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2019-20ೇ ಾ ನ "ಾಜದ %%ಧ ಇಾ'ೆಗಳ (ನ
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ಆಯು.ೊಳ1Iವ ಬKೆL
ಶುಲ? +ಾವ<

5.

Nೕಸ#ಂO PಾQ" 35/- ಅನುD ಎಾ3 ಅಭT"ಗಳ1 +ಾವ<ಸೇ4ೇಕು.
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ಕಾಟಕ ೋಕ ೇ ಾ ಆೕಗ
“ಉೋಗ ೌಧ’’ ೆಂಗಳರು-560 001.

ಸಂೆ: iಎj # ಇ(2)3070/2019-20

(-ಾಂಕ: 31-01-2020

ಅ8ಸೂಚೆ
1. ಆ^ೕಗವX .ಾಲ.ಾಲ.ೆ? <ದುಪ*Uಾದ ಕ-ಾ"ಟಕ -ಾಗ&ೕಕ Bೇೆಗಳ1 (2iಕ ಹು ೆಗಳ -ೇಮ.ಾ< ) ಯಮಗಳ1 1978
ರನ$ಯ kಾಜದ VVಧ ಇಾೆಗಳ23ನ .ೆಳಕಂಡ )ೈಾ+ಾ, – ಕಾಟಕ ವೃಂದದ ಸಾಯಕ/ ಪಥಮ ದhೆ" ಸಾಯಕರು
ಹು ೆಗಳನುD ಭ<" Cಾಡಲು ಅಹ" ಅಭT"ಗmಂದ ಆnೈn ಮೂಲಕ ಅ!"ಗಳನುD ಆಾ$# ೆ.
2. )ೈಾ+ಾ, – ಕಾಟಕ ವೃಂದದ ವೃಂದದ ಸ)ಾಯಕ/ ಪ+ಥಮ ದ4ೆ ಸ)ಾಯಕರ ಹುೆ6ಗಳA:ಕ+.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು

ಸಂ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vೇಖ-ಾ.ಾ&, ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜ ಆಡmತ
-ಾಯಮಂಡm, 4ೆಂಗಳoರು
ಆಯುಕರು, Bಾವ"ಜಕ p]ಣ ಇಾೆ,
ಕಲಬುG"
ಆಯುಕರು, ಉ ೋಗ ಮತು ತರ4ೇ<
ಇಾೆ (ತರ4ೇ< Vrಾಗ), 4ೆಂಗಳoರು

ಆಯುಕರು, Bಾ&Kೆ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

ಆಯುಕರು, ಅಬ.ಾ& ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

 ೇ"ಶಕರು, Bಾವ"ಜಕ ಗಂsಾಲಯ
ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
ಮುಖ .ಾಯ"ದp"ಗಳ1, ಕ-ಾ"ಟಕ ಸ.ಾ"ರ
ಸಾಲಯ, Vaಾನ Bೌಧ, 4ೆಂಗಳoರು.

!ಾ3.ಾ&ಗಳ1, !ಾ3.ಾ&ಗಳ
.ಾUಾ"ಲಯ, 4ೆಂಗಳoರು
 ೇ"ಶಕರು, ಮುದಣ, ೇಖನ BಾಮG
ಮತು ಪಕರuೆಗಳ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
 ೇ"ಶಕರು, ಕೃw Cಾkಾಟ ಇಾೆ,
4ೆಂಗಳoರು

)ೈ.ಕ. ವೃಂದದ

CೆಡೂE ರನFಯ ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+.ದ.ಸ. ಹುೆ6ಗGHೆ

ಹುೆ6ಗಳA

ಗುರುIಸಾದ ಅಂಗ ೈಕಲ>ೆಯ ಇಾ'ಾ ಾರು %ವರ

CೆಡೂE ಸಂ'ೆ ಮತು@ Kಾಂಕ

3

Blind/ Low vision, Locomotor Disability

As per 2002 Schedule &
Government Notification
No. 10-06-2011

5

Blind/Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability, Leprosy Cured

DPAR 50 SRR 2007,
Dtd:26-07-2011

15

Blind/Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured/ Mentally ill.

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:20-01-2016

5

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured

WCD 13 PHP 2014,
Dtd:04-08-2015

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured/ Mentally ill

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:20-01-2016

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,CP), Leprosy Cured/ Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:26-04-2016

15

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/
Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:20-09-2016

4

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,CP(Mild)), Leprosy Cured/ Mentally
ill.

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:14-06-2016

3

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability, Leprosy Cured/
Mentally ill

As per 2002 Schedule &
Government Notification
No. 10-06-2011

16

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL&CP), Leprosy Cured/ Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:26-04-2016

4

ಕ+.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು

ಸಂ.

)ೈ.ಕ. ವೃಂದದ

CೆಡೂE ರನFಯ ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+.ದ.ಸ. ಹುೆ6ಗGHೆ

ಹುೆ6ಗಳA

ಗುರುIಸಾದ ಅಂಗ ೈಕಲ>ೆಯ ಇಾ'ಾ ಾರು %ವರ

2

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:17-10-2015

6

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:17-10-2015

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
CP(Mild)), Leprosy Cured/ Mentally ill.

WCD 203 PHP 2017,
Dtd:13-03-2018

20

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured/ Mentally ill

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:20-01-2016

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability, Mentally ill

As per 2002 Schedule &
Government Notification
No. 10-06-2011

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/
Mentally ill.

WCD 24 PHP 2017,
Dtd:03-05-2017

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured

WCD 261 PHP 2015,
Dtd:17-10-2015

6

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,CP(Mild)), Leprosy Cured/ Mentally
ill.

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:14-06-2016

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/
Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:26-07-2016

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/
Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:17-10-2016

3

Blind/ Low vision, Locomotor Disability

As per 2002 Schedule &
Government Notification
No. 10-06-2011

15

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL)

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:16-08-2016

ಸಹ.ಾರ ಸಂಘಗಳ ಬಂಧಕರು, ಸಹ.ಾರ
11.

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

CೆಡೂE ಸಂ'ೆ ಮತು@ Kಾಂಕ

 ೇ"ಶಕರು, .ೈKಾ&.ೆ ಮತು ಾ ಜಇಾೆ
(ಸೂ]y, ಸಣz ಮತು ಮದಮ .ೈKಾ&.ಾ
12.

 ೇ"ಶ-ಾಳಯ ಮತು ಬೃಹ{ ಮತು |Kಾ
.ೈKಾ&.ಾ  ೇ"ಶ-ಾಲಯ), 4ೆಂಗಳoರು
 ೇ"ಶಕರು, ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜ ಪ:ಾKಾರ

13.

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
 ೇ"ಶಕರು, ಖhಾ-ೆ ಇಾೆ, ಕಲಬುG"

14.

Vrಾಗ
 ೇ"ಶಕರು, .ಾಾ"-ೆಗಳ1, 4ಾಯ3} ಗಳ1,

15.

.ೈKಾ&.ಾ ಸುರ]:ೆ ಮತು Bಾ$ಸ~ ಇಾೆ,
4ೆಂಗಳoರು.
ಆಯುಕರು, ಉ ೋಗ ಮತು ತರ4ೇ<

16.

ಇಾೆ (ಉ ೋಗ Vrಾಗ), 4ೆಂಗಳoರು
 ೇ"ಶಕರು, ಕ-ಾ"ಟಕ ಸ.ಾ"& VCಾ

17.

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
!ಾ3.ಾ&ಗಳ1, !ಾ3.ಾ&ಗಳ

18.

.ಾUಾ"ಲಯ, .ೊಪಳ

 ೇ"ಶಕರು, ಅ,^ೕಗ ಮತು ಸ.ಾ"&
19.

ಾಜಗಳ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

ಆಡm:ಾ.ಾ&ಗಳ1, ಎn.#.#.
20.

 ೇ"ಶ-ಾಲಯ (kಾಜ .ೋಶ), 4ೆಂಗಳoರು
ಮಾ ೇ"ಶಕರು, ಆಡmತ ತರ4ೇ< ಸಂBೆ~,

21.

|ೖಸೂರು
ನಗkಾ,ವೃ( ಇಾೆ, ಬೃಹ{ 4ೆಂಗಳoರು

22.

ಮಾನಗರ +ಾ2.ೆ, 4ೆಂಗಳoರು

5

ಕ+.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು

ಸಂ.

)ೈ.ಕ. ವೃಂದದ

CೆಡೂE ರನFಯ ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+.ದ.ಸ. ಹುೆ6ಗGHೆ

ಹುೆ6ಗಳA

ಗುರುIಸಾದ ಅಂಗ ೈಕಲ>ೆಯ ಇಾ'ಾ ಾರು %ವರ

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL)

WCD 13 PHP 2014,
Dtd:24-09-2015

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability, Leprosy Cured/
Mentally ill

As per 2002 Schedule &
Government Notification
No. 10-06-2011

5

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/
Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:20-09-2016

1

Blind/ Low vision, Hearing Impaired,
Locomotor Disability (OA, OL, OAL,
BL), Leprosy Cured/ Mentally ill

WCD 348 PHP 2015,
Dtd:28-01-2016

Blind/ Low vision, Locomotor Disability,
Mentally ill

As per 2002 Schedule &
Government Notification
dtd.10-06-2011

 ೇ"ಶಕರು, ಮಾ ಮತು ಮಕ?ಳ ಅ,ವೃ(
ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

23.

ಬಂಧಕರು, ಕ-ಾ"ಟಕ ೋ.ಾಯುಕ,
4ೆಂಗಳoರು

24.

 ೇ"ಶಕರು, ಗ ಮತು ಭೂVಾನ ಇಾೆ,
4ೆಂಗಳoರು.

25.

 ೇ"ಶಕರು, kೇ ೆ ಕೃw ಅ,ವೃ( ಆಯುಕರು
ಾಗೂ kೇ ೆ  ೇ"ಶಕರು, 4ೆಂಗಳoರು.

26.

.ಾಯ"ದp"ಗಳ1, ಕ-ಾ"ಟಕ ೋಕBೇಾ
ಆ^ೕಗ, 4ೆಂಗಳoರು.

27.

3

ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳA

•

CೆಡೂE ಸಂ'ೆ ಮತು@ Kಾಂಕ

137

ೇಮNಾI Oಾ+8Nಾ:ಗಳA ದೃPಕ:Q Rೕ;ರುವ ಹುೆ6ಗಳ ವSೕಕರಣದನFಯ ಇಾ'ಾ ಾರು ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆ ಮತು@
ವSೕಕರಣವ= ಅR ಾಯ ಸಂದಭಗಳ ( ಬದಾವWೆHೆ ಒಳಪXMರುತ@ೆ.

•

Kಾಂಕ: 29-11-2002ರ CೆಡೂE, Kಾಂಕ: 10-06-2011ರ ಮತು@ Kಾಂಕ: 13-03-2015ರ ಸNಾರದ ಅ8ಸೂಚೆಗಳನFಯ
ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+ಥಮ ದ4ೆ ಸ)ಾಯಕರ ಹುೆ6ಗGHೆ ಗುರುIಸಾದ %%ಧ ಅಂಗ ೈಕಲ>ೆಯ %ವರಗಳನು` ಅಭaಗಳ
bಾcIHಾS bಾತ+ >ೋ:ಸಾSದು6, "ೋಸMd RಯಮಗಳನFಯ ಅ8ಸೂeಸಾದ ಹುೆ6ಗಳ ಮತು@ ಸದ: ಅ8ಸೂಚೆಯ (
ಅ8ಸೂeಸಾದ ಅಂಗ%ಕಲ ಹುೆ6ಗಳ %ವರಗಳನು` ಹುೆ6ಗಳ ವSೕಕರಣದ ( >ೋ:ಸಾSೆ.

2.1 ೇತನ Cೆ+ೕf:
ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+ಥಮ ದ4ೆ ಸ)ಾಯಕರ ಹುೆ6ಗGHೆ:
ಸಾಯಕರ ಹು ೆಗmKೆ:

ರೂ. 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-

ಪಥಮ ದhೆ" ಸಾಯಕರ ಹು ೆಗmKೆ:

53900-1450-58250
ರೂ. 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-110046400-1250-52650/-

gಂಚf ೌಲಭ: ಸ.ಾ"ರದ ಆ ೇಶ ಸಂೆ: ಎ * (ಎj i ಎ) 04 iಇ 2005, (-ಾಂಕ: 31-03-2006 ಮತು ಅದರ
<ದುಪ*ಗಳನ$ಯ.
• ಸೂಚೆ: ಬೃಹh ೆಂಗಳರು ಮ)ಾನಗರ Oಾ Nೆಯು ನಗರ ಸiGೕಯ ಸಂ ೆijಾSರುವ=ದ:ಂದ, ಅk ಸ (ಸುವ ಅಭaಗಳA
ಆlmjಾದ ( ಸದ:ಯವರುಗGHೆ Nೆ.k.ಐ.;., k.g.ಎp., ಸಮೂಹ %qಗಳA ಲಭ%ರುವ=Kಲ( ೆಂದು IGQರು>ಾ@"ೆ.

3. ಅk ಸ (ಸಲು RಗKಪ;Qರುವ KಾಂಕಗಳA
+ಾರಂ,ಕ (-ಾಂಕ

06-02-2020

ಅ!" ಸ23ಸಲು .ೊ-ೆಯ

ಶುಲ? +ಾವ<ಸಲು

(-ಾಂಕ

.ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕ

06-03-2020

07-03-2020

6

3.1 ಪ:ೕrಾ KಾಂಕಗಳA:
•

ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ಾ ಪ&ೕ/ೆ (-ಾಂಕ: 09-05-2020

•

ಮತು ಸaಾ"ತಕ ಪ&ೕ/ೆ (-ಾಂಕ: 10-05-2020ರ23 ನೆಸಾಗುವXದು.

4. ಅ!"ಗಳನುD Online ಮೂಲಕೇ ಭ<" Cಾ* , rಾವತ/ಸ /ವ^ೕ_</ V ಾಹ":ೆ ಾಗೂ .ೋ&ದ _ೕಸಾ<Kೆ
ಸಂಬಂ#ದ ಎಾ3 ಾಖೆಗಳನುD ಅN3ೕ Cಾ*ದ ನಂತರ ಶುಲ?ವನುD UಾವX ೇ .ಾಮn ಸVೕ"j Bೆಂಟ} ಗಳ23 (CSC)
ಅಥಾ -ೆ 4ಾಂಂO / ೆ .ಾ"/ .ೆ* .ಾ" ಮೂಲಕ ಸಂ ಾಯ Cಾಡಬಹು ಾGರುತ ೆ. ಶುಲ?ವನುD +ಾವ<ಸ ೇ
ಾಗೂ

ಾಖೆಗಳನುD/ rಾವತ/ ಸಯನುD ಅN3ೕ Cಾಡ ೇ ಇರುವ /ಅಸಷe

ಾಖೆಗಳನುD ಅN3ೕ Cಾ*ರುವ

ಅಭT"ಗಳ ಅ!"ಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು. ಶುಲ?ವನುD .ಾಮn ಸVೕ"j Bೆಂಟ} ಗಳ23 (CSC) +ಾವ<ಸಲು ಅವ.ಾಶ
ೕಡಾGರುವXದ&ಂದ ಅ!"ಗಳನುD ಇ23ಯೂ ಸಹ ಸ23ಸಬಹು ಾG ೆ.

4.1 ಅk ಸ (ಸುವ ಪ+t+l:•

ಆೕಗದ ಅಂತ4ಾಲ www.kpsc.kar.nic.in ಅನು` ಬಳQNೊಂಡು ಅದರ (ನ ಸೂಚೆಗಳನು`
Oಾ QNೊಂಡು ಅk ಸ (ಸುವ=ದು.

•

ಅk ಸ (ಸುವ ಪ+t+lಯ ( ಮೂರು ಹಂತಗಳA ಇೆ.


ದಲ-ೇ ಹಂತ: Profile Creation/Updation



ಎರಡ-ೇ ಹಂತ : Application Submission



ಮೂರ-ೇ ಹಂತ : Fees Payment

ವರಾದ ಹಂತಗಳು:
ಹಂತಗಳು:

{'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕಾಯಾ ಭ

ಾಡ ೕಕು)
ೕಕು)

If no response
response found on Save/Add button kindly refresh page (press control +F5)}

ೂಸಾ Application Link ರ log in ಆಗಲು user name ಮತು password ಅನು ಸೃಸೕಕು.
*
Application Link ರ log in ಆದ ನಂತರ ಮ ಪಣ profile ಅನು ಭ ಾ . ಅ! ೕ"
ಾಡೕ$ಾದ &ಾವ(ತ) ಮತು ಸ* +ಾ,-ನ ಪ)ಗಳನು jpg ನಮೂ0ಯ 2ದ34ಾರೕಕು 5ಾಗೂ 50 kb
ಂತ 7ಾ8ರ9ಾರದು.
•
ಅ:ಸೂಚ0 ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನು ಒ .
•
ಮ profile ರ ಲಭ->ರುವ ಾ*ಯು ಮ ಅ? ನಮೂ0ಯ ಪ)ಕಟ4ಾಗುತ A.
ಅ?ಯ 9ಾB ಉDEರುವ ಾ*ಯನು ಭ ಾ ಸ ಸೕಕು.
•
ಅ? ಸ 2ದ ನಂತರ “My Application” link ರ ೕವF ಅ? ಸ 2ರುವ ಅ:ಸೂಚ0ಯನು
ಆH, ಾ ದ IಳJ ಮ ಅ?ಯು ಪ)ಕಟ4ಾಗುತ A.
•
ಅ?ಯ ಪಕ,ದ “Pay Now” link ಅನು ಒ ದ “Online payment” ಆH,ಗಳು
ಮೂಡುತ K.
ಒಂದು 9ಾL 0ೂೕಂದM/ಅ? ಸ ಸುವ ಸಂದಭದ
NಾವFಾದರೂ Oಾಂ)ಕ PೂಂದQಗಳು ಉಂRಾದ
ಸ5ಾಯ4ಾM ಸಂS-: 7406086807 / 7406086801 ಯನು ಸಂಪBಸಲು ಸೂ(2A.
•
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4.2 ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳA :•

ಅಭaಗಳA ಅkಯ ( ಕ~ಾಯ ಾS ಅ8ಸೂeQದ ಇಾ'ೆಗಳ ( ತಮ ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳನು`
ನಮೂKಸೇಕು. ತgದ ( ಸNಾರದ Kಾಂಕ: 05-09-2015ರ ಆೇಶದ ( ಕಾಟಕ ಾಗ:ೕಕ ೇ ೆಗಳA
( gಕ ಹುೆ6ಗಳ ೇಮNಾI) RಯಮಗಳA 1978 ಉಪRಯಮ 1978 ಉಪRಯಮ (2) (Second
Amendment) Rules 2015 ರ ( “The candidates who apply for the competitive examinations
shall clearly indicate in their application forms the services or posts for which they wish to
be considered for appointment in the order of preference. If the candidate does not prefer
any service or post he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service”
ಎಂದು RKಷMಪ;Qದು6, ಅೇಶವಂ>ೆ ಆೕಗ ೇ ಕ+ಮNೈHೊಳಾಗುವ=ದು.

•

ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳನು` Nೇವಲ ಆ-ೈ ಮೂಲಕ ಅk ಸ (ಸುವ ಸಮಯದ ( bಾತ+ ಸ (ಸತಕmದು6, ಖುಾ6S
ಅಥ ಾ ಅಂೆ ಮೂಲಕ ಪ+>ೇಕ ಾS ಸ (ಸಾಗುವ jಾವ=ೇ ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳನು` ಪ:ಗfಸಾಗುವ=Kಲ(.

•

ಆ-ೈ

ಮೂಲಕ

ಒq

ಸ ಸ
( ಾದ

ಇಾ'ಾ

ಆದ>ೆಗಳನು`

jಾವ=ೇ

Nಾರಣಕೂm

ಬದಾಸಲು/bಾಪ;ಸಲು ಅವNಾಶ%ರುವ=Kಲ(. ಮತು@ ಬದಾವWೆHೆ ಸ (ಸಾಗುವ jಾವ=ೇ ಮನ%ಗಳನು`
ಪ:ಗfಸಾಗುವ=Kಲ(. ಆದ6:ಂದ, ಅಭaಗಳA ಆದಷುM 4ಾಗ+>ೆಂದ ಖುಾ6S ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳನು` ಭI
bಾಡೇಕು.

4.3. ಸಾhಮಕ ಪ:ೕrೆಯ ಪI+Nೆ-02Nೆm ಸಂಬಂ8Qದಂ>ೆ,

ಾbಾನ ಕನ`ಡ ಅಥ ಾ ಾbಾನ ಇಂS(ೕ

ಆಯು6NೊಳAವ ಬHೆ
•

ಸಾತಕ ಪ:ೕrೆಯ ಪI+Nೆ-2 ರ ಾbಾನ ಕನ`ಡ ಅಥ ಾ ಾbಾನ ಇಂS( ಇವ=ಗಳ ( jಾವ=ಾದರೂ
ಒಂದNೆm bಾತ+ ಉತ@:ಸೇNಾSರುವ=ದ:ಂದ,
4ಾಗರೂಕ"ಾS

ಾbಾನ ಕನ`ಡ

ಅಥ ಾ

ಅಭaಗಳA ಪ:ೕrಾ ಸಮಯದ ( ಕ~ಾಯ ಾS ಮತು@
ಾbಾನ ಇಂS(ೕ %ಷಯವನು` ಓ.ಎಂ.ಆd. )ಾೆಯ (

ನಮೂKಸೇಕು. ಒಂದು ೇೆ ನಮೂKಸKದ6 ( ಓ.ಎಂ.ಆd. )ಾೆಯನು` ಅQಂಧು(Invalid) HೊGಸಾಗುವ=ದು.
•

ಾbಾನ ಕನ`ಡ

ಅಥ ಾ

ಾbಾನ ಇಂS( ಇವ=ಗಳ ( jಾವ=ಾದರೂ ಒಂದನು` ಆಯು6Nೊಂಡು

ಪ+Cೆ`ಪI+Nೆಯನು` ಉತ@:ಸೇಕು. ನಂತರದ ( jಾವ=ೇ Nಾರಣಕೂm ಬದಾವWೆHೆ ಅವNಾಶ%ರುವ=Kಲ(.

%Cೇಷ ಸೂಚೆ:
•

Online ಮೂಲಕ ಅ!" ಸ23ಸುಾಗ ಎಾ3 Cಾ<ಗಳನುD ಸ&UಾG ಭ<" Cಾ*ರುವ ಬKೆL ಖತಪ*#.ೊಂಡು ನಂತರ
ಅದರ ಒಂದು ಪ<ಯನುD ಕಾಯಾG ೌn ೋ Cಾ*.ೊಂಡು -ೇಮ.ಾ< ಪ ಮುGಯುವವkೆಗೂ ಭದಾG
:ೆKೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು. UಾವX ೇ .ಾರಣಕೂ? ಆ^ೕಗ(ಂದ ಅ!"ಯ ನಕಲು ಪ< ಪೆಯಲು ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3.

•

ಆn-ೈnನ23 ಅ!" ಭ<" Cಾ* ಸ23#ದ Cಾತ.ೆ? ಅಭT"ಗಳ1 ಅಸೂಚ-ೆಯ23ನ ಎಾ3 ಷರತುಗಳನುD ಪkೈ#ರು:ಾkೆ
ಎಂದಲ. ತದನಂತರದ23 ಅ!"ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ಒಳಪ*ಸಾಗುವXದು ಾಗೂ UಾವX ೇ ಹಂತದ23Uಾಗ2
ನೂನ:ೆಗಳ1 ಕಂಡುಬಂದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ ಅ!"ಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.

•

ಈ ಅ!" ಸ23ಸುವ ಪಯು ಒಂದು 4ಾ&ಯ -ೋಂದ

ಪಯನುD ಒಳKೊಂ*ದು

ಅಭT"ಗಳ1 ೕ*ರುವ

Cಾ<ಯನುD ಮುಂ(ನ ಎಾ3 ಅಸೂಚ-ೆಗmಗೂ ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದ&ಂದ, ಅವರ ‘Profile creation/ರುಜುಾತುಗಳ1
ಸೃweಸುವ ‘ ಹಂತದ23 ಅ<ೕ hಾಗರೂಕ:ೆWಂದ ಎಾ3 Cಾ<ಗಳನುD ಭ<" Cಾಡ4ೇ.ಾG ೆ. ಅಭT"ಗಳ1 ಸೂಚ-ೆಗಳನುD
ಹಂತ ಹಂತಾG ಓ(.ೊಳIತಕ?ದು. ಎಾ3 ಸೂಚ-ೆಗಳನುD ಓ(ದ ನಂತರೇ ಅ!"ಯನುD ಭ<" Cಾಡತಕ?ದು.
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5. ಶುಲ?:BಾCಾನ ಅಹ":ೆ ಅಭT"ಗmKೆ

ರೂ.600 + Nೕಸ#ಂO PಾQ" 35/-

ಪವಗ" 2(ಎ), 2(), 3(ಎ), 3() Kೆ Bೇ&ದ ಅಭT"ಗmKೆ

ರೂ.300 + Nೕಸ#ಂO PಾQ" 35/-

Cಾ! Bೈಕ ಅಭT"ಗmKೆ (BಾCಾನ ಅಹ":ೆ ಮತು

ರೂ. 50 + Nೕಸ#ಂO PಾQ" 35/-

ಪವಗ" 2(ಎ), 2(), 3(ಎ), 3() Kೆ Bೇ&ದವ&Kೆ )
ಪ&pಷe hಾ<, ಪ&pಷe ಪಂಗಡ ,ಪವಗ"-1 ಾಗೂ

ಶುಲ? +ಾವ<Wಂದ

ಅಂಗVಕಲ ಅಭT"ಗmKೆ

Nೕಸ#ಂO PಾQ" 35/- ಅನುD ಎಾ3 ಅಭT"ಗಳ1
+ಾವ<ಸೇ4ೇಕು.

V-ಾW< ಇ ೆ.

ಆದkೆ,

ಇದನುD +ಾವ<ಸಲು Uಾ&ಗೂ

V-ಾW< ೕಡಾGರುವX(ಲ3.

ೕಷ ಸೂಚ:
ಸೂಚ:- ರೂ.
ರೂ. 35/35/- ರ ಪ ಶುಲ (processing fees)ವನು
fees)ವನು ಎ"ಾ# ಅಭ%& ಗಳು (ಪ)*ಷ+
,ಾ , ಪ)*ಷ+ ಪಂಗಡ,
ಪಂಗಡ, ಪವಗ
ಪವಗ -1,

ಾ- .ೖ0ಕ 1ಾಗೂ ಅಂಗಕಲ ಅಭ%& ಗಳು
ಗಳು .ೕ)ದಂ4)
.ೕ)ದಂ4) ಕಾಯಾ

5ಾವ ಸತಕದು7.
ಸತಕದು7. 5ಾವ ಸ8ದ79#,
ಸ8ದ79#, ಅವರ ಅ- ಯನು ರಸ)ಸ"ಾಗುವ;ದು.
ರಸ)ಸ"ಾಗುವ;ದು.
•

ಅಭT"ಗಳ1 ಗ(ಪ*#ದ ಶುಲ?ವನುD ಕಾಯಾG +ಾವ<ಸತಕ?ದು.

ಒ| ಶುಲ?ವನುD +ಾವ<#ದ ನಂತರ ಅದನುD

UಾವX ೇ ಸಂದಭ"ದ23ಯೂ ಂ<ರುGಸಾಗುವX(ಲ3 ಅಥಾ ಅದನುD ಆ^ೕಗವX ನೆಸುವ ಇತkೆ ಪ&ೕ/ೆ ಅಥಾ
-ೇಮ.ಾ<ಗmKೆ

ೊಂ(#.ೊಳIಾಗುವX(ಲ3.

ಶುಲ?ವನುD

ಸಂ ಾಯ

Cಾಡ(ದ23

ಅಂತಹ

ಅ!"ಗಳನುD

<ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.
•

ಅ!"ಗಳನುD Online ಮೂಲಕೇ ಭ<" Cಾ* , rಾವತ/ಸ ವ^ೕ_</ V ಾಹ":ೆ ಾಗೂ .ೋ&ದ _ೕಸಾ<Kೆ
ಸಂಬಂ#ದ ಎಾ3 ಾಖೆಗಳನುD ಅN3ೕ Cಾ*ದ ನಂತರ ಪ&ೕ/ಾ ಶುಲ?ವನುD -ೆ 4ಾಂಂO/ೆ .ಾ" /.ೆ*
+ಾವ< Cಾಡಬಹು ಾGರುತ ೆ. ಶುಲ?ವನುD +ಾವ<ಸ ೇ ಾಗೂ ಾಖೆಗಳನುD/rಾವತ/ಸಯನುD ಅN3ೕ Cಾಡ ೇ
ಇರುವ / ಅಸಷe ಾಖೆಗಳನುD ಅN3ೕ Cಾ*ರುವ ಅಭT"ಗಳ ಅ!"ಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು. ಅ!"ಗಳನುD ಆn
ೈn ಮುಾಂತರ Cಾತ ಸ23ಸತಕ?ದು, ಅ!"ಗಳನುD ಖು ಾG ಅಥಾ ಅಂPೆ ಮೂಲಕ ಸ23ಸಲು ಅವ.ಾಶVರುವX(ಲ3.

•

ಅಭT"ಗಳ1 ಅ!" ಭ<" Cಾಡುವ ದಲು ಅಸೂಚ-ೆ, ಅ!" ಭ<" Cಾಡುವ ಕು&ತ ಸೂಚ-ೆಗಳ1, ಅಹ":ಾ ಷರತುಗಳನುD
ಓ(.ೊಂಡು ಅದರಂ:ೆ, ಭ<" Cಾಡತಕ?ದು.

•

ಅಭT"ಗಳ1 ಆn ೈn ಮೂಲಕ ಅ!" ಸ23ಸಲು ಆaಾ} .ಾ" ಸಂೆ, Pಾ2ಯ23ರುವ ಇ-|ೕ (e-mail) Vಾಸ/
4ೈ ಸಂೆ ಕಾಯಾG ನಮೂ(ಸಲು ಸೂ# ೆ. -ೇಮ.ಾ< ಪ ಮುGಯುವವkೆVಗೂ ಇ ೇ ಇ-|ೕ (e-mail)
Vಾಸ/

4ೈ

ಸಂೆಯ-ೆDೕ

ಆ^ೕಗದ

ವವಾರಗmKೆ

ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದ&ಂದ,

ಇದನುD

ಸುಭದಾGಟುe.ೊಳI4ೇ.ೆಂದು ಮತು ಇದನುD ಬದಾWಸಲು ಅವ.ಾಶ ೕಡಾಗುವX(ಲ3.
•

ಸaಾ"ತಕ ಪ&ೕ/ೆKೆ ಪೇಶ ಪತಗಳನುD ಪ:ೇಕಾG ಕಳ1ಸಾಗುವX(ಲ3. ಆ^ೕಗದ ಅಂತhಾ"ಲ(ಂದ ೌ-ೊ3ೕ
Cಾ*.ೊಳIಲು ಅವ.ಾಶ ಕ2# ಪ<.ಾ ಪಕಟuೆ ೊರ*ಸಾಗುವXದು. ಆಗ ಅಭT"ಗಳ1 ಪೇಶ ಪತವನುD ೌ-ೊ3ೕ
Cಾ*.ೊಂಡು -ೇಮ.ಾ< ಪ ಮುGಯುವವkೆKೆ ಭದಾGಟುe.ೊಳIತಕ?ದು. UಾವX ೇ .ಾರಣ.ೆ? ಈ ಪೇಶ ಪತದ
ನಕಲು ಪ< ಪೆಯಲು ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3.

•

ಅಭT"ಗಳ1 ಸaಾ"ತಕ ಪ&ೕ/ೆKೆ ಅವರ ಪೇಶ ಪತ ಾಗೂ ಅವರ rಾವತVರುವ ಗುರು<ನ ೕ (ಚು-ಾವuಾ ಐ*/
ಆaಾ} .ಾ"/ೆVಂO ೈಸn/+ಾn .ಾ"/+ಾj Nೕ" / ಸ.ಾ"& -ೌಕರರ

ಐ*) ಯನುD ಪ&ೕ/ಾ .ೇಂದದ23

ಕಾಯಾG ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು. ತiದ23 ಪ&ೕ/ಾ .ೇಂದ.ೆ? ಪೇಶವನುD ೕಡಾಗುವX(ಲ3 .
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ಆ^ೕಗವX ಪ&ೕ/ಾ ೇಾಪe, ಪೇಶ ಪತಗಳನುD ೌn ೋ Cಾ*.ೊಳ1Iವ ಮತು ಇತkೆ Cಾ<ಗಳ ಬKೆL

•

ಆ^ೕಗದ ಅಂತhಾ"ಲದ23 http://kpsc.kar.nic.in ನ23 ಪಕಸಾಗುವXದ&ಂದ, ಆ^ೕಗವX ಅಭT"ಗೆo ಂ(Kೆ
UಾವX ೇ ಪತವವಾರ ನೆಸುವX(ಲ3. ಆದ&ಂದ, ಅಭT"ಗಳ1 ಆGಂ ಾKೆ ಆ^ೕಗದ ಅಂತhಾ"ಲವನುD Vೕಸಲು
ಈ ಮೂಲಕ ಸೂ# ೆ.
ಅಭT"ಗಳ1 UಾವX ೇ ತಪX Cಾ<ಯನುD ೕಡ ೇ ಅ!" ಭ<" Cಾಡಲು ಆn ೈn ನ23 ೕ*ರುವ

•

ಸೂಚ-ೆಗಳನ$ಯ ಭ<" Cಾಡತಕ?ದು.

ಒಂದು ೇೆ ತಪX Cಾ< ೕ* ಅ!" ಸ23#ದ23 ಅಂತಹವರ Vರುದ

ಆ^ೕಗವX .ಾನೂನನ$ಯ -ೇಮ.ಾ<ಯ Uಾವ ಹಂತದ23Uಾದರೂ ಸೂಕ ಕಮ.ೈKೊಳ1IವXದು ಾಗೂ ಅ!"ಯನುD
<ರಸ?&ಸಾಗುವXದು
ಅ!"ಯ23

•

_ೕಸಾ<Kೆ ಸಂಬಂ#ದ ಅಂಕಣದ23 ಉಪ^ೕG#ದ ಪದಗಳ

ಅಥ"ವನುD ಈ .ೆಳಕಂಡಂ:ೆ

ಅsೈ"#.ೊಳI4ೇಕು:Bಾ.ಅ

BಾCಾನ ಅಹ":ೆ

GM

General Merit

ಪ.hಾ

ಪ&pಷe hಾ<

SC

Scheduled Caste

ಪ.ಪಂ

ಪ&pಷe ಪಂಗಡ

ST

Scheduled Tribe

ಪ.-1

ಪವಗ"-1

Cat–1

Category – I

2ಎ

ಪವಗ"-2ಎ

2A

Category – 2A

2

ಪವಗ"-2

2B

Category – 2B

3ಎ

ಪವಗ"-3ಎ

3A

Category – 3A

3

ಪವಗ"-3

3B

Category – 3B

Cಾ.Bೈ

Cಾ! Bೈಕ

Ex-MP

Ex-Military Person

Kಾ_ೕಣ

Kಾ_ೕಣ ಅಭT"

Rural

Rural Candidate

ಕ.Cಾ.ಅ

ಕನDಡ Cಾಧಮ ಅಭT"

KMS

Kannada Medium Student

ಅಂ.V.

ಅಂಗVಕಲ ಅಭT"

PH

Physically Handicapped

^ೕ.ಅ.

^ೕಜ-ಾ kಾpತ ಅಭT"

PDP

Project Displaced Person

ೈ.ಕ.

ೈ ಾ4ಾ – ಕ-ಾ"ಟಕ ವೃಂದದ

HK

Hyderabad Karnata Cader

6. ಅಹ>ಾ ಷರತು@ಗಳA:- ಪ+ಮುಖ ಅಹ>ಾ ಷರತು@ಗಳA/ Cೈfಕ %ಾಹ>ೆ/ ವೕI/ ವೕI ಸ; NೆಗಳA :6.1 ಅಹ>ಾ ಷರತು@ಗಳA:ಅ) rಾರ<ೕಯ -ಾಗ&ೕಕ-ಾGರತಕ?ದು.
ಆ) ಒಬ !ೕವಂತ ಪ<DGಂತ ೆಚು ಮಂ( ಪ<DಯರನುD ೊಂ(ರುವ ಪXರುಷ ಅಭT" ಮತು ಈKಾಗೇ ಇ-ೊDಬ
ೆಂಡ<Wರುವ ವಯನುD ಮದುೆUಾGರುವ ಮಾ ಅಭT"ಯು ಸ.ಾ"ರ(ಂದ

ಪಾ"ನುಮ<ಯನುD

ಪೆಯ ೇ -ೇಮ.ಾ<Kೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3.
ಇ) ಅಭT"ಯು Cಾನ#ಕಾG ಮತು ೈಕಾG ಆkೋಗವಂತkಾGರ4ೇಕು ಮತು ಅವರ -ೇಮ.ಾ<ಯು ಕತ"ವಗಳ
ದ] ವ"ಹuೆKೆ ಆತಂಕವನುDಂಟು Cಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ UಾವX ೇ ೈಕ ನೂನ:ೆWಂದ ಮುಕkಾGರ4ೇಕು.
ಈ)

ೈಕಾG ಅನಹ"kಾG ಾkೆಂಬು ಾG ೈದೕಯ ಮಂಡmಯ ವರ(ಯ |ೕೆ ಅನಹ"kೆಂಬು ಾG <ರಸ?&ಸುವ
ಪಣ" Vೇಚ-ೆಯನುD kಾಜ ಸ.ಾ"ರವX .ಾW&#.ೊಂ* ೆ ಮತು ಸ.ಾ"ರದ Vೇಚ-ೆಯು UಾವX ೇ Vಧದಲೂ3 ಈ
ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ #ೕ_ತಾGರುವX(ಲ3.
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ಉ) .ೇಂದ ಅಥಾ ಕ-ಾ"ಟಕ ಅಥಾ ಇತkೆ kಾಜದ ೋಕBೇಾ ಆ^ೕಗ(ಂದ ನೆಸಾಗುವ ಪ&ೕ/ೆಗmಂದ ಅಥಾ
-ೇಮ.ಾ<ಗmಂದ ಾಯಂ ಆG *4ಾ} ಆದ ವಗಳ1 -ೇಮ.ಾ<Kೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3.
ಊ) UಾವX ೇ -ೈ<ಕ ಪ&rಾ ೆKೆ p/ೆKೆ ಒಳಪಟe ವ ಅಥಾ .ೇಂದ ಅಥಾ ಕ-ಾ"ಟಕ ಅಥಾ ಇತkೆ kಾಜದ
ೋಕBೇಾ ಆ^ೕಗ(ಂದ ನೆಸಾಗುವ ಪ&ೕ/ೆಗmಂದ ಅಥಾ -ೇಮ.ಾ<ಗmಂದ :ಾ:ಾ?2ಕಾG *4ಾ} ಆದ
ಅಥಾ ಅನಹ"Kೊಂಡ ವಯು, ಸ.ಾ"ರವX ಎಾ3 ಸಂದಭ"ಗಳನುD ಮರುಪ&pೕ2# ಅವರು -ೇಮ.ಾ<Kೆ ಅಹ"kೆಂದು
ಪ&ಗ ಸುವವkೆಗೂ, -ೇಮ.ಾ<Kೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3.

6.2 Cೈfಕ %ಾಹ>ೆ:•

ಸಾಯಕರು/ ಪಥಮ ದhೆ" ಸಾಯಕರ ಹು ೆಗmKೆ:
Vಶ$V ಾಲಯದ

rಾರತದ23 .ಾನೂನು &ೕತ Bಾ~iತಾದ

ಪದV ಪ&ೕ/ೆಯ23 :ೇಗ"ೆUಾGರ4ೇಕು ಅಥಾ ಸ.ಾ"ರವX ಅಂತಹ ಪ&ೕ/ೆKೆ

ಸCಾನೆಂದು ಅಂGೕಕ&#ದ V ಾಹ":ೆಯನುD ೊಂ(ರ4ೇಕು.
Xಪf:
•

ಂ( ಸrಾಗmಂದ ಪೆದ ರತD, Vಾರದ , ಪಂ*ತ, ಇ:ಾ( V ಾಹ":ೆಗಳನುD ಪದVKೆ ಸCಾನೆಂದು ಕ-ಾ"ಟಕ
-ಾಗ&ೕಕ Bೇೆಗಳ1(2iಕ ಹು ೆಗಳ -ೇಮ.ಾ<) ಯಮಗಳ23 ಅಸೂ#ರುವX(ಲ3ಾದ&ಂದ, ಇವX ಪದVKೆ
ಸಮನಾಗುವX(ಲ3. ಆದ&ಂದ, ಈ V ಾಹ":ೆಯ ಅಭT"ಗಳ1 ಸದ& ಹು ೆKೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3.

•

ಅ!"ಗಳನುD

ಭ<"

Cಾಡಲು

ಗ(ಪ*#ದ

.ೊ-ೆಯ

(-ಾಂಕದಂದು

ಆUಾ

ಹು ೆಗmKೆ

ಗ(ಪ*#ದ

V ಾಹ":ೆಯನುD ಅಭT"ಗಳ1 ೊಂ(ರೇ4ೇಕು. ಅ!" ಸ23ಸಲು ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕದಂದು ಈ ಗ(ತ
V ಾಹ":ೆಯ ಪ&ೕ/ೆ ಬkೆದು ಫ2:ಾಂಶ.ಾ?G .ಾಯು<ರುವ ಅಭT"ಗಳ1 ಅ!" ಸ23ಸಲು ಅಹ"kಾGರುವX(ಲ3.
•

V ಾಹ":ೆKೆ ಸಂಬಂ#ದಂ:ೆ, ಅಂಕಪe/ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD ಕಾಯಾG ಾಜರು ಪ*ಸ4ೇ.ಾದ ಪCಾಣ
ಪತಗಾGದು, ಮೂಲ ಾಖೆಗಳ ಪ&pೕಲ-ೆಯ ಸಮಯದ23 ಕಾಯಾG ಮೂಲ ಪತವನುD ಾಜರುಪ*ಸ4ೇಕು.
ಒಂದುೇೆ ಾಜರು ಪ*ಸ(ದ23, ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ ಅಭT"ತ$ವನುD ರದುಪ*ಸಾಗುವXದು.

6.3 ವೕI:ಅ!" ಸ23ಸಲು ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕದಂದು ಅಭT"ಯು ಈ .ೆಳಕಂಡ ಕಷ¢ ವ^ೕ_<ಯನುD
ೊಂ(ರ4ೇಕು ಾಗೂ ಗ&ಷ¢ ವ^ೕ_<ಯನುD _ೕ&ರ4ಾರದು:
ಕRಷ

18 ವಷ"

ಗ:ಷ:

•

BಾCಾನ ಅಹ":ೆಯ ಅಭT"ಗmKೆ

35 ವಷ"ಗಳ1

ಪವಗ" 2ಎ/2/3ಎ/3 ಅಭT"ಗmKೆ

38 ವಷ"ಗಳ1

ಪ&pಷe hಾ</ಪ&pಷe ಪಂಗಡ/ಪವಗ"-1 ಅಭT"ಗmKೆ

40 ವಷ"ಗಳ1

ಜನ (-ಾಂಕ.ೆ? ಸಂಬಂಧ#ದಂ:ೆ, ಜನ (-ಾಂಕ ನಮೂ(#ರುವ ಎj.ಎj.ಎ.#. ಅಥಾ ತತCಾನ ಪ&ೕ/ೆಯ
ಅಂಕಪe/ ಎj.ಎj.ಎ.# ವKಾ"ವuೆಯ ಪCಾಣ ಪತ /ಜನ (-ಾಂಕವನುD :ೋ&ಸುವ ಸಂತ
ಉಧೃತ rಾಗ (Extract of cumulative record) ಗಳನುD ಸ23ಸ4ೇಕು.

ಾಖೆಯ
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•

ಜನ (-ಾಂಕ ಪCಾಣ ಪತವX ಕಾಯಾG ಾಜರು ಪ*ಸ4ೇ.ಾದ ಪCಾಣ ಪತಾGದು, ಮೂಲ ಾಖೆಗಳ
ಪ&pೕಲ-ೆಯ ಸಮಯದ23 ಕಾಯಾG ಮೂಲ ಪತವನುD ಾಜರುಪ*ಸ4ೇಕು. ಒಂದುೇೆ ಾಜರು ಪ*ಸ(ದ23,
ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ ಅಭT"ತ$ವನುD ರದುಪ*ಸಾಗುವXದು.

6.4 ವೕI ಸ; NೆಗಳA:ಈ .ೆಳGನ ಸಂದಭ"ಗಳ23 -ೇಮ.ಾ<ಯ ಗ&ಷ¢ ವ^ೕ_<ಯನುD .ೆಳKೆ <m#ರುವಷeರ ಮeKೆ ೆಸಾಗುವXದು
ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜ ಸ.ಾ"ರದ23 ಅಥಾ ಸ~mೕಯ +ಾ.ಾರದ23
ಅಥಾ kಾಜ ಅಯಮ ಅಥಾ .ೇಂದ ಅಯಮದ
ಮೂಲಕ Bಾ~ಪ-ೆUಾದ ಅಥಾ kಾಜ ಅಯಮದ ಅಥಾ
(ಅ)

.ೇಂದ ಅಯಮದ ಮೂಲಕ Bಾ~ಪ-ೆKೊಂಡು ಕ-ಾ"ಟಕ
kಾಜ ಸ.ಾ"ರದ Bಾ$ಮ ಅಥಾ ಯಂತಣದ23ರುವ

Bೇೆ ಸ23#ರುವಷುe£ ವಷ"ಗಳ1 ಅಥಾ 10
ವಷ"ಗಳ

ಅವ

ಅದರ23

UಾವXದು

ಕ*|^ೕ ಅಷುe ವಷ"ಗಳ1.

ಗಮದ23 ಹು ೆ ೊಂ(ರುವ ಅಥಾ ಂ ೆ ೊಂ(ದ
ಅಭT"ಗmKೆ.
Bೇೆ ಸ23#ರುವಷುe£ ವಷ"ಗmKೆ ಮೂರು
(ಆ)

Cಾ! Bೈಕ-ಾGದ23

ವಷ"ಗಳನುD

Bೇ&#ದkೆ

ಎಷುe

ವಷ"ಗಾಗುವX ೋ ಅಷುe ವಷ"ಗಳ1.
(ಇ)

-ಾಷನ .ಾೆ .ೋ}ನ23 ಪಣ".ಾ2ಕ ಪ&Vೕ]ಕkಾG

.ಾೆ ಪ&Vೕ]ಕ-ಾG

Bೇೆ ಸ23# ಡುಗೆUಾGರುವ ವಗmKೆ.

ವಷ"ಗಳ1.

Bೇೆ ಸ23#ದಷುe

kಾಜ ಸ.ಾ"ರ(ಂದ ಪXರಸ¤ತಾದ Kಾ_ೕಣ ಔದ_ೕಕರಣ
(ಈ)

^ೕಜ-ೆಯ |ೕkೆKೆ

-ೇಮಕKೊಂಡ Kಾಮ

ಸಮೂಹ

ಪ&pೕಲಕ-ಾG ಈಗ .ೆಲಸ Cಾಡು<ದkೆ ಅಥಾ ಂ ೆ ಇದ

Kಾಮ ಸಮೂಹ ಪ&pೕಲಕ-ಾG

Bೇೆ

ಸ23#ದಷುe ವಷ"ಗಳ1.

ಅಭT"ಗmKೆ.
(ಉ)

(ಊ)

ಅಂಗVಕಲ ಅಭT"ಗmKೆ

10 ವಷ"ಗಳ1

ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜದ23ರುವ rಾರತ ಸ.ಾ"ರದ ಜನಗಣ<

Bೇೆ ಸ23#ರುವ ವಷ"ಗಳ1 ಅಥಾ 5

ಸಂBೆ~ಯ23 ಈಗ ಹು ೆಯನುD ೊಂ(ದkೆ ಅಥಾ ಂ ೆ

ವಷ"ಗಳ

ೊಂ(ದ ಅಭT"ಗmKೆ.

ಕ*|^ೕ ಅಷುe ವಷ"ಗಳ1.

ಅವ

VಧೆUಾGದ23 (ಅಭT"ಯು ಸ]ಮ +ಾ.ಾರ(ಂದ :ಾನು
Vಧೆಂದು ಾಗೂ ಮರು ಮದುೆUಾGರುವX(ಲ3ೆಂಬ
(ಋ)

ಪCಾಣ
ಸೂ# ಾಗ

ಪತವನುD
ಇದರ

ಪೆ(ಟುe.ೊಂಡು
ಮೂಲ

ಪ<ಯನುD

ಆ^ೕಗವX

10 ವಷ"ಗಳ1

ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

ಾಜರುಪ*ಸ4ೇಕು)
!ೕತ .ಾ_"ಕ-ಾGದ ಪ]ದ23 ಸದ& ಅಯಮ ಅಥಾ
1975ರ ಕ-ಾ"ಟಕ !ೕತ .ಾ_"ಕ ಪದ< (ರ(Uಾ<)
ಆ ೇಶದ |ೕkೆKೆ !ೕತ BಾಲವನುD ಸಂ ಾಯ Cಾಡುವ
(ಎ)

ೊuೆWಂದ ಡುಗೆUಾG ಾ-ೆಂದು ಪCಾಣ ಪತವನುD
!ಾ3 Cಾ!Bೆ§ೕ&ಂದ ಪೆ(ಟುe.ೊಂಡು ಆ^ೕಗವX
ಸೂ# ಾಗ

ಇದರ

ಾಜರುಪ*ಸ4ೇಕು.

ಮೂಲ

ಪ<ಯನುD

ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

10 ವಷ"ಗಳ1

ಅದರ23

UಾವXದು
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7. ೇಮNಾI %ಾನ:•

NಾಲNಾಲNೆm Iದು6ಪ;jಾದ ಕಾಟಕ ಾಗ:ೕಕ ೇ ೆಗಳA( gಕ ಹುೆ6ಗಳ ೇಮNಾI) RಯಮಗಳA ,
1978ರನFಯ ಅಭaಗಳA ಆೕಗವ= ನ~ೆಸುವ ಸಾತಕ ಪ:ೕrೆಯ ( ಗGQದ ಒಟುM ಅಂಕಗಳ q:
ಮತು@ ಾ @ಯ (ರುವ ೕಸಾI RಯಮಗಳನFಯ )ಾಗೂ

Rೕ;ರುವ

ಆಧ>ೆಯನFಯ

ಪ+ಕXQರುವ

ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆHೆ ಅನುಗುಣ ಾS ಆlm ಪXM ತjಾ:ಸಾಗುವ=ದು.
•

ಅಭaಗಳA ಅkಯ ( ಕ~ಾಯ ಾS ಅ8ಸೂeQದ ಇಾ'ೆಗಳ ( ತಮ ಇಾ'ಾ ಆದ>ೆಗಳನು`
ನಮೂKಸೇಕು. ತgದ ( ಸNಾರದ Kಾಂಕ: 05-09-2015ರ ಆೇಶದ ( ಕಾಟಕ ಾಗ:ೕಕ ೇ ೆಗಳA
( gಕ ಹುೆ6ಗಳ ೇಮNಾI) RಯಮಗಳA 1978 ಉಪRಯಮ 1978 ಉಪRಯಮ (2) (Second
Amendment) Rules 2015 ರ ( “The candidates who apply for the competitive examinations
shall clearly indicate in their application forms the services or posts for which they wish to
be considered for appointment in the order of preference. If the candidate does not prefer
any service or post he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service”
ಎಂದು RKಷMಪ;Qದು6, ಅೇಶವಂ>ೆ ಆೕಗ ೇ ಕ+ಮNೈHೊಳಾಗುವ=ದು.

7.1 ಸಾತಕ ಪ:ೕrೆಗಳA:
qೕಲmಂಡ Rಯಮಗಳನು ಾರ ಸಾತಕ ಪ:ೕrೆಗಳA %ವರWಾತಕ ಮತು@ ವಸು@ Rಷ ಬಹು ಆlm bಾದ:ಯ ಈ
Nೆಳಕಂಡ ಮೂರು ಪI+Nೆಗಳನು` )ೊಂKರುತ@ೆ.
RಗKಪ;Qದ

ಪ:ೕrಾ

ಅಂಕಗಳA

ಅವ8

150

1½
ಗಂ¨ೆಗಳ1

ಇಂG3H

100

1½
ಗಂ¨ೆಗಳ1

BಾCಾನ ಾನ

100

1½
ಗಂ¨ೆಗಳ1

ಪI+Nೆ
ಪ<.ೆ-1
ಪ<.ೆ-2

ಪ<.ೆ-3

•

%ಷಯ
ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆ
BಾCಾನ ಕನDಡ / BಾCಾನ

ಪ:ೕrಾ %ಾನ
%ವರWಾತಕ ಪI+Nೆ/
Descriptive Type
ವಸು@ Rಷ ಬಹು ಆlm bಾದ:/
Objective Multiple Choice
Type
ವಸು@ Rಷ ಬಹು ಆlm bಾದ:/
Objective Multiple Choice
Type

ಸಾತಕ ಪ:ೕrೆಯ ಪI+Nೆ-2 ರ ಾbಾನ ಕನ`ಡ ಅಥ ಾ ಾbಾನ ಇಂS( ಇವ=ಗಳ ( jಾವ=ಾದರೂ
ಒಂದNೆm bಾತ+ ಉತ@:ಸೇNಾSರುವ=ದ:ಂದ,
4ಾಗರೂಕ"ಾS

ಾbಾನ ಕನ`ಡ

ಅಥ ಾ

ಅಭaಗಳA ಪ:ೕrಾ ಸಮಯದ ( ಕ~ಾಯ ಾS ಮತು@
ಾbಾನ ಇಂS(ೕ %ಷಯವನು` ಓ.ಎಂ.ಆd. )ಾೆಯ (

ನಮೂKಸೇಕು. ಒಂದು ೇೆ ನಮೂKಸKದ6 ( ಓ.ಎಂ.ಆd. )ಾೆಯನು` ಅQಂಧು(Invalid) HೊGಸಾಗುವ=ದು.
•

ಾbಾನ ಕನ`ಡ

ಅಥ ಾ

ಾbಾನ ಇಂS( ಇವ=ಗಳ ( jಾವ=ಾದರೂ ಒಂದನು` ಆಯು6Nೊಂಡು

ಪ+Cೆ`ಪI+Nೆಯನು` ಉತ@:ಸೇಕು. ನಂತರದ ( jಾವ=ೇ Nಾರಣಕೂm ಬದಾವWೆHೆ ಅವNಾಶ%ರುವ=Kಲ(.
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ಕ~ಾಯ ಕನ`ಡ ಾೆ ಪ:ೕrೆ:
•

ಈ ಹು ೆಗಳ ಆ?Kೆ ಅಹ"kಾಗಲು ಅಭT"ಗಳ1 ಆ^ೕಗ ನೆಸುವ ಎj.ಎj.ಎ.#.ಯ ಕನDಡ ಪಥಮ rಾ ೆಯ
ಮಟeದ 150 ಅಂಕಗಳ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕಷ¢ 50 ಅಂಕಗೆo ಂ(Kೆ ಕಾಯಾG :ೇಗ"ೆ ೊಂದೇ4ೇಕು. ಗ(ಪ*#ದ
ಕಷ¢ 50 ಅಂಕಗಳನುD ಪೆಯದ ಅಭT"ಗಳ1 ಆ?Kೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3 ಾಗೂ ಈ ಕನDಡ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಪೆದ
ಅಂಕಗಳನುD ಆ?Kೆ ಪ&ಗ ಸುವX(ಲ3. ಆದkೆ ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ಾ ಪ&ೕ/ೆಯ V-ಾW< ಬKೆL .ೆಳಕಂಡ ಷರತುಗಳನುD
Bೇಪ"*ಸಾGರುತ ೆ.

•

``ಎj.ಎj.ಎ.#. ಅಥಾ ಇದ.ೆ? ತತCಾನೆಂದು kಾಜ ಸ.ಾ"ರ(ಂದ ©ೂೕwಸಲಟe ಇತkೆ UಾವX ೇ ಪ&ೕ/ೆಯ23
ಅಥಾ ಎj.ಎj.ಎ.#. ಪ&ೕ/ೆGಂತ |ೕಲಟeದ UಾವX ೇ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕನDಡವನುD ಮುಖ rಾ ೆUಾG, ಅಥಾ
($<ೕಯ rಾ ೆUಾG ಅಥಾ ಐªಕ VಷಯಾG (ಆದkೆ ಸಂಯುಕ ಪ<.ೆಯ Vಷಯಗಳೊ3ಂ ಾGರ4ಾರದು) ಅಥಾ
|ೕ2ನ ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 ಕನDಡ Cಾಧಮದ23 ಾಸಂಗ Cಾ* :ೇಗ"ೆUಾGರುವ ಅಥಾ ಕ-ಾ"ಟಕ ೋಕBೇಾ
ಆ^ೕಗ(ಂದ ಈ ಂ ೆ ನೆಸಲಟe ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 :ೇಗ"ೆUಾGರುವ ಅಭT"ಗಳ1, ಕಾಯ
ಕನDಡ rಾ ಾ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<ೕಣ"kಾಗುವXದ&ಂದ V-ಾW< ೊಂ(ರು:ಾkೆ''.

•

ಸ.ಾ"ರದ ಪತ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 39 Bೇವ-ೆ 2018 (-ಾಂಕ 17-04-2018 ರ ಸweೕಕರಣದನ$ಯ ಅಭT"ಗಳ1 ಒಂದು
4ಾ& ಆ^ೕಗವX ನೆಸುವ ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 (ಸದ& ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ ಪಠಕಮದ
Cಾದ&ಯ23ೕ)

ಉ<ೕಣ"kಾದ23 ಮ:ೊ| ಇತkೆ ಹು ೆಗmKಾG ಆ^ೕಗವX ನೆಸುವ ಕಾಯ ಕನDಡ

ಪ&ೕ/ೆಯನುD :ೆKೆದು .ೊಳ1IವXದ&ಂದ V-ಾW< ೕಡಾG ೆ.
%Cೇಷ ಸೂಚೆ:(1) ಎj.ಎj.ಎ.#. ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕನDಡ rಾ ೆಯನುD ತೃ<ೕಯ rಾ ೆಯ-ಾDG ಅಭ##ದ23 ಅಥಾ ಇತkೆ ಕನDಡ rಾ ಾ
ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 / ಇಾಾ ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 :ೇಗ"ೆ ೊಂ(ದಂತಹ ಅಭT"ಗmKೆ ಈ |ೕ2ನ V-ಾW< ಪೆಯಲು ಅವ.ಾಶ
ಇರುವX(ಲ3. ಆದುದ&ಂದ, ಇವರು ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ಾ ಪ&ೕ/ೆಯನುD ಕಾಯಾG :ೆKೆದು.ೊಳIೇ 4ೇರುತ ೆ.
(2) ಸದ& ಅಸೂಚ-ೆKೆ ಅನುಗುಣಾG ನೆಯಾಗುವ ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆWಂದ V-ಾW< ಇಲ3ದ ಅಭT"ಗmKೆ,
ಅವರು

ಈ ಪ&ೕ/ೆಯನುD ನೆಸುವ ದಲು ಆ^ೕಗವX ನೆ#ದ ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<ೕಣ":ೆ

ೊಂ(ದ23 V-ಾW< ೕಡಾಗುವXದು.
(3) ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ಾ ಪ&ೕ/ೆWಂದ V-ಾW< ಪೆಯಲು ಅ!"ಯ ಗ(ತ ಸ~ಳದ23 VವರಗಳನುD ೕಡತಕ?ದು.
ಸ&Uಾದ Cಾ< ಒದGಸ(ದ23 |ೕ2ನ V-ಾW<ಗಳನುD ಪೆಯಲು ಅಹ":ೆ ೕಡುವX(ಲ3. ಾಗೂ V-ಾW<
ಪೆಯಲು ತ+ಾG Cಾ< ೕ*ದ ಅಭT"ಗಳನುD ಅನಹ"KೊmಸಾಗುವXದು. ಮುಂದುವkೆದು, ಅ!"ಯ23 ಈ
Cಾ<ಯನುD ತ+ಾG ೕ*ದ ನಂತರ ಇದನುD ಸ&ಪ*#.ೊಳIಲು ಅವ.ಾಶ ೕಡಾಗುವX(ಲ3. ಆದುದ&ಂದ, ಅಭT"ಗಳ1
ಅ!" ಭ<" Cಾಡುಾಗ ಎಾ3 VಷಯಗಳನುD ಪ&pೕ2#, ಸ&UಾGರುವ ಬKೆL ಖತಪ*#.ೊಂಡ ನಂತರೇ
ಒiKೆಯನುD ೕಡ4ೇ.ೆಂದು ಸೂ# ೆ.
(4) ಕಾಯ ಕನDಡ rಾ ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕಷ¢ 50 ಅಂಕಗಳನುD ಗmಸದ ಅಭT"ಗಳ BಾCಾನ ಕನDಡ/BಾCಾನ ಇಂG3H ಮತು

BಾCಾನ ಾನ ಪ<.ೆಯ ಉತರ ಪX#.ೆಗಳನುD CೌಲCಾಪನ CಾಡಾಗುವX(ಲ3.
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7.2 ಪ:ೕrೆಗಳ ಪಠಕ+ಮಗಳA:•

ಪI+Nೆ-1ರ ಕ~ಾಯ ಕನ`ಡ ಾಾ ಪ:ೕrೆHೆ ಪಠಕ+ಮ
(ಎj.ಎj.ಎ.# ಪ&ೕ/ೆಯ ಕನDಡ ಪಥಮ rಾ ೆಯ ಮಟeದ Vವರuಾತಕ ಪ<.ೆ)
ಕ ಸಂ.

ಪಠ ಕಮ

ಅಂಕಗಳ1

1

Vಷಯದ ಸಮಗ ಅsೈ"ಸುV.ೆ

25

2

ಪದ ಪ^ೕಗ

25

3

Vಷಯ ಸಂ/ೇಪuೆ

25

4

ಪದ ಾನ

25

5

ಲಘ« ಪಬಂಧ

25

6

ಇಂG3ೕwಂದ ಕನDಡ.ೆ? rಾ ಾಂತರ

25

ಒಟುe

ಕಾ ಟಕ



150

ೕಯಯ ಸಾಯಕರು/
ಸಾಯಕರು/ ಪಥಮ ದ

ಸಾಯಕರ ಹುಗಳ ಸ ಾ ತ"ಕ

ಪ#ೕ$ಯ ಪ%&ಪ%&-2 ಮತು' ಪ%&ಪ%&-3ರ ಪಠ)ಕಮ ಈ ಪ#ೕ$ಯು &ಳಕಂಡ ಪ%&ಗಳನುಪ%&ಗಳನು- .ೂಂ0ರುತ'.
.ೂಂ0ರುತ'.
ಪ <<-2:

ಪ <<-3:

=ಾ ಾನ% ಕನ ಡ/
ಡ/=ಾ ಾನ% ಇಂ#ೕ?
=ಾ ಾನ% @ಾನ

:100 ಅಂಕಗಳು

:100 ಅಂಕಗಳು

ಪಂದು ಪಯನು 1½ ಗಂ ಸಮಯದ ಉತಸೕಾಗುತ. ಾಾನ ಾನ ಮತು ಾಾಯ

ಕನ ಡ/ಾಾನ ಇಂ#ೕ$ ಈ ಎರಡು ಪಗಳು ವಸು'ಷ) ಬಹು ಆ+,ಯ/ Objective Multiple Choice Type
-.ಾನ/ಾ0#ರುವ2ದು.

•

BಾCಾನ ಕನDಡ ಅಥಾ BಾCಾನ ಇಂG3ೕH ಪ<.ೆಯು BಾCಾನಾG Vಶ$V ಾಲಯದ ಪದV ಪ&ೕ/ೆಯ23
ಉ<ೕಣ"-ಾGರುವ V ಾT"Kೆ ಇರ4ೇ.ಾದ ಕಷ¢ V ಾಮಟe.ೆ? ಸಮ-ಾGರುವXದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭT"ಯ
ಕನDಡ/ಇಂG3ೕH ಾಕರಣ, ಶಬ ಸಂಪತು, .ಾಗು ತ(Spelling) ಸCಾ-ಾಥ"ಕ ಪದಗಳ1, Vರು ಾಥ"ಕ ಪದಗಳ1 ಇವXಗಳ
ಪ&ಾನ, ಇಂG3ೕH / ಕನDಡ rಾ ೆಯನುD ಅ&ಯುವ ಮತು ಗಸುವ ಅಭT"ಯ ಶಯ ಮತು ಅದರ ಸ&Uಾದ ಾಗೂ
ತಪX ಬಳ.ೆ ಇ:ಾ(ಗಳನುD ಪ&pೕ2ಸುವ ಅಭT"ಯ Bಾಮಥ" ಇವXಗಳನುD ಪ&ೕಸಲು ಉ ೇpಸಾG ೆ.

•

ಅಭT"ಗಳ1 BಾCಾನ ಕನDಡ ಅಥಾ BಾCಾನ ಇಂG3ೕH ಪ<.ೆಗಳ23 UಾವX ಾದರೂ ಒಂದನುD ಆ? Cಾಡತಕ?ದು.
ಒ| ಆ? Cಾ*ದ ನಂತರ ಬದಾವuೆKೆ ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3.

•

BಾCಾನ ಾನ ಪ<.ೆಯು BಾCಾನಾG Vಶ$V ಾಲಯದ ಪದV ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<ೕಣ"-ಾGರುವ V ಾT"Kೆ
ಇರ4ೇ.ಾದ BಾCಾನ ಾನ.ೆ? ಸಂಬಂಧಪಟe ಕಷ¢ V ಾಮಟe.ೆ? ಸಮ-ಾGರುವXದು ಮತು ಇದು rಾರತದ ಸಂVaಾನ,
rಾರತದ ಇ<ಾಸ, ಮತು ಸಂಸ¤<, rಾರತದ BಾCಾನ ಾಗೂ ಆT"ಕ, ಭೂKೋಳ ಾಸ¬, ಇ<ೕನ ಘಟ-ೆಗಳ1, ೈಕ
!ೕವನದ23 Vಾನ ಮತು ಒಬ V ಾವಂತ ವಯು ೈನಂ(ನ !ೕವನದ23 ಗಮಸಬಹು ಾದಂತಹ Vಷಯಗಳ1, ಇವXಗಳ
|ೕ2ನ ಪೆDಗಳನುD ಒಳKೊಂ*ರುತ ೆ.
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Syllabus for the competitive examination Paper-2 and Paper-3 for recruitment to the posts of Assistant/
First Division Assistants in Karnataka State Civil Services

The examination will consist of two written papers, namely,Paper-2:
General English or General Kannada
Paper-3:
General Knowledge
• The maximum marks for each paper will be 100. The questions in both the papers will be
“Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 1½ hours.
• The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum
standard expected of a student who has passed the Bacheolor’s Degree Examination of a
University. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar,
vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend
English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect
usage, etc.,

8.

•

The candidates may select either the paper on General English or the paper on General Kannada.

•

The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating to
General Knowledge, expected of a student who has passed Bachelor’s Degree Examination of
a University and will cover questions on the Constitution of India, Indian History and Culture,
General and Economic Geography of India, Current Events, every day science and such
matters of every day observation as may be expected of an educated person.

4ಾI/ೕಸಾI ಪ+bಾಣ ಪತ+ಗಳA:8.1 4ಾI ೕಸಾI Nೋರುವ ಅಭaಗಳA ಮತು@ ಅದNೆm ಸಂಬಂಧಪಟM ಪ+bಾಣ ಪತ+ಗಳA )ಾಗೂ ಅದರ RಯಮಗಳA
ಪ:ಷM 4ಾI ಮತು@ ಪ:ಷM

ನಮೂ-ೆ `*'

ಪಂಗಡNೆm ೇ:ದ ಅಭaಗಳA,

ಸದ&

ಪCಾಣ

ಪತಗಳ1

!ೕVತ

ಅವಯವkೆVKೆ

ಅಥಾ

ರದು

CಾಡುವವkೆVKೆ #ಂಧುತ$ವನುD ೊಂ(ದು, ಇಂತಹ ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD
(-ಾಂಕದ _<Wಲ3 ೇ ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು (ಸ.ಾ"ರದ ಸು:ೋೆ

ಸಂೆ

SWD 155 BCA 2011 (-ಾಂಕ 22-02-2012)}
ಪ+ವಗ-1 Nೆm ೇ:ದ ಅಭaಗಳA

ನಮೂ-ೆ `ಇ'
ಸದ&

ಪCಾಣ

ಪತಗಳ1

!ೕVತ

ಅವಯವkೆVKೆ

ಅಥಾ

ರದು

CಾಡುವವkೆVKೆ #ಂಧುತ$ವನುD ೊಂ(ದು, ಇಂತಹ ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD
(-ಾಂಕದ _<Wಲ3 ೇ ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು (ಸ.ಾ"ರದ ಸು:ೋೆ

ಸಂೆ

SWD 155 BCA 2011 (-ಾಂಕ 22-02-2012)}
ಪ+ವಗ-2ಎ, 2, 3ಎ ಮತು@ 3

•

ನಮೂ-ೆ `ಎ'

ೕಸಾIHೆ ೇ:ದ ಅಭaಗಳA

•

ಂದುmದ ವಗ"ಗಳ ಪವಗ"-2(ಎ), ಪವಗ"-2(), ಪವಗ"-3(ಎ) ಮತು
ಪವಗ"-3() _ೕಸಾ< ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 05 ವಷ" Pಾ2ಯ23ರುತೆ.
ಅಭT"ಗಳ1 ಪೆ(ರುವ ಪCಾಣ ಪತವX ಅ!"

ಸ23ಸಲು ಗ(ಪ*#ದ

.ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕದಂದು Pಾ2ಯ23ರತಕ?ದು.
•

ಅ!"ಯನುD

ಸ23ಸಲು

ಗ(ಪ*#ದ

.ೊ-ೆಯ

(-ಾಂಕ ೊಳKೆ

ಸಂಬಂ#ದ _ೕಸಾ< ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರ4ೇಕು.
•

.ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕದ ನಂತರ ಪೆದ ಪವಗ"-2ಎ, 2, 3ಎ ಮತು 3
_ೕಸಾ< ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.
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•

ಅ!" ಸ23ಸುವ ಸಮಯದ23 :ಾವX .ೋರಾದ hಾ< ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD ಅ!"^ಂ(Kೆ ಕಾಯಾG
ಅN3ೕ Cಾಡ4ೇಕು, ತiದ23 ಇವರ _ೕಸಾ<ಯನುD ಪ&ಗ ಸಾಗುವX(ಲ3. ಮೂಲ ಾಖಾ< ಪ&pೕಲ-ೆ
ಸಮಯದ23 ಇ ೇ ಪCಾಣ ಪತಗಳ ಮೂಲ ಪ<ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ತಪ ೇ ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು, ತiದ23
ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ _ೕಸಾ<ಯನುD ರದುಪ*# , ಅವರ ಅಭT"ತನವನುD BಾCಾನ ಅಹ":ೆಯ*ಯ23
ಅಹ"kಾದ23 Cಾತ ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು. G(ಪ*#ದ ನಮೂ-ೆಗಳನುD ೊರತುಪ*# ಇತkೆ UಾವX ೇ
ನಮೂ-ೆಗಳ23 ಪೆಯಾದ _ೕಸಾ< ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.

8.2

Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ< .ೋರುವ

•

ಸ.ಾ"& ಆ ೇಶ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 08 Bೆ-ೆ 2001 (-ಾಂಕ 13-02-

ಅಭT"ಗಳ1 ಮತು ಅದ.ೆ? ಸಂಬಂಧಪಟe

2001ರನ$ಯ Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ<ಯನುD .ೋರುವ ಅಭT"ಗಳ1

ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳ1

ಪಸುತ

Pಾ2ಯ23ರುವ ಯಮಗಳ &ೕ:ಾ 1 &ಂದ 10-ೇ

ತರಗ<ಯವkೆKೆ Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ<Kೆ ಒಳಪಡುವ ಪ ೇಶಗಳ23
ಾಸಂಗ Cಾ* ಉ<ೕಣ"kಾGರುವವರು

ಈ

_ೕಸಾ<ಯನುD

ಪೆಯಲು ಅಹ"ರು.
•

Kಾ_ೕಣ ಅಭT"ಗmKೆಂದು _ೕಸ2&#ದ ಹು ೆಗಳನುD .ೆ3ೕ Cಾಡುವ
BಾCಾನ ಅಹ":ೆಯ ಅಭT"ಗಳ1 ನಮೂ-ೆ-2ನುD ಸಂಬಂಧಪಟe ಾಾ
ಮುೋ+ಾaಾಯರ ಸ ಮತು /ೇತ p]uಾ.ಾ&ಯವರ |ೕಲು
ರುಜುV-ೊಂ(Kೆ ಾಗೂ ಈ ಪCಾಣ ಪತವಲ3 ೇ |ೕಲುಸ~ರ.ೆ?
(Creamy layer) Bೇ&ಲ3(ರುವ ಬKೆL ನಮೂ-ೆ-1 ರ23 ಪCಾಣ ಪತವನುD
ಕಾಯಾG

ಸಂಬಂತ

ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು

ತಹpೕಾ}

ಾಗೂ

ಈ

ಪCಾಣ

ರವ&ಂದ
ಪತಗಳನುD

ಅ!"^ಂ(Kೆ ಕಾಯಾG ಅN3ೕ Cಾಡ4ೇಕು, ತiದ23 ಇವರ ಈ
_ೕಸಾ<ಯನುD ಪ&ಗ ಸಾಗುವX(ಲ3.
•

Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ< .ೋರುವ ಪ&pಷe hಾ<, ಪ&pಷe ಪಂಗಡ,
ಪವಗ"-1, ಪವಗ"-2ಎ, 2,

3ಎ, 3 _ೕಸಾ<Kೆ Bೇ&ದ

ಅಭT"ಗಳ1 ಕಾಯಾG Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ<ಯ ಪCಾಣ ಪತವನುD
ನಮೂ-ೆ-2ರ23 ಸಂಬಂಧಪಟe ಾಾ ಮುೋ+ಾaಾಯರ ಸ,
ಹರು ಮತು /ೇತ p]uಾ.ಾ&ಯವರ |ೕಲು ರುಜು, ಹರು
ಾಗೂ hಾ& Cಾ*ದ (-ಾಂಕ ೊಂ(Kೆ ಗ(ತ ನಮೂ-ೆಯ23
ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು.
•

ಮೂಲ

ಾಖಾ< ಪ&pೕಲ-ೆ ಸಮಯದ23 ಸದ& ಪCಾಣ ಪತಗಳ

ಮೂಲ ಪ<ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ತಪ ೇ ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು.
•

hಾ< _ೕಸಾ< .ೋ&ರುವ Kಾ_ೕಣ ಅಭT"ಗಳ hಾ< _ೕಸಾ<
ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 <ರಸ¤ತKೊಂಡ23 ಅಂತಹವರು BಾCಾನ ಅಹ":ೆ
Kಾ_ೕಣ _ೕಸಾ<Kೆ ಸಂಬಂ#ದಂ:ೆ, ನಮೂ-ೆ-01 (Creamy
layer)

ಸ23ಸ(ದ23,

ಅಂತಹವರ

_ೕಸಾGತೂ ಸಹ ಅನಹ"kಾಗು:ಾkೆ.

Kಾ_ೕಣ

_ೕಸಾ<ಯ

17

8.3 ಕನDಡ Cಾಧಮ _ೕಸಾ< .ೋರುವ

ಸ.ಾ"& ಅಸೂಚ-ೆ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 71 Bೆ-ೆ 2001 (-ಾಂಕ 24-10-

•

ಅಭT"ಗಳ1 ಮತು ಅದ.ೆ? ಸಂಬಂಧಪಟe

2002 ರನ$ಯ ಕನDಡ Cಾದಮ _ೕಸಾ< .ೋರುವ ಅಭT"ಗಳ1 01-ೇ

ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳ1

ತರಗ<Wಂದ 10-ೇ ತರಗ<ಯವkೆKೆ ಕನDಡ Cಾಧಮದ23 ಾಸಂಗ
Cಾ*ರುವ ಬKೆL ಸಂಬಂಧಪಟe ಾೆಯ ಮುೋ+ಾaಾಯರ ಸ, ಹರು
ಮತು hಾ& Cಾ*ದ ಗ(ತ ನಮೂ-ೆಯ23 ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು.
ಮೂಲ ಾಖಾ< ಪ&pೕಲ-ೆ ಸಮಯದ23 ಸದ& ಪCಾಣ ಪತಗಳ ಮೂಲ

•

ಪ<ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ತಪ ೇ ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು.

8.4 Cಾ! Bೈಕ&Kೆ _ೕಸಾ< .ೋರುವ Vವರuೆ:-(1) Cಾ! Bೈಕ ಎಂದkೆ ಸಶಸ¬ ದಳಗಾದ ಯ_ತ ಭೂದಳ, -ೌ.ಾದಳ
ಅಭT"ಗಳ1 ಮತು ಅದ.ೆ? ಸಂಬಂಧಪಟe ಮತು ಾಯು ದಳದ23
ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳ1

UಾವX ೇ ೇ ಯ23 (^ೕಧ ಅಥಾ ^ೕಧ-ಾGಲ3 ೇ)

Bೇೆ ಸ23#ರುವ ವ ಎಂದು ಅಥ". ಆದkೆ *®ೆn Bೆಕು& .ೋ}, ಜನರ &ಸ¯"
ಇಂ!ಯ&ಂO °ೕj", ೋಕ ಸಾಯಕ Bೇ-ಾ ಮತು +ಾkಾ _2ಟ& ದಳದ23
Bೇೆ ಸ23#ದ ವ Bೇಪ"ೆUಾಗುವX(ಲ3; ಮತು
(ಅ) ಅಂತಹ BೇೆWಂದ ವೃ< ೊಂ(ದ ನಂತರ ವೃ< ೇತನ ಪೆಯು<ರುವ
ಅಥಾ
(ಆ) ೈದೕಯ .ಾರಣಗmಂದ _2ಟ& BೇೆWಂದ ಡುಗೆUಾದ ಅಥಾ
ವಯ*ತಕೂ? _ೕ&ದ ಪ&#~<ಗmಂದ ಮತು ೈದೕಯ ಅಥಾ ಅBಾಮಥ"ದ
iಂಚ ಪೆದು ಅಂತಹ Bೇೆಯ23 ಡುಗೆUಾದವನು ಅಥಾ
(ಇ)

ಸ$ಂತ .ೋ&.ೆ ೊರತುಪ*# #ಬಂ( ಕ*ತದ ಪ&uಾಮ(ಂದ ಅಂತಹ

BೇೆWಂದ ಡುಗೆ ೊಂ(ದ ವ ಅಥಾ
(ಈ) ತನD ಸ$ಂತ .ೋ&.ೆಯ |ೕkೆKೆ ಅಥಾ ದುನ"ಡ:ೆ ಅಥಾ ಅBಾಮಥ"ದ
.ಾರಣ(ಂ ಾG :ೆKೆದುಾರುವ ಅಥಾ ಕತ"ವ(ಂದ ವhಾ Cಾ*ದ ವಗಳನುD
ೊರತುಪ*#, "ಷe ಅವಯನುD ಪkೈ#ದ ತರುಾಯ ಡುಗೆ ೊಂ(ದ
ವ ಮತು Kಾಚು ಪೆಯು<ರುವ ವ ಮತು +ಾಂ<ೕಯ Bೇೆಯ ಈ .ೆಳKೆ
ೆಸ&#ದ ವಗ"ದ #ಬಂ(ಯವರು.
•

ರಂತರ Bೇೆ ಸ23# ವೃ< ೊಂ(ದ iಂಚ

•

_2ಟ& BೇೆWಂ ಾG ಉಂ¨ಾದ

ಾರರು.

ೈಕ ಅBಾಮಥ":ೆ ೊಂ(

ಡುಗೆUಾದ ವ.
•

Kಾಲಂ ಪಶ# Vhೇತರು

•

ಈ |ೕಲ?ಂಡ

ವಗ"ದ ಅಭT"ಗಳ1

Cಾ! Bೈಕ

_ೕಸಾ<Kೆ

ಅಹ"&ರು:ಾkೆ.
Vವರuೆ :- .ೇಂದ ಸಶಸ¬ದಳದ Bೇೆಯ23 ವಗಳ1 BೇೆWಂದ ವೃ< ೊಂ(ದ
ನಂತರ Cಾ! Bೈಕರ

ವಗ"ದ* ಬರುವ ವKೆ ಒಪಂದವX ಪಣ"ಾಗಲು ಒಂದು

ವಷ".ೆ? ಮುನD ಉ ೋಗ.ೆ? ಅ!" ಾ.ೊಳIಲು ಾಗೂ ಅವ&Kೆ Cಾ! Bೈಕ&Kೆ
ೊkೆಯುವ ಎಾ3 BೌಲಭಗಳನುD ೊಂದಲು ಅನುಮ< ೕಡಾG ೆ.

ಆದkೆ

ಸಮವಸ¬ವನುD ತ!ಸಲು ಅನುಮ< ೕಡುವವkೆKೆ kಾಜ -ಾಗ&ೕಕ Bೇೆ ಅಥಾ
ಹು ೆಗmKೆ -ೇಮಕ ೊಂದುವಂ<ಲ3.
(2) Bೈಕರು .ೇಂದ ಸಶಸ¬ ದಳಗಳ23 Bೇೆ ಸ23ಸುಾಗ ಯುದ/ಯುದದಂತಹ
.ಾUಾ"ಚರuೆಯ23 ಮ*ದ ಅಥಾ ಅಂಗVಕಲ:ೆ ೊಂ(ದ ವಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಸಂದrಾ"ನುBಾರ ೆಂಡ< ಅಥಾ ಗಂಡ ಮತು ಮಕ?ಳ1 ಮತು ಮಲಮಕ?ಳ1) Cಾ!
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Bೈಕ _ೕಸಾ<Kೆ ಅಹ"kಾGರು:ಾkೆ. ಆದkೆ ಅಂತಹವರುಗmKೆ ವ^ೕ_<
ಸ*2.ೆಯನುD ೕಡಾಗುವX(ಲ3.
•

Bೇ-ೆWಂದ

ಡುಗೆUಾದ

ವಗಳ1

ಅವರ

ಡುಗೆ

ಪCಾಣ

ಪತವನುD(ಗುರು<ನ ೕ, ವೃ< ೇತನ ಸಂ ಾಯದ ಪತ, ಡುಗೆ
ಪXಸಕ ಮತು ಪದV ಪCಾಣ ಪತ) / Bೈಕರು .ೇಂದ ಸಶಸ¬ ದಳಗಳ23
Bೇೆ ಸ23ಸುಾಗ ಯುದ/ಯುದದಂತಹ .ಾUಾ"ಚರuೆಯ23
ಅಥಾ

ಮ*ದ

ಅಂಗ Vಕಲ:ೆ ೊಂ(ದ ವಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು Bೈಕರು

ಮ*ದ

ಅಂಗVಕಲ:ೆ

/

ೊಂ(ದ

ಬKೆL

ಪCಾಣ

ಪತವನುD

ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು ಾಗೂ ಈ ಪCಾಣ ಪತವನುD ಅ!"^ಂ(Kೆ
ಕಾಯಾG ಅN3ೕ Cಾಡ4ೇಕು, ತiದ23 ಇವರ ಈ _ೕಸಾ<ಯನುD
ಪ&ಗ ಸಾಗುವX(ಲ3.
ಪCಾಣ

ಮೂಲ ಾಖಾ< ಪ&pೕಲ-ೆ ಸಮಯದ23 ಇ ೇ

ಪತದ

ಮೂಲ

ಪ<ಯನುD

ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

ತಪ ೇ

ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು. ತiದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ _ೕಸಾ<ಯನುD
ರದುಪ*ಸಾಗುವXದು. Cಾ! Bೈಕರ ಅವಲಂತರು Cಾ! Bೈಕರು
Bೇೆಯ23 ಾಗ .ೊಲ3ಲeರುವ / ಾಶ$ತಾG ಅಂಗVಕಲkಾದ ಬKೆL
ಪCಾಣ ಪತ.

•

ಯಮಗಳನ$ಯ Bೈಕರ Bೇಾ ಒಪಂದದ ಮು.ಾಯ.ೆ? ಮುನD ಅ!"
ಸ23ಸುವ ಅಭT"ಗಳ1 ಅವರ |ೕಾ.ಾ&ಗmಂದ kಾ/ೇಪuಾ ಪCಾಣ
ಪತವನುD

ಪೆದು

ಅದರ

(-ಾಂಕವನುD

ಅ!"ಯ23

ನಮೂ(#

ಅ!"^ಂ(Kೆ ಅN3ೕ Cಾಡತಕ?ದು, ಾಗೂ ಮೂಲ

ಾಖೆಗಳ

ಪ&pೕಲ-ೆಯ ಸಮಯದ23 ಇ ೇ kಾ/ೇಪuಾ ಪCಾಣ ಪತದ ಮೂಲ
ಪ<ಯನುD ಕಾಯಾG ಾಜರುಪ*ಸ4ೇಕು.

8.5^ೕಜ-ೆಗmಂದ kಾpತ ಅಭT"(PDP) •

ಸ.ಾ"& ಆ ೇಶ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 23 Bೆ-ೆ 99 (-ಾಂಕ 23-11-2000

_ೕಸಾ< .ೋರುವ ಅಭT"ಗಳ1 ಮತು

ರನ$ಯ ^ೕಜ-ೆಗmಂದ ವ"#ತkಾದ (ಆದkೆ ಈ ಯಮಗಳ1

ಅದ.ೆ?

hಾ&Uಾಗುವ 20 ವಷ".ೆ? ಮುನD ವ"#ತkಾದ ಕುಟುಂಬ ಅಭT"ಗmKೆ

ಸಂಬಂಧಪಟe

ಪCಾಣ

ಪತಗಳ1

ಾಗೂ ಅದರ ಯಮಗಳ1

ಈ

_ೕಸಾ<

ಅನ$ಯಾಗುವX(ಲ3)

ಕುಟುಂಬದ

ಅಭT"ಗmKೆ

_ೕಸ2&#ದ ಹು ೆಗmKೆ ಅ!" ಸ23ಸುವಂತಹ ಅಭT"ಗಳ1 ಸಂಬಂತ
ತಹpೕಾ}ರವ&ಂದ

ಗ(ತ

ನಮೂ-ೆಯ23

ಪCಾಣ

ಪತವನುD

ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕ ೊಳKೆ ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು ಾಗೂ
ಈ

ಪCಾಣ

ಪತವನುD

ಅ!"^ಂ(Kೆ

ಕಾಯಾG

ಅN3ೕ

Cಾಡ4ೇಕು.

8.6

ಅಂಗVಕಲ ಅಭT" _ೕಸಾ< •

ಸ.ಾ"ರದ ಅಸೂಚ-ೆ ಸಂೆ: *iಎಆ} 50 ಎjಆ}ಆ} 2000

ಅದ.ೆ?

(-ಾಂಕ 03-09-2005 ರ23 kಾಜ #V Bೇೆಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತು

ಸಂಬಂಧಪಟe ಪCಾಣ ಪತಗಳ1 ಾಗೂ ಅದರ

`' ಗುಂiನ ಹು ೆಗmKೆ ೇಕಡ 3 ರಷುe ಮತು ಸಮೂಹ `#' ಗುಂiನ

ಯಮಗಳ1

ಹು ೆಗmKೆ ೇಕಡ 5 ರಷುe ಹು ೆಗಳನುD ಅಂಗVಕಲ&Kೆ _ೕಸಾ<

.ೋರುವ

ಅಭT"ಗಳ1

ಮತು

ಕ2#ದು,

ಇದರನ$ಯ

ೇಕಡ

40

?ಂತ

ಕ*|

ಇಲ3ದಂತಹ

ಅಂಗVಕಲ:ೆಯುಳI ಅಭT"ಗಳ1 Cಾತ ಈ _ೕಸಾ<ಯನುD .ೋರಲು
ಅಹ"ರು. ಸ.ಾ"ರದ ಅಕೃತ ಾಪನ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 115 Bೆ-ೆ 2005
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(-ಾಂಕ 19-11-2005ರ23 ಗ(ಪ*#ರುವ ನಮೂ-ೆಯ23 ಅಂಗVಕಲ:ೆ
ಬKೆL ಸ.ಾ"ರದ ಆ ೇಶ ಸಂೆ: ಮಮಇ 65 iೆ±i 2010 (-ಾಂಕ 1802-2011

ರಂ:ೆ

+ಾಥ_ಕ

ಆkೋಗ

.ೇಂದದ23ಯ

ೈದೕಯ

+ಾ.ಾರ/:ಾಲೂ3ಕು ಮಟeದ ೈದೕಯ +ಾ.ಾರ/ !ಾ3 ಮಟeದ
ೈದೕಯ +ಾ.ಾರ/ 4ೆಂಗಳoರು ೈದೕಯ +ಾ.ಾರ ಇವ&ಂದ
ಪCಾಣ

ಪತವನುD

ಗ(ಪ*#ದ

.ೊ-ೆಯ

(-ಾಂಕ ೊಳKೆ

ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು.
•

ಗ(ಪ*#ದ

ನಮೂ-ೆಗಳನುD

ನಮೂ-ೆಯ23

ಅಂಗVಕಲ:ೆಯ

ೊರತುಪ*#
ಬKೆL

ಇತkೆ

ಪೆಯಾGರುವ

UಾವX ೇ
ಪCಾಣ

ಪತಗಳನುD / ಗುರು<ನ ೕಯ ಪ<ಗಳನುD ಪ&ಗ ಸಲು ಬರುವX(ಲ3.

•

ಸ.ಾ"& ಆ ೇಶ ಸಂೆ #ಆಸುಇ 74 Bೇ-ೆ 2006 (-ಾಂಕ 30-10-2007
ರ23 ಗ(ಪ*#ದಂ:ೆ ಅಂಧ/ದೃwe Cಾಂದ ಅಭT"ಗಳ ಅಂಗVಕಲ
_ೕಸಾ<ಯು ಆ^ೕಗವX ಪ&ೕ/ಾ ಪವ" ಅಥಾ ನಂತರದ23 ನೆಸುವ
ೈಧೕಯ ಪ&ೕ/ೆಯ ವರ(Kೆ ಬದಾG ೆ.

•

ಸ.ಾ"ರದ ಆ ೇಶ ಸಂೆ: #ಆಸುಇ 235 Bೇ-ೆ 2012, (: 22-11-2016ರನ$ಯ
ಗ(ತ ಅಂಗೈಕಲ:ೆ ೊಂ(ದ ಅಭT" ಲಭಾಗ ೇ ಭ<"Uಾಗದ &ಕ
Bಾ~ನವನುD ಮುಂ(ನ -ೇಮ.ಾ<Kೆ ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು.

8.7

ಅನುPೆªೕಧ

371(hೆ)

ರಂ:ೆ •

ಕ-ಾ"ಟಕ Bಾವ"ಜಕ ಉ ೋಗ (ೈದkಾ4ಾ–ಕ-ಾ"ಟಕ ಪ ೇಶ.ೆ?

ೈದkಾ4ಾ–ಕ-ಾ"ಟಕ ಪ ೇಶ.ೆ? Bೇ&ದ

-ೇಮ.ಾ<ಯ23 _ೕಸಾ<) (ಅಹ":ಾ ಪCಾಣ ಪತಗಳ ೕ*.ೆ)

ಅಭT"ಗmKೆ _ೕಸಾ<

ಯಮಗಳ1 2013.ೆ? ಸಂಬಂ#ದಂ:ೆ -ೇರ -ೇಮ.ಾ<ಯ23 ಸ~mೕಯ
ವಂಬ _ೕಸಾ<ಯನುD .ೋರುವ ಅಭT"ಗಳ1 ಅನುಬಂಧ-ಎ
ಯ23ರುವ ನಮೂ-ೆಯ23ೕ ಅಹ":ಾ ಪCಾಣ ಪತವನುD ಸ]ಮ
+ಾ.ಾರಾದ ಸಂಬಂಧಪಟe ಉಪ Vrಾಗದ ಸಾಯಕ ಆಯುಕ&ಂದ
ಪೆ(ಟುe.ೊಳIತಕ?ದು. ಮೂಲ ಾಖಾ<ಗಳ ಪ&pೕಲ-ಾ ಸಮಯದ23 ಈ
ಪCಾಣ

ಪತದ

ಮೂಲ

ಪ<ಯನುD

ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

ತಪ ೇ

ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು, ತiದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ _ೕಸಾ<ಯನುD
ರದುಪ*#

ಅವರ

ಅಭT"ತನವನುD

ಸದ&

_ೕಸಾ<ಯ*

ಪ&ಗ ಸಾಗುವX(ಲ3. ಗ(ಪ*#ದ ನಮೂ-ೆಯನುD ೊರತುಪ*#
ಇತkೆ UಾವX ೇ ನಮೂ-ೆಗಳ23 ಪೆಯಾದ ಅಹ":ಾ ಪCಾಣ
ಪತವನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.
•

(-ಾಂಕ: 24-04-2019ರ ಸು:ೋೆಯನ$ಯ ಹರಪನಹmI :ಾಲೂ3ಕನುD
ಬಾI& !ೆ3Kೆ Bೇಪ"ೆKೊmಸಾG ೆ.

8.8

ಸ.ಾ"&

Bೇೆಯ23ರುವ

-ೌಕರ&Kೆ

ೈದkಾ4ಾ - ಕ-ಾ"ಟಕ _ೕಸಾ<:-

• ಸ.ಾ"& Bೇೆಯ23ರುವ -ೌಕರರು (-ಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು ೊರ*ಸಾದ
ಅಸೂಚ-ೆ-1 ಸಂೆ *iಎಆ} 43 ೆ±.ೆ# 2013 ರ23ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ23
ಇರುವಂ:ೆ ತಮ Bೇಾ ಪXಸಕದ23 (-ಾಂಕ

01-01-2013 ?ಂತ ಮುಂನ

ನಮೂ(ನ23 ಅವರ ಸ$ಂತ ಊರು ಅಥಾ ಸ~ಳ.ೆ? ಸಂಬಂ#ದಂ:ೆ ೈದkಾ4ಾ
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- ಕ-ಾ"ಟಕ ಪ ೇಶದ !ೆ3ಗಾದ ೕದ}, ಕಲಬುರG, kಾಯಚೂರು, .ೊಪಳ,
ಬಾI& ಮತು UಾದG& ಕಂ ಾಯ !ೆ3ಯ ಅ*ಯ23 ಬರುವಂತಹ ಪ ೇಶದ
ನಮೂದು ಇದ ಪ]ದ23, ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ1 ಕµೇ& ಮುಖಸ~&ಂದ (: 29-012014ರ

ಅಸೂಚ-ೆ-1 ರ23ನ ಯಮ 5(2) ರ23 ೕಡಾದ ಸ$Kಾಮ ಪCಾಣ

ಪತವನುD ಆಧ&# ಅಂತಹವರ ಅ!"ಯನುD ಸ~mೕಯ ವೃಂದದ23 ಲಭVರುವ
ಹು ೆKೆದುkಾG ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು.

• ಈ |ೕಲ?ಂಡ ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD ಅ!" ಸ23ಸಲು ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕ ೊಳKಾG ಕಾಯಾG
ಪೆ(ಟುe.ೊಂಡು ಅ!"^ಂ(Kೆ ಅN3ೕ Cಾಡ4ೇಕು ತiದ23 ಅವರ _ೕಸಾ</ಅಭT"ತ$ವನುD ಪ&ಗ ಸಾಗುವX(ಲ3
ಾಗೂ ಮೂಲ

ಾಖಾ< ಪ&pೕಲ-ೆ ಸಮಯದ23 ಇ ೇ ಪCಾಣ ಪತಗಳ ಮೂಲ ಪ<ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು. VVಧ _ೕಸಾ< .ೋ& ಾಜರು ಪ*ಸ4ೇ.ಾದ ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD ಾಜರು ಪ*ಸ(ದ23, ಆ
_ೕಸಾ<ಯನುD ರದುಪ*#, ಯಮಗಳನ$ಯ BಾCಾನ ಅಹ":ೆಯನುD ೊಂ(ದ23 Cಾತ, BಾCಾನ ಅಹ":ೆಯ*
ಪ&ಗ ಸಾಗುವXದು. ಇಲ3ಾದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ ಅಭT"ತ$ವನುD ರದುಪ*ಸಾಗುವXದು.
9. ೇ ಾRರತ ಅಭaಗಳA ಮತು@ ಅದNೆm ಸಂಬಂಧಪಟM ಪ+bಾಣ ಪತ+ಗಳA )ಾಗೂ ಅದರ RಯಮಗಳA:-

• Bೇಾರತ ಅಭT"ಗಳ1

•

ಕ-ಾ"ಟಕ -ಾಗ&ೕಕ Bೇಾ (BಾCಾನ -ೇಮ.ಾ<) ಯಮಗಳ1
1977ರ ಯಮ 5(4)ರನ$ಯ “Uಾkೇ ಅ!" ಾರನು :ಾನು ಅ!"
ಸ23ಸುವ ಸಮಯದ23 ಸ.ಾ"ರದ UಾವX ೇ ಇತkೆ ಇಾೆಯ23
ಅಥಾ UಾವX ೇ ಇತರ kಾಜ ಸ.ಾ"ರದ ಅಥಾ .ೇಂದ ಸ.ಾ"ರದ
ಅಥಾ ಈ ಸಂಬಂಧಾG ಸ.ಾ"ರವX ("ಷeಪ*#ದ UಾವX ೇ
ಇತರ +ಾ.ಾರದ23 ಾಯಂ ಅಥಾ :ಾ:ಾ?2ಕ -ೌಕ&ಯ23ದkೆ
ಮತು ಆತನು Uಾರ ಅೕನದ23 ಉ ೋಗದ23ರುವ-ೋ ಆ ಇಾಾ
ಮುಖಸ~&ಂದ ಅಥಾ ಸಂದrಾ"ನುBಾರ ಸ.ಾ"ರ(ಂದ ಅಥಾ
+ಾ.ಾರ(ಂದ ಒiKೆ ಪೆಯ ೇ ಅ!"ಯನುD ಸ23#ದkೆ ಆತನು
ಸ.ಾ"ರದ

UಾವX ೇ

ಇಾೆಯ23ನ

ಹು ೆಯ

-ೇಮಕ.ೆ?

ಅಹ"-ಾGರತಕ?ದಲ3.
•

ಪರಂತು, ಈ ಉಪ ಯಮವX ಸ.ಾ"ರದ UಾವX ೇ ಇಾೆಯ23
ಸ~mೕಯ ಅಭT"UಾG
ಎ23ಯವkೆKೆ

ಾKೆಂದು

-ೇಮಕKೊಂ*ರುವ ವKೆ
ಪ&ಗ ಸಾಗುವX ೋ

ಅವನನುD

ಅ23ಯವkೆKೆ

ಅನ$ಯಾಗತಕ?ದಲ3’’.
•

Bೇೆಯ23ರುವ ಅಭT"ಗಳ1 ಅ!" ಸ23ಸುವ ಮುನD ಅನುಮ<ಯನುD
ಅಂದkೆ kಾ/ೇಪuಾ ಪCಾಣ

ಪತವನುD (NOC) ಕಾಯಾG

ಅವರುಗಳ -ೇಮ.ಾ< +ಾ.ಾ&ಗಳ ಸ, ಹರು ಮತು hಾ&
Cಾ*ದ (-ಾಂಕ ೊಂ(Kೆ ಅ!" ಸ23ಸಲು ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ
(-ಾಂಕ ೊಳKೆ ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ರತಕ?ದು.
•

ಅಭT"ಗಳ1 ಮೂಲ

ಾಖೆಗಳ ಪ&pೕಲ-ೆಯ ಸಮಯದ23 ಈ
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kಾ/ೇಪuಾ ಪCಾಣ

ಪತದ (NOC) ಮೂಲ ಪ<ಯನುD

ಪ&pೕಲ-ೆKೆ

ಾಜರುಪ*ಸತಕ?ದು,

ತಪ ೇ

kಾ/ೇಪuಾ

ಪCಾಣ ಪತವನುD(NOC) ಾಜರುಪ*ಸ(ದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ
ಅಭT"ತ$ವನುD ರದುKೊmಸಾಗುವXದು.

10. ಪ:ೕrಾ Nೇಂದ+ಗಳA:-

• ಪ:ೕrಾ Nೇಂದ+ಗಳA:-

•

ಸaಾ"ತಕ

ಪ&ೕ/ೆಗಳನುD

ಆ^ೕಗದ

ಣ"ಯದಂ:ೆ

ಕ-ಾ"ಟಕ

kಾhಾದಂತ ಗ(ಪ*ಸುವ .ೇಂದಗಳ23 ನೆಸಾಗುವXದು.

ಈ

Vಷಯದ23 ಆ^ೕಗದ <ೕCಾ"ನೇ ಅಂ<ಮಾG ೆ.
•

ಪ:ೕrಾ Nೇಂದ+ಗಳ ಬದಾವuೆ ಕು&ತಂ:ೆ ಸ23ಸುವ .ೋ&.ೆಗಳನುD
<ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.

11. ಪ+ಮುಖ ಸೂಚೆಗಳA:
•

ಆ^ೕಗವX ಅಭT"ಗೆo ಂ(Kೆ UಾವX ೇ ಪತ ವವಾರವನುD ನೆಸುವX(ಲ3.

•

ಅ!" ಸ23ಸುವ ಸಂದಭ"ದ23 ನಮೂ(ಸಾದ _ೕಸಾ<, V ಾಹ":ೆ, ಪ&ೕ/ಾ .ೇಂದ ಾಗೂ ಇತkೆ Vವರಗಳ ಬKೆL
ಆನಂತರದ23 ಬದಾವuೆ ಕು&ತಂ:ೆ ಸ23ಸುವ .ೋ&.ೆಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು. ಈ ಬKೆL ಅಭT"ಗಳ1
ಎಚರವಸತಕ?ದು.

•

ಅಪಣ"ಾGರುವ, °ೕ¨ೋ ಮತು ಸಯನುD / ಾಖೆಗಳನುD ಅ¸ೋ Cಾಡ ೇ ಇರುವ ಾಗೂ

ಶುಲ?

ಸಂ ಾಯ Cಾಡದ ಅ!"ಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.
•

ಅಭT"ಗಳ1 ತಮ Cಾ<KಾG ಭ<" Cಾ* ಸ23#ದ ಅ!"ಯ ಒಂದು °ೕ¨ೋ ಪ<ಯನುD ಕಾಯಾG
ತಂ(Kೆ ಇಟುe.ೊಳIಲು ಸೂ# ೆ.

UಾವX ೇ .ಾರಣಕೂ? ಆ^ೕಗ(ಂದ ಅ!"ಯ ನಕಲು ಪ< ಪೆಯಲು

ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3.
•

ಅಭT"ಗಳ1 ತಮ ಅ!"ಗಳ23 ೕಡುವ Cಾ<ಗಳ ಆaಾರದ |ೕೆ ಅವರುಗಳ1 ಸaಾ"ತಕ ಪ&ೕ/ೆಯನುD ಬkೆಯಲು
ಅಹ"kೆ ಎಂಬುದನುD ಆ^ೕಗವX ಪ&pೕ2# |ೕೊDೕಟ.ೆ? ಅಹ"kೆಂದು
ಪೇಶಪತಗಳನುD

ಕಂಡುಬಂದ

ಆnೈn ಮುಾಂತರ ೌnೋ Cಾ*.ೊಳIಲು

ಅಭT"ಗmKೆ Cಾತ

ಅನುಮ<ಸಾಗುವXದು. ಆದ&ಂದ

ಗ(ಪ*#ರುವ ವ^ೕ_<, V ಾಹ":ೆ, _ೕಸಾ<, ಇ:ಾ(ಗmಗನುಗುಣಾG ಅ!"ಯ23 ಸ&Uಾದ Cಾ<
ೕಡುವXದು ಅಭT"ಗಳ ಜಾ4ಾ&UಾGರುತ ೆ.
•

ತಪX Cಾ< ೕ*ದ23 ಅಂತಹ

ಅಭT"ಗಳನುD ಯಮಗಳನ$

ಅ^ೕಗವX ನೆಸುವ UಾವX ೇ

-ೇಮ.ಾ</ಪ&ೕ/ೆಗmಂದ *4ಾ} CಾಡಾಗುವXದು. ಆದುದ&ಂದ, ಅ!" ಸ23ಸುವ ಮುನD ಅವರು ೕ*ರುವ ಎಾ3
Cಾ<ಯು ಸ&UಾG ೆ ಎಂದು ಖತಪ*#.ೊಂಡು ದೃ¹ೕಕರಣ ೕಡುಾಗ ಎಚರ ವಸ4ೇಕು.
•

ಅಭT"ಗಳ1 ಮೂಲ

ಾಖೆಗಳ ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ಾಜkಾದ23 ತಮ ಅ!"ಯ23 .ೋ&ರುವ

ಪತಗಳನುD ಗ(ತ ನಮೂ-ೆಯ23 ಸ23ಸ(ದ23 ಅಂತಹ ಅಭT"ಗಳ
ಆದುದ&ಂದ ಅ!" ಸ23ಸಲು

_ೕಸಾ< ಪCಾಣ

_ೕಸಾ<ಗಳನುD <ರಸ?&ಸಾಗುವXದು.

ಗ(ಪ*#ದ .ೊ-ೆಯ (-ಾಂಕ ೊಳKಾG ಗ(ತ ನಮೂ-ೆಯ23 ಎಾ3 _ೕಸಾ<

ಪCಾಣ ಪತಗಳನುD (_ೕಸಾ< .ೋ&ರುವ) ಪೆ(ಟುe.ೊಂ*ದು, ಅ!"^ಂ(Kೆ ಅN3ೕ Cಾ* ಸದ& ಪCಾಣ
ಪತಗಳ ಮೂಲ ಪ<ಗಳನುD ಪ&pೕಲ-ೆKೆ ಾಜರುಪ*ಸಕ?ತದು.
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11 ೆನ Cಾ<KಾG ದೂರಾ ಸಂೆಗಳ1:
•

ಸಾಯಾ

:

7406086807 / 7406086801

•

.ೇಂದ ಕµೇ&ಯ Cಾ< .ೇಂದ

:

080-30574936

12. ದುನಡ>ೆ:ಒಬ ಅಭT"ಯು ನಕ2 ವUಾGರುವ-ೆಂದು ಅಥಾ ೋ¨ಾ ದBಾೇಜು ಅಥಾ <ದಾದ ದBಾೇಜುಗಳನುD
ಸ23#ರುವ-ೆಂದು ಅಥಾ ತಪX ಅಥಾ ಸುಳ1I ೇm.ೆ ೕ*ರುವ-ೆಂದು ಅಥಾ ಾಸVಕ Cಾ<ಯನುD ಮkೆCಾರುವ-ೆಂದು ಅಥಾ
-ೇಮ.ಾ< ಉ ೇಶಗmKಾG ನೆಸಾದ ಸaಾ"ತಕ ಪ&ೕ/ೆಯ23
ಅನುಸ&ಸಲು ಪಯ<D#ರುವ-ೆಂದು
Cಾಗ"ವನುD

ಅನುತ Cಾಗ"ವನುD ಅನುಸ&ಸು<ರುವ-ೆಂದು ಅಥಾ

ಅಥಾ ಅವರ -ೇಮ.ಾ<ಯ ಸಂಬಂಧದ23 UಾವX ೇ ಇತkೆ ಅಕಮ ಮತು ಅನುತ

ಅವಲಂ#ರುವ-ೆಂದು,

ಕಂಡುಬಂದ23 ಅವನು/ಅವಳ1 ಸ$ತ: _ನ ವವಹರuೆಗmKೆ ಮತು pಸು ಕಮ.ೆ?

ಒಳಪಡುವXದಲ3 ೆ; ಹು ೆಯ ಸಂದಶ"ನ(ಂದ/ಆ?Wಂದ ಅಭT"ತ$ವನುD ರದುಪ*ಸಾಗುವXದು.

ಸ/(!. ಸತವ<)
.ಾಯ"ದp",
ಕ-ಾ"ಟಕ ೋಕBೇಾ ಆ^ೕಗ.
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ಸ)ಾಯಕರು/ ಪ+ಥಮ ದ4ೆ ಸ)ಾಯಕರ ಹುೆ6ಗಳ ವSೕಕರಣದ %ವರಗಳA:ಕ+.ಸಂ.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು ಮತು@ ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆ

ವSೕಕರಣದ %ವರ

Vೇಖ-ಾ.ಾ&, ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜ ಆಡmತ
1.

ೕಸಾI

ಇ

ಪ.ಪಂ.

1

-

1

1

1

2

2

1

3

-ಾಯಮಂಡm, 4ೆಂಗಳoರ23ನ ಸಾಯಕ ವೃಂದ
ೈ-ಕ ವೃಂದ= 03 ಹು ೆಗಳ1

ಾ.ಅ.

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 02

ಒಟುM
ೕಸಾI

ಇ

ಒಟುM

ಪ.ಪಂ.

1

1

ಪ+-2ಎ

1

1

ಪ+-2

1

1

ಪ+-3ಎ

1

1

ಾ.ಅ.

1

1

ಒಟುM

5

5

bಾ. ೈ. ಅಂ. ಒಟುM

ಆಯುಕರು, Bಾವ"ಜಕ p]ಣ ಇಾೆ, ಕಲಬುG"
2.

Vrಾಗ,
ೈ-ಕ ವೃಂದ -05 ಹು ೆಗಳ1
.ೈಟುe ೋದ ಂದುಗಳo

ಆಯುಕರು, ಉ ೋಗ ಮತು ತರ4ೇ< ಇಾೆ
3.

(ತರ4ೇ< Vrಾಗ), 4ೆಂಗಳoರು
ೈ-ಕ ವೃಂದ- 15 ಹು ೆಗಳ1
+ಾರಂ,ಕ ಂದು 45

ಮ ಒಟುM

ೕಸಾI

ಇ

ಮ

Hಾ+

ಪ.4ಾ.

-

1

1

1

-

3

ಪ+-1

-

-

1

-

-

1

ಪ+-2ಎ

1

1

1

-

-

3

ಪ+-3ಎ

-

1

-

-

-

1

ಾ.ಅ.

1

2

3

-

1*

7

ಒಟುM

2

5

6

1

1

15

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ

ಆಯುಕರು, Bಾ&Kೆ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
4.

ೈ-ಕ kಾಜ ಾi ಸ~mೕಯ ವೃಂದ- 05 ಹು ೆಗಳ1
+ಾರಂ,ಕ ಂದು 23

ೕಸಾI ಮ
ಪ.4ಾ

Hಾ+ ಕ.bಾ.ಅ. ಅಂ ಒಟುM

1

-

-

1*

2

ಾ.ಅ.

1

1

1

-

3

ಒಟುMÖ

2

1

1

1

5

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ
ಆಯುಕರು, ಅಬ.ಾ& ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
5.

ೕಸಾI Hಾ+ ಒಟುM

ೈ-ಕ ವೃಂದ - 01 ಹು ೆ

ಾ.,ಅ.

1

1

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 06

ಒಟುM

1

1
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ಕ+.ಸಂ.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು ಮತು@ ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳ

ವSೕಕರಣದ %ವರ

ಸಂ'ೆ
 ೇ"ಶಕರು, Bಾವ"ಜಕ ಗಂsಾಲಯ

6.

7.

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು ೈ-ಕ kಾಜ ಮಟeದ

ೕಸಾI

ಇ

ಾ.ಅ.

1

ಸ~mೕಯ ವೃಂದ-01 ಹು ೆ
ೕಸಾI

ಇ

ಮ

ಪ.4ಾ

1

-

1

ಮುಖ .ಾಯ"ದp"ಗಳ1,, ಕ-ಾ"ಟಕ

ಪ+-1

1

-

ಸ.ಾ"ರ ಸಾಲಯ, Vaಾನ Bೌಧ,

ಪ+-2ಎ

-

¥ರ-3ಎ

ೈ-ಕ ವೃಂದ-15 ಸಾಯಕ ಹು ೆಗಳ1
01-ೇ ವೃತದ 01&ಂದ

4ೆಂಗಳoರು.

Hಾ+ bಾ. ೈ.

ಅಂ.

ಒಟುM

-

1*

3

-

-

-

1

-

-

-

1*

1

1

-

-

-

-

1

ಾ.ಅ.

-

4

3

1

1*

9

ಒಟುM

3

4

4

1

3

15

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ

!ಾ3.ಾ&ಗಳ1, !ಾ3.ಾ&ಗಳ
8.

.ಾUಾ"ಲಯ, 4ೆಂಗಳoರು ನಗರ !ೆ3.
ೈ-ಕ ವೃಂದ- 04 ಹು ೆಗಳ1

ೕಸಾI

ಇ

ಮ

ಒಟುM

ಪ.4ಾ.

1

-

1

ಪ.ಪಂ.

1

-

1

ಾ.ಅ.

1

1

2

ಒಟುM

3

1

4

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 01

ೕಸಾI

ಇ

ಒಟುM

ಮತು ಪಕರuೆಗಳ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು.

ಪ.4ಾ.

1

1

ೈ-ಕ ವೃಂದ – 03 ಹು ೆಗಳ1

ಪ.ಪಂ.

1

1

ಾ.ಅ.

1

1

ಒಟುM

3

3

 ೇ"ಶಕರು, ಮುದಣ, ೇಖನ BಾಮG
9.

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 01

 ೇ"ಶಕರು, ಕೃw Cಾkಾಟ ಇಾೆ,
10.

4ೆಂಗಳoರು
ೈ-ಕ ವೃಂದ-16 ಹು ೆಗಳ1
+ಾರಂ,ಕ ಂದು 01

ೕಸಾI

ಇ

ಮ

Hಾ+ ಅಂ. ಒಟುM

ಪ.4ಾ.

1

1

1

-

3

ಪ.ಪಂ.

1

-

-

-

1

ಪ+-1

1

-

-

-

1

ಪ+-2ಎ

1

1

-

-

2

ಪ+-2

1

-

-

-

1

ಾ.ಅ.

2

3

2

1*

8

ಒಟುM

7

5

3

1

16

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ
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ಕ+.ಸಂ.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು ಮತು@ ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆ

ವSೕಕರಣದ %ವರ

ೕಸಾI ಇ
ಸಹ.ಾರ ಸಂಘಗಳ ಬಂಧಕರು, ಸಹ.ಾರ
11.

1

-

1

ಾ.ಅ.

-

1*

1

1

1

2

ೈ-ಕ ವೃಂದ-02 ಹು ೆಗಳ1

ಒಟುM

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ
ೕಸಾI ಇ

 ೇ"ಶಕರು, .ೈKಾ&.ೆ ಮತು ಾ ಜ
ಇಾೆ (ಸೂ]y, ಸಣz ಮತು ಮದಮ
.ೈKಾ&.ಾ  ೇ"ಶ-ಾಲಯ ಮತು ಬೃಹ{
12.

ಪ+-2

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
.ೈಟುe ೋದ ಂದುಗಳ1

ಮತು |Kಾ .ೈKಾ&.ಾ  ೇ"ಶ-ಾಲಯ),

ಅಂ. ಒಟುM

1

-

-

1

ಪ+-1

1

-

-

-

1

ಪ+-2

1

-

-

-

1

ಾ.ಅ.

-

1

1

1*

3

2

2

1

1

6

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 05

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ

 ೇ"ಶಕರು, ಕ-ಾ"ಟಕ kಾಜ ಪ:ಾKಾರ
ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

ೕಸಾI

ಇ

ಾ.ಅ.

1

ೈ-ಕ ವೃಂದ- 01 ಹು ೆ

14.

Hಾ+

-

ಒಟುM

ೈ-ಕ ವೃಂದ-06 ಹು ೆಗಳ1

ಮ

ಪ.4ಾ.

4ೆಂಗಳoರು

13.

ಅಂ. ಒಟುM

ೕಸಾI

ಇ

ಮ

Hಾ+

ಪ.4ಾ.

1

1

-

ಪ+-1

-

1

-

 ೇ"ಶಕರು, ಖhಾ-ೆ ಇಾೆ, ಕಲಬುG"

ಪ+-2ಎ

-

1

1

Vrಾಗ

ಪ+-2

-

1

-

ೈ-ಕ ವೃಂದ-20 ಹು ೆಗಳ1

ಪ+-3ಎ

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 02 -ೇ Bೈಕ2ನ 05

ಪ+-3

-

1
-

1

ಾ.ಅ.

2

3

2

ಒಟುM

3

8

4

bಾ. ೈ.

ಕ.bಾ.ಅ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

 ೇ"ಶಕರು, .ಾಾ"-ೆಗಳ1, 4ಾಯ3ರುಗಳ1,
15.

.ೈKಾ&.ಾ ಸುರ]:ೆ ಮತು Bಾ$ಸ~ ಇಾೆ,
4ೆಂಗಳoರು ೈ-ಕ ವೃಂದ-01 ಹು ೆ
+ಾರಂ,ಕ ಂದು -03

ೕಸಾI
ಪ.ಪಂ.

ಇ
1

ೕ.R.ಅ.
1
1
1
3

ಒಟುM
3
1
3
1
1
1
10
20
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ಕ+.ಸಂ.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು ಮತು@ ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆ

ವSೕಕರಣದ %ವರ

ಆಯುಕರು, .ೈKಾ&.ಾ ತರ4ೇ< ಮತು
ಉ ೋಗ ಇಾೆ (ಉ ೋಗ Vrಾಗ),
16.

4ೆಂಗಳoರು

ೕಸಾI

ಇ

ಪ.ಪಂ.

1

ೈ.ಕ. kಾಜ ಮಟeದ ಸ~mೕಯ ವೃಂದ-01 ಹು ೆ

+ಾರಂ,ಕ ಂದು-03

 ೇ"ಶಕರು, ಕ-ಾ"ಟಕ ಸ.ಾ"& VCಾ
17.

ೕಸಾI

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
ೈ.ಕ. ಸ~mೕಯ ವೃಂದ-01 ಹು ೆ

Hಾ+
1

ಪ.4ಾ.

+ಾರಂ,ಕ ಂದು-15

!ಾ3.ಾ&ಗಳ1, !ಾ3.ಾ&ಗಳ
18.

.ಾUಾ"ಲಯ, .ೊಪಳ
ೈ-ಕ ವೃಂದ-06 ಹು ೆಗಳ1-

.ೈತiೋದ ಂದುಗಳ1

ೕಸಾI

ಇ

ಮ

Hಾ+

ಅಂ.

ಒಟುM

ಪ.4ಾ.

1

-

-

-

1

ಪ+-2ಎ

1

-

-

-

1

ಾ.ಅ.

-

1

2

1*

4

ಒಟುM

2

1

2

1

6

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ

 ೇ"ಶಕರು, ಅ,^ೕಗ ಮತು ಸ.ಾ"&
19.

ಾಜಗಳ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

ೕಸಾI

ಇ

ಪ+-2ಎ

1

ೕಸಾI

Hಾ+
1

ೈ.ಕ. ವೃಂದ-01 ಹು ೆ +ಾರಂ,ಕ ಂದು 07
ಆಡm:ಾ.ಾ&ಗಳ1,
20.

ಎn.#.#.  ೇ"ಶ-ಾಲಯ (kಾಜ .ೋಶ)
4ೆಂಗಳoರು.

ಾ.ಅ.

ೈ-ಕ ವೃಂದ-01 ಹು ೆ +ಾರಂ,ಕ ಂದು 06
ೕಸಾI

ಇ

ಮ

Hಾ+

ಅಂ.

ಒಟುM

ಪ.4ಾ.

01

01

01

-

03

ಪ.ಪಂ.

01

-

-

-

01

ಪ+-1

01

-

-

-

01

ಪ+-2ಎ

01

01

-

-

02

ಪ+-2

01

-

-

-

01

ಾ.ಅ.

02

02

02

01*

07

ಒಟುM

07

04

03

01

15

ನಗkಾ,ವೃ( ಇಾೆ,
ಬೃಹ{ 4ೆಂಗಳoರು ಮಾನಗರ +ಾ2.ೆ,
21.

4ೆಂಗಳoರು.
ೈ.ಕ. ವೃಂದ- 15 ಹು ೆಗಳ1

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 01
ಸೂಚೆ:

ಬೃಹh

ೆಂಗಳರು

ಸಂ ೆijಾSರುವ=ದ:ಂದ,

ಅk

ಮ)ಾನಗರ
ಸ (ಸುವ

Oಾ Nೆಯು
ಅಭaಗಳA

ನಗರ

ಸiGೕಯ

ಆlmjಾದ (

ಸದ:ಯವರುಗGHೆ Nೆ.k.ಐ.;., k.g.ಎp., ಸಮೂಹ %qಗಳA ಲಭ%ರುವ=Kಲ( ೆಂದು
IGQರು>ಾ@"ೆ.
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ಕ+.ಸಂ.

22.

ಇಾ'ೆಯ )ೆಸರು ಮತು@ ಒಟುM ಹುೆ6ಗಳ ಸಂ'ೆ

ವSೕಕರಣದ %ವರ
ೕಸಾI

ಇ

ಮಾ ೇ"ಶಕರು,

ಪ.4ಾ.

1

ಆಡmತ ತರ4ೇ< ಸಂBೆ~, |ೖಸೂರು.

ಪ.ಪಂ.

1

ಾ.ಅ.

1

ಒಟುM

3

ೈ.ಕ. ವೃಂದ-03 ಹು ೆಗಳ1 +ಾರಂ,ಕ ಂದು 01

 ೇ"ಶಕರು, ಮಾ ಮತು ಮಕ?ಳ ಅ,ವೃ(
23.

ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು

ೕಸಾI

ಇ

ೈ.ಕ. ವೃಂದ-01 ಹು ೆ

ಾ.ಅ.

1

ೕಸಾI

Hಾ+

ಾ.ಅ.

1

ಬಂಧಕರು,
24.

ಕ-ಾ"ಟಕ ೋ.ಾಯುಕ, 4ೆಂಗಳoರು.
ೈ.ಕ. ವೃಂದ-01 ಹು ೆ
+ಾರಂಕ ಂದು-06
 ೇ"ಶಕರು, ಗ

25.

ಮತು ಭೂVಾನ ಇಾೆ,

4ೆಂಗಳoರು
ೈ.ಕ. ವೃಂದ-05 ಹು ೆಗಳ1
+ಾರಂ,ಕ ಂದು 10
kೇ ೆ ಕೃw ಅ,ವೃ( ಆಯುಕರು ಾಗೂ kೇ ೆ

26.

ೈ.ಕ. ವೃಂದ-01 ಹು ೆ

ಮ

Hಾ+ ಒಟುM

-

1

-

1

ಪ+-2

1

-

-

1

ಾ.ಅ.

1

1

1

3

ಒಟುM

2

2

1

5

ಪ+-2ಎ

ೕಸಾI

ಅಂ.

ಾ.ಅ.

1*

 ೇ"ಶಕರು, kೇ ೆ ಇಾೆ, 4ೆಂಗಳoರು
+ಾರಂ,ಕ ಂದು 08

* ದೃ M bಾಂದ (BL/LV) ಅಭaಗGHೆ
ೕಸಾI

ಇ

ಮ ಒಟುM

ಪ.ಪಂ.

1

-

1

ಸಾಯಕರ ವೃಂದ

ಪ+-1

1

-

1

ೈ.ಕ. ವೃಂದ-03 ಹು ೆಗಳ1

ಾ.ಅ.

-

1

1

+ಾರಂ,ಕ ಂದು 03

ಒಟುM

2

1

3

.ಾಯ"ದp"ಗಳ1,
ಕ-ಾ"ಟಕ ೋಕBೇಾ ಆ^ೕಗ, 4ೆಂಗಳoರು ಇ23
27.

ೕಸಾI ಇ
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C£ÀÄ§AzsÀ
ಅಭ%& ಗAB ಆD EೖD ಅ- ಭ

ಆDಆD-EೖDನ9#
EೖDನ9# ಅ- ಭ

ಾಡುವ ಬBG ಸೂಚಗಳು
ಾH ಸ9#Iದ

ಾತ< ಅಭ%& ಗಳು ಅJಸೂಚಯ9#ನ ಎ"ಾ# ಷರತುKಗಳನು

ಪLMೖIರುNಾKM ಎಂದಲ#.
ಎಂದಲ#. ತದನಂತರದ9# ಅ- ಗಳನು

ಪ)*ೕಲB ಒಳಪHಸ"ಾಗುವ;ದು 1ಾಗೂ Pಾವ;Qೕ

ಹಂತದ9#Pಾಗ9 ನೂ%ನ%4ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ9# ಅಂತಹ ಅಭ%& ಗಳ ಅ- ಗಳನು

ರಸ)ಸ"ಾಗುವ;ದು.
ರಸ)ಸ"ಾಗುವ;ದು.

ಈ ಅ- ಸ9#ಸುವ ಪಯು ಒಂದು Sಾ)ಯ ೂೕಂದT ಪಯನು
ಪಯನು ಒಳBೂಂHದು7 ಅಭ%& ಗಳು 0ೕHರುವ
ಾU ಯನು

ಮುಂ8ನ

ಎ"ಾ#

ಅJಸೂಚಗAಗೂ

ಪ)ಗTಸ"ಾಗುವ;ದ)ಂದ,
ಪ)ಗTಸ"ಾಗುವ;ದ)ಂದ,

creation/ರುಜುಾತುಗಳು
creation/ರುಜುಾತುಗಳು ಸೃY+ಸುವ ‘ ಹಂತದ9# ಅ ೕ ,ಾಗರೂಕ4Zಂದ ಎ"ಾ#
ಾಡ ೕ[ಾQ.
ೕ[ಾQ.ಅಭ%& ಗಳುಸೂಚಗಳನು ಹಂತಹಂತಾಓ8<ೂಳ]ತಕದು7
ಹಂತಹಂತಾಓ8<ೂಳ]ತಕದು7.
ಕದು7.

ಎ"ಾ#ಸೂಚಗಳನು ಓ8ದನಂತರ^ೕಅ- ಯನು ಭ
1.

2.

3.

4.

5.

ಅವರ

‘Profile

ಾU ಗಳನು

ಭ

ಾಡತಕದು7.
ಾಡತಕದು7.

--------

ಅಭಗಳು KPSC ಅಂತ ಾಲದ ಮುಾಂತರೕ ಅಗಳನು ಆ ೖ ಮೂಲಕ ಸಸೕಕು. ಇತ! "ಾವ$%ೕ
&ಾದ'ಯ/ಮೂಲದ ಮುಾಂತರ ಸ)ದ ಅಗಳನು ಪ'ಗ+ಸ,ಾಗುವ$-ಲ.
ಅಭಗಳು .ದಲು KPSC ಅಂತ ಾಲ “http:://kpsc.kar.nic.in” ರ “New User? Register Here link.”
ಅನು ಒ01 2ೂೕಂದ+ &ಾ45ೂಳ6ೕಕು.
ಅಭಗಳು 2ೂೕಂದ+ &ಾ45ೂಳ6ಲು 7ಾಗೂ login ರುಜು9ಾತುಗ:; ಅನನ9ಾದ (unique) ಇ- <ೕ= >?ಾಸ ಮತು1
.ೖ= ಸಂ@ಯನು Aೂಂ-ರತಕBದುC.
login ರುಜು9ಾತುಗಳನು
ರುಜು9ಾತುಗಳನು ಸೃEF)ದ ನಂತರ ಅಭಗಳು ಈ ರುಜು9ಾತುಗGೂಂ-; login ಆH Profile Creation Link
ಅನು ಒ01 ಅವರ ಪIಣ &ಾK0ಯನು ಭ0 &ಾಡೕಕು. ಈ Profile ಅನು ಅಭಗಳು ಒಂದು Mಾ' ಭ0 &ಾ4ದ
ಆNೕಗದ ಮುಂ-ನ ಎ,ಾ ಅPಸೂಚ2ಗ:; ಉಪNೕಗ9ಾಗುತ1%. ಅಭಗಳು ಈ &ಾK0ಯನು
&ಾK0ಯನು ಅS TೕU
&ಾಡಬಹುದು.
ಅಭಗಳು Profile ರ 5ೂೕರ,ಾದ ಎ,ಾ &ಾK0ಯನು ಾಗರೂಕXYಂದ ಭ0 &ಾ4 SAVE ಬಟ ಒ01 SAVE
&ಾ45ೂಳ6ೕಕು.

6. ಅಭa ತನ` ಇI@ೕeನ ಾವeತ+ ಮತು@ ಸc ಗುರುತನು` ಅ¦(ೕ§ bಾಡೇಕು.

7.

•

ಾವeತ+ದ ಅಳ>ೆ(Oಾ¨ ¦ೕ ಅಳ>ೆ) (ಗ:ಷ ಅಳ>ೆ: 50 KB)

•

ಸcಯ ಅಳ>ೆ (ಗ:ಷ ಅಳ>ೆ: 50 KB)

ರುಜು9ಾತುಗGೂಂ-; login ಆದ ನಂತರ ಅಭಯು [ಾ1ಯರುವ ಅPಸೂಚ2ಗಳನು Online Application linkರ
2ೂೕಡಬಹುದು. login. ಆದ ನಂತರ [ಾ1ಯರುವ ಅPಸೂಚ2ಗಳ ಪಕBದ Click Here to apply link ಲಭ>%.

ಅಭಯು ಅPಸೂಚ2; ಅನುಗುಣ9ಾH ಅ ಸಸಲು Click Here to apply link ಅನು ಒತ1ೕಕು.
9. Click Here to apply link ಅನು ಒ01ದ ಅPಸೂಚ2ಯನ ಹು%Cಗ:; ಅಭಯ ಅಹXಯನು ಉಪಕರಣವ$
ಪ'\ೕಸುತ1%. ಅಭ ಅಹ]ಾ ಷರತು1ಗಳನು ಪI!ೖಸ-ದC ಸೂಕ1 ಸಂ%ೕಶವನು )ಸF` ಪaಕbಸುತ1%.
10. ಅಹ]ಾ ಷರತು1ಗಳನು ಪI!ೖಸುವ ಅಭಯ ಅಯನು &ಾತa )ಸFcd eಂದ )fೕಕ'ಸಲgಡುತ1%.
11. ಅಯನು ಅಂ0ಮ9ಾH ಸ)ದ ನಂತರ "ಾವ$%ೕ 0ದುCಪ4ಗಳನು &ಾಡಲು ಅವhಾಶ ಇಲದ ಪaಯುಕ1 ಅಭಗಳು
ಅಂ0ಮ9ಾH ಅಯನು ಸಸುವ ಮುನ ಎಲ ಅಗತ >ವರಗಳನು ಭ0 &ಾಡ,ಾH%iೕ ಎಂದು ಖkತಪ4)5ೂಳ6ೕಕು.

8.
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12.

13.

eಗ-ತ ಶುಲB lಾವ0ಸದ ಅಭಗಳ ಅಗಳನು ಪ'ಗ+ಸ,ಾಗುವ$-ಲ.
ಪ'ೕmಾ ಶುಲBವನು ಈ 5ಳಕಂಡ &ಾದ'ಯ lಾವ0ಸಬಹುದು:
o
o
o
o

14.
o
o

_ Sಾ%ಂಂ`
ab_ [ಾc
<H_ [ಾc

I.ಎd.
ಎd.I ([ಾಮD ಸೕ d .ಂಟf )

ಶುಲ 5ಾವ ಸಲು ಅಭ%& ಗಳು ಈ <ಳಕಂಡ ಪದg ಯನು 5ಾ9ಸ ೕಕು:
ೕಕು:-

Login ಆದ ನಂತರ ಎಡ hಾಗದ9# My Account link ಲಭ%ದು7 ಈ My Account link ಅನು ಒತK ೕಕು.
ೕಕು.
ಅಭ%& ಯು ಧ ಅJಸೂಚಗAB ಸ9#Iದ ಅ- ಗಳ 1ಾಗೂ ಶುಲ 5ಾವ Iದ ವರವನು ೂೕಡಬಹುದು.
ೂೕಡಬಹುದು.

ಶುಲ ವರಗಳ9# Unpaid ಎಂದು ನಮೂ8Iರುವ ಅ- ಗಳ ಎದುರು Pay Now link ಲಭ%ರುತKQ.
ಲಭ%ರುತKQ.
o

Pay Now link ಅನು ಒ Kದ9# ಮೂರು ಆಗಳು ಲಭ%ಾಗುತKQ:
ಲಭ%ಾಗುತKQ: (ಎ) _ Sಾ%ಂಂ` (b) ab_

[ಾc (I)<H_ [ಾc
o
o

ಆD EೖD 5ಾವ ಯ

ಾದ)ಯ9# ಅಭ%& ಯು _ Sಾ%ಂಂ`.
Sಾ%ಂಂ`.

ab_ [ಾc ಮತುK <H_ [ಾc ಮುjಾಂತರ ಶುಲ 5ಾವ ಸಬಹುದು.
ಸಬಹುದು.
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ಪ+bಾಣ ಪತ+ಗಳ ನಮೂೆಗಳA
(¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É–r
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É
¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ

........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæq½
À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ * ................................. f¯ÉA
è iÀÄ / «¨sÁUÀzÀ
................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw .................................. JA§ÄªÀªg
À À ªÀÄUÀ /
ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄªÀ
eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgA
É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPj
À ¹zÉ.

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæq½
À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU¼
À ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À ÀÄ) (PÉÃAzÁæq½
À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU¼
À ÀÄ) DzÉÃ±À, 1951
(C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉÃ±À 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZ£
À Á
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZ£
À Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÃÉ ±À gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ
F±Á£Àå ¥ÀæzÃÉ ±ÀU¼
À À (¥ÀÄ£Àgï gÀZ£
À Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥r
À AiÀiÁzÀAvÉ)

¸ÀA«zsÁ£À

¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1956

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À À (wzÀÄÝ¥r
À ) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥r
À AiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆÃ¨Ágï ¢éÃ¥ÀU¼
À )À C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À À DzÉÃ±À, 1959.

¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgº
À ª
À ÃÉ °) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À 1962

¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1964

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À )À (GvÀg
Û À ¥ÀæzÃÉ ±À) DzÉÃ±À, 1967

¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆÃªÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖU¼
À À DzÉÃ±À 1988

¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼
À À DzÉÃ±À
2. ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj *............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£*À
/ CªÀ¼*À
PÀÄlÄA§ªÀÅ
..................................................................................................gÁdå/PÉÃAzÁæq½
À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ ..................................................................
f¯Áè/«¨sÁUÀzÀ ..........................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)
¸À»..........................................................
vÀº²
À Ã¯ÁÝgï...........................................
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:

¥Àz£
À ÁªÀÄ
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ

gÁdå /PÉÃAzÁæq½
À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±À *
* C£ÀéAiÀÄªÁUÀ¢gÀÄªÀ ¥ÀzU
À ¼
À £
À ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÄÀ ºÁQ
¸ÀÆZÀ£:É E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsåÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1950gÀ 20£ÉÃ ¥ÀæPg
À ÀtzÀ°g
è ÀÄªÀ
CxÀðªÀ£ÉßÃ ºÉÆA¢gÀÄvÀz
Û É.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀÈºÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæU
À ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ®Ä
¸ÀPª
Àë ÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvæÀ ¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ:
05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥w
À UÀ¼ÀÄ ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ DzÉÃ±ÀzÀ C¢ü¸Æ
À ZÀ£A
É iÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæPÀ ÁÌV
Cfð ¸À°¹
è zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀÜ¼ª
À £
À ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀÜ¼ÀPÌÉ ¸ÉÃjzÀªg
À Æ
É §âgÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý. CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå
¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛU½
À UÉ ¸ÀA§Azs¥
À l
À Ö ¥ÀæªiÀ Át ¥Àvæª
À £
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.
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(¥ÀæªU
À ð
À -1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É-E
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªU
À Àð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÄÀ
/ ¥ÀlÖtzÀ /
……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÄÀ
/
…………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀÄ½zÀ ªÀUð
À UÀ¼À (¥ÀæªU
À ð
À )
……………………………………………… G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgA
É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁttÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

£ÀUg
À À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw
¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw
…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ

¸ÀÜ¼:À
¢£ÁAPÀ :

vÀº²
À Ã¯ÁÝgï
-------------vÁ®ÆèPÄÀ
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀgÄÀ
-----------------------------------------------------------------------------------------------(¥ÀæªU
À ð
À - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÄÀ Æ£É - J¥sï
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)
»AzÀÄ½zÀ ªÀUð
À UÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÉ ¤ÃqÀÄªÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ
…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÄÀ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ /
²æÃªÀÄw / PÀÄªÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPg
À ÄÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉÃ±ÀU¼
À À
¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁªÀÄPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃ®Ä¸Àg
Û z
À À (QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è
§gÀÄªÀÅ¢®èªA
É zÀÄ;
C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPg
À ÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è 1 £ÉÃ zÀeð
É AiÀÄ CxÀªÁ
2£ÉÃ zÀeð
É AiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvª
Àì ÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è;
CxÀªÁ
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPÉ¼U
À ,É 2£ÉÃ zÀeð
É AiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ gÀÆ.6000-12000/- ¥ÁægA
À ©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ
¸ÀA§¼Àª£
À ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ £ËPÀg£
À ÁV®èªA
É zÀÄ;
CxÀªÁ
DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆÃµÀPg
À ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀÄªÀÅ DgÀÄ ®PÀë «ÄÃgÀÄªÀÅ¢®èªA
É zÀÄ;
CxÀªÁ
PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPg
À ÄÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl
vÉjUÉzÁgÀ£®
À è CxÀªÁ DvÀ£
À À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÆ
À 10 AiÀÄÄ¤mïVAvÀ ºÉa£
Ñ À PÀÈ¶ ¨sÀÆ«Ä
CxÀªÁ 25 JPÀgU
É ½
À VAvÀ ºÉa£
Ñ À ¥ÁèAmÉÃ±À£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®èªA
É zÀÄ ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår
225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ / ²æÃªÀÄw / PÀÄªÀiÁj…………………………………………EªÀgÄÀ ……………………………………… eÁwUÉ
………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀÄªÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ
C£ÀéAiÀÄ »AzÀÄ½zÀ ªÀUð
À UÀ¼À ¥ÀæªU
À Àð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛg.É
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

vÀº²
À Ã¯ÁÝgï
------------vÁ®ÆèPÄÀ
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£ÀªÀÄÆ£É-1
d£Àg¯
À ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgPÀ ÉÌ ¸ÉÃj®èªA
É zÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä
¸À°è¸¨
À ÃÉ PÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(d£Àg¯
À ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sw
À ð ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
EªÀjUÉ:
vÀº²
À Ã¯ÁÝgg
À ÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè
ªÀiÁ£ÀågÉ,
²æÃ / ²æÃªÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªg
À À ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß
………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸Àg
Û z
À °
À è (Creamy Layer) §gÀÄªÀÅ¢®èªA
É zÀÄ £ÉÃgÀ
£ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæª£
À ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PÉ¼PÀ A
À qÀ
ªÀiÁ»wUÀ¼£
À ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÃÛ £É.
1.
C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸g
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :
2.
C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀÜ¼À UÁæªÀÄ
:
vÁ®ÆèPÀÄ :
f¯Éè
:
3.
4.

C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À :
C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPg
À À ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸g
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :

(GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)
5.
C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄv
Û À «¼Á¸À
(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ)

:

6.
C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À
:
7.
C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀt
ë zÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉU¼
À À «ªÀgU
À ¼
À ÀÄ
¥Áæx«
À ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqsÀ
8.
C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPg
À À (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝg)É
EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:
ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
d«ÄÃ¤£À «ªÀgÀ
EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
9.

DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÃÉ ?

10.

¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÃÉ ?

11.

ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÃÉ ?

¥Àª
æ ÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆÃµÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuA
É iÀÄÄ
±ÀæzÁÞ¥ÀÆªÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃ¶¸ÀÄvÉÛÃ£É.
¸ÀÜ¼:À
¢£ÁAPÀ:

£Á£ÀÄ

w½¢gÀÄªÀµÀÖgÀ

vÀªÀÄä «zsÃÉ AiÀÄ
(C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÀÄnÖUÉ

¸ÀvÀåªÉAzÀÄ
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ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀz
Û É JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPj
À ¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqs¥
À ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ
«ZÁgÀuU
É É §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÃÛ £É
¸ÀÜ¼:À
¢£ÁAPÀ:

vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPg
À À ¸À»
(vÀAzÉ/vÁ¬Ä fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝg)É
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ E§âgÄÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPg
À ÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀg£
À ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÃÛ ªÉ.

¸ÀQz
ë ÁgÀgÀ ¸À»

1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)

2)

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
1. ²æÃ/²æÃªÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªg
À À ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj
………………………………………………………… JA§ÄªÀªg
À ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉA
è iÀÄ «¨sÁUÀ ……………………………………………………
UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUg
À z
À °
À è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£Àg¯
À ï ªÉÄjmï ªÀUð
À PÉÌ ¸ÉÃjzÀªg
À ÁVgÀÄvÁÛg.É
2. ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPg
À ÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251
©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£Àg¯
À ï ªÉÄjmï ªÀUð
À zÀ ªÉÄÃ®Ä¸Àg
Û z
À °
À è (Creamy Layer)
§gÀÄªÀÅ¢®èªA
É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

vÀº²
À Ã¯ÁÝgï
……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ

¸ÀÆZÀ£É 1 : EzÀg°
À è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥Àzª
À ÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀz°
À £
è À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀz
Û .É
¸ÀÆZÀ£É 2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸Àg
Û À (Creamy Layer) zÀªg
À £
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ CA±ÀU¼
À £
À ÀÄß «ªÀgª
À ÁV RavÀ¥r
À ¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgª
À ÃÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ

--------------------------------------------------------------------£ÀªÀÄÆ£É-2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ/²æÃªÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªg
À À ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/
²ææÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è ……………………………………
ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£ÃÉ vÀgU
À w
À ¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgU
À w
À AiÀÄªÀgU
É É …………………………………… f¯Éè ………………………………………
vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸A
À UÀ ªÀiÁr………………ªÀµð
À £Àqz
É À ¥ÀjÃPÉA
ë iÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛg.É F
±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸A
À UÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢A
ü iÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ
¸À¨U
sÉ ¼
À À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥r
À ¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUg
À À ¥ÀæzÃÉ ±À ¸ÀtÚ £ÀUg
À À ¥ÀæzÃÉ ±À CxÀªÁ ¥ÀjªÀvð
À £É
ºÀAvÀz°
À g
è ÀÄªÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU¼
À À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÃÉ ±Àz°
À v
è ÀÄ.Û
ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ
PÉÃë vÀæ ²PÀt
ë C¢üPÁj
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

¸À»
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÄÀ

¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:
______________________________________________________________________________________________
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PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
²æÃ/²æÃªÀÄw…………………………………………………gÀªg
À À
……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ

ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj……………………………………………………………

…………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è

ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ

EªÀgÀÄ

f¯Éè

……………………£ÉÃ

vÀgU
À w
À ¬ÄAzÀ

…………………………………£ÉÃ vÀgU
À w
À AiÀÄªÀgU
É É ……………………………… ±ÉÊPÀt
ë PÂ À ªÀµð
À ¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀt
ë PÂ À ªÀµð
À zÀªg
À U
É É ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgA
É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPj
À ¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÜ¼:À
¢£ÁAPÀ:

ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÄÀ

__________________________________________________________________________
¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 44 ¸É£¤
É 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.2001
£ÀªÀÄÆ£É-3
AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð

²æÃ/²æÃªÀÄw……………………………………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªg
À À ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/
²ææÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªg
À À CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PÉ¼PÀ A
À qÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢Ãü £À¥Àr¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ JAzÀÄ
F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:(C) * * ªÁ¹¸ÀÄªÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀÈ¶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ Czsð
À zÀµÀÄÖ
(D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀz:É AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀÄªÀ ªÀÄ£É :
(E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀÈ¶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ Czsð
À zÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀÈ¶ ¨sÀÆ«Ä :
(F) * * EvÀgÀ E£ÁßªÀÅzÉÃ ¥ÀæPg
À ÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.
¸ÀÜ¼À :
¢£ÁAPÀ:

vÀº²
À Ã¯ÁÝgï
vÁ®ÆèPÀÄ / PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ

______________________________________________________________________________________
kಾಜ ಾಗೂ .ೇಂದ ಸ.ಾ"& -ೌಕರರು ಸ23ಸ4ೇ.ಾದ kಾ/ೇಪಣ ಪCಾಣ ಪತ
pೕ/pೕಮ<................................................................ಆದ

ಇವರು

kಾಜ/.ೇಂದ

............................................(ಪದ-ಾಮ)..............................................ಇಾೆಯ23

ಸ.ಾ"ರದ23

ಾಯಂ/:ಾ:ಾ?2ಕ

ಹು ೆಯನುD (-ಾಂಕ:.............................. &ಂದ ...................................ರವkೆKೆ ೊಂ(ರುವರು.

ಇವರು

_______________________ಅಸೂಚ-ೆಯ __________________ಹು ೆKೆ ಅ!" ಸ23ಸಲು ಅನುಮ< ೕ* ೆ.

(-ಾಂಕ:
ಸ~ಳ:

-ೇಮ.ಾ< +ಾ.ಾ&ಯವರ ಸ ಮತು ಹರು
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GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT

Office of the Deputy Director
Department of Sainik Welfare & Resettlement
(Karnataka)
No.

Date:

CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Ssmt/Kum....................................................is an applicant for
................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of No......................Rank...........
Name ........................................................who died/was permanently disabled while in
service according to the certificate issued by Defense Authority. He died/was permanently
disabled on .....................
Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records is:
...................................................................
.......................................................................
Place:
Signature of the Deputy Director
Date:
Department of Sainik Welfare & Resettlement
District .....................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAUÀ«PÀ® «ÄÃ¸À¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥£
À À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£¤
É 2005, ¢£ÁAPÀ 19-11-2005
CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES
This is to certify that Sri/Smt/Kum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son/Wife/Daughter of Shri . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . . . old, male/female, Registration No. . . . . . . . . . is a case of .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . .
He/She is physically disabled visual disabled speech & hearing disabled and has . . . . & . . . . . . percent)
permanent (Physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in relation to his/her . . .. . .
. . . . .. . . .
Note:
This condition is progressive/non progressive likely to improve / not likely to improve.
Re-assessment is not recommended / is recommended after a period of . . . . ...... months/years.
*Strike out which is not applicable.
Recent
Photograph
Showing
the disability
affixed here.

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head of Hospital
(with seal)
Signature/Thumb impression
Of the disabled person.
Place:
Date:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C£ÀÄ§AzsÀ J.
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) ªÉÄÃgÉU)É
(3)(3)£ÉÃ ¤AiÀÄªÀÄ £ÉÆÃr)
(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀPÉÌ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄÃ¸À¯Áw)
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)
²æÃ/²æÃªÀÄw__________________________________________gÀªg
À ÀÄ_________________________
gÀªg
À À ªÀÄUÀ/ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ______________f¯ÉèAiÀÄ ________________ vÁ®ÆèQ£À
_______________________________________UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝg.É
¸ÀÜ¼:À ___________________

ºÉ¸g
À ÀÄ________________________

¢£ÁAPÀ:_______________

C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄÃµÀ£g
À ï
_____________________G¥À «¨sÁUÀ
_____________________f¯Éè.

__________________________________________________________________________

