ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ (ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ದಸಾು ವೇಜುಗಳ
ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಯಪಡಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 1981
ಪರ ಕರಣಗಳ ಅನ್ನಕರ ಮಣಿಕೆ
ಪರ ಕರಣಗಳು
1. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾ ರಂಭ ಮತ್ತು ಅನ್ವ ಯ
2. ಸಮನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಮಾಡುವುದು
ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ (ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ದಸಾು ವೇಜುಗಳ
ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಯಪಡಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 1981
ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
¹[ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 12 ಎಸ್ಡಿಇ 81]¹
1. 19-8-1981 ರ ರಾಜ್ೆ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ ಪಾ ಕ್ಟಿತವಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಳೂರು, ದಿನಂಕ್ 19ನೇ ಆಗಸ್್ , 1981
(ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 275 ದಿನಂಕ್:15-10-1986ರ ಮೂಲಕ್ ತಿದುು ಪಡಿಯಾದಂತೆ)
ಕ್ನಾಟಕ್

ಇಲಾಖಾ

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ವಿಚಾರಣೆಗಳ

(ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರರ

ಹಾಜ್ರಾತಿ

ಮತ್ತು

ದಸಾು ವೇಜುಗಳ

ಒತ್ತು ಯಪಡಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981ರ 7ನೇ ಪಾ ಕ್ರಣದ ಮೂಲಕ್

ಪಾ ದಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕ್ನಾಟಕ್ ಸಕಾಾರವು, ಈ ಮೂಲಕ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತು ದೆ:1. ಚಿಕಕ ಹೆಸರು, ಪ್ರರ ರಂಭ ಮತ್ತು ಅನ್ವ ಯ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ನಾಟಕ್ ಇಲಾಖಾ
ವಿಚಾರಣೆಗಳ

(ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರರ

ಹಾಜ್ರಾತಿ

ಮತ್ತು

ದಸಾು ವೇಜುಗಳ

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು

ಒತ್ತು ಯಪಡಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 1981 ಎಂದು ಕ್ರೆಯತಕ್ಕಕ ದು.
(2) ಇವು, ಸಕಾಾರವು ರಾಜ್ೆ ಪತಾ ದಲ್ಲಿ

ಅವುಗಳನ್ನು

ಪಾ ಕ್ಟಿಸಿದ ದಿನಂಕ್ದಂದು ಜಾರಿಗೆ

ಬ್ರತಕ್ಕಕ ದು.
2.
ವಿಚಾರಣಾ

ಸಮನ್ಸ್

ಹೊರಡಿಸುವುದು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು,

ಸಾಕ್ಷವನ್ನು

ಮತ್ತು

ಜಾರಿಮಾಡುವುದು.-

ಕೊಡುವುದಕೆಕ

ಆಗಲ್ಲ

(1) ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ

ಅಥವಾ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದಕೆಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರೆಡಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ ವೆ ಕ್ಷು ಗಳ ಹಾಜ್ರಾತಿಯು ಅದರ ಮಂದೆ
ಅಗತೆ ವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವೆ ಕ್ಷು ಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಬ್ಹುದು.
(2) ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪಾ ತಿಯಂದು ಸಮನ್ನ
ದಿವ ಪಾ ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟ್ ಮಟಿ್ ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1908ರ ಅನ್ನಸೂಚಿ-1ರ ಅನ್ನಬಂಧ
(ಬಿ) ದ ನ್ಮೂನೆ 13ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಸಹಿ

ಹಾಕ್ಷರತಕ್ಕಕ ದು ಮತ್ತು
ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಯಲ್ಲಿ ನ್

ಒಬ್ಬ

¹[ಲೋಕಾಯುಕ್ು

ಅಥವಾ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ು

ಅಧಿಕಾರಿಯು]¹

ವಿಚಾರಣಾ

ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವಾಗಿದು ರೆ

¹[ಲೋಕಾಯುಕ್ು ದ]¹

ಮೊಹರು ಸಹ ಹಾಕ್ಷರತಕ್ಕಕ ದು.
1.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 275 ದಿನಂಕ್:15.10.1986ರ (ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :ಡಿಪಿಎಆರ್ 111 ಎಲ್ಆರ್ಓ 86 ದಿನಂಕ್:9-10-1986ರ
ಮೂಲಕ್ ಪಾ ತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.)

(3) ವೆ ಕ್ಷು ಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮನ್ನ ಮಾಡದೆಯೇ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು
ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡಬ್ಹುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು

ಹಾಜ್ರಪಡಿಸಲು ಯಾವನೇ ವೆ ಕ್ಷು ಗೆ ಸಮನ್ಸ

ಕೊಟಿ್ ದು ರೆ, ಆ ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಖುದಾು ಗಿ ಹಾಜ್ರಾಗುವುದಕೆಕ ಬ್ದಲು ಅವನ್ನ ಅಂಥ
ದಸಾು ವೇಜ್ನ್ನು

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡಿದು ರೆ,

ಆ

ಸಮನ್್ ನ್ನು

ಪ್ರಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ

ಎಂದು

ಭಾವಿಸತಕ್ಕಕ ದು.
(4) ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು
ವೆ ಕ್ಷು ಯ

ಸಾವ ಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಹೊರಡಿಸುವ ಸಮನ್್ ನ್ನು , ಸಮನ್ಸ ಮಾಡಲಾದ
ಅಥವಾ

ನಿಯಂತಾ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ

ನಿದಿಾಷ್್

ವಿವರಣೆಯ

ಎಲಾಿ

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿಯು ಕೊಡಬ್ಹುದು.
(5) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ
ಪಾ ತಿಯಂದು ಸಮನ್್ ನ್ನು

ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ್ನ್ ಮೂಲಕ್ ಪಾ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವ ಅಂಚೆಯ

ಮೂಲಕ್ವಾಗಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಜಾರಿಮಾಡತಕ್ಕಕ ದು.
*********
The above translation of the Karnataka Departmental Inquiries (Enforcement of
Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1981; and the Karnataka
Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents)
Rules, 1981 (Karnataka Act No. 29 of 1981) shall be authoritative text in the Kannada Language
under clause (ii) of section 5A of the Karnataka Official Language Act, 1963 (Karnataka Act No.
26 of 1963)
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Date:
ಕ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ,

ಮ.ರಾ. ಹೆಗಡೆ
ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ
ಸಂಸದಿೋಯ ವೆ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ್ ರಚನೆ ಇಲಾಖ್ಯ.

