ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 18.08.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990 ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 8ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು
ಪ್ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

(ಎ)

ಓದಿಕೆಂಡು, 3ನೇ

ಖಂಡದ

ಮೂಲಕ

ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ವರ್ಗಾವಣೆ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ)

ನಿಯಮಗಳು, 2020 ರ ಕರಡನ್ನು , ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ
2020,

ದಿರ್ನೆಂಕ:

ಸಂಚಿಕೆಯ

ರಲ್ಲಿ ,

17.11.2020

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದ

ವಿಶೇಷ

ಭಾಗ-IV-ಎ, ಸಂಖ್ಯೆ .552 ದಿರ್ನೆಂಕ: 17.11.2020 ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ,

ಅಧಿಕೃತ್

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಅದರ

ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ಹದಿನೈದ್ದ
ದಿನಗಳೊಳರ್ಗಗಿ
ಇದರೆಂದ
ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬಹುದಾದ ಎಲಿ
ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳೆಂದ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿರುವುದರೆಂದ.
ಮತ್ತಿ , ಸದರ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

17.11.2020 ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ

ಲಭ್ೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ.
ಮತ್ತಿ
ಸದರ
ಕರಡಿಗೆ
ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು
ಮತ್ತಿ
ಪ್ರಗಣಿಸಿರುವುದರೆಂದ.
ಆದು ರೆಂದ,

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್,

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990 ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು
ಮೂಲಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸಿವಿಲ್

ಸೇವೆಗಳ

ಅಧಿನಿಯಮ14) ರ 8ನೇ

ಓದಿಕೆಂಡು, 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1) ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಪ್ರ ದತ್ಿ ವಾದ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ,

ಸರ್ಕಾರವು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಎೆಂದರೆ:-

ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ
ಸರ್ಕಾರವು

ಕರ್ನಾಟಕ
ರಚಿಸ್ತತ್ಿ ದೆ,

ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ, ಅನ್ವ ಯ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾ ರಂಭ.-(1)ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2021
ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2)

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳು,

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಕ ದ್ದು .
(3) ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕಕ ದ್ದು .
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದಭ್ಾವು ಅನೆ ಥಾ
ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) “ವಾಸು ವಿಕ ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಣೆ” ಎೆಂದರೆ, ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು
ದೈನಂದಿನ ಹ್ವಜ್ರಾತ್ರಯನ್ನು
ದಾಖಲ್ಲಸ್ತವ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ನ ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ;
(ಬಿ) “ನೇಮರ್ಕತಿ” ಎೆಂದರೆ, ನೇರ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮೂಲಕ, ವಿಲ್ಲೋನದ
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಂಬಡಿಿ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ನೇಮರ್ಕತ್ರ;
(ಸಿ) “ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ” ಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ
ಸೇವೆ (ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಇಲಾಖ್ಯ)

ಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ;
(ಡಿ)

“ಸಕ್ಷಮ

ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ”

ಎೆಂದರೆ,

ಈ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರುವಂಥ
ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯುಕಿ ರು;
(ಇ)

“ಕೌನ್ಸ ಲಿಂಗ್”

ಎೆಂದರೆ,

ಈ

ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮಾಡುವ
ನಿಯಮಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ರ್ಕಲೇಜು

ಮತ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ನೇಮರ್ಕತ್ರಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಲಪ ಟಟ
ವೆ ಕ್ತಿ ಗೆ
ಲಭ್ೆ ವಿರುವ ಸಥ ಳ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು
ಅವರ್ಕಶವನ್ನು ನಿೋಡುವ ಗಣಕ್ತೋಕೃತ್ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ;
(ಎಫ್) “ಸರ್ಕಾರ” ಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ;
(ಜಿ) “ಸರ್ಕಾರಿ ರ್ಕಲೇಜು” ಎೆಂದರೆ, ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ

ಬರುವಂಥ

ಸರ್ಕಾರ

ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್

ರ್ಕಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ
ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಎಲಿ ಇತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರ್ಕಲೇಜುಗಳನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರಕೆಕ ಸೇರದ ಎಲಿ ರ್ಕಲೇಜುಗಳು;
ಎೆಂದರೆ,

(ಹೆಚ್)“ಧಾರಣಾಧಿರ್ಕರ”
ನಿಯಮಗಳು, 1958 ರಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಿವಿಲ್

ಪ್ರಭಾಷಿಸಿರುವಂಥದೆು ೋ

ಸೇವೆಗಳ

ಅಥಾವನ್ನು

ಹೊೆಂದಿರುವ ಧಾರಣಾಧಿರ್ಕರ;
(ಐ)

“ನಿರ್ದಾಷ್ಟ

ಮಾನ್ದಂಡದ

ಅಿಂಗವಿಕಲತೆಯುಳ್ಳ

ರ್ಯ ಕ್ತು ”

ಎೆಂದರೆ, ಅೆಂಗವಿಕಲ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016 ರ
ಕೆಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ

49)

ಮತ್ತಿ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಭಾಷಿಸಿದಂಥ
ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ವೆ ಕ್ತಿ ;

ನಿದಿಾಷಟ

ರಚಿಸಿದ

ಮಾನದಂಡದ

“ಪಾ ಪತ್ಾ ” ಎೆಂದರೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ

(ಜೆ)

ನಮೂನೆ;
“ನಿಯತ್ ಸಥ ಳ್ ನಿಯುಕ್ತು ” ಎೆಂದರೆ, ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

(ಕೆ)

ಧಾರಣಾಧಿರ್ಕರವಿರುವಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಎಲ್)

“ಅನುಸೂಚಿ”

ಎೆಂದರೆ, ಈ

ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳಗೆ

ಸೇರಸಲಾದ

ಅನ್ನಸೂಚಿ;
(ಎೆಂ) “ಗಂಭೀರ ಸವ ರೂಪದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳು” ಎೆಂದರೆ,
(i)

ನೌಕರರ

ರ್ಕಯಿಲೆಯ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರವು

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ರುವ;
(ii)

ನೌಕರರ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರವು

ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು

ಮತ್ತಿ

ಮಕಕ ಳ

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿರುವಂಥ

ರ್ಕಯಿಲೆಯ
ರೋಗಗಳ

ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ರುವ;- ರ್ಕಯಿಲೆಗಳು ಎೆಂದಥಾ.
(ಎನ್) “ಪತಿ/ಪತಿಿ

ಪಾ ಕರಣ” ಎೆಂದರೆ, ರಾಜ್ೆ

ಅಥವಾ ಕೆಂದರ

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಷಿಟ ರೋಕೃತ್
ಬಾೆ ೆಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾಾ ಮೆ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಉದೆ ಮಗಳು
ಅಥವಾ
ಸಂಸ್ಥಥ ಅಥವಾ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಯ ನೌಕರರಾಗಿರುವಂಥ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ
ಅನ್ನದಾನಿತ್
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆ
ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ನಿಲಯದ
ಅನ್ನದಾನಿತ್
ನೌಕರರಾಗಿರುವಂಥ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು ಯ ಪ್ರ ಕರಣ;

(ಒ) “ಸಾಕಷ್ಟಟ

ರ್ಕಯಾಭಾರ” ಎೆಂದರೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು

ಸಾಕಷ್ಟಟ ಎೆಂದ್ದ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಕಯಾಭಾರ;
(ಪ್ತ) “ಬೀಧಕ ಸಿಬ್ಬ ಿಂರ್ದ” ಎೆಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸೇರಸಲಾದ
ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದಂಥ ನೌಕರರು;
(ಕ್ಯೆ )“ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆ”

ಎೆಂದರೆ,

ಆತ್/ಆಕೆ

ನಿಯತ್

ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ತಿ ಯನ್ನು
ಹೊೆಂದಿರುವ
ಒೆಂದ್ದ
ರ್ಕಯಾಸಾಥ ನ
ಅಥವಾಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳೆಂದ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮಖಾೆಂತ್ರ ಮತ್ಿ ೆಂದ್ದ ರ್ಕಯಾಸಾಥ ನಕೆಕ
ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಆರ್)

“ರ್ಕಯಾಭಾರ”

ಎೆಂದರೆ,

ಹೆಂದಿನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಷಾದ

ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಗಳ ಸಂಖಾೆ ಬಲದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವಾರು ರ್ಕಯಾಭಾರ.
(ಎಸ್) “ರ್ಲಯ” ಎೆಂದರೆ, ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಅಥವಾ
ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ವಲಯವೆೆಂದ್ದ ವಗಿೋಾಕರಸಲಾದ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ
(i)
“ವಲಯ-ಎ”ಎೆಂದರೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹ್ವನಗರ
ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರ ದೇಶ;
(ii)

“ವಲಯ-ಬಿ”ಎೆಂದರೆ, ವಲಯ-ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಬರುವ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯೊಳಗಿನ ಎಲಿ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ
ನಿಗಮಗಳಅಧಿನಿಯಮ,
1976 (1977 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ ಮೇರೆಗೆ
ರಚಿತ್ವಾದ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ವಾೆ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು.

ಬರುವ

(iii) “ವಲಯ-ಸಿ” ಎೆಂದರೆ, ವಲಯ-ಎ ಮತ್ತಿ ವಲಯ-ಬಿ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರುತ್ಪ್ಡಿಸಿ, ಎಲಿ
ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಜಿಲಾಿ ಕೆಂದರ ಸಾಥ ನಗಳು ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಪೌರ ನಿಗಮಗಳಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977 ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

14)

ರ

ಮೇರೆಗೆ

ರಚಿತ್ವಾದ

ಎಲಿ

ನಗರಮನಿಸ ಪ್ಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ಗಳು;
(iv) “ವಲಯ-ಡಿ” ಎೆಂದರೆ, ವಲಯ-ಎ, ವಲಯ-ಬಿ ಮತ್ತಿ
ವಲಯ-ಸಿ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹೊರುತ್ಪ್ಡಿಸಿ,

ಬರುವಂಥ

ಎಲಿ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು

ಇತ್ರೆ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳು

ಒಳಗಳುಳ ತ್ಿ ವೆ.
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಬಳಸಿದ ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಷಿಸಿಲಿ ದ ಪ್ದಗಳು

ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೆ ಕ್ತಿ ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ
ನೇಮರ್ಕತ್ರ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ರಲ್ಲಿ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನೆ

ಅವುಗಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವಂಥದೆು ೋ

ಅಥಾವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರತ್ಕಕ ದ್ದು .
3. ಹುದ್ದೆ ಗಳ್ನುಿ

ಸಥ ಳಿಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.-(1) ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ

ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ಅಥವಾ
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ , ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ ರ್ಕಯಾಭಾರ ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ಸಕ್ಷಮ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಹೆಚ್ಚು ವರಯ್ಕೆಂದ್ದ ನಿಧಾರಸಬಹುದಾದಷ್ಟಟ
ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಹುದೆು ಯ
ಸಥ ಳೆಂತ್ರಕೆಕ ,

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ಸಾಕಷ್ಟಟ

ರ್ಕಯಾಭಾರವಿರುವಂಥ ಅದೇ ವಲಯದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ
ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ ಸಥ ಳೆಂತ್ರಸಬಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಅದೇ

ವಲಯದಲ್ಲಿ ,

ಆ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಸಾಕಷ್ಟಟ

ರ್ಕಯಾಭಾರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳು
ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ,
ಆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ
ಅಷ್ಟಟ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ಹುದೆು ಗಳನ್ನು ,

ಸಕ್ಷಮ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು

ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟಟ

ಮಟಿಟ ಗೆ,

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಥವಾ ಸಮೋಪ್ದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟಟ
ರ್ಕಯಾಭಾರ ಹೊೆಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್
ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ತರಯ
ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಸಥ ಳೆಂತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,

ಹುದೆು ಯೊೆಂದಿಗೆ

ಸಥ ಳೆಂತ್ರಸಿದು ರೆ, ಸಥ ಳೆಂತ್ರಸ್ತವುದಕ್ತಕ ೆಂತ್ ಮೊದಲು ಈ ಹೆಂದಿನ
ನಿಯತ್ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಯ ರ್ಕಯಾಸಥ ಳ ಮತ್ತಿ ವಲಯವನ್ನು , 4ನೇ
ನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ

ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ನಿಧಾರಸಲು ಮತ್ತಿ 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆದೆ ತ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸ್ತವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2) (1) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಹುದೆು ಗಳ ಸಥ ಳೆಂತ್ರಸ್ತವ
ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು , 4, 5, 6 ಮತ್ತಿ
ವರ್ಗಾವಣೆ

ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ

7ನೇ ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಕೈಗಳುಳ ವುದಕ್ತಕ ೆಂತ್

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಿದ
ಪೂಣಾಗಳಸತ್ಕಕ ದ್ದು .

ಮೆಂಚೆ

ವರ್ಗಾವಣೆ

ಹ್ವಗೂ

8ನೇ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ

4. ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹಿತ್ದೃರ್ಷಟ ಯಿಿಂದ ಅಥವಾ ಕೀರಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸ ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೀಧಕ ಸಿಬ್ಬ ಿಂರ್ದಯ ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆ:(1)

ನಿಯತ್ವಾಗಿ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
(3)ನೇ

ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ

ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ

ಕನಿಷಠ

ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ವಿಧಿಸಲಾದ

ನಿಬಾೆಂಧಗಳಗಳಪ್ಟ್ಟಟ

ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯ ಮಖಾೆಂತ್ರ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ
ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ
ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ
ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
ವರ್ಗಾವಣೆ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ನಿಯತ್ವಾಗಿ
ಸಥ ಳ
ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ
ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಪೂಣಾಗಳಸಬೇರ್ಕದ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯು ರ್ನಲುಕ ವಷಾಗಳಗಿರತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2). (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ 2, 3, 4 ಮತ್ತಿ
5ನೇ ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ ಸೇರದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು, (3)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿಬಾೆಂಧನೆಗಳಗಳಪ್ಟ್ಟಟ , (1)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಗತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ
ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿರುವ
ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಪೂಣಾಗಳಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ,
ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಬಹುದ್ದ. ಈ

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಸಥ ಳ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಮಖಾೆಂತ್ರ
ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ,

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು, (3) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ 2,
3, 4 ಮತ್ತಿ 5ನೇ ಪ್ರ ವಗಾಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ವಗಾದಿೆಂದ

ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಕ ದ್ದು , ಆದರೆ ಒೆಂದಕ್ತಕ ೆಂತ್ ಹೆಚಿು ನ

ಪ್ರ ವಗಾದಿೆಂದಲಿ .
(3). ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಬಾೆಂಧ.- ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮಖಾೆಂತ್ರ
ಮಾಡುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಒಟ್ಟಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು, ಮಂಜೂರಾದ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಸಂಖಾೆ ಬಲದ
ಮೋರತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ

ಶೇಕಡ್ಡ
ಹದಿನೈದರಷಟ ನ್ನು
ಒಟ್ಟಟ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ಶೇಕಡ್ಡ

ಹದಿನೈದರ

ಪೈಕ್ತ,

ಶೇಕಡ್ಡ

ಒೆಂಬತ್ಿ ರಷಟ ನ್ನು ,

ಕೌನಿಸ ಲ್ಲೆಂಗ್

ಮಖಾೆಂತ್ರ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಕಡ್ಡಾ ಯ
ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಮೋಸಲ್ಲರಸತ್ಕಕ ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಉಳದಿರುವ ಶೇಕಡ್ಡ
ಆರರಷಟ ನ್ನು , (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯು ಪೂಣಾಗೆಂಡ ಮೇಲೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷಠ ಕದಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಕೋರಕೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳರ್ಗಗಿ
ಮೋಸಲ್ಲರಸತ್ಕಕ ದ್ದು :
ಕಾ ಮ.
ಸಂಖ್ಯಯ
1.
2.
3.

4.
5.

(4).

ಕೀಷ್ಠ ಕ
ಪಾ ರ್ಗಾ

ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆಗಳ್
ಶೇಕಡವಾರು
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ
9%
ಕಡ್ಡಾ ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
3%
12 ವಷಾಗಳಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸ ನ
1%
ಮಕಕ ಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುವ ವಿಧವೆ ಅಥವಾ
ಒೆಂಟಿಪ್ರಲಕ
ಅಥವಾ
ಮರುವಿವಾಹವಾಗದಿರುವ
ವಿಚೆಛ ೋದಿತ್
ಮಹಳೆಯರು ಅಥವಾ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಶಸಿ ರ
ಪ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆಸೇರ್ನ ಪ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ರಿ ರುವಾಗ ಉೆಂಟಾದ
ನಿದಿಾಷಟ
ಮಾನದಂಡದ
ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯಿೆಂದ
ಬಳಲುತ್ರಿ ರುವ
ಸಂಪೂಣಾ
(Physically)
ಅವಲಂಬಿತ್
ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು ಮತ್ತಿ ಮಕಕ ಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುವ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು.
ನಿದಿಾಷಟ
ಮಾನದಂಡದ
1%
ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ವೆ ಕ್ತಿ ಯ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
ಗಂಭಿೋರ
ಸಾ ರೂಪ್ದ
ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ
1%
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
ಒಟ್ಟಟ
15%
ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆಗಳಿಗೆ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು.-(ಎ)

(1)ನೇ

ಉಪ್-

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು ಹ್ವಗೆ ಅಪೇಕ್ತಷ ಸಿದರೆ ಒೆಂದ್ದ

ವಷಾಕೆಕ ಕಡಿತ್ಗಳಸತ್ಕಕ ದ್ದು ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟಟ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮೆೆ
ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರ ಯೊೋಜ್ನವನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ತ್ಕಕ ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ, ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು

ಅಥವಾ ಮಕಕ ಳು,

ನಿದಿಾಷಟ ಮಾನದಂಡದ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಗಂಭಿೋರ
ಸಾ ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಯಿೆಂದ ಬಳಲುತ್ರಿ ದ್ದು , ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು
ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ
ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಅೆಂಥ
ವೈದೆ ಕ್ತೋಯ
ಚಿಕ್ತಸ ತೆ
ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗಳಪ್ಟ್ಟಟ ,
ಅೆಂಥ ಚಿಕ್ತತೆಸ ಲಭ್ೆ ವಿರುವಂಥ ಸಥ ಳಕೆಕ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅವಶೆ ಕವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ:
ಮತ್ತಿ
ರ್ಕಯಿಲೆಯ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಸಾ ರೂಪ್ವನ್ನು

ನಿದಿಾಷಟ

ಬೋಧಕ
ಪ್ಡಿಸಿ,

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು,
ಆತ್ನ್ನ

ಕೆಲಸ

ಮಾಡುವ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ೆ ಚಿಕ್ತತೆಸ ಯು ಲಭ್ೆ ವಿರುವುದಿಲಿ ಎೆಂಬ
ಸಂಗತ್ರಯನ್ನು
ತ್ರಳಸಿ ಮತ್ತಿ
ಅಗತ್ೆ
ಚಿಕ್ತತೆಸ ಯು ಲಭ್ೆ ವಿರುವ
ಸಥ ಳವನ್ನು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ, ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ ವೈದೆ ಕ್ತೋಯ ಚಿಕ್ತತೆಸ ಯನ್ನು
ಆತ್ ಕಡಿಸಲು ಅೆಂಥ ಒೆಂದ್ದ ಸಥ ಳಕೆಕ ಆತ್ನನ್ನು
ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡುವುದ್ದ ಅವಶೆ ಕವಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಸಿ ಜಿಲಾಿ
ವೈದೆ ಕ್ತೋಯ ಮಂಡಳಯು ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ, ಈ
ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(ಬಿ).

(1)

ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ

ಬೋಧಕ

ಕನಿಷಠ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು,

ವರ್ಗಾವಣೆಯಿೆಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿರ್ನಯಿತ್ರಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರತ್ಕಕ ದ್ದು
ಹ್ವಗೂ ಒಟ್ಟಟ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮೆೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರ ಯೊೋಜ್ನವನ್ನು
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯತ್ಕಕ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:(i) ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಅಪೇಕ್ತಷ ಸಿದಲ್ಲಿ , ವಯೊೋನಿವೃತ್ರಿ ಗೆ ಎರಡು
ವಷಾಗಳಗಿೆಂತ್
ಕಡಿಮೆ
ಸೇವಾವಧಿಯಿರುವ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(ii)

ನಿದಿಾಷಟ

ಅವಧಿಗೆ,

ಅಖಿಲ

ಭಾರತ್

ಬೋಧಕ

ತೆಂತ್ರರ ಕ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರಷತ್ತಿ (ಎಐಸಿಟಿಇ), ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟ ಸ್ತಧಾರಣೆ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮ

(ಟಿಇಕ್ಯೆ ಯುಐಪ್ತ)

ಮತ್ತಿ

ಇತ್ರೆ

ಯಾವುದೇ

ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥಥ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದಿ ಏಜೆನಿಸ ಯಿೆಂದ
ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರ ಮಖ ಯೊೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ಕೈಗೆಂಡಿರುವ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು , (1) ನೇ
ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ಪೂಣಾಗಳಸಿದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ,

ಎರಡು

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಯೊೋಜ್ನೆಯು ಪೂಣಾಗಳುಳ ವವರೆಗೆ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
ಸದರ
ವಿರ್ನಯಿತ್ರಯನ್ನು
ಕೆಿ ೋಮ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು,

ಸಕ್ಷಮ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ
ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಕೈಗೆಂಡ
ಯೊೋಜ್ನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .

ನಿಯಮಸಿ
ಪ್ರ ಮಖ

(iii) ಸಂಶೋಧರ್ನ ಕೆಂದರ ಗಳರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್
ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ,

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ಮಾಗಾದಶಾನದಲ್ಲಿ

ಮಾಗಾದಶಾಕರಾಗಿದ್ದು ,

ಪ್ತ.ಹೆಚ್.ಡಿ

ಅಥವಾ

ತ್ಮೆ

ಎೆಂ.ಫಿಲ್

ಸಂಶೋಧರ್ನ ರ್ಕಯಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ರಿ ರುವ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು
ಹೊೆಂದಿರುವ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,
(1)ನೇ
ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಕನಿಷಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ವಷಾಗಳವರೆಗೆ
ಅಥವಾ
ಪ್ತಹೆಚ್.ಡಿ
ಅಥವಾ
ಎೆಂ.ಫಿಲ್
ಅನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸ್ತವವರೆಗೆ,

ಇದರಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ್ದ

ಮೊದಲೋ

ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(iv) ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್
ರ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಅಧಿರ್ಕರಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ರಿ ರುವ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,
(1)ನೇ
ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ
ಕನಿಷಠ
ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಎರಡು ವಷಾಗಳವರೆಗೆ

(v) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರ್ಕಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕೆಂದರ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಯಾಗಿರುವ

ಮತ್ತಿ

(1)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ದಾಧಿರ್ಕರಯ
ಅವಧಿ
ಮಗಿಯುವವರೆಗೆ
ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(5). ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು , ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದು :
(ಎ) ಜೇಷಠ ತೆಯ ಇಳಕೆ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ , 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಆದೆ ತ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಅನ್ನಸಾರ, ವಲಯ-ಬಿ

ಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ಸಥ ಳ, ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳವನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,
ಯಾವುದೇ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ರ್ಕಲೇಜ್ನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಬಿ) ಜೇಷಠ ತೆಯ ಇಳಕೆ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ , 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಲಾದ
ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್

ಆದೆ ತ

ಪ್ಟಿಟ ಯ

ಅನ್ನಸಾರ,

ವಲಯ-ಸಿ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,
ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ

ಸಥ ಳವನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,

ಯಾವುದೇ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ರ್ಕಲೇಜ್ನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಸಿ) ಜೇಷಠ ತೆಯ ಇಳಕೆ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ , 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಆದೆ ತ
ಯಲ್ಲಿ

ಪ್ಟಿಟ ಯ ಅನ್ನಸಾರ, ವಲಯ-ಡಿ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳವನ್ನು

ಹೊರುತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,

ಯಾವುದೇ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ರ್ಕಲೇಜ್ನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಡಿ) ಜೇಷಠ ತೆಯ ಇಳಕೆ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ , 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ

ಆದೆ ತ

ಪ್ಟಿಟ ಯ ಅನ್ನಸಾರ,

ವಲಯ-ಎ

ಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳವನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ,
ಯಾವುದೇ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ರ್ಕಲೇಜ್ನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
5. ಆದಯ ತಾಪಟ್ಟಟ ಗಳ್ನುಿ
(1)ನೇ

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು.- (ಎ) 4ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ನಿಯಮದ
ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಆದೆ ತ ಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ 4ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ
ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕೋರರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
4ನೇ
ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ(ಎ) ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ
ಸೇವೆಯ ವಿರ್ನಯಿತ್ರ (ಕಡಿತ್)ಯ ಪ್ರ ಯೊೋಜ್ನವನ್ನು
ಅಪೇಕ್ತಷ ಸ್ತವಂಥ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್
ನಿಯತ್ವಾಗಿ
ಸಥ ಳ

ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ಲು
ಒೆಂದ್ದ
ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ
ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ

ವಲಯದಲ್ಲಿ ನ
ಸಂಪೂಣಾ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಒಟ್ಟಟ

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಸಿ ವಿಕವಾಗಿ
ವಷಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾದಂತೆ
ವಲಯವಾರು
ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ವಗಾವಾರು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಬಿ)

ಪ್ರ ತ್ರಯೊೆಂದ್ದ
ನಿಯಮದ

(3)ನೇ

ವಲಯದೊಳಗೆ,

ಆದೆ ತ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನು

ನಿೋಡಿದ

4ನೇ

ಪ್ರ ತ್ರಯೊೆಂದ್ದ

ಪ್ರ ವಗಾಕೆಕ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕವಾಗಿ ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ತ್ರಯೊೆಂದ್ದ ವಲಯದಿೆಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು
ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಆದೆ ತ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
(i)
ನಿದಿಾಷಟ ಮಾನದಂಡದ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ವೆ ಕ್ತಿ ಯ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು;
(ii)
ಗಂಭಿೋರ
ಸಾ ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು;
(iii)
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ವಷಾಗಳಗಿೆಂತ್

ಕಡಿಮೆ

ವಯಸಿಸ ನ

ಮಕಕ ಳನ್ನು

ಹೊೆಂದಿರುವ ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ಒೆಂಟಿಪ್ರಲಕ ಅಥವಾ
ಮರು-ವಿವಾಹವಾಗದಿರುವ ವಿಚೆಛ ೋದಿತ್ ಮಹಳೆಯರು
ಅಥವಾ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಶಸಿ ರ ಪ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಅರೆಸೇರ್ನ ಪ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ರಿ ರುವಾಗ
ಉೆಂಟಾದ
ನಿದಿಾಷಟ
ಮಾನದಂಡದ
ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯಿೆಂದ
ಬಳಲುತ್ರಿ ರುವ
ಸಂಪೂಣಾ
(Physically) ಅವಲಂಬಿತ್ ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು ಮತ್ತಿ ಮಕಕ ಳನ್ನು
(iv)
(v)

ಹೊೆಂದಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು.
ಪ್ತ್ರ/ಪ್ತ್ರು ಪ್ರ ಕರಣಗಳು;
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ
ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು;

ಕಡ್ಡಾ ಯ

(ಸಿ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ವಷಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಸಮಾನವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಈ
ಹೆಂದೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದು ಶ್ರ ೋಣಿಕರಣ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಜೇಷಠ ತೆಯನ್ನು
ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಅದರಲ್ಲಿ
ಹರಯರ್ನದವನಿಗೆ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ
ಆದೆ ತೆಯನ್ನು
ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಡಿ) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಮೇಲೆ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯ
ಅನ್ನಸಾರ ತತಕ ಲ್ಲಕ ಆದೆ ತ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಅದನ್ನು
ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ
ಹದಿನೈದ್ದ
ದಿನಗಳಅವಧಿಯೊಳಗೆ

ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯಿೆಂದ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನು

ಬೋಧಕ

ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳನ್ನು

ಸಿೆಂಧುತ್ಾ ದ
ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ
ತ್ರರಸಕ ರಸಬಹುದ್ದ
ಮತ್ತಿ
ತ್ರುವಾಯ
ಅೆಂತ್ರಮ
ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .

ಅಥವಾ
ಆದೆ ತ

6. ಕೌನ್ಸ ಲಿಂಗ್ ನ್ಡೆಸುರ್ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ.-(1) ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು
ಆರಂಭಿಸ್ತವುದಕ್ತಕ ೆಂತ್
ಮಂಜೂರಾದ

ಮೆಂಚೆ,

ವಿಷಯವಾರು

ಎಲಾಿ

ಪ್ರರ ೆಂಶುಪ್ರಲರುಗಳು

ಹುದೆು ಗಳ,

ವಿಷಯವಾರು

ರ್ಕಯಾಭಾರದ, ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣಾ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಮತ್ತಿ ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆು ಗಳ ಮತ್ತಿ
ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹತ್ರ ವೆ ವಸ್ಥಥ ಯ
ಮಖಾೆಂತ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸೇವೆಯ

ಹತಸಕ್ತಿ ಯಿೆಂದ

ಕಡ್ಡಾ ಯ

ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭ್ತ್ರಾಮಾಡಬೇರ್ಕದ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು , ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆು ಗಳ
ಲಭ್ೆ ತೆಯ ಮತ್ತಿ
ಸಾಕಷ್ಟಟ
ರ್ಕಯಾಭಾರದ ಮತ್ತಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಅವಶೆ ಕತೆಯ ಮತ್ತಿ 5ನೇ ನಿಯಮದ (ಡಿ) ಖಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(3)

4ನೇ

ನಿಯಮದ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

(3)ನೇ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ (2),(3),(4)

ಮತ್ತಿ (5)ನೇ ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ

ಸೇರದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಕೋರಕೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಕ್ಷಮ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ
ದಿರ್ನೆಂಕದೊಳಗೆ ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(4)

ಕನೆಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದೊಳಗೆ

ಸಿಾ ೋಕರಸಲಾದ

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು

ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸತ್ಕಕ ದ್ದು ಮತ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ
ಮಾಹತ್ರಯು ತ್ಪ್ರಪ ಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ಇದನ್ನು ದ್ದನಾಡತೆ
ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
(ನಿಯಂತ್ರ ಣ, ವಗಿೋಾಕರಣ ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೋಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ಮತ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ಮೇರೆಗೆ
ಅಜಿಾದಾರನ ವಿರುದಿ ಸೂಕಿ ಶಿಸ್ತಿ ಕರ ಮವನ್ನು ಜ್ರುಗಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(5)

ಬೋಧಕ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿ

ಅಥವಾ

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ಅಜಿಾದಾರನ್ನ,

ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ

ಮೇಲೆ,

ಸಕ್ಷಮ
ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು,

4ನೇ

ನಿಯಮದ

(5)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದ

ಮೇರೆಗೆ

ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಲಾದ
ಸಮಯದೊಳಗೆ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ
ಹ್ವಜ್ರಾಗತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಆ ವೇಳೆ ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕಳಳ ತ್ಕಕ ದ್ದು . ಕೋರಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ರ್ಗಗಿ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಅಥವಾ ಅಜಿಾದಾರನ್ನ, ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು
ವಿಫಲರ್ನದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೌನಿಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಕಲಮತ್ರಯೊಳಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಥ ಳವನ್ನು
ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕಳಳ ವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ , ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನ ಮೂಲಕ
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಅನೆ ಥಾ ಕಡ್ಡಾ ಯ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರತ್ತ, ಆತ್ನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತವ
ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಮೆಂದ್ದವರಯಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಕಡ್ಡಾ ಯ
ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವಂಥ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದ
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಿದ್ದು , ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ
ರ್ಕಲಮತ್ರಯೊಳಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಥ ಳವನ್ನು
ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು
ವಿಫಲರಾದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ , ಆಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ
ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಕಡ್ಡಾ ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನ
ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾಗುವ ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗೆ ಸದರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡುವ
ಮತ್ತಿ
ಸಥ ಳ
ನಿಯುಕ್ತಿ
ಮಾಡುವ
ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಮತ್ತಿ

ಪ್ರಂತ್ತ,

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು

ವರ್ಗಾವಣೆಯ

ಮೂಲಕ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಕತ್ಾವೆ ಕೆಕ
ವರದಿ
ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿದು ಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನು ದ್ದನಾಡತೆ ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ ಸದರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ವಿರುದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
(ನಿಯಂತ್ರ ಣ, ವಗಿೋಾಕರಣ ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೋಲುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1957
ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ

ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕಿ ಶಿಸ್ತಿ ಕರ ಮವನ್ನು ಜ್ರುಗಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
(6) ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭ್ತ್ರಾಮಾಡಬೇರ್ಕದ 6ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ
ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಹುದೆು ಗಳು, 4ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ

ಮತ್ತಿ

ಕೌನಿಸ ಲ್ಲೆಂಗ್

ಮೂಲಕ

4ನೇ

ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಸಲಾದ ಮತ್ರಗಳೊಳಗೆ
ಕನಿಷಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಕಡ್ಡಾ ಯ
ವರ್ಗಾವಣೆಯ
ಮೂಲಕ
ಸೃಜಿಸಲಾಗುವ
ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಿರತ್ಕಕ ದ್ದು . ಈ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಪ್ರ ತ್ರಯಾಗಿ 4ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ

ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋಧಕ
ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಸದರ
ಬೋಧಕ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದು ಲ್ಲಿ ,

2,

3,

4

ಮತ್ತಿ

5

ರ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್

ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಮೆಂದ್ದವರೆಯುವುದನ್ನು
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಆತ್ನನ್ನು ಕಡ್ಡಾ ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ
ಹೊರತ್ತ, ಅವನ್ನ ಸದರ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಮೆಂದ್ದವರಯತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಮೆಂದ್ದವರೆದ್ದ, ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್
ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ರ್ಕಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ
ಕ್ತರಯ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು, ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಆಯ್ಕಕ

ಮಾಡಿಕೆಂಡ ಮೇಲೆ, ಸದರ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಮೆಂದಿನ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ರ್ಗಗಿ
ಪ್ಟಿಟ ಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕತ್ಕಕ ದ್ದು .
(7)

4ನೇ

ನಿಯಮದ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ

ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾಗುವ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

(3)ನೇ
ಮತ್ತಿ

(2),(3),(4)

ಹುದೆು ಗಳ

ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ

(5)ರ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ತತ್ರಿ ನ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಪೂಣಾಗೆಂಡ ತ್ರುವಾಯ, ಮೆಂದಿನ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಭ್ತ್ರಾಮಾಡಬೇರ್ಕದ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ಹುದೆು ಗಳನ್ನು ,

ಮೊದಲನೇ
ಸ್ತತ್ರಿ ನ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ಸೃಜ್ನೆಯಾದ
ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಪ್ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಮತ್ತಿ
ಸಾಕಷ್ಟಟ
ರ್ಕಯಾಭಾರದ ಲಭ್ೆ ತೆ ಮತ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸತ್ಕಕ ದ್ದು . ನಂತ್ರ, 4ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ

(2),

(3),

ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬೋಧಕ
ಸ್ತತ್ರಿ ನಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸತ್ಕಕ ದ್ದು .

(4)

ಮತ್ತಿ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿರ್ಗಗಿ

(5)

ರ

ಎರಡನೇ

(8)

4ನೇ

ನಿಯಮದ

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ

(3)ನೇ

(2),(3),(4)

ಮತ್ತಿ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
(5)ರ

ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿರ್ಗಗಿ ಎರಡನೆ ಸ್ತತ್ರಿ ನ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಪೂಣಾಗೆಂಡ
ನಂತ್ರ,
ಮೆಂದಿನ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಮೂಲಕ
ಭ್ತ್ರಾಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು , ಮೊದಲ
ಎರಡನೇ ಸ್ತತ್ರಿ ನ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಜ್ನೆಯಾದ ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ ರ್ಕಯಾಭಾರದ ಲಭ್ೆ ತೆಯ ಮತ್ತಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ಅಧಿಸೂಚಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು
ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸತ್ಕ ಕದ್ದು .
ತ್ದನಂತ್ರ,
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಕಡ್ಡಾ ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿರ್ಗಗಿ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್
ಅನ್ನು
ನಡೆಸತ್ಕಕ ದ್ದು . ಮೆಂದ್ದವರೆದ್ದ, ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ
ಇೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ತು ಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ
ಕ್ತರಯ
ತೆಂತ್ರರ ಕ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು,
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಆಯ್ಕಕ

ಮಾಡಿಕೆಂಡ ಮೇಲೆ, ಸದರ

ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಮೆಂದಿನ
ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ರ್ಗಗಿ
ಹುದೆು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದ ಹ್ವಕತ್ಕಕ ದ್ದು .
7. ಆದೇಶಗಳ್ನುಿ

ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾಗುವ

ನಿೀಡುವುದು.- ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕೆಂಡ ಅಥವಾ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಪ್ರ ತ್ರಯಾಗಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಕೋರಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ
ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು . ವರ್ಗಾವಣೆ
ಆದೇಶದ ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
8. ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆ ಅರ್ಧಿ.-ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದಾಗಲ್ಲ
ಅಥವಾ
ಕೋರಕೆಯ
ಮೇಲೆಯಾಗಲ್ಲ
ಮಾಡಿರುವ
ಎಲಾಿ
ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆ ರ್ಕೆ ಲೆೆಂಡರ್ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮತ್ತಿ ಜುಲೈ
ತ್ರೆಂಗಳ
ನಡುವೆ
ಅಥವಾ
ಸರ್ಕಾರವು
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ
ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲಕ ೆಂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯು 9,10 ಮತ್ತಿ 12ನೇ
ನಿಯಮಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ .

ಬರುವ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಗೆ

9.

ಕೌನ್ಸ ಲಿಂಗ್

ಮೂಲಕ

ಪ್ರಾ ರಂಭಕ

ನೇಮರ್ಕತಿ

ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆ.-(1)

ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ,
ಆಯ್ಕಕ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ನ ಜೇಷಠ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಯ-ಡಿ ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ
ಮಾನದಂಡದ

ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ

ಅವರಗೆ, ನಿದಿಾಷಟ
ನಡುವೆಯೇ

ಯಾವುದೇ
ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು . ಆದಾಗೂೆ ,
ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳ

ಆಯ್ಕಕ
ನಿದಿಾಷಟ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಮಾನದಂಡದ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ

ಆೆಂತ್ರಕ

ಜೇಷಠ ತೆ

(inter-se)ಯ

ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ

ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆದೆ ತೆಯನ್ನು ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಮೇಲಕ ೆಂಡ ಷರತ್ತಿ , ವಲಯ-ಡಿ ನಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲಾದ ಹುದೆು ಇಲಿ ದಿದು ರೆ ಆ ವೃೆಂದಕೆಕ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ
ಮತ್ತಿ ಅೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಯನ್ನು
ವಲಯ-ಸಿ

ಗೆ

ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .

ಮಾಡಲಾದ ಹುದೆು
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ

ವಲಯ-ಸಿ

ಮಂಜೂರು

ಇಲಿ ದಿದು ರೆ, ನಂತ್ರ, ಅೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತಿ ಯನ್ನು

ವಲಯ-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ

ಯಲ್ಲಿ

ವಲಯ-ಬಿ

ಗೆ

ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಹುದೆು

ಇಲಿ ದಿದು ರೆ,

ನಂತ್ರ, ಅೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ತಿ ಯನ್ನು
ವಲಯ-ಎ ಗೆ ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2)

ವಲಯ-ಡಿ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ನೇಮರ್ಕತ್ರರ್ಗಗಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲ

ಹುದೆು

ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ,

ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ

ಕೆಳಕಂಡ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗಳಪ್ಟ್ಟಟ
ಮತ್ತಿ

7ನೇ

ನಿಯಮಗಳ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಈ

ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ 4, 5, 6

ಪ್ರ ರ್ಕರ,

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳನ್ನು

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಬಹುದ್ದ;
(ಎ)

ವಲಯ-ಡಿ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ನಲ್ಲಿ

ಅಗತ್ೆ ವಿರುವಷ್ಟಟ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ

ಸೃಜಿಸ್ತವ ಸಲುವಾಗಿ, 4ನೇ ನಿಯಮದ

(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಹಾ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು
ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ,
ತ್ರುವಾಯ
ವಲಯ-ಡಿ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಗಿೆಂತ್

ಕಡಿಮೆ ಗರಷಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಷಾಗಳನ್ನು ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಬಿ)

ವಲಯ-ಡಿ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ

ಆಯ್ಕಕ

ಯಿೆಂದ

ಸಥ ಳವರ್ಕಶ

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ

ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ

ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತವುದಕೆಕ

ಬೋಧಕ

ವಲಯ-ಸಿ

ರಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳು ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ತ್ರುವಾಯ 4ನೇ
ನಿಯಮದ

(1)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ
ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ.

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ಅಹಾ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು

ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ವಲಯ-ಸಿ ರಲ್ಲಿ

4ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ

ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ
ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಗರಷಠ
ಸಂಖ್ಯ್ಕಯ
ವಷಾಗಳನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವವರಗೆ ವಲಯ-ಬಿ ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ
ಯಾವುದೇ
ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
(ಸಿ)

ವಲಯ-ಸಿ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ

ಯಿೆಂದ

ಸಥ ಳವರ್ಕಶ

ಆಯ್ಕಕ

ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ
ಕಲ್ಲಪ ಸಲು

ಬೋಧಕ

ವಲಯ-ಬಿ

ರಲ್ಲಿ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳು ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ತ್ರುವಾಯ 4ನೇ ನಿಯಮದ
(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ. ಅೆಂತ್ಹ ಅಹಾ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು

ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ,

ನಿಯಮದ (1)ನೇ

ವಲಯ-ಬಿ

ಉಪ್ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕನಿಷಠ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಷಾಗಳನ್ನು

ರಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ಸೇವಾವಧಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಗರಷಠ
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವವರಗೆ ವಲಯ-

ಎ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೋಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
10. ಶಸುು

ಕಾ ಮದ ಪಾ ಕರಣಗಳ್ಲಿ

ವಲಯ-ಎ ಅಥವಾ

4ನೇ

ಆಯ್ಕಕ

ರ್ರ್ಗಾರ್ಣೆಗಳ್ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ.-(1)

ವಲಯ-ಬಿ ಅಥವಾ ವಲಯ-ಸಿ ಯಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವಂಥ

ಯಾರೇ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ವಿರುದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೋಾಕರಣ ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಮತ್ತಿ ಅಪ್ತೋಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸೇವೆಗಳ

ಸಿವಿಲ್

ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ಅನ್ನಸಾರ

(ನಡತೆ)

ಶಿಸ್ತಿ

ಕರ ಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಗೆ
ಒಳರ್ಗಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ
ರ್ಕನೂನ್ನ
ರ್ನೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ
ಕ್ತರ ಮನಲ್
ಆರೋಪ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ದರಸ್ತತ್ರಿ ದು ರೆ ಅೆಂಥ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು ವಲಯಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
(2)

ವಲಯ-ಡಿ

ರಲ್ಲಿ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳು

ಇಲಿ ದಿದು ರೆ,

ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

4ನೇ

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ
ಸೃಜಿಸಬಹುದ್ದ
ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ
ಅಹಾ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು ಲಭ್ೆ ವಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ತ್ರುವಾಯ ವಲಯ-ಡಿ ರಲ್ಲಿ 4ನೇ
ನಿಯಮದ

(1)ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಸಲಾದಂತೆ

ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕನಿಷಠ ಸೇವಾವಧಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಗರಷಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ವಷಾಗಳನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ
ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು
ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ
ಪ್ರಗಣಿಸಬಹುದ್ದ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು 5, 6 ಮತ್ತಿ 7ನೇ
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದು ;
ಪ್ರಂತ್ತ,

ವಲಯ-ಡಿ

ಯಿೆಂದ

ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ವಲಯ-ಸಿ ರಲ್ಲಿ

ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗತ್ಕಕ ೆಂಥ
ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾದ ಯಾವುದೇ

ಹುದೆು ಯನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ ಅನ್ನಮತ್ರಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂಥ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯು ವಲಯ-ಡಿ
ರಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾವನ್ನು

ನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ದು ರೆ,

ಆತ್ನನ್ನು /ಆಕೆಯನ್ನು

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ರಿ ರುವ ಸಥ ಳದಿೆಂದ ಅದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಿ ೆಂದ್ದ
ಸಥ ಳಕೆಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ, ಆದರೆ ಆತ್ನನ್ನು /ಆಕೆಯನ್ನು
ಶಿಸ್ತಿ ಬದಿ

ವೆ ವಹರಣೆಗಳು,

ಕ್ತರ ಮನಲ್

ವೆ ವಹರಣೆ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ದಂಡನೆಯು ಪೂಣಾಗಳುಳ ವವರೆಗೂ

ವಲಯ-

ಡಿ ಯಿೆಂದ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
11.

ಸಕ್ಷಮ

ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು.-ಈ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಒಳಗೆಂಡಿದು ರೂ, ಯಾರೇ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯನ್ನು –

ಏನೇ

(i)

ದ್ದವಾತ್ಾನೆ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಚಿತ್

ನಡವಳಕೆ

ಅಥವಾ

ಹಣರ್ಕಸಿನ ಅವೆ ವಹ್ವರಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ
ಅಶಿಸಿಿ ನಕೃತ್ೆ ಗಳು ಮೇಲು ೋಟಕೆಕ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ; ಅಥವಾ
(ii)

ದೂರುಗಳು

ಮತ್ತಿ

ದ್ದವಾತ್ಾನೆ

ಅಥವಾ

ಅನ್ನಚಿತ್

ನಡವಳಕೆ ಅಥವಾ ಹಣರ್ಕಸಿನ ಅವೆ ವಹ್ವರಗಳು ಅಥವಾ
ಇತ್ರೆ
ಯಾವುದೇ
ಅಶಿಸಿಿ ನ
ಕೃತ್ೆ ಗಳು
ಮೇಲು ೋಟಕೆಕ
ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,
- ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ವಲಯ-ಡಿ ರಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಸಥ ಳಕೆಕ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
12.

ಅನುಚ್ಛ ೀದ

371ಜೆ.-ಅನ್ನಚೆಛ ೋದ

371ಜೆಯ

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಅನುಸೂಚಿ
(2ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಖಂಡವನ್ನು ನೋಡಿ)
ಕರ ಮ.ಸಂಖ್ಯೆ :
1.

ತಾಿಂತಿಾ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಬೀಧಕ ಸಿಬ್ಬ ಿಂರ್ದಯ
ಪದರ್ನಮಗಳು.
ಪಾ ರ್ಗಾ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ
ಈ
ಕೆಳ್ಕಂಡ
ಎಲಾಿ
ಪದರ್ನಮಗಳ್ನುಿ
ಒಳ್ಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ
(i) ಹರಯ ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು
(ii) ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು
(iii) ಸಹ ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು
(iv)ಸಹ್ವಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು (ಶ್ರ ೋಣಿ-III)
(v) ಸಹ್ವಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು (ಶ್ರ ೋಣಿ-II)
(vi) ಸಹ್ವಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೆ ಪ್ಕರು (ಶ್ರ ೋಣಿ-I)

2.

ಪಾ ರ್ಗಾ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ
ಈ
ಕೆಳ್ಕಂಡ
ಎಲಾಿ
ಪದರ್ನಮಗಳ್ನುಿ
ಒಳ್ಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ
(i)
ಮಖೆ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/
ಉಪ್
ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/
ಸಹ್ವಯಕ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/ ರ್ಕಲೇಜು ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು.
(ii) ಸಹ್ವಯಕ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು (ಹರಯ ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ರ್ಕಲೇಜು
ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು (ಹರಯ ಶ್ರ ೋಣಿ).
(iii) ಉಪ್-ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/ ಸಹ್ವಯಕ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು

(ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ರ್ಕಲೇಜು ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು (ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ).
(iv)
ಮಖೆ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/
ಉಪ್-ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು/
ಸಹ್ವಯಕ ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು (ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ರ್ಕಲೇಜು
ಗರ ೆಂಥಪ್ರಲಕರು (ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ)

3.

ಪಾ ರ್ಗಾ-3 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ
ಈ
ಕೆಳ್ಕಂಡ
ಎಲಾಿ
ಪದರ್ನಮಗಳ್ನುಿ
ಒಳ್ಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ
(i) ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಉಪ್-ನಿದೇಾಶಕರು/ ದೈಹಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಸಹ್ವಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು (ವಿಶೇಷ
ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ರ್ಕಲೇಜು ನಿದೇಾಶಕರು
(ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ) (ಎಜಿಪ್ತ 9000/-)
(ii) ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಉಪ್-ನಿದೇಾಶಕರು/ ದೈಹಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಸಹ್ವಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು (ವಿಶೇಷ
ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ರ್ಕಲೇಜು ನಿದೇಾಶಕರು
(ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ೋಣಿ) (ಎಜಿಪ್ತ 8000/-)
(iii) ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಸಹ್ವಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು
(ಹರಯ ಶ್ರ ೋಣಿ)/ ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ರ್ಕಲೇಜು
ನಿದೇಾಶಕರು (ಹರಯ ಶ್ರ ೋಣಿ)
(iv) ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ಸಹ್ವಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು/
ದೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಕ್ತರ ೋಡ್ಡ ರ್ಕಲೇಜು ನಿದೇಾಶಕರು.

4.

ಪಾ ರ್ಗಾ-4 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಲಟೆಕ್ತಿ ಕ್ನ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡ

ಎಲಾಿ ಪದರ್ನಮಗಳ್ನುಿ ಒಳ್ಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ
(i) ಇಲಾಖಾ ಮಖೆ ಸಥ ರು (ವಿಭಾಗದ ಮಖೆ ಸಥ ರು)
(ii) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು (ಆಯ್ಕಕ ಶ್ರ ೋಣಿ-II)
(iii) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು (ಆಯ್ಕಕ ಶ್ರ ೋಣಿ-I)
(iv) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು (ಹರಯ ಶ್ರ ೋಣಿ)
(v) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು (ಎಜಿಪ್ತ-6000)
(vi) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು (ಎಜಿಪ್ತ-5400)
(vii)
ತೆಂತ್ರರ ಕ
ಸಹ್ವಯಕರು/ಹರಯ
ತೆಂತ್ರರ ಕ
ಸಹ್ವಯಕರು/ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿರ್ಕರ/ ಸಂಶೋಧರ್ನಧಿರ್ಕರ/
ರ್ಕಯಾಕರ ಮ ಸಂಯೊೋಜ್ಕ

5.

ಪಾ ರ್ಗಾ-5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ತರಿಯ ತಾಿಂತಿಾ ಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಲಿ ಈ
ಕೆಳ್ಕಂಡ
ಎಲಾಿ
ಒಳ್ಗೊಿಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ.
(i) ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು
(ii) ಸಹ್ವಯಕ ಉಪ್ರ್ನೆ ಸಕರು

ಪದರ್ನಮಗಳ್ನುಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ
(ಎೆಂ.ಜಿ ವೆೆಂಕಟೇಶಯೆ )
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೋನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ(ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಗೆ,
ಸಂಕಲನರ್ಕರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ , ಬೆಂಗಳೂರು-ಇವರಗೆ ವಿಶೇಷ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಮತ್ತಿ
ಉನು ತ್
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ ಇವರಗೆ 200 ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ಕಲೇಜು ಮತ್ತಿ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಮನೆ ರಸ್ಥಿ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಗೆ 100 ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರದೆ.
ಪಾ ತಿಗಳು,
1.
2.
3.

ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ಕಲೇಜು ಮತ್ತಿ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರಮನೆ
ರಸ್ಥಿ , ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಿದೇಾಶಕರು,
ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರಮನೆ ರಸ್ಥಿ ,
ಬೆಂಗಳೂರು.ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ (ಸಂಖ್ಯೆ -ಸಿಸರ್ಕಾರದ
472/2020) ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಸೇವೆಗಳು-1),
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಂಸದಿೋಯ ವೆ ವಹ್ವರಗಳು ಮತ್ತಿ
ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ಇಲಾಖ್ಯ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತಿ
ಆಡಳತ್
ಸ್ತಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1 & 2), ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಮಾಜ್ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ,
ವಿರ್ಕಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಹೆಂದ್ದಳದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾೆ ಣ
ಇಲಾಖ್ಯ, ವಿರ್ಕಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನೆ
ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಆಪ್ಿ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ವಿರ್ಕಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಎಲಾಿ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರುಗಳು, ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ.
ಸರ್ಕಾರದ
ಅಪ್ರ
ಮಖೆ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ
ಆಪ್ಿ

12.

13.

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ ಆಪ್ಿ
ಸಹ್ವಯಕರು
(ರ್ಕಲೇಜು
ಮತ್ತಿ
ತೆಂತ್ರರ ಕ), ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ಯ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಛೇರ ಪ್ರ ತ್ರ/ ಶಾಖಾರರ್ಕಷ ಕಡತ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ . ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:18.08.2021

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ

ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ 8ನೇ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು

ಓದಿಕೆಂಡು,

3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೂಲಕ
ಅಗತ್ೆ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ವರ್ಗಾವಣೆ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ)

(ತ್ರದ್ದು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ಕರಡನ್ನು , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದ
ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ . 506 ದಿರ್ನೆಂಕ: 30.04.2021 ರ ಭಾಗ IV-ಎ ರಲ್ಲಿ ,
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ . ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020, ದಿರ್ನೆಂಕ: 30.04.2021 ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ,

ಅಧಿಕೃತ್

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಇದನ್ನು

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ
ಹದಿನೈದ್ದ
ದಿನಗಳೊಳರ್ಗಗಿ
ಇದರೆಂದ
ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳೆಂದ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿರುವುದರೆಂದ.
ಮತ್ತಿ

ಸದರ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು

30.04.2021

ರಂದ್ದ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ಲಭ್ೆ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ.
ಮತ್ತಿ ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು
ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ
ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು
ಪ್ರಗಣಿಸಿರುವುದರೆಂದ.
ಆದು ರೆಂದ,
ಅಧಿನಿಯಮ,

1978

ಮತ್ತಿ

ಸಲಹೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್,

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ

ಸಿವಿಲ್

(1990ರ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸೇವೆಗಳ
14)ರ

8ನೇ

ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು
ಮೂಲಕ

ಓದಿಕೆಂಡು, 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್-ಪ್ರ ಕರಣದ

ಪ್ರ ದತ್ಿ ವಾದ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ,

ಸರ್ಕಾರವು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ
ರಚಿಸ್ತತ್ಿ ದೆ,

ಎೆಂದರೆ.-

ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.-(1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು , ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ)(ತ್ರದ್ದು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021
ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕಕ ದ್ದು .
(2)

ಈ

ನಿಯಮಗಳು,

ಅಧಿಕೃತ್

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಬರತ್ಕಕ ದ್ದು .

2. 2ನೇ ನಿಯಮದ ತಿದುೆ ಪಡಿ.-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ
(ತೆಂತ್ರರ ಕ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಅವುಗಳನ್ನು

ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ

ಬೋಧಕ

ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
(ಇದರಲ್ಲಿ

ಇನ್ನು

ಮೆಂದೆ ಸದರ ನಿಯಮಗಳು ಎೆಂದ್ದ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ರ 2ನೇ
ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ (ಎ)

(1)ನೇ

ಖಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
3.

4ನೇ

ನಿಯಮದ

ತಿದುೆ ಪಡಿ.-

ಸದರ

ನಿಯಮಗಳ

4ನೇ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ (1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ತ್ರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಪ್ರಂತ್ತಕವನ್ನು ಸೇರಸತ್ಕಕ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“ಪ್ರಂತ್ತ, (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ
2,3,4

ಮತ್ತಿ

5ರ

ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ

ಸೇರದ

ಬೋಧಕ

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಉದೆು ೋಶರ್ಕಕ ಗಿ ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ನಿಯತ್ವಾಗಿ
ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗಳಸಬೇರ್ಕದ ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ
ಕೋರಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದವರೆಗೆ ವಿಸಿ ರಸಬಹುದ್ದ”
4.

5ನೇ

ನಿಯಮದ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ,-

ತಿದುೆ ಪಡಿ.-ಸದರ

ನಿಯಮಗಳ

5ನೇ

(i)

(ಎ)

ಖಂಡಕೆಕ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡದು ನ್ನು

ಪ್ರ ತ್ರಯೊೋಜಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು ,

ಎೆಂದರೆ:“(ಎ)

ನಿಯಮದ

4ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

(1)ನೇ

ನಿಯಮಸಲಾದಂಥ
ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು
ಪೂಣಾಗಳಸಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಆದೆ ತ ಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ
4ನೇ ನಿಯಮದ (2) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ವರ್ಗಾವಣೆರ್ಗಗಿ ಕೋರರುವ
ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕವಾದ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ,
ಸಕ್ಷಮ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು,

ಬೋಧಕ
ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ

ಒೆಂದ್ದ

ನಿಯತ್ವಾಗಿ

ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿರುವ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸೇವಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ, ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ವಲಯವಾರು ಮತ್ತಿ
ಪ್ರ ವಗಾವಾರು
ಅಜಿಾಗಳನ್ನು
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು :
ಪ್ರಂತ್ತ,

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್

ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿದ

ನಿಯತ್ವಾಗಿ

ಸಥ ಳ

ತ್ರುವಾಯ

ನಿಯುಕ್ತಿ ಗಳಸಿರುವ

ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು ನ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳು ಒೆಂದೇ
ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಿದು ರೆ, ಆಗ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಸಲಾದ
ಶ್ರ ೋಣಿೋಕರಣ

ಪ್ಟಿಟ ಯ

ಪ್ರ ರ್ಕರ

ಜೇಷಠ ತೆಯನ್ನು ,

ಆದೆ ತ

ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ನ ಆೆಂತ್ರಕ (inter-se) ಜೇಷಠ ತೆರ್ಗಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .”
(ii) (ಸಿ)ಖಂಡ ಮತ್ತಿ

ಅದಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ನಮೂದ್ದಗಳನ್ನು

ಬಿಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದು .
5.

6ನೇ

ನಿಯಮದ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ

ತಿದುೆ ಪಡಿ.-

(4)ನೇ

ಸದರ

ನಿಯಮಗಳ

6ನೇ

ಉಪ್-ನಿಯಮದ

ತ್ರುವಾಯ,

ಈ

ಕೆಳಕಂಡದು ನ್ನು ಸೇರಸತ್ಕಕ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(4ಎ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಮತ್ತಿ ಕೋರಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೌನಸ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇರ್ಕದ ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಯ ಅೆಂತ್ರಮ ಆದೆ ತಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನು 5ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಸಲಾದ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯ ಅನ್ನಸಾರ ಪ್ರ ಕಟಿಸತ್ಕಕ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ
(ಎೆಂ.ಜಿ ವೆೆಂಕಟೇಶಯೆ )
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೋನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ(ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಗೆ,
ಸಂಕಲನರ್ಕರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ , ಬೆಂಗಳೂರು-ಇವರಗೆ ವಿಶೇಷ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಮತ್ತಿ
ಉನು ತ್
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ ಇವರಗೆ 200 ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ಕಲೇಜು ಮತ್ತಿ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಮನೆ ರಸ್ಥಿ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಗೆ 100 ಪ್ರ ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರದೆ.
ಪಾ ತಿಗಳು,
1.
2.
3.

ಆಯುಕಿ ರು, ರ್ಕಲೇಜು ಮತ್ತಿ ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರಮನೆ
ರಸ್ಥಿ , ಬೆಂಗಳೂರು.ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರಮನೆ ರಸ್ಥಿ ,
ನಿದೇಾಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ (ಸಂಖ್ಯೆ -ಸಿಸರ್ಕಾರದ
472/2020) ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಸೇವೆಗಳು-1),
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಂಸದಿೋಯ ವೆ ವಹ್ವರಗಳು ಮತ್ತಿ
ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ಇಲಾಖ್ಯ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತಿ
ಆಡಳತ್
ಸ್ತಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1 & 2), ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಸಮಾಜ್ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ,
ವಿರ್ಕಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಹೆಂದ್ದಳದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾೆ ಣ
ಇಲಾಖ್ಯ, ವಿರ್ಕಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಮಾನೆ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಆಪ್ಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ವಿರ್ಕಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಎಲಾಿ ಜಂಟಿ ನಿದೇಾಶಕರುಗಳು, ತೆಂತ್ರರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ.
11. ಸರ್ಕಾರದ
ಅಪ್ರ
ಮಖೆ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ
ಆಪ್ಿ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ ಆಪ್ಿ
ಸಹ್ವಯಕರು
(ರ್ಕಲೇಜು
ಮತ್ತಿ
ತೆಂತ್ರರ ಕ),
ಉನು ತ್
ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ಯ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ಕಛೇರ ಪ್ರ ತ್ರ/ ಶಾಖಾರರ್ಕಷ ಕಡತ್.

4.

