ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಆಇ 17 ಕವಿಇ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ:14ನೇ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್, 2014

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವವಿಮೆ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಷ್ಟು ತಿದ್ದು ಪಡಿ
ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನನ ಅದರಿಿಂದ ತಿಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವವಿರುವ
ಎಲ್ಲಾ ವಯ ಕ್ತಿ ಗಳಿಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲ್ಲಾ ಆ ಕರಡು ಪರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 15
ದಿನ್ಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷ ೀಪಣೆಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನಿಂಕ:07.08.2014 ರಂದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದ ಭಾಗ-4ಎ ರಲ್ಲಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ :ಆಇ 17 ಕವಿಇ 2013, ದಿರ್ನಿಂಕ:03.06.2014 ರಲ್ಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1990 ಸಂಖ್ಯಯ :14)ರ
ಪರ ಕರಣ 8 ರಿಂದಿಗೆ ಓದಿಕೊಳಳ ಲ್ಲದ 3ನೇ ಪರ ಕರಣವನ್ನನ (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಅಗತಯ ಪಡಿಸಲ್ಲದಂತೆ ಪರ ಕಟಿಸಲ್ಲಗಿರುವುದರಿಿಂದ.
ಸದರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ವನ್ನನ 7ನೇ ಆಗಸ್ಟು , 2014ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಲ್ಲಗಿರುವುದರಿಿಂದ.
ಈ
ಬಗೆೆ
ರಾಜ್ಯ
ಬಂದಿರುವುದಿಲಾ ವಾದು ರಿಿಂದ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ೆ

ಯಾವುದೇ

ಆಕ್ಷ ೀಪಣೆಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು

ಈಗ 1978ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮದ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಂಖ್ಯಯ :14) ಪರ ಕರಣ 8 ರಿಂದಿಗೆ ಓದಿಕೊಳಳ ಲ್ಲದ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣದಿಿಂದ
ಪರ ದತಿ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ನಿಯಮವನ್ನನ ಈ
ಮೂಲಕ ಮಾಡುತಿ ದೆ.
ನಿಯಮಗಳು
1. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮವನ್ನನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾ ಯ
ಜೀವವಿಮೆ) (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2014 ಎಿಂದ್ದ ಕರೆಯತಕೆ ದ್ದು .
2. ಈ ನಿಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತರ ದಲ್ಲಾ ಪರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕೆ ದ್ದು ,
2. ನಿಯಮ 27ಅ ಗೆ ತಿದ್ದು ಪಡಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವವಿಮೆ)
ನಿಯಮಗಳು, 1958ರ ನಿಯಮ 27ಅ ದ ಉಪನಿಯಮ (1)ರಲ್ಲಾ

ನ್ಮೂದಿಸಲ್ಲದ

ರೂ.510/- (ಐದ್ದ ನೂರ ಹತ್ತಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಎಿಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅಿಂಕ್ತಗಳು, ಆವರಣಗಳು
ಹ್ವಗೂ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಲಗಿ ʼರೂ.1,000/- (ಒಿಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಎಿಂದ್ದ
ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸತಕೆ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆಜಾಾ ನ್ನಸಾರ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಾ ,
ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ್ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ,
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ಲಖ್ಯ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತಿ ಮಿಂಗಡಗಳು)

FINANCE SECRETARIAT
NOTIFICATION
No. FD 17 KGID 2013, Bangalore, Dated: 14th October, 2014
Whereas the draft of the rules to amend the Karnataka Government
Servants (Compulsory Life Insurance) Rules, 1958, was published as required
by sub-section (1) of the Section 3 read with section of the Karnataka State
Civil Services Act, 1978 (Act No.14 of 1990) in Notification No: FD 17 KGID
2013, dated 03-06-2014 in Part-4A of the Karnataka Gazette dated: 7th
August, 2014 inviting objections and suggestions from persons likely to be
affected thereby within 15 days from the date of the publication of the draft in
the Official Gazette.
Whereas the said Gazette was made available to the public on 7th
August, 2014.
And where as no objections and suggestions have been received by the
State Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
Section 3 read with section 8 of the Karnataka Civil Services Act, 1978
(Karnataka Act 14 of 1990) the Government of Karnataka hereby makes the
following rules namely:RULES
1.Title and commencement :- (1) These rules may be called the
Karnataka Government Servants (Compulsory Life Insurance) (Amendment)
Rules, 2014.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official
Gazette.
2. Amendment of rule 27A :- In the Karnataka Government Servant`s
(Compulsory Life Insurance) Rules, 1958, in rule 27A, in sub-rule (1), for the
letters, figures, brackets and words "Rs.510/-(five hundred and ten rupees)"
the letters, figures, brackets and words "Rs.1,000/-(One thousand rupees)"
shall be substituted.
P.R. 858
S.C. 100

By Order and in the name of the Governor of Karnataka,
N.LAKSHMANA,
Under Secretary to Government,
Finance Department (Admn. and Advances).

