
ಪಪಧಾನ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರ ಕಛಧೀರ  ,   ವಿಜಯಪುರ  .

ನಧೀಮಕಾತಿ ಅಧಸಸೂಚನ ಸಸಂಖನ್ಯಾಖ್ಯೆಃ   03/2022
ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ    22-06-2022.

*** 
ಆನ್ ಲಲೈನ್ ಅಜಿರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಪಪರಸಂಭವಾಗತವ ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ   25-06  -2022

ಆನ್ ಲಲೈನ್ ಮತಖಸಂತರ ಅಜಿರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಕಡೆಯ ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ   24  .07.2022.
ಸಮಯಖ್ಯೆಃ ರಾತಿಪ   11.59   ಗಸಂಟೆಯವರೆಗ  ,

ಭಾರತಿಧೀಯ ಸಸ ಧೀಟ್ ಬನ್ಯಾಸಂಕ್ ಚಲನ್ ಮತಖಸಂತರ ಶತಲಲ  ಪವತಿಸಲತ ಕಡೆಯ
ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ     2  6-07-2022.

ವಿಷಯಖ್ಯೆಃ ಬೆರಳಚತಚ  ನಕಲತಗಾರರ ಹತದ್ದೆಗಳಿಗ ನಧೀಮಕಾತಿ ಮಾಡತವ ಬಗಗ  .

ಉಲ್ಲೇಖಖ್ಯೆಃ 1.    ಕರರರಟಕ ಅಧಧನ ರರನಯರಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತತತ ಇತರ ಹತದದಗಳತ)
(ನಧಮಕರತ)(ತದತದಪಡ)ನಯಮಗಳತ-1982, 2007  ಹರಗಗ 2021.

2.   ಸಕರರರ ಆದಧಶ ಸಸಖನಖDPAR 08 SRS 95, ದರರಸಕಖ20.06.1995.

3.   ಸಕರರರ ಆದಧಶ ಸಸಖನಖDPAR 08 SRS 95, ದರರಸಕಖ04.01.2008.

4.    ಸಕರರರದ ಆದಧಶ ಸಸಖನಖಸಅಸತಇ 149    ಎಸಆರ ಆರ 2020,
ಬಸಗಳಗರತ, ದರರಸಕಖ25.09.2020.

5.    ಕರರರಟಕ ರರಗರಧಕ ಸಧವರ (  ಸರಮರನನ ನಧಮಕರತ)  (ತದತದಪಡ)
ನಯಮಗಳತ-2021, ದರರಸಕಖ06.07.2021.

6.    ಮರನನ ಕರರರಟಕ ಉಚಚ ರರನಯರಲಯ,    ಬಸಗಳಗರತ ಪತತ ಸಸಖನಖ
ಡಜಎ-II(LCA-II)-128/2012,   ದರರಸಕ 27.01.2022.

7.     ಈ ಕಚಧರ ಟಪಪಣ ದರರಸಕಖ 02.06.2022    ಹರಗಗ ಅದರ ಮಧಲನ
ಆದಧಶ.

***
ಮಧಲಲಸಡ  ಉಲಲಧಖದನನಯ ವಜಯಪಪರ ಜಲರಲ ರರನಯರಸಗ ಘಟಕದ ವವಧ

ರರನಯರಲಯಗಳಲಲ ಖರಲ ಇರತವ ಎರಡತ (02) ಬರಳಚತಚ ನಕಲತಗರರರ (Typist-

Copyist)  ಹತದದಗಳಗ ಅಹರ ಅಭನರರಗಳಸದ ಆನ ಲಲನ ಮತಖರಸತರ ಅಜರಗಳನತನ
ಆಹರನನಸಲರಗದತದ, ಅಹರ ಅಭನರರಗಳತ ಆನ ಲಲನ  ಮಗಲಕ ಅಜರಗಳನತನ ಸಲಲಸತಕಲದತದ. 

 ಅಜಿರ್ಜಿಗಳನತನ  ವಿಜಯಪುರ  ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ   ವೆಬ್ ಸಲೈಟ್
:// . . . / -https districts ecourts gov in vijayapura onlinerecruitment

ರಲ್ಲಿ  ನಧೀಡಲದ  ಲಸಂಕ್  ಮಸೂಲಕ  ಆನ್ ಲಲೈನ್  ನಲ್ಲಿ  ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ  25.06.2022  ರಸಂದ
24.07.2022ರ ಮಧನ್ಯಾ ರಾತಿಪ 11.59ರ ವರೆಗ ಸಲ್ಲಿಸತಕಲ ದತದ .

https://districts.ecourts.gov.in/vijayapura-onlinerecruitment
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ಬೆರಳಚತಚ  ನಕಲತಗಾರರತ (Typist-Copyist) :- ಹತದದಗಳ ಸಸಖನ  – 02.

ವೆಧೀತನ  ಶಪಧೀಣ  : 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-
850-36000-950-39800-1100-42000.

ಹತದ್ದೆಗಳ ವರಧೀರ್ಜಿಕರಣಖ್ಯೆಃ

ಹತದದಗಳ
ವಗರಕರಣ

ಇತರ ಗರತಮಧಣ ಮಹಳ ಕನನಡ
ಮರಧನಮ

ಯಧಜರರ
ನರರಶತತ

ಅಸಗವಕಲ ಮರಜ
ಸಲನಕ

ತತತಧಯ
ಲಸಗ.

 ಒಟತಟ

ಸರಮರನನ
ವಗರ

-- -- -- -- -- 01* -- -- 01

ಪತವಗರ-3 ಎ – – 01 – -- -- -- -- 01

ಒಟತಸ  -- -- 01 -- -- 01* -- -- 02

*  ದದೃಷಸಮಾಸಂದನ್ಯಾ  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ಜಿಗ ಮಧೀಸಲರದ.

ವಿದನ್ಯಾಹರ್ಜಿತಖ್ಯೆಃ ಅ)        ಪದವಪಪವರ ಶಕಣ ಪರಧಕರ ಮಸಡಳ ನಡಸತವ ದನತಧಯ ಪ.ಯತ.ಸ.
  ಪರಧಕಯಲಲ ಉತತಣರತ ಅಥವರ ತತತಮರನ   ವದರನಹರತ ಹರಗಗ

ಬ)         ಕರರರಟಕ ಸರವರಜನಕ ಶಕಣ ಇಲರಖ ವತಯಸದ ನಡಸತವ ಕನನಡ ಹರಗಗ
    ಆಸಗಲ ಬರಳಚತಚ ಕರಯ ಶತಧಣ (  ಜತನಯರ ಗತಧಡ)   ಪರಧಕಯಲಲ ಉತತಣರತ
       ಅಥವರ ಡಪಪಲಮರ ಕಮರರಯಲ ಪರತಕಟಸ ಪರಧಕಯಲಲ ಅಸದರ ಕರರರಟಕ
      ತರಸತತಕ ಪರಧಕರ ಮಸಡಳಯವರತ ನಡಸತವ ಸಕತಟರಯಲ ಪರತಕಟಧಸ ಪಠನಕತಮದ

       ಡಪಪಲಧಮರ ಪದವಯಸದಗ ಕನನಡ ಮತತತ ಆಸಗಲ ಬರಷಗಳ ಬರಳಚತಚ
    ವಷಯಗಳನತನ ಐಚಚಕ ವಷಯವರಗ ಅಭನಸಸ ಉತತಣರರರಗರಬಧಕತ.  ಅಥವರ

 ತತತಮರನ ವದರನಹರತ.
ಆಯಲಯ  ವಿಧಾನಖ್ಯೆಃ 1)  ಕರರರಟಕ ರರಗರಧಕ ಸಧವರ (ಸರಮರನನ ನಧಮಕರತ)  ನಯಮ ಹರಗಗ
ಅಧಧನ ರರನಯರಲಯಗಳ (ಲಪಕ ಮತತತ ಇತರ ಹತದದಗಳ ನಧಮಕರತ)  ನಯಮ-1982, 2007

 ಹರಗಗ 2021  ರ ಪತಕರರ ನಧಮಕರತ ಮರಡಲರಗತವಪದತ.
2)    ಅಹರತರ ಪರಧಕಯತ ಗರಷಷ 100  ಅಸಕಗಳನತನ ಒಳಗಗಸಡದತದ,   ಅದರಲಲ ತಧಗರಡಯರಗಲತ

 ಕನಷಷ 50    ಅಸಕಗಳನತನ ಪಡಯಬಧಕತ (       ಕನನಡ ಮತತತ ಆಸಗಲ ಬರಳಚತಚ ಕನಷಷ ತಲರ 25
ಅಸಕಗಳತ)         ಅಹರತರ ಪರಧಕಯಲಲ ಪಡದ ಅಸಕಗಳತ ಹರಗಗ ನಗದಪಡಸದ ಶಲಕಣಕ ಪರಧಕಗಳ

     ಅಸಕಗಳ ಒಟತಟ ಸರರಸರ ಆಧರರದ ಮಧಲ ಮರಟ-  ವಲಸ 1:5   ರ ಅನತಪರತದಲಲ ಸಸದಶರನಕಲ
ಕರಯಲರಗತವಪದತ.
3)        ಶಲಕಣಕ ವದರನಹರತಯಲಲ ಗಳಸರತವ ಒಟತಟ ಶಧಕಡರವರರತ ಅಸಕಗಳತ ಮತತತ ಅಹರತರ

       ಪರಧಕಯಲಲ ಗಳಸದ ಶಧಕಡರವರರತ ಅಸಕಗಳತ ಮತತತ ಸಸದಶರನದಲಲ ಗಳಸತವ ಅಸಕಗಳ
   ಆಧರರದ ಮಧಲ ಆಯಲ ಮರಡಲರಗತವಪದತ.

ಟಿಪಪ್ಪ ಣಖ್ಯೆಃ      ಅಭನರರಗಳತ ಕಸಪಪನಟರನಲಲ ಬರಳಚತಚ ಮರಡತವ ಜರನವನತನ ಹಗಸದರಬಧಕತ.
ವಯೊಮತಿಖ್ಯೆಃ   ಅಜರಸಲಲಸಲತ ನಗದಪಡಸದ ಕಗನಯ ದರರಸಕದಸದತ ಅಭನರರಗಳತ ಕನಷಷ 18
ವಷರ ವಯಧಮತ ಹಗಸದರಬಧಕತ ಹರಗಗ ಈ ಕಳಗ ತಳಸರತವಸತ ಗರಷಷ ವಯಧಮತಯನತನ
ಮಧರಬರರದತ.

ಎ)ಪರಶಷಟ ಜರತ,  ಪರಶಷಷ ಪಸಗಡ ಹರಗಗ ಪತವಗರ-1ರ ಅಭನರರಗಳಗ ಸಸಬಸಧಸದ
ಪರತಧಕರರ ನಧಡತವ ಜರತ ದತಢಧಕರಣ ಪತತ ಹಗಸದದದಲಲ ಗರಷಷ-40 ವಷರ.
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ಬ)ಪತವಗರ 2-ಎ, 2-ಬ, 3-ಎ ಮತತತ 3-ಬ ಗಳಗ ಸಧರದ ಅಭನರರಗಳಗ ಸಸಬಸಧಸದ
ಪರತಧಕರರ ನಧಡತವ ಜರತ ದತಢಧಕರಣ ಪತತ ಹಗಸದದದಲಲ ಗರಷಷ-38 ವಷರ.
ಸ)ಸರಮರನನ ವಗರದ ಅಭನರರಗಳಗ ಗರಷಷ 35 ವಷರ.

ವಯೋಮತಿ ಸಡಿಲಕಖ್ಯೆಃ
1. ಮರಜ ಸಲನಕರಗ ಗರಷಷ ವಯಧಮತಯಲಲ  ಅವರತ ಸಶಸಸ  ದಳಗಳಲಲ ಎಷತಟ ವಷರ ಸಧವ
ಸಲಲಸರತವರಗಧ ಆ ವಷರಗಳಗ ಮಗರತ ವಷರಗಳನತನ ಸಧರಸದರ ಎಷತಟ
ವಷರಗಳರಗತವಪದಗಧ ಅಷತಟ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ.

2.  ವದ sವಯರತ,  ಜಧತಕರಮರಕರತ ಮತತತ ಅಸಗವಕಲರತ ಸಸಬಸಧಸದ ಪರತಧಕರರಗಳತ ನಧಡತವ
ಪತಮರಣ ಪತತ ಹಗಸದದದಲಲ ವಯಧಮತಯಲಲ ಗರಷಷ 10  ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ
ನಧಡಲರಗತವಪದತ.   ‘ಜಧತ ಕರಮರಕರತ’  ಅಸದರ Bounded  Labour  System

(Abolition)  Act-1976  (Central  Act  19  of  1976)   ಅಥವರ Karnataka
Bounded  Labour  System  (Abolition)  Ordinance  1975ರ ಅಡಯಲಲ
ಮರಡಲರದ ನಯಮಗಳ ಮಧರಗ ಜಧತ ಕರಮರಕ ಪದದತಯಸದ ಮತಕತರರದ ವನಕತ.

3.  ಅಭನರರಯತ ಕರರರಟಕ ರರಜನ ಸಕರರರದಲಲ ಅಥವರ ಸಸಳಧಯ ಪರತಧಕರರದಲಲ ಅಥವರ
ರರಜನ ಅಧನಯಮ ಅಥವರ ಕಧಸದತ ರರಜನ ಸಕರರರದ ಸರನಮನ ಅಥವರ ನಯಸತತಣದಲಲರತವ
ನಗಮದಲಲ ಹತದದ ಹಗಸದರತವ ಅಥವರ ಹಸದ ಹಗಸದದದಲಲ ಗರಷಷ ವಯಧಮತಯನತನ
ಅವರತ ಎಷತಟ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಹತದದಯಲಲ ಸಧವ ಸಲಲಸರತವರಗಧ ಅಥವರ ಹಸದ
ಸಲಲಸದದರಗಧ ಅಷತಟ ವಷರಗಳ ಅಥವರ 10  ವಷರಗಳ ಅವಧ,  ಎರಡರಲಲ ಯರವಪದತ
ಕಡಮಯಧ ಅಷತಟ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕಯನತನ ನಧಡಲರಗತವಪದತ.

4.  ಅಭನರರಯತ ಕರರರಟಕ ರರಜನದಲಲರತವ ಭರರತ ಸಕರರರದ ಜನಗಣತ ಸಸಸಸಯಲಲ ಈಗ
ಹತದದಯನತನ ಹಗಸದದದ ಪಕದಲಲ ಗರಷಷ ವಯಧಮತಯನತನ ಅಭನರರಯತ ಎಷತಟ
ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಆ ಹತದದಯಲಲ ಸಧವ ಸಲಲಸತತತರತವರಗಧ ಅಥವರ ಹಸದ ಸಧವ
ಸಲಲಸದದರ ಅಷತಟ ವಷರಗಳ ಅಥವರ 05 ವಷರಗಳ ಅವಧ, ಅದರಲಲ ಯರವಪದತ ಕಡಮಯಧ
ಅಷತಟ ವಷರಗಳತ.

5. ಅಭನರರಯತ ರರನಷನಲ  ಕಡಟ  ಕರಪತರ(NCC)ನಲಲ ಪಪಣರ ಕರಲಕ ಪರಧಕಕರರಗ ಸಧವ
ಸಲಲಸ ಬಡತಗಡಯರಗರತವ ವನಕತಯರದದರಧ ಅಸತಹ ಕಡಟ  ಪರಧಕಕರರಗ ಸಧವ ಸಲಲಸದಷತಟ
ವಷರಗಳತ.

6. ಅಭನರರಯತ ರರಜನ ಸಕರರರದಸದ ಪಪರಸಲತತವರದ ಗರತಮಧಣ ಔದನಮಧಕರಣ ಯಧಜನಯ
ಮಧರಗ ನಧಮಕಗಗಸಡ ಗರತಮಸಮಗಹ ಪರಶಧಲಕರರಗ ಈಗ ಕಲಸ ಮರಡತತತದದರಧ ಅಥವರ
ಹಸದ ಇದದ ಪಕದಲಲ ಅಸತಹ ಗರತಮ ಸಮಗಹ ಪರಶಧಲಕರರಗ ಸಧವ ಸಲಲಸದ ವಷರಗಳತ.

ನಗದಿತ ಅಜಿರ್ಜಿ ಶತಲಲ  ,   ಪವತಿಸಬೆಧೀಕಾದ ಶತಲಲ  ಹಾಗಸೂ ಅಜಿರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸತವ ವಿಧಾನಖ್ಯೆಃ

   ಸರಮರನನ ವಗರಕಲ ಸಧರದ ಅಭನರರಗಳಗ: ರಗ.200/-

ಪತವಗರ-2ಎ, 2   ಬ ಮತತತ 3 ಎ, 3ಬ,   ಗ ಸಧರದ ಅಭನರರಗಳಗ: ರಗ.100/-

 ಪರಶಷಟ ಜರತ,   ಪರಶಷಟ ಪಸಗಡ,  ಪತವಗರ-I    ಮತತತ ಅಸಗವಕಲ ಅಭನರರಗಳಗ ಶತಲಲ
   ಪರವತಸತವಪದರಸದ ವರರಯತ ನಧಡಲರಗದ.
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     ನಗದತ ಶತಲಲವನತನ ರರನಯರಲಯದ ವಬಸಲಟ https://districts.ecourts.gov.in/vijayapura-

onlinerecruitment            ರಲಲ ನಧಡಲರದ ಲಸಕಮತಖರಸತರ ಸಟಧಟ ಬರನಸಕ ಆಫಇಸಡಯರದ State

Bank of India, Collect page   ಮಗಲಕ Online payment through net banking/credit,

card/debit card/challan download    ಸಸಲಭನದ ಮಗಲಕ ಪರವತ ಮರಡಬಹತದರಗದ.

ಅಥವಾ
ಇ    -  ಚಲನ್  ನಮಸೂನಯಲ್ಲಿ  ಶತಲಲ  ಸಸಂದಯಖ್ಯೆಃ    ಅಭನರರಗಳತ ಆನಲಲನ ನಲಲ ಅಜರ

    ಸಲಲಸದ ಮಧಲ ಅಜರಯನತನ ಸಗಚಸದಸತಹ State Bank of India,  Collect  page  ಮಗಲಕ

PDF  ನಮಗನಯಲಲ ಇ-       ಚಲನಡಸನಲಗಧಡಮರಡಕಗಳಳತಕಲದತದ ಮತತತ ಸಟಧಟಬರನಸಕ ಆಫ

      ಇಸಡಯರದ ಯರವಪದಧ ಶರಖಯ ವನವಹರರದ ವಧಳಯಲಲ ನಗದಪಡಸದ ಶತಲಲವನತನ,   ಶತಲಲ

     ಪರವತಸಲತ ನಗದಪಡಸದ ಕಗನಯ ದರರಸಕದಗಳಗ ಪರವತ ಮರಡತಕಲದತದ.

    ಇದನತನ ಹಗರತತಪಡಸ ಯರವಪದಧ ಡಮರನಸಡ ಡರತಫಟ,   ಪಪಸಟಲ ಆಡರರ,   ಮನ ಆಡರರ

 ಇವಪಗಳನತನ ಸನಧಕರಸಲರಗತವಪದಲಲ.     ಶತಲಲ ಪರವತಸದ ಅಭನರರಗಳ ಅಜರಗಳನತನ

ತರಸಲರಸಲರಗತವಪದತ.

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ಜಿಗಳತ ಆನ್ ಲಲೈನ್  ಮಸೂಲಕ ಅಜಿರ್ಜಿ ಭತಿರ್ಜಿ ಮಾಡತವ ಮೊದಲತ ಕಳಕಸಂಡ ಸಸೂಚನಗಳನತನ
ಕಡಡ್ಡಾಯವಾರ ತಿಳಿದತಕಸೂಳಳ ತಕಲ ದತದ  .

1.   ಅಭನರರಗಳತ ಅಜರಯನತನ ON-LINE       ಮಗಲಕ ಸಲಲಸತವ ಮದಲತ ಕಗಟಟರತವ ಎಲರಲ
     ಸಗಚನಗಳನತನ ಗಮನವಟತಟ ಓದಕಗಳಳಬಧಕತ ಮತತತ ತಪರಪಗದಸತ ನಗಧಡಕಗಳತಳವಪದತ.

       ಸರಯರದ ಮರಹತ ನಧಡದಧ ಇರತವ ಮತತತ ಅಪಪಣರ ಮರಹತಯತಳಳ ಅಜರಗಳನತನ
ತರಸಲರಸಲರಗತವಪದತ.

2       ಅಭನರರಗಳತ ಮಬಲಲ ಸಸಖನಯನತನ ಕಡರಡಯವರಗ ನಮಗದಸತವಪದತ ಹರಗಗ ಇ-  ಮಧಲ
  ಐಡಯನತನ ಹಗಸದದದಲಲ ನಮಗದಸತವಪದತ.    ಒಸದತ ವಧಳ SMS   ಅಥವರ ಇ-ಮಧಲ
 ಮತಖರಸತರ     ಅಭನರರಗಳಗ ಸಸದಧಶ ತಲತಪದದದಲಲ ಈ ಪರತಧಕರರವಪ

ಹಗಣಯರಗತವಪದಲಲ.

3   ಅಹರ ಅಭನರರಗಳಗ SMS/E-Mail    ಮತಖರಸತರ ಮರಹತ ನಧಡಲರಗತವಪದತ.  ಸಸದಶರನಕಲ/  
       ಅಹರತರ ಪರಧಕಗ ಅಹರ ಅಭನರರಗಳ ಪಟಟಯನತನ ರರನಯರಲಯದ ವಬಸಲಟನಲಲ

ಪತಕಟಸಲರಗತವಪದತ.       ಸದರ ಪಟಟಯ ಆಧರರದ ಮಧಲ ಅಭನರರಗಳನತನ ಸಸದಶರನಕಲ/  
  ಅಹರತರ ಪರಧಕಗ ಕರಯಲರಗತವಪದತ.

4           ಅಭನರರಯತ ಭರವಚತತ ಮತತತ ಸಹಯನತನ ಸರಲನನ ಮರಡ ಅಪಲಗಧಡ ಮರಡಲತ ಈ
  ಕಳಕಸಡ ನದಧರಶನಗಳನತನ ಪರಲಸತಕಲದತದ.

ಅ)     ಬಣಣದ ಭರವಚತತವಪ ಇತತಧಚನದರದಗದತದ ಅಳತಯಲಲ 5  cm   ಉದದ X  3.6  cm
  ಅಗಲವಪಳಳದರದಗರಬಧಕತ ಮತತತ 50  kb      ಅಳತ ಮಧರರಬರರದತ ಹರಗಗ ಅದತ .jpg

ನಮಗನಯಲಲರಬಧಕತ.    ಭರವಚತತದ ಹಸಬದಯತ ಬಳ ಬಣಣದರದಗರಬಧಕತ.
ಆ)       ಭರವಚತತವನತನ ಸರಲನನ ಮರಡ ಅಜರಗ ಅಪಲಗಧಡ ಮರಡಬಧಕತ (ಯರವಪದಧ

    ಕರರಣಕಗಲ ಭರವಚತತದ ಮಧಲ ಸಹ ಮರಡಬರರದತ)

https://districts.ecourts.gov.in/vijayapura-onlinerecruitment
https://districts.ecourts.gov.in/vijayapura-onlinerecruitment
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ಇ)          ಅಭನರರಯತ ಕಪಪಪ ಬರಲಪರಯಸಟ ಪನನನಲಲ ಬಳ ಹರಳಯ ಮಧಲ ಸಹ ಮರಡ (2.5
cm  ಉದದ X 7.5 cm   ಅಗಲವಪಳಳದರದಗರಬಧಕತ ಮತತತ 26 kb  ಅಳತ ಮಧರರಬರರದತ

  ಹರಗಗ ಅದತ .jpg ನಮಗನಯಲಲಬಧಕತ.)  ಅಪಲಗಧಡಮರಡಬಧಕತ.
5   ತದನಸತರ ಅಭನರರಯತ ON-LINE     ಅಜರಯಲಲ ಕಗಧರಲರದ ಎಲರಲ ಮರಹತಗಳನಗನ

          ಭತರ ಮರಡ ನಗದತ ಶತಲಲ ಪರವತಸಲತ ಈ ಅಧಸಗಚನಯಲಲ ತಳಸರತವಸತ ಕತಮ
ಕಲಗಗಳತಳವಪದತ.       ತದನಸತರ ಅಜರಯನತನ ಹರಗಗ ಶತಲಲವನತನ ತತಸಬದ ಪತತಯನತನ
download       ಮರಡಕಗಸಡತ ನಧಮಕರತ ಪತಕತಯ ಮತಗಯತವವರಗಗ ತಮಮ ಹತತರ

   ಕರಯದರಸಕಗಳಳತಕಲದತದ ಹರಗಗ ಅಹರತರ ಪರಧಕಯ/  ಸಸದಶರನದ ಸಮಯದಲಲ
ಹರಜರತಪಡಸತಕಲದತದ.

6        ಅಭನರರಗಳತ ಅಜರ ಸಲಲಸಲತ ನಗದಪಡಸದ ಕಗನಯ ದರರಸಕದವರಗಗ ವಳಸಬ ಮರಡದಧ
  ಮತಸಚತವರಗ ಅಜರಗಳನತನ ಸಲಲಸತಕಲದತದ.      ಒಮಮ ಶತಲಲವನತನ ಪರವತಸದ ನಸತರ ಅದನತನ

  ಯರವಪದಧ ಸಸದಭರದಲಲ ಹಸದರತಗಸಲರಗತವಪದಲಲ.

7        ರರನಯರಲಯದ ಅಧಕತತ ವಬಸಲಟನಲಲ ಅಜರಯನತನ ಆನಲಲನ ಮಗಲಕ
ನಗಧಸದರಯಸಲತ/  ಸಲಲಸಲತ ದಿನಸಂಕಖ್ಯೆಃ    24  -07-2022    ರ  ರಾತಿಪ    11.59   ರ ವರಗ
ಅವಕರಶವರತತತದ.

8      “  ಸಧವರ ನರತ ಅಭನರರಗಳತ ಸಸಬಸಧಪಟಟ ಪರತಧಕರರದಸದ ನರರಕಧಪಣರ ಪತಮರಣಪತತ''ವನತನ
      ಸದರ ಹತದದಗ ಆಯಲಯರದ ಪಕದಲಲ ಆಯಲಪಟಟ ಪತಕಟವರದ 30   ದನಗಳ ಒಳಗ

ಪಡಯತಕಲದತದ.
9.     ಅಭನರರಗಳತ ತಮಮ ದನತಧಯ ಪ.ಯತ.ಸ.     ಹರಗಗ ಬರಳಚತಚ ಪರಧಕಯ ಅಸಕಗಳತ

     ಶಧಣಯಲಲದದರ ಅದನತನ ಅಸಕಗಳರಗ ಪರವತರಸ ಗರಷಷ ಅಸಕಗಳತ,    ಪಡದ ಅಸಕಗಳತ ಮತತತ
     ಒಟತಟ ಶಧಕಡರವರರನತನ ಕಡರಡಯವರಗ ನಗದತ ಕರಲಸನಲಲ ನಮಗದಸಬಧಕತ.

10.       ಆನಲಲನ ಹಗರತತಪಡಸ ಇತರ ಯರವಪದಧ ವಧರನದಲಲ ಕಳತಹಸದ ಅಜರಗಳನತನ
ಪರಗಣಸಲರಗತವಪದಲಲ.

ಇತರ ಸಸೂಚನಗಳತಖ್ಯೆಃ
1.   ಅಭನರರಗಳತ ಭರರತಧಯ ರರಗರಧಕರರಗರತಕಲದತದ.

2.        ಮರಜ ಸಲನಕ ವಗರದ ಅಡಯಲಲ ಮಧಸಲರತಯನತನ ಬಯಸತವ ಅಭನರರಗಳತ ಮಲಟರ
     ಸಧವಯಸದ ಬಡತಗಡ ಮರಡಲರದ ಅಥವರ ವಮತಕತಗಗಳಸದ ಪತಮರಣಪತತವನತನ

ಹಗಸದರತಕಲದತದ.

3.   ಅಹರತರ ಪರಧಕಯ/     ಸಸದಶರನದ ಸಮಯದಲಲ ದರಖಲಗಳ ಪರಶಧಲನಗರಗ ಕರಯಲಪಡತವ
ಅಭನರರಗಳತ,    ಶಲಕಣಕ ವದರನಹರತ (    ಜನಮ ದರರಸಕವನತನ ತಗಧರಸಲತ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ

   ಅಥವರ ತತತಮರನ ಪರಧಕಯ ಪತಮರಣಪತತ/  ವಗರರವಣ ಪತಮರಣಪತತ/  ಬರಳಚತಚ ಪರಧಕಯ
ಪತಮರಣಪತತಗಳತ)   ಜರತ ಪತಮರಣ ಪತತ, ಗರತಮಧಣ,  ಮರಜ ಸಲನಕರತ, ಯಧ.ನ.ಅ.,  ಅಸ.ಅ.,
ಕ.ಮರ.ಅ.     ಸಸಬಸಧಸದಸತ ಮಧಸಲರತ ಕಗಧರದ ಅಭನರರ   ಗಳತ ಇವಪಗಳಗ ಸಸಬಸಧಸದಸತ

    ಅಗತನ ಮಗಲ ದರಖಲಗಳನತನ ಪರಶಧಲನಗರಗ ಸಲಲಸತಕಲದತದ.   ಪರಶಧಲನ ಮರಡತವರಗ
      ಅಜರದರರರತ ಅಜರಯಲಲ ಒದಗಸರತವ ಮರಹತಯತ ತಪಪಸದತ ಕಸಡತ ಬಸದಲಲ,  ಆಗ ಅವರ

ಅಭನರರ       ಕಯನತನ ತರಸಲರಸಲರಗತವಪದತ ಹರಗಗ ಅವರತ ತಪಪಪ ಮರಹತ ನಧಡದದಕರಲಗ
   ಕತಮನಲ ಪರತಸಕಗನಷನಗಗ ಸಹ ಗತರಯರಗಬಧಕರಗತತತದ.

4.    ಪರಶಷಟ ಜರತ/   ಪರಶಷಟ ಪಸಗಡ ಅಭನರರ   ‘ ’  ಗಳತ ನಮಗನ ಡ ಯಲಲ ,  ಪತವಗರ-1  ರ
ಅಭನರರ   ‘ ’   ಗಳತ ನಮಗನ ಇ ಯಲಲ ಮತತತ 2ಎ, 2 ಬ, 3   ಎ ಮತತತ 3    ಬ ಗ ಸಧರದ ಅಭನರರಗಳತ

 ‘ ’       ನಮಗನ ಎಫ ನಲಲ ಸಸಬಸಧಸದ ತಹಶಧಲರದರರಸದ ಜರತ ಮತತತ ಆದರಯ ಪತಮರಣ
       ಪತತಗಳನತನ ಅಜರ ಸನಧಕತತಯ ಕಡಯ ದರರಸಕದಗಳಗ ಹಗಸದರತಕಲದತದ ಹರಗಗ ಕಧಳದರಗ

ಸಲಲಸಬಧಕತ.         ಅಜರ ಸನಧಕತತಯ ಕಡಯ ದರರಸಕದ ನಸತರ ಪಡದ ಪತಮರಣ ಪತತಗಳನತನ
     ತರಸಲರಸಲರಗತವಪದತ ಹರಗಗ ಅಸತಹವರ ಅಭನರರಕಯನತನ ರದತದಪಡಸಲರಗತವಪದತ.
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5.       ಗರತಮಧಣ ವತಧಸಲರತಯನತನ ಕಗಧರತವ ಅಭನರರಗಳತ ಸಕರರರ ಆದಧಶ ಸಸಖನಖ
ಸಆಸತಇ/96/ಸಧನನ/2005,   ದರರಸಕ 10-08-2005     ರ ಪತಕರರ ನಗದತ ನಮಗನ-2  ರಲಲ

        ಅಧಕರರಗಳಸದ ಪಡದತ ಅದನತನ ಸಸಬಸಧಸದ ಕಧತತ ಶಕಣರಧಕರರಗಳಸದ ಮಧಲತ ಸಹ
 ಮರಡಸ ಇಟತಟಕಗಳಳತಕಲದತದ.      ಗರತಮಧಣ ಮಧಸಲರತ ಕಗಧರತವ ಪರಶಷಟ ಜರತ,  ಪರಶಷಟ
        ಪಸಗಡ ಹರಗಗ ಹಸದತಳದ ವಗರಗಳಗ ಸಧರದ ಅಭನರರಗಳ ಮಧಸಲರತ ಪತಮರಣ ಪತತಗಳತ

    ತರಸಲತತಗಗಸಡಲಲ ಅವರತ ಗರತಮಧಣ ಮಧಸಲರತಗಗ ಅನಹರರರಗತತರತರ.

6.          ಗರತಮಧಣ ಮಧಸಲರತಯನತನ ಕಗಧರತವ ಸರಮರನನ ವಗರದ ಅಭನರರಗಳತ ಪತಮರಣ ಪತತ
ನಮಗನ-2   ರ ಜಗತ ನಮಗನ-1    ರಲಗಲ ದತಡಧಕರಣ ಪತತವನತನ ಹಗಸದರಬಧಕತ. ಗರತಮಧಣ

       ಅಭನರರ ಮಸಲರತ ಅಡಯಲಲ ಅಜರ ಸಲಲಸತವಸತಹ ಸರಮರನನ ವಗರದ ಅಭನರರಗಳತ
      ಮಧಲತಸಸರಕಲ ಸಧರಲಲವಸದತ ಕರರರಟಕ ಸರಕರರವಪ ನಗದಪಡರತವ ನಮಗನಯಲಲ ಮತತತ

       ಸಕಮ ಪರತಧಕರರವಪ ನಧಡರತವ ಕನಪದರ ಪತಮರಣಪತತವನತನ ಅಜರ ಸಲಲಸತವ ಸಮಯದಲಲ
     ಹಗಸದರತಕಲದತದ ಹರಗಗ ಈ ಪರತಧಕರರವಪ ನದಧರಶಸಲಪಟರಟಗ ತಪಪದಧ

ಹರಜರತಪಡಸತಕಲದತದ.

7.        ಕನನಡ ಮರಧನಮ ಮಧಸಲರತಯನತನ ಕಗಧರತವ ಅಭನರರಗಳತ ನಗದತ ನಮಗನಯಲಲ ಕನನಡ
      ಮರಧನಮದಲಲ ವರನಸಸಗ ಮರಡರತವ ಬಗಗ ಸಸಬಸಧಪಟಟ ಶರಲಯ ಮತಖಗನಧಪರಧರನಯರ

        ಸಹ ಮತತತ ಮಹರನಗಸದಗ ಪತಮರಣ ಪತತವನತನ ಪಡದರಬಧಕತ ಹರಗಗ ಸಸಬಸಧಸದ ಕಧತತ
    ಶಕಣರಧಕರರಗಳಸದ ಮಧಲತ ಸಹ ಮರಡಸ ಇಟತಟಕಗಳಳತಕಲದತದ.

8.       ಅಸಗವಕಲ ಮಧಸಲರತಯನತನ ಕಗಧರತವ ಅಭನರರಗಳತ ವಲದನಕಧಯ ಪತಮರಣ ಪತತವನತನ
 ದರರಸಕ 19-11-2005     ರ ಸಕರರರದ ಅಧಕತತ ಜರಪರರ ಸಸಖನಖ

ಸಆಸತಇ/115/ಸಧನನ/2005     ರಲಲ ನಗದಪಡಸದ ನಮಗನಯಲಲ ಅಸಗವಕಲತಯ ಬಗಗ
      ಜಲರಲ ಮಟಟದ ವಲದನಕಧಯಮಸಡಳಯಸದ ಪತಮರಣ ಪತತವನತನ ಪಡದರಬಧಕತ.

9.        ಯಧಜರರ ನರರಶತತ ಮಧಸಲರತಯನತನ ಕಗಧರತವ ಅಭನರರಗಳತ ಸಕರರರ ಆದಧಶ ಸಸಖನಖ
ಸಆಸತಇ/44/ಸಧನನ/2001,   ದರರಸಕ 27-07-2001    ರಲಲ ನಗದಪಡಸದ ನಮಗನಯಲಲ

    ಸಸಬಸದಸದ ತಹಶಧಲರದರರಸದ ಪತಮರಣ ಪತತವನತನ ಪಡದರಬಧಕತ.
10.        ಒಸದಕಲಸತ ಹಚತಚ ಹತದದಗಳಗ ಅಜರ ಹರಕಲತ ಬಯಸತವವರತ ಆಯರ ಹತದದಗಳಗ

     ಪತತನಧಕವರಗ ನಗದತ ಅಜರ ನಮಗನಗಳಲಲ ಅಜರ ಸಲಲಸತಕಲದತದ.

11. ಬರಳಚತಚ-       ನಕಲತಗರರ ಹತದದಗಳಗ ಎಲಲ ಅಹರ ಅಭನರರಗಳಗಗ ಅಹರತರ-ಸಪದರರತಮಕ
 ಪರಧಕ ನಡಸಲರಗತವಪದತ.

12.    ಅಹರತರ ಪರಧಕಗ ಹರಗಗ     ಸಸದಶರನಕಲ ಆಯಲಯರದ ಅಭನರರಗಳತ ತಮಮ ಸನಸತ
       ಖಚರನಲಲಯಧ ಅಹರತರ ಪರಧಕಗ ಹರಗಗ ಸಸದಶರನಕಲ ಹರಜರರಗಬಧಕತ ಹರಗಗ ಸಸದಶರನದ

     ಬಗಗ ಮರಹತ ಬರದರತವ ಅಭನರರಗಳತ ಸಸದಶರನಕಲ ಅಹರರಲಲವಸದತ
ಭರವಸಕಗಳಳತಕಲದತದ.

13.       ಆಯಲಯ ಸಸಬಸಧವರಗ ಸಸದಶರನಕಲ ಅನಹರರರದ ಅಭನರರಗಳತ ಈ ಕಛಧರಯಸದಗ
    ಯರವಪದಧ ಪತತ ವನವಹರರವನತನ ನಡಸಲತ ಆಸಪದವರತವಪದಲಲ.

14.        ಅಭನರರಯತ ನಧಮಕರತ ಸಸಬಸಧದಲಲ ಯರವಪದಧ ಅಕತಮ ಮತತತ ಅನತಚತ ಮರಗರವನತನ
   ಅನತಸರಸರತವಪದತ ಕಸಡತಬಸದಲಲ ಅಸತಹವರನತನ ನಧಮಕರತಯಸದ

ಅನಹರಗಗಳಸಲರಗತವಪದತ.

15.  ಬರಳಚತಚ-      ನಕಲತಗರರರ ಹತದದಗ ಆಯಲಯರದ ಅಭನರರಗಳತ ಕತರವನಕಲ ಹರಜರರದ
      ದರರಸಕದಸದ ಸಕರರರವಪ ನಗದಪಡಸದ ದರರಸಕದಗಳಗ ಸಕರರರದ ಮರನನತ ಪಡದ

      ಸಸಸಸಯಸದ ನಯಮರನತಸರರ ಕಸಪಪನಟರ ಸರಕರತರ ಪರಧಕಯಲಲ ಉತತಧಣರರರಗತಕಲದತದ.
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16.      ಆಯಲಯರದ ಅಭನರರಗಳತ ಕರರರಟಕ ಸಧವರ ನಯಮ (  ಪರವಧಕಣ ನಯಮಗಳತ)  1977ರ
       ಪತಕರರ ಕತರವನಕಲ ಹರಜರರದ ದರರಸಕದಸದ ಎರಡತ ವಷರಗಳ ಕರಲ ಪರವಧಕಣರ

ಅವಧಯಲಲರತತರತರ.       ಈ ಅವಧಯಲಲ ಅಭನರರಗಳತ ಹತದದಗ ನಗದಪಡಸರತವ ಇಲರಖರ
     ಪರಧಕಗಳಲಲ ಮತತತ ಕನನಡ ಭರಷರ ಪರಧಕಯಲಲ ಉತತಧಣರರರಗಬಧಕತ.

  /-Sd

ಪಪಧಾನ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರತ,
     ವಿಜಯಪುರ.

ಪಪತಿಯನತನ  ಗೌರವಪೂವರ್ಜಿಕವಾರ:-   ಮರನನ ಮಹರವಲಧಖರರಧಕರರಗಳತ,   ಕರರರಟಕ ಉಚಚ
ರರನಯರಲಯ,    ಬಸಗಳಗರತ ರವರಗ ಮರಹತಗರಗ ಸಲಲಸದ.
ಪಪತಿಗಳನತನ ಖ್ಯೆಃ
1.  ಪತಧರನ ಕರಯರದಶರಗಳತ,  ಕರನಗನತ ಇಲರಖ, ಬಸಗಳಗರತ.
2.  ನದಧರಶಕರತ,     ವರತರರ ಮತತತ ಪತವರಸಗಧದನಮ ಇಲರಖ,  ಬಸಗಳಗರತ.{  ಈ ಅಧಸಗಚನಯನತನ

       ಕರರರಟಕ ರರಜನದಲಲ ವರನಪಕ ಪತಸರಣಯನತನ ಹಗಸದರತವ ಎರಡತ ಪತಮತಖ ದನಪತತಕಗಳಲಲ
(      ಒಸದತ ಕನನಡ ಹರಗಗ ಒಸದತ ಆಸಗಲ ದನಪತತಕ)  ಪತಕಟಸಲತ ಕಗಧರಲರಗದ}

3.     ಉಪನದಧರಶಕರತ ವರತರರ ಮತತತ ಪತವರಸಗಧದನಮ ಇಲರಖ, ವಜಯಪಪರ.
4.     ಜಲರಲ ಉದಗನಧಗ ವನಮಯ ಕಛಧರ,  ಸಟಧಶನ ರಸತ,  ವಜಯಪಪರ.
5.      ಪತಧರನ ನಗರ ವನವಹರರ ಮತತತ ಸಷನತ ರರನಯರಧಧಶರತ,     ಬಸಗಳಗರತ ನಗರ ಹರಗಗ ಪತಧರನ

   ಜಲರಲ ಮತತತ ಸತತ ರರನಯರಧಧಶರತ,    ಬಸಗಳಗರತ ಗರತಮರಸತರ ಜಲಲ,   ದಕಣ ಕನನಡ
ಮಸಗಳಗರತ,  ಬರಗಲಕಗಧಟ,  ಬಳಗರವ,  ಬಳರಳರ,  ಬಧದರ,  ಚರಮರರಜನಗರ,  ಚಕಲಮಗಳಗರತ,
ಚಕಲಬಳರಳಪಪರ,  ಚತತದತಗರ,  ದರವಣಗರ,  ಧರರವರಡ,  ಗದಗ,  ಗತಲಲಗರರ,  ಹರಸನ,  ಹರವಧರ,
ಕರರವರರ,  ಕಗಡಗತ,  ಕಗಧಲರರ,  ಕಗಪಪಳ,   ಮಸಡಡ ಮಲಸಗರತ,  ರರಯಚಗರತ,  ರರಮನಗರ,
ಶವಮಗಗ, ತತಮಕಗರತ, ಉಡತಪ,      ಯರದಗರ ಇವರಗ ಮರಹತ ಮತತತ ವರನಪಕ ಪತಚರರಕರಲಗ.

6.  ನಗಧಡಲಅಧಕರರ, ಇ-ಗಜಟ,    ಜಲರಲ ರರನಯರಲಯ ವಜಯಪಪರ.  ಕರರರಟಕ ರರಜನಪತತದಲಲ
ಪತಕಟಣಗರಗ.

7. ರರನಯರಧಧಶರತ,  ಕತಟತಸಬ ರರನಯರಲಯ, ವಜಯಪಪರ.
8.  ಅಧನಕರಧಕರರಗಳತ,  ಕರಮರಕ ರರನಯರಲಯ, ವಜಯಪಪರ.
9.       ಪತಧರನ ಹರಯ ಸವಲ ರರನಯರಧಧಶರತ ಮತತತ ಸ.ಜ.ಎಮ. ವಜಯಪಪರ.

10.    ಪತಧರನ ಸವಲ ರರನಯರಧಧಶರತ, ವಜಯಪಪರ.
11.       ಒಸದನಧ ಹಚತಚವರ ಸವಲ ರರನಯರಧಧಶರತ ಮತತತ ಜ.ಎಮ.ಎಫ.ಸ, ವಜಯಪಪರ.
12.    ಹರಯ ಸವಲ ರರನಯರಧಧಶರತ ಇಸಡ/ಸಸದಗ/ಬಸವನ-ಬರಗಧವರಡ/ ಮತದದಧಬಹರಳ.
13.   ಸವಲ ರರನಯರಧಧಶರತ ಇಸಡ/ಸಸದಗ/ಬ.ಬರಗಧವರಡ/ ಮತದದಧಬಹರಳ.
14.    ಈ ರರನಯರಲಯದ ಸಗಚರರ ಫಲಕಕರಲಗ.

ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದಧೀಶದ ಮಧೀರೆಗ,

      /-Sd

      ಮತಖನ್ಯಾ  ಆಡಳಿತಾಧಕಾರಗಳತ,
         ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ.


