
 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ    

ೕನು�ಾ�� ��ೕ�ಶ�ಾ
ೕನು�ಾ�� ��ೕ�ಶ�ಾ
ೕನು�ಾ�� ��ೕ�ಶ�ಾ
ೕನು�ಾ�� ��ೕ�ಶ�ಾಲಲಲಲಯಯಯಯ    


ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ ಹು��� �ೕಮ�ಾ� �ಾ� �ಾರ
ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ ಹು��� �ೕಮ�ಾ� �ಾ� �ಾರ
ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ ಹು��� �ೕಮ�ಾ� �ಾ� �ಾರ
ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ ಹು��� �ೕಮ�ಾ� �ಾ� �ಾರ 
3�ೕ ಮಹ�, ��ೕ�ಯಂ �ಾ�, ���ೕಶ�ರಯ� �ೕಂದ� 

�ಾ. ಅಂ�ೕಡ�� �ೕ�, �ಂಗಳೂರು 560 001  
ಸಂ$�:%ೕ&/75/'ಬ)ಂ�(2)2012-2013                                �*ಾಂಕ: 18/11/2015.  

ಪ�ಕಟ�ಪ�ಕಟ�ಪ�ಕಟ�ಪ�ಕಟ�    

 
�ಷಯ: %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45ಗಳ �ೕಮ6ಾ7 ಕು/ತು ಅ89ಗಳನು:             

ಆ<ಾ�&ಸುವ ಬ>?. 
-- 

 %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯB CಾBDರುವ %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45ಗಳನು: ಕ*ಾ9ಟಕ 
*ಾಗ/ೕಕ FೕGಗಳು (%ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕ ಹು45ಗಳ �ೕಮ6ಾ7) &ಯಮಗಳು 2003ರ ಮತುH 
7ದು5ಪ� ಅJಸೂಚ�ಯಂL �ೕಮ6ಾ7 Mಾಡಲು ಅಹ9 ಅಭ�O9ಗPಂದ ಆ�ೖR ಮೂಲಕ Sಾಜ�Uಾ�V 
ಸWPೕಯ ವೃಂದದ 50 <ಾಗೂ YೖZಾ��ಾ[ ಕ*ಾ9ಟಕ \ಾಗ�� %ೕಸB/ಸAಾದ  22  ಹು45ಗಳು Fೕ/ 
ಒಟು^ 72 ಹು45ಗಳನು: ಭ79 Mಾಡಲು ಅ89ಗಳನು: ಆ<ಾ�&ಸAಾ_4. �Zಾ�ಹ9L 
ಎa.ಎa.ಎb.' / ತತcMಾನ ಪ/ೕ0ಯB Lೕಗ9d Yೂಂ�ರ�ೕಕು. ಸದ/ ಹು45ಯ Gೕತನ ��ೕe 
ರೂ:10400-16400 ಆ_ದು5 “ '”   ಗುಂVನ ಹು45fಾ_ರುತH4.   �*ಾಂಕ:20-11-2015 /ಂದ 
ಆ�ೖR ಮೂಲಕ ಅ89ಗಳನು:  ಸBಸಬಹುZಾ_4.  ಅ89 ಸBಸಲು ಕdಯ �*ಾಂಕ: 19-12-
2015 ಆ_ರುತH4.  

ಹು45ಗಳ ವ_ೕ9ಕರಣ, ವhೕ%7, ಪ/ೕiಾ ಶುಲ�, ಈಜು ಪ/ೕ0, Bkತ ಪ/ೕ0, Bkತ 
ಪ/ೕ0ಯ ಪಠ�ಸೂm, ಆn�ಯ �oಾನ, ಪ/ೕiಾ �ೕಂದ�ಗಳ �ವರಗಳು ಮುಂpಾದ �ವರಗಳನು: 
ಅಂತqಾ9ಲದB ಪ�ಕrಸAಾ_ದು5, ಇAಾ$ಯ ಅJಕೃತ G�cೖs ಆದ 
www.karnataka.gov.in/fisheries ಸಂಪt9ಸುವuದು. Ymvನ Mಾw7.ಾ_ �ೕಂದ� ಕxೕ/ಯ 
ದೂರUಾe ಸಂ$�:080-22864604 ನು: ಸಂಪt9ಸಬಹುZಾ_4.   
                                                                                  ಸw/- 
                    %ೕನು.ಾ/� &4ೕ9ಶಕರು <ಾಗೂ 
                    %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರ. 
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�ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶಕರು �ಾಗೂ �ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� �ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶಕರು �ಾಗೂ �ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� �ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶಕರು �ಾಗೂ �ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� �ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶಕರು �ಾಗೂ �ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� 
�ಾ���ಾರ�ಾ���ಾರ�ಾ���ಾರ�ಾ���ಾರ, , , , �ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶ�ಾಲಯ�ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶ�ಾಲಯ�ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶ�ಾಲಯ�ೕನು�ಾ�� 
�ೕ�ಶ�ಾಲಯ, , , , 3333�ೕ ಮಹ �ೕ ಮಹ �ೕ ಮಹ �ೕ ಮಹ , , , , !"ೕ ಯಂ $ಾ%&!"ೕ ಯಂ $ಾ%&!"ೕ ಯಂ $ಾ%&!"ೕ ಯಂ $ಾ%&, , , , 

'ಾ'ಾ'ಾ'ಾ::::((((....ಆ*ಆ*ಆ*ಆ*....ಅಂ,ೕಡ.* /ೕ�ಅಂ,ೕಡ.* /ೕ�ಅಂ,ೕಡ.* /ೕ�ಅಂ,ೕಡ.* /ೕ�, , , , ,ಂಗಳೂರು,ಂಗಳೂರು,ಂಗಳೂರು,ಂಗಳೂರು----560001.560001.560001.560001.    
    

ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�ಅ�ಸೂಚ�    
  

ಸಂ��:�ೕ�/75/�ಬ
ಂ�(2)/2012-2013                   ��ಾಂಕ:18-11-2015. 
 
 
�ಷಯ:- %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯB CಾB ಇರುವ %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45ಗಳನು: �ೕರ 

�ೕಮ6ಾ7 ಮೂಲಕ ಭ79 Mಾಡುವ ಬ>?. 
 
ಉzೕಖ:- 1) ಸ6ಾ9ರದ ಆ4ೕಶ ಸಂ$�:'ಆಸುಇ 08 Fwಮ 95 �:20-6-1995 

2) ಸ6ಾ9ರದ ಆ4ೕಶ ಸಂ$�:'ಆಸುಇ 06 Fನ& 2001 �:13-2-2001 
3) ಸ6ಾ9ರದ ಪತ� ಸಂ$�:ಪಸಂ%ೕ155 %ೕಇFೕ 2012 �:08-11-2013 
4) ಸ6ಾ9ರದ ಪತ� ಸಂ$�:ಪಸಂ%ೕ108 %ೕಇFೕ 2015 �:26-6-2015  

****************    
%ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯB Sಾಜ�ಮಟ^ದ ವೃಂದದB CಾB ಇರುವ 55550 0 0 0 <ಾಗೂ YೖZಾ��ಾ[ 

ಕ*ಾ9ಟಕ \ಾಗದBನ ಸWPೕಯ ವೃಂದದ     22 22 22 22 Fೕ/ ಒಟು^ 72 72 72 72 %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ 
ಹು45ಗಳನು: �ೕರ �ೕಮ6ಾ7 ಮೂಲಕ  %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$Dಂದ ನdಸುವ ಸ|oಾ9ತ}ಕ 
ಪ/ೕ0ಯB ಗPಸುವ ಅಂಕಗಳ  ಆoಾರದ ~ೕz ಮತುH �ಾBHಯBರುವ %ೕಸAಾ7  &ಯಮದನ�ಯ 
ಭ79 Mಾಡಲು ಉzೕಖ(3(3(3(3)))) ಮತುH (4) (4) (4) (4) ರ ಸ6ಾ9ರದ ಆ4ೕಶದನ�ಯ  ಆ�ೖR  ((((OnlineOnlineOnlineOnline)  )  )  )  ಮೂಲಕ 
ಅ89ಗಳನು:  ಅಹ9 ಅಭ�O9ಗPಂದ     ಆ<ಾ�&ಸAಾ_4.  .  .  .  ಆ�ೖR ಮೂಲಕ ಅ89ಗಳನು: ಸBಸಲು 
�*ಾಂಕ: : : : 20202020----11111111----2015 2015 2015 2015 /ಂದ        19191919----12121212----2015 2015 2015 2015 ರವ�> &ಗJಪ�ಸAಾ_4.  .  .  .  <ಾಗೂ  ಈ �ಳ6ಾe'ದ 
ಷರ7H>ೂಳಪ�' ಅ89ಗಳನು: ಆ<ಾ�&ಸAಾ_4....        
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1. ಹು��ಗಳ �ವರ :   
 

ಅ) ಹು45 <ಾಗೂ ಸಂ$� %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45ಗಳು  
Sಾಜ�ಮಟ^ದ ವೃಂದ -      50 ಹು45ಗಳು 
YೖZಾ��ಾ[ ಕ*ಾ9ಟಕ -    22 ಹು45ಗಳು 
\ಾಗದ ಸWPೕಯ ವೃಂದ    
ಒಟು^  ಹು45ಗಳು -       72 ಹು45ಗಳು 

ಆ) Gೕತನ ��ೕe 10400-200-12000-250-13000-300- 
14200-350-15600-400-16400 

    

2. ಹು��ಗಳ ವ�ೕಕರಣ     
ಪ�ಸು�ತ ಅ�ಸೂಚ�ಯಂ� 2�ೕ ಅವತ�ದ 2�ೕ �ಂದು �ಂದ 52�ೕ �ಂದು ನವ"# 50 
ಹು%&ಗಳ "ೂೕಸ)* �ಂದುಗಳ  ವರ:- 
    ಕ�. ಸಂ. ವಗ� ಇತV ಮWX �ಾ��ೕಣ .ೕಜKಾ 9LಾM�ತರು ಅಂ. ಅಭ+F� ಕನ6ಡ Cಾಧ+ಮ Cಾ.Yೖ. ಒಟು[ 1 ಪ.Aಾ 2 2 1 1 - - 1 7 2 ಪ.ಪಂ. - 1 - - 1 - - 2 3 ಪ�-1 - 1 1 - - - - 2 4 ಪ�-2(ಎ) 2 2 2 1 - - 1 8 5 ಪ�-2(]) - 1 1 - - - - 2 6 ಪ�-3(ಎ) - 1 1 - - - - 2 7 ಪ�-3(]) 1 - 1 - - - - 2 8 ^ಾCಾನ+ 5 8 6 1 1 2 2 25  ಒಟು[ 10 16 13 3 2 2 4 50 
    

YೖZಾ��ಾ[ ಕ*ಾ9ಟಕ \ಾಗದ  ಬ�ಾ�/, , , , �ೂಪ|ಳ, , , , Sಾಯಚೂರು, , , , ಕಲಬುರ_,,,,fಾದ_/ ಮತುH 
�ೕದ� 8zಗP> ಸಂಬಂJ'ದಂL  \ಾರತ ಸಂ�oಾನದ ಅನು�vೕದ----371(371(371(371(�) ) ) ) ರನ�ಯ  %ೕನು.ಾ/� 
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0ೕತ�2ಾಲಕರ ವೃಂದದB CಾB ಇರುವ �ೕರ �ೕಮ6ಾ7 ಹು45ಗಳB �ೖ�ಟು^ Yೂೕ_ರುವ %ೕಸAಾ7 
�ಂದುಗP> ಸಂಬಂJ'ದಂL  �ೕರ �ೕಮ6ಾ7>ೂPಸಲು ಆ \ಾಗದ ಅಭ�O9ಗP> 
ೕ
ೕ
ೕ
ೕಸB/ಸAಾ_4.  .  .  .  
ಸದ/ ಹು45ಗP> ಆ \ಾಗದ ಅಭ�O9ಗಳು Mಾತ� ಅ89 ಸBಸಲು ಅಹ9/ರುpಾH�. . . . ತತcಂಬಂಧ 
ಹು45ಗP> ಅ89 ಸBಸುವ ಅಭ�O9ಗಳು &ಯMಾನು�ಾರಸಂಬಂJ'ದ 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ ಅ���----ಎ 
ನB  ಅಹ9pಾ ಪ�Mಾಣ ಪತ� Yೂಂ�ರತಕ�ದು5. . . .         

    
ಹು%&ಗಳ ವ,ೕ�ಕರಣದ  ವರಗಳು: ಒಟು)  ಹು%&ಗಳು: 22 �ೕನು0ಾ12 3ೕತ�4ಾಲಕರ 
ಹು%&ಗಳು. 
    ಕ�ಕ�ಕ�ಕ�....    ಸಂಸಂಸಂಸಂ....    ವಗ�ವಗ�ವಗ�ವಗ�    ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
    ಮ�ಮ�ಮ�ಮ�    �ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ�ಾ��ೕಣ    �ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ�ೕಜ�ಾ    ��ಾ��ತರು��ಾ��ತರು��ಾ��ತರು��ಾ��ತರು    ಅಂ�ಅಂ�ಅಂ�ಅಂ�....    ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���ಅಭ���    ಕನ!ಡಕನ!ಡಕನ!ಡಕನ!ಡ    #ಾಧ�ಮ#ಾಧ�ಮ#ಾಧ�ಮ#ಾಧ�ಮ    #ಾ#ಾ#ಾ#ಾ....%ೖ%ೖ%ೖ%ೖ....    ಒಟು)ಒಟು)ಒಟು)ಒಟು)    1 ಪಪಪಪ.+ಾ+ಾ+ಾ+ಾ 1 1 1 - 1 - - 4 2 ಪಪಪಪ.ಪಂಪಂಪಂಪಂ. - 1 - - - - - 1 3 ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�-1 - 1 - - - - - 1 4 ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�-2(ಎಎಎಎ) 1 2 2 - 1 - - 6 5 ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�-2(----) - - - - - - - - 6 ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�-3(ಎಎಎಎ) - - - - - - - - 7 ಪ�ಪ�ಪ�ಪ�-3(----) - - - - - - - - 8 .ಾ#ಾನ�.ಾ#ಾನ�.ಾ#ಾನ�.ಾ#ಾನ� 2 5 - 1 1 - 1 10     ಒಟು)ಒಟು)ಒಟು)ಒಟು)    4444    11110000    3333    1111    3333    ----    1111    22222222    

3. ಅಹ�ಾ ಷರತು�ಗಳು 
ಅ) \ಾರ7ೕಯ *ಾಗ/ೕಕ*ಾ_ರತಕ�ದು5    
ಆ) ಒಬ) 8ೕವಂತ ಪ7:_ಂತ Yಚುv ಮಂ� ಪ7:ಯರನು: Yೂಂ�ರುವ ಪuರುಷ  ಅಭ�O9 

ಮತುH  ಈ.ಾಗzೕ ಇ�ೂ:ಬ) Yಂಡ7 ಇರುವ ವ�tHಯನು: ಮದುGfಾ_ರುವ ಮw�ಾ 
ಅಭ�O9ಯು ಸ6ಾ9ರ�ಂದ ಪuUಾ9ನುಮ7ಯನು:  ಪdಯ4ೕ �ೕಮ6ಾ7> 
ಅಹ9Sಾಗುವu�ಲ. 

ಇ) ಅಭ�O9ಗಳು Mಾನ'ಕUಾ_ ಮತುH 4ೖwಕUಾ_ ಆ�ೂೕಗ�ವಂತSಾ_ರ�ೕಕು ಮತುH ಅವರ 
�ೕಮ6ಾ7ಯ ಕತ9ವ�ಗಳ ದ� &ವ9ಹ�> ಆತಂಕವನು:ಂಟು Mಾಡುವ  ಸಂಭವ ಇರುವ 
fಾವu4ೕ 4ೖwಕ ನೂ�ನLDಂದ ಮುಕHSಾ_ರ�ೕಕು.  

ಈ) %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ �ೕಮ6ಾ7> %ೕಸB/'ರುವ ಅಂಗ�ಕಲ  ಹು45ಯು 
ದೃ��Mಾಂದ�L (Low Vision)  /> %ೕಸB/ಸAಾ_4. ಸದ/ ಅಭ�O9ಗಳು 
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ಲಭ��ಲ�ದ5B &ಯMಾನು�ಾರ ನಂತರದ  ಅಂಗ�ಕಲLಯ %ೕಸAಾ7ಗಳನು: 
ಪ/ಗeಸAಾಗುವuದು. 

ಉ) &ಗJತ �ೖ�eಕ ಅಹ9L �ೂL> ಈ ~ೕಲ�ಂಡ ಅಹ9Lಗಳನು: Yೂಂ�,  &ಗJತ 
ವhೕ%7hಳ_ರುವ ಅಭ�O9ಗ¼ÀÄ �ೕಮ6ಾ7.ಾ_ ಅ89 ಸBಸುವ ಅಹ9Lಯನು: 
Yೂಂ�ರುpಾH�. 

4. �ೕನು�ಾ�� �ೕತ��ಾಲಕರ �ಾಯ!ಮ# (Job Chart) 
ಎ) �� / ನ�/ಜAಾಶಯಗಳB  %ೕನು wಡುವP Mಾಡುವuದು/ pಾD %ೕನುಗಳ ಸಂಗ�ಹ� 

ಮತುH ��ೕಷ� Mಾಡುವuದು. 
�) %ೕನುಮ/ ಉpಾ|ದ*ಾ �ೕಂದ�ಗಳB <ಾಗೂ pಾಲೂಕು ಮಟ^ದ  2ಾಲ*ಾ �ೕಂದ�ಗP> 

ಸಂಬಂJ'ದಂL �ೂಳಗಳನು: ಶುm>ೂPಸುವuದು, &ೕರು ತುಂ�ಸುವuದು, ಸಗe >ೂಬ)ರ  
<ಾt Lೂr^/�ೂಳಗಳನು:  ಫಲವ7Hೕಕ/ಸುವuದು, ಪ�7&ತ� %ೕನುಮ/ಗP> ಆ<ಾರ 
<ಾಕುವuದು/%ೕನುಮ/ಗಳ �ೂೕ2ಾಸ� Mಾಡುವuದು. ��ದ ಮ/ಗಳನು: �ೂ�ೕ�ೕಕ/' 
�ತರ� Mಾಡುವuದು ಮತುH �ೕಂದ�ದ ಶುmತ� 6ಾ2ಾಡುವuದು. 

 ') ತರ�ೕ7 �ೕಂದ�ಗP> ಸಂಬಂJ'ದಂL %ೕನು ಬz �ೕಯುವuದು, ಬz /�ೕ/ ಮತುH 4ೂೕe 
&ವ9ಹ� 

 �) pಾಲೂಕು ಮಟ^ದ %ೕನು.ಾ/� ಕxೕ/ಗP> ಸಂಬಂJ'ದಂL ಕxೕ/ಗಳನು: 
ಶುm>ೂPಸುವuದು, ��ಗಳ ಹSಾಜು/ಗು7H> �zೕUಾ/> ಸಂಬಂJ'ದಂL  ಇ'H<ಾಗ9ಳನು: 
qಾ/>ೂPಸುವuದು <ಾಗೂ ಕxೕ/ಯ ಇತ� �ಲಸಗಳ &ವ9ಹ�. 

5. $ೖ!&ಕ �'ಾ(ಹ# 
ಕ*ಾ9ಟಕ 2 �ೌಢ ��ಣ ಪ/ೕiಾ ಮಂಡPಯು ನdಸುವ ಎa.ಎa.ಎb.'. ಪ/ೕ0ಯB 
ಉ7Hೕಣ9L ಅಥUಾ ತತcMಾನ �Zಾ�ಹ9L Yೂಂ�ರ�ೕಕು. <ಾಗೂ ಈಜು ಬಲವSಾ_ರ�ೕಕು. 

6. ಪ�ೕ*ಾ �+ಾನ 
  ಕ*ಾ9ಟಕ *ಾಗ/ೕಕ FೕGಗಳು (%ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕ ಹು45ಗಳ �ೕಮ6ಾ7) 
&ಯಮಗಳು 2003 ಮತುH 7ದು5ಪ� ಅJಸೂಚ�ಗಳನ�ಯ ಈಜು ಪ/ೕ0ಯನು: 
ನdಸAಾಗುವuದು. '�ೕಕೃತ>ೂಂಡ ಅ89ಗಳನು: ಪ/�ೕB'ದ ತರುUಾಯ ಅಹ9/ರುವ ಎAಾ 
ಆಭ�O9ಗಳನು:ಸಂಬಂJ'ದ 8Aಾ �ೕಂದ�ಗಳB ಈಜು ಪ/ೕ0>ೂಳಪ�ಸAಾಗುವuದು. ಏಕ 
6ಾಲದB &ಲ4ೕ 25 %ೕಟ� ದೂರವನು: ಈ8ದ� Mಾತ�  ಈಜು ಪ/ೕ0ಯB 
Lೕಗ9dnಂದು ಪ/ಗeಸAಾಗುವuದು. ಈಜು ಪ/ೕ0ಯB Lೕಗ9d Yೂಂ�ದ ಅಹ9 
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ಅಭ�O9ಗP> ಕ*ಾ9ಟಕ *ಾಗ/ೕಕ FೕGಗಳು (%ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕ ಹು45ಗಳ �ೕಮ6ಾ7) 
&ಯಮಗಳು 2002ರ ಮತುH 7ದು5ಪ� ಅJಸೂಚ�ಗಳನ�ಯ Bkತ ಸ|oಾ9ತ}ಕ 
ಪ/ೕ0ಯನು: ನdಸAಾಗುವuದು. Bkತ ಸ|oಾ9ತ}ಕ ಪ/ೕ0ಯB ಗP'ದ ಅಂಕಗಳ �ೕಷ�L 
ಮತುH 6ಾಲ 6ಾಲ�� �ಾBHಯBರುವ &ಯಮಗಳನು�ಾರ %ೕಸAಾ7ಯನ�ಯ ಅಂ7ಮUಾ_ 
ಲಭ�Uಾಗುವ CಾB ಹು45ಗಳ ಸಂ$�> ಅನುಗುಣUಾ_ ಅಭ�O9ಗಳನು: ಆn�> 
ಪ/ಗeಸAಾಗುವuದು.  

ಈ /ೕ7 ಆn�fಾದ ಅಭ�O9ಗಳನು: ಇAಾ$ಯ ತರ�ೕ7 �ೕಂದ�ಗP> %ೕನು.ಾ/� 
0ೕತ�2ಾಲಕರ ತರ�ೕ7.ಾ_ ಕಳುw'�ೂಡAಾಗುವuದು. ಇAಾCಾ &ಯMಾನು�ಾರ ಯಶ'�fಾ_ 
ತರ�ೕ7ಯನು: ಪ�ಣ9>ೂP'ದ ಅಭ�O9ಗP> Mಾತ� %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45> 
�ೕಮ6ಾ7 ಆ4ೕಶವನು: &ೕಡAಾಗುವuದು.  ಆZಾಗೂ� ಈ.ಾಗzೕ ಸದ/ ತರ�ೕ7ಯನು: 
ಪ�ಣ9>ೂP'ರುವ ಅಭ�O9ಗಳು ತರ�ೕ7> <ಾಜSಾಗುವ ಅಗತ��ರುವu�ಲ. 
6.1 Bkತ ಪ/ೕ0ಯು ವಸುH&ಷ� ಬಹು ಆn� (Multiple Objective Choice 

Type)Mಾದ/ಯ ಎರಡು ಪ7��ಗಳನು: Yೂಂ�ರುತH4. 
�ಾMಾನ� �ಾನ   -  50 ಅಂಕಗಳು    -  ಒಂದು ಘಂ� ಅವJ 
�ಾMಾನ� ಕನ:ಡ   -  50 ಅಂಕಗಳು –     ಒಂದು ಘಂ� ಅವJ 

6.2 �ಾMಾನ� �ಾನ ಪ7��ಯು �ಾMಾನ�Uಾ_ ಎa.ಎa.ಎb.'. ಪ/ೕ0ಯB 
ಉ7Hೕಣ9Sಾ_ರುವ �Zಾ�O9> ಇರ�ೕ6ಾದ �ಾMಾನ� �ಾನ�� ಸಂಬಂಧಪಟ^ ಕ&ಷ� 
�Zಾ�ಮಟ^�� ಸಮ*ಾ_ರುವuದು ಮತುH ಇದು \ಾರತದ ಸಂ�oಾನ, \ಾರತದ ಇ7<ಾಸ 
ಮತುH ಸಂಸ�ೃ7, �ಾMಾನ� ಅಥ9�ಾಸ�, ಭೂ>ೂೕಳ �ಾಸ� ಇ7Hೕmನ ಘಟ�ಗಳು, 4ೖ&ಕ 
8ೕವನ ದB ��ಾನ ಮತುH ಒಬ) �Zಾ�ವಂತ ವ�tHಯು 4ೖನಂ�ನ 8ೕವನದB 
ಗಮ&ಸ ಬಹುZಾದಂತಹ  �ಷಯಗಳ ~ೕBನ ಪ��:ಗಳನು: ಒಳ>ೂಂ�ರುತH4. 

 6.3  �ಾMಾನ� ಕನ:ಡ ಪ7��ಯು �ಾMಾನ�Uಾ_ �.ಎa.ಇ. ಪ/ೕiಾ ಮಂಡP ನdಸುವ 
ಎa.ಎa.ಎb.'.  ಪ/ೕ0ಯB ಉ7Hೕಣ9*ಾ_ರುವ �Zಾ�O9> ಇರ�ೕ6ಾದ  ಕ&ಷ� 
�Zಾ�ಮಟ^�� ಸಮ*ಾ_ರುವuದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭ�O9ಯ ಕನ:ಡ, Uಾ�ಕರಣ, 
ಶಬ5ಸಂಪತುH, 6ಾಗುeತ ಸMಾ*ಾಥ9ಕ ಪದಗಳು, �ರುZಾ5ತ}ಕ ಪದಗಳು ಇವuಗಳ 
ಪ/�ಾನ,   ಕನ:ಡ \ಾ�ಯನು: ಅ/ಯುವ ಮತುH ಗ�wಸುವ ಅಭ�O9ಯ ಶtHಯ ಮತುH 
ಅದರ ಸ/fಾದ <ಾಗೂ ತಪu| ಬಳ� ಇpಾ��ಗಳನು: ಪ/�ೕBಸುವ ಅಭ�O9ಯ 
�ಾಮಥ�9 ಇವuಗಳನು: ಪ/ೕ�ಸಲು ಉ45ೕ�ಸAಾ_4. 

6.4 ಪ/ೕ0ಯನು: ಎAಾ 8Aಾ �ೕಂದ�ಗಳB  ಮತುH ಆಯ5 �ಲವu ಸWಳಗಳB ಮತುH 
6ಾಯ9�ಾದ�L ಪ/ೕ0, ಈಜು ಪ/ೕ0ಯನು: ಆಯ5 ಸWಳಗಳB Mಾತ� ನdಸಲು 
ಉ45ೕ�ಸAಾ_ದು5, ಅಭ�O9ಗಳು fಾವuZಾದರೂ  ಒಂದು 8Aಾ �ೕಂದ�ವನು:  Mಾತ� 
ಪ/ೕiಾ �ೕಂದ�ವ*ಾ:_ ಆಯು5�ೂಳ�ತಕ�ದು5.  ಪ/ೕiಾ �ೕಂದ�ಗಳ ಹಂm� <ಾಗೂ 
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ಪ/ೕiಾ �*ಾಂಕವu �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರದ ಅಂ7ಮ 7ೕMಾ9ನದಂL ಬದAಾವ�> 
ಒಳಪr^ರುತH4.  2ಾ�J6ಾರವu ಅಭ�O9> �ೕ� �ೕಂದ�ವನು: ಸೂmಸಬಹುದು ಅಥUಾ 
ಪ/'W7ಗನುಗುಣUಾ_ Yೂಸ �ೕಂದ�ವನು: ಹಂm� Mಾಡಬಹುದು.  ಈ �ಷಯದB 
fಾವu4ೕ ಪತ� ವ�ವ<ಾರ�� ಅವ6ಾಶ�ಲ. 

7. ವ,ೕ�- 
ಅ89 ಸBಸಲು �ೂ�ಯ �*ಾಂಕದಂದು �ಳ6ಾe'ದ ವhೕ%7  Yೂಂ�ರತಕ�ದು5. 

 
ಪ.qಾ7/ಪ.ಪಂಗಡ, ಪ�ವಗ9-1    ಕ&ಷ�  18 ವಷ9 ಗ/ಷ�  40 ವಷ9 
ಇತ�  wಂದುPದ ವಗ9    ಕ&ಷ�  18 ವಷ9 ಗ/ಷ�  38 ವಷ9 
�ಾMಾನ� ವಗ9    ಕ&ಷ�  18 ವಷ9 ಗ/ಷ�  35 ವಷ9 

            
ಅಭ�O9ಗಳ ಜನ} �*ಾಂಕವನು: ಅವರ ಎa.ಎa.ಎb.'  ಅಥUಾ ತತcMಾನ �Zಾ�ಹ9Lಯ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�, ವ.ಾ9ವ� ಪ�Mಾಣ ಪತ�(r.'),ಕು�ಮುzೕr� �6ಾಡ:9B ನಮೂ�'ರುವಂL 
ಪ/ಗeಸAಾಗುವuದು. ಇವuಗಳನು: Yೂರತುಪ�' ಇತ� fಾವu4ೕ Zಾಖzಗಳನು: 
ಪ/ಗeಸAಾಗುವu�ಲ.  

7.1 7.1 7.1 7.1 ವ"ೕ
�ಯ#$ವ"ೕ
�ಯ#$ವ"ೕ
�ಯ#$ವ"ೕ
�ಯ#$    ಸ%#�ಸ%#�ಸ%#�ಸ%#�    (Age Relaxation)(Age Relaxation)(Age Relaxation)(Age Relaxation)    
ಅ) ಅಭ�O9ಯು ಕ*ಾ9ಟಕ Sಾಜ� ಸ6ಾ9ರದB ಅಥUಾ ಸWPೕಯ 2ಾ�J6ಾರದB ಅಥUಾ Sಾಜ� 

&ಯಮ ಅಥUಾ �ೕಂದ� ಅJ&ಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾWಪ�fಾದ ಅಥUಾ Sಾಜ� ಅJ&ಯಮ 
ಅಥUಾ �ೕಂದ� ಅJ&ಯಮದ ಮೂಲಕ �ಾWಪ�>ೂಂಡು ಕ*ಾ9ಟಕ Sಾಜ� ಸ6ಾ9ರದ �ಾ�ಮ� 
ಅಥUಾ &ಯಂತ�ಣದBರುವ &ಗಮದB ಹು45  Yೂಂ�ರುವ ಅಥUಾ wಂ4 Yೂಂ�ದ5B 
ಗ/ಷ� ವhೕ%7ಯನು: ಅವನು / ಅವಳು ಎಷು^ ವಷ9ಗಳ ಅವJ> ಹು45ಯB FೕG 
ಸBಸು7Hರುವ�ೂೕ ಅಥUಾ wಂ4 ಸB'ದ5�ೂೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗಳ ಅಥUಾ 10 ವಷ9ಗಳ 
ಅವJ ಅದರB fಾವuದು ಕ�~hೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗಳು. 

ಆ) ಅಭ�O9ಯು ಕ*ಾ9ಟಕ Sಾಜ�ದBರುವ \ಾರತ ಸ6ಾ9ರದ ಜನಗಣ7 ಸಂFWಯB ಈಗ 
ಹು45ಯನು: Yೂಂ�ದ5� ಅಥUಾ wಂ4 Yೂಂ�ದ5 ಪ�ದB  ಗ/ಷ� ವhೕ%7ಯನು: 
ಅಭ�O9ಯು ಎಷು^ ವಷ9ಗಳ ಅವJ> ಆ ಹು45ಯB FೕG ಸBಸು7Hರುವ�ೂೕ 
ಅಥUಾwಂ4 ಸB'Zಾ5�ೂೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗಳ ಅಥUಾ ಐದು(5) ವಷ9ಗಳ ಅವJ 
ಅದರBfಾವuದು ಕ�~hೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗಳು. 

ಇ) ಅಭ�O9ಯು Mಾ8 Fೖ&ಕ*ಾ_ದ5B, ಅವನು ಸಶಸ� ದಳಗಳB ಎಷು^ ವಷ9 FೕG       
ಸB'ರುವ�ೂೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗP> ಮೂರು ವಷ9ಗಳನು: Fೕ/'ದ� ಎಷು^       
ವಷ9ಗ�ಾಗುವu4ೂೕ ಅಷು^ ವಷ9ಗಳು. 
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&ವರ'&ವರ'&ವರ'&ವರ'::::---- (ಎ) Mಾ8 Fೖ&ಕ ಎಂದ�, ಸಶಸ�ದಳಗ�ಾದ &ಯ%ತ ಭೂದಳ, *ೌಕದಳ ಮತುH 

UಾಯುದಳದB fಾವu4ೕ ��ೕeಯB (hೕಧ ಅಥUಾ hೕದರಲದ ಹು45ಗಳB) 
FೕG ಸB'ದ ವ�tH.  ಆದ� ��Rc  Fಕು�/r�ೂೕ�, ಜನರb /ಸ�9 ಇಂ8&ೕಯ/ಂ� 
��ೕa9, zೂೕಕಸ<ಾಯಕ Fೕ*ಾ ಮತುH 2ಾ�Sಾ %Bಟ/ ದಳದB FೕG ಸB'ದ ವ�tH 
Fೕಪ9dfಾಗುವu�ಲ. ಮತುH (�) �ೕಂದ� ಸಶಸ�ದಳಗಳB FೕG ಸBಸುUಾಗ ಹತSಾದ 
ಅಥUಾ �ಾಸ�ತUಾ_ 4ೖwಕ �ಕಲL Yೂಂ�ದ ವ�tHಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದ\ಾ9ನು�ಾರ 
Yಂಡ7 ಅಥUಾ ಗಂಡ ಮತುH ಮಕ�ಳು ಮತುH ಮಲ ಮಕ�ಳು)Mಾ8 Fೖ&ಕ %ೕಸAಾ7> 
ಅಹ9Sಾ_ರುpಾH�. ಆದ�, ಅಂತಹವರುಗP> ವhೕ%7 ಸ�B�ಯನು: &ೕಡAಾಗುವu�ಲ. 
') ~ೕಲ�ಂಡ ದಳದ Fೕ�Dಂದ &ವೃ7H Yೂಂ�ದ ನಂತರ &ವೃ7H Gೕತನ ಪdಯು7Hರುವ 

ಅಥUಾ 
�) Gೖದ�tೕಯ 6ಾರಣಗPಂದ %Bಟ/ FೕGDಂದ �ಡುಗdfಾದ ಅಥUಾ  ವ�tHಯ 

w�ತಕೂ�  %ೕ/ದ ಪ/'W7ಗPಂದ ಮತುH Gೖದ�tೕಯ ಅ�ಾಮಥ�9ದ Vಂಚe ಪdದು 
FೕGಯB �ಡುಗdfಾದವನು.       ಅಥUಾ 

 ಇ) ಸ�ಂತ �ೂೕ/� Yೂರತುಪ�' 'ಬ)ಂ� ಕ�ತದ ಪ/�ಾಮ�ಂದ ಅಂತಹ Fೕ�Dಂದ  
       �ಡುಗd Yೂಂ�ದ ವ�tH.       ಅಥUಾ 
 ಎ ) ತನ: ಸ�ಂತ �ೂೕ/� ~ೕ�> ಅಥUಾ ದುನ9ಡL ಅಥUಾ ಅ�ಾಮಥ�9ದ 

6ಾರಣ�ಂZಾ_  
 L>ದು <ಾtರುವ ಅಥUಾ ಕತ9ವ��ಂದ ವqಾ Mಾ�ದ ವ�tHಗಳನು: Yೂರತುಪ�',    
 &�9ಷ^ ಅವJಯನು: ಪ��ೖ'ದ ತರುUಾಯ �ಡುಗd Yೂಂ�ದ ವ�tH ಮತುH .ಾ�ಚು�r     
 ಪdಯು7Hರುವ ವ�tH ಮತುH 2ಾ�ಂ7ೕಯ FೕGಯ ಈ �ಳ> Yಸ/'ದ ವಗ9ದ     
 'ಬ)ಂ�ಯವರು. 

       1. &ರಂತರ FೕG ಸB' &ವೃ7H Yೂಂ�ದ VಂಚeZಾರರು. 
       2. %Bಟ/ FೕGDಂZಾ_ ಉಂ¡ಾದ 4ೖwಕ ಅ�ಾಮಥ�9L Yೂಂ�  
         �ಡುಗdfಾದ ವ�tH. 
       3. .ಾ�ಲಂr� ಪ�ಶ'H ��ೕತರು. 

    ಈ ~ೕಲ�ಂಡ ವಗ9ದ ಅಭ�O9ಗಳು Mಾ8 Fೖ&ಕ %ೕಸAಾ7> ಅಹ9/ರುpಾH�. 
&ವರ'&ವರ'&ವರ'&ವರ'::::---- �ೕಂದ� ಸಶಸ�ದಳದ FೕGಯB ವ�tHಗಳು FೕGDಂದ &ವೃ7HYೂಂ�ದ ನಂತರ Mಾ8 

Fೖ&ಕರ ವಗ9ದ� ಬರುವ ವ�tH> ಒಪ|ಂದವu ಪ�ಣ9Uಾಗಲು ಒಂದು ವಷ9�� ಮುನ: 
ಉ4ೂ�ೕಗ�� ಅ89 <ಾt�ೂಳ�ಲು <ಾಗೂ ಅವ/> Mಾ8Fೖ&ಕ/> 4ೂ�ಯುವ ಎAಾ 
�ೌಲಭ�ಗಳನು: Yೂಂದಲು ಅನುಮ7 &ೕಡAಾ_4.  ಆದ�, ಸಮವಸ�ವನು: ತ�8ಸಲು 
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ಅನುಮ7 &ೕಡುವವ�> Sಾಜ� *ಾಗ/ೕಕ FೕG ಅಥUಾ ಹು45ಗP> �ೕಮಕ 
Yೂಂದುವಂ7ಲ. 

ಎ) ಅಭ�O9ಯು *ಾ�ಷನb �ds 6ಾಪc:9B ಪ�ಣ9 6ಾBಕ ಪ/�ೕ�ಕSಾ_ FೕG ಸB' 
�ಡುಗdfಾ_ರುವ ವ�tHfಾ_ದ5� ಅಂತಹ 6ಾ�ds ಪ/�ೕ�ಕ*ಾ_ FೕG ಸB'ದಷು^  
ವಷ9ಗಳು.  

�) ಅಭ�O9ಯು Sಾಜ� ಸ6ಾ9ರ�ಂದ ಪuರಸ�ೃತUಾದ .ಾ�¢%ೕ�ಾ ಔದ�%ೕಕರಣ hೕಜ�ಯ 
~ೕ�> �ೕಮಕ>ೂಂಡು .ಾ�ಮಸಮೂಹ ಪ/�ೕಲಕSಾ_ ಈಗ �ಲಸ Mಾಡು7Hದ5�, ಅಥUಾ 
wಂ4Dದ5 ಪ�ದB ಅಂತಹ .ಾ�ಮ ಸಮೂಹ ಪ/�ೕಲಕSಾ_ FೕG ಸB'ದಷು^ 
ವಷ9ಗಳು.   

 
ಈ) ಅಭ�O9ಯು ಅಂಗ�ಕಲ*ಾ_ದ5B 10  ವಷ9ಗಳು  
ಉ) ಅಭ�O9ಯು �ಧGfಾ_ದ5B 10 ವಷ9ಗಳು.  
ಊ) ಅಭ�O9ಯು 8ೕತ6ಾ%9ಕ*ಾ_ದ5 ಪ�ದB 10 ವಷ9ಗಳು. 8ೕತ6ಾ%9ಕ*ಾ_ದ5 

ಅಭ�O9ಯು ವhೕ%7 ಸ�B� ಪdಯಲು ಸದ/ ಅJ&ಯಮ ಅಥUಾ 1957ರ ಕ*ಾ9ಟಕ 
8ೕತ6ಾ%9ಕ ಪದ57 (ರ�5fಾ7) ಆ4ೕಶದ ~ೕ�> 8ೕತ�ಾಲವನು: ಸಂZಾಯ Mಾಡುವ 
Yೂ�Dಂದ �ಡುಗdfಾ_Zಾ5�ಂದು ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: 8Aಾ Mಾ�8F¥ೕr:ಂದ 
ಪd�ಟು^�ೂಂ�ರತಕ�ದು5. 

8. ಆ/0ೖ1 (Online)  ಮೂಲಕ ಅ3ಗಳನು4 ಸ60ಸಲು 7ಗ8ಪ9:ದ ಅವ8 
                ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ��ಾಂಕ: : : : 20202020----11111111----2012012012015555    �ಂದ �ಂದ �ಂದ �ಂದ 19191919----12 12 12 12 ----2015201520152015ರ ರ ರ ರ ವ��ವ��ವ��ವ��    

9. ಆ/0ೖ1  ಮೂಲಕ ಅ3 ಸ60ಸುವ �+ಾನ  
ಅ89ಯನು: ಆ�ೖR(Online) (ಎz6ಾ¥&� Mಾಗ9) ಮುCಾಂತರ Mಾತ� 
ಸBಸತಕ�Zಾ5_4.  ಅ89ಗಳನು: ಖುZಾ5_ ಅಥUಾ ಅಂ� ಮೂಲಕ ಪ�L�ೕಕUಾ_ ಸBಸಲು 
ಅವ6ಾಶ�ರುವu�ಲ.  ಅಭ�O9ಯು %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯ ಅJಕೃತ ಅಂತqಾ9ಲ pಾಣUಾದ 
www.karnataka.gov.in/fisheries ನB “%ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45.ಾ_ 
ಪ�ಕಟ�” (“Notification for Recruitment of Fisheries Fieldman Post”) ಎನು:ವ 
Bಂ� ~ೕz t� Mಾ�Zಾಗ L�ದ ಕಂಪu�ಟ� ಪರ4ಯ ~ೕz ಬರುವ ತಂpಾ�ಂಶದB 
ಅ89ಯನು: ಸBಸ�ೕಕು. ಅ89 ಸB�.ಾ_ ಮುಖ� ಪರ4ಯ (Main Screen) ~ೕz 
ಇರುವ ಈ �ಳ_ನ *ಾಲು� ಹಂತಗಳನು: ಅನುಸ/ಸ�ೕ6ಾಗುತH4. 
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9.19.19.19.1    ಅ)� ಸ#$� ಅ)� ಸ#$� ಅ)� ಸ#$� ಅ)� ಸ#$� ((((Submit Application):Submit Application):Submit Application):Submit Application): ಈ ಪರ4ಯB   ಅಭ�O9ಯು ತನ: 
�ವರಗಳನು: ಭ79 Mಾಡತಕ�ದು5. (* mY: ಇರುವ ಎAಾ ಅಂಶಗಳು ಕ�ಾ¦ಯ).  
ತದನಂತರದB ‘Preview’‘Preview’‘Preview’‘Preview’  ಬಟR ಒ7H ಸBಸAಾ_ರುವ ಎAಾ �ವರಗಳು 
ನಮೂZಾ_4nೕ ಎಂದು ಪ/�ೕB'�ೂಂಡು, ಅಗತ��ದ5B  ‘Edit’‘Edit’‘Edit’‘Edit’ ಬಟR ಒ7H  
�ವರಗಳನು: ಸ/ಪ�'�ೂಳ�ಲು ಅವ6ಾಶ�ರುತH4.  ಭ79 Mಾ�ರುವ ಎAಾ Mಾw7ಗಳು 
ಸ/fಾ_4nಂದು Cಾ7� ಪ�'�ೂಂಡ ನಂತರ  ‘‘‘‘SubmiSubmiSubmiSubmit’t’t’t’  ಬಟR ಒತುHವuದು.  ನಂತರ 
ಪರ4ಯB ಮೂಡುವ ಅ89ಯ ಐ.�. (APPLICATION ID) ಸಂ$� <ಾಗೂ G/§�ೕಷR 
�ೂೕ¨(Verification codeVerification codeVerification codeVerification code) ಸಂ$�ಯನು: ಬ��ಟು^�ೂಳು�ವuದು.  Yೂೕ© (HomeHomeHomeHome) 
ಬಟR ಒ7HZಾಗ ಮುಖ� ಪರ4 (Main Screen) ಮೂಡುತH4. 
9.2. 9.2. 9.2. 9.2. *ಾವ+ತ� ,ಾಗೂ /ಾದ� ಸ1ಯನು2 *ಾವ+ತ� ,ಾಗೂ /ಾದ� ಸ1ಯನು2 *ಾವ+ತ� ,ಾಗೂ /ಾದ� ಸ1ಯನು2 *ಾವ+ತ� ,ಾಗೂ /ಾದ� ಸ1ಯನು2 ಅ34$ೕ5 /ಾಡುವ7ದುಅ34$ೕ5 /ಾಡುವ7ದುಅ34$ೕ5 /ಾಡುವ7ದುಅ34$ೕ5 /ಾಡುವ7ದು    :::: ಮುಖ� ಪರ4ಯB 
ಎರಡ�ೕ ಕ�ಮUಾ_ \ಾವmತ� ಮತುH Mಾದ/ ಸwಯನು: ತಂpಾ�ಂಶದB ಅ��ೕ¨ 
(Upload)Mಾಡ�ೕ6ಾಗುತH4. ಇದ6ಾ�_ ತಮ} ಅV�ೕಷR ಐ.�.  ಮತುH ಜನ} �*ಾಂಕ 
ಬಳ', ಈ.ಾಗzೕ �ಾ��R Mಾ��ೂಂ�ರುವ \ಾವmತ� ಮತುH Mಾದ/ ಸwಯನು: ಆ��ೕ¨ 
Mಾಡತಕ�ದು5. \ಾವmತ� ಮತುH Mಾದ/ ಸwಯನು: ಆ��ೕ¨ Mಾಡಲು ಮುಖ� ಪರ4ಯ  
‘Upload Photo and Signature’‘Upload Photo and Signature’‘Upload Photo and Signature’‘Upload Photo and Signature’ link ಅನು: t� Mಾ�Zಾಗ ಮೂಡುವ ಪರ4ಯBನ 
ಸೂಚ�ಗಳನು: 2ಾBಸುವuದು. 
9.3. 9.3. 9.3. 9.3. 34ೕ34ೕ34ೕ34ೕಸ89 ಚಲ; ಪ=ಯುವ ಕು�ತುಸ89 ಚಲ; ಪ=ಯುವ ಕು�ತುಸ89 ಚಲ; ಪ=ಯುವ ಕು�ತುಸ89 ಚಲ; ಪ=ಯುವ ಕು�ತು:- ಮುಖ� ಪರ4ಯB 3�ೕ ಕ�ಮUಾ_,   
‘Generate Postal Challan’ link ಅನು: t� Mಾ�Zಾಗ ಅಭ�O9ಯು 2ಾವ7ಸ�ೕ6ಾದ 
ಶುಲ��� ಅಂ� ಕxೕ/ಯ ಚಲR ಪರ4ಯ ~ೕz ಮೂಡುತH4.  ಶುಲ�ದ �ವರಗಳನು: 
ಪ/�ೕB'�ೂಂಡು, ಮು��ತ ಚಲR ಪ�7ಯನು: ಪdದು, ಮು��ತ ಅ89 ಪ�7ಯನು: 
L>ದು�ೂಂಡು ಕ*ಾ9ಟಕ Sಾqಾ�ದZಾ�ಂತ ಇ-2ಾವ7 �ೌಲಭ��ರುವ ಅಂ� ಕxೕ/ಯB 
ಮು��ತ ಅ89ಯ ಪ�7 Lೂೕ/', ಈ ~ೕz YೕPರುವ ಅ89ಶುಲ� ಮತುH ಅನ�Dಸುವ FೕUಾ 
ಶುಲ�ವನು: 2ಾವ7ಸತಕ�ದು5. ಆ�ೖR ಅ89ಯ ಪ�7 ಮತುH ಅಂ� ಕxೕ/ಯB ಅ89 ಶುಲ� 
2ಾವ7'ದ ರ�ೕ7ಯನು: ಅಭ�O9ಗಳು ತಮ} ಬP ಇಟು^�ೂಳ�ತಕ�ದು5.    
9.4. 9.4. 9.4. 9.4. ಭ�� /ಾ%ದ ಅ)�ಯನು2 ಮು?�@�ೂಳುBವ7ದುಭ�� /ಾ%ದ ಅ)�ಯನು2 ಮು?�@�ೂಳುBವ7ದುಭ�� /ಾ%ದ ಅ)�ಯನು2 ಮು?�@�ೂಳುBವ7ದುಭ�� /ಾ%ದ ಅ)�ಯನು2 ಮು?�@�ೂಳುBವ7ದು::::----    ಮುಖ� ಪರ4ಯB 4�ೕ ಕ�ಮUಾ_, 
ಪ�ಣ9>ೂP'ದ ಅ89ಯ ಮು��ತ ಪ�7ಯನು: ಪd�ಟು^�ೂಳು�ವuದು. 2ಾ�J6ಾರವu 
ಸೂm'Zಾಗ ತಪ|4ೕ <ಾಜರುಪ�ಸುವuದು.  
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&Cೕಷ&Cೕಷ&Cೕಷ&Cೕಷ    ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�: fಾವu4ೕ /ೕ7ಯ Zಾಖzಗಳನು: ಅ89hಂ�> ಸBಸುವ ಅಗತ� 
ಇರುವu�ಲ.  ಆದ�, ಮೂಲ ZಾಖAಾ7ಯ ಪ/�ೕಲ*ಾ �*ಾಂಕದಂದು &ಗJತ ನಮೂ�ಯB 
ಅ89 ಸBಸಲು �ೂ�ಯ �*ಾಂಕದ ಒಳ.ಾ_ ಪdದು�ೂಂಡ ದೃ�ೕಕೃತ Zಾಖzಗಳನು: 
ಪ/�ೕಲ�> &ಗJಪ�'ದ �*ಾಂಕದಂದು ಈ �ಳ_ನ �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರ�� 
<ಾಜ/ಪ�ಸತಕ�ದು5.  

“�ೕನು0ಾ12 �%ೕ�ಶಕರು ಮತು�  �ೕನು0ಾ12 3ೕತ�4ಾಲಕರ 
�ೕಮ8ಾ9 ಆ;< 4ಾ��8ಾರ,�ೕನು0ಾ12 �%ೕ�ಶ�ಾಲಯ, =ಂಗಳೂರು-560001.  

10. ಅ3 ಶುಲ=. 
    
    
        
    
    
    
    
    
    

11. ಶುಲ= �ಾವ-ಸಲು ಅನುಸ�ಸ>ೕ�ಾದ �+ಾನ: 
    %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕರ ಹು45ಗP> ಅ89 ಸBಸಬಂiÀÄಸುವ ಅಭ�O9ಗಳು ªದಲು 
ಆ�ೖR ನB ಅ89 ಸB'ದ ನಂತರ, ಮು��ತ ಅ89 ಪ�7ಯನು: L>ದು�ೂಂಡು ಕ*ಾ9ಟಕ 
Sಾqಾ�ದZಾ�ಂತ    ಇ-2ಾವ7 �ೌಲಭ��ರುವ ಅಂ� ಕxೕ/ಯB ಮು��ತ ಅ89ಯ ಪ�7 
Lೂೕ/', ಈ ~ೕz YೕPರುವ ಅ89 ಶುಲ� ಮತುH ಅನ�Dಸುವ FೕUಾ ಶುಲ�ವನು: 
2ಾವ7ಸತಕ�ದು5. ಆ�ೖR ಅ89ಯ ಪ�7 ಮತುH ಅಂ� ಕxೕ/ಯB ಅ89 ಶುಲ� 2ಾವ7'ದ 
ರ�ೕ7ಯನು: ಅಭ�O9ಗಳು ತಮ} ಬP ಇಟು^�ೂಳ�ತಕ�ದು5.   

ಅ�� ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು  ಅ�� ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು  ಅ�� ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು  ಅ�� ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು  ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ     21212121----12121212----2015 2015 2015 2015 ರವ�� ರವ�� ರವ�� ರವ�� 
�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ���ಗ�ಪ�ಸ�ಾ���ಗ�ಪ�ಸ�ಾ���ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��    

                    ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�    �ಗ ಪ%ಸEಾದ ಶುಲF�ಗ ಪ%ಸEಾದ ಶುಲF�ಗ ಪ%ಸEಾದ ಶುಲF�ಗ ಪ%ಸEಾದ ಶುಲF    
Gಾ/ಾನH ವಗ�Gಾ/ಾನH ವಗ�Gಾ/ಾನH ವಗ�Gಾ/ಾನH ವಗ�    
2222ಎಎಎಎ    
2222JJJJ    
3333ಎಎಎಎ    
3333JJJJ    

    
    
ರೂ ರೂ ರೂ ರೂ 300300300300----00000000    

ಪ�Kಷ8 Lಾ�ಪ�Kಷ8 Lಾ�ಪ�Kಷ8 Lಾ�ಪ�Kಷ8 Lಾ�////ಪಪಪಪ....ಪಂಗಡಪಂಗಡಪಂಗಡಪಂಗಡ    
ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----1111    
/ಾ) Nೖ�ಕ/ಾ) Nೖ�ಕ/ಾ) Nೖ�ಕ/ಾ) Nೖ�ಕ////ಅಂಗ&ಕಲಅಂಗ&ಕಲಅಂಗ&ಕಲಅಂಗ&ಕಲ    

    
ರೂರೂರೂರೂ: 150: 150: 150: 150----00000000    
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Ymvನ Mಾw7.ಾ_ %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯ ಅJಕೃತ ಅಂತqಾ9ಲ pಾಣUಾದ 
www.karnataka.gov.in/fisheries ರB ಪ/�ೕBಸಬಹುZಾ_4.  ಅಥUಾ ದೂರUಾe 
ಸಂ:080-22864604/ 080-22864732 ಅನು: ಸಂಪt9ಸಬಹುZಾ_4. ಅಥUಾ ಅಧ��ರು, 
ಆn� ಮತುH �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರ <ಾಗೂ %ೕನು.ಾ/� &4ೕ9ಶಕರು, %ೕನು.ಾ/� 
&4ೕ9ಶ*ಾಲಯ, �ಂಗಳೂರು-560001. ರವರ ಕxೕ/ಯB Mಾw7ಯನು: 
ಪdಯಬಹುZಾ_4.  [[[[[[[[[[[[    

12. ?ಾ- �ೕಸ@ಾ- ಪ�Aಾಣ ಪತ�ಗಳು 
qಾ7 %ೕಸAಾ7 �ೂೕರಬಯಸುವ ಅಭ�O9ಗಳು ಈ �ಳ_ನಂL ಅ89 ಸBಸಲು �ೂ�ಯ 
�*ಾಂಕದ ಒಳ.ಾ_ ಸಂಬಂJ'ದ 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ ದೃ�ೕಕೃತ Zಾಖzಗಳನು: 
ಪd�ಟು^�ೂಂ�ರತಕ�ದು5 

1) ಪ.qಾ/ಪ.ಪಂ  ಅಭ�O9ಗಳು   ನಮೂ�-“�” 
2) ಪ�ವಗ9-1 ಅಭ�O9ಗಳು  ನಮೂ� “ಇ” 
3) ಪ�ವಗ9-2ಎ, 2�, 3ಎ, 3� ಅಭ�O9ಗಳು ನಮೂ�”ಎ ” ನB ಸಂಬಂಧಪಟ^ 

ತಹ�ೕAಾ5� ರವ/ಂದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಪdದು ಇದರ ದೃ�ೕಕೃತ ನಕಲನು: 
ಮೂಲ ZಾಖAಾ7hಂ�> ಪ/�ೕಲ*ಾ ಸಮಯದB ಸBಸ�ೕಕು. 

13. �ಾ��ೕBಾ ಅಭ(Dಗಳು:- 
     .ಾ�%ೕಣ ಅಭ�O9 ಎಂದ�, ಒಂದು ಹು45.ಾ_ %ೕಸAಾದ ಅಹ9pಾ ಪ/ೕ0ಯು 
ಎa.ಎa.ಎb.' ಅಥUಾ ಉನ:ತ ಪ/ೕ0fಾ_ದ5B 1�ೕ ತರಗ7Dಂದ 10�ೕ 
ತರಗ7ಯವ�>  .ಾ�%ೕಣ Uಾ�ಸಂಗದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಸಂಬಂಧಪಟ^ 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ 
ದೃ�ೕಕೃತ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಪdದು <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5, .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7> 
ಒಳಪಡುವ ಪ�4ೕಶಗಳB Uಾ�ಸಂಗ Mಾ� ಉ7Hೕಣ9Sಾ_ರುವವರು Mಾತ� ಈ %ೕಸAಾ7> 
ಅಹ9Sಾ_ರುpಾH�.  .ಾ�%ೕಣ ಅಭ�O9ಗP>ಂದು %ೕಸB/'ದ ಹು45ಗಳು: �ೕ© 
Mಾಡುವ �ಾMಾನ� ಅಹ9Lಯ ಅಭ�O9ಗಳು ನಮೂ�-2ರ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವಲ4ೕ 
~ೕಲುಸHರ�� Fೕ/ಲ�ರುವ ಬ>? ನಮೂ�-1ರB ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಕ�ಾ¦ಯUಾ_ 
ಸಂಬಂJತ ತಹ�ೕAಾ5� ರವ/ಂದ ಪdದು ಅದರ ಒಂ4ೂಂದು ��ೕ�ೂೕ ಪ�7ಯನು: 
<ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. ಅಂLnೕ .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7ಯನು: �ೂೕರುವ ಪ/�ಷ^ 
qಾ7,ಪ/�ಷ� ಪಂಗಡ, ಪ�ವಗ9-1, ಪ�ವಗ9-2ಎ, 2�, 3ಎ ಮತುH 3� %ೕಸAಾ7> Fೕ/ದ 
ಅಭ�O9ಗಳು ಕ�ಾ¦ಯUಾ_ .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7ಯ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ನಮೂ�-2 ರB 
&ಗJತ 2ಾ�J6ಾರಗPಂದ ಪdದು ಸಂಬಂಧಪಟ^ 0ೕತ� ���ಾJ6ಾ/ಯವ/ಂದ ~ೕಲುರುಜು 
ಮತುH ªಹರು Mಾ�'�ೂಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಪ�7ಯನು: <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. 
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.ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7 �ೂೕರುವ ಪ/�ಷ^ qಾ7/ ಪ/�ಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ�ವಗ9-1, ಪ�ವಗ9-2ಎ, 
ಪ�ವಗ9-3ಎ, ಪ�ವಗ9-3�, ವಗ9ಗP> Fೕ/ದ ಅಭ�O9ಗಳ %ೕಸAಾ7 ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳು 
7ರಸ�ೃತ>ೂಂಡB ಅವರು .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7ಗೂ ಅನಹ9SಾಗುpಾH�. 
ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�ಸೂಚ�:  .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7> ಸಂಬಂJ'ದಂL ನಮೂ�-2ರBಯ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು:  
ಅಭ�O9ಗಳು pಾವu Uಾ�ಸಂಗ Mಾ�ದ �ಾzಯ ಮು$ೂ�ೕ2ಾoಾ�ಯ/ಂದ ಪdದು ಅದ�� 
ಸಂಬಂJತ 0ೕತ� ���ಾJ6ಾ/ಗPಂದ ~ೕಲು ರುಜು  ಪd�ರತಕ�ದು5. ಅಭ�O9ಗಳು 
ಮೂಲ Zಾಖzಗಳ ಪ/�ೕಲ�.ಾ_ 2ಾ�J6ಾರ ಸೂಚ� &ೕ�Zಾಗ ಸBಸತಕ�ದು5. 

14. ಕನ4ಡ Aಾಧ(ಮ ಅಭ(D 
ಕನ:ಡ Mಾಧ�ಮದB Uಾ�ಸಂಗ Mಾ�ದ ಅಭ�O9ಗP> %ೕಸB/'ದ ಹು45ಗಳ 
%ೕಸAಾ7ಯನು: �ೂೕರುವ ಅಭ�O9ಗಳು 1�ೕ ತರಗ7Dಂದ 10�ೕ ತರಗ7ಯವ�> ಕನ:ಡ 
Mಾಧ�ಮದB Uಾ�ಸಂಗ Mಾ�ರುವ ಬ>? ಸಂಬಂಧಪಟ^ �ಾzಯ ಮು$ೂ�ೕ2ಾoಾ�ಯರ 
ಸw ಮತುH ªಹ/�ೂಂ�> ಪdದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಪ/�ೕಲ�ಯ ಸಮಯದB 
<ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. 

15. ಅಂಗ�ಕಲ ಅಭ(D     
ಅಂಗ�ಕಲ/> %ೕಸB/'ದ ಹು45ಗP> ಸಂಬಂJ'ದಂL  ದೃ��Mಾಂದ�L Yೂಂ�ರುವ 
ಅಭ�O9ಗP> %ೕಸB/'ದು5,  ಸಂಬಂJ'ದ %ೕಸAಾ7 �ೂೕರುವ ಅಭ�O9ಗಳು Gೖದ�tೕಯ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: �*ಾಂಕ 19/11/2005ರ ಸ6ಾ9ರದ ಅJಕೃತ �ಾಪ� ಸಂ.'ಆಸುಇ 115 
F�& 2005ರB &ಗJಪ�'ದ ನಮೂ�ಯB ಅಂಗ�ಕಲLಯ ಬ>? 8Aಾ ಮಟ^ದ 
Gೖದ�tೕಯ ಮಂಡPDಂದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಪd�ಟು^�ೂಂ�ರತಕ�ದು5.  ಸದ/ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: 2ಾ�J6ಾರ ಅ�ೕ�'Zಾಗ ಕ�ಾ¦ಯUಾ_ <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5.  ಇತ� 
fಾವu4ೕ ನಮೂ�ಯB ಅಂಗ�ಕಲLಯ ಬ>? ಪdಯAಾ_ರುವ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳನು: 
ಪ/ಗeಸಲು ಬರುವu�ಲ.     

16. ,ೕಜIಾ 7JಾK�ತ ಅಭ(D 
 
hೕಜ�ಗPಂದ &ವ9'ತSಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�O9ಗP> %ೕಸB/'ದ ಹು45ಗಳನು: 
�ೕಮು Mಾಡುವ ಅಭ�O9ಗಳು ಸಂಬಂJ'ದ ತಹ�ೕAಾ5ರರವ/ಂದ &ಗ�ತ ನಮೂ�ಯB 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಅ89 ಸBಸಲು &ಗ�ಪ�'ದ �ೂ�ಯ �*ಾಂಕದಂದು 
'ಂಧುUಾ_ರುವಂL Yೂಂ�ದು5, ಇವuಗಳನು: ಪ/�ೕಲ�.ಾ_ ಆhೕಗವu ಸೂm'Zಾಗ 
ತಪ|4ೕ <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. 
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17. Lೖ'ಾ�MಾN ಕIಾಟಕ ಪ��ೕಶದ ಅಭ(D:-  
  YೖZಾ��ಾ[ ಕ*ಾ9ಟಕ \ಾಗದ 8zಗಳB %ೕಸB/'ದ %ೕನು.ಾ/� 0ೕತ�2ಾಲಕ  
ಹು45ಗP> ಅ89 ಸBಸಬಯಸುವ ಆ \ಾಗದ ಅಭ�O9ಗಳು Mಾತ� ಅ89 ಸBಸಲು 
ಅಹ9/ರುpಾH�. ತತcಂಬಂಧ ಹು45ಗP> ಅ89 ಸBಸುವ ಅಭ�O9ಗಳು &ಯMಾನು�ಾರ 
ಸಂಬಂJ'ದ 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ   ಅ���-ಎ ನB  ಅಹ9pಾ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: �ೂ�ಯ 
�*ಾಂಕದಂದು 'ಂಧುUಾ_ರುವಂL Yೂಂ�ರತಕ�ದು5. 2ಾ�J6ಾರವu ಸೂm'Zಾಗ ತಪ|4ೕ 
<ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5.   

18. ಪ�ಮುಖ ಸೂಚ/ಗಳು  
ಅಭ�O9ಗಳು fಾವu4ೕ ಪ�Mಾಣ ಪ�ಗಳನು: ಅ89hಂ�> ಲಗ7Hಸಕೂಡದು. ಈ �ಳಕಂಡ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳನು:/ZಾಖAಾ7ಗಳನು: ಅ89 ಸBಸಲು &ಗJಪ�'ರುವ �ೂ�ಯ �*ಾಂಕ4ೂಳ> 
'ಂಧುUಾ_ದು5, %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯ �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರವu ಸೂm'Zಾಗ ಸಂಬಂJತ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳ ಮೂಲ ಪ�7ಗಳನು: ತಪ|4ೕ <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. ನಂತರ ಪdದ fಾವu4ೕ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳನು: 7ರಸ�/ಸAಾಗುವuದು. 

1. ಹು45> &ಗ�ಪ�ಸAಾದ �Zಾ�ಹ9L ಎa.ಎa.ಎb.'. ಅಥUಾ ತತcMಾನ 
�Zಾ�ಹ9Lಯ ಅಂಕಪr^ಗಳು. 

2. ಜನ} �*ಾಂಕವನು: ನಮೂ�'ರುವ ಎa.ಎa.ಎb.'. ಅಥUಾ ತತcMಾನ ಪ/ೕ0ಯ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ� / ವ.ಾ9ವ�ಯ ಪ�Mಾಣ  ಪತ� (r.'.) / ಜನ} �*ಾಂಕವನು: Lೂೕ/ಸುವ 
ಸಂmತ Zಾಖzಯ ಉದ«ೃತ \ಾಗ (Extract of Cumulative Record) 

3. Fೖ&ಕ FೕGDಂದ �ಡುಗdfಾದ ಮುtH Yೂಂ�ದ ಬ>_ನ ಪ�Mಾಣ ಪತ� (Mಾ8 Fೖ&ಕ 
%ೕಸAಾ7 �ೂೕ/ದ5B) 

PಪQRPಪQRPಪQRPಪQR:::: Mಾ8 Fೖ&ಕ %ೕಸAಾ7 �ೂೕರುವ ಅಭ�O9ಗಳು &ಯMಾನು�ಾರ ಆ %ೕಸAಾ7> 
ಅಹ9�? ಎಂಬುದನು: ಹ7Hರದ 8Aಾ Fೖ&ಕ �ೂೕ�:9ಂದ 7Pದು�ೂಂಡು 
%ೕಸAಾ7ಯನು: �ೂೕರುವuದು ಸೂಕH 

4. ಪ/�ಷ^ qಾ7, ಪ/�ಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ�ವಗ9-1, ಪ�ವಗ9-2ಎ, ಪ�ವಗ9-2�, ಪ�ವಗ9-3ಎ, 
ಪ�ವಗ9-3� %ೕಸAಾ7 ಅಭ�O9ಗಳು ನಮೂ� �/ಇ/ಎ  ನB ತಹ�ೕAಾ5ರ/ಂದ ಪdದ 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�. 
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5. .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7 �ೂೕರುವ �ಾMಾನ� ವಗ9ದ ಅಭ�O9 ನಮೂ�-2ರ %ೕಸAಾ7 
ಪ�Mಾಣ ಪತ�ದ �ೂL> ನಮೂ�-1ರB ~ೕಲುಸHರ�� Fೕ/ಲ�ರುವ ಬ>? ಪ�Mಾಣ 
ಪತ�ವನು: ತಹ�ೕAಾ5ರರವ/ಂದ ಪd�ರತಕ�ದು5. ಈ ಎAಾ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳು ಅ89 
ಸBಸಲು &ಗ�ಪ�'ರುವ �ೂ�ಯ �*ಾಂಕದಂದು 'ಂಧುUಾ_ದು5 ಇವuಗಳನು: 
ಪ/�ೕಲ�.ಾ_ ಆhೕಗವu ಸೂm'Zಾಗ ತಪ|4ೕ <ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. 

[.ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7ಯನು: �ೂೕರುವ ಪ/�ಷ^ qಾ7, ಪ/�ಷ^ ಪಂಗಡ, 
ಪ�ವಗ9-1, ಪ�ವಗ9-2ಎ, ಪ�ವಗ9--2�, ಪ�ವಗ9-3ಎ, ಪ�ವಗ9-3� ವಗ9ಗP> 
Fೕ/ದ ಅಭ�O9ಗಳು ನಮೂ� 2ರB .ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7 ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: 
ಪd�ಟು^�ೂಂ�ರತಕ�ದು5. 
.ಾ�%ೕಣ %ೕಸAಾ7 �ೂೕರುವ ಪ/�ಷ^ qಾ7 ಪ/�ಷ^ ಪಂಗಡ, ಪ�ವಗ9-1, 
ಪ�ವಗ9-2ಎ, ಪ�ವಗ9-3ಎ, ಪ�ವಗ9-3�, ವಗ9ಗP> Fೕ/ದ ಅಭ�O9ಗಳ 
%ೕಸAಾ7 ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳು 7ರಸ�ೃತ>ೂಂಡB ಅವರು .ಾ�%ೕಣ 
%ೕಸAಾ7ಗೂ ಅನಹ9SಾಗುpಾH�.] 

6. ಕನ:ಡ Mಾಧ�ಮದB Uಾ�ಸಂಗ Mಾ�ದ ಪ�Mಾಣ ಪತ� (%ೕಸAಾ7 �ೂೕ/ದ5B) 
7. ಅಂಗ�ಕಲ ಅಭ�O9ಗಳು &ಗJಪ�'ದ ನಮೂ�ಯB Gೖದ�tೕಯ ಪ�Mಾಣ 

ಪ�ಪತ�ವನು: Yೂಂ�ರ�ೕಕು. (%ೕಸAಾ7  �ೂೕ/ದ5B). 
8. hೕಜ*ಾ &Sಾ��ತ ಅಭ�O9ಗಳು, �ಧGಯರು, ಇವರುಗಳು ಸ�ಮ 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ 

ಪdದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�. 
9. &ಗJಪ�'ದ ಅ89 ಶುಲ�ವನು: ಅಂ� ಕxೕ/> ಜMಾ Mಾ�ದ ಮೂಲ ಚಲR. 
10. YೖದSಾ�ಾ[-ಕ*ಾ9ಟಕ %ೕಸAಾ7 ಕು/ತು &ಗJತ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಅಭ�O9ಗಳು 

ಪd�ಟು^�ೂಂ�ರ�ೕಕು. 
11. ಕ�ಮ ಸಂ$�:3, 4, 5, 6, 7, 8 ಮತುH 10�� ಸಂಬಂJ'ದ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ಗಳನು: ಅ89 

ಸBಸುವ �ೂ�ಯ �*ಾಂಕ4ೂಳ> ಪd�ರ�ೕಕು.  
12. ಅಭ�O9ಗಳು ತಮ} ಅ89ಗಳB &ೕಡುವ Mಾw7ಗಳ ಆoಾರದ ~ೕz ಅವರುಗಳು 

ಸ|oಾ9ತ}ಕ ಪ/ೕ0ಯನು: ಬ�ಯಲು ಅಹ9� ಎಂಬುದನು: %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯ 
�ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರGೕ ಪ/�ೕB' ~ೕಲು �ೂೕಟ�� ಅಹ9�ಂದು ಕಂಡು ಬಂದ 
ಅಭ�O9ಗP> Mಾತ� ಪ�Gೕಶ  ಪತ�ಗಳನು: qಾ/ MಾಡುತH4.  ಆದ5/ಂದ 
&ಗJಪ�'ರುವ ವhೕ%7, �Zಾ�ಹ9L, %ೕಸAಾ7 ಇpಾ��ಗP> ಅನುಗುಣUಾ_ 
ಅ89ಯB ಸ/fಾದ Mಾw7 &ೕಡುವuದು ಅಭ�O9ಗಳ ಜUಾ�ಾ5/fಾ_ರುತH4.  
ಪ�ಣ9 Mಾw7 &ೕಡದ ಅಥUಾ ತಪu| Mಾw7 &ೕ�ದ, ಶುಲ� 2ಾವ7ಸದ ಮತುH ಸw 
Mಾಡದ ಅ89ಗಳನು: 7ರಸ�/ಸAಾಗುವuದು. 
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13. ಅ89 ಸBಸುವ ಸಂದಭ9ದB ಅಭ�O9ಯು ಅ89ಯB ನಮೂ�ಸುವ %ೕಸAಾ7, 
ಜನ} �*ಾಂಕ, �Zಾ�ಹ9L, ಪ/ೕiಾ �ೕಂದ� <ಾಗೂ ವhೕ%7 ಸ�B� ಇpಾ��ಗP> 
ಸಂಬಂJತ �ವರಗಳನು: Mಾತ� ಗಣ�> L>ದು�ೂಳ�Aಾಗುವuದು <ಾಗೂ ಈ ಬ>? ಆ 
ನಂತರದB ಬದAಾವ� ಕು/ತಂL ಸBಸುವ fಾವu4ೕ �ೂೕ/� ಪತ�ಗಳನು: 
ಪuರಸ�/ಸAಾಗುವu�ಲ. 

19. �ೕನು�ಾ�� ಇ@ಾS /ೕಮ�ಾ- �ಾ�8�ಾರ�ೂಡ/ ಪತ� ವ(ವTಾರ :- 
%ೕನು.ಾ/� &4ೕ9ಶಕರು, %ೕನು.ಾ/� &4ೕ9ಶ*ಾಲಯ,�ಂಗಳೂರು ರವರ ಕxೕ/Dಂದ 
ಇAಾ$ಯು ಅಭ�O9ತ�ದ ��ಾರದB ಅಭ�O9ಗ�ೂಂ�> fಾವu4ೕ ಪತ� ವ�ವ<ಾರವನು: 
ನdಸುವu�ಲ.  ಆZಾಗೂ�  ಈಜು ಪ/ೕ0.ಾ_  ಮತುH ಸ|oಾ9ತ}ಕ ಪ/ೕ0.ಾ_ ಪ�Gೕಶ 
ಪತ�ಗಳನು: ಪdಯುವ ಸಲುUಾ_ ಇAಾ$ಯ G�cೖrನB  ಪ�ಕಟ�ಯನು: 
ಪ�ಕrಸAಾಗುವuದು. ಅಹ9/ರುವ ಎAಾ ಅಭ�O9ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ^ ಅಂತqಾ9ಲpಾಣ�ಂದ 
(website) ಪ�Gೕಶ ಪತ�ಗಳ ಮು��ತ ಪ�7ಗಳನು: ಪdದು�ೂಳ�ಬಹುZಾ_4.  <ಾಗೂ 
ಆ�ೖನ:B ಅ89ಗಳನು: ಭ79 Mಾಡುವ ಬ>?/ಶುಲ� 2ಾವ7ಬ>?/ ಪ�Gೕಶ ಪತ�ಗಳ ಬ>? 
Ymvನ Mಾw7 �ೕ6ಾ_ದ5B ಈ �ಳ_ನ ಇAಾ$ಯ ಸ<ಾಯUಾe> ಸಂಪt9ಸತಕ�ದು5.  
 
ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂಸಂಸಂಸಂ	
	
	
	
::::    080080080080----22822822822864604 64604 64604 64604     ಮತು� ಮತು� ಮತು� ಮತು� 080080080080----22864732228647322286473222864732    

20. �$ೕಷ ಸೂಚ/ಗಳು 
1. ಅಭ�O9ಗಳು ತಮ} Mಾw7.ಾ_ Online   ಅ89ಯ ಒಂದು  ಪ�7ಯನು:  ಮತುH ಶುಲ� 

2ಾವ7'ದ ರ�ೕ�ಯನು: ತª}ಂ�> ತಪ|4ೕ ಇಟು^�ೂಳ�ಲು ಸೂm'4. 
2. &ಗJತ  ನಮೂ�ಯB ಅ89 ಸB'ದ Mಾತ��� ಅಭ�O9ಯು ಆn�> ಅಹ9L 

ಪdಯುವu�ಲ. 
3. FೕGಯBರುವ ಅಭ�O9ಗಳು ಅವರ FೕGಯBರುವ ಬ>? ಅ89ಯBನ &ಗ�ತ �ಾ�c   

ತುಂಬತಕ�ದು5 <ಾಗೂ ಸದ/ ಹು45> ಅ89 ಸBಸುವ ಬ>? &Sಾ0ೕಪಣ ಪ�Mಾಣ 
ಪತ�ವನು: (No Objection Certificate) ಅನು: ಸಂಬಂJತ �ೕಮ6ಾ7 
2ಾ�J6ಾರ�ಂದ ಪd�ಟು^�ೂಂ�ದು5 ಆn� 2ಾ�J6ಾರವu ಸೂm'Zಾಗ 
<ಾಜರುಪ�ಸತಕ�ದು5. 

4. ಒಬ)�ೕ ಅಭ�O9 ಒಂದt�ಂತ Yಚುv ಅ89ಗಳನು: ಸB'ದ5B fಾವuZಾದರು ಒಂದು 
ಅ89ಯನು: Mಾತ� (ಕ�ಮಬದ«Uಾ_ದ5B) ಪ/ಗeಸAಾಗುವuದು. ಈ ��ಾರದB 
2ಾ�J6ಾರದ 7ೕMಾ9ನGೕ ಅಂ7ಮ.  ಇದರB ಅಭ�O9ಗP> ಅ*ಾನುಕೂಲUಾದB 
2ಾ�J6ಾರವu Yೂ�fಾಗುವu�ಲ. 
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5. ಸ6ಾ9/ ಆ4ೕಶ ಸಂ$�:ಎ§¦-ಎ'|ಎb-04-Vಇr-2005 �*ಾಂಕ:31-3-2006 ರಂL 
ಅಂಶZಾD &ವೃ7H hೕಜ�(Contributory Pension Scheme) > ಈ 
�ೕಮ6ಾ7ಯB ಆn�fಾದ ಅಭ�O9ಗಳು ಬದ5Sಾ_ರುpಾH�. 

6. ಈ ಸ|oಾ9ತ}ಕ ಪ/ೕ0> ಸಂಬಂJ'ದಂL &ಗ�ತ �Zಾ�ಹ9L, %ೕಸAಾ7ಯ ಸ|ಷ^ 
ನಮೂದು, ಹುr^ದ �*ಾಂಕ ಅಥUಾ ಇತ� fಾವu4ೕ Mಾw7ಯನು: ಅJಸೂಚ� 
<ಾಗೂ ಆ�ೖR ಅ89ಯBರುವ ಸೂಚ�ಗಳ/ �ವರ�ಗಳಂL �ವರ�ಗಳಂL 
ಅಭ�O9ಗಳು ಆfಾ ಅಂಕಣಗಳನು:  ಅ89ಗಳB ಭ79 Mಾಡತಕ�ದು5.  ಒಂದು Gೕ� 
ಆR zೖನ:B ಅ89ಗಳನು: ಕ�ಮಬದ«Uಾ_ ಭ79 Mಾಡ4 ಇದ5B, ಅಂತಹ ಅ89ಗಳು 
7ರಸ�ೃತ>ೂಳು�ತHG. ಅಭ�O9ಯು ಭ79 Mಾ�ರುವ Mಾw7ಗಳBನ 
zೂೕಪ4ೂೕಷಗP> ಅಭ�O9nೕ Yೂ�.ಾರSಾಗುpಾH�.  ಅಭ�O9ಯು ಈಜು 
ಪ/ೕ0ಯB Lೕಗ9d,  ಅಹ9L, �ೕಷ�L, %ೕಸAಾ7 ಇpಾ��ಗಳನು: ಕೂಲಂಕುಷUಾ_ 
ಪ/�ೕB'ದ ನಂತರGೕ ಸಂಬಂJತ ಅಹ9 ಅಭ�O9ಗಳ Yಸರುಗಳನು: ಆn� ಪr^> 
Fೕ/ಸAಾಗುವuದು.  ಈ ಬ>? 2ಾ�J6ಾರದ 7ೕMಾ9ನGೕ ಅಂ7ಮ. 

21. ದುನಡ# 
ಒಬ) ಅಭ�O9ಯು ನಕಲು ವ�tHfಾ_ರುವ�ಂದು ಅಥUಾ $ೂೕ¡ಾ ದ�ಾHGೕಜು ಅಧUಾ 
7ದ5Aಾದ ದ�ಾHGೕಜುಗಳನು: ಸB'ರುವ�ಂದು ಅಥUಾ ತಪu| ಅಥUಾ ಸುಳು� YೕP� 
&ೕ�ರುವ�ಂದು ಅಥUಾ UಾಸH�ಕ Mಾw7ಯನು: ಮ� Mಾmರುವ�ಂದು ಅಥUಾ �ೕಮ6ಾ7 
ಉ45ೕಶಗP.ಾ_ ನdಸAಾದ ಪ/ೕ0ಯB ಅನುmತ Mಾಗ9ವನು: ಅನುಸ/ಸು7Hರುವ�ಂದು 
ಅಥUಾ ಪ/ೕiಾ �ೂಠ�ಯB ದುವ979ಸು7Hರುವ�ಂಬ ಬ>? ತಪ|ತಸW�ಂದು ಕಂಡು 
ಬಂದB <ಾಗೂ �ೕಮ6ಾ7 2ಾ�J6ಾರ�ಂದ &ೕಡAಾದ fಾವu4ೕ ಇತ� ಅಕ�ಮ ಮತುH 
ಅನುmತ Mಾಗ9ವನು: ಅವಲಂ�'ರುವ�ಂದು ಕಂಡುಬಂದB ಅಭ�O9ಯು  ಸ�ತ: t�%ನb 
ವ�ವ<ಾರಗP> ಮತುH �ಸುH ಕ�ಮ�� ಒಳಪಡುವuದಲ4ೕ %ೕನು.ಾ/� ಇAಾ$ಯು ನdಸುವ 
fಾವu4ೕ ಪ/ೕ0> ಪ�Gೕಶ ಪdಯುವuದ/ಂದ ಅಥUಾ fಾವu4ೕ ಹು45ಯ ಆn�> Cಾಯ 
ಆ_ ��ಾ� MಾಡAಾಗುವuದು.  

        
 
           (>?.ಎA. ೕರಪB0ೌಡ) 
      �ೕನು0ಾ12 �%ೕ�ಶಕರು  Eಾಗೂ 
         �ೕನು0ಾ12 3ೕತ�4ಾಲಕರ �ೕಮ8ಾ9 4ಾ��8ಾರ  
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22. ನಮೂ/ಗಳು 
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(ಪ.Fಾ / ಪ.ಪಂ.2< Gೕ1ದ ಅಭ�I�ಗJ# Kಾತ�) 
ನಮೂ/ - 9 

ಅನುಸೂ�ತ 	ಾ� ಅಥಾ ಅನುಸೂ�ತ ಬುಡಕಟು�ಗ�� (ಪ.	ಾ/ಪ.ಪಂ) �ೕ�ದ 
ಅಭ���ಗ��  ೕಡುವ ಪ"#ಾಣ ಪತ"ಗಳ ನಮೂ'  

ಪ��ಾಣ ಪತ�  
.............................................. Lಾಜ�ದ / 2ೕಂNಾ�ಡJತ ಪ�%ೕಶ * .......................... 
OPQಯ /  Rಾಗದ ................................................... 0ಾ�ಮ / ಪಟ)ಣ * 
�Sಾ�Tಾದ U�ೕ / U�ೕಮ9 .................................. ಎಂಬುವರ ಮಗ / ಮಗVಾದ U�ೕ / 
U�ೕಮ9 ....................................... ಇವರು ಅನುಸೂXತ Fಾ9 / ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು) * 
ಎಂದು Kಾನ� KಾಡYಾ,ರುವ Fಾ9 / ಬುಡಕZ)# * Gೕ1ರು[ಾ�"ಂದು  ಪ�Kಾ\ೕಕ1ಸYಾ,%. 
* ಸಂ ]ಾನ (ಅನುಸೂXತ Fಾ9ಗಳು) ಆ%ೕಶ, 1950 
* ಸಂ ]ಾನ (ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳು) ಆ%ೕಶ, 1950 
* ಸಂ ]ಾನ (ಅನುಸೂXತ Fಾ9ಗಳು) (2ೕಂNಾ�ಡJತ ಪ�%ೕಶಗಳು) ಆ%ೕಶ, 1950 
* ಸಂ ]ಾನ (ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳು) (2ೕಂNಾ�ಡJತ ಪ�%ೕಶಗಳು) ಆ%ೕಶ, 1951 
(ಅನುಸೂXತ Fಾ9 ಮತು� ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳ ಪZ) (Kಾ4ಾ�ಡು) ಆ%ೕಶ 1956, 
ಮುಂ=ೖ Lಾಜ� ಪ_ನ* ರಚ�ಾ ಅ��ಯಮ, 1960, ಪಂFಾ` Lಾಜ� ಪ_ನ* ರಚ�ಾ ಅ��ಯ, 1966, aKಾಚಲ ಪ�%ೕಶ Lಾಜ� ಅ��ಯಮ, 1970 ಮತು� ಈcಾನ� ಪ�%ೕಶಗಳ (ಪ_ನ* ರಚ�ಾ 
ಅ��ಯ, 1971ರ ಮೂಲಕ 9ದು&ಪdTಾದಂ�) 
* ಸಂ ]ಾನ 
* ಸಂ ]ಾನ (ಜಮುe ಮತು� 8ಾUeೕರ) ಅನುಸೂXತ Fಾ,ಗಳ ಆ%ೕಶ 
* ಅನುಸೂXತ Fಾ9 ಮತು� ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳ (9ದು&ಪd) ಅ��ಯಮ, 1976ರ 
ಮೂಲಕ  
  9ದು&ಪdTಾದಂ� ಸಂ ]ಾನ (ಅಂಡKಾf ಮತು� �2ೂೕgಾ* �hೕಪಗಳ) ಅನುಸೂXತ 
  ಬುಡಕಟು)ಗಳ ಆ%ೕಶ, 1959. 
* ಸಂ ]ಾನ (Nಾದ* ಮತು� ನಗರ ಹiೕj) ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳ ಆ%ೕಶ, 1959 
* ಸಂ ]ಾನ (4ಾಂdkೕ1) ಅನುಸೂXತ Fಾ9ಗಳ ಆ%ೕಶ, 1964 
* ಸಂ ]ಾನ (ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳ)(ಉತ�ರ ಪ�%ೕಶ) ಆ%ೕಶ, 1967 
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* ಸಂ ]ಾನ (#ೂೕSಾ, ದಮf ಮತು� �ೕm) ಅನುಸೂXತ Fಾ9 / ಬುಡಕಟು)ಗಳ ಆ%ೕಶ 1988 
* ಸಂ ]ಾನ (�ಾ0ಾYಾ�ಂn) ಅನುಸೂXತ ಬುಡಕಟು)ಗಳ ಆ%ೕಶ 2. U�ೕ / U�ೕಮ9 / ಕುKಾ1* .................................................... ಮತು� / ಅಥSಾ 
ಅವನ* / ಅವಳ * ಕುಟುಂಬವ_ .............................. Lಾಜ� / 2ೕಂNಾ�ಡJತ ಪ�%ೕಶದ 
................. OYಾQ /  Rಾಗದ ................................. 0ಾ�ಮ / ಪಟ)ಣದ pಾKಾನ� 
�Sಾ�(ಗಳು). 
       ಸa............................. 
ಸqಳ   :      ತಹ�ೕYಾ&* 
��ಾಂಕ :      ಪದ�ಾಮ ಕrೕ1ಯ sಗ1�ೂಂ�# 
 

Lಾಜ� / 2ೕಂNಾ�ಡJತ ಪ�%ೕಶ * 
 

*ಅನhಯSಾಗ�ರುವ ಪದಗಳನುt ದಯ ಟು) �ಟು) �d / >ೂuದು Eಾv 
 
ಸೂಚ�: ಇjQ ಉಪwೕ,�ದ “pಾKಾನ� �Sಾ�ಗಳು” ಎಂಬ ಪNಾವJಯ ಪ�Fಾ 4ಾ�9�ಧ� 
ಅ��ಯಮ, 1950ರ 20�ೕ ಪ�ಕರಣದjQರುವ ಅಥ�ವ�tೕ >ೂಂ�ರುತ�%. 
 
Rಾರತ ಸ8ಾ�ರದ ಪತ� ಸಂ.�d 12028/ 2/76-ಎA-�Z-1 ಗೃಹ ಮಂ[ಾ�ಲಯದ ಅನುpಾರSಾ,, 
ಅಂಥ: ಪ�Kಾಣ ಪತ�ಗಳನುt �ೕಡಲು ಸzಮSಾ,ರುವ_ದ8ಾ<,, Rಾರತ ಸ8ಾ�ರದ (�ಬ
ಂ� 
ಮತು� ಆಡJತ ಸು]ಾರ{ಾ ಇYಾ�) ಪತ� ಸಂ.17-2-74 ಇಎ�) (ಎ�|Z) ��ಾಂಕ 5�ೕ ಆಗA)  1975ರjQ ನಮೂ��ದ 4ಾ��8ಾ1ಯು Lಾಷ~ಪ9ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ) ಆ%ೕಶದ 
ಅ�ಸೂಚ�ಯನುt >ೂರd�ದ ಸಮಯದjQ, ಪ�Kಾಣ ಪತ�8ಾ<, ಅO� ಸjQ�ದ ವ�v�ಯು, 
ತನt �ಾಯಂ Sಾಸ ಸqಳವನುt >ೂಂ�ದ& ಸqಳ2< Gೕ1ದವ"ೂಬ
Lಾ,ರತಕ<ದು&.  ಅ%ೕ 
1ೕ9ಯjQ, ಒಂದು [ಾಲೂQvನ " ನೂ� 4ಾ��8ಾ1ಯು ಇ�ೂtಂದು [ಾಲೂQv# Gೕ1ದ 
ವ�v�ಗJ# ಸಂಬಂಧಪಟ) ಪ�Kಾಣ ಪತ�ವನುt �ೕಡಲು ಸzಮ 4ಾ��8ಾ1Tಾಗುವ_�ಲQ. 
 
 

 (ಪ�ವಗ�-012< Gೕ1ದ ಅಭ�I�ಗJ# Kಾತ�)  
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ನಮೂ� - ಇ 
(�ಯಮ 3ಎ (2)  (3) �ೂೕd) 

 
�ಂದು�ದ ವಗ�ಗ�� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗ�� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗ�� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗ�� ((((ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----1111) ) ) ) �ೕ�ದ ಅಭ
��� �ೕಡುವ ಪ� ಾಣ ಪತ��ೕ�ದ ಅಭ
��� �ೕಡುವ ಪ� ಾಣ ಪತ��ೕ�ದ ಅಭ
��� �ೕಡುವ ಪ� ಾಣ ಪತ��ೕ�ದ ಅಭ
��� �ೕಡುವ ಪ� ಾಣ ಪತ�    

 
............................................................ 0ಾ�ಮ / ಪಟ)ಣ / ನಗರ �Sಾ�Tಾದ U�ೕ / 
U�ೕಮ9 ...................................................................................................... 
ಇವರ ಮಗ / ಮಗಳು / ಪ9t / ಪ9Tಾದ U�ೕ / U�ೕಮ9 
............................................................................................ ಇವರು aಂದುJದ 
ವಗ�ಗಳ (ಪ�ವಗ�) ....................................... Fಾ9ಯ 
........................................................... ಉಪ Fಾ9# Gೕ1ರು[ಾ�"ಂದು 
ಪ�Kಾ\ೕಕ1ಸYಾ,%. 
 
 
        ತಹUೕYಾ&* 
        ....................... [ಾಲೂQಕು. 
        ಕrೕ1ಯ sಗರು 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



 
23

ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�ಪ�ವಗ�----2222ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2JJJJ, 3, 3, 3, 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3J � Nೕ�ದ ಅಭHS�ಗT� /ಾತ�J � Nೕ�ದ ಅಭHS�ಗT� /ಾತ�J � Nೕ�ದ ಅಭHS�ಗT� /ಾತ�J � Nೕ�ದ ಅಭHS�ಗT� /ಾತ�    
ನಮೂ� ಎUನಮೂ� ಎUನಮೂ� ಎUನಮೂ� ಎU    

(&ಯಮ 3ಎ (2) (3)ನು: �ೂೕ�) 
1ಂದುTದ ವಗ�ಗT� 1ಂದುTದ ವಗ�ಗT� 1ಂದುTದ ವಗ�ಗT� 1ಂದುTದ ವಗ�ಗT� (2(2(2(2ಎಎಎಎ, 2, 2, 2, 2JJJJ, 3, 3, 3, 3ಎಎಎಎ, 3, 3, 3, 3JJJJ) ) ) ) Nೕ�ದ ಅಭHS�� �ೕಡುವ ಆWಾಯ ಮತುX Lಾ� ಪ�/ಾಣ Nೕ�ದ ಅಭHS�� �ೕಡುವ ಆWಾಯ ಮತುX Lಾ� ಪ�/ಾಣ Nೕ�ದ ಅಭHS�� �ೕಡುವ ಆWಾಯ ಮತುX Lಾ� ಪ�/ಾಣ Nೕ�ದ ಅಭHS�� �ೕಡುವ ಆWಾಯ ಮತುX Lಾ� ಪ�/ಾಣ 

ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    
(ಜನರb ~/s ಅಭ�O9ಗಳು ಭ79 Mಾಡ�ೕ6ಾದ ನಮೂ�) 

 
ಇವ/> 
ತಹ�ೕAಾ5ರರು, 
..................... pಾಲೂಕು, 
............................ 8z 
Mಾನ��, 
 ��ೕ / ��ೕಮ7 .......................................................................... ಎಂಬುವರ ಮಗ / 
ಮಗಳು / ಪ7 / ಪ7: ........................................................................... ಆದ *ಾನು 
~ೕಲುಸHರದB (ಅ�emmO ಐmOe�) ಬರುವu�ಲGಂದು �ೕರ �ೕಮ6ಾ7ಯB .ಾ�%ೕಣ 
ಅಭ�O9 %ೕಸAಾ7ಯನು: ಪdಯುವuದ6ಾ�_ ಪ�Mಾಣ ಪತ�ವನು: ಪdಯಲು ತಮ}B ಈ �ಳಕಂಡ 
Mಾw7ಗಳನು: ಒದ_ಸುpಾH �ೂೕರುLHೕ�. 
 

1 ಅಭ�O9ಯ Yಸರು ಮತುH        : 
ಉ4ೂ�ೕಗ  

 

2 ಅಭ�O9ಯ ಸ�ಂತ ಸWಳ .ಾ�ಮ     : 
                pಾಲೂಕು   : 
                8z      : 

 

3 ಅಭ�O9ಹು ಹುr^ದ �*ಾಂಕ,     : 
ವಯಸುc ಮತುH ಹುr^ದ ಸWಳ 

 

4 ಅಭ�O9ಯ ತಂ4/pಾD/��ೕಷಕರ : 
ಪ7ಯ / ಪ7:ಯ Yಸರು ಮತುH 
ಉ4ೂ�ೕಗ (ಉ4ೂ�ೕಗವu ಸ6ಾ9/ / ಅ� 
ಸ6ಾ9/ / �ಾವ9ಜ&ಕ   ಉದ�ಮ / Cಾಸ_ 

 

5 ಅಭ�O9ಯ ಪ�ಸುHತ ��ಾಸ 
(ಸ|ಷ^Uಾ_ ನಮೂ�ಸುವuದು) 
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-  2  -  6 ಅಭ�I�ಯ �ಾಯಂ  Vಾಸ       : 
 

 7 ಅಭ�I�ಯ cಾYಾ Uzಣದ Sಾ�ಸಂಗ 
Kಾdದ cಾPಗಳ  ವರಗಳು  
4ಾ�ಥ�ಕ 
Kಾಧ��ಕ 
4 �ೌಢ 

 

8 ಅಭ�I�ಯ Eಾಗೂ ಅಭ�I�ಯ  
ತಂ%/[ಾ�/��ೕಷಕರ (ತಂ%/[ಾ� 
Oೕವಂತ ಲQ�ದ&") ಇವರ ಒಟು) 
Sಾ��ಕ ಆNಾಯ ಎYಾQ 
ಮೂಲಗJಂದ 1) iೕತನ ��ೕ\             : 2) ಜ�ೕ�ನ  ವರ           : 3) ಇತರ ಮೂಲಗಳು         :  

 

9 ಆNಾಯ �1# 4ಾವ9Nಾರ"ೕ?  10 ಸಂಪತು� �1# 4ಾವ9Nಾರ"ೕ  11 KಾLಾಟ �1# 4ಾವ9Nಾರ"ೕ  
 

ಪ��ಾ�ೕಕೃತ �ೂೕಷ�ಪ��ಾ�ೕಕೃತ �ೂೕಷ�ಪ��ಾ�ೕಕೃತ �ೂೕಷ�ಪ��ಾ�ೕಕೃತ �ೂೕಷ�    

 
ಈ �ೕP ನ�tಂದ ಒದ,�ದ Kಾa9 /  ವರ�ಯು �ಾನು 9J�ರುವಷ)ರ ಮZ)# ಸತ�iಂದು 
ಶ�Nಾ�ಪ_ವ�ಕSಾ, ದೃ�ೕಕ1ಸು��ೕ� ಮತು� �ೂೕ�ಸು��ೕ�. 
 
ಸqಳ       ತಂ% / [ಾ� / ��ೕಷಕರ ಸa 
��ಾಂಕ           (ತಂ%/[ಾ� Oೕವಂತ ಲQ�ದ&") 
         (>ಂಡ9/ಗಂಡ/ ಇವರ ಸa) 
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-  3  - 
ಸ��ೕಯ ಇಬ	ರು �ಾ��ಾರರುಸ��ೕಯ ಇಬ	ರು �ಾ��ಾರರುಸ��ೕಯ ಇಬ	ರು �ಾ��ಾರರುಸ��ೕಯ ಇಬ	ರು �ಾ��ಾರರು     ಅಭ���ಯ ಮತು� ಅವರ ತಂ�/�ಾ�/��ೕಷಕರು/ಪ�/ಪ�� ಇವರನು� �ಾಗೂ ಇವರ ಸ!ಯನು� ಗುರು�ಸು"�ೕ#.  $ಾ%&ಾರರ ಸ!     1)         2)  (ಪ�ಣ� ()ಾಸ�ೂಂ*+) ಪ��ೕಲ�ಾ ಪ	
ಾಣ ಪತ	ಪ��ೕಲ�ಾ ಪ	
ಾಣ ಪತ	ಪ��ೕಲ�ಾ ಪ	
ಾಣ ಪತ	ಪ��ೕಲ�ಾ ಪ	
ಾಣ ಪತ	     1) ,-ೕಮ� / ,-ೕ .............................................................................................. ಎಂಬುವವರ ಮಗ /ಮಗಳು/ಪ�/ಪ��   ,-ೕ/,-ೕಮ�/ಕು1ಾ2 ........................................................................ ಎಂಬುವವರು ಕ3ಾ�ಟಕ 5ಾಜ�ದ ............................................... 89:ಯ (;ಾಗ ...................... ................................ <ಾ-ಮ/ಪಟ=ಣ/ನಗರದ>: $ಾ1ಾನ� ?@ಾABಾC&ಾDE ಮತು� ಇವರು ಜನರF G2H ವಗ�IJ Kೕ2ದವ5ಾCರು�ಾ�E. 2) ,-ೕ/,-ೕಮ�/ಕು1ಾ2 .............................................................................. ಇವರ ತಂ�/�ಾ�/  ��ೕಷಕರು ಸLಾ�2 ಆ�ೕಶ ಸಂ.ಎಸOಬೂ:�P 251 QAಎ  94 *3ಾಂಕ 31/01/1995ರನRಯ ಜನರF G2H ವಗ�ದ Gೕಲುಸ�ರದ>: (ಅPeTm� ಐT�eP) ಬರುವV*ಲ:#ಂದು ಪ-1ಾWೕಕ2ಸXಾC�.         ತಹ,ೕXಾDZ ಸ[ಳ        ....................... �ಾಲೂ:ಕು. *3ಾಂಕ        ಕ\ೕ2ಯ ]ಹರು  ಸೂಚ_-1 : ಇದರ>: ಉಪaೕCಸXಾದ “$ಾ1ಾನ� ?@ಾA” ಎಂಬ ಪದವV 1950ರ ಜನ�ಾ       bಾ-�?ಧ� LಾdDಯ 20_ೕ ಅನುefೕದದ>:ನ ಅಥ�ವನು� hೂಂ*ರುತ��.  ಸೂಚ_-1 : ಪ2,ೕಲ3ಾ ಪ-1ಾಣ ಪತ- ?ೕಡುವ ಅjಕೃತ ಅjLಾ2ಯು ಸLಾ�2 ಆ�ೕಶ ಸಂ.     ಎಸOಬೂ:�P 251 QAಎ  94 *3ಾಂಕ 31/01/1995ರನRಯ Gೕಲುಸ�ರ (ಅPeTm� ಐT�eP)     ದವರನು� ಗುರು�ಸಲು ?ಗ*ಪPಸXಾCರುವ ಅಂಶಗಳನು� (ವರ@ಾC ಖTತಪPAIೂಂಡ     ನಂತರ#ೕ ಪ-1ಾಣ ಪತ- ?ೕಡತಕJದುD. 
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ನಮೂ�-2 
"ಾ�#ೕಣ ಅಭ
�� ಪ� ಾಣ "ಾ�#ೕಣ ಅಭ
�� ಪ� ಾಣ "ಾ�#ೕಣ ಅಭ
�� ಪ� ಾಣ "ಾ�#ೕಣ ಅಭ
�� ಪ� ಾಣ ಪತ�ಪತ�ಪತ�ಪತ�    

 
 U�ೕ ...................................................................................... ರವರ ಮಗ 
/ ಮಗಳು / ಪ9t / U�ೕ/U�ೕಮ9/ಕುKಾ1 .............................................................. 
OPQ ......................................... [ಾಲೂQಕು ........................................... 
0ಾ�ಮದjQ .................................................................... SಾಸSಾ,ರುವ ಇವರು 
ಒಂದ�ೕ ತರಗ9�ಂದ ..................................................... ತರಗ9ಯವ"# 
................................................ OPQ .......................................... [ಾಲೂQಕು 
.................  ಪಟ)ಣ ............................... cಾPಯjQ Sಾ�ಸಂಗ Kಾd ............... 
ವಷ� ನuದ �ಯಮ, 1976 ಅಥSಾ ಕ�ಾ�ಟಕ 4ೌರ ಸ�ಗಳ ಅ��ಯಮ 1964ರ ಅdಯjQ 
���ಷ)ಪd� ಒಂದು %ೂಡ� ನಗರ ಪ�%ೕಶ, ಸಣ� ನಗರ ಪ�%ೕಶ ಅಥSಾ ಪ1ವತ�� 
ಹಂತದjQರುವ ಪ�%ೕಶಗಳ >ೂರ[ಾದ ಪ�%ೕಶದjQತು�. 
 
�ೕಲು ರುಜು       ಸa 
3ೕತ� Uzಣ ಅ�8ಾ1      ಮು�ೂ�ೕ4ಾ]ಾ�ಯರ ಸa 
ಕrೕ1ಯ sಹರು      ಮತು� ಸಂGqಯ sಹರು 
 
ಸqಳ   : 
��ಾಂಕ:  
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ಸ8ಾ�ರದ ಸು�ೂ�ೕP ಸಂ.�ಆಸುಇ 44 G�� 2001 ��ಾಂಕ 27/07/2001 
ನಮೂ�-3 

wೕಜ�ಗJಂದ �ವ��ತLಾದ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ�I� 
 
U�ೕ/U�ೕಮ9 ............................................................................. ಎಂಬುವವರ 
ಮಗ/ಮಗಳು/ಪ9t/ U�ೕಮ9/ಕುKಾ1 ............................................... OPQ 
................................................. [ಾಲೂQಕು  ........................... 0ಾ�ಮದjQ 
SಾಸSಾ,ರುವ ಇವರು / ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅವಲಂ�ತLಾ,ದ& ಈ 2ಳಕಂಡ ಆ ಆ��ಯನುt 
................................. wೕಜ�0ಾ, ........................ ಇಸ ಯಂದು 
pಾh�ೕನಪd�2ೂಳ�Yಾ,% ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ�Kಾ\ೕಕ1ಸYಾ,%. 
 (i) ** Sಾ�ಸುವ ಮ� ಮತು� [ಾವ_ ಅವಲಂ�ತLಾ,ದ& ಅವರ ಕೃ� ಭೂ�ಯ ಅಧ�ದಷು) (ii) ** wೕಜ�# sದಲು ಭೂ�ಯನುt >ೂಂ�ರ%; wೕe��ಂದ [ಾವ_ Sಾ�ಸುವ ಮ�; (iii) ** [ಾವ_ ಅವಲಂ�ತLಾ,ದ& ತಮe ಕೃ� ಭೂ�ಯ ಅಧ�ದಷು) ಅಥSಾ ಅದv<ಂತ ಕd�  
     ಕೃ� ಭೂ�; (iv) ** ಇತರ ಇ�ಾtವ_%ೕ ಪ�ಕರಣದjQ wೕಜ��ಂದ �ವ��ತLಾದವರು 
 
       ತಹUೕYಾ&* ಸa: 
ಸqಳ       ....................... [ಾಲೂQಕು. 
��ಾಂಕ       ಕrೕ1ಯ sಹರು (**) ಅನhಯSಾಗುವ ಐಟಂನುt Kಾತ� ಪ�Kಾಣ ಪತ�ದjQ ನಮೂ�ಸತಕ<ದು&) 
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ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ಸಂಗ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ಸಂಗ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ಸಂಗ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಕನ�ಡ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ಸಂಗ ಪ��ಾಣ ಪತ�    
 
U�ೕಮ9 / U�ೕ ................................................................................. ರವರ ಮಗ / 
ಮಗಳು / ಪ9t / ಕುKಾ1 ............................................................................... 
OPQ .......................... [ಾಲೂQಕು ................................................................... 
0ಾ�ಮದjQ SಾಸSಾ,ರುವ ಇವರು ................. �ೕ ತರಗ9�ಂದ 
.............................................. �ೕ ತರಗ9ಯವ"# ............................ �ೖ�\ಕ 
ವಷ��ಂದ .............................. �ೖz\ಕ ವಷ�ದವ"# 
............................................................... ಕನtಡ Kಾಧ�ಮದjQ Sಾ�ಸಂಗ 
Kಾdರು[ಾ�"ಂದು ಪ�Kಾ\ೕಕ1ಸYಾ,%. 
 
 
ಸqಳ    ಮು�ೂ�ೕ4ಾ]ಾ�ಯರ ಸa ಮತು� ಸಂGqಯ sಹರು 
��ಾಂಕ 
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ಅನುಬಂಧ-ಎ 
ಅಹ�[ಾ ಪ�Kಾಣ ಪತ� 

[ಅನುk�ೕದ 371 (�) �ೕ"#] 
(3(3)�ೕ �ಯಮ �ೂೕd) 

 
[ಪ�Kಾಣ ಪತ� �ೕಡಲು ಕ�ಾ�ಟಕ pಾವ�ಜ�ಕ ಉ%ೂ�ೕಗ (>ೖದLಾgಾ�-ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ�%ೕಶ2< 

�ೕಮ8ಾ9ಯjQ �ೕಸYಾ9) �ಯಮಗಳು 2013] 
 

U�ೕ/U�ೕಮ9 _____________ ರವರು ____________ ರವರ ಮಗ/>ಂಡ9Tಾ,ದು&, 
ಇವರು ಕ�ಾ�ಟಕ Lಾಜ�ದ _______________ OPQಯ _____________ [ಾಲೂQvನ __ 
_________________ 0ಾ�ಮ/ಪಟ)ಣದ ಸqJೕಯ ವ�v�Tಾ,Nಾ&". 
 
ಸqಳ: ________________     >ಸರು: _______________ 
��ಾಂಕ: ______________     ಅ�G)ಂ� ಕ�ೕಷನ* 
        __________ ಉಪ Rಾಗ 
        _________ OPQ 


