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 PÀ£ÁðlPÀ À̧PÁðgÀ  

PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 
¸ÀASÉå: Er/PÉEJ/DqÀ½vÀ/¹.Dgï-    /2022-23(ªÀiÁ.ªÀÈ)                                   ¢£ÁAPÀ : 23.09.2022 

 
C¢ü À̧ÆZÀ£É 

 
QjAiÀÄ ¥À±ÀÄªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ (¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁw.  

 
 

  

 

 

1) �ಾ���ಾರವ� ಕ
ಾ�ಟಕ 
ಾಗ�ೕಕ �ೕ�ಾ (�ೕರ �ೕಮ�ಾ�) (�ಾ�ಾನ�) �ಯಮಗಳು 2021ರನ�ಯ �ಳಕಂಡ ವೃಂದದ  

ಹು"#ಗ$%  ಅಹ� ಅಭ�(�ಗ$ಂದ Online ಮೂಲಕ ಅ*�ಗಳನು+ ಆ-ಾ��.".  

 

PÀæ.PÀæ.PÀæ.PÀæ.    
¸̧̧̧A.A.A.A. 

 

ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ 
MlÄÖ MlÄÖ MlÄÖ MlÄÖ 

ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 

(C)(C)(C)(C) QjAiÀÄ ¥À±ÀÄªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ  
(¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ)   

250250250250 

 

2) ಅ��ಅ��ಅ��ಅ��    / / / / ಶುಲ�ಶುಲ�ಶುಲ�ಶುಲ�    �	ೕಕೃ�	ೕಕೃ�	ೕಕೃ�	ೕಕೃ    �ಾಲ��ಾಲ��ಾಲ��ಾಲ� : 
 

ಅ*� ಸ01ಸಲು �ಗ3ಪ5.ರುವ �ಾ�ರಂ6ಕ 3
ಾಂಕ  

05-10-2022 

ಅ*� ಸ01ಸಲು �ೂ�ಯ 3
ಾಂಕ 

04-11-2022 

ಶುಲ9ವನು+ �ಾವ�ಸಲು �ೂ�ಯ 3
ಾಂಕ 

06-11-2022 

 

 

 

 

 

 

 

��ೕಷ��ೕಷ��ೕಷ��ೕಷ    ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�::::----    ಅಭ��ಗಳುಅಭ��ಗಳುಅಭ��ಗಳುಅಭ��ಗಳು    ಅ�ಯನು�ಅ�ಯನು�ಅ�ಯನು�ಅ�ಯನು�    ಭ�ಭ�ಭ�ಭ�    �ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ�ಾಡುವ    �ದಲು�ದಲು�ದಲು�ದಲು    ಎ�ಾ�ಎ�ಾ�ಎ�ಾ�ಎ�ಾ�    �ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು�        ಓ"ಓ"ಓ"ಓ"    

ಅ#ೖ%&ೂಂಡುಅ#ೖ%&ೂಂಡುಅ#ೖ%&ೂಂಡುಅ#ೖ%&ೂಂಡು    ಆನಂತರ*ೕಆನಂತರ*ೕಆನಂತರ*ೕಆನಂತರ*ೕ    ತಮ,ತಮ,ತಮ,ತಮ,    ಅನ-ಯ.ಾಗುವಅನ-ಯ.ಾಗುವಅನ-ಯ.ಾಗುವಅನ-ಯ.ಾಗುವ    �ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು�    ಭ�ಭ�ಭ�ಭ�    �ಾಡತಕ0ದು1�ಾಡತಕ0ದು1�ಾಡತಕ0ದು1�ಾಡತಕ0ದು1.  .  .  .  ಒ34ಒ34ಒ34ಒ34    ಅ�ಅ�ಅ�ಅ�    

ಸ5�%ದಸ5�%ದಸ5�%ದಸ5�%ದ    ನಂತರನಂತರನಂತರನಂತರ    ಅ�ಯ5�ಅ�ಯ5�ಅ�ಯ5�ಅ�ಯ5�    �ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು��ವರಗಳನು�    �ದು1ಪ7�ದು1ಪ7�ದು1ಪ7�ದು1ಪ7    / / / / 8ೕಪ98ೕಪ98ೕಪ98ೕಪ9    �ಾಡುವಂ:�ಾಡುವಂ:�ಾಡುವಂ:�ಾಡುವಂ:    ;ೕಡುವ;ೕಡುವ;ೕಡುವ;ೕಡುವ    <ಾವ=>ೕ<ಾವ=>ೕ<ಾವ=>ೕ<ಾವ=>ೕ    

ಮನ�ಗಳನು�ಮನ�ಗಳನು�ಮನ�ಗಳನು�ಮನ�ಗಳನು�    �ರಸ0?ಸ�ಾಗುವ=ದು�ರಸ0?ಸ�ಾಗುವ=ದು�ರಸ0?ಸ�ಾಗುವ=ದು�ರಸ0?ಸ�ಾಗುವ=ದು.  .  .  .      
 

        

ಅ*�ಗಳನು+  Online ಮೂಲಕ:ೕ ಭ�� �ಾ5 , ;ಾವ<ತ� ಮತು> ಸ?ಯನು+ ಅ@A1ೕB �ಾ5ದ ನಂತರ ಶುಲ9ವನು+  

Cಾವ�"ೕ ಇ- ಅಂD ಕEೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಸಂFಾಯ �ಾಡಬಹುFಾHರುತ>".  ಶುಲ9ವನು+  �ಾವ�ಸ"ೕ  -ಾಗೂ   

;ಾವ<ತ�/ ಸ?ಯನು+ ಅ@A1ೕB  �ಾಡ"ೕ ಇರುವ  ಅಭ�(�ಗಳ  ಅ*�ಗಳನು+ �ರಸ9�ಸIಾಗುವ�ದು.  

 

 

3) ಅ��ಅ��ಅ��ಅ�� ಸ��ಸ��ಸ��ಸ��ಸುವಸುವಸುವಸುವ ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು / ಅ��ಅ��ಅ��ಅ�� ಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವ ಪ
�
�ಪ
�
�ಪ
�
�ಪ
�
�.... 

ಅ�ಅ�ಅ�ಅ�    ಸ5�ಸುವಸ5�ಸುವಸ5�ಸುವಸ5�ಸುವ    ಪ@A@Bಯ5�ಪ@A@Bಯ5�ಪ@A@Bಯ5�ಪ@A@Bಯ5�    Cಾಲು0Cಾಲು0Cಾಲು0Cಾಲು0    ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು    ಇ>ಇ>ಇ>ಇ>....    

1. Jದಲ�ೕ ಹಂತ : Application Submission 

2. ಎರಡ�ೕ ಹಂತ    :  Photo & Thumb impression upload 

3. ಮೂರ�ೕ ಹಂತ   : Payment of Fees  

4. 
ಾಲ9�ೕ ಹಂತ     : Print application.  
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�ವರ.ಾದ�ವರ.ಾದ�ವರ.ಾದ�ವರ.ಾದ    ಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳುಹಂತಗಳು::::    
 

{'*' Marked columns are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕLಾMಯ�ಾH ಭ�� �ಾಡNೕಕು) 

If no response found on Save/Add button  kindly refresh page (press control +F5)} 

• Online  Application Link ರ01 �ಮO ಪAಣ� Qವರಗಳನು+ ಭ�� �ಾ5.  

• ಅ@A1ೕB  �ಾಡNೕ�ಾದ ;ಾವ<ತ�  ಮತು> ಸ? �ಾ9

�

R ಪ��ಗಳನು+ jpg  ನಮೂ�ಯ01 .ದ#�ಾHರNೕಕು -ಾಗೂ     

           50 kb Hಂತ STಾUHರVಾರದು. 

• ಅ*�ಯ01  ಎIಾ1 �ಾ?�ಯನು+ ಭ�� �ಾ5 ಸ01ಸNೕಕು.  

•        

•        •        

•        ಅ��ಯ

ಅ��ಯಅ��ಯ

ಅ��ಯ 

  

 �ಂ�

�ಂ��ಂ�

�ಂ� 

  

 �ಳ


�ಳ
�ಳ


�ಳ
 

  

 “Payment of Fees” link 

“Payment of Fees” link “Payment of Fees” link 

“Payment of Fees” link ಅನು

ಅನುಅನು

ಅನು 

  

 ಒ��

ಒ��ಒ��

ಒ�� 

  

 ಚಲ�

ಚಲ�ಚಲ�

ಚಲ� 

  

 ಪ�ದು

ಪ�ದುಪ�ದು

ಪ�ದು 

  

 ಇ

ಇಇ

ಇ-

--

-ಅಂ�

ಅಂ�ಅಂ�

ಅಂ� 

  

 ಕ�ೕ�

ಕ�ೕ�ಕ�ೕ�

ಕ�ೕ� 

  

 ಮೂಲಕ

ಮೂಲಕಮೂಲಕ

ಮೂಲಕ 

  

 ಶುಲ�ವನು

ಶುಲ�ವನುಶುಲ�ವನು

ಶುಲ�ವನು 

  

  

  

 

          

                    

          �ಾವ�ಸತಕ�ದು"

�ಾವ�ಸತಕ�ದು"�ಾವ�ಸತಕ�ದು"

�ಾವ�ಸತಕ�ದು".    

.    .    

.     

  

 

• #ಾಂ�$ಕ

#ಾಂ�$ಕ#ಾಂ�$ಕ

#ಾಂ�$ಕ 

  

 %ೂಂದ'ಯುಂ(ಾದ�)

%ೂಂದ'ಯುಂ(ಾದ�)%ೂಂದ'ಯುಂ(ಾದ�)

%ೂಂದ'ಯುಂ(ಾದ�) 

  

 ಸ*ಾಯ+ಾ,

ಸ*ಾಯ+ಾ,ಸ*ಾಯ+ಾ,

ಸ*ಾಯ+ಾ, 

  

 ಸಂ-.

ಸಂ-.ಸಂ-.

ಸಂ-.:080

:080:080

:080-

--

-23 460 460

23 460 46023 460 460

23 460 460  ನು
ನುನು

ನು 

  

 ಸಂಪ/�ಸಲು

ಸಂಪ/�ಸಲುಸಂಪ/�ಸಲು

ಸಂಪ/�ಸಲು 

  

 ಸೂ012

ಸೂ012ಸೂ012

ಸೂ012.

..

. 

  

 

 

3.1)  ಅಭ�(�ಗಳು ಅ*� ಭ�� �ಾಡುವ Jದಲು ಅ�ಸೂಚ�ಯ01 �ೕ5ರುವ ಅ*� ಭ�� �ಾಡುವ ಕು�ತ ಸೂಚ�ಗಳು, 

ಅಹ�Xಾ ಷರತು>ಗಳನು+ ಓ3�ೂಳ[ತಕ9ದು#.  �ೕಮ�ಾ� �ಾ���ಾರವ� ದೃ]ೕಕ�. �ೕ5ರುವ ಹು"#ಗಳ ^ೕಸIಾ�% ಸಂಬಂ�.ದ 

ಅಂಕಣದ01 ಉಪ`ೕH.ದ ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು+ ಈ �ಳಕಂಡಂb  ಅcೖ�.�ೂಳ[Nೕಕು:- 

 

�ಾ.ಅ 

�ಾ�ಾನ� ಅಹ�b 

GM General Merit 

ಪ.eಾ 

ಪ�fಷg eಾ� 

SC Scheduled Caste 

ಪ.ಪಂ 

ಪ�fಷg ಪಂಗಡ 

ST Scheduled Tribe 

ಪ�.-1 

ಪ�ವಗ�-1 Cat–1 Category – I 

2ಎ 

ಪ�ವಗ�-2ಎ 2A Category – 2A 

2h 

ಪ�ವಗ�-2h 2B Category – 2B 

3ಎ 

ಪ�ವಗ�-3ಎ 3A Category – 3A 

3h 

ಪ�ವಗ�-3h 3B Category – 3B 

ಮಅ ಮ?iಾ ಅಭ�(� 

Women Women Candidate 

ಇತk (�ಾ) 

ಇತk �ಾ�ಾನ� 

Oth Others 

�ಾ.�ೖ 

�ಾ* �ೖ�ಕ 

Ex-MP Ex-Military Person 

lಾ�^ೕಣ 

lಾ�^ೕಣ ಅಭ�(� 

Rural Rural Candidate 

ಕ.�ಾ.ಅ 

ಕನ+ಡ �ಾಧ�ಮ ಅಭ�(� 

KMS Kannada Medium Student  

Q.Dೕ 

Qಕಲ  Dೕತನ 

PH Physically Handicapped  

ಉ.ಮೂ.ವೃ 

ಉ$� ಮೂಲ ವೃಂದ 

RPC Residual Parent Cadre 

`ೕ.� 

`ೕಜ
ಾ �oಾf�ೕತರು 

PDP Project Displaced Person 
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5. ಶುಲ0ಶುಲ0ಶುಲ0ಶುಲ0::::----    
       

�ಾ�ಾನ� ಅಹ�	 ಅಭ���ಗ� ರೂ. 750 /- 
ಪ�ವಗ� 2(ಎ), 2(�), 3(ಎ), 3(�) � �ೕ�ದ  ಅಭ���ಗ� 

ಪ��ಷ� �ಾ� / ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ / ಪ�ವಗ�-1/ ��ೕಷ �ೕತನ  

ಅಭ���ಗ� 

ರೂ. 500 /- 

 

 

 

 

4.1    ಅಭ�(�ಗಳು �ಗ�ಪ5.ದ ಶುಲ9ವನು+ ಕLಾMಯ�ಾH �ಾವ�ಸತಕ9ದು#.  ಒqO ಶುಲ9ವನು+ �ಾವ�.ದ ನಂತರ ಅದನು+ 

Cಾವ�"ೕ ಸಂದಭ�ದ01ಯೂ ?ಂ�ರುHಸIಾಗುವ�3ಲ1 ಅಥ�ಾ ಅದನು+ �ಾ���ಾರವ� ನrಸುವ ಇತk ಪ�ೕs ಅಥ�ಾ 

�ೕಮ�ಾ�ಗ$% Sೂಂ3.�ೂಳ[Iಾಗುವ�3ಲ1. ಶುಲ9ವನು+ಸಂFಾಯ �ಾಡ3ದ#01 ಅಂತಹ ಅ*�ಗಳನು+  �ರಸ9�ಸIಾಗುವ�ದು.  
 

5.  ಅಹGಾಅಹGಾಅಹGಾಅಹGಾ    ಷರತುHಗಳುಷರತುHಗಳುಷರತುHಗಳುಷರತುHಗಳು::::----  
           

ಅ) ;ಾರ�ೕಯ 
ಾಗ�ೕಕ
ಾHರತಕ9ದು#. 

ಆ) 

ಒಬt *ೕವಂತ ಪ�+Hಂತ SಚುU ಮಂ3 ಪ�+ಯರನು+ Sೂಂ3ರುವ ಪ�ರುಷ ಅಭ�(� ಮತು> ಈlಾಗvೕ  

ಇ�ೂ+ಬt Sಂಡ�wರುವ ವ�x>ಯನು+ ಮದು:CಾHರುವ ಮ?iಾ ಅಭ�(�ಯು ಸ�ಾ�ರ3ಂದ  

ಪA�ಾ�ನುಮ�ಯನು+ ಪrಯ"ೕ �ೕಮ�ಾ�% ಅಹ�oಾಗುವ�3ಲ1. 

ಇ) 

ಅಭ�(�ಯು �ಾನ.ಕ�ಾH ಮತು> "ೖ?ಕ�ಾH ಆkೂೕಗ�ವಂತoಾHರNೕಕು ಮತು> ಅವರ  �ೕಮ�ಾ�ಯು 

ಕತ�ವ�ಗಳ ದy �ವ�ಹz% ಆತಂಕವನು+ಂಟು �ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ Cಾವ�"ೕ "ೖ?ಕ ನೂ�ನbwಂದ 

ಮುಕ>oಾHರNೕಕು. 

ಈ) 

"ೖ?ಕ�ಾH ಅನಹ�oಾHFಾ#kಂಬುFಾH :ೖದ�xೕಯ ಮಂಡ$ಯ ವರ3ಯ qೕv ಅನಹ�kಂಬುFಾH 

�ರಸ9�ಸುವ ಪAಣ� Q:ೕಚ�ಯನು+ oಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾw#�.�ೂಂ5" ಮತು> ಸ�ಾ�ರದ Q:ೕಚ�ಯು 

Cಾವ�"ೕ Qಧದಲೂ1 ಈ �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ .ೕ^ತ�ಾHರುವ�3ಲ1. 

 

         �ಗ3ತ {ೖy|ಕ ಅಹ�bಯ }ೂb% ಈ qೕಲ9ಂಡ ಅಹ�bಗಳನು+ Sೂಂ3ರುವ ಅಭ�(�ಗಳು �ೕಮ�ಾ�lಾH ಅ*� 

ಸ01ಸಲು ಅಹ�bಯನು+ Sೂಂ3ರುXಾ>k. 

 

 

 

6.6.6.6. �ೕಮIಾ��ೕಮIಾ��ೕಮIಾ��ೕಮIಾ�    �Jಾನ�Jಾನ�Jಾನ�Jಾನ    ::::––––        
 

  

 

    ಸದ� ಹು"#ಗಳನು+ ಕ
ಾ�ಟಕ 
ಾಗ�ೕಕ �ೕ:ಗಳು (�ೕರ �ೕಮ�ಾ�)(�ಾ�ಾನ�)  �ಯಮಗಳು 2021ರ ಉಪ �ಯಮ 

6(2) ಪ��ಾರ ಸ~�ಾ�ತOಕ ಪ�ೕsಯ01 ಗ$.ದ ಅಂಕಗಳ {ೕಕLಾ�ಾರು ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರದ qೕv -ಾಗೂ Tಾ0>ಯ01ರುವ 

^ೕಸIಾ� �ಯಮಗಳನ�ಯ ಆ�9 �ಾಡIಾಗುವ�ದು. 

 

6.1.   6.1.   6.1.   6.1.   ಕKಾLಯಕKಾLಯಕKಾLಯಕKಾLಯ    ಕನ�ಡಕನ�ಡಕನ�ಡಕನ�ಡ    MಾNಾMಾNಾMಾNಾMಾNಾ    ಪ?ೕOಪ?ೕOಪ?ೕOಪ?ೕO:- 

 

ಕನ+ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕsಯ01 ಅಹ�bಯನು+ ಪrಯದ Sೂರತು ಆ�9% ಅಹ�oಾಗತಕ9ದ#ಲ1.  ಈ ಪ�ೕsಯು ಗ�ಷ� 

150 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ�{+ ಪ���ಯನು+ ಒಳ%ೂಂ5ರತಕ9ದು#.   ಅಭ�(�ಯು ಈ ಪ���ಯ01 ಅಹ�b Sೂಂದಲು ಕ�ಷ� 50 

ಅಂಕಗಳನು+ ಗ$ಸNೕಕು. ಈ ಪ�{+ ಪ���ಯನು+ ಎ�.ಎ�.ಎ�... ಹಂತದ01ನ ಪ�ಥಮ ;ಾ� ಕನ+ಡವನು+ 

�ಾನದಂಡವ
ಾ+Hಟುg�ೂಂಡು .ದ�ಪ5ಸIಾHರುತ>". 

 

ಕLಾMಯ ಕನ+ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕswಂದ Q
ಾw� Sೂಂದಲು ಅಭ�(�ಯು 1 �ಂದ 10 �ೕ ತರಗ�ವk% / �ಯು. / 

5@A1ೕ�ಾ/ ಪದQಯನು+ ಕನ+ಡ �ಾಧ�ಮದ01 �ಾ�ಸಂಗ �ಾ5ರತಕ9ದು# ಅಥ�ಾ ಎ�.ಎ�.ಎ�.. /10 �ೕ ತರಗ�ಯ01 

ಕನ+ಡ ;ಾ�ಯನು+ ಒಂದು Qಷಯಯವ
ಾ+H �ಾ�ಸಂಗ �ಾ5 bೕಗ�r Sೂಂ3ರತಕ9ದು#.  

 

 

 

 

 

 

 

    [[ 
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6.2  6.2  6.2  6.2  ಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕ    ಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾ    �Jಾನ�Jಾನ�Jಾನ�Jಾನ: : : :     

    

POST Paper Marks Number of 
Questions 

Examination 
Duration 

Type of 

Examination 

Junior Veterinary 
Inspector    

(Veterinary 
Assistant) 

Paper -1 100 100 2 hours 

(ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ 
Objective Multiple  

Choice Type) 

 

  

 

 

  

 

 

 

(ಎ) 

* /�ಯ

/�ಯ/�ಯ

/�ಯ 

  

 ಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಪ�ೕ5

ಪ�ೕ5ಪ�ೕ5

ಪ�ೕ5ಕರು

ಕರುಕರು

ಕರು 

  

 (ಪಶು

ಪಶುಪಶು

ಪಶು 

  

 3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರುಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರು)

))

)    ಹು"#ಗ$% ಪ�ೕsಯು ತIಾ 

100 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು 0�ತ ಪ�{+ ಪ���ಯನು+ ಒಳ%ೂಂ5ದು#, ವಸು> �ಷ� ಬಹು ಆ�9 �ಾದ�ಯ01 

ಇರುತ>:.  ಪ��`ಂದು ಪ�{+ಯು ಋ�ಾತOಕ (Negative) ಅಂಕದ ಸ�ರೂಪFಾ#Hದು#, ಪ��`ಂದು 

ತ�ಾ~ದ ಉತ>ರ�9 ಪ�{+ಗ$% ಹಂ<� �ಾಡIಾದ ಅಂಕಗಳ01  
ಾಲ9�ೕ ಒಂದು ;ಾಗದಷುg (1/4) 

ಅಂಕಗಳನು+ ಕ5ತ%ೂ$ಸIಾಗುವ�ದು.  

 

 

  

 

 ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�::::---- (ಎ) ಸ~�ಾ�ತOಕ  ಪ�ೕsಯ ಪಠ�ಕ�ಮವನು+ ಅ�ಸೂಚ�ಯ �ೂ�ಯ01 bೂೕ�ಸIಾH". 

 (h) ಪ�{+ ಪ���ಗಳು ಕನ+ಡ ಮತು> ಆಂಗ1 ;ಾ�ಗ�ರಡಲೂ1 ಇರುತ>:. 

(.) ಅಭ�(�ಯು ಅಹ�blಾH ಸ~�ಾ�ತOಕ ಪ�ೕsಯ01ನ ಒಟುg ಅಂಕಗಳ01 ಕ�ಷ� {ೕಕಡ 35 ರಷುg ಅಂಕಗಳನು+ 

ಗ$ಸುವ�ದು ಕLಾMಯ�ಾHರುತ>". 

 

 

   

          6.3 ಸದ� ಹು"#ಗಳ �ೕಮ�ಾ�ಗಳ ಸ~�ಾ�ತOಕ ಪ�ೕsಯನು+ ಆ� vೖR-ಓಎಂಆ� �ಾದ� (Offline-OMR  type)  

ಮು�ಾಂತರ ನrಸIಾಗುವ�ದು. ಈ Qಷಯದ01 �ಾ���ಾರದ �ೕ�ಾ�ನ:ೕ ಅಂ�ಮ�ಾHರುತ>".  

   

 

  6.4.  .  .  .  ಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕಸPJಾತ4ಕ    ಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾಪ?ೕQಾ    &ೕಂದ@&ೕಂದ@&ೕಂದ@&ೕಂದ@::::----    
 

  

 

 

ಕನ+ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕs / ಸ~�ಾ�ತOಕ ಪ�ೕsಗಳನು+ �ಾ���ಾರವ� �ಗ3ಪ5ಸುವ Cಾವ�"ೕ �ೕಂದ� ಸ�ಳದ01 

ನrಸIಾಗುವ�ದು -ಾಗೂ ಕನ+ಡ ;ಾ�ಯ01ರುವ ಪ�{+ಗಳ ;ಾ�ಾಂತರದ01 ಏ
ಾದರೂ ಅಸ~ಷgb ಇದ#01 

ಅಭ�(�ಗಳು ಆಂಗ1 ;ಾ�ಯ01ರುವ ಪ�{+ಗಳನು+ �ೂೕ5 ಅcೖ�.�ೂಳು[ವ�ದು.        

 

 ಸದ� ಹು"#ಗ$% ಸ~�ಾ�ತOಕ ಪ�ೕs / ಕLಾMಯ ಕನ+ಡ ;ಾ�ಾ ಪ�ೕsಯ :ೕiಾಪ�gಯನು+ ನಂತರದ01 �ಾ���ಾರದ 

ಅಂತeಾ�ಲದ01 ಪ�ಕ�ಸIಾಗುವ�ದು.  

 

 

    ಅಭ�(�ಗಳು ಪ�ೕsಯ ಪ�:ೕಶ ಪತ�ಗಳನು+ �ಾ���ಾರದ :� �ೖ� �ಂದ LೌR vೂೕB �ಾ5�ೂಳ[ಲು ಪ���ಾ 

ಪ�ಕಟzಯ ಮೂಲಕ �$ಸIಾಗುವ�ದು -ಾಗೂ ಈ ಬ%� �ಾ?�ಯನು+ �ಾ���ಾರದ :� �ೖ� ನ01ಯೂ ಪ�ಕ�ಸIಾಗುವ�ದು. 

ಅಭ�(�ಗಳು ಕLಾMಯ�ಾH ಪ�:ೕಶ ಪತ�ಗಳನು+ LೌR vೂೕB �ಾ5�ೂಂಡು ಪ�ೕs% -ಾಜoಾತಕ9ದು#. 

 

 

 

 

 

 

7ಪ8,

7ಪ8,7ಪ8,

7ಪ8,:

::

:-

--

-  ಪ�{+ ಪ��� ಬ%�  Cಾವ�"ೕ ಬ%ಯ ಆsೕಪz ಇದ#01, ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ�ವನು+ hಡುವ Jದvೕ ಪ�ೕ�ಾ 3ನ:ೕ 

ಸಂಬಂ�ತ qೕ0�Tಾರಕರ ಮು�ಾಂತರ 0�ತ ಮನQಯನು+ �ಾ���ಾರ�9 ಸ01. .�ೕಕೃ� (Acknowledgement) 

ಪrಯNೕಕು. ಪ�ೕ�ಾ �ೕಂದ� hಟg ನಂತರ  ಕಳು?ಸುವ  Cಾವ�"ೕ  ಆsೕಪzಯನು+ �ಾನ�  �ಾಡIಾಗುವ�3ಲ1. 
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     7.  ಮೂಲಮೂಲಮೂಲಮೂಲ    �ಾಖ�ಗಳ�ಾಖ�ಗಳ�ಾಖ�ಗಳ�ಾಖ�ಗಳ    ಪ�	ೕಲ�ಪ�	ೕಲ�ಪ�	ೕಲ�ಪ�	ೕಲ�::::----    
 

ಮೂಲ Fಾಖvಗಳ ಪ�fೕಲ�lಾH 3
ಾಂಕ �ಗ3ಪ5.Fಾಗ, ಮೂಲ Fಾಖvಗಳ ಪ�fೕಲ�% ಅಹ�oಾದ ಅಭ�(�ಗಳ 

ಪ�gಯನು+ �ಾ���ಾರದ ಅಂತeಾ�ಲದ01 ಪ�ಕ�ಸIಾಗುವ�ದು.   ಅಭ�(�ಗಳು �ಗ3ತ 3
ಾಂಕ / ಸಮಯ�9 ಮೂಲ Fಾಖvಗಳ 

ಪ�fೕಲ�% ಸ�ಂತ :ಚUದ01  �ಾ���ಾರದ ಕEೕ�ಯ01 -ಾಜoಾಗತಕ9ದು#. 

 

7.1 *ೕತನ*ೕತನ*ೕತನ*ೕತನ    �@ೕR�@ೕR�@ೕR�@ೕR::::----    ರೂರೂರೂರೂ: : : : `.  .  .  .      

ರೂ. 

. . 

. 21400

2140021400

21400-

--

-500

500500

500-

--

-22400

2240022400

22400-

--

-550

550550

550-

--

-24600

2460024600

24600-

--

-600

600600

600-

--

-27000

2700027000

27000-

--

-650

650650

650-

--

-29600

2960029600

29600-

--

-750

750750

750-

--

-32600

3260032600

32600-

--

-850

850850

850-

--

-36000

3600036000

36000-

--

-950

950950

950-

--

-39800

3980039800

39800-

--

-1100

11001100

1100-

--

-42000.

42000.42000.

42000.    
 

  8. ೖ��ಕೖ��ಕೖ��ಕೖ��ಕ    ��ಾ�ಹ����ಾ�ಹ����ಾ�ಹ����ಾ�ಹ��    ಮತು�ಮತು�ಮತು�ಮತು�    ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��ವ�ೕ��::::----    

8.1 ೖ��ಕೖ��ಕೖ��ಕೖ��ಕ    ��ಾ�ಹ����ಾ�ಹ����ಾ�ಹ����ಾ�ಹ��        

• /�ಯ

/�ಯ/�ಯ

/�ಯ 

  

 ಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಪ�ೕ5ಕರು

ಪ�ೕ5ಕರುಪ�ೕ5ಕರು

ಪ�ೕ5ಕರು 

  

 (ಪಶು

ಪಶುಪಶು

ಪಶು 

  

 3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರುಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರು)

))

)    

 ಅ��ಅ��ಅ��ಅ��    ಸ��ಸಲುಸ��ಸಲುಸ��ಸಲುಸ��ಸಲು    �ೂ�ಯ�ೂ�ಯ�ೂ�ಯ�ೂ�ಯ    ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ    ಅಂದ�ಅಂದ�ಅಂದ�ಅಂದ�    ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ:  :  :  :  04040404----11110000----2022202220222022ರರರರ    ಒಳ�ಾ ಒಳ�ಾ ಒಳ�ಾ ಒಳ�ಾ     ಅಭ"#�ಯುಅಭ"#�ಯುಅಭ"#�ಯುಅಭ"#�ಯು    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    

ಪಶು&ೖದ"(ೕಯಪಶು&ೖದ"(ೕಯಪಶು&ೖದ"(ೕಯಪಶು&ೖದ"(ೕಯ    ಪಶುಪಶುಪಶುಪಶು    ಮತು+ಮತು+ಮತು+ಮತು+    �ೕನು�ಾ-��ೕನು�ಾ-��ೕನು�ಾ-��ೕನು�ಾ-�    ./ಾನಗಳ./ಾನಗಳ./ಾನಗಳ./ಾನಗಳ    .ಶ	.1ಾ"ಲಯ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ    2ೕದ32ೕದ32ೕದ32ೕದ3    .ಶ	.1ಾ"ಲಯ�ಂದ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ�ಂದ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ�ಂದ.ಶ	.1ಾ"ಲಯ�ಂದ    

4ೕಡು+ರುವ4ೕಡು+ರುವ4ೕಡು+ರುವ4ೕಡು+ರುವ    ಪಶುಪಶುಪಶುಪಶು    ಆ�ೂೕಗ"ಆ�ೂೕಗ"ಆ�ೂೕಗ"ಆ�ೂೕಗ"    ((((ಪಶುಸಂ9ೂೕಪಶುಸಂ9ೂೕಪಶುಸಂ9ೂೕಪಶುಸಂ9ೂೕಪ�ಪ�ಪ�ಪ�) ) ) ) :;<�=ಾ:;<�=ಾ:;<�=ಾ:;<�=ಾ    ಪ-ೕ>ಯ��ಪ-ೕ>ಯ��ಪ-ೕ>ಯ��ಪ-ೕ>ಯ��    ಉಉಉಉ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು    BಾಗೂBಾಗೂBಾಗೂBಾಗೂ    

4Cೕ�ಶಕರು4Cೕ�ಶಕರು4Cೕ�ಶಕರು4Cೕ�ಶಕರು    ವೃ+ವೃ+ವೃ+ವೃ+    DEಣDEಣDEಣDEಣ,,,,    ಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕಕ�ಾ�ಟಕ    ಸ�ಾ�ರವFಸ�ಾ�ರವFಸ�ಾ�ರವFಸ�ಾ�ರವF    ನGಸHಾದನGಸHಾದನGಸHಾದನGಸHಾದ    Gೖ-Gೖ-Gೖ-Gೖ-    ////    IೌIೌIೌIೌ�K�K�K�K9999        ಸಂಸಂಸಂಸಂಬಂಬಂಬಂಬಂL�ದL�ದL�ದL�ದ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು    ವಷ�ಗಳವಷ�ಗಳವಷ�ಗಳವಷ�ಗಳ    

ಉCೂ"ೕಗಉCೂ"ೕಗಉCೂ"ೕಗಉCೂ"ೕಗ    ಆOಾ-ತಆOಾ-ತಆOಾ-ತಆOಾ-ತ    �ೂೕP��ೂೕP��ೂೕP��ೂೕP�. (. (. (. (QQQQ....ಒಒಒಒ....����    ಇSಇSಇSಇS    Gೖ-Gೖ-Gೖ-Gೖ-    ////    ((((IೌIೌIೌIೌ�K�K�K�K))))    ಕುಕು�ಟಕುಕು�ಟಕುಕು�ಟಕುಕು�ಟ))))    ರರರರ��������    ಉಉಉಉ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ+ೕ�ಣ@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು@ಾ ರAೕಕು....    

8(2) 8(2) 8(2) 8(2) ವSೕT�ವSೕT�ವSೕT�ವSೕT�::::----     ಅ�ಅ�ಅ�ಅ�    ಸ5�ಸ5�ಸ5�ಸ5�ಸಲುಸಲುಸಲುಸಲು    ;ಗUಪ7%ದ;ಗUಪ7%ದ;ಗUಪ7%ದ;ಗUಪ7%ದ    &ೂ�ಯ&ೂ�ಯ&ೂ�ಯ&ೂ�ಯ    "Cಾಂಕದಂದು"Cಾಂಕದಂದು"Cಾಂಕದಂದು"Cಾಂಕದಂದು    ಕ;ಷVಕ;ಷVಕ;ಷVಕ;ಷV    ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�    

Wೂಂ"ರXೕಕುWೂಂ"ರXೕಕುWೂಂ"ರXೕಕುWೂಂ"ರXೕಕು    YಾಗೂYಾಗೂYಾಗೂYಾಗೂ    ಗ?ಷVಗ?ಷVಗ?ಷVಗ?ಷV    ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�ವSೕT�ಯನು�    TೕರZಾರದುTೕರZಾರದುTೕರZಾರದುTೕರZಾರದು....    

                    ಕ�ಷ� - 18 ವಷ�ಗಳು 

      ಗ
ಷ�    -  �ಾಾನ� ವಗ�ದ ಅಭ���ಗ��               - 35 ವಷ�ಗಳು 

            ಪ�ವಗ�- 2ಎ, 2�, 3ಎ, 3� ಅಭ���ಗ��   - 38 ವಷ�ಗಳು                                                   

                             ಪ.�ಾ, ಪ.ಪಂ., ಪ�ವಗ�-1ರ ಅಭ���ಗ��    - 40 ವಷ�ಗಳು 
 

8(3)8(3)8(3)8(3)    ಹು>1ಗಳಹು>1ಗಳಹು>1ಗಳಹು>1ಗಳ    ವ[ೕಕರಣವ[ೕಕರಣವ[ೕಕರಣವ[ೕಕರಣ::::----        
 

  

 

• /�ಯ

/�ಯ/�ಯ

/�ಯ 

  

 ಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯಪಶು3ೖದ./ೕಯ

ಪಶು3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಪ�ೕ5ಕರು

ಪ�ೕ5ಕರುಪ�ೕ5ಕರು

ಪ�ೕ5ಕರು 

  

 (ಪಶು

ಪಶುಪಶು

ಪಶು 

  

 3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ 

  

 ಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರುಸ*ಾಯಕರು

ಸ*ಾಯಕರು)

))

)    (ªÀiÁvÀÈ(ªÀiÁvÀÈ(ªÀiÁvÀÈ(ªÀiÁvÀÈ    ªÀÈAzÀ)ªÀÈAzÀ)ªÀÈAzÀ)ªÀÈAzÀ)    
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

«ÄÃ¸À¯Áw«ÄÃ¸À¯Áw«ÄÃ¸À¯Áw«ÄÃ¸À¯Áw    EvÀgÉEvÀgÉEvÀgÉEvÀgÉ    ªÀÄ»¼ÉªÀÄ»¼ÉªÀÄ»¼ÉªÀÄ»¼É    UÁæ«ÄÃtUÁæ«ÄÃtUÁæ«ÄÃtUÁæ«ÄÃt    ªÀiÁ.¸ÉÊ.ªÀiÁ.¸ÉÊ.ªÀiÁ.¸ÉÊ.ªÀiÁ.¸ÉÊ.    PÀªÀiÁCPÀªÀiÁCPÀªÀiÁCPÀªÀiÁC    AiÉÆÃ.¤.CAiÉÆÃ.¤.CAiÉÆÃ.¤.CAiÉÆÃ.¤.C                «.ZÉÃ«.ZÉÃ«.ZÉÃ«.ZÉÃ MlÄÖMlÄÖMlÄÖMlÄÖ    

¥À.eÁ¥À.eÁ¥À.eÁ¥À.eÁ    06 13 10 03 02 02            02 (1-LV) 

                     (1- LC/AAV) 
38383838    

¥À.¥ÀA.¥À.¥ÀA.¥À.¥ÀA.¥À.¥ÀA.    02 03 02 00 00 00            01 (1-LV) 08080808    
¥Àæ 1¥Àæ 1¥Àæ 1¥Àæ 1    02 03 03 01 00 00            01 (1-LV) 10101010    

¥Àæ 2(J)¥Àæ 2(J)¥Àæ 2(J)¥Àæ 2(J)    06 12 10 03 02 02            02 (1-LV) 

                     (1- LC/AAV) 
37373737    

¥Àæ 2(©)¥Àæ 2(©)¥Àæ 2(©)¥Àæ 2(©)    02 03 03 01 00 00            01 (1-LV) 10101010    
¥Àæ 3(J)¥Àæ 3(J)¥Àæ 3(J)¥Àæ 3(J)    02 03 03 01 00 00            01 (1-LV) 10101010    
¥Àæ 3(©)¥Àæ 3(©)¥Àæ 3(©)¥Àæ 3(©)    03 04 03 01 00 00            01 (1-LV) 12121212    

¸Á.C.¸Á.C.¸Á.C.¸Á.C.    21 42 31 12 06 06 
           07 (2- LV) 

                   (3- LC/AAV) 

                (2-ASD/SLD/MI) 
125125125125    

MlÄÖMlÄÖMlÄÖMlÄÖ    44444444    83838383    65656565    22222222    10101010    10101010                     16161616    250250250250    
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�ಾ�ಾನ� ಅಹ�bಯ01 ಒಟುg 07Q{ೕಷ Dೕತನ ಅಭ�(�ಗ$% ಅ*� ಸ01ಸಲು ಅವ�ಾಶQದು# 04 �ೕ hಂದುQನಂb 

ಒಟುg 02 ಹು"#ಗಳು  Low Vision ಅಭ�(�ಗ$% ^ೕಸ0�.", 24 ಮತು> 84 �ೕ hಂದುQನಂb  03 ಹು"# Locomotor 

Disability / Acid Attack Victims ^ೕಸ0�.", 44 �ೕ hಂದುQನಂb 01 ಹು"#ಯನು+ Mental Illness% -ಾಗೂ 64  

�ೕ hಂದುQನಂb 01 ಹು"#ಯನು+ Autism, Specific Learning Disability and Mental illness OR Multiple 

Disabilities from amongst person under clauses (a) to (d) including deaf blindness in the posts 

identified for each Disabilities. 

 

LV

LVLV

LV-

--

- 

  

 Low Vision, LC

Low Vision, LCLow Vision, LC

Low Vision, LC-

--

- 

  

 Locomotor Disability, AAV

Locomotor Disability, AAVLocomotor Disability, AAV

Locomotor Disability, AAV-

--

-Acid Attack Vi

Acid Attack ViAcid Attack Vi

Acid Attack Victim, ASD

ctim, ASDctim, ASD

ctim, ASD-

--

- 

  

 Autism, SLD

Autism, SLDAutism, SLD

Autism, SLD-

--

- 

  

 

Specific Learning Disability, MI

Specific Learning Disability, MISpecific Learning Disability, MI
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�ಸ~� ಇಂ�Cಯ�ಂ�

ಇಂ�Cಯ�ಂ�ಇಂ�Cಯ�ಂ�

ಇಂ�Cಯ�ಂ� {�ೕ��

{�ೕ��{�ೕ��

{�ೕ��, [ೂೕಕ

[ೂೕಕ[ೂೕಕ

[ೂೕಕ ಸ*ಾಯಕ

ಸ*ಾಯಕಸ*ಾಯಕ

ಸ*ಾಯಕ   

_ೕGಾ

_ೕGಾ_ೕGಾ

_ೕGಾ ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� �ಾ.aಾ

�ಾ.aಾ�ಾ.aಾ

�ಾ.aಾ :�ಟ�

:�ಟ�:�ಟ�

:�ಟ� ದಳದ�)

ದಳದ�)ದಳದ�)

ದಳದ�) _ೕ3

_ೕ3_ೕ3

_ೕ3 ಸ�)1ದ

ಸ�)1ದಸ�)1ದ

ಸ�)1ದ ವ./�

ವ./�ವ./�

ವ./� _ೕಪ��xಾಗುವSFಲ)

_ೕಪ��xಾಗುವSFಲ)_ೕಪ��xಾಗುವSFಲ)

_ೕಪ��xಾಗುವSFಲ)  ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು�  

 (ಅ

ಅಅ

ಅ) ಅಂ

ಅಂಅಂ

ಅಂತಹ

ತಹತಹ

ತಹ _ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ_ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ Cವೃ��

Cವೃ��Cವೃ��

Cವೃ�� YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ ನಂತರ

ನಂತರನಂತರ

ನಂತರ Cವೃ��

Cವೃ��Cವೃ��

Cವೃ�� 3ೕತನ

3ೕತನ3ೕತನ

3ೕತನ ಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವ 

                                               ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ 

 (ಆ

ಆಆ

ಆ) 3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ LಾರಣಗPಂದ

LಾರಣಗPಂದLಾರಣಗPಂದ

LಾರಣಗPಂದ :�ಟ�

:�ಟ�:�ಟ�

:�ಟ� _ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ_ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ Qಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದQಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದ ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ವ./�ಯ

ವ./�ಯವ./�ಯ

ವ./�ಯ ODತಕೂ�

ODತಕೂ�ODತಕೂ�

ODತಕೂ� 

:ೕ�ದ

:ೕ�ದ:ೕ�ದ

:ೕ�ದ ಪ�1j�ಗPಂದ

ಪ�1j�ಗPಂದಪ�1j�ಗPಂದ

ಪ�1j�ಗPಂದ ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� 3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ3ೖದ./ೕಯ

3ೖದ./ೕಯ ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಅdಾ

ಅdಾಅdಾ

ಅdಾಮಥ�

ಮಥ�ಮಥ�

ಮಥ�ದ

ದದ

ದ qಂಚ,

qಂಚ,qಂಚ,

qಂಚ, ಪ�ದು

ಪ�ದುಪ�ದು

ಪ�ದು ಅಂತಹ

ಅಂತಹಅಂತಹ

ಅಂತಹ   

_ೕ3ಯ�)

_ೕ3ಯ�)_ೕ3ಯ�)

_ೕ3ಯ�)  Qಡುಗ�xಾದವನು

Qಡುಗ�xಾದವನುQಡುಗ�xಾದವನು

Qಡುಗ�xಾದವನು                        

                                                ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ 

   (ಇ

ಇಇ

ಇ) ಸXಂತ

ಸXಂತಸXಂತ

ಸXಂತ �ೂೕ��

�ೂೕ���ೂೕ��

�ೂೕ�� YೂರತುಪD1

YೂರತುಪD1YೂರತುಪD1

YೂರತುಪD1 1ಬ�ಂF

1ಬ�ಂF1ಬ�ಂF

1ಬ�ಂF ಕDತದ

ಕDತದಕDತದ

ಕDತದ ಪ�gಾಮFಂದ

ಪ�gಾಮFಂದಪ�gಾಮFಂದ

ಪ�gಾಮFಂದ ಅಂತಹ

ಅಂತಹಅಂತಹ

ಅಂತಹ _ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ_ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ    

Q

QQ

Qಡ

ಡಡ

ಡು

ುು

ುಗ

ಗಗ

ಗ�

��

�    Y

YY

Yೂ

ೂೂ

ೂಂ

ಂಂ

ಂF

FF

Fದ

ದದ

ದ ವ

ವವ

ವ.

..

./

//

/�

��

�           
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                                               ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ 

(ಈ

ಈಈ

ಈ)  ತನ

ತನತನ

ತನ ಸXಂತ

ಸXಂತಸXಂತ

ಸXಂತ �ೂೕ��ಯ

�ೂೕ��ಯ�ೂೕ��ಯ

�ೂೕ��ಯ hೕ'


hೕ'
hೕ'


hೕ'
 ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ದುನ�ಡ%

ದುನ�ಡ%ದುನ�ಡ%

ದುನ�ಡ% ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಅdಾಮಥ.�

ಅdಾಮಥ.�ಅdಾಮಥ.�

ಅdಾಮಥ.� LಾರಣFಂ�ಾN

LಾರಣFಂ�ಾNLಾರಣFಂ�ಾN

LಾರಣFಂ�ಾN 

%
ದು

%
ದು%
ದು

%
ದು *ಾ/ರುವ

*ಾ/ರುವ*ಾ/ರುವ

*ಾ/ರುವ ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಕತ�ವ.Fಂದ

ಕತ�ವ.Fಂದಕತ�ವ.Fಂದ

ಕತ�ವ.Fಂದ ವ9ಾ

ವ9ಾವ9ಾ

ವ9ಾ <ಾDದ

<ಾDದ<ಾDದ

<ಾDದ ವ./�ಗಳನು

ವ./�ಗಳನುವ./�ಗಳನು

ವ./�ಗಳನು YೂರತುಪD1

YೂರತುಪD1YೂರತುಪD1

YೂರತುಪD1, C

CC

CF�

F�F�

F�ಷJ

ಷJಷJ

ಷJ  

ಅವBಯನು

ಅವBಯನುಅವBಯನು

ಅವBಯನು ಪ�'ೖ1ದ

ಪ�'ೖ1ದಪ�'ೖ1ದ

ಪ�'ೖ1ದ ತರು+ಾಯ

ತರು+ಾಯತರು+ಾಯ

ತರು+ಾಯ Qಡುಗ�

Qಡುಗ�Qಡುಗ�

Qಡುಗ� YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ ವ./�

ವ./�ವ./�

ವ./� ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� \ಾ$ಚು.7

\ಾ$ಚು.7\ಾ$ಚು.7

\ಾ$ಚು.7 ಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವ  

ವ./�

ವ./�ವ./�

ವ./� ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� �ಾ$ಂ

�ಾ$ಂ�ಾ$ಂ

�ಾ$ಂ�ೕಯ

�ೕಯ�ೕಯ

�ೕಯ _ೕ3ಯ

_ೕ3ಯ_ೕ3ಯ

_ೕ3ಯ ಈ

ಈಈ

ಈ �ಳ


�ಳ
�ಳ


�ಳ
 Yಸ�1ದ

Yಸ�1ದYಸ�1ದ

Yಸ�1ದ ವಗ�ದ

ವಗ�ದವಗ�ದ

ವಗ�ದ 1ಬ�ಂFಯವರು

1ಬ�ಂFಯವರು1ಬ�ಂFಯವರು

1ಬ�ಂFಯವರು.    

 (i)  Cರಂತರ

CರಂತರCರಂತರ

Cರಂತರ _ೕ3

_ೕ3_ೕ3

_ೕ3 ಸ�)1

ಸ�)1ಸ�)1

ಸ�)1 Cವೃ��

Cವೃ��Cವೃ��

Cವೃ�� YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ qಂಚ,�ಾರರು

qಂಚ,�ಾರರುqಂಚ,�ಾರರು

qಂಚ,�ಾರರು. 

 (ii) :�ಟ�

:�ಟ�:�ಟ�

:�ಟ� _ೕ3Zಂ�ಾN

_ೕ3Zಂ�ಾN_ೕ3Zಂ�ಾN

_ೕ3Zಂ�ಾN ಉಂ(ಾದ

ಉಂ(ಾದಉಂ(ಾದ

ಉಂ(ಾದ 2ೖOಕ

2ೖOಕ2ೖOಕ

2ೖOಕ ಅdಾಮ

ಅdಾಮಅdಾಮ

ಅdಾಮಥ.�

ಥ.�ಥ.�

ಥ.�%

%%

% YೂಂF

YೂಂFYೂಂF

YೂಂF Qಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದQಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದ ವ./�

ವ./�ವ./�

ವ./�. 

 (iii)   \ಾ.ಲಂ7$

\ಾ.ಲಂ7$\ಾ.ಲಂ7$

\ಾ.ಲಂ7$ ಪ$ಶ1�

ಪ$ಶ1�ಪ$ಶ1�

ಪ$ಶ1� T�ೕತರು

T�ೕತರುT�ೕತರು

T�ೕತರು 

 
Tವರ�

Tವರ�Tವರ�

Tವರ� :- �ೕಂದ$

�ೕಂದ$�ೕಂದ$

�ೕಂದ$ ಸಶಸuದಳದ

ಸಶಸuದಳದಸಶಸuದಳದ

ಸಶಸuದಳದ _ೕ3ಯ�)

_ೕ3ಯ�)_ೕ3ಯ�)

_ೕ3ಯ�) ವ./�ಗಳು

ವ./�ಗಳುವ./�ಗಳು

ವ./�ಗಳು _ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ_ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ Cವೃ��

Cವೃ��Cವೃ��

Cವೃ�� YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ ನಂತರ

ನಂತರನಂತರ

ನಂತರ 

<ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕರ

_ೖCಕರ_ೖCಕರ

_ೖCಕರ ವಗ�ದD

ವಗ�ದDವಗ�ದD

ವಗ�ದD ಬರುವ

ಬರುವಬರುವ

ಬರುವ ವ./�


ವ./�
ವ./�


ವ./�
 ಒಪ8ಂದವS

ಒಪ8ಂದವSಒಪ8ಂದವS

ಒಪ8ಂದವS ಪ�ಣ�+ಾಗಲು

ಪ�ಣ�+ಾಗಲುಪ�ಣ�+ಾಗಲು

ಪ�ಣ�+ಾಗಲು ಒಂದು

ಒಂದುಒಂದು

ಒಂದು ವಷ���

ವಷ���ವಷ���

ವಷ��� ಮುನ

ಮುನಮುನ

ಮುನ 

ಉ2ೂ.ೕಗ��

ಉ2ೂ.ೕಗ��ಉ2ೂ.ೕಗ��

ಉ2ೂ.ೕಗ�� ಅ��

ಅ��ಅ��

ಅ��  *ಾ/�ೂಳ�ಲು

*ಾ/�ೂಳ�ಲು*ಾ/�ೂಳ�ಲು

*ಾ/�ೂಳ�ಲು *ಾಗೂ

*ಾಗೂ*ಾಗೂ

*ಾಗೂ ಅವ�


ಅವ�
ಅವ�


ಅವ�
 <ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕ�


_ೖCಕ�
_ೖCಕ�


_ೖCಕ�
 2ೂ'ಯುವ

2ೂ'ಯುವ2ೂ'ಯುವ

2ೂ'ಯುವ ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ)ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ) 

dೌಲಭ.ಗಳನು

dೌಲಭ.ಗಳನುdೌಲಭ.ಗಳನು

dೌಲಭ.ಗಳನು Yೂಂದಲು

YೂಂದಲುYೂಂದಲು

Yೂಂದಲು ಅನುಮ�

ಅನುಮ�ಅನುಮ�

ಅನುಮ� Cೕಡ;ಾN2

Cೕಡ;ಾN2Cೕಡ;ಾN2

Cೕಡ;ಾN2.  ಆದ'

ಆದ'ಆದ'

ಆದ' ಸಮವಸuವನು

ಸಮವಸuವನುಸಮವಸuವನು

ಸಮವಸuವನು ತ.�ಸಲು

ತ.�ಸಲುತ.�ಸಲು

ತ.�ಸಲು ಅನುಮ�

ಅನುಮ�ಅನುಮ�

ಅನುಮ� 

Cೕಡುವವ'


Cೕಡುವವ'
Cೕಡುವವ'


Cೕಡುವವ'
 aಾಜ.

aಾಜ.aಾಜ.

aಾಜ. Gಾಗ�ೕಕ

Gಾಗ�ೕಕGಾಗ�ೕಕ

Gಾಗ�ೕಕ _ೕ3

_ೕ3_ೕ3

_ೕ3 ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಹು2"ಗP


ಹು2"ಗP
ಹು2"ಗP


ಹು2"ಗP
 Eೕಮಕ

EೕಮಕEೕಮಕ

Eೕಮಕ Yೂಂದುವಂ�ಲ)

Yೂಂದುವಂ�ಲ)Yೂಂದುವಂ�ಲ)

Yೂಂದುವಂ�ಲ). 

    _ೖCಕರ

_ೖCಕರ_ೖCಕರ

_ೖCಕರ _ೕ+ಾ

_ೕ+ಾ_ೕ+ಾ

_ೕ+ಾ ಒಪ8ಂದದ

ಒಪ8ಂದದಒಪ8ಂದದ

ಒಪ8ಂದದ ಮುLಾ�ಯ��

ಮುLಾ�ಯ��ಮುLಾ�ಯ��

ಮುLಾ�ಯ�� ಮುನ

ಮುನಮುನ

ಮುನ ಅ��

ಅ��ಅ��

ಅ�� ಸ�)ಸುವ

ಸ�)ಸುವಸ�)ಸುವ

ಸ�)ಸುವ ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು ಅವರ

ಅವರಅವರ

ಅವರ 

hೕ;ಾBLಾ�ಗPಂದ

hೕ;ಾBLಾ�ಗPಂದhೕ;ಾBLಾ�ಗPಂದ

hೕ;ಾBLಾ�ಗPಂದ Caಾeೕಪgಾ

CaಾeೕಪgಾCaಾeೕಪgಾ

Caಾeೕಪgಾ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ವನು

ಪತ$ವನುಪತ$ವನು

ಪತ$ವನು ಪ�ದು

ಪ�ದುಪ�ದು

ಪ�ದು ಅದರ

ಅದರಅದರ

ಅದರ ಮೂಲ

ಮೂಲಮೂಲ

ಮೂಲ ಪ$�ಯನು

ಪ$�ಯನುಪ$�ಯನು

ಪ$�ಯನು 

ಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾNಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾN *ಾಜರುಪDಸKೕಕು

*ಾಜರುಪDಸKೕಕು*ಾಜರುಪDಸKೕಕು

*ಾಜರುಪDಸKೕಕು 

2)  �ೕಂದ$

�ೕಂದ$�ೕಂದ$

�ೕಂದ$ ಸ

ಸಸ

ಸಶಸu

ಶಸuಶಸu

ಶಸu ದಳಗಳ�)

ದಳಗಳ�)ದಳಗಳ�)

ದಳಗಳ�) _ೕ3

_ೕ3_ೕ3

_ೕ3 ಸ�)ಸು+ಾಗ

ಸ�)ಸು+ಾಗಸ�)ಸು+ಾಗ

ಸ�)ಸು+ಾಗ ಯುದ�

ಯುದ�ಯುದ�

ಯುದ�/ಯುದ�ದಂತಹ

ಯುದ�ದಂತಹಯುದ�ದಂತಹ

ಯುದ�ದಂತಹ Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)

Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)

Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)  

ಮDದ

ಮDದಮDದ

ಮDದ ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಅಂಗTಕಲ%

ಅಂಗTಕಲ%ಅಂಗTಕಲ%

ಅಂಗTಕಲ% YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ  ವ./�ಗಳ

ವ./�ಗಳವ./�ಗಳ

ವ./�ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು

ಕುಟುಂಬದವರುಕುಟುಂಬದವರು

ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದ�ಾ�ನುdಾರ

ಸಂದ�ಾ�ನುdಾರಸಂದ�ಾ�ನುdಾರ

ಸಂದ�ಾ�ನುdಾರ Yಂಡ�

Yಂಡ�Yಂಡ�

Yಂಡ� ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ 

ಗಂಡ

ಗಂಡಗಂಡ

ಗಂಡ ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� ಮಕ�ಳು

ಮಕ�ಳುಮಕ�ಳು

ಮಕ�ಳು ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� ಮಲಮಕ�ಳು

ಮಲಮಕ�ಳುಮಲಮಕ�ಳು

ಮಲಮಕ�ಳು) <ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕ

_ೖCಕ_ೖCಕ

_ೖCಕ :ೕಸ;ಾ�


:ೕಸ;ಾ�
:ೕಸ;ಾ�


:ೕಸ;ಾ�
 ಅಹ�aಾNರು#ಾ�'

ಅಹ�aಾNರು#ಾ�'ಅಹ�aಾNರು#ಾ�'

ಅಹ�aಾNರು#ಾ�'. ಆದ'

ಆದ'ಆದ'

ಆದ' 

ಅಂತಹವರುಗP


ಅಂತಹವರುಗP
ಅಂತಹವರುಗP
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FGಾಂಕದ ನಂತರ

ನಂತರನಂತರ

ನಂತರ ಪ�ದ

ಪ�ದಪ�ದ

ಪ�ದ ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ)ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ) :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನುಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನು 

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು. 

6)   ಅ
ಅಅ

ಅಭ.

ಭ.ಭ.

ಭ.@�ಗಳು

@�ಗಳು@�ಗಳು

@�ಗಳು �ಾಖ[ಗಳ

�ಾಖ[ಗಳ�ಾಖ[ಗಳ

�ಾಖ[ಗಳ ಪ�fೕಲE

ಪ�fೕಲEಪ�fೕಲE

ಪ�fೕಲE ಸಮಯದ�)

ಸಮಯದ�)ಸಮಯದ�)

ಸಮಯದ�) ಮೂಲ

ಮೂಲಮೂಲ

ಮೂಲ 

  

 �ಾಖ[ಗಳನುಕlಾmಯ+ಾN

�ಾಖ[ಗಳನುಕlಾmಯ+ಾN�ಾಖ[ಗಳನುಕlಾmಯ+ಾN

�ಾಖ[ಗಳನುಕlಾmಯ+ಾN 

  

 *ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"

*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"

*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು". ತq8ದ�)

ತq8ದ�)ತq8ದ�)

ತq8ದ�) 

ಅಂತಹ

ಅಂತಹಅಂತಹ

ಅಂತಹ ಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳ :ೕಸ;ಾ�ಯ

:ೕಸ;ಾ�ಯ:ೕಸ;ಾ�ಯ

:ೕಸ;ಾ�ಯನು

ನುನು

ನು ರದು"ಪD1

ರದು"ಪD1ರದು"ಪD1

ರದು"ಪD1 ಅವರ

ಅವರಅವರ

ಅವರ ಅಭ.@�ತನವನು
ಅಭ.@�ತನವನುಅಭ.@�ತನವನು

ಅಭ.@�ತನವನು dಾ<ಾನ.

dಾ<ಾನ.dಾ<ಾನ.

dಾ<ಾನ. ಅಹ�%ಯDಯ�)

ಅಹ�%ಯDಯ�)ಅಹ�%ಯDಯ�)

ಅಹ�%ಯDಯ�) ಅಹ�aಾದ�)

ಅಹ�aಾದ�)ಅಹ�aಾದ�)

ಅಹ�aಾದ�) <ಾತ$

<ಾತ$<ಾತ$

<ಾತ$ 

ಪ�ಗ,ಸ;ಾಗುವSದು

ಪ�ಗ,ಸ;ಾಗುವSದುಪ�ಗ,ಸ;ಾಗುವSದು

ಪ�ಗ,ಸ;ಾಗುವSದು. 

7) hೕಲ�ಂಡ

hೕಲ�ಂಡhೕಲ�ಂಡ

hೕಲ�ಂಡ ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ)ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ) ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪ

ಪಪ

ಪತ$ಗಳ

ತ$ಗಳತ$ಗಳ

ತ$ಗಳ ನಮೂE

ನಮೂEನಮೂE

ನಮೂEಗಳನು

ಗಳನುಗಳನು

ಗಳನು ಅBಸೂಚ

ಅBಸೂಚಅBಸೂಚ

ಅBಸೂಚEಯ

EಯEಯ

Eಯ �ೂEಯ

�ೂEಯ�ೂEಯ

�ೂEಯ�)

�)�)

�) %ೂೕ�ಸ;ಾN2

%ೂೕ�ಸ;ಾN2%ೂೕ�ಸ;ಾN2

%ೂೕ�ಸ;ಾN2.  

8) ಇತ'
ಇತ'ಇತ'

ಇತ' ನಮೂEಗಳ�)

ನಮೂEಗಳ�)ನಮೂEಗಳ�)

ನಮೂEಗಳ�) ಸ�)ಸಲ8ಡುವ

ಸ�)ಸಲ8ಡುವಸ�)ಸಲ8ಡುವ

ಸ�)ಸಲ8ಡುವ :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನುಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನು �ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು. 

 

10. �ಾ
��ಾರ�ಾ
��ಾರ�ಾ
��ಾರ�ಾ
��ಾರ�ೂಡ��ೂಡ��ೂಡ��ೂಡ�        ಪತ
ಪತ
ಪತ
ಪತ
    ವ�ವ�ಾರವ�ವ�ಾರವ�ವ�ಾರವ�ವ�ಾರ:- 
 

  �ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರ�ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರವS

ವSವS

ವS ಅಭ.@�ಗ�ೂಂF


ಅಭ.@�ಗ�ೂಂF
ಅಭ.@�ಗ�ೂಂF


ಅಭ.@�ಗ�ೂಂF
 xಾವS2ೕ

xಾವS2ೕxಾವS2ೕ

xಾವS2ೕ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ ವ.ವ*ಾರವನು

ವ.ವ*ಾರವನುವ.ವ*ಾರವನು

ವ.ವ*ಾರವನು ನ�ಸುವSFಲ)

ನ�ಸುವSFಲ)ನ�ಸುವSFಲ)

ನ�ಸುವSFಲ). Tvಾಸ

TvಾಸTvಾಸ

Tvಾಸ ಬದ;ಾವ�

ಬದ;ಾವ�ಬದ;ಾವ�

ಬದ;ಾವ� ಇದ"�)

ಇದ"�)ಇದ"�)

ಇದ"�) ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು 

��ತ

��ತ��ತ

��ತ ಮನTಯ

ಮನTಯಮನTಯ

ಮನTಯ ಮೂಲಕ

ಮೂಲಕಮೂಲಕ

ಮೂಲಕ �ಾ$BLಾರದ

�ಾ$BLಾರದ�ಾ$BLಾರದ

�ಾ$BLಾರದ ಗಮನ��

ಗಮನ��ಗಮನ��

ಗಮನ�� ತರತಕ�ದು"

ತರತಕ�ದು"ತರತಕ�ದು"

ತರತಕ�ದು". ಈ

ಈಈ

ಈ Tvಾಸ

TvಾಸTvಾಸ

Tvಾಸ ಬದ;ಾವ�ಯನು

ಬದ;ಾವ�ಯನುಬದ;ಾವ�ಯನು

ಬದ;ಾವ�ಯನು ಪ�ಗ,ಸಲು

ಪ�ಗ,ಸಲುಪ�ಗ,ಸಲು

ಪ�ಗ,ಸಲು �ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರ�ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರವS

ವSವS

ವS 

ಪ$ಯ�ಸುವSದು

ಪ$ಯ�ಸುವSದುಪ$ಯ�ಸುವSದು

ಪ$ಯ�ಸುವSದು. ಆ�ಾಗೂ.

ಆ�ಾಗೂ.ಆ�ಾಗೂ.

ಆ�ಾಗೂ. ಈ

ಈಈ

ಈ THಾರದ�)

THಾರದ�)THಾರದ�)

THಾರದ�) �ಾ$BLಾರವS

�ಾ$BLಾರವS�ಾ$BLಾರವS

�ಾ$BLಾರವS xಾವS2ೕ

xಾವS2ೕxಾವS2ೕ

xಾವS2ೕ ಜ+ಾ�ಾ"�ಯನು

ಜ+ಾ�ಾ"�ಯನುಜ+ಾ�ಾ"�ಯನು

ಜ+ಾ�ಾ"�ಯನು ವO1�ೂಳು�ವSFಲ)

ವO1�ೂಳು�ವSFಲ)ವO1�ೂಳು�ವSFಲ)

ವO1�ೂಳು�ವSFಲ). ಈ

ಈಈ

ಈ ಬ
k

ಬ
kಬ
k

ಬ
k 

ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು ಎಚ�ರ

ಎಚ�ರಎಚ�ರ

ಎಚ�ರ ವOಸತಕ�ದು"

ವOಸತಕ�ದು"ವOಸತಕ�ದು"

ವOಸತಕ�ದು". ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು �ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರ�ಾ$BLಾರ

�ಾ$BLಾರ2ೂಡE

2ೂಡE2ೂಡE

2ೂಡE ಸಂಪ/�ಸ[ೕKೕLಾದ

ಸಂಪ/�ಸ[ೕKೕLಾದಸಂಪ/�ಸ[ೕKೕLಾದ

ಸಂಪ/�ಸ[ೕKೕLಾದ ಸಂ

ಸಂಸಂ

ಸಂದಭ�ದ�)

ದಭ�ದ�)ದಭ�ದ�)

ದಭ�ದ�) ತಮ�

ತಮ�ತಮ�

ತಮ� ಮನTಯ�)

ಮನTಯ�)ಮನTಯ�)

ಮನTಯ�) 

�ಳಕಂಡ

�ಳಕಂಡ�ಳಕಂಡ

�ಳಕಂಡ <ಾO�

<ಾO�<ಾO�

<ಾO�ಯ

ಯಯ

ಯನು

ನುನು

ನು  

    

  ಒದNಸತಕ�ದು"

ಒದNಸತಕ�ದು"ಒದNಸತಕ�ದು"

ಒದNಸತಕ�ದು":- 

        (i)  ಹು2"ಯ

ಹು2"ಯಹು2"ಯ

ಹು2"ಯ Yಸರು

YಸರುYಸರು

Yಸರು / ಅ��

ಅ��ಅ��

ಅ�� ಸಂ-.
ಸಂ-.ಸಂ-.

ಸಂ-.. 

   (ii)  ಅಭ.@�ಯ

ಅಭ.@�ಯಅಭ.@�ಯ

ಅಭ.@�ಯ ಪ�ಣ�

ಪ�ಣ�ಪ�ಣ�

ಪ�ಣ� Yಸರು

YಸರುYಸರು

Yಸರು *ಾಗೂ

*ಾಗೂ*ಾಗೂ

*ಾಗೂ ಇ

ಇಇ

ಇ-hೕ}

hೕ}hೕ}

hೕ} ಐD

ಐDಐD

ಐD  

       (iii)  ಅ

ಅಅ

ಅ�

��

��

��

�ಯ

ಯಯ

ಯ�

��

�)

))

) ನ

ನನ

ನಮ

ಮಮ

ಮೂ

ೂೂ

ೂF

FF

F1

11

1ರ

ರರ

ರು

ುು

ುವ

ವವ

ವ ಅ

ಅಅ

ಅಂ

ಂಂ

ಂ�

��

� T

TT

Tv

vv

vಾ

ಾಾ

ಾಸ

ಸಸ

ಸ 
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 11.  ಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳುಸೂಚ�ಗಳು: 
 

 

 

 

 

    �ಳಕಂಡ

�ಳಕಂಡ�ಳಕಂಡ

�ಳಕಂಡ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನುಪತ$ಗಳನು

ಪತ$ಗಳನು ಅ��

ಅ��ಅ��

ಅ�� ಸ�)ಸಲು

ಸ�)ಸಲುಸ�)ಸಲು

ಸ�)ಸಲು CಗFಪD1ದ

CಗFಪD1ದCಗFಪD1ದ

CಗFಪD1ದ �ೂEಯ

�ೂEಯ�ೂEಯ

�ೂEಯ FGಾಂಕ

FGಾಂಕFGಾಂಕ

FGಾಂಕದಂದು

ದಂದುದಂದು

ದಂದು Hಾ��ಯ�)ರುವಂ%

Hಾ��ಯ�)ರುವಂ%Hಾ��ಯ�)ರುವಂ%

Hಾ��ಯ�)ರುವಂ%  

ಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾNಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾN ಪ�FಟುJ�ೂಂಡು

ಪ�FಟುJ�ೂಂಡುಪ�FಟುJ�ೂಂಡು

ಪ�FಟುJ�ೂಂಡು ಮೂಲ

ಮೂಲಮೂಲ

ಮೂಲ �ಾಖ;ಾ�

�ಾಖ;ಾ��ಾಖ;ಾ�

�ಾಖ;ಾ� ಪ�fೕಲE

ಪ�fೕಲEಪ�fೕಲE

ಪ�fೕಲE ಸಮಯದ�)

ಸಮಯದ�)ಸಮಯದ�)

ಸಮಯದ�) ಇ2ೕ

ಇ2ೕಇ2ೕ

ಇ2ೕ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ಗಳ

ಪತ$ಗಳಪತ$ಗಳ

ಪತ$ಗಳ ಮೂಲ

ಮೂಲಮೂಲ

ಮೂಲ ಪ$�ಗಳನು

ಪ$�ಗಳನುಪ$�ಗಳನು

ಪ$�ಗಳನು 

ಪ�fೕಲE


ಪ�fೕಲE
ಪ�fೕಲE


ಪ�fೕಲE
 *ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"

*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು"

*ಾಜರುಪDಸತಕ�ದು".  

1)ಹು2"


ಹು2"
ಹು2"


ಹು2"
 CಗFಪDಸ;ಾದ

CಗFಪDಸ;ಾದCಗFಪDಸ;ಾದ

CಗFಪDಸ;ಾದ T�ಾ.ಹ�%ಯನು

T�ಾ.ಹ�%ಯನುT�ಾ.ಹ�%ಯನು

T�ಾ.ಹ�%ಯನು ಅ��

ಅ��ಅ��

ಅ�� ಸ�)ಸಲು

ಸ�)ಸಲುಸ�)ಸಲು

ಸ�)ಸಲು CಗFಪD1ದ

CಗFಪD1ದCಗFಪD1ದ

CಗFಪD1ದ �ೂEಯ

�ೂEಯ�ೂEಯ

�ೂEಯ F

FF

FGಾಂ

GಾಂGಾಂ

Gಾಂಕ2ೂಳ


ಕ2ೂಳ
ಕ2ೂಳ


ಕ2ೂಳ
 ಪ�Fರುವ

ಪ�Fರುವಪ�Fರುವ

ಪ�Fರುವ ಬ
k

ಬ
kಬ
k

ಬ
k 

ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$ಗಳು

ಪತ$ಗಳುಪತ$ಗಳು

ಪತ$ಗಳು/ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ)ಎ;ಾ)

ಎ;ಾ) ವಷ�ಗಳ

ವಷ�ಗಳವಷ�ಗಳ

ವಷ�ಗಳ ಅಂಕಪ7Jಗಳು

ಅಂಕಪ7Jಗಳುಅಂಕಪ7Jಗಳು

ಅಂಕಪ7Jಗಳು *ಾಗೂ

*ಾಗೂ*ಾಗೂ

*ಾಗೂ ಪದTಯ

ಪದTಯಪದTಯ

ಪದTಯ ಘ7�ೂೕತ|ವ

ಘ7�ೂೕತ|ವಘ7�ೂೕತ|ವ

ಘ7�ೂೕತ|ವ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$.  

2) ಜನ�

ಜನ�ಜನ�

ಜನ� FGಾಂಕವನು

FGಾಂಕವನುFGಾಂಕವನು

FGಾಂಕವನು ನಮೂF1ರುವ

ನಮೂF1ರುವನಮೂF1ರುವ

ನಮೂF1ರುವ ಎ�

ಎ�ಎ�

ಎ�.ಎ�

ಎ�ಎ�

ಎ�.ಎ}

ಎ}ಎ}

ಎ}.1

11

1. ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ತತ|<ಾನ

ತತ|<ಾನತತ|<ಾನ

ತತ|<ಾನ ಪ�ೕeಯ

ಪ�ೕeಯಪ�ೕeಯ

ಪ�ೕeಯ ಅಂಕಪ7J

ಅಂಕಪ7Jಅಂಕಪ7J

ಅಂಕಪ7J/ಎ�

ಎ�ಎ�

ಎ�.ಎ�

ಎ�ಎ�

ಎ�.ಎ}

ಎ}ಎ}

ಎ}.1

11

1  

ವ\ಾ�ವ�ಯ

ವ\ಾ�ವ�ಯವ\ಾ�ವ�ಯ

ವ\ಾ�ವ�ಯ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪ

ಪಪ

ಪತ$

ತ$ತ$

ತ$ /ಜನ�

ಜನ�ಜನ�

ಜನ� FGಾಂಕವನು

FGಾಂಕವನುFGಾಂಕವನು

FGಾಂಕವನು %ೂೕ�ಸುವ

%ೂೕ�ಸುವ%ೂೕ�ಸುವ

%ೂೕ�ಸುವ ಸಂ0ತ

ಸಂ0ತಸಂ0ತ

ಸಂ0ತ �ಾಖ[ಯ

�ಾಖ[ಯ�ಾಖ[ಯ

�ಾಖ[ಯ ಉಧೃತ

ಉಧೃತಉಧೃತ

ಉಧೃತ �ಾಗ

�ಾಗ�ಾಗ

�ಾಗ (Extract of 

cumulative record). 

3) _ೖCಕ

_ೖCಕ_ೖCಕ

_ೖCಕ _ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ_ೕ3Zಂದ

_ೕ3Zಂದ Qಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದQಡುಗ�xಾದ

Qಡುಗ�xಾದ/ ಮು/�

ಮು/�ಮು/�

ಮು/� YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ ಬ
Nನ

ಬ
Nನಬ
Nನ

ಬ
Nನ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ (ಪ�ಣ�+ಾN

ಪ�ಣ�+ಾNಪ�ಣ�+ಾN

ಪ�ಣ�+ಾN) (Discharge 

certificate) ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� �ನ��

�ನ���ನ��

�ನ�� ಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವಪ�ಯು��ರುವ

ಪ�ಯು��ರುವ �ಾಖ[ಯ

�ಾಖ[ಯ�ಾಖ[ಯ

�ಾಖ[ಯ ಪ$�

ಪ$�ಪ$�

ಪ$�/ <ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕರ

_ೖCಕರ_ೖCಕರ

_ೖCಕರ ಅವಲಂQತaಾNದ"�)

ಅವಲಂQತaಾNದ"�)ಅವಲಂQತaಾNದ"�)

ಅವಲಂQತaಾNದ"�), <ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕರು

_ೖCಕರು_ೖCಕರು

_ೖCಕರು 

_ೕ3ಯ�)ರು+ಾಗ

_ೕ3ಯ�)ರು+ಾಗ_ೕ3ಯ�)ರು+ಾಗ

_ೕ3ಯ�)ರು+ಾಗ ಯುದ�

ಯುದ�ಯುದ�

ಯುದ�/ಯುದ�ದಂ

ಯುದ�ದಂಯುದ�ದಂ

ಯುದ�ದಂತಹ

ತಹತಹ

ತಹ Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)

Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�)

Lಾxಾ�ಚರ�ಯ�) ಮDದ

ಮDದಮDದ

ಮDದ ಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾಅಥ+ಾ

ಅಥ+ಾ ಅಂಗTಕಲ%

ಅಂಗTಕಲ%ಅಂಗTಕಲ%

ಅಂಗTಕಲ% YೂಂFದ

YೂಂFದYೂಂFದ

YೂಂFದ ಬ
k

ಬ
kಬ
k

ಬ
k ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ 

ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ (Dependant certificate) (<ಾ�

<ಾ�<ಾ�

<ಾ� _ೖCಕ

_ೖCಕ_ೖCಕ

_ೖCಕ :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�  �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)). 

4) ಪ�fಷJ

ಪ�fಷJಪ�fಷJ

ಪ�fಷJ 9ಾ�

9ಾ�9ಾ�

9ಾ�, ಪ�f

ಪ�fಪ�f

ಪ�fಷJ

ಷJಷJ

ಷJ ಪಂಗಡ

ಪಂಗಡಪಂಗಡ

ಪಂಗಡ, ಪ$ವಗ�

ಪ$ವಗ�ಪ$ವಗ�

ಪ$ವಗ�-1, ಪ$ವಗ�

ಪ$ವಗ�ಪ$ವಗ�

ಪ$ವಗ�-2ಎ

ಎಎ

ಎ, 2Q

QQ

Q, 3ಎ

ಎಎ

ಎ, 3Q

QQ

Q :ಸ;ಾ�

:ಸ;ಾ�:ಸ;ಾ�

:ಸ;ಾ� ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು ನಮೂE

ನಮೂEನಮೂE

ನಮೂE D

DD

D/ಇ

ಇಇ

ಇ/ಎ�

ಎ�ಎ�

ಎ� 

ನ�)

ನ�)ನ�)

ನ�) ತಹfೕ;ಾ"n

ತಹfೕ;ಾ"nತಹfೕ;ಾ"n

ತಹfೕ;ಾ"n�ಂದ

�ಂದ�ಂದ

�ಂದ ಪ�ದ

ಪ�ದಪ�ದ

ಪ�ದ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$. (:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)) 

5) dಾ

dಾdಾ

dಾ<ಾನ.

<ಾನ.<ಾನ.

<ಾನ.  ಅಹ�%

ಅಹ�%ಅಹ�%

ಅಹ�% ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು \ಾ$:ೕಣ

\ಾ$:ೕಣ\ಾ$:ೕಣ

\ಾ$:ೕಣ :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ ನಮೂE

ನಮೂEನಮೂE

ನಮೂE-1 ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು�  2ರ�)

ರ�)ರ�)

ರ�) / ಇತ'

ಇತ'ಇತ'

ಇತ'  ಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು 

ನಮೂE

ನಮೂEನಮೂE

ನಮೂE- 2ರ�)

ರ�)ರ�)

ರ�)  (:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)) 

9)  ಕನಡ
ಕನಡಕನಡ

ಕನಡ <ಾಧ.ಮದ�)

<ಾಧ.ಮದ�)<ಾಧ.ಮದ�)

<ಾಧ.ಮದ�) +ಾ.ಸಂಗ

+ಾ.ಸಂಗ+ಾ.ಸಂಗ

+ಾ.ಸಂಗ <ಾDದ

<ಾDದ<ಾDದ

<ಾDದ ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪ

ಪಪ

ಪತ$

ತ$ತ$

ತ$ (:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)) 

10) ಅಂಗTಕಲ
ಅಂಗTಕಲಅಂಗTಕಲ

ಅಂಗTಕಲ :ೕಸ;ಾ

:ೕಸ;ಾ:ೕಸ;ಾ

:ೕಸ;ಾ�

��

� ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ (:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)) 

11) ಪ�ೕe
ಪ�ೕeಪ�ೕe

ಪ�ೕe ಬ'ಯಲು

ಬ'ಯಲುಬ'ಯಲು

ಬ'ಯಲು 2ೖOಕ

2ೖOಕ2ೖOಕ

2ೖOಕ ಅಸಮಥ�%

ಅಸಮಥ�%ಅಸಮಥ�%

ಅಸಮಥ�% YೂಂFರುವ

YೂಂFರುವYೂಂFರುವ

YೂಂFರುವ ಬ
k

ಬ
kಬ
k

ಬ
k / �qLಾರರ

�qLಾರರ�qLಾರರ

�qLಾರರ _ೕ3

_ೕ3_ೕ3

_ೕ3 ಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲುಪ�ಯಲು

ಪ�ಯಲು ಅನುಬಂಧ

ಅನುಬಂಧಅನುಬಂಧ

ಅನುಬಂಧ -1 ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� 2 ರ�)

ರ�)ರ�)

ರ�) 

12)

12)12)

12) ತೃ�ೕಯ
ತೃ�ೕಯತೃ�ೕಯ

ತೃ�ೕಯ 

  

 �ಂಗದ

�ಂಗದ�ಂಗದ

�ಂಗದ 

  

 ಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳ 

  

 :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� 

  

 ಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣಪ$<ಾಣ

ಪ$<ಾಣ 

  

 ಪತ$

ಪತ$ಪತ$

ಪತ$ 

  

 (

((

(:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ� 

  

 �ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�)�ೂೕ�ದ"�)

�ೂೕ�ದ"�))

))

) 

  

 

13) {�ೕ�ೂೕ
{�ೕ�ೂೕ{�ೕ�ೂೕ

{�ೕ�ೂೕ ಮತು�

ಮತು�ಮತು�

ಮತು� ಸOಯನು

ಸOಯನುಸOಯನು

ಸOಯನು ಅ�

ಅ�ಅ�

ಅ�[ೂೕ�

[ೂೕ�[ೂೕ�

[ೂೕ� <ಾಡ2ೕ

<ಾಡ2ೕ<ಾಡ2ೕ

<ಾಡ2ೕ ಇರುವ

ಇರುವಇರುವ

ಇರುವ *ಾಗೂ

*ಾಗೂ*ಾಗೂ

*ಾಗೂ  ಶುಲ�

ಶುಲ�ಶುಲ�

ಶುಲ�  ಸಂ�ಾಯ

ಸಂ�ಾಯಸಂ�ಾಯ

ಸಂ�ಾಯ <ಾಡದ

<ಾಡದ<ಾಡದ

<ಾಡದ ಅ��ಗಳನು

ಅ��ಗಳನುಅ��ಗಳನು

ಅ��ಗಳನು 

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು

�ರಸ��ಸ;ಾಗುವSದು. 

14) ಅಭ.@�ಗಳು
ಅಭ.@�ಗಳುಅಭ.@�ಗಳು

ಅಭ.@�ಗಳು ತಮ�

ತಮ�ತಮ�

ತಮ� <ಾO�\ಾN

<ಾO�\ಾN<ಾO�\ಾN

<ಾO�\ಾN ಭ��

ಭ��ಭ��

ಭ�� <ಾD

<ಾD<ಾD

<ಾD ಸ�)1ದ

ಸ�)1ದಸ�)1ದ

ಸ�)1ದ ಅ��ಯ

ಅ��ಯಅ��ಯ

ಅ��ಯ ಒಂದು

ಒಂದುಒಂದು

ಒಂದು {�ೕ�ೂೕ

{�ೕ�ೂೕ{�ೕ�ೂೕ

{�ೕ�ೂೕ ಪ$�ಯನು

ಪ$�ಯನುಪ$�ಯನು

ಪ$�ಯನು (�aಾ�|

�aಾ�|�aಾ�|

�aಾ�| ಪ$�

ಪ$�ಪ$�

ಪ$�)  

ಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾNಕlಾmಯ+ಾN

ಕlಾmಯ+ಾN ತp�ಂF


ತp�ಂF
ತp�ಂF


ತp�ಂF
 ಇಟುJ�ೂಳ�ಲು

ಇಟುJ�ೂಳ�ಲುಇಟುJ�ೂಳ�ಲು

ಇಟುJ�ೂಳ�ಲು ಸೂ012

ಸೂ012ಸೂ012

ಸೂ012. 

15) ಹು2"ಗP

ಹು2"ಗP
ಹು2"ಗP


ಹು2"ಗP
 CಗFಪD1ರುವ

CಗFಪD1ರುವCಗFಪD1ರುವ

CಗFಪD1ರುವ ವzೕ:�

ವzೕ:�ವzೕ:�

ವzೕ:�, T�ಾ.ಹ�%

T�ಾ.ಹ�%T�ಾ.ಹ�%

T�ಾ.ಹ�%, :ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�:ೕಸ;ಾ�

:ೕಸ;ಾ�, ಇ#ಾ.FಗPಗನುಗುಣ+ಾN

ಇ#ಾ.FಗPಗನುಗುಣ+ಾNಇ#ಾ.FಗPಗನುಗುಣ+ಾN

ಇ#ಾ.FಗPಗನುಗುಣ+ಾN ಅ��ಯ�)

ಅ��ಯ�)ಅ��ಯ�)

ಅ��ಯ�) ಸ�xಾದ

ಸ�xಾದಸ�xಾದ

ಸ�xಾದ

<ಾO�

<ಾO�<ಾO�

<ಾO� CೕಡುವSದು

CೕಡುವSದುCೕಡುವSದು

CೕಡುವSದು ಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳಅಭ.@�ಗಳ

ಅಭ.@�ಗಳ ಜ+ಾ�ಾ"�xಾNರುತ�2

ಜ+ಾ�ಾ"�xಾNರುತ�2ಜ+ಾ�ಾ"�xಾNರುತ�2

ಜ+ಾ�ಾ"�xಾNರುತ�2.  ತಪS8

ತಪS8ತಪS8

ತಪS8 <ಾO�

<ಾO�<ಾO�

<ಾO� CೕDದ�)

CೕDದ�)CೕDದ�)

CೕDದ�) ಅಂತಹ

ಅಂತಹಅಂತಹ

ಅಂತಹ  ಅಭ.@�ಗಳನು

ಅಭ.@�ಗಳನುಅಭ.@�ಗಳನು

ಅಭ.@�ಗಳನು

IಾTL�ಾರIಾTL�ಾರIಾTL�ಾರIಾTL�ಾರವFವFವFವF    ನGಸುವನGಸುವನGಸುವನGಸುವ    UಾವFCೕUಾವFCೕUಾವFCೕUಾವFCೕ        �ೕಮ�ಾ�ೕಮ�ಾ�ೕಮ�ಾ�ೕಮ�ಾ    ////    ಪ-ೕ>ಗVಂದಪ-ೕ>ಗVಂದಪ-ೕ>ಗVಂದಪ-ೕ>ಗVಂದ        03 03 03 03 ವಷ���ವಷ���ವಷ���ವಷ���        :Wಾ3:Wಾ3:Wಾ3:Wಾ3    =ಾಡHಾಗುವFದು=ಾಡHಾಗುವFದು=ಾಡHಾಗುವFದು=ಾಡHಾಗುವFದು. . . . 

ಆದುದ-ಂದಆದುದ-ಂದಆದುದ-ಂದಆದುದ-ಂದ, , , , ಅ��ಅ��ಅ��ಅ��    ಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವಸ��ಸುವ    ಮುನXಮುನXಮುನXಮುನX    ಅವರುಅವರುಅವರುಅವರು    4ೕ:ರುವ4ೕ:ರುವ4ೕ:ರುವ4ೕ:ರುವ    ಎHಾ�ಎHಾ�ಎHಾ�ಎHಾ�        =ಾZಯು=ಾZಯು=ಾZಯು=ಾZಯು    ಸ-Uಾ Cಸ-Uಾ Cಸ-Uಾ Cಸ-Uಾ C    ಎಂದುಎಂದುಎಂದುಎಂದು

ಖ\ತಪ:��ೂಂಡುಖ\ತಪ:��ೂಂಡುಖ\ತಪ:��ೂಂಡುಖ\ತಪ:��ೂಂಡು    ದೃ]ೕಕರಣದೃ]ೕಕರಣದೃ]ೕಕರಣದೃ]ೕಕರಣ    4ೕಡು^ಾಗ4ೕಡು^ಾಗ4ೕಡು^ಾಗ4ೕಡು^ಾಗ    ಎಚ`ರಎಚ`ರಎಚ`ರಎಚ`ರ    ವZಸAೕಕುವZಸAೕಕುವZಸAೕಕುವZಸAೕಕು.  
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ಪ�ಮುಖ    ಸೂಚ	::::----    

ಸದ� ಅಸೂಚ	ಯ��ನ �ವರಗ�� ಸಂಬಂ�ದಂ� ಸ�ಾ�ರದ / ಇ ಾ!"ಂದ #ಾವ$%ಾದರೂ &ದು'ಪ( / 

ಬದ ಾವ) �*ೕಕೃತ/ಾದ�� ಅದರಂ� &ದು'ಪ(ಗಳನು1 ನಂತರದ�� ಪ�ಕ2ಸ ಾಗುವ$ದು. 

 

12.  345ನ    6ಾ7&8ಾ9    ದೂರ/ಾ:    ಸಂ!;ಗಳು::::    

  ಕEೕ�ಯ �ಾ?� �ೕಂದ�      : 080-23 460 460 (5-Lines) 

  

 

13.    ದುನ�ಡ�::::----        
 ಒಬt ಅಭ�(�ಯು ನಕ0 ವ�x>CಾHರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ಾ ದ�ಾ>:ೕಜು ಅಥ�ಾ �ದ#Iಾದ ದ�ಾ>:ೕಜುಗಳನು+ 

ಸ01.ರುವ�ಂದು  ಅಥ�ಾ ತಪ�~ ಅಥ�ಾ ಸುಳು[ Sೕ$� �ೕ5ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ಾಸ>Qಕ �ಾ?�ಯನು+ ಮk�ಾ<ರುವ�ಂದು 

ಅಥ�ಾ �ೕಮ�ಾ� ಉ"#ೕಶಗ$lಾH ನrಸIಾದ ಸಂದಶ�ನದ01 ಅನು<ತ �ಾಗ�ವನು+ ಅನುಸ�ಸು�>ರುವ�ಂದು ಅಥ�ಾ 

ಅನುಸ�ಸಲು ಪ�ಯ�+.ರುವ�ಂದು   ಅಥ�ಾ  ಅವರ �ೕಮ�ಾ�ಯ ಸಂಬಂಧದ01 Cಾವ�"ೕ ಇತk ಅಕ�ಮ  ಮತು> ಅನು<ತ 

�ಾಗ�ವನು+   ಅವಲಂh.ರುವ�ಂದು,  ಕಂಡುಬಂದ01 ಅವನು/ಅವಳು ಸ�ತ: x�^ನ� ವ�ವಹರzಗ$% ಮತು> fಸು> ಕ�ಮ�9 

ಒಳಪಡುವ�ದಲ1"; ಹು"#ಯ ಸಂದಶ�ನ3ಂದ /ಆ�9wಂದ ಅಭ�(�ತ�ವನು+ ರದು#ಪ5ಸIಾಗುವ�ದು.  

                                                                                               

    

ಸ?/- 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ �"ೕ�ಶಕರು 

ಕ
ಾ�ಟಕ ಪ�ೕ�ಾ �ಾ���ಾರ 
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£ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ 
ಪ.�ಾ / ಪ.ಪಂ �� �ೕ�ದ ಅಭ��ಗ�� �ಾತ�) 

ನಮೂ� - � 

(�ಯಮ 3ಎ (2) (3) �ೂೕ�)ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಅಥ ಾ ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗ�� (ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ) �ೕ�ದ ಅಭ��ಗ�� �ೕಡುವ ಪ��ಾಣ ಪತ� 

........................................................... )ಾಜ�ದ / �ೕಂ,ಾ�ಡ�ತ ಪ�-ೕಶದ * ................................. /01ಯ / 23ಾಗದ           

................................................. 4ಾ�ಮ / ಪಟ%ಣದ * � ಾ56ಾದ 7�ೕ / 7�ೕಮ� .................................. ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗ8ಾದ 7�ೕ / 

7�ೕಮ� ................................... ಇವರು ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�/ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು% * ಎಂದು �ಾನ� �ಾಡ9ಾ:ರುವ �ಾ�/ಬುಡಕ<%� * 

�ೕ�ರು=ಾ>?ಂದು ಪ��ಾ@ಕ�5-. 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳು) ಆ-ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳು) ಆ-ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�) (�ೕಂ,ಾ�ಡ�ತ ಪ�-ೕಶಗಳು) ಆ-ೕಶ, 1950 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳು) (�ೕಂ,ಾ�ಡ�ತ ಪ�-ೕಶಗಳು) ಆ-ೕಶ, 1951 

(ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಮತು> ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳ ಪ<% (�ಾDಾಡು) ಆ-ೕಶ 1956, ಮುಂಬು =ಾಜ� ಪEನF ರಚHಾ ಅI�ಯಮ, 1960, ಪಂ�ಾJ 

)ಾಜ� ಪEನF ರಚHಾ ಅI�ಯಮ, 1966, K�ಾಚಲ ಪ�-ೕಶ )ಾಜ� ಅI�ಯಮ, 1970 ಮತು> ಈNಾನ� ಪ�-ೕಶಗಳ (ಪEನF ರಚHಾ ಅI�ಯಮ, 1971ರ 

ಮೂಲ �ದುOಪ�6ಾದಂP) 

¨ ಸಂ2Aಾನ 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಜಮುQ ಮತು> Rಾ7Qೕರ) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ-ೕಶ, 1956 

¨ ಅನುಸೂ�ತ �ಾ� ಮತು> ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳ (�ದುOಪ�) ಅI�ಯಮ, 1976ರ ಮೂಲಕ   �ದುOಪ�6ಾದಂP 

ಸಂ2Aಾನ (ಅಂಡ�ಾS ಮತು> ��ೂೕTಾF UVೕಪಗಳ) ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳ ಆ-ೕಶ, 1959. 

¨ ಸಂ2Aಾನ (,ಾದF ಮತು> HಾಗರಹXೕY) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ-ೕಶ 1962 

¨ ಸಂ2Aಾನ (Dಾಂ�Zೕ�) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�ಗಳ ಆ-ೕಶ, 1964 

¨ ಸಂ2Aಾನ (ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳ) (ಉತ>ರ ಪ�-ೕಶ) ಆ-ೕಶ, 1967 

¨ ಸಂ2Aಾನ (�ೂೕ ಾ, ದಮS ಮತು> Uೕ\) ಅನುಸೂ�ತ �ಾ�/ಬುಡಕಟು%ಗಳ ಆ-ೕಶ 1988 

¨ ಸಂ2Aಾನ (Hಾ4ಾ9ಾ�ಂ]) ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು%ಗಳ ಆ-ೕಶ 

2. 7�ೕ/7�ೕಮ�/ಕು�ಾ� * ............................................................. ಮತು> / ಅಥ ಾ ಅವನ* / ಅವಳ* ಕುಟುಂಬವE 

..................................................................................................)ಾಜ� / �ೕಂ,ಾ�ಡ�ತ ಪ�-ೕಶದ  

................................................................. /9ಾ1 / 23ಾಗದ ..........................................4ಾ�ಮ / ಪಟ%ಣದ ^ಾ�ಾನ� � ಾ5 (ಗಳು) 

                                                                                    ಸK.......................................................... 

                                                                                                           ತಹ7ೕ9ಾOF.............................................. 

ಸ_ಳ :                ಪದHಾಮ 

UHಾಂಕ:         ಕ`ೕ�ಯ aಹ��ೂಂU� 

)ಾಜ�  / �ೕಂ,ಾ�ಡ�ತ ಪ�-ೕಶ * 

* ಅನVಯ ಾಗUರುವ ಪದಗಳನುb ದಯ2ಟು% cಟು% c� / dೂeದು fಾg 

ಸೂಚ�: ಇY1 ಉಪiೕ:5ದ ‘^ಾ�ಾನ� � ಾ5ಗಳು’ ಎಂಬ ಪ,ಾವ�ಯು ಪ��ಾ Dಾ���ಧ� ಅI�ಯಮ, 1950ರ 20�ೕ ಪ�ಕರಣದY1ರುವ ಅಥವ�bೕ 

dೂಂUರುತ>-.3ಾರತ ಸRಾರದ ಪತ� ಸಂk�: c5 12028/2/76-ಎm5<-1 ಗೃಹ ಮಂ=ಾ�ಲಯ ಅನು^ಾರ ಾ:, ಅಂಥ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಗಳನುb �ೕಡಲು 

ಸnಮ ಾ:ರುವEದRಾ�:, 3ಾರತ ಸRಾರದ (5ಬoಂU ಮತು> ಆಡ�ತ ಸುAಾರp ಇ9ಾk) ಪತ� ಸಂk�:13-2-74 ಇಎm< (ಎm5<) UHಾಂಕ: 

05.08.1975ರY1 ನಮೂU5ದ Dಾ�IRಾ�ಯು, )ಾಷrಪ�ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ% ಆ-ೕಶದ ಅIಸೂಚ�ಯನುb dೂರ�5ದ ಸಮಯದY1 ಪ��ಾಣ ಪತ�Rಾ�: 

ಅ/ ಸY15ದ ವ�g>ಯು, ತನb sಾಯಂ  ಾಸ ಸ_ಳವನುb dೂಂUದO ಸ_ಳ�� �ೕ�ದವ?ೂಬo)ಾ:ರ ತಕ�ದುO. ಅ-ೕ �ೕ�ಯY1 ಒಂದು =ಾಲೂ1gನ 

?2ನೂ� Dಾ�IRಾ�ಯು ಇ�ೂbಂದು =ಾಲೂ1g� �ೕ�ದ ವ�g>ಗ�� ಸಂಬಂಧಪಟ%  ಪ��ಾಣ ಪತ�ವನುb �ೕಡಲು ಸnಮ Dಾ�IRಾ�6ಾಗುವEUಲ1. 
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(ಪ�ವಗ-1 �� �ೕ�ದ ಅಭ��ಗ�� �ಾತ�) 

ನಮೂ� - ಇ 

(�ಯಮ 3ಎ (2) (3) �ೂೕ�) 

Kಂದು�ದ ವಗಗ�� (ಪ�ವಗ-1) �ೕ�ದ ಅಭ��ಗ�� �ೕಡುವ ಪ��ಾಣ ಪತ� 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………4ಾ�ಮ / ಪಟ%ಣದ / ನಗರ � ಾ56ಾದ 7�ೕ / 7�ೕಮ�………………………….. ……………………………………… 

……ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ�b / ಪ�6ಾದ 7�ೕ / 7�ೕಮ� …………………………………………………………ಇವರು Kಂದು�ದ ವಗಗಳ 

(ಪ�ವಗ) ………………………………….�ಾ�ಯ …………………………………ಉಪ �ಾ�� �ೕ�ರು=ಾ>?ಂದು ಪ��ಾ@ಕ�ಸ9ಾ:-. 

 

ಸ_ಳ    :                ತಹ7ೕ9ಾOF 

UHಾಂಕ :             ………….………………=ಾಲೂ1ಕು 

                                                                                                       ಕ`ೕ�ಯ aಹರು  

       

                                                 ಪ�ವಗ - 2ಎ, 2c, 3ಎ, 3c � �ೕ�ದ ಅಭ��ಗ�� �ಾತ�) 

ನಮೂ� - ಎt 

(�ಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುb �ೂೕ�) 

Kಂದು�ದ ವಗಗ�� (2ಎ, 2c. 3ಎ, 3c) �ೕ�ದ ಅಭ��� �ೕಡುವ ಆ,ಾಯ ಮತು> �ಾ� ಪ��ಾಣ ಪತ� 

          ……………………………………… ರY1  ಾಸ ಾ:ರುವ 7�ೕ / 7�ೕಮ� …………………………………………………… ಇವರ 

ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ� / ಪ�b6ಾದ 7�ೕ / 7�ೕಮ� /  ಕು�ಾ� ……………………………………………… ಇವರು ಮತು> ಆತನ / ಅವಳ ತಂ- / 

=ಾu / vwೕಷಕರು / ಪ�b / ಪ�ಯು, ಸRಾ� ಆ-ೕಶಗಳ ಸಂk�:ಎmಡಬೂ1

�

� 225 c5ಎ 2000 UHಾಂಕ: 30.03.2002 ರY1 �Uಷ%ಪ�5ದ 

xೕಲುಸ>ರದ (g�ೕy0ೕಯF)  ಾ�z>ಯY1 ಬರುವEUಲ1Xಂದು;  

         ಅಭ��6ಾಗY ಅಥ ಾ ಆತನ / ಆ�ಯ ತಂ- =ಾu / vwೕಷಕ)ಾಗY / ಪ�b / ಪ�6ಾಗY, ಸRಾರದ �ೕXಯY1 1 �ೕ ದ{ಯ ಅಥ ಾ 2�ೕ 

ದ{ಯ ಅIRಾ�6ಾ:ಲ1Xಂದು; 

ಅಥ ಾ 

^ಾವಜ�ಕ ವಲಯ ಉದ�ಮದY1 ತತ|�ಾನ ಾದ ಹು-Oಯನುb dೂಂUರುವEUಲ1;  

ಅಥ ಾ 

sಾಸ: �iೕಜಕರ �ೖ�ಳ�, 2�ೕ ದ{ಯ ಅIRಾ�ಯ ಸಂಬಳg�ಂತ (Xೕತನ ~�ೕ@ ರೂ. 43100-83900/-) ಕ�xಯಲ1ದ ಸಂಬಳವನುb 

ಪeಯುವ HೌಕರHಾ:ಲ1Xಂದು; 

ಅಥ ಾ 

 ಆತನ /ಅ�ಯ ತಂ- =ಾu/ vwೕಷಕರು /ಪ�b /ಪ�ಯ ಆ,ಾಯವE 8 ಲn ರೂDಾuಗ�:ಂತ yೕರುವEUಲ1Xಂದು (ಸRಾರದ ಆ-ೕಶ ಸಂk�: 

Kಂವಕ 304 c5ಎ 2017 �ಂಗಳೂರು, U: 14-09-2018);ಅಥ ಾ ಕHಾಟಕ ಭೂ ಸುAಾರ�ಾ ಅI�ಯಮ 1961 ರY1 �ಗUಪ�5ರುವಂP ಆತನ / ಆ�ಯ 

ತಂ- =ಾu/ vwೕಷಕರು / ಪ�b / ಪ�ಯು �ಾ)ಾಟ P��,ಾರನಲ1 ಅಥ ಾ ಆತನ / ಆ�ಯ ತಂ- =ಾu / vwೕಷಕ / ಪ�b / ಪ�ಯು ಅಥ ಾ ಇವ�ಬoರೂ 

10 ಯು��:ಂತ d��ನ ಕೃ� ಭೂy ಅಥ ಾ 20 ಎಕ?ಗ�:ಂತ d��ನ Dಾ1ಂ�ೕಶS ಭೂyಯನುb dೂಂUರುವEUಲ1Xಂದು ಪ��ಾ@ೕಕ�ಸ9ಾ:-.  

7�ೕ/7�ೕಮ�/ಕು�ಾ�…………………………………………ಇವರು ……………………………………… �ಾ�� 

………………………………………………………… �ೕ�ದ ಉಪ �ಾ�ಯವ)ಾ:ದುO ಸRಾ� ಆ-ೕಶ ಸಂk�: ಎmಡಬೂ1

�

� 225 c5ಎ 

2000 UHಾಂಕ: 30.03.2002ರ ಅನVಯ Kಂದು�ದ ವಗಗಳ ಪ�ವಗ …………………………… (2ಎ, 2c, 3ಎ, 3c) �� �ೕ�ರು=ಾ>? ಮತು> ಈ 

ಕುಟುಂಬದ  ಾ�ಕ ಆ,ಾಯವE ರೂ:(ರೂ:                             �ಾತ�) ಎಂದು ಪ��ಾ@ೕಕ�ಸ9ಾ:-. 

 

ಸ_ಳ   :               ತಹ7ೕ9ಾOF 

UHಾಂಕ:            ……………………=ಾಲೂ1ಕು 

                     ಕ`ೕ�ಯ aಹರು  
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ನಮೂ� - 1 

 

ಜನರ� q�� ಅಭ�(�ಗಳು qೕಲುಸ>ರ�9 �ೕ�ಲ1:ಂದು, ದೃ]ೕಕ�. lಾ�^ೕಣ ^ೕಸIಾ�ಯನು+ �ೂೕರಲು ಸ01ಸNೕ�ಾದ 

ಪ��ಾಣ ಪತ� 

(ಜನರ� q�� ಅಭ�(�ಗಳು ಭ�� �ಾಡNೕ�ಾದ ನಮೂ�) 

ಇವ��: 

ತಹ7ೕ9ಾOರರು 

……………………………………………=ಾಲೂ1ಕು 

………………………………………… /01 

�ಾನ�?, 

         7�ೕ / 7�ೕಮ� …………………………………………………………………………………………… ಎಂಬುವವರ ಮಗ / ಮಗಳು / 

ಪ� / ಪ�b ………………………………………………………………………………………… ಆದ Hಾನು xೕಲುಸ>ರದY1 (Creamy 

Layer) ಬರುವEUಲ1Xಂದು �ೕರ �ೕಮRಾ�ಯY1 4ಾ�yೕಣ ಅಭ�� yೕಸ9ಾ�ಯನುb ಪeಯುವEದRಾ�: ಪ��ಾಣ ಪತ�ವನುb ಪeಯಲು ತಮQY1 ಈ 

�ಳಕಂಡ �ಾK�ಗಳನುb ಒದ:ಸು=ಾ> �ೂೕರುP>ೕ�. 

1. ಅಭ��ಯ dಸರು ಮತು> ಉ-ೂ�ೕಗ : 

2.  ಅಭ��ಯ ಸVಂತ ಸ_ಳ 4ಾ�ಮ  : 

       =ಾಲೂ1ಕು             : 

       /01                         : 

3. ಅಭ��ಯು ಹು<%ದ UHಾಂಕ ವಯಸು| ಮತು> ಹು<%ದ ಸ_ಳ : 

4. ಅಭ��ಯ ತಂ-/=ಾu/vwೕಷಕರ ಪ�ಯ/ಪ�bಯ dಸರು ಮತು> ಉ-ೂ�ೕಗ : 

 (ಉ-ೂ�ೕಗವE ಸRಾ�/ಅ? ಸRಾ�/^ಾವಜ�ಕ ಉದ�ಮ/sಾಸ:) 

5. ಅಭ��ಯ ಪ�ಸು>ತ 28ಾಸ  : 

 (ಸ�ಷ% ಾ: ನಮೂUಸುವEದು) 

6. ಅಭ��ಯ sಾಯಂ 28ಾಸ  : 

7. ಅಭ��ಯ Nಾ9ಾ 7nಣದ  ಾ�ಸಂಗ �ಾ�ದ Nಾ0ಗಳ 2ವರಗಳು 

Dಾ�ಥyಕ 

�ಾಧ�yಕ 

D �ೌಢ 

8. ಅಭ��ಯ fಾಗೂ ಅಭ��ಯ ತಂ-/=ಾu/vwೕಷಕರ (ತಂ-/=ಾu /ೕವಂತ2ಲ1UದO?) ಇವರ ಒಟು%  ಾ�ಕ ಆ,ಾಯ ಎ9ಾ1    

     ಮೂಲಗ�ಂದ: 

` 1) Xೕತನ ~�ೕ@ 

2) ಜyೕ�ನ 2ವರ 

3) ಇತರ ಮೂಲಗಳು 

9. ಆ,ಾಯ P�� Dಾವ�,ಾರ?ೕ? 

10. ಸಂಪತು> P�� Dಾವ�,ಾರ?ೕ? 

11. �ಾ)ಾಟ P�� Dಾವ�,ಾರ?ೕ? 
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ಪ��ಾ@ೕಕೃತ �ೂೕಷp 

     ಈ xೕ0 ನ�bಂದ ಒದ:5ದ �ಾK� / 2ವರpಯು Hಾನು ��Uರುವಷ%ರ ಮ<%� ಸತ�Xಂದು ಶ�,ಾ�ಪwವಕ ಾ: ದೃ�ೕಕ�ಸುP>ೕ� ಮತು> 

�ೂೕಸುP>ೕ�. 

ಸ_ಳ:          ತಮQ 2�ೕಯ 

UHಾಂಕ:                              (ಅಭ��ಯ ಸK) 

xೕ0 ಒದ:ಸ9ಾದ �ಾK�ಗಳು ಸತ� ಾ:ರುತ>- ಎಂದು ಪ��ಾ@ಕ�ಸು=ಾ>, ಈ �ಾK�ಗಳು ಅಸತ�Xಂದು ದೃಢಪಟ%Y1 ಅಪ)ಾಧ 2�ಾರp� 

ಬದ�Hಾ:ರುP>ೕ�. 

ಸ_ಳ:           ತಂ-/=ಾu/vwೕಷಕರ ಸK 

UHಾಂಕ:                 (ತಂ-/=ಾu /ೕವಂತ2ಲ1UದO?) 

           (dಂಡ�/ಗಂಡ/ಇವರ ಸK) 

 

ಸ_�ೕಯ ಇಬoರು ^ಾ�,ಾರರು 

 

ಅಭ��ಯ ಮತು> ಅವರ ತಂ-/=ಾu/vwೕಷಕರು/ಪ�/ಪ�b ಇವರನುb fಾಗೂ ಇವರ ಸKಯನುb ಗುರು�ಸುP>ೕX. 

 

^ಾ�,ಾರರ ಸK      1) 

(ಪwಣ 28ಾಸ-ೂಂU�)     2) 

 

ಪ�7ೕಲHಾ ಪ��ಾಣ ಪತ� 

1. 7�ೕ/7�ೕಮ� ……………………………………………………………………………………… ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ ಪ�b 

7�ೕ/7�ೕಮ�/ಕು�ಾ� ………………………………………………………… ಎಂಬುವವರು ಕHಾಟಕ )ಾಜ�ದ 

…………………………/01ಯ 23ಾಗ …………………………………………………… 4ಾ�ಮ/ಪಟ%ಣ/ನಗರದY1 ^ಾ�ಾನ� 

� ಾ56ಾ:,ಾO? ಮತು> ಇವರು ಜನರ� x�� ವಗ�� �ೕ�ದವ)ಾ:ರು=ಾ>?. 

2. 7�ೕ/7�ೕಮ�/ಕು�ಾ� …………………………………………………………… ಇವರ ತಂ-/=ಾu/vwೕಷಕರು ಸRಾ� ಆ-ೕಶ ಸಂk�: 

ಎmಡಬೂ1

�

� 251 c5ಎ 94, �ಂಗಳೂರು, UHಾಂಕ: 31.01.1995 ರನVಯ ಜನರ� x�� ವಗದ xೕಲುಸ>ರದY1 (Creamy Layer) 

ಬರುವEUಲ1Xಂದು ಪ��ಾ@ೕಕ�ಸ9ಾ:-. 

ಸ_ಳ         ತಹ7ೕ9ಾOF. 

                                                                ………………………… =ಾಲೂ1ಕು, 

�ಂಗಳೂರು                                                            ಕ`ೕ�ಯ aಹರು         

  

ಸೂಚ�-1 : ಇದರY1 ಉಪiೕ:ಸ9ಾದ ‘^ಾ�ಾನ� � ಾ5’ ಎಂಬ ಪದವE 1950ರ ಜನ=ಾ Dಾ���ಧ� Rಾ�Oಯ 20�ೕ ಅನುZ�ೕದದY1ನ ಅಥವನುb 

dೂಂUರುತ>-. 

ಸೂಚ�-2: ಪ�7ೕಲHಾ ಪ��ಾಣ ಪತ� �ೕಡುವ ಅIಕೃತ ಅIRಾ�ಯು ಸRಾ� ಆ-ೕಶ ಸಂk� ಎmಡಬೂ1

�

� 251 c5ಎ 94, �ಂಗಳೂರು, UHಾಂಕ: 

31.01.1995 ರನVಯ xೕಲುಸ>ರ (Creamy Layer) ದವರನುb ಗುರು�ಸಲು �ಗUಪ�ಸ9ಾ:ರುವ ಅಂಶಗಳನುb 2ವರ ಾ: ಖ�ತಪ�5�ೂಂಡ ನಂತರXೕ 

ಪ��ಾಣ ಪತ� �ೕಡತಕ�ದುO   
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GOVERNMENT OF KARNATAKA 

DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT      

  

                                                                      Office of the Deputy Director 

                                                                 Department of Sainik Welfare & Resettlement 

                                                                      (Karnataka) 

No.                                                                                                  Date: 

 

 

CERTIFICATE 

 

        This is to certify that Shri/Smt/Kum....................................................is an applicant for 

................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of No......................Rank........... 

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

according to the certificate issued by Defense Authority.  He died/was permanently disabled 

on..................... 

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

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

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

 

 

Place:                                                                               Signature of the Deputy Director 

Date:                                                                 Department of Sainik Welfare & Resettlement 

District                                                                                           ..................................... 
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ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�ನಮೂ�    ––––    2222    

]ಾ@Tೕಣ]ಾ@Tೕಣ]ಾ@Tೕಣ]ಾ@Tೕಣ    ಅಭ��ಅಭ��ಅಭ��ಅಭ��    ಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣ    ಪತ@ಪತ@ಪತ@ಪತ@    
        ��ೕ/��ೕಮ� ……………………………………………………………………………ರವರ ಮಗ/ ಮಗಳು/ ಪ�/ 

ಪ��/��ೕ/��ೕಮ�/ಕು
ಾ�…………………………………………………………… �� 

………………………�ಾಲೂ�ಕು…………………………… �ಾ�ಮದ�� ………………………………… �ಾಸ�ಾ�ರುವ 

ಇವರು ಒಂದ�ೕ ತರಗ� ಂದ ……………………………… ತರಗ�ಯವ"# …………………………… �� 

……………………………………… �ಾಲೂ�ಕು……………………… ಪಟ%ಣ…………………… 'ಾ�ಯ�� �ಾ(ಸಂಗ 


ಾ) ………………  ವಷ+ ನ-ದ ಪ�ೕ.ಯ�� ಉ�0ೕಣ+1ಾ�ರು�ಾ0". ಈ 'ಾ�ಯು ಅಭ(4+ಯು �ಾ(ಸಂಗ 
ಾ)ದ ಅವ5ಯ�� 

ಕ6ಾ+ಟಕ 7ೌರ 9ಗಮಗಳ ಅ59ಯಮ, 1976 ಅಥ�ಾ ಕ6ಾ+ಟಕ 7ೌರ ಸ<ಗಳ ಅ59ಯಮ 1964ರ ಅ)ಯ�� 9=+ಷ%ಪ)> ಒಂದು ?ೂಡA 

ನಗರ ಪ�?ೕಶ ಸಣC ನಗರ ಪ�?ೕಶ ಅಥ�ಾ ಪ�ವತ+� ಹಂತದ��ರುವ ಪ�?ೕಶಗಳ Eೂರ�ಾದ ಪ�?ೕಶದ��ತು0. 

 

 

  Fೕಲು ರುಜು           ಸG 

.ೕತ� �Hಣ ಅ5Iಾ�         ಮುJೂ(ೕ7ಾKಾ(ಯರ ಸG 

ಕLೕ�ಯ Mಹರು                               ಮತು0 ಸಂNOಯ Mಹರು 

 

 

ಸOಳ    : 

=6ಾಂಕ : 

 

    

ಕನ�ಡಕನ�ಡಕನ�ಡಕನ�ಡ    �ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ�ಾಧ�ಮ    .ಾ�ಸಂಗ.ಾ�ಸಂಗ.ಾ�ಸಂಗ.ಾ�ಸಂಗ    ಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣಪ@�ಾಣ    ಪತ@ಪತ@ಪತ@ಪತ@    

    

f�ೕ/f�ೕಮ�…………………………………………………ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ�/ಪ�+/f�ೕಮ�/ಕು�ಾ� 

…………………………………………………………… *v1 ……………………………………Xಾಲೂ1ಕು 

…………………………………………lಾ�ಮದ01 �ಾಸ�ಾHರುವ ಇವರು ……………………�ೕ ತರಗ�ುಂದ 

…………………………………�ೕ ತರಗ�ಯವk% ……………………………… {ೖy|ಕ ವಷ�3ಂದ 

……………………… {ೖy|ಕ ವಷ�ದವk% ……………………………�ಾvಯ01 ಕನ+ಡ �ಾಧ�ಮದ01 �ಾ�ಸಂಗ 

�ಾ5ರುXಾ>kಂದು ಪ��ಾ|ಕ�ಸIಾH".  

ಸ�ಳ: 

3
ಾಂಕ:                ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರ ಸ? ಮತು> ಸಂ��ಯ Jಹರು 
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ಕ
ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ಕೃತ �ಾಪನ ಸಂ��: .ಆಸುಇ 115 ��� 2005, 3
ಾಂಕ: 19.11.2005 

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH  DISABILITIES 

 

 This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son/ wife /  daughter of  Shri 

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

…………………………… is a case of ………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing 

disabled and has …………………….. % (……………………percent) permanent (physical impairment visual impairment speech & 

hearing impairment) in relation to his / her …………………………… 

Note : 

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) 

 

Countersigned by the 

Medical Superintendent CMO/Head 

of Hospital (with seal) 

Signature  / Thumb impression 

of the disabled person 

Explanation:-As per Notification No. DPAR 50 SRR 2000 dated 03-09-2005 “ Physically Handicapped candidates “  or “ person with 

disability ” means a person suffering from not less than forty percent of any of the following disabilities :- (1) Blindness (2) Low 

Vision (3) Hearing impairment (4) Locomotor disability (5) Leprosy cured (6) Mental retardation (7) Mental illness. 

         (1)Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:- (a)Total absence of 

sight; or (b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses; or (c) limitation of the field 

of vision subtending an angle of 20 degree or worse;(2) Person with low vision means a person with impairment of visual 

functioning even after treatment or standard refractive correction, but who uses or is potentially capable of using vision for the 

planning or execution of a task with appropriate assistive device; (3) Hearing impairment  means loss of sixty decibels or more in 

the better ear in the conversational range of frequencies.(4) Locomotor disability means disability of the bones, joints or muscles 

leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.(5) Leprosy cured:-means any person 

who has been cured of Leprosy, but is suffering from, (i) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation & paresis in 

the eye & eyelid, but with no manifest deformity;(ii)manifest deformity & paresis but having sufficient mobility in their hands & feet to 

enable them to engage in normal economic activity; (iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him 

from undertaking any gainful occupation; and the expressesion “ Leprosy cured “ shall be construed accordingly; (6) Mental 

Retardation:-means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person who is specially characterised by sub 

normality of intelligence; (7) Mental Illness:- means any mental disorder other than mental retardation. 
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C£ÀÄ§AzsÀ-1 

(¸ÀPÁðj DzÉÃ±À À̧ASÉå:¹D À̧ÄE 272 Ȩ́Ã£É¤  2013 ¢£ÁAPÀ 11.02.2021gÀ PÀArPÉ 5 gÀAvÉ) 

C s̈ÀåyðAiÀÄÄ §gÉAiÀÄ®Ä zÉÊ»PÀ C¸ÀªÀÄxÀðvÉ ºÉÆA¢gÀÄªÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 

 

(zÀÈ¶ÖªÀiÁAzÀåvÉ, ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å (JgÀqÀÆ vÉÆÃ¼ÀÄUÀ¼À ¦ÃrvÀUÉÆAqÀAvÀºÀ- BA) ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀÄ½£À ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ  

–F JzÀÄÝPÁtÄªÀ CAUÀ«PÀ®vÉUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆA¢gÀÄªÀ C s̈ÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 

 

 

F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ, _______________________________________________ (CAUÀªÉÊPÀ®å ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è 

zÁR° À̧¯ÁVgÀÄªÀ CAUÀªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw±ÀvÀ ¥ÀæªÀiÁt) CAUÀªÉÊPÀ®åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj 

______________ (CAUÀ«PÀ® C s̈ÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ) _______________________ EªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ------------- 

(UÁæªÀÄ, vÁ®ÆèPÀÄ, f¯Éè) E°è£À ¤ªÁ¹, EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀÄÝ, EªÀgÀ CAUÀªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄÄ EªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 

PÀÄApvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ zÉÊ»PÀ C À̧ªÀÄxÀðvÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À̧ÄvÀÛzÉ. 

 

 
 

(¸À») 

CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½. 

 

¸ÀÜ¼À : 

¢£ÁAPÀ :  

 

n¥ÀàtÂ  : 

1. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀÜ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ, ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV 
£ÀªÀÄÆ¢ À̧̈ ÉÃPÀÄ. 

2. C s̈ÀåyðAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀÄªÀ CAUÀªÉÊPÀ®åPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀdÕªÉÊzÀågÉÆ§âgÀÄ DAiÀiÁAiÀiÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
RavÀ¥Àr¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÀÄ. 
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C£ÀÄ§AzsÀ-2 

(¸ÀPÁðj DzÉÃ±À ¸ÀASÉå:¹D À̧ÄE 272 Ȩ́Ã£É¤ 2013 ¢£ÁAPÀ 11.02.2021gÀ PÀArPÉ 5 gÀAvÉ) 

 

vÀ£ÀßzÉÃAiÀiÁzÀ °¦PÁgÀ£À ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄZÀÑ½PÉ ¥ÀvÀæ 

(ªÀÄÄZÀÑ½PÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß F PÉ¼ÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀÄªÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ É̄èÃ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ) 

 

 

 

²æÃ/²æÃªÀÄw------------------------- DzÀ £Á£ÀÄ ----------------------- (CAUÀªÉÊPÀ®åzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) 

CAUÀªÉÊPÀ®åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ,-------------------------(¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ) ¥ÀjÃPÉëUÉ ----------------------

PÀæªÀÄ À̧ASÉåAiÀÄ°è -----------------------------(¸ÀÜ¼À, vÁ®ÆèPÀÄ, f É̄è) À̧Ü¼ÀzÀ°è£À ----------------------

PÉAzÀæzÀ°è ºÁdgÁUÀ°èzÉÝÃ£É. £Á£ÀÄ -------------------------------«zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. 

 
 F PÉ¼ÀUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄªÀ £À£ÀUÉ ²æÃ/²æÃªÀÄw/PÀÄªÀiÁj ----------------------------------- (°¦PÁgÀ£À 

ºÉ¸ÀgÀÄ) EªÀgÀÄ ªÉÄÃ É̄ w½¸À¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è °¦PÁgÀ£À ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 
 °¦PÁgÀ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄÄ ------------------------- JAzÀÄ £Á£ÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¹, ªÀÄÄZÀÑ½PÉ 

¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É. MAzÀÄ ªÉÃ¼É °¦PÁgÀ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ É̄ w½¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉVAvÀ ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj DzÉÃ±À 

¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 272 ¸ÉÃ£É¤ 2013, ¢£ÁAPÀ:11-02-2021À DzÉÃ±À s̈ÁUÀzÀ PÀArPÉ-04 G¥ÀPÀArPÉ 07gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

M¼À¥ÀqÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀÄ§AzÀ°è, £Á£ÀÄ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðªÁzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ºÀÄzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ £À¤ßAzÀ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆ¼Àî®àqÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV CjwgÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ F µÀgÀwÛUÉ 

¸ÀA¥ÀÆtðªÁV §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛÃ£É.   

(C s̈ÀåyðAiÀÄ ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw, UÀÄgÀÄw£À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ̧ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ). 

 

 

(CAUÀ«PÀ® C s̈ÀåyðAiÀÄ À̧») 

¸ÀÜ¼À; 

¢£ÁAPÀ: 

 

  

  

  

 

 

  

 

 


