ಭಾಗ ೪ಎ
ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳು,
ರಾಜ್ಯ ದ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಶಾಸನಗಳ

ಮೇರೆಗೆ

ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ

ಅಧ್ಯಯ ದೇಶಗಳು,

ಸರ್ಕಾರವು

ಕೇಂದರ ದ

ಹೊರಡಿಸಿದ

ಮತ್ತು

ಸಾಮಾನಯ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಶಾಸನ

ಬದಧ

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ೇಂಗದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು,
ಹಾಗೂ ಕನಾಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು
ಸಿಬಬ ೇಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 44 ಸೇಸಥ ಅ 2013, ಬೇಂಗಳೂರು, ದಿನಾೇಂಕ: 22.02.2014
ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಯಮಗಳು, 2013ನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ
ಸಂಬಂಧ ದಿರ್ನಾಂಕ: 30.11.2013ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 44 ಸೇಸ್ಥ ಅ 2013ರಲಿಿ
ಪ್ರ ಕಟಿಸಿರುವ ಕರಡನ್ನು

ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ೆ

ಪ್ತರ ದಲಿಿ

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಾಂಡ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ 15

ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರಾಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳಾಂದ ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆ
ಮತ್ತಿ ಸ್ಲಹೆಗಳನ್ನು
4ಎ(ನಂ

ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನಾಂಕ: 30.11.2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ

1307)ರಲಿಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ದಿನಗೂಲಿ

ನೌಕರರ

ಕ್ಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ

ಪ್ತರ ದ ಭಾಗಅಧಿನಿಯಮ,

2012(2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19) ಸೆಕ್ಷನ್ 11ರ ಉಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್(1)ರಲಿಿ ಪ್ರ ದತಿ
ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರ ಯೇಗಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ಲ್ಲಗಿರುವುದರಾಂದ;
ಸ್ದರ

ರಾಜ್ೆ

ಪ್ತರ ವನ್ನು

30.11.2013ರಂದು

ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ

ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದರಾಂದ;
ಮತ್ತಿ , ಸ್ದರ ಕರಡಿನ ಬಗೆೆ ಸಿಾ ೇಕರಸ್ಲ್ಲದ ಆಕ್ಷ ೇಪ್ಣೆ/ಸ್ಲಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ೆ ಸ್ಕಾಾರವು
ಪ್ರಗಣಿಸಿರುವುದರಾಂದ;
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ

ಅಧಿನಿಯಮ 2012ರ (2013ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19) ನಿಯಮ 11 ರಲಿಿ ಪ್ರ ದತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಪ್ರ ಯೇಗಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಾಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತಿ ದೆ,
ಎಾಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾರ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ
ಕ್ಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ ನಿಯಮಗಳು, 2013 ಎಾಂದು ಕರೆಯತಕಕ ದುಿ .
(2) ಇವುಗಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ೆ
ಬರತಕಕ ದುಿ .

ಪ್ತರ ದಲಿಿ

ಪ್ರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಗೆ

2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು:- ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ , ಸಂದಭಾವು ಅನೆ ಥಾ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ
ಹೊರತ್ತ,(ಎ) “ಅಧಿನಿಯಮ” ಎಾಂದರೆ,- “ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷ ೇಮಾಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2012” (2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19);
(ಬಿ)

ಈ

ಪ್ರಭಾಷೆಯನ್ನು

ನಿಯಮಗಳಲಿಿ

ಪ್ರ ಯೇಗಿಸಿರುವ

ನಿೇಡದೇ ಇದಿ ಲಿಿ

ಪ್ದಗಳು

ಮತ್ತಿ

ಅಭಿವೆ ಕ್ತಿ ಗಳಗೆ

ಅವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ, (ಸಾಮಾನೆ

ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದಿ , 1978 ಅಥವಾ
ಅದರಡಿ ರಚಿಸ್ಲ್ಲದ ಇತರೆ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ರುವ ಅಥಾವನೆು ೇ ಹೊಾಂದಿರುತಿ ವೆ.
3. ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಮೇಂದುವರಿಕೆ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಾಾರದ ಸ್ಚಿವಾಲಯದಲಿಿ ನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳತ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರರ ರಂಭದ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ ಒಾಂದು
ವರ್ಾದ

ಒಳಗಾಗಿ

ಎಲ್ಲಿ

ಸಂಸೆಥ ಗಳ

ಅರ್ಾ

ದಿನಗೂಲಿ

ನೌಕರರ

ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ನು

4. ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಷರತ್ತು

ಮತ್ತು

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:- (1) ಒಬಬ

ಅಧಿಸೂಚಿಸ್ತಕಕ ದುಿ .
ಮಹಿಳಾ

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರಳು 180 ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಸೂತಿ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಾಳಾಗಿರತಕಕ ದುಿ .
(2)

ಒಬಬ

ಪುರುರ್

ದಿನಗೂಲಿ

ನೌಕರನ್ನ

15

ದಿನಗಳ

ಪೆಟನಿಾಟಿ

ರಜೆಗೆ

ಅರ್ಾರ್ನಗಿರತಕಕ ದುಿ .
(3)

ಒಬಬ

ದಿನಗೂಲಿ

ನೌಕರನಿಗೆ

60

ವರ್ಾಗಳ

ಪೂರ್ಾಗಳಸಿದ ಸೇವೆಯ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ವರ್ಾಕ್ಕ
ತಿಾಂಗಳುಗಳ ವೇತನಕ್ಕ

ವಯಸಾಾ ದ

ತರುವಾಯ,

15 ದಿನಗಳ ವೇತನದಂತೆ ಗರರ್ಠ

ಮಿತಿಗಳಸಿದ ಎಕ್ಸಾ -ಗೆರ ೇಷಿಯವನ್ನು

12

(ಅನ್ನಗರ ರ್ ಪೂವಾಕ) ಆತನಿಗೆ

ನಿೇಡತಕಕ ದುಿ .
(4) ಪಾಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿವಾರ್ರ್ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ನಿವಾಹಿಸುವ ಹೊಸ್

ಪಾಂಚಣಿ ಯೇಜ್ನೆ(ಎನ್ಪಎಸ್) ಸಾಾ ವಲಂಬನ್ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನಿಗೆ

ಅನಾ ಯಿಸ್ತಕಕ ದುಿ .
(5) ಒಬಬ

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿಿ ಮಾಂದುವರದ ವೃಾಂದದಲಿಿ ಜೆೆ ೇರ್ಠ ತೆಗೆ

ಅರ್ಾರ್ನಗುವುದಿಲಿ

ಮತ್ತಿ

ಉಳದ

ಸೇವಾ

ಅವಧಿಯಲಿಿ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಂಬಡಿಿ ಗೆ

ಅರ್ಾರ್ನಗತಕಕ ದಿ ಲಿ .
5. ದುವಾತಾನೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು:- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವೆಗಳ (ನಡತೆ)
ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಯಥೇಚಿತ ವೆ ತ್ಯೆ ಸ್ಗಳೊಾಂದಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನಿಗೆ
ಅನಾ ಯವಾಗತಕಕ ದುಿ .

ಆತನ್ನ, ಕ್ಲಸ್ದಿಾಂದ ತೆಗೆದುಹ್ವಕುವುದು ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಅಾಂತರ್

ಶಿಸುಿ ಕರ ಮಕ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರರ್ನಗತಕಕ ದುಿ .
ಅಥವಾ ಅಸ್ಭೆ

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನ್ನ ಆತನ್ನ ಎಸ್ಗಿದ ದುನಾಡತೆ

ನಡವಳಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಉದೆಿ ೇಶಿಸಿದಿ ಲಿಿ , ಆ

ವಿಚಾರಕ್ಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಿ ಅದರ ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ತನು

ಅರ್ವಾಲನ್ನು ಹೇಳಕೊಳಳ ಲು ಯುಕಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲಿಿ ಸ್ತಕಕ ದುಿ .
(2) ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನ್ನ

ಪ್ರಗಣಿಸಿ, ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ದುನಾಡತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಭೆ
ನಿಲುವನ್ನು

ಸ್ಲಿಿ ಸುವ

ಮನವಿಯನ್ನು

ವತಾನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನು

ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತಿ ರುಜುವಾತ್ಯದ ದುನಾಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಾಂದು ಆದೇಶ

ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಮಖಾಂತರ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಾಂದ ತೆಗೆದುಹ್ವಕಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸ್ರನಲಿಿ
(ಡಾ:: ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್)
ಸ್ಕಾಾರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಾದಶಿಾ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತಿ ಆಡಳತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)

