
Page 1 
 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 

d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ 

 

CzsÀåPÀëgÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¥Àjó²µÀÖ eÁw ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À 

£ÉÃªÀÄPÁwUÁV DAiÉÄÌ ¸À«Äw ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå EAf¤AiÀÄgï, d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ 

¸ÀA¸ÉÜ, D£ÀAzÀ gÁªï ªÀÈvÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 009 

 

¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¥Àjó²µÀÖ eÁw ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉÃªÀÄPÁwAiÀÄ Cfð 

¸À°è¸ÀÄ«PÉUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸ÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß                            

¢£ÁAPÀ: 23.09.2022gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EzÀgÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀ 

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ, eÁUÀgÀÆPÀvÉ¬ÄAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.  

1. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï 

https://waterresources.karnataka.gov.in£À°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ 

«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-Line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E¤ßvÀgÀ 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ «zsÁ£ÀzÀ°è ¸À°è¸ÀÄªÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.  

2. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ On-Line ªÀÄÆ®PÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ 

¢£ÁAPÀzÉÆ¼ÀUÉ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄzÉÃ 

ªÀÄÄAavÀªÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  

3. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉÃ, Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä 

On-Line£À°è ¤ÃrgÀÄªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥ÀÅöà 

ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

4. ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ «zÁåºÀðvÉ, 

ªÀAiÉÆÃ«Äw, «ÄÃ¸À¯Áw EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. 

¸ÀzÀj «ªÀgÀUÀ½UÁV d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¨sÉÃn 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

5. MªÉÄä Cfð ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ, CfðAiÀÄ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr/¸ÉÃ¥ÀðqÉ 

ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ¤ÃqÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

6. CfðAiÀÄ ¸À°èPÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖªÁV PÉÆÃgÀ¢zÀÝ°è, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è ªÀÄ£À« 

ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃjzÀ°è/zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ̧ À°è¹zÀ°è, 

wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
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ºÀAvÀ-1: SUBMIT APPLICATION 

A. d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è “APPLICATION FOR THE POST OF 

SECOND DIVISION ASSISTANT(BACKLOG-SCHEDULE CASTE) IN WRD” ªÉÄÃ¯É 

QèPï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ‘SUBMIT APPLICATION FOR THE POST OF SECOND 

DIVISION ASSISTANT(BACKLOG-SCHEDULE CASTE)’ ªÉÄÃ¯É QèPïªÀiÁr, 

¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀÄªÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. ‘Preview’ button 

ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ Application Preview Page ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.  
 

B. CfðAiÀÄ°è wzÀÄÝ¥Àr EzÀÝ°è ‘Edit’ button ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ‘Edit’ button 

G¥ÀAiÉÆÃV¹, F »AzÉ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è vÀ¦àzÀÝ°è ¸ÀÆPÀÛ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß 

ªÀiÁr J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ‘Save 

Changes’ button QèPï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
 

C. £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ‘Application ID’ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ 

ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¸ÀAzÉÃ±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÆqÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 

vÀ¥ÀàzÉÃ §gÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ ‘Home button’ QèPï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  

ºÀAvÀ-2: UPLOAD YOUR PHOTO AND SIGNATURE 
 

D. £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ‘Upload Your Photo, Signature QèPï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

E. £ÀAvÀgÀ Authentication£À°ègÀÄªÀ Application ID and Date of Birth AiÀÄ£ÀÄß 

¨sÀwðªÀiÁr ‘Submit’ button DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

F. £ÀAvÀgÀ Photo (Maximum size 100KB) & Signature (Maximum size 

100KB) (¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À») C¥ï ¯ÉÆÃqïUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV 

Photo & Signature (¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À») Upload ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  

G. ‘Save’ button QèPï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ‘Home’ button QèPï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

ºÀAvÀ-3: PRINT APPLICATION 

£ÀAvÀgÀ ‘Print Application’ button ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. ‘Application ID 

and Date of Birth’AiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ ‘Submit’ button ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr CfðAiÀÄ 

ªÀÄÄzÀæt ¥Àæw ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. F CfðAiÀÄ ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ Application IDUÀ¼À£ÀÄß 

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.  

http://nemaka.kar.nic.in/kptcl_recr2022/
http://nemaka.kar.nic.in/kptcl_recr2022/
http://karnemaka.kar.nic.in/abcd/ApplicationForm_JA_org.aspx
http://karnemaka.kar.nic.in/abcd/ApplicationForm_JA_org.aspx
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ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ON LINE ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿರುವ 

ಅಂಶಗಳನ್ನು  ತಪ್ಪ ದೇ ಗಮನಿಸುವುದು 

ಕರ .ಸಂ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿರ್ತ ಷರಾ (ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿವರ) 

1. Select your post ದಿ್ವ ತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 

ಹುದೆ್ದ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಗಳು ದಿ್ವ ತೀಯ ದರ್ಜೆ 

ಸಹಾಯಕ ಹುದೆ್ದ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡುವುದು. 

2. Applicant's Full Name ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಯ ಪೂರ್ೆ ಹೆಸರು 
 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. / 10ನೇ ತರಗತಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ 

ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 

3. Mother's Name ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/ 10ನೇ ತರಗತಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವAತೆ 

ನಮೂದ್ವಸುವುದು (ನಮೂದ್ವಸಿದೆ ಲಿ್ಲ ). 

4. Father's Name ತಂದ್ದಯ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ./10ನೇ ತರಗತಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ 

ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 

5. Gender ಲ್ಲಂಗ ಗಂಡು/ಹೆಣ್ಣು  ಗುರುತಸುವುದು.   

6. Reservation Category ಮೀಸಲಾತ ಪರ ವಗೆ ಪರಿಶಿಷಿ್ -ಜಾತಯನ್ನು  

ನಮೂದ್ವಸಲಾಗಿದ್ದ (Default). 

Sub Caste under Schedule 

Caste 

ಪರಿಶಿಷಿ್  ಜಾತಯಲಿ್ಲನ ಉಪ 

ಜಾತ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶಿಷಿ್  

ಜಾತಯಲಿ್ಲ ನ ಉಪ ಜಾತಯನ್ನು  

ನಮೂದ್ವಸುವುದು 

7. Date of Birth ಜನಮ  ದ್ವನಂಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ./ 10ನೇ ತರಗತಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ 

ನಮೂದ್ವಸುವುದು (Select from drop 

down). 

Age  ವಯಸುು - Automatically 

generated  

(As on Last Date of Submission of 

Application)/ 

ಅರ್ಜೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಕೊನೆಯ 

ದ್ವನಂಕದಂದು) 

 

8. Permanent Address ಪತರ  ವಯ ವಹಾರಕೆ್ಕ  ಖಾಯಂ 

ವಿಳಾಸ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿತ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ  

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸವನ್ನು  

ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 

9. Whether Permanent 

address & Communication 

address is same or not? 

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ಮ್ತ್ತು  

ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸ ಒಂದೇ 

ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ್ ದ್ವರಲ್ಲ 

ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 
 

10. Address for 

Communication 

ಪತರ  ವಯ ವಹಾರಕೆ್ಕ  ಪೂರ್ೆ 

ವಿಳಾಸ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿತ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ  

ಪೂರ್ೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು  ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 

Mobile No. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮೊಬೈಲ್-ಸಂಖ್ಯಯ  ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 

e-mail Id ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್-ವಿಳಾಸ ನಮೂದ್ವಸುವುದು. 
 

11. Are you married? ತಾವು ವಿವಾಹಿತರೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 
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ಕರ .ಸಂ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿರ್ತ ಷರಾ (ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿವರ) 

 Are you Claiming 

Reservation? 

ಮೀಸಲಾರ್ತ ಕೀರಿರುವಿರೆ?  

12. Rural Applicant ಗ್ರರ ಮೀರ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (14) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

 

13.  Kannada Medium ಕನು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  

ಗುರುತಸುವುದು.[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ  (14) ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

14. Project Displaced Person  ಯೀಜನ ನಿರಾಶಿರ ತರು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (14) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

15. Physically Handicapped 

Applicant 

ಅಂಗವಿಕಲ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (14) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

 

15A Description of PHC ಅಂಗವಿಕಲ್ತೆಯ ವಿವರ  

  • One Arm/ ಒಂದು ತೀಳು 

ಇಲಿ್ದವರಿಗೆ 

• One Leg/ ಒಂದು ಕಾಲು 

ಇಲಿ್ದವರಿಗೆ 

• One Arm & One Leg/ ಒಂದು 

ತೀಳು ಒಂದು ಕಾಲು 

• Both Leg/ ಎರಡು ಕಾಲು 

• Both Arm/ ಎರಡು ತೀಳು 

• Blindness/ ಕುರುಡುತನ 

• Low Vision/ ಕಡಿಮೆ ಮಂದ 

ದೃಷಿ್ಟ  

• Hard of Hearing/ ಮಂದ 

ಶ್ರ ವರ್ದೀಷ್ 

• Cerebral Palsy/ ಮದುಳು 

ನಡಿದೀಷ್ 

• Mental Illness/ ಮಾನಸಿಕ 

ಅಸಿ ಸಥ ತೆ 

• Leprosy Cured/ 

ಕುಷಿ್ ರೀಗದ್ವಂದ 

ಗುರ್ಮುಖರಾದವರಿಗೆ 

• Deaf/ ಕಿವುಡುತನ 

• Dwarfism/ ಕುಬ್ಜ ತೆ 

• Acid Attack Victims/ ಆಸಿಡ್ 

ದಾಳಿ ಸಂತರ ಸು ರು 

• Muscular Dystrophy/ 

ಸ್ನು ಯುಕ್ಷಯ 

• Autism Spectrum Disorder 

(mild)/ ಸಿ ಲ್ಲೀನತೆ ಸೆ್ಪ ಕಿ ರಮ  

ಅಸಿ ಸಥ ತೆ (ಸೌಮ್ಯ ) ಉಳು ವರಿಗೆ 

• Specific Learning Disability/ 

ನಿಧಿೆಷಿ್  ಕಲ್ಲಕ್ಕಯ ಸ್ನಮ್ಥಯ ೆ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಂಗವಿಕಲ್ತೆಯ ವಿವರವನ್ನು  

ಗುರುತಸುವುದು 

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (14) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 
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ಕರ .ಸಂ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿರ್ತ ಷರಾ (ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿವರ) 

16. Ex-Military Person ಮಾರ್ಜ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯ ರ್ಥೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (14) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

17. Are you claiming age 

relaxation? If Yes, Age 

relaxation availed in years  

 

ವಯೀಮತ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಕ 

ಕೊೀರಿರುವಿರೆ? ಹೌದಾದೆ ಲಿ್ಲ , 

ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕೊೀರಲಾಗಿರುವ 

ವಷ್ೆಗಳು 

 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯೀಮತ 

ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 

ಅಹೆ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು  

ನಮೂದ್ವಸುವುದು (ಅಹೆರಿದೆ ಲಿ್ಲ )  

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕರ ಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ  (7) 

ಓದ್ವಕೊಳುು ವುದು] 

18. Have you Studied 

Kannada Language in 

SSLC or 10th Standard – 

1st Language or 2nd 

Language or Medium of 

Instruction in Kannada 
 

 

 

OR 
 

Kannada Language in 

PUC/12th Standard – 1st 

Language or 2nd Language  
 

 

 

OR 

 

Studied Kannada 

Language in any other 

higher studied 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/10ನೇ ತರಗತ 

ಪರಿೀಕೆ್ಕ ಯಲಿ್ಲ  ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಪರ ಥಮ್ ಭಾಷೆ 

ಅಥವಾ ದಿ್ವ ತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ 

ಕನು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿರುವಿರೇ?   

 

ಅಥವಾ 
 

ದಿ್ವ ತೀಯ ಪಿಯುಸಿ/12ನೇ 

ತರಗತಯಲಿ್ಲ  ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಪರ ಥಮ್ ಭಾಷೆ 

ಅಥವಾ ದಿ್ವ ತೀಯ ಭಾಷೆ 

ಮಾಡಿರುವಿರೇ?   

 

ಅಥವಾ 

 

ಮೇಲೆ್ ಟಿ್  ಯಾವುದೇ 

ಪರಿೀಕೆ್ಕ ಯಲಿ್ಲ  ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ವಾಯ ಸಂಗ 

ಮಾಡಿರುವಿರೇ? 

 

 

ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 
 

19. 10th Std/ 

S.S.L.C./C.B.S.E./I.C.S.E./ 

Registration No. 

10ನೇ ತರಗತ/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ./ 

ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ 

ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಅಂಕ ಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆ ನಂದಣಿ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಭ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 

20. Select your Qualification ವಿದಾಯ ಹೆತೆಯನ್ನು  ತಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ  ವಿದಾಯ ಹೆತೆಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡುವುದು (Select from drop down).  

[ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ ನ ಕಂಡಿಕ್ಕ (4) ರಲಿ್ಲ  

ನಮೂದ್ವಸಿರುವಂತೆ] 

21. 1. Total marks obtained in 

II P.U.C/12th Standard. 

 

 

 

 

  

2. Total marks obtained in 

all Semesters/all year in 

Diploma/I.T.I./ 

1. ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟಿ್ಟ  ಅಂಕಗಳು 

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯ 2 ನೇ 

ವಷ್ೆ/12ನೇ ತರಗತಯಲಿ್ಲ  

ಪಡೆದ್ವರುವ ಅಂಕಗಳು 

 

2. ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟಿ್ಟ  ಅಂಕಗಳು 

ಡಿಪಿ್ಲಮಾ/ ಐ.ಟ್ಟ.ಐ./ 

ರ್ಜ.ಓ.ಸಿ/ ರ್ಜ.ಓ.ಡಿ.ಸಿ/ 

ರ್ಜ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ ಎಲಿಾ  

ಸ್ಪಮಸಿ ರ್/ ಎಲಿಾ     

ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು  ಭ್ತೆಮಾಡುವುದು 

[ಅಂಕ ಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆ] 
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ಕರ .ಸಂ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿರ್ತ ಷರಾ (ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿವರ) 

J.O.C./J.O.D.C./J.L.D.C.  

 

 

ವಷ್ೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ್ವರುವ 

ಒಟಿ್ಟ  ಅಂಕಗಳು  

22. Maximum Marks  ಗರಿಷ್ಠ  ಅಂಕಗಳು ಗರಿಷ್ಠ  ಅಂಕಗಳನ್ನು  ಭ್ತೆಮಾಡುವುದು 

[ಅಂಕ ಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆ].  

23. Percentage ಶೇಕಡಾವಾರು ಗಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟಿ್ಟ  ಅಂಕಗಳ 

ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೂಡುವುದು 

(Automatically generated). 

24. Certificate obtained from 

Board/Organisation 

 

ಪರ ಮಾರ್ ಪತರ  ಪಡೆದ 

ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಪಥ ಯ ಹೆಸರು 

ಪರ ಮಾರ್ ಪತರ  ಪಡೆದ 

ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಪಥ ಯ ಹೆಸರು ಭ್ತೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

25. Are you a State/Central 

Government Servant? 

ನಿೀವು ರಾಜಯ /ಕಂದರ  ಸಕಾೆರಿ 

ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ವ ೀರಾ? 

ರಾಜಯ /ಕಂದರ  ಸಕಾೆರಿ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  

ಇದೆ ಲಿ್ಲ /ಇಲಿ್ದ್ವದೆ ಲಿ್ಲ -  

ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು.  

25A. Name of the Department, 

Office 

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹೆಸರು, ಕಛೇರಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹೆಸರು, ಕಛೇರಿಯನ್ನು  ಭ್ತೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

26. Presently working? ಪರ ಸುು ತ ಕ್ಕಲ್ಸದಲಿ್ಲ  ಇರುವಿರಾ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

27. Have you ever been 

dismissed from your 

services. 

ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಂದಾದರೂ 

ವಜಾಗಂಡಿದೆ್ವ ೀರಾ? 

ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿಾ  ಗುರುತಸುವುದು. 

 

* ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭ್ ದಿನಂಕ: 26.09.2022 

* ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕನೆಯ ದಿನಂಕ: 25.10.2022 

ಸೂಚನೆ:-  

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲ್ಲನ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  5ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಂಗ 

ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಮಾಡಿಕಂಡ ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ , ಆಯಾಯ ವಗಿದಲಿ್ಲ  ಮೀಸಲಾರ್ತಯನ್ನು  

ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು. 


