FINANCE SECRETARIAT
NOTIFICATION
No. FD 19 KGID 2018, Bengaluru, dated: 03.07.2018
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3, read with
the proviso to sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka State Civil Services Act,
1978 (Karnataka Act 14 of 1990), the Government of Karnataka hereby makes the
following rules further to amend the Karnataka Government Servants’ (Compulsory
Life Insurance) Rules, 1958, namely:1. Title and commencement:- (1) These rules may be called the Karnataka
Government Servants’ (Compulsory Life Insurance) (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the first day of
April, 2018.
2. Substitution of rule 8:- For rule 8 of the Karnataka Government Servants’
(Compulsory Life Insurance) Rules, 1958, the following shall be substituted, namely:`
“8. Six and a quarter (6.25%) per cent of the average pay of Government
Servants’ shall be deducted from their pay every month as minimum premium and
credited to Government.
(1) The minimum rate of monthly premium payable by a Government Servant
who has assured or who assures his life in the Karnataka Government Insurance
Department shall be fixed, as indicated in the table below, with reference to the scale
of pay of the post held by him.
TABLE
Sl. No.

Scale of Pay (in Rs.)

Amount of minimum monthly premium
(in Rs.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

17000-28950
18600-32600
19950-37900
21400-42000
23500-47650
25800-51400
27650-52650
30350-58250
33450-62600
36000-67550
37900-70850
40900-78200
43100-83900

1440
1600
1810
1980
2220
2410
2510
2770
3000
3240
3400
3720
3940

Sl. No.

Scale of Pay (in Rs.)

Amount of minimum monthly premium
(in Rs.)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

45300-88300
48900-92700
52650-97100
56800-99600
61150-102100
67550-104600
70850-107100
74400-109600
82000-117700
90500-123300
97100-141300
104600-150600

4180
4430
4680
4890
5100
5380
5560
5750
6240
6680
7450
7980

(2) A Government servant may, at his option propose insurance on a premium
higher than the minimum prescribed for the scale of pay of the post held by him.
(3) Where a Government servant is promoted or appointed to a post carrying a
scale of pay higher than that held by him and there is no likelihood of his reversion to
his original post, he shall so effect further insurance as shall make the total premium
equal to an amount which shall not be less than the minimum, amount of monthly
premium prescribed for the scale of pay applicable to the post to which he is promoted
or appointed.
Provided that the Government Servant shall not be directed to increase the rate
of his monthly premium unless the appointing authority certifies that the Government
servant is not likely to be reverted.
(4) A Government servant who is granted selection time scale of pay or senior
scale of pay assigned to the post held by him, in accordance with the provisions of the
Karnataka Civil Services (Time Bound Advancement) Rules, 1983 or the Karnataka
Civil Services (Automatic Grant of Special Promotion to Senior Scale of Pay) Rules,
1991 shall so effect such further insurance as shall make the total premium equal to
an amount which shall not be less than the minimum amount of monthly premium
prescribed for the said selection time scale of pay or the senior scale of pay, as the
case may be.”
By Order and in the name of the Governor of
Karnataka,
G.SHASHIDHAR
Under Secretary to Government
Finance Department (Admn. & Advances).

ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 19 ಕವಿಇ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನೆಂಕ:03.07.2018
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ
ಪ್ರಂತುಕದೊಡನೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದೇ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1) ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದತ್ತ ವಾದ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ

(ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವಾ ವಿಮಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1958ಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದೆ, ಅೊಂದರೆ;1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ

(ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವ ವಿಮಾ) (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018 ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಈ

ನಿಯಮಗಳು 2018ರ ಏಪ್ರರ ಲ್ ಒೊಂದನೇ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ

ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
2. 8ನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ಾ ತಿಯೀಜನೆ :- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವ ವಿಮಾ)
ನಿಯಮಗಳು, 1958ರ ನಿಯಮ 8ಕ್ಕೆ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯೀಜಸಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು , ಅೊಂದರೆ :“8, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಹುದೆು ಯ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತ್ನ್ದ ಶೇಕಡ್ಡ
ಆರೂಕಾಲು (6.25%) ಭಾಗದಷ್ಟು
ಪಾವತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು

ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಮಾಸಿಕ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂತ್ರ್ನು ಗಿ

ಹಾಗೂ ಇೊಂತ್ಹ ಮೊಬಲಗನ್ನು

ವೇತ್ನ್ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರ ತಿ ಮಾಹೆ

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವೇತ್ನ್ದಿೊಂದ ಕಟಾಯಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು
(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಸಕಾಾರಿ ಅಥವಾ
ಮಾಡಿಸುವ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ್ ಕನಿಷ್ು
ದರವನ್ನು

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಕೀಷ್ಠ ಕದಲಿಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ಧಾರಣ

ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆು ಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಕೀಷ್ಠ ಕ
ಕಾ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ವೇತನ ಶ್ಾ ೀಣಿ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ )
17000-28950
18600-32600
19950-37900
21400-42000
23500-47650
25800-51400
27650-52650
30350-58250
33450-62600
36000-67550
37900-70850
40900-78200
43100-83900
45300-88300

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮಬಲಗು
(ರೂಗಳಲ್ಲಿ )
1440
1600
1810
1980
2220
2410
2510
2770
3000
3240
3400
3720
3940
4180

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

48900-92700
52650-97100
56800-99600
61150-102100
67550-104600
70850-107100
74400-109600
82000-117700
90500-123300
97100-141300
104600-150600

4430
4680
4890
5100
5380
5560
5750
6240
6680
7450
7980

(2) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ತಾನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆು ಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ು

ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ದರದ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿಗೆ ವಿಮೆ

ಮಾಡಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿ ಸಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
(3) ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಯುಳಳ ಒೊಂದ್ದ
ಹುದೆು ಗೆ

ಬಡಿತ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದರೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ನಿಗೆ ಮೊದಲಿನ್ ಹುದೆು ಗೆ

ಹೊಂಬಡಿತ ನಿೀಡುವ ಸಂಭವ ಇಲಿ ದಿದು ರೆ, ಆತ್ನ್ನ ಬಡಿತ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊೊಂಡ ಹುದೆು ಗೆ
ಅನ್ವ ಯಿಸುವ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ು ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ್ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಉೊಂಟಾಗುವ
ವಯ ತಾಯ ಸದ ಮೊತ್ತ ಕಾೆ ಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಪ್ರಂತು, ಅೊಂತ್ಹ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಂಬಡಿತ ನಿೀಡುವ ಸಾದಯ ತೆ ಇಲಿ ವೊಂದ್ದ ನೇವಕಾತಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸದ ಹರತು, ಆತ್ನ್ನ ಬಡಿತ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊೊಂಡ
ಹುದೆು ಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುವ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ್ ಕನಿಷ್ು
ಮೊಬಲಗಿಗೆ

ಉೊಂಟಾಗುವ

ವಯ ತಾಯ ಸದ

ಮೊತ್ತ ಕಾೆ ಗಿ

ವಿಮೆ

ಮಾಡಿಸುವಂತೆ

ಅನ್ನಮತಿಸತ್ಕೆ ದು ಲಿ .
(4) 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ಸೇವಗಳ (ಕಾಲಬದು

ಬಡಿತ ) ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ 1991ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳ (ಹರಿಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಚಾಲಿತ್ ವಿಶೇಷ್ ಮೊಂಬಡಿತ ನಿೀಡುವಿಕ್ಕ)
ನಿಯಮಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ, ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆತ್ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆು ಗೆ
ನಿೀಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಯನ್ನು

ನಿೀಡಲಾಗಿದು ರೆ ಅದಕೆ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸದರಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಲಿಕ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ ಅಥವಾ ಹರಿಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗೆ ಗೊತುತ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ
ಕಂತಿನ್ ಮೊಬಲಗಿಗಿೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರದಂತೆ ವಯ ತಾಯ ಸದ ಮೊತ್ತ ಕಾೆ ಗಿ ಆತ್ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು “

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತುತ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ ,
ಜಿ. ಶಶಧರ್
ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೀನ್ ಕಯಾದರ್ಶಾ,
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ. (ಆಡಳಿತ್ ಮತುತ ಮೊಂಗಡಗಳು)

