
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము
గా్రమ/వార్డు వాలంటీర్డు & గా్రమ/వార్డు

సచివాలయాలశాఖ

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ సీసీఏ నియమావళి – 1991
పెనాలీ్టలు (దండనలు)



ప్ర భుత్వసేవళకుడు ( GOVERNMENT SERVANT )
అనగ్ర ( Rule 2(e) of AP CCA Rules,1991):

A Person who is 

1) Is a member of Civil Service of the State or
holds a Post in connection with the affairs of
the State, whether TEMPORARY or
PERMANENT.

2) Whose Services are temporarily placed at the
disposal of the Govt of India, or a Local or
other Authority, notwithstanding that his
salary is drawn from sources other than the
Consolidated Fund of the State



3) Is a member of a Civil Service of, or a 
Civil Post under the Government of 
India, or the Govt of another State & 
whose Services are temporarily 
placed at the disposal of the 
Government. 

4) Is in the service of a Local or other 
Authority and whose Services are 
temporarily placed at the disposal of 
the Government.



ప్ర భుత్వఉద్యోగులుప్ర వళర్త నానియమావళిని
ఉలు ంఘంచినపుడు, వారిమీద

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ సీవిల్ సర్వవసెస్
సీసీఏనియమావళి,1991 (Andhra Pradesh 
Civil Services CCA Rules) మేర్కు కా్మశిక్షణా

చర్ోలుతీసుకోబడతాయి.

అందులోభాగంగ్రనే PENALTIES (దండనలు)

విధంచబడతాయి



కా్మశిక్షణాచర్ోలలోభాగంగ్ర

Rule 8 కందససపనష న్ (SUSPENSION)

Rule 9 కంద

మైనర్పపనాలీ్టలు ( MINOR PENALTIES )

మేజర్పపనాలీ్టలు ( MAJOR PENALTIES )

Rule 10 కంద

ఇత్ర్పెనాలీ్టలు ( OTHER PENALTIES )

విధంచబడతాయి



Rule 8 ససెపనష న్ (SUSPENSION = తాతాాలిక్తొలగంపు) 

: 

ప్ర భుత్వ ఉద్యోగని ససెపనష న్లు వంటే ప్రిసి్థతులు........

1.

A. కా్మశిక్షణాచర్ోలుఉదేేశింప్బడినపుడు, లేదాపెండింగులో

వననపుపడు

B. ప్ర భుత్వంయొక్ా భదర త్కు ప్ర తికూలమైన

కార్ోక్లాపాలలోపాలొ్గననపుపడు

C. నేర్సంబంధ్అప్రాధ్ం ( CRIMINAL OFFENCE ) లో

అత్నిపైె విచార్ణ ఉననపుపడు, లేదా దరాోపుు

జర్డగుచుననపుపడు.



2. 
A. ఏదైనానేరసంబంధఅపరాధంపై 48 గంటలుదాటి ఖైదులో

వున్నప్పుడు ( DETAINED IN CUSTODY )

B. నేరారోపణపైదోషిగా ( CONVICTION FOR AN OFFENCE ) 

నిరీ్ణతుడై 48 గంటలు కంటే ఎక్కువగా జైలు శిక్ష

అనుభవంచిన్ప్పడు,

తక్షణమేతొలగంచకపోయినా ( అరహ తతోకూడిన్ తొలగంప్ప = 

REMOVAL ), అన్రహ తతోకూడిన్ తొలగంప్ప ( DISMISSAL ) 

చేయకపోయినా, 

నిరబంధ పదవీవరమణ చేయించకపోయినా

SUSPEND చేయబడతాడు.



ప్ర భుత్వఉద్యోగ అర్పసీుకావళడానిక& బెయిలుపైె

విడుదలకుకార్ణమైననేర్ విచార్ణవళవవళహారాలు

(CRIMINAL PROCEEDINGS )ముగస్థన వంటనే

(TERMINATED) ససెపనష న్ ఉత్ు ర్డవ (SUSPENSION 

ORDER) కాయాశూనోమవతుంది.



ఒక ఉదోోగని సస్ుండ్చేయుటక్కగల కారణాలు : 

1. సాకాయ ోలసేకరణక్కవీలుగా

2. సాక్కయ ల నుంచిసాక్షోం రాబట్టు కోవడానికి ఇతను

కారాోలయంలోవుంటే కష్ు మైన్ందుక్క

3. సాకాయ ోలను, రికార్డు లనుతార్డమార్డచేయక్కండావుండుటక్క



4. ఆ ఉదోోగ కారాోలయంలోకొన్సాగతే వచారణ

కష్ు మైన్ందున్

5. పర జాభీష్ు ంక్క వోతిరేకంగా అతనికొన్సాగంప్ప

వున్నప్పుడు

6. క్కంభకోణాలుజరిగన్ప్పుడుపర భుతవంయొకు సుష్ు

వైఖరిని వలల డి చేయడానీకిసస్ుండ్చేసార ర్డ.



7) ఒకఉదోోగపైఆరోపణలుచేయబడి, 

అవప్రర థమికవచారణలో (PRELIMINARY ENQUIRY) 

పర థమదృష్ట్ు ో (PRIMAFACIE) 

అతనికిశిక్షఖాయమనిపంచిన్ప్పడు,

లేదాశాఖాపరమైన్చరోలక్కవోతిరేకంగాపర వరిిస్తర న్నప్పుడు, 

ఆచరోలుఅతనినితొలగంచబడడానికిఉదే్దశింపబడిన్ప్పడు

(DISMISSAL/REMOVAL/COMPULSORY RETIREMENT), 
అతనినసస్ుండ్చేయడంజర్డగుతుంది.



కొనినత్గని ప్నులు/హీన ప్నులు/చినననేరాలు

(MISDEMEANOR) కూడా ససెపనష నుా దారి తీస్తు యి.......

1. నీతిబాహ్ోత్/నైతిక్ ప్త్నం (MORAL TURPITUDE) 

కుసంబంధంచిన నేరాలులేదాప్ర వళర్త న

2. అవినీతి (CORRUPTION), ధ్నఅప్హ్ర్ణ

(EMBEZZLEMENT), ప్ర భుత్వ ధ్నదురివనియోగం

(MISAPPROPRIATION OF GOVT MONEY),అకా్మ

ఆసుు లు క్లిగవండడం, సవంత్ లాభానికఅధకార్

దురివనియోగం చేయడం



3. ప్ర భుతావనికనషీ్ం క్లిగంచేతీవళర నిర్ు క్షోం, 

(NEGLIGENCE) క్ర్త వళో ఉపేక్షత్ (DERELICTION OF 

DUTY)

4. క్ర్త వాోనినవళదిలి వళ్ళడం (DESERTION OF DUTY)

5. ఉననతాధకార్డలలిఖిత్పూర్వక్ఉత్ు ర్డవలను

తిర్సారించడంలేదాఉదేేశపూర్వక్ంగ్ర / 

బుదిిపూర్వక్ంగ్రఉపేకష ంచడంవళంటి ప్నులు

చేస్థనపుపడుససెపనష నుా గుర్వతార్డ



పెనాలీ్టలు (PENALTIES = దండనలు) Rule 9 of A.P.Civil

Services CCA Rules,1991........

ర్పండుర్కాలపెనాలీ్టలు

1) MINOR PENALTIES (సవలపదండనలు)

2) MAJOR PENALTIES (భార్వదండనలు)

1) MINOR PENALTIES (సవలపదండనలు) :

1. CENSURE (అభిశంసన)

2. WITHHOLDING OF PROMOTION ఒక్ సంవళత్సర్ం పాటు
ప్ద్యననతిని నిలిపివేయడం.

3. నిర్ు క్షోంవళలు , ఉత్ు ర్డవల ఉలు ంఘనవళలు , ప్ర భుతావనిక ఏదైనా
ఆరిిక్ నషీ్ం (PECUNIARY LOSS) క్లిగంచివంటే, జీత్ం
నుంచి వళసూలుచేయడం జర్డగుతుంది



4. సంచయన్/సంచితపర భావం (CUMULATIVE EFFECT) లేని

వధంగావారియ క వేతన్ం పంప్ప (ఇంకిిమంట్ట) నిలుప్పదల.

5. Rule 8 కింద సస్ున్య నుు గురైన్ వోకిికి సస్ున్య న్

6. జీతం శి్రణిలో కింది సాాయికి తగగ ంప్ప. 

ఈతగగ ంప్పమూడుసంవతసరాలుదాటకూడదు. 

పంఛనున ఆటంక పరచకూడదు.

సంచయన్ / సంచిత పర భావం వుండకూడదు.



MAJOR PENALTIES (భార్వదండనలు) ::::

1. సంచయన/సంచిత్ప్ర భావళంతో (CUMULATIVE 

EFFECT) కూడుకుననఇంకామంటు నిలిపివేత్

2. జీత్ం శా్రణిలో కంది సి్తయిక త్గొంపు. 

3. నిర్బంధ్ప్దవీ విర్మణ (COMPULSORY 

RETIREMENT)



4. REMOVAL (అర్హ త్తోకూడినతొలగంపు)

Not a Disqualification for future 
employment 

5. DISMISSAL (అనర్హ త్తోకూడినతొలగంపు)

Disqualification for future employment



Amendment (సవళర్ణ) to Clause 10 (DISMISSAL)  of 

Rule 9 vide G.O.Ms No 205 GAD, Dated 05-06-1998 

::::::

ఏదైనా అధకారిక్ ప్ని చేయడానిక, చేయకుండావండడానిక,

ఏదైనా ప్ర తిఫలం (GRATIFICATION) తీసుకుననటుు

నిరూప్ణఅయితే,  REMOVAL లేదా DISMISSAL శిక్షగ్ర

విధస్తు ర్డ.



Amendment (సవళర్ణ) to Clause 10 (DISMISSAL)  of 

Rule 9 vide G.O.Ms No 458 GAD, Dated 22-09-2009

:::::

ధ్నదురివనియోగం (MISAPPROPRIATION) లంచం
తీస్కావళడం (BRIBERY) ర్పండవళవివాహ్ంచేస్కావళడం
(BIGAMY) అవినీతికపాలపడడం (CORRUPTION) నైతిక్
దుష్పరవళర్త న (MORAL TURPITUDE) దంగ సంత్కాలు
(FORGERY) మహిళ్లగౌర్వళభంగం (OUTRAGING THE 
MODESTY OF WOMEN) వళంటిదుర్వర్త నాలు
నిరూప్ణైతే DISMISSAL నుభార్వదండనగ్ర (MAJOR 
PENALTY) గ్రవిధస్తు ర్డ



Rule 10 ఇత్ర్దండనలు (OTHER PENALTIES)

1) జరిమానా

2) 15 రోజులపాటుససెపనష న్ (SUSPENSION)


