PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS SECRETARIAT
NOTIFICATION No.
DPAR 2 SMR 2015, Bengaluru, dated:29.08.2017.
Whereas the draft of the following rules further to amend the Karnataka
Government Servants' (Medical Attendance) Rules,
1963 was published as required by clause (a) of sub-section (2) of Section
3 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act No. 14 of
1990) in Notification No. DPAR 2 SMR 2015 dated: 20.07.2016 in Part IV-A,
No.941, of the Karnataka Extraordinary Gazette dated: 21.07.2016 inviting
objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within
fifteen days from the date of its publication in the Official Gazette.
And whereas the said Gazette was made available to public on
21.07.2016.
And whereas, objections and suggestions received have been considered
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 State 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' (Medical Attendance) (Amendment) Rules,
2017.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the
official Gazette.
2.
Amendment of Rule 2:- In the Karnataka Government Servants’
(Medical Attendance) Rules, 1963, in rule 2, in sub-rule (1), in 'Explanation',
in clause (ii), for the words "six thousand rupees", the words "the amount
equal to minimum basic pension fixed by the State Government and dearness
allowance on the minimum basic pension as on the date of consideration of
medical reimbursement" shall be substituted.
By Order and in the name of the Governor of Karnataka,
A.V.Shylaja
Under Secretary to Government,
Department of Personnel and Administrative Reforms
(Service Rules-2).

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಡಿಪಿಎಆರ್ 2 ಎಸ್ಎಂಆರ್ 2015, ಬಂಗಳೂರು ದಿನಂಕ: 29.08.2017.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1963 ಇದ್ನ್ನು
ಮತ್ತ ಷ್ಟು ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕೆ ದಿರ್ನಾಂಕ:20.07.2016 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಸಿಆಸುಇ 2
ಎಸ್ ಎಾಂಆರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಮಾಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತ್
ರಾಜಯ ಪತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪರ ಕಟನನೆಯ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ್ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದ್ರಿಾಂದ್
ಬಾಧಿತ್ರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲ್ಿ ವಯ ಕತ ಗಳಾಂದ್ ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತತ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಆಹಾಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನಾಂಕ: 21.07.2016 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯ ಪತ್ರ ದ್ ಭಾಗ IV-ಎ ಸಂಖ್ಯಯ : 941
ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
14)
ರ
3ನೇ
ಪರ ಕರಣದ್
(ಎ)
ಖಂಡದ್
ಮೂಲ್ಕ
ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ
ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್;
ಮತ್ತತ
ಸದ್ರಿ ರಾಜಯ ಪತ್ರ ವು ದಿರ್ನಾಂಕ: 21.07.2016 ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ
ಲ್ಭಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್;
ಮತ್ತತ ಸದ್ರಿ ಕರಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಾ ೀಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗಳು/ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜಯ
ಸರ್ಕಾರದಿಾಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪ ಟಿು ದೆ.
ಆದ್ು ರಿಾಂದ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1978 (1990ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ 8ನೇ ಪರ ಕರಣದಾಂದಿಗೆ ಓದ್ಲಾದ್, 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ್ (1)ನೇ
ಉಪ ಪರ ಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ದ್ತ್ತ ವಾದ್ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು
ಈ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ದೆ, ಎಾಂದ್ರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ
(ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ) (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017 ಎಾಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜಯ ಪತ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟವಾದ್ ದಿರ್ನಾಂಕದಿಾಂದ್ ಜಾರಿಗೆ
ಬರತ್ಕೆ ದ್ದು .
2. ನಿಯಮ 2ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1963ರ ನಿಯಮ 2ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1) ರಲ್ಲಿ “ವಿವರಣೆ”ಯ ಖಂಡ (ii) ರಲ್ಲಿ ರುವ
“ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು” ಎಾಂಬ ಪದ್ಗಳ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ “ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್
ಕನಿಷು ಮೂಲ್ ಪಾಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ವೆಚಚ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ದಿರ್ನಾಂಕದಂದ್ದ ಕನಿಷು ಮೂಲ್ ಪಾಂಚಣಿಗೆ ಲ್ಭಯ ವಾಗುವ ತ್ತಟಿು ಭತೆಯ ಯನ್ನು ಒಳಗಾಂಡ
ಮೊತ್ತ ” ಎಾಂಬ ಪದ್ಗಳನ್ನು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಸತ್ಕೆ ದ್ದು .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪಾಲ್ರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತತ
ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಎ.ವಿ. ಶೈಲಜ
ಸರ್ಕಾರದ್ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದ್ರ್ಶಾ
ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತತ ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ.
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2).

