ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಸಿಆಸುಇ 15 ಎಆರ್ಬಿ 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:06.04.2022
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 166ನೇ ಅನುಚ್ಛ ೇದದ ಕಲಂ (2) ಮತ್ತು (3) ರೆಂದ ರ ದತು ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರನುು
ಹಂಚಿಕೆ)

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ

ನಿಯಮಗಳು,

1977,

ಇದಕೆೆ

ಮತು ಷ್ಟು

ತಿದ್ದು ಡಿ

ಮಾಡಲು

ಕೆಳಕಂಡ

ನಿಯಮಗಳನುು ಈ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ್ದು ರೆ, ಎೆಂದರೆ:-

1.

ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- 1) ನಿಯಮಗಳನುು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ

ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದು ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022 ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತಕೆ ದ್ದು .
2) ಇವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ತರ ದಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದ್ದ ಜಾರಗೆ ಬರುತು ವೆ.

2. ಅನುಸೂಚಿ II ಕೆೆ ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು,
1977 ರಲ್ಲಿ

(ಇನುು

ಮೆಂದೆ ಸದರ ನಿಯಮಗಳೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗು) ಅನುಸೂಚಿ- IIರ

“ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ,
(i) “ಎಲ್. ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ, ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡದು ನುು ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು .
“13.

ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾಹಿತಿ

ಸಕ್ಕೆ

ಅಧಿನಿಯಮ,

2005

ಮತ್ತು

ಅದಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಟಟ ವಿಶಯಗಳು.
14. ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಂದ್ದಕೊರತೆಗಳನುು

ಹೊತ್ತಡಿಸಿ ಜನಷಪ ಂದನದ

ವಿಶಯಗಳು”.
(ii) “ಓ, ಜನಷಪ ಂದನ ಕೊೀವ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು

ಅದಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಮೂದ್ದಗಳನು ಕೈ ಬಿಡತಕೆ ದ್ದು .
(iii) “ಎಸ್.ಇ- ಆಡಳಿತ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ, ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

17 ಮತ್ತು ಅದರ

ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡದು ನುು ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ,-

“18. ಜನಷಪ ಂದನದ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಂದ್ದಕೊರತೆಗಳು”.

3. ಅನುಸೂಚಿ X ಕೆೆ ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ, ಅನುಸೂಚಿ X ರ “ನಗರಾಭಿವೃದಿು
ಇಲಾಖ್ಯ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

“ಬಿ. ಅಭಿವೃದಿಿ

10 ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ

ಮತ್ತು

ಟಟ ಣ ಯೀಜನೆ” ಉ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ

ಕೆಳಕಂಡದು ನುು ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು ಎೆಂದರೆ,“11. ಹಂಪಿ ವಿವವ ರಂರೆ ಾ ದೇವ ನಿಾಸಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ, ಹೊಷಪೇಟೆ”.

4. ಅನುಸೂಚಿ XIIIಎ ಕೆೆ

ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ, ಅನುಸೂಚಿ XIII ಎ ರಲ್ಲಿ

“ಜಲಸಂನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ “ಎ.ನಿೀರಾರಿ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ,
ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

5 ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡದು ನುು

ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ,“6. ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ ಟಟ ಣ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ ಎಲಾಾ ರಿಹಾರ ಮತ್ತು

ಪುನಾಷತಿ ವಿಶಯಗಳು”.

5. ಅನುಸೂಚಿ XIVಕೆೆ ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ, ಅನುಸೂಚಿ XIVರಲ್ಲಿ “ಕಂದಾಯ
ಇಲಾಖೆ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ,“(i) “ಎ. ಕಂದಾಯ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ, ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

12 ಮತ್ತು

ಅದರ

ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡದು ನುು ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು , ಎೆಂದರೆ,“13. ಸ್ವವ ತಂತಾ ಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ/ಗೀವಾ ಸ್ವವ ತಂತಾ ಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿ”.
(ii) “ಇ. ಸ್ವಮಾನಯ ” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ, ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನಮೂದ್ದಗಳನುು ಕೈಬಿಡತಕೆ ದ್ದು .

6. ಅನುಸೂಚಿ XIXಎ ಕೆೆ ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸೂಚಿ XIX ಎ ರ “ಕನು ಡ,
ಸಂಷೆ ೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ , “ಎ, ಸ್ವಹಿತಯ ಮತ್ತು ಸಂಷೆ ೃತಿ
ಯ ಹಾರಗಳು” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆಯಡಿ,

(i) ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

1(ಎಫ್) ಮತ್ತು ಅದರ ನಮೂದ್ದಗಳ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡದು ನುು

ಸೇಾಡೆ ಮಾಡತಕೆ ದ್ದು ಎೆಂದರೆ,“ಜಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಉದ್ದಾ ಅರ್ಕಡೆಮಿ”
(ii) ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ಸಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದ್ದಗಳನುು ಕೈಬಿಡತಕೆ ದ್ದು .

7. ಅನುಸೂಚಿ XXV ಕೆೆ

ತಿದ್ದು ಡಿ:- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ, ಅನುಸೂಚಿ XXV ರಲ್ಲಿ

“ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ, ಸಜ್ ಮತ್ತು
“ಸಿ.ಸ್ವಹಿತಯ

ಕ್ಪಪ

ಇಲಾಖೆ” ಶೇರ್ಷಾಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ ಸಂಷೆ ೃತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಅರ್ಕಡೆಮಿಗಳು” ಉ ಶೇರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು

ಅದರ ನಮೂದ್ದಗಳನುು ಕೈಬಿಡತಕೆ ದ್ದು .
ಸಹಿ/(ಥಾರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಿ ೇಟ್)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ
(ರ್ನಗರತು ವಿ.ಪ್ರಟೀಲ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನ ರ್ಕಯಾದಶಾ,
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2)

KARNATAKA GOVERNMENT
No: DPAR 15 ARB 2021

Karnataka Government Secretariat
Vidhana soudha,
Bengaluru, Dated:06.04.2022

NOTIFICATION
In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of
Constitution of India, the Governor of Karnataka hereby makes the following
rules further to amend the Karnataka Government (Allocation of Business)
Rules, 1977, namely :1. Title and Commencement:- 1) These rules may be called the
Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2022.
2) They shall come into force from the date of their publication in the
Official Gazette.
2. Amendment of Schedule II:- In the Karnataka Government
(Allocation of Business) Rules, 1977, (hereinafter referred to as the said rules),
In Schedule-II, under the heading “Department of Personnel and
Administrative Reforms”,
(i) under the sub-heading “L. Administrative Reforms” after item
number 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted,
namely, “13. The Karnataka Right to information Act, 2005 and matters
related Thereto.
14. Subjects of Janaspandana except Complaints and
grievances”.
(ii) the sub-heading “O. Janaspandana Cell”, and the entries relating
thereto shall be omitted.
(iii) under the sub-heading “S. e-Governance” after item number 17 and
the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, “18. Complaints and grievances of Janaspandana”.
3. Amendment of Schedule X:- In Schedule -X to the said rules, under
the heading “Department of Urban Development”, under the sub-heading
“B. Development and Town Planning”, after item number 10 and the entries
relating thereto, the following shall be inserted, namely,
“11. Hampi World Heritage Area Management Authority, Hospet”

4. Amendment of Schedule XIIIA:- In Schedule -XIIIA to the said rules,
under the heading “Water Resources Department” under the sub-heading
“A. Irrigation”, after item number 5 and the entries relating thereto, the
following shall be inserted, namely,
“6. All relief and rehabilitation matters of the Bagalkot Town
Development Authority”.
5. Amendment of Schedule XIV:- In Schedule XIV to the said rules,
under the heading “Revenue Department”,
(i) under the sub-heading “A. Revenue” after item number 12 and the
entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, “13. Freedom Fighters/Goa Freedom Fighters Pension”.
(ii) under the sub-heading “E. General”, serial number 9 and the entries
relating thereto shall be omitted.
6. Amendment of Schedule XIXA:- In Schedule-XIX-A to the said rules,
under the heading, “Kannada, Culture and Information Department” under
the sub-heading “A. Literary and Culture Affairs”
(i) after item 1(f) and the entries relating thereto, the following shall be
inserted, namely,
“(g) Karnataka State Urdu Academy”
(ii) item 5 and the entries relating thereto shall be omitted.
7. Amendment of Schedule XXV:- In Schedule-XXV to the said rules,
under the heading “Minorities Welfare, Haj and Wakf Department”, the subheading “C. Academy for Literary and Cultural Development”, and the
entries relating thereto shall be omitted.
Sd/(THAAWARCHAND GEHLOT)
GOVERNOR OF KARNATAKA.
By Order and in the name of the
Governor of Karnataka
(Nagarathna V. Patil)
Under Secretary to Government
Department of Personnel and Administrative
Reforms (Service Rules-2)

