
  
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ  

ಸಂಖೆಯ್: ಇ(1) 3351/2020-21/ಪಿಎಸ್                                                                      ದಿನಾಂಕ: 27-10-2020 
                                                                                ಅಧಿಸೂಚನೆ 

                          

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಲೆಕಕ್ಪತರ್  ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತರ್ಕರು ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ    
ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ (MAIN EXAMINATION) ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  (ಹೈದಾರ್ಬಾದ್-ಕನಾರ್ಟಕ) 

 
1. ಆನ್ ಲೈನ್ ನ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಪಾರ್ರಂಭದ ದಿನಾಂಕ   :      02-11-2020   

2. ಆನ್ ಲೈನ್ ನ ಲ್ ಅಜಿರ್  ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ                :     17-11-2020 
3. ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ                                        :      18-11-2020 
4. ಅಜಿರ್ಯ ಪಿರ್ವೂಯ್ವನುನ್ Download  ಮಾಡಿಕೊಂಡು     ಸವ್ಯಂ ದೃಢೀಕರಿ ದ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ  ಪರ್ತಿಗಳನುನ್  

(ದಿವ್ಪರ್ತಿಯ ಲ್) ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ  ಲಗತಿತ್ ,  ಆ ೕಗಕೆಕ್   ಖುದಾದ್ಗಿ     ಅಥವಾ   ಪ್ೕಡ್   ೕಸ್ಟ್   ಮೂಲಕ  ಸ ಲ್ಸಲು 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25-11-2020 

5. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆ ದಿನಾಂಕ : 21-12-2020 ರಿಂದ 24-12-2020       
 

 

1. ಕನಾರ್ಟಕ  ರಾಜಯ್ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತುತ್ 

ಲೆಕಕ್ಪತರ್  ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015ಗಳನವ್ಯ ಹಾಗೂ  ಕಾಲಾಕಾಲಕೆಕ್ 

ತಿದುದ್ಪಡಿಯಾದ ಇತರೆ ನಿಯಮಗಳನವ್ಯ    ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್ :ಪಿಎಸ್ /ಇ(1)ಎಸ್ ಎಡಿ (ಎ )-1 (ಹೆಚ್ ಕೆ)/2020 
ದಿನಾಂಕ 31-01-2020 ಜಾರಿ ಸಂಖೆಯ್:ಇ(1)3039/2019-20/ಪಿಎಸ್ ರ ಲ್ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಕ 

ನಿಯಂತರ್ಕರು 06 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ದಿನಾಂಕ:17-08-2020ರಂದು ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಯನುನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.  

ದಿನಾಂಕ:08-09-2020ರಂದು 1:20 ಅನುಪಾತದ ಲ್ ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಯಿಂದ ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಹರ್ರಾದ 

ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಹರ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:21-12-2020 ರಿಂದ             

24-12-2020ರವರೆಗೆ  ನಡೆಸಲು ಉದೆದ್ೕ ಸಲಾಗಿದೆ.   

2. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ (ONLINE) ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ  ಅಜಿರ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಓದಿ ಪಾ ಸತಕಕ್ದುದ್: 

 
 

ಹಂತ  1:- ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಆ ೕಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://kpsc.kar.nic.in/apply online ಂಕ್ ಅನುನ್ 

ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ  ‘Application For Assistant Controller   (Main 

Examination)’ ಎಂದು ಮೂಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು/ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್ದ ವರಗಳು 
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ಲಭಯ್ವಾಗ ದುದ್, ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ್ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ವರಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಸೂಚನೆ/ ಧಾನಗಳನುನ್ ತಪಪ್ದೇ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.  

 

ಹಂತ 2:- ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ತನನ್ ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 

ಒತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಅವರ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ನೀಡಿದದ್ ಇ-ಮೇಲ್ (ಮಿಂಚಂಚೆ) ಐ.ಡಿ.ಗೆ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ್  ಅನುನ್ (PASSWORD)  

ರವಾನಿಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.  ಈ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಆ ೕಗದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ 
ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತರ್ಕರು ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅವರ ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ  ಎಲಾಲ್ ವೈಯುಕಿತ್ಕ ವರಗಳು, ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, 
ಕೋರಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ವರಗಳು (ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ) ಮುದಿರ್ತವಾಗಿದುದ್,  ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು   ಉತತ್ರಿಸುವ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮ, ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ವರವನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್. ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೆಕ್ ಬದ ಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲಲ್.  

 

 

ಹಂತ 3:- ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮೂದಿ ರುವ ವರಗಳನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ 

ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ನಮೂದಿ ರುವ ವರಗಳ ಲ್ ಯಾವುದಾದರೂ ತಿದುದ್ಪಡಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲ್ Edit  button ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಗತಯ್ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು.  ‘Submit’ 

Button ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ರುವುದಿಲಲ್.  ತದನಂತರ  Print 

Button ಅನುನ್ ಒತಿತ್ ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ (Application Preview) ಹಾಗೂ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸಲು ಚಲನ್ 
ಅನುನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.  

 

     ಹಂತ 4:-  ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್/ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್/ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ  .ಎಸ್.      
                    (ಕಾಮನ್   ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ) ಗಳ ಲ್  ಪಾವತಿಸಬಹುದು: 
            

           ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪದಧ್ತಿಯನುನ್ ಪಾ ಸಬೇಕು:- 
 

Login ಆದ  ನಂತರ  ಎಡ  ಭಾಗದ ಲ್ My  Account link  ಲಭಯ್ ದುದ್ ಈ My Account link  ಅನುನ್   
ಒತತ್ಬೇಕು.  ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು    ಧ  ಅಧಿಸೂಚನೆಗ ಗೆ  ಸ ಲ್ ದ  ಅಜಿರ್ಗಳ  ಹಾಗೂ  ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿ ದ ವರವನುನ್  
ನೋಡಬಹುದು. ಶುಲಕ್ ವರಗಳ ಲ್  Unpaid ಎಂದು  ನಮೂದಿ ರುವ  ಅಜಿರ್ಗಳ ಎದುರು Pay Now  link   
ಲಭಯ್ ರುತತ್ದೆ. Pay Now link ಅನುನ್ ಒತಿತ್ದ ಲ್ ಮೂರು  ಆಯೆಕ್ಗಳು   ಲಭಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ: (ಎ)  ನೆಟ್   ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್  (ಬಿ)   
ಡೆಬಿಟ್   ಕಾಡ್ರ್ ( ) ಕೆರ್ಡಿಟ್  ಕಾಡ್ರ್  ಆನ್ ಲೈನ್  ಪಾವತಿಯ  ಮಾದರಿಯ ಲ್      ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು      ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್     
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್     ಮತುತ್     ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್    ಮುಖಾಂತರ     ಶುಲಕ್   ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 
ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್  ಗಳ ಲ್ (CSC) ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್/ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್ 
ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತತ್ದೆ.  ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವ   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ 
ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು.  
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ಹಂತ  5:- ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿ ದ ನಂತರ Online ಅಜಿರ್ಯ ಪಿರ್ವೂಯ್ವನುನ್ Download  ಮಾಡಿಕೊಂಡು   ತಮಮ್ 
ಸ ಂದಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ದೃಢೀಕರಿ ದ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ  ಪರ್ತಿಗಳನುನ್  (ದಿವ್ಪರ್ತಿಯ ಲ್) ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್  
ನಿಗದಿತ  ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 ರೊಳಗಾಗಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಖುದಾದ್ಗಿ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್ ಅಥವಾ ಪ್ೕಡ್ ೕಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ  
“ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 ಇ ಲ್ಗೆ  
ರವಾನಿಸತಕಕ್ದುದ್.  

3. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ           
        ಮುಂಚಿತವಾಗಿ   ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್.       
4. ಶುಲಕ್ವನುನ್  ಪಾವತಿಸಲು  ನಿಗದಿಪಡಿ ದ   ಕೊನೆಯ  ದಿನಾಂಕ/ಸಮಯದ   ನಂತರ  ಶುಲಕ್ವನುನ್   ಪಾವತಿಸಲು    

    ಅವಕಾಶ ರುವುದಿಲಲ್.  ಡಿ.ಡಿ. ,   ೕಸಟ್ಲ್  ಆಡರ್ರ್,  ಮನಿ ಆಡರ್ರ್,   ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್  ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್  
     ಹಾಗೂ ಶುಲಕ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

           ಶೇಷ ಸೂಚನೆ: On-line   ಮೂಲಕ  ಅಜಿರ್ಯನುನ್   ಭತಿರ್  ಮಾಡುವ  ಸಂದಭರ್ದ ಲ್  ಯಾವುದಾದರೂ   ತಾಂತಿರ್ಕ     
ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸೆಯ್ ಎದುರಾದ ಲ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ (Help line) ಸಂಖೆಯ್ 18005728707  ಅನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್  
ಅಗತಯ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆದು ಅಜಿರ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

5. ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತರ್ಕರು ಹುದೆದ್ಗಳ (ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ) ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ವರಗಳು            
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:- 

(ಎ)  ಖಿತ ಪರೀ ೆ: 
ಪತಿರ್ಕೆ ಷಯ ಗರಿಷಠ್ ಅಂಕಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ಕಡಾಡ್ಯ/ಐಚಿಚ್ಕ

ಪತಿರ್ಕೆ-1   ಕನನ್ಡ  150 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -2   ಆಂಗಲ್ಭಾಷೆ 150 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 
 

ಪತಿರ್ಕೆ-3 ಸಾಮಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ 300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -4 ಸಾಮಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ 300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -5 ಫೈನಾನಿಶ್ಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮಾಯ್ನೇಜ್ 
ಮೆಂಟ್  ಅಂಡ್ ಅನಾ ಸ್ 

300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -6 ಪಿರ್ನಿಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್, 
ಆಗರ್ನೈಜೇಷನ್ ಬಿಹೇ ಯರ್, ಟೆ ನಿಂಗ್ 
ಅಂಡ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ 

300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -7 ಕಾ ೕರ್ರೇಟ್ ಪೈನಾನ್ಸ್, ಬಿ ನೆಸ್ 
ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್  ಅಂಡ್ ಟಾಯ್ಕೆಸ್ೕಷನ್ 

300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ 

ಪತಿರ್ಕೆ -8 ಪಿರ್ನಿಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಟ್ೕಸ್ ಆಫ್ 
ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಾನೆಸ್ಪ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 
ಇ-ಕಾಮಸ್ರ್ 

300 ಅಂಕಗಳು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ

 

ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಬಂಧದ ಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಟಿಪಪ್ಣಿ:-  
 

(1) ಕನನ್ಡ       ಮತುತ್      ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್     ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್     ಪಡೆದ      ಅಂಕಗಳು       ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ   (  Qualifying)  
       ಸವ್ರೂಪದಾದ್ಗಿರುತತ್ವೆ.   ಅಹರ್ತೆ  ಪಡೆಯಲು  ಈ   ಪರ್ತಿ ಂದು   ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್   ಕನಿಷಠ್  ಶೇಕಡಾ  30  ರಷುಟ್   ಮತುತ್    
       ಸರಾಸರಿ   ಶೇಕಡಾ   35 ರಷುಟ್  ಅಂಕಗಳನುನ್, ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ   ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಗ ದ ಅಂಕಗಳನುನ್  
       ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಆಯೆಕ್ಯ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಈ   ಎರಡು  ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್  ನಿಗದಿತ  
       ಅಂಕಗಳನುನ್  ಗ ಸದ   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು    ಇತರೆ   ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್   ಎಷೆಟ್ೕ    ಹೆಚುಚ್   ಅಂಕಗಳನುನ್   ಗ ದದ್ರೂ   ವಯ್ಕಿತ್ತವ್    
       ಪರೀ ೆಗೆ    ಮತುತ್   ಆಯೆಕ್ಗೆ   ಅಹರ್ರಾಗುವುದಿಲಲ್   ಹಾಗೂ   ಇಂತಹ    ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ   ಇತರೆ   ಷಯಗಳ ಲ್    ಪಡೆದ   
       ಅಂಕಗಳನುನ್  ಪರ್ಕಟಿಸುವುದಿಲಲ್.  ಮುಖಯ್  ಪರೀ ೆಯು  ವರಣಾತಮ್ಕ   ಮಾದರಿಯ ಲ್ರುತತ್ದೆ  ಮತುತ್  ಎಲಾಲ್  ಪತಿರ್ಕೆಗಳು  
       ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 

(2)     ಮುಖಯ್   ಪರೀ ೆಯ   ಕನನ್ಡ   (ಪತಿರ್ಕೆ-1)  ಹಾಗೂ   ಆಂಗಲ್ಭಾಷೆ  (ಪತಿರ್ಕೆ-2)  ಪತಿರ್ಕೆಗಳು  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಯ   
   ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆಯ ಮಟಟ್ದಾದ್ಗಿರುತತ್ದೆ. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಇನಿನ್ತರ ಷಯಗಳ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು ಪದ  ಮಟಟ್ದಾದ್ಗಿರುತತ್ದೆ. 

(3)     ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು  ಕನನ್ಡ ಮತುತ್  ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲೂಲ್ ಮುದಿರ್ಸಲಾಗಿರುತತ್ದೆ.  ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪತಿರ್ಕೆಯ      
    ಉತತ್ರಗಳನುನ್   ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ  ಕನನ್ಡ  ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ಯೇ ಉತತ್ರಿಸತಕಕ್ದುದ್. 

( 4)   ಎಲಾಲ್  ವರಣಾತಮ್ಕ ಉತತ್ರ  ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ದುಯ್ನಾಮ್ನ ಮಾದರಿಯ ಲ್ ಮಾಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   
        ( ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್   ಮಾಡಿ  Onscreen   Marking ಮಾಡಲಾಗುವುದು). 

 

6.   ಖಿತ  ಮತುತ್  ವಯ್ಕಿತ್ತವ್  ಪರೀ ೆಯ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಂದಿಗೆ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾಷಾ 
ಷಯಗಳ ಪರ್ಶೆನ್ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್   ಹೊರತುಪಡಿ  ಉ ದಂತೆ  ಎಲಲ್ ಷಯಗಳ ಪರ್ಶೆನ್ಪತಿರ್ಕೆಗಳು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ 

ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಲ್ ಇರುತತ್ವೆ.  ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆಯ ಲ್ರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಭಾಷಾಂತರದ ಲ್ ಏನಾದರೂ 
ಗೊಂದಲವಾದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಆಂಗಲ್ಭಾಷೆಯ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಪರ್ಶೆ ನ್ಯನುನ್ ಅಥೈರ್ ಕೊಳುಳ್ವುದು.  
ಭಾಷಾ ಷಯಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ತನನ್ ಉ ದೆಲಾಲ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಷಾ   ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ಯೇ ಬರೆಯತಕಕ್ದುದ್. ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾಧಯ್ಮವನುನ್ 
ಬದಲಾಯಿ ದ ಲ್ ಅಥವಾ ಅಧರ್ ಕನನ್ಡ  ಹಾಗೂ ಅಧರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಉತತ್ರಿ ದ ಲ್ ಅಂತಹ ಉತತ್ರ  
ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಗೊ ಸುವುದಿಲಲ್.  ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾಧಯ್ಮವನುನ್ ಯಾವುದೇ   ಹಂತದ ಲ್ 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಲಲ್. 
 

   (ಬಿ) ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆ:- ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆಯು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಬೌದಿಧ್ಕ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಲ್ ಸೇವೆಗ ಗೆ ಸೂಕತ್ರೇ ಎಂಬ  ಬಗೆಗ್     
         ಅಂದರೆ ನಾಯಕತವ್ದ ಗುಣ, ತೀಮಾರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಧ ಮತುತ್ ಆಳವಾದ ಆಸಕಿತ್ ಒಂದು  ಗುಂಪಿನ ಲ್   
         ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಪೆರ್ೕರಣಾ ಕೌಶಲಯ್ ಹಾಗೂ ತಾಕಿರ್ಕ ೕಚನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್  ನಿಧರ್ರಿಸುತತ್ದೆ.   
 
 

* ಆ ೕಗವು ಗೂರ್ಪ್-‘ಎ’   ಸೇವೆಗಳ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆ 

ಮತುತ್ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) (ತಿದುದ್ಪಡಿ) ನಿಯಮ 2015 ರಂತೆ 1:3ರ ಅನುಪಾತದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ 

ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆ ೕಗವು, ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಖಿತ ಪರೀ ೆ   (ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆ)ಯ ಲ್ ಪಡೆದ ಒಟುಟ್ 
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ಅಂಕಗಳ ಜೇಷಠ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನುಸಾರ ಲಭಯ್ ರುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ರಿಕತ್ 

ಸಾಥ್ನಗ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆಯು ಗರಿಷಠ್ 100 

ಅಂಕಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. 

7. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಮಾತರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇವುಗಳ ಲ್    
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನುನ್ ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ್ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಕೋರಿಕೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್.  

8. ಪರೀ ಾ    ಕೇಂದರ್ಗಳು   ಮತುತ್   ದಿನಾಂಕಗಳು   ಆ ೕಗದ  ವೇಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ  ಬದಲಾವಣೆಗೆ      
ಒಳಪಟಿಟ್ರುತತ್ವೆ ಆ ೕಗವು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ  ಬೇರೆ  ಕೇಂದರ್ವನುನ್  ಸೂಚಿಸಬಹುದು  ಅಥವಾ  
ಪರಿ ಥ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ   ಹೊಸ   ಕೇಂದರ್ವನುನ್  ಸೇರಿಸಬಹುದು.   ಈ   ಸಂಬಂಧದ ಲ್   ಆ ೕಗದ   
ತೀಮಾರ್ನವೇ   ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ   ಮತುತ್   ಈ   ಷಯದ ಲ್   ಯಾವುದೇ   ಪತರ್   ವಯ್ವಹಾರಕೆಕ್  
ಅವಕಾಶ ರುವುದಿಲಲ್. 

9. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ಸ ಯನುನ್,   ಜನಮ್  
          ದಿನಾಂಕಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ,   ದಾಯ್ಹರ್ತೆ  ಮತುತ್   ಇತರೆ   ಮೀಸಲಾತಿ    ಪರ್ಮಾಣ   ಪತರ್ಗಳು  (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .  
          ಅಂಕಪಟಿಟ್/ ಟಿ. ./ ಕುಯ್ಮುಲೆಟೀವ್  ರೆಕಾಡ್ರ್,  ಘಟಿಕೋತಸ್ವ/  ಪದ   ಪರ್ಮಾಣ  ಪತರ್,  ಜಾತಿ,   ಗಾರ್ಮೀಣ,   ಕನನ್ಡ   
          ಮಾಧಯ್ಮ,  ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ,  ಅಂಗ ಕಲ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್,  ಧವಾ   ಪರ್ಮಾಣ   ಪತರ್,   ನಿರಾ ೇಪಣ   ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್)  
         ಹಾಗೂ  ಸಂಬಂಧಿತ    ಇತರೆ   ದಾಖಲಾತಿಗಳ  ಸವ್ಯಂ  ದೃಢೀಕೃತ  ಪರ್ತಿಗಳನುನ್  ಭತಿರ್  ಮಾಡಿದ  ಮುಖಯ್  ಪರೀ ೆಯ      
          ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ  ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಅ ಲ್ೕಡ್  (Upload)  ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.    

 

10. ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ ಅಜಿರ್ಯ ಒಂದು ೕಟೋ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.     ಉತತ್ರಿಸುವ             
ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ/  ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ    ಕೋರಿಕೆಗಳನುನ್   ವ್ೕಕರಿಸುವುದಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ 
ಇವುಗಳನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಜಿರ್ಯ ಅಂಕಣಗಳ ಲ್ ಭತಿರ್   ಮಾಡುವುದು.  

 

   11. ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್:- 
   (ಅ) ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ, ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1,   ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ, ಅಂಗ ಕಲ   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ    ರೂ.  300/- 
   (ಆ) ಇತರೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ರೂ. 500/- 
ಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ರೂ. 35/-ರ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಶುಲಕ್ (processing fees) ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು (ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ, 

ಪರಿ ಷಟ್  ಪಂಗಡ,  ಪರ್ವಗರ್-1,  ಮಾಜಿ  ಸೈನಿಕ  ಹಾಗೂ  ಅಂಗ ಕಲ  ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)  ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸತಕಕ್ದುದ್, ಪಾವತಿಸದಿದದ್ ಲ್ ಅವರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

12. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಅಜಿರ್ಯ ಅಂಕಣ (01) ರಿಂದ (08) ಇವುಗಳ ವರಗಳನುನ್ ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಗೆ   ಸ ಲ್ ದ  

ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ದದ್ಂತೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ್ ಇವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ   ಅವಕಾಶ ಲಲ್.    
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13. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಸ ತ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಉತತ್ರ   ಪತಿರ್ಕೆಯ 

ಮೇ ನ ಪುಟದ ಲ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಪಾ ಸತಕಕ್ದುದ್. 
 

14. ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅನಾವಶಯ್ಕ ಬರಹಗ ದದ್ ಲ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರ್ಮ   
 ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಗುವುದು.  ಉದಾ: ಓಂ, ರ್ೕ ಇತರೆ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ,  ಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ್,ಇತಾಯ್ದಿ. 

 

15. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪರೀ ಾ ಸಮಯದ ಲ್ ಒಂದೇ ಬಣಣ್ದ ಶಾ ಯ ಪೆನನ್ನುನ್ ಮಾತರ್ ಉಪ ೕಗಿಸತಕಕ್ದುದ್,  ಯಾವುದೇ 
ಕಾರಣಕೂಕ್  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣಣ್ಗಳ ಶಾ ಯ ಪೆನುನ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಹೈಲೈಟರ್ಗಳನುನ್ ಉಪ ೕಗಿಸಬಾರದು. 
ಅನಿವಾಯರ್ ಕಾರಣಗ ಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣಣ್ಗಳ ಶಾ ಯ ಪೆನುನ್ಗಳನುನ್  ಬಳ ದದ್ ಲ್ ಕೊಠಡಿಯ ಸಂ ೕಕಷ್ಕರಿಂದ 
ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. 

 

16. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ತನನ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೇ ಪರೀ ೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮತುತ್ ನಾಮಿನಲ್  ರೋಲ್ನ ಲ್ 
ತನನ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಭಾವಚಿತರ್ ಇರುವ ಅಂಕಣದ ಲ್ಯೇ ವರಗಳನುನ್ ಭತಿರ್  ಮಾಡಿ ಸ  ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.  
ಇಲಲ್ವಾದ ಲ್ ಆ ೕಗವು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ  ಸುತ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಬದಧ್ರಾಗಿರಬೇಕು.  

 

17. ಅಧಿಸೂಚನೆ   ಸಂಖೆಯ್ :  ಪಿಎಸ್  /ಇ (1) ಎಸ್ ಎಡಿ  (ಎ )-1   (ಆರ್ ಪಿ )/ 2020 ದಿನಾಂಕ :31-01-2020 ಜಾರಿ  

       ಸಂಖೆಯ್:ಇ(1)3038/2019-20/ಪಿಎಸ್ ರ ಲ್    ವರಿ ದಂತೆ  ನಿಗದಿಪಡಿ ದ  ನಮೂನೆಯ ಲ್   ಪಡೆದ   ಪರ್ಮಾಣ    

      ಪತರ್ಗಳನುನ್     ಮಾತರ್    ಅ ಲ್ೕಡ್     ಮಾಡಬೇಕು   ನಿಗದಿತ    ನಮೂನೆಯ ಲ್    ಅ ಲ್ೕಡ್   ಮಾಡದ    ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್  
      ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

18. ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ವ್ೕಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಕೊನೆಯ  ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ   
 ನೇಮಕಾತಿ  ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ  ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಗೆಗ್  ನಿರಾ ೇಪಣಾ  ಪತರ್ದ  ಪರ್ತಿಯನುನ್  ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ  ಅ ಲ್ೕಡ್ 
ಮಾಡಬೇಕು.   
 

19. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ನೀಡುವ ಪರ್ವೇಶ ಪತರ್ವು ತಾತಾಕ್ ಕ. ಏನಾದರೂ ತಪುಪ್/ಅಕರ್ಮಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಲ್  ಅಭಯ್ಥಿರ್ತನವನುನ್ 
ಯಾವುದೇ   ಹಂತದ ಲ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಆ ೕಗಕಿಕ್ರುತತ್ದೆ. 

 

 20.   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ ಅ ಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು : 

1) ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಮೂದಿ ರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಅಥವಾ ತತಸ್ಮಾನ ಪರೀ ೆಯ ಅಂಕಪಟಿಟ್/ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.  ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ /ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ತೋರಿಸುವ ಸಂಚಿತ ದಾಖಲೆಯ ಉಧೃತ 
ಭಾಗ Extract of cumulative record) ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಪದ ಯ ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಅಥವಾ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದ ರಿಜಿಸಾಟ್ರ್ರ್ರವರಿಂದ ಪಡೆದ ಪಾರ್ ಷನಲ್ ಡಿಗಿರ್ 
ಸೆಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ್ ವಷರ್ಗಳ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳು. 
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2) ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ, ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1, ಪರ್ವಗರ್-2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು  ನಮೂನೆ 

ಡಿ/ಇ/ಎಫ್ ನ ಲ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ರಿಂದ ಪಡೆದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್.(ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿದದ್ ಲ್) 

        3)  ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನಮೂನೆ-1 ಮತುತ್ 2ರ ಲ್ (ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿದದ್ ಲ್) 

        4)  ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ (ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿದದ್ ಲ್). 
        5)  ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ/ ಮುಕಿತ್  ಹೊಂದಿದ  ಬಗೆಗಿನ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ (ಪೂಣರ್ವಾಗಿ)  ಮತುತ್  ಪೆನ್ ಷೆನ್     
            ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ದಾಖಲೆಯ ಪರ್ತಿ/ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದದ್ ಲ್- ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು  

   ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವಾಗ  ಮೃತಪಟಿಟ್ರುವ  ಅಥವಾ  ಖಾಯಂ  ಆಗಿ  ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ  ಪರ್ಮಾಣ  ಪತರ್  (ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ     
   ಮೀಸಲಾತಿ  ಕೋರಿದದ್ ಲ್). 

       6)  ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್  (ಮೀಸಲಾತಿ  
           ಕೋರಿದದ್ ಲ್) 
       7) ಧವೆಯರು ‘ ಧವೆ’ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಂತ ಸದಸಯ್ರ ಪರ್ಮಾಣ  
           ಪತರ್ (ವ ೕಮಿತಿಯ ಲ್ ಸಡಿ ಕೆ ಕೋರಿದದ್ ಲ್) 

       8)  ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಿರಾ ೇಪಣಾ (NOC) ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್. 

       9)  ಅಂಗ ಕಲ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ (ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿದದ್ ಲ್) 
  

ಪೂವರ್ಭಾ  ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:06-03-2020ರೊಳಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ 

ನಮೂನೆಯ ಲ್ (ಆ ೕಗದ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರ ಲ್ ಲಭಯ್ ದೆ) ಪಡೆದಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನೆನ್ೕ ಅಜಿರ್ ಂದಿಗೆ 
ಅ ಲ್ೕಡ್ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್.  ನಂತರ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 
ಅಂತಹ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಭಯ್ಥಿರ್ತವ್ವನುನ್/ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

    
                          ಸ /- 
                    (ಜಿ.ಸತಯ್ವತಿ) 
                                                                                ಕಾಯರ್ದ ರ್, 
                                                                                                        ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































