
1 

 

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲ  ೋಕಸ ೋವನ ಆಯೋಗ 

“ಉದ  ಯೋಗ ಸೌಧ’ ಬ ೆಂಗಳೂರು-560 001.    
 

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

ಅಧಿಸೂಚನೆ 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆ ಸೇವೆಗಳು (ನೆೇಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2003 ಮತ್ುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆ  

ಸೇವೆಗಳು  (ನೆೇಮಕನತಿ)  (ತಿದ್ುುಪಡಿ)  ನಿಯಮಗಳು  2012ರನ್ವಯ  ಅರಣ್ಯ,  ಪರಿಸರ ಮತ್ುು  ಜೇವಿಶನಸರ 

ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ  ಕೆಳಕಂಡ ಖನಲ್ಲ ಇರುವ 2019-20 ನೆೇ ಸನಲ್ಲನ್ ಗೂೂಪ್-‘ಎ’ ವ ಂದ್ದ್  16  ಸಹನಯಕ  ಅರಣ್ಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ  ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು  02   ವರ್ಾಗಳ  ಡಿಪ್ಿೇಮನ  ಕೊೇರ್ಸಾ  ಇನ್ ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ 

ತ್ರಬೇತಿಗನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲು ನ್ಡೆಸಲನಗುವ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ  ಅಹಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ್ Online        

ಮೂಲಕ ಅಜಾಗಳನ್ುು  ಆಹನವನಿಸ್ಟ್ರದ್ದ : 

ಕೂಮ 

ಸಂಖೆಯ 

ವಿದ್ನಯಹಾತೆ ಹುದ್ದುಗಳ ಸಂಖೆಯ 

1 ಬಿ.ಎಸ್ಟ್ರಿ (ಅರಣ್ಯ ಶನಸರ )ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗೆ 08 

2 ಬಿ.ಎಸ್ಟ್ರಿ (ಅರಣ್ಯ  ಶನಸರ )ಪದ್ವಿ ಹೂರತ್ುಪಡಿಸ್ಟ್ರ  ಇತ್ರೆ   ವಿಜ್ಞನನ್/  

ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗೆ 

08 

  ಒಟುು 16 
 

2. (1)   ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರರುವ ಪ್ನೂರಂಭಿಕ ದಿರ್ನಂಕ: 20-10-2020  

       (2)  ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕ: 20-11 -2020 

       (3)  ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಶುಲೆವನ್ುು ಪ್ನವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕ: 21-11 -2020  

             ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ  ದಿರ್ನಂಕವನ್ುು ನ್ಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗುವುದ್ು.   

       ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಜಾಗಳನ್ುು  Online ಮೂಲಕವೆೇ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ , ಭನವಚಿತ್ೂ / ಸಹಿ /ವಯೇಮಿತಿ/ 

ವಿದ್ನಯಹಾತೆ ಹನಗೂ ಕೊೇರಿದ್ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ್  ಎಲನಿ ದ್ನಖಲೆಗಳನ್ುು  ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಿದ್ ನ್ಂತ್ರ 

ಶುಲೆವನ್ುು  ಯನವುದ್ದೇ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವನ ಕೆೇಂದ್ೂಗಳಲ್ಲಿ(CSC) ಅಥವನ ನೆಟ್ ಬನಯಂಕಂಗ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ/ 

ಕೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ  ಮೂಲಕ ಸಂದ್ನಯ ಮನಡಬಹುದ್ನಗಿರುತ್ುದ್ದ.  ಶುಲೆವನ್ುು  ಪ್ನವತಿಸದ್ದೇ  ಹನಗೂ 

ದ್ನಖಲೆಗಳನ್ುು/ಭನವಚಿತ್ೂ/ಸಹಿಯನ್ುು ಅಪ್ಿೇಡ್  ಮನಡದ್ದೇ ಇರುವ  /ಅಸಪರ್ು  ದ್ನಖಲೆಗಳನ್ುು ಅಪ್ಿೇಡ್ 

ಮನಡಿರುವ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ   ಅಜಾಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಶುಲೆವನ್ುು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವನ ಕೆೇಂದ್ೂಗಳಲ್ಲಿ     

(CSC) ಪ್ನವತಿಸಲು ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್  ಅಜಾಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ನಗಿದ್ದ.  

3. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಮೊದ್ಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ , ಅನ್ುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ   ನಿೇಡಿರುವ  ಅಜಾ    ಭ್ತಿಾ        

ಮನಡುವ ಕುರಿತ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಓದಿಕೊಳಳತ್ಕೆದ್ುು. 

 

4. ಪರಿೇಕ್ಷನ ಶುಲೆ:- 

ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ `.600/-ಗಳನ್ುು ; ಪೂವಗಾ 2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ), 3(ಬಿ) ಗೆ ಸೇರಿದ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  `.300/-ಗಳನ್ುು ; ಮನಜ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  `. 50/-ಗಳನ್ುು   ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ 

ಪ್ನವತಿಸತ್ಕೆದ್ುು.  ಒಮ್ಮಮ ಶುಲೆವನ್ುು ಪ್ನವತಿಸ್ಟ್ರದ್ ನ್ಂತ್ರ ಅದ್ನ್ುು ಯನವುದ್ದೇ ಸಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ 

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಅಥವನ ಅದ್ನ್ುು ಆಯೇಗವು ನ್ಡೆಸುವ ಇತ್ರೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಅಥವನ ನೆೇಮಕನತಿಗಳಿಗೆ 

ಹೂಂದಿಸ್ಟ್ರಕೊಳಳಲನಗುವುದಿಲಿ. ಶುಲೆವನ್ುು ಸಂದ್ನಯ ಮನಡದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಜಾಗಳನ್ುು 

ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ ಹನಗೂ ಪೂವಗಾ-1  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಲೆದಿಂದ್ 

ವಿರ್ನಯಿತಿ ಇದ್ದ. 
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ವಿಶೇರ್ ಸೂಚನೆ: ರೂ. 35/-ರ ಪೂಕೂಯ್ಕ ಶುಲೆ (processing fees) ವನ್ುು ಎಲನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು (ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ, ಪೂವರೂಗ-1, ಮನಜ ಸೈನಿಕ ಹನಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸೇರಿದ್ಂತೆ)  ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಪ್ನವತಿಸತ್ಕೆದ್ುು, 

ಪ್ನವತಿಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜಾಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. 
 

5. ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳು:- 

         ಅ)  ಭನರತಿೇಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ್ನಗಿರತ್ಕೆದ್ುು. 

         ಆ)  ಒಬಬ ಜೇವಂತ್ ಪತಿುಗಿಂತ್ ಹಚುು ಮಂದಿ ಪತಿುಯರನ್ುು ಹೂಂದಿರುವ ಪುರುರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಮತ್ುು ಈಗನಗಲೆೇ 

ಇನೊುಬಬ ಹಂಡತಿಯಿರುವ ವಯಕುಯನ್ುು ಮದ್ುವೆಯನಗಿರುವ ಮಹಿಳನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಸಕನಾರದಿಂದ್               

ಪ್ವನಾನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯದ್ದೇ ನೆೇಮಕನತಿಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ. 

         ಇ)  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಮನನ್ಸ್ಟ್ರಕವನಗಿ ಮತ್ುು ದ್ದೈಹಿಕವನಗಿ ಆರೊೇಗಯವಂತ್ರನಗಿರಬೇಕು ಮತ್ುು ಅವರ ನೆೇಮಕನತಿಯು  

         ಕತ್ಾವಯಗಳ ದ್ಕ್ಷ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಆತ್ಂಕವನ್ುುಂಟು ಮನಡುವ ಸಂಭ್ವ ಇರುವ ಯನವುದ್ದೇ ದ್ದೈಹಿಕ   ನ್ೂಯನ್ತೆಯಿಂದ್  

ಮುಕುರನಗಿರಬೇಕು. 

         ಈ)  ದ್ದೈಹಿಕವನಗಿ ಅನ್ಹಾರನಗಿದ್ನುರೆಂಬುದ್ನಗಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಮ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಹಾರೆಂಬುದ್ನಗಿ              

ತಿರಸೆರಿಸುವ ಪ್ಣ್ಾ ವಿವೆೇಚನೆಯನ್ುು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರವು ಕನಯಿುರಿಸ್ಟ್ರಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ುು ಸಕನಾರದ್              

ವಿವೆೇಚನೆಯು ಯನವುದ್ದೇ ವಿಧದ್ಲೂಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೇಮಿತ್ವನಗಿರುವುದಿಲಿ. 

6. ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್:- 

ನೆೇಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರವು ದ್ ಢೇಕರಿಸ್ಟ್ರ ನಿೇಡಿರುವ ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್ವನ್ುು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ.  

ಸದ್ರಿ ಹುದ್ದುಗಳ  ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ುು  ವಗಿೇಾಕರಣ್ವು   ಅನಿವನಯಾ  ಸಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಬದ್ಲನವಣೆಗೆ   

ಒಳಪಟ್ಟುರುತ್ುದ್ದ.   

          

 

 

 

 

 

 

 ಬಿ.ಎಸ್ಟ್ರಿ (ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ) ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಹೂಂದಿದ್ವರಿಂದ್ ತ್ುಂಬಲು ಮಿೇಸಲನದ್ ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್. 
                  

 

 
 

ಮೂಲ ವ ಂದ್ದ್ 08   ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್ ಪಟ್ಟು. 

ಮೋಸಲನತಿಸ ಇತರ  ಮಹಿಳೆ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಒಟುು 
ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ 02 01 01 04 

ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ - - 01 01 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ - 01 - 01 

ಪೂವಗಾ-2ಎ - - 01 01 

ಪೂವಗಾ-2ಬಿ - 01 - 01 

ಒಟುು 02 03 03 08 

      

ಬಿ.ಎಸ್ಟ್ರಿ (ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ) ವಿರ್ಯವಲಿದ್  ವಿಜ್ಞನನ್/ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಹೂಂದಿದ್ವರಿಂದ್   ತ್ುಂಬಲು 

ಮಿೇಸಲನದ್ ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್. 

ಮೂಲ ವ ಂದ್ದ್  08   ಹುದ್ದುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ್ ಪಟ್ಟು. 

ಮೋಸಲನತಿಸ ಇತರ  ಮಹಿಳೆ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಒಟುು 
ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ 02 01 01 04 
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ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ - - 01 01 

ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ - 01 - 01 

ಪೂವಗಾ-2ಎ - - 01 01 

ಪೂವಗಾ-2ಬಿ - 01 - 01 

ಒಟುು 02 03 03 08 

 

                 

7. (ಅ) ವೆೇತ್ನ್ ಶೂೇಣಿ :- 52650-97100   

           (ಆ) ಹುದ್ದುಗಳ ಕನಲನವಧಿ:- ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸನಮನನ್ಯ 

ನೆೇಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 19ರನ್ವಯ 03 ವರ್ಾದ್ ಪರಿೇಕ್ಷನಥಾ ಅವಧಿ ಮ್ಮೇಲೆ ಸಹನಯಕ 

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯನಗಿ ನೆೇಮಿಸ್ಟ್ರಕೊಂಡು 02 ವರ್ಾದ್ ಡಿಪ್ಿೇಮನ ಇನ್ ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ತ್ರಬೇತಿಗೆ 

ನಿಯೇಜಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ುು ಯಶಸ್ಟ್ರವಯನಗಿ ಮುಗಿಸ್ಟ್ರದ್ ನ್ಂತ್ರ ಒಂದ್ು ವರ್ಾ ಕನಯಾ ತ್ರಬೇತಿಗೆ 

ನೆೇಮಿಸಲನಗುವುದ್ು ಹನಗೂ  ಉಳಿದ್ಂತೆ  ಕನಲ  ಕನಲಕೆೆ  ತಿದ್ುುಪಡಿಯನದ್  ಕರ್ನಾಟಕ  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವೆಗಳು 

ಸನಮನನ್ಯ ನೆೇಮಕನತಿ  ನಿಯಮಗಳು 1977ರಂತೆ  ಇರುತ್ುದ್ದ.  ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು “ಡಿಪ್ಿೇಮನ 

ಕೊೇರ್ಸಾ ಇನ್ ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ” ಅಧಯಯನ್ಕನೆಗಿ ರನಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ತ್ರಬೇತಿ ಕನಲೆೇಜಗೆ ತ್ರಬೇತಿಗನಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಲನಗುತ್ುದ್ದ. ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 2 ವರ್ಾಗಳ ಡಿಪ್ಿೇಮನ ಇನ್ ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ುು 

ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಕನಾರದ್ Entrance and Training Rules(Revised) 2004 ರಂತೆ ಪ್ರೆೈಸಬೇಕನಗುತ್ುದ್ದ.  

ತ್ರಬೇತಿಯನ್ುು ತ್ ಪ್ತುಕರವನಗಿ ಪ್ರೆೈಸ್ಟ್ರದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು 2 ವರ್ಾಗಳ             ಪರಿೇಕ್ಷನಥಾ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ 

ಮನಡಲನಗುತ್ುದ್ದ.  ತ್ರಬೇತಿಯನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷನಥಾಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ ಪ್ತುಕರವನಗಿ             ಪ್ರೆೈಸದ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಹುದ್ದುಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಡಲನಗುತ್ುದ್ದ ಅಲಿದ್ದ ತ್ರಬೇತಿಗೆ ಸೇರುವನಗ            

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿೇಡುವ ನ್ರ್ು ಭ್ತಿಾ ಬನಂಡ್ (Indemnity Bond) ಮ್ಮೇರೆಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ಖಚಾನ್ುು ವಸೂಲು             

ಮನಡಲನಗುತ್ುದ್ದ.  

8. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ನಯಹಾತೆ ಮತ್ುು ದ್ದೇಹದ್ನಡಯಾತೆ:- 

           (ಅ)  ವಿದ್ನಯಹಾತೆ: 

                 (1) ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗನಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸ್ಟ್ರದ್ ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ : ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 

ಪದ್ವಿಯಲ್ಲಿ  ಶೇ. 50 ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ು ತೆೇಗಾಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು.  

                 (2) ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ  ವಿರ್ಯವಲಿದ್ ವಿಜ್ಞನನ್ /ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನದ್ ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ : 

ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕನನ್ೂನ್ು   ರಿೇತನಯ ಸನಾಪ್ತತ್ವನದ್ ಯನವುದ್ದೇ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕ ಷಿ ಅಥವನ                   

ತೊೇಟಗನರಿಕೆ ಅಥವನ ಪಶು ವೆೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ್ ಪದ್ವಿ ಅಥವನ ಗಣಿತ್ಶನಸರ, ಭೌತ್ಶನಸರ, ರಸನಯನ್ಶನಸರ, 

ಪ್ನೂಣಿಶನಸರ, ಸಸಯಶನಸರ, ಬಯೇಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ,  ಮ್ಮೈಕೊೂೇ-ಬಯೇಲಜ, ಬಯೇಟೆಕನುಲಜ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

02 ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆಂತ್ ಹಚುು ವಿರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಪಡೆದ್ ವಿಜ್ಞನನ್ ಪದ್ವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ಕೆಂತ್ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ು ತೆೇಗಾಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವನ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ರನ್ ಯನವುದ್ದೇ ವಿಭನಗದ್ 

ಪದ್ವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ು ತೆೇಗಾಡೆಯನಗಿರಬೇಕು.  

                     (1) For B.Sc. Forestry Graduates: Must be holder of a degree in Bachelor of  

                       Science in Forestry from a recognizedUniversity.  

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

degree in Agriculture or Horticulture or Veterinary Science or Bachelor of    

Science degree with two or more of the following subjects namely, 

Mathematics,    Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Bio-Chemistry, Micro-
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biology, Bio- Technology or a holder of Bachelor of Engineering degree in any 

recognized University. 

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

                        fifty percent of the maximum marks. 

 

 

      (ಅ)  ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ  ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನದ್  ವ ಂದ್   ಮತ್ುು   ನೆೇಮಕನತಿ   ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ,   ನಿದಿಾರ್ುವನದ್ ದ್ದೈಹಿಕ 

ದ್ದೇಹದ್ನರ್ಢಯಾತೆಯನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ುು, ಅಂತ್ಹ ದ್ದೇಹದ್ನರ್ಢಯಾತೆಯನ್ುು ಹೂಂದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಮನತ್ೂ ಈ 

ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ  ನೆೇಮಕಗೊಳಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಹಾತೆ ಪಡೆಯುತನುನೆ/ತನುಳೆ. ನಿದಿಾರ್ುವನದ್ ದ್ದೈಹಿಕ 

ದ್ದೇಹದ್ನರ್ಢಯಾತೆಯನ್ುು ಹೂಂದಿರದ್ ಯನವುದ್ದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಈ ಹುದ್ದುಗೆ ಅಹಾರನಗುವುದಿಲಿ .. 

 
 

 

9.  (ಎ) ಶನರಿೇರಿಕ ದ್ನರ್ಢಯಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ್ ರ್ರತ್ುುಗಳು:- 

ಎತ್ುರ ಎದ್ದಯ ಸುತ್ುಳತೆ (ನಿಶನವಸ ಸ್ಟ್ರಾತಿಯಲ್ಲಿ)  ಉಚ್ನವಸ ಸ್ಟ್ರಾತಿಯಲ್ಲಿ  

ವಿಸುರಣೆ 

ಪುರುರ್ ಮಹಿಳೆ ಪುರುರ್ ಮಹಿಳೆ 5 ಸಂ.ಮಿೇ.(ಪುರುರ್)  

163 ಸಂ.ಮಿೇ. 150 ಸಂ.ಮಿೇ. 79 ಸಂ.ಮಿೇ. 74 ಸಂ.ಮಿೇ. 5 ಸಂ.ಮಿೇ. (ಮಹಿಳೆ) 

 

                               

    (ಬಿ) ದ್ ಷಿು ಸನಮಥಯಾ:-  

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

ದ್ದೂೇರ್ರಹಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ್ದೂೇರ್ಪ್ರಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ್ದೂೇರ್ರಹಿತ್ ದ್ ಷಿು ದ್ದೂೇರ್ಪ್ರಿತ್ ದ್ ಷಿು 

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

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

ಪೂತಿಯಂದ್ು ಕಣ್ುು ಸಂಪ್ಣ್ಾ ಕ್ಷೆೇತ್ೂ ದ್ ಷಿು ಹೂಂದಿರಬೇಕು. ವಣನಾಂಧತೆ (Colour blindness),  

ಮ್ಮಳೆಳಗಣ್ುು (Squint eye) ಅಥವನ ಯನವುದ್ದೇ ಕಣಿುನ್/ರೆಪಪಯ ವಿಕ ತ್ ಸ್ಟ್ರಾತಿಯನ್ುು  (morbid  

conditions) ಅನ್ಹಾತೆ ಎಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
 

(ಸ್ಟ್ರ) ಶೂವಣ್ ಸನಮಥಯಾ:- 

   ಶೂವಣ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ್  ರಿನ್ುರ್ಸಾ (Rinners), ವೆಬಬರ್ಸಾ (Webbers) ಹನಗೂ ವಟ್ಟಾಗೊ(Vertigo ) 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ೂಯನ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಹಾಗೊಳಿಸಲನಗುತ್ುದ್ದ. 

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

ಕನರಣ್ದಿಂದ್  ಅನ್ಹಾಗೊಳಿಸಲನಗುತ್ುದ್ದ.  
 

(ಇ)  ದ್ದೈಹಿಕ ಸಹಿರ್ುುತೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು 25 ಕ.ಮಿೇ ನ್ಡಿಗೆ ಮತ್ುು ಮಹಿಳನ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 16 

ಕ.ಮಿೇ ನ್ಡಿಗೆಯನ್ುು 4 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆೈಸತ್ಕೆದ್ುು. 
 

ಸೂಚನೆ: ದ್ದೇಹನರೊೇಗಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ: ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು (Physical standard)   

     ಸಕನಾರಿ  ಸಹನಯಕ ಶಸರ ಚಿಕತ್ಿಕರಿಗಿಂತ್ (Assistant Surgeon) ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಿದ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ದ್ರ್ಜಾಯ 

ವೆೈದ್ನಯಧಿಕನರಿಯವರಿಂದ್    (ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್  ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಂದಿಗೆ) ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ   ಅಜಾ 
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ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಳಗೆ ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟುು ಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು. ಈ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೂಲ ದ್ನಖಲೆಗಳ 

ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ಅಹಾರನದ್ನಗ ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಳಗೆ 

ಜನರಿಯನಗಿರುವ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮೂಲ ಪೂತಿಯನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ತ್ಪಪದ್ದೇ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು, 

ತ್ಪ್ತಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
 

10. ಪರಿೇಕ್ಷನ ವಿರ್ನನ್:-  

      ಸದ್ರಿ ಹುದ್ದುಗಳ ನೆೇಮಕನತಿಯ ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನ್ುು ಆಫ್ ಲೆೈನ್-ಓ.ಎಂ.ಆರ್ ಮನದ್ರಿ (Offline-         

OMR type) ಅಥವನ ಗಣ್ಕಯಂತ್ೂದ್ ಮೂಲಕ ನೆೇಮಕನತಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ  (Computer based Recruitment Test-

CBRT) ಮುಖನಂತ್ರ ನ್ಡೆಸಲನಗುವುದ್ು. ಗಣ್ಕಯಂತ್ೂದ್ ಮೂಲಕ ನೆೇಮಕನತಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ  (Computer based 

Recruitment Test-CBRT) ಯನ್ುು ನ್ಡೆಸಲು ಆಯೇಗದ್ ತಿೇಮನಾನ್ವನದ್ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಹನಗೂ ಅಣ್ಕು ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನ್ುು (Mock Test) ತೆಗೆದ್ುಕೊಳುಳವ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಆಯೇಗದ್ 

ಅಂತ್ಜನಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಕಟ್ಟಸಲನಗುವುದ್ು. 
           

     ಸದ್ರಿ ಹುದ್ದುಗಳ ನೆೇಮಕನತಿಯ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆ ಸೇವೆಗಳು (ನೆೇಮಕನತಿ) 

ನಿಯಮಗಳು 2003 ಮತ್ುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆ ಸೇವೆಗಳು (ನೆೇಮಕನತಿ) (ತಿದ್ುುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2012 

ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಟ್ರರುವಂತೆ ಎರಡು ಹಂತ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದ್ದ.   
 

10.1 ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ (Preliminary examination): ಮುಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ (Main examination)     1:10ರ       

         ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮನಡುವ ಸಲುವನಗಿ ನ್ಡೆಸುವ ಪರಿೇಕ್ಷೆ. 

10.2 ಮುಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ (Main examination ): (ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ಶನರಿೇರಿಕ ದ್ನರ್ಢಯಾತೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಹನಗೂ ವಯಕುತ್ವ 

ಪರಿೇಕ್ಷೆ) ಅಹಾತೆಯನ್ುಸನರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು 1:5ರ ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡುವ  ಸಲುವನಗಿ 

ನ್ಡೆಸುವ ಪರಿೇಕ್ಷೆ. 

10.3  ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆ: ಆಯೇಗವು ನಿಯಮನನ್ುಸನರ ನ್ಡೆಸುವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಟ್ರದ್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ುು 

ಕನಲಕನಲಕೆೆ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ುಸನರ  ಅಥವನ ನೆೇಮಕನತಿಗನಗಿ ಇರುವ ಮಿೇಸಲನತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ  

ಪೂಕಟ್ಟಸಲನದ್ ಖನಲ್ಲ ಹುದ್ದುಗಳ ಸಂಖೆಯಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ 1:5ರ ಅನ್ುಪ್ನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು ವಯಕುತ್ವ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಗೊತ್ುುಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಒಟುು ಅಂಕಗಳು  

         ಇಪತ್ುು(20).  

10.4. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟು:- ಆಯೇಗವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮುಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ 

ಅಂಕಗಳ ರ್ಜೇರ್ಠತೆ ಆರ್ನರದ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಹನಗೂ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ವಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ 

ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲನಗುವುದ್ು. 

11. ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆ:   

11.1 ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ:-  ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯು ವಸುುನಿರ್ಠ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆ) ಮನದ್ರಿಯ ಎರಡು ಪತಿೂಕೆಗಳನ್ುು  

ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ುದ್ದ.   
 

ಪತಿೂಕೆ/Paper-1 ಸನಮನನ್ಯ ಜ್ಞನನ್/ General 

Knowledge 

100 ಅಂಕಗಳು/  marks 

ಪತಿೂಕೆ /Paper-2  ಆಪ್ತುಟೂಯಡ್ ಟೆರ್ಸು / Aptitude 

Test 

100 ಅಂಕಗಳು/marks 

 

 

11.2  ಮುಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ:-  
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ಪತಿೂಕೆ /Paper ಅಂಕಗಳು /Marks 

ಕಡ್ನಾಯ ಪತಿೂಕೆಗಳು(ಅಹಾತನದ್ನಯಕ, ಕನಿರ್ಠ 35%) /Compulsory Papers(Qualifying, 

with minimum 35%)  : 

ಕನ್ುಡ /Kannada  100 

ಇಂಗಿಿಷ್ /English   100 

LaÒPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ/  Optional papers 

ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ಪತಿೂಕೆ-1/ Forestry - Paper I 100 

ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ ಪತಿೂಕೆ-2/ Forestry - Paper II 100 

ಅಥವನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯನವುದ್ನದ್ರೂ ಎರಡು ಪತಿೂಕೆಗಳು(100 ಅಂಕಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಪೂತಿ ಪತಿೂಕೆ)    

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

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

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

(c) ಗಣಿತ್ಶನಸರ/ Mathematics (g) ಸ್ಟ್ರವಿಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್/Civil Engineering 

(d) ರಸನಯನ್ಶನಸರ/ Chemistry 

 

(h) ಪಶು ಸಂಗೊೇಪನೆ ಮತ್ುು ಪಶು ವೆೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ್/ 

Animal Husbandry & Veterinary 

Science  

ಬಿ. ಎಸ್ಟ್ರಿ(ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ) ಪದ್ವಿದ್ರರಿಗೆ ಮನತ್ೂ  ಫನರೆಸ್ಟ್ರಿ  ಪತಿೂಕೆ-1 ಮತ್ುು 2 ಅನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 

ಮನಡಿಕೊಳುಳವ ಅವಕನಶ ಇರುತ್ುದ್ದ./Option to select Forestry Paper I & II is 

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

* ಮುಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕೂಮ(Syllabus) ವನ್ುು ಆಯೇಗದ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://kpsc.kar.nic.in,syllabus 

ರಲ್ಲಿ ಪೂಕಟ್ಟಸಲನಗಿದ್ದ. 

11.3   ಪರಿೇಕ್ಷನ ಕೆೇಂದ್ೂ:  ಬಂಗಳೂರು ಕೆೇಂದ್ೂದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ೂ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಲನಗುತ್ುದ್ದ. 
 

12. ವಯೇಮಿತಿ:- ಅಜಾಯನ್ುು  ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು  

ಕನಿರ್ಠ 18 ವರ್ಾ ಪ್ರೆೈಸ್ಟ್ರರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗರಿರ್ಠ ವಯೇಮಿತಿಯನ್ುು        ಮಿೇರಿರಬನರದ್ು.     
 

ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ 30 ವರ್ಾ 

ಪೂವಗಾ- 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ 33 ವರ್ಾ 

ಪ.ಜನ/ಪ.ಪಂ/ಪೂ.-1 35 ವರ್ಾ 
 

*ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಮನಜ ಸೈನಿಕರ್ನಗಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅವನ್ು ಸಶಸರ ಕೆೇಂದ್ೂ ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ಸೇವನವಧಿ ರ್ಜೂತೆಗೆ 03  

ವರ್ಾಗಳು 
 

13. ಜನತಿ/ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು:-  

          ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರುವ ಎಲಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು 

ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ   ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂಗಳನ್ುು  ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. ಮೂಲ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದೇ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮೂಲ 

ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ತ್ಪಪದ್ದೇ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು, ತ್ಪ್ತಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ರದ್ುುಪಡಿಸ್ಟ್ರ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ನ್ವನ್ುು ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಾರನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ೂ 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ. ಈ 

ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ುು ಹೂರತ್ುಪಡಿಸ್ಟ್ರ ಇತ್ರೆ  ಯನವುದ್ದೇ ನ್ಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲನದ್  ಮಿೇಸಲನತಿ  ಪೂಮನಣ್          

ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು.  ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ ನ್ಂತ್ರ  ಪಡೆದ್  ಎಲನಿ ಮಿೇಸಲನತಿ  ಪೂಮನಣ್          

http://kpsc.kar.nic.in,syllabus/
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ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. {ಪ.ಜನ/ಪ.ಪಂ/ಪೂ.1  ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು   ಪಡೆದಿರುವ /ಪಡೆಯುವ ಪೂಮನಣ್          

ಪತ್ೂಗಳು ಜೇವಿತ್ ಅವಧಿಯವರೆವಿಗೆ ಅಥವನ ರದ್ುು ಮನಡುವವರೆವಿಗೆ  ಸ್ಟ್ರಂಧುತ್ವವನ್ುು ಹೂಂದಿದ್ುು, ಇಂತ್ಹ          

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ದಿರ್ನಂಕದ್ ಮಿತಿಯಿಲಿದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ು. (ಸಕನಾರದ್ ಸುತೊುೇಲೆ  ಸಂಖೆಯ SWD  

          155   BCA 2011  ದಿರ್ನಂಕ  22-02-2012)} 
 

         ಅ) ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ ಮತ್ುು ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡಕೆೆ ಸೇರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು,  ನ್ಮೂನೆ  `ಡಿ'  

    ಆ) ಪೂವಗಾ-1 ಕೆೆ ಸೇರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮೂನೆ `ಇ' 

    ಇ) ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ುು 3ಬಿ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು, ನ್ಮೂನೆ `ಎಫ್'  

                                  

              ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಪೂವಗಾ-2(ಎ), ಪೂವಗಾ-2(ಬಿ), ಪೂವಗಾ-3(ಎ) ಮತ್ುು ಪೂವಗಾ-3(ಬಿ) ಮಿೇಸಲನತಿ  

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು 05 ವರ್ಾ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುತ್ುವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆದ್ುು .  

 

13.1  ಗನೂಮಿೇಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ 

        ಸಕನಾರಿ ಆದ್ದೇಶ ಸಂಖೆಯ ಸ್ಟ್ರಆಸುಇ 08 ಸನೆನಿ 2001 ದಿರ್ನಂಕ 13-02-2001ರನ್ವಯ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ಕೊೇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಪೂಸುುತ್  ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ರಿೇತನಯ 1 ರಿಂದ್ 10ನೆೇ       ತ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಗನೂಮಿೇಣ್ 

ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪೂದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿ ಉತಿುೇಣ್ಾರನಗಿರುವವರು ಈ  ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯಲು 

ಅಹಾರು.  ಗನೂಮಿೇಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆಂದ್ು ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸ್ಟ್ರದ್ ಹುದ್ದುಗಳನ್ುು ಕೆಿೇಮ್ ಮನಡುವ ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆಯ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮೂನೆ-2ನ್ುು ಸಂಬಂಧಪಟು ಕ್ಷೆೇತ್ೂ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಮ್ಮೇಲು ರುಜ್ುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹನಗೂ ಈ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವಲಿದ್ದೇ ಮ್ಮೇಲುಸಾರಕೆೆ (Creamy layer) ಸೇರಿಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ ನ್ಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು 

ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತ್ಹಶಿೇಲನುರ್ ರವರಿಂದ್ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು 

ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. ಅಂತೆಯ್ಕೇ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರುವ ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ, ಪೂವಗಾ-1, 

ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ,3ಎ, 3ಬಿ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿಯ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವನ್ುು ನ್ಮೂನೆ-2ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟು ಕ್ಷೆೇತ್ೂ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಯವರ ಮ್ಮೇಲು ರುಜ್ು, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ 

ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು 

ಅಜಾಯಂದಿಗೆ   ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ  ಮೂಲ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದೇ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮೂಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ತ್ಪಪದ್ದೇ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪ್ತಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ  ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು (ಇತ್ರೆ ನ್ಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಪಡುವ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು 

ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು) ಹನಗೂ ಅಂತ್ಹವರು ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ  ಅನ್ಹಾರನಗುತನುರೆ. ಜನತಿ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರಿರುವ 

ಗನೂಮಿೇಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜನತಿ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು  ಅಂತ್ಹವರು ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿಗೂ ಸಹ 

ಅನ್ಹಾರನಗುತನುರೆ.  ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ   ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ.      

                                     

13.2 ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  ಮಿೇಸಲನತಿ 

      ಸಕನಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ ಸ್ಟ್ರಆಸುಇ 71 ಸನೆನಿ 2001 ದಿರ್ನಂಕ 24-10-2002 ರನ್ವಯ ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮದ್ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆಂದ್ು ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸ್ಟ್ರದ್ ಹುದ್ದುಗಳನ್ುು ಕೆಿೇಮು ಮನಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 1ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ್ 10ನೆೇ 

ತ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮದ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಶನಲೆಯ ಮುಖೊಯೇಪ್ನರ್ನಯಯರ 

ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಅಜಾಯಂದಿಗೆ  ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ 

ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.   ಮೂಲ ದ್ನಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದೇ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ 

ಮೂಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ತ್ಪಪದ್ದೇ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪ್ತಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ  ಈ 

ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ನ್ಮೂನೆಯನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ.   
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13.3 ಮನಜ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ 

        ವಿವರಣೆ:-(1) ಮನಜ ಸೈನಿಕ ಎಂದ್ರೆ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳನದ್ ನಿಯಮಿತ್ ಭ್ೂದ್ಳ, ರ್ೌಕನದ್ಳ ಮತ್ುು ವನಯು ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ   

ಯನವುದ್ದೇ ಶೂೇಣಿಯಲ್ಲಿ (ಯೇಧ ಅಥವನ ಯೇಧರ್ನಗಿಲಿದ್ದೇ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರರುವ ವಯಕು ಎಂದ್ು ಅಥಾ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್  

ಸಕುಯರಿಟ್ಟ ಕೊೇರ್, ಜ್ನ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವಾ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಫೆ್ೇರ್ಸಾ, ಲೊೇಕ ಸಹನಯಕ ಸೇರ್ನ ಮತ್ುು ಪ್ನಯರನ ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ದ್ಳದ್ಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ವಯಕು ಸೇಪಾಡೆಯನಗುವುದಿಲಿ; ಮತ್ುು  

    (ಅ)  ಅಂತ್ಹ ಸೇವೆಯಿಂದ್ ನಿವ ತಿು ಹೂಂದಿದ್ ನ್ಂತ್ರ ನಿವ ತಿು ವೆೇತ್ನ್ ಪಡೆಯುತಿುರುವ 

                                               ಅಥವನ 

    (ಆ) ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಕನರಣ್ಗಳಿಂದ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ್ ಅಥವನ ವಯಕುಯಹಿಡಿತ್ಕೂೆ ಮಿೇರಿದ್ 

ಪರಿಸ್ಟ್ರಾತಿಗಳಿಂದ್ ಮತ್ುು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಅಥವನ ಅಸನಮಥಯಾದ್ ಪ್ತಂಚಣಿ ಪಡೆದ್ು ಅಂತ್ಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯನದ್ವನ್ು                        

                                                ಅಥವನ 

    (ಇ) ಸವಂತ್ ಕೊೇರಿಕೆ ಹೂರತ್ುಪಡಿಸ್ಟ್ರ ಸ್ಟ್ರಬಬಂದಿ ಕಡಿತ್ದ್ ಪರಿಣನಮದಿಂದ್ ಅಂತ್ಹ ಸೇವೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ           ಹೂಂದಿದ್ 

ವಯಕು           

                                                ಅಥವನ 

 (ಈ)   ತ್ನ್ು ಸವಂತ್ ಕೊೇರಿಕೆಯ ಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅಥವನ ದ್ುನ್ಾಡತೆ ಅಥವನ ಅಸನಮಥಯಾದ್ ಕನರಣ್ದಿಂದ್ನಗಿ             

ತೆಗೆದ್ುಹನಕರುವ   ಅಥವನ ಕತ್ಾವಯದಿಂದ್ ವಜನ ಮನಡಿದ್ ವಯಕುಗಳನ್ುು ಹೂರತ್ುಪಡಿಸ್ಟ್ರ, ನಿಧಿಾರ್ು ಅವಧಿಯನ್ುು 

ಪ್ರೆೈಸ್ಟ್ರದ್ ತ್ರುವನಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೂಂದಿದ್ ವಯಕು ಮತ್ುು ಗನೂಚುಯಟ್ಟ ಪಡೆಯುತಿುರುವ ವಯಕು ಮತ್ುು ಪ್ನೂಂತಿೇಯ 

ಸೇವೆಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಸರಿಸ್ಟ್ರದ್ ವಗಾದ್ ಸ್ಟ್ರಬಬಂದಿಯವರು. 

(i)    ನಿರಂತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರ ನಿವ ತಿು ಹೂಂದಿದ್ ಪ್ತಂಚಣಿದ್ನರರು. 

(ii)   ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ್ನಗಿ ಉಂಟನದ್ ದ್ದೈಹಿಕ ಅಸನಮಥಯಾತೆ ಹೂಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ್ ವಯಕು. 

(iii)   ಗನಯಲಂಟ್ಟೂ ಪೂಶಸ್ಟ್ರು ವಿರ್ಜೇತ್ರು 

 

      ವಿವರಣೆ :- ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಶಸರದ್ಳದ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಯಕುಗಳು ಸೇವೆಯಿಂದ್ ನಿವ ತಿು ಹೂಂದಿದ್ ನ್ಂತ್ರ ಮನಜ ಸೈನಿಕರ 

ವಗಾದ್ಡಿ ಬರುವ ವಯಕುಗೆ ಒಪಪಂದ್ವು ಪ್ಣ್ಾವನಗಲು ಒಂದ್ು ವರ್ಾಕೆೆ ಮುನ್ು ಉದ್ದೂಯೇಗಕೆೆ ಅಜಾ ಹನಕಕೊಳಳಲು 

ಹನಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಜ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದ್ದೂರೆಯುವ ಎಲನಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುು ಹೂಂದ್ಲು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೇಡಲನಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ 

ಸಮವಸರವನ್ುು ತ್ಯಜಸಲು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೇಡುವವರೆಗೆ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವೆ ಅಥವನ ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ ನೆೇಮಕ 

ಹೂಂದ್ುವಂತಿಲಿ. 

 

        (2)    ಸೈನಿಕರು ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಡಿದ್ ಅಥವನ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಹೂಂದಿದ್ ವಯಕುಗಳ ಕುಟುಂಬದ್ವರು (ಸಂದ್ಭನಾನ್ುಸನರ ಹಂಡತಿ ಅಥವನ                

ಗಂಡ ಮತ್ುು ಮಕೆಳು ಮತ್ುು ಮಲಮಕೆಳು) ಮನಜ ಸೈನಿಕ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಅಹಾರನಗಿರುತನುರೆ. ಆದ್ರೆ                 

ಅಂತ್ಹವರುಗಳಿಗೆ ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ನಿೇಡಲನಗುವುದಿಲಿ.   

        ಸೇನೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ್ ವಯಕುಗಳು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು(ಗುರುತಿನ್ ಚಿೇಟ್ಟ, ನಿವ ತಿ ವೆೇತ್ನ್ 

ಸಂದ್ನಯದ್ ಪತ್ೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ಪುಸುಕ ಮತ್ುು ಪದ್ವಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ) / ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಶಸರ 

ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ   ಮಡಿದ್ ಅಥವನ    ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ 

ಹೂಂದಿದ್ ಬಗೆೆ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು  ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು 

ಅಜಾಯಂದಿಗೆ   ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಈ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.    ಮೂಲ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮೂಲ ಪೂತಿಯನ್ುು 

ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ತ್ಪಪದ್ದೇ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ತ್ಪ್ತಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೇಸಲನತಿಯನ್ುು 

ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಮನಜ ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಶಸರ ದ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ  
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ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ   ಮಡಿದ್  ಅಥವನ  ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೂಂದಿದ್ ಬಗೆೆ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ 

ನ್ಮೂನೆಯನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ. 

         

14. ಸೇವನನಿರತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವನ (ಸನಮನನ್ಯ ನೆೇಮಕನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 

5(4)ರನ್ವಯ “ಯನರೆೇ ಅಜಾದ್ನರನ್ು ತನನ್ು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ್ದೇ ಇತ್ರೆ 

ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಯನವುದ್ದೇ ಇತ್ರ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ್ ಅಥವನ ಕೆೇಂದ್ೂ ಸಕನಾರದ್ ಅಥವನ ಈ ಸಂಬಂಧವನಗಿ 

ಸಕನಾರವು ನಿದಿಾರ್ುಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಯನವುದ್ದೇ ಇತ್ರ ಪ್ನೂಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಖನಯಂ ಅಥವನ ತನತನೆಲ್ಲಕ ರ್ೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ುರೆ 

ಮತ್ುು ಆತ್ನ್ು ಯನರ ಅಧಿೇನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉದ್ದೂಯೇಗದ್ಲ್ಲಿರುವನೊೇ ಆ ಇಲನಖನ ಮುಖಯಸಾರಿಂದ್ ಅಥವನ 

ಸಂದ್ಭನಾನ್ುಸನರ ಸಕನಾರದಿಂದ್ ಅಥವನ ಪ್ನೂಧಿಕನರದಿಂದ್ ಒಪ್ತಪಗೆ ಪಡೆಯದ್ದಯ್ಕೇ ಅಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ುರೆ ಆತ್ನ್ು 

ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ್ದೇ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿನ್ ಹುದ್ದುಯ ನೆೇಮಕಕೆೆ ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆದ್ುಲಿ. ಪರಂತ್ು, ಈ ಉಪ 

ನಿಯಮವು ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದ್ದೇ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೇಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯನಗಿ ನೆೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಯಕುಗೆ ಅವನ್ನ್ುು 

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹನಗೆಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ದೂೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವನಗತ್ಕೆದ್ುಲಿ’’.  

        ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಅಂದ್ರೆ ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ ಪೂಮನಣ್ 

ಪತ್ೂವನ್ುು (NOC) ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಅವರುಗಳ ನೆೇಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರಿಗಳ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ 

ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಂದಿಗೆ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು ಹನಗೂ ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ 

ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು, ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ ಇವರ  ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ.     

        ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮೂಲ ದ್ನಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ  ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ (NOC) 

ಮೂಲ ಪೂತಿಯನ್ುು  ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ  ತ್ಪಪದ್ದೇ  ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು,  ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ  ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು(NOC) 

ಹನಜ್ರುಪಡಿಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಗೊಳಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಈ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ 

ನ್ಮೂನೆಯನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲನಗಿದ್ದ. 
 

         ಸೈನಿಕರ ಸೇವನ ಒಪಪಂದ್ದ್ ಮುಕನುಯಕೆೆ ಮುನ್ು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಮ್ಮೇಲನಧಿಕನರಿಗಳಿಂದ್ 

ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಪಡೆದ್ು ಅದ್ರ  ದಿರ್ನಂಕವನ್ುು ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸ್ಟ್ರ ಅಜಾಯಂದಿಗೆ 

ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುು  ಹನಗೂ ಮೂಲ ದ್ನಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದೇ ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂದ್ ಮೂಲ ಪೂತಿಯನ್ುು ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸಬೇಕು.  

 
 

15. ಆಯೇಗದ್ದೂಡನೆ ಪತ್ೂ ವಯವಹನರ:- 

 ಆಯೇಗವು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಯನವುದ್ದೇ ಪತ್ೂ ವಯವಹನರವನ್ುು ನ್ಡೆಸುವುದಿಲಿ. ವಿಳನಸ ಬದ್ಲನವಣೆ ಇದ್ುಲ್ಲಿ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಲ್ಲಖಿತ್ ಮನ್ವಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯೇಗದ್ ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ರತ್ಕೆದ್ುು. ಈ ವಿಳನಸ ಬದ್ಲನವಣೆಯನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಯೇಗವು ಪೂಯತಿುಸುವುದ್ು. ಆದ್ನಗೂಯ ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಗವು ಯನವುದ್ದೇ 

ಜ್ವನಬನುರಿಯನ್ುು ವಹಿಸ್ಟ್ರಕೊಳುಳವುದಿಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಎಚುರವಹಿಸತ್ಕೆದ್ುು. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 

        ಆಯೇಗದ್ದೂಡನೆ ಸಂಪಕಾಸಲೆೇಬೇಕನದ್ ಸಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮನಹಿತಿಗಳು  

ಒದ್ಗಿಸತ್ಕೆದ್ುು:- 

   (i)  ಹುದ್ದುಯ / ವಿರ್ಯದ್ ಹಸರು 

   (ii)  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಪ್ಣ್ಾ ಹಸರು ಹನಗೂ ಇ-ಮ್ಮೇಲ್ ಐಡಿ  

       (iii)  ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸ್ಟ್ರರುವ ಅಂಚೆ ವಿಳನಸ 

 

16.  ಪ್ನೂಮುಖಯವನದ್ ಸೂಚನೆಗಳು: 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು 

ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡು ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು ತ್ಪ್ತಪದ್ುಲ್ಲಿ 

ಅವರ  ಮಿೇಸಲನತಿ/ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಮೂಲ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮೂಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು. 
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1) ಹುದ್ದುಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲನದ್ ವಿದ್ನಯಹಾತೆಯನ್ುು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ 

ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಳಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ  ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳು/ಎಲನಿ ವರ್ಾಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟುಗಳು/ಪದ್ವಿಯ 

ಘಟ್ಟಕೊೇತ್ಿವ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ.  

2) ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನಂಕವನ್ುು ನ್ಮೂದಿಸ್ಟ್ರರುವ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ಟ್ರ. ಅಥವನ ತ್ತ್ಿಮನನ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟು/ 

ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ್ಟ್ರ ವಗನಾವಣೆಯ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ /ಜ್ನ್ಮ ದಿರ್ನಂಕವನ್ುು ತೊೇರಿಸುವ ಸಂಚಿತ್ ದ್ನಖಲೆಯ 

ಉಧ ತ್ ಭನಗ (Extract of cumulative record). 

3) ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನದ್/ ಮುಕು ಹೂಂದಿದ್ ಬಗೆಗಿನ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (ಪ್ಣ್ಾವನಗಿ)         

(Discharge certificate) ಮತ್ುು ಪನ್ಷನ್ ಪಡೆಯುತಿುರುವ ದ್ನಖಲೆಯ ಪೂತಿ/ ಮನಜ ಸೈನಿಕರ         

ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದ್ುಲ್ಲಿ,  ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ/ಯುದ್ಧದ್ಂತ್ಹ ಕನಯನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಡಿದ್/ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೂಂದಿದ್ ಬಗೆೆ  ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (Dependant certificate) (ಮನಜ ಸೈನಿಕ 

ಮಿೇಸಲನತಿ  ಕೊೇರಿದ್ುಲ್ಲಿ). 

4) ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ, ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ, ಪೂವಗಾ-1, ಪೂವಗಾ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿಸಲನತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 

ನ್ಮೂನೆ ಡಿ/ಇ/ಎಫ್ ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಹಶಿೇಲನುರರೂಂದ್ ಪಡೆದ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ.(ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 

5) ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು -ಗನೂಮಿೇಣ್ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ ನ್ಮೂನೆ-1 ಮತ್ುು 

2ರಲ್ಲಿ/ಇತ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನ್ಮೂನೆ- 2ರಲ್ಲಿ  (ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 

6)   ಕನ್ುಡ ಮನಧಯಮದ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿದ್ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರಿದ್ುಲ್ಲಿ) 

7)   ದ್ದೈಹಿಕ ದ್ದೇಹದ್ನಡಯಾತನ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂ (Physical standard certificate) ನಿಗದಿತ್ 

ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ  

8)   ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ (NOC) ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಕೆ.ಸ್ಟ್ರ.ಎರ್ಸ.ಆರ್. ನಿಯಮ 

1977ರ   ನಿಯಮ 5(4)ರನ್ವಯ ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು.  

* ಅಪ್ಣ್ಾವನಗಿರುವ, ಫೆ್ೇಟೊೇ ಮತ್ುು ಸಹಿಯನ್ುು /ದ್ನಖಲೆಗಳನ್ುು ಅಪ್ರಲೊೇಡ್ ಮನಡದ್ದೇ ಇರುವ ಹನಗೂ 

ಶುಲೆ  ಸಂದ್ನಯ ಮನಡದ್ ಅಜಾಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು.  

**  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ಅಜಾಯ ಒಂದ್ು ಫೆ್ೇಟೊೇ ಪೂತಿಯನ್ುು 

ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ತ್ಮೊಮಂದಿಗೆ ಇಟುುಕೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸ್ಟ್ರದ್ದ.      

*** ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಅಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡುವ ಮನಹಿತಿಗಳ ಆರ್ನರದ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳು ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ 

ಪ್ವಾಭನವಿ   ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನ್ುು ಬರೆಯಲು ಅಹಾರೆ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ಆಯೇಗವು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಟ್ರ ಮ್ಮೇಲೊುೇಟಕೆೆ ಅಹಾರೆಂದ್ು 

ಕಂಡುಬಂದ್   ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ೂ  ಪೂವೆೇಶಪತ್ೂಗಳನ್ುು  ಆನ್ರಲೆೈನ್ ಮುಖನಂತ್ರ ಡ್ೌನ್ರಲೊೇಡ್ ಮನಡಿಕೊಳಳಲು  

ಅನ್ುಮತಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುರಿಂದ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರರುವ ವಯೇಮಿತಿ, ವಿದ್ನಯಹಾತೆ, ಮಿೇಸಲನತಿ,  

ಇತನಯದಿಗಳಿಗನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ ಮನಹಿತಿ  ನಿೇಡುವುದ್ು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಜ್ವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುದ್ದ.   

ತ್ಪುಪ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳನ್ುು ಆಯೇಗವು ನ್ಡೆಸುವ ಯನವುದ್ದೇ 

ನೆೇಮಕನತಿ/ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ್ 03 ವರ್ಾಕೆೆ  ಡಿಬನರ್ ಮನಡಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುದ್ರಿಂದ್, ಅಜಾ 

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಅವರು ನಿೇಡಿರುವ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯು ಸರಿಯನಗಿದ್ದ ಎಂದ್ು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೊಂಡು ದ್ ಢೇಕರಣ್ ನಿೇಡುವನಗ ಎಚುರ ವಹಿಸಬೇಕು. 

                                                     

   ****  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಮೂಲ  ದ್ನಖಲೆಗಳ  ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ  ಹನಜ್ರನದ್ಲ್ಲಿ  ತ್ಮಮ ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ 

ಅಜಾಯಲ್ಲಿ  ಕೊೇರಿರುವ ಮಿೇಸಲನತಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಮಿೇಸಲನತಿಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. ಆದ್ುದ್ರಿಂದ್ ಪ್ವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ಂದ್ು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ  ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಮಿೇಸಲನತಿ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳನ್ುು (ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊೇರಿರುವ) ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡಿದ್ುು, ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಅಪ್ಿೇಡ್  ಮನಡಿ 

ಸದ್ರಿ ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂಗಳ ಮೂಲ ಪೂತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತ್ಕೆದ್ುು.   
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17. ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ್ ಅಂಕಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಟ್ರದ್ ಪದ್ಗಳ ಅಥಾವನ್ುು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ  

         ಅರ್ೈಾಸ್ಟ್ರಕೊಳಳಬೇಕು:- 

ಸನ.ಅ ಸನಮನನ್ಯ ಅಹಾತೆ GM General Merit 

ಪ.ಜನ ಪರಿಶಿರ್ು ಜನತಿ SC Scheduled Caste 

ಪ.ಪಂ ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe 

ಪೂ.-1 ಪೂವಗಾ-1 Cat–1 Category – I 

2ಎ ಪೂವಗಾ-2ಎ 2A Category – 2A 

2ಬಿ ಪೂವಗಾ-2ಬಿ 2B Category – 2B 

3ಎ ಪೂವಗಾ-3ಎ 3A Category – 3A 

3ಬಿ ಪೂವಗಾ-3ಬಿ 3B Category – 3B 

ಮನ.ಸೈ ಮನಜ ಸೈನಿಕ Ex-MP Ex-Military Person 

ಗನೂಮಿೇಣ್ ಗನೂಮಿೇಣ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾ Rural Rural Candidate 

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

 

18. ವಿಶೇರ್ ಸೂಚನೆಗಳು:-  

 

(1) Online  ಮೂಲಕ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವನಗ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ುು ಸರಿಯನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿರುವ ಬಗೆೆ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೊಂಡು ನ್ಂತ್ರ ಅದ್ರ ಒಂದ್ು ಪೂತಿಯನ್ುು ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಡ್ೌನ್ ಲೊೇಡ್ ಮನಡಿಕೊಂಡು 

ನೆೇಮಕನತಿ ಪೂಕೂಯ್ಕ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಭ್ದ್ೂವನಗಿ ತೆಗೆದಿಟುುಕೊಂಡಿರತ್ಕೆದ್ುು. 

(2) ಈಗನಗಲೆೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅವರುಗಳ ನೆೇಮಕನತಿ ಪ್ನೂಧಿಕನರಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ್ದೂಳಗೆ ಅನ್ುಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸ್ಟ್ರರುವ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರನಕ್ಷೆೇಪಣನ 

ಪೂಮನಣ್ ಪತ್ೂವನ್ುು ಪಡೆದಿಟುುಕೊಂಡು ಅಜಾಯಂದಿಗೆ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು ಹನಗೂ ವಿವರಗಳನ್ುು 

ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸತ್ಕೆದ್ುು. 

(3)  ಹಚಿುನ್ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ದ್ೂರವನಣಿ ಸಂಖೆಯಗಳು: 

  ಕೆೇಂದ್ೂ ಕಛೇರಿಯ ಮನಹಿತಿ ಕೆೇಂದ್ೂ  : 080-30574957/ 30574901 

  ಪ್ನೂಂತಿೇಯ ಕಛೇರಿ ಮ್ಮೈಸೂರು          : 0821-2545956 

  ಪ್ನೂಂತಿೇಯ ಕಛೇರಿ ಬಳಗನವಿ                 : 0831-2475345 

  ಪ್ನೂಂತಿೇಯ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುಗಿಾ                    :         08472-227944 

  ಪ್ನೂಂತಿೇಯ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗೆ            :         08182-228099 

 

 

 

         

19. ದ್ುನ್ಾಡತೆ:- ಒಬಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ನ್ಕಲ್ಲ ವಯಕುಯನಗಿರುವನೆಂದ್ು ಅಥವನ ಖೊೇಟನ ದ್ಸನುವೆೇಜ್ು ಅಥವನ ತಿದ್ುಲನದ್ 

ದ್ಸನುವೆೇಜ್ುಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರರುವನೆಂದ್ು  ಅಥವನ ತ್ಪುಪ ಅಥವನ ಸುಳುಳ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವನೆಂದ್ು ಅಥವನ ವನಸುವಿಕ 

ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಮರೆಮನಚಿರುವನೆಂದ್ು ಅಥವನ ನೆೇಮಕನತಿ ಉದ್ದುೇಶಗಳಿಗನಗಿ ನ್ಡೆಸಲನದ್ ಸಂದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ುಚಿತ್ 

ಮನಗಾವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುರುವನೆಂದ್ು ಅಥವನ ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಪೂಯತಿುಸ್ಟ್ರರುವನೆಂದ್ು ಅಥವನ  ಅವರ ನೆೇಮಕನತಿಯ 

ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ದೇ ಇತ್ರೆ ಅಕೂಮ  ಮತ್ುು  ಅನ್ುಚಿತ್ ಮನಗಾವನ್ುು ಅವಲಂಬಿಸ್ಟ್ರರುವನೆಂದ್ು,  ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಿ 

ಅವನ್ು/ಅವಳು ಸವತ್: ಕೂಮಿನ್ಲ್ ವಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು ಶಿಸುು ಕೂಮಕೆೆ ಒಳಪಡುವುದ್ಲಿದ್ದ; ಹುದ್ದುಯ 

ಸಂದ್ಶಾನ್ದಿಂದ್/ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾತ್ವವನ್ುು ರದ್ುುಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು.  
      

  

                                                                                                -ಸಹಿ- 
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                                                                                                     (ಜ. ಸತ್ಯವತಿ) 

                                                                                  ಕನಯಾದ್ಶಿಾ, 

                                                                                         ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇವನ ಆಯೇಗ. 
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C£ÀÄ§AzsÀ-1 

                                    ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡುವ ಬಗೆೆ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಆನ್-ಲೆೈನ್ರನ್ಲ್ಲಿ  ಅಜಾ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ಮನತ್ೂಕೆೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲನಿ 

ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪ್ರೆೈಸ್ಟ್ರರುತನುರೆ ಎಂದ್ಲಿ. ತ್ದ್ನ್ಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅಜಾಗಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲನಗುವುದ್ು ಹನಗೂ 

ಯನವುದ್ದೇ ಹಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯನಗಲ್ಲ ನ್ೂಯನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಜಾಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲನಗುವುದ್ು. 

 

      ಈ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕಯು ಒಂದ್ು ಬನರಿಯ ನೊೇಂದ್ಣಿ ಪೂಕೂಯ್ಕಯನ್ುು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ುು  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು 

ನಿೇಡಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಮುಂದಿನ್ ಎಲನಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದ್ರಿಂದ್,  ಅವರ ‘Profile 

creation/ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳು ಸ ಷಿುಸುವ ‘ರ ಹಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಜನಗರೂಕತೆಯಿಂದ್ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ುು ಭ್ತಿಾ 

ಮನಡಬೇಕನಗಿದ್ದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಓದಿಕೊಳಳತ್ಕೆದ್ುು. ಎಲನಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಓದಿದ್ 

ನ್ಂತ್ರವೆೇ ಅಜಾಯನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತ್ಕೆದ್ುು.   

                                                                        -------- 

1.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  KPSC  ಅಂತ್ಜನಾಲದ್  ಮುಖನಂತ್ರವೆೇ  ಅಜಾಗಳನ್ುು  ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಮೂಲಕ  ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.  

           ಇತ್ರೆ  ಯನವುದ್ದೇ  ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ/ಮೂಲದ್  ಮುಖನಂತ್ರ  ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್  ಅಜಾಗಳನ್ುು  ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. 

2.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಮೊದ್ಲು   KPSC  ಅಂತ್ಜನಾಲ  “http:://kpsc.kar.nic.in”ರ ರಲ್ಲಿ  “New User?  

            Register    Here link. ”ರಅನ್ುು   ಒತಿು   ನೊೇಂದ್ಣಿ  ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇಕು. 

3.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ನೊೇಂದ್ಣಿ  ಮನಡಿಕೊಳಳಲು  ಹನಗೂ  login  ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳಿಗೆ   ಅನ್ನ್ಯವನದ್   (unique) 

            ಇ- ಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳನಸ ಮತ್ುು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯಯನ್ುು ಹೂಂದಿರತ್ಕೆದ್ುು.  

4.  login  ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳನ್ುು ಸ ಷಿುಸ್ಟ್ರದ್  ನ್ಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳೊಂದಿಗೆ login ಆಗಿ Profile  

           Creation  Link  ಅನ್ುು  ಒತಿು  ಅವರ  ಪ್ಣ್ಾ  ಮನಹಿತಿಯನ್ುು  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡಬೇಕು.  ಈ  Profile ಅನ್ುು  

           ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  ಒಂದ್ು  ಬನರಿ  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡಿದ್ಲ್ಲಿ  ಆಯೇಗದ್  ಮುಂದಿನ್  ಎಲನಿ  ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ  

           ಉಪಯೇಗವನಗುತ್ುದ್ದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಅಪ್ ಡೆೇಟ್ ಮನಡಬಹುದ್ು.  

5.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು  Profile ರಲ್ಲಿ ಕೊೇರಲನದ್ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಜನಗರೂಕತೆಯಿಂದ್  ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ SAVE   

            ಬಟನ್ ಒತಿು SAVE ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇಕು. 

6.  ಅಭ್ಯರ್ಥಾ  ತ್ನ್ು ಇತಿುೇಚಿನ್ ಭನವಚಿತ್ೂ, ಸಹಿ ಮತ್ುು ಹಬಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತ್ನ್ುು ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮನಡಬೇಕು. 

o ಭನವಚಿತ್ೂದ್ ಅಳತೆ(ಪ್ನರ್ಸ ಪ್ೇಟ್ಾ ಅಳತೆ) (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತೆ: 50 KB) 

o ಸಹಿಯ ಅಳತೆ (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತೆ: 50 KB) 

o ಹಬಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತಿನ್ ಅಳತೆ (ಗರಿರ್ಠ ಅಳತೆ: 50 KB) 
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7.   ರುಜ್ುವನತ್ುಗಳೊಂದಿಗೆ login ಆದ್ ನ್ಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ುು Online  

      Application Link.ರಲ್ಲಿ ನೊೇಡಬಹುದ್ು. login. ಆದ್ ನ್ಂತ್ರ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ   

       Click Here to apply link ಲಭ್ಯವಿದ್ದ. 

8.   ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವನಗಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು Click Here to apply link ಅನ್ುು ಒತ್ುಬೇಕು. 

9.   Click Here to apply link ಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ್ ಹುದ್ದುಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಹಾತೆಯನ್ುು   

      ಉಪಕರಣ್ವು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತ್ುದ್ದ. ಅಭ್ಯರ್ಥಾ ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪ್ರೆೈಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಸಂದ್ದೇಶವನ್ುು     

       ಸ್ಟ್ರಸುಮ್ ಪೂಕಟ್ಟಸುತ್ುದ್ದ. 

10.  ಅಹಾತನ ರ್ರತ್ುುಗಳನ್ುು ಪ್ರೆೈಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯ ಅಜಾಯನ್ುು ಮನತ್ೂ ಸ್ಟ್ರಸುಮಿಮ ನಿಂದ್ ಸ್ಟ್ರವೇಕರಿಸಲಪಡುತ್ುದ್ದ. 

11.  ಅಜಾಯನ್ುು ಅಂತಿಮವನಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ನ್ಂತ್ರ ಯನವುದ್ದೇ ತಿದ್ುುಪಡಿಗಳನ್ುು ಮನಡಲು ಅವಕನಶ ಇಲಿದ್ ಪೂಯುಕು  

       ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಅಂತಿಮವನಗಿ ಅಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಎಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗಿದ್ದಯ್ಕೇ  

       ಎಂದ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಟ್ರಕೊಳಳಬೇಕು. 

12.  ನಿಗದಿತ್ ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಅಜಾಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲನಗುವುದಿಲಿ. 

13.   ಪರಿೇಕ್ಷನ ಶುಲೆವನ್ುು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ನವತಿಸಬಹುದ್ು: 

o  ನೆಟ್ ಬನಯಂಕಂಗ್ 

o  ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o  ಕೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o  ಸ್ಟ್ರ.ಎರ್ಸ.ಸ್ಟ್ರ (ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವನ ಕೆೇಂದ್ೂ) 

14.    ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪದ್ಧತಿಯನ್ುು ಪ್ನಲ್ಲಸಬೇಕು:- 

o Login ಆದ್ ನ್ಂತ್ರ ಎಡ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ My Account link ಲಭ್ಯವಿದ್ುು ಈ My Account link ಅನ್ುು  

           ಒತ್ುಬೇಕು. 

o ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ವಿವಿಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ಅಜಾಗಳ ಹನಗೂ ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸ್ಟ್ರದ್ ವಿವರವನ್ುು  

           ನೊೇಡಬಹುದ್ು. ಶುಲೆ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ Unpaid ಎಂದ್ು ನ್ಮೂದಿಸ್ಟ್ರರುವ ಅಜಾಗಳ ಎದ್ುರು Pay Now link  

            ಲಭ್ಯವಿರುತ್ುದ್ದ. 

o Pay Now link ಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವನಗುತ್ುದ್ದ: (ಎ) ನೆಟ್ ಬನಯಂಕಂಗ್ (ಬಿ) ಡೆಬಿಟ್  

           ಕನಡ್ಾ (ಸ್ಟ್ರ)ಕೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ 

o ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪ್ನವತಿಯ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯು ನೆಟ್ ಬನಯಂಕಂಗ್. 

o ಡೆಬಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮತ್ುು ಕೊಡಿಟ್ ಕನಡ್ಾ ಮುಖನಂತ್ರ ಶುಲೆ ಪ್ನವತಿಸಬಹುದ್ು. 

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತ್ಗಳು/ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕ 

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕ. 

ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಕೂಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳು ಇದ್ದ. 

1. ಮೊದ್ಲನೆೇ ಹಂತ್: Profile Creation/Updation 

2. ಎರಡನೆೇ ಹಂತ್ :  Application Submission 

3. ಮೂರನೆೇ ಹಂತ್ : Fees Payment through My Application section 

ವಿವರವನದ್ ಹಂತ್ಗಳು: 

{'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತ್ು ಇರುವ ಅಂಕಣ್ಗಳು ಕಡ್ನಾಯವನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬೇಕು) 

If no response found on Save/Add button  kindly refresh page (press control +F5)} 
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• ಹೂಸದ್ನಗಿ Application Link ರಲ್ಲಿ log in ಆಗಲು user name ಮತ್ುು password ಅನ್ುು  

           ಸ ಷಿಠಸಬೇಕು. 

• Application Link ರಲ್ಲಿ log in ಆದ್ ನ್ಂತ್ರ ನಿಮಮ ಪ್ಣ್ಾ profile ಅನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ. ಅಪ್ಿೇಡ್  

          ಮನಡಬೇಕನದ್ ಭನವಚಿತ್ೂ,ಸಹಿ ಮತ್ುು ಹಬಬಟ್ಟುನ್ ಗುರುತಿನ್ ಸನೆಯನ್ ಪೂತಿಗಳನ್ುು jpg ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ  

           ಸ್ಟ್ರದ್ುವನಗಿರಬೇಕು ಹನಗೂ 50 kb ಗಿಂತ್ ಹಚ್ನುಗಿರಬನರದ್ು. 

• ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎದ್ುರು ಇರುವ “ClickರhereರtoರApply”ರLinkರಅನ್ುು ಒತಿು. 

• ನಿಮಮ profile ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿಯು ನಿಮಮ ಅಜಾ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಕಟವನಗುತ್ುದ್ದ.  

           ಅಜಾಯಲ್ಲಿ ಬನಕ ಉಳಿದಿರುವ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

• ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರದ್ ನ್ಂತ್ರ “MyರApplication”ರlinkರರಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ುು  

           ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಮ ಅಜಾಯು ಪೂಕಟವನಗುತ್ುದ್ದ. 

•ರರರ       ಅಜಾಯ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ “PayರNow”ರlinkರಅನ್ುು ಒತಿುದ್ಲ್ಲಿ “Onlineರpayment”ರಆಯ್ಕೆಗಳು  

           ಮೂಡುತ್ುವೆ. 

 

ಒಂದ್ು ಬನರಿ ನೊೇಂದ್ಣಿ/ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಯನವುದ್ನದ್ರೂ ತನಂತಿೂಕ ತೊಂದ್ರೆಗಳು ಉಂಟನದ್ಲ್ಲಿ 

ಸಹನಯವನಣಿ ಸಂಖೆಯ: 18005728707 ಯನ್ುು   ಸಂಪಕಾಸಲು ಸೂಚಿಸ್ಟ್ರದ್ದ. 

  

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

 

£ÀªÀÄÆ£É–r 
 

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

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

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

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

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

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

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

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

 ¸ÀA«zsÁ£À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¸ÀÜ¼À :         ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ 

¢£ÁAPÀ:         PÀbÉÃjAiÀÄ 
ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ 

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

 

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

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

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

E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ̧ ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉÃ±ÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ 

ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉÆ§âgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉÃ 

jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ 

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è.   

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

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

 

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

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

 

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

(¤AiÀÄªÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr) 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

£ÀªÀÄÆ£É-1 
 

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

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

 

EªÀjUÉ: 

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

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

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

¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ 
¥ËæqsÀ 
 

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

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

 
9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 
 

10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 
 

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 

 
 
 
 

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

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

WÉÆÃ¶¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 

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

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

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

           (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À») 
 

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

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

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)            2) 
 

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 



20 

 

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

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

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

 
 



21 

 

£ÀªÀÄÆ£É-2 

UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ         ¸À» 

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

PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ                 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 

ªÉÆºÀgÀÄ 
 

¸ÀÜ¼À  : 

¢£ÁAPÀ: 
 
_____________________________________________________________________________________
____ 

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
 

²æÃ/²æÃªÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ 

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

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

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

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

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

¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.  

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

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄ 

___________________________________________________________________
___ 

 
 
 
 
 
 
 

              

 

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

¥ÀvÀæ 

 

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

¸ÀPÁðgÀzÀ°è 

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

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

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

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

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

 

           £ÉÃªÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄªÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÆºÀgÀÄ 
      

¢£ÁAPÀ: 
¸ÀÜ¼À: 

 
 
 

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

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

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

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

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

Environment.  

     

 

Signature of the Appointment Authority with Seal 

Date: 

Place: 
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GOVERNMENT OF KARNATAKA 
DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT      

                                                                                              Office of the Deputy Director 
                                                                 Department of Sainik Welfare & Resettlement 

                                                                      (Karnataka) 
 

No.                                                                                                               Date: 

 

CERTIFICATE 

 

        This is to certify that Shri/Ssmt/Kum....................................................is an 

applicant for ................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of 

No......................Rank........... 

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

in service according to the certificate issued by Defense Authority.  He died/was 

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

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

records is: 

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

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

 

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

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

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

and noted the result of the  examination as under: 

1. For Men and Women :-  

       a) Height  (cms)                                                   : 

 

       b) Chest girth  (cms)  

        i. Minimum Exhalation                                     :  

        ii.Minimum Expansion on Inhalation            :   

       

 2. For men and Women  

          (i) Distant Vision:                                                            

          (ii) Near Vision  :        

 

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

eyes or lids of either eye shall be disqualification. 

3.   Hearing 

(i) Rinner’s Test: 

(ii) Webber’s Test: 

(iii) Tests for vertigo: 

 

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

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

(ii) Bow legs: 

(iii) Flat feet: 

(iv) Varicose veins: 

 

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

 Date:                                                      Name: 

                                                                 K.M.C.Registration No. 

                                                                Designation: 

                                                                 Seal 

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