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NOTIFICATIION
The draft of the
t followin
ng rules too further amend
a
the Karnataka Civil Servvices
w
the G
Government of Karnaataka
(Classificattion, Contrrol and Apppeal) Rulees, 1957 which
proposes
p
too make in exercise
e
of the powerss conferredd by sub-secction (1) off section 3 read
with
w sectionn 8 of the Karnataka
K
State
S
Civil Services Act, 1978 (K
Karnataka Act
A 14 of 19990),
is
i hereby published
p
ass required by
b clause (aa) of sub-seection (2) oof section 3 of the saidd Act
for the info
ormation off persons likkely to be affected theereby and nnotice is heereby givenn that
the
t said draaft rules willl be taken up
u for conssideration affter fifteen days from the
t date of their
publication
p
n in the Offiicial Gazette.
Any
y objectionss or suggesttions whichh may be received by the State Goovernment from
f
the
t said perrsons with respect
r
to thhe said drafft rules duriing the periiod specifieed above wiill be
considered
c
by the Govvernment. Objections
O
oor suggestioons may be addressed to
t the Secreetary
to
t Governm
ment, Depaartment of Personnel and Admin
nistrative R
Reforms, Viidhana Souudha,
Bengaluru
B
– 560001.
FT RULES
DRAF
1. Title and Commen
ncement,- (1)
( These ruules may be called thee Karnatakaa Civil Servvices
(Classificattion, Controol and Appeeal) (Amenddment) Rulles, 2020.
(2) They shhall come in
nto force froom the datee of their puublication inn the Officiaal Gazette.
2.
2 Amendm
ment of ru
ule 8: In the Karnattaka Civil Services
S
(C
Classificatioon, Controll and
Appeal)
A
Ru
ules, 1957, (hereinafter
(
r referred ass, “the said rules”), forr rule 8, thee following shall
be
b substitutted, namely
y:
“8. Naturee of Penaltties,- One or
o more off the follow
wing penaltiies for goodd and suffiicient
reasons
r
andd as hereinaafter provided, may be imposed onn Governm
ment servantts, namely,1
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(1) Minor Penalties:
(i) Fine in the case of Government servants holding posts in Group-D.
(ii) Censure.
(iii) Withholding of annual increments without cumulative effect.
Explanation: For the purposes of clause (iii), the term “annual increments”,
shall mean the annual increments due to accrue to the Government servant in
future and the term, “without cumulative effect” means that on expiry of the
period of penalty of withholding increments, the pay of the Government
servant shall be fixed prospectively as if the said penalty was not imposed on
him and the amount of the increments withheld shall not be refunded to him.
(iii-a) Withholding of promotion.
(iv) Recovery from the pay of a Government servant, the whole or part of any
pecuniary loss, caused by him by negligence or breach of orders, to the State
Government or to the Central Government or any other state Government or
any person, body or authority to whom his service has been lent.
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.
(iv-a) Reduction of the present basic pay of the Government servant to a stage lower
than the present stage in the time-scale of pay for a specified period without
cumulative effect. The Government servant shall not be eligible to earn
annual increments during the period of such reduction and his pay shall
remain constant.

Explanation: For the purposes of clause (iv-a), the term “stage” means the
stage of the annual increments in the time scale of pay and the term, “without
cumulative effect” means that on expiry of the period of penalty of
withholding increments, the pay of the Government servant shall be fixed
prospectively as if the said penalty was not imposed on him and the amount of
pay withheld shall not be refunded to him.
2.Major Penalties:
(v) Reduction of the present basic pay of the Government servant to a stage
lower than the present stage in the time-scale of pay for a specified period
with cumulative effect. The Government servant shall not be eligible to earn
annual increments during the period of such reduction and his pay shall
remain constant.
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Explanation: For the purposes clause (v), the term, “with cumulative effect”
means that on expiry of the period of penalty of reduction of basic, the pay of
the Government servant shall be fixed taking into account the said penalty of
reduction of pay, that is, his basic pay shall be fixed at the same stage at
which he was drawing it at the time of imposition of the penalty.
(v-a) Withholding of annual increments with cumulative effect.
Explanation: For the purposes of clause (v-a), the term “annual increments”,
shall mean the annual increments due to accrue to the Government servant in
future and the term “with cumulative effect” shall mean that on expiry of the
period of penalty of withholding increments, the pay of the Government
servant shall be fixed taking into account the said penalty and he shall not be
entitled for release of the increments withheld and he shall earn increments
from the stage at which he was drawing pay at the time of the imposition of
the penalty.
(v-b) Reduction to a lower post for a period to be specified in the order of penalty.
The pay of the Government servant, on whom the penalty of reduction to lower
post is imposed, shall be fixed in the scale of pay of the lower post at the stage
corresponding to the stage at which he was drawing his pay in the scale of pay
of the post he held by him at the time of imposition of the penalty. He shall not
be eligible to earn increments during the period of operation of the penalty.
Besides, his seniority shall remain in the seniority list of the post which he held
at the time of imposition of the penalty and the same seniority shall continue.
He shall, however, not be eligible to be promoted to a higher post on the basis
of that seniority during the period of operation of the penalty. After expiry of
the specified period of the penalty of such reduction to a lower post, he shall be
entitled for automatic restoration to the original post from which he was
reduced by protecting his seniority as if the penalty was not imposed on him.
He shall, however, not be entitled to claim retrospective promotion.
Provided that a Government servant shall not be reduced under this clause, to
a post lower than that to which he was initially appointed.
(vi) Compulsory retirement. A Government servant on whom the penalty of
compulsory retirement is imposed under this clause shall be entitled for
pensionary benefits in respect of the service rendered by him till the date of
order imposing the penalty in accordance with the rules regulating such
pensionary benefits.

(vii) Removal from service. A Government servant on whom the penalty of
removal from service is imposed under this clause shall not be entitled to
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pensionary benefits. However, imposition of the penalty of removal from
service under this clause shall not be a disqualification for appointment to the
civil services of the state in future.
(viii) Dismissal from service. A Government servant on whom the penalty of
dismissal from service is imposed under this clause shall not be entitled to
pensionary benefits. Imposition of the penalty of dismissal from service under
this clause shall ordinarily be a disqualification for appointment to the civil
services of the state in future.
Provided that in the absence of special and adequate reasons to the
contrary mentioned in the order of the disciplinary authority, no penalty other
than any of those specified in clauses (vi) to (viii) shall be imposed for an
established charge of corruption.
Explanation : 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).
Provided further that, notwithstanding anything contained in these
rules, if in a case, the nature of the imputations of misconduct or
misbehaviour is comparable to those illustrated in column 2 of the table
hereunder and the disciplinary authority, having regard to its findings on
all or any of the charges relating to such imputations of misconduct or
misbehaviour, is of the opinion that one or more of the penalties specified
in clauses (i) to (viii) of this rule may be imposed on the Government servant,
it may make an order imposing such a penalty or penalties as per the
indicative penaltiesin the corresponding column 3 thereof:
TABLE
Sl.
Nature of imputations of misconduct
Indicative penalties which may be
No.
or misbehavior
imposed
(1)
(2)
(3)
1
Unauthorized absence for a period Withholding
of
three
annual
exceeding one month and less than four increments.
months.
2
Unauthorized absence for a period Removal from service.
exceeding four months.
3

4

Temporary
misappropriation
of Withholding
of
five
annual
Government money less than rupees ten increments.
thousand.
Temporary misappropriation of Government Reduction of pay to a lower stage in
money exceeding rupees ten thousand.
the time scale of pay of the post.

5

(Reduction of basic pay with
cumulative effect to a stage lower than
the present stage of the basic pay of
the Government servant for a
specified period)
5

Misappropriation
/
Government money.

6

Procedural lapses.

7

8
9
10

11

12

misuse

of

Compulsory
service.

retirement

from

Censure on the first occasion and
reduction to a lower stage in the time
scale of pay on second and subsequent
occasions.
Unreasonable / unjustified delay beyond ‘Censure’ on the first occasion and
the time limits prescribed in manuals of withholding of at least one annual
increment on the second and
office procedure etc.,
subsequent occasions.
Sexual harassment.
Reduction to a lower post.
Refusal to obey written instructions of
superior officers.
Using official position or influence to get
employment to the members of the
family in any company/institution.

Withholding
of
two
annual
increments.
Reduction of pay to a lower stage in
the time scale of pay.
(Reduction of basic pay without
cumulative effect to a stage lower than
the present stage of the basic pay of
the Government servant for a
specified period)
While discharging his official duties, Compulsory retirement from service.
dealing in any manner or giving or
sanctioning any contract to any
company/firm or any person, if any
member of his family is employed in that
company or firm or if he or any member
of his family is personally interested in
such matter or contract.
Taking part in politics or elections in Compulsory retirement from service.
violation of the Karnataka Civil Services
(Conduct) Rules, 1966.
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13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

Taking part in strikes and demonstrations
in violation of the Karnataka Civil
Services (Conduct) Rules, 1966.
Publishing a book or participating in
radio broadcast, contributing an article or
writing a letter to a newspaper or
periodical and other media in violation of
the Karnataka Civil Services (Conduct)
Rules, 1966.
Criticizing Government in violation of
the Karnataka Civil Services (Conduct)
Rules, 1966.
Asking for or accepting contributions or
raising of any funds or other collections
in cash or in kind in pursuance of any
object whatsoever in violation of the
Karnataka Civil Services (Conduct)
Rules, 1966.
Giving or taking or abetting giving or
taking of dowry.
Engaging in any trade or business or
employment in violation of the
provisions of the Karnataka Civil
Services (Conduct) Rules, 1966.
Investing/ lending/ borrowing in
violation of the Karnataka Civil Services
(Conduct) Rules, 1966.
Non submission of statement of assets
and liabilities in violation of the
Karnataka Civil Services (Conduct)
Rules, 1966.
Transacting in moveable or immovable
properties in violation of the Karnataka
Civil Services (Conduct) Rules, 1966.
Contracting bigamous marriage in
violation of the Karnataka Civil Services
(Conduct) Rules, 1966.
Taking part/ engaging in activities
related to cinemas / dramas in violation
of the standing instructions of
Government.

Reduction of pay to a lower stage in
the time scale of pay.
Withholding of at least two annual
increments.

Withholding of at least two annual
increments.
Reduction to lower time scale of pay.

Removal from Government service.
Compulsory retirement.

Reduction of pay to a lower stage in
the time scale of pay.
Withholding of at least one annual
increment.

Withholding of at least one annual
increment.
Compulsory retirement from service.

Withholding
increments.

of

two

annual

7

24

Failure to write annual performance Censure.
reports in accordance with the Karnataka
Civil Services (Performance Reports)
Rules, 2000.
Provided also that, the disciplinary authority, having regard to its
findings on all or any of the charges relating to the imputations of misconduct
or misbehaviour, for reasons to be recorded in writing, may impose a penalty
or penalties which may be less or more severe than the penalties specified
above and in a case where the nature of the imputations of misconduct or
misbehaviour is not comparable to those illustrated in column 2, the
disciplinary authority may make an order imposing one or more of any of the
penalties specified in clauses (i) to (viii) of this rule.
Explanation-2: 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
Kannada language examination and service examinations in
accordance with the Karnataka Civil Services (Service and Kannada
Language Examination) Rules, 1974;
(ii) Non-promotion of a Government servant to a post where, after
considering his case for promotion, he is found to be not eligible or
not suitable;
(iii) Reversion of a Government servant from a higher post to a lower post
on administrative grounds unconnected with his conduct such as the
return of the permanent incumbent from leave or deputation, nonavailability of vacancy to assign deemed date of eligibility and the
like;
(iv) Reversion of a Government servant, appointed on probation to another
service or post, to his permanent service or post in accordance with
terms of his appointment or the rules and orders governing probation,
either during or at the end of the period of probation;
(v) Compulsory retirement of a Government servant in accordance with
the provisions relating to his superannuation or retirement;
(vi) Termination of services:
(a) of a person employed under an agreement, in accordance with the
terms of such agreement; or
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(b) of a Government servant appointed on 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.
3. Amendment of rule 10,- (1) In rule 10 of the said rules,(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely,“(5) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), where a competent
authority in an organisation authorised 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 shall
forthwith place him under suspension.
(b) An order placing a Government servant under suspension shall be deemed to
have been revoked automatically either with effect from the date of service of
articles of charge under sub-rule (4) of rule 11 or the date of service of notice
informing him of the proposal to take action against him under clause (a) of sub-rule
(1) of rule 12 or in criminal proceedings, with effect from the date charge sheet is
filed in the court of competent jurisdiction or at the end of a period of six months
from the date of order of suspension, whichever is earlier. Upon such automatic
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 unauthorised absence with effect from the date of
automatic revocation of the order of his suspension.
Providedthat the 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 ifsuch authority recommends extension within the said period.
Otherwise, the order placing the Government servant under suspension shall stand
revoked automatically under this clause.

(ii) Sub-rule (6) shall be omitted.
4. Amendment of rule 12,-(i) for clause (b) of sub rule (1) the following shall be
substituted.
“(b) after examining the records and representation if any submitted by the
Government Servant under clause (a), if the disciplinary authority comes to the conclusion
that one or more of the penalties specified in clauses (v) to (viii) of rule 8 of these rule has to
be imposed, it shall initiate the proceedings laid down in rule 11 of these rules.”
(ii) Proviso to clause (b) of sub-rule (1)shall be omitted.
By Order and in the name of
the Governor of Karnataka

(CHANDRAHAS G. TALUKAR)

Deputy Secretary to Government,
Department of Personnel and Administrative
Reforms (Service rules-II)
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ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 28 ಸೇಇ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02.05.2020
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್ 14)ರ 8ನೇ
ಪರ್ಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ 3ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ-ಪರ್ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರ್ದತತ್ವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ್ ಚಲಾಯಿ ,
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು ರಚಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ

ರುವ, ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವಗೀರ್ಕರಣ, ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್

ಮೇಲಮ್ನ ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಲು, ಈ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನುನ್ ಸದರಿ ನಿಯಮದ
3ನೇ ಪರ್ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪರ್ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಅಗತಯ್ಪಡಿ ರುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಬಹುದಾದ
ಎಲಾಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪರ್ಕಟಿ ದೆ ಮತುತ್ ಅದು ಸಕಾರ್ರಿ ರಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಸದರಿ ಕರಡನುನ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳುವ ಕೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಅವಧಿಯ ಮುಕಾತ್ಯಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ, ಸದರಿ ಕರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು
ಸದರಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ

ವ್ೕಕರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಆ ೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಪರಿಗಣಿಸುತತ್ದೆ.

ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್,

ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ,

ಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 ಇವರಿಗೆ ಕಳು ಸಬಹುದು.
ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು
1. ೕ ರ್ಕೆ ಮತುತ್ ಪಾರ್ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವಗೀರ್ಕರಣ, ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್
ಮೇಲಮ್ನ ) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯತಕಕ್ದುದ್.
(2) ಅವುಗಳನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರ್ಕಟಿ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಕ್ದುದ್.
2.

ನಿಯಮ 8ರ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವಗೀರ್ಕರಣ, ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ )

ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ಲ್ (ಇವುಗಳನುನ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ “ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳು” ಎಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 8ನೇ ನಿಯಮಕೆಕ್
ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮುಂದಿನದನುನ್ ಪರ್ತಿಸಾಥ್ಪಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದರೆ,-
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“8. ದಂಡನೆಗಳ ಸವ್ರೂಪ.- ತಕುಕ್ದಾದ ಮತುತ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಇ ಲ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ
ಉಪಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ದಂಡನೆಗಳನುನ್

ಧಿಸಬಹುದು,

ಎಂದರೆ,(1)

ಲಘು ದಂಡನೆಗಳು:

(i)

ಸಮೂಹ-‘ಡಿ’ ರ ನ
ಲ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಜುಲಾಮ್ನೆ;

(ii)

ವಾಗದ್ಂಡನೆ;

(iii)

ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಲಲ್ದೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು;

ವರಣೆ: ಖಂಡ (iii)ರ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ “ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್”ಗಳೆಂದರೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಭ ಷಯ್ದ ಲ್
ಲಭಯ್ವಾಗುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳು ಮತುತ್ “ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಲಲ್ದೆ” ಎಂದರೆ, ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ
ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ನಂತರ, ಆ ದಂಡನೆಯನುನ್ ಅವನ ಮೇಲೆ

ಧಿ ರುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಭಾ

ವೇತನವನುನ್ ಭ ಷಯ್ವತಿರ್ಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಡಿಯಲಾದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳ

ಆತನ
ತತ್ವನುನ್

ಅವನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸತಕಕ್ದದ್ಲ.ಲ್
(iii-ಎ) ಮುಂಬಡಿತ್ಯನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು;
(iv)

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ, ನಿಕಾಯಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಎರವಲು ನೀಡಲಾಗಿದುದ್, ಅವುಗ ಗೆ,
ಅವನ ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ತನದಿಂದ ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾ ನ ನಷಟ್ವನುನ್
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಆತನ ವೇತನದಿಂದ ವಸೂ

ಮಾಡುವುದು;

ಟಿಪಪ್ಣಿ: “ಹಣಕಾ ನ ನಷಟ್” ಎಂದರೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣಕಾ ನ ನಷಟ್ ಮತುತ್ ಅಂಥಹ ನಷಟ್
ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವಾ ರ್ಕ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಂತೆ ಬಡಿಡ್ಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಅಥೈರ್ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.
(iv-ಎ) ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನುನ್ ಸಂಚಿತ
ಪರಿಣಾಮರ ತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವುದು. ಆ ರೀತಿ ವೇತನವನುನ್
ಇ

ದ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಅಹರ್ನಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲ

ವೇತನವು

ಥ್ರವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.
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ವರಣೆ: ಖಂಡ (iv-ಎ)ರ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ‘ಹಂತ’ ಎಂದರೆ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ನ
ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯ ಹಂತ ಮತುತ್ “ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ರ ತವಾಗಿ” ಎಂದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವನುನ್ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವ
ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ದಂಡನೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನುನ್
ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಅಂದರೆ, ಸದರಿ ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಭಾ

ಹಾಗೂ ದಂಡನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಡೆ ಡಿಯಲಾದ ವೇತನದ

ಆತನ ವೇತನವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್

ತತ್ವನುನ್ ಆತನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸತಕಕ್ದದ್ಲ.ಲ್

(2) ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗಳು:
(v) ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನುನ್ ಸಂಚಿತ
ಪರಿಣಾಮಸ ತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವುದು. ಆ ರೀತಿ ವೇತನವನುನ್ ಇ

ದ ಅವಧಿಯ ಲ್

ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಅಹರ್ನಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲ ವೇತನವು
ಥ್ರವಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.
ವರಣೆ: ಖಂಡ (v)ರ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ, “ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಸ ತವಾಗಿ” ಎಂದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವನುನ್ ಕೆಳಗಿನ
ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವ ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ, ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವ ಆ ದಂಡನೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಅಂದರೆ, ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿಸುವ ಸಮಯದ ಲ್ದದ್ ಆತನ ಮೂಲ

ವೇತನ ಯಾವ ಹಂತದ ಲ್ತೊತ್ೕ ಅದೇ ಹಂತಕೆಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಕಕ್ದುದ್.
(v-ಎ) ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಸ ತವಾಗಿ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.
ವರಣೆ: ಖಂಡ (v-ಎ)ರ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ, “ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್”ಗಳೆಂದರೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಭ ಷಯ್ದ ಲ್
ಲಭಯ್ವಾಗುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳು ಮತುತ್ “ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಸ ತವಾಗಿ” ಎಂದರೆ, ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಗಳ ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ದಂಡನೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ

ಆತನ ವೇತನವನುನ್

ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಅಂದರೆ, ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆತನು ಹಕುಕ್ಳಳ್ವನಾಗಿರುವುದಿಲಲ್
ಹಾಗೂ ದಂಡನಾ ಅವಧಿಯ ಮುಕಾತ್ಯದ ನಂತರ ಆತನು ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿಸುವ ಸಮಯದ ಲ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ವೇತನದ

ಹಂತದಿಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವುದು.
(v-ಬಿ)

ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿಸುವ ಆದೇಶದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ

ಹುದೆದ್ಗೆ ಇ ಸುವುದು. ಕೆಳಗಿನ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇ ಸುವ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನುನ್, ಆ ದಂಡನೆಯನುನ್
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ಧಿಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಆತನು ಹೊಂದಿದದ್ ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ವೇತನದ ಹಂತದ ಯೆ
ಲ್ ೕ ಕೆಳಗಿನ
ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಸಮೀಕರಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್. ದಂಡನೆಯು ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಆತನು ವಾ ರ್ಕ

ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ನಾಗುವುದಿಲಲ್. ಅಲಲ್ದೇ, ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಆತನು ಯಾವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್

ಹೊಂದಿದದ್ನೋ ಅದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಆತನ ಜೇಷಠ್ತೆಯು ಉ ಯುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದೇ ಜೇಷಠ್ತೆಯು
ಮುಂದುವರಿಯುತತ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಆತನು ಮುಂದಿನ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅಹರ್ನಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್. ಕೆಳಗಿನ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇ ಸುವ ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆತನನುನ್ ಯಾವ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ

ಕೆಳಗಿನ

ಹುದೆದ್ಗೆ

ಇ ಸಲಾಗಿತೊತ್ೕ,

ಆ

ಹುದೆದ್ಯ ಲ್

ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ

ಪುನರ್

ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗಲು

ಹಕುಕ್ಳಳ್ವನಾಗುತಾತ್ನೆ. ಆದರೆ, ಆತನು ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಮುಂಬಡಿತ್ಗೆ ಹಕುಕ್ಳಳ್ವನಾಗುವುದಿಲಲ್.
ಪರಂತು, ಈ ಖಂಡದಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಆತನು ಪರ್ಥಮವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದದ್ ಹುದೆದ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಇ ಸತಕಕ್ದದ್ಲ.ಲ್
(vi) ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಗೊ ಸುವುದು. ಈ ಖಂಡದಡಿ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು
ದಂಡನೆ

ಧಿ ದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಆತನು ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ

ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ನಾಗುತಾತ್ನೆ.
(vii) ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು. ಈ ಖಂಡದಡಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಪ್ಟಟ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ನೌಕರನು ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ನಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ, ಈ ಖಂಡದಡಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಪ್ಟಟ್
ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಭ ಷಯ್ದ ಲ್ ರಾಜಯ್

ಲ್ ಸೇವೆಗ ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಲು ಅನಹರ್ನಾಗುವುದಿಲಲ್.

(viii) ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಖಂಡದಡಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸಲಪ್ಟಟ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ನಾಗುವುದಿಲಲ್. ಈ ಖಂಡದಡಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸಲಪ್ಟಟ್
ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು, ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ, ಭ ಷಯ್ದ ಲ್ ರಾಜಯ್

ಲ್ ಸೇವೆಗ ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಲು

ಅನಹರ್ನಾಗುತಾತ್ನೆ.
ಪರಂತು,

ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ಲ್

ಶೇಷವಾದ ಮತುತ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾದ

ಕಾರಣಗಳನುನ್ ನಮೂದಿಸದಿದದ್ ,ಲ್ ರುಜುವಾತಾದ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಆರೋಪಕಾಕ್ಗಿ (vi)ರಿಂದ (viii)ರವರೆಗಿನ ಖಂಡಗಳ ಲ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ದಂಡನೆಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ , ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನುನ್

ಧಿಸತಕಕ್ದದ್ಲ.ಲ್
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ವರಣೆ-1: ಖಂಡ (viii)ರ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ, “ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ” ಎಂಬ ಪದಾವ ಯು, ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಪರ್ತಿಬಂಧ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1988ರ ಕೇಂದರ್ ಅಧಿನಿಯಮ 49)ರ 13ನೇ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ “ಸಾವರ್ಜನಿಕ ನೌಕರನಿಂದ ಆಪರಾಧಿಕ
ದುನರ್ಡತೆ” ಎಂಬ ಪದಾವ ಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಅಥರ್ವನೆನ್ೕ ಹೊಂದಿರತಕಕ್ದುದ್.
ಮತೂತ್ ಪರಂತು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಲ್ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದಾದ್ಗೂಯ್, ಒಂದು ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ದುನರ್ಡತೆ ಅಥವಾ
ದುವರ್ತರ್ನೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಸವ್ರೂಪವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷಠ್ಕದ (2)ನೇ ಅಂಕಣದ ಲ್ನ ದೃಷಾಟ್ಂತಗ ಗೆ ಹೋ ಕೆ
ಮಾಡುವಂತಹವಾಗಿದದ್ರೆ,

ಆ

ಆಪಾದನೆಗ ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದಾದ

ಅದರ

ನಿಣರ್ಯಗಳನುನ್

ಗಮನದ ಟ
ಲ್ ುಟ್ಕೊಂಡು, ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಈ ನಿಯಮದ (i)ರಿಂದ (viii)ರ ವರೆಗಿನ ಖಂಡಗಳ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ರುವ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ದಂಡನೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ

ಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪಾರ್ಯಪಟಟ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅದಕೆಕ್

ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಂಕಣ (3)ರ ಲ್ ನಿಧಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದಂತಹ ಸೂಚಾಯ್ತಮ್ಕ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಗಳನುನ್

ಧಿ

ಆದೇಶವನುನ್

ಹೊರಡಿಸಬಹುದು:
ಕೋಷಟ್ಕ
ಕರ್.

ಸಾಬೀತಾದಂತಹಆರೋಪಗಳಸವ್ರೂಪ

ಧಿಸಬಹುದಾದಸೂಚಾಯ್ತಮ್ಕದಂಡನೆಗಳು

ಸಂ.
1.

ಒಂದು ತಿಂಗ ಗೆ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್, ಆದರೆ ನಾಲುಕ್ ತಿಂಗ ಗಿಂತ ಮೂರು

ವಾ ರ್ಕ

ವೇತನಬಡಿತ್ಗಳನುನ್

ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ.

ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

2.

ನಾಲುಕ್ ತಿಂಗಳು ಮೀರಿದ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ.

ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು..

3.

ರೂ. 10,000/- ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ
ದುರುಪ

4.

ೕಗ.

ವಾ ರ್ಕ

ವೇತನ

ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್

ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ರೂ. 10,000/-ಕಿಕ್ಂತ ಅಧಿಕ
ದುರುಪ

ತತ್ದ ತಾತಾಕ್ ಕ ಹಣ 5

ತತ್ದ ತಾತಾಕ್ ಕ ಹಣ ಹುದೆದ್ಯ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕೆಳಗಿನ

ೕಗ.

ಹಂತಕೆಕ್ ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವುದು.
(ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೂಲ
ವೇತನವನುನ್

ಸಂಚಿತ

ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ

ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ
ಪರ್ಸುತ್ತ

ಹಂತದಿಂದ

ಕೆಳಗಿನ

ಹಂತಕೆಕ್

ಇ ಸುವುದು.)
5.

ಸಕಾರ್ರಿ ಹಣದ ದುರುಪ

ೕಗ/ ತಪುಪ್ಬಳಕೆ

6.

ಕಾಯರ್ ಧಾನದ ಲೋಪಗಳು.

ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.
ದಲ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ವಾಗದ್ಂಡನೆ. ಎರಡನೇ
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ಮತುತ್ ನಂತರದ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವುದು.
7.

ಕಛೇರಿ

ಕಾಯರ್ ಧಾನ

ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ರುವ
(ಅಸಮಂಜಸ)

ಕೈಪಿಡಿ

ಕಾಲಮಿತಿಯ

ಇತಾಯ್ದಿಯ ಲ್

ಸಕಾರಣವಲಲ್ದ ಮತುತ್ ನಂತರದ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ ಒಂದು

ಳಂಬ.

8.

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ.

9.

ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ

ದಲ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ವಾಗದ್ಂಡನೆ. ಎರಡನೇ
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.
ಕೆಳಮಟಟ್ದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇ ಸುವುದು.

ಖಿತ

ಸೂಚನೆಗಳನುನ್

ಪಾ ಸಲು ಎರಡು ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ನಿರಾಕರಣೆ
10.

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ್ರೊಬಬ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ನ
ಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗ ಗ
ಉಪ

ಕೊಳಳ್ಲು ಅಧಿಕಾರ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವುದು.

ೕಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಥವಾ ವಚರ್ಸಸ್ನುನ್ ಬೀರುವುದು.

(ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೂಲ
ವೇತನವನುನ್ ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಲಲ್ದೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್ ಇ ಸುವುದು.)

11.

ಅಧಿಕೃತ

ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್

ನಿವರ್ ಸುವುದರ ಲ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.

ನೌಕರನ ಅಥವಾ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ್ರ ಸವ್ ತಾಸಕಿತ್
ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಬಬ್
ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಯ್ವಹರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಗುತಿತ್ಗೆಯನುನ್ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
12.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಉಲಲ್ಂಘಿ

ರಾಜಕೀಯ

ಅಥವಾ

ಚುನಾವಣೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವುದು.
13.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಲ್ನ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಮುಷಕ್ರ

ಅಥವಾ ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವುದು.

ಪರ್ದಶರ್ನಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವುದು.
14.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಲ್ನ ಕನಿಷಠ್ ಎರಡು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್
ದೂರದಶರ್ನ

ಉಲಲ್ಂಘಿ
ದಲಾದ

ಆಕಾಶವಾಣಿ,

ಮಾಧಯ್ಮಗಳ ಲ್

ಪತಿರ್ಕೆ, ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ

ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ವುದು.
15.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಕನಿಷಠ್ ಎರಡು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ
16.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ಟೀಕಿಸುವುದು.

ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ

ವಂತಿಗೆಯನುನ್

ವ್ೕಕರಿಸುವುದು ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವುದು.

ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲ್ ನಿಧಿ ಸಂಗರ್ ಸಲು ನಿಧಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ
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ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ವುದು, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಗರ್ಹಣೆಗಳು
ನಗದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೂಪ.
17.

ವರದ ಣೆಯನುನ್ ಕೊಡುವುದು/ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್/ ಕೊಡುವುದಕೆಕ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸುವುದು.

18.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಯಾವುದೇ ವಯ್ವಹಾರ ಅಥವಾ

ವಾಯ್ಪಾರಗಳ ಲ್

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ

ಉದೊಯ್ೕಗದ ಲ್

ತೊಡಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು.
19.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕೆಕ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್
ಮಾಡುವುದು,

ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಬಂಡವಾಳ

ಸಾಲವನುನ್

ಹೂಡಿಕೆ ವೇತನವನುನ್ ಇ ಸುವುದು.

ಕೊಡುವುದು

ಅಥವಾ

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು.
20.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಕನಿಷಠ್ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಆ ತ್ ಮತುತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸದಿರುವುದು.
21.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಒಂದು

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಚರ ಮತುತ್

ವಾ ರ್ಕ

ವೇತನ

ಬಡಿತ್ಯನುನ್

ಥ್ರ ಆ ತ್ಗಳ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು

ವಯ್ವಹಾರ.

22.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಉಲಲ್ಂಘಿ

ಎರಡನೇ

ಮದುವೆ

ರುದಧ್ವಾಗಿ

ನಿಮಾ, ಎರಡು

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು.
23.

ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಥ್ಯಿ ಸೂಚನೆಗ ಗೆ
ನಾಟಕ

ಮುಂತಾದವುಗಳ ಲ್

ಭಾಗವ ಸುವುದು

ವಾ ರ್ಕ

/ ತಡೆ ಡಿಯುವುದು.

ತೊಡಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದು.
24.

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್

ನಿಯಮಗಳು,

2000ರ

ವಾ ರ್ಕ

ಸೇವಾ

ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾ

ಫಲರಾಗುವುದು.

(ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಯನುನ್

ವರದಿ) ವಾಗದ್ಂಡನೆ (Censure).

ಉಲಲ್ಂಘಿ ,
ಬರೆಯಲು

ವೇತನ

ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್
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ಮತುತ್ ಪರಂತು

ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು

ಖಿತದ ಲ್ ದಾಖ ಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ, ದುನರ್ಡತೆ ಅಥವಾ

ದುವರ್ತರ್ನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ್ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾದ ತನನ್ ನಿಣರ್ಯಗಳಂತೆ ಮೇಲೆ
ನಮೂದಿ ದ ದಂಡನೆಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ

ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ಕಠಿಣವಾದ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಗಳನುನ್

ಧಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಆ ಆಪಾದನೆಗಳ ಸವ್ರೂಪವು (2)ನೇ ಅಂಕಣದ ರ
ಲ್ ುವ ದೃಷಾಟ್ಂತಗ ಗೆ ಹೋ ಕೆಯಾಗದಿದದ್
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು, ಈ ನಿಯಮದ (i) ರಿಂದ (viii)ರ ವರೆಗಿನ ಖಂಡಗಳ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ದಂಡನೆಗಳನುನ್

ಧಿ

ಆದೇ ಸಬಹುದು.

ವರಣೆ-2: ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳು ಈ ನಿಯಮದ ಅಥರ್ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ದಂಡನೆಯಾಗತಕಕ್ದದ್ಲ:ಲ್
(i)

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ಸೇವೆಗಳು ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1974ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕನನ್ಡ

ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಮತುತ್ ಸೇವಾ ಪರೀ ೆಗಳ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ನಾಗಲು

ಫಲನಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್

ತಡೆ ಡಿಯುವುದು;
(ii)

ಮುಂಬಡಿತ್ಗಾಗಿ ಒಬಬ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಪರಿ ೕ

ಅಥವಾ ಸೂಕತ್ನಲಲ್ನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹುದೆದ್
(iii)

ಂದಕೆಕ್ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡದಿರುವುದು;

ಆತನ ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಆಡ ತ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಖಾಯಂ ಆಗಿ

ಹೊಂದಿದದ್ವರು ರಜೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪರ್ತಿನಿ
ಮಾಡಲು ಖಾ

ೕಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸುಸ್ ಬರುವುದು, ಕಾಲಪ್ನಿಕ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗದಿ

ಹುದೆದ್ಯು ಲಭಯ್ ಲಲ್ದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ ಒಬಬ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಉನನ್ತ

ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಕೆಳಮಟಟ್ದ ಹುದೆದ್ಗೆ
(iv)

ದ ತರುವಾಯ, ಮುಂಬಡಿತ್ಗೆ ಅಹರ್ನಲಲ್ನೆಂದು

ಂಬಡಿತ್ಗೊ ಸುವುದು.

ಬೇರೊಂದು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಆತನ

ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗ ಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿಯಮ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗ ಗನುಸಾರವಾಗಿ,
ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ,ಲ್ ಅವನ ಖಾಯಂ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆದ್ಗೆ
(v)

ಂದಿರುಗಿಸುವುದು.

ಅವನ ನಿವೃತಿತ್ ವಯ ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಉಪಬಂಧಗ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬಬ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ

ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್; ಮತುತ್
(vi)

(ಎ)

ಒಪಪ್ಂದದಡಿ ಕೆಲಸಕಿಕ್ಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಲಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಅಂಥ ಒಪಪ್ಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗ ಗನುಸಾರವಾಗಿ; ಅಥವಾ
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(ಬಿ)

ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಅವನ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ

ಕೊನೆಯ ,ಲ್ ಅವನ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ನಿಯಮ ಮತುತ್
ಆದೇಶಗ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊ ಸುವುದು:
3.

ನಿಯಮ 10ರ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ 10ನೇ ನಿಯಮದ ,ಲ್ -

(i)

ಉಪ-ನಿಯಮ(5)ಕೆಕ್

ಬದಲಾಗಿ,

ಈ

ಮುಂದಿನದನುನ್

ಪರ್ತಿಸಾಥ್ಪಿಸತಕಕ್ದುದ್,

ಎಂದರೆ:“ 5 (ಎ) ಉಪನಿಯಮ (3)ರ ಲ್ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದದ್ರೂ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಪರ್ತಿಬಂಧ ಅಧಿನಿಯಮ 1988 (1988ರ ಕೇಂದರ್
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ್: 49) ಅಥವಾ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1984 (1985ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 4) ರ
ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ
ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು

ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ

ರುದಧ್ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನ
ಲ್
ಒಬಬ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ

ರುದದ್

ಮೇಲೊನ್ೕಟದ ಸಾಕಷ್ಯ್ ದೆ ಎಂದು

ಕಂಡುಬಂದ ಲ್ ಹಾಗೂ ಆತನನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದದ್ ಲ್ ಅಂತಹ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಡ
ಲ್ ಲು ಸಕಷ್ಮವಾದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಅಂತಹ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರಿಸತಕಕ್ದುದ್.”
(ಬಿ)

ಒಬಬ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಡ
ಲ್ ುವ ಆದೇಶವು 11ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ಆರೋಪಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಜಾರಿಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ 12ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ (ಎ) ಖಂಡದ
ಮೇರೆಗೆ ಅವನ

ರುದಧ್ ಕರ್ಮವನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿ ಸುವ ನೋಟಿಸ್ನುನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್, ಸಕಷ್ಮ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಆರೋಪಪಟಿಟ್ ದಾಖ

ದ

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಂತಯ್ಕೆಕ್, ಇವುಗಳ ಲ್ ಯಾವುದು
ದಲೋ, ಅಂದು ಅದು ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ರದುದ್ಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್.

ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನತುತ್ ಆದೇಶವು

ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ರದುದ್ಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶವನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಕೋರುವುದು
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನ ಕತರ್ವಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಕೋರಲು

ಫಲನಾದ ಲ್ ಆತನ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಆದೇಶವು

ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ರದಾದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವನೆಂದು ಭಾ ಸತಕಕ್ದುದ್;
ಪರಂತು, ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಡ
ಲ್ ಲು ಸಕಷ್ಮವಾದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಅವಧಿ
ರ ಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ರುವ

ಳಗೆ ಖಂಡ (ಎ)

ಪಾರ್ಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿ ದ ನಂತರವೇ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು ಸದರಿ
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ಅವಧಿ

ಳಗಾಗಿ

ಅವಧಿಯನುನ್ ಮೀರಿ

ಸತ್ರಿಸಲು

ಫಾರಸಸ್ನುನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ್ ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ರುವ ಅಮಾನತಿತ್ನ

ಸತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇಲಲ್ವಾದ ಲ್ ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ಡುವ

ಆದೇಶವು ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ ರದಾದ್ಗುವುದು.
(ii)

ಉಪ-ನಿಯಮ (6)ನುನ್ ಕೈಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.

(iv)

ನಿಯಮ 12ರ ತಿದುದ್ಪಡಿ.- (i) ಉಪನಿಯಮ (1)ರ ಖಂಡ (ಬಿ)ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡದದ್ನುನ್ ಪರ್ತಿಸಾಥ್ಪಿಸತಕಕ್ದುದ್.

“(ಬಿ) ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಖಂಡ (ಎ)ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನು
ಪರಿ ೕ

ಸ ಲ್ ರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮನ ಯನುನ್

ದ ನಂತರ ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯು ಈ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 8ರ ಖಂಡ (v) ರಿಂದ (viii) ರವರೆಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪಡಿ ದ

ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ ದಂಡನೆಗಳನುನ್

ಧಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿ ದ ಲ್ ಆತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 11ರ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್

ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ವಯ್ವಹರಣೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸತಕಕ್ದುದ್.
(ii) (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಖಂಡ (ಬಿ)ರ ಪರಂತುಕವನುನ್ ಕೈ ಬಿಡತಕಕ್ದುದ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತುತ್
ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್
(ಚಂದರ್ಹಾಸ ಗಂ. ತಾಳೂಕರ)
ಸಕಾರ್ರದ ಉಪ ಕಾಯರ್ದ ರ್
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2)

ಮುದರ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಾಶಕರು:- ಸಂಕಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪತರ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
SUNIL GARDE

Digitally signed by SUNIL GARDE
Date: 2020.05.04 16:06:25 +05'30'

