
ಪ್ರ�ಧಾ�ನ     ಜಿಲ್ಲಾ�	     ಮತ್ತು�     ಸತ್ತು�     ನ್ಯಾ��ಯಾ�ಲಯ  ,   ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ�     
ಅಧಿಸ�ಚನ್ಯಾ� ಸ�ಖ್ಯೆಃ��  01/2022  ದಿನ್ಯಾ��ಕ 16.04.2022

ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ನ್ಯಾ��ಯಾ��ಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ	 ಖ್ಯೆಃ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ ಜವಾ�ನ ಹು�ದಾ�-ಗಳ ನ್ಯಾ�/ಮ ಕಾ�ತಿ
ಆನ್ಯಾ್  ಲ್ಲಾ�4ನ್ಯಾ್ ಮ�ಖ್ಯೆಃ��ತ್ತುರು ಅಜಿ5 ಸಲ್ಲಿ	ಸಲ� ಕಾ��ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕ 17.05.2022.

ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ನ್ಯಾ��ಯಾಂ��ಗ ಘಟಕದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯಗಳಲ್ಲಿ
 ಖಾ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ ಜವಾ�ನರು
ಹು�ದಾ�"ಗಳನ�# ಭರ್ತಿ& ಮಾ�ಡಲ� ಅಹು& ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂ�ದ ಆನ್ಯಾ-ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ- ಮು�ಖಾ��ತರು ಅಜಿ& ಆಹ್ವಾ�3ನಿಸಲ್ಲಾ�ಗಿದ�",
ಅಜಿ&ಗಳನ�# ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ಮುತ�7 ಸತ8 ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ:ತ ವಾ�ಬ್-ಸೈ�/ಟ್-
https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment      ನಲ್ಲಿ
 ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ದ
ಲ್ಲಿ�ಕ್- ಮು@ಲಕ ಈ ಕ್�ಳಕ�ಡ ದಿನ್ಯಾ��ಕಗಳನ3ಯ  ಆನ್ಯಾ-ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ-ನಲ್ಲಿ
 ಅಜಿ&ಗಳನ�# ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕCದ�".  ಆನ್ಯಾ-ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ-
ಹ್ವಾ�@ರುತ�ಪಡಿಸಿ ಖು�ದಾ�"ಗಿ,  ಅ�ಚೆ� ಮು@ಲಕ ಅಥವಾ� ಇನ್ಯಾ�#ವJದಾ�> ರೀ>ರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವ ಅಜಿ&ಗಳನ�#
ಪರೀಗಣಿಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದಿಲ
.

ಅಜಿ& ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ಪ್ರಾ�8ರು�ಭ ದಿನ್ಯಾ��ಕ
: 18.04.2022

ಅಜಿ& ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕ
: 17.05.2022

ಅಜಿ& ಶು�ಲC ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸಲ� ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕ(Net Banking/Debit

Card/Credit Card  ಅಥವಾ� State Bank of India  ಚಲನ್ಯಾ-
ಮು�ಖಾ��ತರು)

:

19.05.2022

ವಿದಾ��ಹು5ತೆಃ� 

ಕನ್ಯಾ�&ಟಕಅಧಿ>ನನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯಗಳ (ಲ್ಲಿಪಿಕಮುತ�7ಇತರೆ�ಹು�ದಾ�"ಗಳ)
ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ(ರ್ತಿದ�"ಪಡಿ)ನಿಯಮುಗಳ�2021ರುನ3ಯ

 10 ನ್ಯಾ�>  ತರುಗರ್ತಿ  ಅಥವಾ�  ತತVಮಾ�ನ  ವಿದಾ��ಹು&ತೆ�ಯಲ್ಲಿ


ಉರ್ತಿ7>ಣ&ರೆ�ಗಿರುತಕCದ�".
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 ಕನ#ಡ  ಭಾ�ಷೆ�ಯನ�#  ಓದ�ವ  ಮುತ�7  ಬರೆ�ಯ�ವ

ಸೈ�ಮುಥ�&ಹ್ವಾ�@�ದಿರುಬ್�>ಕ�.

ವಯೋ/ಮಿತಿ 

ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�ಅಜಿ&ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ�ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲಾ�ದಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯದಿನ್ಯಾ��ಕದ�ದ�ಎಲ್ಲಾ�

ಪ8ವಗ&ದವರು� ಕನಿಷ್ಠ` 18 ವಷ್ಠ&ದವರೆ�ಗಿರುತಕCದ�" ಹ್ವಾ�ಗ@ಗರೀಷ್ಠ` ವಯೋ>ಮಿರ್ತಿ
ಅಜಿ&ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯದಿನ್ಯಾ��ಕದ�ದ�ಈಕ್�ಳಕ�ಡ�ತೆ�ಇರುತಕCದ�":

. a ಪರೀಶಿಷ್ಠf  ಜಾ�ರ್ತಿ ಮುತ�7  ಪರೀಶಿಷ್ಠf  ಪ�ಗಡ  ಅಥವಾ�  ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ
ವಗ&ಗಳಪ8ವಗ&-I ಕ್�Cಸೈ�>ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ�

- 40ವಷ್ಠ&

. b ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ  ವಗ&ಗಳ  ಪ8ವಗ&-II(ಎ), II(ಬಿ),  III(ಎ),
III(ಬಿ)ಗೆ�ಸೈ�>ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ�

- 38ವಷ್ಠ&

.c ಸೈ�ಮಾ�ನ�ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗೆ� - 35ವಷ್ಠ&

ವಯೋ/ಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಿಕಾ� 
ಕನ್ಯಾ�&ಟಕಸಿವಿಲ್ಲಾ-ಸೈ�>ವಾ�ಗಳ� (ಸೈ�ಮಾ�ನ� ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ� 1977 ರು 6 ನ್ಯಾ�> ನಿಯಮುದ

ಅನ�ಸೈ�ರು, ಈಕ್�ಳಗಿನಸ�ದಭ&ಗಳಲ್ಲಿ
ಸದರೀನಿಯಮುಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರು�ವಗರೀಷ್ಠ`ವಯೋ>ಮಿರ್ತಿಯನ�#
ಕ್�ಳಗೆ�ರ್ತಿಳಿಂಸಿರು�ವಷ್ಠfರುಮುಟ್ಟಿfಗೆ�ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಮಾ�ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

 ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ�,ಸಕ್�&ರುಅಥವಾ�ಸsಳಿಂ>ಯಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುಅಥವಾ�ರೆ�ಜ�
ಅಧಿನಿಯಮುಅಥವಾ�ಕ್�>�ದ8ಅಧಿನಿಯಮುದಮು@ಲಕಸೈ�sಪಿಸಲ್ಲಾ�ದಅಥವಾ�
ರೆ�ಜ�  ಅಧಿನಿಯಮುದ  ಅಥವಾ�  ಕ್�>�ದ8  ಅಧಿನಿಯಮುದ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ
ಸಕ್�&ರುದಿ�ದ  ಸೈ�sಪಿತವಾ�ಗಿದ�"  ಮುತ�7  ಸಕ್�&ರುವJ  ಒಡೆ�ತನ  ಹ್ವಾ�@�ದಿರು�ವ
ಅಥವಾ�ನಿಯ�ತ8ಣಹ್ವಾ�@�ದಿರು�ವನಿಗಮುದಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹು�ದಾ�"ಯನ�#ಧಾ�ರುಣ
ಮಾ�ಡಿರು�ವಅಥವಾ�ಧಾ�ರುಣಮಾ�ಡಿದ" ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯಸ�ದಭ&ದಲ್ಲಿ
 ಅವರು�
ಅ�ಥ ಹು�ದಾ�"ಯನ�# ಧಾ�ರುಣ ಮಾ�ಡಿರು�ವಷ್ಠ�f ಅಥವಾ� ಧಾ�ರುಣ ಮಾ�ಡಿದ"ಷ್ಠ�f
ಅಥವಾ�  ಹುತ�7  ವಷ್ಠ&ಗಳ�  ಇವJಗಳಲ್ಲಿ
  ಯಾಂ�ವJದ�  ಕಡಿಮೆಯೋ>  ಅಷ್ಠ�f
ವಷ್ಠ&ಗಳಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

 ಮಾ�ಜಿ  ಸೈ�/ನಿಕನ್ಯಾ�ಗಿರು�ವ, ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ  ಸ�ದಭ&ದಲ್ಲಿ
  ಮು@ರು�
ವಷ್ಠ&ಗಳ�  ಮುತ�7  ಇದಕ್�C  ಕ್�>�ದ8ದ  ಸಶುಸ7x  ಪಡೆ�ಗಳಲ್ಲಿ
  ಅವನ�  ಸೈ�>ವಾ�
ಸಲ್ಲಿ
ಸಿರು�ವಷ್ಠ�fವಷ್ಠ&ಗಳನ�#ಸೈ�>ರೀಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.
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 ಅ�ಗವಿಕಲನ್ಯಾ�ಗಿರು�ವ  ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗೆ�  ಹುತ�7  ವಷ್ಠ&ಗಳ  ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�
ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

 ಅಭ�ರ್ಥಿ&  ವಿಧವಾ�ಯಾಂ�ಗಿದ"ಲ್ಲಿ
, ಹುತ�7  ವಷ್ಠ&ಗಳ  ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�
ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

ಟಿಪ್ರBಣಿಃ      

 ಗರೀಷ್ಠ` ವಯೋ>ಮಿರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಯನ�# ಕ್�@>ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ�
ವಿಧವಾ�ಯಾಂ�ಗಿದ"ರೆ�,  ಅವರು� ವಿಧವಾ�ಯೆಂ�ಬ ಬಗೆ�z ತಹುಶಿ>ಲ್ಲಾ�"ರೆ- ದಜಾ�&ಗೆ� ಕಡಿಮೆ
ಇಲ
ದ ಸಕ{ಮು ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ ಪಡೆ�ದ ಪ8ಮಾ�ಣ ಪತ8ಗಳನ�# ಹ್ವಾ�@�ದಿರುಬ್�>ಕ�.

 ಇನ�#ಳಿಂದ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ತಮು| ತಮು| ವಯೋ>ಮಿರ್ತಿ ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಗೆ�
ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ�ತೆ� ಸ@ಕ7 ದಾ�ಖುಲ್ಲಾ�ಗಳನ�# ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕCದ�".

 ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ� ಕ್�>�ದ8 ಅಥವಾ� ರೆ�ಜ� ಸಕ್�&ರೀ ನ್ಯಾ}ಕರುರೆ�ಗಿದ"ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ�  ಸsಳಿಂ>ಯ  ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುದಡಿಯಲ್ಲಿ
  ಕತ&ವ�  ನಿವ&ಹಿಂಸ�ರ್ತಿ7ದ"ಲ್ಲಿ
  ಆನ್ಯಾ-
ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ-ಮು@ಲಕಅಜಿ&ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವಸ�ದಭ&ದಲ್ಲಿ
    Yes or No ಎ�ಬ�ದನ�#
ಖಾ�ರ್ತಿ8  ಪಡಿಸತಕCದ�"  ಹ್ವಾ�ಗ@  ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�  ಆಯೆಂCಯಾಂ�ದ  ಸ�ದಭ&ದಲ್ಲಿ

ಕನ್ಯಾ�&ಟಕಸಿವಿಲ್ಲಾ-ಸೈ�>ವಾ�(ಸೈ�ಮಾ�ನ�ನ್ಯಾ}ಕರೀಭರ್ತಿ&)ನಿಯಮುಗಳ�,1977ರು
ನಿಯಮು 11 ರುನ3ಯ  ಹ್ವಾ�ಗ@  ಕ್�ಲ  ಕ್�ಲಕ್�C  ಆದ  ರ್ತಿದ�"ಪಡಿಗಳನ3ಯ
ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ  ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ  ಪಡೆ�ದ  ನಿರೆ�ಕ್�{>ಪಣಾ�  ಪ8ಮಾ�ಣಪತ8ವನ�#
ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸತಕCದ�".

ಖ್ಯೆಃ�ಲ್ಲಿ ಹು�ದಾ�-ಗಳ ವರ್ಗೀ/5ಕರುಣ 

ಮಿಸಲ್ಲಾ�ತಿ

ಹು�ದಾ�-ಗಳ ವರ್ಗೀ/5ಕರುಣ

ಒಟ�F
ಸಾ�.ಅ. ಪ್ರ.ಜಾ�. ಪ್ರ.ಪ್ರ�. ಪ್ರ�ವಗ5 I

ಪ್ರ�ವಗ5
2 ಎ

ಪ್ರ�ವಗ5
2 ಬಿ

ಪ್ರ�ವಗ5
3 ಎ

ಪ್ರ�ವಗ5
3 ಬಿ
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ಇತ್ತುರೆ� 3 - - - - - - - 3

ಮಹಿಳೆ� 3 2 - - 1 - - - 6

ಗೆ��.ಅ. 2 1 - - 1 - - - 4

ಕ.ಮಾ�.ಅ. - 1 - - 1 - - - 2

ಅ�.ವಿ. 1** - - 1* - 1* 1* 1* 5

ಮಾ�.ಸಾ�4. 1 - - - - - - - 1

ಯೋ/.ಅ. 1 - - - - - - - 1

ಒಟ�F 11 4 - 1 3 1 1 1 22

ಸಾ�.ಅ.-ಸೈ�ಮಾ�ನ� ಅಭ�ರ್ಥಿ&,  ಪ್ರ.ಜಾ�.-ಪರೀಶಿಷ್ಠ` ಜಾ�ರ್ತಿ, ಪ್ರ.ಪ್ರ�.-ಪರೀಶಿಷ್ಠ` ಪ�ಗಡ.

ಗೆ��.ಅ.-ಗೆ�8ಮಿ>ಣ ಅಭ�ರ್ಥಿ&, ಕ.ಮಾ�.ಅ.-ಕನ#ಡ ಮಾ�ಧ�ಮು ಅಭ�ರ್ಥಿ&, ಮಾ�.ಸಾ�4.-ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�/ನಿಕ, 

ಅ�.ಅ.-ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ�ರ್ಥಿ&, ಯೋ/.ಅ.-ಯೋ>ಜನ್ಯಾ� ನಿರೆ�ಶಿ8ತ ಅಭ�ರ್ಥಿ&.

* ದ:ಪಿfಮಾ��ದ� ಮುತ�7 ಮು�ದ ದ:ಷ್ಟಿf, ** ಕಿವJಡ ಮುತ�7 ದ�ಬ&ಲ ಶು8ವಣ ಶುಕಿ7.

ಒ�ದ� ವಾ�>ಳೆ� ಮೆ>ಲ್ಲಾ� ನಮು@ದಿಸಿದ ವಗಿ>&ಕರುಣಕCನ�ಸೈ�ರುವಾ�ಗಿ ಅಹು& ಮುಹಿಂಳೆ�,
ಗೆ�8ಮಿ>ಣ,  ಕನ#ಡ ಮಾ�ಧ�ಮು,  ಯೋ>ಜನ್ಯಾ� ನಿರೆ�ಶಿ8ತ,  ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�/ನಿಕ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�
ಲಭ�ವಾ�ಗದಿದ"ಲ್ಲಿ
 ಆ ಸೈ�sನಗಳಿಂಗೆ� ನಿಯಮಾ�ನ�ಸೈ�ರು ಅದಾ�> ವಗ&ದ ಇತರೆ� ಅಹು&
ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳನ�# ಭರ್ತಿ& ಮಾ�ಡಿಕ್�@ಳ�ಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�. 

ರೆ��/ಸFರೆ್ ಬಿ�ದ�ಗಳ� 

ಕ್�ಳಕ�ಡಸಕ್�&ರೀಆದಾ�>ಶುಸ�ಖಾ��ಗಳನ3ಯಸದರೀಹು�ದಾ�"ಗಳನ�#ಭರ್ತಿ&ಮಾ�ಡಲ�ನ್ಯಾ�>ರುಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಬಿ�ದ� 74 ರೀ�ದ 95  (ಒ�ದನ್ಯಾ�> ಅವತ&) ರುವರೆ�ಗೆ�  ಹ್ವಾ�ಗ@ ಸಮಾ�ನ�ತರುವಾ�ಗಿ  ಸಮುತಲ ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಬಿ�ದ�ಗಳನ�#ಗ�ರು�ರ್ತಿಸಲ್ಲಾ�ಗಿದಾ�.

1.1. ಸಿಆಸ�ಇಸಿಆಸ�ಇ5353ಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿ2007,2007,ದಿನ್ಯಾ��ಕದಿನ್ಯಾ��ಕ04.01.2008,04.01.2008,

2.2. ಸಿಆಸ�ಇಸಿಆಸ�ಇ143143ಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿ2015,2015,ಬ್��ಗಳ@ರು�ದಿನ್ಯಾ��ಕಬ್��ಗಳ@ರು�ದಿನ್ಯಾ��ಕ08.01.2016,08.01.2016,
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3.3. ಸಿಆಸ�ಇಸಿಆಸ�ಇ149149ಎಸೈ-ಎಸೈ-..ಆರೆ-ಆರೆ-..ಆರೆ-ಆರೆ-.2020,.2020,ದಿನ್ಯಾ��ಕದಿನ್ಯಾ��ಕ25.09.202025.09.2020ಮುತ�7ಮುತ�7

4.4. ಸಿಆಸ�ಇಸಿಆಸ�ಇ179179ಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿ2020,2020,ದಿನ್ಯಾ��ಕದಿನ್ಯಾ��ಕ14.07.202114.07.2021ರುನ3ಯರುನ3ಯ;;

ಕ�ಮ
ಸ�ಖ್ಯೆಃ��

ಹು�ದಾ�- ಅಯ್ಕೆPಗೆ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ

ಷರೆ�ನ್ಯಾ�/ರು ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ
(V.R.)

ಸಮತ್ತುಲ ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ
(H.R.)

ಬಿ�ದ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ ಬಿ�ದ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ

1 74 GM
17 

(Cycle 2)
PDP

2 75 SC 12 W

3 76 GM
18

(Cycle 2)
W

4 77 II-A 12 W

5 78 GM
19

(Cycle 2)
O

6 79 Cat-I 04 PH Blindness & Low vision

7 80 GM
20

(Cycle 2)
Ex.MP

8 81 SC 13 R

9 82 GM
01

(Cycle 3)
O

10 83 III-B 04 PH Blindness & Low vision

11 84 GM
02

(Cycle 3)
W

12 85 II-A 13 R

13 86 GM
03

(Cycle 3)
R

14 87 II-B 04 PH Blindness & Low vision
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15 88 GM
04

(Cycle 3)
PH Deaf and  Hard hearing

16 89 SC 14 KMS

17 90 GM
05

(Cycle 3)
W

18 91 II-A 14 KMS

19 92 GM
06

(Cycle 3)
R

20 93 SC 15 W

21 94 GM
07

(Cycle 3)
O

22 95 III-A 04 PH Blindness & Low vision

ವಾ�/ತ್ತುನ ಶ್ರೇ��/ಣಿಃ  ಕನ್ಯಾ�&ಟಕನ್ಯಾ�ಗರೀಕಸೈ�>ವಾ�(ಪರೀಷ್ಠC:ತವಾ�>ತನ)ನಿಯಮುಗಳ�2018ರುನ3ಯ

ರು�.17000-400-18600-450-20400–500-22400-550-
24600-600-27000-650-28950.

ಅಜಿ5 ಶು�ಲP 

ಸೈ�ಮಾ�ನ�ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗೆ� - ರು@.200-00

ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ  ವಗ&ಗಳ  ಪ8ವಗ&-II(ಎ), II(ಬಿ),  III(ಎ), III(ಬಿ) ಗೆ�
ಸೈ�>ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ�

-
ರು@.100-00

ಪರೀಶಿಷ್ಠf  ಜಾ�ರ್ತಿ, ಪರೀಶಿಷ್ಠf  ಪ�ಗಡ, ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ  ವಗ&ಗಳ  ಪ8ವಗ&-I ಕ್�C
ಸೈ�>ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ�ಮುತ�7ಅ�ಗವಿಕಲಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ�

- ಶು�ಲCವಿನ್ಯಾ�ಯಿರ್ತಿ
ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗಿದಾ�.
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ನಿಗದಿತ ಶು�ಲCವನ�# ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ಮುತ�7 ಸತ8 ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ:ತ ವಾ�ಬ್- ಸೈ�/ಟ್-

https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment  ನಲ್ಲಿ
 ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ದ
ಲ್ಲಿ�ಕ್- ಮು@ಲಕ ಆನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ- ನಲ್ಲಿ
 Net Banking/Debit  Card/Credit Card ಮು@ಲಕ ಅಥವಾ�
State Bank of India ಚಲನ್ಯಾ- ಡೆ}ನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�@>ಡೆ- ಮಾ�ಡಿ ಅದರು Print out ಅನ�# ಪಡೆ�ದ�ಕ್�@�ಡ�
ಭಾ�ರುರ್ತಿ>ಯ ಸೈ�f>ಟ್- ಬ್���ಕ್- ನ ಯಾಂ�ವJದಾ�> ಶಾ�ಖಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸತಕCದ�".

ಇದನ�# ಹ್ವಾ�@ರುತ�ಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾ�#ವJದಾ�> ರೀ>ರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಅ�ದರೆ� Demand Draft,  Postal Order,
Money Order ಅಥವಾ� ಬ್�>ರೆ� ಯಾಂ�ವJದಾ�> ಬ್���ಕ್- ನ ಚಲನ್ಯಾ-ಗಳ ಮು�ಖಾ��ತರು ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸಿದ"ಲ್ಲಿ
,  ಅ�ತಹು
ಅಜಿ&ಗಳನ�# ರ್ತಿರುಸCರೀಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�. 

ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಒ�ದ� ವಾ�>ಳೆ� ಅಜಿ& ಸ�ಖಾ��ಯನ�# ತಪ್ರಾ��ಗಿ/ಹ್ವಾ�@�ದಿಕ್�ಯಾಂ�ಗದ�ತೆ� ನಮು@ದಿಸಿದ"ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ� ಯಾಂ�ವJದಾ�> ಕ್�ರುಣಕ್�Cಗಿ ಶು�ಲC ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಯಾಂ�ಗದಿದ"ಲ್ಲಿ
 ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುವJ ಹ್ವಾ�@ಣಾ�ಯಾಂ�ಗಿರು�ವJದಿಲ

ಮುತ�7 ಒಮೆ| ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿ ಮಾ�ಡಿದ ಶು�ಲCವನ�# ಮುರು�ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿ ಮಾ�ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದಿಲ
.

ಪ್ರರಿವಿ/ಕUಣಾ�     ಅವಧಿ   -  

ಆಯೆಂCಯಾಂ�ದ  ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�  ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ  ಸೈ�>ವಾ�  ನಿಯಮು(ಪರೀವಿ>ಕ{ಣಾ�)
ನಿಯಮುಗಳ� 1977 ರು  ಪ8ಕ್�ರು 2 ವಷ್ಠ&ಗಳ  ಅವಧಿಗೆ�  ಅಥವಾ�
ವಿಸ7ರೀಸಬಹು�ದಾ�ದಅವಧಿಗೆ�ಪರೀವಿ>ಕ{ಣಾ�ರ್ಥಿ&ಗಳೆ�ಗಿರು�ತೆ�7ರೆ�.

ಆಯ್ಕೆPಯ     ವಿಧಾ�ನ   -

ಮೆ>ಲC�ಡ ಹು�ದಾ�"ಗಳನ�# ಕನ್ಯಾ�&ಟಕ ನ್ಯಾ�ಗರೀ>ಕ ಸೈ�>ವಾ�(ಸೈ�ಮಾ�ನ� ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ�
ಮುತ�7 ಕನ್ಯಾ�&ಟಕಅಧಿ>ನನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯಗಳ� (ಲ್ಲಿಪಿಕಮುತ�7ಇತರೆ�ಹು�ದಾ�"ಗಳ�)(ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ�
1982ಹ್ವಾ�ಗ@(ರ್ತಿದ�"ಪಡಿ)ನಿಯಮುಗಳ�2007 & 2021ರುಮೆ>ರೆ�ಗೆ�ನ್ಯಾ�>ರುನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿಮು@ಲಕಆಯೆಂC
ಮಾ�ಡಿಕ್�@ಳ�ಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

“The eligible candidates will be called for interview for
the post of Peon in the ratio of 1:10 to the total number of
vacancies notified, in the order of merit.”
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ಅಭ್ಯ�ರ್ಥಿ5ಗಳ�     ಅಜಿ5     ಸಲ್ಲಿ	ಸ�ವ     ಮೊದಲ�     ಈ     ಕಾ�ಳಕ�ಡ     ಅ�ಶುಗಳನ�\     ಕಡ್ಡಾ�^ಯವಾ�ರ್ಗೀ  
ಗಮನದಲ್ಲಿ	ಟ�Fಕಾ��ಳ_ತ್ತುಕPದ�-  .  

1. ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಆನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ- ಮು@ಲಕ ಅಜಿ&ಯನ�# ಭರ್ತಿ& ಮಾ�ಡ�ವ ಮೊದಲ�
ಅಧಿಸ@ಚನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಕ್�@ಟ್ಟಿfರು�ವ ಎಲ್ಲಾ�
 ಸ@ಚನ್ಯಾ�ಗಳನ�# ಗಮುನವಿಟ�f ಓದತಕCದ�",
ಸರೀಯಾಂ�ದ ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿ ನಿ>ಡದಾ�> ಇರು�ವ ಮುತ�7 ಅಪ�ಣ& ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿಯ�ಳ� ಅಜಿ&ಗಳನ�#
ರ್ತಿರುಸCರೀಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

2. ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ� ಮೊಬ್�/ಲ್ಲಾ- ಸ�ಖಾ��ಯನ�# ಹ್ವಾ�ಗ@ ಇ-ಮೆ>ಲ್ಲಾ- ಐಡಿಯನ�#
ಕಡೆ��ಯವಾ�ಗಿ ನಮು@ದಿಸ�ವJದ�.  ಒ�ದ� ವಾ�>ಳೆ� ದ@ರುವಾ�ಣಿ ಮು@ಲಕ ಅಥವಾ� ಇ-

ಮೆ>ಲ್ಲಾ- ಮು�ಖಾ��ತರು ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ� ಸ�ದಾ�>ಶು ತಲ�ಪದಿದ"ಲ್ಲಿ
 ಈ ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುವJ
ಹ್ವಾ�@ಣಾ�ಯಾಂ�ಗ�ವJದಿಲ
. 

3. ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ ಭಾ�ವಚಿತ8 ಮುತ�7 ಸಹಿಂಯನ�# ಸೈ�C�ನ್ಯಾ- ಮಾ�ಡಿ ಅಪ್ಲೋ
>ಡೆ-
ಮಾ�ಡಲ� ಈ ಕ್�ಳಕ�ಡ ನಿದಾ�>&ಶುನಗಳನ�# ಪ್ರಾ�ಲ್ಲಿಸತಕCದ�". 

ಅ)  ಬಣ�ದ ಭಾ�ವಚಿತ8ವJ ಇರ್ತಿ7>ಚಿನದಾ�"ಗಿರುಬ್�>ಕ� ಮುತ�7 ಅಳತೆ�ಯಲ್ಲಿ
 5  ಸೈ�.ಮಿ>.
ಉದ" X 3.6 ಸೈ�.ಮಿ>. ಅಗಲವJಳ�ದಾ�"ಗಿದ�", 50 ಕ್�.ಬಿ. ಗೆ�ತ8ದಾ�@ಳಗಿರುಬ್�>ಕ� ಹ್ವಾ�ಗ@
ಅದ� .jpg ನಮು@ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
ರುಬ್�>ಕ�.

ಆ)  ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ� ಬಿಳಿಂ ಹ್ವಾ�ಳೆ�ಯ ಮೆ>ಲ್ಲಾ� ಕಪJ� ಬ್�ಲ್ಲಾ- ಪ್ರಾ�ಯಿ�ಟ್- ಪ್ರಾ�ನಿ#ನಿ�ದ ಸಹಿಂ
ಮಾ�ಡಿ (ಅಳತೆ�ಯಲ್ಲಿ
 2.5 ಸೈ�.ಮಿ>. ಉದ" X 7.6 ಸೈ�.ಮಿ>. ಅಗಲವJಳ�ದಾ�"ಗಿರುಬ್�>ಕ�
ಮುತ�7 25 ಕ್�.ಬಿ.  ಗೆ�ತ8ದಾ�@ಳಗಿರುಬ್�>ಕ� ಹ್ವಾ�ಗ@ ಅದ� .jpg ನಮು@ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
ರುಬ್�>ಕ�)
ಅಪ್ರಾ- ಲ್ಲಾ�@>ಡೆ- ಮಾ�ಡಬ್�>ಕ�.

4. ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಆನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ- ಅಜಿ&ಯಲ್ಲಿ
 ಕ್�@>ರುಲ್ಲಾ�ದ ಎಲ್ಲಾ�
 ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿಗಳನ�#
ಭರ್ತಿ& ಮಾ�ಡಿ,  ಅಜಿ&ಯ ಪ8ರ್ತಿಯನ�# ಡೆ}ನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�@>ಡೆ- ಮಾ�ಡಿಕ್�@�ಡ� ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ
ಪ8ಕಿ8ಯೆಂ ಮು�ಗಿಯ�ವವರೆ�ಗ@ ತಮು| ಹುರ್ತಿ7ರು ಕ್�ಯಿ"ರೀಸಿಕ್�@ಳ�ತಕCದ�" ಹ್ವಾ�ಗ@ ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರು
ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸಲ� ಸ@ಚಿಸಿರು�ವ ಸ�ದಭ&ದಲ್ಲಿ
 ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸತಕCದ�".
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5. ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಅಜಿ&ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕದವರೆ�ಗೆ�
ವಿಳ�ಬ ಮಾ�ಡದಾ�> ಮು��ಚಿತವಾ�ಗಿ ಅಜಿ&ಗಳನ�# ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕCದ�". 

6. ಎಲ್ಲಾ�
 ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಗಳಿಂಗೆ� ಒಳಪಟf�ತೆ� ಒ�ದಾ�> ಅಜಿ&ಯನ�# ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕCದ�",
ಪ8ರ್ತಿ> ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಗ@ ಪ8ತೆ��>ಕ ಅಜಿ&ಗಳನ�# ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವ ಅಗತ�ವಿಲ
.

7. ಸ�ದಶು&ನಕ್�C ಅಹು& ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳಿಂಗೆ� ದ@ರುವಾ�ಣಿ ಸ�ದಾ�>ಶು/ಇ-ಮೆ>ಲ್ಲಾ-
ಸ�ದಾ�>ಶುದ ಮು@ಲಕ ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿ ನಿ>ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ� ಮುತ�7 ಅಹು& ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ
ಪಟ್ಟಿfಯನ�# ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ವಾ�ಬ್- ಸೈ�/ಟ್- ನಲ್ಲಿ
 ಪ8ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�. ಸದರೀ ಪಟ್ಟಿfಯ
ಆಧಾ�ರುದ ಮೆ>ಲ್ಲಾ� ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಸ�ದಶು&ನಕ್�C ಹ್ವಾ�ಜರೆ�ಗತಕCದ�". 

8. ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ:ತ ವಾ�ಬ್- ಸೈ�/ಟ್- ನಲ್ಲಿ
 ಅಜಿ&ಯನ�# ಆನ್ಯಾ- ಲ್ಲಾ�/ನ್ಯಾ- ಮು@ಲಕ
ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ದಿ� 17.05.2022 ರೆ�ರ್ತಿ8 11:59 ರು ವರೆ�ಗೆ�� ಅವಕ್�ಶುವಿರು�ತ7ದಾ�. 

ಇತ್ತುರೆ�     ಸ�ಚನ್ಯಾ�ಗಳ�   
(1) ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ�ಪರೀಶಿಷ್ಠfಜಾ�ರ್ತಿ,ಪರೀಶಿಷ್ಠfಪ�ಗಡ,ಪ8ವಗ&-1,2 ಎ,
2 ಬಿ,3 ಎಮುತ�73 ಬಿಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಕ್�@>ರೀದ"ಲ್ಲಿ
ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಪ8ಮಾ�ಣಪತ8ಗಳ�
ಪ8ಸ�7ತಚೆ�ಲ್ಲಿ7ಯಲ್ಲಿ
ರು�ವನಮು@ನ್ಯಾ�ಗಳಲ್ಲಿ
ರುಬ್�>ಕ�ಮುತ�7ಅಜಿ&ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ�ನಿಗದಿ
ಪಡಿಸಿದಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯದಿನ್ಯಾ��ಕದವರೆ�ಗ@ಚೆ�ಲ್ಲಿ7ಯಲ್ಲಿ
ರುಬ್�>ಕ�.

(2) ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�/ನಿಕರು�/ಯೋ>ಜನ್ಯಾ� ನಿರೆ�ಶಿ8ತ ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ�ತೆ� ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಕ್�@>ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ ಸಕ{ಮು  ಪ್ರಾ�8ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ ನಿಗದಿತ
ನಮು@ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಪ8ಮಾ�ಣಪತ8ಗಳನ�# ಅಜಿ& ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದಾ�@ಳಗೆ�ಪಡಯತಕCದ�".

(3) ಕನ#ಡ ಮಾ�ಧ�ಮು/ಗೆ�8ಮಿ>ಣ ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ ಕ್�@>ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�
ನಿಗದಿತನಮು@ನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದಕ್�{>ತ8ಶಿಕ{ಣಾ�ಧಿಕ್�ರೀಗಳಿಂ�ದಮೆ>ಲ�ರು�ಜ�
ಪಡೆ�ದಿರು�ವ ಪ8ಮಾ�ಣ ಪತ8ವನ�# ಅಜಿ& ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದಾ�@ಳಗೆ�ಪಡೆ�ಯತಕCದ�".
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(4) ಅ�ಗವಿಕಲಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ಅ�ಗವಿಕಲತೆ�ಯ ಕ�ರೀತ� ಜಿಲ್ಲಾ�
ಮುಟfದ
ವಾ�/ದ�ಕಿ>ಯ ಮು�ಡಳಿಂಯಿ�ದ ಪ8ಮಾ�ಣ ಪತ8ವನ�# ಪಡೆ�ದಿರುಬ್�>ಕ�(ಮಿ>ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಕ್�@>ರೀದ"ಲ್ಲಿ
).

(5) ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ� ವಾ�ಸವಾ�ಗಿರು�ವ ಸsಳದ ಇಬ�ರು� ಗಣ� ವ�ಕಿ7ಗಳಿಂ�ದ
ಮುತ�7 ಶಾ�ಲ್ಲಾ� ಮು�ಖು�ಸsರೀ�ದ ಅಜಿ& ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕ್�@ನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದ6ರ್ತಿ�ಗಳೆ�@ಳಗೆ�ನಡತೆ�ಪ8ಮಾ�ಣಪತ8ವನ�#ಪಡೆ�ದಿರುತಕCದ�".

(6) ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ�ಭಾ�ರುರ್ತಿ>ಯನ್ಯಾ�ಗರೀ>ಕನಲ
ದಿದ"ಲ್ಲಿ
 ಜಿಲ್ಲಾ�
ಧಿಕ್�ರೀ/ಜಿಲ್ಲಾ�

ದ�ಡೆ�ಧಿಕ್�ರೀಯವರು� ನಿ>ಡಿರು�ವ ನ್ಯಾ�ಗರೀ>ಕ ದ:ಢೀ>ಕರುಣ ಪತ8ವನ�#
ಪಡೆ�ಯತಕCದ�".

(7) ಸ�ದಶು&ನಕ್�C ಆಯೆಂCಯಾಂ�ದ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ತಮು| ಸ3�ತ
ಖುಚಿ&ನಲ್ಲಿ
ಯೆಂ>ಸ�ದಶು&ನಕ್�Cಹ್ವಾ�ಜರೆ�ಗತಕCದ�".

(8) ಆಯೆಂCಯ ಸ�ಬ�ಧವಾ�ಗಿ ಸ�ದಶು&ನಕ್�C ಅನಹು&ರೆ�ದ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ�
ಈ ಕಛೇ�>ರೀಯೋ�ದಿಗೆ� ಯಾಂ�ವJದಾ�> ಪತ8 ವ�ವಹ್ವಾ�ರುವನ�# ನಡೆ�ಸಲ�
ಆಸ�ದವಿರು�ವJದಿಲ
.

(9) ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳ� ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿ ಸ�ಬ�ಧದಲ್ಲಿ
ಯಾಂ�ವJದಾ�> ಅಕ8ಮುಮುತ�7
ಅನ�ಚಿತ ಮಾ�ಗ&ವನ�# ಅನ�ಸರೀಸಿರು�ವJದ� ಕ�ಡ�  ಬ�ದಲ್ಲಿ
 ಅ�ತಹು
ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಗಳನ�#ನ್ಯಾ�>ಮುಕ್�ರ್ತಿಯಿ�ದಅನಹು&ಗೆ�@ಳಿಂಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವJದ�.

(10) ಪರೀಶಿ>ಲನ್ಯಾ� ಮಾ�ಡ�ವಾ�ಗ ಅಭ�ರ್ಥಿ&ಯ� ಅಜಿ&ಯಲ್ಲಿ
 ಒದಗಿಸಿರು�ವ
ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿಯ�ಸ�ಳೆ���ದ�ಅಥವಾ�ಹ್ವಾ�ಜರು�ಪಡಿಸಿದದಾ�ಖುಲ್ಲಾ�ಗಳ�ಖಾ�@ಟ್ಟಿf( )fake

ಎ�ದ�ಕ�ಡ�ಬ�ದಲ್ಲಿ
ಅವರುಅಭ�ರ್ಥಿ&ತನವJರ್ತಿರುಸC:ತವಾ�ಗ�ತ7ದಾ�ಹ್ವಾ�ಗ@ಅವರು�
ಸ�ಳ�� ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿ ನಿ>ಡಿದ"ಕ್�Cಗಿ ಕಿ8ಮಿನಲ್ಲಾ- ಪ್ರಾ�8ಸಿಕ@�ಷ್ಠನ್ಯಾ- ಗ@ ಸಹು
ಗ�ರೀಯಾಂ�ಗಬ್�>ಕ್�ಗ�ತ7ದಾ�.
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