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ಯು��ಇ�-2022 –  ಆ�ಾ
� �ೕಳ�ಾಗುವ ಪ���ಗಳು 

ಅಹ��ಾ ಖಂ�� ಸಂ�ೕ�ಾ�ರಗಳು (Clause Codes) ಎಂದ�ೕನು? 

• ಅಭ���ಗಳು ಅ�� ಸ��ಸಲು ಅಹ��ಾ ಷರತು�ಗಳು 

1. �ಾನು �.ಐ.ಓ (PIO)/ಓ. .ಐ (OCI) ಎ!.ಆ#.ಐ (ಅ$%ಾ  &ಾರ'ೕಯ) �ಾ)ದು*, �+, 

(KCET) ಮು.ಾಂತರ  ೕಟು ಪ1ಯಲು ಅಹ�2ೕ? 

•  ಇಲ�, $ೕವ5 ಅಹ�ರಲ�. ಈ $ಯಮಗಳು &ಾರ'ೕಯ ಪ67ಗ89 :ಾತ6 

ಅನ;<ಸುತ�=. 

2. ನನ> ?@ೕಷಕರು ಕ�ಾ�ಟಕ Bಾಜ�ದವBಾ)ದು*, ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಕ$ಷD 07 ವಷ� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದು*, �ಾನು 11 ಮತು� 122ೕ ತರಗ'ಯನು> ಕ�ಾ�ಟಕದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ� 

Eೕಗ�1 FೂಂHದ*�, ನನ9 ಕ�ಾ�ಟಕದ��  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�E ಇ=Lೕ? 

• Mೌದು, $ಮO ?@ೕಷಕರ�� Pಾ�ೂಬRBಾದರೂ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಕ$ಷD 07 ವಷ� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದ*��, $ೕವ5 112ೕ ಮತು� 122ೕ ತರಗ'ಯನು> ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ� Eೕಗ�1 FೂಂHದ*��, $ೕವ5 ಕಂ�� �ೂೕS (Clause Code-b) 

ಅ�  ೕಟನು> ��ೖJ :ಾಡಬಹುದು. 

3. ನನ> ?@ೕಷಕರು ಕ�ಾ�ಟಕದವರು, �ಾವ5 FೂರBಾಜ�ದ�� %ಾಸ%ಾ)=*ೕT ಮತು� ಪ@ಣ� 

%ಾ�ಸಂಗವನು> �ಾನು ಕ�ಾ�ಟಕದ Fೂರಗ1 :ಾ�ರುE�ೕ2. �ಾನು  ೕಟನು> ��ೖJ 

:ಾಡಲು ಅಹ�2ೕ? 

• $ಮO ?@ೕಷಕರ�� Pಾ�ೂಬRBಾದರೂ ಕ�ಾ�ಟಕದವBಾ)ದು*, ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 

Vಂ= %ಾಸ%ಾ)ದ*� Mಾಗೂ $ಮO :ಾತೃ &ಾX ಕನ>ಡ/ತುಳು/�ೂಡವ ಆ)ದ*��, 

$ೕವ5 � ಇY (KCET) ಮೂಲಕ  ೕಟನು> ಕಂ��  ”c” (Clause Code-c)   

ಅ�ಯ�� $ಮO :ಾತೃ &ಾXಯನು> ಖ[ತಪ�  ��ೖJ :ಾಡಬಹು\ಾ)=. 

ಅಭ���ಯು ಕನ>ಡ &ಾ]ಾ ಪ^ೕ_ಯನು> E9ದು�ೂಂಡು 50 ಅಂಕಗ89 ಕ$ಷD 12 

ಅಂಕಗಳನು> ಪ1ಯತಕ`ದು*. 

 

 

 



4. ನನ> ತಂ=ಯವರು ರ�aಾ  ಬRಂH (Defence personal)ಆ)ದು*, ಮತು� ಕbದ 3 

ವಷ�ಗ8ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಇರು�ಾ��. ಆದ� �ಾನು 122ೕ ತರಗ' %ಾ�ಸಂಗ :ಾಡಲು ಕbದ 

cಾ�ನ ಅ�ೂdೕಬ# 'ಂಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕ�` ಬಂHದು*, ಕ�ಾ�ಟಕದe�ೕ 122ೕ ತರಗ'ಯ�� 

ಉ'�ೕಣ�%ಾ)ರುE�ೕ2. �ಾನು ಖಂ�� ”e” (Clause Code-e) ಅ�ಯ�� 

ಅಹ�$=*ೕ2Lೕ? 

• ಖಂ��   ”e” (Clause Code-e) ಅ�ಯ�� ಅಭ���ಯು gೖ�hಕ cಾ�ನ 12ೕ 

ಜುeೖನ�� iಾeೕಜು/ಸಂ+j9 ಪ6Tೕಶ ಪ1Hದು*, Mಾಗು ಅಹ��ಾ ಪ^ೕ_ಯನು> 

ಕ�ಾ�ಟಕದe�ೕ ಬ�ದು Eೕಗ�1Pಾ)ರlೕಕು. $ೕವ5 ಅ�ೂdೕಬ# 'ಂಗಳ�� 

iಾeೕ�9 ಪ6Tೕಶ ಪ1Hರುವ5ದ^ಂದ, ಅಹ�E ಇರುವ5Hಲ�. 

5. �ಾನು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 12ೕ ತರಗ'<ಂದ 72ೕ ತರಗ'ವ�9 %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರುE�ೕ2. �ಾನು 

ಖಂ�� ”a” (Clause Code-a) ಅ�ಯ�� ಇಂ�$ಯ^ಂm/ಅ)6ಕಲn#/ಇತ� 

�ೂೕಸು�ಗ89 � ಇY (KCET) ಮೂಲಕ ಅಹ�2ೕ? 

• ಖಂ�� ”a” (Clause Code-a) ಅ�ಯ�� ಅಭ���ಯು, ಪ6Tೕಶ ಪ^ೕ_ಯನು> 

ನ1ಸoಾಗುವ ವಷ�ದ ಜುeೖ 12ೕ H�ಾಂಕದಂದು, 12ೕ ತರಗ'<ಂದ pಾ6ರಂಭ%ಾ) 

H;'ೕಯ �ಯು /122ೕ ತರಗ'ವ�9 ಕ$ಷD ಏಳು gೖ�hಕ ವಷ�ಗಳ ಅವqಯನು> 

ಕ�ಾ�ಟಕ Bಾಜ�ದ��ರುವ ಸiಾ�^ ಅಥ%ಾ ಸiಾ�^ :ಾನ�E ಪ1ದ ಒಂದು ಅಥ%ಾ 

F[nನ s�ಣ ಸಂ+jಗಳ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ� ಮತು� Eೕಗ�1Pಾ)ರlೕಕು Mಾಗು 

ಎt.ಎt.ಎu.  / 102ೕ ತರಗ' ಅಥ%ಾ H;'ೕಯ �ಯು  / 122ೕ ತರಗ'ಯ 

ಪ^ೕ_ಯನು> ಕ�ಾ�ಟಕ Bಾಜ�ದ�� ಬ�Hರlೕಕು Mಾಗು ಅದರ�� 

Eೕಗ�1Pಾ)ರlೕಕು. $ೕವ5 1 ^ಂದ 72ೕ ತರಗ'ಯವ�9 7 ವಷ� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದು*, ಅಹ��ಾ ಪ^ೕ_ಯನು> ಕ�ಾ�ಟಕದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರ=ೕ 

ಇರುವ5ದ^ಂದ , ಅಹ�Bಾಗುವ5Hಲ�. 

6. �ಾನು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 12ೕ ತರಗ'<ಂದ 82ೕ ತರಗ'ವ�9 vಾ6wೕಣ ಪ6=ೕಶದ�� %ಾ�ಸಂಗ 

:ಾ�ದು*, vಾ6wೕಣ �ೂೕxಾದ�ಯ�� � ಇY (KCET) ಮೂಲಕ  ೕಟು ಪ1ಯಲು 

ಅಹ�2ೕ? 

• ಇಲ�, $ೕವ5 ಅಹ�ರಲ�, iಾರಣ Pಾವ5=ೕ ಅಭ���ಯು 12ೕ ತರಗ'<ಂದ 102ೕ 

ತರಗ'ವ�9 ಜನ ಸಂy� 50,000 cಾzರ wೕರದ vಾ6wೕಣ ಪ6=ೕಶದ�� %ಾ�ಸಂಗ 

:ಾ�ರತಕ`ದು*. 

 



7. �ಾನು 1 ^ಂದ 92ೕ ತರಗ'ವ�9 ಕನ>ಡ :ಾಧ�ಮದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರುE�ೕ2. ಕನ>ಡ 

:ಾಧ�ಮ �ೂೕxಾದ�ಯ��  ೕಟು ಪ1ಯಲು ಅಹ�2ೕ? 

• $ೕವ5 1 ^ಂದ 102ೕ ತರಗ'ವ�9, 10 ವಷ� ಕನ>ಡದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರlೕiಾ)ತು�. 

ಆದ*^ಂದ $ೕವ5 ಅಹ�^ರುವ5Hಲ�. 

8. �ಾನು 1 ^ಂದ 102ೕ ತರಗ'ವ�9 ಕ�ಾ�ಟಕದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದು*, 102ೕ ತರಗ'ಯನು> 

ಆಂಗ� :ಾಧ�ಮದ��ಯೂ ಮತು� 92ೕ ತರಗ'ಯನು> 2 ವಷ� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರುE�ೕ2. 

�ಾನು ಕನ>ಡ :ಾಧ�ಮ ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�2ೕ? 

• ಇಲ�, Pಾವ5=ೕ ಅಭ���ಯು Pಾವ5=ೕ ತರಗ'ಯನು> 2 gೖ�hಕ ವಷ�ದ�� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದ*ರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು gೖ�hಕ ವಷ�ವನು> :ಾತ6 

ಪ^ಗhಸoಾಗುವ5ದು ಮತು� $ೕವ5 102ೕ ತರಗ'ಯನು> ಆಂಗ� :ಾಧ�ಮದ�� 

%ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ರು'�ೕ^. 

9. �ಾನು 1 ^ಂದ 122ೕ ತರಗ'ವ�9 ಕ�ಾ�ಟಕದ Fೂರಗ1 ಕನ>ಡ :ಾಧ�ಮದ�� %ಾ�ಸಂಗ 

:ಾ�ರುE�ೕ2. �ಾನು � ಇY (KCET) ಮೂಲಕ  ೕಟು ಪ1ಯಲು ಅಹ�2ೕ? 

• Mೌದು, $ೕವ5 &ಾರ'ೕಯ ಪ67Pಾ)ದು*, =ೕಶದ Pಾವ5=ೕ Bಾಜ�ದ�� ಕನ>ಡ 

:ಾಧ�ಮದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದ*��, $ವ5 � ಇY (KCET) ಪ^ೕ_ ಬ�ಯಲು 

ಮತು�  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�Bಾಗು'�ೕ^. ಖಂ�� ”n” (Clause Code-n) 

10. �ಾನು ಜಮುO ಮತು� iಾsOೕರ ವಲ+vಾರ ($Bಾs6ತ), � ಇY (KCET) ಮೂಲಕ  

ಇಂ�$ಯ^ಂm ಇತ�ೕ  ೕಟುಗಳನು> ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�2ೕ? 

• Mೌದು, $ೕವ5 ಜಮುO  ಮತು� iಾsOೕರ ವಲ+vಾರ ($Bಾs6ತ)Bಾ)ದ*�� 

ಸಂಬಂಧಪಟd pಾ6qiಾರHಂದ (�oಾ� :ಾ��+|ೕ, ಮತು� 

�oಾ�qiಾ^)ರವ^ಂದ $ೕಡಲ}ಟd ಸಮಂಜಸ%ಾದ ವಲ+ಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6 

FೂಂHದ*��, $ೕವ5 ಕಂ�� ”m” (Clause Code-m) ಅ�ಯ�� � ಇY (KCET) 

ಮೂಲಕ  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಬಹು\ಾ)=. 

11. �ಾನು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 12 ಪ@ಣ� ವಷ�ಗಳು %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದು*, ಎ!. .  ‘A’ ಸY�~�ೕ, 

FೂಂHರುE�ೕ2. ಇಂ�$ಯ^ಂm/ಆಯು�/�ಾಮ� +ೖ!�/�ಾ:ಾ�-� ಇ�ಾ�H 

 ೕಟುಗಳನು> ಎ!. .  �ೂೕxಾದ�ಯ�� ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�2ೕ? 

• $ೕವ5 ಪ@ಣ� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದ*ರೂ, ಎ!. . . ‘ಎ’ ಸY�~�ೕ, 

:ಾತ6 FೂಂHರುವ5ದ^ಂದ ಅಹ�^ರುವ5Hಲ�. ಅಭ���ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟd 

pಾ6qiಾರHಂದ $ೕಡಲ}ಟd ಎ!. .  ‘B’ ಸY�~�ೕ, ಮತು� �ೕಲ}ಟd ಪ6:ಾಣ 

ಪತ6ಗಳನು> FೂಂHರlೕಕು. 



12.  �ಾನು ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅಭ���Pಾ)ದು*, ಕ�ಾ�ಟಕದe�ೕ 12 ವಷ� %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�ದು*, 

Bಾಜ� ಮಟdದ �6ೕ1ಗಳ�� ಸ}q� , �ಡu ಗಳನು> ಸಹ ಪ1HರುE�ೕ2. �ಾನು 

+ೂ}ೕ,��  �ೂೕxಾದ�ಯ��  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಬಹು=ೕ? 

• $ೕವ5 ಕ�ಾ�ಟಕದe�ೕ %ಾ�ಸಂಗ :ಾ�\ಾ*ಗೂ� ಮತು� Bಾಜ� ಮಟdದ �6ೕ1ಗಳ�� 

ಸ}q�  �ಡu ಪ1Hದ*ರೂ ಕೂಡ, +ೂ}ೕ,�� �ೂೕxಾದ�ಯ��  ೕಟು 

��ೖJ  :ಾಡಲು ಅಹ�^ರುವ5Hಲ�. Bಾಷ|ಮಟd ಮತು� �ೕಲ}ಟd �6ೕ1ಗಳ�� 

ಸ}q� /�ಡu ಗಳನು> ಪ1ದ ಅಭ���ಗಳು :ಾತ6 +ೂ}ೕ,�� 

�ೂೕxಾದ�ಯ��  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಬಹು\ಾ)=. 

13. �ಾನು ಖಂ�� ”c” (Clause Code-c)   ಅಭ���Pಾ)ದು*, ಕ�ಾ�ಟಕ Bಾಜ�ವನು> 

ಪ6'$qಸ=ೕ, 2 ಅಂತBಾ�|ೕಯ �ಡu ಗಳನು> FೂಂHರುE�ೕ2.�ಾನು +ೂ}ೕ,�� 

�ೂೕxಾದ�ಯ�� ಕ�ಾ�ಟಕHಂದ  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡಲು ಅಹ�2ೕ? 

• ಇಲ�. ಅಭ���ಯು ಕ�ಾ�ಟಕವನು> ಪ6'$q ದ*�� :ಾತ6 ಅವನು/ಳು +ೂ}ೕ,�� 

�ೂೕxಾ ��ೖJ :ಾಡಬಹು\ಾ)=. 

14.  ಇಂ�$ಯ^ಂm �ೂೕ �9 �^, ಅನು> Pಾವ ^ೕ' $ಧ�^ಸoಾಗುE�? 

• ಅಹ��ಾ ಪ^ೕ_ಯು �. .ಎಂ zಷಯಗಳ�� gೕಕ�ಾ 50% ಅಂಕಗಳನು> ಮತು� 

ಪ6Tೕಶ ಪ^ೕ_ಯ�� �. .ಎಂ zಷಯಗಳ�� gೕಕ�ಾ 50% ಅಂಕಗಳನು> ಪ^ಗh , 

�^, ಅನು> ಇಂ�$ಯ^ಂm �ೂೕಸು�ಗ89 $ಧ�^ಸoಾಗುವ5ದು. 
 

15.  cಾ:ಾನ� ವಗ� (General merit)ಪ6ಕರಣಗಳ��, gÁåAPï $ಧ�^ಸಲು Eೕಗ�1 

Fೂಂದlೕiಾದ ಪ^ೕ_ಯ�� ಪ1Hರlೕiಾದ ಕ$ಷD ಅಂಕಗbೕಷುd? 

• &ೌತ�ಾಸ�, ರcಾಯನ �ಾಸ� ಮತು� ಗhತದ�� ಕ$ಷD gೕಕ�ಾ 45% (cಾ:ಾನ� 

ವಗ�) ಮತು� ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಓ.�.  ವಗ�ಗ89 ಕ$ಷd gೕಕ�ಾ 40% 
******************  

 

 

 

 

 

 

 



�ೕಸ�ಾ�    

1. Pಾವ ಸಂದಭ�ದ�� wೕಸoಾ'ಯನು> ��ೖJ :ಾಡlೕಕು? 

• ಆ! eೖ! ಮೂಲಕ ಅ��ಯನು> 2ೂೕಂದh :ಾಡು%ಾಗeೕ ಅಭ���ಯು ತನ9 

ಅನ;<ಸುವ wೕಸoಾ'ಯನು> ಹಕು` �ೕ8� (claim)ಯನು> ನಮೂHಸತಕ`ದು*. 

\ಾಖe ಪ^sೕಲ2 Tೕbಯ�� ಅಭ���ಯು �ೕ8ರುವ wೕಸoಾ'ಗ89 ಅನ;<ಸುವ 

ಎoಾ� ಮೂಲ \ಾಖeಗಳನು> Mಾಜರುಪ�ಸತಕ`ದು*. 

2. ಇಂ�$ಯ^ಂm/ಆಯು�/�ಾ:ಾ� +ೖ!� ಇತ� �ೂೕಸು�ಗಳನು> ��ೖJ :ಾಡುವ 

ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ6ವಗ�-1ರ ಅಭ���ಗಳ %ಾ��ಕ ಆ\ಾಯ (ವರ:ಾನ)ದ w' ಎಷುd? 

• �ೕ�ನ �ೂೕಸು�ಗ89 wೕಸoಾ' ಅ�ಯ��  ೕಟು ��ೖJ :ಾಡುವ 

ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ6ವಗ�-1 ದ ಅಭ���ಗ89 ಆ\ಾಯ (ವರ:ಾನ)ದ w' ಇರುವ5Hಲ� 

(No Income limit) 

3. ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ6ವಗ�-1ರ ಅಭ���ಗಳು ಕೂಡ “ಆ\ಾಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6 

Mಾಜರುಪ�ಸುವ5ದು/ಸ��ಸುವ5ದು ಕ�ಾ�ಯTೕ? 

• wೕಸoಾ' ��ೖJ  :ಾಡಲು ಆ\ಾಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6 Mಾಜರುಪ�ಸುವ ಅವಶ�ಕE 

ಇರುವ5Hಲ�. ಆದ� ಸiಾ�^ ಆ=ೕಶದಂE, ಶುಲ` z�ಾ<' ಪ1ಯಲು 

z\ಾ���/z\ಾ���$ ಆ\ಾಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ವನು> �ಾ' ಪ6:ಾಣ ಪತ6=ೂಂH9 

ಕ�ಾ�ಯ%ಾ) ಸ��ಸತಕ`ದು*. 

4. ಇಂ�$ಯ^ಂm / �ಾ:ಾ� +ೖ!�/ ಇ�ಾ�H  ೕಟುಗಳನು> ��ೖJ :ಾಡುವ 2ಎ, 2�, 

3ಎ, ಮತು� 3� ಪ6ವಗ�ಗಳ ಅಭ���ಗ89 ಪ^ಷ`ೃತ ಸiಾ�^ ಆ=ೕಶದಂE, %ಾ��ಕ 

ಆ\ಾಯ (ವರ:ಾನದ)w' ಎಷುd?  

• ಇಂ�$ಯ^ಂm / �ಾ:ಾ� +ೖ!�/ ಇ�ಾ�H  ೕಟುಗಳನು> ��ೖJ :ಾಡುವ 2ಎ, 

2�, 3ಎ, ಮತು� 3� ಪ6ವಗ�ಗಳ ಅಭ���ಗ89 ಪ^ಷ`ೃತ ಸiಾ�^ ಆ=ೕಶದಂE, 

%ಾ��ಕ ಆ\ಾಯ w' ರೂ.8.0ಲ�%ಾ)ರುತ�=. ಸಂಬಂಧಪಟd ತಹsೕoಾ*# 

ರವರು $ೕ�ರುವ ಆ\ಾಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ವನು> ಪ1Hರತಕ`ದು*. 

5. ಕನ>ಡ :ಾಧ�ಮ ಮತು� vಾ6wೕಣ �ೂೕxಾ wೕಸoಾ'vಾ) _ೕತ6 s�aಾqiಾ^ಗ8ಂದ 

�ೕಲುರುಜು ಪ1ದ %ಾ�ಸಂಗ ಪ6:ಾಣ ಪತ6 ಕ�ಾ�ಯTೕ? 

• Mೌದು. 

 

 



6. 371(7) wೕಸoಾ' ಎಂದ�ೕನು? 

• Bಾಜ�ದ ಕಲಬುರ), �ೕದ#, Pಾದ)^, �ೂಪ}ಳ, Bಾಯಚೂರು, zಜಯನಗರ 

ಮತು� ಬ�ಾ�^ ಈ ಏಳು �e�ಗಳ %ಾ����ಳ9 ಬರುವ ?@ೕಷಕರು ಮತು� ಅವರ 

ಮಕ`89, Bಾಜ� ಸiಾ�ರವ5 371 (7)zq ಅ�ಯ�� zgೕಷ wೕಸoಾ' $ೕ� 

ಅವiಾಶ ಕ�} =. ಸಂಬಂಧಪಟd z&ಾಗದ / �e�ಯ ಉಪ z&ಾvಾqiಾ^ ರವರು 

$ೕ�ರುವ 371 (7) ಪ6:ಾಣ ಪತ6ವನು> FೂಂHರುವ ಅಭ���ಗಳು ಸದ^ 

wೕಸoಾ'ಯನು> ��ೖJ :ಾಡಬಹು\ಾ)=.  

7. �ಾನು ಆ! eೖ! ನ�� ಅ�� 2ೂೕಂದh :ಾಡುವ ಸಂದಭ�ದ�� Pಾವ5=ೕ ಪ6ವಗ� / 

wೕಸoಾ' ನಮೂH ದು*, \ಾಖe ಪ^sೕಲ2 Tೕbಯ�� wೕಸoಾ' ಪ6:ಾಣ 

ಪತ6ವನು> ಸ��ಸHದ*��, ನನ> ಉ�ೕದುvಾ^� (Candidature) ಅ��ಯನು> 

'ರಸ`^ಸoಾಗುವ5=ೕ? 

• $ೕವ5 ಆ2�ೖ! ನ�� ಅ�� ಸ��ಸು%ಾಗ Pಾವ5=ೕ ಪ6ವಗ� / wೕಸoಾ' 

ನಮೂH ದ*��, \ಾಖeಗಳ ಪ^sೕಲ2ಯ Tೕbಯ�� ಸಂಬಂq ದ \ಾಖeಗಳನು> 

Mಾಜರುಪ�ಸHದ*�� $ಮO ಉ�ೕದುvಾ^� / ಅ��ಯನು> 'ರಸ`^ಸುವ5Hಲ�. 

ಆದ� $ೕವ5 �ೂೕ^ರುವ wೕಸoಾ' ಅ�ಯ�� $ಮOನು> ಪ^ಗhಸ=ೕ, 

wೕಸoಾ'ರVತ ಅಭ��� ಎಂದು ಪ^ಗhಸoಾಗುವ5ದು. 

8. �ಾನು ಆ! eೖ! ನ�� ಅ�� ಸ��ಸು%ಾಗ ಪ6ವಗ� / wೕಸoಾ'ಯನು> ತpಾ}) 

ನಮೂH ದ*��, \ಾಖeಗಳ ಪ^sೕಲ2ಗಳ ಪ@ವ�ದ��Lೕ ಬದoಾ<ಸಲು 

ಅವiಾಶz=Lೕ? 

• ಆ! eೖ! ನ�� ಅ�� ಸ��ಸಲು $ಗqಪ� ರುವ �ೂ2ಯ H�ಾಂಕದ ನಂತರ, 

ನಮೂH ರುವ / \ಾಖ� ರುವ :ಾV'ಯನು> 'ದ*ಲು/ಬದoಾ<ಸಲು 

ಸಮಯವನು> $ಗqಪ�ಸoಾಗುವ5ದು. $ಗqತ ಸಮಯ=ೂಳ9 ಈvಾಗeೕ 

ನಮೂH ರುವ ಪ6ವಗ� / wೕಸoಾ'ಯನು> ಒಳ9ೂಂಡಂE Pಾವ5=ೕ 

ದ�ಾ�ಂಶವನು> 'ದ*ಲು ಅವiಾಶz=. 'ದು*ಪ� :ಾಡಲು $ಗqಪ� ರುವ �ೂ2ಯ 

H�ಾಂಕದ ನಂತರ ಪ6ವಗ� / wೕಸoಾ'ಯ2ೂ>ಳ9ೂಂಡಂE Pಾವ5=ೕ 

ದ�ಾ�ಂಶವನು> 'ದ*ಲು / ಬದoಾ<ಸಲು ಅವiಾಶzರುವ5Hಲ�. 

 

 



9. ಎt.ಎ!.ಕೂ� ಎಂದ�ೕನು? 

• ಎt.ಎ!.ಕೂ� ಎಂದ� ಸಂ.ಾ�qಕ  ೕಟುಗಳು, �ಯು  ಆ�ಾ^ತ ಇಂ�$ಯ^ಂm 

�ೂೕಸು�ಗ89 ಪ6Tೕಶ ಬಯಸುವ ಅಭ���ಗ89 ಸದ^ wೕಸoಾ'9 ಅವiಾಶzರುತ�=. 

cಾ:ಾನ� ವಗ�ದ ಅಭ���ಗಳ2ೂ>ಳ9ೂಂಡಂE ಅಭ���ಗಳ ಕುಟುಂಬದ %ಾ��ಕ 

ಆ\ಾಯ (ವರ:ಾನ) ರೂ.8.0ಲ��`ಂತ ಕ�� ಇರತಕ`ದು*. ಅಂತಹ ಅಭ���ಗ89 

ಸಂ.ಾ�qಕ  ೕಟುಗ89 wೕಸoಾ' ಪ1ಯುವ ಅಹ�E FೂಂHರು�ಾ��. 

10.  ಎt.ಎ!.ಕೂ�  ೕಟುಗಳನು> Pಾವ ^ೕ'ಯ�� ಹಂಚoಾಗುವ5ದು? 

• ಆ\ಾಯ w' ರೂ.8.0ಲ�zದ*ರೂ ಕೂಡ, �ದಲ ಹಂತದ�� ರೂ.2.50ಲ�ವ�)ನ 

ಆ\ಾಯzರುವ ಅಭ���ಗ89  ೕಟು ಹಂ[� :ಾ�ದ ನಂತರ ಉ8�Pಾಗುವ 

 ೕಟುಗಳನು> 2.50ಲ�Hಂದ ರೂ.3.50ಲ� ಆ\ಾಯ w'�ಳ)ನ ಅಭ���ಗ89 

ಎರಡ2ೕ ಹಂತದ��  ೕಟು ಹಂ[� :ಾ�, ಉ8�Pಾಗುವ  ೕಟುಗಳನು> 

ರೂ.3.50ಲ�Hಂದ ರೂ.4.50ಲ�=ೂಳ)ನ ಅಭ���ಗ89  ಮೂರ2ೕ ಹಂತದ�� 

ಹಂ[� :ಾ�, ನಂತರ ಉ8�Pಾಗುವ  ೕಟುಗಳನು> ರೂ.4.50ಲ�Hಂದ ರೂ.6.00 

ಲ�ದ ಆ\ಾಯ w'�ಳ)ನ ಅಭ���ಗ89 42ೕ ಹಂತದ�� ಹಂ[� :ಾ�, 

ಅಂ'ಮ%ಾ) ಉ8�Pಾಗುವ  ೕಟುಗಳನು> ರೂ.6.0ಲ�Hಂದ ರೂ.8.0ಲ� ಆ\ಾಯ 

w'�ಳ)ನ ಅಭ���ಗ89 ಹಂ[� :ಾಡoಾಗುವ5ದು.  

11. ಏಳು ವಷ�ಗಳ %ಾ�ಸಂಗ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ಗ89 _ೕತ6 s�aಾqiಾ^ಗಳ �ೕಲುರುಜು 

ಅವಶ�ಕz=Lೕ? 

• Mೌದು, $ಮO ಏಳು ವಷ�ಗಳ %ಾ�ಸಂಗ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ಗ89 ದೃ�ೕಕರಣiಾ`) 

_ೕತ6s�aಾqiಾ^ಗಳ �ೕಲುರುಜು ಅವಶ�ಕ%ಾ)ರುತ�=. 

12. �ಾ' / ಆ\ಾಯ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ಗ89 �ಾ�� ಅವq $ಗqಪ�ಸoಾ)=Lೕ? 

• ಪ.�ಾ'/ಪ.ಪಂ/ಪ6ವಗ�-1 ಪ6:ಾಣ ಪತ6ಗಳು, ಅವ5ಗಳು ರ\ಾ*ಗುವವ�9 

�ಾ��ಯ��ರುತ�T (ಅಂದ� �ೕz�ಾವqಯವ�9) 

 2ಎ, 2�, 3ಎ ಮತು� 3� ಪ6ವಗ�ಗಳ ಪ6:ಾಣ ಪತ6ಗಳು ಐದು ವಷ�ಗಳವ�9 

�ಾ��ಯ��ರುತ�T. 

 

 

                           ********************* 


