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ಕರ್ನಾಟಕ ಲ  ೋಕಸ ೋವನ ಆಯೋಗ 

“ಉದ  ಯೋಗ ಸೌಧ’ ಬ ೆಂಗಳೂರು-560 001.    
 

ಸೆಂಖ್ ಯ: ಪಿಎಸ್ಸಿ  3337 ಇ(1)/2020-21                                        ದಿರ್ನೆಂಕ: 13-10-2020   

ಅಧಿಸ ಚರ್  
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್  ಸ ೋವ ಗಳು (ರ್ ೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2003 ಮತ್ುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ 

ಇಲನಖ್   ಸ ೋವ ಗಳು  (ರ್ ೋಮಕನತಿ)  (ತಿದ್ುುಪಡಿ)  ನಿಯಮಗಳು  2012ರನ್ವಯ  ಅರಣ್ಯ,  ಪರಿಸರ ಮತ್ುು  
ಜೋವಿಶನಸರ ಇಲನಖ್ ಯಲ್ಲ ಿ  ಕ ಳಕೆಂಡ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರುವ 2019-20 ರ್ ೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಗ ೂಪ್-‘ಎ’ ವ ೆಂದ್ದ್  16  

ಸಹನಯಕ  ಅರಣ್ಯ ಸೆಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ  ಹುದ ುಗಳಿಗ   ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು  02   ವರ್ಾಗಳ  ಡಿಪ್ಿೋಮನ  

ಕ  ೋಸ್ಾ  ಇನ್ ಫನರ ಿಿ ತ್ರಬ ೋತಿಗನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲು ನ್ಡ ಸಲನಗುವ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ   ಅಹಾ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ್ Online        ಮ ಲಕ ಅಜಾಗಳನ್ುು  ಆಹನವನಿಿದ  : 
ಕೂಮ 

ಸೆಂಖ್ ಯ 
ವಿದನಯಹಾತ  ಹುದ ುಗಳ ಸೆಂಖ್ ಯ 

1 ಬಿ.ಎಿಿ (ಅರಣ್ಯ ಶನಸರ )ಪದ್ವಿೋಧರರಿಗ  08 

2 ಬಿ.ಎಿಿ (ಅರಣ್ಯ  ಶನಸರ )ಪದ್ವಿ ಹ  ರತ್ುಪಡಿಿ  ಇತ್ರ    
ವಿಜ್ಞನನ್/  ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪದ್ವಿೋಧರರಿಗ  

08 

  ಒಟುು 16 
 

2. (1)   ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಅಜಾ ಸಲ್ಲಸಿಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿರುವ ಪ್ನೂರೆಂಭಿಕ ದಿರ್ನೆಂಕ: 20-10-2020  

       (2)  ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕ: 20-11 -2020 

       (3)  ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಶುಲೆವನ್ುು ಪ್ನವತಿಸಲು ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕ: 21-11 -2020  

             ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ  ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ುು ನ್ೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗುವುದ್ು.   
       ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಅಜಾಗಳನ್ುು  Online ಮ ಲಕವ ೋ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ , ಭನವಚಿತ್ೂ / ಸಹಿ 

/ವಯೋಮಿತಿ/ ವಿದನಯಹಾತ  ಹನಗ  ಕ  ೋರಿದ್ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಿದ್  ಎಲನಿ ದನಖಲ ಗಳನ್ುು  
ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಶುಲೆವನ್ುು  ಯನವುದ ೋ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವನ ಕ ೋೆಂದ್ೂಗಳಲ್ಲಿ(CSC) ಅಥವನ ರ್ ಟ್ 

ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್ / ಡ ಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ/ ಕ ೂಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ  ಮ ಲಕ ಸೆಂದನಯ ಮನಡಬಹುದನಗಿರುತ್ುದ .  ಶುಲೆವನ್ುು  
ಪ್ನವತಿಸದ ೋ  ಹನಗ  ದನಖಲ ಗಳನ್ುು/ಭನವಚಿತ್ೂ/ಸಹಿಯನ್ುು ಅಪ್ಿೋಡ್  ಮನಡದ ೋ ಇರುವ  /ಅಸಪರ್ು  
ದನಖಲ ಗಳನ್ುು ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಿರುವ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ   ಅಜಾಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಶುಲೆವನ್ುು 
ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವನ ಕ ೋೆಂದ್ೂಗಳಲ್ಲಿ     (CSC) ಪ್ನವತಿಸಲು ಅವಕನಶ ನಿೋಡಲನಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್  ಅಜಾಗಳನ್ುು 
ಇಲ್ಲಿಯ  ಸಹ  ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದನಗಿದ .  

3. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಮೊದ್ಲು ಅಧಿಸ ಚರ್  , ಅನ್ುಬೆಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ   ನಿೋಡಿರುವ  ಅಜಾ    

ಭ್ತಿಾ        ಮನಡುವ ಕುರಿತ್ ಸ ಚರ್ ಗಳು, ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಓದಿಕ  ಳಳತ್ಕೆದ್ುು. 
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4. ಪರಿೋಕ್ಷನ ಶುಲೆ:- 
ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  `.600/-ಗಳನ್ುು ; ಪೂವಗಾ 2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ), 3(ಬಿ) ಗ  ಸ ೋರಿದ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ   `.300/-ಗಳನ್ುು ; ಮನಜ ಸ ೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ   `. 50/-ಗಳನ್ುು   ಕಡನಾಯವನಗಿ 

ಪ್ನವತಿಸತ್ಕೆದ್ುು.  ಒಮ್ಮಮ ಶುಲೆವನ್ುು ಪ್ನವತಿಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಅದ್ನ್ುು ಯನವುದ ೋ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ  

ಹಿೆಂತಿರುಗಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಅಥವನ ಅದ್ನ್ುು ಆಯೋಗವು ನ್ಡ ಸುವ ಇತ್ರ  ಪರಿೋಕ್ಷ  ಅಥವನ ರ್ ೋಮಕನತಿಗಳಿಗ  
ಹ  ೆಂದಿಿಕ  ಳಳಲನಗುವುದಿಲಿ. ಶುಲೆವನ್ುು ಸೆಂದನಯ ಮನಡದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಜಾಗಳನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ ಹನಗ  ಪೂವಗಾ-1  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಶುಲೆದಿೆಂದ್ 

ವಿರ್ನಯಿತಿ ಇದ . 
ವಿಶ ೋರ್ ಸ ಚರ್ : ರ . 35/-ರ ಪೂಕೂಯ್ಕ ಶುಲೆ (processing fees) ವನ್ುು ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ, ಪೂಸೂಗ-1, ಮನಜ ಸ ೈನಿಕ ಹನಗ  ಅೆಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸ ೋರಿದ್ೆಂತ )  ಕಡನಾಯವನಗಿ 

ಪ್ನವತಿಸತ್ಕೆದ್ುು, ಪ್ನವತಿಸದಿದ್ುಲ್ಲ ಿಅವರ ಅಜಾಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. 
 

5. ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳು:- 
         ಅ)  ಭನರತಿೋಯ ರ್ನಗರಿೋಕರ್ನಗಿರತ್ಕೆದ್ುು. 
         ಆ)  ಒಬಬ ಜೋವೆಂತ್ ಪತಿುಗಿೆಂತ್ ಹ ಚುು ಮೆಂದಿ ಪತಿುಯರನ್ುು ಹ  ೆಂದಿರುವ ಪುರುರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತ್ುು ಈಗನಗಲ ೋ 

ಇರ್  ುಬಬ ಹ ೆಂಡತಿಯಿರುವ ವಯಕುಯನ್ುು ಮದ್ುವ ಯನಗಿರುವ ಮಹಿಳನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಸಕನಾರದಿೆಂದ್               

ಪೂವನಾನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಪಡ ಯದ ೋ ರ್ ೋಮಕನತಿಗ  ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ. 
         ಇ)  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಮನನ್ಿಕವನಗಿ ಮತ್ುು ದ ೈಹಿಕವನಗಿ ಆರ  ೋಗಯವೆಂತ್ರನಗಿರಬ ೋಕು ಮತ್ುು ಅವರ 

ರ್ ೋಮಕನತಿಯು  
         ಕತ್ಾವಯಗಳ ದ್ಕ್ಷ ನಿವಾಹಣ ಗ  ಆತ್ೆಂಕವನ್ುುೆಂಟು ಮನಡುವ ಸೆಂಭ್ವ ಇರುವ ಯನವುದ ೋ ದ ೈಹಿಕ   

ನ್ ಯನ್ತ ಯಿೆಂದ್  ಮುಕುರನಗಿರಬ ೋಕು. 
         ಈ)  ದ ೈಹಿಕವನಗಿ ಅನ್ಹಾರನಗಿದನುರ ೆಂಬುದನಗಿ ವ ೈದ್ಯಕೋಯ ಮೆಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಮ್ಮೋಲ  

ಅನ್ಹಾರ ೆಂಬುದನಗಿ              ತಿರಸೆರಿಸುವ ಪೂಣ್ಾ ವಿವ ೋಚರ್ ಯನ್ುು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರವು 
ಕನಯಿುರಿಿಕ  ೆಂಡಿದ  ಮತ್ುು ಸಕನಾರದ್              ವಿವ ೋಚರ್ ಯು ಯನವುದ ೋ ವಿಧದ್ಲ ಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ 

ಮ ಲಕ ಿೋಮಿತ್ವನಗಿರುವುದಿಲಿ. 
6. ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್:- 

ರ್ ೋಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರವು ದ್ ಢೋಕರಿಿ ನಿೋಡಿರುವ ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್ವನ್ುು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತ  
ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ .  

ಸದ್ರಿ ಹುದ ುಗಳ  ಸೆಂಖ್ ಯ  ಮತ್ುು  ವಗಿೋಾಕರಣ್ವು   ಅನಿವನಯಾ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಬದ್ಲನವಣ ಗ    
ಒಳಪಟ್ಟುರುತ್ುದ .   
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 ಬಿ.ಎಿಿ (ಫನರ ಿಿ) ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಹ  ೆಂದಿದ್ವರಿೆಂದ್ ತ್ುೆಂಬಲು ಮಿೋಸಲನದ್ ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್. 
                  

 

 
 

ಮ ಲ ವ ೆಂದ್ದ್ 08   ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್ ಪಟ್ಟು. 
ಮಿೋಸಲನತಿಸ ಇತ್ರ  ಮಹಿಳ  ಗನೂಮಿೋಣ್ ಒಟುು 

ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  02 01 01 04 

ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ - - 01 01 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ - 01 - 01 

ಪೂವಗಾ-2ಎ - - 01 01 

ಪೂವಗಾ-2ಬಿ - 01 - 01 

ಒಟುು 02 03 03 08 

      

ಬಿ.ಎಿಿ (ಫನರ ಿಿ) ವಿರ್ಯವಲಿದ್  ವಿಜ್ಞನನ್/ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲ ಿ ಪದ್ವಿ ಹ  ೆಂದಿದ್ವರಿೆಂದ್   ತ್ುೆಂಬಲು 
ಮಿೋಸಲನದ್ ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್. 

ಮ ಲ ವ ೆಂದ್ದ್  08   ಹುದ ುಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ್ ಪಟ್ಟು. 
ಮಿೋಸಲನತಿಸ ಇತ್ರ  ಮಹಿಳ  ಗನೂಮಿೋಣ್ ಒಟುು 

ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  02 01 01 04 

ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ - - 01 01 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ - 01 - 01 

ಪೂವಗಾ-2ಎ - - 01 01 

ಪೂವಗಾ-2ಬಿ - 01 - 01 

ಒಟುು 02 03 03 08 

 

                 

7. (ಅ) ವ ೋತ್ನ್ ಶ ೂೋಣಿ :- 52650-97100   

           (ಆ) ಹುದ ುಗಳ ಕನಲನವಧಿ:- ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವ ಗಳು (ಸನಮನನ್ಯ 
ರ್ ೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 19ರನ್ವಯ 03 ವರ್ಾದ್ ಪರಿೋಕ್ಷನಥಾ ಅವಧಿ ಮ್ಮೋಲ  
ಸಹನಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸೆಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯನಗಿ ರ್ ೋಮಿಿಕ  ೆಂಡು 02 ವರ್ಾದ್ ಡಿಪ್ಿೋಮನ ಇನ್ ಫನರ ಿಿ 
ತ್ರಬ ೋತಿಗ  ನಿಯೋಜಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು ಯಶಿವಯನಗಿ ಮುಗಿಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಒೆಂದ್ು 
ವರ್ಾ ಕನಯಾ ತ್ರಬ ೋತಿಗ  ರ್ ೋಮಿಸಲನಗುವುದ್ು ಹನಗ   ಉಳಿದ್ೆಂತ   ಕನಲ  ಕನಲಕ ೆ  ತಿದ್ುುಪಡಿಯನದ್  

ಕರ್ನಾಟಕ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವ ಗಳು ಸನಮನನ್ಯ ರ್ ೋಮಕನತಿ  ನಿಯಮಗಳು 1977ರೆಂತ   ಇರುತ್ುದ .  
ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು “ಡಿಪ್ಿೋಮನ ಕ  ೋಸ್ಾ ಇನ್ ಫನರ ಿಿ” ಅಧಯಯನ್ಕನೆಗಿ ರನಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ 
ಸ ೋವ  ತ್ರಬ ೋತಿ ಕನಲ ೋಜಗ  ತ್ರಬ ೋತಿಗನಗಿ ಕಳುಹಿಸಲನಗುತ್ುದ . ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 2 ವರ್ಾಗಳ 

ಡಿಪ್ಿೋಮನ ಇನ್ ಫನರ ಿಿ ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಕನಾರದ್ Entrance and Training 

Rules(Revised) 2004 ರೆಂತ  ಪೂರ ೈಸಬ ೋಕನಗುತ್ುದ .  ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು ತ್ ಪಿುಕರವನಗಿ ಪೂರ ೈಿದ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು 2 ವರ್ಾಗಳ             ಪರಿೋಕ್ಷನಥಾ ಅವಧಿಗ  ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲನಗುತ್ುದ .  ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು 
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ಪರಿೋಕ್ಷನಥಾಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ ಪಿುಕರವನಗಿ             ಪೂರ ೈಸದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಹುದ ುಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡ  
ಮನಡಲನಗುತ್ುದ  ಅಲಿದ  ತ್ರಬ ೋತಿಗ  ಸ ೋರುವನಗ            ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿೋಡುವ ನ್ರ್ು ಭ್ತಿಾ ಬನೆಂಡ್ 

(Indemnity Bond) ಮ್ಮೋರ ಗ  ತ್ರಬ ೋತಿ ಖಚಾನ್ುು ವಸ ಲು             ಮನಡಲನಗುತ್ುದ .  
8. ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದನಯಹಾತ  ಮತ್ುು ದ ೋಹದನಡಯಾತ :- 

           (ಅ)  ವಿದನಯಹಾತ : 

                 (1) ಫನರ ಿಿ ಪದ್ವಿೋಧರರಿಗನಗಿ ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಿದ್ ಹುದ ುಗಳಿಗ  : ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಫನರ ಿಿ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲ ಿ

ಪದ್ವಿಯಲ್ಲಿ  ಶ ೋ. 50 ಕೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಅೆಂಕ ಪಡ ದ್ು ತ ೋಗಾಡ  ಆಗಿರಬ ೋಕು.  

                 (2) ಫನರ ಿಿ  ವಿರ್ಯವಲಿದ್ ವಿಜ್ಞನನ್ /ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪದ್ವಿೋಧರರಿಗ  ಮಿೋಸಲನದ್ ಹುದ ುಗಳಿಗ  : 

ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕನನ್ ನ್ು   ರಿೋತನಯ ಸನಾಪಿತ್ವನದ್ ಯನವುದ ೋ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ್ ಕ ಷಿ ಅಥವನ                   

ತ  ೋಟಗನರಿಕ  ಅಥವನ ಪಶು ವ ೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ್ ಪದ್ವಿ ಅಥವನ ಗಣಿತ್ಶನಸರ, ಭೌತ್ಶನಸರ, 

ರಸನಯನ್ಶನಸರ, ಪ್ನೂಣಿಶನಸರ, ಸಸಯಶನಸರ, ಬಯೋಕ ಮಿಿಿ,  ಮ್ಮೈಕ  ೂೋ-ಬಯೋಲಜ, 

ಬಯೋಟ ಕನುಲಜ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 02 ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆೆಂತ್ ಹ ಚುು ವಿರ್ಯಗಳ ೂಡರ್  ಪಡ ದ್ ವಿಜ್ಞನನ್ 

ಪದ್ವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಶ ೋ.50ಕೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲದಿ್ ಅೆಂಕ ಪಡ ದ್ು ತ ೋಗಾಡ  ಆಗಿರಬ ೋಕು ಅಥವನ 

ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ಸನ್ ಯನವುದ ೋ ವಿಭನಗದ್ ಪದ್ವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಶ ೋ.50ಕೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲದಿ್ ಅೆಂಕ 

ಪಡ ದ್ು ತ ೋಗಾಡ ಯನಗಿರಬ ೋಕು.  
                     (1) For B.Sc. Forestry Graduates: Must be holder of a degree in Bachelor of  

                       Science in Forestry from a recognizedUniversity.  

                       (2) For Science and Engineering Graduates: Must be holder of Bachelor of 

Science degree in Agriculture or Horticulture or Veterinary Science or 

Bachelor of    Science degree with two or more of the following subjects 

namely, Mathematics,    Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Bio-

Chemistry, Micro-biology, Bio- Technology or a holder of Bachelor of 

Engineering degree in any recognized University. 

                       (3) The minimum marks obtained in these degree courses shall not be less 

than  

                        fifty percent of the maximum marks. 

 

 

      (ಅ)  ಹುದ ುಗಳಿಗ   ಜನರಿಗ  ಳಿಸಲನದ್  ವ ೆಂದ್   ಮತ್ುು   ರ್ ೋಮಕನತಿ   ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ,   ನಿದಿಾರ್ುವನದ್ ದ ೈಹಿಕ 

ದ ೋಹದನರ್ಢಯಾತ ಯನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ುು, ಅೆಂತ್ಹ ದ ೋಹದನರ್ಢಯಾತ ಯನ್ುು ಹ  ೆಂದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಮನತ್ೂ ಈ 

ಹುದ ುಗಳಿಗ   ರ್ ೋಮಕಗ  ಳಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಹಾತ  ಪಡ ಯುತನುರ್ /ತನುಳ . ನಿದಿಾರ್ುವನದ್ ದ ೈಹಿಕ 

ದ ೋಹದನರ್ಢಯಾತ ಯನ್ುು ಹ  ೆಂದಿರದ್ ಯನವುದ ೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಈ ಹುದ ುಗ  ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ.. 
 

 

 

9.  (ಎ) ಶನರಿೋರಿಕ ದನರ್ಢಯಾತ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಿದ್ ರ್ರತ್ುುಗಳು:- 

ಎತ್ುರ ಎದ ಯ ಸುತ್ುಳತ  (ನಿಶನವಸ ಿಾತಿಯಲ್ಲಿ)  ಉಚ್ನವಸ ಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿ 
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ವಿಸುರಣ  
ಪುರುರ್ ಮಹಿಳ  ಪುರುರ್ ಮಹಿಳ  5 ಸ ೆಂ.ಮಿೋ.(ಪುರುರ್)  

163 

ಸ ೆಂ.ಮಿೋ. 
150 ಸ ೆಂ.ಮಿೋ. 79 ಸ ೆಂ.ಮಿೋ. 74 ಸ ೆಂ.ಮಿೋ. 5 ಸ ೆಂ.ಮಿೋ. (ಮಹಿಳ ) 

 

                               

    (ಬಿ) ದ್ ಷಿು ಸನಮಥಯಾ:-  

ದ್ ರದ್ ದ್ ಷಿು (Distant Vision)  ಹತಿುರದ್ ದ್ ಷಿು (Near Vision) 

ದ  ೋರ್ರಹಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ  ೋರ್ಪೂರಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ  ೋರ್ರಹಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ  ೋರ್ಪೂರಿತ್ ದ್ ಷಿು 

6/6 mtrs 6/9 mtrs 0/6 mtrs 0/8 mtrs 

(Must have the above standard of distant and near vision with or without 

glasses) ಪೂತಿಯೆಂದ್ು ಕಣ್ುು ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಕ್ಷ ೋತ್ೂ ದ್ ಷಿು ಹ  ೆಂದಿರಬ ೋಕು. ವಣನಾೆಂಧತ  (Colour 

blindness),  ಮ್ಮಳ ಳಗಣ್ುು (Squint eye) ಅಥವನ ಯನವುದ ೋ ಕಣಿುನ್/ರ ಪ್ ಪಯ ವಿಕ ತ್ ಿಾತಿಯನ್ುು  

(morbid  conditions) ಅನ್ಹಾತ  ಎೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
 

(ಿ) ಶೂವಣ್ ಸನಮಥಯಾ:- 

   ಶೂವಣ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿನ್  ರಿನ್ುಸ್ಾ (Rinners), ವ ಬಬಸ್ಾ (Webbers) ಹನಗ  ವಟ್ಟಾಗ  (Vertigo ) 

ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ ಿನ್ ಯನ್ಯತ  ಕೆಂಡು ಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಹಾಗ  ಳಿಸಲನಗುತ್ುದ . 

(ಡಿ) Knock knees  , Bow legs , Flat feet, varicose veins  ಇದ್ುಲ್ಲಿ ದ ೈಹಿಕ ಅಸನಮಥಯಾದ್ 

ಕನರಣ್ದಿೆಂದ್  ಅನ್ಹಾಗ  ಳಿಸಲನಗುತ್ುದ .  
 

(ಇ)  ದ ೈಹಿಕ ಸಹಿರ್ುುತ  ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಪುರುರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು 25 ಕ.ಮಿೋ ನ್ಡಿಗ  ಮತ್ುು ಮಹಿಳನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 16 

ಕ.ಮಿೋ ನ್ಡಿಗ ಯನ್ುು 4 ಗೆಂಟ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ೈಸತ್ಕೆದ್ುು. 
 

ಸ ಚರ್ : ದ ೋಹನರ  ೋಗಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ: ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ವ ೈದ್ಯಕೋಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು (Physical 

standard)   

     ಸಕನಾರಿ  ಸಹನಯಕ ಶಸರ ಚಿಕತ್ಿಕರಿಗಿೆಂತ್ (Assistant Surgeon) ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ್ ದ್ಜ ಾಯ 

ವ ೈದನಯಧಿಕನರಿಯವರಿೆಂದ್    (ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್  ದಿರ್ನೆಂಕದ  ೆಂದಿಗ ) ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ    

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ಳಗ  ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲ ಿಪಡ ದಿಟುು ಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು. 

ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮ ರ್ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬೆಂಧ-2 ರಲ್ಲ ಿತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ . ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮ ಲ ದನಖಲ ಗಳ 

ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಅಹಾರನದನಗ ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ಳಗ  

ಜನರಿಯನಗಿರುವ ವ ೈದ್ಯಕೋಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮ ಲ ಪೂತಿಯನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ತ್ಪಪದ ೋ 

ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು, ತ್ಪಿಪದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
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10. ಪರಿೋಕ್ಷನ ವಿರ್ನನ್:-  

      ಸದ್ರಿ ಹುದ ುಗಳ ರ್ ೋಮಕನತಿಯ ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ುು ಆಫ್ ಲ ೈನ್-ಓ.ಎೆಂ.ಆರ್ ಮನದ್ರಿ (Offline-         

OMR type) ಅಥವನ ಗಣ್ಕಯೆಂತ್ೂದ್ ಮ ಲಕ ರ್ ೋಮಕನತಿ ಪರಿೋಕ್ಷ   (Computer based 

Recruitment Test-CBRT) ಮುಖ್ನೆಂತ್ರ ನ್ಡ ಸಲನಗುವುದ್ು. ಗಣ್ಕಯೆಂತ್ೂದ್ ಮ ಲಕ ರ್ ೋಮಕನತಿ 

ಪರಿೋಕ್ಷ   (Computer based Recruitment Test-CBRT) ಯನ್ುು ನ್ಡ ಸಲು ಆಯೋಗದ್ 

ತಿೋಮನಾನ್ವನದ್ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಸ ಚರ್ ಗಳನ್ುು ಹನಗ  ಅಣ್ಕು ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ುು (Mock Test) 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳುಳವ ಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಆಯೋಗದ್ ಅೆಂತ್ಜನಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಕಟ್ಟಸಲನಗುವುದ್ು. 
           

     ಸದ್ರಿ ಹುದ ುಗಳ ರ್ ೋಮಕನತಿಯ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್  ಸ ೋವ ಗಳು (ರ್ ೋಮಕನತಿ) 

ನಿಯಮಗಳು 2003 ಮತ್ುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್  ಸ ೋವ ಗಳು (ರ್ ೋಮಕನತಿ) (ತಿದ್ುುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 

2012 ರಲ್ಲ ಿತಿಳಿಿರುವೆಂತ  ಎರಡು ಹೆಂತ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗ  ೆಂಡಿರುತ್ುದ .   
 

10.1 ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ  (Preliminary examination): ಮುಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  (Main examination)     

1:10ರ       

         ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮನಡುವ ಸಲುವನಗಿ ನ್ಡ ಸುವ ಪರಿೋಕ್ಷ . 
10.2 ಮುಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  (Main examination ): (ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ುು ಶನರಿೋರಿಕ ದನರ್ಢಯಾತ  ಪರಿೋಕ್ಷ  ಹನಗ  

ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೋಕ್ಷ ) ಅಹಾತ ಯನ್ುಸನರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು 1:5ರ ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡುವ  ಸಲುವನಗಿ ನ್ಡ ಸುವ ಪರಿೋಕ್ಷ . 

10.3  ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೋಕ್ಷ : ಆಯೋಗವು ನಿಯಮನನ್ುಸನರ ನ್ಡ ಸುವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಿದ್ ಅೆಂಕಗಳು ಮತ್ುು 
ಕನಲಕನಲಕ ೆ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ುಸನರ  ಅಥವನ ರ್ ೋಮಕನತಿಗನಗಿ ಇರುವ ಮಿೋಸಲನತಿ 

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ  ಪೂಕಟ್ಟಸಲನದ್ ಖ್ನಲ್ಲ ಹುದ ುಗಳ ಸೆಂಖ್ ಯಗ  ಅನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ 1:5ರ ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲ ಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು ವಯಕುತ್ವ  ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಗ  ತ್ುುಪಡಿಿದ್ ಒಟುು ಅೆಂಕಗಳು  
         ಇಪತ್ುು(20).  

10.4. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟು:- ಆಯೋಗವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮುಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮತ್ುು ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಪಡ ದ್ 

ಅೆಂಕಗಳ ಜ ೋರ್ಠತ  ಆರ್ನರದ್ ಮ್ಮೋಲ  ಹನಗ  ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ವಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದ ುಗಳಿಗ  

ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲನಗುವುದ್ು. 

11. ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ :   

11.1 ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ :-  ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯು ವಸುುನಿರ್ಠ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆ) ಮನದ್ರಿಯ ಎರಡು ಪತಿೂಕ ಗಳನ್ುು  

ಒಳಗ  ೆಂಡಿರುತ್ುದ .   
 

ಪತಿೂಕ /Paper-1 ಸನಮನನ್ಯ ಜ್ಞನನ್/ General 

Knowledge 

100 ಅೆಂಕಗಳು/  marks 

ಪತಿೂಕ  /Paper-2  ಆಪಿುಟ ಯಡ್ ಟ ಸ್ು / Aptitude 

Test 

100 ಅೆಂಕಗಳು/marks 
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11.2  ಮುಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷ :-  

ಪತಿೂಕ  /Paper ಅೆಂಕಗಳು /Marks 

ಕಡನಾಯ ಪತಿೂಕ ಗಳು(ಅಹಾತನದನಯಕ, ಕನಿರ್ಠ 35%) /Compulsory 

Papers(Qualifying, with minimum 35%)  : 
ಕನ್ುಡ /Kannada  100 

ಇೆಂಗಿಿಷ್ /English   100 

LaÒPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ/  Optional papers 
ಫನರ ಿಿ ಪತಿೂಕ -1/ Forestry - Paper I 100 

ಫನರ ಿಿ ಪತಿೂಕ -2/ Forestry - Paper II 100 

ಅಥವನ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಯನವುದನದ್ರ  ಎರಡು ಪತಿೂಕ ಗಳು(100 ಅೆಂಕಗಳರ್  ುಳಗ  ೆಂಡ ಪೂತಿ 

ಪತಿೂಕ )    /or any two papers  out of the following of 100 marks each 

(a) ಸಸಯಶನಸರ /Botany (e) ಭೌತ್ಶನಸರ / Physics 

(b)ಪ್ನೂಣಿಶನಸರ/ Zoology (f) ಕ ಷಿ /Agriculture 

(c) ಗಣಿತ್ಶನಸರ/ 
Mathematics 

(g) ಿವಿಲ್ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್/Civil 

Engineering 

(d) ರಸನಯನ್ಶನಸರ/ 
Chemistry 
 

(h) ಪಶು ಸೆಂಗ  ೋಪರ್  ಮತ್ುು ಪಶು ವ ೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ್/ 

Animal Husbandry & Veterinary 
Science  

ಬಿ. ಎಿಿ(ಫನರ ಿಿ) ಪದ್ವಿದ್ರರಿಗ  ಮನತ್ೂ  ಫನರ ಿಿ  ಪತಿೂಕ -1 ಮತ್ುು 2 ಅನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡಿಕ  ಳುಳವ ಅವಕನಶ ಇರುತ್ುದ ./Option to select Forestry Paper I & II is 

restricted to B.Sc., (Forestry) graduates only.  

* ಮುಖಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಪಠ್ಯಕೂಮ(Syllabus) ವನ್ುು ಆಯೋಗದ್ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ 

http://kpsc.kar.nic.in,syllabus ರಲ್ಲಿ ಪೂಕಟ್ಟಸಲನಗಿದ . 
11.3   ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕ ೋೆಂದ್ೂ:  ಬ ೆಂಗಳೂರು ಕ ೋೆಂದ್ೂದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ೂ ಪರಿೋಕ್ಷ  ನ್ಡ ಸಲನಗುತ್ುದ . 
 

12. ವಯೋಮಿತಿ:- ಅಜಾಯನ್ುು  ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮ ಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ು 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು  ಕನಿರ್ಠ 18 ವರ್ಾ ಪೂರ ೈಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗ  ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ುು        

ಮಿೋರಿರಬನರದ್ು.     
 

ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  30 ವರ್ಾ 

ಪೂವಗಾ- 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ 33 ವರ್ಾ 

ಪ.ಜನ/ಪ.ಪೆಂ/ಪೂ.-1 35 ವರ್ಾ 
 

*ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಮನಜ ಸ ೈನಿಕರ್ನಗಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅವನ್ು ಸಶಸರ ಕ ೋೆಂದ್ೂ ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಿ ದ್ ಸ ೋವನವಧಿ ಜ  ತ ಗ  03  

ವರ್ಾಗಳು 
 

13. ಜನತಿ/ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು:-  

http://kpsc.kar.nic.in,syllabus/
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          ಮಿೋಸಲನತಿ ಕ  ೋರುವ ಎಲಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ು 
ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವೆಂತ    ಸೆಂಬೆಂಧಿಿದ್ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರಬ ೋಕು. ಈ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು  ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. ಮ ಲ ದನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೋಲರ್  ಸಮಯದ್ಲ್ಲ ಿ  ಇದ ೋ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂಗಳ ಮ ಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ತ್ಪಪದ ೋ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು, ತ್ಪಿಪದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ನ್ವನ್ುು ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಾರನದ್ಲ್ಲ ಿ

ಮನತ್ೂ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ನ್ಮ ರ್ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬೆಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ . 
ಈ ನ್ಮ ರ್ ಗಳನ್ುು ಹ  ರತ್ುಪಡಿಿ ಇತ್ರ   ಯನವುದ ೋ ನ್ಮ ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ ಯಲನದ್  ಮಿೋಸಲನತಿ  

ಪೂಮನಣ್          ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು.  ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ ನ್ೆಂತ್ರ  ಪಡ ದ್  ಎಲನಿ 

ಮಿೋಸಲನತಿ  ಪೂಮನಣ್          ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. {ಪ.ಜನ/ಪ.ಪೆಂ/ಪೂ.1  ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು   
ಪಡ ದಿರುವ /ಪಡ ಯುವ ಪೂಮನಣ್          ಪತ್ೂಗಳು ಜೋವಿತ್ ಅವಧಿಯವರ ವಿಗ  ಅಥವನ ರದ್ುು 
ಮನಡುವವರ ವಿಗ   ಿೆಂಧುತ್ವವನ್ುು ಹ  ೆಂದಿದ್ುು, ಇೆಂತ್ಹ          ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ದಿರ್ನೆಂಕದ್ 

ಮಿತಿಯಿಲಿದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು. (ಸಕನಾರದ್ ಸುತ  ುೋಲ   ಸೆಂಖ್ ಯ SWD  

          155   BCA 2011  ದಿರ್ನೆಂಕ  22-02-2012)} 
 

         ಅ) ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ ಮತ್ುು ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡಕ ೆ ಸ ೋರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು,  ನ್ಮ ರ್   `ಡಿ'  

    ಆ) ಪೂವಗಾ-1 ಕ ೆ ಸ ೋರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮ ರ್  `ಇ' 

    ಇ) ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ುು 3ಬಿ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಸ ೋರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ನ್ಮ ರ್  `ಎಫ್'  

                                  

              ಹಿೆಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಪೂವಗಾ-2(ಎ), ಪೂವಗಾ-2(ಬಿ), ಪೂವಗಾ-3(ಎ) ಮತ್ುು ಪೂವಗಾ-3(ಬಿ) ಮಿೋಸಲನತಿ  

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು 05 ವರ್ಾ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುತ್ುವ . ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಡ ದಿರುವ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆದ್ುು .  

 

13.1  ಗನೂಮಿೋಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಮಿೋಸಲನತಿ 

        ಸಕನಾರಿ ಆದ ೋಶ ಸೆಂಖ್ ಯ ಿಆಸುಇ 08 ಸ ರ್ ನಿ 2001 ದಿರ್ನೆಂಕ 13-02-2001ರನ್ವಯ ಗನೂಮಿೋಣ್ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಕ  ೋರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಪೂಸುುತ್  ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ರಿೋತನಯ 1 ರಿೆಂದ್ 10ರ್ ೋ       
ತ್ರಗತಿಯವರ ಗ  ಗನೂಮಿೋಣ್ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಒಳಪಡುವ ಪೂದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿ ಉತಿುೋಣ್ಾರನಗಿರುವವರು ಈ  

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಪಡ ಯಲು ಅಹಾರು.  ಗನೂಮಿೋಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಂದ್ು ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಿದ್ ಹುದ ುಗಳನ್ುು ಕ ಿೋಮ್ 

ಮನಡುವ ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮ ರ್ -2ನ್ುು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟು ಕ್ಷ ೋತ್ೂ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಮ್ಮೋಲು 
ರುಜ್ುವಿರ್  ೆಂದಿಗ  ಹನಗ  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವಲಿದ ೋ ಮ್ಮೋಲುಸಾರಕ ೆ (Creamy layer) ಸ ೋರಿಲಿದಿರುವ ಬಗ  ೆ
ನ್ಮ ರ್ -1 ರಲ್ಲಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ತ್ಹಶಿೋಲನುರ್ ರವರಿೆಂದ್ ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು 
ಹನಗ  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. ಅೆಂತ ಯ್ಕೋ ಗನೂಮಿೋಣ್ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕ  ೋರುವ ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು 
ಪೆಂಗಡ, ಪೂವಗಾ-1, ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ,3ಎ, 3ಬಿ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಸ ೋರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಗನೂಮಿೋಣ್ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ನ್ಮ ರ್ -2ರಲ್ಲ ಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟು ಕ್ಷ ೋತ್ೂ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಮ್ಮೋಲು ರುಜ್ು, 
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ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ೆಂದಿಗ  ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗ  ಈ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ    ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲ ಿ ಇವರ  ಈ 

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ  ಮ ಲ ದನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೋಲರ್  ಸಮಯದ್ಲ್ಲ ಿ ಇದ ೋ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ 

ಮ ಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ತ್ಪಪದ ೋ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪಿಪದ್ಲ್ಲ ಿ ಅೆಂತ್ಹ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ  

ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು (ಇತ್ರ  ನ್ಮ ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಪಡುವ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು) ಹನಗ  ಅೆಂತ್ಹವರು ಗನೂಮಿೋಣ್ ಮಿೋಸಲನತಿಗ   ಅನ್ಹಾರನಗುತನುರ . ಜನತಿ ಮಿೋಸಲನತಿ 

ಕ  ೋರಿರುವ ಗನೂಮಿೋಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜನತಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು  ಅೆಂತ್ಹವರು ಗನೂಮಿೋಣ್ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  

ಸಹ ಅನ್ಹಾರನಗುತನುರ .  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ   ನ್ಮ ರ್ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬೆಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ .      
                                     

13.2 ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ   ಮಿೋಸಲನತಿ 

      ಸಕನಾರಿ ಅಧಿಸ ಚರ್  ಸೆಂಖ್ ಯ ಿಆಸುಇ 71 ಸ ರ್ ನಿ 2001 ದಿರ್ನೆಂಕ 24-10-2002 ರನ್ವಯ ಕನ್ುಡ 

ಮನಧಯಮದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಂದ್ು ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಿದ್ ಹುದ ುಗಳನ್ುು ಕ ಿೋಮು ಮನಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 1ರ್ ೋ ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ 

10ರ್ ೋ ತ್ರಗತಿಯವರ ಗ  ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮದ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿರುವ ಬಗ  ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟು ಶನಲ ಯ 

ಮುಖ್  ಯೋಪ್ನರ್ನಯಯರ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ೆಂದಿಗ  ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲ ಿ

ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗ  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ   ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ 

ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲ.ಿ   ಮ ಲ ದನಖಲ ಗಳ ಪರಿಶಿೋಲರ್  
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ ೋ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮ ಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ತ್ಪಪದ ೋ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪಿಪದ್ಲ್ಲ ಿ

ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ  ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮ ರ್ ಯನ್ುು 
ಅನ್ುಬೆಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ .   
 

13.3 ಮನಜ ಸ ೈನಿಕರಿಗ  ಮಿೋಸಲನತಿ 

        ವಿವರಣ :-(1) ಮನಜ ಸ ೈನಿಕ ಎೆಂದ್ರ  ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳನದ್ ನಿಯಮಿತ್ ಭ್ ದ್ಳ, ರ್ೌಕನದ್ಳ ಮತ್ುು ವನಯು 
ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ   ಯನವುದ ೋ ಶ ೂೋಣಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಧ ಅಥವನ ಯೋಧರ್ನಗಿಲಿದ ೋ) ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಿರುವ ವಯಕು ಎೆಂದ್ು ಅಥಾ. 

ಆದ್ರ  ಡಿಫ ನ್ಿ ಸ ಕುಯರಿಟ್ಟ ಕ  ೋರ್, ಜ್ನ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವಾ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಫೋಸ್ಾ, ಲ  ೋಕ ಸಹನಯಕ ಸ ೋರ್ನ ಮತ್ುು 
ಪ್ನಯರನ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಿ ದ್ ವಯಕು ಸ ೋಪಾಡ ಯನಗುವುದಿಲಿ; ಮತ್ುು  
    (ಅ)  ಅೆಂತ್ಹ ಸ ೋವ ಯಿೆಂದ್ ನಿವ ತಿು ಹ  ೆಂದಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ನಿವ ತಿು ವ ೋತ್ನ್ ಪಡ ಯುತಿುರುವ 

                                               ಅಥವನ 

    (ಆ) ವ ೈದ್ಯಕೋಯ ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ ೋವ ಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡ ಯನದ್ ಅಥವನ ವಯಕುಯಹಿಡಿತ್ಕ ೆ ಮಿೋರಿದ್ 

ಪರಿಿಾತಿಗಳಿೆಂದ್ ಮತ್ುು ವ ೈದ್ಯಕೋಯ ಅಥವನ ಅಸನಮಥಯಾದ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪಡ ದ್ು ಅೆಂತ್ಹ ಸ ೋವ ಯಲ್ಲ ಿ

ಬಿಡುಗಡ ಯನದ್ವನ್ು                        
                                                ಅಥವನ 

    (ಇ) ಸವೆಂತ್ ಕ  ೋರಿಕ  ಹ  ರತ್ುಪಡಿಿ ಿಬಬೆಂದಿ ಕಡಿತ್ದ್ ಪರಿಣನಮದಿೆಂದ್ ಅೆಂತ್ಹ ಸ ೋವ ಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡ            
ಹ  ೆಂದಿದ್ ವಯಕು           

                                                ಅಥವನ 
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 (ಈ)   ತ್ನ್ು ಸವೆಂತ್ ಕ  ೋರಿಕ ಯ ಮ್ಮೋರ ಗ  ಅಥವನ ದ್ುನ್ಾಡತ  ಅಥವನ ಅಸನಮಥಯಾದ್ ಕನರಣ್ದಿೆಂದನಗಿ             

ತ ಗ ದ್ುಹನಕರುವ   ಅಥವನ ಕತ್ಾವಯದಿೆಂದ್ ವಜನ ಮನಡಿದ್ ವಯಕುಗಳನ್ುು ಹ  ರತ್ುಪಡಿಿ, ನಿಧಿಾರ್ು 
ಅವಧಿಯನ್ುು ಪೂರ ೈಿದ್ ತ್ರುವನಯ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ೆಂದಿದ್ ವಯಕು ಮತ್ುು ಗನೂಚುಯಟ್ಟ ಪಡ ಯುತಿುರುವ ವಯಕು ಮತ್ುು 
ಪ್ನೂೆಂತಿೋಯ ಸ ೋವ ಯ ಈ ಕ ಳಗ  ಹ ಸರಿಿದ್ ವಗಾದ್ ಿಬಬೆಂದಿಯವರು. 
(i)    ನಿರೆಂತ್ರ ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಿ ನಿವ ತಿು ಹ  ೆಂದಿದ್ ಪಿೆಂಚಣಿದನರರು. 
(ii)   ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ ೋವ ಯಿೆಂದನಗಿ ಉೆಂಟನದ್ ದ ೈಹಿಕ ಅಸನಮಥಯಾತ  ಹ  ೆಂದಿ ಬಿಡುಗಡ ಯನದ್ ವಯಕು. 
(iii)   ಗನಯಲೆಂಟ್ಟೂ ಪೂಶಿು ವಿಜ ೋತ್ರು 

 

      ವಿವರಣ  :- ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಶಸರದ್ಳದ್ ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿ ವಯಕುಗಳು ಸ ೋವ ಯಿೆಂದ್ ನಿವ ತಿು ಹ  ೆಂದಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಮನಜ 

ಸ ೈನಿಕರ ವಗಾದ್ಡಿ ಬರುವ ವಯಕುಗ  ಒಪಪೆಂದ್ವು ಪೂಣ್ಾವನಗಲು ಒೆಂದ್ು ವರ್ಾಕ ೆ ಮುನ್ು ಉದ  ಯೋಗಕ ೆ ಅಜಾ 

ಹನಕಕ  ಳಳಲು ಹನಗ  ಅವರಿಗ  ಮನಜ ಸ ೈನಿಕರಿಗ  ದ  ರ ಯುವ ಎಲನಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುು ಹ  ೆಂದ್ಲು ಅನ್ುಮತಿ 

ನಿೋಡಲನಗಿದ .  ಆದ್ರ  ಸಮವಸರವನ್ುು ತ್ಯಜಸಲು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೋಡುವವರ ಗ  ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವ  ಅಥವನ 

ಹುದ ುಗಳಿಗ  ರ್ ೋಮಕ ಹ  ೆಂದ್ುವೆಂತಿಲ.ಿ 

 

        (2)    ಸ ೈನಿಕರು ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣ ಯಲ್ಲ ಿ

ಮಡಿದ್ ಅಥವನ ಅೆಂಗ ವಿಕಲತ  ಹ  ೆಂದಿದ್ ವಯಕುಗಳ ಕುಟುೆಂಬದ್ವರು (ಸೆಂದ್ಭನಾನ್ುಸನರ ಹ ೆಂಡತಿ ಅಥವನ                

ಗೆಂಡ ಮತ್ುು ಮಕೆಳು ಮತ್ುು ಮಲಮಕೆಳು) ಮನಜ ಸ ೈನಿಕ ಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಅಹಾರನಗಿರುತನುರ . ಆದ್ರ                  
ಅೆಂತ್ಹವರುಗಳಿಗ  ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಯನ್ುು ನಿೋಡಲನಗುವುದಿಲ.ಿ   

        ಸ ೋರ್ ಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡ ಯನದ್ ವಯಕುಗಳು ಅವರ ಬಿಡುಗಡ  ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು(ಗುರುತಿನ್ ಚಿೋಟ್ಟ, ನಿವ ತಿ ವ ೋತ್ನ್ 

ಸೆಂದನಯದ್ ಪತ್ೂ, ಬಿಡುಗಡ  ಪುಸುಕ ಮತ್ುು ಪದ್ವಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ) / ಸ ೈನಿಕರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರು ಸ ೈನಿಕರು 
ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣ ಯಲ್ಲಿ   ಮಡಿದ್ ಅಥವನ    

ಅೆಂಗ ವಿಕಲತ  ಹ  ೆಂದಿದ್ ಬಗ ೆ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು  ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗ  ಈ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವನ್ುು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ    ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು 
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.    ಮ ಲ ದನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೋಲರ್  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ ೋ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮ ಲ 

ಪೂತಿಯನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ತ್ಪಪದ ೋ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪಿಪದ್ಲ್ಲ ಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿಯನ್ುು 
ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಮನಜ ಸ ೈನಿಕರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರು ಸ ೈನಿಕರು ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ ೋವ  
ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣ ಯಲ್ಲಿ   ಮಡಿದ್  ಅಥವನ  ಅೆಂಗವಿಕಲತ  ಹ  ೆಂದಿದ್ ಬಗ  ೆ
ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮ ರ್ ಯನ್ುು ಅನ್ುಬೆಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ . 

         

14. ಸ ೋವನನಿರತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವನ (ಸನಮನನ್ಯ ರ್ ೋಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ 

ನಿಯಮ 5(4)ರನ್ವಯ “ಯನರ ೋ ಅಜಾದನರನ್ು ತನನ್ು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ ೋ 
ಇತ್ರ  ಇಲನಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಯನವುದ ೋ ಇತ್ರ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ್ ಅಥವನ ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಸಕನಾರದ್ ಅಥವನ ಈ 

ಸೆಂಬೆಂಧವನಗಿ ಸಕನಾರವು ನಿದಿಾರ್ುಪಡಿಿದ್ ಯನವುದ ೋ ಇತ್ರ ಪ್ನೂಧಿಕನರದ್ಲ್ಲ ಿಖ್ನಯೆಂ ಅಥವನ ತನತನೆಲ್ಲಕ 

ರ್ೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ುರ  ಮತ್ುು ಆತ್ನ್ು ಯನರ ಅಧಿೋನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉದ  ಯೋಗದ್ಲ್ಲಿರುವರ್  ೋ ಆ ಇಲನಖ್ನ ಮುಖಯಸಾರಿೆಂದ್ 
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ಅಥವನ ಸೆಂದ್ಭನಾನ್ುಸನರ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಅಥವನ ಪ್ನೂಧಿಕನರದಿೆಂದ್ ಒಪಿಪಗ  ಪಡ ಯದ ಯ್ಕೋ ಅಜಾಯನ್ುು 
ಸಲ್ಲಿಿದ್ುರ  ಆತ್ನ್ು ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ ೋ ಇಲನಖ್ ಯಲ್ಲನಿ್ ಹುದ ುಯ ರ್ ೋಮಕಕ ೆ ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆದ್ುಲಿ. 
ಪರೆಂತ್ು, ಈ ಉಪ ನಿಯಮವು ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ ೋ ಇಲನಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೋಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನಗಿ 

ರ್ ೋಮಕಗ  ೆಂಡಿರುವ ವಯಕುಗ  ಅವನ್ನ್ುು ಎಲ್ಲಿಯವರ ಗ  ಹನಗ ೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ  ೋ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗ  
ಅನ್ವಯವನಗತ್ಕೆದ್ುಲಿ’’.  

        ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಅೆಂದ್ರ  ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವನ್ುು (NOC) ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅವರುಗಳ ರ್ ೋಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರಿಗಳ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ 

ಮನಡಿದ್ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ೆಂದಿಗ  ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗ  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು, ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.     

        ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮ ಲ ದನಖಲ ಗಳ ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ  ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ (NOC) 

ಮ ಲ ಪೂತಿಯನ್ುು  ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ   ತ್ಪಪದ ೋ  ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು,  ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ  ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವನ್ುು(NOC) ಹನಜ್ರುಪಡಿಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಗ  ಳಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮ ರ್ ಯನ್ುು ಅನ್ುಬೆಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತ  ೋರಿಸಲನಗಿದ . 
 

         ಸ ೈನಿಕರ ಸ ೋವನ ಒಪಪೆಂದ್ದ್ ಮುಕನುಯಕ ೆ ಮುನ್ು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಸಿುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಮ್ಮೋಲನಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ್ 

ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಪಡ ದ್ು ಅದ್ರ  ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ುು ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದಿಿ ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  
ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುು  ಹನಗ  ಮ ಲ ದನಖಲ ಗಳ ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ ೋ ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮ ಲ ಪೂತಿಯನ್ುು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸಬ ೋಕು.  
 
 

15. ಆಯೋಗದ  ಡರ್  ಪತ್ೂ ವಯವಹನರ:- 

 ಆಯೋಗವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಯನವುದ ೋ ಪತ್ೂ ವಯವಹನರವನ್ುು ನ್ಡ ಸುವುದಿಲಿ. ವಿಳನಸ ಬದ್ಲನವಣ  
ಇದ್ುಲ್ಲ ಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಲ್ಲಖಿತ್ ಮನ್ವಿಯ ಮ ಲಕ ಆಯೋಗದ್ ಗಮನ್ಕ ೆ ತ್ರತ್ಕೆದ್ುು. ಈ ವಿಳನಸ 

ಬದ್ಲನವಣ ಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಪೂಯತಿುಸುವುದ್ು. ಆದನಗ ಯ ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲ ಿ ಆಯೋಗವು 
ಯನವುದ ೋ ಜ್ವನಬನುರಿಯನ್ುು ವಹಿಿಕ  ಳುಳವುದಿಲಿ. ಈ ಬಗ ೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಎಚುರವಹಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 

        ಆಯೋಗದ  ಡರ್  ಸೆಂಪಕಾಸಲ ೋಬ ೋಕನದ್ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಳಕೆಂಡ ಮನಹಿತಿಗಳು  
ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆದ್ುು:- 

   (i)  ಹುದ ುಯ / ವಿರ್ಯದ್ ಹ ಸರು 
   (ii)  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಪೂಣ್ಾ ಹ ಸರು ಹನಗ  ಇ-ಮ್ಮೋಲ್ ಐಡಿ  

       (iii)  ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದಿಿರುವ ಅೆಂಚ್  ವಿಳನಸ 

 

16.  ಪ್ನೂಮುಖಯವನದ್ ಸ ಚರ್ ಗಳು: 
ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ 

ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವೆಂತ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು 
ತ್ಪಿಪದ್ುಲ್ಲಿ ಅವರ  ಮಿೋಸಲನತಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಹನಗ  ಮ ಲ ದನಖಲನತಿ 

ಪರಿಶಿೋಲರ್  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ ೋ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮ ಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. 
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1) ಹುದ ುಗ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲನದ್ ವಿದನಯಹಾತ ಯನ್ುು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ 

ದಿರ್ನೆಂಕದ  ಳಗ  ಪಡ ದಿರುವ ಬಗ  ೆ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು/ಎಲನಿ ವರ್ಾಗಳ ಅೆಂಕಪಟ್ಟುಗಳು/ಪದ್ವಿಯ 

ಘಟ್ಟಕ  ೋತ್ಿವ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ.  
2) ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ುು ನ್ಮ ದಿಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಿ. ಅಥವನ ತ್ತ್ಿಮನನ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ 

ಅೆಂಕಪಟ್ಟು/ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಿ ವಗನಾವಣ ಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ /ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ುು ತ  ೋರಿಸುವ 

ಸೆಂಚಿತ್ ದನಖಲ ಯ ಉಧ ತ್ ಭನಗ (Extract of cumulative record). 

3) ಸ ೈನಿಕ ಸ ೋವ ಯಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡ ಯನದ್/ ಮುಕು ಹ  ೆಂದಿದ್ ಬಗ ಗಿನ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (ಪೂಣ್ಾವನಗಿ)         

(Discharge certificate) ಮತ್ುು ಪ್ ನ್ಷನ್ ಪಡ ಯುತಿುರುವ ದನಖಲ ಯ ಪೂತಿ/ ಮನಜ ಸ ೈನಿಕರ         

ಅವಲೆಂಬಿತ್ರನಗಿದ್ುಲ್ಲಿ,  ಸ ೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣ ಯಲ್ಲ ಿ

ಮಡಿದ್/ಅೆಂಗವಿಕಲತ  ಹ  ೆಂದಿದ್ ಬಗ ೆ  ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (Dependant certificate) (ಮನಜ 

ಸ ೈನಿಕ ಮಿೋಸಲನತಿ  ಕ  ೋರಿದ್ುಲ್ಲಿ). 
4) ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ, ಪೂವಗಾ-1, ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿಸಲನತಿ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮ ರ್  ಡಿ/ಇ/ಎಫ್ ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಹಶಿೋಲನುರಿಸೂೆಂದ್ ಪಡ ದ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ.(ಮಿೋಸಲನತಿ 

ಕ  ೋರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 
5) ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು -ಗನೂಮಿೋಣ್ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ ನ್ಮ ರ್ -1 ಮತ್ುು 

2ರಲ್ಲಿ/ಇತ್ರ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮ ರ್ - 2ರಲ್ಲಿ  (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕ  ೋರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 
6)   ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮದ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಿದ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕ  ೋರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 
7)   ದ ೈಹಿಕ ದ ೋಹದನಡಯಾತನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (Physical standard certificate) ನಿಗದಿತ್ 

ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ  
8)   ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ (NOC) ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಕ .ಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 

ನಿಯಮ 1977ರ   ನಿಯಮ 5(4)ರನ್ವಯ ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು.  
* ಅಪೂಣ್ಾವನಗಿರುವ, ಫೋಟ  ೋ ಮತ್ುು ಸಹಿಯನ್ುು /ದನಖಲ ಗಳನ್ುು ಅಪ್ಸಲ  ೋಡ್ ಮನಡದ ೋ ಇರುವ ಹನಗ  

ಶುಲೆ  ಸೆಂದನಯ ಮನಡದ್ ಅಜಾಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
**  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಿದ್ ಅಜಾಯ ಒೆಂದ್ು ಫೋಟ  ೋ ಪೂತಿಯನ್ುು 

ಕಡನಾಯವನಗಿ ತ್ಮೊಮೆಂದಿಗ  ಇಟುುಕ  ಳಳಲು ಸ ಚಿಿದ .      
*** ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಅಜಾಗಳಲ್ಲ ಿ ನಿೋಡುವ ಮನಹಿತಿಗಳ ಆರ್ನರದ್ ಮ್ಮೋಲ  ಅವರುಗಳು ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ 

ಪೂವಾಭನವಿ   ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ುು ಬರ ಯಲು ಅಹಾರ  ಎೆಂಬುದ್ನ್ುು ಆಯೋಗವು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಿ ಮ್ಮೋಲ  ುೋಟಕ ೆ 
ಅಹಾರ ೆಂದ್ು ಕೆಂಡುಬೆಂದ್   ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಮನತ್ೂ  ಪೂವ ೋಶಪತ್ೂಗಳನ್ುು  ಆನ್ಸಲ ೈನ್ ಮುಖ್ನೆಂತ್ರ 

ಡೌನ್ಸಲ  ೋಡ್ ಮನಡಿಕ  ಳಳಲು  ಅನ್ುಮತಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನಿಗದಿಪಡಿಿರುವ ವಯೋಮಿತಿ, 

ವಿದನಯಹಾತ , ಮಿೋಸಲನತಿ,  ಇತನಯದಿಗಳಿಗನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ ಮನಹಿತಿ  ನಿೋಡುವುದ್ು 
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜ್ವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುದ .   
ತ್ಪುಪ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಆಯೋಗವು ನ್ಡ ಸುವ ಯನವುದ ೋ 
ರ್ ೋಮಕನತಿ/ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳಿೆಂದ್ 03 ವರ್ಾಕ ೆ  ಡಿಬನರ್ ಮನಡಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುದ್ರಿೆಂದ್, ಅಜಾ 
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ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮುನ್ು ಅವರು ನಿೋಡಿರುವ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯು ಸರಿಯನಗಿದ  ಎೆಂದ್ು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಿಕ  ೆಂಡು ದ್ ಢೋಕರಣ್ ನಿೋಡುವನಗ ಎಚುರ ವಹಿಸಬ ೋಕು. 

                                                     
   ****  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಮ ಲ  ದನಖಲ ಗಳ  ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ   ಹನಜ್ರನದ್ಲ್ಲ ಿ  ತ್ಮಮ ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ 

ಅಜಾಯಲ್ಲ ಿ  ಕ  ೋರಿರುವ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಸಿದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುದ್ರಿೆಂದ್ ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯ ಅಜಾ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ್ೆಂದ್ು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವೆಂತ   ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 

ಮಿೋಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು (ಮಿೋಸಲನತಿ ಕ  ೋರಿರುವ) ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿದ್ುು, ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  
ಅಪ್ಿೋಡ್  ಮನಡಿ ಸದ್ರಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮ ಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು.   

  

17. ಅಜಾಯಲ್ಲ ಿಮಿೋಸಲನತಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಿದ್ ಅೆಂಕಣ್ದ್ಲ್ಲ ಿಉಪಯೋಗಿಿದ್ ಪದ್ಗಳ ಅಥಾವನ್ುು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತ   
         ಅರ ೈಾಿಕ  ಳಳಬ ೋಕು:- 

ಸನ.ಅ ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತ  GM General Merit 

ಪ.ಜನ ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ SC Scheduled Caste 

ಪ.ಪೆಂ ಪರಿಶಿರ್ು ಪೆಂಗಡ ST Scheduled Tribe 

ಪೂ.-1 ಪೂವಗಾ-1 Cat–1 Category – I 

2ಎ ಪೂವಗಾ-2ಎ 2A Category – 2A 

2ಬಿ ಪೂವಗಾ-2ಬಿ 2B Category – 2B 

3ಎ ಪೂವಗಾ-3ಎ 3A Category – 3A 

3ಬಿ ಪೂವಗಾ-3ಬಿ 3B Category – 3B 

ಮನ.ಸ ೈ ಮನಜ ಸ ೈನಿಕ Ex-MP Ex-Military Person 

ಗನೂಮಿೋಣ್ ಗನೂಮಿೋಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ Rural Rural Candidate 

ಕ.ಮನ.ಅ ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ KMS Kannada Medium Student  
 

 

 

18. ವಿಶ ೋರ್ ಸ ಚರ್ ಗಳು:-  
 

(1) Online  ಮ ಲಕ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿರುವ ಬಗ  ೆ
ಖಚಿತ್ಪಡಿಿಕ  ೆಂಡು ನ್ೆಂತ್ರ ಅದ್ರ ಒೆಂದ್ು ಪೂತಿಯನ್ುು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಡೌನ್ ಲ  ೋಡ್ ಮನಡಿಕ  ೆಂಡು 
ರ್ ೋಮಕನತಿ ಪೂಕೂಯ್ಕ ಮುಗಿಯುವವರ ಗ  ಭ್ದ್ೂವನಗಿ ತ ಗ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು. 

(2) ಈಗನಗಲ ೋ ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರುಗಳ ರ್ ೋಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಿದ್ ಕ  ರ್ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕದ  ಳಗ  ಅನ್ುಬೆಂಧದ್ಲ್ಲ ಿತ  ೋರಿಿರುವ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲ ಿನಿರನಕ್ಷ ೋಪಣನ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಪಡ ದಿಟುುಕ  ೆಂಡು ಅಜಾಯೆಂದಿಗ  ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು ಹನಗ  ವಿವರಗಳನ್ುು 
ಅಜಾಯಲ್ಲ ಿನ್ಮ ದಿಸತ್ಕೆದ್ುು. 

(3)  ಹ ಚಿುನ್ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ದ್ ರವನಣಿ ಸೆಂಖ್ ಯಗಳು: 
  ಕ ೋೆಂದ್ೂ ಕಛ ೋರಿಯ ಮನಹಿತಿ ಕ ೋೆಂದ್ೂ  : 080-30574957/ 30574901 

  ಪ್ನೂೆಂತಿೋಯ ಕಛ ೋರಿ ಮ್ಮೈಸ ರು          : 0821-2545956 
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  ಪ್ನೂೆಂತಿೋಯ ಕಛ ೋರಿ ಬ ಳಗನವಿ                 : 0831-2475345 

  ಪ್ನೂೆಂತಿೋಯ ಕಛ ೋರಿ ಕಲಬುಗಿಾ                    :         08472-227944 

  ಪ್ನೂೆಂತಿೋಯ ಕಛ ೋರಿ ಶಿವಮೊಗೆ            :         08182-228099 

 
 
 
         

19. ದ್ುನ್ಾಡತ :- ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ನ್ಕಲ್ಲ ವಯಕುಯನಗಿರುವರ್ ೆಂದ್ು ಅಥವನ ಖ್  ೋಟನ ದ್ಸನುವ ೋಜ್ು ಅಥವನ ತಿದ್ುಲನದ್ 

ದ್ಸನುವ ೋಜ್ುಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಿ ರುವರ್ ೆಂದ್ು  ಅಥವನ ತ್ಪುಪ ಅಥವನ ಸುಳುಳ ಹ ೋಳಿಕ  ನಿೋಡಿರುವರ್ ೆಂದ್ು ಅಥವನ ವನಸುವಿಕ 

ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಮರ ಮನಚಿರುವರ್ ೆಂದ್ು ಅಥವನ ರ್ ೋಮಕನತಿ ಉದ ುೋಶಗಳಿಗನಗಿ ನ್ಡ ಸಲನದ್ ಸೆಂದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲ ಿ

ಅನ್ುಚಿತ್ ಮನಗಾವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುರುವರ್ ೆಂದ್ು ಅಥವನ ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಪೂಯತಿುಿರುವರ್ ೆಂದ್ು ಅಥವನ  ಅವರ 

ರ್ ೋಮಕನತಿಯ ಸೆಂಬೆಂಧದ್ಲ್ಲ ಿಯನವುದ ೋ ಇತ್ರ  ಅಕೂಮ  ಮತ್ುು  ಅನ್ುಚಿತ್ ಮನಗಾವನ್ುು ಅವಲೆಂಬಿಿರುವರ್ ೆಂದ್ು,  
ಕೆಂಡುಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ು/ಅವಳು ಸವತ್: ಕೂಮಿನ್ಲ್ ವಯವಹರಣ ಗಳಿಗ  ಮತ್ುು ಶಿಸುು ಕೂಮಕ ೆ ಒಳಪಡುವುದ್ಲಿದ ; ಹುದ ುಯ 

ಸೆಂದ್ಶಾನ್ದಿೆಂದ್/ಆಯ್ಕೆಯಿೆಂದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
      

  

                                                                                                -ಸಹಿ- 

                                                                                                     (ಜ. ಸತ್ಯವತಿ) 

                                                                                  ಕನಯಾದ್ಶಿಾ, 

                                                                                         ಕರ್ನಾಟಕ ಲ  ೋಕಸ ೋವನ ಆಯೋಗ. 
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C£ÀÄ§AzsÀ-1 

                                    ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗ   ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಬಗ  ೆಸ ಚರ್ ಗಳು 

ಆನ್-ಲ ೈನ್ಸನ್ಲ್ಲಿ  ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಿದ್ ಮನತ್ೂಕ ೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಧಿಸ ಚರ್ ಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲನಿ 

ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪೂರ ೈಿರುತನುರ  ಎೆಂದ್ಲಿ. ತ್ದ್ನ್ೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅಜಾಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲರ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು 
ಹನಗ  ಯನವುದ ೋ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯನಗಲ್ಲ ನ್ ಯನ್ಯತ ಗಳು ಕೆಂಡುಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಜಾಗಳನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. 

 

      ಈ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಸಿುವ ಪೂಕೂಯ್ಕಯು ಒೆಂದ್ು ಬನರಿಯ ರ್  ೋೆಂದ್ಣಿ ಪೂಕೂಯ್ಕಯನ್ುು ಒಳಗ  ೆಂಡಿದ್ುು  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 
ನಿೋಡಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಮುೆಂದಿನ್ ಎಲನಿ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗಳಿಗ  ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ರಿೆಂದ್,  ಅವರ ‘Profile 

creation/ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳು ಸ ಷಿುಸುವ ‘ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲ ಿ ಅತಿೋ ಜನಗರ ಕತ ಯಿೆಂದ್ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ುು ಭ್ತಿಾ 

ಮನಡಬ ೋಕನಗಿದ . ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸ ಚರ್ ಗಳನ್ುು ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಓದಿಕ  ಳಳತ್ಕೆದ್ುು. ಎಲನಿ ಸ ಚರ್ ಗಳನ್ುು ಓದಿದ್ 

ನ್ೆಂತ್ರವ ೋ ಅಜಾಯನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುು.   
                                                                        -------- 

1.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  KPSC  ಅೆಂತ್ಜನಾಲದ್  ಮುಖ್ನೆಂತ್ರವ ೋ  ಅಜಾಗಳನ್ುು  ಆನ್ ಲ ೈನ್  ಮ ಲಕ  

ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು.  
           ಇತ್ರ   ಯನವುದ ೋ  ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ/ಮ ಲದ್  ಮುಖ್ನೆಂತ್ರ  ಸಲ್ಲಿಿದ್  ಅಜಾಗಳನ್ುು  
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. 
2.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಮೊದ್ಲು   KPSC  ಅೆಂತ್ಜನಾಲ  “http:://kpsc.kar.nic.in”  ರಲ್ಲಿ  “New 

User?  

            Register    Here link. ” ಅನ್ುು   ಒತಿು   ರ್  ೋೆಂದ್ಣಿ  ಮನಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕು. 
3.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ರ್  ೋೆಂದ್ಣಿ  ಮನಡಿಕ  ಳಳಲು  ಹನಗ   login  ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳಿಗ    ಅನ್ನ್ಯವನದ್   

(unique) 

            ಇ- ಮ್ಮೋಲ್ ವಿಳನಸ ಮತ್ುು ಮೊಬ ೈಲ್ ಸೆಂಖ್ ಯಯನ್ುು ಹ  ೆಂದಿರತ್ಕೆದ್ುು.  
4.  login  ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳನ್ುು ಸ ಷಿುಿದ್  ನ್ೆಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳ ೂೆಂದಿಗ  login ಆಗಿ 

Profile  

           Creation  Link  ಅನ್ುು  ಒತಿು  ಅವರ  ಪೂಣ್ಾ  ಮನಹಿತಿಯನ್ುು  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡಬ ೋಕು.  ಈ  Profile 

ಅನ್ುು  
           ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಒೆಂದ್ು  ಬನರಿ  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡಿದ್ಲ್ಲಿ  ಆಯೋಗದ್  ಮುೆಂದಿನ್  ಎಲನಿ  ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗಳಿಗ   
           ಉಪಯೋಗವನಗುತ್ುದ . ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಅಪ್ ಡ ೋಟ್ ಮನಡಬಹುದ್ು.  
5.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  Profile ರಲ್ಲಿ ಕ  ೋರಲನದ್ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಜನಗರ ಕತ ಯಿೆಂದ್  ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ 

SAVE   

            ಬಟನ್ ಒತಿು SAVE ಮನಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕು. 
6.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾ  ತ್ನ್ು ಇತಿುೋಚಿನ್ ಭನವಚಿತ್ೂ, ಸಹಿ ಮತ್ುು ಹ ಬ ಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತ್ನ್ುು ಅಪ್ಿೋಡ್ ಮನಡಬ ೋಕು. 

o ಭನವಚಿತ್ೂದ್ ಅಳತ (ಪ್ನಸ್ ಪ್ೋಟ್ಾ ಅಳತ ) (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತ : 50 KB) 
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o ಸಹಿಯ ಅಳತ  (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತ : 50 KB) 

o ಹ ಬ ಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತಿನ್ ಅಳತ  (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತ : 50 KB) 
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7.   ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳ ೂೆಂದಿಗ  login ಆದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗಳನ್ುು Online  

      Application Link.ರಲ್ಲಿ ರ್  ೋಡಬಹುದ್ು. login. ಆದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗಳ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ   
       Click Here to apply link ಲಭ್ಯವಿದ . 
8.   ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗ  ಅನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಸಿಲು Click Here to apply link ಅನ್ುು 
ಒತ್ುಬ ೋಕು. 
9.   Click Here to apply link ಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲ ಿಅಧಿಸ ಚರ್ ಯಲ್ಲಿನ್ ಹುದ ುಗಳಿಗ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಹಾತ ಯನ್ುು   
      ಉಪಕರಣ್ವು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತ್ುದ . ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪೂರ ೈಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಸ ಕು ಸೆಂದ ೋಶವನ್ುು     
       ಿಸುಮ್ ಪೂಕಟ್ಟಸುತ್ುದ . 
10.  ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪೂರ ೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಜಾಯನ್ುು ಮನತ್ೂ ಿಸುಮಿಮ ನಿೆಂದ್ ಿವೋಕರಿಸಲಪಡುತ್ುದ . 
11.  ಅಜಾಯನ್ುು ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಸಲ್ಲಿಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಯನವುದ ೋ ತಿದ್ುುಪಡಿಗಳನ್ುು ಮನಡಲು ಅವಕನಶ ಇಲದಿ್ ಪೂಯುಕು  
       ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಅಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಸಿುವ ಮುನ್ು ಎಲ ಿಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಭ್ತಿಾ 

ಮನಡಲನಗಿದ ಯ್ಕೋ  
       ಎೆಂದ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಿಕ  ಳಳಬ ೋಕು. 
12.  ನಿಗದಿತ್ ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಜಾಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲ.ಿ 

13.   ಪರಿೋಕ್ಷನ ಶುಲೆವನ್ುು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ನವತಿಸಬಹುದ್ು: 

o  ರ್ ಟ್ ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್ 

o  ಡ ಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o  ಕ ೂಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o  ಿ.ಎಸ್.ಿ (ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ ೋವನ ಕ ೋೆಂದ್ೂ) 

14.    ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಪದ್ಧತಿಯನ್ುು ಪ್ನಲ್ಲಸಬ ೋಕು:- 

o Login ಆದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ಎಡ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ My Account link ಲಭ್ಯವಿದ್ುು ಈ My Account link ಅನ್ುು  
           ಒತ್ುಬ ೋಕು. 
o ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ವಿವಿಧ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಿಿದ್ ಅಜಾಗಳ ಹನಗ  ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಿದ್ ವಿವರವನ್ುು  
           ರ್  ೋಡಬಹುದ್ು. ಶುಲೆ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ Unpaid ಎೆಂದ್ು ನ್ಮ ದಿಿರುವ ಅಜಾಗಳ ಎದ್ುರು Pay Now 

link  

            ಲಭ್ಯವಿರುತ್ುದ . 
o Pay Now link ಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲಿ ಮ ರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವನಗುತ್ುದ : (ಎ) ರ್ ಟ್ ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್ (ಬಿ) ಡ ಬಿಟ್  

           ಕನಡ್ಾ (ಿ)ಕ ೂಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಪ್ನವತಿಯ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ರ್ ಟ್ ಬನಯೆಂಕೆಂಗ್. 

o ಡ ಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮತ್ುು ಕ ೂಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮುಖ್ನೆಂತ್ರ ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸಬಹುದ್ು. 
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ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೆಂತ್ಗಳು/ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕ 

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕ. 

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮ ರು ಹೆಂತ್ಗಳು ಇದ . 
1. ಮೊದ್ಲರ್ ೋ ಹೆಂತ್: Profile Creation/Updation 

2. ಎರಡರ್ ೋ ಹೆಂತ್ :  Application Submission 

3. ಮ ರರ್ ೋ ಹೆಂತ್ : Fees Payment through My Application section 

ವಿವರವನದ್ ಹೆಂತ್ಗಳು: 
{'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತ್ು ಇರುವ ಅೆಂಕಣ್ಗಳು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬ ೋಕು) 
If no response found on Save/Add button  kindly refresh page (press control 
+F5)} 
 

• ಹ  ಸದನಗಿ Application Link ರಲ್ಲಿ log in ಆಗಲು user name ಮತ್ುು password ಅನ್ುು  
           ಸ ಷಿಠಸಬ ೋಕು. 
• Application Link ರಲ್ಲಿ log in ಆದ್ ನ್ೆಂತ್ರ ನಿಮಮ ಪೂಣ್ಾ profile ಅನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ. 

ಅಪ್ಿೋಡ್  

          ಮನಡಬ ೋಕನದ್ ಭನವಚಿತ್ೂ,ಸಹಿ ಮತ್ುು ಹ ಬ ಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತಿನ್ ಸನೆಾನ್ ಪೂತಿಗಳನ್ುು jpg ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ  
           ಿದ್ುವನಗಿರಬ ೋಕು ಹನಗ  50 kb ಗಿೆಂತ್ ಹ ಚ್ನುಗಿರಬನರದ್ು. 
• ಅಧಿಸ ಚರ್  ಎದ್ುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನ್ುು ಒತಿು. 
• ನಿಮಮ profile ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿಯು ನಿಮಮ ಅಜಾ ನ್ಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪೂಕಟವನಗುತ್ುದ .  
           ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಬನಕ ಉಳಿದಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು. 
• ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಿದ್ ನ್ೆಂತ್ರ “My Application” link ರಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಿರುವ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಯನ್ುು  
           ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಕ ಳಗ  ನಿಮಮ ಅಜಾಯು ಪೂಕಟವನಗುತ್ುದ . 
•          ಅಜಾಯ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ “Pay Now” link ಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲಿ “Online payment” ಆಯ್ಕೆಗಳು  
           ಮ ಡುತ್ುವ . 
 

ಒೆಂದ್ು ಬನರಿ ರ್  ೋೆಂದ್ಣಿ/ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಯನವುದನದ್ರ  ತನೆಂತಿೂಕ ತ  ೆಂದ್ರ ಗಳು ಉೆಂಟನದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಹನಯವನಣಿ ಸೆಂಖ್ ಯ: 18005728707 ಯನ್ುು   ಸೆಂಪಕಾಸಲು ಸ ಚಿಿದ . 

  
……….
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C£ÀÄ§AzsÀ-2 
(¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) 

 

£ÀªÀÄÆ£É–r 
 

(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) 
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ 
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É  

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ * ................................. 
f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ ................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / 
²æÃªÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw 
................................... EªÀgÀÄ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå 
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄªÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ. 
 

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950 

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950 

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 1950 

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ) DzÉÃ±À, 
1951 
 

(C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉÃ±À 1956, 
ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 
1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À gÁdå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï 
gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ) 

 ¸ÀA«zsÁ£À 

 ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1956 

 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 
1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ   wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆÃ¨Ágï 
¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À, 1959. 

 ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉÃ°) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À 1962 

 ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉÃ±À, 1964 

 ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À) DzÉÃ±À, 1967 

 ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆÃªÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À 
1988 

 ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉÃ±À 
 

2. ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj *............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / 
CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ 
..................................................................................................gÁdå/PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ  
.................................................................. f¯Áè/«¨sÁUÀzÀ 
..........................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) 

                                                   ¸À».......................................................... 

                                                  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï........................................... 
 

¸ÀÜ¼À :         ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ 

¢£ÁAPÀ:         PÀbÉÃjAiÀÄ 
ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ 

gÁdå /PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±À * 
* C£ÀéAiÀÄªÁUÀ¢gÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ 

 

¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 

1950gÀ 20£ÉÃ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ CxÀðªÀ£ÉßÃ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 
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¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀÈºÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt 

¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 

E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, 

gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉÃ±ÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt 

¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ 

¸ÉÃjzÀªÀgÉÆ§âgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉÃ jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ 

vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ 

¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.   

                                             (¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) 

£ÀªÀÄÆ£É-E 
(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) 

 

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ / 
¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ / 
ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw 
…………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð) 
…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ ……………………………………………… G¥ÀeÁwUÉ 
¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁttÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. 
 
¸ÀÜ¼À:                       vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 
¢£ÁAPÀ :                  -------------vÁ®ÆèPÀÄ 
                PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

(¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) 
£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï  

(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr) 
 

»AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀÄªÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  
eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 

 
…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw 
……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ / ²æÃªÀÄw /  PÀÄªÀiÁj 
……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / 
¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉÃ±ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁªÀÄPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ 
ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ (QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ; 
 
C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ 
¸ÉÃªÉAiÀÄ°è 1 £ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ; 

CxÀªÁ 
 
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è; 

CxÀªÁ 
 
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPÉ¼ÀUÉ, 2£ÉÃ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ gÀÆ.6000-
12000/- ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ; 

CxÀªÁ 
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 DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀÄªÀÅ DgÀÄ 
®PÀë«ÄÃgÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ; 

CxÀªÁ 
 
PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / 
¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆÃµÀPÀ / 
¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄÄ¤mïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀÈ¶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À 
¥ÁèAmÉÃ±À£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: 
J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ / ²æÃªÀÄw / 
PÀÄªÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ 
………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀÄªÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 
2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 
3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. 
 
¸ÀÜ¼À   :         vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 
¢£ÁAPÀ:            ------------vÁ®ÆèPÀÄ 
                PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ  

 
 

£ÀªÀÄÆ£É-1 
 

d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ 
UÁæ«ÄÃt «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ  

(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É) 
 

 

EªÀjUÉ: 

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ 
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ 
………………………………………… f¯Éè 
 

ªÀiÁ£ÀågÉ, 
 
²æÃ / ²æÃªÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / 
ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß ………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ 
ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð 
«ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F 
PÉ¼ÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É. 
1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : 
2.  C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀÜ¼À UÁæªÀÄ  : 
    vÁ®ÆèPÀÄ : 
    f¯Éè : 
 

3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À : 
4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ
 : 
 
 (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV) 
 
5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À  : 
 (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ) 
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6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À  : 
7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 

¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ 
¥ËæqsÀ 
 

8.  C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä 
fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)  

EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ: 
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ 
2) d«ÄÃ¤£À «ªÀgÀ 
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 

 
9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 
 

10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 
 

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 

 
 
 
 

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆÃµÀuÉ 
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀÄªÀµÀÖgÀ 

ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀÆªÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ 

WÉÆÃ¶¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 

¸ÀÜ¼À:          vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ 
¢£ÁAPÀ:                     (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À») 
 

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F 
ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛÃ£É 
 

¸ÀÜ¼À:           vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¸À» 
¢£ÁAPÀ:                            (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fÃªÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) 

           (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À») 
 

¸ÀÜ½ÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ 
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ 

¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ. 
 
¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À»       1) 
 
 

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)            2) 
 

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
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1. ²æÃ/²æÃªÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ 
ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj ………………………………………………………… 
JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ …………………………………………………… 
UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï 
ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
 
2. ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ 
vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 
¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) 
§gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. 
 
¸ÀÜ¼À :         vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 
¢£ÁAPÀ:                       …………………………vÁ®ÆèPÀÄ 
                PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ 
 
  

¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ 
¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ            
           C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 

¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå 
J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,  
          ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÛgÀ (Creamy Layer) 
zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä     
          ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ ¥ÀæªÀiÁt 
¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ   
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£ÀªÀÄÆ£É-2 

UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

²æÃ/²æÃªÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªÀgÀ 

ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/ ²ææÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj…………………………………………………………… 

f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è …………………………………… 

ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ 

…………………………………… f¯Éè ……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… 

±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F 

±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À 

C¢ü¤AiÀÄªÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ 

MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°èvÀÄÛ. 

 

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ         ¸À» 

PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj       ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» 

PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ                 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

ªÉÆºÀgÀÄ 
 

¸ÀÜ¼À  : 

¢£ÁAPÀ: 
 
_____________________________________________________________________________________
____ 

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

²æÃ/²æÃªÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ 

ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè 

……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ 

EªÀgÀÄ ……………………£ÉÃ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ …………………………………£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ 

……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ 

……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ 

¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.  

¸ÀÜ¼À: 
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¢£ÁAPÀ:                     ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ 

___________________________________________________________________
___ 

 
 
 
 
 
 
 

              

 

gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt 

¥ÀvÀæ 

 

²æÃ/²æÃªÀÄw................................................................DzÀ EªÀgÀÄ gÁdå/PÉÃAzÀæ 

¸ÀPÁðgÀzÀ°è 

............................................(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ)..............................................E¯ÁSÉAiÀÄ°è 

SÁAiÀÄA/vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:.............................. jAzÀ 

...................................gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀÄªÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå, ¥Àj¸ÀgÀ 

ªÀÄvÀÄÛ fÃ«±Á¸ÀÛç E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ºÀÄzÉÝAiÀÄ 

¥ÀjÃPÉëUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃrzÉ. 

 

           £ÉÃªÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄªÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÆºÀgÀÄ 
      

¢£ÁAPÀ: 
¸ÀÜ¼À: 

 
 
 

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT SERVANTS 
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Certified that Sri/Smt………………………………………………………..……….holds a 

permanent/temporary post under the State/Central Govt as ………………………… 

(Designation) in the Dept. of ………………………………………….. from 

……………………… to ……………………   He/She is permitted to apply for the post of  

Assistatnt Conservator of Forests in the Department of Karnataka Forest,Ecology and 

Environment.  

     

 

Signature of the Appointment Authority with Seal 

Date: 

Place: 
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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/Ssmt/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 Defense Authority.  He died/was 

permanently disabled on ..................... 

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

records is: 

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

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

 

Place:                                                                                      Signature of the Deputy Director 
Date:                                                          Department of Sainik Welfare & Resettlement 
                                                                           District  .....................................                                                                              
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Physical Standards  Certificate 
For the post of Assistant Conservator of Forests  

(Issued by the Govt.  Medical Officer not below the rank of Assistant Surgeon) 

          I do hereby certify that I have examined  Sri/Smt.................................................................       

and noted the result of the  examination as under: 

1. For Men and Women :-  

       a) Height  (cms)                                                   : 

 

       b) Chest girth  (cms)  

        i. Minimum Exhalation                                     :  

        ii.Minimum Expansion on Inhalation            :   

       

 2. For men and Women  

          (i) Distant Vision:                                                            

          (ii) Near Vision  :        

 

Each eye must have full field vision.  Colour blindness squint or any morbid conditions of the eyes 

or lids of either eye shall be disqualification. 

3.   Hearing 

(i) Rinner’s Test: 

(ii) Webber’s Test: 

(iii) Tests for vertigo: 

 

Any defect observed during the test mentioned above shall be a disqualification. 
 

4. Anyone of the following shall also be  physical disqualifications:- 
(i) Knock-knees: 

(ii) Bow legs: 

(iii) Flat feet: 

(iv) Varicose veins: 

 

I certify that   Sri/Smt..................................................................................... is free from all 
congenital diseases and or deformities . 
Place:                                                     Signature of   the Doctor:  

 Date:                                                      Name: 

                                                                 K.M.C.Registration No. 

                                                                Designation: 

                                                                 Seal 

CAUTION NOTE: If this certificate is found to be false, the issuing authority is liable for criminal 
action against him/her. 

 


