅಥವರ ತತತತರ್ನಾ ಪರಸಿಸತಗಳಲಲ
ಬಳಸಿಕಸಹೊಳಳಳ್ಳವವುದತ ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ಅಥವರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿಕರರಗಳಗಸ

ಕರನಹೊನಿನ ಪಪ್ರಾಕರರ

ಉಚಿತವರಗದಸ.
31.ಪರಹರರ ಧನ ನಿಧ್ಯೇಡತವಲಲ ಆಸಿತಯ ಮರಲಕರ ಹಸಹೊಣಸಗರರಕಸ : (1) ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯ ಆಸಿತಯತ
ತನಗ್ನಿದಸಧ್ಯೇ ಅಥವರ ತನಗ್ನಿ ಏಜಸಲಂಟ
ನ ಉದಸದಧ್ಯೇಶ ಪಪೂವರ್ನಾಕವರದ ಅಥವರ ನಿಲರ್ನಾಕ್ಷದಲಂದತಲಂಟರದ ಕರರಣದಲಂದ ಬಸಲಂಕ ಹತತಕಸಹೊಲಂಡಲಲ ,
ಅದರಲಂದ ಕಟಷಡ ಜಖಲಂಆದಲಲ,
ನಮಹೊದಸಲಲ್ಪಿಟಷ

ಆ ರಧ್ಯೇತ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಲಂ 10 ರಡಿಯಲಲ – ಅದರಲಲ

ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿಕರರ, ಅಥವರ ಆ ಅಧಿಕರರಯಿಲಂದ ಅಧಿಕರರ ಪಡಸದತ ಕರಯರ್ನಾ

ನಿವರ್ನಾಹಿಸತತತರತವ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತ ಇವರತ ಕಪ್ರಾಮ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಲಂಡತದರಲಂದ ನಷಷ ಹಸಹೊಲಂದದ ಬಸಧ್ಯೇರಸಹೊಬಬ್ಬ
ವವ್ಯಕತಗಸ ಪರಹರರಧನವನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇಡಲತ ಬದದರರಗರತತರತರಸ.
2)ಉಪಕಲಲಂ 1 ರಡಿಯಲಲನ ಎಲರಲ ತಗರದಸಗಳಳ ಸಹ ಜಿಲರಲಧಿಕರರಗಳಗಸ, ಜಖಲಂ ಆದ
ತರರಧ್ಯೇಖಿನಿಲಂದ 30 ದನಗಳಸಳಗಳಗಸ ಸಲಲಸಬಹತದರಗದಸ.
3)ಜಿಲರಲಧಿಕರರಗಳಳ, ಪಕ್ಷಕರರರಗಸ ತಮಲ್ಮಾ ವರದ ಮಲಂಡಿಸಲತ ಅವಕರಶವನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇಡಿ, ಪರಹರರಧನದ
ಮೊತತ ನಿಧರ್ನಾರಣಸ ಮರಡಿ, ಅದರ ಮೊತತವನತಗ್ನಿ ನಮಹೊದಸಿ ಮತತತ ಅದಕಸಲ್ಕ ಹಸಹೊಣಸಯರದ ವವ್ಯಕತಯನತಗ್ನಿ
ಸಹ ತಳಸಿ ಆಜಸಯನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊರಡಿಸತತರತರಸ. ಆರಧ್ಯೇತ ಹಸಹೊರಡಿಸಿದ ಆಜಸಯತ ಸಿವಿಲ ರರವ್ಯಯರಲಯದ
ಡಿಕಪ್ರಾಯಷಸಷಧ್ಯೇ ಮಹತಲ್ವಿವನತಗ್ನಿ ಹಸಹೊಲಂದರತತತದಸ.
32.ಮರಹಿತ ಪಡಸಯತವ ಅಧಿಕರರ: ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕಠರಣಸಯ ಠರಣರಧಿಕರರಗಲಂತ ಕಡಿಮಯಿಲಲದ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿಕರರಯತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ಕರಯರ್ನಾವನತಗ್ನಿ ನಿವರ್ನಾಹಿಸಲತ,
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಕಟಷಡ ಅಥವರ ಆಸಿತಯ ಬಗಸಗಸ ಅದರ ಸಲ್ವಿರಹೊಪ, ನಿಧ್ಯೇರನ ಸರಬರರಜಿಗಸ ಅದರ ಲಭವ್ಯತಸ,
ಅದನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇರನತಗ್ನಿ ಪಡಸಯತವ ಸರಧನ, ದರರ, ಮತತತ ಸರಮರಗಪ್ರಾಗಳ ವಿವರಗಳಳ ಮತತತ ಆ ಮರಲಕ
ಅಥವರ ಅನತಭವದರರರತ ತನಗ್ನಿಲಲರತವ ಲಭವ್ಯವರದ ಎಲರಲ ಮರಹಿತಯನತಗ್ನಿ ಒದಗಸತಕಲ್ಕದತದ.
33.ಪಪ್ರಾವಸಧ್ಯೇಶದ ಅಧಿಕರರ: 1) ನಿದಸಧ್ಯೇರ್ನಾಶಕರತ ಅಥವರ ಅವರಲಂದ ತನಗ್ನಿ ಪರವರಗ ಅಧಿಕವೃತವರಗ
ಕರಯರ್ನಾನಿವರ್ನಾಹಿಸತವ

ದಳದ

ಮತರವ್ಯವವುದಸಧ್ಯೇ

ಸದಸವ್ಯ,

ಕಲಲಂ

13 ರಡಿಯಲಲನ

ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ

ಅಧಿಸಹೊರರಸಯಲಲ ನಿದರ್ನಾಷಷ ಪಡಿಸಿದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಸಸಳಕಸಲ್ಕ ಅಗಗ್ನಿ ದತರಲಂತದ ಬಗಸಗನ ಎಲರಲ
ಮತಲಂಜರಗರಹೊಕತ ಕಪ್ರಾಮಗಳನತಗ್ನಿ ತಸಗಸದತಕಸಹೊಳಳ್ಳಲರಗದಸಯಧ್ಯೇ ಎಲಂದತ ಪರಧ್ಯೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿಧರ್ನಾರಸಲತ ಮತಕತ
ಪಪ್ರಾವಸಧ್ಯೇಶರಧಿಕರರ ಹಸಹೊಲಂದರತವರತ.
2)ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲಲ

ಸಲ್ಪಿಷಷವರಗ

ತಳಸಿಲಲದರ

ಹಸಹೊರತರಗ

ಉಪ

ಕಲಲಂ

1 ರಡಿಯಲಲ

ನಮಹೊದಸಲಲ್ಪಿಟಷಲಂತಸ, ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯ ವಿರತದದ ಜಖಲಂ ಅದತದರ ವಿರತದದ ಪರಹರರಕರಲ್ಕಗ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ತಕರರರತ ಉದಬ್ಬವಿಸತವವುದಲಲ/ನಿಲತಲವವುದಲಲ.
34.ನಿಧ್ಯೇರನ ಉಪಯಧ್ಯೇಗ: ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳವವು ಬಸಲಂಕಯರರಗ್ನಿರಸಲತ ಉಪಯಧ್ಯೇಗಸಿದ ನಿಧ್ಯೇರಗಸ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ರಧ್ಯೇತಯ ಶತಲಲ್ಕವನತಗ್ನಿ ವಸಹೊಲರಲ್ಮಾಡತವಲಂತಲಲ.

35. ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಉ ವವ್ಯತವ್ಯಯವರದಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಹರರವಿಲಲ, ಒಲಂದತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲ ನಿಧ್ಯೇರತ
ಸರಬರರಜತ ಮರಡತವ ಅಧಿಕರರವವುಳಳ್ಳ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು ತನಗರದ ನಷಷಕರಲ್ಕಗ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಪರಹರರವನತಗ್ನಿ ನಿಧ್ಯೇರತ ಸರಬರರಜಿನಲರಲದ ವವ್ಯತವ್ಯಯ-ಅದತ ಕಲಲಂ 10 ರ ಉಪಖಲಂಡ (ಡಿ) ಅಡಿಯಲಲನ
ನಿದರ್ನಾಷಷ ಪಡಿಸಿದಲಂತಸ, ಅವಶವ್ಯಕತಸಗನತಸರರವರಗ, ತಗರದಸಯನತಗ್ನಿ ಮರಡತವಲಂತಲಲ.
36.ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಅಧಿಕರರಗಳಳ ಸಹರಯ ಮರಡತವಿಕಸ: ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲಲ ಕತರ್ನಾವವ್ಯನಿರತರರದ
ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯದಲಲ ಸಹಕರರ/ಸಹರಯ ಮರಡತವವುದತ ಎಲರಲ ಮಟಷದ/ಹತದಸದಯ
ಪೊಲಧ್ಯೇಸ ಅಧಿಕರರಗಳ ಕತರ್ನಾವವ್ಯವರಗದಸ.
37.ಅಗಗ್ನಿ/ಬಸಲಂಕ ಹತತಕಸಹೊಲಂಡ ಬಗಸಗಸ ಮರಹಿತ ನಿಧ್ಯೇಡತವಿಕಸ: ಬಸಲಂಕ ಹತತಕಸಹೊಲಂಡತದರ ಬಗಸಗಸ ಮರಹಿತ
ಹಸಹೊಲಂದದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತಯತ ತಡ ಮರಡದಲಸಧ್ಯೇ, ಹತತರದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ಠರಣಸಗಸ ತಳಸತವವುದತ
ಅವರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯ.
38.ನಷಪ್ರಾಷ ಭತರ್ನಾ ಮರಡತವಿಕಸ: ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕಲ್ಕನತಸರರವರಗ, ಅಥವರ ಅದರಡಿಯಲಲ ರಚಿಸಿದ
ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ವವ್ಯಕತ ಸದತದಸದಧ್ಯೇಶದಲಂದ ಮರಡಿದ, ಮರಡಲತ ಉದತವ್ಯಕತರರದ
ಕರಯರ್ನಾ/ಕತರ್ನಾವವ್ಯದ ಬಗಸಗಸ /ಅದರ ವಿರತದದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಮೊಕದದಮ/ಸಕರರ್ನಾರ ವರವ್ಯಜವ್ಯ/ಪರಪ್ರಾಸಿಕಹೊವ್ಯಷನ,
ಅಥವರ ಇತರ ಕರನಹೊನತ ವವ್ಯವಹರಣಸಗಳಳ ನಿಲತಲವವುದಲಲ.
39.ನಿಯಮಗಳನತಗ್ನಿ ರಚಿಸತವ ಅಧಿಕರರ:
1) ರರಜವ್ಯ ಸಕರರ್ನಾರವವು ಅಧಿಕವೃತ ಗಸಜಸಟ
ನಲಲ ಅಧಿಸಹೊರರಸಯ ಮಹೊಲಕ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಧಸವ್ಯಧ್ಯೇಯಧ್ಯೇದಸದಧ್ಯೇಶಗಳನತಗ್ನಿ ಸರಧಿಸಲತ, ಕಸಳಕಲಂಡಲಂತಸ.
2)

ವಿಶಸಧ್ಯೇಷವರಗ ಮತತತ ಮಧ್ಯೇಲಲ್ಕಲಂಡ ಅಧಿಕರರಗಳಗಸ ರತವ್ಯತಬರರದಲಂತಸ, ( ಪಪೂವರ್ನಾಗಪ್ರಾಹವಿಲಲದಸಧ್ಯೇ)

ಅಲಂಥಹ ನಿಯಮಗಳಳ ಕಸಳಕಲಂಡದತದನತಗ್ನಿ ಒದಗಸತವವುದತ.
ಎ) ಅಧಿಕರರಗಳ ಸಲಂಖಸವ್ಯ/ಶಸಪ್ರಾಧ್ಯೇಣಿಗಳಳ ಮತತತ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರತಗಳಳ
ಬಿ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತಯ ರಧ್ಯೇತ,
ಸಿ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ನಿಧ್ಯೇಡಲಲ್ಪಿಡತವ ಪಪ್ರಾಮರಣಪತಪ್ರಾದ ಮರದರ/ನಮಹೊರಸ.

ಡಿ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ಸಸಧ್ಯೇವರ ಷರತತತಗಳಳ, ಅದರಲಲ ಅವರ ಹತದಸದ/ಪದವಿ-ಯರರ್ನಾಲಂಕ, ವಸಧ್ಯೇತನ ಮತತತ
ಭತಸವ್ಯಗಳಳ, ಕತರ್ನಾವವ್ಯದ

ಅವಧಿ/ಘಲಂಟಸಗಳಳ, ರಜರ, ಶಸತತ

ಪರಪರಲರಸ ಮತತತ ಸಸಧ್ಯೇವಸಯಿಲಂದ

ಬತರ್ನಾರರ್ನಾ/ತಸಗಸಯತವವುದತ.
ಇ)ಅಕಲ್ಕ ಪಕಲ್ಕದ/ವರವ್ಯಪತಯ ಹಸಹೊರಗನ ಸನಿಹದ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶಗಳಲಲ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ
ಕತರ್ನಾವವ್ಯ ನಿವರ್ನಾಹಿಸಲತ ಕಳಳಹಿಸಲಲ್ಪಿಡತವ ಪರಸಿಸತಗಳಳ ಮತತತ ಅಲಲನ ಸಿಸತಗತಗಳಳ:
ಎರ) ಕಷಷದಲಂದ ಪರರತಮರಡಲತ, ರನೌಕಸಹೊಧ್ಯೇದದರಣ ಅಥವರ ಇತರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯಗಳಲಲ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರನತಗ್ನಿ
ನಿಯಧ್ಯೇಜಿಸತವ ಪರಸಿಸತಗಳಳ,
ಜಿ)ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ವಿಧಿಸಲರಗದ ಅಗಗ್ನಿತಸರಗಸಯನತಗ್ನಿ ಯರವ ರಧ್ಯೇತ ಮತತತ ಎಷತಷ
ಸಮಯದ/ಅವಧಿಯ ಅಲಂತರದಲಲ ರರಜವ್ಯಸಕರರ್ನಾರಕಸಲ್ಕ ಜಮರ/ಸಲಂದರಯ ಮರಡಲರಗತವವುದತ.
ಎಚ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ಸಹೊರರಸಯನತಗ್ನಿ ಜರರಮರಡತವವುದತ/ಸವಿರ್ನಾಸ ಆರ ರಸಹೊಧ್ಯೇಟಿಸ
ಐ) ಯರವವುದರದರಹೊ ಆಸಿತ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರ ನಿವರ್ನಾಹಿಸತವ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳಕಸಲ್ಕ ಸಸಧ್ಯೇರದತದಸಧ್ಯೇ
ಎಲಂಬತದನತಗ್ನಿ ನಿಧರ್ನಾರಸಲತ ಅಥವರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಹಕತಲ್ಕಗಳಳ, ಅಧಿಕರರಗಳಳ, ಹಸಹೊಣಸಗರರಕಸಗಳಳ ಅಥವರ
ನಿಬರ್ನಾಲಂಧಗಳಳ ಪಡಸಯಲಲ್ಪಿಟಿಷತಸ, ಅಥವರ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಕರರರತ ಅಥವರ ಒಪಲ್ಪಿಲಂದ ಅಥವರ ಇತರ
ಸರಧನವನತಗ್ನಿ ಸಸಳಧ್ಯೇಯ ಪರಪ್ರಾಧಿಕರರವವು, ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಕರಲ್ಕಗ ಮರಡಿತಸಧ್ಯೇ ಅಥವರ
ದಸರತವಸಧ್ಯೇಜತ, ಈ ಉದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಗಸ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿರತವವುದಸಧ್ಯೇ,
ಜಸ)ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕ ಕರಯರ್ನಾ/ಉದಸದಧ್ಯೇಶಗಳಗಸ ಸಸಧ್ಯೇವಸ ಸಲಲಸಿದ ಅಗಗ್ನಿಶರಮಕದಳದ ಸದಸವ್ಯರಲಲದವರಗಸ
ಪಪ್ರಾಶಸಿತ, ನಗದತ ನಿಧ್ಯೇಡತವಿಕಸ.
ಕಸ)ಅಪಘಾತ ಸಲಂದಭರ್ನಾದಲಲ ದಳದ ಸದಸವ್ಯರಗಸ ಕಸಹೊಡಬಹತದರದ ಪರಹರರ ಅಥವರ ಕತರ್ನಾವವ್ಯ
ನಿರತರರದಲಲ ಸರವನಗ್ನಿಪಲ್ಪಿದಲಲ ಅವರ ಅವಲಲಂಬಿತರಗಸ ನಿಧ್ಯೇಡಬಹತದರದ ಪರಹರರದ ಮೊತತ.
ಎಲ) ದಳದ ಸದಸವ್ಯರ ರಸಧ್ಯೇಮಕರತ ಅಥವರ ವರವ್ಯಪತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದ ಹಸಹೊರಗಸ ಸಲಕರಣಸ/ಅಥವರ ವಿಶಸಧ್ಯೇಷ
ಸಸಧ್ಯೇವಸಗಳಗಸ ನಿಧ್ಯೇಡಬಹತದರದ ಶತಲಲ್ಕಗಳಳ : ಮತತತ
ಎಲಂ)ಇದಧ್ಯೇಗ ಅಥವರ ಮತಲಂದಸ ನಿಗದ ಪಡಿಸಬಹತದರದ ಬಸಧ್ಯೇಯರರ್ನಾವವುದಸಧ್ಯೇ ವಿಷಯ.

3)ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಲ ರಚಿಸಿದ ಪಪ್ರಾತಯಲಂದತ ನಿಯಮವನಹೊಗ್ನಿ ಸಹ, ಸರಧವ್ಯವರದಷತಷ ಬಸಧ್ಯೇಗ
ರರಜವ್ಯ ವಿಧರನಮಲಂಡಲದ ಎರಡಹೊ ಸದನಗಳ ಮತಲಂದಸ ಮಲಂಡಿಸಲರಗತವವುದತ, ವಿಧರನಮಲಂಡಲದ
ಅಧಿವಸಧ್ಯೇಶನವವು ಒಟರಷರಸ 30 ರನಗಳ ಅವಧಿಗಸ, ಅದತ ಒಲಂದಸಧ್ಯೇ ಅಧಿವಸಧ್ಯೇಶನದಲಲ ಇರಬಹತದತ ಅಥವರ
ಎರಡತ ಒಲಂದರನಲಂತರ ಒಲಂದತ ಅಧಿವಸಧ್ಯೇಶನಗಳರಬಹತದರಗದಸ, ಅಧಿವಸಧ್ಯೇಶನ ಮತಗಯತವ ಮತನಗ್ನಿ
ಮಸಹೊದಸಯನಗ್ನಿ ಮಲಂಡಿಸತವ ಅಥವರ ತಕ್ಷಣದಲಲ ಸಸಧ್ಯೇರತವ ಮತಲಂದನ ಅಧಿವಸಧ್ಯೇಶನವರಗಬಹತದತ,
ಉಭಯ ಸದನಗಳಳ ಸಹ ನಿಯಮದಲಲ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಮರಪರರ್ನಾಡತ ಮರಡಬಯಸಿದಲಲ, ಅಥವರ
ಉಭಯ ಸದನಗಳಳ ಸಹ ನಿಯಮವನತಗ್ನಿ ಮರಡಬರರದಸಲಂದತ ನಿಧರ್ನಾರಸಿದಲಲ, ತದನಲಂತರದ
ನಿಯಮವವು

ಮರಪರರ್ನಾಟರದ

ರಧ್ಯೇತಯಲಲ

ನಿಯಮವವು

ಉಳದತಕಸಹೊಳಳಳ್ಳತತದಸ

ಅಥವರ

ಆಯರ

ಪಪ್ರಾಕರಣರನತಸರರವರಗ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಪರಣರಮವಿರತವವುದಲಲ : ಆದರಗಹೊವ್ಯ ಆ ರಧ್ಯೇತಯ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಮರಪರರ್ನಾಟತ,

ಅಥವರ

ನಿರಸನ

ಇವವು

ಈ

ಮೊದಲತ

ನಿಯಮರನತಸರರ

ಮರಡಿದ

ಸಿಲಂಧತತಲ್ವಿ/ಮರನವ್ಯತಸಯಉಳಯತವಿಕಸ/ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಹರನಿ/ಪಪೂವರರ್ನಾಗಪ್ರಾಹ ವಿರತವವುದಲಲ.
40. ರದದಯರತ ಮತತತ ಉಳಸತವಿಕಸ.
1) ಒಲಂದತ ಪಪ್ರಾದಸಧ್ಯೇಶದಲಲ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವವು ಜರರಗಸ ಬರತವ ದನದ ಮೊದಲತ ಬಸಧ್ಯೇರಸ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ
ಕರನಹೊನತ, ನಿಯಮ ಅಥವರ ಉಪ ವಿಧಿ – ಕರನಹೊನಿನ ಮಹತಲ್ವಿವವುಳಳ್ಳದತದ ಚರಲತಯಲಲದದರಸ, ಅದತ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಯರವವುದಸಧ್ಯೇ ಖಲಂಡ/ವಿಧಿಗಸ ಸಲಂವರದಯರಗದದಲಲ ಆ ರಧ್ಯೇತಯ ಕರನಹೊನತ, ನಿಯಮ, ಈ
ವಿಷಯಕಸಲ್ಕ ಸಲಂಬಲಂಧಿಸಿದಲಂತಸ ಇದದಲಲ ಆ ದನದಲಲ ಅದತ ರದರದಗತತತದಸ.

