PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS SECRETARIAT
NOTIFICATION
No. DPAR 4 SSR 2009, Bangalore, Dated:23.12.2011.
Whereas, the draft of the following rules further to amend the Karnataka
Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules,1974 was
published as required by clause (a) of sub-section (2) of section 3 read with
section 8 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of
1990), in Notification No. DPAR 4 SSR 2009 dated 23.4.2010 in part IVA(No.473) of the Karnataka Gazette Extra-ordinary dated 4.5.2010 inviting
objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby within
15 days from the date of publication of the draft in the Official Gazette.
Whereas the said Gazette was made available to the public on 4.5.2010.
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) and
section (3) read with section (8) of the Karnataka State Civil Services Act, 1978
(Karnataka Act 14 of 1990) the Government of Karnataka makes the following
rules, namely:RULES
1. Title and commencement .- (1) These rules may be called the
Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) (3rd
Amendment) Rules, 2011.
They shall come into force from the date of their publication in the
Official Gazette.
2. Amendment of SCHEDULE I.- In SCHEDULE-I the Karnataka Civil
Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974, in
Sl.No.6 under the heading Community Development Examinations Part-II after
the words Community Development Manual the following shall be inserted “
and Rural Development Schemes.”
3. Amendment of SCHEDULE II.- In Schedule-II to the Karnataka Civil
Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974, for the
entries relating to the Karnataka General Service (Development Branch) at
serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be
substituted, namely :Service

Post

1

2
Gazetted Officers

16.
The
Karnataka
General
Service
(Dev.
Branch)

Service
Examinations
3
(1)Community
Development Part I
and II
(2) Revenue Higher
Part I and II
(3) Accounts Higher
(4) General Law Part I

and II
Panchayat Development Officers

(1)
Community
Development Part I
and II
(2) Accounts Higher
(3) General Law Part I
and II
Gram Panchayat Secretary and (1)
Community
Rural
Development Part I
Development Assistant Grade-I, and II
First
(2) Accounts Higher
Division
Assistant/Stenographers(Personal
Establishment of Development
Commissioner)
Second Division Assistants, Gram (1)
Community
Panchayat Secretary Grade-II
Development Part I
and II
(2) Accounts Lower
By Order and in the name of the Governor of
Karnataka,
DEVARAJU
Under Secretary to Government,
Department of Personnel & Administrative
Reforms (Service Rules-1)

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 4 ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ 2009, ಬಂಗಳೂರು, ದಿನಂಕ:23.12.2011.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳು)
ನಿಯಮಗಳು, 1974ಕ್ಷೆ ಮತ್ು ಷ್ಟು ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ :14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ 2(ಎ) ಉಪ
ಪರ ಕರಣವನ್ನನ ಪರ ಕರಣ 8ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಈ
ಕ್ಷಳಕಂಡ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ದಿರ್ನೊಂಕ:4.5.2010ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ
ಸಂಚಿಕ್ಷಯ ಭಾಗ(4-ಎ) (ನಂ.473)ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂವನೆ ಸಂಖ್ಯಯ ; ಸಿಆಸುಇ 4 ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್
2009, ದಿರ್ನೊಂಕ:23.4.2010ರಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಿ ಅದರೊಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಎಲಾಿ
ವಯ ಕ್ತು ಗಳೊಂದ ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಪರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ
15 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೆ ೀಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಸದರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ವನ್ನನ ದಿರ್ನೊಂಕ: 4.5.2010ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು , ಸಿಾ ೀಕೃತ್ವಾದ ಆಕ್ಷೆ ೀಪಣೆ ಮತ್ತು
ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ
ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರವು
ಪರಗಣಿಸುತ್ು ದೆ.
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ :14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ 1ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣವನ್ನನ 8ನೇ ಪರ ಕರಣದೊೊಂದಿಗೆ
ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ್
ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ರಚಿಸುತ್ು ದೆ, ಎೊಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1.
ಶಿರೋನಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್
ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳು) (3ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2011
ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದು .
(2) ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಣೆಗೊಂಡ ದಿರ್ನೊಂಕದಿೊಂದ ಜಾರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದ್ದು .
2. ಷೆಡ್ಯೆ ಲ್-Iರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ .- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1974 ಷೆಡ್ಯಯ ಲ್-Iರ ಕರ ಮಸಂಖ್ಯಯ :6ರ ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ
ಡೆವಲೆಪ್ ಮೊಂಟ್ ಭಾಗ -2ಕ್ಷೆ
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ “ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಡೆವಲೆಪ್ ಮೊಂಟ್
ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್” ಪದಗಳ ನಂತ್ರ “ಮತ್ತು ಗಾರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿು ಯೀಜ್ನೆಗಳು” ಪದಗಳು
ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು :3. ಷೆಡ್ಯೆ ಲ್-IIರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು(ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1974ರ ಷೆಡ್ಯಯ ಲ್-IIರ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ :16ರಲ್ಲಿ ರುವ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು (ಡೆವಲಪ್ ಮೊಂಟ್ ಬಾರ ೊಂಚ್) ಇದಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಇರುವ ನ್ಮ್ಯದ್ದಗಳಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನನ ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು :-

ಸೇವೆಗಳು
1
16. ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸೇವೆಗಳು
(ಅಭಿವೃದಿಿ
ಶಾಖ್ಯ)

ಹುದ್ದು
2
ಪತ್ರ ೊಂಕ್ತತ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಮತ್ತು
ಗಾರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ ಸಹ್ವಯಕ
ಗೆರ ೀಡ್-1, ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ
ಸಹ್ವಯಕ/ರ್ಶೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರು
(ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಯುಕು ರ ಆಪು
ಶಾಖ್ಯ)
ದಿಾ ತಿೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹ್ವಯಕರು,
ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಗೆರ ೀಡ್-II

ಸೇವಾ ಪರೋಕ್ಷೆ ಗಳು
3
(1) ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೊಂಟ್ ಭಾಗ-1
ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(2) ರೆವಿನ್ಯಯ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು
ಭಾಗ-2
(3) ಅಕೊಂಟ್್ ಹೈಯರ್
(4) ಜ್ನ್ರಲ್ ಲಾ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(1) ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೊಂಟ್ ಭಾಗ1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(2 ) ಅಕೊಂಟ್್ ಹೈಯರ್
(3) ಜ್ನ್ರಲ್ ಲಾ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(1 )ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೊಂಟ್ ಭಾಗ-1
ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(2) ಅಕೊಂಟ್್ ಹೈಯರ್

(1 )ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೊಂಟ್ ಭಾಗ-1
ಮತ್ತು ಭಾಗ-2
(2) ಅಕೊಂಟ್್ ಹೈಯರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ,
ದೇವರಾಜು,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ್ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ,
ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)

