ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 27 ಸಯೇಇವಿ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಸಚಿವನಲಯ
ವಿಧನನಸೌಧ,
ಬಯಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನಂಕ: 08.04.2019

ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸಯೇವನ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುು ಮೇಲಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ನುು ಮತ್ುಷ್ುು
ತಿದುುಪಡಿ ಮನಡುವುದರ್ಯೆ ದಿರ್ನಂಕ: 11.02.2019ರ ಅಧಿಸೂಚರ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 27 ಸಯೇಇವಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿರುವ ಈ
ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನುು ಅಧಿಕೃತ್ ರನಜ್ೆಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಕಟಣಯಯ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳಯೂ ಳಗನರ್ ಅದರಿಂದ
ಬನಧಿತ್ರನಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲಿ ವೆಕ್ತುಗಳಂದ ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳನುು ಮತ್ುು ಸಲಹಯಗಳನುು ಆಹನಾನಿಸಿ ದಿರ್ನಂಕ:11.02.2019ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಯೇಷ್ ರನಜ್ೆಪತ್ರದ ಭನಗ-IVಎ (ಸಂ. 105) ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ರ್ನಗರಿಕ ಸಯೇವಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978
(1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 3ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ (2)ರ್ಯೇ ಉಪ ಪರಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆಪಡಿಸಲನದಂತಯ
ಪರಕಟಿಸಲನರ್ರುವುದರಿಂದ;
ಸದರಿ ವಿಶಯೇಷ್ ರನಜ್ೆ ಪತ್ರವನುು ದಿರ್ನಂಕ:11.02.2019ರಂದು ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗಯ ಲಭೆವನಗುವಂತಯ
ಮನಡಿರುವುದರಿಂದ;
ಮತ್ುು, ಸದರಿ ಕರಡಿನ ಬಗಯೆ ಯನವುದಯೇ ಆಕ್ಯೇಪಣಯ/ಸಲಹಯಯುು ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗದಿರುವುದರಿಂದ;
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ರ್ನಗರಿಕ ಸಯೇವಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 14)ರ 8ರ್ಯೇ
ಪರಕರಣದಯೂಂದಿಗಯ ಓದಿರ್ಯೂಂಡ 3ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ (1)ರ್ಯೇ ಉಪ ಪರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರದತ್ುವನದ ಅಧಿರ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರವು ಈ ರ್ಯಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನುು ರಚಿಸುತ್ುದಯ ಎಂದರಯ:-

ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾರ್ೆ ಮತ್ತು ಪ್ನಾರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸಯೇವನ (ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುು
ಮೇಲಮನವಿ) (ತಿದುುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018 ಎಂದು ಕರಯಯತ್ಕೆದುು.
(2) ಅವುಗಳು 1ರ್ಯೇ ಜ್ುಲಯೈ 2017ರಿಂದ ಜನರಿಗಯ ಬಂದಿವಯ ಎಂದು ಭನವಿಸತ್ಕೆದುು.

2. 5ರ್ೆೀ ನಿಯಮದ ತಿದತುಪಡಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸಯೇವನ(ವರ್ೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುು ಮೇಲಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು,
1957ರ (ಇಲ್ಲಿ ಇನುು ಮುಂದಯ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಯಂದು ಉಲಯಿೇಖಿಸಲನರ್ದಯ) 5ರ್ಯೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, (3)ರ್ಯೇ ಉಪನಿಯಮದ ಬದಲನರ್
ಈ ಮುಂದಿನದನುು ಪರತಿಸನಾಪಿಸತ್ಕೆದುು:“3. ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೆೀವೆಗಳು
(ಎ) ಸಮೂಹ “ಎ”ಯು ರೂ. 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100
ರ ಮತ್ುು ಅದಕೂೆ ಮೇಲಪಟು ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಗಳನುು ಹಯೂಂದಿರುವ ಹುದಯುಗಳನುು ಒಳಗಯೂಂಡಿರತ್ಕೆದುು.
(ಬಿ) ಸಮೂಹ “ಬಿ”ಯು ರೂ. 40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200
ರ ಮತ್ುು ಅದಕೂೆ ಮೇಲಪಟು ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಗಳನುು ಆದರಯ, ರೂ. 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-190083900-2200-97100ಕ್ತೆಂತ್ ರ್ಯಳರ್ನ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಯನುು ಹಯೂಂದಿರುವ ಹುದಯುಗಳನುು ಒಳಗಯೂಂಡಿರತ್ಕೆದುು.
(ಸಿ) ಸಮೂಹ “ಸಿ” ಯು ರೂ. 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-85036000-950-39800-1100-42000 ರ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿರ್ಂತ್ ಮೇಲಪಟು ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಗಳನುು ಆದರಯ ರೂ. 40900-110046400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200 ಕ್ತೆಂತ್ ರ್ಯಳರ್ನ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಯನುು ಹಯೂಂದಿರುವ, ಆದರಯ
ಅನುಸೂಚಿ-Iರ್ ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ು ಪಡಿಸಿರುವ ಹುದಯುಗಳನುು ಹಯೂರತ್ುಪಡಿಸಿದ ಹುದಯುಗಳನುು ಒಳಗಯೂಂಡಿರತ್ಕೆದುು.
(ಡಿ) ಸಮೂಹ “ಡಿ” ಯು ಅನುಸೂಚಿ-Iರ್ ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ು ಪಡಿಸಿರುವ ಹುದಯುಗಳನುು ಮತ್ುು ರೂ.17000-400-18600450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950 ಕ್ತೆಂತ್ ಮೇಲಪಟುು ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಗಳನುು ಆದರಯ,
ರೂ.21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
ಕ್ತೆಂತ್ ರ್ಯಳರ್ನ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಯನುು ಹಯೂಂದಿರುವ ಹುದಯುಗಳನುು ಒಳಗಯೂಂಡಿರತ್ಕೆದುು.
ವಿವರಣೆ:- ಈ ಉಪನಿಯಮದ ಉದಯುೇಶಗಳಗನರ್ “ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿ” ಎಂದರಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸಯೇವನ(ಪರಿಷ್ೃತ್
ವಯೇತ್ನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಅದರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಯೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಯೇಳರುವ ವಿವಿಧ ಹುದಯುಗಳಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ೃತ್ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿ.
3. 9ರ್ೆೀ ನಿಯಮದ ತಿದತುಪಡಿ:- ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳು 9ರ್ಯೇ ನಿಯಮದ (2)ರ್ಯೇ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ(i) (ಬಿಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ “48900-63600 ರೂ.ಗಳರ್ಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ” ಎಂಬ ಪದಗಳಗಯ ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳಗಯ ಬದಲನರ್
“ರೂ.90500-123300 ಗಳರ್ಂತ್ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳನುು ಮತ್ುು “ರೂ.30400-51300
ಗಳರ್ಂತ್ ಹಯÉಚಚಲಿದ” ಎಂಬ ಪದಗಳಗಯ ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳಗಯ ಬದಲನರ್ “ರೂ.56800-99600 ಗಳರ್ಂತ್ ಹಯಚಚಲಿದ” ಎಂಬ
ಪದಗಳನುು ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳನುು ಪರತಿಸನಾಪಿಸತ್ಕೆದುು.

(ii) (ಬಿಬಿಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ, “48900-63600 ರೂ.ಗಳರ್ಂತ್ ಕಡಿಮ” ಎಂಬ ಪದಗಳಗಯ ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳಗಯ ಬದಲನರ್
“ರೂ.90500-123300 ಗಳರ್ಂತ್ ಕಡಿಮ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳನುು ಪರತಿಸನಾಪಿಸತ್ಕೆದುು.
(iii) (ಬಿಬಿಬಿ-1) ಖಂಡದಲ್ಲಿ “40050-56550 ರ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ” ಎಂಬ ಪದಗಳಗಯ ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳಗಯ
ಬದಲನರ್ “ರೂ.74400-109600 ರ ವಯೇತ್ನ ಶಯರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಮತ್ುು ಅಂಕ್ತಗಳನುು ಪರತಿಸನಾಪಿಸತ್ಕೆದುು.
4. 10ರ್ೆೀ ನಿಯಮದ ತಿದತುಪಡಿ:- ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ 10ರ್ಯೇ ನಿಯಮದ (8)ರ್ಯೇ ಉಪ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಕರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
(10)ರಲ್ಲಿನ “40050-56550” ಎಂಬ ಅಂಕ್ತಗಳ ಬದಲನರ್ “74400-109600” ಎಂಬ ಅಂಕ್ತಗಳನುು ಪರತಿಸನಾಪಿಸತ್ಕೆದುು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪನಲರ ಆದಯೇಶನನುಸನರ
ಮತ್ುು ಅವರ ಹಯಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಎ.ವಿ.ಶೆೈಲಜ್)
ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿೇನ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾ
ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ುು ಆಡಳತ್ ಸುಧನರಣಯ ಇಲನಖ್ಯ
(ಸಯೇವನ ನಿಯಮಗಳು-2)

ಇವರಿಗಯ,
ಸಂಕಲನರ್ನರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪತ್ರ ಇವರಿಗಯ - ಇದನುು ವಿಶಯೇಷ್ ರನಜ್ೆಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿ ಅದರ 600 ಪರತಿಗಳನುು ಸಿಬಬಂದಿ
ಮತ್ುು ಆಡಳತ್ ಸುಧನರಣಯ ಇಲನಖ್ಯ (ಸಯೇವನ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ)ಗಯ ಕಳುಹಿಸಿರ್ಯೂಡಲು ರ್ಯೂೇರಿದಯ.
ಪರತಿ:
1.

ಪರಧನನ ಮಹನಲಯೇಖಪನಲರು (ಜಿ&ಎಸ್ಎಸ್ಎ)/(ಇ&ಆರ್ಎಸ್-ಎ)/(ಎ&ಇ).

2.

ಸರ್ನಾರದ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಯವರು.

3.

ಸರ್ನಾರದ ಅಪರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಯವರು.

4.

ಸರ್ನಾರದ ಅಪರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಯವರು ಹನಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಯುಕುರು.

5.

ಸರ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಅಪರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು/ಪರಧನನ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು/ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು.

6.

ಮುಖೆಮಂತಿರಯವರ ಅಪರ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾ/ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು.

7.

ರನಜ್ೆಪನಲರ ವಿಶಯೇಷ್ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಯವರು.

8.

ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ನ ಮುಖೆಸಾರು/ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿüರ್ನರಿಗಳು/ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ಗಳ ಮುಖೆ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು.
9.

*ಮಹನ ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನೆಯನಲಯ, ಬಯಂಗಳೂರು.

10.

*ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಯೂೇರ್ನಯುಕು, ಬಯಂಗಳೂರು.

11.

*ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆ ಆಡಳತ್ ರ್ನೆಯಮಂಡಳ, ಕಂದನಯ ಭವನ, ರ್ಯ.ಜಿ.ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು.

12.

*ರ್ನಯಾದರ್ಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಯೂೇಕಸಯೇವನ ಆಯೇಗ, ಬಯಂಗಳೂರು.

13.

*ರ್ನಯಾದರ್ಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭಯ/ಪರಿಷ್ತ್ುು, ಬಯಂಗಳೂರು.

14.

ಸರ್ನಾರದ ಎಲನಿ ವಿಶಯೇಷ್/ಅಪರ/ಜ್ಂಟಿ/ಉಪ/ಅಧಿೇನ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು

15.

ಶನಖ್ನ ರಕ್ನ ಕಡತ್/ಬಿಡಿ ಪರತಿಗಳು.

(*ಮತಖಪತ್ಾದೊಂದಿಗೆ)

