ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೇಅನೇ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:09.04.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1996
ಇದನುು ಮತ್ತ ಷ್ಟು ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಿರ್ನೆಂಕ:02.02.2021 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ
26 ಸೇಅನೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಮೆಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನುು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಇದರ ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರೆಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ
ಎಲಿ

ವೆ ಕ್ತತ ಗಳೆಂದ ಆಕ್ಕಷ ೇಪಣೆಗಳನುು

ಮತ್ತತ ಸಲಹೆಗಳನುು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದ ಭಾಗ IV-ಎ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಅಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:02.02.2021 ರ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978

(1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (2) ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡವನುು
ಪರ ಕರಣ 8 ರೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವುದರೆಂದ ;
ಸದರ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ವನುು

ದಿರ್ನೆಂಕ:02.02.2021 ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ;
ಮತ್ತತ , ಸದರ ಕರಡಿನ ಬಗೆೆ

ಆಕ್ಕಷ ೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಾ ೇಕೃತ್ವಾಗಿದ್ದು

ಅವುಗಳನುು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಪರಶೇಲ್ಲಸಿರುವುದರೆಂದ :
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ಸೇವೆಗಳಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ,
14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣವನುು 8ನೇ ಪರ ಕರಣದೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ ಪರ ದತ್ತ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನುು ರಚಿಸುತ್ತ ದೆ,

ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನುು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ
(ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ ) (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಇವು ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಿಮವಾ ಗಿಪರ ಕಟಗೆಂಡ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದ್ದು .
2. ನಿಯಮ 2 ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ (ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮರ್ಕತಿ) (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1996ರ (ಇದರಲ್ಲಿ ಇನುು ಮೆಂದೆ ಸದರ ನಿಯಮಗಳೆಂದ್ದ
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) 2ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ, (1) ನೇಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ,(1) (ಎ) ಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(ಎ) “ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಅವಲಂಬಿತ್ ”ಎೆಂದರೆ, ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನೆಂದಿಗೆ
ವಾಸವಾಗಿದು

ಮತ್ತತ ಆತ್ನಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು

ಮತ್ತತ 4 ನೇ ನಿಯಮದ (1)ನೇ

ಉಪನಿಯಮದ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ು ಪಡಿಸಿದ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳನುು
ಕುಟೆಂಬದ ಸದಸೆ ರು.

ಪೂರೈಸಿರುವ ಆತ್ನ

-2(2) (ಬಿ) ಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿ ಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ“ಕುಟೆಂಬ”ಎೆಂದರೆ.(i)

ಮೃತ್ ಪುರುಷ್ ವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ಆತ್ನ ವಿಧವಾ
ಪತಿು , ಮಗ ಮತ್ತತ ಮಗಳು (ಅವಿವಾಹಿತೆ/ವಿವಾಹಿತೆ/ವಿಚ್ಛ ೇದಿತೆ/ವಿಧವೆ);

(ii) ಮೃತ್ ಮಹಿಳಾ ವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಕಯ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆಕ್ಕಯೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ಆಕ್ಕಯ
ಮಗ, ಮಗಳು (ಅವಿವಾಹಿತೆ/ ವಿವಾಹಿತೆ/ ವಿಚ್ಛ ೇದಿತೆ/ ವಿಧವೆ) ಮತ್ತತ
ವಿಧುರಪತಿ;
(iii) ಮೃತ್ ಪುರುಷ್ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ಆತ್ನ
ಸಹೇದರ ಅಥವಾ ಸಹೇದರ ;
(iv) ಮೃತ್ ಮಹಿಳಾ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಕಯ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆಕ್ಕಯೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ಆಕ್ಕಯ
ಸಹೇದರ ಅಥವಾ ಸಹೇದರ
(v) ಮೃತ್

ವಿವಾಹಿತ್

ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ/ಳ

ಪತಿು /ಪತಿ

ಮತ್ತತ ಆತ್/ಆಕ್ಕಯ ಅಪ್ರರ ಪತ ವಯಸೆ

ಈಗಾಗಲೇ
ಮಕೆ ಳದ್ದು ಗ

ಸಂಬಂಧಿತ್ ರ್ಕನೂನಿನ ಉಪಬಂಧಗಳನಾ ಯ ಅವರೆಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ
ಹ್ವಗೂ ಅವರನುು ಪೇಷಿಸುವ ಪರ ಮಾಣೇಕೃತ್ ಪೇಷ್ಕರು;
3.ನಿಯಮ 3 ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ .-ಸದರನಿಯಮಗಳನಿಯಮ3ರಲ್ಲಿ ,(i) (2) ನೇ ಉಪ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ,(1) (i) ನೇ ಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(i)್ಮೃತ್ ಪುರುಷ್ ವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ನಿಗೆ
ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ,(ಎ) ವಿಧವಾಪತಿು ; ಮತ್ತತ
(ಬಿ)ಮೃತ್ನ ವಿಧವಾಪತಿು ಯು ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಾಳಲಿ ದಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಸಮಚಿತ್ ರ್ಕರಣರ್ಕೆ ಗಿ ಅವಳು ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಒಪಪ ದಿದು ಲ್ಲಿ , ಮೃತ್
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ವಿಧವಾ ಪತಿು ಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆತ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ
ಮಗಳು.
ಟಿಪಪ ಣ: ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಪತಿು ಯು ಆತ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಮೃತ್ ಪಟಿು ದು ಲ್ಲಿ , ಮಕೆ ಳ
ವಯಸಿಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆಯನುು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

-3(2) (iಎ) ಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:(iಎ)

ಮೃತ್

ಪುರುಷ್

ಅವಿವಾಹಿತ್

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಆತ್ನಿಗೆ

ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆತ್ನೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ಆತ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಿರ್ನು ಭಿಪ್ರರ ಯವಿದು ಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ ತಾಯಿಯು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಹೇದರ ಅಥವಾ ಸಹೇದರ;
ಟಿಪಪ ಣ: ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಆತ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ
ಸಹೇದರ/ಸಹೇದರಯ ವಯಸಿಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆಯನುು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

ಮೃತ್ಪಟಿು ದು ಲ್ಲಿ ,

(3) (ii) ನೇಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(ii)

ಮೃತ್

ಮಹಿಳಾ

ವಿವಾಹಿತ್

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರಳ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಆಕ್ಕಗೆ

ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು ಮತ್ತತ ಆಕ್ಕಯೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು ,(ಎ)ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ವಿಧುರಪತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಅಥವಾ
ಮಗಳು ಮತ್ತತ ;
(ಬಿ) ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ಅವಲಂಬಿತ್ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು
ಅರ್ಾರಲಿ ದಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಚಿತ್ ರ್ಕರಣರ್ಕೆ ಗಿ
ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು ಒಪಪ ದಿದು ಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಕಯ ವಿಧುರಪತಿ;
ಟಿಪಪ ಣ: ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ಪತಿಯು ಆಕ್ಕಗೂ
ವಯಸಿಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆಯನುು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

ಮೊದಲೇ

ಮೃತ್ಪಟಿು ದು ಲ್ಲಿ ,

ಮಕೆ ಳ

(4) (iiಎ) ನೇಖಂಡದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ,ಎೆಂದರೆ:(iiಎ)

ಮೃತ್

ಮಹಿಳಾ

ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದು
ತಾಯಿಯು ಆಯ್ಕೆ

ಅವಿವಾಹಿತ್

ಮತ್ತತ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರಳ

ಆಕ್ಕಯೆಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದು

ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಯಲ್ಲಿ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಆಕ್ಕಗೆ

ಆಕ್ಕಯ ತಂದೆ ಅಥವಾ
ಭಿರ್ನು ಭಿಪ್ರರ ಯವಿದು ಲ್ಲಿ ,

ಆಕ್ಕಯ ತಾಯಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಹೇದರ ಅಥವಾ ಸಹೇದರ;
ಟಿಪಪ ಣ: ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಳ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಆಕ್ಕಗೂ ಮೊದಲೇ
ಸಹೇದರ/ಸಹೇದರಯ ವಯಸಿಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೆ ತೆಯನುು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

ಮೃತ್ಪಟಿು ದು ಲ್ಲಿ ,

(5) (iiಎ) ಖಂಡದ ತ್ರುವಾಯ, ಈ ಮೆಂದಿನ ಖಂಡವನುು ಸೇರಸತ್ಕೆ ದ್ದು ,
(iii) ಮೃತ್ ವಿವಾಹಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ/ಳ ಪತಿು /ಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತ್ ಪಟಿು ದ್ದು ಮತ್ತತ
ಅವರಗೆ

ಅಪ್ರರ ಪತ

ವಯಸೆ

ಮಕೆ ಳದು

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಉಪಬಂಧಗಳನಾ ಯ ಆ ಮಕೆ ಳೊೆಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಹ್ವಗೂ ಅವರನುು
ಪರ ಮಾಣೇಕೃತ್ ಪೇಷ್ಕರು.
(ii) ಉಪನಿಯಮ (3) ನುು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಕನೂನಿನ
ಪೇಷಿಸುವ

-44.

ನಿಯಮ

3ಎ

ನ್ನು

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.-ಸದರ

ನಿಯಮಗಳ

ನಿಯಮ

3ಅನುು

ರದ್ದು ಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
5. ನಿಯಮ 4ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 4 ರಲ್ಲಿ ,(1) (1) ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ,್ ʼವಿವರಣೆʼ ಯ ತ್ರುವಾಯ ಈ ಮೆಂದಿನ ಪರಂತ್ತಕವನುು
ಸೇರಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“ಪರಂತ್ತ, (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ರೂ, ಅದ್ದ ಗೂರ ಪ್-ಸಿ ಮತ್ತತ ಡಿ ಗೆ ಸೇರದ
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .”
(2) (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ತ್ರುವಾಯ, ಈ ಮೆಂದಿನ ಪರಂತ್ತಕವನುು

ಸೇರಸತ್ಕೆ ದ್ದು ,

ಎೆಂದರೆ:“ಪರಂತ್ತ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೌಕರನ/ಳ ವಿಧವಾ ಪತಿು
ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದಲಿ .

ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಕೇರುವ ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ

ಅಥವಾ ವಿಧುರಪತಿಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ನಿದಿಾಷ್ು ಪಡಿಸಿರುವ ವಯೇಮಿತಿಯು
ಈ

ಅವಲಂಬಿತ್ರ

ವಯೇಮಿತಿಯು

ಅರ್ಜಾ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಐವತೆತ ೈದ್ದ ವಷ್ಾಗಳನುು ಮಿೇರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
6. ನಿಯಮ 5ರ ಪಾ ತ್ಯಾ ಯೀಜನೆ:-ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 5ರ ಬದಲಾಗಿ, ಈ
ಮೆಂದಿನದನುು ಪರ ತಾೆ ಯೇರ್ಜಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“5. ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಾ.-

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಕೇರುವ

ಪರ ತಿಯಬಬ ್ ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ/ಳ ಅವಲಂಬಿತ್ನು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನು/ಳು ಮರಣ ಹೆಂದಿದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಒಳಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ಕೆ
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದ್ದದಂತ್ರ್

ಮೃತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನು/ಳು ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ದು

ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಾ ರಗೆ

ಅರ್ಜಾಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಪರಂತ್ತ, ಅಪ್ರರ ಪತ ವಯಸೆ ರಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನು/ಳು ಮರಣ ಹೆಂದಿದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳ ಒಳಗೆ ರ್ದಿನೆೆಂಟ ವಷ್ಾಗಳನುು

ಪೂರೈಸಿರತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮತ್ತತ

ತ್ದನಂತ್ರ ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಾಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .”
7. ನಿಯಮ 6ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.-ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 6 ರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಯಮ(6) ರ
ತ್ರುವಾಯ, ಈ ಮೆಂದಿನದನುು ಸೇರಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ:“(7)್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೇಮರ್ಕತಿಯನುು

ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದ್ದ

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಉಪಬಂಧಗಳಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .”
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತತ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,
(ತೇಜಾವತಿ. ಎನ.)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತತ ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ವಿಶೇಷ್ ಕೇಶ)

