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ಕ�ಾ�ಟಕ �ೋಕ�ೇ�ಾ ಆ�ೕಗ, ಉ�ೊ�ೕಗ �ೌಧ, �ೆಂಗಳ�ರು-560 001 

ಸಂ"ೆ�: $ಎ& '  ಇ(2) 3083 /2019-20                                                           0�ಾಂಕ: 10-02-2020 

 

�ೇಪ�2ೆ ಆ3ಸೂಚ�ೆ 

                         ಉ�ೆ5ೕಖ: 1) ಅ3ಸೂಚ�ೆ ಸಂ"ೆ�: $ಎ& ' ಇ(2):3069:2019-20,  0�ಾಂಕ:31-01-2020 

       2) ಅ3ಸೂಚ�ೆ ಸಂ"ೆ�: $ಎ& ' ಇ(2):3070:2019-20, 0�ಾಂಕ:31-01-2020 

              **********  

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ��ಧ  ಇ�ಾ�ೆಗಳ��ರುವ ಸ�ಾಯಕರು/ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರ ಹು ೆ!ಗ"#ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ 
�ಾಗ$ೕಕ &ೇ'ೆಗಳ (�)ಕ ಹು ೆ!ಗಳ �ೇಮ�ಾ*) ,ಯಮಗಳ- 1978 ಮತು3 ಅದರ  *ದು!ಪ5ಯನ7ಯ  ಉ�ೆ�ೕ9ತ-01 
ಮತು3 02ರ ಅ=ಸೂಚಗಳ��  ��ಧ �ೇಮ�ಾ* @ಾ�=�ಾರಗಳ�� �ಾ� ಇರುವ ಉ"�ೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮತು3 
�ೈ ಾ�EಾF ಕ�ಾ�ಟಕ ವೃಂದದ ಹು ೆ!ಗಳ �ವರಗಳನುG ಅ=ಸೂHಸ�ಾIದು!, ಸದ$ ಹು ೆ!ಗಳ ಸಂ�ೆKಯು ಬದ�ಾವMೆ#ೆ 
ಒಳಪOPರುತ3 ೆQಂದು ಅ=ಸೂಚ�ೆಯ�� ,R�ಷPಪ5ಸ�ಾIರುತ3 ೆ.  ಅದರಂUೆ, ಅ=ಸೂಚ�ೆಯನುG ಪ�ಕOVದ 
ನಂತರದ�� �ೆಲವW �ೇಮ�ಾ* @ಾ�=�ಾರಗಳ- ತಮX ಇ�ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ� ಇರುವ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರ ಹು ೆ!ಗಳ 
�ೇರ �ೇಮ�ಾ*#ಾI Eೇ5�ೆ ಸ��Vದು!, ಪ�ಸು3ತ �ಾ$ಯ��ರುವ Yೕಸ�ಾ* ,ಯಮಗಳನ7ಯ ಸಂಬಂ=ತ �ೇಮ�ಾ* 
@ಾ�=�ಾ$ಗಳ- ದೃZೕಕ$V ಸ��Vರುವ ವIೕ�ಕರಣದ \ೕ]ೆ#ೆ, �ೆಳಕಂಡ ಹು ೆ!ಗಳನುG ಉ�ೆ�ೕಖ(1) ಮತು3 (2)ರ ಮುಖK 
ಅ=ಸೂಚ�ೆಗಳ5 &ೇಪ�`ೆ#ೊ"V ಅಹ� ಅಭKb�ಗ"ಂದ  Online  ಮೂಲಕ ಅc� ಪ`ೆಯಲು ಉ�ೆ�ೕ9ತ                        
R�ಾಂಕ: 31-01-2020ರ ,ಗ5ಪ5Vದ! R�ಾಂಕವ�ೆGೕ ಪ$ಗfಸ�ಾI ೆ. 
 
 ಸದ$ &ೇಪ�`ೆ ಅ=ಸೂಚ�ೆಯ��ನ ಹು ೆ!ಗಳನೂG ಸಹ R�ಾಂಕ:31-01-2020ರ ಅ=ಸೂಚ�ೆಗಳ�� 
,ಗRಪ5Vರುವ ,ಯಮಗಳನ7ಯ �ೇಮ�ಾ* ಪ�g�Q �ೈ#ೊಳh�ಾಗುವW ೆಂಬ ಅಂಶವನುG ಮತು3 &ೇಪ�`ೆ 
ಅ=ಸೂಚ�ೆಯ ಹು ೆ!ಗಳ �ವರಗಳನುG ಅಭKb�ಗಳ jಾk*#ಾI ಈ  ಮೂಲಕ ಪ�ಕOV ೆ. 
 
?@ೇಷ ಸೂಚ�ೆ:  

• ಸದC �ೇಪ�2ೆ ಅ3ಸೂಚ�ೆDೆ ಅE� ಸF5ಸುವ ಅಭ�I�ಗJDೆ 0�ಾಂಕ:31-01-2020ರ ಅ3ಸೂಚ�ೆಗಳF5 

ಸೂK'ರುವ  ಎ�ಾ5 ಸೂಚ�ೆ ಮತುN ಷರತುNಗಳO ಸಹ ಅನRSಸುತN�ೆ. 

• ಆ�ೕಗವU VೕಲXಂಡ ಹು�ೆZಗJಗೂ ಸಹ 0�ಾಂಕ:31-01-2020ರ ಅ3ಸೂಚ�ೆಗಳF5 ಸೂK'ರುವಂ[ೆ, ಕ2ಾ\ಯ 

ಕನ^ಡ _ಾ`ಾ ಪCೕaೆಯನು^ 0�ಾಂಕ:09-05-2020 ಮತುN ಸbcಾ�ತdಕ ಪCೕaೆಯನು^ 10-05-2020ರಂದು 

ನ2ೆಸ�ಾಗುವUದು. 

• ಅE�ಗಳನು^ ಆe-�ೈe (Online)(ಎ�ೆgಾhij kಾಗ�) ಮು"ಾಂತರ kಾತl ಸF5ಸತಕXದುZ. ಅE�ಗಳನು^ ಖು�ಾZm 

ಅಥ�ಾ ಅಂoೆ ಮೂಲಕ ಪl[ೆ�ೕಕ�ಾm ಸF5ಸಲು ಅವgಾಶ?ರುವU0ಲ5. 
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qಾಜ� '?s �ೇ�ೆಯtಯ ಸuಾಯಕರ / ಪlಥಮ ದvೆ� ಸuಾಯಕರು ಹು� Zೆಗಳ ಉJgೆ ಮೂಲ 

ವೃಂದದ �ೇಮgಾxDೆ �ೇಪ�2ೆ (Addendum) kಾಡುವ ಹು�ೆZಗಳ ?ವರಗಳO 

ಕl.ಸಂ. ಇ�ಾ"ೆಯ uೆಸರು 

ಉJgೆ 

ಮೂಲ 

ವೃಂದ 

@ೆಡೂ�s ರನRಯ ಸuಾಯಕರು/ ಪl.ದ.ಸ. 

ಹು�ೆZಗJDೆ ಗುರುxಸ�ಾದ ಅಂಗ�ೈಕಲ�[ೆಯ 

ಇ�ಾ"ಾ�ಾರು ?ವರ 

@ೆಡೂ�s ಸಂ"ೆ� ಮತುN 

0�ಾಂಕ 

1. 
,ಯಂತ�ಕರು, 
�ಾನೂನು jಾಪನ mಾಸn ಇ�ಾ�ೆ, 
Eೆಂಗಳoರು 

1 
Blind/ Low vision, Hearing Impaired, 
Locomotor Disability, Leprosy Cured, 

Mentally ill 

As per 2002 Schedule &  
Government Notification dtd. 

10-06-2011 

2 
, ೇ�ಶಕರು, ಗf ಮತು3 ಭೂ��ಾನ 
ಇ�ಾ�ೆ, Eೆಂಗಳoರು 

19 
Blind/ Low vision, Hearing Impaired, 

Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL,(CP-
Mild)), Leprosy Cured/ Mentally ill 

WCD 348 PHP2015 
Dtd:20-09-2016 

3 
ಆಯುಕ3ರು, ಕಬು� ಅ�ವೃR! �ಾಗೂ ಸಕ�]ೆ 
, ೇ�ಶ�ಾಲಯ, Eೆಂಗಳoರು 

3 
Blind/ Low vision, Hearing Impaired, 
Locomotor Disability, Leprosy Cured, 

Mentally ill   

As per 2002 Schedule &  
Government Notification dtd. 

10-06-2011 

  23   

 

qಾಜ� '?s �ೇ�ೆಯtಯ ಸuಾಯಕರ / ಪlಥಮ ದvೆ� ಸuಾಯಕರು ಹು� Zೆಗಳ uೈ�ಾl�ಾ}-

ಕ�ಾ�ಟಕ ವೃಂದದ �ೇಮgಾxDೆ �ೇಪ�2ೆ (Addendum) kಾಡುವ ಹು� Zೆಗಳ ?ವರಗಳO 

 

ಕl.

ಸಂ. 
ಇ�ಾ"ೆಯ uೆಸರು 

uೈ.ಕ. 

ವೃಂದ 
ಒಟು� 

@ೆಡೂ�s ರನRಯ ಸuಾಯಕರು/ 

ಪl.ದ.ಸ. ಹು�ೆZಗJDೆ 

ಗುರುxಸ�ಾದ ಅಂಗ�ೈಕಲ�[ೆಯ 

ಇ�ಾ"ಾ�ಾರು ?ವರ 

@ೆಡೂ�s ಸಂ"ೆ� 

ಮತುN 0�ಾಂಕ 

1. 
,ಯಂತ�ಕರು, 
�ಾನೂನು jಾಪನ mಾಸn ಇ�ಾ�ೆ, 
Eೆಂಗಳoರು 

01 01 
Blind/ Low vision, Hearing 

Impaired, Locomotor Disability, 
Leprosy Cured, Mentally ill 

As per 2002 
Schedule &  
Government 

Notification dtd. 10-
06-2011 
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ಸuಾಯಕರು/ ಪlಥಮ ದvೆ� ಸuಾಯಕರ ಹು� Zೆಗಳ ಉJgೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ವmೕ�ಕರಣgೆX 

�ೇಪ�2ೆ (Addendum) 

ಕl.ಸಂ ಇ�ಾ"ೆಯ uೆಸರು   ಒಟು� ಹು�ೆZಗಳ ಸಂ"ೆ� ಸC�ಾದ ವmೕ�ಕರಣ 

1  ,ಯಂತ�ಕರು, 
�ಾನೂನು jಾಪನ mಾಸn 
ಇ�ಾ�ೆ, Eೆಂಗಳoರು 

ಉ"�ೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ 01 
ಹು ೆ!   
]ೋಸP� �ಂದು 09 

 
 

 
 

�ೕಸ�ಾx ಮ 

ಪ.vಾ. 1 

2  , ೇ�ಶಕರು, ಗf ಮತು3 
ಭೂ��ಾನ ಇ�ಾ�ೆ, 
Eೆಂಗಳoರು 

ಉ"�ೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ 19 
ಹು ೆ!ಗಳ-   
]ೋಸP� �ಂದು 73 

�ೕಸ�ಾx ಇ ಮ Dಾl kಾ.�ೈ ಕ.kಾ.ಅ �ೕ.i.ಅ ಅಂ. ಒಟು� 

ಪ.vಾ. - 1 1 - 1 - - 3 

ಪl-1 - - - - - - 1* 1 

ಪl-2ಎ - 1 1 - 1 - - 3 

ಪl-2� - - - - - - 1* 1 

ಪl-3ಎ - - 1 - - - - 1 

ಪl-3� - - - - - - 1* 1 

�ಾ.ಅ. 2 3 1 1 - 1 1*** 9 

ಒಟು� 2 5 4 1 2 1 4 19 
* ದೃ�� kಾಂದ� (BL/Low Vision), *** ಶlವಣ�ೋಷವUಳ�ವರು  

3  ಆಯುಕ3ರು, ಕಬು� ಅ�ವೃR! 
�ಾಗೂ ಸಕ�]ೆ 
, ೇ�ಶಕರು, Eೆಂಗಳoರು 

ಉ"�ೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ 03 
ಹು ೆ!ಗಳ-   
]ೋಸP� �ಂದು 01 

 

�ೕಸ�ಾx ಇ 

ಪ.vಾ. 1 

ಪ.ಪಂ. 1 

�ಾ.ಅ. 1 

MlÄÖ 3 
 

 

ಸuಾಯಕರು/ ಪlಥಮ ದvೆ� ಸuಾಯಕರ ಹು�ೆZಗಳ uೈ�ಾl�ಾ} ಕ�ಾ�ಟಕ ವೃಂದದ ವmೕ�ಕರಣgೆX �ೇಪ�2ೆ (Addendum) 

ಕl.ಸಂ

. 
ಇ�ಾ"ೆಯ uೆಸರು   ಒಟು� ಹು�ೆZಗಳ ಸಂ"ೆ� ಸC�ಾದ ವmೕ�ಕರಣ 

1  ,ಯಂತ�ಕರು, 
�ಾನೂನು jಾಪನ mಾಸn ಇ�ಾ�ೆ, 
Eೆಂಗಳoರು 

�ೈ.ಕ. ವೃಂದದ 01 ಹು ೆ! 
]ೋಸP� �ಂದು 01 

 
 

 
 

�ೕಸ�ಾx ಇ 

ಪ.vಾ. 1 

 ಸk/- 
(c. ಸತKವ*) 
�ಾಯ�ದ��, 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೋಕ&ೇ'ಾ ಆ�ೕಗ. 


