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10.1 ಪೂವರ್ ಾ  ಪ ೕ :- 

ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್  ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್  (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ( 9 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು, 2011 
ರಂ    ಪೂವರ್ ಾ  ಪ ೕ ಯು ವಸುತ್ ಷಠ್ (ಬಹು ಆ ಕ್) ಾದ ಯ ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ .
 “As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive 
Examinations) (9th Amendment) Rules, 2011 (A) Preliminary Examination - The Preliminary 
Examination shall consist of two papers of objective type (multiple choice) ” 

(i) ಪರ್  ಪರ್ ನ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಂ  ಪರ್  ಪ ರ್ಕೆಯು 
100  ಪರ್ ನ್ಗಳ ೂನ್ಳಗೊಂ ರುತತ್  

(i) each paper carrying 100 questions with each 
question carrying two marks; and  

(ii)) ಪರ್  ಪ ರ್ಕೆಯು ಗ ಷಠ್ 200 ಅಂಕಗಳು ಮತುತ್ 
ಎರಡು ಗಂ ಗಳ ಕಾ ಾವ ಯ ಾದ್ಗಿದುದ್ (ಎರಡು 
ಪ ರ್ಕೆಗ ಗೆ ಒಟುಟ್ 400 ಅಂಕಗಳು) ವರ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂ ರುತತ್ :- 

(ii) each paper shall be of a maximum of 200 marks 
and of a duration of two hours (Total for two papers 
400 marks) in the following description, namely; 

 

ಕರ್.ಸಂ. 
Sl.No. 

ಷಯ / Subject Area ಪರ್ ನ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್/ 
No. of 

questions 

ಅಂಕಗಳು/ 
Marks 

ಪ ರ್ಕೆ -1 
01 ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಯ ಷಯಗಳನುನ್ 

ಒಳಗೊಂಡಂ  ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/ General studies related to 
National and International importance 

40 80 

02 ಾನ ಕ ಾಸತ್ರ್ / Humanities 60 120 
                                                                                   ಒಟುಟ್ 100 200 

ಪ ರ್ಕೆ -2 

01 ಾಜಯ್ದ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಗೆ ಸಂಬಂ ದಂ   ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ 
/General studies related to State importance 

40 80 

02 ಾ ಾನಯ್ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ,  ಪ ಸರ ಮತುತ್ ಪ ಸರ ಾನ  
/General Science & Technology  Environment & 
Ecology 

30 60 

03 ಾ ಾನಯ್  ಮ ೂೕ ಾಮಥಯ್ರ್/ General Mental Ability 30 60 

                                     ಒಟುಟ್ 100 200 
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ಪಪ್ :- 
(ಅ) ಪರ್ ನ್ ಪ ರ್ಕೆಯು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ 

ಾ ಗ ರಡರಲೂಲ್   ಇರುತತ್ .   

Note: 
(a) The question paper shall be set both in 
Kannada and English.  

(ಆ) ಪೂವರ್ ಾ  ಪ ೕ ಯ ಲ್ನ ಾ ಾನಯ್ ಮ ೂೕ 
( ೌ ಧ್ಕ) ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಪರ್ ನ್ಗಳ ಮಟಟ್ವು 
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ /10 ೕತರಗ ಯ ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್  
ಮತುತ್ಉ ದ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಪದ  ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್  

(b) The standard of General Mental Ability 
questions of preliminary examination 
(aptitude test) shall be that of  X standard 
/SSLC level and the remaining papers are of 
Degree Level. 

(ಇ) ಪರ್ಕ ತ ಕತ್ ಾಥ್ನಗ ಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ 1:20 
ಅನು ಾತದ ಲ್ ಾ ಯ ಲ್ರುವ ೕಸ ಾ  

ೕ ಯನವ್ಯ  ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಇತ  
ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ಕೆಕ್ ೕ ದ 
ಾಕಷುಟ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಅ ೕ ಅನು ಾತದ ಲ್ 

ಪೂವರ್ ಾ  ಪ ೕ ಯ ಲ್ ಅವರು ಗ ದ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳ 
ಆ ಾರದ ೕ  ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ ಪರ್ ೕಶ ೕಡ ಾಗುತತ್ . 

(c) The number of candidates to be admitted 
to the main examination shall be 20 times the 
vacancies notified for recruitment in the order 
of merit on the basis of the performance in 
the preliminary examination subject to 
accommodating the same ratio in adequate 
number    of candidates belonging to the 
categories of Scheduled Caste, Scheduled 
Tribe, each of the  other Backward Classes 
and others. 

ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ:- ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್  
ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್  (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ 
ೕಮಕಾ ) (10 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು  2013 ರಂ  

( ) ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲ ೂಂದು 
ಪರ್ ನ್ಗ ಗೆ, ಅಂದ , ಅ  ಸೂಕತ್ ಾದ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ಾಗೂ 
ಸೂಕತ್ವಲಲ್ದ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ೕ  ೕ  ಅಂಕಗಳನುನ್ 

ೕಡ ಾಗು ತ್ರುವ ಪರ್ ನ್ಗಳನುನ್  ೂರತುಪ  ಎ ಾಲ್ 
ತಪುಪ್ ಉತತ್ರಗ ಗೆ ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ  
(ಕೆಳಗೆ ವ ದಂ ) ಇರುತತ್ :- 
(i) ಪರ್ ಂದು ಪರ್ ನ್ಗೂ 04 ಪ ಾರ್ಯ  
ಉತತ್ರಗ ದುದ್,  ಅಭಯ್ ರ್ಯು ತಪುಪ್ ಉತತ್ರ ೕ ರುವ  
ಪರ್ ಂದು ಪರ್ ನ್ಗೆ ಗ ಪ ದ ಅಂಕಗಳ 0.25 ರಷುಟ್ 
ಅಂಕಗಳನುನ್ (¼ ರಷುಟ್) ಅಂಕಗಳನುನ್ ಕ ಯ ಾಗುವುದು.  

Negative Evaluation: As per Karnataka 
Recruitment of Gazetted Probationers 
(Appointment by Competitive Examinations) 
(10th Amendment) Rules, 2013  

“ (d) There shall be negative marking for 
incorrect answers (as detailed below) for all 
questions except some of the questions 
where the negative marking shall be inbuilt in 
the form of different marks being awarded to 
the most appropriate and not so appropriate 
answer for such questions, namely:- 

  (ii)ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಒಂ ೕ ಪರ್ ನ್ಗೆ ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಚ್ನ  
ಉತತ್ರಗಳನುನ್  ನಮೂ ದುದ್ ಾಗೂ ಅದರ ಲ್  
ನಮೂ ರುವ  ಒಂದು ಉತತ್ರವು ಸ ಾಗಿದದ್ರೂ  ಸಹ 
ಅದನುನ್ ತಪುಪ್ ಉತತ್ರ ಂದು ಪ ಗ  ೕಲಕ್ಂಡ(i) ರಂ  

 (i) There are four alternative answers to 
every question. For each question, of which a 
wrong  answer has been given by the 
candidate, one-fourth (0.25) of the marks 
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ಅಂಕಗಳನುನ್ ಕ ಯ ಾಗುವುದು.  
 

(iii)  ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಾವು ೕ ಪರ್ ನ್ಯನುನ್  ಖಾ  
ಟ್ದದ್ ಲ್ , ಅಂದ  ಾವು ೕ ಉತತ್ರ ೕಡ ದದ್ ಲ್,  

ಅಂತಹ ಪರ್ ನ್ಗೆ ಋ ಾತಮ್ಕ ಅಂಕಗಳನನ್  
ಕ ಯ ಾಗುವು ಲಲ್.     

assigned to that question shall be deducted 
as penalty; 
(ii) If a candidate gives more than one answer 
to a question, it shall be treated as a wrong 
answer even if one of the given answers 
happen to be correct and there shall be same 
penalty in accordance with clause (i); 
(iii) If a question is left blank i.e. no answer is 
given by the candidate, there shall be no 
penalty for that question. ” 

 

10.2 ಪ ೕ ಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ 

ಪೂವರ್ ಾ  ಪ ೕ : (ವಸುತ್ ಷಠ್ ಾದ ) 
ಪ ರ್ಕೆ-1 

PRELIMINARY EXAMINATION (objective type):     
PAPER – I 

(i) ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಹತವ್ದ 
ಪರ್ಚ ತ ದಯ್ ಾನಗಳು.  
(ii) ಾನ ಕ ಾಸತ್ರ್ - ಾರತದ ಇ ಾಸ- 
ಕ ಾರ್ಟಕವನುನ್ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಾಗಿ ಕೊಂಡು ಾರತದ 

ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಚಳುವ ಗೆ ಚ್ನ ಗಮನ ೕ  ಾ ಾ ಕ, 
ಆ ರ್ಕ, ಾಂಸಕ್ ಕ ಮತುತ್ ಾಜಕೀಯ ಾಗಿ ಇ ಾಸ 

ಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಅಭಯ್ ರ್ಯ ಾತ್ರ ಾದ ಾ ಾನಯ್ 
ಳುವ ಕೆ. 

(iii) ಕ ಾರ್ಟಕದ ಬಗೆಗ್ ಚ್ನ ಗಮನ 
ೕಡುವುದ ೂಂ ಗೆ ಾಗ ಕ ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್ ಮತುತ್ 
ಾರತದ    ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್. 

(iv) ೕಶದ ಾಜಕೀಯ ವಯ್ವ ಥ್,  ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್, 
ಾರತದ ರಂತರ ಅ ವೃ ಧ್ಗೆ ೕಜ  ಮತುತ್ ಆ ರ್ಕ 

ಸು ಾರ ಗಳು, ಬಡತನ ಮೂರ್ಲ , ಜನಸಂಖಾಯ್ ಾಸತ್ರ್, 
ಾ ಾ ಕ ಬದ ಾವ ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂ  ಾರತದ 
ಾಜಕೀಯ ಮತುತ್ ಆ ರ್ಕ ವಯ್ವ ಥ್. 

(i)   Current events of National and International 
importance. 
(ii) Humanities – History of India – Emphasis shall 
be on broad general understanding of the subject 
in itssocial, economic, cultural and political aspects 
with a focus on Indian  national movement with 
special emphasis on Karnataka. 
(iii)  World Geography and Geography of India with 
a focus on Karnataka. 
(iv)  Indian polity and economy, including the 
country’s political system, rural development,  
planning and economic reforms in India-
sustainable development, poverty alleviation,  
demographics, social sector initiatives etc., 
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ಪ ರ್ಕೆ-2 
(i)  ಾಜಯ್ದ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಯ ಪರ್ಸುತ್ತದ ಘಟ ಗಳು 
ಮತುತ್ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಮುಖ ೕಜ ಗಳು.  
(ii) ಾ ಾನಯ್ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ, ಪ ಸರ 
ಮತುತ್ ಪ ಸರ ಾನ- ಷಯದ ಲ್ ಾರ್ ೕಣಯ್  

ೕಕಾಗಿಲಲ್  ಆ ೂೕಗಯ್, ಪ ಸರ ಾನ, ೖ ಕ 
ೖ ಧಯ್  ಮತುತ್ ಹ ಾ ಾನದ ಲ್ ಬದ ಾವ ಗಳು 

ಇವುಗಳ ೂನ್ಳಗೊಂಡಂ  ಾವು ೕ ಾನ 
ಷಯವನುನ್ ೕಷ ಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಾಡ ರುವ 

ಒಬಬ್ ಸು ತ ವಯ್ಕಿತ್ ಂದ ೕ  ಾಡುವಂ  ಾನ 
ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನದ ಲ್ ೖನಂ ನ ಅನುಭವಗಳು/ 
ಅವ ೂೕಕ ಗಳು/ ಪ ಾಮಗಳು ಮತುತ್ ಾನ ಮತುತ್ 
ತಂತರ್ ಾನದ ಲ್ ಸಮಕಾ ೕನ ಳವ ಗೆಗಳು.  
(iii)  ಾ ಾನಯ್ ಮ ೂೕ ಾಮಥಯ್ರ್- ಮ ೂೕಶಕಿತ್, 
ಗರ್ ಸು ಕೆ, ಾಕಿರ್ಕ ಪರ್ ಾದ  ಮತುತ್ ಲ್ೕಷ ಾ 
ಾಮಥಯ್ರ್, ಾರ್ರ ಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಕೆ, ಸಮ ಯ್ 

ಸು ಕೆ, ಮೂಲ ಗ ತ ಾನ (ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ ಾಣ ಇ ಾಯ್ )  
ಮತುತ್ ದ ಾತ್ಂಶದ ಾಯ್ಖಾಯ್ನ (ನ ಗಳು, 

ೕಖಾ ತರ್ಗಳು, ಕೋಷಟ್ಕಗಳು, ದ ಾತ್ಂಶ ದಕಷ್ , 
ಇ ಾಯ್ ( ಹತತ್ ೕ ತರಗ  / ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.  ಪ ೕ  
ಮಟಟ್ದ ಲ್).   

PAPER – II 
(i)   Current events of State importance and 
important State Government programmes. 
(ii)  General Science & Technology, Environment & 
Ecology-contemporary developments in  
 science and technology and their implications 
including matters of everyday observations  and 
experience, as may be expected of a well 
educated  person who has not made a  special 
study of any scientific discipline general issues on 
Health, environmental   ecology,  biodiversity and 
climate change that do not require subject 
specialization. 
(iii) General Mental Ability,- Comprehension, 
Logical reasoning and Analytical ability, Decision 
making, problem solving, Basic innumeracy 
(numbers and their relations, order of magnitude 
etc.,) and data interpretation (charts, graphs, 
tables, data sufficiency etc.,  (class X/SSLC level)”. 
 

 

 
10.3 ಮುಖಯ್ ಪ ೕ :-  ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್  ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್  (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) (11 ೕ 
ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು, 2014 ರಂ  ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯು ಖಿತ ಪ ೕ  ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ ./ 

.As  per Karnataka Recruitment of     Gazetted  Probationers (Appointment by Competitive 

Examinations) (11th Amendment) Rules, 2014, the Main Examination shall consist of written 
examination and personality test ”. 
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ಖಿತ ಪ ೕ / Written Examination:- 

 

ಪ ರ್ಕೆಗಳು/Papers 
 ಷಯ/Subject 

ಅಂಕಗಳು/ 
marks 

ಅವ   
Duration 
(ಗಂ ಗಳು/ 
hours) 

ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳು/ 
Qualifying Papers 

 

ಕನನ್ಡ / Kannada 150 
2 
 

ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ /English 150 
2 
 

ಕ ಾಡ್ಯ 
ಪ ರ್ಕೆಗಳು / 

Compulsory 
Papers 

 

ಪ ರ್ಕೆ -1/ Paper-1 ಪರ್ಬಂಧ /Essay 250 3 

ಪ ರ್ಕೆ -2 / Paper -2 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ /General Studies -1 250 3 

ಪ ರ್ಕೆ -3 / Paper -3 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/General Studies -2 250 3 

ಪ ರ್ಕೆ -4 / Paper -4 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ /General Studies -3 250 3 

ಪ ರ್ಕೆ -5 / Paper -5 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/General Studies -4 250 3 

ಪ ರ್ಕೆ-6 /  Paper -6 
ಐ ಛ್ಕ ಷಯ ಪ ರ್ಕೆ -1/  

Optional subject Paper-1 
250 3 

ಪ ರ್ಕೆ -7/ Paper -7 
ಐ ಛ್ಕ ಷಯ ಪ ರ್ಕೆ -2/  

Optional subject Paper-2 
250 3 

ಖಿತ ಪ ೕ ಯ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳು /Total marks for the written  examination 1750  

 

ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳು :-  ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳ ಲ್ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಷಯವನುನ್ ಆ ಕ್ 
ಾ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.   ಪರ್  ಐ ಛ್ಕ ಷಯವು ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ .ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಾವು ೕ 

ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ಯೂ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಅ ರ್ಯ ಲ್ ಕೋ ರುವ ಐ ಛ್ಕ ಷಯವನುನ್ ಬದ ಾವ  ಾ ಕೊಳಳ್ಲು 
ಅವಕಾಶ ರುವು ಲಲ್. 
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ಸಮೂಹ-1: ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳು/ Group 1: Optional Subjects 
ಸಂಕೇತ ಸಂಖೆಯ್ / 

Code number 

ಕೃ , ಕೃ  ಾರುಕ ಟ್, ೕ ಮ್ ಮತುತ್ ಸಹಕಾರ 
Agriculture, Agriculture Marketing,  
Sericulture and Cooperation 

01 

ಪಶು ಸಂಗೋಪ , ಪಶು ೖದಯ್ ಾನ ಮತುತ್   
ೕನುಗಾ ಕೆ 

Animal Husbandry, Veterinary  
Sciences and Fisheries 

02 

ಾನವ ಾಸತ್ರ್ Anthropology 03 

ಸಸಯ್ ಾಸತ್ರ್ Botany 04 

ರ ಾಯನ ಾಸತ್ರ್ Chemistry 05 

ಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್ Civil Engineering 06 

ಾ ಜಯ್ ಮತುತ್ ಕಕ್ ಾಸತ್ರ್ Commerce and Accountancy 07 

ಅಥರ್ ಾಸತ್ರ್ Economics 08 

ಎ ಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್ Electrical Engineering 09 

ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್ Geography 10 

ಭೂ ಾನ Geology 11 

ಇ ಾಸ History 12 

ಕಾನೂನು Law 13 

ಾಯ್ ೕಜ್ ಂಟ್  Management                                         14 

ಗ ತ ಾಸತ್ರ್ Mathematics                                          15 

ಕಾಯ್ ಕಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್  Mechanical Engineering                        16 

ತತವ್ ಾಸತ್ರ್ Philosophy                                             17 

ೌತ ಾಸತ್ರ್ Physics                                                  18 

ಾಜಯ್ ಾಸತ್ರ್ ಮತುತ್ ಅಂತರ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ 

ಸಂಬಂಧಗಳು 

Political Science and International 
Relations                                               

19 

ಮ ೂೕ ಾನ Psychology                                            20 

ಾವರ್ಜ ಕ ಆಡ ತ Public Administration                             21 

ಸ ಾಜ ಾಸತ್ರ್ Sociology                                               22 

ಸಂಖಾಯ್ ಾಸತ್ರ್ Statistics                                               23 

ಾರ್ ಾಸತ್ರ್ Zoology                                                 24 

ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್ ಮತುತ್ ಸಹಕಾರ Rural Development and Co-operation   25 



18 
 
 

ಸಮೂಹ:2ರ ಾ ಾ ಾ ಯ್ಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದನುನ್ ಆ ಕ್ ಾ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್ /Group 2: Literature of 
any one of the following Languages

ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ English                                                 26 (a) 

ಂ  Hindi                                                      26 (b) 

ಕನನ್ಡ   Kannada                                                26 (c) 

ಉದುರ್ Urdu                                                      26 (d)  
 

ಪಪ್ : Note: 

(1)  ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ 

ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪ ದ ಅಂಕಗಳು ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ 
ಸವ್ರೂಪ ಾದ್ಗಿರುತತ್ . ಅಹರ್  ಪ ಯಲು ಈ 
ಪರ್ ಂದು ಪ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಕ ಷಠ್ ೕಕಡ 35 
(52.5) ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ ಪ ಸ ಾಗಿ . ಈ ಎರಡೂ 
ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಗ ದ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ 
ಆ ಕ್ಯ ಅಹರ್ ಯನುನ್ ಗ ಪ ಸುವ ಲ್ 
ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ಲಲ್. ಈ ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ 

ಗ ತ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ ಸದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಇತ  
ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಎ ಟ್ೕ ಚುಚ್ ಅಂಕಗಳನುನ್ 
ಗ ದದ್ರೂ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಮತುತ್ ಆ ಕ್ಗೆ 
ಅಹರ್ ಾಗುವು ಲಲ್ ಾಗೂ ಇಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ 
ಇತ  ಷಯಗಳ ಲ್ ಪ ದ ಅಂಕಗಳನುನ್ 
ಪರ್ಕ ಸುವು ಲಲ್. 

(1)The marks obtained in qualifying papers i.e., in 
Kannada and in English shall be of qualifying 
nature. For qualifying in these papers, a minimum of 

35%  (52.5) marks in each paper is prescribed. 

The marks obtained in these two papers shall not 
be considered for determining the merit for 
selection. Candidates who do not secure the 
prescribed minimum marks in the qualifying papers, 
namely, Kannada and English, shall not be eligible 
for personality test and selection.     

(2) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯು ವರ ಾತಮ್ಕ 
ಾದ ಯ ಲ್ರುತತ್  ಮತುತ್ ಎ ಾಲ್ ಪ ರ್ಕೆಗಳು 

ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿರುತತ್ . 

   (2) The    Examination   shall    be    of  
   conventional,       Descriptive    type   in  
   nature     and     all      papers     are  
   compulsory 

 (3) ಪರ್ ನ್ ಪ ರ್ಕೆಗಳು  ಕನನ್ಡ ಮತುತ್  ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ 
ಾ ಗ ರಡರಲೂಲ್ ಮು ರ್ಸ ಾಗಿರುತತ್ .  

ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪ ರ್ಕೆಯ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ 
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕನನ್ಡ ಅಥ ಾ ಆಂಗಲ್ ಾ ಾ 

ಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ೕಉತತ್ ಸತಕಕ್ದುದ್                   
( ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಸಮೂಹ 2 
ರ ಲ್ನ ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳ ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ 

ೂರತುಪ ). 

(3) The question papers shall be set both in 
Kannada and in English. A candidate may answer a 
paper either entirely in Kannada or in 
English.(Except qualifying papers and Group 2 
optional subject papers) 
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(4) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಾಗೂ 
ಕ ಾಡ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಾ  ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ೂರತುಪ  
ಉ ದ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಪದ  ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್ .  
ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಾಗೂ ಕ ಾಡ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಾ  
ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಯ ಪರ್ಥಮ ಾ ಯ 
ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್   

(4)The standard of the Main Examination except 
Qualifying Kannada paper and Qualifying English 
paper shall    be that of Degree level. The standard 
of qualifying     Kannada paper and qualifying 
English paper shall be that of First Language 
Kannada and First Language English respectively at 
SSLC level. 

(5)  ಎ ಾಲ್ 07 ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಕ ಾಡ್ಯ 
ಪ ರ್ಕೆಗ ಾಗಿರುತತ್ .  ಪ ರ್ಕೆ-(02) ಂದ 
(05)ರವ ಗಿನ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಮೂರು ಾಗಗಳನುನ್ 
ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ .  ಪರ್  ಪ ರ್ಕೆಯು ಗ ಷಠ್ 250 
ಅಂಕಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್  ಮತುತ್ 03 ಗಂ ಗಳ 
ಅವ ಯ ಾದ್ಗಿರುತತ್ .   

(5) All seven papers are compulsory. Paper II to V 
consists of three sections. Each paper carries a 
maximum of 250 marks and duration of three hours 
only. 

(6) ಖಿತ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯ ಅಂಕಗಳನುನ್ 
ಅಂ ಮ ಆ ಕ್ ಪ ಟ್ ಂ ಗೆ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗುವುದು. 

   (6)Written and Personality Test Marks will be 
announced along with the final select list 

(7) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಆ ೕಗದ 
ಬ್ ೖಟ್ http:// kpsc. kar.nic.in/Syllabus”  

ನ ಲ್  ತತ್ ಸ ಾಗಿ .   

(7)  The syllabi for the main examination is 
published in Commission’s web site 
“http://kpsc.kar.nic.in/Syllabus   

 

ಪರ್ಮುಖ ಸೂಚ :   
(1)  ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಐ ಛ್ಕ  ಷಯಗಳ  ಪ ರ್ಕೆಗಳ  ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಯಮಗಳ ಲ್  ಏ ಾದರೂ

ಬದ ಾವ ಗ ಾದದ್ ಲ್   ನಂತರ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗುವುದು. 
(2)  ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ  ಉತತ್ರ ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್  digital ೌಲಯ್ ಾಪನ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಮರು ೌಲಯ್ ಾಪನ

ಾಗೂ ಮರು ಎ ಕೆಗೆ ಯಮಗಳ ಲ್ ಆಸಪ್ದ ರುವು ಲಲ್ 
 

10.4 ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಪ ೕ :-ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯು ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ೖಯಕಿತ್ಕ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಲ್ ೕ ಗ ಗೆ ಸೂಕತ್ ೕ ಎಂಬ 

ಬಗೆಗ್ ಅಂದ  ಾಯಕತವ್ದ ಗುಣ, ೕ ಾರ್ನ ಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಧ ಮತುತ್ ಆಳ ಾದ ಆಸಕಿತ್ ಒಂದು ಗುಂ ನ ಲ್ ಕೆಲಸ 

ಾಡುವ ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕರ ಾಕೌಶಲಯ್ ಾಗೂ ಾಕಿರ್ಕ ೕಚ ಾ ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಧರ್ ಸುತತ್ .    
   

ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ಗಳ ೕಮಕಾ  (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ  ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ( ದುದ್ಪ ) 

ಯಮಗಳು 2019ರಂ  ಆ ೕಗವು ಗೂರ್ಪ್-‘ಎ’ ಮತುತ್ ‘ ’ ೕ ಗಳ ಖಾ  ಹು ದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ 1:3ರ 

ಅನು ಾತದ ಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಕ ಯ ಾಗುವುದು. ಆ ೕಗವು, ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಲ್ 

ಪ ದ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳ ೕಷಠ್  (merit) ಾಗೂ ಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ೕಸ ಾ ಯನವ್ಯ ಲಭಯ್ ರುವ ಹು ದ್ಗಳ ಲ್ 
ಪ ಷಠ್ ಾ , ಪ ಷಠ್ಪಂಗಡ, ಇತ  ಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ ೕಸ ದ ಕತ್ ಾಥ್ನಗ ಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ 
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಕ ಯ ಾಗುವುದು. ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯು ಗ ಷಠ್ 200 ಅಂಕಗಳನುನ್ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ . 

 


