2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 42
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ಿ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2020
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು:
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಿ ರಂಭ
2. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು
3. 2020ರ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧ್ಯಯ ದೇಶ
ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು

ಸಂಖೆಯ :

20ರ

ನಿರಸನ

ಮತ್ತತ

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ

2020ರ 42- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ಿ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ನ್ನು (2013ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 12), ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ ಉಾಂಟಾದ ತಾಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು
ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು

ನಿವಾರಿಸಲು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 14) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯವು

ತ್ತತ್ತಾಸವ ರೂಪದ್ದಾ ದಾ ರಿಾಂದ

ಮತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ದಿದುಾ ದರಿಾಂದ, ಮೇಲ್ಲನ ಉದೆಾ ೇಶ್ವನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಾಧಿಸಲು

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ

ನಿಯಂತ್ಿ ಣ) ಅಧಾಯ ದೇಶ್, 2020ನ್ನು (2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇಶ್ 20) ಪಿ ಖ್ಯಯ ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಅಧಾಯ ದೇಶ್ದ ಬ್ದಲ್ಲ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆದಾ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2020ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖೆಯ : 47, ಕಡತ್ ಸಂಖೆಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 56 ಶಾಸನ 2020]
[ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಯ 41ನೇಯ ನಮೂದನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರುತ್ು ದೆ]
[ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಪಿ ಕಟಣೆಗೊಾಂಡಿದೆ]

ಪತ್ಿ ದ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿ ಕೆ ಸಂಖೆಯ : 477 ದಿರ್ನಾಂಕ: 19.10.2020ರಲ್ಲಿ

2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ : 42
(2020 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 19 ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ಿ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2020
(2020ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 16ನೇೋ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮತಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ

ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ನುು

(2013ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12)

ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲು ಒಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ;
ಇಲ್ಲಿ ಇನುು ಮಿಂದೆ ಕಂಡುಬರುವ ಉದೆದ ೋಶಳಿರ್ಗಗಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ
(ತಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ನುು
(2013ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದು ಯುಕತ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪಪ ತ್ತ ಿಂದನೇ

ವಷಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ, ಎಿಂದರೆ:1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ ಪ್ರಿ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನುು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ)
(ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕಕ ದುದ .
(2) ಇದು 28.08.2020 ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತ್ಕಕ ದುದ .
2. ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಿಂತರ ಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012ನುು
ಕನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

12)

(ಇಲ್ಲಿ

ಇನುು ಮಿಂದೆ

ಮೂಲ

(2013ರ

ಅಧಿನಿಯಮವೆಿಂದು

ಉಲ್ಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ)ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ :
ಪರಂತು ಅಿಂಥ ನಿರಸನವು,(ಎ) ಹಾಗೆ ನಿರಸನಗೊಿಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ
ಕರ ಮಬದಧ ವಾಗಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಅಥವಾ

ಮಾಡಲ್ಡೆಗೊಟಟ

ಯಾವುದೇ

ಕಾಯಾದ

ಪೂವಾಜಾರಯನುು ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಹಾಗೆ ನಿರಸಿತ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಜಾಸಲಾದ, ಪಾರ ಪತ ವಾದ
ಅಥವಾ

ವಹಿಸಲಾದ

ಯಾವುದೇ

ಹಕ್ಕಕ ,

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ,

ಬಾಧ್ಯ ತೆ

ಅಥವಾ

ಹೊಣೆರ್ಗರಕೆಯನುು ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ಹಾಗೆ ನಿರಸನವಾದ ಯಾವುವೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ವಿರುದಧ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ
ಅಪರಾಧ್ಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗುರಯಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ, ಮಟ್ಟಟ ಗೊೋಲು ಅಥವಾ

ಶಿಕೆೆ ಯನುು ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಅಥವಾ

(ಡಿ) ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಕ , ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ, ಬಾಧ್ಯ ತೆ, ಹೊಣೆರ್ಗರಕೆ,
ದಂಡ, ಮಟ್ಟಟ ಗೊೋಲು ಅಥವಾ ಶಿಕೆೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತ್ನಿಖೆ, ಕಾನೂನು
ವಯ ವಹರಣೆ ಅಥವಾ ಪರಹಾರೋಪಾಯವನುು
ಅಧಿನಿಯಮವನುು
ಕಾನೂನು

ಬಾಧಿಸತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ; ಮತುತ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ

ಅಿಂಗಿೋಕರಸಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಹೇಗೊೋ ಹಾಗೆ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ತ್ನಿಖೆಯನುು ,

ವಯ ವಹರಣೆಯನುು

ಅಥವಾ

ಪರಹಾರೋಪಾಯವನುು

ನಡೆಸಬಹುದು,

ಮಿಂದುವರೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾರಗೆ ತ್ರಬಹುದು ಮತುತ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ದಂಡ,
ಮಟ್ಟಟ ಗೊೋಲು ಅಥವಾ ಶಿಕೆೆ ಯನುು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
3. 2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಯ ದೇಶ ಸಂಖೆಯ : 20ರ ನಿರಸನ ಮತ್ತತ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.(1) ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಾಯ ದೇಶ, 2020ನುು

(2020ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಾಯ ದೇಶ 20) ಈ ಮೂಲಕ

ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
(2) ಅಿಂಥ ನಿರಸನವು ಏನೇ ಒಳಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ ಸದರ ಅಧಾಯ ದೇಶದ ಮೂಲಕ
ತದುದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಏನೇ ಮಾಡಿದದ ರೂ ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುು ಕೈಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತದುದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ
ಅದನುು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು
ಭಾವಿಸತ್ಕಕ ದುದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,

(ಕೆ.ದ್ವಾ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು)
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದಿೇಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ

