
   ಪ್ರ�ಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ�  ಮತ್ತು��  ಸತ್ತು � ನ್ಯಾ�ಯಾಧೀ�ಶರವರ ಕಛೇ�ರಿ, ಉತ್ತು�ರಕನ� ಡ, ಕಾರವಾರ 
ಅಧೀಸ!ಚನೆ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�& 2/2022 

ದಿನ್ಯಾ$ಕ& 28 ನೆ�  ಏಪ್ರಿ�ಲ್  ಮಾಹೆ  2022

ಆನ್ ಲೈ4ನ್   ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ ಅಜಿ6 ಸಲ್ಲಿಸಲು� ಆರ$ಭದ ದಿನ್ಯಾ$ಕ&    02.05.2022  

ಕೊ!ನೆಯ ದಿನ್ಯಾ$ಕ&    01.06.2022      ರ ರಾತ್ರಿ�   11.59   ಗಂ$ಟೆಯವರೆಗೆ   

ಭಾರತ್ರಿ�ಯ ಸ್ಟೇJ �ಟ್  ಬ್ಯಾಂ�$ಕ್  ಚಲುನ್  ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ ಶ�ಲುN  ಪಾವತ್ರಿಸಲು� ಕಡೆಯ 

ದಿನ್ಯಾ$ಕ&   02.06.2022  

*****

ವಿಷಯ& ಜವಾನ  ಹು�ದ್ದೆಗಂಳ  ನೆ�ಮಕಾತ್ರಿ  ಬಗೆY.   

ಉಲ್ಲೇಖಃ& 1. ಈ ಕಛೇ�ರಿ ಅಧೀಸ!ಚನೆ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�&1/2017 ಹಾಗಂ! 5/2018.

2. ಮಾನ�  ಉಚ_  ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯ,ಬೆಂ$ಗಂಳ!ರ�  ಇವರ ಪ್ರತ್ತು � ಕ �ಮಸ$ಖ್ಯೆಃ�&ಡಿಜೆಎ-
2(ಎಲ್ .ಸಿ.ಎ.-2)321/2019 ದಿನ್ಯಾ$ಕ& 19.03.2020.

3. ಮಾನ�  ಉಚ_  ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯ,ಬೆಂ$ಗಂಳ!ರ� ಇವರ ಪ್ರತ್ತು � ಕ �ಮಸ$ಖ್ಯೆಃ�&ಡಿಜೆಎ-
2(ಎಲ್ .ಸಿ.ಎ.-2)-128/2012 ದಿನ್ಯಾ$ಕ& 27.01.2022.

*******

ಪ್ರ�ಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ�  ಮತ್ತು��  ಸತ್ತು � ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯ, ಉತ್ತು�ರಕನ� ಡ,  ಕಾರವಾರ ಘಟಕದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯಗಂಳಲ್ಲಿ

ಕೊಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರ�ವ$ತೆ ಖಾಂಲಿ ಇರ�ವ ಜವಾನ ( ) PEON ಹು�ದ್ದೆಗಂಳಿಗೆ ಹಾಗಂ! ಭತ್ರಿ6 ಆಗಂದೆ ಉಳಿದ ಹು�ದ್ದೆಗಂಳಿಗೆ ಅಹು6

ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿ$ದ ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಆಹಾrನಿಸಲ್ಲಾಗಿದ�u  ಅಹು6 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಆನ್ ಲೈ4ನ್   ಮ!ಲುಕ ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಸಲ್ಲಿತ್ತುಕN ದ�u . 

ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಪ್ರ�ಧಾನ  ಜಿಲ್ಲಾ�  ಮತ್ತು��  ಸತ್ತು �  ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯ,  ಉತ್ತು�ರಕನ� ಡ,  ಕಾರವಾರದ  ವೆಬ್ ಸ್ಟೇ4ಟ್ 

:// . . . / -https districts ecourts gov in uttarakannada onlinerecruitment  ನಲ್ಲಿ   ನಿ�ಡಲ್ಲಾದ 
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ಲಿ$ಕ್  ಮ!ಲುಕ ಅನ್ ಲೈ4ನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನ್ಯಾ$ಕ&02.05.2022 ರಿ$ದ ದಿನ್ಯಾ$ಕ& 01.06.2022 ರ ರಾತ್ರಿ� 11.59 ರವರೆಗೆ

ಮಾತ್ತು � ಸಲ್ಲಿಸತ್ತುಕN ದ�u . 

1. ಹು�ದ್ದೆಗಂಳ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�&   13  

   ಹು�ದ್ದೆಗಂಳ ವಗಿ�6ಕರಣಃ&   

ಹು�ದ್ದೆಗಂಳ
ವಗಿ�6ಕರಣಃ

ಇತ್ತುರೆ ಗ್ರಾ�ಮೀ�ಣಃ ಮಹಿಳೆ ಕನ� ಡ
ಮಾಧ� ಮ 

ಯೋಜನ್ಯಾ
ನಿರಾಶ್ರಿ�ತ್ತು

ಅ$ಗಂವಿಕಲು ಮಾಜಿ
ಸ್ಟೇ4ನಿಕ

ತ್ತು�ತ್ರಿ�ಯ
ಲಿ$ಗಂ

ಒಟ�J  

ಸಾಮಾನ�  ವಗಂ6 1 1 2 2 - - - - 6

ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಜಾತ್ರಿ 1 1 - - - 1
(ಚಲುನ
ವೆ4ಕಲು� )

- - 3

ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಪ್ರ$ಗಂಡ - - - - - - - - -

ಪ್ರ�ವಗಂ6-1 - - - - - - - - -

ಪ್ರ�ವಗಂ6-2 ಎ 1 - - - - - 1 - 2

ಪ್ರ�ವಗಂ6-2 ಬಿ 1 - - - - - - - 1

ಪ್ರ�ವಗಂ6-3 ಎ - - - - - - - - -

ಪ್ರ�ವಗಂ6-3 ಬಿ - - 1 - - - - - 1

ಒಟ�J  4 2 3 2 - 1 1 - 13

2. ವೆ�ತ್ತುನ ಶ್ರೇ��ಣಿಃ& 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-

                      650-28950 ಹಾಗಂ! ಇತ್ತುರೆ ಭತೆ�ಗಂಳ�.
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3. ಶ್ರೇ4ಕ್ಷಣಿಃಕ ವಿದ್ಯಾ�ಹು6ತೆ&

ಅ) 10 ನೆ� ತ್ತುರಗಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ತ್ತುತ್ತು� ಮಾನ ಪ್ರರಿ�ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆ�ಗಂ6ಡೆ ಹೆ!$ದಿರಬೆಂ�ಕ�.
ಆ) ಕನ� ಡ ಓದಲು� ಮತ್ತು��  ಬರೆಯಲು� ತ್ರಿಳಿದಿರಬೆಂ�ಕ�. 

4.   ಮೇ�ಲುN $ಡ ಹು�ದ್ದೆಗಂಳ ವಗಿ�6ಕರಣಃ ಈ ಕೊಳಕ$ಡ ಸಕಾ6ರಿ ಆಜ್ಞೆಗಂಳ ಪ್ರ�ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲಾಗಿದೆ&   

1) ಸಕಾ6ರಿ ಆದೆ�ಶ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�&ಸಿಆಸ�ಇ 08 ಸ್ಟೇಹಿಮ 95, ದಿನ್ಯಾ$ಕ&20.06.1995.

2) ಸಕಾ6ರಿ ಆದೆ�ಶ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�&ಸಿಆಸ�ಇ 53 ಸ್ಟೇನೆನಿ 2007,  ದಿನ್ಯಾ$ಕ&04.01.2008.

3) ಸಕಾ6ರಿ ಆದೆ�ಶ ಸ$ಖ್ಯೆಃ�:  166  2015  06.03.2021LAW LAC dated

5.   ವಯೋಮೀತ್ರಿ&  

ಅ) ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಸಿr�ಕರಿಸಲು� ನಿಗಂದಿಪ್ರಡಿಸಿದ ಕೊ!ನೆಯ ದಿನ್ಯಾ$ಕದ$ದ� ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಯ� ಕನಿಷ�  18 ವಷ6 ವಯಸ� ನ��  
ಪೂರೆ4ಸಿರತ್ತುಕN ದ�u . 

ಆ) ಗಂರಿಷ�  ವಯೋಮೀತ್ರಿ&   ಸಾಮಾನ�  ವಗಂ6 : 35 ವಷ6ಗಂಳ�

    2 ಎ, 2 ಬಿ, 3 ಎ, 3 ಬಿ   : 38 ವಷ6ಗಂಳ�

  ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಜಾತ್ರಿ : ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಪ್ರ$ಗಂಡ : ಪ್ರ�ವಗಂ6 -1 :  40 ವಷ6ಗಂಳ� 

ವಿ.ಸ!& ಮಾಜಿ  ಸ್ಟೇ4ನಿಕರಿಗೆ  ಗಂರಿಷ�  ವಯೋಮೀತ್ರಿ  ಅವನ�  ಕೊ�$ದ�ದ  ನಿಯತ್ತು  ಸ್ಟೇ�ವೆಯಲ್ಲಿ/

ನೌಕಾಪ್ರಡೆಯಲ್ಲಿ/ವಾಯ�ಪ್ರಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ�J  ವಷ6 ಸ್ಟೇ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ�ವನೆ!� ಆ ವಷ6ಗಂಳಲ್ಲಿ ಮ!ರ�  ವಷ6ಗಂಳನ��

ಸ್ಟೇ�ರಿಸಿದರೆ ಎಷ�J  ವಷ6ಗಂಳಾಗಂ�ವುದೆ!� ಅಷ�J  ವಷ6ಗಂಳ ಸಡಿಲಿಕೊ ಮತ್ತು��  ವಿಧವೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು��  ಅ$ಗಂವಿಕಲುರಿಗೆ 10 
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ವಷ6ಗಂಳ  ಸಡಿಲಿಕೊ  ಹಾಗಂ!  ಈಗ್ರಾಗಂಲೈ�  ಸಕಾ6ರಿ  ಸ್ಟೇ�ವೆಯಲ್ಲಿರ�ವ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿಗೆ  ನಿಯಮಾನ�ಸಾರ

ವಯೋಮೀತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೊ ನಿ�ಡಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ� (ಈ ಬಗೆY ಸಡಿಲಿಕೊ ಕೊ!�ರಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು � ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕ�).

6. ಅಜಿ6 ಸಲ್ಲಿಸ�ವ ವಿಧಾನ&

  ನಿಗಂದಿತ್ತು ಅಜಿ6 ಶ�ಲುN  ಪಾವತ್ರಿಸಬೆಂ�ಕಾದ ಶ�ಲುN  ಹಾಗಂ! ವಿಧಾನ&           

ಸಾಮಾನ�  ವಗಂ6ಕೊN ಸ್ಟೇ�ರಿದ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� ರ!,300.00

ಪ್ರ�ವಗಂ6 -2 ಎ, 2 ಬಿ ಮತ್ತು��  3 ಎ, 3 ಬಿ ಗೆ ಸ್ಟೇ�ರಿದ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� ರ!. 200.00

ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಜಾತ್ರಿ,  ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಪ್ರ$ಗಂಡ,  ಪ್ರ�ವಗಂ6-1  ಮತ್ತು��  ಅ$ಗಂವಿಕಲು
ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� 

ರ!. 100.00

          ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯದ  ವೆಬ್ ಸ್ಟೇ4ಟ್   :// . . .https districts ecourts gov in  /uttara  kannada  

-  onlinerecruitment   ರಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲ್ಲಾದ ಲಿ$ಕ್  ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ ಸ್ಟೇJ �ಟ್   ಬ್ಯಾಂ�$ಕ್  ಆಫ್  ಇ$ಡಿಯಾದ  State

  Bank Collect ಮ!ಲುಕ  ನಿಗಂದಿತ್ತು  ಶ�ಲುN ವನ��     online payment through net

/ /  /  banking creditcard debit card challan download ಸೌಲುಭ� ದ ಮ!ಲುಕ ಪಾವತ್ರಿಸತ್ತುಕN ದ�u .

ಶ�ಲುN ವನ��  ಆನ್ ಲೈ4ನ್  ಮ!ಲುಕ  ಪಾವತ್ರಿ  ಮಾಡಲು�  ಇಚ್ಛಿ_ಸದ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಚಲುನ್  ಪ್ರ�ತ್ರಿಯನ��  ಅಧೀಕ�ತ್ತು

ವೆಬ್ ಸ್ಟೇ4ಟ್ ನಿ$ದ ಡೌನ್ ಲೈ!�ಡ್  ಮಾಡಿಕೊ!$ಡ� ಅದರ   print out ಅನ��  ಪ್ರಡೆದ�ಕೊ!$ಡ� ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ನ ಯಾವುದೆ�

ಶಾಖ್ಯೆಃಗೆ ಹಾಜರ�ಪ್ರಡಿಸಿ ಶ�ಲುN ವನ��  ಪಾವತ್ರಿಸತ್ತುಕN ದ�u . ಇದನ��  ಹೆ!ರತ್ತು�ಪ್ರಡಿಸಿ ಯಾವುದೆ� ಡಿಮಾ�$ಡ್  ಡ್ರಾ�ಫ್ಟJ  : ಪೋ�ಸJ ಲ್ 

ಆಡ6ರ್  :  ಮನಿ ಆಡ6ರ್  ಇವುಗಂಳನ��  ಸಿr�ಕರಿಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದಿಲು� .  ನಿಗಂದಿತ್ತು ಶ�ಲುN  ಪಾವತ್ರಿಸದ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ ಅಜಿ6ಗಂಳನ��

ತ್ರಿರಸN ರಿಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�  .   
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ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಅಜಿ6ಗಂಳನ��    -  ON LINE  ಮ!ಲುಕ  ಭತ್ರಿ6  ಮಾಡ�ವ  ಮೊದಲು�  ಕೊಳಕ$ಡ  ಸ!ಚನೆಗಂಳನ��  

ಕಡ್ರಾ¢ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಳಿದ�ಕೊ!ಳ£ ತ್ತುಕN ದ�u  .   

1 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಅಜಿ6ಯನ��   -  ON LINE ಮ!ಲುಕ ಸಲ್ಲಿಸ�ವ ಮೊದಲು� ಕೊ!ಟ್ಟಿJರ�ವ ಎಲ್ಲಾ�  ಸ!ಚನೆಗಂಳನ��

ಗಂಮನವಿಟ�J  ಓದಿಕೊ!ಳ£ ಬೆಂ�ಕ� ಮತ್ತು��  ತ್ತುಪಾ¥ಗಂದ$ತೆ ನೆ!�ಡಿಕೊ!ಳ�£ ವುದ�. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ರಿ ನಿ�ಡದೆ� ಇರ�ವ

ಮತ್ತು��  ಅಪೂಣಃ6 ಮಾಹಿತ್ರಿಯ�ಳ£  ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ತ್ರಿರಸN ರಿಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.

2 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ವಿವಿಧ ವಗಂ6ಗಂಳಿಗೆ ಒ$ದೆ� ಅಜಿ6ಯನ��  ಸಲ್ಲಿಸಬೆಂ�ಕ�.  ಸದಿ� ಅಜಿ6ಯಲ್ಲಿಯೇ� ತಾವು ಕೊ��ಮ

ಮಾಡ�ವ ತ್ತುಮ̈ ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಗಂಳ ಬಗೆY ನಮ!ದಿಸತ್ತುಕN ದ�u .

3 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಮೊಬೆಂ4ಲ್  ಸ$ಖ್ಯೆಃ�ಯನ��  ಕಡ್ರಾ¢ಯವಾಗಿ ನಮ!ದಿಸ�ವುದ� ಹಾಗಂ! ಇ-ಮೇ�ಲ್  ಐ.ಡಿ.ಯನ��

ಹೆ!$ದಿದu ಲ್ಲಿ  ನಮ!ದಿಸ�ವುದ�.  ಒ$ದ�  ವೆ�ಳೆ   SMS ಅಥವಾ  ಇ-ಮೇ�ಲ್  ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿಗೆ

ಸ$ದೆ�ಶ ತ್ತುಲು�ಪ್ರದಿದu ಲ್ಲಿ ಈ ಪಾ�ಧೀಕಾರವು ಹೆ!ಣೆಯಾಗಂ�ವುದಿಲು� . 

4 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಯ�  ಭಾವಚ್ಛಿತ್ತು �  ಮತ್ತು��  ಸಹಿಯನ��  ಸಾN�ನ್  ಮಾಡಿ  ಅಪ್ ಲೈ!�ಡ್  ಮಾಡಲು�  ಈ  ಕೊಳಕ$ಡ

ನಿದೆ�6ಶನಗಂಳನ��  ಪಾಲಿಸತ್ತುಕN ದ�u . 

ಅ) ಬಣಃ« ದ ಭಾವಚ್ಛಿತ್ತು �ವು ಇತ್ರಿ��ಚ್ಛಿನದ್ದಾಗಿದ�u  ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 5   cm ಉದu   3.6 x cm ಅಗಂಲುವುಳ£ ದ್ದಾಗಿರಬೆಂ�ಕ�

ಮತ್ತು��  50   kb ಅಳತೆಯದ್ದಾಗಿರಬೆಂ�ಕ�  ಹಾಗಂ!  ಅದ�  .   jpg ನಮ!ನೆಯಲ್ಲಿರಬೆಂ�ಕ�.  ಭಾವಚ್ಛಿತ್ತು �ದ

ಹಿ$ಬದಿಯ� ಬಿಳಿ ಬಣಃ« ದ್ದಾಗಿರಬೆಂ�ಕ�. 

ಆ) ಭಾವಚ್ಛಿತ್ತು �ವನ��  ಸಾN�ನ್  ಮಾಡಿ ಅಜಿ6ಗೆ ಅಪ್ ಲೈ!�ಡ್  ಮಾಡಬೆಂ�ಕ� (ಯಾವುದೆ� ಕಾರಣಃಕ!N  ಭಾವಚ್ಛಿತ್ತು �ದ

ಮೇ�ಲೈ ಸಹಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಂರದ�).
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ಇ)  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಯ� ಕಪ್ಪು¥  ಬ್ಯಾಂಲ್ ಪಾಯಿಂ$ಟ್  ಪೆನಿ�ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇ�ಲೈ ಸಹಿ ಮಾಡಿ  (2.5  cm ಉದu

7.5   x cm ಅಗಂಲುವುಳ£ ದ್ದಾಗಿರಬೆಂ�ಕ�  ಮತ್ತು��  26   kb ಅಳತೆಯದ್ದಾಗಿರಬೆಂ�ಕ�  ಹಾಗಂ!  ಅದ�  .jpg

ನಮ!ನೆಯಲ್ಲಿರಬೆಂ�ಕ�) ಅಪ್ ಲೈ!�ಡ್  ಮಾಡಬೆಂ�ಕ�.

5 ತ್ತುದನ$ತ್ತುರ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಯ�  -  ON LINE ಅಜಿ6ಯಲ್ಲಿ  ಕೊ!�ರಲ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಾ�  ಮಾಹಿತ್ರಿಗಂಳನ!�  ಭತ್ರಿ6  ಮಾಡಿ

ನಿಗಂದಿತ್ತು ಶ�ಲುN  ಪಾವತ್ರಿಸಲು� ಅಜಿ6ಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಳಿಸಿದ$ತೆ ಕ �ಮ ಕೊ4ಗೆ!ಳ�£ ವುದ�. ತ್ತುದನ$ತ್ತುರ ಅಜಿ6ಯನ��  ಹಾಗಂ!

ಶ�ಲುN ವನ��  ತ್ತು�$ಬಿದ ಪ್ರ�ತ್ರಿಯನ��    down load ಮಾಡಿಕೊ!$ಡ� ನೆ�ಮಕಾತ್ರಿ ಪ್ರ�ಕ್ರಿ �ಯೇ ಮ�ಗಿಯವವರೆಗಂ!

ತ್ತುಮ̈ ಹುತ್ರಿ�ರ ಇಟ�J ಕೊ!ಳ£ ತ್ತುಕN ದ�u  ಹಾಗಂ! ಸ$ದಶ6ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರ�ಪ್ರಡಿಸತ್ತುಕN ದ�u .

6 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� ಅಜಿ6 ಸಲ್ಲಿಸಲು� ನಿಗಂದಿಪ್ರಡಿಸಿದ ಕೊ!ನೆಯ ದಿನ್ಯಾ$ಕದವರೆಗಂ! ವಿಳ$ಬ ಮಾಡದೆ� ಮ�$ಚ್ಛಿತ್ತುವಾಗಿ

ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಸಲ್ಲಿಸತ್ತುಕN ದ�u .  ಒಮ̈ೇ  ಶ�ಲುN ವನ��  ಪಾವತ್ರಿಸಿದ  ನ$ತ್ತುರ  ಅದನ��  ಯಾವುದೆ�  ಸ$ದಭ6ದಲ್ಲಿ

ಹಿ$ದಿರ�ಗಿಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದಿಲು� .

7 ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯದ ಅಧೀಕ�ತ್ತು ವೆಬ್ ಸ್ಟೇ4ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜಿ6ಯನ��  ಆನ್ ಲೈ4ನ್  ಮ!ಲುಕ ನೆ!$ದ್ಯಾಯಿಂಸಲು� / ಸಲ್ಲಿಸಲು�

ದಿನ್ಯಾ$ಕ& 01.06.2022 ರ ರಾತ್ರಿ� 11.59 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರ�ತ್ತು�ದೆ.

ಮತ್ತು��  

ಶ�ಲುN ವನ��  ಚಲುನ್  ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ  ಪಾವತ್ರಿಸಲು�  ದಿನ್ಯಾ$ಕ&02.06.2022  ಕಡೆಯ  ದಿನ್ಯಾ$ಕವಾಗಿದ�u

ಅದರೆ!ಳಗೆ ಸ್ಟೇJ �ಟ್  ಬ್ಯಾಂ�$ಕ್  ಅಫ್  ಇ$ಡಿಯಾದ ಶಾಖ್ಯೆಃಯ ವ� ವಹಾರದ  ವೆ�ಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ರಿಸತ್ತುಕN ದ�u . 

8 ಅಹು6 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿಗೆ   & -  SMS E Mail ಮ�ಖಾಂ$ತ್ತುರ ಮಾಹಿತ್ರಿ ನಿ�ಡಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.  ಸ$ದಶ6ನಕೊN  ಅಹು6

ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ ಪ್ರಟ್ಟಿJಯನ��  ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯದ ವೆಬ್ ಸ್ಟೇ4ಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಪ್ರ�ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.  ಸದರಿ ಪ್ರಟ್ಟಿJಯ ಆಧಾರದ

ಮೇ�ಲೈ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳನ��  ಸ$ದಶ6ನಕೊN ಕರೆಯಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.
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9 ಆನ್ ಲೈ4ನ್  ಹೆ!ರತ್ತು�ಪ್ರಡಿಸಿ ಇತ್ತುರೆ ಯಾವುದೆ� ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ�ಹಿಸಿದ ಅಜಿ6ಗಂಳನ��  ಪ್ರರಿಗಂಣಿಃಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದಿಲು� . 

10 ಸ್ಟೇ�ವಾ ನಿರತ್ತು ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� ಸ$ಬ$ಧಪ್ರಟJ  ಪಾ�ಧೀಕಾರದಿ$ದ "ನಿರಾಕ್ಷೇಪ್ರಣಾ ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �" ವನ��  ಸದರಿ ಹು�ದ್ದೆಗೆ

ಆಯೇNಯಾದ ಪ್ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಯೇN ಪ್ರಟ್ಟಿJ  ಪ್ರ�ಕಟವಾದ 30 ದಿನಗಂಳೆ!ಳಗ್ರಾಗಿ ಪ್ರಡೆಯತ್ತುಕN ದ�.

11 ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಜಾತ್ರಿ, ಪ್ರರಿಶ್ರಿಷJ  ಪ್ರ$ಗಂಡ, ಪ್ರ�ವಗಂ6-1/2 ಎ/2 ಬಿ/3 ಎ/3 ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಯನ��  ಕೊ��ಮ�

ಮಾಡ�ವ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�,  ಕನ್ಯಾ6ಟಕ  ಸಕಾ6ರವು  ನಿಗಂದಿಪ್ರಡಿಸಿರ�ವ  ನಮ!ನೆಯಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು��  ಸಕ �ಮ

ಪಾ�ಧೀಕಾರವು ನಿ�ಡಿದ ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �ವನ��  ಹೆ!$ದಿರತ್ತುಕN ದ�u .

12 ಗ್ರಾ�ಮೀ�ಣಃ,  ಕನ� ಡ  ಮಾಧ� ಮ,  ಯೋಜನ್ಯಾ  ನಿರಾಶ್ರಿ�ತ್ತು,  ಅ$ಗಂವಿಕಲು  ಹಾಗಂ!  ಮಾಜಿ  ಸ್ಟೇ4ನಿಕ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಯನ��  ಕೊ��ಮ�  ಮಾಡ�ವ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಸಕ್ಷಮ  ಪಾ�ಧೀಕಾರಗಂಳ�  ನಿ�ಡಿದ

ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �ಗಂಳನ��  ಹೆ!$ದಿರತ್ತುಕN ದ�u .  ಗ್ರಾ�ಮೀ�ಣಃ ಅಭ� ರ್ಥಿ6 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಯನ��  ಕೊ��ಮ� ಮಾಡ�ವ

ಸಾಮಾನ�  ವಗಂ6ದ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಕೊನೆಪ್ರದರ  ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �ವನ��  (   )Creamy Layer Certificate

ಸಲ್ಲಿಸತ್ತುಕN ದ�u .

13 ಮೇ�ಲುN $ಡ  ಕ �ಮಸ$ಖ್ಯೆಃ�  11 ಹಾಗಂ! 12 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ಯೋಜನಗಂಳನ��  ಕೊ��ಮ� ಮಾಡ�ವ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�

ಅನ್ ಲೈ4ನ್ ನಲ್ಲಿ  ಅಜಿ6  ಸಲ್ಲಿಸ�ವ  ಕೊ!ನೆಯ  ದಿನ್ಯಾ$ಕದ$ದ�  ಅಥವಾ  ಅದಕ್ರಿN $ತ್ತು ಮ�$ಚೆಯೇ� ಸಕ್ಷಮ

ಪಾ�ಧೀಕಾರಿಗಂಳ� ನಿ�ಡಿದ ಸ$ಬ$ಧಪ್ರಟJ   ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �ಗಂಳನ��  ಹೆ!$ದಿರತ್ತುಕN ದ�u .

14 ವಿಕಲುಚೆ�ತ್ತುನರ�, ಮಾಜಿ ಸ್ಟೇ4ನಿಕರ�, ವಿಧವೆಯರ�, ವಯೋಮೀತ್ರಿ ಸಡಿಲಿಕೊಗ್ರಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಾ�ಧೀಕಾರಗಂಳ� ನಿ�ಡಿದ

ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �ಗಂಳನ��  ಅಜಿ6  ಸಲ್ಲಿಸ�ವ  ಕೊ!ನೆಯ  ದಿನ್ಯಾ$ಕದ$ದ� ಹೆ!$ದಿರತ್ತುಕN ದ�u . 

15 ಅ$ಗಂವಿಕಲುರಿಗೆ ಮೀ�ಸಲ್ಲಾದ ಹು�ದ್ದೆಗಂಳಿಗೆ ಅಧೀಸ!ಚ್ಛಿಸಿರ�ವ ಅ$ಗಂವಿಕಲುತೆ ಹೆ!$ದಿರ�ವ ಅಭ� ರ್ಥಿ6 ಲುಭ� ವಿಲು� ದೆ�

ಇದu ಲ್ಲಿ ಅ$ತ್ತುಹು ರಿಕ� ಸಾµನವನ��  ಮ�$ದಿನ ನೆ�ಮಕಾತ್ರಿಗೆ ಮ�$ದೆ!ಯ� ಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.
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16 ಮೌಖಿಕ  ಪ್ರರಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ದ್ಯಾಖಃಲೈಗಂಳ  ಪ್ರರಿಶ್ರಿ�ಲುನೆಗ್ರಾಗಿ  ಕರೆಯಲು¥ ಡ�ವ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�,  ಶ್ರೇ4ಕ್ಷಣಿಃಕ

ವಿದ್ಯಾ�ಹು6ತೆ, ಜನ̈ ದಿನ್ಯಾ$ಕವನ��  ತೆ!�ರಿಸಲು� ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �, ಜಾತ್ರಿ ಪ್ರ�ಮಾಣಃಪ್ರತ್ತು �, ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಗೆ ಸ$ಬ$ಧೀಸಿದ$ತೆ

ಕೊ��ಮ� ಮಾಡಿದ ಮೀ�ಸಲ್ಲಾತ್ರಿಗಂಳ�, ಇವುಗಂಳಿಗೆ ಸ$ಬ$ಧೀಸಿದ$ತೆ ಅಗಂತ್ತು�  ಮ!ಲು ದ್ಯಾಖಃಲೈಗಂಳನ��  ಪ್ರರಿಶ್ರಿ�ಲುನೆಗ್ರಾಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸತ್ತುಕN ದ�u .  ಪ್ರರಿಶ್ರಿ�ಲುನೆ ಮಾಡ�ವಾಗಂ ಅಜಿ6ದ್ಯಾರರ� ಅಜಿ6ಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರ�ವ ಮಾಹಿತ್ರಿಯ� ಸ�ಳೆ£$ದ�

ಕ$ಡ�ಬ$ದಲ್ಲಿ,  ಆಗಂ ಅವರ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಕೊಯ� ತ್ರಿರಸN �ತ್ತುವಾಗಂ�ತ್ತು�ದೆ ಹಾಗಂ! ಅವರ� ಸ�ಳ�£  ಮಾಹಿತ್ರಿ ನಿ�ಡಿದu ಕಾNಗಿ

ಕ್ರಿ �ಮೀನಲ್  ಪಾಸಿಕ!� ಷನ್ ಗಂ! ಸಹಾ ಗಂ�ರಿಯಾಗಂಬೆಂ�ಕಾಗಂ�ತ್ತು�ದೆ.

17 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�   ತ್ತುಮ̈    10      ನೆ�  ತ್ತುರಗಂತ್ರಿಯ ಅ$ಕಗಂಳ� ಶ್ರೇ��ಣಿಃಯಲ್ಲಿದu ರೆ  ಅಥವಾ      CGPA  ಆಗಿದu ರೆ  ಅದನ��  

ಅ$ಕಗಂಳಾಗಿ ಪ್ರರಿವತ್ರಿ6ಸಿ ಗಂರಿಷ�  ಅ$ಕಗಂಳ�  ,    ಪ್ರಡೆದ ಅ$ಕಗಂಳ� ಮತ್ತು��  ಒಟ�J  ಶ್ರೇ�ಕಡ್ರಾವಾರನ��  ಕಡ್ರಾ¢ಯವಾಗಿ  

ನಿಗಂದಿತ್ತು ಕಾಲು$ನಲ್ಲಿ ನಮ!ದಿಸಬೆಂ�ಕ�  .  

18. ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಯ�  ನೆ�ಮಕಾತ್ರಿ  ಸ$ಬ$ಧದಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೆ�  ಅಕ �ಮ  ಮತ್ತು��  ಅನ�ಚ್ಛಿತ್ತು  ಮಾಗಂ6ವನ��
ಅವಲು$ಭಿಸಿರ�ವುದ� ಕ$ಡ�ಬ$ದಲ್ಲಿ ಅ$ತ್ತುಹುವರನ��  ನೆ�ಮಕಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರರಿಗಂಣಿಃಸಲ್ಲಾಗಂ�ವುದಿಲು� .

19. ಮಹಿಳಾ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�,  ಯೋಜನ್ಯಾ  ನಿರಾಶ್ರಿ�ತ್ತುರ�,  ಕನ� ಡ  ಮಾಧ� ಮ,  ಗ್ರಾ�ಮೀ�ಣಃ  ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿಗೆ  ಹಾಗಂ!

ಮಾಜಿ ಸ್ಟೇ4ನಿಕರಿಗೆ ಮೀ�ಸಲಿರಿಸಿದ ರಿಕ� ಸಾµನಗಂಳಿಗೆ ಅಹು6 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ� ಲುಭ� ವಿಲು� ದಿದu  ಪ್ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಗಂ6ಕೊN

ಸ್ಟೇ�ರಿದ ಇತ್ತುರೆ ಅಹು6 ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳಿ$ದ ಭತ್ರಿ6 ಮಾಡಿಕೊ!ಳ£ ಲ್ಲಾಗಂ�ವುದ�.

20. ಆಯೇNಯಾದ ಅಭ� ರ್ಥಿ6ಗಂಳ�  ಕನ್ಯಾ6ಟಕ ಸ್ಟೇ�ವಾ ನಿಯಮ  (ಪ್ರರಿವಿ�ಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಂಳ�)  1977 ರ ಪ್ರ�ಕಾರ
ಎರಡ� ವಷ6ಗಂಳ ಕಾಲು ಪ್ರರಿವಿ�ಕ್ಷಣಾ ಅವಧೀಯಲ್ಲಿರ�ತಾ�ರೆ.
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ಪ್ರ�ತ್ರಿಯನ�� & 

1. ಪ್ರ�ಧಾನ ನಗಂರ ವ� ವಹಾರ ಮತ್ತು��  ಸ್ಟೇಷನ�  ನ್ಯಾ�ಯಾಧೀ�ಶರ�, ಬೆಂ$ಗಂಳ!ರ� ನಗಂರ ಹಾಗಂ! ಪ್ರ�ಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ�  ಮತ್ತು��  ಸತ್ತು �
ನ್ಯಾ�ಯಾಧೀ�ಶರ�,  ಬೆಂ$ಗಂಳ!ರ�  ಗ್ರಾ�ಮಾ$ತ್ತುರ  ಜಿಲ್ಲೆ,  ಭಾಗಂಲುಕೊ!�ಟೆ,  ಬೆಂಳಗ್ರಾವಿ,  ಬಳಾ£ರಿ,  ಬಿ�ದರ್,  ಬಿಜಾಪ್ಪುರ,
ಚಾಮರಾಜನಗಂರ,  ಚ್ಛಿಕN ಮಗಂಳ!ರ�,  ಚ್ಛಿಕN ಬಳಾ£ಪ್ಪುರ,  ಚ್ಛಿತ್ತು �ದ�ಗಂ6,  ದ್ಯಾವಣಃಗೆರೆ,  ಧಾರವಾಡ,  ಗಂದಗಂ,  ಗಂ�ಲು½ ಗ್ರಾ6,
ಹಾಸನ, ಹಾವೆ�ರಿ, ಕೊ!ಡಗಂ�, ಕೊ!�ಲ್ಲಾರ, ಕೊ!ಪ್ರ¥ ಳ, ಮ$ಡ� , ಮೇ4ಸ!ರ�, ರಾಯಚ!ರ�, ರಾಮನಗಂರ, ಶ್ರಿವಮೊಗಂY ,
ತ್ತು�ಮಕ!ರ�, ಉಡ�ಪ್ರಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಿ ಮತ್ತು��   ವಾ�ಪ್ರಕ ಪ್ರ�ಚಾರಕಾNಗಿ.

2.  ಸ$ಕಲುನ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಂಳ�,  ಕನ್ಯಾ6ಟಕ  ರಾಜ�  ಪ್ರತ್ತು �,  ಸಕಾ6ರಿ  ಹೆ!ರವಲುಯ  ಮ�ದ�ಣಾಲುಯ,  ಮೇ4ಸ!ರ�  ರಸ್ಟೇ�,
ಬೆಂ$ಗಂಳ!ರ�-59 ಇವರಿಗೆ ಕನ್ಯಾ6ಟಕ ರಾಜ�  ವಾತಾ6 ಪ್ರತ್ತು �ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ಕಟ್ಟಿಸ�ವ ಸಲು�ವಾಗಿ (ಎರಡ� ಪ್ರ�ತ್ರಿ).

3. ಉತ್ತು�ರಕನ� ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ�  ತಾಲು!ಕ�  ನ್ಯಾ�ಯಾಲುಯಗಂಳಿಗೆ - ವಾ�ಪ್ರಕ ಪ್ರ�ಚಾರಕಾNಗಿ .

4. ಜಿಲ್ಲಾ� ಧೀಕಾರಿಗಂಳ�, ಉತ್ತು�ರಕನ� ಡ, ಕಾರವಾರ.

5. ಆ ಯ�ಕ�ರ�, ನಗಂರಸಭೆ, ಕಾರವಾರ.

6. ಸಕಾ6ರಿ  ಅಭಿಯೋಜಕರ�, ಕಾರವಾರ.
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