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 «µÀAiÀÄB        ಬರಳಚಚಚ ಗರರ ಉಳಕ ಮಮಲ ವವವದದ ಹಚದಗ ಅಭಭ ರರಗಳನಚನ ಆಯಯ

     ಮಡಚವ ಬಗಗ .
 G¯ÉèÃRB ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉåB LCA-       

    II/128/2012  ¢£ÁAPÀ : 18.09.2018.

********
        ಮಮಲಯ ವಡ ಅಧಸಚಸಚನಯನನ ಯ ಜಲಲ ಮತಚತ ಸತ ತ ನಭಯಲಯ ಕಲಬಚರಗ

   ಘಟಕದಲ ಖಲ ಇರಚವ ಬರಳಚಚಚ ಗರರ-1    ಹವಬಕ ಹಚದಗ ಅಹರ ಅಭಭ ರರಗಳವದ

 ಅಜರಗಳನಚನ ಆಹನನಸಲಗದ.     

    ಅಜರ ಸಲಸಬಮಕದ ವಳಸಸ      ಪಪಧನ ಜಲಲ ಮತಚತ ಸತ ತ ನಭಯಧಮಶರಚ

ಕಲಬಚರಗ- 585102.

     ಅಜರ ನಮಮನಯ ಬರಳಚಚಚ ಪಪತ /       ಗಣಕಮಕವತ ಪಪತಯಲಯಮ ಅಭಭ ರರಗಳಳಚ ತಮಮ
       ಸನ ವತ ಕವಬರಹದವದ ಎಲಲ ಅವಕಣಗಳನಚನ ಜಗರಮಕತಯವದ ಭತರ ಮಡ ದನವಕ

10.05.2019    ರ ಮಧಭಹನ 02-00    ಗವಟಯಳಗ ಈ ಕಚಮರಗ ಸಲಸತಕಯ ದಚದ .  

      ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಅಜರ ಸಲಸಚವಗ ಸವಬವಧತ ಹಚದಯ ಲಕಮಮಟಯ ಮಮಲ
       ಕಡಡಯವಗ ತವ ಸಲಸಲಚಚಸಚವ ಹಚದಯ ಹಸರನಚನ ದಪಪ ಅಕರಗಳಲ ತಪಪ ದಮ

ನಮಮದಸಬಮಕಚ.   

1) ಬರಳಚಚಚ ಗರರಚ-1
  ವಮತನ ಶಪಮಣಸ 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-

   750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000.
G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ À̧Ü½AiÉÄÃvÀgÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀ «ÄÃ À̧¯Áw

«ÄÃ À̧¯Áw  ಇತರ  ಮಹಳ UÁæ«ÄÃt
PÀ£ÀßqÀ

ªÀiÁzÀsåªÀÄ 
 

ಅವಗವಕಲರಚ MlÄÖ

¥ÀæªÀUÀð-2ಬ – – – – 1* 1
                                      MlÄÖ 1

      ಅವಗವಕಲರಗ ಮಮಸಲರಸದ ಹಚದಗಳಚ ದವಷಷ ಮವದಭ ವಳಳ ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಮಮಸಲಗದ
   ಹಗಮ ಇವ ಹವಬಕ ಹಚದಗಳಗವ.      ಸಕರರ ಆದಮಶ ಸವಖಭ ಸಆಸಚಇ 235   ಸನಮನ 2012

  ಬವಗಳಮರಚ ದನವಕ 22.11.2015          ರ ಪಪಕರ ಸದರ ಅವಗವಕಲತ ಹಮವದರಚವ ಅಭಭ ರರಗಳಚ
        ಲಭಭ ವಲಲ ದ ಹಮಮದಲ ಆಯ ಪಪವಗರದ ಇತರ ಅವಗವಕಲತವಳಳ ಅಹರ ವಕಲಚಮತನ

 ಅಭಭ ರರಯನಚನ ಪರಗಣಸಲಗಚವದಚ.       ಒವದಚ ವಮಳ ಯವದಮ ವಕಲಚಮತನ ಅಭಭ ರರ
ಲಭಭ ವಲಲ ದದದ ಲಲ ,    ಆಯ ಪಪವಗರದ "ಇತರ"   ಅಹರ ಅಭಭ ರರಯನಚನ ಪರಗಣಸಲಗಚವದಚ.  



«zÁåºÀðvÉ ಎ         ಅಜರ ಸಲಸಲಚ ನಗದಪಡಸರಚವ ಕಡಯ ದನವಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ ಫಪಢ ಶಕಣ
   ಪರಮಕ ಮವಡಳಯ ನಡಸಚವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.     ಸ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಮಕಯಲ
 ತಮಗರಡ ಹಮವದರಬಮಕಚ.

ಬ       ಕನನ ಡ ಮತತ ಆವಗಲ ಬರಳಚಚಚ ಫಪಢ ದರರ (  ಸಮನಯರ ಗಪಮಡಳ)   ಪರಮಕಯಲ ತಮಗರಡ
      ಅಥವ ತತತಮನ ವದಭಹರತಯನಚನ ಅಜರಗಳನಚನ ಸನಮಕರಸಲಚ ನಗದಪಡಸರಚವ ಕಮನಯ

 ದನವಕದಮಳಗ ಹಮವದರಬಮಕಚ. 
ಆಯಯಯ
ವಧನಸ É

ಎ   ಅಧಮನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತಚತ ಇತರ ಹಚದಗಳ)  (ತದಚದ ಪಡ)  ನಮಮಕತ
 ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಪಕರ ನಮಮಕತಯನಚನ ನಡಸಲಗಚವದಚ.

ಬ         ಕನನ ಡ ಮತಚತ ಆವಗಲ ಭಷಗಳನಲ ಉಕತಲಮಖನವನಚನ ಕಮಟಚಷ ಕವಪಭಟರ ನಲ ಬರಳಚಚಚ
   ಮಡಸ ಅಹರತ ಪರಮಕ ನಡಸಲಗಚವದಚ

ವಯಮತ :        ಅಜರ ಸಲಸಲಚ ನಗದಪಡಸದ ಕಮನಯ ದನವಕದವದಚ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಕನಷಷ 18 ವಪರ
       ವಯಮತ ಹಮವದರಬಮಕಚ ಹಗಮ ಈ ಕಳಗ ತಳಸರಚವವತ ಗರಷಷ ವಯಮತ

ಮಮರರಬರದಚ.
 ಪಪವಗರ 2-         ಬ ಸಮರದ ಅಭಭ ರರಗಳಗ ಸವಬವಧಸದ ಪಪಧಕರ ನಮಡಚವ ಜತ

     ದವಢಮಕರಣ ಪತ ತ ಹಮವದದದ ಲ ಗರಷಷ 38 ವಪರ.
  ವಯಮತ ಸಡಲಕಸ

1.              ಮಜ ಸಸನಕರಗ ಗರಷಷ ವಯಮತಯಲ ಅವರಚ ಸಶಸತಪ ದಳಗಳಲ ಎಷಚಷ ವಷರ ಸಮವ
       ಸಲಸರವರಮಮ ಆ ವಷರಗಳಗ ಮಮರಚ ವಷರಗಳನಚನ ಸಮರಸದರ ಎಷಚಷ

   ವಷರಗಳಗಚವದಮಮ ಅಷಚಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ.
2.             ಅವಗವಕಲಗರಗ ಸವಬವಧಸದ ಪಪಧಕರ ನಮಡಚವ ಪಪಮಣ ಪತ ತ ಹಮವದದದ ಲ

  ವಯಮತಯಲ ಗರಷಷ 10   ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ ನಮಡಲಗಚವದಚ.
3.           ಅಭಭ ರರಯಚ ಕನರಟಕ ರಜಭ ಸಕರರದಲ ಅಥವ ಸಸ ಳಮಯ ಪಪಧಕರದಲ ಅಥವ

        ರಜಭ ಅಧನಯಮ ಅಥವ ಕಮವದಪ ರಜಭ ಸಕರರದ ಸನಮಭ ಅಥವ
        ನಯವತ ತಣದಲರಚವ ನಗಮದಲ ಹಚದ ಹಮವದರಚವ ಅಥವ ಹವದ ಹಮವದದದ ಲ ಗರಷಷ
       ವಯಮತಯನಚನ ಅವರಚ ಎಷಚಷ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಹಚದಯಲ ಸಮವ ಸಲಸರಚವರಮಮ

      ಅಥವ ಹವದ ಸಲಸದದ ರಮಮ ಅಷಚಷ ವಷರಗಳ ಅಥವ 10  ವಷರಗಳ ಅವಧ,  ಎರಡರಲ
     ಯವದಮ ಕಡಮಯ ಅಷಚಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕಯನಚನ ನಮಡಲಗಚವದಚ.  

4.           ಅಭಭ ರರಯಚ ಕನರಟಕ ರಜಭ ದಲರಚವ ಭರತ ಸಕರರದ ಜನಗಣತಯ ಸವಸಸ ಗಳಲ ಈಗ
       ಹಚದಯನಚನ ಹಮವದದ ಪಕದಲ ಗರಷಷ ವಯಮತಯನಚನ ಅಭಭ ರರಯಚ ಎಷಚಷ

          ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಆ ಹಚದಯಲ ಸಮವ ಸಲಸರಚವರಮಮ ಅಥವ ಹವದ ಸಮವ ಸಲಸದದ ರ
 ಅಷಚಷ   ವಷರಗಳ ಅಥವ 05      ವಷರಗಳ ಅವಧ ಅದರಲ ಯವದಚ ಕಡಮಯ ಅಷಚಷ

ವಷರಗಳಚ. 
5.            ಅಭಭ ರರಗಳಚ ನಭಷನಲಳ ಕಡಟಳ ಕಪತ ರಲ ಪಣರ ಕಲಕ ಪರಮಕಕರಗ ಸಮವ ಸಲಸ

       ಬಡಚಗಡಯಗರಚವ ವಭ ಕತಯಗದದ ರ ಅವತಹ ಕಡಟಳ ಪರಮಕಕನಗ ಸಮವ ಸಲಸದದ ಷಚಷ
ವಷರಗಳಚ.

6.          ಅಭಭ ರರಗಳಚ ರಜಭ ಸಕರರದವದ ಪರಸಯ ವತವದ ಗಪಮಮಣ ಔದಭ ಮಮಕರಣ ಯಜನ
        ಮಮರಗ ನಮಮಕಗಮವಡ ಗಪಮ ಸಮಮಹ ಪರಶಮಲಕರಗ ಈಗ ಕಲಸ ಮಡಚತತದದ ರ
          ಅಥವ ಹವದ ಇದದ ಪಕದಲ ಅವತಹ ಗಪಮ ಸಮಮಹ ಪರಶಮಲಕರಗ ಸಮವ ಸಲಸದ

ವಷರಗಳಚ. 



   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  ಪಪತಯನಚನ ಸಲಸಬಮಕಚ. 
2. £ÀªÀÄÆ£É-E AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ  2©  UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É J¥sï £À°è À̧A§A¢ü¹zÀ

vÀºÀ²Ã¯ÁÝÀgÀjAzÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ  ಪಪತಯನಚನ ಸಲಸಬಮಕಚ. 
3. ªÀiÁf  ¸ÉÊ¤PÀ  «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆÃgÀÄªÀ  C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ  ¸ÉÊ¤PÀ  ¸ÉÃªÉ¬ÄAzÀ

©qÀÄUÀqÉAiÀÆzÀ/«ªÀÄÄQÛ ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß À̧°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ವಧವಯರಚ, fÃvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀAiÉÆÃ«Äw jAiÀiÁ¬ÄÛ PÉÆÃgÀ®Ä À̧PÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
5. CAUÀ«PÀ®  «ÄÃ À̧¯Áw  ¥ÀæªÀÆt  ¥ÀvÀæ  (ªÀAiÉÆÃ«Äw  ¸Àr°PÉUÁV  «ÄÃ¸À¯Áw  PÉÆÃjzÀÝ°è)

 ಪಪತಯನಚನ ಸಲಸಬಮಕಚ..
6. CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ  6 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ E§âgÀÄ UËgÀªÁ¤évÀ

ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ £ÀqÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯Á £ÀqÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ಪತ ತ
ಲಗತತಸಚವದಚ.

7.      ಅಭಭ ರರಗಳಚ ತಮಮ ಅಜರಯ ರಮತ ಸನ -   ವಳಸವರಚವ ಲಕಮಮಟಯನಚನ ಸಲಸಬಮಕಚ. ಸದರ
        ಲಕಮಮಟಯ ಮಮಲ ನಮವದಯತ ಅವಚಗ ತಗಲಚವ ವಚಚ ದ ಅವಚ ಚಮಟ ಲಗತತಸರಬಮಕಚ.

8.         ಸಕರರ ಅರ ಸಕರರ ಸಮವಯಲರಚವ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ತಮಮ ಅಜರಯನಚನ ಸಮಚಚತ
  ಮಗರದ ಮಚಖವತರ ಸಲಸಬಮಕಚ.  ಇಲಲ ವದಲ ತರಸಯ ರಸಲಗಚವದಚ.

9.      ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಕನರಟಕ ಸಮವ ನಯಮ (ಪರವಮಕಣ)  ನಯಮಗಳಚ 1977
      ಪಪಕರ ಕತರವಭ ಕಯ ಹಜರದ ದನವಕದವದ ಎರಡಚ ವಪರಕಲ ಪರವಮಕಣ

ಅವಧಯಲರಚತತರ.       ಈ ಅವಧಯಲ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಹಚದಗ ನಗದಪಡಸರಚವ ಇಲಖ
     ಪರಮಕಗಳಲ ಮತಚತ ಕನನ ಡ ಭಷ ಪರಮಕಯಲ ಉತತಮಣರರಗಬಮಕಚ.   ಜವನ ಹಚದಗ
   ಯವದಮ ಇಲಖ ಪರಮಕಗಳಚ ಇರಚವದಲಲ . 

10.    ಬರಳಚಚಚ ಗರರ ಹಚದಗ     ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಕತರವಭ ಕಯ ಹಜರದ ನವತರ
      ಪರವಮಕಣ ಅವಧಯ ಒಳಗ ಸಕರರವ ಅನಚಮಮದಸದ ಏರನತಯಲ ಕವಪಭಟರ

   ಸಕರತ ಪರಮಕಯನಚನ ಶಮಕಡ 50     ಅವಕಗಳಗ ಕಡವಚ ಇಲಲ ದವತ ಪಸಚ ಮಡತಕಯ ದಚದ .
11.         ಬರಳಚಚಚ ಗರರ ಹಚದಗ ಅಹರ ಅಭಭ ರರಗಳಗಮ ಅಹರತ ಪರಮಕ ನಡಸಲಗಚವದಚ. 
12.       ಸವದಶರನಕಯ ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ತಮಮ ಸನ ವತ ಖಚರನಲಯಮ ಸವದಶರನಕಯ

       ಹಜರಗಬಮಕಚ ಹಗಮ ಸವದಶರನದ ಬಗಗ ಮಹತ ಬರದರಚವ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಸವದಶರನಕಯ
 ಅಹರರಲಲ ವವದಚ ಭವಸಕಮಳಳ ತಕಯ ದಚದ .

13.        ಆಯಯಯ ಸವಬವಧವದ ಸವದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಈ ಕಛಮರಯವದಗ
    ಯವದಮ ಪತ ತ ವಭ ವಹರ ನಡಸಲಚ ಅಸಪ ದವರಚವದಲಲ . 

14.       ಮಖಕ ಪರಮಕಯ ಸಮಯದಲ ದಖಲಗಳ ಪರಶಮಲನಗಗ ಕರಯಲಪ ಡಚವ ಅಭಭ ರರಗಳಚ,
  ಶಸಕಣಕ ವದಭಹರತ (    ಜನಮ ದನವಕವನಚನ ತಮಮರಸಲಚ ಎಸಳ.ಎಸ.ಎಲ.   ಸ ಅಥವ ತತತಮನ

  ಪರಮಕಯ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,     ಬರಳಚಚಚ ಪರಮಕಗಳ ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳಚ,    ಜತ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,
       ಹಗಮ ಇನನತರ ಅವಶಭ ಕ ಮಮಲ ದಖಲಗಳನಚನ ಪರಶಮಲನಗಗ ಸಲಸತಕಯ ದಚದ , ಪರಶಮಲನ

      ಮಡಚವಗ ಅಜರದರರಚ ಅಜರಯಲ ಒದಗಸರಚವ ಮಹತಯಚ ಸಚಳಳವದಚ



ಕವಡಚಬವದಲ,        ಆಗ ಅವರ ಅಭಭ ರರಯಚ ತರಸಯ ವತವಗಚತತದ ಹಗಮ ಅವರಚ ಸಚಳಚಳ ಮಹತ
    ನಮಡದದ ಕಯಗ ಕ ಪಮನಲಳಪಪಸಕಮಭ ಷನಳಗಮ ಸಹ ಗಚರಯಗಬಮಕಗಚತತದ. 

15        ಆಯಯಯ ಸವಬವಧವಗ ಸವದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಈ ಕಛಮರಯವದಗ
       ಯವದಮ ಪತ ತ ವಭ ವಹರವಗಲ ಅಥವವ ದಮರವಣ ಕರಗಳನಚನ ನಡಸಲಚ / ಮಡಲಚ

ಅವಕಶವರಚವದಲಲ .
16.        ಅವಗವಕಲ ಹಚದಗಳಗ ನದರಷಷ ಪಡಸದ ಅವಗವಕಲ ಅಭಭ ರರಗಳಚ ಲಭಭ ವಗದದದ ಲ ಬಮರ

   ಅವಗವಕಲತ ಇರಚವವರನಚನ ಆಯಯಗ ಪರಗಣಸಲಗಚವದಚ. 
17.        ಮಹತಯನಚನ ಸವಪರಣವಗ ಓದ ತಳದಚಕಮವಡಚ ನಗದತ ಅಜರ ನಮಮನಯಲ ಎಲಲ

      ಕಲವಗಳನಚನ ನಗದತ ಉತತರಗಳವದ ಭತರ ಮಡ ಸಹ ಮಡರತಕಯ ದಚದ .  ಸರಯಗ
 ಕಲವಗಳನಚನ (ಅವಕಣಗಳನಚನ )        ಭತರ ಮಡದಮ ಹಗಮ ಸಹ ಇರದ ಮತಚತ ಈ

      ಅಧಸಮಚನಯವದಗ ಲಗತತಸದ ಅಜರ ನಮಮನಯನಚನ ಹಮರತಚ ಪಡಸ ಬಮರ
   ನಮಮನಯಲ ಸಲಸದ ಅಜರಗಳನಚನ ತರಸಯ ರಸಲಗಚವದಚ. 

18        ಅಜರ ನಮಮನಯಚ ಈ ಕಛಮರಯಲ ಮರಟ ಮಡಲಗಚವದಲಲ ಅಭಭ ರರಗಳಚ
ಅಜರಯನಚನ
https://districts.ecourts.gov.in/india/karnataka/kalaburagi/recruit

       ಇಲವದ ಡನಲಮಮಡ ಮಡಕಮವಡಚ ತಚವಬದ ಅಜರಗಳನಚನ ಇತರ ದಖಲತ ಪಪತಯವದಗ
    ಪಪಧನ ಜಲಲ ಮತಚತ ಸತ ತ ನಭಯಧಮಶರಚ,     ಕಲಬಚರಗ ಇವರಗ ನಗದತ ಹಗಮ

  ಸಮಯದಮಳಗ ತಲಚಪವವತ ಸಲಸಬಹಚದಗದ.     ಕಮನಯ ದನವಕದ ನವತರ ಬರಚವ
  ಅಜರಗಳನಚನ ಪರಗಣಸಲಗಚವದಲಲ

19. CAwªÀÄªÁV C¨ÀsåyðAiÀÄÄ  £ÀPÀ° C¨ÀsåyðAiÀiÁVgÀÄªÀ£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¨ÀsðUÀ¼À°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.

                                      À̧»/-
(ಪ.ಟ. ಕಟಷಮನ)

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

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


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 4B2019 ¢£ÁAPÀ  12-04-2019gÀ
ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ  ಬರಳಚಚಚ ಗರ 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 À̈såyðAiÀÄ 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
¨sÁVAiÀiÁV¢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 PÉÆÃgÀÄªÀ  «ÄÃ À̧¯ÁwUÀ¼ÀÄ  (PÉÆÃgÀÄªÀ
«ÄÃ À̧¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß    aºÉß  ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ  ªÀÄÆ®PÀ
UÀÄgÀÄw¹  ¥ÀæªÀÄÁt  ¥ÀvÀæzÀ  À̧éAiÀÄA  zÀÈrüÃPÀÈvÀ
£ÀPÀ®£ÀÄß ®UàwÛ À̧¨ÉÃPÀÄ)

ºËzÀÄ

II-©

E®è

13 ¤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

C¨ÀsåyðAiÀÄ
EwÛÃa£À  À̧éAiÀÄA

zÀÈrüÃPÀÈvÀ
¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð

C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ
CAn À̧ÄªÀÅzÀÄ.



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

  ಉತತಮಣರ ಹಮವದದ ಪರಮಕಗಳಚ
 ಉತತಮಣರ ಹಮವದದ
 ವಷರಮತಚತ

  ನಮವದಣ ಸವಖಭ

ಗರಷಷ
ಅವಕಗಳಚ

 ಪಡದರಚವ ಅವಕಗಳಚ ಶಮಕಡವರಚ
 ಅವಕಗಳಚ

  ಎ J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹

  ಬ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «zÁåºÀðvÉ.

1    ಕನನ ಡ ಬರಳಚಚಚ ಸಮನಯರ

2   ಇವಗಲಮಷ ಬರಳಚಚಚ ಸಮನಯರ

15 C¨ÀsåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á À̧ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtô À̧ASÉå.

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

17 ¤ªÀÄä À̧é«¼Á À̧«gÀÄªÀ      ಹಗಮ ನಮವದಯತ ಅವಚಗ ತಗಲಚವ ವಚಚ ದ
CAZÉ aÃn CAn¹gÀÄªÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹¢ÝÃgÁ?

F          ಮಮಲ ನಮಮದಸದ ಮಹತ ಮತಚತ ವವರಗಳಚ ನನಗ ತಳದ ಮಟಷಗ ಸತಭ ವಗದಚದ
    ಒವದಚ ವಮಳ ಅವ ಅಸತಭ ವವದಚ ಕವಡಚಬವದಲ,    ತವ ತಗದಚಕಮಳಚಳ ವ ತಮಮರನಗಳಗ

ಬದದ ನಗರಚತತಮನ/ಬದದ ಳಗರಚತತಮನ.      ನನಚ ಆಯಯಗಮವಡರ ಕಲಬಚರಗ ಜಲಲ ಘಟಕದ ಯವದಮ
   ನಭಯಲಯದಲ ಕತರವಭ ನವರಹಸಲಚ ಸದದ ನದನ/ಸದದ ಳದನ. 

À̧Ü¼ÀB
¢£ÁAPÀB C¨ÀsåyðAiÀÄ À̧».


	C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉåB f£ÁåPÀ/DqÀ½vÀ/ 04 /2019 PÀ®§ÄgÀV ¢£ÁAPÀB 12–04-2019

