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ಕನಾಿಟಕ ವಿದತಾಚಛಕ್ತು ಸತಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ ಕನಾಿಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25) ರ 57ನೆೀ ಪಾಕರಣದಲ್ಲಿನ
ಉಪಕಲಮತ (1) ರ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಂತ್ೆ, ಕನಾಿಟಕ ವಿದತಾಚಛಕ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ ಆಯೀಗದ (ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸದಸಾರ,
ಸಂಭಾವನೆ, ಭತ್ೆಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆೀವ್ಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000 ದ ಕರಡನತು ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸಂ DE 5 PSR 99,
ದಿನಾಂಕ 02.02.2000, ಭಾಗ IV, ಪಾಕರಣ 2-C(i) ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗ್ೆಜೆಟ್ನ ದಿನಾಂಕ 03.02.2000ದ
ಆವೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದತು, ಅಧಿಕೃತ್ ಗ್ೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಟವ್ಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೆೈದತ ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಆ ಮೊಲಕ
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವ ಎಲಿ ವಾಕ್ತುಗಳಿಂದ ಆಕ್ೆೀಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನತು ಆಹಾವನಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಅದೆೀ ರಿೀತ್ತ, ಸದರಿ ರಾಜ್ಾಪತ್ಾವನತು 03ನೆೀ ಫೆಬಾವರಿ 2000 ದಂದತ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗ್ೆ ಲಭಾವ್ಾಗತವಂತ್ೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಅಲಿದೆೀ, ಮೆೀಲೆ ನಿದಿಿಷಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗ್ೆ ಸಿವೀಕೃತ್ವ್ಾದ ಆಕ್ೆೀಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನತು ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಿರವು
ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಆದತದರಿಂದ ಈಗ, ಕನಾಿಟಕ ವಿದತಾಚಛಕ್ತು ಸತಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ ಕನಾಿಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25) ರ 57ನೆೀ
ಪಾಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ನಗ್ೆ ಪಾದತ್ುವ್ಾದ ಅಧಿಕಾರವನತು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನತು
ರಚಿಸಿದೆ, ಯಾವುವ್ೆಂದರೆ: -

1)

ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ಯಿ ಆರಂಭ –
1)

ಈ ನಿಯಮಗಳನತು ಕನಾಿಟಕ ವಿದತಾಚಛಕ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ ಆಯೀಗದ (ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸದಸಾರ, ಸಂಭಾವನೆ,
ಭತ್ೆಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆೀವ್ಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮ 2೦೦0 ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ.

2) ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ಾಪತ್ಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಟವ್ಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇವುಗಳು ಜಾರಿಗ್ೆ ಬರತ್ಕಕದತು.

2) ಪರಿಭನಷೆಗಳು –
1)

ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದಭಿಕೆಕ ಅನಾತ್ಾ ಅಗತ್ಾವಿಲಿದ ಹೆೊರತ್ತ: a) "ಅಧಿನಿಯಮ" ಎಂದರೆ ಕನಾಿಟಕ ವಿದತಾಚಛಕ್ತು ಸತಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 (1999ರ ಕನಾಿಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 25).
b) “ಪರಿಚೆಛೋದ್”್ಎಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಿಚೆಛೀದ.

2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾರ್ಷಸದಿರತವ ಪದ ಮತ್ತು ಪದಾವಳಿಗಳು ಅಧಿನಿಯಮ ದಲ್ಲಿ ಅನತಕಾಮವ್ಾಗಿ ನಿಗದಿ
ಮಾಡಿದ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೊಂದಿರತ್ಕಕದತು.

3) ವೆೋತ್ನ –
1)

ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸದಸಾರತ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ೆ ಇಪಪತ್ಾುರತ ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿ ವ್ೆೀತ್ನವನತು ಪಡೆಯತ್ಕಕದತು.
ಒಂದತ ವ್ೆೀಳೆ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಾಗಿ ನೆೀಮಕಗ್ೆೊಂಡ ವಾಕ್ತುಯತ ಯಾವುದೆೀ ಪಂಚಣಿ ಪಡೆಯತತ್ತುದುರೆ,
ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ತುಯ ವ್ೆೀತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವನತ / ಅವಳು ಪಡೆಯತತ್ುರತವ ಸಂಗಾಹಿತ್ (commuted portion) ಭಾಗವನೊು
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ಒಟತಿ ಪಂಚಣಿ ಹಣವನತು ಕಡಿಮೆಗ್ೆೊಳಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ.
ಮತಂದತವರಿದಂತ್ೆ, ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸದಸಾರತ ಅಂತ್ಹ ವ್ೆೀತ್ನವನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತವ ಮೊದಲತ ಮೊಲ
ವ್ೆೀತ್ನದ ಮೆೀಲೆ ಸಿವೀಕಾರಾಹಿ ಭತ್ೆಾಗಳನತು ಪಡೆಯಲತ ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.

2) ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸತವ ಯಾವುದೆೀ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ ಪಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ೆ ವಿಶೆೀಷ ಭತ್ೆಾಯಾಗಿ ರೊ.4,000 ವನತು
ನಿೀಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಈ ಭತ್ೆಾಯನೊು ಸಹ ತ್ತಟ್ಟಿ ಭತ್ೆಾಯ ಲೆಕಾಕಚಾರಕೆಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತವುದತ.

4) ತ್ಯಟ್ಟಿ ಭತ್ೆು ಮತ್ಯಿ ನಗರ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆು - ಕನಾಿಟಕದ ಉಚಛ ನಾಾಯಾಲಯದ ನಾಾಯಾಧಿೀಶರಿಗ್ೆ
ಅನವಯವ್ಾಗತವಂತ್ಹ ತ್ತಟ್ಟಿ ಭತ್ೆಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಹಾರದ ಭತ್ೆಾಯನತು ಪಡೆಯಲತ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ
ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.

5) ರಜೆ ಮತ್ಯಿ ರಜೆಯ ವೆೋತ್ನ –
1)

ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸದಸಾರತ ರಜೆ ಮತ್ತು ರಜಾ ವ್ೆೀತ್ನಗಳನತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ ಪಡೆಯಲತ
ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ;
(i) ಪೂಣಿಗ್ೆೊಂಡ ಪಾತ್ತ ಕಾಾಲೆಂಡರ್ ವಷಿದ ಸೆೀವ್ೆಗ್ೆ ಮೊವತ್ತು ದಿನಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ್ಾ ಅದರ
ಒಂದತ ಭಾಗಕೆಕ ಸರಿಹೆೊಂದತವಂತ್ೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ.

(ii) ವ್ೆೈದಾಕ್ತೀಯ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾದ ಮೆೀಲೆ ಅರ್ವ್ಾ ಖ್ಾಸಗಿ ವಾವಹಾರದ ಮೆೀಲೆ ಪೂಣಿಗ್ೆೊಂಡ
ಪಾತ್ತ ಕಾಾಲೆಂಡರ್್ವಷಿದ ಸೆೀವ್ೆಗ್ೆ ಇಪಪತ್ತು ದಿನಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಿ ವ್ೆೀತ್ನ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಿ
ವ್ೆೀತ್ನ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ೆೀತ್ನವು, ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಗ್ೆ ಅನವಯಿಸತವ ವ್ೆೀತ್ನದ
ಅಧ್ಿದಷತಿ ವ್ೆೀತ್ನಕೆಕ ಸಮಾನವ್ಾಗಿರತತ್ುದೆ.
(iii) ಸದಸಾರ ವಿವ್ೆೀಚನೆಯ ಮೆೀರೆಗ್ೆ ವ್ೆೈದಾಕ್ತೀಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಅಧ್ಿ ವ್ೆೀತ್ನದ ರಜೆಯನತು
ಪೂಣಿ ವ್ೆೀತ್ನ ರಜೆಗ್ೆ ಮಾಪಾಿಡತ ಮಾಡಬಹತದತ, ಆದರೆ ಅದನತು ಸಕ್ಷಮ ವ್ೆೈದಾಕ್ತೀಯ
ಪಾಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿೀಡಲಾದ ವ್ೆೈದಾಕ್ತೀಯ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೆೊಳಳತ್ಕಕದತು.
(iv) ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠ ಒಂದತ ನೊರ ಎಂಭತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗ್ೆ ವ್ೆೀತ್ನ ಮತ್ತು
ಭತ್ೆಾಗಳಿಲಿದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರಜೆ.
2) ವಯೀನಿವೃತ್ತುಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಅವರ ಲೆಕಕದಲ್ಲಿರತವ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ೆಾ
ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ಭತ್ೆಾಯನತು ಹೆೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರ ಸದಸಾರತ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಷರತ್ತುಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟತಿ ರಜೆ ವ್ೆೀತ್ನ ಮತ್ತು ತ್ತಟ್ಟಿಭತ್ೆಾಗ್ೆ ಸಮಾನವ್ಾದ ನಗದತ ಸಿವೀಕರಿಸಲತ ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ,
ಯಾವುವ್ೆಂದರೆ –
a) ಅಂತ್ಹ ಸಿವೀಕಾರಾಹಿವ್ಾದ ಪಾವತ್ತಗಳನತು ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಗರಿಷಠ ಒಂದತ ನೊರ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗ್ೆ
ಸಿೀಮಿತ್ಗ್ೆೊಳಿಸತ್ಕಕದತು.
b) ಈ ರಿೀತ್ತ ಸಿವೀಕಾರಾಹಿವ್ಾದ ನಗದನತು ಒಂದತ ಬಾರಿಯ ಇಡಿಗಂಟ್ಟನ ರೊಪದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಿೀಡಲಾಗತವುದತ.
c) ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು ಮಂಜ್ೊರತ ಮಾಡತವ ಪಾಾಧಿಕಾರವ್ೆೀ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆಗ್ೆ ಸಮಾನವ್ಾದ ನಗದನತು ಮಂಜ್ೊರತ
ಮಾಡಲತ ಅಧಿಕಾರವನತು ಹೆೊಂದಿರತತ್ುದೆ.
3) ಕನಾಿಟಕದ ರಾಜ್ಾಪಾಲರತ ಸದಸಾ ಅರ್ವ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಿಗ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜ್ೊರತ ಮಾಡತವ ಅಧಿಕಾರವನತು
ಹೆೊಂದಿರತತ್ಾುರೆ.

6) ನಿವೃತ್ತಿ ವೆೋತ್ನ (ಪಂಚ್ಣಿ) –
1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದಭಿದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿದ ಹೆೊರತ್ತ –
a) ಇವುಗಳನತು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ʼಸೆೀವ್ೆʼ (i) ಆಯೀಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಎರಡೊ ಆಗಿ ಕತ್ಿವಾಕಾಕಗಿ ಕಳೆದ
ಸಮಯ.
(ii) ರಾಜ್ಾಪಾಲರ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರೆಗ್ೆ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರತ ಇತ್ರ ಕಾಯಿಗಳ
ನಿವಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಿವಾಕಾಕಗಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ.
(iii) ಕೆೀಂದಾ ಅರ್ವ್ಾ ರಾಜ್ಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಹತದೆು ಅರ್ವ್ಾ ಕಚೆೀರಿಯಿಂದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಅರ್ವ್ಾ
ಸದಸಾರ ಕಚೆೀರಿಗ್ೆ ವಗ್ಾಿವಣೆಯಾದಗ ಸೆೀಪಿಡಗ್ೆೊಳಳಲತ ಸಮಯ, ಮತ್ತು
(iv) ಪಾತ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂಣಿ ಭತ್ೆಾಗಳ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಪಡೆದ ಒಟತಿ ದಿನಗಳು ಅರ್ವ್ಾ
ಒಂದತ ತ್ತಂಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತವಂತ್ಹ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ.

b) ʼಸೆೀವ್ಾ ಪಂಚಣಿʼ - ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ನೆೀಮಕಾತ್ತಯ ಮೊದಲತ ಅರ್ವ್ಾ
ಸೆೀಪಿಡೆಗ್ೆೊಳುಳವ ದಿನಾಂಕದಂದತ ಯಾರತ ಕೆೀಂದಾ ಅರ್ವ್ಾ ರಾಜ್ಾದ ಸೆೀವ್ೆಯಲ್ಲಿದುರತ ಅವರತ ಸದಸಾರಾಗಿದು
ಸೆೀವ್ೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ೆ ಒಪಪಬಹತದಾದ ಪಂಚಣಿ.
2) ಈ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟತಿ, ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ ಎರಡತ ವಷಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿದ
ಅವಧಿಯ ಸೆೀವ್ೆಯನತು ಪೂಣಿಗ್ೆೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ಾ ಪಂಚಣಿ ಪಾವತ್ತಸಲಾಗತವುದತ. ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ
ಸದಸಾರನತು ಸೆೀವ್ೆಯಿಂದ ತ್ೆಗ್ೆದತಹಾಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವದೆೀ ಪಂಚಣಿ ಪಾವತ್ತಸಲಾಗತವುದಿಲಿ. ಎರಡತ ವಷಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಸೆೀವ್ೆಯನತು ಪೂರೆೈಸಿದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರತ ತ್ಮಮ ಕಚೆೀರಿಯಿಂದ ಸವಯಂಪೆಾೀರಿತ್
ನಿವೃತ್ತುಯನತು ತ್ೆಗ್ೆದತಕೆೊಂಡರೆ, ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಸವಯಂಪೆಾೀರಿತ್ ನಿವೃತ್ತುಯನತು ಸಕಾಿರವು ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿದುಲ್ಲ,ಿ ಈ
ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಅವರತ ಪಂಚಣಿಗ್ೆ ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.
3) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಿಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ ಪಂಚಣಿಯನತುಜೀವಿತ್ಾವಧಿಗ್ೆ ಪಾವತ್ತಸಲಾಗತವುದತ.
4) ಆಯೀಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರತ ಜ್ವ್ಾಬಾುರಿಯನತು ತ್ಾಜಸತವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ತಸಬೆೀಕಾದ ವ್ಾರ್ಷಿಕ
ಪಂಚಣಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರತತ್ುದೆ;
a) ಅಧ್ಾಕ್ಷರಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಅಧ್ಿ ವಷಿದ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಗ್ೆ ರೊ.2,250 ರಂತ್ೆ, 5 ವಷಿಗಳ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಯನತು
ಪೂರೆೈಸಿದುಲ್ಲಿ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷಠ ರೊ.22,500 ಆಗಿರತತ್ುದೆ.
b) ಅಧ್ಾಕ್ಷರನತು ಹೆೊರತ್ತಪಡಿಸಿದಂತ್ೆ ಇತ್ರೆ ಸದಸಾರಿಗ್ೆ, ಅಧ್ಿ ವಷಿದ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಗ್ೆ ರೊ.1,715 ರಂತ್ೆ, 5
ವಷಿಗಳ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಯನತು ಪೂರೆೈಸಿದುಲ್ಲಿ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷಠ ರೊ.17,150 ಆಗಿರತತ್ುದೆ.
c) ಸದಸಾರತ ಅರ್ವ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ 5 ವಷಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದುಲ್ಲಿ, ಪೂತ್ತಿಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ಪಾತ್ತ
ಅಧ್ಿವಷಿದ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಗ್ೆ ಕಾಮವ್ಾಗಿ ರೊ.1,715 ಅರ್ವ್ಾ ರೊ.2,250 ರಂತ್ೆ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಹಾಕತವುದತ.
ಪಂಚಣಿ ಲೆಕಾಕಚಾರಕೆಕ ಅಧ್ಿ ವಷಿದ ಸೆೀವ್ಾವಧಿಯನತು ಲೆಕಕಹಾಕಲತ, 3 ರಿಂದ 6 ತ್ತಂಗಳ ಸೆೀವ್ಾ
ಅವಧಿಯನತು ಒಂದತ ಅಧ್ಿ ವಷಿವ್ಾಗಿ ತ್ೆಗ್ೆದತಕೆೊಳಳಬೆೀಕತ ಮತ್ತು 3 ತ್ತಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಸೆೀವ್ಾ
ಅವಧಿಯನತು ಬಿಟತಿಬಿಡಬೆೀಕತ.
d) ಸದಸಾನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಕ್ಷನಾಗಿ ಸೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯ ವಿಷಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧ್ಸಿದಂತ್ೆ, ಒಟತಿ ಸೆೀವ್ೆಯ
ಅವಧಿ ಎರಡತ ವಷಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿದುರೆ, ಜ್ವ್ಾಬಾುರಿಯನತು ತ್ಾಜಸತವ ಮೊದಲತ ಅವನತ ಕೆೊನೆಯದಾಗಿ
ನಿವಿಹಿಸಿದ ಹತದೆುಗ್ೆ ಅನವಯಿಸತವ ಪಂಚಣಿ ಪಾವತ್ತಗ್ೆ ಅಹಿನಾಗಿರತತ್ಾುನೆ.
e) ಹೆೈಕೆೊೀಟಿ ನಾಾಯಾಧಿೀಶರ (ಸೆೀವ್ಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ 1954 ರ ನಿಯಮ 2 ರ, ಮೊದಲ ಷೆಡೊಾಲ್
ನ ಭಾಗ I ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೈಕೆೊೀಟಿ ನಾಾಯಾಧಿೀಶರಿಗ್ೆ ಪಾವತ್ತಸಬೆೀಕಾದ ಪಂಚಣಿ ಪರಿಷಕರಿಸಲಪಟಿಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಾ
ಸಕಾಿರವು ಸೊಕು ನಿಯಮಗಳನತು ತ್ತದತುಪಡಿ ಮಾಡತವ ಮೊಲಕ ಆಯೀಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಾರಿಗೊ
ಅನತಗತಣವ್ಾದ ಅಧ್ಿ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಸೆೀವ್ಾ ಪಂಚಣಿಯನತು ಪರಿಷಕರಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕತ.
5) ಉಪ-ನಿಯಮ (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ತಸಬೆೀಕಾದ ಪಂಚಣಿಯನತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತವಂತ್ತಲಿ.
6) ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಾರಿಗ್ೆ ಪಂಚಣಿ ಮಂಜ್ೊರತ ಮಾಡತವ ಪಾಾಧಿಕಾರವು ಕನಾಿಟಕದ ರಾಜ್ಾಪಾಲರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.
7) ಒಂದತ ವಷಿಕ್ತಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನಿರಂತ್ರ ಸೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಆಯೀಗದ ಸೆೀವ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ್ಾಗಲೆೀ
ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾ ಮರಣಹೆೊಂದಿದಾಗ, ಮರಣಹೆೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕದಂದತ ತ್ನಗ್ೆ ಅಹಿವ್ಾದ ಪಂಚಣಿಯ
50% ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಹಾಕಲಾದ ಕತಟತಂಬ ಪಂಚಣಿಯ ದರವನತು ಅಹಿರಾದ ವಾಕ್ತು ಅರ್ವ್ಾ ವಾಕ್ತುಗಳಿಗ್ೆ 7 ವಷಿಗಳ
ಅವಧಿಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾ ಅರ್ವ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷನತ ಅವನತ ಬದತಕ್ತದಿುದುರೆ, ಅವನ 62 ವಷಿ ವಯಸಿಿನವರೆಗಿನ
ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದತ ಮೊದಲೆೊೀ ಅಲ್ಲಿವರಗೊ ಮತ್ತು ನಂತ್ರ ತ್ತಂಗಳಿಗ್ೆ ಕನಿಷಠ 375 ರೊ ಮಿತ್ತಗ್ೆ ಒಳಪಟತಿ

ಕತಟತಂಬದ ಪಂಚಣಿಯ ಅಧ್ಿದಷತಿ. ಕತಟತಂಬ ಪಂಚಣಿಯನತು ಸದಸಾ ಅರ್ವ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಿಂದ ನಾಮ ನಿರದೆೀಶನ
ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ತುಗಳಿಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಾ ಯಾವುದೆೀ ನಾಮನಿದೆೀಿಶನಮಾಡದಿದುಲ್ಲಿ ಕಾನೊನತಬದಧ ವ್ಾರಸತದಾರನಿಗ್ೆ
ಪಾವತ್ತಸಲಾಗತತ್ುದೆ.
8) ಪಂಚಣಿ ಅರ್ವ್ಾ ಕತಟತಂಬ ಪಂಚಣಿಯನತು ಪಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಾರ್ಷಿಕವ್ಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗತವ ಪಂಚಣಿಯ
1/12 ರಷಿನತು ನಿೀಡಲಾಗತವುದತ.

7) ಉಪದನನ (ಗ್ನರಚ್ಯುಟ್ಟ) –
ಆಯೀಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೊವರೆ ವಷಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿಲಿದ ಅವಧಿಯ ಸೆೀವ್ೆಯನತು ಪೂಣಿಗ್ೆೊಳಿಸಿದುರೆ, ಪೂಣಿಗ್ೆೊಂಡ
ಪಾತ್ತ ಸೆೀವ್ೆಯ ವಷಿಕೆಕ ಇಪಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ಲೆಕಕ ಹಾಕ್ತದ ಉಪದಾನ (ಗ್ಾಾಾಚತಟ್ಟ)
ಪಾಯೀಜ್ನಕೆಕ ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಾರತ ಅಹಿರಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.
8) ಇತ್ರ ಭತ್ೆುಗಳು ಮತ್ಯಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ್ೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯ –
ಪಾಯಾಣ ಭತ್ೆಾ, ರಜೆ ಪಾಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತ್ತ, ವ್ೆೈದಾಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತ್ೆಿ, ವಸತ್ತ ಸೌಕಯಿ, ಸಂಪೀಡನ ಭತ್ೆಾ (ಸಂಪುಿಯರಿ
ಭತ್ೆಾ), ಸಾಗಣೆ (ವ್ಾಹನಗಳು) ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೀ ನಿದಿಿಷಿ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನತು ಹೆೊಂದಿಲಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಸದಸಾರತ ಮತ್ತು ಅಧ್ಾಕ್ಷರತಗಳಿಗ್ೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ರಾಜ್ಾದ ಉಚಿ ನಾಾಯಾಲಯದ ನಾಾಯಾಧಿೀಶರಿಗ್ೆ
ಅನವಯವ್ಾಗತವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆದೆೀಶಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ತಾಸಲಪಡತ್ಕಕದತು.
9) ಪರವನಸಗಳು –
1)

ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಾರತ ದೆೀಶದ ಒಳಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಾ ದೆೀಶದ ಹೆೊರಗಿನ ಎಲಾಿ ಪಾಯಾಣಗಳನತು ಕಾಮವ್ಾಗಿ
ರಾಜ್ಾಪಾಲರಿಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನತು ನಿೀಡತವ ಮೊಲಕ ಅರ್ವ್ಾ ಪೂವ್ಾಿನತಮತ್ತಯ ಮೆೀರೆಗ್ೆ ನಿವಿಹಿಸತ್ಕಕದತು.

2) ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಾರತ ತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಪಾಯಾಣ ಭತ್ೆಾ ಬಿಲ ಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ತ್ಾವ್ೆೀ
ನಿಯಂತ್ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರತತ್ಾುರೆ.

10) ರನಜೋರ್ನಮೆ –
1)

ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಅರ್ವ್ಾ ಸದಸಾರತ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ ಮೊರತ ತ್ತಂಗಳ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ನಿೀಡತವ ಮೊಲಕ ತ್ಮಮ
ಕಚೆೀರಿಗ್ೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿೀಡಬಹತದತ.

2) ಆದಾಗೊಾ, ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಿರವು ತ್ನು ವಿವ್ೆೀಚನಾಧಿಕಾರದಂತ್ೆ ಈ ಷರತ್ುನತು ಚಲಾಯಿಸದಿರಬಹತದತ.

11) ಕೆಲವು ಸಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲ್ಲಕೆಯ ಅವಕನಶಗಳು –
ಈ ಯಾವುದೆೀ ನಿಯಮಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯತ ಯಾವುದೆೀ ನಿದಿಿಷಿ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಾ ತ್ೆೊಂದರೆಗಳನತು
ಉಂಟತಮಾಡತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಅನಿುಸಿದಾಗ, ಅದತ ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ದೃರ್ಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ವ್ಾಗಿ
ದಾಖಲ್ಲಸಬೆೀಕಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗ್ಾಗಿ, ಆ ನಿಯಮದ ಅವಶಾಕತ್ೆಯನತು ಸಡಿಲ್ಲಸಬಹತದತ.

