
¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ PÀbÉÃj, É̈¼ÀUÁ«

  ಅಧಿಸೂ�ಚನೆ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 ಬೆಜಿನ್ಯಾ	/ಆಡಳಿತ/ನೆ�ಮಕಾತಿ/1 /2023,          ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 02/02/2023

 ವಿಷಯಃ
 ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ,       ಆದೇ�ಶ ಜಾರೀ�ಕಾರರ ಮತ&' ಸಿಪಾಯಿ ಹು&ದ್ದೆಗಳ ನೆ�ರ
 ನೆ�ಮಕಾತಿಯಃ ಬಗ್ಗೆ1.  

ಉಲ್ಲೇಖಃ

1)    ಗೌರವಾನ್ವಿ8ತ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಉಚ; ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃ,    ಬೆ�ಗಳ�ರ& ರವರ ಪತ @

 ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 DJA-II(LCA-II) 128/2012,  ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 27/01/2022.
2)    ಈ ಕಃಛೇ�ರೀ ಅಧಿಸೂ�ಚನೆ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 ಬೆಜಿನ್ಯಾ	/ಆಡಳಿತ/ನೆ�ಮಕಾತಿ/  1  /  2020,

 ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 06/01/2020 (28  ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ ಹು&ದ್ದೆಗಳ&).
3)     ಈ ಕಃಛೇ�ರೀ ಅಧಿಸೂ�ಚನೆ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 ಬೆಜಿನ್ಯಾ	/ಆಡಳಿತ/ನೆ�ಮಕಾತಿ/1/2021,

ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ ÀB 23/02/2021 (31  ಸಿಪಾಯಿಹು&ದ್ದೆಗಳ&).
4)    ಗೌರವಾನ್ವಿ8ತ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಉಚ; ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃ,    ಬೆ�ಗಳ�ರ& ರವರ ಪತ @

 ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 DJA-II  400/2021,   ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 10/01/2023  ಹಾಗ� ಸೂಕಾ9ರೀ
   ಆದೇ�ಶ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
  ಸಿಆಸೂ&ಇ 01  ಸೆಹಿಮ 2022  ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 28.12.2022.

*****

 ಮೇ�ಲH �ಡ ಉಲ್ಲೇಖಿತ(4)  ರ    ಗೌರವಾನ್ವಿ8ತ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಉಚ; ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃ, ಬೆ�ಗಳ�ರ&

   ರವರ ಪತ @ ಹಾಗ�  ಸೂಕಾ9ರೀ ಆದೇ�ಶದಂ�ತೆ,   ಈ ಅಧಿಸೂ�ಚನೆಯಃಡಿಯಃಲ್ಲಿ,   ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾO

   ನ್ಯಾ	ಯಾ�ಗ ಘ್ರಟಕಃದಂಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರ&ವ ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ&,    ಆದೇ�ಶ ಜಾರೀ�ಕಾರರ& ಮತ&'

    ಸಿಪಾಯಿ ಹು&ದ್ದೆಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ಉಲ್ಲೇಖಃ(1)    ರ�ತೆ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಉಚ; ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃ,

    ಬೆ�ಗಳ�ರ& ಅನ್ನು&ಮತಿ ನ್ವಿ�ಡಿದಂ&U ಹಾಗ� ಉಲ್ಲೇಖಃ(2)   ರ�ತೆ ಈ ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ

  ಅಧಿಸೂ�ಚನೆಯಃಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂ�ತೆ 28      ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ ಹು&ದ್ದೆಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ಅಹು9

 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿ�ದಂ Online   ಮ�ಲಕಃ ಅಜಿ9 ಅಹಾ8ನ್ವಿಸಿದಂ&U ,    ಅದಂರಲ್ಲಿ ಕೇ�ವಲ 13  ಅಹು9

     ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಆಯ್ಕೆHಯಾಗಿದಂ&U ಇನ್ನು&R ವಿವಿಧ ವಗಿ�9ಕಃರಣಗಳಡಿಯಃಲ್ಲಿ 15  ಹು&ದ್ದೆಗಳ&

  ಭತಿ9ಯಾಗದೇ� ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದಂ&U ,    ಅವುಗಳನ್ನು&R ವಿವಿಧ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ/ವಗಿ�9ಕಃರಣಗಳಡಿಯಃಲ್ಲಿ

    ಹಿ�ಬಾಕಿ ಹು&ದ್ದೆಗಳೆಂ�ದಂ& ಪರೀಗಣಿಸಿ ಮತ&' ಉಲ್ಲೇಖಃ(3)   ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ

 ಅಧಿಸೂ�ಚನೆಯಃ�ತೆ 31       ಸಿಪಾಯಿ ಹು&ದ್ದೆಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ಅಹು9 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ&

ಆಯ್ಕೆHಯಾಗಿದಂ&U ,   ಇನ್ನು&R 01      ಹು&ದ್ದೆ ಭತಿ9ಯಾಗದೇ� ಖಾಲಿ ಇದಂ&U ಅದಂನ್ನು&R

  ಅದೇ� ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ/      ವಗಿ�9ಕಃರಣದಂಡಿಯಃಲ್ಲಿ ಹಿ�ಬಾಕಿ ಹು&ದ್ದೆಯಃ�ತಾ ಪರೀಗಣಿಸಿ,  ಈ ಮೇ�ಲಿನ್ನು

…2.
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ಉಲ್ಲೇಖಃ(1),  (2)   ಮತ&' (3)       ರ�ತೆ ಖಾಲಿ ಇರ&ವ ಹು&ದ್ದೆಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ಅಹು9

 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿ�ದಂ    ಆನ್ಲೈeನ್   ಮ�ಲಕಃ ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಅಹಾ8ನ್ವಿಸೂಲ್ಲಾಗಿದೇ.   ಅಹು9 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ&

  ಆನ್ಲೈeನ್    ಮ�ಲಕಃ ಮಾತ @ ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಸೂಲ್ಲಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .    ಜಾಗರ�ಕಃತೆಯಿ�ದಂ ಎಲ್ಲಾO

      ಅ�ಕಃಣಗಳನ್ನು&R ತಪಿg ಲO ದಂ�ತೆ ಭತಿ9ಮಾಡಿ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದೇ�ಳಗ್ಗೆ ಸೂಲ್ಲಿಸೂತಕಃH ದಂ&U . 

     ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಬೆಳಗಾವಿಯಃ ಜಿಲ್ಲಾO ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ ವೆಬ್-  ಸೆeಟ್

https://districts.ecourts.gov.in/belagavi-onlinerecruitment  ನ್ನುಲ್ಲಿ ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾದಂ

         ಲಿ�ಕ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ಲೈeನ್ ಮ&ಖಾ�ತರ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 02.02.2023   ರೀ�ದಂ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 03.03.2023 ರ

 ರಾತಿ� 11.59         ರವರೆಗ್ಗೆ ಮಾತ @ ಸೂಲ್ಲಿತಕಃH ದಂ&U ಹಾಗ� ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ಚಲನ್ ಮ&ಖಾ�ತರ ಪಾವತಿಸೂಲ&

 ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 07.03.2023   ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃವಾಗಿದಂ&U ,    ನ್ವಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ನ್ನು
        ಯಾವುದೇ� ಶಾಖ್ಯೆಃಯಃ ವ	 ವಹಾರದಂ ವೆ�ಳೆಂಯಃಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸೂತಕಃH ದಂ&U ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈeನ್ಮ�ಲಕಃ

ಪಾವತಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .

  ವಿಶೇ�ಷ ಸೂ�ಚನೆ


1)         ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ವಿಳ�ಬ ಮಾಡದೇ ಆನ್ಲೈeನ್ ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಕೇ�ನೆ
   ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂವರೆಗ್ಗೆ ಕಾಯಃದೇ ಬೆ�ಗನೆ ಸೂಲ್ಲಿತಕಃH ದಂ&U .

2)         ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಆನ್ಲೈeನ್ ಅಜಿ9 ಸೂಲ್ಲಿಸೂ&ವ ಸೂ�ದಂಭ9ದಂಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದಂರ�
       ತಾ�ತಿ�ಕಃ ತೆ��ದಂರೆಗಳ& ಕಃ�ಡ& ಬ�ದಂರೆ ಈ ಕಃಛೇ�ರೀಯಃ ಈ ಕೇಳಕಃ�ಡ
      ಇಮೇ�ಲ್ ಐಡಿಗ್ಗೆ ತಮw ದಂ�ರ&ಗಳನ್ನು&R ಸೂಲ್ಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆಹುರೀಸಿಕೇ�ಳ&x ವುದಂ&.

recruitment.pdjbgm@gmail.com

I     ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ&  -  ಗ್ಗೆ��ಡ  -3 (Stenographers-Grade III)  

i)   ಹು&ದ್ದೆಗಳ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 18 (03ºÉÇ À̧ + 15»A¨ÁQ (  ಒಟ&z ಹುದಿನೆ�ಟ&))

ii)   ವೆ�ತನ್ನು ಶೇ��ಣಿ
 gÀÆ. 27650-650-29600-750-32600-850-36000-
950-39800-1100-46400-1250-52650   ಹಾಗ� ವಿಶೇ�ಷ ಭತೆ	
ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

…3.
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iii)  ಹು&ದ್ದೆಗಳ ವಗಿ�9ಕಃರಣ


 ಇತರೆ ಮಹಿಳಾ
ಅಭ	 ರ್ಥಿ9

ಗಾ�ಮೀ�ಣ
ಯೋಜ
ನ್ಯಾ

 ನ್ವಿರಾಶೀ�ತ

ಅ�ಗವಿಕಃಲ
ರ&

ಮಾಜಿ�
ಸೆeನ್ವಿಕಃ
ರ&

 ಒಟ&z

 ಸಾಮಾನ್ನು	 -- 02 -- -- -- -- 02
ಪ�ವಗ9-I -- -- -- -- -- -- --
ಪ�ವಗ9-IIA -- 01 01 -- 01*** -- 03
ಪ�ವಗ9-IIB 01 01 01 -- 01* -- 04
ಪ�ವಗ9-IIIA - 01 01 -- 01 -- 03

  ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ -- -- 01 -- 01** 01 03
 ಪರೀಶೀಷ ಪ�ಗಡ -- 01 01 01 -- -- 03

 ಒಟ&z 01 06 05 01 04 01 18
   *   ಚಲನ್ನುವಲನ್ನು ವೆeಕಃಲ	 ಹೊಂ��ದಿದಂವರೀಗ್ಗೆ (Locomotive Disorder)
  **   ಕಃ&ಷz ರೆ��ಗ ಮ&ಕಃ'ರಾದಂವರೀಗ್ಗೆ  (Leprosy Cured Persons). 

      *** ದಂ�ಷ್ಟಿzಮಾ�ದಂ	 ತೆಯಃ&ಳx ವರೀಗ್ಗೆ (Low vision)

 ಶೇeಕ್ಷಣಿಕಃ ವಿದಾ	ಹು9ತೆ

1)       ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂ�ದಂ& ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ&

         ಪದಂವಿ ಪೂವ9 ಶೀಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಖ್ಯೆಃ ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ದಿ8ತಿ�ಯಃ ವಷ9ದಂ ಪದಂವಿ ಪೂವ9 ಶೀಕ್ಷಣ
      ಕೇ��ಸಿ9ನ್ನು ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಅಥವಾ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ತಾ�ತಿ�ಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷಾ

          ಮ�ಡಳಿಯಃ& ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಡಿಪ್ಲೋO�ಮಾ ಇನ್ ಕಃಮಷ್ಟಿ9ಯಃಲ್ ಪಾ�	ಕಿz ಸ್ ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು
 ವಿದಾ	ಹು9ತೆ ಹೊಂ��ದಿರಬೆ�ಕಃ&.  

2)        ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಸೂಕಾ9ರದಂ ಸಾವ9ಜನ್ವಿಕಃ ಶೀಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಖ್ಯೆಃ ವತಿಯಿ�ದಂ ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಕಃನ್ನುR ಡ
      ಹಾಗ� ಆ�ಗO ಭಾಷೆಯಃ ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಯಃಲ್ಲಿ ಹಿರೀಯಃ ದಂರ್ಜೆ9 (  ಸಿನ್ವಿಯಃರ್ ಗ್ಗೆ��ಡ್) ಮತ&'

       ಕಃನ್ನುR ಡ ಹಾಗ� ಆ�ಗO ಭಾಷೆಯಃ ಬೆರಳಚ&; ಹಿರೀಯಃ ದಂರ್ಜೆ9 (  ಸಿನ್ವಿಯಃರ್ ಗ್ಗೆ��ಡ್) ಅಥವಾ
      ತತ�ಮಾನ್ನು ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಅಥವಾ ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ತಾ�ತಿ�ಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷಾ

         ಮ�ಡಳಿಯಃ& ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಡಿಪ್ಲೋO�ಮಾ ಇನ್ ಕಃಮಷ್ಟಿ9ಯಃಲ್ ಪಾ�	ಕಿz ಸ್ ಪದಂವಿಯೊ�ದಿಗ್ಗೆ
        ಕಃನ್ನುR ಡ ಮತ&' ಆ�ಗO ಭಾಷೆಗಳ ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿ ಹಾಗ� ಬೆರಳಚ&; ವಿಷಯಃಗಳನ್ನು&R ಐಚ್ಛಿ�ಕಃ

     ವಿಷಯಃವಾಗಿ ಅಭ	 ಸಿಸಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು ವಿದಾ	ಹು9ತೆ
ಹೊಂ��ದಿರಬೆ�ಕಃ&.

 ಅಹು9ತಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆ  B  
1) C¨ÀsåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ/EAVèÃµï s̈ÁµÉUÀ¼À°è   ಪ�ತಿ ¤«ÄµÀPÉÌ 120   ಪದಂಗಳ ವೆ�ಗದಂ�ತೆ 5

    ನ್ವಿಮೀಷಗಳ ಉಕಃ'ಲೈ�ಖಃನ್ನು ನ್ವಿ�ಡಿ ನ್ನು�ತರ 45    ನ್ವಿಮೀಷಗಳ ಅವಧಿಯಃಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ&;
       ಯಃ�ತ @ದಂ ಮೇ�ಲೈ ಅಥವಾ ಗಣಕಃ ಯಃ�ತ @ದಂ ಮೇಲೈ ಲಿಪ	 �ತರ ಮಾಡಲ&

ಹೊಂ�ಳಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&. 
…4.
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II     DzÉÃ±À eÁjÃPÁgÀgÀÄ     (  Process-Server  )  

i)  ಹು&ದ್ದೆಗಳ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 06 (  ಒಟ&z ಆರ&)
ii)   ವೆ�ತನ್ನು ಶೇ��ಣಿ
 ರ�.19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-

27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900 ಹಾಗ�
  ಇತರ ಭತೆ	ಗಳ& ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

iii)  ಹು&ದ್ದೆಗಳ ವಗಿ�9ಕಃರಣ B

 ಇತರೆ ಮಹಿಳಾ
 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9

 ಗಾ�ಮೀ�ಣ
ಯೋಜನ್ಯಾ

 ನ್ವಿರಾಶೀ�ತ  ಒಟ&z

ಸಾಮಾನ್ನು	 -- 01 01 01 03
ಪ�ವಗ9-I -- -- 01 -- 01
ಪ�ವಗ9-IIA 01 -- -- -- 01

  ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ -- -- 01 -- 01
 ಒಟ&z 01 01 03 01 06

 ಶೇeಕ್ಷಣಿಕಃ ವಿದಾ	ಹು9ತೆ

1)      ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂ�ದಂ&

     ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಪ್ರೌ�ಢಶೀಕ್ಷಣ ಮ�ಡಳಿ ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.
    ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು ವಿದಾ	ಹು9ತೆ

ಹೊಂ��ದಿರಬೆ�ಕಃ&. 

2)  ಲಘ್ರ& (LMV)   ಹಾಗ� ಭಾರೀ (Heavy Badge)   ವಾಹುನ್ನು ಚಾಲನ್ಯಾ
     ಪರವಾಣಿಗ್ಗೆ ಪತ @ ಹೊಂ��ದಿದಂ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ ಆದಂ	 ತೆ ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

 ವಿಶೇ�ಷ ಸೂ�ಚನೆ


10           ನೆ� ತರಗತಿಯಃ ಅ�ಕಃಗಳ& ಶೇ��ಣಿಯಃಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಗೆ��ಡದಂಲ್ಲಿದಂU ರೆ  

      ಅದಂನ್ನು&R ಸೂ�ಬ�ಧಪಟz ಶಾಲ್ಲಾ ಮ&ಖಃ	 ಸೂ� ರೀ�ದಂ ಅ�ಕಃಗಳಾಗಿ ಪರೀವತಿ9ಸಿ ಗರೀಷ�

ಅ�ಕಃಗಳ&  ,          ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು8 ಯಃ ಒಟ&z ಶೇ�ಕಃಡಾವಾರನ್ನು&R ಸೂರೀಯಾಗಿ  100    ರ  

     ಪ�ತಿಶತನ್ನುಲ್ಲಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂ&ವುದಂ& ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ	 ತಾ	ಸೂ ಕಃ�ಡ&ಬ�ದಂಲ್ಲಿ ಅ�ತಹು

    ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಯಾವುದೇ� ಸೂ�ಚನೆ ಇಲO ದೇ� ತಿರಸೂH ರೀಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&  .  

…5.
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 ಉದಾಹುರಣೆಃ
   ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಸಿ  .  ಬಿ  .  ಎಸ್  .  ಸಿ  .    ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು  

  ಶೀಕ್ಷಣದಂಲ್ಲಿ ಒಟ&z  10         ರ ಪೈeಕಿ ಒಟ&z  9      ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R ಪಡೆದಿದಂU ರೆ ಅದಂರ  

 ಪ�ತಿಶತ  100%        ಕೇH ತೆಗ್ಗೆದಂ& ಮತ&' ಅದೇ� ರೀ�ತಿ ಎಸ್  .  ಎಸ್  .  ಎಲ್  .  ಸಿ  .   ಅಥವಾ  

       ತತ�ಮಾನ್ನು ಶೀಕ್ಷಣದಂಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳ& ಹಾಗ� ಒಟ&z ಅ�ಕಃಗಳ& ಮತ&'

     ಶೇ�ಕಃಡಾ ಪ�ತಿಶತವನ್ನು&R ಸೂಹು ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ತ&�ಬವಾಗ ಸೂರೀಯಾಗಿ

     ಶೇ�ಕಃಡಾ ಹಾಗ� ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R ತಪg ದೇ� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೆ�ಕಃ&  .   

      ಒ�ದಂ& ವೆ�ಳೆಂ ಸೂರೀಯಾಗಿ ಪ�ತಿಶತ ಶೇ�ಕಃಡಾವಾರ& ಮತ&' ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R

      ಸೂರೀಯಾಗಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂದೇ ಇದಂU ರೆ ತಾವು ನ್ನುಮ�ದಿಸಿದಂ ಅ�ಕಃಗಳನೆR� ಅ�ತಿಮ

 ಅ�ಕಃಗಳೆಂ�ದಂ& ಪರೀಗಣಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&  .   

III     ¹¥Á¬Ä     (  Peon  )  

i)  ಹು&ದ್ದೆಗಳ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	
 44 (43+ 01»A¨ÁQ (  ಒಟ&z ನ್ನುಲವತಾRಲ&H ))
ii)    ವೆ�ತನ್ನು ಶೇ��ಣಿ
 ರ�
 17000-400-18600-450-20400-500-22400-

550-24600-600-27000-650-28950   ಹಾಗ� ಇತರ ಭತೆ	ಗಳ&
ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

iii)  ಹು&ದ್ದೆಗಳ ವಗಿ�9ಕಃರಣ B

 ಇತರೆ
ಮಹಿ
ಳಾ

 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9
ಗಾ�ಮೀ�

 ಣ
ಕಃನ್ನುR ಡ
ಮಾದಂ	
ಮ

ಯೋಜ
ನ್ಯಾ

 ನ್ವಿರಾಶೀ�ತ

ಅ�ಗ
ವಿಕಃಲರ&

ಮಾಜಿ�
ಸೆeನ್ವಿಕಃ

 ರ&
 ಒಟ&z

 ಸಾಮಾನ್ನು	 3 8 4 1 1 1*+1** 2 21
ಪ�ವಗ9-I -- 1 1 -- -- -- -- 02
ಪ�ವಗ9-IIA 2 1 1 -- 1 -- 1 06
ಪ�ವಗ9-IIB -- 1 1 -- -- -- -- 02
ಪ�ವಗ9-IIIA 1 -- -- -- -- -- -- 01
ಪ�ವಗ9-IIIB 1 -- 1 -- -- -- -- 02

  ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ 2 2 -- -- 1 -- 1 06
 ಪರೀಶೀಷz ಪ�ಗಡ 1 1 1 -- -- -- 1 04

 ಒಟ&z 10 14 09 01 03 02 05 44

*   ಚಲನ್ನುವಲನ್ನು ವೆeಕಃಲ	 (Locomotor Disability).
  * *   ಕಃ&ಷz ರೆ��ಗ ಮ&ಕಃ'ರಾದಂವರೀಗ್ಗೆ (Leprosy Cured Persons). 
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1)       ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಲ& ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂ�ದಂ&
     ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಪ್ರೌ�ಢಶೀಕ್ಷಣ ಮ�ಡಳಿ ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.
    ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು ವಿದಾ	ಹು9ತೆ

ಹೊಂ��ದಿರಬೆ�ಕಃ&.
2)      ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗ್ಗೆ ಕಃನ್ನುR ಡ ಓದಂಲ& ಮತ&' ಬರೆಯಃಲ& ತಿಳಿದಿರಬೆ�ಕಃ&.
 ವಿಶೇ�ಷ ಸೂ�ಚನೆ


10           ನೆ� ತರಗತಿಯಃ ಅ�ಕಃಗಳ& ಶೇ��ಣಿಯಃಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಗೆ��ಡದಂಲ್ಲಿದಂU ರೆ  

      ಅದಂನ್ನು&R ಸೂ�ಬ�ಧಪಟz ಶಾಲ್ಲಾ ಮ&ಖಃ	 ಸೂ� ರೀ�ದಂ ಅ�ಕಃಗಳಾಗಿ ಪರೀವತಿ9ಸಿ ಗರೀಷ�
ಅ�ಕಃಗಳ&  ,          ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು8 ಯಃ ಒಟ&z ಶೇ�ಕಃಡಾವಾರನ್ನು&R ಸೂರೀಯಾಗಿ  100    ರ  

     ಪ�ತಿಶತನ್ನುಲ್ಲಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂ&ವುದಂ& ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ	 ತಾ	ಸೂ ಕಃ�ಡ&ಬ�ದಂಲ್ಲಿ ಅ�ತಹು
    ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಯಾವುದೇ� ಸೂ�ಚನೆ ಇಲO ದೇ� ತಿರಸೂH ರೀಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&  .  

 ಉದಾಹುರಣೆಃ
   ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಸಿ  .  ಬಿ  .  ಎಸ್  .  ಸಿ  .    ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು  

  ಶೀಕ್ಷಣದಂಲ್ಲಿ ಒಟ&z  10         ರ ಪೈeಕಿ ಒಟ&z  9      ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R ಪಡೆದಿದಂU ರೆ ಅದಂರ  

 ಪ�ತಿಶತ  100%        ಕೇH ತೆಗ್ಗೆದಂ& ಮತ&' ಅದೇ� ರೀ�ತಿ ಎಸ್  .  ಎಸ್  .  ಎಲ್  .  ಸಿ  .   ಅಥವಾ  

       ತತ�ಮಾನ್ನು ಶೀಕ್ಷಣದಂಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳ& ಹಾಗ� ಒಟ&z ಅ�ಕಃಗಳ& ಮತ&'
     ಶೇ�ಕಃಡಾ ಪ�ತಿಶತವನ್ನು&R ಸೂಹು ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ತ&�ಬವಾಗ ಸೂರೀಯಾಗಿ
     ಶೇ�ಕಃಡಾ ಹಾಗ� ಪಡೆದಂ ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R ತಪg ದೇ� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೆ�ಕಃ&  .   

      ಒ�ದಂ& ವೆ�ಳೆಂ ಸೂರೀಯಾಗಿ ಪ�ತಿಶತ ಶೇ�ಕಃಡಾವಾರ& ಮತ&' ಅ�ಕಃಗಳನ್ನು&R
      ಸೂರೀಯಾಗಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂದೇ ಇದಂU ರೆ ತಾವು ನ್ನುಮ�ದಿಸಿದಂ ಅ�ಕಃಗಳನೆR� ಅ�ತಿಮ

 ಅ�ಕಃಗಳೆಂ�ದಂ& ಪರೀಗಣಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&  .   

 ನ್ವಿಗದಿತ ಅಜಿ9ಶ&ಲH 

  ವಿವಿಧ ವಗಿ�9ಕಃರಣ ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಗಾರರ

 ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ
 ಆದೇ�ಶ ಜಾರೀ�ಕಾರರ

 ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ   ಸಿಪಾಯಿ ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ

 ಸಾಮಾನ್ನು	 ವಗ9,  ಪ�ವಗ9 IIA, IIB, 

IIIA, IIIB    ಗ್ಗೆ ಸೆ�ರೀದಂ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ.

ರ�. 300/-
ಅಜಿ9ಶ&ಲH
ಪಾವತಿಸೂಬೆ�ಕಃ&. 

ರ�. 250/-
ಅಜಿ9ಶ&ಲH
ಪಾವತಿಸೂಬೆ�ಕಃ&. 

ರ�. 200/-
ಅಜಿ9ಶ&ಲH
ಪಾವತಿಸೂಬೆ�ಕಃ&. 

 ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ,  ಪರೀಶೀಷz ಪ�ಗಡ, 
ಪ�ವಗ9-I   ಹಾಗ� ಅ�ಗವಿಕಃಲ
ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ.

ಶ&ಲH
ಪಾವತಿಯಿ�ದಂ
ವಿನ್ಯಾಯಿತಿ
ಇರ&ತ'ದೇ.

 ಶ&ಲH ಪಾವತಿಯಿ�ದಂ
 ವಿನ್ಯಾಯಿತಿ ಇರ&ತ'ದೇ.

 ಶ&ಲH ಪಾವತಿಯಿ�ದಂ
 ವಿನ್ಯಾಯಿತಿ ಇರ&ತ'ದೇ.

…7.
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  ಅಜಿ9ಶ&ಲH ಪಾವತಿಸೂಬೆ�ಕಾದಂ ವಿಧಾನ್ನು


        ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ನ್ವಿಗದಿತ ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ಈ ಕೇಳಕಃ�ಡ ವಿಧಾನ್ನುದಂ ಮ&ಖಾ�ತರ ಮಾತ @ ಪಾವತಿ

ಮಾಡತಕಃH ದಂ&U 
-

ಅ)     ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ ವೆಬ್ಸೆeಟ್https://districts.ecourts.gov.in/belagavi
or  www.districts.ecourts.gov.in/belagavi/online-recruitment  ರಲ್ಲಿ

           ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾದಂ ಲಿ�ಕ್ ಮ&ಖಾ�ತರ ಸೆz �ಟ್ ಬಾ	�ಕ್ ಆಫ್ ಇ�ಡಿಯಾದಂ State Bank Collect
ಮ�ಲಕಃ Online  Payment  through  net  banking/credit  card/debit
card/challan download  ಸೌಲಭ	 ದಂ ಮ�ಲಕಃ Prl. District & Sessions Judge,
Belagavi   ರವರ ಹೊಂಸೂರೀಗ್ಗೆ ಪಾವತಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .

 ಅಥವಾ
ಆ)         ಆನ್ಲೈeನ್ ಮ�ಲಕಃ ಮೇ�ಲH �ಡ ವಿಧಾನ್ನುದಂಲ್ಲಿ ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ಲಾಗದೇ�

      ಇದಂU ಲ್ಲಿ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಚಲನ್ ಪ�ತಿಯಃನ್ನು&R ಅಧಿಕಃ�ತ ವೆಬ್-    ಸೆeಟ್ನ್ವಿ�ದಂ ಡೌನ್ಲೈ��ಡ
           ಮಾಡಿಕೇ��ಡ& ಅದಂರ ಪಿ��ಟ್ಔಟ್ನ್ನು&R ಪಡೆದಂ&ಕೇ��ಡ& ಸೆz �ಟ್ ಬಾ	�ಕ್ ಆಫ್

ಇ�ಡಿಯಾ(State  Bank  of  India)     ದಂ ಯಾವುದೇ� ಶಾಖ್ಯೆಃಗ್ಗೆ ಹಾಜರ&ಪಡಿಸಿ ಶ&ಲH ವನ್ನು&R
ಪಾವತಿಸೂತಕಃH ದಂ&U . 

        ಈ ಮೇ�ಲಿನ್ನು ವಿಧಾನ್ನುಗಳನ್ನು&R ಹೊಂ�ರತ& ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ� ಡಿಮಾ�ಡ್ ಡಾ�ಫ್z,
  ಪ್ಲೋ�ಸೂz ಲ್ ಆಡ9ರ್,  ನ್ನುಗದಂ&,   ಮನ್ವಿ ಆಡ9ರ್,    ಇವುಗಳ ರ�ಪದಂಲ್ಲಿ ಶ&ಲH ವನ್ನು&R

ಸಿ8�ಕಃರೀಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಿಲO .

   ಎಲO ಹು&ದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ನು	 ನ್ವಿಯಃಮಗಳ&


1)      ಆಯ್ಕೆHಯಾದಂ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳನ್ನು&R ಕಃನ್ಯಾ9ಟಕಃ ಸೆ�ವಾ ನ್ವಿಯಃಮ (  ಪರೀವಿ�ಕ್ಷಣಾ ನ್ವಿಯಃಮ
1997   ರ ಪ�ಕಾರ 2    ವಷಗಳ ಕಾಲ ಪರೀವಿ�ಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯಃಲ್ಲಿರ&ತಾ'ರೆ.   ಈ ಅವಧಿಯಃಲ್ಲಿ

     ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಅವರ&ಗಳ ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿರ&ವ ಇಲ್ಲಾಖಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ,  ಕಃನ್ನುR ಡ
     ಭಾಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಮತ&' ಕಃ�ಪೂ	ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗಬೆ�ಕಃ&.

2)       ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಸಿ8�ಕಃರೀಸೂಲ& ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂ�ದಂ& ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಕಃನ್ವಿಷ�
18      ವಷ9 ಪೂರೆeಸಿರತಕಃH ದಂ&U ಹಾಗ� ಗಡಿಷ� ವಯೋಮೀ�ತಿ 03.03.2023 ರ�ದಂ&.

ಅ)   ಸಾಮಾನ್ನು	 ವಗ9
 35 ವಷಗಳ&.
ಬ) ಪ�ವಗ9-IIA, IIB, IIIA, IIIB: 38 ವಷ9ಗಳ&.
ಕಃ) ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ, ಪರೀಶೀಷz ಪ�ಗಡ, ಪ�ವಗ9-I:40  ವಷ9ಗಳನ್ನು&R ಮೀ�ರಬಾರದಂ&.

3)  ಸೂಕಾ9ರೀ ಸೆ�ವೆಯಃಲ್ಲಿರ&ವವರೀಗ್ಗೆ, ವಿಧವೆಯಃರೀಗ್ಗೆ,    ಮಾಜಿ� ಸೆeನ್ವಿಕಃರೀಗ್ಗೆ ಹಾಗ� ಅ�ಗವಿಕಃಲ
    ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ ನ್ವಿಯಃಮಾನ್ನು&ಸಾರ ವಯೋಮೀ�ತಿಯಃಲ್ಲಿ ಸೂಡಿಲಿಕೇ ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&. ಈ

      ಬಗ್ಗೆ1 ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ ನ್ವಿಗದಿತ ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿ ಪ�ಮಾಣಪತ @ ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ&
       ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ� ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

4)    ಜನ್ನುw ದಿನ್ಯಾ�ಕಃವನ್ನು&R ನ್ನುಮ�ದಿಸಿರ&ವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.   ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃ
ಪ�ಮಾಣಪತ @/   ವಗಾ9ವಣೆಃ ಪ�ಮಾಣ ಪತ @/    ಜನ್ನುನ್ನು ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ ತೆ��ರೀಸೂ&ವ ದಾಖಃಲೈಯಃ

   ಉಧ�ತ ಭಾಗದಂ ಪ�ತಿ ಸೂಲ್ಲಿಸೂಬೆ�ಕಃ&.
…8.
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5)  ಪರೀಶೀಷz ಜಾತಿ,   ಪರೀಶೀಷz ಪ�ಗಡ,  ಪ�ವಗ9 I,IIA,IIB,IIIA,IIIB   ಗಳ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ
      ಪ�ಮಾಣ ಪತ @ಗಳನ್ನು&R ಪ�ಸೂ&' ತ ಚಾಲಿ'ಯಃಲ್ಲಿರ&ವ ನ್ವಿಗದಿತ ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿ (ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ

ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)        ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ�
 ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

6)       ಗಾ�ಮೀ�ಣ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಪ�ಮಾಣ ಪತ @ ನ್ವಿಗದಿತ ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿ (ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ
ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)        ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ�

 ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.
7) ಶಾಲ್ಲಾ/  ಕಾಲೈ�ಜಿನ್ನು ಮ&ಖ್ಯೆಃ�	�ಪಾಧಾ	ಯಃರ&/   ಪಾ��ಶ&ಪಾಲರೀ�ದಂ ಪಡೆದಂ ನ್ನುಡತೆ

       ಪ�ಮಾಣಪತ @ ಹಾಗ� ಸೂ� ಳಿ�ಯಃ ಒಬ� ರ& ಗಣ	 ವ	 ಕಿ'ಯಿ�ದಂ ಪಡೆದಂ 6  ತಿ�ಗಳ ಇತಿ'�ಚ್ಛಿನ್ನು
       ಒ�ದಂ& ನ್ನುಡತೆ ಪ�ಮಾಣಪತ @ ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ

   ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ� ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

8)        ಸೆ�ವಾ ನ್ವಿರತ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಅಜಿ9ಗಳ ಸಿ8�ಕಃ�ತಿಗಾಗಿ ನ್ವಿಗದಿಪಡಿಸೂಲ್ಲಾದಂ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ ಹಾಗ�
      ಸೂಮಯಃವನ್ನು&R ಮೀ�ರದಂ�ತೆ ತಮw ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಸೂಲ್ಲಿಸೂತಕಃH ದಂ&U ಮತ&' ಸೂ�ಬ�ಧಪಟz

  ಪಾ�ಧಿಕಾರದಿ�ದಂ ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾದಂ “  ನ್ವಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ�ಮಾಣಪತ @ವನ್ನು&R ” (ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ
ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)        ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ�

 ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

9)       ವಿವಿಧ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಅಡಿಯಃಲ್ಲಿ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿಯಃನ್ನು&R ಕೇO�ಮ& ಮಾಡ&ವ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ&
      ಸೂಕ್ಷಮ ಪಾ�ಧಿಕಾರೀಗಳ& ನ್ವಿ�ಡಿದಂ ನ್ವಿಗದಿತ ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿಯಃ ಪ�ಮಾಣ ಪತ @ಗಳನ್ನು&R

ಹೊಂ��ದಿರತಕಃH ದಂ&U ,       ಗಾ�ಮೀ�ಣ ವಗ9ದಂ ಅಡಿಯಃಲ್ಲಿ ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿಯಃ ಕೇO�ಮ& ಮಾಡ&ವ
     ಸಾಮಾನ್ನು	 ಅಹು9ತೆಯಃ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಕೇನೆಪದಂರ ಪ�ಮಾಣಪತ @ವನ್ನು&R (Creamy Layer

Certificate)  (  ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)     ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9
    ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ� ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

10)         ಮೇ�ಲH �ಡ ಪ�ಯೋಜನ್ನುಗಳನ್ನು&R ಕೇO�ಮ& ಮಾಡ&ವ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಆನ್ಲೈeನ್ ಅಜಿ9
       ಸೂಲ್ಲಿಸೂ&ವ ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃದಂ�ದಂ& ಅಥವಾ ಅದಂಕಿH �ತ ಮ&�ಚೆ ಸೂಕ್ಷಮ ಪಾ�ಧಿಕಾರೀಗಳ&
   ನ್ವಿ�ಡಿದಂ ಸೂ�ಬ�ಧಪಟz ಪ�ಮಾಣಪತ @ಗಳನ್ನು&R (  ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)  ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ&
       ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ� ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

11) ವಿಕಃಲಚೆ�ತನ್ನುರ&/  ಮಾಜಿ ಸೆeನ್ವಿಕಃರ&/     ವಿಧವೆಯಃರ& ಸೂಕ್ಷಮ ಪಾ�ಧಿಕಾರೀಗಳ& ನ್ವಿ�ಡಿದಂ ನ್ವಿಗದಿತ
  ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿಯಃ ಪ�ಮಾಣಪತ @ಗಳನ್ನು&R (  ಮೀ�ಸೂಲ್ಲಾತಿ ಕೇ��ರೀದಂಲ್ಲಿ)  ಪಡೆದಿರಬೆ�ಕಃ&

       ಹಾಗ� ಅದಂನ್ನು&R ಅಜಿ9 ತ&�ಬ&ವ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ತಪg ದೇ� ಅಪಲೈ��ಡ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&.

12)       ದಾಖಃಲೈ�ಗಳ ಪರೀಶೀ�ಲನೆ ಮತ&' ಮೌಖಿಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ಕಃರೆಯಃಲg ಡ&ವ
   ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ತಮw ಶೇeಕ್ಷಣಿಕಃ ವಿದಾ	ಹು9ತೆ,    ಜನ್ನುw ದಿನ್ಯಾ�ಕಃವನ್ನು&R ತೆ��ರೀಸೂಲ&

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.     ಅಥವಾ ತತ�ಮಾನ್ನು ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃ ಪ�ಮಾಣ ಪತ @,,   ಜಾತಿ ಪ�ಮಾಣ ಪತ @,
     ಇವುಗಳಿಗ್ಗೆ ಸೂ�ಬ�ಧಿಸಿದಂ�ತೆ ಅಗತ	 ಮ�ಲದಾಖಃಲೈಗಳನ್ನು&R ಪರೀಶೀ�ಲನೆಗಾಗಿ ಸೂಲ್ಲಿಸೂತಕಃH ದಂ&U ,
     ಪರೀಶೀ�ಲನೆ ಮಾಡ&ವಾಗ ಅಜಿ9ದಾರರ& ಅಜಿ9ಯಃಲ್ಲಿ ಒದಂಗಿಸಿರ&ವ ಮಾಹಿತಿಯಃ&

 ಸೂ&ಳೆಂx�ದಂ& ಕಃ�ಡ&ಬ�ದಂಲ್ಲಿ,      ಆಗ ಅವರ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಕೇಯಃ& ತಿರಸೂH �ತವಾಗ&ತ'ದೇ ಹಾಗ�
        ಅವರ& ಸೂ&ಳ&x ಮಾಹಿತಿ ನ್ವಿ�ಡಿದಂU ಕಾHಗಿ ಕಿ �ಮೀನ್ನುಲ್ ಪಾ�ಸಿಕಃ�	 ಷನ್ಗ� ಸೂಹು

ಗ&ರೀಯಾಗಬೆ�ಕಾಗ&ತ'ದೇ.
…9.
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13)       ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ನೆ�ಮಕಾತಿ ಸೂ�ಬ�ಧದಂಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ� ಅಕಃ @ಮ ಮತ&' ಅನ್ನು&ಚ್ಛಿತ
    ಮಾಗ9ವನ್ನು&R ಅವಲ�ಬಿಸಿರ&ವುದಂ& ಕಃ�ಡ&ಬ�ದಂಲ್ಲಿ ಅ�ತಹುವರನ್ನು&R ನೆ�ಮಕಾತಿಗ್ಗೆ

ಪರೀಗಣಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಿಲO .

14)       ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆHಯಾದಂ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಆಯ್ಕೆHಯಾದಂ ಮ�ರ& ತಿ�ಗಳ
      ಒಳಗ್ಗೆ ಸೂಕಾ9ರವು ಅನ್ನು&ಮೋ�ದಿಸಿದಂ ಏರ್ಜೆನ್ವಿ�ಯಃಲ್ಲಿ ಕಃ�ಪೂ	ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃನ್ನು&R
      ನ್ವಿಗದಿತ ಶೇ�ಕಃಡಾ ಅ�ಕಃಗಳಿಗ್ಗೆ ಕಃಡಿಮೇ ಇಲO ದಂ�ತೆ ಪಡೆದಂ& ಉತಿ'�ಣ9ರಾಗತಕಃH ದಂ&U .

15)       ಅಜಿ9ಯಃಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುg ಮಾಹಿತಿ ನ್ವಿ�ಡಿ ಆಯ್ಕೆHಯಾಗ&ವ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳನ್ನು&R ಯಾವುದೇ�
     ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಾO ದಂರ� ವಜಾ ಮಾಡಲ್ಲಾಗ&ತ'ದೇ ಹಾಗ� ಕಾನ್ನು�ನ್ನು& ಕಃ @ಮ

ಜರ&ಗಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಆನ್  -    ಲೈeನ್  (  On-line)         ಮ�ಲಕಃ ಅಜಿ9 ಭತಿ9 ಮಾಡ&ವ ಮೋದಂಲ&  
   ಕೇಳಕಃ�ಡ ಸೂ�ಚನೆಗಳನ್ನು&R ಕಃಡಾ¦ಯಃವಾಗಿ ತಿಳಿದಂ&ಕೇ�ಳx ತಕಃH ದಂ&U 


1)        ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಆನ್ಲೈeನ್ ಮ�ಲಕಃ ಸೂಲ್ಲಿಸೂ&ವ ಮೋದಂಲ&
     ಕೇ�ಟ್ಟಿzರ&ವ ಎಲ್ಲಾO ಸೂ�ಚನೆಗಳನ್ನು&R ಗಮನ್ನುವಿಟ&z ಓದಿಕೇ�ಳx ಬೆ�ಕಃ& ಮತ&'
 ತಪಾgಗದಂ�ತೆ ನೆ��ಡಿಕೇ�ಳ&x ವುದಂ&,     ಸೂರೀಯಾದಂ ಮಾಹಿತಿ ನ್ವಿ�ಡದೇ� ಇರ&ವ

   ಮತ&' ಅಪೂಣ9 ಮಾಹಿತಿಯಃ&ಳx ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R /  ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R ಯಾವುದೇ�
  ಸೂ�ಚನೆ ನ್ವಿ�ಡದೇ ತಿರಸೂH ರೀಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

2)        ಒಬ� ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಒ�ದಂ& ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ ಎಲO ಮಾಹಿತಿಯಃನ್ನು8 ಯಃ ಒ�ದೇ� ಸೂಲO
 ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಸೂಲ್ಲಿಸೂ&ವುದಂ&,      ಒ�ದಂ& ವೆ�ಳೆಂ ಒ�ದಂಕಿH �ತ ಹೊಂಚ&; ಅಜಿ9

     ಸೂಲ್ಲಿಸಿದಂU ಲ್ಲಿ ಅ�ತಿಮ ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಮಾತ @ ಪರೀಗಣಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ& ಮತ&'
    ಇನ್ನು�R ಳಿದಂ ಅ�ದಂರೆ ಮ&�ಚೆ ತ&�ಬಿದಂ ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R /ಅಜಿ9ಗಳನ್ನು&R
   ಯಾವುದೇ� ಸೂ�ಚನೆ ನ್ವಿ�ಡದೇ ತಿರಸೂH ರೀಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&. 

3)       ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಚಾಲಿ'ಯಃಲ್ಲಿರ&ವ ಮೋಬೆeಲ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆಃ	ಯಃನ್ನು&R ಹಾಗ� ಇ-
    ಮೇ�ಲ್ ಐಡಿಯಃನ್ನು&R ಕಃಡಾ¦ಯಃವಾಗಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂ&ವುದಂ&,   ಒ�ದಂ& ವೆ�ಳೆಂ

   ತಾ�ತಿ��ಕಃ ತೆ��ದಂರೆಯಿ�ದಂ ಎಸ್.ಎ�.ಎಸ್.   ಅಥವಾ ಇ-  ಮೇ�ಲ್
     ಮ&ಖಾ�ತರ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ ಸೂ�ದೇ�ಶ ತಲ&ಪದಿದಂU ಲ್ಲಿ ಈ ಪಾ�ಧಿಕಾರವು

    ಹೊಂ�ಣೆಃಯಾಗ&ವುದಿಲO ಮತ&' ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಕಃಛೇ�ರೀಯಃ ಅಧಿಕಃ�ತ
 ವೆಬ್-   ಸೆeಟ್ನ್ನು&R ಕಾಲ-  ಕಾಲಕೇH ನೆ��ಡ&ವುದಂ&.   

4)          ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಭಾವಚ್ಛಿತ @ ಮತ&' ಸೂಹಿಯಃನ್ನು&R ಸಾH	ನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ��ಡ್
    ಮಾಡಲ& ಈ ಕೇಳಕಃ�ಡ ನ್ವಿದೇ�9ಶನ್ನುಗಳನ್ನು&R ಪಾಲಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .
ಅ)      ಬಣ© ದಂ ಭಾವಚ್ಛಿತ @ವು ಇತಿ'�ಚ್ಛಿನ್ನುದ್ದಾಗಿದಂ&U ಅಳತೆಯಃಲ್ಲಿ 5  cm

 ಉದಂU x 3.6 cm    ಅಗಲವುಳxದ್ದಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂ& .jpg
ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿರಬೆ�ಕಃ&,    ಭಾವಚ್ಛಿತ @ದಂ ಹಿ�ಬದಿಯಃ& ಬಿಳಿ
ಬಣ© ದ್ದಾಗಿರಬೆ�ಕಃ&. 
ಬ)         ಭಾವಚ್ಛಿತ @ವನ್ನು&R ಸಾH	ನ್ ಮಾಡಿ ಅಜಿ9ಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ��ಡ್

 ಮಾಡಬೆ�ಕಃ& (     ಯಾವುದೇ� ಕಾರಣಕಃ�H ಭಾವಚ್ಛಿತ @ದಂ ಮೇ�ಲೈ ಸೂಹಿ
ಮಾಡಬಾರದಂ&).

…10.  
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ಕಃ)     ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& ಕಃಪ್ಪುg ಬಾಲ್-    ಪಾಯಿ�ಟ್ ಪೈನ್ವಿRನ್ನುಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ
    ಹಾಳೆಂಯಃ ಮೇ�ಲೈ ಸೂಹಿ ಮಾಡಿ (2.5  cm   ಉದಂU x 7.5  cm

  ಅಗಲವುಳxದ್ದಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಮತ&' ಅಳತೆಯಃದ್ದಾಗಿರಬೆ�ಕಃ&,  25kb
ಅಳತೆಯಃದ್ದಾಗಿರಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಅದಂ& .jpg ನ್ನುಮ�ನೆಯಃಲ್ಲಿರಬೆ�ಕಃ&)

 ಅಪಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಬೆ�ಕಃ&. 
5)   ತದಂನ್ನು�ತರ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಯಃ& On-line    ಅಜಿ9ಯಃಲ್ಲಿ ಕೇ��ರಲ್ಲಾದಂ ಎಲ್ಲಾO

      ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು&R ಭತಿ9 ಮಾಡಿ ನ್ವಿಗದಿತ ಶ&ಲH ಪಾವತಿಸೂಲ& ಅಜಿ9ಯಃಲ್ಲಿ
  ತಿಳಿಸಿರ&ವ�ತೆ ಕಃ @ಮ ಕೇeಗ್ಗೆ�ಳ&x ವುದಂ&.    ತದಂನ್ನು�ತರ ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಹಾಗ�

      ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ತ&�ಬಿದಂ ಪ�ತಿಯಃನ್ನು&R ಡೌನ್ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿಕೇ��ಡ&
     ನೆ�ಮಕಾತಿ ಪ�ಕಿ �ಯ್ಕೆ ಮ&ಗಿಯಃ&ವವರೆಗ� ತಮw ಹುತಿ'ರ ಇಟ&z ಕೇ�ಳx ತಕಃH ದಂ&U

  ಹಾಗ� ಅಹು9ತಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆ/   ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುದಂ ಸೂಮಯಃದಂಲ್ಲಿ ಹಾಜರ&ಪಡಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .

6)    ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ ಅಧಿಕಃ�ತ ವೆಬ್-      ಸೆeಟ್ನ್ನುಲ್ಲಿ ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಆನ್ಲೈeನ್
   ಮ�ಲಕಃ ನೆ��ದಾಯಿಸೂಲ& ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 03.03.2023   ರ ರಾತಿ� 11.59 ರವರೆಗ್ಗೆ

ಅವಕಾಶವಿರ&ತ'ದೇ.       ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ಚಲನ್ ಮ&ಖಾ�ತರ ಪಾವತಿಸೂಲ&
 ದಿನ್ಯಾ�ಕಃ
 07.03.2023    ಕೇ�ನೆಯಃ ದಿನ್ಯಾ�ಕಃವಾಗಿದಂ&U ಅದಂರೆ�ಳಗ್ಗೆ

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.     ನ್ನು ಯಾವುದೇ� ಶಾಖ್ಯೆಃಯಃ ವ	 ವಹಾರದಂ ವೆ�ಳೆಂಯಃಲ್ಲಿ
ಪಾವತಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .       ಒಮೇw ಶ&ಲH ವನ್ನು&R ಪಾವತಿಸಿದಂ ನ್ನು�ತರ ಅದಂನ್ನು&R

  ಯಾವುದೇ� ಸೂ�ದಂಭ9ದಂಲ್ಲಿ ಹಿ�ದಿರ&ಗಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಿಲO .

7)   ಅಹು9 ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳಿಗ್ಗೆ SMS  ಮತ&' E-mail  ಮ&ಖಾ�ತರ ಮಾತ @
 ಮಾಹಿತಿ ನ್ವಿ�ಡಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.    ಪಾ�ಯೋಗಿಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷೆ/  ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುಕೇH ಅಹು9

      ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ ಪಟ್ಟಿzಯಃನ್ನು&R ಈ ನ್ಯಾ	ಯಾಲಯಃದಂ ವೆಬ್ಸೆeಟ್ನ್ನುಲ್ಲಿ
ಪ�ಕಃಟ್ಟಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.      ಸೂದಂರೀ ಪಟ್ಟಿzಯಃ ಆಧಾರದಂ ಮೇ�ಲೈ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳನ್ನು&R

 ಪಾ�ಯೋಗಿಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷೆ/  ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುಕೇH ಕಃಡೆಯಃಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.

8)        ಆನ್ಲೈeನ್ ಹೊಂ�ರತ&ಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ� ವಿಧಾನ್ನುದಂಲ್ಲಿ ಸೂಲ್ಲಿಸಿದಂ
 ಅಜಿ9ಯಃನ್ನು&R ಪರೀಗಣಿಸೂಲ್ಲಾಗ&ವುದಿಲO .

 ಇತರೆ ಸೂ�ಚನೆಗಳ&


1)      ಶೀ�ಘ್ರ�ಲಿಪಿಗಾರರ ಹು&ದ್ದೆಗ್ಗೆ ನ್ನುಡೆಸೂ&ವ ಅಹು9ತಾ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಯಃಲ್ಲಿ ಉತಿ'�ಣ9ಹೊಂ��ದಿದಂ
        ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ ಹಾಗ� ಅವರ ನ್ವಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂ ಶೇeಕ್ಷಣಿಕಃ ಪರೀ�ಕ್ಷೆಗಳ ಅ�ಕಃಗಳ ಒಟ&z

      ಸೂರಾಸೂರೀ ಆಧಾರದಂ ಮೇ�ಲೈ ಮೇರೀಟ್ವೆeಸ್ (Merit  wise)  1B5  ರ ಅನ್ನು&ಪಾತದಂಲ್ಲಿ
 ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುಕೇH ಕಃರೆಯಃಲ್ಲಾಗ&ವುದಂ&.      ಆಯ್ಕೆHಯಾದಂ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ತಮw ಸೂ8 �ತ

      ಖಃಚ್ಛಿ9ನ್ನುಲ್ಲಿಯ್ಕೆ� ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುಕೇH ಹಾಜರಾಗಬೆ�ಕಃ& ಹಾಗ� ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನು ಪತ @ ಅಥವಾ
SMS  ಮತ&' E-mail     ಬರದೇ� ಇರ&ವ ಅಭ	 ರ್ಥಿ9ಗಳ& ಸೂ�ದಂಶ9ನ್ನುಕೇH ಅನ್ನುಹು9ರೆ�ದಂ&
ಭಾವಿಸೂತಕಃH ದಂ&U .

…11.
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