
   ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾ¤ðಷ್ ಮಿಟೆಡ್, ಮೈಸೂರು 
(ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧೀನ ಉದಯ್ಮ) 

ನೂಯ್ ಬನಿನ್ಮಂಟಪಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್: 0821-2497469 ಇ-ಮೇಲ್- admin-mpvl@karnataka.gov.in 

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ – www.mysorepaints.karnataka.gov.in 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: ಮೈಪೆವಾ /ಆಡ ತ/2022-23/3129     ದಿನಾಂಕ: 23.01.2023 
 

ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಟಣೆ (ಮೂರನೇಕರೆ)   
 

ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾನಿರ್ಷ್ ಮಿಟೆಡ್., ಕಂಪನಿಯ ಲ್ ಅನುಚೆಚ್ೕದ 371 (ಜೆ) ರಡಿಯ ಲ್ ಮೀಸ ರಿ ರುವ ಮತುತ್ ಇತರೇ 
ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅಹರ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 
ಅನುಚೆಛ್ೕಧ -371 (ಜೆ) ಮತುತ್ ಇತರೇ ಮೂಲ  ವೃಂದದ ಲ್ 

ಮೀಸ ರಿ ರುವ  ಹುದೆದ್ಗಳು 
 

ಕರ್.
ಸಂ 

ಹುದೆದ್ಯ ಹೆಸರು ಗೂರ್ಪ್ 
ಹುದೆದ್ಗಳ
ಸಂಖೆಯ್ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಅನುಚೆಚ್ೕಧ 

371(ಜೆ) ರಡಿ 
ಹುದೆದ್ಗಳಸಂಖೆಯ್ 

ಮೂಲ
ವೃಂದ 

ಮೀಸಲಾತಿ 
ವಗೀರ್ಕರಣ 

01 ಪರ್ಧಾನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು 
(ತಾಂತಿರ್ಕ) 

ಎ 01 ರೂ. 56,800 - 80,100 01 -- ಪ.ಜಾ (ಇ) 

02 ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು (ಲೆಕಕ್ಪತರ್) ಎ 01 ರೂ. 42,000 - 72,500 01 -- ಸಾ.ಅ (ಮ) 
03 ಉಪ-ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು (ಇನೆವ್ಂಟಿರ್) ಬಿ 01 ರೂ. 26,400-55,350 01 -- ಸಾ.ಅ (ಮ) 
04 ಅ ಸೆಟ್ಂಟವ್ಕಾಸ್ಮ್ಯ್ರ್ನೇಜರ್  01 ರೂ. 20,900-51,400 01 -- ಪರ್.ವ II (ಬಿ) (ಇ) 
05 ೕನಿಯಕೆರ್ಮಿಸ್ಟ್  01 ರೂ. 20,900 - 51,400 -- 01 ಪ.ಜಾ (ಮ) 

 

ಮೇ ನ  ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ  ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಹರ್ತೆ, ಅನುಭವ, ಷರತುತ್- ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ್ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಅಧೀಕೃತ  ವೆಬ್ 
ಸೈಟ್ “www.mysorepaints.karnataka.gov.in” ನ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹರ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವ “ಅಜಿರ್ 
ನಮೂನೆ” ಯನುನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿ ದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳೂೆಡನೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಳಗೆ ಅಂಚೆಯ 
ಮೂಲಕ ಸ ಲ್ಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪರ್ಕಟಿ ರುವ “ಅಧಿಸೂಚನೆ”ಯನುನ್ ಓದಿ, ಚೆನಾನ್ಗಿ 
ಅಥೈರ್ ಕೊಂಡು, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ತಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 
¸À»/- 

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ  ನಿದೇರ್ಶಕರು 
  

 



 

 
MYSORE PAINTS AND VARNISH LTD., 

(A Government of Karnataka Undertaking) 
New BannimatapExtention, Mysore – 570015 

Telephone Number: 0821-2497469, e-mail - admin-mpvl@karnataka.gov.in 
Website – www.mysorepaints.karnataka.gov.in 

 
 

Ref: MPVL/ADMN/2022-23/3129       Dtd: 23/01/2023  
 

APPOINTMENT NOTIFICATION - (Call – 03) 
 
Mysore Paints and Varnish Ltd., invites applications from the eligible candidates for Direct 
Recruitment reserved under Article 371(J) and other cadre as detailed below. 

 
 

Sl. 
No 

Name of the Post Group Number 
of Post 

Pay Scale Under Art. 
371 (J) 

Other 
Cadre 

Reservation 

01 General Manager (Tech) A 01 Rs. 56,800 - 80,100 01 -- S.C (O) 
02 Manager (Accounts) A 01 Rs. 42,000- 72,500 01 -- G.M (W) 
03 Dy. Manager (Inventory) B 01 Rs.  26,400-55,350 01 -- G.M (W) 
04 Asst. Works Manager C 01 Rs. 20,900-51,400 01 -- Cat-II (B) (O) 
05 Senior Chemist  C 01 Rs. 20,900– 51,400 -- 01 S.C (W) 

 
The required educational qualification, experience and other terms are available/uploaded in the 
Official website: www.mysorepaints.karnataka.gov.in.The eligible candidates can download the 
‘application format’ from the website and submit along with necessary documents through post. The 
candidates are hereby requested to go through the Notification in detail and apply for the post.  

            -Sd/- 
Managing Director 

 
  

 



ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾನಿರ್ಷ್ ಮಿಟೆಡ್, ಮೈಸೂರು 
 

ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: ಮೈ.ಪೆ.ವಾ /ಆಡ ತ/2022-23/3129    ದಿನಾಂಕ: 23.01.2023 
 

ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಮೂರನೇ ಕರೆ) 
 

01. ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾನಿರ್ಷ್ ., ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ, ನೂಯ್ ಬನಿನ್ಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, 
ಮೈಸೂರು – 570015 (ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧೀನ ಉದಯ್ಮ) ಇ ಲ್ ಅನುಚೆಚ್ೕದ 371 (ಜೆ) ರಡಿಯ ಲ್ 
ಮೀಸ ರಿ ರುವ ಮತುತ್ ಇತರೇ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು, 
ಹಾ  ಇರುವ ಎಂಪಿ ಎಲ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗಳು, 2010, ಇದರ ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

02. ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ: 
 

ಕರ್.
ಸಂ 

ಹುದೆದ್ಯ ಹೆಸರು ಗೂರ್
ಪ್ 

ಹುದೆದ್ಗಳ 
ಸಂಖೆಯ್ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅನುಚೆಚ್ೕಧ 371 
(ಜೆ) ರಡಿ 

ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 

ಮೂಲ 
ವೃಂದ 

ಮೀಸಲಾತಿ 
ವಗೀರ್ಕರಣ 

01 ಪರ್ಧಾನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು 
(ತಾಂತಿರ್ಕ) 

ಎ 01 ರೂ. 56,800 – 80,100 01 -- ಪ.ಜಾ (ಇ) 

02 ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು (ಲೆಕಕ್ಪತರ್) ಎ 01 ರೂ. 42,000- 72,500 01 -- ಸಾ.ಅ (ಮ) 
03 ಉಪ-ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು (ಇನೆವ್ಂಟಿರ್) ಬಿ 01 ರೂ. 26,400-55,350 01 -- ಸಾ.ಅ (ಮ) 
04 ಅ ಸೆಟ್ಂಟ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಮಾಯ್ನೇಜರ್  01 ರೂ. 20,900-51,400 01 -- ಪರ್.ವ II (ಬಿ) (ಇ) 
05 ೕನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್  01 ರೂ. 20,900– 51,400 -- 01 ಪ.ಜಾ (ಮ) 

 
(ಸೂಚನೆ: ಇದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕಂಡಿಕೆ (4) (ಆ) ನುನ್ ಓದಿಕೊಳುಳ್ವುದು) 

 
03. ಅಹರ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್(ಅನುಬಂಧ-01 ರ ಲ್) ನೀಡಿರುವ ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿ ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೂೆಡನೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು, 
ಷರತುತ್  
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪಿರ್ಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ, ತಾಳ ಮೆ್ಯಿಂದ ಓದಿ ಅಥೈರ್ ಕೊಂಡ 
ನಂತರವೇ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವುದು. ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶ ರುವುದಿಲಲ್. ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿ ಖುದಾದ್ಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಿಲಲ್, ಒತಾತ್ಯಿಸುವಂತಿಲಲ್. 
ಆದದ್ರಿಂದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಷರತುತ್-ನಿಬಂಧನೆಗಳು-ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಓದಿ ಅಥೈರ್ ಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್. 
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/2/ 

 
3.1- ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವವರು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕು.  
3.2- ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ  ಬರುವ/ ವ್ೕಕರಿಸಲಪ್ಡುವ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್ 

ಹಾಗೂ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 
3.3- ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ನೀಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ರುದದ್ ಕಾನೂನಿನನವ್ಯ ಕರ್ಮ 

ಜರುಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 
3.4- ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ ಸಾಕಷುಟ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 

ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್. ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಲ್ ಆಗುವ ತಾಂತಿರ್ಕ ಅಡಚಣೆಗ ಗೆ ಕಂಪನಿಯು 
ಜವಾಬಾದ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲಲ್. 

3.5- * ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ: 23.01.2023. 
 * ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 10.02.2023. 
  

04. ಅಹರ್ತಾ ಷರತುತ್ಗಳು 
 
ಅ) ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕನಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್. 
ಆ) ಅನುಚೆಛ್ೕಧ 371 (ಜೆ) ರಡಿ ಮೀಸ ರಿ ರುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸ ಚಿಚ್ಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಕಲಾಯ್ಣ 

ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶದ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಗ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದೊಯ್ೕಗ 
(ಹೈದರಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ 2013 ರ ನಿಯಮಗ ಗೆ 
ಒಳಪಟಿಟ್ರಬೇಕು. 

ಇ) ‘ಮೂಲ ವೃಂದ’ ಹುದೆದ್ಗೆ ಕಲಾಯ್ಣ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ದೇಶದ 
ಅಹರ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಬಹುದು. 

ಈ) ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮಾನ ಕವಾಗಿ, ದೈ ಕವಾಗಿ ಆರೋಗಯ್ವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಹುದೆದ್ಯ ಸಮಪರ್ಕ 
ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಆತಂಕವನುನ್ಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ದೈ ಕ ನೂಯ್ನತೆಯಿಂದ 
ಮುಕತ್ವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಉ) ಇದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಹರ್ತೆ, ಅನುಭವ, ಮತುತ್ ಇತರೇ ಷರತುತ್ಗ ಗೆ 
ಒಳಪಟಿಟ್ರಬೇಕು. 

ಊ) ಮೇ ನ ಎಲಾಲ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೂ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಬಳಕೆ, ಾನ ಕಡಾಡ್ಯ. 
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05. ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ/ಅನುಭವ  
 

Sl. 
No. 

Name of the Post Minimum Qualification and Experience 

01 General Manager (Tech) M.Sc (Paint Technology) with 05 years’ experience in any Paint Industry 
02 Accounts Manager MBA (Finance ) or M.Com or ICWA with  3 to 5 years experience in managerial 

capacity and should be able to handle finalization of Accounts, Finance, Costing, 
Budget and Tax related matters. 

03 Dy. Manager (inventory) 
 

Degree with P.G Diploma in Materials Management with 02 years experience in 
any industrial undertaking. 

04 Asst. Work Manager B.Sc (Chem.) with 7 years experience in Paint Industry or Diploma in Paint 
Technology with 02 years experience in a Paint industry. 

05 Senior Chemist B.Sc(Chem.) with 5to 6 years experience in the line or Diploma-in-Paint 
Technology with 2 to 3 years experience in any paint industry   

 

(ಸೂಚನೆ: ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಮೇ ನ ನಿಗದಿತ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯ 
ಪರೀ ೆ ಬರೆದು ಫ ತಾಂಶಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯುತಿತ್ರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅಹರ್ರಾಗಿರುವುದಿಲಲ್) 
 

06. ವ ೕಮಿತಿ 
 

ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕನಿಷಟ್ 21 
ವಷರ್ ವ ೕಮಿತಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತುತ್ ಗರಿಷಟ್ ವ ೕಮಿತಿಯನುನ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ 
ಮೀರಿರಬಾರದು. 
 

6.01- ಸಾಮಾನಯ್ ವಗರ್     - 35 ವಷರ್ 
6.02- ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ/ಪರ್.ವಗರ್-1 - 40 ವಷರ್ 
6.03- ಪರ್.ವಗರ್ 2(ಎ)/ಪರ್.ವಗರ್ 2 (ಬಿ)/ಪರ್.ವಗರ್-3 (ಬಿ) - 38 ವಷರ್ 
6.04- ಅಹರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು   - ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ  
        ಸೇವೆಯ ಒಟುಟ್ ವಷರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 03 
        ವಷರ್ಗಳ ಸಡಿ ಕೆಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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ಸಾಮಾನಯ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳುನುಸಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಲ್ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಗರಿಷಟ್ ವ ೕಮಿತಿಯನುನ್ ಕೆಳಗೆ ತಿ ರುವಷಟ್ರ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಹೆಚಿಚ್ಸಲಾಗುವುದು. 

 
ಅ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ಅಥವಾ ಸಥ್ ೕಯ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್ ಅಥವಾ 

ರಾಜಯ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕೇಂದರ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ 
ಸಾಥ್ಪನೆಗೊಂಡು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾವ್ಮಯ್ ಅಥವಾ 
ನಿಯಂತರ್ಣದ ಲ್ರುವ ನಿಗಮದ ಲ್ ಹುದೆದ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಂದೆ 
ಹೊಂದಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 

ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು ಅಥವಾ 
10 ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿ ಅದರ ಲ್ ಯಾವುದು 
ಕಡಿಮೆ ೕ ಅಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು 

ಆ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಾಯ್ಡೆಟ್ ಕೋರ್ ನ ಲ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 
ಸ ಲ್  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ. 

ಕಾಯ್ಡೆಟ್ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕನಾಗಿ ಸೇವೆ 
ಸ ಲ್ ದಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು. 

ಇ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಪುರಸಕ್ೃತವಾದ ಗಾರ್ಮೀಣ ಔದಯ್ಮೀಕರಣ 
ೕಜನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಗಾರ್ಮ ಸಮೂಹ ಪರಿ ೕಲಕನಾಗಿ 

ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ ಅಥವಾ ಂದೆ ಇದದ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ. 

ಗಾರ್ಮ ಸಮೂಹ ಪರಿ ೕಲಕನಾಗಿ ಸೇವೆ 
ಸ ಲ್ ದಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು 

ಈ ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳು 
ಉ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಜನಗಣತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಈಗ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ರೆ ಅಥವಾ ಂದೆ ಹೊಂದಿದದ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ. 
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ವಷರ್ಗಳು ಅಥವಾ 5 
ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿ ಅದರ ಲ್ ಯಾವುದು 
ಕಡಿಮೆ ೕ ಅಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು. 

ಊ ಧವೆಯಾಗಿದದ್ ಲ್ (ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾನು 
ಧವೆಯೆಂದು ಹಾಗೂ ಮರು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ್ವೆಂಬ ಪರ್ಮಾಣ 

ಪತರ್ವನುನ್ ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ೕಗವು ಸೂಚಿ ದಾಗ ಇದರ ಮೂಲ 
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು) 

10 ವಷರ್ಗಳು 

ಋ ಜೀತ ಕಾಮಿರ್ಕನಾಗಿದದ್ ಪಕಷ್ದ ಲ್ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ 1957 ರ 
ಕನಾರ್ಟಕ ಜೀತ ಕಾಮಿರ್ಕ ಪದಧ್ತಿ (ರದಿದ್ಯಾತಿ) ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜೀತ 
ಸಾಲವನುನ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾದ್ನೆಂದು 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಾಯ್ಜಿಸೆಟ್ರ್ೕಟ್ ರಿಂದ ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡು 
ಆ ೕಗವು ಸೂಚಿ ದಾಗ ಇದರ ಮೂಲ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ 
ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. 

10 ವಷರ್ಗಳು 

 

07. ಭಾಷಾ ಾನ 
 

ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಮತುತ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಡಾಡ್ಯ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್/ ಂದೀ ಭಾಷೆ 
ಮಾತನಾಡುವುದು/ಬರೆಯು ಕೆ ಅಪೇಕಷ್ಣೀಯ. 
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08. ಮೀಸಲಾತಿ 
 

ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರಿಂದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ 
ಪಡೆದು ಲಗತಿತ್ಸಬೇಕು. 
 

8.1- ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮೂನೆ ‘ಡಿ’ ರೀತಾಯ್. 
8.2- ಪರ್ವಗರ್-1ರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮೂನೆ ‘ಇ’ ರೀತಾಯ್. 
8.3- ಪರ್ವಗರ್ 3ಎ, 3ಬಿ/2ಎ, 2ಬಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮೂನೆ ‘ಎಫ್’ ರೀತಾಯ್ 
 

(ಸೂಚನೆ: ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಆಯೆಕ್ ಹೊಂದುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜಾತಿ/ಆದಾಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳು ಸಕಷ್ಮ 
ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಂಧುತವ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ) 

 
ಇತರೇ ಸಾಮಾನಯ್ ಷರತುತ್ಗಳು 

 

09. ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಯ್ಥಿರ್ 
 

 ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪರ್ಸುತ್ತ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ನಿಯಮಗಳ ರೀತಾಯ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿ 
ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾಗಿರುವವರು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಅಹರ್ರು. 

 
 ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಕೋರುವ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ, ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1, 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ 

ವಗರ್ಗ ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮೂನೆ 2 ರ ಲ್ ಂಧುವಾಗಿರುವ (valid) ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿರತಕಕ್ದುದ್. 

 ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರುವ ಸಾಮಾನಯ್ ವಗರ್ದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮೂನೆ-2 ರ ಮಿಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ದ ಜೊತೆಗೆ ನಮೂನೆ-1 ರ ಲ್ ಅವರು ಮೇಲುಪದರಕೆಕ್ (creamy-layer) ಸೇರಿಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ವನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಹೊಂದಿರತಕಕ್ದುದ್. 

 
(ಸೂಚನೆ: ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಮೂನೆ-2 ರ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಾವು 
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದು ಅದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಮೇಲು ರುಜು ಪಡೆದಿರತಕಕ್ದುದ್) 
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10. ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಅಭಯ್ಥಿರ್ 
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮೀಸ ರಿ ದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಕೋರುವ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಸ  ಮತುತ್ ಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ 
ಪಡೆದಿರಬೇಕು. 
 

11. ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತ ಅಭಯ್ಥಿರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 23 ಸೆನೆನಿ 99, ದಿನಾಂಕ: 23.11.2000 ರನವ್ಯ ೕಜನೆಗ ಂದ 
ನಿವರ್ ತರಾದ (ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ 20 ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುನನ್ ನಿವರ್ಸತಿತರಾದ ಕುಟುಂಬದ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್) ಕುಟುಂಬದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮೀಸ ರಿ ದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಕೋರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿ ದ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ 
ಪಡೆದಿರತಕಕ್ದುದ್. 
 

12. ಅನುಚೆಛ್ೕಧ 371 (ಜೆ) ರಡಿ ಕಲಾಯ್ಣ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ. 
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದೊಯ್ೕಗ (ಕಲಾಯ್ಣ-ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ) (ಅಹರ್ತಾ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ ನೀಡಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 2013 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಸಥ್ ೕಯ 
ವಯ್ಕಿತ್ಯೆಂಬ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅನುಬಂಧ-‘ಎ’ ರ ಲ್ ಸೂಚಿ ರುವ ನಮೂನೆಯ ಲ್ಯೇ 
ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವಾದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಉಪ- ಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ 
ಆಯುಕತ್ರಿಂದ ಸ , ಹರು ಮತುತ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡಿರತಕಕ್ದುದ್. ಈ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-  ರಡಿಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ನಮೂನೆಯನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಪಡೆಯಲಾದ ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ 
ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

13. ಕಲಾಯ್ಣ ಕನಾರ್ಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರು 
ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಸವ್-ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್, 
ಕಲಾಯ್ಣ-ಕನಾರ್ಟಕ ಉಪ-ನಿಯಮ 5 (2) ರಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ (NOC) 
ಪತರ್ವನುನ್ ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ೕಗವು ಅಪೇ ದ ಲ್ ಸ ಲ್ಸತಕಕ್ದುದ್. 
 

(ಟಿಪಪ್ಣಿ: ಧ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿದದ್ ಲ್: ಆ 
ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸಾಮಾನಯ್ ಅಹರ್ತೆಯ ಲ್ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ ಲ್ ಮಾತರ್, 
ಸಾಮಾನಯ್ ಅಹರ್ತೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು, ಇಲಲ್ವಾದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.) 
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14. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ 

 
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನಯ್ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ 
ವರಣೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 

 
1) ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಎಂದರೆ ಕೇಂದರ್ ಸಶಸ  ದಳಗಳಾದ ನಿಯಮಿತ ಭೂದಳ, ನೌಕಾದಳ ಮತುತ್ ವಾಯು ದಳದ ಲ್ 

ಯಾವುದೇ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ( ೕಧ ಅಥವಾ ೕಧನಲಲ್ದ) ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ವಯ್ಕಿತ್ ಆದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿ 
ಕೋರ್, ಜನರಲ್ ರಿಸವ್ರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ೕಸ್ರ್, ಲೋಕ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆ ಮತುತ್ ಪಾಯ್ರಾ ಮಿ ಟರಿ 
ದಳದ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ವಯ್ಕಿತ್ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತುತ್ 
 

2) ಕೇಂದರ್ ಸಶಸ  ದಳಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುವಾಗ ಕೊಲಲ್ಲಪ್ಟಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ದೈ ಕ ಕಲತೆ ಹೊಂದಿದ 
ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದಭಾರ್ನುಸಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಮಲ 
ಮಕಕ್ಳು) ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಮಿಸಲಾತಿಗೆ ಅಹರ್ರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹವರುಗ ಗೆ ವ ೕಮಿತಿ 
ಸಡಿ ಕೆಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 
 
ಅ) ಅಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಥವಾ 
ಆ) ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಗ ಂದ ಮಿ ಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಥವಾ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ಡಿತಕೂಕ್ 

ಮೀರಿದ ಪರಿ ಥ್ತಿಗ ಂದ ಮತುತ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದು ಅಂತಹ 
ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವನ. ಅಥವಾ 

ಇ) ಸವ್ಂತ ಕೋರಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿ  ಬಬ್ಂದಿ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಹೊಂದಿದ ವಯ್ಕಿತ್. ಅಥವಾ 

ಈ) ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ದುನರ್ಡತೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಅಥವಾ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ , ನಿದಿರ್ಷಟ್ 
ಅವಧಿಯನುನ್ ಪೂರೈ ದ ತರುವಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ವಯ್ಕಿತ್ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಚುಯ್ಟಿ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ 
ಮತುತ್ ಪಾರ್ಂತೀಯ ಸೇವೆಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿ ದ ವಗರ್ದ ಬಬ್ಂದಿಯವರು:- 

 
i) ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು. 
ii) ಮಿ ಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ದೈ ಕ ಅಸಾಮಥರ್ತೆ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಯ್ಕಿತ್. 
iii) ಗಾಯ್ಲಂಟಿರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತರು. 
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( ವರಣೆ:- ಕೇಂದರ್ ಸಶಸ  ದಳದ ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ 
ಸೈನಿಕರ ವಗರ್ದಡಿ ಬರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಒಪಪ್ಂದವು ಪೂಣರ್ವಾಗಲು ಒಂದು ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಪುನರ್ 
ಉದೊಯ್ೕಗಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮವಸವನುನ್ ತಯ್ಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ರಾಜಯ್ 
ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದುವಂತಿಲಲ್. ಇಂತಹವರು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ ಸೇನೆಯಿಂದ 
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಪಡೆದು ಸ ಲ್ಸಬೇಕು. ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ವನುನ್ / ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸೇವೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಕೊಲಲ್ಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ/ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ 
ಅಂಗ ಕಲರಾದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ತಪಪ್ದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊನೆಯ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
( ವರಣೆ: ಕೇಂದರ್ ಸಶಸ  ದಳದ ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ 
ಸೈನಿಕರ ವಗರ್ದಡಿ ಬರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಒಪಪ್ಂದವು ಪೂಣರ್ವಾಗಲು ಒಂದು ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಪುನರ್ 
ಉದೊಯ್ೕಗಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮವಸವನುನ್ ತಯ್ಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ರಾಜಯ್ 
ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದುವಂತಿಲಲ್. ಇಂತಹವರು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ ಸೇನೆಯಿಂದ 
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಪಡೆದು ಸ ಲ್ಸಬೇಕು. ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ವನುನ್/ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸೇವೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಕೊಲಲ್ಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ/ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ 
ಅಂಗ ಕಲರಾದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ತಪಪ್ದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊನೆಯ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.) 
 

(ಟಿಪಪ್ಣಿ: ಸೈನಿಕರ ಸೇವಾ ಒಪಪ್ಂದದ ಮುಕಾತ್ಯಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅವರ 
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪಡೆದು ಅದರ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 
ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಮಯದ ಲ್ ಅದನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ 
ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್) 
 

15. ಕಲಚೇತನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ 
 

ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: ಡಿಪಿಎಆರ್ 50 ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್ 2000 ದಿನಾಂಕ: 03.09.2005 ಇದರನವ್ಯ 
ಶೇ. 40 ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲಲ್ದಂತಹ ಅಂಗ ಕಲತೆಯುಳಳ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮಾತರ್ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಕೋರಲು 
ಅಹರ್ರು. ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಾಪನ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 115 ಸೆನೆನಿ 2005 ದಿನಾಂಕ: 19.11.2005 ರ ಲ್ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವನಮೂನೆಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲತೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್: ಮಮಇ 65 ಪಿ ಹೆಚ್ ಪಿ 2010  
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ದಿನಾಂಕ: 18.02.2011 ರಂತೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ/ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ 
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ/ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಇವರಿಂದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ ದ 
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡಿರತಕಕ್ದುದ್. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಅಹರ್ರಾದಾಗ ಈ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಮೂಲ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ತಪಪ್ದೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್, ತಪಿಪ್ದ ಲ್ ಅಂತಹ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕಲಚೇತನ ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ನಮೂನೆಯ ಲ್ 
ಅಂಗ ಕಲತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್/ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲು 
ಬರುವುದಿಲಲ್. (ಈ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕೊನೆಯ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) 

 

16. ಸೇವಾನಿರತ ಅಭಯ್ಥಿರ್: 
 

ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನಯ್ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ರ ನಿಯಮ 5 (4) ರನವ್ಯ “ಯಾರೇ 
ಅಜಿರ್ದಾರನು ತಾನು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಸಮಯದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಥವಾ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರವು 
ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಯಾವುದೇ  
 
ಇತರ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್ ಖಾಯಂ ಅಥವಾ ತಾತಾಕ್ ಕ ನೌಕರಿಯ ಲ್ದದ್ರೆ ಮತುತ್ ಆತನು ಯಾರ ಅಧೀನದ ಲ್ 
ಉದೊಯ್ೕಗದ ಲ್ರುವನೋ ಆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾರ್ನುಸಾರ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ 
ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದದ್ರೆ ಆತನು ಸಕಾರ್ರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ 
ಹುದೆದ್ಯ ನೇಮಕಕೆಕ್ ಅಹರ್ರಾಗಿರುವುದಿಲಲ್. ಪರಂತು, ಈ ಉಪ ನಿಯಮವು ಸಕಾರ್ರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಅವನನುನ್ ಎ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಹಾಗೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್” 
 

ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ 
(NOC) ಪಡೆದಿಟುಟ್ಕೊಂಡಿರತಕಕ್ದುದ್. ಇದೇ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ  

 

ಸಮಯದ ಲ್ ತಪಪ್ದೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕಕ್ದುದ್. ನೀರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ (NOC) ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿದದ್ ಲ್ 
ಅಂತಹ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಭಯ್ಥಿರ್ತವ್ವನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂನೆಯನುನ್ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

ಸೈನಿಕರ ಸೇವಾ ಒಪಪ್ಂದದ ಮುಕಾತ್ಯಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅವರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗ ಂದ 
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪಡೆದು ಅದರ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಲನ ಸಮಯದ ಲ್ ಅದನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. 
 



17. ಮೇ ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಯಿಲಲ್ದೆ ಮುಂದೂಡುವ ಅಥವಾ 
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪನಿಯು ಕಾಯಿದ್ರಿ ಕೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನುನ್ 
ಸತ್ರಿಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಸಹಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಕೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. 

 

18. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಸಂ ಪತ್ ನಾಮ (Abbreviation) ಗಳ ವರಣೆಗಳು: 
 

ಅ) ‘ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ “ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ & ವಾನಿರ್ಷ್ .,” 
ಆ) ಅನುಚೆಚ್ೕಧ 371 (ಜೆ) ಅಂದರೆ ‘ಕಲಾಯ್ಣ-ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳಾದ “ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, 

ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪಪ್ಳ, ಕಲಬರುಗಿ ಮತುತ್ ಬಳಾಳ್ರಿ” ಜಿಲೆಲ್ಗಳು ಎಂದಥರ್. 
ಇ) ಪ.ಜಾ (ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ), ಪ.ವ (ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್), ಪರ್.ವ-1 (ಪರ್ವಗರ್-1), ಪ.ವ-2 (ಪರ್ವಗರ್-2), ಪರ್.ವ 2ಎ 

(ಪರ್ವಗರ್ – 2ಎ), ಪರ್.ವ 2ಬಿ (ಪರ್ವಗರ್ – 2ಬಿ), ಪರ್.ವ 3ಎ (ಪರ್ವಗರ್ – 3ಎ), ಪರ್.ವ 3ಬಿ (ಪರ್ವಗರ್ – 3ಬಿ),  
ೕ.ನಿ ( ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತ ಅಭಯ್ಥಿರ್), ಮಾ.ಸೈ (ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ), .ಚೇ ( ಕಲ ಚೇತನ), ಕ.ಮಾ 

(ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ), ಗಾರ್ (ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಯ್ಥಿರ್) ಇ (ಇತರೇ) ಮತುತ್ ಮ (ಮ ಳಾ ಅಭಯ್ಥಿರ್) 
 

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
  



ಅನುಬಂಧ - 1 

 
ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ & ವಾನಿರ್ಷ್ .,  

(ಕನಾರ್ಟ  ಕಸಕಾರ್ರದ  ಅಧೀನ ಉದಯ್ಮ) 
ನೋಂದಾಯಿತ  ಕಛೇರಿ :ನೂಯ್  ಬನಿನ್ಮಂಟಪ  ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ಕರ್ಮಸಂಖೆಯ್: ಮೈಪೆವಾ /ಆಡ ತ/2022-23/3129      ದಿನಾಂಕ: 23.01.2023
  

 
ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ 

 
 
 
ಅಜಿರ್  ಸ ಲ್ಸಲು ಇಚಿಚ್ಸುವ ಹುದೆದ್/ POST APPLIED FOR: …………………………………………….. 
 

 
1 

ಅಜಿರ್ದಾರರ ಹೆಸರು 
Name of the Applicant 

 

2 ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು 
Name of the Father/Husband 

 

3 ಂಗ/Gender  
4 ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ (ದಿನಾಂಕ:ತಿಂಗಳು:ವಷರ್)

Date of Birth(DD/MM/YYYY) 
 

5 ವಯಸುಸ್/ Age  

6 ಜಾತಿ/Caste  

 
 

7 

 
ಖಾಯಂ ಅಂಚೆ ಳಾಸ 
Permanent postal address 

 
 
 
 
 

ಪು.ತಿ.ನೋ 

 
 

ಾವ ತರ್ 



 
 

 
8 

 
 
ಪರ್ಸುತ್ತ ಅಂಚೆ ಳಾಸ 
Present postal address 

 
 
 
 
 
 
 

9 ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖೆಯ್ / Telephone No.  

10 ಬೈಲ್  ಸಂಖೆಯ್/Mobile No.  

11 ಇ-ಮೇಲ್ / E-mail  

 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ  ಅಹರ್ತೆ /EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: 

 
ಕರ್.ಸಂ 

SL. 
NO. 

 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆ 
QUALIFICATION 

ಸೆಮಿಸಟ್ರ್ / ವಷರ್ 
SEMESTER 

/ YEAR 
 

ತೇಗರ್ಡೆಗೊಂಡ
ದಿನಾಂಕ 

YEAR OF 
PASSING 

 

ಗರಿಷಠ್ ಅಂಕಗಳು 
MAXIMUM 

MARKS 
 

ಪಡೆದ 
ಅಂಕಗಳು 

MARKS 
OBTAINED 

 

ಶೇಕಡಾ 
ವಾರು 

ಅಂಕಗಳು 
% OF 

MARKS 

01       
02       
03       
04       

 
 ಅನುಭವದ ವರಗಳು / EXPERIENCE: 
 

ಕರ್.ಸಂ 
SL. 
NO. 

ಸಂಸೆಥ್ಯಹೆಸರು 
ORGANISATION* 

ಪದನಾಮ 
DESIGNATION 

ಅವಧಿ 
DURATIONS 

ಒಟುಟ್ಅನುಭವ TOTAL 
EXPERIENCE 

ಇಂದ 
FROM 

ವರೆಗೆ 
TO 

ವಷರ್ 
YEAR 

ತಿಂಗಳು 
MONTHS 

01       

02       

ಪು.ತಿ.ನೋ 



 
 

03       

04       

 
(*ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಧೃಡೀಕೃತ / ಹರು/ಸ  ಇರುವ ನಕಲನುನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಡೆದು 
ಲಗತಿತ್ಸತಕಕ್ದುದ್ /experience certificate duly signed/sealed by the appropriate authority be enclosed) 
 
 

 
 

ಸಥ್ಳ/PLACE :   ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಸ / 
ದಿನಾಂಕ/DATE: SIGNATURE OF THECANDIDATE 
 
 
 
 
ಸೂಚನೆ: ಸವ್ಯಂ ಧೃಡೀಕೃತ ಲಗತುತ್ಗಳು 
 
ಅ) ಅಂಕ ಪಟಿಟ್ಗಳು / Marks cards of all semesters 
ಆ) ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಹರ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ / Educational qualifications certificates 
ಇ) ಅನುಭವ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ / Experience certificates 
ಈ) ಇತರೇ / other 
   


