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ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��: : : : �ಎ��ಎ��ಎ��ಎ�    ����        454454454454    ಆ�ಆ�ಆ�ಆ�     ! ! ! !(4(4(4(4) /) /) /) /2022202220222022----23232323////2332233223322332                                                                                                                                        "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ::::15151515----03030303----2023202320232023    

ಅಅಅಅ#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%        

1. ಆ�ೕಗವ� ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ ೕ�ಗಳು (�ೕರ �ೕಮ�ಾ�) (�ಾ�ಾನ�) �ಯಮಗಳು 2021ರ 

�ಯಮಗಳು �ಾಗೂ �ದು�ಪ! �ಯಮ 2022ರನ"ಯ ಈ #ಳಕಂಡ ಉ'# ಮೂಲ ವೃಂದ ಗೂ() ‘*’ 

ಹು,�ಗಳನು- ಭ�
 �ಾಡಲು ಅಹ
 ಅಭ�1
ಗ'ಂದ On-line   ಮೂಲಕ ಅ2
ಗಳನು- ಆ�ಾ"�*,. 

ಕ&ಮಕ&ಮಕ&ಮಕ&ಮ 

ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ�� 
ಇ)ಾ�ಯಇ)ಾ�ಯಇ)ಾ�ಯಇ)ಾ�ಯ +ಸರು+ಸರು+ಸರು+ಸರು /ಹು�-ಯಹು�-ಯಹು�-ಯಹು�-ಯ ಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮಪದ�ಾಮ   ಉ01ಉ01ಉ01ಉ01 ಮೂಲಮೂಲಮೂಲಮೂಲ ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ 

1 ಕ�ಾ
ಟಕ 3ಾಜ� 5ಕ6 ಪ�7ೂೕಧ� ಮತು: 5ಕ6ಪತ( 
ಇ<ಾ=ಯ>?ನ @�ಯ 5ಕ6 ಸ�ಾಯಕರು 

67 

2. ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3� ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6 / �7ೕಕೃ9�7ೕಕೃ9�7ೕಕೃ9�7ೕಕೃ9 :ಾಲ;9:ಾಲ;9:ಾಲ;9:ಾಲ;9 :  
 

ಅ2
 ಸ>?ಸಲು �ಗBಪ!*ರುವ Cಾ(ರಂDಕ B�ಾಂಕ  25-03-2023 

ಅ2
 ಸ>?ಸಲು #ೂ�ಯ B�ಾಂಕ 25-04-2023 

ಶುಲ6ವನು- Cಾವ�ಸಲು #ೂ�ಯ B�ಾಂಕ 26-04-2023 
 

<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%:-  

• ಅಭ���ಗಳು ಅ	�ಯನು� ಭ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎ�ಾ� �ವರಗಳನು� ಓ� ಅ�ೖ���ೂಂಡು ಆನಂತರ$ೕ 

ತಮ' ಅನ(ಯ)ಾಗುವ �ವರಗಳನು� ಭ� �ಾಡತಕ+ದು,.  

• ಒ./ ಅ	� ಸ1��ದ ನಂತರ ಅ	�ಯ1� �ವರಗಳನು� ದು,ಪ3 / 4ೕಪ�5 �ಾಡುವಂ6 7ೕಡುವ   

       8ಾವ9:ೕ ಮನ�ಗಳನು� ರಸ+;ಸ�ಾಗುವ9ದು.  

• 7ಯ�ಾನು<ಾರ ಆ= >ೖ=  ಅ	�?ಂ�' ಸ1�ಸುವ ಲಗತು@ಗಳ  ಆAಾರದ .ೕ> �ಾತB$ೕ Cಾಖ>ಗಳ 

ಪ;EೕಲF �ಾಡ�ಾಗುವ9ದ;ಂದ ವ?ೕG, �Cಾ�ಹ�6' ಸಂಬಂJ�ದ ಪB�ಾಣ ಪತBಗಳನು� Lಾಗೂ 

ಅ	�ಯ1� �ೂೕ;ರುವ ಎ�ಾ� Gೕಸ�ಾ ಪB�ಾಣ ಪತB/ಇತN ಪB�ಾಣ ಪತBಗಳನು� ತಮ/ Oಸ;ನ�1�Pೕ  

ಅ	� ಸ1�ಸಲು 7ಗ�ಪ3�ದ �ೂFಯ �Qಾಂಕದಂದು Rಾ1@ಯ1�ರುವಂ6 ಅJಸೂಚFಯ ಅನುಬಂಧದ1� 

ಸೂU�ರುವ ನಮೂFಗಳ1�Pೕ ಕVಾWಯ)ಾX ಪ5�ಟುZ�ೂಂಡು ಸದ; Cಾಖ>ಗಳನು� ಅ	� ಸ1�ಸು)ಾಗ 

ಅ[>ೂೕ\ �ಾಡತಕ+ದು,. (Cಾಖ>ಗಳು ಸ]ಷZ)ಾXರು_ೕಕು) ತ`]ದ,1� ಅವರ Gೕಸ�ಾ/ಅಭ���ತ(ವನು� 

ರಸ+;ಸ�ಾಗುವ9ದು.  

• ಅ	�ಯ1� �ೂೕರ:ೕ ತದನಂತರದ1� ಮನ� ಮುaಾಂತರ 8ಾವ9:ೕ Gೕಸ�ಾಯನು� 

�ೂೕ;ದ,1�/Cಾಖ>ಗಳನು� ಸ1��ದ1� ಪ;ಗbಸ�ಾಗುವ9�ಲ�.   

2.1 ಅ	�ಗಳನು� Online ಮೂಲಕ$ೕ ಭ� �ಾ3 , cಾವUತB/ಸd /ವ?ೕG/ �Cಾ�ಹ�6 Lಾಗೂ �ೂೕ;ದ Gೕಸ�ಾ' 

ಸಂಬಂJ�ದ  ಎ�ಾ� Cಾಖ>ಗಳನು� ಅef�ೕ\ �ಾ3ದ ನಂತರ ಶುಲ+ವನು�  8ಾವ9:ೕ hಾಮ=  ಸ�ೕ�i  4ಂಟjಗಳ1� 

(CSC) ಅಥ)ಾ Fl mಾ�ಂnಂo / 5pl hಾ\�/ �B3l hಾ\�  ಮೂಲಕ ಸಂCಾಯ �ಾಡಬಹುCಾXರುತ@:.  ಶುಲ+ವನು�  
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qಾವಸದ  Lಾಗೂ  Cಾಖ>ಗಳನು�/ cಾವUತB/ ಸdಯನು� ಅef�ೕ\  �ಾಡ:ೕ ಇರುವ /ಅಸ]ಷZ Cಾಖ>ಗಳನು� 

ಅef�ೕ\ �ಾ3ರುವ  ಅಭ���ಗಳ  ಅ	�ಗಳನು� ರಸ+;ಸ�ಾಗುವ9ದು. ಶುಲ+ವನು� hಾಮ= ಸ�ೕ�i 4ಂಟj ಗಳ1� 

(CSC) qಾವಸಲು ಅವhಾಶ 7ೕಡ�ಾXರುವ9ದ;ಂದ  ಅ	�ಗಳನು�  ಇ1�ಯೂ ಸಹ  ಸ1�ಸಬಹುCಾX:.  

    

3) ಅ�� ಸ��ಸುವ ಹಂತಗಳು/ ಅ�� ಸ��ಸುವ  ಪ
�
� 

ಅ��ಅ��ಅ��ಅ��    ಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವ    ಪ
�
�ಯ��ಪ
�
�ಯ��ಪ
�
�ಯ��ಪ
�
�ಯ��    ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು    ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು    ಇ�ಇ�ಇ�ಇ�....    

 

1. Fದಲ�ೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation 

2. ಎರಡ�ೕ ಹಂತ :  Application Submission 

3. ಮೂರ�ೕ ಹಂತ : Fees Payment through My Application section 

�ವರ�ಾದ�ವರ�ಾದ�ವರ�ಾದ�ವರ�ಾದ    ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು::::    

• {'*' Marked fields are mandatory and to be filled by the candidate} '*'   ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳನು- 

ಅಭ�1
ಗಳು ಕIಾJಯKಾL ಭ�
 �ಾಡMೕಕು)  

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

• NೂಸOಾL Application Link ನ>? log in ಆಗಲು user name ಮತು: password ಅನು- ಸೃQRಸMೕಕು. 

• Application Link ನ>? log in ಆದ ನಂತರ �ಮS ಪTಣ
 profile ಅನು- ಭ�
 �ಾ!.  

• ಅUT?ೕV �ಾಡMೕ�ಾದ WಾವXತ(  ಮತು: ಸY �ಾ6�ನ ಪ(�ಗಳು jpg ನಮೂ�ಯ>?  *ದ�KಾLರMೕಕು 

�ಾಗೂ 50 kb Lಂತ NZಾ[Lರ\ಾರದು. 

• ಅಭ�1
ಗಳು ವ�ೕ]�, ^Oಾ�ಹ
_` ಸಂಬಂb*ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು �ಾಗೂ ಅ2
ಯ>? #ೂೕ�ರುವ 

ಎ<ಾ? ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು jpg  ನಮೂ�ಯ>? *ದ�KಾLರMೕಕು �ಾಗೂ 200 kb Lಂತ 

NZಾ[Lರ\ಾರದು.  

• ಅbಸೂಚ� ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನು- ಒ�:. 

• �ಮS profile ನ>? ಲಭ�^ರುವ �ಾY�ಯು �ಮS ಅ2
 ನಮೂ�ಯ>? ಪ(ಕಟKಾಗುತ:,. ಅ2
ಯ>? 

\ಾ@ ಉ'Bರುವ �ಾY�ಯನು- ಭ�
 �ಾ! ಸ>?ಸMೕಕು. 

• ಅ2
 ಸ>?*ದ ನಂತರ “My Application” link ರ>? �ೕವ� ಅ2
 ಸ>?*ರುವ ಅbಸೂಚ�ಯನು- ಆe6 

�ಾ!ದ>? #ಳ` �ಮS ಅ2
ಯು ಪ(ಕಟKಾಗುತ:,. 

• ಅ3�ಯಅ3�ಯಅ3�ಯಅ3�ಯ    ಪಕ6ದ?@ಪಕ6ದ?@ಪಕ6ದ?@ಪಕ6ದ?@    “Pay Now” link

“Pay Now” link“Pay Now” link

“Pay Now” link    ಅನುBಅನುBಅನುBಅನುB    ಒ9Dದ?@ಒ9Dದ?@ಒ9Dದ?@ಒ9Dದ?@    “Online payment”

“Online payment”“Online payment”

“Online payment”    ಆE6ಗಳುಆE6ಗಳುಆE6ಗಳುಆE6ಗಳು        ಮೂಡುತDHಮೂಡುತDHಮೂಡುತDHಮೂಡುತDH....    

• ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    IಾJIಾJIಾJIಾJ    %ೂೕಂದK%ೂೕಂದK%ೂೕಂದK%ೂೕಂದK////ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3�    ಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವ    ಸಂದಭ�ದ?@ಸಂದಭ�ದ?@ಸಂದಭ�ದ?@ಸಂದಭ�ದ?@    NಾವOPಾದರೂNಾವOPಾದರೂNಾವOPಾದರೂNಾವOPಾದರೂ    Qಾಂ9&ಕQಾಂ9&ಕQಾಂ9&ಕQಾಂ9&ಕ    RೂಂದSಗಳುRೂಂದSಗಳುRೂಂದSಗಳುRೂಂದSಗಳು    

ಉಂಉಂಉಂಉಂTಾದ?@Tಾದ?@Tಾದ?@Tಾದ?@    ಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾK    ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��:::: 18005728707180057287071800572870718005728707     ಯನುBಯನುBಯನುBಯನುB        ಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲು    ಸೂW��ಸೂW��ಸೂW��ಸೂW��....    

 

3.1)  ಅಭ���ಗಳು ಅ	� ಭ
� �ಾಡುವ �ದಲು ಅ�ಸೂಚ�ಯ�� �ೕ�ರುವ ಅ	� ಭ
� �ಾಡುವ 

ಕು�ತ ಸೂಚ�ಗಳು, ಅಹ�"ಾ ಷರತು$ಗಳನು& ಓ()ೂಳ*ತಕ+ದು,. �ೕಮ.ಾ
 /ಾ0�.ಾರವ1 ದೃ3ೕಕ�4 
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�ೕ�ರುವ ಹು5,ಗಳ 6ೕಸ7ಾ
8 ಸಂಬಂ�4ದ ಅಂಕಣದ�� ಉಪ>ೕ?4ದ ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು& ಈ 

)ಳಕಂಡಂA  ಅBೖ�4)ೂಳ*Dೕಕು:- 
 

�ಾ.ಅ �ಾ�ಾನ� ಅಹ
_ GM General Merit 

ಪ.fಾ ಪ�gಷi fಾ� SC Scheduled Caste 

ಪ.ಪಂ ಪ�gಷi ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe 

ಪ(.-1 ಪ(ವಗ
-1 Cat–1 Category – I 

2ಎ ಪ(ವಗ
-2ಎ 2A Category – 2A 

2j ಪ(ವಗ
-2j 2B Category – 2B 

3ಎ ಪ(ವಗ
-3ಎ 3A Category – 3A 

3j ಪ(ವಗ
-3j 3B Category – 3B 

�ಾ.ೖ �ಾ2 ೖ�ಕ Ex-MP Ex-Military Person 

lಾ(]ೕಣ lಾ(]ೕಣ ಅಭ�1
 Rural Rural Candidate 

ಕ.�ಾ.ಅ ಕನ-ಡ �ಾಧ�ಮ ಅಭ�1
 KMS Kannada Medium Student  

ಅಂ.^. ಅಂಗ^ಕಲ  ಅಭ�1
 PH Physically Handicapped  

�ೕ.�.ಅ �ೕಜ� �3ಾg(ತ ಅಭ�1
 PDP Project Displaced Person 

ಉ.ಮೂ.ವೃ ಉ'# ಮೂಲ ವೃಂದ RPC Residual Parent Cadre 

Nೖಕ NೖOಾ(\ಾm-ಕ�ಾ
ಟಕ HK Hyderabad Karnataka 

ತೃ.> ತೃ�ೕಯ >ಂಗ TG Transgender 

    

4.4.4.4.  ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6::::----            

�ಾ�ಾನ� ಅಹ
_ ಅಭ�1
ಗ'` ರೂ.600/- 

ಪ(ವಗ
 2(ಎ), 2(j), 3(ಎ), 3(j) ` ೕ�ದ  ಅಭ�1
ಗ'` ರೂ.300/- 

�ಾ2 ೖ�ಕ ಅಭ�1
ಗ'`   ರೂ. 50/- 

ಪ�gಷi fಾ�, ಪ�gಷi ಪಂಗಡ ,ಪ(ವಗ
-1 �ಾಗೂ ಅಂಗ^ಕಲ 
ಅಭ�1
ಗ'` 

 ಶುಲ6 Cಾವ�nಂದ  

^�ಾn� ಇ,. 

 

^7ೕಷ ಸೂಚ�:- ರೂ. 35/- ರ ಪ(@(e ಶುಲ6 (processing fees)ವನು- ಎ<ಾ? ಅಭ�1
ಗಳು 
(ಪ�gಷi fಾ�, ಪ�gಷi ಪಂಗಡ, ಪ(ವಗ
-1, �ಾ2 ೖ�ಕ �ಾಗೂ ಅಂಗ^ಕಲ ಅಭ�1
ಗಳು 

ೕ�ದಂ_) ಕIಾJಯKಾL Cಾವ�ಸತಕ6ದು�. Cಾವ�ಸBದ�>? �ಮS ಅ2
ಯನು- 
�ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು.  
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4.1     ಅಭ�1
ಗಳು �ಗBಪ!*ದ ಶುಲ6ವನು- ಕIಾJಯKಾL  Cಾವ�ಸತಕ6ದು�.  ಒoS ಶುಲ6ವನು- Cಾವ�*ದ 

ನಂತರ ಅದನು- pಾವ�,ೕ ಸಂದಭ
ದ>?ಯೂ Yಂ�ರುLಸ<ಾಗುವ�Bಲ? ಅಥKಾ ಅದನು- ಆ�ೕಗವ� ನrಸುವ ಇತs 

ಪ�ೕt ಅಥKಾ �ೕಮ�ಾ�ಗ'` NೂಂB*#ೂಳu<ಾಗುವ�Bಲ?. ಶುಲ6ವನು-ಸಂOಾಯ �ಾಡBದ�>? ಅಂತಹ 

ಅ2
ಗಳನು-  �ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು.  

5.  ಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾ    ಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳು::::----  
           

ಅ) cಾರೕಯ Qಾಗ;ೕಕQಾXರತಕ+ದು,. 

ಆ) ಒಬr 	ೕವಂತ ಪ�Xಂತ Oಚುs ಮಂ� ಪ�ಯರನು� Oೂಂ�ರುವ ಪ9ರುಷ ಅಭ��� ಮತು@ ಈuಾಗ>ೕ  

ಇFೂ�ಬr Oಂಡvರುವ ವ�n@ಯನು� ಮದು$8ಾXರುವ ಮdwಾ ಅಭ���ಯು ಸhಾ�ರ�ಂದ  

ಪf)ಾ�ನುಮಯನು� ಪ5ಯ:ೕ Fೕಮhಾ' ಅಹ�xಾಗುವ9�ಲ�. 

ಇ) ಅಭ���ಯು �ಾನ�ಕ)ಾX ಮತು@ :ೖdಕ)ಾX ಆNೂೕಗ�ವಂತxಾXರ_ೕಕು ಮತು@ ಅವರ  Fೕಮhಾಯು 

ಕತ�ವ�ಗಳ ದy 7ವ�ಹz' ಆತಂಕವನು�ಂಟು �ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ 8ಾವ9:ೕ :ೖdಕ ನೂ�ನ6vಂದ 

ಮುಕ@xಾXರ_ೕಕು. 

ಈ) :ೖdಕ)ಾX ಅನಹ�xಾXCಾ,NಂಬುCಾX $ೖದ�nೕಯ ಮಂಡ{ಯ ವರ�ಯ .ೕ> ಅನಹ�NಂಬುCಾX 

ರಸ+;ಸುವ ಪfಣ� �$ೕಚFಯನು� xಾಜ� ಸhಾ�ರವ9 hಾv,;��ೂಂ3: ಮತು@ ಸhಾ�ರದ �$ೕಚFಯು 

8ಾವ9:ೕ �ಧದಲೂ� ಈ 7ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ �ೕGತ)ಾXರುವ9�ಲ�. 

         �ಗBತ 7ೖvwಕ ಅಹ
_ಯ  xೂ_` ಈ oೕಲ6ಂಡ ಅಹ
_ಗಳನು- NೂಂBರುವ ಅಭ�1
ಗಳು �ೕಮ�ಾ�lಾL 

ಅ2
 ಸ>?ಸಲು ಅಹ
_ಯನು- NೂಂBರುyಾ:s. 

6.     ಆE6ಆE6ಆE6ಆE6    <Xಾನ<Xಾನ<Xಾನ<Xಾನ: : : : ––––        

    

6.1 ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[::::----    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9) () () () (�ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ�)  )  )  )  ]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು    2021

20212021

2021ರರರರ    

ಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮ    (7)

(7)(7)

(7)    ರನ7ಯರನ7ಯರನ7ಯರನ7ಯ    ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3�    ಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವ    ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@    ಅಭ�^�ಗ0_ಅಭ�^�ಗ0_ಅಭ�^�ಗ0_ಅಭ�^�ಗ0_    ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯು    

ಕ`ಾaಯ
ಾbದು-ಕ`ಾaಯ
ಾbದು-ಕ`ಾaಯ
ಾbದು-ಕ`ಾaಯ
ಾbದು-,,,,ಸದJಸದJಸದJಸದJ    ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@    ಅಹ�RಯನುBಅಹ�RಯನುBಅಹ�RಯನುBಅಹ�RಯನುB    ಪcದಪcದಪcದಪcದ    +ೂರತು+ೂರತು+ೂರತು+ೂರತು, , , , ಆE6_ಆE6_ಆE6_ಆE6_    ಅಹ�dಾಗುವO"ಲ@ಅಹ�dಾಗುವO"ಲ@ಅಹ�dಾಗುವO"ಲ@ಅಹ�dಾಗುವO"ಲ@.  .  .  .  ಈಈಈಈ    

ಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯುಪJೕ[ಯು        ಗJಷeಗJಷeಗJಷeಗJಷe    150

150150

150    ಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳ    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    ಪ&=Bಪ9&1ಯನುBಪ&=Bಪ9&1ಯನುBಪ&=Bಪ9&1ಯನುBಪ&=Bಪ9&1ಯನುB    ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�.  .  .  .  ಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯು    ಈಈಈಈ    

ಪ9&1ಯ?@ಪ9&1ಯ?@ಪ9&1ಯ?@ಪ9&1ಯ?@    ಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�R    +ೂಂ+ೂಂ+ೂಂ+ೂಂದಲುದಲುದಲುದಲು    ಕ]ಷeಕ]ಷeಕ]ಷeಕ]ಷe    50

5050

50    ಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುB    ಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕು.  .  .  .  ಈಈಈಈ    ಪ&=Bಪ&=Bಪ&=Bಪ&=B    ಪ9&1ಯನುBಪ9&1ಯನುBಪ9&1ಯನುBಪ9&1ಯನುB    SSLC

SSLCSSLC

SSLC    

ಹಂತದ?@ನಹಂತದ?@ನಹಂತದ?@ನಹಂತದ?@ನ    ಪ&ಥಮYಾhಪ&ಥಮYಾhಪ&ಥಮYಾhಪ&ಥಮYಾh    ಕನBಡವನುBಕನBಡವನುBಕನBಡವನುBಕನBಡವನುB    \ಾನದಂಡವ�ಾBbಟುi1ೂಂಡು\ಾನದಂಡವ�ಾBbಟುi1ೂಂಡು\ಾನದಂಡವ�ಾBbಟುi1ೂಂಡು\ಾನದಂಡವ�ಾBbಟುi1ೂಂಡು    �ದ k�ದ k�ದ k�ದ kಪfಸ)ಾಗುವOದುಪfಸ)ಾಗುವOದುಪfಸ)ಾಗುವOದುಪfಸ)ಾಗುವOದು....    

6.2 ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@    ಅಹ�dಾದಅಹ�dಾದಅಹ�dಾದಅಹ�dಾದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9) () () () (�ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ�)  )  )  )  

]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು    2021  2021  2021  2021  UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ    9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf    ]ಯ]ಯ]ಯ]ಯಮಮಮಮ    2022 2022 2022 2022 ರರರರ    ಉಪಉಪಉಪಉಪ    ]ಯಮ]ಯಮ]ಯಮ]ಯಮ    5(5(5(5(ffff))))ರಂRರಂRರಂRರಂR    ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    

ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@    ಗ0�ದಗ0�ದಗ0�ದಗ0�ದ    ಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳ    =ೕಕಡ
ಾರು=ೕಕಡ
ಾರು=ೕಕಡ
ಾರು=ೕಕಡ
ಾರು    ಪ&\ಾಣದಪ&\ಾಣದಪ&\ಾಣದಪ&\ಾಣದ    ಆXಾರದಆXಾರದಆXಾರದಆXಾರದ    oೕ�oೕ�oೕ�oೕ�    UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ    pಾ?Dಯ?@ರುವpಾ?Dಯ?@ರುವpಾ?Dಯ?@ರುವpಾ?Dಯ?@ರುವ    

;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9    ]ಯಮಗಳನ7ಯ]ಯಮಗಳನ7ಯ]ಯಮಗಳನ7ಯ]ಯಮಗಳನ7ಯ    ಆE6ಆE6ಆE6ಆE6    \ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು. . . .     

6.3 ಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳು    ಆE6ಆE6ಆE6ಆE6    ಪ&V&E_ಪ&V&E_ಪ&V&E_ಪ&V&E_    ಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�R    +ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು    ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@ಪJೕ[ಯ?@    ಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�Rಅಹ�R    +ೂಂದುವOದು+ೂಂದುವOದು+ೂಂದುವOದು+ೂಂದುವOದು    

UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ    ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕ[ಯ?@ನಪJೕ[ಯ?@ನಪJೕ[ಯ?@ನಪJೕ[ಯ?@ನ    ಒಟುiಒಟುiಒಟುiಒಟುi    ಅಂಕಗಳ?@ಅಂಕಗಳ?@ಅಂಕಗಳ?@ಅಂಕಗಳ?@    ಕ]ಷeಕ]ಷeಕ]ಷeಕ]ಷe    ಪqಪqಪqಪq    =ೕಕಡ=ೕಕಡ=ೕಕಡ=ೕಕಡ    35 35 35 35 ರಷುiರಷುiರಷುiರಷುi    ಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುB    

ಗ0ಸುವOದುಗ0ಸುವOದುಗ0ಸುವOದುಗ0ಸುವOದು    ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�....    

��ೕಷ��ೕಷ��ೕಷ��ೕಷ    ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�:

::

:-

--

- 

  

  

  

 

1.1.1.1.     <<ಧ<<ಧ<<ಧ<<ಧ    ಅ#ಸೂಚ%ಗಳ?@ಅ#ಸೂಚ%ಗಳ?@ಅ#ಸೂಚ%ಗಳ?@ಅ#ಸೂಚ%ಗಳ?@    ಅ#ಸೂWಸ)ಾದಅ#ಸೂWಸ)ಾದಅ#ಸೂWಸ)ಾದಅ#ಸೂWಸ)ಾದ        ಏಕರೂಪಏಕರೂಪಏಕರೂಪಏಕರೂಪ    ಪಠ�ಕ&ಮವನುBಪಠ�ಕ&ಮವನುBಪಠ�ಕ&ಮವನುBಪಠ�ಕ&ಮವನುB    +ೂಂ"ರುವ+ೂಂ"ರುವ+ೂಂ"ರುವ+ೂಂ"ರುವ        ಗೂ&sಗೂ&sಗೂ&sಗೂ&s----����    ಹು�-ಗ0_ಹು�-ಗ0_ಹು�-ಗ0_ಹು�-ಗ0_    

ಒಂ�ೕಒಂ�ೕಒಂ�ೕಒಂ�ೕ    ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕ[ಯನುBಪJೕ[ಯನುBಪJೕ[ಯನುBಪJೕ[ಯನುB    ನcಸ)ಾಗುವOದುನcಸ)ಾಗುವOದುನcಸ)ಾಗುವOದುನcಸ)ಾಗುವOದು        

2.2.2.2. ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[_ಪJೕ[_ಪJೕ[_ಪJೕ[_    ಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂR    ಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳು    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ        ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9) ) ) ) 

((((�ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ�) ) ) ) ]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು    2021202120212021ರfರfರfರf    ಈvಾಗ�ೕಈvಾಗ�ೕಈvಾಗ�ೕಈvಾಗ�ೕ    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ೂೕಕ	ೕ
ಾ�ೂೕಕ	ೕ
ಾ�ೂೕಕ	ೕ
ಾ�ೂೕಕ	ೕ
ಾ    ಆ�ೕಗವOಆ�ೕಗವOಆ�ೕಗವOಆ�ೕಗವO    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ:29:29:29:29----11111111----

2022202220222022ರರರರ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ನcಸ)ಾದನcಸ)ಾದನcಸ)ಾದನcಸ)ಾದ        ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಗಳನುBಪJೕ[ಗಳನುBಪJೕ[ಗಳನುBಪJೕ[ಗಳನುB    ಬSದುಬSದುಬSದುಬSದು    ಉ9Dಣ�dಾbದ-?@ಉ9Dಣ�dಾbದ-?@ಉ9Dಣ�dಾbದ-?@ಉ9Dಣ�dಾbದ-?@    ಸದJಸದJಸದJಸದJ    

ಫ?QಾಂಶವನುBಫ?QಾಂಶವನುBಫ?QಾಂಶವನುBಫ?QಾಂಶವನುB    ಈಈಈಈ    ಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯ    ಹು�-ಹು�-ಹು�-ಹು�-ಗಳಗಳಗಳಗಳ    ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[_ಪJೕ[_ಪJೕ[_ಪJೕ[_    ಪJಗKಸ)ಾಗುವOದುಪJಗKಸ)ಾಗುವOದುಪJಗKಸ)ಾಗುವOದುಪJಗKಸ)ಾಗುವOದು. . . .     

    

    



5 

 

 

 

6.4  6.4  6.4  6.4  ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕxಾಪJೕxಾಪJೕxಾಪJೕxಾ    <Xಾನ<Xಾನ<Xಾನ<Xಾನ: : : :     

    

1.1.1.1. ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9) () () () (�ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ�)  )  )  )  ]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು]ಯಮಗಳು    2021 2021 2021 2021 UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ    9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf    ]ಯಮ]ಯಮ]ಯಮ]ಯಮ    

2022202220222022ರರರರ    ಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮಉಪ]ಯಮ    6(2)(6(2)(6(2)(6(2)(!!!!) ) ) ) ರನ7ಯರನ7ಯರನ7ಯರನ7ಯ    �ಯು��ಯು��ಯು��ಯು�    <Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R    ಅಗತ�<ರುವಅಗತ�<ರುವಅಗತ�<ರುವಅಗತ�<ರುವ    ಹು�-ಗ0vಾbಹು�-ಗ0vಾbಹು�-ಗ0vಾbಹು�-ಗ0vಾb        ನcಸ)ಾಗುವನcಸ)ಾಗುವನcಸ)ಾಗುವನcಸ)ಾಗುವ    

ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[ಯುಯುಯುಯು    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ಪ9&1ಗಳನುBಪ9&1ಗಳನುBಪ9&1ಗಳನುBಪ9&1ಗಳನುB    ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�ಒಳ_ೂಂfರುತD�. . . . ಪ&9�ಂದುಪ&9�ಂದುಪ&9�ಂದುಪ&9�ಂದು    ಪ9&1ಯುಪ9&1ಯುಪ9&1ಯುಪ9&1ಯು    ಗJಷ eಗJಷ eಗJಷ eಗJಷ e    100 100 100 100 

ಅಂಕಗyೂಂ"_ಅಂಕಗyೂಂ"_ಅಂಕಗyೂಂ"_ಅಂಕಗyೂಂ"_    ?zತ?zತ?zತ?zತ    ಪ&=BಗಳನುBಪ&=BಗಳನುBಪ&=BಗಳನುBಪ&=BಗಳನುB    ಒಳ_ೂಂfದು-ಒಳ_ೂಂfದು-ಒಳ_ೂಂfದು-ಒಳ_ೂಂfದು-    ವಸುD]ಷeವಸುD]ಷeವಸುD]ಷeವಸುD]ಷe    ಬಹುಆE6ಬಹುಆE6ಬಹುಆE6ಬಹುಆE6    \ಾದJಯ?@ರುತDH\ಾದJಯ?@ರುತDH\ಾದJಯ?@ರುತDH\ಾದJಯ?@ರುತDH. . . . ಈಈಈಈ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    

ಪ9&1ಗಳ?@ಪ9&1ಗಳ?@ಪ9&1ಗಳ?@ಪ9&1ಗಳ?@    ತಪOlತಪOlತಪOlತಪOl    ಉತDರಗ0_ಉತDರಗ0_ಉತDರಗ0_ಉತDರಗ0_    ಋ|ಾತmಕಋ|ಾತmಕಋ|ಾತmಕಋ|ಾತmಕ    (Negative)

(Negative)(Negative)

(Negative)    ಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುB    ಪJಗK�ಪJಗK�ಪJಗK�ಪJಗK�    ಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯುಅಭ�^�ಯು    ಗ0ಸುವಗ0ಸುವಗ0ಸುವಗ0ಸುವ    ಒಟುiಒಟುiಒಟುiಒಟುi    

ಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುB    ಪJಗKಸ)ಾಗುತD�ಪJಗKಸ)ಾಗುತD�ಪJಗKಸ)ಾಗುತD�ಪJಗKಸ)ಾಗುತD�.  .  .  .  ಅಂದSಅಂದSಅಂದSಅಂದS    ಪ&9ಪ&9ಪ&9ಪ&9    ತಪOlತಪOlತಪOlತಪOl    ಉತDರ16ಉತDರ16ಉತDರ16ಉತDರ16    ಪ&=B_ಪ&=B_ಪ&=B_ಪ&=B_    ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ    ಅಂಕಗಳ �ಾಲ6%ೕ�ಾಲ6%ೕ�ಾಲ6%ೕ�ಾಲ6%ೕ    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    

YಾಗದಷುiYಾಗದಷುiYಾಗದಷುiYಾಗದಷುi    (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) ಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುBಅಂಕಗಳನುB    ಕfತ_ೂ0ಸ)ಾಗುವOದುಕfತ_ೂ0ಸ)ಾಗುವOದುಕfತ_ೂ0ಸ)ಾಗುವOದುಕfತ_ೂ0ಸ)ಾಗುವOದು. . . . ಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳು    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ಪ9&1ಗಳಪ9&1ಗಳಪ9&1ಗಳಪ9&1ಗಳ    ಪJೕ[ಗ0_ಪJೕ[ಗ0_ಪJೕ[ಗ0_ಪJೕ[ಗ0_    

UಾಜdಾಗುವOದುUಾಜdಾಗುವOದುUಾಜdಾಗುವOದುUಾಜdಾಗುವOದು    ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�ಕ`ಾaಯ
ಾbರುತD�....    ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1    1 1 1 1 ರರರರ    ಪಠ�ಕ&ಮವOಪಠ�ಕ&ಮವOಪಠ�ಕ&ಮವOಪಠ�ಕ&ಮವO    ಈಈಈಈ    1ಳ_1ಳ_1ಳ_1ಳ_    ]"�]"�]"�]"�ಷiಪf�ದಂRಷiಪf�ದಂRಷiಪf�ದಂRಷiಪf�ದಂR    ಇರುತD�ಇರುತD�ಇರುತD�ಇರುತD�. . . .     

    

ಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮ    

ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1    ----    1 1 1 1 �ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ��ಾ\ಾನ�    ~ಾನ~ಾನ~ಾನ~ಾನ                        ಗJಷeಗJಷeಗJಷeಗJಷe    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    : 100: 100: 100: 100    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ಅವ#ಅವ#ಅವ#ಅವ#    :  1 ½ :  1 ½ :  1 ½ :  1 ½ ಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳು    

((((ಎಎಎಎ))))    ಪ(ಚ>ತ ಘಟ�ಗ'` ಸಂಬಂb*ದ �ಾ�ಾನ� {ಾನದ ^ಷಯಗಳು    

((((!!!!))))    ,ೖನಂBನ ಗ(Y#ಯ ^ಷಯಗಳು    

((((����))))    Wಾರತದ ಸಂ^|ಾನದ ಸೂ}ಲ �ೂೕಟದ ^ಷಯಗಳು    

((((ffff))))    ^7ೕಷKಾL ಕ�ಾ
ಟಕ#6 ಸಂಬಂb*ದ Wಾರತದ ಇ��ಾಸ    

((((ಇಇಇಇ))))    ಕ�ಾ
ಟಕ#6 ಸಂಬಂb*ದಂ_ Wಾರತದ ಭೂ`ೂೕಳ ^ಷಯಗಳು    

((((ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�))))    3ಾಜ� ಮತು: Cಾ(,ೕgಕ ಆಡ'ತ ಕು�ತ ^ಷಯಗಳು    

((((3333))))    lಾ(]ೕ~ಾDವೃB�, ಪಂZಾಯ�3ಾ� ಸಂ}ಗಳು ಮತು: lಾ(]ೕಣ ಸಹ�ಾರ ಸಂ}ಗ'` 

ಸಂಬಂb*ದ ಉಪಕ(ಮಗಳನು- ಒಳ`ೂಂಡಂ_ ಕ�ಾ
ಟಕದ ಆ1
ಕ_ಯ ಅDವೃB�  ಕು�ತ  
^ಷಯಗಳು    

((((+�+�+�+�))))    ಕ�ಾ
ಟಕದ ಪ�ಸರ ಸಂಬಂb ಸಮ�ಗಳು ಮತು: ಅDವೃB� ಕು�ತ ^ಷಯಗಳು 
 

ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1    2 2 2 2 ಅನುBಅನುBಅನುBಅನುB    ಈಈಈಈ    1ಳ_1ಳ_1ಳ_1ಳ_    ]"�ಷiಪfಸ)ಾದಂR]"�ಷiಪfಸ)ಾದಂR]"�ಷiಪfಸ)ಾದಂR]"�ಷiಪfಸ)ಾದಂR    ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು    Yಾಗಗ�ಾbYಾಗಗ�ಾbYಾಗಗ�ಾbYಾಗಗ�ಾb    <Yಾbಸ)ಾbರುತD�<Yಾbಸ)ಾbರುತD�<Yಾbಸ)ಾbರುತD�<Yಾbಸ)ಾbರುತD�....    

 

  

 

                                                    ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1ಪ9&1    ----    II                                                            ಗJಷeಗJಷeಗJಷeಗJಷe    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    : 100: 100: 100: 100    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ಅವ#ಅವ#ಅವ#ಅವ#: 2 : 2 : 2 : 2 ಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳುಗಂ�ಗಳು    

 

 (ಎ) �ಾ�ಾನ� ಕನ-ಡ   ಗ�ಷR ಅಂಕಗಳು : 35 

 (j) �ಾ�ಾನ� ಇಂL?ೕ�   ಗ�ಷR ಅಂಕಗಳು : 35 

 (*) ಕಂಪT�ಟ� {ಾನ   ಗ�ಷR ಅಂಕಗಳು : 30 
 

ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯ    ಪ&=Bಪ&=Bಪ&=Bಪ&=B    ಪ9&1ಗಳುಪ9&1ಗಳುಪ9&1ಗಳುಪ9&1ಗಳು    ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    ಮತುDಮತುDಮತುDಮತುD    ಆಂಗ@ಆಂಗ@ಆಂಗ@ಆಂಗ@    Yಾhಗyರಡರಲೂ@Yಾhಗyರಡರಲೂ@Yಾhಗyರಡರಲೂ@Yಾhಗyರಡರಲೂ@    ಇರುತDHಇರುತDHಇರುತDHಇರುತDH....    

 

  



6 

 

 

 

6.5 .  .  .  .  ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕxಾಪJೕxಾಪJೕxಾಪJೕxಾ    1ೕಂದ&1ೕಂದ&1ೕಂದ&1ೕಂದ&::::----    

 

ಕನ-ಡ Wಾ�ಾ ಪ�ೕt / ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕtಗಳನು- ಆ�ೕಗವ� �ಗBಪ!ಸುವ pಾವ�,ೕ #ೕಂದ( ಸ}ಳದ>? 

ನrಸ<ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕtಯ ಪ(7- ಪ�(#ಗಳು ಕನ-ಡ ಮತು: ಆಂಗ? 

Wಾ�ಗ�ರಡರಲೂ? ಇರುತ:�. ಕನ-ಡ Wಾ�ಯ>?ರುವ ಪ(7-ಗಳ Wಾ�ಾಂತರದ>? ಏ�ಾದರೂ ಅಸ�ಷi_ 

ಇದ�>? ಅಭ�1
ಗಳು ಆಂಗ? Wಾ�ಯ>?ರುವ ಪ(7-ಗಳನು- �ೂೕಡುವ�ದು �ಾಗೂ ಇ,ೕ 
ಅಂ�ಮKಾLರುತ:,.      

 

ಸದ� ಹು,�ಗ'` ಕನ-ಡ Wಾ�ಾ ಪ�ೕt / ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕtಗಳ  �ೕ�ಾಪ�iಯನು- ನಂತರದ>? ಆ�ೕಗದ 

ಅಂತfಾ
ಲದ>? ಪ(ಕ�ಸ<ಾಗುವ�ದು. 
 

<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ    ಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳು::::----        

  ಅಭ�1
ಗಳು ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕt` ಅವರ ಪ(�ೕಶ ಪತ( �ಾಗೂ ಅವರ WಾವXತ(^ರುವ ಮೂಲ ಗುರು�ನ 

Xೕ� (ಚು�ಾವ~ಾ ಐ!/ ಆ|ಾ� �ಾV
 / r(ೖ^ಂ� 5ೖಸ��/Cಾ� �ಾV
/Cಾ� UTೕ�
 / ಸ�ಾ
� �ೌಕರರ 

ಐ!) ಯನು- ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(ದ>? ಕIಾJಯKಾL �ಾಜರುಪ!ಸತಕ6ದು�. ತ��ದ>? ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(#6 ಪ(�ೕಶವನು- 

�ೕಡ<ಾಗುವ�Bಲ? �ಾಗೂ Iೌ�5ೂೕV �ಾ!ರುವ ಗುರು�ನ Xೕ�ಗಳು / ಇತs pಾವ�,ೕ ಗುರು�ನ Xೕ�ಗಳು/ 

ಕಲ� x3ಾ�� ಪ(�ಗಳನು- ಪ�ಗwಸ<ಾಗುವ�Bಲ?. 

          ಸದ� ಹು,�ಗಳ �ೕಮ�ಾ�ಗಳ ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕtಯನು- ಆ� 5ೖ�- ಓಎಂಆ� �ಾದ� (Offline-

OMR  type) ಅಥKಾ ಗಣಕ ಯಂತ(ದ ಮೂಲಕ ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕt (Computer based recruitment test-CBRT)  

ಮು�ಾಂತರ ನrಸ<ಾಗುವ�ದು. ಈ ^ಷಯದ>? ಆ�ೕಗದ �ೕ�ಾ
ನ�ೕ ಅಂ�ಮKಾLರುತ:,.  ಗಣಕ ಯಂತ(ದ 

ಮೂಲಕ ಸ�|ಾ
ತSಕ (Computer based recruitment test-CBRT) ಪ�ೕtಯನು- ನrಸಲು �ೕ�ಾ
�*ದ>? 

ಅಭ�1
ಗ'` ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ�ಗಳನು- �ಾಗೂ ಅಣಕು ಪ�ೕtಯನು- (Mock Test) _`ದು#ೂಳುuವ ಬ`� 

�ಾY�ಯನು- ಆ�ೕಗದ ಅಂತfಾ
ಲದ>? ಪ(ಕ�ಸ<ಾಗುವ�ದು. 
 

ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%::::----  ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[    UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ    ಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕಸlXಾ�ತmಕ    ಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯಪJೕ[ಯ    ಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮ    <ವರಗಳನುB<ವರಗಳನುB<ವರಗಳನುB<ವರಗಳನುB    ಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದ    H�H�H�H�	ೖ�	ೖ�	ೖ�	ೖ�            

“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”

“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”

“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”    ?ಂ�?ಂ�?ಂ�?ಂ�ನ?@ನ?@ನ?@ನ?@    !ತDJಸ)ಾb�!ತDJಸ)ಾb�!ತDJಸ)ಾb�!ತDJಸ)ಾb�....  

 

ಅಭ�1
ಗಳು ಪ�ೕtಯ ಪ(�ೕಶ ಪತ(ಗಳನು- ಆ�ೕಗದ �� ೖ� �ಂದ Iೌ� 5ೂೕV �ಾ!#ೂಳuಲು ಪ�(�ಾ 

ಪ(ಕಟ�ಯ ಮೂಲಕ �'ಸ<ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಈ ಬ`� �ಾY�ಯನು- ಆ�ೕಗದ �� ೖ� ನ>?ಯೂ 

jತ:�ಸ<ಾಗುವ�ದು. ಅಭ�1
ಗಳು ಕIಾJಯKಾL ಪ(�ೕಶ ಪತ(ಗಳನು- Iೌ� 5ೂೕV �ಾ!#ೂಂಡು ಪ�ೕt` 

�ಾಜ3ಾಗತಕ6ದು�. 

 

 ಪlK ಪlK ಪlK ಪlK::::----  ಪ(7- ಪ�(# ಬ`�  pಾವ�,ೕ ಬ`ಯ ಆtೕಪ� ಇದ�>?, ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(ವನು- jಡುವ Fದ5ೕ 
ಪ�ೕ�ಾ Bನ�ೕ ಸಂಬಂbತ oೕ>"Zಾರಕರ ಮು�ಾಂತರ >�ತ ಮನ^ಯನು- ಆ�ೕಗ#6 ಸ>?* *"ೕಕೃ� 

(Acknowledgement) ಪrಯMೕಕು. ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ( jಟi ನಂತರ  ಕಳುYಸುವ  pಾವ�,ೕ  ಆtೕಪ�ಯನು- �ಾನ�  
�ಾಡ<ಾಗುವ�Bಲ?. 

 

  



7 

 

 

 

7. =ೖqKಕ=ೖqKಕ=ೖqKಕ=ೖqKಕ    <Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R    ಮತುDಮತುDಮತುDಮತುD    ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9::::----    

7 (1) 7 (1) 7 (1) 7 (1) =ೖqKಕ=ೖqKಕ=ೖqKಕ=ೖqKಕ    <Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R<Pಾ�ಹ�R::::----  ಅ3�ಗಳನುBಅ3�ಗಳನುBಅ3�ಗಳನುBಅ3�ಗಳನುB ಭ9�ಭ9�ಭ9�ಭ9� \ಾಡಲು\ಾಡಲು\ಾಡಲು\ಾಡಲು ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ "�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ 

ಆNಾಆNಾಆNಾಆNಾ ಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳ ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ� ಸೂW�ರುವಸೂW�ರುವಸೂW�ರುವಸೂW�ರುವ <Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB ಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳುಅಭ�^�ಗಳು +ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು.        ]ಗ"ಪf�ರುವ]ಗ"ಪf�ರುವ]ಗ"ಪf�ರುವ]ಗ"ಪf�ರುವ    

<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB    +ೂಂದ�+ೂಂದ�+ೂಂದ�+ೂಂದ�    +W�ನ+W�ನ+W�ನ+W�ನ    <Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB<Pಾ�ಹ�RಯನುB    +ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ    ಸಹಸಹಸಹಸಹ    ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@....  

    

7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9ವ�ೕ;9::::----     ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3� ಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲು ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ "�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ಅನುಸೂWಯ?@ ಆNಾಆNಾಆNಾಆNಾ ಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳ 

ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ� ನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವ ಕ]ಕ]ಕ]ಕ]ಷiಷiಷiಷi ವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುB +ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು UಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂUಾಗೂ ಗJಷiಗJಷiಗJಷiಗJಷi ವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುBವ�ೕ;9ಯನುB 

;ೕJರIಾರದು;ೕJರIಾರದು;ೕJರIಾರದು;ೕJರIಾರದು. 

ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�    

ಗೂ��ಗೂ��ಗೂ��ಗೂ��    ‘‘‘‘����’ ’ ’ ’ ಹು��ಗಳುಹು��ಗಳುಹು��ಗಳುಹು��ಗಳು    

ಹು,�ಗಳ ಅನು 

ಕ(ಮಸಂ=� 

405-471 

ಹು,�ಯ ಸಂ#ೕತ/ 

POST CODE 

1 

ಇ<ಾ=ಯ 

Nಸರು/ಹು,�ಯ 

ಪದ�ಾಮ / ಹು,�ಗಳ 

ಸಂ=� 

ಕ�ಾ
ಟಕ 3ಾಜ� 5ಕ6 ಪ�7ೂೕಧ� ಮತು: 5ಕ6ಪತ( ಇ<ಾ=ಯ>?ನ ಉ'# ಮೂಲ 

ವೃಂದದ 67 @�ಯ 5ಕ6 ಸ�ಾಯಕರು  

�ೕತನ 7(ೕw ರೂ. 21,400-42,000/- 

ಹು,�` �ಗBಪ!ಸ<ಾದ 

^Oಾ�ಹ
_ 

Must have passed PUC in Commerce with Accountency as Optional 

Subject. 

ವ�ೕ]�, ವಯಸು� 

ವಷ
ಗಳ>? 

ಕ�ಷ� – 18 ವಷ�, 

ಗ�ಷ� – �ಾ�ಾನ�  ಅಹ��-35 ವಷ�ಗಳು,  

            ಪ
ವಗ�  2(ಎ),  2(�), 3(ಎ), 3(�)- 38 ವಷ�ಗಳು  

            ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ
ವಗ�1- 40 ವಷ�ಗಳು 
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ಹು,�ಗಳ 

ವLೕ
ಕರಣ 

ಉಉಉಉ....ಮೂಮೂಮೂಮೂ....ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    67676767    ಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳು  
(01010101%ೕ%ೕ%ೕ%ೕ    !ಂದು<]ಂದ!ಂದು<]ಂದ!ಂದು<]ಂದ!ಂದು<]ಂದ    67 67 67 67 %ೕ%ೕ%ೕ%ೕ    !ಂದು<ನವS_!ಂದು<ನವS_!ಂದು<ನವS_!ಂದು<ನವS_....) 

 

�ೕಸ�ಾ�

�ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ�

�ೕಸ�ಾ� ಇ

ಇಇ

ಇ ಮ

ಮಮ

ಮ �ಾ�

�ಾ��ಾ�

�ಾ� 	ಾ

	ಾ	ಾ

	ಾ.
ೖ

ೖ
ೖ


ೖ  
ಕ	ಾಅ

ಕ	ಾಅಕ	ಾಅ

ಕ	ಾಅ  ಅಂ

ಅಂಅಂ

ಅಂ.�
��

� �ೕ

�ೕ�ೕ

�ೕ.�
��

�.ಅ
ಅಅ

ಅ 
ತೃ�ಂ�

ತೃ�ಂ�ತೃ�ಂ�

ತೃ�ಂ� ಒಟು�

ಒಟು�ಒಟು�

ಒಟು� 

ಪ

ಪಪ

ಪ.

..

.�ಾ

�ಾ�ಾ

�ಾ.

..

. 

  

 

02 05 03 01 - 01* - - 12 

ಪ

ಪಪ

ಪ.

..

.ಪಂ

ಪಂಪಂ

ಪಂ 

  

 

01 02 01 - - 01* - - 05 

ಪ�

ಪ�ಪ�

ಪ�-

--

-1

11

1 

  

 

01 01 01 - - - - - 03 

2222((((ಎಎಎಎ))))    02 03 03 01 - 01* - - 10 

2222((((!!!!))))    01 01 01 - - - - - 03 

3333((((ಎಎಎಎ))))    01 01 - - - - - - 02 

3333((((!!!!))))    01 01 01 - - - - - 03 

�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....ಅಅಅಅ....    04 10 08 02 01 
01* 

01** 
01 01 29 

ಒಟುiಒಟುiಒಟುiಒಟುi 

  

 

13 24 18 04 01 05 01 01 67 

 

      

* BLV(Blindness & Lowvision) 

* BLV(Blindness & Lowvision) * BLV(Blindness & Lowvision) 

* BLV(Blindness & Lowvision)  

  

 

** OA.BA.OL.BL.OAL.CP.LC.Dw.AAV.MDy, (OA

OAOA

OA-

--

-One Arm, BA

One Arm, BAOne Arm, BA

One Arm, BA-

--

-Both Arm, OL

Both Arm, OLBoth Arm, OL

Both Arm, OL-

--

-One Leg, BL

One Leg, BLOne Leg, BL

One Leg, BL-

--

-Both Leg, 

Both Leg, Both Leg, 

Both Leg, 

OAL

OALOAL

OAL-

--

-One Arm One Leg, CP

One Arm One Leg, CPOne Arm One Leg, CP

One Arm One Leg, CP-

--

- Cerebral Palsy, LC

, LC, LC

, LC-

--

-Leprosy Cured, 

Leprosy Cured, Leprosy Cured, 

Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid 

attack victim, MDy-Muscular Dystrophy). 
 

 

  

 

7(3).7(3).7(3).7(3).  ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ ೕ�ಗಳು (�ಾ�ಾನ� �ೕಮ�ಾ�) �ಯಮ 1977ರ>? �B
ಷiಪ!*ರುವಂ_  ಈ #ಳLನ 

ಸಂದಭ
ಗಳ>? ಸದ� �ಯಮಗಳ>? �ಗBಪ!*ರುವ ಗ�ಷR ವ�ೕ]�ಯನು- #ಳ` �'*ರುವಷiರ ಮ�i` 

NX[ಸ<ಾಗುವ�ದು. 
 

(ಅ) ಕ�ಾ
ಟಕ 3ಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ>? ಅಥKಾ ಸ}'ಯ 

Cಾ(b�ಾರದ>? ಅಥKಾ 3ಾಜ� ಅb�ಯಮ ಅಥKಾ #ೕಂದ( 
ಅb�ಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾ}ಪ�pಾದ ಅಥKಾ 3ಾಜ� 
ಅb�ಯಮದ ಅಥKಾ #ೕಂದ( ಅb�ಯಮದ ಮೂಲಕ 

�ಾ}ಪ�`ೂಂಡು ಕ�ಾ
ಟಕ 3ಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ �ಾ"ಮ� 
ಅಥKಾ �ಯಂತ(ಣದ>?ರುವ �ಗಮದ>? ಹು,� 

NೂಂBರುವ ಅಥKಾ Yಂ, NೂಂBದ ಅಭ�1
ಗ'`   

 

ೕ� ಸ>?*ರುವಷುi ವಷ
ಗಳು ಅಥKಾ 

10 ವಷ
ಗಳ ಅವb ಅದರ>? pಾವ�ದು 
ಕ!o�ೕ ಅಷುi ವಷ
ಗಳು 
 

(ಆ) 

 

�ಾ2 ೖ�ಕ�ಾLದ�>? ೕ� ಸ>?*ರುವಷುi ವಷ
ಗ'` 03 

ವಷ
ಗಳನು- ೕ�*ದs ಎಷುi 

ವಷ
ಗ�ಾಗುವ�,ೂೕ ಅಷುi ವಷ
ಗಳು 

(ಇ) National Cadet Corps ನ>? ಪTಣ
 �ಾ>ಕ 

ಪ�^ೕvಕ3ಾL ೕ� ಸ>?* jಡುಗrpಾLರುವ ವ�@:ಗ'` 

#r� ಪ�^ೕvಕ�ಾL ೕ� ಸ>?*ದಷುi 

ವಷ
ಗಳು 

(ಈ) 3ಾಜ� ಸ�ಾ
ರBಂದ ಪ�ರಸ6ೃತKಾದ lಾ(]ೕಣ 

ಔದ�]ೕಕರಣ �ೕಜ�ಯ oೕs` �ೕಮಕ`ೂಂಡು 
lಾ(ಮಸಮೂಹ ಪ�gೕಲಕ�ಾL ಈಗ #ಲಸ �ಾಡು�:ದ�s 

ಅಥKಾ Yಂ, ಇದ� ಅಭ�1
ಗ'` 

 

lಾ(ಮ ಸಮೂಹ ಪ�gೕಲಕ�ಾL ೕ� 

ಸ>?*ದಷುi ವಷ
ಗಳು 
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(ಉ) ಅಂಗ^ಕಲ ಅಭ�1
ಗ'` 

 

10 ವಷ
ಗಳು 

(ಊ) ಕ�ಾ
ಟಕ 3ಾಜ�ದ>?ರುವ Wಾರತ ಸ�ಾ
ರದ ಜನಗಣ� 

ಸಂ}ಯ>? ಈಗ ಹು,�ಯನು- NೂಂBದ�s ಅಥKಾ 

Yಂ, NೂಂBದ� ಅಭ�1
ಗ'` 

 

ೕ� ಸ>?*ರುವ ವಷ
ಗಳು ಅಥKಾ 5 

ವಷ
ಗಳ ಅವb ಅದರ>? pಾವ�ದು 
ಕ!o�ೕ ಅಷುi ವಷ
ಗಳು 

(ಋ) ^ಧ�pಾLದ�>? (ಅಭ�1
ಯು ಸvಮ Cಾ(b�ಾರBಂದ 

yಾನು ^ಧ�eಂದು �ಾಗೂ ಮರು 

ಮದು�pಾLರುವ�Bಲ?�ಂಬ ಪ(�ಾಣ ಪತ(). 
 

10 ವಷ
ಗಳು 

(ಋ) 2ೕತ �ಾ]
ಕ�ಾLದ� ಪvದ>? ಸದ� ಅb�ಯಮ ಅಥKಾ 

1957ರ ಕ�ಾ
ಟಕ 2ೕತ �ಾ]
ಕ ಪದ�� (ರB�pಾ�) 

ಆ,ೕಶದ oೕs` 2ೕತ �ಾಲವನು- ಸಂOಾಯ �ಾಡುವ 

Nೂ�nಂದ jಡುಗrpಾLOಾ��ಂದು ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ವನು- 2<ಾ? �ಾ�2�ೕ� �ಂದ ಪrದ ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(.  

10 ವಷ
ಗಳು 

 

8.  ಅ3�ಗಳಅ3�ಗಳಅ3�ಗಳಅ3�ಗಳ    ಸೂqmಸೂqmಸೂqmಸೂqm    ಪJ�ೕಲ%ಪJ�ೕಲ%ಪJ�ೕಲ%ಪJ�ೕಲ%    ::::----    
 

  

 

 ಈ ಹು,�ಗಳು ಗೂ() ‘*’ ಹು,�ಗ�ಾLರುವ�ದ�ಂದ ಆ�5ೖ� ಅ2
�ಂB` ಸ>?ಸುವ ಲಗತು:ಗಳ 

ಆ|ಾರದ oೕ5 �ಾತ(�ೕ Oಾಖ5ಗಳ ಪ�gೕಲ� �ಾಡ<ಾಗುವ�ದು. ಅವಶ�ಕ ಸಂದಭ
ಗಳ>? ಆ�ೕಗವ� ಮೂಲ 

Oಾಖ5ಗಳ ಪ�gೕಲ�ಯನು- ನrಸಲು �ೕ�ಾ
�*ದ�>? ಈlಾಗ5ೕ ಆ�5ೖ� ಅ2
�ಂB` ಅ)5ೂೕV 

�ಾ!ರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ ಮೂಲ ಪ(�ಗಳನು- ತಪ�,ೕ �ಾಜರುಪ!ಸತಕ6ದು�.  ಏ�ೕ ಸಂದಭ
^ದ�ರೂ 

ವ�ೕ]�, ^Oಾ�ಹ
_ ಮತು: ]ೕಸ<ಾ�ಗ'` ಸಂಬಂb*ದಂ_ ಆ�5ೖ� ಅ2
ಯನು- ಸ>?ಸುವ ಸಂದಭ
ದ>? 

ಆ)5ೂೕV �ಾಡ<ಾದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ�-ೕ ಅಂ�ಮ�ಂದು �ೕ�ಾ
�ಸ<ಾಗುತ:,.  ಆದ��ಂದ ಅಭ�1
ಗಳು 

fಾಗರೂಕ_nಂದ ತಮ` ಅನ"nಸುವ ಎ<ಾ? Oಾಖ5ಗಳನು- ಸ�ಷiKಾL `ೂೕಚ�ಸುವ �ೕ�ಯ>? ಆ)5ೂೕV 

�ಾಡತಕ6ದು�.  
 

ಆದ-Jಂದಆದ-Jಂದಆದ-Jಂದಆದ-Jಂದ    ಈಈಈಈ    1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ    ಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣ    ಪತ&ಗಳನುBಪತ&ಗಳನುBಪತ&ಗಳನುBಪತ&ಗಳನುB    ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3�    ಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲುಸ?@ಸಲು    ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ]ಗ"ಪf�ದ    1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕದಂದುದಂದುದಂದುದಂದು    

pಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂR    ಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾb    ಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡು    ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_    ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�    \ಾ\ಾ\ಾ\ಾಡ�ೕಕುಡ�ೕಕುಡ�ೕಕುಡ�ೕಕು    ತ�lದ-?@ತ�lದ-?@ತ�lದ-?@ತ�lದ-?@    ಅವರಅವರಅವರಅವರ        

;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9////    ಅಭ�^�ತ7ವನುBಅಭ�^�ತ7ವನುBಅಭ�^�ತ7ವನುBಅಭ�^�ತ7ವನುB    ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@ಪJಗKಸ)ಾಗುವO"ಲ@....    

(1) ಹು,�` �ಗBಪ!ಸ<ಾದ ^Oಾ�ಹ
_ಯನು- ಅ2
 ಸ>?ಸಲು �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕ,ೂಳ` 

ಪrBರುವ ಬ`� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು/ಎ<ಾ? ವಷ
ಗಳ ಅಂಕಪ�iಗಳು �ಾಗೂ !UT?ೕ�ಾ/ಪದ^ಯ 

ಘ�#ೂೕತ�ವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(. ಅಭ�1
ಗಳು ತಮ` ಅನ"nಸುವ �ಗBಪ!*ದ ^Oಾ�ಹ
_ಯನು- 

ಪTಣ
`ೂ'*ರುವ ಬ`� ಸಂಬಂbತ Cಾ(b�ಾರBಂದ ಪrದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(/ ಘ�#ೂೕತ�ವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- 

ಆ)5ೂೕV �ಾಡುವ�ದು ಕIಾJಯKಾLರುತ:,. 

(2) ಜನS B�ಾಂಕವನು- ನಮೂB*ರುವ ಎ�.ಎ�.ಎ .*. ಅಥKಾ ತತ��ಾನ ಪ�ೕtಯ ಅಂಕಪ�i/ 
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ಎ�.ಎ�.ಎ .* ವlಾ
ವ�ಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ( /ಜನS B�ಾಂಕವನು- _ೂೕ�ಸುವ ಸಂXತ Oಾಖ5ಯ ಉಧೃತ 

Wಾಗ (Extract of cumulative record). 

(3) ೖ�ಕ ೕ�nಂದ jಡುಗrpಾದ/ ಮು@: NೂಂBದ ಬ`Lನ ಪ(�ಾಣ ಪತ( (ಪTಣ
KಾL) (Discharge 

certificate) ಮತು: Uನ¡� ಪrಯು�:ರುವ Oಾಖ5ಯ ಪ(�/ �ಾ2 ೖ�ಕರ ಅವಲಂjತ3ಾLದ�>?, �ಾ2 

ೖ�ಕರು ೕ�ಯ>?ರುKಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ �ಾpಾ
ಚರ�ಯ>? ಮ!ದ ಅಥKಾ ಅಂಗ^ಕಲ_ 

NೂಂBದ ಬ`�  ಪ(�ಾಣ ಪತ( (Dependant certificate) (�ಾ2 ೖ�ಕ ]ೕಸ<ಾ�  #ೂೕ�ದ�>?). 

(4) ಪ�gಷi fಾ�, ಪ�gಷi ಪಂಗಡ, ಪ(ವಗ
-1, ಪ(ವಗ
-2ಎ, 2j, 3ಎ, 3j ]ೕಸ<ಾ� ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ� 

!/ಇ/ಎ� ನ>? ತಹgೕ<ಾ���ಂದ ಪrದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(.(]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?) 

(5) �ಾ�ಾನ� ಅಹ
_ ಅಭ�1
ಗಳು lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ( ನಮೂ�-1 ಮತು:  2 ರ>? / ಇತs  

ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ�- 2ರ>?  (]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?). 

(6) ಕನ-ಡ �ಾಧ�ಮದ>? Kಾ�ಸಂಗ �ಾ!ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ( (]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?) 

(7) ಅಂಗ^ಕಲ ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ((]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?) 

(8) ಪ�ೕt ಬsಯಲು ,ೖYಕ ಅಸಮಥ
_ NೂಂBರುವ ಬ`�/>��ಾರರ ೕ� ಪrಯಲು ಅನುಬಂಧ-01 & 02 

ರ>? 

(9) ವ�ೕ]� ಸ!># #ೂೕರುವ ಸ�ಾ
� �ೌಕರರು �ಯಮಗಳ>?ರುವಂ_ ೕ� ಸ>?*ರುವ �ೕಮ�ಾ� 

Cಾ(b�ಾರBಂದ ಪrದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(.  

(10) �ೕಜ�ಗ'ಂದ �3ಾg(ತ ಅಭ�1
 ಪ(�ಾಣ ಪತ( (]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?) 

(11) ತೃ�ೕಯ >ಂಗದ ಅಭ�1
ಗಳ ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ( (]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ದ�>?) 
 

   8.1 ;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9;ೕಸ)ಾ9    ಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣಪ&\ಾಣ    ಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳು::::----        

(1) 

fಾ�/]ೕಸ<ಾ

� ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ಗಳು  

 ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ಸ>?ಸMೕ�ಾದ ನಮೂ�ಗಳು :- 

ಪ�gಷi fಾ� ಮತು: ಪ�gಷi ಪಂಗಡ#6 ೕ�ದ ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ�  `!' 

ಪ(ವಗ
-1 #6 ೕ�ದ ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ� `ಇ 

ಪ(ವಗ
-2ಎ, 2j, 3ಎ ಮತು: 3j ]ೕಸ<ಾ�` ೕ�ದ ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ� `ಎ�' 

  

*ನಮೂ�ಗಳನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,. 

Yಂದು'ದ ವಗ
ಗಳ ಪ(ವಗ
-2(ಎ), ಪ(ವಗ
-2(j), ಪ(ವಗ
-3(ಎ) ಮತು: ಪ(ವಗ
-3(j) 

]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು 05 ವಷ
 Zಾ>:ಯ>?ರುತ:� (Government Notification No 

SWD 155 BCA 2012 Dt: 17-02-2012 ರನ"ಯ). ಅಭ�1
ಗಳು ಪrBರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವ� 
ಅ2
 ಸ>?ಸಲು �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕದಂದು Zಾ>:ಯ>?ರುವಂ_ ಪrBಟುi#ೂಂಡು 
ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ ಅ)5ೂೕV �ಾಡತಕ6ದು�. ಪ.fಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ(.1 ರ ಅಭ�1
ಗಳು 
ಪrBರುವ/ಪrಯುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು 2ೕ^ತ ಅವbಯವs` ಅಥKಾ ರದು� �ಾಡುವವs^` 

*ಂಧುತ"ವನು- NೂಂBದು�, ಇಂತಹ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- B�ಾಂಕದ ]�nಲ?,ೕ 
ಪ�ಗwಸ<ಾಗುವ�ದು (ಸ�ಾ
ರದ ಸು_ೂ:ೕ5 ಸಂ=� SWD 155  BCA 2011 B�ಾಂಕ  22-02-

2012). 
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(2) lಾ(]ೕಣ 

ಅಭ�1
 ಗ'` 

]ೕಸ<ಾ� 

ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ ಸಂ=� *ಆಸುಇ 08 �� 2001 B�ಾಂಕ:13-02-2001 ರನ"ಯ lಾ(]ೕಣ 

]ೕಸ<ಾ�ಯನು- #ೂೕರುವ ಅಭ�1
ಗಳು  ಪ(ಸು:ತ  Zಾ>:ಯ>?ರುವ �ಯಮಗಳ �ೕyಾ� 1 

�ಂದ 10�ೕ ತರಗ�ಯವs` lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ�` ಒಳಪಡುವ ಪ(,ೕಶಗಳ>? Kಾ�ಸಂಗ �ಾ! 

ಉ�:ೕಣ
3ಾLರುವವರು  ಈ  ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- ಪrಯಲು ಅಹ
ರು.   
 

 lಾ(]ೕಣ ಅಭ�1
ಗ'`ಂದು ]ೕಸ>�*ದ ಹು,�ಗಳನು-#?ೕ¢ �ಾಡುವ �ಾ�ಾನ� 
ಅಹ
_ಯ ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ�-2ನು- ಸಂಬಂಧಪಟi tೕತ( gv~ಾb�ಾ�ಯವರ oೕಲು 
ರುಜು^�ೂಂB` �ಾಗೂ ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವಲ?,ೕ oೕಲುಸ}ರ#6 (Creamy layer) 

ೕ�ಲ?Bರುವ ಬ`� ನಮೂ�-1 ರ>? ಪ(�ಾಣಪತ(ವನು- ಕIಾJಯKಾL ಸಂಬಂbತ 

ತಹgೕ<ಾ��ರವ�ಂದ ಪrBಟುi#ೂಂ!ರತಕ6ದು� (ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- 

ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,). ನಮೂ�-1 ರ>?ಪrBರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವ� 
ಅ2
 ಸ>?ಸಲು �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕದಂದು Zಾ>:ಯ>?ರತಕ6ದು� �ಾಗೂ 

ಅಭ�1
ಗಳು ತಮ` ಸಂಬಂb*ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ ಅUT?ೕV 

�ಾಡತಕ6ದು� 

 ಅಂ_eೕ lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ� #ೂೕರುವ ಪ�gಷi fಾ�, ಪ�gಷi ಪಂಗಡ, ಪ(ವಗ
-1, 

ಪ(ವಗ
-2ಎ, 2j, 3ಎ, 3j ]ೕಸ<ಾ�` ೕ�ದ ಅಭ�1
ಗಳು ಕIಾJಯKಾL lಾ(]ೕಣ 

]ೕಸ<ಾ�ಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು-  ನಮೂ�-2 ರ>? ಸಂಬಂಧಪಟi tೕತ( gv~ಾb�ಾ�ಯವರ 

oೕಲು ರುಜು, Fಹರು ಮತು: fಾ� �ಾ!ದ B�ಾಂಕ,ೂಂB` �ಗBತ ನಮೂ�ಯ>? 

ಅUT?ೕV �ಾಡತಕ6ದು�. (ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? 

_ೂೕ�ಸ<ಾL,). ತ��ದ>? ಅಂತಹ  ಅಭ�1
ಗಳ  ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- ರದು�ಪ!ಸ<ಾಗುವ�ದು 
�ಾಗೂ ಅಂತಹವರು lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ�`  ಅನಹ
3ಾಗುyಾ:s.   

 fಾ� �ಾಗೂ lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ� #ೂೕ�ರುವ ಅಭ�1
ಗಳ fಾ� ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು 
�ರಸ6ೃತKಾದ>?, ಅಂತಹವರು  lಾ(]ೕಣ ]ೕಸ<ಾ�ಗೂ ಸಹ ಅನಹ
3ಾಗುyಾ:s.  

(3) ಕನ-ಡ 

�ಾಧ�ಮ 

ಅಭ�1
ಗ'`  

]ೕಸ<ಾ� 

 

 ಸ�ಾ
� ಅbಸೂಚ� ಸಂ=� *ಆಸುಇ 71 �� 2001 B�ಾಂಕ: 24-10-2002 ರನ"ಯ ಕನ-ಡ 

�ಾಧ�ಮದ ಅಭ�1
ಗ'`ಂದು ]ೕಸ>�*ದ ಹು,�ಗಳನು- #?ೕಮು �ಾಡುವ ಅಭ�1
ಗಳು 1�ೕ 
ತರಗ�nಂದ 10�ೕ ತರಗ�ಯವs` ಕನ-ಡ �ಾಧ�ಮದ>? Kಾ�ಸಂಗ �ಾ!ರುವ ಬ`� 

ಸಂಬಂಧಪಟi £ಾ5ಯ ಮು=ೂ�ೕCಾ|ಾ�ಯರ ಸY, Fಹರು ಮತು: fಾ� �ಾ!ದ 

B�ಾಂಕ,ೂಂB` �ಗBತ ನಮೂ�ಯ>? ಪrBಟುi#ೂಂಡು ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ ಅ)5ೂೕV 

�ಾಡತಕ6ದು�.(ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? 

_ೂೕ�ಸ<ಾL,). 

 (4) �ಾ2     

ೖ�ಕ�`  

 ]ೕಸ<ಾ� 

 

�ಾ� �ೖ�ಕ �ೕಸ�ಾ�ಯನು��ೂೕರುವ ಅಭ���ಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಗಳನು� ಅ�� 

ಸ !ಸುವ ಸಮಯದ ! ಆ%&ೂೕ' �ಾಡತಕ)ದು*. 

(1) �ಾ� �ೖ�ಕ ಎಂದ- ಸಶಸ. ದಳಗ/ಾದ �ಯ�ತ ಭೂದಳ, 0ೌ2ಾದಳ ಮತು3 4ಾಯು ದಳದ ! 

5ಾವ67ೕ 8�ೕ9ಯ ! (:ೕಧ ಅಥ4ಾ :ೕಧ0ಾ=ಲ!7ೕ) �ೕ? ಸ !@ರುವ ವ�A3 ಎಂದು  ಅಥ�. 

ಆದ- BCDE �ಕು�FG �ೂೕH, ಜನರJ FಸK� ಇಂ��ಯFಂM CNೕO�, &ೂೕಕ ಸPಾಯಕ 

�ೕ0ಾ ಮತು3 Qಾ�Rಾ � ಟF ದಳದ ! �ೕ? ಸ !@ದ ವ�A3 �ೕಪ�T5ಾಗುವ6Uಲ!  ಮತು3  

(ಅ) ಅಂತಹ �ೕ?Vಂದ �ವೃ�3 XೂಂUದ ನಂತರ �ವೃ�3 ?ೕತನ ಪTಯು�3ರುವ 

                                               ಅಥ4ಾ 

(ಆ) ?ೖದ�Aೕಯ 2ಾರಣಗYಂದ � ಟF �ೕ?Vಂದ ZಡುಗT5ಾದ ಅಥ4ಾ ವ�A3ಯ[Bತಕೂ) 
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�ೕFದ ಪF@\�ಗYಂದ ಮತು3 ?ೖದ�Aೕಯ ಅಥ4ಾ ಅ]ಾಮಥ��ದ ^ಂಚ9 ಪTದು ಅಂತಹ   

�ೕ?ಯ !  ZಡುಗT5ಾದವನು                        

                                                ಅಥ4ಾ 

  (ಇ)  ಸ`ಂತ �ೂೕF� XೂರತುಪB@ @ಬbಂU ಕBತದ ಪFcಾಮUಂದ ಅಂತಹ �ೕ?Vಂದ    

ZಡುಗT    XೂಂUದ ವ�A3           

ಅಥ4ಾ 

(ಈ)  ತನ� ಸ`ಂತ �ೂೕF�ಯ dೕ-e ಅಥ4ಾ ದುನ�ಡf ಅಥ4ಾ ಅ]ಾಮಥ�� 2ಾರಣUಂgಾ= 

feದುPಾAರುವ  ಅಥ4ಾ ಕತ�ವ�Uಂದ ವhಾ �ಾBದ ವ�A3ಗಳನು� XೂರತುಪB@, �U�ಷj  

ಅವkಯನು� ಪN-ೖ@ದ ತರು4ಾಯ ZಡುಗT XೂಂUದ ವ�A3 ಮತು3 lಾ�ಚು�G ಪTಯು�3ರುವ 

ವ�A3 ಮತು3 Qಾ�ಂ�ೕಯ �ೕ?ಯ ಈ �ಳe XಸF@ದ ವಗ�ದ @ಬbಂUಯವರು.    

(i) �ರಂತರ �ೕ? ಸ !@ �ವೃ�3 XೂಂUದ ^ಂಚ9gಾರರು. 

(ii) � ಟF �ೕ?Vಂgಾ= ಉಂnಾದ 7ೖ[ಕ ಅ]ಾಮಥ��f XೂಂU ZಡುಗT5ಾದ ವ�A3. 

(iii) lಾ�ಲಂG� ಪ�ಶ@3 pqೕತರು 

pವರr :- �ೕಂದ� ಸಶಸ.ದಳದ �ೕ?ಯ ! ವ�A3ಗಳು �ೕ?Vಂದ �ವೃ�3 XೂಂUದ ನಂತರ �ಾ� 

�ೖ�ಕರ ವಗ�ದB ಬರುವ ವ�A3e ಒಪtಂದವ6 ಪNಣ�4ಾಗಲು ಒಂದು ವಷ��) ಮುನ� ಉ7ೂ�ೕಗ�) 

ಅ��  PಾA�ೂಳuಲು Pಾಗೂ ಅವFe �ಾ� �ೖ�ಕFe 7ೂ-ಯುವ ಎ�ಾ! ]ೌಲಭ�ಗಳನು� 

Xೂಂದಲು ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾ=7.  ಆದ- ಸಮವಸ.ವನು� ತ��ಸಲು ಅನುಮ� �ೕಡುವವ-e Rಾಜ� 

0ಾಗFೕಕ �ೕ? ಅಥ4ಾ ಹು7*ಗYe wೕಮಕ Xೂಂದುವಂ�ಲ!. �ೖ�ಕರ �ೕ4ಾ ಒಪtಂದದ 

ಮು2ಾ3ಯ�) ಮುನ� ಅ�� ಸ !ಸುವ ಅಭ���ಗಳು ಅವರ dೕ�ಾk2ಾFಗYಂದ �Rಾxೕಪcಾ 

ಪ��ಾಣ ಪತ�ವನು� ಪTದು ಅದರ ಮೂಲ ಪ��ಯನು� ಅ�� ಸ !ಸು4ಾಗ ಅ%&ೂೕ' 

�ಾಡತಕ)ದು*. 

 2)  #ೕಂದ( ಸಶಸ¤ ದಳಗಳ>? ೕ� ಸ>?ಸುKಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ �ಾpಾ
ಚರ�ಯ>?

ಮ!ದ ಅಥKಾ ಅಂಗ^ಕಲ_ NೂಂBದ  ವ�@:ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದWಾ
ನು�ಾರ Nಂಡ�

ಅಥKಾ ಗಂಡ ಮತು: ಮಕ6ಳು ಮತು: ಮಲಮಕ6ಳು) �ಾ2 ೖ�ಕ ]ೕಸ<ಾ�` ಅಹ
3ಾLರುyಾ:s. 

ಆದs ಅಂತಹವರುಗ'` ವ�ೕ]� ಸ!>#ಯನು- �ೕಡ<ಾಗುವ�Bಲ?.               

3) ೕ�nಂದ jಡುಗrpಾದ ವ�@:ಗಳು ಅವರ jಡುಗr ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು-(ಗುರು�ನ Xೕ�, 

�ವೃ�: �ೕತನ ಸಂOಾಯದ ಪತ(, jಡುಗr ಪ�ಸ:ಕ ಮತು: ಪದ^ ಪ(�ಾಣ ಪತ() /�ಾ2 ೖ�ಕರ 

ಅವಲಂjತರು �ಾ2 ೖ�ಕರು ೕ�ಯ>?Oಾ�ಗ ಯುದ� / ಯುದ�ದಂತಹ �ಾpಾ
ಚರ�ಯ>? 

ಮ!ದ ಅಥKಾ £ಾಶ"ತ ಅಂಗ^ಕಲ_ NೂಂBದ ಬ`� ಪ(�ಾಣ ಪತ(. 

 

 4)�ಾ2 ೖ�ಕರ ಅವಲಂjತರು �ಾ2 ೖ�ಕರು ೕ�ಯ>?Oಾ�ಗ ಯುದ� / ಯುದ�ದಂತಹ 

�ಾpಾ
ಚರ�ಯ>?  ಮ!ದ ಅಥKಾ £ಾಶ"ತ ಅಂಗ^ಕಲ_ NೂಂBದ  ಬ`� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ 

ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,. 
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(5) ಅಂಗ^ಕಲ 

ಅಭ�1
 

ಸ�ಾ
ರದ ಅbಸೂಚ� ಸಂ=�: !�ಎಆ� 149  ಎ� ಆ� ಆ� 2020 B�ಾಂಕ 25-09-2020 

ರ>? 3ಾಜ� *^  ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತು: `j' ಗುಂ�ನ ಹು,�ಗ'` 7ೕಕಡ 4 ರಷುi 

ಮತು: ಗೂ()-`*' ಹು,�ಗ'` 7ೕಕಡ 5 ರಷುi  ಅಂಗ^ಕಲ�` ]ೕಸ<ಾ� ಕ>�*ದು�, 

ಇದರನ"ಯ 7ೕಕಡ 40 @6ಂತ ಕ!o ಇಲ?ದಂತಹ ಅಂಗ^ಕಲ_ಯುಳu ಅಭ�1
ಗಳು �ಾತ( ಈ 

]ೕಸ<ಾ�ಯನು- #ೂೕರಲು ಅಹ
ರು.  ಸ�ಾ
ರದ ಅbಕೃತ {ಾಪನ ಸಂ=� *ಆಸುಇ 115 �� 

2005 B�ಾಂಕ: 19-11-2005 ರ>? �ಗBಪ!*ರುವ ನಮೂ�ಯ>? ಅಂಗ^ಕಲ_ ಬ`� ಸ�ಾ
ರದ 

ಆ,ೕಶ ಸಂ=�: ಮಮಇ 65 �NX� 2010 B�ಾಂಕ:18-02-2011 ರಂ_ Cಾ(ಥ]ಕ ಆsೂೕಗ� 
#ೕಂದ(ದ>?ಯ �ೖದ�@ೕಯ Cಾ(b�ಾರ/yಾಲೂ?ಕು ಮಟiದ �ೖದ�@ೕಯ Cಾ(b�ಾರ / 2<ಾ? 

ಮಟiದ �ೖದ�@ೕಯ  Cಾ(b�ಾರ/ Mಂಗಳೂರು �ೖದ�@ೕಯ Cಾ(b�ಾರ ಇವ�ಂದ ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ವನು- �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕ,ೂಳ` ಪrBಟುi#ೂಂಡು ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ 

ಅUT?ೕV �ಾಡತಕ6ದು� ತ��ದ>? ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- 
ರದು�ಪ!ಸ<ಾಗುವ�ದು (ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? 

_ೂೕ�ಸ<ಾL,). ಇತs pಾವ�,ೕ ನಮೂ�ಯ>? ಅಂಗ^ಕಲ_ಯ ಬ`� ಪrಯ<ಾLರುವ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು-/ಗುರು�ನ Xೕ�ಯ ಪ(�ಗಳನು- ಪ�ಗwಸಲು ಬರುವ�Bಲ?. 

       ಸ�ಾ
ರದ ಆ,ೕಶ ಸಂ=� *ಆಸುಇ 272 ೕ�� 2013 B�ಾಂಕ:11-02-2021 ರನ"ಯ ಎದು� 

�ಾಣುವ ಅಂಗ^ಕಲ_ (Benchmark Disabilities) ಅಥKಾ �B
ಷiಪ!*ದ ಅಂಗ^ಕಲ_ 

(Specified Disabilities) ಅಭ�1
ಗಳು ಅ2
 ಸ>?ಸುವ ಸಮಯದ>? ಅಂಗ^ಕಲ_ಯ 

ಸಂಬಂb*ದ ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- #ೂೕ� ಅಂಗ^ಕಲ_ಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ) 5ೂೕV 

�ಾಡತಕ6ದು� �ಾಗೂ ಇತs ಎದು� �ಾಣುವ ಅಂಗ^ಕಲ_ಯ NೂಂBರುವ ಅಭ�1
ಗಳು 
ಪ�ೕtಯನು- ಬsಯಲು >��ಾರರ ಸ�ಾಯ Mೕ@ದ�>? ,ೖYಕ ಅಸಮಥ
_ NೂಂBರುವ ಬ`� 

�ೖದ�@ೕಯ ಮಂಡ'nಂದ ಅನುಬಂಧ-1 ರ>? ಪrದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ) 5ೂೕV 

�ಾಡತಕ6ದು�. ತನ-,ೕ  ಆದ >��ಾರರ ೕ�ಯನು- ಪrಯಲು ಇX¥ಸುವ ಅಭ�1
ಗಳು 
ಅನುಬಂಧ-1 ಮತು: ಅನುಬಂಧ-2ರ>? ಪrದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ಅ2
�ಂB` ಅ) 

5ೂೕV �ಾಡತಕ6ದು�. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ2
 ಸ>?ಸುವ ಸಮಯದ>? >��ಾರರ ಅವಶ�ಕ_ 

ಇರುವ  ಬ`� ಅ2
ಯ>?ನ �ಗBತ ಅಂಕಣದ>?  ಕIಾJಯKಾL ನಮೂBಸತಕ6ದು�.  

ಸ�|ಾ
ತSಕ ಪ�ೕtಯ ಪ(� ಒಂದು ಗಂ¦ಯ ಪ�ೕt` Nಚು[ವ�pಾL 20 �]ಷಗಳ 

�ಾ<ಾವ�ಾಶವನು- �ೕಡ<ಾಗುವ�ದು. (ಅನುಬಂಧ-1 ಮತು: 2 ರ ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ 

#ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,).. 

 

(6) 

�ೕಜ�ಗ'ಂದ 

�3ಾg(ತ 

ಅಭ�1
 (PDP) 

 

ಗೂ()- * ಹು,�ಗ'` ಸಂಬಂb*ದಂ_ ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ ಸಂ=� *ಆಸುಇ 23 �� 99   B�ಾಂಕ 

23-11-2000 ರನ"ಯ �ೕಜ�ಗ'ಂದ �ವ
*ತ3ಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�1
ಗ'` ]ೕಸ>�*ದ 

ಹು,�ಗ'` ಅ2
 ಸ>?ಸುವಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳು ಸಂಬಂbತ ತಹgೕ<ಾ��ರವ�ಂದ �ಗBತ 

ನಮೂ�ಯ>? ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕದಂದು 

Zಾ>:ಯ>?ರುವಂ_ ಪrBಟುi#ೂಂಡು ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ ಅ)5ೂೕV �ಾಡತಕ6ದು�. 

ತ��ದ�>? ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- ರದು�ಪ!ಸ<ಾಗುವ�ದು.  ಈ 

]ೕಸ<ಾ�ಯು  ಸದ� ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ fಾ�pಾದ B�ಾಂಕBಂದ 25 ವಷ
ಗಳ Yಂ, 

�ವ
*ತ3ಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�1
ಗ'` ಅನ"ಯKಾಗುವ�Bಲ?.(ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ 

ನಮೂ�ಯನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,).  

(7) ೕKಾ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ( 

ಸ�ಾ
� ೕ�ಯ>?ರುವ �ೌಕರರು ವ�ೕ]� ಸ!># #ೂೕ�ದ�>?, ಅಂತಹ �ೌಕರರು ೕKಾ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- �ಗBಪ!*ದ #ೂ�ಯ B�ಾಂಕದಂದು Zಾ>:ಯ>?ರುವಂ_ ಸvಮ 

Cಾ(b�ಾರBಂದ ಪrBಟುi#ೂಂ!ರತಕ6ದು�. ಅಹ
3ಾOಾಗ  ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ಮೂಲ 

ಪ(�ಯನು- ಪ�gೕಲ�` �ಾಜರುಪ!ಸಕ6ದು�. ತ��ದ�>? ಈ �ೌಲಭ�ವ� ,ೂsಯುವ�Bಲ?.�
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 (8) ತೃ�ೕಯ 

>ಂಗದ 

ಅಭ�1
 

(Transgender) 

ಸ�ಾ
ರದ ಅbಸೂಚ� ಸಂ=� *ಆಸುಇ 179 ಸ�� 2020 B�ಾಂಕ:06-07-2021 ರ>? 3ಾಜ�
*^  ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-‘ಎ’, ‘j’, ‘*’ ಮತು: ‘! ‘ಗುಂ�ನ ಹು,�ಗ'` �ಾ�ಾನ� ವಗ
, 

ಪ�gಷi fಾ�ಗಳು, ಪ�gಷi ಪಂಗಡಗಳು ಮತು: ಇತs Yಂದು'ದ ವಗ
ಗಳ ಪ(��ಂದು
ಪ(ವಗ
Bಂದ 7ೕಕಡ 1 (ಒಂದರಷುi) ರಷುi ಹು,�ಗಳನು- ತೃ�ೕಯ >ಂಗದ ಅಭ�1
ಗ'`
]ೕಸ<ಾ� ಕ>�*ದು�, ತೃ�ೕಯ >ಂಗದ ಅಭ�1
ಗ'` ]ೕಸ>�*ದ ಹು,�ಗ'` ಅ2

ಸ>?ಸುವಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳು #ೕಂದ( ಅb�ಯಮ ತೃ�ೕಯ >ಂಗ ವ�@:ಗಳ (ಹಕು6ಗಳ ರv�) 

2019 ರ>? �ಗBಪ!*ರುವಂ_ 2<ಾ? �ಾ�2�ೕ�ರವ�ಂದ ಪ(�ಾಣಪತ(ವನು- �ಗBಪ!*ದ
#ೂ�ಯ B�ಾಂಕದಂದು Zಾ>:ಯ>?ರುವಂ_ ಪrBಟುi#ೂಂಡು ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ
ಅ)5ೂೕV �ಾಡತಕ6ದು�. ತ��ದ�>? ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ ]ೕಸ<ಾ�ಯನು-
ರದು�ಪ!ಸ<ಾಗುವ�ದು. 

9 9 9 9 <=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ    ಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳು    ::::----        

         ಅಭ�1
ಗಳು ಅ2
 ಸ>?ಸುKಾಗ ಹು,�` �ಗBಪ!*ದ ^Oಾ�ಹ
_ಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ(, ವ�ೕ]�` 

ಸಂಬಂb*ದಂ_ ಪ(�ಾಣ ಪತ(, �ಾಗೂ oೕಲ6ಂಡ ]ೕಸ<ಾ�ಗಳನು- #ೂೕರುವ ಎ<ಾ? ಅಭ�1
ಗಳು ಸಂಬಂb*ದ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ಅ2
ಯನು- ಸ>?ಸಲು �ಗBಪ!*ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕದಂದುದಂದುದಂದುದಂದು    pಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂRpಾ?Dಯ?@ರುವಂR        

ಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡುಪc"ಟುi1ೂಂಡು    ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_ಅ3��ಂ"_    ಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾbಕ`ಾaಯ
ಾb    ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�ಅ��@ೕ�    \ಾಡತಕ6ದು-\ಾಡತಕ6ದು-\ಾಡತಕ6ದು-\ಾಡತಕ6ದು-. . . .     

(1) ಅಭ �1
ಗಳು ತಮ` ಅನ"nಸುವ ]ೕಸ<ಾ�ಗಳನು- ಆ�5ೖ� ಅ2
 ಸ>?ಸುವ ಸಮಯದ5?ೕ 

#ೂೕರತಕ6ದು�(claim) �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ತಪ�,ೕ ಆ)5ೂೕV 

�ಾಡತಕ6ದು�. ಈ ಎರಡೂ ಪ(@(eಗಳು ಕIಾJಯKಾLದು�, ತ��ದ�>? ಅಂತಹ ]ೕಸ<ಾ�ಯನು- 

�ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತದನಂತರ ಸ>?ಸುವ  pಾವ�,ೕ ಮನ^ಗಳನು- ಪ�ಗwಸ<ಾಗುವ�Bಲ?. 

(2) ಅಭ�1
ಗಳು #ೂೕರುವ ^^ಧ ]ೕಸ<ಾ�ಗ'` ಸಂಬಂb*ದಂ_ ತಮS Nಸ�ನ>?eೕ ಎ<ಾ? ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ಗಳನು- ಪrBಟುi#ೂಂ!ದು�, ಆ�ೕಗವ� #ೂೕ�Oಾಗ �ಾಗೂ ಮೂಲ Oಾಖ5ಗಳ ಪ�gೕಲ�ಾ 

ಸಮಯದ>? �ಾಜರುಪ!ಸತಕ6ದು�. ತ��ದ�>? ಅಂತಹ ]ೕಸ<ಾ�ಗಳನು- �ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು. 

(3) ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ ನಮೂ�ಗಳನು- ಅbಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ>? _ೂೕ�ಸ<ಾL,.  

(4) ಇತs ನಮೂ�ಗಳ>? ಸ>?ಸಲ�ಡುವ ]ೕಸ<ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- �ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು. 

(5) ¨Tೕ¦ೂೕ ಮತು: ಸYಯನು-/Oಾಖ5ಗಳನು- ಅ)5ೂೕV �ಾಡ,ೕ ಇರುವ ಅಪTಣ
KಾLರುವ 

Oಾಖ5ಗಳನು- ಅ)5ೂೕV �ಾ!ರುವ �ಾಗೂ ಶುಲ6 ಸಂOಾಯ �ಾಡದ ಅ2
ಗಳನು- 

�ರಸ6�ಸ<ಾಗುವ�ದು. 
 

(6) ಅಭ�1
ಗಳು ತಮS �ಾY�lಾL ಭ�
 �ಾ! ಸ>?*ದ ಅ2
ಯ ಒಂದು ¨Tೕ¦ೂೕ ಪ(�ಯನು- 

ಕIಾJಯKಾL ತFSಂB` ಇಟುi#ೂಳuಲು ಸೂX*,. ಆ�ೕಗBಂದ pಾವ�,ೕ �ಾರಣಕೂ6 ಅ2
ಯ 

ಪ(�ಯನು- ಒದLಸ<ಾಗುವ�Bಲ?. 

(7) ಹು,�ಗ'` �ಗBಪ!*ರುವ ವ�ೕ]�, ^Oಾ�ಹ
_, ]ೕಸ<ಾ�, ಇyಾ�Bಗ'ಗನುಗುಣKಾL ಅ2
ಯ>? 

ಸ�pಾದ �ಾY� �ೕಡುವ�ದು  ಅಭ�1
ಗಳ  ಜKಾ\ಾ��pಾLರುತ:,.  ತಪOlತಪOlತಪOlತಪOl    \ಾ�9\ಾ�9\ಾ�9\ಾ�9    ]ೕfದ?@]ೕfದ?@]ೕfದ?@]ೕfದ?@    ಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹ        

ಅಭ�^�ಗಳನುBಅಭ�^�ಗಳನುBಅಭ�^�ಗಳನುBಅಭ�^�ಗಳನುB    ಆಆಆಆ�ೕಗವO�ೕಗವO�ೕಗವO�ೕಗವO    ನcಸುವನcಸುವನcಸುವನcಸುವ    NಾವO�ೕNಾವO�ೕNಾವO�ೕNಾವO�ೕ    %ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9%ೕಮ:ಾ9    ////    ಪJೕ[ಗ0ಂದಪJೕ[ಗ0ಂದಪJೕ[ಗ0ಂದಪJೕ[ಗ0ಂದ    03 03 03 03 ವಷ�16ವಷ�16ವಷ�16ವಷ�16    fIಾ�fIಾ�fIಾ�fIಾ�    

\ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು\ಾಡ)ಾಗುವOದು. . . . ಆದುದJಂದಆದುದJಂದಆದುದJಂದಆದುದJಂದ, , , , ಅ3�ಅ3�ಅ3�ಅ3�    ಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವಸ?@ಸುವ    ಮುನBಮುನBಮುನBಮುನB    ಅವರುಅವರುಅವರುಅವರು    ]ೕfರುವ]ೕfರುವ]ೕfರುವ]ೕfರುವ    ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@ಎ)ಾ@        \ಾ�9ಯು\ಾ�9ಯು\ಾ�9ಯು\ಾ�9ಯು    

ಸJNಾb�ಸJNಾb�ಸJNಾb�ಸJNಾb�    ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು    ಖWತಪf�1ೂಂಡುಖWತಪf�1ೂಂಡುಖWತಪf�1ೂಂಡುಖWತಪf�1ೂಂಡು    ದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣ    ]ೕಡು
ಾಗ]ೕಡು
ಾಗ]ೕಡು
ಾಗ]ೕಡು
ಾಗ    ಎಚ�ರಎಚ�ರಎಚ�ರಎಚ�ರ    ವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕು. 
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ಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖ    ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%: : : : ಸದ� ಅbಸೂಚ�ಯ>?ನ ^ವರಗ'` ಸಂಬಂb*ದಂ_ ಸ�ಾ
ರ/ ಇ<ಾ=nಂದ 

pಾವ�Oಾರೂ �ದು�ಪ!/ಬದ<ಾವ� *"ೕಕೃತKಾದ>? ಅದರಂ_ �ದು�ಪ!ಗಳನು- ನಂತರದ>? 

ಪ(ಕ�ಸ<ಾಗುವ�ದು.  

10. ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%        ಪತ&ಪತ&ಪತ&ಪತ&    ವ�ವUಾರವ�ವUಾರವ�ವUಾರವ�ವUಾರ:- 

    ಆ�ೕಗವ� ಅಭ�1
ಗ�ೂಂB` pಾವ�,ೕ ಪತ( ವ�ವ�ಾರವನು- ನrಸುವ�Bಲ?. ^�ಾಸ ಬದ<ಾವ� 

ಇದ�>? ಅಭ�1
ಗಳು >�ತ ಮನ^ಯ ಮೂಲಕ ಆ�ೕಗದ ಗಮನ#6 ತರತಕ6ದು�. ಈ ^�ಾಸ 

ಬದ<ಾವ�ಯನು- ಪ�ಗwಸಲು ಆ�ೕಗವ� ಪ(ಯ�-ಸುವ�ದು. ಆOಾಗೂ� ಈ ^Zಾರದ>? ಆ�ೕಗವ� 

pಾವ�,ೕ ಜKಾ\ಾ��ಯನು- ವY*#ೂಳುuವ�Bಲ?. ಈ ಬ`� ಅಭ�1
ಗಳು ಎಚ[ರ ವYಸತಕ6ದು�. 

ಅಭ�1
ಗಳು ಆ�ೕಗ,ೂಡ� ಸಂಪ@
ಸ5ೕMೕ�ಾದ ಸಂದಭ
ದ>? ತಮS ಮನ^ಯ>? #ಳಕಂಡ �ಾY�ಗಳನು-  

ಒದLಸತಕ6ದು�:- 

       (i)  ಹು,�ಯ / ^ಷಯದ Nಸರು/�ೂೕಂದw ಸಂ=� 

   (ii)  ಅಭ�1
ಯ ಪTಣ
 Nಸರು �ಾಗೂ ಇ-oೕ  ಐ!  

       (iii)  ಅ2
ಯ>? ನಮೂB*ರುವ ಅಂ© ^�ಾಸ 
 

  

  

11.  +W�ನ+W�ನ+W�ನ+W�ನ    \ಾ�9vಾb\ಾ�9vಾb\ಾ�9vಾb\ಾ�9vಾb    ದೂರ
ಾKದೂರ
ಾKದೂರ
ಾKದೂರ
ಾK    ಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳು::::----    

#ೕಂದ( ಕªೕ�ಯ �ಾY� #ೕಂದ( : 080-30574957/ 30574901    

       Cಾ(ಂ�ೕಯ ಕªೕ� oೖಸೂರು : 0821-2545956 

           Cಾ(ಂ�ೕಯ ಕªೕ� Mಳlಾ^          : 0831-2475345 

           Cಾ(ಂ�ೕಯ ಕªೕ� ಕಲಬುL
  :     08472-227944 

           Cಾ(ಂ�ೕಯ ಕªೕ� gವFಗ�  :    08182-228099 

12.    ದುನ�ಡ�

ದುನ�ಡ�ದುನ�ಡ�

ದುನ�ಡ�:

::

:-

--

- 

  

  

  

 

 ಒಬ� ಅಭ���ಯು ನಕ ವ����ಾ�ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಾ ದ�ಾ��ೕಜು ಅಥ�ಾ !ದ"#ಾದ 

ದ�ಾ��ೕಜುಗಳನು& ಸ()ರುವ�ಂದು  ಅಥ�ಾ ತಪ,- ಅಥ�ಾ ಸುಳು. /ೕ01 2ೕ3ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ಾಸ�4ಕ 

5ಾ6!ಯನು& ಮ85ಾ9ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ೕಮ:ಾ! ಉ<"ೕಶಗ0>ಾ� ನ?ಸ#ಾದ ಸಂದಶ�ನದ( ಅನು9ತ 

5ಾಗ�ವನು& ಅನುಸ@ಸು!�ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ ಅನುಸ@ಸಲು ಪBಯ!&)ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ ಅವರ �ೕಮ:ಾ!ಯ 

ಸಂಬಂಧದ( �ಾವ,<ೕ ಇತ8 ಅಕBಮ  ಮತು� ಅನು9ತ 5ಾಗ�ವನು& ಅವಲಂE)ರುವ�ಂದು, ಕಂಡುಬಂದ( 

ಅವನು/ಅವಳು ಸGತ: �BHನI ವ�ವಹರKಗ0L ಮತು� Mಸು� ಕBಮ1N ಒಳಪಡುವ,ದಲ(<; ಹು<"ಯ 

ಸಂದಶ�ನOಂದ /ಆQNRಂದ ಅಭ���ತGವನು& ರದು"ಪ3ಸ#ಾಗುವ,ದು. 

 

 

  (ಸುರಳ6� ^�ಾ� @7ೂೕ�) 

                        �ಾಯ
ದg
, 

ಕ�ಾ
ಟಕ 5ೂೕಕೕKಾ ಆ�ೕಗ
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ನಮೂ
ೆಗಳ� 

.ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    ����    

((((ಪಪಪಪ....�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ    / / / / ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ    �	�	�	�	    
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�))))    
 (�ಯಮ 3ಎ (2) (3) �ೂೕ�)ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗ�� (ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ) �ೕ�ದ ಅಭ� !ಗ�� �ೕಡುವ ಪ$%ಾಣ ಪತ$ 

........................................................... 'ಾಜ�ದ / )ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶದ * ................................. ./0ಯ / 12ಾಗದ  

................................................. 3ಾ$ಮ / ಪಟ�ಣದ * ��ಾ45ಾದ 6$ೕ / 6$ೕಮ�.............................. ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗ7ಾದ 6$ೕ / 

6$ೕಮ� ................................... ಇವರು ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�/ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು� * ಎಂದು %ಾನ� %ಾಡ8ಾ9ರುವ �ಾ�/ಬುಡಕ;�� * 

�ೕ�ರು<ಾ=>ಂದು ಪ$%ಾ?ಕ�4,. 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�) ()ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳು) ()ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1951 

(ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಮತು= ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಪ;� (%ಾCಾ!ಡು) ಆ,ೕಶ 1956, ಮುಂಬು <ಾಜ� ಪDನE ರಚGಾ ಅH�ಯಮ, 1960, 

ಪಂ�ಾI 'ಾಜ� ಪDನE ರಚGಾ ಅH�ಯಮ, 1966, J%ಾಚಲ ಪ$,ೕಶ 'ಾಜ� ಅH�ಯಮ, 1970 ಮತು= ಈMಾನ� ಪ$,ೕಶಗಳ (ಪDನE ರಚGಾ 

ಅH�ಯಮ, 1971ರ ಮೂಲ �ದುNಪ�5ಾದಂO) 

¨ ಸಂ1@ಾನ 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಜಮುP ಮತು= Qಾ6Pೕರ) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ,ೕಶ, 1956 

¨ ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಮತು= ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ (�ದುNಪ�) ಅH�ಯಮ, 1976ರ ಮೂಲಕ   �ದುNಪ�5ಾದಂO 

ಸಂ1@ಾನ (ಅಂಡ%ಾR ಮತು= �)ೂೕSಾE TUೕಪಗಳ) ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ,ೕಶ, 1959. 

¨ ಸಂ1@ಾನ (+ಾದE ಮತು= GಾಗರಹWೕX) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ,ೕಶ 1962 

¨ ಸಂ1@ಾನ (Cಾಂ�Yೕ�) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ,ೕಶ, 1964 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ) (ಉತ=ರ ಪ$,ೕಶ) ಆ,ೕಶ, 1967 

¨ ಸಂ1@ಾನ (�ೂೕ�ಾ, ದಮR ಮತು= Tೕ[) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�/ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ,ೕಶ 1988 

¨ ಸಂ1@ಾನ (Gಾ3ಾ8ಾ�ಂ\) ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ,ೕಶ 

2. 6$ೕ/6$ೕಮ�/ಕು%ಾ� * ............................................................. ಮತು= / ಅಥ�ಾ ಅವನ* / ಅವಳ* ಕುಟುಂಬವD 

..................................................................................................'ಾಜ� / )ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶದ  

................................................................. .8ಾ0 / 12ಾಗದ ..........................................3ಾ$ಮ / ಪಟ�ಣದ ]ಾ%ಾನ� ��ಾ4 

(ಗಳು) 

                                                                                    ಸJ..........................................................                                                                             

ತಹ6ೕ8ಾNE.............................................. 

ಸ^ಳ :                       ಪದGಾಮ 

TGಾಂಕ:                       ಕ_ೕ�ಯ `ಹ��ೂಂT� 

 

'ಾಜ�  / )ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶ * 

* ಅನUಯ�ಾಗTರುವ ಪದಗಳನುa ದಯ1ಟು� bಟು� b� / cೂdದು eಾf 

ಸೂಚ�: ಇX0 ಉಪhೕ94ದ ‘]ಾ%ಾನ� ��ಾ4ಗಳು’ ಎಂಬ ಪ+ಾವ�ಯು ಪ$�ಾ Cಾ$��ಧ� ಅH�ಯಮ, 1950ರ 20�ೕ ಪ$ಕರಣದX0ರುವ 

ಅಥ!ವ�aೕ cೂಂTರುತ=,.2ಾರತ ಸQಾ!ರದ ಪತ$ ಸಂj�: b4 12028/2/76-ಎl4;-1 ಗೃಹ ಮಂ<ಾ$ಲಯ ಅನು]ಾರ�ಾ9, ಅಂಥ ಪ$%ಾಣ 

ಪತ$ಗಳನುa �ೕಡಲು ಸmಮ�ಾ9ರುವDದQಾn9, 2ಾರತ ಸQಾ!ರದ (4ಬoಂT ಮತು= ಆಡ�ತ ಸು@ಾರp ಇ8ಾj) ಪತ$ ಸಂj�:13-2-74 ಇಎl; (ಎl4;) 

TGಾಂಕ: 05.08.1975ರX0 ನಮೂT4ದ Cಾ$HQಾ�ಯು, 'ಾಷrಪ�ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಆ,ೕಶದ ಅHಸೂಚ�ಯನುa cೂರ�4ದ ಸಮಯದX0 

ಪ$%ಾಣ ಪತ$Qಾn9 ಅ.! ಸX04ದ ವ�f=ಯು, ತನa sಾಯಂ �ಾಸ ಸ^ಳವನುa cೂಂTದN ಸ^ಳ)n �ೕ�ದವ>ೂಬo'ಾ9ರ ತಕnದುN. ಅ,ೕ �ೕ�ಯX0 

ಒಂದು <ಾಲೂ0fನ >1ನೂ� Cಾ$HQಾ�ಯು ಇ�ೂaಂದು <ಾಲೂ0f� �ೕ�ದ ವ�f=ಗ�� ಸಂಬಂಧಪಟ�  ಪ$%ಾಣ ಪತ$ವನುa �ೕಡಲು ಸmಮ 

Cಾ$HQಾ�5ಾಗುವDTಲ0. 
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((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----1 1 1 1 �	�	�	�	    
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�))))    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    ಇಇಇಇ    

((((�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    3333ಎಎಎಎ    (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) �ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ�))))    

�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ    ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��    ((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----1) 1) 1) 1) 
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    �ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………�ಾ�ಮ / ಪಟ�ಣದ / ನಗರ 
�ಾ�ಾದ ��ೕ / 

��ೕಮ�…………………………..................................................... 

……………………………………… ……ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ�� / ಪ�ಾದ ��ೕ / 

��ೕಮ�................................................... …………………………………………………………ಇವರು 

�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ (ಪ�ವಗ�) ………………………………….�ಾ�ಯ …………………………………ಉಪ 

�ಾ�� �ೕ�ರು ಾ!"ಂದು ಪ�#ಾ$ಕ�ಸ'ಾ(). 

 

ಸ*ಳ    :                                    ತಹ�ೕ'ಾ-. 

/0ಾಂಕ :             ………….……………… ಾಲೂ3ಕು 

                                                                                                       ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

18181818    

 

((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�    ----    2222ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2"""", 3, 3, 3, 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3""""    ����    
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�))))    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    ಎ$ಎ$ಎ$ಎ$    

((((�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    3333ಎಎಎಎ    (2) (3)(2) (3)(2) (3)(2) (3)ನು%ನು%ನು%ನು%    �ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ�))))    

�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ�ಂದು�ದ    ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��ವಗ�ಗ��    (2(2(2(2ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2"""". 3. 3. 3. 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3"""") ) ) ) 
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ����ಅಭ����ಅಭ����ಅಭ����    �ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ    ಆ'ಾಯಆ'ಾಯಆ'ಾಯಆ'ಾಯ    ಮತು(ಮತು(ಮತು(ಮತು(    �ಾ)�ಾ)�ಾ)�ಾ)    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

          ……………………………………… ರ63 �ಾಸ�ಾ(ರುವ ��ೕ / ��ೕಮ� 

…………………………………………………… ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ� / ಪ��ಾದ ��ೕ / ��ೕಮ� /  

ಕು#ಾ� ……………………………………………… ಇವರು ಮತು! ಆತನ / ಅವಳ ತಂ) /  ಾ7 / 89ೕಷಕರು / ಪ�� 

/ ಪ�ಯು, ಸ;ಾ�� ಆ)ೕಶಗಳ ಸಂ>?:ಎAಡಬೂ3?D 225 E�ಎ 2000 /0ಾಂಕ: 30.03.2002 ರ63 
/�ಷ�ಪD�ದ 

Fೕಲುಸ!ರದ (G�ೕHIೕಯ.) �ಾ?J!ಯ63 ಬರುವK/ಲ3Lಂದು;  

         ಅಭ?O�ಾಗ6 ಅಥ�ಾ ಆತನ / ಆQಯ ತಂ)  ಾ7 / 89ೕಷಕRಾಗ6 / ಪ�� / ಪ�ಾಗ6, ಸ;ಾ�ರದ �ೕLಯ63 1 

Sೕ ದT�ಯ ಅಥ�ಾ 2Sೕ ದT�ಯ ಅU;ಾ�ಾ(ಲ3Lಂದು; 

ಅಥ�ಾ 

Vಾವ�ಜ
ಕ ವಲಯ ಉದ?ಮದ63 ತತY#ಾನ�ಾದ ಹು)-ಯನು� [ೂಂ/ರುವK/ಲ3;  

ಅಥ�ಾ 

\ಾಸ( 
]ೕಜಕರ QೖQಳ�, 2Sೕ ದT�ಯ ಅU;ಾ�ಯ ಸಂಬಳG_ಂತ (Lೕತನ `�ೕ$ ರೂ. 43100-83900/-) 

ಕDFಯಲ3ದ ಸಂಬಳವನು� ಪaಯುವ 0ೌಕರ0ಾ(ಲ3Lಂದು; 

ಅಥ�ಾ 

 ಆತನ /ಅQಯ ತಂ)  ಾ7/ 89ೕಷಕರು /ಪ�� /ಪ�ಯ ಆcಾಯವK 8 ಲd ರೂeಾ7ಗ�(ಂತ HೕರುವK/ಲ3Lಂದು 

(ಸ;ಾ�ರದ ಆ)ೕಶ ಸಂ>?: �ಂವಕ 304 E�ಎ 2017 fಂಗಳೂರು, /: 14-09-2018);ಅಥ�ಾ ಕ0ಾ�ಟಕ ಭೂ ಸುgಾರhಾ 

ಅU
ಯಮ 1961 ರ63 
ಗ/ಪD�ರುವಂi ಆತನ / ಆQಯ ತಂ)  ಾ7/ 89ೕಷಕರು / ಪ�� / ಪ�ಯು #ಾRಾಟ 

i��cಾರನಲ3 ಅಥ�ಾ ಆತನ / ಆQಯ ತಂ)  ಾ7 / 89ೕಷಕ / ಪ�� / ಪ�ಯು ಅಥ�ಾ ಇವ�ಬkರೂ 10 ಯು
l(ಂತ 

[mnನ ಕೃp ಭೂH ಅಥ�ಾ 20 ಎಕ"ಗ�(ಂತ [mnನ eಾ3ಂqೕಶr ಭೂHಯನು� [ೂಂ/ರುವK/ಲ3Lಂದು 

ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸ'ಾ().  

��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�…………………………………………ಇವರು 

……………………………………… �ಾ�� ………………………………………………………… �ೕ�ದ 

ಉಪ �ಾ�ಯವRಾ(ದು- ಸ;ಾ�� ಆ)ೕಶ ಸಂ>?: ಎAಡಬೂ3?D 225 E�ಎ 2000 /0ಾಂಕ: 30.03.2002ರ ಅನsಯ 

�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಪ�ವಗ� …………………………… (2ಎ, 2E, 3ಎ, 3E) Q_ �ೕ�ರು ಾ!" ಮತು! ಈ ಕುಟುಂಬದ 

�ಾp�ಕ ಆcಾಯವK ರೂ:(ರೂ:                             #ಾತ�) ಎಂದು ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸ'ಾ(). 

ಸ*ಳ   :               ತಹ�ೕ'ಾ-. 

/0ಾಂಕ:            …………………… ಾಲೂ3ಕು 

                     ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು  

     



 

 

19191919    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    1111    

ಜನರ,ಜನರ,ಜನರ,ಜನರ,    -�.-�.-�.-�.    ಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳು    -ೕಲುಸ(ರ�	-ೕಲುಸ(ರ�	-ೕಲುಸ(ರ�	-ೕಲುಸ(ರ�	    
ೕ�ಲ23ಂದು
ೕ�ಲ23ಂದು
ೕ�ಲ23ಂದು
ೕ�ಲ23ಂದು, , , , ದೃ5ೕಕ�7ದೃ5ೕಕ�7ದೃ5ೕಕ�7ದೃ5ೕಕ�7    8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ    9ೕಸ:ಾ)ಯನು%9ೕಸ:ಾ)ಯನು%9ೕಸ:ಾ)ಯನು%9ೕಸ:ಾ)ಯನು%    �ೂೕರಲು�ೂೕರಲು�ೂೕರಲು�ೂೕರಲು    

ಸ;2ಸ<ೕ=ಾದಸ;2ಸ<ೕ=ಾದಸ;2ಸ<ೕ=ಾದಸ;2ಸ<ೕ=ಾದ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

((((ಜನರ,ಜನರ,ಜನರ,ಜನರ,    -�.-�.-�.-�.    ಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳುಅಭ���ಗಳು    ಭ)�ಭ)�ಭ)�ಭ)�    �ಾಡ<ೕ=ಾದ�ಾಡ<ೕ=ಾದ�ಾಡ<ೕ=ಾದ�ಾಡ<ೕ=ಾದ    ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�))))    

ಇವ��: 

ತಹ�ೕ'ಾ-ರರು 

…………………………………………… ಾಲೂ3ಕು 

………………………………………… tI3 

#ಾನ?", 

         ��ೕ / ��ೕಮ� …………………………………………………………………………………………… 

ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ� / ಪ�� ……………………………………………………………….. ಆದ 0ಾನು 

Fೕಲುಸ!ರದ63 (Creamy Layer) ಬರುವK/ಲ3Lಂದು Sೕರ Sೕಮ;ಾ�ಯ63 �ಾ�Hೕಣ ಅಭ?O� Hೕಸ'ಾ�ಯನು� 

ಪaಯುವKದ;ಾ_( ಪ�#ಾಣ ಪತ�ವನು� ಪaಯಲು ತಮu63 ಈ Qಳಕಂಡ #ಾ��ಗಳನು� ಒದ(ಸು ಾ! Qೂೕರುi!ೕS. 

1. ಅಭ?O�ಯ [ಸರು ಮತು! ಉ)ೂ?ೕಗ : 

2.  ಅಭ?O�ಯ ಸsಂತ ಸ*ಳ �ಾ�ಮ  : 

        ಾಲೂ3ಕು            : 

       tI3                       : 

3. ಅಭ?O�ಯು ಹುw�ದ /0ಾಂಕ ವಯಸುY ಮತು! ಹುw�ದ ಸ*ಳ : 

4. ಅಭ?O�ಯ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ ಪ�ಯ/ಪ��ಯ [ಸರು ಮತು! ಉ)ೂ?ೕಗ : 

 (ಉ)ೂ?ೕಗವK ಸ;ಾ��/ಅ" ಸ;ಾ��/Vಾವ�ಜ
ಕ ಉದ?ಮ/\ಾಸ() 

5. ಅಭ?O�ಯ ಪ�ಸು!ತ xyಾಸ  : 

 (ಸzಷ��ಾ( ನಮೂ/ಸುವKದು) 

6. ಅಭ?O�ಯ \ಾಯಂ xyಾಸ  : 

7. ಅಭ?O�ಯ {ಾ'ಾ �dಣದ �ಾ?ಸಂಗ #ಾDದ {ಾIಗಳ xವರಗಳು 

eಾ�ಥHಕ 

#ಾಧ?Hಕ 

e �ೌಢ 

8. ಅಭ?O�ಯ ~ಾಗೂ ಅಭ?O�ಯ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ (ತಂ)/ ಾ7 tೕವಂತxಲ3/ದ-") ಇವರ ಒಟು� �ಾp�ಕ 

ಆcಾಯ ಎ'ಾ3   ಮೂಲಗ�ಂದ: 

` 1) Lೕತನ `�ೕ$ 

2) ಜHೕ
ನ xವರ 

3) ಇತರ ಮೂಲಗಳು 

9. ಆcಾಯ i�� eಾವ�cಾರ"ೕ? 

10. ಸಂಪತು! i�� eಾವ�cಾರ"ೕ? 

11. #ಾRಾಟ i�� eಾವ�cಾರ"ೕ?  



 

 

    

20202020    

 

ಪ��ಾ>ೕಕೃತಪ��ಾ>ೕಕೃತಪ��ಾ>ೕಕೃತಪ��ಾ>ೕಕೃತ    ?ೂೕಷA?ೂೕಷA?ೂೕಷA?ೂೕಷA    

     ಈ FೕI ನ
�ಂದ ಒದ(�ದ #ಾ�� / xವರ�ಯು 0ಾನು ��/ರುವಷ�ರ ಮw�� ಸತ?Lಂದು ಶ�cಾ�ಪ9ವ�ಕ�ಾ( 

ದೃ�ೕಕ�ಸುi!ೕS ಮತು! �ೂೕಸುi!ೕS. 

ಸ*ಳ:           ತಮu x�ೕಯ 

/0ಾಂಕ:                              (ಅಭ?O�ಯ ಸ�) 

FೕI ಒದ(ಸ'ಾದ #ಾ��ಗಳು ಸತ?�ಾ(ರುತ!) ಎಂದು ಪ�#ಾ$ಕ�ಸು ಾ!, ಈ #ಾ��ಗಳು ಅಸತ?Lಂದು ದೃಢಪಟ�63 

ಅಪRಾಧ x�ಾರ�� ಬದ�0ಾ(ರುi!ೕS. 

ಸ*ಳ:           ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ ಸ� 

/0ಾಂಕ:                 (ತಂ)/ ಾ7 tೕವಂತxಲ3/ದ-") 

           ([ಂಡ�/ಗಂಡ/ಇವರ ಸ�) 

ಸ*�ೕಯ ಇಬkರು Vಾ�cಾರರು 

ಅಭ?O�ಯ ಮತು! ಅವರ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರು/ಪ�/ಪ�� ಇವರನು� ~ಾಗೂ ಇವರ ಸ�ಯನು� ಗುರು�ಸುi!ೕL. 

 

Vಾ�cಾರರ ಸ�      1) 

(ಪ9ಣ� xyಾಸ)ೂಂ/�)     2) 

 

ಪ�BೕಲCಾಪ�BೕಲCಾಪ�BೕಲCಾಪ�BೕಲCಾ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

1.��ೕ/��ೕಮ� ……………………………………………………………………………………… ಎಂಬುವವರ 

ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ�� ��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ� …………………………………………………… ಎಂಬುವವರು 

ಕ0ಾ�ಟಕ Rಾಜ?ದ …………………………tI3ಯ x�ಾಗ …………………………………………………… 

�ಾ�ಮ/ಪಟ�ಣ/ನಗರದ63 Vಾ#ಾನ? 
�ಾ�ಾ(cಾ-" ಮತು! ಇವರು ಜನರ� F�l ವಗ�Q_ �ೕ�ದವRಾ(ರು ಾ!". 

2. ��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ� …………………………………………………………… ಇವರ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರು 

ಸ;ಾ�� ಆ)ೕಶ ಸಂ>?: ಎAಡಬೂ3?D 251 E�ಎ 94, fಂಗಳೂರು, /0ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನsಯ ಜನರ� F�l 

ವಗ�ದ Fೕಲುಸ!ರದ63 (Creamy Layer) ಬರುವK/ಲ3Lಂದು ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸ'ಾ(). 

 

ಸ*ಳ          ತಹ�ೕ'ಾ-.. 

                                                                                   …………………………  ಾಲೂ3ಕು, 

fಂಗಳೂರು                                                            ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು         

ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�----1 :1 :1 :1 : ಇದರ63 ಉಪ]ೕ(ಸ'ಾದ ‘Vಾ#ಾನ? 
�ಾ�’ ಎಂಬ ಪದವK 1950ರ ಜನ ಾ eಾ��
ಧ? ;ಾ�-ಯ 20Sೕ 

ಅನು��ೕದದ63ನ ಅಥ�ವನು� [ೂಂ/ರುತ!). 

ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�----2:2:2:2: ಪ��ೕಲ0ಾ ಪ�#ಾಣ ಪತ� 
ೕಡುವ ಅUಕೃತ ಅU;ಾ�ಯು ಸ;ಾ�� ಆ)ೕಶ ಸಂ>? ಎAಡಬೂ3?D 251 E�ಎ 94, 

fಂಗಳೂರು, /0ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನsಯ Fೕಲುಸ!ರ (Creamy Layer) ದವರನು� ಗುರು�ಸಲು 
ಗ/ಪDಸ'ಾ(ರುವ 

ಅಂಶಗಳನು� xವರ�ಾ( ಖmತಪD�Qೂಂಡ ನಂತರLೕ ಪ�#ಾಣ ಪತ� 
ೕಡತಕ_ದು-   



 

 

21212121    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ––––    2222    

8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ8ಾ�9ೕಣ    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

        ��ೕ/��ೕಮ� ……………………………………………………………………………ರವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ 

ಪ�/ ಪ��/��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�…………………………………………………………… tI3 

……………………… ಾಲೂ3ಕು…………………………… �ಾ�ಮದ63 ………………………………… 

�ಾಸ�ಾ(ರುವ ಇವರು ಒಂದSೕ ತರಗ�7ಂದ ……………………………… ತರಗ�ಯವ"� 

…………………………… tI3 ………………………………………  ಾಲೂ3ಕು……………………… 

ಪಟ�ಣ…………………… {ಾIಯ63 �ಾ?ಸಂಗ #ಾD ………………  ವಷ� ನaದ ಪ�ೕ�ಯ63 

ಉ�!ೕಣ�Rಾ(ರು ಾ!". ಈ {ಾIಯು ಅಭ?O�ಯು �ಾ?ಸಂಗ #ಾDದ ಅವUಯ63 ಕ0ಾ�ಟಕ eೌರ 
ಗಮಗಳ ಅU
ಯಮ, 

1976 ಅಥ�ಾ ಕ0ಾ�ಟಕ eೌರ ಸ�ಗಳ ಅU
ಯಮ 1964ರ ಅDಯ63 
/�ಷ�ಪD� ಒಂದು )ೂಡ� ನಗರ ಪ�)ೕಶ ಸಣ� 

ನಗರ ಪ�)ೕಶ ಅಥ�ಾ ಪ�ವತ�S ಹಂತದ63ರುವ ಪ�)ೕಶಗಳ [ೂರ ಾದ ಪ�)ೕಶದ63ತು!. 

 

 

  Fೕಲು ರುಜು                         ಸ� 

�ೕತ� �dಣ ಅU;ಾ�                    ಮು>ೂ?ೕeಾgಾ?ಯರ ಸ� 

ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು                               ಮತು! ಸಂ�*ಯ 5ಹರು 
 

 

ಸ*ಳ    : 

/0ಾಂಕ : 
 

 

ಕನ%ಡಕನ%ಡಕನ%ಡಕನ%ಡ    �ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ    Fಾ�ಸಂಗFಾ�ಸಂಗFಾ�ಸಂಗFಾ�ಸಂಗ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

 

��ೕ/��ೕಮ�…………………………………………………ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ�/ಪ��/��ೕಮ�/ಕು#ಾ� 

…………………………………………………………… tI3 

…………………………………… ಾಲೂ3ಕು …………………………………………�ಾ�ಮದ63 

�ಾಸ�ಾ(ರುವ ಇವರು ……………………Sೕ ತರಗ�ುಂದ …………………………………Sೕ ತರಗ�ಯವ"� 

……………………………… `ೖd$ಕ ವಷ�/ಂದ ……………………… `ೖd$ಕ ವಷ�ದವ"� 

……………………………{ಾIಯ63 ಕನ�ಡ #ಾಧ?ಮದ63 �ಾ?ಸಂಗ #ಾDರು ಾ!"ಂದು ಪ�#ಾ$ಕ�ಸ'ಾ().  

 

ಸ*ಳ: 

/0ಾಂಕ:                ಮು>ೂ?ೕeಾgಾ?ಯರ ಸ� ಮತು! ಸಂ�*ಯ 5ಹರು 
 

    

    

    



 

 

    

22222222    

    

ಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದ    ಸುGೂ(ೕHಸುGೂ(ೕHಸುGೂ(ೕHಸುGೂ(ೕH    ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�::::7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    44 44 44 44 
��
��
��
��    2001 2001 2001 2001 KCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕ:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�----3333    

Lೕಜ�ಗ�ಂದLೕಜ�ಗ�ಂದLೕಜ�ಗ�ಂದLೕಜ�ಗ�ಂದ    �ವ�7ತMಾದ�ವ�7ತMಾದ�ವ�7ತMಾದ�ವ�7ತMಾದ    ಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದ    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���        

 ��ೕ/��ೕಮ�………………………………………………………ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ��  

��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�………………………..tI3………………. ಾಲೂ3ಕು………………….�ಾ�ಮದ63 

…………………….�ಾಸ�ಾ(ರುವ ಇವರು: ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ಈ Qಳಕಂಡ ಆ�!ಯನು� 

………………  ]ೕಜS�ಾ( ……………………………….ಇಸxಯ63 VಾsUೕನಪD�Qೂಳ�'ಾ() ಎಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ಪ�#ಾ$ೕಕ��).              

(ಅ) * * �ಾ�ಸುವ ಮS ಮತು!  ಾವK ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ಅವರ ಕೃp ಭೂHಯ ಅಧ�ದಷು� 

(ಆ) * * ]ೕಜS� 5ದಲು ಭೂHಯನು� [ೂಂ/ರ): ]ೕಜS7ಂದ  ಾವK �ಾ�ಸುವ ಮS: 

(ಇ) * *  ಾವK ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ತಮu ಕೃp ಭೂHಯ ಅಧ�ದಷು� ಅಥ�ಾ ಅದG_ಂತ ಕDF ಕೃp ಭೂH: 

(ಈ) * * ಇತರ ಇ0ಾ�ವK)ೕ ಪ�ಕರಣದ63 ]ೕಜS7ಂದ 
ವ��ತRಾದವರು. 

 

    ಸ*ಳ :                                                                                                                 ತಹ�ೕ'ಾ-. 

/0ಾಂಕ                                                                                                      ಾಲೂ3ಕು/ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು  



 

 

    

23232323    

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/Smt/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 Defence 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                                                                                           ..................................... 

        



 

 

24242424    

ಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕ    ಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದ    ಅOಕೃತಅOಕೃತಅOಕೃತಅOಕೃತ    PಾಪನPಾಪನPಾಪನPಾಪನ    ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�: : : : 7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    115 

115 115 

115 
��
��
��
��    2005,

2005,2005,

2005,    KCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕ: : : : 19.11.2005

19.11.200519.11.2005

19.11.2005 

  

 

CERTI

CERTICERTI

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES

FICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIESFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES

FICATE 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 : 

1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. * 

2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of ……………… months/years. * 

* Strike out which is not applicable 

(Recent Attested Photograph  

showing  the disability affixed here)  

 

     Sd/-                      Sd/-             Sd/- 

  (Doctor)             (Doctor)           (Doctor) 

    (Seal)                                     (Seal)            (Seal) 

 

Countersigned by the 

Medical Superintendent CMO/Head 

of Hospital (with seal) 

Signature / Thumb impressionof the disabled person 

Explanation:-As per Notification No. DPAR 50 SRR 2000 dated 03-09-2005 “ Physically Handicapped candidates “  

or “ person with disability ” means a person suffering from not less than forty percent of any of the following 

disabilities :- (1) Blindness (2) Low Vision (3) Hearing impairment (4) Locomotor disability (5) Leprosy cured (6) 

Mental retardation (7) Mental illness. 

 (1)Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:- (a)Total 

absence of sight; or (b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting 

lenses; or (c) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;(2) Person with low vision 

means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction, but 

who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive 

device; (3) Hearing impairment  means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range 

of frequencies.(4) Locomotor disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial 

restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.(5) Leprosy cured:-means any person who 

has been cured of Leprosy, but is suffering from, (i) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation 

& paresis in the eye & eyelid, but with no manifest deformity;(ii)manifest deformity & paresis but having sufficient 

mobility in their hands & feet to enable them to engage in normal economic activity; (iii) extreme physical deformity 

as well as advanced age which prevents him from undertaking any gainful occupation; and the expressesion “ 

Leprosy cured “ shall be construed accordingly; (6) Mental Retardation:-means a condition of arrested or 

incomplete development of mind of a person who is specially characterised by sub normality of intelligence; (7) 

Mental Illness:- means any mental disorder other than mental retardation.  



 

 

    

25 

ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----1111    

((((ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��    ಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶ    ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�::::7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    272

272272

272    
ೕ��
ೕ��
ೕ��
ೕ��    2013 

2013 2013 

2013 KCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕKCಾಂಕ::::11.02.2021

11.02.202111.02.2021

11.02.2021ರರರರ    ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��    5555    ರಂGರಂGರಂGರಂG    ))))    

((((ಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯು    ಬTಯಲುಬTಯಲುಬTಯಲುಬTಯಲು        Qೖ�ಕQೖ�ಕQೖ�ಕQೖ�ಕ        ಅಸಮಥ��Gಅಸಮಥ��Gಅಸಮಥ��Gಅಸಮಥ��G    WೂಂKರುವWೂಂKರುವWೂಂKರುವWೂಂKರುವ    ಬ�Xಬ�Xಬ�Xಬ�X    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�))))    

 

((((ದೃYZದೃYZದೃYZದೃYZ    �ಾಂದ�G�ಾಂದ�G�ಾಂದ�G�ಾಂದ�G, , , , ಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನ        3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�    ((((ಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂ    GೂೕಳುಗಳGೂೕಳುಗಳGೂೕಳುಗಳGೂೕಳುಗಳ    [ೕ�ತ[ೕ�ತ[ೕ�ತ[ೕ�ತ    �ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ----BA )BA )BA )BA )ಮತು(ಮತು(ಮತು(ಮತು(    -ದು�ನ-ದು�ನ-ದು�ನ-ದು�ನ    ]ಾಶ^�Fಾಯು]ಾಶ^�Fಾಯು]ಾಶ^�Fಾಯು]ಾಶ^�Fಾಯು----        

ಈಈಈಈ    ಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವ    ಅಂಗ`ೕಕಲGಯನು%ಅಂಗ`ೕಕಲGಯನು%ಅಂಗ`ೕಕಲGಯನು%ಅಂಗ`ೕಕಲGಯನು%    WೂಂKರುವWೂಂKರುವWೂಂKರುವWೂಂKರುವ    ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%    Wೂರತುಪ�7Wೂರತುಪ�7Wೂರತುಪ�7Wೂರತುಪ�7))))    

 

 ಈ Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ�ಯು,    ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… (ಅಂಗLೖಕಲ? ಪ�#ಾಣ ಪತ�ದ63 

cಾಖ6ಸ'ಾ(ರುವ ಅಂಗLೖಕಲ?iಯ ಸsರೂಪ ಮತು! ಪ��ಶತ ಪ�#ಾಣ) ಅಂಗLೖಕಲ?ವನು� [ೂಂ/ರುವ 

��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�………………………………………………………………………………………………    (ಅಂಗxಕಲ ಅಭ?O�ಯ [ಸರು) ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………   ಇವರ 

ಮಗ/ಮಗಳು……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… (�ಾ�ಮ.  ಾಲೂ3ಕು, tI3) ಇ63ನ 
�ಾ�, ಇವರನು� ಪ�ೕ��ದು-, ಇವರ 

ಅಂಗLೖಕಲ?iಯು ಇವರ ಬರವ$� Vಾಮಥ?�ವನು� ಕುಂ�ತ�ೂ�ಸುವ )ೖ�ಕ ಅಸಮಥ�iಾ() ಎಂದು 

ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸುತ!). 

 

 

                                                                                       (ಸ�) 

        ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರು, Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ�. 

 

ಸ*ಳ: 

/0ಾಂಕ: 

 

aaaaಪb>ಪb>ಪb>ಪb>::::    

(1) Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ�ಯ ಸ*ಳ xವರಗ�ೂಂ/�, ಮಂಡ�ಯ ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರ [ಸರು ಮತು! ಹು)-ಗಳನು� 

ಸzಷ��ಾ( ನಮೂ/ಸfೕಕು.    

(2) ಅಭ?O�ಯು [ೂಂ/ರುವ ಅಂಗLೖಕಲ?Q_ ಸಂಬಂU�ದ ತ�Lೖದ?"ೂಬkರು ಆಾಾ ಮಂಡ�ಯ 

ಸದಸ?Rಾ(ರುವKದನು� ಖmತಪD�Qೂಳ�fೕಕು.    
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----2222    

((((ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��    ಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶ    ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�ಸಂI�....7777    ಆಆಆಆ    ಸುಸುಸುಸು    ಇಇಇಇ    272
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-02
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20212021

2021ರರರರ    ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��    5555    ರಂGರಂGರಂGರಂG))))    

 

ತನ��ೕ�ಾದ

ತನ��ೕ�ಾದತನ��ೕ�ಾದ

ತನ��ೕ�ಾದ 

  

 	
�ಾರನ

	
�ಾರನ	
�ಾರನ

	
�ಾರನ 

  

 ೕ�ಯನು�

ೕ�ಯನು�ೕ�ಯನು�

ೕ�ಯನು� 

  

 ಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲುಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲು 

  

 ಮುಚ���

ಮುಚ���ಮುಚ���

ಮುಚ��� 

  

 ಪತ�

ಪತ�ಪತ�

ಪತ� 

  

 

(

((

(ಮುಚ���

ಮುಚ���ಮುಚ���

ಮುಚ��� 

  

 ಪತ�ವನು�

ಪತ�ವನು�ಪತ�ವನು�

ಪತ�ವನು� 

  

 ಈ

ಈಈ

ಈ 

  

 �ಳ�

�ಳ��ಳ�

�ಳ� 

  

 ನಮೂ��ರುವ

ನಮೂ��ರುವನಮೂ��ರುವ

ನಮೂ��ರುವ 

  

 ನಮೂ ಯ!"ೕ

ನಮೂ ಯ!"ೕನಮೂ ಯ!"ೕ

ನಮೂ ಯ!"ೕ 

  

 ಪ�ಯತಕ$ದು%

ಪ�ಯತಕ$ದು%ಪ�ಯತಕ$ದು%

ಪ�ಯತಕ$ದು%)

))

) 

  

 

 

 B�ೕB�ೕB�ೕB�ೕ////B�ೕಮ)B�ೕಮ)B�ೕಮ)B�ೕಮ)………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ಆದಆದಆದಆದ    CಾನುCಾನುCಾನುCಾನು    ……………………… (……………………… (……………………… (……………………… (ಅಂಗಅಂಗಅಂಗಅಂಗ    3ೖಕಲ�ದ3ೖಕಲ�ದ3ೖಕಲ�ದ3ೖಕಲ�ದ    WಸರುWಸರುWಸರುWಸರು) ) ) ) 

ಅಂಗ3ೖಕಲ�ವನು%ಅಂಗ3ೖಕಲ�ವನು%ಅಂಗ3ೖಕಲ�ವನು%ಅಂಗ3ೖಕಲ�ವನು%    WೂಂKದು_WೂಂKದು_WೂಂKದು_WೂಂKದು_, …………………… (, …………………… (, …………………… (, …………………… (ಪ�ೕcಯಪ�ೕcಯಪ�ೕcಯಪ�ೕcಯ    WಸರುWಸರುWಸರುWಸರು) ) ) ) ಪ�ೕc�ಪ�ೕc�ಪ�ೕc�ಪ�ೕc�    …………………………………………………………………………………………………………………………………………        
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ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��  ಆwಆwಆwಆwHೖwHೖwHೖwHೖw    ಅf�ಅf�ಅf�ಅf�    ಭ)�ಭ)�ಭ)�ಭ)�    �ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ    ಬ�Xಬ�Xಬ�Xಬ�X    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು    

ಆr-Iೖrನ63 ಅt� ಭ�� #ಾD ಸ63�ದ #ಾತ�Q_ ಅಭ?O�ಗಳು ಅUಸೂಚSಯ63ನ ಎ'ಾ3 

ಷರತು!ಗಳನು� ಪ9"ೖ�ರು ಾ!" ಎಂದಲ3. ತದನಂತರದ63 ಅt�ಗಳನು� ಪ��ೕಲS� ಒಳಪDಸ'ಾಗುವKದು ~ಾಗೂ 

ಾವK)ೕ ಹಂತದ63ಾಗ6 ನೂ?ನ?iಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ63 ಅಂತಹ ಅಭ?O�ಗಳ ಅt�ಗಳನು� �ರಸ_�ಸ'ಾಗುವKದು. 

 

ಈ ಅt� ಸ63ಸುವ ಪ�G��ಯು ಒಂದು �ಾ�ಯ Sೂೕಂದ$ ಪ�G��ಯನು� ಒಳ�ೂಂDದು-  ಅಭ?O�ಗಳು 


ೕDರುವ #ಾ��ಯನು� ಮುಂ/ನ ಎ'ಾ3 ಅUಸೂಚSಗ�ಗೂ ಪ�ಗ$ಸ'ಾಗುವKದ�ಂದ,  ಅವರ ‘Profile creation / 

ರುಜು�ಾತುಗಳು ಸೃp�ಸುವ ‘ ಹಂತದ63 ಅ�ೕ �ಾಗರೂಕi7ಂದ ಎ'ಾ3 #ಾ��ಗಳನು� ಭ�� #ಾಡfೕ;ಾ(). 

ಅಭ?O�ಗಳು ಸೂಚSಗಳನು� ಹಂತ ಹಂತ�ಾ( ಓ/Qೂಳ�ತಕ_ದು-. ಎ'ಾ3 ಸೂಚSಗಳನು� ಓ/ದ ನಂತರLೕ 

ಅt�ಯನು� ಭ�� #ಾಡತಕ_ದು-.   

1. ಅಭ?O�ಗಳು KPSC ಅಂತ�ಾ�ಲದ ಮು\ಾಂತರLೕ ಅt�ಗಳನು� ಆr Iೖr ಮೂಲಕ ಸ63ಸfೕಕು. ಇತ"  

ಾವK)ೕ #ಾದ�ಯ63/ಮೂಲದ ಮು\ಾಂತರ ಸ63�ದ ಅt�ಗಳನು� ಪ�ಗ$ಸ'ಾಗುವK/ಲ3. 

2. ಅಭ?O�ಗಳು 5ದಲು KPSC ಅಂತ�ಾ�ಲ “http:://kpsc.kar.nic.in” ರ63 “New User? Register Here link.” 

ಅನು� ಒ�! Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳ�fೕಕು. 

3. ಅಭ?O�ಗಳು Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳ�ಲು ~ಾಗೂ login ರುಜು�ಾತುಗ�� ಅನನ?�ಾದ (unique) ಇ- Fೕ� xyಾಸ 

ಮತು! 5fೖ� ಸಂ>?ಯನು� [ೂಂ/ರತಕ_ದು-.  

4.  login ರುಜು�ಾತುಗಳನು� ಸೃp��ದ ನಂತರ ಅಭ?O�ಗಳು ಈ ರುಜು�ಾತುಗ�ೂಂ/� login ಆ( Profile Creation 

Link ಅನು� ಒ�! ಅವರ ಪ9ಣ� #ಾ��ಯನು� ಭ�� #ಾಡfೕಕು. ಈ Profile  ಅನು�  ಅಭ?O�ಗಳು ಒಂದು �ಾ� 

ಭ�� #ಾDದ63 ಆ]ೕಗದ ಮುಂ/ನ ಎ'ಾ3 ಅUಸೂಚSಗ�� ಉಪ]ೕಗ�ಾಗುತ!). ಅಭ?O�ಗಳು ಈ 

#ಾ��ಯನು� ಅ� aೕl #ಾಡಬಹುದು. 

5. ಅಭ?O�ಗಳು Profile ರ63 Qೂೕರ'ಾದ ಎ'ಾ3 #ಾ��ಯನು� �ಾಗರೂಕi7ಂದ  ಭ�� #ಾD SAVE  ಬಟr 

ಒ�! SAVE #ಾDQೂಳ�fೕಕು. 

6. ಅಭ?O�  ತನ� ಇ�!ೕmನ �ಾವmತ�  ಮತು! ಸ� ಅ893ೕ� #ಾಡfೕಕು. 

• �ಾವmತ�ದ ಅಳi(eಾA 89ೕl� ಅಳi) (ಗ�ಷ� ಅಳi: 50 KB) 

• ಸ�ಯ ಅಳi (ಗ�ಷ� ಅಳi: 50 KB) 

7. ಅಭ?O�ಗಳು ವ]ೕH�, xcಾ?ಹ�i� ಸಂಬಂU�ದ ಪ�#ಾಣ ಪತ�ಗಳನು� ~ಾಗೂ ಅt�ಯ63 Qೂೕ�ರುವ 

ಎ'ಾ3 Hೕಸ'ಾ� ಪ�#ಾಣ ಪತ$ಗಳನುa jpg ನಮೂSಯ63 �ದ-�ಾ(ರfೕಕು ~ಾಗೂ 200 kb (ಂತ 

[�ಾn(ರ�ಾರದು.  

8. ರುಜು�ಾತುಗ�ೂಂ/� login ಆದ ನಂತರ ಅಭ?O�ಯು �ಾ6!ಯ63ರುವ ಅUಸೂಚSಗಳನು� Online  Application 

Link.ರ63 Sೂೕಡಬಹುದು. login ಆದ ನಂತರ �ಾ6!ಯ63ರುವ ಅUಸೂಚSಗಳ ಪಕ_ದ63  Click Here to apply 

link ಲಭ?x). 
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9. ಅಭ?O�ಯು ಅUಸೂಚS� ಅನುಗುಣ�ಾ( ಅt� ಸ63ಸಲು Click Here to apply link ಅನು�  ಒತ!fೕಕು. Click 

Here to apply link ಅನು� ಒ�!ದ63 ಅUಸೂಚSಯ63ನ ಹು)-ಗ�� ಅಭ?O�ಯ ಅಹ�iಯನು� ಉಪಕರಣವK 

ಪ��ೕ6ಸುತ!). ಅಭ?O� ಅಹ� ಾ ಷರತು!ಗಳನು� ಪ9"ೖಸ/ದ-63 ಸೂಕ!  ಸಂ)ೕಶವನು�  ಉಪಕರಣವK 

ಪ�ಕwಸುತ!). 

10. ಅಹ� ಾ ಷರತು!ಗಳನು� ಪ9"ೖಸುವ ಅಭ?O�ಯ ಅt�ಯನು� #ಾತ� ಉಪಕರಣ/ಂದ �sೕಕ�ಸಲzಡುತ!). 

11. ಅt�ಯನು� ಅಂ�ಮ�ಾ( ಸ63�ದ ನಂತರ ಾವK)ೕ �ದು-ಪDಗಳನು� #ಾಡಲು ಅವ;ಾಶ ಇಲ3ದ ಪ�ಯುಕ!  

ಅಭ?O�ಗಳು ಅಂ�ಮ�ಾ( ಅt�ಯನು� ಸ63ಸುವ ಮುನ� ಎಲ3 ಅಗತ? xವರಗಳನು� ಭ�� #ಾಡ'ಾ()�ೕ  

ಎಂದು ಖmತಪD�Qೂಳ�fೕಕು. 

12. 
ಗ/ತ ಶುಲ_ eಾವ�ಸದ ಅಭ?O�ಗಳ ಅt�ಗಳನು� ಪ�ಗ$ಸ'ಾಗುವK/ಲ3. 

13. ಪ�ೕ�ಾ ಶುಲ_ವನು� ಈ Qಳಕಂಡ #ಾದ�ಯ63 eಾವ�ಸಬಹುದು: 

• Sl �ಾ?ಂGಂ� 

• aEl ;ಾ�� 

• Q�Dl ;ಾ�� 

• �.ಎA.� (;ಾಮr ಸxೕ�A �ಂಟ.) 

14. ಶುಲ_ eಾವ�ಸಲು ಅಭ?O�ಗಳು ಈ Qಳಕಂಡ ಪದ��ಯನು� eಾ6ಸfೕಕು:- 

• Login ಆದ ನಂತರ ಎಡ �ಾಗದ63 My Account link ಲಭ?xದು- ಈ My Account link ಅನು� 

ಒತ!fೕಕು. 

• ಅಭ?O�ಯು xxಧ ಅUಸೂಚSಗ�� ಸ63�ದ ಅt�ಗಳ ~ಾಗೂ ಶುಲ_ eಾವ��ದ xವರವನು� 

Sೂೕಡಬಹುದು. ಶುಲ_ xವರಗಳ63 Unpaid ಎಂದು ನಮೂ/�ರುವ ಅt�ಗಳ ಎದುರು Pay Now link   

ಲಭ?xರುತ!). 

• Pay Now link ಅನು� ಒ�!ದ63 ಮೂರು ಆ�_ಗಳು ಲಭ?�ಾಗುತ!): (ಎ) Sl �ಾ?ಂGಂ� , (E) 

aEl  ;ಾ��,  (�) Q�Dl ;ಾ�� 

• ಆrIೖr eಾವ�ಯ #ಾದ�ಯ63 ಅಭ?O�ಯು Sl �ಾ?ಂGಂ�. 

• aEl ;ಾ�� ಮತು! Q�Dl ;ಾ�� ಮು\ಾಂತರ ಶುಲ_ eಾವ�ಸಬಹುದು. 

• ಶುಲ_ eಾವ�ಸಬಹುದು. 



    


