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GOVERNMENT OF KARNATAKA 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  

NOTIFICATION 

No. GAD (OM)-1 CAR 57, Bangalore, 

Dated: 10th December 1957 

 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 

Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf, the Governor 

of Karnataka hereby makes the following rules, namely:- 

PART-I GENERAL 

1. Short title and commencement, - 

 

(a) These rules may be called the Karnataka Civil Services (Classification, 

Control and Appeal) Rules, 1957 

(b) They shall come into force at once. 

2. Interpretation, -In these rules, unless the context otherwise requires- 

(a) “Appointing Authority” in relation to a Government servant means:- 

(i) The authority empowered to make appointments to the Service of which the 

Government Servant is for the time being a member or to the grade of the 

Service in which the Government Servant is for the time being included, or 

(ii) The authority empowered to make appointments to the post which the 

Government Servant for the time being holds, or 

(iii) The authority which appointed the Government Servant to such service, 

grade or post, as the case may be,  

- whichever authority is the highest authority; 

(b) “Commission” means the “Karnataka Public Service Commission”; 

(c) “Disciplinary Authority” in relation to the imposition of a penalty on a 

Government Servant means the authority competent under these rules to impose 

on him that penalty; 

(d) “Government Servant” means a person who is a member of the Civil Services 

of the State of Karnataka or who hold a Civil post in connection with the affairs of 

the State of State of Karnataka and includes any person whose services are 
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temporarily placed at the disposal of the Government of India, the Government of 

another State, a local authority, any person or persons whether incorporated or 

not and also any person in the service of the Central or another State 

Government or a local or other authority whose services are temporarily placed at 

the disposal of the Government of Karnataka. 

(e) “Governor” means the Governor of Karnataka; 

1[xxx] 

(f) “Schedule” mean the Schedules to these rules; 

(g) “Service” means a civil service of the State; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Omitted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973, KGD 24.01.1974 

3. Application, - 

(1) These rules apply to all Government Servants except:- 

1[(a) Persons employed in any Industrial undertaking of the Government other 

than the Government Central Press, Bangalore and other Divisional, District 

Presses, Stationary Depots and Book Depots to whom the provisions of the 

Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act XX of 1946), 

are applicable.]1 

(b) Persons in casual employment; 

(c) Persons subject to discharge from service on less than one month’s notice; 

(d) Persons for whose appointment and other matters covered by these rules, 

special provisions are made by or under any law for the time being in force, or 

in any contract, in regard to the matters covered by such law or such contract; 

and 

(e) Members of the All India Services. 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these rules shall apply to 

other Government Servants temporarily transferred to a service or post coming 

within exception (a) or (d) in sub-rule (1) to whom, but for such transfer, these 

rules would apply. 

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Governor may, by 

notification published in the Official Gazette, exclude, from the operation of all or 

any of these rules, the holder of any post or the holders of any class of posts to 

whom the Governor shall declare that the rules cannot suitably be applied and 

such rules shall there upon, to the extent of such exclusion, cease to apply; 
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 Provided that no such declaration shall be made in respect of a holder of a 

pensionable post or a whole time permanent post. 

(4) If any doubt arises – 

(a) As to whether these rules apply to any person; and 

(b) As to whether any person to whom these rules apply belongs to be a 

particular service, or as to which service of two or more services such person 

belongs, the matter shall be referred to the Governor, whose decision thereon 

shall be final. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Substituted by Notification No: DPAR 13 SDE 2007, Dated: 12.05.2008 KGD 

14.05.2008 

4. Protection of rights and privileges conferred by any law, - 

 Nothing in these rules shall operate to deprive any Government Servant of any 

right or privilege to which he is entitled by or under any law for the time being in force. 

PART-II CLASSIFICATION 

1[5. Classification of Services, - 

(1) The Civil Services of the State of Karnataka shall be classified as follows:- 

(i) State Civil Services, Group A 

(ii) State Civil Services, Group B 

(iii) State Civil Services, Group C and  

(iv) State Civil Services, Group D 

(2) If a service consists of more than one grade, different grades may be included in 

different groups. 

2[3 In the State Civil Services 

(a) Group “A” shall consist of posts carrying the scale of pay of Rupees 52650-

1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100 and above; 

(b) Group “B” shall consist of posts carrying the scale of pay of Rupees 40900-

1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200 and above, but 

below the scale of pay of Rupees 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-

1900-83900-2200-97100 
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(c) Group “C” shall consist of posts carrying the scale of pay of Rupees 21400-

500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-

39800-1100-42000 and above, but below the scale of pay of Rupees 40900-

1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200 but other than 

the posts specified in Schedule-IV; and 

(d) Group “D” shall consist of posts specified in Schedule – IV and the posts 

carrying the scale of pay of Rupees 17000-400-18600-450-20400-500-22400-

550-24600-600-27000-650-28950 and above, but below the scale of pay of 

Rupees 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-

36000-950-39800-1100-42000 

Explanation:- For the purpose of this sub-rule scale of pay means the revised 

scales of pay specified in respect of various posts in the Karnataka Civil  

Services (Revised Pay) Rules, 2018 and related orders]2 

Note, - All references to State Civil Services Class I, Class II, Class III and Class 

IV  in these rules and in all other rules, orders, schedules, notifications, 

regulations or instructions in force, immediately before the commencement of 

these Rules, shall be construed as reference to the State Civil Group A, Group 

B, Group C and Group D respectively and any reference to “Class or Classes” 

therein in this context shall be construed as reference to “Group or Groups” as 

the case may be.]1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Substituted by Notification No. DPAR 70 SSR 1979, Dated, 15.06.1981 

2. Substituted by Notification No. DPAR 27 SDE 2018, Dated; 08.04.2019 

6. Constitution of State Civil Services:- 

The State Civil Services Group A and B shall consists of the services and posts 

specified in Schedule I, II and III. 

PART-III APPOINTING AUTHORITIES 

7. Appointments to State Civil Services:- 

(1) Save as otherwise provided, all first appointments to the State Civil Services 

Group A and Group B shall be made by the Government. 

  Provided that, where, in respect of any posts under State Civil Services 

Group B, any other appointing authority is specified, first appointments to such 

posts shall be made by the authority so specified. 

(2) All first appointments to the State Civil Services Groups C and D shall be 

made by the authorities mentioned in column 2 of Schedules II and III.1[xxx] 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Omitted by Notification No. GAD 50 SSR 74, Dated; 02.09.1975 

Part IV – DISCIPLINE –PENALTIES 

8. Nature of penalties, - 

2[One or more of the following penalties] 2for good and sufficient reasons and as 

hereinafter provided, may be imposed on Government servants, namely, - 

(i) Fine in the case of Government servants belonging to State Civil Services, 

Group-D; 

(ii) Censure; 

2[(iii) Withholding of increments; 

(iiia) Withholding of promotion] 2 

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any  pecuniary loss caused by 

negligence or breach of orders to the State Government or to the Central 

Government, any other State Government, any person, body or authority, to 

whom the service of the Officer had been lent; 

6[Note: The words “pecuniary loss” shall mean and include interest from the date 

of causing such loss, at eight percent per annum on the loss caused by the 

Government Servant.]6 

4[(iv-a) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period with a 

specific direction as to whether or not the Government servant will earn 

increments of pay during the period of such reduction with reference to the 

reduced pay or whether the pay shall remain constant and with a further 

direction whether on the expiry of the period of penalty the reduction will or will 

not have the effect of postponing the future increments of his pay;]4 

2[(v) Reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service which shall, 

unless otherwise directed, be a bar to the promotion of the Government servant 

to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with 

or without further directions regarding :- 

(a) Seniority and pay in the scale of pay, grade, post or service to which the 

Government servant is reduced. 

(b) Conditions of restoration to the scale of pay grade or post of service from 

which the Government servant was reduced and his seniority and pay on such 

restoration to that scale of pay, grade, post or service;]2 
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(vi) Compulsory retirement; 

(vii) Removal from service which shall not be a disqualification for future 

employment; 

(viii) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future 

employment. 

1[Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary to 

be mentioned in the order of the disciplinary authority, no penalty other than 

those specified in clauses (vi) to (vii) shall be imposed for an established charge of 

corruption.]1 

3[Explanation 1]3, - 5[For purposes of this proviso the expression “corruption” 

shall have the meaning assigned to the expression “Criminal misconduct by a 

public servant” in section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central 

Act 49 of 1988)]5 

3[Explanation 2]3, - The following shall not amount to a penalty within the 

meaning of this rule:- 

(i) Withholding of increments of a Government servant for failure to pass a 

departmental examination in accordance with the rules or orders governing 

the Service or post or the terms of his appointment; 

(ii) Stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time scale on 

the ground of his unfitness to cross the bar; 

(iii) Non-promotion, whether in a substantive or officiating capacity of a 

Government  servant after consideration of his case, to a Service, grade or 

post for promotion to which he is eligible; 

(iv) Reversion to a lower service, grade or post of a Government servant 

officiating in a higher service, grade or post on the ground that he is 

considered, after trial to be unsuitable for such higher service, grade or post 

or on administrative grounds unconnected with his conduct (such as the 

return of the permanent incumbent from leave or deputation, availability of a 

more suitable officer and the like); 

(v) Reversion to his permanent service, grade or post of a Government servant 

appointed on probation to another service, grade or post during or at the end 

of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or 

the rules and orders governing probation; 

(vi) Compulsory retirement of a  Government servant in accordance with the 

provision relating to his superannuation or retirement;   

(vii) Termination of services :- 

(a) Of a person employed under an agreement, in accordance with the terms of 

such agreement; or 
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2[(b) Of a Government servant appointed in probation, during or at the end of 

the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment 

or the rules and orders governing such probation; or 

(c) Of a temporary Government servant in accordance with the provisions of 

sub-rule (1) of rule 5 of the Karnataka State Civil Services (Temporary 

Services) Rules, 1967]2 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Inserted by Notification No. GAD 41 SSR 1969, Dated: 27.2.1970, GSR 87, 

w.e.f.26.03.1970 

2. Substituted by Notification No. GAD 28 SSR 1969, Dated:12.12.1973, KGD 

24.1.1974 (GSR 14) 

3. Renumbered by Notification No. GAD 28 SSR 1969, Dated:12.12.1973, KGD 

24.1.1974 (GSR 14) 

4. Substituted by Notification No. DPAR 39 SDE 1981, Dated: 27.06.1984, 

5.  Substituted by Notification No. DPAR 16 SDE 1990, Dated: 23.10.1990 

6. Inserted by Notification No. DPAR 16 SDE 2004, Dated: 17.11.2005  

9. Disciplinary Authorities, - 

(1) The Governor may impose any of the penalties specified in rule 8 on any 

Government servant. 

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) but subject to the provisions 

of sub - rule (3):- 

3[(a) xxx]3 

(aa) The Inspector General of Police may impose on Assistant Director, 

Serologist, Physicist, Toxicologist, Ballistic Expert and Questioned 

Documents Experts of the Forensic Science Laboratory, Bangalore any of 

the penalties specified in clauses 4[(iii), (iii-a), (iv) and (iv-a)]4of rule 8; 

6&10[(b)(i) Regional Commissioner may impose on Tahsildars and Officers 

holding equivalent post any of penalties specified in clauses (ii) to (iv-a) of 

rule 8.]10 

(ii) The Deputy Commissioners may impose on Tahasildars and Block 

Development Officers any of the penalties specified in clauses (ii) to (iii-a) 

of rule 8.]6 

9[(bb) The Heads of Departments not belonging to the All India Services but who 

are in the scale of pay 12[90,500-1,23,300]12and above (or its equivalent 

as may be revised from time to time) and the Heads of Department 

belonging to the All India Services may impose on a member of the State 

Civil Service holding Group - B post or a Group - A post carrying a pay 
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scale of not more than Rupees 12[56,800-99,600]12(or its equivalent as 

may be revised from time to time) working in their administrative control 

any of the penalties specified in clauses4[(ii), (iii), (iii-a), (iv) and (iv-a)]4of 

rule 8; 

(bbb) The Heads of the Department not belonging to the All India Services but 

who are in the scale of pay of less than Rupees 12[90,500-1,23,300]12(or 

its equivalent as may be revised from time to time) and the Heads of 

Departments belonging to All India Service may impose on a member of 

the State Civil Service holding a Group-B post working in their 

administrative control any of the penalties specified in clauses (ii), (iii), (iii-

a), (iv) and (iv-a) of rule 8.]9 

7[(bbb-1) The Commissioner for Health and Family Welfare Services may impose 

on any Government servant up to and inclusive of the level of Joint 

Director pay scale of 12[74,400-1,09,600]12(as may be revised from time to 

time) belonging to the Health and Family Welfare Services any of the 

penalties specified in clauses (ii), (iii) (iii-a), (iv) and (iv-a) of rule 8; 

(bbb-2) The Chief Administrative Officer in the Office of the Director, Medical 

Education may impose on any Government servant belonging to Medical 

Education Services Group C and D cadres working in the Office of the 

Director, Medical Education any of the penalties specified in clauses (i) to 

(iv-a) of rule 8; 

(bbb – 3) The District offices, Heads of Institutions, Superintendent of Hospitals, 

Heads of the offices, Principals, D.M.O, Civil Surgeon may impose on any 

of the Government Servants belonging to Medical Education Services 

Group “C” and “D” cadres working under their administrative control in 

the Offices, Institutions or Hospitals outside the office of Director, 

Medical Education any of the penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of 

rule 8; 

 Explanation: District Officers include Superintendent of Bowring and 

Lady Curzon Hospital, Victoria Hospital, Vanivilas Hospital and Minto Hospital, 

Principals of Government Dental College and Bangalore Medical College, 

Superintendents of K.R.Hospital, Mysore, Cheluvamba Hospital, Mysore, PKTB 

Hospital, Mysore, CG Hospital, Davanagere, Women and Children Hospital, 

Davanagere, Government Wenlock Hospital, Mangalore, Lady Goshen Hospital, 

Mangalore, Superintendent and Mental Hospital, Dharwad]78[Superintendent, 

SDS Tuberculosis and Chest diseases Hospital, Hosur Road, Bangalore, 

Principal. Mysore Medical College, Mysore, Principal, Rajiv Gandhi Chest 

diseases Hospital, Bangalore]8 

(bbb – 4) The Chief Administrative Officer in the Office of the Director, Health 

and Family Welfare Services may impose on any of the Government 
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Servants belonging to Health and Family Welfare Services or Public 

Health Services Group “c” and “D” cadres and working under his 

administrative control in the office of the Director, any of the penalties 

specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8; 

(bbb–5) The District Officers, Heads of Institutions, Superintendents of 

Hospitals, Heads of Offices, Principals, D.M.O, Civil Surgeon may impose 

on any of the Government servants belonging to Health and Family 

Welfare Services or Public Health Services Group “C” and “D” cadres and 

working under their administrative control in the offices outside the 

Office of the Director, Health and Family Welfare Services any of the 

penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8; 

 Explanation: District , Officers shall include District Health and Family 

Welfare Officer, District Surgeon, Principal, HFWTC, Principal, DTC, 

Superintendent KCG Hospital, Superintendent, Jayanagar General Hospital, 

Superintendent, HSIS Gosha Hospital, Superintendent, Chest and TB 

Hospital.]7 

(c) Any of the penalties specified in rule 8 may be imposed on a member 

of a State Civil Service by the Appointing Authority or the authority specified in 

the Schedules in this behalf; 

(d) Any of the penalties specified in rule 8 may also be imposed on 

members of the State Civil Services Group C and D by the Head of the office in 

which he is serving except where the Head of that office is lower in rank than 

the authority competent to impose the penalty under clause (c) ; 

 1[Provided that the penalty of fine specified in clause(i) of rule 8 may also 

be imposed on members of the State Civil Services Class D by Gazetted Officers 

who are in-charge of the ministerial establishment of the office and other Non-

Gazetted Officers who are in charge of such establishments.]1 

2[(e) Any of the penalties specified in rule 8 may be imposed on a member 

of the State Civil Services Group C and D belonging any department (other than 

the Karnataka Judicial Department by the Deputy Commissioner of the District 

in which such member is working and an appeal against the order of the 

Deputy Commissioner under this clause shall lie to the Head of the Department 

to which such member belongs.]2 

5[(f) The Secretaries to Government may impose the penalties specified in 

clauses (ii), (iii) and (iii-a) of rule 8 on a member of the Karnataka Secretariat 

Service Group B working under their administrative control.]5 

11[(g)The Chief Executive Officer of the Zilla Panchayat may impose any of 

the penalties specified in clause (ii) to (iii-a) of rule 8 on any employee of the 
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State Civil Services belonging to Group – B of any department (other than 

Karnataka  Judicial Department) and also may impose penalties specified in 

clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on an employee of the State Civil Services belonging 

to Group  C and Group D of any department (other than Karnataka Judicial 

Department) working within the jurisdiction of the ZillaPanchayat, 

TalukPanchayat and Gram Panchayat of the District. An appeal against the 

order of the Chief Executive Officer shall lie to the Head of the Department to 

which such employee belongs.]11 

(2A) Without prejudice to sub-rule (1) and subject to sub-rule (3) where a 

Government servant who is a member of any class or grade of a State 

Service (hereinafter in this sub-rule referred to as the “parent service”) is 

deputed for service of any class or grade of another State Service 

(hereinafter in this sub-rule referred to as the “deputed service”) the 

authority which appointed him in the class or grade of the deputed 

service shall have the powers of the Appointing Authority for placing him 

under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of 

taking a disciplinary proceedings against him; 

 “Provided that the authority which appointed in the deputed service shall 

as soon as possible inform the appointing authority in the parent service the 

circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of 

the disciplinary proceedings, as the case may be.” 

(3) Notwithstanding anything contained in this rule, no penalty specified in 

clauses (v) to (viii) of rule 8 shall be imposed by any authority lower than 

the Appointing Authority. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 OSR 1959, Dated: 7.2.1962 

2. Inserted by Notification No. GAD 12 SSR 1973, Dated: 11.07.1973 

3. Omitted by Notification No. GAD 28 SSR 1969, Dated;12.12.1973 

4. Substituted by Notification No. GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 

5. Inserted by Notification No. GAD 12 SSR 1975, Dated: 27.07.1975  

6. Substituted by Notification No. DPAR 63 SSR 1976, Dated:15.05.1978 

7. Inserted by Notification No. DPAR 11 SDE 2002 (II) Dated: 9.8.2002 

8. Inserted by Notification No. DPAR 21 SDE 2003 (II), Dated: 20.02.2004, KGD 

21.02.2004  

9. Substituted by Notification No. DPAR 1 SDE 2006, Dated:28.07.2006 

10. Inserted by Notification No. DPAR 10 SDE 2006, Dated: 25.01.2007  

11. Inserted by Notification No. DPAR 67 SDE 2013, Dated: 05.11.2014 

12. Substituted by Notification No. DPAR 27 SDE 2018, Dated: 08.04.2019 

10. Suspension, - 
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(1) The Appointing Authority or any authority to which it is sub-ordinate or any other 

authority empowered by the Government in this behalf may place a Government 

servant under suspension. 

7[(a) Where there is prima facie evidence to show that he was caught red-

handed while accepting gratification other than legal remuneration by the 

persons authorized to investigate under the provisions of the Prevention of 

Corruption Act, 1988 or under any other law; 

15[(aa) Where there is prima facie evidence to show that he was found in 

possession or had at any time during the discharge of his official duty been in 

possession of pecuniary resources or property disproportionate to known 

source of income, by the persons authorized to investigate offences under the 

Prevention of Corruption Act, 1988 or under any other law.]15 

(b) Where a charge sheet is filed before competent court against him for any 

offence involving moral turpitude committed in the course of his duty; or  

(c) Where a charge sheet is filed before the competent court against him on 

charges of corruption, embezzlement or criminal misappropriation of 

Government money; 

(d) Where there is prima facie evidence of gross dereliction of duty against him.]7 

 3[“Provided that, where the order of suspension is made by an authority 

empowered by Government in this behalf which is lower than the appointing 

authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the 

circumstances in which the order was made.]3 

1[(2) A Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by 

an order of appointing authority – 

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, 

whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight 

hours; 

(b) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for 

an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight 

hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired 

consequent to such conviction. 

Explanation, - The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of 

these sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment 

after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment 

if any, shall be taken into account.]1 
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7[(3) The authority competent to place a Government servant under suspension shall 

examine the relevant material relating to the case and consider whether there is prima 

facie evidence to support the charges made against the Government servant and if it is 

satisfied on such examination that prima facie evidence exists, it may place the 

Government servant concerned under suspension.]7 

8[(4) xxx]8 

1&20[(5) (a) Subject to sub-rule (3), where a competent authority in an 

organization authorized to investigate cases against Government servants under the 

provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No.49 of 1988) or the 

Karnataka Lokayukta Act, 1984 (Karnataka Act 4 of 1985) finds during investigation 

that there is a prima facie evidence against a Government servant and recommends 

that he may be placed under suspension, the authority competent to place such a 

Government servant under suspension may place him under suspension. 

(b) If departmental inquiry is not commenced against the delinquent 

Government Servant or charge sheet is not filed in the court within a period of six 

months from suspension, the competent authority shall decide whether to revoke or 

continue suspension of such Government Servant and unless decided and ordered for 

continuation within this period, the suspension shall be deemed to have been revoked 

i.e., from the date of completion of a period of six months from the date of suspension. 

Upon such revocation of the order of his suspension, it shall be the duty of the 

Government servant to immediately seek order of posting from the Appointing 

Authority, failing which he shall be deemed to be on unauthorized absence with effect 

from the date of revocation of the order of his suspension.]1 

 Provided that authority competent to place a Government Servant under 

Suspension may extend the period of suspension beyond the period specified in this 

clause, only after consulting, within the said period, with the authority referred in 

clause (a) only if such authority recommends extension within the said period. 

otherwise, the order placing the Government Servant under suspension shall stand 

revoked automatically under this clause.]20 

21[(6) xxx]21 

22[Note: on revocation of suspension, the Government Servant shall not be 

posted to the same place/post from which he was suspended]22 

2[(7) xxx]2 

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the following authorities 

my impose suspension pending inquiry, as hereunder:- 
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 Class of member of the State Civil Service Authority which may impose 
suspension 

(i) Members of the Karnataka Judicial Service High Court of Karnataka 
13[(ii) Group B officers of the Karnataka 

Administrative Service i.e., Tahasildars and 
officers holding equivalent posts in the allied 
Departments under the Administrative 
control of the Regional Commissioners 

Regional Commissioner]13 

 

(1) Asst. Commissioner of Sub-Divisions are delegated the power of suspension of 

Village Accountants under rule 10(1) vide Notification No. GAD 4 SSR 73, 

Dated:23rd June 1973 

(2) Deputy Commissioners are delegated power of suspension of Group C Group D 

service of all State Civil Services except the Karnataka Judicial Service working 

in the district under the immediate administrative control of any officer who 

does not have jurisdiction beyond the limits of the district vide Notification No. 

DPAR 24 SSR 75, Dated:11.12.1975 
17[(a) The Chief Executive Officers of the ZillaPanchayats are delegated the 

power to place under suspension a Member of the State Civil Services belonging 

to Group C and Group D of any department (other than Karnataka Judicial 

Department) working in the jurisdiction of the ZillaPanchayat, TalukPanchayat 

and GramaPanchayat of the district.]17 

(3) Divisional Joint Directors of Agriculture are delegated power of suspension of 

gramasevakas vide GAD 37 SSR 76, Dated 4th August 1976. 

(4) Secretaries to Government are delegated the power of suspension of Group C 

and D officials of the Karnataka Secretariat Service working under their 

administrative control vide Notification No. DPAR 34 SSR 74, Dated 3rd 

September 76.  

(5) Major Head of Departments specified in Appendix I of KCSR are empowered to 

suspend Group B officers vide Notification No. DPAR 34 SSR 74, Dated 3rd 

September 76. 

4[(6) Secretary to Government, Department of Personnel and Administrative 

Reforms is empowered to suspend all Group “C” and Group “D” officials belonging 

to the Karnataka Government Secretariat Service.]4 

5[(7) All Additional Secretaries, Joint Secretaries and Deputy Secretaries to 

Government are empowered to place under suspension any Government servant 

belonging to Karnataka Government Secretariat Service holding Group “C” or “D” 

post and working under their control.]5 

6[(8) The Commissioner for Health and Family Welfare Service is empowered to 

place under suspension the General Duty Medical Officers.]6 
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10[(9) Commissioner for Public Instructions is empowered to place under 

suspension Group “A” Junior scale officers of the Department of Public 

Instructions.]1012[xxx]12 

9[10[(a) The Commissioner for Health and Family Welfare Services is empowered to 

place under suspension any Government servant holding a post carrying a scale of 

pay upto and inclusive of the scale of pay of 18[Rs. 74,400-1,09,600]18 (as may be 

revised from time to time) belonging to the Health and Family Welfare Department 

Services; and]9 

14[(b) Deputy Commissioner of Excise at District level and Joint Commissioner of 

Excise (Enforcement and Intelligence) at the Divisional level  and Joint 

Commissioner of Excise (State Excise Intelligence Bureau) at the State level are 

empowered to place under suspension any Group “C” and “D” official working 

under their administrative control.]14 

16[(c) Technical Assistants to the Deputy Commissioner and Ex-Officio Deputy 

Directors of Land Records are empowered to place under suspension any Group 

“C” and “D” Official working under their respective administrative control]16; and 

 19[(d) The Secretary Kalyana Karnataka Regional Development Board and ex-

officio Secretary to Government, Planning, Programme Monitoring and Statistics 

Department are empowered to place under suspension a Government Servant 

belonging to Group B, C and D of any Department coming under the Jurisdiction 

of the Kalyana Karnataka Regional Development Board.]19 

9[(e) Empowers the officers specified in Table I and II below to place under 

suspension the Government servants holding Group “C” and Group “D” posts 

working under their administrative control :- 

Table I 

Department of Health and Family Welfare Services 

1. Chief Administrative Officer, Directorate of Health and Family Welfare Services. 

2. District Health and Family Welfare Officer. 

3. District Surgeon. 

4. Principal, Health and Family Welfare Training Centre. 

5. Principal, District Training Centre. 

6. Superintendent, K.C.G. Hospital, Bangalore 

7. Superintendent, Jayanagar General Hospital, Bangalore  

8. Superintendent, Chest and T.B.Hospital, Bangalore 

9. Superintendent, HSIS Gosha Hospital, Bangalore 

10. District Officer 
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Table – II 

Department of Medical Education 

1. Chief Administrative Officer, Directorate of Medical Education 

2. Superintendent, Bowring and Lady Curzon Hospital, Bangalore 

3. Superintendent, Victoria Hospital, Bangalore 

4. Superintendent, Vanivilas Hospital, Bangalore 

5. Superintendent, Minto Hospital, Bangalore 

6. Principal, Government Dental College, Bangalore 

7. Principal, Bangalore Medical College, Bangalore 

8. Superintendent, K.R.Hospital, Mysore 

9. Superintendent, Cheluvamba Hospital, Mysore 

10. Superintendent, P.K.T.B. Hospital, Mysore 

11. Superintendent, C.G.Hospital, Davanagere 

12. Superintendent, Women and Children Hospital, Mangalore 

13. Superintendent, Government Wenlock Hospital, Mangalore 

14. Superintendent, Lady Goshen Hospital, Mangalore 

15. Superintendent, Mental Hospital, Dharwad]9 

11[16. Superintendent, SDS Tuberculosis and Chest diseases Hospital, Hosur Road, 

Bangalore 

17 Principal, Mysore Medical College, Mysore 

18 Principal, Rajiv Gandhi Chest diseases Hospital, Bangalore]11 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 69, Dated. 12.12.1973 KGD 
24.1.1974 

2. Omitted by Notification No: GAD 18 SSR 74, Dated. 06.08.1974 KGD 29.8.1974 
3. Substituted By Notification No: DPAR 56 SSR 76, Dated: 12.04.1977  
4. Inserted by Notification No: DPAR 15 SDE 96, Dated: 20.06.1997 
5. Inserted by Notification No: DPAR 7 SDE 99, Dated: 14.3.2000 
6. Inserted by Notification No: DPAR 26 SDE 2001, Dated: 7.12.2001 
7. Substituted by Notification No: DPAR 4 SDE 2000, Dated: 15.04.2002 

(w.e.f.15.04.2002) 
8. Omitted by Notification No: DPAR 4 SDE 2000, Dated: 15.04.2002 

(w.e.f.15.04.2002) 
9. Inserted by Notification No: DPAR 11 SDE 2002 (I), Dated: 19.6.2002 
10. Inserted by Notification No: DPAR 29 SDE 2002, Dated: 4.2.2003 

11. Inserted by Notification No: DPAR 21 SDE 2003(I), Dated: 1.1.2004 
12. Omitted by Notification No: DPAR 6 SDE 2004, Dated: 16.7.2004 KGD 

12.8.2004 
13. Substituted by Notification No: DPAR 10 SDE 2006, Dated: 24.01.2007 
14. Inserted by Notification No: DPAR 4 SDE 2008, Dated: 18.07.2008 and 

Corrigendum No. DPAR 9 SDE 2009, Dated: 21.03.2009 
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15. Inserted by Notification No: DPAR 25 SDE 2007, Dated. 26.08.2008 KGD 
26.08.2008  

16. Inserted by Notification No: DPAR 20 SDE 2009, Dated: 30.07.2009 
17. Inserted by Notification No: DPAR 67 SDE 2013, Dated: 05.11.2014 
18. Substituted by Notification No: DPAR 27 SDE 2018, Dated: 08.04.2019 
19. Inserted by Notification No; DPAR 23 SDE 2019, Dated: 10.01.2020. 
20. Substituted by Notification No: DPAR 28 SDE 2018, Dated: 29.10.2020 KGD 

29.10.2020 
21. Deleted by Notification No: DPAR 28 SDE 2018, Dated: 29.10.2020 KGD 

29.10.2020 
22. Inserted by Notification No: DPAR 28 SDE 2018, Dated: 29.10.2020 KGD 

29.10.2020 
 

1[10A. Authority to institute proceedings, - 

(1) The Governor or any other authority empowered by him by general or special 

order may, - 

(a) institute disciplinary proceedings against any Government servant; 

(b) direct a Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against 

any Government servant on whom that Disciplinary authority is competent to 

impose under these rules any of the penalties specified in rule 8 

(2) A Disciplinary Authority competent under these rules to impose any of the 

penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 may institute disciplinary 

proceedings against any Government servant for the imposition of any of the 

penalties specified in clauses (v) to (viii) of rule 8 notwithstanding that such 

disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the 

latter penalties.]1 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973. Under rule 10A, 

Secretaries to Government are empowered for the purpose of the said rule vide 

Notification No. GAD 38 SSR 74(ii) Dated: 19.10.1974 

1[11. Procedure for imposing major penalties, - 

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (viii) of rule 

8 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner 

provided in this rule and rule 11A. 

(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds 

for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior 

against a Government servant, it may itself inquire into or appoint under this 

rule an authority to inquire into the truth thereof. 
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2&4[Proviso-xxx]2&4 

 Explanation, - Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any 

reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in the sub-rule (22) to the Inquiring 

Authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority. 

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Government servant under this 

rule and rule 11A, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to be drawn up.- 

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehavior into definite 

and distinct articles of charge; 

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehavior in support of 

each article of charge, which shall contain, - 

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession 

made by the Government servant; 

(b) a list of documents by which and list of witnesses by whom the article of 

charges are proposed to be sustained.  

(4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the Government 

servant a copy of the article of charges, the statement of imputations of misconduct or 

misbehavior and a list of documents and witnesses by which each article of charge is 

proposed to be sustained and shall require the Government servant to submit within 

such time as may be specified a written statement of his defence and to state whether 

he desires to be heard in person. 

(5)(a) On receipt of the written statement of defence the Disciplinary Authority may 

itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted or if it 

considers it necessary so to do appoint under sub-rule (2) an Inquiring 

Authority for the purpose and where all the articles of charge have been 

admitted by the Government servant in his written statement of defence, the 

Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such 

evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 11A. 

(b) If no written statement of defence is submitted by the Government servant, 

the Disciplinary Authority may itself inquire into the article of charge or may if 

it consider it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an Inquiry 

Authority for the purpose. 

(c) Where the Disciplinary Authority itself inquires into any articles of charge or 

appoints an Inquiring Authority for holding an inquiry into such charge it may 

by an order, appoint a Government servant or a legal practitioner to be known 

as “Presenting Officer” to present on its behalf the case in support of the articles 

of charge.  
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(6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Inquiring Authority, forward to 

the Inquiring Authority, - 

(i)  a copy of the article of charge and the statement of imputations of misconduct 

or misbehavior; 

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Government 

servant; 

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3); 

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the 

Government servant; and 

(v) a copy of the order appointing the “Presenting Officer” 

3, 4&5[Proviso xxx]3,4&5 

(7) The Government Servant shall appear in person before the Inquiring Authority on 

such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of 

the article of charge and the statement of the imputations of misconduct or 

misbehavior, as the Inquiring Authority may, by a notice in writing specify in this 

behalf or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority 

may allow. 

(8) The Government servant may take the assistance of any other Government servant 
6[or a retired Government servant]6 to present the case on his behalf, but may not 

engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by 

the Disciplinary Authority is a legal practitioner or the Disciplinary Authority having 

regard to the circumstances of the case, so permits. 

 6[Provided that if the retired Government servant is also a legal practitioner, the 

Government servant shall not engage such person unless the Presenting Officer 

appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner or the Disciplinary 

Authority having regard to the Circumstances of the case, so permits.]6 

(9) If the Government servant who has not admitted any of the article of charge in his 

written statement of defence or has not submitted any written statements of defence, 

appears before the Inquiring Authority, such authority shall ask him whether he is 

guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of 

charge, the Inquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the 

signature of the Government servant thereon. 

(10) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of 

charge to which the Government servant pleads guilty. 

(11) The Inquiring Authority shall, if the Government servant fails to appear within the 

specified time or refuses or omits to plead require the Presenting Officer to produce the 
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evidence by which he proposes to prove the article of charge and shall adjourn the 

case to a later date not exceeding thirty days after recording an order that the 

Government servant may, for the purpose of preparing his defence; 

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five 

days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list 

referred to in sub-rule (3); 

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf; 

(iii) apply orally or in writing to inspect and take extracts of the statements, if any, 

of witnesses mentioned in the list referred to in sub rule (3) and the Inquiring 

Authority shall permit him to take such extracts as early as possible and in any 

case not later than three days before the commencement of the examination of 

the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority. 

(iv) give a notice within ten days of the order or within such further time not 

exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow for the discovery or 

production of any documents which are in the possession of Government but 

not mentioned in the list referred to in sub-rule (3):- 

 Provided that the Government servant shall indicate the relevance of the 

documents required by him to be discovered or produced by the Government. 

(12) The Inquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or 

production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose 

custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of 

the documents by such date as may be specified in such requisition: 

 Provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in 

writing refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant 

to the case. 

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having 

the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same 

before the Inquiring Authority:- 

 Provided that if the authority having the custody or possession of the 

requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the 

production of all or any of such documents would be against the public interest or 

security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the 

Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the 

Government servant and withdraw the requisition made by it for the production or 

discovery of such documents. 

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the 

articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the 



20 
 
Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the 

Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Government 

servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any 

points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without 

the leave of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority may also put such 

questions to the witnesses as it thinks fit. 

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the 

Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the 

Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Government 

servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in 

such case the Government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of 

the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry 

for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of 

adjournment and day to which the inquiry is adjourned. The Inquiring Authority shall 

give the Government servant an opportunity of inspecting such documents before they 

are taken on the record. The Inquiring Authority may also allow the Government 

servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such 

evidence is necessary in the interests of justice. 

 Note, - New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall 

not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called to only 

when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced 

originally. 

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the Government servant 

shall be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the 

defence is made orally, it shall be recorded and the Government servant shall be 

required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be 

given to the Presenting Officer, if any, appointed. 

(17) The evidence on behalf of the Government servant shall then be produced. The 

Government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The 

witnesses produced by the Government servant shall then be examined and shall be 

liable to cross-examination re-examination and examination by the Inquiring 

Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary 

Authority. 

(18) The Inquiring Authority may, after the Government servant closes his case and 

shall, if the Government servant has not examined himself, generally question him on 

the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling 

the Government servant to explain any circumstances appearing in the evidence 

against him. 
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(19) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, 

hear the Presenting Officer, if any, appointed and the Government servant or permit 

them to file written briefs of their respective case, if they so desire. 

(20) If the Government servant to whom a copy of the articles of charge has been 

delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date 

specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority 

or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule at any stage of 

the enquiry the Inquiring Authority may hold the inquiry ex-parte. 

(21) (a) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties 

specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 but not competent to impose any of the 

penalties specified in clauses (v) to (viii) of rule 8, has itself inquired into or 

caused to be inquired into the articles of any charge and that authority having 

regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings 

of any Inquiring Authority appointed by it, is of the opinion that the penalties 

specified in clauses (v) to (viii) of rule 8 should be imposed on the Government 

servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such 

Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties. 

(b) The Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the 

evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of 

any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness 

and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on 

the Government servant such penalty as it may deem fit in accordance with 

these rules. 

(22) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or 

any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein and is 

succeeded by another Inquiring Authority which has and which exercises, such 

jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so 

recorded by its predecessor or partly recorded by its predecessor and partly recorded 

by itself; 

 Provided that if the succeeding Inquiring Authority is of the opinion that further 

examination of any witnesses whose evidence has already been recorded is necessary 

in the interest of justice, it may recall, examine, cross examine and re-examine any 

such witnesses as herein before provided. 

7[(22A) Notwithstanding anything contained in these rules, where a Government 

servant facing a disciplinary proceeding is transferred, deputed or otherwise posted 

out of jurisdiction of the disciplinary authority which initiated such disciplinary 

proceeding, the same authority shall continue and conclude or cause to be continued 

and concluded the inquiry into the articles of charges against such Government 

servant in accordance with these rules and forward the entire record of the 

proceedings to the disciplinary authority within whose jurisdiction the Government 



22 
 
servant is presently working and the latter Disciplinary Authority may on the evidence 

on record or if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is 

necessary in the interest of justice, recall the witness, examine, cross examine or re-

examine the witness and pass such order as it deems fit, in accordance with these 

rules.]7 

(23)(i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall 

contain- 

a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or 

misbehavior; 

b) the defence of the Government servant in respect of each articles of charge; 

c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge; 

d) the findings on each article of charge and the reasons therefor. 

 Explanation, - If in the opinion of the Inquiring Authority the proceeding of the 

inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, 

it may record its findings on such article of charge: 

 Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless 

the Government servant has either admitted the facts on which such article of charge 

is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article 

of charge. 

(ii) The Inquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority shall 

forward to the Disciplinary Authority the record of inquiry which shall include- 

a) the report prepared by it under clause (i); 

b) the written statement of defence, if any submitted by the Government servant; 

c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry; 

d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Government servant 

or both during the course of the inquiry; and 

e) the orders, if any made by the Disciplinary Authority and the Inquiring 

Authority in regard to the inquiry. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD 

21.01.1974 

2. Inserted by Notification No: DPAR 5 SDE 86, Dated: 7.5.86 

3. Substituted by Notification No: DPAR 5 SDE 86, Dated: 7.5.86 

4. Omitted by Notification No: DPAR 4 SDE 2000, Dated: 15.4.2002 

(w.e.f.15.4.2002)(KGD 15.4.2002) 

5. Inserted by Notification No: DPAR 25 SDE 1982, Dated: 23.08.1983 
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6. Inserted by Notification No: DPAR 41 SDE 1984, Dated: 17.06.1985 

7. Inserted by Notification No: DPAR 19 SDE 1995, Dated: 07.03.2002 

1 [11A. Action on the inquiry report, - 

(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Inquiring Authority may, for 

reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Inquiring Authority 

for further inquiry and report and the Inquiring Authority shall thereupon 

proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 11 as far 

as may be. 

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagree with the findings of the Inquiring 

Authority on any article of charge record its reasons for such dis-agreement and 

record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for 

the purpose. 

(3) If the Disciplinary Authority having regard to its findings, on all or any of the 

articles of charge is of the opinion that 2[one or more of the penalties specified 

in rule 8]2should be imposed on the Government servant, it shall, 

notwithstanding anything contained in rule 12, make an order imposing such 

penalty; 

Provided that in every case where it is necessary to consult the 

Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the Disciplinary 

Authority to the Commission for its advice on the penalties proposed to be 

imposed on the Government servant and such advice shall be taken into 

consideration before making any order imposing any penalty on the 

Government servant. 

(4) 3[xxx]3]1 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 69, Dated: 12.12.1973 

2. Inserted by Notification No: DPAR 70 SSR 76, Dated: 15.1.1977 

3. Deletion by Notification No: DPAR 70 SSR 76, Dated: 15.1.1977 

1[12. Procedure for imposing minor penalties, - 

(1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 11A, no order imposing on a 

Government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iva) of rule 8 

shall be made except after, - 

(a) informing the Government servant in writing of the proposal to take action 

against him and of the imputations of misconduct or misbehavior on which it is 

proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such 

representation as he may wish to make against the proposal; 

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 11, in 

every case in which the Disciplinary Authority is of the opinion that such inquiry 

is necessary:- 
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 2[Provided that no order imposing penalty of withholding increments with 

cumulative effect shall be made without holding an inquiry in the manner laid in 

sub-rules (3) to (23) of rule 11.]2 

(c) taking the representation, if any, submitted by the Government servant 

under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into 

consideration; 

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehavior and 

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary. 

(2) The record of the proceedings in such cases shall include, - 

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take 

action against him; 

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehavior 

delivered to him; 

(iii) his representation, if any; 

(iv) the evidence produced during the inquiry; 

(v) the advice of the Commission, if any; 

(vi) the finding on each imputation of misconduct or misbehavior; and  

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor.]1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 

2. Inserted by Notification No: DPAR 13 SDE 97, Dated: 1.9.1998 

(w.e.f.1.9.98)(KGD 7.9.1998) 

1[12A. Communication of orders, - 

Orders made by the Disciplinary Authority shall be communicated to the 

Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the 

inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority and a copy of its findings on each 

article of charge or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, 

a copy of the report of the Inquiring Authority and the statement of the finding of 

the Disciplinary Authority together with brief reasons for its disagreement, if any, 

with the findings of the Inquiring Authority (unless they have already been 

supplied to him) and where the inquiry is held by the 3[Lokayukta or an 

Upalokayukta]3under rule 14A, a copy of the findings of the Inquiring Officer with 

the recommendations of the 3[Lokayukta or an Upalokayukta]3 as the case may be 

and also a copy of the advice, if any, given by the Commission and where the 
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Disciplinary Authority has not accepted the advice of the Commission, a brief 

statement of the reasons for such non – acceptance.]1 

 2[Provided that it shall not be necessary to supply copies of the said documents 

where the Disciplinary Authority exonerates the Government servant or where 

such documents have already been supplied to the Government servant.]2 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 

2. Substituted by Notification No: DPAR 34 SSR 1976, Dated: 7.7.1976 KGD 

22.7.1976 

3. Substituted by Notification No: DPAR 5 SDE 1986, Dated: 7.5.1986 KGD 7.5.86 

13. Joint Inquiry, - 

(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the 

Government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from 

service on all such Government servants may make an order directing that 

disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding. 

 1[Provided that if the authorities competent to impose the penalty of dismissal 

on such Government servants are different, an order for taking disciplinary action in a 

common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent 

of the others.]1 

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 9 any such order shall specify – 

(i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the 

purpose of such common proceeding; 

(ii) the penalties specified in rule 8 which such Disciplinary Authority shall be 

competent to impose; and 

(iii) whether the procedure prescribed in 2[rules 11 and 11A]2 or rule 12 may be 

followed in the proceeding. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD 24.1.1974 

2. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD 

24.1.1974 

14. Special procedure in certain cases, - 

Notwithstanding anything contained in 1[rules 11 to 13]1 
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(i) Where a penalty is imposed on a Government servant on the ground of 

conduct which has led to his conviction on a criminal charge; 

(ii) Where the officer concerned has absconded or where the officer concerned 

does not take part in the inquiry or where for any reasons to be recorded in 

writing it is impracticable to communicate with him or where the 

Disciplinary Authority for reasons to be recorded in writing is satisfied that 

it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said 

rules; or 

(iii) Where the Governor is satisfied that in the interest of the security of the 

State it is not expedient to follow such procedure, 

The Disciplinary Authority may pass such orders thereon as it deems fit; 

Provided that the Commission shall be consulted before passing such an 

order in any case for which such consultation is necessary. 

 2&3[xxx]2&3  

……………………………………………………………………………………………………… 

1. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD 

24.1.1974 

2. Inserted by Notification No: DPAR 60 SSR 1980, Dated: 27.11.1980  

3. Deleted by Notification No: DPAR 15 SDE 1995, Dated: 22.3.1995 

1[14A. Procedure in cases entrusted to the Lokayukta, - 

(1) The provisions of sub rule (2) shall, notwithstanding anything contained in 

rule 9 to 11A and 13, be applicable for purposes of proceeding against 

Government Servants whose alleged misconduct has been investigated into by 

the Lokayuukta or an Uplokayukta either under the provisions of the 

Karnataka Lokayukta Act, 1984 or on a reference from Government]1  2[or where 

offences alleged against them punishable under the Prevention of Corruption 

Act, 1947 or the Prevention of Corruption Act, 1988 has been investigated by 

the Karnataka Lokayukta Police before 21st day of December, 1992.]2 

1[2) (a) Where on investigation into any allegation against 

(i) a member of the State Civil Services Group-“A” or Group-“B” or 

(ii) a member of the State Civil Services Group-A or Group-B and a member of 

the State Civil Services Group-C or Group-D or  

(iii) a member of the State Civil Services Group-“C” or Group-“D” 
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3[The Lokayukta or the Upa-lokayukta or (before the twenty first day of 

December, 1922) the Inspector General of Police of the Karnataka Lokayukta 

Police is of the opinion]3that disciplinary proceedings shall be taken, he shall 

forward the record of the investigation along with his recommendation to the 

Government and the Government after examining such record, may either 

direct an inquiry into the case by the Lokayukta or the Upalokayukta or direct 

the appropriate Disciplinary Authority to take action in accordance with rule 

12. 

(b) Where it is proposed to hold an inquiry into a case under clause (a) the 

enquiry may be conducted either by the Lokayukta or the Upalokayukta, as the 

sae may be, or an officer on the staff of the Lokayukta authorized by the 

Lokayukta, or the Upalokayukta to conduct the inquiry; 

 Provided that the inquiry shall not be conducted by an officer lower in 

rank than that of Government servant against whom it is held. 

 Provided further that an inquiry against a Government Servant not lower 

in rank than that of a Deputy Commissioner shall not be conducted by any 

person other than the Lokayukta or the Upalokayukta or an Additional 

Registrar (Inquiries). 

 Provided also that an officer on the staff of the Lokayukta authorized to 

conduct an inquiry under clause (b) shall not have the power to appoint 

another officer to conduct it wholly or in part. 

(c) The Lokayukta, the Upalokayukta or the Officer authorized under clause (b) 

to conduct an inquiry shall conduct it in accordance with the provisions of rule 

11 in so far as they are not inconsistent with the provisions of this rule and for 

that purpose shall have the powers of the Disciplinary Authority referred to in 

the said Rule. 

(d) After the inquiry is completed, the record of the case along with the findings 

of the Inquiring Officer and the recommendation of the Lokayukta or the 

Upalokayukta, as the case may be, shall be sent to the Government. 

(e) On receipt under clause (d) the Government shall take action in accordance 

with the provisions of 4[xxx]4rule 11A and in all such cases the Government 

shall be the Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties 

specified in rule 8. 

(3) Nothing in sub-rule (1) shall be applicable to members of the Karnataka 

Judicial Service or Government servants under the administrative control of 

such members or of the High Court of Karnataka. 

 Explanation, -In this rule, the expressions “Lokayukta” and 

“Upalokayukta” shall respectively have the meaning assigned to them in the 
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Karnataka Lokayukta Act, 1984)]1   2[and the expression “Karnataka Lokayukta 

Police” means the Police Wing established under Section 15 of the Karnataka 

Lokayukta Act, 1984 and includes, so far as may be, the corresponding 

establishment under the Karnataka State Vigilance Commission Rules, 1980 

and the expression “Inspector General of Police” shall be construed 

accordingly.]2 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1. Substituted by Notification No: DPAR 5 SDE 1986, Dated: 7.5.1986 

2. Inserted by Notification No: DPAR 9 SDE 92, Dated: 21.1.1997 (w.e.f.15.1.1986) 

3. Substituted by Notification No: DPAR 9 SDE 92, Dated: 21.1.1997 

(w.e.f.15.1.1986) 

4. Omitted by Notification No: DPAR 37 SDE 2001, Dated: 26.12.2001 

(w.e.f.31.12.2001) KGD 31.12.2001 

1[14B. Procedure in case of sexual harassment against women, - 

Notwithstanding anything contained in rule 11 to 13, the State level Committee 

and District level Committees constituted to inquire into the cases of sexual 

harassment against women in working places after having conducted an enquiry on 

the Government servant shall submit a report along with details and documents, such 

report shall be considered by the competent disciplinary authority and keeping in view 

the nature and gravity of the proved misconduct, any one or more than one 

punishment specified under rule 8(i) to (viii) shall be imposed. An opportunity of being 

heard shall be given to the accused before imposing such penalty. 

Provided that the commission shall be consulted before passing such order in any 

case for which such consultation is necessary.]1 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Inserted by Notification No: DPAR 20 SDE 2013, Dated: 02.12.2013 

15. Provisions regarding lent officers, - 

(1) Where the services of a Government servant are lent to the Central Government, 

any State Government or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred 

to as “the borrowing authority”), the borrowing authority shall have the powers of the 

Appointing Authority for the purpose of placing him under suspension and of the 

Disciplinary Authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him; 

 Provided that the borrowing authority shall not take any disciplinary 

proceedings against such Government servant or place him under suspension without 

the prior approval of the lending authority. 
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(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against the 

Government servant- 

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clause1[(i) to (iv-a)]1of rule 8 should be imposed on him, it may, in consultation with 

the lending authority, pass such orders on the cases as it deems necessary; 

 Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing 

authority and the lending authority the service of the Government servant shall be 

replaced at the disposed of the lending authority; 

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clauses (v) to (viii) of rule 8 should be imposed on him, it shall replace his services at 

the disposal of the lending authority and transmit it to the proceedings of the inquiry 

and thereupon the lending authority may, if it is the Disciplinary Authority pass such 

orders thereon as it deems necessary or if it is not the Disciplinary Authority submit 

the case to the Disciplinary Authority which shall pass such orders on the case as it 

deems necessary; 

 Provided that in passing any such order the Disciplinary Authority shall comply 

with the provisions of 1[Rule 11a.]1 

 Explanation, - The Disciplinary Authority may make an order under clause (ii) 

of sub-rule (2) on the record of the inquiry transmitted by the borrowing authority, or 

after holding such further as it may deem necessary2[as far as may be in accordance 

with rule 11.]2 

3[(2A) notwithstanding anything contained in these rules, - 

i. the Government in Rural Development and Panchayat  Raj Department in respect of 

Government servant holding a Group A or B post whose services are lent to the Zilla 

Panchayat or Taluk Panchayat by an order issued by the Government in Rural 

Development and Panchayath Raj Department under section 155 or 196 of the 

Karnataka Panchayat Raj Act, 1993; 

ii. the Chief Executive officer of the ZillaPanchayat in respect of, - 

(a) A Government servant holding a Group B post excluding the Government 

servant referred in clause (i) or a Group C or Group D post whose services are 

lent to the ZillaPanchayat, TalukPanchayat or GramaPanchayat. 

(b) Any doctor working in a Primary Health Centre who is a member of the 

Karnataka Directorate of Health and Family Welfare Service; 

shall have the powers of the Appointing Authority for placing such Government 

servant under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of 

taking a disciplinary proceedings against him and to impose any of penalties 

specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on such Government servant. It shall 

not be necessary for the Government in Rural Development and Panchayat Raj 
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Department or the Chief Executive Officer of the ZillaPanchayat to get the 

approval of or to consult the lending authority or the appointing authority as 

the case may be before placing such Government servant under suspension or 

imposing on him any of the said penalties.]3 
4[2B.Notwithstanding anything contained in these rules, - 

(i) the Government in Urban Development Department, in respect of Government 

servant holding a Group “A” or “B” post whose services are lent to City Municipal 

Corporation by an order issued by the Government in Urban Development Department 

under the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976. 

 8[Provided that the Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike in 

respect of a Government servant holding a Group “B” , Group “C” or Group “D” post 

whose services are lent to Bruhat Bangalore Mahanagara Palike shall perform the 

functions of the appointing authority]8 

(ii) the Commissioner, City Municipal Corporation in respect of a Government servant 

holding a Group “C” or Group “D” post whose services are lent to the City Municipal 

Corporation; 

 shall have the powers of the Appointing Authority for placing such Government 

servant under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking a 

disciplinary proceedings against him and to impose any of penalties specified in 

clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on such Government servant. It shall not be necessary for 

the Government in Urban Development Department or the Commissioner to get the 

approval of or to consult the lending authority or the appointing authority as the case 

may be, before placing such Government servant under suspension or imposing on 

him any of the said penalties.]4 

 
6[2C. Notwithstanding anything contained in these rules, - 

(i) The Government in Water Resources Department in respect of Government 

servant holding a Group “A” or “B” posts whose services are lent to Cauvery 

NeeravariNagam Limited, Krishna BhagyaJala Nigam Limited, 

KarnatakaNeeravari Nigam Limited. 

(ii) The Managing Director, Cauvery Neeravari Nigam Limited, Krishna BhagyaJala 

Nigam Limited, Karnataka Neeravri Nigam Limited in respect of a Government 

servant holding a Group “C” or Group “D” post whose services are lent to the 

Cauvery NeeravariNagam Limited, Krishna BhagyaJala Nigam Limited, 

Karnataka Neeravari Nigam Limited as the case may be; 
 

 shall have the powers of the Appointing Authority for placing such Government 

servant under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking 

a disciplinary proceedings against him and to impose any of penalties specified in 

clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on such Government servant. It shall not be necessary for 

the Government in Water Resources Department or the Managing Director, to get the 

approval of or to consult the lending authority or the appointing authority as the case 

may be, before placing such Government servant under suspension or imposing on 
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him any of the said penalties. But it is necessary to intimate of such penalty to the 

lending authority or appointing authority.]6 

 
5&7[(3) Notwithstandng anything contained in these rules where a Government servant 

referred to in sub-rule (2A), (2B) or (2C), - 

(i) who is alleged to have committed any misconduct or misbehavior while serving in 

the borrowing authorities specified in sub-rule (2A), (2B) or (2C) is transferred, 

deputed or otherwise posted outside the jurisdiction of the disciplinary authority 

referred to in sub-rules before initiation of a disciplinary proceeding against such 

Government servant, the same Disciplinary authority shall have power to initiate 

disciplinary proceedings and to conclude or cause to be concluded the enquiry into 

articles of charges against such Government servant and to impose any of the 

penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on such Government servant; 

(ii) during pendency of disciplinary proceeding, a Government servant is transferred, 

deputed or otherwise posted out of jurisdiction of the Disciplinary Authority referred 

to in sub-rule (2A), (2B) or (2C) which initiated the disciplinary proceeding against 

such Government servant, the same disciplinary authority shall continue and 

conclude or caused to be continued or concluded the enquiry into articles of charges 

against such Government servant in accordance with these rules and shall have 

power to impose and of the penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 on such 

Government servant; 
 

 Provided that an appeal against an order passed by the Chief Execurive Officer, 

Commissioner or the Managing Director as the case may be under this sub-rule shall 

lie, - 

(i) In the case of Government servant referred to in sub-clause (a) of clause (ii) of 

sub-rule (2A) 8[in the proviso to clause (i) and]8 or clause (ii) of sub-rule (2B) or 

clause (ii) of sub-rule (2C) to the Head of the Department to which such 

Government servant belongs; 

(ii) In the case of a doctor referred to in sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (2A) 

to the Government.]5&7 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Substituted by Notification No. GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973, KGD 

24.1.1974 

2. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973, KGD 24.1.1974 

3. Substituted by Notification No: DPAR 19 SDE 1995, Dated: 7.3.2002 

(w.e.f.11.4.2002)  

4. Inserted by Notification No: DPAR 12 SDE 2005, Dated: 24.04.2006 KGD 

25.04.2006 

5. Substituted by Notification No: DPAR 12 SDE 2005, Dated: 24.04.2006 KGD 

25.04.2006 
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6. Inserted by Notification No: DPAR 5 SDE 2006, Dated: 16.11.2006 KGD 17.11.2006 

7. Substituted by Notification No: DPAR 5 SDE 2006, Dated: 16.11.2006 KGD 

17.11.2006 

8. Inserted by Notification No: DPAR 15 SDE 2011, Dated: 03.09.2012 

16. Provision regarding borrowed officers, - 

(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceedings is taken 

against a Government servant whose services have been borrowed from the 

Central Government any State Government or a local or other authority, the 

authority lending his services (hereafter in this rule referred to as the “the lending 

authority”) shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of 

his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding as the case 

may be. 

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against the 

Government servant- 

(i) If the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clauses (i) to (iv-a) of rule 8 should be imposed on him, it may, subject to the 

provisions of sub-rule (3) of rule 11A after consultation with the lending 

authority, pass such orders on the case as it deems necessary; 

   Provided that in the event of a difference of opinion between the 

borrowing authority and the lending authority the service of the Government 

servant shall be replaced at the disposal of the lending authority; 

(ii) If the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clauses (v) to (viii) of rule 8 should be imposed on him it shall replace his services 

at the disposal of the lending authority and transmit it to the proceedings of the 

inquiry for such action as it deems necessary. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1[16A. Provision regarding reappointed Officers, - 

Where a person who has ceased to be in Government service, due to resignation, 

abolition of his post, termination of his appointment or any other cause, is 

reappointed as a Government servant, disciplinary proceedings may be taken against 

him in his new appointment in respect of any act or conduct during any period of his 

service under the Government.]1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Inserted by Notification No: GAD 6 CAR 58, Dated: 1.7.1959 
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PART-V APPEALS 

1[ 17. Orders against which no appeal lies, - 

Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against, - 

(i) any order made by the Governor. 

(ii) Any order of an interlocutory nature or of the nature of step-in-aid for the 

final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of 

suspension; 

(iii) any order passed by an Inquiry Authority in the course of an inquiry under 

rule 11.]1 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD 

24.1.1974 

 

18. Appeals against orders imposing penalties, - 

(1) Every person who is a member of any of the Services specified in rule 5 shall be 

entitled to appeal to the extent and to the authorities as hereinafter provided and 

not otherwise from an order passed by an authority;- 

(a) Imposing any of the penalties specified in rule 8 2[whether made by the 

Disciplinary Authority or by an Appellate or Reviewing Authority.]2 

(b) discharging him, except on abolition of the post in accordance with the terms of 

his contract for a fixed or for an indefinite period, provided he has rendered under 
either form of contract continuous service for a period exceeding five years at the 

time when his services are terminated; 

(c) reducing or withholding pension admissible to him under the rules governing 

pensions; or 

2. (d) placing him under suspension under rule 10. 

(2) A member of the State Civil Services, Group A and B may appeal- 

(a) to the Appointing Authority against an order made by an authority subordinate 

to it. 

7[xxx]7 

(3) A member of a service or holder of a post included in column 1 of Schedules II 

and III may appeal from orders passed in exercise of powers conferred by rule 9 to 

the authorities specified in column 5 of the said Schedules 4[and from orders 
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passed by the appellate authority to the authority to which appellate authority is 

immediately subordinate.]4 

 Provided that, in cases of posts not included in column I of Schedule II and III, 

the holders of such posts may appeal from orders passed in exercise of the powers 

conferred by rule 9 to the authority immediately superior to the authority imposing 

the penalty; 

5[Provided further that a Government servant against whom a order imposing any 

of the penalties specified in clauses (i) to (iv-a) of rule 8 is passed by the Appointing 

Authority or by any other Disciplinary Authority empowered to impose any of the 

penalties under clauses (v) to (viii) may appeal to the same Authority to whom he is 

entitled to appeal against an order imposing on him any of the penalties (v) to 

(viii).]5 

 1[Provided further that a Government servant belonging to the State Civil 

Services, Group D may appeal from an order passed in exercise of the powers 

conferred by the proviso to clause (d) of sub-rule (2) of rule 9 to the authority 

immediately superior to the authority imposing the penalty.]1 

 6&7[]6&7 

 Note, -If any doubt arises as to who is the proper authority for the purpose of 

this rule, the matter shall be referred to the Government whose decision shall be 

final. 

(4) A member of a State Civil Services Group C or State Civil Services Group D may 

appeal from an order referred to in clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (1) to the 

authority to whom he would have been entitled to appeal under these rules had the 

order been an order of dismissal. 

3[(5) notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4), - 

(a) where a person who made the order appealed against becomes by virtue of his 

subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such 

order, an appeal against such order shall be to be authority to which such person 

is immediately subordinate; 

(b) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 13 shall lie 

to the authority to which the authority functioning as the Disciplinary Authority for 

the purpose of that proceeding is immediately sub-ordinate.]3 

Explanation, - The expression “member of a State Civil Service” includes a person 

who has ceased to be a member of that Service. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 OSR 1959, Dated: 7.2.1962 
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2. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD: 

24.1.1974 

3. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD: 

24.1.1974 

4. Inserted by Notification No: DPAR 11 SDE 83, Dated: 23.2.1984, KGD 15.3.1984 

5. Inserted by Notification No: DPAR 2 SDE 85, Dated: 30.7.85 

6. Inserted in Notification No: DPAR 33 SDE 88, Dated: 10.2.1989  

7. Omitted by Notification No: DPAR 22 SDE 2010, Dated: 31.01.2011 

19. Appeal against other order, - 

(1) Every member of any of the Services mentioned in rule 5 shall be entitled to 

appeal to Government against any order passed by a subordinate authority 

which- 

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other 

conditions of services as regulated by any order, rules or any agreement or 

(2) An appeal against an order- 

(a) stopping a Government servant at the efficiency bar in the time-scale on the 

ground of his unfitness to cross the bar. 

(b) reverting to a lower service, grade or post, a Government servant officiating in 

a higher service, grade or post otherwise than as a penalty; and 

1[(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension 

admissible to him under the rules; 

(ca) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the 

period of suspension or for the period during which he is deemed to be under 

suspension or for any portion thereof; 

(cb) determining his pay and allowances; 

(i) for the period of suspension, or 

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory 

retirement from service or from the date of his reduction to a lower service, grade, 

post time-scale or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or 

restoration to his service, grade or post, or 

(cc) determine whether or not the period from the date of his suspension or from 

the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower 
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service, grade, post, time-scale or pay or stage in a time-scale of pay to the date of 

his reinstatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a 

period spent on duty for any purpose, shall lie, - 

(i) in the case of an order made in respect of a Government servant on whom the 

penalty of dismissal from service can be imposed only by the Governor, to the 

Governor, and 

(ii) in the case of an order made in respect of any other Government servant to 

the authority to whom an appeal against an order imposing upon him the penalty 

of dismissal from service would lie.]1 

Explanation, - In this rule;- 

(i) the expression ‘Government servant’ includes a person who has ceased to be in 

Government service; 

(ii) the expression ‘pension’ includes additional pension, gratuity and any other 

retirement benefit. 

(3)Notwithstanding anything contained in these rules, there shall be no appeal 

against non-selection for a selection post. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Substituted by Notification No: GAD 28 SSR 69, DATED; 12.12.1973 KGD 

24.1.1973 

20. Period of limitation for appeals, - 

No appeal under this part shall be entertained unless it is submitted within a 

period of three months from the date of the order appealed against; 

 Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry 

of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not 

submitting the appeal in time.  

21. Form and contents of appeal, - 

(1) Every person submitting an appeal shall do so separately and in his own name. 

(2) Every appeal preferred under these rules shall be accompanied by a copy of the 

order appealed against and shall contain all material statements and 

arguments relied on by the appellant, shall not contain any disrespectful or 

improper language and shall be complete in itself. 
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22. Submission of appeal, - 

Every appeal shall be submitted to the authority which made the order 

appealed against; 

 Provided that if such authority is not the head of the office in which the 

appellant may be serving or if he is not in service, the head of the office in which he 

was last serving or is not subordinate to the head of such office, the appeal shall be 

submitted to the head of such office who shall forwarded it forthwith to the said 

authority; 

 Provided further that a copy of the appeal may be submitted directly to the 

appellate authority. 

23. Withholding of appeals, - 

(1) The authority which made the order appealed against may withhold the appeal, if- 

(i) it is an appeal against an order from which no appeal lies; or 

(ii) it does not comply with any of the provisions of rule 21; or 

(iii) it is not submitted within the period specified in rule 20 and no reasonable 

cause is shown for the delay; or 

(iv) it is a repetition of an appeal already decided and is made to the same appellate 

authority by which such appeal has been decided and no new facts or 

circumstances are adduced which afford grounds for a reconsideration of the 

case; or 

(v) it is addressed to an authority to which no appeal lies under these rules; or  

(vi) it contains material or documents which are treated as confidential and which 

the appellant could have come to know only as a result of the breach 1[of rule 

12 of the Karnataka Civil Services (Conduct) Rules, 1966]1 

 Provided that in every case in which an appeal is withheld, the appellant shall 

be informed of the fact and the reasons for it. 

 Provided further that an appeal withheld under clause (ii), (v) and (vi) may be 

re-submitted at any time within one month from the date on which the appellant has 

been informed of the withholding of the appeal and if re-submitted in a form which is 

in accordance with the said provisions, shall not be withheld. 

(2) When an appeal is withheld under this rule, a copy or order withholding the appeal 

shall be submitted to the authority to whom the appeal is addressed. 

(3) No appeal shall lie against the withholding of an appeal by a competent authority. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Substituted by Notification No: GAD 29 SSR 76, Dated: 17.7.1976 

(w.e.f.29.7.1976)GSR 211. 

24. Transmission of appeals, - 

(1) The authority which made the order appealed against shall, without any 

avoidable delay, transmit to the appellate authority every appeal which is not 

withheld under rule 23 together with its comments thereon and the relevant 

records. 

(2) The authority to which the appeal lies may direct transmission to it of any 

appeal withheld under rule 23 and thereupon such appeal shall be transmitted 

to that authority together with the comments of the authority withholding the 

appeal and the relevant records. 

25. Consideration of appeals, - 

(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority 

shall consider whether in the light of the provisions of rule 10 and having regard to 

the circumstances of the case the order of suspension is justified or not and confirm 

or revoke the order accordingly. 

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in 

rule 8, the Appellate Authority shall consider- 

(a) Whether the procedure prescribed in these rules has been complied with and if 

not whether such non-compliance has resulted in violation of any provisions of 

the Constitution or in failure if justice; 

(b) Whether the findings are justified; and 

(c) Whether the penalty imposed is excessive, adequate or inadequate and after 

consultation with the Commission, if such consultation is necessary in the case, 

pass orders- 

(i) setting aside, reducing, confirming or enhancing the penalty; or 

(ii) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other 

authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the 

case: 
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Provided that- 

(i) The appellate authority shall not impose any enhanced penalty unless such 

authority or the authority which made the order appealed against is 

competent to impose such penalty; 

(ii) No order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant 

is given an opportunity of making any representation which he may wish to 

make against such enhanced penalty; and 

(iii) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is 

one of the penalties specified in clauses (v) to (viii) of rule 8 and an inquiry 

under rule 11 has not already been held in the case, the appellate authority 

shall, subject to the provisions of rule 14 itself hold such inquiry or direct 

that such inquiry be held and thereafter on consideration of the proceedings 

of such inquiry, pass such orders as it may deem fit. 

(3) In the case of an appeal against any order specified in clauses (b) and (c) of rule 18 

or rule 19, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and 

pass such orders as it deems just and equitable. 

PART-VI REVIEW 

1[26. Review, - 

The State Government may at any time, either on its own motion or otherwise, after 

calling for records of the case, review any order passed under these rules when any 

new material or evidence, which could not be produced or was not available at the 

time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature 

of the case has come or has been brought to its notice; 2[or if in its opinion an order 

imposing any penalty cannot be given effect to or if an order imposing penalty is not 

legally valid.]2 

(a) confirm, modify or set aside the order; 

(b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty 

imposed by the order; 

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority 

directing such further action or inquiry as is considered proper in the 

circumstances of the case; or 

(d) pass such other orders as it deems fit. 

 Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the 

State Government unless the member of the Service concerned has been given a 

reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposes or 

where it is proposed to impose any of the major penalties specified in clause (v) to (viii) 

of rule 8 or to enhance a major penalty imposed by the order sought to be reviewed to 
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any of the major penalties and if an enquiry under rule 11 has not already been held 

in the case, no such penalty shall be imposed except after enquiring in the manner 

laid down in rule 11 subject to the provisions of rule 14 and except after consultation 

with the Commission. 

 Provided further that no application by a Government servant for reviewing an 

order in disciplinary proceedings imposing any penalty other than those specified in 

clauses (v) to (viii) of rule 8 and in respect of which an appeal is provided shall lie.]1 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Substituted by Notification no: DPAR 8 SDE 93, Dated: 22.12.1995 

(w.e.f.26.12.1995) 

2. Inserted by Notification No. DPAR 13 SDE 97, 1.9.1998 (w.e.f.26.12.1995)(KGD 

7.9.1998) 

27. Review of orders in disciplinary cases, - 

The authority to which an appeal against an order imposing any of the penalties 

in rule 8 lies, may, of its own motion or otherwise , call for the records of the case in a 

disciplinary proceeding review any order passed in such a case and after consultation 

with the Commission where such consultation is necessary pass such orders as it 

deems fit as if the Government servant had preferred an appeal against such order. 

 Provided that no action under this rule shall be initiated more than six months 

after the date of the order to be reviewed. 

PART-VII MISSLENIOUS. 

28. Appearance of legal practitioner, - 

Save as otherwise provided in these rules, no legal practitioner or agent shall be 

allowed to appear in any proceedings under these rules. 

1[28A. Service of order, notices, etc, - 

(1) Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be 

served in person on the Government servant concerned or communicated to 

him by registered post. 

(2) Where the Government servant refuses to receive or keeps out of the way for the 

purpose of avoiding the services of such order, notice or other process the same 

may be served by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the 

Disciplinary Authority or of the Inquiring Authority and upon some 

conspicuous part of the house if any, in which he is known to have last resided 

or by publication in two daily newspapers having wide circulation in the State. 
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28B. Power to relax time limit and to condone delay, - 

Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent 

under these rules to make any order may, for good and sufficient  reasons or if 

sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules for anything 

required to be done under these rules or condone any delay. 

28C. Supply of copy of Commission’s advice, - 

 Whenever the Commission is consulted as provided in these rules, a copy of the 

advice by the Commission and where such advice has not been accepted, also a brief 

statement of the reasons for such non-acceptance shall be furnished to the 

Government Servant concerned along with a copy of the order passed in the case, by 

the authority making the order; 

 2[Provided that it shall not be necessary to supply copies of the said documents 

where the Disciplinary Authority exonerate the Government servant or where such 

documents have already been supplied to the Government servant.]2 

28D. Provision regarding members of the Karnataka Judicial 

Service, etc., - 

  Notwithstanding anything contained in these rules, references to the Governor 

or the Government in these rules shall, in so far as they relate to the control over the 

district courts and courts subordinate thereto by the High Court of Karnataka under 

Article 235 of the Constitution of India, be construed as reference to the High Court of 

Karnataka. 

 Provided that nothing in this rule shall affect the powers of the Governor under the 

Constitution of India in respect of members of the Judicial Services or the right of an 

appeal which a person may have under the law regulating his conditions of service.]1 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Inserted by Notification No: GAD 28 SSR 1969, Dated: 12.12.1973 KGD:24.1.1974 

2. Inserted by Notification No: DPAR 34 SSR 1976, Dated: 7.7.1976 KGD; 22.7.1976 

29. Repeal and savings, - 

(1) The Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules and the rules 

contained in the Notification of the Government of India in the Home Department 

No.F.9-19-30-Ests. Dated 27th February 1932 the Hyderabad Civil Services 

(Classification, Control and Appeal) Rules, the Bombay Civil Services (Classification, 

Control and Appeal) Rules, the Madras Civil Services (Classification, Control and 

Appeal) Rules and the rules contained in Chapter X of the Mysore manual of General 

Circular and Standing orders, Part-I, the Mysore Civil Services(Classification) Rules, 
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1955 and any Notifications issued and rules and orders made under any such rules or 

under the proviso to Article 309 of the Constitution and all other rules and orders 

made by any competent authority to the extent to which they apply to persons to 

whom these rules apply and in so far as they relate to the classification of the State 

Civil Services specified in the Schedules or confer powers to make appointment impose 

penalties or entertain appeals are hereby repealed; 

Provided that- 

(a) such repeals shall not affect the previous operation of the said rules, 

notifications and orders or anything done or any action taken thereunder; 

(b) any proceedings under the said rules, notifications or orders pending at the 

commencement of these rules shall be continued and disposed of, as far as may 

be in accordance with the provisions of these rules. 

(2) Nothing in these rules shall operate to deprive any person to whom these rules 

apply of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notifications or 

orders repealed by sub-rule (1) in respect of any order passed before the 

commencement of these rules. 

(3) An appeal pending at or preferred after the commencement of these rules against 

an order made before such commencement shall be considered and orders thereon 

shall be passed, in accordance with these rules. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

ಸಾಮಾರ್ನಾ ಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ  

 

ಕರ ಮಾಾಂಕ: ಜಿಎಡಿ(ಒಎಾಂ)-1 ಸಿಎಆರ್ 57, ಬಾಂಗಳೂರು, 

ದಿರ್ನಾಂಕ: ಡಿಸಾಂಬರ್ 10, 1957 

 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 309ನೇ ಅನುಚ್ಛ ೇದದ ಪರಂತುಕದಿಂದ 

ಪರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅವರನುು  ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಶಕತ ಗೊಳಿಸುವ ಇತರ ಎಲಿ  

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮಿಂದನ ನಿಯಮಗಳನುು  ರಚಿಸುತ್ತತ ರೆ.  ಎಿಂದರೆ:- 

 

ಭಾಗ-I 

ಸಾಮಾನ್ಾ  

 

1. ಚಿಕಕ  ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ರಂಭ:  
 

 (ಎ) ಈ ನಿಯಮಗಳನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತುತ  

ಮೇಲಮ ನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ಎಿಂದು ಕರೆಯತಕಕ ದುು . 

 

(ಬಿ) ಅವು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದುು . 

 

2. ಅರ್ಾ ವಿವರಣೆ:-  

 

ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತಯ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು,- 

 

(ಎ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ”್ಎಿಂದರೆ:- 

 

(i) ಯಾವ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತತ್ತಕ ಲದಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವನೇ ಆ ಸೇವೆಗೆ 

ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಯಾವ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ತತ್ತಕ ಲದಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ನೇಮಕಗಳನುು  ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದರುವ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ 

(ii) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತತ್ತಕ ಲದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಹುದೆು ಯನುು  ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವನೇ ಆ 

ಹುದೆು ಗೆ ನೇಮಕಗಳನುು  ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದರುವ ಪಾಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ 

(iii) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ಅಿಂಥ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಹುದೆು ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ  

 

 –ಇವರುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಉನು ತ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಎಿಂದು ಅಥಾ; 

 

(ಬಿ) ʼಆಯೇಗʼ ಎಿಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಸೇವಾ ಆಯೇಗ ಎಿಂದು ಅಥಾ; 

 

(ಸಿ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ʼಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿʼ ಎಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮರ್ನದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಎಿಂದು ಅಥಾ; 

 



44 
 

(ಡಿ)ʼಸಕಾಾರಿ ನೌಕರʼ ಎಿಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವ 

ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸಿವಿಲ್ ಹುದೆು ಯನುು  ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ 

ವಯ ಕ್ತತ  ಎಿಂದು ಅಥಾ ಮತುತ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾರ ಸೇವೆಗಳನುು  ತ್ತತ್ತಕ ಲ್ಲಕವಾರ್ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ, ಬೇರೆ 

ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರದ, ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ, ನಿಗಮಿತವಾರ್ರುವ ಅಥವಾ ಆರ್ಲಿದರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯ 

ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳ ವಶಕ್ಕಕ  ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಮತುತ  ಕಿಂದರ  ಸಕಾಾರದ 

ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಸಥ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾರ ಸೇವೆಗಳನುು  ತ್ತತ್ತಕ ಲ್ಲಕವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ವಶಕ್ಕಕ  

ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಸಹ ಒಳಗೊಳುು ತತ ದೆ; 

 

(ಇ) ʼರಾಜ್ಯ ಪಾಲರುʼ ಎಿಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಎಿಂದು ಅಥಾ; 

 

 1[XXX]1  

 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ 69, ದಿರ್ನಾಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.  ಕೆಜಿಡಿ 24.01.74. 

 

(ಎಫ್) ʼಅನುಸೂಚಿʼ ಎಿಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸೂಚಿ ಎಿಂದು ಅಥಾ; 
 

(ಜಿ) ʼಸೇವೆʼ ಎಿಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆ ಎಿಂದು ಅಥಾ. 

 

3.  ಅನ್ವ ಯ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳು,- 
1[(ಎ) ಸಕಾಾರಿ ಕಿಂದರ  ಮದರ ಣಾಲಯ, ಬಿಂಗಳೂರು ಮತುತ  ಇತರ ವಿಭಾರ್ೇಯ, ಜಿಲಿಾ  

ಮದರ ಣಾಲಯಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮರ್ರ  ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತುತ  ಪುಸತ ಕ ಮಳಿಗೆಗಳು-ಇವುಗಳನುು  ಬಿಟ್ಟು  

ಔದಯ ಮಿಕ ನಿಯೇಜ್ನೆ ( ಸಾಥ ಯಿೇ ಆದೇಶಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1946ರ (ಕಿಂದರ  ಅಧಿನಿಯಮ 1946 xx) 

ಉಪಬಂಧಗಳು ಸಕಾಾರದ ಔದಯ ಮಿಕ ಉದಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಯೇಜಿತರಾರ್ರುವ ಯಾವ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಿಗೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುವವೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನುು ]1; 

 

(ಬಿ) ಸಾಿಂದರ್ಭಾಕ ನಿಯೇಜ್ನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನುು ; 
 

(ಸಿ) ಒಿಂದು ತಿಂಗಳಿರ್ಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೇಟೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಳಪಡುವ 

ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನುು : 
 

(ಡಿ) ಯಾರ ನೇಮಕಕಾಕ ರ್ ಮತುತ  ಈ ನಿಯಮಗಳ ವಾಯ ಪ್ತತ ಗೊಳಪಡುವ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ತತ್ತಕ ಲದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲಿ್ಲ , ಅಿಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಕರಾರಿನ ವಾಯ ಪ್ತತ ಗೊಳಪಡುವ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳನುು  ಮಾಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳನುು ; ಮತುತ   
 

(ಇ) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ರನುು  
 

 - ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲಿ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುತತ ವೆ. 
 

(2) (1) ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳು (1)ನೇ 

ಉಪನಿಯಮದ (ಎ) ಅಥವಾ (ಡಿ) ವಿರ್ನಯಿತಯಳಗೆ ಬರುವ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ 

ತ್ತತ್ತಕ ಲ್ಲಕವಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಯಾವ ಇತರ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಅಿಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದದು ರೆ 

ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಅನವ ಯವಾಗಬಹುದತ್ತ ೇ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು . 
 

(3)(1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು, ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕಟಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನುು  ಸೂಕತ ವಾರ್ 
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ಅನವ ಯಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದೆಿಂದು ಘೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತತ ದೇ ಆ ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯ ಧಾರಕನನುು  

ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗಳ ಯಾವುದೇ ವಗಾಗಳ ಧಾರಕರನುು  ಈ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ 

ಪೈಕ್ತ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಜಾರಿಯಿಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಮತುತ  ಅಿಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಆ 

ತರುವಾಯ ಹಾಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿರುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವುದು ನಿಿಂತುಹೊೇಗತಕಕ ದುು ; 

 

ಪರಂತು, ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಘೇಷಣೆಯನುು  ನಿವೃತತ  ವೇತನದ ಹುದೆು ಯ ಅಥವಾ 

ಪೂಣಾಕಾಲ್ಲಕ ಖಾಯಂ ಹುದೆು ಯ ಧಾರಕನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ . 
 

(4) ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವು, ಎಿಂದರೆ,- 
 

(ಎ) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುತತ ವೆಯೇ; ಮತುತ  
 

(ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನವ ಯವಾಗುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಒಿಂದು ನಿದಾಷು  ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವನೇ 

ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ಸೇವೆಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅಿಂಥ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನೆ 

 

-ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಉಿಂಟಾದರೆ ಆ ವಿಷಯವನುು  ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಗೆ 

ಉಲಿೆೇಖಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಬಗೆೆ  ಅವರ ತೇಮಾಾನವು ಅಿಂತಮವಾದುದ್ದರ್ರತಕಕ ದುು . 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 13 ಎಸ್ಡಿಇ 2007, ದಿರ್ನಾಂಕ; 12.05.2008ರ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 4. ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತು ವಾದ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷಾಧಿರ್ಕರಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆ:- 

  

 ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಯಾವ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಅಥವಾ 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ತತ್ತಕ ಲದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ 

ಮೇರೆಗೆ ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರುವನೇ ಆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಅವನನುು  

ವಂಚಿತನರ್ನು ರ್ಸುವ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

ಭಾಗ-II 

ವಗಿೋಾಕರಣ 
 

ʻ1[5. ಸೇವೆಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ.-  
 

 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳನುು  ಈ ಮಿಂದನಂತೆ ವರ್ೇಾಕರಿಸತಕಕ ದುು ;- 

 

(i) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಮೂಹ-ಎ 

(ii) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಮೂಹ-ಬಿ 

(iii) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಮೂಹ - ಸಿ ಮತುತ  

(iv) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಮೂಹ ಡಿ 

 

 (2) ಒಿಂದು ಸೇವೆಯು ಒಿಂದಕ್ತಕ ಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮೂಹಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

 
 2[(3) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು 
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 (ಎ) ಸಮೂಹ “ಎ”ಯು ರೂ. 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-

83900-2200-97100 ರ ಮತುತ  ಅದಕೂಕ  ಮೇಲಪ ಟು  ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಹೊಿಂದರುವ 

ಹುದೆು ಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

 

 (ಬಿ) ಸಮೂಹ “ಬಿ”ಯು ರೂ. 40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-

1650-72500-1900-78200ರ ಮತುತ  ಅದಕೂಕ  ಮೇಲಪ ಟು  ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಆದರೆ ರೂ. 

52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100ಕ್ತಕ ಿಂತ 

ಕ್ಕಳರ್ನ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಹುದೆು ಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

 

 (ಸಿ) ಸಮೂಹ “ಸಿ”ಯು ರೂ. 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-

29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000 ರ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿರ್ಿಂತ ಮೇಲಪ ಟು  

ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಆದರೆ 40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-

1900-78200ಕ್ತಕ ಿಂತ ಕ್ಕಳರ್ನ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ, ಆದರೆ ಅನುಸೂಚಿ-IV ರಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ಹುದೆು ಗಳನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಹುದೆು ಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

 

 (ಡಿ) ಸಮೂಹ “ಡಿ”ಯು ಅನುಸೂಚಿ-IV ರಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ಹುದೆು ಗಳನುು  

ಮತುತ  ರೂ. 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-

28950 ಕ್ತಕ ಿಂತ ಮೇಲಪ ಟ್ಟು  ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು  ಆದರೆ ರೂ. 21400-500-22400-550-24600-

600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000 ಕ್ತಕ ಿಂತ ಕ್ಕಳರ್ನ  

ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಹುದೆು ಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

 

 ವಿವರಣೆ:- ಈ ಉಪನಿಯಮ ಉದೆು ೇಶಗಳಿರ್ಗರ್ “ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿ”್ ಎಿಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಪರಿಷಕ ೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಅದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಷಕ ೃತ ವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿ]2.  

 

 ಟಿಪ್ಪ ಣಿ.- ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವುದಕ್ಕಕ  

ನಿಕಟಪೂವಾದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದು  ಎಲಿಾ  ಇತರ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ , ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಅನುಸೂಚಿಗಳಲಿ್ಲ , 

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲಿ್ಲ , ವಿನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಗಾ-Iಕ್ಕಕ  

ವಗಾ-IIಕ್ಕಕ , ವಗಾ-IIIಕ್ಕಕ  ಮತುತ  ವಗಾ-IVಕ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ ಎಲಿ  ಉಲಿೆೇಖಗಳನುು  ಅನುಕರ ಮವಾರ್ ರಾಜ್ಯ  

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ-ಎಗೆ, ಸಮೂಹ-ಬಿಗೆ, ಸಮೂಹ-ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ-ಡಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಉಲಿೆೇಖಗಳಿಂದು ಅರ್ಥಾಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಈ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿ್ಲನ “ವಗಾಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ 

ವಗಾಗಳಿಗೆ”್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉಲಿೆೇಖವನುು  ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ “ಸಮೂಹಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ 

ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ”್ಮಾಡಿದ ಉಲಿೆೇಖವೆಿಂದು ಅರ್ಥಾಸತಕಕ ದುು .]1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 70 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 79, ದಿರ್ನಾಂಕ: 15.06.1981ರ 

ಮೂಲಕ (25.06.1981 ರಾಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಜಿಎಸ್ಆರ್ 

ಸಂಖೆಾ  149, ದಿರ್ನಾಂಕ: 15.06.1981 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 27 ಎಸ್ಡಿಇ 2018, ದಿರ್ನಾಂಕ: 08.04.2019ರ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.   

 

  6. ರಾಜ್ಾ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ರಚನೆ:-  
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  ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತುತ  ಡಿ ಇವು ಅನುಸೂಚಿಗಳು I, II 

ಮತುತ  III ರಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನುು  ಮತುತ  ಹುದೆು ಗಳನುು  ಒಳಗೊಳು ತಕಕ ದುು . 

 

 

 

ಭಾಗ-III 

ನೇಮಕ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು 

 

 7. ರಾಜ್ಾ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗಳು:-  

 

 (1) ಅನಯ ಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿದು  ಹೊರತು, ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಮತುತ  

ಸಮೂಹ ʼಬಿʼಗೆ ಎಲಿ  ಮೊದಲ ನೇಮಕಗಳನುು  ಸಕಾಾರವು ಮಾಡತಕಕ ದುು : 

 

 ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ಯಾವುವೇ ಹುದೆು ಗಳ 

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ , ಇತರ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದು ರೆ, ಅಿಂತಹ 

ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ನೇಮಕಗಳನುು  ಹಾಗೂ ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡತಕಕ ದುು . 

 

 (2) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ʼಸಿʼ ಮತುತ  ʼಡಿʼ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಎಲಿ  ಮೊದಲ 

ನೇಮಕಗಳನುು  1[XXX]1 II ಮತುತ  IIIನೇ ಅನುಸೂಚಿಗಳ 2ನೇ ಅಿಂಕಣದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಸಿದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡತಕಕ ದುು . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 50 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 74 (ಜಿಎಸ್ಆರ್ ಸಂ.265), ದಿರ್ನಾಂಕ:  

2-9-1975ರ ಮೂಲಕ (18.09.1975 ರಾಂದ ಪ್ರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗುವಂತೆ) ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾಗ-IV 

ಶಿಸ್ತು -ದಂಡನೆಗಳು 

 

 8. ದಂಡನೆಗಳ ಸವ ರೂಪ್,-  
 

 ಸಮಂಜ್ಸ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಾರಣಗಳಿರ್ಗರ್ ಮತುತ  ಇಲಿ್ಲ  ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಉಪಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಂದನ ದಂಡನೆಗಳ ಪೈಕ್ತ 2[ ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ದಂಡನೆಗಳನುು ]2 

ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:- 

 

(i) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ-ʼಡಿʼಗೆ ಸೇರಿದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  

ಜುಲಾಮ ನೆ; 

(ii) ವಾಗು ಿಂಡನೆ; 

          2(iii)       ವೇತನ ಬಡಿತ ಗಳನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು; 

 (iiiಎ)    ಬಡಿತ ಯನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು;]2 

(iv) ನಿಲಾಕ್ಷಯ ದಿಂದ ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ ಉಲಿಿಂಘನೆಯಿಿಂದ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಕಿಂದರ  

ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ , ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ , ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ, ನಿಕಾಯಕ್ಕಕ , ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವೆಯನುು  ಎರವಲು ನಿೇಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಿಂಟಾದ 

ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷು ವನುು  ಪೂಣಾವಾರ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ವೇತನದಿಂದ ವಸೂಲ್ಲ 

ಮಾಡುವುದು; 
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 6[ಸೂಚನೆ: “ಹಣಕಾಸಿನ ನಷು ”್ಎಿಂದರೆ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ನಷು ದ ಮೇಲೆ ಪರ ತ 

ವಷಾಕ್ಕಕ  ಶೇಕಡ ಎಿಂಟರಂತೆ ಅಿಂಥ ನಷು  ಉಿಂಟಾದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಬಡಿಿ  ಮತುತ  ಅದು ಆ 

ಬಡಿಿಯನುು  ಒಳಗೊಳು ತಕಕ ದುು .]6 

 

 4[(iv-ಎ) ಒಿಂದು ಅವಧಿಗೆ ಕಾಲ್ಲಕವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಳರ್ನ ಹಂತಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸುವುದು, ಅಿಂಥ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇಳಿಸಿದ ಆ ವೇತನಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ವೇತನ ಬಡಿತ ಗಳನುು  

ಗಳಿಸುವನೇ ಇಲಿವೇ ಅಥವಾ ಆ ವೇತನವು ಸಿಥ ರವಾರ್ ಉಳಿಯುವುದೇ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ನಿದಾಷು  

ನಿದೇಾಶನದಿಂದಗೆ ಮತುತ  ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಸಮಾಪತ ವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಳಿಕ್ಕಯು ಅವನ 

ವೇತನದ ಮಿಂದನ ವೇತನ ಬಡಿತ ಗಳನುು  ಮಿಂದಕ್ಕಕ  ಹಾಕ್ಕವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಿಂದರುವುದೇ ಅಥವಾ 

ಇಲಿವೇ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿು ನ ನಿದೇಾಶನದ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಕ್ಕಳರ್ನ ಹಂತಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸುವುದು]4. 

 
2[(v) ಕ್ಕಳರ್ನ ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದು, 

ಅದು, ಅನಯ ಥಾ ನಿದೇಾಶಿಸಿದು  ಹೊರತು, ಈ ಮಿಂದನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ 

ನಿದೇಾಶನಗಳ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ನಿದೇಾಶನಗಳಿಲಿದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಯಾವ ಕಾಲ್ಲಕವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿಯಿಿಂದ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಯಿಿಂದ, ಹುದೆು ಯಿಿಂದ ಆಥವಾ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಇಳಿಸಲಾಯಿತ್ೇ ಅದಕ್ಕಕ  

ಅವನು ಬಡಿತ  ಹೊಿಂದಲು ಪರ ತಷೇಧ ಆಗತಕಕ ದುು :- 

 

(ಎ) ಜೇಷು ತೆ ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಯಾವ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಗೆ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, 

ಹುದೆು ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತ್ೇ ಅದರ ವೇತನ; 

 

 (ಬಿ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಯಾವ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಗೆ ಅಥವಾ 

ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತ್ೇ ಅದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುನಃ ಸಾಥ ಪನೆಯ ಷರತುತ ಗಳು ಮತುತ  

ಆ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಹುದೆು ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಅಿಂಥ ಪುನಃ ಸಾಥ ಪನೆಯಾದ 

ಮೇಲೆ ಅವನ ಜ್ಯ ೇಷು ತೆ ಮತುತ  ವೇತನ;]2  

 

(vi) ಕಡಿ್ಡಯ ನಿವೃತತ ; 

(vii) ಮಿಂದೆ ಉದಯ ೇಗಕ್ಕಕ  ಅನಹಾತೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕವುದು; 

(viii) ಸಾಮಾನಯ ವಾರ್ ಮಿಂದೆ ಉದಯ ೇಗಕ್ಕಕ  ಅನಹಾತೆಯಾಗತಕಕ  ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಯಿಿಂದ 

ವಜಾ ಮಾಡುವುದು; 

 
 1[ಪರಂತು, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಸಬೇಕಾದ ತದವ ರುದಧ ವಾದ 

ವಿಶೇಷ ಮತುತ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಾರಣಗಳು ಇಲಿದರುವಾಗ, (vi) ರಿಿಂದ (viii) ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದವುಗಳನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರುಜುವಾತ್ತದ ರ್ಷಾು ಚಾರದ ಆರೇಪಕಾಕ ರ್ 

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸತಕಕ ದು ಲಿ .]1 

 

 3[ವಿವರಣೆ 1]3.- 5[ಈ ಪರಂತುಕದ ಉದೆು ೇಶಗಳಿರ್ಗರ್ “ರ್ರ ಷಾು ಚಾರ”್ ಎಿಂಬ 

ಪದ್ದವಳಿಯು ರ್ರ ಷು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (ಕಿಂದರ  ಅಧಿನಿಯಮ 1988ರ 

49)ರ 13ನೇ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  “ಲೇಕ ನೌಕರನಿಿಂದ ಆಪರಾಧಿಕ ದುನಾಡತೆ”್ ಎಿಂಬ 

ಪದ್ದವಳಿಗೆ ಕೊಟು ರುವ ಅಥಾವನೆು ೇ ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು .]5 

 

  
3[ವಿವರಣೆ 2]3- ಈ ಮಿಂದನವುಗಳು ಈ ನಿಯಮದ ಅಥಾವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲ  

ದಂಡನೆಯಾಗತಕಕ ದು ಲಿ :- 
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(i) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ನೇಮಕದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾರ್ ಇಲಾಖಾ ಪರಿೇಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಉತತ ೇಣಾರ್ನಗಲು ತಪ್ತಪ ದಕಾಕ ರ್ ಅವನ 

ವೇತನ ಬಡಿತ ಗಳನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು; 

 

(ii) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ದಕ್ಷತ್ತ ರೇಖೆಯನುು  ದ್ದಟಲು 

ಅಹಾನಲಿವೆಿಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ ರ್ ಅವನನುು  ಆ ದಕ್ಷತ್ತ ರೇಖೆಯಲಿೆೇ 

ತಡೆಯುವುದು; 

(iii) ಒಬಬ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಬಡಿತ ಗೆ ಅಹಾರ್ನರ್ರುವಂಥ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಅವನ ಪರ ಕರಣವನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ  ತರುವಾಯ, ಮೂಲ 

ಹುದೆು ಯಲಿಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸಾಥ ರ್ನಪನು  ಹುದೆು ಯಲಿಾಗಲ್ಲೇ ಬಡಿತ  

ನಿೇಡದರುವುದು; 

(iv) ಮೇಲ್ಲನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ , ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಥ ನಪನು ರ್ನರ್ರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ 

ಅಿಂಥ ಮೇಲ್ಲನ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಸೂಕತ ನಲಿವೆಿಂಬ 

ಕಾರಣಕಾಕ ರ್ ಅಥವಾ ಅವನ ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಆಡಳಿತ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಗರ್ 

(ಉದ್ದ: ಖಾಯಂ ಹುದೆು ಯವರು ರಜ್ಯಿಿಂದ ಅಥವಾ ಪರ ತನಿಯೇಜ್ನೆಯಿಿಂದ 

ವಾಪಸುು  ಬಂದರುವುದು, ಹೆಚ್ಚು  ಸೂಕತ ವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು 

ದರೆಯುವುದು ಇವೇ ಮಿಂತ್ತದಂಥ) ಅವರನುು  ಕ್ಕಳರ್ನ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ 

ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಹಿಿಂದರುರ್ಸುವುದು; 

(v) ಬೇರಿಂದು ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಪ್ರರ ಬೇಷನಿು ನ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕವಾದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು , ಅವನ ನೇಮಕದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಬೇಷನಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತುತ  ಆದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾರ್ ಪ್ರರ ಬೇಷನಿು ನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿಯ 

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಅವನ ಖಾಯಂ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ 

ಹಿಿಂದರುರ್ಸುವುದು; 

(vi) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನುು  ಅವನ ನಿವೃತತ  ವಯಸಿು ಗೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತತ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ ಕಡಿ್ಡಯವಾರ್ ನಿವೃತತ ಗೊಳಿಸುವುದು; 

(vii) (ಎ) ಒಪಪ ಿಂದದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಿಕೊಿಂಡ ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಅಿಂಥ ಒಪಪ ಿಂದದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್; ಅಥವಾ  

 
2[(ಬಿ) ಪ್ರರ ೇಬೇಷನಿು ನ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಿಂಡ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅವನ 

ಪ್ರರ ಬೇಷನ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅದರ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ , ಅವನ ನೇಮಕದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಪ್ರರ ಬೇಷನ್ಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 

ಮತುತ  ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾರ್; ಅಥವಾ  

 

(ಸಿ) ಹಂರ್ಗಮಿ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ 

(ಹಂರ್ಗಮಿ ಸೇವೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1967ರ 5ನೇ ನಿಯಮದ 1ನೇ ಉಪನಿಯಮದ 

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ 

 

 -ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು.]2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 41 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.02.1970, ಜಿಎಸ್ಆರ್ 

87, ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.02.1970ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಸಲಾಗಿದೆ.  ( 26.03.1970 ರಾಂದ ಜಾರಗೆ 

ಬಂದಿದೆ). 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 28 ಜಿಎಸ್ಆರ್ 69, ದಿರ್ನಾಂಕ: 12.12.1973, ಕೆಜಿಡಿ 

24.1.1974 (ಜಿಎಸ್ಆರ್ 14)ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಜಿಎಸ್ಆರ್ 14, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 24.01.1974ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರು 

ಸಂಖೆಯ  ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ. 

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ  ಡಿಪಿಎಆರ್ 39 ಎಸ್ಡಿಇ 81, ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.06.1984, ಜಿಎಸ್ಆರ್ 

181 ರಲಿ್ಲ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 16 ಎಸ್ಡಿಇ 2004, ದಿರ್ನಾಂಕ: 17.11.2005ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಸಲಾಗಿದೆ. 

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 16 ಎಸ್ಡಿಇ 90, ದಿರ್ನಾಂಕ: 23.10.1990ರ ಮೂಲಕ 

ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದಿರ್ನಾಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  (ಕೆಜಿಡಿ 24.01.1974, ಜಿಎಸಆರ್ 14). 

 

9.  ಶಿಸ್ತು  ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು.- 

 

(1) ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

 

 (2) (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಭಾದಕವಾಗದಂತೆ ಆದರೆ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ 

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ,- 

 

 3[(ಎ) XXX]3 

 

 (ಎಎ) ಪ್ರೇಲ್ಲೇಸ್ ಇನು ್ಪೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಅವರು, ವಿಧಿ ವೈದಯ  ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಯೇಗ ಶಾಲೆ, 

ಬಿಂಗಳೂರು, ಇದರ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾಶಕ, ಸಿೇರಂ ವಿಜಾಾ ನಿ, ಭೌತವಿಜಾಾ ನಿ, ವಿಷತಜ್ಾ , 

ಬ್ಯಯ ಲ್ಲಸಿು ಕ್ ತಜ್ಾ  ಮತುತ  ಪರ ಶಿು ತ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ತಜ್ಾ -ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ 
4[(iii), (iiiಎ), (iv) ಮತುತ  (ivಎ) ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ ]4   ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 6 &10[(ಬಿ) (i) ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕತ ರು, ತಹಶಿೇಲಾು ರರ ಮೇಲೆ ಮತುತ  ಅದಕ್ಕಕ  ಸಮಾನ 

ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (ii) ರಿಿಂದ (ivಎ)ವರೆರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳನುು  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು;]10 

 

 (ii) ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶಿೇಲಾು ರರ ಮತುತ  ಕೆ್ಕೇತ್ತರ ರ್ಭವೃದು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ 8ನೇ 

ನಿಯಮದ (ii) ರಿಿಂದ (iiiಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು]6 

 

 9[(ಬಿಬಿ) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರದ, ಆದರೆ 12[90500-123300]12 ರೂ.ಗಳ ಮತುತ  

ಅದಕೂಕ  ಮೇಲಪ ಟು  (ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  ಪರಿಷಕ ೃತವಾಗಬಹುದ್ದದುದಕ್ಕಕ  

ಸಮಾನವಾದುದಕ್ತಕ ಿಂತ) ಕಡಿಮೆಯಿಲಿದ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿ ಹೊಿಂದರುವ ಇಲಾಖಾ ಮಖಯ ಸಥ ರು 

ಮತುತ  ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲಾಖಾ ಮಖಯ ಸಥ ರು, ತಮಮ  ಆಡಳಿತ 
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ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ 12[56800-99600]12 ರೂ.ಗಳಿರ್ಿಂತ (ಅಥವಾ 

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  ಪರಿಷಕ ೃತವಾಗಬಹುದ್ದದುದಕ್ಕಕ  ಸಮಾನವಾದುದಕ್ತಕ ಿಂತ) ಹೆಚು ಲಿದ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

ಹೊಿಂದರುವ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ಹುದೆು  ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಹುದೆು  ಹೊಿಂದರುವ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ನ ಮೇಲೆ 8ನೇನಿಯಮದ 4[(ii), (iii),  (iiiಎ),  (iv) ಮತುತ  (ivಎ)]4 ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 (ಬಿಬಿಬಿ) ಅಖಿತ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರದ, ಆದರೆ 12[90500-123300]12 ರೂ.ಗಳಿರ್ಿಂತ 

ಕಡಿಮೆ (ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  ಪರಿಷಕ ೃತವಾಗಬಹುದ್ದದುದಕ್ಕಕ  ಸಮಾನವಾದುದಕ್ತಕ ಿಂತ) ವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿ ಹೊಿಂದರುವ ಇಲಾಖಾ ಮಖಯ ಸಥ ರು ಮತುತ  ಅಖಿತ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲಾಖಾ 

ಮಖಯ ಸಥ ರು, ತಮಮ  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮೂಹ-ಬಿ ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಸದಸಯ ನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (ii), (iii),  

(iiiಎ),  (iv) ಮತುತ  (ivಎ) ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು;]9 

 

 7[(ಬಿಬಿಬಿ-1) ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕತ ರು ಆರೇಗಯ  

ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ, 12[74400-109600]12 ರೂ.ಗಳ (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  

ಪರಿಷಕ ೃತವಾಗಬಹುದ್ದದ) ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಂಟ ನಿದೇಾಶಕರ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮತುತ  

ಅದನೂು  ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (ii), (iii),  (iiiಎ),  

(iv) ಮತುತ  (ivಎ) ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 (ಬಿಬಿಬಿ-2) ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಮಖಯ  

ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿಯವರು ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ 

ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ “ಸಿ”್ಮತುತ  “ಡಿ”್ಕಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 (ಬಿಬಿಬಿ-3) ಜಿಲಿೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಮಖಯ ಸಥ ರು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, 

ಕಛೇರಿ ಮಖಯ ಸಥ ರು, ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಲಿಾ  ವೈದ್ದಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಸಜ್ಾನ್ಗಳು, 

ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಛೇರಿಯಿಿಂದ ಹೊರರ್ರುವ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ , ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ “ಸಿ”್ಮತುತ  “ಡಿ”್ ಕಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ 

ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 ವಿವರಣೆ,-ಜಿಲಿೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬೌರಿಿಂಗ್ ಮತುತ  ಲೇಡಿ ಕಜ್ಾನ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ, 

ವಿಕೊು ೇರಿಯಾ ಆಸಪ ತೆರ ಯ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಮತುತ  ಮಿಿಂಟೇ ಆಸಪ ತೆರ ಯ 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಸಕಾಾರಿ ದಂತ ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತುತ  ಬಿಂಗಳೂರು ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಮೈಸೂರು ಕ್ಕ.ಆರ.ಆಸಪ ತೆರ ಯ, ಮೈಸೂರು ಚ್ಲುವಾಿಂಬ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯ, ಮೈಸೂರು ಪ್ತಕ್ಕಟಬಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯ, ದ್ದವಣಗೆರೆ ಸಿಜಿ ಆಸಪ ತೆಯು, ದ್ದವಣಗೆರೆ 

ಮಹಿಳಯರ ಮತುತ  ಮಕಕ ಳ ಆಸಪ ತೆರ ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಸಕಾಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ, 

ಮಂಗಳೂರು ಲೇಡಿ ಗೊೇಷೆನ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಮತುತ  ಧಾರವಾಡದ ಮಾನಸಿಕ 

ಆರೇಗಯ  ಆಸಪ ತೆರ ಯ]7 8[ಬಿಂಗಳೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ಥತ ಯ ಎಸ.ಡಿ.ಎಸ. ಕ್ಷಯರೇಗ ಮತುತ  

ಎದೆರೇಗಗಳ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರು ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಕಾಲೇಜಿನ 
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ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಬಿಂಗಳೂರು ರಾಜಿೇವ್ ರ್ಗಿಂಧಿ ಎದೆರೇಗ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು]8 –

ಸೇರುತ್ತತ ರೆ. 

 

 (ಬಿಬಿಬಿ-4) ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಛೇರಿಯ 

ಮಖಯ  ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿಯವರು, ನಿದೇಾಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ತನು  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ 

ಆರೇಗಯ  ಸೇವೆಯ ಸಮೂಹ “ಸಿ”್ಮತುತ  ʼಡಿʼ ಕಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ 

ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 (ಬಿಬಿಬಿ-5) ಜಿಲಿೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಮಖಯ ಸಥ ರು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, 

ಕಛೇರಿ ಮಖಯ ಸಥ ರು, ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಲಿಾ  ವೈದ್ದಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಸಜ್ಾನು ರು, 

ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೇಗಯ  ಸೇವೆಗಳ 

ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಮತುತ  ʼಡಿʼ ಕಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮತುತ  ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸೇವೆಗಳ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಹೊರರ್ರುವ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 ವಿವರಣೆ.- ಜಿಲಿೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಿಂಬುದು ಜಿಲಿಾ  ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲಾಯ ಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲಿಾ  ಸಜ್ಾನ್, ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಟ.ಸಿ. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಡಿ.ಟ.ಸಿ 

ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಕ್ಕ.ಸಿ.ಜಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಜ್ಯನಗರ ಜ್ನರಲ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅದೇಕ್ಷಕರು, 

ಹೆಚ್.ಎಸ.ಐ.ಎಸ. ಗೌಷಿಯಾ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಎದೆರೇಗ ಮತುತ  ಕ್ಷಯರೇಗ ಆಸಪ ತೆರ  

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಇವರನುು  ಒಳಗೊಳು ತಕಕ ದುು .]7 

 

 (ಸಿ) ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ  ಅನುಸೂಚಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಸದಸಯ ನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುವೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು; 

 

 (ಡಿ) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ʼಸಿʼ ಮತುತ  ʼಡಿʼ ಸಮೂಹಗಳ ಸದಸಯ ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಆ 

ಸದಸಯ ನು ಯಾವ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತತ ರುವನೇ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮಖಯ ಸಥ ರು (ಸಿ) 

ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ದಜ್ಾರ್ಿಂತ ಕಡಿಮೆ 

ದಜ್ಾಯವರಾರ್ರದದು ರೆ 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುವೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು: 

 

 1[ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ʼಡಿʼ ಸಮೂಹದ ಸದಸಯ ರ ಮೇಲೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ಲಪ್ತಕ 

ಸಿಬಬ ಿಂದ ವಗಾದ ಪರ ಭಾರ ಹೊಿಂದರುವ ಗೆಜ್ಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಿಬಬ ಿಂದ 

ವಗಾದ ಪರ ಭಾರ ಹೊಿಂದರುವ ಇತರ ರ್ನನ್ ಗೆಜ್ಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i)ನೇ 

ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಜುಲಾಮ ನೆ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು;]1 

 

 2[(ಇ) 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

(ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರತು) ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ-ಸಿ ಮತುತ  ಡಿ ಯ ಯಾರೇ ಸದಸಯ ನ ಮೇಲೆ, ಅಿಂಥ ಸದಸಯ ನು ಯಾವ 

ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವನೇ ಆ ಜಿಲಿೆಯ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತುತ  ಈ 
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ಖಂಡದ ಮೇರೆರ್ನ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಆ ಸದಸಯ ನು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸೇರಿರುವನೇ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದುು ;]2  

 

 5[(ಎಫ್) ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು ತಮಮ  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡುತತ ರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಯ ಬಿ ಸಮೂಹದ ಸದಸಯ ನ ಮೇಲೆ 8ನೇ 

ನಿಯಮದ ಖಂಡ (ii), (iii) ಮತುತ  (iiiಎ) ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳನುು  

ವಿಧಿಸಬಹುದು;]5  

 
 11[(ಜಿ) ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಯ ಮಖಯ  ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತ್, ತ್ತಲಿ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತ  ರ್ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾ 

ನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ (ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಇಲಾಖೆಯನುು  

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ವೃಿಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 8ನೇ 

ನಿಯಮದ (ii) ರಿಿಂದ (iiiಎ)ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಧಿಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದಲಿದೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (ii) ರಿಿಂದ (ivಎ)ವರೆರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಧಿಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳನುು  (ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಇಲಾಖೆಯನುು  

ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ-ಸಿ ಮತುತ  

ಸಮೂಹ-ಡಿ ನೌಕರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.  ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮಖಯ  ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಆ ನೌಕರರನು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವನೇ ಆ 

ಇಲಾಖೆಯ ಮಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದುು ]11 

 
 

 (2ಎ) (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮಕ್ಕಕ  ಬ್ಯಧಕವಾಗದಂತೆ ಮತುತ  (3)ನೆಯ ಉಪನಿಯಮಕ್ಕಕ  

ಒಳಪಟ್ಟು  (ಇಲಿ್ಲ  ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಈ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ʼಮಾತೃ ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆʼ ಎಿಂದು 

ಉಲಿೆೇಖಿತವಾಗುವ) ರಾಜ್ಯ  ಸೇವೆಯ ಯಾವುದೇ ವಗಾದ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವ 

ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  (ಇಲಿ್ಲ  ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಈ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಪರ ತನಿಯೇಜಿತ 

ಸೇವೆ ಎಿಂದು ಉಲಿೆೇಖಿತವಾಗುವ) ಬೇರಿಂದು ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುದೇ ವಗಾದ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೇಣಿಯ 

ಸೇವೆಗೆ ಪರ ತನಿಯೇಜಿಸಿದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಪರ ತನಿಯೇಜಿತ ಸೇವೆಯ ವಗಾಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ 

ಅವನನುು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಅವನನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ನೇಮಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅವನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದು; 

 

 ಪರಂತು, ಅವನನುು  ಪರ ತನಿಯೇಜಿತ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ಅವನ ಅಮಾನತತ ನ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  

ಪಾರ ರಂರ್ಭಸುವುದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  ಸಾಧಯ ವಾದದಷ್ಟು  ಬೇಗನೆ ಮಾತೃ 

ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಯ ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ತಳಿಸತಕಕ ದುು . 

 

 (3) ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿರ್ಿಂತ ಕ್ಕಳದಜ್ಾಯ 

ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸತಕಕ ದು ಲಿ . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 28 ಓಎಸ್ಆರ್ 59, ದಿರ್ನಾಂಕ: 07.02.1962ರ 

ಮೂಲಕ ಸೇಪ್ಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ  ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 73, ದಿರ್ನಾಂಕ: 11.07.73, 

ಜಿಎಸ್ಆರ್ 186 ದಿರ್ನಾಂಕ: 11.07.73ರ ಮೂಲಕ 2.08.73 ರಾಂದ ಜಾರಗೆ 

ಬರುವಂತೆ ಸೇರಸಲಾಗಿದೆ. 
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3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಜಿಎಡಿ 28, ಎಸ್ಎಸ್ ಆರ್ 69, ದಿರ್ನಾಂಕ: 12.12.1973ರ 

ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಎಸ್ 28, ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973 ಕ್ಕಜಿಡಿ 

24.01.1974 ರ ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ.  

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 75, ದರ್ನಿಂಕ: 27.07.75, ಜಿಎಸ್ಆರ್ 

152, ದರ್ನಿಂಕ: 27.05.75ರ ಮೂಲಕ 12.12.75 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.  

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 63 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ 1976, ದರ್ನಿಂಕ: 15.05.1978ರ 

ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ.   

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್11 ಎಸ್ಡಿಇ 2002 (II) ದರ್ನಿಂಕ: 09.08.2002ರ 

ಮೂಲಕ (20.08.2002 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

8. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 21 ಎಸ್ಡಿಇ 2003 (II) ದರ್ನಿಂಕ: 20.02.2004ರ 

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ (ಕ್ಕಜಿಡಿ 21.02.2004) 

9. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 1 ಎಸ್ಡಿಇ 2006 ದರ್ನಿಂಕ: 28.07.2006ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

10. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 10, ಎಸ್ಡಿಇ 2006, ದರ್ನಿಂಕ: 25.01.2007ರ 

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.   

11. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 67 ಎಸ್ಡಿಇ 2013 ದರ್ನಿಂಕ: 05.11.2014ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

12. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 27 ಎಸ್ಡಿಇ 2018 ದರ್ನಿಂಕ: 08.04.2019ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 

 10. ಅಮಾನ್ತ್ತ:-  

 

 (1)ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಅಧಿೇನರ್ನರ್ರುವನೇ ಆ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ 

ಪಡೆದ ಇತರ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಾರ ನೌಕರನನುು ,- 

  

 7[(ಎ) ಕಾನೂನುಸಮಮ ತ ಸಂಭಾವನೆಯನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವನು ಲಂಚವನುು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸುವಾಗ ರ್ರ ಷು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆರ್ನ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತನಿಖೆ 

ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕೃತರಾದ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು ಅವನು ಲಂಚವನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸುತತ ರುವಾಗಲೇ 

ಹಿಡಿದರುವುದನುು  ತ್ೇರಿಸುವ ಮೇಲುನೇಟದ ಸಾಕ್ಷಯ ವಿದು ಲಿ್ಲ ; 

 15[(ಎಎ) ರ್ರ ಷಾು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇತರೆ 

ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊಿಂದದ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಿಗೆ, ಅವನು ತನು  ಸಕಾಾರಿ ಕತಾವಯ  ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ 

ಯಾವುದೆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಅವನ ಬಲಿ  ಆದ್ದಯ ಮೂಲಗಳಿರ್ಿಂತ ಹೆಚಿು ನ ಆರ್ಥಾಕ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನುು  ಅಥವಾ ಆಸಿತ ಯನುು  ಅವನು ಹೊಿಂದದ್ದು ನೆಿಂದು ಅಥವಾ 

ಹೊಿಂದದು ನೆಿಂದು ತ್ೇರಿಸುವ ಮೇಲು ೇಟದ ಸಾಕ್ಷಯ ವಿರುವಲಿ್ಲ ]15; 

   

(ಬಿ) ಅವನು ಕತಾವಯ ವನುು  ನಿವಾಹಸುತತ ರುವಾಗ, ನೈತಕ ಅಧಃಪತನವನುು  ಒಳಗೊಳುು ವ 

ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನುು  ಮಾಡಿದು ಕಾಕ ರ್ ಅವನ ವಿರುದಧ  ಸಕ್ಷಮ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ 

ಮಿಂದೆ ಆರೇಪ ಪಟು ಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿರುವಲಿ್ಲ ; 
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(ಸಿ) ರ್ರ ಷಾು ಚಾರದ, ಸಕಾಾರಿ ಹಣದ ಆಪರಾಧಿಕ ದುವಿಾನಿಯೇಗದ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಕ 

ದುರುಪಯೇಗದ ಆರೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ವಿರುದಧ  ಸಕ್ಷಮ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ 

ಮಿಂದೆ ಆರೇಪ ಪಟು ಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿರುವಲಿ್ಲ ; 

(ಡಿ) ಅವನ ವಿರುದಧ  ತೇವರ  ಕತಾವಯ ಲೇಪದ ಬಗೆೆ  ಮೇಲುನೇಟದ ಸಾಕ್ಷಯ ವಿದು ಲಿ್ಲ ]7 

 -ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಬಹುದು; 

 

 3[ಪರಂತು, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಾರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿರ್ಿಂತ 

ಕಡಿಮೆ ದಜ್ಾಯವರ್ನರ್ದುು  ಅವನು ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿರುವಲಿ್ಲ , ಅಿಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಯಾವ ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಆ 

ಕೂಡಲೇ ವರದ ಮಾಡತಕಕ ದುು ]3 

 

 1[(2) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು ,- 

 

 (ಎ) ಅವನನುು  ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಆರೇಪದ ಮೇಲಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಆಗಲ್ಲ ನಲವತೆತ ಿಂಟ್ಟ 

ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮಿೇರಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಭರಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತಡೆಹಿಡಿದರಿಸಿದು ರೆ, ಅವನನುು  ತಡೆಹಿಡಿದರಿಸಿದ 

ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ; 

 

 (ಬಿ) ಒಿಂದು ಅಪರಾಧಕಾಕ ರ್ ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯವಾರ್ರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅವನಿಗೆ 

ನಲವತೆತ ಿಂಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮಿೇರಿದ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕೆ್ಕಯನುು  ವಿಧಿಸಿದು ರೆ ಮತುತ  ಅಿಂಥ 

ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾರ್ ಅವನನುು  ಆ ಕೂಡಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಿರದದು ರೆ ಅಥವಾ 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತರದದು ರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿ್ಡಯ ನಿವೃತತ ಗೊಳಿಸಿರದದು ರೆ, ಅವನ ಆ ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯದ 

ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ 

 

 - ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲ  ಇಡಲಾರ್ದೆಯಿಂದು 

ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು . 

 

 ವಿವರಣೆ,- ಈ ಉಪನಿಯಮದ (ಬಿ) ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ನಲವತೆತ ಿಂಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳ 

ಅವಧಿಯನುು , ಅಪರಾಧವು ನಿಣಾಯವಾದ ತರುವಾಯ ಕಾರಾವಾಸದ ಪಾರ ರಂರ್ದಿಂದ ಲೆಕಕ  

ಹಾಕತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಈ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಕಾರಾವಾಸದ ಮಧ್ಯಯ  ಮಧ್ಯಯ  ಬರುವ ಅವಧಿಗಳು 

ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳನುು  ಲೆಕಕ ಕ್ಕಕ  ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಕ ದುು .]1  

 

 7[(3) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಪರ ಕರಣಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಸಂಗತ ವಿಷಯ ಸಾಮರ್ರ ಯನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ವಿರುದಧ  ಮಾಡಿದ ಆರೇಪಗಳನುು  ಸಮರ್ಥಾಸುವ ಮೇಲುನೇಟದ ಸಾಕ್ಷಯ  ಇದೆಯೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಸಂಬಂಧಪಟು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಬಹುದು.]7 

 
 8[(4) XXX]8 

 

 1&20[(5) (ಎ) ಉಪನಿಯಮ(3)ಕ್ಕಕ  ಒಳಪಟ್ಟು  ರ್ರ ಷಾು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ 

1988(1988ರ ಕಿಂದರ  ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ :49) ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  ಅಧಿನಿಯಮ 

1984(1985ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 04) ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದಧ  

ಪರ ಕರಣಗಳನುು  ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕೃತಗೊಿಂಡ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲಿ್ಲ   ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತನಿಖೆ 

ಮಾಡುವಾಗ ಒಬಬ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಮೇಲು ೇಟದ ಸಾಕ್ಷಯ ವಿದೆ ಎಿಂದು ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ ಆತನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಬಹುದು ಎಿಂದು ಶಿಫಾರಸುು  ಮಾಡಿದು ಲಿ್ಲ  ಅಿಂತಹ ಸಕಾಾರಿ 
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ನೌಕರರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ಸಕ್ಷಮವಾದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅಿಂತಹ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  

ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲರಿಸಬಹುದು.   

 

 (ಬಿ) ಅಮಾನತುತ ಗೊಿಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಆಪಾಧಿತ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾರ ರಂರ್ಭಸದದು ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ದೇಷಾರೇಪಣೆ ಪಟು  

ಸಲಿ್ಲಸದದು ಲಿ್ಲ  ಅಿಂತಹ ನೌಕರನ ಅಮಾನತತ ನುು  ರದುು ಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಿಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ  

ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತೇಮಾಾನಿಸತಕಕ ದುು  ಹಾಗೂ ಈ ಅವಧಿಯಳಗೆ ತೇಮಾಾನಿಸಿ ಮಿಂದುವರೆಸಲು 

ಆದೇಶಿಸದದು ಲಿ್ಲ  ಅಮಾನತುತ  ಭಾವಿತ (Deemed) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಿಂದರೆ ಅಮಾನತತ ನ 

ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂಣಾಗೊಿಂಡ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ರದ್ದು ಗುವುದು.  ಈ ರಿೇತ ಅಮಾನತುತ  

ಆದೇಶವು ರದುು ಗೊಿಂಡ ನಂತರ, ನೇಮಕಾತ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತತ  ಆದೇಶವನುು  ತಕ್ಷಣವೇ 

ಕೊೇರುವುದು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಕತಾವಯ ವಾರ್ರುತತ ದೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಆ ರಿೇತ ಕೊೇರಲು 

ವಿಫಲರ್ನದಲಿ್ಲ  ಆತನ ಅಮಾನತತ ನ ಆದೇಶವು ರದ್ದು ದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಆತನು ಅನಧಿಕೃತವಾರ್ ಗೈರು 

ಹಾಜ್ರಾರ್ರುವನೆಿಂದು ಭಾವಿಸತಕಕ ದುು ;]1 

 

 ಪರಂತು, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ಸಕ್ಷಮವಾದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸದರಿ  

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಖಂಡ (ಎ)ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ 

ಮತುತ  ಅಿಂತಹ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಳರ್ಗರ್ ವಿಸತ ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ನುು  ಮಾಡಿದ್ದಗ ಮಾತರ  

ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ಅಮಾನತತ ನ ಅವಧಿಯನುು  ಮಿೇರಿ ವಿಸತ ರಿಸಬಹುದು.  

ಇಲಿವಾದಲಿ್ಲ  ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಆದೇಶವು 

ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವಾರ್ ರದ್ದು ಗುವುದು]20 

 

 21[(6) XXX]21 

 

 22[ಟಿಪ್ಪ ಣಿ: ಅಮಾನತುತ ಗೊಿಂಡ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಿಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಗ 

ಆತನನುು  ಯಾವ ಹುದೆು /ಸಾಥ ನದಿಂದ ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸಲಾರ್ತ್ತ ೇ ಅದೇ ಹುದೆು /ಸಾಥ ನದಲಿ್ಲ  ಪುನರ್ 

ನೇಮಕ ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ ]22 
  

 2[(7) XXX]2  

 

 (8) (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಈ ಮಿಂದನ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳು 

ವಿಚಾರಣೆಯು ಇತಯ ಥಾದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಈ ಕ್ಕಳಕಡಂತೆ ಅಮಾನತುತ  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

ರಾಜ್ಾ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ  ಸದಸಾ ರ ವಗಾ ಅಮಾನ್ತ್ತು  ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ 

(i) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯ 

     13[(ii)    ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಿಂದರೆ, ತಹಶಿೇಲಾು ರರು 

ಮತುತ  ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕತ ರ ಆಡಳಿತ 

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ತತು ಮಾನ ಹುದೆು ಗಳನುು  

ಹೊಿಂದರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆಯುಕತ ರು]13 

 

(1) 10(1) ನೇ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರ್ಗರ ಮಲೆಕ್ತಕ ಗರನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರವನುು , ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಪವಿಭಾರ್ಗಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆ.  
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ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 4 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 73, ದರ್ನಿಂಕ 23ನೇ ಜೂನ್ 1973ನುು  

ನೇಡಿ. 

 

(2) ಜಿಲಿೆಯ ಪರಿಮಿತಗಳ ಆಚ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯನುು  ಹೊಿಂದರದ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ 

ನೇರ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ, ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವೆಯ ಎಲಿಾ  ʼಸಿʼ-ಸಮೂಹದವರನುು  ಮತುತ  ʼಡಿʼ-ಸಮೂಹದವರನುು  ಕರ್ನಾಟಕ 

ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಸೇವೆಯವರನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತ್ತಯ ಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 24 

ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 75 ದರ್ನಿಂಕ: 11.12.1975ನುು  ನೇಡಿ. 

 

(ಎ) ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮಖಯ  ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಕಾಯಾ 

ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿೆಯ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್, ತ್ತಲಿ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತ  

ರ್ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ (ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಇಲಾಖೆಯನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 

ಸಮೂಹ-ಸಿ ಮತುತ  ಸಮೂಹ-ಡಿ ನೌಕರರನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  

ಪರ ತ್ತಯ ಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ.   

 

(3) ರ್ಗರ ಮ ಸೇವಕರನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 

ವಿಭಾರ್ೇಯ ಜಂಟ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆ.  ಜಿಎಡಿ 37 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, 

ದರ್ನಿಂಕ: 4ನೇ ಆಗಸು ್ 1976ನುು  ನೇಡಿ.  

(4) ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳಿಗೆ, ತಮಮ  ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮೂಹ ಸಿ ಮತುತ  ಡಿ ನೌಕರರನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರವನುು  ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆ.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 38 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 

74(1) ದರ್ನಿಂಕ 19ನೇ ಅಕೊು ೇಬರ್ 1974ನುು  ನೇಡಿ. 

(5) ಕ್ಕ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ.ನ ಪರಿಶಿಷು -I ರಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಲಾದ ಪರ ಧಾನ ಇಲಾಖಾ 

ಮಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ, ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  

ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾರ್ದೆ.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 34 ಎಸಎಸ್ಆರ್ 74 ದರ್ನಿಂಕ: 

3ನೇ ಸ್ಥಪೆು ಿಂಬರ್ 76ನುು  ನೇಡಿ. 

 4[(6) ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಸಿಬಬ ಿಂಧಿ ಮತುತ  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಿ  ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಮತುತ  ಸಮೂಹ 

ʼಡಿʼ ನೌಕರರನುು  ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ]4.  
      5[(7) ಸಕಾಾರದ ಎಲಿಾ  ಅಪರ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳಿಗೆ, ಜಂಟ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳಿಗೆ ಮತುತ  

ಉಪಕಾಯಾದಶಿಾಗಳಿಗೆ, ತಮಮ  ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಅಥವಾ ʼಡಿʼ ಹುದೆು  ಹೊಿಂದರುವ 

ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ]5. 

 
6[(8) ಆಯುಕತ ರು, ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಜ್ನರಲ್ ಡ್ಯಯ ಟ 

ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೇಸರುಗಳನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ]6. 

 

 10[(9) ಆಯುಕತ ರು, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮೂಹ 

ʼಎʼ ಕ್ತರಿಯ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  12[XXX]12 ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  

ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ]10. 
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9[(10) (ಎ) ಆಯುಕತ ರು, ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಆರೇಗಯ  

ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 18[74400-109600]18 ರೂಪಾಯಿಗಳ 

(ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  ಪರಿಷಕ ೃತವಾಗಬಹುದ್ದದಂಥ) ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯವರೆರ್ನ ಮತುತ  ಈ ವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿಯನು ಳಗೊಿಂಡ ಹುದೆು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  

ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ; ಮತುತ   

 
14[(b) Deputy Commissioner of Excise at District level and Joint Commissioner 

of Excise (Enforcement and Intelligence) at the Divisional level  and Joint 

Commissioner of Excise (State Excise Intelligence Bureau) at the State level are 

empowered to place under suspension any Group “C” and “D” official working 

under their administrative control.]14 

16[(c) Technical Assistants to the Deputy Commissioner and Ex-Officio Deputy 

Directors of Land Records are empowered to place under suspension any Group 

“C” and “D” Official working under their respective administrative control]16; 

and 

19[(ಡಿ) ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ದೇಶ ಅರ್ಭವೃದಧ  ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ 

ಪದನಿಮಿತತ  ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಯೇಜ್ನೆ, ಕಾಯಾಕರ ಮ ಸಂಯೇಜ್ನೆ ಮತುತ  

ಸಾಿಂಖಿೇಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ದೇಶ ಅರ್ಭವೃದಧ  ಮಂಡಳಿಯ 

ಕಾಯಾವಾಯ ಪ್ತತ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿ, ಸಿ ಮತುತ  ಡಿ ಗುಿಂಪ್ತಗೆ ಸೇರಿದ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಅಮಾನತುತ ಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ನಿೇಡಲಾರ್ದ]19 

 

  9[(ಇ) ಕೊೇಷು ಕ-I ಮತುತ  II ರಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ  

ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಮತುತ  ʼಡಿʼ ಹುದೆು ಗಳನುು  

ಹೊಿಂದರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ:- 

 

ಕೋಷ್ು ಕ-I 

ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 

 

1. ಮಖಯ  ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿ, ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ. 

2. ಜಿಲಿಾ  ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಅಧಿಕಾರಿ 

3. ಜಿಲಿಾ  ಸಜ್ಾನ್ 

4. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ತರಬೇತ ಕಿಂದರ  

5. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಲಿಾ  ತರಬೇತ ಕಿಂದರ  

6. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಕ್ಕ.ಸಿ.ಜಿ.ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

7. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಜ್ಯನಗರ ಜ್ನರಲ್ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು. 

8. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಎದೆರೇಗ ಮತುತ  ಕ್ಷಯರೇಗ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

9. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಹೆಚ್.ಎಸ.ಐ.ಎಸ್ ಗೌಶಿಯಾ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

10. ಜಿಲಿೆ  ಅಧಿಕಾರಿ 
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ಕೋಷ್ು ಕ-II 

ವೈದಾ ಕೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 

1. ಮಖಯ  ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿ, ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ 

2. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಬೌರಿಿಂಗ್ ಮತುತ  ಲೇಡಿ ಕಜ್ಾನ್ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

3. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ವಿಕೊು ೇರಿಯಾ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

4. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

5. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಮಿಿಂಟೇ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು 

6. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾಾರಿ ದಂತ ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಂಗಳೂರು 

7. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಬಿಂಗಳೂರು ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಂಗಳೂರು 

8. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಕ್ಕ.ಆರ.ಆಸಪ ತೆರ , ಮೈಸೂರು 

9. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಚ್ಲುವಾಿಂಬ ಆಸಪ ತೆರ , ಮೈಸೂರು 

10. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಪ್ತ.ಕ್ಕ.ಟ.ಬಿ. ಆಸಪ ತೆರ , ಮೈಸೂರು 

11. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಸಿ.ಜಿ.ಆಸಪ ತೆರ , ದ್ದವಣಗೆರೆ 

12. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಮಹಿಳ ಮತುತ  ಮಕಕ ಳ ಆಸಪ ತೆರ , ದ್ದವಣಗೆರೆ 

13. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು,ಸಕಾಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸಪ ತೆರ , ಮಂಗಳೂರು 

14. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಲೇಡಿ ಗೊೇಷನ್ ಆಸಪ ತೆರ , ಮಂಗಳೂರು 

15. ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಮಾನಸಿಕ ಆಸಪ ತೆರ , ಧಾರವಾಡ]9 

 11[16 ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಸ್ ಕ್ಷಯರೇಗ ಮತುತ  ಎದೆರೇಗಗಳ ಆಸಪ ತೆರ , ಹೊಸೂರು ರಸ್ಥತ ,  

                    ಬಿಂಗಳೂರು 

17. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ಮೈಸೂರು ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು 

18. ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರು, ರಾಜಿೇವ್ ರ್ಗಿಂಧಿ ಎದೆರೇಗ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಿಂಗಳೂರು]11 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಎಸ್ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973, ಕ್ಕಜಿಡಿ ದರ್ನಿಂಕ: 

24.1.74ರ ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 18ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 74, ದರ್ನಿಂಕ: 06.08.74 ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ.  (29.08.74 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದೆ.) 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 56 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 12.04.77 ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 15 ಎಸ್ಡಿಇ 96, ದರ್ನಿಂಕ: 20.06.97 ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.  

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ :ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 7 ಎಸ್ಡಿಇ 96, ದರ್ನಿಂಕ: 20.06.1997 ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಡಿಇ 2001, ದರ್ನಿಂಕ; 07.12.2001ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 4 ಎಸ್ಡಿಇ 2000, ದರ್ನಿಂಕ: 05.4.2002ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. (15.4.2002 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದೆ) 

8. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 4 ಎಸ್ಡಿಇ 2000, ದರ್ನಿಂಕ: 05.4.2002ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. 

9. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 11 ಎಸ್ಡಿಇ 2002 (1), ದರ್ನಿಂಕ: 19.06.2002ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

10. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 29 ಎಸ್ಡಿಇ 2002, ದರ್ನಿಂಕ: 4.02.2003ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 
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11. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 21 ಎಸ್ಡಿ ಒ 2003 (1), ದರ್ನಿಂಕ: 01.01.2004 ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

12.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 6 ಎಸ್ಡಿಇ 2004, ದರ್ನಿಂಕ; 16.07.2004ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. (ಕ್ಕಜಿಡಿ 12.08.2004) 

13. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 10 ಎಸ್ಡಿಇ 2006, ದರ್ನಿಂಕ; 25.01.2007ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

14. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 4 ಎಸ್ಡಿಇ 2008, ದರ್ನಿಂಕ: 18.07.2008ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. ತದು ೇಲೆ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 09 ಸೇಇವಿ 2009, ದರ್ನಿಂಕ: 21.03.2009 

15.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 25 ಎಸ್ಡಿಇ 2007, ದರ್ನಿಂಕ: 26.08.2008ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.  

16. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 20 ಎಸ್ಡಿಇ 2009, ದರ್ನಿಂಕ; 30.07.2009ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.  

17. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 67 ಎಸ್ಡಿಇ 2013, ದರ್ನಿಂಕ; 5.11.2014ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

18. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 27 ಎಸ್ಡಿಇ 2018, ದರ್ನಿಂಕ; 08.04.2019 ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

19. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 23 ಎಸ್ಡಿಇ 2019, ದರ್ನಿಂಕ; 10.01.2020ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

20. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 28 ಎಸ್ಡಿಇ 2018, ದರ್ನಿಂಕ; 29.10.2020ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

21. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 28 ಎಸ್ಡಿಇ 2018, ದರ್ನಿಂಕ; 29.10.2020ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. 

22. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 28 ಎಸ್ಡಿಇ 2018, ದರ್ನಿಂಕ; 29.10.2020ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 
1[10ಎ. ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಯು ವಾ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಹೂಡುವುದ್ದ:-  

 

(1) ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಅಥವಾ ಅವರಿಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಇತರ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಸಾಮಾನಯ  ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ,- 

(ಎ) ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಹೂಡಬಹುದು; 

(ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  8ನೇ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು 

ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವನೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಹೂಡಲು ಆ 

ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು. 

 

(2) 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 

8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ಲಿದದು ರೂ ಆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು (v) 

ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಆ 

ಯಾರೇ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಹೂಡಬಹುದು]1. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 10ಎ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಸಕಾಾರದ 

ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲಾರ್ದೆ.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 38 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 74 

(ii), ದರ್ನಿಂಕ: 19.10.74ನುು  ನೇಡಿ. 

 
  1[11. ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್,- 

 

(1) 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನುು , ಸಾಧಯ ವಾಗಬಹುದ್ದದಷು ರ ಮಟು ಗೆ, ಈ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ನಿಯಮ II-ಎ ದಲಿ್ಲ  ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  

ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

 (2) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ 

ಯಾವುದೇ ಆರೇಪಣೆಯ ಸತ್ತಯ ಿಂಶವನುು  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಧಾರಗಳು ಇವೆ ಎಿಂದು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟಾು ಗಲೆಲಿಾ , ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸತ್ತಯ ಿಂಶವನುು  

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಒಬಬ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು  ನೇಮಿಸಬಹುದು. 

 

 2 &4[* ಪರಂತುಕ-XXX]2&4  

 

ವಿವರಣೆ:- ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ತನೇ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸುವಲಿ್ಲ  (7) ರಿಿಂದ (20)ರ ವರೆರ್ನ 

ಉಪನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುತ  (22)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ 

ಉಲಿೆೇಖವನುು  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಲಿೆೇಖವೆಿಂದು ಅರ್ಥಾಸತಕಕ ದುು . 

  

(3) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಈ ನಿಯಮದ ಮತುತ  11ಎ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಿರುವಲಿ್ಲ , ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು,- 

 

(i) ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಣೆಗಳ ಸರಾಿಂಶವನುು  ಆರೇಪಗಳ 

ಪಟು ಯಲಿ್ಲ   ನಿಶಿು ತವಾರ್ ಮತುತ  ಸಪ ಷು ವಾರ್; 

(ii) ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪ ಪಟು ಗೆ ಸಮಥಾನೆಯಾರ್, ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ 

ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಗಳ ವಿವರಣೆಯನುು  ಸಿದು ಪಡಿಸತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ 

ಸಿದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅವು,- 

(ಎ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ತಪ ಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ರಪ ೇಪ್ತಗೆ ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಎಲಿ  

ಸುಸಂಬದಧ  ಸಂಗತಗಳ ವಿವರಣೆಯನುು ; 

(ಬಿ) ಯಾವ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತುತ  ಯಾವ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಮೂಲಕ ಆರೇಪ 

ವಿಷಯಗಳನುು  ಸಮರ್ಥಾಸಲು ಪರ ಸಾತ ಪ್ತಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಪಟು ಯನುು  

ಮತುತ  ಆ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಪಟು ಯನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

(4) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆರೇಪ ಪಟು ಯ ಪರ ತಯನುು , ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ 

ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಗಳ ವಿವರಣೆಯನುು  ಮತುತ  ಯಾವ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ 

ಮೂಲಕ ಮತುತ  ಯಾವ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಮೂಲಕ ಆ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  

ಸಮರ್ಥಾಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಮತುತ  ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ  

ಪಟು ಯನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೊಡತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ ಕೊಡಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಕಾಲದಳಗೆ ತನು  ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  

ಸಲಿ್ಲಸಲು ಮತುತ  ತ್ತನೇ ಖುದ್ದು ರ್ ಅಹವಾಲು ಹೇಳಿಕೊಳು ಲು ಅವನು 

ಇಚಿು ಸುತ್ತತ ನೆಯೇ ಎಿಂಬುದನುು  ತಳಿಸಲು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಗತಯ ಪಡಿಸತಕಕ ದುು . 
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(5)(ಎ) ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಒಪಪ ದರುವಂಥ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 

ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು  ನೇಮಿಸುವುದು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು 

ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತನು  ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  

ಆರೇಪಗಳನುು  ಒಪ್ತಪ ಕೊಿಂಡಿರುವಲಿ್ಲ , ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಪಡೆದುಕೊಿಂಡ ತರುವಾಯ, ಪರ ತಯಿಂದು 

ಆರೇಪದ ಮೇಲೆ ತನು  ನಿಣಾಯಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  11ಎ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ವಿಧಿಸಿರುವ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು . 

(ಬಿ)  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸದದು ಲಿ್ಲ , ಶಿಸುತ   

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಈ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು  (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ 

ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ತ್ತನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

(ಸಿ) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ಯಾವುದೇ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಆರೇಪದ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ರ್ 

ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು  ನೇಮಿಸುವಲಿ್ಲ , ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  

ಸಮರ್ಥಾಸುವ ಸಲುವಾರ್ ತನು  ಪರವಾರ್ ಪರ ಕರಣವನುು  ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನನುು  ಅಥವಾ ರ್ನಯ ಯವಾದಯನುು  “ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿ”ಯರ್ನು ರ್ ಆದೇಶದ 

ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಬಹುದು. 

(6) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ರುವಾಗ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ,- 

(i) ಆರೇಪ ಪಟು ಯ ಮತುತ  ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಣೆಗಳ 

ವಿವರ ಪಟು ಯ ಪರ ತಯನುು ; 

(ii) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, 

ಅದರ ಪರ ತಯನುು ; 

(iii) (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ 

ಇದು ರೇ, ಅವುಗಳ ಪರ ತಯನುು ; 

(iv) (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ  

ತಲುಪ್ತಸಿರುವುದನುು  ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು ; ಮತುತ  

(v) “ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿ”ಯನುು  ನೇಮಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪರ ತಯನುು   

-ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕಕ ದುು ; 

 
3, 4 &5[ಪರಂತುಕವನುು -XXX] 3, 4 &5 

 

(7) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು, ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  ಹಾಗೂ ದುನಾಡತೆ ಅಥವಾ 

ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಣೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನುು  ಅವನು ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ 

ಹತುತ  ಕ್ಕಲಸದ ದನಗಳೊಳಗೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಸಂಬಂಧವಾರ್ ಲ್ಲಖಿತ 

ನೇಟೇಸಿನ ಮೂಲಕ ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದ್ದದಂತೆ ಅಿಂಥ ದವಸದಂದು ಮತುತ  

ಅಿಂಥ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮತಸಬಹುದ್ದದಂಥ 

ಹತುತ  ದನಗಳಿಗೆ ಮಿೇರದ ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ಅವಧಿಯಳಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಮಿಂದೆ ಖುದ್ದು ರ್ ಹಾಜ್ರಾಗತಕಕ ದುು . 

(8) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತನು  ಪರವಾರ್ ಪರ ಕರಣವನುು  ಮಂಡಿಸಲು ಯಾರೇ ಇತರ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನ 6[ಅಥವಾ ನಿವೃತತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ]6 ನೆರವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು, ಆದರೆ 

ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ನೇಮಿಸಿದ ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ರ್ನಯ ಯವಾದಯಾರ್ದು ರೆ 

ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಪರ ಕರಣದ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ 
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ರ್ನಯ ಯವಾದಯನುು  ನೇಮಿಸಿಕೊಳು ಲು ಅನುಮತಸಿದ ಹೊರತು, ಈ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ 

ರ್ನಯ ಯವಾದಯನುು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ ; 
 

6[ಪರಂತು, ನಿವೃತತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ರ್ನಯ ಯವಾದ ಕೂಡ ಆರ್ದ್ದು ಗ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು, 

ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ನೇಮಿಸಿದ ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ರ್ನಯ ಯವಾದಯಾರ್ದು ರೆ ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಪರ ಕರಣದ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ ರ್ನಯ ಯವಾದಯಾರ್ರುವ ನಿವೃತತ  

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ನೇಮಿಸಿಕೊಳು ಲು ಅನುಮತಸಿದ ಹೊರತು, ನೇಮಿಸಿಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ .]6 
 

(9) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತನು  ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆರೇಪ 

ವಿಷಯಗಳನುು  ಒಪಪ ದೆ ಅಥವಾ ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಯಾವುವೇ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  

ಸಲಿ್ಲಸದೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಮಿಂದೆ ಹಾಜ್ರಾದರೆ, ಅಿಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 

ಅವನು ತಪ್ತಪ ತಸಥ ನೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಪರ ತರಕೆ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸುವನೇ ಮತುತ  

ಯಾವುವೇ ಆರೇಪ ವಿಷಯದ ತಪ್ತಪ ತಸಥ ನೆಿಂದು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳುು ತ್ತತ ನೆಯೇ ಹೇಗೆ 

ಎಿಂಬುದನುು  ಅವನನುು  ಕಳತಕಕ ದುು , ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅವನ ಆ 

ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು , ಆ ದ್ದಖಲೆಗೆ ರುಜು ಹಾಕತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅದರ 

ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ರುಜುವನುು  ಪಡೆಯತಕಕ ದುು . 

(10) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಯಾವ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನು ತಪ್ತಪ ತಸಥ ನೆಿಂದು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳುು ವನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ತಪ್ತಪ ತಸಥ ನೆಿಂಬ ನಿಣಾಯವನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು . 

(11) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲದಳಗೆ 

ಹಾಜ್ರಾಗಲು ತಪ್ತಪ ದರೆ ಅಥವಾ ವಾದಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಇಲಿವೇ ವಾದಸುವುದನುು  

ಬಿಟು ರೆ, ಅವನು ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  

ಒದರ್ಸಲು ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ಉದೆು ೇಶಿಸಿರುವನೇ ಅದನುು  ಒದರ್ಸಲು 

ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯನುು  ಅಗತಯ ಪಡಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತನು  

ಪರ ತರಕೆ್ಕಯನುು  ಸಿದು ಪಡಿಸುವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್,- 

 

(i) (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಪಟು ಯಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಐದು ದನಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮತಸಬಹುದ್ದದಂತೆ ಐದು ದನಗಳಿಗೆ ಮಿೇರದಂಥ ಇನೂು  

ಹೆಚಿು ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬಹುದೆಿಂದು; 

(ii) ತನು  ಪರವಾರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಪಟು ಯನುು  

ಒಪ್ತಪ ಸಬಹುದೆಿಂದು; 

(iii) (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಪಟು ಯಲಿ್ಲ  ನಮೂದಸಿದ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ 

ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಮತುತ  ಉದು ೃತ 

ಭಾಗಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಬ್ಯಯಿಮಾತನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತಸಿಕೊಳು ಬಹುದೆಿಂದು ಮತುತ  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  

ಬೇಗನೆ ಮತುತ  ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅವನಿಗೆ 

ಒದರ್ಸತಕಕ ದೆು ಿಂದು; 

(iv) ಸಕಾಾರದ ಸಾವ ಧಿೇನದಲಿ್ಲರುವ ಆದರೆ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ 

ಪಟು ಯಲಿ್ಲ  ನಮೂದಸಿರದ ಯಾವುವೇ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಪತೆತ  ಹಚ್ಚು ವುದಕಾಕ ರ್ 

ಅಥವಾ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದಕಾಕ ರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹತುತ  ದನಗಳೊಳರ್ಗರ್ 

ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮತಸಬಹುದ್ದದಂತೆ ಹತುತ  ದನಗಳಿಗೆ 

ಮಿೇರದ ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಳರ್ಗರ್ ನೇಟೇಸನುು  ನಿೇಡಬಹುದೆಿಂದು 

-ಆದೇಶವನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ತರುವಾಯ, ಮೂವತುತ  ದವಸಗಳಿಗೆ ಮಿೇರದ ಮಿಂದನ 

ದರ್ನಿಂಕಕ್ಕಕ  ಪರ ಕರಣವನುು  ಮಿಂದೂಡತಕಕ ದುು ; 
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ಪರಂತು, ಸಕಾಾರವು ಪತೆತ  ಹಚು ಬೇಕ್ಕಿಂದು ಅಥವಾ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಿದ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಸುಸಂಬದಧ ತೆಯನುು  ಅವನು ಸೂಚಿಸತಕಕ ದುು . 

 

(12) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಪತೆತ  ಹಚ್ಚು ವ ಅಥವಾ 

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವ ಬಗೆರ್ನ ನೇಟೇಸನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನುು  ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ ತಗಳನುು , 

ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅರ್ಭರಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸಾವ ಧಿೇನದಲಿ್ಲ  ಆ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಇಡಲಾರ್ದೆಯೇ 

ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಿಂಥ ಕೊೇರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ದರ್ನಿಂಕದ ಹೊತತ ಗೆ 

ದಸಾತ ವೇಜ್ನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವ ಬಗೆರ್ನ ಕೊೇರಿಕ್ಕಯ ಜೊತೆ ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು ; 

 

ಪರಂತು, ಯಾವ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳು ಪರ ಕರಣಕ್ಕಕ  ಸುಸಂಗತ ಅಲಿವೆಿಂದು ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವನೇ ಆ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೊೇರಿಕ್ಕ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  

ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. 

  

(13) (12)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಕೊೇರಿಕ್ಕಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, 

ಕೊೇರಲಾದ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಅರ್ಭರಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಸಾವ ಧಿೇನದಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಟು ಕೊಿಂಡಿರುವ 

ಪರ ತಯಬಬ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅವುಗಳನುು  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಮಿಂದೆ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕಕ ದುು ; 

 

ಪರಂತು, ಕೊೇರಲಾದ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಅರ್ಭರಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡಿರುವ ಅಥವಾ 

ಸಾವ ಧಿೇನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅಿಂಥ ಎಲಿ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತದೃಷಿು ಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ ರ್ದರ ತೆಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗುವುದೆಿಂದು 

ಮನದಟಾು ದರೆ, ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ ಅವನು ಅದನುು  ತದನುಸಾರವಾರ್ ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ತಳಿಸತಕತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಹಾಗೆ ತಳಿದ ತರುವಾಯ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನುು  ತಳಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವ 

ಅಥವಾ ಪತೆತ ಹಚ್ಚು ವ ಬಗೆೆ  ತ್ತನು ಮಾಡಿದ ಕೊೇರಿಕ್ಕಯನುು  ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಕ ದುು . 

 

(14) ವಿಚಾರಣೆರ್ಗರ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಂದು, ಯಾವ ಮೌಖಿಕ ಮತುತ  ದಸಾತ ವೇಜು 

ಸಾಕ್ಷಯ ದಿಂದ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಮೌಖಿಕ 

ಮತುತ  ದಸಾತ ವೇಜು ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾರ್ 

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕಕ ದುು .  ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾರ್ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ವಿಚಾರಣೆ 

ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾರ್ ಪಾಟ ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು.  

ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಅಿಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಟ ಸವಾಲು ಆರ್ದೆಯೇ ಆ ಯಾವುವೇ ಅಿಂಶಗಳ 

ಮೇಲೆ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರತಕಕ ದುು .  ಆದರೆ ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮತಯಿಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕೂಡದು; 

ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಪರ ಶ್ು ಗಳನುು  ಸಹ 

ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. 

 

(15) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಪರವಾರ್ ಪರ ಕರಣವು ಮಕಾತ ಯಗೊಳುು ವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ 

ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ತನು  ವಿವೇಚರ್ನನುಸಾರ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನಿಗೆ ಕೊಟು  ಪಟು ಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಳು ದರುವ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಒದರ್ಸಲು ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಅನುಮತಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ತರಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ 

ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಪುನಃ ಕರೆಸಿಕೊಳು ಬಹುದು ಮತುತ  ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ  ಅಿಂಥ 

ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಿದ ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ಸಾಕ್ಷಯ ದ ಪಟು ಯ ಪರ ತಯನುು  ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನು ಕಳಿದರೆ, ಅದನುು  ಪಡೆಯಲು ಮತುತ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಿಂದಕ್ಕಕ  ಹಾಕ್ತದ ದನವನುು  
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ಹಾಗೂ ಯಾವ ದನಕ್ಕಕ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಿಂದಕ್ಕಕ  ಹಾಕ್ತತ್ತ ೇ ಆ ದನವನುು  ಬಿಟ್ಟು , ಅಿಂಥ ಹೊಸ 

ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮೂರು ದನ ಮಿಂದಕ್ಕಕ  

ಹಾಕ್ತಸಿಕೊಳು ಲು ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರತಕಕ ದುು .  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಿಂಥ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  

ದ್ದಖಲೆ ಮೇಲೆ ತರುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ಪರಿೇಕೆ್ತಸುವುದಕಾಕ ರ್ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಒಿಂದು ಅವಕಾಶವನುು  

ಕೊಡತಕಕ ದುು .  ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದು ರ್ನಯ ಯದ ಹಿತದೃಷಿು ಯಿಿಂದ ಅವಶಯ ವೆಿಂದು 

ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವಲಿ್ಲ , ಅಿಂಥ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಒದರ್ಸಲು ಸಹ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನುಮತಸಬಹುದು. 

 

 ಸೂಚನೆ:- ಸಾಕ್ಷಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನುು  ತುಿಂಬಲು ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  

ಅನುಮತಸತಕಕ ದು ಲಿ  ಅಥವಾ ತರಿಸಿಕೊಳು ತಕಕ ದಿ ಲಿ  ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಪುನಃ 

ಕರೆಸಿಕೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ .  ಮೂಲತಃ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದಂಥ ಸಾಕ್ಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಿಂತನಿಾಹಿತ ಲೇಪ ಇರುವಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ದೇಷವಿರುವಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಅಿಂಥ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ತರಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದು. 

 

(16) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಪರವಾರ್ ವಾದವನುು  ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಗ, ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನನುು , ಅವನು ಇಚಿಛ ಸಿದರೆ ಮೌಖಿಕವಾರ್ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಅವನ ಪರ ತರಕೆ್ಕಯನುು  

ಹೇಳಲು ಅಗತಯ ಪಡಿಸತಕಕ ದುು .  ಪರ ತರಕೆ್ಕಯನುು  ಮೌಖಿಕವಾರ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  

ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಆ ದ್ದಖಲೆಗೆ ರುಜು ಮಾಡಲು ಅಗತಯ ಪಡಿಸತಕಕ ದುು .  ಇವೆರಡ್ಯ 

ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಯ ಪರ ತಯನುು , ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿ ಯಾರಾದರೂ 

ನೇಮಕಗೊಿಂಡಿದು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡತಕಕ ದುು . 

 

(17) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಪರವಾರ್ರುವ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಆ ತರುವಾಯ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸತಕಕ ದುು .  

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಇಚಿಛ ಸಿದರೆ ತನು  ಪರವಾರ್ ತ್ತನೇ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಬಹುದು.  ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ತರುವಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಪರವಾರ್ರುವ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗಬಹುದ್ದದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾರ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಿಿಂದ ಪಾಟೇ ಸವಾಲ್ಲಗೆ, ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತುತ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ 

ಆ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರು ಗುರಿಯಾಗತಕಕ ದುು . 

 

(18) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತನು  ವಾದವನುು  ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸಿದ 

ತರುವಾಯ ಮತುತ  ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟು ರದದು ರೆ ಸಾಕ್ಷಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  ವಿವರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಒದರ್ಸುವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಸಾಕ್ಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಅವನ ವಿರುದಧ ವಾರ್ ಕಂಡುಬಂದರುವ ಆ ಸಂದರ್ಾಗಳ ಬಗೆೆ  

ಅವನನುು  ಸಾಮಾನಯ ವಾರ್ ಪರ ಶಿು ಸಬಹುದು. 

 

(19) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದು ಪೂಣಾವಾದ 

ತರುವಾಯ, ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ನೇಮಕಗೊಿಂಡಿದು ರೆ, ಅವರನುು  ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನನುು  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮಮ  ತಮಮ  ವಾದಗಳ ಲ್ಲಖಿತ ಸಾರಾಿಂಶಗಳನುು  

ದ್ದಖಲಾಮ ಡಲು ಅವರು ಇಚಿು ಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಸಬಹುದು. 

 

(20) ಆರೇಪಗಳ ಪಟು ಯನುು  ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನು, ಆ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಕ ಿಂತ ಮಿಂಚ್ 

ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸದದು ರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಮಿಂದೆ ಖುದ್ದು ರ್ 

ಹಾಜ್ರಾಗದದು ರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಈ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನುು  

ಪಾಲ್ಲಸಲು ತಪ್ತಪ ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಏಕಪಕೆ್ತೇಯವಾರ್ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಬಹುದು. 



66 
 

 

(21) (ಎ) 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವ, ಆದರೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) 

ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ಲಿದರುವ, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳನುು  ತ್ತನೇ 

ಸವ ತಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿರುವಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ತನು ದೇ 

ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಯಾರೇ 

ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯಗಳ ಮೇಲಣ ತನು  ತೇಮಾಾನವನುು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು, 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii) ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು (v) 

ರಿಿಂದ (viii) ರ ವರೆರ್ನ ದಂಡನೆಗಳನುು  ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವಂಥ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ವಿಚಾರಣೆಯ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು . 

 

(ಬಿ) ಯಾವ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಹಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ದ್ದಖಲೆಯಲಿ್ಲನ ಸಾಕ್ಷಯ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವನುು  ಜ್ರುರ್ಸಬಹುದೆಿಂದು ಅಥವಾ 

ಯಾರೇ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಇನು ಷ್ಟು  ಪರಿೇಕೆ್ತಸುವುದು ರ್ನಯ ಯದ ಹಿತದೃಷಿು ಯಿಿಂದ ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಆ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಡುವಲಿ್ಲ , ಸಾಕೆ್ತದ್ದರನನುು  ಪುನಃ ಕರೆಸಿಕೊಳು ಬಹುದು ಮತುತ  

ಸಾಕೆ್ತದ್ದರನನುು  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ಪಾಟೇ ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ  ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾರ್ ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ 

ದಂಡನೆಯನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

 

(22) ಯಾರೇ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪೂಣಾ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಅಥವಾ 

ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನುು  ಆಲ್ಲಸಿದ ಮತುತ  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ತರುವಾಯ, ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯ ಪ್ತತ ಯನುು  ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಿಂತುಹೊೇರ್ರುವಾಗಲೆಲಿಾ  ಮತುತ  ಅವನ ಸಾಥ ನದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಥ 

ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವಂಥ ಮತುತ  ಚಲಾಯಿಸುವಂಥ ಬೇರಬಬ  ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದ್ದಗ, ಹಾಗೆ ಬಂದ ಆ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಹಿಿಂದನ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯು 

ಹಾಗೆ ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ಅಥವಾ ಹಿಿಂದನ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ಮತುತ  ತ್ತನು ಸವ ತಃ 

ಭಾಗಶಃ ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ಸಾಕ್ಷಯ ದ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜ್ರುರ್ಸಬಹುದು: 

 

ಪರಂತು, ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು  ಈರ್ಗಗಲೇ ದ್ದಖಲ್ಲಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಯಾರೇ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  

ಮತತ ಷ್ಟು  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ರ್ನಯ ಯದ ಹಿತದೃಷಿು ಯಿಿಂದ ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ನಂತರ ಬಂದ 

ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ಲಿ್ಲ , ಅವರು ಇಲಿ್ಲ  ಈ ಹಿಿಂದೆ ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದಂತೆ ಅಿಂಥ 

ಯಾರೇ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಪುನಃ ಕರೆಸಿಕೊಳು ಬಹುದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಟೇ ಸವಾಲು 

ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ  ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 1[(22ಎ) ಈ ನಿಯಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  ಎದುರಿಸುತತ ರುವ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು , ಅಿಂಥ ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  ಪಾರ ರಂರ್ಭಸಿದ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯ ಪ್ತತ ಯ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಪರ ತನಿಯೇಜಿಸಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತತ  

ಮಾಡಿದು ರೆ, ಅದೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್, ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ  ನೌಕರನ ಮೇಲ್ಲನ 

ಆರೇಪಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಿಂದುವರೆಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ ಮಿಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಳಗೆ 

ಪರ ಸುತ ತ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವನೇ ಆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ಸಂಪೂಣಾ ದ್ದಖಲೆಯನುು  

ಕಳಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ತರುವಾಯ ಆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ದ್ದಖಲೆಯಲಿ್ಲನ ಸಾಕ್ಷಯ ದ ಆಧಾರದ 
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ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರ್ನಯ ಯದ ಹಿತದೃಷಿು ಯಿಿಂದ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರ ಪೈಕ್ತ ಯಾರೇ ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಮತತ ಷ್ಟು  

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಸಾಕೆ್ತದ್ದರರನುು  ಪುನಃ ಕರೆಸಬಹುದು, 

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಟೇ ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 

ಮತುತ  ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್, ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಆದೇಶವನುು  

ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.]1 

 

(23) (i) ವಿಚಾರಣೆಯು ಮಕಾತ ಯಗೊಿಂಡ ತರುವಾಯ, ವರದಯನುು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸತಕಕ ದುು  

ಮತುತ  ಅದರಲಿ್ಲ ,- 

(ಎ) ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಪಟು  ಮತುತ  ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ 

ಆರೇಪಗಳ ವಿವರಣೆ; 

(ಬಿ) ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪ ವಿಷಯಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಪರ ತರಕೆ್ಕ ; 

(ಸಿ) ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪ ವಿಷಯಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಯ ದ ನಿಧಾಾರಣೆ; 

(ಡಿ) ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಣಾಯ ಮತುತ  ಆ ಬಗೆರ್ನ ಸಮಥಾನೆಗಳು 

–ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

 

ವಿವರಣೆ:- ವಿಚಾರಣೆಯ ವಯ ವಹರಣೆಯು, ಯಾವುದೇ ಆರೇಪ ವಿಷಯವು ಮೂಲ ಆರೇಪ 

ವಿಷಯಗಳಿರ್ಿಂತ ರ್ಭನು ವಾದುದೆಿಂಬುದನುು  ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುತತ ದೆಿಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಅಿಂಥ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತನು  ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಅವರು 

ದ್ದಖಲ್ಲಸಬಹುದು; 

 

ಪರಂತು, ಅಿಂಥ ಆರೇಪ ವಿಷಯದ ಮೇಲಣ ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಯಾವ ಸಂಗತಗಳ ಮೇಲೆ 

ಅಿಂಥ ಆರೇಪದ ವಿಷಯವು ಆಧಾರಿತವಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಂಗತಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು, 

ಓಪ್ತಪ ಕೊಿಂಡಿದು  ಹೊರತು ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಆರೇಪ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ತನು  ಪರ ತವಾದವನುು  

ಮಂಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸೂಕತ  ಅವಕಾಶವನುು  ಕೊಟು ದು  ಹೊರತು ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

(ii) ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ತ್ತನೇ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ರದದು ರೆ, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ವಿಚಾರಣೆಯ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕಕ ದುು , ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ,- 

 

(ಎ) (i)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ತ್ತನು ಸಿದು ಪಡಿಸಿದ ವರದ; 

(ಬಿ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಪರ ತರಕೆ್ಕಯ ಲ್ಲಖಿತ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, 

ಅದು; 

(ಸಿ) ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದ ಮೌಖಿಕ ಮತುತ  ದಸಾತ ವೇಜು ಸಾಕ್ಷಯ ; 

(ಡಿ) ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಮಂಡರ್ನಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಅಥವಾ 

ಅವರಿಬಬ ರೂ ದ್ದಖಲಾಮ ಡಿದ ಲ್ಲಖಿತ ಸಾರಾಿಂಶ ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅವು; 

ಮತುತ  

(ಇ) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮತುತ  ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವು 

 -ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73, ಕ್ಕಜಿಡಿ 21.1.74ರ 

ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಡಿಇ 86, ದರ್ನಿಂಕ: 7.5.86ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಸಡಿಇ 86, ದರ್ನಿಂಕ: 7.5.86ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 
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4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 4 ಎಸ್ಡಿಇ 2000, ದರ್ನಿಂಕ: 15.04.2002ರ ಮೂಲಕ 

(15.4.2002 ರಿಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ) ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ (ಕ್ಕಜಿಡಿ 15.4.2002). 

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ :ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 25 ಎಸ್ಡಿಇ 1982, ದರ್ನಿಂಕ: 23.08.1983ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 41 ಎಸ್ಡಿಇ 84, ದರ್ನಿಂಕ: 17.06.85ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.(ಕ್ಕಜಿಡಿ 11.7.85) 

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 19 ಎಸ್ಡಿಇ 95, ದರ್ನಿಂಕ: 07.03.2002ರ ಮೂಲಕ 11.4.2002 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 
1[11ಎ. ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ:-  

 

(1) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ತ್ತನೇ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ಲಿದದು ರೆ, ತ್ತನು ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  

ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ, ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ವಿಚಾರಣೆರ್ಗರ್ ಮತುತ  ವರದರ್ಗರ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಪರ ಕರಣವನುು  ವಾಪಸುು  ಕಳಿಸಬಹುದು ಮತುತ  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆ ತರುವಾಯ 

ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಮಟು ಗೆ 11ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು ]1 

 

(2) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಆರೇಪದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಒಪಪ ದದು ರೆ, ಹಾಗೆ ಒಪಪ ದರುವುದಕ್ಕಕ  ತನು  ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ದ್ದಖಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಾಕ್ಷಯ ವು ಆ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಸಾಕಷಿು ದು ರೆ ಅಿಂಥ ಆರೇಪದ ಮೇಲೆ ತನು  

ನಿಣಾಯಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸತಕಕ ದುು . 

 

(3) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಎಲಿ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ತನು  

ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಗಮನದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಿಂಡು 2[8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಒಿಂದು ಅಥವಾ 

ಹೆಚ್ಚು  ದಂಡನೆಗಳನುು ]2 ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಅವರು 12ನೇ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಅಿಂಥ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನುು  

ಮಾಡಬಹುದು; 

 

ಪರಂತು, ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸುವುದು ಅವಶಯ ವಿರುವಂಥ ಪರ ತಯಿಂದು 

ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ , ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯೇಗದ ಸಲಹೆರ್ಗರ್ ವಿಚಾರಣಾ ದ್ದಖಲೆಯನುು  ಆಯೇಗಕ್ಕಕ  

ಕಳಿಸಿಕೊಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ 

ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ಅಿಂಥ ಸಲಹೆಯನುು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಕ ದುು . 

 

(4) 3[XXX]3&1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 70 ಎಸಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 15.1.77ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 70 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 15.1.1977ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ.  
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 1[12. ಲಘು ದಂಡನೆಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್;-  

 

 (1) 11ಎ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು , 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) 

ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನುು ,- 

 

 (ಎ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅವನ ವಿರುದು  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವ ಪರ ಸಾತ ವವನುು  ಮತುತ  ಯಾವ 

ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ 

ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಆರೇಪಗಳನುು  ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು 

ಮತುತ  ಆ ಪರ ಸಾತ ವದ ವಿರುದಧ  ಅವನು ಇಚಿು ಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಮನವಿಯನುು  ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವನಿಗೆ 

ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಅವಕಾಶವನುು  ಕೊಟು  ತರುವಾಯ ಹೊರತು; 

 

 (ಬಿ) ಯಾವ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯ ಪಡುವನೇ ಅಿಂಥ ಪರ ತಯಿಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ , 11ನೇ ನಿಯಮದ (3) ರಿಿಂದ (23)ರ 

ವರೆರ್ನ ಉಪನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊತುತ ಪಡಿಸಿದ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ 

ಹೊರತು. 

 

 2[ಪರಂತು, 11ನೇ ನಿಯಮದ (3) ರಿಿಂದ (23)ರ ವರೆರ್ನ ಉಪನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊತುತ ಪಡಿಸಿದ 

ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸದೆಯೇ, ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮಸಹಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ ಗಳನುು  

ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .]2  

 

(ಸಿ)(ಎ)ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಮನವಿ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, 

ಅದನುು  ಮತುತ  (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸದೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ದ್ದಖಲೆಯು ಯಾವುದ್ದದರೂ 

ಇದು ರೆ, ಅದನುು  ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು; 

 

(ಡಿ) ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪಣೆಯ ಮೇಲೆ 

ನಿಣಾಯವನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು; ಮತುತ  

 

(ಇ)ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವಶಯ ವಿರುವಲಿ್ಲ , ಅದರಿಂದಗೆ ಅಿಂಥ 

ಸಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು. 

  -ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

(2) ಅಿಂಥ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ದ್ದಖಲೆಯು,- 

 

(i) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಪರ ಸಾತ ವದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ತಳಿವಳಿಕ್ಕಯ ಪರ ತಯನುು : 

(ii) ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು  ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತನೆಯ ಆರೇಪಣೆಗಳ ವಿವರಣೆಯ 

ಪರ ತಯನುು   

(iii) ಅವನ ಮನವಿ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನುು ; 

(iv) ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಯ ವನುು ; 

(v) ಆಯೇಗದ ಸಲಹೆ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದನುು ; 

(vi) ದುನಾಡತೆಯ ಅಥವಾ ದುವಾತಾನೆಯ ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪಣೆಯ ಮೇಲಣ 

ನಿಣಾಯಗಳನುು ; ಮತುತ   

(vii) ಪರ ಕರಣದ ಮೇಲಣ ಆದೇಶಗಳನುು , ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರಣಗಳ ಸಹಿತ  
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-ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು .]1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 13 ಎಸ್ಡಿಇ 97, ದರ್ನಿಂಕ; 1.09.1998ರ ಮೂಲಕ 

01.9.98 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.( ಕ್ಕಜಿಡಿ 7.9.98) 

 

 1[12ಎ. ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸ್ತವುದ್ದ:  

 

 ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ತಳಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ಅವನಿಗೆ, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯನೆು ೇರ್ನದರೂ ನಡೆಸಿದು ರೆ, ಅದರ ವರದಯ ಪರ ತಯನುು  

ಮತುತ  ಪರ ತಯಿಂದು ಆರೇಪ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿಣಾಯಗಳ ಪರ ತಯನುು  ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ಲಿದದು ರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ವರದಯ 

ಪರ ತಯನುು  ಮತುತ  ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಒಪಪ ದರುವುದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಆ ಸಂಕೆ್ತಪತ  ಕಾರಣಗಳೊಿಂದಗೆ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ದಕಾರಿಯ ನಿಣಾಯಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಪರ ತಯನುು  (ಅವನಿಗೆ ಅವುಗಳನುು  ಈರ್ಗಗಲೇ 

ಒದರ್ಸಿರದದು ರೆ) ಮತುತ  14ಎ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ 3[ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು]3 

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವಲಿ್ಲ , 3[ಲೇಕಾಯುಕತ ರ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರ]3 

ಶಿಫಾರಸುು ಗಳೊಿಂದಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಣಾಯಗಳ ಪರ ತಯನುು  ಮತುತ  ಆಯೇಗವು 

ಮಾಡಿದ ಸಲಹೆ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದರ ಪರ ತಯನುು  ಸಹ ಮತುತ  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಆಯೇಗದ ಸಲಹೆಯನುು  ಒಪ್ತಪ ಕೊಳು ದದು ರೆ, ಹಾಗೆ ಒಪ್ತಪ ಕೊಳು ದರುವುದಕ್ಕಕ , ಇರುವ ಕಾರಣಗಳ 

ಸಂಕೆ್ತಪತ  ವಿವರಣೆಯನುು  ಒದರ್ಸತಕಕ ದುು ;]1 

 
2[ಪರಂತು, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ದೇಷಮಕತ ನರ್ನು ರ್ ಮಾಡಿದು ರೆ 

ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಈರ್ಗಗಲೇ ಒದರ್ಸಿದು ರೆ, ಸದರಿ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ 

ಪರ ತಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಈರ್ಗಗಲೇ ಒದರ್ಸಿದು ರೆ, ಸದರಿ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಪರ ತಗಳನುು  

ಒದರ್ಸುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾರ್ರತಕಕ ದು ಲಿ .]2  

.................................................................................................................................................................................................... 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 34 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 07.07.76, ಕ್ಕಜಿಡಿ 22.7.76ರ 

ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ ; ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಡಿಇ 86, ದರ್ನಿಂಕ: 7.05.86 ಕ್ಕಜಿಡಿ 7.05.86ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 
 

 13. ಜಂಟಿ ವಿಚಾರಣೆ.-  

 (1) ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಪಟು ದು ರೆ, 

ಸಕಾಾರವು ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಎಲಿ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವ ಇತರ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಒಿಂದೇ ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರೆಲಿರ ಮೇಲೆ 

ಶಿಸುತ  ಕರ ಮ ಕೈಕೊಳುು ವಂತೆ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು; 

 

 1[ಪರಂತು, ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ವಜಾ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರಾದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾರ್ದು ರೆ ಒಿಂದೇ ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಶಿಸುತ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದಕಾಕ ರ್ 

ಆದೇಶವನುು  ಅಿಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೈಕ್ತ ಉನು ತ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಇತರರ ಸಮಮ ತ ಪಡೆದು 

ಮಾಡಬಹುದು.]1  
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 (2) 9ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು , ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ 

ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ,- 

 

(i) ಅಿಂಥ ಒಿಂದೇ ವಯ ವಹರಣೆಯ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಬಹುದೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯನುು ; 

(ii) 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಯಾವ ದಂಡನೆಗಳನುು  ವಿಧಿಸಲು ಅಿಂಥ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರತಕಕ ದು ೇ ಆ ದಂಡನೆಗಳನುು ; ಮತುತ  

(iii) 2[11ನೇ ಮತುತ  11ಎ]2 ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 12ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಗೊತುತ ಪಡಿಸಿದ 

ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು  ಆ ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕ ಎಿಂಬುದನುು  

-ನಿದಾಷು ಪಡಿಸತಕಕ ದುು . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.1973ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.  (ಕ್ಕಜಿಡಿ ದರ್ನಿಂಕ: 24.1.74) 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73ರ ಮೂಲಕ 24.1.74 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 

14. ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್:-  

 
  1[11 ರಿಿಂದ 13ರ ವರೆರ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ]1 ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ,- 

 

(i) ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಆರೇಪದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಅಪರಾಧ ನಿಣಿೇಾತರ್ನರ್ರುವುದಕ್ಕಕ  

ಯಾವ ನಡತೆಯು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟು ದೆಯೇ ಆ ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವಲಿ್ಲ ; ಅಥವಾ  

(ii) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಿಂಡಿರುವಲಿ್ಲ , ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದರುವಲಿ್ಲ , ಅಥವಾ ಅವನ ಜ್ತೆ ಸಂಪಕಾ 

ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿದರುವಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊತುತ ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನುು  ಸಮಂಜ್ಸವಾರ್ 

ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಾಯಾಸಾಧಯ ವಿಲಿವೆಿಂದು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಖಿತದಲಿ್ಲ  

ಕಾರಣಗಳನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ; ಅಥವಾ 

(iii) ರಾಜ್ಯ ದ ರ್ದರ ತೆಯ ಹಿತದೃಷಿು ಯಿಿಂದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನವನುು  ಅನುಸರಿಸುವುದು 

ಯುಕತ ವಲಿವೆಿಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಮನದಟಾು ದರೆ –ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಬಗೆೆ  

ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ತ್ತನು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. 

 

ಪರಂತು, ಯಾವ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆಯು 

ಅವಶಯ ವಾರ್ರುವುದೇ ಆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಥ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ 

ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸತಕಕ ದುು . 

 
2 &3 [ಎರಡನೇ ಪರಂತುಕ -XXX] 2 &3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73ರ ಮೂಲಕ 24.1.74 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ 60 ಎಸ್ ಎಸ್ಆರ 80, ದರ್ನಿಂಕ:  27.11.1980ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 
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3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ 15 ಸೇಇವಿ 95, ದರ್ನಿಂಕ:  22.03.95ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. 

 

 1[14ಎ. ಲೋರ್ಕಯುಕು ಕೆಕ  ವಹಿಸಿಕಡಲಾದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್:-  

 

 (1) 9 ರಿಿಂದ 11ಎ ವರೆರ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುತ  13ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದಧ  ಆಪಾದಸಲಾರ್ರುವ ದುನಾಡತೆಯನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  

ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರವು ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದು ರ ಮೇರೆಗೆ 

ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪ ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರುವಲಿ್ಲ 2[ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಆರೇಪ್ತಸಿದ ರ್ರ ಷಾು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1947ರ ಅಥವಾ ರ್ರ ಷಾು ಚಾರ ಪರ ತಬಂಧ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನಿೇಯವಾದ ಅಪರಾಧಗಳನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  

ಪ್ರಲ್ಲೇಸರು 1992ರ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 21ನೇ ದನಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದು ರೆ,]2 ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ 

ವಿರುದಧ ದ ವಯ ವಹರಣೆಗಳ ಉದೆು ೇಶಗಳಿರ್ಗರ್ (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು 

ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದುು ]1   

 
1[(2)(ಎ) ಯಾವುದೇ ಆರೇಪದ ಬಗೆೆ ,- 

(i)   ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಯ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ಯ ಸದಸಯ ನ; ಅಥವಾ 

(ii)  ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಯ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼಯ ಸದಸಯ ನ ಮತುತ   

       ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಯ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಡಿʼಯ ಸದಸಯ ನ: ಅಥವಾ 

(iii)  ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಯ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಡಿʼಯ ಸದಸಯ ನ 

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ,- 

ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ 3[ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ 

(1992ರ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ ಇಪಪ ತ್ತ ಿಂದನೇ ದನಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್), ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  

ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ದಳದ ಇನು ್ಪೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್್ ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ಇವರು ಶಿಸುತ  

ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಕ ದೆು ಿಂದು ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ]3, ಅವರು ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  

ತಮಮ  ಶಿಫಾರಸುು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖೆಯ ದ್ದಖಲೆಯನುು  ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ಸಕಾಾರವು ಅಿಂತಹ ದ್ದಖಲೆಯನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ತರುವಾಯ, ಲೇಕಾಯುಕತ ರು 

ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಾಡಲು ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು 

ಅಥವಾ 12ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕಕ  ಅನುಸಾರವಾರ್ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುು ವುದಕ್ಕಕ  ಸಮಚಿತ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು. 

 

(ಬಿ)(ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಿದು ರೆ, ಆ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು , ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲು ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ 

ಲೇಕಾಯುಕತ  ಸಿಬಬ ಿಂದ ವಗಾದ ಒಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಡೆಸಬಹುದು; 

 

ಪರಂತು, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ದಜ್ಾರ್ಿಂತ ಕ್ಕಳರ್ನ ದಜ್ಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಡೆಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 

 

ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಯ ದಜ್ಾರ್ಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲಿದ ದಜ್ಾಯ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಲೇಕಾಯುಕತ  ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ  ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ರಿಜಿಸಾು ಾರ(ವಿಚಾರಣೆಗಳು) ಇವರ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯು ನಡೆಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 
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ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, (ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕೃತರ್ನದ 

ಲೇಕಾಯುಕತ  ಸಿಬಬ ಿಂಧಿ ವಗಾದ ಒಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದನುು  ಸಂಪೂಣಾವಾರ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 

ನಡೆಸಲು ಇನು ಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಯನುು  ನೇಮಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿರತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

(ಸಿ) ಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲು 

(ಬಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಅದನುು  11ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾರ್ ಈ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅವು ಅಸಂಗತವಾಗದರುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ 

ನಡೆಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಸದರಿ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು . 

 

(ಡಿ) ವಿಚಾರಣೆಯು ಮರ್ದ ತರುವಾಯ, ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಣಾಯಗಳ ಮತುತ  

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ ಲೇಕಾಯುಕತ ರ ಅಥವಾ ಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ರ ಶಿಫಾರಸುು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ ಕರಣದ 

ದ್ದಖಲೆಯನುು  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು . 

 

(ಇ)(ಡಿ)ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ದ್ದಖಲೆಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರವು 4[XXX]4 11ಎ 

ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರವಾರ್ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅಿಂತಹ ಎಲಿ  

ಪರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸಲು ಸಕಾಾರವು ಸಕ್ಷಮ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ರತಕಕ ದುು . 

 

 (3)(1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಸದಸಯ ರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲರುವ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

 ವಿವರಣೆ:- ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ʼಲೇಕಾಯುಕತ ʼ ಮತುತ  ʼಉಪಲೇಕಾಯುಕತ ʼ ಪದ್ದವಳಿಯು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕರ ಮವಾರ್ ಕೊಟು ರುವ 

ಅಥಾವನೆು ೇ ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು ]1  2[ಮತುತ  ʼಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಾಯುಕತ  ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್್̓ಎಿಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಲೇಕಾಯುಕತ  ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ 15ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದ ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ವಿಭಾಗ ಎಿಂದು 

ಅಥಾ ಮತುತ  ಅದು ಸಾಧಯ ವಾಗಬಹುದ್ದದಷ್ಟು  ಮಟು ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಜಾಗೃತ ಆಯೇಗ 

ನಿಯಮಗಳು, 1980ರಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವ ಸಂವಾದ ವಿಭಾಗವನೂು  ಒಳಗೊಳುು ತತ ದೆ ಮತುತ  “ಇನು ್ಪೆಕು ರ್ 

ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಲ್ಲೇಸ” ಪದ್ದವಳಿಯನುು  ತದನುಸಾರವಾರ್ ಅರ್ಥಾಸತಕಕ ದುು .]2  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಡಿಇ 86, ದರ್ನಿಂಕ; 7.5.86ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 9 ಎಸ್ಡಿಇ 92, ದರ್ನಿಂಕ: 21.01.97ರ ಮೂಲಕ (15.1.86 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ ; ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 9 ಎಸ್ಡಿಇ 92, ದರ್ನಿಂಕ; 15.1.86 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ.  

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ :ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 37 ಎಸ್ಡಿಇ 2001, ದರ್ನಿಂಕ: 26.12.2001ರ ಮೂಲಕ 

31.12.2001 ರಿಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. (ಕ್ಕಜಿಡಿ 31.12.2001). 

 

14ಬಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಧ  ಲಾಂಗಿಕ ಕರುಕ್ಕಳ ಎಸಗಿರುವ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್,- 

 

 11 ರಿಿಂದ 13ರವರೆರ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಹಿಳಯರ ವಿರುದಧ  ಎಸಗುವ ಲಿಂರ್ಕ ಕ್ತರುಕ್ಕಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 
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ರಚಿಸಲಾರ್ರುವ ರಾಜ್ಯ  ಮಟು ದ ಸಮಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲಿಾ  ಮಟು ದ ಸಮಿತಗಳು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಬಗೆೆ  

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಿವರಣೆ ಮತುತ  ದ್ದಖಲೆಗಳೊಿಂದಗೆ ವರದಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿದು ಲಿ್ಲ , ಸಕ್ಷಮ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅಿಂಥ ವರದಯನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರುಜುವಾತ್ತದ ದುನಾಡತೆಯ ಗಂರ್ಭೇರತೆ ಮತುತ  

ಸವ ರೂಪವನುು  ದೃಷಿು ಯಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು ನಿಯಮ 8(i) ರಿಿಂದ (viii) ವರೆಗೆ ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಒಿಂದಕ್ತಕ ಿಂತ ಹೆಚಿು ನ ದಂಡನೆಗಳನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದ್ದರ್ದೆ.  

ಅಿಂಥ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಆರೇಪ್ತತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕ ನಿೇಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡತಕಕ ದುು .   

 

 ಪರಂತು, ಯಾವ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆಯು ಅವಶಯ ವಾರ್ರುವುದೇ ಆ 

ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಥ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ಆಯೇಗದಡನೆ 

ಸಮಾಲೇಚಿಸತಕಕ ದುು .   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 20 ಎಸ್ಡಿಇ 2013, ದರ್ನಿಂಕ: 02.12.2013ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 

 15. ಎರವಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುವ ಅಧಿರ್ಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು:-  

 

 (1) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಕಿಂದರ  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ 

ಸಥ ಳಿೇಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  (ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಿಂದು ಉಲಿೆೇಖಿಸಲಾರ್ದೆ) ಎರವಲು ಕೊಟು ರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಎರವಲು ಪಡೆದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅವನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅವನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ಕರ ಮವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರವನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು ; 

 

 ಪರಂತು, ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಪೂವಾಾನುಮೊೇದನೆ 

ಪಡೆಯದೆ ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳು ತಕಕ ದು ಲಿ  ಅಥವಾ 

ಆತನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

 (2) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ನಿಣಾಯಗಳನುು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು,- 

 

(i) ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, 8ನೇ ನಿಯಮದ 1[(i) ರಿಿಂದ (ivಎ)]1 ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಿ ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ  

ತ್ತನು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಆದೇಶಗಳನುು  ಅದು ಮಾಡಬಹುದು: 

 

 ಪರಂತು, ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಮತುತ  ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ನಡುವೆ 

ರ್ಭರ್ನು ರ್ಭಪಾರ ಯ ಬಂದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಎರವಲು ಕೊಡುವ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು . 

 

(ii) ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು, 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಅವನ ಸೇವೆಗಳನುು  

ಪುನಃ ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ವಿಚಾರಣೆಯ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಿರ್ಗರ್ ಆ ಪರ ಕರಣವನುು  

ರವಾನಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ತರುವಾಯ ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅದೇ ಶಿಸುತ  
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ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾರ್ದು ರೆ, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಆ ಪರ ಕರಣವನುು  ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು , ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ  ತ್ತನು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದೇಶಗಳನುು  

ಮಾಡತಕಕ ದುು . 

 

 ಪರಂತು, ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 1[11ಎ 

ನಿಯಮದ]1 ಉಪಬಂಧಗಳನುು  ಪಾಲ್ಲಸತಕಕ ದುು . 

 

 ವಿವರಣೆ:- ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಕಳಿಸಿಕೊಟು  ವಿಚಾರಣೆಯ 

ದ್ದಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 2[ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಮಟು ಗೆ 11ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕಕ  ಅನುಸಾರವಾರ್ ತ್ತನು 

ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ]2  ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ (2)ನೇ 

ಉಪನಿಯಮದ (ii)ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಬಹುದು. 
 

3[(2ಎ) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ,- 

 

(i) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ 155ನೇ ಅಥವಾ 196ನೇ 

ಪರ ಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ, ಸಕಾಾರದ ರ್ಗರ ಮಿೇಣ ಅರ್ಭವೃದಧ  ಮತುತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಗೆ ಅಥವಾ 

ತ್ತಲಿ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತಗೆ ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಅಥವಾ ʼಬಿʼ ಹುದೆು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನುು  ಎರವಲು ಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟು ಿಂತೆ ಸಕಾಾರದ ರ್ಗರ ಮಿೇಣಾರ್ಭವೃದು  ಮತುತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲಾಖೆಯು; 

(ii) ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಯ ಮಖಯ  ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು,- 

 

  (ಎ)(i) ನೇ ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಿಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತಗೆ, ತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚಾಯಿತಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಗೆ ಸಮೂಹ ʼಬಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  

ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಡಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನುು  ಎರವಲು ನಿೇಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟು ಿಂತೆ; 

 

  (ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೇಗಯ  ಮತುತ  ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯದ 

ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೇಗಯ  ಕಿಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತತ ರುವ ಯಾರೇ ವೈದಯ ನಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟು ಿಂತೆ 

 

  -ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  

ಮತುತ  ಅವನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳುು ವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು .  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  

ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವುದಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಸದರಿ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್, ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ನೇಮಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತುತ  ಅವರಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸುವುದು, ಸಕಾಾರದ 

ರ್ಗರ ಮಿೇಣಾರ್ಭವೃದು  ಮತುತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಯ ಮಖಯ  

ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾರ್ರತಕಕ ದು ಲಿ .]3 

 
4[(2ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ,- 
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(i) ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಅಥವಾ ʼಬಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಸೇವೆಯನುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಕಾಾರದ 

ನಗರಾರ್ಭವೃದಧ  ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪೌರ ನಿಗಮಕ್ಕಕ  

ಎರವಲು ನಿೇಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ , ಸಕಾಾರವು;  

 
 8[ ಪರಂತು, ಆಯುಕತ ರು, ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ ಇವರು 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಕ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲ  ನಿಯೇಜ್ನೆಯ ಮೇಲೆ 

ಕತಾವಯ  ನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ ಗುಿಂಪು ʼಬಿʼ ಗುಿಂಪು ʼಸಿʼ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪು ʼಡಿʼ ವೃಿಂದದ 

ನೌಕರರ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನುು  ಮಿಂದೆ ನೇಮಕಾತ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿದ 

ಕತಾವಯ ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸತಕಕ ದುು .]8 

 

(ii) ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಅಥವಾ ʼಡಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಸೇವೆಯನುು  ನಗರ ಪೌರ ನಿಗಮಕ್ಕಕ  ಎರವಲು ನಿೇಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ , ನಗರ ಪೌರ ನಿಗಮದ ಆಯುಕತ ರು. 

 

-ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  ಮತುತ  ಅವನ ವಿರುದು  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳುು ವ 

ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು .  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  

ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವುದಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಸದರಿ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್, ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ 

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ 

ಅವರಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸುವುದು ಸಕಾಾರದ ನಗರಾರ್ಭವೃದಧ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ 

ಆಯುಕತ ರಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾರ್ರತಕಕ ದು ಲಿ .]4 

 

  6 [(2ಸಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ,- 

 

(i) ಸಮೂಹ ʼಎʼ ಅಥವಾ ʼಬಿʼ ಹುದೆು ಗಳನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನುು  

ಕಾವೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ , ಕೃಷಾಾ  ಭಾಗಯ  ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ , ಕರ್ನಾಟಕ 

ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ  ಎರವಲು ಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಾರದ ಜ್ಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಇಲಾಖೆಯ; 

(ii) ಸಮೂಹ ʼಸಿʼ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ʼಡಿʼ ಹುದೆು ಯನುು  ಹೊಿಂದರುವ ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ಸೇವೆಯನುು  ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ಕಾವೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ , ಕೃಷಾಾ  ಭಾಗಯ  ಜ್ಲ 

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ , ಕರ್ನಾಟಕ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕಕ  ಎರವಲು 

ಕೊಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಕಾವೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ, ಕೃಷಾಾ  ಭಾಗಯ  ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ- 

ಇವುಗಳ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕರು; 

 

- ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡಲು ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  

ಮತುತ  ಅವನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳುು ವ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i)ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ 
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ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು  ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು . ಅಿಂಥ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರನನುು  

ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲಡುವುದಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಸದರಿ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್, ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ನೇಮಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಡನೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸುವುದು, 

ಸಕಾಾರದ ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕ ನಿದೆಾಶಕರಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾರ್ರತಕಕ ದು ಲಿ .  

ಆದರೆ ಹಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದನುು  ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ತಳಿಸಿವುದು ಅವಶಯ ಕ.   

 

 5&7[(3) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, (2ಎ), (2ಬಿ) ಅಥವಾ (2ಸಿ) ಉಪ 

ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು:- 

 

(i) ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತತ ರುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ದುನಾಡತೆ ಅಥವಾ 

ದುವಾತನೆಯನುು  ಎಸರ್ದ್ದು ನೆಿಂದು ಆರೇಪ್ತಸಲಾರ್ರುವ, ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ 

ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  ಪಾರ ರಂರ್ಭಸುವುದಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ (2ಎ), (2ಬಿ) ಅಥವಾ (2ಸಿ) 

ಉಪನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಿಿಂದ 

ಹೊರಗೆ ಅವನನುು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಪರ ತನಿಯೇಜಿಸಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ 

ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತತ  ಮಾಡಿದು ರೆ, ಅದೇ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  

ಪಾರ ರಂರ್ಭಸಲು ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲಣ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು 

ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ)ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು ; 

(ii) ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯು ಇತಯ ಥಾದಲಿ್ಲರುವಾಗ, ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಶಿಸುತ  

ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  ಪಾರ ರಂಬಿಸಿದ (2ಎ), (2ಬಿ) ಅಥವಾ (2ಸಿ) ಉಪನಿಯಮದಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಿಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನನುು  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಪರ ತನಿಯೇಜಿಸಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತತ  

ಮಾಡಿದು ರೆ, ಅದೇ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾರ್ ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನ ಮೇಲಣ ಆರೇಪ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಿಂದುವರೆಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  

ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ ಮಿಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಅಥವಾ 

ಮಕಾತ ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 8ನೇ 

ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದರತಕಕ ದುು ; 

 

ಪರಂತು, ಈ ಉಪನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ಮಖಯ  ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಕಮಿೇಷನರು ಅಥವಾ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ ;- 

 

(i) (2ಎ) ಉಪನಿಯಮದ (ii)ನೇ ಖಂಡದ (ಎ) ಉಪಖಂಡದಲಿ್ಲ   8[ಖಂಡ (i) ರಡಿ ಇರುವ 

ಪರಂತುಕ ಮತುತ ]8 ಅಥವಾ (2ಬಿ) ಉಪ ನಿಯಮದ (ii)ನೇ ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ (2ಸಿ) 

ಉಪನಿಯಮದ (ii)ನೇ ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು, ತ್ತನು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸೇರಿರುವನೇ ಆ ಇಲಾಖಾ ಮಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ; 

(ii) (2ಎ) ಉಪನಿಯಮದ (ii)ನೇ ಖಂಡದ (ಬಿ) ಉಪಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ವೈದಯ ನು 

ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  

-ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು .]5&7 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73, ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74 ರ 

ಮೂಲಕ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73; ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74ರ 

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 19 ಎಸ್ಡಿಇ 95, ದರ್ನಿಂಕ: 07.03.2002ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ.  (11.4.2002 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದೆ)  

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 12 ಎಸ್ಡಿಇ 2005, ದರ್ನಿಂಕ: 24.4.2006ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 12 ಎಸ್ಡಿಇ 2005, ದರ್ನಿಂಕ: 24.4.2006ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಡಿಎ 2006, ದರ್ನಿಂಕ: 16.11.2006ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 5 ಎಸ್ಡಿಎ 2006, ದರ್ನಿಂಕ: 16.11.2006ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

8. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 15 ಎಸ್ಡಿಇ 2011, ದರ್ನಿಂಕ: 03.09.2012ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.   

 

16. ಎರವಲು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿರ್ಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು:-  

 

 (1) ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಕಿಂದರ  ಸಕಾಾರದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರದಿಂದ 

ಅಥವಾ ಸಥ ಳಿೇಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಸಕಾಾರಿ 

ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಅಮಾನತುತ  ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿರುವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  

ಕೈಗೊಿಂಡಿರುವಲಿ್ಲ , ಅವನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  (ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಇನುು  

ಮಿಂದೆ “ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರ”್ ಎಿಂದು ಉಲಿೆೇಖಿಸಲಾರ್ದೆ) ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ, ಆ ನೌಕರನ 

ಅಮಾನತತ ನ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯ ಪಾರ ರಂರ್ಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  

ಕ್ಕರಿತು ಮಾಹಿತಯನುು  ಕೂಡಲೇ ತಳಿಸತಕಕ ದುು . 

 

(2) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗೊಿಂಡ ನಿಣಾಯಗಳನುು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು;- 

 

(i) 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ)ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಶಿಸುತ  ಪಾರ ದಕಾರಿಯು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, 11ಎ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟು , 

ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ ಪರ ಕರಣದ 

ಬಗೆೆ  ತ್ತನು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಆದೇಶಗಳನುು  ನಿೇಡಬಹುದು. 

 

 ಪರಂತು, ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮತುತ  ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನಡುವೆ 

ರ್ಭರ್ನು ರ್ಭಪಾರ ಯ ಬಂದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಎರವಲು ಕೊಟು  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಪುನಃ ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು . 

 

(ii) ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ, ಎರವಲು ಕೊಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಅವನ ಸೇವೆಗಳನುು  ಪುನಃ 
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ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತ್ತನು ಅವಶಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ವುದಕಾಕ ರ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಿರ್ಗರ್ ಅದನುು  ರವಾನಿಸತಕಕ ದುು . 

 
 1[16ಎ. ಮರು ನೇಮಕವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧ:-  

 

 ಯಾರ ರಾಜಿೇರ್ನಮೆಯ, ಯಾರ ಹುದೆು ಯನುು  ರದುು ಗೊಳಿಸಿದ, ಯಾರ ನೇಮಕವನುು  

ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ್ದರ್ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ್ನರ್ರುವುದು 

ನಿಿಂತುಹೊೇರ್ರುವುದೇ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನೆಿಂದು ಮರುನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿರುವಲಿ್ಲ , ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೇನದಲಿ್ಲ  ಅವನ ಸೇವೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಅವನ ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ ಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ಹೊಸ ಹುದೆು ಯಲಿ್ಲ  ಅವನ 

ವಿರುದಧ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಕೊಳು ಬಹುದು.]1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 6 ಸಿಎಆರ್ 58, ದರ್ನಿಂಕ:1.7.1959ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 

ಭಾಗ-V 

ಅಪಿೋಲುಗಳು 
1[17.ಯಾವ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ  ಅಪಿೋಲ್ಲಗೆ ಅವರ್ಕಶವಿಲಿವೋ ಆ ಆದೇಶಗಳು:-  

 

            ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ;- 

 

(i) ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ: 

(ii) ಅಮಾನತತ ನ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯ ಅಿಂತಮ ವಿಲೆರ್ಗರ್ 

ಇರುವ ವಾದಕಾಲ್ಲೇನ ಸವ ರೂಪದ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕರ ಮದ ಸವ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ 

ಆದೇಶದ: 

(iii) 11ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತತ ರುವಾಗ ವಿಚಾರಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 

ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ  

-ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73 ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

 

 

 

 

18. ದಂಡನೆಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸ್ತವ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ  ಅಪಿೋಲುಗಳು:-  

 

 (1) 5ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯ 

ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವ ಪರ ತಯಬಬ  ವಯ ಕ್ತತ ಯು;- 

 

 (ಎ) 2[ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ತೇಲು ಅಥವಾ ಪುನರಾವಲೇಕನ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲ]2 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿ: 
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 (ಬಿ) ನಿಗದತ ಅಥವಾ ಅನಿದಾಷು  ಅವಧಿರ್ಗರ್ ಅವನ ಕರಾರಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ 

ಹುದೆು ಯನುು  ರದುು ಗೊಳಿಸಿದು  ಹೊರತು, ಅವನನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ; 

 

  ಪರಂತು, ಅವನ ಸೇವೆಯನುು  ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕರಾರುಗಳ 

ಪೈಕ್ತ ಯಾವುದಿಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ಐದು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮಿೇರಿದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲಸಿರಬೇಕ್ಕ; 

 

 (ಸಿ) ನಿವೃತತ  ವೇತನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವ ನಿವೃತತ  

ವೇತನವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿದು; ಅಥವಾ 

(ಡಿ) 10ನೇ  ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನನುು  ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲರಿಸಿ 

- ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ , ಇಲಿ್ಲ  ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಷು ರ 

ಮಟು ಗೆ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರತಕಕ ದೆು ೇ ಹೊರತು 

ಅನಯ ಥಾ ಅಲಿ . 

(2) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಎ ಮತುತ  ಬಿ ಸಮೂಹದ ಸದಸಯ ನು;- 

(ಎ) ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿೇನರ್ನದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ನೇಮಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ; 

7[xxx]7 

 

(3) II ಮತು IIIನೇ ಅನುಸೂಚಿಗಳಲಿ್ಲನ 1ನೇ ಅಿಂಕಣದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾದ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ನು 

ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯ ಧಾರಕನು 9ನೇ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಪರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  

ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸದರಿ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಅಿಂಕಣ 5ರಲಿ್ಲ  

ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 4[ಮತುತ  ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳ 

ವಿರುದಧ , ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾರಿಗೆ ನಿಕಟ ಅಧಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾರ್ರುವನೇ ಆ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು:]4 

 

  ಪರಂತು, II ಮತುತ  IIIನೇ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಅಿಂಕಣ 1ರಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಳು ದರುವ ಹುದೆು ಗಳ 

ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅಿಂಥ ಹುದೆು ಗಳ ಧಾರಕನು ಅಥವಾ ಧಾರಕರು 9ನೇ ನಿಯಮದಿಂದ 

ಪರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದು , ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ನಿಕಟ ವರಿಷು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

 

 5[ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 8ನೇ ನಿಯಮದ (i) ರಿಿಂದ (ivಎ) ವರೆರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ 

ಆದೇಶವನುು  (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದದ ನೇಮಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರೇ ಶಿಸುತ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿರುವರೇ ಆ ಸಕಾರಿ ನೌಕರನು (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆತನು ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರುವನೇ ಅದೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು 

ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು.]5  

 
1[ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, 9ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ (ಡಿ) ಖಂಡದ ಪರಂತುಕದಿಂದ 

ಪರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಚಲಾಯಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ , ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವೆಯ ಸಮೂಹ ʼಡಿʼಗೆ ಸೇರಿದ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು, ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ನಿಕಟ ವರಿಷು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು]1 
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 6&7[xxx]6&7 

 

ಸೂಚನೆ: ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶಗಳಿರ್ಗರ್ ಸೂಕತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಂಶಯ 

ಬಂದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನುು  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಉಲಿೆೇಖಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಾರದ 

ನಿಣಾಯವೇ ಅಿಂತಮವಾರ್ರತಕಕ ದುು . 

 

(4) ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಿ ಸಮೂಹದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಡಿ ಸಮೂಹದ 

ಸದಸಯ ನು (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ (ಬಿ), (ಸಿ) ಮತುತ  (ಡಿ) ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ 

ವಿರುದಧ  ಆ ಆದೇಶವು ವಜಾ ಆದೇಶವಾರ್ದು ದು ರೆ ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ 

ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರುತತ ದು ನೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

 

 3[(5)(1)ರಿಿಂದ (4)ರ ವರೆರ್ನ ಉಪನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ;- 

 

 (ಎ) ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ 

ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಆ ತರುವಾಯ, ಅವನ ನೇಮಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ, ಅಿಂಥ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾದರೆ, ಅಿಂಥ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲನುು  ಅಿಂಥ 

ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಕಟ ಅಧಿೇನರ್ನರ್ರುವನೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು . 

 

(ಬಿ) 13ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಒಿಂದೇ ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲನ ಆದೇಶ ವಿರುದಧ  

ಅಪ್ತೇಲನುು  ಆ ವಯ ವಹರಣೆಯ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಾರ್ 

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತತ ರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಕಟ ಅಧಿೇನರ್ನರ್ರುವನೇ 

ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು .]3 

 

ವಿವರಣೆ: “ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ”್ ಎಿಂಬ ಪದ್ದವಳಿಯು ಆ ಸೇವೆಯ 

ಸದಸಯ ರ್ನರ್ರುವುದು ನಿಿಂತು ಹೊೇದ ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಒಳಗೊಳುು ತತ ದೆ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಓಎಸ್ಆರ್ 59, ದರ್ನಿಂಕ; 07.02.1962ರ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ.(ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74) 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ: 12.12.73ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 11 ಎಸ್ಡಿಇ 83, ದರ್ನಿಂಕ; 23.2.84ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ( 

ಕ್ಕಜಿಡಿ 15.03.84) 

5. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 2 ಎಸ್ಡಿಇ 85, ದರ್ನಿಂಕ: 30.8.85ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ 

6. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 33 ಎಸ್ಡಿಇ 88, ದರ್ನಿಂಕ; 10.02.89ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

7. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 22 ಎಸ್ಡಿಇ 2010, ದರ್ನಿಂಕ: 31.01.2011ರ ಮೂಲಕ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. 

 

 

19. ಇತರೆ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪಿೋಲು:-  

 

(1) 5ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಸಿರುವ ಯಾವುವೇ ಸೇವೆಗಳ ಪರ ತಯಬಬ  ಸದಸಯ ನು, 

ಅಧಿೇನ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವ ಆದೇಶವು;- 
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(ಎ) ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದಿಂದ, ನಿಯಮಗಳಿಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಿಿಂದ 

ವಿನಿಯಮಿಸಿದ ಅವನ ವೇತನವನುು , ರ್ತೆಯ ಗಳನುು , ನಿವೃತತ  ವೇತನವನುು  ಅಥವಾ ಇತರ 

ಸೇವಾ ಷರತುತ ಗಳನುು  ಅವನಿಗೆ ಅರ್ನನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದೇ ಅಥವಾ 

ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದೇ; 

 ಆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಹಕ್ಕಕ ಳು ವರ್ನರ್ರತಕಕ ದುು ; ಅಥವಾ 

(2) ಯಾವ ಆದೇಶವು:- 

(ಎ) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ದಕ್ಷತ್ತ ರೇಖೆಯನುು  ದ್ದಟಲು ಸಮಥಾನಲಿವೆಿಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ ರ್, 

ಅವನನುು  ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ದಕ್ಷತ್ತ ರೇಖೆಯಲಿ್ಲ  ತಡೆದರುವ; 

 

(ಬಿ) ಮೇಲ್ಲನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ , ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಥ ನಪನು ರ್ನರ್ರುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ದಂಡನೆಯಂತೆ ಅಲಿದೆ ಅನಯ ಥಾ ಕ್ಕಳರ್ನ 

ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಹಿಿಂದರುರ್ಸಿರುವ; ಮತುತ  

 1[(ಸಿ) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮತಸಲಾಗುವ ನಿವೃತತ  ವೇತನವನುು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿದರುವ ಅಥವಾ ಗರಿಷು  ನಿವೃತತ  ವೇತನವನುು  

ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ; 

 

(ಸಿಎ) ಅವನ ಅಮಾನತತ ನ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನು ಅಮಾನತತ ನಲಿ್ಲ  

ಇರುವುದ್ದರ್ ಭಾವಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ಅವನಿಗೆ 

ಸಂದ್ದಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಿೇವರ್ನಧಾರ ಮತುತ  ಇತರ ರ್ತೆಯ ಗಳನುು  ನಿಧಾರಿಸಿರುವ; 

 

(ಸಿಬಿ) ಅವನ ವೇತನ ಮತುತ  ರ್ತೆಯ ಗಳನುು :- 

 

(i) ಅಮಾನತತ ನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ; ಅಥವಾ 

(ii) ಅವನನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ, ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದ ಅಥವಾ 

ಕಡಿ್ಡಯವಾರ್ ನಿವೃತತ ಗೊಳಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನುು  ಕ್ಕಳರ್ನ 

ಸೇವೆಗೆ, ಕ್ಕಳರ್ನ ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, ಕ್ಕಳರ್ನ ಹುದೆು ಗೆ, ಕ್ಕಳರ್ನ ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಲಕವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಳರ್ನ ಹಂತಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಿದ 

ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಅವರನುು  

ಪುನಃ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪೂವಾಸಿಥ ತಗೆ ತಂದ ದರ್ನಿಂಕಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  
 

-ನಿಧಾರಿಸಿರುವ; ಅಥವಾ 
 

  (ಸಿಸಿ) ಅವನ ಅಮಾನತತ ನ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ, 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತದ, ಕಡಿ್ಡಯವಾರ್ ನಿವೃತತ ಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕ್ಕಳರ್ನ ಸೇವೆಗೆ, ಕ್ಕಳರ್ನ ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ, 

ಕ್ಕಳರ್ನ ಹುದೆು ಗೆ, ಕ್ಕಳರ್ನ ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಕಳರ್ನ ವೇತನಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಲಕ ವೇತನ 

ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಳರ್ನ ಹಂತಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಅವನನುು  ಅವನ ಸೇವೆಗೆ, ಹುದೆು ಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಪುನಃ ನೇಮಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪೂವಾಸಿಥ ತಗೆ ತಂದ ದರ್ನಿಂಕದವರೆಗೆ ಅವಧಿಯನುು  

ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೇಶಕಾಕ ರ್ ಕತಾವಯ ದ ಮೇಲ್ಲದು  ಅವಧಿಯಿಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ 

ಎಿಂಬುದನುು  ನಿಧಾರಿಸಿರುವ 
 

 -ಆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ ;- 
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(i) ಯಾವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಮಾತರ ವೇ ಸೇವೆಯಿಿಂದ 

ವಜಾ ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದೇ, ಆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಗೆ, ಮತುತ  

(ii) ಯಾರೇ ಇತರ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ 

ಆದೇಶದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಆ ನೌಕರನನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು 

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

-ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದುು .]1  

 

 ವಿವರಣೆ;- ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  

 

(i) ‘ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ”್ ಪದ್ದವಳಿಯು ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು ನಿಿಂತುಹೊೇದ 

ವಯ ಕ್ತತ ಯನುು  ಒಳಗೊಳುು ತತ ದೆ.   

(ii) ʼನಿವೃತತ  ವೇತನʼ ಪದ್ದವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಿವೃತತ  ವೇತನ, ಉಪದ್ದನ ಮತುತ  

ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿವೃತತ  ಪರ ಯೇಜ್ನವನುು  ಒಳಗೊಳುು ತತ ದೆ. 

(3) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಆಯಕ  ಹುದೆು ಗೆ ಆಯಕ  

ಮಾಡದರುವುದಕಾಕ ರ್ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೇಲ್ಲಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದು ಲಿ . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ:  12.12.73ರ ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. (ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74) 

 

20. ಅಪಿೋಲುಗಳಿಗೆ ರ್ಕಲ ಪ್ರಮಿತಿ:-  

 

 ಈ ಭಾಗದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೇಲನುು , ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲನುು  

ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಆ ಅಪ್ತೇಲನುು  

ಸಲಿ್ಲಸಿದು  ಹೊರತು, ಪುರಸಕ ರಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 

 

ಪರಂತು, ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸದರುವುದಕ್ಕಕ  ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  

ಕಾರಣಗಳಿದುು ವೆಿಂದು ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನದಟಾು ದರೆ, ಸದರಿ ಅವಧಿಯು ಮರ್ದ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವರು ಅಪ್ತೇಲನುು  ಪುರಸಕ ರಿಸಬಹುದು. 

 

21. ಅಪಿೋಲ್ಲನ್ ನ್ಮೂನೆ ಮತ್ತು  ಒಳಾಂಶಗಳು:-  

 

 (1) ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸುವ ಪರ ತಯಬಬ  ವಯ ಕ್ತತ ಯು ಅದನುು  ಪರ ತೆಯ ೇಕವಾರ್ ಹಾಗೂ ತನು  

ಹೆಸರಿನಲಿೆೇ ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು . 

 

(2) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಪರ ತಯಿಂದು ಅಪ್ತೇಲ್ಲಗೆ, ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  

ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶದ ಪರ ತಯನುು  ಲಗತತ ಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅದು ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನು 

ಆಧರಿಸಿರುವ ಎಲಿ  ಮಖಯ  ವಿವರಣೆಗಳನುು  ಮತುತ  ವಾದಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿರತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅದು 

ಯಾವುದೇ ರಿೇತಯ ಅಗೌರವದ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಭಾಷೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿರತಕಕ ದು ಲಿ , ಮತುತ  ಅದು 

ಸವ ಯಂ ಪರಿಪೂಣಾವಾರ್ರತಕಕ ದುು .   

 

22. ಅಪಿೋಲುಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸ್ತವುದ್ದ:-  
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 ಪರ ತಯಿಂದು ಅಪ್ತೇಲನುು , ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ ಆ 

ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು ; 

 

ಪರಂತು, ಅಿಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನು ಯಾವ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುತತ ರುವನೇ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮಖಯ ಸಥ ರ್ನರ್ರದದು ರೆ ಅಥವಾ, ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  

ಇಲಿದದು ರೆ, ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಅವನು ಯಾವ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತತ ದು ನೇ ಆ ಕಛೇರಿಯ 

ಮಖಯ ಸಥ ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಛೇರಿಯ ಮಖಯ ಸಥ ನಿಗೆ ಅವನು ಅಧಿೇನರ್ನರ್ರದದು ರೆ, ಅಪ್ತೇಲನುು  ಆ 

ಕಛೇರಿಯ ಮಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅವರು ಅದನುು  ಆ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸತಕಕ ದುು . 

 

ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಒಿಂದು ಪರ ತಯನುು  ನೇರವಾರ್ ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

 

23. ಅಪಿೋಲುಗಳನ್ನು  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದ್ದ:- 

  

 (1) ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದು  ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಆ ಅಪ್ತೇಲನುು ;- 

 

(i) ಅದು, ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿವೇ ಆ ಆದೇಶದ 

ವಿರುದು  ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಪ್ತೇಲಾರ್ದು ರೆ, ಅಥವಾ 

(ii) ಅದು 21ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧವನುು  ಪಾಲ್ಲಸದದು ರೆ 

ಅಥವಾ  

(iii) ಅದು 20ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅದನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿರದದು ರೆ 

ಮತುತ  ವಿಳಂಬಕಾಕ ರ್ ಸಮಂಜ್ಸ ಕಾರಣವನುು  ತ್ೇರಿಸದದು ರೆ; ಅಥವಾ 

(iv) ಅದು ಈರ್ಗಗಲೇ ತೇಮಾಾನಗೊಿಂಡಿರುವ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಪುನರಾವಾತನೆಯಾರ್ದು ರೆ ಮತುತ  

ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯಿಿಂದ ಅಿಂಥ ಅಪ್ತೇಲು ತೇಮಾಾನವಾರ್ತ್ತ ೇ ಅದೇ ಅಪ್ತೇಲು 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದು ರೆ ಮತುತ  ಪರ ಕರಣವನುು  ಪುನಃ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದಕಾಕ ರ್ 

ಆಧಾರಗಳನುು  ನಿೇಡುವಂಥ ಹೊಸ ಸಂಗತಗಳನುು  ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  

ಒದರ್ಸಿಲಿದದು ರೆ; ಅಥವಾ 

(v) ಅದು ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ತೇಲುಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಅವಕಾಶವಿಲಿವೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು ರೆ; ಅಥವಾ 

(vi) ಅದು ರಹಸಯ ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತುತ  1[ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) 

ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ 12ನೇ ನಿಯಮವನುು ]1 ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾರ್ ಮಾತರ ವೇ 

ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನ ತಳಿವಳಿಕ್ಕಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಧಯ ವಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನುು  ಅಥವಾ 

ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೆ 

-ಅಿಂಥ ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು; 

 

 ಪರಂತು, ಯಾವ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಪರ ತಯಿಂದು 

ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನಿಗೆ ಆ ಸಂಗತಯನುು  ಮತುತ  ಅದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣಗಳನುು  ತಳಿಸತಕಕ ದುು : 

 

 ಮತ್ತತ  ಪರಂತು (ii)ನೇ, (v)ನೇ ಮತುತ  (vi) ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದದು  ಅಪ್ತೇಲನುು , 

ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆಹಿಡಿದ ಸಂಗತಯನುು  ತಳಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಒಿಂದು ತಿಂಗಳ 

ಒಳರ್ಗರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಪುನಃ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು, ಮತುತ  ಅದನುು  ಸದರಿ 

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಪುನಃ ಸಲಿ್ಲಸಿದು ರೆ, ಅದನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯತಕಕ ದು ಲಿ . 
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 (2) ಅಪ್ತೇಲನುು  ಈ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದ್ದಗ, ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆಹಿಡಿದ ಆದೇಶದ 

ಪರ ತಯನುು , ಅಪ್ತೇಲನುು  ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ತಪ ಸತಕಕ ದುು . 

 

 (3)ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರ ವಿರುದು  ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೇಲನುು  

ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರತಕಕ ದು ಲಿ . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಿಎಡಿ 29 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 17.7.76ರ ಮೂಲಕ 29.7.76 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ, ಜಿಎಸ್ಆರ211. 

 

24. ಅಪಿೋಲುಗಳ ರವಾನೆ:- 

  (1) ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಯಾವುದೇ ರಿೇತಯ ಅನಗತಯ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ 23ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ 

ತಡೆಹಿಡಿದಲಿದರುವಂಥ ಪರ ತಯಿಂದು ಅಪ್ತೇಲನುು , ಅವನ ಟಪಪ ಣಿಗಳ ಮತುತ  ಸಂಬಂಧಪಟು  

ದ್ದಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸತಕಕ ದುು . 

 

 (2) ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು 23ನೇ 

ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದರುವ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ತೇಲನುು  ತನಗೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ 

ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತುತ  ಆ ತರುವಾಯ ಅಿಂಥ ಅಪ್ತೇಲನುು , ಅಪ್ತೇಲನುು  ತಡೆ ಹಿಡಿದದು  

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಟಪಪ ಣಿ ಮತುತ  ಸಂಬಂಧಪಟು  ದ್ದಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸತಕಕ ದುು . 

 

25. ಅಪಿೋಲುಗಳ ಪ್ರಶಿೋಲನೆ:-  

 

 (1) ಅಮಾನತುತ  ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅಪ್ತೇಲು 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 10ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನುು  ಮತುತ  ಪರ ಕರಣದ ಸಂದರ್ಾ- ಸನಿು ವೇಶಗಳನುು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಿಂಡು ಅಮಾನತತ ನ ಆದೇಶವು ಸಮಥಾನಿೇಯವೇ ಅಥವಾ ಅಲಿವೇ ಎಿಂದು 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಆದೇಶವನುು  ತದನುಸಾರವಾರ್ ಸಿಥ ರಿೇಕರಿಸತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ 

ರದುು ಗೊಳಿಸತಕಕ ದುು . 

 (2) 8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು:- 

 

 (ಎ) ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊತುತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು  ಪಾಲ್ಲಸಲಾರ್ದೆಯೇ, ಇಲಿವೇ 

ಎಿಂಬುದನುು  ಮತುತ  ಪಾಲ್ಲಸಿರದದು ರೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಲ್ಲಸಿರದರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾರ್ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧದ ಉಲಿಿಂಘನೆಯಾರ್ದೆಯೇ ಅಥವಾ ರ್ನಯ ಯ 

ವಿಫಲತೆಯಾರ್ದೆಯೇ ಎಿಂಬುದನುು ; 

 (ಬಿ) ನಿಣಾಯಗಳು ಸಮಥಾನಿೇಯವಾರ್ವೆಯೇ ಎಿಂಬುದನುು ; ಮತುತ  

 (ಸಿ) ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯು ಅತಯಾದುದ್ದರ್ದೆಯೇ, ಸಾಕಷಾು ರ್ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಾಕಷಿು ಲಿವೇ 

ಎಿಂಬುದನುು   

  -ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಆ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಆಯೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೇಚನೆ 

ಅವಶಯ ವಿದು ರೆ, ಅಿಂಥ ಸಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ;- 

 (i) ದಂಡನೆಯನುು  ತಳಿು ಹಾಕ್ತರುವ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ, ಸಿಥ ರಿೇಕರಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ಸಿರುವ; 

ಅಥವಾ  
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 (ii) ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿದಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ ಕರಣದ ಸಂಧರ್ಾ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ನಿದೇಾಶನದ ಸಹಿತ ಇತರ ಯಾರೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಪರ ಕರಣವನುು  ಹಿಿಂದಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸುವ  

 -ಆದೇಶಗಳನುು  ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. 

ಪರಂತು:- 

(i) ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಅಿಂಥ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಯಾವ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  

ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಿಂಥ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ದು  ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿು ಸಿದ ದಂಡನೆಯನುು  

ವಿಧಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 

(ii) ಹೆಚಿು ಸಿದ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲುದ್ದರನು ಮನವಿಯನುು  

ಸಲಿ್ಲಸಲು ಇಚಿಛ ಸಿದರೆ, ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನುು  

ಕೊಟು  ಹೊರತು, ಹೆಚಿು ಸಿದ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 

ಮತುತ   

(iii) ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಲು ಪರ ಸಾತ ವಿಸಿರುವ ಹೆಚಿು ಸಿದ ದಂಡನೆಯು 8ನೇ ನಿಯಮದ 

(v) ರಿಿಂದ (viii) ರವರಿಗೆ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು 

ದಂಡನೆಯಾರ್ದು ರೆ ಮತುತ  11ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಈರ್ಗಗಲೇ ಆ 

ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಿರದದು ರೆ, ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 14ನೇ ನಿಯಮದ 

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು , ಅಿಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ತ್ತನೇ ಸವ ತಃ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಅಿಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಾಡಲು ನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದು ಮತುತ  ಆ ತರುವಾಯ ಅಿಂಥ 

ವಿಚಾರಣೆಯ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ಮೇಲೆ ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಆದೇಶಗಳನುು  ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. 

 

 (3) 18ನೇ ನಿಯಮ (ಬಿ) ಮತುತ  (ಸಿ) ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 19ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ 

ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅಪ್ತೇಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಪರ ಕರಣದ 

ಎಲಿ  ಸನಿು ವೇಶ ಸಂದರ್ಾಗಳನುು  ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ರ್ನಯ ಯಸಮಮ ತ ಹಾಗೂ 

ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತವಾದುದೆಿಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ ಆದೇಶಗಳನುು  ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು . 

 

ಭಾಗ-VI 

ಪುನ್ರವಲೋಕನ್ 

 

 1[26. ಪುನ್ರವಲೋಕನ್:-  

 

 ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರವು, ಪರ ಕರಣದ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ತರಿಸಿಕೊಿಂಡು ತರುವಾಯ, ಯಾವ ಆದೇಶವನುು  

ಪುನರವಲೇಕನ ಮಾಡಲಾಗುತತ ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲಾಗದದು  ಅಥವಾ ಲರ್ಯ ವಿರದದು  ಮತುತ  ಪರ ಕರಣದ ಸವ ರೂಪವನುು  ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವುಳು  ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಸಾಮರ್ರ ಯು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಯ ವು ತನು  ಗಮನಕ್ಕಕ  

ಬಂದ್ದಗ ಅಥವಾ ಅದನುು  ತನು  ಗಮನಕ್ಕಕ  ತಂದ್ದಗ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಿಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಆದೇಶವನುು  ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ತ್ತರ್ನರ್ಯೇ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ, ಪುನರವಲೇಕನ ಮಾಡಬಹುದು 
2[ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನುು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದೆು ಿಂದು ಅಥವಾ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನುಬದಧ ವಾರ್ ಸಿಿಂಧುವಾರ್ಲಿವೆಿಂದು ತ್ತನು 

ಅರ್ಭಪಾರ ಯಪಟು ರೆ]2;- 
 

 (ಎ) ಆ ಆದೇಶವನುು  ಸಿಥ ರಿೇಕರಿಸಬಹುದು, ಮಾಪಾಾಡುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 

ತಳಿು ಹಾಕಬಹುದು; 
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(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಆದೇಶ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಿದ 

ದಂಡನೆಯನುು  ತಳಿು ಹಾಕಬಹುದು.  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಥ ರಿೇಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಹೆಚಿು ಸಬಹುದು; 

(ಸಿ) ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿರುವನೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ ಕರಣದ 

ಸಂದರ್ಾ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ತ್ತನು ಯುಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಮಿಂದನ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿದೇಾಶಿಸಿ ಆ ಪರ ಕರಣವನುು ಇತರ ಯಾರೇ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ವಾಪಸುು  ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು; ಅಥವಾ 

(ಡಿ) ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಇತರೆ ಆದೇಶಗಳನುು  ಹೊರಡಿಸಬಹುದು; 

 

 ಪರಂತು, ಸಂಬಂಧಪಟು  ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಉದೆು ೇಶಿತ ದಂಡನೆಯ ವಿರುದಧ  

ಮನವಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಯುಕತ  ಅವಕಾಶವನುು  ನಿೇಡಿದು  ಹೊರತು, ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರವು ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ  ಅಥವಾ 8ನೇ 

ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii)ರ ವರೆರ್ನ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ 

ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಆದೇಶವನುು  ಪುನರವಲೇಕನ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಕೊೇರಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿಧಿಸಿರುವ ಲಘು ದಂಡನೆಯನುು  ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ 

ಹೆಚಿು ಸಲು ಉದೆು ೇಶಿಸಿದು ರೆ ಮತುತ  11ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನುು  

ಈರ್ಗಗಲೇ ನಡೆಸಿರದದು ರೆ, 14ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು  11ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಲಾದ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು, ಮತುತ  ಆಯೇಗದಿಂದಗೆ 

ಸಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ ಹೊರತು, ಅಿಂಥ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸತಕಕ ದು ಲಿ ; 

 

 ಮತ್ತತ  ಪರಂತು, ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯಲಿ್ಲ , 8ನೇ ನಿಯಮದ (v) ರಿಿಂದ (viii) ವರರ್ನ 

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದವುಗಳನುು  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ 

ಮತುತ  ಯಾವ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾರ್ದೆಯೇ ಆ 

ಆದೇಶವನುು  ಪುನರವಲೇಕನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊೇರಿ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಅವಕಾಶವಿರತಕಕ ದು ಲಿ .]1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 8 ಎಸ್ಡಿಇ 93, ದರ್ನಿಂಕ: 22.12.95ರ ಮೂಲಕ (26.12.1995 

ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಪರ ತಯೇಜಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 13 ಎಸ್ಡಿಇ 97, ದರ್ನಿಂಕ: 01.09.98ರ ಮೂಲಕ 26.12.95 ರಿಿಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ (ಕ್ಕಜಿಡಿ 07.09.98). 

 

27. ಶಿಸ್ತು  ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಆದೇಶಗಳ ಪುನ್ರಲೋಕನ್:-  

 

8ನೇ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುು  ವಿಧಿಸಿರುವ 

ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ ದ ಅಪ್ತೇಲನುು  ಯಾವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದೇ ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, 

ತ್ತರ್ನರ್ಯೇ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ, ಯಾವ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಶಿಸುತ  ವಯ ವಹರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ೇ ಆ 

ಪರ ಕರಣದ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ತರಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದು ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಆದೇಶವನುು  ಪುನರವಲೇಕ್ತಸಬಹುದು ಮತುತ  ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆಯು 

ಅವಶಯ ಕವಿರುವಲಿ್ಲ , ಅಿಂಥ ಸಮಾಲೇಚನೆಯನುು  ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಅಿಂಥ 

ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಪ್ತೇಲನುು  ಸಲಿ್ಲಸಿದು ರೆ ಹೇಗೊೇ ಹಾಗೆ, ತ್ತನು ಸೂಕತ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ದದಂಥ 

ಆದೇಶಗಳನುು  ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. 

 

ಪರಂತು, ಪುನರವಲೇಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆದೇಶದ ದರ್ನಿಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿರ್ಿಂತ 

ಹೆಚಿು ನ ಅವಧಿಯ ತರುವಾಯ ಈ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುು  ಪಾರ ರಂರ್ಭಸತಕಕ ದು ಲಿ . 
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ಭಾಗ-VII 

ಸಂಕೋಣಾ 

28. ರ್ನಾ ಯವಾದಿ ಹಾಜ್ರಾತಿ:- 

 

 ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅನಯ ಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವುದನುು  ಉಳಿದು, ಯಾರೇ ರ್ನಯ ಯವಾದಗೆ 

ಅಥವಾ ಏಜ್ಿಂಟನಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆರ್ನ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಹರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರಾಗಲು 

ಅನುಮತಸತಕಕ ದು ಲಿ . 

 
1[28ಎ. ಆದೇಶ, ನೋಟಿೋಸ್ತಗಳು, ಮಾಂತಾದವುಗಳ ಜಾರ:-  

 

(1) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪರ ತಯಿಂದು ಆದೇಶವನುು , 

ನೇಟೇಸನುು  ಮತುತ  ಇತರ ಪ್ರರ ೇಸ್ಥಸನುು  ಸಂಬಂಧಪಟು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಖುದ್ದು ರ್ ಜಾರಿ 

ಮಾಡತಕಕ ದುು  ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ನೇಿಂದ್ದಯಿತ ಅಿಂಚ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿಕೊಡತಕಕ ದುು . 

 

(2) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನು ಅಿಂಥ ಆದೇಶವನುು , ನೇಟೇಸನುು  ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರರ ೇಸ್ಥಸನುು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಜಾರಿಯನುು  ತಪ್ತಪ ಸಿಕೊಳುು ವ ಉದೆು ೇಶದಿಂದ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ದರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಅದರ ಪರ ತಯನುು  ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಮತುತ  ಅವನು ಈ ಹಿಿಂದೆ ವಾಸವಾರ್ದು ನೆಿಂದು 

ತಳಿದುಬಂದ ಮನೆ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದು ರೆ, ಅದರ ಯಾವುದೇ ಎದುು ಕಾಣುವ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಟಸುವ 

ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಪರ ಸಾರವುಳು  ಎರಡು ದೈನದಿಂದ ವೃತತ ಪತರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಸುವ 

ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 28ಬಿ. ರ್ಕಲಮಿತಿಯನ್ನು  ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬವನ್ನು  ಮರ್ನು  ಮಾಡಲು ಅಧಿರ್ಕರ:-  

 

 ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅನಯ ಥಾ ವಯ ಕತ ವಾರ್ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವುದನುು ಳಿದು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮರ್ನರ್ರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು, ಯುಕತ  ಮತುತ  ಸಾಕಷ್ಟು  

ಕಾರಣಗಳಿರ್ಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಾರಣವನುು  ತ್ೇರಿಸಿದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಅಗತಯ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದ ಬಗೆೆ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಲಾದ ಅವಧಿಯನುು  ವಿಸತ ರಿಸಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನುು  ಮರ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 28ಸಿ. ಆಯೋಗದ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತವುದ್ದ:-  

 

 ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದಂತೆ ಆಯೇಗದಡನೆ ಸಮಾಲೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಗಲೆಲಿ , 

ಆಯೇಗದ ಸಲಹೆಯ ಪರ ತಯನುು  ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಸಲಹೆಯನುು  ಒಪಪ ದರುವ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ಹಾಗೆ 

ಒಪಪ ದರುವುದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣಗಳು ಸಂಕೆ್ತಪತ  ವಿವರಣೆಯನುು , ಆ ಪರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ 

ಪರ ತಯ ಸಹಿತ ಆ ಆದೇಶವನುು  ಮಾಡಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 

ಒದರ್ಸತಕಕ ದುು . 

 

 2[ಪರಂತು, ಶಿಸುತ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನನುು  ದೇಷಮಕತ ನರ್ನು ರ್ ಮಾಡಿದು ರೆ 

ಅಥವಾ ಅಿಂತಹ ದಸಾತ ವೇಜುಗಳನುು  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಈರ್ಗಗಲೇ ಒದರ್ಸಿದು ರೆ, ಸದರಿ 

ದಸಾತ ವೇಜುಗಳ ಪರ ತಗಳನುು  ಒದರ್ಸುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾರ್ರತಕಕ ದು ಲಿ .]2 
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 28ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಾಯಾಾಂಗ ಸೇವೆ, ಮಾಂತಾದವುಗಳ ಸದಸಾ ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಉಪ್ಬಂಧ:- 

 

  ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದು ರೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಸಕಾಾರಕ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ ಉಲಿೆೇಖಗಳನುು , ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 235ನೇ ಅನುಚ್ಛ ೇದದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯವು ಜಿಲಿಾ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಮತುತ  ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿೇನವಾರ್ರುವ 

ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಿಂದರುವ ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಕಕ  ಅವು ಸಂಬಂಧಪಡುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚು  ರ್ನಯ ಯಲಯಕ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ ಉಲಿೆೇಖವೆಿಂದು ಅರ್ಥಾಸತಕಕ ದುು ; 

 

 ಪರಂತು, ಈ ನಿಯಮದಲಿ್ಲರುವುದು ಯಾವುದೂ, ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಸೇವೆಯ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಿಂದರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 

ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ತತ ಯು ತನು  ಸೇವೆ ಷರತುತ ಗಳ ವಿನಿಯಮನಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ 

ಹೊಿಂದರಬಹುದ್ದದಂಥ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಬ್ಯಧಕವನುು ಿಂಟ್ಟಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ .] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ  ಜಿಎಡಿ 28 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 69, ದರ್ನಿಂಕ; 12.12.73 ಕ್ಕಜಿಡಿ 24.1.74 ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. 

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಪ್ತಎಆರ್ 34 ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ 76, ದರ್ನಿಂಕ: 07.07.76ರ ಮೂಲಕ 

ಸೇರಿಸಲಾರ್ದೆ. (ಕ್ಕಜಿಡಿ 22.7.76) 

 

 29. ನಿರಸನ್ ಮತ್ತು  ಉಳಿಸ್ತವಿಕೆ:-  

 

 ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತುತ  ಅಪ್ತೇಲುಗಳು) ನಿಯಮಗಳನುು  ಮತುತ  ಗೃಹ 

ಇಲಾಖೆ ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್್ 9-19-90 ಇಎಸ್ಟಎಸ್, ದರ್ನಿಂಕ ಫೆಬರ ವರಿ 27, 1932ರಲಿ್ಲನ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುು , ಹೈದರಾಬ್ಯದು ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ, 

ನಿಯಂತರ ಣ ಮತುತ  ಅಪ್ತೇಲು) ನಿಯಮಗಳನುು , ಮಿಂಬಯಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ 

ಮತುತ  ಅಪ್ತೇಲು) ನಿಯಮಗಳನುು , ಮದ್ದರ ಸು ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತುತ  

ಅಪ್ತೇಲು) ನಿಯಮಗಳನುು  ಮತುತ  ಸಾಮಾನಯ  ಸುತ್ತ ೇಲೆಗಳು ಮತುತ  ಸಾಥಯಿೇ ಆದೇಶಗಳ ಮೈಸೂರು 

ಕೈಪ್ತಡಿಯ X ನೇ ಅಧಾಯ ಯದ ಭಾಗ-I ರಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುು ,1955ರ ಮೈಸೂರು 

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ೇಾಕರಣ) ನಿಯಮಗಳನುು , ಮತುತ  ಅಿಂಥ ಯಾವುವೇ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ 309ನೇ ಅನುಚ್ಛ ೇದದ ಪರಂತುಕದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಯಾವುವೇ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುು  ಮತುತ  ನಿಯಮಗಳನುು  ಮತುತ  ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶಗಳನುು  ಮತುತ  ಯಾರೇ 

ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಎಲಿ  ನಿಯಮಗಳನುು  ಮತುತ  ಆದೇಶಗಳನುು , ಯಾರಿಗೆ ಈ 

ನಿಯಮಗಳು ಅನವ ಯವಾಗುವುವೇ ಆ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಅನವ ಯವಾಗುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ ಮತುತ  

ಅನುಸೂಚಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿದಾಷು ಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ವರ್ೇಾಕರಣಕ್ಕಕ  ಅವು 

ಸಂಬಂಧಪಡುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗಳನುು  ಮಾಡಲು, ದಂಡನೆಗಳನುು  ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಅಪ್ತೇಲುಗಳನುು  ಅಿಂರ್ೇಕರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗಳನುು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡುವಷು ರ ಮಟು ಗೆ, ಈ ಮೂಲಕ 

ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾರ್ದೆ; 

 

 ಪರಂತು:- 

 

 (ಎ) ಅಿಂಥ ನಿರಸನಗಳು ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳನುು , ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುು  ಮತುತ  ಆದೇಶಗಳನುು  ಈ 

ಹಿಿಂದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನುು  ಅಥವಾ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕ್ಕಕ  ಅಥವಾ 

ಕೈಗೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಬ್ಯಧಕ ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡತಕಕ ದು ಲಿ ; 
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 (ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾರ ರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥಾದಲಿ್ಲದು  ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ 

ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆರ್ನ ಯಾವುವೇ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನುು  ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಮಟು ಗೆ ಈ 

ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ ಮಿಂದುವರಿಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ವಿಲೆ ಮಾಡತಕಕ ದುು ; 

 

 (2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ ವಯ ಕ್ತತ ಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುತತ ವೆಯೇ ಆ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತತ ಯು, ಈ 

ನಿಯಮಗಳ ಪಾರ ರಂರ್ಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಪಟು ಿಂತೆ (1)ನೇ 

ಉಪನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿರಸಿತಗೊಿಂಡ ನಿಯಮಗಳ, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ 

ಅವನಿಗೆ ಪಾರ ಪತ ವಾರ್ದು  ಅಪ್ತೇಲು ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ತಕ ನಿಿಂದ ವಂಚಿತರ್ನಗುವಂತೆ ಈ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲರುವುದ್ದವುದೂ ಜಾರಿಯಾಗತಕಕ ದು ಲಿ . 

 

 (3) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾರ ರಂರ್ಕ್ಕಕ  ಮಿಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಅಿಂಥ ಪಾರ ರಂರ್ದಲಿ್ಲ  

ಇತಯ ಥಾದಲಿ್ಲರುವ ಅಥವಾ ಅ ತರುವಾಯ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಅಪ್ತೇಲನುು  ಪರಿಶಿಲ್ಲಸತಕಕ ದುು  ಮತುತ  ಅದರ 

ಮೇಲೆ ಆದೇಶಗಳನುು  ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾರ್ ಹೊರಡಿಸತಕಕ ದುು .  
 

 

 


