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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆ 

 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಯ ಕ ಲಾಗ್ ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆ್ದ ಗಳ 

ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ  ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ  

ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಸಂಸೆ್ಥ , ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ , ಬಂಗಳೂರು-560 009. 

 

ಅಧಿಸೂಚನೆ 
 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಜಸಅ / 205 / ಇಎಸ ಎಂ / ದಿ್ವ ದಸ / ಬ್ಯಯ ಕ ಲಾಗ್ / 2021                

ದ್ವರ್ನಂಕ:  23-09-2022 

 

ವಿಷಯ: ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಗ್ರೂ ಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ 

               ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆ್ದ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ್ಗ . 

 

ಉಲಿ್ ೀಖ: 1. ಸಕಾೆರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಿಪಿಎಆರ್ 13 ಎಸ ಬಿಸಿ 2001 ದ್ವನೃಂಕ: 21-11-2001. 

               2. ಸಕಾೆರದ ಪತ್ೂ ದ ಸಂಖೆಾ : ಜಸಂಇ 47 ಸೇಸಕಿ 2018 ದ್ವನೃಂಕ: 07-08-2021. 

********* 

✓ ಆನ ಲೈನ ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ                

ದ್ವರ್ನಂಕ: 26-09-2022. 

 

✓ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕೊನೆಯ ದ್ವರ್ನಂಕ: 25-10-2022 ಸಂರ್ಜ: 5:30 ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ. 

 

✓ ವೆಬ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ : https://waterresources.karnataka.gov.in 

 

ವಿಶೇಷ್ ಸೂಚನೆ :- 

 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅೃಂತ್ಜಾೆಲದ ಮುಖೃಂತ್ರವೇ 

ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು  ಆನ ಲೈನ ಮೂಲಕ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ 

ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಜೆಯನ್ನು  ಭ್ತಿೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಎಲಿಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಓದ್ವ ಅರ್ಥೆಸಿಕೃಂಡು ಆನಂತ್ರವೇ ಅವರಿಗ್ಗ ಅನಿ್ ಯವಾಗುವ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಭ್ತಿೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

➢ ಒಮ್ಮೂ  ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ತಿದೆ್ದ ಪಡಿ / 

ಸೇಪೆಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಮನ್ವಿಗಳನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

➢ ನಯಮಾನ್ನಸಾರ ಆನ ಲೈನ  ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  

ನ್ಮೂದ್ವಸಿರುವ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ೂ ವೇ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿೃಂದ, 

ವಯೀಮಿತಿ, ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳನ್ನು  ಹಾಗ್ರ 

ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲ  ಕೀರಿರುವ ಎಲಿಾ  ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ 

ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಂದ್ದ 

ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನ್ನಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವ 

ನ್ಮೂನೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಪಡೆದ್ವಟ್ಟಟ ಕೃಂಡು ಸಪ ಷಟ ವಾದ 

ವಿವರವನ್ನು  ನ್ಮೂದ್ವಸತ್ಕಕ ದೆ್ದ . ತ್ಪಿಪ ದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆತಿ್ ವನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

➢ ಅರ್ಜೆಯ ಸಲಿ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  ನದ್ವೆಷಟ ವಾಗಿ ಕೀರದ್ವದೆ ಲಿ್ಲ , ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಮನ್ವಿ 

ಮುಖೃಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರಿದಲಿ್ಲ  / ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಲಿ್ಲ , ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 
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ಕನೆಟಕ ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದೆ  ಭ್ತಿೆಯಾಗದ್ದ ಖಲ್ಲ ಉಳಿದ್ವರುವ ಹುದೆ್ದ ಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) 

ನಯಮಾವಳಿಗಳು, 2001 ಮತಿ್ತ  ಸಕಾೆರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : ಡಬಿ್ಲ ಆರ್ ಡಿ 293 ಸೇಸಕಿ 2005 

ದ್ವನೃಂಕ: 03-12-2014 ರಲಿ್ಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತಿ್ತ  

ನೇಮಕಾತಿ ನಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಗಳನ್ನಸಾರ, ಜಲ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂ ಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜೆ 

ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆ್ದ ಗಳನ್ನು  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭ್ತಿೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ೆ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿೃಂದ ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು      ಆನ ಲೈನ (On-line) ಮೂಲಕ ಆಹಿಾ ನಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ:-   ಒಟ್ಟಟ  ಹುದೆ್ದ ಗಳು - 155 

 

ಇತ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಗಾಾ ಮಿೀಣ ಮಾಸೈ ಕಮಾಅ 

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹುದೆ್ದ ಗಳು 

ಯೊೀಜರ್ನ 

ನಿರಾಶಿಾ ತ್ 

ಅಬ್ಯ ರ್ಥಾ 

ಒಟ್ಟಟ  

 

ಅಂಗವಿಕಲತೆ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳನ್ನು   

ಈ ಕೆಳಕಡಂತೆ 

ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದ 

ಸಂಖೆಯ  

32 47 39 15 08 7 7 155 

ಅ ಕುರುಡುತ್ನ್ 

ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ/ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಂದ ದೃಷ್ಟಟ  

ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ 

1 

ಆ ಕಿವುಡುತ್ನ್ 

ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ/ಮಂದ 

ಶ್ೂ ವಣದೀಷ 

ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ 

1 

ಇ ಒೃಂದ್ದ ತೀಳು 

ಇಲಿದವರಿಗ್ಗ/ 

ಒೃಂದ್ದ ಕಾಲು 

ಇಲಿದವರಿಗ್ಗ/ಕುಷಟ

ರೀಗದ್ವೃಂದ ಗುಣ 

ಮುಖರಾದವರಿಗ್ಗ/ 

ಎರಡು ಕಾಲು/ 

ಎರಡು ತೀಳು/ 

ಒೃಂದ್ದ ತೀಳು 

ಒೃಂದ್ದ ಕಾಲು/ 

ಮಿದ್ದಳು ನಡಿ 

ದೀಷ/ಕುಬಜ ತೆ/ 

ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ 

ಸಂತ್ೂ ಸಿರು/ 

ಸಾು ಯುಕ್ಷಯ 

3 

ಈ ಸಿ ಲ್ಲೀನ್ತೆ 

ಸ್ಪಪ ಕಟ ರಮ ಅಸಿ ಸಥ ತೆ 

(ಸೌಮಾ ) ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ/ 

ನಧಿೆಷಟ  ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಅಸಾಮರ್ಥಾ ೆತೆ/ 

ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸಿ ಸಥ ತೆ 

2 

ಉ ಮೇಲ್ಲನ್ ʼಅʼ ರಿೃಂದ 

ʼಈʼ ವರೆಗ್ಗ 

ಒಳಗೃಂಡಂತೆ 

ಬಹು ವಿಧ ಅೃಂಗ 

ವೈಕಲಾ  
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1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಯ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳು, 

2001ರನಿ್ ಯ ಭತಿಾ ಮಾಡಲಾಗುವ ಬ್ಯಯ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ ವಿಧಾನ್:- 

 

ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಪ ರ್ಧೆತ್ೂ ಕ ಪರಿೀಕೆೆಯನ್ನು  

ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . ಈ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಕನೆಟಕ ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಶಿಷಟ    

ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದೆ  ಭ್ತಿೆಯಾಗದ್ದ ಖಲ್ಲ ಉಳಿದ್ವರುವ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಯಮಾವಳಿಗಳು, 2001ರ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ 

ನಯಮಗಳಂತೆ ಅರ್ೆತಾ ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ  ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟಟ  ಶೇಕಡವಾರು ಅೃಂಕಗಳು ಹಾಗ್ರ 

ವಯೀಮಿತಿ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

ಈ ಹುದೆ್ದ ಗ್ಗ ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲಿ . 

 

2. ಆಯೆ್ಕ  ವಿಧಾನ್:-  

 

1. ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದ ನಯಮಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ವಯಸುು  ಹಾಗ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ ಅೃಂಕಗಳ ಅರ್ೆತೆ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲ್ ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

2. ಕನೆಟಕ ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದೆ  ಭ್ತಿೆಯಾಗದ್ದ ಖಲ್ಲ ಉಳಿದ್ವರುವ ಹುದೆ್ದ ಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) 

ನಯಮಾವಳಿಗಳು, 2001ರನಿ್ ಯ, ಮೇಲಕ ೃಂಡ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ನಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ 

ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯಲಿ್ಲ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಗಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟಟ  ಅೃಂಕಗಳ ಶೇಕಡವಾರನ್ನು  

ಆಧರಿಸಿ 18 ವಷೆದ್ವೃಂದ 28 ವಷೆ ವಯೀಮಿತಿಯುಳಳ  (29 ವಷೆದಳಗಿನ್ವರು) 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಒೃಂದ್ದ ಅರ್ೆತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಹಾಗ್ರ 29 ವಷೆದ್ವೃಂದ 40 ವಷೆ 

ವಯೀಮಿತಿಯುಳಳ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಮತಿೃಂದ್ದ ಅರ್ೆತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 29 ವಷೆದ್ವೃಂದ 40 ವಷೆ ವಯೀಮಿತಿಯುಳಳ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ 

ಅರ್ೆತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ ಮೊದಲ ಆದಾ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಸದರಿ 

ಅರ್ೆತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕಿ ಅರ್ೆ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಾಗದ್ವದೆ ಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ೂ                    

18 ವಷೆದ್ವೃಂದ 28 ವಷೆಗಳ ವಯೀಮಿತಿಯ ಅರ್ೆತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ  

ನಂತ್ರದ ಆದಾ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

3. ಅರ್ಾತಾ ಷ್ರತ್ತತ ಗಳು:-  

 

1. ಭಾರತಿಯ ನಗರಿಕನಗಿರತ್ಕಕ ದ್ದ. 

2. ಒಬಬ  ರ್ಜೀವಂತ್ ಪತಿು ಗಿೃಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದ್ವ ಪತಿು ಯರನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವರುವ ಪುರುಷ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆ 

ಮತಿ್ತ  ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಬಬ  ಹೆೃಂಡತಿ ಇರುವ ವಾ ಕಿಿಯನ್ನು  ಮದ್ದವೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಸಕಾೆರದ್ವೃಂದ ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯದೇ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಗ 

ಅರ್ೆರಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

3. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೀಗಾ ವಂತ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  

ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕತ್ೆವಾ ಗಳ ದಕ್ಷ ನವೆರ್ಣೆಗ್ಗ ಆತಂಕವನ್ನು ೃಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ 

ಸಂಭ್ವ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ನ್ಮಾ ನ್ತೆಯೃಂದ ಮುಕಿರಾಗಿರಬೇಕು. 

4. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನ್ರ್ೆರಾಗಿದೆಾ ರೆೃಂಬುದಾಗಿ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ವರದ್ವಯ ಮೇಲ್ 

ಅನ್ರ್ೆರೆೃಂಬುದಾಗಿ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆತಿ್ ವನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸುವ ಪೂಣೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು  ರಾಜಾ  

ಸಕಾೆರವು / ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರವು ಕಾಯೆ ರಿಸಿಕೃಂಡಿದ್ದ ಮತಿ್ತ  ಸಕಾೆರದ 

ವಿವೇಚನೆಯು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಈ ನಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿರುವುದ್ವಲಿ . 

 

4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಾತೆ:- 

 

1. ಕನೆಟಕ ಪದವಿ ಪೂವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನ್ಡೆಸುವ ಪದವಿ ಪೂವೆ ಪರಿೀಕೆೆ . 

2. ಸಿಬಿಎಸ ಸಿ ಮತಿ್ತ  ಐಎಸ ಸಿ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಡೆಸುವ ಕಿಾ ಸ 10+2 ಪರಿೀಕೆೆ . 
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3. ನಾ ಷನ್ಲ್ ಇನ ಸಿಟ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ  ಓಪನ ಸೂಕ ಲ್ಲೃಂಗ್ (ಎನ.ಐ.ಓ.ಎಸ.) ವತಿಯೃಂದ 

ನ್ಡೆಸುವ ಉನ್ು ತ್ ಪ್ರೂ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೀಸೆ / ಹೆಚ್.ಎಸ.ಸಿ. 

4. ಮೂರು ವಷೆಗಳ ಡಿಪಿ್ಲಮೊ  

5. ಎರಡು ವಷೆಗಳ ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ಕೀಸೆ ಅರ್ಥವಾ ಎರಡು ವಷೆಗಳ ವತಿಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಡಿಪಿ್ಲಮೊ, 

(ರ್ಜ.ಓ.ಸಿ./ರ್ಜ.ಓ.ಡಿ.ಸಿ./ರ್ಜ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ.) ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಎನ.ಐ.ಒ.ಎಸ.ನ್ ವತಿಯೃಂದ ನ್ಡೆಸುವ 

ಒೃಂದ್ದ ಭಾಷಾ ಕೀಸೆ ಮತಿ್ತ  ಒೃಂದ್ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  (ದೂರ ಕಲ್ಲಕೆ 

ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ ) ಅರ್ಥವಾ ಪದವಿ ಪೂವೆ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಡೆಸುವ ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ  ಒೃಂದ್ದ 

ಭಾಷೆ ಮತಿ್ತ  ಒೃಂದ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಉತಿಿೀಣೆರಾದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ೂ  ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಗ್ಗ 

ತ್ತ್ು ಮಾನ್ವೆೃಂದ್ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

6. ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಂದ್ದ ಮೇಲ್ ನ್ಮೂದ್ವಸಲಾದ 

ಕನಷಠ  ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯನ್ನು  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಹೊೃಂದ್ವರಲೇಬೇಕು. ತ್ಪಿಪ ದಲಿ್ಲ  ಆಯ್ಕಕ ಗ್ಗ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . (ನಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯನ್ು ಲಿದ್ದ, ಹೆಚಿು ನ್ 

ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವದೆ ರೂ ಸರ್ ಮೇಲಕ ೃಂಡ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು 

ಹೊೃಂದ್ವರುವ ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯನ್ನು  ಮಾತ್ೂ  ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಗಳಿಸಲಾದ 

ಒಟ್ಟಟ  ಅೃಂಕಗಳ ಶೇಕಡ್ಡವಾರನ್ನು  ಮಾತ್ೂ  ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ೆತೆಯನ್ನಸಾರ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿೃಂದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲ  ನಗದ್ವತ್ ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯಲಿ್ಲ  ಗಳಿಸಲಾದ 

ಒಟ್ಟಟ  ಶೇಕಡ್ಡವಾರು ಅೃಂಕಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ನ್ಮೂದ್ವಸತ್ಕಕ ದೆ್ದ ). 

7. ಮೇಲಕ ೃಂಡ ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯಲಿ್ಲ  ಕನ್ು ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಪೂ ರ್ಥಮ ಅರ್ಥವಾ ದಿ್ವ ತಿೀಯ 

ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗ್ಗದ್ದಕೃಂಡು ಉತಿಿೀಣೆರಾಗಿರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . ಕನ್ು ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಅಭ್ಾ ಸಿಸದ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು, ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಸ್ಪಥ ಯೃಂದ ನ್ಡೆಸುವ ಕನ್ು ಡ ಭಾಷಾ 

ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಿ ಣೆರಾಗತ್ಕಕ ದೆ್ದ . ಅೃಂತ್ರ್ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಅರ್ಜೆಗಳು ಮಾತ್ೂ  ಪರಿಗಣನೆಗ್ಗ 

ಅರ್ೆವಾಗಿರುತಿ್ವೆ. 

 

5. ಹುದೆ್ದ  ಮತ್ತತ  ವೇತ್ನ್ ಶ್ಾ ೀಣಿ:- 

 

ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ  (ಗ್ರೂ ಪ್-ಸಿ ವೃಂದ) 

 

ರೂ. 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-

950-39800-1100-42000 + ನಯಮಾನ್ನಸಾರ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಅನಿ್ ಯವಾಗುವ ಇತ್ರೆ 

ಭ್ತೆಾ ಗಳು.  

 

6. ಪಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ :- 

 

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಡಿಯ ದಿ್ವ ತಿೀಯದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ಸಕಾೆರದ 

ಆದೇಶ್ ಸಂಖೆಾ : ಎಫ ಡಿ(ಎಸ ಪಿಎಲ್) 04 ಪಿಇಟ್ಟ 2005 ದ್ವನೃಂಕ: 31-03-2006ರಂತೆ ನ್ಮತ್ನ್ 

ಪಿೃಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಗ್ಗ ಒಳಪಡುತಿಾರೆ (ಎನ.ಪಿ.ಎಸ). 

 

7. ವಯೊೀಮಿತಿ:- ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಸಿಿ ೀಕರಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದ್ವರ್ನಂಕದಂದು     

ಅಭಯ ರ್ಥಾಯು 

 

      ಅ) ಕನಷಠ  18 ವಷೆ ವಯಸು ನ್ನು  ಪೂರೈಸಿರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

     ಆ) ಗರಿಷಠ  ವಯೀಮಿತಿ 40 ವಷೆ ಮಿೀರಿರಬ್ಯರದ್ದ. 

 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಜನ್ೂ  ದ್ವನೃಂಕವನ್ನು  ಅವರ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಅರ್ಥವಾ 

ತ್ತ್ು ಮಾನ್ ಪರಿೀಕೆೆಯ ಅೃಂಕಪಟ್ಟಟ , ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ , 

ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ವಗಾೆವಣೆ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  (ಟ್ಟ.ಸಿ.), ಜನ್ೂ  ದ್ವನೃಂಕವನ್ನು  
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ತೀರಿಸುವ ಸಂಚಿತ್ ದಾಖಲ್ಯ ಉಧೃತ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  (ಕುಾ ಮುಲೇಟ್ಟವ  ರೆಕಾಡ್ೆ) 

ನ್ಮೂದ್ವಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಇವುಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರೆ 

ಯಾವುದೇ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

ಈ ಮುಂದ್ವನ್ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ  ವಯೊೀಮಿತಿಯನ್ನು  

ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಡಿಲ್ಲಸಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲಾಗುವುದು. 

 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಕನೆಟಕ ರಾಜಾ  ಸಕಾೆರದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಥವಾ ಸಥ ಳಿೀಯ 

ಪಾೂ ಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಥವಾ ರಾಜಾ  ಅಧಿನಯಮ ಅರ್ಥವಾ ಕೃಂದೂ  ಅಧಿನಯಮದ 

ಮೂಲಕ ಸಾಥ ಪನೆಯಾದ ಅರ್ಥವಾ ರಾಜಾ  ಅಧಿನಯಮ ಅರ್ಥವಾ ಕೃಂದೂ  

ಅಧಿನಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಥ ಪನೆಗೃಂಡ ಕನೆಟಕ ರಾಜಾ  ಸಕಾೆರದ 

ಸಿಾ ಮಾ  ಅರ್ಥವಾ ನಯಂತ್ೂ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಮಂಡಳಿ / ನಗಮದಲಿ್ಲ  ಹುದೆ್ದ  

ಹೊೃಂದ್ವರುವ ಅರ್ಥವಾ ಹಿೃಂದ್ದ ಹೊೃಂದ್ವದೆ ಲಿ್ಲ , ಗರಿಷಠ  ವಯೀಮಿತಿಯನ್ನು  

ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಎಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ ಹುದೆ್ದ ಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿಿರುವರೀ ಅರ್ಥವಾ ಹಿೃಂದ್ದ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ ರೀ ಅಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು ಅರ್ಥವಾ 

10 ವಷೆಗಳ ಅವಧಿ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ಕಡಿಮ್ಮಯೀ ಅಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು. 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಕನೆಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ ಸಕಾೆರದ ಜನ್ಗಣತಿ 

ಸಂಸ್ಪಥ ಯಲಿ್ಲ  ಈಗ ಹುದೆ್ದ ಯನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವದೆ ರೆ ಅರ್ಥವಾ ಹಿೃಂದ್ದ ಹೊೃಂದ್ವದೆ  

ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷಠ  ವಯೀಮಿತಿಯನ್ನು  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ 

ಆ ಹುದೆ್ದ ಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿಿರುವರೀ ಅರ್ಥವಾ ಹಿೃಂದ್ದ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆಾ ರೀ 

ಅಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳ ಅರ್ಥವಾ ಐದ್ದ ವಷೆಗಳ ಅವಧಿ ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ 

ಕಡಿಮ್ಮಯೀ ಅಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು. 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕರಾಗಿದೆ ಲಿ್ಲ , ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಸಶ್ಸಿ ರ ದಳದಲಿ್ಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ವಷೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವರೀ, ಆ ವಷೆಗಳಿಗ್ಗ ಮೂರು ವಷೆಗಳನ್ನು  

ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳಾಗುವುದೀ ಅಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು.* 

 

*ವಿವರಣೆ: 

(ಎ) ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕ ಎೃಂದರೆ ಸಶ್ಸಿ ರ ದಳಗಳಾದ ನಯಮಿತ್ 

ಭೂದಳ, ನೌಕಾದಳ ಮತಿ್ತ  ವಾಯುದಳದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಶ್ೂ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  (ಯೀಧ ಅರ್ಥವಾ ಯೀಧರಲಿದ ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ ) ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ವಾ ಕಿಿ  ಎೃಂದ್ದ ಅರ್ಥೆ.  ಆದರೆ ಡಿಫೆನು  ಸ್ಪಕುಾ ರಿಟ್ಟ ಕೀರ್, 

ಜನ್ರಲ್  ರಿಸವೆ ಇೃಂರ್ಜನಯರಿೃಂಗ್ ಫೀಸೆ, ಲೀಕ ಸಹಾಯಕ 

ಸೇನ ಮತಿ್ತ  ಪಾಾ ರಾ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ದಳದಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ವಾ ಕಿಿ  

ಸೇಪೆಡೆಯಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

(ಬಿ) ಕೃಂದೂ  ಸಶ್ಸಿ ರ ದಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ 

ರ್ತ್ರಾದ ಅರ್ಥವಾ ಶಾಶಿ್ ತ್ವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ಹೊೃಂದ್ವದ 

ವಾ ಕಿಿಗಳ ಕುಟ್ಟೃಂಬದವರು (ಸಂದಭಾೆನ್ನಸಾರ ಹೆೃಂಡತಿ ಅರ್ಥವಾ 

ಗಂಡ ಮತಿ್ತ  ಮಕಕ ಳು ಮತಿ್ತ  ಮಲ ಮಕಕ ಳು) ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಅರ್ೆರಾಗಿರುತಿಾರೆ.  ಆದರೆ ಅೃಂತ್ರ್ವರುಗಳಿಗ್ಗ 

ವಯೀಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

 

(ಅ)  ಮೇಲಕ ೃಂಡ ದಳದ ಸೇನೆಯೃಂದ ನವತಿಿ  

ಹೊೃಂದ್ವದ ನಂತ್ರ ನವತಿಿ  ವೇತ್ನ್ ಪಡೆಯುತಿಿರುವ 

ಅರ್ಥವಾ 

(ಆ)  ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಕಾರಣಗಳಿೃಂದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಸೇವೆಯೃಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅರ್ಥವಾ ವಾ ಕಿಿಯ 

ಹಿಡಿತ್ಕ್ಕಕ  ಮಿೀರಿದ ಪರಿಸಿಥ ತಿಗಳಿೃಂದ ಮತಿ್ತ  

ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಅರ್ಥವಾ ಅಸಾಮರ್ಥಾ ೆದ ಪಿೃಂಚಣಿ 

ಪಡೆದ್ದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವರು 

ಅರ್ಥವಾ 
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(ಇ) ಸಿ ೃಂತ್ ಕೀರಿಕೆ ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, ಸಿಬಬ ೃಂದ್ವ 

ಕಡಿತ್ದ ಪರಿಣಾಮದ್ವೃಂದ ಅೃಂತ್ರ್ ಸೇನೆಯೃಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊೃಂದ್ವದ ವಾ ಕಿಿ . 

ಅರ್ಥವಾ 

(ಈ) ತ್ನ್ು  ಸಿ ೃಂತ್ ಕೀರಿಕೆ ಮೇರೆಗ್ಗ ಅರ್ಥವಾ 

ದ್ದನ್ೆಡತೆ ಅರ್ಥವಾ ಅಸಾಮರ್ಥಾ ೆದ 

ಕಾರಣದ್ವೃಂದಾಗಿ ತೆಗ್ಗದ್ದ ಹಾಕಿರುವ ಅರ್ಥವಾ 

ಕತ್ೆವಾ ದ್ವೃಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ವಾ ಕಿಿಗಳನ್ನು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ನದ್ವೆಷಟ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊೃಂದ್ವದ ವಾ ಕಿಿ  ಮತಿ್ತ  

ಗಾೂ ಚ್ಚಾ ಟ್ಟ ಪಡೆಯುತಿಿರುವ   ವಾ ಕಿಿ  ಮತಿ್ತ  

ಪಾೂ ೃಂತಿೀಯ ಸೇವೆಯ ಈ ಕೆಳಗ್ಗ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಗೆದ 

ಸಿಬಬ ೃಂದ್ವಯವರು. 

 

1. ನರಂತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ನವತಿಿ  

ಹೊೃಂದ್ವದ ಪಿೃಂಚಣಿದಾರರು. 

2. ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸೇವೆಯೃಂದಾಗಿ ಉೃಂಟಾದ 

ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥಾ ೆತೆ ಹೊೃಂದ್ವ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾ ಕಿಿ . 

3. ಗಾಾ ಲಂಟ್ಟೂ  ಪೂ ಶ್ಸಿಿ  ವಿಜೇತ್ರು. 

 

ಈ ಮೇಲಕ ೃಂಡ ವಗೆದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು 

ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕ ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಅರ್ೆರಿರುತಿಾರೆ. 

 

ವಿವರಣೆ:-  

ಕೃಂದೂ  ಸಶ್ಸಿ ರ ದಳದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ವಾ ಕಿಿಗಳು ಸೇವೆಯೃಂದ 

ನವತಿಿ  ಹೊೃಂದ್ವದ ನಂತ್ರ, ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕರ ವಗೆದಡಿ ಬರುವ 

ವಾ ಕಿಿಗ್ಗ ಒಪಪ ೃಂದವು ಪೂಣೆವಾಗಲು ಒೃಂದ್ದ ವಷೆಕೆಕ  ಮುನ್ು  

ಉದಾ ೀಗಕೆಕ  ಅರ್ಜೆ ಹಾಕಿಕಳಳ ಲು ಹಾಗ್ರ ಅವರಿಗ್ಗ ಮಾರ್ಜ 

ಸೈನಕರಿಗ್ಗ ದರೆಯುವ ಎಲಿಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊೃಂದಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಮವಸಿ ರವನ್ನು  ತ್ಾ ರ್ಜಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗ್ಗ ರಾಜಾ  ನಗರಿಕ ಸೇವೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಗ ನೇಮಕ ಹೊೃಂದ್ದವಂತಿಲಿ . 

 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ನಾ ಷನ್ಲ್  ಕೆಡೆಟ್  ಕಾಪು ು ೆಲಿ್ಲ  ಪೂಣೆ ಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ 

ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಾ ಕಿಿಯಾಗಿದೆ ರೆ, ಅೃಂತ್ರ್ ಕಾಾ ಡೆಟ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕನಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು. 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ರಾಜಾ  ಸಕಾೆರದ್ವೃಂದ ಪುರಸಕ ೃತ್ವಾದ ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಔದಾ ಮಿೀಕರಣ 

ಯೀಜನೆಯ ಮೇರೆಗ್ಗ ನೇಮಕಗೃಂಡು ಗಾೂ ಮ ಸಮೂರ್ ಪರಿಶಿೀಲಕರಾಗಿ ಈಗ 

ಕೆಲಸಮಾಡುತಿಿದೆ ರೆ, ಅರ್ಥವಾ ಹಿೃಂದ್ದ ಇದೆ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅೃಂತ್ರ್ ಗಾೂ ಮ ಸಮೂರ್ 

ಪರಿಶಿೀಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಷ್ಟಟ  ವಷೆಗಳು. 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗಿದೆ ಲಿ್ಲ  10 ವಷೆಗಳು. 

➢ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ರ್ಜೀತ್ ಕಾಮಿೆಕನಗಿದೆ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ , 10 ವಷೆಗಳ ರ್ಜೀತ್ 

ಕಾಮಿೆಕನಗಿದೆ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ವಯೀಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸದರಿ 

ಅಧಿನಯಮ ಅರ್ಥವಾ 1957ರ ಕನೆಟಕ ರ್ಜೀತ್ಕಾಮಿೆಕ ಪದಧ ತಿ (ರದೆ್ವ ಯಾತಿ) 

ಆದೇಶ್ದ ಮೇರೆಗ್ಗ ರ್ಜೀತ್ ಸಾಲವನ್ನು  ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯೃಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಾ ನೆೃಂದ್ದ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ರ್ಜಲಿಾ  ಮಾಾ ರ್ಜಸ್ಪಟ ರೀಟ್ ರಿೃಂದ 

ಪಡೆದ್ವಟ್ಟಟ ಕೃಂಡಿರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

➢ ಅೃಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ 10 ವಷೆಗಳು. 
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8. ಜಾತಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ ಗಳು:- 

  

ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ನ್ಮೂನೆ ಡಿ ರಲಿ್ಲ  ಸದರಿ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನಸಾರ ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಂದ್ದ 

ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆಯತ್ಕಕ ದೆ್ದ .  ಈ 

ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳ ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ನು  ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  

ನೀಡಲಾಗಿರುತಿ್ದ್ದ. 

 

9. ಗಾಾ ಮಿೀಣ ಅಭಯ ರ್ಥಾ:- 

 

➢ ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಪೂ ಸಿುತ್ ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ 

ನಯಮಗಳ ರಿೀತಾಾ  ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಒಳಪಡುವ ಪೂ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  1 ರಿೃಂದ 

10ನೇ ತ್ರಗತಿಯವರೆಗ್ಗ ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉತಿಿೀಣೆರಾಗಿರುವವರು ಈ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅರ್ೆರು.  ಈ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳು ಅರ್ಜೆ 

ಸಿಿ ೀಕರಿಸಲು ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಂದ್ದ ಸಿೃಂಧುವಾಗಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  

ಪರಿಶಿೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರುಪಡಿಸತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

➢ ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ನ್ಮೂನೆ 2ರಲಿ್ಲ  ಗಾೂ ಮಿೀಣ 

ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆದ್ವಟ್ಟಟ ಕೃಂಡಿರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

➢ ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ 

ಪತ್ೂ ಗಳು ತಿರಸಕ ೃತ್ಗೃಂಡಲಿ್ಲ , ಅವರು ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಅನ್ರ್ೆರಾಗುತಿಾರೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಮೂನೆ-2ರ ಪೂ ಮಾಣ 

ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ತಾವು ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಲ್ 

ಮುಖ್ಾ ೀಪಾರ್ಧಾ ಯರಿೃಂದ ಪಡೆದ್ದ ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೆೆ ೀತ್ೂ  

ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿೃಂದ ಮೇಲು ರುಜು ಪಡೆದ್ವರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

 

10. ಕನ್ು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಅಭಯ ರ್ಥಾ:- 

 

ಕನ್ು ಡ ಮಾಧಾ ಮದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು 1ನೇ ತ್ರಗತಿಯೃಂದ 10ನೇ 

ತ್ರಗತಿಯವರೆಗ್ಗ ಕನ್ು ಡ ಮಾಧಾ ಮದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ್ಗ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಶಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಾ ೀಪಾರ್ಧಾ ಯರ ಸಹಿ ಮತಿ್ತ  ಮೊರ್ರಿನ್ನೃಂದ್ವಗ್ಗ 

ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆದ್ವರಬೇಕು. 

 

11. ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭಯ ರ್ಥಾ:- 

 

ಕನೆಟಕ ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಾ  ನೇಮಕಾತಿ) ನಯಮಗಳು 

1977ರ ಉಪನಯಮ 2(ಕೆ)(ii)ರಲಿ್ಲ  ನದ್ವೆಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಕೂ ಮ ಸಂಖೆಾ : i ರಿೃಂದ vii 

ರವರೆಗಿನಂತೆ ಹಾಗ್ರ ಸಕಾೆರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಾ : WCP 111 PHP 2022 

ದ್ವನೃಂಕ: 17-08-2022ರಂದ್ದ ನದ್ವೆಷಟ ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕುರುಡುತ್ನ್ ಮತಿ್ತ  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಂದದೃಷ್ಟಟ  ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ, ಕಿವುಡುತ್ನ್ ಮತಿ್ತ  ಮಂದ ಶ್ೂ ವಣದೀಷ ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ, 

ಒೃಂದ್ದ ತೀಳು ಇಲಿದವರಿಗ್ಗ, ಒೃಂದ್ದ ಕಾಲು ಇಲಿದವರಿಗ್ಗ, ಕುಷಟ ರೀಗದ್ವೃಂದ 

ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗ್ಗ / ಎರಡು ಕಾಲು / ಎರಡು ತೀಳು / ಒೃಂದ್ದ ತೀಳು ಒೃಂದ್ದ 

ಕಾಲು / ಮಿದ್ದಳು ನಡಿ ದೀಷ/ ಕುಬಜ ತೆ / ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ೂ ಸಿರು / 

ಸಾು ಯುಕ್ಷಯ, ಸಿ ಲ್ಲೀನ್ತೆ ಸ್ಪಪ ಕಟ ರಮ  ಅಸಿ ಸಥ ತೆ (ಸೌಮಾ ) ಉಳಳ ವರಿಗ್ಗ / ನಧಿೆಷಟ  

ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥಾ ೆ /ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸಿ ಸಥ ತೆ / ಬಹು ವಿಧ ಅೃಂಗ ವೈಕಲಾ  

ಹೊೃಂದ್ವರುವವರು (Blindness and low vision, Deaf Hard of Hearing, One 
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Arm, One leg,, both Leg, both Arm, One arm & One leg,  Cerebral Palsy,  

Leprosy cured, Dwarfism, Acid Attack Victims, Muscular Dystrophy, 

Autism Spectrum Disorder (mild), Specific Learning Disability, Mental 

illness, Multiple Disabilities) ವೈಕಲಾ ತೆಯು ಶೇ. 40ಕೆಕ  ಕಡಿಮ್ಮಯಲಿದಂತ್ರ್ 

ಅೃಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ೂ  ಈ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರಲು 

ಅರ್ೆರು. 

 

ಅೃಂಗವಿಕಲರಿಗ್ಗ ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದ ಹುದೆ್ದ ಗಳನ್ನು  ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು 

ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ದ್ವನೃಂಕ: 19-11-2005ರ, ಸಕಾೆರದ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಜಾಾ ಪನ್ ಸಂಖೆಾ : ಸಿಆಸುಇ 115 ಸ್ಪನೆನ 2005 ರಲಿ್ಲ  ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ನ್ಮೂನೆಯಲಿ್ಲ , 

ಅೃಂಗವಿಕಲತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ರ್ಜಲಿಾಮಟಟ ದ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯೃಂದ 

ನಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಳಗ್ಗ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  

ಪಡೆದ್ವಟ್ಟಟ ಕಳಳ ತ್ಕಕ ದೆ್ದ . ಇತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಅೃಂಗವಿಕಲತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  

ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸುವುದ್ವಲಿ . 

 

ಸಕಾೆರದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖೆಾ : ಸಿಆಸುಇ 74 ಸ್ಪನೆನ 2006 ದ್ವನೃಂಕ: 30-01-2007 

ರಲಿ್ಲ  ಅೃಂಧ / ದೃಷ್ಟಟ  ಮಾೃಂದಾ  ಅೃಂಗವಿಕಲತೆಯ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕೀರಿದೆ ಲಿ್ಲ , 

ರ್ಜಲಿಾಮಟಟ ದ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯೃಂದ ಪರಿೀಕೆಿ ಸಿ ಖಚಿತ್ 

ಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೃಂದ್ದ ನದ್ವೆಷಟ ಪಡಿಸಿದೆ್ದ , ಸದರಿ ಮಂಡಳಿಯೃಂದ ಪೂ ಮಾಣ 

ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆದ್ವಟ್ಟಟ ಕೃಂಡಿರತ್ಕಕ ದೆ್ದ .  ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆೆಯ ಅೃಂತಿಮ 

ವರದ್ವಗ್ಗ ಅೃಂಧ / ದೃಷ್ಟಟ  ಮಾೃಂದಾ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿಯು ಬದೆ ವಾಗಿರುತಿ್ದ್ದ. 

 

12. ಯೊೀಜರ್ನ ನಿರಾಶಿಾ ತ್ ಅಭಯ ರ್ಥಾ:- 

 

ಸಕಾೆರದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖೆಾ : ಸಿಆಸುಇ 23 ಸ್ಪನೆನ 99, ದ್ವನೃಂಕ: 23-11-

2000ರನಿ್ ಯ ಯೀಜನೆಗಳಿೃಂದ ನವೆಸಿತ್ರಾದ (ಈ ನಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ 

ದ್ವನೃಂಕದ್ವೃಂದ 20 ವಷೆಗಳ ಹಿೃಂದ್ದ ನವೆಸಿತ್ರಾದ ಕುಟ್ಟೃಂಬದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಈ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಅರ್ೆರಿರುವುದ್ವಲಿ ) ಕುಟ್ಟೃಂಬದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳಿಗ್ಗ ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಿದ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳನ್ನು  ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರ್ ರವರಿೃಂದ 

ನಗದ್ವತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆದ್ವರಬೇಕು. 

 

ಸೂಚನೆ:  

1. ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿಾ  ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳು ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ 

ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಳಗ್ಗ ಪಡೆದ್ವರಬೇಕು ಹಾಗ್ರ ಕನೆಯ ದ್ವನೃಂಕದಂದ್ದ 

ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

2. ಈ ಮೇಲ್ ನ್ಮೂದ್ವಸಿರುವ ಎಲಿಾ  ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳ 

ನ್ಮೂನೆಗಳನ್ನು  ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿರುತಿ್ದ್ದ. 

 

 

13. ಆಯೆ್ಕ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಪ ಡುವ ಅರ್ಾ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳು ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರು  

ಪಡಿಸಬೇರ್ಕದ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ ಗಳು:- 

 

1. ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್ ಹುದೆ್ದ ಗ್ಗ ನಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ 

ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯಾದ ಪದವಿ ಪೂವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವಾ ತ್ತ್ು ಮಾನ್ ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆಯ 

ಅೃಂಕಪಟ್ಟಟ ಗಳು. 

2. ಜನ್ೂ  ದ್ವನೃಂಕವನ್ನು  ನ್ಮೂದ್ವಸಿರುವ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ್.ಸಿ. ಅರ್ಥವಾ ತ್ತ್ು ಮಾನ್ 

ಪರಿೀಕೆೆಯ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  / ವಗಾೆವಣೆ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  (ಟ್ಟ.ಸಿ) / ಜನ್ೂ  

ದ್ವನೃಂಕವನ್ನು  ತೀರಿಸುವ ಸಂಚಿತ್ ದಾಖಲ್ಯ ಉದಧ ೃತ್ ಭಾಗ (Extract of 

Cumulative Record). 
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3. ಇತ್ರೆ ಮಿೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಕೀರಿದೆ ಲಿ್ಲ , ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ಗಳು. 

 

14. ಮಿೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ವಯೊೀಮಿತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊೀರಿದೆ ಲಿ್ಲ  ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇರ್ಕದ    

ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ ಗಳು :- 

 

1. ಸೈನಕ ಸೇವೆಯೃಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ / ಮುಕಿಿ ಹೊೃಂದ್ವದ ಬಗ್ಗಗಿನ್ ಪೂ ಮಾಣ 

ಪತ್ೂ . 

ಟ್ಟಪಪ ಣಿ: ಮಾರ್ಜ ಸೈನಕ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕೀರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ನಯಮಾನ್ನಸಾರ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಗ್ಗ ಅರ್ೆರೆ? ಎೃಂಬುದನ್ನು  ರ್ತಿಿರದ ರ್ಜಲಿಾ  ಸೈನಕ ಬೀಡ್ ೆ ನೃಂದ 

ತಿಳಿದ್ದಕೃಂಡು ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೀರುವುದ್ದ ಸೂಕಿ. 

2. ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ನ್ಮೂನೆ-ಡಿ ನ್ಲಿ್ಲ  

ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರ್ ರವರಿೃಂದ ಪಡೆದ್ವರುವ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ . 

3. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಅವರು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಗೆ್ಗ  ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲನ್ 

ನಗದ್ವತ್ ಅೃಂಕಣವನ್ನು  ತ್ತೃಂಬತ್ಕಕ ದೆ್ದ  ಹಾಗ್ರ ಅವರ ಸೇವಾ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  

ಮತಿ್ತ  ಸದರಿ ಹುದೆ್ದ ಗ್ಗ ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಮೊದಲೇ ನರಾಕೆೆೀಪಣಾ ಪೂ ಮಾಣ 

ಪತ್ೂ ವನ್ನು  (‘No Objectionʼ Certificate) ಸಂಬಂಧಿತ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಪಾೂ ಧಿಕಾರದ್ವೃಂದ ಪಡೆದ್ದಕೃಂಡಿರಬೇಕು. 

4. ಗಾೂ ಮಿೀಣ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  ನ್ಮೂನೆ-1 ಮತಿ್ತ  2 ರಲಿ್ಲ . 

5. ಕನ್ು ಡ ಮಾಧಾ ಮದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ . 

6. ಅೃಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ನಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ನ್ಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ ವೈದಾ ಕಿೀಯ 

ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ . 

7. ಯೀಜನ ನರಾಶಿೂ ತ್ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು, ವಿಧವೆಯರು, ರ್ಜೀತ್ಕಾಮಿೆಕರು, ಗಾೂ ಮ 

ಸಮೂರ್ ಪರಿಶಿೀಲಕರು, ಕಾಾ ಡೆಟ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾೂ ಧಿಕಾರದ್ವೃಂದ ಪಡೆದ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ . 

 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅರ್ೆತೆ, ಮಿೀಸಲಾತಿ ಇತಾಾ ದ್ವಗಳನ್ನು  ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರವು 

ಕ್ಕಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರವೇ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳನ್ನು  ಅರ್ೆತೆ ಮತಿ್ತ  

ಮಿೀಸಲಾತಿ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲ್ ಆಯ್ಕಕ  ಪೂ ಕಿೂ ಯ್ಕಗ್ಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

15. ಪಾ ಮುಖ್ ಸೂಚನೆಗಳು :- 

 

1. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಆನ ಲೈನ ಅರ್ಜೆಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರವು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಆದೆ ರಿೃಂದ 

ನಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ ವಯೀಮಿತಿ, ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆ, ಮಿೀಸಲಾತಿ ಇತಾಾ ದ್ವಗಳ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದ್ದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳ 

ಜವಾಬೆ್ಯ ರಿಯಾಗಿರುತಿ್ದ್ದ. 

2. ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಸಂದಭ್ೆದಲಿ್ಲ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಅರ್ಜೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂದ್ವಸುವ 

ಮಿೀಸಲಾತಿ, ಜನ್ೂ  ದ್ವನೃಂಕ, ವಿದಾಾ ರ್ೆತೆ ಹಾಗ್ರ ವಯೀಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ 

ಇತಾಾ ದ್ವ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ೂ  ಗಣನೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದ್ದಕಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ ಹಾಗ್ರ ಈ 

ಬಗೆ್ಗ  ಆನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೀರಿಕೆ 

ಪತ್ೂ ಗಳನ್ನು  ಪುರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ವಲಿ . 

3. ಭಾವಚಿತ್ೂ  ಮತಿ್ತ  ಸಹಿಯು ಅಸಪ ಷಟ  ಹಾಗ್ರ ಮಸುಕಾಗಿದೆ ಲಿ್ಲ  ಅೃಂರ್ಥರ್ 

ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

4. ಭಾವಚಿತ್ೂ  ಮತಿ್ತ  ಸಹಿಯನ್ನು  ಅಪ್ ಲೀಡ್  ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅರ್ಜೆಗಳನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

5. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ತ್ಮೂ  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭ್ತಿೆ ಮಾಡಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅರ್ಜೆಯ ಒೃಂದ್ದ 

ಪೂ ತಿಯನ್ನು  ಮುದ್ವೂ ಸಿಕೃಂಡು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ತ್ಮೊೂ ೃಂದ್ವಗ್ಗ ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಲು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. 
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6. ನೇಮಕಾತಿ ಪೂ ಕಿೂ ಯ್ಕಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಳಾಸ 

ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಲಿ್ಲ , ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ನೇಮಕಾತಿ 

ಪಾೂ ಧಿಕಾರದ ಗಮನ್ಕೆಕ  ತ್ರತ್ಕಕ ದೆ್ದ . ಈ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರ, ಸಾಧಾ ವಾದ ಮಟ್ಟಟ ಗ್ಗ ಪೂ ಯತಿು ಸುವುದ್ದ. 

ಆದಾಗ್ರಾ , ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರವು ಯಾವುದೇ 

ಜವಾಬೆ್ಯ ರಿಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ವಲಿ .  ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಗಳು ಎಚು ರ 

ವಹಿಸತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 

7. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತ್ತ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾೂ ಧಿಕಾರದೃಂದ್ವಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಪತ್ೂ  

ವಾ ವಹಾರಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಿರುವುದ್ವಲಿ . 

8. ಅಧಿಸೂಚಿಸಿರುವ ಹುದೆ್ದ ಗಳು ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿದೆ್ದ , ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಮು ಚನೆ 

ಇಲಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗ್ಗ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುತಿ್ವೆ. 

9. ಸದರಿ ಆಯ್ಕಕ  ಪೂ ಕಿೂ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಮುೃಂದ್ದವರೆಸುವ ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಮುನ್ಮು ಚನೆ ಇಲಿದ್ದ ರದೆ್ದ  ಪಡಿಸುವ / ಹಿೃಂಪಡೆಯುವ ರ್ಕಕ ನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  

ಸಮಿತಿಯು ಕಾಯೆ ರಿಸಿಕೃಂಡಿರುತಿ್ದ್ದ. 

 

16.   ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಾಸಬೇರ್ಕದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ ಗಳು  

 

      080 22871174 / 080 22871094 / 080 22872247 
 

17. ದುನ್ಾಡತೆ:-  

 

ಒಬಬ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ನ್ಕಲು ವಾ ಕಿಿಯಾಗಿರುವನೆೃಂದ್ದ ಅರ್ಥವಾ ಖ್ೀಟಾ ದಸಿಾವೇಜು 

ಅರ್ಥವಾ ತಿದೆ ಲಾದ ದಸಿಾವೇಜುಗಳನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವರುವನೆೃಂದ್ದ ಅರ್ಥವಾ ತ್ಪುಪ  

ಅರ್ಥವಾ ಸುಳುಳ  ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವನೆೃಂದ್ದ ಅರ್ಥವಾ ವಾಸಿವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಮರೆಮಾಚಿರುವನೆೃಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದ ಬಂದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಥವಾ ಅವನ್ / ಅವಳ ನೇಮಕಾತಿಯ 

ಸಂದಭ್ೆದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅಕೂ ಮ ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಚಿತ್ ಮಾಗೆವನ್ನು  

ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನೆೃಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಸಿ ತಃ ಕಿೂ ಮಿನ್ಲ್ 

ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗ್ಗ ಮತಿ್ತ  ಶಿಸಿು  ಕೂ ಮಗಳಿಗ್ಗ ಒಳಪಡುತಿಾನ್ಲಿದ್ದ, ನೇಮಕಾತಿ 

ಪಾೂ ಧಿಕಾರವು ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  ರದೆ್ದ ಪಡಿಸುವುದ್ದ. 

 

18. ಈ ಹಿಂದ್ದ ದ್ವ: 24-06-2022ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ , ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : 

ಜಸಅ/205/ಇಎಸ ಎಂ/ದಿ್ವ ದಸ/ಬ್ಯಯ ಕ ಲಾಗ್/2021 ನ್ನು  ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ. 

 

 

ಅಧಾ ಕ್ಷರು, 

ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಾ ಕ ಲಾಗ್  ದಿ್ವ ತಿೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕಕ  ಸಮಿತಿ 

ಹಾಗ್ರ ಮುಖಾ  ಇೃಂರ್ಜನಯರ್, 

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಅಭಿವದ್ವಧ  ಸಂಸ್ಪಥ , 

ಆನಂದರಾವ ವತಿ್ , ಬೃಂಗಳೂರು-560 009. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಾ ಪನ್ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 115 ಸ್ಥನೆನಿ 2005, 

ದ್ವರ್ನಂಕ: 19-11-2005 

 

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES 

  

This is to certifiy that Sri/Smt/Kum..........................................son 

/wife/daughtyer of Shri................................................................................... 

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

....................................................is a case of ....................................He/She is 

physically disabled/visual disabled/speech 

Permanent (physical impaiment visual impairment speech & hearing 

impairment) in relation of his/her.......................................... 

Note: 

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

likely to improve.” 

2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of 

.............................months /years.” 

Strike out which is not applicable 

 

(Recent Attested 

Photograph showing 

the disability 

affixed here) 

 

                Sd/-                            Sd/-                                    Sd/- 

            (Doctor)                     (Doctor)                             (Doctor) 

              (Seal)                         (Seal)                                  (Seal) 

 

 

Countersiggned by the  

                                                        Medical Superidntendent CMO/Head          

                                                                      of  Hospital (with seal) 

 

Signature / Thumb impression 

     of the disabled person 
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ನ್ಮೂನೆ-2 

 

ಗಾಾ ಮಿೀಣ ಅಭಯ ರ್ಥಾ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ  

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ.......................................................................   ರವರ ಮಗ / ಮಗಳು/ ಪತಿ/ ಪತಿು / 

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ ...........................ರ್ಜಲಿ್ .........................ತಾಲಿ್ಲ ಕು...........................ಗಾೂ ಮದಲಿ್ಲ  

....................... ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು ಒೃಂದನೇ ತ್ರಗತಿಯೃಂದ.............................. 

ತ್ರಗತಿಯವರೆಗ್ಗ..................... ................ರ್ಜಲಿ್  ......................ತಾಲಿ್ಲ ಕು .................................ಪಟಟ ಣ. 

...........................ಶಾಲ್ಯಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿ. ........................ ವಷೆ ನ್ಡೆದ ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ  

ಉತಿಿೀಣೆರಾಗಿರುತಿಾರೆ.  ಈ ಶಾಲ್ಯು ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕನೆಟಕ 

ಪ್ರರ ನಗಮಗಳ ಅಧಿನಯಮ, 1976 ಅರ್ಥವಾ ಕನೆಟಕ ಪ್ರರ ಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಯಮ 1964ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನದ್ವೆಷಟ ಪಡಿಸಿ ಒೃಂದ್ದ ದಡಾ  ನ್ಗರ ಪೂ ದೇಶ್ ಸಣಣ  ನ್ಗರ ಪೂ ದೇಶ್ ಅರ್ಥವಾ ಪರಿವತ್ೆನೆ 

ಹಂತ್ದಲಿ್ಲರುವ ಪೂ ದೇಶ್ಗಳ ಹೊರತಾದ ಪೂ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲತಿ್ತ . 

 

ಮೇಲು ರುಜು                                                                                        ಸಹಿ/- 

ಕೆೆ ೀತ್ೂ  ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರ            ಮುಖ್ಾ ೀಪಾರ್ಧಾ ಯರ ಸಹಿ 

ಕಛೇರಿಯ ಮೊರ್ರು                                                             ಮತಿ್ತ  ಸಂಸ್ಪಥ ಯ ಮೊರ್ರು 

 

ಸಥ ಳ:    

ದ್ವನೃಂಕ: 

 

 

    

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತ ೀಲೆ ಸಂಖೆಯ : ಸಿಆಸುಇ 44 ಸ್ಥನೆನಿ 2001 ದ್ವರ್ನಂಕ: 27-07-2001 

 

ನ್ಮೂನೆ 

 

ಯೊೀಜನೆಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿತ್ರಾದ ಕುಟ್ಟಂಬ್ದ ಅಭಯ ರ್ಥಾ 

 

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ.......................................................................   ರವರ ಮಗ / ಮಗಳು/ ಪತಿ/ ಪತಿು / 

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ ...........................ರ್ಜಲಿ್ .........................ತಾಲಿ್ಲ ಕು...........................ಗಾೂ ಮದಲಿ್ಲ  

...................ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು:  ಇವರ ಕುಟ್ಟೃಂಬದವರ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದೆ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಆಸಿಿಯನ್ನು  ..............................ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ......................ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ದ 

ಎೃಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಕ ಪೂ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಿದ್ದ:- 

(ಅ) ** ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಮತಿ್ತತಾವು ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದೆ ಅವರ ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಅಧೆದಷ್ಟಟ  

(ಆ) **ಯೀಜನೆಗ್ಗ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವರದ್ದ: ಯೀಜನೆಯೃಂದ ತಾವು ವಾಸಿಸುವ 

ಮನೆ: 

(ಇ) ** ತಾವು ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದೆ  ತ್ಮೂ  ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಅಧೆದಷ್ಟಟ  ಅರ್ಥವಾ ಒೃಂದಕಿಕ ೃಂತ್ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಟ   ಭೂಮಿ: 

(ಈ) ** ಇತ್ರ ಇನು ವುದೇ ಪೂ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯೃಂದ ನವೆಸಿತ್ರಾದವರು. 

 

ಸಥ ಳ :                ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರ್ 

ದ್ವನೃಂಕ:        ತಾಲಿ್ಲ ಕು 

          ಕಛೇರಿಯ ಮೊರ್ರು 

 

                    (** ಅನಿ್ ಯವಾಗುವ ಐಟಂನ್ನು  ಮಾತ್ೂ  ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂದ್ವಸತ್ಕಕ ದೆ್ದ ) 

 

 



Page 13 of 16 
 

 

 

 

 

 

ಕನ್ು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ ವಾಯ ಸಂಗ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ  

 

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ.......................................................................   ರವರ ಮಗ / ಮಗಳು/ ಪತಿ/ ಪತಿು / 

ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ ..........................ರ್ಜಲಿ್ . ........................ತಾಲಿ್ಲ ಕು ..........................ಗಾೂ ಮದಲಿ್ಲ  

.......................ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು ..........................ನೇ ತ್ರಗತಿಯೃಂದ.............................ನೇ 

ತ್ರಗತಿಯವರೆಗ್ಗ..............................ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷೆದ್ವೃಂದ ......................ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷೆದವರೆಗ್ಗ 

...........................ಶಾಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಕನ್ು ಡ ಮಾಧಾ ಮದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿರುತಿಾರೆೃಂದ್ದ 

ಪೂ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

ಸಥ ಳ:        ಮುಖ್ಾ ೀಪಾರ್ಧಾ ಯರ ಸಹಿ 

ದ್ವನೃಂಕ:                        ಮತಿ್ತ   ಸಂಸ್ಪಥ ಯ ಮೊರ್ರು 
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(ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ.ಕೆೆ  ಸೇರಿದ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ) 

ನ್ಮೂನೆ-ಡಿ 

(ನಿಯಮ 3ಎ (2)(3) ನೀಡಿ) 

ಅನ್ನಸೂಚ್ಚತ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನಸೂಚ್ಚತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳಿಗೆ (ಪ.ಜಾ /ಪ.ಪಂ) ಸೇರಿದ 

ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ ಗಳ ನ್ಮೂನೆ 

ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ  

 

.....................................ರಾಜಾ ದ / ಕೃಂದಾೂ ಡಳಿತ್ ಪೂ ದೇಶ್ದ *...........................ರ್ಜಲಿ್ ಯ / ವಿಭಾಗದ 

.............................ಗಾೂ ಮ / ಪಟಟ ಣದ * ನವಾಸಿಯಾದ ಶಿೂ ೀ / ಶಿೂ ೀಮತಿ...............................ಎೃಂಬುವವರ 

ಮಗ / ಮಗಳಾದ ಶಿೂ ೀ / ಶಿೂ ೀಮತಿ....................................ಇವರು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ/ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ 

ಬುಡಕಟ್ಟಟ  * ಎೃಂದ್ದ ಮಾನ್ಾ  ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಾತಿ/ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗ್ಗ * ಸೇರಿರುತಿಾರೆೃಂದ್ದ 

ಪೂ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಿದ್ದ. 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ್, 1950 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳು) ಆದೇಶ್, 1950 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ಜಾತಿ) (ಕೃಂದಾೂ ಡಳಿತ್ ಪೂ ದೇಶ್ಗಳು) ಆದೇಶ್, 

1950 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳು) (ಕೃಂದಾೂ ಡಳಿತ್ ಪೂ ದೇಶ್ಗಳು) 

ಆದೇಶ್, 1951 ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ / ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಪಟ್ಟಟ  

(ಮಾಪಾೆಡು) ಆದೇಶ್ 1956, ಮುೃಂಬಯ ತಾಜಾ  ಪುನ್ರ್  ರಚನ 

ಅಧಿನಯಮ, 1960, ಪಂಜಾಬ  ರಾಜಾ  ಪುನ್ರ್  ರಚನ ಅಧಿನಯಮ, 1966, 

ಹಿಮಾಚಲ ಪೂ ದೇಶ್ ರಾಜಾ  ಅಧಿನಯಮ, 1970 ಮತಿ್ತ  ಈಶಾನ್ಾ  ಪೂ ದೇಶ್ಗಳ 

(ಪುನ್ರ್ ರಚನ ಅಧಿನಯಮ, 1971ರ ಮೂಲ ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ) 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಜಮುೂ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಶಿೂ ೀರ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಆದೇಶ್, 1956 

• ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ಜಾತಿಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಅಧಿನಯಮ, 

1976ರ ಮೂಲಕ ತಿದೆ್ದ ಪಡಿಯಾದಂತೆ ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅೃಂಡಮಾನ ಮತಿ್ತ  

ನಕೀಬ್ಯರ್ ದಿ್ವ ೀಪಗಳ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಆದೇಶ್, 1959. 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ದಾದರ್ ಮತಿ್ತ  ನಗರರ್ವೇಲ್ಲ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ 

ಆದೇಶ್, 1962 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಪಾೃಂಡಿಚೇರಿ) ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಆದೇಶ್, 1964 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ) (ಉತಿ್ರ ಪೂ ದೇಶ್) ಆದೇಶ್, 1967 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ಗೀವಾ, ದಮನ ಮತಿ್ತ  ದಯು) 

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ಜಾತಿ/ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಆದೇಶ್ 1988 

• ಸಂವಿರ್ಧನ್ (ನಗಾಲಾಾ ೃಂಡ್) ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಆದೇಶ್. 

 

2. ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ*......................................ಮತಿ್ತ  / ಅರ್ಥವಾ ಅವನ್* / ಅವಳ* ಕುಟ್ಟೃಂಬವು 

.................................................ರಾಜಾ /ಕೃಂದಾೂ ಡಳಿತ್ ಪೂ ದೇಶ್ದ ......................ರ್ಜಲಿಾ /ವಿಭಾಗದ 

......................................... ಗಾೂ ಮ/ಪಟಟ ಣದ ಸಾಮಾನ್ಾ  ನವಾಸಿ(ಗಳು) 

                                          

 ಸಹಿ........................... 

ಸಥ ಳ:                                                                                                  ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರ್.............................. 

ದ್ವನೃಂಕ:                                                                                                    ಪದನಮ 

                                                                                                       ಕಛೇರಿಯ ಮೊರ್ರಿನ್ನೃಂದ್ವಗ್ಗ 
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ನ್ಮೂನೆ-1 

ಜನ್ರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮೇಲುಸತ ರಕೆೆ  ಸೇರಿಲಿವೆಂದು, ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಗಾಾ ಮಿೀಣ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕೊೀರಲು ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕದ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ  

(ಜನ್ರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳು ಭತಿಾ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ನ್ಮೂನೆ) 

 

ಇವರಿಗ್ಗ: 

 

ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರರು 

......ತಾಲಿ್ಲ ಕು 

..................ರ್ಜಲಿ್  

 

ಮಾನ್ಾ ರೇ, 

 

ಶಿೂ ೀ / ಶಿೂ ೀಮತಿ............................................. ಎೃಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪತಿ / ಪತಿು  .................ಆದ 

ನನ್ನ ಮೇಲುಸಿರದಲಿ್ಲ  (Creamy Layer) ಬರುವುದ್ವಲಿವೆೃಂದ್ದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಗಾೂ ಮಿೀಣ 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ ವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ತ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿಾ  ಕೀರುತಿೆೀನೆ. 

 

1. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ ಉದಾ ೀಗ           : 

2. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಸಿ ೃಂತ್ ಸಥ ಳ ಗಾೂ ಮ                    : 

ತಾಲಿ್ಲ ಕು             : 

ರ್ಜಲಿ್                  : 

3. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯು ಹುಟ್ಟಟ ದ ದ್ವನೃಂಕ ವಯಸುು  ಮತಿ್ತ  ಹುಟ್ಟಟ ದ ಸಥ ಳ   : 

4. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ತಂದ್ದ/ತಾಯ/ಪ್ಲೀಷಕರ ಪತಿಯ/ಪತಿು ಯ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ ಉದಾ ೀಗ   : 

     (ಉದಾ ೀಗವು ಸಕಾೆರಿ/ಅರೆ ಸಕಾೆರಿ/ಸಾವೆಜನಕಉದಾ ಮ/ಖಸಗಿ) 

5. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಪೂ ಸಿುತ್ ವಿಳಾಸ                       : 

(ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ನ್ಮೂದ್ವಸುವುದ್ದ) 

6. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಖಯಂ ವಿಳಾಸ              : 

7. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಲ್ಗಳ ವಿವರಗಳು 
 

ಪಾೂ ರ್ಥಮಿಕ 

ಮಾಧಾ ಮಿಕ 

ಪ್ರೂ ಢ 

 

8. ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಹಾಗ್ರ ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯತಂದ್ದ/ತಾಯ/ಪ್ಲೀಷಕರ (ತಂದ್ದ/ತಾಯರ್ಜೀವಂತ್ವಿಲಿದ್ವದೆ ರೆ) 

ಇವರ ಒಟ್ಟಟ  ವಾಷ್ಟೆಕ ಆದಾಯ ಎಲಿಾ  ಮೂಲಗಳಿೃಂದ: 

 

1) ವೇತ್ನ್ ಶ್ೂ ೀಣಿ 
 

2) ಜಮಿೀನನ್ ವಿವರ 
 

3) ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳು 

 

9. ಆದಾಯತೆರಿಗ್ಗ ಪಾವತಿದಾರರೇ? 

10. ಸಂಪತಿ್ತತೆರಿಗ್ಗ ಪಾವತಿದಾರರೇ? 

11. ಮಾರಾಟತೆರಿಗ್ಗ ಪಾವತಿದಾರರೇ? 
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ಪಾ ಮಾಣಿೀಕೃತ್ ಘೀಷ್ಣೆ 

 

ಈ ಮೇಲ್ ನ್ನು ೃಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಣೆಯು ನನ್ನ ತಿಳಿದ್ವರುವಷಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗ್ಗ ಸತ್ಾ ವೆೃಂದ್ದ 

ಶ್ೂ ದೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತಿೆೀನೆ ಮತಿ್ತ  ಘೀಷ್ಟಸುತಿೆೀನೆ. 

ಸಥ ಳ:                                                                                            ತ್ಮೂ  ವಿಧೇಯ 

ದ್ವನೃಂಕ:          (ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಸಹಿ) 

 

ಮೇಲ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸತ್ಾ ವಾಗಿರುತಿ್ದ್ದಎೃಂದ್ದ ಪೂ ಮಾಣಿಕರಿಸುತಿಾ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು 

ಅಸತ್ಾ ವೆೃಂದ್ದದೃಢಪಟಟ ಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧ ವಿಚಾರಣೆಗ್ಗ ಬದೆ ನಗಿರುತಿೆೀನೆ. 

 

ಸಥ ಳ:                                                                                 ತಂದ್ದ/ತಾಯ/ಪ್ಲೀಷಕರ ಸಹಿ 

ದ್ವನೃಂಕ:                                                                      (ತಂದ್ದ/ತಾಯರ್ಜೀವಂತ್ವಿಲಿದ್ವದೆ ರೆ) 

                                                                                           (ಹೆೃಂಡತಿ/ಗಂಡ/ಇವರ ಸಹಿ) 

 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಇಬ್ಬ ರು ಸಾರಿ್ಕದ್ಯರರು 

 

ಅಭ್ಾ ರ್ಥೆಯ ಮತಿ್ತ  ಅವರ ತಂದ್ದ/ತಾಯ/ಪ್ಲೀಷಕರು/ಪತಿ/ಪತಿು  ಇವರನ್ನು  ಹಾಗ್ರ ಇವರ 

ಸಹಿಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತಿೆೀವೆ. 

 

ಸಾಕೆಿ ದಾರರ ಸಹಿ                                        1) 

 

(ಪೂಣೆ ವಿಳಾಸದೃಂದ್ವಗ್ಗ )                        2) 

 

 

ಪರಿಶಿೀಲರ್ನ ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ಾ  

 

1. ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ.......................................................................   ಎೃಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗಳು/ ಪತಿ/ ಪತಿು / 

ಶಿೂ ೀ/ ಶಿೂ ೀಮತಿ/ ಕುಮಾರಿ ........................... ಎೃಂಬುವವರು ಕನೆಟಕ ರಾಜಾ ದ .....................ರ್ಜಲಿ್ ಯ 

ವಿಭಾಗ .......................ಗಾೂ ಮ/ಪಟಟ ಣ/ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಾ  ನವಾಸಿಯಾಗಿದೆಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಇವರು 

ಜನ್ರಲ್ ಮ್ಮರಿಟ್ ವಗೆಕೆಕ  ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತಿಾರೆ. 

2. ಶಿೂ ೀ/ಶಿೂ ೀಮತಿ/ಕುಮಾರಿ ........................... ಇವರ ತಂದ್ದ/ತಾಯ/ಪ್ಲೀಷಕರು ಸಕಾೆರಿ ಆದೇಶ್ ಸಂಖೆಾ : 

ಎಸ ಡಬಿ್ಲ ಾ ಡಿ 251 ಬಿಸಿಎ 94, ಬೃಂಗಳೂರು, ದ್ವನೃಂಕ: 31-01-1995ರನಿ್ ಯ ಜನ್ರಲ್ ಮ್ಮರಿಟ್ 

ವಗೆದ ಮೇಲುಸಿರದಲಿ್ಲ  (Creamy Layer) ಬರುವುದ್ವಲಿವೆೃಂದ್ದ ಪೂ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

ಸಥ ಳ:                                                                                            ತ್ರ್ಶಿೀಲೆಾ ರ್ 

ದ್ವನೃಂಕ:                                                                                       ತಾಲಿ್ಲ ಕು 

        ಕಛೇರಿಯ ಮೊರ್ರು 

 

 

ಸೂಚನೆ-1: ಇದರಲಿ್ಲ ಉಪಯೀಗಿಸಲಾದ ‘ಸಾಮಾನ್ಾ  ನವಾಸಿʼ ಎೃಂಬ ಪದವು 1950ರ ಜನ್ತಾ 

ಪಾೂ ತಿನಧಾ  ಕಾಯೆ್ಕ ಯ 20ನೇ ಅನ್ನಚ್ು ೀದದಲಿ್ಲನ್ ಅರ್ಥೆವನ್ನು  ಹೊೃಂದ್ವರುತಿ್ದ್ದ. 

ಸೂಚನೆ-2: ಪರಿಶಿೀಲನ ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾೆರಿ ಆದೇಶ್ ಸಂಖೆಾ : 

ಎಸ ಡಬಿ್ಲ ಡಿ 251 ಬಿಸಿಎ 94, ಬೃಂಗಳೂರು, ದ್ವನೃಂಕ: 31-01-1995ರನಿ್ ಯ ಮೇಲುಸಿರದವರನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ನಗದ್ವಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅೃಂಶ್ಗಳನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸಿಕೃಂಡ ನಂತ್ರವೇ 

ಪೂ ಮಾಣ ಪತ್ೂ  ನೀಡತ್ಕಕ ದೆ್ದ . 


