2022ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯೆ : 14
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊ ಬೇಷನಯಯ ಆಯ್ಕೆ ಭತ್ತು
ನೇಭಕಾತಿಮ ಸಿಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2022

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
1. ಸಂಕ್ಷಿ ು ಹೆಸರು ಭತ್ತು ಪ್ರೊ ರಂಬ
2. ರಿಭಾಷೆಗಳು
3. 2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊ ಬೇಷನಗಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ನು ಸಿಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
4. ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾಯ

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2022ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

:14

362

ಗ್ರರ ಪ್-ಎ

ಭತ್ತು

ಗ್ರರ ಪ್-ಬಿ

ಹುದೄೆ ಗಳನ್ನು

ತ್ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ದಿರ್ನುಂಕ:03.11.2011ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲ್ಲಿ
ಅಸಾ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳುಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿತ್ತು . ಪೂಾಭಾವಿ ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು
ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು . ಮುಖ್ಯ

ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು

22.04.2012ಯಲ್ಲಿ

15.12.2012 ರುಂದ 06.01.2013 ಯರೆಗೆ ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು .

ರೋಕೄೆ ಮ ಪಲಿತುಂವನ್ನು 21.03.2013ರಂದು ರ ಕಟಿಷಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಅಸಾತೆಯುಳಳ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಸಂದವಾನಗಳನ್ನು
07.05.201.3 ರುಂದ 27.05.2013 ಯರೆಗೆ ನಡೆಸಿತ್ತು . ಮೌಖಿಕ ಸಂದವಾನವು ನಡೆಯು ವೇಳೆಮಲ್ಲಿ ,
ಡಾII ಮೈತ್ರರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಎುಂಫ ಅಬಯ ರ್ಥಾಯು 28.05.2013 ರಂದು ಆಗಿನ ಅಡ್ಾ ೋಕಟ್ ಜನಯಲ್
ಯರಗೆ ದೂಯನ್ನು

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದರು. ಈ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ

ಷಹ್ವಮಕ ಆಯುಕು ಹುದೄೆ ಗೆ ಅರಗಿುಂತ

(ಡಾIIಮೈತ್ರರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್) ಕೄಳಗಿನ ಅಬಯ ರ್ಥಾಮನ್ನು
ಎುಂದು

ಆರೋಪಿಷಲಾಗಿತ್ತು .

ಅಯ

ಆಯೆಾ ಮಾಡಿ ಅಯನ್ನು

ಆಯೆಾ ಮನ್ನನ

ಖಾತ್ರರ ಡಿಸುವ

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ

ಸಲುವಾಗಿ

ಲಂಚವನ್ನನ

ನೀಡುವಂತೆ ಡಾII ಮಂಗಳಾ ಶ್ರ ೋಧರ್, ಷದಷಯ ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇರು
ಬೇಡಿಕೄಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ದದ ರಿಂಫ ಆರೋನ್ನು ಷಸ ಹೊರಷಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಅದಕ್ಕ ನ್ನಸಾಯವಾಗಿ, ಭಾಯತ್ರೋಮ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 341, 120-ಬಿ, 418, 423, 465ನೇ ರ ಕಯಣಗಳ
ಭತ್ತು

ಬರ ಷ್ಟು ಚಾಯ

ನಿರ್ಮಾಲರ್ನ

ಅಧಿನಿಮಭ,

1988ಯ

7ನೇ

ರ ಕಯಣದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನ

ಅರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆಮಲ್ಲಿ ರ ಥಭ ವರ್ತಮಾನ ಯದಿಮನ್ನು

(ಎಫ್

ಐಆರ್) ದಾಖ್ಲ್ಲಷಲಾಗಿತ್ತು . ಷಕ್ಕಾಯವು ದಿರ್ನುಂಕ:27.06.2013ಯ ಆದವದ ರ್ಮಲಕ ಸಿ .ಐ.ಡಿ ಮವರಗೆ
ರ್ನಖೆಮನ್ನನ

ನಡೆಸಲು ನದತಶಿಸಿತ್ತು . ಮಿಂದುವರದು ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು, ರ್ನಖೆ ನಡೆಸಿದ ರ್ರುವಾಮ

ದಿನಿಂಕ್: 10.09.2013 ರಂದು ಆರಂಭಿಕ್/ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ವಯದಿಮನ್ನನ ಸಲಿಿ ಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ವಯದಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕತಯವು ಮಖ್ಯ

ಸ ಧಾತರ್ಮ ಕ್ ರೀಕೄೆ ಹಾಗೂ

ಮೌಖಿಕ್ ಸಂದರ್ತನದ ಪಲಿತಿಂರ್ಗಳನ್ನನ ಯದುದ ಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಟ್ಟಿ ನಟ್ಟಿ ಗಿ ಹೀಟ್ಟ ಸಮಿತ್ರಮ
ಶಿಫಾಯಸುು ಗಳ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಮಖ್ಯ ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮ ಉರ್ು ಯ ತ್ರರ ಕೄಗಳನ್ನನ ಭರುಮೌಲ್ಯ ಮಾನ
ಮಾಡುವಂತೆ

ಭತ್ತು

ಆಯೀಗವನ್ನನ

ಮೌಖಿಕ್-ಸಂದರ್ತನವನ್ನನ

ನದತಶಿಸಿ

ದಿನಿಂಕ್:

ನಡೆಸುವಂತೆ

ಕ್ನತಟಕ್

15.10.2013/14.08.2014ಯ

ಲೀಕ್ಸೇವಾ
ಆದರ್ಗಳನ್ನನ

ಹಯಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಈ ಭಧಯ
ಅರ್ಜತಗಳನ್ನನ
ಕ್ರ ಭವನ್ನನ

ಕೄಲ್ವು ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳು ಕ್ನತಟಕ್ ಆಡಳಿರ್ ನಯ ಮ ಮಂಡಳಿಮ ಮಿಂದೄ

ದಾಖ್ಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ್ ದಿನಿಂಕ್:15.10.2013ಯ ಆದರ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ ಸರ್ಕತಯದ
ರ ಶಿನ ಸಿದದ ರು, ನಧಾನವಾಗಿ, ಎಲಾಿ ಬಾಧಿರ್ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳು ನಯ ಯಾಧಿಕ್ಯಣದ ಮಿಂದೄ

ಅರ್ಜತಗಳನ್ನನ ಸಲಿಿ ಸಿದದ ರು ಭತ್ತು ನಯ ಯಾಧಿಕ್ಯಣವು ಅರ್ಜತಗಳ ವಿಲೆಯಾಗುವವರಗೆ, 2011ಯ ಆಯ್ಕಕ
ಟ್ಟಿ ಮ ವಿಷಮ ವಸುು ವಾದ ʼ362 ಹುದೄದ ಗಳಿಗಾಗಿʼ ಅಧಿಸೂಚಿಸದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕತಯಕೄಕ ನದತರ್ನ
ನೀಡಿ, ʼಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ಆದರ್ʼವನ್ನನ ಹಯಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಆಡಳಿರ್ ನಯ ಮ ಮಂಡಳಿಮ ಮಿಂದೄ ವಯ ವಹಯಣೆಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು ರ್ನನ
ಅಿಂತ್ರಭ ವಯದಿಮನ್ನನ

ಸಲಿಿ ಸಿತ್ತು ಭತ್ತು ರ್ನನ

ʼಅಿಂತ್ರಭ ವಯದಿʼಮಲಿಿ ಆಪಾದಿರ್ ಸಂಖೆಯ 9 ರಿಂದ

16ರಂದು ತೀರಸಲಾದ ಕ್ನತಟಕ್ ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ಅಿಂದಿನ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ಸಿಫಬ ಿಂದಿಯು
ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಮನ್ನನ ಮಾಡಿದಾದ ರ ಭತ್ತು 2011ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಅಡಿಮಲಿಿ ಗೂರ ಪ್-ಎ ಭತ್ತು

ಬಿ ಸಿಫಬ ಿಂದಿಯಾಗಿ ನೇಭಕ್ವಾಗಲು ಕೇೀರದ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿಫಬ ಿಂದಿ
ರ್ಕಮತವಯ ವಸ್ಥೆ ಮನ್ನನ ದುಫತಳಕೄ ಮಾಡಿಕೇಿಂಡಿತ್ತು ಎಿಂದು ಸದರ 8 ಆಪಾದಿರ್ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಹಲ್ವಾರು
ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಿಂದ ರ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ ರುಷುವತ್ತು ಗಳನ್ನನ
ರುಷುವತ್ರು ಗಾಗಿ ನೇಭರ್ಕತ್ರಗಳನ್ನನ
ಭತ್ತು

ಮಾಡಲು ರ್ಭಮ

ಡೆದಿದಾದ ರ ಭತ್ತು ಅದ ರ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ

ಕ್ಛೇರಮನ್ನನ

ದುಫತಳಕೄ ಮಾಡಿಕೇಿಂಡಿದಾದ ರ

ಅದಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಭಾಯರ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಮ 120ಬಿ, 166, 167ನೇ ರ ಕ್ಯಣಗಳಿಂದಿಗೆ

ಒದಲಾದಂತೆ ಬರ ಷಿ ಚಾಯ ರ್ಡೆ ಅಧಿನಮಭ, 1988ಯ 13(1) (ಡಿ) ಭತ್ತು
ಭಾಯರ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 37ನೇ ರ ಕ್ಯಣದ ಅಡಿಮಲಿಿ

13 (2) ರ ಕ್ಯಣಗಳು ಭತ್ತು

ಅರಾಧಗಳನ್ನನ

ಎಸಗಿದಾದ ರ ಎಿಂದು

ನಣತಯಿಸಿದದ ರಿಂದ;
ಕೄಲ್ವು

ಆಪಾದಿರ್ರಿಂದಿಗೆ

ದೂಯವಾಣಿ

ಸಂಕ್ತವನ್ನನ

ಹಿಂದಿರುವರು

ಎಿಂಬುದಾಗಿ

ʼಆರೀ ಟ್ಟಿ ಮಲಿಿ ಕೄಲ್ವು ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಾದ ಗೂಯ , ಆರೀ ಟ್ಟಿ ಮಲಾಿ ಗಲಿೀ
ಅಥವಾ

ರ ಥಭ

ವರ್ತಮಾನ

ವಯದಿಮಲಾಿ ಗಲಿೀ

ಆಪಾದಿರ್ರಿಂದು

ಅವಯ

ಹೆಸರುಗಳು

ಇಲ್ಿ ದಿರುವುದನ್ನನ ಗಭನಸುವುದು ಸಂಗರ್ವಾದದ ರಿಂದ;
ಏರ್ನಮ ಧ್ಯಯ

ಕ್ನತಟಕ್ ಆಡಳಿರ್ ನಯ ಮ ಮಂಡಳಿಯು ಆದಯ ತೆಮ ಮೇಲೆ ವಿಷಮವನ್ನನ

ಆಲಿಸಲು ಕ್ರ ಭ ಜ್ರುಗಿಸಿತ್ತ.

ವಿಷಮವನ್ನನ

ಆಲಿಸಿದ ರ್ರುವಾಮ, ನಯ ಮಮಂಡಳಿಯು ರ್ನನ

ದಿನಿಂಕ್:19.10.2016ಯ ಆದರ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ ಅರ್ಜತಗಳನ್ನನ
ಸರ್ಕತಯದ ಆದರ್ವನ್ನನ

ಪುಯಸಕ ರಸಿತ್ತ ಹಾಗೂ 14.08.2014ಯ

ಯದುದ ಡಿಸಿತ್ತ. ನಯ ಮ ಮಂಡಳಿಯು ಆನಂರ್ಯ ಆದರ್ದ ರ ತ್ರಮನ್ನನ

ಸಿವ ೀಕ್ರಸಿದ ದಿನಿಂಕ್ದಿಿಂದ ಎಯಡು ತ್ರಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕ್ನತಟಕ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರ ೀಬೆಷನರ್ಸತ
ನೇಭರ್ಕತ್ರ (ಸ ಧಾತರ್ಮ ಕ್ ರೀಕೄೆ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ನೇಭರ್ಕತ್ರ) ನಮಭಗಳು, 1997ಯ 11ನೇ ನಮಭದ
(3)ನೇ

ಉ

ನಮಭದ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಸಯಣವಾಗಿ

ಅರ್ಜತದಾಯರಗೆ

ನೇಭರ್ಕತ್ರಮ

ಆದರ್ಗಳನ್ನನ ಹಯಡಿಸಲು ಕ್ನತಟಕ್ ಸರ್ಕತಯಕೄಕ ನದತಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಸದರ ದೀಷಾರೀಣಾ ಟ್ಟಿ ಮ ಅವಗಾಹನೆಯಿಿಂದ ಆಯ್ಕಕ ಗೊಿಂಡ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕಕ
ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಾರೇ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳನ್ನನ ಆಪಾದಿರ್ ವಯ ಕಿು ಗಳನನ ಗಿ ಹೆಸರಸದಿರುವುದು
ಕಂಡುಬಂದಿದೄ. ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು ಸಲಿಿ ಸಿದ ದೀಷಾರೀಣಾ ಟ್ಟಿ ಮ ಸಾರಾಿಂರ್ವು ಅಧಯ ಕ್ಷ, ಸದಸಯ ರು
ಭತ್ತು ಸಿಫಬ ಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೄಲ್ವು ಭಧಯ ವತ್ರತಗಳು ಅನಯ ಥಾ ಅಹತಯಲ್ಿ ದ ಅಥವಾ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಿಂಕ್ಗಳುಳಳ
ಕೄಲ್ವು ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಯವಹಿಸಲು ರ್ಕನೂನ್ನ ಬಾಹಿಯ ರುಷುವತ್ತು ಗಳನ್ನನ

ಡೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ್

ಅರಾಧಿಕ್ ಳಸಂಚಿನ ಎಸಗುವಿಕೄಯು ಫಹಿರಂಗ ಗೊಳಿಸಿದೄ ಎಿಂಬುದನ್ನನ

ತೀರಸಿದೄ. ಸಿ.ಐ.ಡಿ

ವಯದಿಮಲಿಿ ಈ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳನ್ನನ ನದಿತಷಿ ವಾಗಿ ತೀರಸಿರುವುದಿಲ್ಿ ವಾದದ ರಿಂದ;
ಈ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳು ಸದಸಯ ರಗೆ ಅಥವಾ ಭಧಯ ವತ್ರತಗಳಿಗೆ ರ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ ರುಷುವರ್ು ನ್ನನ
ಸಂದಾಮ

ಮಾಡಿರುವುದು

ದೀಷಾರೀಷಣಾ

ಟ್ಟಿ ಮಲಿಿ

ಸ ಷಿ ವಾಗಿ

ತೀರಸಿರುವುದಿಲ್ಿ .

ವಿಷಮದ ಯಾವುದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಿಂದ ರಪೂಣತ ವಿಚಾಯಣೆಮ ನಂರ್ಯ ರ್ಕನೂನನ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ
ಮಿಂದೄ ಇದಿಂದು ಅಿಂರ್ವನ್ನನ ರುಜುವಾತ್ತ ಡಿಸಬೇರ್ಕಗುರ್ು ದೄ. ಇದಯ ಅನ್ನಸಯಣೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಮ
ಸರ್ಕತಯವು

ದಿನಿಂಕ್:17.03.2017ಯ

ಆದರ್ದಲಿಿ

ಎಲಾಿ

ಇಲಾಖಾ

ಮಖ್ಯ ಸೆ ರಗೆ

ರಶಿೀಲ್ನ

ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮ ನಂರ್ಯ ನೇಭರ್ಕತ್ರ ಆದರ್ಗಳನ್ನನ ಹಯಡಿಸುವಂತೆ ನದತಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೌರಾಡಳಿರ್
ನದತರ್ಕ್ರು

ದಿನಿಂಕ್:

ಹಯಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ

27.03.2017
ಹಾಗೂ

ರಂದು

ದಿನಿಂಕ್:
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ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ

03.04.2017

ರಂದು

ನೇಭರ್ಕತ್ರ

ಆದರ್ವನ್ನನ

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ

ಭತ್ತು

ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು 60 ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ನೇಭರ್ಕತ್ರ ಆದರ್ವನ್ನನ ಹಯಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಅದಲ್ಿ ದೄ ಮೇಲನ ೀಟಕೄಕ ಸಿಐಡಿ ವಯದಿಮಲಿಿ , ಆಯ್ಕಕ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭತ್ತು
ಆಯ್ಕಕ

ಟ್ಟಿ ಮ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇರ್ಯ ಯಾರೇ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಫಗೆೆ

ಆಕೄೆ ೀಣೆ ಎತ್ರು ರುವುದು

ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ . ಆದದ ರಿಂದ, ಯಾಯ ವಿರುದದ ಯಾವುದ ಆಪಾದನೆಯಿಲ್ಿ ವೀ ಅಥವಾ ಯಾಯ
ವಿರುದದ

ಯಾವುದ ಸಂದಹ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಾನಸ ದ ಅಿಂರ್ವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ ವೀ ಆ

ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಬವಿಷಯ ದ ಫಗೆೆ ಏನ್ನಮಾಡಬೇಕೄಿಂಫ ರ ಮಖ್ ಸುಸಂಗರ್ ರ ಶ್ನನ ಫಗೆೆ ರ ಸುು ರ್ ವಿಷಮವು
ಬೆಳಕು ಚೆಲುಿ ರ್ು ದೄ. ಈ ಆಯ್ಕಕ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆಯ್ಕಕ ಗೊಳಳ ಲು ಮೇಲಿಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷುಿ
ಹೀರಾಟ/ರ ಮರ್ನ

ಟ್ಟಿ ರುವಂಥ ಈ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳನ್ನನ

ಅವಯ ನಡತೆಮ ವಿರುದಧ

ಯಾವುದ

ಆಪಾದನೆಗಳು ಇಲ್ಿ ದ ಇದಾದ ಗೂಯ ಕೂಡ ಕೄಲ್ವು ವಯ ಕಿು ಗಳ ನಡತೆಮ ರ್ಕಯಣದಿಿಂದ ಇಡಿೀ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ
ನಯಥತಕ್ಗೊಳಿಸುವುದಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಅವಯದಲ್ಿ ದ ರ್ಪಿ ಗೆ (ಅವಯ ತಡಗಿರುವಿಕೄಮನ್ನನ

ರುಜುವಾತ್ತ

ಡಿಸದೄ) ಅವಯನ್ನನ ದಂಡಿಸಫಹುದ ಎಿಂಫ ಅಿಂರ್ವನ್ನನ ಗಭನಸಬೇರ್ಕಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಕವಲ್ ದುರಾಚಯಣೆ ಹಾಗೂ ಅರಾಧಗಳು ಎಸಗಲಾಗಿದೄ ಎಿಂಫ ಆಪಾದನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲಾಿ
ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನೇಭರ್ಕತ್ರಗಳನ್ನನ ಯದುದ ಡಿಸುವುದು ಯಾತು ವಾಗುವುದಿಲ್ಿ ಅಥವಾ
ಯದುದ ಡಿಸುವ ಕೇನೆಮ ರಣಾಭವನ್ನನ ಸಭರ್ಥತಸುವುದಿಲ್ಿ . ಯುಕ್ು ರ್ಕನೂನ್ನ ರ ಕಿರ ಯ್ಕ; ವಿಚಾಯಣೆ
ಅಥವಾ ರ್ನಖೆಮನ್ನನ ಕೆಗೊಿಂಡು ಅದು ತಕಿತಕ್ ನಣತಮವನ್ನನ ರ್ಲುಪಿದಾಗ ಮಾರ್ರ ವೇ ಅದನ್ನನ ಈ
ನೆಲ್ದ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ಮೂಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ರ ವೇ ರ್ಪಿ ರ್ಸೆ

ಅಥವಾ

ಅರಾಧಿಮನ್ನನ ದಂಡಿಸುವುದಕೄಕ ಸರಯಾದ ಸಭಮವಾಗಿದೄ ಎಿಂದು ಹೇಳಫಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ರಾಜ್ಯ ವು (ಕೄಲ್ವು ಮೇಲನ ೀಟದ ವಾಸು ವಾಿಂರ್ಗಳ ತ್ರೀಮಾತನಗಳ ಮೇರಗೆ) ಈ ನಡವಳಿಗಳನ್ನನ
ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ರ್ನನ ತಕಿತಕ್ ಅಥವಾ ಅಿಂತ್ರಭ ತ್ರೀಮಾತನಕೄಕ ಫಯಲು ಸಿದದ ವಾಗಿದೄ, ಅದು ವಿಪಲ್ವಾದಲಿಿ ,
ಆಯ್ಕಕ

ಟ್ಟಿ ಮಲಿಿ

ಸಾೆ ನವನ್ನನ

ಹಿಂದಿದ

ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳನ್ನನ

ವಿಪಲ್ಗೊಳುಳ ರ್ು ದೄ. ಕೄಪಿಎರ್ಸಸಿಮ ಯಾರೇ ಸದಸಯ
ವಿಚಾಯಣಾ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದಲಿಿ

ಶಿಕಿೆ ಸುವ

ನಯ ಯೀದೄದ ೀರ್ವು

ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳು ಯಾವುದ

ಆಪಾದನೆಮ

ದೀಷ್ಟಯ್ಕಿಂದು

ನಯ ಮನಣಿತರ್ವಾಗದ

ಇರುವುದರಿಂದ;
ರೇಣುರ್ಕಿಂಬಿಕೄ ಆರ್. ಭತ್ತು

ಇರ್ಯರು ವಿರುದಧ

ಕ್ನತಟಕ್ ರಾಜ್ಯ

ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ,

ಕ್ನತಟಕ್ ಆಡಳಿರ್ ನಯ ಮಮಂಡಳಿಮ ಆದರ್ವನ್ನನ ರ ಶಿನ ಸಿದ ರಟ್ ಅರ್ಜತ 13617-13627-/2017ನ್ನನ
ಮಾನಯ

ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ವಿಭಾಗಿೀಮ ಪಿೀಠವು ಪುಯಸಕ ರಸಿ, 09.03.2018ರಂದು ದಿನಿಂಕ್:

04.08.2014ಯ ಸರ್ಕತರ ಆದರ್ವನ್ನನ

ಎತ್ರು

ಹಿಡಿದಿದೄ ಭತ್ತು

ದಿನಿಂಕ್: 09.03.2018ರಂದು ಈ

ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಭಿಪಾರ ಮಟ್ಟಿ ರುರ್ು ದೄ:"52.

ಮೇಲಿನ ಚಚೆತಮ ಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿಿ , ನವು, ಅಭಿಪಾರ ಮವನ್ನನ ರಗಣಿಸುವಲಿಿ ಆಡಳಿರ್

ನಯ ಮಮಂಡಳಿಯು ರ್ಪ್ಪ ಸಗಿದೄಯಾದದ ರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕತಯದ ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವ ನಣತಮವನ್ನನ
ಯದುದ ಗೊಳಿಸಿ, ರ ಶಿನ ರ್ ತ್ರೀತನ್ನನ

ನೀಡಿರುವುದು ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ಅಸಭಥತನೀಮವಾಗಿದೄ ಎಿಂಫ

ಅಭಿಪಾರ ಮಕೄಕ

ಬಂದಿರುತೆು ೀವೆ.

ರ್ರ್ ರಣಾಭವಾಗಿ,

ಆದರ್ಗಳನ್ನನ

ನೀಡುವಂತೆ

ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕತಯಕೄಕ

ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ
ನೀಡಿದ

ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ

ನದತರ್ನವು

ಸಹ

ನೇಭರ್ಕತ್ರ

ರ್ಕನೂನನಲಿಿ

ಅಸಭಥತನಮವಾಗಿದೄ."
XX
55.

ರ್ರ್ ರಣಾಭವಾಗಿ,

XX
ಈ

ರಟ್

ಅರ್ಜತಗಳು

XX
ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ

ಪುಯಸಕ ರಸುವುದಕೄಕ

ಯೀಗಯ ವಾಗಿವೆ ಭತ್ತು ರ್ದನ್ನಸಾಯವಾಗಿ:
ಎ)

ರಟ್ ಅರ್ಜತ ಸಂಖೆಯ : 13617-13627/2017 ಭತ್ತು 14529/2017 ಹಾಗೂ ರಟ್ ಅರ್ಜತ

ಸಂಖೆಯ : 11342/2017 ಇವುಗಳನ್ನನ ಪುಯಸಕ ರಸಲಾಗಿದೄ;

ಬಿ)

ಅರ್ಜತ ಸಂಖೆಯ : 6268/2014 ರಿಂದ 6395/2017 ಸಿ/ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ

6432/2014, 6444/2014

ಭತ್ತು 6598/2014, 7464/2014, 7941/2014 ರಿಂದ 7946/2014, 7950/2014 ರಿಂದ 7966/2014,
7967/2014, 7968/2014, 7969/2014, 9112/2014 ರಿಂದ 9126/2014, 9592/2014 ರಿಂದ 9610/2014
ಭತ್ತು 8298/2015 ಇವುಗಳಲಿಿ ಕ್ನತಟಕ್ ರಾಜ್ಯ

ನಯ ಮ ಮಂಡಳಿಯು ಹಯಡಿಸಿದ ದಿನಿಂಕ್:

19.10.2016ಯ ಸಾಮಾನಯ ಆದರ್ವನ್ನನ ಯದುದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ;
ಸಿ)
ಅನಧಿಕೃರ್

ಉ-ರ್ಕಮತದಶಿತ, ಸಿಆಸುಇ (ಸೇವೆಗಳು), ಕ್ನತಟಕ್ ಸರ್ಕತಯ ಇವರು ಹಯಡಿಸಿದ
ಟ್ಟ ಣಿ

ಸಂಖೆಯ :

ಸಿಆಸುಇ
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ಸೇಲೀಸೇ

2016,

ದಿನಿಂಕ್:

17.03.2017ನ್ನನ

ಯದುದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ;
ಡಿ)

ನದತರ್ಕ್ರು, ಪೌರಾಡಳಿರ್, ಬೆಿಂಗಳೂರು ಇವರು ಹಯಡಿಸಿದ ದಿನಿಂಕ್: 27.03.2017ಯ

ಅಧಿಕೃರ್ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಖೆಯ : 19457 ಡಿಎಿಂಎ 32 ಕೄಎಿಂಎಎರ್ಸ 2016-17ನ್ನನ ಯದುದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ;
ಇ)

ಕ್ನತಟಕ್ ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗವು ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ದಿನಿಂಕ್: 21.03.2014ಯ ಅಿಂತ್ರಭ

ಆಯ್ಕಕ ಟ್ಟಿ ಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ಹಯಡಿಸಿದ

ನೇಭರ್ಕತ್ರಮ

ಎಲಾಿ

ಆದರ್ಗಳನ್ನನ

ಅಕ್ರ ಭವೆಿಂದು

ಘೀಷ್ಟಸಿ, ಅವು ರ್ಕ್ಷಣವೇ ಯದುದ ಗೊಳಿಸರ್ಕ್ಕ ದುದ ; ಭತ್ತು
ಎಫ್) ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರ ಬೇಷನರ್ಸತ 2011ಯ ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ ಕ್ನತಟಕ್ ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗಕೄಕ
ನೀಡಲಾದ ಭನವಿಗಳನ್ನನ

ಹಿಿಂಡೆಯುವ ಸರ್ಕತರ ಆದರ್ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇಲೀಸೇ 2014,

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ದಿನಿಂಕ್: 14.08.2014, ಇದು ಸಭರ್ಥತರ್ವಾಗಿದೄ.
"56.

ಈ ರಟ್ ಅರ್ಜತಗಳ ವಿಲೆಮ ಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿಿ ಅರ್ಜತದಾಯರು, 2011ಯ ಆಯ್ಕಕ ಟ್ಟಿ ಮಲಿಿ ನ

ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಂದು ಕೄಿ ೀಮಮಾಡಿ ಕ್ಷರ್ಕಯಯನನ ಗಿ ಸೇರಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಸಲಿಿ ಸಿದ ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ಅಪಿೀಲು
ಸಂಖೆಯ : 16/2017ನ್ನನ

ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳಳ ಲು ಸೂಕ್ು ವಾಗಿಲ್ಿ ವಾದದ ರಿಂದ ಅದನ್ನನ

(ರಟ್ ಅರ್ಜತ

ಸಂಖೆಯ : 13617-13627/2017 ಭತ್ತು 14529/2017) ವಿಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.”
ರೇಣುರ್ಕಿಂಬಿಕೄ ಆರ್. ಭತ್ತು ಇರ್ಯರು ವಿರುದಧ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ರಟ್ ಅರ್ಜತ ಸಂಖೆಯ :
13617-13627/2017ಯಲಿಿ ನ ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ಅರ್ಜತ ಸಂಖೆಯ : 4/2018ಯಲಿಿ ಮಾನಯ ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದ

ವಿಭಾಗಿೀಮ ಪಿೀಠವು ದಿನಿಂಕ್: 13ನೇ ಜುಲೈ 2018ರಂದು ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಭಿಪಾರ ಮಟ್ಟಿ ದೄ;
"30.

ಮೇಲೆ

ದಾಖ್ಲಿಸಿದ

ರ್ಕಯಣಗಳಿಗಾಗಿ,

ನವು

ಉರ್ು ರಸುತೆು ೀವೆ ಭತ್ತು ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮ ಪಲಿತಿಂರ್ಗಳನ್ನನ

(i)ನೇ

ಅಿಂರ್ಕೄಕ

ಸರ್ಕರಾರ್ಮ ಕ್ವಾಗಿ

ನಯಥತಕ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ ಎಿಂಫ ನಭಮ

ನಣತಮವನ್ನನ ದಾಖ್ಲಿಸುತೆು ೀವೆ."
ಪ್ರಾಮಶಶನಾಂಶ (ii) : ಉತ್ು ರ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳ ಮೌಲ್ೆ ಮಾಪ್ನವನ್ನು ನಿರರ್ಶಕಗೊಳಿಸದೇ
ಇದ್ದ ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂದ್ಶಶನಕೆೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದೇ?
31.

(i)ನೇ

ಅಿಂರ್ಕೄಕ

ಉರ್ು ರಸುವಾಗ,

ನವು

ಲಿಖಿರ್

ರೀಕೄೆ ಮ

ಪಲಿತಿಂರ್ವನ್ನನ

ನಯಥತಕ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ ಎಿಂದು ದಾಖ್ಲಿಸಿದೄದ ೀವೆ. ಸದರ ನಣತಮದ ಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿಿ , ಈ ಅಿಂರ್ಕೄಕ ನವು
ನರ್ಕರಾರ್ಮ ಕ್ವಾಗಿ ಉರ್ು ರಸುತೆು ೀವೆ ಭತ್ತು ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮ ರ ಸುು ರ್ ಪಲಿತಿಂರ್ಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ
ಹಸದಾಗಿ `ಮೌಖಿಕ್ ಸಂದರ್ತನ'ಕೄಕ ಆದಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ ವೆಿಂದು ದಾಖ್ಲಿಸುತೆು ೀವೆ.
ಪ್ರಾಮಶಶನಾಂಶ (iii): ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರೇಕೆೆ ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು

ನಿರರ್ಶಕಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಲಿಿ ,

ಉತ್ು ರ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೌಲ್ೆ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಬಹುದೇ?
32.

ಈ ಆಯ್ಕಕ ಮನ್ನನ

ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವಾಗ, ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಿಂರ್ಗಳನ್ನನ

ಗಭನಕೄಕ ತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವುದು ಅವರ್ಯ ಕ್ವಾಗುರ್ು ದೄ:

 ರ ಶಿನ ರ್ ನೇಭರ್ಕತ್ರ ರ ಕಿರ ಯ್ಕಯು 2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರ ಬೇಷನರ್ಗಳಿಗಾಗಿ
ನಡೆದಿತ್ತು ;
 ಪಾರ ರಂಭಿಕ್ ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮನ್ನನ ದಿನಿಂಕ್: 22.04.2012ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ;
 ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮನ್ನನ
ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ;

(ಮಖ್ಯ ) ದಿನಿಂಕ್: 15.12.2012ರಿಂದ 06.01.2013ಯವರಗೆ

 ಯಾವುದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ, ನೇಭರ್ಕತ್ರಮ ನಗದಿರ್ ವಷತದಿಿಂದ
ಸರಸುಮಾರು 8 ವಷತಗಳು ಕ್ಳದುಹೀಗಿವೆ ಭತ್ತು ಲಿಖಿರ್ ರೀಕೄೆ ಮ ದಿನಿಂಕ್ದಿಿಂದ
5 1/2 ವಷತಗಳು ಕ್ಳದುಹೀಗಿವೆ.
33.

ಆದದ ರಿಂದ, ಈ ಮಕ್ದದ ಮೆಮ ಸಂಗತ್ರಗಳನ್ನನ ಭತ್ತು ಕ್ಳದು ಹೀದ ಸಭಮವನ್ನನ

ಗಭನದಲಿಿ ರಸಿಕೇಿಂಡು, ಉರ್ು ಯ ತ್ರರ ಕೄಗಳ ಭರು-ಮೌಲ್ಯ ಮಾನಕೄಕ

ನದತಶಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ು

ರ ಕ್ಯಣವಲ್ಿ ವೆಿಂಬುದು ನಭಮ ಸ ಷಿ ಅಭಿಪಾರ ಮವಾಗಿದೄ.
ದಿನಿಂಕ್: 13.08.2018ರಂದು ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ , ಮಾನಯ ಉಚಚ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ವಿಭಾಗಿೀಮ
ಪಿೀಠದ ದಿನಿಂಕ್: 13.07.2018ಯ ಆದರ್ವನ್ನನ ರ ಶಿನ ಸಿ, ಮಾನಯ ಸವೀತಚಚ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ಮಿಂದೄ
ಡೈರ ಸಂಖೆಯ : 30195/2018 ಮೈತ್ರರ ವಿರುದಧ ಕ್ನತಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ವು ಹಸ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜತಮನ್ನನ
ಸಲಿಿ ಸಲಾಗಿದುದ , ಮಾನಯ ಸವೀತಚಚ ನಯ ಯಾಲ್ಮವು ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಆದಶಿಸಿದೄ:
"ನವು ಪ್ರ ಶಿು ತ್ ತ್ರೇರ್ಪಶ ಮತ್ತು ಆದೇಶದ್ಲಿಿ

ಹಸು ಕೆೆ ೇಪ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವುದಿಲ್ಿ .

ತ್ತ್ಪ ರಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಮತ್ರ ಅರ್ಜಶಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್."
ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ದಿನಿಂಕ್: 13.07.2018ಯ ಆದರ್ವನ್ನನ

ರ ಶಿನ ಸಿ ರಾಜ್ಯ

ಸರ್ಕತಯವು

ಮಾನಯ ಸವೀತಚಚ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ಮಿಂದೄ ಹಸ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜತಮನ್ನನ (ಡೈರ ಸಂಖೆಯ :
21729/2019) ಸಲಿಿ ಸಿದೄ. ಈ ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಆದಶಿಸಲಾಗಿದೄ:
"ನವು, ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮವು ಹಯಡಿಸಿದ ರ ಶಿನ ರ್ ಆದರ್ದಲಿಿ (ಗಳಲಿಿ ) ಹಸು ಕೄೆ ೀ

ಮಾಡಲು ಇಚಿಚ ಸುವುದಿಲ್ಿ . ರ್ದನ್ನಸಾಯವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜತಮನ್ನನ ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ."
ಇರ್ಯ ಥತದಲಿಿ ರುವ ವಾದರ್ಕಲಿೀನ ಅರ್ಜತಗಳನ್ನನ ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೄ."
ಮೇಲಿನ ತ್ರೀಪುತಗಳನ್ನನ
ಫಯಲು,

ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ

ರೀಕಿೆ ಸಿದ ನಂರ್ಯ, ಉಚಚ

ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ

ವಯದಿಮನ್ನನ

ನಯ ಯಾಲ್ಮವು ಇಿಂಥ ನಣತಮಕೄಕ

ಆಧರಸಿದೄ

ಎಿಂಬುದು

ಸ ಷಿ .

ಕ್ಳಂಕಿರ್

ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳನ್ನನ ರ ತೆಯ ೀಕ್ಗೊಳಿಸದ ಭತ್ತು ಸವಿವಯವಾಗಿ ರ್ನಖೆ ನಡೆಸದ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ು ವಿಚಾಯಣೆಮ
ನಂರ್ಯ ನಯ ಯಾಲ್ಮದಲಿಿ ಅರಾಧಿಗಳಿಂದು ಸಾಬಿೀತಗದ ಹಯತ್ತ, ರೀಕೄೆ ಯು ನಯಥತಕ್ವೆಿಂದು
ನಣತಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ು ವಾಗುವುದಿಲ್ಿ . ಕ್ಳಂಕಿರ್ಯಲ್ಿ ದ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವಯ
ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ ರರ್ರ ಭವನ್ನನ ಗೌಯವಿಸಬೇರ್ಕಗುರ್ು ದೄ ಭತ್ತು ನೇಭಕ್ಗೊಳುಳ ವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ಅವಯ
ನಯ ಮಯುರ್ ನರೀಕೄೆ ಮನ್ನನ ಗೌಯವಿಸರ್ಕ್ಕ ದುದ .
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ ರ್ನಖಾ ವಯದಿಮನನ ಧರಸಿ, ಸರ್ಕತಯವು ದಿನಿಂಕ್: 15.10.2013ಯ
ಆದರ್ವನ್ನನ

ಹಯಡಿಸುವುದಕೄಕ

ಮದಲು, ಕ್ನತಟಕ್ ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗಕೄಕ

ಸಲಿಿ ಸಿದ

ಭನವಿಮನ್ನನ ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೇಿಂಡದದ ನ್ನನ ಯದುದ ಗೊಳಿಸಲು, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ವು ಸಂವಿಧಾನದ
323(2)ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೀದದ ಮೇರಗೆ ಕ್ರ್ತವಯ ಫದಧ ವಾಗಿತ್ತು .
ದಿನಿಂಕ್: 9ನೇ ಮಾರ್ಚತ, 2018ಯ ರೇಣುರ್ಕಿಂಬಿಕೄ ವಿರುದಧ ಕ್ನತಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ,
ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ತ್ರೀಪಿತನ 45ನೇ ಕಂಡಿಕೄಯಿಿಂದ ಇದು ಸ ಷಿ ವಾಗುತ್ರು ದುದ , ಅದನ್ನನ

ಮಿಂದಿನಂತೆ ಒದಲಾಗಿದೄ:

ಈ

"45.

ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಯು ರ್ನನ ರ್ನಖಾ ವಯದಿಮಲಿಿ ದಾಖ್ಲಿಸಿದ ಅಿಂರ್ಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿಿ , ರಾಜ್ಯ

ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗಕೄಕ

ನೀಡಿದ ಭನವಿಮನ್ನನ

ರ್ಕಮತಕ್ಲಾ ನವತಹಣೆಮ ಅಡಿಮಲಿಿ

ರ್ನನ

ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವಲಿಿ , ರಾಜ್ಯ

ಅಧಿರ್ಕಯವನ್ನನ

ಸರ್ಕತಯವು,

ಚಲಾಯಿಸಿ ಯಾವುದ ರ್ಪು

ಎಸಗಿಲ್ಿ ವೆಿಂಬುದು ನಭಮ ಅಭಿಪಾರ ಮವಾಗಿದೄ."
ಇಲಿಿ ,

ಈ

ರ ಕಿರ ಯ್ಕಮನ್ನನ

ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ,

ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ

ಭಧಯ ಿಂರ್ಯ

ವಯದಿಮನನ ಧರಸಿ

ರೀರ್ಕೆ

ನಯಥತಕ್ಗೊಳಿಸಿ ನೀಡಿದ ತ್ರೀಪುತಗಳೇ ರ್ಪು ದಾರಗೆಳಯುವಂತ್ರವೆ. ಆದದ ರಿಂದ,

ಅನ್ನಕ್ರ ಭವಾಗಿ ದಿನಿಂಕ್: 15.10.2013ಯ ಭತ್ತು ದಿನಿಂಕ್: 14.08.2014ಯ ಸರ್ಕತರ ಆದರ್ಗಳು ಗಂಭಿೀಯ
ರ ಕಿರ ಯಾರ್ಮ ಕ್ ಅಸಿೆ ಯತೆಗೆ ಗುರಯಾಗುರ್ು ವೆ ಭತ್ತು ರ್ಕನೂನನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಿಂದ, 1999(3) ಎರ್ಸಸಿಸಿ 422ಯಲಿಿ
ವಯದಿಯಾದ ಬಾಬು ವಗಿತರ್ಸ ವಿರುದಧ
ಸವೀತಚಚ

ಕಯಳ ರಾಜ್ಯ

ವಕಿೀಲ್ಯ ರಷತ್ತು

ನಯ ಯಾಲ್ಮವು ವಿಧಿಸಿದ ಅನ್ನಪಾರ್ದ ಹಿನನ ಲೆಮಲಿಿ

ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರ್ಕನೂನನ

ದೃಷ್ಟಿ ಮಲಿಿ ಪಾವಿರ್ರ ಯ ತೆಮನ್ನನ ಹಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ . ಅದನ್ನನ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಒದಲಾಗಿದೄ:
"ಿಂದು ನದಿತಷಿ ರ್ಕಮತವನ್ನನ ಮಾಡುವ ರೀತ್ರಮನ್ನನ ಯಾವುದ ರನಮಭದ ಮೇರಗೆ
ನಮಮಿಸಲಾಗಿದದ ರ, ಆ ರ್ಕಮತವನ್ನನ

ಅದ ರೀತ್ರಮಲಿಿ

ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರ ಯಾವ

ರೀತ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿ ಎಿಂಬುದು ಫಹಳ ಹಿಿಂದೄಯೇ ಇರ್ಯ ಥತವಾದ ರ್ಕನೂನನ ಮೂಲ್ ರ್ರ್ು ವ ವಾಗಿದೄ. ಈ
ನಮಭದ ಮೂಲ್ವನ್ನನ

ಟೇಲ್ರ್ ವಿರುದಧ ಟೇಲ್ರ್ (1875) 1 ಸಿ.ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. 426 ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ನ

ನಣತಮದಲಿಿ ಕಂಡುಕೇಳಳ ಲಾಗಿದುದ , ಅದನನ ನ್ನಸರಸಿ ನಯ ಮಮೂತ್ರತ ರೀಚೆಮವರು, ಎಐಆರ್
1936 ಪಿಸಿ 253ಯಲಿಿ ವಯದಿಯಾದ ನರ್ಜೀರ್ ಅಹಮ ದ್ ವಿರುದಧ ಕಿಿಂಗ್ ಎಿಂಯರ್ ಮಕ್ದದ ಮೆಮಲಿಿ ಈ
ಕೄಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದಾದ ರ:
"ಕೄಲ್ವು ಕೄಲ್ಸವನ್ನನ

ಕೄಲ್ವು ರೀತ್ರಮಲಿಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿರ್ಕಯ ನೀಡಿರುವಲಿಿ , ಆ ಕೄಲ್ಸವನ್ನನ

ಅದ ರೀತ್ರಮಲಿಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬಾಯದು."
ಆದುದರಿಂದ, ಈಗ, ಹಿಿಂದಿನ ಸರ್ಕತಯವು ರಾಜ್ಯ
ಡೆಮದೄ ತೆಗೆದುಕೇಿಂಡ ಕ್ರ ಭವನ್ನನ
ನಣತಮದ

ರಣಾಭವನ್ನನ

ವಿಧಾನಮಂಡಲ್ದ ಯುಕ್ು ಅನ್ನಮೀದನೆ

ಭತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಮಾನಯ

ಯದುದ ಗೊಳಿಸಲು

ಶಾಸನವನ್ನನ

ಉಚಚ

ನಯ ಯಾಲ್ಮದ

ರೂಪಿಸುವುದು

ಅವರ್ಯ ವೆಿಂದು

ರಗಣಿಸಲಾಗಿದೄ.
ಅಧಿವಿಚಾಯಣಾ ನಯ ಯಾಲ್ಮದಲಿಿ ಅಬಯ ರ್ಥತಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಸಿದ ಆರೀಗಳು ತಕಿತಕ್
ಅಿಂರ್ಯ

ರ್ಲುಪಿವೆ ಭತ್ತು ಕ್ನತಟಕ್ ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ಯಾರೇ ಸದಸಯ ನಗಲಿ ಅಥವಾ

ಅಬಯ ರ್ಥತಯಾಗಲಿ ಯಾವುದ ಅರಾಧದ ಅರಾಧಿಯ್ಕಿಂದು ಸಾಬಿೀತಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ಅಧಿವಿಚಾಯಣಾ ನಯ ಯಾಲ್ಮದಲಿಿ ಅರಾಧ ನಣಿೀತರ್ವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ.
ಉಚಚ ನಯ ಯಾಲ್ಮದ ನಣತಮವು ಭಾಯರ್ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ಭತ್ತು 16ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೀದಗಳ
ಉಲ್ಿ ಿಂಘನೆಗೆ ದಾರ ಮಾಡಿಕೇಡುರ್ು ದೄ ಎಿಂದು ನರೂಪಿಸುವುದೂ ಸಹ ರ ಸುು ರ್ವಾಗುರ್ು ದೄ.
ಮೇಲಿನ ಎಲಾಿ ವಿಷಮಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿಿ , 2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರ ಬೇಷನರ್ಗಳಿಗೆ
ಸರ್ಕತಯವು

ನೇಭರ್ಕತ್ರ

ಆದರ್ಗಳನ್ನನ

ನೀಡಿರುವುದನ್ನನ

ಸಿಿಂಧುಗೊಳಿಸುವುದು

ಆಯ್ಕಕ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ ರ್ಕನೂನ್ನಫದಧ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ್ಯ ವೆಿಂದು ರಗಣಿಸಲಾಗಿದೄ.

ಆದೆ ರುಂದ ಈ ವಿಧೇಮಕ.

ಭತ್ತು

[2022ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಮ ವಿಧೇಮಕ್ ಸಂಖೆಯ :04, ಕ್ಡರ್ ಸಂಖೆಯ :ಸಂವಯ ಶಾಇ 02 ಶಾಸನ 2022]
[ಭಾಯರ್ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮ 2ನೇ ಟ್ಟಿ ಮ 41ನೇ ನಮೂದನೆಮಡಿ ಫರುರ್ು ದೄ.]
[ಕ್ನತಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ರ್ರ ದ ಭಾಗ IVಎ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ತ್ರರ ಕೄ ಸಂಖೆಯ :104, ದಿನಿಂಕ್:14.03.2022 ಯಲಿಿ
ರ ಕ್ಟಗೊಿಂಡಿದೄ]

2022ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯೆ : 14
(2022ಯ ಮಾಚ್ಾ ತ್ರುಂಗಳ 14ನೇ ದಿರ್ನುಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ತರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೄಮಲ್ಲಿ
ಮದಲು ರ ಕಟವಾಗಿದೄ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊ ಬೇಷನಯಯ ಆಯ್ಕೆ ಭತ್ತು
ನೇಭಕಾತಿಮ ಸಿಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2022
(2022ಯ ಮಾಚ್ಾ ತ್ರುಂಗಳ 12ನೇ ದಿರ್ನುಂಕದಂದು ರಾಜಯ ಪಾಲರುಂದ ಪಿಿ ಗೆಮನ್ನು ಡೆಮಲಾಗಿದೄ)

362 ಗ್ರರ ಪ್-ಎ ಭತ್ತು ಗ್ರರ ಪ್-ಬಿ ಹುದೄೆ ಗಳನ್ನು ತ್ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
ಆಯೋಗವು ದಿರ್ನುಂಕ:03.11.2011ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲ್ಲಿ ಅಸಾ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳುಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು
ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿತ್ತು . ಪೂಾಭಾವಿ ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು 22.04.2012ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು . ಮುಖ್ಯ ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು
15.12.2012 ರುಂದ 06.01.2013 ಯರೆಗೆ ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು . ರೋಕೄೆ ಮ ಪಲ್ಲತುಂವನ್ನು 21.03.2013ರಂದು
ರ ಕಟಿಷಲಾಗಿರುವುದರುಂದ;
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಅಸಾತೆಯುಳಳ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಸಂದವಾನಗಳನ್ನು
07.05.2013 ರುಂದ 27.05.2013 ಯರೆಗೆ ನಡೆಸಿತ್ತು . ಮೌಖಿಕ ಸಂದವಾನವು ನಡೆಯು ವೇಳೆಮಲ್ಲಿ ,
ಡಾII ಮೈತ್ರರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಎುಂಫ ಅಬಯ ರ್ಥಾಯು 28.05.2013 ರಂದು ಆಗಿನ ಅಡ್ಾ ೋಕಟ್ ಜನಯಲ್
ಯರಗೆ, ಈ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ ಷಹ್ವಮಕ ಆಯುಕು ಹುದೄೆ ಗೆ ಅರಗಿುಂತ (ಡಾIIಮೈತ್ರರ ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್)
ಕೄಳಗಿನ ಅಬಯ ರ್ಥಾಮನ್ನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಿ ಅಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೄ ಎುಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂಯನ್ನು
ಷಲ್ಲಿ ಸಿದರು. ಅಯ ಆಯೆಾ ಮನ್ನು ಖಾತ್ರರ ಡಿಸು ಷಲುವಾಗಿ ಲಂಚನ್ನು ನಿೋಡುವಂತೆ ಡಾII ಮಂಗಳಾ
ಶ್ರ ೋಧರ್, ಷದಷಯ ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇರು ಬೇಡಿಕೄಗಳನ್ನು ಇಟಿು ದೆ ರೆುಂಫ
ಆರೋನ್ನು ಷಸ ಹೊರಷಲಾಗಿರುವುದರುಂದ;
ಅದಕಾ ನ್ನಸಾಯವಾಗಿ, ಭಾಯತ್ರೋಮ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 341, 120-ಬಿ, 418, 423, 465ನೇ ರ ಕಯಣಗಳ
ಭತ್ತು ಬರ ಷ್ಟು ಚಾಯ ನಿರ್ಮಾಲರ್ನ ಅಧಿನಿಮಭ, 1988ಯ 7ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನ ದಂಡನಿೋಮ
ಅರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಕೄರ ರುಂ.ಸಂ.28/2013 ದಿರ್ನುಂಕ: 25.06.2013ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆ,
ಬುಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ರ ಥಭ ತಾಮಾನ ಯದಿಮನ್ನು (ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖ್ಲ್ಲಷಲಾಗಿತ್ತು . ಷಕ್ಕಾಯವು
ದಿರ್ನುಂಕ:27.06.2013ಯ ಆದವದ ರ್ಮಲಕ ಸಿ .ಐ.ಡಿ ಮರಗೆ ತನಿಖೆಮನ್ನು ನಡೆಷಲು ನಿದಾಶ್ಸಿತ್ತು .
ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಮ ದಿರ್ನುಂಕ: 10.09.2013 ರಂದು ಆರಂಭಿಕ/ಭಧಯ ುಂತಯ
ಯದಿಮನ್ನು ಷಲ್ಲಿ ಸಿತ್ತು ಹ್ವಗ್ರ ಮಾನಯ XXIII ಹೆಚ್ಚು ರ ನಗಯ ಸಿವಿಲ್ ಭತ್ತು ಷತರ (ವಿಶೇಶ)
ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಮುುಂದೄ ವಿಶೇಶ ರ ಕಯಣ ಸಂಖೆಯ .311/2014 ಆಗಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ದೋಷ್ಟರೋಣ
ಟಿು ಮನ್ನು ಷಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದರುಂದ;
ಭಧಯ ುಂತಯ ಯದಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ, ಷಕ್ಕಾಯವು ಮುಖ್ಯ ಷಿ ಧಾಾತಮ ಕ ರೋಕೄೆ ಹ್ವಗ್ರ
ಮೌಖಿಕ ಸಂದವಾನದ ಪಲ್ಲತುಂವಗಳನ್ನು ಯದುೆ ಗೊಳಸಿ ಹ್ವಗ್ರ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಹೊೋಟ್ಟ ಷಮಿತ್ರಮ
ಶ್ಫಾಯಸುು ಗಳ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮ ಉತು ಯ ತ್ರರ ಕೄಗಳನ್ನು ಭರುಮೌಲಯ ಮಾನ
ಮಾಡುವಂತೆ
ಭತ್ತು
ಮೌಖಿಕ-ಸಂದವಾನನ್ನು
ನಡೆಸುವಂತೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಲೋಕಸೇವಾ
ಆಯೋಗನ್ನು
ನಿದಾಶ್ಸಿ
ದಿರ್ನುಂಕ:
15.10.2013/14.08.2014ಯ
ಆದವಗಳನ್ನು
ಹೊಯಡಿಸಿರುವುದರುಂದ;
ಈ ಭಧಯ ಕೄಲವು ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳತ ರ್ನಯ ಮ ಮಂಡಳಮ ಮುುಂದೄ
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲು ಮಾಡು ರ್ಮಲಕ ದಿರ್ನುಂಕ:15.10.2013ಯ ಆದವದ ರ್ಮಲಕ ಷಕ್ಕಾಯದ
ಕರ ಭನ್ನು ರ ಶ್ು ಸಿದೆ ರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಎಲಾಿ ಬಾಧಿತ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕಯಣದ ಮುುಂದೄ
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಷಲ್ಲಿ ಸಿದೆ ರು ಭತ್ತು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕಯಣವು ಅರ್ಜಾಗಳ ವಿಲೆಯಾಗುರೆಗೆ, 2011ಯ ಆಯೆಾ

ಟಿು ಮ ವಿಶಮ ಸುು ವಾದ ʼ362 ಹುದೄೆ ಗಳಗಾಗಿʼ ಅಧಿಸೂಚಿಷದಂತೆ ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯಕೄಾ ನಿದಾವನ
ನಿೋಡಿ, ʼಭಧಯ ುಂತಯ ಆದವʼನ್ನು ಹೊಯಡಿಸಿರುವುದರುಂದ;
ಆಡಳತ ರ್ನಯ ಮ ಮಂಡಳಮ ಮುುಂದೄ ಯ ಸಯಣೆಗಳು ಬಾಕ್ರಯಿರುವಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು ತನು
ಅುಂತ್ರಭ ಯದಿಮನ್ನು ಷಲ್ಲಿ ಸಿತ್ತು ಭತ್ತು ತನು ʼಅುಂತ್ರಭ ಯದಿʼಮಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಸಂಖೆಯ 9 ರುಂದ
16ರಂದು ತೋರಷಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅುಂದಿನ ಷದಷಯ ರಾಗಿದೆ ಸಿಫಬ ುಂದಿಯು
ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಮನ್ನು ಮಾಡಿದಾೆ ರೆ ಭತ್ತು 2011ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಗ್ರರ ಪ್-ಎ ಭತ್ತು
ಬಿ ಸಿಫಬ ುಂದಿಯಾಗಿ ನೇಭಕವಾಗಲು ಕೇೋರದ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಲು ಸಿಫಬ ುಂದಿ
ಕ್ಕಮಾಯ ಸ್ಥೆ ಮನ್ನು ದುಫಾಳಕೄ ಮಾಡಿಕೇುಂಡಿತ್ತು ಎುಂದು ಷದರ 8 ಆಪಾದಿತ ಯ ಕ್ರು ಗಳು ಸಲವಾರು
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳುಂದ ಕ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ ರುಷುತ್ತು ಗಳನ್ನು ಡೆದಿದಾೆ ರೆ ಭತ್ತು ಅದ ಕ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ
ರುಷುತ್ರು ಗಾಗಿ ನೇಭಕ್ಕತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಭಮ ಕಛೇರಮನ್ನು ದುಫಾಳಕೄ ಮಾಡಿಕೇುಂಡಿದಾೆ ರೆ
ಭತ್ತು ಅದಯ ರ್ಮಲಕ ಭಾಯತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಮ 120ಬಿ, 166, 167ನೇ ರ ಕಯಣಗಳುಂದಿಗೆ
ಒದಲಾದಂತೆ ಬರ ಶು ಚಾಯ ತಡೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1988ಯ 13(1) (ಡಿ) ಭತ್ತು 13 (2) ರ ಕಯಣಗಳು ಭತ್ತು
ಭಾಯತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 37ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ದಂಡನಿೋಮ ಅರಾಧಗಳನ್ನು ಎಷಗಿದಾೆ ರೆ
ಎುಂದು ನಿಣಾಯಿಸಿದೆ ರುಂದ;
ಕೄಲವು ಆಪಾದಿತರುಂದಿಗೆ ದೂಯವಾಣಿ ಸಂಕಾನ್ನು
ಹೊುಂದಿರುರು ಎುಂಬುದಾಗಿ
ʼಆರೋ ಟಿು ʼಮಲ್ಲಿ ಕೄಲವು ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಹೆಷರುಗಳು ಇದಾೆ ಗ್ರಯ , ಆರೋ ಟಿು ಮಲಾಿ ಗಲ್ಲೋ
ಅಥವಾ ರ ಥಭ ತಾಮಾನ ಯದಿಮಲಾಿ ಗಲ್ಲೋ
ಆಪಾದಿತರೆುಂದು ಅಯ ಹೆಷರುಗಳು
ಇಲಿ ದಿರುವುದನ್ನು ಗಭನಿಸುವುದು ಸಂಗತವಾದೆ ರುಂದ;
ಏತನಮ ಧ್ಯಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳತ ರ್ನಯ ಮ ಮಂಡಳಯು ಆದಯ ತೆಮ ಮೇಲೆ ವಿಶಮನ್ನು
ಆಲ್ಲಷಲು ಕರ ಭ ಜರುಗಿಸಿತ್ತ.
ವಿಶಮನ್ನು ಆಲ್ಲಸಿದ ತರುವಾಮ, ರ್ನಯ ಮಮಂಡಳಯು ತನು
ದಿರ್ನುಂಕ:19.10.2016ಯ ಆದವದ ರ್ಮಲಕ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಪುಯಷಾ ರಸಿತ್ತ ಹ್ವಗ್ರ 14.08.2014ಯ
ಷಕ್ಕಾಯದ ಆದವನ್ನು ಯದುೆ ಡಿಸಿತ್ತ. ರ್ನಯ ಮ ಮಂಡಳಯು ಆನಂತಯ ಆದವದ ರ ತ್ರಮನ್ನು
ಸಿಾ ೋಕರಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ ಎಯಡು ತ್ರುಂಗಳುಗಳ ಅಧಿಯಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ೋಬಶನಸ್ಾ
ನೇಭಕ್ಕತ್ರ (ಷಿ ಧಾಾತಮ ಕ ರೋಕೄೆ ಗಳ ರ್ಮಲಕ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ) ನಿಮಭಗಳು, 1997ಯ 11ನೇ ನಿಮಭದ
(3)ನೇ ಉ ನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಗೆ ಅನ್ನಷಯಣವಾಗಿ ಅರ್ಜಾದಾಯರಗೆ ನೇಭಕ್ಕತ್ರಮ
ಆದವಗಳನ್ನು ಹೊಯಡಿಷಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕ್ಕಾಯಕೄಾ ನಿದಾಶ್ಸಿರುವುದರುಂದ;
ಷದರ ದೋಷ್ಟರೋಣಾ ಟಿು ಮ ಅಗಾಸನೆಯಿುಂದ ಆಯೆಾ ಗೊುಂಡ ಅಥವಾ ಆಯೆಾ
ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಿದ ಯಾರೇ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಆಪಾದಿತ ಯ ಕ್ರು ಗಳರ್ನು ಗಿ ಹೆಷರಷದಿರುವುದು
ಕಂಡುಬಂದಿದೄ. ಸಿ.ಐ.ಡಿಯು ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ದೋಷ್ಟರೋಣಾ ಟಿು ಮ ಸಾರಾುಂವವು ಅಧಯ ಕ್ಷ, ಷದಷಯ ರು
ಭತ್ತು ಸಿಫಬ ುಂದಿ ಹ್ವಗ್ರ ಕೄಲವು ಭಧಯ ತ್ರಾಗಳು ಅನಯ ಥಾ ಅಸಾಯಲಿ ದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅುಂಕಗಳುಳಳ
ಕೄಲವು ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಯಹಿಷಲು ಕ್ಕನೂನ್ನ ಬಾಹಿಯ ರುಷುತ್ತು ಗಳನ್ನು ಡೆಯು ರ್ಮಲಕ
ಅರಾಧಿಕ ಳಸಂಚಿನ ಎಷಗುವಿಕೄಯು ಫಹಿರಂಗ ಗೊಳಸಿದೄ ಎುಂಬುದನ್ನು ತೋರಸಿದೄ. ಸಿ.ಐ.ಡಿ
ಯದಿಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಹೆಷರುಗಳನ್ನು ನಿದಿಾಶು ವಾಗಿ ತೋರಸಿರುವುದಿಲಿ ವಾದೆ ರುಂದ;
ಈ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು ಷದಷಯ ರಗೆ ಅಥವಾ ಭಧಯ ತ್ರಾಗಳಗೆ ಕ್ಕನೂನ್ನಬಾಹಿಯ ರುಷುತು ನ್ನು
ಸಂದಾಮ
ಮಾಡಿರು
ಆರೋನ್ನು
ದೋಷ್ಟರೋಶಣಾ
ಟಿು ಮಲ್ಲಿ
ಷಿ ಶು ವಾಗಿ
ತೋರಸಿರುವುದಿಲಿ .
ವಿಶಮದ ಯಾವುದ ದೃಷ್ಟು ಯಿುಂದ ರಪೂಣಾ ವಿಚಾಯಣೆಮ ನಂತಯ
ಕ್ಕನೂನಿನ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಮುುಂದೄ ಇದುಂದು ಅುಂವನ್ನು ರುಜುವಾತ್ತ ಡಿಷಬೇಕ್ಕಗುತು ದೄ.
ಇದಯ ಅನ್ನಷಯಣೆಯಾಗಿ ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯವು ದಿರ್ನುಂಕ:17.03.2017ಯ ಆದವದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಾ
ಮುಖ್ಯ ಷೆ ರಗೆ ರಶ್ೋಲರ್ನ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮ ನಂತಯ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ ಆದವಗಳನ್ನು
ಹೊಯಡಿಸುವಂತೆ
ನಿದಾಶ್ಸಿತ್ತು . ಪೌರಾಡಳತ ನಿದಾವಕರು ದಿರ್ನುಂಕ: 27.03.2017 ರಂದು 18 ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ
ಆದವನ್ನು ಹೊಯಡಿಸಿರುವುದರುಂದ ಹ್ವಗ್ರ ದಿರ್ನುಂಕ: 03.04.2017 ರಂದು ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿೆ
ಭತ್ತು
ಪಂಚಾಮತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು 60 ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ ಆದವಗಳನ್ನು
ಹೊಯಡಿಸಿರುವುದರುಂದ;

ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಆರೋಗಳನ್ನು ಹೊಯತ್ತಡಿಸಿ ಮೇಲು ೋಟಕೄಾ ಸಿಐಡಿ ಯದಿಮಲ್ಲಿ ,
ಆಯೆಾ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಿದ ಭತ್ತು ಆಯೆಾ ಟಿು ಮ ಭಾಗವಾಗಿರು ಇತಯ ಯಾರೇ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಫಗೆೆ ಆಕೄೆ ೋಣೆ ಎತ್ರು ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಆದೆ ರುಂದ, ಯಾಯ ವಿರುದೆ
ಯಾವುದ ಆಪಾದನೆಯಿಲಿ ವೋ ಅಥವಾ ಯಾಯ ವಿರುದೆ
ಯಾವುದ ಸಂದಸ ಅಥವಾ
ಅನ್ನಮಾರ್ನಷಿ ದ ಅುಂವವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲಿ ವೋ ಆ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಬವಿಶಯ ದ ಫಗೆೆ
ಏನ್ನಮಾಡಬೇಕೄುಂಫ ರ ಮುಖ್ ಸುಸಂಗತ ರ ಶ್ನು ಫಗೆೆ ರ ಸುು ತ ವಿಶಮವು ಬಳಕು ಚೆಲುಿ ತು ದೄ. ಈ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು ಆಯೆಾ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಿ, ಆಯೆಾ ಗೊಳಳ ಲು ಮೇಲ್ಲುಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷುು
ಹೊೋರಾಟ ಭತ್ತು ರ ಮತು ಟಿು ರು ಸುಸಂಫದಧ ರ ಶ್ನು ಯು ಉದಭ ವಿಸುವುದು ಹ್ವಗ್ರ ಅಯ
ನಡತೆಮ ವಿರುದಧ ಯಾವುದ ಆಪಾದನೆಗಳು ಇಲಿ ದ ಇದಾೆ ಗ್ರಯ ಕೂಡ ಕೄಲವು ಯ ಕ್ರು ಗಳ ನಡತೆಮ
ಕ್ಕಯಣದಿುಂದ ಇಡಿೋ ಟಿು ಮನ್ನು ನಿಯಥಾಕಗೊಳಸುವುದಯ ರ್ಮಲಕ ಅಯದಲಿ ದ ತಪಿಿ ಗೆ (ಅಯ
ತಡಗಿರುವಿಕೄಮನ್ನು ರುಜುವಾತ್ತ ಡಿಷದೄ) ಅಯನ್ನು ದಂಡಿಷಫಹುದ ಎುಂಫ ಅುಂವನ್ನು
ಗಭನಿಷಬೇಕ್ಕಗಿರುವುದರುಂದ;
ಕಲ ದುರಾಚಯಣೆ ಹ್ವಗ್ರ ಅರಾಧಗಳು ಎಷಗಲಾಗಿದೄ ಎುಂಫ ಆಪಾದನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲಾಿ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೇಭಕ್ಕತ್ರಗಳನ್ನು ಯದುೆ ಡಿಸು ಕೇನೆಮ ರಣಾಭನ್ನು ಸಾಕಷುು
ಷಭರ್ಥಾಸುವುದಿಲಿ . ಯುಕು ಕ್ಕನೂನ್ನ ರ ಕ್ರರ ಯೆ; ವಿಚಾಯಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಮನ್ನು ಕೆಗೊುಂಡು ಅದು
ತಕ್ರಾಕ ನಿಣಾಮನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತರ ವೇ ಭತ್ತು ಕ್ಕನೂನ್ನ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಮುುಂದೄ
ಸಾಬಿೋತ್ತಡಿಸಿದಾಗ ಭತ್ತು ರುಜುವಾತ್ತಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ ವೇ ತಪಿಿ ತಷೆ ಅಥವಾ ಅರಾಧಿಮನ್ನು
ದಂಡಿಸುವುದಕೄಾ ಷರಯಾದ ಷಭಮವಾಗಿದೄ ಎುಂದು ಹೇಳಫಹುದಾಗಿರುವುದರುಂದ;
ರಾಜಯ ವು (ಕೄಲವು ಮೇಲು ೋಟದ ವಾಷು ವಾುಂವಗಳ ತ್ರೋಮಾಾನಗಳ ಮೇರೆಗೆ) ಈ ನಡಳಗಳನ್ನು
ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ತನು ತಕ್ರಾಕ ಅಥವಾ ಅುಂತ್ರಭ ತ್ರೋಮಾಾನಕೄಾ ಫಯಲು ಸಿದೆ ವಾಗಿದೄ, ಅದು ವಿಪಲವಾದಲ್ಲಿ ,
ಆಯೆಾ
ಟಿು ಮಲ್ಲಿ
ಸಾೆ ನನ್ನು
ಹೊುಂದಿದ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು
ಶ್ಕ್ರೆ ಸು ರ್ನಯ ಯೋದೄೆ ೋವವು
ವಿಪಲಗೊಳುಳ ತು ದೄ. ಕೄಪಿಎಸಿು ಮ
ಯಾರೇ ಷದಷಯ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು ಆರೋಪಿತ
ಅರಾಧದ ತಪಿಿ ತಷೆ ರೆುಂದು ಸಾಬಿೋತಗದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಿಚಾಯಣಾ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದಲ್ಲಿ
ಆಪಾದನೆಮ ದೋಷ್ಟಯೆುಂದು ರ್ನಯ ಮನಿಣಿಾತವಾಗದ ಇರುವುದರುಂದ;
ರೇಣುಕ್ಕುಂಬಿಕೄ ಆರ್. ಭತ್ತು
ಇತಯರು ವಿರುದಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳತ ರ್ನಯ ಮಮಂಡಳಮ ಆದವನ್ನು ರ ಶ್ು ಸಿದ ರಟ್ ಅರ್ಜಾ 13617-13627-/2017ನ್ನು
ಮಾನಯ ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ವಿಭಾಗಿೋಮ ಪಿೋಠವು ಪುಯಷಾ ರಸಿ, 09.03.2018ರಂದು ದಿರ್ನುಂಕ:
14.08.2014ಯ ಷಕ್ಕಾರ ಆದವನ್ನು ಎತ್ರು ಹಿಡಿದಿದೄ ಭತ್ತು ದಿರ್ನುಂಕ: 09.03.2018ರಂದು ಈ
ಮುುಂದಿನಂತೆ ಅಭಿಪಾರ ಮಟಿು ರುತು ದೄ:"52.
ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಮ ಹಿನೆು ಲೆಮಲ್ಲಿ , ರ್ನವು, ಅಭಿಪಾರ ಮನ್ನು ರಗಣಿಸುಲ್ಲಿ ಆಡಳತ
ರ್ನಯ ಮಮಂಡಳಯು ತಪ್ಪಿ ಷಗಿದೄಯಾದೆ ರುಂದ, ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯದ ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೇಳುಳ  ನಿಣಾಮನ್ನು
ಯದುೆ ಗೊಳಸಿ, ರ ಶ್ು ತ ತ್ರೋಾನ್ನು ನಿೋಡಿರುವುದು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಷಭಥಾನಿೋಮವಾಗಿದೄ ಎುಂಫ
ಅಭಿಪಾರ ಮಕೄಾ
ಬಂದಿರುತೆು ೋವೆ. ತತಿ ರಣಾಭವಾಗಿ, ಆಯೆಾ ಯಾದ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ
ಆದವಗಳನ್ನು
ನಿೋಡುವಂತೆ ರಾಜಯ
ಷಕ್ಕಾಯಕೄಾ
ನಿೋಡಿದ ನಿದಾವನವು ಷಸ ಕ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ
ಅಷಭಥಾನಿಮವಾಗಿದೄ."
XX
55.
ತತಿ ರಣಾಭವಾಗಿ, ಈ ರಟ್
ಯೋಗಯ ವಾಗಿವೆ ಭತ್ತು ತದನ್ನಸಾಯವಾಗಿ:

XX
ಅರ್ಜಾಗಳು

XX
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಪುಯಷಾ ರಸುವುದಕೄಾ

ಎ)
ರಟ್ ಅರ್ಜಾ ಸಂಖೆಯ : 13617-13627/2017 ಭತ್ತು 14529/2017 ಹ್ವಗ್ರ ರಟ್ ಅರ್ಜಾ
ಸಂಖೆಯ : 11342/2017 ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಯಷಾ ರಷಲಾಗಿದೄ;
ಬಿ)
ಅರ್ಜಾ ಸಂಖೆಯ : 6268/2014, 6395/2017 ಸಿ/ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ 6432/2014 ರುಂದ 6444/2014
ಭತ್ತು 6598/2014, 7464/2014, 7941/2014 ರುಂದ 7946/2014, 7950/2014 ರುಂದ 7966/2014,

7967/2014, 7968/2014, 7969/2014, 9112/2014 ರುಂದ 9126/2014, 9592/2014 ರುಂದ 9610/2014
ಭತ್ತು 8298/2015 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ರ್ನಯ ಮ ಮಂಡಳಯು ಹೊಯಡಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕ:
19.10.2016ಯ ಸಾಮಾನಯ ಆದವನ್ನು ಯದುೆ ಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ;
ಸಿ)
ಉ-ಕ್ಕಮಾದಶ್ಾ, ಸಿಆಸುಇ (ಸೇವೆಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕ್ಕಾಯ ಇರು ಹೊಯಡಿಸಿದ
ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಿ ಣಿ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 139 ಸೇಲೋಸೇ 2016, ದಿರ್ನುಂಕ: 17.03.2017ನ್ನು
ಯದುೆ ಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ;
ಡಿ)
ನಿದಾವಕರು, ಪೌರಾಡಳತ, ಬುಂಗಳೂರು ಇರು ಹೊಯಡಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕ: 27.03.2017ಯ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಖೆಯ : 19457 ಡಿಎುಂಎ 32 ಕೄಎುಂಎಎಸ್ 2016-17ನ್ನು ಯದುೆ ಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ;
ಇ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ದಿರ್ನುಂಕ: 21.03.2014ಯ ಅುಂತ್ರಭ
ಆಯೆಾ ಟಿು ಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹೊಯಡಿಸಿದ ನೇಭಕ್ಕತ್ರಮ ಎಲಾಿ
ಆದವಗಳನ್ನು
ಅಕರ ಭವೆುಂದು
ಘೋಷ್ಟಸಿ, ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಯದುೆ ಗೊಳಷತಕಾ ದುೆ ; ಭತ್ತು
ಎಫ್) ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಸ್ಾ 2011ಯ ಆಯೆಾ ಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಕೄಾ
ನಿೋಡಲಾದ ಭನವಿಗಳನ್ನು ಹಿುಂಡೆಯು ಷಕ್ಕಾರ ಆದವ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇಲೋಸೇ 2014,
ಬುಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನುಂಕ: 14.08.2014, ಇದು ಷಭರ್ಥಾತವಾಗಿದೄ.
"56.
ಈ ರಟ್ ಅರ್ಜಾಗಳ ವಿಲೆಮ ಹಿನೆು ಲೆಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾದಾಯರು, 2011ಯ ಆಯೆಾ ಟಿು ಮಲ್ಲಿ ನ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳೆುಂದು ಕೄಿ ೋಮುಮಾಡಿ ಕ್ಷಕ್ಕಯಯರ್ನು ಗಿ ಸೇರಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ ಭಧಯ ುಂತಯ ಅಪಿೋಲು
ಸಂಖೆಯ : 16/2017ನ್ನು ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳಳ ಲು ಸೂಕು ವಾಗಿಲಿ ವಾದೆ ರುಂದ ಅದನ್ನು (ರಟ್ ಅರ್ಜಾ
ಸಂಖೆಯ : 13617-13627/2017 ಭತ್ತು 14529/2017) ವಿಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ.”
ರೇಣುಕ್ಕುಂಬಿಕೄ ಆರ್. ಭತ್ತು ಇತಯರು ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ರಟ್ ಅರ್ಜಾ ಸಂಖೆಯ :
13617-13627/2017ಯಲ್ಲಿ ನ ಭಧಯ ುಂತಯ ಅರ್ಜಾ ಸಂಖೆಯ : 4/2018ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ
ವಿಭಾಗಿೋಮ ಪಿೋಠವು ದಿರ್ನುಂಕ: 13ನೇ ಜುಲೈ 2018ರಂದು ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಅಭಿಪಾರ ಮಟಿು ದೄ;
"30.
ಮೇಲೆ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ ಕ್ಕಯಣಗಳಗಾಗಿ, ರ್ನವು (i)ನೇ ಅುಂವಕೄಾ
ಷಕ್ಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ
ಉತು ರಸುತೆು ೋವೆ ಭತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮ ಪಲ್ಲತುಂವಗಳನ್ನು ನಿಯಥಾಕಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ ಎುಂಫ ನಭಮ
ನಿಣಾಮನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸುತೆು ೋವೆ."
ರಾಭರ್ಾರ್ನಿಂರ್ (ii) : ಉತ್ು ಯ ತಿೊ ಕೆಗಳ ಮೌಲ್ೆ ಮಾನವನ್ನು ನಿಯರ್ಾಕಗೊಳಿಸದೇ
ಇದದ ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಾನಕೆೆ ಆದೇಶಿಸಫಹುದೇ?
31.
(i)ನೇ ಅುಂವಕೄಾ
ಉತು ರಸುವಾಗ, ರ್ನವು ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮ ಪಲ್ಲತುಂವನ್ನು
ನಿಯಥಾಕಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ ಎುಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದೄೆ ೋವೆ. ಷದರ ನಿಣಾಮದ ಹಿನೆು ಲೆಮಲ್ಲಿ , ಈ ಅುಂವಕೄಾ ರ್ನವು
ನಕ್ಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಉತು ರಸುತೆು ೋವೆ ಭತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮ ರ ಸುು ತ ಪಲ್ಲತುಂವಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ
ಹೊಷದಾಗಿ `ಮೌಖಿಕ ಸಂದವಾನ'ಕೄಾ ಆದಶ್ಷಲಾಗುವುದಿಲಿ ವೆುಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲಸುತೆು ೋವೆ.
ರಾಭರ್ಾರ್ನಿಂರ್ (iii): ಲಿಖಿತ್ ರಿೀಕೆಿ ಮ ಪಲಿತಿಂರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯರ್ಾಕಗೊಳಿಸಿದದ ಲಿಿ ,
ಉತ್ು ಯ ತಿೊ ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೌಲ್ೆ ಮಾನ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಫಹುದೇ?
32.
ಈ ಆಯೆಾ ಮನ್ನು ರಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವಾಗ, ಈ ಮುುಂದಿನ ಅುಂವಗಳನ್ನು
ಗಭನಕೄಾ ತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ವುದು ಅವಯ ಕವಾಗುತು ದೄ:
 ರ ಶ್ು ತ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಗಾಳಗಾಗಿ
ನಡೆದಿತ್ತು ;
 ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು ದಿರ್ನುಂಕ: 22.04.2012ರಂದು ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು ;
 ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮನ್ನು
ನಡೆಷಲಾಗಿತ್ತು ;

(ಮುಖ್ಯ ) ದಿರ್ನುಂಕ: 15.12.2012ರುಂದ 06.01.2013ಯರೆಗೆ

 ಯಾವುದ ದೃಷ್ಟು ಯಿುಂದ ಲೆಕಾ ಹ್ವಕ್ರದರೂ, ನೇಭಕ್ಕತ್ರಮ ನಿಗದಿತ ಶಾದಿುಂದ
ಷರಸುಮಾರು 8 ಶಾಗಳು ಕಳೆದುಹೊೋಗಿವೆ ಭತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ ರೋಕೄೆ ಮ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ
5 1/2 ಶಾಗಳು ಕಳೆದುಹೊೋಗಿವೆ.
33.
ಆದೆ ರುಂದ, ಈ ಮಕದೆ ಮೆಮ ಸಂಗತ್ರಗಳನ್ನು ಭತ್ತು ಕಳೆದು ಹೊೋದ ಷಭಮನ್ನು
ಗಭನದಲ್ಲಿ ರಸಿಕೇುಂಡು, ಉತು ಯ ತ್ರರ ಕೄಗಳ ಭರು-ಮೌಲಯ ಮಾನಕೄಾ ನಿದಾಶ್ಷಲು ಇದು ಸೂಕು
ರ ಕಯಣಲಿ ವೆುಂಬುದು ನಭಮ ಷಿ ಶು ಅಭಿಪಾರ ಮವಾಗಿದೄ.
ದಿರ್ನುಂಕ: 13.08.2018ರಂದು ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ , ಮಾನಯ ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ವಿಭಾಗಿೋಮ
ಪಿೋಠದ ದಿರ್ನುಂಕ: 13.07.2018ಯ ಆದವನ್ನು ರ ಶ್ು ಸಿ, ಮಾನಯ ಷವೋಾಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಮುುಂದೄ
ಡೈರ ಸಂಖೆಯ : 30195/2018 ಮೈತ್ರರ ವಿರುದಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವು ಹೊಷ ವಿಶೇಶ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜಾಮನ್ನು
ಷಲ್ಲಿ ಷಲಾಗಿದುೆ , ಮಾನಯ ಷವೋಾಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಆದಶ್ಸಿದೄ:
"ರ್ನವು ೊ ಶಿು ತ್ ತಿೀರ್ಪಾ ಭತ್ತು ಆದೇರ್ದಲಿಿ ಹಸು ಕೆಿ ೀ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವುದಿಲ್ಿ .
ತ್ತ್ಪ ರಿಣಾಭವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಭತಿ ಅರ್ಜಾಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ."
ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ದಿರ್ನುಂಕ: 13.07.2018ಯ ಆದವನ್ನು ರ ಶ್ು ಸಿ ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯವು
ಮಾನಯ ಷವೋಾಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ಮುುಂದೄ ಹೊಷ ವಿಶೇಶ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜಾಮನ್ನು (ಡೈರ ಸಂಖೆಯ :
21729/2019) ಷಲ್ಲಿ ಸಿದೄ. ಈ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಆದಶ್ಷಲಾಗಿದೄ:
"ರ್ನವು, ಉಚು
ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ಹೊಯಡಿಸಿದ ರ ಶ್ು ತ ಆದವದಲ್ಲಿ (ಗಳಲ್ಲಿ ) ಸಷು ಕೄೆ ೋ
ಮಾಡಲು ಇಚಿು ಸುವುದಿಲಿ . ತದನ್ನಸಾಯವಾಗಿ, ವಿಶೇಶ ಅನ್ನಭತ್ರ ಅರ್ಜಾಮನ್ನು ಜ್ಞಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ."
ಇತಯ ಥಾದಲ್ಲಿ ರು ವಾದಕ್ಕಲ್ಲೋನ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಜ್ಞಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ."
ಮೇಲ್ಲನ ತ್ರೋಪುಾಗಳನ್ನು ರೋಕ್ರೆ ಸಿದ ನಂತಯ, ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ಇುಂಥ ನಿಣಾಮಕೄಾ
ಫಯಲು, ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ ಭಧಯ ುಂತಯ ಯದಿಮನ್ನು
ಆಧರಸಿದೄ ಎುಂಬುದು ಷಿ ಶು . ಕಳಂಕ್ರತ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ರ ತೆಯ ೋಕಗೊಳಷದ ಭತ್ತು ಷವಿಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಷದ ಹ್ವಗ್ರ ಯುಕು ವಿಚಾಯಣೆಮ
ನಂತಯ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದಲ್ಲಿ ಅರಾಧಿಗಳೆುಂದು ಸಾಬಿೋತಗದ ಹೊಯತ್ತ, ರೋಕೄೆ ಯು ನಿಯಥಾಕವೆುಂದು
ನಿಣಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕು ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಕಳಂಕ್ರತಯಲಿ ದ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಯ
ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ರವರ ಭನ್ನು ಗೌಯವಿಷಬೇಕ್ಕಗುತು ದೄ ಭತ್ತು ನೇಭಕಗೊಳುಳ  ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ ಅಯ
ರ್ನಯ ಮಯುತ ನಿರೋಕೄೆ ಮನ್ನು ಗೌಯವಿಷತಕಾ ದುೆ .
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ ಭಧಯ ುಂತಯ ತನಿಖಾ ಯದಿಮರ್ನು ಧರಸಿ, ಷಕ್ಕಾಯವು ದಿರ್ನುಂಕ: 15.10.2013ಯ
ಆದವನ್ನು ಹೊಯಡಿಸುವುದಕೄಾ ಮದಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಕೄಾ ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ
ಭನವಿಮನ್ನು ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೇುಂಡದೆ ನ್ನು ಯದುೆ ಗೊಳಷಲು, ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲವು ಸಂವಿಧಾನದ
323(2)ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೋದದ ಮೇರೆಗೆ ಕತಾಯ ಫದಧ ವಾಗಿತ್ತು .
ದಿರ್ನುಂಕ: 9ನೇ ಮಾಚ್ಾ, 2018ಯ ರೇಣುಕ್ಕುಂಬಿಕೄ ವಿರುದಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ,
ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ತ್ರೋಪಿಾನ 45ನೇ ಕಂಡಿಕೄಯಿುಂದ ಇದು ಷಿ ಶು ವಾಗುತ್ರು ದುೆ , ಅದನ್ನು ಈ
ಮುುಂದಿನಂತೆ ಒದಲಾಗಿದೄ:
"45.
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಯು ತನು ತನಿಖಾ ಯದಿಮಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ ಅುಂವಗಳ ಹಿನೆು ಲೆಮಲ್ಲಿ , ರಾಜಯ
ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಕೄಾ ನಿೋಡಿದ ಭನವಿಮನ್ನು ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೇಳುಳ ಲ್ಲಿ , ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯವು,
ಕ್ಕಮಾಕಲಾ ನಿಾಸಣೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ತನು ಅಧಿಕ್ಕಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಯಾವುದ ತಪುಿ
ಎಷಗಿಲಿ ವೆುಂಬುದು ನಭಮ ಅಭಿಪಾರ ಮವಾಗಿದೄ."
ಇಲ್ಲಿ , ಈ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ , ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಮ ಭಧಯ ುಂತಯ ಯದಿಮರ್ನು ಧರಸಿ ರೋಕ್ಕೆ
ರ ಕ್ರರ ಯೆಮನ್ನು
ನಿಯಥಾಕಗೊಳಸಿ ನಿೋಡಿದ ತ್ರೋಪುಾಗಳೇ ತಪುಿ ದಾರಗೆಳೆಯುವಂತ್ರವೆ. ಆದೆ ರುಂದ,
ಅನ್ನಕರ ಭವಾಗಿ ದಿರ್ನುಂಕ: 15.10.2013ಯ ಭತ್ತು ದಿರ್ನುಂಕ: 14.08.2014ಯ ಷಕ್ಕಾರ ಆದವಗಳು ಗಂಭಿೋಯ
ರ ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕ ಅಸಿೆ ಯತೆಗೆ ಗುರಯಾಗುತು ವೆ ಭತ್ತು ಕ್ಕನೂನಿನ ದೃಷ್ಟು ಯಿುಂದ, 1999(3) ಎಸಿು ಸಿ 422ಯಲ್ಲಿ
ಯದಿಯಾದ ಬಾಬು ಗಿಾಸ್ ವಿರುದಧ ಕಯಳ ರಾಜಯ ಕ್ರೋಲಯ ರಶತ್ತು ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ

ಷವೋಾಚು
ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ವಿಧಿಸಿದ ಅನ್ನಪಾತದ ಹಿನು ಲೆಮಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಕ್ಕನೂನಿನ
ದೃಷ್ಟು ಮಲ್ಲಿ ಪಾವಿತರ ಯ ತೆಮನ್ನು ಹೊುಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಅದನ್ನು ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಒದಲಾಗಿದೄ:
"ುಂದು ನಿದಿಾಶು ಕ್ಕಮಾನ್ನು ಮಾಡು ರೋತ್ರಮನ್ನು ಯಾವುದ ರನಿಮಭದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಮಮಿಷಲಾಗಿದೆ ರೆ, ಆ ಕ್ಕಮಾನ್ನು ಅದ ರೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾ
ರೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಎುಂಬುದು ಫಸಳ ಹಿುಂದೄಯೇ ಇತಯ ಥಾವಾದ ಕ್ಕನೂನಿನ ರ್ಮಲ ತತು ಾ ವಾಗಿದೄ. ಈ
ನಿಮಭದ ರ್ಮಲನ್ನು ಟೇಲರ್ ವಿರುದಧ ಟೇಲರ್ (1875) 1 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 426 ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ನ
ನಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೇಳಳ ಲಾಗಿದುೆ , ಅದನು ನ್ನಷರಸಿ ರ್ನಯ ಮರ್ಮತ್ರಾ ರೋಚೆಮರು, ಎಐಆರ್
1936 ಪಿಸಿ 253ಯಲ್ಲಿ ಯದಿಯಾದ ನರ್ಜೋರ್ ಅಸಮ ದ್ ವಿರುದಧ ಕ್ರುಂಗ್ ಎುಂಯರ್ ಮಕದೆ ಮೆಮಲ್ಲಿ ಈ
ಕೄಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳದಾೆ ರೆ:
"ಕೄಲವು ಕೄಲಷನ್ನು ಕೄಲವು ರೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕ್ಕಯ ನಿೋಡಿರುಲ್ಲಿ , ಆ ಕೄಲಷನ್ನು
ಅದ ರೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬಾಯದು."
ಆದುದರುಂದ, ಈಗ, ಹಿುಂದಿನ ಷಕ್ಕಾಯವು ರಾಜಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಯುಕು ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಡೆಮದೄ ತೆಗೆದುಕೇುಂಡ ಕರ ಭನ್ನು ಭತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ
ನಿಣಾಮದ ರಣಾಭನ್ನು
ಯದುೆ ಗೊಳಷಲು ಶಾಷನನ್ನು
ರೂಪಿಸುವುದು ಅವಯ ವೆುಂದು
ರಗಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಅಧಿವಿಚಾಯಣಾ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದಲ್ಲಿ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಸಿದ ಆರೋಗಳು ತಕ್ರಾಕ
ಅುಂತಯ ತಲುಪಿವೆ ಭತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ರ್ನಗಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಅಬಯ ರ್ಥಾಯಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದ ಅರಾಧದ ಅರಾಧಿಯೆುಂದು ಸಾಬಿೋತಗದಿರುವುದರುಂದ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ಅಧಿವಿಚಾಯಣಾ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದಲ್ಲಿ ಅರಾಧ ನಿಣಿೋಾತವಾಗದಿರುವುದರುಂದ.
ಉಚು ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ ನಿಣಾಮವು ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ಭತ್ತು 16ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೋದಗಳ
ಉಲಿ ುಂಘನೆಗೆ ದಾರ ಮಾಡಿಕೇಡುತು ದೄ ಎುಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದೂ ಷಸ ರ ಸುು ತವಾಗುತು ದೄ.
ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ ವಿಶಮಗಳ ಹಿನೆು ಲೆಮಲ್ಲಿ , 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಗಾಳಗೆ
ಷಕ್ಕಾಯವು
ನೇಭಕ್ಕತ್ರ
ಆದವಗಳನ್ನು
ನಿೋಡಿರುವುದನ್ನು
ಸಿುಂಧುಗೊಳಸುವುದು
ಭತ್ತು
ಆಯೆಾ ಟಿು ಮನ್ನು ಕ್ಕನೂನ್ನಫದಧ ಗೊಳಸುವುದು ಅವಯ ವೆುಂದು ರಗಣಿಷಲಾಗಿದೄ.
ಆದುದರುಂದ ಈಗ, ಭಾಯತ ಗಣರಾಜಯ ದ ಎಿ ತೂಮ ಯನೇ ಶಾದಲ್ಲಿ
ವಿಧಾನಮಂಡಲವು ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತಗೊಳಷಲ್ಲ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ

1. ಸಂಕ್ಷಿ ು ಹೆಸರು ಭತ್ತು ಪ್ರೊ ರಂಬ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್
ಸೇವೆಗಳ (2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಯಯ ಆಯೆಾ ಭತ್ತು ನೇಭಕ್ಕತ್ರಮ ಸಿುಂಧುಗೊಳಸುವಿಕೄ)
ಅಧಿನಿಮಭ, 2022 ಎುಂದು ಕರೆಮತಕಾ ದುೆ .
(2)

ಇದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜ್ಞರಗೆ ಫಯತಕಾ ದುೆ .

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ
ಹೊಯತ್ತ,-

ಸಂದಬಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತಯ ಡಿಸಿದ

“2011 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಗಾಳು ” ಎುಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ
ರ್ಮಲಕ 2011ಯ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನಗಾಳ ಆಯೆಾ ಟಿು ಮಲ್ಲಿ ಆಯೆಾ ಯಾದ ಅಬಯ ರ್ಥಾಗಳು
(2) ಫಳಸಿರು ಆದರೆ ರಭಾಷ್ಟಷದಿರು ಇತಯ ದಗಳು ಭತ್ತು ದಾಳಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ, 1978ಯಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳಗೆ ರಭಾಷ್ಟಷಲಾದ ಅಥಾನೆು ೋ
ಹೊುಂದಿಯತಕಾ ದುೆ .
3. 2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊ ಬೇಷನಗಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ನು ಸಿಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.ಯಾವುದ ರ್ನಯ ಯಾಲಮ, ರ್ನಯ ಮಮಂಡಳ ಅಥವಾ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕಯದ ಯಾವುದ ತ್ರೋಪುಾ, ಡಿಕ್ರರ , ಅಥವಾ
ಆದವದಲ್ಲಿ ಇದಯ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಏನೆ ಳಗೊುಂಡಿದೆ ರೂ ಹ್ವಗ್ರ 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್

ಪರ ಬೇಶನಗಾಳಗೆ ಅಯ ಯಾವುದ ಲೋಗಳಲಿ ದಿರುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ರ್ನಯ ಮನ್ನು
ಷಲುವಾಗಿ ಈ ರ್ಮಲಕ ಈ ಮುುಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತಗೊಳಷಲಾಗಿದೄ:(ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಮಾಡಲಾದ 2011ನೇ
ಪರ ಬೇಶನರುಗಳ ಆಯೆಾ ಯು ಕ್ಕನೂನಿನ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಸಿುಂಧುವಾಗಿಯತಕಾ ದುೆ .

ದಗಿಸು

ಸಾಲ್ಲನ

(ಬಿ) 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನರುಗಳ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ ರ ಕ್ರರ ಯೆಮನ್ನು
ರಾಜಯ
ಷಕ್ಕಾಯವು 15.10.2013 ಭತ್ತು
14.8.2014ರಂದು ಹೊಯಡಿಸಿದ ಎಲಾಿ
ಯದುೆ ಗೊಳಳ ತಕಾ ದುೆ .

ಗೆಜೆಟೆಡ್

ಹಿುಂಡೆದು
ಆದವಗಳು

(ಸಿ) ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಆಯೆಾ ಟಿು ಮನ್ನಸಾಯ 2011ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ಬೇಶನರುಗಳಗೆ ನೇಭಕ್ಕತ್ರ ಆದವಗಳನ್ನು ಹೊಯಡಿಷಲು ಕೂಡಲೇ ಕರ ಭಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೇಳಳ ತಕಾ ದುೆ .
(ಡಿ) 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ೋಬಶನರುಗಳ ಎಲಾಿ ನೇಭಕ್ಕತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್
ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನಯ
ನೇಭಕ್ಕತ್ರ) ನಿಮಭಗಳು, 1977ಯ 18ನೇ ನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳ
ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಹ್ವಗ್ರ ಅವುಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿಯತಕಾ ದುೆ . 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ಪರ ೋಬಶನರುಗಳ ಜೇಶಠ ತೆಯು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಟು
ಹುದೄೆ ಗೆ ಅರು ಯದಿ ಮಾಡಿಕೇುಂಡ ದಿರ್ನುಂಕದಿುಂದ ಜ್ಞರಗೆ ಫಯತಕಾ ದುೆ . 2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ಪರ ೋಬಶನರುಗಳು ಯಾವುದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಪೂವಾಾನಾ ಮ ಜೇಶಠ ತೆಗಾಗಿ ಅಸಾರಾಗಿಯತಕಾ ದೆ ಲಿ .
2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪರ ೋಬಶನರುಗಳು ಯಾವುದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ
ಜೇಶಠ ತೆಮನ್ನು
ಪೂವಾಾನಾ ಮವಾಗಿ ನಿೋಡುವಂತೆ ುಂದು ಸಕ್ಕಾ ಗಿ ಕೄಿ ೋಮುಮಾಡತಕಾ ದೆ ಲಿ .
(ಇ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಗನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ಅುಂಥ
ನೇಭಕ್ಕತ್ರಮ
ಪುನರಾಲೋಕನಕ್ಕಾ ಗಿ
ಯಾವುದ
ರ್ನಯ ಯಾಲಮ
ಅಥವಾ
ಯಾವುದ
ರ್ನಯ ಮಮಂಡಳಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕಯದ ಮುುಂದೄ ಯಾವುದ ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇತಯ
ಯ ಹ್ವಯಗಳನ್ನು ನಡೆಷತಕಾ ದೆ ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿೆ ರೋಕರಷತಕಾ ದೆ ಲಿ .
(ಎಫ್) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ ಅುಂಥ ಯಾವುದ ರ ಕಯಣಗಳನ್ನು
ಪುನರ್ ರಶ್ೋಲ್ಲಷಲು ನಿದಾಶ್ಸು ಯಾವುದ ಡಿಕ್ರರ
ಅಥವಾ ಆದವನ್ನು
ಯಾವುದ
ರ್ನಯ ಯಾಲಮವು ಜ್ಞರಗೊಳಷತಕಾ ದೆ ಲಿ .
4. ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾಯ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು
ಜ್ಞರಗೊಳಸುಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ತುಂದರೆಗಳು ಉದಭ ವಿಸಿದಲ್ಲಿ , ರಾಜಯ ಷಕ್ಕಾಯವು ಸಾಮಾನಯ ಅಥವಾ
ವಿಶೇಶ ಆದವದ ರ್ಮಲಕ ತುಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಷಲು ತನಗೆ ಅವಯ ಕ ಅಥವಾ ವಿಹಿತವೆುಂದು
ಕಂಡುಫರು ಅುಂಥ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲಯ ಆದಶಾನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತು ಅಯ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ,
ರ್ಜ.ಶಿೊ ೀಧರ್
ಷಕ್ಕಾಯದ ಕ್ಕಮಾದಶ್ಾ,
ಸಂಷದಿೋಮ ಯ ಹ್ವಯಗಳು ಭತ್ತು
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖೆ.

