2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 04
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಭ
ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು
ವಲಯ-ಸಿ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಡ್ಡಾ ಯ ನೇಮಕಾತಿ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಪ್ಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ (rationalisation)
ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು
ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಕೌನ್ಸೆ ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ
ನಿರ್ದಾಷ್ಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲಿ ಕಿಂದುಕರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ
ಸಮಪ್ಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ; ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು
ಮತ್ತತ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಆದೆ ತೆ

11.
12.
13.
14.

ಮ್ಯೆ ನ್ಯೆ ಯಲ್ ಕೌನಿೆ ಲಿಂಗ್ನ ನಿಷೇಧ

15.
16.
17.
18.
19.
20.

ತಿಂದರೆಗಳನ್ಯು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ

ದಂಡಗಳು
ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಸಂಜ್ಞ ೋಯತೆ
ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧ್ಯೆ ರೋಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮ
ಅನ್ಯಸೂಚಿಯನ್ಯು ತಿದುೆ ಪ್ಡಿ ಮ್ಯಡಲು ಅಧಿಕಾರ
ಸದ್ಭಾ ವನ್ಸಯಲಿ ಕೈಗಿಂಡ ಕರ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ
ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ
ತಾತಾಾ ಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು
ಅನ್ಯಸೂಚಿ

2
ಉದ್ದೆ ೋಶಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2020ರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಮಾನತೆಯನ್ನು

ಸಂಖ್ಯೆ

04.-ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪಾರದರ್ಾಕತೆ

ಮತ್ತು

ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಸಕ್ಕಾರಿ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ

ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಾ ಸಲು ಹೊಸ ಶಾಸನವನ್ನು ತರಲು
ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ಕಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಾ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2007ನ್ನು

(2007ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 29) ಭಾಗಶಃ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದು, ಅವರ್ಯ ವೆಾಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ರ್ಗಾ ಮಿೀಣ ಪಾ ದೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು
ಗುರಿಯನ್ನು

ಹೊಾಂದಿದೆ.

“ಸಿ” ಮತ್ತು “ಬಿ” ವಲಯದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ʼಎʼ ವಲಯದ ಶಾಲೆರ್ಗಗಿ ಆಯ್ಕಾ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಕಯಾ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವ ಅವಕ್ಕರ್ವನ್ನು

ಕಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಶಿಷಯ : ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನಪಾತದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯತ
ಕ್ಕಲಾಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ

ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು

ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ

ಮತ್ತು

ಮರು

ನಿಯೀಜನೆ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಗೂ ಕೂಡಾ ಇದು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುತು ದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮಮ ಆದಯ ತೆಯ ಸಥ ಳ
ನಿಯುಕ್ರು ಗಳನ್ನು
ಶಿಕ್ಷಕರ

ಕೊೀರಲು ಆಯ್ಕಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಮಯ ತೆಯನ್ನು

ವರ್ಗಾವಣೆ

ಮತ್ತು

ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ರು ಯ

(Flexibility) ಕಲ್ಲಿ ಸುವ ಮೂಲಕ,

ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯನ್ನು

ಸುವಯ ವಸ್ಥಥ ಗೊಳಿಸುವುದು

ಅವರ್ಯ ವೆಾಂದು ಕೂಡಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಶಾಸನವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಲವಾರು ಪಾ ವಗಾಗಳಿರ್ಗಗಿ ಎಲಾಿ

ವಿರ್ನಯಿತ್ರಗಳ್ಳ ಮತ್ತು

ಆದಯ ತೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ಥು ೀಹಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾ ಸಾು ಪಿಸುತ್ರು ದೆ.
ಪಾ ಸಾು ವಿತ ಶಾಸನದ ಪಾ ಮುಖ ಅಾಂರ್ಗಳ್ಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ರದೆ, ಎಾಂದರೆ:(1) ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು
ಕೊೀರಲು ಒಾಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಕನಿಷಠ
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಲು ಉದೆೆ ೀಶಿಸುತು ದೆ;
(2) ವಿರ್ನಯತ್ರಗಳಾಂದಿಗೆ ವಲಯಗಳ ಉದೆ ಗಲಕೆಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುತ್ತು ಸರದಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ್ಳ;
(3) ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ಗಳ್ಳಳು ವಯ ಕ್ರು ಗಳ ಹಕ್ಕಾ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016ರಲ್ಲಿ
(2016ರ ಕಾಂದಾ
ಅಧಿನಿಯಮ 49) ಪರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ಗುರುತ್ರಸಿದ ಮಟಟ ದ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ವಿರ್ನಯತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
(4) ಮಹಿಳೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 50 ವಷಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 55 ವಷಾಗಳ
ವಯಸಾಾ ದ
ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಗಗಿ
ವಲಯವಾರು
ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಾಂದ
ವಿರ್ನಯತ್ರಯನ್ನು
ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು;
(5) ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಪಾಾ ಸಂಗಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ್ಳ.
ಆದೆ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2020ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ :17, ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 12 ಶಾಸನ 2020]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಪಟ್ಟಟ ಯ 41ನೆಯ ನಮೂದನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತು ದೆ]
[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪತಾ ದ ಭಾಗ-IV, ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಾ ಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 112 ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.03.2020ರಲ್ಲಿ
ಪಾ ಕಟಣೆಗೊಾಂಡಿದೆ]
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2020 ರ ಕರ್ನಾಟ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 04
(2020ರ ಮಾರ್ಚಾ ತ್ರಾಂಗಳ 27ನೇ ದಿರ್ನಾಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪತಾ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020ರ ಮಾರ್ಚಾ ತ್ರಾಂಗಳ 26ನೇ ದಿರ್ನಾಂಕದಂದು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಾಂದ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಸಕ್ಕಾರಿ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ ಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರಾ ಸಲು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು

ಒಾಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಸಕ್ಕಾರಿ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ ಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಾ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಸೇರಿದ
ಅಥವಾ

ಅದಕೆಾ

ಪಾಾ ಸಂಗಿಕವಾದ

ವಿಷಯಗಳಿರ್ಗಗಿ

ಉಪಬಂಧ

ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು

ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ;
ಇದು

ಭಾರತ

ಗಣರಾಜಯ ದ

ಎಪಿ ತ್ು ಾಂದನೇ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗತಕಾ ದುೆ , ಎಾಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಭ.-(1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎಾಂದು ಕರೆಯತಕಾ ದುೆ .
(2) ಇದು ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು 1[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ]1 ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸ ಬಹುದಾದ ಅಾಂಥ
ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಾ ದುೆ .
1. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಇಪಿ 5 ಇಟ್ಟಆರ್ 2020 ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.04.2021ರ ಮೂಲಕ ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.04.2021
ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತು ದೆ. (ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು.)

2.

ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಸಂದಭ್ಾವು

ಅನಯ ಥಾ

ಅಗತಯ ಪಡಿಸಿದ

ಹೊರತ್ತ.(ಎ) “ನೇಮಕ್ಕತ್ರ” ಎಾಂದರೆ, ನೇರ ನೇಮಕ್ಕತ್ರ, ವಿಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಾಂಬಡಿು ಯ
ಮೂಲಕ ನೇಮಕ್ಕತ್ರ;
(ಬಿ) “ನೇಮಕ್ಕತ್ರ ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರ” ಎಾಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕನ ಹುದೆೆ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮವಾದ
ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರ;
(ಸಿ)

“ಸಕ್ಷಮ

ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರ”

ಎಾಂದರೆ,

ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ

ವರ್ಗಾವಣೆ

ಆದೇರ್ವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಕ್ಷಮವಾದ ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರ;
(ಡಿ) “ಕನಿಷಠ ಸೇವಾವಧಿ”ಎಾಂದರೆ, ಆತನ್ನ ಮರು-ನಿಯೀಜನೆ ಹೊಾಂದಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸೇವೆಯೂ ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಮೂರು ವಷಾಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ;
(ಇ) “ಆದಯ ತೆಯ ಕಾ ಮ” ಎಾಂದರೆ, ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಉದೆೆ ೀರ್ಕ್ಕಾ ಗಿ, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ
ಮಾನದಂಡದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಕೃಪಾಾಂಕದ (weighted score) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸಿದೆ ಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದಯ ತಾ ಪಟ್ಟಟ ;
(ಎಫ್) “ಮರು-ನಿಯೀಜನೆ” ಎಾಂದರೆ, ಶಿಷಯ -ಶಿಕ್ಷಕನ ಅನ್ನಪಾತದ ಮತ್ತು ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು
ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ

ಇತರ

ಮಾಪನಗಳ

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಹುದೆೆ ಯನ್ನು ,

ಅದು

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಾಂದ, ಅದು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮರುನಿಯೀಜನೆ
ಮಾಡುವುದು;
(ಜಿ) “ಅನ್ನಸೂಚಿ” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಾ ಲಗತಾು ದ ಅನ್ನಸೂಚಿ;
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(ಎರ್ಚ) “ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ” ಎಾಂದರೆ, ಕಿ ಸಟ ರ್ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ವಯ ಕ್ರು , ಕೆಷ ೀತಾ
ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ವಯ ಕ್ರು , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹ ಸಂಯೀಜಕ, ತಾಾಂತ್ರಾ ಕ ಸಹಾಯಕ, ಕೆಷ ೀತಾ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ
ಸಂಯೀಜಕ, ಸಹಾಯಕ ಪಾಾ ಜೆಕ್ಟಟ ಸಂಯೀಜಕ, ವಿಷಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾರ್ಕ
(ಮಧಾಯ ಹು ದ ಊಟ) ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಅಾಂಥ
ಇತರ ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ;
(ಐ) “ಶಿಕ್ಷಕ” ಎಾಂದರೆ, ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೀಜಿತ
ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೀಜಿತ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದೆೆ ಗಳ ಪಾ ವಗಾಕೆಾ

ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಾಂಥ ಇತರ
ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ವಯ ಕ್ರು ;
(ಜೆ)

“ವರ್ಗಾವಣೆ”

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ಎಾಂದರೆ,

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ಮತ್ು ಾಂದು

ಸಥ ಳಕೆಾ

ಅದೇ

ಒಾಂದು

ವಾಂದದಲ್ಲಿ

ಸಥ ಳದಿಾಂದ

ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು

ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ರು ಗೊಳಿಸುವುದು;
(ಕೆ) “ಜೆಯ ೀಷಠ ತೆಯ ಘಟಕ” ಎಾಂದರೆ, ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೆಯ ೀಷಠ ತೆಯ ಘಟಕವು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲೆಿ ಯಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೆಯ ೀಷಠ ತೆಯ ಘಟಕವು ಕಂದಾಯ
ವಿಭಾಗವಾಗಿರುತು ದೆ; ಮತ್ತು
(ಎಲ್) “ವಲಯ” ಎಾಂದರೆ, ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರವು ಪರಿಭಾಷಿಸಿ ಮತ್ತು

ನಿಯಮಿಸಿದಂತೆ

ವಲಯ-ಎ, ವಲಯ-ಬಿ ಮತ್ತು ವಲಯ-ಸಿ.
3. ವಲಯ-ಸಿ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಡ್ಡಾ ಯ ನೇಮಕಾತಿ.- (1) ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾಾ ರಂಭಿಕ ನೇಮಕ್ಕತ್ರ
ಅಥವಾ ಬಡಿು ಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ರು ಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾ ತ್ರಯಾಂದು ನೇಮಕ್ಕತ್ರ
ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರವು, ಮೊದಲ್ಲಗೆ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು

ತ್ತಾಂಬತಕಾ ದುೆ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ತಕಾ ದುೆ .

ಖಾಲ್ಲ

ಶೇಕಡಾ

ಇಪಿ ತು ಕ್ರಾ ಾಂತ

ಹೆಚಿು ನ

ಎಾಂಬುದನ್ನು

ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ

ಇರುವ

ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಭ್ತ್ರಾ ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಪಾಾ ರ್¸ÀöÛ å ನಿೀಡತಕಾ ದುೆ .
(2)

ವಲಯ-ಸಿ

ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಗೊಳಿಸಲು
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ಯಲ್ಲಿ

ಪಾಾ ರಂಭಿಕ

ಯಾವುದೇ

ಖಾಲ್ಲ

ಪೂರೈಸಿರುವ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ

ನೇಮಕ್ಕತ್ರ

ಅಥವಾ

ಬಡಿು ಯ

ಹುದೆೆ ಯು

ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದೆ ಲ್ಲಿ ,

ಮೇಲೆ
ಕನಿಷಠ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ, ಸಮಮ ತ್ರಸಿರುವ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದಯ ತೆಯ ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ ವಲಯ-ಬಿ ಗೆ ಮತ್ತು ವಲಯ-ಬಿ ಇಾಂದ ವಲಯ-ಎ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಖಾಲ್ಲಹುದೆೆ ಯನ್ನು ಸೃಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಪಾಾ ರಂಭಿಕ ನೇಮಕ್ಕತ್ರ ಅಥವಾ ಬಡಿು ಯ ಮೇಲೆ ವಲಯ-ಸಿ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ
ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಯು ವಲಯ-ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇರ್ವನ್ನು

ಒಳಗೊಳು ದ ಜೆಯ ೀಷಠ ತೆಯ

ಘಟಕಕೆಾ ನೇಮಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ದೆ ಲಿ :
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, (1) ರಿಾಂದ (2)ನೇ ಉಪಪಾ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡ
ತರುವಾಯವೂ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದೆ ಲ್ಲಿ , ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು
ವಲಯ-ಬಿ ಅಥವಾ ವಲಯ-ಎ ಯ ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಮಾಡಬಹುದು:
ಅಲಿ ದೇ ಪರಂತ್ತ, ಒಬಬ

ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿಗೂ

ಅಥವಾ ಸಂಚಿತವಾಗಿ ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದೆ ಲ್ಲಿ , ಅಾಂಥ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು

ಹದಿನೈದು ವಷಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಈರ್ಗಗಲೇ ಸೇವೆ

ಬಡಿು ಯ ಮೇಲೆ ಅಾಂಥ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಗಳ ಲಭ್ಯ ತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಲಯ-ಬಿ ಅಥವಾ ವಲಯ-ಎ ಯಲ್ಲಿ ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು
ಮಾಡಬಹುದು.
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4. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಪ್ಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ (rationalisation).- (1) ಪಾ ತ್ರ ಪಯಾಾಯ
(alternate) ವಷಾವೂ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆೆ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು , ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು ಕ್ಕಲ-ಕ್ಕಲಕೆಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶಿಷಯ -ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನಪಾತದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತಕಾ ದುೆ .
(2) ಸಮ¥ÀðPÀ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ

ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು

ಅದು

ಕೊರತೆ

ಇರುವ

ಯಾವುದೇ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಕನ

ಶಾಲೆಗೆ

ಮರು

ನಿಯೀಜನೆಮಾಡತಕಾ ದುೆ . ಹಾಗೆ ನಿಧಾರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು , ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ
ಅಾಂಥ ಇತರ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ , ಆದಯ ತೆಯ ಕಾ ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೂಲಕ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕಾ ದುೆ .
5. ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು.- ಪಾ ತ್ರ ಪಯಾಾಯ ವಷಾದಲ್ಲಿ ,(i) ವಲಯ-ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ದ ಮತ್ತು ವಲಯ-ಎ
ನಲ್ಲಿ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತು

ವಷಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿು ನ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಪಾ ತ್ರಯಬಬ

ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು , ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ವಲಯ-ಸಿ
ಅಥವಾ ವಲಯ-ಬಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕಾ ದುೆ .
(ii) (i)ನೇ ಉಪಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಲಯ-ಸಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಥ ಳ

ನಿಯುಕ್ರು ರ್ಗಗಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಯು ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದೆ ಲ್ಲಿ , ವಲಯ-ಸಿ ಅಥವಾ ವಲಯ-ಬಿ
ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಮಮ ತ್ರಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು

ಆದಯ ತೆಯ ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ

ವಲಯ-ಎ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಯನ್ನು ಸೃಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
6. ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ.- ಒಾಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆೆ ಗಳ ಲಭ್ಯ ತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸ ಬಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಇತರ
ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊೀರುವ ಆಯ್ಕಾ ಯನ್ನು ನಿೀಡತಕಾ ದುೆ :
ಪರಂತ್ತ, ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಒಾಂದು ಶಾಲೆಯಿಾಂದ ಮತ್ು ಾಂದಕೆಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಪಾ ಕರಣದಲ್ಲಿ , ಒಾಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕನಿಷಠ

ಸೇವೆಯನ್ನು

ಲೆಕಾ ಹಾಕ್ಕವ ಉದೆೆ ೀರ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಿಾಂದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಪರಿಗಣಿಸತಕಾ ದುೆ :
ಮತ್ತು

ಪರಂತ್ತ,

ಕಲಾಯ ಣ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಾ ದೇರ್ದ

ಯಾವುದೇ

ಆರು

ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ, ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕಪಾ ದೇರ್ದ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು
ಕೊೀರುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ, ಎಲಾಿ ಇತರ ಅಹಾತಾ ಷರತ್ತು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾ ದೇರ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ

ಹತ್ತು

ವಷಾಗಳ ಸೇವೆಯನ್ಮು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿರತಕಾ ದುೆ .
7. ಕೌನ್ಸೆ ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ.- (1) 4, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪಾ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಏಪಿಾ ಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತ್ರಾಂಗಳ ಸಾವಾತ್ರಾ ಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ

ವೇಳೆಯು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಗಣಕ್ರೀಕೃತ ಕೌನೆಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ
ಅಾಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕಾ ದುೆ :
ಪರಂತ್ತ ಏಪಿಾ ಲ್ ಮತ್ತು
ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕದ

ಮೇ ತ್ರಾಂಗಳಿನ ತರುವಾಯವೂ ವಿಶೇಷ ಸನಿು ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಕರಣಗಳಿರ್ಗಗಿ

ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರದ

ನಿದೇಾರ್ನದ

ಮೇಲೆ

ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ ಯಾವೊಬಬ
ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡದಿದೆ ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು

ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ ಕೌನೆಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಸಥ ಳವನ್ನು
ಶಿಷಯ -ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಾಜನಿಕ

6
ಹಿತಾಸಕ್ರು ಯಲ್ಲಿ ಭ್ತ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ ರೆ, ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರವು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ
ಅಾಂಥ ಇತರ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ಪೂರೈಸಿದ ಯಾವೊಬಬ

ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಅಾಂಥ ಸಥ ಳಕೆಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೀಾಕರಣ, ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು ಮೇಲಮ ನವಿ)
ನಿಯಮಗಳ್ಳ, 1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೀರವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳರ್ಗಗಿರುವ ಅಥವಾ ಕ್ಕನ್ಮನಿನ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾ ಮಿನಲ್ ಚ್ಚಜುಾಗಳನ್ನು

ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು , ಆತನ್ನ ಕನಿಷಠ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರದಿದೆ ರೂ ಸಹ ಸಿ-ವಲಯದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲಜಾಗಕೆಾ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಾಡತಕಾ ದುೆ :
ಅಲಿ ದೆ ಪರಂತ್ತ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪಾ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ , ಒಾಂದು
ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಒಟ್ಟಟ

ವಾಂದಕೆಾ

ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ

ಜೇಷಠ ತಾ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೈದರಷಟ ನ್ನು

ಘಟಕದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಅಥವಾ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರವು

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಅಾಂಥ ಕೆಳಮಿತ್ರಯನ್ನು ಮಿೀರತಕಾ ದೆ ಲಿ :
ಅಲಿ ದೆ

ಪರಂತ್ತ,

ರ್ನಲಾ ನೇ

ಪರಂತ್ತಕದಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ

ಮಿತ್ರಯು

ಪರಸಿ ರ

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ಪಾ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪಾ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನ (i) ರಿಾಂದ (iv)ನೇ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಭಾಷಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪಾ ವಗಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸತಕಾ ದೆ ಲಿ .
(2) ಜೆಯ ೀಷಠ ತಾ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಸಥ ಳಕೆಾ
ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕ್ಕದ ಅಹಾವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು

ಪರಸಿ ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು

ಐದು ವಷಾಗಳ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಹೊಾಂದಿರುವ ಅನಯ ಥಾ, ಇಬಬ ರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏಳ್ಳ ವಷಾಗಳ ಕನಿಷಠ
ಷರತ್ರು ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಆ ವಲಯಕೆಾ

ಸೇವೆಯನ್ನು

ಪೂರೈಸಿರುವ

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಸಲಕ್ರಾ ಾಂತ ಹೆಚು ಲಿ ದಂತೆ ಅನ್ನಮತ್ರಸತಕಾ ದುೆ . ಆತನ್ನ

ಜೆಯ ೀಷಠ ತೆಯನ್ನು ರಕ್ರಷ ಸಿಕೊಳು ಲು ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಾ ದೆ ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಾಂಥ ಇತರ
ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರತಕಾ ದುೆ :
ಪರಂತ್ತ, ಜೇಷಠ ತಾ ಘಟಕದ ಒಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪರಸಿ ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಆ
ಹುದೆೆ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆತನ್ನ ಅನಯ ಥಾ ಅಹಾರ್ನಗಿರತಕಾ ದುೆ .
(3)

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರವು,

ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ

ಎಲಾಿ

ಮಟ್ಟಟ ಗೆ

ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಾನವಾಗಿ

ಖಾಲ್ಲಹುದೆೆ ಗಳ

ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು

ಹಂಚಲಾಗಿದೆಯೇ

ಎಾಂಬುದನ್ನು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ತಕಾ ದುೆ .
8. ನಿರ್ದಾಷ್ಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ.- (1) ಎಲಾಿ ನಿದಿಾಷಟ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು ಅಾಂಥ
ಹುದೆೆ ಗಳಿರ್ಗಗಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಾದ ಪರಿೀಕೆಷ ಯ ಮೂಲಕ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಶ್ಾ ೀಯಾಾಂಕ ಪಟ್ಟಟ ಯ (merit
list) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು

ಕೌನೆಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ವೇ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಗೊಳಿಸುವ

ಮುಖಾಾಂತರ ಭ್ತ್ರಾ ಮಾಡತಕಾ ದುೆ :
ಪರಂತ್ತ ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರವು ತನು

ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಪರಿೀಕೆಷ ಯನ್ನು

ಉತ್ರು ೀಣಾರ್ನದ ಮತ್ತು ಅಹಾತಾ ಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಯಾವೊಬಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನಿದಿಾಷಟ
ಹುದೆೆ ಗೆ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಗೊಳಿಸಬಹುದು.
(2) ಅಾಂಥ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ರ್ಗಗಿ ಕನಿಷಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷಟ ಅವಧಿಗಳ್ಳ ಅನ್ನಕಾ ಮವಾಗಿ
ಮೂರು ವಷಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಐದು ವಷಾಗಳಾಗಿರತಕಾ ದುೆ .
9. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲಿ ಕಿಂದುಕರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ.- ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಜಂಟ್ಟ

ನಿದೇಾರ್ಕರ

ದಜೆಾಗೆ

ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ

ಇಲಾಖಾ

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯನ್ನು

ಆತನ

ಅಧಿಕ್ಕರವಾಯ ಪಿು ಯಳಗಿನ ಎಲಾಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಾ ಕ್ರಾ ಯ್ಕಯನ್ನು ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ
ಲ್ಲಖಿತ

ದೂರುಗಳನ್ನು

ಆಲ್ಲಸಲು

ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ

ನಿವಾರಣೆ

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯರ್ನು ಗಿ

ಗೊತ್ತು
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ಪಡಿಸತಕಾ ದುೆ ಹಾಗೂ ಏಳ್ಳ ದಿನಗಳ ಒಳರ್ಗಗಿ ಆದೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸತಕಾ ದುೆ . ಕ್ಕಾಂದುಕೊರತೆ
ನಿವಾರಣೆ

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯು

ಹೊರಡಿಸಿದ

ಆದೇರ್ದ

ವಿರುದಧ

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನು

ಬೆಳರ್ಗವಿ

ವಿಭಾಗಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಪರ ಆಯುಕು ರು ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರವಾಡ; ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಪರ
ಆಯುಕು ರು, ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕಾ ಗಿ
ನಿದೇಾರ್ಕ (ವರ್ಗಾವಣೆ ಘಟಕ), ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಾಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡತಕಾ ದುೆ . ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ
ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲಿ ಾಂಘಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಶಿಸುು
ಪಾಾ ಧಿಕ್ಕರಕೆಾ ವರದಿ ಮಾಡತಕಾ ದುೆ .
10. ಸಮಪ್ಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ; ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು
ಮತ್ತತ

ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಆದೆ ತೆ.- (1) ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ; ವಲಯವಾರು

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಾಂದ ವಿರ್ನಯಿತ್ರಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕೊೀರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆಯು (2) ರಿಾಂದ (5)ನೇ
ಉಪಪಾ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ಈ ಮುಾಂದಿನಂತ್ರದೆ,(i)

ಶಿಕ್ಷಕಅಥವಾಆತನಪತ್ರು ಅಥವಾಆಕೆಯಪತ್ರ(spouse)ಅಥವಾಮಕಾ ಳ್ಳ,

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ರನಳಗೆ

ಚಿಕ್ರತೆಾ ಯು

ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದ

ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ

ಕೊನೆಯಹಂತದ

(terminal) ಖಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀವಾ ಅರ್ನರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತ್ರು ದೆ ಲ್ಲಿ ;
(ii)

ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ಗಳ್ಳಳು ವಯ ಕ್ರು ಗಳಹಕ್ಕಾ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016ರ (2016ರ ಕಾಂದಾ

ಅಧಿನಿಯಮ 49) 2ನೇ ಪಾ ಕರಣದ (ಆರ್) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ಗುರುತ್ರಸಿದ ಮಟಟ ದ
ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ದ (Bench mark disability) ಶಿPÀಕ
ë ಅಥವಾ ಆತನ ಪತ್ರು ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಪತ್ರ (Spouse)
ಅಥವಾ ಮಕಾ ಳ್ಳ;
(iii)

12 ವಷಾಗಳ ಒಳಗಿನ ಅವಲಂಬಿತ ಮಕಾ ಳನ್ನು

ಹೊಾಂದಿರುವ ವಿಧವೆ ಅಥವಾ

ವಿಧುರ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛ ೀದಿತ ಶಿಕ್ಷಕ;
(iv)

ಭಾರತ್ರೀಯರ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ಕ್ಷಣಾದಳಗಳ್ಳ
ಸೈನಿಕ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಅರೆ

ನಿವತ್ರು

ಮಿಲ್ಲಟರಿ
ಹೊಾಂದಿದ

ದಳಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ಶಾರ್ವ ತವಾಗಿಅಾಂಗವಿಕಲರಾದ ಅಥವಾ ಮೃತ ಸೈನಿಕರ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪತ್ರು ಯಾಗಿರುವ (Spouse)
ಶಿಕ್ಷಕ;
(v)

ರಾಜಯ

ಅಥವಾ ಕಾಂದಾ ಸಕ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವವರ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪತ್ರು ಯಾಗಿರುವ (Spouse) ಶಿಕ್ಷಕ;
(vi)

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ

ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರ

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಐವತೆು ೈದು ವಷಾಗಳನ್ನು ಮಿೀರಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು;
(vii)

ಗಭಿಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ವಷಾದ ಒಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು

ಹೊಾಂದಿರುವ

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ.
(2) (i) ರಿಾಂದ (iv)ನೇ ಖಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾ ವಗಾಗಳ್ಳ ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ
ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಎರಡಕೂಾ ಹಾಗೂ ಕೊೀರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಯ ತೆಗೆ
ಕೂಡಾ ಅಹಾರಾಗತಕಾ ದುೆ . ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕನ ಸೇವಾಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಬಾರಿ ಮಾತಾ ವೇ
ಕೆಿ ೀಮು ಮಾಡತಕಾ ದುೆ .
(3) (i) ರಿಾಂದ (iv)ನೇ ಖಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾ ವಗಾಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಾ ವಗಾಗಳೆಾಂದು
ವಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾ ವಗಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು 7ನೇ ಪಾ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ
ಹಾಕತಕಾ ದೆ ಲಿ .

ಶೇಕಡಾ

ಹದಿನೈದರ

ವರ್ಗಾವಣೆ

ಮಿತ್ರಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಲೆಕಾ
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(4) (vi) ಮತ್ತು (vii)ನೇ ಖಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾ ವಗಾಗಳ್ಳ ಸಮಪಾಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆ
ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ವಿರ್ನಯತ್ರಗಳಿಗೆಮಾತಾ ವೇ ಅಹಾರಾಗತಕಾ ದುೆ .
(5) (v)ನೇ ಪಾ ವಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊೀರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾಾ ರ್ಸು ಯ ವನ್ನು

ನಿೀಡತಕಾ ದುೆ .

ಶಿಕ್ಷಕನ್ನ,

ಆತನ

ಪತ್ರು

ಅಥವಾ

ಆಕೆಯ

ಪತ್ರಯು

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ತಾಲ್ಲಿ ಕಲಿ ದೆ ಬೇರೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ರನಲ್ಲಿ ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದೆ ಲ್ಲಿ , ಆತನ
ಪತ್ರು

ಅಥವಾ

ಆಕೆಯ

ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು

ಪತ್ರಯು

ಕೊೀರುವುದಕೆಾ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದೆ ಲ್ಲಿ

ಆಗ

ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು.
ಆದಯ ತೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ರಗೆ

ಇಬಬ ರೂ

ಅದೇ

ಅಜಿಾಯನ್ನು

ಮಾತಾ ವೇ

ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ರನಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು

ಅವರು

ಅಹಾರಾಗತಕಾ ದೆ ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಸಮಪಾಕ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು

ಆತನ ಪತ್ರು

ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಪತ್ರಯು ಕ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ

ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ರನಳಗೆ ಸಥ ಳನಿಯುಕ್ರು ಗೊಳಿಸತಕಾ ದುೆ .
11. ಮ್ಯೆ ನ್ಯೆ ಯಲ್ ಕೌನಿೆ ಲಿಂಗ್ನ ನಿಷೇಧ.- ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಾಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ
ಕೈಗೊಾಂಡ

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ್ಳ

ನಿಷೇಧವಾಗತಕಾ ದುೆ

ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್

ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಾಂಗ್

ಮೂಲಕ

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಮಜಿಾತ ಮತ್ತು ಶೂನಯ ವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕಾ ದುೆ
ಮತ್ತು ಅಾಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆರ್ಗರರಾದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ್ಳ ಶಿಸುು ಕಾ ಮಕೆಾ ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುೆ .
12. ದಂಡಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ

ಉಲಿ ಾಂಘಿಸಿ ಯಾವೊಬಬ

ಆದೇರ್ವನ್ನು

ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ,

ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯು ಕಾ ಮವಹಿಸಿದರೆ

ಅಾಂಥ

ಅಧಿಕ್ಕರಿ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೀಾಕರಣ, ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳ್ಳ, 1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮೇಲಮ ನವಿ)

ಶಿಸಿು ನ ಕಾ ಮಕೆಾ ಗುರಿಯಾಗತಕಾ ದುೆ .

13. ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಸಂಜ್ಞ ೋಯತೆ.- ಯಾವ ರ್ನಯ ಯಾಲಯವೂ, ಸಕ್ಕಾರಿ ರಾಜಯ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ
ಈ ಬಗೆೆ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಸಕ್ಕಾರದಿಾಂದ ಅಧಿಕ್ಕರಪಡೆದ ಒಬಬ
ಅಧಿಕ್ಕರಿಯು ಲ್ಲಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಲಿ ದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ
ಸಂಜೆಞ ೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ತಕಾ ದೆ ಲಿ .
14. ಇತ್ರ ಕಾನೂನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧ್ಯೆ ರೋಹಿ ಪ್ರಿಣಾಮ.- ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ್ಳ, ತತಾಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕನ್ಮನಿನಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿ ಏನೇ ಇದೆ ರೂ ಅಧಾಯ ರೀಹಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಾಂದಿರತಕಾ ದುೆ .
15. ತಿಂದರೆಗಳನ್ಯು
ಕ್ಕಯಾರೂಪಕೆಾ

ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ತರುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಾಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಸಕ್ಕಾರವು ಸಕ್ಕಾರಿ ರಾಜಯ

ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಿದ ಆದೇರ್ದ ಮೂಲಕ, ತ್ಾಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತನಗೆ ಅವರ್ಯ ಕ ಅಥವಾ
ಯುಕು ವೆಾಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿರದಂಥ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ,

ಅಾಂಥ

ಯಾವ

ಆದೇರ್ವನ್ಮು ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಪಾಾ ರಂಭ್ವಾದ

ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯು ಪೂಣಾಗೊಾಂಡ ತರುವಾಯ ಮಾಡತಕಾ ದೆ ಲಿ .
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16.

ಅನ್ಯಸೂಚಿಯನ್ಯು

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ,

ತಿದುೆ ಪ್ಡಿ

ಮ್ಯಡಲು

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರ.-

ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ

ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರವು,

ಯಾವುದೇ

ನಮೂದನ್ನು

ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಮಾಪಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
17. ಸದ್ಭಾ ವನ್ಸಯಲಿ

ಕೈಗಿಂಡ ಕರ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸದಾಭ ವನೆಯಿಾಂದ ಕೈಗೊಾಂಡ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳು ಲು ಉದೆೆ ೀಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾ ಮದ ಬಗೆೆ ರಾಜಯ
ಸಕ್ಕಾರದ ಯಾವೊಬಬ

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯ ವಿರುದಧ

ಯಾವುದೇ ದಾವೆ, ಅಭಿಯೀಜನೆ ಅಥವಾ ಇತರ

ಕ್ಕನ್ಮನ್ನ ವಯ ವಹರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಲು ಅವಕ್ಕರ್ವಿರತಕಾ ದೆ ಲಿ .
18.

ನಿಯಮಗಳ

ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.-

(1)

ರಾಜಯ

ಸಕ್ಕಾರವು,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆೆ ೀರ್ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೂವಾಪಾ ಕಟಣೆ ನಿೀಡಿದ
ತರುವಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
(2)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪೂವಾಾನವ ಯವಾಗಿ
ನಿಯಮವನ್ನು

ರಚಿಸಬಹುದು

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು

ರಚಿಸಿದ ಕ್ಕರಣಗಳನ್ನು

ರಚಿಸಿದ

ಅಾಂಥ

ಯಾವುದೇ

ನಿಯಮವನ್ನು

ನಿಯಮವನ್ನು

ರಚಿಸಿದ

ತರುವಾಯ

ನಿದಿಾಷಟ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಂದನ್ನು

ರಾಜಯ

ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸತಕಾ ದುೆ ಮತ್ತು (3)ನೇ ಉಪ ಪಾ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಟ್ಟಗೊಳಪಟ್ಟಟ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಪಾ ತ್ರಯಾಂದು ನಿಯಮವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ರೆ ಹೇಗೊೀ
ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುೆ .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಿದ ಪಾ ತ್ರಯಾಂದು ನಿಯಮವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು , ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಬೇಗನೇ ರಾಜಯ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪಾ ತ್ರಯಾಂದು ಸದನದ ಮುಾಂದೆ, ಒಾಂದು ಅಧಿವೇರ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಹೆಚ್ಚು ನಿರಂತರ ಅಧಿವೇರ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟಟ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು
ಅಧಿವೇರ್ನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಮಂಡಿಸತಕಾ ದುೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಧಿವೇರ್ನ ಅಥವಾ
ನಿಕಟೀತು ರ

ಅಧಿವೇರ್ನಗಳ್ಳ

ಮುಕ್ಕು ಯವಾಗುವ

ಮೊದಲು,

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಭ್ಯ

ಸದನಗಳ್ಳ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಟ್ಟಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು
ಒಪಿಿ ದರೆ

ಅಥವಾ

ನಿಯಮವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು

ರಚಿಸಬಾರದೆಾಂದು

ತ್ರೀಮಾಾನಿಸಿದರೆ, ಆ ತರುವಾಯ ಅಾಂಥ ನಿಯಮವು ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ಹಾಗೆ

ಮಾಪಾಾಟಾದ

ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ

ಮಾತಾ

ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುೆ

ಅಥವಾ

ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗತಕಾ ದೆ ಲಿ . ಆದಾಗೂಯ , ಅಾಂಥ ಮಾಪಾಾಟ್ಟ ಅಥವಾ ರದೆ ತ್ರಯು ಆ ನಿಯಮದ
ಅಥವಾ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಹಿಾಂದೆ

ಮಾಡಿದ

ಯಾವುದೇ

ಕ್ಕಯಾಕೂಾ

ಬಾಧಕವಾಗತಕಾ ದೆ ಲಿ .
19. ತಾತಾಾ ಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾಾ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನಾಂಕದಂದು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮುಾಂದುವರಿಕೆರ್ಗಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು
ತರಲಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೀ ಅದಕೆಾ
ರಾಜಯ

ಸಂಬಂಧಪಟಟ

ಜಾರಿಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 ರ (2007ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 29) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾಾ ರಂಭ್ಕೆಾ

ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ

ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇರ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗಳ್ಳ ಅವು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಯಾದಿಾಂದ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ಯಾವುದೇ
ಕಾ ಮದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇರ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕದಿಾಂದ ರದಾೆ ದ
ಹೊರತ್ತ ಮತ್ತು ರದಾೆ ಗುವವರೆಗೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗದಿರುವಷಟ ರ
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ಮಟ್ಟಟ ಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದೆ ರೆ ಅಥವಾ
ಹೊರಡಿಸಿದೆ ರೆ ಅಥವಾ ನೇಮಿಸಿದೆ ರೆ, ಹೇಗೊೀ ಹಾಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಾಂದುವರಿಯತಕಾ ದುೆ ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿರತಕಾ ದುೆ .
20. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ಕಲೇಜಿನ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರು
ಅಥವಾ ಪಾಾ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007ನ್ನು

(2007ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 29) ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಪರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ನಿರಸನವು ,(ಎ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದಕ್ಕಾ ದರೂ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಾಂಡ
ಯಾವುದೇ ಕಾ ಮಕ್ಕಾ ದರೂ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪೂವಾ ಕ್ಕಯಾಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕು ವಾಗಿ
ಏನನೆು ೀ ಮಾಡಿದೆ ರೂ ಅಥವಾ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ ರೂ; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಆಜಿಾಸಿದ, ಪಾಾ ಪು ವಾದ ಅಥವಾ ವಹಿಸಲಾದ

ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಾ , ವಿಶೇಷಾಧಿಕ್ಕರ, ಬಾಧಯ ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕೆ ಯಿದೆ ರೂ ; ಅಥವಾ
(ಡಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕೆಷ ಯಿದೆ ರೂ,
-

ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತಕಾ ದೆ ಲಿ :
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನಯ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1899ರ (1899ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ III) 6ನೇ ಪಾ ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳ್ಳ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿರಸನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ದುೆ .
ಅನ್ಯಸೂಚಿ
(2 ಮತ್ತತ 16ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ ನೋಡಿ)
ಕರ ಮ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಂದ

ಸಂಖ್ಯೆ
I

ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿ ನ ಹುದ್ದೆ ಗಳು

1.

ಸಕ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ/ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ

2

ಮಾದರಿ

ಹಿರಿಯ

ಪಾಾ ಥಮಿಕ

ಶಾಲೆ/

ಹಿರಿಯ

ಪಾಾ ಥಮಿಕ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಹಿರಿಯ

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ/ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ
3

ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧಾಯ ಯ/ ಉಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ ಈ ಮುಾಂದಿನ ಪಾ ವಗಾಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತು ದೆ:
(i)

ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು (1 ರಿಾಂದ 5ನೇ ತರಗತ್ರವರೆಗೆ)

(ii)

ಪದವಿೀಧರ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು (6 ರಿಾಂದ 8ನೇ ತರಗತ್ರವರೆಗೆ)

4

ಸಂಗಿೀತ ಶಿಕ್ಷಕ

5

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ

6

ಸಕ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ/ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾ ಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ/
ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು

II
1.

ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಗಳಲಿ ನ ಹುದ್ದೆ ಗಳು:
ಸಕ್ಕಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಪಾಾ ಥಮಿಕ

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ

ಮತ್ತು

/

ವಿವಿಧೀದೆೆ ೀರ್ ಪ್ರಾ ಢ
ಸಕ್ಕಾರಿ

ಪ್ರಾ ಢ

ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ/
ಶಾಲೆಯ

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ/
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ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ/ ಸಂಯೀಜಿತ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ಕಲೇಜು/ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿಿ ಕ್ಟ ಶಾಲೆ/
ಸಂಯೀಜಿತ ಪ್ರಾ ಢ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪಾಾ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ಮು ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ
ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ/ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ, ಇದು ಈ
ಮುಾಂದಿನ ಹುದೆೆ ಗಳ ಪಾ ವಗಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳು ವುದು
2

ಸ್ಥಕೆಾಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ (ಗೆಾ ೀಡ್-I)

3.

ಸ್ಥಕೆಾಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ (ಗೆಾ ೀಡ್-II)

4.

ಈ ಮುಾಂದಿನ ಹುದೆೆ ಗಳ ಪಾ ವಗಾಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆ, ಸಂಯೀಜಿತ

ಪದವಿ-ಪೂವಾ ಕ್ಕಲೇಜು, ಸಂಯೀಜಿತ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿೀಧರ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧಾಯ ಯ/
ಉಪಾಧಾಯ ಯಿನಿ, ಎಾಂದರೆ:(i)

ಕನು ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್, ಉದುಾ, ಹಿಾಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್ಳ ಮತ್ತು

ತೆಲುಗು ಕಲ್ಲಕ್ಕ

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧಾಯ ಯ;
(ii)

ಕನು ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್, ಉದುಾ, ಹಿಾಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್ಳ ಮತ್ತು

ತೆಲುಗು ಕಲ್ಲಕ್ಕ

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ವಿಜಾಞ ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧಾಯ ಯ;
(iii)

ಕನು ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್, ಉದುಾ, ಹಿಾಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್ಳ ಮತ್ತು

ತೆಲುಗು ಕಲ್ಲಕ್ಕ

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೀವಶಾಸು ರ ವಿಜಾಞ ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧಾಯ ಯ,
(iv)

ಕನು ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್, ಉದುಾ, ಹಿಾಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್ಳ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸಾ ೃತ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಹಾಯಕ.

5.

ಸಕ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಂಯೀಜಿತ ಪದವಿ-ಪೂವಾ ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಶಿಕ್ಷಕ

6.

ರ್ನಟಕ ಶಿಕ್ಷಕ

7.

ನೃತಯ ಶಿಕ್ಷಕ

8.

ಚಿತಾ ಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ

9.

ಸಂಗಿೀತ ಶಿಕ್ಷಕ

10.

ಎಲಾಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಕೆ. ದ್ಭಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದಶಿಾ
ಸಂಸದೀರ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ
ಸಂಖ್ಯಯ : ಇಪಿ 5 ಇಟ್ಟಆರ್ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಾಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನಾಂಕ: 27-04-2021.
ಅಧಿಸೂಚನ್ಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ :04)ರ 1ನೇ ಪಾ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪಾ ಕರಣದಡಿ
ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ

ಉಪಬಂಧಗಳ್ಳ ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.04.2021 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕಾ ದೆೆ ಾಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸುತು ದೆ.
ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.04.2021
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್. ಶಿವಕ್ಕಮಾರ್)
ಸಕ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ಕ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ (ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

