
ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ ಪಪಧಾನ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರ ಕಛಧೀರ,

 ಅಧಸಸೂಚನ ಸಸಂಖನ್ಯಾ - ADM.   01 /2022 

ದನಸಂಕ -   27 ನಧೀ  ಜತಲಲ 2022

ವಷಯ –  ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಗಾರ  ಗಪಧೀಡ್  III, ಬೆರಳಚತಚ ಗಾರ,  ಬೆರಳಚತಚ -

ನಕಲತಗಾರರ,    ಆದಧೀಶ ಜಾರಗಾರ ಮತತತ  ಜವಾನ

ಹತದ್ದೆಗಳ ನಧೀರ ನಧೀಮಕಾತ ಬಗಗ.  

ಉಲಖ –  1)  ಮನನ್ಯಾ  ಉಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪತ ತ ಸಸಂಖನ್ಯಾ  DJA-II

(LCA-II) – 128/2012 ದನಸಂಕ 27/0/1/2021. 

2) ಕನರ್ನಾಟಕ ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  

  ಇತರ ಹತದ್ದೆಗಳ ನಧೀಮಕಾತ ತದತದ ಪಡ ನಿಯಮಗಳತ 2021.

3)  ಕನರ್ನಾಟಕ ನಗರಧೀಕ ಸಧೀವಾ (ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಗಾರರ ಹಗಸೂ
ಬೆರಳಚತಚ ಗಾರರ ಹತದ್ದೆಗಳಗ ನಧೀಮಕಾತ)  ನಿಯಮಗಳತ
1983. 

4)  ಈ ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಛಧೀರ ಟಪಪ ಣ ಮತತತ  ಆದಧೀಶದ
ದನಸಂಕ 09/02/2022.

ಆನ      ಲಲನ      ಮಸೂಲಕ     ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ     ಸಲಸಲತ     ಕಸೂನಯ     ದನಸಂಕ     - 27/08/2022.

ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕದ ವವಧ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ
ಕಳಗ ನಮಸೂದಸರತವಸಂತ ಖಲಿ ಇರತವ ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಗಾರ ಗಪಧೀಡ್      III,  ಬೆರಳಚತಚ ಗಾರ,  ಬೆರಳಚತಚ -

ನಕಲತಗಾರ, ಆದಧೀಶ ಜಾರಗಾರ ಮತತತ  ಜವಾನರ ಹತದ್ದೆಗಳಗ ಅಹರ್ನಾ ಅಭನ್ಯಾ ನ್ಯಾನ್ಯಾರರ್ನಾಗಳಸಂದ ಆನ  ಲಲನ 

ಮಸೂಲಕ ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ಆಹಹನಿಸಲಗದ.   ಅಹರ್ನಾ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಆನ  ಲಲನ  ಮಸೂಲಕ
ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ಸಲಸತಕಕ ದತದ .

ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಕಕತ ವಬ ಸಲಟ 

https://districts.ecourts.gov.in/chikballapur-onlinerecruitment ನಲ ನಿಧೀಡಲದ ಲಿಸಂಕ 

https://districts.ecourts.gov.in/chikballapur-onlinerecruitment


ಮಸೂಲಕ ಆನ  ಲಲನ  ನಲ ದನಸಂಕ 29/07/2022 ರಸಂದ ದನಸಂಕ 27/08/2022 11.59 ರವರಗ
ಮತ ತ ಸಲಸತಕಕ ದತದ .

1)   ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಗಾರ     (  ಗಪಧೀಡ್      III)   ಹತದ್ದೆಗಳ     ಸಸಂಖನ್ಯಾ      - 06

ಹತದ್ದೆಗಳ ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ - 

ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ ಮಹಳ ಗಾಪಮಧೀಣ ಇತರ ಒಟತಟ
ಸ.ಅ. 01 01 01 03

ಪರಶಷಟ  ಜಾತ – 01 - 01

ಪಪವಗರ್ನಾ 2-ಎ – – 01 01

ಪಪವಗರ್ನಾ 3-ಬ – 01 – 01

ಒಟತಟ 01 03 02 06

(1)  ವಧೀತನ ಶಪಧೀಣ -  27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-

46400-1250-52650 ಹಗಸೂ ಇತರ ಭತನ್ಯಾಗಳತ.

(2)   ಶಲಕಣಕ     ವದನ್ಯಾ        ಹರ್ನಾತ     -

ಪದವಪವರ್ನಾ ಶಕಣ ಪರಧೀಕ ಮಸಂಡಳಯತ ನಡಸತವ ದಹತಧೀಯ ಪಿ.ಯತ.ಸ.

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಮಸೂರತ ವಷರ್ನಾಗಳ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ 

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ತತತ ಮನ   ವದನ್ಯಾ ಹರ್ನಾತ.

ಸವರ್ನಾಜನಿಕ ಶಕಣ ಇಲಖಯತ ನಡಸತವ ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಇಸಂಗಲಧೀಷ  ಬೆರಳಚತಚ  ಮತತತ
ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಯಲ ಹರಯ ದರರ್ನಾ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ 

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ವದನ್ಯಾ  ಹರ್ನಾತ.

ಆಯಕ      ವಧಾನ     - 

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳ ಆಯಕಯತ ಕನರ್ನಾಟಕ ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  ಇತರ
ಹತದ್ದೆಗಳ)  (ನಧೀಮಕಾತ)  ನಿಯಮ 1982  ಮತತತ  (ತದತದ ಪಡ)  ನಿಯಮ 2007  ಹಗಸೂ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಆದ ತದತದ ಪಡ ನಿಯಮಗಳ ಪಪಕಾರ.

(1)  ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಆಸಂಗಲ  ಭಪಪಯಲ ಪಪತ ನಿಮಷಕಕ 120  ಪದಗಳ ವಧೀಗದಸಂತ 15  ನಿಮಷಗಳ
ಉಕತಲಧೀಖನವನತನ  45 ನಿಮಷಗಳಲ ಲಿಪನ್ಯಾ ಸಂತರಸತಕಕ ದತದ .



(2)  ಪಪತ ಅಹರ್ನಾತ ಪರಧೀಕಯತ ಗರಷಷ  100 ಅಸಂಕಗಳದಗದತದ  ಪಪತ ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತಗ
ಕನಿಷಷ  50 ಅಸಂಕಗಳನತನ  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಪಡಯಲಧೀಬೆಧೀಕಾಗರತತತದ.

(3) ಶಲಕಣಕ ವದಹರ್ನಾತಯಲ ಗಳಸರತವ ಒಟತಟ  ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳತ ಮತತತ  ಅಹರ್ನಾತ

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾದವರತ ಗಳಸರತವ ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮಧೀಲ

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳನತನ  ಆಯಕ ಮಡಲಗತವುದತ.

2)   ಬೆರಳಚತಚ ಗಾರರ     ಹತದ್ದೆಗಳ     ಸಸಂಖನ್ಯಾ     - 01

ಹತದ್ದೆಗಳ ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ - 

ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ ಗಾಪಮಧೀಣ ಒಟತಟ  

ಸ.ಅ. 01 01

ಒಟತಟ  01 01

(1) ವಧೀತನ ಶಪಧೀಣ - 21400-500-22400-550-24600-27000-650-29600-750-32600-850-

36000-950-39800-1100-42000 ಹಗಸೂ ಇತರ ಭತನ್ಯಾಗಳತ.

(2) ಶಲಕಣಕ ವದನ್ಯಾ    ಹರ್ನಾತ -

ಪದವಪವರ್ನಾ ಶಕಣ ಪರಧೀಕ ಮಸಂಡಳಯತ ನಡಸತವ ದಹತಧೀಯ ಪಿ.ಯತ.ಸ.

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಮಸೂರತ ವಷರ್ನಾಗಳ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ 

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ವದನ್ಯಾ ಹರ್ನಾತ. 

ಸವರ್ನಾಜನಿಕ ಶಕಣ ಇಲಖಯತ ನಡಸತವ ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಇಸಂಗಲಧೀಷ  ಬೆರಳಚತಚ  ಹರಯ
ದರರ್ನಾ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ  ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ
ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ವದನ್ಯಾ  ಹರ್ನಾತ.

ಆಯಕ ವಧಾನ -

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳ ಆಯಕಯತ ಕನರ್ನಾಟಕ ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  ಇತರ
ಹತದ್ದೆಗಳ)  (ನಧೀಮಕಾತ)  ನಿಯಮ 1982  ಮತತತ  (ತದತದ ಪಡ)  ನಿಯಮ 2007  ಹಗಸೂ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಆದ ತದತದ ಪಡ ನಿಯಮಗಳ ಪಪಕಾರ.

(1)  ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಆಸಂಗಲ  ಭಪಪಯಲ ಪಪತ ನಿಮಷಕಕ 120  ಪದಗಳ ವಧೀಗದಸಂತ 5  ನಿಮಷಗಳ
ಉಕತಲಧೀಖನವನತನ  45 ನಿಮಷಗಳಲ ಲಿಪನ್ಯಾ ಸಂತರಸತಕಕ ದತದ .



(2)  ಪಪತ ಅಹರ್ನಾತ ಪರಧೀಕಯತ ಗರಷಷ  100 ಅಸಂಕಗಳದಗದತದ  ಪಪತ ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತಗ
ಕನಿಷಷ  50 ಅಸಂಕಗಳನತನ  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಪಡಯಲಧೀಬೆಧೀಕಾಗರತತತದ.

(3) ಶಲಕಣಕ ವದನ್ಯಾಹರ್ನಾತಯಲ ಗಳಸರತವ ಒಟತಟ  ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳತ ಮತತತ  ಅಹರ್ನಾತ
ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾದವರತ ಗಳಸರತವ ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮಧೀಲ
ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳನತನ  ಆಯಕ  ಮಡಲಗತವುದತ.

3)   ಬೆರಳಚತಚ     -   ನಕಲತಗಾರ     ಹತದ್ದೆಗಳ     ಸಸಂಖನ್ಯಾ     - 02

ಹತದ್ದೆಗಳ ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ - 

ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ ಗಾಪಮಧೀಣ ಯಯಧೀಜನ ನಿರಾಶಪತರತ ಒಟತಟ  

ಸ.ಅ. -- 01 01

ಪರಶಷಟ  ಜಾತ 01 -- 01

ಒಟತಟ  01 01 02
 

(1) ವಧೀತನ ಶಪಧೀಣ - 21400-500-22400-550-24600-27000-650-29600-750-32600-850-

36000-950-39800-1100-42000 ಹಗಸೂ ಇತರ ಭತನ್ಯಾಗಳತ.

(2) ಶಲಕಣಕ ವದನ್ಯಾಹರ್ನಾತ -

ಪದವಪವರ್ನಾ ಶಕಣ ಪರಧೀಕ ಮಸಂಡಳಯತ ನಡಸತವ ದಹತಧೀಯ ಪಿ.ಯತ.ಸ.

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಮಸೂರತ ವಷರ್ನಾಗಳ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ 

ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ವದನ್ಯಾಹರ್ನಾತ.  

ಸವರ್ನಾಜನಿಕ ಶಕಣ ಇಲಖಯತ ನಡಸತವ ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಇಸಂಗಲಧೀಷ  ಬೆರಳಚತಚ  ಹರಯ
ದರರ್ನಾ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ ಅಥವಾ ಡಪಲಮ ಕಮರರ್ನಾಯಲ  ಪಪಕಟ ಧೀಸ  ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತ
ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ವದ ಹರ್ನಾತ.

ಆಯಕ  ವಧಾನ -

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳ ಆಯಕಯತ ಕನರ್ನಾಟಕ ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  ಇತರ
ಹತದ್ದೆಗಳ)  (ನಧೀಮಕಾತ)  ನಿಯಮ 1982  ಮತತತ  (ತದತದ ಪಡ)  ನಿಯಮ 2007  ಹಗಸೂ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಆದ ತದತದ ಪಡ ನಿಯಮಗಳ ಪಪಕಾರ.



(1)  ಕನನ ಡ ಮತತತ  ಆಸಂಗಲ  ಭಪಪಯಲ 15  ನಿಮಷಗಳ ಉಕತಲಧೀಖನವನತನ  ಗಣಕಯಸಂತ ತಗಳ
ಮಸೂಲಕ ಬೆರಳಚತಚ ಪಡಸತಕಕ ದತದ . 

(2)  ಪಪತ ಅಹರ್ನಾತ ಪರಧೀಕಯತ ಗರಷಷ  100 ಅಸಂಕಗಳದಗದತದ  ಪಪತ ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾತಗ
ಕನಿಷಷ  50 ಅಸಂಕಗಳನತನ  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಪಡಯಲಧೀಬೆಧೀಕಾಗರತತತದ.

(3) ಶಲಕಣಕ  ವದನ್ಯಾಹರ್ನಾತಯಲ ಗಳಸರತವ ಒಟತಟ  ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳತ ಮತತತ  ಅಹರ್ನಾತ
ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾದವರತ ಗಳಸರತವ ಶಧೀಕಡಾವಾರತ ಅಸಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮಧೀಲ

   ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳನತನ ಆಯಕ ಮಡಲಗತವುದತ.

4)   ಆದಧೀಶ     ಜಾರಗಾರ   –    ಹತದ್ದೆಯ  ಸಸಂಖನ್ಯಾ     - 01

ಹತದ್ದೆಗಳ ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ - 

ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ ಕನನ ಡ ಮಧನ್ಯಾ ಮ ಒಟತಟ  

ಪರಶಷಟ  ಜಾತ 01 01

ಒಟತಟ  01 01

(1) ವಧೀತನ ಶಪಧೀಣ - 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-

750-32600-850-36000-950-37900 ಹಗಸೂ ಇತರ ಭತನ್ಯಾಗಳತ.

ಆಯಕ      ವಧಾನ     -

(ಅ) ಕನರ್ನಾಟಕ ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  ಇತರ ಹತದ್ದೆಗಳ)  (ನಧೀಮಕಾತ)

ನಿಯಮ 1982  ಮತತತ  (ತದತದ ಪಡ)  ನಿಯಮ 2007  ಹಗಸೂ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಆದ ತದತದ ಪಡ
ನಿಯಮಗಳ ಪಪಕಾರ.

(ಆ) ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ.  ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾಗರಬೆಧೀಕತ ಮತತತ
ಲಘತ/ಭರಧೀ ವಾಹನ ಚಲನ ಪರವಾನಗ ಹಸೂಸಂದದ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳಗ ಆದನ್ಯಾ ತ ನಿಧೀಡಲಗತವುದತ.

(ಇ) ಆದಧೀಶ ಜಾರಗಾರರ ಹತದ್ದೆಗ 10 ನಧೀ ತರಗತ ಪರಧೀಕಯಲ ಪಡದ ಗರಷಷ  ಅಸಂಕಗಳ
ಅಹರ್ನಾತಯ ಆಧಾರದ ಮಧೀಲ ಒಸಂದತ ಹತದ್ದೆಗ 10  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳನತನ  (1:10  ರ ಅನತಪತದಲ)

ಮತ ತ ಸಸಂದಶರ್ನಾನಕಕ ಕರಯಲಗತವುದತ ಮತತತ  ಸಸಂದಶರ್ನಾನದಲ ಗಳಸತವ ಅಸಂಕಗಳ ಮಧೀಲ
ಆಯಕ  ಮಡಲಗತವುದತ.



5)   ಜವಾನ   –   ಹತದ್ದೆಗಳ     ಸಸಂಖನ್ಯಾ     - 24

ಹತದ್ದೆಗಳ ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ - 

ವಗಧೀರ್ನಾಕರಣ ಮಹಳ ಗಾಪಮಧೀಣ ವಕಲ
ಚಧೀತನ 

ಕನನ ಡ
ಮಧನ್ಯಾ ಮ 

ಮಜಿ
ಯಧ

ಯಜನ
ನಿರಾಶಪತರತ 

ಇತರ ಒಟತಟ  

ಸ.ಅ. 03 02 – 01 02 01 03 12

ಪರಶಷಟ  ಜಾತ 01 01 – – – – 01 03

ಪರಶಷಟ  ಪಸಂಗಡ – 01 – – – – – 01

ಪಪವಗರ್ನಾ - 1 – – 01 – – – – 01

ಪಪವಗರ್ನಾ -2 ಎ – – – – 01 – 02 03

ಪಪವಗರ್ನಾ-2 ಬ – – 01 – – – – 01

ಪಪವಗರ್ನಾ-3 ಎ – 01 – – – – – 01

ಪಪವಗರ್ನಾ-3 ಬ – 01 01 – – – – 02

ಒಟತಟ  04 06 03 01 03 01 06 24

(1) ವಧೀತನ ಶಪಧೀಣ - 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-

650-28950 ಹಗಸೂ ಇತರ ಭತನ್ಯಾಗಳತ.

ಆಯಕ      ವಧಾನ     -

(ಅ)  ಅಧಧೀನ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಮತತತ  ಇತರ ಹತದ್ದೆಗಳ)  ನಧೀಮಕಾತ (ತದತದ ಪಡ)

ನಿಯಮಗಳತ 2007 ರ ಪಪಕಾರ ನಧೀಮಕಾತಯನತನ  ನಡಸಲಗತವುದತ.

(ಆ) ಜವಾನ ಹತದ್ದೆಗ 10 ನಧೀ ತರಗತ ಪರಧೀಕಯಲ ಪಡದ ಗರಷಷ  ಅಸಂಕಗಳ ಅಹರ್ನಾತಯ ಆಧಾರದ
ಮಧೀಲ ಒಸಂದತ ಹತದ್ದೆಗ 10  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳನತನ  (1:10  ರ ಅನತಪತದಲ)  ಮತ ತ ಸಸಂದಶರ್ನಾನಕಕ
ಕರಯಲಗತವುದತ ಮತತತ  ಸಸಂದಶರ್ನಾನದಲ ಗಳಸತವ ಅಸಂಕಗಳ ಮಧೀಲ ಆಯಕ
ಮಡಲಗತವುದತ.

6)   ವಯಮತ     -

(ಅ)  ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ಸಹಧೀಕರಸಲತ ನಿಗದಪಡಸದ ಕಸೂನಯ ದನಸಂಕದಸಂದತ  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಯತ
ಕನಿಷಷ  18 ವಷರ್ನಾ ಪರಲಸರತಕಕ ದತದ .

(ಬ) ಗರಷಷ  ವಯಯಧೀಮತ - ಸಮನನ್ಯಾ  ವಗರ್ನಾ - 35 ವಷರ್ನಾಗಳತ
2 ಎ, 2 ಬ, 3 ಎ , 3 ಬ - 38 ವಷರ್ನಾಗಳತ

         ಪರಶಷಟ  ಜಾತ ಪರಶಷಟ  ಪಸಂಗಡ ಪಪವಗರ್ನಾ 1 –  40 ವಷರ್ನಾಗಳತ 



ವಶಧೀಷ ಸಸೂಚನ - ಮಜಿ ಸಲನಿಕರಗ ಗರಷಷ  ವಯಮತ ಅವನತ ಕಧೀಸಂದಪದ ನಿಯತ ಸಧೀನಯಲ /

ನಕಾಪಡಯಲ /  ವಾಯಪಡಯಲ ಎಷತಟ  ಸಧೀವ ಸಲಸರತವನಸೂಧೀ ಆ ವಷರ್ನಾಗಳಗ ಮಸೂರತ
ವಷರ್ನಾಗಳನತನ  ಸಧೀರಸದರ ಎಷತಟ  ವಷರ್ನಾಗಳಗತವುದಸೂಧೀ ಅಷತಟ  ವಷರ್ನಾಗಳ ಸಡಲಿಕ ಮತತತ
ವಧವಯರಗ ಮತತತ  ಅಸಂಗವಕಲರಗ 10  ವಷರ್ನಾಗಳ ಸಡಲಿಕ ಹಗಸೂ ಈಗಾಗಲಧೀ ಸಕಾರ್ನಾರ
ಸಧೀವಯಲರತವ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳಗ ನಿಯಮನತಸರ ವಯಮತಯಲ ಸಡಲಿಕ
ನಿಧೀಡಲಗತವುದತ (ಈ ಬಗಗ ಕಸೂಧೀರದಲ ಪಪಮಣ ಪತ ತ ಸಲಸಬೆಧೀಕತ)

(7)         ಅಜಿರ್ನಾ     ಸಲಸತವ     ವಧಾನ     -

ನಿಗದತ ಅಜಿರ್ನಾ ಶತಲಕ  ಪವತಸಬೆಧೀಕಾದ ಶತಲಕ  ಹಗಸೂ ವಧಾನ -

ಸಮನನ್ಯಾ  ವಗರ್ನಾಕಕ ಸಧೀರದ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ರಸೂ. 200-000 

ಪಪವಗರ್ನಾ-2 ಎ, 2 ಬ ಮತತತ  3 ಎ, 3 ಬ ಗ ಸಧೀರದ
ಅಭನ್ಯಾ ನ್ಯಾರರ್ನಾಗಳತ 

ರಸೂ. 100-00

ಪರಶಷಟ  ಜಾತ / ಪರಶಷಟ  ಪಸಂಗಡ, ಪಪವಗರ್ನಾ-1 ರಸೂ. 100-00

ಅಸಂಗವಕಲರ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳಗ ಶತಲಕ  ಪವತಸತವುದರಸಂದ ವನಯತ ನಿಧೀಡಲಗದ.

ನಿಗದತ ಶತಲಕ ವನತನ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಬ  ಸಲಟ
https://districts.ecourts.gov.in/chikballapur-onlinerecruitment ರಲ ನಿಧೀಡಲದ ಲಿಸಂಕ 

ಮತಖಸಂತರ  ಸಟ ಧೀಟ ಬನ್ಯಾಸಂಕ  ಆಫ  ಇಸಂಡಯಾದ State  Bank  Collect  ಮಸೂಲಕ online

payment through net banking / credit card / debit card / challan download ಸಲಭನ್ಯಾ ದ
ಮಸೂಲಕ ಪವತಸತಕಕ ದತದ  .   ಶತಲಕ ವನತನ  ಆನ  ಲಲನ  ಮತಸೂಲಕ ಪವತ ಮಡಲತ ಇಚಿಚಸದ
ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಚಲನ  ಪಪತಯನತನ  ಅಧಕಕತ ವಬ  ಸಲಟ  ನಿಸಂದ ಡನ  ಲಸೂಧೀಡ್  ಮಡಕಸೂಸಂಡತ
ಅದರ print  out  ನತನ  ಪಡದತಕಸೂಸಂಡತ ಎಸ.ಬ.ಐ.  ನ ಯಾವುದಧೀ ಶಖಗ ಹಜರತಪಡಸ
ಶತಲಕ ವನತನ  ಪವತಸತಕಕ ದತದ .   ಇದನತನ  ಹಸೂರತತಪಡಸ ಯಾವುದಧೀ ಡಮನ್ಯಾಸಂಡ್  ಡಾಪಫಟ  /

ಪಧೀಧೀಸಟ ಲ  ಆಡರ್ನಾರ  /  ಮನಿ ಆಡರ್ನಾರ  ಇವುಗಳನತನ  ಸಹಧೀಕರಸಲಗತವುದಲಲ .   ಶತಲಕ  ಪವತಸದ
ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳ ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ತರಸಕ ರಸಲಗತವುದತ.  

ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಆನ  ಲಲನ  ಮಸೂಲಕ ಅಜಿರ್ನಾ ಭತರ್ನಾ ಮಡತವ ಮದಲತ ಕಳಕಸಂಡ ಸಸೂಚನಗಳನತನ
ಕಡಾಡಯವಾಗ ತಳದತಕಸೂಳಳ್ಳಾ ತಕಕ ದತದ .

1)  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಅಜಿರ್ನಾಯನತನ  ಆನ  ಲಲನ  ಮಸೂಲಕ ಸಲಸತವ ಮದಲತ ಕಸೂಟಟರತವ ಎಲಲ
ಸಸೂಚನಗಳನತನ  ಗಮನವಟತಟ  ಓದಕಸೂಳಳ್ಳಾ ಬೆಧೀಕತ ಮತತತ  ತಪಪಗದಸಂತ ನಸೂಧೀಡಕಸೂಳತಳ್ಳಾ ವುದತ.

https://districts.ecourts.gov.in/chikballapur-onlinerecruitment


ಸರಯಾದ ಮಹತ ನಿಧೀಡದಧೀ ಇರತವ ಮತತತ  ಅಪಣರ್ನಾ ಮಹತಯನತನ  ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ
ತರಸಕ ರಸಲಗತವುದತ.

2) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ವವಧ ವಗರ್ನಾಗಳಗ ಒಸಂದಧೀ ಅಜಿರ್ನಾಯನತನ  ಸಲಸಬೆಧೀಕತ.  ಸದರ
ಅಜಿರ್ನಾಯಲಯಧೀ ತವು ಕಲಧೀಮತ ಮಡತವ ತಮಮ  ಮಧೀಸಲತಗಳ  ಬಗಗ ನಮಸೂದಸತಕಕ ದತದ .

3) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಮಬೆಲಲ  ಸಸಂಖನ್ಯಾಯನತನ  ಹಗಸೂ ಇ-ಮಧೀಲ  ಐಡಯನತನ  ಕಡಾಡಯವಾಗ
ನಮಸೂದಸತವುದತ.   ಒಸಂದತ ವಧೀಳ ಎಸ  ಎಸಂ ಎಸ  ಅಥವಾ ಇ-ಮಧೀಲ  ಮತಖಸಂತರ
ಅಬನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳಗ ಸಸಂದಧೀಶ ತಲತಪದದದ ಲ ಈ ಪಪಧಕಾರವು ಹಸೂಣಯಾಗತವುದಲಲ .
4)  ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಯತ ಭವಚಿತ ತ ಮತತತ  ಸಹಯನತನ   ಸಕನ್ಯಾನ ಮಡ ಅಪ  ಲಸೂಧೀಡ್  ಮಡಲತ ಈ
ಕಳಕಸಂಡ ನಿದಧೀರ್ನಾಶನಗಳನತನ  ಪಲಿಸತಕಕ ದತದ .

  ಅ)  ಬಣಣ ದ ಭವಚಿತ ತವು ಇತತಧೀಚಿನದಗದತದ  ಅಳತಯಲ 5  cm  ಉದದ  x  3.6  cm

ಅಗಲವುಳಳ್ಳಾ ದಗರಬೆಧೀಕತ.  ಭವಚಿತ ತದ ಹಸಂಬದಯತ ಬಳ ಬಣಣ ದಗರಬೆಧೀಕತ.  

ಆ) ಭವಚಿತ ತವನತನ   ಸಕನ್ಯಾನ ಮಡ ಅಜಿರ್ನಾಗ ಅಪಲಧೀಡ್  ಮಡಬೆಧೀಕತ (ಯಾವುದಧೀ
ಕಾರಣಕಸೂಕ  ಭವಚಿತ ತದ ಮಧೀಲ ಸಹ ಮಡಬರದತ)

ಇ) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಯತ ಕಪುಪ  ಬಲ  ಪಯಸಂಟ  ಪನಿನನಲ ಬಳ  ಹಳಯ ಮಧೀಲ ಸಹ
ಮಡ (2.5  cm  ಉದದ  x  7.5  cm)  ಅಗಲವುಳಳ್ಳಾ ದಗರಬೆಧೀಕತ ಮತತತ  26  kb

ಅಳತಯದಗರಬೆಧೀಕತ ಹಗಸೂ ಅದತ .jpg ನಮಸೂನಯಲ  ಅಪ  ಲಸೂಧೀಡ್  ಮಡಬೆಧೀಕತ.

5) ತದನಸಂತರ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಯತತ ಆನ  ಲಲನ  ಅಜಿರ್ನಾಯಲ ಕಸೂಧೀರಲದ ಎಲಲ  ಮಹತಗಳನಸೂನ
ಭತರ್ನಾ ಮಡ ನಿಗದತ ಶತಲಕ  ಪವತಸಲತ ಅಜಿರ್ನಾಯಲ ತಳಸರತವಸಂತ ಕ ತಮ ಕಲಗಸೂಳತಳ್ಳಾ ವುದತ.

ತದನಸಂತರ ಅಜಿರ್ನಾಯನತನ  ಹಗಸೂ ಶತಲಕ ವನತನ  ತತಸಂಬದ ಪಪತಯನತನ  ಡನ  ಲಸೂಧೀಡ್ 

ಮಡಕಸೂಸಂಡತ ನಧೀಮಕಾತ ಪಪಕ ಪಯ  ಮತಗಯತವವರಗಸೂ ತಮಮ  ಹತತರ ಕಾಯದರಸಕಸೂಳಳ್ಳಾ ತಕಕ ದತದ
ಹಗಸೂ ಅಹರ್ನಾತ ಪರಧೀಕಯ ಸಮಯದಲ ಹಜರತಪಡಸತಕಕ ದತದ .

6) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಅಜಿರ್ನಾ ಸಲಸಲತ ನಿಗದಪಡಸದ ಕಸೂನಯ ದನಸಂಕದವರಗಸೂ ವಳಸಂಬ
ಮಡದಧೀ ಮತಸಂಚಿತವಾಗ ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ  ಸಲಸತಕಕ ದತದ .   ಒಮಮ ಶತಲಕ ವನತನ  ಪವತಸದ ನಸಂತರ
ಅದನತನ  ಯಾವುದಧೀ ಸಸಂದಭರ್ನಾದಲ ಹಸಂದರತಗಸಲಗತವುದಲಲ .
7) ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಕಕತ ವಬ  ಸಲಟ  ನಲ ಅಜಿರ್ನಾಯನತನ  ಆನ  ಲಲನ  ಮಸೂಲಕ
ನಸೂಧೀಸಂದಯಸಲತ /  ಸಲಸಲತ ದನಸಂಕ 27/08/2022  ರಾತಪ 11.59 ವರಗ ಅವಕಾಶವರತತತದ.

ಶತಲಕ ವನತನ  ಚಲನ  ಮತಖಸಂತರ ಪವತಲತ ದನಸಂಕ 30/08/2022 ಕಡಯ ದನಸಂಕವಾಗದತದ



ಅದರಸೂಳಗ ಸಟ ಧೀಟ  ಬನ್ಯಾಸಂಕ  ಆಫ  ಇಸಂಡಯಾದ ಶಖಯ ವನ್ಯಾ ವಹರ ವಧೀಳಯಲ
ಪವತಸತಕಕ ದತದ .

8) ಅಹರ್ನಾ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳಗ ಎಸ  ಎಸಂ ಎಸ  ಮತತತ  ಇ-ಮಧೀಲ  ಮತಖಸಂತರ ಮತ ತ ಮಹತ
ನಿಧೀಡಲಗತವುದತ.   ಅಹರ್ನಾ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳ ಪಟಟಯನತನ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಬ ಸಲಟನಲ
ಪಪಕಟಸಲಗತವುದತ.

9) ಆನ  ಲಲನ  ಹಸೂರತತಪಡಸ ಇತರ ಯಾವುದಧೀ ವಧಾನದಲ ಕಳತಹಸದ ಅಜಿರ್ನಾಗಳನತನ
ಪರಗಣಸಲಗತವುದಲಲ .
10) ಸಧೀವಾ ನಿರತ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಟ  ಪಪಧಕಾರದಸಂದ "ನಿರಾಕಪಣ ಪಪಮಣ ಪತ ತ"
ವನತನ  ಸದರ ಹತದ್ದೆಗ ಆಯಕಯಾದ ಪಕದಲ ಆಯಕ ಪಟಟ  ಪಪಕಟವಾದ 30  ದನಗಳಸೂಳಗ
ಪಡಯತಕಕ ದತದ .

11) ವವಧ ಮಧೀಸಲತ ಅಡಯಲ ಮಧೀಸಲತಯನತನ  ಕಲಧೀಮತ ಮಡತವ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ
ಸಕಮ ಪಪಧಕಾರಗಳತ ನಿಧೀಡದ ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳನತನ  ಹಸೂಸಂದರತಕಕ ದತದ .  ಗಾಪಮಧೀಣ /  ಪಪವಗರ್ನಾದ
ಅಡಯಲ ಮಧೀಸಲತಯನತನ  ಕಲಧೀಮತ ಮಡತವ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ  ಸಸಂಬಸಂಧಸದ ಪಪಮಣ ಪತ ತ
ಸಲಸತಕಕ ದತದ .

12) ಮಧೀಲಕ ಸಂಡ ಕ ತಮ ಸಸಂಖನ್ಯಾ 11  ರ ಅಡಯಲ ಪಪಯಜನಗಳನತನ  ಕಲಧೀಮತ ಮಡತವ
ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಆನ  ಲಲನ  ನಲ ಅಜಿರ್ನಾ ಸಲಸತವ ಕಸೂನಯ ದನಸಂಕದಸಂದತ ಅಥವಾ ಅದಕಕ ಸಂತ
ಮತಸಂಚ ಸಕಮ ಪಪಧಕಾರಗಳತ ನಿಧೀಡದ ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಟ  ಪಪಮಣಪತ ತಗಳನತನ  ಹಸೂಸಂದರತಕಕ ದತದ .

13) ವಕಲಚಧೀತನರತ /  ಮಜಿ ಸಲನಿಕರತ /  ವಧವಯರತ ಸಕಮ ಪಪಧಕಾರಗಳತ ನಿಧೀಡದ
ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳನತನ  ಹಸೂಸಂದರತಕಕ ದತದ .

14) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ದಖಲಗಳ ಪರಶಧೀಲನಯ ಸಮಯದಲ ಶಲಕಣಕ ವದನ್ಯಾಹರ್ನಾತ,  ಜನಮ
ದನಸಂಕವನತನ  ತಸೂಧೀರಸಲತ ಎಸ  ಎಸ  ಎಲ  ಸ ಅಥವಾ ತತತ ಮನ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,  ದಹತಧೀಯ ಪಿ
ಯತ ಸ ಪರಧೀಕಯ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,  ಶಧೀಘಪಲಿಪಿ ಮತತತ  ಬೆರಳಚತಚ  ಪರಧೀಕಗಳ ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳತ,
ಗಾಪಮಧೀಣ ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳತ,  ಜಾತ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,  ಇವುಗಳಗ ಸಸಂಬಸಂಧಸದಸಂತ ಅಗತನ್ಯಾ  ಮಸೂಲ
ದಖಲಗಳನತನ  ಪರಶಧೀಲನಗಾಗ ಸಲಸತಕಕ ದತದ .   ಪರಶಧೀಲನ ಮಡತವಾಗ ಅಜಿರ್ನಾದರರತ
ಅಜಿರ್ನಾಯಲ ಒದಗಸರತವ ಮಹತಯತ ಸತಳಳ್ಳಾಸಂದತ ಕಸಂಡತಬಸಂದಲ ಆಗ ಅವರ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಕಯತ
ತರಸಕ ಕತವಾಗತತತದ ಹಗಸೂ ಅವರತ ಸತಳತಳ್ಳಾ  ಮಹತ ನಿಧೀಡದದ ಕಾಕಗ ಕ ಪಮನಲ  ಪಪಸಕಸೂನ್ಯಾ ಷನ ಗಸೂ
ಸಹ ಗತರಯಾಬೆಧೀಕಾಗತತತದ.



15) ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ನಧೀಮಕಾತ ಸಸಂಬಸಂಧದಲ ಯಾವುದಧೀ ಅಕ ತಮ ಮತತತ  ಅನತಚಿತ
ಮಗರ್ನಾವನತನ  ಅವಲಸಂಭಸರತವುದತ ಕಸಂಡತ ಬಸಂದಲ ಅಸಂತಹವರನತನ  ನಧೀಮಕಾತಗ
ಪರಣಸಲಗತವುದಲಲ .
16) ಆಯಕಯಾದ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಕನರ್ನಾಟಕ ಸಧೀವಾ ನಿಯಮ (ಪರವಧೀಕಣ ನಿಯಮಗಳತ)

1977 ರ ಪಪಕಾರ ಎರಡತ ವಷಗರ್ನಾಳ ಕಾಲ ಪರವಧೀಕಣ ಅವಧಯಲರತತತರ.  ಈ ಅವಧಯಲ
ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಹತದ್ದೆಗ ನಿಗದಪಡಸರತವ ಇಲಖ ಪರಧೀಕಗಳಲ ಮತತತ  ಕನನ ಡ ಭಷ
ಪರಧೀಕಯಲ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾಗಬೆಧೀಕತ.

17) ಶಧೀಘಪಲಿಪಿಗಾರ ಮತತತ  ಬೆರಳಚತಚ ಗಾರ ಹತದ್ದೆಗ ಆಯಕ ಯಾದ ಅಭನ್ಯಾ ರರ್ನಾಗಳತ ಆಯಕ
ಯಾದ ಮಸೂರತ ತಸಂಗಳ ಒಳಗ ಸಕಾರ್ನಾರವು ಅನತಮಧೀದಸದ ಏರನಿತಯಲ ಕಸಂಪನ್ಯಾಟರ 

ಸಕರತ ಪರಧೀಕಯನತನ  ಸಕಾರ್ನಾರದ ಆದಧೀಶದ ಪಪಕಾರ ಉತತಧೀಣರ್ನಾರಾಗತಕಕ ದತದ .

 ಸಹ/- 
(ಸ.ರಾಜಶಧೀಖರ)

ಪಪಧಾನ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರತ
ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ 

ಪಪತಯನತನ  ವಲಧೀಖನಧಕಾರಗಳತ,  ಕನರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯ,  ಬೆಸಂಗಳಸೂರತ
ಇವರಗ ಮಹತಗಾಗ ಸಲಸಲಗದ.

ಪಪತಯನತನ  ಮಹತಗಾಗ -

1) ಪಪಧಾನ ಕಾಯರ್ನಾದಶರ್ನಾಗಳತ, ಕಾನಸೂನತ ಇಲಖ, ಬೆಸಂಗಳಸೂರತ.

2) ನಿದಧೀರ್ನಾಶರತ, ವಾತರ್ನಾ ಮತತತ  ಪಪವಾಸಸೂಧೀದನ್ಯಾ ಮ ಇಲಖ, ಬೆಸಂಗಳಸೂರತ.

3) ಜಿಲಲ  ಉದಸೂನ್ಯಾಧೀಗ ವನಿಮಯ ಕಛಧೀರ, ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ.

4) ಜಿಲಲ  ವಾತರ್ನಾ ಮತತತ  ಪಪಚರ ಇಲಖ, ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ ಇವರಗ ವಾನ್ಯಾಪಕ ಪಪಚರಕಾಕಗ.

5)  ಪಪಧಾನ ನಗರ ವನ್ಯಾ ವಹರ ಮತತತ  ಸಷನತ  ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರತ,  ಬೆಸಂಗಳಸೂರತ ನಗರ ಹಗಸೂ
ಪಪಧಾನ ಜಿಲಲ  ಮತತತ  ಸತ ತ ನನ್ಯಾಯಾಧಧೀಶರತ,  ಬೆಸಂಗಳಸೂರತ ಗಾಪಮಸಂತರ ಜಿಲ,  ಬಗಲಕಸೂಧೀಟ,

ಬೆಳಗಾವ,  ಬಳಳ್ಳಾರ,  ಬಧೀದರ,  ಚಮರಾಜನಗರ,  ಚಿಕಕ ಮಗಳಸೂರತ,  ಶವಮಗಗ  ,  ಚಿತ ತದತಗರ್ನಾ,

ದಕಣ ಕನನ ಡ,  ದವಣಗರ,  ಧಾರವಾಡ,  ಗದಗ,  ಹಸನ,  ಹವಧೀರ,  ಕಲಬತರಗ,  ಕಾರವಾರ,

ಕಸೂಡಗತ,  ಕಸೂಧೀಲರ,  ಕಸೂಪಪ ಳ,  ಮಸಂಡನ್ಯಾ ,  ಮಲಸಸೂರತ,  ರಾಯಚಸೂರತ,  ರಾಮನಗರ,

ತತಮಕಸೂರತ, ಉಡತಪಿ, ವಜಯಪುರ, ಯಾದಗರ ಇವರಗ ಮಹತ ಮತತತ  ವಾನ್ಯಾಪಕ ಪಪಚರಕಾಕಗ.

6) ಚಿಕಕ ಬಳಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲಯ ಎಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಸೂಚನ ಫಲಕದಲ ಪಪಕಟಸಲತ.


