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ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ,
ವಿಶ ೋರ್ ನ ೋಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ, ಮುಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛ ೋರಿ, ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ,
ಕ .ಆರ್.ವಿೃತತ, ಬ ೆಂಗಳೂರು – 56 001.
ಅಧಿಸೂಚನ
ಸಂ.ಸಿಬಿಎಸ್:187:ಸಇಂ:ಕಿಇಂ:ನ ೇ.ನ ೇಮಕಾತ್ರ:ಇಎಸ್ ಸಿ:2018-19, ದಿನಾಂಕ:07.03.2019.
ಕನಾ್ಟಕ ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ (ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್ -1 ಮತುತ ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್
ವಿೃೆಂದಗಳಿಗ ನ ೋಮಕಾತಿ) (ವಿಶ ೋರ್) ನಿಯಮಗಳು 2019ರೆಂತ ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕ ಮ ಲ್ ವಿೃೆಂದದಲ್ಲಿ
ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ 570 ಗ ರಫ್-ಬಿ ದರ್ ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್ -1 ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಸಿವಿಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪ್ದವಿ
ಹ ೆಂದಿದವರನುು ಮತುತ ಗ ರಫ್-ಸಿ ದರ್ ್ಯ ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗಳ ಪ ೆೈಕಿ, 300 ಹುದ್ ಗ
ೆ ಳಿಗ
ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಡಿಪ್ಿೋಮಾ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಹ ೆಂದಿದವರನುು ನ ೋಮಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಅಹ್ ಹಾಗ

ಸಿವಿಲ್

ಆಸಕತ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿೆಂದ

ಅಜಿ್ಗಳನುು ON-LINE ಮ ಲ್ಕ ಆಹಾಾನಿಸಲಾಗಿದ್ . ಸದರಿ ನ ೋಮಕಾತಿ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತಿವ .
1.ಹುದ್ ೆಗಳ ವಗಗ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ ೆಗಳ ಸಂಖ ಯ ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಯಹಗತ :ಕಿ.ಸಂ

ವ ಂದಗಳ ಹ ಸರು

ಖಾಲಿ ಹುದ್ ೆಗಳ

ವಿದ್ಾಯಹಗತ

ಸಂಖ ಯ
1.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಗ ಿೇಡ್ -1

ಸಿವಿಲ್ – 570

Must be a holder of degree in Civil Engineering or
Construction Technology and Management or Building and
Construction Technology or Civil Engineering and Planning
or Civil Technology or Construction Technology or
Construction

Engineering

and

Management

or

Geomechanics and Structures or Structural Engineering
and Costruction granted by a Univercity Established by a
law in India recgonised by all India Council for Technical
education (AICTE), New Delhi or a Diploma certificate
granted by the Institution of Engineer (INDIA) that he was
passed parts A and B of the assosiate membership
Examination of the institution of Engineers (INDIA) in Civil
Engineers or Construction Technology and Management
Engineering.
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ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಿವಿಲ್ – 300

Must be holder of a Diploma in Civil Engineering or Construction
Technology and Material Management granted by the Board of
Technical Education, Government of Karnataka.

2.ಹುದ್ ೆಗಳ ಮೇಸಲಾತ್ರ ವರ್ೇಗಕರಣ:
(ಎ) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್ - 1

ಕ ೂೇಷಠಕ-ಎ
ಮೇಸಲಾತ್ರ ವರ್ೇಗಕರಣ

ಹುದ್ ೆ
ಮತ್ುು
ವ ೇತ್ನ
ಶ ಿೇಣಿ

ಒಟ್ುು
ಖಾಲಿ
ಹುದ್ ೆಗಳು

ಮಾಜಿ

ಕನನಡ

ಸ ೆೈನಿಕ

ಮಾಧ್ಯಮ

5

3

1

-

23

28

22

9

4

3(1*+1**+1***)

85

7

6

6

3

1

-

23

7

6

6

3

1

-

23

ಇತ್ರ

ಮಹಿಳಾ

ಗಾಿಮೇಣ

ಪ್ರವಗ್-(I)

8

6

ಪ್ರವಗ್-(II)ಎ

19

ಪ್ರವಗ್-(II)ಬಿ
ಪ್ರವಗ್-(III)ಎ

ಅಂಗವಿಕಲ

ಒಟುು

ಪ್ರವಗ್-(III)ಬಿ

7

9

8

3

1

1**

29

ಪ್.ರ್ಾ

19

28

22

9

4

3(1*+1**+1***)

85

ಪ್.ಪ್ೆಂ

5

6

4

2

-

-

17

ಸಾ.ಅ

69

92

72

29

14

9(3*+3**+3***)

285

141

181

145

61

26

16

570

ಒಟ್ುು
*

One Leg (OL)

** One Arm(OA)
***Hearing Handicapped (HH)
(ಬಿ) ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಕ ೂೇಷಠಕ-ಎ
ಮೇಸಲಾತ್ರ ವರ್ೇಗಕರಣ
ಇತ್ರ

ಹುದ್ ೆ ಮತ್ುು
ವ ೇತ್ನ ಶ ಿೇಣಿ

ಒಟ್ುು
ಖಾಲಿ
ಹುದ್ ೆಗಳು

ಮಹಿಳಾ

ಗಾಿಮೇಣ

ಮಾಜಿ

ಕನನಡ

ಸ ೆೈನಿಕ

ಮಾಧ್ಯಮ

ಅಂಗವಿಕಲ

ಯೋಜನಾ
ನಿರಾಶ್ರರತರು

ಒಟುು

ಪ್ರವಗ್-(I)

3

3

3

2

-

1*

-

12

ಪ್ರವಗ್-(II)ಎ

7

15

12

5

2

2(1*+1****)

2

45

ಪ್ರವಗ್-(II)ಬಿ

3

3

3

2

-

1*

-

12

ಪ್ರವಗ್-(III)ಎ

3

3

3

2

-

1*

-

12

ಪ್ರವಗ್-(III)ಬಿ

2

4

5

1

1

1*

1

15

ಪ್.ರ್ಾ

7

15

12

5

2

2(1*+1****)

2

45

ಪ್.ಪ್ೆಂ

2

3

2

1

-

-

1

9

7

150

13

300

ಸಾ.ಅ

ಒಟ್ುು

27

48

38

15

8

7(2*+2**+2***+1**
**)

54

94

78

33

13

15

* One Leg (OL)

** One Arm(OA)
***Both Leg (BL)
****Hearing Handicapped (HH)

-3ಟಿಪಪಣಿ:
1.

ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ ಹಾಗ

ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಆಡಳಿತ ಸುದ್ಾರಣ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತತ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಸುತ ತೋಲ ಮತುತ

ಆದ್ ೋಶಗಳೆಂತ , ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ರ ೋಸುರ್ ಬಿೆಂದುವಿನ ಅನುಸಾರ ಮೋಲ್ಕೆಂಡ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ
ವಿವಧ ವಗ್ದ ಸಮತಳ (horizontal) ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ .
2. ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ ಹಾಗ

ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಆಡಳಿತ ಸುದ್ಾರಣ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತತ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಸುತ ತೋಲ ಮತುತ

ಆದ್ ೋಶಗಳೆಂತ , ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಅೆಂಗವಿಕಲ್ ಉಪ್ಗುೆಂಪ್ುಗಳಿಗ ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್
ಗ ರೋಡ್–1/ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಧಸ ಚಿಸಿರುವೆಂತ

ಮಿೋಸಲಾತಿ ವಗಿೋ್ಕರಿಸಿದುೆ,

ಇದರೆಂತ ಅೆಂಗವಿಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಿ.ಸೂ:
1.

ಮೋಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕ ೋರ್ಠಕದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳ ಸೆಂಖ ಯ ಮತುತ ಮಿೋಸಲಾತಿ ವಗಿೋ್ಕರಣವು ಸಕಾ್ರದ ಆದ್ ೋಶದ
ಮೋರ ಗ ಅನಿವಾಯ್ ಸೆಂದಭ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಾವಣ ಗ ಒಳಪ್ಟಿುರುತತದ್ .

2. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್ – 1/ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಎರಡು ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಒೆಂದ್ ೋ ಅಜಿ್
ಸಲ್ಲಿಸುವೆಂತಿಲ್ಿ. ಪ್ರತಿ ಹುದ್ ೆಗ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸತಕಕದುೆ.
3. ಅಜಿ್ಗಳನುು ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ (ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ಮಾಗ್) ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾತರ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದುೆ. ಅಜಿ್ಗಳನುು ಖ್ುದ್ಾೆಗಿ,
ಮುದ್ಾೆೆಂ ಅಥವಾ ಅೆಂಚ ಮ ಲ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಿ.
4. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ ಅಜಿ್ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಭ್ರ್ಥ್ ಮಾಡುವ ಮುನು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ನಿೋಡಿರುವ ಸ ಚನ ಗಳನುು
ಓದತಕಕದುೆ ಹಾಗ ನಿೋಡಿರುವ ಸ ಚನ ಯನಾಯ ಅಜಿ್ಯನುು ಭ್ರ್ಥ್ ಮಾಡತಕಕದುೆ.
5. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ತಪ್ುು ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ ಅಜಿ್ ಸಿಲ್ಲಸಿದೆಲ್ಲ,ಿ ಅೆಂತಹವರ ವಿರುದೆ ಇಲಾಖ ಯು ಕಾನ ನಿನಾಯ ಸ ಕತ ಕರಮ
ಕ ೆೈಗ ಳಳಲಾಗುವುದು.
6. ಮೋಲ್ಕೆಂಡ ಸ ಚನ ಮತುತ ರ್ರತುತಗಳನುು ಪ್ೂತಿ್ಯಾಗಿ ಓದಿಕ ೆಂಡು ಅಜಿ್ಯನುು ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದುೆ.
ಅಜಿ್ಯಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲಾತಿಗ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಸಿದ ಅೆಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ದಪ್ುೆಂಜಗಳ ಅಥ್ವನುು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತ
ಅರ ೆೈ್ಸಿಕ ಳಳಬ ೋಕು.
ಪ್.ರ್ಾ

-

ಪ್ರಿಶ್ರರ್ಠ ರ್ಾತಿ

ಸಾ.ಅ

-

ಸಾಮಾನಯ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್.ಪ್ೆಂ

-

ಪ್ರಿಶ್ರರ್ಠ ಪ್ೆಂಗಡ

ಮ.ಅ

-

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್ರ-1

-

ಪ್ರವಗ್ – 1

ಗಾರ.ಅ

-

ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್ರ-2ಎ

-

ಪ್ರವಗ್ -2ಎ

ಅೆಂ.ವಿ.ಅ

-

ಅೆಂಗವಿಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್ರ-2ಬಿ

-

ಪ್ರವಗ್-2ಬಿ

ಮಾಸ ೆೈಅ

-

ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್ರ-3ಎ

-

ಪ್ರವಗ್-3ಎ

ಕ.ಮಾ.ಅ

-

ಕನುಡ ಮಾಧಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

ಪ್ರ-3ಬಿ

-

ಪ್ರವಗ್-3ಬಿ

ಯೋ.ನಿ.ಅ

-

ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರರತ ಅಭ್ಯರ್ಥ್

3.ನ ೇಮಕಾತ್ರ ವಿಧಾನ:ಕೆಂಡಿಕ (2)ರಲ್ಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸುದ್ಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅೆಂಕಗಳನುು ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ,
ರ್ ೋರ್ುತ ಯ ಆಧಾರದ ,ಮೋಲ ಶ ೋಕಡ 85%ರರ್ುು ಸುದ್ಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತುತ ಶ ೋಕಡ 15%ರರ್ುು ನ ೋರ ಸೆಂದಶ್ನದಲ್ಲಿನ
ಅೆಂಕಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಮತುತ ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ ಸೆಂಖ ಯ:ಸಿಆಸುಇ:08:ಸ ೋಇಮ:1995 ದಿನಾೆಂಕ:20.06.1995, ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ
ಸೆಂಖ ಯ:ಸಿಆಸುಇ:53:ಸ ೋನಿನಿ:2006

ದಿನಾೆಂಕ:04.01.2008

ಸಕಾ್ರಿ

ಸುತ ತೋಲ

ಸೆಂಖ ಯ:ಸಿಆಸುಇ:16:ಸ ೋನ ನಿ:2008

ಬ ೆಂಗಳೂರು ದಿನಾೆಂಕ:01.09.2008 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆಂತ , ಮಿೋಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

-4ಸುದ್ಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹ ಚುು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸಮಾನ ಅೆಂಕಗಳನುು ಗಳಿಸಿದರ , ಅೆಂಕಗಳ
ಅಹ್ತಾ ಪ್ಟಿು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಅಹ್ತ ಯನುು ವಯಸಿಿನ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದವರನುು ಅಹ್ತಾ ಪ್ಟಿುಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ೆಂದ್ ೋ ತ ೋರಿಸಲಾಗುವುದು.
1.

ಹುದ್ ೆಗಳ ನ ೋಮಕಾತಿಯನುು ವಿಶ ೋರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಸುಧಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ
ಶ ೋಕಡ 85% ಅೆಂಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಹುದ್ ೆಗಳ ನ ೋಮಕಾತಿಯನುು ವಿಶ ೋರ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವೆಂತ , 15 ಅೆಂಕಗಳಿಗ

ಸೆಂದಶ್ನ

ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಅಧಸ ಚನ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್-1 ಹುದೆಗಳ ಸೆಂಖ ಯಗ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿ
ಸಿವಿಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪ್ದವಿ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ
ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗಳ ಸೆಂಖ ಯಗ

ಹ ೆಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು ಹಾಗ

ಸಿವಿಲ್ ಕಿರಿಯ

ಸಿೋಮಿತವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಡಿಪ್ಿೋಮಾ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ

ಹ ೆಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಸುಧಾಥ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್-1 ಹುದ್ ೆಗ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನುು ಮತುತ
ಕಿರಿಯ

ಇೆಂಜಿನಿಯರ್

ಹುದ್ ಗೆ

ನಿಗಧಯಾಗಿರುವ

ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನುು

ಈ

ಅಧಸ ಚನ ಯ

ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ

ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .
5. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/ಹತತನ ತರಗತಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನ ೋ ತರಗತಿ ತತಿಮಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕನುಡವನುು ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಸುಧಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದಿಗ ನಡ್ ಸುವ ಕನುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಪಾಸು
ಮಾಡುವ ಅವಶಯಕತ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಇದನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕನುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಬ್ರ ದು
ತ ೋಗ್ಡ್ ಹ ೆಂದತಕಕದುೆ. ಇಲ್ಿದಿದೆ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು ಆಯ್ಕಕ ಪ್ಟಿುಯೆಂದ ಕ ೆೈಬಿಡಲಾಗುವುದು.
ಆದರ , ಕನುಡ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅೆಂಕವನುು ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
4. ಸಪಧಾತ್ಗಕ ಪರಿೇಕ್ಷ
ಸುಧಾತ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯು ವಸುತನಿರ್ು ಬ್ಹುಆಯ್ಕಕ ಮಾದರಿಯ ಪ್ತಿರಕ ಯನುು ಹ ೆಂದಿರುತತದ್ . ಕನುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು
ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಮತುತ ಈ ಪ್ತಿರಕ ಮಾದರಿ ವಿವರಣಾತಮಕವಾಗಿರುತತದ್ .


ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್ -1 /ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗಳ ಸಪದ್ಾತ್ಗಕ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ ಪಠ್ಯಕಿಮ
ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್ -1 /ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಯ ಸುದ್ಾತ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯು ಕ ಳಕೆಂಡ ಎರಡು ಪ್ತಿರಕ ಗಳನುು
ಹ ೆಂದಿರುತತದ್ . ಹಾಗ

ಪ್ರಶ ು ಪ್ತಿರಕ ಗಳು ಕನುಡ ಮತುತ ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ

ಆವಿೃತಿತಯಾಗಿರುತತದ್ . ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನುು ಈ

ಅಧಸ ಚನ ಯ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .
ಪ್ತಿರಕ

ವಿರ್ಯ

ಅೆಂಕಗಳು

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಅವಧ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ

1.

ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ

100

2 ಘೆಂಟ

ವಸುತನಿರ್ು ಬ್ಹುಆಯ್ಕಕ ಪ್ತಿರಕ /
Objective multiple choice type

2.

ತಾೆಂತಿರಕ ಪ್ತಿರಕ

100

2 ಘೆಂಟ

ವಸುತನಿರ್ು ಬ್ಹುಆಯ್ಕಕ ಪ್ತಿರಕ /
Objective multiple choice type

3.

ಕನುಡ ಭಾಷ

100

2 ಘೆಂಟ

ವಿವರಣಾತಮಕ ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
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ಮೋಲ್ಕೆಂಡ ಕ ೋರ್ಠಕದಲ್ಲಿನ 3ನ ೋ ಪ್ತಿರಕ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/ಹತತನ

ತರಗತಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನ ೋ ತರಗತಿ ತತಿಮಾನ

ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಯನುು ಕನುಡವನುು ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ದಿಾತಿೋಯ ಭಾಷ ಯನಾುಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕ ಳಳದ್ ೋ ಇರುವವರಿಗ ಮಾತರ
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದುೆ, ಈ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅೆಂಕಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಆದರ ಸದರಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ
ತ ೋಗ್ಡ್ ಹ ೆಂದದಿದೆಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹವರನುು ಆಯ್ಕಕಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಸುದ್ಾತ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಜಿಲಾಿ ಕ ೋೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ ಸಲಾಗುವುದು. ಸುದ್ಾತ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳ ವ ೋಳಾ ಪ್ಟಿುಯನುು ಕನಾ್ಟಕ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಪಾರಧಕಾರವು ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯೆಂದಿಗ ಸಮಾಲ ೋಚಿಸಿ, ನಿಗಧಪ್ಡಿಸುವುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಕನಾ್ಟಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಪಾರಧಕಾರದ ವ ಬ್ ಸ ೆೈಟ್ http://nemaka.kar.nic.in/pwdaeje/ ಮತುತ ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯ
ವ ಬ್ ಸ ೆೈಟ್ http://kpwd.co.in ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳ ದಿನಾೆಂಕಗಳನುು ಅಧಸ ಚಿಸಿದ್ಾಗ ಪ್ರವ ೋಶ
ಪ್ತರಗಳನುು ಪಾರಧಕಾರದ ಅೆಂತರ್ಾ್ಲ್ದಿೆಂದ (http://nemaka.kar.nic.in/pwdaeje/) ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಡ್ೌನ್ ಲ ೋಡ್
ಮಾಡಿಕ ಳಳಬ ೋಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಪ್ರವ ೋಶ ಪ್ತರಗಳನುು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಕಡ್ಾಾಯ ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿೇಕ್ಷ :- ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ ಕ ತಿದುೆಪ್ಡಿಯಾದ ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ ೋವ ಗಳು (ಸುದ್ಾತ್ಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ
ಮ ಲ್ಕ)

ನ ೋರ

ನ ೋಮಕಾತಿ

ಅಧಸ ಚಿಸಲಾಗಿರುವ

ಯಾವುದ್ ೋ

ಮತುತ

ಆಯ್ಕಕ

(ಸಾಮಾನಯ)

ತಾೆಂತಿರಕ/ತಾೆಂತಿರಕ ೋತರ

ನಿಯಮಗಳು

ಹುದ್ ೆಗಳ

2006ರಲ್ಲಿ

ಸೆಂದಶ್ನಕ ಕ

ನಿದಿ್ರ್ುಪ್ಡಿಸಲಾದೆಂತ ,

ಅಹ್ರಾಗಲ್ು

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ನಡ್ ಸುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಯ ಕನುಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷ ಯ ಮಟುದ 100 ಅೆಂಕಗಳಿಗ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ
ಕನಿರ್ು 35 ಅೆಂಕಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ತ ೋಗ್ಡ್ ಹ ೆಂದಲ ಬ ೋಕು. ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕನಿರ್ು 35 ಅೆಂಕಗಳನುು ಪ್ಡ್ ಯದ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸೆಂದಶ್ನಕ ಕ ಅಹ್ರಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಹಾಗ
ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಿ.ಆದರ

ಕಡ್ಾಾಯ

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷಾ

ಈ ಕನುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ ದ ಅೆಂಕಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಗ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ

ವಿನಾಯತಿ

ಬ್ಗ ು

ಕ ಳಕೆಂಡ

ರ್ರತುತಗಳನುು

ಸ ೋಪ್್ಡಿಸಲಾಗಿರುತತದ್ .
“ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನ ೇ ತ್ರಗತ್ರ ಇದಕ ೆ ತ್ತ್ಸಮಾನವ ಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಗರದಿಂದ ಘೂೇಷಿಸಲಪಟ್ು ಇತ್ರ
ಯಾವುದ್ ೇ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ರ್ಂತ್ ಮೇಲಪಟ್ುದ ಯಾವುದ್ ೇ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಕನನಡವನುನ ಮುಖ್ಯ
ಭಾಷ ಯಾರ್,

ಅಥವಾ

ದಿಿತ್ರೇಯ

ಭಾಷ ಯಾರ್

ಅಥವಾ

ಐಚ್ಚಿಕ

ವಿಷಯವಾರ್

(ಆದರ

ಸಂಯುಕು

ಪತ್ರಿಕ ಯ

ವಿಷಯಗಳಲ ೂಿಂದ್ಾರ್ರಬಾರದು) ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಳಲಿಿ ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿಿ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿ ತ ೇಗಗಡ್ ಯಾರ್ರುವ
ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳು ಕಡ್ಾಾಯ ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಉತ್ರುೇಣಗರಾರ್ರುವುದರಿಂದ, ವಿನಾಯಿತ್ರ ಹ ೂಂದಿರುತಾುರ .”
ವಿಶ ೇಷ ಸೂಚನ - ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನ ೋ ತರಗತಿ ತತಿಮಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭಾಷ ಯನುು
ತಿೃತಿೋಯ ಭಾಷ ಯನಾುಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ ೋಬ ೋಕಿರುತತದ್ .
ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದ ವಿನಾಯತಿ ಪ್ಡ್ ಯಲ್ು ಅಜಿ್ಯ ನಿಗಧತ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನುು
ನಿೋಡತಕಕದುೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದಿದೆಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲನ ವಿನಾಯತಿಗಳನುು ಪ್ಡ್ ಯಲ್ು ಅಹ್ತ ನಿೋಡುವುದಿಲ್ಿ.
ಸೂಚನ : ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಬ್ಗ ು ಪ್ಠ್ಯಕರಮವು (Syllabus) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ 10ನ ೋ ತರಗತಿ ಅಥವಾ
ತತಿಮಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುತತದ್ .


ಕನಾ್ಟಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಪಾರಧಕಾರವು ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳನುು ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಲ ೆೈನ್ ಮ ಲ್ಕ ನಡ್ ಸುವ
ಅಧಕಾರವನುು ಕಾಯೆರಿಸಿಕ ೆಂಡಿರುತತದ್ .
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ಒೆಂದು ವ ೋಳ

ಯಾವುದ್ಾದರ

ಜಿಲ ಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ುು ಅಜಿ್ಗಳು ಸಿಾೋಕಿೃತವಾಗದಿದೆಲ್ಲಿ ಸುದ್ಾತ್ಕ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಹತಿತರದ ಯಾವುದ್ ೋ ಜಿಲ ಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ ಸುವ ಅಧಕಾರವನುು ಕನಾ್ಟಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಪಾರಧಕಾರವು
ಕಾಯೆರಿಸಿಕ ೆಂಡಿದ್ .
5.ವ ೇತ್ನ ಶ ಿೇಣಿ:ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್ -1 ವ ೇತ್ನ ಶ ಿೇಣಿ: 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-165075500-1900-83900
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವ ೇತ್ನ ಶ ಿೇಣಿ:-33450-850-36000-950-39800-1100-46400-125053900-1450-62600
6.ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ:ಸಕಾ್ರದ ಆದ್ ೋಶ ಸೆಂಖ ಯ:ಎಫ್ ಡಿ(ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್) 04 ಪಿಇಟಿ 2005 ದಿನಾೆಂಕ: 31.03.2006 ರೆಂತ
7.ನಿಗಧಿತ್ ಅಜಿಗ ಶುಲೆ:-ಪಾವತಿಸಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗ ವಿಧಾನ
ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶುಲೆ
ವಿವರ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗ

ಗ ಿೇಡ್ -1 ಹುದ್ ೆಗ
ಸಾಮಾನಯ ವಗ್, ಪ್ರವಗ್-2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ), 3(ಬಿ)ಗ

ರ .500/-

ರ .300/-

ಸ ೋರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ
ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ರ್ಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ಪ್ೆಂಗಡ/ಪ್ರವಗ್-1 ಹಾಗ ಇತರ ವಗ್ದ ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕ/ಅೆಂಗವಿಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಶುಲ್ಕ
ವಿನಾಯತಿ ಇದ್
(ಶ ೋ.40ಕಿಕೆಂತ ಹ ಚುು ಅೆಂಗವಿಕಲ್ತ ಹ ೆಂದಿರುವವರು ಮತುತ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಸಿದೆಂತ ಜಿಲಾಿ ವ ೆೈದ್ಾಯಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ
ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ಹ ೆಂದಿರುವವರು)
ಒೆಂದಕಿಕೆಂತ ಹ ಚುು ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಹುದ್ ೆಗ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನುು ಪಾವತಿಸಬ ೋಕು.
ಒಮಮ ಶುಲ್ಕವನುು ಪಾವತಿಸಿದ ನೆಂತರ ಅದನುು ಯಾವುದ್ ೋ ಸೆಂದಭ್್ದಲ್ಲಿಯ

ಹಿೆಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಅಥವಾ ಅದನುು

ಇಲಾಖ ಯು ನಡ್ ಸುವ ಇತರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದನುು ಇಲಾಖ ಯು ನಡ್ ಸುವ ಇತರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ನ ೋಮಕಾತಿಗಳಿಗ
ಹ ೆಂದಿಸಿಕ ಳಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಶುಲ್ಕವನುು ಸೆಂದ್ಾಯ ಮಾಡದಿದೆಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಜಿ್ಗಳನುು ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗುವುದು. (ಶುಲ್ಕ
ವಿನಾಯತಿ ನಿೋಡಿರುವ ಮಿೋಸಲಾತಿಗಳನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ)
1. ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅಜಿಗ ಸಲಿಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ಾಿರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ:11.03.2019 ಬ ಳಗ ೆ 11.00
ಘಂಟ ನಂತ್ರ
2. ಅಜಿಗ ಸಲಿಿಸಲು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾಂಕ:10.04.2019 ರಾತ್ರಿ 11.45 ಘಂಟ
3. ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಶುಲೆವನುನ ಪ್ಾವತ್ರಸಲು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾಂಕ:11.04.2019
(ಅಂಚ ಕಛ ೇರಿಯ ಕಾಯಗದ ವ ೇಳ ಯೊಳಗ ಮಾತ್ಿ)

-7(ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲ್ು ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕವು ಸಾವ್ತಿರಕ ರರ್ಾ ದಿನವಾಗಿ ಘ ೋಷಿಸಲ್ುಟುರ ಆ ದಿನಾೆಂಕದ ಮಾರನ ಯ ಕ ಲ್ಸದ
ದಿನವು ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕವಾಗುವುದು)
ನಿಗಧತ ಶುಲ್ಕವನುು ಕನಾ್ಟಕದ ಯಾವುದ್ ೋ ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ಅೆಂಚ ಕಛ ೋರಿಗಳಲ್ಲಿ (e-Payment Post Offices only)
ಚಲ್ನ್ ಮ ಲ್ಕ ಪಾವತಿಸತಕಕದುೆ ಅೆಂಚ ಕಛ ೋರಿಯ ಚಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಯಾವುದ್ ೋ ಡಿಮಾಯೆಂಡ್ ಡ್ಾರಫ್ು /
ಪ್ೋಸುಲ್ ಆಡ್ರ್ / ಮನಿ ಆಡ್ರ್ ಇನಾಯವುದ್ ೋ ತರಹದ ಪಾವತಿಗಳನುು ಸಿಾೋಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಅಜಿ್ಗಳನುು ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ತಿಸಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಂಚ ಇಲಾಖ ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 080-22392668
8. ವಯೊೇಮತ್ರ:- ಅಜಿ್ಗಳನುು ಸಿಾೋಕರಿಸಲ್ು ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತ
ವಯೋಮಿತಿ ಹ ೆಂದಿರತಕಕದುೆ.
ವಗಗ

ಕನಿಷಠ ವಯೊೇಮತ್ರ

ಗರಿಷಠ ವಯೊೇಮತ್ರ

ಸಾಮಾನಯ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ

18 ವರ್್ಗಳು

35 ವರ್್ಗಳು

ಪ್ರವಗ್-IIಎ IIಬಿ IIIಎ IIIಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ

18 ವರ್್ಗಳು

38 ವರ್್ಗಳು

ಪ್.ರ್ಾ, ಪ್.ಪ್ೆಂ ಹಾಗ ಪ್ರವಗ್-Iರ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ

18 ವರ್್ಗಳು

40 ವರ್್ಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ ತತಿಮಾನ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ಅಥವಾ ಜನಮ ದಿನಾೆಂ ತ ೋರಿಸುವ ಸೆಂಚಿತ
ದ್ಾಖ್ಲ ಯ ಉದಧೃತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (SSLC, Cumulative Record extract ನಲ್ಲಿರುವೆಂತ ) ನಮ ದಿಸಿರುವೆಂತ ಜನಮ ದಿನಾೆಂಕವನುು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಯಾವುದ್ ೋ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರಿ ಸ ೇವಾ (ಸಾಮಾನಯ ನ ೇಮಕಾತ್ರ) 1977ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 6ರಂತ ಈ ಕ ಳರ್ನ ಸಂದಭ್ಗಗಳಲಿಿ
ನ ೇಮಕಾತ್ರಯ ಗರಿಷಠ ವಯೊೇಮತ್ರಯನುನ ಕ ಳಗ ತ್ರಳಿಸಿರುವಷುರ ಮಟಿುಗ ಹ ಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ .


ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಥಳಿೋಯ ಪಾರಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಅಧನಿಯಮ ಅಥವಾ
ಕ ೋೆಂದರ ಅಧನಿಯಮದ ಮ ಲ್ಕ ಸಾಥಪ್ನ ಯಾದ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಅಧನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಕ ೋೆಂದರ ಅಧನಿಯಮದ
ಮ ಲ್ಕ ಸಾಥಪ್ನ ಗ ೆಂಡು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರದ ಸಾಾಮಯ ಅಥವಾ ನಿಯೆಂತರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹುದ್ ೆ
ಹ ೆಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಹ ೆಂದಿದೆಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನುು ಅವನು/ಅವಳು ಎರ್ುು ವರ್್ಗಳ ಅವಧಗ ಆ
ಹುದ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತರುವರ ೋ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆರ ೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳು ಅಥವಾ ಹತುತ ವರ್್ಗಳ ಅವಧ
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮಯೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳು.



ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕನಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನುು ಅವನು ಕ ೋೆಂದರ ಸಶಸರ ದಳದಲ್ಲಿ ಎರ್ುು ವರ್್ ಸ ೋವ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವನ ೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳಿಗ 3 ವರ್್ಗಳನುು ಸ ೋರಿಸಿದರ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳಾಗುವುದ್ ೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳು.

ವಿವರಣ :1.

ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕ ಎೆಂದರ ಕ ೋೆಂದರ ಸಶಸರ ದಳಗಳಾದ ನಿಯಮಿತ ಭ್ ದಳ, ನೌಕಾದಳ ಮತುತ ವಾಯು ದಳದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ್ ೋ ಶ ರೋಣಿಯಲ್ಲಿ (ಯೋಧ ಅಥವಾ ಯೋಧನಲ್ಿದ) ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಯಕಿತ ಆದರ ಡಿಫ ನ್ಿ ಸ ಕ ಯರಿಟಿ,
ಕ ೋರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಫೋಸ್್, ಲ ೋಕ ಸಹಾಯಕ ಸ ೋವ ಮತುತ ಪಾಯರಾ ಮಿಲ್ಲಟರಿ
ದಳದಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಯಕಿತ ಸ ೋಪ್್ಡ್ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

2.

ಕ ೋೆಂದರ ಸಶಸರ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕ ಲ್ಿಲ್ುಟು ಅಥವಾ ಶಾಶಾತವಾಗಿ ದ್ ೆೈಹಿಕ ವಿಕಲ್ತ ಹ ೆಂದಿದ
ವಯಕಿತಗಳ ಕುಟುೆಂಬ್ದವರು (ಸೆಂದಭಾ್ನುಸಾರ ಹ ೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗೆಂಡ ಮತುತ ಮಕಕಳು ಮತುತ ಮಲ್ ಮಕಕಳು)
ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕ ಮಿೋಸಲಾತಿಗ ಅಹ್ರಾಗಿರುತಾತರ . ಆದರ ಅೆಂತಹವರುಗಳಿಗ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಯನುು
ನಿೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
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ಅೆಂತಹ ಸ ೋವ ಯೆಂದ ನಿವಿೃತಿತ ಹ ೆಂದಿದ ನೆಂತರ ನಿವಿೃತಿತ ವ ೋತನ ಪ್ಡ್ ಯುತಿತರುವ
ಅಥವಾ



ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ ೋವ ಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾದ ಅಥವಾ ವಯಕಿತಯ ಹಿಡಿತಕ ಕ
ಮಿೋರಿದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗಳಿೆಂದ ಮತುತ ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಥಯ್ದ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪ್ಡ್ ದು ಅೆಂತಹ
ಸ ೋವ ಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾದವರು.
ಅಥವಾ



ಸಾೆಂತ ಕ ೋರಿಕ ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಿಣಾಮದಿೆಂದ ಅೆಂತಹ ಸ ೋವ ಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡ್
ಹ ೆಂದಿದ ವಯಕಿತ.
ಅಥವಾ



ತನು ಸಾೆಂತ ಕ ೋರಿಕ ಮೋರ ಗ ಅಥವಾ ದುನ್ಡತ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಥಯ್ದ ಕಾರಣದಿೆಂದ್ಾಗಿ ತ ಗ ದು
ಹಾಕಿರುವ ಅಥವಾ ಕತ್ವಯದಿೆಂದ ವರ್ಾ ಮಾಡಿದ ವಯಕಿತಗಳನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ, ನಿದಿ್ರ್ು ಅವಧಯನುು
ಪ್ೂರ ೆೈಸಿದ ತರುವಾಯ ಬಿಡುಗಡ್ ಹ ೆಂದಿದ ವಯಕಿತ ಮತುತ ಗಾರಚುಯಟಿ ಪ್ಡ್ ಯುತಿತರುವ ವಯಕಿತ ಮತುತ
ಪಾರೆಂತಿೋಯ ಸ ೋವ ಯ ಈ ಕ ಳಗ ಹ ಸರಿಸಿದ ವಗ್ದ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿಯವರು:1. ನಿರೆಂತರ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವಿೃತಿತ ಹ ೆಂದಿದ ಪಿೆಂಚಣಿದ್ಾರರು
2. ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ ೋವ ಯೆಂದ್ಾಗಿ ಉೆಂಟಾದ ದ್ ೆೈಹಿಕ ಅಸಾಮಥಯ್ತ ಹ ೆಂದಿ ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾದ ವಯಕಿತ
3. ಗಾಯಲ್ೆಂಟಿರ ಪ್ರಶಸಿತ ವಿರ್ ೋತರು

ವಿವರಣ :-ಕ ೋೆಂದರ ಸಶಸರ ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಕಿತಗಳು ಸ ೋವ ಯೆಂದ ನಿವಿೃತಿತ ಹ ೆಂದಿದ ನೆಂತರ ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕರ ವಗ್ದಡಿ
ಬ್ರುವ ವಯಕಿತಗ ನಿದಿ್ರ್ು ಒಪ್ುೆಂದವು ಪ್ೂಣ್ವಾಗಲ್ು ಒೆಂದು ವರ್್ಕ ಕ ಮುನು ಪ್ುನರ್ ಉದ್ ಯೋಗಕ ಕ ಅಜಿ್ ಹಾಕಿಕ ಳಳಲ್ು
ಹಾಗ

ಅವರಿಗ ಮಾಜಿ ಸ ೆೈನಿಕರಿಗ ದ್ ರ ಯುವ ಎಲಾಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಹ ೆಂದಲ್ು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ . ಆದರ

ಸಮವಸರವನುು ತಯಜಿಸಲ್ು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವವರ ಗ ರಾಜಯ ನಾಗರಿೋಕ ಸ ೋವ ಅಥವಾ ಹುದ್ ೆಗ ನ ೋಮಕ ಹ ೆಂದುವೆಂತಿಲ್ಿ.
a. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ನಾಯರ್ನಲ್ ಕಾಯಡಿಕ್ ಕ ೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣ್ಕಾಲ್ಲಕ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ ೋವ
ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾಗಿರುವ

ವಯಕಿತಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ

ಅೆಂಥ

ಕಾಯಡ್ ಟ್

ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಕನಾಗಿ

ಅವನು

ಸ ೋವ

ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾಗಿರುವ ವಯಕಿತಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಕಾಯಡ್ ಟ್ ಪ್ರಿಪಿೋಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವನು ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್ುು ವರ್್ಗಳು.
b. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರದಿೆಂದ ಪ್ುರಸೃತವಾದ ಗಾರಮಿೋಣ ಔದಯಮಿೋಕರಣ ಯೋಜನ ಯ ಮೋರ ಗ
ನ ೋಮಕಗ ೆಂಡು ಗಾರಮ ಸಮ ಹ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಕರಾಗಿ, ಈಗ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದೆರ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಇದೆ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅವನು/ಅವಳು ಅೆಂತಹ ಗಾರಮ ಸಮ ಹ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಕರಾಗಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್ುು ವರ್್ಗಳು.
c. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಅೆಂಗವಿಕಲ್ನಾಗಿದೆರ ಗರಿರ್ು ವಯೋಮಿತಿಗ ಹ ಚುು 10 ವರ್್ಗಳು.
d. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಸಕಾ್ರದ ಜನಗಣತಿ ಸೆಂಸ ಥಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುದ್ ೆಯನುು
ಹ ೆಂದಿದೆರ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಹ ೆಂದಿದೆ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನುು ಅವನು/ಅವಳು ಎರ್ುು ವರ್್ಗಳ
ಅವಧಗ ಆ ಹುದ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತರುವರ ೋ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆರ ೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳು ಅಥವಾ 5
ವರ್ರ್ಗಳ ಅವಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮಯೋ ಅರ್ುು ವರ್್ಗಳು.
e. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ವಿಧವ ಯಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಗ ಹ ಚುು 10 ವರ್್ಗಳು.
f.

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಜಿೋತ ಕಾಮಿ್ಕನಾಗಿದೆಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಗ ಹ ಚುು 10 ವರ್್ಗಳು.

-9ಉಪ್ಖ್ೆಂಡಿಕ (ಇ)ರ ಮೋರ ಗ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಯನುು ತ ೋರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಸಕ್ಷಮ ಪಾರಧಕಾರದಿೆಂದ
ತಾನು ವಿಧವ ಯ್ಕೆಂದು ಹಾಗ

ಮರು ಮದುವ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿವ ೆಂಬ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಪ್ಡ್ ದಿಟಿುಕ ೆಂಡು ನ ೋಮಕಾತಿ

ಪಾರಧಕಾರ ಸ ಚಿಸಿದ್ಾಗ ಇದರ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಹಾಜರು ಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು ಹಾಗ

ಉಪ್ಕೆಂಡಿಕ (ಎಫ್)ರ

ಮೋರ ಗ ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಯನುು ಕ ೋರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಜಿೋತ ಕಾಮಿ್ಕನಾಗಿದುೆ, ಸದರಿ ಅಧನಿಯಮ ಅಥವಾ
1957ರ ಕನಾ್ಟಕ ಜಿೋತ ಕಾಮಿ್ಕ ಪ್ದಧತಿ (ರದಿೆಯಾತಿ) ಆದ್ ೋಶದ ಮೋರ ಗ ಜಿೋತ ಸಾಲ್ವನುು ಸೆಂದ್ಾಯ ಮಾಡುವ
ಹ ಣ ಯೆಂದ ಬಿಡುಗಡ್ ಯಾಗಿದೆನ ೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಜಿಲಾಿ ಮಾಯಜಿಸ ಾೋಟ್ ರಿೆಂದ ಪ್ಡಿದಿಟುುಕ ೆಂಡು ನ ೋಮಕಾತಿ
ಪಾರಧಕಾರ ಸ ಚಿಸಿದ್ಾಗ ಇದರ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು.
ಮೋಲ್ಕೆಂಡೆಂತ

ವಯೋಮಿತಿ

ಸಡಿಲ್ಲಕ

ಕ ೋರುವ

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರಧಕಾರದಿೆಂದ

ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ತರ/ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳನುು ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ಳಳತಕಕದುೆ, ಹಾಗ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ
ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು.
9. ಜಾತ್ರ/ಮೇಸಲಾತ್ರ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿಗಳು:ಮಿೋಸಲಾತಿಯಡಿ ಬ್ರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು, ಈ ಕ ಳಗ ನಮ ದಿಸಿರುವ ನಮ ನ ಗಳಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದುೆ:ಅ)

ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ರ್ಾತಿ ಮತುತ ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ಪ್ೆಂಗಡಕ ಕ ಸ ೋರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

ನಮ ನ -ಡಿ

ಆ)

ಪ್ರವಗ್-1ಕ ಕ ಸ ೋರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

ನಮ ನ -ಇ

ಇ)

ಪ್ರವಗ್-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತುತ 3ಬಿ ಮಿೋಸಲಾತಿಗ ಸ ೋರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

ನಮ ನ -ಎಫ್

1.

ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದೆಂದು ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು
ಸೆಂಬ್ೆಂಧತ ತಹಸಿೋಲಾೆರ್ ರವರಿೆಂದ ಅೆಂದರ ತಹಸಿೋಲಾೆರ್ ರವರ ಸಹಿ ಮತುತ ಮೊಹರು ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಕ ೋಡ್,
ಹಾಲ ೋಗಾರಮ್ ಮತುತ ವಾಟರ್ ಮಾಕ್್ ನ ೆಂದಿಗ ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ರ್ಾತಿ, ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ಪ್ೆಂಗಡ
ಮತುತ ಪ್ರವಗ್ -1ರ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳು ರದ್ಾೆಗುವವರ ಗ

ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು

ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ್ ಳಗ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಹಿೆಂದುಳಿದ
ವಗ್ಗಳ ಪ್ರವಗ್ 2ಎ, ಪ್ರವಗ್ 2ಬಿ, ಪ್ರವಗ್ 3ಎ ಮತುತ ಪ್ರವಗ್ 3ಬಿ ವಗ್ದ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳು 5
ವರ್್ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುತತವ . ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಪ್ಡ್ ದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವು ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ
ದಿನಾೆಂಕಕ ಕ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಹಾಗ
ಹಾಗ

ಕ ೆಂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದೆಂದು ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರಬ ೋಕು

ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಇದ್ ೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಅಥವಾ

ಕ ನಯ

ದಿನಾೆಂಕದೆಂದು

ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ

ಮಿೋಸಲಾತಿ

ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ತರವನುು

ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ

ತಪ್ುದ್ ೋ

ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ. ತಪಿುದೆಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು
ಸಾಮಾನಯ ಅಹ್ತ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಮ ನ ಗಳನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ
ಇತರ ಯಾವುದ್ ೋ ಪ್ಡ್ ಯಲಾದ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನುು ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗ

2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ,

3ಬಿ ಪ್ರವಗ್ದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳ ಯರು ರ್ಾತಿ ಮತುತ ಆದ್ಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ತಿ ಮತುತ ಸಾೆಂತ ಆದ್ಾಯದ
ಮ ಲ್ವನುು ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ. ತೆಂದ್ ಯ ಅಥವಾ ಇತರ
ಕುಟುೆಂಬ್ದ ಯಾವುದ್ ೋ ಆದ್ಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
(ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ ನಮ ನ ಗಳನುು ಈ ಅಧಸ ಚನ ಯ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .)

-1010 ಗಾಿಮೇಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಗ:ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಸ ಚನ

ಸೆಂಖ ಯ:ಸೆಂವಯಶಾಇ 59 ಶಾಸನ 2000 ದಿನಾೆಂಕ: 06-01-2001ರನಾಯ ಗಾರಮಿೋಣ

ಮಿೋಸಲಾತಿಯಡಿ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳ ರಿೋತಾಯ 1 ರಿೆಂದ 10ನ ೋ ತರಗತಿಯವರ ಗ ಗಾರಮಿೋಣ
ಮಿೋಸಲಾತಿಗ ಒಳಪ್ಡುವ ಪ್ರದ್ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಸೆಂಗ ಮಾಡಿ ಉತಿತೋಣ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಈ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ಪ್ಡ್ ಯಲ್ು
ಅಹ್ರು. ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ೆಂದು ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮಾನಯ ಅಹ್ತ ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು
ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ ಸೆಂಖ ಯ: ಸಿಆಸುಇ 08 ಸ ನ ನಿ 2001 ದಿನಾೆಂಕ: 13-02-2001ರನಾಯ ನಮ ನ -2ನುು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟು ಶಾಲ ಯ
ಮುಖ ಯೋಪಾಧಾಯಯರ ಸಹಿ/ಕ್ಷ ೋತರ ಶ್ರಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿಯವರ ಮೋಲ್ುರುಜುವಿನ ೆಂದಿಗ ಹಾಗ

ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವಲ್ಿದ್ ೋ

ಮೋಲ್ುಸಥರಕ ಕ ಸ ೋರಿಲ್ಿದಿರುವ ಬ್ಗ ು ನಮ ನ -1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧತ ತಹಶ್ರೋಲಾೆರ್ ರವರಿೆಂದ
ಪ್ಡಿದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಅೆಂತ ಯ್ಕೋ ಗಾರಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಕ ೋರುವ ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ರ್ಾತಿ, ಪ್ರಿಶ್ರರ್ು ಪ್ೆಂಗಡ, ಪ್ರವಗ್-1,
ಪ್ರವಗ್-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿೋಸಲಾತಿಗ ಸ ೋರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಮಿೋಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರವನುು ನಮ ನ -2ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟು ಶಾಲ ಯ ಮುಖ ಯೋಪಾಧಾಯಯರ ಸಹಿ/ಕ್ಷ ೋತರ ಶ್ರಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿಯವರ ಮೋಲ್ು ರುಜು
ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಹಾಗ
ಪ್ರತಿಗಳನುು

ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ

ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಇದ್ ೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ ಮ ಲ್

ತಪ್ುದ್ ೋ

ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ,

ತಪಿುದಲ್ಲಿ

ಅೆಂತಹ

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ

ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು

ರದುೆಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳು ತಿರಸೃತಗ ೆಂಡಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹವರು ಗಾರಮಿೋಣ
ಮಿೋಸಲಾತಿಗ

ಸಹ ಅನಹ್ರಾಗಿರುತಾತರ . (ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ ನಮ ನ ಗಳನುು ಈ ಅಧಸ ಚನ

ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ

ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .)
11. ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಗ:ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಸ ಚನ ಸೆಂಖ ಯ ಸಿಆಸುಎ 71 ಸ ನ ನಿ 2001 ದಿನಾೆಂಕ: 24-10-2002ರನಾಯ ಕನುಡ ಮಾಧಯಮದ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ೆಂದು

ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದ

ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ

ಅಜಿ್

ಸಲ್ಲಿಸುವೆಂತಹ

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು

1ನ ೋ

ತರಗತಿಯೆಂದ

10ನ ೋ

ತರಗತಿಯವರ ಗ ಕನುಡ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಯಸೆಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗ ು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟು ಶಾಲ ಯ ಮುಖ ಯೋಪಾಧಾಯಯರ ಸಹಿ
ಹಾಗ

ಮೊಹರಿನ ೆಂದಿಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ, ಹಾಗ

ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ

ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಇದ್ ೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಗಳನುು ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ. ತಪಿುದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ
ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. (ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ ನಮ ನ ಗಳನುು ಈ ಅಧಸ ಚನ ಯ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ
ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .)
12. ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಗ:ಸಕಾ್ರದ ಅಧಸ ಚನ ಸೆಂಖ ಯ: ಡಿಪಿಆರ್ 179 ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ 2012 ದಿನಾೆಂಕ: 07-09-2012 ಮತುತ 09-102012ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸ ೋವ ಗಳ ಸಮ ಹ ‘ಎ’ ಮತುತ ‘ಬಿ’ ಗುೆಂಪಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಶ ೋಕಡ 3ರರ್ುು ಮತುತ ಸಮ ಹ ‘ಸಿ’ ಗುೆಂಪಿನ
ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಶ ೋಕಡ 5ರರ್ುು ಹುದ್ ೆಗಳನುು ಅೆಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಕಲ್ುಸಿದುೆ, ಇದರನಾಯ ಶ ೋಕಡ 40ಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮ
ಇಲ್ಿದೆಂತಹ ಅೆಂಗವಿಕಲ್ತ ಯುಳಳ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಮಾತರ ಈ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ಕ ೋರಲ್ು ಅಹ್ರು. ಸಕಾ್ರದ ಅಧಕಿೃತ
ಜ್ಞಾಪ್ನ ಸೆಂಖ ಯ ಸಿಆಸುಇ 115 ಸ ನ ನಿ 2005 ದಿನಾೆಂಕ: 19-11-2005ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಗವಿಕಲ್ತ ಬ್ಗ ು
ಸಕಾ್ರದ ಆದ್ ೋಶ ಸೆಂಖ ಯ: ಮಮಇ 65 ಪಿಹ ರ್ಚ ಪಿ 2010 ದಿನಾೆಂಕ: 18-02-2011 ರೆಂತ ಪಾರಥಮಿಕ ಆರ ೋಗಯ ಕ ೋೆಂದರದಲ್ಲಿಯ
ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಪಾರಧಕಾರ / ತಾಲ್ ಿಕು ಮಟುದ ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಪಾರಧಕಾರ/ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಪಾರಧಕಾರ /
ಬ ೆಂಗಳೂರು ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಪಾರಧಕಾರ ಇವರಿೆಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿಗಳ
ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ತಪ್ುದ್ ೋ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ.

-11ತಪಿುದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಯಾವುದ್ ೋ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಗವಿಕಲ್ತ ಯ
ಬ್ಗ ು ಪ್ಡ್ ಯಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನುು / ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿಯ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ು ಬ್ರುವುದಿಲ್ಿ. (ಈ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರಗಳ ನಮ ನ ಗಳನುು ಈ ಅಧಸ ಚನ ಯ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .)
ಸಕಾಗರದ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಂಖ ಯ:ಡಿಪಿಎಆರ್:179:ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್:2012 ದಿನಾಂಕ: 07-09-2012 ಮತ್ುು ದಿನಾಂಕ: 0910-2012 ಹಾಗೂ ಸಕಾಗರದ ಅನಧಿಕ ತ್ ಟಿಪಪಣಿ ಸಂಖ ಯ:ಮಮಅಇ:26:ಪಿಹ ಚ್ ಪಿ:2019 ದಿನಾಂಕ: 02-03-2019ರನಿಯ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್-1/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ ೆಗಳನುನ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಅಂಗವ ೈಕಲಯತ ಯುಳಳ ಅಂಗವಿಕಲ
ಗುಂಪುಗಳಿಗ ಗುತ್ರಗಸಿ ಅಧಿಸೂಚ್ಚಸಲಾರ್ದ್ .
ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್-1

ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್

*One Leg (OL)

*One Leg (OL)

**One Arm (OA)

**One Arm (OA)

***Hearing Handicapped (HH)

***Both Leg (BL)
****Hearing Handicapped (HH)

13. ಯೊೇಜ್ನ ಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಗ (PDP):
ಸಕಾ್ರಿ ಆದ್ ೋಶ ಸೆಂಖ ಯ ಸಿಆಸುಇ 23 ಸ ನ ನಿ 99 ದಿನಾೆಂಕ: 23-11-2000ರನಾಯ ಯೋಜನ ಗಳಿೆಂದ ನಿವ್ಸಿತರಾದ
(ಆದರ ಈ ನಿಯಮಗಳು ರ್ಾರಿಯಾಗುವ 20 ವರ್್ಕ ಕ ಮುನು ನಿವ್ಸಿತರಾದ ಕುಟುೆಂಬ್ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಈ ಮಿೋಸಲಾತಿ
ಅನಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಿ.) ಕುಟುೆಂಬ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ (ಗ ರಪ್ –ಸಿ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಮಾತರ) ಅಜಿ್
ಸಲ್ಲಿಸುವೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸೆಂಬ್ೆಂಧತ ತಹಶ್ರೋಲಾೆರ್ ರವರಿೆಂದ ನಿಗಧತ ನಮ ನ 3 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು
ಪ್ಡಿದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಅಹ್ವಾದ್ಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ತಪ್ುದ್ ೋ
ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ. ತಪ್ುದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು. (ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ
ನಮ ನ ಗಳನುು ಈ ಅಧಸ ಚನ ಯ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ .)
14. ಸ ೇವಾನಿರತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಗ:-

ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ ೋವಾ (ಸಾಮಾನಯ ನ ೋಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ

5(4)ರನಾಯ “ಯಾರ ೋ ಅಜಿ್ದ್ಾರನು ತಾನು ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ರದ ಯಾವುದ್ ೋ ಇತರ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ ೋ ಇತರ ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರದ ಅಥವಾ ಕ ೋೆಂದರ ಸಕಾ್ರದ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಂಬ್ೆಂಧವಾಗಿ ಸಕಾ್ರವು ನಿದಿ್ರ್ು
ಪ್ಡಿಸಿದ ಯಾವುದ್ ೋ ಇತರ ಪಾರಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಯೆಂ ಅಥವಾ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದೆರ ಮತುತ ಆತನು ಯಾರ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ
ಉದ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವನ ೋ ಆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸಥರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಸೆಂದಭಾ್ನುಸಾರ ಸಕಾ್ರದಿೆಂದ ಅಥವಾ ಪಾರಧಕಾರದಿೆಂದ
ಒಪಿುಗ ಪ್ಡ್ ಯದ್ ಯ್ಕೋ ಅಜಿ್ಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆರ ಆತನು ಯಾವುದ್ ೋ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿನ ಹುದ್ ೆಯ ನ ೋಮಕಕ ಕ ಅಹ್ನಾಗತಕಕದೆಲ್.ಿ
ಪ್ರೆಂತು, ಈ ಉಪ್ ನಿಯಮವು ಸಕಾ್ರದ ಯಾವುದ್ ೋ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೋಯ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯಾಗಿ ನ ೋಮಕಗ ೆಂಡಿರುವ
ವಯಕಿತಗ ಅವನನುು ಎಲ್ಲಿಯವರ ಗ ಹಾಗ ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ ೋ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗ ಅನಾಯವಾಗತಕಕದೆಲ್.ಿ
ಸ ೋವ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನು ಅನುಮತಿಯನುು ಅೆಂದರ ನಿರಾಕ್ಷ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು
(NOC) ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಅವರುಗಳ ನ ೋಮಕಾತಿ ಪಾರಧಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತುತ ರ್ಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾೆಂಕದ್ ೆಂದಿಗ
ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಾಕ್ಷ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ
(NOC) ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ತಪ್ುದ್ ೋ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ, ನಿರಾಕ್ಷ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು (NOC)
ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸದಿದೆಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ತಾವನುು ರದ್ ೆಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು.

-12ಸ ೆೈನಿಕರ ಸ ೋವಾ ಒಪ್ುೆಂದದ ಮುಕಾತಯಕ ಕ ಮುನು ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಅವರ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ
ನಿರಾಕ್ಷ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನುು ಪ್ಡ್ ದು ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ ೋ ನಿರಾಕ್ಷ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರದ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು.
14. ಅನುಚ ಛೇದ 371(ಜ )ರಂತ ಹ ೈದ್ಾಿಬಾದ್-ಕನಾಗಟ್ಕ ಪಿದ್ ೇಶಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳಿಗ ಮೇಸಲಾತ್ರ:
ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೆೈದರಬಾದ್ ಕನಾ್ಟಕ ಸಥಳಿೋಯ ವಿೃೆಂದಕ ಕ ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಸಿದ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ಈಗಾಗಲ ೋ
ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿತರುವ ನೌಕರರಿೆಂದ ಆಯ್ಕಕ ಪ್ಡ್ ದು ಅವರವರ ಆಯ್ಕಕಗನುಸಾರ ಹೆಂಚಿಕ ಯೆಂದ ತುೆಂಬ್ಲಾಗಿದುೆ, ಹ ೆೈದರಬಾರ್
ಕನಾ್ಟಕ ಸಥಳಿೋಯ ವಿೃೆಂದದಲ್ಲಿ ನ ೋರ ನ ೋಮಕಾತಿಯಡಿ ಹುದ್ ಗ
ೆ ಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಹ ೆೈದರಬಾದ್ ಕನಾ್ಟಕ ಸಥಳಿೋಯ
ವಿೃೆಂದದಲ್ಲಿ ರ ೋಸುರ್ ಬಿೆಂದುಗಳನುು ಈಗಾಗಲ ೋ ಸರಿದ ಗಿಸಿದುೆ, ಹ ೆೈದರಬಾರ್ ಕನಾ್ಟಕ ವಿೃೆಂದದ ಹುದ್ ೆಗಳನುು ಭ್ತಿ್
ಮಾಡುವ ಸೆಂದೆಂಭ್್ದಲ್ಲಿ ಕ ೆೈ ತಪಿು ಹ ೋದ ಬಿೆಂದುಗಳನುು ಮೊದಲ್ಲಗ

ತುೆಂಬಿ, ನೆಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರಮ

ಕ ೆೈಗ ಳಳಲಾಗುವುದು.
15. ಅಹಗತಾ ಷರತ್ುುಗಳು:1)

ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿೋಕನಾಗಿರತಕಕದುೆ.

2) ಒಬ್ಬ ಜಿೋವೆಂತ ಪ್ತಿುಗಿೆಂತ ಹ ಚಿು ಮೆಂದಿ ಪ್ತಿುಯನುು ಹ ೆಂದಿರುವ ಪ್ುರುರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ ಮತುತ ಈಗಾಗಲ ೋ ಇನ ುಬ್ಬ
ಹ ೆಂಡತಿ ಇರುವ ವಯಕಿತಯನುು ಮದುವ ಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಸಕಾ್ರದಿೆಂದ ಪ್ೂವಾ್ನುಮತಿಯನುು
ಪ್ಡ್ ಯದ್ ೋ ನ ೋಮಕಾತಿಗ ಅಹ್ರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ.
3) ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತುತ ದ್ ೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರ ೋಗಯವೆಂತರಾಗಿರಬ ೋಕು ಮತುತ ಅವರ ನ ೋಮಕಾತಿಯ
ಕತ್ವಯಗಳ ದಕ್ಷ ನಿವ್ಹಣ ಗ ಆತೆಂಕವನುುೆಂಟು ಮಾಡುವ ಸೆಂಭ್ವ ಇರುವ ಯಾವುದ್ ೋ ದ್ ೆೈಹಿಕ ನ ಯನಯತ ಯೆಂದ
ಮುಕತರಾಗಿರಬ ೋಕು.
4) ದ್ ೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನಹ್ರಾಗಿದ್ಾೆರ ೆಂಬ್ುದ್ಾಗಿ ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರವು ವ ೆೈದಯಕಿೋಯ ಮೆಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಮೋಲ
ಅನಹ್ರ ೆಂಬ್ುದ್ಾಗಿ ತಿರಸಕರಿಸುವ ಪ್ೂಣ್ ವಿವ ೋಚನ ಯನುು ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯು ಕಾಯೆರಿಸಿಕ ೆಂಡಿದ್
ಮತುತ ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯ ವಿವ ೋಚನ ಯು ಯಾವುದ್ ೋ ವಿಧದಲ್ ಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ.
5) ಕ ೋೆಂದರ ಅಥವಾ ಕನಾ್ಟಕ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜಯದ ಲ ೋಕಸ ೋವಾ ಆಯೋಗದಿೆಂದ ನಡ್ ಸಲಾಗುವ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳಿೆಂದ
ಅಥವಾ ನ ೋಮಕಾತಿಗಳಿೆಂದ ಖಾಯೆಂ ಆಗಿ ಡಿಬಾರ್ ಆದ ವಯಕಿತಗಳು ನ ೋಮಕಾತಿಗ ಅಹ್ರಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
6) ನ ೆೈತಿಕ ದುನ್ಡತ ಯೆಂದ್ಾಗಿ/ನಿೋತಿಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿೆಂದ್ಾಗಿ ನಾಯಯಾಲ್ಯದಿೆಂದ ಶ್ರಕ್ಷಗ ಒಳಪ್ಟಿುರುವ ವಯಕಿತ
ಅಥವಾ ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಯ/ಕ ೋೆಂದರ/ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸ /ಥ ಕ ೆೈಗಾರಿಕಾ/ವಾಣಿಜಯಕ ಕ
ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟು ಅಥವಾ ಇನಿುತರ

ಸಕಾ್ರದ ಅಧೋನದಲ್ಲಿರುವ ಕಛ ೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ೆೈತಿಕ ದುನ್ಡತ ಯೆಂದ್ಾಗಿ

ನಿೋತಿಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಬ್ದಲ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿತದೆ
ಸೆಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ/ನಿೋತಿಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿ ಸ ೋವ ಯೆಂದ ತ ಗ ದು ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ/ಿ ವರ್ಾ
ಮಾಡಲ್ುಟಿುದುೆ ಕೆಂಡುಬ್ೆಂದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ನ ೋಮಕಾತಿಗ ಅನಹ್ರಾಗುತಾತರ .
ನಿಗಧತ ಶ ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹ್ತ ಯ ರ್ ತ ಗ ಈ ಮೋಲ್ಕೆಂಡ ಅಹ್ತ ಗಳನುು ಹ ೆಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ನ ೋಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಜಿ್
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ಅಹ್ತ ಯನುು ಹ ೆಂದಿರುತಾತರ .

-1316. ಪರಿೇಕ್ಷಾಥಗ ಅವಧಿ:1.

ಆಯ್ಕಕಯಾದ

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು

ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ

ಇಲಾಖ ಯ

ಕನಾ್ಟಕ

ರಾರ್ಾಯದ್ಾಯೆಂತ

ಕಾಯ್ವಾಯಪಿತಯ ಯಾವುದ್ ೋ ಪ್ರದ್ ೋಶಗಳಿಗ ನಿಯುಕಿತಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತ ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ
ಸ ೋವಾ (ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾಥ್ ಸ ೋವ ) 1977ರ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ 2 ವರ್್ಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾಥ್(Probationary)
ಅವಧಯಲ್ಲಿರುತಾತರ .
2. ನ ೋಮಕಗ ೆಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ನಿಗದಿಗ ಳಿಸಿದ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಗಿೆಂತ ಹ ಚಿುನ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಹ ೆಂದಿದೆಲ್ಲಿ
ಹ ಚಿುನ

ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಯ

ಆಧಾರದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಉನುತ

ಹುದ್ ೆಗ

ಅವರ

ಕ ೋರಿಕ ಯನುು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
17. ಮೂಲ ದ್ಾಖ್ಲಾತ್ರಗಳ ಪರಿಶ್ರೇಲನ :ಅಧಸ ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ

ಸೆಂಬ್ೆಂಧಸಿದೆಂತ , ಸುದ್ಾ್ತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ ನೆಂತರ ರ್ ೋರ್ುತ ಯಲ್ಲಿರುವ

ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳನುು ಮಿೋಸಲಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ 1:5 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಂದಶ್ನಕ ಕ ಕರ ಯಲಾಗುವುದು. ಸೆಂದಶ್ನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಕರ ಯಲಾಗುವುದು. ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಶ ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುತ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಸೆಂಬ್ೆಂಧತ ಮ ಲ್ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸತಕಕದುೆ.
ಇದರ ೆಂದಿಗ ಅೆಂತರ್ಾ್ಲ್ದ ಮ ಲ್ಕ ಡ್ೌನ್ ಲ ೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಜಿ್ಯ ಪ್ರತಿಯನುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು.
ತಪಿುದೆಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯನುು ಆಯ್ಕಕ ಪ್ಟಿುಯೆಂದ ಕ ೆೈಬಿಡಲಾಗುವುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳಿಗ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷ /ಸಂದಶಗನಕ ೆ/ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳ ಪರಿಶ್ರೇಲನ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಯಾಣ ಭ್ತ ಯ
ಹಾಗೂ ದಿನಭ್ತ್ಯ ನಿೇಡಲಾಗುವುದಿಲಿ.
18. ಇಲಾಖ ಯ ಜ ೂತ ಪತ್ಿ ವಯವಹಾರ:ಇಲಾಖ ಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳ ಂದಿಗ ಯಾವುದ್ ೇ ಪತ್ಿ ವಯವಹಾರ ನಡ್ ಸುವುದಿಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳು ಅಜಿಗ ಭ್ತ್ರಗ
ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕತ ಯಿಂದ ಭ್ತ್ರಗ ಮಾಡತ್ಕೆದುೆ.
ವಿಳಾಸ ಬ್ದಲಾವಣ ಇದೆಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಲ್ಲಖಿತ ಮ ಲ್ಕ ನ ೋಮಕಾತಿ ಪಾರಧಕಾರದ ಗಮನಕ ಕ ತರತಕಕದುೆ.
ಈ ವಿಳಾಸ ಬ್ದಲಾವಣ ಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ು ನ ೋಮಕಾತಿ ಪಾರಧಕಾರ ಪ್ರಯತಿುಸುವುದು. ಆದ್ಾಗ ಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ನ ೋಮಕಾತಿ ಪಾರಧಕಾರ ಯಾವುದ್ ೋ ಜವಾಬಾೆರಿಯನುು ವಹಿಸಿಕ ಳುಳವುದಿಲ್ಿ.ಈ ಬ್ಗ ು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಎಚುರವಹಿಸತಕಕದುೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ನ ೋಮಕಾತಿ ಪಾರಧಕಾರದ ರ್ ತ ಸೆಂಪ್ಕಿ್ಸದ್ ೋ ಬ ೋಕಾದ ಸೆಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ
ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಒಳಗ ೆಂಡು ಸದಸಯ ಕಾಯ್ದಶ್ರ್, ವಿಶ ೋರ್ ನ ೋಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ, ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ , ಕ .ಆರ್.
ವಿೃತತ, ಬ ೆಂಗಳೂರು ಈ ವಿಳಾಸಕ ಕ ಸೆಂಪ್ಕಿ್ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ಹುದು.
1.

ಹುದ್ ೆಯ/ವಿಳಾಸದ ಹ ಸರು

2. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ಪ್ೂಣ್ ಹ ಸರು (ಬಿಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)
3. ಅಜಿ್ಯಲ್ಲಿ ನಮ ದಿಸಿರುವ ಅೆಂಚ /ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಾಸ

-1419. ಅಭ್ಯರ್ಥಗಗಳು ON-LINE ಮೂಲಕ ಅಜಿಗ ಭ್ತ್ರಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ ಳಕಂಡ ಸೂಚನ ಗಳನುನ ಕಡ್ಾಾಯವಾರ್
ತ್ರಳಿದುಕ ೂಳಳತ್ಕೆದುೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಇಲಾಖ ಯ ಅಧಕಿೃತ ವ ಬ್ ಸ ೆೈಟ್ http://kpwd.co.in ನುು ತ ರ ದ ಕ ಡಲ ೋ ಕೆಂಪ್ೂಯಟರ್ ಪ್ರದ್ ಯ
ಮೋಲ “Application for the post of Assistant Engineer Grade – 1(Civil) / Application for the post of Junior
Engineer (Civil) Cadre” ಎೆಂದು ಬಿೆಂಬಿಸುತತದ್ . ಇದಲ್ಿದ್ , ಪ್ರದ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಸ ಚನ , ಭಾವಚಿತರ ಮತುತ ಸಹಿ ಹಾಗ
ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ ಗುರುತನುು ಹಾಗ

ಇತರ ದ್ಾಖ್ಲಾತಿಗಳನುು Upload ಮಾಡುವ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಗಳು ಕೆಂಡುಬ್ರುತತದ್ . ಅಜಿ್

ಭ್ತಿ್ ಮಾಡುವ ಮುನು ಅಧಸ ಚನ /ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಇತಾಯದಿ ವಿವರಗಳು ಲ್ಭ್ಯವಾಗಲ್ಲದುೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಅಧಸ ಚನ ಯಲ್ಲಿನ
ವಿವರಗಳನುು

ಮತುತ

ಅಜಿ್

ಸಲ್ಲಿಸುವ

ಸ ಚನ ಗಳನುು

ತಪ್ುದ್ ೋ

ಓದಿಕ ೆಂಡು

ಅದರೆಂತ ,

ಅಜಿ್ಯನುು

ಭ್ತಿ್

ಮಾಡತಕಕದುೆ.ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ವ ಬ್ ಸ ೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅಜಿ್ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜಿ್
ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದುೆ.ಇತರ ಯಾವುದ್ ೋ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿ್ಯನುು ಸಿಾೋಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಹ ಚಿುನ ವಿವರಗಳಿಗ ದಿನಾೆಂಕ 05.03.2019ರ ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ಪ್ತರದ ವಿಶ ೋರ್ ರಾಜಯ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನ ೋಮಕಾತಿ ಅಧಸ ಚನ ಯನುು ಸಹ ನ ೋಡಬ್ಹುದ್ಾಗಿದ್ .
ಅಜಿ್ಯನುು ಭ್ತಿ್ ಮಾಡುವ ಮುನು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ತನು ಇತಿತೋಚಿನ ಭಾವಚಿತರವನುು ಒೆಂದು ಸಾಚುವಾದ ಬಿಳಿಯ
ಹಾಳ ಯ ಮೋಲ ಲ್ಗತಿತಸಿ ಅದರ ಕ ಳಗ ಕಪ್ುು ಶಾಯಯ ಸ ಕರ್ಚ/ಮಾಕ್ರ್ ಪ ನಿುನಿೆಂದ ಸಹಿ ಮತುತ ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ
ಗುರುತನುು ಮಾಡಿ (ಯಾವುದ್ ೋ ಕಾರಣಕ ಕ ಭಾವಚಿತರದ ಮೋಲ ಸಹಿ ಮತುತ ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ ಗುರುತನುು ಮಾಡಬಾರದು)
ನೆಂತರ ಭಾವಚಿತ್ರ (PHOTO) ಮತುತ ಸಹಿ ಮತುತ ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ ಗುರುತನುು ಒಳಗ ೆಂಡೆಂತ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅಳತ ಪ್ರಕಾರ
ಸಾಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ.


ಫ ೆೈಲ್ ಅಳತ – 100 ಕ ಬಿ

ಪಾಸ್ ಪ್ೋಟ್್ ಭಾವಚಿತರದ ಅಳತ ಗಳು:



ಡಿಪಿಐ ಹಿನ ುಲ = 100 ಡಿಪಿಐ

45 ಎೆಂಎೆಂ (ಉದೆ) X 35 ಎೆಂಎೆಂ (ಅಗಲ್)



ಇಮೋಜ್ ಅಳತ = 100%

: ಸಹಿ ಅಳತ ಮತುತ ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ ಗುರುತು



ಕಲ್ರ್



ಪಿಎನ್ ಜಿ (png) / ರ್ ಪಿಇಜಿ (jpeg)

20 ಎೆಂಎೆಂ (ಉದೆ) X 35 ಎೆಂಎೆಂ (ಅಗಲ್)

ನೆಂತರ Document Upload button ಅನುು ಒತಿತ ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ ಅಜಿ್ಯಲ್ಲಿ ಕ ೋರಲಾದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು
ಭ್ತಿ್ ಮಾಡಿ ನಿಗಧತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲ್ು ಅಜಿ್ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆಂತ , ಕರಮ ಕ ೆೈಗ ಳುಳವುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದವರ ಗ
ಅಜಿ್ಗಳನುು

ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದುೆ.

ಹಿೆಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

ಒಮಮ
ಅಥವಾ

ಶುಲ್ಕವನುು
ಅದನುು

ಪಾವತಿಸಿದ
ಇತರ

ವಿಳೆಂಬ್ ಮಾಡದ್ ೋ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ

ನೆಂತರ

ಅದನುು

ಯಾವುದ್ ೋ

ಯಾವುದ್ ೋ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ

ಅಥವಾ

ಸೆಂದಭ್್ದಲ್ಲಿಯ
ನ ೋಮಕಾತಿಗಳಿಗ

ಹ ೆಂದಿಸಿಕ ಳಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯದ್ಾಯೆಂತ ಇಲಾಖ ಯ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬ್ರುವ ಯಾವುದ್ ೋ ಕಛ ೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ವಯ
ನಿವ್ಹಿಸಲ್ು ಬ್ದೆರಾಗಿರತಕಕದುೆ.

-1520. ಪ್ಾಿಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನ ಗಳು:ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ಇತಿತೋಚಿನ ಪಾಸ್ ಪ್ೋಟ್್ ಅಳತ ಯ ಭಾವಚಿತರವನುು ಒೆಂದು ಹಾಳ ಯ ಮೋಲ್ಲಟುು ಅದರ ಕ ಳಗ ಕಪ್ುು
ಶಾಯಯ ಸ ಕರ್ಚ/ಮಾಕ್ರ್ ಪ ನುಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮತುತ ಎಡಗ ೆೈ ಹ ಬ ಬಟಿುನ ಗುರುತನುು ಮಾಡಿ ಇದನುು ಸಾಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಜಿ್ಗ
Upload ಮಾಡಬ ೋಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನುು ನಿಗಧತ ನಮ ನ ಯಲ್ಲಿ ON-LINE ಮ ಲ್ಕ ಅಜಿ್ ಭ್ತಿ್ ಮಾಡಲ್ು
ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ್ ಳಗ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟು ಪಾರಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಹಾಗ ಕ ೋರಿರುವ
ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನುು ಅಜಿ್ ಭ್ತಿ್ ಮಾಡಲ್ು ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಕ ನ ಯ
ದಿನಾೆಂಕದ್ ಳಗ ಪ್ಡ್ ದಿಟುುಕ ೆಂಡಿರತಕಕದುೆ. ಹಾಗ

ಅದ್ ೋ ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯನುು ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ

ಅಹ್ರಾದ್ಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ ಗ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಬ ೋಕು. ಇತರ ನಮ ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ು
ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕ ನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತರ ಪ್ಡ್ ದ ಯಾವುದ್ ೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ತಪಿುದೆಲ್ಲಿ
ಇವರ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನುು/ಅಭ್ಯರ್ಥ್ತಾವನುು ಅನಹ್ಗ ಳಿಸಲಾಗುವುದು.
1.

ಹುದ್ ೆಗ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನುು ಅೆಂಚ ಕಛ ೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಲ್ನ್/ವಿವರದ ಪ್ರತಿ

2. ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ಾಯಹ್ತ ಯ ಎಲಾಿ ವರ್್ಗಳ/ಸ ಮಿಸುರ್ ಗಳ ಅೆಂಕಪ್ಟಿುಗಳು ಹಾಗ
ಘಟಿಕ ೋತಿವದ

ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ತರಗಳು/ಗ ರೋಡನುು

ಶ ೋಕಡವಾರು

ಅೆಂಕಗಳಿಗ

ಪ್ರಿವತಿ್ಸಿದ

ಸಕ್ಷಮ

ಪಾರಧಕಾರದಿೆಂದ/ವಿಶಾವಿದ್ಾಯನಿಲ್ಯದಿೆಂದ ಪ್ಡ್ ದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ಇಲ್ಿದಿದೆಲ್ಲಿ ಶ ೋಕಡವಾರು ಪ್ರಿವತ್ನಾ
ಸ ತರವನುು (%=(CGPA-0.75)*10) ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳಳಲಾಗುವುದು.
3. ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ಡ್ೌನ್ ಲ ೋಡ್ ಮಾಡಲ್ುಟು ಅಜಿ್ಯ ಪ್ರತಿ.
21. ದುನಗಡತ :ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯು ನಕಲ್ಲ ವಯಕಿತಯಾಗಿರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ಖ ೋಟಾ ದಸಾತವ ೋಜು ಅಥವಾ ತಿದೆಲಾದ
ದ್ಾಸಾತವ ೋಜುಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ತಪ್ುು ಅಥವಾ ಸುಳುಳ ಹ ೋಳಿಕ ನಿೋಡಿರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ವಾಸತವಿಕ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಮರ ಮಾಚಿರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ನ ೋಮಕಾತಿ ಉದ್ ೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಡ್ ಸಲಾದ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ನ

ಪ್ರಕಿರಯ್ಕಯ

ಸೆಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಮಾಗ್ವನುು ಅನುಸರಿಸುತಿತರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸಿರುವನ ೆಂದು ಅಥವಾ ಅವರ
ನ ೋಮಕಾತಿಯ ಸೆಂಬ್ೆಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೋ ಇತರ

ಅಕರಮ ಮತುತ ಅನುಚಿತ ಮಾಗ್ವನುು ಅವಲ್ೆಂಬಿಸಿರುವನ ೆಂದು,

ಕೆಂಡುಬ್ೆಂದಲ್ಲಿ ಅವನು/ಅವಳು ಸಾತಃ ಕಿರಮಿನಲ್ ವಯವಹರಣ ಗಳಿಗ ಮತುತ ಶ್ರಸುತ ಕರಮಕ ಕ ಒಳಪ್ಡುವುದಲ್ಿದ್ ಹುದ್ ೆಯ
ಆಯ್ಕಕಯೆಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ತಾವನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.


ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಆನ್ ಲ ೆೈನ್ ಮ ಲ್ಕ ಅಜಿ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿರು ಯಾವುದ್ ೋ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾಗ್ದಶ್ನದ
ಅಗತಯವಿದೆಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ

(help desk) ಕ ೋೆಂದರಗಳನುು ಸಾವ್ತಿರಕ ರರ್ಾ ದಿನಗಳನುು

ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಕಛ ೋರಿಯ ಕ ಲ್ಸದ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಸೆಂಪ್ಕಿ್ಸಬ್ಹುದ್ಾಗಿದ್ .
ಕ ೇಂದಿ ಕಛ ೇರಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಕ ೇಂದಿ
ಮುಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರರವರ ಕಛ ೋರಿ,
ಸೆಂಪ್ಕ್ ಮತುತ ಕಟುಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ),
ಕ .ಆರ್. ವಿೃತತ, ಬ ೆಂಗಳೂರು.

: +919481672503

-16-

ಉತ್ುರ ವಲಯ ಕಛ ೇರಿ

: 08362 442462

ಮುಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರರವರ ಕಛ ೋರಿ,
ಸೆಂಪ್ಕ್ ಮತುತ ಕಟುಡಗಳು (ಉತತರ),
ಧಾರವಾಡ.
ಈಶಾನಯ ವಲಯ ಕಛ ೇರಿ

: 08472 298075/233918

ಮುಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರರವರ ಕಛ ೋರಿ,
ಸೆಂಪ್ಕ್ ಮತುತ ಕಟುಡಗಳು (ಈಶಾನಯ),
ಕಲ್ಬ್ುರಗಿ.

ಸಹಿ/(ಬಿ.ಎಲ್. ರವಿೋೆಂದರಬಾಬ್ು)
ಅಧಯಕ್ಷರು,
ನ ೋಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗ ಮುಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್,
ಸೆಂಪ್ಕ್ ಮತುತ ಕಟುಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ),
ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಕ .ಆರ್. ವಿೃತತ,
ಬ ೆಂಗಳೂರು.

-17ಅನುಬಂಧ
(ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ.ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ನಮೂನೆ –ಡಿ
(ನಿಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುು ನೊೇಡಿ)
ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನಮೂನೆ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
……… ರಾಜ್ಯದ/ಕ್ಕೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದೇಶದ * ………………ಜಿಲ್ಲೆಯ/ವಿಭಾಗದ ………ಗ್ಾರಮ/ಪಟ್ುಣ * ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ
………ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಳಾದ ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ …………ಇವರು ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುು * ಎಂದು ಮಾನಯ
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ಟುಗೆ * ಸೇರಿರುತ್ಾುರಂದು ಪರಮಾಣಿಕರಿೇಸಲಾಗಿದ.
 ಸಂವಿಧಾನ (ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ, 1950
 ಸಂವಿಧಾನ (ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳು) ಆದೇಶ, 1950
 ಸಂವಿಧಾನ (ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ) (ಕ್ಕೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದೇಶಗಳು) ಆದೇಶ, 1950
 ಸಂವಿಧಾನ (ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳು) (ಕ್ಕೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದೇಶಗಳು) ಆದೇಶ, 1951
(ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ ಪಟ್ಟು (ಮಾರ್ಾಿಡು) ಆದೇಶ, 1956 ಮುಂಬೈ, ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ರಚನಾ
ಅಧಿನಿಯಮ 1960, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ರಚನಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966, ಹಿಮಾಚಲ ಪರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1970 ಮತ್ುು
ಈಶಾನಯ ಪರದೇಶಗಳ (ಪುನರ್ ರಚನಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1971ರ ಮೂಲಕ ತಿದುುಪಡಿಯಾದಂತೆ)
 ಸಂವಿಧಾನ ( ಜ್ಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೇರ) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಆದೇಶ, 1956
 ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ (ತಿದುುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ ಮೂಲಕ ತಿದುುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ
(ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ುು ನಿಕ್ಕೂೇಬಾರ್ ದ್ವೇಪಗಳ) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ ಆದೇಶ, 1959
 ಸಂವಿಧಾನ (ದ್ಾದರ್ ಮತ್ುು ನಗರ ಹವೇಲಿ) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಆದೇಶ, 1962
 ಸಂವಿಧಾನ (ರ್ಾಂಡಿಚೇರಿ) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಆದೇಶ, 1964
 ಸಂವಿಧಾನ (ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ) (ಉತ್ುರ ಪರದೇಶ), 1967
 ಸಂವಿಧಾನ (ಗೊೇವಾ, ಧಮನ್ ಮತ್ುು ದ್ೇವ್) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ ಆದೇಶ, 1988
ಸಂವಿಧಾನ (ನಾಗಲಾಯಂಡ್) ಅನುಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ುುಗಳ ಆದೇಶ



ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ / ಕುಮಾರಿ *……………… ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಅವನ */ಅವಳ* ಕುಟ್ುಂಬವು ………………..ರಾಜ್ಯ / ಕ್ಕೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್
ಪರದೇಶದ …… ಜಿಲಾೆ /ವಿಭಾಗದ *……………….ಗ್ಾರಮ / ಪಟ್ುಣದ ಸಾಮಾನಯ ನಿವಾಸಿ (ಗಳು).
ಸಹಿ…………………….
ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರ್………………….
ಸಥಳ:

ಪದನಾಮ:

ದ್ನಾಂಕ:

ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದ್ಗೆ
ರಾಜ್ಯ/ಕ್ಕೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್ ಪರದೇಶ*

*ಅನವಯವಾಗದ್ರುವ ಪದಗಳನುು ದಯವಿಟ್ುು ಬಿಟ್ುುಬಿಡಿ/ಹೂಡೆದು ಹಾಕಿ.
ಸೂಚನೆ:

ಇಲಿೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ “ಸಾಮಾನಯ ನಿವಾಸಿಗಳು” ಎಂಬ ಪದ್ಾವಳಿಯು ಪರಜಾ ರ್ಾರತಿನಿಧಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1950ರ 20ನೆೇ

ಪರಕರಣದಲಿೆರುವ ಅಥಿವನೆುೇ ಹೂಂದ್ರುತ್ುದ.
ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ: ಬಿಸಿ 12028/2/78 ಎಸ್ ಸಿಟ್ಟ-1 ಗೃಹ ಮಂತ್ಾರಲಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಥ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನುು ನಿೇಡಲು
ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರುವುದಕಾೆಗಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ (ಸಿಬಬಂದ್ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ: 13.02.74 ಇಎಸ್ ಟ್ಟ (ಎಸ್ ಸಿಟ್ಟ)
ದ್ನಾಂಕ 5ನೆೇ ಆಗಸ್ು 1975ರಲಿೆ ನಮೂದ್ಸಿದ ರ್ಾರಧಿಕಾರಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಆದೇಶದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುು ಹೂರಡಿಸಿದ
ಸಮಯದಲಿೆ

ಪರಮಾಣ

ಪತ್ರಕಾೆಗಿ

ಅಜಿಿ

ಸಲಿೆಸಿದ

ವಯಕಿುಯು

ತ್ನು

ಖಾಯಂ

ವಾಸಸಥಳವನುು

ಹೂಂದ್ದು

ಸಥಳಕ್ಕೆ

ಸೇರಿದವರೂಬಬರಾಗಿರತ್ಕೆದುು. ಅದೇ ರಿೇತಿಯಲಿೆ ಒಂದು ತ್ಾಲೂೆಕಿನ ರಿವಿನೂಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇನೊುಂದು ತ್ಾಲೂೆಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಪರಮಾಣ ಪತ್ರವನುು ನಿೇಡಲು ಸಕ್ಷಮ ರ್ಾರಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದ್ಲೆ.
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(ಪರವಗಿ-1 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ನಮೂನೆ –ಇ
(ನಿಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುು ನೊೇಡಿ)
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
……………ಗ್ಾರಮ/ಪಟ್ುಣ

/ನಗರದ

ನಿವಾಸಿಯಾದ

ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿುಯಾದ

ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ

ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ

………………………

………
ಇವರು

……………ಇವರ
ಹಿಂದುಳಿದ

ವಗಿಗಳ

(ಪರವಗಿ)………………….ಜಾತಿಯ…………..ಉಪ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ಾುರಂದು ಪರಮಾಣಿಕರಿೇಸಲಾಗಿದ.
ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರರು
………..ತ್ಾಲೂೆಕು
ಸಥಳ:

ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರು

ದ್ನಾಂಕ:

(ಪರವಗಿ-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ನಮೂನೆ –ಎಫ್
(ನಿಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುು ನೊೇಡಿ)
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳಿಗೆ (2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ) ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಆದ್ಾಯ ಮತ್ುು ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
……….. ರಲಿೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ

……………ಇವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿುಯಾದ ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ

……………………… ಇವರು ತ್ಾಯಿ/ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರು/ಪತಿು/ಪತಿಯು, ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ:ಹಿಂವಕ 148 ಬಿಸಿಎ 2015
ದ್ನಾಂಕ:04.06.2015 ರಲಿೆ ನಿಧಿಿಷ್ಟ್ುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲುಸುರದ (ಕಿರಮಿ ಲ್ಲೇಯರ್) ವಾಯಪ್ತುಯಲಿೆ ಬರುವುದ್ಲೆವಂದು:
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ನ / ಆಕ್ಕಯ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಿ / ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರಾಗಲಿ /ಪತಿು / ಪತಿಯಾಗಲಿ, ಸಕಾಿರದ ಸೇವಯಲಿೆ 1ನೆೇ
ದರ್ಜಿಯ ಅಥವಾ 2ನೆೇ ದರ್ಜಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಲೆವಂದು:
ಅಥವಾ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮದಲಿೆ ತ್ತ್ಸಮಾನದ ಹುದುಯನುು ಹೂಂದ್ರುವುದ್ಲೆವಂದು:
ಅಥವಾ
ಖಾಸಗಿ ನಿಯೇಜ್ಕರ ಕ್ಕೈ ಕ್ಕಳಗೆ 2ನೆೇ ದರ್ಜಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಬಳಕಿೆಂತ್ (ವೇತ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 22,900-43,200 ರ್ಾರರಂಭಿಕ
ಹಂತ್) ಕಡಿಮಯಿಲೆದ ಸಂಬಳವನುು ಪಡೆಯುವ ನೌಕರನಾಗಿಲೆವಂದು:
ಅಥವಾ
ಅಜಿಿದ್ಾರರು ಮತ್ುು ಆತ್ನ / ಆಕ್ಕಯ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಿ / ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರು / ಪತಿು / ಪತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಾಯವು ರೂ. 6.00
ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ್ ಮಿೇರಿರಬಾರದು.
ಅಥವಾ
ಆತ್ನ / ಆಕ್ಕಯ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಿ / ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರು / ಪತಿು / ಪತಿಯು ಭ್ೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದು 1961ರಡಿಯಲಿೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 10
ಯೂನಿಟ್ ಕೃರ್ಷ ಭ್ೂಮಿಗಿಂತ್ ಹಚುು ಕೃರ್ಷ ಭ್ೂಮಿ ಅಥವಾ ರ್ಾೆಂಟೇಷ್ಟ್ನ್ ಬಳೆ ಬಳೆಯುವ ಭ್ೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 20 ಎಕರಗಿಂತ್
ಹಚುು ಭ್ೂಮಿ ಹೂಂದ್ರುವುದ್ಲೆವಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ.
ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ …………… ಇವರು

…………ವಗಿಗಳ ……….. ಪರವಗಿದಲಿೆ ಬರುವ ……………..

ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ಾುರಂದು ಮತ್ುು ಈ ಕುಟ್ುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಾಯ ರೂ………../- ಎಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ.
ಈ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರವು ಐದು ವಷ್ಟ್ಿದ ಅವಧಿಗೆ ಚಾಲಿುಯಲಿೆರುತ್ುದ.
ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರರು
………..ತ್ಾಲೂೆಕು
ಸಥಳ:
ದ್ನಾಂಕ:

ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರು
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ಸೂಚನೆ:
1. ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ:ಹಿಂವಕ:148:ಬಿಸಿಎ:2015, ದ್ನಾಂಕ: 04.06.2015 ರಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಪರವಗಿ-2ಎ,
2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ುು 3ಬಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವಂತೆ ಕ್ಕನೆಪದರಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತ್ುು ಅವರ ತ್ಂದತ್ಾಯಿ, ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ುು ಆದ್ಾಯ ಮಿತಿಯನುು (Gross Annual Income) ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.
6.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಚಿುಸಲಾಗಿದ. ಆದುದರಿಂದ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರವನುು ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದ್ನಾಂಕ:
04.06.2015 ರ ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶದಲಿೆನ ಅಂಶಗಳನುು ವಿವರವಾಗಿ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಂಡ ನಂತ್ರವೇ ನಿೇಡತ್ಕೆದುು.
2. ಈ ಮೇಲ್ಲ ಹೇಳಲಾದ ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶದಲಿೆನ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನದಲಿೆಟ್ುುಕ್ಕೂಂಡೆೇ ಸದರಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಗಳನುು ಕ್ಕೆೇಮು
ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದರಂತೆ ಜಾತಿ/ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನುು ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ.
ಮೇಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ುದ ಎಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸುತ್ಾು, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಸತ್ಯವಂದು
ದೃಢಪಟ್ುಲಿೆ ಅಪರಾಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬದಧನಾಗಿರುತೆುೇನೆ.
ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ/ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರ ಸಹಿ.
(ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ ಜಿೇವಂತ್ವಿಲೆದ್ದುರ)
(ಹಂಡತಿ/ಗಂಡ/ಇವರ ಸಹಿ)
ಸಥಳಿೇಯ ಇಬಬರು ಸಾಕ್ಷಿದ್ಾರರು:
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮತ್ುು ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ/ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರು/ಪತಿ/ಪತಿುಇವರನುು ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಹಿಯನುು ಗುರುತಿಸುತೆುೇವ.
ಸಾಕ್ಷಿದ್ಾರರ ಸಹಿ:
(ಪ ಣಿ ವಿಳಾಸದೂಂದ್ಗೆ)
ಪರಿಶ್ೇಲನಾ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
1. ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ

………

………………………
ಗ್ಾರಮ/ಪಟ್ುಣ/ನಗರದಲಿೆ

……………ಎಂಬುವವರ
ಎಂಬುವವರು
ಸಾಮಾನಯ

ಕನಾಿಟ್ಕ

ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿು
ರಾಜ್ಯದ

ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಾುರಂದು

……….

ಮತ್ುು

ಇವರು

ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಜ್ನರಲ್

/ಕುಮಾರಿ

ವಿಭಾಗ………
ಮರಿಟ್

ವಗಿಕ್ಕೆ

ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ಾುರ.
2. ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ /ಕುಮಾರಿ ……………………… ಇವರ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಿ / ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರು / ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ: ಎಸ್
ಡಬೂೆಯಡಿ 251 ಬಿಸಿಎ 94, ಬಂಗಳೂರು, ದ್ನಾಂಕ: 31.01.1995 ರನವಯ ಜ್ನರಲ್ ಮರಿಟ್ ವಗಿದ
ಮೇಲುಸುರದಲಿೆ (Creamy Layer) ಬರುವುದ್ಲೆವಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ.
ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರರು
………..ತ್ಾಲೂೆಕು
ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರು
ಸಥಳ:
ದ್ನಾಂಕ:
ಸೂಚನೆ: 1:ಇದರಲಿೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಾದ “ಸಾಮಾನಯ ನಿವಾಸಿಗಳು” ಎಂಬ ಪದವು 1950ರ ಜ್ನತ್ಾ ರ್ಾರತಿನಿಧಯ ಕಾಯಿದಯ 20ನೆೇ
ಅನುಚಛೇದದಲಿೆನ ಅಥಿವನುು ಹೂಂದ್ರುತ್ುದ.
ಸೂಚನೆ: 2: ಪರಿಶ್ೇಲನಾ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶ ಎಸ್ ಡಬೂೆಯಡಿ 251 ಬಿಸಿಎ 94,
ಬಂಗಳೂರು, ದ್ನಾಂಕ: 31.01.1995 ರನವಯ ಜ್ನರಲ್ ಮರಿಟ್ ವಗಿದ ಮೇಲುಸುರದಲಿೆ (Creamy Layer)
ಗುರುತಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನುು ವಿವರವಾಗಿ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಂಡ ನಂತ್ರವೇ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡತ್ಕೆದುು.

ದರವನುು
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ಜ್ನರಲ್ ಮರಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲುಸುರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲೆವಂದು, ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಗ್ಾರಮಿೇಣ ಮಿೇಸಲಾತಿಯನುು ಕ್ಕೂೇರಲು ಸಲಿೆಸಬೇಕಾದ ಪರಮಾಣ
ಪತ್ರ.
(ಜ್ನರಲ್ ಮರಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮೂನೆ)

ಇವರಿಗೆ,
ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರರು
………..ತ್ಾಲೂೆಕು
…… ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾನಯರೇ,
ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ …………. ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿು………….. ಆದ ನಾನು ಮೇಲುಸುರದಲಿೆ (Creamy
Layer) ಬರುವುದ್ಲೆವಂದು ನೆೇರ ನೆೇಮಕಾತಿಯಲಿೆ ಗ್ಾರಮಿೇಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿೇಸಲಾತಿಯನುು ಪಡೆಯುವುದಕಾೆಗಿ ಪರಮಾಣ
ಪತ್ರವನುು ಪಡೆಯಲು ತ್ಮುಲಿೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ಾು ಕ್ಕೂೇರುತೆುೇನೆ.
1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಸರು ಮತ್ುು ಉದೂಯೇಗ :
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸವಂತ್ ಸಥಳ ಗ್ಾರಮ :
ತ್ಾಲೂೆಕು :
ಜಿಲ್ಲೆ

:

3. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಹುಟ್ಟುದ ದ್ನಾಂಕ ವಯಸುಸ ಮತ್ುು ಹುಟ್ಟುದ ಸಥಳ :
1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ/ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರ ಪತಿಯ/ಪತಿುಯ ಹಸರು ಮತ್ುು ಉದೂಯೇಗ :
(ಉದೂಯೇಗವು ಸಕಾಿರಿ/ಅರ ಸಕಾಿರಿ/ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಉದಯಮ/ಖಾಸಗಿ)
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರಸುತ್ ವಿಳಾಸ (ಸವಷ್ಟ್ುವಾಗಿ ನಮೂದ್ಸುವುದು)
3. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರಸುುತ್ ವಿಳಾಸ
4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಲ್ಲಗಳ ವಿವರಗಳು
ರ್ಾರಥಮಿಕ
ಮಾಧಯಮಿಕ
ರ್ೌರಢ
5. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ/ಪ ೇಷ್ಟ್ಕರ
(ತ್ಂದ/ತ್ಾಯಿ ಜಿೇವಂತ್ವಿಲೆದ್ದುರ) ಇವರ
ಒಟ್ುು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಾಯ ಎಲಾೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ
1) ವೇತ್ನ ಶ್ರೇಣಿ
2) ಜ್ಮಿೇನಿನ ವಿವರ
3) ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳು
6. ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗೆ ರ್ಾವತಿದ್ಾರರೇ?
7. ಸಂಪತ್ುು ತೆರಿಗೆ ರ್ಾವತಿದ್ಾರರೇ?
8. ಮಾರಾಟ್ ತೆರಿಗೆ ರ್ಾವತಿದ್ಾರರೇ?
ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆ
ಈ ಮೇಲ್ಲ ನನಿುಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಣೆಯು ನಾನು ತಿಳಿದ್ರುವಷ್ಟ್ುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಸತ್ಯವಂದು
ಶರದ್ಾಧಪ ವಿಕವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆುೇನೆ ಮತ್ುು ಘೂೇರ್ಷಸುತೆುೇನೆ.
ತ್ಮು ವಿಧೇಯ,
ಸಥಳ:
ದ್ನಾಂಕ:

(ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯ ಸಹಿ)

-21ಸಕಾಿರದ ಸುತೊುೇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಯ: ಸಿಆಸುಇ:44:ಸೇನೆನಿ 2001 ದ್ನಾಂಕ:27.07.2001
ನಮೂನೆ -3
ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರತ್ರಾದ ಕುಟ್ುಂಬದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ …………. ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿು ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ

………….. ಜಿಲ್ಲೆ

……………ತ್ಾಲೂೆಕು ……….. ಗ್ಾರಮದಲಿೆ…………….ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು: ಇವರ ಕುಟ್ುಂಬದವರು
ಅವಲಂಭಿತ್ರಾಗಿದು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಆಸಿುಯನುು …………ಯೇಜ್ನೆಗ್ಾಗಿ …………ಇಸವಿ ………….ಯಂದು
ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಳಳಲಾಗಿದ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ:1) ** ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಮತ್ುು ತ್ಾವು ಅವಲಂಭಿತ್ರಾಗಿದು ಅವರ ಕೃರ್ಷ ಭ್ೂಮಿಯ ಅಧಿದಷ್ಟ್ುು;
2) ** ಯೇಜ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಭ್ೂಮಿಯನುು ಹೂಂದ್ರದ; ಯೇಜ್ನೆಯಿಂದ ತ್ಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ;
3) ** ತ್ಾವು ಅವಲಂಭಿತ್ರಾಗಿದು ತ್ಮು ಕೃರ್ಷ ಭ್ೂಮಿಯ ಅಧಿದಷ್ಟ್ುು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಕೃರ್ಷ ಭ್ೂಮಿ:
4) **ಇತ್ರ ಇನಾುವುದೇ ಪರಕರಣದಲಿೆ ಯೇಜ್ನೆಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರತ್ರಾದವರು.

ತ್ಹಶ್ೇಲಾುರರು
………..ತ್ಾಲೂೆಕು
(** ಅನವಯವಾಗುವ ಐಟ್ಂನುು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲಿೆ ನಮೂದ್ಸತ್ಕೆದುು)
ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ: ಸಿಆಸುಇ:96:ಸೇನೆನಿ 2003 ದ್ನಾಂಕ:10.08.2005
ನಮೂನೆ -2
ಗ್ಾರಮಿೇಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ …………. ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪತಿ/ಪತಿು ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ

………….. ಜಿಲ್ಲೆ

……………ತ್ಾಲೂೆಕು ……….. ಗ್ಾರಮದಲಿೆ ……………..ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು ಒಂದನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ
……. ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ …….ಜಿಲ್ಲೆ …… ತ್ಾಲೂೆಕು………..ಪಟ್ುಣ ಶಾಲ್ಲಯಲಿೆ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿ
………ವಷ್ಟ್ಿ ನಡೆದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿೆ ಉತಿುೇಣಿರಾಗಿರುತ್ಾುರ.

ಈ ಶಾಲ್ಲಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿದ

ಅವಧಿಯಲಿೆ ಕನಾಿಟ್ಕದ ರ್ೌರನಿಗಮಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ಅಥವಾ ಕನಾಿಟ್ಕ ರ್ೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1964ರ ಅಡಿಯಲಿೆ ನಿಧಿಿಷ್ಟ್ು ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ದೂಡಡ ನಗರ ಪರದೇಶ, ಸಣಣ ನಗರ ಪರದೇಶ ಅಥವಾ ಪರಿವತ್ಿನೆ
ಹಂತ್ದಲಿೆರುವ ಪರದೇಶಗಳ ಹೂರತ್ಾದ ಪರದೇಶದಲಿೆತ್ುು.
(ಸಹಿ)
ಮುಖ್ಯೂಯೇರ್ಾಧಾಯಯರು,
ಮೇಲುರುಜ್ು
ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ
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ಶ್ರೇ/ ಶ್ರೇಮತಿ ………………. ರವರು ರಾಜ್ಯ / ಕ್ಕೇಂದರ ಸಕಾಿರ / ಸಥಳಿೇಯ ರ್ಾರಧಿಕಾರದಲಿೆ ………………. (ಪದನಾಮ)
……………… ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿೆ ಖಾಯಂ / ತ್ಾತ್ಾೆಲಿಕ ಹುದುಯನುು ದ್ನಾಂಕ ……………..ರಿಂದ ………… ರವರಗೆ
ಹೂಂದ್ರುವರು. ಈ ಹುದುಗೆ ಇವರು ನೆೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಆಯ್ದೆಯಾಗಿದುು, ಸದರಿ ಹುದುಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲಿೆಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಸಥಳ ………..
ದ್ನಾಂಕ

ನೆೇಮಕಾತಿ ರ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸಹಿ/ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹಸರು ಮತ್ುು ಮೊಹರುನೊಂದ್ಗೆ

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT./LOCAL AUTHORITY SERVANTS
Certified that Sri/Smt………………………… holds a permanent/ temporary post under the State/Central
Govt./Local Authority as ……………………. (Designation) in the dept of ……………….. From …………. Having
been appointed there-in under the rules of recruitment. He / She is permitted to apply for the said post.

Signature of appointing authority
Of the department/with name and seal.
Place:
Date:
ಕನುಡ ಮಾಧಯಮ ವಾಯಸಂಗ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಶ್ರೇ/ ಶ್ರೇಮತಿ ………………. ರವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪತಿು

ಶ್ರೇ/ಶ್ರೇಮತಿ/ಕುಮಾರಿ …………..ಜಿಲ್ಲೆ

……………..ತ್ಾಲೂೆಕು …………….ಗ್ಾರಮದಲಿೆ ………………..ವಾಸವಾಗಿರುವ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ

…………….

ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ ………………… ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಟ್ಿದ್ಂದ ………………… ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಟ್ಿದವರಗೆ ……………
ಶಾಲ್ಲಯಲಿೆ ಕನುಡ ಮಾಧಯಮದಲಿೆ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ಾುರಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ.

ಸಥಳ ………..

ಮುಖ್ಯೂಯೇರ್ಾಧಾಯಯರ ಸಹಿ ಮತ್ುು ಸಂಸಥಯ ಮೊಹರು

ದ್ನಾಂಕ
ಸೂಚನೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಕಿೆಂತ್ ಹಚಿುನ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿೆ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿದುಲಿೆ ಶಾಲಾವಾರು ಪರತೆಯೇಕ ಕನುಡ ಮಾಧಯಮ
ವಾಯಸಂಗ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲಿೆಸಬೇಕು.

-23GOVERNMENT 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 in applicant for

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . in Karnataka is the spouse/son/daughter of
No . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . .. . . . . .. . . . . . . . .
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..who died/was permanently disabled while in service
according to the certificate issued by Defence Authirity. He died/was permanently disabled on . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Home address of the individual at the time of joining Defense as per the record is :
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .
Place :
Director
Daate :
Resettlement
Signature of the Deputy
Department of Sainik Welfare &
District . . . . . . . . . . . . . . . . .
ಅಂಗವಿಕಲ ಮೇಸಲಾತ್ರ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿ
ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರದ ಅಧಿಕ ತ್ ಜ್ಞಾಪನಾ ಸಂಖ ಯ ಸಿಆಸುಇ 115 ಸ ನ ನಿ 2005,
ದಿನಾಂಕ 19.11.2005
CERTIFICATE FOR THE PERSON 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 disable and has . . . . . . . & . . . . . . .percent
permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in relation to his/her . . . . . . . .
Note :
1.

This condition is progressive / non progressive likely to improve / not likely to improve.

2. Re-assessment is not recommended / is recommended after a period of . . . . . . . .months /
years.
“Strike out which is not applicable.”
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Recent
Photograph
Showing
the disability
affixed here

(sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(sd/-)
DOCTOR
(Seal)

(Sd/-)
DOCTOR
(Seal)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head of
Hospital
(with seal)
Signature / Thumb impression
Of the disabled person.
Place :
Date:

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್ – 1 ಇವರ ಪಠ್ಯಕಿಮ
SYLLABUS FOR GERERAL KNOWLEDGE – FOR DEGREE HOLER
1. ಪಿಶ ೆ ಪತ್ರಿಕ -1-: ಸಾಮಾನಯಜ್ಞಾನ ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅವಧಿ 2 ಘಂಟ

100 ಅಂಕಗಳು

Covering General Knowledge topics relating to Current Events, General Science,
Indian History, Indian Geography, Social Science, General Mental Ability,matters of
every day observation and practical knowledge as may be expected of a person who
as passed the prescribed qualifying examination.
2. ಸಬದ್ಾಗತ್ಮಕ ಪಿಶ ಿಪತ್ರಿಕ – 2 -

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಅವಧಿ 2 ಘಂಟ

100 ಅಂಕಗಳು.

ಸದರಿ ಪ್ರಶ ು ಪ್ತಿರಕ ಯು ತಾೆಂತಿರಕ ವಿರ್ಯಕ ಕ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಪ್ಟಿುದ್ಾೆಗಿದುೆ ಇದರ ಪ್ಠ್ಯ ಕರಮವನುು
ಈ

ಕ ಳಕೆಂಡೆಂತ

ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳಳಲ್ು ನಿಣ್ಯಸಲಾಯತು.ಸದರಿ ಪ್ರಶ ೆ

ಪ್ತಿರಕ ಯು

ಸಹಾಯಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ರೋಡ್-1 ಮತುತ ಕಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಯರುಗಳಿಗ ಬ ೋರ -ಬ ೋರ ಯಾಗಿದುೆ
ಅವುಗಳ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವು ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತತದ್ .
I

Roads and Bridges:
Roads:
1.

General-Importance of highway developments, Highway economics and Highway financing and
Highway system.

2.

Surveys-Highway planning surveys,location surveys and soil surveys, Presentation of data in
terms of charts and tables(urban and rural areas),Highway plans and specifications.
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Highway Design- Geometric design-Rights of way.Highway capacity, design speeds cross
section sight distances,grade line, alignments, channelisation, inter sections and inter changes,
grade separators, rotary inter sections ets.,

4.

Highway Construction-Urban and Rural areas, economic principles: drainage of road way and
road side and subsoil drainage and hydrology, hydraulical design principles, drainage
structures.

5.

Highway Construction – Site Clearance, different types of road rollers,earth moving equipment
and construction equipment Modern highway practices of construction. Specifications for
highway materials and construction.

6.

Highway Construction - Surface maintenance, shoulder and approach maintenance, snow and
ice control,bridge and culvert maintenance etc., Traffic service and maintenance cost.

Bridges:
1. ATE for design,Hydrologic investigation of the watershed area, Flood estimation for bridge water
ways by Emperical formulas, Rational method Probability method and Unit graph method.
2. Practical rules of design and economic Span Types of Bridges such as Deck and through bridges
Bowstring, suspension and Moveable-span bridges.
3. Design of floor system and different types of bearing specification for Railway and Highway
bridges.
ii)

Construction Technology and Management:

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Quantitiative methods in construction
Construction, planning and control,
Advances in construction materials.
Construction in disaster prone areas.
Rehabilitation of structures.
Costruction economics and finance.
Construction management and computer application.
Mechanisation in construction.
State laws governing construction.

iii) Highway Engineering:
1.

General-Importance of highway development,Highway financing and Highway system.

2. Surveys-Highway planning surveys, location surveys and soil surveys,Presentation of date in terms of charts
and tables (urban and rural areas) Highway plans and specification.
3. Highway design-Geometric design – Rights of way, Highway capacity,design speeds, cross section, sight
distances, grade line, alignment, channelization, inter-section etc.,

-264. Highway Drainage – Urban and Rural areas, economic principles drainage of roadway and road side and sub
soil drainage and hydrology, hydraulical design principles, drainage structure.
5. Highway Construction – Site clearance,different types of road rollers ,earth moving equipment and
construction equipment, Modern highway practices of construction,Specifications for highway materials and
construction.
6. Highways Maintenance-Surface maintenance, shoulder and approach maintenance,snow and ice
control,bridge and culvert maintenance, etc., Traffic service and maintenance cost.
iv) Advance Structurer:
1.

Compound stresses and strains - Mohar’s Circle and its application. Compound strains, Principle strains,
graphical solutions,

2. Effects of temperature on Mechanical properties of materials.
3. Theories of elastic failure.
4. Strain Energy Methods – Deflection of simple trusses strain every methods applied to simple beams and
trusses.
5. Castigliano’s Theorem I and its application to simple cases.
6. Analysis of continuous beams, propped cantilevers, fixed beams,Slope-deflection equation and moment
distribution.
7. Three hinged arches, Lines of resistance through hinged arches under dead and live loads, Influence lines
for horizontal thrust and bending moment, Reaction locus.
8. Rolling loads-curves of maximum bending moments and maximum shear forces, the enveloping parabola
and determination of equivalent uniformly distributed load under different system of loading.
9. Influence lines of reaction, shear force,bending moment and deflection, Reversal of stress under live load,
Williot-Mohr’s diagram.
10. Determination of stresses in the members of the frames due to rolling loads – influence lines.
v) Public Health Engineering:
(a) Sanitary Engineering:
1.

Drainage and Sewerage – Objects of Scheme – surface drainage, underground severage systems and the
general arrangement of the several works, principles of design,Data to be collected, allowances for inclusions
of the foul part of therainfall, size velocity and gradients of sewers, Selection of suitable system and
evolution of a scheme, design of the several necessary works of a sewer lines.

2. House Drainage – Water closets, taps, soil and other pipes, sinks, invotories, urinals and baths.
3. The sewer line – laying, joinging and testing of sewer, Construction of manholes,flushing tanks.Over flows
junctions,catch-basin inverted siphons and public conveniences, maintenance of sewer lines.
4. Pumping sewage –Treatment of sewage before disposal objects. Characteristics of sewage, Modern methods
of treatment including diffused air and other process, Collection and disposal of solid refuse, Screening and
pulversing - various methods of composting – utilization and disposal.

-275. Elements of Public Health Engineering – Latrines, Drainage refuse collection and disposal,plumbing,foold and
milk sanitation, restaurants, market places, slaughter houses, cemeteries, parks, hospitals, playgropunds and
cinema halls.
6. Elements of town Planning – Housing, Zoning, Lighting and Ventilation factors, Dust control, Developing
envioroment beautifying town, malaria control, fly and rodent control,rural sanitation. Fairs and festivals and
disinfection.
(b) Water Supply:
7. Value and Importance of water Supply – Domestic, Commercial and Public requirement allowance for
prospective population – variation in demand.
8. Quantity of Water – estimating the quantity of water for a town or city, considering various modifying
influences affecting consumption per capita, Estimating the quantity of water available from a source (
surface water from rainfall and catchments and unederground water by pumping and other methos), Sources
of Water – impounded,perennial streams, artesian wells, shallow wells, deep well and infiltration galleries.
9. Quality of Water – Pollution, contamination and infection waterborne diseases, sanitary survey conservation
of infection waterborne diseases, sanitary survey conservation of catchments and basin, Water
analysis,physical bacterial, chemical and microscopic,Protection of water supplies – control of algae, river
pollution and its control, Purity of water, PH value.
10. Construction of water works – General principles of economics, construction and arrangement of the several
types of water intake works for different sources.
11. Purification of water – study of impurities (suspended, dissolved and colloidal) plain sedimentation, with
coagulation, types of coagulants and their uses, slow and rapid filtration, pressure and other filters modern
methods of sterilization and ariation – purification of water for industrial use, different methods,
12. Pumping and Distribution system – System of supply, construction of piupe line and conduits pumping
machinery service reservoirs, balancing reservoirs, stand pipes and water towers, Distribution system(grid
iron, dea-end and ring system), Appurtenances such as valves, hydrant, rate controllers and meters,
expansion joints ,manholes, Principles to be followed in the design of distribution system,maintenance and
repairs, detection of leakages, prevention of waste.
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SYLLABUS FOR GENERAL KNOWLEDGE - FOR DIPLOMO HOLDERS
1. ಪಿಶ ನ ಪತ್ರಿಕ – 1 ಸಾಮಾನಯಜಾಾನ

100 ಅಂಕಗಳು

General Paper – Covering General Knowledge topics relating to Current Events, General Science,Indian
History, Indian Geography, Social Science, General Mental Ability, matters of every day observation and
practical knowledge as may be expected of a person who as passed the prescribed qualifying examination
2.
I

ಪಿಶ ನ ಪತ್ರಿಕ – 2 ಸಿಧಾಗತ್ಮಕ ಪಿಶ ನ ಪತ್ರಿಕ

100 ಅಂಕಗಳು

MATERIALS OF CONSTRUCTION
Stones : classification,characteristics, properties and uses, quarrying, deterioration, retardation, preservation
and decay opf stones, artificial stones and tests on stones.
Timber: classification and sources, defects and its prevention, seasoning and conservation of timber.
Bricks: manufacturing, uses, classification, requirement of good bricks,types of bricks and their uses, test of
bricks and their objectives, substitute for bricks.
Clay products: characteristics,types and uses of clay tiles, terracotta, application of clay bricks in
engineering field, ceramic tiles, commercial size of ceramic tiles, popular brand names.
Ferrous metal: types properties and uses of ferrous metals. Market forms of cast iron, wrought iron and mild
steel, deformed bars – their types, properties and uses, high tensile steel-its types, properties and uses.
Non ferrous metal: properties,uses and advantages of non-ferrous metals –copper, aluminum,zinc and tin,
their market forms and application in engineering field.
Alloys: types, properties and uses-aluminum alloys,copper alloys and steel alloys.
Cement: definitions – composition of ordinary cement, functions of ingredients of cement, manufacturing of
ordinary cement, storage of cement, hydration of cement, types of cement and their specific uses and
properties, test on cement as per specification, field tests on cement.
Coarse and fine aggregates: sources,functions of fine and coarse aggregate in mortar and concrete,
properties of fine and coarse aggregates, bulking of sand,tests on fine and coarse aggregates and
objectives.
Mortar: definition,classification and suitability of different mortars.
Cement concrete: ingredients, advantages, grades of concrete, RCC-advangages, uses and properties.
Paints,varnish and distempers: objects of paints, ingredients of paints and their functions, characteristics of
good paint, types and brands available in the market, objects of varnishes, ingredients of varnishes and their
functions, types of varnishes, objects of distempering, properties of good distempering, types of distemper,
cement paints and market forms of cement paint and brands available in market, methods of painting
varnishing and distempering.

-29Miscellaneous and modern building materials: glass and glass wool, plastic, fibre reinforced
plastic,asbestos,asphalt,metal paste, sealants for joints,steel putty, heat insulating materials,electrical
insulating materials, sound insulating materials, water proof compounds, thermocol,p.v.c, epoxy,
polyurethene, geotextiles, fero-cement products, cladding materials.
II.

SURVEYING
Definition, principles of surveying, chain surveying,compass surveying, leveling, contouring, computation of
area and volume, principle of Theodolite surveying, traversing and its plotting and applicatrions
Trigonometrical leveling, tacheometry – principles and applications.
Curves: types of curves, elements of a simple circular curve, preparation of curve table and setting out of
curves by chain and tape instrument methos, obstacle in

curve ranging,definition and elements of

acompound curve, setting out compound curve and simple problems
III.

SOLID MECHANICS
Composktion and resolution of forces moments and their applications,parallel force and couples.
Geometrical properties of sectionos.
Properties of materials - elasticity, plasticity, hardness, toughness, brittleness, ductility, creep, faigue,
stress, train, elongaation, otypes of stresses and strains, elasticf limit, Hooke’s law stress, strain diagram
working stress, yield stress, ultimate stress and breaking stress, factor of safety, linear strain, laateral strain,
Volumetric styrain and Poissons ratio,elasstic consfants Youngs modulus rigidity modulus & bulk modulus and
their relations, barsw of varying cross section, composite sections, tyemperature stresses and strain, strain
energy, resiloience, proof resilience and modulus of resilience equation of strain energy stored in abody.
Bending moment and shear force theory o f simple ending, slope and deflection of beams by moment area
method, columns and struts, torsion.

IV.

CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Solils; types of s9oils and their suitability to construction of the strucures,. Bearing capacity and
determination of safe bearing capacity of the soils by plate load test, method of improving the safe bearing
capacity of the soilos by plate load test,l method of improving the safe bearing capacity, SBC values of
various types of soils.
Foundations; definition and purpose of foudation,types of foundations, causes for failure of foundation
preventive measure.
Stone masonry; types and construction and uses of stone masonry.
Brick masonry; types and consstruction and usses of brick masomnry.
Danplness and prevention of dampness; definition and causses of dampness, effects of dampness and
prevention of dampness, materials used for damp proff course.
Polasterin, pointing and painting; objects of plastering and requirements of good plaster. Method of cement
plastering, types of plaster finishes, method of pointing and types of pointing, methods of painting,
destempering and varnishing on defferent surfaces.
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CONCRETE TECHNOLOGY
Ingredients of concrete, water cement ratio,properties of fresh and hardened concrete, concept of design
mix;, kmethods of curing, admixtures. Special concretes high performance concrete, self co paacting
concrete, fiber reinforced concrete, high valume fly ash concrete, foam concrete and ready mix concrete, geo
lplymer csoncrete. Working stress and limit state method of designing of beam, slabs, co9lumns and footing.
Introduction, , types and advantages and disadvantage of prestressed concrret and comparison with RCC.
Concrete mix design introduction, propertis of concrete, methods of proportionin g concret mix., special
concrete ferro cement concrete, fiber renforced concrete and its types light weight conrete, polymer concrete
and its types, foam concrete,l high strength concrete.
Concreting und special conditions; introduction, could weather concreting, hot weather concreting under
water aconcreting, concreting in alkali soils
Handiling and tyraansportation of concrete, construction and earth moving equipments.

VI

TRANSPORTATION ENGINEERIUNG
Introduction to highway engineering alignment and surveys of roads, geometies of roads, rigid pavements
and flexible pavements.
Tunnel engineering; intruduction, tunnel surveying. Size and shape of tunnels, construction 9f tunnels, tunnel
lining, ventilation of the tunnels, drainage of tunnels.

VII

DESIGN OF STEEL AND MASONARY STRUCTURES
Introduction to steel strctures, design of bolted joints, design of welded joints, design of steel besams, design
of steel columns, design of steel columns, design of steel compression member, design of steeltension
membersl
Analysis and design of masonry dams, analysis and design of retainig walls.

VIII.

ESTIMATING AND COSTING

Introduction to estimation, specification, analysis of rates, detailed and abstract estimate. Detail
estimates and abstract of cost of culverts, lined canal, tank weirs, tank sluice.
IX.

CONSTRUCTION MANAGEMENT
Construction planning and organization, contracts and tenders, measurement of works and stores
management, inspection and quality control, safety in construction works, entrepreneurship and
management.
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ಕನನಡ ಪಿಶ ನ ಪತ್ರಿಕ -3 Paper-3: (ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ಿೇಡ್-1 ಮತ್ುು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರುಗಳಿಗ )
ಕಡ್ಾಾಯ ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿೇಕ್ಷ : ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ ಕ ತಿದುೆಪ್ಡಿಯಾದ ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ ೋವ ಗಳು (ಸುಧಾ್ತಮಕ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮ ಲ್ಕ) ನ ೋರ ನ ೋಮಕಾತಿ ಮತುತ ಆಯ್ಕಕ (ಸಾಮಾನಯ) ನಿಯಮಗಳು 2006ರಲ್ಲಿ ನಿದಿ್ರ್ುಪ್ಡಿಸಲಾದೆಂತ ,
ಅಧಸ ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದ್ ೋ ತಾೆಂತಿರಕ/ತಾೆಂತಿರಕ ೋತರ ಹುದ್ ೆಗಳ ಸೆಂದಶ್ನಕ ಕ ಅಹ್ರಾಗಲ್ು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು
ಲ ೋಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ನಡ್ ಸುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸಲ್.ಸಿಯ ಕನುಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷ ಯ ಮಟುದ 100 ಅೆಂಕಗಳಿಗ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕನಿರ್ು 35 ಅೆಂಕಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ತ ೋಗ್ಡ್ ಹ ೆಂದಲ ೋಬ ೋಕು. ನಿಗಧಪ್ಡಿಸಿದ ಕನಿರ್ು 35
ಅೆಂಕಗಳನುು ಪ್ಡ್ ಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಸೆಂದಶ್ನಕ ಕ ಅಹ್ರಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಹಾಗ

ಈ ಕನನಡ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಪಡ್ ದ

ಅಂಕಗಳನುನ ಆಯ್ಕೆಗ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ.
ಆದರ

ಕಡ್ಾಾಯ

ಕನುಡ

ಭಾಷಾ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ

ವಿನಾಯತಿ

ಬ್ಗ ು

ಕ ಳಕೆಂಡ

ರ್ರತುತಗಳನುು

ಸ ೋಪ್್ಡಿಸಲಾಗಿರುತತದ್ .
“ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ ಇದಕ ಕ ತತಿಮಾನವ ೆಂದು ರಾಜಯ ಸಕಾ್ರದಿೆಂದ ಘ ೋಷಿಸಲ್ುಟು ಇತರ
ಯಾವುದ್ ೋ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಿೆಂತ ಮಲ್ಮಟುದ ಯಾವುದ್ ೋ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕನುಡವನುು
ಮುಖ್ಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ದಿಾತಿೋಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಐಚಿಿಕ ವಿರ್ಯವಾಗಿ (ಆದರ ಸೆಂಯುಕತ ಪ್ತಿರಕ ಯ
ವಿರ್ಯಗಳಲ ಿೆಂದ್ಾಗಿರಬಾರದು)

ಅಥವಾ

ಮೋಲ್ಲನ

ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ

ಕನುಡ

ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ

ವಾಯಸೆಂಗ

ಮಾಡಿತ ೋಗ್ಡ್ ಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಉತಿತೋಣ್ರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ,
ವಿನಾಯತಿ ಹ ೆಂದಿರುತಾತರ .”
ವಿಶ ೇಷ ಸೂಚನ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭಾಷ ಯನುು ತಿೃತಿೋಯ ಭಾಷ ಯನಾುಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿರುವ
ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಗಳು ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ ೋಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ್ .
ಕಡ್ಾಾಯ ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯೆಂದ ವಿನಾಯತಿ ಪ್ಡ್ ಯಲ್ು ಅಜಿ್ಯ ನಿಗಧತ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನುು
ನಿೋಡತಕಕದುೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದಿದೆಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲನ ವಿನಾಯತಿಗಳನುು ಪ್ಡ್ ಯಲ್ು ಅಹ್ತ ನಿೋಡುವುದಿಲ್ಿ.
ಸೂಚನ : ಕನುಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಬ್ಗ ು ಪ್ಠ್ಯಕರಮವು (Syllabus) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ 10ನ ೋ ತರಗತಿ ಅಥವಾ
ತತಿಮಾನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುತತದ್ .

