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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1996
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 100 ಎಸ್ಸಿಎ 65,
ದಿರ್ನಾಂಕ: 12ನೇ ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 1996.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 8ನೇ
ರ ಕರಣದಂದಿಗೆ

ಒದಲಾದ

3ನೇ

ರ ಕರಣದ

(2)ನೇ

ಉ-ರ ಕರಣದ

(ಎ)

ಖಂಡದ

ಮೂಲಕ

ಅಗತಯ ಡಿಷಲಾದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು,
1996ರ ಕರಡನುು , ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 100 ಎಸ್ಸಿಎ 95. ದಿರ್ನಂಕ: 23ನೇ ಮಾರ್ಚಾ, 1966ರಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಯ 2ಸಿ(i) ನೇ ರ ಕರಣದ ಭಾಗ IV ರಲ್ಲಿ
ದಿರ್ನಂಕ 23ನೇ
ಮಾರ್ಚಾ 1996ರಂದ್ದ, ಷರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಿ ಕರಡನುು ರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ
ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಬ್ಹುದಾದ ಎಲಿ

ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಂದ ಆಕೆಷ ೇಣೆಗಳು ಮತ್ತು

ಷಲಹೆಗಳನುು

ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ

ರ ಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ.
ಷದರಿ

ರಾಜ್ಯ ತರ ನುು

23ನೇ

ಮಾರ್ಚಾ

1996

ರಂದ್ದ

ಸಾಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ

ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ.
ಮತ್ತು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಆಕೆಷ ೇಣೆಗಳನುು ಮತ್ತು ಷಲಹೆಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರವು ರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ.
ಈಗ, ಆದದ ರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ 8ನೇ ರ ಕರಣದಂದಿಗೆ ಒದಲಾದ 3ನೇ ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉ-ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ರ ದತು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರವು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸುತು ದೆ, ಎಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.(1) ಈ ನಿಯಮಗಳನುು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1996 ಎಂದ್ದ ಕರೆಯತಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಷರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಿ ಅದರ ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರತಕಕ ದ್ದದ .*
(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನಯ ನೇಮರ್ಕತಿ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ ಮರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆದ ಯ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಶವಾಗಿ ರಚಿಷಲಾಗಿದೆಯಂದ್ದ ಭಾವಿಷಲಾದ ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಏನೇ
ಳಗಂಡಿದಾದ ಗ್ಯಯ . ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಅನುಕಂ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಅಲಂಬಿತರ
ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದ್ದದ .
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು:(1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದಭ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತಯ ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ:1

[(ಎ) ‚ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಲಂಬಿತ ‚ಎಂದರೆ ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ

ಮತ್ತು ಅರ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ

ಮತ್ತು 4ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉ-ನಿಯಮದ ವಿರಣೆಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಶರತ್ತು ಗಳನುು ಪೂರೈಸಿರು ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕುಟ್ಟಂಬ್ದ ಷದಷಯ .]
1.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖೆಯ .

ಡಿಪಿಎಆರ್

26

ಎಸ್ಸಿಎ

2018,

1

ದಿರ್ನಂಕ:09.04.2021ರ

ಮೂಲಕ
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1

*‚(ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉದೆದ ೇವರ್ಕಕ ಗಿ ‚ಕುಟ್ಟಂಬ್‛ ಎಂದರೆ,(i) ಮೃತ ಪುರುಶ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅನ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ
ಮತ್ತು

ಅನಂದಿಗೆ

ವಾಸಿಸುತಿು ದದ

ಅನ

ವಿಧವೆ,

ಮಗ

ಮತ್ತು

ಮಗಳು

(ಅವಿವಾಹಿತ/ವಿವಾಹಿತ/ವಿಚ್ಛ ೇದಿತ/ವಿಧವೆ);
(ii) ಮೃತ ಮಹಿಳಾ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಆಕೆಯ ಮಲೆ
ಮತ್ತು

ಆಕೆಯಂದಿಗೆ

ವಾಸಿಸುತಿು ದದ

ಆಕೆಯ

ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ
ಮಗ,

ಮಗಳು

(ಅವಿವಾಹಿತ/ವಿವಾಹಿತ/ವಿಚ್ಛ ೇದಿತ/ವಿಧವೆ) ಮತ್ತು ವಿಧುರ;
(iii) ಮೃತ ಪುರುಶ ಅವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅನ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ
ಮತ್ತು ಅನಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ಅನ ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ;
(iv) ಮೃತ ಮಹಿಳಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅಳ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ
ಮತ್ತು ಅಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ಅಳ ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ; ಮತ್ತು
(v)

ತಿ/ತಿು

ಬ್ದ್ದಕ್ತಲಿ ದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರರ ು ಮಕಕ ಳಿರು ಮೃತ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ/ಳ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅಪ್ರರ ು ಮಕಕ ಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಟಟ ರ್ಕನೂನಿನ ಉಬಂಧಗಳ
ಅನುಸಾರ ಅಪ್ರರ ು ಮಕಕ ಳ ಯೇಗಕೆಷ ೇಮ ನೇಡಿಕೊಳುು ತಿು ರು ರ ಮಾಣಿತ ಪೇಶಕರು.]1
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಳಷಲಾದ ಆದರೆ ರಿಭಾಷಿಷದ ದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನಯ

ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲಾದಂಥ ಅಥಾನೆು ೇ

ಹೊಂದಿರತಕಕ ದ್ದದ .

1.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಪಿಎಆರ್

26

ಎಸ್ಸಿಎ

2018,

ದಿರ್ನಂಕ:

09.04.2021ರ

ಮೂಲಕ

5
3. ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಅಹಾತೆ:(1) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಸರ್ಕಕ ಗಿ ಕೆಿ ೇಮು

ಮಾಡತಕಕ ದದ ಲಿ ಮತ್ತು ಷಸಜ್ವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಿೇಡತಕಕ ದದ ಲಿ .
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು , ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರರ ವಷು ಯ

ಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ

ನೌಕರನ/ಳ ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ನಿಬ್ಾಂಧಿಷತಕಕ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:1

[(i) ಮೃತ ಪುರುಶ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ,-

ಅನ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ ಮತ್ತು ಅನಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ
(ಎ) ವಿಧವೆ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ವಿಧವೆಯು ಅಸಾಳಾಗಿರದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಷಮಂಜ್ಷ ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ ಅಳು
ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಸಿಾ ೇಕರಿಷಲು ಇಚಿಛ ಷದಿದದ ರೆ, ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಿಧವೆಯು

ಆಯಕ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು‛.
ಟಿಪ ಣಿ: ತಿ/ತಿು

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತರಾಗಿದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಆಗ ಮಕಕ ಳ ಯಸಿಿ ನ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ವಷು ಯ ನುು ಕೊಡತಕಕ ದ್ದದ .
‚(iಎ) ಮೃತ ಪುರುಶ ಅವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ತಂದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಯಿಯು
ಆಯಕ ಮಾಡಿರು ಅಥವಾ ಅರಲ್ಲಿ ಭಿರ್ನು ಭಿಪ್ರರ ಯವಿದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅನ
ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗಿದದ ಮತ್ತು ಅನಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ತ್ಯಯಿಯು ಆಯಕ
ಮಾಡಿರು ಅನ ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ‛.
ಟಿಪ ಣಿ:

ತಂದೆ-ತ್ಯಯಿಗಳು,

ಈ

ಹಿಂದೆಯೇ

ಮೃತರಾಗಿದದ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಆಗ,

ಷಹೊೇದರ/ಷಹೊೇದರಿಯ ಯಸಿಿ ನ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ವಷು ಯ ನುು ಕೊಡತಕಕ ದ್ದದ .
‚(ii) ಮೃತ ಮಹಿಳಾ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ;
ಅಳ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತರಾಗಿದದ ಮತ್ತು ಅಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ,
(ಎ) ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳ ವಿಧುರನು ಆಯಕ ಮಾಡಿರು ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಅಸಾರಾಗಿರದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಷಮಂಜ್ಷ ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ
ಅರು, ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಸಿಾ ೇಕರಿಷಲು ಇಚಿಛ ಷದಿದದ ರೆ; ವಿಧುರ‛.
ಟಿಪ ಣಿ: ತಿ/ತಿು

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತರಾಗಿದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಆಗ ಮಕಕ ಳ ಯಸಿಿ ನ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಪ್ರರ ವಷು ಯ ನುು ಕೊಡತಕಕ ದ್ದದ .]1

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.02.2021ರ ಮೂಲಕ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.

6
1

[(iiಎ)ಮೃತ ಮಹಿಳಾ ವಿವಾಹಿತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ತಂದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಯಿಯು ಆಯಕ

ಮಾಡಿದಂತಸ ಅಥವಾ ಅರಲ್ಲಿ ಭಿರ್ನು ಭಿಪ್ರರ ಯವಿದದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಆಕೆಯ ಮಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗಿದದ
ಮತ್ತು ಆಕೆಯಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದದ , ತ್ಯಯಿಯು ಆಯಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಕೆಯ ಷಹೊೇದರ ಅಥವಾ ಷಹೊೇದರಿ]
ಟಿಪ ಣಿ: ಂದ್ದ ವೇಳೆ ಪೇಶಕರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತರಾಗಿದದ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಪ್ರರ ವಷು ಯ ನುು

ಷಹೊೇದರ/ಷಹೊೇದರಿಯ ಯಸಿಿ ನ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ನಿೇಡತಕಕ ದ್ದದ .]1
2

[(iii) ತಿ/ತಿು ಯು ಷಸ ಮೃತರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು

ಹೊಂದಿರುವಂಥ

ಮೃತ

ವಾಷವಿರುವಂಥ ಮತ್ತು
ಯಸಿಿ ನ

ಮಕಕ ಳ

ವಿವಾಹಿತ

ಷರ್ಕಾರಿ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಯೇಗಕೆಷ ೇಮ

ಅಪ್ರರ ು

ನೌಕರರ

ಯಸಿಿ ನ ಮಕಕ ಳನುು

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಅರಂದಿಗೆ

ರ್ಕನೂನಿನ ಉಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರ ಅಪ್ರರ ು

ನೇಡಿಕೊಳುು ವಂಥ

ಅಪ್ರರ ು

ಯಸಿಿ ನ

ಮಕಕ ಳ

ರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ಪ್ರಲಕರು.]2
(3) 3[XXXXX]3 ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
1

[.(4) ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿ ಸು ಷಮಯದಲ್ಲಿ , ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನುು

ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ರ ಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರು ಅಥವಾ ಅಂತಸ ಅರಾಧನುು

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಸ ಅಥವಾ
ಮಾಡಲು ದ್ದಷ್ಪಪ ರೇರಣೆ ಮಾಡಿರು

ಆರೇದ ಮಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯು ನಡೆಯುತಿು ರು ಯ ಕ್ತು ಯು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ

ಅಸಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದದ ಲಿ .]1
3ಎ. 3[XXXXX]3 ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ
ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ
ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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4. ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಷರತ್ತು ಗಳು:ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ
ಳಟಿಟ ರತಕಕ ದ್ದದ , ಎಂದರೆ:(1)

ಮೃತ

ಷರ್ಕಾರಿ

ಅನುಕಂ

ನೌಕರನ

ಆಧಾರಿತ

ಕುಟ್ಟಂಬ್ವು

ನೇಮರ್ಕತಿಯು

ಸಣರ್ಕಸಿನ

ಈ

ಮುಗಗ ಟ್ಟಟ

ಕೆಳಕಂಡ

ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಅಥವಾ

ಅಷಹ್ವಯಕ

ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ರತಕಕ ದ್ದದ .
ವಿವರಣೆ.ಅಜಿಾಯನುು

(ಎ) ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕುಟ್ಟಂಬ್ವು, ಅನುಕಂ ಆಧಾರಿತ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ ಇದದ ಂತೆ, ಂದ್ದ ವೇಳೆ ಎಲಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಬ್ದ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವು ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಷಹ್ವಯಕ ಹುದೆದ ಯ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಯ ಕನಿಶಠ ಲಮತ್ತು ಗರಿಶಠ ಷರಾಷರಿಯ
ಮಲೆ ತ್ತಟಿಟ ಭ್ತೆಯ , ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೇರ್ಕರಾಸಾವಾದ ನಗರ ರಿಹ್ವರ
ಭ್ತೆಯ ಯನುು ಳಗಂಡಂತೆ ಟ್ಟಟ ಉ-ಲಬಿಿ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೄ ಇದದ ರೆ, ಅದನುು ಸಣರ್ಕಸಿನ ಬಿಕಕ ಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ದೆ
ಅಥವಾ

ಅಷಹ್ವಯಕ ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆ

ಎಂದ್ದ

ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ .

ಅಂತಸ

ಮಾಸಿಕ

ಆದಾಯನುು

ಲೆಕಕ ಹ್ವಕುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜ್ನೆ, ಟ್ಟಟ ಮೊತು ದ ಪಿಂಚಣಿ ರ ಯೇಜ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ
ಮಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಡಿಡ ಯನುು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತಕಕ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ಕುಟ್ಟಂಬ್ದ, ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಪಿಂಚಣಿ, ಟ್ಟಟ ಮೊತು ದ ಪಿಂಚಣಿ ರ ಯೇಜ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಲೆ
ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಡಿಡ ಯಲಿ ದೇ, ಎಲಾಿ

ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಚಿತವಾಗು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯನುು

ಈ ನಿಯಮದ

ಉದೆದ ೇವರ್ಕಕ ಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಷಿ ರು ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಷಿ ರು ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ಲೆಕಕ ಹ್ವಕತಕಕ ದ್ದದ ;
(i) ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ ಕೊನೆಯ ವಾಷಿಾಕ ಷಾ ತ್ತು ವಿರಟಿಟ ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮಲೆ
ಮತ್ತು ಂದ್ದ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ರ್ಕರಣರ್ಕಕ ಗಿ, ಅದ್ದ ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದದ ರೆ, ತಸಶೇಲಾದ ರ್ ದರ್ಜಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೄಯಿರದ
ರಾಜ್ಷಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ನಿೇಡಿದ ಆದಾಯ ರ ಮಾಣತರ ದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ; ಮತ್ತು
(ii) ಂದ್ದ ವೇಳೆ ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕುಟ್ಟಂಬ್ದ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಂದರ ಷರ್ಕಾರಿ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಷಗಿ ಲಯದ ಉದಿದ ಮೄಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಷಗಿ ಸಂಸೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಉದಯ ೇಗನುು ಹೊಂದಿದದ ರೆ, ಆತನ ಉದಯ ೇಗದಾತರು ನಿೇಡಿರು ರ ಮಾಣತರ ದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ಮತ್ತು
ಂದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂತಸ ಷದಷಯ ನು ಷಾ ಯಂ ಉದಯ ೇಗಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ತಸಶೇಲಾದ ರ್ ದರ್ಜಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೄಯಿಲಿ ದ
ರಾಜ್ಷಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ನಿೇಡಿದ ರ ಮಾಣತರ ದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ.
1

[ರಂತ್ತ, (1)ನೇ ಉ-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದಾವುದ್ದ ಷಮೂಸ-ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೆ ಸೇರಿರು ಷರ್ಕಾರಿ

ನೌಕರರಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದದ ಲಿ .]1
(2) ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಕೊೇರು ಯ ಕ್ತು ಯು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನಯ ನೇಮರ್ಕತಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ 6ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉನಿಯಮದಂದಿಗೆ ಒದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ
ಹುದೆದ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಶವಾಗಿ ರಚಿಷಲಾದ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಯುಕು

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಹುದೆದ ಗಾಗಿ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ಯೇಮಿತಿಯಳಗೆ ಇರತಕಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಹ್ವಗೆಂದ್ದ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷದಿರುಲ್ಲಿ ,
ಅಂತಸ ಯ ಕ್ತು ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಯೇಮಿತಿಗಳೊಳಗೆ ಇರತಕಕ ದ್ದದ .
1

(ಸಾಮಾನಯ

ನೇಮರ್ಕತಿ)

ನಿಯಮಗಳು,

1977ರಲ್ಲಿ

[ರಂತ್ತ, ಮಲೆ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಯಸುಿ , ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಕೊೇರು

ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ವಿಧುರನಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದದ ಲಿ . ಈ ಅಲಂಬಿತರಿಗಾಗಿನ
1
ಯೇಮಿತಿಯು ಅಜಿಾಯನುು ಷಲ್ಲಿ ಸು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಐತೆು ೈದ್ದ ಶಾಗಳನುು ಮಿೇರಿರತಕಕ ದದ ಲಿ .]

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
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(3)

ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಿಶೇಶವಾಗಿ

ಕೊೇರು
ರಚಿಸಿದ

ಯ ಕ್ತು ಯು,

ಯಾವುದೇ

ನೇಮರ್ಕತಿಯ

ಯುಕು

ಸೇವೆ

ಅಥವಾ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಹುದೆದ ಗೆ
ಹುದೆದ ಗಾಗಿ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ಕನಿಶಠ ವಿದಾಯ ಸಾತೆಯನುು ಹೊಂದಿರತಕಕ ದ್ದದ .
1

[ರಂತ್ತ, ಈ ಉನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನಯ ನೇಮರ್ಕತಿ)

ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ 5ನೇ ನಿಯಮದ (5)ನೇ ಉನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದಿರುವುದಾವುದೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಿದಾಯ ಸಾತೆಗೆ ಅದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಸುಶಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯರ ಪ್ ‘ಡಿ’ ಹುದೆದ ಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದ್ದದ .]1
2

[(4) ನೇಮರ್ಕತಿಯು ಹುದೆದ ಗಾಗಿ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ವಿದಾಯ ಸಾತೆಯನುು

ಅಲಂಬಿಸಿ

ಗ್ಯರ ಪ್-‚ಸಿ‛ ಅಥವಾ ‚ಗ್ಯರ ಪ್‛ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಹುದೆದ ಗೆ ಸಿೇಮಿತಗಳಿಷತಕಕ ದ್ದದ . ಆದರೆ
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ರಿಶಕ ೃತವಾಗಬ್ಹುದಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರದ ಷಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಹುದೆದ ಯ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ವೇತನ ಶ್ರ ೇಣಿಗಳನುು
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ

ಷರ್ಕಾರವು

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಬ್ಹುದಾದಂಥ

ಷಹ್ವಯಕ

ಹೊಂದಿರು ಹುದೆದ ಗಳನುು
ಷಮೂಸಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ಹುದೆದ ಯನುು ಹೊರತ್ತಡಿಸಿ ಸಿೇಮಿತಗಳಿಷತಕಕ ದ್ದದ ‛.]2
(5) ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಖಾಲ್ಲಹುದೆದ ಗೆ ರ ತಿಯಾಗಿ ಮಾತರ ಮಾಡತಕಕ ದ್ದದ .
3

1.

[(xxxxxxxxxxx)]3

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ಡಿಪಿಎಆರ್

11

ಎಸ್ಸಿಎ

97,

ದಿರ್ನಂಕ:

31.03.1999ರ

ಮೂಲಕ

ಡಿಪಿಎಆರ್

19

ಎಸ್ಸಿಎ

99,

ದಿರ್ನಂಕ:

24.11.2000ರ

ಮೂಲಕ

ಡಿಪಿಎಆರ್

11

ಎಸ್ಸಿಎ

97,

ದಿರ್ನಂಕ:

31.03.1999ರ

ಮೂಲಕ

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
2.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
3.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

9
(6)

ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಮಾಡತಕಕ ದ್ದದ ;
ರಂತ್ತ,

ಆ

ಮೃತ

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಷರ್ಕಾರಿ

ನೌಕರನು

ಯಾವುದೇ

ಹೊರಡಿಸಿರಬ್ಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನಯ

ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸುತಿು ದದ

ಖಾಲ್ಲ

ಆದೇವಕೆಕ

ಹುದೆದ ಯು

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ

ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದದ ರೆ,

ಷರ್ಕಾರವು

ಳಟ್ಟಟ , ಖಾಲ್ಲಹುದೆದ ಯು ಲಭ್ಯ ವಿರುವಂಥ

ಷರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಮಾಡಬ್ಹುದ್ದ.
1

[5. ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ:ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಕೊೇರು, ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ರ ತಿಯಬ್ಬ

ಅಲಂಬಿತನು ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಮರಣದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಂದ್ದ ಶಾದಳಗೆ, ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ ಷರ್ಕಾರವು
ಅಧಿಸೂಚಿಷಬ್ಹುದಾದಂಥ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ , ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸುತಿು ದದ ಂಥ ಇಲಾಖೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಷಿ ರಿಗೆ ಅಜಿಾಯನುು ಷಲ್ಲಿ ಷತಕಕ ದ್ದದ .
ರಂತ್ತ, ಅಪ್ರರ ು ಯಸಿಿ ನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಮರಣದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಎರಡು
ಶಾಗಳೊಳಗೆ ಅನು ಸದಿನೆಂಟ್ಟ ಶಾಗಳ ಯಷಿ ನುು

ಹೊಂದಿರತಕಕ ದ್ದದ

ಮತ್ತು ಅನು, ತದನಂತರ

ಎರಡು ಶಾಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನುು ಷಲ್ಲಿ ಷತಕಕ ದ್ದದ .]1
6. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ ನೇಮರ್ಕತಿ:(1) ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಷಿ ರು, 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮರೆಗೆ ಅಜಿಾಯನುು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಜಿಾದಾರನು, ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ಎಲಾಿ

ಶರತ್ತು ಗಳನುು

ಪುರೈಸುತ್ಯು ನೆಂದ್ದ ಮನರಿಕೆಯಾದರೆ

ಅನನುು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳು ತಕಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಂದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲಿ ದಿದದ ರೆ, ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಆದೇವನುು ನಿೇಡಲು
ಸೂಕು ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕೆಕ ನಿದೇಾಶಷತಕಕ ದ್ದದ .
(2) (1)ನೇ ಉ-ನಿಯಮದ ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು , 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮರೆಗೆ ಅಜಿಾಯನುು
ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ರ್ಕಲಾಧಿಯಳಗಾಗಿ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಬೇಗನೆ ಮಾಡತಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗಿನ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆಯಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸು
ಅಗತಯ ವಿರತಕಕ ದದ ಲಿ .
(4) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ಮೄೆ

ಮಾಡಲಾದ ನೇಮರ್ಕತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಈ

ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ಬೇರೆ ಹುದೆದ ಗೆ ಅಥವಾ ಉನು ತ ಹುದೆದ ಯ ಹೊಷ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಅನುಮತಿಷತಕಕ ದದ ಲಿ .
(5) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಮೃತ ಯ ಕ್ತು ಯ ಮರಣದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ
ನಿಯೇಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರು

ಅಥವಾ

ಷಿ ಳಿೇಯ

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಯಾಗಿ,

ಸೆಟ ೈಫಂಡರಿ

ದವಿದರರ್ನಗಿ

ಮರುಉದಯ ೇಗ

ಮಾಡುತಿು ರು ಅಥವಾ ದಿನಗ್ಯಲ್ಲ ನೌಕರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾಸಂಸೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತಿು ರು
ಅಥವಾ ಸಾಂದಭಿಾಕ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತಸ ಮೃತ ಯ ಕ್ತು ಯ ಅಲಂಬಿತರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸಾದಿಲಾಾ ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷಲಾಗು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ

1

[ಅಥವಾ

ಪೂಣಾರ್ಕಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಅರೆ-ರ್ಕಲ್ಲಕ ನೌಕರರನುು ]1

ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದದ ಲಿ .

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
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1

[ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) (ಎರಡನೇ

ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020ರ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ ಬಾಕ್ತಯಿರು ಅಜಿಾಗಳನುು ಈ ಷದರಿ ತಿದ್ದದ ಡಿ
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ್ಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಅಸಿು ತಾ ದಲ್ಲಿ ದದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಲೇಮಾಡತಕಕ ದ್ದದ .]1
2

[(6)

ಯಾರೇ

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಯನುು ,

ಷದರಿ

ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿರ್ನಯಿತಿ

ನಿೇಡಿರುರನುು

ಹೊರತ್ತಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮರ್ಕತಿ) (ಕನು ಡ ಭಾಷಾ ರಿೇಕೆಷ ) ನಿಯಮಗಳು, 1984ರ
ಮರೆಗೆ ನಿಯಮಿಷಲಾದ ಕನು ಡ ಭಾಷಾ ರಿೇಕೆಷ ಯಲ್ಲಿ ಅನು ತೇಗಾಡೆಯಾಗದ ಹೊರತ್ತ, ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಮರೆಗೆ ಗ್ಯರ ಪ್ ‚ಸಿ‛ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕಮಾಡತಕಕ ದದ ಲಿ .]2
4

[(7)

ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಮರೆಗಿನ

ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ,

ಅಜಿಾಷಲ್ಲಿ ಕೆಯ

ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವಂಥ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡತಕಕ ದ್ದದ .]4
7. ಜ್ೆ ೀಷಠ ತೆ:ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮಕಗಂಡ ಯ ಕ್ತು ಗಳ ರ್ಜಯ ೇಶಠ ತೆಯನುು

ಕತಾಯ ಕೆಕ

ಅರು ರದಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ನಿಧಾರಿಷತಕಕ ದ್ದದ .

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 12 ಎಸ್ಸಿಎ 2010, ದಿರ್ನಂಕ: 27.07.2010, ಜಿಟಿಡಿ 29.07.2010ರ
ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 118 ಎಸ್ಸಿಎ 2009, ದಿರ್ನಂಕ: 28.06.2010ರ ಜಿಟಿಡಿ 03.07.2010ರ
ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
3.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ಡಿಪಿಎಆರ್

11

ಎಸ್ಸಿಎ

97

ದಿರ್ನಂಕ:

31.03.1999ರ

ಮೂಲಕ

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್ಸಿಎ 2018, ದಿರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
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8. ಇತರೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವ ಯ:ಈ

ನಿಯಮಗಳ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅವು

ಅಸಂಗತವಾಗಿರದಶಟ ರ

ಮಟಿಟ ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ ಮರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ
ರಚಿಷಲಾಗಿದೆಯಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಕಕ ಂಥ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯ ಶರತ್ತು ಗಳನುು ನಿಯಂತಿರ ಸು ಇತರ ಎಲಾಿ
ನಿಯಮಗಳು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮರೆಗೆ ನೇಮಕಗಂಡ ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದ್ದದ .
9. ಮಧ್ೆ ರ್ಕಲೀನ್ ಉಪಬಂಧ್ಗಳು:(1) 1994ರ ಅಕೊಟ ೇಬ್ರ್ ಇಪ ತು ಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ
ಎಲಾಿ ಅಜಿಾಗಳನುು

ಮತ್ತು ಆ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ

ದಿರ್ನಂಕಕ್ತಕ ಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನುು
ಬಾಕ್ತಯಿರುವಂಥ

ಅಜಿಾಗಳನುು

2

[5ನೇ

ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ರ್ಕಲಾಧಿಯ

ಳಗಾಗಿ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದೆಯಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಕಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರೆ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ
ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ .]2

2. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 118 ಎಸ್ಸಿಎ 2009, ದಿರ್ನಂಕ: 28.06.2010ರ ಜಿಡಿಟಿ 03.07.2010
ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
1

[(1ಎ) (1)ನೇ ಉ ನಿಯಮದ ಮರೆಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಜಿಾಯನುು , 5ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ರ್ಕಲಾಧಿಯ ಳಗಾಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ವೆಂಬ್ ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಷಕ ರಿಷಲಾಗಿದದ ರೆ, ಅದನುು
ನಿಯಮಗಳ ಇತರೆ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಮರುರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ .]
2

ಈ

1

[(2) 1989ರ ಅಕೊಟ ೇಬ್ರ್ರ ಇಪ ತು ನೇ ದಿರ್ನಂಕದ ನಂತರ ಮರಣಿಸಿದಂಥ ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ

ಅಲಂಬಿತನು, 1994ರ ಅಕೊಟ ೇಬ್ರ್ನ ಇಪ ತು ನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂದ
ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1998ರ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನಂಕದ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ರ್ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಜಿಾಯನುು

ಷಲ್ಲಿ ಷದಿರುಲ್ಲಿ , ಅಂತಸ ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಅಲಂಬಿತನು ಅಂತಸ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ

ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಂದ್ದ ಶಾದ ರ್ಕಲಾಧಿಯ ಳಗಾಗಿ ಅಜಿಾಯನುು
ಅಜಿಾಯನುು

5ನೇ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ

ಷಲ್ಲಿ ಷಬ್ಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಅಂತಸ

ರ್ಕಲಾಧಿಯಳಗಾಗಿ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದೆ

ಎಂದ್ದ

ಭಾವಿಷತಕಕ ದ್ದದ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರೆ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ, ಈ ಉ-ನಿಯಮವು ವಿಧುರನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅನಾ ಯಿಷತಕಕ ದದ ಲಿ .]2
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[ಮತ್ತು ರಂತ್ತ, ಮೃತ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಿಧವಾ ಪುತಿರ ಯು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ

(ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2000ರ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಂದ್ದ
ಶಾದಳಗಾಗಿ

ಅಜಿಾಯನುು

ಷಲ್ಲಿ ಷಬ್ಹುದ್ದ

ಮತ್ತು

ಅಂತಸ

ಅಜಿಾಯನುು

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ರ್ಕಲಾಧಿಯಳಗಾಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದೆಯಂದ್ದ ಭಾವಿಷತಕಕ ದ್ದದ

5ನೇ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ

ಇತರೆ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ .]
4

[(3) 1989ರ ಅಕೊಟ ೇಬ್ರ್ ಇಪ ತು ನೇ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ

ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಲಂಬಿತರು, 1996ರ ಸೆಪ್ಟ ಂಬ್ರ್ ಮೂತು ನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು
(ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2002ರ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ನಡುವೆ ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ
ಮಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಎಲಾಿ ಅಜಿಾಗಳನುು
ರಂತ್ತಕನುು

(ಅಂತಸ ಅಲಂಬಿತರು 5ನೇ ನಿಯಮದ ಮೊದಲನೇ

ಉಲಿ ಂಘಿಸಿ 1999ರ ಏಪಿರ ಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅಂತಸ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ

ದಿರ್ನಂಕದರೆಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನುು ಹೊರತ್ತಡಿಸಿ)
(i) 5ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಲಾದ ರ್ಕಲಾಧಿಯಳಗಾಗಿ ಅರು ಷಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ವೆನುು  ರ್ಕರಣಕೆಕ
ತಿರಷಕ ರಿಸಿದ, ಅಥವಾ
(ii) ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ಅಂಥ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ದ ಬಾಕ್ತಯಿರುವಂತಸ ಎಲಾಿ ಅಜಿಾಗಳನುು
ಮರೆಗೆ

ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ

ಮರುರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ

ರ್ಕಲಾಧಿಯಳಗಾಗಿ

ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದೆಯಂದ್ದ

5ನೇ ನಿಯಮದ

ಭಾವಿಷತಕಕ ದ್ದದ

ಮತ್ತು

ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರೆ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ

ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ರಿಗಣಿಷತಕಕ ದ್ದದ .

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 11 ಎಸ್ಸಿಎ 97, ದಿರ್ನಂಕ: 31.03.1999ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
2.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖೆಯ .

ಡಿಪಿಎಆರ್

11

ಎಸ್ಸಿಎ

97,

ದಿರ್ನಂಕ:

31.03.1999ರ

ಮೂಲಕ

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಲಾಗಿದೆ.
3. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 19 ಎಸ್ಸಿಎ 99, ದಿರ್ನಂಕ: 24.11.2020ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.
4. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ . ಡಿಪಿಎಆರ್ 11 ಎಸ್ಸಿಎ 2001, ದಿರ್ನಂಕ: 28.05.2002ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ )
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