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ಸಂ��: hi $ ಇ(3)801 /2019-20                                                                  ).ಾಂಕ:29-02-2020   
ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�    

1. ಆZೕಗವS 5ಾಲ5ಾಲ/9 8ದು�ಪ+Pಾದ ಕ.ಾ#ಟಕ .ಾಗ'ೕಕ dೕ�ಗಳು (2hಕ ಹು��ಗಳ 0ೕಮ5ಾ8 )  �ಯಮಗಳು 1978 
ರನ%ಯ  jಾಜ�ದ QQಧ ಇ�ಾ�ಗಳ23ನ /ಳಕಂಡ �ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ�    ––––    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ��ಯ��ಯ��ಯ��ಯ    ಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕ/ / / / ���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ    ದ��ದ��ದ��ದ��    
ಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರು    ಹು��ಗಳನು= ಭ8# <ಾಡಲು ಅಹ# ಅಭ�N#ಗlಂದ  ಆmOೖm ಮೂಲಕ ಅ"#ಗಳನು= ಆcಾ%�$�.             

2.2.2.2. �ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ��ೖಾ��ಾ�    ––––    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ��ಯ��ಯ��ಯ��ಯ    ಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕಸ�ಾಯಕ////���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ    ದ��ದ��ದ��ದ��    ಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರ    ಹು� ಗಳುಹು� ಗಳುಹು� ಗಳುಹು� ಗಳು::::----     ಕ�ಕ�ಕ�ಕ�....                                            ಸಂಸಂಸಂಸಂ....    ಇ�ಾ�ಯಇ�ಾ�ಯಇ�ಾ�ಯಇ�ಾ�ಯ    �ಸರು�ಸರು�ಸರು�ಸರು    �ೖ�ೖ�ೖ�ೖ....ಕಕಕಕ. . . . ವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದವೃಂದದ    ಹು��ಗಳುಹು��ಗಳುಹು��ಗಳುಹು��ಗಳು    �ಡೂ���ಡೂ���ಡೂ���ಡೂ��    ರನ�ಯರನ�ಯರನ�ಯರನ�ಯ    ಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರು/ / / / ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�....ದದದದ....ಸಸಸಸ. . . . ಹು��ಗ��ಹು��ಗ��ಹು��ಗ��ಹು��ಗ��    ಗುರು�ಸ�ಾದಗುರು�ಸ�ಾದಗುರು�ಸ�ಾದಗುರು�ಸ�ಾದ    ಅಂಗ!ೖಕಲ�#ಯಅಂಗ!ೖಕಲ�#ಯಅಂಗ!ೖಕಲ�#ಯಅಂಗ!ೖಕಲ�#ಯ    ಇ�ಾ$ಾ%ಾರುಇ�ಾ$ಾ%ಾರುಇ�ಾ$ಾ%ಾರುಇ�ಾ$ಾ%ಾರು    &ವರ&ವರ&ವರ&ವರ    �ಡೂ��ಡೂ��ಡೂ��ಡೂ�����    ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��    ಮತು*ಮತು*ಮತು*ಮತು*    +,ಾಂಕ+,ಾಂಕ+,ಾಂಕ+,ಾಂಕ    1.1.1.1.     �ಚು�ವ� ��	ೕ� ಮಾ��ೕ�ಶಕರು ಮತು� �ಾ�ಾಗೃಹಗಳ ಮಾ��ೕ�ಕರು, �ಾ�ಾಗೃಹಗಳ ಇ�ಾ  !ಂಗಳೂರು 02 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Leprosy Cured,Mentally ill As per 2002 Schedule &  Government Notification        dtd. 10-06-2011 
2.2.2.2.     ��ೕ�ಶಕರು, ಕೃ$ %ಾ�ಾಟ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು 17 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA,OL,OAL,BL, CP) Leprosy Cured Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:26-04-2016 
3.3.3.3.     ��ೕ�ಶಕರು, ಕನ(ಡ ಮತು� ಸಂಸ+,- ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 01 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Leprosy Cured/ Mentally ill As per 2002 Schedule &  Government Notification No. 10-06-2011 4.4.4.4.       �ಯಂತ/ಕರು, ಔಷ2 �ಯಂತ/ಣ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು      03 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability ( OL, BL,)  WCD 197 PHP 2015,  Dtd:04-12-2015 5.5.5.5.     4ೂೕಂದ6 ಮಾಪ�8ೕ�ಕರು ಮತು� ಮು9ಾ/ಂಕಗಳ ಆಯುಕ�ರು, 4ೂೕಂದ6 ಮತು� ಮು9ಾ/ಂಕ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 05 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL, CP (MILD)) Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:20-09-2016 
6.6.6.6.     ��ೕ�ಶಕರು, ಕ;ಾ�ಟಕ �ಾಜ= ಪ>ಾ/?ಾರ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು 1 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, CP(Mild)), Leprosy Cured/ Mentally ill.   

WCD 203 PHP 2017, Dtd:13-03-2018 
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7.7.7.7.     ��ೕ�ಶಕರು, @ೖ?ಾ�@ ಮತು� Bಾ6ಜ= ಇ�ಾ  (ಸೂ�C, ಸಣD ಮತು� ಮದ=ಮ @ೖ?ಾ��ಾ ��ೕ�ಶ;ಾಲಯ ಮತು� ಬೃಹG ಮತು� H?ಾ @ೖ?ಾ��ಾ ��ೕ�ಶ;ಾಲಯ), !ಂಗಳೂರು. 3 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL), Leprosy Cured WCD 261 PHP 2015,  Dtd:17-10-2015 
8.8.8.8.     ಆಯುಕ�ರು,Iಂದೂ JಾK�ಕ ಸಂLMಗಳು ಮತು� ಧ%ಾ�9ಾಯ  ದ-�ಗಳ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು.  02 Blind/Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL & CP), Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:26-04-2016 
9.9.9.9.     ��ೕ�ಶಕರು, ಬಂದರು ಮತು� ಒಳ;ಾಡು ಜಲOಾ�P ಇ�ಾ ,�ಾರBಾರ. 01 Blind/ Low vision, Leprosy cured, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Mentally ill As per 2002 Schedule &  Government Notification  dtd. 10-06-2011 10.10.10.10.     ��ೕ�ಶಕರು, ಕ;ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�� 8%ಾ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು 10 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL), Leprosy Cured WCD 261 PHP 2015,  Dtd:17-10-2015 11.11.11.11.     ಆಯುಕ�ರು, ನಗ�ಾQವೃRS ಇ�ಾ , ಬೃಹG !ಂಗಳೂರು ಮಾನಗರ Tಾ	@, !ಂಗಳೂರು 25 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL) WCD 348 PHP 2015,  Dtd:16-08-2016 
12.12.12.12.      ಆಯುಕ�ರು, �ಾUೕಜು V�ಣ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 21 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability(OA,OL,OAL,BL, CP(MILD)), Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:20-09-2016 
13.13.13.13.     ��ೕ�ಶಕರು, ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಗಳ Uಕ+ಪ�Wೂೕಧ;ಾ ಇ�ಾ , ಕ;ಾ�ಟಕ �ಾಜ=,!ಂಗಳೂರು. 03 Blind/Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL), Leprosy Cured WCD 261 PHP 2015,  Dtd:17-10-2015 14.14.14.14.     X�ಾY2�ಾ�ಗಳು, X�ಾY2�ಾ�ಗಳ �ಾZಾ�ಲಯ, !ಂಗಳೂರು ನಗರ XUY 5 Blind/ Low vision, Leprosy cured,Hearing Impaired, Locomotor Disability(OA,OL,OAL,BL, CP(MILD)), Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:14-06-2016 
15.15.15.15.     ಮಾ��ೕ�ಶಕರು, ಎ\.].]. ��ೕ�ಶ;ಾಲಯ (�ಾಜ= @ೂೕಶ), !ಂಗಳೂರು 3 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/ Mentally ill   

WCD 348 PHP 2015,  Dtd:17-10-2016 
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16.16.16.16.     ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದV�, ಕ;ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಸ^Bಾಲಯ, !ಂಗಳೂರು. 21 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability(OA,OL,OAL,BL, CP(MILD)) ,Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,  Dtd:20-09-2016 
17.17.17.17.     ಮಾ��ೕ�ಶಕರು, ಆಡ_ತ ತರ!ೕ- ಸಂLM, Hೖಸೂರು 03 Blind/ Low vision, Locomotor Disability, Leprosy Cured As per 2002 Schedule &  Government Notification No.10-06-2011 18.18.18.18.     �ಬಂಧಕರು, ಕ;ಾ�ಟಕ Uೂೕ�ಾಯುಕ�, !ಂಗಳೂರು 5 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Leprosy Cured/ Mentally ill As per 2002 Schedule &  Government Notification No. 10-06-2011 
19.19.19.19.     ��ೕ�ಶಕರು, ಗ6 ಮತು� ಭೂ8aಾನ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು.  5 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL,(CP-Mild)), Leprosy Cured/Mentally ill WCD 348 PHP 2015, Dtd:20-09-2016 
20.20.20.20.     ಆಯುಕ�ರು, ಯುವ ಜನ ಸಬ	ೕಕರಣ ಮತು� b/ೕcಾ ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 02 Blind/ Low vision, Leprosy cured,Hearing Impaired, Mentally ill Locomotor Disability As per 2002 Schedule &  Government Notification  dtd. 10-06-2011 21.21.21.21.     ಆಯುಕ�ರು, Oಾ�P ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು 5 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (AO, OL, OAL, BL ), Leprosy Cured,  WCD 13 PHP 2014, Dtd:04-08-2015 
22.22.22.22.     ��ೕ�ಶಕರು, ಖeಾ4 ಇ�ಾ , ಕಲಬುf� 8gಾಗ 25 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL,OAL,BL), Leprosy Cured/ Mentally ill WCD 261 PHP 2015, Dtd:20-01-2016 
23.23.23.23.     ��ೕ�ಶಕರು, ಮIhಾ ಮತು� ಮಕ+ಳ ಅQವೃRS ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು 2 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL) WCD 13 PHP 2014, Dtd:24-09-2015 24.24.24.24.     �ಾಯ�ದV�ಗಳು, ಕ;ಾ�ಟಕ UೂೕಕLೕBಾ ಆjೕಗ, !ಂಗಳೂರು. 1 Blind/ Low vision, Leprosy cured(S.D.A.), Hearing Impaired, Locomotor Disability, Mentaly ill. As per 2002 Schedule &  Government Notification dtd. 10-06-2011 25.25.25.25.     ��ೕ�ಶಕರು, �ಾkಾ�4ಗಳು, lಾಯYm ಗಳು, @ೖ?ಾ��ಾ ಸುರ�n ಮತು� OಾoಸM= ಇ�ಾ , !ಂಗಳುರು. 5 Blind/ Low vision, Leprosy cured, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Mentaly ill.  As per 2002 Schedule &  Government Notification dtd. 10-06-2011 26.26.26.26.     �ಯಂತ/ಕರು, �ಾನೂನು %ಾಪನ pಾಸq ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 1 Blind/ Low vision, Leprosy cured, Hearing Impaired, Locomotor Disability, Mentaly ill. As per 2002 Schedule &  Government Notification  dtd. 10-06-2011 



6 27.27.27.27.     ಆಯುಕ�ರು, ಆಯುr ಇ�ಾ , !ಂಗಳೂರು. 07 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL, CP ) Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,               Dtd:26-04-2016 
28.28.28.28.     ಆಯುಕ�ರು, ಪs�ಾತತo ಸಂಗ/ಾಲಯಗಳು ಮತು� ಪರಂಪt ಇ�ಾ , Hೖಸೂರು. 02 Blind/ Low vision, Hearing Impaired, Locomotor Disability (OA, OL, OAL, BL, CP (Mild) ) Leprosy Cured, Mentally ill WCD 348 PHP 2015,               Dtd:14-06-2016 
29.29.29.29.     ಆಯುಕ�ರು, @ೖ?ಾ��ಾ ತರ!ೕ- ಮತು� ಉ�ೂ=ೕಗ ಇ�ಾ , (ತರ!ೕ- 8gಾಗ), !ಂಗಳೂರು  13 Blind/ Low vision, Leprosy Cured, Mentally ill, Hearing Impaired, Locomotor Disability  (OA, OL, OAL, BL), Mentally ill WCD 261 PHP 2015,               Dtd:20-01-2016     ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    199199199199         

 

• �ೕಮ�ಾ��ೕಮ�ಾ��ೕಮ�ಾ��ೕಮ�ಾ�    �ಾ���ಾ�ಗಳು�ಾ���ಾ�ಗಳು�ಾ���ಾ�ಗಳು�ಾ���ಾ�ಗಳು    ದೃ�ಕ��ದೃ�ಕ��ದೃ�ಕ��ದೃ�ಕ��     ೕ!ರುವ ೕ!ರುವ ೕ!ರುವ ೕ!ರುವ    ಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳ    ವ%ೕ&ಕರಣದನ)ಯವ%ೕ&ಕರಣದನ)ಯವ%ೕ&ಕರಣದನ)ಯವ%ೕ&ಕರಣದನ)ಯ    ಇ+ಾ,ಾ�ಾರುಇ+ಾ,ಾ�ಾರುಇ+ಾ,ಾ�ಾರುಇ+ಾ,ಾ�ಾರು    ಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳ    ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��ಸಂ��    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ವ%ೕ&ಕರಣವ�ವ%ೕ&ಕರಣವ�ವ%ೕ&ಕರಣವ�ವ%ೕ&ಕರಣವ�    ಅ �ಾಯ&ಅ �ಾಯ&ಅ �ಾಯ&ಅ �ಾಯ&    ಸಂದಭ&ಗಳ12ಸಂದಭ&ಗಳ12ಸಂದಭ&ಗಳ12ಸಂದಭ&ಗಳ12    ಬದ+ಾವ45ಬದ+ಾವ45ಬದ+ಾವ45ಬದ+ಾವ45    ಒಳಪ78ರುತ.#ಒಳಪ78ರುತ.#ಒಳಪ78ರುತ.#ಒಳಪ78ರುತ.#.  .  .  .      
• 9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ: : : : 29292929----11111111----2002200220022002ರರರರ    ;ಡೂ�>;ಡೂ�>;ಡೂ�>;ಡೂ�>, , , , 9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ: 10: 10: 10: 10----06060606----2011201120112011ರರರರ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ: 13: 13: 13: 13----03030303----2015201520152015ರರರರ    ಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದ    ಅ�ಸೂಚ�ಗಳನ)ಯಅ�ಸೂಚ�ಗಳನ)ಯಅ�ಸೂಚ�ಗಳನ)ಯಅ�ಸೂಚ�ಗಳನ)ಯ    @�ಯ@�ಯ@�ಯ@�ಯ    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು/ / / / 9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರ    ಹು#$ಗC5ಹು#$ಗC5ಹು#$ಗC5ಹು#$ಗC5    ಗುರು�ಸ+ಾದಗುರು�ಸ+ಾದಗುರು�ಸ+ಾದಗುರು�ಸ+ಾದ    ��ಧ��ಧ��ಧ��ಧ    ಅಂಗEೖಕಲ�HಯಅಂಗEೖಕಲ�HಯಅಂಗEೖಕಲ�HಯಅಂಗEೖಕಲ�Hಯ    �ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI    ಅಭ�J&ಗಳಅಭ�J&ಗಳಅಭ�J&ಗಳಅಭ�J&ಗಳ    KಾL�Mಾ%KಾL�Mಾ%KಾL�Mಾ%KಾL�Mಾ%    Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�    Hೂೕ�ಸ+ಾ%ದು$Hೂೕ�ಸ+ಾ%ದು$Hೂೕ�ಸ+ಾ%ದು$Hೂೕ�ಸ+ಾ%ದು$, , , , Nೂೕಸ8ONೂೕಸ8ONೂೕಸ8ONೂೕಸ8O     ಯಮಗಳನ)ಯ ಯಮಗಳನ)ಯ ಯಮಗಳನ)ಯ ಯಮಗಳನ)ಯ    ಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದ    ಹುಹುಹುಹು#$ಗಳ#$ಗಳ#$ಗಳ#$ಗಳ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಸದ�ಸದ�ಸದ�ಸದ�    ಅ�ಸೂಚ�ಯ12ಅ�ಸೂಚ�ಯ12ಅ�ಸೂಚ�ಯ12ಅ�ಸೂಚ�ಯ12    ಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದಅ�ಸೂPಸ+ಾದ    ಅಂಗ�ಕಲಅಂಗ�ಕಲಅಂಗ�ಕಲಅಂಗ�ಕಲ    ಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳ    �ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI�ವರಗಳನುI    ಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳಹು#$ಗಳ    ವ%ೕ&ಕರಣದ12ವ%ೕ&ಕರಣದ12ವ%ೕ&ಕರಣದ12ವ%ೕ&ಕರಣದ12    Hೂೕ�ಸ+ಾ%#Hೂೕ�ಸ+ಾ%#Hೂೕ�ಸ+ಾ%#Hೂೕ�ಸ+ಾ%#. . . .       2.1 2.1 2.1 2.1 �ೕತನ�ೕತನ�ೕತನ�ೕತನ    ��ೕ���ೕ���ೕ���ೕ�: ��ಯ ಸ�ಾಯಕರ / 	
�ೕಯ ದ�� ಸ�ಾಯಕರ ಹು��ಗ��: ರೂ.  21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000/-  �ಂಚ��ಂಚ��ಂಚ��ಂಚ�    �ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ��ೌಲಭ�:::: ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಎ� � (ಎ  ! ಎ") 04 !ಇ$ 2005, 	%ಾಂಕ: 31-03-2006 ಮತು( ಅದರ                             �ದು�ಪ�ಗಳನ
ಯ. 

• ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�: : : : ಬೃಹ�ಬೃಹ�ಬೃಹ�ಬೃಹ�    	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು    ಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರ    �ಾ��ಯು�ಾ��ಯು�ಾ��ಯು�ಾ��ಯು    ನಗರನಗರನಗರನಗರ    ಸ��ೕಯಸ��ೕಯಸ��ೕಯಸ��ೕಯ    ಸಂ���ಾ�ರುವ�ದ ಂದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದ ಂದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದ ಂದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದ ಂದ, , , , ಅ"#ಅ"#ಅ"#ಅ"#    ಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವ    ಅಭ&'#ಗಅಭ&'#ಗಅಭ&'#ಗಅಭ&'#ಗಳುಳುಳುಳು        ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$    ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+    ����....""""....ಐಐಐಐ....,,,,., ., ., ., """"....----....ಎ/ಎ/ಎ/ಎ/., ., ., ., ಸಮೂಹಸಮೂಹಸಮೂಹಸಮೂಹ    01ಗಳು01ಗಳು01ಗಳು01ಗಳು    ಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದು    5�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ89....     3.  3.  3.  3.  ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸಲುಸ$%ಸಲುಸ$%ಸಲುಸ$%ಸಲು    'ಗ�ಪ)*ರುವ'ಗ�ಪ)*ರುವ'ಗ�ಪ)*ರುವ'ಗ�ಪ)*ರುವ    ��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು    ,ಾ-ರಂ.ಕ 	%ಾಂಕ ಅ0� ಸ12ಸಲು 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ ಶುಲ7 ,ಾವ�ಸಲು 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ 
09.03.202009.03.202009.03.202009.03.2020    09.04.202009.04.202009.04.202009.04.2020    13.04.202013.04.202013.04.202013.04.2020        

3.1 ಪ�ೕ-ಾಪ�ೕ-ಾಪ�ೕ-ಾಪ�ೕ-ಾ    ��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು��ಾಂಕಗಳು: : : :      
ಕnಾoಯ ಕನ=ಡ 

pಾqಾ ಪ'ೕ] ).ಾಂಕ  ಸr\ಾ#ತsಕ ಪ'ೕ] 
).ಾಂಕ 

00006666....00006666....2222000022220000    00007777....00006666....2222000022220000    



7 4.  ಅ0�ಗಳನು9  Online ಮೂಲಕ:ೕ ಭ�� <ಾ� , =ಾವ>ತ-/ಸ? /ವ@ೕA�/ BCಾ�ಹ�D �ಾಗೂ 4ೂೕ�ದ AೕಸEಾ�� ಸಂಬಂGHದ  ಎEಾ2 CಾಖJಗಳನು9  ಅKL2ೕM <ಾ�ದ ನಂತರ ಶುಲ7ವನು9  NಾವO�ೕ �ಾಮP  ಸBೕ�   QಂಟS  ಗಳ12 (CSC) ಅಥUಾ 6V Wಾ�ಂ�ಂX / YZV �ಾM�/ 4-�V �ಾM�  ಮೂಲಕ ಸಂCಾಯ <ಾಡಬಹುCಾ\ರುತ(�.  ಶುಲ7ವನು9  ,ಾವ�ಸ�ೕ  �ಾಗೂ  CಾಖJಗಳನು9/ =ಾವ>ತ-/ ಸ?ಯನು9 ಅKL2ೕM  <ಾಡ�ೕ ಇರುವ  /ಅಸ]ಷ_  CಾಖJಗಳನು9 ಅKL2ೕM <ಾ�ರುವ ಅಭ�`�ಗಳ   ಅ0�ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು. ಶುಲ7ವನು9 �ಾಮP  ಸBೕ�    QಂಟS  ಗಳ12  (CSC) ,ಾವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ aೕಡEಾ\ರುವOದ�ಂದ  ಅ0�ಗಳನು9  ಇ12ಯೂ ಸಹ  ಸ12ಸಬಹುCಾ\�.   
4.1 4.1 4.1 4.1 ಅ��ಅ��ಅ��ಅ��    ಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವ    ಪ����ಪ����ಪ����ಪ����::::----    

• ಆ/ೕಗದಆ/ೕಗದಆ/ೕಗದಆ/ೕಗದ    ಅಂತ0ಾ�ಲಅಂತ0ಾ�ಲಅಂತ0ಾ�ಲಅಂತ0ಾ�ಲ    www.kpsc.kar.nic.inwww.kpsc.kar.nic.inwww.kpsc.kar.nic.inwww.kpsc.kar.nic.in    ಅನು2ಅನು2ಅನು2ಅನು2    ಬಳ*4ೂಂಡುಬಳ*4ೂಂಡುಬಳ*4ೂಂಡುಬಳ*4ೂಂಡು    ಅದರ$%ನಅದರ$%ನಅದರ$%ನಅದರ$%ನ    ಸೂಚ8ಗಳನು2ಸೂಚ8ಗಳನು2ಸೂಚ8ಗಳನು2ಸೂಚ8ಗಳನು2    9ಾ$*4ೂಂಡು9ಾ$*4ೂಂಡು9ಾ$*4ೂಂಡು9ಾ$*4ೂಂಡು    
ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸುವ:ದುಸ$%ಸುವ:ದುಸ$%ಸುವ:ದುಸ$%ಸುವ:ದು....    

• ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವ    ಪ���;ಯ$%ಪ���;ಯ$%ಪ���;ಯ$%ಪ���;ಯ$%    ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು    ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು    ಇ�ಇ�ಇ�ಇ�....    
� tದಲ0ೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation 
� ಎರಡ0ೕ ಹಂತ :  Application Submission 
� ಮೂರ0ೕ ಹಂತ : Fees Payment  

 
�ವರ
ಾದ�ವರ
ಾದ�ವರ
ಾದ�ವರ
ಾದ    ಹಂಹಂಹಂಹಂತಗಳುತಗಳುತಗಳುತಗಳು::::    

{ ‘*’ Marks are mandatory/ { ‘*’ Marks are mandatory/ { ‘*’ Marks are mandatory/ { ‘*’ Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕnಾoಯ�ಾ@ ಭ8# <ಾಡ4ೕಕು) if nor response 
found on Save/Add button kindly refresh page (press control+F5)}     
• �ೂಸಾ=�ೂಸಾ=�ೂಸಾ=�ೂಸಾ=    Applicaton Link Applicaton Link Applicaton Link Applicaton Link ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%        log in log in log in log in ಆಗಲುಆಗಲುಆಗಲುಆಗಲು    user name user name user name user name ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
        password password password password ಅನು2ಅನು2ಅನು2ಅನು2    ಸೃ@AಸBೕಕುಸೃ@AಸBೕಕುಸೃ@AಸBೕಕುಸೃ@AಸBೕಕು....    
• ApplicApplicApplicApplication Link ation Link ation Link ation Link ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%    log in log in log in log in ಆದಆದಆದಆದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    'ಮC'ಮC'ಮC'ಮC    ಪDಣ�ಪDಣ�ಪDಣ�ಪDಣ�    profile profile profile profile ಅನು2ಅನು2ಅನು2ಅನು2    ಭ8# <ಾ+, ಅGH3ೕu <ಾಡ4ೕ5ಾದ 

pಾವ�ತ  ಮತು� ಸv ;ಾ9�ನ ಪ 8ಗಳನು= jpg ನಮೂ0ಯ23 $ದw�ಾ@ರ4ೕಕು cಾಗೂ 50 kb @ಂತ 
�Jಾx@ರyಾರದು.    

• ಅFಸೂಚ8ಅFಸೂಚ8ಅFಸೂಚ8ಅFಸೂಚ8    ಎದುರುಎದುರುಎದುರುಎದುರು    ಇರುವಇರುವಇರುವಇರುವ    “ Click here to Apply” Link “ Click here to Apply” Link “ Click here to Apply” Link “ Click here to Apply” Link ಅನು2ಅನು2ಅನು2ಅನು2    ಒ�
ಒ�
ಒ�
ಒ�
. . . .     
• 'ಮC'ಮC'ಮC'ಮC    profile profile profile profile ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%    ಲಭIJರುವಲಭIJರುವಲಭIJರುವಲಭIJರುವ    KಾL�ಯುKಾL�ಯುKಾL�ಯುKಾL�ಯು    'ಮC'ಮC'ಮC'ಮC    ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ನಮೂ8ಯ$%ನಮೂ8ಯ$%ನಮೂ8ಯ$%ನಮೂ8ಯ$%    ಪ�ಕಟMಾಗುತ
�ಪ�ಕಟMಾಗುತ
�ಪ�ಕಟMಾಗುತ
�ಪ�ಕಟMಾಗುತ
�. . . . ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    

ಉO�ರುವಉO�ರುವಉO�ರುವಉO�ರುವ    KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2    ಭ8# <ಾ+ ಸ23ಸ4ೕಕು.    
• ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%*ದಸ$%*ದಸ$%*ದಸ$%*ದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    “ My Application” link “ My Application” link “ My Application” link “ My Application” link ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%    'ೕವ:'ೕವ:'ೕವ:'ೕವ:    ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%*ರುವಸ$%*ರುವಸ$%*ರುವಸ$%*ರುವ    ಅFಸೂಚ8ಯನು2ಅFಸೂಚ8ಯನು2ಅFಸೂಚ8ಯನು2ಅFಸೂಚ8ಯನು2    ಆ;Pಆ;Pಆ;Pಆ;P    

Kಾ)ದ$%Kಾ)ದ$%Kಾ)ದ$%Kಾ)ದ$%    4ಳQ4ಳQ4ಳQ4ಳQ    'ಮC'ಮC'ಮC'ಮC    ಅ#�ಯುಅ#�ಯುಅ#�ಯುಅ#�ಯು    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�ಕಟMಾಗುತ
�ಕಟMಾಗುತ
�ಕಟMಾಗುತ
�ಕಟMಾಗುತ
�. . . .     
• ಅ#�ಯಅ#�ಯಅ#�ಯಅ#�ಯ    ಪಕPದ$%ಪಕPದ$%ಪಕPದ$%ಪಕPದ$%        “Pay Now” link “Pay Now” link “Pay Now” link “Pay Now” link ಅನು2ಅನು2ಅನು2ಅನು2    ಒ�
ದ$%ಒ�
ದ$%ಒ�
ದ$%ಒ�
ದ$%    “ Online Payment” “ Online Payment” “ Online Payment” “ Online Payment” ಆ;Pಗಳುಆ;Pಗಳುಆ;Pಗಳುಆ;Pಗಳು    ಮೂಡುತ
Rಮೂಡುತ
Rಮೂಡುತ
Rಮೂಡುತ
R. . . .     
• ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    8ೂೕಂದS8ೂೕಂದS8ೂೕಂದS8ೂೕಂದS////ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವ    ಸಂದಭ�ದ$%ಸಂದಭ�ದ$%ಸಂದಭ�ದ$%ಸಂದಭ�ದ$%        Tಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂ    �ಾಂ��ಕ�ಾಂ��ಕ�ಾಂ��ಕ�ಾಂ��ಕ    UೂಂದVಗಳುUೂಂದVಗಳುUೂಂದVಗಳುUೂಂದVಗಳು    ಉಂWಾದ$%ಉಂWಾದ$%ಉಂWಾದ$%ಉಂWಾದ$%    

ಸ�ಾಯMಾSಸ�ಾಯMಾSಸ�ಾಯMಾSಸ�ಾಯMಾS    ಸಂXIಸಂXIಸಂXIಸಂXI:   :   :   :   7406086807 / 74060868017406086807 / 74060868017406086807 / 74060868017406086807 / 7406086801    ಯನು2ಯನು2ಯನು2ಯನು2            ಸಂಪ��ಸಲುಸಂಪ��ಸಲುಸಂಪ��ಸಲುಸಂಪ��ಸಲು    ಸೂY*�ಸೂY*�ಸೂY*�ಸೂY*�....    



8  
4.2 4.2 4.2 4.2 ಇ ಾ!ಾಇ ಾ!ಾಇ ಾ!ಾಇ ಾ!ಾ    ಆದ"#ಗಳುಆದ"#ಗಳುಆದ"#ಗಳುಆದ"#ಗಳು    ::::----    

• ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%    ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=    ಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದ    ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%    ತಮCತಮCತಮCತಮC    ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    ನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕು. . . . 
ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%    ಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದ    ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ: 05: 05: 05: 05----09090909----2015201520152015ರರರರ    ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ    cೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳು    (((($_ಕ$_ಕ$_ಕ$_ಕ    ಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳ    8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�) ) ) ) 
'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು    1978 1978 1978 1978 ಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮ    1978 1978 1978 1978 ಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮ    (2) (S(2) (S(2) (S(2) (Second Amendment) Rules 2015 econd Amendment) Rules 2015 econd Amendment) Rules 2015 econd Amendment) Rules 2015 ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%    “The “The “The “The 
candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in their 
application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for 
appointment in the order of preference.  If the caappointment in the order of preference.  If the caappointment in the order of preference.  If the caappointment in the order of preference.  If the candidate does not prefer any service or post ndidate does not prefer any service or post ndidate does not prefer any service or post ndidate does not prefer any service or post 
he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು    
'��ಷAಪ)*ದು '��ಷAಪ)*ದು '��ಷAಪ)*ದು '��ಷAಪ)*ದು , , , , ಅ�ೕಶವಂUಅ�ೕಶವಂUಅ�ೕಶವಂUಅ�ೕಶವಂU    ಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕ    ಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದು....    

• ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    4ೕವಲ4ೕವಲ4ೕವಲ4ೕವಲ    ಆeಆeಆeಆe----fೖefೖefೖefೖe    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವ    ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%    Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�    ಸ$%ಸತಕPದು ಸ$%ಸತಕPದು ಸ$%ಸತಕPದು ಸ$%ಸತಕPದು , , , , ಖುಾ =ಖುಾ =ಖುಾ =ಖುಾ =    
ಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾ    ಅಂiಅಂiಅಂiಅಂi    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    ಪ�UIೕಕMಾ=ಪ�UIೕಕMಾ=ಪ�UIೕಕMಾ=ಪ�UIೕಕMಾ=    ಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವ    Tಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕ    ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    ಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:�ಲ%....    

• ಆeಆeಆeಆe----fೖefೖefೖefೖe    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    ಒjCಒjCಒjCಒjC    ಸ$%ಸ]ಾದಸ$%ಸ]ಾದಸ$%ಸ]ಾದಸ$%ಸ]ಾದ    ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    Tಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕ    aಾರಣಕೂPaಾರಣಕೂPaಾರಣಕೂPaಾರಣಕೂP    ಬದ]ಾkಸಲುಬದ]ಾkಸಲುಬದ]ಾkಸಲುಬದ]ಾkಸಲು////Kಾಪ�)ಸಲುKಾಪ�)ಸಲುKಾಪ�)ಸಲುKಾಪ�)ಸಲು    
ಅವaಾಶJರುವ:�ಲ%ಅವaಾಶJರುವ:�ಲ%ಅವaಾಶJರುವ:�ಲ%ಅವaಾಶJರುವ:�ಲ%.  .  .  .  ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQ    ಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವಸ$%ಸ]ಾಗುವ    Tಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕ    ಮನJಗಳನು2ಮನJಗಳನು2ಮನJಗಳನು2ಮನJಗಳನು2    ಪ�ಗSಪ�ಗSಪ�ಗSಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಸ]ಾಗುವ:�ಲ%ಸ]ಾಗುವ:�ಲ%.  .  .  .  
ಆದ �ಂದಆದ �ಂದಆದ �ಂದಆದ �ಂದ, , , , ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಗಳುಗಳುಗಳುಗಳು    ಆದಷುAಆದಷುAಆದಷುAಆದಷುA    0ಾಗ�Ukಂದ0ಾಗ�Ukಂದ0ಾಗ�Ukಂದ0ಾಗ�Ukಂದ    ಖುಾ =ಖುಾ =ಖುಾ =ಖುಾ =    ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    ಭ��ಭ��ಭ��ಭ��    KಾಡBೕಕುKಾಡBೕಕುKಾಡBೕಕುKಾಡBೕಕು....        

4.3.4.3.4.3.4.3.    ಸ`ಾ�ತCಕಸ`ಾ�ತCಕಸ`ಾ�ತCಕಸ`ಾ�ತCಕ    ಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯ    ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----020202024P4P4P4P    ಸಂಬಂF*ದಂUಸಂಬಂF*ದಂUಸಂಬಂF*ದಂUಸಂಬಂF*ದಂU, , , , nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    ಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾ    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕo    ಆಯು 4ೂಳುdವಆಯು 4ೂಳುdವಆಯು 4ೂಳುdವಆಯು 4ೂಳುdವ    
ಬQpಬQpಬQpಬQp        

• ಸ��ಾ�ತ�ಕಸ��ಾ�ತ�ಕಸ��ಾ�ತ�ಕಸ��ಾ�ತ�ಕ    ಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯ    ಪ���ಪ���ಪ���ಪ���----2 2 2 2 ರರರರ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕ�ಕ�ಕ�ಕ�ನಡನಡನಡನಡ        ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���    ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�    #ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ    ಒಂದ�(ಒಂದ�(ಒಂದ�(ಒಂದ�(    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�    ಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದ, , , , ಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳು    ಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾ    ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�    ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�    ಮತು*ಮತು*ಮತು*ಮತು*    4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡ        ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�    8ಷಯವನು68ಷಯವನು68ಷಯವನು68ಷಯವನು6    ಓಓಓಓ....ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಆ;ಆ;ಆ;ಆ;. . . . <ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�    ನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕು.  .  .  .  ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    ?ೕ=?ೕ=?ೕ=?ೕ=    ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�        ಓಓಓಓ....ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಆ;ಆ;ಆ;ಆ;. . . . <ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6    ಅAಂಧುಅAಂಧುಅAಂಧುಅAಂಧು(Invalid) (Invalid) (Invalid) (Invalid) CೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದು....    
• �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡ    ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���    ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�    #ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ    ಒಂದನು6ಒಂದನು6ಒಂದನು6ಒಂದನು6    ಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡು    ಪ�F6ಪ���ಯನು6ಪ�F6ಪ���ಯನು6ಪ�F6ಪ���ಯನು6ಪ�F6ಪ���ಯನು6    ಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕು.   .   .   .   ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�    #ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ    ,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(    ಬದEಾವJCಬದEಾವJCಬದEಾವJCಬದEಾವJC    ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�.  .  .  .      

    
�%ೕಷ�%ೕಷ�%ೕಷ�%ೕಷ    ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�: : : :     

• Online  ಮೂಲಕ ಅ�� ಸ��ಸು�ಾಗ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳನು� ಸ��ಾ� ಭ�� �ಾ�ರುವ ಬ�� ಖ�ತಪ� !ೂಂಡು ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಪ%�ಯನು� ಕ(ಾ)ಯ�ಾ� (ೌ+ ,ೂೕ. �ಾ�!ೂಂಡು /ೕಮ1ಾ� ಪ%2%3 ಮು�ಯುವವ4ಗೂ ಭದ%�ಾ� 6�7ಟು9!ೂಂ�ರತಕ:ದು;. �ಾವ<=ೕ  1ಾರಣಕೂ: ಆ@ೕಗ7ಂದ ಅ��ಯ ನಕಲು ಪ%� ಪAಯಲು ಅವ1ಾಶ ಇರುವ<7ಲ�. 
• ಆ+-,ೖ+ನ�� ಅ�� ಭ�� �ಾ� ಸ�� ದ �ಾತ%!: ಅಭFG�ಗಳು ಅHಸೂಚ/ಯ��ನ ಎ�ಾ� ಷರತುLಗಳನು� ಪM4ೖ ರುNಾL4 ಎಂದಲ�. ತದನಂತರದ�� ಅ��ಗಳನು� ಪ�Oೕಲ/� ಒಳಪ�ಸ�ಾಗುವ<ದು Qಾಗೂ �ಾವ<=ೕ ಹಂತದ���ಾಗ� ನೂFನF6ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ�� ಅಂತಹ ಅಭFG�ಗಳ ಅ��ಗಳನು� �ರಸ:�ಸ�ಾಗುವ<ದು. 
• ಈ ಅ�� ಸ��ಸುವ ಪ%2%3ಯು ಒಂದು Sಾ�ಯ /ೂೕಂದT ಪ%2%3ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ದು;  ಅಭFG�ಗಳು Uೕ�ರುವ �ಾ�ಯನು� ಮುಂ7ನ ಎ�ಾ� ಅHಸೂಚ/ಗVಗೂ ಪ�ಗTಸ�ಾಗುವ<ದ�ಂದ,  ಅವರ ‘Profile creation/ರುಜು�ಾತುಗಳು ಸೃY9ಸುವ  ಹಂತದ�� ಅ�ೕ Zಾಗರೂಕ6[ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳನು� ಭ�� �ಾಡ\ೕ1ಾ�=. ಅಭFG�ಗಳು ಸೂಚ/ಗಳನು� ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� ಓ7!ೂಳ^ತಕ:ದು;. ಎ�ಾ� ಸೂಚ/ಗಳನು� ಓ7ದ ನಂತರ_ೕ ಅ��ಯನು� ಭ�� �ಾಡತಕ:ದು;.   
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5.  5.  5.  5.  ಶುಲ)ಶುಲ)ಶುಲ)ಶುಲ)::::----    bಾ<ಾನ� ಅಹ�D ಅಭ�`�ಗ�� ರೂ.600 + KL-ೕಸHಂX cಾd� 35/-  ಪ-ವಗ� 2(ಎ), 2(Z), 3(ಎ), 3(Z) � Qೕ�ದ  ಅಭ�`�ಗ�� ರೂ.300 + KL-ೕಸHಂX cಾd� 35/-  <ಾ0 Qೖaಕ ಅಭ�`�ಗ�� (bಾ<ಾನ� ಅಹ�D ಮತು( ಪ-ವಗ� 2(ಎ), 2(Z), 3(ಎ), 3(Z) � Qೕ�ದವ�� ) ರೂ. 50 + KL-ೕಸHಂX cಾd� 35/-  ಪ�fಷ_ gಾ�, ಪ�fಷ_ ಪಂಗಡ ,ಪ-ವಗ�-1 �ಾಗೂ ಅಂಗBಕಲ ಅಭ�`�ಗ��  ಶುಲ7 ,ಾವ�hಂದ  B%ಾh� ಇ�.  ಆದi, KL-ೕಸHಂX cಾd� 35/- ಅನು9 ಎEಾ2 ಅಭ�`�ಗಳು ,ಾವ�ಸJೕjೕಕು.  ಇದನು9 ,ಾವ�ಸಲು Nಾ�ಗೂ B%ಾh� aೕಡEಾ\ರುವO	ಲ2. 

• ಅಭFG�ಗಳು Uಗ7ಪ� ದ ಶುಲ:ವನು� ಕ(ಾ)ಯ�ಾ� `ಾವ�ಸತಕ:ದು;. ಒab ಶುಲ:ವನು� `ಾವ� ದ ನಂತರ ಅದನು� �ಾವ<=ೕ ಸಂದಭ�ದ��ಯೂ ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುವ<7ಲ� ಅಥ�ಾ ಅದನು� ಆ@ೕಗವ< ನAಸುವ ಇತ4 ಪ�ೕd ಅಥ�ಾ /ೕಮ1ಾ�ಗV� eೂಂ7 !ೂಳ^�ಾಗುವ<7ಲ�. ಶುಲ:ವನು� ಸಂfಾಯ �ಾಡ7ದ;�� ಅಂತಹ ಅ��ಗಳನು�  �ರಸ:�ಸ�ಾಗುವ<ದು.  
• ಅ��ಗಳನು� Online ಮೂಲಕ_ೕ ಭ�� �ಾ� , gಾವ�ತ%/ಸ ವ@ೕh�/ ifಾFಹ�6 Qಾಗೂ !ೂೕ�ದ hೕಸ�ಾ�� ಸಂಬಂH ದ  ಎ�ಾ� fಾಖ,ಗಳನು�  ಅjM�ೕ. �ಾ�ದ ನಂತರ ಪ�ೕkಾ ಶುಲ:ವನು�  /l SಾFಂ2ಂm/Anl 1ಾ.� /!%�l `ಾವ�  �ಾಡಬಹುfಾ�ರುತL=.  ಶುಲ:ವನು�  `ಾವ�ಸ=ೕ  Qಾಗೂ fಾಖ,ಗಳನು�/gಾವ�ತ%/ಸಯನು� ಅjM�ೕ.  �ಾಡ=ೕ ಇರುವ / ಅಸoಷ9 fಾಖ,ಗಳನು� ಅjM�ೕ. �ಾ�ರುವ  ಅಭFG�ಗಳ   ಅ��ಗಳನು� �ರಸ:�ಸ�ಾಗುವ<ದು.   ಅ��ಗಳನು� ಆ+ ,ೖ+ ಮುpಾಂತರ �ಾತ% ಸ��ಸತಕ:ದು;, ಅ��ಗಳನು� ಖುfಾ;� ಅಥ�ಾ ಅಂq ಮೂಲಕ ಸ��ಸಲು ಅವ1ಾಶiರುವ<7ಲ�. 
• ಅಭFG�ಗಳು ಅ�� ಭ�� �ಾಡುವ rದಲು ಅHಸೂಚ/, ಅ�� ಭ�� �ಾಡುವ ಕು�ತ ಸೂಚ/ಗಳು, ಅಹ�Nಾ ಷರತುLಗಳನು� ಓ7!ೂಂಡು ಅದರಂ6, ಭ�� �ಾಡತಕ:ದು;.   
• ಅಭFG�ಗಳು ಆ+ ,ೖ+ ಮೂಲಕ ಅ�� ಸ��ಸಲು ಆsಾt 1ಾ.� ಸಂuF, vಾ�Lಯ��ರುವ ಇ-aೕw (e-mail) ixಾಸ/ r\ೖw ಸಂuF ಕ(ಾ)ಯ�ಾ� ನಮೂ7ಸಲು ಸೂ� =.   /ೕಮ1ಾ� ಪ%2%3 ಮು�ಯುವವ4iಗೂ ಇ=ೕ ಇ-aೕw (e-mail) ixಾಸ/ r\ೖw ಸಂuFಯ/�ೕ ಆ@ೕಗದ ವFವQಾರಗV� ಪ�ಗTಸ�ಾಗುವ<ದ�ಂದ, ಇದನು� ಸುಭದ%�ಾ�ಟು9!ೂಳ^\ೕ!ಂದು ಮತುL ಇದನು� ಬದ�ಾ[ಸಲು ಅವ1ಾಶ Uೕಡ�ಾಗುವ<7ಲ�. 
• ಸosಾ�ತbಕ ಪ�ೕd� ಪ%_ೕಶ ಪತ%ಗಳನು� ಪ%6Fೕಕ�ಾ� ಕಳುಸ�ಾಗುವ<7ಲ�. ಆ@ೕಗದ  ಅಂತZಾ�ಲ7ಂದ (ೌ/ೂ�ೕ. �ಾ�!ೂಳ^ಲು ಅವ1ಾಶ ಕ�o  ಪ�%1ಾ ಪ%ಕಟy eೂರ�ಸ�ಾಗುವ<ದು. ಆಗ ಅಭFG�ಗಳು  ಪ%_ೕಶ ಪತ%ವನು� (ೌ/ೂ�ೕ. �ಾ�!ೂಂಡು  /ೕಮ1ಾ� ಪ%2%3 ಮು�ಯುವವ4�  ಭದ%�ಾ�ಟು9!ೂಳ^ತಕ:ದು;. �ಾವ<=ೕ  1ಾರಣ!: ಈ ಪ%_ೕಶ ಪತ%ದ ನಕಲು ಪ%� ಪAಯಲು ಅವ1ಾಶ ಇರುವ<7ಲ�. 
• ಅಭFG�ಗಳು ಸosಾ�ತbಕ ಪ�ೕd� ಅವರ ಪ%_ೕಶ ಪತ% Qಾಗೂ ಅವರ gಾವ�ತ%iರುವ  ಗುರು�ನ  �ೕz (ಚು{ಾವ|ಾ ಐ�/ ಆsಾt 1ಾ.�/A%ೖiಂm ,ೖಸ+~/`ಾ+ 1ಾ.�/`ಾ� jMೕl�  / ಸ1ಾ�� {ೌಕರರ   ಐ�) ಯನು� ಪ�ೕkಾ !ೕಂದ%ದ�� ಕ(ಾ)ಯ�ಾ� Qಾಜರುಪ�ಸತಕ:ದು;.  ತ�oದ��   ಪ�ೕkಾ !ೕಂದ%!: ಪ%_ೕಶವನು� Uೕಡ�ಾಗುವ<7ಲ� . 
• ಆ@ೕಗವO ಪ�ೕkಾ :ೕlಾಪ$_, ಪ-:ೕಶ ಪತ-ಗಳನು9 mೌP JೂೕM <ಾ�4ೂಳುoವ ಮತು( ಇತi <ಾ?�ಗಳ ಬ�p ಆ@ೕಗದ  ಅಂತgಾ�ಲದ12 http://kpsc.kar.nic.in ನ12 ಪ-ಕ$ಸEಾಗುವOದ�ಂದ, ಆ@ೕಗವO ಅಭ�`�ಗqೂಂ	� NಾವO�ೕ ಪತ-ವ�ವ�ಾರ ನYಸುವO	ಲ2.   ಆದ��ಂದ, ಅಭ�`�ಗಳು ಆ\ಂCಾ�� ಆ@ೕಗದ  ಅಂತgಾ�ಲವನು9 Bೕrಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂ>H�. 
• ಅಭ�`�ಗಳು NಾವO�ೕ ತಪO] <ಾ?�ಯನು9 aೕಡ�ೕ ಅ0� ಭ�� <ಾಡಲು ಆP JೖP ನ12 aೕ�ರುವ ಸೂಚ6ಗಳನ
ಯ ಭ�� <ಾಡತಕ7ದು�. ಒಂದು :ೕq ತಪO] <ಾ?� aೕ� ಅ0� ಸ12Hದ12 ಅಂತಹವರ Bರುದt ಆ@ೕಗವO �ಾನೂaನನ
ಯ 6ೕಮ�ಾ�ಯ Nಾವ ಹಂತದ12Nಾದರೂ ಸೂಕ( ಕ-ಮ4ೖ�ೂಳುoವOದು �ಾಗೂ ಅ0�ಯನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು 



10  
• ಅ��ಯ��  hೕಸ�ಾ�� ಸಂಬಂH ದ ಅಂಕಣದ�� ಉಪ@ೕ� ದ ಪದಗಳ  ಅಥ�ವನು� ಈ !ಳಕಂಡಂ6 ಅ�ೖ� !ೂಳ^\ೕಕು:- Oಾ.ಅ Oಾ%ಾನ= ಅಹ�n GM General Merit ಪ.eಾ ಪ�Vಷv eಾ- SC Scheduled Caste ಪ.ಪಂ ಪ�Vಷv ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe ಪ/.-1 ಪ/ವಗ�-1 Cat–1 Category – I 2ಎ ಪ/ವಗ�-2ಎ 2A Category – 2A 2w ಪ/ವಗ�-2w 2B Category – 2B 3ಎ ಪ/ವಗ�-3ಎ 3A Category – 3A 3w ಪ/ವಗ�-3w 3B Category – 3B %ಾ.Lೖ %ಾX Lೖ�ಕ Ex-MP Ex-Military Person ?ಾ/Kೕಣ ?ಾ/Kೕಣ ಅಭ=x� Rural Rural Candidate ಕ.%ಾ.ಅ ಕನ(ಡ %ಾಧ=ಮ ಅಭ=x� KMS Kannada Medium Student  ಅಂ.8. ಅಂಗ8ಕಲ  ಅಭ=x� PH Physically Handicapped  jೕ.ಅ. jೕಜ;ಾ ��ಾV/ತ ಅಭ=x� PDP Project Displaced Person �ೖ.ಕ. �ೖ9ಾ/lಾy – ಕ;ಾ�ಟಕ ವೃಂದದ HK Hyderabad Karnata Cader 

 
6.  ಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾ    ಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳು::::----    ಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖ    ಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾ    ಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳುಷರತು
ಗಳು/ / / / qೖrSಕqೖrSಕqೖrSಕqೖrSಕ    JಾIಹ�UJಾIಹ�UJಾIಹ�UJಾIಹ�U/ / / / ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�/ / / / ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�    ಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳು    ::::----  
 
6.1 ಅಹ�+ಾಅಹ�+ಾಅಹ�+ಾಅಹ�+ಾ    ಷರತು-ಗಳುಷರತು-ಗಳುಷರತು-ಗಳುಷರತು-ಗಳು::::----      ಅ)  =ಾರ�ೕಯ %ಾಗ�ೕಕ%ಾ\ರತಕ7ದು�.   ಆ)  ಒಬv 0ೕವಂತ ಪ�9\ಂತ wಚುx ಮಂ	 ಪ�9ಯರನು9 wೂಂ	ರುವ ಪOರುಷ ಅಭ�`� ಮತು( ಈzಾಗJೕ  ಇ6ೂ9ಬv  wಂಡ�hರುವ ವ��(ಯನು9 ಮದು:Nಾ\ರುವ ಮ?lಾ ಅಭ�`�ಯು ಸ�ಾ�ರ	ಂದ   ಪLUಾ�ನುಮ�ಯನು9 ಪYಯ�ೕ 6ೕಮ�ಾ�� ಅಹ�{ಾಗುವO	ಲ2.    ಇ)  ಅಭ�`�ಯು <ಾನHಕUಾ\ ಮತು( �ೖ?ಕUಾ\ ಆiೂೕಗ�ವಂತ{ಾ\ರjೕಕು ಮತು( ಅವರ 6ೕಮ�ಾ�ಯು ಕತ�ವ�ಗಳ ದ| aವ�ಹ}� ಆತಂಕವನು9ಂಟು <ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ NಾವO�ೕ �ೖ?ಕ ನೂ�ನDhಂದ  ಮುಕ({ಾ\ರjೕಕು.  ಈ)  �ೖ?ಕUಾ\ ಅನಹ�{ಾ\Cಾ�iಂಬುCಾ\ :ೖದ��ೕಯ ಮಂಡ�ಯ ವರ	ಯ ~ೕJ ಅನಹ�iಂಬುCಾ\ �ರಸ7�ಸುವ ಪLಣ� B:ೕಚ6ಯನು9 {ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವO �ಾh��H4ೂಂ�� ಮತು( ಸ�ಾ�ರದ B:ೕಚ6ಯು NಾವO�ೕ Bಧದಲೂ2 ಈ aಯಮಗಳ ಮೂಲಕ HೕAತUಾ\ರುವO	ಲ2. ಉ) 4ೕಂದ- ಅಥUಾ ಕ%ಾ�ಟಕ ಅಥUಾ ಇತi {ಾಜ�ದ JೂೕಕQೕUಾ ಆ@ೕಗ	ಂದ ನYಸEಾಗುವ ಪ�ೕ�ಗ�ಂದ ಅಥUಾ 6ೕಮ�ಾ�ಗ�ಂದ �ಾಯಂ ಆ\ �WಾS ಆದ ವ��(ಗಳು  6ೕಮ�ಾ�� ಅಹ�{ಾಗುವO	ಲ2. ಊ) NಾವO�ೕ 6ೖ�ಕ ಪ�=ಾ�� f�� ಒಳಪಟ_ ವ��( ಅಥUಾ 4ೕಂದ- ಅಥUಾ ಕ%ಾ�ಟಕ ಅಥUಾ ಇತi {ಾಜ�ದ JೂೕಕQೕUಾ ಆ@ೕಗ	ಂದ ನYಸEಾಗುವ ಪ�ೕ�ಗ�ಂದ ಅಥUಾ 6ೕಮ�ಾ�ಗ�ಂದ �ಾ�ಾ71ಕUಾ\ �WಾS ಆದ ಅಥUಾ ಅನಹ��ೂಂಡ ವ��(ಯು, ಸ�ಾ�ರವO ಎEಾ2 ಸಂದಭ�ಗಳನು9 ಮರುಪ�fೕ1H ಅವರು 6ೕಮ�ಾ�� ಅಹ�iಂದು ಪ�ಗ�ಸುವವiಗೂ, 6ೕಮ�ಾ�� ಅಹ�{ಾಗುವO	ಲ2.      
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6.6.6.6.2222    %ೖ/0ಕ%ೖ/0ಕ%ೖ/0ಕ%ೖ/0ಕ    �1ಾ"ಹ�#�1ಾ"ಹ�#�1ಾ"ಹ�#�1ಾ"ಹ�#::::----            
h.ಯು.$ / ತತz<ಾನ  QYಾ�ಹ#7 

ಸ5ಾ#' ಸು7ೂ�ೕO ಸಂ��: $ಆಸುಇ 81 dೕವ0 2017, ).ಾಂಕ: 27.02.2018 ರನ%ಯ 
ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ಪದJಪದJಪದJಪದJ    ಪDವ�ಪDವ�ಪDವ�ಪDವ�    trಣtrಣtrಣtrಣ    ಮಂಡOಯುಮಂಡOಯುಮಂಡOಯುಮಂಡOಯು    ನuಸುವನuಸುವನuಸುವನuಸುವ    ____....ಯುಯುಯುಯು....****    JಾIಹ�UಯJಾIಹ�UಯJಾIಹ�UಯJಾIಹ�Uಯ    ತತvKಾನತತvKಾನತತvKಾನತತvKಾನ    JಾIಹ�UಗಳುJಾIಹ�UಗಳುJಾIಹ�UಗಳುJಾIಹ�Uಗಳು    

1.  $.{.ಎi.ಇ. ಮತು� ಐ.ಎi.$. ಮಂಡlಯು ನ|ಸುವ 5ಾ3i 12 ಪ'ೕ]. 
2.  ಇತ} jಾಜ� ಸ5ಾ#ರದ ಪ'ೕ1ಾ ಮಂಡlಗlಂದ ನ|ಸುವ 5ಾ3i 12 ಪ'ೕ]. 
3. .ಾ�ಷನ~ ಇm$bಟೂ�� ಆ� ಓಪm ಸೂ92ಂI (ಎm.ಐ.ಓ.ಎi.) ವ8Rಂದ ನ|ಸುವ ಉನ=ತ ,  ೌಢ �Xಣ 

/ೂೕi#/ ��.ಎi.$.. 
4. ಮೂರು ವಷ#ಗಳ +GH3<ಾ ಅಥ�ಾ ಎರಡು ವಷ#ಗಳ ಐ.�.ಐ. /ೂೕi# ಅಥ�ಾ ಎರಡು ವಷ#ಗಳ ವೃ8� �Xಣ 

+GH3<ಾ (g.ಓ.$/ g.ಓ.+.$/ g.ಎ~.+.$) ಅಭ�N#ಗಳು ಎm.ಐ.ಒ.ಎi. ನ ವ8Rಂದ ನ|ಸುವ ಒಂದು pಾqಾ 
/ೂೕi# ಮತು� ಒಂದು �ೖX!ಕ Qಷಯದ23 (ದೂರಕ2/ <ಾದ'ಯ23) ಅಥ�ಾ ಪದQಪHವ# ಮಂಡlಯು 
ನ|ಸುವ ಪ'ೕ]ಯ23 ಒಂದು pಾ� ಮತು� ಒಂದು Qಷಯದ23 ಉ8�ೕಣ#jಾದ23 <ಾತ  h.ಯು.$.D 
ತತz<ಾನ�ಂದು ಪ'ಗ!ಸಬಹುದು. 

wಪ`Swಪ`Swಪ`Swಪ`S: : : :     
• ಅ0�ಗಳನು9 ಭ�� <ಾಡಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕದಂದು ಆNಾ ಹು��ಗ�� aಗ	ಪ�Hದ  BCಾ�ಹ�Dಯನು9 ಅಭ�`�ಗಳು wೂಂ	ರJೕjೕಕು. ಅ0� ಸ12ಸಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕದಂದು ಈ aಗ	ತ BCಾ�ಹ�Dಯ ಪ�ೕ� ಬiದು ಫ1�ಾಂಶ�ಾ7\ �ಾಯು�(ರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಅ0� ಸ12ಸಲು ಅಹ�{ಾ\ರುವO	ಲ2. 
• BCಾ�ಹ�D� ಸಂಬಂGHದಂD, ಅಂಕಪ$_/ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 ಕmಾ�ಯUಾ\ �ಾಜರು ಪ�ಸjೕ�ಾದ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗlಾ\ದು�, ಮೂಲCಾಖJಗಳ ಪ�fೕಲ6ಯ ಸಮಯದ12 ಕmಾ�ಯUಾ\ ಮೂಲ ಪತ-ವನು9 �ಾಜರುಪ�ಸjೕಕು. ಒಂದು:ೕq �ಾಜರು ಪ�ಸ	ದ�12, ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ ಅಭ�`�ತ
ವನು9 ರದು�ಪ�ಸEಾಗುವOದು.  

6.36.36.36.3    ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�::::----   
ಅ"# ಸ23ಸಲು �ಗ)ಪ+$ದ /ೂ0ಯ ).ಾಂಕದಂದು ಅಭ�N#ಯು ಈ /ಳಕಂಡ ಕ�ಷ� ವZೕ[8ಯನು= 

�ೂಂ)ರ4ೕಕು cಾಗೂ ಗ'ಷ� ವZೕ[8ಯನು= [ೕ'ರyಾರದು:  ಕ�ಷ�ಕ�ಷ�ಕ�ಷ�ಕ�ಷ�    18 ವಷ� ಗ ಷ�ಗ ಷ�ಗ ಷ�ಗ ಷ�::::    bಾ<ಾನ� ಅಹ�Dಯ  ಅಭ�`�ಗ��   35 ವಷ�ಗಳು ಪ-ವಗ� 2ಎ/2Z/3ಎ/3Z ಅಭ�`�ಗ�� 38 ವಷ�ಗಳು ಪ�fಷ_ gಾ�/ಪ�fಷ_ ಪಂಗಡ/ಪ-ವಗ�-1 ಅಭ�`�ಗ��  40 ವಷ�ಗಳು  
• ಜನ� 	%ಾಂಕ47 ಸಂಬಂಧHದಂD, ಜನ� 	%ಾಂಕ ನಮೂ	Hರುವ ಎ .ಎ .ಎ".H. ಅಥUಾ ತತ�<ಾನ ಪ�ೕ�ಯ ಅಂಕಪ$_/ ಎ .ಎ .ಎ".H ವzಾ�ವ}ಯ ಪ-<ಾಣ ಪತ- /ಜನ� 	%ಾಂಕವನು9 Dೂೕ�ಸುವ ಸಂ>ತ CಾಖJಯ ಉಧೃತ =ಾಗ (Extract of cumulative record) ಗಳನು9 ಸ12ಸjೕಕು. 
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• ಜನ� 	%ಾಂಕ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವO ಕmಾ�ಯUಾ\ �ಾಜರು ಪ�ಸjೕ�ಾದ ಪ-<ಾಣ ಪತ-Uಾ\ದು�, ಮೂಲCಾಖJಗಳ ಪ�fೕಲ6ಯ ಸಮಯದ12 ಕmಾ�ಯUಾ\ ಮೂಲ ಪತ-ವನು9 �ಾಜರುಪ�ಸjೕಕು.  ಒಂದು:ೕq �ಾಜರು ಪ�ಸ	ದ�12, ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ ಅಭ�`�ತ
ವನು9 ರದು�ಪ�ಸEಾಗುವOದು. 
6.4 6.4 6.4 6.4 ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�ವ/ೕs�    ಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳುಸ)$4ಗಳು::::----    ಈ !ಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� /ೕಮ1ಾ�ಯ ಗ�ಷ� ವ@ೕh�ಯನು� !ಳ� �V ರುವಷ9ರ ಮz9� e��ಸ�ಾಗುವ<ದು 

(ಅ) ಕ{ಾ�ಟಕ �ಾಜF ಸ1ಾ�ರದ�� ಅಥ�ಾ ಸ�Vೕಯ `ಾ%H1ಾರದ�� ಅಥ�ಾ �ಾಜF ಅHUಯಮ ಅಥ�ಾ !ೕಂದ% ಅHUಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ/�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾಜF ಅHUಯಮದ ಅಥ�ಾ !ೕಂದ% ಅHUಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಪ/�ೂಂಡು ಕ{ಾ�ಟಕ �ಾಜF ಸ1ಾ�ರದ �ಾ�ಮF ಅಥ�ಾ Uಯಂತ%ಣದ��ರುವ Uಗಮದ�� ಹು=; eೂಂ7ರುವ ಅಥ�ಾ ಂ= eೂಂ7ದ ಅಭFG�ಗV�. 
�ೕ_ ಸ�� ರುವಷು99 ವಷ�ಗಳು ಅಥ�ಾ 10 ವಷ�ಗಳ ಅವH ಅದರ�� �ಾವ<ದು ಕ�a@ೕ ಅಷು9 ವಷ�ಗಳು.  (ಆ) �ಾ� �ೖUಕ{ಾ�ದ;�� �ೕ_ ಸ�� ರುವಷು99 ವಷ�ಗV� ಮೂರು ವಷ�ಗಳನು� �ೕ� ದ4 ಎಷು9 ವಷ�ಗxಾಗುವ<=ೂೕ ಅಷು9 ವಷ�ಗಳು. (ಇ) {ಾFಷನw 1ಾFAl !ೂೕtನ�� ಪMಣ�1ಾ�ಕ ಪ�iೕ�ಕ�ಾ� �ೕ_ ಸ��  nಡುಗA�ಾ�ರುವ ವF2LಗV�. 1ಾFAl ಪ�iೕ�ಕ{ಾ�    �ೕ_ ಸ�� ದಷು9 ವಷ�ಗಳು. (ಈ) �ಾಜF ಸ1ಾ�ರ7ಂದ ಪ<ರಸ:ೃತ�ಾದ �ಾ%hೕಣ ಔದFhೕಕರಣ @ೕಜ/ಯ aೕ4� /ೕಮಕ�ೂಂಡ �ಾ%ಮ ಸಮೂಹ ಪ�Oೕಲಕ{ಾ� ಈಗ !ಲಸ �ಾಡು�Lದ;4 ಅಥ�ಾ ಂ= ಇದ; ಅಭFG�ಗV�. �ಾ%ಮ ಸಮೂಹ ಪ�Oೕಲಕ{ಾ�   �ೕ_ ಸ�� ದಷು9 ವಷ�ಗಳು. (ಉ) ಅಂಗiಕಲ ಅಭFG�ಗV� 10 ವಷ�ಗಳು (ಊ) ಕ{ಾ�ಟಕ �ಾಜFದ��ರುವ gಾರತ ಸ1ಾ�ರದ ಜನಗಣ� ಸಂ��ಯ�� ಈಗ ಹು=;ಯನು� eೂಂ7ದ;4 ಅಥ�ಾ ಂ= eೂಂ7ದ; ಅಭFG�ಗV�. �ೕ_ ಸ�� ರುವ ವಷ�ಗಳು ಅಥ�ಾ 5 ವಷ�ಗಳ ಅವH ಅದರ�� �ಾವ<ದು ಕ�a@ೕ ಅಷು9 ವಷ�ಗಳು. (ಋ) iಧ_�ಾ�ದ;�� (ಅಭFG�ಯು ಸ�ಮ `ಾ%H1ಾರ7ಂದ Nಾನು iಧ_3ಂದು Qಾಗೂ ಮರು ಮದು_�ಾ�ರುವ<7ಲ�_ಂಬ ಪ%�ಾಣ ಪತ%ವನು� ಪA7ಟು9!ೂಂಡು ಆ@ೕಗವ< ಸೂ� fಾಗ ಇದರ ಮೂಲ ಪ%�ಯನು� ಪ�Oೕಲ/� Qಾಜರುಪ�ಸ\ೕಕು) 10 ವಷ�ಗಳು 

(ಎ) �ೕತ 1ಾh�ಕ{ಾ�ದ; ಪ�ದ�� ಸದ� ಅHUಯಮ ಅಥ�ಾ 1975ರ ಕ{ಾ�ಟಕ �ೕತ 1ಾh�ಕ ಪದ�� (ರ7;�ಾ�) ಆ=ೕಶದ aೕ4� �ೕತ �ಾಲವನು� ಸಂfಾಯ �ಾಡುವ eೂy[ಂದ nಡುಗA�ಾ�fಾ;/ಂದು ಪ%�ಾಣ ಪತ%ವನು� ��ಾ� �ಾF���ೕl�ಂದ ಪA7ಟು9!ೂಂಡು ಆ@ೕಗವ< ಸೂ� fಾಗ ಇದರ ಮೂಲ ಪ%�ಯನು� ಪ�Oೕಲ/� Qಾಜರುಪ�ಸ\ೕಕು. 10 ವಷ�ಗಳು 
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7.7.7.7.    8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�    JxಾನJxಾನJxಾನJxಾನ::::----    
• aಾಲaಾಲ4Paಾಲaಾಲ4Paಾಲaಾಲ4Paಾಲaಾಲ4P    �ದು ಪ)Tಾದ�ದು ಪ)Tಾದ�ದು ಪ)Tಾದ�ದು ಪ)Tಾದ    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ    cೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳು(((($_ಕ$_ಕ$_ಕ$_ಕ    ಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳ    8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�) ) ) ) 'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು    , 1978, 1978, 1978, 1978ರನ�ಯರನ�ಯರನ�ಯರನ�ಯ        

ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    ಆ/ೕಗವ:ಆ/ೕಗವ:ಆ/ೕಗವ:ಆ/ೕಗವ:    ನuಸುವನuಸುವನuಸುವನuಸುವ    ಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕ    ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%    ಗO*ದಗO*ದಗO*ದಗO*ದ        ಒಟುAಒಟುAಒಟುAಒಟುA    ಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳಅಂಕಗಳ    j�yj�yj�yj�y        ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    zಾ$
ಯ$%ರುವzಾ$
ಯ$%ರುವzಾ$
ಯ$%ರುವzಾ$
ಯ$%ರುವ    
sೕಸ]ಾ�sೕಸ]ಾ�sೕಸ]ಾ�sೕಸ]ಾ�    'ಯಮಗಳನ�ಯ'ಯಮಗಳನ�ಯ'ಯಮಗಳನ�ಯ'ಯಮಗಳನ�ಯ    �ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ        'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ        ಆಧIUಯನ�ಯಆಧIUಯನ�ಯಆಧIUಯನ�ಯಆಧIUಯನ�ಯ        ಪ�ಕw*ರುವಪ�ಕw*ರುವಪ�ಕw*ರುವಪ�ಕw*ರುವ    ಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳ    ಸಂXIQಸಂXIQಸಂXIQಸಂXIQ    ಅನುಗುಣMಾ=ಅನುಗುಣMಾ=ಅನುಗುಣMಾ=ಅನುಗುಣMಾ=    
ಆ;Pಆ;Pಆ;Pಆ;P    ಪwAಪwAಪwAಪwA    ತTಾ�ಸ]ಾಗುವ:ದುತTಾ�ಸ]ಾಗುವ:ದುತTಾ�ಸ]ಾಗುವ:ದುತTಾ�ಸ]ಾಗುವ:ದು....    

• ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%ಅ#�ಯ$%    ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=ಕ[ಾ\ಯMಾ=    ಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದಅFಸೂY*ದ    ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%ಇ]ಾXಗಳ$%    ತಮCತಮCತಮCತಮC    ಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾಇ]ಾ^ಾ    ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2ಆದIUಗಳನು2    ನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕುನಮೂ�ಸBೕಕು. . . . 
ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%ತ_`ದ$%    ಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದಸaಾ�ರದ    ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ: 05: 05: 05: 05----09090909----2015201520152015ರರರರ    ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%ಆ�ೕಶದ$%    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    �ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ�ಾಗ�ೕಕ    cೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳುcೕRಗಳು    (((($_ಕ$_ಕ$_ಕ$_ಕ    ಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳ    8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�8ೕಮaಾ�) ) ) ) 
'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು'ಯಮಗಳು    1978 1978 1978 1978 ಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮ    1978 1978 1978 1978 ಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮಉಪ'ಯಮ    (2)(2)(2)(2)    (Second Amendment) Rules 2015(Second Amendment) Rules 2015(Second Amendment) Rules 2015(Second Amendment) Rules 2015    ರ$%ರ$%ರ$%ರ$%    “The “The “The “The 
candidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate incandidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate incandidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate incandidates who apply for the competitive examinations shall clearly indicate in    their their their their 
application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for application forms the services or posts for which they wish to be considered for 
appointment in the order of preference.  If the candidate does not prefer any service or post appointment in the order of preference.  If the candidate does not prefer any service or post appointment in the order of preference.  If the candidate does not prefer any service or post appointment in the order of preference.  If the candidate does not prefer any service or post 
he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” he may be considered for remaining unpreferred vacant post or service” ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು    
'��ಷAಪ)*'��ಷAಪ)*'��ಷAಪ)*'��ಷAಪ)*ದು ದು ದು ದು , , , , ಅ�ೕಅ�ೕಅ�ೕಅ�ೕಶಶಶಶವಂUವಂUವಂUವಂU    ಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕಆ/ೕಗRೕ    ಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದುಕ�ಮ4ೖQೂಳd]ಾಗುವ:ದು....        

7.1 7.1 7.1 7.1 ಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕ    ಪ�ೕmಗಳುಪ�ೕmಗಳುಪ�ೕmಗಳುಪ�ೕmಗಳು: : : :     !ೕಲ"ಂಡ!ೕಲ"ಂಡ!ೕಲ"ಂಡ!ೕಲ"ಂಡ    �ಯಮಗಳನು�ಾರ�ಯಮಗಳನು�ಾರ�ಯಮಗಳನು�ಾರ�ಯಮಗಳನು�ಾರ    ಸ()ಾ*ತ+ಕಸ()ಾ*ತ+ಕಸ()ಾ*ತ+ಕಸ()ಾ*ತ+ಕ    ಪ ೕ-ಗಳುಪ ೕ-ಗಳುಪ ೕ-ಗಳುಪ ೕ-ಗಳು    .ವರ0ಾತ+ಕ.ವರ0ಾತ+ಕ.ವರ0ಾತ+ಕ.ವರ0ಾತ+ಕ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ವಸು1ವಸು1ವಸು1ವಸು1    �ಷ��ಷ��ಷ��ಷ�    ಬಹುಬಹುಬಹುಬಹು    ಆ3"ಆ3"ಆ3"ಆ3"    4ಾದ ಯ4ಾದ ಯ4ಾದ ಯ4ಾದ ಯ        ಈಈಈಈ    6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ    ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು    ಪ7�6ಗಳನು8ಪ7�6ಗಳನು8ಪ7�6ಗಳನು8ಪ7�6ಗಳನು8    9ೂಂ:ರುತ1�9ೂಂ:ರುತ1�9ೂಂ:ರುತ1�9ೂಂ:ರುತ1�........        ಪ��Qಪ��Qಪ��Qಪ��Q    �ಷಯ�ಷಯ�ಷಯ�ಷಯ     ಗ9ಪ!�ದ ಗ9ಪ!�ದ ಗ9ಪ!�ದ ಗ9ಪ!�ದ    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    ಪಪಪಪ�ೕRಾ�ೕRಾ�ೕRಾ�ೕRಾ    ಅವ�ಅವ�ಅವ�ಅವ�    ಪ�ೕRಾಪ�ೕRಾಪ�ೕRಾಪ�ೕRಾ    �Sಾನ�Sಾನ�Sಾನ�Sಾನ    ಪ-/@-1 ಕcಾzಯ ಕನ(ಡ gಾ{ ಪ�ೕ| 150 1 ½  ಗಂ}ಗಳು �ವರTಾತUಕ�ವರTಾತUಕ�ವರTಾತUಕ�ವರTಾತUಕ    ಪ��Qಪ��Qಪ��Qಪ��Q/ / / / Descriptive TypeDescriptive TypeDescriptive TypeDescriptive Type    ಪ-/@-2 Oಾ%ಾನ= ಕನ(ಡ / Oಾ%ಾನ= ಇಂfYr 100 1 ½  ಗಂ}ಗಳು ವಸು.ವಸು.ವಸು.ವಸು.     ಷV ಷV ಷV ಷV    ಬಹುಬಹುಬಹುಬಹು    ಆXYಆXYಆXYಆXY    Kಾದ�Kಾದ�Kಾದ�Kಾದ�/ / / / Objective Objective Objective Objective Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice TypeTypeTypeType    ಪ-/@-3 Oಾ%ಾನ= aಾನ 100 1 ½  ಗಂ}ಗಳು ವಸು.ವಸು.ವಸು.ವಸು.     ಷV ಷV ಷV ಷV    ಬಹುಬಹುಬಹುಬಹು    ಆXYಆXYಆXYಆXY    Kಾದ�Kಾದ�Kಾದ�Kಾದ�/ / / / Objective Multiple Choice Objective Multiple Choice Objective Multiple Choice Objective Multiple Choice TypeTypeTypeType         
• ಸ�Mಾ�ಸ�Mಾ�ಸ�Mಾ�ಸ�Mಾ�ತ�ಕತ�ಕತ�ಕತ�ಕ    ಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯಪ
ೕ�ಯ    ಪ���ಪ���ಪ���ಪ���----2 2 2 2 ರರರರ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡ        ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���    ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�    #ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ    ಒಂದ�(ಒಂದ�(ಒಂದ�(ಒಂದ�(    �ಾತ��ಾತ��ಾತ��ಾತ�    ಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದಉತ*
ಸ+ೕ,ಾ�ರುವ�ದ
ಂದ,  ,  ,  ,  ಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳುಅಭ�/�ಗಳು    ಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾಪ
ೕ0ಾ    ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�ಸಮಯದ"�    ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�ಕ2ಾ3ಯ�ಾ�    ಮತು*ಮತು*ಮತು*ಮತು*    4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�4ಾಗರೂಕ5ಾ�    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡ        ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�ಇಂ��ೕ�    8ಷಯವನು68ಷಯವನು68ಷಯವನು68ಷಯವನು6    ಓಓಓಓ....ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಆ;ಆ;ಆ;ಆ;. . . . <ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�<ಾ=ಯ"�    ನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕುನಮೂ>ಸ+ೕಕು.  .  .  .  ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    ?ೕ=?ೕ=?ೕ=?ೕ=    ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�ನಮೂ>ಸ>ದ@"�        ಓಓಓಓ....ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಆ;ಆ;ಆ;ಆ;. . . . <ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6<ಾ=ಯನು6    ಅAಂಧುಅAಂಧುಅAಂಧುಅAಂಧು(Invalid) (Invalid) (Invalid) (Invalid) CೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದುCೂDಸEಾಗುವ�ದು....    
• �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡಕನ6ಡ    ಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾಅಥ�ಾ    �ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಾನ�    ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���ಇಂ���    ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�ಇವ�ಗಳ"�    #ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ#ಾವ��ಾದರೂ    ಒಂದನು6ಒಂದನು6ಒಂದನು6ಒಂದನು6    ಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡುಆಯು@�ೂಂಡು    ಪ�F6ಪ�F6ಪ�F6ಪ�F6ಪ���ಯನು6ಪ���ಯನು6ಪ���ಯನು6ಪ���ಯನು6    ಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕುಉತ*
ಸ+ೕಕು.  .  .  .  ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�ನಂತರದ"�    #ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ#ಾವ�Gೕ    ,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(,ಾರಣಕೂ(    ಬದEಾವJCಬದEಾವJCಬದEಾವJCಬದEಾವJC    ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�ಅವ,ಾಶ8ರುವ�>ಲ�.  .  .  .                  



14 ಕ;ಾ<ಯಕ;ಾ<ಯಕ;ಾ<ಯಕ;ಾ<ಯ    ಕನ8ಡಕನ8ಡಕನ8ಡಕನ8ಡ    =ಾ>=ಾ>=ಾ>=ಾ>    ಪ ೕ-ಪ ೕ-ಪ ೕ-ಪ ೕ-: : : :     
• ಈ ಹು��ಗಳ ಆ�7� ಅಹ�{ಾಗಲು ಅಭ�`�ಗಳು ಆ@ೕಗ ನYಸುವ ಎ .ಎ .ಎ".H.ಯ ಕನ9ಡ ಪ-ಥಮ =ಾ�ಯ ಮಟ_ದ 150 ಅಂಕಗಳ ಪ�ೕ�ಯ12 ಕaಷ� 50 ಅಂಕಗqೂಂ	� ಕmಾ�ಯUಾ\ Dೕಗ�Y wೂಂದJೕjೕಕು.  aಗ	ಪ�Hದ ಕaಷ� 50 ಅಂಕಗಳನು9 ಪYಯದ ಅಭ�`�ಗಳು ಆ�7� ಅಹ�{ಾಗುವO	ಲ2 �ಾಗೂ ಈ ಕನ9ಡ ಪ�ೕ�ಯ12 ಪYದ ಅಂಕಗಳನು9 ಆ�7� ಪ�ಗ�ಸುವO	ಲ2. ಆದi ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ =ಾ�ಾ ಪ�ೕ�ಯ B%ಾh� ಬ�p 4ಳಕಂಡ ಷರತು(ಗಳನು9 Qೕಪ��ಸEಾ\ರುತ(�. 
• ``ಎ .ಎ .ಎ".H. ಅಥUಾ ಇದ47 ತತ�<ಾನ:ಂದು {ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ	ಂದ �ೂೕ�ಸಲ]ಟ_ ಇತi NಾವO�ೕ ಪ�ೕ�ಯ12 ಅಥUಾ ಎ .ಎ .ಎ".H. ಪ�ೕ�\ಂತ ~ೕಲ�ಟ_ದ NಾವO�ೕ ಪ�ೕ�ಯ12 ಕನ9ಡವನು9 ಮುಖ� =ಾ�Nಾ\, ಅಥUಾ 	
�ೕಯ =ಾ�Nಾ\ ಅಥUಾ ಐ>�ಕ BಷಯUಾ\ (ಆದi ಸಂಯುಕ( ಪ�-4ಯ BಷಯಗಳJೂ2ಂCಾ\ರWಾರದು) ಅಥUಾ ~ೕ1ನ ಪ�ೕ�ಗಳ12 ಕನ9ಡ <ಾಧ�ಮದ12 Uಾ�ಸಂಗ <ಾ� Dೕಗ�YNಾ\ರುವ ಅಥUಾ ಕ%ಾ�ಟಕ JೂೕಕQೕUಾ ಆ@ೕಗ	ಂದ ಈ ?ಂ� ನYಸಲ]ಟ_ ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ =ಾ� ಪ�ೕ�ಯ12 Dೕಗ�YNಾ\ರುವ ಅಭ�`�ಗಳು, ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ =ಾ�ಾ ಪ�ೕ�ಯ12 ಉ�(ೕಣ�{ಾಗುವOದ�ಂದ B%ಾh� wೂಂ	ರು�ಾ(i''.  
• ಸ�ಾ�ರದ ಪತ- ಸಂ�� Hಆಸುಇ  39  Qೕವ6  2018 	%ಾಂಕ 17-04-2018 ರ ಸ]�_ೕಕರಣದನ
ಯ ಅಭ�`�ಗಳು ಒಂದು Wಾ� ಆ@ೕಗವO ನYಸುವ ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ  =ಾ� ಪ�ೕ�ಯ12 (ಸದ� ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ  =ಾ� ಪ�ೕ�ಯ ಪಠ�ಕ-ಮದ <ಾದ�ಯ12�ೕ) ಉ�(ೕಣ�{ಾದ12 ಮDೂ(~� ಇತi ಹು��ಗ�zಾ\ ಆ@ೕಗವO ನYಸುವ ಕmಾ�ಯ ಕನ9ಡ ಪ�ೕ�ಯನು9 D�ದು 4ೂಳುoವOದ�ಂದ B%ಾh� aೕಡEಾ\�.3 .�ೕಷ.�ೕಷ.�ೕಷ.�ೕಷ    ಸೂಚ?ಸೂಚ?ಸೂಚ?ಸೂಚ?::::----        (1) ಎ�.ಎ�.ಎw. . ಪ�ೕdಯ�� ಕನ�ಡ gಾ�ಯನು� ತೃ�ೕಯ gಾ�ಯ{ಾ�� ಅಭF  ದ;�� ಅಥ�ಾ ಇತ4 ಕನ�ಡ gಾ�ಾ ಪ�ೕdಗಳ�� / ಇ�ಾpಾ ಪ�ೕdಗಳ�� 6ೕಗ�A eೂಂ7ದಂತಹ ಅಭFG�ಗV� ಈ aೕ�ನ i{ಾ[� ಪAಯಲು ಅವ1ಾಶ ಇರುವ<7ಲ�.  ಆದುದ�ಂದ, ಇವರು ಕ(ಾ)ಯ ಕನ�ಡ gಾ�ಾ ಪ�ೕdಯನು� ಕ(ಾ)ಯ�ಾ� 6�ದು!ೂಳ^,ೕ \ೕ2ರುತL=.  (2) ಸದ� ಅHಸೂಚ/� ಅನುಗುಣ�ಾ� ನAಯ�ಾಗುವ ಕ(ಾ)ಯ ಕನ�ಡ gಾ� ಪ�ೕd[ಂದ i{ಾ[� ಇಲ�ದ ಅಭFG�ಗV�, ಅವರು  ಈ ಪ�ೕdಯನು� ನAಸುವ rದಲು ಆ@ೕಗವ< ನA ದ ಕ(ಾ)ಯ ಕನ�ಡ gಾ� ಪ�ೕdಯ�� ಉ�Lೕಣ�6 eೂಂ7ದ;��  i{ಾ[� Uೕಡ�ಾಗುವ<ದು. (3) ಕ(ಾ)ಯ ಕನ�ಡ gಾ�ಾ ಪ�ೕd[ಂದ i{ಾ[� ಪAಯಲು ಅ��ಯ Uಗ7ತ ಸ�ಳದ�� iವರಗಳನು� Uೕಡತಕ:ದು;. ಸ��ಾದ �ಾ� ಒದ�ಸ7ದ;�� aೕ�ನ i{ಾ[�ಗಳನು� ಪAಯಲು ಅಹ�6 Uೕಡುವ<7ಲ�. Qಾಗೂ i{ಾ[� ಪAಯಲು ತ`ಾo� �ಾ� Uೕ�ದ ಅಭFG�ಗಳನು� ಅನಹ��ೂVಸ�ಾಗುವ<ದು. ಮುಂದುವ4ದು, ಅ��ಯ�� ಈ �ಾ�ಯನು� ತ`ಾo� Uೕ�ದ ನಂತರ ಇದನು� ಸ�ಪ� !ೂಳ^ಲು ಅವ1ಾಶ Uೕಡ�ಾಗುವ<7ಲ�. ಆದುದ�ಂದ, ಅಭFG�ಗಳು ಅ�� ಭ�� �ಾಡು�ಾಗ ಎ�ಾ� iಷಯಗಳನು� ಪ�Oೕ� , ಸ��ಾ�ರುವ ಬ�� ಖ�ತಪ� !ೂಂಡ ನಂತರ_ೕ ಒ�o�ಯನು� Uೕಡ\ೕ!ಂದು ಸೂ� =.  (4) ಕ(ಾ)ಯ ಕನ�ಡ gಾ� ಪ�ೕdಯ�� ಕUಷ� 50 ಅಂಕಗಳನು� ಗVಸದ ಅಭFG�ಗಳ �ಾ�ಾನF ಕನ�ಡ/�ಾ�ಾನF ಇಂ��� ಮತುL  �ಾ�ಾನF �ಾನ ಪ�%!ಯ ಉತLರ ಪ< L!ಗಳನು� �ೌಲF�ಾಪನ �ಾಡ�ಾಗುವ<7ಲ� 7.2 7.2 7.2 7.2 ಪಪಪಪ�ೕmಗಳ�ೕmಗಳ�ೕmಗಳ�ೕmಗಳ    ಪಠIಕ�ಮಗಳುಪಠIಕ�ಮಗಳುಪಠIಕ�ಮಗಳುಪಠIಕ�ಮಗಳು::::----    
• ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----1111ರರರರ    ಕ[ಾ\ಯಕ[ಾ\ಯಕ[ಾ\ಯಕ[ಾ\ಯ    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    }ಾ~ಾ}ಾ~ಾ}ಾ~ಾ}ಾ~ಾ    ಪ�ೕmQಪ�ೕmQಪ�ೕmQಪ�ೕmQ    ಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮ    

(ಎi.ಎi.ಎ~.$ ಪ'ೕ]ಯ ಕನ=ಡ ಪ ಥಮ pಾ�ಯ ಮಟbದ Qವರ�ಾತsಕ ಪ8 /) ಕ�ಕ�ಕ�ಕ�        ಸಂಸಂಸಂಸಂ....    ಪಠ�ಪಠ�ಪಠ�ಪಠ�    ಕ�ಮಕ�ಮಕ�ಮಕ�ಮ    ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    1111    �ಷಯದ�ಷಯದ�ಷಯದ�ಷಯದ    ಸಮಗ�ಸಮಗ�ಸಮಗ�ಸಮಗ�    ಅ[ೖ&ಸು�Qಅ[ೖ&ಸು�Qಅ[ೖ&ಸು�Qಅ[ೖ&ಸು�Q    25252525    2222    ಪದಪದಪದಪದ    ಪ�\ೕಗಪ�\ೕಗಪ�\ೕಗಪ�\ೕಗ    25252525    3333    �ಷಯ�ಷಯ�ಷಯ�ಷಯ    ಸಂ]ೕಪ4ಸಂ]ೕಪ4ಸಂ]ೕಪ4ಸಂ]ೕಪ4    25252525    4444    ಪದಪದಪದಪದ    ^ಾನ^ಾನ^ಾನ^ಾನ    25252525    5555    ಲಘುಲಘುಲಘುಲಘು    ಪ�ಬಂಧಪ�ಬಂಧಪ�ಬಂಧಪ�ಬಂಧ    25252525    6666    ಇಂ%2ೕ_ ಂದಇಂ%2ೕ_ ಂದಇಂ%2ೕ_ ಂದಇಂ%2ೕ_ ಂದ    ಕನIಡQYಕನIಡQYಕನIಡQYಕನIಡQY    `ಾaಾಂತರ`ಾaಾಂತರ`ಾaಾಂತರ`ಾaಾಂತರ    25252525    ಒಒಒಒಟಟಟಟುುುು8888    111155550000     
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• ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    *J�*J�*J�*J�    cೕRಯ)ಯcೕRಯ)ಯcೕRಯ)ಯcೕRಯ)ಯ    ��ಯ��ಯ��ಯ��ಯ    ಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರು/ / / / ���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ���ೕಯ    ದ��ದ��ದ��ದ��    ಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರ    ಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳಹು� ಗಳ    ಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕಸ`xಾ�ತCಕ    ಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯಪ�ೕmಯ    
ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----2 2 2 2 ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----3333ರರರರ    ಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮಪಠIಕ�ಮ    ಈಈಈಈ    ಪ�ೕmಯುಪ�ೕmಯುಪ�ೕmಯುಪ�ೕmಯು    4ಳಕಂಡ4ಳಕಂಡ4ಳಕಂಡ4ಳಕಂಡ    ಪ��4ಗಳನು2ಪ��4ಗಳನು2ಪ��4ಗಳನು2ಪ��4ಗಳನು2    �ೂಂ�ರುತ
��ೂಂ�ರುತ
��ೂಂ�ರುತ
��ೂಂ�ರುತ
�....    

• ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----2 :2 :2 :2 :    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ////nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕo        : 100 : 100 : 100 : 100 ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    
• ಪ��4ಪ��4ಪ��4ಪ��4----3 :3 :3 :3 :    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    �ಾನ�ಾನ�ಾನ�ಾನ                : 100 : 100 : 100 : 100 ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು        
• ಪ��/ಂದುಪ��/ಂದುಪ��/ಂದುಪ��/ಂದು    ಪ��4ಯನು2ಪ��4ಯನು2ಪ��4ಯನು2ಪ��4ಯನು2        1 ½ ಗಂ�ಗಂ�ಗಂ�ಗಂ�    ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%ಸಮಯದ$%    ಉತ
�ಸBೕaಾಗುತ
�ಉತ
�ಸBೕaಾಗುತ
�ಉತ
�ಸBೕaಾಗುತ
�ಉತ
�ಸBೕaಾಗುತ
�....nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    �ಾನ�ಾನ�ಾನ�ಾನ    ಮತುಮತುಮತುಮತು    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    

ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ////nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಇಂ=%oಇಂ=%oಇಂ=%oಇಂ=%o    ಈಈಈಈ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ಪ��4ಗಳುಪ��4ಗಳುಪ��4ಗಳುಪ��4ಗಳು    ವಸು
'oವಸು
'oವಸು
'oವಸು
'oಠಠಠಠ    ಬಹುಬಹುಬಹುಬಹು    ಆ;Pಯಆ;Pಯಆ;Pಯಆ;Pಯ(Objective Multiple Choice Type) 
Jxಾನಾ =ರುವ:ದುJxಾನಾ =ರುವ:ದುJxಾನಾ =ರುವ:ದುJxಾನಾ =ರುವ:ದು....    

• nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    ಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾ    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕo    ಪ��4ಯುಪ��4ಯುಪ��4ಯುಪ��4ಯು    nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=    Jಶ�JಾIಲಯದJಶ�JಾIಲಯದJಶ�JಾIಲಯದJಶ�JಾIಲಯದ    ಪದJಪದJಪದJಪದJ    ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%    
ಉ�
ೕಣ��ಾ=ರುವಉ�
ೕಣ��ಾ=ರುವಉ�
ೕಣ��ಾ=ರುವಉ�
ೕಣ��ಾ=ರುವ    JಾIZ�QJಾIZ�QJಾIZ�QJಾIZ�Q    ಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದ    ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�    JಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4P    ಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದು. . . . ಇದರಇದರಇದರಇದರ    ಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕಮೂಲಕ    ಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯ    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    
/ / / / ಇಂಇಂಇಂಇಂ=%ೕo=%ೕo=%ೕo=%ೕo    MಾIಕರಣMಾIಕರಣMಾIಕರಣMಾIಕರಣ, , , , ಶಬ�ಶಬ�ಶಬ�ಶಬ�    ಸಂಪತು
ಸಂಪತು
ಸಂಪತು
ಸಂಪತು
, , , , aಾಗುSತaಾಗುSತaಾಗುSತaಾಗುSತ    (Spelling)    ಸಮ�ಾಥ�ಕಸಮ�ಾಥ�ಕಸಮ�ಾಥ�ಕಸಮ�ಾಥ�ಕ    ಪದಗಳುಪದಗಳುಪದಗಳುಪದಗಳು, , , , Jರುಾ�ಥ�ಕJರುಾ�ಥ�ಕJರುಾ�ಥ�ಕJರುಾ�ಥ�ಕ    ಪದಗಳುಪದಗಳುಪದಗಳುಪದಗಳು    ಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳ    
ಪ��ಾನಪ��ಾನಪ��ಾನಪ��ಾನ, , , , ಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕo    / / / / ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    }ಾ�ಯನು2}ಾ�ಯನು2}ಾ�ಯನು2}ಾ�ಯನು2    ಅ�ಯುವಅ�ಯುವಅ�ಯುವಅ�ಯುವ    ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಗ�Lಸುವಗ�Lಸುವಗ�Lಸುವಗ�Lಸುವ    ಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯ    ಶ�
ಯಶ�
ಯಶ�
ಯಶ�
ಯ    ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಅದರಅದರಅದರಅದರ    ಸ�Tಾದಸ�Tಾದಸ�Tಾದಸ�Tಾದ    
�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ    ತಪ:`ತಪ:`ತಪ:`ತಪ:`    ಬಳ4ಬಳ4ಬಳ4ಬಳ4    ಇ�ಾI�ಗಳನು2ಇ�ಾI�ಗಳನು2ಇ�ಾI�ಗಳನು2ಇ�ಾI�ಗಳನು2    ಪ�tೕ$ಸುವಪ�tೕ$ಸುವಪ�tೕ$ಸುವಪ�tೕ$ಸುವ    ಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯಅಭIZ�ಯ    nಾಮಥ�Inಾಮಥ�Inಾಮಥ�Inಾಮಥ�I    ಇವ:ಗಳನು2ಇವ:ಗಳನು2ಇವ:ಗಳನು2ಇವ:ಗಳನು2    ಪ�ೕಪ�ೕಪ�ೕಪ�ೕ�ಸಲು�ಸಲು�ಸಲು�ಸಲು    ಉ� ೕtಸ]ಾ=�ಉ� ೕtಸ]ಾ=�ಉ� ೕtಸ]ಾ=�ಉ� ೕtಸ]ಾ=�. . . .     

• ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡಕನ2ಡ    ಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾಅಥMಾ    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    ಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕoಇಂ=%ೕo    ಪ��4ಗಳ$%ಪ��4ಗಳ$%ಪ��4ಗಳ$%ಪ��4ಗಳ$%    Tಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂTಾವ:ಾದರೂ    ಒಂದನು2ಒಂದನು2ಒಂದನು2ಒಂದನು2    ಆ;Pಆ;Pಆ;Pಆ;P    
KಾಡತಕPದು KಾಡತಕPದು KಾಡತಕPದು KಾಡತಕPದು . . . . ಒjCಒjCಒjCಒjC    ಆ;Pಆ;Pಆ;Pಆ;P    Kಾ)ದKಾ)ದKಾ)ದKಾ)ದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQಬದ]ಾವlQ    ಅವaಾಶಅವaಾಶಅವaಾಶಅವaಾಶ    ಇರುವ:�ಲ%ಇರುವ:�ಲ%ಇರುವ:�ಲ%ಇರುವ:�ಲ%....    

• nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    �ಾನ�ಾನ�ಾನ�ಾನ    ಪ��4ಯುಪ��4ಯುಪ��4ಯುಪ��4ಯು    nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=nಾKಾನIMಾ=    Jಶ�JಾI'ಲಯದJಶ�JಾI'ಲಯದJಶ�JಾI'ಲಯದJಶ�JಾI'ಲಯದ    ಪದJಪದJಪದJಪದJ    ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%ಪ�ೕmಯ$%    ಉ�
ೕಣ��ಾಉ�
ೕಣ��ಾಉ�
ೕಣ��ಾಉ�
ೕಣ��ಾ=ರುವ=ರುವ=ರುವ=ರುವ    JಾIZ�QJಾIZ�QJಾIZ�QJಾIZ�Q    
ಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದಇರBೕaಾದ    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    �ಾನ4P�ಾನ4P�ಾನ4P�ಾನ4P    ಸಂಬಂಧಪಟAಸಂಬಂಧಪಟAಸಂಬಂಧಪಟAಸಂಬಂಧಪಟA    ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�ಕ'ಷ�    JಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4PJಾIಮಟA4P    ಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದುಸಮ�ಾ=ರುವ:ದು    ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಇದುಇದುಇದುಇದು    }ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ    ಸಂJxಾನಸಂJxಾನಸಂJxಾನಸಂJxಾನ, , , , 
}ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ    ಇ��ಾಸಇ��ಾಸಇ��ಾಸಇ��ಾಸ, , , , ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಸಂಸPಸಂಸPಸಂಸPಸಂಸPøøøø����, , , , }ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ}ಾರತದ    nಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನInಾKಾನI    �ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ    ಆZ�ಕಆZ�ಕಆZ�ಕಆZ�ಕ, , , , ಭೂQೂೕಳಭೂQೂೕಳಭೂQೂೕಳಭೂQೂೕಳ        �ಾಸ��ಾಸ��ಾಸ��ಾಸ�, , , , ಇ�
ೕYನಇ�
ೕYನಇ�
ೕYನಇ�
ೕYನ    ಘಟ8ಗಳುಘಟ8ಗಳುಘಟ8ಗಳುಘಟ8ಗಳು, , , , 
�ೖ'ಕ�ೖ'ಕ�ೖ'ಕ�ೖ'ಕ    #ೕವನದ$%#ೕವನದ$%#ೕವನದ$%#ೕವನದ$%    J�ಾನJ�ಾನJ�ಾನJ�ಾನ    ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    ಒಬ�ಒಬ�ಒಬ�ಒಬ�    JಾIವಂತJಾIವಂತJಾIವಂತJಾIವಂತ    ವI�
ವI�
ವI�
ವI�
ಯುಯುಯುಯು    �ೖನಂ�ನ�ೖನಂ�ನ�ೖನಂ�ನ�ೖನಂ�ನ    #ೕವನದ$%#ೕವನದ$%#ೕವನದ$%#ೕವನದ$%    ಗಮ'ಸಬಹುಾದಂತಹಗಮ'ಸಬಹುಾದಂತಹಗಮ'ಸಬಹುಾದಂತಹಗಮ'ಸಬಹುಾದಂತಹ    
JಷಯಗಳುJಷಯಗಳುJಷಯಗಳುJಷಯಗಳು. . . . ಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳಇವ:ಗಳ    jೕ$ನjೕ$ನjೕ$ನjೕ$ನ    ಪ�q2ಗಳನು2ಪ�q2ಗಳನು2ಪ�q2ಗಳನು2ಪ�q2ಗಳನು2    ಒಳQೂಂ)ರುತ
�ಒಳQೂಂ)ರುತ
�ಒಳQೂಂ)ರುತ
�ಒಳQೂಂ)ರುತ
�....  Syllabus for the competitive examination PaperSyllabus for the competitive examination PaperSyllabus for the competitive examination PaperSyllabus for the competitive examination Paper----2 and Paper2 and Paper2 and Paper2 and Paper----3 for recruitment to the posts of Assistant/ 3 for recruitment to the posts of Assistant/ 3 for recruitment to the posts of Assistant/ 3 for recruitment to the posts of Assistant/ First Division Assistants in Karnataka State Civil ServicesFirst Division Assistants in Karnataka State Civil ServicesFirst Division Assistants in Karnataka State Civil ServicesFirst Division Assistants in Karnataka State Civil Services    

The examination will consist of two written papers, namely,- 
 Paper-2:  General English or General Kannada  
 Paper-3:   General Knowledge 

• The maximum marks for each paper will be 100. The questions in both the papers will be 
“Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 1½   hours.  

• The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum 
standard expected of a student who has passed the Bacheolor’s Degree Examination of a 
University. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar, 
vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend 
English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect 
usage, etc., 

• The candidates may select either the paper on General English or the paper on General Kannada.   
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• The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating 
to General Knowledge, expected of a student who has passed Bachelor’s Degree 
Examination of a University and will cover questions on the Constitution of India, Indian 
History and Culture, General and Economic Geography of India, Current Events, every day 
science and such matters of every day observation as may be expected of an educated 
person.           8888.     .     .     .     @ಾ7@ಾ7@ಾ7@ಾ7////AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7    ಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣ    ಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳು::::----              8.1  .1  .1  .1  @ಾ7@ಾ7@ಾ7@ಾ7    AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7AೕಸBಾ7    6ೂೕರುವ6ೂೕರುವ6ೂೕರುವ6ೂೕರುವ    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಅದ6"ಅದ6"ಅದ6"ಅದ6"    ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�    ಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣ    ಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳು    GಾಗೂGಾಗೂGಾಗೂGಾಗೂ    ಅದರಅದರಅದರಅದರ    �ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು    ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�    @ಾ7@ಾ7@ಾ7@ಾ7    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�ಪ Hಷ�    ಪಂಗಡ6"ಪಂಗಡ6"ಪಂಗಡ6"ಪಂಗಡ6"    Iೕ ದIೕ ದIೕ ದIೕ ದ    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು,  ,  ,  ,      ನಮೂ6  `�' ಸದ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು 0ೕBತ ಅವGಯವiB� ಅಥUಾ ರದು� <ಾಡುವವiB� Hಂಧುತ
ವನು9 wೂಂ	ದು�, ಇಂತಹ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 	%ಾಂಕದ A�hಲ2�ೕ ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವOದು (ಸ�ಾ�ರದ ಸುDೂ(ೕJ  ಸಂ�� SWD 155 BCA 2011 	%ಾಂಕ  22-02-2012)} ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*----1 1 1 1 6"6"6"6"    Iೕ ದIೕ ದIೕ ದIೕ ದ    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು        ನಮೂ6 `ಇ' ಸದ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು 0ೕBತ ಅವGಯವiB� ಅಥUಾ ರದು� <ಾಡುವವiB� Hಂಧುತ
ವನು9 wೂಂ	ದು�, ಇಂತಹ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 	%ಾಂಕದ A�hಲ2�ೕ ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವOದು (ಸ�ಾ�ರದ ಸುDೂ(ೕJ  ಸಂ�� SWD 155 BCA 2011 	%ಾಂಕ  22-02-2012)} ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*ಪ�ವಗ*----2222ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2JJJJ, 3, 3, 3, 3ಎಎಎಎ    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    3333JJJJ    AೕಸBಾ7KAೕಸBಾ7KAೕಸBಾ7KAೕಸBಾ7K    Iೕ ದIೕ ದIೕ ದIೕ ದ    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು        • ನಮೂ6 `ಎ�'  

• ?ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಪ-ವಗ�-2(ಎ), ಪ-ವಗ�-2(Z), ಪ-ವಗ�-3(ಎ) ಮತು( ಪ-ವಗ�-3(Z) AೕಸEಾ�   ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು 05 ವಷ� cಾ1(ಯ12ರುತ(:. ಅಭ�`�ಗಳು ಪY	ರುವ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವO ಅ0�   ಸ12ಸಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕದಂದು cಾ1(ಯ12ರತಕ7ದು�. 
• ಅ0�ಯನು9 ಸ12ಸಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳ� ಸಂಬಂGHದ AೕಸEಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರjೕಕು. 
• 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕದ ನಂತರ  ಪYದ ಪ-ವಗ�-2ಎ, 2Z, 3ಎ ಮತು( 3Z AೕಸEಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು.    

• ಅ0� ಸ12ಸುವ ಸಮಯದ12 �ಾವO 4ೂೕರEಾದ gಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 ಅ0�@ಂ	� ಕmಾ�ಯUಾ\ ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು, ತ!]ದ�12 ಇವರ AೕಸEಾ�ಯನು9  ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2. ಮೂಲ CಾಖEಾ� ಪ�fೕಲ6 ಸಮಯದ12 ಇ�ೕ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ ಮೂಲ ಪ-�ಗಳನು9 ಪ�fೕಲ6� ತಪ]�ೕ �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�, ತ!]ದ12 ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ  AೕಸEಾ�ಯನು9 ರದು�ಪ�H , ಅವರ ಅಭ�`�ತನವನು9 bಾ<ಾನ� ಅಹ�Dಯ�ಯ12 ಅಹ�{ಾದ12 <ಾತ- ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವOದು.  a\	ಪ�Hದ ನಮೂ6ಗಳನು9 wೂರತುಪ�H ಇತi NಾವO�ೕ ನಮೂ6ಗಳ12 ಪYಯEಾದ  AೕಸEಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು.     8.2  �ಾ [ೕಣ [ೕಸ�ಾ8 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಮತು( ಅದ47 ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ಾಗೂ ಅದರ aಯಮಗಳು • ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ�� Hಆಸುಇ 08 Q6a 2001 	%ಾಂಕ 13-02-2001ರನ
ಯ zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ�ಯನು9 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು  ಪ-ಸು(ತ  cಾ1(ಯ12ರುವ aಯಮಗಳ �ೕ�ಾ� 1 �ಂದ 106ೕ   ತರಗ�ಯವi� zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ�� ಒಳಪಡುವ ಪ-�ೕಶಗಳ12 Uಾ�ಸಂಗ <ಾ� ಉ�(ೕಣ�{ಾ\ರುವವರು  ಈ  AೕಸEಾ�ಯನು9 ಪYಯಲು ಅಹ�ರು.   
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• zಾ-Aೕಣ ಅಭ�`�ಗ��ಂದು Aೕಸ1�Hದ ಹು��ಗಳನು9 42ೕ� <ಾಡುವ bಾ<ಾನ� ಅಹ�Dಯ ಅಭ�`�ಗಳು ನಮೂ6-2ನು9 ಸಂಬಂಧಪಟ_ �ಾEಾ ಮು�ೂ�ೕ,ಾ�ಾ�ಯರ ಸ? ಮತು( �ೕತ- f|�ಾG�ಾ�ಯವರ ~ೕಲು ರುಜುB6ೂಂ	� �ಾಗೂ ಈ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವಲ2�ೕ ~ೕಲುಸ�ರ47 (Creamy layer) Qೕ�ಲ2	ರುವ  ಬ�p ನಮೂ6-1 ರ12 ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಕmಾ�ಯUಾ\ ಸಂಬಂGತ ತಹfೕEಾ�S ರವ�ಂದ ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು� �ಾಗೂ ಈ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 ಅ0�@ಂ	�  ಕmಾ�ಯUಾ\ ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು, ತ!]ದ�12 ಇವರ  ಈ AೕಸEಾ�ಯನು9 ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2.  
• zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಪ�fಷ_ gಾ�, ಪ�fಷ_ ಪಂಗಡ, ಪ-ವಗ�-1, ಪ-ವಗ�-2ಎ, 2Z,  3ಎ, 3Z AೕಸEಾ�� Qೕ�ದ ಅಭ�`�ಗಳು ಕmಾ�ಯUಾ\ zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ�ಯ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ನಮೂ6-2ರ12 ಸಂಬಂಧಪಟ_ �ಾEಾ ಮು�ೂ�ೕ,ಾ�ಾ�ಯರ ಸ?, �ಹರು ಮತು( �ೕತ- f|�ಾG�ಾ�ಯವರ ~ೕಲು ರುಜು, �ಹರು �ಾಗೂ gಾ� <ಾ�ದ 	%ಾಂಕ�ೂಂ	� aಗ	ತ ನಮೂ6ಯ12 ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು�. 
• ಮೂಲ CಾಖEಾ� ಪ�fೕಲ6 ಸಮಯದ12  ಸದ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ ಮೂಲ ಪ-�ಗಳನು9 ಪ�fೕಲ6� ತಪ]�ೕ �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�.  
• gಾ� AೕಸEಾ� 4ೂೕ�ರುವ zಾ-Aೕಣ ಅಭ�`�ಗಳ gಾ� AೕಸEಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ರಸ7ೃತ�ೂಂಡ12 ಅಂತಹವರು  bಾ<ಾನ� ಅಹ�D zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ�� ಸಂಬಂGHದಂD, ನಮೂ6-01 (Creamy layer) ಸ12ಸ	ದ�12, ಅಂತಹವರ zಾ-Aೕಣ AೕಸEಾ�ಯ AೕಸEಾ\ತೂ ಸಹ ಅನಹ�{ಾಗು�ಾ(i.   8.3 ಕನ9ಡ <ಾಧ�ಮ AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಮತು( ಅದ47 ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ಾಗೂ ಅದರ aಯಮಗಳು • ಸ�ಾ�� ಅGಸೂಚ6 ಸಂ�� Hಆಸುಇ 71 Q6a 2001 	%ಾಂಕ 24-10-2002 ರನ
ಯ ಕನ9ಡ <ಾದ�ಮ AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು  016ೕ ತರಗ�hಂದ 106ೕ ತರಗ�ಯವi� ಕನ9ಡ <ಾಧ�ಮದ12 Uಾ�ಸಂಗ <ಾ�ರುವ ಬ�p ಸಂಬಂಧಪಟ_ �ಾJಯ ಮು�ೂ�ೕ,ಾ�ಾ�ಯರ ಸ?, �ಹರು ಮತು( gಾ� <ಾ�ದ aಗ	ತ ನಮೂ6ಯ12 ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು�. 

• ಮೂಲ CಾಖEಾ� ಪ�fೕಲ6 ಸಮಯದ12 ಸದ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ ಮೂಲ  ಪ-�ಗಳನು9 ಪ�fೕಲ6� ತಪ]�ೕ �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�. 8.4 <ಾ0 Qೖaಕ�� AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಮತು( ಅದ47 ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ಾಗೂ ಅದರ aಯಮಗಳು Bವರ}:-(1) <ಾ0 Qೖaಕ ಎಂದi ಸಶಸ� ದಳಗlಾದ aಯAತ ಭೂದಳ, %ೌ�ಾದಳ ಮತು( Uಾಯು ದಳದ12   NಾವO�ೕ �-ೕ�ಯ12 (@ೕಧ ಅಥUಾ @ೕಧ%ಾ\ಲ2�ೕ) Qೕ: ಸ12Hರುವ ವ��( ಎಂದು  ಅಥ�. ಆದi ��P� Qಕು��$ 4ೂೕS, ಜನರ" �ಸ�� ಇಂ0aಯ�ಂX �Lೕ �, Jೂೕಕ ಸ�ಾಯಕ   Qೕ%ಾ ಮತು( ,ಾ�{ಾ A1ಟ� ದಳದ12 Qೕ: ಸ12Hದ ವ��( Qೕಪ�YNಾಗುವO	ಲ2; ಮತು(  (ಅ) ಅಂತಹ Qೕ:hಂದ aವೃ�( wೂಂ	ದ ನಂತರ aವೃ�( :ೕತನ ಪYಯು�(ರುವ ಅಥUಾ (ಆ) :ೖದ��ೕಯ �ಾರಣಗ�ಂದ A1ಟ� Qೕ:hಂದ ZಡುಗYNಾದ ಅಥUಾ ವ��(ಯ?�ತಕೂ7 Aೕ�ದ ಪ�H��ಗ�ಂದ ಮತು( :ೖದ��ೕಯ ಅಥUಾ ಅbಾಮಥ��ದ !ಂಚ� ಪYದು ಅಂತಹ Qೕ:ಯ12  ZಡುಗYNಾದವನು  ಅಥUಾ (ಇ)  ಸ
ಂತ 4ೂೕ�4 wೂರತುಪ�H Hಬvಂ	 ಕ�ತದ ಪ��ಾಮ	ಂದ ಅಂತಹ 



18 Qೕ:hಂದ ZಡುಗY  wೂಂ	ದ ವ��(    ಅಥUಾ (ಈ)  ತನ9 ಸ
ಂತ 4ೂೕ�4ಯ ~ೕi� ಅಥUಾ ದುನ�ಡD ಅಥUಾ ಅbಾಮಥ��ದ �ಾರಣ	ಂCಾ\  D�ದು�ಾ�ರುವ   ಅಥUಾ ಕತ�ವ�	ಂದ ವgಾ <ಾ�ದ ವ��(ಗಳನು9 wೂರತುಪ�H, aG�ಷ_ ಅವGಯನು9 ಪLiೖHದ ತರುUಾಯ ZಡುಗY wೂಂ	ದ ವ��( ಮತು( zಾ-ಚು�$ ಪYಯು�(ರುವ ವ��( ಮತು( ,ಾ-ಂ�ೕಯ Qೕ:ಯ ಈ 4ಳ� wಸ�Hದ ವಗ�ದ Hಬvಂ	ಯವರು. 
• aರಂತರ Qೕ: ಸ12H aವೃ�( wೂಂ	ದ !ಂಚ�Cಾರರು. 
• A1ಟ� Qೕ:hಂCಾ\ ಉಂ�ಾದ �ೖ?ಕ ಅbಾಮಥ��D wೂಂ	 ZಡುಗYNಾದ ವ��(. 
• zಾ�ಲಂ$- ಪ-ಶH( B�ೕತರು 
• ಈ ~ೕಲ7ಂಡ ವಗ�ದ ಅಭ�`�ಗಳು <ಾ0 Qೖaಕ AೕಸEಾ�� ಅಹ��ರು�ಾ(i. Bವರ} :- 4ೕಂದ- ಸಶಸ�ದಳದ Qೕ:ಯ12 ವ��(ಗಳು Qೕ:hಂದ aವೃ�( wೂಂ	ದ ನಂತರ <ಾ0 Qೖaಕರ      ವಗ�ದ� ಬರುವ ವ��(� ಒಪ]ಂದವO ಪLಣ�Uಾಗಲು ಒಂದು ವಷ�47 ಮುನ9 ಉ�ೂ�ೕಗ47 ಅ0�  �ಾ�4ೂಳoಲು �ಾಗೂ ಅವ�� <ಾ0 Qೖaಕ�� �ೂiಯುವ ಎEಾ2 bೌಲಭ�ಗಳನು9 wೂಂದಲು ಅನುಮ� aೕಡEಾ\�.  ಆದi ಸಮವಸ�ವನು9 ತ�0ಸಲು ಅನುಮ� aೕಡುವವi� {ಾಜ� %ಾಗ�ೕಕ Qೕ: ಅಥUಾ ಹು��ಗ�� 6ೕಮಕ wೂಂದುವಂ�ಲ2. (2)  Qೖaಕರು 4ೕಂದ- ಸಶಸ� ದಳಗಳ12 Qೕ: ಸ12ಸುUಾಗ  ಯುದt/ಯುದtದಂತಹ �ಾNಾ�ಚರ}ಯ12 ಮ�ದ ಅಥUಾ ಅಂಗBಕಲD wೂಂ	ದ ವ��(ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು  (ಸಂದ=ಾ�ನುbಾರ wಂಡ� ಅಥUಾ ಗಂಡ ಮತು( ಮಕ7ಳು ಮತು( ಮಲಮಕ7ಳು) <ಾ0 Qೖaಕ AೕಸEಾ�� ಅಹ�{ಾ\ರು�ಾ(i. ಆದi ಅಂತಹವರುಗ�� ವ@ೕA� ಸ�14ಯನು9 aೕಡEಾಗುವO	ಲ2.   
• Qೕ6hಂದ ZಡುಗYNಾದ ವ��(ಗಳು ಅವರ ZಡುಗY ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9(ಗುರು�ನ >ೕ$, aವೃ� :ೕತನ ಸಂCಾಯದ ಪತ-, ZಡುಗY ಪOಸ(ಕ ಮತು( ಪದB ಪ-<ಾಣ ಪತ-) / Qೖaಕರು 4ೕಂದ- ಸಶಸ� ದಳಗಳ12 Qೕ: ಸ12ಸುUಾಗ  ಯುದt/ಯುದtದಂತಹ �ಾNಾ�ಚರ}ಯ12    ಮ�ದ ಅಥUಾ    ಅಂಗ BಕಲD wೂಂ	ದ ವ��(ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು  Qೖaಕರು ಮ�ದ / ಅಂಗBಕಲD wೂಂ	ದ ಬ�p ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9  ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು� �ಾಗೂ ಈ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಅ0�@ಂ	�   ಕmಾ�ಯUಾ\ ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು, ತ!]ದ�12 ಇವರ  ಈ AೕಸEಾ�ಯನು9 ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2.    ಮೂಲ CಾಖEಾ� ಪ�fೕಲ6 ಸಮಯದ12 ಇ�ೕ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ದ ಮೂಲ ಪ-�ಯನು9 ಪ�fೕಲ6� ತಪ]�ೕ �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�. ತ!]ದ12 ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ AೕಸEಾ�ಯನು9 ರದು�ಪ�ಸEಾಗುವOದು. <ಾ0 Qೖaಕರ ಅವಲಂZತರು <ಾ0 Qೖaಕರು Qೕ:ಯ12Cಾ�ಗ 4ೂಲ2ಲ]$_ರುವ / �ಾಶ
ತUಾ\ ಅಂಗBಕಲ{ಾದ ಬ�p ಪ-<ಾಣ ಪತ-. 
• aಯಮಗಳನ
ಯ Qೖaಕರ QೕUಾ ಒಪ]ಂದದ ಮು�ಾ(ಯ47 ಮುನ9 ಅ0� ಸ12ಸುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಅವರ ~ೕEಾG�ಾ�ಗ�ಂದ a{ಾ�ೕಪ�ಾ ಪ-<ಾಣ 



19 ಪತ-ವನು9 ಪYದು ಅದರ 	%ಾಂಕವನು9 ಅ0�ಯ12 ನಮೂ	H ಅ0�@ಂ	� ಅKL2ೕM <ಾಡತಕ7ದು�, �ಾಗೂ ಮೂಲ CಾಖJಗಳ ಪ�fೕಲ6ಯ ಸಮಯದ12 ಇ�ೕ a{ಾ�ೕಪ�ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ದ ಮೂಲ ಪ-�ಯನು9 ಕmಾ�ಯUಾ\ �ಾಜರುಪ�ಸjೕಕು.  8.5@ೕಜ6ಗ�ಂದ a{ಾf-ತ  ಅಭ�`�(PDP) AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಮತು( ಅದ47 ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ಾಗೂ ಅದರ aಯಮಗಳು 
• ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ�� Hಆಸುಇ 23 Q6a 99 	%ಾಂಕ 23-11-2000 ರನ
ಯ @ೕಜ6ಗ�ಂದ aವ�Hತ{ಾದ (ಆದi ಈ aಯಮಗಳು gಾ�Nಾಗುವ 20 ವಷ�47 ಮುನ9 aವ�Hತ{ಾದ ಕುಟುಂಬ ಅಭ�`�ಗ�� ಈ AೕಸEಾ� ಅನ
ಯUಾಗುವO	ಲ2) ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�`�ಗ�� Aೕಸ1�Hದ ಹು��ಗ��  ಅ0� ಸ12ಸುವಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳು ಸಂಬಂGತ ತಹfೕEಾ�Sರವ�ಂದ aಗ	ತ ನಮೂ6ಯ12 ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳ� ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು� �ಾಗೂ ಈ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಅ0�@ಂ	� ಕmಾ�ಯUಾ\ ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು. 

8.6   ಅಂಗBಕಲ ಅಭ�`� AೕಸEಾ� 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಮತು( ಅದ47 ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳು �ಾಗೂ ಅದರ aಯಮಗಳು 
 

• ಸ�ಾ�ರದ ಅGಸೂಚ6 ಸಂ��: �!ಎಆS 50 ಎ ಆSಆS 2000 	%ಾಂಕ 03-09-2005 ರ12 {ಾಜ� HB" Qೕ:ಗಳ ಸಮೂಹ-`ಎ' ಮತು( `Z' ಗುಂ!ನ ಹು��ಗ�� �ೕಕಡ 3 ರಷು_ ಮತು( ಸಮೂಹ `H' ಗುಂ!ನ ಹು��ಗ�� �ೕಕಡ 5 ರಷು_ ಹು��ಗಳನು9 ಅಂಗBಕಲ�� AೕಸEಾ� ಕ1]Hದು�, ಇದರನ
ಯ �ೕಕಡ 40 �7ಂತ ಕ�~ ಇಲ2ದಂತಹ ಅಂಗBಕಲDಯುಳo ಅಭ�`�ಗಳು <ಾತ- ಈ AೕಸEಾ�ಯನು9 4ೂೕರಲು ಅಹ�ರು.  ಸ�ಾ�ರದ ಅGಕೃತ  ಾಪನ ಸಂ�� Hಆಸುಇ 115 Q6a 2005 	%ಾಂಕ 19-11-2005ರ12 aಗ	ಪ�Hರುವ ನಮೂ6ಯ12 ಅಂಗBಕಲD ಬ�p ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಮಮಇ 65 !w¡! 2010 	%ಾಂಕ  18-02-2011 ರಂD ,ಾ-ಥAಕ ಆiೂೕಗ� 4ೕಂದ-ದ12ಯ :ೖದ��ೕಯ ,ಾ-G�ಾರ/�ಾಲೂ2ಕು ಮಟ_ದ :ೖದ��ೕಯ ,ಾ-G�ಾರ/ 0Eಾ2 ಮಟ_ದ :ೖದ��ೕಯ ,ಾ-G�ಾರ/ jಂಗಳೂರು :ೖದ��ೕಯ ,ಾ-G�ಾರ ಇವ�ಂದ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳ� ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು�.  
• aಗ	ಪ�Hದ ನಮೂ6ಗಳನು9 wೂರತುಪ�H ಇತi NಾವO�ೕ ನಮೂ6ಯ12 ಅಂಗBಕಲDಯ ಬ�p ಪYಯEಾ\ರುವ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 / ಗುರು�ನ >ೕ$ಯ ಪ-�ಗಳನು9  ಪ�ಗ�ಸಲು ಬರುವO	ಲ2.   
• ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ��  Hಆಸುಇ 74 Qೕ6a 2006 	%ಾಂಕ 30-10-2007 ರ12  aಗ	ಪ�HದಂD  ಅಂಧ/ದೃ�_ <ಾಂದ� ಅಭ�`�ಗಳ ಅಂಗBಕಲ AೕಸEಾ�ಯು ಆ@ೕಗವO ಪ�ೕkಾ ಪLವ� ಅಥUಾ ನಂತರದ12 ನYಸುವ :ೖಧ��ೕಯ ಪ�ೕ�ಯ ವರ	�  ಬದtUಾ\�. 

8.7  ಅನು¢�ೕಧ 371(g) ರಂD wೖದ{ಾWಾ£–ಕ%ಾ�ಟಕ ಪ-�ೕಶ47 Qೕ�ದ ಅಭ�`�ಗ��  AೕಸEಾ�  • ಕ%ಾ�ಟಕ bಾವ�ಜaಕ ಉ�ೂ�ೕಗ (wೖದ{ಾWಾ£–ಕ%ಾ�ಟಕ ಪ-�ೕಶ47 6ೕಮ�ಾ�ಯ12 AೕಸEಾ�) (ಅಹ��ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ aೕ�4) aಯಮಗಳು 201347 ಸಂಬಂGHದಂD 6ೕರ 6ೕಮ�ಾ�ಯ12 ಸ��ೕಯ ವ��(�ಂಬ AೕಸEಾ�ಯನು9 4ೂೕರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ12ರುವ ನಮೂ6ಯ12�ೕ ಅಹ��ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಸ|ಮ ,ಾ-G�ಾರUಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ_ ಉಪ B=ಾಗದ ಸ�ಾಯಕ ಆಯುಕ(�ಂದ ಪY	ಟು_4ೂಳoತಕ7ದು�. ಮೂಲ CಾಖEಾ�ಗಳ ಪ�fೕಲ%ಾ ಸಮಯದ12 ಈ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ದ ಮೂಲ ಪ-�ಯನು9 ಪ�fೕಲ6� ತಪ]�ೕ �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�, ತ!]ದ12 ಅಂತಹ 



20 ಅಭ�`�ಗಳ AೕಸEಾ�ಯನು9 ರದು�ಪ�H ಅವರ ಅಭ�`�ತನವನು9 ಸದ� AೕಸEಾ�ಯ� ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2. aಗ	ಪ�Hದ ನಮೂ6ಯನು9 wೂರತುಪ�H ಇತi NಾವO�ೕ ನಮೂ6ಗಳ12 ಪYಯEಾದ ಅಹ��ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು.   
• 	%ಾಂಕ; 24.04.2019ರ ಸುDೂ(ೕJಯನ
ರ ಹರಪ]ನಹ�o �ಾಲೂ2ಕನು9 ಬlಾo� 0J2�  QೕK��ೂ�ಸEಾ\�. 8.8 ಸ�ಾ�� Qೕ:ಯ12ರುವ %ೌಕರ�� wೖದ{ಾWಾ£ - ಕ%ಾ�ಟಕ AೕಸEಾ�:- • ಸ�ಾ�� Qೕ:ಯ12ರುವ %ೌಕರರು 	%ಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು wೂರ�ಸEಾದ ಅGಸೂಚ6-1 ಸಂ�� �!ಎಆS 43 w¡4H 2013 ರ12ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ12 ಇರುವಂD ತಮ� QೕUಾ ಪOಸ(ಕದ12 	%ಾಂಕ  01-01-2013 �7ಂತ ಮುಂ>ನ ನಮೂ	ನ12 ಅವರ ಸ
ಂತ ಊರು ಅಥUಾ ಸ�ಳ47 ಸಂಬಂGHದಂD wೖದ{ಾWಾ£ - ಕ%ಾ�ಟಕ ಪ-�ೕಶದ 0J2ಗlಾದ ZೕದS, ಕಲಬುರ\, {ಾಯಚೂರು, 4ೂಪ]ಳ, ಬlಾo� ಮತು( Nಾದ\� ಕಂCಾಯ 0J2ಯ ಅ�ಯ12 ಬರುವಂತಹ ಪ-�ೕಶದ ನಮೂದು ಇದ� ಪ|ದ12, ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳು ಕ¤ೕ� ಮುಖ�ಸ��ಂದ 	: 29-01-2014ರ   ಅGಸೂಚ6-1 ರ12ನ aಯಮ 5(2) ರ12 aೕಡEಾದ ಸ
zಾ-ಮ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಆಧ�H ಅಂತಹವರ ಅ0�ಯನು9 ಸ��ೕಯ ವೃಂದದ12 ಲಭ�Bರುವ ಹು���ದು{ಾ\ ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವOದು.       

• ಈ ~ೕಲ7ಂಡ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 ಅ0� ಸ12ಸಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳzಾ\ ಕmಾ�ಯUಾ\ ಪY	ಟು_4ೂಂಡು ಅ0�@ಂ	� ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು ತ!]ದ�12 ಅವರ AೕಸEಾ�/ಅಭ�`�ತ
ವನು9 ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2 �ಾಗೂ ಮೂಲ CಾಖEಾ� ಪ�fೕಲ6 ಸಮಯದ12 ಇ�ೕ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ ಮೂಲ ಪ-�ಗಳನು9 ಪ�fೕಲ6� �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�. BBಧ AೕಸEಾ� 4ೂೕ� �ಾಜರು ಪ�ಸjೕ�ಾದ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 �ಾಜರು ಪ�ಸ	ದ�12, ಆ AೕಸEಾ�ಯನು9 ರದು�ಪ�H, aಯಮಗಳನ
ಯ bಾ<ಾನ� ಅಹ�Dಯನು9 wೂಂ	ದ�12 <ಾತ-, bಾ<ಾನ� ಅಹ�Dಯ� ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವOದು. ಇಲ2Uಾದ12 ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ ಅಭ�`�ತ
ವನು9 ರದು�ಪ�ಸEಾಗುವOದು.  9. 9. 9. 9. IೕLಾ�ರತIೕLಾ�ರತIೕLಾ�ರತIೕLಾ�ರತ    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಅದ6"ಅದ6"ಅದ6"ಅದ6"    ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�ಸಂಬಂಧಪಟ�    ಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣ    ಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳುಪತ�ಗಳು    GಾಗೂGಾಗೂGಾಗೂGಾಗೂ    ಅದರಅದರಅದರಅದರ    �ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು::::----            
• QೕUಾaರತ ಅಭ�`�ಗಳು • ಕ%ಾ�ಟಕ %ಾಗ�ೕಕ QೕUಾ (bಾ<ಾನ� 6ೕಮ�ಾ�) aಯಮಗಳು 1977ರ aಯಮ 5(4)ರನ
ಯ “Nಾiೕ ಅ0�Cಾರನು �ಾನು ಅ0� ಸ12ಸುವ ಸಮಯದ12 ಸ�ಾ�ರದ NಾವO�ೕ ಇತi ಇEಾ�ಯ12 ಅಥUಾ NಾವO�ೕ ಇತರ {ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಅಥUಾ 4ೕಂದ- ಸ�ಾ�ರದ ಅಥUಾ ಈ ಸಂಬಂಧUಾ\ ಸ�ಾ�ರವO a	�ಷ_ಪ�Hದ NಾವO�ೕ ಇತರ ,ಾ-G�ಾರದ12 �ಾಯಂ ಅಥUಾ �ಾ�ಾ71ಕ %ೌಕ�ಯ12ದ�i ಮತು( ಆತನು Nಾರ ಅGೕನದ12 ಉ�ೂ�ೕಗದ12ರುವ6ೂೕ ಆ ಇEಾ�ಾ ಮುಖ�ಸ��ಂದ ಅಥUಾ ಸಂದ=ಾ�ನುbಾರ ಸ�ಾ�ರ	ಂದ ಅಥUಾ ,ಾ-G�ಾರ	ಂದ ಒ!]� ಪYಯ��ೕ ಅ0�ಯನು9 ಸ12Hದ�i ಆತನು ಸ�ಾ�ರದ NಾವO�ೕ ಇEಾ�ಯ12ನ ಹು��ಯ 6ೕಮಕ47 ಅಹ�%ಾ\ರತಕ7ದ�ಲ2.  

• ಪರಂತು, ಈ ಉಪ aಯಮವO ಸ�ಾ�ರದ NಾವO�ೕ ಇEಾ�ಯ12 ಸ��ೕಯ ಅಭ�`�Nಾ\ 6ೕಮಕ�ೂಂ�ರುವ ವ��(� ಅವನನು9 ಎ12ಯವi� �ಾ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO�ೂೕ ಅ12ಯವi� ಅನ
ಯUಾಗತಕ7ದ�ಲ2’’.   
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• Qೕ:ಯ12ರುವ ಅಭ�`�ಗಳು ಅ0� ಸ12ಸುವ ಮುನ9 ಅನುಮ�ಯನು9 ಅಂದi a{ಾ�ೕಪ�ಾ ಪ-<ಾಣ   ಪತ-ವನು9 (NOC) ಕmಾ�ಯUಾ\ ಅವರುಗಳ 6ೕಮ�ಾ� ,ಾ-G�ಾ�ಗಳ ಸ?, �ಹರು ಮತು( gಾ� <ಾ�ದ 	%ಾಂಕ�ೂಂ	� ಅ0� ಸ12ಸಲು aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳ� ಪY	ಟು_4ೂಂ�ರತಕ7ದು�.  
• ಅಭ�`�ಗಳು ಮೂಲ CಾಖJಗಳ ಪ�fೕಲ6ಯ ಸಮಯದ12 ಈ  a{ಾ�ೕಪ�ಾ ಪ-<ಾಣ  ಪತ-ದ (NOC) ಮೂಲ ಪ-�ಯನು9  ಪ�fೕಲ6�  ತಪ]�ೕ  �ಾಜರುಪ�ಸತಕ7ದು�,  a{ಾ�ೕಪ�ಾ  ಪ-<ಾಣ  ಪತ-ವನು9(NOC) �ಾಜರುಪ�ಸ	ದ�12 ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ ಅಭ�`�ತ
ವನು9 ರದು��ೂ�ಸEಾಗುವOದು.            11110.0.0.0.            ಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾ    6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು::::----     

• ಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾ    6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು6ೕಂದ�ಗಳು::::---- • ಸ]�ಾ�ತ�ಕ ಪ�ೕ�ಗಳನು9 ಕ%ಾ�ಟಕ {ಾಜ�  ಎEಾ2 0Eಾ2 4ೕಂದ-ಗಳ12  ಅಥUಾ  ಆ@ೕಗವO aಗ	ಪ�ಸುವ 4ೕಂದ-ಗಳ12  ನYಸEಾಗುವOದು.   ಈ Bಷಯದ12 ಆ@ೕಗದ �ೕ<ಾ�ನ:ೕ ಅಂ�ಮUಾ\�. 
• ಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾ    6ೕಂದ�ಗಳ6ೕಂದ�ಗಳ6ೕಂದ�ಗಳ6ೕಂದ�ಗಳ    ಬದEಾವ} ಕು�ತಂD ಸ12ಸುವ 4ೂೕ�4ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು.  11. ಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖಪ�ಮುಖ    ಸೂಚ?ಗಳುಸೂಚ?ಗಳುಸೂಚ?ಗಳುಸೂಚ?ಗಳು:::: 

• ಆ@ೕಗವO ಅಭ�`�ಗqೂಂ	� NಾವO�ೕ ಪತ- ವ�ವ�ಾರವನು9 ನYಸುವO	ಲ2. 
• ಅ0� ಸ12ಸುವ ಸಂದಭ�ದ12 ನಮೂ	ಸEಾದ AೕಸEಾ�, BCಾ�ಹ�D, ಪ�ೕkಾ 4ೕಂದ- �ಾಗೂ ಇತi Bವರಗಳ ಬ�p ಆನಂತರದ12 ಬದEಾವ} ಕು�ತಂD ಸ12ಸುವ 4ೂೕ�4ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು. ಈ ಬ�p ಅಭ�`�ಗಳು ಎಚxರವ?ಸತಕ7ದು�.  
• ಅಪLಣ�Uಾ\ರುವ, �Lೕ¥ೂೕ ಮತು( ಸ?ಯನು9 /CಾಖJಗಳನು9 ಅ¦JೂೕM <ಾಡ�ೕ ಇರುವ �ಾಗೂ  ಶುಲ7  ಸಂCಾಯ <ಾಡದ ಅ0�ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು.  
• ಅಭ�`�ಗಳು ತಮ� <ಾ?�zಾ\ ಭ�� <ಾ� ಸ12Hದ ಅ0�ಯ ಒಂದು �Lೕ¥ೂೕ ಪ-�ಯನು9 ಕmಾ�ಯUಾ\ ತ��ಂ	� ಇಟು_4ೂಳoಲು ಸೂ>H�.     NಾವO�ೕ  �ಾರಣಕೂ7 ಆ@ೕಗ	ಂದ  ಅ0�ಯ ನಕಲು ಪ-� ಪYಯಲು ಅವ�ಾಶ ಇರುವO	ಲ2.  
• ಅಭ�`�ಗಳು ತಮ� ಅ0�ಗಳ12 aೕಡುವ <ಾ?�ಗಳ ಆ�ಾರದ ~ೕJ ಅವರುಗಳು ಸ]�ಾ�ತ�ಕ  ಪ�ೕ�ಯನು9 ಬiಯಲು ಅಹ�i ಎಂಬುದನು9 ಆ@ೕಗವO ಪ�fೕ1H ~ೕJೂ9ೕಟ47 ಅಹ�iಂದು  ಕಂಡುಬಂದ   ಅಭ�`�ಗ�� <ಾತ-  ಪ-:ೕಶಪತ-ಗಳನು9 ಆPJೖP ಮು�ಾಂತರ mೌPJೂೕM <ಾ�4ೂಳoಲು  ಅನುಮ�ಸEಾಗುವOದು. ಆದ��ಂದ aಗ	ಪ�Hರುವ ವ@ೕA�, BCಾ�ಹ�D, AೕಸEಾ�, ಇ�ಾ�	ಗ�ಗನುಗುಣUಾ\  ಅ0�ಯ12  ಸ�Nಾದ <ಾ?�  aೕಡುವOದು ಅಭ�`�ಗಳ  ಜUಾWಾ��Nಾ\ರುತ(�.   
• ತಪO] <ಾ?� aೕ�ದ12 ಅಂತಹ  ಅಭ�`�ಗಳನು9 aಯಮಗಳನ
�  ಅ@ೕಗವO ನYಸುವ NಾವO�ೕ 6ೕಮ�ಾ�/ಪ�ೕ�ಗ�ಂದ �WಾS  <ಾಡEಾಗುವOದು. ಆದುದ�ಂದ, ಅ0� ಸ12ಸುವ ಮುನ9 ಅವರು aೕ�ರುವ ಎEಾ2  <ಾ?�ಯು ಸ�Nಾ\� ಎಂದು ಖ>ತಪ�H4ೂಂಡು ದೃ§ೕಕರಣ aೕಡುUಾಗ ಎಚxರ ವ?ಸjೕಕು.  
• ಅಭ�`�ಗಳು  ಮೂಲ  CಾಖJಗಳ  ಪ�fೕಲ6�  �ಾಜ{ಾದ12 ತಮ� ಅ0�ಯ12  4ೂೕ�ರುವ   AೕಸEಾ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 aಗ	ತ ನಮೂ6ಯ12 ಸ12ಸ	ದ�12 ಅಂತಹ ಅಭ�`�ಗಳ AೕಸEಾ�ಗಳನು9 �ರಸ7�ಸEಾಗುವOದು. ಆದುದ�ಂದ ಅ0� ಸ12ಸಲು   aಗ	ಪ�Hದ 4ೂ6ಯ 	%ಾಂಕ�ೂಳzಾ\ aಗ	ತ ನಮೂ6ಯ12 ಎEಾ2 AೕಸEಾ�  ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳನು9 (AೕಸEಾ� 4ೂೕ�ರುವ) ಪY	ಟು_4ೂಂ�ದು�, ಅ0�@ಂ	� ಅKL2ೕM   <ಾ� ಸದ� ಪ-<ಾಣ ಪತ-ಗಳ  ಮೂಲ ಪ-�ಗಳನು9 ಪ�fೕಲ6� �ಾಜರುಪ�ಸಕ7ತದು�.   
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11  ��xನ <ಾv8�ಾ@ ದೂರ�ಾ! ಸಂ��ಗಳು: 

• ಸ�ಾಯUಾ�  :  7406086807/7406086801 
• ಸಂಬಂGತ �ಾ�ಯ ದೂರUಾ� ಸಂ��  : 080-30574939 
• ಕಂ¥ೂ-ೕ" ರೂ� ದೂರUಾ� ಸಂ�� : 080-22356487/ 22268356         12. ದುನ*ಡOದುನ*ಡOದುನ*ಡOದುನ*ಡO::::----  ಒಬ� ಅಭFG�ಯು ನಕ� ವF2L�ಾ�ರುವ/ಂದು ಅಥ�ಾ uೂೕ�ಾ ದ�ಾL_ೕಜು ಅಥ�ಾ �ದ;�ಾದ ದ�ಾL_ೕಜುಗಳನು� ಸ�� ರುವ/ಂದು  ಅಥ�ಾ ತಪ<o ಅಥ�ಾ ಸುಳು^ eೕV! Uೕ�ರುವ/ಂದು ಅಥ�ಾ �ಾಸLiಕ �ಾ�ಯನು� ಮ4�ಾ�ರುವ/ಂದು ಅಥ�ಾ /ೕಮ1ಾ� ಉ=;ೕಶಗV�ಾ� ನAಸ�ಾದ ಸosಾ�ತbಕ ಪ�ೕdಯ��  ಅನು�ತ �ಾಗ�ವನು� ಅನುಸ�ಸು�Lರುವ/ಂದು ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು ಪ%ಯ�� ರುವ/ಂದು   ಅಥ�ಾ  ಅವರ  /ೕಮ1ಾ�ಯ ಸಂಬಂಧದ�� �ಾವ<=ೕ ಇತ4 ಅಕ%ಮ  ಮತುL  ಅನು�ತ �ಾಗ�ವನು�   ಅವಲಂn ರುವ/ಂದು,  ಕಂಡುಬಂದ�� ಅವನು/ಅವಳು ಸ�ತ: 2%hನw ವFವಹರyಗV� ಮತುL OಸುL ಕ%ಮ!: ಒಳಪಡುವ<ದಲ�=; ಹು=;ಯ ಸಂದಶ�ನ7ಂದ/ಆ3:[ಂದ ಅಭFG�ತ�ವನು� ರದು;ಪ�ಸ�ಾಗುವ<ದು.   

          
ಸv/- (0. ಸತ�ವ�) �ಾಯ�ದf�, ಕ%ಾ�ಟಕ JೂೕಕQೕUಾ ಆ@ೕಗ.           



23  
    �2ಯ�2ಯ�2ಯ�2ಯ    ಸ4ಾಯಕರುಸ4ಾಯಕರುಸ4ಾಯಕರುಸ4ಾಯಕರು/ / / / 567ೕಯ567ೕಯ567ೕಯ567ೕಯ    ದ8�ದ8�ದ8�ದ8�    ಸ4ಾಯಕರಸ4ಾಯಕರಸ4ಾಯಕರಸ4ಾಯಕರ    ಹು9:ಗಳಹು9:ಗಳಹು9:ಗಳಹು9:ಗಳ    ವ;ೕ�ಕರಣದವ;ೕ�ಕರಣದವ;ೕ�ಕರಣದವ;ೕ�ಕರಣದ    �ವರಗಳು�ವರಗಳು�ವರಗಳು�ವರಗಳು::::----        ಕ�ಕ�ಕ�ಕ�        ಸಂಸಂಸಂಸಂ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಯಯಯಯ    bಸರುbಸರುbಸರುbಸರು    ವ%ೕ&ಕರಣದವ%ೕ&ಕರಣದವ%ೕ&ಕರಣದವ%ೕ&ಕರಣದ    �ವರ�ವರ�ವರ�ವರ        

1.1.1.1.     bಚುcವ�bಚುcವ�bಚುcವ�bಚುcವ�    de1ೕfde1ೕfde1ೕfde1ೕf    ಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರು    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    �ಾhಾಗೃಹಗಳ�ಾhಾಗೃಹಗಳ�ಾhಾಗೃಹಗಳ�ಾhಾಗೃಹಗಳ    ಮAಾ �ೕiಕರುಮAಾ �ೕiಕರುಮAಾ �ೕiಕರುಮAಾ �ೕiಕರು,,,, �ಾhಾಗೃ�ಾhಾಗೃ�ಾhಾಗೃ�ಾhಾಗೃಹಗಳಹಗಳಹಗಳಹಗಳ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು            bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----02020202    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು:  :  :  :  QೖQೖQೖQೖ    ತmnತmnತmnತmn    bೂೕದbೂೕದbೂೕದbೂೕದ    lಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳು    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    /ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    01*01*01*01*    02020202        * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    

2.2.2.2.     
 #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಕೃ_ಕೃ_ಕೃ_ಕೃ_    KಾhಾಟKಾhಾಟKಾhಾಟKಾhಾಟ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----17171717    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01 01 01 01                 

-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    01010101    01010101    ----    03030303    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    01010101    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    01010101    01010101    ----    ----    02020202    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----22229999    01010101    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----3333ಎಎಎಎ    01010101    ----    ----    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    02020202    03030303    02020202    01*01*01*01*    08080808    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    08080808    05050505    03030303    01*01*01*01*    17171717        * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    3.3.3.3.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಕನIಡಕನIಡಕನIಡಕನIಡ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಸಂಸYೃಸಂಸYೃಸಂಸYೃಸಂಸYೃ����    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----    01010101    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    03030303    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101        

4.4.4.4.      ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು, , , , ಔಷಧಔಷಧಔಷಧಔಷಧ     ಯಂತ�ಣ ಯಂತ�ಣ ಯಂತ�ಣ ಯಂತ�ಣ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----03030303    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    02 02 02 02         
            -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    01010101    02020202    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    02020202    01010101    03030303        

5.5.5.5.     �ೂೕಂದp�ೂೕಂದp�ೂೕಂದp�ೂೕಂದp    ಮAಾಪ��ೕiಕರುಮAಾಪ��ೕiಕರುಮAಾಪ��ೕiಕರುಮAಾಪ��ೕiಕರು    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಮುqಾ�ಂಕಗಳಮುqಾ�ಂಕಗಳಮುqಾ�ಂಕಗಳಮುqಾ�ಂಕಗಳ    ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು,,,, �ೂೕಂದp�ೂೕಂದp�ೂೕಂದp�ೂೕಂದp    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಮುqಾ�ಂಕಮುqಾ�ಂಕಮುqಾ�ಂಕಮುqಾ�ಂಕ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)9)9)9)�ೕಯ�ೕಯ�ೕಯ�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00005555    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು:1 :1 :1 :1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101    
-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    1111    ----    1111    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ    1111    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    1111    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111    1111    2222    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    4444    1111    5555    

    

6.6.6.6.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕ    hಾಜ�hಾಜ�hಾಜ�hಾಜ�    ಪsಾ�Mಾರಪsಾ�Mಾರಪsಾ�Mಾರಪsಾ�Mಾರ     #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಹು#$ಹು#$ಹು#$ಗಳುಗಳುಗಳುಗಳು----01010101        9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ: 20.06.1995: 20.06.1995: 20.06.1995: 20.06.1995ರರರರ    ಸ�ಾ&ಸ�ಾ&ಸ�ಾ&ಸ�ಾ&ರದರದರದರದ    ಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯ    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    
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7.7.7.7.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , QೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    �ಾpಜ��ಾpಜ��ಾpಜ��ಾpಜ�    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�    ((((ಸೂiUಸೂiUಸೂiUಸೂiU, , , , ಸಣtಸಣtಸಣtಸಣt    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಮಧ�ಮಮಧ�ಮಮಧ�ಮಮಧ�ಮ    QೖMಾ�QQೖMಾ�QQೖMಾ�QQೖMಾ�Q). ). ). ). jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----03030303    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    04 04 04 04         
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತಇತಇತಇತ5555    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�    ವಗ:ವಗ:ವಗ:ವಗ:    1111    01010101    ----    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    01010101    01010101    02020202    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    01010101    01010101    01010101    03030303        

8.8.8.8.     ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , , LಂದೂLಂದೂLಂದೂLಂದೂ    Sಾu&ಕSಾu&ಕSಾu&ಕSಾu&ಕ    ಸಂovಗಳುಸಂovಗಳುಸಂovಗಳುಸಂovಗಳು    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಧಮ&qಾಯಧಮ&qಾಯಧಮ&qಾಯಧಮ&qಾಯ        ದ�.ದ�.ದ�.ದ�.ಗಳಗಳಗಳಗಳ        ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು————02020202        �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101        
-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    02020202    

    

9.9.9.9.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಬಂದರುಬಂದರುಬಂದರುಬಂದರು    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಒಳ:ಾಡುಒಳ:ಾಡುಒಳ:ಾಡುಒಳ:ಾಡು    ಜಲಜಲಜಲಜಲ    wಾ�5wಾ�5wಾ�5wಾ�5    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�. . . . �ಾರ�ಾರ�ಾರ�ಾರ�ಾರ�ಾರ�ಾರ�ಾರ....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----01010101        9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ9:ಾಂಕ: 07.09.1998: 07.09.1998: 07.09.1998: 07.09.1998ರರರರ    ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�    ಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯಆ#ೕಶದನ)ಯ    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101        

10.10.10.10.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕ    ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�ಸ�ಾ&�    �Kಾ�Kಾ�Kಾ�Kಾ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂವೃಂವೃಂವೃಂದದದದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----10101010    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    21 21 21 21         
�ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ��ೕಸ�ಾ�    ಮ��ಮ��ಮ��ಮ��    �ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ    ಕಕಕಕ....�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....ಅಅಅಅ    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....



    ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    ಪಪಪಪ....�ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....    01010101    ----    ----    01*01*01*01*    02020202    ಪ
ಪ
ಪ
ಪ
----2222ಎಎಎಎ    01010101    01010101    ----    01*01*01*01*    03030303    �ಾ�ಾ�ಾ�ಾ....ಅಅಅಅ....    03030303    01010101    01010101    ----    05050505    ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�ಒಟು�    05050505    02020202    01010101    02020202****    10101010    

                                            * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    
11.11.11.11.     

ಆಯುಆಯುಆಯುಆಯುಕ.ರುಕ.ರುಕ.ರುಕ.ರು, , , , ನಗhಾkವೃ9$ನಗhಾkವೃ9$ನಗhಾkವೃ9$ನಗhಾkವೃ9$    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , ಬೃಹxಬೃಹxಬೃಹxಬೃಹx    jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    ಮAಾನಗರಮAಾನಗರಮAಾನಗರಮAಾನಗರ    �ಾ1Q�ಾ1Q�ಾ1Q�ಾ1Q,  ,  ,  ,  jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----25252525    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101    
    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ;ಾ;ಾ;ಾ;ಾ....<ೖ<ೖ<ೖ<ೖ....    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    01010101    01010101    ----    01010101****    04040404    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    01010101    01010101    01010101        01010101****    04040404    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----22229999    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----3333ಎಎಎಎ    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----33339999    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    02020202    05050505    03030303    01010101    01010101****    12121212    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    09090909    07070707    05050505    01010101    03030303****    25252525        * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    

• ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�: : : : ಬೃಹ�ಬೃಹ�ಬೃಹ�ಬೃಹ�    	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು	ಂಗಳೂರು    ಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರಮ�ಾನಗರ    �ಾ��ಯು�ಾ��ಯು�ಾ��ಯು�ಾ��ಯು    ನಗರನಗರನಗರನಗರ    ಸ��ೕಯಸ��ೕಯಸ��ೕಯಸ��ೕಯ    ಸಂ���ಾ�ರುವ�ದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದಸಂ���ಾ�ರುವ�ದ ಂದ ಂದ ಂದ ಂದ, , , , ಅ"#ಅ"#ಅ"#ಅ"#    ಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವಸ�$ಸುವ    ಅಭ&'#ಗಳುಅಭ&'#ಗಳುಅಭ&'#ಗಳುಅಭ&'#ಗಳು        ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$ಆ)*�ಾದ�$    ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+ಸದ ಯವರುಗ�+    ����....""""....ಐಐಐಐ....,,,,., ., ., ., """"....----....ಎ/ಎ/ಎ/ಎ/., ., ., ., ಸಮೂಹಸಮೂಹಸಮೂಹಸಮೂಹ    01ಗಳು01ಗಳು01ಗಳು01ಗಳು    ಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದುಲಭ&0ರುವ�3ಲ$4ಂದು    5�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ895�6ರು7ಾ89....        
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12.12.12.12.     
ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , ,     �ಾyೕಜು�ಾyೕಜು�ಾyೕಜು�ಾyೕಜು    ziಣziಣziಣziಣ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�,,,,    jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----21212121    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101    �ಂದ�ಂದ�ಂದ�ಂದ    + + + + QೖQೖQೖQೖ    ತmnತmnತmnತmn    bೂೕದbೂೕದbೂೕದbೂೕದ    lಂlಂlಂlಂದುಗಳುದುಗಳುದುಗಳುದುಗಳು            

-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ    ;ಾ;ಾ;ಾ;ಾ....<ೖ<ೖ<ೖ<ೖ.... ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&& ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3 
ಪ.� 01010101    01010101    01010101    ----    ----    03030303    
ಪ.� 01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    
ಪ� -1 01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    

ಪ� -2ಎ 01010101    01010101    01010101    ----    ----    03030303    
ಪ� -2� 01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    
ಪ� -3ಎ 01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    
ಪ� -3� 01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    
.ಅ 01010101    04040404    03030303    01010101    01*01*01*01*    10101010    
ಒ��  08080808    06060606    05050505    01010101    00001111    21212121    

                                    ****ದೃ_8ದೃ_8ದೃ_8ದೃ_8    Kಾಂದ�Kಾಂದ�Kಾಂದ�Kಾಂದ�     (BL/LV)    
13.13.13.13.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಸಹ�ಾರಸಹ�ಾರಸಹ�ಾರಸಹ�ಾರ    ಸಂಘಗಳಸಂಘಗಳಸಂಘಗಳಸಂಘಗಳ    yಕYyಕYyಕYyಕY    ಪ�;ೂೕಧ:ಾಪ�;ೂೕಧ:ಾಪ�;ೂೕಧ:ಾಪ�;ೂೕಧ:ಾ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    . . . .     bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----03030303    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು:  :  :  :  QೖQೖQೖQೖ    ತmnತmnತmnತmn    bೂೕದbೂೕದbೂೕದbೂೕದ    lಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳು        

-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    /ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ/ಾ�-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    01010101    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    01010101    01010101    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    02020202    01010101    03030303    
    

14.14.14.14.     {+ಾ2��ಾ�ಗಳು{+ಾ2��ಾ�ಗಳು{+ಾ2��ಾ�ಗಳು{+ಾ2��ಾ�ಗಳು, , , , {+ಾ2��ಾ�ಗಳ{+ಾ2��ಾ�ಗಳ{+ಾ2��ಾ�ಗಳ{+ಾ2��ಾ�ಗಳ    �ಾ|ಾ&ಲಯ�ಾ|ಾ&ಲಯ�ಾ|ಾ&ಲಯ�ಾ|ಾ&ಲಯ, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    ನಗರನಗರನಗರನಗರ        {y2{y2{y2{y2. . . .     bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----05050505    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    ----    01010101    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    01010101    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    01010101    02020202    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    04040404    01010101    05050505    
    

15.15.15.15.     ಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರು, , , ,     ಎ~ಎ~ಎ~ಎ~    ����    ����         #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ #ೕ&ಶ:ಾಲಯ    ((((hಾಜ�hಾಜ�hಾಜ�hಾಜ�    QೂೕಶQೂೕಶQೂೕಶQೂೕಶ),  ),  ),  ),  jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----    03030303    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: : : : QೖತmnದQೖತmnದQೖತmnದQೖತmnದ    lಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳು    
-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    01010101    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    03030303    

    
    

16.16.16.16.     
ಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದ    �ಾಯ&ದz&�ಾಯ&ದz&�ಾಯ&ದz&�ಾಯ&ದz&, , , , ಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕ    ಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದಸ�ಾ&ರದ    ಸಸಸಸP�ಾಲಯP�ಾಲಯP�ಾಲಯP�ಾಲಯ, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    @�ಯ@�ಯ@�ಯ@�ಯ    ಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರ    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----21212121    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    21 21 21 21     ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    QೖQೖQೖQೖ    ತmnbೂೕದತmnbೂೕದತmnbೂೕದತmnbೂೕದ    lಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳುlಂದುಗಳು    

    �ೕಸ�ೕಸ�ೕಸ�ೕಸ        �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�-ೕ/ಾ�-ೕ/ಾ�-ೕ/ಾ�-ೕಣಣಣಣ    ;ಾ<ೖ;ಾ<ೖ;ಾ<ೖ;ಾ<ೖ....    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    02020202    ----    ----    01*01*01*01*    04040404    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    ----    01010101    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    ----    01010101    ----    ----    01*01*01*01*    02020202    ====ರರರರ----3333ಎಎಎಎ    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----22229999    01010101    ----    ----    ----    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    06060606    04040404    01010101    ----    11111111    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    04040404    10101010    04040404    01010101    02020202****    21212121        * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    17.17.17.17.     ಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರುಮAಾ #ೕ&ಶಕರು, , , , ಆಡCತಆಡCತಆಡCತಆಡCತ    ತರjೕ�ತರjೕ�ತರjೕ�ತರjೕ�    ಸಂovಸಂovಸಂovಸಂov. . . . �ೖಸೂರು�ೖಸೂರು�ೖಸೂರು�ೖಸೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----03030303    
    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    01010101    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ....    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    01010101    ಒಒಒಒಟಟಟಟುುುು3333    00003333        



26 �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01 01 01 01     
18.18.18.18.      ಬಂಧಕರು ಬಂಧಕರು ಬಂಧಕರು ಬಂಧಕರು, , , , ಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕ    yೂೕ�ಾಯುಕ.yೂೕ�ಾಯುಕ.yೂೕ�ಾಯುಕ.yೂೕ�ಾಯುಕ., , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00005555    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 03 : 03 : 03 : 03         

    -ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�-ೕಸ�ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ    01010101    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    01010101    ----    ----    01010101    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    01010101    ----    ----    01010101    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    01010101    01010101    02020202    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    03030303    01010101    01010101    05050505        19.19.19.19.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಗpಗpಗpಗp    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಭೂಭೂಭೂಭೂ    �^ಾನ�^ಾನ�^ಾನ�^ಾನ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00005555    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    14 14 14 14 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ        
    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    ----    ----    1111    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----3333ಎಎಎಎ    1111    ----    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111    1111    1111    3333    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    2222    1111    2222    5555        20.20.20.20.     ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , , ಯುವಯುವಯುವಯುವ    ಸಬ1ೕಕರಣಸಬ1ೕಕರಣಸಬ1ೕಕರಣಸಬ1ೕಕರಣ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    @�ೕ�ಾ@�ೕ�ಾ@�ೕ�ಾ@�ೕ�ಾ    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00002222    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    00006666    
    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    1111    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    1111    1111    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    1111    1111    2222        

21.21.21.21.     ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , , wಾ�5wಾ�5wಾ�5wಾ�5    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂವೃಂವೃಂವೃಂದದದದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00005555    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು:1 :1 :1 :1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    48 48 48 48 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ        ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    QೖQೖQೖQೖ    ತmnತmnತmnತmn    bೂೕದbೂೕದbೂೕದbೂೕದ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು    
    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    ----    1111    ----    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111    1111    1111    1111****    4444    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    1111    2222    1111    1111****    5555        * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    

22.22.22.22.     
 #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , ಖ�ಾ�ಖ�ಾ�ಖ�ಾ�ಖ�ಾ�    ಕಲಬುರ%ಕಲಬುರ%ಕಲಬುರ%ಕಲಬುರ%    �`ಾಗ�`ಾಗ�`ಾಗ�`ಾಗ    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----25252525    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    41414141        

-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ;ಾ;ಾ;ಾ;ಾ....<ೖ<ೖ<ೖ<ೖ....    ಅಂಅಂಅಂಅಂ....&&&&    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    1111    1111    1111    1111    ----    4444    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    ----    ----    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    1111    1111    1111    1111    ----    4444    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----22229999    ----    ----    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----3333ಎಎಎಎ    ----    1111    ----    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----33339999    ----    1111    1111    ----    ----    2222    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    3333    4444    3333    1111    1111****    12121212    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    5555    8888    8888    3333    1111****    25252525    * * * *     ದೃ��ದೃ��ದೃ��ದೃ��    �ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ��ಾಂದ�(BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) (BL/LV) ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��ಅಭ���ಗ��    23.23.23.23.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು    ಮL�ಾಮL�ಾಮL�ಾಮL�ಾ    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಮಕYಳಮಕYಳಮಕYಳಮಕYಳ    ಅkವೃ9$ಅkವೃ9$ಅkವೃ9$ಅkವೃ9$    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�    , , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು        bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು    ----    02020202    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    1111�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ        
    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಆಆಆಆ    1111    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    2222                        

24.24.24.24.     �ಾಯ&ದz&ಗಳು�ಾಯ&ದz&ಗಳು�ಾಯ&ದz&ಗಳು�ಾಯ&ದz&ಗಳು. . . . ಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕಕ:ಾ&ಟಕ    yೂೕಕoೕ�ಾyೂೕಕoೕ�ಾyೂೕಕoೕ�ಾyೂೕಕoೕ�ಾ    ಆ\ೕಗಆ\ೕಗಆ\ೕಗಆ\ೕಗ, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    @�ಯ@�ಯ@�ಯ@�ಯ        ಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರಸAಾಯಕರ    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----1111        -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111        



27 �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: : : : 1 1 1 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    �ೖಕ�ನ�ೖಕ�ನ�ೖಕ�ನ�ೖಕ�ನ    4444�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    �ಂದು�ಂದು�ಂದು�ಂದು    
25.25.25.25.      #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು #ೕ&ಶಕರು, , , , �ಾ,ಾ&�ಗಳು�ಾ,ಾ&�ಗಳು�ಾ,ಾ&�ಗಳು�ಾ,ಾ&�ಗಳು, , , , �ಾಯ2ರಗಳು�ಾಯ2ರಗಳು�ಾಯ2ರಗಳು�ಾಯ2ರಗಳು, , , , QೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾQೖMಾ��ಾ    ಸುರiHಸುರiHಸುರiHಸುರiH    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    wಾ)ಸv�wಾ)ಸv�wಾ)ಸv�wಾ)ಸv�    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----00005555    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    3333    �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ        

    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    -ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ-ೕಣ    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    1111    ----    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    ----    1111    1111    2222    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    3333    1111    1111    5555        
26.26.26.26.      ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು ಯಂತ�ಕರು, , , , �ಾನೂನು�ಾನೂನು�ಾನೂನು�ಾನೂನು    KಾಪನKಾಪನKಾಪನKಾಪನ    �ಾಸ��ಾಸ��ಾಸ��ಾಸ�    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ    9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----01010101    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    1111�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ        

    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    1111        
27.27.27.27.     ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , , ಆಯು�ಆಯು�ಆಯು�ಆಯು�    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�    jಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರುjಂಗಳೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----07070707    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    

    -ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಮ67ಮ67ಮ67ಮ67    /ಾ�/ಾ�/ಾ�/ಾ�    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    1111    ----    ----    1111    ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----1111    1111    ----    ----    1111    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�----2222ಎಎಎಎ    1111    ----    ----    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111    1111    1111    3333    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    5555    1111    1111    7777    
    

28.28.28.28.     ಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರುಆಯುಕ.ರು, , , , ಪ�hಾತತ)ಪ�hಾತತ)ಪ�hಾತತ)ಪ�hಾತತ)    ಸಂಗ�Aಾಲಯಗಳುಸಂಗ�Aಾಲಯಗಳುಸಂಗ�Aಾಲಯಗಳುಸಂಗ�Aಾಲಯಗಳು    ಮತು.ಮತು.ಮತು.ಮತು.    ಪರಂಪNಪರಂಪNಪರಂಪNಪರಂಪN    ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�ಇ+ಾ�, , , , �ೖಸೂರು�ೖಸೂರು�ೖಸೂರು�ೖಸೂರು....    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----02020202    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    01010101�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    
-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ-ೕಸ    �ಾ��ಾ��ಾ��ಾ�    ಇತ5ಇತ5ಇತ5ಇತ5    ಪಪಪಪ....8ಾ8ಾ8ಾ8ಾ....    1111    4ಾ4ಾ4ಾ4ಾ....ಅಅಅಅ....    1111    ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3ಒಟು3    2222    

    

29.29.29.29.     
ಆಯುಕ1ರುಆಯುಕ1ರುಆಯುಕ1ರುಆಯುಕ1ರು, , , , 6ೖQಾ Rಾ6ೖQಾ Rಾ6ೖQಾ Rಾ6ೖQಾ Rಾ    ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7    ಮತು1ಮತು1ಮತು1ಮತು1    ಉ�ೂ�ೕಗಉ�ೂ�ೕಗಉ�ೂ�ೕಗಉ�ೂ�ೕಗ    ಇBಾTಇBಾTಇBಾTಇBಾT, (, (, (, (ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7ತರ
ೕ7    .=ಾಗ.=ಾಗ.=ಾಗ.=ಾಗ), ), ), ), 
ಂಗಳೂರು
ಂಗಳೂರು
ಂಗಳೂರು
ಂಗಳೂರು    bೖbೖbೖbೖ....ಕಕಕಕ    ವೃಂದವೃಂದವೃಂದವೃಂದ        9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ9)�ೕಯ    ದB&ದB&ದB&ದB&    ಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರುಸAಾಯಕರು    ಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳುಹು#$ಗಳು----13131313    �ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ�ಾ�ರಂkಕ    lಂದುlಂದುlಂದುlಂದು: 1 : 1 : 1 : 1 �ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    oೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನoೖಕ1ನ    29292929�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ 
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ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ    

ಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQ    ಆeಆeಆeಆe    fೖefೖefೖefೖe    ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಭ��ಭ��ಭ��ಭ��    KಾಡುವKಾಡುವKಾಡುವKಾಡುವ    ಬQpಬQpಬQpಬQp    ಸೂಚ8ಗಳುಸೂಚ8ಗಳುಸೂಚ8ಗಳುಸೂಚ8ಗಳು    
� ಆeಆeಆeಆe    fೖefೖefೖefೖe    ನ$%ಅ#�ನ$%ಅ#�ನ$%ಅ#�ನ$%ಅ#�    ಭ��ಭ��ಭ��ಭ��    Kಾ)Kಾ)Kಾ)Kಾ)    ಸ$%*ದಸ$%*ದಸ$%*ದಸ$%*ದ    Kಾತ�4PKಾತ�4PKಾತ�4PKಾತ�4P    ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    ಅFಸೂಚ8ಯ$%ನಅFಸೂಚ8ಯ$%ನಅFಸೂಚ8ಯ$%ನಅFಸೂಚ8ಯ$%ನ        ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%    ಷರತು
ಗಳನು2ಷರತು
ಗಳನು2ಷರತು
ಗಳನು2ಷರತು
ಗಳನು2    

ಪDVೖ*ರು�ಾ
VಪDVೖ*ರು�ಾ
VಪDVೖ*ರು�ಾ
VಪDVೖ*ರು�ಾ
V    ಎಂದಲ%ಎಂದಲ%ಎಂದಲ%ಎಂದಲ%, , , , ತದನಂತರದ$%ತದನಂತರದ$%ತದನಂತರದ$%ತದನಂತರದ$%    ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2    ಪ�tೕಲ8Qಪ�tೕಲ8Qಪ�tೕಲ8Qಪ�tೕಲ8Q    ಒಳಪ)ಸ]ಾಗುವ:ದುಒಳಪ)ಸ]ಾಗುವ:ದುಒಳಪ)ಸ]ಾಗುವ:ದುಒಳಪ)ಸ]ಾಗುವ:ದು. . . . �ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ    Tಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕTಾವ:�ೕ    
ಹಂತದ$%Tಾಗ$%ಹಂತದ$%Tಾಗ$%ಹಂತದ$%Tಾಗ$%ಹಂತದ$%Tಾಗ$%    ನೂIನIUಗಳುನೂIನIUಗಳುನೂIನIUಗಳುನೂIನIUಗಳು    ಕಂಡುಬಂದ$%ಕಂಡುಬಂದ$%ಕಂಡುಬಂದ$%ಕಂಡುಬಂದ$%    ಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹಅಂತಹ    ಅಭIZ�ಗಳಅಭIZ�ಗಳಅಭIZ�ಗಳಅಭIZ�ಗಳ    ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2ಅ#�ಗಳನು2    �ರಸP�ಸ]ಾಗುವ:ದು�ರಸP�ಸ]ಾಗುವ:ದು�ರಸP�ಸ]ಾಗುವ:ದು�ರಸP�ಸ]ಾಗುವ:ದು....    

� ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವಸ$%ಸುವ    ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%    ಪ���;ಯುಪ���;ಯುಪ���;ಯುಪ���;ಯು    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು    �ಾ�ಯ�ಾ�ಯ�ಾ�ಯ�ಾ�ಯ    8ೂೕಂದಣ8ೂೕಂದಣ8ೂೕಂದಣ8ೂೕಂದಣ    ಪ���;ಯನು2ಪ���;ಯನು2ಪ���;ಯನು2ಪ���;ಯನು2    ಒಳQೂಂ)ದು ಒಳQೂಂ)ದು ಒಳQೂಂ)ದು ಒಳQೂಂ)ದು , , , , ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    
'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ'ೕ)ರುವ    KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2    ಮುಂ�ನಮುಂ�ನಮುಂ�ನಮುಂ�ನ        ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%    ಅFಸೂವ8ಗOಗೂಅFಸೂವ8ಗOಗೂಅFಸೂವ8ಗOಗೂಅFಸೂವ8ಗOಗೂ    ಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:ದ�ಂದಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:ದ�ಂದಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:ದ�ಂದಪ�ಗSಸ]ಾಗುವ:ದ�ಂದ    ಅವರಅವರಅವರಅವರ    Profile Creation / Profile Creation / Profile Creation / Profile Creation / 
ರುಜುMಾತುರುಜುMಾತುರುಜುMಾತುರುಜುMಾತು    (USER NAME & PASSWORD) (USER NAME & PASSWORD) (USER NAME & PASSWORD) (USER NAME & PASSWORD) ಸೃ@�ಸುವಸೃ@�ಸುವಸೃ@�ಸುವಸೃ@�ಸುವ    ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%ಹಂತದ$%    ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%    KಾLತಗಳನು2KಾLತಗಳನು2KಾLತಗಳನು2KಾLತಗಳನು2    ಭ��ಭ��ಭ��ಭ��    
KಾಡBೕaಾಗುತ
�KಾಡBೕaಾಗುತ
�KಾಡBೕaಾಗುತ
�KಾಡBೕaಾಗುತ
�. . . . ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%ಎ]ಾ%    KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2KಾL�ಯನು2    ಓ�4ೂಳdತಕPದು ಓ�4ೂಳdತಕPದು ಓ�4ೂಳdತಕPದು ಓ�4ೂಳdತಕPದು , , , , ಓ�ದಓ�ದಓ�ದಓ�ದ    ನಂತರRೕನಂತರRೕನಂತರRೕನಂತರRೕ    ಅ#�ಅ#�ಅ#�ಅ#�    ಭ��Kಾಭ��Kಾಭ��Kಾಭ��KಾಡತಕPದು ಡತಕPದು ಡತಕPದು ಡತಕPದು ....    1. ಅಭ�`�ಗಳು KPSC ಅಂತgಾ�ಲದ ಮು�ಾಂತರ:ೕ ಅ0�ಗಳನು9 ಆPJೖP ಮೂಲಕ ಸ12ಸjೕಕು. ಇತi NಾವO�ೕ  <ಾದ�ಯ12 / ಮೂಲದ ಮು�ಾಂತರ ಸಲ2Hದ ಅ0�ಗಳನು9 ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2. 2. ಅಭ�`�ಗಳು �ದಲು KPSC ಅಂತgಾ�ಲ “http:://kpsc.kar.nic.in” ರ12 “New User? Register Here link  ” ಅನು9 ಒ�( 6ೂೕಂದ� <ಾ�4ೂಳojೕಕು. 3. ಅಭ�`�ಗಳು 6ೂೕಂದ� <ಾ�4ೂಳoಲು �ಾಗೂ login ರುಜುUಾತುಗ�� ಅನನ�Uಾದ (unique) ಇ-~ೕ" Blಾಸ ಮತು( �jೖ" ಸಂ��ಯನು9 wೂಂ	ರತಕ7ದು�. 4. login ರುಜುUಾತುಗಳನು9 ಸೃ�_Hದ ನಂತರ ಅಭ�`�ಗಳು ಈ ರುಜುUಾತುಗqೂಂ	� login ಆ\ Profile Creation link  ಅನು9 ಒ�( ಅವರ ಪLಣ� <ಾ?�ಯನು9 ಭ�� <ಾಡjೕಕು.  ಈ Profile ಅನು9 ಅಭ�`�ಗಳು ಒಂದು Wಾ� ಭ�� <ಾ�ದ12 ಆ@ೕಗದ ಮುಂ	ನ ಎEಾ2 ಅGಸೂಚ6ಗ�� ಉಪ@ೕಗUಾಗುತ(�. ಅಭ�`�ಗಳು ಈ <ಾ?�ಯನು9 ಅ¦YೕV <ಾಡಬಹುದು. 5. ಅಭ�`�ಗಳು Profile ರ12 4ೂೕರEಾದ ಎEಾ2 <ಾ?�ಯನು9 gಾಗರೂಕDhಂದ ಭ�� <ಾ� save ಬಟP ಒ�( save <ಾ�4ೂಳojೕಕು. 6. ಅಭ�`� ತನ9 ಇ�(ೕ>ನ =ಾವ>ತ- ಮತು( ಸ? ಅKL2ೕM <ಾಡjೕಕು. 

� =ಾವ>ತ-ದ ಅಳD (,ಾ  KLೕV� ಅಳD) (ಗ�ಷ� ಅಳD: 50 KB) 
� ಸ?ಯ ಅಳD (ಗ�ಷ� ಅಳD: 50 KB) 7. ರುಜುUಾತುಗqೂಂ	� login ಆದ ನಂತರ ಅಭ�`�ಯು cಾ1(ಯ12ರುವ ಅGಸೂಚ6ಗಳನು9 online application link ರ12 6ೂೕಡಬಹುದು. Login ಆದ ನಂತರ cಾ1(ಯ12ರುವ ಅGಸೂಚ6ಗಳ ಪಕ7ದ12 click here to apply link ಲಭ�B�. 8. ಅಭ�`�ಯು ಅGಸೂಚ6� ಅನುಗುಣUಾ\ ಅ0� ಸ12ಸಲು click here to apply link ಅನು9 ಒತ(jೕಕು. 9. click here to apply link ಅನು9 ಒ�(ದ12 ಅGಸೂಚ6ಯ12ನ ಹು��ಗ�� ಅಭ�`�ಯ ಅಹ�Dಯನು9 ಉಪಕರಣವO ಪ�fೕ1ಸುತ(�. ಅಭ�`� ಅಹ��ಾ ಷರತು(ಗಳನು9 ಪLiೖಸ	ದ�12 ಸೂಕ( ಸಂ�ೕಶವನು9 Hಸ_� ಪ-ಕ$ಸುತ(�. 10. ಅಹ��ಾ ಷರತು(ಗಳನು9 ಪLiೖಸುವ ಅಭ�`�ಯ ಅ0�ಯನು9 <ಾತ- Hಸ_A�aಂದ H
ೕಕ�ಸಲ]ಡುತ(�. 11. ಅ0�ಯನು9 ಅಂ�ಮUಾ\ ಸ12Hದ ನಂತರ NಾವO�ೕ �ದು�ಪ�ಗಳನು9 <ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಇಲ2ದ ಪ-ಯುಕ( ಅಭ�`�ಗಳು ಅಂ�ಮUಾ\ ಅ0�ಯನು9 ಸ12ಸುವ ಮುನ9 ಎಲ2 ಅಗತ� Bವರಗಳನು9 ಭ�� <ಾಡEಾ\��ೕ ಎಂದು ಖ>ತಪ�H4ೂಳojೕಕು. 12. aಗ	ತ ಶುಲ7 ,ಾವ�ಸದ ಅಭ�`�ಗಳ ಅ0�ಗಳನು9 ಪ�ಗ�ಸEಾಗುವO	ಲ2. 13. ಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾಪ ೕMಾ    ಶುಲ"ವನು8ಶುಲ"ವನು8ಶುಲ"ವನು8ಶುಲ"ವನು8    ಈಈಈಈ    6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ    4ಾದ ಯVW4ಾದ ಯVW4ಾದ ಯVW4ಾದ ಯVW    Xಾವ7ಸಬಹುದುXಾವ7ಸಬಹುದುXಾವ7ಸಬಹುದುXಾವ7ಸಬಹುದು. 

� 6V Wಾ�ಂ�ಂX. 
� YZV �ಾM� 
� 4-�V �ಾM�. 
� H.ಎ .H (%ಾಗ�ೕಕ QೕUಾ 4ೕಂದ-)  



29 14. ಶುಲ"ಶುಲ"ಶುಲ"ಶುಲ"    Xಾವ7ಸಲುXಾವ7ಸಲುXಾವ7ಸಲುXಾವ7ಸಲು    ಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳುಅಭ�E*ಗಳು    ಈಈಈಈ    6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ6ಳಕಂಡ    ಪದZ7ಯನು8ಪದZ7ಯನು8ಪದZ7ಯನು8ಪದZ7ಯನು8    XಾVಸ
ೕಕುXಾVಸ
ೕಕುXಾVಸ
ೕಕುXಾVಸ
ೕಕು::::---- 
� login  ಆದ ನಂತರ ಎಡ =ಾಗದ12 My Account link ಲಭ�Bದು�, My Account link ಅನು9 ಒತ(jೕಕು. 
� ಅಭ�`�ಯು BBಧ ಅGಸೂಚ6ಗ�� ಸ12Hದ ಅ0�ಗಳ �ಾಗೂ ಶುಲ7 ,ಾವ�Hದ Bವರವನು9 6ೂೕಡಬಹುದು. ಶುಲ7 Bವರಗಳ12 unpaid ಎಂದು ನಮೂ	Hರುವ ಅ0�ಗಳ ಎದುರು pay now link ಲಭ�Bರುತ(�. 
� pay now link ಅನು9 ಒ�(ದ12 ಮೂರು ಆ�7ಗಳು ಲಭ�Uಾಗುತ(�: (ಎ) 6V Wಾ�ಂ�ಂX (Z) YZV �ಾM� (H) 4-�V �ಾM� 
� ಆPJೖP ,ಾವ�ಯ <ಾದ�ಯ12 ಅಭ�`�ಯು 6V Wಾ�ಂ�ಂX, YZV �ಾM� ಮತು( 4-�V �ಾM� ಮು�ಾಂತರ ಶುಲ7 ,ಾವ�ಸಬಹುದು. ******************************************************************************************************************* 
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ಪ�=ಾಣಪ�=ಾಣಪ�=ಾಣಪ�=ಾಣ    ಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳ    ನಮೂ�ಗಳುನಮೂ�ಗಳುನಮೂ�ಗಳುನಮೂ�ಗಳು    
(ಪ'�ಷb �ಾ8 / ಪ'�ಷb ಪಂಗಡ/9 dೕ'ದ ಅಭ�N#ಗlD <ಾತ ) 

ನಮೂ0–+ 
(�ಯಮ 3ಎ (2) (3) 0ೂೕ+) ಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತ    @ಾ7@ಾ7@ಾ7@ಾ7    ಅಥLಾಅಥLಾಅಥLಾಅಥLಾ    ಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತಅನುಸೂ[ತ    ಬುಡಕಟು�ಗ]Kಬುಡಕಟು�ಗ]Kಬುಡಕಟು�ಗ]Kಬುಡಕಟು�ಗ]K    ((((ಪಪಪಪ....@ಾ@ಾ@ಾ@ಾ////ಪಪಪಪ....ಪಂಪಂಪಂಪಂ) ) ) ) Iೕ ದIೕ ದIೕ ದIೕ ದ    ಅಭ�E*ಗ]Kಅಭ�E*ಗ]Kಅಭ�E*ಗ]Kಅಭ�E*ಗ]K    �ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ�ೕಡುವ    ಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣ    ಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳಪತ�ಗಳ    ನಮೂ?ನಮೂ?ನಮೂ?ನಮೂ?        

ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    ................................................... �ಾಜ�ದ / �ೕಂ	ಾ
ಡ�ತ ಪ
�ೕಶದ * .............................. ���ಯ / ��ಾಗದ ........................................... �ಾ
ಮ / ಪಟ�ಣದ * ��ಾ� ಾದ !
ೕ / !
ೕಮ" .................................. ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗ#ಾದ !
ೕ / !
ೕಮ" ...................... ಇವರು ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"/ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು� * ಎಂದು -ಾನ� -ಾಡ.ಾ/ರುವ *ಾ"/ಬುಡಕ2�3 * 4ೕ5ರು6ಾ78ಂದು ಪ
-ಾ9ಕ5��. • ಸಂ�:ಾನ (ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"ಗಳು) ಆ�ೕಶ, 1950 • ಸಂ�:ಾನ (ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳು) ಆ�ೕಶ, 1950 • ಸಂ�:ಾನ (ಅನುಸೂ)ತ *ಾ") (�ೕಂ	ಾ
ಡ�ತ ಪ
�ೕಶಗಳು) ಆ�ೕಶ, 1950 • ಸಂ�:ಾನ (ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳು) (�ೕಂ	ಾ
ಡ�ತ ಪ
�ೕಶಗಳು) ಆ�ೕಶ, 1951 (ಅನುಸೂ)ತ *ಾ" ಮತು7 ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಪ2� (-ಾ=ಾ>ಡು) ಆ�ೕಶ 1956, ಮುಂಬ? 6ಾಜ� ಪ@ನA ರಚCಾ ಅD�ಯಮ, 1960, ಪಂ*ಾE �ಾಜ� ಪ@ನA ರಚCಾ ಅD�ಯಮ, 1966, F-ಾಚಲ ಪ
�ೕಶ �ಾಜ� ಅD�ಯಮ, 1970 ಮತು7 ಈIಾನ� ಪ
�ೕಶಗಳ (ಪ@ನA ರಚCಾ ಅD�ಯಮ, 1971ರ ಮೂಲ "ದುJಪK ಾದಂL) • ಸಂ�:ಾನ • ಸಂ�:ಾನ (ಜಮುM ಮತು7 Nಾ!Mೕರ) ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"ಗಳ ಆ�ೕಶ, 1956 • ಅನುಸೂ)ತ *ಾ" ಮತು7 ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ("ದುJಪK) ಅD�ಯಮ, 1976ರ ಮೂಲಕ   "ದುJಪK ಾದಂL ಸಂ�:ಾನ (ಅಂಡ-ಾO ಮತು7 ��ೂೕPಾA QRೕಪಗಳ) ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ�ೕಶ, 1959. • ಸಂ�:ಾನ (	ಾದA ಮತು7 CಾಗರಹTೕU) ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"ಗಳ ಆ�ೕಶ 1962 • ಸಂ�:ಾನ (=ಾಂKVೕ5) ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"ಗಳ ಆ�ೕಶ, 1964 • ಸಂ�:ಾನ (ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ) (ಉತ7ರ ಪ
�ೕಶ) ಆ�ೕಶ, 1967 • ಸಂ�:ಾನ (3ೂೕ�ಾ, ದಮO ಮತು7 QೕX) ಅನುಸೂ)ತ *ಾ"/ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ�ೕಶ 1988 • ಸಂ�:ಾನ (Cಾ�ಾ.ಾ�ಂY) ಅನುಸೂ)ತ ಬುಡಕಟು�ಗಳ ಆ�ೕಶ 2. !
ೕ/!
ೕಮ"/ಕು-ಾ5 *...................................... ಮತು7 / ಅಥ�ಾ ಅವನ* / ಅವಳ* ಕುಟುಂಬವ@ .................. �ಾಜ�/�ೕಂ	ಾ
ಡ�ತ ಪ
�ೕಶದ  ....................... �.ಾ�/��ಾಗದ .......................... �ಾ
ಮ/ಪಟ�ಣದ [ಾ-ಾನ� ��ಾ� (ಗಳು) ಸF............................... ತಹ!ೕ.ಾJA............................ ಸ\ಳ :         ಪದCಾಮ QCಾಂಕ:         ಕ]ೕ5ಯ ^ಹ5_ೂಂQ3 �ಾಜ� /�ೕಂ	ಾ
ಡ�ತ ಪ
�ೕಶ * * ಅನRಯ�ಾಗQರುವ ಪದಗಳನು` ದಯ�ಟು� aಟು� aK / bೂcದು dಾe ಸೂಚ_: ಇU� ಉಪgೕ/�ದ ‘[ಾ-ಾನ� ��ಾ�ಗಳು’ ಎಂಬ ಪ	ಾವ�ಯು ಪ
*ಾ =ಾ
"�ಧ� ಅD�ಯಮ, 1950ರ 20_ೕ ಪ
ಕರಣದU�ರುವ ಅಥ>ವ_`ೕ bೂಂQರುತ7�. �ಾರತ ಸNಾ>ರದ ಪತ
 ಸಂi�: a� 12028/2/76-ಎk�2-1 ಗೃಹ ಮಂ6ಾ
ಲಯ ಅನು[ಾರ�ಾ/, ಅಂಥ ಪ
-ಾಣ ಪತ
ಗಳನು` �ೕಡಲು ಸlಮ�ಾ/ರುವ@ದNಾm/, �ಾರತ ಸNಾ>ರದ (�ಬnಂQ ಮತು7 ಆಡ�ತ ಸು:ಾರo ಇ.ಾi) ಪತ
 ಸಂi�:13-2-74 ಇಎk2 (ಎk�2) QCಾಂಕ: 05.08.1975ರU� ನಮೂQ�ದ =ಾ
DNಾ5ಯು, �ಾಷqಪ"ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಆ�ೕಶದ ಅDಸೂಚ_ಯನು` bೂರK�ದ ಸಮಯದU� ಪ
-ಾಣ ಪತ
Nಾm/ ಅ�> ಸU��ದ ವ�e7ಯು, ತನ` rಾಯಂ �ಾಸ ಸ\ಳವನು` bೂಂQದJ ಸ\ಳ�m 4ೕ5ದವ8ೂಬn�ಾ/ರತಕmದುJ. ಅ�ೕ 5ೕ"ಯU� ಒಂದು 6ಾಲೂ�eನ 8�ನೂ� =ಾ
DNಾ5ಯು ಇ_ೂ`ಂದು 6ಾಲೂ�e3 4ೕ5ದ ವ�e7ಗ�3 ಸಂಬಂಧಪಟ�  ಪ
-ಾಣ ಪತ
ವನು` �ೕಡಲು ಸlಮ =ಾ
DNಾ5 ಾಗುವ@Qಲ�. ******************************************************************************************************************* 
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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����    QQQQ    cೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದ    ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಅಭIZ�ಗOQಗOQಗOQಗOQ    Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�))))    

ನಮೂ8ನಮೂ8ನಮೂ8ನಮೂ8    ----    ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�    
(((('ಯಮ'ಯಮ'ಯಮ'ಯಮ    3333ಎಎಎಎ    (2) (3)(2) (3)(2) (3)(2) (3)ನು2ನು2ನು2ನು2    8ೂೕ)8ೂೕ)8ೂೕ)8ೂೕ)))))    

LಂದುOದLಂದುOದLಂದುOದLಂದುOದ    ವಗ�ಗOQವಗ�ಗOQವಗ�ಗOQವಗ�ಗOQ    (2(2(2(2ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2����. 3. 3. 3. 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3����) ) ) ) cೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದ    ಅಭIZ�QಅಭIZ�QಅಭIZ�QಅಭIZ�Q    'ೕಡುವ'ೕಡುವ'ೕಡುವ'ೕಡುವ    ಆಾಯಆಾಯಆಾಯಆಾಯ    ಮತು
ಮತು
ಮತು
ಮತು
    
0ಾ�0ಾ�0ಾ�0ಾ�    ಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    [[ ………………………………………ರ12 UಾಸUಾ\ರುವ f-ೕ / f-ೕಮ� ………………………………… ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ� / ಪ�9Nಾದ f-ೕ / f-ೕಮ� /  ಕು<ಾ� …………………………………… ಇವರು ಮತು( ಆತನ / ಅವಳ ತಂ� / �ಾh / KLೕಷಕರು / ಪ�9 / ಪ�ಯು, ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶಗಳ ಸಂ��:ಎ ಡಬೂ2�� 225 ZHಎ 2000 	%ಾಮಕ: 30.03.2002 ರ12 a	�ಷ_ ಪ�Hದ ~ೕಲುಸ(ರದ (�-ೕA JೕಯS) Uಾ�!(ಯ12 ಬರುವO	ಲ2:ಂದು; ಅಭ�`�Nಾಗ1 ಅಥUಾ ಆತನ / ಆ4ಯ ತಂ� �ಾh / KLೕಷಕ{ಾಗ1 / ಪ�9 / ಪ�Nಾಗ1, ಸ�ಾ�ರದ Qೕ:ಯ12 1 6ೕ ದ��ಯ ಅಥUಾ 26ೕ ದ��ಯ ಅG�ಾ�Nಾ\ಲ2:ಂದು; ಅಥUಾ bಾವ�ಜaಕ ವಲಯ ಉದ�ಮಯ12 ತತ�<ಾನUಾದ ಹು��ಯನು9 wೂಂ	ರುವO	ಲ2; ಅಥUಾ �ಾಸ\ a@ೕಜಕರ 4ೖ4ಳ�, 26ೕ ದ��ಯ ಅG�ಾ�ಯ ಸಂಬಳ�7ಂತ (:ೕತನ �-ೕ� ರೂ.6000-12000/- ,ಾ-ರಂ.ಕ ಹಂತ) ಕ�~ಯಲ2ದ ಸಂಬಳವನು9 ಪYಯುವ %ೌಕರ%ಾ\ಲ2:ಂದು; ಅಥUಾ ಆತನ / ಆ4ಯ ತಂ� �ಾh/ KLೕಷಕರು / ಪ�9 / ಪ�ಯ ಆCಾಯವO ಆರು ಲ| AೕರುವO	ಲ2:ಂದು; ಅಥUಾ ಕ%ಾ�ಟಕ ಭೂ ಸು�ಾರ�ಾ ಅGaಯಮ 1961 ರ12 aಗ	ಪ�HರುವಂD ಆತನ / ಆ4ಯ ತಂ� �ಾh / KLೕಷಕರು / ಪ�9 / ಪ�ಯು <ಾ{ಾಟ D��Cಾರನಲ2 ಅಥUಾ ಆತÀನ / ಆ4ಯ ತಂ� �ಾh / KLೕಷಕ / ಪ�9 / ಪ�ಯು ಅಥUಾ ಇವ�ಬvರೂ 10 ಯುaV\ಂತ w>xನ ಕೃ� ಭೂA ಅಥUಾ 25 ಎಕiಗ�\ಂತ w>xನ ,ಾ2ಂ¥ೕಶP ಭೂAಯನು9 wೂಂ	ರುವO	ಲ2:ಂದು ಪ-<ಾ�ೕಕ�ಸEಾ\�. ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಎ ಡಬೂ2�� 225 ZHಎ 2000 	%ಾಂಕ: 30.03.2002ರ ಅನ
ಯ f-ೕ / f-ೕಮ� / ಕು<ಾ�…………………………………………ಇವರು ……………………………………… gಾ�� ………………………… Qೕ�ದ ಉಪgಾ�ಯವ{ಾ\ದು� ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಎ ಡಬೂ2�� 225 ZHಎ 2000 	%ಾಂಕ: 30.03.2002ರ ಅನ
ಯ ?ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಪ-ವಗ� ……………………………… (2ಎ, 2Z, 3ಎ, 3Z)47 Qೕ�ರು�ಾ(i.  ಸ�ಳ   :         ತಹfೕEಾ�S 	%ಾಂಕ:                              ------------�ಾಲೂ2ಕು ಕ¤ೕ�ಯ �ಹರು 

********************************************************************************************** 
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ನಮೂ�-1 
ಜನರ�ಜನರ�ಜನರ�ಜನರ�    j�yj�yj�yj�y    ಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳುಅಭIZ�ಗಳು    jೕಲುಸ
ರ4Pjೕಲುಸ
ರ4Pjೕಲುಸ
ರ4Pjೕಲುಸ
ರ4P    cೕ�ಲ%Rಂದುcೕ�ಲ%Rಂದುcೕ�ಲ%Rಂದುcೕ�ಲ%Rಂದು, , , , ದೃ�ೕಕ�*ದೃ�ೕಕ�*ದೃ�ೕಕ�*ದೃ�ೕಕ�*    �ಾ�sೕಣ�ಾ�sೕಣ�ಾ�sೕಣ�ಾ�sೕಣ    sೕಸ]ಾ�ಯನು2sೕಸ]ಾ�ಯನು2sೕಸ]ಾ�ಯನು2sೕಸ]ಾ�ಯನು2    4ೂೕರಲು4ೂೕರಲು4ೂೕರಲು4ೂೕರಲು    ಸ$%ಸBೕaಾದಸ$%ಸBೕaಾದಸ$%ಸBೕaಾದಸ$%ಸBೕaಾದ    

ಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣಪ�Kಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    
(ಜನರ~ �'� ಅಭ�N#ಗಳು ಭ8# <ಾಡ4ೕ5ಾದ ನಮೂ0) ಇವ��: ತಹfೕEಾ�ರರು ……………………………………………�ಾಲೂ2ಕು ………………………………………… 0J2 <ಾನ�i,  f-ೕ / f-ೕಮ� …………………………ಎಂಬುವವರಮಗ / ಮಗಳು / ಪ� / ಪ�9 …………………………… ಆದ %ಾನು ~ೕಲುಸ(ರದ12 (Creamy layer) ಬರುವO	ಲ2:ಂದು 6ೕರ 6ೕಮ�ಾ�ಯ12 zಾ-Aೕಣ ಅಭ�`� AೕಸEಾ�ಯನು9 ಪYಯುವOದ�ಾ7\ ಪ-<ಾಣ ಪತ-ವನು9 ಪYಯಲು ತಮ�12 ಈ 4ಳಕಂಡ <ಾ?�ಗಳನು9 ಒದ\ಸು�ಾ( 4ೂೕರುD(ೕ6. 1. ಅಭ�`�ಯ wಸರು ಮತು( ಉ�ೂ�ೕಗ : 2.  ಅಭ�`�ಯ ಸ
ಂತ ಸ�ಳ zಾ-ಮ  :       �ಾಲೂ2ಕು:                                                0J2 :   3.ಅಭ�`�ಯು ಹು$_ದ 	%ಾಂಕ ವಯಸು� ಮತು( ಹು$_ದ ಸ�ಳ : 4. ಅಭ�`�ಯ ತಂ�/�ಾh/KLೕಷಕರ ಪ�ಯ/ಪ�9ಯ wಸರು ಮತು( ಉ�ೂ�ೕಗ : (ಉ�ೂ�ೕಗವO ಸ�ಾ��/ಅi ಸ�ಾ��/bಾವ�ಜaಕ ಉದ�ಮ/�ಾಸ\) 5. ಅಭ�`�ಯ ಪ-ಸು(ತ Blಾಸ  : (ಸ]ಷ_Uಾ\ ನಮೂ	ಸುವOದು) 6. ಅಭ�`�ಯ �ಾಯಂ Blಾಸ  : 7. ಅಭ�`�ಯ �ಾEಾ f|ಣದ Uಾ�ಸಂಗ <ಾ�ದ �ಾJಗಳ Bವರಗಳು ,ಾ-ಥAಕ <ಾಧ�Aಕ , -ೌಢ 8.ಅಭ�`�ಯ �ಾಗೂ ಅಭ�`�ಯ ತಂ�/�ಾh/KLೕಷಕರ (ತಂ�/�ಾh 0ೕವಂತBಲ2	ದ�i) ಇವರ ಒಟು_ Uಾ��ಕ ಆCಾಯ ಎEಾ2 ಮೂಲಗ�ಂದ: :ೕತನ �-ೕ� ಜAೕaನ Bವರ ಇತರ ಮೂಲಗಳು 9. ಆCಾಯ D�� ,ಾವ�Cಾರiೕ? 10. ಸಂಪತು( D�� ,ಾವ�Cಾರiೕ? 11. <ಾ{ಾಟ D�� ,ಾವ�Cಾರiೕ? ಪ-<ಾ�ೕಕೃತ �ೂೕಷ} ಈ ~ೕJ ನa9ಂದ ಒದ\Hದ <ಾ?� / Bವರ}ಯು %ಾನು ��	ರುವಷ_ರ ಮ$_� ಸತ�:ಂದು ಶ-CಾtಪLವ�ಕUಾ\ ದೃ§ೕಕ�ಸುD(ೕ6 ಮತು( �ೂೕ�ಸುD(ೕ6. ಸ�ಳ:                     ತಮ� B©ೕಯ 	%ಾಂಕ:                                 (ಅಭ�`�ಯ ಸ?)  



33 ~ೕJ ಒದ\ಸEಾದ <ಾ?�ಗಳು ಸತ�Uಾ\ರುತ(� ಎಂದು ಪ-<ಾ�ಕ�ಸು�ಾ(, ಈ <ಾ?�ಗಳು ಅಸತ�:ಂದು ದೃಢಪಟ_12 ಅಪ{ಾಧ Bcಾರ}� ಬದt%ಾಗುರುD(ೕ6  ಸ�ಳ:           ತಂ�/�ಾh/KLೕಷಕರ ಸ? 	%ಾಂಕ:                                                  (ತಂ�/�ಾh 0ೕವಂತBಲ2	ದ�i)                                                                  (wಂಡ�/ಗಂಡ/ಇವರ ಸ?)  ಸ��ೕಯ ಇಬvರು bಾrCಾರರು ಅಭ�`�ಯ ಮತು( ಅವರ ತಂ�/�ಾh/KLೕಷಕರು/ಪ�/ಪ�9 ಇವರನು9 �ಾಗೂ ಇವರ ಸ?ಯನು9 ಗುರು�ಸುD(ೕ:.  ಸrCಾರರ ಸ?          1) (ಪLಣ� Blಾಸ�ೂಂ	�)                           2)  ಪ�fೕಲ%ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ- 1. f-ೕ/f-ೕಮ�…………………………… ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ�9 f-ೕ/f-ೕಮ�/ಕು<ಾ� …………………… ಎಂಬುವವರು ಕ%ಾ�ಟಕ {ಾಜ�ದ ……………0J2ಯ B=ಾಗ ……………………………… zಾ-ಮ/ಪಟ_ಣ/ನಗರದ12 bಾ<ಾನ� aUಾHNಾ\Cಾ�i ಮತು( ಇವರು ಜನರ" ~�V ವಗ�47 Qೕ�ದವ{ಾ\ರು�ಾ(i. 2. f-ೕ/f-ೕಮ�/ಕು<ಾ� ………………………… ಇವರ ತಂ�/�ಾh/KLೕಷಕರು ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಎ ಡಬೂ2�� 251 ZHಎ 94, jಂಗಳೂರು, 	%ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನ
ಯ ಜನರ" ~�V ವಗ�ದ ~ೕಲುಸ(ರದ12 (Creamy layer) ಬರುವO	ಲ2:ಂದು ಪ-<ಾ�ೕಕ�ಸEಾ\�. ಸ�ಳ :              ತಹfೕEಾ�S 	%ಾಂಕ:                                                                          …………………�ಾಲೂ2ಕು ಕ¤ೕ�ಯ �ಹರು ಸೂಚ6-1 : ಇದರ12 ಉಪ@ೕ\ಸEಾದ ‘bಾ<ಾನ� aUಾH’ ಎಂಬ ಪದವO 1950ರ ಜನ�ಾ ,ಾ-�aಧ� �ಾ��ಯ 206ೕ ಅನು¢�ೕದದ12ನ ಅಥ�ವನು9 wೂಂ	ರುತ(�. ಸೂಚ6-2: ಪ�fೕಲ%ಾ ಪ-<ಾಣ ಪತ- aೕಡುವ ಅGಕೃತ ಅG�ಾ�ಯು ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ�� ಎ ಡಬೂ2�� 251 ZHಎ 94, jಂಗಳೂರು, 	%ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನ
ಯ ~ೕಲುಸ(ರ (Creamy layer) ದವರನು9 ಗುರು�ಸಲು aಗ	ಪ�ಸEಾ\ರುವ ಅಂಶಗಳನು9 BವರUಾ\ ಖ>ತಪ�H4ೂಂಡ ನಂತರ:ೕ ಪ-<ಾಣ ಪತ- aೕಡತಕ7ದು� 
************************************************************************************************* 

((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----1 1 1 1 4P4P4P4P    cೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದcೕ�ದ    ಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQಅಭIZ�ಗOQ    Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�Kಾತ�))))    
ನಮೂ�-ಇ 

(�ಯಮ 3ಎ (2) (3) �ೂೕ�) ?ಂದು�ದ ವಗ�ಗ�� (ಪ-ವಗ�-1) Qೕ�ದ ಅಭ�`�ಗ�� aೕಡುವ ಪ-<ಾಣ ಪತ- …………………………………………zಾ-ಮ / ಪಟ_ಣದ / ನಗರ aUಾHNಾದ f-ೕ / f-ೕಮತ………………………………………ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ�9 / ಪ�Nಾದ f-ೕ / f-ೕಮ� ………………………………………… ?ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ (ಪ-ವಗ�) …………………………………gಾ�ಯ ……………………… ಉಪgಾ�� Qೕ�ರು�ಾ(iಂದು ಪ-<ಾಣ�ೕಕ�ಸEಾ\�.  ಸ�ಳ:                            ತಹfೕEಾ�S 	%ಾಂಕ :                       -------------�ಾಲೂ2ಕು                                                                               ಕ¤ೕ�ಯ �ಹರು 
************************************************************************************************ 
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ನಮೂ0-2 Qಾ�AೕಣQಾ�AೕಣQಾ�AೕಣQಾ�Aೕಣ    ಅಭ�E*ಅಭ�E*ಅಭ�E*ಅಭ�E*    ಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣಪ�4ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�     f-ೕ/f-ೕಮ�………………………ರವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ�9/ f-ªೕ/f-ೕಮ�/ಕು<ಾ� …………………… 0J2…………………�ಾಲೂ2ಕು………………zಾ-ಮದ12……………UಾಸUಾ\ರುವ ಇವರು ಒಂದ6ೕ ತರಗ�hಂದ …………… ತರಗ�ಯವi� …………………… 0J2…………………… �ಾಲೂ2ಕು………………… ಪಟ_ಣ……………… �ಾJಯ12 Uಾ�ಸಂಗ <ಾ�……………… ವಷ� ನYದ ಪ�ೕ�ಯ12 ಉ�(ೕಣ�{ಾ\ರು�ಾ(i. ಈ �ಾJಯು ಅಭ�`�ಯು Uಾ�ಸಂಗ <ಾ�ದ ಅವGಯ12 ಕ%ಾ�ಟಕ ,ೌರ aಗಮಗಳ ಅGaಯಮ, 1976 ಅಥUಾ ಕ%ಾ�ಟಕ ,ೌರ ಸ«ಗಳ ಅGaಯಮ 1964ರ ಅ�ಯ12 a	�ಷ_ಪ�H ಒಂದು �ೂಡ� ನಗರ ಪ-�ೕಶ ಸಣ¬ ನಗರ ಪ-�ೕಶ ಅಥUಾ ಪ�ವತ�6 ಹಂತದ12ರುವ ಪ-�ೕಶಗಳ wೂರ�ಾದ ಪ-�ೕಶದ12ತು(.   ~ೕಲು ರುಜು         ಸ? �ೕತ- f|ಣ ಅG�ಾ�          ಮು�ೂ�ೕ,ಾ�ಾ�ಯರ ಸ? ಕ¤ೕ�ಯ �ಹರು                                 ಮತು( ಸಂQ�ಯ �ಹರು  ಸ�ಳ  : 	%ಾಂಕ: ****************************************************************************************************************** 
ಕನ	ಡಕನ	ಡಕನ	ಡಕನ	ಡ    �ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ    �ಾ�ಸಂಗ�ಾ�ಸಂಗ�ಾ�ಸಂಗ�ಾ�ಸಂಗ    ಪ�ಪ�ಪ�ಪ��ಾಣ�ಾಣ�ಾಣ�ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�     f-ೕ/f-ೕಮ�…………ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ�/ಪ�9/f-ೕಮ�/ಕು<ಾ� ………………… 0J2…………………………… �ಾಲೂ2ಕು…………………zಾ-ಮದ12 UಾಸUಾ\ರುವ ಇವರು ……………………6ೕ ತರಗ�hಂದ ………………6ೕ ತರಗ�ಯವi�………………… �ೖ|�ಕ ವಷ�	ಂ…………… �ೖ|�ಕ ವಷ�ದವi� ……………�ಾJಯ12 ಕನ9ಡ <ಾಧ�ಮದ12 Uಾ�ಸಂಗ <ಾ�ರು�ಾ(iಂದು ಪ-<ಾ�ಕ�ಸEಾ\�. ಸ�ಳ: 	%ಾಂಕ:                ಮು�ೂ�ೕ,ಾ�ಾ�ಯರ ಸ? ಮತು( ಸಂQ�ಯ �ಹರು ****************************************************************************************************************** 

ಸ5ಾ#ರದ ಸು7ೂ�ೕO ಸಂ��: $ಆಸುಇ 44 d0� 2001 ).ಾಂಕ: 27.07.2001 
ನಮೂ0-3 

�ೕಜ�ಗ�ಂದ�ೕಜ�ಗ�ಂದ�ೕಜ�ಗ�ಂದ�ೕಜ�ಗ�ಂದ    �ವ��ತ�ಾದ�ವ��ತ�ಾದ�ವ��ತ�ಾದ�ವ��ತ�ಾದ    ಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದಕುಟುಂಬದ    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���     f-ೕ/f-ೕಮ�………………………………… ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ�9/ f-ªೕ/f-ೕಮ�/ಕು<ಾ� ……………………… 0J2………………… �ಾಲೂ2ಕು……………… zಾ-ಮದ12…………………… UಾಸUಾ\ರುವ ಇವರು ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅವಲಂZತ{ಾ\ದ� ಈ 4ಳಕಂಡ ಆH(ಯನು9…………………………… @ೕಜ6zಾ\………………… ಇಸBಯ12 bಾ
Gೕನಪ�H4ೂಳoEಾ\� ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ-<ಾ�ೕಕ�H�:-  (ಅ) * * UಾHಸುವ ಮ6 ಮತು( �ಾವO ಅವಲಂZತ{ಾ\ದ� ಅವರ ಕೃ� ಭೂAಯ ಅಧ�ದಷು_ (ಆ) * * @ೕಜ6� �ದಲು ಭೂAಯನು9 wೂಂ	ರ�: @ೕಜ6hಂದ �ಾವO UಾHಸುವ ಮ6 : (ಇ) * * �ಾವO ಅವಲಂZತ{ಾ\ದ� ತಮ� ಕೃ� ಭೂAಯ ಅಧ�ದಷು_ ಅಥUಾ ಅದ�7ಂತ ಕ�~ ಕೃ� ಭೂA : (ಈ) * * ಇತರ ಇ%ಾ9ವO�ೕ ಪ-ಕರಣದ12 @ೕಜ6hಂದ aವ�Hತ{ಾದವರು.      ಸ�ಳ   :           ತಹfೕEಾ�S 	%ಾಂಕ:                             �ಾಲೂ2ಕು /  ಕ¤ೕ�ಯ �ಹರು     
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  �ಾಜ��ಾಜ��ಾಜ��ಾಜ�    �ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ�ಾಗೂ    �ೕಂದ��ೕಂದ��ೕಂದ��ೕಂದ�    ಸ�ಾ��ಸ�ಾ��ಸ�ಾ��ಸ�ಾ��    �ೌಕರರು�ೌಕರರು�ೌಕರರು�ೌಕರರು    ಸ��ಸ�ೕ�ಾದಸ��ಸ�ೕ�ಾದಸ��ಸ�ೕ�ಾದಸ��ಸ�ೕ�ಾದ    ��ಾ�ೕಪಣ��ಾ�ೕಪಣ��ಾ�ೕಪಣ��ಾ�ೕಪಣ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

 ��ೕ/��ೕಮ�..............................................ಆದ ಇವರು �ಾಜ	/
ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ�� ............................................(ಪದ�ಾಮ)......................................ಇ�ಾ�ಯ�� �ಾಯಂ/�ಾ�ಾ��ಕ ಹು� ಯನು" #�ಾಂಕ:..................$ಂದ .............................ರವ&' (ೂಂ#ರುವರು.  ಇವರು _____________ ಅ+ಸೂಚ-ಯ __________________ ಹು� '  ಅ.� ಸ��ಸಲು ಅನುಮ� 0ೕ1�.  #�ಾಂಕ: ಸ2ಳ:                                                                                        -ೕಮ�ಾ� 4ಾ�+�ಾ$ಯವರ ಸ5 ಮತು7 8ಹರು  
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  ..................................... 

*************************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

ಅಂಗ ಕಲಅಂಗ ಕಲಅಂಗ ಕಲಅಂಗ ಕಲ    "ೕಸ#ಾ$"ೕಸ#ಾ$"ೕಸ#ಾ$"ೕಸ#ಾ$    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    
ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ಸ�ಾ�ರದಸ�ಾ�ರದಸ�ಾ�ರದಸ�ಾ�ರದ    ಅ&ಕೃತಅ&ಕೃತಅ&ಕೃತಅ&ಕೃತ    (ಾಪನ(ಾಪನ(ಾಪನ(ಾಪನ    ಸಂ*�ಸಂ*�ಸಂ*�ಸಂ*�    +ಆಸುಇ+ಆಸುಇ+ಆಸುಇ+ಆಸುಇ    115 115 115 115 ./�./�./�./�    2005, 2005, 2005, 2005, 0�ಾಂಕ0�ಾಂಕ0�ಾಂಕ0�ಾಂಕ    19191919----11111111----2005200520052005    



36 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:This condition is progressive/non progressive likely to improve / not likely to improve. Re-assessment is not recommended / is recommended after a period of . . . . ......  months/years.  *Strike out which is not applicable.  Recent Photograph                     (Sd/-)                                  (Sd/-)                                           (Sd/-) Showing                     DOCTOR                    DOCTOR                                      DOCTOR the disability                  (Seal)                      (Seal)                                             (Seal) affixed here.  
Countersigned by the 

Medical Superintendent CMO/Head of Hospital 
(with seal) Signature/Thumb impression Of the disabled person. Place: Date: ****************************************************************************************************************** ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ----ಎಎಎಎ....    ಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾಅಹ��ಾ    ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    ((((ಅನು�ೕದಅನು�ೕದಅನು�ೕದಅನು�ೕದ    371(371(371(371(����) ) ) ) �ೕ���ೕ���ೕ���ೕ��))))    (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)�ೕ�ೕ�ೕ�ೕ    �ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ�ಯಮ    �ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ��ೂೕ�))))    ((((ಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣಪ��ಾಣ    ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    �ೕಡಲು�ೕಡಲು�ೕಡಲು�ೕಡಲು    ಕ�ಾ�ಕ�ಾ�ಕ�ಾ�ಕ�ಾ�ಟಕಟಕಟಕಟಕ    �ಾವ�ಜ�ಕ�ಾವ�ಜ�ಕ�ಾವ�ಜ�ಕ�ಾವ�ಜ�ಕ    ಉ#ೂ$ೕಗಉ#ೂ$ೕಗಉ#ೂ$ೕಗಉ#ೂ$ೕಗ    ((((&ೖ&ೖ&ೖ&ೖ----ಕಕಕಕ    ಪ�#ೕಶ)*ಪ�#ೕಶ)*ಪ�#ೕಶ)*ಪ�#ೕಶ)*    �ೕಮ+ಾ,ಯ-.�ೕಮ+ಾ,ಯ-.�ೕಮ+ಾ,ಯ-.�ೕಮ+ಾ,ಯ-.    /ೕಸ1ಾ,/ೕಸ1ಾ,/ೕಸ1ಾ,/ೕಸ1ಾ,) ) ) ) �ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು�ಯಮಗಳು    2013)2013)2013)2013)    3�ೕ3�ೕ3�ೕ3�ೕ////3�ೕಮ,3�ೕಮ,3�ೕಮ,3�ೕಮ,________________________________________________________________________________________________________________________________ರವರುರವರುರವರುರವರು____________________________________________________________________________________ರವರರವರರವರರವರ    ಮಗಮಗಮಗಮಗ////&ಂಡ,5ಾ6ದು7&ಂಡ,5ಾ6ದು7&ಂಡ,5ಾ6ದು7&ಂಡ,5ಾ6ದು7, , , , ಇವರುಇವರುಇವರುಇವರು    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    9ಾಜ$ದ9ಾಜ$ದ9ಾಜ$ದ9ಾಜ$ದ    ________________________________________________________:;.ಯ:;.ಯ:;.ಯ:;.ಯ    ____________________________________________________________�ಾಲೂ.<ನ�ಾಲೂ.<ನ�ಾಲೂ.<ನ�ಾಲೂ.<ನ________________________________________________________________________________________=ಾ�=ಾ�=ಾ�=ಾ�ಮಮಮಮ////ಪಟ>ಣದಪಟ>ಣದಪಟ>ಣದಪಟ>ಣದ    ಸ?@ೕಯಸ?@ೕಯಸ?@ೕಯಸ?@ೕಯ    ವ$<A5ಾ6Bಾ7�ವ$<A5ಾ6Bಾ7�ವ$<A5ಾ6Bಾ7�ವ$<A5ಾ6Bಾ7�....        ಸ?ಳಸ?ಳಸ?ಳಸ?ಳ:___________________ :___________________ :___________________ :___________________                                                                                             &ಸರು&ಸರು&ಸರು&ಸರು________________________________________________________________________________________________    D�ಾಂಕD�ಾಂಕD�ಾಂಕD�ಾಂಕ:_______________ :_______________ :_______________ :_______________                                                                                     ಅEF>ಂGಅEF>ಂGಅEF>ಂGಅEF>ಂG    ಕ/ೕಷನIಕ/ೕಷನIಕ/ೕಷನIಕ/ೕಷನI                                                                                                        ____________________________________________________________________________________ಉಪಉಪಉಪಉಪ    JKಾಗJKಾಗJKಾಗJKಾಗ                                        ____________________________________________________________________________________:;.:;.:;.:;.....    
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