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1.     ಬರಳಚತಚ ನಕಲತಗರರತ  (  Typist Copyist)    ಒಟತಸ      ಹತದಗಳತ   :  03

   ವಧತನ ಶಪಧಣ : 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-   

32600-850-36000-950-39800-1100-42000    ಹಗತ ವಶಧಷ ಭತನ

     ಸಸ ಳಧಯ ವವಸದ ಅಸದರ  371 (   ಜ  )           ಅಡಯಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ  : 02

 ಹತದಗಳ ವಗಧರಕರಣ ಇತರ ಗಪಮಧಣ  ಒಟತಸ

  ಸಮನನ ಅಭನ ರರ – 1 1

ಪಪವಗರIII ಎ 1  – 1

 ಒಟತಸ 1 1 2

       ಉಳಕ ಮಸಲ ವವಸದದಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ : 01

 ಹತದಗಳ ವಗಧರಕರಣ ಇತರ  ಒಟತಸ
ಪಪವಗರII ಬ 1  1

 ಒಟತಸ 1 1

   ಬರಳಚತಚ ನಕಲತಗರರತ   ಹತದಯ      ವದನಹರತ   :

1.           ಅಜರ ಸಲಸಲತ ನಗದ ಪಡಸದ ಕಡಯ ದನಸಕದ ಒಳಗಗ ಅಭನ ರರಗಳತ ದಹತಧಯ ಪ.ಯತ.ಸ.
      ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಧಕಯಲ ತಧಗರಡ ಹಸಸದರಬಧಕತ.

2.             ಕನರಟಕ ಪಪಢ ಶಕಣ ಪರಧಕ ಮಸಡಳಯತ ನಡಸತವ ಕನನ ಡ ಮತತತ ಇಸಗಲಷಲ ಎರಡಸ
        ಭಷಗಳಲ ಕರಯ ಶಪಧಣ ಬರಳಚತಚ ಅಥವ ತತತಮನ ಪರಧಕಯಲ ಅಜರಗಳನತನ ಸಲಸಲತ

   ನಗದಪಡಸರತವ ಕಡಯ ದನಸಕದಸಳಗ ಉತತಧಣರರಗರಬಧಕತ.

    ಬರಳಚತಚ ನಕಲತಗರರತ ಹತದಯ ಆಯಲಯ ವಧನ  :

1.        ಕನರಟಕ ಅಧಧನ ನನಯಲಯಗಳ (      ಲಪಕ ಮತತತ ಇತರ ಹತದಗಳತ) (ನಧಮಕತ)  ನಯಮ
1982   ಮತತತ (ತದತದ ಪಡ)     ನಯಮ 2007             ಹಗತ ಕಲಕಲಕಲ ಆದ ತದತದ ಪಡ ನಯಮಗಳ ಪಪಕರ

 ನಧಮಕತಯನತನ ನಡಸಲಗತವದತ.
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2.  CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è UÀ½¹gÀÄªÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  15 ¤«ÄµÀUÀ¼À
GPÀÛ¯ÉÃR£ÀzÀ°è PÉÆqÀÄªÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß  ಬರಳಚತಚ ಯಸತ ತ/    ಕಸಫನಟರ ಮತಖಸತರ É̈gÀ¼ÀZÀÄÑ
ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀixÀðå/ಅಹರತ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½ À̧ÄªÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À̧AzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀ½ À̧ÄªÀ
CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
n¥ÀàtÂ B 

¸ÁªÀixÀðå/ಅಹರತ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ   ಗರಷಸ 100  CAPÀUÀ¼À£ÀÄß  M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ  CzÀgÀ°è
vÉÃUÀðqÉAiÀiÁUÀ®Ä  PÀ¤µÀÖ  50  CAPÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄ É̈ÃPÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  À̧AzÀ±Àð£ÀªÀÅ  05
CAPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÄÁArgÀÄvÀÛzÉ.  

2.    DzÉÃ±À eÁjPÁgÀgÀÄ (  Process Server):  MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À À̧ASÉå  : 14

ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ   : 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-
              29600-750-32600-850-36000-950-37900   ಹಗತ ಇತರ ಭತನಗಳತ

     ಸಸ ಳಧಯ ವವಸದ ಅಸದರ  371 (   ಜ  )         ಅಡಯಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ  :  13  

ಹತದಗಳ
ವಗಧರಕರಣ

ಇತರ ಮಹಳ ಗಪಮಧಣ ಅಸಗವಕಲ ಯಜನ
ನರಶಪತರತ

 ಒಟತಸ

ಸಮನನ
ಅಭನ ರರ

1  2  1  1*  1  6

 ಪರಶಷಸ ಜತ 1 
 

 1  – – 2

   ಪರಶಷಸ ಪಸಗಡ – 1 
 

– – – 1

ಪಪವಗರII ಎ – – 1
 

– – 1

ಪಪವಗರII ಬ – 1 
 

– – – 1

ಪಪವಗರIII ಎ – 1  – – – 1

ಪಪವಗರIII ಬ – 1  – – – 1

ಒಟತಸ 2 6 3 1 1 13

*   ಮದತಳನ ಪಶಹ ರವಯತ,    ಕತಷಷ ರಸಧಗ ನವರತ ವನ ಕತಗಳತ, ಕತಬಬ ತ,    ಆಸಡಲದಳಗ ತತತತದವರತ
         ಮತತತ ಬಹತವಧ ಸನಯತ ಸವತ ಒಳಗಸಸಡಸತ ಚಲನವಲನ ವಲಕಲನ ತ ಉಳಳ ವರಗ ಮಧಸಲರಸಲಗದ.

(    ಸರಕರದ ಆದಧಶ ಸಸಖನ ಸ.ಆ.ಸತ.ಇ. 149 ಎಸಲ.ಆರ.ಆರ.   2020 ದನಸಕ:  25/09/2020)
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       ಉಳಕ ಮಸಲ ವವಸದದಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ  : 01

 ಹತದಗಳ ವಗಧರಕರಣ ಮಹಳ  ಒಟತಸ
 ಸಮನನ ಅಭನ ರರ 1 1

ಒಟತಸ 1 1

DzÉÃ±À eÁjPÁgÀgÀÄ   ಹತದಯ     ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹  ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è  GwÛÃtðvÉ  CxÀªÁ  vÀvÀìªÀiÁ£À  «zÁåºÀðvÉ
ºÉÆA¢gÀ̈ ÉÃPÀÄ.  ªÁºÀ£À ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀÄªÀ C s̈ÀåyðUÀ½UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

DzÉÃ±À eÁjPÁgÀgÀÄ    ಹತದಯ  DAiÉÄÌAiÀÄ «zsÁ£À:
CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹gÀÄªÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 01

ºÀÄzÉÝUÉ  25  (  ಅನತಪತ 1:25) C s̈ÀåyðUÀ¼ÀAvÉ  Cw ºÉZÀÄÑ  CAPÀ  ¥ÀqÉzÀ  C s̈ÀåyðUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæPÀn¹gÀÄªÀ  ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  C£ÀÄUÀÄtªÁV  À̧AzÀ±Àð£ÀPÉÌ  PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.   À̧AzÀ±Àð£ÀzÀ°è
UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
n¥ÀàtÂ: À̧AzÀ±Àð£ÀªÀÅ 10 CAPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

3. dªÁ£ÀgÀÄ   (Peon)    MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå  : 15

ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ   :  17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-
               24600-600-27000-650-28950 ºÁUÀÆ EvÀgÉ s̈ÀvÉåUÀ¼ÀÄ.

    ಸಸ ಳಧಯ ವವಸದ ಅಸದರ  371 (   ಜ  )        ಅಡಯಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ  :  09

ಹತದಗಳ
ವಗಧರಕರಣ

ಮಹಳ ಗಪಮಧಣ ಅಸಗವಕಲ  ಒಟತಸ

 ಸಮನನ ಅಭನ ರರ 1 3 1* 5

 ಪರಶಷಸ ಜತ 1 1 – 2

ಪಪವಗರII ಎ 1 – – 1

ಪಪವಗರIII ಎ 1 – – 1

ಒಟತಸ 4 4 1 9

*   ಮದತಳನ ಪಶಹ ರವಯತ,    ಕತಷಷ ರಸಧಗ ನವರತ ವನ ಕತಗಳತ, ಕತಬಬ ತ,    ಆಸಡಲದಳಗ ತತತತದವರತ
         ಮತತತ ಬಹತವಧ ಸನಯತ ಸವತ ಒಳಗಸಸಡಸತ ಚಲನವಲನ ವಲಕಲನ ತ ಉಳಳ ವರಗ ಮಧಸಲರಸಲಗದ.

(    ಸರಕರದ ಆದಧಶ ಸಸಖನ ಸ.ಆ.ಸತ.ಇ. 149 ಎಸಲ.ಆರ.ಆರ.   2020 ದನಸಕ:  25/09/2020)
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       ಉಳಕ ಮಸಲ ವವಸದದಲ ಖಲ ಇರತವ ಹತದಗಳತ  : 06

ಹತದಗಳ
ವಗಧರಕರಣ

ಇತರ ಮಹಳ  ಮಜ ಸಲನಕ  ಒಟತಸ

 ಸಮನನ ಅಭನ ರರ – – 2 2

 ಪರಶಷಸ ಜತ 1 – – 1

ಪಪವಗರI 1 – – 1

ಪಪವಗರIIಎ 1 1 – 2

ಒಟತಸ 3 1 2 6

    ಜವನರ ಹತದಯ ಶಲಕಣಕ ವದನಹರತ  :

10£ÉÃ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è  GwÛÃtðvÉ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À  «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ̈ ÉÃPÀÄ.  ಹಗತ
  ಕನನ ಡ ಓದಲತ ಮತತತ   ಬರಯಲತ ತಳದರಬಧಕತ.

   ಜವನರತ ಹತದಯ ಆಯಲಯ ವಧನ

CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹gÀÄªÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1
  ಹತದಗ 10  C s̈ÀåyðUÀ¼ÀAvÉ  (  ಅನತಪತ 1:10)  Cw ºÉZÀÄÑ  CAPÀ  ¥ÀqÉzÀ  C s̈ÀåyðUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀæPÀn¹gÀÄªÀ  ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  C£ÀÄUÀÄtªÁV  À̧AzÀ±Àð£ÀPÉÌ  PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.   À̧AzÀ±Àð£ÀzÀ°è
UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

n¥ÀàtÂ: À̧AzÀ±Àð£ÀªÀÅ 10 CAPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

 ವಯಮತ

CfðUÀ¼À£ÀÄß  ಸಲಸಲತ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C s̈ÀåyðAiÀÄÄ:

C. PÀ¤µÀÖ 18 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ À̧ì£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
D. UÀjµÀÖ ªÀAiÉÆÃ«Äw  ಈ ಕಳಗನ ಕಸಧಷಸ ಕದಸತ :

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 35 ªÀµÀð
¥ÀæªÀUÀð 2J, 2©, 3J, 3© 38 ªÀµÀð
¥Àj²µÀÖ eÁw: ¥Àj²µÀÖÀ ¥ÀAUÀqÀ:
¥ÀæªÀUÀð-1

40 ªÀµÀð
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 ವಯಮತ ಸಡಲಕ  :  

   ಕನರಟಕ ನಗರಧಕ ಸಧವಗಳತ (  ಸಮನನ ನಧಮಕತ)    ನಯಮ 1977 ರಲ
       ನದರಷಸ ಪಡಸತರತವಸತ ಈ ಕಳಗನ ಸಸದಭರಗಳಲ ಸದರ ನಯಮಗಳಲ ನಗದಪಡಸರತವ ಗರಷಷ

    ವಯಮತಯನತನ ಕಳಗ ತಳಸರತವಷಸ ರ ಮಟಸಗ ಹಚಚಸಲಗತವದತ:

    1.          ಮಜ ಸಲನಕರಗ ಗರಷಷ ವಯಮತಯಲ ಅವರತ ಸಶಸತಪ ದಳಗಳಲ ಸಧವ ಸಲಸರತವಷತಸ
       ವಷರಗಳಗ ಮಸರತ ವಷರಗಳನತನ ಸಧರಸದರ ಎಷತಸ ವಷರಗಳಗತವದಸಧ ಅಷತಸ ವಷರಗಳ

ಸಡಲಕ.

2.  ವಧವಯರತ,       ಜಧತಕಮರಕರತ ಮತತತ ಅಸಗವಕಲರತ ಸಸಬಸಧಸದ ಪಪಧಕರಗಳತ ನಧಡತವ
      ಪಪಮಣ ಪತ ತ ಹಸಸದದದ ಲ ವಯಮತಯಲ ಗರಷಷ 10   ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ ನಧಡಲಗತವದತ.

     ಜಧತ ಕಮರಕರತ ಎಸದರ Bonded Labor System (Abolition) Act  1976 (Central Act

19 of 1976)    ಅಥವ Karnataka Bonded Labor System (Abolition) Ordinance  1975
                  ರ ಅಡಯಲಮಡಲದ ನಯಮಗಳಮಧರಗ ಜಧತ ಕಮರಕ ಪದದ ತಯಸದ ಮತಕತನದ ವನ ಕತ.

           3.                  ಅಭನ ರರಯತ ಕನರಟಕ ರಜನ ಸರಕರದಲ ಅಥವ ಸಸ ಳಧಯ ಪಪಧಕರದಲ ಅಥವ ರಜನ
                 ಅಧನಯಮ ಅಥವ ಕಧಸದಪ ರಜನ ಸರಕರದ ಸಹಮನ ಅಥವ ನಯಸತ ತಣದಲರತವ ನಗಮದಲ ಹತದ
     ಹಸಸದರತವ ಅಥವ ಹಸದ ಹಸಸದದದ ಲ,           ಗರಷಷ ವಯಮತಯನತನ ಅವರತ ಎಷತಸ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ

                   ಹತದಯಲ ಸಧವ ಸಲಸತರತವರಸಧ ಅಥವ ಹಸದ ಸಲಸದದ ರಸಧ ಅಷತಸ ವಷರಗಳ ಅಥವ 10

             ವಷರಗಳ ಅವಧ ಎರಡರಲ ಯವದತ ಕಡಮಯ ಅಷತಸ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕಯನತನ
ನಧಡಲಗತವದತ.

4.                ಅಭನ ರರಯತ ಕನರಟಕ ರಜನ ದಲರತವ ಭರತ ಸರಕರದ ಜನಗಣತ ಸಸಸಸ ಯಲ ಈಗ
                 ಹತದಯನತನ ಹಸಸದದದ ಲ ಗರಷಷ ವಯಮತಯನತನ ಅಭನ ರರಯತ ಎಷತಸ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಆ

                   ಹತದಯಲ ಸಧವ ಸಲಸತತತರತವರಸಧ ಅಥವ ಹಸದ ಸಧವ ಸಲಸದದ ರ ಅಷತಸ ವಷರಗಳ ಅಥವ 05

 ವಷರಗಳ ಅವಧ,         ಅದರಲಯವದತ ಕಡಮಯಅಷತಸ ವಷರಗಳತ.

5.                      ಅಭನ ರರಯತ ನನಷನಲಲ ಕಡಟಲ ಕಪತ ರನಲ ಪಣರ ಕಲಕ ಪರಧಕಕನಗ ಸಧವ ಸಲಸ
             ಬಡತಗಡಯಗರತವ ವನ ಕತಯಗದದ ರ ಅಸತಹ ಕಡಟಲಪರಧಕಕನಗ ಸಧವ ಸಲಸದಷತಸ ವಷರಗಳತ

6.               ಅಭನ ರರಗಳತ ರಜನ ಸರಕರದಸದ ಪರಸಲ ವತವದ ಗಪಮಧಣ ಔದನ ಮಧಕರಣ ಯಜನಯ ಮಧರಗ
                 ನಧಮಕಗಸಸಡತ ಗಪಮಸಮಸಹ ಪರಶಧಲಕರಗ ಈಗ ಕಲಸಮಡತತತದದ ರ ಅಥವ ಹಸದ ಇದದ ಪಕದಲ

           ಅಸತಹ ಗಪಮ ಸಮಸಹ ಪರಶಧಲಕನಗ ಸಧವ ಸಲಸದ ವಷರಗಳತ. 
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  ಶತಲಲ ಸಲಸತವ ವವರ  :

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð, ¥ÀæªÀUÀð 2J, 2©, 3J, 3©  ಅಭನ ರರಗಳಗ  ರಸ.  200/-

¥Àj²µÀÖ eÁw: ¥Àj²µÀÖÀ ¥ÀAUÀqÀ : ¥ÀæªÀUÀð-1  ರಸ.  100/-

1.      ಆನಲಲಲನಲಮಸಲಕ ಶತಲಲ ಸಸದಯ  :       ಅಭನ ರರಗಳತ ಆನಲಲಲನಲನಲ ಅಜರ ಸಲಸದ ನಸತರ,

     ನಗದತ ಶತಲಲ ವನತನ ಈ ನನಯಲಯದ ವಬಲಸಲಟಲ ವಳಸ
https://districts.ecourts.gov.in/bidaronlinerecruitment    ನಲ ನಧಡಲದ ಲಸಕಲ

     ಮತಖಸತರ ಸಸ ಧಟಲಬನಸಕಲಇಸಡಯದ State Bank Collect     ಮಸಲಕ Online   payment

through net banking/Credit card/Debit card/Challan Download   ಯವದದರತ
   ಒಸದತ ಸಲಭನ ದ ಮಸಲಕ ಪವತಸತಕಲ ದತದ . ಅಥವ

2.      ಚಲನಲ ಮಸಲಕ ಶತಲಲ ಸಸದಯ  :      ಅಭನ ರರಗಳತ ಆನಲಲಲನಲನಲ ಅಜರ ಸಲಸದ
ನಸತರ,         ಶತಲಲ ವನತನ ಆನಲಲಲನಲಮಸಲಕ ಪವತ ಮಡಲತ ಇಚಚಸದ ಅಭನ ರರಗಳತ ಚಲನಲಪಪತಯನತನ

        ಅಧಕವತ ವಬಲಸಲಟಲನಸದ ಡನಲಲಸಧಡಲ ಮಡಕಸಸಡತ ಸಸ ಧಟಲ ಬನಸಕಲ ಆಫಲ ಇಸಡಯದ
    ಯವದಧ ಶಖಯಲ ಶತಲಲ ವನತನ ಪವತಸಬಹತದತ.

ಸಸಚನ:        ಮಧಲನ ವಧನಗಳನತನ ಹಸರತತಪಡಸ ಯವದಧ ಡಡ,    ಪಧಸಸ ಲಲ ಆಡರರ,  ಮನ
  ಆಡರರ ಗಳನತನ ಸಹಧಕರಸಲಗತವದಲಲ .       ಹಗತ ನಗದತ ಶತಲಲ ವನತನ ಪವತಸದ ಅಜರಗಳನತನ

ತರಸಲ ರಸಲಗತವದತ. 
3.        ಅಭನ ರರಗಳತ ಒಸದತ ವಧಳ ಅಜರ ಸಸಖನಯನತನ ತಪಪಗ/  ಹಸಸದಕಯಗದಸತ ನಮಸದಸದಲ

      ಅಥವ ಯವದಧ ಕರಣಕಲ ಶತಲಲ ಪವತಯಗದದದ ಲ ನಧಮಕತ ಪಪಧಕರವ
      ಹಸಣಯಗರತವದಲಲ ಮತತತ ಈ ಕತರತತ ಯವದಧ ಸಸವಹನಕಲ ಅವಕಶವರತವದಲಲ .  ಒಮಮ

    ಪವತಯದಸತಹ ಶತಲಲ ವನತನ ಯವದಧ ಸಸದಭರದಲಸಲ ಹಸದರತಗಸಲಗತವದಲಲ . 

        ಅಭನ ರರಗಳತ ಆನಲಲಲನಲ ಮತಖಸತರ ಅಜರಗಳನತನ ಭತರ ಮಡತವ ಮದಲತ ಕಳಕಸಡ
  ಸಸಚನಗಳನತನ ಕಡಡಯವಗ ತಳದತಕಸಳಳ ತಕಲ ದತದ  .

1.         ನನಯಲದದ ಅಧಕವತ ವಬಲಸಲಟನಲ ಅಜರಯನತನ ಆನಲಲಲನಲ ಮಸಲಕ ನಸಸದಯಸಲತ
ದನಸಕ:  13/06/2022   ರಸದ ದನಸಕ:  12/07/2022,  ಸಮಯ:    ರತಪ 11.59  ಗಸಟ

   ಯವರಗ ಅವಕಶ ವರತತತದ.

2.  ಒಸದಕಲ ಸತ  ಹಚತಚ   ಹತದಗಳಗ  ಅಜರ  ಹಕಲತ  ಬಯಸತವ  ಅಭನ ರರಯತ  ಆಯ  ಹತದಗಳಗ
ಪಪತನಧಕವದ  ನಗದ ಪಡಸದ ಅಜರ ನಮಸನಯಲ ಅಜರ ಸಲಸತಕಲ ದತದ .
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3. ಅಜರಯಲ   ಸರಯಗ ಮಹತ ನಧಡದ ಇರತವ ಮತತತ  ಅಪಣರ ಮಹತಯತಳಳ  ಅಜರಗಳನತನ
ತರಸಲ ರಸಲಗತವದತ.
4.        ಅಭನ ರರಗಳತ ತಮಮ ಮಬಲಲಲ ಸಸಖನಯನತನ ಹಗತ ಇ   ಮಧಲಲ ಐಡಯನತನ ಕಡಡಯವಗ
ನಮಸದಸತವದತ.      ಒಸದತ ವಧಳ ಎಸಲ.ಎಮಲ.   ಎಸಲಅಥವ ಇ   ಮಧಲಲಮತಖಸತರ ಅಭನ ರರಗಳಗ

    ಸಸದಧಶ ತಲತಪದದದ ಲ ನಧಮಕತ ಪಪಧಕರಯತ ಹಸಣಯಗತವದಲಲ .

5.       ಅಹರ ಅಭನ ರರಗಳಗ ಎಸಲ.ಎಮಲ.ಎಸಲ/ಇ    ಮಧಲಲ ಮತಖಸತರ ಮಹತ ನಧಡಲಗತವದತ.
 ಅಹರತ ಪರಧಕಗ/        ಸಸದಶರನಕಲ ಅಹರ ಅಭನ ರರಗಳ ಪಟಸಯನತನ ನನಯಲಯದ ವಬಲಸಲಟನಲ

ಪಪಕಟಸಲಗತವದತ.          ಸದರ ಪಟಸಯ ಆಧರದ ಮಧಲ ಅಭನ ರರಗಳನತನ ಸಸದಶರನಕಲ/ಅಹರತ
 ಪರಧಕಗ ಕರಯಲಗತವದತ.

6.              ಅಭನ ರರಯತ ಭವಚತ ತ ಮತತತ ಸಹಯನತನ ಸಲನನಲಮಡ ಅಪಲಲಸಧಡಲಮಡಲತ ಈ ಕಳಗನ
 ಸಸಚನಗಳನತನ ಪಲಸತಕಲ ದತದ .

ಅ.      ಇತತಧಚನ ಬಣಣ ದ ಭವಚತ ತವನತನ 5    ಸಸಟಮಧಟರ ಉದದ X 3.6   ಸಸಟಮಧಟರ ಅಗಲವರಬಧಕತ.
  ಮತತತ 50 kb      ಅಳತ ಮಧರಬರದತ ಹಗತ .jpg   ನಮಸನಯಲರಬಧಕತ.     ಭವಚತ ತದ ಮಧಲ

 ಸಹಯನತನ ಮಡರಬರದತ.
ಆ.  ಕಪಪ /          ನಧಲ ಬಣಣ ದ ಬಲಲಪಯಸಟಲ ಪನನನಲ ಬಳ ಹಳಯ ಮಧಲ ಸಹ ಮಡ (2.5

  ಸಸಟಮಧಟರ ಉದದ X 7.5  ಅಗಲವರಬಧಕತ)    ಮತತತ 26   kb      ಅಳತ ಮಧರಬರದತ ಮತತತ .jpg

ನಮಸನಯಲರಬಧಕತ
7.            ಅಭನ ರರಗಳತ ಆನಲಲಲನಲಅಜರಯಲ ಕಸಧರಲದ ಎಲಲ ಮಹತಗಳನತನ ಭತರ ಮಡ ನಗದತ

      ಶತಲಲ ಪವತಸಲತ ಈ ಅಧಸಸಚನಯಲ ತಳಸರತವಸತ ಕ ತಮ ಕಲಗಸಳತಳ ವದತ.     ನಸತರ ಅಜರಯನತನ
       ಹಗತ ಶತಲಲ ವನತನ ತತಸಬದ ಪಪತಯನತನ ಡನಲಲಸಡಲ ಮಡಕಸಸಡತ ನಧಮಕತ ಪಪಕ ಪಯ

    ಮತಗಯತವವರಗಸ ತಮಮ ಹತತರ ಇಟತಸ ಕಸಳಳ ಬಧಕತ.

8.      ಕಸನಯ ಘಳಗಯಲ ಸವರರ ಡನಲ/      ಮಸದಗತ ಆಗತವ ಸಧನ ತ ಇರತವದರಸದ ಅಭನ ರರಗಳತ
       ಅಜರ ಸಲಸಲತ ನಗದಪಡಸದ ಕಸನಯ ದನಸಕದವರಗ ಕಯದಧ ಮತಸಚತವಗ ಅಜರಗಳನತನ

ಸಲಸತಕಲ ದತದ ,        ಒಮಮ ಶತಲಲ ಪವತಸದ ನಸತರಯವದಧ ಕರಣಕಲ ಹಸದರತಗಸಲಗತವದಲಲ .

9.         ಸಧವ ನರತ ಅಭನ ರರಗಳತ ಸಸಬಸದಪಟಸ ಪಪಧಕರದಸದ ನಧಡತವ "ನರಕಪಣ
ಪಪಮಣಪತ ತ"   ವನತನ ಪಡದತಕಸಸಡರತಕಲ ದತದ .

10.           ಆನಲಲಲನಲಅಜರಗಳನತನ ಹಸರತತಪಡಸ ಇತರ ಯವದಧ ರಧತಯಲ ಅಜರಗಳನತನ ಸಲಸಲತ
 ಅವಕಶ ಇರತವದಲಲ .
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ಇತರ      ಸಸಚನಗಳತ:

11.     ಅಭನ ರರಗಳತ ತಮಮ 10         ನಧ ತರಗತಯ ಅಸಕಗಳತ ಶಪಧಣಯಲದದ ರ (ಸ.ಜ.ಪ.ಎ)   ಅದನತನ ಪರಧಕ
          ಮಸಡಳಗಳ ನಯಮಗಳಸತ ಅಸಕಗಳಗ ಪರವತರಸ ಗರಷಷ ಅಸಕಗಳತ,       ಪಡದ ಅಸಕಗಳತ ಮತತತ ಒಟತಸ

            ಅಸಕಗಳ ಶಧಕಡವರನತನ ನಗದತ ಕಲಸನಲ ಕಡಡಯವಗ ನಮಸದಸಬಧಕತ.

12.    ಅಹರತ ಪರಧಕಗ /       ಸಸದಶರನದ ಸಮಯದಲ ದಖಲಗಳ ಪರಶಧಲನಗಗ ಕರಯಲಪ ಡತವ
ಅಭನ ರರಗಳತ,     ಶಲಕಣಕ ವದನಹರತ (    ಜನಮ ದನಸಕವನತನ ತಸಧರಸಲತ ಎಸಲ.ಎಸಲ.ಎಲಲ.  ಸ ಅಥವ

   ತತತಮನ ಪರಧಕಯ ಪಪಮಣ ಪತ ತ)     ಜತ ಪಪಮಣ ಪತ ತ,  ಗಪಮಧಣ,    ಮಜ ಸಲನಕರತ,  ಯಜನ
ನರಶಪತರತ,          ಅಸಗವಕಲ ಅಭನ ರರಗಳಗ ಸಸಬಸಧಸದಸತ ಕಲಧಮತ ಮಡತವ ಅಭನ ರರಗಳತ ಇವಗಳಗ

     ಸಸಬಸಧಸದಸತ ಅಗತನ ಮಸಲ ದಖಲಗಳನತನ ಪರಶಧಲನಗಗ ಸಲಸತಕಲ ದತದ .  ಅಜರದರರತ
        ಅಜರಯಲ ಸಲಸದ ಮಹತಯತ ಹಗತ ದಖಲತಗಳತ ಹಸಸದಣಕ ಆಗದದದ ಲ ಅಥವ

          ಸತಳಳಸದತ ಕಸಡತ ಬಸದಲ ಅವರ ಅಭನ ರರತನವನತನ ರದತದ ಮಡಲಗತವದತ ಹಗತ ಅವರ ವರತದದ
   ಕನಸನತ ರಧತನ ಕ ತಮ ಜರತಗಸಲಗತವದತ.

13. ಪರಶಷಸ  ಜತ/ಪರಶಷಸ  ಪಸಗ    ಡ ಅಭನ ರರಗಳತ ನಮಸನ 'ಡ'  ಯಲ,  ಪಪವಗರ1  ಅಭನ ರರಗಳತ
  ನಮಸನ 'ಇ'    ಯಲ ಮತತತ ,  2ಎ,  2ಬ,  3    ಎ ಮತತತ 3    ಬ ಅಭನ ರರಗಳತ ನಮಸನ 'ಎಫಲ'  ನಲ

        ಸಸಬಸಧಪಟಸ ತಹಸಧಲದ ರಸದ ಜತ ಪಪಮಣ ಪತ ತ ಮತತತ ಆದಯ ಪಪಮಣ ಪತ ತಗಳನತನ

   ಅಜರಸಲಸಲತ ನಗದಪಡಸದ ಕಸನಯ ದನಸಕದಸಳಗ ಪಡದತ ಅಜರ ಸಲಸಬಧಕತ.

14. À̧Ü½ÃAiÀÄ ªÀÈAzÀ ( À̧A«zsÁ£ÀzÀ  371-(eÉ) C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀrAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ) C s̈ÀåyðUÀ½UÉ À̧A§A¢ü¹zÀ «ÄÃ À̧̄ ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄªÀ C s̈ÀåyðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ
À̧PÁðj  GzÉÆåÃUÀ  (ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ  ¥ÀæzÉÃ±À  CºÀðvÁ  ¥ÀæªÀiÁt  ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ)

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2013 gÀrAiÀÄ°è UÉÆvÀÄÛ ¥Àr¹zÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß À̧°è¹zÀ   ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄÃ À̧PÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ AiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

15. ಅಸಗವಕಲ  ಮಧಸಲತಯನತನ      ಕಸಧರತವ ಅಭನ ರರಗಳತ ವಲದನ ಕಧಯ ಪಪಮಣ ಪತ ತವನತನ
     ಸರಕರದ ಅಧಕವತ ಜಪನ ಸಸಖನ ಸಆಸತಇ/115/ಸಧನನ/2005     ದನಸಕ 19112005  ರಸತ

        ನಗದಪಡಸದ ನಮಸನಯಲ ಅಸಗವಕಲತಯ ಬಗಗ ಜಲಲ ಮಟಸ ದ ವಲದನ ಕಧಯ ಮಸಡಳಯಸದ
  ಪಪಮಣ ಪತ ತವನತನ ಪಡದರಬಧಕತ.
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16. ಗಪಮಧಣ ಮಧಸಲತಯನತನ  ಕಸಧರತವ ಅಭನ ರರಗಳತ ಸರಕರ ಆದಧಶ ಸಸಖನ
ಸ.ಆಸತ.ಇ/96/ಸಧನನ/2005 ದನಸಕ  10/08/2005 ರ ಪಪಕರ  ನಗದತ ನಮಸನ-2 ರಲ
ಸಸಬಸದ ಪಟಸ  ಪಪಧಕರದಸದ  ಪಡದತ ಅದನತನ  ಸಸಬಸಧಸದ  ಕತ ತ ಶಕಣಧಕರಗಳಸದ ಮಧಲತ
ಸಹ ಮಡಸ  ಇಟತಸ ಕಸಳಳ ತಕಲ ದತದ , ಗಪಮಧಣ ಮಧಸಲತಗ ಅಹರತ ಪಡಯಲತ ಅಭನ ರರಗಳತ ಜತ
ಪಪಮಣ ಪತ ತವನತನ  ಸಲಸಬಧಕತ.

17. ಸಮನನ  ಅಭನ ರರಗಳತ ಗಪಮಧಣ ಮಧಸಲತ ಪಡಯಲತ ನಮಸನ 2 ಜಸತಗ
ಮಧಲತಸತರಕಲ ಸಧರಲಲ   ಎನತನ ವ ಪಪಮಣ ಪತ ತವನತನ  /ನಮಸನ-1 ಸಲಸಬಧಕತ

18.  ಯಜನ  ನರಶಪತ  ಮಧಸಲತಯನತನ   ಕಸಧರತವ  ಅಭನ ರರಗಳತ  ಸರಕರ  ಆದಧಶ  ಸಸಖನ
ಸಆಸತಇ/44/ಸಧನನ/2001  ದನಸಕ:  27/07/2001  ರಲ  ನಗದಪಡಸದ  ನಮಸನಯಲ
ಸಸಬಸಧಪಟಸ   ತಹಸಧಲದ ರರಸದ  ಪಪಮಣ ಪತ ತವನತನ   ಸಲಸಬಧಕತ.

19. ಮಜ ಸಲನಕ   ಮಧಸಲತಯನತನ  ಕಸಧರತವ ಅಭನ ರರಗಳತ   ಸಧವಯಸದ ಬಡತಗಡ ಮಡಲದ
ಅಥವ ವಮತಕತಗಸಳಸದ ಪಪಮಣಪತ ತವನತನ  ಹಸಸದರತಕಲ ದತದ .

20. ಆಯಲಯದ ಅಭನ ರರಗಳತ ಕನರಟಕ ಸಧವ ನಯಮ (ಪರವಧಕಣ ನಯಮಗಳತ) 1977 ರ
ಪಪಕರ ಕತರವನ ಕಲ ಹಜರದ ದನಸಕದಸದ ಎರಡತ ವಷರಗಳ ಕಲ ಪರವಧಕಣ ಅವಧಯಲರತತತರ.
ಈ ಅವಧಯಲ ಅಭನ ರರಗಳತ ಹತದದ ಗ   ನಗದಪಡಸರತವ ಇಲಖ ಪರಧಕಗಳಲ ಮತತತ  ಕನನ ಡ ಭಷ
ಪರಧಕಯಲ  ಉತತಧಣರರಗಬಧಕತ  ಹಗತ  ಕಸಪನಟರ  ಸಕರತ  ಪರಧಕಗಳಲ   ಸಧವಗ  ಸಧರದ
ಮಸರತ ತಸಗಳ ಒಳಗಡ ಶಧಕಡ  60 ಅಸಕಗಳಗ ಕಡಮ ಇಲಲ ದಸತ ಪಡದತ ಉತತಧಣರರಗಬಧಕತ.

21. ಎಲಲ  ಅಹರ ಅಭನ ರರಗಳಗಸ   ಅಹರತ ಪರಧಕ/    ಸಲಲಲಟಸಸಲನಡಸಲಗತವದತ (  ಅಭನ ರರಗಳತ ತಮಮ
    ಸಹ ಸತ ಖಚರನಲ ಅಹರತ ಪರಧಕಗ ಹಜರಗಬಧಕತ).   AiÀiÁªÀÅzÉÃ C s̈ÀåyðUÉ   ಅಹರತ ಪರಧಕ

§UÉÎ ªÀiÁ»w §gÀ¢zÀÝgÉ, CªÀgÀÄ    ಅಹರತ ಪರಧಕಗ CºÀðgÀ®è JAzÀÄ w½AiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
D §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªàiÁqÀ̄ ÁUÀÄªÀÅ¢®è.

22. ಸಸದಶರನಕಲ ಆಯಲಯದ ಅಭನ ರರಗಳತ ತಮಮ    ಸಹ ಸತ ಖಚರನಲ    ಸಸದಶರನಕಲ ಹಜರಗಬಧಕತ
ಹಗತ ಸಸದಶರನದ   ಕರ ಯವ ಅಭನ ರರಗಳಗ ಬರತವದಲಲ ವ ಅವರತ ಸಸದಶರನಕಲ ಅಹರರಗಲಲ
ಎಸದತ ಭವಸತಕಲ ದತದ  ಮತತತ  ಈ ಸಸಬಸಧ ಯವದಧ ಪತ ತ ವನ ವಹರಕಲ ಅವಕಶವರತವದಲಲ .

23. ಆಯಲಯ ಸಸಬಸಧ  ಅನಹರವದ ಅಭನ ರರಗಳತ ಈ ಕಚಧರಯಸದಗ ಯವದಧ ಪತ ತ ವನ ವಹರ
ನಡಸಲತ ಅವಕಶ ಇರತವದಲಲ .






