ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖೆೆ : ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2019, ಬಂಗಳೂರು ದಿರ್ನಂಕ: 07.01.2021.

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 1966 ಇದನ್ನು

ಮತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದು ಪಡಿ

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.10.2020ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2019ರಲ್ಲಿ
ಪರ ಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಮಾಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರ ಕಟಣೆಯ
ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರಾಂದ ಬಾದಿತ್ರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲ್ಲಿ
ವೆ ಕ್ತತ ಗಳಾಂದ ಆಕ್ಕಷ ೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನಾಂಕ: 27.10.2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದ ಭಾಗ-IVಎ (ಸಂಖ್ಯೆ :499) ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978
(1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ
ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಲ್ಲದಂತೆ ಪರ ಕಟಿಸಲ್ಲಗಿರುವುದರಾಂದ;
ಸದರ

ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ವನ್ನು

27.10.2020

ರಂದ್ದ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ

ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದರಾಂದ;
ಮತ್ತತ ಸದರ ಕರಡಿನ ಬಗೆೆ ಸಿಾ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಕಷ ೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು
ಪರಗಣಿಸಿರುವುದರಾಂದ;
ಆದು ರಾಂದ ಈಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990 ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 14) ರ 8ನೇ ಪರ ಕರಣದಾಂದಿಗೆ ಓದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ
ಪರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು ಚಲ್ಲಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ
ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ದೆ, ಎಾಂದರೆ:-

ನಿಯಮಗಳು
1.

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

ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಎಾಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಅವು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಗಾಂಡ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆ ಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು
ನೌಕರರಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದ್ದು :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ,(ಎ)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ,
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ಉಳದ್ದ, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ

(ಬಿ)

ಯಾವ ಹುದೆು ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಈ
ನಿಯಮಗಳು ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಎಾಂದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಘೇಷಿಸುವುದೇ ಆ

ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ,
ಮತ್ತತ ಪರಂತ್ತ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೂ
(ಎ)

ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕೈಗಾರರ್ಕ ನಿಯೇಜ್ನೆ (ಸಾಾ ಯಿೇ ಆದೇಶಗಳು)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1946 (ಕಾಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ 1946ರ XX) ರ ಉಪಬಂಧಗಳು

ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತ್ಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗಾರರ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನೌಕರ,
(ಬಿ)

(i)

ಅರೆರ್ಕಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ತ್ಕತ್ಕೆ ಲ್ಲಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ;

(ii)

ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ;

(iii) ಅಥವಾ ಸಾ ಳೇಯ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯಾಗಿ;
(iv)

ಅಥವಾ ದಿನಗೂಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ;

(v)

ಅಥವಾ ರ್ಕಯಾಭೃತ್ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡಿರುವ
-

2.

ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾವು ಅನೆ ಥಾ ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಿದ ಹರತ್ತ,1 "ಸರ್ಕಾರ" ಎಾಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ;
2 ”ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ”್ ಎಾಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರುವ ಅಥವಾ
ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ೆ ದ

ವೆ ವಹ್ವರಗಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟು

ರ್ನಗರಕ

ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಧಾರಣ

ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಎಾಂದ್ದ ಅಥಾ ಹ್ವಗೂ ಅದ್ದ, ಯಾವ ವೆ ಕ್ತತ ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ತ್ಕತ್ಕೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತ ಾಂದ್ದ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರ, ಕಂಪನಿ, ನಿಗಮ, ನಿಗಮಿತ್ವಾಗಿರುವ
ಮಂಡಳ,

ಸಂಸ್ಥಾ

ಅಥವಾ

ನಿಗಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ ದಿರುವ

ಸಾ ಳೇಯ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸೇವೆಗೆ

ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಅಾಂಥ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ರಾಜ್ೆ ದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯ ಹರತ್ಕದ ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲಗಳಾಂದ

ವೇತ್ನ

ಪಡೆದ್ದಕಳುು ತಿತ ರುವುದ್ದ

ಏನೇ

ಇದು ರೂ,

ಅಾಂಥ

ವೆ ಕ್ತತ ಯನ್ನು

ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ;
ವಿವರಣೆ:

ಈ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಲಗಿರುವ

“ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ”್ ಎಾಂದರೆ ಈ

ನಿಯಮಗಳು ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಗಾ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತತ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ.
3 ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಾಂತೆ "ಕುಟಾಂಬದ ಸದಸೆ ರು" ಎಾಂಬುದ್ದ: (i)

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ/ ನೌಕರಳ ಪತಿು ಯು ಅಥವಾ ಪತಿಯು,

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ/ನೌಕರಳ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ.
ಆದರೆ ಸಕ್ಷಮ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ತರ ಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಾಂದ/
ನೌಕರಳಾಂದ ಬೇಪಾಟಿು ರುವ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಪತಿು ಅಥವಾ ಪತಿಯನ್ನು ಒಳಗಳುು ವುದಿಲಿ .
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(ii)
ಮಗನನ್ನು

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಮತ್ತತ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಆತ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ
ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ ಮಲ-ಮಗ ಅಥವಾ ಮಲ-ಮಗಳನ್ನು

ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ.

ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ರ್ಕನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ಮಲ ಮಗುವಿನ
ಅಭಿರಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿಲಿ ವೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಲ-ಮಗುವನ್ನು
ಒಳಗಳುು ವುದಿಲಿ ;
(iii)

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ/ನೌಕರಳ ಪತಿು ಗೆ ಅಥವಾ ಪತಿಗೆ ರಕತ

ಸಂಬಂಧದ ಅಥವಾ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರನೆು ೇ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರೇ ಇತ್ರ ವೆ ಕ್ತತ ಯನ್ನು ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ;
4 “ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ”್ಎಾಂದರೆ,(i)

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನೆ ಯಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ವೆ ಕ್ತತ ಗಳ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚಚ

ರ್ನೆ ಯಾಲಯ;
(ii)

ಸಮೂಹ – ಎ ದರ್ಜಾಯ ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ ಮತ್ತತ ಸಮೂಹ -

ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರ್ ದರ್ಜಾ-II ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರ;
(iii)

ಸಮೂಹ – ಬಿಯಲ್ಲಿ ನ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರ್್ದರ್ಜಾ-II ಅನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಮೂಹ-ಬಿ,

ಸಮೂಹ-ಸಿ ಹ್ವಗೂ ಸಮೂಹ-ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಮಖ್ೆ ಸಾ ;
ಪರಂತ್ತ ಇಲ್ಲಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಾ ರು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ
ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರೆ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಈ

ಖಂಡದ

ಆಡಳತ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕೆ
ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ

ನಿಯಮಿತ್

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವೆಾಂದ್ದ ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದ್ದ.

ವಿವರಣೆ.- ಅನೆ ಸೇವೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾವುದೇ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ

ಪರ ತಿನಿಯೇಜ್ನೆಗಾಂಡಿರುವ,

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ

ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ (ii)ನೇ ಉಪ-ಖಂಡ ಅಥವಾ (iii)ನೇ ಉಪ-ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,
ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಿದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳೇ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(iv)
ಅಾಂಥ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಬಗೆೆ ಹರಡಿಸಲ್ಲದ ಆದೇಶದ
ಗತ್ತತ ಪಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಈ ನಿಯಮಗಳ ವಿವಿಧ
ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದ್ದ.

ಮೂಲಕ

ಉಪಬಂಧಗಳ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

(2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಆದರೆ ಪರಭಾಷಿಸಿರದ ಇನಿು ತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಮತ್ತತ
ಪದಾವಳಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ರ್ನಗರಕ
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ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಲದ ಅಥವಾ
ರಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆಯಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲದ
ಅಥಾವನೆು ೇ ಇವುಗಳಗೂ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿದೆ ಎಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
3. ಸಾಮಾನ್ೆ ತತವ ಗಳು.(1) ಪಾ ತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು, ಎಲ್ಲ ರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ಯೂ, (i) ಸಂಪೂಣಾ ನಿೇತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ,
(ii) ಕತ್ಾವೆ ಶರ ದೆೆ ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(iii) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ದ ಯಾವುದನೂು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ; ಮತ್ತತ
(iv) ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2) ಪಾ ತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು,(i)

ಉನು ತ್ ನೈತಿಕ ಆದಶಾಗಳನ್ನು ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ;

(ii)

ರಾಜ್ಕ್ತೇಯವಾಗಿ ತ್ಟಸಾ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ;

(iii)

ತ್ನು ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ , ಅಹಾತ್ಕದಾಯಕ, ರ್ನೆ ಯ ಸಮಮ ತ್ ಮತ್ತತ
ನಿಷಪ ಕ್ಷಪ್ರತ್ತೆಯ ಮೂಲ ತ್ತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ;

(iv)

ಉತ್ತ ರದಾಯಿತ್ಾ ಮತ್ತತ ಪ್ರರದಶಾಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ;

(v)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ಸಪ ಾಂದರ್ನಶೇಲರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ; ಹ್ವಗೂ

(vi)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಾಂದಿಗೆ ಸೌಜ್ನೆ ಹ್ವಗೂ ವಿನಯದಿಾಂದ ವತಿಾಸತ್ಕೆ ದ್ದು

(3)

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ

ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ

ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

.
ನೌಕರನ್ನ,

ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ ತ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತತ ಅಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟಿು ರುವ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ನಿೇತಿ
ನಿಷ್ಠೆ ಯನ್ನು

ಮತ್ತತ

ಕತ್ಾವೆ

ಶರ ದೆೆ ಯನ್ನು

ಸುನಿಶಚ ತ್ಪಡಿಸಿಕಳು ಲು ಸಾಧೆ ವಿರುವ ಎಲ್ಲಿ

ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4)

ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ,

ತ್ನು

ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ

ಸೌಜ್ನೆ ಯುತ್ವಾದ ವತ್ಾನೆಯನ್ನು ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(5) ಪಾ ತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು,(i)

ಸಂವಿಧಾನ

ಮತ್ತತ

ಪರ ಜಾಸತ್ಕತ ತ್ಮ ಕ

ಮೌಲೆ ಗಳ

ಸವೇಾಚಛ ತೆಗೆ

ಸಾ ತಃ

ಬದೆ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(ii)

ಭಾರತ್ದ ಸಾವಾಭೌಮತ್ಾ

ಮತ್ತತ ಅಖಂಡತೆ, ರಾಷು ರದ ಭದರ ತೆ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸುವೆ ವಸ್ಥಾ , ಸಭೆ ತೆ ಮತ್ತತ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಾಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(iii)
ಮತ್ತತ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ದೃಷಿು ಯಿಾಂದ ಮಾತ್ರ ವೇ ನಿಧಾಾರಗಳನ್ನು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು

ಸಮಥಾವಾಗಿ,

ಪರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗಿ

ಮಿತ್ವೆ ಯಕರವಾಗಿ ಬಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಅಥವಾ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು ;
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ತೆಗೆದ್ದಕಳ್ು ತ್ಕೆ ದ್ದು
ಮತ್ತತ

(iv)

ತ್ನು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಕತ್ಾವೆ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಯನ್ನು

ಘೇಷಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಯನ್ನು

ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವಂಥ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ

ಬಿಕೆ ಟು ಗಳನ್ನು ಪರಹರಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(v)

ತ್ನು ಪದಿೇಯ ಕತ್ಾವೆ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬಿೇರಬಹುದಾದ

ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಯಾವುದೇ ಹಣರ್ಕಸು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಆಮಿಷಗಳಗೆ
ತ್ಕನ್ನ ಒಳಗಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(vi)

ರ್ನಗರಕ

ಸೇವಾ

ನೌಕರರ್ನಗಿ

ತ್ನು

ದ್ದರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಮತ್ತತ ಸಾ ಾಂತ್ರ್ಕೆ ಗಿ, ತ್ನು
ಸ್ಥು ೇಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಹಣರ್ಕಸು ಅಥವಾ ಬಹು ಮಖ್ೆ

ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು

ಕುಟಾಂಬರ್ಕೆ ಗಿ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಪರ ಯೇಜ್ನಗಳನ್ನು

ದರಕ್ತಸಿಕಡುವ

ಉದೆು ೇಶದಿಾಂದ ನಿಧಾಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(vii)

ಅಹಾತೆಯ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ

ಮಾತ್ರ ವೇ

ಆಯೆ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಶಫಾರಸುು ಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(viii) ರ್ನೆ ಯಸಮಮ ತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತತ ನಿಷಪ ಕ್ಷಪ್ರತ್ದಿಾಂದ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಹ್ವಗೂ
ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದೆ ತ್ಕರತ್ಮೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(ix)

ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ಸಾಾ ಪಿತ್ ಪದೆ ತಿಗಳಗೆ

ವಿರುದೆ ವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿರುದೆ ವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ನಿಬಾಾಂಧಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(x)

ತ್ನು ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಸತ ನ್ನು ರ್ಕಪ್ರಡಿಕಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ತ್ನಗೆ

ಯುಕತ ವಾಗಿ ತಿಳಸಲ್ಲದ ರ್ಕನೂನ್ನಬದೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಗಳಸಲು ಬದೆ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(xi)

ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಲ್ಲದಂಥ

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಪದಿೇಯ

ಯಾವುವೇ

ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ರ್ಕನೂನ್ನಗಳ

ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ,

ಮೂಲಕ

ಗೌಪೆ ತೆಯನ್ನು

ರ್ಕಪ್ರಡಿಕಳು ಲು ಬದೆ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು . ಅದರಲ್ಲಿ ಮಖ್ೆ ವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಸಾವಾಭೌಮತೆಗೆ ಮತ್ತತ
ಅಖಂಡತೆಗೆ, ರಾಷು ರದ ಭದರ ತೆಗೆ, ರಾಷು ರದ ರ್ಕಯಾತಂತ್ರ , ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಾಕ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಗಳಗೆ,
ವಿದೇಶ ರಾಷು ರಗಳೊಾಂದಿಗಿನ ಸ್ಥು ೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಗೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ಾಂಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಒಾಂದ್ದ
ಅಪರಾಧದ ಚಿತ್ಕವಣೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ರ್ಕನೂನ್ನ ಬಾಹಿರ
ಪರ ಯೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(xii)

ಅತ್ತೆ ನು ತ್ ಮಟು ದ ನೈಪುಣೆ ತೆಯಿಾಂದ ಹ್ವಗೂ ತ್ನು

ಗರಷೆ

ಸಾಮಥೆ ಾದ

ವೃತಿತ ಪರತೆಯಿಾಂದ ತ್ನು ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಹ್ವಗೂ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ: ಒಬಬ
ರ್ಕಯಾವನ್ನು

ಸರ್ಕಾರೇ ನೌಕರನಿಗೆ ಇತ್ರ ರ್ಕಯಾಗಳ ನಡುವೆ ವಹಿಸಿದ ಒಾಂದ್ದ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಳಗೆ ಮತ್ತತ

ಆತ್ನ ನಿರೇಕ್ತಷ ತ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆಯ

ಗುಣಮಟು ದಾಂದಿಗೆ ನಿವಾಹಿಸಲು ಆತ್ನ್ನ ರೂಢಿಗತ್ವಾಗಿ ವಿಫಲರ್ನದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನು (1)ನೇ ಉಪ-
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ನಿಯಮ ಮತ್ತತ (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ಕತ್ಾವೆ ದ ಮೇಲ್ಲನ ಶರ ದೆೆ ಯ ಕರತೆ ಎಾಂದ್ದ
ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(xiii) ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ , ತೆಗೆದ್ದಕಾಂಡ ಯಾವುದೇ ಉದೆು ೇಶತ್ ಕರ ಮವು, ಯಾವುದೇ
ನಿಯಮ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ತ್ದಿಾ ರುದೆ

ಇದು ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾನಿೇತಿಗಳಗೆ

ಭಿನು ವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಅಥವಾ ವಹಿಸಲ್ಲದ ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಪರ ಕ್ತರ ಯಾ ಲೇಪ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ಆ

ಅಾಂಶವನ್ನು ಮೇಲಧಿರ್ಕರಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತ್ರತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(xiv) ತ್ನು

ಕತ್ಾವೆ ಗಳಲ್ಲಿ

ಉತ್ೆ ೃಷು ತೆಯನ್ನು

ವೃತಿತ ಪರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ ಅನ್ನಭವವನ್ನು
ರ್ಕಯಾಕ್ಕಷ ೇತ್ರ ದ

ಜಾಾ ನವನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವುದರ್ಕೆ ಗಿ ಅಗತ್ೆ ವಾಗಿರುವ

ಪಡೆಯಲು ಪರ ಯತ್ು

ವೃದಿು ಸಿಕಳು ಲು

ಮತ್ತತ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು

ಕಚೇರ

ಹ್ವಗೂ ತ್ನು

ಆಡಳತ್ಕತ್ಮ ಕ

ಸುಧಾರತ್

ವಿಧಾನಗಳಗೆ ತ್ನು ನ್ನು ಸಿದೆ ಪಡಿಸಿಕಳು ಲು ಸವಾ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶರ ಮಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು ; ಹ್ವಗೂ
(xv)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಾಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಉದೆು ೇಶ ಪೂವಾಕವಾಗಿ

ವಿಳಂಬ ಧೇರಣೆಯನ್ನು ತ್ೇರತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್/ಆಕ್ಕಗೆ ವಹಿಸಲ್ಲದ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು ವಿಲೇ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದ್ದರುದೆು ೇಶ ಪೂವಾಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(6) (i) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು ಪದಿೇಯ ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ
ಆತ್ನಿಗೆ

ಪರ ದತ್ತ ವಾಗಿರುವ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಚಲ್ಲಯಿಸುವಾಗ,

ತ್ನು

ವರಷ್ಠೆ ಧಿರ್ಕರಯ

ನಿದೇಾಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ನ್ನ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಸಂದಭಾದ ಹರತ್ಕಗಿ, ತ್ನು

ಸಾ ಾಂತ್

ಅತ್ತೆ ತ್ತ ಮ ನಿಣಾಯ ಸರಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ ಕರಾರುವಾರ್ಕೆ ಗಿದೆ ಎಾಂದೆನಿಸದೆ ಬೇರೆ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದಲಿ .
(ii) ಮೇಲ್ಲಧಿರ್ಕರಯ ನಿದೇಾಶನವು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದ್ದು . ತ್ತತ್ತಾ
ಸಂದಭಾದ

ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ

ಮೌಖಿಕ

ನಿದೇಾಶನ

ನಿೇಡುವುದ್ದ

ಅನಿವಾಯಾವಾದಾಗ,

ಮೇಲಧಿರ್ಕರಯು ತ್ಕರ್ನಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿೇನ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ
ಕೇರಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ನಂತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಿಾ ರೇಕರಸತ್ಕೆ ದ್ದು ; ಮತ್ತತ
(iii)
ನೌಕರನ್ನ,

ತ್ನು

ಮೇಲಧಿರ್ಕರಯಿಾಂದ ಮೌಖಿಕ ನಿದೇಾಶನವನ್ನು

ಸಾಧೆ ವಾದಷ್ಟು

ಕೇರತ್ಕೆ ದ್ದು

ಬೇಗನೆ

ಆ

ನಿದೇಾಶನವನ್ನು

ಮತ್ತತ ಅಾಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ನಿದೇಾಶನವನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ

ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ಸಿಾ ರೇಕರಸುವಂತೆ

ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಿಾ ರೇಕರಸುವುದ್ದ

ಮೇಲ್ಲಧಿರ್ಕರಯ ಕತ್ಾವೆ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ:

(6)ನೇ

ಉಪ-ನಿಯಮದ

(iii)ನೇ

ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಇರುವುದ್ದ

ಯಾವುದನೂು ,

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತತ ಹಣೆಗಾರಕ್ಕಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ ಪರ ತ್ಕೆ ಯೇಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಾಂಥ
ನಿದೇಾಶನಗಳು
ನಿದೇಾಶನವನ್ನು

ಅಗತ್ೆ ವಿಲಿ ದಿರುವಾಗ,
ಕೇರುವ

ವರಷೆ

ಮೂಲಕ

ಅಧಿರ್ಕರ

ಸರ್ಕಾರ

ಅಥವಾ

ನೌಕರನ್ನ

ತ್ನು

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಯಿಾಂದ
ಜ್ವಾಬಾೆ ರಗಳಾಂದ

ನ್ನಣುಚಿಕಳು ಲು ಅವನನ್ನು ಅದ್ದ ಶಕತ ಗಳಸುತ್ತ ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಅರ್ಥಾಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
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(7) ಹ್ವಜ್ರಾತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಮಯಪ್ರಲನೆ.- ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರಯಾಗಿ ಕಛೇರಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗತ್ಕೆ ದ್ದು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗರಷೆ ಸಮಯವನ್ನು
ಮತ್ತತ

ಹ್ವಗೂ ತ್ನು

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ

ಹುದೆು ಯ ಕತ್ಾವೆ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ

ಮಿೇಸಲ್ಲಡುವುದ್ದ ಮತ್ತತ ತ್ತತ್ತಾ ಸೇವೆ ಅಗತ್ೆ ವಿದಾು ಗ

ಉನು ತ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ, ಕಚೇರ ಕ್ಕಲಸದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು

ಮಿೇರ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(8) ಪರ ತಿಯಬಬ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಸರ್ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಈ ಮಾಂದಿನ
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು :-

“ನಿಷ್ಠಾ ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ”
______________________ ಆದ ರ್ನನ್ನ ಭಾರತ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಏಪಾಟು
ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತತ ಯಿಾಂದಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆ ಯಿಾಂದಲ್ಲ ನಡೆದ್ದಕಳುು ತೆತ ೇನೆಾಂದ್ದ
ಮತ್ತತ ನನು

ಹುದೆು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು

ನಿಷಪ ಕ್ಷಪ್ರತ್ದಿಾಂದ

ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುತೆತ ೇನೆಾಂದೂ

ಶರ ದೆೆ ಯಿಾಂದ, ಪರ ಮಾಣಿಕತೆಯಿಾಂದ ಮತ್ತತ

ಪರ ತಿರ್ಜಾ

ಮಾಡುತೆತ ೇನೆ:

ಪರ ಮಾಣ

ಪೂವಾಕವಾಗಿ

ನ್ನಡಿಯುತೆತ ೇನೆ.ಸಹಿ”
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಹೆಸರು ಹ್ವಗೂ ಪದರ್ನಮ

4. ಸರ್ಕಾರವು ಪೀರ್ಷಸಿಕಂಡು ಬ್ರುತಿು ರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಲ ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರನ್ ಕುಟಂಬ್ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಉದ್ೆ ೀಗ:
(1) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಉದೆ ೇಗವನ್ನು ದರಕ್ತಸಿಕಡಲು ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತ್ನು ಸಾಾ ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ ಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2) (i) ಯಾರೇ ಎ-ದರ್ಜಾಯ ಅಧಿರ್ಕರಯು, ಸರ್ಕಾರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ
ಹರತ್ತ ತ್ನು

ಮಗ, ಮಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಲಂಬಿತ್ರಗೆ ಆತ್ನ್ನ ಅಧಿಕೃತ್

ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ

ಯಾವುದೇ

ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಾಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರಗಳನ್ನು

ಫರ್್ಾನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಹಾಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರ ಉದೆ ಮದಲ್ಲಿ ಉದೆ ೇಗವನ್ನು ಒಪಿಪ ಕಳು ಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ,
ಪಡೆಯುವುದರ್ಕೆ ಗಿ

ಉದೆ ೇಗವನ್ನು
ರ್ಕಯಲು

ಪರಗಣಿಸಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ

ಒಪಿಪ ಕಳು ಲು

ಸಾಧೆ ವಿಲಿ ದಿರುವಾಗ
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ಅಥವಾ

ಅನೆ ಥಾ

ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು

ಅನ್ನಮತಿಗೆ ಒಳಪಟು , ತ್ಕತ್ಕೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಉದೆ ೇಗವನ್ನು ಒಪಿಪ ಕಳು ಬಹುದ್ದ.
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ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿ
ತ್ತತ್ತಾ

ಎಾಂದ್ದ

ಮತ್ತತ ಸರ್ಕಾರದ

(ii) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಸದಸೆ ನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಫರ್್ಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಉದೆ ೇಗವನ್ನು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಾು ನೆ ಎಾಂಬುದ್ದ ತಿಳದ ಕೂಡಲೇ,
ಹ್ವಗೆ

ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿರುವುದನ್ನು

ನಿಯಮಿಸಿದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ

ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮತ್ತತ

ಆ

ಕಂಪನಿಯಾಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಾ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಂದಿಗೆ ಆತ್ನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ
ವೆ ವಹ್ವರ ಹಾಂದಿರುವನೇ ಅಥವಾ ಹಾಂದಿದು ನೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು :
ಪರಂತ್ತ, ಅಧಿರ್ಕರಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಈ
ಉಪ-ನಿಯಮದ (i)ನೇ ಖಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿದು ರೆ, ಆ ಅಧಿರ್ಕರಯ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹ್ವಗೆ ತಿಳಸುವುದ್ದ ಅಗತ್ೆ ವಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3) (i) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು

ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ

ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಾಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಮಿಾನಾಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ
ಇತ್ರ ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ, ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಮಿಾನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಉದೆ ೇಗಿಯಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಾಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಾರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ
ಉಳು ವರ್ನಗಿದು ರೆ, ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೆ ವಹರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ii) ಈ ಉಪನಿಯಮದ (i)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಲದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ ಅಾಂತ್ಹ ಪರ ತಿಯಾಂದ್ದ ವಿಷಯದ ಅಥವಾ ಕರಾರನ ಬಗೆೆ

ತ್ನು

ವರಷ್ಠೆ ಧಿರ್ಕರಗೆ

ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಕರಾರನ ಬಗೆಗಿನ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು , ಯಾವ ವರಷ್ಠೆ ಧಿರ್ಕರಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾವ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಆ ಬಗೆೆ ತಿಳಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಯ ಸೂಚನೆಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಆ
ತ್ರುವಾಯ ಪರ ಕರಣವನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
5. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಲ ಮತ್ತು ಚುರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು:
(1) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಕ್ತೇಯ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳೊಾಂದಿಗೆ
ಅನೆ ಥಾ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಕ್ತೇಯ ಚಳುವಳ ಅಥವಾ

ಚಟವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ , ಅದರ ಸಹ್ವಯಾಥಾ ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ ನೆರವು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2) ರ್ಕನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಾ ಪಿತ್ವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ
ಉರುಳಸುವಂಥದಾು ಗಿರುವ

ಅಥವಾ

ಚಳುವಳಯಲ್ಲಿ

ಚಟವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಉರುಳಸುವ
ಅವನ

ಉದೆು ೇಶ

ಹಾಂದಿರುವ

ಕುಟಾಂಬದ

ಯಾರೇ

ಯಾವುದೇ
ಸದಸೆ ನೂ

ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ, ಅದರ ಸಹ್ವಯಾಥಾ ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಇರ್ನು ವುದೇ ರೇತಿಯಿಾಂದ
ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು
ಕತ್ಾವೆ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು

ತ್ಡೆಗಟು ಲು

ಪರ ಯತಿು ಸುವುದ್ದ

ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ

ಮತ್ತತ ಅಾಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಟವಟಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ
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ಅವನ ಕುಟಾಂಬದ ಸದಸೆ ರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು , ವಂತಿಗೆ ನಿೇಡುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ ಬೇರೆ

ರೇತಿಯಿಾಂದ ನೆರವು ನಿೇಡುವುದನ್ನು ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು ರೆ, ಅವನ್ನ ಆ
ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3) ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ದ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಕ್ತೇಯ ಪಕ್ಷವೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು
ರಾಜ್ಕ್ತೇಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಿತ ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಳವಳಯು ಅಥವಾ ಚಟವಟಿಕ್ಕಯು
(2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ವಾೆ ಪಿತ ಯಳಗೆ ಬರುತ್ತ ದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನು ಉದಭ ವಿಸಿದಾಗ, ಆ
ಕುರತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ತಿೇಮಾಾನವೇ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸಂಸತ್ತತ , ರಾಜ್ೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಯಾವುದೇ ಸದನ

ಅಥವಾ ಸಾ ಳೇಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಚುರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಚಾರ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ
ಹಸತ ಕ್ಕಷ ೇಪ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತ್ನು ಪರ ಭಾವವನ್ನು ಬಿೇರತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ,(i)

ಅಾಂಥ

ಯಾವುದೇ

ಚುರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ

ತ್ನು

ಮತ್ವನ್ನು

ಚಲ್ಲಯಿಸಲು

ಅಹಾರ್ನಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಮತ್ ಹ್ವಕಲು ತ್ನಗಿರುವ ಹಕೆ ನ್ನು ಚಲ್ಲಯಿಸಬಹುದ್ದ, ಆದರೆ
ಆತ್ನ್ನ ಹ್ವಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಕನ್ನ ಮತ್ ಹ್ವಕಲು ಉದೆು ೇಶಸಿದಾು ನೆ ಅಥವಾ ಮತ್
ಹ್ವಕ್ತದೆು ೇನೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಹ್ವಗೂ ಯಾರಗೆ ಮತ್ ನಿೇಡಲು
ಉದೆು ೇಶಸಿದೆು ೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾರಗೆ ಮತ್ ನಿೇಡಿದೆು ೇನೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ

ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ii)

ಚುರ್ನವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಆತ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗಿರುವ
ಕತ್ಾವೆ ದ ಯುಕತ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ , ಆತ್ನ್ನ ನೆರವು ನಿೇಡುತ್ಕತ ನೆಾಂಬ ಏಕೈಕ ರ್ಕರಣರ್ಕೆ ಗಿ ಈ
ಉಪನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿ ಾಂಘಿಸಿರುವನೆಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಚುರ್ನವಣಾ ಚಿಹೆು ಯನ್ನು

ತ್ನು

ಮೇಲೆ, ತ್ನು

ವಾಹನದ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತ್ಕಣದಲ್ಲಿ ಪರ ದಶಾಸಿದರೆ, ಅವನ್ನ,
ಈ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಅಥಾವಾೆ ಪಿತ ಯಳಗೆ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ನು

ಪರ ಭಾವವನ್ನು

ಬಿೇರುತಿತ ದಾು ನೆ ಎಾಂದ್ದ ಪರಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
6. ಕಾ ೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಚುರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಲ ಸಪ ಧಿಾಸುವುದು, ಇತ್ಯೆ ದಿ.ಯಾವುದೇ ಕ್ತರ ೇಡಾ ಸಂಘದ ಆಯೆ

ಹುದೆು ಗೆ ಸಪ ಧಿಾಸುವಾಗ ಹ್ವಗೂ ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ತರ ೇಡಾ

ಚಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೆ ಳುು ವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ
ಹರಡಿಸಲ್ಲಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಬದೆ ರ್ನಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
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7. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಸೇರಿಕಳುು ವುದು:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಉದೆು ೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಚಟವಟಿಕ್ಕಗಳು
ಭಾರತ್ದ ಸಾವಾಭೌಮತ್ಾ ದ ಮತ್ತತ ಅಖಂಡತೆಯ ಅಥವಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸುವೆ ವಸ್ಥಾ ಯ ಅಥವಾ
ನೈತಿಕತೆಯ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಯುಾಂಟ ಮಾಡುವವೇ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಸೇರಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ ಅದರ ಸದಸೆ ರ್ನಗಿ ಮಾಂದ್ದವರಯತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
8. ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪ್ತು ಯ ಪಾ ದೇಶವನುು
ಪಾ ವಾಸಗಳು.(1)

ಬಿಟು

ಹೀಗುವುದು ಮತ್ತು

ಖಾಸಗಿ ವಿದೇಶ

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ರರ್ಜಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅನೆ ಥಾ, ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಭಾಗಳು

ಅಥವಾ ತ್ನು

ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವೆ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯ ಅಾಂಗವಾಗಿ, ರರ್ಜ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು

ಸಕ್ಷಮರ್ನದ ಕಚೇರ ಮಖ್ೆ ಸಾ ನಿಗೆ ತಿಳಸದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ತ್ನು

ಕತ್ಾವೆ

ಸಾ ಳದ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾೆ ಪಿತ ಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ಸಾಾ ನವನ್ನು ಬಿಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2)

ಯಾರೇ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ,

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ

ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದೇಶ ಪರ ವಾಸವನ್ನು ಕೈಗಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ . ಅಾಂಥ ಖಾಸಗಿ
ವಿದೇಶ ಪರ ವಾಸಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಹ್ವಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಸಾರವೇ
ಅಾಂಥ ಕೇರಕ್ಕಯನ್ನು ಪರಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
9. ಬ್ಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕ ರಗಳು:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ,(i)

ಭಾರತ್ದ

ಸಾವಾಭೌಮತ್ಾ

ಮತ್ತತ

ಅಖಂಡತೆಯ,

ದೇಶದ

ಭದರ ತೆಯ,

ವಿದೇಶ

ರಾಷು ರಗಳೊಾಂದಿಗಿನ ಸ್ಥು ೇಹಯುತ್ ಸಂಬಂಧದ ಹಿತ್ದೃಷಿು ಗೆ, ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸುವೆ ವಸ್ಥಾ ಗೆ, ಸಭೆ ತೆಗೆ
ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಯುಾಂಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ರ್ನೆ ಯಾಲಯ ನಿಾಂದನೆಗೆ, ಮಾನಹ್ವನಿಗೆ
ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪರ ಚೇದನೆ ನಿೇಡುವುದನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ ದಶಾನದಲ್ಲಿ

ತ್ನು ನ್ನು ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ii) ಎಷ್ಠು ೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಡನೆ ಸೇರ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಷೆ ರಕ್ಕೆ
ತ್ಡಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ೇರೇಪಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ . ಪರ ಚೇದನೆ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ದಷ್ಠು ರೇರಣೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ "ಮಷೆ ರ" ಎಾಂದರೆ (ಕತ್ಾವೆ ದಿಾಂದ ಅನಧಿಕೃತ್
ಗೈರುಹ್ವಜ್ರಾಗುವುದೂ ಸೇರದಂತೆ) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಒಾಂದ್ದ ಗುಾಂಪು ಒಟ್ಟು ಗಿ ಸೇರಕಾಂಡು ಕ್ಕಲಸ
ಮಾಡುವುದನ್ನು

ನಿಲ್ಲಿ ಸುವುದ್ದ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಠು ೇ

ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಒಟ್ಟು ಗಿ ಸೇರ ಅಥವಾ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಲೆಿ ೇ ಮಾತ್ರ್ನಡಿಕಾಂಡು ಕ್ಕಲಸ
ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಸುವುದ್ದ ಎಾಂದ್ದ ಅಥಾ.
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10. ಪತಿಾ ಕೆ, ಆರ್ಕಶವಾಣಿ ಅಥವಾ ದೂರದಶಾನ್ದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ
ಬ್ಗೆಯ ಪಾ ದಶಾನ್ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಮಾಧೆ ಮಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ
ಪುಸು ಕ, ಲೇಖನ್ ಮುಂತ್ಯದವುಗಳ ಪಾ ಕಟಣೆ,(1)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದ ಹರತ್ತ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತ ಪತಿರ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ನಿಯತ್ರ್ಕಲ್ಲಕ ಪರ ಕಟಣೆಯ
ಪೂಣಾ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಒಡೆತ್ನವನ್ನು

ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ

ಸಂಪ್ರದರ್ನ ರ್ಕಯಾ ಅಥವಾ ವೆ ವಸಾಾ ಪರ್ನ ರ್ಕಯಾಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನೇಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದ ಹರತ್ತ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಕತ್ಾವೆ ದ ಪರ ಮಾಣಿಕ ನಿವಾಹಣೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಹರತ್ತ.a) ತ್ಕನೇ ಅಥವಾ ಪರ ರ್ಕಶಕರ ಮೂಲಕ ಪುಸತ ಕವನ್ನು
ಅಥವಾ

ಪುಸತ ಕಕ್ಕೆ

ಅಥವಾ

ಲೇಖ್ನಗಳ

ಪರ ಕಟಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ

ಲೇಖ್ನವನ್ನು

ಬರೆದ್ದಕಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
b) ಆರ್ಕಶವಾಣಿ ಪರ ಸಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ದೂರದಶಾನ, ದಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ತ್ನು

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅರ್ನಮಧೇಯವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಗುಪತ ರ್ನಮದಿಾಂದಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ
ಬೇರೇಬಬ

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ

ನಿಯತ್ರ್ಕಲ್ಲಕ್ಕಗೆ ಲೇಖ್ನವನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ವೃತ್ತ

ಬರೆಯತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಪತಿರ ಕ್ಕ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ ಪತ್ರ ವನ್ನು

ಬರೆಯತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಪರಂತ್ತ,
(i) ಅಾಂತ್ಹ ಪರ ಕಟಣೆಯು ಪರ ರ್ಕಶಕರ ಮೂಲಕ ಆಗಿದು ರೆ ಮತ್ತತ
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಸಾಹಿತ್ೆ ಕ,

ಕಲ್ಲತ್ಮ ಕ

ಅಥವಾ

ಅದ್ದ

ವೈಜಾಾ ನಿಕ

ಸಾ ರೂಪದಾು ಗಿದು ರೆ: ಅಥವಾ
(ii) ಅಾಂತ್ಹ

ಆರ್ಕಶವಾಣಿ

ದೂರದಶಾನ

ಪರ ಸಾರ,

ಚಲನಚಿತ್ರ

ಅಥವಾ

ಬರವಣಿಗೆಯು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ೆ ಕ, ಕಲ್ಲತ್ಮ ಕ ಅಥವಾ ವೈಜಾಾ ನಿಕ
ಸಾ ರೂಪದಾು ಗಿದು ರೆ

ಅಾಂತ್ಹ

ಯಾವುದೇ

ಅನ್ನಮತಿಯು

ಅಗತ್ೆ ವಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಮತ್ತತ ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನೇಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಿ ದೇ
ವಾಣಿಜ್ೆ ಲ್ಲಭವಿಲಿ ದ ಹ್ವಗೂ ತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವೆ ಗಳಗೆ ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ ಕಲ್ಲತ್ಮ ಕ,
ಸಾಹಿತ್ೆ ಕ,

ವೈಜಾಾ ನಿಕ

ಮತ್ತತ

ಇತ್ರ

ಅಾಂತ್ಹ

ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ

ಅಥವಾ

ಚಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ , ಸಾಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ತ್ನು ನ್ನು ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ದ.
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ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

11.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜೆ
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾನಿೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾ ಮವನುು ಟೀಕಸುವುದು.-

ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಕಂದಾ

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಆರ್ಕಶವಾಣಿ ಪರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೂರದಶಾನದ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಧೆ ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸತ ವ ಹೇಳಕ್ಕ ಅಥವಾ
ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ನಿೇಡುವುದಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ನಮಧೇಯವಾಗಿ, ಗುಪತ ರ್ನಮದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಬೇರಬಬ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಲ್ಲದ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ದಸಾತ ವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕ್ಕಗೆ
ಬರೆದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹೇಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ,i) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಸುತ ತ್ ಅಥವಾ ಇತಿತ ೇಚಿನ ಯಾವುದೇ ನಿೇತಿಯ ಅಥವಾ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ ಪರ ತಿಕೂಲ ಟಿೇಕ್ಕಯ
ಪರಣಾಮ ಹಾಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ

ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನ್ನು ವೆ ಕತ ಪಡಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಸರ್ಕಾರ
ನೌಕರರ ಮಾನೆ ತೆ ಪಡೆದ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿರ್ಕರಯಾಗಿ ಅಾಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ
ಸೇವಾ

ಸಿಾ ತಿಗತಿ

ರಕ್ತಷ ಸುವ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು

ಸುನಿಶಚ ತ್ಗಳಸುವ

ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ ವೆ ಕತ ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಗೆ ಅನಾ ಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(ii) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತತ ಕಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು

ಇಕೆ ಟಿು ಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತತ
ಸಿಲುಕ್ತಸುವಂಥ

ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ
ಯಾವುದೇ

ಸಂಗತಿಗಳ

ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನ್ನು ವೆ ಕತ ಪಡಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
ಪರಂತ್ತ, ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು
ಸಾಮಥೆ ಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನಗೆ ವಹಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ಕತ್ಾವೆ ವನ್ನು

ಪದಿೇಯ

ವಿಧ್ಯೆ ಕತ ವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ

ನಿೇಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಕ್ಕಗೆ ಅಥವಾ ವೆ ಕತ ಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
12. ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ೆ ನಿೀಡುವುದು:
(1)

ಉಪ-ನಿಯಮ (3)ರಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಳದ್ದ, ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ,

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಹರತ್ತ, ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು,
ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೆ
ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2) ಉಪ-ನಿಯಮ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಿರುವಾಗ, ಅಾಂಥ ಸಾಕ್ಷೆ ವನ್ನು
ನಿೇಡುವ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ, ಕಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ
ಇತ್ರ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕರ ಮವನ್ನು ಟಿೇಕ್ತಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
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(3)

ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ,-

(ಎ)

ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಕಾಂದರ

ಸರ್ಕಾರವು,

ಸಂಸತ್ತತ

ಅಥವಾ

ರಾಜ್ೆ

ವಿಧಾನಮಂಡಲವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಮಾಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿೇಡಿದ ಸಾಕ್ಷೆ ಕ್ಕೆ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ ಸಾಕ್ಷೆ ಕ್ಕೆ ; ಅಥವಾ

(ಸಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರಾಜ್ೆ
ಸರ್ಕಾರದ

ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ರುವ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು

ಆದೇಶ

ಮಾಡಿರುವ

ಇಲ್ಲಖಾ

ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ ಸಾಕ್ಷೆ ಕ್ಕೆ - ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(4) ಉಪ-ನಿಯಮ (3)ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷೆ ವನ್ನು

ನಿೇಡಿರುವಂಥ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ ಅಾಂಥ ಸಾಕ್ಷೆ ಕ್ಕೆ ಪರ ಚಾರ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
13. ಕಛೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೀಡುವುದು:
ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ

ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಾತೆಯಿಾಂದ

ಕೂಡಿದ

ತ್ನು

ಕತ್ಾವೆ

ನಿವಾಹಣೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ರ್ಕಯು (2005 ಕಾಂದಿರ ಯ ರ್ಕಯು 22)
ಮತ್ತತ ಅದರಡಿ ರಚಿಸಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳನಾ ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ಒದಗಿಸಲು

ಬದೆ ರಾಗಿರುತ್ಕತ ರೆ:
ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ನಿದಿಾಷು
ಹರತ್ತ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕತ್ಾವೆ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು

ಸೂಚನೆಗಳಲಿ ದ

ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಾತೆಯಿಾಂದ ನಿವಾಹಿಸುವ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಿದ್ದೆ ರ್ನಮ ನ ಸಾಧನ ಸೇರದಂತೆ ಯಾವುದೇ
ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಛೇರಯ ಯಾವುದೇ ದಸಾತ ವೇಜ್ನ್ನು
ರಹಸೆ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು

ಅಥವಾ

ನಿೇಡಲು ಅಧಿರ್ಕರ ಹಾಂದದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಅಾಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ನಿೇಡುವಂತಿಲಿ .
14. ವಂತಿಗೆ:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪಡೆದ ಹರತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ನಗದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಸುತ ಗಳ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುವೇ ನಿಧಿಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಗೆ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ

ಸಿಾ ೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುವೇ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ಎತ್ತತ ವಲ್ಲಿ

ಕಳತ್ಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ

ಇತ್ರ

ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೆ ಥಾ ಸಾ ತಃ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಪರಂತ್ತ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳು ವಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಅದ್ದ ಐಚಿಛ ಕವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
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ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ,

15. ಉಡುಗೊರೆ:
(1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆ ಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಳದ್ದ, ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ,
ಯಾವುದೇ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ

ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಇತ್ರ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ಯಾವುದೇ
ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: "ಉಡುಗರೆ" ಎಾಂಬ ಅಭಿವೆ ಕ್ತತ ಯು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಡನೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ
ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರ ಹಾಂದಿರದ ಹತಿತ ರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಆಪತ

ಸ್ಥು ೇಹಿತ್ನನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ಒದಗಿಸಿದ ಉಚಿತ್ ಸಾರಗೆ, ಊಟ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೇವೆ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಹಣರ್ಕಸಿನ ಅನ್ನಕೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ.
ಟಪಪ ಣಿ I: ಸಾಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ಕಡಿಸುವ ಊಟ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಯುೆ ವುದ್ದ ಅಥವಾ
ಇನಿು ತ್ರ ಸಾ ಳೇಯ ಆದರಾತಿಥೆ ವನ್ನು ಉಡುಗರೆಯಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಟಪಪ ಣಿ II: ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು

ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ

ವೆ ಕ್ತತ ಯಿಾಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಕ್ಕ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ೆ ಫರ್್ಾಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಾಂದಾಗಲ್ಲ
ವೈಭವದ ಆತಿಥೆ ವನ್ನು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಆತಿಥೆ ವನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಸುವುದರಾಂದ ದೂರವಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2)

ವಿವಾಹಗಳು,

ವಾಷಿಾಕೇತ್ು ವಗಳು,

ಉತ್ತ ರಕ್ತರ ಯಗಳು

ಅಥವಾ

ಧಾಮಿಾಕ

ಸಮಾರಂಭಗಳಂಥ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೇತಿಯಾಗಿ ಉಡುಗರೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಧಾಮಿಾಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದೆ ತಿಗನ್ನಗುಣವಾಗಿದು ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು
ಹತಿತ ರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಂದ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು

ಯಾರೇ

ಸಿಾ ೇಕರಸಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಾಂಥ

ಉಡುಗರೆಯ ಮೌಲೆ ವು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತ್ನಕ್ತೆ ಾಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿದು ರೆ ಅವನ್ನ
ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3)

ಉಪ-ನಿಯಮ (2) ರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಲ್ಲದಂಥ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಾಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥು ೇಹಿತ್ನಿಾಂದ ಉಡುಗರೆಗಳನ್ನು

ಹಾಂದಿಲಿ ದ ಆಪತ

ಸಿಾ ೇಕರಸಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಾಂಥ ಉಡುಗರೆಯ

ಮೌಲೆ ವು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತ್ನದ ಅಧಾ ಭಾಗಕ್ತೆ ಾಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿದು ರೆ ಅವನ್ನ
ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4)

ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ,

ಅದರ ಮೌಲೆ ವು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಒಾಂದ್ದ ತಿಾಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತ್ನದ ರ್ಕಲು ಭಾಗಕ್ತೆ ಾಂತ್
ಹೆಚಾಚ ಗಿದು ರೆ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸಿಾ ೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ
ಯಾರೇ ಇತ್ರ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ಸಿಾ ೇಕರಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(5)

ಯಾವುದೇ ಉಡುಗರೆಯು ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯದೆ

ಸಿಾ ೇಕರಸಬಹುದಾದ ಉಡುಗರೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಪರ ಶ್ನು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಬಬ
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ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನಿಗೆ, ತ್ನಗೆ ನಿೇಡಲು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿದ ಉಡುಗರೆಯು ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಅನ್ನಮತಿ
ಪಡೆಯದೆ ಸಿಾ ೇಕರಸಬಹುದಾದ ಉಡುಗರೆಯೇ ಎಾಂಬ ಅನ್ನಮಾನವಿದು ರೆ, ಅದನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರರ ಯಕ್ಕೆ

ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮತ್ತತ

ಆ

ಬಗೆೆ

ಸರ್ಕಾರವು

ನಿೇಡುವ

ಸರ್ಕಾರದ

ತಿೇಮಾಾನವೇ

ಅಾಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
16. ವಧು/ ವರದಕಿ ಣೆ:ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ,(1) ವಧ್ಯ/ ವರದಕ್ತಷ ಣೆಯನ್ನು

ಕಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ

ಕಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ದಕಳು ಲು ದ್ದಷ್ಠು ರೇರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ; ಅಥವಾ
(2)

ವಧ್ಯವಿನ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ವರನ ತಂದೆ ತ್ಕಯಿಯರನ್ನು

ಅಥವಾ

ಪೇಷಕರನ್ನು

ಅಥವಾ

ವಧ್ಯ/ವರದಕ್ತಷ ಣೆಯನ್ನು

ಕಡುವಂತೆ

ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ

ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಒತ್ಕತ ಯಪಡಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ:- ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ ವಧ್ಯ/ವರದಕ್ತಷ ಣೆಯು, ವಧ್ಯ/ವರದಕ್ತಷ ಣೆ ನಿಷೇಧ
ಅಧಿನಿಯಮ,

1961

(ಕಾಂದರ

ಅಧಿನಿಯಮ

1961ರ

28)ರಲ್ಲಿ

ಕಟಿು ರುವ

ಅಥಾವನೆು ೇ

ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
17. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ ಗೌರವಾಥಾ ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನ್ಡೆಸುವುದು:ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ ಪೂವಾಾಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಹರತ್ತ,
ತ್ನು ಗೌರವಾಥಾ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಗೌರವಾಥಾ ಯಾವುದೇ ಗೌರವಪೂವಾಕ
ಅಥವಾ

ಸಮಾರೇಪ

ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು

ಬಿನು ವತ್ತ ಳೆಯನ್ನು

ಸಿಾ ೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಪರ ಶಸಿತ

ಸಿಾ ೇಕರಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಏಪಾಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ

ಮನೇರಂಜ್ರ್ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ,(i) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ನಿವೃತಿತ ಹಾಂದಿದ ಅಥವಾ
ವಗಾಾವಣೆ ಹಾಂದಿದ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟು ಹೇದ
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ , ಅವನ ಗೌರವಾಥಾವಾಗಿ ಏಪಾಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಪರ ಮಖ್ವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತತ
ಅನೌಪಚಾರಕ ಸಾ ರೂಪದ ಬಿೇಳೊೆ ಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ; ಅಥವಾ
(ii)

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸಂಘಗಳು

ಅಥವಾ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು

ಏಪಾಡಿಸಿದ

ಸರಳ

ಮತ್ತತ

ದ್ದಬಾರಯಲಿ ದ ಆದರಾತಿಥೆ ವನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಸುವುದಕ್ಕೆ - ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಟಪಪ ಣಿ:- ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನನ್ನು , ಯಾವುದೇ ಬಿೇಳೊೆ ಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಪರ ಯುಕತ ,
ಅದ್ದ ಪರ ಮಖ್ವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಕ ಸಾ ರೂಪದಾು ಗಿದು ರೂ, ವಂತಿಗೆಯನ್ನು
ನಿೇಡುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ ಒತ್ತ ಡ ತ್ರುವುದನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.
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ಅಥವಾ ಪರ ಭಾವ ಬಿೇರುವುದನ್ನು

18. ಖಾಸಗಿ ವಾೆ ಪ್ರರ ಅಥವಾ ಉದ್ೆ ೀಗ:
(1)

ಯಾರೇ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ,

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ

ಪೂವಾ

ಪಡೆದ ಹರತ್ತ, ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೇತಿಯ

ವಾೆ ಪ್ರರದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ವೆ ವಹ್ವರದಲ್ಲಿ

ಉದೆ ೇಗರ್ಕೆ ಗಿ

ಮಾತ್ತಕತೆ

ತ್ಡಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ನಡೆಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ

ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರ

ಇತ್ರೆ

ಉದೆ ೇಗವನ್ನು

ಕೈಗಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅಾಂಥ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ
ಧಮಾಾಥಾ ಸಾ ರೂಪದ ಗೌರವಾಥಾ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ೆ , ಕಲ್ಲತ್ಮ ಕ ಅಥವಾ ವೈಜಾಾ ನಿಕ
ಸಾ ರೂಪದ ಸಾಾಂದಭಿಾಕ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು

ಈ ಮಾಂದಿನ ಷರತ್ತತ ಗಳಗಳಪಟು

ಕೈಗಳು ಬಹುದ್ದ,

ಎಾಂದರೆ:(i) ಅಾಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು

ತ್ಕನ್ನ ಕೈಗಾಂಡ ಒಾಂದ್ದ ತಿಾಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅವನ್ನ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಂಪೂಣಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು ;
(ii) ಅದರಾಂದ ಆತ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವೆ ಗಳಗೆ ತ್ಾಂದರೆಯಾಗಬಾರದ್ದ; ಮತ್ತತ
(iii) ಯಾವುದೇ ಅಾಂಥ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು ಮಾಂದ್ದವರೆಸಬಾರದೆಾಂದ್ದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿದೇಾಶಸಿದರೆ
ಅವನ್ನ ಅಾಂಥ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು :

ಮತ್ತತ

ಪರಂತ್ತ,

ಧಾರಣಮಾಡುವುದನ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಅಾಂಥ

ಒಳಗಾಂಡಿದು ರೆ,

ಕ್ಕಲಸವು

ಚುರ್ನವಣಿೇಯ

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪದವನ್ನು

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ

ಪೂವಾ

ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲಿ ದೆ ಅಾಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಪದದ ಚುರ್ನವಣೆಗೆ ಸಾ ಧಿಾಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ
ಸಾ ಧಿಾಸುವ

I:

ಎರಡನೇ ಪರಂತ್ತಕದಲ್ಲಿ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ

ಅಥವಾ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಲದ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ

ಪರವಾಗಿ

ಚುರ್ನವಣಿೇಯ ಪದರ್ಕೆ ಗಿ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ

ಪರ ಚಾರ

ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಉಪನಿಯಮದ ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ II: ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಅಥವಾ ತ್ನು ಪತಿು ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಅಥವಾ ತ್ನು
ಕುಟಾಂಬದ

ಯಾರೇ

ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು

ಇತ್ರ

ಸದಸೆ ನ

ಒಡೆತ್ನದಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಏರ್ಜನಿು ಯನ್ನು

ಅಥವಾ

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಥವಾ ಕಮಿೇಷನ್ ಏರ್ಜನಿು ಯನ್ನು

ಬಾಂಬಲ್ಲಸಿ

ಪರ ಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಉಲಿ ಾಂಘನೆಯಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಪರ ತಿಯಬಬ
ವಾೆ ಪ್ರರದಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ

ಅಥವಾ ವೆ ವಹ್ವರದಲ್ಲಿ

ತ್ಡಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಏರ್ಜನಿು ಯ ಅಥವಾ

ಕಮಿೇಷನ್ ಏರ್ಜನಿು ಯ ಒಡೆತ್ನ ಹಾಂದಿದು ರೆ ಅಥವಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುತಿತ ದು ರೆ ಆ ಬಗೆೆ
ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(3) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಪದಿೇಯ ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ ಹರತ್ತ,
ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ (1956ರ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1) ಅಥವಾ ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ
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ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೇಾಂದಾಯಿಸಬೇರ್ಕದ ಅಗತ್ೆ ವಿರುವ
ಯಾವುದೇ ಬಾೆ ಾಂಕನ್ನು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ೆ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ಯಾವುದೇ
ಸಹರ್ಕರ

ಸಂಘವನ್ನು

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ

ಪೂವಾ

ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪಡೆಯದೆ

ನೇಾಂದಾಯಿಸುವ, ಉತೆತ ೇಜಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುವ ರ್ಕಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೆ ಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ 11)ರ ಮೇರೆಗೆ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಅಥವಾ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ವಾಗಿದೆಯಾಂದ್ದ
ಭಾವಿಸಲ್ಲದ ಪರ ಮಖ್ವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಪರ ಯೇಜ್ನಗಳಗಾಗಿ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಅಥವಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೇಾಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ 17)ರ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಅಥವಾ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ವಾಗಿದೆಯಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸಲ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ೆ ಕ,
ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅಥವಾ ಧಮಾಾಥಾ ಸಂಘವನ್ನು ನೇಾಂದಾಯಿಸುವ, ಉತೆತ ೇಜಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿವಾಹಣೆ
ಮಾಡುವ ರ್ಕಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೆ ಳು ಬಹುದ್ದ.
(4)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿಾಂದ ಸಾಮಾನೆ

ಅಥವಾ

ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಖಾಸಗಿ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ
ಮಾಡಿಕಟು ಕ್ಕಲಸರ್ಕೆ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲೆ ವನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
19. ಕಚೇರಿ ಕತಾವೆ ಗಳಾಚೆಗೆ ಬಾಹೆ
ನಿಬ್ಾಂಧ.(1)

ಖಾಸಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಇತ್ಕೆ ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಧಕ ಮತ್ತತ ಭೇಧಕತ್ರ ವೈದೆ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ದ: ವೈದೆ ರ ಅಥವಾ ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ
ಯಾವುದೇ ಬೇಧಕ ಮತ್ತತ ಬೇಧಕತ್ರ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ

ಖಾಸಗಿ

ನಸಿಾಾಂಗ್

ಪರ ಯೇಗಾಲಯವನ್ನು ,

ಹೇಮನ್ನು ,

ಔಷಧಾಲಯವನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ,
ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನು ,

ಅಥವಾ

ಡಯಾಗು ೇಸಿು ಕ್

ಸಂಬಂಧಪಟು

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು

ನಡೆಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣರ್ಕಸಿನ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ . ಹಣವನ್ನು
ಪ್ರವತಿಸುವ ರೇಗಿಗಳನ್ನು

ಅವನ್ನ ರೂಢಿಗತ್ವಾಗಿ ತ್ನು

ಸಾ ಾಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಗಿಾಂತ್

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಇಟು ಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ . ಆದಾಗೂೆ , ಆತ್ನ್ನ ಕತ್ಾವೆ ದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಸಿಾಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ರೇಗಿಗಳಗೆ ಚಿಕ್ತತೆು ನಿೇಡಬಹುದ್ದ.
ಪರಂತ್ತ,

ನಸಿಾಾಂಗ್

ಹೇಾಂ

ಅಥವಾ

ಆಸಪ ತೆರ ಯು

ತ್ನು

ಸಾ ಾಂತ್

ಕಸ್್ಗಳನ್ನು

ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವುದಕೆ ೇಸೆ ರವೇ ಮಿೇಸಲ್ಲಗಿರದೆ ಇತ್ರೆ ಯಾರೇ ನೇಾಂದಾಯಿತ್ ವೈದೆ ರ ರೇಗಿಗಳ
ದಾಖ್ಲ್ಲತಿಗೆ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು.
(2) ಯಾವುದೇ ಪದರ್ನಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದಿೇಯ ಸಾಮಥೆ ಾದಲ್ಲಿ ಬೇಧರ್ನ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಸಾ ತಃ ತ್ಕನೇ ಅಥವಾ
ಮತ್ತಬಬ

ವೆ ಕ್ತತ ಯ

ಅಥವಾ

ನಿರ್ಕಯದ
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ಹೆಸರನಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಹೆಸರನ

ಖಾಸಗಿ

ಟೆ ಟೇರಯಲ್ನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ವೃತಿತ ಪರ
ತ್ರಗತಿಗಳಗೆ ಟ್ಯೆ ಷನ್್ಗಳನ್ನು
ಟೆ ಟೇರಯಲ್ನಲ್ಲಿ

ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯನ್ನು

ಹಣರ್ಕಸಿನ

ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಯನ್ನು

ಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಖಾಸಗಿ
ಹಾಂದಿರತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ಅಾಂಥ

ಟೆ ಟೇರಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯೆ ಶನ್ ಹೇಳಕಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3) ಯಾವುದೇ ವೃತಿತ ಪರ ಅಥವಾ ತ್ಕಾಂತಿರ ಕ ಕೌಶಲೆ ಗಳ ಅಗತ್ೆ ತೆ ಇರುವ ಹುದೆು ಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಅನ್ನಮತಿಸಿದ
ಹರತ್ತ, ಹಣರ್ಕಸಿನ ಲ್ಲಭವನ್ನು ಹಾಂದ್ದವ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ೆ
ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ತ್ನು ವೃತಿತ ಅಥವಾ ತ್ಕಾಂತಿರ ಕ ಕೌಶಲೆ ಗಳನ್ನು ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
20. ಸಾವಾಜನಿಕ ಹಣವನುು ವೆಚಚ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣರ್ಕಸು ಸವ ತಿು ನ್ ನಿಯಮಗಳನುು
ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೌಕಯಾಗಳನುು ಸೂಕು ವಾಗಿ ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯೆ ದಿ.,(1) (i) ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಮತ್ತತ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳಾಂದ

ಖ್ಚುಾಗಳನ್ನು ಭರಸುವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನೆ ವಿವೇಚನೆಯುಳು ಒಬಬ ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಗಿ ಆತ್ನ್ನ ತ್ನು
ಸಾ ಾಂತ್ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿತ್ವೆ ಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡುತಿತ ದು ನೇ ಅದೇ ಜಾಣೆಮ ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂ
ವಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(ii) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ವೆಚಚ ವನ್ನು
ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತ್ನು

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ತ್ನು

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಸಾ ಾಂತ್ ಅನ್ನಕೂಲ ಉಾಂಟ ಮಾಡುವ ಆದೇಶವನ್ನು

ಹರಡಿಸಲು ಚಲ್ಲಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(iii) ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಸಾ ಗಳನ್ನು :
(ಎ)

ಮೊಬಲಗಿನ

ಕ್ಕಿ ೇಮನ್ನು

ರ್ನೆ ಯಾಲಯವು

ಜಾರಗಳಸಬಹುದಾದ

ಹರತ್ತ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)

ವೆಚಚ ವು ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ ನಿೇತಿ ಅಥವಾ ಪದೆ ತಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿದು ಹರತ್ತ
- ಒಬಬ

ನಿದಿಾಷು

ವೆ ಕ್ತತ

ಅಥವಾ ಸಮದಾಯದ ಒಾಂದ್ದ ವಗಾದ

ಪರ ಯೇಜ್ನರ್ಕೆ ಗಿ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(iv) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು
ಮಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚಚ

ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಸಾ ಯಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಮಿೇರ

ಒಳಗಳುು ವ ಸಾಧೆ ತೆ ಇರುವಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ

ವೆಚಚ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(v)

ಪರ ಯಾಣ

ಭತೆೆ ಗಳಂತ್ಹ

ಒಾಂದ್ದ

ನಿದಿಾಷು

ಬಗೆಯ

ವೆಚಚ ವನ್ನು

ಭರಸಲ್ಲಕ್ಕೆ

ಮಂಜೂರಾದ ಭತೆೆ ಗಳ ಮೊಬಲಗನ್ನು , ಅದನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಸುವವರಗೆ ಅದ್ದ ಅವರ ಒಟು ಲ್ಲಭದ
ಮೂಲಗಳಲಿ ಎಾಂಬ ಹ್ವಗೆ ನಿಯಂತಿರ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(vi) ಪರ ತಿಯಬಬ
ನಿಷೆ ತೆಯನ್ನು

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಕವಲ ಹಣರ್ಕಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಪೂಣಾ

ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ದ ಮಾತ್ರ ವೇ ಅಲಿ ದೆ, ಆತ್ನ್ನ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಆತ್ನ

ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲ್ಲಿ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ನಿಧಿಗಳಗಳಗೆ ಸಾಧೆ ವಿರುವ ಉತ್ತ ಮ ಮೌಲೆ ವು
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ದರೆಯುವಂತೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ನೇಡಿಕಳುು ವುದ್ದ ಮತ್ತತ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ನಿಧಿಗಳು ಹಲವಾರು
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ

ಪೇಲು ವೆಚಚ ವಾಗದಂತೆ ಕಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ರಕ್ತಷ ಸಿಕಳುು ವುದೂ ಕೂಡ ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಕತ್ಾವೆ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.
(2)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸಲು ಅನ್ನವಾಗುವಂತೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಆತ್ನಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲದಂತ್ಹ ಸೌಲಭೆ ಗಳನ್ನು

ಆತ್ನ್ನ ದ್ದಬಾಳಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಾಗಲ್ಲ/

ದ್ದರುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಲಾಕ್ಷೆ ತೆಯಿಾಂದ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಾಗಲ್ಲ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ

ಸೌಕಯಾವನ್ನು

ಉಪ-ಬಾಡಿಗೆ, ಭೇಗೆ

ಅಥವಾ ಇರ್ನು ವುದೇ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಬೇರೆ ವೆ ಕ್ತತ ಯ

ಅನ್ನಭೇಗಕ್ಕೆ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(4)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ವಾಸತ ವವಾಗಿ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರದ ಯಾವುದೇ

ಸೌಲಭೆ ಗಳಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಕಿ ೇಮ (Claim) ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
21. ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೆ ಸೇವೆಗಳ ಬ್ಳಕೆ:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಮನರಂಜ್ನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ
ದರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ ವೇಶ ಶುಲೆ ವನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುವುದೇ ಆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ
ಮನರಂಜ್ನೆಯನ್ನು

ಸೂಕತ

ಮತ್ತತ

ಸಾಕಷ್ಟು

ಹಣ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡದೆ

ಉಪಯೇಗಿಸಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
22. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಸಾಲ್ ನಿೀಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ತೆಗೆದುಕಳುು ವಿಕೆ:
(1) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಾು ಕ್ತನಲ್ಲಿ , ಷೇರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟು ವೆ ವಹ್ವರ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: ಷೇರುಗಳನ್ನು , ಭದರ ತ್ಕ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಮೇಲ್ಲಾಂದ ಮೇಲೆ ಖ್ರೇದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡನೂು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಉಪನಿಯಮದ ಅಥಾ ವಾೆ ಪಿತ ಯಳಗೆ ಸಟ್ಟು ವೆ ವಹ್ವರವೆಾಂದ್ದ
ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2)

ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು

ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ಾವೆ ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ

ತ್ನು ನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಸುವ ಅಥವಾ ತ್ನು ಮೇಲೆ ಪರಣಾಮ ಉಾಂಟ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುವ
ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು
ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು

ಪರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯು ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ

ಹೂಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(3)

ಯಾವುದೇ

ವೆ ವಹ್ವರವು

(1)ನೇ

ಉಪ-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

(2)ನೇ

ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳರುವಂಥ ಸಾ ರೂಪದೆು ೇ ಎಾಂಬ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು
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ಸರ್ಕಾರದ

ತಿೇಮಾಾನಕ್ಕೆ

ಒಪಿಪ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮತ್ತತ

ಅದರ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ,

ಬಗೆೆ

ಸರ್ಕಾರದ

ತಿೇಮಾಾನವು

ಅಾಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
(4)

(i)

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು

ಯಾರೇ

ನಿಯಮಿಸಿದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ

ಪಡೆದ ಹರತ್ತ ಮತ್ತತ ತ್ಕನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಸದಸೆ ನ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಪೂವಾ

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ

ಪರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಇತ್ರ ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಯ ಮೂಲಕ,

ಬಾೆ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು

ನಡೆಸಲು ವಿಧ್ಯೆ ಕತ ವಾಗಿ ಅಧಿರ್ಕರ ಪಡೆದ ಸುಸಾಾ ಪಿತ್ ಬಾೆ ಾಂಕ್ತನ

ಅಥವಾ ಫಮಿಾನ ಜೊತೆ ವೆ ವಹ್ವರ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನೆ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಹರತ್ತ:
(ii)

ತ್ನು

ಅಧಿರ್ಕರದ

ಸಾ ಳೇಯ

ಪರಮಿತಿಯಳಗೆ

ಇರುವಂಥ

ಅಥವಾ

ತ್ಕನ್ನ

ಯಾರಾಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರ ನಡೆಸುವ ಸಂಭವವಿದೆಯೇ ಅಾಂಥ ಅಥವಾ ತ್ನು ನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಹಣರ್ಕಸು ಬಾಧೆ ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಅಾಂಥ ಯಾವುದೇ
ವೆ ಕ್ತತ ಅಥವಾ ಫಮಾ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನಿಯಮಿತ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಾಂದ ಅಥವಾ
ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸೇರ ತ್ಕನೇ ಪರ ಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಜಾಂಟರ್ನಗಿ ಸಾಲ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ
ಪಡೆಯತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(iii)

ಬಡಿಿ ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು

ವಾಪಸುು

ಮಾಡುವ ರ್ಕಲಕ್ಕೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ವಸುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡುವಂತೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ಹಣ ಸಾಲ ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕನಿಾಂದ ಅಥವಾ ಆಪತ
ಮಿತ್ರ ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಪತ ಮಿತ್ರ ನಿಾಂದ ತ್ನು
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು

ಕವಲ

ತೆಗೆದ್ದಕಳು ಬಹುದ್ದ

ತ್ಕತ್ಕೆ ಲ್ಲಕ
ಅಥವಾ

ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಒಟು

ಸಾಲವಾಗಿ

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ

ಬಡಿಿ

ಉಪಲಬೆ ಗಳನ್ನು

ಇಲಿ ದೆ

ಮಿೇರದಷ್ಟು

ಕಡಬಹುದ್ದ

ವಾೆ ಪ್ರರಯಬಬ ರಡನೆ

ಸಾಲದ

ಅಥವಾ
ಲೆಕೆ

ಪತ್ರ ವನಿು ಟು ಕಳು ಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ತ್ನು ಖಾಸಗಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಮಾಂಗಡ ಸಂಬಳ ಕಡಬಹುದ್ದ:
ಮತ್ತತ ಪರಂತ್ತ, ಈ ಉಪ-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಇರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡ
ಯಾವುದೇ ವೆ ವಹರಣೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(iv) ಯಾವ ಹುದೆು ಯ ಸಾ ರೂಪವು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಅಥವಾ (4)ನೇ
ಉಪನಿಯಮದ

ಯಾವುದೇ

ಉಪಬಂಧವನ್ನು

ಉಲಿ ಾಂಘಿಸುವುದನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆಯೇ ಆ ಸಾ ರೂಪದ ಹುದೆು ಗೆ ಅವನ್ನ ನೇಮಕಗಾಂಡಾಗ ಅಥವಾ
ವಗಾಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಅವನ್ನ, ಅಾಂಥ ಸಂದಭಾಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು
ಮತ್ತತ ಆ ತ್ರುವಾಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
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23. ದಿವಾಳಿತನ್ ಮತ್ತು ರೂಢಿಗತ ಋಣಗಾ ಸು ತೆ:
ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ

ಸಾಲ

ಮಾಡುವುದನ್ನು

ರೂಢಿ

ಮಾಡಿಕಳು ದಂತೆ

ಅಥವಾ

ದಿವಾಳಯಾಗದಂತೆ ತ್ನು ಖಾಸಗಿೇ ವೆ ವಹ್ವರಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು . ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ
ವಿರುದೆ ಅವನಿಾಂದ ಬಾಕ್ತಬರಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ವಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ದಿವಾಳ
ಎಾಂದ್ದ

ರ್ನೆ ಯ

ನಿಣಾಯ

ಮಾಡುವುದರ್ಕೆ ಗಿ

ಯಾವುವೇ

ರ್ಕನೂನ್ನ

ವೆ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು

ಹೂಡಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆ ರ್ಕನೂನ್ನ ವೆ ವಹರಣೆಗಳ ಪೂಣಾ
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಟಪಪ ಣಿ:- ಸಾಮಾನೆ

ಎಚಚ ರಕ್ಕ ವಹಿಸಿದರೂ ಮಾಂಗಾಣಲು ತ್ನಿು ಾಂದ ಸಾಧೆ ವಾಗದಿದು

ಅಥವಾ ತ್ನು ಹತ್ೇಟಿಯನ್ನು ಮಿೇರದಂಥ ಪರಸಿಾ ತಿಗಳ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ತ್ಕನ್ನ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ
ದಿವಾಳ ಆಗಬೇರ್ಕಯಿತೆಾಂದ್ದ ಮತ್ತತ ತ್ನು

ದ್ದಾಂದ್ದ ವೆಚಚ ವು ಅಥವಾ ಕ್ಕಟು

ಅಭಾೆ ಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ

ರ್ಕರಣವಲಿ ವೆಾಂದ್ದ ರುಜುವಾತ್ತಪಡಿಸುವ ಹಣೆಯು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಮೇಲೆ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ:- ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನನ್ನು , ದಿವಾಳಯಾಂದ್ದ ನಿಣಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಘೇಷಿಸಿದರೆ
ಅಥವಾ

ಸಾಮಾನೆ

ಸನಿು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಮರುಪ್ರವತಿಸಲ್ಲಗದಷ್ಟು

ಅವನ್ನ

ಒಟು

ಎರಡು

ವಷಾಗಳ

ಮೊತ್ತ ದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗೆೆ ತ್ನು

ಅವಧಿಯಳಗೆ

ಸಂಬಳದ ಒಾಂದ್ದ

ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲರ್ಕೆ ಗಿ ಲಗತ್ತತ ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹ್ವಗೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಎರಡು ವಷಾಗಳ
ಅವಧಿಗೆ ಲಗತ್ತತ ಮಾಡಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ

ಸನಿು ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಎರಡು ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲ್ಲಗದ ಮೊತ್ತ ಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತತ ಮಾಡಿದು ರೆ ಆಗ ಆತ್ನ್ನ ಈ
ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲಿ ಾಂಘಿಸಿದಾು ನೆಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
24. ಚರ, ಸಿೆ ರ ಮತ್ತು ಬಲೆಬಾಳುವ ಸವ ತ್ತು :(1)

ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಮೊದಲು

ನೇಮಕವಾಗುವಾಗ, ಆತ್ನ್ನ ತ್ನು

ಸಾ ಾಂತ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರೆ ವೆ ಕ್ತತ ಯ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲ ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್ವಾಗಿ
ಬಂದ ಸಾ ಯಂ ಆಜಿಾಸಿದ ಅಥವಾ ಗುತಿತ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನದ ಮೇಲೆ ತ್ಕನ್ನ ಹಾಂದಿರುವ
ಸಿಾ ರಾಸಿತ ಯ ಸಂಪೂಣಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿ, ನಿಗದಿತ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಚರ ಮತ್ತತ ಸಿಾ ರಾಸಿತ ಗಳ
ವಿವರ ಪಟಿು ಯನ್ನು ಪೂರಕ ದಾಖ್ಲೆಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಹ್ವಗೂ ತ್ರುವಾಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್31ಕ್ಕೆ ಅಾಂತ್ೆ ಗಳುು ವ ಪರ ತಿ ಹನೆು ರಡು
ತಿಾಂಗಳಗಮ್ಮಮ

ತ್ನು

ಮತ್ತತ ತ್ನು

ವಾಷಿಾಕ ವಿವರ ಪಟಿು ಯನ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಎಲಿ ಸದಸೆ ರ ಆಸಿತ ಗಳ ಮತ್ತತ ಹಣೆಗಾರಕ್ಕಗಳ

ಈ ಮಾಂದಿನವುಗಳ ಬಗೆೆ ಪೂಣಾ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ

ಸರ್ಕಾರವು ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು ,(ಎ) ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್ವಾಗಿ ಬಂದ ಅಥವಾ
ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಒಡೆತ್ನ ಹಾಂದಿರುವ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
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ಯಾರೇ ವೆ ಕ್ತತ ಗಳ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಗುತಿತ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನದ ಮೂಲಕ ತ್ನು

ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಜಿಾಸಿರುವ ಸಿಾ ರಾಸಿತ ;
(ಬಿ) ತ್ನಗೆ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್ವಾಗಿ ಬಂದ ಅಥವಾ
ಅದೇ ರೇತಿ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಒಡೆತ್ನ ಹಾಂದಿದ, ಆಜಿಾಸಿದ

ಅಥವಾ ಹಾಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು, ಡಿಬಾಂಚರುಗಳು, ಅಾಂಚೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಸಂಚಿತ್ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು
ಮತ್ತತ ಬಾೆ ಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳೂ ಸೇರದಂತೆ ನಗದ್ದ;
(ಸಿ) ತ್ನಗೆ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನಿಗೆ ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್ವಾಗಿ ಬಂದ ಅಥವಾ
ಅದೇ ರೇತಿ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಒಡೆತ್ನ ಹಾಂದಿದ, ಆಜಿಾಸಿದ

ಅಥವಾ ಹಾಂದಿರುವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಚರಾಸಿತ ಯ ಮೌಲೆ ವು ಪರ ಸುತ ತ್ ಹಾಂದಿರುವ ಹುದೆು ಯಲ್ಲಿ
ಪಡೆಯುತಿತ ರುವ ಮೂಲವೇತ್ನಕ್ತೆ ಾಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿದು ಲ್ಲಿ ;
(ಡಿ) ಪರ ತ್ೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ
ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹತಿತ ರುವ ಇತ್ರ ಹಣೆಗಾರಕ್ಕಗಳು;
ಟಪಪ ಣಿ : ಎಲಿ ವಿವರಪಟಿು ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ ಸಾವಿರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಲೆಯ
ಚರ ಬಾಬುಗಳ ಮೌಲೆ ವನ್ನು ಸೇರಸಿ ಒಾಂದೇ ಮೊತ್ತ ದಲ್ಲಿ ತ್ೇರಸಬಹುದ್ದ. ಬಟೆು ಗಳು, ಪ್ರತೆರ ಗಳು,
ಪಿಾಂಗಾಣಿ ಸಾಮಾನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸತ ಕಗಳಂಥ ದಿನಬಳಕ್ಕಯ ವಸುತ ಗಳ ಮೌಲೆ ವನ್ನು

ಅಾಂಥ

ವಿವರಪಟಿು ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಸಬೇರ್ಕಗಿಲಿ .
(3) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ
ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಸಿದ ಹರತ್ತ, ತ್ನು ಸಾ ಾಂತ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ
ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಗುತಿತ ಗೆಯ, ಅಡಮಾನದ, ಖ್ರೇದಿಯ,

ಮಾರಾಟದ, ಉಡುಗರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು ಆಜಿಾಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ ವಿಲೇ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ

ಒಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ

ಸಮಥಾನಿೇಯ

ರ್ಕರಣಗಳಾಂದಾಗಿ

ನಿಯಮಿತ್

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಸದೇ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು ಅಜಿಾಸಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ
ಆತ್ ಅಾಂತ್ಹ ವೆ ವಹ್ವರ ಕೈಗಾಂಡ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಹ್ವಗೂ ಪೂರಕ
ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ಹ್ವಗೂ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .

ನಿಯಮಿತ್

ಅಾಂಗಿೇರ್ಕರಾಹಾವೆಾಂದ್ದ
ವಿವರಗಳನ್ನು

ಸಮಥಾನಿೇಯ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಯು

ತೃಪಿತ ಪಟು ಲ್ಲಿ ,

ಪರಶೇಲ್ಲಸಿ

ರ್ಕರಣಗಳೊಾಂದಿಗೆ

ಅಾಂತ್ಹ

ಸರ್ಕಾರ

ಸರ್ಕಾರ
ನೌಕರನ್ನ

ವೆ ವಹರಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದ್ದ.
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ನಿಯಮಿತ್
ನೌಕರನ್ನ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ
ನಿೇಡಿದ

ರ್ಕರಣಗಳು

ದಾಖ್ಲೆಗಳು

ಘಟನೇತ್ತ ರವಾಗಿ

ವರದಿ

ಹ್ವಗೂ
ಟಿಪಪ ಣಿ

ಪರಂತ್ತ,

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನ್ನ,

ಅಾಂಥ

ಯಾವುದೇ

ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು ,-

ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನಾಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ ಮಾಡುತಿತ ರುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ
ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು :
ಮತ್ತತ ಪರಂತ್ತ ಈ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಕುಟಾಂಬದ
ಸದಸೆ ನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನದೇ/ಳದೇ ನಿಧಿಗಳಾಂದ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಆತ್ನ/ ಆಕ್ಕಯ ಸಾ ಾಂತ್
ನಿಧಿಗಳಾಂದ (ಉಡುಗರೆಗಳು, ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್, ಮೊದಲ್ಲದವುಗಳೂ ಸೇರದಂತೆ) ಆತ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಕಯ
ಸಾ ಾಂತ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ಆತ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಕಯ ಸಾ ಾಂತ್ ಹಕ್ತೆ ನಿಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ವೆ ವಹ್ವರಗಳಗೆ
ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(4) ಪರ ತಿಯಬಬ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಸಾ ಾಂತ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ
ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೇ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ರು ಒಡೆತ್ನ
ಹಾಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಚರಾಸಿಾ ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪರ ತಿಯಾಂದ್ದ
ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು , ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಾಂತ್ಹ ಸಾ ತಿತ ನ ಮೌಲೆ ವು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲವೇತ್ನ ಮಿೇರದರೆ

ನಿಯಮಿಸಿದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು :
ಪರಂತ್ತ, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಅಾಂಥ ಯಾವುದೇ ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು , ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಾಂದಿಗೆ
ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರಗಳನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ ಮಾಡುತಿತ ರುವಲ್ಲಿ ; ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಕಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು :
ಮತ್ತತ ಪರಂತ್ತ ಈ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಸಾ ತಃ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನದೇ
ಆದ ಸಾ ಾಂತ್ ನಿಧಿಗಳಾಂದ ಭಿನು ವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೇ ನೌಕರನ ಕುಟಾಂಬ ಸದಸೆ ನ್ನ (ಉಡುಗರೆಗಳು,
ಪಿತ್ಕರ ಜಿಾತ್, ಮೊದಲ್ಲದವುಗಳೂ ಸೇರದಂತೆ) ತ್ನು ದೇ ಸಾ ಾಂತ್ ನಿಧಿಗಳಾಂದ ತ್ನು ಸಾ ಾಂತ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತತ ತ್ನು ಸಾ ಾಂತ್ ಹಕ್ತೆ ನಿಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ವೆ ವಹ್ವರಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(5) ಪರ ತಿಯಬಬ

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು

ಸಂಬಳ ಮತ್ತತ ಭತೆೆ ಗಳು, ವಿಮ್ಮ ಅಥವಾ

ಭವಿಷೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳಾಂದ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ
ಸದಸೆ ನ್ನ ಸಿಾ ೇಕರಸಿದ ನಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಹುದೆು ಯನ್ನು

ಪರ ತಿಯಾಂದ್ದ

ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು ,

ಯಾವುದೇ

ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಅಾಂಥ ನಗದ್ದ ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತ್ನವನ್ನು

ಮಿೇರದು ರೆ ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ

ವರದಿ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದು .
(6) ಉಪನಿಯಮ (1)ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗಾಂಡಿದು ರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಯಾವುದೇ ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ , ಸಾಮಾನೆ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರನನ್ನು , ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ತ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ
ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಅಥವಾ ತ್ನು ಪರವಾಗಿ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ್ನ ಹಾಂದಿದ ಅಥವಾ
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ಆಜಿಾಸಿದ ಅಾಂಥ ಚರ ಅಥವಾ ಸಿಾ ರ ಸಾ ತಿತ ನ ಪೂಣಾ ಮತ್ತತ ಸಮಗರ ವಿವರಪಟಿು ಯನ್ನು

ಆ

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಬಹುದ್ದ. ಅಾಂಥ ವಿವರ
ಪಟಿು ಯು,

ಅಾಂಥ

ಆಜಿಾಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ

ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು
ಆ

ಯಾವ

ರೇತಿಯಲ್ಲಿ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಅಥವಾ

ಒಳಗಾಂಡಿರಬೇಕ್ಕಾಂದ್ದ

ಯಾವ

ಮೂಲಗಳಾಂದ

ಸರ್ಕಾರವು

ಅಥವಾ

ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಂಡಿತ್ರಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ: ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶಗಳಗಾಗಿ,(1) "ಗುತಿತ ಗೆ" ಎಾಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಾಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆ ವಹ್ವರಗಳನ್ನು
ಹಾಂದಿರುವ ವೆ ಕ್ತತ ಯಿಾಂದ ಪಡೆದ್ದಕಾಂಡಿರುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ ಆ ವೆ ಕ್ತತ ಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿರುವುದನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ವಷಾದಿಾಂದ ವಷಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಾಂದ್ದ ವಷಾ ಮಿೇರದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ
ವಾಷಿಾಕ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಿರುವ ಸಿಾ ರಾಸಿತ ಯ ಗುತಿತ ಗೆ ಎಾಂದ್ದ ಅಥಾ.
(2) "ಚರಾಸಿತ " ಎಾಂಬ ಪದಾವಳಯು,(ಎ)

ಒಡವೆಗಳು, ವಿಮಾ ಪ್ರಲ್ಲಸಿಗಳು, ಭವಿಷೆ ನಿಧಿ, ಷೇರುಗಳು, ಭದರ ತ್ಕ ಪತ್ರ ಗಳು, ಅಾಂಚೆ

ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಸಂಚಿತ್ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತತ ಡಿಬಾಂಚರುಗಳು;
(ಬಿ)

ಅಾಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಭದರ ತೆ ಪಡೆದ್ದ ಅಥವಾ ಭದರ ತೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿೇಡಿದ

ಸಾಲಗಳು;
(ಸಿ)

ಮೊೇಟರ್ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988ರ (ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 1988ರ ಸಂಖ್ಯೆ

59)ರಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಸಲ್ಲದಂಥ “ಮೊೇಟರ್ ವಾಹನಗಳು”್ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ಯಾವುದೇ ಸಾಗಣೆ ಸಾಧನಗಳು; ಮತ್ತತ
(ಡಿ) ರೆಫ್ರರ ಜಿರೇಟರುಗಳು, ದೂರದಶಾನ ಸ್ಥಟು ಗಳು, ಮತ್ತತ ವಿದ್ದೆ ರ್ನಮ ನ ಸಾಧನಗಳಾದಂತ್ಹ
ಕಂಪೂೆ ಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪೇನ್್, ಲ್ಲೆ ಪ್ಟ್ಟಪ್ ಶರ ವಣ ಮತ್ತತ ದೃಶೆ ಸಾಧನಗಳು, ಇತ್ಕೆ ದಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ.
25. ಭಾರತದ ಹರಗೆ ಇರುವ ಸಿೆ ರ ಸವ ತು ನುು ಆರ್ಜಾಸುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ಮತ್ತು
ವಿದೇಶಯರಂದಿಗೆ
ವೆ ವಹಾರಗಳನುು
ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಿಬ್ಾಂಧಗಳು, ಇತ್ಯೆ ದಿ :
24ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗಾಂಡಿದು ರೂ, ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ
ನೌಕರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಹರತ್ತ,(ಎ)

ತ್ನು ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ

ಹರಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು

ಖ್ರೇದಿಯ, ಅಡಮಾನದ, ಗುತಿತ ಗೆಯ, ಉಡುಗರೆಯ

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಆಜಿಾಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ಬಿ)

ತ್ನು ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ , ತ್ಕನ್ನ

ಆಜಿಾಸಿದ ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ, ಭಾರತ್ದ ಹರಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರಸಾ ತ್ತ ನ್ನು ಮಾರಾಟದ,
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ಅಡಮಾನದ, ದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತಿತ ಗೆಯನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(ಸಿ) (i) ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರ ಸಾ ತ್ತ ನ್ನು

ತ್ನು

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ

ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಖ್ರೇದಿಯ, ಅಡಮಾನದ, ದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಅಜಿಾಸಲು;
(ii) ತ್ನು

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ನು

ಕುಟಾಂಬದ ಯಾರೇ ಸದಸೆ ನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಸಿದ

ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ರಸಾ ತ್ತ ನ್ನು

ಮಾರಾಟದ, ಅಡಮಾನದ, ಉಡುಗರೆಯ

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಗುತಿತ ಗೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲು
- ಯಾರೇ ವಿದೇಶೇಯನಾಂದಿಗೆ, ವಿದೇಶೇ ಸರ್ಕಾರದಾಂದಿಗೆ, ವಿದೇಶೇ ಸಂಘಟನೆಯಾಂದಿಗೆ
ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟು ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆ ವಹ್ವರವನ್ನು ನಡೆಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
26. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೃತೆ ಗಳ ಮತ್ತು ನ್ಡತೆಯ ಸಮಥಾನೆ:
(1) ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯದ ಹರತ್ತ ಯಾರೇ
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೃತ್ೆ ವು ಪರ ತಿಕೂಲ ಟಿೇಕ್ಕಯ ಅಥವಾ ಮಾನಹ್ವನಿ
ಸಾ ರೂಪದ

ನಿಾಂದನೆಯ

ವಸುತ

ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದೇ

ಆ

ಯಾವುದೇ

ಅಧಿಕೃತ್

ಕೃತ್ೆ ದ

ಸಮಥಾನೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರ್ನೆ ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕ್ಕಗೆ ಮೊರೆಹೇಗತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(2)

ಈ

ಚಾರತ್ರ ೆ ವನ್ನು

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವುದ್ದ

ಅಥವಾ

ಖಾಸಗಿ

ಯಾವುದೂ,

ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಗಿ

ತ್ಕನ್ನ

ಸರ್ಕಾರ
ಮಾಡಿದ

ನೌಕರನ್ನ

ತ್ನು

ಯಾವುದೇ

ಸಮರ್ಥಾಸಿಕಳುು ವುದನ್ನು

ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತ ದೆ ಎಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಮತ್ತತ

ಚಾರತ್ರ ೆ ವನ್ನು

ಖಾಸಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಅಥವಾ

ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಗಿ

ಸಮರ್ಥಾಸಿಕಳುು ವುದರ್ಕೆ ಗಿ ಕರ ಮವನ್ನು

ಆತ್ನ್ನ

ಕೈಗಾಂಡಿರುವಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ

ಖಾಸಗಿ

ಕೃತ್ೆ ವನ್ನು

ಆತ್ನ ಖಾಸಗಿ
ಕೃತ್ೆ ವನ್ನು

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅಾಂಥ ಕರ ಮ

ಕುರತಂತೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ ಒಾಂದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ವಿವರಣೆ:- ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಸೇವಾ ಷರತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಹಕುೆ ಗಳನ್ನು

ವಿನಿಯಮಗಳಸುವ ನಿಯಮಗಳ

ಜಾರಗಳಸುವಂತೆ ಕೇರ ಆತ್ನ್ನ ಸಕ್ಷಮ ರ್ನೆ ಯಾಲಯದ

ಮಾಂದೆ ರಟ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳತ್ ರ್ನೆ ಯ ಮಂಡಳಗೆ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮವು ಅನಾ ಯಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
27. ಅಪ್ರಾ ಪು ವಯಸಕ ರ ಪ್ರಲ್ನೆ:
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದೆ, ತ್ನು
ಅವಲಂಬಿತ್ರನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಅಪ್ರರ ಪತ ವಯಸೆ ನ ಅಥವಾ ಸಾ ತಿತ ನ ರ್ಕನೂನ್ನಬದೆ

ಪ್ರಲಕರ್ನಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ ಅವಲಂಬಿತ್ ಎಾಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಹೆಾಂಡತಿ,
ಮಕೆ ಳು ಮತ್ತತ

ಮಲಮಕೆ ಳು ಮತ್ತತ

ವಾಸಿಸುತಿತ ರುವ

ಮತ್ತತ

ಅವನ

ಮೊಮಮ ಕೆ ಳು ಎಾಂದ್ದ ಅಥಾ ಮತ್ತತ

ಮೇಲೆ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ
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ಅವನಾಂದಿಗೆ

ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿರುವ,

ಅವನ

ಸಹೇದರಯರು, ಸಹೇದರರು, ಸಹೇದರರ ಮಕೆ ಳು ಮತ್ತತ ಸಹೇದರಯರ ಮಕೆ ಳೂ ಸಹ
ಒಳಗಳುು ತ್ಕತ ರೆ.
28. ಅನ್ಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾ ಭಾವವನುು ಬಿೀರುವುದು:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ತ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿತ್ಕಸಕ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ

ರಾಜ್ಕ್ತೇಯ

ಅಥವಾ

ಸಾಧಿಸಿಕಳು ಲು ಯಾರೇ ವರಷೆ

ಇತ್ರ

ಪರ ಭಾವವನ್ನು

ಅಧಿರ್ಕರಯ ಮೇಲೆ

ತ್ರತ್ಕೆ ದು ಲಿ

ಅಥವಾ

ತ್ರಲು

ಪರ ಯತಿು ಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
29. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ ವೈಯಕು ಕ ಮನ್ವಿಗಳು:
(1) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಮಚಿತ್ ಮಾಗಾದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ
ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತತ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬೇಧಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಂಗಡ ಪರ ತಿಯನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪಟು

ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಾಯವರಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಆದರೆ ಆ

ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಚಿವರಗೆ ಅಲಿ .
(2) ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ತ್ನು ನಿಕಟ ಉನು ತ್ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಎರಡು
ತಿಾಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಗಣಿಸದಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ನಿಗೆ ಹಿಾಂಬರಹ ನಿೇಡದಿದು ಲ್ಲಿ ಆತ್ ನಂತ್ರದ ಉನು ತ್
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗೆ ತ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
(3) ಅವನ್ನ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಮನವಿಯು ಪರಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ
ಹಿಾಂಬರಹ

ನಿೇಡಿರುವಾಗ

ಅಥವಾ

ಆತ್ನ

ಮನವಿಯ

ಮೇಲೆ

ಈಗಾಗಲೇ

ನಿಣಾಯ

ತೆಗೆದ್ದಕಾಂಡಿರುವಾಗ ಅದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
30. ವಿವಾಹ ಕುರಿತ್ಯದ ನಿಬ್ಾಂಧಗಳು.ಸರ್ಕಾರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೌಕರನಿಗೆ

ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಅನಾ ಯವಾಗಬಹುದಾದ

ವೈಯಕ್ತತ ಕ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಅನ್ನಮತಿಸಿರುವುದ್ದ ಏನೇ ಇದು ರೂ,-

(1) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಜಿೇವಂತ್ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತಿು ಯನ್ನು

ಹಾಂದಿರುವ

ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(2) ಜಿೇವಂತ್ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತಿು ಯನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಯಾರೇ
ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ,

ಸರ್ಕಾರೇ

ನೌಕರನ್ನ

ಉಪನಿಯಮ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲ್ಲದಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹವನ್ನು
ಮಾಡಿಕಳು ಲು

ಸಾಕಷ್ಟು

ಮತ್ತತ

(1)

ಅಥವಾ

ಉಪನಿಯಮ

(2)ರಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಒಪಪ ಾಂದ

ಸಿಾಂಧ್ಯವಾದ

ರ್ಕರಣಗಳವೆಯಾಂದ್ದ

ಮತ್ತತ

ಅದ್ದ

ರ್ಕನೂರ್ನತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಅಾಂಗಿೇರ್ಕರಾಹಾವೆಾಂದ್ದ ಮನದಟ್ಟು ದರೆ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹುದ್ದ.
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(3) ಭಾರತ್

ರಾಷಿು ರೇಯನಲಿ ದ

ಇತ್ರೆ

ವೆ ಕ್ತತ ಯಾಂದಿಗೆ

ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ

ಅಥವಾ

ವಿವಾಹವಾಗುವ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಸತ್ಕೆ ದ್ದು .

31. ಮಾದಕ ಪ್ರನಿೀಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸುು ಗಳ ಸೇವನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು,(ಎ) ತ್ಕನ್ನ ತ್ತ್ಕೆ ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪ್ರನಿೇಯಗಳಗೆ ಅಥವಾ
ಮಾದಕ ವಸುತ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನನ್ನು

ಕಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
(ಬಿ) ತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ಕತ್ಾವೆ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮಲುರ್ಕರಕ ಮದೆ ಪ್ರನ ಅಥವಾ
ಮಾದಕ ವಸುತ ಗಳ ಸೇವನೆಯ ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಬಾರದ್ದ.
(ಸಿ) ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ಪ್ರನಿೇಯವನ್ನು

ಅಥವಾ ಮಾದಕ

ವಸುತ ವನ್ನು ಸೇವಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(ಡಿ) ಕುಡಿದ್ದ ಮತೆತ ೇರದ ಸಿಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ರ್ಕಣಿಸಿಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ಮತ್ತತ
(ಇ) ರೂಢಿಗತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ಪ್ರನಿೇಯವನ್ನು

ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸುತ ವನ್ನು

ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ: ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ `ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾ ಳ', ಎಾಂದರೆ ಹಣ ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ಅನೆ ಥಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ (ವಾಹನವೂ ಸೇರದಂತೆ) ಪರ ವೇಶ್ವವರ್ಕಶವಿರುವ ಅಥವಾ
ಪರ ವೇಶವನ್ನು ಅನ್ನಮತಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾ ಳ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಎಾಂದ್ದ
ಅಥಾ; ಆದರೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಯಿಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ಆವರಣಗಳು ಒಳಗಳುು ವುದಿಲಿ .
32. ಅಪ್ರಾ ಪು ಮಕಕ ಳನುು ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸುವುದು:
(1) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ತ್ನು ಗೃಹ ಕೃತ್ೆ ರ್ಕೆ ಗಿ ಅಥವಾ ತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ರ್ಕಯಾದ
ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಹದಿನೆಾಂಟ ವಷಾಕ್ತೆ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ವಯಸಿು ನ ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು

ಕ್ಕಲಸಕ್ಕೆ

ಇಟು ಕಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ ;
(2) ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ (1)ನೇ ಉಪನಿಯಮವನ್ನು ಉಲಿ ಾಂಘನೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ತಿೇವರ
ದ್ದನಾಡತೆ ಎನಿಸಿಕಳುು ತ್ತ ದೆ.
33. ಲಂಗಿಕ ಕರುಕುಳದ ನಿಷೇಧ:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಕ್ಕಲಸದ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ
ಮಹಿಳೆಯ ಲಾಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲೆ ಳು ತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ "ಲಾಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ" ಎಾಂಬುದ್ದ (ನೇರವಾದ ಅಥವಾ
ಸೂಚೆ ವಾದ) ಇಷು ವಾಗದ ಲಾಂಗಿಕ ಉದೆು ೇಶವುಳು ನಡತೆಯನ್ನು , ಎಾಂದರೆ,(ಎ)

ಮೈಮಟು ವುದ್ದ ಮತ್ತತ ಒಲ್ಲಸಿಕಳು ಲು ಪರ ಯತಿು ಸುವುದನ್ನು ;

(ಬಿ)

ಲಾಂಗಿಕ ಅನ್ನಗರ ಹರ್ಕೆ ಗಿ ಒತ್ಕತ ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕಳುು ವುದನ್ನು ;
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(ಸಿ)

ಲಾಂಗಿಕ ವಣಾನೆಯ ಮಾತ್ತಗಳರ್ನು ಡುವುದನ್ನು ;

(ಡಿ)

ಅಶಿ ೇಲ ಸಾಹಿತ್ೆ , ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತ್ೇರಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ;

(ಇ)

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಇಷು ವಾಗದ ಲಾಂಗಿಕ ಸಾ ರೂಪದ ದೈಹಿಕ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ
ಆಾಂಗಿಕ ವತ್ಾನೆಯನ್ನು - ಒಳಗಳುು ತ್ತ ದೆ.

34. ಪತಿ/ ಪತಿು ಯ, ಮಕಕ ಳ ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ತ್ಯಯಿಯರ ಪ್ರಲ್ನೆ:
ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅವನ ಪತಿು ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಮತ್ತತ ಮಕೆ ಳ ಆಹ್ವರ, ಬಟೆು ,
ವಸತಿ ಮತ್ತತ ಶಕ್ಷಣ, ಮಾಂತ್ಕದ ಮೂಲ ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಲಾಕ್ತಷ ಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಅವನ ತಂದೆ ತ್ಕಯಿಗಳ ಆರೈಕ್ಕಯನ್ನು ನಿಲಾಕ್ತಷ ಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
35. ಉನ್ು ತ ವಾೆ ಸಂಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆ:
ಅನೆ ಥಾ ನಿದಿಾಷು ವಾಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸದ ಹರತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಪೂವಾಾನ್ನಮತಿಯಾಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೈಗಳು ತ್ಕೆ ದ್ದು . ಅಾಂತ್ಹ
ಕೇರಕ್ಕಯನ್ನು

ಆ

ಬಗೆೆ

ಹರಡಿಸಲ್ಲಗಿರುವಂತ್ಹ

ನಿಯಮಗಳು,

ಸೂಚನೆಗಳು

ಮತ್ತತ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನಾ ಯ ಪರಗಣಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
36. ಅಥಾ ವಿವರಣೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಥಾ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಾಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನು

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ

ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಆ ಬಗೆೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಿೇಮಾಾನವೇ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .
37. ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಪಾ ತ್ಯೆ ಯೊೀಜನೆ.ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನೆ

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಾ ರು ಚಲ್ಲಯಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು
36ನೇ ನಿಯಮದ ಮತ್ತತ ಈ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತತ ಗಳು ಯಾವುವಾದರೂ ಇದು ರೆ, ಅವುಗಳಗೆ ಒಳಪಟು , ಆ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷು ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ

ಅಧಿರ್ಕರಯು

ಅಥವಾ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವೂ

ಸಹ

ಚಲ್ಲಯಿಸಬಹುದೆಾಂದ್ದ ನಿದೇಾಶಸಬಹುದ್ದ.
38. ನಿರಸನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು:(1)

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರೇಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 – ಇದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ

ನಿರಸನಗಳಸಲ್ಲಗಿದೆ:
ಪರಂತ್ತ, ಸದರ ನಿರಸನವು,(ಎ) ಸದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಈ ಹಿಾಂದೆ ಜಾರಗಳಸುವುದನ್ನು

ಅಥವಾ ಅವುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾಥೇಚಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅದರಾಂದ ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ
ಉಾಂಟ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ , ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸದರ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಸಿದ, ಪ್ರತ ಪತ ವಾದ ಅಥವಾ ವಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಕುೆ ,
ಹಣೆಗಾರಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬಾಧೆ ತೆಗೆ ಬಾದೆಯನ್ನು ಾಂಟ ಮಾಡತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
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(2)
ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪ ನಿಯಮ (1)ರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗಳಸಿದ ಸದರ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಯಾವುದೇ
ಅಥವಾ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ಉಲೆಿ ೇಖ್ವನ್ನು

ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಮಾಡಿದ

ಉಲೆಿ ೇಖ್ವೆಾಂದ್ದ ಅರ್ಥಾಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶ್ವನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತತ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ

(ಚಂದಾ ಹಾಸ ಗಂ. ತ್ಯಳೂಕರ)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತತ ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2)
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