ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇವನೆ 2008

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 07.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2009ರ ಕರಡನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಜ್ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 3ನೇ
ಪರ ಕರಣದ
2(ಎ)
ಉಪಪರ ಕರಣವನ್ನು
ಪರ ಕರಣ
8ರೆಂದಿಗೆ
ಓದಿಕೆಂಡು
ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ದಿರ್ನೆಂಕ: 13-01-20009 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಷಯ ಭಾಗIV-Aರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 43 ಎಸ್ಸಿಆರ್ 2008, ದಿರ್ನೆಂಕ : 13-01-2009ರಲ್ಲಿ
ಪರ ಕಟಿಸಿ, ಅದರೆಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಎಲಿ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳೆಂದ ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಆ
ಕರೆದು ನಿಯಮಗಳು ಪರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೆ ೀಪಣ ಮತ್ತಿ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ .
ಸದರ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ವನ್ನು

ದಿರ್ನೆಂಕ: 13-01-2008ರಂದು ಸಾವಾಜ್ನಿಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದುು ದರೆಂದ:
ಮತ್ತಿ

ಸದರ

ಕರಡಿನ

ಬಗೆೆ

ಆಕ್ಷೆ ೀಪನೆ/ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿಾ ೀಕೃತ್ವಾಗಿದುು

ಅವುಗಳನ್ನು

ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಶೀಲ್ಲಸಿರುವುದರೆಂದ:
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ,
14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣವನ್ನು 8ನೇ ಪರ ಕರಣದೊೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಷಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುತ್ಿ ದೆ,

ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಪ್ರಾ ರಂಭ ಮತ್ತು ಅನ್ವ ಯ :- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್

ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2012 ಎೆಂದು ಕರಯತ್ಕಕ ದುು .
(2) ಇವು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕಕ ದುು .
(3) ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರು, ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ರ್ಕನಸ ಟೇಬಲ್ಗಳು,
ನಸ್ಾಗಳು,

ರೇಷ್ಮೆ

ಪರ ದರ್ಾಕರು,

ಅರಣೆ

ರಕ್ಷಕರು,

ಅಬರ್ಕರ

ರಕ್ಷಕರು,

ಆರೀಗೆ

ರ್ಕಯಾಕತ್ಾರು, ಅರಣೆ ವಿೀಕ್ಷಕರು, ಬೇಲ್ಲಫ್ಸ ್ ಮತ್ತಿ ಪೊರ ಸಸ್ ಸವಾರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಡಿ ಗೆಂಪಿನ
ಹುದೆು ಗಳು ಈ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಗೊಳುು ವ ಅಥವಾ ಈ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವ

ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳಗೆ ಹ್ವಗೂ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ಷಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಇತ್ರೆ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಈ
ನಿಯಮಗಳು ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
2.

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಕ್ರಾ ಯ್ಕ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನೆ ನೇಮರ್ಕತಿ)

ನಿಯಮಗಳು, 1977 ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿರುವ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎೆಂದು

ಭಾವಿಸಲಾದ,

ನೇಮರ್ಕತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಏನೇ

ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ ಯಾವುದೇ ಹುದೆು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅಭ್ೆ ರ್ಥಾಯು, ನಿಯಮ 1ರ ಉಪನಿಯಮ
(3)ರಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿರುವ

ಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ೀಯನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ಸರ್ಕಾರವು

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ

ಶೇಕಡ 60 ಅೆಂಕಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದಂತೆ ಪಡೆದು

ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಸು ಮಾಡದಿದಲ್ಲಿ ,
ಮಾಡತ್ಕಕ ದು ಲಿ . ಅೆಂತ್ಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ೀಯನ್ನು

ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ೆ ರ್ಥಾಯನ್ನು

ನೇಮಕ

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅದು ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ ಏಜೆನಿಸ ಯು

ನಡೆಸತ್ಕಕ ದುು .
3.

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಭಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

ನೌಕರನ್ನ, ನಿಯಮ 1ರ ಉಪನಿಯಮ (3)ರಲ್ಲಿ

ಅನ್ವ ಯಿಸುವುದು:-

ಪರ ತಿಯೊಬಬ

ಸರ್ಕಾರ

ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿರುವ ಹುದೆು ಗಳಲ್ಲಿ ರುವವರನ್ನು

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆ ಹ್ವಜ್ರಾಗಿ ಶೇಕಡ 35ಕ್ತಕ ೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದಂತೆ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನು

ಗಳಸಿ ಪ್ರಸು ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯ ಮಾಡತ್ಕಕ ದುು . ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು

ಅಥವಾ ಅದು ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ ಏಜೆನಿಸ ಯು ನಡೆಸತ್ಕಕ ದುು
ನಿಯಮಗಳ

ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂರು

ಸರ್ಕಾರ

ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ ಈ

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ

ಉತಿಿ ೀಣಾರ್ನಗದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ ಮೆಂಬಡಿಿ ಗೆ ಅಹಾರ್ನಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ . ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ್ನ, ಈ
ನಿಯಮಗಳ

ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ರ್ನಲ್ಕಕ

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ

ಉತಿಿ ೀಣಾರ್ನಗದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಾಕ ವೇತ್ನ ಬಡಿಿ ಗಳಸಲ್ಕ ಅಹಾರ್ನಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
ಪರಂತ್ತ ಈ ಉಪ-ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ರುವದಾವುದೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ ದಿರ್ನೆಂಕರಂದು
50 ವಷಾಗಳ ವಯಸಾಸ ಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(2) ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಮೂಹದ ನೌಕರನ್ನ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಮೂರು

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಯೊಳಗೆ

ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ

ಉತಿಿ ೀಣಾರ್ನಗದ ಹರತ್ತ, ಕ್ತರಯಸಹ್ವಯಕ/ ದಿಾ ರೀಯ ದಜೆಾ ಸಹ್ವಯಕ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಅಥವಾ
ಉನು ತ್ ಹುದೆು ಯ ವೆಂದಕ್ಷಕ ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬಡಿಿ ಗೆ ಅಹಾರ್ನಗತ್ಕಕ ದು ಲಿ .
(3) ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಉತಿಿ ೀಣಾರಾಗವಂಥ 50 ವಷಾ ವಯಸುಸ ದಾಟಿದ
ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರನ್ನು
ಅನ್ನಮೀದಿತ್

ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಸೇವಾನಿರತ್ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರವು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿೆಂದ

ಏಜೆನಿಸ ಯು

ನಿೀಡುವ

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು

ಹ್ವಜ್ರುಪಡಿಸುವುದಕ್ಷಕ ಒಳಪಟ್ಟಟ

ಅವರುಗಳಗೆ ರೂ. 5,000/-ಗಳ (ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳು) ಪೊರ ೀತಾಸ ಹ ಧನವನ್ನು

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡತ್ಕಕ ದುು .
4.

ಯಾವುದೇ ವೆ ಕ್ತಿ ಯು ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿ ಸಮಯದಲಾಿ ಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಸೇವಾನಿರತ್

ಅಭ್ೆ ರ್ಥಾಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲೀ ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಸಲ ಉತಿಿ ೀಣಾರ್ನದಲ್ಲಿ , ಈ
ನಿಯಮದಡಿ

ಯಾವುದೇ

ಉದೆು ೀರ್ರ್ಕಕ ಗಿ

ಮತ್ತಿ ಮೆೆ

ಇದೇ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ

ಉತಿಿ ೀನಾರ್ನಗವ

ಅವರ್ೆ ಕತೆಯಿಲಿ .
5.

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕೆೆ ಗೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ಾ ಮ:- ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆ

ಪಠ್ೆ ಕರ ಮವು, ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಹುದಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಪತಿರ ಕ್ಷಗಳು, ಅೆಂತ್ಹ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತಿರ ಕ್ಷಗೆ

ಅವಧಿ, ಗರಷಠ

ಅೆಂಕಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೆಂಡಿರತ್ಕಕ ದುು . ಪಠ್ೆ ಕರ ಮವನ್ನು

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಹ

ಪರ ಕಟಿಸತ್ಕಕ ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇರ್ನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ .
ಸಹಿ/(ದೇವರಾಜು)
ಸರ್ಕಾರದಉಪರ್ಕಯಾದಶಾ,
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಮತ್ತಿ ಠ್ಡಳತ್ಸುಧಾರಣೆಇಲಾಖ್ಯ,
(ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು).

