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/20222022-23/
23/ 1296

#ಾಂಕ:
#ಾಂಕ:26-07-2022

ಅ$ಸೂಚ&
1.
ಆೕಗವ ಾಲಾಲ
ದುಪಾದ ಕಾಟಕ ಾಗೕಕ ೕಾ(ೕರ ೕಮಾ ) (ಾಾನ )
!ಯಮಗಳು 2021 ಮತು% ದುಪ !ಯಮ 2022 &ಾಗೂ ಕಾಟಕ ಾಾನ ೕ(ಗಳು (ಆ)ಕ ಮತು%
ಾಂ+ ಕ !,ೕಶಾಲಯ) (ೕಮಾ ) !ಯಮಗಳು 2009ರನ.ಯ /ೖದ1ಾ2ಾ3--ಕಾಟಕ ವೃಂದದ56ನ ಈ
ಳಕಂಡ ಗೂ89 ‘:’ ಹು,ಗ<= ಅಹ ಅಭ )ಗ<ಂದ On-line ಮೂಲಕ ಅ@ಗಳನುA ಆ&ಾ.!:,.
ಕ'ಮ
ಸಂ

2.

ಇ*ಾಯ ,ಸರು /ಹು.ಯ
ಹು.ಯ ಪದಾಮ

,ೖದ2ಾ3ಾ4-ಕಾಟಕ
,ೖದ2ಾ3ಾ4 ಕಾಟಕ ವೃಂದ
1
ಆ)ಕ ಮತು% ಾಂ+ ಕ !,ೕಶಾಲಯದ56ನ
ಸ5ಾಯಕ ಾಂ6ಕ ಅ$7ಾ8
ಅ9ಶುಲ<
ಅ9ಶುಲ</
ಶುಲ< =ೕಕೃ? 7ಾಲ@? :

ಹು.ಗಳ ಸಂ

05

01-08-2022
ಅ@ ಸ56ಸಲು !ಗC ಪ:ರುವ Dಾ8ರಂEಕ Cಾಂಕ
30-08-2022
ಅ@ಸ56ಸಲು ೂಯ Cಾಂಕ
31-08-2022
ಶುಲ ವನುA Dಾವ ಸಲು ೂಯ Cಾಂಕ
ABೕಷಸೂಚ&:ABೕಷಸೂಚ&
• ಅಭEಗಳು ಅ9ಯನುG ಭ? Hಾಡುವ Kದಲು ಎ*ಾL AವರಗಳನುG ಓ# ಅNೖOೂಂಡು ಆನಂತರQೕ
ತಮR ಅನ=ಯ ಾಗುವ AವರಗಳನುG ಭ? Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು.
• ಒTU ಅ9 ಸVLದ ನಂತರ ಅ9ಯVL AವರಗಳನುG ?ದು.ಪW/
?ದು.ಪW ೕಪX HಾಡುವಂY Zೕಡುವ
[ಾವ\ೕ ಮನAಗಳನುG ?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು
• ZಯHಾನುಾರ ಆ]ೖ]
ಆ]ೖ] ಅ9 ಂ#R ಸVLಸುವ ಲಗತು^ಗಳ ಆ_ಾರದ Tೕ Hಾತ'Qೕ `ಾಖಗಳ
ಪ8bೕಲ& Hಾಡ*ಾಗುವ\ದ8ಂದ
Hಾಡ*ಾಗುವ\ದ8ಂದ ವ ೕ@?,
ೕ@? A`ಾಹYR ಸಂಬಂ$ದ ಪ'Hಾಣಪತ'ಗಳನುG 5ಾಗೂ
ಅ9ಯVL Oೂೕ8ರುವ ಎ*ಾL @ೕಸ*ಾ? ಪ'Hಾಣಪತ'/ಇತe
ಪ'Hಾಣಪತ' ಇತe ಪ'Hಾಣಪತ'ಗಳನುG
ಪ'Hಾಣಪತ'ಗಳನುG ತಮU ,ಸ8ನVLfೕ
ಅ9 ಸVLಸಲು Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು gಾV^ಯVLರುವಂY ಅ$ಸೂಚ&ಯ ಅನುಬಂಧದVL
ಸೂhರುವ ನಮೂ&ಗಳVLfೕ ಕiಾjಯ ಾk ಪX#ಟುlOೂಂಡು ಸmಷl ಾದ `ಾಖಗಳನುG ಅnೂೕo
ಅnೂೕo
Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ತmದVL ಅವರ @ೕಸ*ಾ?/ಅಭEತ=ವನುG
@ೕಸ*ಾ? ಅಭEತ=ವನುG ?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು
• ಅ9ಯVL Oೂೕರೕ ತದನಂತರದVL
ಮನA
ಮುpಾಂತರ
[ಾವ\ೕ
@ೕಸ*ಾ?ಯನುG
Oೂೕ8ದ.VL/`ಾಖಗಳನುG
Oೂೕ8ದ.VL `ಾಖಗಳನುG ಸVLದVL ?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು
2.1 ಅ@ಗಳನುA Online ಮೂಲಕ(ೕ ಭ  ಾ, FಾವGತ8/ಸH /ವೕI / JKಾ ಹL &ಾಗೂ ೂೕದ
IೕಸMಾ = ಸಂಬಂO:ದ ಎMಾ6 KಾಖRಗಳನುA ಅST6ೕU ಾದ ನಂತರ ಶುಲ ವನುA ಾವ,ೕ ಾಮV
ಸJೕW ಂಟXಗಳ56 (CSC) ಅಥಾ Z 2ಾ ಂ[ಂ\ / ]^Z ಾU/ 8Z ಾU ಮೂಲಕ ಸಂKಾಯ
ಾಡಬಹುKಾ_ರುತ%,. ಶುಲ ವನುA Dಾವ ಸ,ೕ &ಾಗೂ KಾಖRಗಳನುA/ FಾವGತ8/ ಸHಯನುA ಅST6ೕU
ಾಡ,ೕ ಇರುವ /ಅಸ`ಷb KಾಖRಗಳನುA ಅST6ೕU ಾರುವ ಅಭ )ಗಳ ಅ@ಗಳನುA ರಸ ಸMಾಗುವದು.
ಶುಲ ವನುA ಾಮV ಸJೕW ಂಟX ಗಳ56 (CSC) Dಾವ ಸಲು ಅವಾಶ !ೕಡMಾ_ರುವದಂದ ಅ@ಗಳನುA
ಇ56ಯೂ ಸಹ ಸ56ಸಬಹುKಾ_,.
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3)ಅ ಸಸುವ ಹಂತಗಳು/ ಅಸಸುವ ಪ
ಅ ಸಸುವ ಪ

ಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇ.
ಇ.

1.

dದಲೕಹಂತ: Profile Creation/Updation

2.

ಎರಡೕಹಂತ : Application Submission

3.

ಮೂರೕಹಂತ : Fees Payment through My Application section

ವರಾದ ಹಂತಗಳು:
ಹಂತಗಳು:
{' * '

Marked fields are mandatory and to be filled by the candidate (ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕeಾfಯಾ_

ಭ  ಾಡgೕಕು)

If there is no response found on Save/Add button kindly refresh page (press control +F5)}
• /ೂಸKಾ_ Application Link ನ56 log in ಆಗಲು user name ಮತು% password ಅನುA ಸೃhiಸgೕಕು.
• Application Link ನ56 log in ಆದ ನಂತರ !ಮj ಪTಣ profile ಅನುA ಭ  ಾ.
• ಅST6ೕU ಾಡgೕಾದ FಾವGತ8 ಮತು% ಸH ಾ ನ ಪ8 ಗಳನುA jpg ನಮೂಯ56
:ದಾ_ರgೕಕು &ಾಗೂ 50 kb _ಂತ /lಾm_ರ2ಾರದು.
•

ಅಭ )ಗಳು ವೕI , JKಾ ಹL= ಸಂಬಂO:ದ ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳನುA &ಾಗೂ ಅ@ಯ56 ೂೕರುವ
ಎMಾ6 IೕಸMಾ

ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳನುA

jpg

ನಮೂಯ56 :ದಾ_ರgೕಕು &ಾಗೂ

200 kb

_ಂತ

/lಾm_ರ2ಾರದು.
•

ಅOಸೂಚ ಎದುರು ಇರುವ

•

!ಮj

“Click here to Apply” Link ಅನುA ಒ

profile ನ56 ಲಭ Jರುವ ಾH

%.

ಯು !ಮj ಅ@ ನಮೂಯ56 ಪ8ಕಟಾಗುತ%,. ಅ@ಯ56

2ಾ[ ಉ<Cರುವ ಾH ಯನುA ಭ  ಾ ಸ56ಸgೕಕು.
•

ಅ@ ಸ56:ದ ನಂತರ

“My Application” link

ರ56 !ೕವ ಅ@ ಸ56:ರುವ ಅOಸೂಚಯನುA ಆq

ಾದ56 ಳ= !ಮj ಅ@ಯು ಪ8ಕಟಾಗುತ%,.
•

ಅ9ಯ ಪಕ<ದVL “Pay Now” link ಅನುG ಒ?^ದVL “Online payment” ಆf<ಗಳು ಮೂಡುತ^Q.
ಮೂಡುತ^Q.

•

ಒಂದು 3ಾ8 &ೂೕಂದq/
&ೂೕಂದq/ಅ9 ಸVLಸುವ ಸಂದಭದVL [ಾವ\`ಾದರೂ rಾಂ?'ಕ Yೂಂದeಗಳು
ಉಂsಾದVL ಸ5ಾಯ ಾq ಸಂ:
ಸಂ: 18005728707 ಯನುG ಸಂಪtಸಲು ಸೂh.
ಸೂh.

3.1)

ಅಭಗಳು ಅ  ಭ 

ಾಡುವ ದಲು ಅಸೂಚಯ ೕರುವ ಅ  ಭ  ಾಡುವ

ಕುತ ಸೂಚಗಳು, ಅಹ"ಾ ಷರತು$ಗಳನು& ಓ( )ೂಳ*ತಕ+ದು,. ೕಮ.ಾ

/ಾ0.ಾರವ1 ದೃ3ೕಕ4

ೕರುವ ಹು5,ಗಳ 6ೕಸ7ಾ 8 ಸಂಬಂ4ದ ಅಂಕಣದ ಉಪ>ೕ?4ದ ಪದಗಳ ಅಥವನು& ಈ
)ಳಕಂಡಂA ಅBೖ4)ೂಳ*Dೕಕು:-
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ಾ.ಅ
ಪ.rಾ
ಪ.ಪಂ
ಪ8.-1

ಾಾನ ಅಹL
ಪsಷb rಾ
ಪsಷb ಪಂಗಡ

2ಎ

ಪ8ವಗ-2ಎ

2^

ಪ8ವಗ-2^

3ಎ

ಪ8ವಗ-3ಎ

3^

ಪ8ವಗ-3^

ಾ.ೖ
tಾ8Iೕಣ

ಾ@ೖ!ಕ
tಾ8Iೕಣ ಅಭ )
ಕನAಡಾಧ ಮ ಅಭ )
ಅಂಗJಕಲ ಅಭ )
ೕಜ !1ಾs8ತ ಅಭ )

ಪ8ವಗ-1

ಕ.ಾ.ಅ
ಅಂ.J.
ೕ.!.ಅ
ಉ.ಮೂ.ವೃ ಉ< ಮೂಲ ವೃಂದ
/ೖಕ
/ೖKಾ82ಾ3-ಕಾಟಕ
ತೃ ೕಯ5ಂಗ
ತೃ.5

GM
SC
ST
Cat–1
2A
2B
3A
3B
Ex-MP
Rural
KMS
PH
PDP
RPC
HK
TG

General Merit
Scheduled Caste
Scheduled Tribe
Category – I
Category – 2A
Category – 2B
Category – 3A
Category – 3B
Ex-Military Person
Rural Candidate
Kannada Medium Student
Physically Handicapped
Project Displaced Person
Residual Parent Cadre
Hyderabad Karnataka
Transgender

4.ಶುಲ<
4.ಶುಲ<:
ಶುಲ<:ಾಾನ ಅಹL ಅಭ )ಗ<=

ರೂ.600/-

ಪ8ವಗ 2(ಎ), 2(^), 3(ಎ), 3(^) = ೕದ ಅಭ )ಗ<=

ರೂ.300/-

ಾ@ ೖ!ಕ ಅಭ )ಗ<=

ರೂ. 50/ಪsಷb rಾ , ಪsಷb ಪಂಗಡ, ಪ8ವಗ-1 &ಾಗೂ ಅಂಗJಕಲ ಶುಲ Dಾವ wಂದ Jಾw
ಇ,.
ಅಭ )ಗ<=

Jxೕಷಸೂಚ:ರೂ. 35/- ರ ಪ8[8q ಶುಲ (processing fees)ವನುA ಎMಾ6 ಅಭ )ಗಳು
(ಪsಷbrಾ , ಪsಷbಪಂಗಡ, ಪ8ವಗ-1, ಾ@ ೖ!ಕ &ಾಗೂ ಅಂಗJಕಲ ಅಭ )ಗಳು ೕದಂL)
ಕeಾfಯಾ_ Dಾವ ಸತಕ ದು. Dಾವ ಸCದ56 !ಮj ಅ@ಯನುA ರಸ ಸMಾಗುವದು.
4.1 ಅಭ )ಗಳು !ಗCಪ:ದ ಶುಲ ವನುA ಕeಾfಯಾ_ Dಾವ ಸತಕ ದು. ಒyj ಶುಲ ವನುA Dಾವ :ದ
ನಂತರ ಅದನುA ಾವ,ೕ ಸಂದಭದ56ಯೂ Hಂ ರು_ಸMಾಗುವCಲ6 ಅಥಾ ಅದನುA ಆೕಗವ ನ]ಸುವ ಇತz
ಪೕ{ ಅಥಾ ೕಮಾ ಗ<= /ೂಂC: ೂಳ|MಾಗುವCಲ6. ಶುಲ ವನುA ಸಂKಾಯ ಾಡCದ56ಅಂತಹ
ಅ@ಗಳನುA ರಸ ಸMಾಗುವದು.
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ಅಹrಾ ಷರತು^ಗಳು:
ಷರತು^ಗಳು:-

5.

Fಾರ ೕಯ ಾಗೕಕಾ_ರತಕ ದು.
ಆ) ಒಬ} @ೕವಂತ ಪ A_ಂತ /ಚುm ಮಂC ಪ AಯರನುA /ೂಂCರುವ ಪರುಷ ಅಭ ) ಮತು% ಈtಾಗRೕ
ಇೂAಬ} /ಂಡ wರುವ ವ [%ಯನುA ಮದು(ಾ_ರುವ ಮHಾ ಅಭ )ಯು ಸಾರCಂದ
ಪTಾನುಮ ಯನುA ಪ]ಯ,ೕ ೕಮಾ = ಅಹ1ಾಗುವCಲ6.
ಇ) ಅಭ )ಯು ಾನ:ಕಾ_ ಮತು% ,ೖHಕಾ_ ಆzೂೕಗ ವಂತ1ಾ_ರgೕಕು ಮತು% ಅವರ ೕಮಾ ಯು
ಕತವ ಗಳ ದ !ವಹ= ಆತಂಕವನುAಂಟು ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ ಾವ,ೕ ,ೖHಕ ನೂ ನLwಂದ
ಮುಕ%1ಾ_ರgೕಕು.
ಈ) ,ೖHಕಾ_ ಅನಹ1ಾ_KಾzಂಬುKಾ_ (ೖದ [ೕಯ ಮಂಡ<ಯ ವರCಯ yೕR ಅನಹzಂಬುKಾ_
ರಸ ಸುವ ಪTಣ J(ೕಚಯನುA 1ಾಜ ಸಾರವ ಾw: ೂಂ, ಮತು% ಸಾರದ
J(ೕಚಯು ಾವ,ೕ Jಧದಲೂ6 ಈ !ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ :ೕIತಾ_ರುವCಲ6.
!ಗCತ xೖಕ ಅಹLಯ ೂL= ಈ yೕಲ ಂಡ ಅಹLಗಳನುA /ೂಂCರುವ ಅಭ )ಗಳು ೕಮಾ tಾ_
ಅ)

ಅ@ ಸ56ಸಲು ಅಹLಯನುA /ೂಂCರುಾ%z.
ಆf<A_ಾನ:
ಆf<A_ಾನ: –

6.
6.1

ಕನGಡ uಾvಾ ಪ8ೕw:ಪ8ೕw ಕಾಟಕ ಾಗೕಕ ೕಾ (ೕರೕಮಾ ) (ಾಾನ ) !ಯಮಗಳು 2021ರ
ಉಪ!ಯಮ (7) ರನ.ಯ ಅ@ ಸ56ಸುವ ಎMಾ6 ಅಭ )ಗ<= ಕನAಡ Fಾ ಾ ಪೕ{ಯು
ಕeಾfಯಾ_ದು, ಸದ8 ಪ8ೕwಯVL ಅಹYಯನುG ಪXದ ,ೂರತು,
,ೂರತು, ಆf<R ಅಹ2ಾಗುವ\#ಲL.
ಅಹ2ಾಗುವ\#ಲL. ಈ
ಪ8ೕwಯು ಗ8ಷx 150 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ'BG ಪ?'OಯನುG ಒಳRೂಂWರುತ^.
ಒಳRೂಂWರುತ^. ಅಭ )ಯು ಈ
ಪ 8 ಯ56ಅಹL /ೂಂದಲು ಕ!ಷi 50 ಅಂಕಗಳನುA ಗ<ಸgೕಕು. ಈ ಪ8xA ಪ 8 ಯನುA SSLC
ಹಂತದ56ನ ಪ8ಥಮ Fಾ ಕನAಡವನುA ಾನದಂಡವಾA_ಟುb ೂಂಡು :ದ◌್ಧಪಸMಾಗುವದು.

6.2

ಕನAಡ Fಾ ಾ ಪೕ{ಯ56 ಅಹ1ಾದ ನಂತರ ಕಾಟಕ ಾಗೕಕ ೕಾ (ೕರ ೕಮಾ ) (ಾಾನ )
!ಯಮಗಳು 2021 ಮತು% ದುಪ !ಯಮ 2022ರ
ಉಪ!ಯಮ 5()ರಂL ಸ`ಾತjಕ
ಪೕ{ಯ56 ಗ<:ದ ಅಂಕಗಳ xೕಕಡಾರು ಪ8ಾಣದ ಆಾರದ yೕR (On the Basis of the
percentage of marks secured in Competitive Examination) &ಾಗೂ lಾ5%ಯ56ರುವ
IೕಸMಾ !ಯಮಗಳನ.ಯ ಆq ಾಡMಾಗುವದು.

6.3

ಅಭ )ಗಳು ಆq ಪ8[8q= ಅಹL /ೂಂದಲು ಕನAಡ Fಾ ಾ ಪೕ{ಯ56 ಅಹL /ೂಂದುವದು &ಾಗೂ
ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಯVLನ ಒಟುl ಅಂಕಗಳVL ಕZಷx ಪy Bೕಕಡ 35 ರಷುl ಅಂಕಗಳನುG ಗ<ಸುವದು
ಕeಾfಯಾ_ರುತ%,.

7. ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕzಾ A_ಾನ:
A_ಾನ:

1. ಕಾಟಕ ಾಗ8ೕಕ ೕ ಾ (&ೕರ&ೕಮ7ಾ?)
&ೕರ&ೕಮ7ಾ?) (ಾHಾನ
(ಾHಾನ)
ಾHಾನ) Zಯಮಗಳು 2021 5ಾಗೂ ?ದು.ಪW Zಯಮ 2022
ರ ಉಪZಯಮ 6(2)(ಎ
6(2)(ಎ) ರನ=ಯ ಪದA ಮಟlದ A`ಾಹYಗಳು ಅಗತAರುವ ಹು.ಗ{|ಾk ನXಸ*ಾಗುವ
ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಯು ಎರಡು ಪ?'OಗಳನುG ಒಳRೂಂWರುತ^.
ಒಳRೂಂWರುತ^. ಪ'? ಂದು ಪ?'Oಯು ಗ8ಷ◌್ಠ
ಗ8ಷ◌್ಠ 100
ಅಂಕಗ}ೂಂ#R V6ತ ಪ'BGಗಳನುG ಒಳRೂಂWದು. ವಸು^Zಷx ಬಹುಆf< Hಾದ8ಯVLರುತ^Q.
Hಾದ8ಯVLರುತ^Q. ಈ ಎರಡು
ಪ?'OಗಳVL ತಪ\m ಉತ^ರಗ{R ಋಾತUಕ(Negative) ಅಂಕಗಳನುG ಪ8ಗq ಅಭEಯು ಗ{ಸುವ ಒಟುl
ಅಂಕಗಳನುG ಪ8ಗqಸ*ಾಗುತ^.
ಪ8ಗqಸ*ಾಗುತ^. ಅಂದe ಪ'? ತಪ\m ಉತ^ರO< ಪ'BGR Zಗ#ಪWದ ಅಂಕಗಳ ಾಲ<&ೕ ಒಂದು
uಾಗದಷುl (1/4) ಅಂಕಗಳನುG ಕWತ Rೂ{ಸ*ಾಗುವ\ದು.
Rೂ{ಸ*ಾಗುವ\ದು. ಅಭEಗಳು ಎರಡು ಪ?'Oಗಳ ಪ8ೕwಗ{R
5ಾಜ2ಾಗುವ\ದು ಕiಾjಯ ಾkರುತ^.
ಾkರುತ^. ಪ?'Oಪ?'O-1 ರ ಪಠಕ'ಮವ\ ಈ OಳR Z#ಷl
Z#ಷl ಪWದಂY ಇರುತ^.
ಇರುತ^. ಪ?'Oಪ?'O2 ಅನುG ಈ OಳR Z#ಷl ಪWಸ*ಾದಂY ಮೂರು uಾಗಗಾk Auಾkಸ*ಾkರುತ^.
Auಾkಸ*ಾkರುತ^.

5
ಪಠಕ'ಮ
ಪ?'O - 1 ಾHಾನ ಾನ

ಗ8ಷx ಅಂಕಗಳು : 100

(ಎ) ಪ8ಚ5ತ ಘಟಗ<= ಸಂಬಂO:ದ Jಷಯಗಳ ಾಾನ ಾನ
(^) ಾಾನ Jಾನ Jಷಯಗಳು
(:) ಭೂ=ೂೕಳ ಾಸ Jಷಯಗಳು
() ಸಾಜ Jಾನ Jಷಯಗಳು
(ಇ) Fಾರ ೕಯ ಸಾಜ ಮತು% ಅದರ gಳವ=ಗಳ ಇ &ಾಸದ Jಷಯಗಳು
(ಎ) Fಾರತದ ಮತು% ಕಾಟಕದ ಇ &ಾಸ
(@) Fಾರತದ ಸಂJಾನದ ಮತು% ಾವಜ!ಕ ಆಡ<ತ
(ಎ) Dಾ8ೕ_ಕ ಾನ ಮತು% 2ೌCಕ ಾಮಥ ದ Jಷಯಗಳು.
(ಎW.ಎW.ಎ.: ಮಟbದ)
(ಐ) ಕಾಟಕದ ಾಾ@ಕ ಮತು% ಾಂಸ ೃ ಕ ಇ &ಾಸದ Jಷಯಗಳು
() ಾ.ತಂತ8 ನಂತರದ56 ಕಾಟಕದ ಭೂ ಸುಾರಗಳು ಮತು% ಾಾ@ಕ
ಬದMಾವಗಳ Jಷಯಗಳು
( ) ಕಾಟಕದ ಅಥವ ವ: ಅದರ ಾಮಥ  ಮತು% Kೌಬಲ L ಪ8ಸು%ತ : ಗ ಕುತ
Jಷಯಗಳು.
(ಎ) tಾ8IೕಾEವೃC, ಪಂlಾಯ1ಾ ಸಂಗಳು ಮತು% tಾ8Iೕಣ ಸಹಾರ
ಸಂಗಳ Jಷಯಗಳು
(ಎಂ) ಕಾಟಕ ಪಾಮಾ ಆಡ<ತಾ _ Jಾನ ಮತು% ತಂತ8ಾನದ Dಾತ8 ಕುತ
Jಷಯಗಳು
(ಎV) ಕಾಟಕದ ಪಸರ ಸಂಬಂO ಸಮ ಗಳು ಮತು% ಅEವೃC ಕುತ Jಷಯಗಳು.
(ಓ) 2ೌCಕ ಾಮಥ ದ Jಷಯಗಳು.
(ii) ಪ?'O - II
(ಎ) ಾಾನ ಕನAಡ
(^) ಾಾನ ಇಂ_6ೕ
(:) ಕಂಪT ಟX ಾನ

ಗ8ಷx ಅಂಕಗಳು : 100
ಗಷi ಅಂಕಗಳು : 35
ಗಷi ಅಂಕಗಳು : 35
ಗಷi ಅಂಕಗಳು : 30

ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಯ ಪ'BG ಪ?'Oಗಳು ಕನGಡ ಮತು^ ಆಂಗL uಾಯVL
uಾಯVL Hಾತ' ಇರುತ^Q.
ಇರುತ^Q.
7(2).. ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕzಾ Oೕಂದ':
Oೕಂದ':ಕನAಡ Fಾ ಾಪೕ{ / ಸ`ಾತjಕ ಪೕ{ಗಳನುA ಆೕಗವ !ಗCಪಸುವ ಾವ,ೕ ೕಂದ8ಸಳದ56
ನ]ಸMಾಗುವದು &ಾಗೂ ಕನAಡ Fಾಯ56ರುವ ಪ8xAಗಳ Fಾ ಾಂತರದ56 ಏಾದರೂ ಅಸ`ಷbL
ಇದ56 ಅಭ )ಗಳು ಆಂಗ6 Fಾಯ56ರುವ ಪ8xAಗಳನುA ೂೕ ಅೖ: ೂಳು|ವದು.
ಕನAಡ Fಾ ಾ ಪೕ{ / ಸ`ಾತjಕ ಪೕ{ಗಳ (ೕಾ ಪbಯನುA ನಂತರದ56 ಆೕಗದ ಅಂತrಾಲದ56
ಪ8ಕಸMಾಗುವದು.

-68. ABೕಷ ಸೂಚ&ಗಳು:
ಸೂಚ&ಗಳು:ಅಭ )ಗಳು ಸ`ಾತjಕ ಪೕ{= ಅವರ ಪ8(ೕಶ ಪತ8 &ಾಗೂ ಅವರ FಾವGತ8Jರುವ ಮೂಲ ಗುರು ನ
Gೕ (ಚುಾವಾ ಐ/ ಆಾಾU / ]8ೖJಂ=6ೖಸV/Dಾಾ U/Dಾೂ`ೕZ / ಸಾ ೌಕರರ ಐ)
ಯನುA ಪೕಾ

ೕಂದ8ದ56 ಕeಾfಯಾ_ &ಾಜರುಪಸತಕ ದು. ತ`ದ56 ಪೕಾ

ೕಂದ8

ಪ8(ೕಶವನುA

!ೕಡMಾಗುವCಲ6 &ಾಗೂ eೌVRೂೕU ಾರುವ ಗುರು ನ Gೕಗಳು / ಇತz ಾವ,ೕ ಗುರು ನ Gೕಗಳು/
ಕಲX 1ಾ ಪ8 ಗಳನುAಪಗಸMಾಗುವCಲ6. ಸದ ಹು,ಗಳ ೕಮಾ ಗಳ ಸ`ಾತjಕ ಪೕ{ಯನುAಆ
RೖV-ಓಎಂಆX ಾದ(Offline-OMR

based recruitment test-CBRT)
ಅಂ ಮಾ_ರುತ%,.
ಪೕ{ಯನುA

ಗಣಕಯಂತ8ದ ಮೂಲಕ ಸ`ಾತjಕ ಪೕ{(Computer

ಮು ಾಂತರ ನ]ಸMಾಗುವದು. ಈ Jಷಯದ56 ಆೕಗದ

ಗಣಕಯಂತ8ದ

ನ]ಸಲು

type)ಅಥಾ

ಮೂಲಕ

ೕಾ!:ದ56

ಸ`ಾತjಕ(Computer

ಅಭ )ಗ<=

ಈ

ಸಂಬಂಧ

ೕಾನ(ೕ

based recruitment test-CBRT)
ಸೂಚಗಳನುA

&ಾಗೂ

ಅಣಕು

ಪೕ{ಯನುA(Mock Test) L=ದು ೂಳು|ವ ಬ=¡ ಾH ಯನುA ಆೕಗದ ಅಂತrಾಲದ56 ಪ8ಕಸMಾಗುವದು.
ಸೂಚ&:
ಸೂಚ&:-ಕನGಡ uಾvಾ ಪ8ೕw 5ಾಗೂ ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಯ ಪಠಕ'ಮ AವರಗಳನುG ಆ
http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus VಂನVL
VಂನVL "ತ^8ಸ*ಾk.
"ತ^8ಸ*ಾk.

ೕಗದ Q

ೖ

ಅಭ )ಗಳು ಪೕ{ಯ ಪ8(ೕಶ ಪತ8ಗಳನುA ಆೕಗದ (¢ೖZ!ಂದ eೌV RೂೕU ಾ ೂಳ|ಲು ಪ 8ಾ
ಪ8ಕಟಯ ಮೂಲಕ <ಸMಾಗುವದು &ಾಗೂ ಈ ಬ=¡ ಾH ಯನುA ಆೕಗದ (¢ ೖZ ನ56ಯೂ
^ತ%ಸMಾಗುವದು. ಅಭ )ಗಳು ಕeಾfಯಾ_ ಪ8(ೕಶ ಪತ8ಗಳನುA eೌV RೂೕU ಾ ೂಂಡು ಪೕ{=
&ಾಜ1ಾಗತಕ ದು.
!ಪmq:
!ಪmq:-ಪ8xA ಪ 8 ಬ=¡ ಾವ,ೕ ಬ=ಯ ಆ{ೕಪ ಇದ56, ಪೕಾ ೕಂದ8ವನುA ^ಡುವ dದRೕ
ಪೕಾCನ(ೕ ಸಂಬಂOತ yೕ5.lಾರಕರ ಮು ಾಂತರ 5+ತ ಮನJಯನುA ಆೕಗ
ಸ56: :.ೕಕೃ
(Acknowledgement) ಪ]ಯgೕಕು. ಪೕಾ ೕಂದ8 ^ಟb ನಂತರ ಕಳುHಸುವ ಾವ,ೕ ಆ{ೕಪಯನುA ಾನ
ಾಡMಾಗುವCಲ6.
9. Bೖyqಕ A`ಾಹY ಮತು^ ವ

ೕ@?:
ೕ@?:-

9 (1) Bೖyqಕ
Bೖyqಕ A`ಾಹYA`ಾಹY-ಅ9ಗಳನುG ಭ?Hಾಡಲು Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂhಯVL
ನಮೂ#ರುವ A`ಾಹYಯನುG ಅಭEಗಳು ,ೂಂ#ರೕೕಕು.
,ೂಂ#ರೕೕಕು Zಗ#ಪWರುವ A`ಾಹYಯನುG ,ೂಂದ
,hನ A`ಾಹYಯನುG ,ೂಂ#ದ.ರೂ ಸಹ ಪ8ಗqಸ*ಾಗುವ\#ಲL.
ಪ8ಗqಸ*ಾಗುವ\#ಲL.
9 (2) ವ ೕ@?:
ೕ@?:- ಅ9ಸVLಸಲು Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂhಯVL ನಮೂ#ರುವ ಕZಷl
ಕZಷl
ವ ೕ@?ಯನುG ,ೂಂ#ರೕಕು 5ಾಗೂ ಗ8ಷl ವ ೕ@?ಯನುG@ೕ8ರ3ಾರದು.
ೕ@?ಯನುG@ೕ8ರ3ಾರದು

-7-

ಅನುಸೂ
ಗೂ'n ‘’ ಹು.ಗಳು
ಹು,ಗಳ
ಅನುಕ8ಮ
ಸಂ£
ಹು,ಯ ಸಂ ೕತ/
POST CODE
ಇMಾ£ಯ /ಸರು
/ಹು,ಯ ಪದಾಮ/
ಹು,ಗಳ ಸಂ£
(ೕತನ x8ೕ
ಇMಾ£ಯ
ವೃಂದ
ಮತು%
ೕಮಾ
!ಯಮಗಳ56 ಹು,=
!ಗCಪಸMಾದ
JKಾ ಹL

11-15
1
ಆ)ಕ ಮತು% ಾಂ+ ಕ !,ೕಶಾಲಯದ56ನ ಸ&ಾಯಕ ಾಂ+ ಕ ಅOಾ 05(/ೖ.ಕ)ಹು,ಗಳು Assistant Statistical Officer - 05 (H.K.) posts in
Directorate of Economical and Statistical

ರೂ.37,900 /- - 70,850/Must be holder of a Master’s Degree in any one of the subjects of
Mathematics, Pure Mathematics, Statistics, Applied Statistics,
Economics with Statistics / Quantitative Techniques, Pure
Economics,

Applied

Economics,

Applied

Mathematics,

Econometrics or Computer Science.
yೕR !ಗCಪ:ರುವ JKಾ ಹLಯನುA /ೂರತುಪ: ಇತz ಾವ,ೕ ತತಾನ
ಎಂದು /ೕಳMಾಗುವ JKಾ ಹLಯನುA ಪಗಸMಾಗುವCಲ6..
ವೕI , ವಯಸು
ವಷಗಳ56

ಕ!ಷi – 18ವಷ, ಗಷi – 35ವಷಗಳು,

ಪ8ವಗ(2 )ಎ, (2)^, 3(ಎ), 3(^)- 38ವಷಗಳು

ಪ.rಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ8ವಗ1- 40ವಷಗಳು
ಹು,ಗಳ ವ_ೕಕರಣ

,ೖ`ಾ'3ಾ4 ಕಾಟಕ ವೃಂದದ -05 ಹು.ಗಳು
(eೂೕಸl
IೕಸMಾ

"ಂದು 20 8ಂದ 24)

ಮ

tಾ8

ಾ.ೖ

ಅಂ.J.

ಒಟುb

ಪ.rಾ.

-

-

-

01*

01

2(ಎ)

-

01

-

-

01

ಾ.ಅ.

02

-

01

-

03

ಒಟುb
02
01
01
01
05
ಅOಸೂಚ ಸಂ: - WCD/111/PHP/2022, C:03-06-2022
ರ ಪ8ಾರ * ದೃhb ಾಂಧ

-89(3).
9(3). ಕಾಟಕ ಾಗೕಕ ೕ(ಗಳು (ಾಾನ ೕಮಾ ) !ಯಮ

1977ರ56 !Cಷbಪ:ರುವಂL

ಸಂದಭಗಳ56 ಸದ !ಯಮಗಳ56 !ಗCಪ:ರುವ ಗಷi ವೕI ಯನುA

ಳ=

ಈ ಳ_ನ

<:ರುವಷbರ ಮb=

/GmಸMಾಗುವದು.
ಕಾಟಕ 1ಾಜ ಸಾರದ56 ಅಥಾ ಸ<ಯ
Dಾ8Oಾರದ56 ಅಥಾ 1ಾಜ ಅO!ಯಮ ಅಥಾ
ೕಂದ8 ಅO!ಯಮದ ಮೂಲಕ ಾಪಾದ ಅಥಾ
1ಾಜ ಅO!ಯಮದ ಅಥಾ ೕಂದ8 ಅO!ಯಮದ
ಮೂಲಕ ಾಪ=ೂಂಡು ಕಾಟಕ 1ಾಜ ಸಾರದ
ಾ.ಮ ಅಥಾ !ಯಂತ8ಣದ56ರುವ !ಗಮದ56
ಹು, /ೂಂCರುವ ಅಥಾ Hಂ, /ೂಂCದ
ಅಭ )ಗ<=
ಾ@ ೖ!ಕಾ_ದ56

ೕ( ಸ56:ರುವಷುb ವಷಗಳು ಅಥಾ 10
ವಷಗಳ ಅವO ಅದರ56 ಾವದು ಕyೕ
ಅಷುb ವಷಗಳು

(ಉ)

ಅಂಗJಕಲ ಅಭ )ಗ<=

10 ವಷಗಳು

(ಊ)

ಕಾಟಕ 1ಾಜ ದ56ರುವ Fಾರತ ಸಾರದ ಜನಗಣ ೕ( ಸ56:ರುವ ವಷಗಳು ಅಥಾ 5 ವಷಗಳ
ಸಂಯ56 ಈಗ ಹು,ಯನುA /ೂಂCದz ಅಥಾ ಅವO ಅದರ56 ಾವದು ಕyೕ ಅಷುb
Hಂ, /ೂಂCದ ಅಭ )ಗ<=
ವಷಗಳು

(ಋ)

Jಧ(ಾ_ದ56
(ಅಭ )ಯು
ಸಮ
Dಾ8OಾರCಂದ ಾನು Jಧ(qಂದು &ಾಗೂ ಮರು
ಮದು(ಾ_ರುವCಲ6(ಂಬ ಪ8ಾಣ ಪತ8).

10 ವಷಗಳು

(ಋ)

@ೕತ ಾIಕಾ_ದ ಪದ56 ಸದ ಅO!ಯಮ
ಅಥಾ 1957ರ ಕಾಟಕ @ೕತ ಾIಕ ಪದ
(ರCಾ ) ಆ,ೕಶದ yೕz= @ೕತ ಾಲವನುA
ಸಂKಾಯ
ಾಡುವ
/ೂwಂದ
^ಡುಗ]ಾ_Kಾಂದು ಪ8ಾಣ ಪತ8ವನುA @Mಾ6
ಾ @¦ೕZ ಂದ ಪ]ದ ಪ8ಾಣ ಪತ8.

10 ವಷಗಳು

(ಅ)

(ಆ)

(ಇ)
(ಈ)

ೕ( ಸ56:ರುವಷುb ವಷಗ<= 03 ವಷಗಳನುA
ೕ:ದz ಎಷುb ವಷಗಾಗುವ,ೂೕ ಅಷುb
ವಷಗಳು
National Cadet Corps ನ56 ಪTಣ ಾ5ಕ ]Z ಪJೕಕಾ_ ೕ( ಸ56:ದಷುb ವಷಗಳು
ಪJೕಕ1ಾ_ ೕ( ಸ56: ^ಡುಗ]ಾ_ರುವ
ವ [%ಗ<=
1ಾಜ
ಸಾರCಂದ ಪರಸ ೃತಾದ tಾ8Iೕಣ tಾ8ಮ ಸಮೂಹ ಪsೕಲಕಾ_ ೕ( ಸ56:ದಷುb
ಔದ Iೕಕರಣ ೕಜಯ yೕz= ೕಮಕ=ೂಂಡು ವಷಗಳು
tಾ8ಮಸಮೂಹ
ಪsೕಲಕಾ_
ಈಗ
ಲಸ
ಾಡು %ದz ಅಥಾ Hಂ, ಇದ ಅಭ )ಗ<=

-910.
10.ಅ9ಗಳ ಸೂyU ಪ8bೕಲ& :ಈ ಹು,ಗಳು ಗೂ89 ‘:’ ಹು,ಗಾ_ರುವದಂದ !ಯಾನುಾರ ಆVRೖV ಅ@ಂC= ಸ56ಸುವ
ಲಗತು%ಗಳ ಆಾರದ yೕR ಾತ8(ೕ KಾಖRಗಳ ಪsೕಲ ಾಡMಾಗುವದು. ಅವಶ ಕ ಸಂದಭಗಳ56 ಆೕಗವ
ಮೂಲKಾಖRಗಳ ಪsೕಲಯನುA ನ]ಸಲು ೕಾ!:ದ56 ಈtಾಗRೕ ಆVRೖV ಅ@ಂC= ಅ9RೂೕU
ಾರುವ ಪ8ಾಣಪತ8ಗಳ ಮೂಲ ಪ8 ಗಳನುA ತಪ`,ೕ &ಾಜರುಪಸತಕ ದು. ಏೕ ಸಂದಭJದರೂ
ವೕI , JKಾ ಹL ಮತು% IೕಸMಾ ಗ<= ಸಂಬಂO:ದಂL ಆVRೖV ಅ@ಯನುA ಸ56ಸುವ ಸಂದಭದ56
ನಮೂC:ರುವ / ಆ9RೂೕU ಾಡMಾದ ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳAೕ ಅಂ ಮ(ಂದು ೕಾ!ಸMಾಗುತ%,. ಆದಂದ
ಅಭ )ಗಳು rಾಗರೂಕLwಂದ ತಮ= ಅನ.wಸುವ ಎMಾ6 KಾಖRಗಳನುA ಸ`ಷbಾ_ =ೂೕಚಸುವ ೕ ಯ56
ಆ9RೂೕU ಾಡತಕ ದು.

ಳಕಂಡ ಪಾಣ ಪತಗಳನು ಅಭಗಳು ಅ ಸಸಲು ಗಪದ ೂ ಯ "ಾಂಕದಂದು #ಾ$ಯರುವಂ' ತಮ)
*ಸ+ನ,ೕ ಕ.ಾ/ಯ0ಾ1 ಪ2ಟು4ೂಂಡು ಅ5ಂ6 ಅ78ೕ9 ಾಡ:ೕಕು ತ;<ದ= ಅವರ
>ೕಸ?ಾ@/ಅಭತAವನು ಪ+ಗBಸ?ಾಗುವCಲ. ಅವಶಕ ಸಂದಭಗಳ ಆ5ೕಗವC
ನ2ಸಲು @ೕಾದ= ಸದ+ ಸಮಯದ ಇKೕ ಪಾಣ ಪತಗಳ

ಮೂಲ FಾಖHಗಳ ಪ+Iೕಲ

ಮೂಲ ಪ@ಗಳನು ಪ+Iೕಲ

ಯನು

6 LಾಜರುಪಸತಕNದು=.

1. ಹು ಗಪ ಸ ಾದ ಾಹಯನು
ಾಹಯನು ಅಸಸಲು ಗಪ ದ ೂಯ  ಾಂಕೂಳ
ಾಂಕೂಳ ಪ$ರುವ ಬ(
ಪ)*ಾಣ ಪತ)ಗಳು/ಎ ಾ ವಷಗಳ ಅಂಕಪ/0ಗಳು 1ಾಗೂ 23ೕ*ಾ/ಪದಯ ಘ/ೂೕತ6ವ ಪ)*ಾಣಪತ). ಅಭ8ಗಳು

ತಮ ಅನ:;ಸುವ ಗಪ ದ ಾಹಯನು ಪ3ಣೂ<ರುವ ಬ( ಸಂಬಂ=ತ >ಾ)=?ಾರಂದ ಪ$ದ
ಪ)*ಾಣಪತ)/ಘ/ೂೕತ6ವ ಪ)*ಾಣ ಪತ)ವನು
ಪತ)ವನು ಆABೂೕC
ಆABೂೕC *ಾಡುವEದು ಕFಾGಯHಾIರುತJ.

2. ಜನL  ಾಂಕವನು ನಮೂರುವ ಎM.ಎM.ಎN.. ಅಥHಾ ತತ6*ಾನ ಪPೕQಯ ಅಂಕಪ/0/ ಎM.ಎM.ಎN.
ವRಾವSಯ ಪ)*ಾಣಪತ) /ಜನL ಾಂಕವನು ೂೕPಸುವ ಸಂTತ ಾಖBಯ ಉಧೃತYಾಗ(Extract of cumulative
record).
3. Zೖಕ Zೕ\;ಂದ ]ಡುಗ$^ಾದ/ ಮು_J `ೂಂದ ಬIನ ಪ)*ಾಣಪತ) (ಪ3ಣHಾI) (Discharge certificate)
ಮತುJ 2ನab ಪ$ಯುcJರುವ ಾಖBಯ ಪ)c/ *ಾ Zೖಕರ ಅವಲಂ]ತdಾIದ, *ಾZೖಕರು Zೕ\ಯರುHಾಗ
ಯುದe/ಯುದeದಂತಹ ?ಾ^ಾಚರSಯ ಮ ದ ಅಥHಾ ಅಂಗಕಲ `ೂಂದ ಬ( ಪ)*ಾಣಪತ)(Dependant
certificate) (*ಾ Zೖಕ gೕಸ ಾc ೂೕPದ).
4. ಪPhಷ0
ಪPhಷ0iಾc
ಷ0iಾc, ಪPhಷ0
ಪPhಷ0ಪಂಗಡ, ಪ)ವಗ-1, ಪ)ವಗ-2ಎ, 2], 3ಎ, 3] gಸ ಾc ಅಭ8ಗಳು ನಮೂ- /ಇ/ಎj
ನ ತಹhೕ ಾkPಂದ
ಾkPಂದ ಪ$ದ ಪ)*ಾಣಪತ).(gೕಸ ಾc ೂೕPದ)
5.
lಾ*ಾನ
lಾ*ಾನ ಅಹ ಅಭ8ಗಳು Rಾ)gೕಣ gೕಸ ಾc ಪ)*ಾಣ ಪತ) ನಮೂ-1 ಮತುJ 2ರ /ಇತn ಅಭ8ಗಳು
ನಮೂ- 2ರ (gೕಸ ಾcೂೕPದ).
6. ಕನಡ *ಾಧಮದ Hಾಸಂಗ *ಾ ದ ಪ)*ಾಣ ಪತ) (gೕಸ ಾc ೂೕPದ)
7. ಅಂಗಕಲ gೕಸ ಾc ಪ)*ಾಣ ಪತ)(gೕಸ ಾc ೂೕPದ)
8. ಪPೕQ ಬnಯಲು ೖoಕ ಅಸಮಥ `ೂಂರುವ ಬ(/p?ಾರರ Zೕ\ಪ$ಯಲು ಅನುಬಂಧ-01 & 02 ರ
9. ವqೕgc ಸ  ೂೕರುವ ಸ?ಾP ೌಕರರು ಯಮಗಳರುವಂ Zೕ\ ಸರುವ ೕಮ?ಾc >ಾ)=?ಾರಂದ ಪ$ದ
ಪ)*ಾಣಪತ).
10. *ೖದPಾQಾR – ಕ"ಾಟಕ ಪKೕಶN Sೕ+ದ ಅಭಗಳ >ೕಸ?ಾ@ ಪಾಣ ಪತ(gೕಸ ಾc ೂೕPದ)
11. ಸTಾ+ SೕUಯರುವ "ೌಕರ+6 *ೖದPಾQಾR ಕ"ಾಟಕ >ೕಸ?ಾ@ ಪಾಣ ಪತ(gೕಸ ಾc ೂೕPದ)
12. qೕಜಗ<ಂದ dಾh)ತ ಅಭ8 ಪ)*ಾಣ ಪತ) (gೕಸ ಾc ೂೕPದ)

13. ತೃ@ೕಯ ಂಗದ ಅಭಗಳ >ೕಸ?ಾ@ ಪಾಣಪತ (>ೕಸ?ಾ@ ೂೕ+ದ=)
-1010(1) IೕಸMಾ ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳು::(1)
ಾ?/@ೕಸ*ಾ?
ಾ? @ೕಸ*ಾ?
ಪ'Hಾಣ
ಪತ'ಗಳು

(2) |ಾ'@ೕಣ
ಅಭE ಗ{R
@ೕಸ*ಾ?

@ೕಸ*ಾ? ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG ಸVLಸೕ7ಾದ ನಮೂ&ಗಳು :ಪ8bಷl ಾ? ಮತು^ ಪ8bಷl
ಪ8bಷl ಪಂಗಡO<
ಪಂಗಡO< ೕ8ದ ಅಭEಗಳು
ಪ'ವಗಪ'ವಗ 1 O< ೕ8ದ ಅಭEಗಳು

ಪ'ವಗ
ಪ'ವಗಗ 2ಎ, 2", 3ಎ ಮತು^ 3" @ೕಸ*ಾ?R ೕ8ದ ಅಭEಗಳು

ನಮೂ& `W
W'
ನಮೂ& `ಇ
ಇ
ನಮೂ& `ಎ
ಎ'
ಎ

*ನಮೂಗಳನುA ಅOಸೂಚಯ ೂಯ56 LೂೕಸMಾ_,.
ಂದು{ದ ವಗಗಳ ಪ'ವಗಎ), ಪ'ವಗ
"), ಪ'ವಗಎ) ಮತು^ ಪ'ವಗ") @ೕಸ*ಾ?
ಪ'ವಗ 2(ಎ
ಪ'ವಗಗ 2("
ಪ'ವಗ 3(ಎ
ಪ'ವಗ 3("
ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳು 05 ವಷ gಾV^ಯVLರುತ^Q (Government Notification No SWD 155 BCA
2012 Dt: 17-02-2012 ರನ=ಯ).
ರನ=ಯ ಅಭEಗಳು ಪX#ರುವ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವ\ ಅ9 ಸVLಸಲು
Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು
#ಾಂಕದಂದು gಾV^ಯVLರುವಂY
gಾV^ಯVLರುವಂY ಪX#ಟುlOೂಂಡು ಅ9 ಸVLಸು ಾಗ
ಅnೂೕo
ಾ/ಪ
ಪಂ/ಪ'
ಅnೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ಪ.ಾ
ಾ ಪ.ಪಂ
ಪಂ ಪ'.1
ಪ' ರ ಅಭEಗಳು ಪX#ರುವ/ಪXಯುವ
ಪX#ರುವ ಪXಯುವ ಪ'Hಾಣ
ಪತ'ಗಳು 9ೕAತ ಅವ$ಯವeR ಅಥ ಾ ರದು. HಾಡುವವeAR ಂಧುತ=ವನುG ,ೂಂ#ದು.,
,ೂಂ#ದು.
ಇಂತಹ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG #ಾಂಕದ @?ಲLೕ ಪ8ಗqಸ*ಾಗುವ\ದು (ಸ7ಾರದ
ಸ7ಾರದ ಸುYೂ^ೕ
ಸಂ SWD 155 BCA 2011 #ಾಂಕ 22-02-2012).
ಸ7ಾ8 ಆೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 08 &Z 2001 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 13-02-2001 ರನ=ಯ |ಾ'@ೕಣ
@ೕಸ*ಾ?ಯನುG Oೂೕರುವ ಅಭEಗಳು ಪ'ಸು^ತ
ಪ'ಸು^ತ gಾV^ಯVLರುವ Zಯಮಗಳ 8ೕrಾ 1 8ಂದ
10&ೕ
&ೕ ತರಗ?ಯವeR |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ?R ಒಳಪಡುವ ಪ'ೕಶಗಳVL
ಾಸಂಗ HಾW
ಉ?^ೕಣ2ಾkರುವವರು ಈ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG ಪXಯಲು ಅಹರು.
ಅಹರು
|ಾ'@ೕಣ ಅಭEಗ{Rಂದು @ೕಸV8ದ ಹು.ಗಳನುG OLೕ Hಾಡುವ ಾHಾನ ಅಹYಯ
ಅಭEಗಳು ನಮೂ&ನಮೂ& 2ನುG ಸಂಬಂಧಪಟl wೕತ' byಾ$7ಾ8ಯವರ Tೕಲು ರುಜುA&ೂಂ#R 5ಾಗೂ
ಈ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವಲLೕ TೕಲುಸರO< (Creamy layer) ೕ8ಲL#ರುವ ಬR ನಮೂ&-1
ನಮೂ& ರVL
ಪ'Hಾಣಪತ'ವನುG ಕiಾjಯ ಾk ಸಂಬಂ$ತ ತಹbೕ*ಾ. ರವ8ಂದ ಪX#ಟುlOೂಂWರತಕ<ದು. (ಈ
ಈ
ಪ'Hಾಣ ಪತ'ದ ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk).
Yೂೕ8ಸ*ಾk ನಮೂ&-1
ನಮೂ& ರVL
ಪX#ರುವ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವ\ ಅ9 ಸVLಸಲು Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು
#ಾಂಕದಂದು
gಾV^ಯVLರತಕ<ದು. 5ಾಗೂ ಅಭEಗಳು ತಮR ಸಂಬಂ$ದ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG ಅ9
ಸVLಸು ಾಗ ಅLೕo Hಾಡತಕ<ದು.
ಅಂYfೕ |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ? Oೂೕರುವ ಪ8bಷl ಾ?,
ಪ'ವಗ-2ಎ
ಾ? ಪ8bಷl ಪಂಗಡ,
ಪಂಗಡ ಪ'ವಗ-1,
ಪ'ವಗ
ಪ'ವಗ ಎ,
2"
", 3ಎ
ಎ, 3"
" @ೕಸ*ಾ?R ೕ8ದ ಅಭEಗಳು ಕiಾjಯ ಾk |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ?ಯ ಪ'Hಾಣ
ಪತ'ವನುG ನಮೂ&ನಮೂ& 2 ರVL ಸಂಬಂಧಪಟl wೕತ' byಾ$7ಾ8ಯವರ Tೕಲು ರುಜು,
ರುಜು Kಹರು ಮತು^
ಾ8 HಾWದ #ಾಂಕೂಂ#R Zಗ#ತ
ಈ ಪ'Hಾಣ
Zಗ#ತ ನಮೂ&ಯVL ಅLೕo Hಾಡತಕ<ದು.
Hಾಡತಕ<ದು..
ತಕ<ದು. (ಈ
ಪತ'ದ
ತ'ದ ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk).
Yೂೕ8ಸ*ಾk ತmದVL ಅಂತಹ ಅಭEಗಳ
@ೕಸ*ಾ?ಯನುG ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು 5ಾಗೂ ಅಂತಹವರು |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ?R
ಅನಹ2ಾಗುrಾ^e.
ಅನಹ2ಾಗುrಾ^e
ಾ? 5ಾಗೂ |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ? Oೂೕ8ರುವ ಅಭEಗಳ ಾ? @ೕಸ*ಾ? ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳು
?ರಸ<ೃತ ಾದVL,
ಾದVL ಅಂತಹವರು |ಾ'@ೕಣ @ೕಸ*ಾ?ಗೂ ಸಹ ಅನಹ2ಾಗುrಾ^e.
ಅನಹ2ಾಗುrಾ^e

(3) ಕನGಡ
Hಾಧಮ
ಅಭEಗ{R
@ೕಸ*ಾ?

ಸ7ಾ8 ಅ$ಸೂಚ& ಸಂ ಆಸುಇ 71 &Z 2001 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 24-10-2002 ರನ=ಯ ಕನGಡ
Hಾಧಮದ ಅಭEಗ{Rಂದು @ೕಸV8ದ ಹು.ಗಳನುG OLೕಮು Hಾಡುವ ಅಭEಗಳು 1&ೕ
ತರಗ?ಂದ 10&ೕ ತರಗ?ಯವeR ಕನGಡ HಾಧಮದVL ಾಸಂಗ HಾWರುವ ಬR ಸಂಬಂಧಪಟl
ಾಯ ಮುೂೕಾ_ಾಯರ ಸ,
ಸ Kಹರು ಮತು^ ಾ8 HಾWದ #ಾಂಕೂಂ#R Zಗ#ತ
ನಮೂ&ಯVL ಪX#ಟುlOೂಂಡು
ಪX#ಟುlOೂಂಡು ಅ9 ಸVLಸು ಾಗ ಅnೂೕo
ಅnೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..(ಈ
Hಾಡತಕ<ದು. ಈ ಪ'Hಾಣ
ಪತ'ದ ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk).
Yೂೕ8ಸ*ಾk
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(4) Hಾ9
ೖZಕ8R
@ೕಸ*ಾ?

Hಾ9 ೖZಕ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG Oೂೕರುವ ಅಭEಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG ಅ9
ಸVLಸುವ ಸಮಯದVL ಆnೂೕo
ಆnೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು.
(1) Hಾ9 ೖZಕ ಎಂದe ಸಶಸ
ಸಶಸ ದಳಗಾದ Zಯ@ತ ಭೂದಳ,
ಭೂದಳ ೌ7ಾದಳ ಮತು^ ಾಯು ದಳದVL
[ಾವ\ೕ B'ೕqಯVL ( ೕಧ ಅಥ ಾ
ೕಧಾkಲLೕ)
ೕಧಾkಲLೕ ೕQ ಸVLರುವ ವt^ ಎಂದು ಅಥ.
ಅಥ
ಆದe W] ಕು8! Oೂೕ , ಜನರ 8ಸ ಇಂ9Zಯ8ಂ ೕ,
ೕ ೂೕಕ ಸ5ಾಯಕ ೕಾ
ಮತು^ ಾ2ಾ @Vಟ8 ದಳದVL ೕQ
ೕQ ಸVLದ ವt^ ೕಪX[ಾಗುವ\#ಲL ಮತು^
(ಅ
ಅ) ಅಂತಹ ೕQಂದ Zವೃ?^ ,ೂಂ#ದ ನಂತರ Zವೃ?^ Qೕತನ ಪXಯು?^ರುವ
ಅಥ ಾ
(ಆ
ಆ) Qೖದtೕಯ 7ಾರಣಗ{ಂದ @Vಟ8 ೕQಂದ "ಡುಗX[ಾದ ಅಥ ಾ ವt^ಯ Wತಕೂ<
@ೕ8ದ ಪ8?ಗ{ಂದ ಮತು^ Qೖದtೕಯ ಅಥ ಾ ಅಾಮಥದ
ಅಾಮಥದ ಂಚq ಪXದು ಅಂತಹ
ೕQಯVL "ಡುಗX[ಾದವನು
ಅಥ ಾ
(ಇ
ಇ) ಸ=ಂತ Oೂೕ8O ,ೂರತುಪW ಬಂ# ಕWತದ ಪ8ಾಮ#ಂದ ಅಂತಹ ೕQಂದ "ಡುಗX
,ೂಂ#ದ
,ೂಂ#ದ ವt^
ಅಥ ಾ
(ಈ
ಈ) ತನG ಸ=ಂತ Oೂೕ8Oಯ TೕeR ಅಥ ಾ ದುನಡY ಅಥ ಾ ಅಾಮಥ 7ಾರಣ#ಂ`ಾk
YRದು5ಾtರುವ ಅಥ ಾ ಕತವ#ಂದ ವಾ HಾWದ ವt^ಗಳನುG ,ೂರತುಪW,
,ೂರತುಪW Z#ಷl
#ಷl
ಅವ$ಯನುG ಪeೖದ ತರು ಾಯ "ಡುಗX ,ೂಂ#ದ ವt^ ಮತು^ |ಾ'ಚು! ಪXಯು?^ರುವ
ವt^
ವt^ ಮತು^ ಾ'ಂ?ೕಯ ೕQಯ ಈ OಳR ,ಸ8ದ ವಗದ ಬಂ#ಯವರು.
ಬಂ#ಯವರು
(i) Zರಂತರ ೕQ ಸVL Zವೃ?^ ,ೂಂ#ದ ಂಚq`ಾರರು.
ಂಚq`ಾರರು
(ii) @Vಟ8 ೕQಂ`ಾk ಉಂsಾದ ೖಕ ಅಾಮಥ
ಅಾಮಥY
ಥY ,ೂಂ# "ಡುಗX[ಾದ ವt^.
ವt^
(iii) |ಾಲಂ!' ಪ'ಶ^ Aೕತರು
Aವರ :- Oೕಂದ' ಸಶಸದಳದ ೕQಯVL ವt^ಗಳು ೕQಂದ Zವೃ?^ ,ೂಂ#ದ ನಂತರ Hಾ9
ೖZಕರ ವಗದW ಬರುವ ವt^R ಒಪmಂದವ\ ಪಣ ಾಗಲು ಒಂದು ವಷO< ಮುನG ಉೂೕಗO<
ಅ9 5ಾtOೂಳಲು 5ಾಗೂ ಅವ8R Hಾ9 ೖZಕ8R ೂeಯುವ ಎ*ಾL ೌಲಭಗಳನುG
,ೂಂದಲು ಅನುಮ? Zೕಡ*ಾk.
Zೕಡ*ಾk ಆದe ಸಮವಸವನುG ತ9ಸಲು ಅನುಮ? ZೕಡುವವeR 2ಾಜ
ಾಗ8ೕಕ ೕQ ಅಥ ಾ ಹು.ಗ{R &ೕಮಕ
ೖZಕರ ೕ ಾ ಒಪmಂದದ
&ೕಮಕ ,ೂಂದುವಂ?ಲL.
,ೂಂದುವಂ?ಲL
ಮು7ಾ^ಯO< ಮುನG ಅ9 ಸVLಸುವ ಅಭEಗಳು ಅವರ Tೕ*ಾ$7ಾ8ಗ{ಂದ Z2ಾwೕಪಾ
ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG ಪXದು ಅದರ ಮೂಲ ಪ'?ಯನುG ಅ9 ಸVLಸು ಾಗ ಅnೂೕo
ಅnೂೕo
Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು.
2) Oೕಂದ' ಸಶಸ ದಳಗಳVL ೕQ ಸVLಸು ಾಗ ಯುದ/ಯುದದಂತಹ
ಯುದ ಯುದದಂತಹ 7ಾ[ಾಚರಯVL
ಮWದ ಅಥ ಾ ಅಂಗAಕಲY ,ೂಂ#ದ ವt^ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದuಾನುಾರ
ಸಂದuಾನುಾರ ,ಂಡ? ಅಥ ಾ
ಗಂಡ ಮತು^ ಮಕ<ಳು ಮತು^ ಮಲಮಕ<ಳು)
ಮಲಮಕ<ಳು Hಾ9 ೖZಕ @ೕಸ*ಾ?R ಅಹ2ಾkರುrಾ^e.
ಅಹ2ಾkರುrಾ^e ಆದe
ಅಂತಹವರುಗ{R ವ ೕ@? ಸWVOಯನುG Zೕಡ*ಾಗುವ\#ಲL.
Zೕಡ*ಾಗುವ\#ಲL
3) ೕ&ಂದ "ಡುಗX[ಾದ ವt^ಗಳು ಅವರ "ಡುಗX ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG(ಗುರು?ನ
ಪತ'ವನುG ಗುರು?ನ hೕ!,
hೕ!
Zವೃ?^
Hಾ9 ೖZಕರ
Zವೃ?^ Qೕತನ ಸಂ`ಾಯದ ಪತ',
ಪತ' "ಡುಗX ಪ\ಸ^ಕ ಮತು^ ಪದA ಪ'Hಾಣ ಪತ')
ಪತ' /Hಾ9
ಅವಲಂ"ತರು Hಾ9 ೖZಕರು ೕQಯVL`ಾ.ಗ ಯುದ / ಯುದದಂತಹ 7ಾ[ಾಚರಯVL
ಮWದ ಅಥ ಾ ಾಶ=ತ ಅಂಗAಕಲY ,ೂಂ#ದ
,ೂಂ#ದ ಬR ಪ'Hಾಣ ಪತ'.
ಪತ'
4)Hಾ9
Hಾ9 ೖZಕರ ಅವಲಂ"ತರು Hಾ9 ೖZಕರು ೕQಯVL`ಾ.ಗ ಯುದ / ಯುದದಂತಹ
7ಾ[ಾಚರಯVL ಮWದ ಅಥ ಾ ಾಶ=ತ ಅಂಗAಕಲY ,ೂಂ#ದ ಬR ಪ'Hಾಣ ಪತ'ದ
ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk.
Yೂೕ8ಸ*ಾk
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(5) ಅಂಗAಕಲ
ಅಭE

(6)
ೕಜ&ಗ{ಂದ
Z2ಾb'ತ ಅಭE

(PDP)

ಸ7ಾರದ ಅ$ಸೂಚ& ಸಂ:
ಸಂ Wಎಆ 149 ಎಆಆ 2020 #ಾಂಕ 25-09-2020 ರVL
2ಾಜ A ೕQಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ
"' ಗುಂನ ಹು.ಗ{R Bೕಕಡ 4 ರಷುl ಮತು^
ಸಮೂಹ ಎ' ಮತು^ `"
ಗೂ'n-`
ಗೂ'n ' ಹು.ಗ{R Bೕಕಡ 5 ರಷುl ಅಂಗAಕಲ8R @ೕಸ*ಾ? ಕVmದು.,
ಕVmದು. ಇದರನ=ಯ Bೕಕಡ
40 t<ಂತ ಕWT ಇಲLದಂತಹ ಅಂಗAಕಲYಯುಳ ಅಭEಗಳು Hಾತ' ಈ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG
Oೂೕರಲು ಅಹರು.
ಅಹರು ಸ7ಾರದ ಅ$ಕೃತ ಾಪನ ಸಂ ಆಸುಇ 115 &Z 2005 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 19-112005 ರVL Zಗ#ಪWರುವ ನಮೂ&ಯVL ಅಂಗAಕಲY ಬR ಸ7ಾರದ ಆೕಶ ಸಂ:
ಸಂ ಮಮಇ
65 ,  2010 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 18-02-2011 ರಂY ಾ'ಥ@ಕ ಆeೂೕಗ Oೕಂದ'ದVLಯ Qೖದtೕಯ
ಾ'$7ಾರ/rಾಲೂLಕು
ಾ'$7ಾರ rಾಲೂLಕು ಮಟlದ Qೖದtೕಯ ಾ'$7ಾರ / 9*ಾL ಮಟlದ Qೖದtೕಯ ಾ'$7ಾರ/
ಾ'$7ಾರ
ಂಗಳೂರು Qೖದtೕಯ ಾ'$7ಾರ ಇವ8ಂದ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ
#ಾಂಕೂಳR ಪX#ಟುlOೂಂಡು ಅ9 ಸVLಸು ಾಗ ಅLೕo Hಾಡತಕ<ದು. ತmದVL
ಅಂತಹ ಅಭEಗಳ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು (ಈ
ಈ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ದ
ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk).
Yೂೕ8ಸ*ಾk ಇತe [ಾವ\ೕ ನಮೂ&ಯVL
ಅಂಗAಕಲYಯ ಬR ಪXಯ*ಾkರುವ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG/ಗುರು?ನ
ಪತ'ಗಳನುG ಗುರು?ನ hೕ!ಯ ಪ'?ಗಳನುG
ಪ8ಗqಸಲು ಬರುವ\#ಲL.
ಬರುವ\#ಲL
ಸ7ಾರದ ಆೕಶ
ಆೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 272 ೕ&Z 2013 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 11-02-2021 ರನ=ಯ ಎದು.
7ಾಣುವ ಅಂಗAಕಲY (Benchmark Disabilities) ಅಥ ಾ Z#ಷlಪWದ ಅಂಗAಕಲY (Specified
Disabilities) ಅಭEಗಳು ಅ9 ಸVLಸುವ ಸಮಯದVL ಅಂಗAಕಲYಯ ಸಂಬಂ$ದ
@ೕಸ*ಾ?ಯನುG Oೂೕ8 ಅಂಗAಕಲYಯ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG
ಪತ'ವನುG ಅn ೂೕo Hಾಡತಕ<ದು.
5ಾಗೂ ಇತe ಎದು. 7ಾಣುವ ಅಂಗAಕಲYಯ ,ೂಂ#ರುವ ಅಭEಗಳು ಪ8ೕwಯನುG ಬeಯಲು
V7ಾರರ ಸ5ಾಯ ೕtದ.VL ೖಕ ಅಸಮಥY ,ೂಂ#ರುವ ಬR Qೖದtೕಯ ಮಂಡ{ಂದ
ಅನುಬಂಧ-1
ಅನುಬಂಧ ರVL ಪXದ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG ಅn ೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ತನGೕ ಆದ
V7ಾರರ ೕQಯನುG ಪXಯಲು ಇh¡ಸುವ ಅಭEಗಳು ಅನುಬಂಧ-1
ಅನುಬಂಧ ಮತು^ ಅನುಬಂಧ-2ರVL
ಅನುಬಂಧ ರVL
ಪXದ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG ಅ9 ಂ#R ಅn ೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ9
ಸVLಸುವ ಸಮಯದVL V7ಾರರ ಅವಶಕY ಇರುವ ಬR ಅ9ಯVLನ Zಗ#ತ ಅಂಕಣದVL
ಕiಾjಯ ಾk ನಮೂ#ಸತಕ<ದು..
ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಯ ಪ'? ಒಂದು ಗಂ¢ಯ ಪ8ೕwR
ನಮೂ#ಸತಕ<ದು.
,ಚುವ8[ಾk 20 Z@ಷಗಳ 7ಾ*ಾವ7ಾಶವನುG Zೕಡ*ಾಗುವ\ದು.
ಅನುಬಂಧ-1
Zೕಡ*ಾಗುವ\ದು (ಅನುಬಂಧ
ಅನುಬಂಧ ಮತು^ 2 ರ
ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk)..
Yೂೕ8ಸ*ಾk
ಗೂ'nಗೂ'n  ಹು.ಗ{R ಸಂಬಂ$ದಂY ಸ7ಾ8 ಆೕಶ ಸಂ ಆಸುಇ 23 &Z 99 #ಾಂಕ 2311-2000 ರನ=ಯ
ೕಜ&ಗ{ಂದ Zವತ2ಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭEಗ{R @ೕಸV8ದ
ಹು.ಗ{R ಅ9 ಸVLಸುವಂತಹ ಅಭEಗಳು ಸಂಬಂ$ತ
ಸಂಬಂ$ತ ತಹbೕ*ಾ. ರವ8ಂದ Zಗ#ತ
ನಮೂ&ಯVL ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು
#ಾಂಕದಂದು gಾV^ಯVLರುವಂY
ಪX#
ಪX#ಟುlOೂಂಡು ಅ9 ಸVLಸು ಾಗ ಅnೂೕo
ಅnೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ತmದ.VL ಅಂತಹ
ಅಭEಗಳ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು.
ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು ಈ @ೕಸ*ಾ?ಯು ಸದ8 ಸ7ಾ8 ಆೕಶ
ಾ8[ಾದ
ಾ8[ಾದ #ಾಂಕ#ಂದ 25 ವಷಗಳ ಂ Zವತ2ಾದ ಕುಟುಂಬದ
ಕುಟುಂಬದ ಅಭEಗ{R
ಅನ=ಯ ಾಗುವ\#ಲL.(ಈ
ಾಗುವ\#ಲL ಈ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ದ ನಮೂ&ಯನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL
Yೂೕ8ಸ*ಾk).
Yೂೕ8ಸ*ಾk
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(7) ಅನು§¨ೕದ 371 ಕಾಟಕ ಾವಜ!ಕ ಉ,ೂ ೕಗ (/ೖKಾ82ಾ3 ಕಾಟಕ ಪ8,ೕಶ ೕಮಾ ಯ56 IೕಸMಾ )
(ಅಹಾ ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳ !ೕ ) !ಯಮಗಳು 2013 ಸಂಬಂO:ದಂL ೕರ ೕಮಾ ಯ56
() ರಂL
ಸ<ೕಯ ವ [%qಂಬ IೕಸMಾ ಯನುA ೂೕರುವ ಅಭ )ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ56ರುವ
/ೖದ1ಾ2ಾ3 – ನಮೂಯ56qೕ ಅಹಾ ಪ8ಾಣ ಪತ8ವನುA ಸಮ Dಾ8Oಾರಾದ ಸಂಬಂಧಪಟb ಉಪ
JFಾಗದ ಸ&ಾಯಕ ಆಯುಕ%ಂದ ಪ]Cಟುb ೂಂಡು ಈ ಪ8ಾಣ ಪತ8ದ ಮೂಲ ಪ8 ಯನುA
ಕಾಟಕ ಪ8,ೕಶ
ೕದ ಅಭ )ಗ<= ಅ@ ಸ56ಸುಾಗ ಅ9RೂೕU ಾಡತಕ ದು. (ಈ ಪ8ಾಣ ಪತ8ದ ನಮೂಯನುA
ಅOಸೂಚಯ ೂಯ56 LೂೕಸMಾ_,).. ಈ ನಮೂಯನುA /ೂರತು ಪ: ಇತz ಾವ,ೕ
IೕಸMಾ :
ನಮೂಗಳ56 ಪ]ಯMಾದ ಅಹಾ ಪ8ಾಣ ಪತ8ವನುA ರಸ ಸMಾಗುವದು.
ಸಾ ೕ(ಯ56ರುವ ೌಕರರು Cಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು /ೂರಸMಾದ ಅOಸೂಚ-1
ೕ(ಯ56ರುವ ಸಂ£ ಎಆX 43 / : 2013 ರ56ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ56 ಇರುವಂL ತಮj ೕಾ
ಪಸ%ಕದ56 Cಾಂಕ:01-01-2013 [ ಂತ ಮುಂGನ ನಮೂCನ56 ಅವರ ಸ.ಂತ ಊರು ಅಥಾ
ೌಕರ=
ಸಳ
ಸಂಬಂO:ದಂL /ೖKಾ82ಾ3 ಕಾಟಕ ಪ8,ೕಶದ @R6ಗಾದ ^ೕದX, ಕಲಬು_,
/ೖದ1ಾ2ಾ3 1ಾಯಚೂರು, ೂಪ`ಳ, ಬಾ| ಮತು% ಾದ_ ಕಂKಾಯ @R6ಗಳ ಅಯ56 ಬರುವಂತಹ
ಕಾಟಕ IೕಸMಾ :
ಪ8,ೕಶದ ನಮೂದು ಇದ ಪದ56, ಅಂತಹ ಅಭ )ಗಳು ಕ©ೕ ಮುಖ ಸಂದ Cಾಂಕ:29-012014ರ ಅOಸೂಚ-1 ರ56ನ !ಯಮ 5(2)ರ56 !ೕಡMಾದ ಸ.tಾ8ಮ ಪ8ಾಣ ಪತ8ವನುA ಆಧ:
ಅಂತಹವರ ಅ@ಯನುA ಸ<ೕಯ ವೃಂದದ56 ಲಭ Jರುವ ಹು,=ದು1ಾ_ ಪಗಸMಾಗುವದು.
(ಈ ಪ8ಾಣ ಪತ8ದ ನಮೂಯನುA ಅOಸೂಚಯ ೂಯ56 LೂೕಸMಾ_,). ಸದ ಪ8ಾಣ
ಪತ8ವನುA ಅ@ ಸ56ಸುಾಗ ಅ9RೂೕU ಾಡತಕ ದು. ಈ ನಮೂಯನುA /ೂರತುಪ:
ಇತz ಾವ,ೕ ನಮೂಗಳ56 ಪ]ಯMಾದ ಪ8ಾಣ ಪತ8ವನುA ರಸ ಸMಾಗುವದು.
(7.1) ಸಾ

ಸಂ ಆಸುಇ179ಸ&Z2020 #ಾಂಕ:
#ಾಂಕ 06-07-2021ರVL2ಾಜ A
A
(8) ತೃ?ೕಯ Vಂಗದ ಸ7ಾರದ ಅ$ಸೂಚ& ಸಂ:ಆಸುಇ
ೕQಗಳ
ೕQಗಳ ಸಮೂಹ-‘ಎ
ಸಮೂಹ ಎ’, ‘"
"’, ‘
’ ಮತು^ ‘W
W ‘ಗುಂನ
ಗುಂನ ಹು.ಗ{R ಾHಾನ ವಗ,
ವಗ ಪ8bಷl
ಅಭE
ಾ?ಗಳು ಪ8bಷl ಪಂಗಡಗಳು ಮತು^ ಇತe ಂದು{ದ ವಗಗಳ ಪ'? ಂದು ಪ'ವಗ#ಂದ
(Transgender) ಾ?ಗಳು,
Bೕಕಡ 1 (ಒಂದರಷುl
ಒಂದರಷುl)
ಒಂದರಷುl ರಷುl ಹು.ಗಳನುG ತೃ?ೕಯ Vಂಗದ ಅಭEಗ{R @ೕಸ*ಾ? ಕVmದು.,
ಕVmದು.
ತೃ?ೕಯ Vಂಗದ ಅಭEಗ{R @ೕಸV8ದ ಹು.ಗ{R ಅ9 ಸVLಸುವಂತಹ ಅಭEಗಳು Oೕಂದ'
ಅ$Zಯಮ ತೃ?ೕಯ Vಂಗ ವt^ಗಳ (ಹಕು<ಗಳ
ಹಕು<ಗಳ ರy)
ರy 2019ರVL Zಗ#ಪWರುವಂY 9*ಾL
Hಾ9 £ೕರವ8ಂದ
ಪ'Hಾಣ
ಪತ'ವನುG
Zಗ#ಪWದ
Oೂ&ಯ
#ಾಂಕದಂದು
£ೕರವ8ಂದ
gಾV^ಯVLರುವಂY ಪX#ಟುl Oೂಂಡು ಅ9ಸVLಸು ಾಗ ಅnೂೕo
ಅnೂೕo Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು.
ತmದ.VL ಅಂತಹ ಅಭEಗಳ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG
@ೕಸ*ಾ?ಯನುG ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು.
ರದು.ಪWಸ*ಾಗುವ\ದು
Oೂೕ8ದ.VL ಅಂತಹ ೌಕರರು ೕ ಾ
ೕ ಾ ಪ'Hಾಣಪತ' ಸ7ಾ8 ೕQಯVLರುವ ೌಕರರು ವ ೕ@? ಸWVO Oೂೕ8ದ.VL,
ಪ'Hಾಣ ಪತ'ವನುG Zಗ#ಪWದ Oೂ&ಯ #ಾಂಕದಂದು gಾV^ಯVLರುವಂY ಸyಮ
ಾ'$7ಾರ#ಂದ ಪX#ಟುlOೂಂWರತಕ<ದು..
ಪX#ಟುlOೂಂWರತಕ<ದು. ಅಹ2ಾ`ಾಗ ಈ ಪ'Hಾಣ ಪತ'ದ ಮೂಲ ಪ'?ಯನುG
ಪ8bೕಲ&R 5ಾಜರು ಪWಸತಕ<ದು..
ಪWಸತಕ<ದು. ತmದ.VL ಈ ೌಲಭವ\ ೂeಯುವ\#ಲL.
ೂeಯುವ\#ಲL
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ೕಷಸೂಚಗಳು::-

11.

ಅಭ )ಗಳು ಅ@ ಸ56ಸುಾಗ ಹು,= !ಗCಪ:ದ JKಾ ಹLಯ ಪ8ಾಣ ಪತ8 &ಾಗೂ yೕಲ ಂಡ
IೕಸMಾ ಗಳನುA ೂೕರುವ ಎMಾ6 ಅಭ )ಗಳು ಸಂಬಂO:ದ IೕಸMಾ ಪ8ಾಣ ಪತ8ಗಳನುA ಅ@ಯನುA
ಸ56ಸಲು !ಗCಪ:ದ ೂಯ Cಾಂಕದಂದು lಾ5%ಯ56ರುವಂL ಪ]Cಟುb ೂಂಡು ಅ@ಂC=
ಕeಾfಯಾ_ ಅST6ೕU ಾಡgೕಕು.. ತ`ದ56 ಅವರ IೕಸMಾ / ಅಭ )ತ.ವನುA ಪಗಸMಾಗುವCಲ6..
(1) ಅಭEಗಳು
ಭEಗಳು ತಮR ಅನ=ಸುವ @ೕಸ*ಾ?ಗಳನುG ಆ]ೖ]
ಆ]ೖ] ಅ9ಸVLಸುವ ಸಮಯದLೕ
Oೂೕರತಕ<ದು.(claim)
5ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ8 ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG ತಪmೕ ಆnೂೕo
Oೂೕರತಕ<ದು.
ಆnೂೕo
Hಾಡತಕ<ದು..
Hಾಡತಕ<ದು. ಈ ಎರಡೂ ಪ't'fಗಳು ಕiಾjಯ ಾkದು.,
ಾkದು. ತmದ.VL ಅಂತಹ @ೕಸ*ಾ?ಯನುG
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ತದನಂತರ ಸVLಸುವ [ಾವ\ೕ ಮನAಗಳನುG ಪ8ಗqಸ*ಾಗುವ\#ಲL
ಪ8ಗqಸ*ಾಗುವ\#ಲL.
ಗುವ\#ಲL
(2) @ೕಸ*ಾ? ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳ ನಮೂ&ಗಳನುG
ನಮೂ&ಗಳನುG ಅ$ಸೂಚ&ಯ Oೂ&ಯVL
Oೂ&ಯVL Yೂೕ8ಸ*ಾk.
Yೂೕ8ಸ*ಾk
(3) ಇತe ನಮೂ&ಗಳVL ಸVLಸಲmಡುವ @ೕಸ*ಾ? ಪ'Hಾಣ
ಪ'Hಾಣ ಪತ'ಗಳನುG
ಪತ'ಗಳನುG ?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು
(4) ೕ¢ೂೕ ಮತು^ ಸಯನುG/`ಾಖಗಳನುG
ಸಯನುG `ಾಖಗಳನುG ಅnೂೕiಾUಡೕ
ಅnೂೕiಾUಡೕ ಇರುವ ಅಪಣ ಾkರುವ `ಾಖಗಳನುG
ಅnೂೕiಾU
ಅnೂೕiಾUWರುವ
ೂೕiಾUWರುವ 5ಾಗೂ ಶುಲ<
ಶುಲ< ಸಂ`ಾಯ Hಾಡದ ಅ9ಗಳನುG ?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು.
?ರಸ<8ಸ*ಾಗುವ\ದು
(5) ಅಭEಗಳು ತಮU Hಾ?|ಾk ಭ?HಾWಸVLದ ಅ9ಯ ಒಂದು ೕ¢ೂೕ ಪ'?ಯನುG
ಕiಾjಯ ಾk ತKUಂ#R ಇಟುlOೂಳಲು ಸೂh.
ಸೂh ಆ ೕಗ#ಂದ [ಾವ\ೕ 7ಾರಣಕೂ< ಅ9ಯ
ಪ'?ಯನುG ಒದkಸ*ಾಗುವ\#ಲL.
ಒದkಸ*ಾಗುವ\#ಲL
(6) ಹು.ಗ{R Zಗ#ಪWರುವ ವ ೕ@?,A`ಾಹY
ೕ@? A`ಾಹY,
A`ಾಹY @ೕಸ*ಾ?,
@ೕಸ*ಾ? ಇrಾ#ಗ{ಗನುಗುಣ ಾk ಅ9ಯVL
ಸ8[ಾದ Hಾ? Zೕಡುವ\ದು ಅಭEಗಳ ಜ ಾ3ಾ.8[ಾkರುತ^.
ಾ3ಾ.8[ಾkರುತ^ ತಪ\m Hಾ? ZೕWದVL ಅಂತಹ
ಅಭEಗಳನುG
ಆ ೕಗವ\
ನXಸುವ
[ಾವ\ೕ
&ೕಮ7ಾ?/
03
ವಷO<
&ೕಮ7ಾ?/ಪ8ೕwಗ{ಂದ
W3ಾHಾಡ*ಾಗುವ\ದು.
W3ಾHಾಡ*ಾಗುವ\ದು. ಆದುದ8ಂದ,
ಆದುದ8ಂದ, ಅ9ಸVLಸುವ
ಅ9ಸVLಸುವ ಮುನG ಅವರು ZೕWರುವ ಎ*ಾL Hಾ?ಯು
ಸ8[ಾk ಎಂದು ಖhತಪWOೂಂಡು ದೃ¤ೕಕರಣ Zೕಡು ಾಗ ಎಚರವಸೕಕು.
ಎಚರವಸೕಕು.
12. ಆ

ೕಗೂಡ& ಪತ'ವವ5ಾರ:ಪತ'ವವ5ಾರ
ಆ ೕಗವ\ ಅಭEಗ}ೂಂ#R [ಾವ\ೕ ಪತ'ವವ5ಾರವನುG ನXಸುವ\#ಲL.
ನXಸುವ\#ಲL Aಾಸ ಬದ*ಾವ
ಇದ.VL ಅಭEಗಳು V6ತ ಮನAಯ ಮೂಲಕ ಆ ೕಗದ ಗಮನO<ತರತಕ<ದು..
ಗಮನO<ತರತಕ<ದು. ಈ Aಾಸ
ಬದ*ಾವಯನುG ಪ8ಗqಸಲು ಆ ೕಗವ\ ಪ'ಯ?Gಸುವ\ದು.
ಪ'ಯ?Gಸುವ\ದು ಆ`ಾಗೂ ಈ AgಾರದVL ಆ ೕಗವ\
[ಾವ\ೕ ಜ ಾ3ಾ.8ಯನುG ವOೂಳುವ\#ಲL.
ವOೂಳುವ\#ಲL ಈ ಬR ಅಭEಗಳು ಎಚರವಸತಕ<ದು..
ಎಚರವಸತಕ<ದು. ಅಭEಗಳು
ಆ ೕಗೂಡ& ಸಂಪtಸೕೕ7ಾದ ಸಂದಭದVL ತಮU ಮನAಯVL Oಳಕಂಡ Hಾ?ಗಳ
Hಾ?ಗಳನುG
?ಗಳನುG
ಒದkಸತಕ<ದು.:ಒದkಸತಕ<ದು.
(i) ಹು.ಯ / Aಷಯದ ,ಸರು/&ೂೕಂದq
,ಸರು &ೂೕಂದq ಸಂ
(ii) ಅಭEಯ ಪಣ ,ಸರು 5ಾಗೂ ಇ-TೕಐW
TೕಐW
(iii) ಅ9ಯVL ನಮೂ#ರುವ ಅಂ¦ Aಾಸ

ಪ'ಮುಖ ಸೂಚ&:
ಸೂಚ&: ಸದ8 ಅ$ಸೂಚ&ಯVLನ ಹು.ಗ{R ಸm_ಾತUಕ ಪ8ೕwಗಳನುG ನXಸುವವeಗೂ ಸ7ಾರ/
ಸ7ಾರ/
ಇ*ಾಂದ

[ಾವ\`ಾರೂ

ಪ'ಕ!ಸ*ಾಗುವ\ದು.
ಪ'ಕ!ಸ*ಾಗುವ\ದು.

?ದು.ಪW/
?ದು.ಪW/ಬದ*ಾವ

=ೕಕೃತ ಾದVL

ಅದರಂY

?ದು.ಪWಗಳನುG
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13.
13.

/Gmನ ಾH tಾ_ ದೂರಾ ಸಂ£ ಗಳು::-

ೕಂದ8 ಕ©ೕಯ ಾH
Dಾ8ಂ
Dಾ8ಂ
Dಾ8ಂ
Dಾ8ಂ

ೕಂದ8

ೕಯ ಕ©ೕ yೖಸೂರು
ೕಯ ಕ©ೕ gಳtಾJ
ೕಯ ಕ©ೕ ಕಲಬು_
ೕಯ ಕ©ೕ sವdಗ¡

:

080-30574957/ 30574901

:
:
:
:

0821-2545956
0831-2475345
08472-227944
08182-228099

14. ದುನಡ::ಒಬ ಅಭ ಯು ನಕ ವ ಾರುವಂದು ಅಥಾ ೂೕಾ ದ ಾ!ೕಜು ಅಥಾ #ದ$%ಾದ
ದ ಾ!ೕಜುಗಳನು( ಸ*+ರುವಂದು ಅಥಾ ತಪ./ ಅಥಾ ಸುಳು0 1ೕ23 4ೕ5ರುವಂದು ಅಥಾ ಾಸ6ಕ
7ಾ8#ಯನು( ಮ:7ಾ;ರುವಂದು ಅಥಾ ೕಮ<ಾ# ಉ>$ೕಶಗ2@ಾ ನAಸ%ಾದ ಸಂದಶನದ*
ಅನು;ತ7ಾಗವನು( ಅನುಸBಸು#ರುವಂದು ಅಥಾ ಅನುಸBಸಲು ಪDಯ#(+ರುವಂದು ಅಥಾ ಅವರ
ೕಮ<ಾ#ಯ ಸಂಬಂಧದ* ಾವ.>ೕ ಇತ: ಅಕDಮ ಮತು ಅನು;ತ7ಾಗವನು( ಅವಲಂG+ರುವಂದು,
ಕಂಡುಬಂದ*ಅವನು/ಅವಳು ಸHತ: DIನJ ವ ವಹರLಗ2M ಮತು Nಸು ಕDಮ3O ಒಳಪಡುವ.ದಲ*>;
ಹು>$ಯ ಸಂದಶನPಂದ/ಆROSಂದ ಅಭ ತHವನು( ರದು$ ಪ5ಸ%ಾಗುವ.ದು.
ಆೕಗದ ಆ,ೕಶದ yೕz=

ಸ8/<ಾಯದN,
ಕTಾಟಕ VೂೕಕWೕಾ ಆXೕಗ
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ನಮೂ ೆಗಳ
.ನಮೂ
ನಮೂ - 
(ಪ.ಾ / ಪ.ಪಂ 

ೕ ದ ಅಭಗ ಾತ)
ಾತ)

ಯಮ 3ಎ (2) (3) ೂೕ)ಅನುಸೂ ತ ಾ ಅಥಾ ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗ (ಪ.ಾ/ಪ.ಪಂ) ೕದ ಅಭ !ಗ ೕಡುವ ಪ$%ಾಣ ಪತ$
'ಾಜದ / )ೕಂ+ಾ$ಡತ ಪ$,ೕಶದ * ................................. ./0ಯ / 12ಾಗದ
................................................. 3ಾ$ಮ / ಪಟಣದ * ಾ45ಾದ 6$ೕ / 6$ೕಮ.............................. ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗ7ಾದ 6$ೕ /
6$ೕಮ ................................... ಇವರು ಅನುಸೂ ತ ಾ/ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟು * ಎಂದು %ಾನ %ಾಡ8ಾ9ರುವ ಾ/ಬುಡಕ; *
ೕರು<ಾ=>ಂದು ಪ$%ಾ?ಕ4,.
¨
ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ ತ ಾಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950
(

...........................................................

¨

ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950

¨

ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ ತ ಾ) ()ೕಂ+ಾ$ಡತ ಪ$,ೕಶಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950

¨

ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳು) ()ೕಂ+ಾ$ಡತ ಪ$,ೕಶಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1951

(

ಅನುಸೂ ತ ಾ ಮತು= ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳ ಪ; (%ಾCಾ!ಡು) ಆ,ೕಶ 1956, ಮುಂಬು <ಾಜ ಪDನE ರಚGಾ ಅHಯಮ, 1960,

ಪಂಾI 'ಾಜ ಪDನE ರಚGಾ ಅHಯಮ, 1966, J%ಾಚಲ ಪ$,ೕಶ 'ಾಜ ಅHಯಮ, 1970 ಮತು= ಈMಾನ ಪ$,ೕಶಗಳ (ಪDನE ರಚGಾ
ಅHಯಮ, 1971ರ ಮೂಲ ದುNಪ5ಾದಂO)
¨

ಸಂ1@ಾನ

¨

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

¨

ಅನುಸೂ ತ ಾ ಮತು= ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳ (ದುNಪ) ಅHಯಮ, 1976ರ ಮೂಲಕ

ದುNಪ5ಾದಂO

ಸಂ1@ಾನ (ಅಂಡ%ಾR ಮತು= )ೂೕSಾE TUೕಪಗಳ) ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳ ಆ,ೕಶ, 1959.
¨

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

¨

ಸಂ1@ಾನ (CಾಂYೕ) ಅನುಸೂ ತ ಾಗಳ ಆ,ೕಶ, 1964
ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳ) (ಉತ=ರ ಪ$,ೕಶ) ಆ,ೕಶ, 1967

¨

ಸಂ1@ಾನ (ೂೕಾ, ದಮR ಮತು= Tೕ[) ಅನುಸೂ ತ ಾ/ಬುಡಕಟುಗಳ ಆ,ೕಶ 1988

¨

ಸಂ1@ಾನ (Gಾ3ಾ8ಾಂ\) ಅನುಸೂ ತ ಬುಡಕಟುಗಳ ಆ,ೕಶ
2.
6$ೕ/6$ೕಮ/ಕು%ಾ * ............................................................. ಮತು= / ಅಥಾ ಅವನ* / ಅವಳ* ಕುಟುಂಬವD
..................................................................................................'ಾಜ
/
)ೕಂ+ಾ$ಡತ
ಪ$,ೕಶದ
................................................................. .8ಾ0 / 12ಾಗದ ..........................................3ಾ$ಮ / ಪಟಣದ ]ಾ%ಾನ ಾ4
¨

(ಗಳು)

ಸJ..........................................................
ತಹ6ೕ8ಾNE..............................................
ಸ^ಳ :

ಪದGಾಮ

TGಾಂಕ:

ಕ_ೕಯ `ಹೂಂT
'ಾಜ
*

/

)ೕಂ+ಾ$ಡತ ಪ$,ೕಶ *

ಅನUಯಾಗTರುವ ಪದಗಳನುa ದಯ1ಟು bಟು b / cೂdದು eಾf

ಸೂಚ: ಇX0 ಉಪhೕ94ದ ‘]ಾ%ಾನ ಾ4ಗಳು’

ಎಂಬ

ಅಥ!ವaೕ cೂಂTರುತ=,.2ಾರತ ಸQಾ!ರದ ಪತ$ ಸಂj: b4

ಪ+ಾವಯು ಪ$ಾ Cಾ$ಧ ಅHಯಮ,
12028/2/76-

ಎl4;-1

ಗೃಹ

ಮಂ

1950ರ

20

ೕ ಪ$ಕರಣದX0ರುವ

<ಾ$ಲಯ ಅನು]ಾರಾ9,

ಅಂಥ

ಪ$%ಾಣ

ಪತ$ಗಳನುa ೕಡಲು ಸmಮಾ9ರುವDದQಾn9, 2ಾರತ ಸQಾ!ರದ (4ಬoಂT ಮತು= ಆಡತ ಸು@ಾರp ಇ8ಾj) ಪತ$ ಸಂj:13-2-74 ಇಎl; (ಎl4;)
TGಾಂಕ:

05.08.1975

ರX0 ನಮೂT4ದ Cಾ$HQಾಯು, 'ಾಷrಪಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ ಆ,ೕಶದ ಅHಸೂಚಯನುa cೂರ4ದ ಸಮಯದX0

ಪ$%ಾಣ ಪತ$Qಾn9 ಅ.! ಸX04ದ ವf=ಯು, ತನa sಾಯಂ ಾಸ ಸ^ಳವನುa cೂಂTದN ಸ^ಳ)n ೕದವ>ೂಬo'ಾ9ರ ತಕnದುN. ಅ,ೕ ೕಯX0
ಒಂದು <ಾಲೂ0fನ >1ನೂ Cಾ$HQಾಯು ಇೂaಂದು <ಾಲೂ0f ೕದ ವf=ಗ ಸಂಬಂಧಪಟ
ಪ$%ಾಣ ಪತ$ವನುa ೕಡಲು ಸmಮ
Cಾ$HQಾ5ಾಗುವDTಲ0.
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(ಪವಗಪವಗ-1 

ೕ ದ ಅಭಗ ಾತ)
ಾತ)
ನಮೂ - ಇ

(ಯಮ 3ಎ (2) (3) ೂೕ)
ೂೕ)
ಂದುದ ವಗಗ (ಪವಗಪವಗ-1) ೕ ದ ಅಭಗ ೕಡುವ ಪಾಣ ಪತ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………ಾಮ / ಪಟಣದ / ನಗರ

ಾ

ಾದ ೕ /

ೕಮ………………………….....................................................
……………………………………… ……ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ / ಪ

ಾದ ೕ /

ೕಮ................................................... …………………………………………………………ಇವರು
ಂದುದ ವಗಗಳ (ಪವಗ) ………………………………….ಾಯ …………………………………ಉಪ
ಾ ೕರು ಾ!"ಂದು ಪ#ಾ$ಕಸ'ಾ().
ಸ*ಳ

:

/0ಾಂಕ :

ತಹೕ'ಾ-.
………….……………… ಾಲೂ3ಕು
ಕ4ೕಯ 5ಹರು
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(ಪವಗ - 2ಎ, 2"
2", 3ಎ
3ಎ, 3"
3"  ೕ ದ ಅಭಗ ಾತ)
ಾತ)
ನಮೂ - ಎ$
(ಯಮ 3ಎ (2) (3)ನು%
(3)ನು% ೂೕ)
ೂೕ)
ಂದುದ ವಗಗ (2ಎ
(2ಎ, 2"
2". 3ಎ
3ಎ, 3"
3") ೕ ದ ಅಭ ೕಡುವ ಆ'ಾಯ ಮತು( ಾ) ಪಾಣ ಪತ
ರ63

………………………………………

ಾಸ ಾ(ರುವ

ೕ

…………………………………………………… ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ / ಪ

ೕಮ

/

ಾದ ೕ / ೕಮ /

ಕು#ಾ ……………………………………………… ಇವರು ಮತು! ಆತನ / ಅವಳ ತಂ) / ಾ7 / 89ೕಷಕರು / ಪ
/ ಪಯು, ಸ;ಾ ಆ)ೕಶಗಳ ಸಂ>?:ಎAಡಬೂ3?D 225 E ಎ 2000 /0ಾಂಕ: 30.03.2002 ರ63

/ಷಪD ದ

Fೕಲುಸ!ರದ (GೕHIೕಯ.) ಾ?J!ಯ63 ಬರುವK/ಲ3Lಂದು;
ಅಭ?O

ಾಗ6 ಅಥ ಾ ಆತನ / ಆQಯ ತಂ) ಾ7 / 89ೕಷಕRಾಗ6 / ಪ / ಪ

Sೕ ದTಯ ಅಥ ಾ 2Sೕ ದTಯ ಅU;ಾ

ಾಗ6, ಸ;ಾರದ ೕLಯ63 1

ಾ(ಲ3Lಂದು;
ಅಥ ಾ

Vಾವಜ ಕ ವಲಯ ಉದ?ಮದ63 ತತY#ಾನ ಾದ ಹು)-ಯನು [ೂಂ/ರುವK/ಲ3;
ಅಥ ಾ
\ಾಸ(

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

ಕDFಯಲ3ದ ಸಂಬಳವನು ಪaಯುವ 0ೌಕರ0ಾ(ಲ3Lಂದು;
ಅಥ ಾ
ಆತನ /ಅQಯ ತಂ) ಾ7/ 89ೕಷಕರು /ಪ /ಪಯ ಆcಾಯವK 8 ಲd ರೂeಾ7ಗ(ಂತ HೕರುವK/ಲ3Lಂದು
(ಸ;ಾರದ ಆ)ೕಶ ಸಂ>?: ಂವಕ 304 E ಎ 2017 fಂಗಳೂರು, /: 14-09-2018);ಅಥ ಾ ಕ0ಾಟಕ ಭೂ ಸುgಾರhಾ
ಅU ಯಮ 1961 ರ63

ಗ/ಪD ರುವಂi ಆತನ / ಆQಯ ತಂ)

ಾ7/ 89ೕಷಕರು / ಪ / ಪಯು #ಾRಾಟ

icಾರನಲ3 ಅಥ ಾ ಆತನ / ಆQಯ ತಂ) ಾ7 / 89ೕಷಕ / ಪ / ಪಯು ಅಥ ಾ ಇವಬkರೂ 10 ಯು l(ಂತ
[mnನ ಕೃp ಭೂH ಅಥ ಾ 20 ಎಕ"ಗ(ಂತ [mnನ eಾ3ಂqೕಶr ಭೂHಯನು [ೂಂ/ರುವK/ಲ3Lಂದು
ಪ#ಾ$ೕಕಸ'ಾ().
ೕ/ೕಮ/ಕು#ಾ…………………………………………ಇವರು
……………………………………… ಾ ………………………………………………………… ೕದ
ಉಪ ಾಯವRಾ(ದು- ಸ;ಾ ಆ)ೕಶ ಸಂ>?: ಎAಡಬೂ3?D 225 E ಎ 2000 /0ಾಂಕ: 30.03.2002ರ ಅನsಯ
ಂದುದ ವಗಗಳ ಪವಗ …………………………… (2ಎ, 2E, 3ಎ, 3E) Q_ ೕರು ಾ!" ಮತು! ಈ ಕುಟುಂಬದ
ಾpಕ ಆcಾಯವK ರೂ:(ರೂ:

#ಾತ) ಎಂದು ಪ#ಾ$ೕಕಸ'ಾ().

ಸ*ಳ :

ತಹೕ'ಾ-.

/0ಾಂಕ:

…………………… ಾಲೂ3ಕು
ಕ4ೕಯ 5ಹರು
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ನಮೂ - 1
ಜನರ, - . ಅಭಗಳು -ೕಲುಸ(ರ

ೕ ಲ23ಂದು,
ಲ23ಂದು, ದೃ5ೕಕ 7 8ಾ9ೕಣ 9ೕಸ:ಾ)ಯನು% ೂೕರಲು

ಸ;2ಸ<ೕ=ಾದ ಪಾಣ ಪತ
(ಜನರ, - . ಅಭಗಳು ಭ) ಾಡ<ೕ=ಾದ ನಮೂ)
ನಮೂ)
ಇವ:
ತಹೕ'ಾ-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 ಪತವನು ಪaಯಲು ತಮu63 ಈ Qಳಕಂಡ #ಾಗಳನು ಒದ(ಸು ಾ! Qೂೕರುi!ೕS.
1.

ಅಭ?Oಯ [ಸರು ಮತು! ಉ)ೂ?ೕಗ

:

2.

ಅಭ?Oಯ ಸsಂತ ಸ*ಳ ಾಮ

:

ಾಲೂ3ಕು
tI3

:
:

3.

ಅಭ?Oಯು ಹುwದ /0ಾಂಕ ವಯಸುY ಮತು! ಹುwದ ಸ*ಳ

4.

ಅಭ?Oಯ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ ಪಯ/ಪಯ [ಸರು ಮತು! ಉ)ೂ?ೕಗ

:
:

(ಉ)ೂ?ೕಗವK ಸ;ಾ/ಅ" ಸ;ಾ/Vಾವಜ ಕ ಉದ?ಮ/\ಾಸ()
5.

ಅಭ?Oಯ ಪಸು!ತ xyಾಸ

:

(ಸzಷ ಾ( ನಮೂ/ಸುವKದು)
6.

ಅಭ?Oಯ \ಾಯಂ xyಾಸ

7.

ಅಭ?Oಯ {ಾ'ಾ dಣದ ಾ?ಸಂಗ #ಾDದ {ಾIಗಳ xವರಗಳು

:

eಾಥHಕ
#ಾಧ?Hಕ
eೌಢ
8. ಅಭ?Oಯ ~ಾಗೂ ಅಭ?Oಯ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ (ತಂ)/ ಾ7 tೕವಂತxಲ3/ದ-") ಇವರ ಒಟು ಾpಕ
ಆcಾಯ ಎ'ಾ3 ಮೂಲಗಂದ:
`

1)

Lೕತನ `ೕ$

2)

ಜHೕ ನ xವರ

3)

ಇತರ ಮೂಲಗಳು

9.

ಆcಾಯ i eಾವcಾರ"ೕ?

10.

ಸಂಪತು! i eಾವcಾರ"ೕ?

11.

#ಾRಾಟ i eಾವcಾರ"ೕ?
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ಪಾ>ೕಕೃತ ?ೂೕಷA
ಈ FೕI ನ ಂದ ಒದ( ದ #ಾ / xವರಯು 0ಾನು /ರುವಷರ ಮw ಸತ?Lಂದು ಶcಾಪ9ವಕ ಾ(
ದೃೕಕಸುi!ೕS ಮತು! ೂೕಸುi!ೕS.
ಸ*ಳ:

ತಮu xೕಯ

/0ಾಂಕ:

(ಅಭ?Oಯ ಸ)

FೕI ಒದ(ಸ'ಾದ #ಾಗಳು ಸತ? ಾ(ರುತ!) ಎಂದು ಪ#ಾ$ಕಸು ಾ!, ಈ #ಾಗಳು ಅಸತ?Lಂದು ದೃಢಪಟ63
ಅಪRಾಧ xಾರ ಬದ0ಾ(ರುi!ೕS.
ಸ*ಳ:

ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ ಸ

/0ಾಂಕ:

(ತಂ)/ ಾ7 tೕವಂತxಲ3/ದ-")
([ಂಡ/ಗಂಡ/ಇವರ ಸ)

ಸ*ೕಯ ಇಬkರು Vಾ cಾರರು
ಅಭ?Oಯ ಮತು! ಅವರ ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರು/ಪ/ಪ ಇವರನು ~ಾಗೂ ಇವರ ಸಯನು ಗುರುಸುi!ೕL.
Vಾ cಾರರ ಸ

1)

(ಪ9ಣ xyಾಸ)ೂಂ/)

2)
ಪ BೕಲCಾ ಪಾಣ ಪತ

1.ೕ/ೕಮ ……………………………………………………………………………………… ಎಂಬುವವರ
ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ/ ಪ ೕ/ೕಮ/ಕು#ಾ …………………………………………………… ಎಂಬುವವರು
ಕ0ಾಟಕ Rಾಜ?ದ …………………………tI3ಯ xಾಗ ……………………………………………………
ಾಮ/ಪಟಣ/ನಗರದ63 Vಾ#ಾನ?

ಾ

ಾ(cಾ-" ಮತು! ಇವರು ಜನರ Fl ವಗQ_ ೕ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 Fl
ವಗದ Fೕಲುಸ!ರದ63 (Creamy Layer) ಬರುವK/ಲ3Lಂದು ಪ#ಾ$ೕಕಸ'ಾ().
ಸ*ಳ

ತಹೕ'ಾ-..
………………………… ಾಲೂ3ಕು,

fಂಗಳೂರು
ಸೂಚಸೂಚ-1 : ಇದರ63 ಉಪ]ೕ(ಸ'ಾದ ‘Vಾ#ಾನ?

ಕ4ೕಯ 5ಹರು
ಾ ’ ಎಂಬ ಪದವK 1950ರ ಜನ ಾ eಾ ಧ? ;ಾ-ಯ 20Sೕ

ಅನುೕದದ63ನ ಅಥವನು [ೂಂ/ರುತ!).
ಸೂಚಸೂಚ-2: ಪೕಲ0ಾ 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 ಗುರುಸಲು 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:
Date:
District

Signature of the Deputy Director
Department of Sainik Welfare & Resettlement
.....................................
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ಸ;ಾರದ ಸುiೂ!ೕI ಸಂ>?:: ಆಸುಇ 44 S 2001 /0ಾಂಕ:27.07.2001
:27.07.2001
ನಮೂS--3
]ೕಜSಗಂದ ವ ತRಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ?O
ೕ/ೕಮ………………………………………………………ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ/ ಪ
ೕ/ೕಮ/ಕು#ಾ………………………..tI3………………. ಾಲೂ3ಕು………………….ಾಮದ63
……………………. ಾಸ ಾ(ರುವ ಇವರು: ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ಈ Qಳಕಂಡ ಆ !ಯನು
………………

]ೕಜSಾ( ……………………………….ಇಸxಯ63 VಾsUೕನಪD Qೂಳ'ಾ() ಎಂದು ಈ

ಮೂಲಕ ಪ#ಾ$ೕಕ ).
(ಅ) * * ಾ ಸುವ ಮS ಮತು! ಾವK ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ಅವರ ಕೃp ಭೂHಯ ಅಧದಷು
(ಆ) * * ]ೕಜS 5ದಲು ಭೂHಯನು [ೂಂ/ರ): ]ೕಜS7ಂದ ಾವK ಾ ಸುವ ಮS:
(ಇ) * * ಾವK ಅವಲಂEತRಾ(ದ- ತಮu ಕೃp ಭೂHಯ ಅಧದಷು ಅಥ ಾ ಅದG_ಂತ ಕDF ಕೃp ಭೂH:
(ಈ) * * ಇತರ ಇ0ಾವK)ೕ ಪಕರಣದ63 ]ೕಜS7ಂದ ವ ತRಾದವರು.

ಸ*ಳ :
/0ಾಂಕ

ತಹೕ'ಾ-.
ಾಲೂ3ಕು/ಕ4ೕಯ 5ಹರು

23

ನಮೂ – 2
8ಾ9ೕಣ ಅಭ ಪಾಣ ಪತ
ೕ/ೕಮ ……………………………………………………………………………ರವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/
ಪ/

ಪ/ೕ/ೕಮ/ಕು#ಾ……………………………………………………………

tI3

……………………… ಾಲೂ3ಕು…………………………… ಾಮದ63 …………………………………
ಾಸ ಾ(ರುವ

ಇವರು

ಒಂದSೕ

ತರಗ7ಂದ

………………………………

…………………………… tI3 ………………………………………
ಪಟಣ……………………

{ಾIಯ63

ಉ!ೕಣRಾ(ರು ಾ!". ಈ {ಾIಯು ಅಭ?Oಯು

ಾ?ಸಂಗ

#ಾD

………………

ತರಗಯವ"

ಾಲೂ3ಕು………………………
ವಷ

ನaದ

ಪೕಯ63

ಾ?ಸಂಗ #ಾDದ ಅವUಯ63 ಕ0ಾಟಕ eೌರ ಗಮಗಳ ಅU ಯಮ,

1976 ಅಥ ಾ ಕ0ಾಟಕ eೌರ ಸಗಳ ಅU ಯಮ 1964ರ ಅDಯ63 /ಷಪD ಒಂದು )ೂಡ ನಗರ ಪ)ೕಶ ಸಣ
ನಗರ ಪ)ೕಶ ಅಥ ಾ ಪವತS ಹಂತದ63ರುವ ಪ)ೕಶಗಳ [ೂರ ಾದ ಪ)ೕಶದ63ತು!.

Fೕಲು ರುಜು
ೕತ dಣ ಅU;ಾ
ಕ4ೕಯ 5ಹರು

ಸ
ಮು>ೂ?ೕeಾgಾ?ಯರ ಸ
ಮತು! ಸಂ*ಯ 5ಹರು

ಸ*ಳ :
/0ಾಂಕ :

ಕನ%ಡ ಾಧಮ Fಾಸಂಗ ಪಾಣ ಪತ
ೕ/ೕಮ…………………………………………………ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ/ಪ/ೕಮ/ಕು#ಾ
……………………………………………………………
tI3
…………………………………… ಾಲೂ3ಕು
…………………………………………ಾಮದ63
ಾಸ ಾ(ರುವ ಇವರು ……………………Sೕ ತರಗುಂದ …………………………………Sೕ ತರಗಯವ"
………………………………
`ೖd$ಕ
ವಷ/ಂದ
………………………
`ೖd$ಕ
ವಷದವ"
……………………………{ಾIಯ63 ಕನಡ #ಾಧ?ಮದ63 ಾ?ಸಂಗ #ಾDರು ಾ!"ಂದು ಪ#ಾ$ಕಸ'ಾ().
ಸ*ಳ:
/0ಾಂಕ:

ಮು>ೂ?ೕeಾgಾ?ಯರ ಸ ಮತು! ಸಂ*ಯ 5ಹರು
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ಕCಾಟಕ ಸ=ಾರದ ಅHಕೃತ Iಾಪನ ಸಂJ:
ಸಂJ: 7ಆಸುಇ 115  2005, LCಾಂಕ:
LCಾಂಕ: 19.11.2005
CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES
This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son/ wife /
Shri

……………………………………………..Age

………………

old,

male

/

female,

daughter of

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/-

(Doctor)

Sd/-

(Doctor)

(Seal)

(Doctor)

(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
ಅನುಬಂಧ--1
(ಸ;ಾ ಆ)ೕಶ ಸಂ>?:: ಆಸುಇ 272 ೕS 2013 /0ಾಂಕ::11.02.2021ರ ಕಂDQ 5 ರಂi )
(ಅಭ?Oಯು ಬ"ಯಲು )ೖಕ ಅಸಮಥ?i [ೂಂ/ರುವ ಬ ಪ#ಾಣ ಪತ))
(ದೃp #ಾಂದ?i,, ಚಲನವಲನ Lೖಕಲ? (ಎರಡೂ iೂೕಳುಗಳ JೕDತ ೂಂಡಂತಹ--BA )ಮತು!
Fದುನ eಾಶs ಾಯು-)
ಈ ಎದು-;ಾಣುವ ಅಂಗxೕಕಲiಯನು [ೂಂ/ರುವ ಅಭ?Oಗಳನು [ೂರತುಪD )
ಈ

Lೖದ?Gೕಯ

cಾಖ6ಸ'ಾ(ರುವ

ಮಂಡಯು,

ಅಂಗLೖಕಲ?iಯ

………………………………

ಸsರೂಪ

ಮತು!

ಪಶತ

(ಅಂಗLೖಕಲ?

ಪ#ಾಣ)

ಪ#ಾಣ

ಅಂಗLೖಕಲ?ವನು

ಪತದ63
[ೂಂ/ರುವ

ೕ/ೕಮ/ಕು#ಾ………………………
……………………… (ಅಂಗxಕಲ ಅಭ?Oಯ [ಸರು) ……………………………… ಇವರ
ಮಗ/ಮಗಳು………………………………
……………………………… (ಾಮ. ಾಲೂ3ಕು, tI3) ಇ63ನ
ಅಂಗLೖಕಲ?iಯು

ಇವರ

ಬರವ$

Vಾಮಥ?ವನು

ಕುಂತೂಸುವ

ಾ , ಇವರನು ಪೕ

)ೖಕ

ಅಸಮಥi

ದು-, ಇವರ
ಾ()

ಎಂದು

ಪ#ಾ$ೕಕಸುತ!).

(ಸ)
ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರು, Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ.
ಸ*ಳ:
/0ಾಂಕ:
wಪz$::
(1) Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡಯ ಸ*ಳ xವರಗೂಂ/, ಮಂಡಯ ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರ [ಸರು ಮತು! ಹು)-ಗಳನು
ಸzಷ ಾ( ನಮೂ/ಸfೕಕು.
(2) ಅಭ?Oಯು [ೂಂ/ರುವ ಅಂಗLೖಕಲ?Q_ ಸಂಬಂU ದ ತLೖದ?"ೂಬkರು ಆ
ಸದಸ?Rಾ(ರುವKದನು ಖmತಪD Qೂಳfೕಕು.

ಾ

ಾ ಮಂಡಯ
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ಅನುಬಂಧ--2
(ಸ;ಾ ಆ)ೕಶ ಸಂ>?.. ಆ ಸು ಇ 272 ೕS 2013 /0ಾಂಕ::1111-0202-2021ರ ಕಂDQ 5 ರಂi))

ತನa,ೕ5ಾದ XtQಾರನ ೕWಯನುa ಪdಯಲು ಮುಚu) ಪತ$
ಮುಚu) ಪತ$ವನುa )ಳ ನಮೂT4ರುವ ನಮೂಯ/0ೕ ಪdಯತಕnದುN)

(

ಈ

ೕ//ೕಮ…………………………………
………………………………… ಆದ 0ಾನು ……………………… (ಅಂಗ
Lೖಕಲ?ದ [ಸರು))
(
ಅಂಗLೖಕಲ?ವನು [ೂಂ/ದು-,, …………………… (ಪೕಯ [ಸರು)) ಪೕ …………………………………
ಕಮ ಸಂ>?ಯ63 ……………………………… (ಸ*ಳ,
, ಾಲೂ3ಕು,, tI3)) ಸ*ಳದ63ನ …………………………
(
Qೕಂದದ63 ~ಾಜRಾ()-ೕS.. 0ಾನು ………………………………… xcಾ?ಹiಯನು [ೂಂ/ರುi!ೕS..
ಈ Qಳ ಸ #ಾDರುವ ನನ ೕ//ೕಮ//ಕು#ಾ …………………………………
…………………………………….
………. (6J;ಾರನ [ಸರು))
ಇವರು FೕI ಸ'ಾದ ಪೕಯ63 6J;ಾರನ ೕLಯನು ಒದ( ರು ಾ!" ಎಂದು 0ಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಸುi!ೕS..
6J;ಾರನ xcಾ?ಹiಯು ……………………………… ಎಂದು 0ಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃೕಕ , ಮುಚnQ
ೕಡುi!ೕS.. ಒಂದು Lೕ 6J;ಾರನ xcಾ?ಹiಯು FೕI ಸ'ಾದ xcಾ?ಹi(ಂತ [ಾn(ರುವKದು ~ಾಗೂ ಸ;ಾ
ಆ)ೕಶ ಸಂ>?.. ಆಸುಇ 272 ೕS
ಗ/ಪD ರುವKದQ_ ಒಳಪಡ/ರುವKದು

2013, /0ಾಂಕ::1111-0202-2021 ಆ)ೕಶ

ಾಗದ ಕಂDQ--04 ಉಪಕಂDQ 07 ರ63

ಾವK)ೕ ಹಂತದ63 ಕಂಡುಬಂದ63,, 0ಾನು ಈ ಪೕಯ63 ಉ!ೕಣ ಾದ63

ಪaಯಬಹುcಾದ ಹು)- ಮತು! ಸಂಬಂU ದ ಎ'ಾ3 ಹಕು_ಗಳು ನ ಂದ ಮುಟುೂೕಲು ~ಾGQೂಳಲzಡುತ!L ಎಂಬುದನು
ಸzಷ ಾ( ಅರುi!ೕS ~ಾಗೂ ಈ ಷರ! ಸಂಪ9ಣ ಾ( ಬದ0ಾ(ರುi!ೕS..

ಅಭಯ ಪ ೕಶ ಪತದ ಪ, ಗುರುನ ೕ ಮತು ೖದೕಯ ಪಾಣ ಪತದ ಪಯನು ಇದೂಂ!" ಲಗಸತಕ&ದು')

(

ಸ*ಳ::
/0ಾಂಕ

(ಅಂಗxಕಲ ಅಭ?Oಯ ಸ))
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-ಎ
ಅಹNಾ ಪಾಣ ಪತ
[ಅನುOPೕಧ 371(Q
371(Q) -ೕR]
-ೕR]
[3(3)ೕ
[3(3)ೕ ಯಮ ೂೕ]
ೂೕ]
[ಪಾಣ ಪತ ೕಡಲು ಕCಾಟಕ Sಾವಜಕ ಉUೂೕಗ (VೖದXಾYಾZVೖದXಾYಾZ- ಕCಾಟಕ ಪUೕಶ ೕಮ=ಾ)ಯ;2 9ೕಸ:ಾ))
9ೕಸ:ಾ))
ಯಮಗಳು 2013]
ೕ/ೕಮ_________________________________________________ರವರು_______________________
ರವರ ಮಗ / [ಂಡ

ಾ(ದು-, ಇವರು ಕ0ಾಟಕ Rಾಜ?ದ_________________________tI3ಯ_______________

ಾಲೂ3Gನ_______________________________________ಾಮ / ಪಟಣದ ಸ*ೕಯ ವ?G!
ಸ*ಳ: ___________________________

ಾ(cಾ-".

[ಸರು_________________________________

/0ಾಂಕ: ___________________

ಅ ಂl ಕHೕಷನ.
__________________ ಉಪxಾಗ
___________________ tI3

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-ಎ
ಸ\8ಾಮ ಪಾಣ ಪತ
[ಅನುOPೕಧ 371(Q
371(Q) -ೕR]
-ೕR]
ಸ=ಾ

ೕ3ಯ;2ರುವ ಅಭಗಳು Vೖ'ಾYಾZ – ಕCಾಟಕ 9ೕಸ:ಾ) ಸ;2ಸ<ೕ=ಾದ ಪಾಣ ಪತದ
LCಾಂಕ:29
LCಾಂಕ:29:29-0101-2014ರ
2014ರ ಅHಸೂಚಅHಸೂಚ-1 ರ;2ನ (5(2) ೕ ಯಮ ೂೕ)
ೂೕ)

(ಪಾಣ ಪತಗಳ ೕ8ಾ] ಕCಾಟಕ Sಾವಜಕ ಉUೂೕಗ (VೖದXಾYಾZ - ಕCಾಟಕ
ಕCಾಟಕ ಪUೕಶ ೕಮ=ಾ)ಯ;2
9ೕಸ:ಾ))
9ೕಸ:ಾ)) ಯಮಗಳು 2013)
ೕ/ೕಮ_____________________________________ರವರು_______________________________ರವರ
ಮಗ / ಮಗಳು/ [ಂಡ

ಾ(ದು-, ಇವರು ಕ0ಾಟಕ Rಾಜ?ದ _________________tI3ಯ ________________

ಾಲೂ3Gನ ______________________ಾಮ /ಪಟಣವನು ತನ ೕ ಾ ಪKಸ!ಕದ63 ತನ ಸsಾಮ / ಸ*ಳ ಎಂದು
ೂೕp ರು ಾ!".
ೕ ಾ ಪKಸ!ಕದ63ರುವ ನಮೂದನು 0ಾನು ಖುcಾ-( ಪೕ6 )-ೕS ಮತು! Fೕ6ನ ನಮೂದು 01-01-2013 Q_
ಮುಂ ೕ ಾ ಪKಸ!ಕದ63 ಇi!ಂದು ಸsತಃ ಮನವQ #ಾDQೂಂDರುi!ೕS.
ಸ*ಳ__________________

[ಸರು ___________________

/0ಾಂಕ:_______________

ಪದ0ಾಮ__________________
ಕ4ೕ_____________________
ಇ'ಾ>__________________
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ಅಭಗ ಆ^_ೖ^
ಆ^_ೖ^ ಅ` ಭ) ಾಡುವ ಬb ಸೂಚಗಳು
ಆr-Iೖrನ63 ಅt ಭ #ಾD ಸ63 ದ #ಾತQ_ ಅಭ?Oಗಳು ಅUಸೂಚSಯ63ನ ಎ'ಾ3
ಷರತು!ಗಳನು ಪ9"ೖ ರು ಾ!" ಎಂದಲ3. ತದನಂತರದ63 ಅtಗಳನು ಪೕಲS ಒಳಪDಸ'ಾಗುವKದು ~ಾಗೂ
ಾವK)ೕ ಹಂತದ63

ಾಗ6 ನೂ?ನ?iಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ63 ಅಂತಹ ಅಭ?Oಗಳ ಅtಗಳನು ರಸ_ಸ'ಾಗುವKದು.

ಈ ಅt ಸ63ಸುವ ಪGಯು ಒಂದು ಾಯ Sೂೕಂದ$ ಪGಯನು ಒಳೂಂDದು- ಅಭ?Oಗಳು
ೕDರುವ #ಾಯನು ಮುಂ/ನ ಎ'ಾ3 ಅUಸೂಚSಗಗೂ ಪಗ$ಸ'ಾಗುವKದಂದ, ಅವರ ‘Profile

creation

/

ರುಜು ಾತುಗಳು ಸೃpಸುವ ‘ ಹಂತದ63 ಅೕ ಾಗರೂಕi7ಂದ ಎ'ಾ3 #ಾಗಳನು ಭ #ಾಡfೕ;ಾ().
ಅಭ?Oಗಳು ಸೂಚSಗಳನು ಹಂತ ಹಂತ ಾ( ಓ/Qೂಳತಕ_ದು-. ಎ'ಾ3 ಸೂಚSಗಳನು ಓ/ದ ನಂತರLೕ
ಅtಯನು ಭ #ಾಡತಕ_ದು-.
1. ಅಭ?Oಗಳು

ಅಂತಾಲದ ಮು\ಾಂತರLೕ ಅtಗಳನು ಆr Iೖr ಮೂಲಕ ಸ63ಸfೕಕು. ಇತ"

KPSC

ಾವK)ೕ #ಾದಯ63/ಮೂಲದ ಮು\ಾಂತರ ಸ63 ದ ಅtಗಳನು ಪಗ$ಸ'ಾಗುವK/ಲ3.
2. ಅಭ?Oಗಳು 5ದಲು

KPSC

ಅಂತಾಲ

ರ63

“http:://kpsc.kar.nic.in”

“New User? Register Here link.”

ಅನು ಒ! Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳfೕಕು.
3. ಅಭ?Oಗಳು Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳಲು ~ಾಗೂ

login

ರುಜು ಾತುಗ ಅನನ? ಾದ

(unique)

ಇ- Fೕ xyಾಸ

ಮತು! 5fೖ ಸಂ>?ಯನು [ೂಂ/ರತಕ_ದು-.
4.

login

ರುಜು ಾತುಗಳನು ಸೃp ದ ನಂತರ ಅಭ?Oಗಳು ಈ ರುಜು ಾತುಗೂಂ/

ಅನು ಒ! ಅವರ ಪ9ಣ #ಾಯನು ಭ #ಾಡfೕಕು. ಈ

Link

Profile

login

ಆ(

Profile Creation

ಅನು ಅಭ?Oಗಳು ಒಂದು ಾ

ಭ #ಾDದ63 ಆ]ೕಗದ ಮುಂ/ನ ಎ'ಾ3 ಅUಸೂಚSಗ ಉಪ]ೕಗ ಾಗುತ!). ಅಭ?Oಗಳು ಈ
#ಾಯನು ಅ aೕl #ಾಡಬಹುದು.
5. ಅಭ?Oಗಳು

Profile

ರ63 Qೂೕರ'ಾದ ಎ'ಾ3 #ಾಯನು ಾಗರೂಕi7ಂದ ಭ #ಾD

SAVE

ಬಟr

ಒ! SAVE #ಾDQೂಳfೕಕು.
6. ಅಭ?O ತನ ಇ!ೕmನ ಾವmತ ಮತು! ಸ ಅ893ೕ #ಾಡfೕಕು.
•

ಾವmತದ ಅಳi(eಾA 89ೕl ಅಳi) (ಗಷ ಅಳi: 50 KB)

•

ಸಯ ಅಳi (ಗಷ ಅಳi: 50 KB)

7. ಅಭ?Oಗಳು ವ]ೕH, xcಾ?ಹi ಸಂಬಂU ದ ಪ#ಾಣ ಪತಗಳನು ~ಾಗೂ ಅtಯ63 Qೂೕರುವ
ಎ'ಾ3 Hೕಸ'ಾ ಪ#ಾಣ

ಪತ$ಗಳನುa

jpg

ನಮೂSಯ63

ದ- ಾ(ರfೕಕು ~ಾಗೂ

200

kb

(ಂತ

[ಾn(ರಾರದು.
8. ರುಜು ಾತುಗೂಂ/ login ಆದ ನಂತರ ಅಭ?Oಯು ಾ6!ಯ63ರುವ ಅUಸೂಚSಗಳನು Online
Link.
link

ರ63 Sೂೕಡಬಹುದು.

ಲಭ?x).

login

ಆದ ನಂತರ ಾ6!ಯ63ರುವ ಅUಸೂಚSಗಳ ಪಕ_ದ63

Application

Click Here to apply
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9. ಅಭ?Oಯು ಅUಸೂಚS ಅನುಗುಣ ಾ( ಅt ಸ63ಸಲು
Here to apply link

Click Here to apply link

ಅನು ಒತ!fೕಕು. Click

ಅನು ಒ!ದ63 ಅUಸೂಚSಯ63ನ ಹು)-ಗ ಅಭ?Oಯ ಅಹiಯನು ಉಪಕರಣವK

ಪೕ6ಸುತ!). ಅಭ?O ಅಹ ಾ ಷರತು!ಗಳನು ಪ9"ೖಸ/ದ-63 ಸೂಕ!

ಸಂ)ೕಶವನು

ಉಪಕರಣವK

ಪಕwಸುತ!).
10. ಅಹ ಾ ಷರತು!ಗಳನು ಪ9"ೖಸುವ ಅಭ?Oಯ ಅtಯನು #ಾತ ಉಪಕರಣ/ಂದ sೕಕಸಲzಡುತ!).
11. ಅtಯನು ಅಂಮ ಾ( ಸ63 ದ ನಂತರ
ಾವK)ೕ ದು-ಪDಗಳನು #ಾಡಲು ಅವ;ಾಶ ಇಲ3ದ ಪಯುಕ!
ಅಭ?Oಗಳು ಅಂಮ ಾ( ಅtಯನು ಸ63ಸುವ ಮುನ ಎಲ3 ಅಗತ? xವರಗಳನು ಭ #ಾಡ'ಾ()ೕ
ಎಂದು ಖmತಪD Qೂಳfೕಕು.
12. ಗ/ತ ಶುಲ_ eಾವಸದ ಅಭ?Oಗಳ ಅtಗಳನು ಪಗ$ಸ'ಾಗುವK/ಲ3.
13. ಪೕಾ ಶುಲ_ವನು ಈ Qಳಕಂಡ #ಾದಯ63 eಾವಸಬಹುದು:
•
•
•
•

Sl ಾ?ಂGಂ
aEl ;ಾ
QDl ;ಾ
.ಎA. (;ಾಮr ಸxೕA ಂಟ.)

14. ಶುಲ_ eಾವಸಲು ಅಭ?Oಗಳು ಈ Qಳಕಂಡ ಪದಯನು eಾ6ಸfೕಕು:•

Login

ಆದ ನಂತರ ಎಡ ಾಗದ63

My

Account

link

ಲಭ?xದು- ಈ

My

Account

link

ಅನು

ಒತ!fೕಕು.
•

ಅಭ?Oಯು xxಧ ಅUಸೂಚSಗ ಸ63 ದ ಅtಗಳ ~ಾಗೂ ಶುಲ_ eಾವ ದ xವರವನು
Sೂೕಡಬಹುದು. ಶುಲ_ xವರಗಳ63

Unpaid

ಎಂದು ನಮೂ/ ರುವ ಅtಗಳ ಎದುರು

Pay Now link

ಲಭ?xರುತ!).
•

Pay

Now

link

ಅನು ಒ!ದ63 ಮೂರು ಆ_ಗಳು ಲಭ? ಾಗುತ!): (ಎ) Sl ಾ?ಂGಂ , (E)

aEl ;ಾ, ( ) QDl ;ಾ
•

ಆrIೖr eಾವಯ #ಾದಯ63 ಅಭ?Oಯು Sl ಾ?ಂGಂ.

•

aEl ;ಾ ಮತು! QDl ;ಾ ಮು\ಾಂತರ ಶುಲ_ eಾವಸಬಹುದು.

