
              ಪ್ರ�ಧಾ�ನ ಜಿಲ್ಲಾ�� ಮತ್ತು�� ಸತ್ತು� ನ್ಯಾ��ಯಾ�ಧೀ�ಶರ ಕಛೇ��ರಿ,  ಉಡು�ಪಿ - 576 101

  ಅಧೀಸ�ಚನ್ಯಾ� ಸ�ಖ್ಯೆ��        ADMN/01/2022  
   ದಿನ್ಯಾ��ಕ B 26-03-2022

 ವಿಷಯಃ%      ಉಡು�ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ�� ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ� ಖಾ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ  ಜವಾ�ನ ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳ
 ನ್ಯಾ��ಮಕಾ�ತಿ ಬಗ್ಗೆ�#.

 ಓದಲ್ಲಾ�ಗಿದೆ� % 1.      ಮಾ�ನ್ಯ
 ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ಉಚ್ಛ( ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ+ 02-08-2017 ರು
  ಪತ್ರ. ಸಂ*ಖಾ�
 + LCA-II/128/2012. 

2.    ಈ ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 17-02-2018   ರು ಅಧಿಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ� ಸಂ*ಖಾ�
+
01/2018.

3.      ಮಾ�ನ್ಯ
 ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ಉಚ್ಛ( ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ+ 27-01-2022 ರು
  ಪತ್ರ. ಸಂ*ಖಾ�
 + DJA-II (LCA-II)/128/2012. 

******
ಉಲ್ಲಾ���ಖ 1 ರು    ಗ್ಗೆ6ರುವಾ�ನ್ವಿ9ತ್ರ ಉಚ್ಛ( ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ಪತ್ರ.ದ*ತೆ�,     ಉಡು�ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ�� ಮತ್ರ�; ಸಂತ್ರ. ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ
         ಘಟಕದಲ್ಲಿ� ಖಾ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ ಜವಾ�ನ್ಯ ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳಿಗ್ಗೆ� ಅಹು& ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿ*ದ ಆನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�Bನ್ಯಾ್ ಮ4ಲಕ ಉಲ್ಲಾ���ಖ 2 ರು

  ಅಧಿಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ�ಯ*ತೆ� ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ಆಹ್ವಾ�9ನ್ವಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗಿದ��,    ಭ್ಯತಿ&ಯಾ�ಗದ್ದೆ� ಉಳಿದ 2   ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�ಗ4 ಉಲ್ಲಾ���ಖ 3 ರು
   ಗ್ಗೆ6ರುವಾ�ನ್ವಿ9ತ್ರ ಉಚ್ಛ( ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ಪತ್ರ.ದ*ತೆ�,   ಖಾ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ 15      ಜವಾ�ನ್ಯ ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳನ್ಯ�C ಭ್ಯತಿ& ಮಾ�ಡು�ವ ಪ.ಯ�ಕ; ಈ
 ಅಧಿಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ� ಹ್ವಾ�4ರುಡಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗಿದ್ದೆ�. 

        ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ಉಡು�ಪಿ ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯ ವಾ�ಬ್ ಸೈ�Bಟ್ https://districts.ecourts.gov.in/  udupi  -

onlinerecruitment        ನ್ಯಲ್ಲಿ� ನ್ವಿ�ಡುಲ್ಲಾ�ದ ಲ್ಲಿ*ಕಾ್ ಮ4ಲಕ ಆನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�Bನ್ಯಾ್ ನ್ಯಲ್ಲಿ�J ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂತ್ರಕKದ��. 

       ಆನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�Bನ್ಯಾ್ ಮ4ಲಕ ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಲ� ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ+  05-05-2022    ರಾ�ತಿ.  11.59   ಘ*ಟ�  .  

          ಭಾ�ರುತಿ�ಯ ಸೈ�N�ಟ್ ಬ�
*ಕಾ್ ಚ್ಛಲನ್ಯಾ್ ಮ4ಲಕ ಶು�ಲK ಪಾ�ವತಿಸಂಲ� ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ+    07-05-2022  

 ಭಾ�ಗಃ%  1  
   ಜವಾ�ನ     (  Peon  )  -      ಹು�ದೆ�0ಗಃಳ ಸ�ಖ್ಯೆ��  B   17  

  ವಾ��ತ್ರನ್ಯ ಶ್ರೇ�.�ಣಿ B- 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950  ಮತ್ರ�;  
 ಇತ್ರರು ಭ್ಯತೆ�
ಗಳ�.

 ಹು�ದೆ�0ಗಃಳ ವಗಿ�3ಕರಣ %

Category Woman Others Rural Ex. M.P P.H (LV) Total

GM 3 1 3 1 1 9

2-A 1 1 - - - 2

2-B - 1 - - - 1

3-A - 1 - - - 1

3-B 1 1 - - 2

SC 1 - 1 - - 2

TOTAL 06 05 04 01 01 17

 ಶೈ�6ಕ7ಣಿಕ ವಿದೆ��ಹು3ತೆ� %
(1)       ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ಪಾ6ಢಶಿಕUಣ ಪರೀ�ಕಾ�U ಮ*ಡುಳಿ ನ್ಯಡೆ�ಸಂ�ವ ಎಸೈ್ .ಎಸೈ್.ಎಲ್ಲಾ್ .ಸಿ.    ಪರೀ�ಕಾ�Uಯಲ್ಲಿ� ಉತಿ;�ಣ& ಅಥವಾ�
        ಅಥವಾ� ತ್ರತ್ರ\ಮಾ�ನ್ಯ ಪರೀ�ಕಾ�Uಯಲ್ಲಿ� ತೆ��ಗ&ಡೆ� ಹ್ವಾ�4*ದಿರುಬ��ಕ�.

      (2)      ಕನ್ಯCಡು ಭಾ�ಷೆ� ಓದಲ� ಬರಾ�ಯಲ� ತಿಳಿದಿರುಬ��ಕ�.
      (3)      ಲಘ�ವಾ�ಹುನ್ಯ ಚಾ�ಲನ್ಯಾ� ಲ್ಲಾ�Bಸೈ�ನ್ಯಾ್\ ಐಚ್ಛಿ(ಕ (optional)
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 ಆಯ್ಕೆ< ವಿಧಾ�ನ %
                   ಮೇ�ಲ್ಲಾ� ಹ್ವಾ��ಳಿದ ಅಹು&ತೆ� ಪರೀ�ಕಾ�Uಗಳಲ್ಲಿ� ಗಳಿಸಿರು�ವ ಒಟ�N ಶ್ರೇ��ಕಡೆ�ವಾ�ರು� ಅ*ಕಗಳ ಆಧಾ�ರುದ ಮೇ�ಲ್ಲಾ� ಅಹು&

   ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ ಪಟ್ಟಿNಯನ್ಯ�C ಸಿದfಪಡಿಸಿ 1+10     ಅನ್ಯ�ಪಾ�ತ್ರದಲ್ಲಿ� ಸಂ*ದಶು&ನ್ಯಕಾ�K ಕರಾ�ಯಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ� ಮತ್ರ�; ಸಂ*ದಶು&ನ್ಯದಲ್ಲಿ�
     ಗಳಿಸಂ�ವ ಅ*ಕಗಳ ಆಧಾ�ರುದ ಮೇ�ಲ್ಲಾ� ಆಯ್ಕೆK ಮಾ�ಡುಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.  10    ನ್ಯಾ�� ತ್ರರುಗತಿಯ ಅ*ಕಗಳ� ಶ್ರೇ�.�ಣಿಯಲ್ಲಿ�ದ�ರಾ�

(Grade),   ಅದನ್ಯ�C ಅ*ಕಗಳಾ�ಗಿ ಪರೀವತಿ&ಸಿ,        ಗರೀಷ್ಟN ಅ*ಕಗಳ� ಮತ್ರ�; ಪಡೆ�ದ ಅ*ಕಗಳ ಒಟ�N ಶ್ರೇ��ಕಡೆ�ವಾ�ರು� ನ್ಯಮ4ದ�
ಇರುಬ��ಕ�. 

 ಸ�ಚನ್ಯಾ�  %  ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಜಾ�ತಿ,      ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಪ*ಗಡು ಹ್ವಾ�ಗ4 ಹಿಂ*ದ�ಳಿದ ವಗ&ಗಳಲ್ಲಿ�,   ಮಹಿಂಳಾ� ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ�,  ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ
ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ�,   ಅ*ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ�,  ಮಾ�ಜಿ-  ಸೈ�Bನ್ವಿಕ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ�,       ಕನ್ಯCಡು ಮಾ�ಧ್ಯ
ಮ ಹ್ವಾ�ಗ4 ಯೋ�ಜನ್ಯಾ� ನ್ವಿರಾ�ಶಿ.ತ್ರ

      ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿಗ್ಗೆ� ಅಹು& ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಲಭ್ಯ
ವಿರುದ್ದೆ�� ಇದ� ಪಕUದಲ್ಲಿ�,      ಆ ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳನ್ಯ�C ಆಯಾ� ವಗ&ಗಳ ಇತ್ರರಾ�
  ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿ*ದ ಭ್ಯತಿ& ಮಾ�ಡುಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.       ಆಯಾ� ವಗ&ಗಳ ಇತ್ರರಾ� ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ4 ಸಂಹು ಲಭ್ಯ
ವಾ�ಗದಿದ�ಲ್ಲಿ�,  ಪರೀಶಿಷ್ಟN

         ಜಾ�ತಿ ಹ್ವಾ�ಗ4 ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಪ*ಗಡುಗಳಿಗ್ಗೆ� ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ದ ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�4ರುತ್ರ�ಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯ�Cಳಿದ ಹಿಂ*ದ�ಳಿದ ವಗ&ಗಳ
      ಹು�ದ್ದೆ��ಗಳನ್ಯ�C ಸೈ�ಮಾ�ನ್ಯ
 ವಗ&ದ ಇತ್ರರಾ� ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿ*ದ ಭ್ಯತಿ& ಮಾ�ಡುಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.

 ಭಾ�ಗಃ  –   2  %  

 ವಯೋ�ಮಿತಿ  
     ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ಸಿ9�ಕರೀಸಂಲ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕದ*ದ� ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಯ�

 (1)  ಕನ್ವಿಷ್ಟN 18   ವಷ್ಟ& ವಯಸಂ\ನ್ಯ�C ಪqರಾ�Bಸಂತ್ರಕKದ��.
       (2)  ಗರೀಷ್ಟN ವಯೋ�ಮೀತಿ

  ಸೈ�ಮಾ�ನ್ಯ
 ವಗ& 35  ವಷ್ಟ&
2 ಎ, 2 ಬಿ, 3 ಎ, 3  ಬಿ 38  ವಷ್ಟ&
ಪ.ಜಾ�ತಿ, ಪ.ಪ*ಗಡು,   ಪ.ವಗ& -1 40 ವಷ್ಟ&

              ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಅಜಿ&ಯನ್ಯ�C ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಲ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕದ*ದ� ಗರೀಷ್ಟN ವಯಸಂ\ನ್ಯ�C
ಮೀ�ರೀರುಕ4ಡುದ�.

 ವಯೋ�ಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಃ�%
         ಈ ಕಾ�ಳಗಿನ್ಯ ಸಂ*ದಭ್ಯ&ಗಳಲ್ಲಿ� ನ್ಯಾ��ಮಕಾ�ತಿಯ ಗರೀಷ್ಟN ವಯೋ�ಮೀತಿಯನ್ಯ�C ಆಯಾ� ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� ನ್ಯಮ4ದಿಸಿರು�ವ ಮಟ್ಟಿNಗ್ಗೆ�

ಹ್ವಾ�ಚ್ಛಿsಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.

(1)          ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ರಾ�ಜ
 ಸಂಕಾ�&ರುದಲ್ಲಿ� ಅಥವಾ� ಸಂtಳಿ�ಯ ಪಾ�.ಧಿಕಾ�ರುದಲ್ಲಿ� ಅಥವಾ� ರಾ�ಜ
 ಅಧಿನ್ವಿಯಮ
         ಅಥವಾ� ಕಾ��*ದ. ಅಧಿನ್ವಿಯಮದ ಮ4ಲಕ ಸೈ�tಪನ್ಯಾ�ಯಾ�ದ ಅಥವಾ� ರಾ�ಜ
 ಅಧಿನ್ವಿಯಮ ಅಥವಾ� ಕಾ��*ದ.

        ಅಧಿನ್ವಿಯಮದ ಮ4ಲಕ ಸೈ�tಪನ್ಯಾ�ಗ್ಗೆ�4*ಡು� ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ರಾ�ಜ
 ಸಂಕಾ�&ರುದ ಸೈ�9ಮ
 ಅಥವಾ� ನ್ವಿಯ*ತ್ರ.ಣದಲ್ಲಿ�ರು�ವ
         ನ್ವಿಗಮದಲ್ಲಿ� ಹು�ದ್ದೆ�� ಹ್ವಾ�4*ದಿರು�ವ ಅಥವಾ� ಹಿಂ*ದ್ದೆ� ಹ್ವಾ�4*ದಿದ�ಲ್ಲಿ� ಗರೀಷ್ಟN ವಯೋ�ಮೀತಿಯನ್ಯ�C ಅವರು� ಎಷ್ಟ�N

         ವಷ್ಟ&ಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗೆ� ಹು�ದ್ದೆ��ಯಲ್ಲಿ� ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿರು�ವರಾ�4� ಅಥವಾ� ಹಿಂ*ದ್ದೆ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿದ�ರಾ�4� ಅಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ�
 ಅಥವಾ� 10   ವಷ್ಟ&ಗಳ ಅವಧಿ,       ಎರುಡುರುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವgದ� ಕಡಿಮೇಯೋ� ಅಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ ಸಂಡಿಲ್ಲಿಕಾ�ಯನ್ಯ�C

ನ್ವಿ�ಡುಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.
(2)   ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�Bನ್ವಿಕನ್ಯಾ�ಗಿದ�ಲ್ಲಿ�,         ಅವನ್ಯ� ಸಂಶುಸಂ;u ದಳಗಳಲ್ಲಿ� ಎಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ& ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿರು�ವನ್ಯಾ�4� ಆ

 ವಷ್ಟ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� 03      ವಷ್ಟ&ಗಳನ್ಯ�C ಸೈ��ರೀಸಿದರಾ� ಎಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳಾ�ಗ�ವgದ್ದೆ�4� ಅಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ�.
(3)  ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಅ*ಗವಿಕಲನ್ಯಾ�ಗಿದ�ಲ್ಲಿ�,     ವಿಧ್ಯವಾ�ಯಾ�ಗಿದ�ಲ್ಲಿ� ಮತ್ರ�; ಜಿ�ತ್ರ ಕಾ�ಮೀ&ಕನ್ಯಾ�ಗಿದ�ಲ್ಲಿ� 10ವಷ್ಟ&ಗಳ�.
(4)         ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ರಾ�ಜ
ದಲ್ಲಿ�ರು�ವ ಭಾ�ರುತ್ರ ಸಂಕಾ�&ರುದ ಜನ್ಯಗಣತಿ ಸಂ*ಸೈ�tಯಲ್ಲಿ� ಈಗ ಹು�ದ್ದೆ��ಯನ್ಯ�C

         ಹ್ವಾ�4*ದಿದ ಪಕUದಲ್ಲಿ� ಗರೀಷ್ಟN ವಯೋ�ಮೀತಿಯನ್ಯ�C ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಎಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗೆ� ಆ ಹು�ದ್ದೆ��ಯಲ್ಲಿ�
         ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂ�ತಿ;ರು�ವರಾ�4� ಅಥವಾ� ಹಿಂ*ದ್ದೆ� ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿದ್ದೆ��ರಾ�4� ಅಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ ಅಥವಾ� 05  ವಷ್ಟ&ಗಳ

ಅವಧಿ,     ಅದರುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವgದ� ಕಡಿಮೇಯೋ� ಅಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ�.
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(5)         ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ � ನ್ಯಾ�
ಷ್ಟನ್ಯಲ್ಲಾ್ ಕಾ�ಡೆ�ಟ್ ಕಾ�ಪ\&ನ್ಯಲ್ಲಿ� ಪqಣ& ಕಾ�ಲ್ಲಿಕ ಪರೀ�ಕUಕರಾ�ಗಿ ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿ
ಬಿಡು�ಗಡೆ�ಯಾ�ಗಿರು�ವ       ವ
ಕ್ತಿ;ಯಾ�ಗಿದ�ರಾ� ಅ*ತ್ರಹು ಕಾ�ಡೆ�ಟ್ ಪರೀ�ಕUಕನ್ಯಾ�ಗಿ ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿದಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ�.

(6)        ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಯ� ರಾ�ಜ
 ಸಂಕಾ�&ರುದಿ*ದ ಪgರುಸಂKwತ್ರವಾ�ದ ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ ಔದ
ಮೀ�ಕರುಣ ಯೋ�ಜನ್ಯಾ�ಯ ವಾ���ರಾ�ಗ್ಗೆ�
ನ್ಯಾ��ಮಕಗ್ಗೆ�4*ಡು�         ಗ್ಗೆ�.ಮಸಂಮ4ಹು ಪರೀಶಿ�ಲಕರಾ�ಗಿ ಈಗ ಕಾ�ಲಸಂ ಮಾ�ಡು�ತಿ;ದ�ರಾ� ಅಥವಾ� ಹಿಂ*ದ್ದೆ� ಇದ� ಪಕUದಲ್ಲಿ�

  ಅ*ತ್ರಹು ಗ್ಗೆ�.ಮ ಸಂಮ4ಹು    ಪರೀಶಿ�ಲಕರಾ�ಗಿ ಸೈ��ವಾ� ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಿದ�ಷ್ಟ�N ವಷ್ಟ&ಗಳ�.  
                                 

 ಪ್ರರಿವಿ�ಕ7ಣಾ� ಅವಧೀ %
     ಆಯ್ಕೆKಯಾ�ದ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ಸೈ��ವಾ� ನ್ವಿಯಮ (  ಪರೀವಿ�ಕUಣೆ� ನ್ವಿಯಮಗಳ�),  1977  ರು ಪ.ಕಾ�ರು

02 (ಎರುಡು�)    ವಷ್ಟ&ಗಳ ಕಾ�ಲ ಪರೀವಿ�ಕUಣೆ� ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ�ರು�ತೆ�;ರಾ�. 

  ಪಿ�ಚಣಿ ಸೌEಲಭ್ಯ�

 ಸಂಕಾ�&ರುದ ದಿ. 31-03-2006    ರು ಆದ್ದೆ��ಶು ಸಂ*ಖಾ�
 + ಎಫ್ . ಡಿ. ಎಸೈ್ . ಪಿ. ಎಲ್ಲಾ್ . 04    ಪಿ ಇ ಟ್ಟಿ 2005  ಯ*ತೆ�
   ಹ್ವಾ�4ಸಂ ಪಿ*ಚ್ಛಣಿ ಯೋ�ಜನ್ಯಾ�ಯ� ಅನ್ಯ9ಯಿಸಂ�ತ್ರ;ದ್ದೆ�.

 –ಭಾ�ಗಃ  3  

    ಪ್ರರಿಶೀ�ಲನ್ಯಾ� ಸಮಯಃದಲಿ� ಹಾ�ಜರ�ಪ್ರಡಿಸಬೇ��ಕೆಃ�ದ ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ತಿಗಃಳ�

1      ಹು�ದ್ದೆ��ಗ್ಗೆ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ಪಾ�ವತಿಸಿದ ಚ್ಛಲನ್ಯಾ್ ಪ.ತಿ.

2    ಹು�ದ್ದೆ��ಗ್ಗೆ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಂಲ್ಲಾ�ದ ವಿದ್ದೆ�
ಹು&ತೆ�ಯ ಅ*ಕಪಟ್ಟಿNಗಳ�.

3     ಪರೀಶಿಪU| ಜಾ�ತಿ ಮತ್ರ�; ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಪ*ಗಡು,  ಪ.ವಗ&-1,  ಪ.ವಗ&-2ಎ,  ಪ.ವಗ& -2ಬಿ,  ಪ.ವಗ&-
3   ಎ ಮತ್ರ�; ಪ.ವಗ&-3      ಬಿಗ್ಗೆ� ಸಂ*ಬ*ಧಿಸಿದ ಮೀಸಂಲ್ಲಾ�ತಿ ಕಾ�4�ರೀದ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ನ್ವಿಗದಿತ್ರ

       ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ� ತ್ರಹುಶಿ�ಲ್ಲಾ��ರುರೀ*ದ ಪಡೆ�ದ ಜಾ�ತಿ ಮತ್ರ�; ಆದ್ದೆ�ಯದ ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ..

4       ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ ವಿ��ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿಯನ್ಯ�C ಕಾ�4�ರು�ವ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಸಂಕಾ�&ರೀ ಆದ್ದೆ��ಶು ಸಂ*ಖಾ�

+ಸಿಆಸಂ�ಇ/96/ಸೈ��ನ್ಯನ್ವಿ/ 2005 ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 10-08-2005    ರು ಪ.ಕಾ�ರು ನ್ವಿಗದಿತ್ರ ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�-2  ರುಲ್ಲಿ� ಅಧಿಕwತ್ರ

       ಅಧಿಕಾ�ರೀಗಳಿ*ದ ಪಡೆ�ದ� ಅದನ್ಯ�C ಸಂ*ಬ*ಧಿಸಿದ ಕಾ�U�ತ್ರ. ಶಿಕUಣೆ�ಧಿಕಾ�ರೀಗಳಿ*ದ ಮೇ�ಲ� ಸಂಹಿಂ
  ಮಾ�ಡಿಸಿದ ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ..

5    ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿ ಕಾ�4�ರು�ವ ಪ.ಜಾ�ತಿ, ಪ.      ಪ*ಗಡು ಹ್ವಾ�ಗ4 ಹಿಂ*ದ�ಳಿದ ವಗ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� ಸೈ��ರೀದ
      ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿ ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ.ಗಳ� ತಿರುಸಂKwತ್ರಗ್ಗೆ�4*ಡುಲ್ಲಿ� ಅವರು� ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ
 ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿಗ4 ಅನ್ಯಹು&ರಾ�ಗ�ತೆ�;ರಾ�.

6       ಗ್ಗೆ�.ಮೀ�ಣ ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿ ಕಾ�4�ರು�ವ ಸೈ�ಮಾ�ನ್ಯ
 ವಗ&ದ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�-2  ರು ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿ
   ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ.ದ ಜಾ�4ತೆ�ಗ್ಗೆ� ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�-1     ರುಲ್ಲಿ� ಮೇ�ಲ�ಸಂ;ರುಕಾ�K ಸೈ��ರೀಲ�ದಿರು�ವ ಬಗ್ಗೆ�# ತ್ರಹುಶಿ�ಲ್ಲಾ��ರಾ್
   ರುವರೀ*ದ ಪಡೆ�ದ ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ..

7      ಅ*ಗವಿಕಲ ಮೀ�ಸಂಲ್ಲಾ�ತಿಯನ್ಯ�C ಕಾ�4�ರು�ವ ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 19-11-2005  ರು ಸಂಕಾ�&ರುದ
  ಅಧಿಕwತ್ರ ಜಾ�}ಪನ್ಯಾ� ಸಂ*ಖಾ�
  +ಆಸಂ�ಇ/115/ಸೈ��ನ್ಯನ್ವಿ/2005   ರುಲ್ಲಿ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ�

        ಅ*ಗವಿಕಲತೆ�ಯ ಬಗ್ಗೆ�# ಜಿಲ್ಲಾ�� ಮಟNದ ವಾ�wದ
ಕ್ತಿ�ಯ ಮ*ಡುಳಿಯಿ*ದ ಪ.ಮಾ�ಣ ಪತ್ರ.ವನ್ಯ�C ಪಡೆ�ದ�
ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಬ��ಕ�.

8 ವಿಧ್ಯವಾ�ಯರು�,        ಜಿ�ತ್ರ ಕಾ�ಮೀ&ಕರು� ಹ್ವಾ�ಗ4 ವಯೋ�ಮೀತಿ ರೀಯಾ�ಯಿತಿಗ್ಗೆ� ಅಹು&ರಾ�ದ ಇನ್ವಿCತ್ರರುರು�
      ವಯ್ಕೆ��ಮೀತಿ ರೀಯಾ�ಯಿತಿ ಕಾ�4�ರುಲ� ಸಂಕUಮ ಪಾ�.ಧಿಕಾ�ರುದಿ*ದ ಪಡೆ�ದ ಪ.ಮಾ�ಣಪತ್ರ..

...4
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9       ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ� ವಾ�
ಸಂ*ಗ ಮಾ�ಡಿದ ವಿದ್ದೆ�
 ಸಂ*ಸೈ�tಯ ಮ�ಖಾ�4
�ಪಾ�ದ್ದೆ�
ಯರು�/
    ಪಾ�.*ಶು�ಪಾ�ಲರೀ*ದ ಪಡೆ�ದ ನ್ಯಡುತೆ� ಪ.ಮಾ�ಣಪತ್ರ. (Conduct Certificate).

10        ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ತ್ರಮ~ ಸಂ*ಬ*ಧಿಯಲ�ದ ಸಂಮಾ�ಜದ ಇಬ�ರು� ಗಣ
 ವ
ಕ್ತಿ;ಗಳಿ*ದ (  ಹಿಂ*ದ್ದೆ� ಕಲ್ಲಿತ್ರ
    ಶ್ರೇ�ಲ್ಲಾ� ಅಥವಾ� ಕಾ�ಲ್ಲಾ��ಜ� ಮ�ಖ
ಸಂtರುನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�4ರುತ್ರ�ಪಡಿಸಿ)     ಅಜಿ& ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂ�ವ ದಿನ್ಯಾ�*ಕದ ಆರು�
     ತಿ*ಗಳ ಒಳಗ್ಗೆ� ಪಡೆ�ದ ಎರುಡು� ನ್ಯಡುತೆ�ಯ ಪ.ಮಾ�ಣಪತ್ರ.ಗಳ � (Character Certificate).

(        ಗಣ
 ವ ಕ್ತಿ;ಗಳ ರು�ಜ�ವಿನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ� ಹ್ವಾ�ಸಂರು� ಮತ್ರ�; ಮೊಹುರು� ಕಡೆ��ಯವಾ�ಗಿ ಇರುತ್ರಕKದ��).

              ಮೇಲK*ಡು ದ್ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ಗಳ� ನ್ವಿಗದಿತ್ರ ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಅಜಿ& ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂ�ವ ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕಕಾ�K ಮೊದಲ� ಪಡೆ�ದ
        ದ್ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ಗಳಾ�ಗಿರುಬ��ಕ� ಹ್ವಾ�ಗ4 ಸಂದರೀ ದ್ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ಗಳ ಮ4ಲ ಪ.ತಿಗಳನ್ಯ�C ಪರೀಶಿ�ಲನ್ಯಾ� ಸಂಮಯದಲ್ಲಿ� ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸಂಬ��ಕ�.  ಅಜಿ&

         ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಲ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕದ ನ್ಯ*ತ್ರರು ಪಡೆ�ದ ದ್ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ಗಳನ್ಯ�C ಪರೀಶಿ�ಲನ್ಯಾ� ಸಂಮಯದಲ್ಲಿ� ಪರೀಗಣಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದಿಲ�.

ಭಾ�ಗಃ %     4  

 ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ON-LINE         ಮ4ಲಕ ಅಜಿ& ಭ್ಯತಿ& ಮಾ�ಡು�ವ ಮೊದಲ� ಕಾ�ಳಕ*ಡು ಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ�ಗಳನ್ಯ�C ಕಡೆ��ಯವಾ�ಗಿ
ತಿಳಿದ�ಕಾ�4ಳ�ತ್ರಕKದ��.

1.    ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಅಜಿ&ಯನ್ಯ�C ON-LINE       ಮ4ಲಕ ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂ�ವ ಮೊದಲ� ಕಾ�4ಟ್ಟಿNರು�ವ ಎಲ್ಲಾ�� ಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ�ಗಳನ್ಯ�C ಗಮನ್ಯವಿಟ�N
   ಓದಿಕಾ�4ಳ�ಬ��ಕ� ಮತ್ರ�; ತ್ರಪಾ��ಗದ*ತೆ� ನ್ಯಾ�4�ಡಿಕಾ�4ಳ��ವgದ�.       ಸಂರೀಯಾ�ದ ಮಾ�ಹಿಂತಿ ನ್ವಿ�ಡುದ್ದೆ� ಇರು�ವ ಅಥವಾ� ಅಪqಣ&

  ಮಾ�ಹಿಂತಿಯ�ಳ� ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ತಿರುಸಂKರೀಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.
2.       ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಯ� ಮೊಬ�Bಲ್ಲಾ್ ಸಂ*ಖಾ�
ಯನ್ಯ�C ಕಡೆ��ಯವಾ�ಗಿ ನ್ಯಮ4ದಿಸಂ�ವgದ� ಹ್ವಾ�ಗ4 ಇ-   ಮೇ�ಲ್ಲಾ್ ಐಡಿಯನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�4*ದಿದ�ಲ್ಲಿ�
ನ್ಯಮ4ದಿಸಂ�ವgದ�.    ಒ*ದ� ವಾ��ಳಾ�  SMS  ಅಥವಾ� ಇ-       ಮೇ�ಲ್ಲಾ್ ಮ�ಖಾ�*ತ್ರರು ತ್ರಮಗ್ಗೆ� ಸಂ*ದ್ದೆ��ಶು ತ್ರಲ�ಪದಿದ�ಲ್ಲಿ� ಈ ಪಾ�.ಧಿಕಾ�ರು
ಹ್ವಾ�4ಣೆ�ಯಾ�ಗಿರು�ವgದಿಲ�.
3.            ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಭಾ�ವಚ್ಛಿತ್ರ. ಮತ್ರ�; ಸಂಹಿಂಯನ್ಯ�C ಸೈ�K�ನ್ಯಾ್ ಮಾ�ಡಿ ಅಪಾ್ ಲ್ಲಾ�4�ಡೆ್ ಮಾ�ಡುಲ� ಈ ಕಾ�ಳಕ*ಡು ನ್ವಿದ್ದೆ��&ಶುನ್ಯಗಳನ್ಯ�C
    ಪಾ�ಲ್ಲಿಸಂತ್ರಕKದ��.
    ಅ)   ಬಣ�ದ ಭಾ�ವಚ್ಛಿತ್ರ.ವg ಇತಿ;�ಚ್ಛಿನ್ಯದ್ದೆ�ಗಿದ��,  ಅಳತೆ�ಯಲ್ಲಿ� 5cm  ಉದ� x 3.6cm   ಅಗಲವgಳ�ದ್ದೆ��ಗಿರುಬ��ಕ� ಮತ್ರ�; 50kb 
            ಅಳತೆ�ಯದ್ದೆ��ಗಿರುಬ��ಕ� ಹ್ವಾ�ಗ4 ಅದ� JPG ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ�ರುಬ��ಕ�.    ಭಾ�ವಚ್ಛಿತ್ರ.ದ ಹಿಂ*ಬದಿಯ� ಬಿಳಿಬಣ�ದ್ದೆ��ಗಿರುಬ��ಕ� .
    ಆ)        ಭಾ�ವಚ್ಛಿತ್ರ.ವನ್ಯ�C ಸೈ�K�ನ್ಯಾ್ ಮಾ�ಡಿ ಅಜಿ&ಗ್ಗೆ� ಅಪಾ್ ಲ್ಲಾ�4�ಡೆ್ ಮಾ�ಡುಬ��ಕ� (      ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಕಾ�ರುಣಕ4K ಭಾ�ವಚ್ಛಿತ್ರ.ದ ಮೇ�ಲ್ಲಾ� ಸಂಹಿಂ
         ಮಾ�ಡುಬ�ರುದ�).
    ಇ)          ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ಕಪg� ಬ�ಲ್ಲಾ್ ಪಾ�ಯಿ*ಟ್ ಪಾ�ನ್ವಿCನ್ಯಲ್ಲಿ� ಬಿಳಿ ಹ್ವಾ�ಳಾ�ಯ ಮೇ�ಲ್ಲಾ� ಸಂಹಿಂ ಮಾ�ಡಿ (2.5cm  ಉದ� x7.5cm  
          ಅಗಲವgಳ�ದ್ದೆ��ಗಿರುಬ��ಕ� ಮತ್ರ�; 26kb   ಅಳತೆ�ಯದ್ದೆ��ಗಿರುಬ��ಕ� ಹ್ವಾ�ಗ4 .JPG ನ್ಯಮ4ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ�ರುಬ��ಕ�)   ಅಪಾ್ ಲ್ಲಾ�4�ಡೆ್ 
        ಮಾ�ಡುಬ��ಕ�.
4.   ತ್ರದನ್ಯ*ತ್ರರು ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಯ� ON-LINE        ಅಜಿ&ಯಲ್ಲಿ� ಕಾ�4�ರುಲ್ಲಾ�ದ ಎಲ್ಲಾ�� ಮಾ�ಹಿಂತಿಗಳನ್ಯ�C ಭ್ಯತಿ& ಮಾ�ಡಿ ನ್ವಿಗದಿತ್ರ ಶು�ಲK
        ಪಾ�ವತಿಸಂಲ� ಅಜಿ&ಯಲ್ಲಿ� ತಿಳಿಸಿರು�ವ*ತೆ� ಕ.ಮ ಕಾ�Bಗ್ಗೆ�4ಳ��ವgದ�.      ತ್ರದನ್ಯ*ತ್ರತ್ರರು ಅಜಿ&ಯನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�ಗ4 ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ತ್ರ�*ಬಿದ
    ಪ.ತಿ  ಯನ್ಯ�C download        ಮಾ�ಡಿಕಾ�4*ಡು� ನ್ಯಾ��ಮಕಾ�ತಿ ಪ.ಕ್ತಿ.ಯ್ಕೆ ಮ�ಗಿಯ�ವವರಾ�ಗ4 ತ್ರಮ~ ಹುತಿ;ರು ಕಾ�ಯಿ�ರೀಸಿಕಾ�4ಳ�ತ್ರಕKದ��
          ಹ್ವಾ�ಗ4 ಅಹು&ತೆ� ಪರೀ�ಕಾ�Uಯ ಸಂಮಯದಲ್ಲಿ� ಹ್ವಾ�ಜರು� ಪಡಿಸಂತ್ರಕKದ��.
5.       ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಅಜಿ& ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಲ� ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾ�4ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕದವರಾ�ಗ4 ಕಾ�ಯದ್ದೆ��, ಮ�*ಚ್ಛಿತ್ರವಾ�ಗಿ
      ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C  ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂತ್ರಕKದ��.          ಒಮೇ~ ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ಪಾ�ವತಿಸಿದ ನ್ಯ*ತ್ರರು ಅದನ್ಯ�C ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಸಂ*ದಭ್ಯ&ದಲ್ಲಿ�
     ಹಿಂ*ತಿರು�ಗಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದಿಲ�.
6.     ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ಅಧಿಕwತ್ರ ವಾ�ಬ್ ಸೈ�Bಟ್ https://districts.ecourts.gov.in/udupi-onlinerecruitment
       ನ್ಯಲ್ಲಿ� ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 29-03-2022   ರೀ*ದ ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 05-05-2022    ರುವರಾ�ಗ4 ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಬಹು�ದ್ದೆ�ಗಿದ್ದೆ�.

         ಅಜಿ&ಯನ್ಯ�C ಅನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�Bನ್ಯಾ್ ಮ4ಲಕ ನ್ಯಾ�4*ದ್ದೆ�ಯಿಸಂಲ� /   ಸಂಲ್ಲಿ�ಸಂಲ� ದಿನ್ಯಾ�*ಕ 05-05-2022  ರಾ�ತಿ. 11.59  ರುವರಾ�ಗ್ಗೆ�
    ಅವಕಾ�ಶುವಿರು�ತ್ರ;ದ್ದೆ�.

 ಮತ್ರ�;
     ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ಚ್ಛಲನ್ಯಾ್ ಮ�ಖಾ�*ತ್ರರು ಪಾ�ವತಿಸಂಲ� 07-05-2022  ಕಡೆ�ಯ ದಿನ್ಯಾ�*ಕವಾ�ಗಿದ��,    ಅದರಾ�4ಳಗ್ಗೆ� ಸೈ�N�ಟ್ ಬ�
*ಕಾ್ ಆಫ್ 

    ಇ*ಡಿಯಾ�ದ ಶ್ರೇ�ಖಾ�ಯ ವ
ವಹ್ವಾ�ರುದ ವಾ��ಳಾ�ಯಲ್ಲಿ� ಪಾ�ವತಿಸಂತ್ರಕKದ��.
7.    ಅಹು& ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� SMS/ಇ-    ಮೇ�ಲ್ಲಾ್ ಮ�ಖಾ�*ತ್ರರು ಮಾ�ಹಿಂತಿ ನ್ವಿ�ಡುಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.   ಅಹು& ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ ಪಟ್ಟಿNಯನ್ಯ�C

        ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ವಾ�ಬ್ ಸೈ�Bಟ್ ನ್ಯಲ್ಲಿ� ಪ.ಕಟ್ಟಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ� ಹ್ವಾ�ಗ4 ಸಂ*ದಶು&ನ್ಯಕಾ�K ಕರಾ�ಯ ಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.
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  ಅಜಿ3 ಸಲಿ�ಸ�ವ ವಿಧಾ�ನ %

     ಪಾ�ವತಿಸಬೇ��ಕೆಃ�ದ ನಿಗಃದಿತ್ತು ಶ�ಲ< ಮತ್ತು�� ವಿಧಾ�ನ

 ಸೈ�ಮಾ�ನ್ಯ
 ವಗ&,   ಪ.ವಗ& -1, ಪ.ವಗ&-2 ಎ, 2 ಬಿ, 3   ಎ ಮತ್ರ�; 3   ಬಿಗ್ಗೆ� ಸೈ��ರೀದ
 ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿಗ್ಗೆ�

ರು4.200-00

 ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಜಾ�ತಿ,     ಪರೀಶಿಷ್ಟN ಪ*ಗಡುಕಾ�K ಸೈ��ರೀದ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� ರು4.100-00

  ಅ*ಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳಿಗ್ಗೆ� ರು4.100-00

     ನ್ವಿಗದಿತ್ರ ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ವಾ�ಬ್ ಸೈ�Bಟ್ "https://districts.ecourts.gov.in/udupi-

onlinerecruitment”          ರುಲ್ಲಿ� ನ್ವಿ�ಡುಲ್ಲಾ�ದ ಲ್ಲಿ*ಕಾ್ ಮ�ಖಾ�*ತ್ರರು ಸೈ�N�ಟ್ ಬ�
*ಕಾ್ ಆಫ್ ಇ*ಡಿಯಾ�ದ State  Bank

Collect   ಮ4ಲಕ on-line payment through net banking/credit card/debit card/challan

download    ಸೈ6ಲಭ್ಯ
ದ ಮ4ಲಕ ಪಾ�ವತಿಸಂತ್ರಕKದ��.        ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ಆನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�Bನ್ಯಾ್ ಮ4ಲಕ ಪಾ�ವತಿ ಮಾ�ಡುಲ� ಇಚ್ಛಿsಸಿದ
          ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಚ್ಛಲನ್ಯಾ್ ಪ.ತಿಯನ್ಯ�C ಅಧಿಕwತ್ರ ವಾ�ಬ್ ಸೈ�Bಟ್ ನ್ವಿ*ದ ಡೆ6ನ್ಯಾ್ ಲ್ಲಾ�4�ಡೆ್ ಮಾ�ಡಿಕಾ�4*ಡು� ಅದರು print out  ಅನ್ಯ�C

 ಪಡೆ�ದ�ಕಾ�4*ಡು� ಎಸೈ್ ಬಿ.ಐ.      ನ್ಯ ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಶ್ರೇ�ಖಾ�ಗ್ಗೆ� ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸಿ ಶು�ಲKವನ್ಯ�C ಪಾ�ವತಿಸಂತ್ರಕKದ��.   ಇದನ್ಯ�C ಹ್ವಾ�4ರುತ್ರ�ಪಡಿಸಿ
      ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಡಿಮಾ�
*ಡೆ್ ಡೆ�.ಫ್N ಪೋ�ಸಂNಲ್ಲಾ್ ಆಡು&ರಾ್ ಇವgಗಳನ್ಯ�C ಸಿ9�ಕರೀಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದಿಲ�.    ಶು�ಲK ಪಾ�ವತಿಸಂದ ಮತ್ರ�;

       ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ಖಾ�ತೆ�ಗ್ಗೆ� ಶು�ಲK ಜಮಾ� ಆಗದ ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ ಅಜಿ&ಗಳನ್ಯ�C ತಿರುಸಂKರೀಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದ�.

 ಅಭ್ಯ�ರ್ಥಿ3ಗಃಳಿಗೆ� ಸ�ಚನ್ಯಾ� %

1.          ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ನ್ಯಾ��ಮಕಾ�ತಿ ಸಂ*ಬ*ಧ್ಯದಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಅಕ.ಮ ಮತ್ರ�; ಅನ್ಯ�ಚ್ಛಿತ್ರ ಮಾ�ಗ&ವನ್ಯ�C ಅನ್ಯ�ಸಂರೀಸಿರು�ವgದ� ಕ*ಡು�
         ಬ*ದಲ್ಲಿ� ಅ*ತ್ರಹುವರುನ್ಯ�C ನ್ಯಾ��ಮಕಾ�ತಿಗ್ಗೆ� ಪರೀಗಣಿಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದಿಲ�.
2.            ಅಭ್ಯ 
ರ್ಥಿ&ಗಳ� ತ್ರಮ~ ಸಂ9*ತ್ರ ಖಚ್ಛಿ&ನ್ಯಲ್ಲಿ� ಸಂ*ದಶು&ನ್ಯಕಾ�K ಹ್ವಾ�ಗ4 ತ್ರದನ್ಯ*ತ್ರರು ದ್ದೆ�ಖಲ್ಲಾ�ಗಳ ಪರೀಶಿ�ಲನ್ಯಾ�ಗ್ಗೆ� ಹ್ವಾ�ಜರಾ�ಗತ್ರಕKದ��.
3.         ಅಭ್ಯ
ರ್ಥಿ&ಗ್ಗೆ� ಸಂ*ದಶು&ನ್ಯಕಾ�K ಹ್ವಾ�ಜರಾ�ಗಲ� ಮಾ�ಹಿಂತಿ ಸಿಗದಿದ� ಪಕUದಲ್ಲಿ� ಅವರು� ಅನ್ಯಹು&ರಾ�*ದ� ತಿಳಿಯತ್ರಕKದ��.
          ಈ ಬಗ್ಗೆ�# ಯಾ�ವgದ್ದೆ�� ಪತ್ರ. ವ
ವಹ್ವಾ�ರುಗಳನ್ಯ�C ನ್ಯಡೆ�ಸಂಲ್ಲಾ�ಗ�ವgದಿಲ�.

Sd/-XXX
        (  ಸ�ಬ್ರ�ಮಣ� ಜೆ�. ಎನ್ಯಾT.)  

     ಪ.ಧಾ�ನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ�� ಮತ್ರ�; ಸಂತ್ರ. ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಧಿ�ಶುರು�, 
                  ಉಡು�ಪಿ.

  ಪ್ರ�ತಿಯಃನ�U ಮಾ�ನ� ವಿಲ್ಲಾ��ಖನ್ಯಾ�ಧೀಕೆಃ�ರಿಗಃಳ�,    ಕನ್ಯಾ�3ಟಕ ಉಚX ನ್ಯಾ��ಯಾ�ಲಯಃ,    ಬೇ��ಗಃಳ�ರ� ಇವರಿಗೆ� (ಮ�ಖಪ್ರತ್ತು�ದೆ���ದಿಗೆ��)
 ಮಾ�ಹಿತಿಗೆ�ಗಿ ಸಲಿ�ಸಲ್ಲಾ�ಗಿದೆ�.

ಪ್ರ�ತಿಯಃನ�U %  -  

(1)       ರಾ�ಜ
ದ ಎಲ್ಲಾ�� ಜಿಲ್ಲಾ��ಗಳ ಪ.ಧಾ�ನ್ಯ ಮತ್ರ�; ಸಂತ್ರ. ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಧಿ�ಶುರು�ಗಳಿಗ್ಗೆ�,    ತ್ರಮ~ ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯಗಳ ಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ� ಫಲಕದಲ್ಲಿ�
         ಪ.ಕಟ್ಟಿಸಂ�ವ ಕ�ರೀತ್ರ ವಿನ್ಯ*ತಿಯೋ*ದಿಗ್ಗೆ�.
(2) ನ್ವಿದ್ದೆ��&ಶುಕರು�,     ರಾ�ಜ
 ವಾ�ತೆ�& ಮತ್ರ�; ಪ.ಚಾ�ರು ಇಲ್ಲಾ�ಖಾ�,  ಬ�*ಗಳ4ರು� -   ಇವರೀಗ್ಗೆ� ವಾ�
ಪಕ ಪ.ಚಾ�ರುಕಾ�Kಗಿ.
(3) ಸಂ*ಕಲನ್ಯಾ�ಧಿಕಾ�ರೀಗಳ�,   ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ರಾ�ಜ
 ಪತ್ರ.,     ಸಂಕಾ�&ರೀ ಹ್ವಾ�4ರುವಲಯ ಮ�ದ.ಣೆ�ಲಯ ಮೇBಸಂ4ರು� ರುಸೈ�;, ಬ�*ಗಳ4ರು�-ಇವರೀಗ್ಗೆ�
(4)      ಜಿಲ್ಲಾ�� ವಾ�ತೆ�& ಮತ್ರ�; ಪ.ಚಾ�ರು ಇಲ್ಲಾ�ಖಾ� ,  ಉಡು�ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ��,  ಉಡು�ಪಿ -   ಇವರೀಗ್ಗೆ� ವಾ�
ಪಕ ಪ.ಚಾ�ರುಕಾ�Kಗಿ.
(5)     ಉಡು�ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ��ಯ ಎಲ್ಲಾ�� ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯಗಳಿಗ್ಗೆ�,  ವಾ�
ಪಕ ಪ.ಚಾ�ರುಕಾ�Kಗಿ.
(6)       ಜಿಲ್ಲಾ�� ಉದ್ದೆ�4
�ಗ ವಿನ್ವಿಮಯ ಕಛೇ��ರೀ ಉಡು�ಪಿಯ ಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ� ಫಲಕಕಾ�K.
(7)  ತ್ರ*ತೆ�.*ಶು ತ್ರ*ತ್ರ.ಜ}ರು�,  ಜಿಲ್ಲಾ�� ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯ,  ಉಡು�ಪಿ -  ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ website   ನ್ಯಲ್ಲಿ� ಪ.ಕಟ್ಟಿಸಂಲ�
(8)    ಜಿಲ್ಲಾ�� ನ್ಯಾ�
ಯಾ�ಲಯದ ಸಂ4ಚ್ಛನ್ಯಾ� ಫಲಕಕಾ�K.
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