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ಸಂ:
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ಅ#ಸೂಚ%

ಆೕಗವ ಕಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ

1.

"ಾಂಕ:
"ಾಂಕ:2222-0404-2022

ೕಗಳು (ೕರ ೕಮಾ) (ಾಾನ) ಯಮಗಳು 2021ರ

ಯಮಗಳನಯ ಈ ಳಕಂಡ ಗೂ!" ‘#’ ಹು%&ಗಳನು' ಭ
ಮೂಲಕ ಅ. ಗಳನು' ಆ/ಾ#%.
ಕ&ಮ

2.

ನಗರ ಮತು9 :ಾ&;ಾಂತರ

ಸ/ಾಯಕ ನಗರ ೕಜಕರು

1

ಉ01 ಮೂಲ

ಇ)ಾಯ +ಸರು /ಹು-ಯ
ಹು-ಯ ಪದಾಮ

ಸಂ

ಒಟು7

ಅ> ಶುಲ@ / AೕಕೃB CಾಲDB :

ಾಡಲು ಅಹ

ವೃಂದ

ೕಜಾ ಇ)ಾ
50
50

ಅ. ಸ23ಸಲು ಗ4ಪ6#ರುವ 7ಾ!ರಂ8ಕ 4ಾಂಕ

ಅಭ+ ಗ,ಂದ On-line

+ೖ.ಕ
+ೖ ಕ.

ಒಟು7 ಹು-ಗಳ

10

60

10

60

ವೃಂದ

ಸಂ

30-04-2022

ಅ. ಸ23ಸಲು ೂಯ 4ಾಂಕ

30-05-2022

ಶುಲ:ವನು' 7ಾವಸಲು ೂಯ 4ಾಂಕ

31-05-2022

EFೕಷ ಸೂಚ%:ಸೂಚ% ಅಭIಗಳು ಅ>ಯನುK ಭB ;ಾಡುವ Mದಲು ಎ)ಾN EವರಗಳನುK ಓ" ಅPೖ1ೂಂಡು

ಆನಂತರQೕ ತಮR ಅನAಯ ಾಗುವ EವರಗಳನುK ಭB ;ಾಡತಕ@ದು-.
;ಾಡತಕ@ದು- ಒST ಅ> ಸUNದ ನಂತರ
ಅ>ಯUN

EವರಗಳನುK

Bದು-ಪV

Bರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದು.
Bರಸ@\ಸ)ಾಗುವ[ದು ಅಭIಗಳು
ಅಭIಗಳು ವ

/

ೕಪW

;ಾಡುವಂX

Yೕಡುವ

Zಾವ[ೕ

ಮನEಗಳನುK

ೕDB,
ೕDB E]ಾಹXR ಸಂಬಂ#ದ ಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳನುK `ಾಗೂ

ಅ>ಯUN 1ೂೕ\ರುವ ಎ)ಾN Dೕಸ)ಾB ಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳನುK ಅ> ಸUNಸಲು Yಗ"ಪVದ 1ೂ%ಯ
"ಾಂಕದಂದು

aಾU9ಯUNರುವಂX

ಅ#ಸೂಚ%ಯ

ಅನುಬಂಧದUN

ಸೂbರುವ

ನಮೂ%ಗಳUNcೕ

ಕdಾeಯ ಾf ಪW"ಟು71ೂಂಡು ಅ> ಸUNಸು ಾಗ ಸgಷ7 ಾದ ]ಾಖಗಳನುK ಅiೂೕj
ಅiೂೕj ;ಾಡತಕ@ದು-.
;ಾಡತಕ@ದು-

ಅಭIಗಳು
ಅಭIಗಳು ಅiೂೕj
ಅiೂೕj ;ಾಡುವ ]ಾಖಗಳನುK ;ಾತ& ಪ\kೕಲ% ;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು.
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು ತದನಂತರದUN ಮನE
ಮುlಾಂತರ Zಾವ[ೕ ]ಾಖಗಳನುK ಸUNದUN ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.
ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN

2.1 ಅ. ಗಳನು' Online ಮೂಲಕೕ ಭ ಾ6 , ;ಾವ<ತ!/ಸ> /ವೕ?/ @Aಾಹ B /ಾಗೂ ೂೕ ದ

?ೕಸCಾD ಸಂಬಂF#ದ ಎCಾ3 AಾಖIಗಳನು' ಅJK3ೕL ಾ6ದ ನಂತರ ಶುಲ:ವನು' Mಾವ%ೕ ಾಮN
ಸ@ೕ O

ಂಟPಗಳ23 (CSC) ಅಥRಾ S TಾಂUಂV / WXS ಾL / !6S ಾL

ಮೂಲಕ ಸಂAಾಯ

ಾಡಬಹುAಾYರುತZ%. ಶುಲ:ವನು' 7ಾವಸ%ೕ /ಾಗೂ AಾಖIಗಳನು'/ ;ಾವ<ತ!/ ಸ>ಯನು' ಅJK3ೕL

ಾಡ%ೕ ಇರುವ /ಅಸ\ಷ^ AಾಖIಗಳನು' ಅJK3ೕL ಾ6ರುವ ಅಭ+ ಗಳ ಅ. ಗಳನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.

ಶುಲ:ವನು' ಾಮN ಸ@ೕ O ಂಟP ಗಳ23 (CSC) 7ಾವಸಲು ಅವಾಶ ೕಡCಾYರುವದ ಂದ ಅ. ಗಳನು'
ಇ23ಯೂ ಸಹ ಸ23ಸಬಹುAಾY%.
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3) ಅ ಸಸುವ ಹಂತಗಳು/ ಅ ಸಸುವ ಪ
ಅ ಸಸುವ ಪ

ಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇ.
ಇ.

1.

_ದಲೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation

3.

ಮೂರೕ ಹಂತ : Fees Payment through My Application section

ಎರಡೕ ಹಂತ : Application Submission

2.

{

ವರಾದ ಹಂತಗಳು:
ಹಂತಗಳು:

'*' Marks are mandatory

on Save/Add button

•
•
•

•

cೂಸAಾY

/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY ಭ ಾಡbೕಕು)

kindly refresh page (press control +F5)}

Application Link

Application Link

ನ23

ನ23

log in

log in

50 kb

ಮತುZ

profile

password

ಅನು' ಸೃefಸbೕಕು.

ಅನು' ಭ ಾ6.

ಮತುZ ಸ> ಾ:ನ ಪ!ಗಳನು'

Yಂತ ciಾjYರTಾರದು.

jpg

ನಮೂಯ23

ಅಭ+ ಗಳು ವೕ?, @Aಾಹ BD ಸಂಬಂF#ದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' /ಾಗೂ ಅ. ಯ23 ೂೕ ರುವ
ಎCಾ3 ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು'
ciಾjYರTಾರದು.

•

user name

ಆದ ನಂತರ ಮg ಪKಣ

ಅJK3ೕL ಾಡbೕಾದ ;ಾವ<ತ!
#ದ&RಾYರbೕಕು /ಾಗೂ

ಆಗಲು

If no response found

ಅFಸೂಚ ಎದುರು ಇರುವ

jpg

ನಮೂಯ23 #ದ&RಾYರbೕಕು /ಾಗೂ

“Click here to Apply” Link

200

kb

ಅನು' ಒZ.

•

ಮg

•

ಅ. ಸ23#ದ ನಂತರ

•

ಅ>ಯ ಪಕ@ದUN “Pay Now” link ಅನುK ಒB9ದUN “Online payment” ಆc@ಗಳು ಮೂಡುತ9Q.
ಮೂಡುತ9Q.

•

profile

Yಂತ

ನ23 ಲಭ@ರುವ ಾ>ಯು ಮg ಅ. ನಮೂಯ23 ಪ!ಕಟRಾಗುತZ%. ಅ. ಯ23

TಾU ಉ,4ರುವ ಾ>ಯನು' ಭ ಾ6 ಸ23ಸbೕಕು.
“My

Application”

link

ರ23 ೕವ ಅ. ಸ23#ರುವ ಅFಸೂಚಯನು' ಆn:

ಾ6ದ23 ಳD ಮg ಅ. ಯು ಪ!ಕಟRಾಗುತZ%.

ಒಂದು nಾ\ %ೂೕಂದm/
%ೂೕಂದm/ಅ> ಸUNಸುವ ಸಂದಭದUN Zಾವ[]ಾದರೂ oಾಂB&ಕ Xೂಂದpಗಳು
ಉಂqಾದUN ಸ`ಾಯ ಾm ಸಂ:
ಸಂ: 18005728707 ಯನುK ಸಂಪrಸಲು ಸೂb.
ಸೂb.

3.1) ಅಭಗಳು ಅ  ಭ 

ಾಡುವ ದಲು ಅಸೂಚಯ ೕರುವ ಅ  ಭ 

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

ಾಡುವ

/ಾ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.oಾ

ಪ.ಪಂ
ಪ!.-1
2ಎ

2X
3ಎ

3X

ಾ. ೖ

rಾ!?ೕಣ
ಕ.ಾ.ಅ
ಅಂ.@.

ಾಾನ ಅಹ B
ಪ pಷ^ oಾ

ಪ pಷ^ ಪಂಗಡ
ಪ!ವಗ -1

ಪ!ವಗ -2ಎ

ಪ!ವಗ -2X
ಪ!ವಗ -3ಎ

ಪ!ವಗ -3X

ಾ. ೖಕ

rಾ!?ೕಣ ಅಭ+

ಕನ'ಡ ಾಧಮ ಅಭ+
ಅಂಗ@ಕಲ ಅಭ+

ೕ..ಅ
ೕಜ tಾp!ತ ಅಭ+
ಉ.ಮೂ.ವೃ ಉ, ಮೂಲ ವೃಂದ
cೖಕ

ತೃ.2

cೖAಾ!Tಾu-ಕಾ ಟಕ
ತೃೕಯ 2ಂಗ

GM

General Merit

SC

Scheduled Caste

ST

Scheduled Tribe

Cat–1

Category – I

2A

Category – 2A

2B

Category – 2B

3A

Category – 3A

3B

Category – 3B

Ex-MP

Ex-Military Person

Rural

Rural Candidate

KMS

Kannada Medium Student

PH

Physically Handicapped

PDP

Project Displaced Person

RPC

Residual Parent Cadre

HK

Hyderabad Karnataka

TG

Transgender

4. 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 ಶುಲ: 7ಾವvಂದ @ಾv
ಅಭ+ ಗ,D
ಇ%.
@wೕಷ ಸೂಚ:- ರೂ. 35/- ರ ಪ!U!n ಶುಲ:
ವನು' ಎCಾ3 ಅಭ+ ಗಳು (ಪ pಷ^
oಾ, ಪ pಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ!ವಗ -1, ಾ. ೖಕ /ಾಗೂ ಅಂಗ@ಕಲ ಅಭ+ ಗಳು ೕ ದಂB) ಕ`ಾaಯRಾY
7ಾವಸತಕ:ದು&. 7ಾವಸ4ದ&23 ಮg ಅ. ಯನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.
(processing

fees)

4.1
ಅಭ+ ಗಳು ಗ4ಪ6#ದ ಶುಲ:ವನು' ಕ`ಾaಯRಾY 7ಾವಸತಕ:ದು&. ಒxg ಶುಲ:ವನು' 7ಾವ#ದ
ನಂತರ ಅದನು' Mಾವ%ೕ ಸಂದಭ ದ23ಯೂ >ಂರುYಸCಾಗುವ4ಲ3 ಅಥRಾ ಅದನು' ಆೕಗವ ನWಸುವ ಇತy
ಪ ೕz ಅಥRಾ ೕಮಾಗ,D cೂಂ4#ೂಳ{Cಾಗುವ4ಲ3. ಶುಲ:ವನು'ಸಂAಾಯ ಾಡ4ದ&23 ಅಂತಹ
ಅ. ಗಳನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.
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5.

ಅ)

ಅಹoಾ ಷರತು9ಗಳು:
ಷರತು9ಗಳು:-

4

;ಾರೕಯ ಾಗ ೕಕಾYರತಕ:ದು&.

ಒಬ| .ೕವಂತ ಪ'Yಂತ cಚುj ಮಂ4 ಪ'ಯರನು' cೂಂ4ರುವ ಪರುಷ ಅಭ+ ಮತುZ ಈrಾಗIೕ
ಇೂ'ಬ| cಂಡvರುವ ವUZಯನು' ಮದುMಾYರುವ ಮ>~ಾ ಅಭ+ ಯು ಸಾ ರ4ಂದ
ಪKRಾ ನುಮಯನು' ಪWಯ%ೕ ೕಮಾD ಅಹ tಾಗುವ4ಲ3.
ಇ) ಅಭ+ ಯು ಾನ#ಕRಾY ಮತುZ %ೖ>ಕRಾY ಆyೂೕಗವಂತtಾYರbೕಕು ಮತುZ ಅವರ ೕಮಾಯು
ಕತ ವಗಳ ದ ವ ಹD ಆತಂಕವನು'ಂಟು ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ Mಾವ%ೕ %ೖ>ಕ ನೂನBvಂದ
ಮುಕZtಾYರbೕಕು.
ಈ) %ೖ>ಕRಾY ಅನಹ tಾYAಾ&yಂಬುAಾY ೖದUೕಯ ಮಂಡ,ಯ ವರ4ಯ xೕI ಅನಹ yಂಬುAಾY
ರಸ: ಸುವ ಪKಣ @ೕಚಯನು' tಾಜ ಸಾ ರವ ಾv& #ೂಂ6% ಮತುZ ಸಾ ರದ
@ೕಚಯು Mಾವ%ೕ @ಧದಲೂ3 ಈ ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ #ೕ?ತRಾYರುವ4ಲ3.
ಆ)

ಗ4ತ wೖಕ ಅಹ Bಯ ೂBD ಈ xೕಲ:ಂಡ ಅಹ Bಗಳನು' cೂಂ4ರುವ ಅಭ+ ಗಳು ೕಮಾrಾY

ಅ. ಸ23ಸಲು ಅಹ Bಯನು' cೂಂ4ರುಾZy.
6. ಆc@ Esಾನ:
Esಾನ: –
6.1

6.2

6.3

ಕನKಡ tಾuಾ ಪ\ೕv:
ಪ\ೕv:- ಕಾಟಕ ಾಗ\ೕಕ ೕ ಾ (%ೕರ %ೕಮCಾB)
%ೕಮCಾB) (ಾ;ಾನ
(ಾ;ಾನ)
ಾ;ಾನ) Yಯಮಗಳು 2021ರ
ಉಪYಯಮ (7) ರನAಯ ಅ> ಸUNಸುವ ಎ)ಾN ಅಭIಗ0R ಕನKಡ tಾuಾ ಪ\ೕvಯು
ಕdಾeಯ ಾfದು-,
ಾfದು-,ಸದ\ ಪ\ೕvಯUN ಅಹXಯನುK ಪWದ +ೂರತು,
+ೂರತು, ಆc@R ಅಹwಾಗುವ["ಲN.
ಅಹwಾಗುವ["ಲN. ಈ
ಪ\ೕvಯು ಗ\ಷx 150 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ&FKಪB&1ಯನುK ಒಳRೂಂVರುತ9.
ಒಳRೂಂVರುತ9. ಅಭIಯು ಈ
ಪB&1ಯUN ಅಹX +ೂಂದಲು ಕYಷx 50 ಅಂಕಗಳನುK ಗ0ಸೕಕು.
ಗ0ಸೕಕು. ಈ ಪ&FK ಪB&1ಯನುK SSLC
ಹಂತದUNನ ಪ&ಥಮtಾz ಕನKಡವನುK ;ಾನದಂಡವಾKfಟು71ೂಂಡು ದ|ಪVಸ)ಾಗುವ[ದು
|ಪVಸ)ಾಗುವ[ದು.
ಪVಸ)ಾಗುವ[ದು.
ಕನKಡ tಾuಾ ಪ\ೕvಯUN ಅಹwಾದ ನಂತರ ಕಾಟಕ ಾಗ\ೕಕ ೕ ಾ (%ೕರ %ೕಮCಾB)
%ೕಮCಾB) (ಾ;ಾನ
(ಾ;ಾನ)
ಾ;ಾನ)
Yಯಮಗಳು 2021ರ
2021ರ ಉಪ Yಯಮ 5(V
5(V)ರಂX ಸgsಾತTಕ
ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕvಯUN ಗ0ದ ಅಂಕಗಳ Fೕಕಡ ಾರು
ಪ&;ಾಣದ ಆsಾರದ Sೕ `ಾಗೂ aಾU9ಯUNರುವ Dೕಸ)ಾB YಯಮಗಳನAಯ ಆc@
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು.
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು.
ಅಭIಗಳು ಆc@ ಪ&r&cR ಅಹX +ೂಂದಲು ಕನKಡ tಾuಾ ಪ\ೕvಯUN ಅಹX +ೂಂದುವ[ದು
`ಾಗೂ ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕvಯUNನ ಒಟು7 ಅಂಕಗಳUN ಕYಷx ಪ} Fೕಕಡ 35 ರಷು7 ಅಂಕಗಳನುK
ಗ0ಸುವ[ದು ಕdಾeಯ ಾfರುತ9.
ಾfರುತ9.

6.4 ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕ~ಾ Esಾನ:
Esಾನ:

1. ಕಾಟಕ ಾಗ\ೕಕ ೕ ಾ (%ೕರ %ೕಮCಾB)
%ೕಮCಾB) (ಾ;ಾನ
(ಾ;ಾನ)
ಾ;ಾನ) Yಯಮಗಳು 2021ರ
2021ರ ಉಪYಯಮ 6(2)(!
6(2)(!) ರನAಯ
VNೕ;ಾ,
VNೕ;ಾ, ಯು,
ಯು, ಎಎಎ
ಎಎಎ
ಎ ಮತು9 ತತ;ಾನ E]ಾಹX ಅಥ ಾ ಪದE ದfಂತ ಕVS ಇರುವ
ಇಾKವ[ೕ E]ಾಹXಗಳು ಅಗತEರುವ ಹು-ಗ0:ಾf ನWಸ)ಾಗುವ ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕvಯು ಎರಡು
ಪB&1ಗಳನುK ಒಳRೂಂVರುತ9.
ಒಳRೂಂVರುತ9. ಪ&B ಂದು ಪB&1ಯು ಗ\ಷx 100 ಅಂಕಗೂಂ"R U ತ ಪ&FKಗಳನುK
ಒಳRೂಂVದು- ವಸು9Yಷx ಬಹುಆc@ ;ಾದ\ಯUNರುತ9Q.
;ಾದ\ಯUNರುತ9Q. ಈ ಎರಡು ಪB&1ಗಳUN ತಪ[g ಉತ9ರಗ0R
ಋಾತTಕ (Negative) ಅಂಕಗಳನುK ಪ\ಗm ಅಭIಯು ಗ0ಸುವ ಒಟು7 ಅಂಕಗಳನುK ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9.
ಪ\ಗmಸ)ಾಗುತ9.
ಅಂದp ಪ&B ತಪ[g ಉತ9ರ1@ ಪ&FKR Yಗ"ಪVದ ಅಂಕಗಳ ಾಲ@%ೕ
ಾಲ@%ೕ ಒಂದು tಾಗದಷು7 (1/4) ಅಂಕಗಳನುK
ಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದು.
ಕVತRೂ0ಸ)ಾಗುವ[ದು. ಅಭIಗಳು ಎರಡು ಪB&1ಗಳ ಪ\ೕvಗ0R `ಾಜwಾಗುವ[ದು ಕdಾeಯ ಾfರುತ9.
ಾfರುತ9.
ಪB&1 1 ರ ಪಠಕ&ಮವ[ ಈ 1ಳR Y"ಷ7ಪVದಂX
Y"ಷ7ಪVದಂX ಇರುತ9.
ಇರುತ9. ಪB&1 2 ಅನುK ಈ 1ಳR Y"ಷ7ಪVಸ)ಾದಂX
ಮೂರು tಾಗಗಾf Etಾfಸ)ಾfರುತ9
Etಾfಸ)ಾfರುತ9.
ತ9.
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ಪB&1 - 1 ಾ;ಾನ ಾನ

ಪಠಕ&ಮ

ಗ\ಷx ಅಂಕಗಳು : 100

ಪ!ಚ2ತ ಘಟಗ,D ಸಂಬಂF#ದ ಾಾನ ಾನದ @ಷಯಗಳು
%ೖನಂ4ನ ಗ!>ಯ @ಷಯಗಳು
;ಾರತದ ಸಂ@ಾನದ ಸೂಲ ೂೕಟದ @ಷಯಗಳು
@wೕಷRಾY ಕಾ ಟಕ: ಸಂಬಂF#ದ ;ಾರತದ ಇ/ಾಸ
ಕಾ ಟಕ: ಸಂಬಂF#ದಂB ;ಾರತದ ಭೂDೂೕಳ @ಷಯಗಳು
tಾಜ ಮತುZ 7ಾ!%ೕpಕ ಆಡ,ತ ಕು ತು @ಷಯಗಳು
rಾ!?ೕಾ8ವೃ4,
ಪಂiಾಯtಾ
ಸಂ ಗಳು
ಮತುZ
rಾ!?ೕಣ
ಸಹಾರ
ಸಂ ಗ,D ಸಂಬಂF#ದ ಉಪಕ!ಮಗಳನು' ಒಳDೂಂಡಂB ಕಾ ಟಕದ ಆ+ ಕBಯಅ8ವೃ4
ಕು ತ @ಷಯಗಳು
(ಎ) ಕಾ ಟಕದ ಪ ಸರ ಸಂಬಂF ಸಮ ಗಳು ಮತುZ ಅ8ವೃ4 ಕು ತ @ಷಯಗಳು
(ಎ)
(X)
(¹)
(r)
(ಇ)
(ಎ)
(.)

ಪB&1 - II
(ಎ) ಾಾನ ಕನ'ಡ
(X) ಾಾನ ಇಂY3ೕ
(#) ಕಂಪKಟP ಾನ

ಗ\ಷx ಅಂಕಗಳು : 100
ಗ ಷf ಅಂಕಗಳು : 35
ಗ ಷf ಅಂಕಗಳು : 35
ಗ ಷf ಅಂಕಗಳು : 30

ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕvಯ ಪ&FK ಪB&1ಗಳು ಕನKಡ ಮತು9 ಆಂಗN tಾzಗರಡರಲೂN ಇರುತ9Q.
ಇರುತ9Q.
6.5 . ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕ~ಾ 1ೕಂದ&:
1ೕಂದ&:ಕನ'ಡ ;ಾಾ ಪ ೕz / ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzಗಳನು' ಆೕಗವ ಗ4ಪ6ಸುವ Mಾವ%ೕ ೕಂದ! ಸಳದ23
ನWಸCಾಗುವದು /ಾಗೂ ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzಯ ಪ!w' ಪ!ಗಳು ಕನ'ಡ ಮತುZ ಆಂಗ3
;ಾಗರಡರಲೂ3 ಇರುತZ. ಕನ'ಡ ;ಾಯ23ರುವ ಪ!w'ಗಳ ;ಾಾಂತರದ23 ಏಾದರೂ ಅಸ\ಷ^B
ಇದ&23 ಅಭ+ ಗಳು ಆಂಗ3 ;ಾಯ23ರುವ ಪ!w'ಗಳನು' ೂೕಡುವದು /ಾಗೂ ಇ%ೕ
ಅಂಮRಾYರುತZ%.
ಸದ ಹು%&ಗ,D ಕನ'ಡ ;ಾಾ ಪ ೕz / ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzಗಳ ೕ~ಾಪ^ಯನು' ನಂತರದ23 ಆೕಗದ
ಅಂತoಾ ಲದ23 ಪ!ಕಸCಾಗುವದು.
EFೕಷ ಸೂಚ%ಗಳು:
ಸೂಚ%ಗಳು:-

ಅಭ+ ಗಳು ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzD ಅವರ ಪ!ೕಶ ಪತ! /ಾಗೂ ಅವರ ;ಾವ<ತ!@ರುವ ಮೂಲ ಗುರುನ

<ೕ (ಚುಾವಾ ಐ6/ ಆಾP ಾL / W!ೖ@ಂV IೖಸN/7ಾN ಾL /7ಾO JKೕS / ಸಾ

ೌಕರರ

ಐ6) ಯನು' ಪ ೕಾ ೕಂದ!ದ23 ಕ`ಾaಯRಾY /ಾಜರುಪ6ಸತಕ:ದು&. ತ\ದ23 ಪ ೕಾ ೕಂದ!: ಪ!ೕಶವನು'

ೕಡCಾಗುವ4ಲ3 /ಾಗೂ `ೌNIೂೕL ಾ6ರುವ ಗುರುನ <ೕಗಳು / ಇತy Mಾವ%ೕ ಗುರುನ <ೕಗಳು/

ಕಲP tಾ ಪ!ಗಳನು' ಪ ಗಸCಾಗುವ4ಲ3.
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ಸದ ಹು%&ಗಳ ೕಮಾಗಳ ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzಯನು' D¥sï¯ÉÊ£ï -ಓಎಂಆP ಾದ
ಅಥRಾ ಗಣಕ ಯಂತ!ದ ಮೂಲಕ ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕz
ಮುಾಂತರ ನWಸCಾಗುವದು. ಈ @ಷಯದ23 ಆೕಗದ ೕಾ ನೕ ಅಂಮRಾYರುತZ%. ಗಣಕ ಯಂತ!ದ
ಮೂಲಕ ಸ\ಾ ತgಕ
ಪ ೕzಯನು' ನWಸಲು ೕಾ #ದ23
ಅಭ+ ಗ,D ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಗಳನು' /ಾಗೂ ಅಣಕು ಪ ೕzಯನು'
BDದುೂಳು{ವ ಬD
ಾ>ಯನು' ಆೕಗದ ಅಂತoಾ ಲದ23 ಪ!ಕಸCಾಗುವದು.
(Offline-OMR

type)

(Computer

(Computer

based

recruitment

based

recruitment

test-CBRT)

test-CBRT)

(Mock

Test)

ಸೂಚ%:
ಸೂಚ%:- ಕನKಡ tಾuಾ ಪ\ೕv `ಾಗೂ ಸgsಾತTಕ ಪ\ೕvಯ ಪಠಕ&ಮ EವರಗಳನುK ಆ
“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus” UಂನUN
UಂನUN !ತ9\ಸ)ಾf.
!ತ9\ಸ)ಾf.

ೕಗದ Q ೖ

ಅಭ+ ಗಳು ಪ ೕzಯ ಪ!ೕಶ ಪತ!ಗಳನು' ಆೕಗದ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ `ೌN IೂೕL ಾ6ೂಳ{ಲು ಪ!ಾ
ಪ!ಕಟಯ ಮೂಲಕ ,ಸCಾಗುವದು /ಾಗೂ ಈ ಬD ಾ>ಯನು' ಆೕಗದ  ೖS ನ23ಯೂ
XತZ ಸCಾಗುವದು. ಅಭ+ ಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY ಪ!ೕಶ ಪತ!ಗಳನು' `ೌN IೂೕL ಾ6ೂಂಡು ಪ ೕzD
/ಾಜtಾಗತಕ:ದು&.
ಪgm:
ಪgm:- ಪ!w' ಪ! ಬD Mಾವ%ೕ ಬDಯ ಆzೕಪ ಇದ&23, ಪ ೕಾ ೕಂದ!ವನು' Xಡುವ _ದIೕ
ಪ ೕಾ 4ನೕ ಸಂಬಂFತ xೕ2iಾರಕರ ಮುಾಂತರ 2ತ ಮನ@ಯನು' ಆೕಗ: ಸ23# #ೕಕೃ
ಪWಯbೕಕು. ಪ ೕಾ ೕಂದ! ©lÖ ನಂತರ ಕಳು>ಸುವ Mಾವ%ೕ ಆzೕಪಯನು' ಾನ
ಾಡCಾಗುವ4ಲ3.
(Acknowledgement)

7. Fೖ}mಕ E]ಾಹX ಮತು9 ವ

ೕDB:
ೕDB:-

7 (1) Fೖ}mಕ E]ಾಹX:
E]ಾಹX:- ಅ>ಗಳನುK ಭB ;ಾಡಲು Yಗ"ಪVದ 1ೂ%ಯ "ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂbಯUN
ಆZಾ ಹು-ಗಳ ಮುಂ ಸೂbರುವ E]ಾಹXಯನುK ಅಭIಗಳು +ೂಂ"ರೕೕಕು.
+ೂಂ"ರೕೕಕು Yಗ"ಪVರುವ
E]ಾಹXಯನುK +ೂಂದ +bನ E]ಾಹXಯನುK +ೂಂ"ದ-ರೂ ಸಹ ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.
ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.
7 (2) ವ ೕDB:
ೕDB:- ಅ> ಸUNಸಲು Yಗ"ಪVದ 1ೂ%ಯ "ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂbಯUN ಆZಾ ಹು-ಗಳ
ಮುಂ ನಮೂ"ರುವ ಕYಷ7
ಕYಷ7 ವ ೕDBಯನುK +ೂಂ"ರೕಕು `ಾಗೂ ಗ\ಷ7 ವ ೕDBಯನುK
Dೕ\ರnಾರದು.
Dೕ\ರnಾರದು

ಅನುಸೂ

ಗೂ&i ‘’ ಹು-ಗಳು

ಹು%&ಯ ಸಂೕತ/
POST CODE
ಇCಾಯ
cಸರು/ಹು%&ಯ
ಪದಾಮ
/
ಹು%&ಗಳ ಸಂ

ನಗರ ಮತುZ rಾ!ಾಂತರ ೕಜಾ ಇCಾಯ23ನ 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

1
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ಹು%&D
ಗ4ಪ6ಸCಾದ
@Aಾಹ B
ವೕ?,
ವಯಸು
ವಷ ಗಳ23
ಹು%&ಗಳ
ವYೕ ಕರಣ

Must possess a Diploma in Civil Engineering/ Diploma in Civil

Engineering(General) / Diploma in Civil Engineering(Civil
Draughtsmanship) from a recognised Polytechnic
ಕಷf –
ಪ!ವಗ

18

(2 )

ವಷ , ಗ ಷf –

ಎ,

35

ವಷ ಗಳು,

X, (ಎ),3(X)-

(2)

3

ಪ.oಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ!ವಗ 1-

40

ವಷ ಗಳು

38

ವಷ ಗಳು

ಉ01 ಮೂಲ ವೃಂದದ -50 ಹು-ಗಳು

ೕಸಾ
ಾ

01

02

02

01

-

01

01

-

08

ಪ.ಪಂ.
ಪಂ.

-

01

-

-

-

-

-

-

01

.1

-

01

-

01

-

-

-

-

02

.2ಎ
.2ಎ

01

03

02

-

-

01

01

-

08

.2

-

01

-

01

-

-

-

-

02

.3ಎ
.3ಎ

-

-

01

01

-

-

-

-

02

.3

-

02

-

-

-

-

-

-

02

04

08

06

03

01*

01

01

01

25

06 18

11

07

01

03

03

01

50

ಪ.

ಪ
ಪ
ಪ 
ಪ
ಪ 
ಾ
ಒಟು
.ಅ.

ಇ

ಾ

ಮ

ಾ ೖ
.

.

ೕ

ಅಂ.
ಅಂ. .

. .ಅ.

ಕ ಾಅ

 ಒಟು

ತೃ.
ತೃ.

ಅಸೂಚ ಸಂ WCD 118 PHP 2020 :27-12-2021ರ ಪ ಾರ * OA, OAL,Mild CP, LC, DW,

AAV , OL

+ೖದರnಾ ಕಾಟಕ ವೃಂದದ -10 ಹು-ಗಳು

ೕಸಾ
ಾ
ಪ
ಪ
ಪ 
ಾ
ಒಟು

ಾ ೕ..ಅ. ಕಾಅ

ಒಟು

-

01

-

-

01

.1

01

-

-

-

01

.2ಎ
.2ಎ

01

01

-

-

02

.2

01

-

-

-

01

.ಅ.

02

01

01

01

05

05

03

01

01

10

ಪ.

ವರ

ಮ

: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). ಕಾ ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕಗಳು (ಾಾನ ೕಮಾ) ಯಮ
ಸಂದಭ ಗಳ23 ಸದ
c<jಸCಾಗುವದು.

(ಅ)

(ಆ)
(ಇ)
(ಈ)

(ಉ)

(ಊ)
(ಋ)
(ಋ)

1977

ರ23 4 ಷ^ಪ6#ರುವಂB ಈ ಳYನ

ಯಮಗಳ23 ಗ4ಪ6#ರುವ ಗ ಷf ವೕ?ಯನು' ಳD ,#ರುವಷ^ರ ಮ^D

ಕಾ ಟಕ tಾಜ ಸಾ ರದ23 ಅಥRಾ ಸ,ಯ ೕ ಸ23#ರುವಷು^ ವಷ ಗಳು ಅಥRಾ 10
7ಾ!Fಾರದ23 ಅಥRಾ tಾಜ ಅFಯಮ ಅಥRಾ ವಷ ಗಳ ಅವF ಅದರ23 Mಾವದು ಕ6xೕ
ೕಂದ! ಅFಯಮದ ಮೂಲಕ ಾಪMಾದ ಅಥRಾ ಅಷು^ ವಷ ಗಳು
tಾಜ ಅFಯಮದ ಅಥRಾ ೕಂದ! ಅFಯಮದ
ಮೂಲಕ ಾಪDೂಂಡು ಕಾ ಟಕ tಾಜ ಸಾ ರದ
ಾಮ ಅಥRಾ ಯಂತ!ಣದ23ರುವ ಗಮದ23
ಹು%& cೂಂ4ರುವ ಅಥRಾ >ಂ% cೂಂ4ದ
ಅಭ+ ಗ,D
ೕ ಸ23#ರುವಷು^ ವಷ ಗ,D 03 ವಷ ಗಳನು'
ಾ. ೖಕಾYದ&23
ೕ #ದy ಎಷು^ ವಷ ಗ~ಾಗುವ%ೂೕ ಅಷು^
ವಷ ಗಳು
ನ23 ಪKಣ ಾ2ಕ WS ಪ @ೕಕಾY ೕ ಸ23#ದಷು^ ವಷ ಗಳು
ಪ @ೕಕtಾY
ೕ ಸ23# XಡುಗWMಾYರುವ
ವUZಗ,D
tಾಜ ಸಾ ರ4ಂದ ಪರಸ:ೃತRಾದ rಾ!?ೕಣ rಾ!ಮ ಸಮೂಹ ಪ pೕಲಕಾY ೕ ಸ23#ದಷು^
ಔದ?ೕಕರಣ ೕಜಯ xೕyD ೕಮಕDೂಂಡು
ವಷ ಗಳು
rಾ!ಮಸಮೂಹ
ಪ pೕಲಕಾY
ಈಗ
ಲಸ
ಾಡುZದ&y ಅಥRಾ >ಂ% ಇದ& ಅಭ+ ಗ,D
National

Cadet

Corps

ಅಂಗ@ಕಲ ಅಭ+ ಗ,D

10

ವಷ ಗಳು

ಕಾ ಟಕ tಾಜದ23ರುವ ;ಾರತ ಸಾ ರದ ಜನಗಣ ೕ ಸ23#ರುವ ವಷ ಗಳು ಅಥRಾ 5 ವಷ ಗಳ
ಸಂ ಯ23 ಈಗ ಹು%&ಯನು' cೂಂ4ದ&y ಅಥRಾ ಅವF ಅದರ23 Mಾವದು ಕ6xೕ ಅಷು^
>ಂ% cೂಂ4ದ& ಅಭ+ ಗ,D
ವಷ ಗಳು
@ಧMಾYದ&23
(ಅಭ+ ಯು
ಸಮ
ವಷ ಗಳು
7ಾ!Fಾರ4ಂದ ಾನು @ಧnಂದು /ಾಗೂ ಮರು
ಮದುMಾYರುವ4ಲ3ಂಬ ಪ!ಾಣ ಪತ!).
.ೕತ ಾ? ಕಾYದ& ಪದ23 ಸದ ಅFಯಮ
ವಷ ಗಳು
ಅಥRಾ
ರ ಕಾ ಟಕ .ೕತ ಾ? ಕ ಪದ
(ರ4&Mಾ) ಆ%ೕಶದ xೕyD .ೕತ ಾಲವನು'
ಸಂAಾಯ
ಾಡುವ
cೂvಂದ
XಡುಗWMಾYAಾ&ಂದು ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' .Cಾ3
ಾ. ¡ೕS ಂದ ಪWದ ಪ!ಾಣ ಪತ!.
10

10

1957
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8. ಅ>ಗಳ ಸೂ}T ಪ\kೕಲ% :-

ಈ ಹು%&ಗಳು ಗೂ!" ‘#’ ಹು%&ಗ~ಾYರುವದ ಂದ ಆNIೖN ಅ. ಂ4D ಸ23ಸುವ ಲಗತುZಗಳ

ಆಾರದ xೕI ಾತ!ೕ AಾಖIಗಳ ಪ pೕಲ ಾಡCಾಗುವದು. ಅವಶಕ ಸಂದಭ ಗಳ23 ಆೕಗವ ಮೂಲ
AಾಖIಗಳ ಪ pೕಲಯನು' ನWಸಲು ೕಾ #ದ&23 ಈrಾಗIೕ ಆNIೖN ಅ. ಂ4D ಅ"IೂೕL
ಾ6ರುವ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳ ಮೂಲ ಪ!ಗಳನು' ತಪ\%ೕ /ಾಜರುಪ6ಸತಕ:ದು&.

ಏೕ ಸಂದಭ @ದ&ರೂ

ಆ"IೂೕL ಾಡCಾದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳ'ೕ ಅಂಮಂದು ೕಾ ಸCಾಗುತZ%.

ಆದ& ಂದ ಅಭ+ ಗಳು

ವೕ?, @Aಾಹ B ಮತುZ ?ೕಸCಾಗ,D ಸಂಬಂF#ದಂB ಆNIೖN ಅ. ಯನು' ಸ23ಸುವ ಸಂದಭ ದ23
oಾಗರೂಕBvಂದ ತಮD ಅನvಸುವ ಎCಾ3 AಾಖIಗಳನು' ಸ\ಷ^RಾY Dೂೕಚ ಸುವ ೕಯ23 ಆ"IೂೕL
ಾಡತಕ:ದು&.

ಆದ-\ಂದ ಈ 1ಳಕಂಡ ಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳನುK ಅ> ಸUNಸಲು Yಗ"ಪVದ 1ೂ%ಯ "ಾಂಕದಂದು
"ಾಂಕದಂದು

aಾU9ಯUNರುವಂX ಕdಾeಯ ಾf ಪW"ಟು71ೂಂಡು ಅ>

Dೕಸ)ಾB/
Dೕಸ)ಾB/ ಅಭIತAವನುK ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.
ಪ\ಗmಸ)ಾಗುವ["ಲN.

(1) ಹು%&D ಗ4ಪ6ಸCಾದ @Aಾಹ Bಯನು' ಅ.

ಂ"R ಅNೕj ;ಾಡೕಕು ತgದ-UN ಅವರ

ಸ23ಸಲು ಗ4ಪ6#ದ ೂಯ 4ಾಂಕ%ೂಳD

ಪW4ರುವ ಬD ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳು/ಎCಾ3 ವಷ ಗಳ ಅಂಕಪ^ಗಳು /ಾಗೂ 6JK3ೕಾ/ಪದ@ಯ
ಘೂೕತವ ಪ!ಾಣ ಪತ!. ಅಭ+ ಗಳು ತಮD ಅನvಸುವ ಗ4ಪ6#ದ @Aಾಹ Bಯನು'

ಪKಣ Dೂ,#ರುವ ಬD ಸಂಬಂFತ 7ಾ!Fಾರ4ಂದ ಪWದ ಪ!ಾಣ ಪತ!/ ಘೂೕತವ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು'
ಆ"IೂೕL ಾಡುವದು ಕ`ಾaಯRಾYರುತZ%.

(2) ಜನg 4ಾಂಕವನು' ನಮೂ4#ರುವ ಎO.ಎO.ಎ¢.#. ಅಥRಾ ತತಾನ ಪ ೕzಯ ಅಂಕಪ^/
ಎO.ಎO.ಎ¢.# ವrಾ ವಯ ಪ!ಾಣ ಪತ! /ಜನg 4ಾಂಕವನು' Bೂೕ ಸುವ ಸಂ<ತ AಾಖIಯ ಉಧೃತ

;ಾಗ

(Extract of cumulative record).

(3) ೖಕ

ೕvಂದ XಡುಗWMಾದ/ ಮುUZ cೂಂ4ದ ಬDYನ ಪ!ಾಣ ಪತ! (ಪKಣ RಾY)

certificate)

ೖಕರು

(Discharge

ಮತುZ Jನ£N ಪWಯುZರುವ AಾಖIಯ ಪ!/ ಾ. ೖಕರ ಅವಲಂXತtಾYದ&23, ಾ.

ೕಯ23ರುRಾಗ ಯುದ/ಯುದದಂತಹ ಾMಾ ಚರಯ23 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- ಮತುZ
ಅಭ+ ಗಳು ನಮೂ- 2ರ23 (?ೕಸCಾ ೂೕ ದ&23).

1

2

ರ23 / ಇತy

(6) ಕನ'ಡ ಾಧಮದ23 Rಾಸಂಗ ಾ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/2ಾರರ ೕ ಪWಯಲು ಅನುಬಂಧ-01 & 02
ರ23
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(9) ವೕ? ಸ62 ೂೕರುವ ಸಾ

ೌಕರರು ಯಮಗಳ23ರುವಂB

7ಾ!Fಾರ4ಂದ ಪWದ ಪ!ಾಣ ಪತ!.

ೕ ಸ23#ರುವ ೕಮಾ

(10)

cೖದtಾTಾu – ಕಾ ಟಕ ಪ!%ೕಶ:

(11)

ಸಾ

(12)

ೕಜಗ,ಂದ tಾp!ತ ಅಭ+ ಪ!ಾಣ ಪತ! (?ೕಸCಾ ೂೕ ದ&23)

ೂೕ ದ&23)

ೂೕ ದ&23)

(13)

ೕ ದ ಅಭ+ ಗಳ ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!(?ೕಸCಾ

ೕಯ23ರುವ ೌಕರ D cೖದtಾTಾu

ಕಾ ಟಕ ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!(?ೕಸCಾ

ತೃೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ+ ಗಳ ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ! (?ೕಸCಾ ೂೕ ದ&23)

8.1 Dೕಸ)ಾB ಪ&;ಾಣ ಪತ&ಗಳು:
ಪತ&ಗಳು:(1)

oಾ/?ೕಸCಾ

ಪ!ಾಣ
ಪತ!ಗಳು

?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ಸ23ಸbೕಾದ ನಮೂಗಳು :ಪ pಷ^ oಾ ಮತುZ ಪ pಷ^ ಪಂಗಡ: ೕ ದ ಅಭ+ ಗಳು
ಪ!ವಗ - : ೕ ದ ಅಭ+ ಗಳು
1

ಪ!ವಗ - ಎ, X, ಎ ಮತುZ X ?ೕಸCಾD ೕ ದ ಅಭ+ ಗಳು
2

2

3

3

2

05

2012

ಅಭ+ ಗ,D

?ೕಸCಾ

ನಮೂ `ಇ

ನಮೂ `ಎ'

*ನಮೂಗಳನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%.
>ಂದು,ದ ವಗ ಗಳ ಪ!ವಗ - (ಎ), ಪ!ವಗ - (X), ಪ!ವಗ - (ಎ) ಮತುZ ಪ!ವಗ - (X) ?ೕಸCಾ
ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳು
ವಷ iಾ2Zಯ23ರುತZ
ರನಯ). ಅಭ+ ಗಳು ಪW4ರುವ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವ ಅ. ಸ23ಸಲು
ಗ4ಪ6#ದ ೂಯ 4ಾಂಕದಂದು 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 #ಂಧುತವನು' cೂಂ4ದು&,
ಇಂತಹ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' 4ಾಂಕದ ?vಲ3%ೕ ಪ ಗಸCಾಗುವದು (ಸಾ ರದ ಸುBೂZೕI
ಸಂ
4ಾಂಕ
ಸಾ
ಆ%ೕಶ ಸಂ #ಆಸುಇ

4ಾಂಕ:
ರನಯ rಾ!?ೕಣ
?ೕಸCಾಯನು' ೂೕರುವ ಅಭ+ ಗಳು ಪ!ಸುZತ iಾ2Zಯ23ರುವ ಯಮಗಳ ೕಾ 1 ಂದ
10ೕ ತರಗಯವyD rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾD ಒಳಪಡುವ ಪ!%ೕಶಗಳ23 Rಾಸಂಗ ಾ6
ಉZೕಣ tಾYರುವವರು ಈ ?ೕಸCಾಯನು' ಪWಯಲು ಅಹ ರು.
rಾ!?ೕಣ ಅಭ+ ಗ,Dಂದು ?ೕಸ2 #ದ ಹು%&ಗಳನು'3ೕ¤ ಾಡುವ ಾಾನ ಅಹ Bಯ
ಅಭ+ ಗಳು ನಮೂ- ನು' ಸಂಬಂಧಪಟ^ zೕತ! pಾFಾ ಯವರ xೕಲು ರುಜು@ೂಂ4D /ಾಗೂ
ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವಲ3%ೕ xೕಲುಸರ:
ೕ ಲ34ರುವ ಬD ನಮೂ-1 ರ23
ಪ!ಾಣಪತ!ವನು' ಕ`ಾaಯRಾY ಸಂಬಂFತ ತಹpೕCಾ&Pರವ ಂದ ಪW4ಟು^ೂಂ6ರತಕ:ದು& (ಈ
ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%). ನಮೂ-1
ರ23ಪW4ರುವ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವ ಅ. ಸ23ಸಲು ಗ4ಪ6#ದ ೂಯ 4ಾಂಕದಂದು
iಾ2Zಯ23ರತಕ:ದು& /ಾಗೂ ಅಭ+ ಗಳು ತಮD ಸಂಬಂF#ದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ.
ಸ23ಸುRಾಗ ಅJK3ೕL ಾಡತಕ:ದು&
2

(2) rಾ!?ೕಣ

ನಮೂ `6'

Dt:

3

(Government

3

Notification

No

SWD

155

BCA

17-02-2012

SWD 155

BCA 2011

22-02-2012).

08

2001

13-02-2001

2

(Creamy

layer)
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ಅಂBnೕ rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ ೂೕರುವ ಪ pಷ^ oಾ, ಪ pಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ!ವಗ -1, ಪ!ವಗ -2ಎ,
2X, 3ಎ, 3X ?ೕಸCಾD ೕ ದ ಅಭ+ ಗಳು ಕ`ಾaಯRಾY rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾಯ ಪ!ಾಣ
ಪತ!ವನು' ನಮೂ- ರ23 ಸಂಬಂಧಪಟ^ zೕತ! pಾFಾ ಯವರ xೕಲು ರುಜು, _ಹರು ಮತುZ
oಾ ಾ6ದ 4ಾಂಕ%ೂಂ4D ಗ4ತ ನಮೂಯ23 ಅJK3ೕL ಾಡತಕ:ದು&. (ಈ ಪ!ಾಣ
ಪತ!ದ ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%). ತ\ದ23 ಅಂತಹ ಅಭ+ ಗಳ
?ೕಸCಾಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವದು /ಾಗೂ ಅಂತಹವರು rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾD
ಅನಹ tಾಗುಾZy.
oಾ /ಾಗೂ rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾ ೂೕ ರುವ ಅಭ+ ಗಳ oಾ ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳು
ರಸ:ೃತRಾದ23, ಅಂತಹವರು rಾ!?ೕಣ ?ೕಸCಾಗೂ ಸಹ ಅನಹ tಾಗುಾZy.
2

(3) ಕನ'ಡ
ಾಧಮ
ಅಭ+ ಗ,D
?ೕಸCಾ
(4) ಾ.
ೖಕ D
?ೕಸCಾ

ಸಾ
ಅFಸೂಚ ಸಂ #ಆಸುಇ

4ಾಂಕ:
ರನಯ ಕನ'ಡ
ಾಧಮದ ಅಭ+ ಗ,Dಂದು ?ೕಸ2 #ದ ಹು%&ಗಳನು' 3ೕಮು ಾಡುವ ಅಭ+ ಗಳು ೕ
ತರಗvಂದ ೕ ತರಗಯವyD ಕನ'ಡ ಾಧಮದ23 Rಾಸಂಗ ಾ6ರುವ ಬD ಸಂಬಂಧಪಟ^
¥ಾIಯ ಮುೂೕ7ಾಾಯರ ಸ>, _ಹರು ಮತುZ oಾ ಾ6ದ 4ಾಂಕ%ೂಂ4D ಗ4ತ
ನಮೂಯ23 ಪW4ಟು^ೂಂಡು ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&.(ಈ ಪ!ಾಣ
ಪತ!ದ ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%).
71

2001

24-10-2002

1

10

ಾ ೖಕ ೕಸ ಾ ಯನುೂೕರುವ ಅಭಗಳು
ಪಾಣ ಪತಗಳನು ಅ ಸ !ಸುವ
ಸಮಯದ ! ಆ%&ೂೕ' ಾಡತಕ)ದು*
ಾ ೖಕ ಎಂದ- ಸ. ದಳಗ/ಾದ ಯತ
0ೌ2ಾದಳ ಮತು3 4ಾಯು ದಳದ !
5ಾವ67ೕ 8ೕ9ಯ ! :ೕಧ ಅಥ4ಾ :ೕಧ0ಾ=ಲ!7ೕ ೕ? ಸ !@ರುವ ವA3
ಅಥ ಆದBCDE ಕುFG ೂೕH ಜನರJ FಸK ಇಂಯFಂM CNೕO &ೂೕಕ ಸPಾಯಕ ೕ0ಾ ಮತು3
QಾRಾ  ಟF ದಳದ ! ೕ? ಸ !@ದ ವA3 ೕಪT5ಾಗುವ6Uಲ! ಮತು3
ೕ?Vಂದ ವೃ 3 XೂಂUದ ವೃ 3 ?ೕತನ ಪTಯು 3ರುವ
ಅಥ4ಾ
?ೖದAೕಯ 2ಾರಣಗYಂದ  ಟF ೕ?Vಂದ ZಡುಗT5ಾದ ಅಥ4ಾ ವA3ಯ[Bತಕೂ) ೕFದ
ಪF@\ ಗYಂದ ಮತು3 ?ೖದAೕಯ ಅಥ4ಾ ಅ]ಾಮಥದ ^ಂಚ9 ಪTದು
ೕ?ಯ !
ZಡುಗT5ಾದವನು
ಅಥ4ಾ
ಸ`ಂತ ೂೕF XೂರತುಪB@ @ಬbಂU ಕBತದ ಪFcಾಮUಂದ
ೕ?Vಂದ ZಡುಗT
XೂಂUದ ವA3
ಅಥ4ಾ
ತನ ಸ`ಂತ ೂೕFಯ dೕ-e ಅಥ4ಾ ದುನಡf ಅಥ4ಾ ಅ]ಾಮಥ 2ಾರಣUಂgಾ=
feದುPಾAರುವ ಅಥ4ಾ ಕತವUಂದ ವhಾ ಾBದ ವA3ಗಳನು XೂರತುಪB@ Uಷj
ಅವkಯನು ಪN-ೖ@ದ ತರು4ಾಯ ZಡುಗT XೂಂUದ ವA3 ಮತು3 lಾಚುG ಪTಯು 3ರುವ ವA3
ಮತು3 Qಾಂ ೕಯ ೕ?ಯ ಳe XಸF@ದ ವಗದ @ಬbಂUಯವರು
ರಂತರ ೕ? ಸ !@ ವೃ 3 XೂಂUದ ^ಂಚ9gಾರರು
 ಟF ೕ?Vಂgಾ= ಉಂnಾದ 7ೖ[ಕ ಅ]ಾಮಥf XೂಂU ZಡುಗT5ಾದ ವA3
lಾಲಂG ಪಶ@3 pqೕತರು
pವರr ೕಂದ ಸಶಸ.ದಳದ ೕ?ಯ ! ವA3ಗಳು ೕ?Vಂದ ವೃ 3 XೂಂUದ
ಾ
ೖಕರ ವಗದB
ವA3e ಒಪtಂದವ6 ಪNಣ4ಾಗಲು ವಷ) ಮುನ ಉ7ೂೕಗ) ಅ
PಾAೂಳuಲು Pಾಗೂ ಅವFe ಾ ೖಕFe 7ೂ-ಯುವ ಎ ಾ! ]ೌಲಭಗಳನು Xೂಂದಲು ಅನುಮ
ೕಡ ಾ=7 ಆದ- ಸಮವಸ.ವನು ತಸಲು ಅನುಮ ೕಡುವವ-e Rಾಜ 0ಾಗFೕಕ ೕ? ಅಥ4ಾ
ಹು7*ಗYe wೕ Xೂಂದುವಂ ಲ! ೖಕರ ೕ4ಾ ಒಪtಂದದ ಮು2ಾ3ಯ) ಮುನ ಅ ಸ !ಸುವ
ಅಭಗಳು
dೕ ಾk2ಾFಗYಂದ Rಾxೕಪcಾ ಪಾಣ ಪತವನು ಪTದು
ಪ ಯನು ಅ ಸ !ಸು4ಾಗ ಅ%&ೂೕ' ಾಡತಕ)ದು*
ಈ ಸಂಬಂಧ

.

(1)

ಸಶ

ಭೂದಳ,

(

)

ಎಂದು

,

.

,

(ಅ) ಅಂತಹ

ನಂತರ

(ಆ)

ಅಂತಹ

(ಇ)

ಅಂತಹ

(ಈ)

,

ಈ

.

(i)

.

(ii)

.

(iii)

:-

ನಂತರ

ಬರುವ

ಒಂದು

.

ಮಕ

.

ಅವರ

ಅದರ

ಮೂಲ

.
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2) ೕಂದ! ಸಶಸ¦ ದಳಗಳ23 ೕ ಸ23ಸುRಾಗ ಯುದ/ಯುದದಂತಹ ಾMಾ ಚರಯ23
ಮ6ದ ಅಥRಾ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ ವUZಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದ;ಾ ನುಾರ cಂಡ ಅಥRಾ
ಗಂಡ ಮತುZ ಮಕ:ಳು ಮತುZ ಮಲಮಕ:ಳು) ಾ. ೖಕ ?ೕಸCಾD ಅಹ tಾYರುಾZy. ಆದy
ಅಂತಹವರುಗ,D ವೕ? ಸ62ಯನು' ೕಡCಾಗುವ4ಲ3.
3) ೕvಂದ XಡುಗWMಾದ ವUZಗಳು ಅವರ XಡುಗW ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು'(ಗುರುನ <ೕ,
ವೃZ ೕತನ ಸಂAಾಯದ ಪತ!, XಡುಗW ಪಸZಕ ಮತುZ ಪದ@ ಪ!ಾಣ ಪತ!) /ಾ. ೖಕರ
ಅವಲಂXತರು ಾ. ೖಕರು ೕಯ23Aಾ&ಗ ಯುದ / ಯುದದಂತಹ ಾMಾ ಚರಯ23
ಮ6ದ ಅಥRಾ ¥ಾಶತ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ ಬD ಪ!ಾಣ ಪತ!.
4)ಾ. ೖಕರ ಅವಲಂXತರು ಾ. ೖಕರು ೕಯ23Aಾ&ಗ ಯುದ / ಯುದದಂತಹ
ಾMಾ ಚರಯ23 ಮ6ದ ಅಥRಾ ¥ಾಶತ ಅಂಗ@ಕಲB cೂಂ4ದ ಬD ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ
ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%.
(5) ಅಂಗ@ಕಲ
ಅಭ+

ಸಾ ರದ ಅFಸೂಚ ಸಂ: 6ಎಆP
ಎOಆಆ P
4ಾಂಕ
ರ23
tಾಜ #@¢ ೕಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತುZ `X' ಗುಂನ ಹು%&ಗ,D wೕಕಡ ರಷು^ ಮತುZ
ಗೂ!"-`#' ಹು%&ಗ,D wೕಕಡ ರಷು^ ಅಂಗ@ಕಲ D ?ೕಸCಾ ಕ2\#ದು&, ಇದರನಯ wೕಕಡ
U:ಂತ ಕ6x ಇಲ3ದಂತಹ ಅಂಗ@ಕಲBಯುಳ{ ಅಭ+ ಗಳು ಾತ! ಈ ?ೕಸCಾಯನು'
ೂೕರಲು ಅಹ ರು. ಸಾ ರದ ಅFಕೃತ ಾಪನ ಸಂ #ಆಸುಇ

4ಾಂಕ:
ರ23 ಗ4ಪ6#ರುವ ನಮೂಯ23 ಅಂಗ@ಕಲB ಬD ಸಾ ರದ ಆ%ೕಶ ಸಂ: ಮಮಇ
c<\
4ಾಂಕ:
ರಂB 7ಾ!ಥ?ಕ ಆyೂೕಗ ೕಂದ!ದ23ಯ ೖದUೕಯ
7ಾ!Fಾರ/ಾಲೂ3ಕು ಮಟ^ದ ೖದUೕಯ 7ಾ!Fಾರ / .Cಾ3 ಮಟ^ದ ೖದUೕಯ 7ಾ!Fಾರ/
bಂಗಳೂರು ೖದUೕಯ 7ಾ!Fಾರ ಇವ ಂದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಗ4ಪ6#ದ ೂಯ
4ಾಂಕ%ೂಳD ಪW4ಟು^ೂಂಡು ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅJK3ೕL ಾಡತಕ:ದು& ತ\ದ23
ಅಂತಹ ಅಭ+ ಗಳ ?ೕಸCಾಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವದು (ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ
ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%). ಇತy Mಾವ%ೕ ನಮೂಯ23
ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಬD ಪWಯCಾYರುವ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು'/ಗುರುನ <ೕಯ ಪ!ಗಳನು'
ಪ ಗಸಲು ಬರುವ4ಲ3.
ಸಾ ರದ ಆ%ೕಶ ಸಂ #ಆಸುಇ
ೕ
4ಾಂಕ:
ರನಯ ಎದು&
ಾಣುವ ಅಂಗ@ಕಲB
ಅಥRಾ 4 ಷ^ಪ6#ದ ಅಂಗ@ಕಲB
ಅಭ+ ಗಳು ಅ. ಸ23ಸುವ ಸಮಯದ23 ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಸಂಬಂF#ದ
?ೕಸCಾಯನು' ೂೕ ಅಂಗ@ಕಲBಯ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ" IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&
/ಾಗೂ ಇತy ಎದು& ಾಣುವ ಅಂಗ@ಕಲBಯ cೂಂ4ರುವ ಅಭ+ ಗಳು ಪ ೕzಯನು' ಬyಯಲು
2ಾರರ ಸ/ಾಯ bೕUದ&23 %ೖ>ಕ ಅಸಮಥ B cೂಂ4ರುವ ಬD ೖದUೕಯ ಮಂಡ,vಂದ
ಅನುಬಂಧ-1 ರ23 ಪWದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಅ" IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&. ತನ'%ೕ ಆದ
2ಾರರ ೕ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 2ಾರರ ಅವಶಕB ಇರುವ ಬD ಅ. ಯ23ನ ಗ4ತ ಅಂಕಣದ23
ಕ`ಾaಯRಾY ನಮೂ4ಸತಕ:ದು&. ಸ\ಾ ತgಕ ಪ ೕzಯ ಪ! ಒಂದು ಗಂ¨ಯ ಪ ೕzD
cಚುjವ MಾY
?ಷಗಳ ಾCಾವಾಶವನು' ೕಡCಾಗುವದು. (ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುZ 2 ರ
ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%)..
149

2020

25-09-2020

4

5

40

115

2005

19-11-

2005

65

2010

18-02-2011

272

(Benchmark Disabilities)

2013

11-02-2021

(Specified

Disabilities)

20
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(6) ೕಜಗ,ಂದ
tಾp!ತ ಅಭ+
(PDP)

ಗೂ!"- # ಹು%&ಗ,D ಸಂಬಂF#ದಂB ಸಾ ಆ%ೕಶ ಸಂ #ಆಸುಇ

4ಾಂಕ
ರನಯ ೕಜಗ,ಂದ ವ #ತtಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ+ ಗ,D ?ೕಸ2 #ದ
ಹು%&ಗ,D ಅ. ಸ23ಸುವಂತಹ ಅಭ+ ಗಳು ಸಂಬಂFತ ತಹpೕCಾ&Pರವ ಂದ ಗ4ತ
ನಮೂಯ23 ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಗ4ಪ6#ದ ೂಯ 4ಾಂಕದಂದು iಾ2Zಯ23ರುವಂB
ಪW4ಟು^ೂಂಡು ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&. ತ\ದ&23 ಅಂತಹ
ಅಭ+ ಗಳ ?ೕಸCಾಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವದು. ಈ ?ೕಸCಾಯು ಸದ ಸಾ ಆ%ೕಶ
oಾ Mಾದ 4ಾಂಕ4ಂದ
ವಷ ಗಳ >ಂ% ವ #ತtಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ+ ಗ,D
ಅನಯRಾಗುವ4ಲ3.(ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23
Bೂೕ ಸCಾY%).
23

99

23-

11-2000

25

ಕಾ ಟಕ ಾವ ಜಕ ಉ%ೂೕಗ (cೖAಾ!Tಾu ಕಾ ಟಕ ಪ!%ೕಶ: ೕಮಾಯ23 ?ೕಸCಾ)
(ಅಹ ಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳ ೕ6) ಯಮಗಳು 2013: ಸಂಬಂF#ದಂB ೕರ ೕಮಾಯ23
() ರಂB
ಸ,ೕಯ ವUZnಂಬ ?ೕಸCಾಯನು' ೂೕರುವ ಅಭ+ ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ23ರುವ
cೖದtಾTಾu – ನಮೂಯ23nೕ ಅಹ ಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಸಮ 7ಾ!FಾರRಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ^ ಉಪ
ಕಾ ಟಕ ಪ!%ೕಶ: @;ಾಗದ ಸ/ಾಯಕ ಆಯುಕZ ಂದ ಪW4ಟು^ೂಂಡು ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ ಮೂಲ ಪ!ಯನು'
ೕ ದ ಅಭ+ ಗ,D ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&. (ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂಯನು'
ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%).. ಈ ನಮೂಯನು' cೂರತು ಪ6# ಇತy Mಾವ%ೕ
?ೕಸCಾ:
ನಮೂಗಳ23 ಪWಯCಾದ ಅಹ ಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.

(7) ಅನು©§ೕದ

371

ಸಾ
ೕಯ23ರುವ ೌಕರರು 4ಾಂಕ
ರಂದು cೂರ6ಸCಾದ ಅFಸೂಚ-1
ಸಂ 6ಎಆP
c#
ರ23ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ23 ಇರುವಂB ತಮg ೕRಾ
ೕಯ23ರುವ
ಪಸZಕದ23 4ಾಂಕ:
U:ಂತ ಮುಂ<ನ ನಮೂ4ನ23 ಅವರ ಸಂತ ಊರು ಅಥRಾ
ೌಕರ D
ಸಳ: ಸಂಬಂF#ದಂB cೖAಾ!Tಾu ಕಾ ಟಕ ಪ!%ೕಶದ .I3ಗ~ಾದ XೕದP, ಕಲಬುY ,
cೖದtಾTಾu - tಾಯಚೂರು, ೂಪ\ಳ, ಬ~ಾ{ ಮತುZ MಾದY ಕಂAಾಯ .I3ಗಳ ಅ6ಯ23 ಬರುವಂತಹ
ಕಾ ಟಕ ?ೕಸCಾ: ಪ!%ೕಶದ ನಮೂದು ಇದ& ಪದ23, ಅಂತಹ ಅಭ+ ಗಳು ಕªೕ ಮುಖಸ ಂದ 4ಾಂಕ:
ರ ಅFಸೂಚ- ರ23ನ ಯಮ
ರ23 ೕಡCಾದ ಸrಾ!ಮ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ಆಧ #
ಅಂತಹವರ ಅ. ಯನು' ಸ,ೕಯ ವೃಂದದ23 ಲಭ@ರುವ ಹು%&DದುtಾY ಪ ಗಸCಾಗುವದು.
(ಈ ಪ!ಾಣ ಪತ!ದ ನಮೂಯನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%). ಸದ ಪ!ಾಣ
ಪತ!ವನು' ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&. ಈ ನಮೂಯನು' cೂರತುಪ6#
ಇತy Mಾವ%ೕ ನಮೂಗಳ23 ಪWಯCಾದ ಪ!ಾಣ ಪತ!ವನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.
(7.1) ಸಾ

29-01-2014

43

2013

01-01-2013

29-01-

2014

1

5(2)

@wೕಷ ಸೂಚ:- ಸಾ
ಸುBೂZೕI ಸಂ #ಆಸುಇ cೖಕೂೕ
4ಾಂಕ
ರನಯ ಕCಾಣ ಕಾ ಟಕ ಸ,ೕಯ ವUZಗಳು ಸ,ೕಯ ಮತುZ ?ಕು:,ದ ವೃಂದದ
ಹು%&ಗರಡಕೂ: ಅ. ಸ23ಸಲು ಅಹ ದು&, ಎರಡು ವೃಂದದ23ನ ಒಂ%ೕ ಇCಾಯ /
ಪದಾಮದ ಹು%&ಗ,D ಅ. ಸ23ಸುವ ಅಭ+ ಗ,ಂದ ಆn: ಆದBಯನು' ನಮೂ4ಸುವ
ಬD ಆNIೖN ಅ. ಯ23 ಅವಾಶ ೕಡCಾಗುವದು. ಒಂದು ೕ ಸ,ೕಯ ಅಭ+ ಯು
?ಕು:,ದ ವೃಂದದ ಹು%&ಯನು' ಆn:ಾ6ೂಂಡು ೕಮಾ cೂಂ4ದ&23 ಅಂತಹ
ಅಭ+ D oಾ ಯ23ರುವ ಯಮದಂB ತನ' ೕRಾವFಯ23 ಅನು©jೕದ
() ?ೕಸCಾ
ೌಲಭವ %ೂyಯುವ4ಲ3.
3

2018

06-06-2020

371
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ಸ
4ಾಂಕ:
ರ23 tಾಜ #@¢
(8) ತೃೕಯ 2ಂಗದ ಸಾ ರದ ಅFಸೂಚ ಸಂ #ಆಸುಇ
ೕಗಳ ಸಮೂಹ-‘ಎ’, ‘X’, ‘#’ ಮತುZ ‘6 ‘ಗುಂನ ಹು%&ಗ,D ಾಾನ ವಗ , ಪ pಷ^
ಅಭ+
oಾಗಳು, ಪ pಷ^ ಪಂಗಡಗಳು ಮತುZ ಇತy >ಂದು,ದ ವಗ ಗಳ ಪ!ಂದು ಪ!ವಗ 4ಂದ wೕಕಡ
1 (ಒಂದರಷು^) ರಷು^ ಹು%&ಗಳನು' ತೃೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ+ ಗ,D ?ೕಸCಾ ಕ2\#ದು&,
ತೃೕಯ 2ಂಗದ ಅಭ+ ಗ,D ?ೕಸ2 #ದ ಹು%&ಗ,D ಅ. ಸ23ಸುವಂತಹ ಅಭ+ ಗಳು ೕಂದ!
ಅFಯಮ ತೃೕಯ 2ಂಗ ವUZಗಳ (ಹಕು:ಗಳ ರ)
ರ23 ಗ4ಪ6#ರುವಂB .Cಾ3
ಾ. ¡ೕSರವ ಂದ
ಪ!ಾಣಪತ!ವನು'
ಗ4ಪ6#ದ
ೂಯ
4ಾಂಕದಂದು
iಾ2Zಯ23ರುವಂB ಪW4ಟು^ೂಂಡು ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಅ"IೂೕL ಾಡತಕ:ದು&.
ತ\ದ&23 ಅಂತಹ ಅಭ+ ಗಳ ?ೕಸCಾಯನು' ರದು&ಪ6ಸCಾಗುವದು.
179

2020

06-07-2021

(Transgender)

2019

9 EFೕಷ ಸೂಚ%ಗಳು :ಅಭ+ ಗಳು ಅ. ಸ23ಸುRಾಗ ಹು%&D ಗ4ಪ6#ದ @Aಾಹ Bಯ ಪ!ಾಣ ಪತ!, ವೕ?D
ಸಂಬಂF#ದಂB ಪ!ಾಣ ಪತ!, /ಾಗೂ xೕಲ:ಂಡ ?ೕಸCಾಗಳನು' ೂೕರುವ ಎCಾ3 ಅಭ+ ಗಳು ಸಂಬಂF#ದ
ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ಅ. ಯನು' ಸ23ಸಲು ಗ4ಪ6#ದ 1ೂ%ಯ "ಾಂಕದಂದು
"ಾಂಕದಂದು aಾU9ಯUNರುವಂX
aಾU9ಯUNರುವಂX
ಪW"ಟು71ೂಂಡು ಅ> ಂ"R ಕdಾeಯ ಾf ಅNೕj ;ಾಡತಕ@ದು-.
;ಾಡತಕ@ದು-.
(1) ಅಭ+ ಗಳು ತಮD ಅನvಸುವ ?ೕಸCಾಗಳನು' ಆNIೖN ಅ.
ೂೕರತಕ:ದು&(claim) /ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ

ಸ23ಸುವ ಸಮಯದI3ೕ

ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ತಪ\%ೕ ಆ"IೂೕL

ಾಡತಕ:ದು&. ಈ ಎರಡೂ ಪ!U!nಗಳು ಕ`ಾaಯRಾYದು&, ತ\ದ&23 ಅಂತಹ ?ೕಸCಾಯನು'
ರಸ: ಸCಾಗುವದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತದನಂತರ ಸ23ಸುವ Mಾವ%ೕ ಮನ@ಗಳನು' ಪ ಗಸCಾಗುವ4ಲ3.

(2) ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳ ನಮೂಗಳನು' ಅFಸೂಚಯ ೂಯ23 Bೂೕ ಸCಾY%.

(3) ಇತy ನಮೂಗಳ23 ಸ23ಸಲ\ಡುವ ?ೕಸCಾ ಪ!ಾಣ ಪತ!ಗಳನು' ರಸ: ಸCಾಗುವದು.

(4) ¬Kೕ¨ೂೕ ಮತುZ ಸ>ಯನು'/AಾಖIಗಳನು' ಅ"IೂೕL ಾಡ%ೕ ಇರುವ ಅಪKಣ RಾYರುವ
AಾಖIಗಳನು' ಅ"IೂೕL ಾ6ರುವ /ಾಗೂ ಶುಲ: ಸಂAಾಯ ಾಡದ ಅ. ಗಳನು'
ರಸ: ಸCಾಗುವದು.
(5) ಅಭ+ ಗಳು ತಮg ಾ>rಾY ಭ ಾ6 ಸ23#ದ ಅ. ಯ ಒಂದು ¬Kೕ¨ೂೕ ಪ!ಯನು'
ಕ`ಾaಯRಾY ತ_gಂ4D ಇಟು^ೂಳ{ಲು ಸೂ<#%. ಆೕಗ4ಂದ Mಾವ%ೕ ಾರಣಕೂ: ಅ. ಯ
ಪ!ಯನು' ಒದYಸCಾಗುವ4ಲ3.
(6) ಹು%&ಗ,D ಗ4ಪ6#ರುವ ವೕ?, @Aಾಹ B, ?ೕಸCಾ, ಇಾ4ಗ,ಗನುಗುಣRಾY ಅ. ಯ23
ಸ Mಾದ ಾ> ೕಡುವದು ಅಭ+ ಗಳ ಜRಾTಾ& MಾYರುತZ%. ತಪ[g ;ಾB YೕVದUN
YೕVದUN ಅಂತಹ
ಅಭIಗಳನುK ಆ ೕಗವ[ ನWಸುವ Zಾವ[ೕ %ೕಮCಾB / ಪ\ೕvಗ0ಂದ 03 ವಷ1@ Vnಾ
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು.
;ಾಡ)ಾಗುವ[ದು. ಆದುದ\ಂದ,
ಆದುದ\ಂದ, ಅ> ಸUNಸುವ ಮುನK ಅವರು YೕVರುವ ಎ)ಾN ;ಾBಯು
ಸ\Zಾf ಎಂದು ಖbತಪV1ೂಂಡು ದೃೕಕರಣ Yೕಡು ಾಗ ಎಚರ ವಸೕಕು.
ವಸೕಕು
ಪ&ಮುಖ ಸೂಚ%:
ಸೂಚ%: ಸದ\ ಅ#ಸೂಚ%ಯUNನ Eವರಗ0R ಸಂಬಂ#ದಂX ಸCಾರ/
ಸCಾರ/ ಇ)ಾಂದ
Zಾವ[]ಾರೂ Bದು-ಪV/
Bದು-ಪV/ಬದ)ಾವ Aೕಕೃತ ಾದUN ಅದರಂX Bದು-ಪVಗಳನುK ನಂತರದUN
ಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವ[ದು.
ಸ)ಾಗುವ[ದು.
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10.

ಆ

ೕಗೂಡ% ಪತ& ವವ`ಾರ:ವವ`ಾರ
ಆೕಗವ ಅಭ+ ಗೂಂ4D Mಾವ%ೕ ಪತ! ವವ/ಾರವನು' ನWಸುವ4ಲ3. @~ಾಸ ಬದCಾವ
ಇದ&23 ಅಭ+ ಗಳು 2ತ ಮನ@ಯ ಮೂಲಕ ಆೕಗದ ಗಮನ: ತರತಕ:ದು&. ಈ @~ಾಸ
ಬದCಾವಯನು' ಪ ಗಸಲು ಆೕಗವ ಪ!ಯ'ಸುವದು. ಆAಾಗೂ ಈ @iಾರದ23 ಆೕಗವ
Mಾವ%ೕ ಜRಾTಾ& ಯನು' ವ>#ೂಳು{ವ4ಲ3. ಈ ಬD ಅಭ+ ಗಳು ಎಚjರ ವ>ಸತಕ:ದು&.
ಅಭ+ ಗಳು ಆೕಗ%ೂಡ ಸಂಪU ಸIೕbೕಾದ 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.

+bನ ;ಾB:ಾf ದೂರ ಾm ಸಂಗಳು:
ಸಂಗಳು:ೕಂದ! ಕªೕ ಯ ಾ> ೕಂದ!
7ಾ!ಂೕಯ ಕªೕ
7ಾ!ಂೕಯ ಕªೕ
7ಾ!ಂೕಯ ಕªೕ
7ಾ!ಂೕಯ ಕªೕ

12.

xೖಸೂರು
bಳrಾ@
ಕಲಬುY
pವ_ಗ

:
:
:
:
:

080-30574957/ 30574901

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

ದುನಡ:-

ಒಬ ಅಭಯು ನಕ ವಾರುವಂದು ಅಥಾ ೂೕಾ ದಾೕಜು ಅಥಾ !ದ"#ಾದ
ದಾೕಜುಗಳನು& ಸ ()ರುವಂದು ಅಥಾ ತಪ,- ಅಥಾ ಸುಳು. /ೕ01 2ೕ3ರುವಂದು ಅಥಾ ಾಸ4ಕ
5ಾ6!ಯನು& ಮ85ಾ9ರುವಂದು ಅಥಾ ೕಮ:ಾ! ಉ<"ೕಶಗ0>ಾ ನ?ಸ#ಾದ ಸಂದಶನದ ( ಅನು9ತ
5ಾಗವನು& ಅನುಸ@ಸು!ರುವಂದು ಅಥಾ ಅನುಸ@ಸಲು ಪBಯ!&)ರುವಂದು ಅಥಾ ಅವರ ೕಮ:ಾ!ಯ
ಸಂಬಂಧದ ( ಾವ,<ೕ ಇತ8 ಅಕBಮ ಮತು ಅನು9ತ 5ಾಗವನು& ಅವಲಂE)ರುವಂದು, ಕಂಡುಬಂದ (
ಅವನು/ಅವಳು ಸGತ: BHನI ವವಹರKಗ0L ಮತು Mಸು ಕBಮ1N ಒಳಪಡುವ,ದಲ(<; ಹು<"ಯ
ಸಂದಶನOಂದ /ಆQNRಂದ ಅಭತGವನು& ರದು"ಪ3ಸ#ಾಗುವ,ದು.
ಸ>/(..ಸತವ)
ಾಯ ದp ,
ಕಾ ಟಕ Iೂೕಕ ೕRಾ ಆೕಗ
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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

1950ರ

20

ೕ ಪ$ಕರಣದX0ರುವ

ಮಂ<ಾ$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

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

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

Sೕ ದTಯ ಅಥ ಾ 2Sೕ ದTಯ ಅU;ಾ

ಾ(ಲ3Lಂದು;

/ಷಪD ದ

ಾಗ6, ಸ;ಾರದ ೕLಯ63 1

ಅಥ ಾ

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

ಅಥ ಾ

]ೕ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:

ಸ*ಳ :

/0ಾಂಕ:

#ಾತ) ಎಂದು ಪ#ಾ$ೕಕಸ'ಾ().

ತಹೕ'ಾ-.

…………………… ಾ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.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

ಅಭ?Oಯ [ಸರು ಮತು! ಉ)ೂ?ೕಗ

ಅಭ?Oಯ ಸsಂತ ಸ*ಳ ಾಮ

ಾಲೂ3ಕು

tI3

:

:

:

:

ಅಭ?Oಯು ಹುwದ /0ಾಂಕ ವಯಸುY ಮತು! ಹುwದ ಸ*ಳ

:

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

(ಉ)ೂ?ೕಗವK ಸ;ಾ/ಅ" ಸ;ಾ/Vಾವಜ ಕ ಉದ?ಮ/\ಾಸ()
ಅಭ?Oಯ ಪಸು!ತ xyಾಸ

:

ಅಭ?Oಯ \ಾಯಂ xyಾಸ

:

(ಸzಷ ಾ( ನಮೂ/ಸುವKದು)

:

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:
`

9.

10.

11.

1)

2)

3)

Lೕತನ `ೕ$

ಜHೕ ನ xವರ

ಇತರ ಮೂಲಗಳು

ಆcಾಯ i eಾವcಾರ"ೕ?
ಸಂಪತು! i eಾವcಾರ"ೕ?

#ಾ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
fಂಗಳೂರು

ಸೂಚಸೂಚ-1 : ಇದರ63 ಉಪ]ೕ(ಸ'ಾದ ‘Vಾ#ಾನ?
ಅನುೕದದ63ನ ಅಥವನು [ೂಂ/ರುತ!).

ತಹೕ'ಾ-..

………………………… ಾಲೂ3ಕು,
ಕ4ೕಯ 5ಹರು

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

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 ಸುEೂ(ೕF ಸಂG:
ಸಂG:7ಆಸುಇ 44  2001 ICಾಂಕ:27.07.2001
ICಾಂಕ:27.07.2001
ನಮೂನಮೂ-3
Jೕಜಗಂದ ವ7ತKಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ
ೕ/ೕ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
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ನಮೂ – 2

8ಾ9ೕಣ ಅಭ ಪಾಣ ಪತ

ಪ/

ೕ/ೕಮ ……………………………………………………………………………ರವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/
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 Mಾಸಂಗ 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 ಅOಕೃತ Pಾಪನ ಸಂG:
ಸಂG: 7ಆಸುಇ 115  2005, ICಾಂಕ:
ICಾಂಕ: 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.
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-1

(ಸ=ಾ ಆQೕಶ ಸಂG:
ICಾಂಕ:11.02.2021ರ ಕಂ 5 ರಂE )
ಸಂG:7ಆಸುಇ 272 ೕ 2013 ICಾಂಕ:
(ಅಭಯು ಬTಯಲು Qೖಕ ಅಸಮಥE WೂಂIರುವ ಬX ಪಾಣ ಪತ)
ಪತ)

(ದೃYZ ಾಂದE,
ಾಂದE, ಚಲನವಲನ 3ೖಕಲ (ಎರಡೂ Eೂೕಳುಗಳ [ೕತ ೂಂಡಂತಹೂಂಡಂತಹ-BA )ಮತು(
)ಮತು( -ದುನ ]ಾಶ^Mಾಯು]ಾಶ^Mಾಯುಈ ಎದು_=ಾಣುವ ಅಂಗ`ೕಕಲEಯನು%
ಅಂಗ`ೕಕಲEಯನು% WೂಂIರುವ ಅಭಗಳನು% Wೂರತುಪ7)
Wೂರತುಪ7)

ಈ

Lೖದ?Gೕಯ

cಾಖ6ಸ'ಾ(ರುವ

ಮಂಡಯು,

ಅಂಗLೖಕಲ?iಯ

………………………………

ಸsರೂಪ

ಮತು!

ಪಶತ

(ಅಂಗLೖಕಲ?

ಪ#ಾಣ)

ಪ#ಾಣ

ಪತದ63

ಅಂಗLೖಕಲ?ವನು

[ೂಂ/ರುವ

ಾ , ಇವರನು ಪೕ

ದು-, ಇವರ

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

ಪ#ಾ$ೕಕಸುತ!).

ಇವರ

ಬರವ$

Vಾಮಥ?ವನು

ಕುಂತೂಸುವ

)ೖಕ

ಅಸಮಥi

ಾ()

ಎಂದು

(ಸ)

ಅಧ?dರು ಮತು! ಸದಸ?ರು, Lೖದ?Gೕಯ ಮಂಡ.
ಸ*ಳ:

/0ಾಂಕ:

aಪb>:
aಪb>:

(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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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-2

(ಸ=ಾ ಆQೕಶ ಸಂG.
ಸಂG.7 ಆ ಸು ಇ 272 ೕ 2013 ICಾಂಕ:
ICಾಂಕ:1111-0202-2021ರ ಕಂ 5 ರಂE)
ರಂE)
ತನೕಾದ

ಾರನ ೕಯನು ಪಯಲು ಮುಚ ಪತ

(ಮುಚ ಪತವನು ಈ ಳ ನಮೂರುವ ನಮೂ ಯ!"ೕ ಪಯತಕ$ದು%)

Bೕ/
Bೕ/Bೕಮ)…………………………………
Bೕಮ)………………………………… ಆದ Cಾನು ……………………… (ಅಂಗ
(ಅಂಗ 3ೖಕಲದ Wಸರು)
Wಸರು)

ಅಂಗ3ೖಕಲವನು% WೂಂIದು_,
WೂಂIದು_, …………………… (ಪ
(ಪ ೕcಯ Wಸರು)
Wಸರು) ಪ ೕc …………………………………

ಕಮ ಸಂGಯ;2 ……………………………… (ಸdಳ
(ಸdಳ,
ಸdಳ, eಾಲೂ2ಕು,
eಾಲೂ2ಕು, fF2)
fF2) ಸdಳದ;2ನ …………………………
ೕಂದದ;2 gಾಜKಾhQ_ೕ.
gಾಜKಾhQ_ೕ. Cಾನು …………………………………
………………………………… `'ಾಹEಯನು% WೂಂIರುE(ೕ.
WೂಂIರುE(ೕ.

ಈ ಳ ಸ ಾರುವ ನನ Bೕ/
Bೕ/Bೕಮ)/
Bೕಮ)/ಕುಾ …………………………………….
……………………………………. (;[=ಾರನ Wಸರು)
Wಸರು)

ಇವರು -ೕF )ಸ:ಾದ ಪ ೕcಯ;2 ;[=ಾರನ ೕ3ಯನು% ಒದh7ರುeಾ(T ಎಂದು Cಾನು ಈ ಮೂಲಕ )ಸುE(ೕ.
)ಸುE(ೕ.

;[=ಾರನ `'ಾಹEಯು ……………………………… ಎಂದು Cಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ5ೕಕ 7,
7, ಮುಚj

ೕಡುE(ೕ.
ೕಡುE(ೕ. ಒಂದು 3ೕk ;[=ಾರನ `'ಾಹEಯು -ೕF )ಸ:ಾದ `'ಾಹEhಂತ Wlಾjhರುವmದು gಾಗೂ ಸ=ಾ

ಆQೕಶ ಸಂG.
ಸಂG.7ಆಸುಇ 272

ೕ 2013, ICಾಂಕ:
ICಾಂಕ:1111-0202-2021 ಆQೕಶ

nಾಗದ ಕಂಕಂ-04 ಉಪಕಂ 07 ರ;2

ಗIಪ7ರುವmದ ಒಳಪಡIರುವmದು
ಒಳಪಡIರುವmದು pಾವmQೕ ಹಂತದ;2 ಕಂಡುಬಂದ;2,
ಕಂಡುಬಂದ;2, Cಾನು ಈ ಪ ೕcಯ;2 ಉ)(ೕಣMಾದ;2

ಪqಯಬಹು'ಾದ ಹುQ_ ಮತು( ಸಂಬಂO7ದ

ಎ:ಾ2 ಹಕು ಗಳು ನ%ಂದ ಮುಟುrೂೕಲು gಾsೂಳtಲbಡುತ(3

ಎಂಬುದನು% ಸbಷrMಾh ಅ )ರುE(ೕ gಾಗೂ ಈ ಷರ)( ಸಂಪuಣMಾh ಬದvCಾhರುE(ೕ.
ಬದvCಾhರುE(ೕ.

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

(

ಸdಳ:
ಸdಳ:

ICಾಂಕ

(ಅಂಗ`ಕಲ ಅಭಯ ಸ)
ಸ)
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-ಎ

ಅಹeಾ ಪಾಣ ಪತ

[ಅನುwxೕಧ 371(y
371(y) -ೕT]
-ೕT]
[3(3)ೕ
[3(3)ೕ ಯಮ ೂೕ]
ೂೕ]

[ಪಾಣ ಪತ ೕಡಲು ಕCಾಟಕ zಾವಜಕ ಉQೂೕಗ (WೖದKಾ{ಾ|WೖದKಾ{ಾ|- ಕCಾಟಕ ಪQೕಶ ೕ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: ___________________________
/0ಾಂಕ: ___________________

ಾ(cಾ-".

[ಸರು_________________________________
ಅ ಂl ಕHೕಷನ.

__________________ ಉಪxಾಗ
___________________ tI3

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

ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ-ಎ

ಸ^8ಾಮ ಪಾಣ ಪತ

ಸ=ಾ

[ಅನುwxೕಧ 371(y
371(y) -ೕT]
-ೕT]

ೕ3ಯ;2ರುವ ಅಭಗಳು Wೖ'ಾ{ಾ| – ಕCಾಟಕ 9ೕಸ:ಾ) ಸ;2ಸ<ೕ=ಾದ ಪಾಣ ಪತದ
ICಾಂಕ:29
ICಾಂಕ:29:29-0101-2014ರ
2014ರ ಅOಸೂಚಅOಸೂಚ-1 ರ;2ನ (5(2) ೕ ಯಮ ೂೕ)
ೂೕ)

(ಪಾಣ ಪತಗಳ ೕ8ಾh ಕCಾಟಕ zಾವಜಕ ಉQೂೕಗ (WೖದKಾ{ಾ| - ಕCಾಟಕ ಪQೕಶ ೕ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__________________
/0ಾಂಕ:_______________

[ಸರು ___________________

ಪದ0ಾಮ__________________

ಕ4ೕ_____________________

ಇ'ಾ>__________________
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ಅಭಗ ಆ}Fೖ}
ಆ}Fೖ} ಅf ಭ) ಾಡುವ ಬX 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

ಅನು ಒ! Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳfೕಕು.

3. ಅಭ?Oಗಳು Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳಲು ~ಾಗೂ
4.

login

ಮತು! 5fೖ ಸಂ>?ಯನು [ೂಂ/ರತಕ_ದು-.
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