
   ¥ÀæzsÁ£À f¯Áè  ªÀÄvÀÄÛ À̧vÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,     PÀ®§ÄgÀV   

C¢ü À̧ÆZÀ£É À̧ASÉåB f£ÁåPÀ/DqÀ½vÀ/   04   /  2018     PÀ®§ÄgÀV ¢£ÁAPÀB       03–11-2018

    ***
 «µÀAiÀÄB ಶಶಘಘಲಪಗರರರ, ಬರಳಚರಚ ಗರರರ,  ಬರಳಚರಚ ನಕಲರಗರರರ, 

        ಆದಶಶ ಜರಕರರರ ಮತರತ ಜವನ ಹರದಗಳಗ ಅಭಭ ರರಗಳನರನ
     ಆಯಯ ಮಡರವ ಬಗಗ .

 G É̄èÃRB ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ À̧ASÉåB LCA-       

    II/128/2012  ¢£ÁAPÀ : 18.09.2018.

********
        ಮಶಲಯ ಲಡ ಅಧಸರಸಚನಯನನ ಯ ಜಲಲ ಮತರತ ಸತ ತ ನಭಯಲಯ ಕಲಬರರಗ

   ಘಟಕದಲ ಖಲ ಇರರವ ಶಶಘಘಲಪಗರರರ-12,  ಬರಳಚರಚ ಗರರರ-5, ಬರಳಚರಚ ನಕಲರಗರರರ

5,  ಆದಶಶ ಜರಕರರರ-03  ಮತರತ ಜವನರರ-08   ಹರದಗಳಗ ಅಹರ ಅಭಭ ರರಗಳಲದ

 ಅಜರಗಳನರನ ಆಹನನಸಲಗದ.     

     ಅಜರ ಸಲಸಲರ ಕಕನಯ ದನಲಕ 05.12.2018    ರ ಸಯಲಕಲ 5

ಗಲಟಯವರಗ. 

    ಅಜರ ಸಲಸಬಶಕದ ವಳಸಸ      ಪಘಧನ ಜಲಲ ಮತರತ ಸತ ತ ನಭಯಧಶಶರರ

ಕಲಬರರಗ- 585102.

     ಅಜರ ನಮಕನಯ ಬರಳಚರಚ ಪಘತ /       ಗಣಕಶಕಕತ ಪಘತಯಲಯಶ ಅಭಭ ರರಗಳಳರ ತಮಮ
       ಸನ ಲತ ಕಕಬರಹದಲದ ಎಲಲ ಅಲಕಣಗಳನರನ ಜಗರಕಕತಯಲದ ಭತರ ಮಡ ದನಲಕ

05.12.2018   ರ ಸಲಜ 05-00    ಗಲಟಯಳಗ ಈ ಕಚಶರಗ ಸಲಸತಕಯ ದರದ .  

      ಅಭಭ ರರಗಳರ ಅಜರ ಸಲಸರವಗ ಸಲಬಲಧತ ಹರದಯ ಲಕಕಶಟಯ ಮಶಲ
       ಕಡಡಯವಗ ತವ ಸಲಸಲಚಚಸರವ ಹರದಯ ಹಸರನರನ ದಪಪ ಅಕರಗಳಲ ತಪಪ ದಶ

ನಮಕದಸಬಶಕರ.   



1)  ಶಶಘಘಲಪಗರರರ -12

   ವಶತನ ಶಘಶಣಸ 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-
   1100-46400-1250-52650

ºÉzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ  ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ  C À̈såyðUÀ½UÁV  À̧Ü½ÃAiÀÄ  ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ
«ÄÃ À̧¯Áw (Hyderabad-Karnataka Local Cadre): 09

«ÄÃ¸À̄ Áw EvÀgÉÃ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀiÁf
¸ÉÊ¤PÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ

AiÉÆÃd£É
¤gÁ²ævÀgÀÄ

CAUÀ«PÀ®gÀÄ MlÄÖ

¥Àj²µÀÖ eÁw – – – – – -- 1* 1

¥ÀæªÀUÀð-1 1 – – – – – – 1

¥ÀæªÀUÀð-2J – 1 – – – – 1* 2

¥ÀæªÀUÀð-2© 1 – – – – – - 1

¸ÁªÀiÁ£Àå C¨Àsåyð 1 1 1 1 - - 4

MlÄÖ 2 2 1 1 1 2 09

*        ಅಲಗವಕಲರಗ ಮಶಸರಸದ ಹರದಗಳರ ದಕಷಷ ಮಲದಭ ವಳಳ ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಮಶಸಲಗದ ಹಗಕ
  ಇವ ಹಲಬಕ ಹರದಗಳಗವ.      ಸಕರರ ಆದಶಶ ಸಲಖಭ ಸಆಸರಇ 235  ಸನಶನ 2012 ಬಲಗಳಕರರ

 ದನಲಕ 22.11.2015           ರ ಪಘಕರ ಸದರ ಅಲಗವಕಲತ ಹಕಲದರರವ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಲಭಭ ವಲಲ ದ
         ಹಕಶದಲ ಆಯ ಪಘವಗರದ ಇತರ ಅಲಗವಕಲತವಳಳ ಅಹರ ವಕಲಚಶತನ ಅಭಭ ರರಯನರನ

ಪರಗಣಸಲಗರವದರ.       ಒಲದರ ವಶಳ ಯವದಶ ವಕಲಚಶತನ ಅಭಭ ರರ ಲಭಭ ವಲಲ ದದದ ಲಲ , ಆಯ
  ಪಘವಗರದ "ಇತರ"   ಅಹರ ಅಭಭ ರರಯನರನ ಪರಗಣಸಲಗರವದರ.

G½PÉ ªÀÄÆ®ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ À̧Ü½AiÉÄÃvÀgÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Residual Parent Cadre) :03

«ÄÃ À̧¯Áw EvÀgÉÃ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀiÁf
Ȩ́Ê¤PÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ

AiÉÆÃd£É
¤gÁ²ævÀgÀÄ

CAUÀ«PÀ®gÀÄ MlÄÖ

¥ÀæªÀUÀð-3© 1 - - - - - - 1

¸ÁªÀiÁ£Àå
C¨Àsåyð

2 - - - - - - 2

MlÄÖ 3 - - - - - - 3

«zÁåºÀðvÉ ಎ         ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಡಯ ದನಲಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ ಫಘಢ ಶಕಣ
   ಪರಶಕ ಮಲಡಳಯ ನಡಸರವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.     ಸ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಶಕಯಲ
 ತಶಗರಡ ಹಕಲದರಬಶಕರ.

ಬ       ಕನನ ಡ ಮತತ ಆಲಗಲ ಬರಳಚರಚ ಫಘಢ ದಜರ (  ಸಶನಯರ ಗಘಶಡಳ)    ಹಗಕ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಆಲಗಲ
   ಶಶಘಘಲಪ ಫಘಢ ದಜರ (  ಸಶನಯರ ಗಘಶಡಳ)     ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ ಅಥವ ತತತಮನ

     ವದಭಹರತಯನರನ ಅಜರಗಳನರನ ಸನಶಕರಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಕನಯ ದನಲಕದಕಳಗ
ಹಕಲದರಬಶಕರ.



ಆಯಯಯ
ವಧನಸ É

ಎ   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತರತ ಇತರ ಹರದಗಳ)  (ತದರದ ಪಡ)  ನಶಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನರನ ನಡಸಲಗರವದರ+.

ಬ         ಕನನ ಡ ಮತರತ ಆಲಗಲ ಭಷಗಳನಲ ಉಕತಲಶಖನವನರನ ಕಕಟರಷ ಕಲಪಭಟರ ನಲ ಬರಳಚರಚ
   ಮಡಸ ಅಹರತ ಪರಶಕ ನಡಸಲಗರವದರ

2) ಬರಳಚರಚ ಗರರರ-5
  ವಶತನ ಶಘಶಣಸ 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-

   750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000.

ºÉzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV À̧Ü½ÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Hyderabad-Karnataka Local Cadre)-02    
                   
«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt ªÀiÁf Ȩ́Ê¤PÀ MlÄÖ
¥ÀæªÀUÀð 2ಎ – – – 1 1
¸ÁªÀiÁ£Àå
C À̈såyð

1 – – – 1

   MlÄÖ 1 - - 1 2

G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ À̧Ü½AiÉÄÃvÀgÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Residual Parent Cadre) :03

«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ  

ಅಲಗವಕಲರರ MlÄÖ

¥ÀæªÀUÀð-2ಬ – – – – 1 1
¥ÀæªÀUÀð-2ಎ – 1 – – – 1
¸ÁªÀiÁ£Àå
C À̈såyð

– –  1 - 1

MlÄÖ - 1 - 1 1 3

«zÁåºÀðvÉ ಎ         ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಡಯ ದನಲಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ ಫಘಢ ಶಕಣ
   ಪರಶಕ ಮಲಡಳಯ ನಡಸರವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.     ಸ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಶಕಯಲ
 ತಶಗರಡ ಹಕಲದರಬಶಕರ.

ಬ       ಕನನ ಡ ಮತತ ಆಲಗಲ ಬರಳಚರಚ ಫಘಢ ದಜರ (  ಸಶನಯರ ಗಘಶಡಳ)   ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ
      ಅಥವ ತತತಮನ ವದಭಹರತಯನರನ ಅಜರಗಳನರನ ಸನಶಕರಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಕನಯ

 ದನಲಕದಕಳಗ ಹಕಲದರಬಶಕರ. 



ಆಯಯಯ
ವಧನಸ É

ಎ   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತರತ ಇತರ ಹರದಗಳ)  (ತದರದ ಪಡ)  ನಶಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನರನ ನಡಸಲಗರವದರ+.

ಬ         ಕನನ ಡ ಮತರತ ಆಲಗಲ ಭಷಗಳನಲ ಉಕತಲಶಖನವನರನ ಕಕಟರಷ ಕಲಪಭಟರ ನಲ ಬರಳಚರಚ
   ಮಡಸ ಅಹರತ ಪರಶಕ ನಡಸಲಗರವದರ

3) ಬರಳಚರಚ -ನಕಲರಗರರರ-5
  ವಶತನ ಶಘಶಣಸ 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-

   750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000.
ºÉzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV À̧Ü½ÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Hyderabad-Karnataka Local Cadre)-04   

«ÄÃ¸À̄ Áw EvÀgÉÃ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀiÁf
¸ÉÊ¤PÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ

AiÉÆÃd£É
¤gÁ²ævÀgÀÄ

CAUÀ«PÀ®gÀÄ MlÄÖ

¥Àj²µÀÖ eÁw – 01 – – – -- 1* 2

¥ÀæªÀUÀð-2J – - - - - - 1* 1

¸ÁªÀiÁ£Àå C¨Àsåyð - - 1 - - - - 1

MlÄÖ - 1 1 - - - 2 4

      ಅಲಗವಕಲರಗ ಮಶಸರಸದ ಹರದಗಳರ ದಕಷಷ ಮಲದಭ ವಳಳ ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಮಶಸಲಗದ
   ಹಗಕ ಇವ ಹಲಬಕ ಹರದಗಳಗವ.      ಸಕರರ ಆದಶಶ ಸಲಖಭ ಸಆಸರಇ 235   ಸನಶನ 2012

  ಬಲಗಳಕರರ ದನಲಕ 22.11.2015          ರ ಪಘಕರ ಸದರ ಅಲಗವಕಲತ ಹಕಲದರರವ ಅಭಭ ರರಗಳರ
        ಲಭಭ ವಲಲ ದ ಹಕಶದಲ ಆಯ ಪಘವಗರದ ಇತರ ಅಲಗವಕಲತವಳಳ ಅಹರ ವಕಲಚಶತನ

 ಅಭಭ ರರಯನರನ ಪರಗಣಸಲಗರವದರ.       ಒಲದರ ವಶಳ ಯವದಶ ವಕಲಚಶತನ ಅಭಭ ರರ
ಲಭಭ ವಲಲ ದದದ ಲಲ ,    ಆಯ ಪಘವಗರದ "ಇತರ"   ಅಹರ ಅಭಭ ರರಯನರನ ಪರಗಣಸಲಗರವದರ.  

G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ À̧Ü½AiÉÄÃvÀgÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Residual Parent Cadre) :01

«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ ªÀiÁf Ȩ́Ê¤PÀ MlÄÖ

¥ÀæªÀUÀð-3ಎ 1 - – – – 1
   MlÄÖ 1 - - - - 1

«zÁåºÀðvÉ ಎ         ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಡಯ ದನಲಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ ಫಘಢ ಶಕಣ
   ಪರಶಕ ಮಲಡಳಯ ನಡಸರವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.     ಸ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಶಕಯಲ
 ತಶಗರಡ ಹಕಲದರಬಶಕರ.



ಬ        ಕನನ ಡ ಮತತ ಆಲಗಲ ಬರಳಚರಚ ಕರಯ ದಜರ (  ಜಕನಯರ ಗಘಶಡಳ)  ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ
      ಅಥವ ತತತಮನ ವದಭಹರತಯನರನ ಅಜರಗಳನರನ ಸನಶಕರಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಕನಯ

 ದನಲಕದಕಳಗ ಹಕಲದರಬಶಕರ. 

ಆಯಯಯ
ವಧನಸ É

ಎ   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತರತ ಇತರ ಹರದಗಳ)  (ತದರದ ಪಡ)  ನಶಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನರನ ನಡಸಲಗರವದರ+.

ಬ         ಕನನ ಡ ಮತರತ ಆಲಗಲ ಭಷಗಳನಲ ಉಕತಲಶಖನವನರನ ಕಕಟರಷ ಕಲಪಭಟರ ನಲ ಬರಳಚರಚ
   ಮಡಸ ಅಹರತ ಪರಶಕ ನಡಸಲಗರವದರ

4)  ಆದಶಶ ಜರಕರರರ-3
  ವಶತನ ಶಘಶಣಸ 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-

   650-29600-750-32600-850-36000-950-37900.

ºÉzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV À̧Ü½ÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Hyderabad-Karnataka Local Cadre)-01 

«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ ªÀiÁf Ȩ́Ê¤PÀ MlÄÖ

¸ÁªÀiÁ£Àå
C¨Àsåyð 

- - – – 1 1

   MlÄÖ - - - - 1 1
G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ À̧Ü½AiÉÄÃvÀgÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Residual Parent Cadre) :02

«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ ªÀiÁf Ȩ́Ê¤PÀ MlÄÖ

¥ÀæªÀUÀð-2ಬ 1 - – – – 1
¸ÁªÀiÁ£Àå
C À̈såyð

- - 1 - - 1

 MlÄÖ 1 - 1 - - 2

«zÁåºÀðvÉ 1        ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಡಯ ದನಲಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ ಫಘಢ
    ಶಕಣ ಪರಶಕ ಮಲಡಳಯ ನಡಸರವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.    ಸ ಅಥವ ತತತಮನ

  ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ ಹಕಲದರಬಶಕರ
2  ಲಘರ (LMV)   ಹಗಕ ಭರ (HMV)    ವಹನ ಚಲನ ಪತ ತ ಹಕಲದದ

  ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಆದಭ ತ ನಶಡಲಗರವದರ.  
DAiÉÄÌ
«zsÁ£À 

1   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತರತ ಇತರ ಹರದಗಳ) (ತದರದ ಪಡ) ನಶಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನರನ ನಡಸಲಗರವದರ.



2    ಆದಶಶ ಜರಕರರ ಹರದಗ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.     ಸ ಪರಶಕಯಲ ಪಡದ ಗರಷಷ ಅಲಕಗಳ
     ಅಹರತಯ ಆಧರದ ಮಶಲ ಒಲದರ ಹರದಗ 25   ಅಭಭ ರರಗಳನರನ ಮತ ತ
 ಸಲದಶರನಕಯ ಕರಯಲಗರವದರ. 

5) ಜವನರರ-8

 ವಶತನ ಶಘಶಣಸ-17000-400-18600-450-20400-500-22400-
550-24000-600-27000-650-28950.
ºÉzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV À̧Ü½ÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw
(Hyderabad-Karnataka Local Cadre)

«ÄÃ¸À̄ Áw EvÀgÉÃ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀiÁf
¸ÉÊ¤PÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ

AiÉÆÃd£É
¤gÁ²ævÀgÀÄ

CAUÀ«PÀ®gÀÄ MlÄÖ

¥Àj²µÀÖ eÁw - - 1 - - - - 1

¥ÀæªÀUÀð-1 - - 1 - - - 1 2

¥ÀæªÀUÀð-2J - 1 - - - - - 1

¸ÁªÀiÁ£Àå C¨Àsåyð 2 1 - 1 - - - 4

MlÄÖ 2 2 2 1 - - 1 8

«zÁåºÀðvÉ B       ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸರರವ ಕಡಯ ದನಲಕದ ಒಳಗಗ 7  ನಶ ತರಗತ
     ಪರಶಕಯಲ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ ಹಕಲದರಬಶಕರ

DAiÉÄÌ «zsÁ£À 1   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತರತ ಇತರ ಹರದಗಳ) (ತದರದ ಪಡ)  ನಶಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನರನ ನಡಸಲಗರವದರ.

2   ಜವನ ಹರದಗ 7  ನಶ ತರಗತ     ಪರಶಕಯಲ ಪಡದ ಗರಷಷ ಅಲಕಗಳ ಅಹರತಯ
    ಆಧರದ ಮಶಲ ಒಲದರ ಹರದಗ 10    ಅಭಭ ರರಗಳನರನ ಮತ ತ ಸಲದಶರನಕಯ

ಕರಯಲಗರವದರ. 

      ಅಲಗವಕಲರಗ ಮಶಸರಸದ ಹರದಯರ ದಕಷಷ ಮಲದಭ ವಳಳ ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಮಶಸಲಗದ.
    ಸಕರರ ಆದಶಶ ಸಲಖಭ ಸಆಸರಇ 235  ಸನಶನ 2012   ಬಲಗಳಕರರ ದನಲಕ 22.11.2015  ರ ಪಘಕರ

        ಅಧಸಕಚಸರರವ ಅಲಗವಕಲತ ಹಕಲದರರವ ಅಭಭ ರರ ಲಭಭ ವಲಲ ದ ಇದದ ಲ ಸದರ ರಕತ ಸಸನವನರನ
  ಮರಲದನ ನಶಮಕತಗ ಮರಲದಕಕಯಯಭ ಲಗರವದರ.
7        ನಶ ತರಗತಯ ಅಲಕಗಳರ ಶಘಶಣಯಲದದ ರ ಅದನರನ ಅಲಕಗಳಗ ಪರವತರಸ,  ಗರಷಷ
          ಅಲಕಗಳರ ಮತರತ ಪಡದ ಅಲಕಗಳರ ಒಟರಷ ಶಶಕಡವರರ ನಮಕದರ ಇರಬಶಕರ ಮತರತ ಅಲಕಪಟಷಯನರನ

       ಕಡಡಯವಗ ಸಕಮ ಪಘಧಕರದಲದ ಪಡದರಬಶಕರ ಹಗಕ ಅಲಕಪಟಷಯಲ ತಘಕಮಸಕ ಅಲಕಗಳದದ ರ,
           ಎಲಲ ತಘಕಮಸಕ ಅಲಕಗಳನರನ ಕಕಘಶಢಶಕರಸದ ಅಲಕಪಟಷಯನರನ ಮಕಲ ಅಲಕಪಟಷಯ ಜಕತ ಸದರ

      ಅಲಕಪಟಷಯನರನ ಸಹ ಅಜರಯಲದಗ ಕಡಡಯವಗ ಲಗತತಸತಕಯ ದರದ ಹಗಕ ಅಲಕಪಟಷಯರ
       ಕಡಡಯವಗ ಸಲಬಲಧತ ಕತ ತ ಶಕಣಧಕರಯವರಲದ ಧಕಢಶಕರಸಲಪ ಟಷರತಕಯ ದರದ ಮತರತ ಸದರ ಕತ ತ

      ಶಕಣಧಕರಯವರಲದ ಧಕಢಶಕರಸಲಪ ಟಷ ಅಲಕಪಟಷಯನರನ ಸಲದಶರನದ ಸಮಯದಲ ತಪಪ ದಶ ಹಜರರ
    ಪಡಸತಕಯ ದರದ ತಪಪದಲ ಅಲತಹ ಅಜರಗಳನರನ ತರಸಯ ರಸಲಗರವದರ.  



 ಮಶಲಯ ಣಸದ 7      ನಶ ತರಗತಯ ಅಲಕಪಟಷಯ ಈ ಅಧಸಕಚನಯಲ ನಮಕದಸದ
   ಅಜರಸಲಸರವ ಕಕನಯ ದನಲಕದಕಳಗ ಪಡದರಬಶಕರ. 

 ಮಶಲಯ ಣಸದ 7      ನಶ ತರಗತಯ ಅಲಕಗಳನಕನಳಗಕಲಡ ಅಲಕಪಟಷಯಗರಬಶಕರ ಮತರತ ಬಶರ
        ರಶತಯಲ ಅಲದರ ಗಘಶಡ ಇದದ ಅಲಕಪಟಷಗಳನರನ ಲಗತತಸದರ ಅಲತಹ ಅಜರಗಳನರನ ತರಸಯ ರಸಲಗರವದರ.

 7          ನಶ ತರಗತಯ ಅಲಕಗಳನಕನಳಗಕಲಡ ಅಲಕಪಟಷಯರ ಸಲಬಲಧತ
      ಮರಖಕಭಶಪಧಭಯರಲದ ಸಹ ಹಗಕ ಶಲಯ ಮಹರನರನ ಹಕಸಕಕಲಡರಬಶಕರ ಮತರತ

       ಆ ಅಲಕಪಟಷಗ ಸಲಬಲಧತ ಕತ ತ ಶಕಣಧಕರಯ ಮಶಲರ ರರಜರವನರನ ಕಡಡಯವಗ
       ಪಡದರಬಶಕರ ಹಗಶ ಇಲಲ ದ ಪಕದಲ ಅಲತಹ ಅಜರಗಳನರನ ತರಸಯ ರಸಲಗರವದರ  . 

 
 ಪರಶಷಷ ಜತ,     ಪರಶಷಷ ಪಲಗಡ ಹಗಕ ಹಲದರಳದ ವಗರಗಳಲ,  ಮಹಳ ಅಭಭ ರರಗಳರ,

  ಮಜ ಸಸನಕ ಅಭಭ ರರಗಳರ,       ಗಘಮಶಣ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಮತರತ ಕನನ ಡ ಮಧಭ ಮ ಅಭಭ ರರಗಳರ
     ಮಶಸಲತಗಳಗ ಅಹರ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಲಭಭ ವರದಶ ಇದದ ಪಕದಲಲ ,     ಪರಶಷಷ ಜತ ಹಗಕ ಪರಶಷಷ

           ಪಲಗಡಗಳಗ ಮತರತ ಇತರ ಹಲದರಳದ ವಗರಗಳ ಹರದಗಳನರನ ಸಕರರ ಆದಶಶ ಸಲಖಭ ಸಆಸರಇ 3
 ಸಶಹಮ 2015    ಬಲಗಳಕರರ ದನಲಕ 03.10.2015     ರನನ ಯ ಬಭಕಳ ಲಗಳ ಎಲದರ ಪರಗಣಸ
 ಮರಲದಕಯ ಕಕಲಡಕಯಭ ಲಗರವದರ.  

ವಯಮತ :      ಅಜರ ಸಲಸಲರ ನಗದಪಡಸದ ಕಕನಯ ದನಲಕದಲದರ ಅಭಭ ರರಗಳರ
 ಕನಷಷ 18       ವಪರ ವಯಮತ ಹಕಲದರಬಶಕರ ಹಗಕ ಈ ಕಳಗ

   ತಳಸರರವಲತ ಗರಷಷ ವಯಮತ ಮಶರರಬರದರ.
1        ಪರಶಷಷ ಜತ ಹಗಕ ಪರಶಷಷ ವಗರ ಹಗಕ ಪಘವಗರ 1  ರ ಹಲದರಳದ

     ವಗರದ ಅಭಭ ರರಗಳಳಗ ಸಲಬಲಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡರವ ದಕಢಶಕರಣಪತ ತ
 ಹಕಲದದದ ಲ ಗರಷಷ 40 ವಪರ

2  ಪಘವಗರ 2-ಎ, 2-  ಬ , 3-   ಎ ಮತರತ 3-     ಬ ಗಳಗ ಸಶರದ ಅಭಭ ರರಗಳಗ
       ಸಲಬಲಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡರವ ಜತ ದಕಢಶಕರಣ ಪತ ತ ಹಕಲದದದ ಲ

 ಗರಷಷ 38 ವಪರ.
3    ಸಮನಭ ವಗರದ ಅಭಭ ರರಗಳಗ 35 ವಷರ.

  ವಯಮತ ಸಡಲಕಸ

1.              ಮಜ ಸಸನಕರಗ ಗರಷಷ ವಯಮತಯಲ ಅವರರ ಸಶಸತಘ ದಳಗಳಲ ಎಷರಷ ವಷರ ಸಶವ
       ಸಲಸರವರಕಶ ಆ ವಷರಗಳಗ ಮಕರರ ವಷರಗಳನರನ ಸಶರಸದರ ಎಷರಷ

   ವಷರಗಳಗರವದಕಶ ಅಷರಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ.
2.             ಅಲಗವಕಲಗರಗ ಸಲಬಲಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡರವ ಪಘಮಣ ಪತ ತ ಹಕಲದದದ ಲ

  ವಯಮತಯಲ ಗರಷಷ 10   ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ ನಶಡಲಗರವದರ.
3.           ಅಭಭ ರರಯರ ಕನರಟಕ ರಜಭ ಸಕರರದಲ ಅಥವ ಸಸ ಳಶಯ ಪಘಧಕರದಲ ಅಥವ

        ರಜಭ ಅಧನಯಮ ಅಥವ ಕಶಲದಘ ರಜಭ ಸಕರರದ ಸನಮಭ ಅಥವ



        ನಯಲತ ತಣದಲರರವ ನಗಮದಲ ಹರದ ಹಕಲದರರವ ಅಥವ ಹಲದ ಹಕಲದದದ ಲ ಗರಷಷ
       ವಯಮತಯನರನ ಅವರರ ಎಷರಷ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಹರದಯಲ ಸಶವ ಸಲಸರರವರಕಶ

      ಅಥವ ಹಲದ ಸಲಸದದ ರಕಶ ಅಷರಷ ವಷರಗಳ ಅಥವ 10  ವಷರಗಳ ಅವಧ,  ಎರಡರಲ
     ಯವದಶ ಕಡಮಯ ಅಷರಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕಯನರನ ನಶಡಲಗರವದರ.  

4.           ಅಭಭ ರರಯರ ಕನರಟಕ ರಜಭ ದಲರರವ ಭರತ ಸಕರರದ ಜನಗಣತಯ ಸಲಸಸ ಗಳಲ ಈಗ
       ಹರದಯನರನ ಹಕಲದದ ಪಕದಲ ಗರಷಷ ವಯಮತಯನರನ ಅಭಭ ರರಯರ ಎಷರಷ

          ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಆ ಹರದಯಲ ಸಶವ ಸಲಸರರವರಕಶ ಅಥವ ಹಲದ ಸಶವ ಸಲಸದದ ರ
 ಅಷರಷ   ವಷರಗಳ ಅಥವ 05      ವಷರಗಳ ಅವಧ ಅದರಲ ಯವದರ ಕಡಮಯ ಅಷರಷ

ವಷರಗಳರ. 
5.            ಅಭಭ ರರಗಳರ ನಭಷನಲಳ ಕಡಟಳ ಕಪತ ರಲ ಪಣರ ಕಲಕ ಪರಶಕಕರಗ ಸಶವ ಸಲಸ

       ಬಡರಗಡಯಗರರವ ವಭ ಕತಯಗದದ ರ ಅಲತಹ ಕಡಟಳ ಪರಶಕಕನಗ ಸಶವ ಸಲಸದದ ಷರಷ
ವಷರಗಳರ.

6.          ಅಭಭ ರರಗಳರ ರಜಭ ಸಕರರದಲದ ಪರಸಯ ಕತವದ ಗಘಮಶಣ ಔದಭ ಮಶಕರಣ ಯಜನ
        ಮಶರಗ ನಶಮಕಗಕಲಡ ಗಘಮ ಸಮಕಹ ಪರಶಶಲಕರಗ ಈಗ ಕಲಸ ಮಡರತತದದ ರ
          ಅಥವ ಹಲದ ಇದದ ಪಕದಲ ಅಲತಹ ಗಘಮ ಸಮಕಹ ಪರಶಶಲಕರಗ ಸಶವ ಸಲಸದ

ವಷರಗಳರ. 

    ಎಲಲ ಹರದಗಳಗಗ     PÉ¼ÀPÀAqÀ À̧ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV w½zÀÄPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ B

1.  d£Àä ¢£ÁAPÀzÀ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CAPÀ¥ÀnÖ/ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀnÖ/PÀÄåªÀÄÄ É̄ÃnÃªï
gÉPÁqïð zÁR¯ÁwUÀ¼À  ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ. 

2. ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨ÀåyðUÀ¼Ä £ÀªÀÄÆ£É-r AiÀÄ°è ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É-E AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É J¥sï
£À°è  À̧A§A¢ü¹zÀ  vÀºÀ²Ã¯ÁÝÀgÀjAzÀ  eÁw  ªÀÄvÀÄÛ  DzÁAiÀÄ  ¥ÀæªÀiÁt  ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄ

 ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ. 
3. UÁæ«ÄÃt  «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÉÆÃgÀÄªÀ  C¨ÀsðyðUÀ¼ÀÄ  ¤UÀ¢vÀ  £ÀªÀÄÆ£AiÀÄ°è  C¢üPÀÊvÀ

C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ  ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ.

4. PÀ£ÀßqÀ  ªÀiÁzÀsåªÀÄ  «ÄÃ À̧¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆÃgÀÄªÀ  C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ  ¤UÀ¢vÀ  £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è  PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄzÀ°è ªÁå À̧AUÀ ªàiÁrgÀÄªÀ §UÉÎ  À̧A§AzÀs¥ÀlÖ ±Á É̄AiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆºÀj£ÉiÀÁA¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®ÄgÀÄdÄ ¥ÀqÉzÀÄ

 ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ. 
5.  AiÉÆÃd£Á  ¤gÁ²ævÀ  «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆÃgÀÄªÀ  C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ  ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ  £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è

¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ  ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ.

6 ªÀiÁf  Ȩ́Ê¤PÀ  «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆÃgÀÄªÀ  C À̈såyðUÀ¼ÀÄ  Ȩ́Ê¤PÀ  Ȩ́ÃªÉ¬ÄAzÀ
©qÀÄUÀqÉAiÀÆzÀ/«ªÀÄÄQÛ ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

7. ವಧವಯರರ, fÃvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀAiÉÆÃ«Äw jAiÀiÁ¬ÄÛ PÉÆÃgÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß À̧°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

8. CAUÀ«PÀ®  «ÄÃ¸À¯Áw  ¥ÀæªÀÆt  ¥ÀvÀæ  (ªÀAiÉÆÃ«Äw  À̧r°PÉUÁV  «ÄÃ¸À¯Áw  PÉÆÃjzÀÝ°è)
 ಪಘತಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ.



9. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ À̧Ü½ÃAiÀÄ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV Cfð À̧°è¸ÀÄªÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ
C¢ü̧ ÀÆZÀ£É  ¸ÀASÉåB  r¦JDgïB06B¦J¯ïJPÀìB2012  ¢£ÁAPÀB  06-12-2013gÀ°è
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è À̧A§AzÀs¥ÀlÖ À̧PÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ ಲಗತತಸರವದರ.

10. CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À̧®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ  6 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ E§âgÀÄ UËgÀªÁ¤évÀ
ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ £ÀqÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß À̧°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯Á £ÀqÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ಪತ ತ
ಲಗತತಸರವದರ.

11.      ಅಭಭ ರರಗಳರ ತಮಮ ಅಜರಯ ಜಕತ ಸನ -   ವಳಸವರರವ ಲಕಕಶಟಯನರನ ಸಲಸಬಶಕರ. ಸದರ
        ಲಕಕಶಟಯ ಮಶಲ ನಕಲದಯತ ಅಲಚಗ ತಗಲರವ ವಚಚ ದ ಅಲಚ ಚಶಟ ಲಗತತಸರಬಶಕರ.

12.         ಸಕರರ ಅರ ಸಕರರ ಸಶವಯಲರರವ ಅಭಭ ರರಗಳರ ತಮಮ ಅಜರಯನರನ ಸಮರಚತ
  ಮಗರದ ಮರಖಲತರ ಸಲಸಬಶಕರ.  ಇಲಲ ವದಲ ತರಸಯ ರಸಲಗರವದರ.

13. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ À̧ÄvÉÆÛÃ É̄ À̧ASÉåB ¹D¸ÀÄEB78BºÉÊPÀPÉÆÃB2014 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀB22-05-2015

gÀ£ÀéAiÀÄ  ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ  ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ  ªÀÈAzÀzÀ  «ÄÃ¸À¯Áw CxÀªÁ «ÄPÀÄÌ½zÀ  ªÀÈAzÀzÀ°è
®¨Àså«gÀÄªÀ  ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ  Cfð  ¸À°è¸ÀÄªÀ  §UÉÎ  CfðAiÀÄ°è  «ªÀgÀªÁV  vÉÆÃj¹gÀÄªÀAvÉ
DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¨ÀsåyðUÀ½UÉ ಸಕಚಸಲಗದ. 

14.      ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಕನರಟಕ ಸಶವ ನಯಮ (ಪರವಶಕಣ)  ನಯಮಗಳರ 1977
      ಪಘಕರ ಕತರವಭ ಕಯ ಹಜರದ ದನಲಕದಲದ ಎರಡರ ವಪರಕಲ ಪರವಶಕಣ

ಅವಧಯಲರರತತರ.       ಈ ಅವಧಯಲ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಹರದಗ ನಗದಪಡಸರರವ ಇಲಖ
     ಪರಶಕಗಳಲ ಮತರತ ಕನನ ಡ ಭಷ ಪರಶಕಯಲ ಉತತಶಣರರಗಬಶಕರ.   ಜವನ ಹರದಗ
   ಯವದಶ ಇಲಖ ಪರಶಕಗಳರ ಇರರವದಲಲ . 

15. ಶಶಘಘಲಪಗರರರ,      ಬರಳಚರಚ ಗರರರ ಮತರತ ಬರಳಚರಚ ನಕಲರಗರರರ ಹರದಗ ಆಯಯಯದ
       ಅಭಭ ರರಗಳರ ಕತರವಭ ಕಯ ಹಜರದ ದನಲಕದಲದ ಮಕರರ ತಲಗಳ ಒಳಗ ಸಕರರವ

    ಅನರಮಶದಸದ ಏಜನತಯಲ ಕಲಪಭಟರ ಸಕರತ   ಪರಶಕಯನರನ ಶಶಕಡ 50 ಅಲಕಗಳಗ
   ಕಡವರ ಇಲಲ ದಲತ ಪಸರ ಮಡತಕಯ ದರದ .

16. ಶಶಘಘಲಪಗರರರ,       ಬರಳಚರಚ ಗರರರ ಮತರತ ಬರಳಚರಚ ನಕಲರಗರರರ ಹರದಗಳಗ ಎಲಲ
     ಅಹರ ಅಭಭ ಧರಗಳಗಕ ಅಹರತ ಪರಶಕ ನಡಸಲಗರವದರ. 

17.       ಸಲದಶರನಕಯ ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳರ ತಮಮ ಸನ ಲತ ಖಚರನಲಯಶ ಸಲದಶರನಕಯ
       ಹಜರಗಬಶಕರ ಹಗಕ ಸಲದಶರನದ ಬಗಗ ಮಹತ ಬರದರರವ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಸಲದಶರನಕಯ
 ಅಹರರಲಲ ವಲದರ ಭವಸಕಕಳಳ ತಕಯ ದರದ .

18.        ಆಯಯಯ ಸಲಬಲಧವದ ಸಲದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಈ ಕಛಶರಯಲದಗ
    ಯವದಶ ಪತ ತ ವಭ ವಹರ ನಡಸಲರ ಅಸಪ ದವರರವದಲಲ . 

19.        ಒಲದಕಯ ಲತ ಹಚರಚ ಹರದಗಳಗ ಅಜರ ಹಕಲರ ಬಯಸರವವರರ ಆಯ ಹರದಗಳಗ
     ಪಘತಭಶಕವಗ ನಗದತ ಅಜರ ನಮಕನಗಳಲ ಅಜರ ಸಲಸತಕಯ ದರದ . 

20.       ಮಖಕ ಪರಶಕಯ ಸಮಯದಲ ದಖಲಗಳ ಪರಶಶಲನಗಗ ಕರಯಲಪ ಡರವ ಅಭಭ ರರಗಳರ,
  ಶಸಕಣಕ ವದಭಹರತ (    ಜನಮ ದನಲಕವನರನ ತಕಶರಸಲರ ಎಸಳ.ಎಸ.ಎಲ.   ಸ ಅಥವ ತತತಮನ

  ಪರಶಕಯ ಪಘಮಣ ಪತ ತ,     ಬರಳಚರಚ ಪರಶಕಗಳ ಪಘಮಣ ಪತ ತಗಳರ,    ಜತ ಪಘಮಣ ಪತ ತ,



 ಕಲಲ 371 (ಜ)         ಅಹರತ ಪಘಮಣ ಪತ ತ ಹಗಕ ಇನನತರ ಅವಶಭ ಕ ಮಕಲ ದಖಲಗಳನರನ
 ಪರಶಶಲನಗಗ ಸಲಸತಕಯ ದರದ ,      ಪರಶಶಲನ ಮಡರವಗ ಅಜರದರರರ ಅಜರಯಲ

   ಒದಗಸರರವ ಮಹತಯರ ಸರಳಳಲದರ ಕಲಡರಬಲದಲ,    ಆಗ ಅವರ ಅಭಭ ರರಯರ
       ತರಸಯ ಕತವಗರತತದ ಹಗಕ ಅವರರ ಸರಳರಳ ಮಹತ ನಶಡದದ ಕಯಗ ಕ ಘಮನಲಳ ಪಘಸಕಕಭ ಷನಳಗಕ

 ಸಹ ಗರರಯಗಬಶಕಗರತತದ. 
21        ಆಯಯಯ ಸಲಬಲಧವಗ ಸಲದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಈ ಕಛಶರಯಲದಗ

       ಯವದಶ ಪತ ತ ವಭ ವಹರವಗಲ ಅಥವವ ದಕರವಣ ಕರಗಳನರನ ನಡಸಲರ / ಮಡಲರ
ಅವಕಶವರರವದಲಲ .

22.        ಅಲಗವಕಲ ಹರದಗಳಗ ನದರಷಷ ಪಡಸದ ಅಲಗವಕಲ ಅಭಭ ರರಗಳರ ಲಭಭ ವಗದದದ ಲ ಬಶರ
   ಅಲಗವಕಲತ ಇರರವವರನರನ ಆಯಯಗ ಪರಗಣಸಲಗರವದರ. 

23.        ಮಹತಯನರನ ಸಲಪರಣವಗ ಓದ ತಳದರಕಕಲಡರ ನಗದತ ಅಜರ ನಮಕನಯಲ ಎಲಲ
      ಕಲಲಗಳನರನ ನಗದತ ಉತತರಗಳಲದ ಭತರ ಮಡ ಸಹ ಮಡರತಕಯ ದರದ .  ಸರಯಗ
 ಕಲಲಗಳನರನ (ಅಲಕಣಗಳನರನ )        ಭತರ ಮಡದಶ ಹಗಕ ಸಹ ಇರದ ಮತರತ ಈ

      ಅಧಸಕಚನಯಲದಗ ಲಗತತಸದ ಅಜರ ನಮಕನಯನರನ ಹಕರತರ ಪಡಸ ಬಶರ
   ನಮಕನಯಲ ಸಲಸದ ಅಜರಗಳನರನ ತರಸಯ ರಸಲಗರವದರ. 

24        ಅಜರ ನಮಕನಯರ ಈ ಕಛಶರಯಲ ಮರಟ ಮಡಲಗರವದಲಲ ಅಭಭ ರರಗಳರ
ಅಜರಯನರನ https://districts.ecourts.gov.in/india/karnataka/kalabura
gi/recruit       ಇಲಲದ ಡನಲಕಶಡ ಮಡಕಕಲಡರ ತರಲಬದ ಅಜರಗಳನರನ ಇತರ ದಖಲತ

     ಪಘತಯಲದಗ ಪಘಧನ ಜಲಲ ಮತರತ ಸತ ತ ನಭಯಧಶಶರರ,    ಕಲಬರರಗ ಇವರಗ ನಗದತ
   ಹಗಕ ಸಮಯದಕಳಗ ತಲರಪವಲತ ಸಲಸಬಹರದಗದ.    ಕಕನಯ ದನಲಕದ ನಲತರ
   ಬರರವ ಅಜರಗಳನರನ ಪರಗಣಸಲಗರವದಲಲ

25. CAwªÀÄªÁV C À̈såyðAiÀÄÄ  £ÀPÀ° C À̈såyðAiÀiÁVgÀÄªÀ£ÉAzÀÄ  CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ
wzÀÝ¯ÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß  À̧°è¹gÀÄªÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÅà  CxÀªÁ À̧Ä¼ÀÄî  ºÉÃ½PÉ  ¤ÃrgÀÄªÀ£ÉAzÀÄ
CxÀªÁ ªÁ À̧Û«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉªÀiÁagÀÄªÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉÃªÀÄPÁw GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÉ £ÀqÉ À̧¯ÁzÀ
¥Àj²Ã®£É  ¥ÀæQæAiÀÄUÀ¼À  À̧AzÀ À̈sðUÀ¼À°è  C£ÀÄavÀ  ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß  C£ÀÄ À̧j À̧ÄwÛgÀÄªÀ£ÉAzÀÄ  CxÀªÁ
C£ÀÄ À̧j À̧®Ä  ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄªÀ£ÉAzÀÄ  CxÀªÁ  CªÀgÀ  £ÉÃªÀÄwPÁwAiÀÄ  À̧A§AzÀszÀ°è  AiÀiÁªÀÅzÉÃ  EvÀgÉÃ
DPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©ü¹gÀÄªÀ£ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ§AzÀ°è CªÀ£ÀÄ B CªÀ¼ÀÄ À̧évÀB
Qæ«Ä£À¯ï  ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ  ªÀÄvÀÄÛ  ² À̧ÄÛ  PÀæªÀÄPÉÌ  M¼À¥ÀqÀÄªÀÅzÀ®èzÉÃ,  ºÀÄzÉÝAiÀÄ  DAiÉÄÌ¬ÄAzÀ
C¨ÀsåyðvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr À̧¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

                                     ಸಹ/-
(ಪ.ಟ. ಕಟಷಮನ)

¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ À̧vÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ
PÀ®§ÄgÀV.

https://districts.ecourts.gov.in/india/karnataka/kalaburagi/recruit
https://districts.ecourts.gov.in/india/karnataka/kalaburagi/recruit


C¢ü À̧ÆZÀ£ÉAiÀÄ £ÀÀPÀ®£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀªÀgÀ CªÀUÁºÀ£ÉUÁV À̧°è À̧¯ÁVzÉ,
« É̄ÃR£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,  UËgÀªÁ¤évÀ  PÀ£ÁðlPÀ  GZÀÑ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  ಇವರಗ

 ಮರಖ ಪತ ತದಕಲದಗ.
C¢ü À̧ÆZÀ£ÉAiÀÄ £ÀPÀ®£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀªÀjUÉ gÀªÁ¤ À̧¯ÁVzÉ
1. G¥À¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ, PÀ®§ÄgÀV EªÀjUÉ ªÁå¥ÀPÀ

¥ÀæZÁgÀPÁÌV B ««zÀs ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀAvÉ PÉÆÃj.
2.    ಜಲಲ ಉದಕಭಶಗ ವನಮಯ ಕಶಲದಘ,  ಎಮಳ.ಎಸಳ.   ಕ ಮಲಳ ರಕಶಡ,  ವಲಕಟಶಶ

  ನಗರ ಕಲಬರರಗ 585102 
3. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀvÀæ  £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ   ¹n,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ,

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃn, É̈¼ÀUÁ«, §¼Áîj, ©ÃzÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÅgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ,
aPÀÌ§¼Áî¥ÀÅgÀ,  aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,  avÀæzÀÄUÀð,  zÁªÀtUÉgÉ,  zsÁgÀªÁqÀs  UzÀUÀ,  ºÁ¸À£À,
ºÁªÉÃj,   PÉÆqÀUÀÄ,  PÉÆÃ¯ÁgÀ,  PÉÆ¥Àà¼À,  ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  ªÀÄAqÀê,  gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ, GqÀÄ¦, AiÀiÁzÀVj,  ಶವಮಗಗ  ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀªÁgÀ EªÀjUÉ,
£ÉÃªÀÄPÁw  C¢ À̧ÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß  vÀªÀÄä  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ  À̧ÆZÀ£É  ¥Às®PÀzÀ°è
¥ÀæPÀn À̧®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉåUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃj

4. « É̄ÃR£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  £ÀUÀgÀ  ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  EªÀjUÉ,  £ÉÃªÀÄPÁw
C¢üÀs¸ÀÆZÀ£ÀAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀÆZÀ£É ¥Às®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ
PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃj.

5. PÀÄlÄA§ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV.
6. PÁ«ÄðPÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV.
7. ¥ÀæzsÁ£À  »jAiÀÄ  ¹«¯ï  £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÄRå  £Áå¬ÄPÀ  zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV..
8. »jAiÀÄ  ¹«¯ï  £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀæxÀªÀÄ  zÀeÉð  £Áå¬ÄPÀ  zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,  aAZÉÆÃ½ / avÁÛ¥ÀÇgÀ /  ಅಫಲಪರ / ಜಶವಗರ.
9. »jAiÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ, ¸ÉÃqÀA / C¼ÀAzÀ
10. ¥ÀæzsÁ£À  ¹«¯ï  £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀæxÀªÀÄ  zÀeÉð  £Áå¬ÄPÀ  zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV / aAZÉÆÃ½ / C¼ÀAzÀ.
11. ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð £Áå¬ÄPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,

¸ÀÃqÀÀA / avÁÛ¥ÀÅgÀ / eÉÃªÀVð / C¥Àsd¯ï¥ÀÅgÀ/ ±ÀºÀ¨ÁzÀ.
EªÀjUÉ, £ÉÃªÀÄPÁw C¢ü À̧ÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ À̧ÆZÀ£É ¥Às®PÀzÀ°è
¥ÀæÀPÀn À̧®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

// DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ //
ಸಹ/-

ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀiÀ
f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ À̧vÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ,

PÀ®§ÄgÀV.



Cfð £ÀªÀÄÆ£É
EªÀjUÉ,
¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ À̧vÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ,
PÀ®§ÄgÀV-585102.

vÀÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ C¢ü̧ ÀÆZÀ£É À̧ASÉå: f£ÁåPÀBDqÀ½vÀB    B2018 ¢£ÁAPÀ  03-11-2018gÀ
ªÉÄÃgÉUÉ  £Á£ÀÄ  __________________________ ºÀÄzÉÝUÉ  CfðAiÀÄ£ÀÄß  À̧°è À̧ÄwÛzÉÝÃ£É
ªÀÄvÀÄÛ F PÉ¼ÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV À̧ÄwÛzÉÝÃ£É.
1 C¨ÀsåyðAiÀÄ ºÉ À̧gÀÄ (zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À°è)
2 vÀAzÉAiÀÄ/UÀAqÀ£À ºÉ À̧gÀÄ
3 d£Àä ¢£ÁAPÀ
4 ªÀAiÀÄ À̧Äì (CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj À̧®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄªÀ

PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨ÀsåyðAiÀÄ ªÀAiÀÄ À̧Äì
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

5 °AUÀ ¥ÀÅgÀÄµÀ ªÀÄ»¼É

6 gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ
7 zÀsÀsÀsªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ eÁw
8 ªÉåªÁ»PÀ ¹Üw       «ªÁ»vÀ     C«ªÁ»vÀ

9 «ªÁ»vÀgÁzÀ°è  MAzÀQÌAvÀ  ºÉZÀÄÑ  fÃªÀAvÀ  UÀAqÀ
CxÀªÁ ºÉAqÀw EzÁÝgÉAiÉÄÃ?

10 ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ Qæ«Ä£À¯ï  ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ°è
s̈ÁVAiÀiÁV¢ÝÃgÁ?

ºËzÀÄ E®è

11 ¤ÃªÀÅ À̧PÁðj Ȩ́ÃªÉ¬ÄAzÀ CxÀªÁ E£ÁßªÀÅzÁzÀgÀÄ
Ȩ́ÃªÉ¬ÄAzÀ  ªÀeÁ  DV¢ÝÃgÁ  CxÀªÁ  vÉUÉzÀÄ
ºÁPÀ®ànÖÃ¢ÝÃgÁ?

ºËzÀÄ E®è

12 ¤ÃªÀÅ  ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ  ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ
C¨ÀsåyðAiÉÄÃ? ºËzÀÄ JAzÁzÀ°è À̧zÀjÃ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¹¢ÝÃgÁ?

ºËzÀÄ E®è

13 PÉÆÃgÀÄªÀ  «ÄÃ À̧¯ÁwUÀ¼ÀÄ  (PÉÆÃgÀÄªÀ
«ÄÃ À̧¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß    aºÉß  ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ  ªÀÄÆ®PÀ
UÀÄgÀÄw¹  ¥ÀæªÀÄÁt  ¥ÀvÀæzÀ  À̧éAiÀÄA  zÀÈrüÃPÀÈvÀ
£ÀPÀ®£ÀÄß ®UàwÛ À̧¨ÉÃPÀÄ)

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À.eÁw ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¥ÀæªÀUÀð-I

II-J II-© III-J III-©

C¨ÀsåyðAiÀÄ
EwÛÃa£À  À̧éAiÀÄA

zÀÈrüÃPÀÈvÀ
¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð

C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ
CAn À̧ÄªÀÅzÀÄ.



14 ¤ÃªÀÅ  F  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ  «ÄÃ À̧¯Áw  CrAiÀÄ°è
§gÀÄwÃÛgÀ?   ( Ȩ́ÃgÀÄªÀ  «ÄÃ À̧¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  aºÉß
ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ  ªÀÄÆ®PÀ  UÀÄgÀÄw¹  ¥ÀæªÀÆt  ¥ÀvÀæzÀ
À̧éAiÀÄA zÀÈrüÃPÀÈvÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ®UÀwÛ À̧¨ÉÃPÀÄ

UÁæ«ÄÃt
C¨Àsåyð

PÀ.ªÀiÁ.C ªÀiÁ. Ȩ́Ê CA

.C

AiÉÆÃ.¤.C

15  ಶಸಕಣಕ «zÁåºÀðvÉ ವವರಗಳರB ( À̧éAiÀÄA zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß À̧°è À̧vÀPÀÌzÀÄÝ)

  ಉತತಶಣರ ಹಕಲದದ ಪರಶಕಗಳರ
ಉತತಶಣರ

 ಹಕಲದದ ವಷರ
 ಮತರತ ನಕಲದಣ

 ಸಲಖಭ

ಗರಷಷ
ಅಲಕಗಳರ

ಪಡದರರವ
 ಅಲಕಗಳರ

ಶಶಕಡವರರ
 ಅಲಕಗಳರ

ಎ 7£ÉÃ vÀgÀUÀw

 ಬ J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹

  ಸ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «zÁåºÀðvÉ.

1    ಕನನ ಡ ಬರಳಚರಚ ಜಕನಯರ
2   ಇಲಗಲಶಷ ಬರಳಚರಚ ಜಕನಯರ
3    ಕನನ ಡ ಬರಳಚರಚ ಸಶನಯರ
4   ಇಲಗಲಶಷ ಬರಳಚರಚ ಸಶನಯರ
5     ಕನನ ಡ ಶಶಘಘಲಪ ಸಶನಯರ
6   ಇಲಗಲಶಷ ಶಶಘಘಲಪ ಸಶನಯರ
16   ಅಭಭ ರರಯರ ಭರ /     ಲಘರ ವಹನ ಚಲನ ಲಸಸನತ

ಹಕಲದರರವರಶ? (    ಹಕಲದದಲ ಚಲನ ಪರವನಗಯ ಸನಯಲ
  ದಕಢಶಕಕತ ಪಘತಯನರನ ಲಗತತಸರವದರ).(  ಆದಶಶ ಜರಕರರ

  ಹರದಗ ಮತ ತ ಅನನ ಯಸರವದರ) 
17 C¨ÀsåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á À̧ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtô À̧ASÉå.

18 C¨ÀsåyðAiÀÄ CAZÉ «¼Á À̧ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtô À̧ASÉå.

19 ¤ªÀÄä À̧é«¼Á À̧«gÀÄªÀ     ಹಗಕ ನಕಲದಯತ ಅಲಚಗ ತಗಲರವ ವಚಚ ದ
CAZÉ aÃn CAn¹gÀÄªÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹¢ÝÃgÁ?

F          ಮಶಲ ನಮಕದಸದ ಮಹತ ಮತರತ ವವರಗಳರ ನನಗ ತಳದ ಮಟಷಗ ಸತಭ ವಗದರದ
    ಒಲದರ ವಶಳ ಅವ ಅಸತಭ ವಲದರ ಕಲಡರಬಲದಲ,    ತವ ತಗದರಕಕಳರಳ ವ ತಶಮರನಗಳಗ

ಬದದ ನಗರರತತಶನ/ಬದದ ಳಗರರತತಶನ.      ನನರ ಆಯಯಗಕಲಡರ ಕಲಬರರಗ ಜಲಲ ಘಟಕದ ಯವದಶ
   ನಭಯಲಯದಲ ಕತರವಭ ನವರಹಸಲರ ಸದದ ನದನ/ಸದದ ಳದನ. 

À̧Ü¼ÀB
¢£ÁAPÀB C¨ÀsåyðAiÀÄ À̧».
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