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ಅಅಅಅ#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%        
1. ಆ�ೕಗವ� ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ ೕ�ಗಳು (�ೕರ �ೕಮ�ಾ�) (�ಾ�ಾನ�) �ಯಮಗಳು 2021ರ 
�ಯಮಗಳನ�ಯ ಈ �ಳಕಂಡ ಗೂ!" ‘#’ ಹು%&ಗಳನು' ಭ�
 �ಾಡಲು ಅಹ
 ಅಭ�+
ಗ,ಂದ On-line   
ಮೂಲಕ ಅ.
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 
 +ೖ+ೖ+ೖ+ೖ.ಕಕಕಕ.  
ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ 

ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7 ಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳ 
ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ�� 

ನಗರನಗರನಗರನಗರ ಮತು9ಮತು9ಮತು9ಮತು9 :ಾ&;ಾಂತರ:ಾ&;ಾಂತರ:ಾ&;ಾಂತರ:ಾ&;ಾಂತರ �ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ ಇ)ಾ�ಇ)ಾ�ಇ)ಾ�ಇ)ಾ� 
1 ಸ/ಾಯಕ ನಗರ �ೕಜಕರು 50 10 60 
 

                                      ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7 50 10 60 

2. ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>� ಶುಲ@ಶುಲ@ಶುಲ@ಶುಲ@ / �AೕಕೃB�AೕಕೃB�AೕಕೃB�AೕಕೃB CಾಲDBCಾಲDBCಾಲDBCಾಲDB :  
 

ಅ.
 ಸ23ಸಲು �ಗ4ಪ6#ರುವ 7ಾ!ರಂ8ಕ 4�ಾಂಕ  30-04-2022 

ಅ.
 ಸ23ಸಲು �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕ 30-05-2022 

ಶುಲ:ವನು' 7ಾವ�ಸಲು �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕ 31-05-2022 

 

EFೕಷEFೕಷEFೕಷEFೕಷ ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%:- ಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳು ಅ>�ಯನುKಅ>�ಯನುKಅ>�ಯನುKಅ>�ಯನುK ಭB�ಭB�ಭB�ಭB� ;ಾಡುವ;ಾಡುವ;ಾಡುವ;ಾಡುವ MದಲುMದಲುMದಲುMದಲು ಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾN EವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುK ಓ"ಓ"ಓ"ಓ" ಅPೖ��1ೂಂಡುಅPೖ��1ೂಂಡುಅPೖ��1ೂಂಡುಅPೖ��1ೂಂಡು 
ಆನಂತರQೕಆನಂತರQೕಆನಂತರQೕಆನಂತರQೕ ತಮRತಮRತಮRತಮR ಅನAಯ
ಾಗುವಅನAಯ
ಾಗುವಅನAಯ
ಾಗುವಅನAಯ
ಾಗುವ EವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುK ಭB�ಭB�ಭB�ಭB� ;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-. ಒSTಒSTಒSTಒST ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>� ಸUN�ದಸUN�ದಸUN�ದಸUN�ದ ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ 
ಅ>�ಯUNಅ>�ಯUNಅ>�ಯUNಅ>�ಯUN EವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುK Bದು-ಪVBದು-ಪVBದು-ಪVBದು-ಪV / 	ೕಪ�W	ೕಪ�W	ೕಪ�W	ೕಪ�W ;ಾಡುವಂX;ಾಡುವಂX;ಾಡುವಂX;ಾಡುವಂX YೕಡುವYೕಡುವYೕಡುವYೕಡುವ Zಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕ ಮನEಗಳನುKಮನEಗಳನುKಮನEಗಳನುKಮನEಗಳನುK 
Bರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದುBರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದುBರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದುBರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದು. ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಗಳುಗಳುಗಳುಗಳು ವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDB, E]ಾ�ಹ�XRE]ಾ�ಹ�XRE]ಾ�ಹ�XRE]ಾ�ಹ�XR ಸಂಬಂ#�ದಸಂಬಂ#�ದಸಂಬಂ#�ದಸಂಬಂ#�ದ ಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುK `ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ 
ಅ>�ಯUNಅ>�ಯUNಅ>�ಯUNಅ>�ಯUN 1ೂೕ\ರುವ1ೂೕ\ರುವ1ೂೕ\ರುವ1ೂೕ\ರುವ ಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾN Dೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾB ಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುK ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>� ಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲು Yಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ 

"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು aಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂX ಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯಅ#ಸೂಚ%ಯ ಅನುಬಂಧದUNಅನುಬಂಧದUNಅನುಬಂಧದUNಅನುಬಂಧದUN ಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವ ನಮೂ%ಗಳUNcೕನಮೂ%ಗಳUNcೕನಮೂ%ಗಳUNcೕನಮೂ%ಗಳUNcೕ 
ಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾf ಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡು ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>� ಸUNಸು
ಾಗಸUNಸು
ಾಗಸUNಸು
ಾಗಸUNಸು
ಾಗ ಸgಷ7
ಾದಸgಷ7
ಾದಸgಷ7
ಾದಸgಷ7
ಾದ ]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK ಅiಅiಅiಅi�ೂೕj�ೂೕj�ೂೕj�ೂೕj ;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-. 
ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಅಭ�I�ಗಳುಗಳುಗಳುಗಳು ಅiಅiಅiಅi�ೂೕj�ೂೕj�ೂೕj�ೂೕj ;ಾಡುವ;ಾಡುವ;ಾಡುವ;ಾಡುವ ]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK ;ಾತ&;ಾತ&;ಾತ&;ಾತ& ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ% ;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು. ತದನಂತರದUNತದನಂತರದUNತದನಂತರದUNತದನಂತರದUN ಮನEಮನEಮನEಮನE 
ಮುlಾಂತರಮುlಾಂತರಮುlಾಂತರಮುlಾಂತರ Zಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕ ]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK]ಾಖ�ಗಳನುK ಸUN�ದUNಸUN�ದUNಸUN�ದUNಸUN�ದUN ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.   
 

2.1 ಅ.
ಗಳನು' Online ಮೂಲಕ�ೕ ಭ�
 �ಾ6 , ;ಾವ<ತ!/ಸ> /ವ�ೕ?�/ @Aಾ�ಹ
B /ಾಗೂ �ೂೕ�ದ 
?ೕಸCಾ�D ಸಂಬಂF#ದ  ಎCಾ3 AಾಖIಗಳನು' ಅJK3ೕL �ಾ6ದ ನಂತರ ಶುಲ:ವನು'  Mಾವ�%ೕ �ಾಮN  
ಸ@ೕ
O  ಂಟPಗಳ23 (CSC) ಅಥRಾ �S Tಾ�ಂUಂV / WXS �ಾL
/ �!6S �ಾL
  ಮೂಲಕ ಸಂAಾಯ 
�ಾಡಬಹುAಾYರುತZ%.  ಶುಲ:ವನು'  7ಾವ�ಸ%ೕ  /ಾಗೂ  AಾಖIಗಳನು'/ ;ಾವ<ತ!/ ಸ>ಯನು' ಅJK3ೕL  
�ಾಡ%ೕ ಇರುವ /ಅಸ\ಷ^ AಾಖIಗಳನು' ಅJK3ೕL �ಾ6ರುವ  ಅಭ�+
ಗಳ  ಅ.
ಗಳನು' �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು. 
ಶುಲ:ವನು' �ಾಮN ಸ@ೕ
O ಂಟP ಗಳ23 (CSC) 7ಾವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡCಾYರುವ�ದ�ಂದ  ಅ.
ಗಳನು'  
ಇ23ಯೂ ಸಹ  ಸ23ಸಬಹುAಾY%.  



 

 

2222    
    

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. _ದಲ�ೕ 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::::    
{'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY ಭ�
 �ಾಡbೕಕು) If no response found on Save/Add button  kindly refresh page (press control +F5)} 

• cೂಸAಾY Application Link ನ23 log in ಆಗಲು user name ಮತುZ password ಅನು' ಸೃefಸbೕಕು. 
• Application Link ನ23 log in ಆದ ನಂತರ �ಮg ಪKಣ
 profile ಅನು' ಭ�
 �ಾ6.  
• ಅJK3ೕL �ಾಡbೕ�ಾದ ;ಾವ<ತ!  ಮತುZ ಸ> �ಾ:�ನ ಪ!�ಗಳನು' jpg ನಮೂ�ಯ23  

#ದ&RಾYರbೕಕು /ಾಗೂ 50 kb Yಂತ ciಾjYರTಾರದು. 
• ಅಭ�+
ಗಳು ವ�ೕ?�, @Aಾ�ಹ
BD ಸಂಬಂF#ದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' /ಾಗೂ ಅ.
ಯ23 �ೂೕ�ರುವ 

ಎCಾ3 ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' jpg  ನಮೂ�ಯ23 #ದ&RಾYರbೕಕು /ಾಗೂ 200 kb Yಂತ 
ciಾjYರTಾರದು.  

• ಅFಸೂಚ� ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನು' ಒ�Z. 
• �ಮg profile ನ23 ಲಭ�@ರುವ �ಾ>�ಯು �ಮg ಅ.
 ನಮೂ�ಯ23 ಪ!ಕಟRಾಗುತZ%. ಅ.
ಯ23 

TಾU ಉ,4ರುವ �ಾ>�ಯನು' ಭ�
 �ಾ6 ಸ23ಸbೕಕು. 
• ಅ.
 ಸ23#ದ ನಂತರ “My Application” link ರ23 �ೕವ� ಅ.
 ಸ23#ರುವ ಅFಸೂಚ�ಯನು' ಆn: 

�ಾ6ದ23 �ಳD �ಮg ಅ.
ಯು ಪ!ಕಟRಾಗುತZ%. 
• ಅ>�ಯಅ>�ಯಅ>�ಯಅ>�ಯ    ಪಕ@ದUNಪಕ@ದUNಪಕ@ದUNಪಕ@ದUN    “Pay“Pay“Pay“Pay    Now” linkNow” linkNow” linkNow” link    ಅನುKಅನುKಅನುKಅನುK    ಒB9ದUNಒB9ದUNಒB9ದUNಒB9ದUN    “Online payment”“Online payment”“Online payment”“Online payment”    ಆc@ಗಳುಆc@ಗಳುಆc@ಗಳುಆc@ಗಳು        ಮೂಡುತ9Qಮೂಡುತ9Qಮೂಡುತ9Qಮೂಡುತ9Q....    
• ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    nಾ\nಾ\nಾ\nಾ\    %ೂೕಂದm%ೂೕಂದm%ೂೕಂದm%ೂೕಂದm////ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>�    ಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವ    ಸಂದಭ�ದUNಸಂದಭ�ದUNಸಂದಭ�ದUNಸಂದಭ�ದUN    Zಾವ[]ಾದರೂZಾವ[]ಾದರೂZಾವ[]ಾದರೂZಾವ[]ಾದರೂ    oಾಂB&ಕoಾಂB&ಕoಾಂB&ಕoಾಂB&ಕ    XೂಂದpಗಳುXೂಂದpಗಳುXೂಂದpಗಳುXೂಂದpಗಳು    

ಉಂqಾದUNಉಂqಾದUNಉಂqಾದUNಉಂqಾದUN    ಸ`ಾಯ
ಾmಸ`ಾಯ
ಾmಸ`ಾಯ
ಾmಸ`ಾಯ
ಾm    ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��:::: 18005728707180057287071800572870718005728707     ಯನುKಯನುKಯನುKಯನುK        ಸಂಪr�ಸಲುಸಂಪr�ಸಲುಸಂಪr�ಸಲುಸಂಪr�ಸಲು    ಸೂb��ಸೂb��ಸೂb��ಸೂb��....    
 
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 
�ೕ�ರುವ ಹು5,ಗಳ 6ೕಸ7ಾ
8 ಸಂಬಂ�4ದ ಅಂಕಣದ�� ಉಪ>ೕ?4ದ ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು& ಈ 
)ಳಕಂಡಂA  ಅBೖ�4)ೂಳ*Dೕಕು:- 
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�ಾ.ಅ �ಾ�ಾನ� ಅಹ
B GM General Merit 
ಪ.oಾ ಪ�pಷ^ oಾ� SC Scheduled Caste 
ಪ.ಪಂ ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe 
ಪ!.-1 ಪ!ವಗ
-1 Cat–1 Category – I 
2ಎ ಪ!ವಗ
-2ಎ 2A Category – 2A 
2X ಪ!ವಗ
-2X 2B Category – 2B 
3ಎ ಪ!ವಗ
-3ಎ 3A Category – 3A 
3X ಪ!ವಗ
-3X 3B Category – 3B 
�ಾ.ೖ �ಾ. ೖ�ಕ Ex-MP Ex-Military Person 
rಾ!?ೕಣ rಾ!?ೕಣ ಅಭ�+
 Rural Rural Candidate 
ಕ.�ಾ.ಅ ಕನ'ಡ �ಾಧ�ಮ ಅಭ�+
 KMS Kannada Medium Student  
ಅಂ.@. ಅಂಗ@ಕಲ  ಅಭ�+
 PH Physically Handicapped  
�ೕ.�.ಅ �ೕಜ� �tಾp!ತ ಅಭ�+
 PDP Project Displaced Person 
ಉ.ಮೂ.ವೃ ಉ,� ಮೂಲ ವೃಂದ RPC Residual Parent Cadre 
cೖಕ cೖAಾ!Tಾu-ಕ�ಾ
ಟಕ HK Hyderabad Karnataka 
ತೃ.2 ತೃ�ೕಯ 2ಂಗ TG Transgender 

    
4.4.4.4.  ಶುಲ@ಶುಲ@ಶುಲ@ಶುಲ@::::----            

�ಾ�ಾನ� ಅಹ
B ಅಭ�+
ಗ,D ರೂ.600/- 
ಪ!ವಗ
 2(ಎ), 2(X), 3(ಎ), 3(X) D ೕ�ದ  ಅಭ�+
ಗ,D ರೂ.300/- 
�ಾ. ೖ�ಕ ಅಭ�+
ಗ,D   ರೂ. 50/- 
ಪ�pಷ^ oಾ�, ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ ,ಪ!ವಗ
-1 /ಾಗೂ ಅಂಗ@ಕಲ 
ಅಭ�+
ಗ,D 

 ಶುಲ: 7ಾವ�vಂದ  @�ಾv� 
ಇ%. 

 
@wೕಷ ಸೂಚ�:-  ರೂ. 35/- ರ ಪ!U!n ಶುಲ: (processing fees)ವನು' ಎCಾ3 ಅಭ�+
ಗಳು (ಪ�pಷ^ 
oಾ�, ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ!ವಗ
-1, �ಾ. ೖ�ಕ /ಾಗೂ ಅಂಗ@ಕಲ ಅಭ�+
ಗಳು ೕ�ದಂB) ಕ`ಾaಯRಾY 
7ಾವ�ಸತಕ:ದು&. 7ಾವ�ಸ4ದ&23 �ಮg ಅ.
ಯನು' �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು.  

 
4.1     ಅಭ�+
ಗಳು �ಗ4ಪ6#ದ ಶುಲ:ವನು' ಕ`ಾaಯRಾY  7ಾವ�ಸತಕ:ದು&.  ಒxg ಶುಲ:ವನು' 7ಾವ�#ದ 
ನಂತರ ಅದನು' Mಾವ�%ೕ ಸಂದಭ
ದ23ಯೂ >ಂ�ರುYಸCಾಗುವ�4ಲ3 ಅಥRಾ ಅದನು' ಆ�ೕಗವ� ನWಸುವ ಇತy 
ಪ�ೕz ಅಥRಾ �ೕಮ�ಾ�ಗ,D cೂಂ4#�ೂಳ{Cಾಗುವ�4ಲ3. ಶುಲ:ವನು'ಸಂAಾಯ �ಾಡ4ದ&23 ಅಂತಹ 
ಅ.
ಗಳನು'  �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು.  
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5.  ಅಹ�oಾಅಹ�oಾಅಹ�oಾಅಹ�oಾ    ಷರತು9ಗಳುಷರತು9ಗಳುಷರತು9ಗಳುಷರತು9ಗಳು::::----             
ಅ) ;ಾರ�ೕಯ �ಾಗ�ೕಕ�ಾYರತಕ:ದು&. 
ಆ) ಒಬ| .ೕವಂತ ಪ�'Yಂತ cಚುj ಮಂ4 ಪ�'ಯರನು' cೂಂ4ರುವ ಪ�ರುಷ ಅಭ�+
 ಮತುZ ಈrಾಗIೕ  

ಇ�ೂ'ಬ| cಂಡ�vರುವ ವ�UZಯನು' ಮದು�MಾYರುವ ಮ>~ಾ ಅಭ�+
ಯು ಸ�ಾ
ರ4ಂದ  
ಪKRಾ
ನುಮ�ಯನು' ಪWಯ%ೕ �ೕಮ�ಾ�D ಅಹ
tಾಗುವ�4ಲ3. 

ಇ) ಅಭ�+
ಯು �ಾನ#ಕRಾY ಮತುZ %ೖ>ಕRಾY ಆyೂೕಗ�ವಂತtಾYರbೕಕು ಮತುZ ಅವರ  �ೕಮ�ಾ�ಯು 
ಕತ
ವ�ಗಳ ದ� �ವ
ಹ�D ಆತಂಕವನು'ಂಟು �ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ Mಾವ�%ೕ %ೖ>ಕ ನೂ�ನBvಂದ 
ಮುಕZtಾYರbೕಕು. 

ಈ) %ೖ>ಕRಾY ಅನಹ
tಾYAಾ&yಂಬುAಾY �ೖದ�Uೕಯ ಮಂಡ,ಯ ವರ4ಯ xೕI ಅನಹ
yಂಬುAಾY 
�ರಸ:�ಸುವ ಪKಣ
 @�ೕಚ�ಯನು' tಾಜ� ಸ�ಾ
ರವ� �ಾv&�#�ೂಂ6% ಮತುZ ಸ�ಾ
ರದ 
@�ೕಚ�ಯು Mಾವ�%ೕ @ಧದಲೂ3 ಈ �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ #ೕ?ತRಾYರುವ�4ಲ3. 

         �ಗ4ತ wೖ��ಕ ಅಹ
Bಯ  �ೂBD ಈ xೕಲ:ಂಡ ಅಹ
Bಗಳನು' cೂಂ4ರುವ ಅಭ�+
ಗಳು �ೕಮ�ಾ�rಾY 
ಅ.
 ಸ23ಸಲು ಅಹ
Bಯನು' cೂಂ4ರು�ಾZy. 
6.     ಆc@ಆc@ಆc@ಆc@    EsಾನEsಾನEsಾನEsಾನ: : : : ––––        
    
6.1 ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    tಾuಾtಾuಾtಾuಾtಾuಾ    ಪ\ೕvಪ\ೕvಪ\ೕvಪ\ೕv::::----    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB) () () () (�ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ�)  )  )  )  YಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳು    2021202120212021ರರರರ    

ಉಪYಯಮಉಪYಯಮಉಪYಯಮಉಪYಯಮ    (7)(7)(7)(7)    ರನAಯರನAಯರನAಯರನAಯ    ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>�    ಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವ    ಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾN    ಅಭ�I�ಗ0Rಅಭ�I�ಗ0Rಅಭ�I�ಗ0Rಅಭ�I�ಗ0R    ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    tಾuಾtಾuಾtಾuಾtಾuಾ    ಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯು    
ಕdಾeಯ
ಾfದು-ಕdಾeಯ
ಾfದು-ಕdಾeಯ
ಾfದು-ಕdಾeಯ
ಾfದು-,,,,ಸದ\ಸದ\ಸದ\ಸದ\    ಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUN    ಅಹ�XಯನುKಅಹ�XಯನುKಅಹ�XಯನುKಅಹ�XಯನುK    ಪWದಪWದಪWದಪWದ    +ೂರತು+ೂರತು+ೂರತು+ೂರತು, , , , ಆc@Rಆc@Rಆc@Rಆc@R    ಅಹ�wಾಗುವ["ಲNಅಹ�wಾಗುವ["ಲNಅಹ�wಾಗುವ["ಲNಅಹ�wಾಗುವ["ಲN.  .  .  .  ಈಈಈಈ    
ಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯು        ಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷx    150150150150    ಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳ    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    ಪ&FKಪB&1ಯನುKಪ&FKಪB&1ಯನುKಪ&FKಪB&1ಯನುKಪ&FKಪB&1ಯನುK    ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�.  .  .  .  ಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯು    ಈಈಈಈ    
ಪB&1ಯUNಪB&1ಯUNಪB&1ಯUNಪB&1ಯUN    ಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�X    +ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು    ಕYಷxಕYಷxಕYಷxಕYಷx    50505050    ಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುK    ಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕುಗ0ಸ�ೕಕು.  .  .  .  ಈಈಈಈ    ಪ&FKಪ&FKಪ&FKಪ&FK    ಪB&1ಯನುKಪB&1ಯನುKಪB&1ಯನುKಪB&1ಯನುK    SSLCSSLCSSLCSSLC    
ಹಂತದUNನಹಂತದUNನಹಂತದUNನಹಂತದUNನ    ಪ&ಥಮtಾzಪ&ಥಮtಾzಪ&ಥಮtಾzಪ&ಥಮtಾz    ಕನKಡವನುKಕನKಡವನುKಕನKಡವನುKಕನKಡವನುK    ;ಾನದಂಡವ�ಾKfಟು71ೂಂಡು;ಾನದಂಡವ�ಾKfಟು71ೂಂಡು;ಾನದಂಡವ�ಾKfಟು71ೂಂಡು;ಾನದಂಡವ�ಾKfಟು71ೂಂಡು    �ದ |�ದ |�ದ |�ದ |ಪVಸ)ಾಗುವ[ದುಪVಸ)ಾಗುವ[ದುಪVಸ)ಾಗುವ[ದುಪVಸ)ಾಗುವ[ದು....    

6.2 ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    tಾuಾtಾuಾtಾuಾtಾuಾ    ಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUN    ಅಹ�wಾದಅಹ�wಾದಅಹ�wಾದಅಹ�wಾದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB) () () () (�ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ�)  )  )  )  
YಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳು    2021202120212021ರರರರ        ಉಪಉಪಉಪಉಪ    YಯಮYಯಮYಯಮYಯಮ    5(5(5(5(VVVV))))ರಂXರಂXರಂXರಂX    ಸgಸgಸgಸgsಾ�ತTಕsಾ�ತTಕsಾ�ತTಕsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUN    ಗ0�ದಗ0�ದಗ0�ದಗ0�ದ    ಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳ    Fೕಕಡ
ಾರುFೕಕಡ
ಾರುFೕಕಡ
ಾರುFೕಕಡ
ಾರು    
ಪ&;ಾಣದಪ&;ಾಣದಪ&;ಾಣದಪ&;ಾಣದ    ಆsಾರದಆsಾರದಆsಾರದಆsಾರದ    Sೕ�Sೕ�Sೕ�Sೕ�    `ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ    aಾU9ಯUNರುವaಾU9ಯUNರುವaಾU9ಯUNರುವaಾU9ಯUNರುವ    Dೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾB    YಯಮಗಳನAಯYಯಮಗಳನAಯYಯಮಗಳನAಯYಯಮಗಳನAಯ    ಆc@ಆc@ಆc@ಆc@    
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು. . . .     

6.3 ಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳು    ಆc@ಆc@ಆc@ಆc@    ಪ&r&cRಪ&r&cRಪ&r&cRಪ&r&cR    ಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�X    +ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು+ೂಂದಲು    ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    tಾuಾtಾuಾtಾuಾtಾuಾ    ಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUNಪ\ೕvಯUN    ಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�Xಅಹ�X    +ೂಂದುವ[ದು+ೂಂದುವ[ದು+ೂಂದುವ[ದು+ೂಂದುವ[ದು    
`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ    ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕvಯUNನಪ\ೕvಯUNನಪ\ೕvಯUNನಪ\ೕvಯUNನ    ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7    ಅಂಕಗಳUNಅಂಕಗಳUNಅಂಕಗಳUNಅಂಕಗಳUN    ಕYಷxಕYಷxಕYಷxಕYಷx    ಪ}ಪ}ಪ}ಪ}    FೕಕಡFೕಕಡFೕಕಡFೕಕಡ    35 35 35 35 ರಷು7ರಷು7ರಷು7ರಷು7    ಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುK    
ಗ0ಸುವ[ದುಗ0ಸುವ[ದುಗ0ಸುವ[ದುಗ0ಸುವ[ದು    ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�....    

    
6.4  6.4  6.4  6.4  ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾ    EsಾನEsಾನEsಾನEsಾನ: : : :     
    
1.1.1.1. ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ�ಾಗ\ೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ    ((((%ೕರ%ೕರ%ೕರ%ೕರ    %ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB) () () () (�ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ�)  )  )  )  YಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳುYಯಮಗಳು    2021202120212021ರರರರ    ಉಪYಯಮಉಪYಯಮಉಪYಯಮಉಪYಯಮ    6(2)(6(2)(6(2)(6(2)(!!!!) ) ) ) ರನAಯರನAಯರನAಯರನAಯ    
V��Nೕ;ಾV��Nೕ;ಾV��Nೕ;ಾV��Nೕ;ಾ, , , , �ಯು��ಯು��ಯು��ಯು�, , , , ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�����    ಮತು9ಮತು9ಮತು9ಮತು9    ತತ�;ಾನತತ�;ಾನತತ�;ಾನತತ�;ಾನ    E]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�X    ಅಥ
ಾಅಥ
ಾಅಥ
ಾಅಥ
ಾ    ಪದEಪದEಪದEಪದE    ದ��fಂತದ��fಂತದ��fಂತದ��fಂತ    ಕVSಕVSಕVSಕVS    ಇರುವಇರುವಇರುವಇರುವ    
ಇ�ಾKವ[�ೕಇ�ಾKವ[�ೕಇ�ಾKವ[�ೕಇ�ಾKವ[�ೕ    E]ಾ�ಹ�XಗಳುE]ಾ�ಹ�XಗಳುE]ಾ�ಹ�XಗಳುE]ಾ�ಹ�Xಗಳು    ಅಗತ�Eರುವಅಗತ�Eರುವಅಗತ�Eರುವಅಗತ�Eರುವ    ಹು�-ಗ0:ಾfಹು�-ಗ0:ಾfಹು�-ಗ0:ಾfಹು�-ಗ0:ಾf        ನWಸ)ಾಗುವನWಸ)ಾಗುವನWಸ)ಾಗುವನWಸ)ಾಗುವ    ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯುಪ\ೕvಯು    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    
ಪB&1ಗಳನುKಪB&1ಗಳನುKಪB&1ಗಳನುKಪB&1ಗಳನುK    ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�ಒಳRೂಂVರುತ9�. . . . ಪ&B�ಂದುಪ&B�ಂದುಪ&B�ಂದುಪ&B�ಂದು    ಪB&1ಯುಪB&1ಯುಪB&1ಯುಪB&1ಯು    ಗ\ಷ xಗ\ಷ xಗ\ಷ xಗ\ಷ x    100 100 100 100 ಅಂಕಗ�ೂಂ"Rಅಂಕಗ�ೂಂ"Rಅಂಕಗ�ೂಂ"Rಅಂಕಗ�ೂಂ"R    U�U�U�U�ತತತತ    ಪ&FKಗಳನುKಪ&FKಗಳನುKಪ&FKಗಳನುKಪ&FKಗಳನುK    
ಒಳRೂಂVದು-ಒಳRೂಂVದು-ಒಳRೂಂVದು-ಒಳRೂಂVದು-    ವಸು9Yಷxವಸು9Yಷxವಸು9Yಷxವಸು9Yಷx    ಬಹುಆc@ಬಹುಆc@ಬಹುಆc@ಬಹುಆc@    ;ಾದ\ಯUNರುತ9Q;ಾದ\ಯUNರುತ9Q;ಾದ\ಯUNರುತ9Q;ಾದ\ಯUNರುತ9Q. . . . ಈಈಈಈ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ಪB&1ಗಳUNಪB&1ಗಳUNಪB&1ಗಳUNಪB&1ಗಳUN    ತಪ[gತಪ[gತಪ[gತಪ[g    ಉತ9ರಗ0Rಉತ9ರಗ0Rಉತ9ರಗ0Rಉತ9ರಗ0R    
ಋ�ಾತTಕಋ�ಾತTಕಋ�ಾತTಕಋ�ಾತTಕ    (Negative)(Negative)(Negative)(Negative)    ಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುK    ಪ\ಗm�ಪ\ಗm�ಪ\ಗm�ಪ\ಗm�    ಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯುಅಭ�I�ಯು    ಗ0ಸುವಗ0ಸುವಗ0ಸುವಗ0ಸುವ    ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7ಒಟು7    ಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುK    ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9�ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9�ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9�ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9�.  .  .  .  
ಅಂದpಅಂದpಅಂದpಅಂದp    ಪ&Bಪ&Bಪ&Bಪ&B    ತಪ[gತಪ[gತಪ[gತಪ[g    ಉತ9ರ1@ಉತ9ರ1@ಉತ9ರ1@ಉತ9ರ1@    ಪ&FKRಪ&FKRಪ&FKRಪ&FKR    Yಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದ    ಅಂಕಗಳ �ಾಲ@�ಾಲ@�ಾಲ@�ಾಲ@%ೕ%ೕ%ೕ%ೕ    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    tಾಗದಷು7tಾಗದಷು7tಾಗದಷು7tಾಗದಷು7    (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) ಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುKಅಂಕಗಳನುK    
ಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದುಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದುಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದುಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದು. . . . ಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳು    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ಪB&1ಗಳಪB&1ಗಳಪB&1ಗಳಪB&1ಗಳ    ಪ\ೕvಗ0Rಪ\ೕvಗ0Rಪ\ೕvಗ0Rಪ\ೕvಗ0R    `ಾಜwಾಗುವ[ದು`ಾಜwಾಗುವ[ದು`ಾಜwಾಗುವ[ದು`ಾಜwಾಗುವ[ದು    ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�ಕdಾeಯ
ಾfರುತ9�. . . . 
ಪB&1ಪB&1ಪB&1ಪB&1    1 1 1 1 ರರರರ    ಪಠ�ಕ&ಮವ[ಪಠ�ಕ&ಮವ[ಪಠ�ಕ&ಮವ[ಪಠ�ಕ&ಮವ[    ಈಈಈಈ    1ಳR1ಳR1ಳR1ಳR    Y"�Y"�Y"�Y"�ಷ7ಪV�ದಂXಷ7ಪV�ದಂXಷ7ಪV�ದಂXಷ7ಪV�ದಂX    ಇರುತ9�ಇರುತ9�ಇರುತ9�ಇರುತ9�. . . . ಪB&1ಪB&1ಪB&1ಪB&1    2 2 2 2 ಅನುKಅನುKಅನುKಅನುK    ಈಈಈಈ    1ಳR1ಳR1ಳR1ಳR    Y"�ಷ7ಪVಸ)ಾದಂXY"�ಷ7ಪVಸ)ಾದಂXY"�ಷ7ಪVಸ)ಾದಂXY"�ಷ7ಪVಸ)ಾದಂX    
ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು    tಾಗಗ�ಾftಾಗಗ�ಾftಾಗಗ�ಾftಾಗಗ�ಾf    Etಾfಸ)ಾfರುEtಾfಸ)ಾfರುEtಾfಸ)ಾfರುEtಾfಸ)ಾfರುತ9�ತ9�ತ9�ತ9�....    



 

 

5555    
    
ಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮ    

ಪB&1ಪB&1ಪB&1ಪB&1    ----    1 1 1 1 �ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ��ಾ;ಾನ�    �ಾನ�ಾನ�ಾನ�ಾನ                        ಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷx    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    : 100: 100: 100: 100    
 
(ಎ)  ಪ!ಚ2ತ ಘಟ�ಗ,D ಸಂಬಂF#ದ �ಾ�ಾನ� �ಾನದ @ಷಯಗಳು 
(X) %ೖನಂ4ನ ಗ!>�ಯ @ಷಯಗಳು 
(¹)  ;ಾರತದ ಸಂ@�ಾನದ ಸೂ�ಲ �ೂೕಟದ @ಷಯಗಳು 
(r)  @wೕಷRಾY ಕ�ಾ
ಟಕ�: ಸಂಬಂF#ದ ;ಾರತದ ಇ�/ಾಸ 
(ಇ)  ಕ�ಾ
ಟಕ�: ಸಂಬಂF#ದಂB ;ಾರತದ ಭೂDೂೕಳ @ಷಯಗಳು 
(ಎ�)  tಾಜ� ಮತುZ 7ಾ!%ೕpಕ ಆಡ,ತ ಕು�ತು @ಷಯಗಳು 
(.)  rಾ!?ೕ�ಾ8ವೃ4�, ಪಂiಾಯ�tಾ� ಸಂ�ಗಳು ಮತುZ rಾ!?ೕಣ ಸಹ�ಾರ 
 ಸಂ�ಗ,D ಸಂಬಂF#ದ ಉಪಕ!ಮಗಳನು' ಒಳDೂಂಡಂB ಕ�ಾ
ಟಕದ ಆ+
ಕBಯಅ8ವೃ4�  
       ಕು�ತ  @ಷಯಗಳು 
(ಎ�) ಕ�ಾ
ಟಕದ ಪ�ಸರ ಸಂಬಂF ಸಮ�ಗಳು ಮತುZ ಅ8ವೃ4� ಕು�ತ @ಷಯಗಳು 
 
  

    ಪB&1ಪB&1ಪB&1ಪB&1    ----    II                            ಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷxಗ\ಷx    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    : 100: 100: 100: 100    
 

 (ಎ) �ಾ�ಾನ� ಕನ'ಡ   ಗ�ಷf ಅಂಕಗಳು : 35 
 (X) �ಾ�ಾನ� ಇಂY3ೕ�   ಗ�ಷf ಅಂಕಗಳು : 35 
 (#) ಕಂಪK�ಟP �ಾನ   ಗ�ಷf ಅಂಕಗಳು : 30 

 

ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯ    ಪ&FKಪ&FKಪ&FKಪ&FK    ಪB&1ಗಳುಪB&1ಗಳುಪB&1ಗಳುಪB&1ಗಳು    ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    ಮತು9ಮತು9ಮತು9ಮತು9    ಆಂಗNಆಂಗNಆಂಗNಆಂಗN    tಾzಗ�ರಡರಲೂNtಾzಗ�ರಡರಲೂNtಾzಗ�ರಡರಲೂNtಾzಗ�ರಡರಲೂN    ಇರುತ9Qಇರುತ9Qಇರುತ9Qಇರುತ9Q....    
 

6.5 .  .  .  .  ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾಪ\ೕ~ಾ    1ೕಂದ&1ೕಂದ&1ೕಂದ&1ೕಂದ&::::----    
 
ಕನ'ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕz / ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzಗಳನು' ಆ�ೕಗವ� �ಗ4ಪ6ಸುವ Mಾವ�%ೕ �ೕಂದ! ಸ�ಳದ23 
ನWಸCಾಗುವ�ದು /ಾಗೂ ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzಯ ಪ!w' ಪ�!�ಗಳು ಕನ'ಡ ಮತುZ ಆಂಗ3 
;ಾ�ಗ�ರಡರಲೂ3 ಇರುತZ�. ಕನ'ಡ ;ಾ�ಯ23ರುವ ಪ!w'ಗಳ ;ಾ�ಾಂತರದ23 ಏ�ಾದರೂ ಅಸ\ಷ^B 
ಇದ&23 ಅಭ�+
ಗಳು ಆಂಗ3 ;ಾ�ಯ23ರುವ ಪ!w'ಗಳನು' �ೂೕಡುವ�ದು /ಾಗೂ ಇ%ೕ 
ಅಂ�ಮRಾYರುತZ%.      
 
ಸದ� ಹು%&ಗ,D ಕನ'ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕz / ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzಗಳ  �ೕ~ಾಪ�^ಯನು' ನಂತರದ23 ಆ�ೕಗದ 

ಅಂತoಾ
ಲದ23 ಪ!ಕ�ಸCಾಗುವ�ದು. 
 

EFೕಷEFೕಷEFೕಷEFೕಷ    ಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳು::::----        
  ಅಭ�+
ಗಳು ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzD ಅವರ ಪ!�ೕಶ ಪತ! /ಾಗೂ ಅವರ ;ಾವ<ತ!@ರುವ ಮೂಲ ಗುರು�ನ 
<ೕ� (ಚು�ಾವ�ಾ ಐ6/ ಆ�ಾP �ಾL
 / W!ೖ@ಂV IೖಸN�/7ಾN �ಾL
/7ಾO JKೕS
 / ಸ�ಾ
� �ೌಕರರ 
ಐ6) ಯನು' ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ!ದ23 ಕ`ಾaಯRಾY /ಾಜರುಪ6ಸತಕ:ದು&. ತ�\ದ23 ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ!�: ಪ!�ೕಶವನು' 
�ೕಡCಾಗುವ�4ಲ3 /ಾಗೂ `ೌNIೂೕL �ಾ6ರುವ ಗುರು�ನ <ೕ�ಗಳು / ಇತy Mಾವ�%ೕ ಗುರು�ನ <ೕ�ಗಳು/ 
ಕಲP �tಾ�� ಪ!�ಗಳನು' ಪ�ಗ�ಸCಾಗುವ�4ಲ3. 



 

 

6666    
 
          ಸದ� ಹು%&ಗಳ �ೕಮ�ಾ�ಗಳ ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzಯನು' D¥sï¯ÉÊ£ï -ಓಎಂಆP �ಾದ� (Offline-OMR  type) ಅಥRಾ ಗಣಕ ಯಂತ!ದ ಮೂಲಕ ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕz (Computer based recruitment test-CBRT)  
ಮು�ಾಂತರ ನWಸCಾಗುವ�ದು. ಈ @ಷಯದ23 ಆ�ೕಗದ �ೕ�ಾ
ನ�ೕ ಅಂ�ಮRಾYರುತZ%.  ಗಣಕ ಯಂತ!ದ 
ಮೂಲಕ ಸ\�ಾ
ತgಕ (Computer based recruitment test-CBRT) ಪ�ೕzಯನು' ನWಸಲು �ೕ�ಾ
�#ದ23 
ಅಭ�+
ಗ,D ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ�ಗಳನು' /ಾಗೂ ಅಣಕು ಪ�ೕzಯನು' (Mock Test) BDದು�ೂಳು{ವ ಬD� 
�ಾ>�ಯನು' ಆ�ೕಗದ ಅಂತoಾ
ಲದ23 ಪ!ಕ�ಸCಾಗುವ�ದು. 
 
ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%::::----  ಕನKಡಕನKಡಕನKಡಕನKಡ    tಾuಾtಾuಾtಾuಾtಾuಾ    ಪ\ೕvಪ\ೕvಪ\ೕvಪ\ೕv    `ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ    ಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕಸgsಾ�ತTಕ    ಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯಪ\ೕvಯ    ಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮ    EವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುKEವರಗಳನುK    ಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದಆ�ೕಗದ    Q�Q�Q�Q�	ೖ�	ೖ�	ೖ�	ೖ�            “http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”    Uಂ�Uಂ�Uಂ�Uಂ�ನUNನUNನUNನUN    !ತ9\ಸ)ಾf�!ತ9\ಸ)ಾf�!ತ9\ಸ)ಾf�!ತ9\ಸ)ಾf�....  

 
ಅಭ�+
ಗಳು ಪ�ೕzಯ ಪ!�ೕಶ ಪತ!ಗಳನು' ಆ�ೕಗದ ªÉ̈ ï¸ÉÊmï¤AzÀ `ೌN IೂೕL �ಾ6�ೂಳ{ಲು ಪ�!�ಾ 

ಪ!ಕಟ�ಯ ಮೂಲಕ �,ಸCಾಗುವ�ದು /ಾಗೂ ಈ ಬD� �ಾ>�ಯನು' ಆ�ೕಗದ �� ೖS ನ23ಯೂ 
XತZ�ಸCಾಗುವ�ದು. ಅಭ�+
ಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY ಪ!�ೕಶ ಪತ!ಗಳನು' `ೌN IೂೕL �ಾ6�ೂಂಡು ಪ�ೕzD 
/ಾಜtಾಗತಕ:ದು&. 

 
 ಪgm ಪgm ಪgm ಪgm::::----  ಪ!w' ಪ�!� ಬD�  Mಾವ�%ೕ ಬDಯ ಆzೕಪ� ಇದ&23, ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ!ವನು' Xಡುವ _ದIೕ 
ಪ�ೕ�ಾ 4ನ�ೕ ಸಂಬಂFತ xೕ2�iಾರಕರ ಮು�ಾಂತರ 2�ತ ಮನ@ಯನು' ಆ�ೕಗ�: ಸ23# #�ೕಕೃ� (Acknowledgement) ಪWಯbೕಕು. ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ! ©lÖ ನಂತರ  ಕಳು>ಸುವ  Mಾವ�%ೕ  ಆzೕಪ�ಯನು' �ಾನ�  
�ಾಡCಾಗುವ�4ಲ3. 

 
7. Fೖ}mಕFೖ}mಕFೖ}mಕFೖ}mಕ    E]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�X    ಮತು9ಮತು9ಮತು9ಮತು9    ವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDB::::----    

    
7 (1) 7 (1) 7 (1) 7 (1) Fೖ}mಕFೖ}mಕFೖ}mಕFೖ}mಕ    E]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�XE]ಾ�ಹ�X::::----  ಅ>�ಗಳನುKಅ>�ಗಳನುKಅ>�ಗಳನುKಅ>�ಗಳನುK ಭB�ಭB�ಭB�ಭB� ;ಾಡಲು;ಾಡಲು;ಾಡಲು;ಾಡಲು Yಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ "�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUN 
ಆZಾಆZಾಆZಾಆZಾ ಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳ ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ� ಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವಸೂb�ರುವ E]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುK ಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳುಅಭ�I�ಗಳು +ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕ�ೕಕು.        Yಗ"ಪV�ರುವYಗ"ಪV�ರುವYಗ"ಪV�ರುವYಗ"ಪV�ರುವ    
E]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುK    +ೂಂದ�+ೂಂದ�+ೂಂದ�+ೂಂದ�    +b�ನ+b�ನ+b�ನ+b�ನ    E]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುKE]ಾ�ಹ�XಯನುK    +ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ+ೂಂ"ದ-ರೂ    ಸಹಸಹಸಹಸಹ    ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN....  
    
7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) ವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDBವ�ೕDB::::----     ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>� ಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲು Yಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ "�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು"�ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUNಅನುಸೂbಯUN ಆZಾಆZಾಆZಾಆZಾ ಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳಹು�-ಗಳ 
ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ�ಮುಂ� ನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವನಮೂ"�ರುವ ಕYಕYಕYಕYಷ7ಷ7ಷ7ಷ7 ವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುK +ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು+ೂಂ"ರ�ೕಕು `ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ`ಾಗೂ ಗ\ಷ7ಗ\ಷ7ಗ\ಷ7ಗ\ಷ7 ವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುKವ�ೕDBಯನುK 
Dೕ\ರnಾರದುDೕ\ರnಾರದುDೕ\ರnಾರದುDೕ\ರnಾರದು. 
 

ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�    

ಗೂ&iಗೂ&iಗೂ&iಗೂ&i    ‘‘‘‘����’ ’ ’ ’ ಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳು    
ಹು%&ಯ ಸಂ�ೕತ/ 
POST CODE 

1 

ಇCಾ�ಯ 
cಸರು/ಹು%&ಯ 
ಪದ�ಾಮ / 
ಹು%&ಗಳ ಸಂ�� 

ನಗರ ಮತುZ rಾ!�ಾಂತರ �ೕಜ�ಾ ಇCಾ�ಯ23ನ ಸ/ಾಯಕ ನಗರ �ೕಜಕರು 50 + 10 
(cೖ.ಕ.) ಹು%&ಗಳು 
Assistant Town Planner in the department of Town and Country 
Planning 50+10 (H.K.) posts 
 

�ೕತನ w!ೕ� ರೂ.33,450 -  62,600 
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ಹು%&D 
�ಗ4ಪ6ಸCಾದ 
@Aಾ�ಹ
B 

Must possess a Diploma in Civil Engineering/ Diploma in Civil 
Engineering(General) / Diploma in Civil Engineering(Civil 
Draughtsmanship) from a recognised Polytechnic 
 

ವ�ೕ?�, 
ವಯಸು� 
ವಷ
ಗಳ23 

ಕ�ಷf – 18 ವಷ
, ಗ�ಷf – 35 ವಷ
ಗಳು,  
ಪ!ವಗ
 (2 )ಎ, (2)X, 3(ಎ),3(X)- 38 ವಷ
ಗಳು  
ಪ.oಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ!ವಗ
1- 40 ವಷ
ಗಳು 
 

ಹು%&ಗಳ 
ವYೕ
ಕರಣ 

 
ಉ01ಉ01ಉ01ಉ01    ಮೂಲಮೂಲಮೂಲಮೂಲ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ----50505050    ಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳು    �ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ�    ಇಇಇಇ    ಮಮಮಮ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    	ಾ	ಾ	ಾ	ಾ....
ೖ
ೖ
ೖ
ೖ....    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....����....    ೕೕೕೕ....����....ಅಅಅಅ....    ಕ	ಾಅಕ	ಾಅಕ	ಾಅಕ	ಾಅ    ತೃತೃತೃತೃ....����    ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    ಪಪಪಪ....�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ    01 02 02 01 - 01 01 - 08080808    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    - 01 - - - - - - 01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.1.1.1.1    - 01 - 01 - - - - 02020202    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.2.2.2.2ಎಎಎಎ    01 03 02 - - 01 01 - 08080808    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.2.2.2.2����    - 01 - 01 - - - - 02020202    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.3.3.3.3ಎಎಎಎ    - - 01 01 - - - - 02020202    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.3.3.3.3����    - 02 - - - - - - 02020202    �ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....ಅಅಅಅ....    04 08 06 03 01* 01 01 01 25252525    ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    06060606    18181818    11111111    07070707    01010101    03030303    03030303    01010101    50505050    ಅ�ಸೂಚ� ಸಂ�	 WCD 118 PHP 2020 
:27-12-2021ರ ಪ�ಾರ * OA, OAL,Mild CP, LC, DW, AAV , OL  

+ೖದರnಾ�+ೖದರnಾ�+ೖದರnಾ�+ೖದರnಾ�    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ----10101010    ಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳುಹು�-ಗಳು    �ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ�    ಮಮಮಮ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ....����....ಅಅಅಅ....    ಕ�ಾಅಕ�ಾಅಕ�ಾಅಕ�ಾಅ    ಒಟುಒಟುಒಟುಒಟು    ಪಪಪಪ....�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ    - 01 - - 01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.1.1.1.1    01 - - - 01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.2.2.2.2ಎಎಎಎ    01 01 - - 02020202    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�.2.2.2.2����    01 - - - 01010101    �ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....ಅಅಅಅ....    02 01 01 01 05050505    ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    05050505    03030303    01010101    01010101    10101010     �ವರ�:OA- one arm, OAL- One arm & One leg, OL-one leg, DW-Dwarfism,AAV-Acid attack victim,LC-Leprosy cured, Mild CP- Mild cerebral palsy      
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7(3).7(3).7(3).7(3).  ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ ೕ�ಗಳು (�ಾ�ಾನ� �ೕಮ�ಾ�) �ಯಮ 1977ರ23 �4
ಷ^ಪ6#ರುವಂB  ಈ �ಳYನ 
ಸಂದಭ
ಗಳ23 ಸದ� �ಯಮಗಳ23 �ಗ4ಪ6#ರುವ ಗ�ಷf ವ�ೕ?�ಯನು' �ಳD �,#ರುವಷ^ರ ಮ�^D 
c<jಸCಾಗುವ�ದು.   
(ಅ) ಕ�ಾ
ಟಕ tಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ23 ಅಥRಾ ಸ�,ಯ 

7ಾ!F�ಾರದ23 ಅಥRಾ tಾಜ� ಅF�ಯಮ ಅಥRಾ 
�ೕಂದ! ಅF�ಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ�Mಾದ ಅಥRಾ 
tಾಜ� ಅF�ಯಮದ ಅಥRಾ �ೕಂದ! ಅF�ಯಮದ 
ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ�Dೂಂಡು ಕ�ಾ
ಟಕ tಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ 
�ಾ�ಮ� ಅಥRಾ �ಯಂತ!ಣದ23ರುವ �ಗಮದ23 
ಹು%& cೂಂ4ರುವ ಅಥRಾ >ಂ% cೂಂ4ದ 
ಅಭ�+
ಗ,D   

ೕ� ಸ23#ರುವಷು^ ವಷ
ಗಳು ಅಥRಾ 10 
ವಷ
ಗಳ ಅವF ಅದರ23 Mಾವ�ದು ಕ6x�ೕ 
ಅಷು^ ವಷ
ಗಳು 

(ಆ) 
 

�ಾ. ೖ�ಕ�ಾYದ&23 ೕ� ಸ23#ರುವಷು^ ವಷ
ಗ,D 03 ವಷ
ಗಳನು'
ೕ�#ದy ಎಷು^ ವಷ
ಗ~ಾಗುವ�%ೂೕ ಅಷು^
ವಷ
ಗಳು 

(ಇ) National Cadet Corps ನ23 ಪKಣ
 �ಾ2ಕ 
ಪ�@ೕ�ಕtಾY ೕ� ಸ23# XಡುಗWMಾYರುವ 
ವ�UZಗ,D 

�WS ಪ�@ೕ�ಕ�ಾY ೕ� ಸ23#ದಷು^ ವಷ
ಗಳು 

(ಈ) tಾಜ� ಸ�ಾ
ರ4ಂದ ಪ�ರಸ:ೃತRಾದ rಾ!?ೕಣ 
ಔದ�?ೕಕರಣ �ೕಜ�ಯ xೕyD �ೕಮಕDೂಂಡು 
rಾ!ಮಸಮೂಹ ಪ�pೕಲಕ�ಾY ಈಗ �ಲಸ 
�ಾಡು�Zದ&y ಅಥRಾ >ಂ% ಇದ& ಅಭ�+
ಗ,D 

rಾ!ಮ ಸಮೂಹ ಪ�pೕಲಕ�ಾY ೕ� ಸ23#ದಷು^ 
ವಷ
ಗಳು 

(ಉ) ಅಂಗ@ಕಲ ಅಭ�+
ಗ,D 10 ವಷ
ಗಳು 
(ಊ) ಕ�ಾ
ಟಕ tಾಜ�ದ23ರುವ ;ಾರತ ಸ�ಾ
ರದ ಜನಗಣ� 

ಸಂ�ಯ23 ಈಗ ಹು%&ಯನು' cೂಂ4ದ&y ಅಥRಾ 
>ಂ% cೂಂ4ದ& ಅಭ�+
ಗ,D 

ೕ� ಸ23#ರುವ ವಷ
ಗಳು ಅಥRಾ 5 ವಷ
ಗಳ 
ಅವF ಅದರ23 Mಾವ�ದು ಕ6x�ೕ ಅಷು^ 
ವಷ
ಗಳು 

(ಋ) @ಧ�MಾYದ&23 (ಅಭ�+
ಯು ಸ�ಮ 
7ಾ!F�ಾರ4ಂದ �ಾನು @ಧ�nಂದು /ಾಗೂ ಮರು 
ಮದು�MಾYರುವ�4ಲ3�ಂಬ ಪ!�ಾಣ ಪತ!). 

10 ವಷ
ಗಳು 
(ಋ) .ೕತ �ಾ?
ಕ�ಾYದ& ಪ�ದ23 ಸದ� ಅF�ಯಮ 

ಅಥRಾ 1957ರ ಕ�ಾ
ಟಕ .ೕತ �ಾ?
ಕ ಪದ�� 
(ರ4&Mಾ�) ಆ%ೕಶದ xೕyD .ೕತ �ಾಲವನು' 
ಸಂAಾಯ �ಾಡುವ cೂ�vಂದ 
XಡುಗWMಾYAಾ&�ಂದು ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' .Cಾ3 
�ಾ�.¡ೕS �ಂದ ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!.  

10 ವಷ
ಗಳು 
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8.  ಅ>�ಗಳಅ>�ಗಳಅ>�ಗಳಅ>�ಗಳ    ಸೂ}Tಸೂ}Tಸೂ}Tಸೂ}T    ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ%ಪ\kೕಲ%    ::::----        
 ಈ ಹು%&ಗಳು ಗೂ!" ‘#’ ಹು%&ಗ~ಾYರುವ�ದ�ಂದ ಆNIೖN ಅ.
�ಂ4D ಸ23ಸುವ ಲಗತುZಗಳ 
ಆ�ಾರದ xೕI �ಾತ!�ೕ AಾಖIಗಳ ಪ�pೕಲ� �ಾಡCಾಗುವ�ದು. ಅವಶ�ಕ ಸಂದಭ
ಗಳ23 ಆ�ೕಗವ� ಮೂಲ 
AಾಖIಗಳ ಪ�pೕಲ�ಯನು' ನWಸಲು �ೕ�ಾ
�#ದ&23 ಈrಾಗIೕ ಆNIೖN ಅ.
�ಂ4D ಅ"IೂೕL 
�ಾ6ರುವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳ ಮೂಲ ಪ!�ಗಳನು' ತಪ\%ೕ /ಾಜರುಪ6ಸತಕ:ದು&.  ಏ�ೕ ಸಂದಭ
@ದ&ರೂ 
ವ�ೕ?�, @Aಾ�ಹ
B ಮತುZ ?ೕಸCಾ�ಗ,D ಸಂಬಂF#ದಂB ಆNIೖN ಅ.
ಯನು' ಸ23ಸುವ ಸಂದಭ
ದ23 
ಆ"IೂೕL �ಾಡCಾದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳ�'ೕ ಅಂ�ಮ�ಂದು �ೕ�ಾ
�ಸCಾಗುತZ%.  ಆದ&�ಂದ ಅಭ�+
ಗಳು 
oಾಗರೂಕBvಂದ ತಮD ಅನ�vಸುವ ಎCಾ3 AಾಖIಗಳನು' ಸ\ಷ^RಾY Dೂೕಚ�ಸುವ �ೕ�ಯ23 ಆ"IೂೕL 
�ಾಡತಕ:ದು&.  
 
ಆದ-\ಂದಆದ-\ಂದಆದ-\ಂದಆದ-\ಂದ    ಈಈಈಈ    1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ1ಳಕಂಡ    ಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣ    ಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುKಪತ&ಗಳನುK    ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>�    ಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲುಸUNಸಲು    Yಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದYಗ"ಪV�ದ    1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕದಂದುದಂದುದಂದುದಂದು    
aಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂXaಾU9ಯUNರುವಂX    ಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾf    ಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡು    ಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"R    ಅ��Nೕjಅ��Nೕjಅ��Nೕjಅ��Nೕj    ;ಾಡ�ೕಕು;ಾಡ�ೕಕು;ಾಡ�ೕಕು;ಾಡ�ೕಕು    ತ�gದ-UNತ�gದ-UNತ�gದ-UNತ�gದ-UN    ಅವರಅವರಅವರಅವರ        
Dೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾB////    ಅಭ�I�ತAವನುKಅಭ�I�ತAವನುKಅಭ�I�ತAವನುKಅಭ�I�ತAವನುK    ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲNಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN....    
(1) ಹು%&D �ಗ4ಪ6ಸCಾದ @Aಾ�ಹ
Bಯನು' ಅ.
 ಸ23ಸಲು �ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕ%ೂಳD 

ಪW4ರುವ ಬD� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳು/ಎCಾ3 ವಷ
ಗಳ ಅಂಕಪ�^ಗಳು /ಾಗೂ 6JK3ೕ�ಾ/ಪದ@ಯ 
ಘ��ೂೕತ�ವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!. ಅಭ�+
ಗಳು ತಮD ಅನ�vಸುವ �ಗ4ಪ6#ದ @Aಾ�ಹ
Bಯನು' 
ಪKಣ
Dೂ,#ರುವ ಬD� ಸಂಬಂFತ 7ಾ!F�ಾರ4ಂದ ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!/ ಘ��ೂೕತ�ವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' 
ಆ"IೂೕL �ಾಡುವ�ದು ಕ`ಾaಯRಾYರುತZ%. 

(2) ಜನg 4�ಾಂಕವನು' ನಮೂ4#ರುವ ಎO.ಎO.ಎ¢.#. ಅಥRಾ ತತ��ಾನ ಪ�ೕzಯ ಅಂಕಪ�^/ 
ಎO.ಎO.ಎ¢.# ವrಾ
ವ�ಯ ಪ!�ಾಣ ಪತ! /ಜನg 4�ಾಂಕವನು' Bೂೕ�ಸುವ ಸಂ<ತ AಾಖIಯ ಉಧೃತ 
;ಾಗ (Extract of cumulative record). 

(3) ೖ�ಕ ೕ�vಂದ XಡುಗWMಾದ/ ಮುUZ cೂಂ4ದ ಬDYನ ಪ!�ಾಣ ಪತ! (ಪKಣ
RಾY) (Discharge certificate) ಮತುZ Jನ£N ಪWಯು�Zರುವ AಾಖIಯ ಪ!�/ �ಾ. ೖ�ಕರ ಅವಲಂXತtಾYದ&23, �ಾ. 
ೖ�ಕರು ೕ�ಯ23ರುRಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ �ಾMಾ
ಚರ�ಯ23 ಮ6ದ ಅಥRಾ ಅಂಗ@ಕಲB 
cೂಂ4ದ ಬD�  ಪ!�ಾಣ ಪತ! (Dependant certificate) (�ಾ. ೖ�ಕ ?ೕಸCಾ�  �ೂೕ�ದ&23). 

(4) ಪ�pಷ^ oಾ�, ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ!ವಗ
-1, ಪ!ವಗ
-2ಎ, 2X, 3ಎ, 3X ?ಸCಾ� ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ� 
6/ಇ/ಎ� ನ23 ತಹpೕCಾ&P�ಂದ ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!.(?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23) 

(5) �ಾ�ಾನ� ಅಹ
B ಅಭ�+
ಗಳು rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ! ನಮೂ�-1 ಮತುZ  2 ರ23 / ಇತy  
ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ�- 2ರ23  (?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23). 

(6) ಕನ'ಡ �ಾಧ�ಮದ23 Rಾ�ಸಂಗ �ಾ6ದ ಪ!�ಾಣ ಪತ! (?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23) 
(7) ಅಂಗ@ಕಲ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!(?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23) 
(8) ಪ�ೕz ಬyಯಲು %ೖ>ಕ ಅಸಮಥ
B cೂಂ4ರುವ ಬD�/2��ಾರರ ೕ� ಪWಯಲು ಅನುಬಂಧ-01 & 02 

ರ23 
 



 

 

10101010    
    

(9) ವ�ೕ?� ಸ62� �ೂೕರುವ ಸ�ಾ
� �ೌಕರರು �ಯಮಗಳ23ರುವಂB ೕ� ಸ23#ರುವ �ೕಮ�ಾ� 
7ಾ!F�ಾರ4ಂದ ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!.  

(10) cೖದtಾTಾu – ಕ�ಾ
ಟಕ ಪ!%ೕಶ�: ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗಳ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!(?ೕಸCಾ� 
�ೂೕ�ದ&23) 

(11) ಸ�ಾ
� ೕ�ಯ23ರುವ �ೌಕರ�D cೖದtಾTಾu  ಕ�ಾ
ಟಕ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!(?ೕಸCಾ� 
�ೂೕ�ದ&23) 

(12) �ೕಜ�ಗ,ಂದ �tಾp!ತ ಅಭ�+
 ಪ!�ಾಣ ಪತ! (?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23) 
(13) ತೃ�ೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ�+
ಗಳ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ! (?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ದ&23) 

 
   8.1 Dೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾBDೕಸ)ಾB    ಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣಪ&;ಾಣ    ಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳುಪತ&ಗಳು::::----        

(1) 
oಾ�/?ೕಸCಾ� 
ಪ!�ಾಣ 
ಪತ!ಗಳು  

 ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ಸ23ಸbೕ�ಾದ ನಮೂ�ಗಳು :- 
ಪ�pಷ^ oಾ� ಮತುZ ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ�: ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ�  `6' 
ಪ!ವಗ
-1 �: ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ� `ಇ 
ಪ!ವಗ
-2ಎ, 2X, 3ಎ ಮತುZ 3X ?ೕಸCಾ�D ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ� `ಎ�' 

 *ನಮೂ�ಗಳನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%. 
>ಂದು,ದ ವಗ
ಗಳ ಪ!ವಗ
-2(ಎ), ಪ!ವಗ
-2(X), ಪ!ವಗ
-3(ಎ) ಮತುZ ಪ!ವಗ
-3(X) ?ೕಸCಾ� 
ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳು 05 ವಷ
 iಾ2Zಯ23ರುತZ� (Government Notification No SWD 155 BCA 2012 Dt: 17-02-2012 ರನ�ಯ). ಅಭ�+
ಗಳು ಪW4ರುವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವ� ಅ.
 ಸ23ಸಲು 
�ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕದಂದು iಾ2Zಯ23ರುವಂB ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ 
ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. ಪ.oಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ!.1 ರ ಅಭ�+
ಗಳು ಪW4ರುವ/ಪWಯುವ ಪ!�ಾಣ 
ಪತ!ಗಳು .ೕ@ತ ಅವFಯವyD ಅಥRಾ ರದು& �ಾಡುವವy@D #ಂಧುತ�ವನು' cೂಂ4ದು&, 
ಇಂತಹ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' 4�ಾಂಕದ ?�vಲ3%ೕ ಪ�ಗ�ಸCಾಗುವ�ದು (ಸ�ಾ
ರದ ಸುBೂZೕI 
ಸಂ�� SWD 155  BCA 2011 4�ಾಂಕ  22-02-2012). 

(2) rಾ!?ೕಣ 
ಅಭ�+
 ಗ,D 
?ೕಸCಾ� 

ಸ�ಾ
� ಆ%ೕಶ ಸಂ�� #ಆಸುಇ 08 �� 2001 4�ಾಂಕ:13-02-2001 ರನ�ಯ rಾ!?ೕಣ 
?ೕಸCಾ�ಯನು' �ೂೕರುವ ಅಭ�+
ಗಳು  ಪ!ಸುZತ  iಾ2Zಯ23ರುವ �ಯಮಗಳ �ೕ�ಾ� 1 �ಂದ 
10�ೕ ತರಗ�ಯವyD rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ�D ಒಳಪಡುವ ಪ!%ೕಶಗಳ23 Rಾ�ಸಂಗ �ಾ6 
ಉ�Zೕಣ
tಾYರುವವರು  ಈ  ?ೕಸCಾ�ಯನು' ಪWಯಲು ಅಹ
ರು.   

 rಾ!?ೕಣ ಅಭ�+
ಗ,Dಂದು ?ೕಸ2�#ದ ಹು%&ಗಳನು'�3ೕ¤ �ಾಡುವ �ಾ�ಾನ� ಅಹ
Bಯ
ಅಭ�+
ಗಳು ನಮೂ�-2ನು' ಸಂಬಂಧಪಟ^ zೕತ! p��ಾF�ಾ�ಯವರ xೕಲು ರುಜು@�ೂಂ4D /ಾಗೂ
ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವಲ3%ೕ xೕಲುಸ�ರ�: (Creamy layer) ೕ�ಲ34ರುವ ಬD� ನಮೂ�-1 ರ23
ಪ!�ಾಣಪತ!ವನು' ಕ`ಾaಯRಾY ಸಂಬಂFತ ತಹpೕCಾ&Pರವ�ಂದ ಪW4ಟು^�ೂಂ6ರತಕ:ದು& (ಈ
ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%). ನಮೂ�-1 
ರ23ಪW4ರುವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವ� ಅ.
 ಸ23ಸಲು �ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕದಂದು
iಾ2Zಯ23ರತಕ:ದು& /ಾಗೂ ಅಭ�+
ಗಳು ತಮD ಸಂಬಂF#ದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ.

ಸ23ಸುRಾಗ ಅJK3ೕL �ಾಡತಕ:ದು& 
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 ಅಂBnೕ rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ� �ೂೕರುವ ಪ�pಷ^ oಾ�, ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ!ವಗ
-1, ಪ!ವಗ
-2ಎ,

2X, 3ಎ, 3X ?ೕಸCಾ�D ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ�ಯ ಪ!�ಾಣ
ಪತ!ವನು'  ನಮೂ�-2 ರ23 ಸಂಬಂಧಪಟ^ zೕತ! p��ಾF�ಾ�ಯವರ xೕಲು ರುಜು, _ಹರು ಮತುZ
oಾ� �ಾ6ದ 4�ಾಂಕ%ೂಂ4D �ಗ4ತ ನಮೂ�ಯ23 ಅJK3ೕL �ಾಡತಕ:ದು&. (ಈ ಪ!�ಾಣ
ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%). ತ�\ದ23 ಅಂತಹ  ಅಭ�+
ಗಳ
?ೕಸCಾ�ಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವ�ದು /ಾಗೂ ಅಂತಹವರು rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ�D
ಅನಹ
tಾಗು�ಾZy.   
 oಾ� /ಾಗೂ rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ� �ೂೕ�ರುವ ಅಭ�+
ಗಳ oಾ� ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳು 
�ರಸ:ೃತRಾದ23, ಅಂತಹವರು  rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ�ಗೂ ಸಹ ಅನಹ
tಾಗು�ಾZy.  

(3) ಕನ'ಡ 
�ಾಧ�ಮ 
ಅಭ�+
ಗ,D  
?ೕಸCಾ� 

 

 ಸ�ಾ
� ಅFಸೂಚ� ಸಂ�� #ಆಸುಇ 71 �� 2001 4�ಾಂಕ: 24-10-2002 ರನ�ಯ ಕನ'ಡ 
�ಾಧ�ಮದ ಅಭ�+
ಗ,Dಂದು ?ೕಸ2�#ದ ಹು%&ಗಳನು' �3ೕಮು �ಾಡುವ ಅಭ�+
ಗಳು 1�ೕ 
ತರಗ�vಂದ 10�ೕ ತರಗ�ಯವyD ಕನ'ಡ �ಾಧ�ಮದ23 Rಾ�ಸಂಗ �ಾ6ರುವ ಬD� ಸಂಬಂಧಪಟ^ 
¥ಾIಯ ಮು�ೂ�ೕ7ಾ�ಾ�ಯರ ಸ>, _ಹರು ಮತುZ oಾ� �ಾ6ದ 4�ಾಂಕ%ೂಂ4D �ಗ4ತ 
ನಮೂ�ಯ23 ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&.(ಈ ಪ!�ಾಣ 
ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%). 

 (4) �ಾ. 
ೖ�ಕ�D  
 ?ೕಸCಾ� 
 

�ಾ� �ೖ�ಕ �ೕಸ�ಾ�ಯನು��ೂೕರುವ ಅಭ���ಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಗಳನು� ಅ�� ಸ !ಸುವಸಮಯದ ! 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 ಮತು3Qಾ�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) �ೕ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*. 
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 2)  �ೕಂದ! ಸಶಸ¦ ದಳಗಳ23 ೕ� ಸ23ಸುRಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ �ಾMಾ
ಚರ�ಯ23
ಮ6ದ ಅಥRಾ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ  ವ�UZಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದ;ಾ
ನು�ಾರ cಂಡ� ಅಥRಾ
ಗಂಡ ಮತುZ ಮಕ:ಳು ಮತುZ ಮಲಮಕ:ಳು) �ಾ. ೖ�ಕ ?ೕಸCಾ�D ಅಹ
tಾYರು�ಾZy. ಆದy
ಅಂತಹವರುಗ,D ವ�ೕ?� ಸ62�ಯನು' �ೕಡCಾಗುವ�4ಲ3.    
            

3) ೕ�vಂದ XಡುಗWMಾದ ವ�UZಗಳು ಅವರ XಡುಗW ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು'(ಗುರು�ನ <ೕ�, 
�ವೃ�Z �ೕತನ ಸಂAಾಯದ ಪತ!, XಡುಗW ಪ�ಸZಕ ಮತುZ ಪದ@ ಪ!�ಾಣ ಪತ!) /�ಾ. ೖ�ಕರ 
ಅವಲಂXತರು �ಾ. ೖ�ಕರು ೕ�ಯ23Aಾ&ಗ ಯುದ� / ಯುದ�ದಂತಹ �ಾMಾ
ಚರ�ಯ23 
ಮ6ದ ಅಥRಾ ¥ಾಶ�ತ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ ಬD� ಪ!�ಾಣ ಪತ!. 
 
4)�ಾ. ೖ�ಕರ ಅವಲಂXತರು �ಾ. ೖ�ಕರು ೕ�ಯ23Aಾ&ಗ ಯುದ� / ಯುದ�ದಂತಹ 
�ಾMಾ
ಚರ�ಯ23  ಮ6ದ ಅಥRಾ ¥ಾಶ�ತ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ  ಬD� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ 
ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%. 
 

(5) ಅಂಗ@ಕಲ 
ಅಭ�+
 

ಸ�ಾ
ರದ ಅFಸೂಚ� ಸಂ��: 6�ಎಆP 149  ಎOಆಆ
P 2020 4�ಾಂಕ 25-09-2020 ರ23 
tಾಜ� #@¢ ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತುZ `X' ಗುಂ�ನ ಹು%&ಗ,D wೕಕಡ 4 ರಷು^ ಮತುZ 
ಗೂ!"-`#' ಹು%&ಗ,D wೕಕಡ 5 ರಷು^  ಅಂಗ@ಕಲ�D ?ೕಸCಾ� ಕ2\#ದು&, ಇದರನ�ಯ wೕಕಡ 40 U:ಂತ ಕ6x ಇಲ3ದಂತಹ ಅಂಗ@ಕಲBಯುಳ{ ಅಭ�+
ಗಳು �ಾತ! ಈ ?ೕಸCಾ�ಯನು' 
�ೂೕರಲು ಅಹ
ರು.  ಸ�ಾ
ರದ ಅFಕೃತ �ಾಪನ ಸಂ�� #ಆಸುಇ 115 �� 2005 4�ಾಂಕ: 19-11-2005 ರ23 �ಗ4ಪ6#ರುವ ನಮೂ�ಯ23 ಅಂಗ@ಕಲB ಬD� ಸ�ಾ
ರದ ಆ%ೕಶ ಸಂ��: ಮಮಇ 65 �c<\ 2010 4�ಾಂಕ:18-02-2011 ರಂB 7ಾ!ಥ?ಕ ಆyೂೕಗ� �ೕಂದ!ದ23ಯ �ೖದ�Uೕಯ 
7ಾ!F�ಾರ/�ಾಲೂ3ಕು ಮಟ^ದ �ೖದ�Uೕಯ 7ಾ!F�ಾರ / .Cಾ3 ಮಟ^ದ �ೖದ�Uೕಯ  7ಾ!F�ಾರ/ 
bಂಗಳೂರು �ೖದ�Uೕಯ 7ಾ!F�ಾರ ಇವ�ಂದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' �ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 
4�ಾಂಕ%ೂಳD ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅJK3ೕL �ಾಡತಕ:ದು& ತ�\ದ23 
ಅಂತಹ ಅಭ�+
ಗಳ ?ೕಸCಾ�ಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವ�ದು (ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ 
ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%). ಇತy Mಾವ�%ೕ ನಮೂ�ಯ23 
ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಬD� ಪWಯCಾYರುವ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು'/ಗುರು�ನ <ೕ�ಯ ಪ!�ಗಳನು' 
ಪ�ಗ�ಸಲು ಬರುವ�4ಲ3. 
       ಸ�ಾ
ರದ ಆ%ೕಶ ಸಂ�� #ಆಸುಇ 272 ೕ�� 2013 4�ಾಂಕ:11-02-2021 ರನ�ಯ ಎದು& 
�ಾಣುವ ಅಂಗ@ಕಲB (Benchmark Disabilities) ಅಥRಾ �4
ಷ^ಪ6#ದ ಅಂಗ@ಕಲB (Specified Disabilities) ಅಭ�+
ಗಳು ಅ.
 ಸ23ಸುವ ಸಮಯದ23 ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಸಂಬಂF#ದ 
?ೕಸCಾ�ಯನು' �ೂೕ� ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ" IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು& 
/ಾಗೂ ಇತy ಎದು& �ಾಣುವ ಅಂಗ@ಕಲBಯ cೂಂ4ರುವ ಅಭ�+
ಗಳು ಪ�ೕzಯನು' ಬyಯಲು 
2��ಾರರ ಸ/ಾಯ bೕUದ&23 %ೖ>ಕ ಅಸಮಥ
B cೂಂ4ರುವ ಬD� �ೖದ�Uೕಯ ಮಂಡ,vಂದ 
ಅನುಬಂಧ-1 ರ23 ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ" IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. ತನ'%ೕ  ಆದ 
2��ಾರರ ೕ�ಯನು' ಪWಯಲು ಇ<§ಸುವ ಅಭ�+
ಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುZ ಅನುಬಂಧ-2ರ23 
ಪWದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ಅ.
�ಂ4D ಅ" IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ.
 
ಸ23ಸುವ ಸಮಯದ23 2��ಾರರ ಅವಶ�ಕB ಇರುವ  ಬD� ಅ.
ಯ23ನ �ಗ4ತ ಅಂಕಣದ23  
ಕ`ಾaಯRಾY ನಮೂ4ಸತಕ:ದು&.  ಸ\�ಾ
ತgಕ ಪ�ೕzಯ ಪ!� ಒಂದು ಗಂ¨ಯ ಪ�ೕzD 
cಚುjವ�MಾY 20 �?ಷಗಳ �ಾCಾವ�ಾಶವನು' �ೕಡCಾಗುವ�ದು. (ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುZ 2 ರ 
ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%).. 
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(6) �ೕಜ�ಗ,ಂದ 
�tಾp!ತ ಅಭ�+
 (PDP) 

 

ಗೂ!"- # ಹು%&ಗ,D ಸಂಬಂF#ದಂB ಸ�ಾ
� ಆ%ೕಶ ಸಂ�� #ಆಸುಇ 23 �� 99   4�ಾಂಕ 23-11-2000 ರನ�ಯ �ೕಜ�ಗ,ಂದ �ವ
#ತtಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�+
ಗ,D ?ೕಸ2�#ದ 
ಹು%&ಗ,D ಅ.
 ಸ23ಸುವಂತಹ ಅಭ�+
ಗಳು ಸಂಬಂFತ ತಹpೕCಾ&Pರವ�ಂದ �ಗ4ತ 
ನಮೂ�ಯ23 ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' �ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕದಂದು iಾ2Zಯ23ರುವಂB 
ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. ತ�\ದ&23 ಅಂತಹ 
ಅಭ�+
ಗಳ ?ೕಸCಾ�ಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವ�ದು.  ಈ ?ೕಸCಾ�ಯು  ಸದ� ಸ�ಾ
� ಆ%ೕಶ 
oಾ�Mಾದ 4�ಾಂಕ4ಂದ 25 ವಷ
ಗಳ >ಂ% �ವ
#ತtಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�+
ಗ,D 
ಅನ�ಯRಾಗುವ�4ಲ3.(ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 
Bೂೕ�ಸCಾY%).  
 

(7) ಅನು©§ೕದ 371 
(�) ರಂB 

cೖದtಾTಾu – 
ಕ�ಾ
ಟಕ ಪ!%ೕಶ�: 
ೕ�ದ ಅಭ�+
ಗ,D 

?ೕಸCಾ�: 

ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾವ
ಜ�ಕ ಉ%ೂ�ೕಗ (cೖAಾ!Tಾu ಕ�ಾ
ಟಕ ಪ!%ೕಶ�: �ೕಮ�ಾ�ಯ23 ?ೕಸCಾ�) 
(ಅಹ
�ಾ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳ �ೕ6�) �ಯಮಗಳು 2013�: ಸಂಬಂF#ದಂB  �ೕರ �ೕಮ�ಾ�ಯ23 
ಸ�,ೕಯ ವ�UZnಂಬ ?ೕಸCಾ�ಯನು' �ೂೕರುವ ಅಭ�+
ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ23ರುವ 
ನಮೂ�ಯ23nೕ ಅಹ
�ಾ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' ಸ�ಮ 7ಾ!F�ಾರRಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ^ ಉಪ 
@;ಾಗದ ಸ/ಾಯಕ ಆಯುಕZ�ಂದ ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ ಮೂಲ ಪ!�ಯನು' 
ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. (ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' 
ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%).... ಈ ನಮೂ�ಯನು' cೂರತು ಪ6# ಇತy Mಾವ�%ೕ 
ನಮೂ�ಗಳ23 ಪWಯCಾದ ಅಹ
�ಾ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು.   
    

(7.1) ಸ�ಾ
� 
ೕ�ಯ23ರುವ 
�ೌಕರ�D 

cೖದtಾTಾu - 
ಕ�ಾ
ಟಕ ?ೕಸCಾ�: 
 

ಸ�ಾ
� ೕ�ಯ23ರುವ �ೌಕರರು 4�ಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು cೂರ6ಸCಾದ ಅFಸೂಚ�-1 
ಸಂ�� 6�ಎಆP 43 c��# 2013 ರ23ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ23 ಇರುವಂB ತಮg ೕRಾ 
ಪ�ಸZಕದ23 4�ಾಂಕ:01-01-2013 U:ಂತ ಮುಂ<ನ ನಮೂ4ನ23 ಅವರ ಸ�ಂತ ಊರು ಅಥRಾ 
ಸ�ಳ�: ಸಂಬಂF#ದಂB cೖAಾ!Tಾu ಕ�ಾ
ಟಕ ಪ!%ೕಶದ .I3ಗ~ಾದ XೕದP, ಕಲಬುY
, 
tಾಯಚೂರು, �ೂಪ\ಳ, ಬ~ಾ{� ಮತುZ MಾದY� ಕಂAಾಯ .I3ಗಳ  ಅ6ಯ23 ಬರುವಂತಹ 
ಪ!%ೕಶದ ನಮೂದು ಇದ& ಪ�ದ23, ಅಂತಹ ಅಭ�+
ಗಳು ಕªೕ� ಮುಖ�ಸ��ಂದ 4�ಾಂಕ:29-01-2014ರ ಅFಸೂಚ�-1 ರ23ನ �ಯಮ 5(2)ರ23 �ೕಡCಾದ ಸ�rಾ!ಮ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' ಆಧ�# 
ಅಂತಹವರ ಅ.
ಯನು' ಸ�,ೕಯ ವೃಂದದ23 ಲಭ�@ರುವ ಹು%&DದುtಾY ಪ�ಗ�ಸCಾಗುವ�ದು.  
(ಈ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂ�ಯನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%). ಸದ� ಪ!�ಾಣ 
ಪತ!ವನು' ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. ಈ ನಮೂ�ಯನು' cೂರತುಪ6# 
ಇತy Mಾವ�%ೕ ನಮೂ�ಗಳ23 ಪWಯCಾದ ಪ!�ಾಣ ಪತ!ವನು' �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು. 
    

 @wೕಷ ಸೂಚ�:- ಸ�ಾ
� ಸುBೂZೕI ಸಂ�� #ಆಸುಇ 3 cೖಕ�ೂೕ 2018 4�ಾಂಕ 06-06-2020 
ರನ�ಯ ಕCಾ�ಣ ಕ�ಾ
ಟಕ ಸ�,ೕಯ ವ�UZಗಳು ಸ�,ೕಯ ಮತುZ ?ಕು:,ದ ವೃಂದದ 
ಹು%&ಗ�ರಡಕೂ: ಅ.
 ಸ23ಸಲು ಅಹ
�ದು&, ಎರಡು ವೃಂದದ23ನ ಒಂ%ೕ ಇCಾ�ಯ / 
ಪದ�ಾಮದ  ಹು%&ಗ,D ಅ.
 ಸ23ಸುವ  ಅಭ�+
ಗ,ಂದ  ಆn: ಆದ�Bಯನು' ನಮೂ4ಸುವ 
ಬD� ಆNIೖN ಅ.
ಯ23 ಅವ�ಾಶ �ೕಡCಾಗುವ�ದು.  ಒಂದು �ೕ�  ಸ�,ೕಯ ಅಭ�+
ಯು 
?ಕು:,ದ ವೃಂದದ ಹು%&ಯನು' ಆn:�ಾ6�ೂಂಡು �ೕಮ�ಾ� cೂಂ4ದ&23 ಅಂತಹ 
ಅಭ�+
D oಾ�ಯ23ರುವ �ಯಮದಂB ತನ' ೕRಾವFಯ23 ಅನು©jೕದ 371(�) ?ೕಸCಾ� 
�ೌಲಭ�ವ� %ೂyಯುವ�4ಲ3. 
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(8) ತೃ�ೕಯ 2ಂಗದ 
ಅಭ�+
 (Transgender) ಸ�ಾ
ರದ ಅFಸೂಚ� ಸಂ�� #ಆಸುಇ 179 ಸ�� 2020 4�ಾಂಕ:06-07-2021 ರ23 tಾಜ� #@¢

ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-‘ಎ’, ‘X’, ‘#’ ಮತುZ ‘6 ‘ಗುಂ�ನ ಹು%&ಗ,D �ಾ�ಾನ� ವಗ
, ಪ�pಷ^
oಾ�ಗಳು, ಪ�pಷ^ ಪಂಗಡಗಳು ಮತುZ ಇತy >ಂದು,ದ ವಗ
ಗಳ ಪ!��ಂದು ಪ!ವಗ
4ಂದ wೕಕಡ
1 (ಒಂದರಷು^) ರಷು^ ಹು%&ಗಳನು' ತೃ�ೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ�+
ಗ,D  ?ೕಸCಾ� ಕ2\#ದು&, 
ತೃ�ೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ�+
ಗ,D ?ೕಸ2�#ದ ಹು%&ಗ,D ಅ.
 ಸ23ಸುವಂತಹ ಅಭ�+
ಗಳು �ೕಂದ!
ಅF�ಯಮ ತೃ�ೕಯ 2ಂಗ ವ�UZಗಳ (ಹಕು:ಗಳ ರ��) 2019 ರ23 �ಗ4ಪ6#ರುವಂB .Cಾ3
�ಾ�.¡ೕSರವ�ಂದ ಪ!�ಾಣಪತ!ವನು' �ಗ4ಪ6#ದ �ೂ�ಯ 4�ಾಂಕದಂದು
iಾ2Zಯ23ರುವಂB ಪW4ಟು^�ೂಂಡು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL �ಾಡತಕ:ದು&. 
ತ�\ದ&23 ಅಂತಹ ಅಭ�+
ಗಳ ?ೕಸCಾ�ಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವ�ದು. 

 

9 9 9 9 EFೕಷEFೕಷEFೕಷEFೕಷ    ಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳು    ::::----        
         ಅಭ�+
ಗಳು ಅ.
 ಸ23ಸುRಾಗ ಹು%&D �ಗ4ಪ6#ದ @Aಾ�ಹ
Bಯ ಪ!�ಾಣ ಪತ!, ವ�ೕ?�D 
ಸಂಬಂF#ದಂB ಪ!�ಾಣ ಪತ!, /ಾಗೂ xೕಲ:ಂಡ ?ೕಸCಾ�ಗಳನು' �ೂೕರುವ ಎCಾ3 ಅಭ�+
ಗಳು ಸಂಬಂF#ದ 
ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ಅ.
ಯನು' ಸ23ಸಲು �ಗ4ಪ6#ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕದಂದುದಂದುದಂದುದಂದು    aಾU9ಯaಾU9ಯaಾU9ಯaಾU9ಯUNರುವಂXUNರುವಂXUNರುವಂXUNರುವಂX        
ಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡುಪW"ಟು71ೂಂಡು    ಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"Rಅ>��ಂ"R    ಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾfಕdಾeಯ
ಾf    ಅ��Nೕjಅ��Nೕjಅ��Nೕjಅ��Nೕj    ;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-;ಾಡತಕ@ದು-. . . .     
    

(1) ಅಭ �+
ಗಳು ತಮD ಅನ�vಸುವ ?ೕಸCಾ�ಗಳನು' ಆNIೖN ಅ.
 ಸ23ಸುವ ಸಮಯದI3ೕ 
�ೂೕರತಕ:ದು&(claim) /ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ತಪ\%ೕ ಆ"IೂೕL 
�ಾಡತಕ:ದು&. ಈ ಎರಡೂ ಪ!U!nಗಳು ಕ`ಾaಯRಾYದು&, ತ�\ದ&23 ಅಂತಹ ?ೕಸCಾ�ಯನು' 
�ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ  ತದನಂತರ ಸ23ಸುವ  Mಾವ�%ೕ ಮನ@ಗಳನು' ಪ�ಗ�ಸCಾಗುವ�4ಲ3. 

(2) ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳ ನಮೂ�ಗಳನು' ಅFಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ23 Bೂೕ�ಸCಾY%.  
(3) ಇತy ನಮೂ�ಗಳ23 ಸ23ಸಲ\ಡುವ ?ೕಸCಾ� ಪ!�ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' �ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು. 
(4) ¬Kೕ¨ೂೕ ಮತುZ ಸ>ಯನು'/AಾಖIಗಳನು' ಅ"IೂೕL �ಾಡ%ೕ ಇರುವ ಅಪKಣ
RಾYರುವ 

AಾಖIಗಳನು' ಅ"IೂೕL �ಾ6ರುವ /ಾಗೂ ಶುಲ: ಸಂAಾಯ �ಾಡದ ಅ.
ಗಳನು' 
�ರಸ:�ಸCಾಗುವ�ದು. 

(5) ಅಭ�+
ಗಳು ತಮg �ಾ>�rಾY ಭ�
 �ಾ6 ಸ23#ದ ಅ.
ಯ ಒಂದು ¬Kೕ¨ೂೕ ಪ!�ಯನು' 
ಕ`ಾaಯRಾY ತ_gಂ4D ಇಟು^�ೂಳ{ಲು ಸೂ<#%. ಆ�ೕಗ4ಂದ Mಾವ�%ೕ �ಾರಣಕೂ: ಅ.
ಯ 
ಪ!�ಯನು' ಒದYಸCಾಗುವ�4ಲ3. 

(6) ಹು%&ಗ,D �ಗ4ಪ6#ರುವ ವ�ೕ?�, @Aಾ�ಹ
B, ?ೕಸCಾ�, ಇ�ಾ�4ಗ,ಗನುಗುಣRಾY ಅ.
ಯ23 
ಸ�Mಾದ �ಾ>� �ೕಡುವ�ದು  ಅಭ�+
ಗಳ  ಜRಾTಾ&�MಾYರುತZ%.  ತಪ[gತಪ[gತಪ[gತಪ[g    ;ಾ�B;ಾ�B;ಾ�B;ಾ�B    YೕYೕYೕYೕVದUNVದUNVದUNVದUN    ಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹ        
ಅಭ�I�ಗಳನುKಅಭ�I�ಗಳನುKಅಭ�I�ಗಳನುKಅಭ�I�ಗಳನುK    ಆಆಆಆ�ೕಗವ[�ೕಗವ[�ೕಗವ[�ೕಗವ[    ನWಸುವನWಸುವನWಸುವನWಸುವ    Zಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕZಾವ[�ೕ    %ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB%ೕಮCಾB    ////    ಪ\ೕvಗ0ಂದಪ\ೕvಗ0ಂದಪ\ೕvಗ0ಂದಪ\ೕvಗ0ಂದ    03 03 03 03 ವಷ�1@ವಷ�1@ವಷ�1@ವಷ�1@    Vnಾ�Vnಾ�Vnಾ�Vnಾ�    
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು. . . . ಆದುದ\ಂದಆದುದ\ಂದಆದುದ\ಂದಆದುದ\ಂದ, , , , ಅ>�ಅ>�ಅ>�ಅ>�    ಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವಸUNಸುವ    ಮುನKಮುನKಮುನKಮುನK    ಅವರುಅವರುಅವರುಅವರು    YೕVರುವYೕVರುವYೕVರುವYೕVರುವ    ಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾNಎ)ಾN        ;ಾ�Bಯು;ಾ�Bಯು;ಾ�Bಯು;ಾ�Bಯು    
ಸ\Zಾf�ಸ\Zಾf�ಸ\Zಾf�ಸ\Zಾf�    ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು    ಖbತಪV�1ೂಂಡುಖbತಪV�1ೂಂಡುಖbತಪV�1ೂಂಡುಖbತಪV�1ೂಂಡು    ದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣದೃ�ೕಕರಣ    Yೕಡು
ಾಗYೕಡು
ಾಗYೕಡು
ಾಗYೕಡು
ಾಗ    ಎಚ�ರಎಚ�ರಎಚ�ರಎಚ�ರ    ವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕುವ�ಸ�ೕಕು. 
ಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖಪ&ಮುಖ    ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%: : : : ಸದ\ಸದ\ಸದ\ಸದ\    ಅ#ಸೂಚ%ಯUNನಅ#ಸೂಚ%ಯUNನಅ#ಸೂಚ%ಯUNನಅ#ಸೂಚ%ಯUNನ    Eವರಗ0REವರಗ0REವರಗ0REವರಗ0R    ಸಂಬಂ#�ದಂXಸಂಬಂ#�ದಂXಸಂಬಂ#�ದಂXಸಂಬಂ#�ದಂX    ಸCಾ�ರಸCಾ�ರಸCಾ�ರಸCಾ�ರ/ / / / ಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದ    
Zಾವ[]ಾರೂZಾವ[]ಾರೂZಾವ[]ಾರೂZಾವ[]ಾರೂ    Bದು-ಪVBದು-ಪVBದು-ಪVBದು-ಪV////ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�    �Aೕಕೃತ
ಾದUN�Aೕಕೃತ
ಾದUN�Aೕಕೃತ
ಾದUN�Aೕಕೃತ
ಾದUN    ಅದರಂXಅದರಂXಅದರಂXಅದರಂX    Bದು-ಪVಗಳನುKBದು-ಪVಗಳನುKBದು-ಪVಗಳನುKBದು-ಪVಗಳನುK    ನಂತರದUNನಂತರದUNನಂತರದUNನಂತರದUN    
ಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವ[ದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವ[ದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವ[ದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವ[ದು. . . .     
    
    
    



 

 

    
11115555 10. ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%        ಪತ&ಪತ&ಪತ&ಪತ&    ವ�ವ`ಾರವ�ವ`ಾರವ�ವ`ಾರವ�ವ`ಾರ:- 

    ಆ�ೕಗವ� ಅಭ�+
ಗ�ೂಂ4D Mಾವ�%ೕ ಪತ! ವ�ವ/ಾರವನು' ನWಸುವ�4ಲ3. @~ಾಸ ಬದCಾವ� 
ಇದ&23 ಅಭ�+
ಗಳು 2�ತ ಮನ@ಯ ಮೂಲಕ ಆ�ೕಗದ ಗಮನ�: ತರತಕ:ದು&. ಈ @~ಾಸ 
ಬದCಾವ�ಯನು' ಪ�ಗ�ಸಲು ಆ�ೕಗವ� ಪ!ಯ�'ಸುವ�ದು. ಆAಾಗೂ� ಈ @iಾರದ23 ಆ�ೕಗವ� 
Mಾವ�%ೕ ಜRಾTಾ&�ಯನು' ವ>#�ೂಳು{ವ�4ಲ3. ಈ ಬD� ಅಭ�+
ಗಳು ಎಚjರ ವ>ಸತಕ:ದು&. 
ಅಭ�+
ಗಳು ಆ�ೕಗ%ೂಡ� ಸಂಪU
ಸIೕbೕ�ಾದ ಸಂದಭ
ದ23 ತಮg ಮನ@ಯ23 �ಳಕಂಡ �ಾ>�ಗಳನು'  
ಒದYಸತಕ:ದು&:- 
       (i)  ಹು%&ಯ / @ಷಯದ cಸರು/�ೂೕಂದ� ಸಂ�� 
   (ii)  ಅಭ�+
ಯ ಪKಣ
 cಸರು /ಾಗೂ ಇ-xೕ¢ ಐ6  
       (iii)  ಅ.
ಯ23 ನಮೂ4#ರುವ ಅಂ© @~ಾಸ      11.  +b�ನ+b�ನ+b�ನ+b�ನ    ;ಾ�B:ಾf;ಾ�B:ಾf;ಾ�B:ಾf;ಾ�B:ಾf    ದೂರ
ಾmದೂರ
ಾmದೂರ
ಾmದೂರ
ಾm    ಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳುಸಂ��ಗಳು::::----    

�ೕಂದ! ಕªೕ�ಯ �ಾ>� �ೕಂದ! : 080-30574957/ 30574901    
       7ಾ!ಂ�ೕಯ ಕªೕ� xೖಸೂರು : 0821-2545956 
           7ಾ!ಂ�ೕಯ ಕªೕ� bಳrಾ@          : 0831-2475345 
           7ಾ!ಂ�ೕಯ ಕªೕ� ಕಲಬುY
  :     08472-227944 
           7ಾ!ಂ�ೕಯ ಕªೕ� pವ_ಗ�  :    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. 
 

                 ಸ>/- 
(..ಸತ�ವ�) 
�ಾಯ
ದp
, 

ಕ�ಾ
ಟಕ IೂೕಕೕRಾ 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. 



 

 

17 
 

((((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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11118888    
 

((((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  



 

 

11119999    
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"ೕ?  
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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-   
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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/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                                                                                           ..................................... 
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ಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದ    ಸುEೂ(ೕFಸುEೂ(ೕFಸುEೂ(ೕFಸುEೂ(ೕF    ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�::::7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    44 44 44 44 
��
��
��
��    2001 2001 2001 2001 ICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕ:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�----3333    

Jೕಜ�ಗ�ಂದJೕಜ�ಗ�ಂದJೕಜ�ಗ�ಂದJೕಜ�ಗ�ಂದ    �ವ�7ತKಾದ�ವ�7ತKಾದ�ವ�7ತKಾದ�ವ�7ತKಾದ    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 
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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    Mಾ�ಸಂಗMಾ�ಸಂಗMಾ�ಸಂಗMಾ�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 
 



 

 

22224444    
ಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕ    ಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದಸ=ಾ�ರದ    ಅOಕೃತಅOಕೃತಅOಕೃತಅOಕೃತ    PಾಪನPಾಪನPಾಪನPಾಪನ    ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�: : : : 7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    115 115 115 115 
��
��
��
��    2005,2005,2005,2005,    ICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕ: : : : 19.11.200519.11.200519.11.200519.11.2005    CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIESCERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIESCERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIESCERTIFICATE 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.  
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----1111    
((((ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��ಸ=ಾ��    ಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶಆQೕಶ    ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�ಸಂG�::::7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ7ಆಸುಇ    272272272272    
ೕ��
ೕ��
ೕ��
ೕ��    2013 2013 2013 2013 ICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕICಾಂಕ::::11.02.202111.02.202111.02.202111.02.2021ರರರರ    ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��    5555    ರಂEರಂEರಂEರಂE    ))))    

((((ಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯು    ಬTಯಲುಬTಯಲುಬTಯಲುಬTಯಲು        Qೖ�ಕQೖ�ಕQೖ�ಕQೖ�ಕ        ಅಸಮಥ��Eಅಸಮಥ��Eಅಸಮಥ��Eಅಸಮಥ��E    WೂಂIರುವWೂಂIರುವWೂಂIರುವWೂಂIರುವ    ಬ�Xಬ�Xಬ�Xಬ�X    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�))))    
 

((((ದೃYZದೃYZದೃYZದೃYZ    �ಾಂದ�E�ಾಂದ�E�ಾಂದ�E�ಾಂದ�E, , , , ಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನ        3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�3ೖಕಲ�    ((((ಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂ    EೂೕಳುಗಳEೂೕಳುಗಳEೂೕಳುಗಳEೂೕಳುಗಳ    [ೕ�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^�Mಾಯು]ಾಶ^�Mಾಯು]ಾಶ^�Mಾಯು]ಾಶ^�Mಾಯು----        
ಈಈಈಈ    ಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವಎದು_=ಾಣುವ    ಅಂಗ`ೕಅಂಗ`ೕಅಂಗ`ೕಅಂಗ`ೕಕಲEಯನು%ಕಲEಯನು%ಕಲEಯನು%ಕಲEಯನು%    WೂಂIರುವWೂಂIರುವWೂಂIರುವWೂಂIರುವ    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 
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     (ಸ�) 
        ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರು, Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ�. 
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ಸದಸ?Rಾ(ರುವKದನು� ಖmತಪD�Qೂಳ�fೕಕು.    
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((((ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳ    �ೕ��8ಾh�ೕ��8ಾh�ೕ��8ಾh�ೕ��8ಾh    ಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕ    zಾವ�ಜ�ಕzಾವ�ಜ�ಕzಾವ�ಜ�ಕzಾವ�ಜ�ಕ    ಉQೂ�ೕಗಉQೂ�ೕಗಉQೂ�ೕಗಉQೂ�ೕಗ    ((((WೖದKಾ{ಾ|WೖದKಾ{ಾ|WೖದKಾ{ಾ|WೖದKಾ{ಾ|    ----        ಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕಕCಾ�ಟಕ    ಪ�Qೕಶ�	ಪ�Qೕಶ�	ಪ�Qೕಶ�	ಪ�Qೕಶ�	    �ೕಮ=ಾ)ಯ;2�ೕಮ=ಾ)ಯ;2�ೕಮ=ಾ)ಯ;2�ೕಮ=ಾ)ಯ;2    

9ೕಸ:ಾ)9ೕಸ:ಾ)9ೕಸ:ಾ)9ೕಸ:ಾ)) ) ) ) �ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು    2013)2013)2013)2013)    
��ೕ/��ೕಮ�_____________________________________ರವರು_______________________________ರವರ 
ಮಗ / ಮಗಳು/ [ಂಡ�ಾ(ದು-, ಇವರು ಕ0ಾ�ಟಕ Rಾಜ?ದ _________________tI3ಯ ________________ 
 ಾಲೂ3Gನ  ______________________�ಾ�ಮ /ಪಟ�ಣವನು� ತನ� �ೕ�ಾ ಪKಸ!ಕದ63 ತನ� ಸs�ಾ�ಮ / ಸ*ಳ ಎಂದು 
�ೂೕp�ರು ಾ!". 
 �ೕ�ಾ ಪKಸ!ಕದ63ರುವ ನಮೂದನು� 0ಾನು ಖುcಾ-( ಪ��ೕ6�)-ೕS ಮತು! Fೕ6ನ ನಮೂದು 01-01-2013 Q_ 
ಮುಂ� �ೕ�ಾ ಪKಸ!ಕದ63 ಇi!ಂದು ಸsತಃ ಮನವ�Q #ಾDQೂಂDರುi!ೕS.  
ಸ*ಳ__________________                                                              [ಸರು ___________________ 
/0ಾಂಕ:_______________                                                               ಪದ0ಾಮ__________________ 
                                                                                                    ಕ4ೕ�_____________________ 

                                                                                                     ಇ'ಾ>__________________ 
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ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��  ಆ}ಆ}ಆ}ಆ}Fೖ}Fೖ}Fೖ}Fೖ}    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. 




