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7.1 ಸ��ಾ�ತ~ಕ ಪ;ೕpೆಗಳB:  

oೕಲkಂಡ Rಯಮಗಳನು�ಾರ ಸ��ಾ�ತ~ಕ ಪ;ೕpೆಗಳB %ವರWಾತ~ಕ ಮತುA ವಸುA Rಷ� ಬಹು ಆjk `ಾದ;ಯ  ಈ 

*ೆಳಕಂಡ ಮೂರು ಪJ3*ೆಗಳನು^ 0ೊಂLರುತA�ೆ. 

ಪJ3*ೆ %ಷಯ 
RಗLಪ<Qದ 

ಅಂಕಗಳB 

ಪ;ೕpಾ 

ಅವ9 
ಪ;ೕpಾ %�ಾನ 

ಪ<�.ೆ-1 ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆ 150 
1 ½  

ಗಂ§ೆಗಳ1 
%ವರWಾತ~ಕ ಪJ3*ೆ/ Descriptive 

Type 

ಪ<�.ೆ-2 BಾCಾನ� ಕನDಡ / BಾCಾನ� ಇಂG3H 100 
1 ½  

ಗಂ§ೆಗಳ1 
ವಸುA Rಷ� ಬಹು ಆjk `ಾದ;/ 

Objective Multiple Choice Type 

ಪ<�.ೆ-3 BಾCಾನ� ¨ಾನ 100 
1 ½  

ಗಂ§ೆಗಳ1 
ವಸುA Rಷ� ಬಹು ಆjk `ಾದ;/ 

Objective Multiple Choice Type 
 

• ಸ��ಾ�ತ~ಕ ಪ;ೕpೆಯ ಪJ3*ೆ-2 ರ �ಾ`ಾನ� ಕನ^ಡ  ಅಥ�ಾ �ಾ`ಾನ� ಇಂS(� ಇವ>ಗಳ ( hಾವ>�ಾದರೂ 

ಒಂದ*ೆk `ಾತ3 ಉತA;ಸ�ೇ*ಾSರುವ>ದ;ಂದ,  ಅಭ�_�ಗಳB ಪ;ೕpಾ ಸಮಯದ ( ಕ|ಾ}ಯ�ಾS ಮತುA 

5ಾಗರೂಕ"ಾS �ಾ`ಾನ� ಕನ^ಡ  ಅಥ�ಾ �ಾ`ಾನ� ಇಂS(ೕ� %ಷಯವನು^ ಓ.ಎಂ.ಆb. 0ಾ�ೆಯ ( 

ನಮೂLಸ�ೇಕು.  ಒಂದು �ೇ�  ೆನಮೂLಸLದ7 (  ಓ.ಎಂ.ಆb. 0ಾ�ೆಯನು^ ಅQಂಧು(Invalid) Iೊ)ಸ�ಾಗುವ>ದು. 

• �ಾ`ಾನ� ಕನ^ಡ  ಅಥ�ಾ �ಾ`ಾನ� ಇಂS(� ಇವ>ಗಳ ( hಾವ>�ಾದರೂ ಒಂದನು^ ಆಯು7*ೊಂಡು 

ಪ3Cೆ^ಪJ3*ೆಯನು^ ಉತA;ಸ�ೇಕು.   ನಂತರದ ( hಾವ>�ೇ *ಾರಣಕೂk ಬದ�ಾವWೆIೆ ಅವ*ಾಶ%ರುವ>Lಲ(.   
 

 

ಕ|ಾ}ಯ ಕನ^ಡ �ಾ�ೆ ಪ;ೕpೆ:  

 

• ಈ ಹು�ೆಗಳ ಆ�?Kೆ ಅಹ"kಾಗಲು ಅಭ�T"ಗಳ1 ಆ^ೕಗ ನ�ೆಸುವ ಎj.ಎj.ಎ�.#.ಯ ಕನDಡ ಪ�ಥಮ tಾ�ೆಯ 

ಮಟeದ 150 ಅಂಕಗಳ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕ�ಷ� 50 ಅಂಕಗ�oೆಂ(Kೆ ಕ�ಾ�ಯ�ಾG :ೇಗ"�ೆ �ೊಂದ�ೇ4ೇಕು.  �ಗ(ಪ*#ದ 

ಕ�ಷ� 50 ಅಂಕಗಳನುD ಪ�ೆಯದ ಅಭ�T"ಗಳ1 ಆ�?Kೆ ಅಹ"kಾಗುವX(ಲ3 �ಾಗೂ ಈ ಕನDಡ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಪ�ೆದ 

ಅಂಕಗಳನುD ಆ�?Kೆ ಪ&ಗ ಸುವX(ಲ3. ಆದkೆ ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆಯ V-ಾW< ಬKೆL .ೆಳಕಂಡ ಷರತು�ಗಳನುD 
Bೇಪ"*ಸ�ಾGರುತ��ೆ. 
 

• ``ಎj.ಎj.ಎ�.#. ಅಥ�ಾ ಇದ.ೆ? ತತ�Cಾನ�ೆಂದು kಾಜ� ಸ.ಾ"ರ(ಂದ ©ೂೕ�ಸಲ�ಟe ಇತkೆ UಾವX�ೇ ಪ&ೕ/ೆಯ23 
ಅಥ�ಾ ಎj.ಎj.ಎ�.#. ಪ&ೕ/ೆGಂತ zೕಲ�ಟeದ UಾವX�ೇ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕನDಡವನುD ಮುಖ� tಾ�ೆUಾG, ಅಥ�ಾ 

($<ೕಯ tಾ�ೆUಾG ಅಥ�ಾ ಐ�ªಕ Vಷಯ�ಾG (ಆದkೆ ಸಂಯುಕ� ಪ<�.ೆಯ Vಷಯಗಳ�ೊ3ಂ�ಾGರ4ಾರದು) ಅಥ�ಾ 

zೕ2ನ ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 ಕನDಡ Cಾಧ�ಮದ23 �ಾ�ಸಂಗ Cಾ* :ೇಗ"�ೆUಾGರುವ ಅಥ�ಾ ಕ-ಾ"ಟಕ �ೋಕBೇ�ಾ 

ಆ^ೕಗ(ಂದ ಈ �ಂ�ೆ ನ�ೆಸಲ�ಟe ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 :ೇಗ"�ೆUಾGರುವ ಅಭ�T"ಗಳ1, ಕ�ಾ�ಯ 

ಕನDಡ tಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<�ೕಣ"kಾಗುವXದ&ಂದ V-ಾW< �ೊಂ(ರು:ಾ�kೆ''.  
 

• ಸ.ಾ"ರದ ಪತ� ಸಂ�ೆ� #ಆಸುಇ  39  Bೇವ-ೆ  2018 (-ಾಂಕ 17-04-2018 ರ ಸ��eೕಕರಣದನ$ಯ ಅಭ�T"ಗಳ1 ಒಂದು 
4ಾ& ಆ^ೕಗವX ನ�ೆಸುವ ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ  tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 (ಸದ& ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ  tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ ಪಠ�ಕ�ಮದ 

Cಾದ&ಯ23�ೕ)  ಉ<�ೕಣ"kಾದ23 ಮ:ೊ�z� ಇತkೆ ಹು�ೆಗmKಾG ಆ^ೕಗವX ನ�ೆಸುವ ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ 

ಪ&ೕ/ೆಯನುD :ೆKೆದು .ೊಳ1IವXದ&ಂದ V-ಾW< �ೕಡ�ಾG�ೆ. 
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%Cೇಷ ಸೂಚ�ೆ:-  

(1) ಎj.ಎj.ಎ�.#. ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕನDಡ tಾ�ೆಯನುD ತೃ<ೕಯ tಾ�ೆಯ-ಾDG ಅಭ�##ದ23 ಅಥ�ಾ ಇತkೆ ಕನDಡ tಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 / 

ಇ�ಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆಗಳ23 :ೇಗ"�ೆ �ೊಂ(ದಂತಹ ಅಭ�T"ಗmKೆ ಈ zೕ2ನ V-ಾW< ಪ�ೆಯಲು ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3.  ಆದುದ&ಂದ, 

ಇವರು ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆಯನುD ಕ�ಾ�ಯ�ಾG :ೆKೆದು.ೊಳI�ೇ 4ೇ�ರುತ��ೆ.  
(2) ಸದ& ಅ�ಸೂಚ-ೆKೆ ಅನುಗುಣ�ಾG ನ�ೆಯ�ಾಗುವ ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆWಂದ V-ಾW< ಇಲ3ದ ಅಭ�T"ಗmKೆ, ಅವರು  ಈ 

ಪ&ೕ/ೆಯನುD ನ�ೆಸುವ �ದಲು ಆ^ೕಗವX ನ�ೆ#ದ ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<�ೕಣ":ೆ �ೊಂ(ದ23  V-ಾW< 

�ೕಡ�ಾಗುವXದು. 
(3) ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ಾ ಪ&ೕ/ೆWಂದ V-ಾW< ಪ�ೆಯಲು ಅ!"ಯ �ಗ(ತ ಸ|ಳದ23 VವರಗಳನುD �ೕಡತಕ?ದು. ಸ&Uಾದ Cಾ�< 

ಒದGಸ(ದ23 zೕ2ನ V-ಾW<ಗಳನುD ಪ�ೆಯಲು ಅಹ":ೆ �ೕಡುವX(ಲ3. �ಾಗೂ V-ಾW< ಪ�ೆಯಲು ತ+ಾ�G Cಾ�< �ೕ*ದ 

ಅಭ�T"ಗಳನುD ಅನಹ"Kೊmಸ�ಾಗುವXದು. ಮುಂದುವkೆದು, ಅ!"ಯ23 ಈ Cಾ�<ಯನುD ತ+ಾ�G �ೕ*ದ ನಂತರ ಇದನುD 
ಸ&ಪ*#.ೊಳIಲು ಅವ.ಾಶ �ೕಡ�ಾಗುವX(ಲ3. ಆದುದ&ಂದ, ಅಭ�T"ಗಳ1 ಅ!" ಭ<" Cಾಡು�ಾಗ ಎ�ಾ3 VಷಯಗಳನುD ಪ&rೕ2#, 

ಸ&UಾGರುವ ಬK Lೆ ಖ�ತಪ*#.ೊಂಡ ನಂತರ�ೇ ಒi�KೆಯನುD �ೕಡ4ೇ.ೆಂದು ಸೂ�#�ೆ.  

(4) ಕ�ಾ�ಯ ಕನDಡ tಾ�ೆ ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಕ�ಷ� 50 ಅಂಕಗಳನುD ಗmಸದ ಅಭ�T"ಗಳ BಾCಾನ� ಕನDಡ/BಾCಾನ� 
ಇಂG3H ಮತು�  BಾCಾನ� ¨ಾನ ಪ<�.ೆಯ ಉತ�ರ ಪX#�.ೆಗಳನುD Cೌಲ�Cಾಪನ Cಾಡ�ಾಗುವX(ಲ3 

 

7.2 ಪ;ೕpೆಗಳ ಪಠ�ಕ3ಮಗಳB:- 

• ಪJ3*ೆ-1ರ ಕ|ಾ}ಯ ಕನ^ಡ �ಾ�ಾ ಪ;ೕpೆIೆ ಪಠ�ಕ3ಮ 

(ಎj.ಎj.ಎ�.# ಪ&ೕ/ೆಯ ಕನDಡ ಪ�ಥಮ tಾ�ೆಯ ಮಟeದ Vವರyಾತ�ಕ ಪ<�.ೆ) 
ಕ�  ಸಂ. ಪಠ� ಕ�ಮ ಅಂಕಗಳ1 

1 Vಷಯದ ಸಮಗ� ಅ�ೈ"ಸುV.ೆ 25 

2 ಪದ ಪ�^ೕಗ 25 

3 Vಷಯ ಸಂ/ೇಪyೆ 25 

4 ಪದ ¨ಾನ 25 

5 ಲಘ« ಪ�ಬಂಧ 25 

6 ಇಂG3ೕ��ಂದ ಕನDಡ.ೆ? tಾ�ಾಂತರ 25 

ಒಟುe 150 

    
ಕ�ಾ	ಟಕಕ�ಾ	ಟಕಕ�ಾ	ಟಕಕ�ಾ	ಟಕ    ������������    ೕ�ಯ�ಯೕ�ಯ�ಯೕ�ಯ�ಯೕ�ಯ�ಯ    ಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರು/ / / / ಪ�ಥಮಪ�ಥಮಪ�ಥಮಪ�ಥಮ    ದ�	ದ�	ದ�	ದ�	    ಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರಸ�ಾಯಕರ    ಹು��ಗಳಹು��ಗಳಹು��ಗಳಹು��ಗಳ    ಸ� ಾ	ತ"ಕಸ� ಾ	ತ"ಕಸ� ಾ	ತ"ಕಸ� ಾ	ತ"ಕ    
ಪ#ೕ$ಯಪ#ೕ$ಯಪ#ೕ$ಯಪ#ೕ$ಯ    ಪ%�&ಪ%�&ಪ%�&ಪ%�&----2 2 2 2 ಮತು'ಮತು'ಮತು'ಮತು'    ಪ%�&ಪ%�&ಪ%�&ಪ%�&----3333ರರರರ    ಪಠ)ಕ�ಮಪಠ)ಕ�ಮಪಠ)ಕ�ಮಪಠ)ಕ�ಮ    ಈಈಈಈ    ಪ#ೕ$ಯುಪ#ೕ$ಯುಪ#ೕ$ಯುಪ#ೕ$ಯು    &ಳಕಂಡ&ಳಕಂಡ&ಳಕಂಡ&ಳಕಂಡ    ಪ%�&ಗಳನು-ಪ%�&ಗಳನು-ಪ%�&ಗಳನು-ಪ%�&ಗಳನು-    .ೂಂ0ರುತ'�.ೂಂ0ರುತ'�.ೂಂ0ರುತ'�.ೂಂ0ರುತ'�....    
 ಪ	"ಪ	"ಪ	"ಪ	"HHHH----2:    2:    2:    2:    Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+    ಕನ-ಡಕನ-ಡಕನ-ಡಕನ-ಡ////Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+    ಇಂ��ೕKಇಂ��ೕKಇಂ��ೕKಇಂ��ೕK                                    :100 :100 :100 :100 ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    
    ಪ	"Hಪ	"Hಪ	"Hಪ	"H----3:    3:    3:    3:    Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+Iಾ�ಾನ+    LಾನLಾನLಾನLಾನ                                                                                                                                                    :100 :100 :100 :100 ಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳುಅಂಕಗಳು    
 ಪ���ಂದು ಪ���ಯನು� 1½ ಗಂ ಸಮಯದ�� ಉತ��ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. �ಾ�ಾನ� �ಾನ ಮತು� �ಾ�ಾನ� 
ಕನ�ಡ/�ಾ�ಾನ� ಇಂ"�ೕ# ಈ ಎರಡು ಪ���ಗಳು ವಸು�&ಷ( ಬಹು ಆ*+ಯ/ Objective Multiple Choice Type 

,-ಾನ.ಾ/"ರುವ1ದು.  
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• BಾCಾನ� ಕನDಡ ಅಥ�ಾ BಾCಾನ� ಇಂG3ೕH ಪ<�.ೆಯು BಾCಾನ��ಾG Vಶ$V�ಾ�ಲಯದ ಪದV ಪ&ೕ/ೆಯ23 

ಉ<�ೕಣ"-ಾGರುವ V�ಾ�T"Kೆ ಇರ4ೇ.ಾದ ಕ�ಷ� V�ಾ�ಮಟe.ೆ? ಸಮ-ಾGರುವXದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭ�T"ಯ 

ಕನDಡ/ಇಂG3ೕH �ಾ�ಕರಣ, ಶಬ ಸಂಪತು�, .ಾಗು ತ(Spelling) ಸCಾ-ಾಥ"ಕ ಪದಗಳ1, Vರು�ಾಥ"ಕ ಪದಗಳ1 ಇವXಗಳ 

ಪ&¨ಾನ, ಇಂG3ೕH / ಕನDಡ tಾ�ೆಯನುD ಅ&ಯುವ ಮತು� ಗ��ಸುವ ಅಭ�T"ಯ ಶ��ಯ ಮತು� ಅದರ ಸ&Uಾದ �ಾಗೂ 

ತಪX� ಬಳ.ೆ ಇ:ಾ�(ಗಳನುD ಪ&rೕ2ಸುವ ಅಭ�T"ಯ Bಾಮಥ�" ಇವXಗಳನುD ಪ&ೕ�ಸಲು ಉ�ೇrಸ�ಾG�ೆ. 

• ಅಭ�T"ಗಳ1 BಾCಾನ� ಕನDಡ ಅಥ�ಾ BಾCಾನ� ಇಂG3ೕH ಪ<�.ೆಗಳ23 UಾವX�ಾದರೂ ಒಂದನುD ಆ�? Cಾಡತಕ?ದು. 

ಒz� ಆ�? Cಾ*ದ ನಂತರ ಬದ�ಾವyೆKೆ ಅವ.ಾಶ ಇರುವX(ಲ3. 

• BಾCಾನ� ¨ಾನ ಪ<�.ೆಯು BಾCಾನ��ಾG Vಶ$V�ಾ��ಲಯದ ಪದV ಪ&ೕ/ೆಯ23 ಉ<�ೕಣ"-ಾGರುವ V�ಾ�T"Kೆ 

ಇರ4ೇ.ಾದ BಾCಾನ� ¨ಾನ.ೆ? ಸಂಬಂಧಪಟe ಕ�ಷ� V�ಾ�ಮಟe.ೆ? ಸಮ-ಾGರುವXದು ಮತು� ಇದು tಾರತದ ಸಂVaಾನ, 

tಾರತದ ಇ<�ಾಸ, ಮತು� ಸಂಸu<, tಾರತದ BಾCಾನ� �ಾಗೂ ಆT"ಕ, ಭೂKೋಳ �ಾಸ¬, ಇ<�ೕ�ನ ಘಟ-ೆಗಳ1, �ೈ�ಕ 

!ೕವನದ23 V¨ಾನ ಮತು� ಒಬ  V�ಾ�ವಂತ ವ���ಯು �ೈನಂ(ನ !ೕವನದ23 ಗಮ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ Vಷಯಗಳ1, ಇವXಗಳ 

zೕ2ನ ಪ��ೆDಗಳನುD ಒಳKೊಂ*ರುತ��ೆ. 

Syllabus for the competitive examination Paper-2 and Paper-3 for recruitment to the posts of Assistant/ 

First Division Assistants in Karnataka State Civil Services 

 

The examination will consist of two written papers, namely,- 

 Paper-2:  General English or General Kannada  

 Paper-3:   General Knowledge 

 

• The maximum marks for each paper will be 100. The questions in both the papers will be 

“Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 1½   hours.  

 

• The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum 

standard expected of a student who has passed the Bacheolor’s Degree Examination of a 

University. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar, 

vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend 

English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect 

usage, etc., 
 

• The candidates may select either the paper on General English or the paper on General Kannada. 
 

• The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating to 

General Knowledge, expected of a student who has passed Bachelor’s Degree Examination of 

a University and will cover questions on the Constitution of India, Indian History and Culture, 

General and Economic Geography of India, Current Events, every day science and such 

matters of every day observation as may be expected of an educated person.      

 

 

 

 


