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2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ : 35
(2020ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 19 ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ
ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ)
, 2020
(2019ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ತಿಂಗಳ 19

ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯನ್ನು
ಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಷರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಥವಾ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು
ಒಿಂದು

ನಿಷೇಧಿಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಷಲು

;
ಸಾಾಜ್ನಿಕ

ಲಯದ

ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು

ವಿವಿಧ

ರ್ಕರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ

ಮುಚ್ಚ ಲಿ ಡುತಿ ದುೆ

ಮತ್ತಿ

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಅಿಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಷಬೇಕೆಿಂದು

ಒತ್ತಿ ಯಮಾಡುತಿ ರುವುದರಿಂದ

ಮತ್ತಿ

ತ್ಮಮ

ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ವಿಲ್ಲೋನಡಿಷಬೇಕೆಿಂದು ಕ್ೋರ ನಯ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತಿ ರುವುದರಿಂದ ;
ಷರ್ಕಾರ ನೌಕರರಗೆ ಅನವ ಯವಾಗು ನೇಮರ್ಕತ ಮತ್ತಿ

ಸೇವಾ ಶರತ್ತಿ ಗಳು ಮತ್ತಿ

ವೇತ್ನ

ಶ್ರ ೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತರ ಸು ನಿಯಮಗಳು ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರಗೆ ಅನವ ಯವಾಗು
ನಿಯಮಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಭಿನು ವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ

ಅನೇಕ ಷಲ ಹಿಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಿ .

ಸಾಾಜ್ನಿಕ

ಲಯದಲ್ಲಿ ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರ ಅಿಂಥ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ
ತೋರ

ರಣಾಮನ್ನು ಿಂಟು

ಮಾಡಿ

ರಾಜ್ಯ ದ

ಸಣರ್ಕಸು

ಅರಮಿತ್ವಾಗಿ

ಬರದಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡುತಿ ರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಿ ಇದು ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ತಷಕ್ತಿ ಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ;
ಮತ್ತಿ ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಅಿಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತಿ ಅದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ ಪಾರ ಸಂಗಿಕವಾದ
ವಿಶಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಯುಕಿ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ;
ಇದು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಎಿ ತ್ಿ ಿಂದನೇ ಶಾದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ
ಮುಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:1 ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮನ್ನು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
(ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ

ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಾ ದುೆ .
(2) ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರವು ಷರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿ ಡಿಷಬಹುದಾದ
1

ಅಿಂಥ [ದಿನಿಂಕ]1ದಿಿಂದ ಇದು ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕಾ ದುೆ .
1. ಈ

:

34

2021,

: 15.03.2021

.

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ , ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಡಿಸಿದ ಹರತ್ತ,
(ಎ) ``ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ” ಎಿಂದರೆ,(i) ಕನಾಟಕ ಷಸರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಿಂದಣಿಯಾದ ಷಸರ್ಕರ
ಸಂಘ ಅಥವಾ ಷಸರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ನೋಿಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ತ್ತಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದೇ
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ರ್ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಿಂದಣಿಯಾದ, ಮತ್ತಿ ತ್ನು

ನಿಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪೂಣಾವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ

ಭಾಗಶಃವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲೋ ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಡೆಯುತಿ ರು, ನೋಿಂದಣಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ನೆರವು ಡೆಯುತಿ ರು ಸಂಘ ;
(ii) ಕಂನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013ರ (2013ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ.18) ಅಥಾವಾಯ ಪ್ಪಿ ಯೊಳಗಿನ ಒಿಂದು
ಷರ್ಕಾರ ಕಂನಿ ;
(iii) ಷೆ ಳಿೋಯ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಎಿಂದರೆ ರ್ಕನೂನಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಷರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾೆ ನೆಯಾದ
ಷೆ ಳಿೋಯ ಷವ ಯಮಾಡಳಿತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ;
(iv) ರಾಜ್ಯ
ಅಧಿನಿಯಮದ

ಷರ್ಕಾರದ ಒಡೆತ್ನದಲ್ಲಿ ರು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರು ರಾಜ್ಯ
ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾೆ ನೆಯಾದ

ಅಥವಾ ಕಿಂದರ

ಶಾಷನಬದಿ ವಾದ

ಅಥವಾ

ಶಾಷನಬದಿ ಲಿ ದ ನಿರ್ಕಯ ಅಥವಾ ನಿಗಮ;
(v)

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಯಾವುದೇ

ರ್ಕನೂನಿನ

ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾೆ ನೆಯಾದ ಅಥವಾ ಸಾೆ ನೆಯಾಗಿದೆಯಿಂದು ಭಾವಿಷಲಾಗು ಷರ್ಕಾರ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ; ಮತ್ತಿ
(vi) ಷರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಷಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅಥವಾ ಘಟಕ.
(ಬಿ) ``ಷರ್ಕಾರ” ಎಿಂದರೆ ಕನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರ;
(ಸಿ) ``ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆ” ಎಿಂದರೆ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ
ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) 2ನೇ ರ ಕರಣದ (3)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ

ರಭಾಷಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ದ ಒಿಂದು

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆ.
(2) ಇಲ್ಲಿ ಬಳಷಲಾದ ಮತ್ತಿ ರಭಾಷಿಸಿರದ ಇತ್ರ ದಗಳು ಮತ್ತಿ ದಾಳಿಗಳು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರಲ್ಲಿ (1990ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಿಂದು ಭಾವಿಷಲಾಗು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಅದೇ
ಅಥಾನ್ನು ಹಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುೆ .
3. ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಗೆ ನಿಷೇಧ.- (1) ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲಯ,
ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಒಿ ಿಂದ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೋರ್ಪಾ, ಡಿಕ್ತರ ಅಥವಾ ಆದೇವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಷರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಷರ್ಕಾರದ ಯಾವೊಬಬ
ಇತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಯ ಯಾವುದೇ ಆದೇವದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಯ ಸರಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವೊಬಬ

ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ ರೂ,

ನೌಕರನ್ನ, ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದಲ್ಲಿ ನ ಅಿಂಥ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಚ  ಸಂರ್ವಿದೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನ್ನ ನಿಯೊೋಜ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅಥವಾ

ಕರಾರನ

ಮೇರೆಗೆ

ಅಥವಾ

ಕಚೇರ

ಕತ್ಾಯ ದ

ಮೇರೆಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸಿದಾೆ ನೆ ಅಥವಾ ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸುತಿ ದಾೆ ನೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾರ ರಂರ್ದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳುು ವುದಕೆಾ
ಅಸಾನಗತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅದಕಾ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ,(i) ಷರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯ ಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಇತ್ರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ವಿರುದಿ
ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲಯ, ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ
ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ದಾವೆ

ಅಥವಾ

ಇತ್ರ

ಯ ಸರಣೆಯನ್ನು

ಹೂಡತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ ,

ನಿಾಹಿಷತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಿಂದುರಷತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ ; ಮತ್ತಿ
(ii) ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
ಅಥವಾ ಆದೇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲಯವು ಜಾರಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ .

ನಿದೇಾಶಿಸು ಯಾವುದೇ ಡಿಕ್ತರ

4
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಟುಟ , ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಯಾವೊಬಬ
ನೌಕರನನ್ನು , ಸಂಬಂಧಟಟ

ರ್ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲರ್ಯ ವಾಗು ರ್ಪನಾಷತಯ ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ೋಮಿನ

ರ ಯೊೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ಅನಸಾಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ .
4.

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಇತರ

ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಗೆ

ಅಧ್ಯಯ ರೀಹಿಯಾಗಿರುವುದು.-

ತ್ತ್ತಾ ಲದಲ್ಲಿ

ಜಾರಯಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ರ್ಕನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದಕೆಾ ಅಸಂಗತ್ವಾಗಿರುವುದು ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ ರೂ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳು ರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುೆ .
5. ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಗೊಳಿಸು
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಿಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಷರ್ಕಾರವು, ಷರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ರ ಕಟಿಷಲಾದ

ಆದೇವದ ಮೂಲಕ ತ್ಿಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವಯ ಕ ಹಾಗೂ ಷಮಂಜ್ಷವೆಿಂದು ತ್ನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ಲಿ ದ ಅಿಂಥ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಷಬಹುದು:
ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಮೂರು ಶಾಗಳ ಅಧಿಯು
ಮುರ್ಕಿ ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದೇವನ್ನು ಮಾಡತ್ಕಾ ದೆ ಲಿ .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅರ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ,

(ಕ್ಕ. ದ್ವಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಷರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಸಂಷದಿೋಯ ಯ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತಿ
ಶಾಷನ ರಚ್ನೆ ಇಲಾಖೆ
GOVERNMENT OF KARNTAKA
No. DPAR 34 SRD 2021

Karnataka Government Secretariat,
Vidhana Soudha,
Bengaluru, date: 17.03.2021.
NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Karnataka
State Civil Services (Prohibition of Absorption of the Services of the Employees of
Establishments in Public Sector into Public Service) Act, 2020 (Karnataka Act No. 35 of
2020) the Government of Karnataka hereby appoints the 15th day of March 2021, as the
date on which all the provisions of the said Act, shall come into force.
By Order and in the name of
the Governor of Karnataka
(CHANDRAHAS G TALUKAR)
Deputy Secretary to Government
Department of Personnel and
Administrative Reforms
(Service Rules-2)

