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ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��: : : : �ಎ��ಎ��ಎ��ಎ�    ����    492492492492    ಆ�ಆ�ಆ�ಆ�     ! ! ! !(4(4(4(4) /) /) /) /2022202220222022----23232323////2335233523352335                                                                                                                                        "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ::::17171717----03030303----2023202320232023    

ಅಅಅಅ#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%#ಸೂಚ%        

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

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

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

ಕ&ಮಕ&ಮಕ&ಮಕ&ಮ 

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

1 ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಗಳ ��ೕ4ಕರು  47 

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

ಅ2
 ಸ56ಸಲು �ಗ7ಪ!*ರುವ 8ಾ(ರಂ9ಕ 7�ಾಂಕ  
30-03-2023 

ಅ2
 ಸ56ಸಲು #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕ 
30-04-2023 

ಶುಲ;ವನು- 8ಾವ�ಸಲು #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕ 
02-05-2023 

 

<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%ಸೂಚ%:-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ರಸ+;ಸ�ಾಗುವ9ದು.  

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

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

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

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

(CSC) ಅಥ)ಾ Fl mಾ�ಂnಂo / 5pl hಾ\�/ �B3l hಾ\�  ಮೂಲಕ ಸಂCಾಯ �ಾಡಬಹುCಾXರುತ@:.  ಶುಲ+ವನು�  

qಾವಸದ  Lಾಗೂ  Cಾಖ>ಗಳನು�/ cಾವUತB/ ಸdಯನು� ಅef�ೕ\  �ಾಡ:ೕ ಇರುವ /ಅಸ]ಷZ Cಾಖ>ಗಳನು� 

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

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



2 

 

 

    

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

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

 

1. <ದಲ�ೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation 

2. ಎರಡ�ೕ ಹಂತ :  Application Submission 

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

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

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

ಅಭ�1
ಗಳು ಕ?ಾ@ಯAಾB ಭ�
 �ಾಡCೕಕು)  

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

• DೂಸEಾB Application Link ನ56 log in ಆಗಲು user name ಮತುG password ಅನು- ಸೃIJಸCೕಕು. 

• Application Link ನ56 log in ಆದ ನಂತರ �ಮK ಪLಣ
 profile ಅನು- ಭ�
 �ಾ!.  

• ಅML6ೕN �ಾಡCೕ�ಾದ OಾವPತ(  ಮತುG ಸQ �ಾ;�ನ ಪ(�ಗಳು jpg ನಮೂ�ಯ56  *ದ�AಾBರCೕಕು �ಾಗೂ   

    50 kb Bಂತ DRಾSBರTಾರದು. 

• ಅಭ�1
ಗಳು ವ�ೕU�, VEಾ�ಹ
WX ಸಂಬಂZ*ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು �ಾಗೂ ಅ2
ಯ56 #ೂೕ�ರುವ ಎ[ಾ6 

Uೕಸ[ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು jpg  ನಮೂ�ಯ56 *ದ�AಾBರCೕಕು �ಾಗೂ 200 kb Bಂತ DRಾSBರTಾರದು.  

• ಅZಸೂಚ� ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನು- ಒ�G. 

• �ಮK profile ನ56 ಲಭ�Vರುವ �ಾQ�ಯು �ಮK ಅ2
 ನಮೂ�ಯ56 ಪ(ಕಟAಾಗುತG,. ಅ2
ಯ56 Tಾ^ 

ಉ'7ರುವ �ಾQ�ಯನು- ಭ�
 �ಾ! ಸ56ಸCೕಕು. 

• ಅ2
 ಸ56*ದ ನಂತರ “My Application” link ರ56 �ೕವ� ಅ2
 ಸ56*ರುವ ಅZಸೂಚ�ಯನು- ಆ_; 

�ಾ!ದ56 #ಳX �ಮK ಅ2
ಯು ಪ(ಕಟAಾಗುತG,. 

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

“Pay Now” link“Pay Now” link

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

“Online payment”“Online payment”

“Online payment”    ಆE6ಗಳುಆE6ಗಳುಆE6ಗಳುಆE6ಗಳು        ಮೂಡುತDHಮೂಡುತDHಮೂಡುತDHಮೂಡುತDH....    

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

ಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾKಸUಾಯ
ಾK    ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��:::: 18005728707180057287071800572870718005728707     ಯನುBಯನುBಯನುBಯನುB        ಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲುಸಂಪV�ಸಲು    ಸೂW��ಸೂW��ಸೂW��ಸೂW��....    

 

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

ಸೂಚ�ಗಳು, ಅಹ�"ಾ ಷರತು$ಗಳನು& ಓ()ೂಳ*ತಕ+ದು,. �ೕಮ.ಾ
 /ಾ0�.ಾರವ1 ದೃ3ೕಕ�4 �ೕ�ರುವ 

ಹು5,ಗಳ 6ೕಸ7ಾ
8 ಸಂಬಂ�4ದ ಅಂಕಣದ�� ಉಪ>ೕ?4ದ ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು& ಈ )ಳಕಂಡಂA  

ಅBೖ�4)ೂಳ*Dೕಕು:- 
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�ಾ.ಅ �ಾ�ಾನ� ಅಹ
W GM General Merit 

ಪ.`ಾ ಪ�aಷc `ಾ� SC Scheduled Caste 

ಪ.ಪಂ ಪ�aಷc ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe 

ಪ(.-1 ಪ(ವಗ
-1 Cat–1 Category – I 

2ಎ ಪ(ವಗ
-2ಎ 2A Category – 2A 

2d ಪ(ವಗ
-2d 2B Category – 2B 

3ಎ ಪ(ವಗ
-3ಎ 3A Category – 3A 

3d ಪ(ವಗ
-3d 3B Category – 3B 

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

fಾ(Uೕಣ fಾ(Uೕಣ ಅಭ�1
 Rural Rural Candidate 

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

ಅಂ.V. ಅಂಗVಕಲ  ಅಭ�1
 PH Physically Handicapped  

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

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

Dೖಕ DೖEಾ(Tಾj-ಕ�ಾ
ಟಕ HK Hyderabad Karnataka 

ತೃ.5 ತೃ�ೕಯ 5ಂಗ TG Transgender 

    

4.4.4.4.  ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6ಶುಲ6::::----            

�ಾ�ಾನ� ಅಹ
W ಅಭ�1
ಗ'X ರೂ.600/- 

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

�ಾ2 ೖ�ಕ ಅಭ�1
ಗ'X   ರೂ. 50/- 

ಪ�aಷc `ಾ�, ಪ�aಷc ಪಂಗಡ ,ಪ(ವಗ
-1 �ಾಗೂ ಅಂಗVಕಲ 
ಅಭ�1
ಗ'X 

 ಶುಲ; 8ಾವ�kಂದ  

V�ಾk� ಇ,. 

 

Vmೕಷ ಸೂಚ�:-  ರೂ. 35/- ರ ಪ(^(_ ಶುಲ; (processing fees)ವನು- ಎ[ಾ6 ಅಭ�1
ಗಳು 
(ಪ�aಷc `ಾ�, ಪ�aಷc ಪಂಗಡ, ಪ(ವಗ
-1, �ಾ2 ೖ�ಕ �ಾಗೂ ಅಂಗVಕಲ ಅಭ�1
ಗಳು 

ೕ�ದಂW) ಕ?ಾ@ಯAಾB 8ಾವ�ಸತಕ;ದು�. 8ಾವ�ಸ7ದ�56 �ಮK ಅ2
ಯನು- 
�ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು.  

 

4.1     ಅಭ�1
ಗಳು �ಗ7ಪ!*ದ ಶುಲ;ವನು- ಕ?ಾ@ಯAಾB  8ಾವ�ಸತಕ;ದು�.  ಒnK ಶುಲ;ವನು- 8ಾವ�*ದ 

ನಂತರ ಅದನು- oಾವ�,ೕ ಸಂದಭ
ದ56ಯೂ Qಂ�ರುBಸ[ಾಗುವ�7ಲ6 ಅಥAಾ ಅದನು- ಆ�ೕಗವ� ನqಸುವ ಇತr 

ಪ�ೕs ಅಥAಾ �ೕಮ�ಾ�ಗ'X Dೂಂ7*#ೂಳt[ಾಗುವ�7ಲ6. ಶುಲ;ವನು-ಸಂEಾಯ �ಾಡ7ದ�56 ಅಂತಹ 

ಅ2
ಗಳನು-  �ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು.  
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5.  ಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾಅಹ�Qಾ    ಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳುಷರತುDಗಳು::::----  
           

ಅ) Oಾರ�ೕಯ �ಾಗ�ೕಕ�ಾBರತಕ;ದು�. 

ಆ) ಒಬu 2ೕವಂತ ಪ�-Bಂತ DಚುS ಮಂ7 ಪ�-ಯರನು- Dೂಂ7ರುವ ಪ�ರುಷ ಅಭ�1
 ಮತುG ಈfಾಗwೕ  
ಇ�ೂ-ಬu Dಂಡ�kರುವ ವ�^Gಯನು- ಮದು�oಾBರುವ ಮQxಾ ಅಭ�1
ಯು ಸ�ಾ
ರ7ಂದ  

ಪLAಾ
ನುಮ�ಯನು- ಪqಯ,ೕ �ೕಮ�ಾ�X ಅಹ
iಾಗುವ�7ಲ6. 

ಇ) ಅಭ�1
ಯು �ಾನ*ಕAಾB ಮತುG ,ೖQಕAಾB ಆrೂೕಗ�ವಂತiಾBರCೕಕು ಮತುG ಅವರ  

�ೕಮ�ಾ�ಯು ಕತ
ವ�ಗಳ ದ4 �ವ
ಹyX ಆತಂಕವನು-ಂಟು �ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ oಾವ�,ೕ 
,ೖQಕ ನೂ�ನWkಂದ ಮುಕGiಾBರCೕಕು. 

ಈ) ,ೖQಕAಾB ಅನಹ
iಾBEಾ�rಂಬುEಾB �ೖದ�^ೕಯ ಮಂಡ'ಯ ವರ7ಯ nೕw ಅನಹ
rಂಬುEಾB 

�ರಸ;�ಸುವ ಪLಣ
 V�ೕಚ�ಯನು- iಾಜ� ಸ�ಾ
ರವ� �ಾk��*#ೂಂ!, ಮತುG ಸ�ಾ
ರದ 

V�ೕಚ�ಯು oಾವ�,ೕ Vಧದಲೂ6 ಈ �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ *ೕUತAಾBರುವ�7ಲ6. 

         �ಗ7ತ mೖ4zಕ ಅಹ
Wಯ  {ೂWX ಈ nೕಲ;ಂಡ ಅಹ
Wಗಳನು- Dೂಂ7ರುವ ಅಭ�1
ಗಳು �ೕಮ�ಾ�fಾB 

ಅ2
 ಸ56ಸಲು ಅಹ
Wಯನು- Dೂಂ7ರು|ಾGr. 

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

    

6.1 ಕನBಡಕನBಡಕನBಡಕನBಡ    YಾZಾYಾZಾYಾZಾYಾZಾ    ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[ಪJೕ[::::----    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ�ಾಗJೕಕ    	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
ಾ	ೕ
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 ಪ�'5ಗಳAH

ಪ�'5ಗಳAHಪ�'5ಗಳAH

ಪ�'5ಗಳAH 

  

 ತಪJ1

ತಪJ1ತಪJ1

ತಪJ1 

  

 

ಉತ:ರಗ+8

ಉತ:ರಗ+8ಉತ:ರಗ+8

ಉತ:ರಗ+8 

  

 ಋLಾತ3ಕ

ಋLಾತ3ಕಋLಾತ3ಕ

ಋLಾತ3ಕ 

  

 (Negative)

(Negative)(Negative)

(Negative) 

  

 ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6 

  

 ಪ�ಗM)

ಪ�ಗM)ಪ�ಗM)

ಪ�ಗM) 

  

 ಅಭ�O�ಯು

ಅಭ�O�ಯುಅಭ�O�ಯು

ಅಭ�O�ಯು 

  

 ಗ+ಸುವ

ಗ+ಸುವಗ+ಸುವ

ಗ+ಸುವ 

  

 ಒಟುP

ಒಟುPಒಟುP

ಒಟುP 

  

 ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6 

  

 ಪ�ಗMಸ0ಾಗುತ:*

ಪ�ಗMಸ0ಾಗುತ:*ಪ�ಗMಸ0ಾಗುತ:*

ಪ�ಗMಸ0ಾಗುತ:*.  

.  .  

.  

ಅಂದQ

ಅಂದQಅಂದQ

ಅಂದQ 

  

 ಪ'�

ಪ'�ಪ'�

ಪ'� 

  

 ತಪJ1

ತಪJ1ತಪJ1

ತಪJ1 

  

 ಉತ:ರ5G

ಉತ:ರ5Gಉತ:ರ5G

ಉತ:ರ5G 

  

 ಪ'C68

ಪ'C68ಪ'C68

ಪ'C68 

  

 �ಗ@ಪ�)ದ

�ಗ@ಪ�)ದ�ಗ@ಪ�)ದ

�ಗ@ಪ�)ದ 

  

 ಅಂಕಗಳ �ಾಲG�ೕ

�ಾಲG�ೕ�ಾಲG�ೕ

�ಾಲG�ೕ 

  

 ಒಂದು

ಒಂದುಒಂದು

ಒಂದು 

  

 SಾಗದಷುP

SಾಗದಷುPSಾಗದಷುP

SಾಗದಷುP 

  

 (1/4) 

(1/4) (1/4) 

(1/4) ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6ಅಂಕಗಳನು6

ಅಂಕಗಳನು6 

  

 

ಕ�ತ8ೂ+ಸ0ಾಗುವJದು

ಕ�ತ8ೂ+ಸ0ಾಗುವJದುಕ�ತ8ೂ+ಸ0ಾಗುವJದು

ಕ�ತ8ೂ+ಸ0ಾಗುವJದು. 

. . 

. ಅಭ�O�ಗಳು

ಅಭ�O�ಗಳುಅಭ�O�ಗಳು

ಅಭ�O�ಗಳು 

  

 ಎರಡು

ಎರಡುಎರಡು

ಎರಡು 

  

 ಪ�'5ಗಳ

ಪ�'5ಗಳಪ�'5ಗಳ

ಪ�'5ಗಳ 

  

 ಪ�ೕ4ಗ+8

ಪ�ೕ4ಗ+8ಪ�ೕ4ಗ+8

ಪ�ೕ4ಗ+8 

  

 �ಾಜUಾಗುವJದು

�ಾಜUಾಗುವJದು�ಾಜUಾಗುವJದು

�ಾಜUಾಗುವJದು 

  

 ಕVಾWಯ
ಾ

ಕVಾWಯ
ಾಕVಾWಯ
ಾ

ಕVಾWಯ
ಾ-ರುತ:*

-ರುತ:*-ರುತ:*

-ರುತ:*. 

. . 

. ಪ�'5

ಪ�'5ಪ�'5

ಪ�'5 

  

 1 

1 1 

1 ರ

ರರ

ರ 

  

 

ಪಠ�ಕ'ಮವJ

ಪಠ�ಕ'ಮವJಪಠ�ಕ'ಮವJ

ಪಠ�ಕ'ಮವJ 

  

 ಈ

ಈಈ

ಈ 

  

 5ಳ8

5ಳ85ಳ8

5ಳ8 

  

 �@�

�@��@�

�@�ಷPಪ�)ದಂ#

ಷPಪ�)ದಂ#ಷPಪ�)ದಂ#

ಷPಪ�)ದಂ# 

  

 ಇರುತ:*

ಇರುತ:*ಇರುತ:*

ಇರುತ:*. . . .     
 

  

 

 

  

 

ಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮಪಠ�ಕ&ಮ    

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ಅವ#ಅವ#ಅವ#ಅವ#    :  1 ½ :  1 ½ :  1 ½ :  1 ½ ಗಂzಗಳುಗಂzಗಳುಗಂzಗಳುಗಂzಗಳು    
 

  

 

(ಎ) ಪ(ಚ5ತ ಘಟ�ಗ'X ಸಂಬಂZ*ದ Vಷಯಗಳ �ಾ�ಾನ� ~ಾನ. 
(d) �ಾ�ಾನ� V~ಾನ Vಷಯಗಳು. 

(*) ಭೂXೂೕಳ �ಾಸ� Vಷಯಗಳು. 

(!) ಸ�ಾಜ V~ಾನ Vಷಯಗಳು. 
(ಇ) Oಾರ�ೕಯ ಸ�ಾಜ ಮತುG ಅದರ CಳವzXಗಳ ಇ��ಾಸದ Vಷಯಗಳು. 

(ಎ�) Oಾರತದ ಮತುG ಕ�ಾ
ಟಕದ  ಇ��ಾಸ. 

(2) Oಾರತದ ಸಂV�ಾನದ ಮತುG �ಾವ
ಜ�ಕ  ಆಡ'ತ. 
(D�) 8ಾ(�ೕBಕ ~ಾನ ಮತುG Tೌ7�ಕ �ಾಮಥ�
ದ Vಷಯಗಳು. (ಎ� ಎ� ಎ� * ಮಟcದ) 

(ಐ) ಕ�ಾ
ಟಕದ �ಾ�ಾ2ಕ ಮತುG �ಾಂಸ;ೃ�ಕ  ಇ��ಾಸದ Vಷಯಗಳು. 
({) �ಾ"ತಂ|ಾ(� ನಂತರದ56 ಕ�ಾ
ಟಕದ ಭೂ ಸು�ಾರyಗಳು ಮತುG �ಾ�ಾ2ಕ ಬದ[ಾವyಗಳ  

Vಷಯಗಳು. 

(#) ಕ�ಾ
ಟಕದ ಅಥ
 ವ�ವ�: ಅದರ �ಾಮಥ�
 ಮತುG Eೌಬ
ಲ�W ಪ(ಸುGತ *��ಗ� ಕು�ತ    

 Vಷಯಗಳು. 
(ಎ�) fಾ(Uೕ�ಾ9ವೃ7�, ಪಂRಾಯ�iಾ� ಸಂ�ಗಳು ಮತುG fಾ(Uೕಣ ಸಹ�ಾರ ಸಂ�ಗಳ    

Vಷಯಗಳು. 

(ಎಂ) ಕ�ಾ
ಟಕ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಆಡ'ತ�ಾ;B V~ಾನ ಮತುG ತಂತ(~ಾನದ 8ಾತ( ಕು�ತ Vಷಯಗಳು. 

(ಎ�) ಕ�ಾ
ಟಕದ ಪ�ಸರ ಸಂಬಂZ ಸಮ�ಗಳು ಮತುG ಅ9ವೃ7� ಕು�ತ Vಷಯಗಳು. 
(ಓ) Oೌ7�ಕ �ಾಮಥ�
ದ Vಷಯಗಳು. 

    

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

 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ಅವ#ಅವ#ಅವ#ಅವ#    :  2 :  2 :  2 :  2 ಗಂzಗಳುಗಂzಗಳುಗಂzಗಳುಗಂzಗಳು    
 

 (ಎ) �ಾ�ಾನ� ಕನ-ಡ   ಗ�ಷJ ಅಂಕಗಳು : 35 

 (d) �ಾ�ಾನ� ಇಂB6ೕ�   ಗ�ಷJ ಅಂಕಗಳು : 35 

 (*) ಕಂಪL�ಟ� ~ಾನ   ಗ�ಷJ ಅಂಕಗಳು : 30 
 



6 

 

 

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

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

ಕನ-ಡ Oಾ�ಾ ಪ�ೕs / ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsಗಳನು- ಆ�ೕಗವ� �ಗ7ಪ!ಸುವ oಾವ�,ೕ #ೕಂದ( ಸ�ಳದ56 

ನqಸ[ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsಯ ಪ(m- ಪ�(#ಗಳು ಕನ-ಡ ಮತುG ಆಂಗ6 

Oಾ�ಗ�ರಡರಲೂ6 ಇರುತG�. ಕನ-ಡ Oಾ�ಯ56ರುವ ಪ(m-ಗಳ Oಾ�ಾಂತರದ56 ಏ�ಾದರೂ ಅಸ�ಷcW 

ಇದ�56 ಅಭ�1
ಗಳು ಆಂಗ6 Oಾ�ಯ56ರುವ ಪ(m-ಗಳನು- �ೂೕಡುವ�ದು �ಾಗೂ ಇ,ೕ 
ಅಂ�ಮAಾBರುತG,.      

 

ಸದ� ಹು,�ಗ'X ಕನ-ಡ Oಾ�ಾ ಪ�ೕs / ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsಗಳ  �ೕxಾಪ�cಯನು- ನಂತರದ56 ಆ�ೕಗದ 

ಅಂತ`ಾ
ಲದ56 ಪ(ಕ�ಸ[ಾಗುವ�ದು. 
 

  

 

    

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

  ಅಭ�1
ಗಳು ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsX ಅವರ ಪ(�ೕಶ ಪತ( �ಾಗೂ ಅವರ OಾವPತ(Vರುವ ಮೂಲ ಗುರು�ನ 

Pೕ� (ಚು�ಾವ�ಾ ಐ!/ ಆ�ಾ� �ಾN
 / q(ೖVಂ� wೖಸ��/8ಾ� �ಾN
/8ಾ� MLೕ�
 / ಸ�ಾ
� �ೌಕರರ 

ಐ!) ಯನು- ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(ದ56 ಕ?ಾ@ಯAಾB �ಾಜರುಪ!ಸತಕ;ದು�. ತ��ದ56 ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(#; 

ಪ(�ೕಶವನು- �ೕಡ[ಾಗುವ�7ಲ6 �ಾಗೂ ?ೌ�wೂೕN �ಾ!ರುವ ಗುರು�ನ Pೕ�ಗಳು / ಇತr oಾವ�,ೕ 

ಗುರು�ನ Pೕ�ಗಳು/ ಕಲ� {iಾ�� ಪ(�ಗಳನು- ಪ�ಗzಸ[ಾಗುವ�7ಲ6. 

 

          ಸದ� ಹು,�ಗಳ �ೕಮ�ಾ�ಗಳ ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsಯನು- ಆ� wೖ� -ಓಎಂಆ� �ಾದ� (Offline-

OMR  type) ಅಥAಾ ಗಣಕ ಯಂತ(ದ ಮೂಲಕ ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕs (Computer based recruitment test-CBRT)  

ಮು�ಾಂತರ ನqಸ[ಾಗುವ�ದು. ಈ Vಷಯದ56 ಆ�ೕಗದ �ೕ�ಾ
ನ�ೕ ಅಂ�ಮAಾBರುತG,.  ಗಣಕ ಯಂತ(ದ 

ಮೂಲಕ ಸ��ಾ
ತKಕ (Computer based recruitment test-CBRT) ಪ�ೕsಯನು- ನqಸಲು �ೕ�ಾ
�*ದ56 

ಅಭ�1
ಗ'X ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ�ಗಳನು- �ಾಗೂ ಅಣಕು ಪ�ೕsಯನು- (Mock Test) WXದು#ೂಳುtವ ಬX� 

�ಾQ�ಯನು- ಆ�ೕಗದ ಅಂತ`ಾ
ಲದ56 ಪ(ಕ�ಸ[ಾಗುವ�ದು. 
 

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

“http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus”

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

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

 

ಅಭ�1
ಗಳು ಪ�ೕsಯ ಪ(�ೕಶ ಪತ(ಗಳನು- ಆ�ೕಗದ �� ೖ� �ಂದ ?ೌ� wೂೕN �ಾ!#ೂಳtಲು 
ಪ�(�ಾ ಪ(ಕಟyಯ ಮೂಲಕ �'ಸ[ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಈ ಬX� �ಾQ�ಯನು- ಆ�ೕಗದ �� ೖ� 

ನ56ಯೂ dತG�ಸ[ಾಗುವ�ದು. ಅಭ�1
ಗಳು ಕ?ಾ@ಯAಾB ಪ(�ೕಶ ಪತ(ಗಳನು- ?ೌ� wೂೕN �ಾ!#ೂಂಡು 
ಪ�ೕsX �ಾಜiಾಗತಕ;ದು�. 

 

 ಪlK ಪlK ಪlK ಪlK::::----  ಪ(m- ಪ�(# ಬX�  oಾವ�,ೕ ಬXಯ ಆsೕಪy ಇದ�56, ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ(ವನು- dಡುವ 

<ದwೕ ಪ�ೕ�ಾ 7ನ�ೕ ಸಂಬಂZತ nೕ5"Rಾರಕರ ಮು�ಾಂತರ 5 ತ ಮನVಯನು- ಆ�ೕಗ#; ಸ56* 

*"ೕಕೃ� (Acknowledgement) ಪqಯCೕಕು. ಪ�ೕ�ಾ #ೕಂದ( dಟc ನಂತರ  ಕಳುQಸುವ  oಾವ�,ೕ  
ಆsೕಪyಯನು- �ಾನ�  �ಾಡ[ಾಗುವ�7ಲ6. 

 

  



7 

 

 

7. �ೖ��ಕ�ೖ��ಕ�ೖ��ಕ�ೖ��ಕ    ��ಾ	ಹ����ಾ	ಹ����ಾ	ಹ����ಾ	ಹ��    ಮತು�ಮತು�ಮತು�ಮತು�    ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��::::----    

    

7 (1) 7 (1) 7 (1) 7 (1) �ೖ��ಕ�ೖ��ಕ�ೖ��ಕ�ೖ��ಕ    ��ಾ	ಹ����ಾ	ಹ����ಾ	ಹ����ಾ	ಹ��::::----  ಅ��ಗಳನು�ಅ��ಗಳನು�ಅ��ಗಳನು�ಅ��ಗಳನು� ಭ��ಭ��ಭ��ಭ�� �ಾಡಲು�ಾಡಲು�ಾಡಲು�ಾಡಲು  ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ &ೂ(ಯ&ೂ(ಯ&ೂ(ಯ&ೂ(ಯ 

!*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ ಆ1ಾಆ1ಾಆ1ಾಆ1ಾ ಹು23ಗಳಹು23ಗಳಹು23ಗಳಹು23ಗಳ ಮುಂ2ಮುಂ2ಮುಂ2ಮುಂ2 ಸೂ-$ರುವಸೂ-$ರುವಸೂ-$ರುವಸೂ-$ರುವ ��ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು� 

ಅಭ	5�ಗಳುಅಭ	5�ಗಳುಅಭ	5�ಗಳುಅಭ	5�ಗಳು 6ೂಂ!ರ7ೕ8ೕಕು6ೂಂ!ರ7ೕ8ೕಕು6ೂಂ!ರ7ೕ8ೕಕು6ೂಂ!ರ7ೕ8ೕಕು.         ಗ!ಪ#$ರುವ ಗ!ಪ#$ರುವ ಗ!ಪ#$ರುವ ಗ!ಪ#$ರುವ    ��ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು�    6ೂಂದ26ೂಂದ26ೂಂದ26ೂಂದ2    6-9ನ6-9ನ6-9ನ6-9ನ    

��ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು���ಾ	ಹ��ಯನು�    6ೂಂ!ದ3ರೂ6ೂಂ!ದ3ರೂ6ೂಂ!ದ3ರೂ6ೂಂ!ದ3ರೂ    ಸಹಸಹಸಹಸಹ    ಪ:ಗ�ಸ;ಾಗುವ<!ಲ/ಪ:ಗ�ಸ;ಾಗುವ<!ಲ/ಪ:ಗ�ಸ;ಾಗುವ<!ಲ/ಪ:ಗ�ಸ;ಾಗುವ<!ಲ/....  

 

7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��::::----     ಅ��ಅ��ಅ��ಅ�� ಸ./ಸಲುಸ./ಸಲುಸ./ಸಲುಸ./ಸಲು  ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ ಗ!ಪ#$ದ &ೂ(ಯ&ೂ(ಯ&ೂ(ಯ&ೂ(ಯ !*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು!*ಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ಅನುಸೂ-ಯ./ 

ಆ1ಾಆ1ಾಆ1ಾಆ1ಾ ಹು23ಗಳಹು23ಗಳಹು23ಗಳಹು23ಗಳ ಮುಂ2ಮುಂ2ಮುಂ2ಮುಂ2 ನಮೂ!$ರುವನಮೂ!$ರುವನಮೂ!$ರುವನಮೂ!$ರುವ ಕ ಕ ಕ ಕ ಷ>ಷ>ಷ>ಷ> ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು� 6ೂಂ!ರ8ೕಕು6ೂಂ!ರ8ೕಕು6ೂಂ!ರ8ೕಕು6ೂಂ!ರ8ೕಕು ?ಾಗೂ?ಾಗೂ?ಾಗೂ?ಾಗೂ 

ಗ:ಷ>ಗ:ಷ>ಗ:ಷ>ಗ:ಷ> ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು�ವ�ೕ��ಯನು� �ೕ:ರ@ಾರದು�ೕ:ರ@ಾರದು�ೕ:ರ@ಾರದು�ೕ:ರ@ಾರದು. 
 

ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�ಅನುಸೂ�    

 

  

 

ಗೂABಗೂABಗೂABಗೂAB    ‘‘‘‘$$$$’ ’ ’ ’ ಹು23ಗಳುಹು23ಗಳುಹು23ಗಳುಹು23ಗಳು    

ಹು��ಗಳ ಅನು 

ಕ
ಮಸಂ�� 
525-571 

ಹು��ಯ ಸಂ�ೕತ/ 

POST CODE 

1 

ಇ�ಾ�ಯ 

�ಸರು/ಹು��ಯ 

ಪದ!ಾಮ / 

ಹು��ಗಳ ಸಂ�� 

 ಸಹ"ಾರ  ಇ�ಾ�ಯ,  ಸಹ"ಾರ ಸಂಘಗಳ #ಬಂಧಕರ ಕ&ೕ'ಯ��ನ  ಉ*� 

ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಹ"ಾರ ಸಂಘಗಳ #'ೕ+ಕರು 47 ಹು��ಗಳು 

,ೕತನ -
ೕ. ರೂ: 27,650-52,650/-          

 

ಹು��/ 

#ಗ0ಪ1ಸ�ಾದ 

23ಾ�ಹ�4 

A pass in Bachelor’s  Degree in Agricultural Science, 

Marketing and Co-operation, Commerce and Business 

Management.  

2-ೕಷ ಸೂಚ8:- ಇ�ಾ�ಯ ಸ9:;ೕಕರಣದಂ4 ==ಎ 23ಾ�ಹ�4ಯನು? 

              ಪ'ಗ.ಸ�ಾಗುವ@ದು. 

ವAೕBC, 

ವಯಸುD 

ವಷ�ಗಳ�� 

ಕ#ಷ; – 18 ವಷ�, 

ಗ'ಷ; – EಾFಾನ�  ಅಹ�4-35 ವಷ�ಗಳು,  

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

ಪ.Gಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ
ವಗ�1- 40 ವಷ�ಗಳು 
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ಹು��ಗಳ 

ವHೕ�ಕರಣ 
 

ಉD&ಉD&ಉD&ಉD&    ಮೂಲಮೂಲಮೂಲಮೂಲ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ        47474747    ಹು23ಗಳುಹು23ಗಳುಹು23ಗಳುಹು23ಗಳು    

(01(01(01(01    (ೕ(ೕ(ೕ(ೕ    Eಂದು� ಂದEಂದು� ಂದEಂದು� ಂದEಂದು� ಂದ    47474747    (ೕ(ೕ(ೕ(ೕ    Eಂದು�ನವFGEಂದು�ನವFGEಂದು�ನವFGEಂದು�ನವFG))))    

Zೕಸ0ಾ�

Zೕಸ0ಾ�Zೕಸ0ಾ�

Zೕಸ0ಾ� 

  

 ಇ

ಇಇ

ಇ 

  

 ಮ

ಮಮ

ಮ 

  

 ,ಾ'

,ಾ',ಾ'

,ಾ' 

  

 �ಾ

�ಾ�ಾ

�ಾ.

..

.	ೖ

	ೖ	ೖ

	ೖ 

  

 ಕ�ಾಅ

ಕ�ಾಅಕ�ಾಅ

ಕ�ಾಅ 

  

 ಅಂ

ಅಂಅಂ

ಅಂ.

..

. 

  

 .

..

. 

  

 ;ೕ

;ೕ;ೕ

;ೕ.

..

.�

��

�.

..

.ಅ

ಅಅ

ಅ.

..

. 

  

 ತೃ

ತೃತೃ

ತೃ.

..

.Aಂ

AಂAಂ

Aಂ 

  

 ಒಟುP

ಒಟುPಒಟುP

ಒಟುP 

  

 

ಪಪಪಪ....HಾHಾHಾHಾ    
02 03 02 - - 01* - - 08 

ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    
01 01 01 - - 01* - - 04 

ಪAಪAಪAಪA.1.1.1.1    
01 01 - - - - - - 02 

ಪAಪAಪAಪA.2.2.2.2ಎಎಎಎ    
02 02 02 - - 01* - - 07 

ಪAಪAಪAಪA.2.2.2.2EEEE    
01 01 - - - - - - 02 

ಪAಪAಪAಪA.3.3.3.3ಎಎಎಎ    
01 01 - - - - - - 02 

ಪAಪAಪAಪA.3.3.3.3EEEE    
01 01 - - - - - - 02 

IಾIಾIಾIಾ....ಅಅಅಅ....    
02 07 05 02 01 01* 01 01 20 

ಒಟು>ಒಟು>ಒಟು>ಒಟು>    
11 17 10 02 01 04 01 01 47 

CAUÀ«PÀ® C s̈ÀåyðAiÀÄ CAUÀ «PÀ®vÉ À̧égÀÆ¥À- *CAzsÀ ºÁUÀÆ zÀÈ¶×ªÀiÁAzsÀå            

(Blind & Low Vission) 

7(3).7(3).7(3).7(3).  ಕ�ಾ
ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ ೕ�ಗಳು (�ಾ�ಾನ� �ೕಮ�ಾ�) �ಯಮ 1977ರ56 �7
ಷcಪ!*ರುವಂW  ಈ #ಳBನ 

ಸಂದಭ
ಗಳ56 ಸದ� �ಯಮಗಳ56 �ಗ7ಪ!*ರುವ ಗ�ಷJ ವ�ೕU�ಯನು- #ಳX �'*ರುವಷcರ ಮ�cX 

DPSಸ[ಾಗುವ�ದು. 
 

 

(ಅ) ಕ�ಾ
ಟಕ iಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ56 ಅಥAಾ ಸ�'ಯ 

8ಾ(Z�ಾರದ56 ಅಥAಾ iಾಜ� ಅZ�ಯಮ ಅಥAಾ 

#ೕಂದ( ಅZ�ಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ�oಾದ ಅಥAಾ 

iಾಜ� ಅZ�ಯಮದ ಅಥAಾ #ೕಂದ( ಅZ�ಯಮದ 

ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ�Xೂಂಡು ಕ�ಾ
ಟಕ iಾಜ� ಸ�ಾ
ರದ 

�ಾ"ಮ� ಅಥAಾ �ಯಂತ(ಣದ56ರುವ �ಗಮದ56 

ಹು,� Dೂಂ7ರುವ ಅಥAಾ Qಂ, Dೂಂ7ದ 

ಅಭ�1
ಗ'X   

 

ೕ� ಸ56*ರುವಷುc ವಷ
ಗಳು ಅಥAಾ 10 

ವಷ
ಗಳ ಅವZ ಅದರ56 oಾವ�ದು ಕ!n�ೕ 
ಅಷುc ವಷ
ಗಳು 

(ಆ) 

 

�ಾ2 ೖ�ಕ�ಾBದ�56 ೕ� ಸ56*ರುವಷುc ವಷ
ಗ'X 03 

ವಷ
ಗಳನು- ೕ�*ದr ಎಷುc 

ವಷ
ಗxಾಗುವ�,ೂೕ ಅಷುc ವಷ
ಗಳು 

(ಇ) National Cadet Corps ನ1� ಪfಣ� hಾ1ಕ 

ಪ;�ೕrಕsಾX 4ೕ$ ಸ1�� pಡುಗ58ಾXರುವ ವ�n@ಗt' 

#q� ಪ�Vೕ4ಕ�ಾB ೕ� ಸ56*ದಷುc 

ವಷ
ಗಳು 

(ಈ) sಾಜ� ಸhಾ�ರ�ಂದ ಪ9ರಸ+ೃತ)ಾದ wಾBGೕಣ 

ಔದ�Gೕಕರಣ ?ೕಜFಯ .ೕN' Fೕಮಕ'ೂಂಡು 

wಾBಮಸಮೂಹ ಪ;EೕಲಕQಾX ಈಗ �ಲಸ �ಾಡು@ದ,N 

ಅಥ)ಾ dಂ: ಇದ, ಅಭ���ಗt' 

 

fಾ(ಮ ಸಮೂಹ ಪ�aೕಲಕ�ಾB ೕ� 

ಸ56*ದಷುc ವಷ
ಗಳು 
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(ಉ) ಅಂಗVಕಲ ಅಭ�1
ಗ'X 

 

                      10 ವಷ
ಗಳು 

(ಊ) ಕ�ಾ
ಟಕ iಾಜ�ದ56ರುವ Oಾರತ ಸ�ಾ
ರದ ಜನಗಣ� 

ಸಂ�ಯ56 ಈಗ ಹು,�ಯನು- Dೂಂ7ದ�r ಅಥAಾ 

Qಂ, Dೂಂ7ದ� ಅಭ�1
ಗ'X 

 

ೕ� ಸ56*ರುವ ವಷ
ಗಳು ಅಥAಾ 5 ವಷ
ಗಳ 

ಅವZ ಅದರ56 oಾವ�ದು ಕ!n�ೕ ಅಷುc 

ವಷ
ಗಳು 

(ಋ) Vಧ�oಾBದ�56 (ಅಭ�1
ಯು ಸ4ಮ 

8ಾ(Z�ಾರ7ಂದ |ಾನು Vಧ�_ಂದು �ಾಗೂ ಮರು 

ಮದು�oಾBರುವ�7ಲ6�ಂಬ ಪ(�ಾಣ ಪತ(). 

10 ವಷ
ಗಳು 

(ಋ) 2ೕತ �ಾU
ಕ�ಾBದ� ಪ4ದ56 ಸದ� ಅZ�ಯಮ 

ಅಥAಾ 1957ರ ಕ�ಾ
ಟಕ 2ೕತ �ಾU
ಕ ಪದ�� 

(ರ7�oಾ�) ಆ,ೕಶದ nೕrX 2ೕತ �ಾಲವನು- 

ಸಂEಾಯ �ಾಡುವ Dೂykಂದ 

dಡುಗqoಾBEಾ��ಂದು ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- 2[ಾ6 

�ಾ�2¡ೕ� �ಂದ ಪqದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(.  

10 ವಷ
ಗಳು 

 

 
 

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

  

 

 ಈ ಹು,�ಗಳು ಗೂ() ‘*’ ಹು,�ಗxಾBರುವ�ದ�ಂದ ಆ�wೖ� ಅ2
�ಂ7X ಸ56ಸುವ ಲಗತುGಗಳ 

ಆ�ಾರದ nೕw �ಾತ(�ೕ Eಾಖwಗಳ ಪ�aೕಲ� �ಾಡ[ಾಗುವ�ದು. ಅವಶ�ಕ ಸಂದಭ
ಗಳ56 ಆ�ೕಗವ� ಮೂಲ 

Eಾಖwಗಳ ಪ�aೕಲ�ಯನು- ನqಸಲು �ೕ�ಾ
�*ದ�56 ಈfಾಗwೕ ಆ�wೖ� ಅ2
�ಂ7X ಅ)wೂೕN 

�ಾ!ರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ ಮೂಲ ಪ(�ಗಳನು- ತಪ�,ೕ �ಾಜರುಪ!ಸತಕ;ದು�.  ಏ�ೕ ಸಂದಭ
Vದ�ರೂ 

ವ�ೕU�, VEಾ�ಹ
W ಮತುG Uೕಸ[ಾ�ಗ'X ಸಂಬಂZ*ದಂW ಆ�wೖ� ಅ2
ಯನು- ಸ56ಸುವ 

ಸಂದಭ
ದ56 ಆ)wೂೕN �ಾಡ[ಾದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ�-ೕ ಅಂ�ಮ�ಂದು �ೕ�ಾ
�ಸ[ಾಗುತG,.  ಆದ��ಂದ 

ಅಭ�1
ಗಳು `ಾಗರೂಕWkಂದ ತಮX ಅನ"kಸುವ ಎ[ಾ6 Eಾಖwಗಳನು- ಸ�ಷcAಾB Xೂೕಚ�ಸುವ �ೕ�ಯ56 

ಆ)wೂೕN �ಾಡತಕ;ದು�.  
 

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

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

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

(1) ಹು,�X �ಗ7ಪ!ಸ[ಾದ VEಾ�ಹ
Wಯನು- ಅ2
 ಸ56ಸಲು �ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕ,ೂಳX 

ಪq7ರುವ ಬX� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳು/ಎ[ಾ6 ವಷ
ಗಳ ಅಂಕಪ�cಗಳು �ಾಗೂ !ML6ೕ�ಾ/ಪದVಯ 

ಘ�#ೂೕತ�ವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(. ಅಭ�1
ಗಳು ತಮX ಅನ"kಸುವ �ಗ7ಪ!*ದ VEಾ�ಹ
Wಯನು- 

ಪLಣ
Xೂ'*ರುವ ಬX� ಸಂಬಂZತ 8ಾ(Z�ಾರ7ಂದ ಪqದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(/ ಘ�#ೂೕತ�ವ ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ವನು- ಆ)wೂೕN �ಾಡುವ�ದು ಕ?ಾ@ಯAಾBರುತG,. 

(2) ಜನK 7�ಾಂಕವನು- ನಮೂ7*ರುವ ಎ�.ಎ�.ಎ�.*. ಅಥAಾ ತತ��ಾನ ಪ�ೕsಯ ಅಂಕಪ�c/ 

ಎ�.ಎ�.ಎ�.* ವfಾ
ವyಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ( /ಜನK 7�ಾಂಕವನು- Wೂೕ�ಸುವ ಸಂPತ Eಾಖwಯ 

ಉಧೃತ Oಾಗ (Extract of cumulative record). 
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(3) ೖ�ಕ ೕ�kಂದ dಡುಗqoಾದ/ ಮು^G Dೂಂ7ದ ಬXBನ ಪ(�ಾಣ ಪತ( (ಪLಣ
AಾB) (Discharge 

certificate) ಮತುG Mನ£� ಪqಯು�Gರುವ Eಾಖwಯ ಪ(�/ �ಾ2 ೖ�ಕರ ಅವಲಂdತiಾBದ�56, 

�ಾ2 ೖ�ಕರು ೕ�ಯ56ರುAಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ �ಾoಾ
ಚರyಯ56 ಮ!ದ ಅಥAಾ 

ಅಂಗVಕಲW Dೂಂ7ದ ಬX�  ಪ(�ಾಣ ಪತ( (Dependant certificate) (�ಾ2 ೖ�ಕ Uೕಸ[ಾ�  

#ೂೕ�ದ�56). 

(4) ಪ�aಷc `ಾ�, ಪ�aಷc ಪಂಗಡ, ಪ(ವಗ
-1, ಪ(ವಗ
-2ಎ, 2d, 3ಎ, 3d Uಸ[ಾ� ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ� 

!/ಇ/ಎ� ನ56 ತಹaೕ[ಾ���ಂದ ಪqದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(.(Uೕಸ[ಾ� #ೂೕ�ದ�56) 

(5) �ಾ�ಾನ� ಅಹ
W ಅಭ�1
ಗಳು fಾ(Uೕಣ Uೕಸ[ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ( ನಮೂ�-1 ಮತುG  2 ರ56 / ಇತr  

ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ�- 2ರ56  (Uೕಸ[ಾ� #ೂೕ�ದ�56). 

(6) ಕನ-ಡ �ಾಧ�ಮದ56 Aಾ�ಸಂಗ �ಾ!ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ( (Uೕಸ[ಾ� #ೂೕ�ದ�56) 

(7) ಅಂಗVಕಲ Uೕಸ[ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ((Uೕಸ[ಾ� #ೂೕ�ದ�56) 

(8) ಪ�ೕs ಬrಯಲು ,ೖQಕ ಅಸಮಥ
W Dೂಂ7ರುವ ಬX�/5��ಾರರ ೕ� ಪqಯಲು ಅನುಬಂಧ-01 & 02 

ರ56 

(9) ವ�ೕ�� ಸ��	 	ೂೕರುವ ಸಾ�� �ೌಕರರು �ಯಮಗಳ��ರುವಂ� �ೕ� ಸ���ರುವ �ೕಮಾ� 

 ಾ!"ಾರ#ಂದ ಪ&ದ ಪ!'ಾಣ ಪತ!.  

(10) �ೕಜ�ಗ+ಂದ �,ಾ-!ತ ಅಭ01� ಪ!'ಾಣ ಪತ! (�ೕಸ2ಾ� 	ೂೕ�ದ3��) 

(11) ತೃ�ೕಯ �ಂಗದ ಅಭ01�ಗಳ �ೕಸ2ಾ� ಪ!'ಾಣ ಪತ! (�ೕಸ2ಾ� 	ೂೕ�ದ3��) 
 

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

(1) 

`ಾ�/Uೕಸ[ಾ� 

ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ಗಳು  

 �ೕಸ�ಾ� ಪ�	ಾಣ ಪತ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೕ�ಾದ ನಮೂ�ಗಳು :- 

ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ ! "ೕ�ದ 

ಅಭ%&'ಗಳು 
ನಮೂ�  `(' 

ಪ�ವಗ'-1  ! "ೕ�ದ ಅಭ%&'ಗಳು ನಮೂ� `ಇ 

ಪ�ವಗ'-2ಎ, 2*, 3ಎ ಮತು� 3* �ೕಸ�ಾ�+ "ೕ�ದ 

ಅಭ%&'ಗಳು 
ನಮೂ� `ಎ-' 

 *ನಮೂ�ಗಳನು� ಅ.ಸೂಚ�ಯ  ೂ�ಯ�� 1ೂೕ�ಸ�ಾ23. 

4ಂದು6ದ ವಗ'ಗಳ ಪ�ವಗ'-2(ಎ), ಪ�ವಗ'-2(*), ಪ�ವಗ'-3(ಎ) ಮತು� 

ಪ�ವಗ'-3(*) �ೕಸ�ಾ� ಪ�	ಾಣ ಪತ�ಗಳು 05 ವಷ' 7ಾ��ಯ��ರುತ�9 

(Government Notification No SWD 155 BCA 2012 Dt: 17-02-

2012 ರನ:ಯ). ಅಭ%&'ಗಳು ಪ;<ರುವ ಪ�	ಾಣ ಪತ�ವ= ಅ>' ಸ��ಸಲು 

@ಗ<ಪ(Aದ  ೂ�ಯ <Bಾಂಕದಂದು 7ಾ��ಯ��ರುವಂ1 ಪ;<ಟು� ೂಂಡು 

ಅ>' ಸ��ಸುEಾಗ ಅFGೂೕH 	ಾಡತಕ!ದುI. ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ�.1 ರ 

ಅಭ%&'ಗಳು ಪ;<ರುವ/ಪ;ಯುವ ಪ�	ಾಣ ಪತ�ಗಳು >ೕJತ ಅವ.ಯವK+ 

ಅಥEಾ ರದುI 	ಾಡುವವKJ+ Aಂಧುತ:ವನು� Nೂಂ<ದುI, ಇಂತಹ ಪ�	ಾಣ 

ಪತ�ಗಳನು� <Bಾಂಕದ ��Oಲ�3ೕ ಪ�ಗPಸ�ಾಗುವ=ದು (ಸ�ಾ'ರದ ಸು1ೂ�ೕG 

ಸಂQ% SWD 155  BCA 2011 <Bಾಂಕ  22-02-2012). 
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(2) fಾ(Uೕಣ 

ಅಭ�1
 ಗ'X 

Uೕಸ[ಾ� 

ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ ಸಂ¤� *ಆಸುಇ 08 �� 2001 7�ಾಂಕ:13-02-2001 ರನ"ಯ fಾ(Uೕಣ 

Uೕಸ[ಾ�ಯನು- #ೂೕರುವ ಅಭ�1
ಗಳು  ಪ(ಸುGತ  Rಾ5Gಯ56ರುವ �ಯಮಗಳ �ೕ|ಾ� 
1 �ಂದ 10�ೕ ತರಗ�ಯವrX fಾ(Uೕಣ Uೕಸ[ಾ�X ಒಳಪಡುವ ಪ(,ೕಶಗಳ56 Aಾ�ಸಂಗ 

�ಾ! ಉ�Gೕಣ
iಾBರುವವರು  ಈ  Uೕಸ[ಾ�ಯನು- ಪqಯಲು ಅಹ
ರು.   

 fಾ(Uೕಣ ಅಭ�1
ಗ'Xಂದು Uೕಸ5�*ದ ಹು,�ಗಳನು-#6ೕ¥ �ಾಡುವ �ಾ�ಾನ� 
ಅಹ
Wಯ ಅಭ�1
ಗಳು ನಮೂ�-2ನು- ಸಂಬಂಧಪಟc sೕತ( a4�ಾZ�ಾ�ಯವರ nೕಲು 
ರುಜುV�ೂಂ7X �ಾಗೂ ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವಲ6,ೕ nೕಲುಸ�ರ#; (Creamy layer) 

ೕ�ಲ67ರುವ ಬX� ನಮೂ�-1 ರ56 ಪ(�ಾಣಪತ(ವನು- ಕ?ಾ@ಯAಾB ಸಂಬಂZತ 

ತಹaೕ[ಾ��ರವ�ಂದ ಪq7ಟುc#ೂಂ!ರತಕ;ದು� (ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- 
ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,). ನಮೂ�-1 ರ56ಪq7ರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವ� 
ಅ2
 ಸ56ಸಲು �ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕದಂದು Rಾ5Gಯ56ರತಕ;ದು� �ಾಗೂ 

ಅಭ�1
ಗಳು ತಮX ಸಂಬಂZ*ದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ2
 ಸ56ಸುAಾಗ ಅML6ೕN 

�ಾಡತಕ;ದು� 

 ಅಂ6Pೕ wಾBGೕಣ Gೕಸ�ಾ �ೂೕರುವ ಪ;EಷZ yಾ, ಪ;EಷZ ಪಂಗಡ, ಪBವಗ�-1, ಪBವಗ�-

2ಎ, 2p, 3ಎ, 3p Gೕಸ�ಾ' 4ೕ;ದ ಅಭ���ಗಳು ಕVಾWಯ)ಾX wಾBGೕಣ Gೕಸ�ಾಯ 

ಪB�ಾಣ ಪತBವನು�  ನಮೂF-2 ರ1� ಸಂಬಂಧಪಟZ zೕತB Er{ಾJhಾ;ಯವರ .ೕಲು ರುಜು, 

�ಹರು ಮತು@ yಾ; �ಾ3ದ �Qಾಂಕ:ೂಂ�' 7ಗ�ತ ನಮೂFಯ1� ಅef�ೕ\ 

�ಾಡತಕ+ದು,. (ಈ ಪB�ಾಣ ಪತBದ ನಮೂFಯನು� ಅJಸೂಚFಯ �ೂFಯ1� 

6ೂೕ;ಸ�ಾX:). ತ`]ದ1� ಅಂತಹ  ಅಭ���ಗಳ  Gೕಸ�ಾಯನು� ರದು,ಪ3ಸ�ಾಗುವ9ದು 

Lಾಗೂ ಅಂತಹವರು wಾBGೕಣ Gೕಸ�ಾ'  ಅನಹ�sಾಗು|ಾ@N.   

 yಾ Lಾಗೂ wಾBGೕಣ Gೕಸ�ಾ �ೂೕ;ರುವ ಅಭ���ಗಳ yಾ Gೕಸ�ಾ ಪB�ಾಣ ಪತBಗಳು 

ರಸ+ೃತ)ಾದ1�, ಅಂತಹವರು  wಾBGೕಣ Gೕಸ�ಾಗೂ ಸಹ ಅನಹ�sಾಗು|ಾ@N.  

(3) ಕನ-ಡ 

�ಾಧ�ಮ 

ಅಭ�1
ಗ'X  

Uೕಸ[ಾ� 

 

 ಸhಾ�; ಅJಸೂಚF ಸಂ}� �ಆಸುಇ 71 4F7 2001 �Qಾಂಕ: 24-10-2002 ರನ(ಯ ಕನ�ಡ 

�ಾಧ�ಮದ ಅಭ���ಗt'ಂದು Gೕಸ1;�ದ ಹು:,ಗಳನು� ��ೕಮು �ಾಡುವ ಅಭ���ಗಳು 1Fೕ 

ತರಗ~ಂದ 10Fೕ ತರಗಯವN' ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮದ1� )ಾ�ಸಂಗ �ಾ3ರುವ ಬ'� 

ಸಂಬಂಧಪಟZ �ಾ>ಯ ಮು}ೂ�ೕqಾAಾ�ಯರ ಸd, �ಹರು ಮತು@ yಾ; �ಾ3ದ 

�Qಾಂಕ:ೂಂ�' 7ಗ�ತ ನಮೂFಯ1� ಪ5�ಟುZ�ೂಂಡು ಅ	� ಸ1�ಸು)ಾಗ ಅ[>ೂೕ\ 

�ಾಡತಕ+ದು,.(ಈ ಪB�ಾಣ ಪತBದ ನಮೂFಯನು� ಅJಸೂಚFಯ �ೂFಯ1� 6ೂೕ;ಸ�ಾX:). 

 (4) �ಾ2     

ೖ�ಕ�X  

 Uೕಸ[ಾ� 

 

'ಾ5 �ೖ�ಕ �ೕಸ2ಾ�ಯನು8	ೂೕರುವ ಅಭ01�ಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ!'ಾಣ ಪತ!ಗಳನು8 ಅ5� 

ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� ಆ:;ೂೕ< 'ಾಡತಕ>ದು3. 

(1) 'ಾ5 �ೖ�ಕ ಎಂದ@ ಸಶಸA ದಳಗBಾದ �ಯ�ತ ಭೂದಳ, �ೌಾದಳ ಮತುC Dಾಯು 

ದಳದ�� EಾವFGೕ H!ೕIಯ�� (�ೕಧ ಅಥDಾ �ೕಧ�ಾLಲ�Gೕ) �ೕ� ಸ���ರುವ ವ0NC 

ಎಂದು  ಅಥ�. ಆದ@ �OPQ �ಕು0�R 	ೂೕS, ಜನರT �ಸU� ಇಂ5�ಯ�ಂW OXೕY�, 

;ೂೕಕ ಸZಾಯಕ �ೕ�ಾ ಮತುC  ಾ0,ಾ ��ಟ� ದಳದ�� �ೕ� ಸ���ದ ವ0NC 

�ೕಪ�&EಾಗುವF#ಲ�  ಮತುC  

(ಅ) ಅಂತಹ �ೕ�\ಂದ �ವೃ�C ]ೂಂ#ದ ನಂತರ �ವೃ�C �ೕತನ ಪ&ಯು�Cರುವ 

                                               ಅಥDಾ 

(ಆ) �ೖದ0Nೕಯ ಾರಣಗ+ಂದ ��ಟ� �ೕ�\ಂದ ^ಡುಗ&Eಾದ ಅಥDಾ 

ವ0NCಯ_�ತಕೂ> �ೕ�ದ ಪ��`�ಗ+ಂದ ಮತುC �ೖದ0Nೕಯ ಅಥDಾ ಅaಾಮಥ0�ದ 

bಂಚI ಪ&ದು ಅಂತಹ   �ೕ�ಯ��  ^ಡುಗ&Eಾದವನು                        

                                                ಅಥDಾ 

  (ಇ)  ಸdಂತ 	ೂೕ�	 ]ೂರತುಪ�� �ಬfಂ# ಕ�ತದ ಪ�gಾಮ#ಂದ ಅಂತಹ �ೕ�\ಂದ    

^ಡುಗ&    ]ೂಂ#ದ ವ0NC           
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ಅಥDಾ 

(ಈ)  ತನ8 ಸdಂತ 	ೂೕ�	ಯ hೕ@i ಅಥDಾ ದುನ�ಡ� ಅಥDಾ ಅaಾಮಥ0� ಾರಣ#ಂjಾL 

�iದುZಾNರುವ  ಅಥDಾ ಕತ�ವ0#ಂದ ವkಾ 'ಾ�ದ ವ0NCಗಳನು8 ]ೂರತುಪ��, �#�ಷm  

ಅವ"ಯನು8 ಪX@ೖ�ದ ತರುDಾಯ ^ಡುಗ& ]ೂಂ#ದ ವ0NC ಮತುC nಾ!ಚು0R 

ಪ&ಯು�Cರುವ ವ0NC ಮತುC  ಾ!ಂ�ೕಯ �ೕ�ಯ ಈ 	ಳi ]ಸ��ದ ವಗ�ದ �ಬfಂ#ಯವರು.   

(i) �ರಂತರ �ೕ� ಸ��� �ವೃ�C ]ೂಂ#ದ bಂಚIjಾರರು. 

(ii) ��ಟ� �ೕ�\ಂjಾL ಉಂpಾದ Gೖ_ಕ ಅaಾಮಥ0�� ]ೂಂ# ^ಡುಗ&Eಾದ ವ0NC. 

(iii) nಾ0ಲಂR! ಪ!ಶ�C rsೕತರು 

rವರt :- 	ೕಂದ! ಸಶಸAದಳದ �ೕ�ಯ�� ವ0NCಗಳು �ೕ�\ಂದ �ವೃ�C ]ೂಂ#ದ ನಂತರ 

'ಾ5 �ೖ�ಕರ ವಗ�ದ� ಬರುವ ವ0NCi ಒಪvಂದವF ಪXಣ�Dಾಗಲು ಒಂದು ವಷ�	> ಮುನ8 

ಉGೂ0ೕಗ	> ಅ5�  ZಾN	ೂಳwಲು Zಾಗೂ ಅವ�i 'ಾ5 �ೖ�ಕ�i Gೂ@ಯುವ ಎ2ಾ� 

aೌಲಭ0ಗಳನು8 ]ೂಂದಲು ಅನುಮ� �ೕಡ2ಾLG.  ಆದ@ ಸಮವಸAವನು8 ತ05ಸಲು ಅನುಮ� 

�ೕಡುವವ@i ,ಾಜ0 �ಾಗ�ೕಕ �ೕ� ಅಥDಾ ಹುG3ಗ+i �ೕಮಕ ]ೂಂದುವಂ�ಲ�. �ೖ�ಕರ 

�ೕDಾ ಒಪvಂದದ ಮುಾCಯ	> ಮುನ8 ಅ5� ಸ��ಸುವ ಅಭ01�ಗಳು ಅವರ 

hೕ2ಾ"ಾ�ಗ+ಂದ �,ಾyೕಪgಾ ಪ!'ಾಣ ಪತ!ವನು8 ಪ&ದು ಅದರ ಮೂಲ ಪ!�ಯನು8 ಅ5� 

ಸ��ಸುDಾಗ ಅ:;ೂೕ< 'ಾಡತಕ>ದು3. 

 2)  #ೕಂದ( ಸಶಸ� ದಳಗಳ56 ೕ� ಸ56ಸುAಾಗ ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ 

�ಾoಾ
ಚರyಯ56  ಮ!ದ ಅಥAಾ ಅಂಗVಕಲW Dೂಂ7ದ  ವ�^Gಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು 

(ಸಂದOಾ
ನು�ಾರ Dಂಡ� ಅಥAಾ ಗಂಡ ಮತುG ಮಕ;ಳು ಮತುG ಮಲಮಕ;ಳು) �ಾ2 

ೖ�ಕ Uೕಸ[ಾ�X ಅಹ
iಾBರು|ಾGr. ಆದr ಅಂತಹವರುಗ'X ವ�ೕU� 

ಸ!5#ಯನು- �ೕಡ[ಾಗುವ�7ಲ6.            

3) ೕ�kಂದ dಡುಗqoಾದ ವ�^Gಗಳು ಅವರ dಡುಗq ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು-(ಗುರು�ನ 

Pೕ�, �ವೃ�G �ೕತನ ಸಂEಾಯದ ಪತ(, dಡುಗq ಪ�ಸGಕ ಮತುG ಪದV ಪ(�ಾಣ ಪತ() 
/�ಾ2 ೖ�ಕರ ಅವಲಂdತರು �ಾ2 ೖ�ಕರು ೕ�ಯ56Eಾ�ಗ ಯುದ� / ಯುದ�ದಂತಹ 

�ಾoಾ
ಚರyಯ56 ಮ!ದ ಅಥAಾ �ಾಶ"ತ ಅಂಗVಕಲW Dೂಂ7ದ ಬX� ಪ(�ಾಣ ಪತ(. 
4)�ಾ2 ೖ�ಕರ ಅವಲಂdತರು �ಾ2 ೖ�ಕರು ೕ�ಯ56Eಾ�ಗ ಯುದ� / 

ಯುದ�ದಂತಹ �ಾoಾ
ಚರyಯ56  ಮ!ದ ಅಥAಾ �ಾಶ"ತ ಅಂಗVಕಲW Dೂಂ7ದ  

ಬX� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,. 

(5) ಅಂಗVಕಲ 

ಅಭ�1
 

ಸ�ಾ
ರದ ಅZಸೂಚ� ಸಂ¤�: !�ಎಆ� 149  ಎ� ಆ� ಆ� 2020 7�ಾಂಕ 25-09-2020 

ರ56 iಾಜ� *V� ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತುG `d' ಗುಂ�ನ ಹು,�ಗ'X mೕಕಡ 4 ರಷುc 

ಮತುG ಗೂ()-`*' ಹು,�ಗ'X mೕಕಡ 5 ರಷುc  ಅಂಗVಕಲ�X Uೕಸ[ಾ� ಕ5�*ದು�, 

ಇದರನ"ಯ mೕಕಡ 40 ^;ಂತ ಕ!n ಇಲ6ದಂತಹ ಅಂಗVಕಲWಯುಳt ಅಭ�1
ಗಳು �ಾತ( 
ಈ Uೕಸ[ಾ�ಯನು- #ೂೕರಲು ಅಹ
ರು.  ಸ�ಾ
ರದ ಅZಕೃತ ~ಾಪನ ಸಂ¤� *ಆಸುಇ 115 

�� 2005 7�ಾಂಕ: 19-11-2005 ರ56 �ಗ7ಪ!*ರುವ ನಮೂ�ಯ56 ಅಂಗVಕಲW ಬX� 

ಸ�ಾ
ರದ ಆ,ೕಶ ಸಂ¤�: ಮಮಇ 65 �DP� 2010 7�ಾಂಕ:18-02-2011 ರಂW 8ಾ(ಥUಕ 

ಆrೂೕಗ� #ೕಂದ(ದ56ಯ �ೖದ�^ೕಯ 8ಾ(Z�ಾರ/|ಾಲೂ6ಕು ಮಟcದ �ೖದ�^ೕಯ 

8ಾ(Z�ಾರ / 2[ಾ6 ಮಟcದ �ೖದ�^ೕಯ  8ಾ(Z�ಾರ/ Cಂಗಳೂರು �ೖದ�^ೕಯ 8ಾ(Z�ಾರ 

ಇವ�ಂದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- �ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕ,ೂಳX ಪq7ಟುc#ೂಂಡು 
ಅ2
 ಸ56ಸುAಾಗ ಅML6ೕN �ಾಡತಕ;ದು� ತ��ದ56 ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ 

Uೕಸ[ಾ�ಯನು- ರದು�ಪ!ಸ[ಾಗುವ�ದು (ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ ನಮೂ�ಯನು- 
ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,). ಇತr oಾವ�,ೕ ನಮೂ�ಯ56 

ಅಂಗVಕಲWಯ ಬX� ಪqಯ[ಾBರುವ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು-/ಗುರು�ನ Pೕ�ಯ 

ಪ(�ಗಳನು- ಪ�ಗzಸಲು ಬರುವ�7ಲ6. 
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ಸ�ಾ
ರದ ಆ,ೕಶ ಸಂ¤� *ಆಸುಇ 272 ೕ�� 2013 7�ಾಂಕ:11-02-2021 ರನ"ಯ ಎದು� 

�ಾಣುವ ಅಂಗVಕಲW (Benchmark Disabilities) ಅಥAಾ �7
ಷcಪ!*ದ ಅಂಗVಕಲW 

(Specified Disabilities) ಅಭ�1
ಗಳು ಅ2
 ಸ56ಸುವ ಸಮಯದ56 ಅಂಗVಕಲWಯ 

ಸಂಬಂZ*ದ Uೕಸ[ಾ�ಯನು- #ೂೕ� ಅಂಗVಕಲWಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ) wೂೕN 

�ಾಡತಕ;ದು� �ಾಗೂ ಇತr ಎದು� �ಾಣುವ ಅಂಗVಕಲWಯ Dೂಂ7ರುವ ಅಭ�1
ಗಳು 
ಪ�ೕsಯನು- ಬrಯಲು 5��ಾರರ ಸ�ಾಯ Cೕ^ದ�56 ,ೖQಕ ಅಸಮಥ
W Dೂಂ7ರುವ 

ಬX� �ೖದ�^ೕಯ ಮಂಡ'kಂದ ಅನುಬಂಧ-1 ರ56 ಪqದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- ಅ) 

wೂೕN �ಾಡತಕ;ದು�. ತನ-,ೕ  ಆದ 5��ಾರರ ೕ�ಯನು- ಪqಯಲು ಇP¦ಸುವ 

ಅಭ�1
ಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುG ಅನುಬಂಧ-2ರ56 ಪqದ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- 

ಅ2
�ಂ7X ಅ) wೂೕN �ಾಡತಕ;ದು�. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ2
 ಸ56ಸುವ ಸಮಯದ56 

5��ಾರರ ಅವಶ�ಕW ಇರುವ  ಬX� ಅ2
ಯ56ನ �ಗ7ತ ಅಂಕಣದ56  ಕ?ಾ@ಯAಾB 

ನಮೂ7ಸತಕ;ದು�.  ಸ��ಾ
ತKಕ ಪ�ೕsಯ ಪ(� ಒಂದು ಗಂ§ಯ ಪ�ೕsX 

DಚುSವ�oಾB 20 �Uಷಗಳ �ಾ[ಾವ�ಾಶವನು- �ೕಡ[ಾಗುವ�ದು. (ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುG 
2 ರ ನಮೂ�ಯನು- ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,).. 

 

(6) 

�ೕಜ�ಗ'ಂದ 

�iಾa(ತ 

ಅಭ�1
 (PDP) 

 

ಗೂ()- * ಹು,�ಗ'X ಸಂಬಂZ*ದಂW ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ ಸಂ¤� *ಆಸುಇ 23 �� 99   

7�ಾಂಕ 23-11-2000 ರನ"ಯ �ೕಜ�ಗ'ಂದ �ವ
*ತiಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�1
ಗ'X 

Uೕಸ5�*ದ ಹು,�ಗ'X ಅ2
 ಸ56ಸುವಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳು ಸಂಬಂZತ ತಹaೕ[ಾ��
ರವ�ಂದ �ಗ7ತ ನಮೂ�ಯ56 ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- �ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕದಂದು 

Rಾ5Gಯ56ರುವಂW ಪq7ಟುc#ೂಂಡು ಅ2
 ಸ56ಸುAಾಗ ಅ)wೂೕN �ಾಡತಕ;ದು�. 

ತ��ದ�56 ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ Uೕಸ[ಾ�ಯನು- ರದು�ಪ!ಸ[ಾಗುವ�ದು.  ಈ 

Uೕಸ[ಾ�ಯು  ಸದ� ಸ�ಾ
� ಆ,ೕಶ `ಾ�oಾದ 7�ಾಂಕ7ಂದ 25 ವಷ
ಗಳ Qಂ, 

�ವ
*ತiಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�1
ಗ'X ಅನ"ಯAಾಗುವ�7ಲ6.(ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ 

ನಮೂ�ಯನು- ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,).  

 

(8) ೕAಾ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ( 

ಸ�ಾ
� ೕ�ಯ56ರುವ �ೌಕರರು ವ�ೕU� ಸ!5# #ೂೕ�ದ�56, ಅಂತಹ �ೌಕರರು 
ೕAಾ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ವನು- �ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕದಂದು Rಾ5Gಯ56ರುವಂW 

ಸ4ಮ 8ಾ(Z�ಾರ7ಂದ ಪq7ಟುc#ೂಂ!ರತಕ;ದು�. ಅಹ
iಾEಾಗ  ಈ ಪ(�ಾಣ ಪತ(ದ 

ಮೂಲ ಪ(�ಯನು- ಪ�aೕಲ�X �ಾಜರುಪ!ಸಕ;ದು�. ತ��ದ�56 ಈ �ೌಲಭ�ವ� 
,ೂrಯುವ�7ಲ6.�

 (9) ತೃ�ೕಯ 

5ಂಗದ 

ಅಭ�1
 

(Transgender) 

ಸ�ಾ
ರದ ಅZಸೂಚ� ಸಂ¤� *ಆಸುಇ 179 ಸ�� 2020 7�ಾಂಕ:06-07-2021 ರ56 iಾಜ� 
*V� ೕ�ಗಳ ಸಮೂಹ-‘ಎ’, ‘d’, ‘*’ ಮತುG ‘! ‘ಗುಂ�ನ ಹು,�ಗ'X �ಾ�ಾನ� ವಗ
, 

ಪ�aಷc `ಾ�ಗಳು, ಪ�aಷc ಪಂಗಡಗಳು ಮತುG ಇತr Qಂದು'ದ ವಗ
ಗಳ ಪ(��ಂದು 
ಪ(ವಗ
7ಂದ mೕಕಡ 1 (ಒಂದರಷುc) ರಷುc ಹು,�ಗಳನು- ತೃ�ೕಯ 5ಂಗದ ಅಭ�1
ಗ'X  

Uೕಸ[ಾ� ಕ5�*ದು�, ತೃ�ೕಯ 5ಂಗದ ಅಭ�1
ಗ'X Uೕಸ5�*ದ ಹು,�ಗ'X ಅ2
 

ಸ56ಸುವಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳು #ೕಂದ( ಅZ�ಯಮ ತೃ�ೕಯ 5ಂಗ ವ�^Gಗಳ (ಹಕು;ಗಳ 

ರ4y) 2019 ರ56 �ಗ7ಪ!*ರುವಂW 2[ಾ6 �ಾ�2¡ೕ�ರವ�ಂದ ಪ(�ಾಣಪತ(ವನು- 

�ಗ7ಪ!*ದ #ೂ�ಯ 7�ಾಂಕದಂದು Rಾ5Gಯ56ರುವಂW ಪq7ಟುc#ೂಂಡು ಅ2
 

ಸ56ಸುAಾಗ ಅ)wೂೕN �ಾಡತಕ;ದು�. ತ��ದ�56 ಅಂತಹ ಅಭ�1
ಗಳ 

Uೕಸ[ಾ�ಯನು- ರದು�ಪ!ಸ[ಾಗುವ�ದು. 
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9 9 9 9 <=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ<=ೕಷ    ಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳುಸೂಚ%ಗಳು    ::::----        

         ಅಭ�1
ಗಳು ಅ2
 ಸ56ಸುAಾಗ ಹು,�X �ಗ7ಪ!*ದ VEಾ�ಹ
Wಯ ಪ(�ಾಣ ಪತ(, ವ�ೕU�X 

ಸಂಬಂZ*ದಂW ಪ(�ಾಣ ಪತ(, �ಾಗೂ nೕಲ;ಂಡ Uೕಸ[ಾ�ಗಳನು- #ೂೕರುವ ಎ[ಾ6 ಅಭ�1
ಗಳು ಸಂಬಂZ*ದ 

ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ಅ2
ಯನು- ಸ56ಸಲು �ಗ7ಪ!*ದ 1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ1ೂ%ಯ    "�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕ"�ಾಂಕದಂದುದಂದುದಂದುದಂದು    pಾ?Dಯpಾ?Dಯpಾ?Dಯpಾ?Dಯ?@ರುವಂR?@ರುವಂR?@ರುವಂR?@ರುವಂR        

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

    

1 ಅಭ �1
ಗಳು ತಮX ಅನ"kಸುವ Uೕಸ[ಾ�ಗಳನು- ಆ�wೖ� ಅ2
 ಸ56ಸುವ ಸಮಯದw6ೕ 

#ೂೕರತಕ;ದು�(claim) �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- ತಪ�,ೕ ಆ)wೂೕN 

�ಾಡತಕ;ದು�. ಈ ಎರಡೂ ಪ(^(_ಗಳು ಕ?ಾ@ಯAಾBದು�, ತ��ದ�56 ಅಂತಹ Uೕಸ[ಾ�ಯನು- 

�ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತದನಂತರ ಸ56ಸುವ  oಾವ�,ೕ ಮನVಗಳನು- 

ಪ�ಗzಸ[ಾಗುವ�7ಲ6. 

2 ಅಭ�1
ಗಳು #ೂೕರುವ VVಧ Uೕಸ[ಾ�ಗ'X ಸಂಬಂZ*ದಂW ತಮK Dಸ�ನ56_ೕ ಎ[ಾ6 ಪ(�ಾಣ 

ಪತ(ಗಳನು- ಪq7ಟುc#ೂಂ!ದು�, ಆ�ೕಗವ� #ೂೕ�Eಾಗ �ಾಗೂ ಮೂಲ Eಾಖwಗಳ ಪ�aೕಲ�ಾ 

ಸಮಯದ56 �ಾಜರುಪ!ಸತಕ;ದು�. ತ��ದ�56 ಅಂತಹ Uೕಸ[ಾ�ಗಳನು- �ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು. 

3 Uೕಸ[ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳ ನಮೂ�ಗಳನು- ಅZಸೂಚ�ಯ #ೂ�ಯ56 Wೂೕ�ಸ[ಾB,. 

4 ಇತr ನಮೂ�ಗಳ56 ಸ56ಸಲ�ಡುವ Uೕಸ[ಾ� ಪ(�ಾಣ ಪತ(ಗಳನು- �ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು. 

5 ©Lೕ§ೂೕ ಮತುG ಸQಯನು-/Eಾಖwಗಳನು- ಅ)wೂೕN �ಾಡ,ೕ ಇರುವ ಅಪLಣ
AಾBರುವ 

Eಾಖwಗಳನು- ಅ)wೂೕN �ಾ!ರುವ �ಾಗೂ ಶುಲ; ಸಂEಾಯ �ಾಡದ ಅ2
ಗಳನು- 

�ರಸ;�ಸ[ಾಗುವ�ದು. 

6 ಅಭ�1
ಗಳು ತಮK �ಾQ�fಾB ಭ�
 �ಾ! ಸ56*ದ ಅ2
ಯ ಒಂದು ©Lೕ§ೂೕ ಪ(�ಯನು- 

ಕ?ಾ@ಯAಾB ತ<Kಂ7X ಇಟುc#ೂಳtಲು ಸೂP*,. ಆ�ೕಗ7ಂದ oಾವ�,ೕ �ಾರಣಕೂ; ಅ2
ಯ 

ಪ(�ಯನು- ಒದBಸ[ಾಗುವ�7ಲ6. 

7 ಹು,�ಗ'X �ಗ7ಪ!*ರುವ ವ�ೕU�, VEಾ�ಹ
W, Uೕಸ[ಾ�, ಇ|ಾ�7ಗ'ಗನುಗುಣAಾB 

ಅ2
ಯ56 ಸ�oಾದ �ಾQ� �ೕಡುವ�ದು  ಅಭ�1
ಗಳ  ಜAಾTಾ��oಾBರುತG,.  ತಪ�� �ಾQ� 

�ೕ!ದ56 ಅಂತಹ  ಅಭ�1
ಗಳನು- ಆ�ೕಗವ� ನqಸುವ oಾವ�,ೕ �ೕಮ�ಾ� / ಪ�ೕsಗ'ಂದ 03 

ವಷ
#; !Tಾ� �ಾಡ[ಾಗುವ�ದು. ಆದುದ�ಂದ, ಅ2
 ಸ56ಸುವ ಮುನ- ಅವರು �ೕ!ರುವ ಎ[ಾ6  

�ಾQ�ಯು ಸ�oಾB, ಎಂದು ಖPತಪ!*#ೂಂಡು ದೃªೕಕರಣ �ೕಡುAಾಗ ಎಚSರ ವQಸCೕಕು. 

 

ಪAಮುಖಪAಮುಖಪAಮುಖಪAಮುಖ    ಸೂಚ(ಸೂಚ(ಸೂಚ(ಸೂಚ(: : : : ಸದJಸದJಸದJಸದJ    ಅ#ಸೂಚ%ಯ?@ನಅ#ಸೂಚ%ಯ?@ನಅ#ಸೂಚ%ಯ?@ನಅ#ಸೂಚ%ಯ?@ನ    <ವರಗ0_<ವರಗ0_<ವರಗ0_<ವರಗ0_    ಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂRಸಂಬಂ#�ದಂR    ಸ:ಾ�ರಸ:ಾ�ರಸ:ಾ�ರಸ:ಾ�ರ/ / / / ಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದಇ)ಾ��ಂದ    

NಾವOPಾರೂNಾವOPಾರೂNಾವOPಾರೂNಾವOPಾರೂ    9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf9ದು-ಪf////ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�ಬದ)ಾವ�    �7ೕಕೃತ
ಾದ?@�7ೕಕೃತ
ಾದ?@�7ೕಕೃತ
ಾದ?@�7ೕಕೃತ
ಾದ?@    ಅದರಂRಅದರಂRಅದರಂRಅದರಂR    9ದು-ಪfಗಳನುB9ದು-ಪfಗಳನುB9ದು-ಪfಗಳನುB9ದು-ಪfಗಳನುB    ನಂತರದ?@ನಂತರದ?@ನಂತರದ?@ನಂತರದ?@    

ಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವOದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವOದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವOದುಪ&ಕ ಸ)ಾಗುವOದು. . . .     
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10. ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%ಆ�ೕಗ�ೂಡ%        ಪತ&ಪತ&ಪತ&ಪತ&    ವ�ವUಾರವ�ವUಾರವ�ವUಾರವ�ವUಾರ:- 

    ಆ�ೕಗವ� ಅಭ�1
ಗ�ೂಂ7X oಾವ�,ೕ ಪತ( ವ�ವ�ಾರವನು- ನqಸುವ�7ಲ6. Vxಾಸ ಬದ[ಾವy 

ಇದ�56 ಅಭ�1
ಗಳು 5 ತ ಮನVಯ ಮೂಲಕ ಆ�ೕಗದ ಗಮನ#; ತರತಕ;ದು�. ಈ Vxಾಸ 

ಬದ[ಾವyಯನು- ಪ�ಗzಸಲು ಆ�ೕಗವ� ಪ(ಯ�-ಸುವ�ದು. ಆEಾಗೂ� ಈ VRಾರದ56 ಆ�ೕಗವ� 
oಾವ�,ೕ ಜAಾTಾ��ಯನು- ವQ*#ೂಳುtವ�7ಲ6. ಈ ಬX� ಅಭ�1
ಗಳು ಎಚSರ ವQಸತಕ;ದು�. 

ಅಭ�1
ಗಳು ಆ�ೕಗ,ೂಡ� ಸಂಪ^
ಸwೕCೕ�ಾದ ಸಂದಭ
ದ56 ತಮK ಮನVಯ56 #ಳಕಂಡ 

�ಾQ�ಗಳನು-  ಒದBಸತಕ;ದು�:- 

       (i)  ಹು,�ಯ / Vಷಯದ Dಸರು/�ೂೕಂದz ಸಂ¤� 

   (ii)  ಅಭ�1
ಯ ಪLಣ
 Dಸರು �ಾಗೂ ಇ-nೕ� ಐ!  

       (ii)  ಅ2
ಯ56 ನಮೂ7*ರುವ ಅಂ« Vxಾಸ 

 

  

  

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

#ೕಂದ( ಕ¬ೕ�ಯ �ಾQ� #ೕಂದ( : 080-30574957/ 30574901    

       8ಾ(ಂ�ೕಯ ಕ¬ೕ� nೖಸೂರು : 0821-2545956 

           8ಾ(ಂ�ೕಯ ಕ¬ೕ� CಳfಾV          : 0831-2475345 

           8ಾ(ಂ�ೕಯ ಕ¬ೕ� ಕಲಬುB
  :     08472-227944 

           8ಾ(ಂ�ೕಯ ಕ¬ೕ� aವ<ಗ�  :    08182-228099 
     

12.    ದುನ�ಡ�

ದುನ�ಡ�ದುನ�ಡ�

ದುನ�ಡ�:

::

:-

--

- 

  

  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

          

  (ಸುರಳIJ 2"ಾK �-ೂೕJ ) 
"ಾಯ�ದL� 

ಕ!ಾ�ಟಕ Nೂೕಕ OೕPಾ ಆAೕಗ                     
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ನಮೂ
ೆಗಳ� 

.ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    ����    

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

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

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

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

�ೕ�ರು<ಾ=>ಂದು ಪ$%ಾ?ಕ�4,. 

¨ ಸಂ1@ಾನ (ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳು) ಆ,ೕಶ, 1950 

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

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

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

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

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

ಅH�ಯಮ, 1971ರ ಮೂಲ �ದುNಪ�5ಾದಂO) 

¨ ಸಂ1@ಾನ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ಗಳು) 

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

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

ಸ^ಳ :                       ಪದGಾಮ 

TGಾಂಕ:                       ಕ_ೕ�ಯ `ಹ��ೂಂT� 

 

'ಾಜ�  / )ೕಂ+ಾ$ಡ�ತ ಪ$,ೕಶ * 

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

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

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

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

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

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

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

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

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    ಇಇಇಇ    

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

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

 

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

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

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

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

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

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

�ಾ�� �ೕ�ರು ಾ!"ಂದು ಪ�#ಾ$ಕ�ಸ'ಾ(). 

 

ಸ*ಳ    :                ತಹ�ೕ'ಾ-. 

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

                                                                                                       ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು 
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((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�    ----    2222ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2"""", 3, 3, 3, 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3""""    ����    
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ
ೕ�ದ    ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�))))    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sೕ ದT�ಯ ಅಥ�ಾ 2Sೕ ದT�ಯ ಅU;ಾ�ಾ(ಲ3Lಂದು; 

ಅಥ�ಾ 

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

ಅಥ�ಾ 

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

ಕDFಯಲ3ದ ಸಂಬಳವನು� ಪaಯುವ 0ೌಕರ0ಾ(ಲ3Lಂದು; 

ಅಥ�ಾ 

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

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

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

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

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

ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸ'ಾ().  

��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�…………………………………………ಇವರು 

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

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

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

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

ಸ*ಳ   :               ತಹ�ೕ'ಾ-. 

/0ಾಂಕ:            …………………… ಾಲೂ3ಕು 

                     ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು  

    

    

    



 
 

 

19191919    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ----    1111    

ಜನರ�

ಜನರ�ಜನರ�

ಜನರ� 

  

 ���

������

��� 

  

 ಅಭ
��ಗಳು

ಅಭ
��ಗಳುಅಭ
��ಗಳು

ಅಭ
��ಗಳು 

  

 �ೕಲುಸ�ರ��

�ೕಲುಸ�ರ���ೕಲುಸ�ರ��

�ೕಲುಸ�ರ�� 

  

 �ೕ�ಲ��ಂದು

�ೕ�ಲ��ಂದು�ೕ�ಲ��ಂದು

�ೕ�ಲ��ಂದು, 

, , 

, ದೃ�ೕಕ��

ದೃ�ೕಕ��ದೃ�ೕಕ��

ದೃ�ೕಕ�� 

  

 �ಾ!"ೕಣ

�ಾ!"ೕಣ�ಾ!"ೕಣ

�ಾ!"ೕಣ 

  

 "ೕಸ$ಾ%ಯನು'

"ೕಸ$ಾ%ಯನು'"ೕಸ$ಾ%ಯನು'

"ೕಸ$ಾ%ಯನು' 

  

 �ೂೕರಲು

�ೂೕರಲು�ೂೕರಲು

�ೂೕರಲು 

  

 ಸ)�ಸ*ೕ+ಾದ

ಸ)�ಸ*ೕ+ಾದಸ)�ಸ*ೕ+ಾದ

ಸ)�ಸ*ೕ+ಾದ 

  

 

ಪ!-ಾಣ

ಪ!-ಾಣಪ!-ಾಣ

ಪ!-ಾಣ 

  

 ಪತ!

ಪತ!ಪತ!

ಪತ! 

  

 

(

((

(ಜನರ�

ಜನರ�ಜನರ�

ಜನರ� 

  

 ���

������

��� 

  

 ಅಭ
��ಗಳು

ಅಭ
��ಗಳುಅಭ
��ಗಳು

ಅಭ
��ಗಳು 

  

 ಭ%�

ಭ%�ಭ%�

ಭ%� 

  

 -ಾಡ*ೕ+ಾದ

-ಾಡ*ೕ+ಾದ-ಾಡ*ೕ+ಾದ

-ಾಡ*ೕ+ಾದ 

  

 ನಮೂ1

ನಮೂ1ನಮೂ1

ನಮೂ1)

))

) 

  

 

ಇವ��: 

ತಹ�ೕ	ಾ�ರರು 

……………………………………………�ಾಲೂ�ಕು 

………………………………………… ��� 

�ಾನ��, 

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

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

�ೕಲುಸ!ರದ#� (Creamy Layer) ಬರುವ%&ಲ�'ಂದು )ೕರ )ೕಮ*ಾ�ಯ#� ,ಾ�-ೕಣ ಅಭ�12 -ೕಸ	ಾ�ಯನು� 

ಪ3ಯುವ%ದ*ಾ45 ಪ��ಾಣ ಪತ�ವನು� ಪ3ಯಲು ತಮ6#� ಈ 7ಳಕಂಡ �ಾ:�ಗಳನು� ಒದ5ಸು�ಾ! 7ೂೕರು=!ೕ). 

1. ಅಭ�12ಯ >ಸರು ಮತು! ಉ@ೂ�ೕಗ : 

2.  ಅಭ�12ಯ ಸAಂತ ಸBಳ ,ಾ�ಮ  : 

       �ಾಲೂ�ಕು            : 

       ���                       : 

3. ಅಭ�12ಯು ಹುCDದ &�ಾಂಕ ವಯಸುE ಮತು! ಹುCDದ ಸBಳ : 

4. ಅಭ�12ಯ ತಂ@/�ಾF/GHೕಷಕರ ಪ�ಯ/ಪ��ಯ >ಸರು ಮತು! ಉ@ೂ�ೕಗ : 

 (ಉ@ೂ�ೕಗವ% ಸ*ಾ2�/ಅ� ಸ*ಾ2�/Jಾವ2ಜLಕ ಉದ�ಮ/Mಾಸ5) 

5. ಅಭ�12ಯ ಪ�ಸು!ತ NOಾಸ  : 

 (ಸPಷDQಾ5 ನಮೂ&ಸುವ%ದು) 

6. ಅಭ�12ಯ Mಾಯಂ NOಾಸ  : 

7. ಅಭ�12ಯ Rಾ	ಾ �Sಣದ Qಾ�ಸಂಗ �ಾTದ Rಾ�ಗಳ Nವರಗಳು 

Uಾ�ಥ-ಕ 

�ಾಧ�-ಕ 

U �ೌಢ 

8. ಅಭ�12ಯ Zಾಗೂ ಅಭ�12ಯ ತಂ@/�ಾF/GHೕಷಕರ (ತಂ@/�ಾF �ೕವಂತNಲ�&ದ��) ಇವರ ಒಟುD Qಾ\2ಕ ಆ^ಾಯ 

ಎ	ಾ�   ಮೂಲಗ`ಂದ: 

` 1) 'ೕತನ a�ೕb 

2) ಜ-ೕLನ Nವರ 

3) ಇತರ ಮೂಲಗಳು 

9. ಆ^ಾಯ =�� Uಾವ�^ಾರ�ೕ? 

10. ಸಂಪತು! =�� Uಾವ�^ಾರ�ೕ? 

11. �ಾcಾಟ =�� Uಾವ�^ಾರ�ೕ?  
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ಪ��ಾ*ೕಕೃತಪ��ಾ*ೕಕೃತಪ��ಾ*ೕಕೃತಪ��ಾ*ೕಕೃತ    -ೂೕಷ/-ೂೕಷ/-ೂೕಷ/-ೂೕಷ/    

     ಈ FೕI ನ
�ಂದ ಒದ(�ದ #ಾ�� / uವರvಯು 0ಾನು ��/ರುವಷ�ರ ಮw�� ಸತ?Lಂದು ಶ�cಾxಪ9ವ�ಕ�ಾ( 

ದೃyೕಕ�ಸುi!ೕS ಮತು! zೂೕಸುi!ೕS. 

ಸ*ಳ:          ತಮ{ u|ೕಯ 

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

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

ಅಪRಾಧ u�ಾರv� ಬದx0ಾ(ರುi!ೕS. 

ಸ*ಳ:           ತಂ)/ ಾ7/89ೕಷಕರ ಸ� 

/0ಾಂಕ:                 (ತಂ)/ ಾ7 �ೕವಂತuಲ3/ದ-") 

           ([ಂಡ�/ಗಂಡ/ಇವರ ಸ�) 

ಸ*�ೕಯ ಇಬkರು Vಾ�cಾರರು 

 

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

 

Vಾ�cಾರರ ಸ�      1) 

(ಪ9ಣ� u�ಾಸ)ೂಂ/�)     2) 

 

ಪ�0ೕಲ2ಾಪ�0ೕಲ2ಾಪ�0ೕಲ2ಾಪ�0ೕಲ2ಾ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

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

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

ಕ0ಾ�ಟಕ Rಾಜ?ದ …………………………�I3ಯ u�ಾಗ …………………………………………………… 

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

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

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

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

 

ಸ*ಳ          ತಹ�ೕ'ಾ-.. 

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

fಂಗಳೂರು                                                            ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು         

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

ಅನು��ೕದದ63ನ ಅಥ�ವನು� [ೂಂ/ರುತ!). 

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

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

ಅಂಶಗಳನು� uವರ�ಾ( ಖmತಪD�Qೂಂಡ ನಂತರLೕ ಪ�#ಾಣ ಪತ� 
ೕಡತಕ_ದು-   
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ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ––––    2222    

5ಾ�6ೕಣ5ಾ�6ೕಣ5ಾ�6ೕಣ5ಾ�6ೕಣ    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

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

ಪ�/ ಪ��/��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�…………………………………………………………… �I3 

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

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

…………………………… �I3 ………………………………………  ಾಲೂ3ಕು……………………… 

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

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

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

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

 

 

  Fೕಲು ರುಜು                    ಸ� 

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

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

 

ಸ*ಳ    : 

/0ಾಂಕ : 
 

 

ಕನ%ಡಕನ%ಡಕನ%ಡಕನ%ಡ    �ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ    8ಾ�ಸಂಗ8ಾ�ಸಂಗ8ಾ�ಸಂಗ8ಾ�ಸಂಗ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

 

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

…………………………………………………………… �I3 

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

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

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

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

 

ಸ*ಳ: 

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

  



 
 

 

    

22222222    

ಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದ    ಸು;ೂ(ೕ<ಸು;ೂ(ೕ<ಸು;ೂ(ೕ<ಸು;ೂ(ೕ<    ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�::::>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ    44 44 44 44 
��
��
��
��    2001 2001 2001 2001 @2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001:27.07.2001    

ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�----3333    

Aೕಜ�ಗ�ಂದAೕಜ�ಗ�ಂದAೕಜ�ಗ�ಂದAೕಜ�ಗ�ಂದ    �ವ�>ತCಾದ�ವ�>ತCಾದ�ವ�>ತCಾದ�ವ�>ತCಾದ    ಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದ    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���        

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

��ೕ/��ೕಮ�/ಕು#ಾ�………………………..�I3………………. ಾಲೂ3ಕು………………….�ಾ�ಮದ63 

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

………………  ]ೕಜS�ಾ( ……………………………….ಇಸuಯ63 VಾsUೕನಪD�Qೂಳ�'ಾ() ಎಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ಪ�#ಾ$ೕಕ��).              

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

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

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

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

 

    ಸ*ಳ :                                                                                                                      ತಹ�ೕ'ಾ-. 

/0ಾಂಕ                                                                                                      ಾಲೂ3ಕು/ಕ4ೕ�ಯ 5ಹರು  



 
 

 

23    

GOVERNMENT OF KARNATAKA 

DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT      

                                                                       Office of the Deputy Director 

                                                                 Department of Sainik Welfare & Resettlement 

                                                                      (Karnataka) 

No.                                                                                                  Date: 

 

CERTIFICATE 

        This is to certify that Shri/Smt/Kum....................................................is an applicant for 

................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of No......................Rank........... 

Name ........................................................who died/was permanently disabled while in service 

according to the certificate issued by Defence Authority.  He died/was permanently disabled 

on..................... 

        Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records is: 

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

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

 

 

Place:                                                                               Signature of the Deputy Director 

Date:                                                                 Department of Sainik Welfare & Resettlement 

District                                                                                           ..................................... 

 

 
  



 
 

 

24242424    

ಕ2ಾ�ಟಕಕ2ಾ�ಟಕಕ2ಾ�ಟಕಕ2ಾ�ಟಕ    ಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದಸ9ಾ�ರದ    ಅEಕೃತಅEಕೃತಅEಕೃತಅEಕೃತ    FಾಪನFಾಪನFಾಪನFಾಪನ    ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�: : : : >ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ    115 

115 115 

115 
��
��
��
��    2005,

2005,2005,

2005,    @2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ: : : : 19.11.2005

19.11.200519.11.2005

19.11.2005 

  

 

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIESCERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES 

  

 

 

 This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son/ wife /  daughter of  

Shri ……………………………………………..Age ……………… old, male / female, Registration No 

…………………………… is a case of ………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech 

& hearing disabled and has …………………….. % (……………………percent) permanent (physical impairment 

visual impairment speech & hearing impairment) in relation to his / her …………………………… 

Note : 

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

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

* Strike out which is not applicable 

(Recent Attested Photograph  

showing  the disability affixed here)  

 

     Sd/-                      Sd/-             Sd/- 

  (Doctor)             (Doctor)           (Doctor) 

    (Seal)                                     (Seal)            (Seal) 

 

Countersigned by the 

Medical Superintendent CMO/Head 

of Hospital (with seal) 

Signature / Thumb impressionof the disabled person 

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

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

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

Mental retardation (7) Mental illness. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mental Illness:- means any mental disorder other than mental retardation.  
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----1111    

((((ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��    ಆGೕಶಆGೕಶಆGೕಶಆGೕಶ    ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�::::>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ>ಆಸುಇ    272

272272

272    
ೕ��
ೕ��
ೕ��
ೕ��    2013 

2013 2013 

2013 @2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ::::11.02.2021

11.02.202111.02.2021

11.02.2021ರರರರ    ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��    5555    ರಂ;ರಂ;ರಂ;ರಂ;    ))))    

((((ಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯುಅಭ���ಯು    ಬJಯಲುಬJಯಲುಬJಯಲುಬJಯಲು        Gೖ�ಕGೖ�ಕGೖ�ಕGೖ�ಕ        ಅಸಮಥ��;ಅಸಮಥ��;ಅಸಮಥ��;ಅಸಮಥ��;    Mೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವ    ಬ�Nಬ�Nಬ�Nಬ�N    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�))))    

 

((((ದೃOPದೃOPದೃOPದೃOP    �ಾಂದ�;�ಾಂದ�;�ಾಂದ�;�ಾಂದ�;, , , , ಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನಚಲನವಲನ        QೖQೖQೖQೖಕಲ�ಕಲ�ಕಲ�ಕಲ�    ((((ಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂಎರಡೂ    ;ೂೕಳುಗಳ;ೂೕಳುಗಳ;ೂೕಳುಗಳ;ೂೕಳುಗಳ    Sೕ�ತSೕ�ತSೕ�ತSೕ�ತ    �ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ�ೂಂಡಂತಹ----BA )BA )BA )BA )ಮತು(ಮತು(ಮತು(ಮತು(    Uದು�ನUದು�ನUದು�ನUದು�ನ    VಾಶW�8ಾಯುVಾಶW�8ಾಯುVಾಶW�8ಾಯುVಾಶW�8ಾಯು----        

ಈಈಈಈ    ಎದುX9ಾಣುವಎದುX9ಾಣುವಎದುX9ಾಣುವಎದುX9ಾಣುವ    ಅಂಗYೕಕಲ;ಯನು%ಅಂಗYೕಕಲ;ಯನು%ಅಂಗYೕಕಲ;ಯನು%ಅಂಗYೕಕಲ;ಯನು%    Mೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವMೂಂ@ರುವ    ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%ಅಭ���ಗಳನು%    Mೂರತುಪ�>Mೂರತುಪ�>Mೂರತುಪ�>Mೂರತುಪ�>))))    

 

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

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

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

ಮಗ/ಮಗಳು……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… (�ಾ�ಮ.  ಾಲೂ3ಕು, �I3) ಇ63ನ 
�ಾ�, ಇವರನು� ಪ�ೕ��ದು-, ಇವರ 

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

ಪ�#ಾ$ೕಕ�ಸುತ!). 

 

 

     (ಸ�) 

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

 

ಸ*ಳ: 

/0ಾಂಕ: 

 

Zಪ[*Zಪ[*Zಪ[*Zಪ[*::::    

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

ಸ�ಷ��ಾ( ನಮೂ/ಸfೕಕು.    

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

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

((((ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��ಸ9ಾ��    ಆGೕಶಆGೕಶಆGೕಶಆGೕಶ    ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�ಸಂ=�....>>>>    ಆಆಆಆ    ಸುಸುಸುಸು    ಇಇಇಇ    272

272272

272    
ೕ��
ೕ��
ೕ��
ೕ��    2013

20132013

2013    @2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ@2ಾಂಕ::::11

1111

11-

--

-02

0202

02-

--

-2021

20212021

2021ರರರರ    ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��ಕಂ��    5555    ರಂ;ರಂ;ರಂ;ರಂ;))))    

 

ತನ��ೕ�ಾದ

ತನ��ೕ�ಾದತನ��ೕ�ಾದ

ತನ��ೕ�ಾದ 

  

 	
�ಾರನ

	
�ಾರನ	
�ಾರನ

	
�ಾರನ 

  

 ೕ�ಯನು�

ೕ�ಯನು�ೕ�ಯನು�

ೕ�ಯನು� 

  

 ಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲುಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲು 

  

 ಮುಚ���

ಮುಚ���ಮುಚ���

ಮುಚ��� 

  

 ಪತ�

ಪತ�ಪತ�

ಪತ� 

  

 

(

((

(ಮುಚ���

ಮುಚ���ಮುಚ���

ಮುಚ��� 

  

 ಪತ�ವನು�

ಪತ�ವನು�ಪತ�ವನು�

ಪತ�ವನು� 

  

 ಈ

ಈಈ

ಈ 

  

 �ಳ�

�ಳ��ಳ�

�ಳ� 

  

 ನಮೂ��ರುವ

ನಮೂ��ರುವನಮೂ��ರುವ

ನಮೂ��ರುವ 

  

 ನಮೂ ಯ!"ೕ

ನಮೂ ಯ!"ೕನಮೂ ಯ!"ೕ

ನಮೂ ಯ!"ೕ 

  

 ಪ�ಯತಕ$ದು%

ಪ�ಯತಕ$ದು%ಪ�ಯತಕ$ದು%
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ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��  ಆtಆtಆtಆt<ೖt<ೖt<ೖt<ೖt    ಅa�ಅa�ಅa�ಅa�    ಭ)�ಭ)�ಭ)�ಭ)�    �ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ    ಬ�Nಬ�Nಬ�Nಬ�N    ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು    

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

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

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

 

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


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

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

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

ಅ��ಯನು� ಭ�� #ಾಡತಕ_ದು-.   

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

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

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

ಅನು� ಒ�! Sೂೕಂದ$ #ಾDQೂಳ�fೕಕು. 

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

ಮತು! 5fೖ� ಸಂ>?ಯನು� [ೂಂ/ರತಕ_ದು-.  

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

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

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

#ಾ��ಯನು� ಅ� aೕl #ಾಡಬಹುದು. 

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

ಒ�! SAVE #ಾDQೂಳ�fೕಕು. 

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

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

• ಸ�ಯ ಅಳi (ಗ�ಷ� ಅಳi: 50 KB) 

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

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

[�ಾn(ರ�ಾರದು.  

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

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

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

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

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

ಪ�ಕwಸುತ!). 

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

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

ಅಭ?O�ಗಳು ಅಂ�ಮ�ಾ( ಅ��ಯನು� ಸ63ಸುವ ಮುನ� ಎ�ಲ ಅಗತ? uವರಗಳನು� ಭ�� #ಾಡ'ಾ()�ೕ  

ಎಂದು ಖmತಪD�Qೂಳ�fೕಕು. 

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

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

• Sl �ಾ?ಂGಂ� 

• aEl ;ಾ�� 

• Q�Dl ;ಾ�� 

• �.ಎA.� (;ಾಮr ಸuೕ�A �ಂಟ.) 

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

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

ಒತ!fೕಕು. 

• ಅಭ?O�ಯು uuಧ ಅUಸೂಚSಗ�� ಸ63�ದ ಅ��ಗಳ �ಾಗೂ ಶುಲ_ eಾವ��ದ uವರವನು� 

Sೂೕಡಬಹುದು. ಶುಲ_ uವರಗಳ63 Unpaid ಎಂದು ನಮೂ/�ರುವ ಅ��ಗಳ ಎದುರು Pay Now link   

ಲಭ?uರುತ!). 

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

aEl  ;ಾ��,  (�) Q�Dl ;ಾ�� 

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

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



    


