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

C¢ü À̧ÆZÀ£É À̧ASÉåB f£ÁåPÀ/DqÀ½vÀ/   01   /  2019     PÀ®§ÄgÀV ¢£ÁAPÀB   18–  02-2019

    ***
«µÀAiÀÄB        ಶಶಘಘಲಪಗರರ ಹಹಬಕ ಹಹದಗಳಗ ಅಭಭ ರರಗಳನಹನ ಆಯಯ ಮಡಹವ ಬಗಗ .
G¯ÉèÃRB 1) ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉåB LCA-       

    II/128/2012  ¢£ÁAPÀ : 18.09.2018.

2) ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉåB LCA-       

    II/128/2012 (S/F)  ¢£ÁAPÀ : 05.02.2019.

********
        ಮಶಲಯ ಹಡ ಅಧಸಹಸಚನಯನನ ಯ ಜಲಲ ಮತಹತ ಸತ ತ ನಭಯಲಯ ಕಲಬಹರಗ

   ಘಟಕದಲ ಖಲ ಇರಹವ ಶಶಘಘಲಪಗರರಹ-08   ಹಹಬಕ   ಹಹದಗಳಗ ಅಹರ (  ಸಸ ಳಶಯ ಹಗಗ

ಸಸ ಳಶಯಶತರ)    ಅಭಭ ರರಗಳಹದ ಅಜರಗಳನಹನ ಆಹನನಸಲಗದ.     

    ಅಜರ ಸಲಸಬಶಕದ ವಳಸಸ      ಪಘಧನ ಜಲಲ ಮತಹತ ಸತ ತ ನಭಯಧಶಶರಹ

ಕಲಬಹರಗ- 585102.

     ಅಜರ ನಮಗನಯ ಬರಳಚಹಚ ಪಘತ /       ಗಣಕಶಕಕತ ಪಘತಯಲಯಶ ಅಭಭ ರರಗಳಳಹ ತಮಮ
       ಸನ ಹತ ಕಕಬರಹದಹದ ಎಲಲ ಅಹಕಣಗಳನಹನ ಜಗರಗಕತಯಹದ ಭತರ ಮಡ ದನಹಕ

20.03.2019   ರ ಸಹಜ 05-00    ಗಹಟಯಳಗ ಈ ಕಚಶರಗ ಸಲಸತಕಯ ದಹದ .  
      ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಅಜರ ಸಲಸಹವಗ ಸಹಬಹಧತ ಹಹದಯ ಲಕಗಶಟಯ ಮಶಲ

       ಕಡಡಯವಗ ತವ ಸಲಸಲಚಚಸಹವ ಹಹದಯ ಹಸರನಹನ ದಪಪ ಅಕರಗಳಲ ತಪಪ ದಶ
ನಮಗದಸಬಶಕಹ.   

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

  ಹಹದಗಳ ಸಹಖಭ -08

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

PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzÀsåªÀÄ

CAUÀ«PÀ®gÀÄ MlÄÖ

¥Àj²µÀÖ eÁw – – – – – 1# 1

¥ÀæªÀUÀð-1 1* – – – – – 1

¥ÀæªÀUÀð-2J – 1* – – – - 1

¥ÀæªÀUÀð-2© 1* – – – – - 1

¸ÁªÀiÁ£Àå C À̈såyð 1* 1* 1* 1* - 4

MlÄÖ 2* 2* 1* 1* 1* 1* 08



(*)  ಹಹಬಕ ಹಹದಗಳಗರಹತತವ.
(#)        ಅಹಗವಕಲರಗ ಮಶಸರಸದ ಹಹದಯಹ ದಕಷಷ ಮಹದಭ ವಳಳ ಅಭಭ ರರಗ ಮಶಸಲಗದ ಹಗಗ

  ಇದಹ ಹಹಬಕ ಹಹದಯಗದ.     ಸಕರರ ಆದಶಶ ಸಹಖಭ ಸಆಸಹಇ 235  ಸನಶನ 2012 ಬಹಗಳಗರಹ
 ದನಹಕ 22.11.2015         ರ ಪಘಕರ ಸದರ ಅಹಗವಕಲತ ಹಗಹದರಹವ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಲಭಭ ವಲಲ ದ
         ಹಗಶದಲ ಆಯ ಪಘವಗರದ ಇತರ ಅಹಗವಕಲತವಳಳ ಅಹರ ವಕಲಚಶತನ ಅಭಭ ರರಯನಹನ

ಪರಗಣಸಲಗಹವದಹ.       ಒಹದಹ ವಶಳ ಯವದಶ ವಕಲಚಶತನ ಅಭಭ ರರ ಲಭಭ ವಲಲ ದದದ ಲಲ , ಆಯ
  ಪಘವಗರದ "ಇತರ"       ಅಹರ ಅಭಭ ರರಯನಹನ ಪರಗಣಸಲಗಹವದಹ ಹಗಗ ಒಹದಹ ವಶಳ
      ಯವದಶ ಮಜ ಸಕನಕ ಅಭಭ ರರ ಲಭಭ ವಲಲ ದ ಇದದ ಲ "ಇತರ"  ಅಹರ ಅಭಭ ರರಯನಹನ

ಪರಗಣಸಲಗಹವದಹ.

 ವಶಶಷ ಸಗಚನಸ      ಸದರ ಅಧಸಗಚತ ಹಹಬಕ ಹಹದಗಳಹ ಸಸ ಳಶಯ ವಕಹದಕಯ
 ಮಶಸಲಗದದ ಹಹದಗಳಗದದ ವ.     ಆದರ ಯವದಶ ಅಹರ ಸಸ ಳಶಯ
  ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಲಭಭ ವಗದಶ ಇದಹದ ದರಹದ,     ಕನರಟಕ ಸಕರರದ ಅಧಸಗಚನ

 ಸಹಖಭ ಡ.ಪ.ಎ.  ಆರ 06 ಪ.ಎಲಳ.  ಎಕಕ 2016   ಬಹಗಳಗರಹ ದನಹಕ 06.11.2013 ರನನ ಯ
    ಹಗರಡಸದ ಕನರಟಕ ಸವರಜನಕ ಉದಗಭಶಗ (  ಹಹದಘಬದ -ಕನರಟಕ

   ಪಘದಶಶಕಯ ನಶಮಕತಯಲ ವಹಶಸಲತ )   ಆದಶಶ 2013   ರ ಕಹಡಕ 8 (5)  ರನನ ಯ
    ಸದರ ಹಹಬಕ ಹಹದಗಳನಹನ ಮಶಸಲತಯಹದ ಮಹಕತಗಗಳಸಲಗದ. ಆದದ ರಹದ
  ಸದರ ಹಹದಗಳಗ  ಸಸ ಳಶಯಶತರ ಅಭಭ ರರಗಳಹಸ   ಕಗಡ ಅಜರಗಳನಹನ

ಸಲಸಬಹಹದಗದ.       

«zÁåºÀðvÉ ಎ       ಅಜರ ಸಲಸಲಹ ನಗದಪಡಸರಹವ ಕಡಯ ದನಹಕದ ಒಳಗಗ ಕನರಟಕ
     ಫಘಢ ಶಕಣ ಪರಶಕ ಮಹಡಳಯ ನಡಸಹವ ಎಸಳ.ಎಸಳ.ಎಲಳ.   ಸ ಅಥವ

   ತತಕಮನ ಪರಶಕಯಲ ತಶಗರಡ ಹಗಹದರಬಶಕಹ.

ಬ       ಕನನ ಡ ಮತತ ಆಹಗಲ ಬರಳಚಹಚ ಫಘಢ ದಜರ (  ಸಶನಯರ ಗಘಶಡಳ)   ಹಗಗ ಕನನ ಡ
     ಮತಹತ ಆಹಗಲ ಶಶಘಘಲಪ ಫಘಢ ದಜರ (  ಸಶನಯರ ಗಘಶಡಳ)  ಪರಶಕಯಲ

     ತಶಗರಡ ಅಥವ ತತಕಮನ ವದಭಹರತಯನಹನ ಅಜರಗಳನಹನ ಸನಶಕರಸಲಹ
   ನಗದಪಡಸರಹವ ಕಗನಯ ದನಹಕದಗಳಗ ಹಗಹದರಬಶಕಹ.

ಆಯಯಯ
ವಧನಸ É

ಎ   ಅಧಶನ ನಭಯಲಯಗಳ (    ಲಪಕ ಮತಹತ ಇತರ ಹಹದಗಳ)  (ತದಹದ ಪಡ)
  ನಶಮಕತ ನಯಮಗಳ 2007    ರ ಪಘಕರ ನಶಮಕತಯನಹನ ನಡಸಲಗಹವದಹ.

ಬ        ಕನನ ಡ ಮತಹತ ಆಹಗಲ ಭಷಗಳನಲ ಉಕತಲಶಖನವನಹನ ಕಗಟಹಷ ಕಹಪಭಟರ ನಲ
    ಬರಳಚಹಚ ಮಡಸ ಅಹರತ ಪರಶಕ ನಡಸಲಗಹವದಹ.

ವಯಮತ :       ಅಜರ ಸಲಸಲಹ ನಗದಪಡಸದ ಕಗನಯ ದನಹಕದಹದಹ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಕನಷಷ
18        ವಪರ ವಯಮತ ಹಗಹದರಬಶಕಹ ಹಗಗ ಈ ಕಳಗ ತಳಸರಹವಹತ

  ಗರಷಷ ವಯಮತ ಮಶರರಬರದಹ.
1        ಪರಶಷಷ ಜತ ಹಗಗ ಪರಶಷಷ ವಗರ ಹಗಗ ಪಘವಗರ 1  ರ ಹಹದಹಳದ

     ವಗರದ ಅಭಭ ರರಗಳಳಗ ಸಹಬಹಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡಹವ ದಕಢಶಕರಣಪತ ತ
 ಹಗಹದದದ ಲ ಗರಷಷ 40 ವಪರ



2  ಪಘವಗರ 2-ಎ,  2-  ಬ ,  3-ಎ  ಮತಹತ 3-     ಬ ಗಳಗ ಸಶರದ ಅಭಭ ರರಗಳಗ
        ಸಹಬಹಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡಹವ ಜತ ದಕಢಶಕರಣ ಪತ ತ ಹಗಹದದದ ಲ ಗರಷಷ

38 ವಪರ.
3    ಸಮನಭ ವಗರದ ಅಭಭ ರರಗಳಗ 35 ವಷರ.

  ವಯಮತ ಸಡಲಕಸ

1.              ಮಜ ಸಹನಕರಗ ಗರಷಷ ವಯಮತಯಲ ಅವರಹ ಸಶಸತಘ ದಳಗಳಲ ಎಷಹಷ ವಷರ ಸಶವ
       ಸಲಸರವರಗಶ ಆ ವಷರಗಳಗ ಮಗರಹ ವಷರಗಳನಹನ ಸಶರಸದರ ಎಷಹಷ

   ವಷರಗಳಗಹವದಗಶ ಅಷಹಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ.
2.             ಅಹಗವಕಲಗರಗ ಸಹಬಹಧಸದ ಪಘಧಕರ ನಶಡಹವ ಪಘಮಣ ಪತ ತ ಹಗಹದದದ ಲ

  ವಯಮತಯಲ ಗರಷಷ 10   ವಷರಗಳ ಸಡಲಕ ನಶಡಲಗಹವದಹ.
3.           ಅಭಭ ರರಯಹ ಕನರಟಕ ರಜಭ ಸಕರರದಲ ಅಥವ ಸಸ ಳಶಯ ಪಘಧಕರದಲ ಅಥವ

        ರಜಭ ಅಧನಯಮ ಅಥವ ಕಶಹದಘ ರಜಭ ಸಕರರದ ಸನಮಭ ಅಥವ
        ನಯಹತ ತಣದಲರಹವ ನಗಮದಲ ಹಹದ ಹಗಹದರಹವ ಅಥವ ಹಹದ ಹಗಹದದದ ಲ ಗರಷಷ
       ವಯಮತಯನಹನ ಅವರಹ ಎಷಹಷ ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಹಹದಯಲ ಸಶವ ಸಲಸರಹವರಗಶ

      ಅಥವ ಹಹದ ಸಲಸದದ ರಗಶ ಅಷಹಷ ವಷರಗಳ ಅಥವ 10  ವಷರಗಳ ಅವಧ,  ಎರಡರಲ
     ಯವದಶ ಕಡಮಯ ಅಷಹಷ ವಷರಗಳ ಸಡಲಕಯನಹನ ನಶಡಲಗಹವದಹ.  

4.           ಅಭಭ ರರಯಹ ಕನರಟಕ ರಜಭ ದಲರಹವ ಭರತ ಸಕರರದ ಜನಗಣತಯ ಸಹಸಸ ಗಳಲ ಈಗ
       ಹಹದಯನಹನ ಹಗಹದದ ಪಕದಲ ಗರಷಷ ವಯಮತಯನಹನ ಅಭಭ ರರಯಹ ಎಷಹಷ

          ವಷರಗಳ ಅವಧಗ ಆ ಹಹದಯಲ ಸಶವ ಸಲಸರಹವರಗಶ ಅಥವ ಹಹದ ಸಶವ ಸಲಸದದ ರ
 ಅಷಹಷ   ವಷರಗಳ ಅಥವ 05      ವಷರಗಳ ಅವಧ ಅದರಲ ಯವದಹ ಕಡಮಯ ಅಷಹಷ

ವಷರಗಳಹ. 
5.            ಅಭಭ ರರಗಳಹ ನಭಷನಲಳ ಕಡಟಳ ಕಪಕ ರಲ ಪಣರ ಕಲಕ ಪರಶಕಕರಗ ಸಶವ ಸಲಸ

       ಬಡಹಗಡಯಗರಹವ ವಭ ಕತಯಗದದ ರ ಅಹತಹ ಕಡಟಳ ಪರಶಕಕನಗ ಸಶವ ಸಲಸದದ ಷಹಷ
ವಷರಗಳಹ.

6.          ಅಭಭ ರರಗಳಹ ರಜಭ ಸಕರರದಹದ ಪರಸಯ ಕತವದ ಗಘಮಶಣ ಔದಭ ಮಶಕರಣ ಯಜನ
        ಮಶರಗ ನಶಮಕಗಗಹಡ ಗಘಮ ಸಮಗಹ ಪರಶಶಲಕರಗ ಈಗ ಕಲಸ ಮಡಹತತದದ ರ
          ಅಥವ ಹಹದ ಇದದ ಪಕದಲ ಅಹತಹ ಗಘಮ ಸಮಗಹ ಪರಶಶಲಕರಗ ಸಶವ ಸಲಸದ

ವಷರಗಳಹ. 
   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  ಪಘತಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ. 
2. ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C À̈åyðUÀ¼Ä £ÀªÀÄÆ£É-r AiÀÄ°è ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C À̈såyðUÀ¼ÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É-E AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© UÉ Ȩ́ÃjzÀ C¨ÀsåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É J¥sï
£À°è  ¸ÀA§A¢ü¹zÀ  vÀºÀ²Ã¯ÁÝÀgÀjAzÀ  eÁw  ªÀÄvÀÄÛ  DzÁAiÀÄ  ¥ÀæªÀiÁt  ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄ

 ಪಘತಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ. 
3. UÁæ«ÄÃt  «ÄÃ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß  PÉÉÆÃgÀÄªÀ  C À̈sðyðUÀ¼ÀÄ  ¤UÀ¢vÀ  £ÀªÀÄÆ£AiÀÄ°è  C¢üPÀÊvÀ

C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ  ಪಘತಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ.



4. PÀ£ÀßqÀ  ªÀiÁzÀsåªÀÄ  «ÄÃ¸À¯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
À̧» ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÆºÀj£ÉiÀÁA¢UÉ ºÁUÀÆ À̧A§AzÀs¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ  ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®ÄgÀÄdÄ
¥ÀqÉzÀÄ  ಪಘತಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ. 

5. 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.

6. ವಧವಯರಹ, fÃvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀAiÉÆÃ«Äw jAiÀiÁ¬ÄÛ PÉÆÃgÀ®Ä À̧PÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

7. CAUÀ«PÀ®  «ÄÃ À̧¯Áw  ¥ÀæªÀÆt  ¥ÀvÀæ  (ªÀAiÉÆÃ«Äw  ¸Àr°PÉUÁV  «ÄÃ¸À¯Áw  PÉÆÃjzÀÝ°è)
 ಪಘತಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ.

8. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ C¨ÀsåyðUÀ½UÁV Cfð ¸À°è¸ÀÄªÀªÀgÀÄ À̧gÀPÁgÀzÀ
C¢ü̧ ÀÆZÀ£É  ¸ÀASÉåB  r¦JDgïB06B¦J¯ïJPÀìB2012  ¢£ÁAPÀB  06-12-2013gÀ°è
UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ ಲಗತತಸಹವದಹ.

9. 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
ಲಗತತಸಹವದಹ.

10.      ಅಭಭ ರರಗಳಹ ತಮಮ ಅಜರಯ ಜಗತ ಸನ -   ವಳಸವರಹವ ಲಕಗಶಟಯನಹನ ಸಲಸಬಶಕಹ. ಸದರ
        ಲಕಗಶಟಯ ಮಶಲ ನಗಹದಯತ ಅಹಚಗ ತಗಲಹವ ವಚಚ ದ ಅಹಚ ಚಶಟ ಲಗತತಸರಬಶಕಹ.

11.         ಸಕರರ ಅರ ಸಕರರ ಸಶವಯಲರಹವ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ತಮಮ ಅಜರಯನಹನ ಸಮಹಚತ
  ಮಗರದ ಮಹಖಹತರ ಸಲಸಬಶಕಹ.  ಇಲಲ ವದಲ ತರಸಯ ರಸಲಗಹವದಹ.

12.      ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಕನರಟಕ ಸಶವ ನಯಮ (ಪರವಶಕಣ)  ನಯಮಗಳಹ 1977
      ಪಘಕರ ಕತರವಭ ಕಯ ಹಜರದ ದನಹಕದಹದ ಎರಡಹ ವಪರಕಲ ಪರವಶಕಣ

ಅವಧಯಲರಹತತರ.       ಈ ಅವಧಯಲ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಹಹದಗ ನಗದಪಡಸರಹವ ಇಲಖ
        ಪರಶಕಗಳಲ ಮತಹತ ಕನನ ಡ ಭಷ ಪರಶಕ ಹಗಗ ಕಹಪಭಟರ ಸಕರತ ಪರಶಕಯನಹನ

 ಶಶಕಡ 50     ಅಹಕಗಳಗ ಕಡವಹ ಇಲಲ ದಹತ ಪಸಹ ಮಡತಕಯ ದಹದ . 
13.        ಶಶಘಘಲಪಗರರ ಹಹದಗಳಗ ಎಲಲ ಅಹರ ಅಭಭ ಧರಗಳಗಗ ಅಹರತ ಪರಶಕ

ನಡಸಲಗಹವದಹ. 
14.       ಸಹದಶರನಕಯ ಆಯಯಯದ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ತಮಮ ಸನ ಹತ ಖಚರನಲಯಶ ಸಹದಶರನಕಯ

       ಹಜರಗಬಶಕಹ ಹಗಗ ಸಹದಶರನದ ಬಗಗ ಮಹತ ಬರದರಹವ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಸಹದಶರನಕಯ
 ಅಹರರಲಲ ವಹದಹ ಭವಸಕಗಳಳ ತಕಯ ದಹದ .

15.        ಆಯಯಯ ಸಹಬಹಧವದ ಸಹದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಈ ಕಛಶರಯಹದಗ
    ಯವದಶ ಪತ ತ ವಭ ವಹರ ನಡಸಲಹ ಅಸಪ ದವರಹವದಲಲ . 

16.       ಮಖಕ ಪರಶಕಯ ಸಮಯದಲ ದಖಲಗಳ ಪರಶಶಲನಗಗ ಕರಯಲಪ ಡಹವ ಅಭಭ ರರಗಳಹ,
  ಶಹಕಣಕ ವದಭಹರತ (    ಜನಮ ದನಹಕವನಹನ ತಗಶರಸಲಹ ಎಸಳ.ಎಸ.ಎಲ.   ಸ ಅಥವ ತತಕಮನ

  ಪರಶಕಯ ಪಘಮಣ ಪತ ತ,     ಬರಳಚಹಚ ಪರಶಕಗಳ ಪಘಮಣ ಪತ ತಗಳಹ,    ಜತ ಪಘಮಣ ಪತ ತ,
 ಕಲಹ 371 (ಜ)         ಅಹರತ ಪಘಮಣ ಪತ ತ ಹಗಗ ಇನನತರ ಅವಶಭ ಕ ಮಗಲ ದಖಲಗಳನಹನ

 ಪರಶಶಲನಗಗ ಸಲಸತಕಯ ದಹದ ,      ಪರಶಶಲನ ಮಡಹವಗ ಅಜರದರರಹ ಅಜರಯಲ



  ಒದಗಸರಹವ ಮಹತಯಹ ಸಹಳಳಹದಹ ಕಹಡಹಬಹದಲ,    ಆಗ ಅವರ ಅಭಭ ರರಯಹ
       ತರಸಯ ಕತವಗಹತತದ ಹಗಗ ಅವರಹ ಸಹಳಹಳ ಮಹತ ನಶಡದದ ಕಯಗ ಕ ಘಮನಲಳ ಪಘಸಕಗಭ ಷನಳಗಗ

 ಸಹ ಗಹರಯಗಬಶಕಗಹತತದ. 
17        ಆಯಯಯ ಸಹಬಹಧವಗ ಸಹದಶರನಕಯ ಅನಹರರದ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಈ ಕಛಶರಯಹದಗ

       ಯವದಶ ಪತ ತ ವಭ ವಹರವಗಲ ಅಥವವ ದಗರವಣ ಕರಗಳನಹನ ನಡಸಲಹ / ಮಡಲಹ
ಅವಕಶವರಹವದಲಲ .

18.        ಅಹಗವಕಲ ಹಹದಗಳಗ ನದರಷಷ ಪಡಸದ ಅಹಗವಕಲ ಅಭಭ ರರಗಳಹ ಲಭಭ ವಗದದದ ಲ ಬಶರ
   ಅಹಗವಕಲತ ಇರಹವವರನಹನ ಆಯಯಗ ಪರಗಣಸಲಗಹವದಹ. 

19.        ಮಹತಯನಹನ ಸಹಪರಣವಗ ಓದ ತಳದಹಕಗಹಡಹ ನಗದತ ಅಜರ ನಮಗನಯಲ ಎಲಲ
      ಕಲಹಗಳನಹನ ನಗದತ ಉತತರಗಳಹದ ಭತರ ಮಡ ಸಹ ಮಡರತಕಯ ದಹದ .  ಸರಯಗ
 ಕಲಹಗಳನಹನ (ಅಹಕಣಗಳನಹನ )        ಭತರ ಮಡದಶ ಹಗಗ ಸಹ ಇರದ ಮತಹತ ಈ

      ಅಧಸಗಚನಯಹದಗ ಲಗತತಸದ ಅಜರ ನಮಗನಯನಹನ ಹಗರತಹ ಪಡಸ ಬಶರ
   ನಮಗನಯಲ ಸಲಸದ ಅಜರಗಳನಹನ ತರಸಯ ರಸಲಗಹವದಹ. 

20        ಅಜರ ನಮಗನಯಹ ಈ ಕಛಶರಯಲ ಮರಟ ಮಡಲಗಹವದಲಲ ಅಭಭ ರರಗಳಹ
ಅಜರಯನಹನ
https://districts.ecourts.gov.in/india/karnataka/kalaburagi/recruit

       ಇಲಹದ ಡನಲಗಶಡ ಮಡಕಗಹಡಹ ತಹಹಬದ ಅಜರಗಳನಹನ ಇತರ ದಖಲತ ಪಘತಯಹದಗ
    ಪಘಧನ ಜಲಲ ಮತಹತ ಸತ ತ ನಭಯಧಶಶರಹ,     ಕಲಬಹರಗ ಇವರಗ ನಗದತ ಹಗಗ

  ಸಮಯದಗಳಗ ತಲಹಪವಹತ ಸಲಸಬಹಹದಗದ.     ಕಗನಯ ದನಹಕದ ನಹತರ ಬರಹವ
  ಅಜರಗಳನಹನ ಪರಗಣಸಲಗಹವದಲಲ

21. 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.

                                     ಸಹ/-
(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 01/2019 ¢£ÁAPÀ  20-02-2019gÀ
ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ   ಶಶಘಘಲಪಗರರ 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 ¤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  ಶಹಕಣಕ «zÁåºÀðvÉ ವವರಗಳಹB ( À̧éAiÀÄA zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß À̧°è À̧vÀPÀÌzÀÄÝ)

  ಉತತಶಣರ ಹಗಹದದ ಪರಶಕಗಳಹ
 ಉತತಶಣರ ಹಗಹದದ
 ವಷರಮತಹತ

  ನಗಹದಣ ಸಹಖಭ

ಗರಷಷ
ಅಹಕಗಳಹ

ಪಡದರಹವ
 ಅಹಕಗಳಹ

ಶಶಕಡವರಹ
 ಅಹಕಗಳಹ

 ಎ J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹

  ಬ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «zÁåºÀðvÉ.

1    ಕನನ ಡ ಬರಳಚಹಚ ಸಶನಯರ

2   ಇಹಗಲಶಷ ಬರಳಚಹಚ ಸಶನಯರ

3     ಕನನ ಡ ಶಶಘಘಲಪ ಸಶನಯರ

4   ಇಹಗಲಶಷ ಶಶಘಘಲಪ ಸಶನಯರ

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

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

18 ¤ªÀÄä À̧é«¼Á À̧«gÀÄªÀ      ಹಗಗ ನಗಹದಯತ ಅಹಚಗ ತಗಲಹವ ವಚಚ ದ
CAZÉ aÃn CAn¹gÀÄªÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹¢ÝÃgÁ?

F          ಮಶಲ ನಮಗದಸದ ಮಹತ ಮತಹತ ವವರಗಳಹ ನನಗ ತಳದ ಮಟಷಗ ಸತಭ ವಗದಹದ
    ಒಹದಹ ವಶಳ ಅವ ಅಸತಭ ವಹದಹ ಕಹಡಹಬಹದಲ,    ತವ ತಗದಹಕಗಳಹಳ ವ ತಶಮರನಗಳಗ

ಬದದ ನಗರಹತತಶನ/ಬದದ ಳಗರಹತತಶನ.      ನನಹ ಆಯಯಗಗಹಡರ ಕಲಬಹರಗ ಜಲಲ ಘಟಕದ ಯವದಶ
   ನಭಯಲಯದಲ ಕತರವಭ ನವರಹಸಲಹ ಸದದ ನದನ/ಸದದ ಳದನ. 

À̧Ü¼ÀB
¢£ÁAPÀB C¨ÀsåyðAiÀÄ À̧».
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