
ಪ್ರ�ಧಾ�ನ     ಜಿಲ್ಲಾ�	     ಮತ್ತು�     ಸತ್ತು�     ನ್ಯಾ��ಯಾ�ಲಯ  ,   ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ�     
ಅಧಿಸ�ಚನ್ಯಾ� ಸ�ಖ್ಯೆಃ�� 03/2022  ದಿನ್ಯಾ��ಕ 16.04.2022

ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ನ್ಯಾ��ಯಾ��ಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ	 ಖ್ಯೆಃ�ಲ್ಲಿ ಇರು�ವ ಬೆ�ರುಳಚ�, ನಕಲ�ಗೆ�ರುರು
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 ಬೆ�ರುಳಚ್ಚು� 
ನಕಲ�ಗೆ�ರು ಹು�ದಾ�#ಗಳನ�$ ಭರ್ತಿ' ಮಾ�ಡಲ� ಅಹು' ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂ�ದ ಆನ್ಯಾ.ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ. ಮು�ಖಾ��ತರು ಅಜಿ'
ಆಹ್ವಾ�4ನಿಸಲ್ಲಾ�ಗಿದ�#,  ಅಜಿ'ಗಳನ�$ ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ಮುತ�8 ಸತ9 ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ;ತ ವೆ�ಬೆ.ಸೈ�0ಟ್.
https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment     ನಲ್ಲಿ
 ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ದ
ಲ್ಲಿ�ಕ್. ಮುAಲಕ ಈ ಕ್�ಳಕ�ಡ ದಿನ್ಯಾ��ಕಗಳನ4ಯ ಆನ್ಯಾ.ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ.ನಲ್ಲಿ
 ಅಜಿ'ಗಳನ�$ ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕDದ�#.  ಆನ್ಯಾ.ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ.
ಹ್ವಾ�Aರುತ�ಪಡಿಸಿ ಖು�ದಾ�#ಗಿ,  ಅ�ಚೆ� ಮುAಲಕ ಅಥವೆ� ಇನ್ಯಾ�$ವKದಾ�? ರೀ?ರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವ ಅಜಿ'ಗಳನ�$
ಪರೀಗಣಿಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದಿಲ
.

ಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ಪ್ರಾ�9ರು�ಭ ದಿನ್ಯಾ��ಕ : 18.04.2022

ಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕ : 17.05.2022

ಅಜಿ' ಶು�ಲD ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸಲ� ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕ(Net Banking/Debit

Card/Credit Card  ಅಥವೆ� State Bank of India  ಚ್ಚುಲನ್ಯಾ.
ಮು�ಖಾ��ತರು)

:

19.05.2022

ವಿದಾ��ಹು5ತೆಃ� 

ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ  ಅಧಿ?ನ  ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯಗಳ (ಲ್ಲಿಪಿಕ  ಮುತ�8  ಇತರೆ�  ಹು�ದಾ�#ಗಳ)
ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ(ರ್ತಿದ�#ಪಡಿ)ನಿಯಮುಗಳ�2021ರುನ4ಯ

 ಪದವಿ ಪVವ'(ದಿ4ರ್ತಿ?ಯ ಪಿಯ�ಸಿ)  ಪರೀ?ಕ್�Wಯಲ್ಲಿ

ಉರ್ತಿ8?ಣ'ರೆ�ಗಿರುಬೆ�?ಕ� ಅಥವೆ� ಮುAರು� ವರ್ಷ'ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋ
?ಮಾ� ಇನ್ಯಾ.

https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment
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ಕಮುರ್ಷಿ'ಯಲ್ಲಾ. ಪ್ರಾ�9\ಕ್ಟಿ^ಸೈ. ವಿದಾ��ಹು'ತೆ� ಅಥವೆ� ತತ`ಮಾ�ನ
ವಿದಾ��ಹು'ತೆ�ಯಲ್ಲಿ
 ಉರ್ತಿ8?ಣ'ರೆ�ಗಿರುಬೆ�?ಕ�.

 ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ ಪ್ರಾa9ಢ ಶಿಕWಣ ಪರೀ?ಕ್�W ಮು�ಡಳಿಂಯವರು� ನಡೆ�ಸ�ವ ಕ್ಟಿರೀಯ
ಶ್ರೇ�9?ಣಿಯ ಕನ$ಡ ಮುತ�8 ಆ�ಗ
 ಮಾ�ಧ�ಮುದ ಬೆ�ರುಳಚ್ಚು�  ಪರೀ?ಕ್�Wಗಳಲ್ಲಿ

ಉರ್ತಿ8?ಣ'ರೆ�ಗಿರುಬೆ�?ಕ� ಅಥವೆ� ತತ`ಮಾ�ನ ವಿದಾ��ಹು'ತೆ�ಯನ�$
ಹ್ವಾ�A�ದಿರುಬೆ�?ಕ�.

ವಯೋ/ಮಿತಿ 

ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ�ಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲಾ�ದಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕದ�ದ�ಎಲ್ಲಾ�

ಪ9ವಗ'ದವರು�  ಕನಿರ್ಷg 18 ವರ್ಷ'ದವರೆ�ಗಿರುತಕDದ�#  ಹ್ವಾ�ಗA  ಗರೀರ್ಷg  ವಯೋ?ಮಿರ್ತಿ
ಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯದಿನ್ಯಾ��ಕದ�ದ�ಈಕ್�ಳಕ�ಡ�ತೆ�ಇರುತಕDದ�#:

. a ಪರೀಶಿರ್ಷ^  ಜಾ�ರ್ತಿ  ಮುತ�8  ಪರೀಶಿರ್ಷ^  ಪ�ಗಡ  ಅಥವೆ�  ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ
ವಗ'ಗಳಪ9ವಗ'-I ಕ್�Dಸೈ�?ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ�

- 40ವರ್ಷ'

. b ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ  ವಗ'ಗಳ  ಪ9ವಗ'-II(ಎ), II(ಬಿ),  III(ಎ),
III(ಬಿ)ಗೆ�ಸೈ�?ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ�

- 38ವರ್ಷ'

.c ಸೈ�ಮಾ�ನ�ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗೆ� - 35ವರ್ಷ'

ವಯೋ/ಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಿಕಾ� 

ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ  ಸಿವಿಲ್ಲಾ.  ಸೈ�?ವೆ�ಗಳ� (ಸೈ�ಮಾ�ನ�  ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ� 1977 ರು 6 ನ್ಯಾ�?  ನಿಯಮುದ
ಅನ�ಸೈ�ರು, ಈ  ಕ್�ಳಗಿನ  ಸ�ದಭ'ಗಳಲ್ಲಿ
  ಸದರೀ  ನಿಯಮುಗಳಲ್ಲಿ
  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರು�ವ  ಗರೀರ್ಷg  ವಯೋ?ಮಿರ್ತಿಯನ�$
ಕ್�ಳಗೆ�ರ್ತಿಳಿಂಸಿರು�ವರ್ಷ^ರುಮುಟ್ಟಿ^ಗೆ�ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಮಾ�ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.
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 ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ�, ಸಕ್�'ರುಅಥವೆ�ಸyಳಿಂ?ಯಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುಅಥವೆ�ರೆ�ಜ್ಯ�
ಅಧಿನಿಯಮುಅಥವೆ�ಕ್�?�ದ9ಅಧಿನಿಯಮುದಮುAಲಕಸೈ�yಪಿಸಲ್ಲಾ�ದಅಥವೆ�
ರೆ�ಜ್ಯ�  ಅಧಿನಿಯಮುದ  ಅಥವೆ�  ಕ್�?�ದ9  ಅಧಿನಿಯಮುದ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ
ಸಕ್�'ರುದಿ�ದ  ಸೈ�yಪಿತವೆ�ಗಿದ�#  ಮುತ�8  ಸಕ್�'ರುವK  ಒಡೆ�ತನ  ಹ್ವಾ�A�ದಿರು�ವ
ಅಥವೆ�ನಿಯ�ತ9ಣಹ್ವಾ�A�ದಿರು�ವನಿಗಮುದಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹು�ದಾ�#ಯನ�$ಧಾ�ರುಣ
ಮಾ�ಡಿರು�ವ  ಅಥವೆ�  ಧಾ�ರುಣ  ಮಾ�ಡಿದ#  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ  ಸ�ದಭ'ದಲ್ಲಿ
  ಅವರು�
ಅ�ಥ  ಹು�ದಾ�#ಯನ�$  ಧಾ�ರುಣ  ಮಾ�ಡಿರು�ವರ್ಷ�^  ಅಥವೆ�  ಧಾ�ರುಣ  ಮಾ�ಡಿದ#ರ್ಷ�^
ಅಥವೆ�  ಹುತ�8  ವರ್ಷ'ಗಳ�  ಇವKಗಳಲ್ಲಿ
  ಯಾಂ�ವKದ�  ಕಡಿಮೆಯೋ?  ಅರ್ಷ�^
ವರ್ಷ'ಗಳಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

 ಮಾ�ಜಿ  ಸೈ�0ನಿಕನ್ಯಾ�ಗಿರು�ವ, ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ  ಸ�ದಭ'ದಲ್ಲಿ
  ಮುAರು�
ವರ್ಷ'ಗಳ�  ಮುತ�8  ಇದಕ್�D  ಕ್�?�ದ9ದ  ಸಶುಸ8~  ಪಡೆ�ಗಳಲ್ಲಿ
  ಅವನ�  ಸೈ�?ವೆ�
ಸಲ್ಲಿ
ಸಿರು�ವರ್ಷ�^ವರ್ಷ'ಗಳನ�$ಸೈ�?ರೀಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

 ಅ�ಗವಿಕಲನ್ಯಾ�ಗಿರು�ವ  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗೆ�  ಹುತ�8  ವರ್ಷ'ಗಳ  ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�
ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

 ಅಭ�ರ್ಥಿ'  ವಿಧವೆ�ಯಾಂ�ಗಿದ#ಲ್ಲಿ
, ಹುತ�8  ವರ್ಷ'ಗಳ  ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�
ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

ಟಿಪ್ರBಣಿಃ      

 ಗರೀರ್ಷg ವಯೋ?ಮಿರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಯನ�$ ಕ್�A?ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ�
ವಿಧವೆ�ಯಾಂ�ಗಿದ#ರೆ�,  ಅವರು� ವಿಧವೆ�ಯೆಂ�ಬ ಬಗೆ�� ತಹುಶಿ?ಲ್ಲಾ�#ರೆ. ದಜಾ�'ಗೆ� ಕಡಿಮೆ
ಇಲ
ದ ಸಕWಮು ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ ಪಡೆ�ದ ಪ9ಮಾ�ಣ ಪತ9ಗಳನ�$ ಹ್ವಾ�A�ದಿರುಬೆ�?ಕ�.

 ಇನ�$ಳಿಂದ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ತಮು� ತಮು� ವಯೋ?ಮಿರ್ತಿ ಸಡಿಲ್ಲಿಕ್�ಗೆ�
ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ�ತೆ� ಸAಕ8 ದಾ�ಖುಲ್ಲಾ�ಗಳನ�$ ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕDದ�#.

 ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ಕ್�?�ದ9 ಅಥವೆ� ರೆ�ಜ್ಯ� ಸಕ್�'ರೀ ನ್ಯಾaಕರುರೆ�ಗಿದ#ಲ್ಲಿ

ಅಥವೆ�  ಸyಳಿಂ?ಯ  ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುದಡಿಯಲ್ಲಿ
  ಕತ'ವ�  ನಿವ'ಹಿಂಸ�ರ್ತಿ8ದ#ಲ್ಲಿ
  ಆನ್ಯಾ.
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ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ.ಮುAಲಕಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವಸ�ದಭ'ದಲ್ಲಿ
    Yes or No ಎ�ಬ�ದನ�$
ಖಾ�ರ್ತಿ9  ಪಡಿಸತಕDದ�#  ಹ್ವಾ�ಗA  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ�  ಆಯೆಂDಯಾಂ�ದ  ಸ�ದಭ'ದಲ್ಲಿ

ಕನ್ಯಾ�'ಟಕಸಿವಿಲ್ಲಾ.ಸೈ�?ವೆ�(ಸೈ�ಮಾ�ನ�ನ್ಯಾaಕರೀಭರ್ತಿ')ನಿಯಮುಗಳ�,1977ರು
ನಿಯಮು 11 ರುನ4ಯ  ಹ್ವಾ�ಗA  ಕ್�ಲ  ಕ್�ಲಕ್�D  ಆದ  ರ್ತಿದ�#ಪಡಿಗಳನ4ಯ
ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ  ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ  ಪಡೆ�ದ  ನಿರೆ�ಕ್�W?ಪಣಾ�  ಪ9ಮಾ�ಣಪತ9ವನ�$
ಹ್ವಾ�ಜ್ಯರು�ಪಡಿಸತಕDದ�#.

ಖ್ಯೆಃ�ಲ್ಲಿ ಹು�ದಾ�.ಗಳ ವರ್ಗೀ/5ಕರುಣ 

ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ ಸಾ�.ಅ. ಪ್ರ.ಜಾ�. ಒಟ�H

ಗೆ��.ಅ. 1 1

ಮಾ�.ಸಾ�4. 1* 1

ಒಟ�H 1 1 2

ಸಾ�.ಅ.-ಸೈ�ಮಾ�ನ� ಅಭ�ರ್ಥಿ',  ಪ್ರ.ಜಾ�.-ಪರೀಶಿರ್ಷg ಜಾ�ರ್ತಿ.

ಗೆ��.ಅ.-ಗೆ�9ಮಿ?ಣ ಅಭ�ರ್ಥಿ', ಮಾ�.ಸಾ�4.-ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�0ನಿಕ.   

* ಹಿಂ�ಬೆ�ಕ್ಟಿ ಹು�ದಾ�#.

ಒ�ದ� ವೆ�?ಳೆ� ಮೆ?ಲ್ಲಾ� ನಮುAದಿಸಿದ ವಗಿ?'ಕರುಣಕDನ�ಸೈ�ರುವೆ�ಗಿ ಗೆ�9ಮಿ?ಣ,

ಕನ$ಡ ಮಾ�ಧ�ಮು,  ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�0ನಿಕ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಲಭ�ವೆ�ಗದಿದ#ಲ್ಲಿ
 ಆ ಸೈ�yನಗಳಿಂಗೆ�
ನಿಯಮಾ�ನ�ಸೈ�ರು ಅದಾ�? ವಗ'ದ ಇತರೆ� ಅಹು' ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳನ�$ ಭರ್ತಿ'
ಮಾ�ಡಿಕ್�Aಳ�ಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�. 

ರೆ��/ಸHರೆ್ ಬಿಂ�ದ�ಗಳ� 

ಕ್�ಳಕ�ಡ ಸಕ್�'ರೀ ಆದಾ�?ಶು ಸ�ಖಾ��ಗಳನ4ಯ  ಸದರೀ ಹು�ದಾ�#ಗಳನ�$ ಭರ್ತಿ' ಮಾ�ಡಲ� ನ್ಯಾ�?ರು ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಬಿ�ದ� 20 ಮುತ�8 33(ಒ�ದನ್ಯಾ�?ಅವತ') ಹ್ವಾ�ಗAಸಮಾ�ನ�ತರುವೆ�ಗಿಸಮುತಲಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಬಿ�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,ಬೆ��ಗಳAರು�ದಿನ್ಯಾ��ಕಬೆ��ಗಳAರು�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��ಕ 25.09.202025.09.2020ಮುತ�8ಮುತ�8

4.4. ಸಿಆಸ�ಇಸಿಆಸ�ಇ179179ಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿಸೈ�ನ್ಯಾ�ನಿ2020,2020,ದಿನ್ಯಾ��ಕದಿನ್ಯಾ��ಕ14.07.202114.07.2021ರುನ4ಯರುನ4ಯ;;

ಕ�ಮ
ಸ�ಖ್ಯೆಃ��

ಹು�ದಾ�. ಅಯ್ಕೆLಗೆ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ

ಷರೆ�ನ್ಯಾ�/ರು ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ
(V.R.)

ಸಮತ್ತುಲ ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ
(H.R.)

ಬಿಂ�ದ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ ಬಿಂ�ದ� ಮಿ/ಸಲ್ಲಾ�ತಿ

1 20 GM 10 Ex.MP Backlog Vacancy

2 33 SC 06 RL

ವೇ�/ತ್ತುನ ಶ್ರೇ��/ಣಿಃ    ಕನ್ಯಾ�'ಟಕನ್ಯಾ�ಗರೀಕಸೈ�?ವೆ�(ಪರೀರ್ಷD;ತವೆ�?ತನ)ನಿಯಮುಗಳ�2018ರುನ4ಯ

ರು�.  21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-
29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000.

ಅಜಿ5 ಶು�ಲL 

ಸೈ�ಮಾ�ನ�ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗೆ� - ರುA.200-00

ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದ  ವಗ'ಗಳ  ಪ9ವಗ'-II(ಎ), II(ಬಿ),  III(ಎ), III(ಬಿ) ಗೆ�
ಸೈ�?ರೀದಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ�

-
ರುA.100-00

ಪರೀಶಿರ್ಷ^ಜಾ�ರ್ತಿ,ಪರೀಶಿರ್ಷ^ಪ�ಗಡ,ಹಿಂ�ದ�ಳಿಂದವಗ'ಗಳಪ9ವಗ'-I ಕ್�Dಸೈ�?ರೀದ
ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ�ಮುತ�8ಅ�ಗವಿಕಲಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ�

- ಶು�ಲDವಿನ್ಯಾ�ಯಿರ್ತಿ
ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗಿದಾ�.

ನಿಗದಿತ ಶು�ಲDವನ�$ ದಾ�ವಣಗೆ�ರೆ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ಮುತ�8 ಸತ9 ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ;ತ ವೆ�ಬೆ. ಸೈ�0ಟ್.
https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment  ನಲ್ಲಿ
 ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ದ
ಲ್ಲಿ�ಕ್. ಮುAಲಕ ಆನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ. ನಲ್ಲಿ
 Net Banking/Debit  Card/Credit Card ಮುAಲಕ ಅಥವೆ�
State Bank of India ಚ್ಚುಲನ್ಯಾ. ಡೆaನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�A?ಡೆ. ಮಾ�ಡಿ ಅದರು Print out ಅನ�$ ಪಡೆ�ದ�ಕ್�A�ಡ�
ಭಾ�ರುರ್ತಿ?ಯ ಸೈ�^?ಟ್. ಬೆ���ಕ್. ನ ಯಾಂ�ವKದಾ�? ಶ್ರೇ�ಖಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸತಕDದ�#.

https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment
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ಇದನ�$ ಹ್ವಾ�Aರುತ�ಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾ�$ವKದಾ�? ರೀ?ರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಅ�ದರೆ� Demand Draft,  Postal Order,

Money Order ಅಥವೆ� ಬೆ�?ರೆ� ಯಾಂ�ವKದಾ�? ಬೆ���ಕ್. ನ ಚ್ಚುಲನ್ಯಾ.ಗಳ ಮು�ಖಾ��ತರು ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಸಿದ#ಲ್ಲಿ
,  ಅ�ತಹು
ಅಜಿ'ಗಳನ�$ ರ್ತಿರುಸDರೀಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�. 

ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಒ�ದ� ವೆ�?ಳೆ� ಅಜಿ' ಸ�ಖಾ��ಯನ�$ ತಪ್ರಾ��ಗಿ/ಹ್ವಾ�A�ದಿಕ್�ಯಾಂ�ಗದ�ತೆ� ನಮುAದಿಸಿದ#ಲ್ಲಿ

ಅಥವೆ� ಯಾಂ�ವKದಾ�? ಕ್�ರುಣಕ್�Dಗಿ ಶು�ಲD ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿಯಾಂ�ಗದಿದ#ಲ್ಲಿ
 ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುವK ಹ್ವಾ�Aಣಾ�ಯಾಂ�ಗಿರು�ವKದಿಲ

ಮುತ�8 ಒಮೆ� ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿ ಮಾ�ಡಿದ ಶು�ಲDವನ�$ ಮುರು�ಪ್ರಾ�ವರ್ತಿ ಮಾ�ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದಿಲ
.

ಪ್ರರಿವಿ/ಕRಣಾ�     ಅವಧಿ   -  

ಆಯೆಂDಯಾಂ�ದ  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ�  ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ  ಸೈ�?ವೆ�  ನಿಯಮು(ಪರೀವಿ?ಕWಣಾ�)
ನಿಯಮುಗಳ� 1977 ರು  ಪ9ಕ್�ರು 2 ವರ್ಷ'ಗಳ  ಅವಧಿಗೆ�  ಅಥವೆ�
ವಿಸ8ರೀಸಬಹು�ದಾ�ದಅವಧಿಗೆ�ಪರೀವಿ?ಕWಣಾ�ರ್ಥಿ'ಗಳೆ�ಗಿರು�ತೆ�8ರೆ�.

ಆಯ್ಕೆLಯ     ವಿಧಾ�ನ   -

ಮೆ?ಲD�ಡ ಹು�ದಾ�#ಗಳನ�$ ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ ನ್ಯಾ�ಗರೀ?ಕ ಸೈ�?ವೆ�(ಸೈ�ಮಾ�ನ� ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ�
ಮುತ�8 ಕನ್ಯಾ�'ಟಕ ಅಧಿ?ನ ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯಗಳ (ಲ್ಲಿಪಿಕ ಮುತ�8 ಇತರೆ� ಹು�ದಾ�#ಗಳ�)  (ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ) ನಿಯಮುಗಳ�
1982 ಹ್ವಾ�ಗA (ರ್ತಿದ�#ಪಡಿ) ನಿಯಮುಗಳ� 2007 & 2021 ರು ಮೆ?ರೆ�ಗೆ� ನ್ಯಾ�?ರು ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ ಮುAಲಕ ಆಯೆಂD
ಮಾ�ಡಿಕ್�Aಳ�ಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

Qualifying test or competitive examination for selection of
Typist-Copyist  (as per Schedule-II  of  Karnataka Sub-ordinate Courts
(Ministerial and other posts) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2007 and
time to time amendments).

 A dictation (in both English and Kannada) for a
duration of about fifteen minutes shall  be given by an
Officer nominated by the Appointing Authority and the
candidate shall type the matter dictated.



~7~
 This test shall carry maximum of hundred marks
and minimum marks for a pass shall  be  fifty  (in both
English and Kannada).

 Eligible candidates  will be called for interview in
the ratio of 1:5 to the total number of vacancies notified,
in the order of merit on the basis of aggregate percentage
of  total  marks  secured in the  qualifying examination
and the qualifying test or competitive examination.

ಅಭ್ಯ�ರ್ಥಿ5ಗಳ�     ಅಜಿ5     ಸಲ್ಲಿ	ಸ�ವ     ಮೊದಲ�     ಈ     ಕಾ�ಳಕ�ಡ     ಅ�ಶುಗಳನ�Y     ಕಡ್ಡಾ�[ಯವೇ�ರ್ಗೀ  
ಗಮನದಲ್ಲಿ	ಟ�Hಕಾ��ಳ\ತ್ತುಕLದ�.  .  

1. ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಆನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ. ಮುAಲಕ ಅಜಿ'ಯನ�$ ಭರ್ತಿ' ಮಾ�ಡ�ವ ಮೊದಲ�
ಅಧಿಸAಚ್ಚುನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಕ್�Aಟ್ಟಿ^ರು�ವ ಎಲ್ಲಾ�
 ಸAಚ್ಚುನ್ಯಾ�ಗಳನ�$ ಗಮುನವಿಟ�^ ಓದತಕDದ�#,
ಸರೀಯಾಂ�ದ ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿ ನಿ?ಡದಾ�? ಇರು�ವ ಮುತ�8 ಅಪVಣ' ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿಯ�ಳ� ಅಜಿ'ಗಳನ�$
ರ್ತಿರುಸDರೀಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�.

2. ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ಮೊಬೆ�0ಲ್ಲಾ. ಸ�ಖಾ��ಯನ�$ ಹ್ವಾ�ಗA ಇ-ಮೆ?ಲ್ಲಾ. ಐಡಿಯನ�$
ಕಡೆ��ಯವೆ�ಗಿ ನಮುAದಿಸ�ವKದ�.  ಒ�ದ� ವೆ�?ಳೆ� ದAರುವೆ�ಣಿ ಮುAಲಕ ಅಥವೆ� ಇ-

ಮೆ?ಲ್ಲಾ. ಮು�ಖಾ��ತರು ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ� ಸ�ದಾ�?ಶು ತಲ�ಪದಿದ#ಲ್ಲಿ
 ಈ ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುವK
ಹ್ವಾ�Aಣಾ�ಯಾಂ�ಗ�ವKದಿಲ
. 

3. ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ ಭಾ�ವಚಿತ9 ಮುತ�8 ಸಹಿಂಯನ�$ ಸೈ�D\ನ್ಯಾ. ಮಾ�ಡಿ ಅಪ್ಲೋ
?ಡೆ.
ಮಾ�ಡಲ� ಈ ಕ್�ಳಕ�ಡ ನಿದಾ�?'ಶುನಗಳನ�$ ಪ್ರಾ�ಲ್ಲಿಸತಕDದ�#. 

ಅ)  ಬಣ�ದ ಭಾ�ವಚಿತ9ವK ಇರ್ತಿ8?ಚಿನದಾ�#ಗಿರುಬೆ�?ಕ� ಮುತ�8 ಅಳತೆ�ಯಲ್ಲಿ
 5  ಸೈ�.ಮಿ?.
ಉದ# X 3.6 ಸೈ�.ಮಿ?. ಅಗಲವKಳ�ದಾ�#ಗಿದ�#, 50 ಕ್�.ಬಿ. ಗೆ�ತ9ದಾ�Aಳಗಿರುಬೆ�?ಕ� ಹ್ವಾ�ಗA
ಅದ� .jpg ನಮುAನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
ರುಬೆ�?ಕ�.
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ಆ)  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ಬಿಳಿಂ ಹ್ವಾ�ಳೆ�ಯ ಮೆ?ಲ್ಲಾ� ಕಪK� ಬೆ�ಲ್ಲಾ. ಪ್ರಾ�ಯಿ�ಟ್. ಪ್ರಾ�ನಿ$ನಿ�ದ ಸಹಿಂ
ಮಾ�ಡಿ (ಅಳತೆ�ಯಲ್ಲಿ
 2.5 ಸೈ�.ಮಿ?. ಉದ# X 7.6 ಸೈ�.ಮಿ?. ಅಗಲವKಳ�ದಾ�#ಗಿರುಬೆ�?ಕ�
ಮುತ�8 25 ಕ್�.ಬಿ.  ಗೆ�ತ9ದಾ�Aಳಗಿರುಬೆ�?ಕ� ಹ್ವಾ�ಗA ಅದ� .jpg ನಮುAನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
ರುಬೆ�?ಕ�)
ಅಪ್ರಾ. ಲ್ಲಾ�A?ಡೆ. ಮಾ�ಡಬೆ�?ಕ�.

4. ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಆನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ. ಅಜಿ'ಯಲ್ಲಿ
 ಕ್�A?ರುಲ್ಲಾ�ದ ಎಲ್ಲಾ�
 ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿಗಳನ�$
ಭರ್ತಿ' ಮಾ�ಡಿ,  ಅಜಿ'ಯ ಪ9ರ್ತಿಯನ�$ ಡೆaನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�A?ಡೆ. ಮಾ�ಡಿಕ್�A�ಡ� ನ್ಯಾ�?ಮುಕ್�ರ್ತಿ
ಪ9ಕ್ಟಿ9ಯೆಂ ಮು�ಗಿಯ�ವವರೆ�ಗA ತಮು� ಹುರ್ತಿ8ರು ಕ್�ಯಿ#ರೀಸಿಕ್�Aಳ�ತಕDದ�# ಹ್ವಾ�ಗA ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರು
ಹ್ವಾ�ಜ್ಯರು�ಪಡಿಸಲ� ಸAಚಿಸಿರು�ವ ಸ�ದಭ'ದಲ್ಲಿ
 ಹ್ವಾ�ಜ್ಯರು�ಪಡಿಸತಕDದ�#.

5. ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಅಜಿ'ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ ದಿನ್ಯಾ��ಕದವರೆ�ಗೆ�
ವಿಳ�ಬ ಮಾ�ಡದಾ�? ಮು��ಚಿತವೆ�ಗಿ ಅಜಿ'ಗಳನ�$ ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕDದ�#. 

6. ಎಲ್ಲಾ�
 ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಗಳಿಂಗೆ� ಒಳಪಟ^�ತೆ� ಒ�ದಾ�? ಅಜಿ'ಯನ�$ ಸಲ್ಲಿ
ಸತಕDದ�#,
ಪ9ರ್ತಿ? ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿಗA ಪ9ತೆ��?ಕ ಅಜಿ'ಗಳನ�$ ಸಲ್ಲಿ
ಸ�ವ ಅಗತ�ವಿಲ
.

7. ಸ�ದಶು'ನಕ್�D ಅಹು' ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳಿಂಗೆ� ದAರುವೆ�ಣಿ ಸ�ದಾ�?ಶು/ಇ-ಮೆ?ಲ್ಲಾ.
ಸ�ದಾ�?ಶುದ ಮುAಲಕ ಮಾ�ಹಿಂರ್ತಿ ನಿ?ಡಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ� ಮುತ�8 ಅಹು' ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ
ಪಟ್ಟಿ^ಯನ�$ ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ವೆ�ಬೆ. ಸೈ�0ಟ್. ನಲ್ಲಿ
 ಪ9ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಲಾ�ಗ�ವKದ�. ಸದರೀ ಪಟ್ಟಿ^ಯ
ಆಧಾ�ರುದ ಮೆ?ಲ್ಲಾ� ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಸ�ದಶು'ನಕ್�D ಹ್ವಾ�ಜ್ಯರೆ�ಗತಕDದ�#. 

8. ನ್ಯಾ��ಯಾಂ�ಲಯದ ಅಧಿಕ;ತ ವೆ�ಬೆ. ಸೈ�0ಟ್. ನಲ್ಲಿ
 ಅಜಿ'ಯನ�$ ಆನ್ಯಾ. ಲ್ಲಾ�0ನ್ಯಾ. ಮುAಲಕ
ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ದಿ� 17.05.2022 ರೆ�ರ್ತಿ9 11:59 ರು ವರೆ�ಗೆ�� ಅವಕ್�ಶುವಿರು�ತ8ದಾ�. 

ಇತ್ತುರೆ�     ಸ�ಚನ್ಯಾ�ಗಳ�   

(1)  ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ಪರೀಶಿರ್ಷ^ ಜಾ�ರ್ತಿ, ಪರೀಶಿರ್ಷ^ ಪ�ಗಡ, ಪ9ವಗ'-1,
2 ಎ,  2 ಬಿ,  3 ಎ ಮುತ�8 3 ಬಿ ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ ಕ್�A?ರೀದ#ಲ್ಲಿ
 ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ ಪ9ಮಾ�ಣ
ಪತ9ಗಳ� ಪ9ಸ�8ತ ಚೆ�ಲ್ಲಿ8ಯಲ್ಲಿ
ರು�ವ ನಮುAನ್ಯಾ�ಗಳಲ್ಲಿ
ರುಬೆ�?ಕ� ಮುತ�8 ಅಜಿ'
ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ�ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯದಿನ್ಯಾ��ಕದವರೆ�ಗAಚೆ�ಲ್ಲಿ8ಯಲ್ಲಿ
ರುಬೆ�?ಕ�.
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(2) ಮಾ�ಜಿ ಸೈ�0ನಿಕರು�/ಯೋ?ಜ್ಯನ್ಯಾ� ನಿರೆ�ಶಿ9ತ ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ�ತೆ� ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಕ್�A?ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ ಸಕWಮು  ಪ್ರಾ�9ಧಿಕ್�ರುದಿ�ದ ನಿಗದಿತ
ನಮುAನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಪ9ಮಾ�ಣ ಪತ9ಗಳನ�$ ಅಜಿ' ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದಾ�Aಳಗೆ�ಪಡಯತಕDದ�#.

(3) ಕನ$ಡ ಮಾ�ಧ�ಮು/ಗೆ�9ಮಿ?ಣ ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ ಕ್�A?ರು�ವ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ�
ನಿಗದಿತ ನಮುAನ್ಯಾ�ಯಲ್ಲಿ
 ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದ ಕ್�W?ತ9 ಶಿಕWಣಾ�ಧಿಕ್�ರೀಗಳಿಂ�ದ ಮೆ?ಲ�ರು�ಜ್ಯ�
ಪಡೆ�ದಿರು�ವ ಪ9ಮಾ�ಣ ಪತ9ವನ�$ ಅಜಿ' ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದಾ�Aಳಗೆ�ಪಡೆ�ಯತಕDದ�#.

(4) ಅ�ಗವಿಕಲ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ಅ�ಗವಿಕಲತೆ�ಯ ಕ�ರೀತ� ಜಿಲ್ಲಾ�
 ಮುಟ^ದ
ವೆ�0ದ�ಕ್ಟಿ?ಯ ಮು�ಡಳಿಂಯಿ�ದ ಪ9ಮಾ�ಣ ಪತ9ವನ�$ ಪಡೆ�ದಿರುಬೆ�?ಕ�(ಮಿ?ಸಲ್ಲಾ�ರ್ತಿ
ಕ್�A?ರೀದ#ಲ್ಲಿ
).

(5) ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ವೆ�ಸವೆ�ಗಿರು�ವ ಸyಳದ ಇಬ�ರು� ಗಣ� ವ�ಕ್ಟಿ8ಗಳಿಂ�ದ
ಮುತ�8 ಶ್ರೇ�ಲ್ಲಾ� ಮು�ಖು�ಸyರೀ�ದ ಅಜಿ' ಸಲ್ಲಿ
ಸಲ� ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕ್�Aನ್ಯಾ�ಯ
ದಿನ್ಯಾ��ಕದ6ರ್ತಿ�ಗಳೆ�Aಳಗೆ�ನಡತೆ�ಪ9ಮಾ�ಣಪತ9ವನ�$ಪಡೆ�ದಿರುತಕDದ�#.

(6) ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಯ� ಭಾ�ರುರ್ತಿ?ಯ ನ್ಯಾ�ಗರೀ?ಕನಲ
ದಿದ#ಲ್ಲಿ
 ಜಿಲ್ಲಾ�
ಧಿಕ್�ರೀ/ಜಿಲ್ಲಾ�

ದ�ಡೆ�ಧಿಕ್�ರೀಯವರು� ನಿ?ಡಿರು�ವ ನ್ಯಾ�ಗರೀ?ಕ ದ;ಢೀ?ಕರುಣ ಪತ9ವನ�$
ಪಡೆ�ಯತಕDದ�#.

(7) ಸ�ದಶು'ನಕ್�D ಆಯೆಂDಯಾಂ�ದ ಅಭ�ರ್ಥಿ'ಗಳ� ತಮು� ಸ4�ತ
ಖುಚಿ'ನಲ್ಲಿ
ಯೆಂ?ಸ�ದಶು'ನಕ್�Dಹ್ವಾ�ಜ್ಯರೆ�ಗತಕDದ�#.






