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Beng
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ಸಂಸ
ಸದೀಯ ವಯ್ವ
ವಹಾರಗಳು ಮತುತ್
ಮ ಶಾಸನ
ನ ರಚನೆ ಸಚಿ
ಚಿವಾಲಯ
C¢s
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ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣ) ಅ
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(20200gÀ ಮಾಚ್ರ್ wAUÀ
w ¼À 26 ೕ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ gÁdå¥Á®jA
AzÀ C£ÀÄªÉÆÃz
zÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqAiÀ
É Ä¯ÁVzÉ)
ಸಕಾರ್ರ್
ಪ

ಾರ್ಥ ಕ

ಾ ಗಳು

ಮತುತ್

ಸಕಕಾರ್

ೌರ್ಢ

ಾ ಗಳ ಲ್

ಕಷ್ಕರ

ಲಭ
ಭಯ್ ಯನುನ್

ಕೊಳುಳ್ವು
ವುದಕಾಕ್ಗಿ ಕಷ್ಕರ
ರ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್
ಯ
ಯಂ ರ್ರ್ಸಲು ಉಪಬಂಂಧ ಕ ಪ್ಸಲು ಒ
ಒಂದು ಅ
ಸಕಾರ್ರ್

ಖ ತಪ

ಾರ್ಥ ಕ

ಕೊ
ೂಳುಳ್ವುದಕಾಕ್ಗಿ
ಗಿ

ಾ ಗಳು

ಮತುತ್

ಸಕಾರ್

ಕಷ್ಕರ ವಗ
ಗಾರ್ವ ಯನುನ್ನ್

ೌರ್ಢ

ಾ ಗ
ಗಳ ಲ್

ಯಂ ರ್ಸುವ
ವುದು ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್

ಖ ತ

ಯಮ.
ಯ
ಕಷ್ಕಕರ

ಲಭಯ್ ಯನುನ್
ಯ

ೕ ದ ಅಥ ಾ ಅದಕೆಕ್
ಅ

ಾರ್ಸಂಗಿಕ ಾದ
ದ ಷಯಗ ಗಾಾಗಿ ಉಪಬಂಧ ಕ ಪ್ಸುವುದು ಯುಕತ್
ಯ
ಾಗಿರುವ
ವುದ ಂದ;
ಇದು
ಅ

ಾರತ ಗಣ ಾಜಯ್ದ
ಾ
ಎಪಪ್ ೂತ್ಂದ ೕ ವಷರ್ದ ಲ್ ಕ ಾರ್ಟ
ಟಕ ಾಜಯ್

ಾನಮಂಡಲ ಂದ ಈ ಮುಂ ನಂ

ಯ ತ ಾಗತಕಕ್ದುದ್, ಎಂದ :1. ಸಂ ಪತ್

ವಗಾರ್ವ

ಸರು ಮತುತ್

ಯ
ಯಂತರ್ಣ)
ಅ
(2) ಇದು
ಇ

ಾರ್ರಂಭ.-(1) ಈ ಅ

ಯಮವನ
ನುನ್ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಜಯ್

ಲ್

ೕ ಗಳು ( ಕಷ್ಕರ

ಯಮ, 2020
0 ಎಂದು ಕ ಯತಕಕ್ದುದ್.
ಯ

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು
ಸ
ಅ ಸೂಚ ಯ ಮೂಲಕ
ಮ
ಗೊತುುತ್ಪ ಸ ಬಹು ಾದ ಅಂಥ

ಬರತಕಕ್ದುದ್.
ಬ

1

ಾಂಕ ಂದ

ಾ ಗೆ

2
2. ಪ

ಾ ಗಳು.- ಈ ಅ

ಯಮದ ಲ್ ಸಂದಭರ್ವು ಅನಯ್ ಾ ಅಗತಯ್ಪ

(ಎ) “ ೕಮಕಾ ” ಎಂದ , ೕರ ೕಮಕಾ ,
( ) “ ೕಮಕಾ

ದ ೂರತು.-

ೕನಗೊ ಸು ಕೆ ಅಥ ಾ ಮುಂಬ ತ್ಯ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ;

ಾರ್ ಕಾರ” ಎಂದ , ಕಷ್ಕನ ಹು ದ್ಗೆ ೕಮಕ

( ) “ಸಕಷ್ಮ ಾರ್ ಕಾರ” ಎಂದ , ಯ ಸಬಹು ಾದಂ

ಾಡಲು ಸಕಷ್ಮ ಾದ ಾರ್ ಕಾರ;

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವ

ಆ ೕಶವನುನ್

ಾಡಲು ಸಕಷ್ಮ ಾದ

ಾರ್ ಕಾರ;
( ) “ಕ ಷಠ್

ೕ ಾವ ”ಎಂದ , ಆತನು ಮರು-

ೕಜ

ೂಂ ರುವ

ಾ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ

ೕ ಯೂ

ಒಳಗೊಂಡಂ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ರಂತರ ೕ ;
(ಇ) “ಆದಯ್ ಯ ಕರ್ಮ” ಎಂದ , ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಉ ದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ, ಯ ಸಬಹು ಾದ
ಕಷ್ಕನು ಗ

ದ ಕೃ ಾಂಕದ (weighted score) ಆ ಾರದ

(ಎಫ್) “ಮರು-

ಾವು ೕ ಹು ದ್ಯನುನ್, ಅದು

ಾವು ೕ ಾ ಗೆ ಮರು

ೕಜ

ದ ಕಷ್ಕರ ಆದಯ್ ಾ ಪ ಟ್;

ಚುಚ್ವ

ಾಗಿರುವ

ಾ

ೕಜಕ,

ದ ಇತರ

ಂದ, ಅದು ಕೊರ

ಇರುವ

ಯಮಕೆಕ್ ಲಗ ಾತ್ದ ಅನುಸೂ ;

ರ್ಷಟ್ಪ ಸ ಾದ ಹು ದ್ಗಳು” ಎಂದ , ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್,

ೖಕಷ್ ಕ ಸಹ ಸಂ

ರ್ಷಟ್ಪ

ಾಡುವುದು;

( ) “ಅನುಸೂ ” ಎಂದ ಈ ಅ

ಷಯ

ದದ್ಪ

ೕಜ ” ಎಂದ , ಷಯ್- ಕಷ್ಕನ ಅನು ಾತದ ಮತುತ್ ಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರವು

ಾಪನಗಳ ಅನು ಾರ ಾಗಿ

(ಎಚ್) “

ೕ

ಾನದಂಡದ ಅನು ಾರ ಾಗಿ

ಾಂ ರ್ಕ ಸ ಾಯಕ,

ೕಕಷ್ಕ ಮತುತ್ ಸ ಾಯಕ

ೕತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ

ೕತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್,

ೕಜಕ, ಸ ಾಯಕ

ಾರ್ ಕ್ಟ್ ಸಂ

ೕರ್ಶಕ (ಮ ಾಯ್ಹನ್ದ ಊಟ) ಹು ದ್ಗಳು ಮತುತ್ ಈ ಬಗೆಗ್

ೕಜಕ,

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು

ಅ ಸೂ ಸಬಹು ಾದಅಂಥ ಇತರ ಹು ದ್ಗಳು;
(ಐ) “ ಕಷ್ಕ” ಎಂದ ,
ಜೂ ಯರ್ ಕಾ ೕ ನ ಲ್

ಾರ್ಥ ಕ ಾ

ಅಥ ಾ

ೌರ್ಢ ಾ

ಅಥ ಾ ಸಂ

ೕ ತ

ಕಷ್ಕರ ಹು ದ್ಗಳ ಪರ್ವಗರ್ಕೆಕ್ ಅಥ ಾ ಅನುಸೂ ಯ ಲ್

ೌರ್ಢ ಾ
ರ್ಷಟ್ಪ

ಅಥ ಾ ಸಂ
ದಂ

ಾಜಯ್

ೕ ತ
ಲ್

ೕ ಗ ಗೆ ೕ ದ ಅಂಥ ಇತರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ೕಮಕ ಾದ ವಯ್ಕಿತ್;
( ) “ವಗಾರ್ವ ” ಎಂದ , ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ಒಂದು ಸಥ್ಳ ಂದ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ಮ ೂತ್ಂದು
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಅ ೕ ವೃಂದದ ಲ್ ಕಷ್ಕನನುನ್ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವುದು;
(ಕೆ) “ ಯ್ೕಷಠ್ ಯ ಘಟಕ” ಎಂದ , ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಾ ಕಷ್ಕ ಗೆ ಯ್ೕಷಠ್ ಯ ಘಟಕವು ೖಕಷ್ ಕ
ಮತುತ್ ೌರ್ಢ ಾ ಾ ಕಷ್ಕ ಗೆ ಯ್ೕಷಠ್ ಯ ಘಟಕವು ಕಂ ಾಯ
(ಎಲ್)

“ವಲಯ”

ಎಂದ ,

ಾಜಯ್

ಲ್

ಾಗಿರುತತ್

ಾಗ ಾಗಿರುತತ್ ; ಮತುತ್
ಸಕಾರ್ರವು

ಪ

ಾ

ಮತುತ್

ಯ

ದಂ

ವಲಯ-ಎ, ವಲಯ- ಮತುತ್ ವಲಯ- .
3. ವಲಯ -

ಗೆ ಕಷ್ಕನ ಕ ಾಡ್ಯ ೕಮಕಾ .- (1) ಕಷ್ಕನ

ದಲ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಯನುನ್

ಾಡು ಾಗ, ಪರ್

ಂದು ೕಮಕಾ

ಹು ದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬತಕಕ್ದುದ್ ಎಂಬುದನುನ್ ಖ ತಪ
ಇರುವ ಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ ಆದಯ್ ಯ
(2) ವಲಯ- ಯ ಲ್

ೕ ಭ ರ್

ಾರ್ ಕಾರವು,

ೕ

ದ ಗೆ ವಲಯ- ನ ಲ್ನ ಖಾ

ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್. ೕಕ ಾ ಇಪಪ್ತತ್ಕಿಕ್ಂತ

ಚ್ನ ಖಾ ಹು ದ್ಗಳು

ಾಡುವುದಕೆಕ್ ಾರ್ಶಸತ್ಯ್ ೕಡತಕಕ್ದುದ್.

ಾರ್ರಂ ಕ ೕಮಕಾ ಅಥ ಾ ಬ ತ್ಯ

ಹು ದ್ಯು ಲಭಯ್ ಲಲ್ ದದ್ ಲ್, ಕ ಷಠ್

ಾರ್ರಂ ಕ ೕಮಕಾ ಅಥ ಾ ಬ ತ್ಯ

ೕ

ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು

ೕ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ರುವ ವಲಯ-

ಾವು ೕ ಖಾ

ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ,

3
ಸಮಮ್

ರುವ ಕಷ್ಕರ ಆದಯ್ ಯ ಕರ್ಮದ ಲ್ ವಲಯ- ಗೆ ಮತುತ್ ವಲಯ- ಇಂದ ವಲಯ-ಎ ಗೆ ವಗಾರ್ವ

ಮೂಲಕ ಖಾ ಹು ದ್ಯನುನ್ ಸೃಜ
ಪರಂತು,
ಅ ಯ ಲ್

ಾರ್ರಂ ಕ

ಾಡಬಹುದು:

ೕಮಕಾ

ಅಥ ಾ ಬ ತ್ಯ

ೕ

ವಲಯ-

ವಲಯ- ನ ಲ್

ಕಷ್ಕನ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಯು ವಲಯ-

ಂದ (2) ೕ ಉಪಪರ್ಕರಣಗಳ ಅ ಯ ಲ್ನ ಪರ್ಕಿರ್

ಾವು ೕ ಖಾ

ಅಲಲ್ ೕ ಪರಂತು, ಒಬಬ್
ನ ಲ್ ಹ

ಅಂಥ ಖಾ

ಕಷ್ಕನು ವಲಯ-

ನ ಲ್

ರಂತರ ಾಗಿ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗ ಗೂ ಅಥ ಾ ಸಂ ತ ಾಗಿ

ಾಚ್ಗಿ ಈಗಾಗ ೕ ೕ

ಸ ಲ್ ದದ್ ಲ್, ಅಂಥ

ಹು ದ್ಗಳ ಲಭಯ್ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಲಯ-

4.

ಮಂಜೂ ಾದ ಹು ದ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದರ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ
ದ ಷಯ್- ಕಷ್ಕ ಅನು ಾತದ ಆ ಾರದ
(2) ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ

ಅಥ ಾ ವಲಯ-ಎ ಯ ಲ್ನ

ೕ
ಾ ಗೆ

ೕ

ಾರ್ಯ (alternate) ವಷರ್ವೂ

ಕಷ್ಕರನುನ್,

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಕ್

ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ ಮರುಹಂ ಕೆ

ಾ ದ ತರು ಾಯ

ಾವು ೕ ಾ ಗೆ ಮರು

ಪ

ೕಜ

ಾವು ೕ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

ಾ ಯ ಲ್ ಕಷ್ಕನ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

ಚುಚ್ವ ಹು ದ್ಗಳನುನ್

ಾಗೆ ಧರ್ ಸ ಾದ

ಯ ಸಬಹು ಾದ ಅಂಥ ಇತರ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್, ಆದಯ್ ಯ ಕರ್ಮದ ಆ ಾರದ
ವಗಾರ್ವ

ಕಷ್ಕನನುನ್ ಬ ತ್ಯ

ಾಡಬಹುದು.

ಕಷ್ಕರ ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ (rationalisation).- (1) ಪರ್

ಅದು ಕೊರ ಇರುವ

ಅಥ ಾ ವಲಯ-ಎ ಯ

ಾಡಬಹುದು:

ೖದು ವಷರ್ಗ ಗೂ

ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್

ಯನುನ್ ಕೈಗೊಂಡ ತರು ಾಯವೂ

ಹು ದ್ಗಳು ಲಭಯ್ ಲಲ್ ದದ್ ಲ್, ಆಗ ಕಷ್ಕನನುನ್ ವಲಯ-

ಕರ್ಮದ ಲ್ ಒಂದು ಾ ಗೆ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್

ಗ ಪ

ಗೆ

ಾವು ೕ ಪರ್ ೕಶವನುನ್ ಒಳಗೊಳಳ್ದ ಯ್ೕಷಠ್ ಯ ಘಟಕಕೆಕ್ ೕಮಕ ಾದ ಕಷ್ಕ ಗೆ ಅನವ್ಯ ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್:

ಮತುತ್ ಪರಂತು, (1)

ವಲಯ-

ಾಡುವುದರ

ಚುಚ್ವ

ಕಷ್ಕರನುನ್,

ೕ ಗೆ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.
5. ವಲಯ ಾರು ವಗಾರ್ವ ಗಳು.- ಪರ್ ಪ

ಾರ್ಯ ವಷರ್ದ ಲ್,-

(i) ವಲಯ- ನ ಲ್ ಕ ಷಠ್ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ೕ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ಲಲ್ದ ಮತುತ್ ವಲಯ-ಎ ನ ಲ್ ರಂತರ ಾಗಿ
ಹತುತ್ ವಷರ್ಗ ಗೂ

ಚ್ನ ೕ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್

ಬಬ್

ಕಷ್ಕನನುನ್,

ಅಂಥ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ವಲಯ- ಅಥ ಾ ವಲಯ- ಗೆ ವಗಾರ್ವ

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು

ಯ ಸಬಹು ಾದ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

(ii) (i) ೕ ಉಪಖಂಡದ ಅ ಯ ಲ್ ವಲಯ- ಗೆ ವಗಾರ್ವ ಗೊಂಡ ಕಷ್ಕನ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ
ಹು ದ್ಯು ಲಭಯ್ ಲಲ್ ದದ್ ಲ್, ವಲಯಸಮಮ್
ಸೃಜ

ನ ಲ್ ಕ ಷಠ್

ರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆದಯ್ ಯ ಕರ್ಮದ ಲ್ ವಲಯ-ಎ ಗೆ ವಗಾರ್ವ

ೕ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ರುವ

ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಖಾ

ಹು ದ್ಯನುನ್

ಾಡಬಹುದು.
6. ಕೋ ಕೆಯ ವಗಾರ್ವ .- ಒಂದು

ಹು ದ್ಗಳ ಲಭಯ್ ಗೆ ಮತುತ್
ಆ

ಅಥ ಾ ವಲಯ-

ಾವು ೕ ಖಾ

ಾ ಯ ಲ್ ಕ ಷಠ್

ೕ ಾ ಅವ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ

ಕಷ್ಕ ಗೆ, ಖಾ

ಯ ಸ ಬಹು ಾದ ಅಂಥ ಇತರ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್ ಕೋರುವ

ಕ್ಯನುನ್ ೕಡತಕಕ್ದುದ್:
ಪರಂತು, ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ ಅಥ ಾ ವಲಯ ಾರು ವಗಾರ್ವ ಯ ಪ

ಮ ೂತ್ಂದಕೆಕ್

ಕಷ್ಕನ ವಗಾರ್ವ

ಾದ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್, ಒಂದು

ಾಮ ಾಗಿ ಒಂದು

ಾ ಯ ಲ್ ಕ ಷಠ್

ಉ ದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ಂ ನ ಾ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ೕ ಯನುನ್ ಪ ಗ ಸತಕಕ್ದುದ್:

ೕ ಯನುನ್

ಾ

ಂದ

ಕಕ್ ಾಕುವ

4
ಮತುತ್ ಪರಂತು, ಕ ಾಯ್ಣ ಕ ಾರ್ಟಕ ಪರ್ ೕಶದ
ಕ ಾಯ್ಣ ಕ ಾರ್ಟಕಪರ್ ೕಶದ

ಾವು ೕ ಆರು

ಲ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ಕಷ್ಕನು,

ೂರಗೆ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್ ಕೋರುವುದಕಾಕ್ಗಿ, ಎ ಾಲ್ ಇತರ ಅಹರ್ ಾ ಷರತುತ್ಗಳ

ೂ ಗೆ ಆ

ಪರ್ ೕಶದ ಲ್ ಕ ಷಠ್ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ೕ ಯನೂನ್ ಕೂಡ ಪೂ ೖ ರತಕಕ್ದುದ್.
7. ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಗಾರ್ವ .- (1) 4, 5 ಮತುತ್ 6 ೕ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್
ವಷರ್ದ ಲ್ ಏ ರ್ಲ್ ಮತುತ್
ಪರ್ಕಿರ್

ೕ

ಂಗಳ

ಾವರ್ ರ್ಕ ವಗಾರ್ವ ಯ

ಯ ಮೂಲಕ ಯ ಸಬಹು ಾದ ಅಂಥ
ಪರಂತು ಏ ರ್ಲ್ ಮತುತ್

ೕ

ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಮತುತ್ ಪರಂತು
ಅದನುನ್

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು

ೕಷ ಸ ನ್ ೕಶಗಳ ಲ್

ೕ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್

ಾ ೂಬಬ್ ಕಷ್ಕನು ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಪರ್ಕಿರ್

ಷಯ್- ಕಷ್ಕ ಅನು ಾತದ ಆ ಾರದ

ೕ

ಾಸಕಿತ್ಯ ಲ್ ಭ ರ್

ಲ್ ೕ ಗಳ (ವಗೀರ್ಕರಣ, ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್

ಕಷ್ಕನನುನ್, ಆತನು ಕ ಷಠ್

ಾಗಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವ
ಅಲಲ್

ಹ

ಾವು ೕ

ಪರಂತು,

ಾಯ್

ೕಲಮ್ನ ) ಯಮಗಳು, 1957ರ

ಾಲಯದ ಲ್ ಕಿರ್ ನಲ್

ಾಜುರ್ಗಳನುನ್
ಾವು ೕ

ಯಮದ 5 ಮತುತ್ 6 ೕ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಅ ಯ ಲ್, ಒಂದು ವಷರ್ದ ಲ್

ಾವು ೕ

ೕಷಠ್ ಾ ಘಟಕದ ಲ್

ಾಲಕ್ ೕ ಪರಂತುಕದ ಲ್

ಾ ದ ವಗಾರ್ವ ಗ ಗೆ ಅನವ್

ಾಡ ಾದ ವಗಾರ್ವ ಗಳ ಒಟುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯು

ದ ಅಂಥ ಕೆಳ
ಯ ಸ ಾದ

ಯನುನ್

ೕರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್:
ಾ

ದ

ೕಷ ಪರ್ವಗರ್ಗಳ ಅ ಯ ಲ್

ಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.

ಯ್ೕಷಠ್ ಾ ಘಟಕದ

ೂರಗಿನ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್ ಆ ವಲಯಕೆಕ್ ವಗಾರ್

ಸ ೕಕಾದ

ೂಂ ರುವ ಅನಯ್ ಾ, ಇಬಬ್ರೂ ಕಷ್ಕರು ಏಳು ವಷರ್ಗಳ

ಕ ಷಠ್ ೕ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ರುವ ಷರ ತ್ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ೕ ಯ ಲ್ ಒಂದು ಸಲಕಿಕ್ಂತ
ಯ್ೕಷಠ್ ಯನುನ್ ರ

ೕಕ ಾ

ಯು ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವ ಗ ಗೆ ಮತುತ್ 10 ೕ

ಂದ (iv) ೕ ಖಂಡಗಳ ಲ್ ಪ

ಅಹರ್ ಾಗಿರುವ ಮತುತ್ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಾಕಿ ಉ ದ ೕ ಯನುನ್
ಆತನು

ೕ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ದ

-ವಲಯದ ಲ್ನ

ಪರ್ಕರಣದ (1) ೕ ಉಪಪರ್ಕರಣದ ಲ್ನ (i)
(2)

ಾಡುವುದು ಅಗತಯ್ ಾಗಿದದ್ ,

ೕ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ರ ದದ್ರೂ ಸಹ

ೖದರಷಟ್ನುನ್ ಅಥ ಾ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಅ ಸೂ
ಅಲಲ್

ಾಡ ದದ್ ಮತುತ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್:

ಪರಂತು ಈ ಅ

ವೃಂದಕೆಕ್ ಮತುತ್

ಕ್

ಾಡಬಹುದು.

ಅ ಯ ಲ್ ಗಂ ೕರ ಾದ ದಂಡ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅಥ ಾ ಕಾನೂ ನ
ಎದು ಸು ತ್ರುವ

ಾಖ ಸ ೕಕಾದ

ಾಡಬಹುದು:

ಯ ಸಬಹು ಾದ ಅಂಥ ಇತರ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಕ ಷಠ್

ಮತುತ್ ಪರಂತು ಕ ಾರ್ಟಕ

ಖಿತದ ಲ್

ಯ ಲ್ ಒಂದು ಸಥ್ಳವನುನ್ ಆ

ಾವರ್ಜ ಕ

ಾ ೂಬಬ್ ಕಷ್ಕನನುನ್ ಅಂಥ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವ

ಖಾ

ಾ ಾನಯ್ ಾಗಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್

ಾನದ ಲ್ ನ ಸತಕಕ್ದುದ್:

ಂಗ ನ ತರು ಾಯವೂ

ೕರ್ಶನದ

ೕ ಯು

ಕೊಳಳ್ಲು ಅಹರ್ ಾಗಿರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್ ಮತುತ್

ಚಚ್ಲಲ್ದಂ ಅನುಮ ಸತಕಕ್ದುದ್.

ಯ ಸಬಹು ಾದ ಅಂಥ ಇತರ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ

ಒಳಪ ಟ್ರತಕಕ್ದುದ್:
ಪರಂತು,

ೕಷಠ್ ಾ ಘಟಕದ ಒಳಗೆ

ಕಷ್ಕನ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವ ಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಆ ಹು ದ್ಗೆ ವಗಾರ್ವ

ಾಡಲು ಆತನು ಅನಯ್ ಾ ಅಹರ್ ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.
(3) ಸಕಷ್ಮ
ಸ ಾನ ಾಗಿ ಹಂಚ ಾಗಿ

ಾರ್ ಕಾರವು, ಎ ಾಲ್

ಲ್ಗಳ ಲ್ ಖಾ ಹು ದ್ಗಳ

ೕ ಎಂಬುದನುನ್ ಖ ತಪ

ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.

ೕಕ ಾ ಾರನುನ್

ಾಧಯ್ ಾದಷುಟ್ ಮ ಟ್ಗೆ
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8.
ರ್ಷಟ್ಪ

ರ್ಷಟ್ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವ .- (1) ಎ ಾಲ್

ಾದ ಪ ೕ ಯ ಮೂಲಕ

ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ

ದಧ್ಪ

ದ

ರ್ೕ

ರ್ಷಟ್ ಹು ದ್ಗಳನುನ್ ಅಂಥ ಹು ದ್ಗ ಗಾಗಿ

ಾಂಕ ಪ ಟ್ಯ (merit list) ಆ ಾರದ

ಾತರ್ ೕ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭ ರ್

ಪರಂತು ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ತನನ್
ಾಪನವನುನ್ ಪೂ ೖ ರುವ

ೕ

ಕಷ್ಕನನುನ್

ಾಡತಕಕ್ದುದ್:

ೕಚ ಯ ಲ್ ಯ ಸ ಾದ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಉ ತ್ೕಣರ್ ಾದ ಮತುತ್ ಅಹರ್ ಾ

ಾ ೂಬಬ್ ಕಷ್ಕನನುನ್

ರ್ಷಟ್ ಹು ದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಬಹುದು.

(2) ಅಂಥ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕ ಷಟ್ ಮತುತ್ ಗ ಷಟ್ ಅವ ಗಳು ಅನುಕರ್ಮ ಾಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಐದು ವಷರ್ಗ ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.
9. ವಗಾರ್ವ
ಕ

ಸಮಯದ ಲ್ ಕುಂದುಕೊರ ಗಳ

ಾರ .-

ಯಲಲ್ದ ಇ ಾಖಾ ಅ ಕಾ ಯನುನ್ ಆತನ ಅ ಕಾರ ಾಯ್ ತ್
ೕ ವ್ ಾ ಸಲು ಮತುತ್

ಪ ಸತಕಕ್ದುದ್
ೂರ

ಾಗೂ ಏಳು

ದ ಆ ೕಶದ

ಾರ ಾಡ; ಕಲಬುರಗಿ
ೖಸೂರು

ಾವು ೕ

ಾಗಕಾಕ್ಗಿ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

ಕಷ್ಣದ ಜಂ

ೕಲಮ್ನ ಯನುನ್

ೕರ್ಶಕ (ವಗಾರ್ವ

ಾರ

ಾರ

ಾಗಕಾಕ್ಗಿ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು

ಾವರ್ಜ ಕ

ಯಮದ ಅಥ ಾ ಅದರ ಅ ಯ ಲ್

ಕಷ್ಣ,

ಂಗಳೂರು ಮತುತ್

ಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ಲ್

ಾಡ ಾದ ಯಮಗಳ

ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲಲ್ಂಘಿ ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ಅದನುನ್ ಸಂಬಂ ತ ಸುತ್ ಾರ್ ಕಾರಕೆಕ್ ವರ

ಯನುನ್

ಅ ಕಾ ಯು

ಾವರ್ಜ ಕ

ಕಷ್ಣ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತುತ್

ಘಟಕ), ಾವರ್ಜ ಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕ ೕ ,

ಾವು ೕ ಅ ಕಾ ಯು ಅ

ಪರ್ಕಿರ್

ಅ ಕಾ ಯ ಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್

ೂರ ಸತಕಕ್ದುದ್. ಕುಂದುಕೊರ

ಳಗಾ

ಾಗಕಾಕ್ಗಿ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು,

ೕರ್ಶಕರ ದ ರ್ಗೆ

ಳಗಿನ ಎ ಾಲ್ ವಗಾರ್ವ

ಖಿತ ದೂರುಗಳನುನ್ ಆ ಸಲು ಕುಂದುಕೊರ

ನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ೕಶಗಳನುನ್

ರುದಧ್

ಾವರ್ಜ ಕ

ಾವು ೕ

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

10. ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ; ವಲಯ ಾರು ವಗಾರ್ವ ಗ ಂದ

ಾ

ಗಳು ಮತುತ್ ಕೋ ಕೆ ವಗಾರ್ವ ಗ ಗೆ

ಆದಯ್ .- (1) ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ; ವಲಯ ಾರು ವಗಾರ್ವ ಗ ಂದ

ಾ

ಗಳು ಮತುತ್ ಕೋ ಕೆ ವಗಾರ್ವ ಗೆ ಗೆ

ಆದಯ್ ಯು (2) ಂದ (5) ೕ ಉಪಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್
(i)

ರ್ಷಟ್ಪ

ದ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಈ ಮುಂ ನಂ

ಕಷ್ಕ ಅಥ ಾ ಆತನ ಪ ನ್ ಅಥ ಾ ಆಕೆಯ ಪ

ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ

ಾಲೂಲ್ಕಿ ೂಳಗೆ

,-

(spouse) ಅಥ ಾ ಮಕಕ್ಳು,

ಕಿ ಸ್ಯು ಲಭಯ್ ಲಲ್ದ ಕೊ ಯಹಂತದ (terminal) ಖಾ

ಕಷ್ಕನು
ಅಥ ಾ

ೕವರ್ ಅ ಾ ೂೕಗಯ್ ಂದ ಬಳಲು ತ್ದದ್ ಲ್;
(ii)

ಅಂಗ ೖಕಲಯ್ಗಳುಳಳ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ಅ

ಪರ್ಕರಣದ (ಆರ್) ಖಂಡದ ಲ್ ಪ

ಾ

ದಂ ಗುರು

ಯಮ, 2016ರ (2016ರ ಕೇಂದರ್ ಅ

ಯಮ 49) 2 ೕ

ದ ಮಟಟ್ದ ಅಂಗ ೖಕಲಯ್ದ (Bench mark disability) ಕಷ್ಕ

ಅಥ ಾ ಆತನ ಪ ನ್ ಅಥ ಾ ಆಕೆಯ ಪ (Spouse) ಅಥ ಾ ಮಕಕ್ಳು;
(iii)

12 ವಷರ್ಗಳ ಒಳಗಿನ ಅವಲಂ ತ ಮಕಕ್ಳನುನ್

ೂಂ ರುವ

ಧ

ಅಥ ಾ

ಧುರ ಅಥ ಾ

ಛ್ೕ ತ

ಕಷ್ಕ;
(iv)
ವೃ ತ್

ಾರ ೕಯರ ಕಷ್ ಾದಳಗಳು ಅಥ ಾ ಅ

ಟ ದಳಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ೖ ಕ ಅಥ ಾ

ೂಂ ದ ಅಥ ಾ ಾಶವ್ತ ಾಗಿಅಂಗ ಕಲ ಾದ ಅಥ ಾ ಮೃತ ೖ ಕರ ಪ ಅಥ ಾ ಪ ನ್

ಾಗಿರುವ (Spouse)

ಕಷ್ಕ;
(v)
ಪ ಅಥ ಾ ಪ ನ್

ಾಜಯ್ ಅಥ ಾ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಅಥ ಾ ಅನು ಾ ತ ೖಕಷ್ ಕ ಸಂ ಥ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವವರ
ಾಗಿರುವ (Spouse) ಕಷ್ಕ;
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(vi)

ಮ

ವಷರ್ಗಳನುನ್

ಾ

ಕಷ್ಕರ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಐವತುತ್ ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪುರುಷ

ಕಷ್ಕರ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಐವ ತ್ೖದು

ೕ ದ ಕಷ್ಕರು;

(vii)

ಗ ರ್

ಕಷ್ಕಿ ಅಥ ಾ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಒಳಗಿನ ಮಗುವನುನ್ ೂಂ ರುವ ಮ

ಾ ಕಷ್ಕಿ.

(2) (i) ಂದ (iv) ೕ ಖಂಡಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ಬರುವ ಪರ್ವಗರ್ಗಳು ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ ಮತುತ್ ವಲಯ ಾರು
ವಗಾರ್ವ

ಎರಡಕೂಕ್

ಾಗೂ ಕೋ ಕೆ ವಗಾರ್ವ

ಕಷ್ಕನ ೕ ಾಅವ ಯ ಲ್ ಒಂದು ಾ

ಅ ಯ ಲ್ ಆದಯ್ ಗೆ ಕೂ ಾ ಅಹರ್ ಾಗತಕಕ್ದುದ್.

ಾತರ್ ೕ ಕೆಲ್ೕಮು

ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

(3) (i) ಂದ (iv) ೕ ಖಂಡಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ಬರುವ ಪರ್ವಗರ್ಗಳನುನ್
ಈ ಪರ್ವಗರ್ಗಳ ಅ ಯ ಲ್
ಹ

ೖದರ ವಗಾರ್ವ

ಆದಯ್ ಗಳನುನ್

ೕಷ ಪರ್ವಗರ್ಗ ಂದು ವಗೀರ್ಕ ಸ ಾಗಿ .

ಾಡ ಾದ ವಗಾರ್ವ ಗಳನುನ್ 7 ೕ ಪರ್ಕರಣದ

ಅ ಯ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ದ

ೕಕ ಾ

ಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ಕಕ್ ಾಕತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.

(4) (vi) ಮತುತ್ (vii) ೕ ಖಂಡಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ಬರುವ ಪರ್ವಗರ್ಗಳು ಸಮಪರ್ಕ ಮರುಹಂ ಕೆ ಮತುತ್ ವಲಯ ಾರು
ವಗಾರ್ವ ಗಳಅ ಯ ಲ್ನ
(5)

ಾಯ ಗ ಗೆ ಾತರ್ ೕ ಅಹರ್ ಾಗತಕಕ್ದುದ್.

(v) ೕ ಪರ್ವಗರ್ದ ಅ ಯ ಲ್ ಬರುವ

ೕಡತಕಕ್ದುದ್.

ಕಷ್ಕ ಗೆ ಕೋ ಕೆ ವಗಾರ್ವ ಯ ಅವ ಯ ಲ್

ಕಷ್ಕನು, ಆತನ ಪ ನ್ ಅಥ ಾ ಆಕೆಯ ಪ ಯು ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ

ಾರ್ಶಸತ್ಯ್ವನುನ್

ಾಲೂಲ್ಕಲಲ್

ೕ

ಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ದದ್ ಲ್, ಆತನ ಪ ನ್ ಅಥ ಾ ಆಕೆಯ ಪ ಯು ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ಾಲೂಲ್ಕಿಗೆ
ಾತರ್ ೕ

ವಗಾರ್ವ ಯನುನ್

ಕೋರುವುದಕೆಕ್

ಅನುಮ ಸಬಹುದು.

ಇಬಬ್ರೂ

ಅ ೕ

ಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್

ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ದದ್ ಲ್ ಆಗ ಆದಯ್ ಯ ಅ ಯ ಲ್ ಅ ರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅವರು ಅಹರ್ ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್:
ಪರಂತು, ಸಮಪರ್ಕ ಮರು ಹಂ ಕೆ ಮತುತ್ ವಲಯ ಾರು ವಗಾರ್ವ ಗಳ ಅವ ಯ ಲ್

ಚುಚ್ವ

ಕಷ್ಕನನುನ್ ಆತನ

ಪ ನ್ ಅಥ ಾ ಆಕೆಯ ಪ ಯು ಕಾಯರ್ ವರ್ ಸು ತ್ರುವ ಾಲೂಲ್ಕಿ ೂಳಗೆ ಸಥ್ಳ ಯುಕಿತ್ಗೊ ಸತಕಕ್ದುದ್.
11.

ಾಯ್ನುಯ್ಯಲ್ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ನ

ೕಧ ಾಗತಕಕ್ದುದ್

ೕಧ.-

ಾಯ್ನುಯ್ಯಲ್ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ವಗಾರ್ವ ಗಳು

ಾಯ್ನುಯ್ಯಲ್ ಕೌ ಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಗಾರ್ವ ಗಳನುನ್

ಮತುತ್ ಶೂನಯ್ ಂದು ಪ ಗ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಅಂಥ ವಗಾರ್ವ ಗ ಗೆ
ಗು

ಉಲಲ್ಂಘಿ
ಅ ಕಾ

ಾ ೂಬಬ್ ಅ ಕಾ

ಯಮ ಅಥ ಾ ಅದರ ಅ ಯ ಲ್ ರ ಸ ಾದ
ಅಥ ಾ

ಅಥ ಾ ಸಂದ ಾರ್ನು ಾರ ಾಗಿ

ಬಬ್ಂ ಯು ಕರ್ಮವ
ಬಬ್ಂ ಯು ಕ ಾರ್ಟಕ

ೕಲಮ್ನ ) ಯಮಗಳು, 1957ರ ಅ ಯ ಲ್
13. ಅಪ ಾಧಗಳ ಸಂ ೕಯ .ಅ ಸೂಚ ಯ ಮೂಲಕ
ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ನ

ತ ಾಕ್ಲದ ಲ್

ತ್ನ ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಗು

ಾವ

ಾಯ್

ದ

ಸುತ್ಕರ್ಮಕೆಕ್

ಲ್

ಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಅಥ ಾ ಆ ೕಶವನುನ್

ಾ ದ ಲ್, ಅಂಥ

ೕ ಗಳ (ವಗೀರ್ಕರಣ,

ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್

ಾಗತಕಕ್ದುದ್.

ಾಲಯವೂ, ಸಕಾರ್

ಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಈ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾದ

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಂದ ಅ ಕಾರಪ ದ ಒಬಬ್ ಅ ಕಾ ಯು

ಖಿತ ದೂ ನ

ೕಲಲಲ್

ಈ

ಾವು ೕ ಅಪ ಾಧದ ಸಂ ೕಯ ಯನುನ್ ಗೆದುಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.

14. ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ
ಪ

ೂ ಗಾರ ಾದ ಅ ಕಾ ಗಳು

ಾಗತಕಕ್ದುದ್.
12. ದಂಡಗಳು.-ಈ ಅ

ಅ

ಾ ದ ಲ್, ಅವುಗಳನುನ್ ಅನೂ ರ್ತ

ಾ ಯ ಲ್ರುವ ಇತ

ಾಮವನುನ್ ೂಂ ರತಕಕ್ದುದ್.

ೕ

ಅ

ಯಮದ ಅ ಾಯ್ ೂೕ

ಪ

ಾಮ.- ಈ ಅ

ಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು,

ಾವು ೕ ಕಾನೂ ನ ಲ್ ಅವುಗ ಗೆ ಅಸಂಗತ ಾಗಿ ಏ ೕ ಇದದ್ರೂ ಅ ಾಯ್ ೂೕ
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15. ೂಂದ ಗಳನುನ್
ಾವು ೕ ೂಂದ ಉದಭ್

ಾ ಸಲು ಅ ಕಾರ.- ಈ ಅ
ದ ಲ್, ಸಕಾರ್ರವು ಸಕಾರ್

ಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ತರುವ ಲ್

ಾಜಯ್ ಪತರ್ದ ಲ್ ಪರ್ಕ

ದ ಆ ೕಶದ ಮೂಲಕ, ೂಂದ ಗಳನುನ್

ಾ ಸಲು ತನಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಅಥ ಾ ಯುಕತ್ ಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಮತುತ್ ಈ ಅ

ಯಮದ ಉಪಬಂಧಗ ಗೆ

ಅಸಂಗತ ಾಗಿರದಂಥ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್ ರ ಸಬಹುದು:
ಪರಂತು, ಅಂಥ

ಾವ ಆ ೕಶವನೂನ್, ಈ ಅ

ಅವ ಯು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡ ತರು ಾಯ
16. ಅನುಸೂ ಯನುನ್
ಅನುಸೂ ಯ ಲ್

ಾರ್ರಂಭ ಾದ

ಾಂಕ ಂದ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ

ಾಡತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.
ದುದ್ಪ

ರ್ಷಟ್ಪ

ಯಮವು

ದ

ಾಡಲು ಅ ಕಾರ.ಾವು ೕ

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು, ಅ ಸೂಚ ಯ ಮೂಲಕ,

ನಮೂದನುನ್

ೕ ಸಬಹುದು,

ಾಪರ್ ಸಬಹುದು

ಅಥ ಾ

ಗೆದು ಾಕಬಹುದು.
17. ಸ ಾಭ್ವ ಯ ಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ರಕಷ್ .- ಈ ಅ
ಅಥ ಾ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಉ ದ್ೕ ಸ ಾದ
ಾವು ೕ ಾ , ಅ
18.

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ಸ ಾಭ್ವ

ಾವು ೕ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ

ಯಮಗಳ

(2) ಈ ಅ

ರಚ ಾ ಕಾರ.-

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ರ

ಅಂಥ ಯಮವನುನ್ ರ

(1)

ಅ

ಾಜಯ್

ಾವು ೕ
(3) ಈ ಅ

ಅದನುನ್ ರ

ಸಕಾರ್ರವು,

ೕಶನ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಅಥ ಾ
ನಗಳವ ಗೆ ಅದು ಅ

ರ ಸ ಾರ ಂದು

ದ ಕಾರಣಗಳನುನ್

ಾವು ೕ
ೕ ಾರ್

ಾ ಾರ್ ಾದ ೕ ಯ ಲ್

ಯಮದ

ರ್ಷಟ್ ಾಗಿ

ಸುವ

ೕಗೋ ಾಗೆ ಪ

ದ ಪರ್

ಾ ದ ಪರ್

ಾಮಕಾ

ಉ ದ್ೕಶಗಳನುನ್

ೕ ಕೆ

ಂದು

ಂದನುನ್

ೕಗ ೕ ಾಜಯ್
ರಂತರ ಅ
ದಲು,

ಯಮವು, ಈ

ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.

ಂದು ಯಮವನುನ್ ಅಥ ಾ ೂರ
ಾನಮಂಡಲದ ಪರ್

ದ ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್,

ಂದು ಸದನದ ಮುಂ , ಒಂದು

ೕಶನಗಳ ಲ್ ಅಡಕ ಾಗಬಹು ಾದ ಒಟುಟ್ ಮೂವತುತ್

ೕಶನದ ಲ್ರು ಾಗ ಮಂ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್

ೕಶನಗಳು ಮುಕಾತ್ಯ ಾಗುವ

ಅ ಸೂಚ ಯ ಲ್

ಅಂಥ

ಚುಚ್

ಅ

ೕ ದ ತರು ಾಯ ಯಮಗಳನುನ್ ರ ಸಬಹುದು.

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್

ಯ ತ ಾಗಿದದ್

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ರ

ಈ

ಮಂ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ (3) ೕ ಉಪ ಪರ್ಕರಣದ ಅ ಯ ಲ್

ಾ ಾರ್ ಗೊಳಪಟುಟ್, ಈ ಅ

ದ ತರು ಾಯ ಾಧಯ್ ಾದಷುಟ್

ಕ ೂೕತತ್ರ ಅ

ರುದಧ್

ಾವು ೕ ಯಮವನುನ್ ಪೂ ಾರ್ನವ್ಯ ಾಗಿ ರ ಸಬಹುದು ಮತುತ್

ದ ತರು ಾಯ ಯಮವನುನ್ ರ

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ಅದು ಅ

ಅ

ದ

ಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಮುಂ

ಾ ದ

ಾ ೂಬಬ್ ಅ ಕಾ ಯ

ೕಜ ಅಥ ಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ವಯ್ವಹರ ಯನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.

ರ ೕ ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ, ಅ ಸೂಚ ಯ ಮೂಲಕ ಮತುತ್ ಪೂವರ್ಪರ್ಕಟ

ಾಜಯ್

ಂದ ಕೈಗೊಂಡ

ಾಗೆ ಮಂ

ದ ಅ

ೕಶನ ಅಥ ಾ

ಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಯಮದ ಲ್ ಅಥ ಾ

ಾ ಾರ್ಟು ಾಡ ೕಕೆಂದು ಒ ಪ್ದ ಅಥ ಾ ಯಮವನುನ್ ಅಥ ಾ ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್
ದ , ಆ ತರು ಾಯ ಅಂಥ
ಾತರ್ ಪ

ಾಮಕಾ

ಯಮವು ಅಥ ಾ ಅ ಸೂಚ ಯು ಸಂದ ಾರ್ನು ಾರ

ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್ ಅಥ ಾ ಪ

ಾಮಕಾ

ಾಗೆ

ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್. ಆ ಾಗೂಯ್,

ಾ ಾರ್ಟು ಅಥ ಾ ರದದ್ ಯು ಆ ಯಮದ ಅಥ ಾ ಅ ಸೂಚ ಯ ಅ ಯ ಲ್ ಈ

ಂ

ಾ ದ

ಾವು ೕ

ಕಾಯರ್ಕೂಕ್ ಾಧಕ ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್.
19. ಾ ಾಕ್ ಕ ಉಪಬಂಧಗಳು.- ಈ ಅ
ಷಯಗಳ ಮುಂದುವ ಕೆಗಾಗಿ ಈ ಅ
ಅದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಕ ಾರ್ಟಕ ಾಜಯ್
ಕ ಾರ್ಟಕ ಅ

ಯಮದ ಾರ್ರಂಭದ

ಯಮವನುನ್

ಾ ಗೆ ತರ ಾಗಿ

ಲ್ ೕ ಗಳ ( ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವ

ಯಮ 29) ಅ ಯ ಲ್ ಈ ಅ

ಯಮದ

ಾರ್ರಂಭಕೆಕ್

ಾಂಕದಂದು ಾ ಯ ಲ್ರುವ

ಾಗೂ

ಾವ

ೕ ಅಥ ಾ ಉಪಬಂಧ ಕ ಪ್ಸ ಾಗಿ

ೕ

ಯಂತರ್ಣ) ಅ
ದಲು ರ

ಯಮ, 2007 ರ (2007ರ

ದ ಅಥ ಾ

ೂರ

ದ

ಾವು ೕ

8
ಯಮ, ಅ ಸೂಚ , ಆ ೕಶ ಅಥ ಾ ೕಮಕಗಳು ಅವು ಈ ಅ
ಅಥ ಾ

ಗೆದುಕೊಂಡ

ರ ಾದ್ದ

ಾವು ೕ ಕರ್ಮ ಂದ ಅಥ ಾ

ೕ

ಾವು ೕ

ೂರತು ಮತುತ್ ರ ಾದ್ಗುವವ ಗೆ, ಈ ಅ

ಅವುಗಳನುನ್ ಈ ಅ

ಯಮದ ಸಂ ಾ

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್

ಸಂಬಂ

ಉಪಬಂಧಗಳ ಅ ಯ ಲ್ ರ

ಅ

ೂರತುಪ

ದದ್

ಅಥ ಾ

ಾಮಕಾ

ೂರ

ದದ್

ಾಜಯ್

ಲ್

ಅಥ ಾ

ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.

ಪೂವರ್ ಕಾ ೕ ನ ಉಪ ಾಯ್ಸಕರು ಅಥ ಾ

ಕ ಾರ್ಟಕ

ಯಮ, 2007ನುನ್ (2007ರ ಕ ಾರ್ಟಕ ಅ

ೕಮಕ ಂದ

ಯಮದ ಉಪಬಂಧಗ ಗೆ ಅಸಂಗತ ಾಗ ರುವಷಟ್ರ ಮ ಟ್ಗೆ,

ರಸನ ಮತುತ್ ಉ ಸು ಕೆಗಳು.- ಪದ

ದ ಉಪಬಂಧಗಳನುನ್

ಾವು ೕ ಕಾಯರ್ ಂದ

ಯಮ, ಅ ಸೂಚ , ಆ ೕಶ ಅಥ ಾ

ದದ್ , ೕಗೋ ಾಗೆ ಾ ಯ ಲ್ ಮುಂದುವ ಯತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಪ
20.

ಾ ದ

ಾರ್ಂಶು ಾಲ ಗೆ

ೕ ಗಳ ( ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವ

ಯಂತರ್ಣ)

ಯಮ 29) ಈ ಮೂಲಕ ರಸನಗೊ ಸ ಾಗಿ :

ಪರಂತು, ಅಂಥ ರಸನವು ,(ಎ) ಸದ ಅ

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್

ಾ ದ

ಾವುದಕಾಕ್ದರೂ ಅಥ ಾ ಕೈಗೊಂಡ

ಾವು ೕ ಕರ್ಮಕಾಕ್ದರೂ;

ಅಥ ಾ
( ) ಸದ ಅ

ಯಮದ ಪೂವರ್ ಕಾ

ಾರ್ಚರ

ಅಥ ಾ ಅದರ ಯ ಲ್ ಯುಕತ್ ಾಗಿ ಏನ ನ್ೕ

ಾ ದದ್ರೂ

ಅಥ ಾ ಾ ತ ಾಗಿದದ್ರೂ; ಅಥ ಾ
( ) ಸದ

ಅ

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ಆ ರ್ ದ,

ೕ ಾ ಕಾರ, ಾಧಯ್ ಅಥ ಾ ೂ ಗಾ ಕೆ
( ) ಸದ ಅ
ಅಥ ಾ
-

ಾರ್ಪತ್ ಾದ ಅಥ ಾ ವ ಸ ಾದ

ಾವು ೕ ಹಕುಕ್,

ದದ್ರೂ ; ಅಥ ಾ

ಯಮದ ಅ ಯ ಲ್ ಎಸಗಿದ

ಾವು ೕ ಅಪ ಾಧದ ಸಂಬಂಧದ ಲ್

ದ

ಾವು ೕ ದಂಡ

ದದ್ರೂ,
ಅವುಗ ಗೆ ಪ

ಾಮ ೕರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್:

ಮತುತ್ ಪರಂತು, ಕ ಾರ್ಟಕ ಾ ಾನಯ್ ಖಂಡಗಳ ಅ
ಪರ್ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಸದ ಅ

ಯಮ, 1899ರ (1899ರ ಕ ಾರ್ಟಕ ಅ

ಯಮ III) 6 ೕ

ಯಮದ ರಸನದ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಅನವ್ಯ ಾಗತಕಕ್ದುದ್.
ಅನುಸೂ
(2 ಮತುತ್ 16 ೕ ಪರ್ಕರಣ ೂೕ )

ಕರ್ಮ

ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ

ಸಂಖೆಯ್
I

ಸಕಾರ್

1.

ಸಕಾರ್

2

ಾದ

ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಗಳ ಲ್ನ ಹು ದ್ಗಳು

ಯ ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಯ ಲ್ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್
ಯ

ಾರ್ಥ ಕ

ಾ /

ಯ

ಾರ್ಥ ಕ

ಾ ಯ ಲ್

ಯ

ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯ/

ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್
3

ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಾ ಸ ಾಯಕ ಉ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಉ ಾ ಾಯ್
(i)

ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಾ ಕಷ್ಕರು (1 ಂದ 5 ೕ ತರಗ ವ ಗೆ)

(ii)
4
5
6

ಈ ಮುಂ ನ ಪರ್ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ :

ಪದ ೕಧರ ಾರ್ಥ ಕ ಕಷ್ಕರು (6 ಂದ 8 ೕ ತರಗ ವ ಗೆ)

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕ
ೖ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕ
ಸಕಾರ್

ಯ

ಾರ್ಥ ಕ ಾ / ಾದ

ಯ

ಾರ್ಥ ಕ ಾ ಯ ಲ್

ತರ್ಕ

ಕಷ್ಕ/

ಾವು ೕ ಇತರ

ೕಷ
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ಕಷ್ಕರು
II
1.

ಸಕಾರ್
ಸಕಾರ್

ಯ

ಸಕಾರ್

ೌರ್ಢ

ಾರ್ಥ ಕ /

ೌರ್ಢ ಾ ಯ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್

ಾ ಯ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್

ಕ ಾರ್ಟಕ ಪ ಲ್ಕ್
ಸ

ೂೕ ದ್ೕಶ

ೌರ್ಢ ಾ ಗಳ ಲ್ನ ಹು ದ್ಗಳು:

ಾ / ಸಂ

ೕ ತ

ಂದ ಕ ಯ ಾಗುವ ಸಕಾರ್

ೌರ್ಢ

ಾ ಯ ಉಪ

/ ಸಂ

ೕ ತ ಪದ

ಮತುತ್

ಪೂವರ್ ಕಾ ೕಜು/

ಾರ್ಂಶು ಾಲರನೂನ್ ಒಳಗೊಂಡಂ

ೌರ್ಢ ಾ ಗಳ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್

ಾವು ೕ

, ಇದು ಈ ಮುಂ ನ

ಹು ದ್ಗಳ ಪರ್ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಳುಳ್ವುದು
2

ಕೆಂಡ

ಾ ಾ ಸ ಾಯಕ (ಗೆರ್ೕಡ್-I)

3.

ಕೆಂಡ

ಾ ಾ ಸ ಾಯಕ (ಗೆರ್ೕಡ್-II)

4.

ಈ ಮುಂ ನ ಹು ದ್ಗಳ ಪರ್ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುವ ಸಕಾರ್
ಸಂ

ೌರ್ಢ ಾ , ಸಂ

ೕ ತ ೌರ್ಢ ಾ ಯ ಲ್ ಪದ ೕಧರ ಸ ಾಯಕ ಉ ಾ ಾಯ್ಯ/ ಉ ಾ ಾಯ್
(i)

ಕನನ್ಡ, ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಉದುರ್,

ೕ ತ ಪದ -ಪೂವರ್ ಕಾ ೕಜು,
, ಎಂದ :-

ಂ , ಮ ಾ , ತ ಳು ಮತುತ್ ಲುಗು ಕ ಕಾ

ಾಧಯ್ಮಗಳ ಲ್ ಕ ಾ

ಸ ಾಯಕ ಉ ಾ ಾಯ್ಯ;
(ii)

ಕನನ್ಡ, ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಉದುರ್,

ಂ , ಮ ಾ , ತ ಳು ಮತುತ್ ಲುಗು ಕ ಕಾ

ಾಧಯ್ಮಗಳ ಲ್ ೖ ಕ

ಾನದ ಲ್ ಸ ಾಯಕ ಉ ಾ ಾಯ್ಯ;
(iii)

ಕನನ್ಡ, ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಉದುರ್,
ೕವ ಾಸತ್ರ್

(iv)

ಂ , ಮ ಾ , ತ ಳು ಮತುತ್

ಲುಗು ಕ ಕಾ

ಾಧಯ್ಮಗಳ ಲ್

ಾನದ ಲ್ ಸ ಾಯಕ ಉ ಾ ಾಯ್ಯ,

ಕನನ್ಡ, ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಉದುರ್,

ಂ , ಮ ಾ , ತ ಳು, ಲುಗು ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತ

ಾ ಗಳ ಲ್

ಾ ಾ

ಸ ಾಯಕ.
5.

ಸಕಾರ್

ೌರ್ಢ ಾ ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ

6.

ಾಟಕ ಕಷ್ಕ

7.

ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕ

8.

ತರ್ಕ

ೕ ತ ಪದ -ಪೂವರ್ ಕಾ ೕಜುಗಳ ಲ್ ೖ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕ

ಕಷ್ಕ

9.

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕ

10.

ಎ ಾಲ್

ೕಷ ಕಷ್ಕರು

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉÃ±Á£ÀÄ¸ÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è,
(PÉ.zÁégÀPÀ£Áxï ¨Á§Ä)

¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð
¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀಗಳು ಮತುತ್
ಶಾಸನ ರಚನೆ E¯ÁSÉ
PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LEGISLAITON SECRETARIAT
NOTIFICATION
No. DPAL 12 SHASANA 2020, Bengaluru, dated: 27.03.2020
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Ordered that the translation of PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (²PÀëPÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ

¤AiÀÄAvÀæt) «zsÉÃAiÀÄPÀ, 2020 (2020gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢s¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå:04) in the English

language, be published as authorised by the Governor of Karnataka under clause
(3) of Article 348 of the constitution of India in the Karnataka Gazette for general
information.
The following translation of PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (²PÀëPÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ

¤AiÀÄAvÀæt) «zsÉÃAiÀÄPÀ, 2020 (2020gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢s¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå:04) in the English
language is published in the Official Gazette under the authority of the Governor
of Karnataka under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.
KARNATAKA ACT NO. 04 OF 2020
(First Published in the Karnataka Gazette Extra‐ordinary on the 27th day of March, 2020)

THE KARNATAKA STATE CIVIL SERVICES (REGULATION OF
TRANSFER OF TEACHERS) ACT, 2020
(Received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020)
An Act to provide for regulation of transfer of teachers so as to ensure the
availability of teachers in Government Primary school sand Government High schools.

Whereas it is expedient to provide for regulation of transfer of teachers so
as to ensure the availability of teachers in Government Primary Schools and
Government High schools and for the matters connected therewith or incidental
thereto;
Be it enacted by the Karnataka State Legislature in the seventy first year of
the Republic of India, as follows:1.Short title and commencement.-(1) This Act may be called the
Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of teachers) Act, 2020.
(2) It shall come into force on such date as the State Government may by
notification, appoint.
2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,(a) "Appointment"

means

appointment

by

direct

recruitment, by

absorption or by promotion;
(b) "Appointing authority" means the authority competent to make
appointment to the post of a teacher;
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(c) "Competent authority" means the authority competent to make orders
of transfer of teachers as may be prescribed;
(d) "Minimum period of service" means a continuous service of three
years in a school including service rendered in a school from where he has
been re-deployed.
(e)"Order of priority" means priority list of teachers prepared based on
weighted score obtained by the teacher as per the criteria as may be
prescribed, for the purpose of counselling;
(f) "Re-deployment"means re-deployment of any post from a school where
it is excess, to any school where it is deficit as per pupil-teacher ratio and
other norms specified by the State Government;
(g) "Schedule" means the schedule appended to this Act;
(h) “Specified posts” means posts of Cluster resource person, Block
resource person, Educational co-ordinator, Technical Assistant, Block
resource co-ordinator, Assistant project Co-ordinator, Subject Inspector
and Assistant Director (mid day meal); and such other posts as may be
notified by the State Government in this behalf;
(i) "Teacher" means a person appointed to a category of posts of a teacher
in a primary school or a high school or composite high school or composite
junior college or such other posts belonging to the State Civil Services as
specified in the Schedule;
(j)"Transfer" means posting of a teacher from one place of working to
another place of working in the same cadre;
(k) "Unit of seniority"means for primary school teachers the Unit of
Seniority is an Educational district and for high school teachers, the unit of
seniority is a Revenue division; and
(l)"Zone" means Zone-A, Zone-B and Zone-C as defined and prescribed by
the State Government.
3. Compulsory appointment of a teacher to Zone-C.- (1) Every
appointing authority while giving first posting on initial appointment or
promotion of a teacher shall ensure that vacancies in Zone-C shall be filled in the
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first instance. Preferably the taluks with more than twenty percent vacancies
shall be filled on priority.
(2) If no vacancy is available for posting on initial appointment or promotion
in Zone-C, vacancy may be created by transfer of willing teachers working

in

Zone-C who have completed minimum period of service to Zone-B in the order of
priority and from Zone B-to Zone-A:
Provided that, posting of a teacher to Zone-C on initial appointment or
promotion shall not apply to a teacher who has been appointed to a unit of
seniority which does not comprise any area under Zone-C:
Provided further that, if no vacancies are available in Zone-C even after
undertaking process under sub-sections (1) to (2), then a teacher may be posted
to a school in order of Zone-B or Zone-A:
Provided also that, if a teacher who has already served more than ten years
in Zone-C continuously or fifteen years in Zone-C cumulatively, such teacher on
promotion may be posted to a school in the order to Zone-Bor Zone-A through
counselling subject to availability of such vacancies.
4.Rationalisation of teachers.-(1) Every alternate year the sanctioned
posts and the teachers working thereof in a school shall be rationalized based on
the Pupil-Teacher ratio fixed by the State Government from time to time.
(2) After rationalisation the excess posts of a teacher in any school shall be
redeployed to any school where it is deficit. The excess teachers so determined
shall be transferred through counselling based on the order of priority, subject to
such other conditions as may be prescribed.
5. Zonal transfers.-Every alternate year,(i) every teacher who has not served minimum ten years in Zone-C and has
served more than ten years continuously in Zone-A shall be transferred to Zone-C
or Zone-B subject to such conditions as may be prescribed by the State
Government.
(ii) if no vacancy is available for posting of a teacher transferred under
sub-clause (i) to Zone-C, vacancy may be created by transfer of willing teachers
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working in Zone-C or Zone-B who have completed minimum period of service to
Zone A in the order of priority.
6. Request transfer.-A teacher who has served minimum period of service
in a school shall be offered an option to seek transfer subject to availability of
vacancies and such other conditions as may be prescribed:
Provided that, in case of transfer of teacher from one school to another
consequent upon rationalisation or zonal transfer the service rendered in
previous school shall be reckoned for the purpose of calculation of minimum
service in a school.
Provided further that, a teacher working in any of the six districts of
Kalyana Karnataka region, in addition to all other eligibility conditions shall also
have completed a minimum of ten years of service in the region, for seeking
transfer outside of Kalyana Karnataka region.
7. Transfer by counselling.-(1)The transfer of teachers under sections 4, 5
and 6 shall ordinarily be done during the General transfer in the month of April
and May, in a year through a process of computerized counselling conducted
in such manner as may be prescribed:
Provided that, the transfer may be made even after the month of April and
May in special circumstances for the reasons to be recorded in writing on
direction of the State Government:
Provided further that, where no teacher has opted for a place in the
process of counselling and it is required to be filled in the public interest based
on the pupil-teacher ratio, the State Government may transfer any teacher to
such place who has completed minimum period of service, subject to such other
conditions as may be prescribed:
Provided also that, a teacher undergoing a major penalty under the
Karnataka Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957 or facing
criminal charges in Court of Law shall be transferred to any vacancy in 'Zone-C'
even if he has not completed minimum period of service:
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Provided also that, the total number of transfers made under sections 5
and 6 under this Act in a year, for any cadre and in any unit of seniority shall not
exceed fifteen percent or such lower limit as notified by the State Government:
Provided also that, the limit prescribed in the fourth proviso, shall not be
applicable to mutual transfers and transfers made under special categories as
defined in clause (i) to (iv) of sub-section (1) of section 10.
(2) The mutual transfer to a place outside the unit of seniority shall be
permitted not more than once in-service subject to condition that both teachers
must have completed minimum seven years of service; must be otherwise eligible
to be transferred to that zone and must have minimum five years of leftover
service. He shall not be eligible for protection of seniority and be subject to such
other conditions as may be prescribed.
Provided that, in respect of mutual transfer of a teacher within the unit of
seniority he shall be otherwise eligible for transfer to that post.
(3) The competent authority shall ensure that as for as possible the
percentage of vacancies in all the districts are distributed equally.
8. Transfer of teachers to specified posts.-(1) All specified posts shall be
filled

only through counselling by

posting

of a teacher based on merit list

prepared through the examination specified for such posts:
Provided that, the State Government may in its discretion, post any teacher
to a specified post, who has passed the prescribed examination and has fulfilled
eligibility norms.
(2) The minimum and maximum periods of posting to such posts shall be
three years and five years respectively.
9. Redressal of grievances during transfers.-The departmental Officer not
below the rank of a Joint Director of Public Instruction shall be designated as the
Grievance Redressal Officer to oversee all transfer process under his jurisdiction
and hear any written complaints and pass orders within seven days. The appeal
against the order passed by the Grievance Redressal Officer shall lie with
Additional

Commissioner

of

Public

Instruction,

Dharwad

for

Belagavi

division;Additional Commissioner of Public Instruction, Kalaburagi for Kalaburagi
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division and Director (Transfer Cell), Commissioner of Public Instruction office,
Bengaluruin respect of Bengaluru and Mysuru Division. In case of violation of
any provision of the Act or the rules made there under by any officer, the same
shall be reported to the concerned Disciplinary Authority.
10. Exemptions from rationalization, zonal transfers and priority for
request transfers.-(1)The exemptions from rationalization, zonal transfers and
priority for request transfers are as follows, subject to conditions specified in
sub-sections (2) to (5),(i)

teacher or spouse or children suffering from terminal illness or
serious ailments for which treatment is not available within the
taluk in which teacher is working;

(ii)

teacher or spouse or children with bench mark disability as defined
in clause (r) of section 2 of the Rights of persons with disabilities
Act, 2016 (Central Act 49 of 2016);

(iii) widow or widower or a divorcee teacher with dependent children;
below the age of 12 years;
(iv) teacher with spouse being a working soldier or retired or
permanently disabled or deceased soldier of Indian Defence Forces
or Para-Military Forces;
(v)

teacher with spouse working with the State or Central Government
or aided educational institution;

(vi) teachers above the age of fifty years in case of female teachers and
fifty five years in case of male teachers; and
(vii) pregnant teacher or a female teacher with a child of less than one
year.
(2) The categories falling under clauses (i) to (iv) are eligible for both
exemptions under rationalization and zonal transfers and also priority under
request transfers. The priorities shall be claimed only once during the service of a
teacher.
(3) The categories falling under clauses (i) to (iv) are classified as special
categories. The transfers made under these categories shall not be counted
under fifteen percent transfer limits specified under section 7.
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(4) The categories falling under clause (vi) and (vii) are eligible only for
exemptions under rationalization and zonal transfers.
(5) The teachers falling under category (v) shall be given priority during
request transfer. If the teacher is working in a different taluk as that of the
spouse is allowed to seek transfer to the working taluk of the spouse only. If both
are working in the same taluk then they are not eligible to make application
under priority:
Provided that, during rationalization and zonal transfers the excess teacher
shall be posted within the working taluk of the spouse.
11. Prohibition of manual counselling.- The carrying out of transfers
through manual counselling is prohibited. If transfers are done through manual
counselling they shall be considered as null and void and officers who are
responsible for such transfers are liable for disciplinary action.
12.Penalties.-

If

any officer or staff

acts or makes

an

order

in

contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder,
such officer or staff as the case may be, shall be liablefor disciplinary action
under the Karnataka Civil Services(Classification, Control and Appeal ) Rules,
1957.
13.Cognizance of offences.-No Court shall take cognizance of any offence
under this Act except on a complaint made in writing by an officer authorized by
the State Government by notification published in this behalf in the Official
Gazette.
14. An Act to override other laws.- The provisions of this Act shall
have an over-riding effect on anything inconsistent therewith contained in any
other law for the time being in force.
15.Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to
the provisions of

this

Act,

the

State

Government

if it is necessary and

expedient for removing the difficulty, may by order published in the official
Gazette make provisions not inconsistent with the provisions of this Act:
Provided that, no such order shall be made after the expiry of a period of
two years from the date of commencement of this Act.
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16. Power to amend the Schedule.-The State Government may, by
notification, add, alter or remove any of the entries specified in the Schedule.
17.Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or
other legal proceeding shall lie against any officer of the State Government for
anything done in good faith or intended to be done under this Act.
18.Power to make rules.-

(1)

The

State

Government

may

by

notification and after previous publication, make rules to carry out the purposes
of this Act.
(2) Any rule made under this Act may be made with retrospective effect and
when such a rule is made, the reasons for making the rule shall be specified in a
statement to be laid before both Houses of the State Legislature and subject to
any modification made under sub-section (3). Every rule made under this Act
shall have effect as if it is enacted under this Act.
(3) Every rule made or notification issued under this Act, shall be laid, as
soon as may be, after it is made before each House of the State Legislature, while
it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one
session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the
session in which it is so laid or the session immediately following both
Houses agree in making any modification, in the rule or notification or
decide that any rule or notification should not be made, the rule or notification
shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the
case may be; so, however, that any such modification or annulment shall
be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule
or notification.
19. Transitory provisions.- Any rule, notification, order or appointment,
made or issued under the Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of
teachers) Act, 2007 (Karnataka Act 29 of 2007) and Rules made there under or
otherwise providing for or relating to any of the matters for the furtherance
of which this Act is enacted, before the date of commencement of this Act and
in force on the date of commencement of this Act, to the extent they are not
inconsistent with the provisions of this Act, shall continue to be in force and
effective as if they are made or issued or appointed under the corresponding
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provisions of this Act unless and until superseded by anything done or any action
taken or any rules, notification, order or appointment made under this Act.
20. Repeal and savings.-Except the provisions relating to transfer of
Lecturer or Principal of Pre-University college, the Karnataka State Civil Services
(Regulation of transfer of teachers) Act, 2007 (Karnataka Act 29 of 2007) is
hereby repealed:
Provided that, such repeal shall not affect,(a) anything done or any action taken under the said Act; or
(b) the previous operation of the said Act or anything duly done or suffered
thereunder; or
(c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred
under the said Act; or
(d) any penalty or punishment incurred in respect of any offence committed
under the said Act:
Provided further that, the provisions of section 6 of the Karnataka General
Clauses Act, 1899 (Karnataka Act III of 1899) shall be applicable in respect
of repeal of the said Act.
SCHEDULE
(see section 2 and 16)
Sl. No.
I
1.
2
3

4
5
6
II)
1

Cadre of teachers
Posts in Government Primary Schools.Head master/Head mistress in Government Higher Primary school
Senior Headmaster/Head mistress in Model higher primary school/
Higher Primary School
Primary school Assistant master/mistress consisting of the following
categories .(i)
Primary School Teachers (for class 1 to 5)
(ii) Graduate Primary Teachers (for class 6 to 8)
Music teacher
Physical education teacher
Drawing Teacher in Government Higher primary school/Model
Higher primary school / any other special teachers.
Posts in Government High schools :
Head Master/Head Mistress in Government High schools by
whatever name called including Head Master/Mistress of
Government Higher Secondary / Multipurpose High School and
Head Master/Head Mistress of Government High School / Vice
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Principal of composite Pre-University college/ Karnataka Public
School / Composite High school consisting of the following
categories of posts
2
Secondary school assistant (Grade - I)
3
Secondary school assistant (Grade - II)
4
Graduate Assistant Master/Mistress in Government High school,
composite Pre-University college, Composite High school, consisting
of the following categories of posts, namely:(i) Assistant Master Arts in Kannada, English, Urdu, Hindi,
Marathi, Tamil and Telugu mediums of instruction;
(ii) Assistant Master in Physical Science in Kannada,
English, Urdu, Hindi, Marathi, Tamil and Telugu
mediums of instruction;
(iii) Assistant Master in Biological Science in Kannada, English,
Urdu, Hindi, Marathi, Tamil and Telugu mediums of
instruction;
(iv) Language Assistant in Kannada, English, Urdu,
Hindi, Marathi, Tamil, Telugu and Sanskrit languages.
5
Physical Education Teacher in Government High Schools and
Composite Pre-University Colleges
6
Drama Teacher
7
Dance Teacher
8
Drawing Teacher
9
Music Teacher
10
All Special Teachers
The above translation of PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ (²PÀëPÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ

¤AiÀÄAvÀæt)

ಅಧಿನಿಯಮ,

2020 (2020gÀ PÀ£ÁðlPÀ C¢s¤AiÀÄªÀÄ ¸ÀASÉå:04) (be published in the

official Gazette under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.

VAJUBHAI VALA
GOVERNOR OF KARNATAKA

By Order and in the name of
the Governor of Karnataka,
(K.DWARAKANATH BABU)

Secretary to Government
Department of Parliamentary Affairs
and Legislation
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