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ಕನಾರ್ರ್ಟಕಸಕಾರ್ರ
ಸಂಖೆಯ್:

ಆಸುಇ 18ಸೇವನೆ2
2020

ಕನ
ನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಯ,
ಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗ
ಗಳೂರು, ದಿನಾಂ
ಂಕ: 15.07.2020
ಅಧಿ
ಧಿಸೂಚನೆ

ಕನಾರ್ರ್ಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ
ಧ
ಪರೀೕ ೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಕ ನೇರ ನೇಮ
ಮಕಾತಿ ಮತುತ್ ಆಯೆಕ್) (ಸಾಮ
ಮಾನಯ್)
(ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯ
ಯಮಗಳು, 2006ಇದನುನ್ ಮತ
ತತ್ಷುಟ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ಕ್ ದಿನಾಂಕ: 19
9.06.2020ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:
ಸ
ಆಸುಇ 18 ಸೇವನೆ 202
20ರ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಈ ಮ
ಮುಂದಿನ ನಿಯಮ
ಮಗಳ ಕರಡನ
ನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಯ್ಪತರ್
ರ
ದ ಲ್ ಇದರ
ಪರ್ಕಟಣೆಯ ದಿನ
ನಾಂಕ ದಿಂದ 15 ದಿನಗಳೊ ಳಗಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ
ದ ಬಾಧಿತರಾಗುವ
ವ ಸಂಭವ ರುವ
ವ ಎಲಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಆ ೇಪಣೆಗ
ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಸಲಹೆಗ
ಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿ

ದಿನಾಂಕ: 19.06.2020
0ರ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಭಾಗ-IVಎ ರ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್

ಲ್ ಸೇವೆಗಳ
ಳ ಅಧಿನಿಯಮ,, 1978ರ (19
990ರ ಕನಾರ್ಟ
ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
ಮ 14) 3ನೇ ಪರ್ರ್ಕರಣದ (2)ನೇೕ ಉಪಪರ್ಕರಣದ
ದ (ಎ)
ಖಂಡವನುನ್ ಪರ್ಕರಣ
ಕ
8ರೊಂದಿಗಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಲ್ ಅಗತಯ್ಯ್ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ
ತೆ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿರ
ರುವುದರಿಂದ;
ಸದರಿ
ರಿ ರಾಜಯ್ಪತರ್ವನುನ್
ನು ದಿನಾಂಕ: 19
9.06.2020 ರಂದು ಸಾವರ್ಜ
ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವ
ವಾಗುವಂತೆ ಮಾ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ದ;
ಮತುತ್, ಸದರಿ ಕರಡಿನ
ನ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದ
ದೇ ಆ ೇಪಣೆ/ಸ
ಸಲಹೆಯನುನ್ ರಾ
ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು
ಈಗ, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾ
ಾಜಯ್

ವ್ೕಕರಿಸದಿರುವ
ವುದರಿಂದ ;

ಲ್ ಸೇವೆಗಳ
ಸ
ಅಧಿನಿ
ನಿಯಮ, 1978 (1990ರಕನಾರ್ಟಕಅಧಿನಿಯ
ಯಮ, 14)ರ 3ನೇ

ಪರ್ಕರಣದ (1)ನ
ನೇ ಉಪ ಪರ್ಕರಣವನುನ್
ರ
8ನೇೕ ಪರ್ಕರಣದೊಂ
ಂದಿಗೆ ಓದಿಕೊಂ
ಂಡಂತೆ ಪರ್ದತತ್ವಾದ ಅಧಿಕಾರ
ರಗಳನುನ್ ಚಲಾ
ಾಯಿ ,
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾ
ಾರ್ರವು ಈ ಕೆಳಕ
ಕಂಡ ನಿಯಮಗ
ಗಳನುನ್ ರಚಿಸುತತ್
ತತ್ದೆ, ಎಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1.

ೕ ರ್ಕೆ ಮತುತ್
ಮ ಪಾರ್ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯ
ಯಮಗಳನುನ್ ಕನ
ನಾರ್ಟಕ ನಾಗರಿ
ರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಪ್ಧ
ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ

ನೇಮಕಾತಿ ಮತ
ತುತ್ ಆಯೆಕ್) (ಸಾ
ಾಮಾನಯ್) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯಮಗ
ಗಳು, 2020 ಎಂದು
ಎ
ಕರೆಯತಕ
ಕಕ್ದುದ್.
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾ
ಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಲ್ ಅಂ
ಂತಿಮ ಪರ್ಕಟಣೆಯ
ಯ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ
ದಿ
ಜಾರಿಗೆ ಬರ
ರತಕಕ್ದುದ್.

(1)

2
2. ನಿಯಮ 2 ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ:-ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ ಆಯೆಕ್)

(ಸಾಮಾನಯ್) ನಿಯಮಗಳು, 2006ರ (ಇದರ ಲ್ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳೆಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ನಿಯಮ 2ರ ಉಪ
ನಿಯಮ (1)ರ, ಐಟಂ (ಡಿ) ರ ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಕಂಡದದ್ನುನ್ ಸೇರಿಸತಕಕ್ದುದ್:“(ಇ)

“ಆಯೆಕ್

ಪಾರ್ಧಿಕಾರ”

ಎಂದರೆ,

ಈ

ನಿಯಮಗಳ ಲ್

ಒದಗಿ ರುವುದನುನ್

ಸೇರಿ ಕೊಂಡಂತೆ,ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಗರ್ದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾರ್ರದ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊತುತ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ.”
3. “ಆ

ೕಗ” ಪದದ ಪರ್ತಿಸಾಥ್ಪನೆ:-ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಲ್, ನಿಯಮ 2ನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ , ಎಲೆಲ್ ಲ್ “ಆ

ಅ ತ
ತ್ ವ್ದ ಲ್ದೆ

ೕ, ಅಲಲ್ ಲ್ “ಆ

ೕಗ” ಎಂಬ ಪದವು

ೕಗ ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರ ಗೊತುತ್ಪಡಿಸುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆಯೆಕ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ”ಎಬ ಪದಗಳನುನ್

ಪರ್ತಿಸಾಥ್ಪಿಸತಕಕ್ದುದ್.”
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ,ಲ್
(ಉಮಾ ವರದಯಯ್)
ಸಕಾರ್ರದ ಅಧೀನ ಕಾಯರ್ದ ರ್-1,
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು)
GOVERNMENT OF KARNATAKA
NO: DPAR 18 SCR 2020

Karnataka Government Secretariat,
VidhanaSoudha,
Bangalore, Dated: 15.07.2020
NOTIFICATION

Whereas the draft of the following rules further to amend the Karnataka Civil
Services (Direct Recruitment by Competitive Examinations and Selection) (General)
Rules, 2006, 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 18 SCR 2020 dated: 19.06.2020 in Part IV-A of the Karnataka
Gazette Extraordinary dated: 19.06.2020 inviting objections and suggestions from all
persons likely to be affected thereby within fifteen days from the date of publication of
the draft in the Official Gazette.
Whereas, the said Gazette was made available to the public on 19.06.2020.
And whereas, no objection / suggestion have been received 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;
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3
RULES
1. Title and Commencement.-(1) These rules may be called the Karnataka Civil
Services (Direct Recruitment by Competitive Examinations and Selection) (General)
(Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the official
Gazette.
2. Amendment of Rule 2.- In the Karnataka Civil Services (Direct Recruitment by
Competitive Examinations and Selection) (General) Rules, 2006 (hereinafter referred to as
the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after the item (d), the following shall be inserted
at the end, namely:“(e) “Selection Authority” means save as otherwise provided
in these rules such Authority as may be specified by
notification by the Government for selection of candidates to
a particular category of posts.”
3. Substitution of the Expression “Commission”.- In the said rules, except in rule 2,
for the word “Commission”, wherever they occur the words “Commission or any other
Selection Authority specified by the Government”, shall be substituted.
By Order and in the name of the
Governor of Karnataka
(UMA VARADAIAH)
Under Secretary to Government-1,
Department of Personnel and
Administrative Reforms
(Service Rules)
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