ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 105 ಸೇವನೆ 2017

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:24.03.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ)
ನಿಯಮಗಳು,

1983

ಇದನ್ನು

ಮತ್ು ಷ್ಟು

ತಿದ್ದೆ ಪಡಿ

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ

ದಿರ್ನೆಂಕ:

28.10.2020ರ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 105 ಸೇವನೆ 2017ರಲಿಿ ಪರ ಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಮೆಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ
ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲಿಿ ಇದರ ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರೆಂದ
ಬಾಧಿತ್ರಾಗುವ

ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲಿ

ವೆ ಕ್ತು ಗಳೆಂದ

ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು

ಸಲಹೆಗಳನ್ನು

ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:28.10.2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದ ಭಾಗ IV-ಎ ರಲಿಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್
ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (2)ನೇ
ಉಪಪರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ೆ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವುದರೆಂದ;
ಸದರ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ವನ್ನು

ದಿರ್ನೆಂಕ:28.10.2020 ರಂದ್ದ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಗೆ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ;
ಮತ್ತು , ಸದರ ಕರಡಿನ ಬಗೆೆ

ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತ್ವಾಗಿದ್ದೆ

ಅವುಗಳನ್ನು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಪರಶೀಲಿಸಿರುವುದರೆಂದ:
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ಸ ೀವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ,
14)ರ 8ನೇ ಪರ ಕರಣದೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡ 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ು ದ್ದ, ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1.ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು

ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ

(ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ) (ತಿದ್ದೆ ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021
ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ಪತ್ರ ದಲಿಿ ಪರ ಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ
ಬರತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
2. “ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರ” ಎಂಬುದಕೆೆ ಬದಲಿ ಪದದ ಪಾ ತಿಸ್ಥಾ ಪನೆ.- (1) ಶೀರ್ಷಾಕ್ಕಯಲಿಿ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಕ ಸೇವಾ (ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಗಳಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1983 (ಇನ್ನು

ಮೆಂದ್ದ ಇಲಿಿ ಸದರ ನಿಯಮಗಳು ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವುದ್ದ)ರಲಿಿ

ನಿಯಮ 5ನ್ನು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಿ ಲಿಿ “ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರ” ಎೆಂಬ ಪದವಿರುವುದೀ ಅಲಿ ಲಿಿ “ದತ್ು ೆಂಶ
ನಮೂದ್ದ ಸಹ್ವಯಕ” ಎೆಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
(2) ರಾಜ್ೆ ದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮರ್ಕತಿ
ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಒಳಗೆಂಡಿದೆ ರೂ “ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರ” ಎೆಂಬ ಪದರ್ನಮವನ್ನು ತ್ಕ್ಷಣದಿೆಂದ ಜಾರಗೆ
ಬರುವಂತೆ “ದತ್ು ೆಂಶ ನಮೂದ್ದ ಸಹ್ವಯಕ” ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಮರುಪದರ್ನಮಕರಣಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .

3. ನಿಯಮ 2ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 2ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1) ನ್ನು
ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ , ಅೆಂದರೆ:“(1) ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರ ಮತ್ತು ದತ್ು ೆಂಶ ನಮೂದ್ದ ಸಹ್ವಯಕ ಹುದ್ದೆ ಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿ
ನೇರನೇಮರ್ಕತಿಯು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದೆ :(ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ರ್ನಗರಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು,
1977ರ ಅಡಿಯಲಿಿ

ಅನರ್ಾಗಳಳ ದಿರುವ ಪರ ತಿಯೊಬಬ

ವೆ ಕ್ತು ಯು, ನಿಯಮ

3ರಲಿಿ ನಿದಿಾಷ್ು ಪಡಿಸಲಾದ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಗಳಲಿಿ ತೇಗಾಡೆ ಹೊೆಂದಿದೆ ಲಿಿ
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು

ಮತ್ತು

ದತ್ು ೆಂಶ

ನಮೂದ್ದ

ಸಹ್ವಯಕರು

ವೆಂದದ

ನೇರನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿ ಸಲು ಅರ್ಾನಿರುತ್ು ನೆ. ಈ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಗಳು
ಅರ್ಾತ್

ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುತ್ು ವೆ

ಮತ್ತು

ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಗಳಲಿಿ ನ

ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿಿ ಪರಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ .
(ಬಿ) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಈ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ

ಅನ್ನಬಂಧ-2ರಲಿಿ

ಸಪ ಧಾಾತ್ಮ ಕ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು

ಪಟಿು ಯನ್ನು

ತ್ಯಾರಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ

ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು

1:5

ಪಠ್ೆ ಕರ ಮದಂತೆ

ಪರಮಾಣದಲಿಿ

ಮತ್ತು ಮೆರಟ್ ಪಟಿು ಯಲಿಿ

ಮೆರಟ್

ಆಯ್ಕೆ ಗೆಂಡ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಕೌಶಲೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಅರ್ಾರಾಗತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
(ಸಿ)ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರ ಹುದ್ದೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನಬಂಧ-3ರಲಿಿ ಮತ್ತು ದತ್ು ೆಂಶ
ನಮೂದ್ದ

ಸಹ್ವಯಕ

ಹುದ್ದೆ ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಪಠ್ೆ ಕರ ಮದಂತೆ,ಮೇಲ್

ಅನ್ನಬಂಧ-4ರಲಿಿ

(ಬಿ)ರಲಿಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ

ತ್ಯಾರಸಲಾದ ಮೆರಟ್ ಪಟಿು ಯಲಿಿ ನ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಕೌಶಲೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು

ನಡೆಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ . ಕೌಶಲೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು

ಮತ್ತು ಅದಕ್ತೆ ೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು
ಪಟಿು ಯಲಿಿ

ಮೆಂದಿನ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು

ಅೆಂಕಗಳನ್ನು

ಪಡೆದ್ದಕೆಂಡ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ಪರಗಣನೆಗಾಗಿ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು

ಪಡೆದ

ಅರ್ಾರಾಗತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
ಒಟ್ಟು

ಕೌಶಲೆ

ಅೆಂಕಗಳನ್ನು

ಆಧರಸಿ

ನಿಧಾರಸಲಾದ ಮೆರಟ್ ಅನ್ನಕರ ಮದಲಿಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟಿು ಯನ್ನು ತ್ಯಾರಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
(ಡಿ) ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನಾ ಯ ಪರಶಷ್ು
ಜಾತಿಗಳು, ಪರಶಷ್ು ಪಂಗಡಗಳು, ಇತ್ರ ಹೆಂದ್ದಳದ ವಗಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರರಗೆ
ಸೇರದ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ

ನೇಮರ್ಕತಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಹುದ್ದೆ ಗಳ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಯಲಿಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ಪರಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ

ಮತ್ತು

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಯನ್ನು

ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು

ಮೀಸಲಾತಿಗೆ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದೆ .

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಸಪ ಧಾಾತ್ಮ ಕ ಪರೀಕ್ಕಷ

ಅಥವಾ ಕೌಶಲೆ ಪರಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ ಸಮರ್ನದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು

ಪಡೆದಿದೆ ಲಿಿ ಅೆಂತ್ರ್

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಮೆರಟ್ ಅನ್ನಕರ ಮವನ್ನು ಅವರುಗಳ ವಯಸಿಸ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್
ನಿಗದಿಗಳಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ ,

ವಯಸಿಸ ನಲಿಿ

ಹರಯರ್ನದ

ಅನ್ನಕರ ಮದಲಿಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಾ ನದಲಿಿ ಇರಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .”

ವೆ ಕ್ತು ಯನ್ನು

ಮೆರಟ್

ಈ

4. ನಿಯಮ 3ರ ಪಾ ತಿಸ್ಥಾ ಪನೆ.- ನಿಯಮ 3ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ
ನಮೂದ್ದಗಳಗೆ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ , ಅೆಂದರೆ:“3. ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಾತೆ :- ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ದತ್ು ೆಂಶ ನಮೂದ್ದ
ಸಹ್ವಯಕರು ಹುದ್ದೆ ಗಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿದ್ದ:(1) ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ:- ಆತ್ನ್ನ,
(ಎ) ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರರ ಢ ಶಕ್ಷಣ ಪರೀರ್ಕಷ ಮಂಡಳಯು ನಡೆಸುವ ಕನು ಡ ಹರಯ ಬರಳಚ್ಚು
ಮತ್ತು ಕನು ಡ

ಹರಯ

ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು

ಕನು ಡ

ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಯೊೆಂದಿಗೆ

ಅಥವಾ

ತ್ತ್ಸ ಮಾನ

ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ; ಅಥವಾ
(ಸಿ)ಕನು ಡ

ಬರಳಚ್ಚು

ಮತ್ತು

ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ಪ್ರರ ಕ್ತು ೀಸ್

ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ

ಅಥವಾ

ಇನ್

ತ್ತ್ಸ ಮಾನ

ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ತೇಗಾಡೆಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
(2) ದತ್ು ಂಶ ನಮೂದ್ದ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ :- ಆತ್ನ್ನ,
(ಎ) ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರರ ಢ ಶಕ್ಷಣ ಪರೀರ್ಕಷ

ಮಂಡಳಯು ನಡೆಸುವ ಕನು ಡ ಹರಯ

ಬರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ಕನು ಡ ಬರಳಚಿು ನೆಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಪ್ರರ ಕ್ತು ೀಸ್
ಅಥವಾ ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯನ್ನು ತೇಗಾಡೆಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
ಟಿಪಪ ಣಿ:- ಈ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆ ಗಳಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಿ ಸಲು ಅರ್ಾತೆ ಮಾತ್ರ ವಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ
ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ.
5. ನಿಯಮ 3ಬಿ ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.- ಸದರ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ನ ನಿಯಮ 3ಬಿರ, ಉಪ ನಿಯಮ (3) ಕ್ಕೆ
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ , ಅೆಂದರೆ:“(3) ಪರ ತಿಯೊಬಬ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಶುಲೆ ವನ್ನು

ಅವರ

ಅರ್ಜಾಯೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ :
ಪರಂತ್ತ, ಪರಶಷ್ು

ಜಾತಿಗಳು, ಪರಶಷ್ು

ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಹೆಂದ್ದಳದ ವಗಾಗಳ

ಪರ ವಗಾ-1 ಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಆಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಶುಲೆ ವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದೆ ಲಿ .
6. ನಿಯಮ 3ಸಿ ರ ತಿದ್ದು ಪಡಿ.- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3ಸಿ ರಲಿಿ ,(1)

ಉಪ

ನಿಯಮ

(1)

ರಲಿಿ ,

“ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು

ಒಟ್ಟು ರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್” ಎೆಂಬ ಪದಗಳ
ಬದಲಾಗಿ “ಕೌಶಲೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್” ಎೆಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .; ಮತ್ತು

(2)

ಉಪ

ನಿಯಮ

(3)

ರಲಿಿ ,“ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ

ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು

ಒಟ್ಟು ರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲ್” ಎೆಂಬ ಪದಗಳ
ಬದಲಾಗಿ “ಕೌಶಲೆ ಪರೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ್” ಎೆಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .;
7. “ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು

ಬದಲಿಸಿ ಪಾ ತಿಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದ್ದ.- ಸದರ

ನಿಯಮಗಳಲಿಿ , ಎಲ್ಿ ಲಿಿ “ದೈಹಕ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ” ಎೆಂಬ ಪದಗಳು ಇರುವುದೀ ಅಲಿಿ “ಮಾನದಂಡದ
ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯುಳಳ ವೆ ಕ್ತು ” ಎೆಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪರ ತಿಸಾಾ ಪಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
8. ಅನ್ನಬಂಧಗಳ ಸೇಪಾಡೆ.- ಸದರ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 5ರ ನಂತ್ರದಲಿಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ
ಅನ್ನಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದೆ , ಅೆಂದರೆ:ಅನ್ನಬಂಧ -1
(ನಿಯಮ– 2ನ್ನು ನೀಡಿ)
ಸಪ ರ್ಧಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೀಕೆೆ ಗೆ ಮಾದರಿ :ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿಗಾರ
ಮತ್ತು
ದತ್ು ಂಶ
ನಮೂದ್ದ
ಸಹಾಯಕ
ಸಪ ರ್ಧಾತ್ಮ ಕಪರಿೀಕೆೆ ಯುಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಂಡಿರತ್ಕೆ ದ್ದು .

ಹುದ್ದು ಗೆ

ಪರಿೀಕೆೆ ಯ ಸವ ರೂಪ
ಕಾ ಮ
ಸಂಖ್ಯಯ
1
2
3
4

ವಿಷಯ
ಸಾಮಾನೆ ಜಾಾ ನ
ಸಾಮಾನೆ ಕನು ಡ
ಸಾಮಾನೆ ಇೆಂಗಿಿ ಷ್
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಜಾಾ ನ
ಒಟ್ಟು

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ
25
25
25
25
100

ಗರಿಷಠ
ಅಂಕಗಳು
25
25
25
25
100

ಪರಿೀಕೆೆ ಯ
ಅವಧಿ

90 ನಿಮಷ್ಗಳು

(ಬಿ) ಪರ ಶ್ನು ಪರ ತಿಕ್ಕಯು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಯ ವಸುು ನಿಷ್ಠ ಮಾದರಯಲಿಿ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ಕೆ ದ್ದೆ . .
(ಸಿ) ಪರ ತಿಯೊೆಂದ್ದ ತ್ಪ್ಪಪ ಉತ್ು ರಕ್ಕೆ 0.25 ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಅೆಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸತ್ಕೆ ದ್ದೆ .
ಅನ್ನಬಂಧ -II
(ನಿಯಮ 2ನ್ನು ನೀಡಿ)
ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿಗಾರ ಮತ್ತು ದತ್ು ಂಶ ನಮೂದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ
ಸಪ ರ್ಧಾತ್ಮ ಕಪರಿೀಕೆೆ ಯ ಪಠ್ಯ ಕಾ ಮ
(1) ಸ್ಥಮಾನಯ ಜ್ಞಾ ನ : ( ಗರಿಷಠ 25 ಅಂಕಗಳು)
(ಎ) ಸ್ಥಮಾನಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತೆು
ಸಾಮೆ ತೆ, ಹೊೀಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬೇಧ, ಅವರ್ಕಶ ದೃರ್ಷು , ಸಮಸ್ಯೆ ಯ ಬಗೆರ್ರಸುವಿಕ್ಕ, ವಿಶ್ನಿ ೀಷ್ಣೆ,
ತಿೀಮಾಾನ, ತಿೀಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕಳುಳ ವ ದೃರ್ಷು ಯ ನೆನಪ್ಪ, ತ್ರತ್ಮೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಕ, ಸಂಬಂಧದ
ಬಗೆೆ ಯೊೀಚನೆ, ಅೆಂಕಗಣಿತ್ ವಿವೇಚನೆ, ಪದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ ವಗಿೀಾಕರಣ, ಅೆಂಕಗಣಿತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ
ಕರ ಮಗಳು, ಪದರಹತ್ ಕರ ಮಗಳು, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಚಿಹೆು ಗಳ ಸಂಕ್ತಷ ಪು ಸಂಗರ ರ್ಣೆ, ಸಂಬಂಧ, ವಿಚಾರ
ಮತ್ತು ಚಿಹೆು ಗಳ ವಿಶ್ನಿ ೀಷ್ಣಾ ರ್ಕಯಾಗಳು.

(ಬಿ) ಸ್ಥಮಾನಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪರ ಚಲಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅನ್ನಲಕ್ತಷ ಸಿ ಭಾರತ್ ಇತಿಹ್ವಸ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು
ಅನ್ನಲಕ್ತಷ ಸಿ ಭಾರತ್ದ ಭೂಗೀಳ, ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಜ್ೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ದೇಶಕ ಆಡಳತ್, ಪರ ಶಸಿು ಗಳು
ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವದಿಿ , ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಪ್ಪಸು ಕಗಳು
ಮತ್ತು ಬರರ್ಗಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಸರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವದಿಿ ವಿಷ್ಯಗಳು, ವಿಜಾಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ.
(2) ಸ್ಥಮಾನಯ ಕನು ಡ: (ಗರಿಷಠ 25 ಅಂಕಗಳು)
ಸಾಮಾನೆ

ಕನು ಡ ಪತಿರ ಕ್ಕಯು ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು

ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೌದಿಿ ಕ ಮಟು ವನ್ನು

ತೇಗಾಡೆಯಾದ

ಸಮರ್ಥಾಸುವಂತ್ರ್ದಾೆ ಗಿರತ್ಕೆ ದ್ದೆ . ಇದ್ದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ,

ಕನು ಡ ವಾೆ ಕರಣ, ಶಬೆ ಕೀಶ, ರ್ಕಗುಣಿತ್, ಸಮಾರ್ನಥಾಕ ಪದಗಳು, ವಿರುಧಾಿ ಥಾಕ ಪದಗಳು, ಕನು ಡ
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಥಾಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಮತ್ತು ಗರ ಹಸುವ ಸಾಮಥೆ ಾ ಮತ್ತು ಸರಯಾದ ಮತ್ತು ತ್ಪ್ರಪ ದ
ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮಥೆ ಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ತಷ ಸುವ ಉದ್ದೆ ೀಶವನ್ನು ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದ್ದ.
(3) ಸ್ಥಮಾನಯ ಇಂಗಿಲ ೀಷ್: (ಗರಿಷಠ 25 ಅಂಕಗಳು)
ಸಾಮಾನೆ ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ವಾೆ ಕರಣ ಮತ್ತು ವಾಕೆ ರಚನೆ, ಪ್ರಟ್ಸ ಾ ಆಫ್ ಸಿಪ ೀಚ್- ನೌನ್, ಪ್ಲರ ನೌನ್,
ವರ್ಬಾ, ಪಿರ ಪ್ಲಸಿಷ್ನ್, ಕಂಜ್ಕ್ಷನ್, ಇತ್ೆ ದಿ. ಆಟಿಾಕಲ್ಸ , ಆಕ್ತು ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆ ಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಸ , ಡೈರೆಕ್ಟು
ಮತ್ತು ಇೆಂಡೈರೆಕ್ಟು ಸಿಪ ೀಚ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಿ ೆ ೆಂಕ್ಟಸ , ಸ್ಯೆಂಟೆನ್ಸ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಯಪ ಲಿಿ ೆಂಗ್ಸಸ , ಫ್ರ ೀಸಸ್ ಮತ್ತು
ಇಡಿಯಮ್ಸಸ , ಅೆಂಟೀನಿಮ್ಸಸ ಮತ್ತು ಸಿರ್ನನಿಮ್ಸಸ , ಸಾಪ ಟಿೆಂಗ್ಸ ಎರಸ್ಾ, ಪ್ರೆ ರಾಜೆಂಬಲ್ಸ , ಫ್ರ ೀಸ್
ರಪ್ಿ ೀಸ್ ಮೆೆಂಟ್.
(4) ಗಣಕ ಯಂತ್ಾ ದ ಬಗೆೆ ಜ್ಞಾ ನ:(ಗರಿಷಠ 25 ಅಂಕಗಳು)
ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಫಂಡಮೆೆಂಟಲ್ಸ ಮತ್ತು ವಿೆಂಡೀಸ್-ವರ್ಡಾ ಪ್ರರ ಸ್ಯಸಿೆಂಗ್ಸ, ಎೆಂಎಸ್-ವರ್ಡಾ, ಸ್ಯಪ ೆರ್ಡ
ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಎೆಂಎಸ್- ಎಕ್ಕಸ ಲ್, ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ ಕಮೆ ನಿಕೇಶನ್, ಇೆಂಟನೆಾಟ್., ಇ-ಮೇಲ್, ವರ್ಡಾ
ಪ್ರರ ಸ್ಯಸ್ಯೆಂಗ್ಸನಲಿಿ ನ್ನಡಿ ಕನು ಡ ತಂತ್ರ ೆಂಶದ ಜಾಾ ನ, ಪವರ್ ಪ್ರಯಿೆಂಟ್.
ಅನ್ನಬಂಧ-III
(ನಿಯಮ 2ನ್ನು ನೀಡಿ)
ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿಗಾರರ

ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯದ

ಕೌಶಲಯ

ಪರಿೀರ್ಕೆ

ಪಠ್ಯ ಕಾ ಮದ ಮಾದರಿ:
ಸೂಚನೆ:- ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ಾ ಲಿಪಿ ವೇಗ ಪರಿೀಕೆೆ

(260 ಎಲ್ಪಿಎಂ)

ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿೀಕೆೆ ಗಳೆರಡು (34 ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಪಿಎಂ) ಇರುತ್ು ದ್ದ.
ಕೌಶಲಯ ಪರಿೀಕೆೆ :
ಕರ .
ಸಂ

ಪರೀರ್ಕಷ
ವಿಷ್ಯ

ವೇಗ ದರ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯ
ಪಠ್ೆ ೆಂಶಗಳು

ಉಕು ಲೇಖನ/
ಉತ್ು ರಾವಧಿ

ಲಿಪ್ರೆ ೆಂತ್ರ
ದ
ಅವಧಿ

ಉತ್ು ರ ವಿಧಾನ
(ಪರೀರ್ಕಷ ವಿಧಾನ)

ಗರಷ್ಠ ೆಂ
ಕ

ಅರ್ಾ
ತ್ೆಂಕ*

1

ಕನು ಡ
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿ
ವೇಗ
ಕೌಶಲೆ

260
ಎಲ್
ಎೆಂಪಿ

1300
ಅಕ್ಷರಗಳು**

05
ನಿಮಷ್ಗಳು

50
ನಿಮಷ್ಗಳು

ಕೈಬರವಣಿಗೆ

100*

50*

2.

ಕನು ಡ
ಬರಳಚ್ಚು
ವೇಗಕೌಶ
ಲೆ

34
ಡಬ್ಲ್ಿ ೆ
ಪಿಎೆಂ

1700
ಒತ್ತು ಗಳು***
(5ಒತ್ತು ಗಳಗೆ
01 ಪದ –
34*5*10ನಿ)

10
ನಿಮಷ್ಗಳು

-

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ
ಎಡಿಟ್ & ಸ್ಯಪ ಲ್
ಚೆಕ್ಟ ಅನ್ನು
ನಿರ್ಷೆ ೆಯಗಳಸಿರ
ಬೇಕು)

100*

50*

* ಗರಷ್ಠ ಅೆಂಕಗಳು 200 ಹ್ವಗೂ ಅರ್ಾತ್ ಅೆಂಕಗಳು 100 ಆಗಿರುತ್ು ದ್ದ.
** ಪರೀಕ್ಕಷ ಯ ಪಠ್ೆ ೆಂಶದ ಪರ ಶ್ನು ಪತಿರ ಕ್ಕಯು 3+2 ನಿಮಷ್ಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿದ್ದೆ , ಮೊದಲ ಭಾಗ
ಸರಳ ಪರ ಚಲಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾಷ್ಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವೆ ವಹ್ವರಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಹೊೆಂದಿರಬೇಕು.
*** 5 ಒತ್ತು ಗಳಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಪದದಂತೆ 10 ನಿಮಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ (2-3 ಕಂಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುವ)
ಒಟ್ಟು 1700 ಒತ್ತು ಗಳ ಪರ ಶ್ನು ಪತಿರ ಕ್ಕಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಅನ್ನಬಂಧ-IV
(ನಿಯಮ 2ನ್ನು ನೀಡಿ)
ದತ್ು ಂಶ ನಮೂದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯದ ಕೌಶಲಯ

ಪರಿೀರ್ಕೆ

ಪಠ್ಯ ಕಾ ಮದ ಮಾದರಿ:ಕೌಶಲಯ ಪರಿೀಕೆೆ :
ಪರೀರ್ಕಷ
ವಿಷ್ಯ

ವೇಗ ದರ

ಪರೀಕ್ಕಷ ಯ
ಪಠ್ೆ ೆಂಶಗಳು

ಉಕು ಲೇಖನ/
ಉತ್ು ರಾವಧಿ

ಲಿಪ್ರೆ ೆಂತ್ರದ
ಅವಧಿ

ಉತ್ು ರ ವಿಧಾನ
(ಪರೀರ್ಕಷ ವಿಧಾನ)

ಗರ
ಷ್ಠ ೆಂಕ

ಅರ್ಾ
ತ್ೆಂಕ*

ಕನು ಡ
ಬರಳಚ್ಚು
ವೇಗಕೌಶ
ಲೆ

34 ಡ
ಬ್ಲ್ಿ ೆ ಪಿ
ಎೆಂ

1700 ಒತ್ತು ಗಳು
**(5 ಒತ್ತು ಗಳಗೆ
01 ಪದ –
34*5*10ನಿ)

10
ನಿಮಷ್ಗಳು

-

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ
(ಎಡಿಟ್ & ಸ್ಯಪ ಲ್
ಚೆಕ್ಟ ಅನ್ನು
ನಿರ್ಷೆ ೆಯಗಳಸಿರ
ಬೇಕು)

100*

50*

* ಗರಷ್ಠ ಅೆಂಕಗಳು 100 ಹ್ವಗೂ ಅರ್ಾತ್ ಅೆಂಕಗಳು 50 ಆಗಿರುತ್ು ದ್ದ.
** 5 ಒತ್ತು ಗಳಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಪದದಂತೆ 10 ನಿಮಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ (2-3 ಕಂಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುವ)
ಒಟ್ಟು 1700 ಒತ್ತು ಗಳ ಪರ ಶ್ನು ಪತಿರ ಕ್ಕಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನಲಿಿ ,

(ತೇಜಾವತಿ.ಎನ್.)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ವಿಶೇಷ್ ಕೀಶ)

