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ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ  Ī¡ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇĸ,  �ಾ®ೇĸ ಭವನ, 6£ೇ ಮಹģ, 

�ೆ.²ೆň.İ. �ಾಂ¤ೆÐŃÕ, �ೆ.ĝ.ರ±ೆÃ, ¦ೆಂಗಳ�ರು-560 009. 

 

 ಸಂ�ೆÍ: ģīಎŖ:£ೇ .ಸ:09:2019-20,¦ೆಂಗಳ�ರು.                                         Ĩ£ಾಂಕ:  30 - 09- 2019. 

:: ಅĩಸೂಚ£ೆ :: 

ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ೆಯĹÐ �ಾĹ ಇರುವ ಗೂÎŗ-İ ವೃಂದದ ಸ²ಾಯಕ 

ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ ಒಟು¾ 100 ಹು¡ೆÅಗಳನುÇ ಭĦ� ¨ಾಡಲು ಅಹ� ²ಾಗೂ 

ಆಸಕÃ ಅಭÍħ�ಗĺಂದ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆ ಅನು±ಾರ ಅŖ ¬ೈŖ (ON-LINE)  ಮೂಲಕ ಅĝ�ಗಳನುÇ  

ಅ²ಾÒĪಸ¬ಾĖ¡ೆ. ಸದĸ £ೇಮ�ಾĦಯ ಕುĸತು Ļವರಗಳ� ಈ �ೆಳĖನಂĦ®ೆ. 
 

1.ಹು¡ೆÅಯ ²ೆಸರು,  ಹು¡ೆÅಗಳ ಸಂ�ೆÍ ಮತುÃ  ಅಹ��ೆ:-  

ಕÎ.ಸಂ 

Sl No. 

ಹು¡ೆÅಯ ²ೆಸರು 

Name of the Post 

ಹು¡ೆÅಗಳ ಸಂ�ೆÍ 

No. of Vacancies  

ಅಹ��ೆ 

  Eligibility 

1. 

ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ 

ಅıŴೕಜಕರು-ವ-

ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ 

ವĔೕಲರು 

Assistant Public 

Prosecutor-cum-

Assistant Government 

Pleader 

100	

ಅĝ� ಸĹÐಸುವ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ�ೆ´ ವĔೕಲರ �ಾĶÅ 

1961 ರಂ�ೆ §ಾರತ ¡ೇಶದ ľĻş ಮತುÃ  ĔÎĲನş 

£ಾÍ©ಾಲಯಗಳĹÐ ಕĪಷ¿ 3 ವಷ� ವĔೕĹ ವೃĦÃಯĹÐ 

±ೇ®ೆ ಸĹÐಸುĦÃರ¦ೇಕು . 

 Must be an Advocate under the provisions of the 

Advocates Act,1961. 

Must be practicing as an advocate in courts of 

Civil and Criminal Jurisdiction in India and must 

have so practiced for not less than 3 years as on 

the last date fixed for submission of  application. 

2.ಹು¡ೆÅಗಳ Ĳೕಸ¬ಾĦ ವĖೕ�ಕರಣ:- 

 ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ 79 ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ Ĳೕಸ¬ಾĦ ವĖೕ�ಕರಣ:-  
ಸ�ಾ�ರವ� £ೇರ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅನುಮĦ Īೕģರುವ 100 ಹು¡ೆÅಗಳĹÐ ಇ¬ಾ�ೆಯĹÐ �ಾಯ�Īವ�ĿಸುĦÃದÅ       

²ೈದªಾ¦ಾŔ-ಕ£ಾ�ಟಕ ಪÎ¡ೇಶ�ೆ´ ಸಂಬಂĩľದ 21 ಅĩ�ಾĸಗಳ� ಇ�ಾ¹ ಪತÎ ಸĹÐľ 371 �ೆ ±ೌಲಭÍ 

ಪ�ೆದು�ೊಂģರುವ�ದĸಂದ ಅವ�ಗĺಂದ �ೆರ®ಾದ 21 ಹು¡ೆÅಗಳನುÇ ªೆľģೕಯş ¤ೇªೆಂō �ೇಡŝ ಮು�ಾಂತರ 

ತುಂİ�ೊಳ�Ñವ ಬ�ೆ¶ ಪÎ�ೆÍೕಕ ವĖೕ�ಕರಣ  ¨ಾģ�ೊಂģರುವ�ದĸಂದ ಉĺದ 79 ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಪÎ�ೆÍೕಕ 

ವĖೕ�ಕರಣ ¨ಾಡ¬ಾĖ¡ೆ. 
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Ļವರಗಳ� 
±ಾ¨ಾನÍ 

ಅಭÍħ� 

ಮĿಾ 

ಅಭÍħ� 

¨ಾĝ 

±ೈĪಕ 

�ಾÎĲೕಣ 

ಅಭÍħ� 

ಕನÇಡ 

¨ಾಧÍಮ 
ಅಂಗĻಕಲ ಒಟು¾ 

±ಾ¨ಾನÍ 

ವಗ� 
10	 12	 04	 10	 02	

01 

(±ಾ¨ಾನÍ) 

(ಚಲನ ವಲನ 

®ೈಕಲÍ) 

39 

ಪĸļಷ¾ �ಾĦ 03	 04	 01	 03	 -	

01 

(±ಾ¨ಾನÍ) 

(ಚಲನ ವಲನ 

®ೈಕಲÍ) 

12 

ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ 01	 -	 -	 01	 -	 - 02 

ಪÎವಗ�   I 01	 01	 -	 01	 -	 - 03 

ಪÎವಗ�  IIA 03	 04	 01	

03 

(ಮೂರರĹÐ ಒಂದು 
ಮĿ )ೆ 

01 
(ಮĿ )ೆ 

01 

(±ಾ¨ಾನÍ) 
(ಚಲನ ವಲನ 

®ೈಕಲÍ) 

13 

ಪÎವಗ�     IIB 
01 

(ಮĿ )ೆ 01	 -	 01	 -	 -	 03	

ಪÎವಗ�  IIIA 01	 01	 01	 -	 -	 -	 03	

ಪÎವಗ�  IIIB 01	 02	 -	 01	 -	 -	 04	

ಒಟು¾ 21	 25	 07	 20	 03	 03	 79	

 

  ಸ�ಾ�ರವ� £ೇರ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅನುಮĦ Īೕģರುವ 100 ಹು¡ೆÅಗಳĹÐ ಇ¬ಾ�ೆಯĹÐ �ಾಯ�Īವ�ĿಸುĦÃದÅ 

²ೈದªಾ¦ಾŔ-ಕ£ಾ�ಟಕ ಪÎ¡ೇಶ�ೆ´ ಸಂಬಂĩľದ 21 ಅĩ�ಾĸಗಳ� ಇ�ಾ¹ ಪತÎ ಸĹÐľ 371 (�ೆ) Ĳೕಸ¬ಾĦ ±ೌಲಭÍ 

ಪ�ೆದು�ೊಂģರುವ�ದĸಂದ ಅವ�ಗĺಂದ �ೆರ®ಾದ 21 ಹು¡ೆÅಗಳನುÇ ªೆľģೕಯş ¤ೇªೆಂō �ೇಡŝ ಮು�ಾಂತರ 

ತುಂİ�ೊಳ�Ñವ ಬ�ೆ¶ ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಪÎ�ೆÍೕಕ ವĖೕ�ಕರಣ ¨ಾಡ¬ಾĖ¡ೆ. 

Ļವರಗಳ� ±ಾ¨ಾನÍ 

ಅಭÍħ� 

ಮĿಾ 

ಅಭÍħ� 

¨ಾĝ 

±ೈĪಕ 

�ಾÎĲೕಣ 

ಅಭÍħ� 

ಕನÇಡ 

¨ಾಧÍಮ 

ಒಟು¾ 

±ಾ¨ಾನÍ ವಗ� 07 02 - 01 01 11 

ಪĸļಷ¾ �ಾĦ 02 - - 01 - 03 

ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ 01 - - - - 01 

ಪÎವಗ�   I 01 01 - - - 02 

ಪÎವಗ�  IIA 01 01 - 01 - 03 

ಪÎವಗ�  IIB - - - - - - 

ಪÎವಗ�  IIIA - - - - - - 

ಪÎವಗ�  IIIB 01 - - - - 01 

ಒಟು¾ 13 04 - 03 01 21 
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Ļ¯ೇಷ ಸೂಚ£ೆ:  

1. ಅĝ�ಗಳನುÇ ಆŖ ¬ೈŖ ಮು�ಾಂತರ ¨ಾತÎ ಸĹÐಸತಕ´ದುÅ. ಅĝ�ಗಳನುÇ ಖು¡ಾÅĖ, ಮು¡ಾÅಂ ಅಥ®ಾ ಅಂ�ೆ 

ಮೂಲಕ ಸĹÐಸಲು ಅವ�ಾಶ ಇರುವ�ĨಲÐ. 

2. ಅಭÍħ�ಗಳ� ಆŖ ¬ೈŖ ಅĝ� ನಮೂ£ೆಯĹÐ ಭĦ� ¨ಾಡುವ ಮುನÇ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆಯĹÐ Ħĺľರುವ ಎ¬ಾÐ  

ಸೂಚ£ೆಗಳನುÇ ಸĸ©ಾĖ ಓĨ Ħĺದು�ೊಂಡು ನಂತರ ಅĝ�ಯನುÇ ಭĦ� ¨ಾಡತಕ´ದುÅ. 

3. ಅಭÍħ�ಗಳ� ತಪ�È ¨ಾĿĦ Īೕģ ಅĝ� ಸĹÐľದĹÐ ಅಂತಹವರ ĻರುದÆ �ಾĸಯĹÐರುವ �ಾನೂĪನನÒಯ ಕÎಮ 

�ೈ�ೊಳÑ¬ಾಗುವ�ದು. 
 

3.£ೇಮ�ಾĦ Ļ¢ಾನ:-   

 ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ೆಯ ವೃಂದ ಮತುÃ £ೇಮ�ಾĦ Īಯಮಗಳ�-2012 ರ ಪÎ�ಾರ ಅಹ� 

ಅಭÍħ�ಗಳನುÇ  ಈ ಉ¡ೆÅೕಶ�ಾ´Ė ರěಸ¬ಾದ ಆĶ´ ಸĲĦಯ Īಣ�ಯಗಳಂ�ೆ Ĺĕತ ಪĸೕďೆಗಳ� ಮತುÃ ¨ೌĕಕ       

ಸಂದಶ�ನದ ಮೂಲಕ ಆĶ´ ¨ಾಡ¬ಾಗುವ�ದು.  

 ಸ�ಾ�ರವ� ĻĻಧ ಸಂದಭ�ಗಳĹÐ ²ೊರģľರುವ  ಆ¡ೇಶ/ಅĩಸೂಚ£ೆ /ಸು�ೊÃೕ¬ೆಗಳĹÐ Ħĺľರುವಂ�ೆ 

Ĳೕಸ¬ಾĦ ĪಯಮಗಳನುÇ ಅನುಸĸľ ĲೕಸĹಟ¾ ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ ಅಭÍħ�ಗಳನುÇ ಆĶ´ ¨ಾಡ¬ಾಗುವ�ದು. 

 

 ಅĩಸೂěಸ¬ಾĖರುವ ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ ಸಂಬಂĩľದಂ�ೆ, ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಯĹÐ ಪĸļಷ¾ �ಾĦ ಮತುÃ 

ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ¯ೇ.35 ರಷು¾ ಅಂಕಗಳನುÇ ²ಾಗೂ ±ಾ¨ಾನÍ ²ಾಗೂ ಇತªೆ ವಗ�ದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ¯ೇ.40 

ರಷು¾ ಅಂಕಗಳನುÇ ಪ�ೆದĹÐ ಅಂತಹ    ಅಭÍħ�ಗಳ�   1:10 ರ ಅನು¤ಾತದĹÐ ಮುಖÍ ಪĸೕďೆ�ೆ ಅಹ�ªಾಗು�ಾÃªೆ.   
  

 ಮುಖÍ ಪĸೕďೆ�ೆ ಅಹ�ªಾದ ಪĸļಷ¾ �ಾĦ ಮತುÃ ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ¯ೇ.35 ರಷು¾ ಅಂಕಗಳನುÇ 

²ಾಗೂ ±ಾ¨ಾನÍ ²ಾಗೂ ಇತªೆ ವಗ�ದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ¯ೇ.40 ರಷು¾ ಅಂಕಗಳನುÇ ಮುಖÍ ಪĸೕďೆಯĹÐ ಪ�ೆದĹÐ ಅಂತಹ    

ಅಭÍħ�ಗಳ� 1:3 ರ ಅನು¤ಾತದĹÐ ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ ಅಹ�ªಾಗು�ಾÃªೆ. ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ ಗĸಷ¿ 25 ಅಂಕಗಳನುÇ 

ĪಗĨಪģಸ¬ಾĖ¡ೆ. 

 ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ ಅಹ�ªಾದ ಅಭÍħ�ಯು,  ಸದĸ ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ �ೈರು ²ಾಜªಾದĹÐ ಅವರನುÇ 

ಆĶ´�ೆ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 

 ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆಯĹÐ ಇಬÊರು ಅಥ®ಾ ²ೆಚು¹ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಸ¨ಾನ ಅಂಕಗಳನುÇ ಗĺľದªೆ, ಅಂಕಗಳ 

ಅಹ��ಾ ಪġ¾ ತ©ಾĸಸು®ಾಗ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಗಳ ಅಹ��ೆಯನುÇ ವಯľÕನ �ೇಷ¿�ೆಯĹÐ ĿĸಯªಾದವರನುÇ 

¤ಾÎಶಸćದĹÐ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ದು. 

 ಆĶ´©ಾದ ಅಭÍħ�ಗಳ ľಂಧುತÒ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ, ²ಾಗೂ ಇĪÇತªೆ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಅಭÍħ�ಗಳ� 

ಸĹÐಸುವ ಅಂಕಪġ¾ಗಳ�/¯ೈčĥಕ ಪÎ¨ಾಣಪತÎಗಳ £ೈಜ�ೆಯನುÇ ಅವ�ಗಳನುÇ Ļತĸľದ ĻಶÒĻ¡ಾÍಲಯಗಳ�/¯ೈčĥಕ 

ಪĸೕďಾ ಮಂಡĺಗ�ೆಂĨ�ೆ ಪĸļೕಲ£ೆ ¨ಾģದ ನಂತರ®ೇ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ  ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ದು. ಅಲÐ¡ೇ ವĔೕಲರ 

ಪĸಷĦÃĪಂದ ಪ�ೆದ ಸನÇĨನ  £ೈಜ�ೆಯ ಬ�ೆ¶ ಸಹ  ĳೕĹನಂ�ೆĶೕ ಕÎಮ �ೈ�ೊಳÑ¬ಾಗುವ�ದು.   
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Ļ.ಸೂ:- 1) ಎ¬ಾÐ ಪÎ¯ೆÇ ಪĦÎ�ೆಗಳ� ಕನÇಡ ಮತುÃ ಆಂಗÐ §ಾ°ೆಯĹÐರುತÃ®ೆ.  ಅಭÍħ�ಗಳ� ಉತÃರ ಪĦÎ�ೆಯನುÇ ಕನÇಡ 

 ಅಥ®ಾ ಆಂಗÐ  §ಾ°ೆಯĹÐ ಬªೆಯಬಹು¡ಾĖರುತÃ¡ೆ. 

  2)©ಾವ�¡ೇ ಒಂದು ಉತÃರ ಪĦÎ�ೆಯನುÇ ಸಂಪ�ಣ�®ಾĖ ಒಂ¡ೇ §ಾ°ೆಯĹÐ  ಉತÃĸಸ¦ೇಕು.  

 3)¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನದĹÐ �ೇಳ�ವ  ಪÎ¯ೆÇಗĺ�ೆ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಕನÇಡ/ಆಂಗÐ§ಾ°ೆಯĹÐ ಉತÃĸಸಬಹುದು. 

  4) ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನದ ಸಮಯದĹÐ ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲªಾĖ 

 £ೇಮಕ�ೊಳÑಲು ಅಭÍħ��ೆ ಇರ¦ೇ�ಾದ  ±ಾ¨ಾನÍ Đಾನ, �ಾನೂĪನ  ಅಂಶಗಳನುÇ ಗÎĿಸುವ ಶĔÃ ಮತುÃ 

 Ħಳ�ವĺ�ೆ ²ಾಗೂ ಅಹ��ೆಯನುÇ ಪĸೕŀಸ¬ಾಗುವ�ದು. 

 

4. ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ:- 

         ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆಯು ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆ, ಮುಖÍ ಪĸೕďೆ ²ಾಗೂ ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನವನುÇ ಒಳ�ೊಂģರುತÃ¡ೆ.   

  (ಅ) ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಯ Ļಷಯಗಳ Ļವರಗಳ�:- 
   

ಪĦÎ�ೆ 

Paper 

Ļಷಯ 

Subject 

ಅಂಕಗಳ� 

Marks 

ಪĸೕďಾ 

ಅವĩ 

Duration of 

Examination 

ಪĸೕďಾ 

Ļ¢ಾನ 

Pattren of 

Examination 

1. 

 

The	Syllabi	for	Preliminary	examination:	

i)	Paper-1	Part-I*	

				Aptitude	 test	 containing	 questions	 on	

comprehension	 and	 Proficiency	 in	 English	 and	

Kannada.	

50	
1	hour	&	

30	minutes	

Objective	

Type	

	

ii)Paper-1	Part-II		

				General	 knowledge-	 Test	 of	 reasoning	 and	

mental	ability.	

50	
1	hour	&	

30	minutes	

Objective	

Type.	

	

2. 

iii)	Paper-2	

				Code	of	civil	procedure	1908		

				Cyber	Law	

				Transfer	of	property	Act,1882.	

				Indian	Contract	Act,1872.	

				Specific	Relief	Act,1963.	

				Indian	Constitution	

				Limitation	Act.	

				Code	of	Criminal	Procedure-1973.	

				Indian	Penal	Code-1860.	

				Indian	Evidence	Act,1872.	

100	
3	hours	

	

Objective	

Type	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *ġಪÈĥ:- ¤ೇಪŝ -1ರ ¤ಾō�-1 ಮತುÃ ¤ಾō�-2 ಪĸೕďೆಗಳನುÇ ಏಕ�ಾಲದĹÐ ನ�ೆಸ¬ಾಗುವ�ದು.  
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            (ಆ) ಮುಖÍ ಪĸೕďೆಯ Ļಷಯಗಳ Ļವರಗಳ� : 

ಪĦÎ�ೆ 

Paper 

Ļಷಯ 

Subject 

ಅಂಕಗಳ� 

Marks 

ಪĸೕďಾ ಅವĩ 

Duration of 

examinaton 

ಪĸೕďಾ Ļ¢ಾನ 

Pattren of 

Examination 

1. 

The	Syllabi	for	Main	examination	

i)	Law	Paper-I	

(i)	Framing	of	issues.	

ii)	Framing	of	charges.	

(iii)	Principles	of	Pleading.	

(iv)	Drafting	of	pleadings.	

100 3	hours	 Essay	Type	

2. 

ii)	Law	Paper-II	

(i)	Code	of	Criminal	procedure	-1973.	

(ii)	Indian	Evidence	Act,1872.	

(iii)	Indian	Penal	Code-1860.	

100 3	hours	 Essay	Type	

3. 

iii)	Law	Paper-III	

(i)	Constituion	of	India.	

(ii)	Cyber	laws.	

(iii)	Code	of	Civil	Procedure-1908.	

100 3	hours	 Essay	Type	

         ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಯನುÇ ¦ೆಂಗಳ�ರು/ ªಾಜÍದ ಇ£ಾÇವ�¡ೇ ĝ¬ೆÐಗಳĹÐ ನ�ೆಸುವ ಅĩ�ಾರ 

®ಾÍīÃಯನುÇ £ೇಮ�ಾĦ ಸĲĦ ²ೊಂĨರುತÃ¡ೆ. ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಯ ®ೇಾಪġ¾ಯನುÇ ಕ£ಾ�ಟಕ ಪĸೕďಾ 

¤ಾÎĩ�ಾರವ� ಇ¬ಾ�ೆŴಂĨ�ೆ ಸ¨ಾ¬ೋěľ ĪಗĨಪģಸುವ�ದು. ಈ ¨ಾĿĦಯನುÇ ಕ£ಾ�ಟಕ ಪĸೕďಾ 

¤ಾÎĩ�ಾರದ ®ೆř ±ೈō http://kea.kar.nic.in ಮತುÃ ಅıŴೕಗ ಇ¬ಾ�ೆಯ ®ೆř ±ೈō 

https://www.karnataka.gov.in/Prosecution ನĹÐ ಪÎಕġಸ¬ಾಗುವ�ದು. ಪĸೕďೆಗಳ Ĩ£ಾಂಕಗಳನುÇ 

ಅĩಸೂěľ¡ಾಗ ಪÎ®ೇಶ ಪತÎಗಳನುÇ ಕ£ಾ�ಟಕ ಪĸೕďಾ ¤ಾÎĩ�ಾರದ ಅಂತ�ಾ�ಲĨಂದ http://kea.kar.nic.in 

ಅಭÍħ�ಗಳ� �ೌŖ ¬ೋŏ ¨ಾģ�ೊಳ�Ñವ�ದು.  ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ಪÎ®ೇಶ ಪತÎಗಳನುÇ ಪÎ�ೆÍೕಕ®ಾĖ 

ರ®ಾĪಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.   ಕ£ಾ�ಟಕ ಪĸೕďಾ ¤ಾÎĩ�ಾರವ� ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಗಳನುÇ ಆŖ ¬ೈŖ ಅಥ®ಾ ಆŘ ¬ೈŖ 

ಮೂಲಕ ನ�ೆಸುವ ಅĩ�ಾರವನುÇ �ಾĵÅĸľ�ೊಂģರುತÃ¡ೆ. 

5.®ೇತನ ¯ೆÎೕĥ:- 

           ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ ®ೇತನ ¯ೆÎೕĥ: 

ರೂ.43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900.		

6.īಂಚĥ ±ೌಲಭÍ:- 
                    ಸ�ಾ�ರದ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ:ಎŘ ģ(ಎŤ ī ಎş) 04 īಇġ 2005, Ĩ£ಾಂಕ: 31.03.2006 ರಂ�ೆ ²ೊಸ 

īಂಚĥ ±ೌಲಭÍ ಅನÒಯ®ಾಗುತÃ¡ೆ. 

7. ಅĝ� ಸĹÐಸುವ ಬ�ೆ¶ ¨ಾĿĦ - 

1 
ಆŖ ¬ೈŖ ಮು�ಾಂತರ ಅĝ� ಸĹÐಸಲು 

ĪಗĨಪģľರುವ ¤ಾÎರಂıಕ Ĩ£ಾಂಕ: 
                 10-10-2019 

2 ಅĝ� ಸĹÐಸಲು �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ:                 08-11-2019 
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 (ಶುಲ´ ¤ಾವĦಸಲು �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕವ� ±ಾವ�ĦÎಕ ರ�ಾ Ĩನ®ಾĖ ęೂೕĽಸಲÈಟ¾ªೆ ಆ Ĩ£ಾಂಕದ ¨ಾರ£ೆಯ �ೆಲಸದ 

Ĩನವ� �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ®ಾಗುವ�ದು). 

 

 ĪಗĨತ ಶುಲ´ವನುÇ ಕ£ಾ�ಟಕದ ©ಾವ�¡ೇ ಎ¬ೆ�ಾĄĪŃ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇĸಗಳĹÐ (e-Payment Post Offices only) 

ಚಲŖ ಮೂಲಕ ¤ಾವĦಸತಕ´ದುÅ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇĸಯ ಚಲŖ ಪÎĦಯನುÇ ²ೊರತುಪģľ, ©ಾವ�¡ೇ ģ¨ಾÍಂŏ �ಾÎŘ¾ / 

Ūೕಸ¾ş ಆಡ�ŝ / ಮĪ ಆಡ�ŝ ಇ£ಾÍವ�¡ೇ ತರಹದ ¤ಾವĦಗಳನುÇ ľÒೕಕĸಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. ಶುಲ´ ¤ಾವĦಸದ 

ಅಭÍħ�ಗಳ ಅĝ�ಗಳನುÇ ±ಾªಾ ಸಗ�ಾĖ Ħರಸ´ĸಸ¬ಾಗುವ�ದು. 

  

ಅಂ�ೆ ಇ¬ಾ�ೆಯ ಸ²ಾಯ®ಾĥ   080-22392668. 

 

8. ĪಗĨತ ಅĝ� ಶುಲ´:- ¤ಾವĦಸ¦ೇ�ಾದ ಶುಲ´ ²ಾಗೂ Ļ¢ಾನ:- 

(1) ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆ�ೆ ¤ಾವĦಸ¦ೇ�ಾದ ಪĸೕďಾ ಶುಲ´ದ Ļವರ:-  
 

Ļವರ 
ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ 

ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ ಹು¡ೆÅಯ ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆಯ ಶುಲ´. 

ಪĸļಷ¾ �ಾĦ/ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ ²ಾಗೂ    

ಪÎವಗ�-I ರ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ 
ರೂ.400/- + 25 ಅಂ�ೆ ಶುಲ´ = 425/-  

±ಾ¨ಾನÍ ವಗ� ²ಾಗೂ ಇತರĸ�ೆ ರೂ.800/- + 25 ಅಂ�ೆ ಶುಲ´ = 825/-  
         

 

 

 

 

     ¤ಾÎಥĲಕ ಪĸೕďೆ�ೆ ĪಗĨತ ಶುಲ´ವನುÇ ಸಂ¡ಾಯ ¨ಾಡĨದÅĹÐ ಅಂತಹ ಅĝ�ಗಳನುÇ Ħರಸ´ĸಸ¬ಾಗುವ�ದು. 

ಅಲÐ¡ೇ  ಒĳÌ ¤ಾವĦľದ ಶುಲ´ವನುÇ ©ಾವ�¡ೇ ಸಂದಭ�ಗಳĹÐ ಮರು ¤ಾವĦಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.   
 

 

(2) ಮುಖÍ ಪĸೕďೆ�ೆ ¤ಾವĦಸ¦ೇ�ಾದ ಪĸೕďಾ ಶುಲ´ದ Ļವರ: 

 

      ಮುಖÍ ಪĸೕďೆ�ೆ ¤ಾವĦಸ¦ೇ�ಾದ ಶುಲ´ ²ಾಗೂ ಪĸೕďಾ ¤ಾÎĩ�ಾರದ ĻವರಗಳನುÇ ಪÎ�ೆÍೕಕ®ಾĖ 

ಪÎಕġಸ¬ಾಗುವ�ದು. 

 

9. ವŴೕĲĦ:-  

 ಅĝ�ಗಳನುÇ ľÒೕಕĸಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕದಂದು ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ವŴೕĲĦ 

ĪಗĨಪģľ¡ೆ.    

 

ವಗ� ಗĸಷ¿ ವŴೕĲĦ 

±ಾ¨ಾನÍ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ 37 ವಷ�ಗಳ� 

ಪÎವಗ�-IIಎ IIİ IIIಎ IIIİ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ 40 ವಷ�ಗಳ� 

ಪĸļಷ¾ �ಾĦ/ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ ²ಾಗೂ ಪÎವಗ�-Iರ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ 42 ವಷ�ಗಳ� 
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  ಎŤ.ಎŤ.ಎş.ľ ಅಥ®ಾ ತತÕ¨ಾನ Ļ¡ಾÍಹ��ೆಯ ಮೂಲ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ ಅಥ®ಾ ಜನÌ Ĩ£ಾಂಕ 

�ೋĸಸುವ ಸಂěತ ¡ಾಖ¬ೆಯ ಉದÆ�ತ §ಾಗದĹÐ (SSLC, Cumulative Record extract ನĹÐರುವಂ�ೆ) ನಮೂĨľರುವ 

ಜನÌ Ĩ£ಾಂಕವನುÇ ¨ಾತÎ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ದು. ಇತªೆ ©ಾವ�¡ೇ ¡ಾಖ¬ೆಗಳನುÇ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 

                ಕ£ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ĸ ±ೇ®ಾ (±ಾ¨ಾನÍ £ೇಮ�ಾĦ) Īಯಮಗಳ� 1977ರ  Īಯಮ 6 ರಂ�ೆ ಈ �ೆಳĖನ 

ಸಂದಭ�ಗಳĹÐ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಗĸಷ¿ ವŴೕĲĦಯĹÐ ಸģĹ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶĻ¡ೆ.  

   

1) ಅಭÍħ�ಯು ¨ಾĝ ±ೈĪಕ£ಾĖದÅĹÐ ಗĸಷ¿ ವŴೕĲĦಯನುÇ ಅವರು �ೇಂದÎ ಸಶಸĈ ದಳದĹÐ ಎಷು¾ ವಷ� ±ೇ®ೆ 

ಸĹÐľರುವªೋ ಅಷು¾ ವಷ�ಗĺ�ೆ 3 ವಷ�ಗಳನುÇ ±ೇĸľದªೆ  ಎಷು¾ ವಷ�ಗಾಗುವ�¡ೋ ಅಷು¾ ವಷ�ಗಳ�. 

2) ಅಭÍħ�ಗಳ� £ಾÍಷನş �ೆ�ೆō �ೋŝ ನĹÐ ಪ�ಣ��ಾĹಕ ಪĸĻೕčಕªಾĖ ±ೇ®ೆ ಸĹÐľ İಡುಗ�ೆ©ಾĖರುವ 

ವÍĔÃ©ಾĖದÅĹÐ ಅಂತಹ �ೆ�ೆō ಪĸĻೕčಕ£ಾĖ ±ೇ®ೆ ಸĹÐľದಷು¾ ವಷ�ಗಳ�. 

3) ಅಭÍħ�ಯು Ļಧ®ೆ©ಾĖದÅĹÐ ಗĸಷ¿ ವŴೕĲĦ�ೆ 10 (ಹತುÃ) ವಷ�ಗಳ ²ೆಚು¹ವĸ ಸಡĹ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶĻ¡ೆ. 

4) ಅಭÍħ�ಯು ಅಂಗĻಕಲ£ಾĖದÅªೆ ಗĸಷ¿ ವŴೕĲĦ�ೆ 10 (ಹತುÃ) ವಷ�ಗಳ ²ೆಚು¹ವĸ ಸಡĹ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶĻ¡ೆ. 

 

ĳೕಲ´ಂಡಂ�ೆ ವŴೕĲĦ ಸģĹ�ೆ�ೆ �ೋರುವ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾರĨಂದ ಪÎ¨ಾಣ 

ಪತÎ/¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ಅĝ� ಸĹÐಸುವ ಪ�ವ�ದ¬ೆÐೕ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಳÑತಕ´ದುÅ. ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ  

ಪĸļೕಲ£ೆಯ ಸಂದಭ�ದĹÐ  ತಪÈ¡ೇ ²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ. 

 

10. �ಾĦ/Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ�:- 

 Ĳೕಸ¬ಾĦ �ೋರುವ ಅಭÍħ�ಗಳ�, ಈ �ೆಳ�ೆ ನಮೂĨľರುವ ನಮೂ£ೆಗಳĹÐĶೕ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ 

ಪತÎಗಳನುÇ ಸĹÐಸತಕ´ದುÅ:- 

 

ಅ) ಪĸļಷ¾ �ಾĦ ಮತುÃ ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ�ೆ´ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ನಮೂ£ೆ-ģ 

ಆ) ಪÎವಗ�-1�ೆ´ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ನಮೂ£ೆ-ಇ 

ಇ) ಪÎವಗ�-2ಎ, 2İ, 3ಎ ಮತುÃ 3İ Ĳೕಸ¬ಾĦ�ೆ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ನಮೂ£ೆ-ಎŘ 

ಅĝ� ಸĹÐಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕದಂದು �ಾĹÃಯĹÐರುವ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ಸಂಬಂĩತ 

ತಹľೕ¬ಾÅŝ ರವರ ಸĿ ಮತುÃ ūಹರು ಅಥ®ಾ ¦ಾŝ �ೋŏ, ²ಾ¬ೋ�ಾÎś ಮತುÃ ®ಾಟŝ ¨ಾŃ� £ೊಂĨ�ೆ 

ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. ಪĸļಷ¾ �ಾĦ/ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ ಮತುÃ ಪÎವಗ�-1ರ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ� 

ರ¡ಾÅಗುವವªೆಗೂ �ಾĹÃಯĹÐರುವ�ದĸಂದ, ಅĝ� ಸĹÐಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ¡ೊಳ�ೆ ĪಗĨಪģľದ 

ನಮೂ£ೆಯĹÐ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. Ŀಂದುĺದ ವಗ�ಗಾದ ಪÎವಗ�-2ಎ, ಪÎವಗ�-2İ, ಪÎವಗ�-3ಎ ಮತುÃ 

ಪÎವಗ�-3İ ವಗ�ದ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ�    5 ವಷ� �ಾĹÃಯĹÐರುತÃ®ೆ. ಅಭÍħ�ಗಳ� ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ 

ಅĝ� ಸĹÐಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ�ೆ´ ಮುಂěತ®ಾĖ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ ²ಾಗೂ �ೊ£ೆಯ 

Ĩ£ಾಂಕದಂದು �ಾĹÃಯĹÐರ¦ೇಕು.   ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳ ಪĸļೕಲ£ೆಯ  ಸಂದಭ�ದĹÐ  ಈ ĳೕ¬ೆ Ħĺľರುವ ಪÎ¨ಾಣ 

ಪತÎಗಳ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ೆಗಳನುÇ ತಪÈ¡ೇ ²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ. ತīÈದĹÐ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಯನುÇ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಹು¡ೆÅ�ೆ 

ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.  ಆದªೆ   ಆ ಅಭÍħ�ಯು ±ಾ¨ಾನÍ ಅಹ��ೆಯģಯĹÐ ಅಹ�ªಾದĹÐ ¨ಾತÎ ಆĶ´�ೆ 
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ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ದು.  ĳೕ¬ೆ Ħĺľದ ನಮೂ£ೆಗಳನುÇ ²ೊರತುಪģľ, ಪ�ೆಯ¬ಾದ ಇತªೆ ©ಾವ�¡ೇ Ĳೕಸ¬ಾĦ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.     ಪÎವಗ�  2ಎ, 2İ, 3ಎ, 3İ  �ೆ ±ೇĸದ Ļ®ಾĿತ ಮĿೆಯರು �ಾĦ 

ಮತುÃ ಆ¡ಾಯ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎದĹÐ ಪĦ ಮತುÃ ಅವರ  ಸÒಂತ ಆ¡ಾಯದ ಮೂಲಗಳನುÇ ¨ಾತÎ ಪĸಗĥಸ¬ಾĖರುವ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ. ತಂ¡ೆಯ ಅಥ®ಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತªೆ ಸದಸÍĸ�ೆ ಸಂಬಂĩľದಂ�ೆ Īೕģದ 

ಆ¡ಾಯ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 

(ĳೕಲ´ಂಡ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ನಮೂ£ೆಗಳನುÇ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆŴಂĨ�ೆ  ಲಗĦÃಸ¬ಾĖ¡ೆ.)    

 

11.ವĔೕĹ ವೃĦÃ ನ�ೆಸುĦÃರುವ ಬ�ೆ¶ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ Īೕಡುವ ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾರ:- 
 

      ಅಭÍħ�ಗಳ�, ವĔೕĹ ವೃĦÃಯ ±ೇ®ಾ ಅವĩಯನುÇ ದೃĤೕಕĸಸಲು ತಮÌ £ಾÍಯ®ಾĨಗಳ ಸಂಘದ ±ೇ®ಾ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎದ �ೊ�ೆ ಈ �ೆಳĖನ  ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾರĨಂದ £ಾÍಯ®ಾĨ ವೃĦÃಯĹÐರುವ ಬ�ೆ¶ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

ಪ�ೆĨರ¦ೇಕು. ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎದ ನಮೂ£ೆಯನುÇ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆŴಂĨ�ೆ ಲಗĦÃľ¡ೆ.  

 

ಕÎಮ ಸಂ�ೆÍ  ಅಭÍħ�ಗಳ ವಗ� ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾರ 

01 
ಉಚº £ಾÍ©ಾಲಯಗಳĹÐ ವĔೕĹ ವೃĦÃ 

¨ಾಡುĦÃರುವ ವĔೕಲರುಗĺ�ೆ 
ಉಚº £ಾÍ©ಾಲಯಗಳ ¨ಾನÍ ĸĝ±ಾĄŝ 

02 
ಇತªೆ £ಾÍ©ಾಲಯಗಳĹÐ ವĔೕĹ ವೃĦÃ 

¨ಾಡುĦÃರುವ ವĔೕಲರುಗĺ�ೆ 

ಅಭÍħ�ಯು ವĔೕĹ ವೃĦÃ ¨ಾಡುĦÃರುವ 

£ಾÍ©ಾಲಯದ ¨ಾನÍ īೕ�ಾĩ�ಾĸಗಳ� 

(īÎ±ೈģಂŅ ಆĬೕಸŝ) 

 

12. �ಾÎĲೕಣ ಅಭÍħ�:- 

 ಸ�ಾ�ರದ ಅĩಸೂಚ£ೆ ಸಂ�ೆÍ:ಸಂವÍ¯ಾಇ 59 ¯ಾಸನ 2000, Ĩ£ಾಂಕ: 06-01-2001ರನÒಯ �ಾÎĲೕಣ 

Ĳೕಸ¬ಾĦಯģ ಅĝ� ಸĹÐಸುವಂತಹ ಅಭÍħ�ಗಳ�,  Īಯಮಗಳ ĸೕ�ಾÍ 1 ĸಂದ 10£ೇ ತರಗĦಯವªೆ�ೆ �ಾÎĲೕಣ 

Ĳೕಸ¬ಾĦ�ೆ ಒಳಪಡುವ ಪÎ¡ೇಶಗಳĹÐ ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģ ಉĦÃೕಣ�ªಾದĹÐ ¨ಾತÎ ಈ Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ ಪ�ೆಯಲು 

ಅಹ�ರು. �ಾÎĲೕಣ ಅಭÍħ�ಗೆಂದು ĲೕಸĹĸľದ ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ ಅĝ� ಸĹÐಸುವ ±ಾ¨ಾನÍ ಅಹ��ೆಯ ಅಭÍħ�ಗಳ� 

ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ: ľಆಸುಇ 08 ±ೆ£ೆĪ 2001, Ĩ£ಾಂಕ: 13-02-2001ರನÒಯ ನಮೂ£ೆ-2ನುÇ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ¯ಾ¬ೆಯ 

ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯರ ಸĿ ²ಾಗೂ ďೇತÎ ļč�ಾĩ�ಾĸಯವರ ĳೕಲುರುಜುĻ£ೊಂĨ�ೆ ²ಾಗೂ ಈ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವಲÐ¡ೇ 

ĳೕಲುಸÄರ�ೆ´ ±ೇĸಲÐĨರುವ ಬ�ೆ¶ ನಮೂ£ೆ-1ರĹÐ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ಕ�ಾÀಯ®ಾĖ ಸಂಬಂĩತ ತಹļೕ¬ಾÅŝ ರವĸಂದ 

ಪģĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. ಅಂ�ೆĶೕ �ಾÎĲೕಣ Ĳೕಸ¬ಾĦ �ೋರುವ ಪĸļಷ¾ �ಾĦ, ಪĸļಷ¾ ಪಂಗಡ, ಪÎವಗ�-1, 

ಪÎವಗ�-2ಎ, 2İ, 3ಎ, 3İ Ĳೕಸ¬ಾĦ�ೆ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಕ�ಾÀಯ®ಾĖ ನಮೂ£ೆ-2ರĹÐ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ¯ಾ¬ೆಯ 

ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯರ ಸĿ ²ಾಗೂ ďೇತÎ ļč�ಾĩ�ಾĸಯವರ ĳೕಲು ರುಜು ಇರುವ �ಾÎĲೕಣ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ 

ಪತÎಗಳನುÇ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. ಪĸļೕಲ£ೆಯ ಸಂದಭ�ದĹÐ   ಮೂಲ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ತಪÈ¡ೇ 

²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ, ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ²ಾಜರುಪģಸಲು ತīÈದĹÐ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಯನುÇ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಆ¢ಾರದ 

ಹು¡ೆÅ�ೆ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. (�ಾÎĲೕಣ ಅಭÍħ� ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ನಮೂ£ೆಗಳನುÇ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆ�ೆ ಲಗĦÃಸ¬ಾĖ¡ೆ.) 
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13. ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮ ಅಭÍħ�:- 

 ಸ�ಾ�ರದ ಅĩಸೂಚ£ೆ ಸಂ�ೆÍ ľಆಸುಇ 71 ±ೆ£ೆĪ 2001 Ĩ£ಾಂಕ: 24-10-2002 ರನÒಯ ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮದ 

ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆಂದು ĲೕಸĹĸľದ ಹು¡ೆÅಗĺ�ೆ ಅĝ� ಸĹÐಸುವಂತಹ ಅಭÍħ�ಗಳ� 1£ೇ ತರಗĦĵಂದ 10£ೇ 

ತರಗĦಯವªೆ�ೆ ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮದĹÐ ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģರುವ ಬ�ೆ¶ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ¯ಾ¬ೆಯ ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯರ ಸĿ 

²ಾಗೂ ūಹĸ£ೊಂĨ�ೆ  ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ ²ಾಗೂ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦ ಪĸļೕಲ£ೆಯ 

ಸಂದಭ�ದĹÐ ಈ ĳೕ¬ೆ Ħĺľರುವ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ. ತīÈದĹÐ ಅಂತಹ 

ಅಭÍħ�ಗಳನುÇ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಆ¢ಾರದ ಹು¡ೆÅ�ೆ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.  (ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎದ 

ನಮೂ£ೆಗಳನುÇ ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆ�ೆ ಲಗĦÃಸ¬ಾĖ¡ೆ.) 

 
 

14. ಅಂಗĻಕಲ ಅಭÍħ�:- 

 ಸ�ಾ�ರದ ಆ¡ೇಶ  ಸಂ�ೆÍ: ľಅಸುಇ/48/±ೆ£ೆĪ 2012, Ĩ:10-06-2013 ರĹÐ ಗೂÎŗ -İ ಹು¡ೆÅಗಳ  £ೇರ 

£ೇಮ�ಾĦಯĹÐ ಸಮತಳ Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ �ಾಯ�ಗತ�ೊĺಸು®ಾಗ ಅಂಗĻಕಲĸ�ೆ ಪĸಗĥಸ¦ೇ�ಾದ ªೋಸ¾ŝ 

İಂದುಗಳ ಬ�ೆ¶ ಸÈĽ¾ೕಕರಣ Īೕಡ¬ಾĖರುತÃ¡ೆ.  ಮĿಾ ಮತುÃ ಮಕ´ಳ ಅıವೃĨÆ, Ļಕಲ �ೇತನರ ಮತುÃ Ŀĸಯ 

£ಾಗĸೕಕರ ಸಬĹೕಕರಣ ಇ¬ಾ�ೆಯ ಅĩಸೂಚ£ೆ ಸಂ�ೆÍ:wcd/348/PHP/2015, Ĩ£ಾಂಕ:26.07.2016ರ ಅನುಸೂě-1 

ರĹÐ ಈ ಇ¬ಾ�ೆಯ ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ವ-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ ವೃಂದದ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ 

Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ ಕĹÈľ ಗುರುĦಸ¬ಾĖರುತÃ¡ೆ.  ಅĩಸೂಚ£ೆಯ ಪÎĦಯನುÇ  ಲಗĦÃľ¡ೆ.  ಈ ಅĩಸೂಚ£ೆಯĹÐ 

ನಮೂĨľರುವಂ�ೆ ಅಂಗĻಕಲ�ೆಯುಳÑ ಅಭÍħ�ಗಳ� ¨ಾತÎ ಈ Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ �ೋರಲು ಅಹ�ರು. ಸ�ಾ�ರದ 

ಅĩಕೃತ Đಾಪನ ಸಂ�ೆÍ ľಆಸುಇ 115 ±ೆ£ೆĪ 2005 Ĩ£ಾಂಕ: 19-11-2005ರĹÐ ĪಗĨಪģľರುವ ನಮೂ£ೆಯĹÐ 

ಅಂಗĻಕಲ�ೆ ಬ�ೆ¶ ಸ�ಾ�ರದ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ: ಮಮಇ 65 ī²ೆň ī 2010, Ĩ£ಾಂಕ: 18-02-2011 ರಂ�ೆ ¤ಾÎಥĲಕ 

ಆªೋಗÍ �ೇಂದÎದĹÐಯ ®ೈದÍĔೕಯ ¤ಾÎĩ�ಾರ / �ಾಲೂÐಕು ಮಟ¾ದ ®ೈದÍĔೕಯ ¤ಾÎĩ�ಾರ/ĝ¬ಾÐ ಮಟ¾ದ ®ೈದÍĔೕಯ 

¤ಾÎĩ�ಾರ / ¦ೆಂಗಳ�ರು ®ೈದÍĔೕಯ ¤ಾÎĩ�ಾರ ಇವĸಂದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. ಮೂಲ 

¡ಾಖ¬ಾĦಗಳ ಪĸļೕಲ£ೆಯ ಸಂದಭ�ದĹÐ ĳೕĹನ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎದ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ೆಯನುÇ ಪĸļೕಲ£ೆ�ೆ ತಪÈ¡ೇ 

²ಾಜರುಪģಸತಕ´ದುÅ,  ತīÈದĹÐ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಗಳ� Ĳೕಸ¬ಾĦ�ೆ ಅಹ�ªಾಗುವ�ĨಲÐ. ಇತªೆ ©ಾವ�¡ೇ ನಮೂ£ೆಯĹÐ 

ಅಂಗĻಕಲ�ೆಯ ಬ�ೆ¶ ಪ�ೆಯ¬ಾĖರುವ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ / ಗುರುĦನ ěೕġಯ ಪÎĦಯನುÇ Ĳೕಸ¬ಾĦ�ೆ 

ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. (   ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ನಮೂ£ೆಗಳನುÇ ಅĩಸೂಚ£ೆ�ೆ ಲಗĦÃľ¡ೆ) 

15. ಇತರ ಷರತುÃಗಳ�:-  

1. ಅಭÍħ�ಯು §ಾರĦೕಯ £ಾಗĸೕಕ£ಾĖರತಕ´ದುÅ. 

2. §ಾರತ ¡ೇಶ�ೆ´ ವಲ±ೆ ಬಂದು £ೆ¬ೆľರುವ ಅಭÍħ�ಗಾĖದÅĹÐ, ಕ£ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ĸ ±ೇ®ಾ (±ಾ¨ಾನÍ 

£ೇಮ�ಾĦ)  Īಯಮಗಳ� 1977ರ Īಯಮ-5(ಇ)ರ ಪÎ�ಾರ ಅಭÍħ�ಯು ªಾಜÍದ ©ಾವ ĝ¬ೆÐಯ ±ಾ¨ಾನÍ 

Ī®ಾľ©ಾĖರುವ£ೋ ಆ ĝ¬ೆÐಯ ĝ¬ಾÐĩ�ಾĸಗĺಂದ ವಲ±ೆ ಬಂದ Ĩ£ಾಂಕವ£ೊÇಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಅಹ��ಾ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ ಪ�ೆĨರ¦ೇಕು. 
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3. ಒಬÊ ĝೕವಂತ ಪĦÇĖಂತ ²ೆಚು¹ ಮಂĨ ಪĦÇಯನುÇ ²ೊಂĨರುವ ಪ�ರುಷ ಅಭÍħ� ಮತುÃ ಈ�ಾಗ¬ೇ ²ೆಂಡĦ 

ಇರುವ ವÍĔÃಯನುÇ ಮದು®ೆ©ಾĖರುವ ಮĿಾ ಅಭÍħ�ಯು ಸ�ಾ�ರĨಂದ ಪ�®ಾ�ನುಮĦಯನುÇ   

ಪ�ೆಯ¡ೇ £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅಹ�ªಾĖರುವ�ĨಲÐ. 

4. ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರು-ಸ²ಾಯಕ ಸ�ಾ�ĸ ವĔೕಲರ ಹು¡ೆÅಯ ಕತ�ವÍಗಳನುÇ ದč®ಾĖ 

Īವ�Ŀಸಲು ಅಭÍħ�ಯು ¨ಾನľಕ ಮತುÃ ¡ೈĿಕ ಸದೃಢ�ೆ ಉಳÑವªಾĖರ¦ೇಕು ಮತುÃ ಅವರು 

£ೇಮ�ಾĦ©ಾದ ಹು¡ೆÅಯ ಕತ�ವÍಗಳ ದč Īವ�ಹ�ೆ�ೆ ಆತಂಕವನುÇಂಟು ¨ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ 

©ಾವ�¡ೇ ¡ೈĿಕ ನೂÍನÍ�ೆĵಂದ ಮುಕÃªಾĖರ¦ೇಕು. 

5. ©ಾವ�¡ೇ ಅಭÍħ�ಯು ಆĶ´ ²ೊಂದಲು ©ಾವ�¡ೇ ĸೕĦಯ ¦ಾಹÍ ಪÎ§ಾವ İೕರಲು ಪÎಯĦÇľದªೆ/ ಅಕÎಮ 

®ೆಸĖದªೆ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಯು £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅಹ�ªಾಗುವ�ĨಲÐ. 

6. ಆĶ´ ಪÎĔÎĶ�ೆ ಸಂಬಂĩľದ ©ಾವ�¡ೇ Ļಷಯದ ಬ�ೆ¶ ಸĲĦಯ Ħೕ¨ಾ�ನ®ೇ ಅಂĦಮ®ಾĖರುತÃ¡ೆ. 

7. ಆĶ´ ಸĲĦಯು ಅಂಗĻಕಲ �ೋ�ಾದĹÐ ಆĶ´ ¨ಾģದ ಅಭÍħ�ಯು ®ೈದÍĔೕಯ ಮಂಡĺಯ ಮುಂ¡ೆ 

²ಾಜªಾದ ನಂತರ ಸದĸ ಅಭÍħ�ಯು ಪÎಸುÃತ ಅĩಸೂಚ£ೆಯĹÐ Ħĺľರುವ ಅಂಗ®ೈಕಲÍ ²ೊಂĨರುವ�ĨಲÐ 

ಎಂದು ®ೈದÍĔೕಯ ಮಂಡĺಯು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸľದ ಸಂದಭ�ದĹÐ ಸದĸ ಅಭÍħ�ಯು ಅಂಗĻಕಲ �ೋ�ಾದĹÐ 

ಅĶ´�ೆ ಅಹ�ªಾಗುವ�ĨಲÐ.  

8. �ೇಂದÎ /ಕ£ಾ�ಟಕ / ಇತªೆ ªಾಜÍಗಳ ¬ೋಕ±ೇ®ಾ ಆŴೕಗĨಂದ ನ�ೆಸ¬ಾಗುವ ಪĸೕďೆಗĺಂದ ಅಥ®ಾ 

£ೇಮ�ಾĦಗĺಂದ �ಾಯಂ ಆĖ ģ¦ಾŝ ಆದ ವÍĔÃಗಳ� £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅಹ�ĸರುವ�ĨಲÐ. 

9. £ೈĦಕ ದುನ�ಡ�ೆĵಂ¡ಾĖ/ĪೕĦ¦ಾĿರ ಚಟುವġ�ೆಗĺಂ¡ಾĖ £ಾÍ©ಾಲಯĨಂದ ļďೆ�ೆ ಒಳಪġ¾ರುವ ವÍĔÃ 

ಅಥ®ಾ ªಾಜÍ/�ೇಂದÎ /ಸÄĺೕಯ ಸಂ±ೆÄ/�ೈ�ಾĸ�ಾ/®ಾĥಜÍ�ೆ´ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ಅಥ®ಾ ಇĪÇತªೆ ಸ�ಾ�ರದ 

ಅĩೕನದĹÐರುವ ಕ�ೇĸಗಳĹÐ £ೈĦಕ ದುನ�ಡ�ೆĵಂ¡ಾĖ ĪೕĦ¦ಾĿರ ಚಟುವġ�ೆಗಳĹÐ ಒಳ�ಾĖ ಅಥ®ಾ 

ಆĶ´©ಾದ ಅಭÍħ�ಯು ಬದĹ©ಾĖ �ಾಯ�Īವ�ĿಸುĦÃದÅ ಸಂದಭ�ದĹÐ,  �ಾನೂನು¦ಾĿರ/ĪೕĦ¦ಾĿರ 

ಚಟುವġ�ೆಗಳĹÐ �ೊಡĖ ±ೇ®ೆĵಂದ �ೆ�ೆದು ²ಾĔದÅĹÐ/ವ�ಾ ¨ಾಡಲÈġ¾ದುÅ ಕಂಡುಬಂದĹÐ ಅಂತಹ 

ಅಭÍħ�ಗಳ� £ೇಮ�ಾĦ�ೆ ಅಹ�ĸರುವ�ĨಲÐ.  

10. Ĺĕತ ಪĸೕďೆಗĺ�ೆ/ಸಂದಶ�ನ�ೆ´/¡ಾಖ¬ೆಗಳ ಪĸļೕಲ£ೆ�ೆ ಸಂಬಂĩľದಂ�ೆ ²ಾಜªಾಗುವ ಅಭÍħ�ಗಳ� 

©ಾವ�¡ೇ ĸೕĦಯ ಪÎ©ಾಣ ಭ�ೆÍ ²ಾಗೂ Ĩನ ಭ�ೆÍ ಪ�ೆಯಲು ಅಹ�ªಾಗುವ�ĨಲÐ. 

11. ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನದ Ĩನಗಳಂದು ಅಭÍħಗಳ� ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/¨ೌĕಕ 

ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ Ħĺľದ ಸಮಯĔ´ಂತ ±ಾಕಷು¾ ಮುಂěತ®ಾĖĶೕ ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನದ 

�ೇಂದÎಗಳĹÐ  ²ಾಜĸರುವ�ದು ಅಭÍħ�ಗಳ ²ೊ�ೆ�ಾĸ�ೆ©ಾĖರುತÃ¡ೆ. 

12. ಅಭÍħ�ಗಳ� ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/¨ೌĕಕ  ಸಂದಶ�ನ�ೆ´   ²ಾಜªಾಗುವ ಸಂದಭ�ದ ಪÎ©ಾಣದĹÐ ©ಾವ�¡ೇ 

ĸೕĦಯ ಅಡಚ�ೆಗಳ�ಂ�ಾĖ ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/ ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ ²ಾಜªಾಗಲು ಅ±ಾಧÍ®ಾದÅĹÐ 

ಅಥ®ಾ Ļಳಂಭ®ಾದĹÐ ಅಂತಹ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ಮ�ೊÃĳÌ  ಸÈ¢ಾ�ತÌಕ ಪĸೕďೆ/¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ ನ�ೆಸಲು 

ಅವ�ಾಶಗĺರುವ�ĨಲÐ. 
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16. ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳ ಪĸļೕಲ£ೆ:-  

 ¨ೌĕಕ ಸಂದಶ�ನ�ೆ´ ಆĶ´©ಾದ ಅಭÍħ�ಗಳ �ೆಳಕಂಡ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ಸಂದಶ�ನದ 

Ĩ£ಾಂಕದಂದು ಪĸļೕಲ£ೆ ¨ಾಡ¬ಾಗುವ�ದು.  

1. ಪÎĦ ವಷ�ದ �ಾನೂನು ಪದĻಯ ಅಂಕಪġ¾ಗಳ�. 

2. §ಾರತ ¡ೇಶದ ¨ಾನÍ�ೆ ಪ�ೆದ ©ಾವ�¡ೇ ವĔೕĹ ವೃĦÃ ನ�ೆಸುವ ಬ�ೆ¶  ಪ�ೆದ ಸನÇದು. (ವĔೕಲರ ಪĸಷĦÃĪಂದ  

ಪ�ೆದ £ೋಂದĥ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ). 

3. ಜನÌ Ĩ£ಾಂಕĻರುವ ಎŤ.ಎŤ.ಎş. ľ. ಅಥ®ಾ ತತÕ¨ಾನ ಪĸೕďೆಯ ಅಂಕಪġ¾ಗಳ�. 

4. ವĔೕಲ ವೃĦÃ ನ�ೆಸುĦÃರುವ ಬ�ೆ¶ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ £ಾÍ©ಾಲಯಗಳ ¨ಾನÍ īೕ�ಾĩ�ಾĸಯವĸಂದ ಪ�ೆĨರುವ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

5. �ಾನೂನು �ಾ¬ೇĝĪಂದ ಉತÃಮ ನಡವĺ�ೆ ಬ�ೆ¶ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

6. ಉತÃಮ ನಡವĺ�ೆ ಬ�ೆ¶ ಇಬÊರು ಗಣÍವÍĔÃಗಳ� Īೕģದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

7. �ಾÎĲೕಣ ಅಭÍħ�©ಾĖದÅĹÐ 1 ĸಂದ 10£ೇ ತರಗĦಯವªೆ�ೆ ಅಭÍľľದ ಬ�ೆ¶ ¯ಾ¬ೆಯ 

ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯĸಂದ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ,  ಈ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ�ೆ´ ďೇತÎ ļč�ಾĩ�ಾĸಗಳ ĳೕಲು ಸĿ, 

ūಹರು ಇರ¦ೇಕು.  ±ಾ¨ಾನÍ ವಗ��ೆ´ ±ೇĸದವರು ನಮೂ£ೆ-1 ನುÇ ²ೆಚು¹ವĸ©ಾĖ ಪ�ೆದು ಪĸļೕಲ£ೆ 

ಸಂದಭ�ದĹÐ ²ಾಜರಪģಸ¦ೇಕು. 

8.  ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮ ಅಭÍħ�©ಾĖದÅĹÐ 1 ĸಂದ 10£ೇ ತರಗĦಯವªೆ�ೆ ಅಭÍľľದ ಬ�ೆ¶ ¯ಾ¬ೆಯ 

ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯĸಂದ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

9. ¨ಾĝ ±ೈĪಕªಾĖದÅĹÐ ±ೈĪಕ ±ೇ®ೆĵಂದ İಡುಗ�ೆ ²ೊಂĨದ ಅಥ®ಾ ±ೇ®ೆ ಮು�ಾÃಯ�ೊĺľದ ಬ�ೆĖನ 

ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

10. �ಾĦ ಮತುÃ ಆ¡ಾಯದ ಅನÒಯ Ĳೕಸ¬ಾĦ ±ೌಲಭÍವನುÇ ಪ�ೆಯĹěºľರುವವರು ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ಸčಮ 

¤ಾÎĩ�ಾರĨಂದ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

11. Ļಧ®ೆ©ಾĖದÅĹÐ ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾರĨಂದ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

12. ಸ�ಾ�ರದ ಅĩಕೃತ Đಾಪನ ಸಂ�ೆÍ ľಆಸುಇ 115 ±ೆ£ೆĪ 2005 Ĩ£ಾಂಕ: 19-11-2005ರĹÐ ĪಗĨಪģľರುವ 

ನಮೂ£ೆಯĹÐ ಅಂಗĻಕಲ�ೆ ಬ�ೆ¶ ಸ�ಾ�ರದ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ: ಮಮಇ 65 ī²ೆň ī 2010, Ĩ£ಾಂಕ: 18-02-2011 

ರಂ�ೆ ಪ�ೆದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

13.  ಅĝ� ಸĹÐಸುವ  ಸಂದಭ�ದĹÐ   ಅಂತ�ಾ�ಲದ ಮೂಲಕ �ೌŖ ¬ೋŏ ¨ಾģದ  ಅĝ�ಯ ಪÎĦ. 

14. ಪĸೕďಾ ಶುಲ´ ¤ಾವĦಯ ಚಲŖ ನ ಪÎĦ. 

 

 ĳೕಲ´ಂಡ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ಅನುಕÎಮ®ಾĖ ಸಂದಶ�ನ ಸಮಯದĹÐ ಪĸļೕಲ£ೆ�ೆ ²ಾಜರುಪģಸುವ�ದು 

²ಾಗೂ ĳೕಲ´ಂಡ ಎ¬ಾÐ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ಅನುಕÎಮ®ಾĖ ಸÒಯಂ ದೃĤೕಕĸľ    ಪÎĦŴಂದು ¡ಾಖ¬ೆಯ ಒಂ¡ೊಂದು 

ಪÎĦಯನುÇ ಸಂದಶ�ನದ ಸಮಯದĹÐ £ೇಮ�ಾĦ ಸĲĦ�ೆ Īೕಡತಕ´ದುÅ.  
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17. ಪĸೕďಾಥ� ಅವĩ:-  

1. ಆĶ´©ಾದ ಅಭÍħ�ಗಳನುÇ ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ೆಯು ಕ£ಾ�ಟಕ 

ªಾಜÍ¡ಾದÍಂತ ©ಾವ�¡ೇ ಪÎ¡ೇಶಗĺ�ೆ ಸÄಳ  ĪಯುĔÃ�ೊĺಸುವಂತಹ ಅĩ�ಾರ ²ೊಂĨರುತÃ¡ೆ. 

£ೇಮ�ಾĦ ²ೊಂĨದ ಅಭÍħ�ಯು  ಕ£ಾ�ಟಕ £ಾಗĸೕಕ ±ೇ®ಾ (ಪĸೕďಾಥ� ±ೇ®ೆ) 1977ರ Īಯಮದ 

ಅನು±ಾರ    2 ವಷ�ಗಳ ಪĸೕďಾಥ� (Probationary)  ಅವĩಯĹÐರು�ಾÃªೆ. 

2. £ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅಭÍħ�ಯು ĪಗĨ�ೊĺľದ Ļ¡ಾÍಹ��ೆĖಂತ ²ೆě¹ನ Ļ¡ಾÍಹ��ೆ ²ೊಂĨದÅĹÐ 

²ೆě¹ನ Ļ¡ಾÍಹ��ೆಯ ಆ¢ಾರದ ಅģಯĹÐ ಉನÇತ ಹು¡ೆÅ�ೆ ಅವರ �ೋĸ�ೆಯನುÇ 

ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 

 

18. ಇ¬ಾ�ೆಯ �ೊ�ೆ ಪತÎ ವÍವ²ಾರ:- 

            ಇ¬ಾ�ೆಯು ಅಭÍħ�ಗ�ೆಂĨ�ೆ ©ಾವ�¡ೇ ĸೕĦಯ ಪತÎ ವÍವ²ಾರ ನ�ೆಸುವ�ĨಲÐ. ಆದುದĸಂದ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಅĝ� 

ಭĦ� ¨ಾಡು®ಾಗ ಸĸ©ಾĖ ಪĸļೕĹľ ಭĦ� ¨ಾಡತಕ´ದುÅ. 

 

         ಅĝ� ಸĹÐľದ ನಂತರ ಅಭÍħ�ಯ Ļಾಸ ಬದ¬ಾವ�ೆ©ಾದĹÐ ¨ಾತÎ ಅಭÍħ�ಗಳ� Ĺĕತ®ಾĖ £ೇಮ�ಾĦ 

ಸĲĦಯ ಗಮನ�ೆ´ ತರತಕ´ದುÅ. ಈ Ļಾಸ ಬದ¬ಾವ�ೆಯನುÇ ಪĸಗĥಸುವ�ದು £ೇಮ�ಾĦ ಸĲĦಯ Ļ®ೇಚ£ೆ�ೆ 

ಒಳಪġ¾ರುತÃ¡ೆ.   Ļಾಸ ಬದ¬ಾದ ಸಂದಭ�ದĹÐ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ಆಗುವ �ೊಂದªೆಗĺ�ೆ £ೇಮ�ಾĦ ಸĲĦಯು 

©ಾವ�¡ೇ ĸೕĦಯĹÐ ಜ®ಾ¦ಾÅĸ©ಾಗುವ�ĨಲÐ, ಈ ಬ�ೆ¶ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಎಚ¹ರ ವĿಸತಕ´ದುÅ. ಅಭÍħ�ಗಳ� £ೇಮ�ಾĦ 

ಸĲĦಯ �ೊ�ೆ ಸಂಪĔ�ಸ¬ೇ¦ೇ�ಾದ Ļ¯ೇಷ  ಸಂದಭ�ದĹÐ ಕ�ೇĸ �ೆಲಸದ Ĩನಗಳಂದು ಕ�ೇĸ ®ೇೆಯĹÐ ಸದಸÍ 

�ಾಯ�ದļ�ಯವರ ಆಪÃ ¯ಾ�ೆ,  ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ಾ Ī¡ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇĸ, �ಾ®ೇĸ ಭವನ,   

�ೆ.²ೆň.İ. �ಾಂ¤ೆÐŃÕ, 6£ೇ ಮಹģ, �ೆ.ĝ.ರ±ೆÃ, ¦ೆಂಗಳ�ರು-560 009. ರವರನುÇ ಸಂಪĔ�ಸಬಹು¡ಾĖ¡ೆ. Ļಾಸ 

ಬದ¬ಾವ�ೆ ಸಂದಭ�ದĹÐ ಈ �ೆಳಕಂಡ ¨ಾĿĦಗಳನುÇ ತಪÈ¡ೇ Īೕಡುವ�ದು. 

1. Ļಾಸದ Ļವರ (¡ಾಖ¬ೆ ಪÎĦ ಸĿತ) 

2. ಅಭÍħ�ಯ ಪ�ಣ� ²ೆಸರು (İģ ಅčರಗಳĹÐ) 

3. ಅĝ�ಯĹÐ ನಮೂĨľರುವ ಅಂ�ೆ/ಇ-ĳೕş Ļಾಸ 
 

19. ಅಭÍħ�ಗಳ� ON-LINE ಮೂಲಕ ಅĝ� ಭĦ� ¨ಾಡುವ ūದಲು �ೆಳಕಂಡ ಸೂಚ£ೆಗಳನುÇ ಕ�ಾÀಯ®ಾĖ 

Ħĺದು�ೊಳÑತಕ´ದುÅ. 

         ಅಭÍħ�ಗಳ� ಇ¬ಾ�ೆಯ ಅĩಕೃತ ®ೆř ±ೈō  https://www.karnataka.gov.in/Prosecution  ನುÇ �ೆªೆದ ಕೂಡ¬ೇ 

ಕಂಪ�Íಟŝ ಪರ¡ೆಯ ĳೕ¬ೆ “Application for the post of Assistant Public Prosecutor-cum-Assistant 

Government Pleader ”  ಎಂದು İಂİಸುತÃ¡ೆ. ಇದಲÐ¡ೆ, ಪರ¡ೆಯĹÐ ಅĩಸೂಚ£ೆ, §ಾವěತÎ ಮತುÃ ಸĿ ²ಾಗೂ 

ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ ಗುರುತನುÇ ²ಾಗೂ ಇತªೆ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ Upload ¨ಾಡುವ ĹಂŃ ಗಳ� ಕಂಡುಬರುತÃ¡ೆ.  ಅĝ� 

ಭĦ� ¨ಾಡುವ ಮುನÇ ಅĩಸೂಚ£ೆ/ಪĸೕďಾ ಶುಲ´ ಇ�ಾÍĨ Ļವರಗಳ� ಲಭÍ®ಾಗĹದುÅ, ಅಭÍħ�ಗಳ� ಅĩಸೂಚ£ೆಯĹÐನ 

ĻವರಗಳನುÇ ಮತುÃ ಅĝ� ಸĹÐಸುವ ಸೂಚ£ೆಗಳನುÇ ತಪÈ¡ೇ ಓĨ�ೊಂಡು ಅದರಂ�ೆ, ಅĝ�ಯನುÇ ಭĦ� ¨ಾಡತಕ´ದುÅ.  

ಅಭÍħ�ಗಳ� ®ೆř ±ೈō ನĹÐ ಲಭÍĻರುವ ಅĝ� ನಮೂ£ೆಯĹÐĶೕ ಆŖ ¬ೈŖ ನĹÐ ಅĝ� ಸĹÐಸತಕ´ದುÅ. ಇತರ  

©ಾವ�¡ೇ ನಮೂ£ೆಯĹÐ ಅĝ�ಯನುÇ ľÒೕಕĸಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 
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          ಅĝ�ಯನುÇ ಭĦ� ¨ಾಡುವ ಮುನÇ ಅಭÍħ�ಯು ತನÇ ಇĦÃೕěನ §ಾವěತÎವನುÇ ಒಂದು ಸÒಚ¹®ಾದ İĺಯ 

²ಾೆಯ ĳೕ¬ೆ ಲಗĦÃľ ಅದರ �ೆಳ�ೆ ಕಪ�È ¯ಾĵಯ ±ೆ´ň/¨ಾಕ�ŝ ¤ೆĪÇĪಂದ ಸĿ ಮತುÃ ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ 

ಗುರುತನುÇ ¨ಾģ (©ಾವ�¡ೇ �ಾರಣಕೂ´ §ಾವěತÎದ ĳೕ¬ೆ ಸĿ ಮತುÃ ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ ಗುರುತನುÇ ¨ಾಡ¦ಾರದು) 

ನಂತರ §ಾವěತÎ (PHOTO) ಮತುÃ ಸĿ ಮತುÃ ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ ಗುರುತನುÇ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಈ �ೆಳĖನ ಅಳ�ೆ ಪÎ�ಾರ 

±ಾ´ñŖ ¨ಾģ ಇಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ.  

 ¥ೈş ಅಳ�ೆ – 100 �ೆİ ¤ಾŤ Ūೕō� §ಾವěತÎದ ಅಳ�ೆಗಳ�: 

45 ಎಂಎಂ (ಉದÅ) X 35 ಎಂಎಂ  (ಅಗಲ) 

 

: ಸĿ ಅಳ�ೆ ಮತುÃ ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ ಗುರುತು  

20 ಎಂಎಂ (ಉದÅ) X 35 ಎಂಎಂ  (ಅಗಲ) 

 ģīಐ Ŀ£ೆÇ¬ೆ = 100 ģīಐ 

 ಇĳೕŊ ಅಳ�ೆ = 100% 

 ಕಲŝ 

 īಎŖ ĝ (png) / �ೆīಇĝ (jpeg) 

ನಂತರ Document Upload button ಅನುÇ ಒĦÃ ಆŖ ¬ೈŖ ಅĝ�ಯĹÐ ನಮೂĨľದ ಎ¬ಾÐ ¨ಾĿĦಗಳನುÇ 

ಭĦ� ¨ಾģ ĪಗĨತ ಶುಲ´ ¤ಾವĦಸಲು ಅĝ�ಯĹÐ Ħĺľರುವಂ�ೆ, ಕÎಮ �ೈ�ೊಳ�Ñವ�ದು. 

           ಅಭÍħ�ಗಳ� ಅĝ� ಸĹÐಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕದವªೆಗೂ Ļಳಂಬ ¨ಾಡ¡ೇ ಮುಂěತ®ಾĖ 

ಅĝ�ಯನುÇ ಸĹÐಸುವ�ದು ಸೂಕÃ.   ಒĳÌ ಶುಲ´ವನುÇ ¤ಾವĦľದ ನಂತರ ಅದನುÇ ©ಾವ�¡ೇ ಸಂದಭ�ದĹÐಯೂ 

ĿಂĨರುĖಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. ಅಥ®ಾ ಅದನುÇ ಇತªೆ ©ಾವ�¡ೇ ಪĸೕďೆ ಅಥ®ಾ £ೇಮ�ಾĦಗĺ�ೆ 

²ೊಂĨľ�ೊಳÑ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. 
 

           ಅಭÍħ�ಗಳ� ಕ£ಾ�ಟಕ ªಾಜÍ¡ಾದÍಂತ ಇ¬ಾ�ೆಯ ಅĩೕನದĹÐ ಬರುವ ©ಾವ�¡ೇ ಕ�ೇĸಯĹÐ ಕತ�ವÍ 

Īವ�Ŀಸಲು ಬದÅªಾĖರತಕ´ದುÅ. 
 

20.  ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ   ಪÎಮುಖ ಸೂಚ£ೆಗಳ�:- 

          ಅಭÍħ�ಯ ಇĦÃೕěನ ¤ಾŤ Ūೕō� ಅಳ�ೆಯ §ಾವěತÎವನುÇ ಒಂದು ²ಾೆಯ ĳೕĹಟು¾ ಅದರ �ೆಳ�ೆ ಕಪ�È 

¯ಾĵಯ ±ೆ´ň/¨ಾಕ�ŝ ¤ೆನÇĹÐ ಸĿ ಮತುÃ ಎಡ�ೈ ²ೆ¦ೆÊġ¾ನ ಗುರುತನುÇ ¨ಾģ ಇದನುÇ ±ಾ´ñŖ ¨ಾģ ಅĝ��ೆ 

Upload ¨ಾಡ¦ೇಕು. ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ĪಗĨತ ನಮೂ£ೆಯĹÐ ON-LINE ಮೂಲಕ ಅĝ� ಭĦ� ¨ಾಡಲು 

ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ Ĩ£ಾಂಕ¡ೊಳ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ¤ಾÎĩ�ಾರಗĺಂದ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ  ²ಾಗೂ �ೋĸರುವ 

Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ� ಮತುÃ ಇತªೆ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ಅĝ� ಭĦ� ¨ಾಡಲು ĪಗĨಪģľರುವ �ೊ£ೆಯ 

Ĩ£ಾಂಕ¡ೊಳ�ೆ ಪ�ೆĨಟು¾�ೊಂģರತಕ´ದುÅ. ಅ¡ೇ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ಮೂಲ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳನುÇ ಪĸļೕಲ£ೆಯ 

ಸಂದಭ�ದĹÐ ತಪÈ¡ೇ ²ಾಜರುಪģಸ¦ೇಕು. ಇತªೆ ನಮೂ£ೆಗಳĹÐ ²ಾಗೂ ಅĝ� ಸĹÐಸಲು ĪಗĨಪģľದ �ೊ£ೆಯ 

Ĩ£ಾಂಕದ ನಂತರ ಪ�ೆದ ©ಾವ�¡ೇ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ. ತīÈದĹÐ ಅಂತಹವರ 

Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ/ಅಭÍħ�ತÒವನುÇ ಅನಹ��ೊĺಸ¬ಾಗುವ�ದು. 
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21. ದುನ�ಡ�ೆ:- 

             ಒಬÊ ಅಭÍħ�ಯು ನಕĹ ವÍĔÃ©ಾĖರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ �ೋ�ಾ ದ±ಾÃ®ೇಜು ಅಥ®ಾ ĦದÅ¬ಾದ 

¡ಾ±ಾÃ®ೇಜುಗಳನುÇ ಸĹÐľರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ ತಪ�È ಅಥ®ಾ ಸುಳ�Ñ ¨ಾĿĦ Īೕģರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ ®ಾಸÃĻಕ 

¨ಾĿĦಯನುÇ ಮªೆ¨ಾěರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ £ೇಮ�ಾĦ ಉ¡ೆÅೕಶಗĺ�ಾĖ ನ�ೆಸ¬ಾದ ಪĸļೕಲ£ೆ ಪÎĔÎĶಯ 

ಸಂದಭ�ದĹÐ ಅನುěತ ¨ಾಗ�ವನುÇ ಅನುಸĸಸುĦÃರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ ಅನುಸĸಸಲು ಪÎಯĦÇľರುವ£ೆಂದು ಅಥ®ಾ ಅವರ 

£ೇಮ�ಾĦಯ ಸಂಬಂಧದĹÐ ©ಾವ�¡ೇ ಇತªೆ ಅಕÎಮ ಮತುÃ ಅನುěತ ¨ಾಗ�ವನುÇ ಅವಲಂİľರುವ£ೆಂದು, 

ಕಂಡುಬಂದĹÐ ಅವನು/ಅವಳ� ಸÒತಃ ĔÎĲನş ವÍವಹರ�ೆಗĺ�ೆ ಮತುÃ ļಸುÃ ಕÎಮ�ೆ´ ಒಳಪģಸುವ�ದಲÐ¡ೇ, ಆĶ´�ೆ ಕೂ�ಾ 

ಪĸಗĥಸ¬ಾಗುವ�ĨಲÐ.  

 

 ಅಭÍħ�ಗಳ� ಆŖ ¬ೈŖ ಮೂಲಕ ಅĝ� ಸĹÐಸುವ ಕುĸತು ©ಾವ�¡ೇ ¨ಾĿĦ ಅಥ®ಾ ¨ಾಗ�ದಶ�ನದ 

ಅಗತÍĻದÅĹÐ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸ²ಾಯ ®ಾĥ (help desk) �ೇಂದÎಗಳನುÇ ±ಾವ�ĦÎಕ ರ�ಾ ĨನಗಳನುÇ 

²ೊರತುಪģľ, ಕ�ೇĸಯ �ೆಲಸದ ®ೇೆಯĹÐ ¨ಾತÎ ಸಂಪĔ�ಸಬಹು¡ಾĖ¡ೆ.  

 

¨ಾĿĦ �ೇಂದÎಗಳ�- 

ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ಾ Ī¡ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇĸ, �ಾ®ೇĸ ಭವನ,      

�ೆ ²ೆň İ �ಾಂ¤ೆÐŃÕ, 6£ೇ ಮಹģ, �ೆ.ĝ.ರ±ೆÃ, ¦ೆಂಗಳ�ರು-560 009.  

 080-22213856 

�ಾನೂನು ಅĩ�ಾĸಗಳ� (Ŀĸಯ) ಕ�ೇĸ, ĳೖಸೂರು ವಲಯ, 

ಸ�ಾ�ĸ ಅıŴೕಜಕರ ಕ�ೇĸ ಸಂĔೕಣ�, ಪಂ¤ಾಪĦ ರ±ೆÃ, ಸರಸÒĦ ಪ�ರಂ, ĳೖಸೂರು- 

570 009 

0821-2431699 

�ಾನೂನು ಅĩ�ಾĸಗಳ� (Ŀĸಯ) ಕ�ೇĸ, 

¡ಾವಣ�ೆªೆ ವಲಯ, ಐĝī ಕ�ೇĸ ಆವರಣ, ¡ೇವªಾಜ ಅರŤ ಬ�ಾವ�ೆ, ¡ಾವಣ�ೆªೆ-

577006 

08192-230399 

�ಾನೂನು ಅĩ�ಾĸಗಳ� (Ŀĸಯ) ಕ�ೇĸ, 

ಮಂಗಳ�ರು ವಲಯ, ĝ¬ಾÐ ŪĹೕŤ ಕ�ೇĸ ಆವರಣ,  ಮಂಗಳ�ರು-575001 
0824-2220560 

�ಾನೂನು ಅĩ�ಾĸಗಳ� (Ŀĸಯ) ಕ�ೇĸ,¦ೆಳ�ಾĻ ವಲಯ,ŪĹೕŤ ಭವನ, ಹ  ೆ ī.İ 

ರ±ೆÃ, ಸು§ಾţ ನಗರ �ಾÎŤ, ¦ೆಳ�ಾĻ-590016 
0831-2471340 

�ಾನೂನು ಅĩ�ಾĸಗಳ� (Ŀĸಯ) ಕ�ೇĸ, 

 ಕಲಬುರĖ ವಲಯ, ŪĹೕŤ ಭವನ, ಕಲಬುರĖ. 
08472-221087 

 

                  ( ²ೆň.�ೆ. ಜಗĨೕŢ ) 

            ಸದಸÍ �ಾಯ�ದļ�, 

ಸ.ಸ.ಅ-ವ-ಸ.ಸ.ವ £ೇಮ�ಾĦ ಸĲĦ  ²ಾಗೂ 

ಅıŴೕಗ ಮತುÃ ಸ�ಾ�ĸ ®ಾÍಜÍಗಳ ಇ¬ಾ�ಾ 

        Ī¡ೇ�ಶಕರು (ಪÎ), ¦ೆಂಗಳ�ರು. 
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ಅನುಬಂಧ 

(ಪ.�ಾ./ಪ.ಪಂ.�ೆ´ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ¨ಾತÎ) 

ನಮೂ£ೆ –ģ 

(Īಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುÇ £ೋģ) 

ಅನುಸೂěತ �ಾĦ ಮತುÃ ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗĺ�ೆ ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ Īೕಡುವ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳ ನಮೂ£ೆ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ   

……… ªಾಜÍದ/�ೇಂ¡ಾÎಡĺತ ಪÎ¡ೇಶದ  * ………………ĝ¬ Ðೆಯ/Ļ§ಾಗದ ………�ಾÎಮ/ಪಟ¾ಣ * Ī®ಾľ©ಾದ  ļÎೕ/ļÎೕಮĦ 

………ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಾದ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ …………ಇವರು ಅನುಸೂěತ �ಾĦ/ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ * ಎಂದು ¨ಾನÍ 

¨ಾಡ¬ಾĖರುವ �ಾĦ/ಬುಡಕġ¾�ೆ * ±ೇĸರು�ಾÃªೆಂದು ಪÎ¨ಾĥಕĸೕಸ¬ಾĖ¡ೆ.   

 ಸಂĻ¢ಾನ (ಅನುಸೂěತ �ಾĦಗಳ�) ಆ¡ೇಶ, 1950 

 ಸಂĻ¢ಾನ (ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ�) ಆ¡ೇಶ, 1950 

 ಸಂĻ¢ಾನ (ಅನುಸೂěತ �ಾĦ) (�ೇಂ¡ಾÎಡĺತ ಪÎ¡ೇಶಗಳ�) ಆ¡ೇಶ, 1950 

 ಸಂĻ¢ಾನ (ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ�) (�ೇಂ¡ಾÎಡĺತ ಪÎ¡ೇಶಗಳ�) ಆ¡ೇಶ, 1951 

       (ಅನುಸೂěತ �ಾĦ ಮತುÃ ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ ಪġ¾ (¨ಾ¤ಾ�ಡು) ಆ¡ೇಶ, 1956 ಮುಂ¦ೈ, ªಾಜÍ ಪ�ನŝ ರಚ£ಾ 

ಅĩĪಯಮ 1960, ಪಂ�ಾř ªಾಜÍ ಪ�ನŝ ರಚ£ಾ ಅĩĪಯಮ, 1966, Ŀ¨ಾಚಲ ಪÎ¡ೇಶ ªಾಜÍ ಅĩĪಯಮ 1970 ಮತುÃ ಈ¯ಾನÍ 

ಪÎ¡ೇಶಗಳ (ಪ�ನŝ ರಚ£ಾ ಅĩĪಯಮ, 1971ರ ಮೂಲಕ ĦದುÅಪģ©ಾದಂ�ೆ)  

 ಸಂĻ¢ಾನ ( ಜಮುÌ ಮತುÃ �ಾļŮರ) ಅನುಸೂěತ �ಾĦಗಳ ಆ¡ೇಶ, 1956 

 ಅನುಸೂěತ �ಾĦ ಮತುÃ ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ (ĦದುÅಪģ) ಅĩĪಯಮ 1976ರ ಮೂಲಕ ĦದುÅಪģ©ಾದಂ�ೆ ಸಂĻ¢ಾನ 

(ಅಂಡ¨ಾŖ ಮತುÃ Ī�ೋ¦ಾŝ ĨÒೕಪಗಳ) ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ ಆ¡ೇಶ, 1959  

 ಸಂĻ¢ಾನ (¡ಾದŝ ಮತುÃ £ಾಗರ ಹ®ೇĹ) ಅನುಸೂěತ �ಾĦಗಳ ಆ¡ೇಶ, 1962 

 ಸಂĻ¢ಾನ (¤ಾಂģ�ೇĸ) ಅನುಸೂěತ �ಾĦಗಳ ಆ¡ೇಶ, 1964 

 ಸಂĻ¢ಾನ (ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ) (ಉತÃರ ಪÎ¡ೇಶ), 1967 

 ಸಂĻ¢ಾನ (�ೋ®ಾ, ಧಮŖ ಮತುÃ Ĩೕš)  ಅನುಸೂěತ �ಾĦ/ಬುಡಕಟು¾ಗಳ ಆ¡ೇಶ, 1988 

  ಸಂĻ¢ಾನ (£ಾಗ¬ಾÍಂŏ)  ಅನುಸೂěತ ಬುಡಕಟು¾ಗಳ ಆ¡ೇಶ 

      ļÎೕ/ļÎೕಮĦ / ಕು¨ಾĸ *……………… ಮತುÃ / ಅಥ®ಾ ಅವನ */ಅವಳ* ಕುಟುಂಬವ� ………………..ªಾಜÍ / �ೇಂ¡ಾÎಡĺತ ಪÎ¡ೇಶದ 

…… ĝ¬ಾÐ /Ļ§ಾಗದ *……………….�ಾÎಮ / ಪಟ¾ಣದ ±ಾ¨ಾನÍ Ī®ಾľ (ಗಳ�). 

 

                                                                                                ಸĿ……………………. 

                                                                                          ತಹļೕ¬ಾÅŝ…………………. 

ಸÄಳ:                                                                                   ಪದ£ಾಮ: 

Ĩ£ಾಂಕ:                                                                               ಕ�ೇĸಯ ūಹĸ£ೊಂĨ�ೆ 

ªಾಜÍ/�ೇಂ¡ಾÎಡĺತ ಪÎ¡ೇಶ* 

*ಅನÒಯ®ಾಗĨರುವ ಪದಗಳನುÇ ದಯĻಟು¾ İಟು¾İģ/²ೊ�ೆದು ²ಾĔ. 

ಸೂಚ£ೆ:  ಇĹÐ ಉಪŴೕĖľದ “±ಾ¨ಾನÍ Ī®ಾľಗಳ�” ಎಂಬ ಪ¡ಾವĺಯು ಪÎ�ಾ ¤ಾÎĦĪಧÍ ಅĩĪಯಮ 1950ರ 20£ೇ 

ಪÎಕರಣದĹÐರುವ ಅಥ�ವ£ೆÇೕ ²ೊಂĨರುತÃ¡ೆ. §ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ಪತÎ ಸಂ�ೆÍ: İľ 12028/2/78 ಎŤ ľġ-1 ಗೃಹ ಮಂ�ಾÎಲಯದ 

ಅನು±ಾರ®ಾĖ ಅಂಥ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ Īೕಡಲು ಸčಮ®ಾĖರುವ�ದ�ಾ´Ė §ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ (ľಬÊಂĨ ಮತುÃ ಆಡĺ�ಾ 

ಸು¢ಾರ�ಾ ಇ¬ಾ�ೆ) ಪತÎ ಸಂ�ೆÍ: 13.02.74 ಇಎŤ ġ (ಎŤ ľġ) Ĩ£ಾಂಕ 5£ೇ ಆಗŤ¾ 1975ರĹÐ ನಮೂĨľದ ¤ಾÎĩ�ಾĸಯು 

ªಾಷĄಪĦಗಳ� ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ಆ¡ೇಶದ ಅĩಸೂಚ£ೆಯನುÇ ²ೊರģľದ ಸಮಯದĹÐ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ�ಾ´Ė ಅĝ� ಸĹÐľದ ವÍĔÃಯು ತನÇ 

�ಾಯಂ ®ಾಸಸÄಳವನುÇ ²ೊಂĨದÅ ಸÄಳ�ೆ´ ±ೇĸದವªೊಬÊªಾĖರತಕ´ದುÅ.  ಅ¡ೇ ĸೕĦಯĹÐ ಒಂದು �ಾಲೂÐĔನ ĸĻನೂÍ ಅĩ�ಾĸಯು 

ಇ£ೊÇಂದು �ಾಲೂÐĔ�ೆ ±ೇĸದ ವÍĔÃಗĺ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ¾ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ Īೕಡಲು ಸčಮ ¤ಾÎĩ�ಾĸ©ಾಗುವ�ĨಲÐ.  
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(ಪÎವಗ�-1 �ೆ´  ±ೇĸದ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ¨ಾತÎ) 

ನಮೂ£ೆ –ಇ 

(Īಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುÇ £ೋģ) 

Ŀಂದುĺದ ವಗ�ಗĺ�ೆ ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ Īೕಡುವ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

 

……………….……�ಾÎಮ/ ಇವರು  Ŀಂದುĺದ ವಗ�ಗಳ (ಪÎವಗ�)………………….�ಾĦಯ……………………..ಉಪ �ಾĦ�ೆ  

±ೇĸರು�ಾÃªೆಂದು ಪÎ¨ಾĥಕĸೕಸ¬ಾĖ¡ೆ ಪಟ¾ಣ /ನಗರದ Ī®ಾľ©ಾದ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ …………….……………ಇವರ 

ಮಗ/ಮಗಳ�/ಪĦ/ಪĦÇ©ಾದ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ ……………………….   

ತಹļೕ¬ಾÅರರು 

………..�ಾಲೂÐಕು 

ಸÄಳ:                                                                               ಕ�ೇĸಯ ūಹರು 

Ĩ£ಾಂಕ:   

 

 

 

ವೃĦÃ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

 

     ļÎೕ/ ļÎೕಮĦ…………………………………………………………………………………………ರವರು ªಾಜÍ ವĔೕಲರ 

ಪĸಷŒ £ೋಂದĥ ಸಂ�ೆÍ:…………………………………………………………….Ĩ£ಾಂಕ:…………………………………ರಂದು  

£ೋಂ¡ಾĵľ�ೊಂಡು………………………………………………………………………………………………………..ĝ¬ೆÐಯ…………………………

……………………………………………………£ಾÍ©ಾಲಯದĹÐ Ĩ£ಾಂಕ:………………………ĸಂದ…………………………………ರವªೆ�ೆ 

ವĔೕĹ ವೃĦÃಯನುÇ ¨ಾಡುĦÃದುÅ, £ಾÍ©ಾಲಯದ �ಾ©ಾ�ಕ¬ಾಪಗಳĹÐ §ಾಗವĿľರು�ಾÃªೆ. ಸದĸಯವರು 

ಅಪªಾĩಕ(ĔÎĲನş) ಮತುÃ Ĩ®ಾĥ (ľĻş) ಪÎಕರಣಗಳನುÇ ನ�ೆಸುĦÃರು�ಾÃªೆಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸಸ¬ಾĖ¡ೆ. 

 

ಸÄಳ:                                                                                     īೕ�ಾĩ�ಾĸಗಳ�. 

 

Ĩ£ಾಂಕ:                                                                             £ಾÍ©ಾಲಯದūಹರು 
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(ಪÎವಗ�-2ಎ, 2İ, 3ಎ, 3İ �ೆ ±ೇĸದ  ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ ¨ಾತÎ) 

ನಮೂ£ೆ –ಎŘ 

(Īಯಮ 3ಎ (2) (3)ನುÇ £ೋģ) 

Ŀಂದುĺದ ವಗ�ಗĺ�ೆ (2ಎ, 2İ, 3ಎ, 3İ ) ±ೇĸದ  ಅಭÍħ�ಗĺ�ೆ Īೕಡುವ   ಆ¡ಾಯ ಮತುÃ �ಾĦ  ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ  
……….. ರĹÐ ®ಾಸ®ಾĖರುವ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ  ……………ಇವರ ಮಗ/ಮಗಳ�/ಪĦ/ಪĦÇ©ಾದ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ/ಕು¨ಾĸ 
……………………… ಇವರು  �ಾĵ/Ūೕಷಕರು/ಪĦÇ/ಪĦಯು, ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶಗಳ ಸಂ�ೆÍ:Ŀಂವಕ 148 İľಎ 2015 
Ĩ£ಾಂಕ:04.06.2015 ರĹÐ Īĩ�ಷ¾ಪģľದ ĳೕಲುಸÃರದ (ĔÎĲ ¬ೇಯŝ) ®ಾÍīÃಯĹÐ ಬರುವ�ĨಲÐ®ೆಂದು:  
 
ಅಭÍħ�©ಾಗĹ ಅಥ®ಾ ಆತನ / ಆ�ೆಯ ತಂ¡ೆ �ಾĵ / ŪೕಷಕªಾಗĹ /ಪĦÇ / ಪĦ©ಾಗĹ, ಸ�ಾ�ರದ ±ೇ®ೆಯĹÐ  
1£ೇ ದ�ೆ�ಯ ಅಥ®ಾ 2£ೇ ದ�ೆ�ಯ ಅĩ�ಾĸ©ಾĖಲÐ®ೆಂದು: 
ಅಥ®ಾ 

        ±ಾವ�ಜĪಕ ವಲಯ ಉದÍಮದĹÐ ತತÕ¨ಾನದ ಹು¡ೆÅಯನುÇ ²ೊಂĨರುವ�ĨಲÐ®ೆಂದು: 
ಅಥ®ಾ 

      �ಾಸĖ ĪŴೕಜಕರ �ೈ �ೆಳ�ೆ 2£ೇ ದ�ೆ�ಯ ಅĩ�ಾĸಯ ಸಂಬಳĔ´ಂತ (®ೇತನ ¯ೆÎೕĥ ರೂ. 22,900-43,200 
¤ಾÎರಂıಕ ಹಂತ) ಕģĳĵಲÐದ ಸಂಬಳವನುÇ ಪ�ೆಯುವ £ೌಕರ£ಾĖಲÐ®ೆಂದು:  
ಅಥ®ಾ 

        ಅĝ�¡ಾರರು ಮತುÃ ಆತನ  / ಆ�ೆಯ ತಂ¡ೆ �ಾĵ / Ūೕಷಕರು / ಪĦÇ / ಪĦಯ ®ಾĽ�ಕ ಆ¡ಾಯವ� ರೂ. 
6.00 ಲčಗĺĖಂತ Ĳೕĸರ¦ಾರದು.  
ಅಥ®ಾ 

       ಆತನ  / ಆ�ೆಯ ತಂ¡ೆ �ಾĵ / Ūೕಷಕರು / ಪĦÇ / ಪĦಯು ಭೂ ಸು¢ಾರ�ಾ �ಾĶÅ 1961ರģಯĹÐ 
Īಗĩಪģľದ 10 ಯೂĪō ಕೃĽ ಭೂĲĖಂತ ²ೆಚು¹ ಕೃĽ ಭೂĲ ಅಥ®ಾ ¤ಾÐಂ�ೇಷŖ ¦ೆ  ೆ ¦ೆೆಯುವ ಭೂĲ�ೆ 
ಸಂಬಂĩľದಂ�ೆ 20 ಎಕªೆĖಂತ ²ೆಚು¹ ಭೂĲ ²ೊಂĨರುವ�ĨಲÐ®ೆಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸľ¡ೆ.  
     ļÎೕ/ļÎೕಮĦ/ಕು¨ಾĸ …………… ಇವರು   …………ವಗ�ಗಳ  ……….. ಪÎವಗ�ದĹÐ ಬರುವ …………….. �ಾĦ�ೆ 
±ೇĸರು�ಾÃªೆಂದು ಮತುÃ ಈ ಕುಟುಂಬದ ®ಾĽ�ಕ ಆ¡ಾಯ ರೂ………../- ಎಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸಸ¬ಾĖ¡ೆ.  
ಈ ದೃĤೕಕರಣ ಪತÎವ� ಐದು ವಷ�ದ ಅವĩ�ೆ �ಾĹÃಯĹÐರುತÃ¡ೆ.  
ಸÄಳ:                                                                                                          ತಹļೕ¬ಾÅರರು 
Ĩ£ಾಂಕ:                                                                                                     ………..�ಾಲೂÐಕು 
                                                                                                                ಕ�ೇĸಯ ūಹರು 
ಸೂಚ£ೆ:  

1. ಸ�ಾ�ರದ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ:Ŀಂವಕ:148:İľಎ:2015, Ĩ£ಾಂಕ: 04.06.2015 ರಂ�ೆ Ŀಂದುĺದ ವಗ�ಗಳ ಪÎವಗ�-

2ಎ, 2İ, 3ಎ ಮತುÃ 3İ Ĳೕಸ¬ಾĦಗĺ�ೆ ಅನÒĵಸುವಂ�ೆ �ೆ£ೆಪದರ�ೆ´ ĪಗĨಪģľರುವ ಅಭÍħ�ಯ ಮತುÃ 

ಅವರ ತಂ¡ೆ-�ಾĵ, Ūೕಷಕರ ®ಾĽ�ಕ ಒಟು¾ ಆ¡ಾಯ ĲĦಯನುÇ (Gross Annual Income) ರೂ.4.50 

ಲčಗĺಂದ ರೂ. 6.00 ಲčಗĺ�ೆ ²ೆě¹ಸ¬ಾĖ¡ೆ.  ಆದುದĸಂದ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎವನುÇ Īೕಡುವ ಅĩಕೃತ 

ಅĩ�ಾĸಯು Ĩ£ಾಂಕ: 04.06.2015 ರ ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶದĹÐನ ಅಂಶಗಳನುÇ Ļವರ®ಾĖ ಖěತಪģľ�ೊಂಡ 

ನಂತರ®ೇ Īೕಡತಕ´ದುÅ.   

2. ಈ ĳೕ¬ೆ ²ೇಳ¬ಾದ ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶದĹÐನ ಅಂಶಗಳನುÇ ಗಮನದĹÐಟು¾�ೊಂ�ೇ ಸದĸ Ĳೕಸ¬ಾĦಗಳನುÇ 

�ೆÐೕಮು ¨ಾಡುವ ಅಭÍħ�ಗಳ� ಅದರಂ�ೆ �ಾĦ/Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎಗಳನುÇ ¨ಾģಸಲು ಸೂěľ¡ೆ.  
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ನಮೂ£ೆ-1 

ಜನರş ĳĸō ಅಭÍħ�ಗಳ� ĳೕಲುಸÃರ�ೆ´ ±ೇĸಲÐ®ೆಂದು, ದೃĤೕಕĸľ �ಾÎĲೕಣ Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ �ೋರಲು 

ಸĹÐಸ¦ೇ�ಾದ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ. 

(ಜನರş ĳĸō ಅಭÍħ�ಗಳ� ಭĦ� ¨ಾಡ¦ೇ�ಾದ ನಮೂ£ೆ) 

ಇವĸ�ೆ, 

ತಹļೕ¬ಾÅರರು 

………..�ಾಲೂÐಕು 

……  ĝ¬ೆÐ. 

¨ಾನÍªೇ,  

 ļÎೕ/ļÎೕಮĦ …………. ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಳ�/ಪĦ/ಪĦÇ………….. ಆದ £ಾನು ĳೕಲುಸÃರದĹÐ (Creamy 

Layer) ಬರುವ�ĨಲÐ®ೆಂದು £ೇರ £ೇಮ�ಾĦಯĹÐ �ಾÎĲೕಣ ಅಭÍħ� Ĳೕಸ¬ಾĦಯನುÇ ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ´Ė ಪÎ¨ಾಣ 

ಪತÎವನುÇ ಪ�ೆಯಲು ತಮÌĹÐ ಈ �ೆಳಕಂಡ ¨ಾĿĦಗಳನುÇ ಒದĖಸು�ಾÃ �ೋರು�ೆÃೕ£ೆ.  

1. ಅಭÍħ�ಯ ²ೆಸರು ಮತುÃ ಉ¡ೊÍೕಗ :  

2. ಅಭÍħ�ಯ ಸÒಂತ ಸÄಳ �ಾÎಮ : 

                    �ಾಲೂÐಕು :                                    ĝ¬ೆÐ :  

              Ļಾಸ: 

3. ಎŤ.ಎŤ.ಎş.ľ / ತತÕ¨ಾನ ¯ಾ¬ಾ ¡ಾಖ¬ಾĦಗಳĹÐರುವಂ�ೆ ಅಭÍħ�ಯು 

 ಹುġ¾ದ Ĩ£ಾಂಕ ವಯಸುÕ ಮತುÃ ಹುġ¾ದ ಸÄಳ  :  

1. ಅಭÍħ�ಯ ತಂ¡ೆ/�ಾĵ/Ūೕಷಕರ ಪĦಯ/ಪĦÇಯ ²ೆಸರು ಮತುÃ ಉ¡ೊÍೕಗ :  

(ಉ¡ೊÍೕಗವ� ಸ�ಾ�ĸ/ಅªೆ ಸ�ಾ�ĸ/±ಾವ�ಜĪಕ ಉದÍಮ/�ಾಸĖ) 

2. ಅಭÍħ�ಯ ಪÎಸುÃತ  Ļಾಸ  (ಸÒಷ¾®ಾĖ ನಮೂĨಸುವ�ದು) 

3. ಅಭÍħ�ಯ ಪÎಸುÃತ ļčಣದ ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģದ ¯ಾ¬ೆಗಳ Ļವರಗಳ�  

¤ಾÎಥĲಕ  

¨ಾಧÍĲಕ 

¤ೌÎಢ  

4. ಅಭÍħ�ಯ ²ಾಗೂ ಅಭÍħ�ಯ ತಂ¡ೆ/�ಾĵ/Ūೕಷಕರ 

(ತಂ¡ೆ/�ಾĵ ĝೕವಂತĻಲÐĨದÅªೆ) ಇವರ  

ಒಟು¾ ®ಾĽ�ಕ ಆ¡ಾಯ ಎ¬ಾÐ ಮೂಲಗĺಂದ  

1) ®ೇತನ ¯ೆÎೕĥ 

2) ಜĲೕĪನ Ļವರ 

3) ಇತರ ಮೂಲಗಳ� 

5. ಆ¡ಾಯ �ೆĸ�ೆ ¤ಾವĦ¡ಾರªೇ? 

6. ಸಂಪತುÃ �ೆĸ�ೆ ¤ಾವĦ¡ಾರªೇ? 

7. ¨ಾªಾಟ �ೆĸ�ೆ ¤ಾವĦ¡ಾರªೇ? 
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ಪÎ¨ಾĥೕಕೃತ ęೂೕಷ�ೆ 

 ಈ ĳೕ¬ೆ ನĪÇಂದ ಒದĖľದ ¨ಾĿĦ / Ļವರ�ೆಯು £ಾನು ĦĺĨರುವಷ¾ರ ಮġ¾�ೆ ಸತÍ®ೆಂದು 

ಶÎ¡ಾÆಪ�ವ�ಕ®ಾĖ ದೃĤೕಕĸಸು�ೆÃೕ£ೆ ಮತುÃ ęೂೕĽಸು�ೆÃೕ£ೆ.  

ತಮÌ Ļ¢ೇಯ, 

 

ಸÄಳ:                                                                                                            (ಅಭÍħ� ಯ ಸĿ) 

Ĩ£ಾಂಕ:  

 

ĳೕ¬ೆ ಒದĖಸ¬ಾದ ¨ಾĿĦಗಳ� ಸತÍ®ಾĖರುತÃ¡ೆ ಎಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸಸು�ಾÃ, ಈ ¨ಾĿĦಗಳ� ಅಸತÍ®ೆಂದು 

ದೃಢಪಟ¾ĹÐ ಅಪªಾಧ Ļ�ಾರ�ೆ�ೆ ಬದÆ£ಾĖರು�ೆÃೕ£ೆ.   

 

ತಂ¡ೆ/�ಾĵ/Ūೕಷಕರ ಸĿ. 

(ತಂ¡ೆ/�ಾĵ ĝೕವಂತĻಲÐĨದÅªೆ) 

(²ೆಂಡĦ/ಗಂಡ/ಇವರ ಸĿ) 

ಸÄĺೕಯ ಇಬÊರು ±ಾŀ¡ಾರರು: 

ಅಭÍħ�ಯು ಮತುÃ ತಂ¡ೆ/�ಾĵ/Ūೕಷಕರು/ಪĦ/ಪĦÇಇವರನುÇ ²ಾಗೂ ಇವರ ಸĿಯನುÇ ಗುರುĦಸು�ೆÃೕ®ೆ.   

±ಾŀ¡ಾರರ ಸĿ: 

(ಪ�ಣ� Ļಾಸ¡ೊಂĨ�ೆ) 

 

ಪĸļೕಲ£ಾ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

1. ļÎೕ/ļÎೕಮĦ ………  ……………ಎಂಬುವವರ ಮಗ/ಮಗಳ�/ಪĦ/ಪĦÇ   ļÎೕ/ļÎೕಮĦ /ಕು¨ಾĸ ……………………… 

ಎಂಬುವವರು ಕ£ಾ�ಟಕ ªಾಜÍದ ………. ĝ¬ Ðೆಯ Ļ§ಾಗ……… �ಾÎಮ/ಪಟ¾ಣ/ನಗರದĹÐ ±ಾ¨ಾನÍ 

Ī®ಾľ©ಾĖ¡ಾÅªೆಂದು ಮತುÃ ಇವರು ಜನರş ĳĸō ವಗ��ೆ´ ±ೇĸದವªಾĖರು�ಾÃªೆ.  

2. ļÎೕ/ļÎೕಮĦ /ಕು¨ಾĸ ……………………… ಇವರ ತಂ¡ೆ �ಾĵ / Ūೕಷಕರು / ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ: ಎŤ 

ಡಬೂÐñģ 251 İľಎ 94, ¦ೆಂಗಳ�ರು, Ĩ£ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನÒಯ ಜನರş ĳĸō ವಗ�ದ ĳೕಲುಸÃರದĹÐ 

(Creamy Layer) ಬರುವ�ĨಲÐ®ೆಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸಸ¬ಾĖ¡ೆ.  
 

ತಹļೕ¬ಾÅರರು 
………..�ಾಲೂÐಕು 
ಕ�ೇĸಯ ūಹರು 

ಸÄಳ:  
Ĩ£ಾಂಕ:  
 

ಸೂಚ£ೆ: 1:ಇದರĹÐ ಉಪŴೕĖಸ¬ಾದ “±ಾ¨ಾನÍ Ī®ಾľಗಳ�” ಎಂಬ ಪದವ� 1950ರ ಜನ�ಾ ¤ಾÎĦĪಧÍ �ಾĵ¡ೆಯ 20£ೇ 
ಅನು� ºೇದದĹÐನ ಅಥ�ವನುÇ ²ೊಂĨರುತÃ¡ೆ.  

ಸೂಚ£ೆ: 2: ಪĸļೕಲ£ಾ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ Īೕಡುವ ಅĩಕೃತ ಅĩ�ಾĸಯು ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶ ಎŤ ಡಬೂÐñģ 251 İľಎ 94, 

¦ೆಂಗಳ�ರು, Ĩ£ಾಂಕ: 31.01.1995 ರನÒಯ ಜನರş ĳĸō ವಗ�ದ ĳೕಲುಸÃರದĹÐ (Creamy Layer)   ದರವನುÇ ಗುರುĦಸಲು 

ĪಗĨಪģಸ¬ಾĖರುವ ಅಂಶಗಳನುÇ Ļವರ®ಾĖ ಖěತಪģľ�ೊಂಡ ನಂತರ®ೇ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ Īೕಡತಕ´ದುÅ. 
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ಸ�ಾ�ĸ ಆ¡ೇಶ ಸಂ�ೆÍ: ľಆಸುಇ:96:±ೇ£ೆĪ 2003 Ĩ£ಾಂಕ:10.08.2005 

ನಮೂ£ೆ -2 

�ಾÎĲೕಣ ಅಭ Íħ� ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

 

           ļÎೕ/ļÎೕಮĦ …………. ರವರ ಮಗ/ಮಗಳ�/ಪĦ/ಪĦÇ ļÎೕ/ļÎೕಮĦ/ಕು¨ಾĸ  ………….. ĝ¬ೆÐ ……………�ಾಲೂÐಕು 

……….. �ಾÎಮದĹÐ ……………..®ಾಸ®ಾĖರುವ ಇವರು ಒಂದ£ೇ ತರಗĦĵಂದ ……. ತರಗĦಯವªೆ�ೆ …….ĝ¬ೆÐ …… 

�ಾಲೂÐಕು………..ಪಟ¾ಣ ¯ಾ¬ೆಯĹÐ ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģ ………ವಷ� ನ�ೆದ ಪĸೕďೆಯĹÐ ಉĦÃೕಣ�ªಾĖರು�ಾÃªೆ.  ಈ ¯ಾ¬ೆಯ 

ಅಭÍħ�ಯು ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģದ ಅವĩಯĹÐ ಕ£ಾ�ಟಕದ ¤ೌರĪಗಮಗಳ ಅĩĪಯಮ, 1976 ಅಥ®ಾ ಕ£ಾ�ಟಕ 

¤ೌರಸ§ೆಗಳ ಅĩĪಯಮ, 1964ರ ಅģಯĹÐ Īĩ�ಷ¾ ಪģľದ ಒಂದು ¡ೊಡÀ ನಗರ ಪÎ¡ೇಶ, ಸಣÂ ನಗರ ಪÎ¡ೇಶ ಅಥ®ಾ 

ಪĸವತ�£ೆ ಹಂತದĹÐರುವ ಪÎ¡ೇಶಗಳ ²ೊರ�ಾದ ಪÎ¡ೇಶದĹÐತುÃ. 

 

         (ಸĿ) 

ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯರು,  

 

     ĳೕಲುರುಜು 

ďೇತÎ ļčಣ ಅĩ�ಾĸ  

 

  

ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮ ®ಾÍಸಂಗ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

 

                ļÎೕ/ ļÎೕಮĦ ………………. ರವರ ಮಗ / ಮಗಳ� / ಪĦÇ  ļÎೕ/ļÎೕಮĦ/ಕು¨ಾĸ …………..ĝ¬ೆÐ 

……………..�ಾಲೂÐಕು …………….�ಾÎಮದĹÐ ………………..®ಾಸ®ಾĖರುವ………….ತರಗĦĵಂದ  ……………. ತರಗĦಯವªೆ�ೆ 

………………… ¯ೈčĥಕ ವಷ�Ĩಂದ ………………… ¯ೈčĥಕ ವಷ�ದವªೆ�ೆ …………… ¯ಾ¬ೆಯĹÐ ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮದĹÐ 

®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģರು�ಾÃªೆಂದು ಪÎ¨ಾĥೕಕĸಸ¬ಾĖ¡ೆ. 

 

ಸÄಳ ………..     ಮು�ೊÍೕ¤ಾ¢ಾÍಯರ ಸĿ ಮತುÃ ಸಂ±ೆÄಯ ūಹರು 

Ĩ£ಾಂಕ                                                            

      

 

 

ಸೂಚ£ೆ: ಅಭÍħ�ಗಳ� ಒಂದĔ´ಂತ ²ೆě¹ನ ¯ಾ¬ೆಗಳĹÐ ®ಾÍಸಂಗ ¨ಾģದÅĹÐ ¯ಾ¬ಾ®ಾರು ಪÎ�ೆÍೕಕ ಕನÇಡ ¨ಾಧÍಮ 

®ಾÍಸಂಗ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ ಸĹÐಸ¦ೇಕು.  
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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. .  . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .is in applicant for . . .  . . 

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

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

 

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

service according to the certificate issued by Defence Authirity. He died/was permanently disabled on . . .  

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

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

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

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

Place : 

Director 

Date : 

                                                                                    

Signature of the Deputy Director 

                                                                  Department of Sainik Welfare & Resettlement 

                                                                         District . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . 
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ಅಂಗĻಕಲ Ĳೕಸ¬ಾĦ ಪÎ¨ಾಣ ಪತÎ 

ಕ£ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಅĩಕೃತ Đಾಪ£ಾ ಸಂ�ೆÍ ľಆಸುಇ 115 ±ೆ£ೆĪ 2005, 

Ĩ£ಾಂಕ 19.11.2005 

CERTIFICATE FOR THE PERSON WITH DISABILITIES 

      This is to certify that Sri/Smt/Kum . .  . . .. . . .  . . . . ..  . . . . . . . . .  . 

Son/Wife/Daughter of Shri .  . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . Age . .  . . . . Old 

Male/Female, Registration No . . . . . . . . . ..  . .  . . .is a case of  . .  . . . .  . . . . . . . . . 

He/She is physically disabled visual disabled speech & hearing disable and has . . .  . . . . & . . . . . . .percent 

permanent (physical impairment 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 Photograph 

Showing the disability 

afficxed here 

 

  

 (sd/-) 

DOCTOR 

(SEAL) 

  

 (sd/-) 

DOCTOR 

(SEAL) 

  

                (sd/-) 

DOCTOR 

(SEAL) 

 

                                                                                                                  Countersigned by the  

                                                                                               Medical superintendent CMO/Head of Hospital 

                                                                                                                              ( seal) 

Signature/Thumb impression  

of the disabled person. 

Place: 

Date: 

 Explanation: 

1) Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions 
namely (a) Total absence of sight: of (b) Visual acuty not exceeding 6/60,  20/200 (snellen) 
in the better eye with correcting lenses: or (c) Limitation of the field of vision. Subtending on 
angle of 20 degree or worse:  

2) Person with a 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 divice.: 

3) “Hearing imparirment’’ means loss of sixty decibels of or more in the better car in the 
conversational range of frequencies.    
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HOME SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

No. HD 166 PPE 2008, Dated 30.01.2012 

Karnataka Prosecutions and Government Litigation (Recruitment) Rules 2012 

Sl.No. Category of posts and 

scale of pay 

No. of Posts Method of recruitment Minimum Qualification 

Permanent Tempor

ary 

Depu 

tation   

Reserve  

Total   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

06. 

 

Asst. Public 

Prosecutor- cum- 

Asst. Govt. Pleader 

 ( Rs. 43100-83900)) 

344 67 - 411 By Direct Recruitment in 

accordance with the procedure 

specified in Annexure-I, II & III.  

Must be Practicing as an Advocate 

in courts of Civil & Criminal 

Jurisdiction in India & must have so 

practiced for not less than three 

years as on the last date fixed for 

submission of Application. 

Must be an Advocate under the provisions 

of the Advocates Act-1961.  Not 

withstanding anything contained in the 

Karnataka Civil Services (General 

Recruitment) Rules, 1977 must have 

attained the age of 25 years and must not 

have attained the age of  42 years for 

SC/ST  or Category – 1 of the backward 

class, 40 years in the case of persons 

belonging to Category – II(A), II(B), or 

III(A),III(B) of the other backward class and 

37 years in the case of any other person. 
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                                                                                                              SCHEDULE 

ANNEXURE – I 

Rules regulating selection of candidates for the posts of Assistant Public Prosecutors –cum-Assistant Government Pleaders. 

1. The selection of candidates for the posts of  Assistant Public Prosecutors –cum-Assistant Government Pleaders shall be  made by a Selection Committee 

constituted for the purpose by the Government. 

2. (a) A Candidate shall along with his application :- 

(i) Produce a certificate from the Presiding Officer from the respective Court/Courts in which he has actually practiced, a certificate indicating the length of 

practice the fact that is actually practicing at least for a period of three years.   

(ii) Produce certificates of good character from the Principal of the college or the Institution in which he had last studied and from a Gazetted Officer or other 

responsible person not being a relative but who is well acquainted with him in private life. 

(b)         Every candidate shall along with his application remit such  fee as may be prescribed by the Selection Committee.  Application                                                              

              received without such fee shall be rejected.  Fee once paid shall not be refunded. 

 

3. The Selection Committee shall conduct two written examinations of which one  will be preliminary examination and the other will be Main Examination and viva-

voce.  In the preliminary examination there shall be two papers, each will be of 100 marks.  They will be of objective type.  The first paper shall be divided in to 

two parts each carrying 50 marks:  The first part will be an aptitude test which will also contained questions on comprehension and proficiency in English and 

Kannada;  the second part shall be a test of General Knowledge.  Second paper shall be exclusively on Law.  The syllabi for both the papers are as specified in 

Annexure –II.  The syllabi for main examination are specified in Annexure –III.     
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4. The number of Candidates to be selected in the  Preliminary examination will be in the ratio of 1:10. 

5. There shall be main examination for those who qualify  in the Preliminary examination.  The main examination shall consist of three papers of essay type.  The 

syllabi for the main examination will be as specified in Annexure –III.     

6. The number of Candidates to be selected from the main examination shall be in ratio of 1:3, 

7. In both the preliminary and main examination the candidate must secure not less than 40 percent of the marks in each paper of the written examination and in 

the case of S.C/S.T candidate must secure not less than 35 percent of the maximum marks in each paper to qualify for Viva-voce.     

8. Viva-voce (Maximum marks : 25):  The Candidate’s  general knowledge, grasp of principles of law and suitability for appointment as  Assistant Public Prosecutors 

–cum-Assistant Government Pleader shall be tested.   

9. The Chairman of the Selection Committee shall appoint   District Judges who have put in not less than three years of service as such, as examiners for Law 

papers and some other suitable person as examiner for other paper.   

10. The Selection Committee shall subject to the Government Orders in force from time to time relating to reservation of posts for Scheduled Caste, Scheduled Tribes 

and other Backward Classes, subject to the candidates obtaining minimum qualifying marks specified, shall prepare a list of suitable candidates according to the 

ratio as prescribed in the order of merit on the basis of aggregate marks secured in the competitive examination including the  Viva-voce.     

11. The final merit list of selected candidates as per rules shall be prepared and published in the Official Gazette and shall remain in force for a period of one year 

from the date of its publication.  
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ANNEXURE –II 

1) The syllabi for Preliminary Examination. 

i) Paper -1 part-I (50 marks) (Time: on hour and thirty minutes) 

Aptitude test containing questions on comprehension and Proficiency in English and Kannada. 

ii) Paper -1 part-II (50 marks) (Time: on hour and thirty minutes) 

General Knowledge – Test of reasoning and mental ability. 

iii) Paper -2  (100 marks) (Time: three hours) 

Code of Civil Procedure, 1908; 

Cyber Law; 

Transfer of Property Act. 1882; 

Indian Contract Act, 1872; 

Specific Relief Act. 1963; 

Indian Constitution; 

Limitation Act; 

Code of Criminal Procedure 1973; 

Indian Penal Code 1860; and  

Indian Evidence Act; 1872 
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ANNEXURE –III 

1) The syllabi for Main  Examination:- 
(i) Law Paper –I 

[Maximum Marks: 100]  [Time: 3 hours] 
(i)   Framing of issues. 
(ii)  Framing of charges. 
(iii) Principles of pleading. 
(iv) Drafting of pleadings. 

(ii)  LAW Paper –II 
[Maximum Marks: 100]  [Time: 3 hours] 
(i)Code of Criminal Procedure, 1973. 
(ii)  Indian Evidence Act, 1872. 
(iii) Indian Penal Code, 1860. 

(iii) Law Paper-III 
[Maximum Marks: 100]  [Time: 3 hours] 
(i)   Constitution of India. 
(ii)  Cyber Laws. 
(iii) Code of Civil Procedure, 1908. 

 .                                                                                                                           By Order and in the name of the Governor of Karnataka 

                                                                                                                                           H.K.NINGAPPA         

                                                                                                                                 Under Secretary to Government, 

                                                                                                                               Home Department(Police Services-‘B’) 
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ABBREVIATIONS USED  

 LV=Low Vision 

 B=Blindness 

 OA=One Arm 

 OL=One Leg 

 OAL=One Arm and One Leg 

 BL=Both Legs 

 BLOA=Both Legs and One Arm 

 BLA=Both Legs and Arms 

 MW=Muscular Weakness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


