ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇವನೆ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ: 05.03.2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿ) (ಸಾಮಾನೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಇದನ್ನು
ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಿರ್ನೆಂಕ: 04.01.2021ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇವನೆ 2020ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಮೆಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದರಿೆಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಎಲಿ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳೆಂದ
ಆಕ್ಕಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ ದಿರ್ನೆಂಕ: 04.01.2021ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದ
ಭಾಗ-IVಎ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 14) 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣದ (ಎ) ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರ ಕರಣ 8ರೆಂದಿಗೆ
ಓದಿಕೆಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಸದರಿ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ವನ್ನು
ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಮತ್ತಿ ,

ದಿರ್ನೆಂಕ: 04.01.2021ರಂದು ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ

ಸದರಿಕರಡಿನಬಗೆೆ ಆಕ್ಕಷ ೇಪ್ಣೆ/ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿಾ ೇಕೃತವಾಗಿದುು ,

ಅವುಗಳನ್ನು

ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿರುವುದರಿೆಂದ:
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ,
14)ರ 3ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು 8ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ ಪ್ರ ದತಿ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತಿ ದೆ,
ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ, ಪ್ರಾ ರಂಭ ಮತ್ತು ಅನ್ವ ಯ,- ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ
(ನೇರನೇಮರ್ಕತಿ) (ಸಾಮಾನೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಎೆಂದು ಕರೆಯತಕೆ ದುು .
(2) ಈ
ಬರತಕೆ ದುು .

ನಿಯಮಗಳು,

ಅಧಿಕೃತ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ

ಪ್ರ ಕಟವಾದ

ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ

ಜಾರಿಗೆ

(3) ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ
ನೇಮರ್ಕತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಿಲಿ ದ, ನೇರನೇಮರ್ಕತಿ ಮೂಲಕ ಭತಿಾಮಾಡಬಹುದಾದ
ಗ್ರರ ಪ್-ಎ, ಗ್ರರ ಪ-ಬಿ,ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಎಲಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗತಕೆ ದುು .
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು,- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದಭಾವು ಅನೆ ಥಾ ಅಗತೆ ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ” ಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರ್ನಗರಿಕ
ಸೇವೆಗಳ
(ವಗಿೇಾಕರಣ,
ನಿಯಂತರ ಣ
ಮತ್ತಿ
ಮೇಲಮ ನವಿ)
ನಿಯಮಗಳು,
1957ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ
ಇಲಾಖಾ
ಮಖ್ೆ ಸಥ ರ
ದರ್ಜಾಗಿೆಂತ
ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ
ದರ್ಜಾ
ಹೊೆಂದಿರುವನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ.

ಪ್ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೇಾಕರಣ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಿ ಮೇಲಮ ನವಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1957ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರಿಗೆ
ಅಧಿೇನರಾಗಿದು ಲ್ಲಿ , ಆಗ ಈ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರು ನೇಮರ್ಕತಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
(ಬಿ) “ಆಯೇಗ” ಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಸೇವಾ ಅಯೇಗ.
(ಸಿ)“ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರು”ಎೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಬಂಧ1ರಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಲಾದ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು
ಮತ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರವು
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ಕೆ
ಇಲಾಖ್ಯಗಳ
ಮಖ್ೆ ಸಥ ರುಗಳೆಂದು ಘೇಷಿಸಬಹುದಾದ ಯಾರೇ ಇತರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು.
(ಡಿ) “ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ” ಎೆಂದರೆ, ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಕನಿಷಠ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ
ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಗಳು, ಮತ್ತಿ
(ಇ) “ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ” ಎೆಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆ ಥಾ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದುದನ್ನು ಳದು,
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ರ ವಗಾದ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಆಯೇಗ ಅಥವಾ ಅೆಂಥ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ.
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿಲಿ ದ ಪ್ದಗಳು ಮತ್ತಿ
ಅಭಿವೆ ಕ್ತಿ ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳಗೆ ನಿೇಡಿರುವಂಥದೆು ೇ ಅಥಾವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರತಕೆ ದುು .
3. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು,- ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಇಲಾಖ್ಯಯ ಇಲಾಖಾ
ಮಖ್ೆ ಸಥ ರು ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ಕೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹುದೆು ಗಳ
ಮೇಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಗಿೇಾಕರಣ
ಮಾಡಿ ಗ್ರರ ಪ-ಎ, ಗ್ರರ ಪ-ಬಿ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ವಾರ್ನ ಚಾಲಕರ
ಹುದೆು ಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಭತಿಾ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ನೇರನೇಮರ್ಕತಿಯ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ತ್ತತ್ತೆ ಲ್ಲಕ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ತಿಳಸತಕೆ ದುು . ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರು ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು,
ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬಹುದಾದ
ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ,ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದಕ್ತೆ ೆಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು
ಮಾಪ್ರಾಡು
ಮಾಡಬಹುದು.
ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಸುವಾಗ, ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಗಾಗಿ ತತಸ ಮಾನ
ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ತತಸ ಮಾನ
ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳನ್ನು
ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಠ ಪ್ಡಿಸಿಲಿ ದಿದು ರೆ, ಆಗ ನೇಮರ್ಕತಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ತತಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳು/ಮಾನೆ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಬಗೆೆ , ಈ ಪ್ರ ಮಾಣ
ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಿೆಂದ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಆ ಬಗೆೆ
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಸರ್ ತಿಳಸತಕೆ ದುು .
4. ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಅಹ್ವವ ನಿಸುವುದು,- ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ರಾಜ್ೆ ದ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಗೆ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ಅರ್ಾತ್ತ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು , ಅನಾ ಯವಾಗುವ ನೇಮರ್ಕತಿ
ವಿಧಾನವನ್ನು , ಭತಿಾ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ತ್ತತ್ತೆ ಲ್ಲಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ
ವಗಿೇಾಕರಣವನ್ನು
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ
ಖಾಲ್ಲಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ಕುರಿತ್ತ
ಜಾಹಿೇರಾತನ್ನು ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಾ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳೆಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲು ಸೂಕಿ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳಳ ತಕೆ ದುು . ಅೆಂಥ ಜಾಹಿೇರಾತಿನ ಉದೃತ ಭಾಗವನ್ನು , ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ವಾೆ ಪ್ಕವಾಗಿ
ಪ್ರ ಚಾರವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರುವ ಒೆಂದಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ದಿನಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ , ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಅದು
ತನಗೆ ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಜಾಹಿೇರಾತನ್ನು
ಇತರೆ ಮಾಧೆ ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹ್ವ
ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕೆ ದುು .

5. ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ್,-ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ನೇರನೇಮರ್ಕತಿಯನ್ನು , ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳಾದ (ಎ) ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
(ಬಿ) ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
(ಸಿ) ನಡೆಸಲಾದ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ
ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
(ಡಿ) ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
(ಇ) ನಡೆಸಲಾದ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಮತ್ತಿ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
-ಮಾಡತಕೆ ದುು
ಪ್ರಂತ್ತ, ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರು ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು 3ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು
ತಿಳಸುವಾಗ ಮೇಲೆ ೆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಪೈಕ್ತ ಒೆಂದನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ನಿದಿಾಷಠ ಪ್ಡಿಸಿ ತಿಳಸತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಆಯ್ಕೆ ಯನ್ನು ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲು
ಉದೆು ೇಶಸಿದು ರೆ,
ಮತ್ತಿ
ಅೆಂಥ
ಅರ್ಾತ್ತ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯನ್ನು
ಬೇರೆ
ಬೇರೆಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು/ಮಂಡಳಗಳು/ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳೆಂದ ನಡೆಸುವಂತಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಯು ಕೇವಲ
ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರತಕೆ ದುು . ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಫಲ್ಲತ್ತೆಂಶವನ್ನು
ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದು ರೆ (ಶೇಕಡಾವಾರು ಅೆಂಕಗಳು, ಪ್ಸಾೆಂಟೈಲ್, ಸಿರ್ಜಪಿಎ, ಇತ್ತೆ ದಿ)
ಆಗ ನೇಮರ್ಕತಿಯನ್ನು ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕೆ ದು ಲಿ .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಆಯ್ಕೆ ಯು ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅೆಂಕಗಳು
ಮತ್ತಿ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಮಾತರ ಗಳಸಿದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಗಳಸಿದ
ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದು ಲ್ಲಿ ಅೆಂತರ್ ನೇಮರ್ಕತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ವೇಳ, ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆ ೆಂತ
ಹೆಚಿಿ ನ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಸಮಾನವಾದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದು ರೆ, ಅೆಂತರ್ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಾತ್ತ
ಕರ ಮವನ್ನು
ಅವರುಗಳ ವಯಸಿಸ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು , ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯವರ್ನದ ವೆ ಕ್ತಿ ಯ ಅರ್ಾತ್ತ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಥ ನದಲ್ಲಿ ರಬೇಕು.
ಪ್ರಂತ್ತ,ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು ಆಯ್ಕೆ ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ
ಅೆಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತೆಿ ೈದರಷಟ ಕ್ತೆ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕೆ ದು ಲಿ .
ಪ್ರಂತ್ತ, ವೈದೆ ಕ್ತೇಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ, ಪ್ಶುವೈದಾೆ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ, ಇೆಂರ್ಜನಿಯರುಗಳ ಹುದೆು ಗಳ
ಮತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರೆ ಹುದೆು ಗಳ ಮತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನದ ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ
ಹ್ವಗ್ರ ಗ್ರರ ಪ-ಡಿಯ ಎಲಿ
ಹುದೆು ಗಳ ಪ್ರ ವೇಶ ಹಂತದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಸಂದಶಾನವನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದು ಲಿ .
6. ಸಫ ಧಾಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೀಕೆೆ ,- ಗ್ರರ ಪ-ಎ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ-ಬಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,
ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಧಾರಿಸಿದು ಲ್ಲಿ , ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ನಡೆಸತಕೆ ದುು , ಎೆಂದರೆ:(ಎ) ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು ತಲಾ 200 ಅೆಂಕಗಳ ಎರಡು ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರ ಶ್ನು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದುು
ವಸುಿ ನಿಷಠ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕೆ ದುು , ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಪ್ರ ್ಶ್ನು ಯು ಋಣಾತಮ ಕ ಅೆಂಕದ
ಸಾ ರೂಪ್ದಾು ಗಿರತಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಅೆಂಥ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಅೆಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆ ನೇ ಒೆಂದು
ಭಾಗದಷ್ಟಟ (1/4) ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ತಪ್ರಪ ದ ಉತಿ ರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಸತಕೆ ದುು .

(i) ಪತಿಾ ಕೆ-1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ:- ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ ವಿದೆ ಮಾನಗಳು, ಸಾಮಾನೆ ವಿಜಾಾ ನ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಇತಿಹ್ವಸ ಮತ್ತಿ ಭೂಗೊೇಳ ಶಾಸಿ ರ, ಭಾರತದ ಇತಿಹ್ವಸ, ಭಾರತದ ಭೂಗೊೇಳ ಶಾಸಿ ರ, ಸಮಾಜ್
ವಿಜಾಾ ನ,
ಸಾಮಾನೆ
ಬೌದಿು ಕ
ಸಾಮಥೆ ಾಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಾಮಾನೆ
ಜಾಾ ನದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ,ದೈನಂದಿನ ಗರ ಹಿಕ್ಕಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಮತ್ತಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅರ್ಾತ್ತ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಉತಿಿ ೇಣಾರ್ನಗಿರುವ ವೆ ಕ್ತಿ ಯಿೆಂದ ನಿರಿೇಕ್ತಷ ಸಬಹುದಾದ ಪ್ರರ ಯೇಗಿಕ ಜಾಾ ನವನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬೇಕು.
(ii) ಪತಿಾ ಕೆ II.- ನಿದಿಾಷಠ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ:- ಈ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಯಾವ
ಉದೆ ೇಗರ್ಕೆ ಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತಿಿ ದೆಯೇ ಅದರ ಸಾ ರೂಪ್ವನ್ನು ದೃಷಿಠ ಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು
ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಕ್ಕಷ ೇತರ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಿ
ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯನ್ನು ನಿಧಾರಿಸತಕೆ ದುು .
(ಬಿ) ಈ ಪ್ರ ಶ್ನು
ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .

ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು

ಕನು ಡ

ಮತ್ತಿ

ಇೆಂಗಿಿ ೇಷ್

ಎರಡೂ

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

(ಸಿ) ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ರಾಜ್ೆ ದ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ಮೇಲೆ ೆಂಡ ಸಫ ಧಾಾತಮ ಕ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳುಗಳಸಿದ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಧಾರಿಸಲಾದ ಅರ್ಾತ್ತ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಅರ್ಾತೆಗಾಗಿ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ನ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ
ಪ್ಕ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತೆಿ ೈದರಷ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಸುವುದು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿರತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಸಮಾನವಾದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದು ರೆ, ಅೆಂತರ್ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಅರ್ಾತ್ತ ಕರ ಮವನ್ನು ಅವರುಗಳ
ವಯಸಿಸ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು , ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರ್ನದ ವೆ ಕ್ತಿ ಯ ಅರ್ಾತ್ತ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಥ ನದಲ್ಲಿ ರಬೇಕು.
(2) ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ:(ಎ) ಪ್ದವಿಯ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳು ಅಗತೆ ವಿರುವ ಗ್ರರ ಪ-ಸಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು
ಎರಡು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದುು , ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯು 100 ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿದುು ಒಟ್ಟಟ 200 ಅೆಂಕಗಳದಾು ಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿರುತಿ ವೆ.
ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ1 ರ ಪ್ಠ್ೆ ಕರ ಮವು ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕೆ ದುು . ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ 2 ಅನ್ನು ಈ ಕ್ಕಳಗೆ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು, ನರ್ಕರಾತಮ ಕ
ಸಾ ರೂಪ್ದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದುು . ಸದರಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಅೆಂಕಗಳ ರ್ನಲೆ ನೇ
ಒೆಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಠ (1/4) ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ತಪ್ರಪ ದ ಉತಿ ರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಸತಕೆ ದುು .
ಪತಿಾ ಕೆ-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ್
(ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು-100)
(ಎ) ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ ಘಟನೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಾಮಾನೆ ಜಾಾ ನ.
(ಬಿ) ಸಾಮಾನೆ ವಿಜಾಾ ನವಿಷಯಗಳು.
(ಸಿ) ಭೂಗೊೇಳ ಶಾಸಿ ರ ವಿಷಯಗಳು.
(ಡಿ) ಸಮಾಜ್ ವಿಜಾಾ ನ ವಿಷಯಗಳು.
(ಇ) ಭಾರತಿೇಯ ಸಮಾಜ್ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಇತಿಹ್ವಸದ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎಫ್) ಭಾರತದ ಮತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹ್ವಸ.
(ರ್ಜ) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆಡಳತ
(ಎಚ್) ಪ್ರರ ಯೇಗಿಕ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ ಬೌದಿು ಕ ಸಾಮಥೆ ಾದ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಟಟ ದ)

(ಐ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತ್ತಿ ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಇತಿಹ್ವಸದ ವಿಷಯಗಳು.
(ರ್ಜ) ಸಾಾ ತಂತ್ತರ ೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ
ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು.
(ಕ್ಕ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥಾವೆ ವಸ್ಥಥ : ಅದರ ಸಾಮಥೆ ಾ ಮತ್ತಿ ದೌಬಾಲೆ ತೆ:
ಪ್ರ ಸುಿ ತ ಸಿಥ ತಿಗತಿ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎಲ) ಗಾರ ಮೇಣಾಭಿವೃದಿು , ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಮತ್ತಿ
ಗಾರ ಮೇಣಸರ್ರ್ಕರ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎೆಂ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಆಡಳತರ್ಕೆ ಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತಿ
ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಪ್ರತರ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎನ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿು
ಕುರಿತವಿಷಯಗಳು.
(ಓ) ಭೌದಿು ಕ ಸಾಮಥೆ ಾದ ವಿಷಯಗಳು.
(ii)

ಪತಿಾ ಕೆ-II

(ಎ) ಸಾಮಾನೆ ಕನು ಡ
(ಬಿ) ಸಾಮಾನೆ ಇೆಂಗಿಿ ೇಷ್
(ಸಿ) ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ಜಾಾ ನ

(ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು-100)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು-35)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು-35)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು-30)

(ಬಿ) ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ,ಪಿಯುಸಿ ,ಎಸ್ಎಸಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತಿ ತತಸ ಮಾನ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆ ಅಥವಾ ಪ್ದವಿ
ದರ್ಜಾಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇರ್ನು ವುದೇ ವಿದಾೆ ರ್ಾತೆಗಳುಅಗತೆ ವಿರುವ ಹುದೆು ಗಳಗಾಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು
ಎರಡು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದುು , ಪ್ರ ತಿಯೆಂದುಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯು 100 ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿದುು ,
ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟಟ 200
ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಹೊೆಂದಿರತಕೆ ದುು .
ಈ
ಎರಡು
ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳುಕಡಾಾ ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ 1ರ ಪ್ಠ್ೆ ಕರ ಮವುಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿದಿಾಷಠ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ
ಇರತಕೆ ದುು . ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ 2 ಅನ್ನು ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ
ಎರಡೂ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು ನರ್ಕರಾತಮ ಕ ಸಾ ರೂಪ್ದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಸದರಿ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಅೆಂಕಗಳ ರ್ನಲೆ ನೇ ಒೆಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಟ (1/4) ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ತಪ್ರಪ ದ ಉತಿ ರರ್ಕೆ ಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಸತಕೆ ದುು .
ಪತಿಾ ಕೆ-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ್
(ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು-100)
(ಎ) ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ ಘಟನೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನೆ ಜಾಾ ನದ ವಿಷಯಗಳು.
(ಬಿ) ದೈನಂದಿನಗರ ಹಿಕ್ಕಯ ವಿಷಯಗಳು.
(ಸಿ) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೂಥ ಲ ನೇಟದ ವಿಷಯಗಳು.
(ಡಿ) ವಿಶೇಷವಾಗಿಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಭಾರತದ ಇತಿಹ್ವಸ.
(ಇ) ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಭೂಗೊೇಳ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎಫ್) ರಾಜ್ೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ದೇಶಕ ಆಡಳತ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು.
(ರ್ಜ) ಗಾರ ಮೇಣಾಭಿವೃದಿು ,ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಗಾರ ಮೇಣ ಸರ್ರ್ಕರ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ
ಅಭಿವೃದಿು ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು.
(ಎಚ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿು ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳು.
ಪತಿಾ ಕೆ- II
(ಎ) ಸಾಮಾನೆ ಕನು ಡ
(ಬಿ) ಸಾಮಾನೆ ಇೆಂಗಿಿ ೇಷ್
(ಸಿ) ಕಂಪ್ಯೆ ಟರ್ಜಾಾ ನ

(ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು-100)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು-35)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು -35)
(ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು-30)

(ಸಿ) ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ರಾಜ್ೆ ದ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ಮೇಲೆ ೆಂಡ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಗಳಸಿದ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಧಾರಿಸಲಾದ ಅರ್ಾತೆಯ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು, ಅರ್ಾತೆಗಾಗಿ ಸಫ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ
ಪ್ಕ್ಷಶೇಕಡಾ ಮೂವತೆಿ ೈದರಷ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಗಳಸಬೇಕು.
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅ್ಭೆ ರ್ಥಾಗಳು
ಸಮಾನವಾದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದು ರೆ, ಅೆಂತರ್ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಾತೆಯ ಕರ ಮವನ್ನು ಅವರುಗಳ
ವಯಸಿಸ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು , ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರ್ನದ ವೆ ಕ್ತಿ ಯು ಅರ್ಾತ್ತ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಥ ನದಲ್ಲಿ ರಬೇಕು.
7. ಕನ್ು ಡ ಭಾಷಾ ಪರಿೀಕೆೆ .-ಮೇಲೆ ೆಂಡ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಯಾರೇ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಕನು ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಅರ್ಾತೆಯನ್ನು
ಪ್ಡೆದ ಹೊರತ್ತ, ಆಯ್ಕೆ ಗೆ
ಅರ್ಾರಾಗತಕೆ ದು ಲಿ . ಈ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು ಗರಿಷಠ 150 ಅೆಂಕಗಳ ಒೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ನು
ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದುು . ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಈ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಾತೆ ಹೊೆಂದಲು ಕನಿಷಠ 50 ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಗಳಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಶ್ನು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರ ಥಮ ಭಾಷೆ ಕನು ಡವನ್ನು
ಮಾನದಂಡವರ್ನು ಗಿಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
8. ದೈಹಿಕಮಾನ್ದಂಡಗಳು.- 11ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಯಾವುದೇ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ನೇಮರ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಠ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ನಿದಿಾಷಠ ದೈಹಿಕ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ಯರೈಸದ ಹೊರತ್ತ, ಅೆಂಥ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಅರ್ಾರ್ನಗಿರತಕೆ ದು ಲಿ .
9. ಸಂದರ್ಾನ್(ಗ್ರಾ ಪ್- ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಪ್-ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ).-(1) 5ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ
ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ , ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನವು ಪ್ಯಣಾಗೊೆಂಡ ನಿಕಟ
ತರುವಾಯ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ನ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನ
ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಗ್ರರ ಪ-ಎ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ-ಬಿ ಹುದೆು ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ
ಅರ್ಾರಾಗಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒೆಂದು ಪ್ಟಿಪ ಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
ರಾಜ್ೆ ದ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ , ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಮೂರು ಪ್ಟ್ಟಟ
ಸಮರ್ನಗಿರುವಂತೆ ಅೆಂಥ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು
ಅೆಂತರ್ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಸಿರುವ
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿೆಂದ ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನಿೇಡತಕೆ ದುು . ಲ್ಲಖಿತ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕೆ ದು ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಂದಶಾನ ನಡೆಸುವ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ತಿಳಸತಕೆ ದು ಲಿ . ಸದರಿ ಅೆಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಗೊೇಪ್ೆ ವಾಗಿಡತಕೆ ದುು . ಸಂದಶಾನರ್ಕೆ ಗಿ ಇರಿಸಿದ ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಗಳಗಾಗಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟಟ , ಗರಿಷಠ 50 ಅೆಂಕಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ಇರತಕೆ ದುು .
ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವು ನಿಯಮ 5 (ಎ) ಅಥವಾ ನಿಯಮ 5(ಸಿ) ರಂತೆ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರದಿದು ಲ್ಲಿ , ಆಗ ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು 50 ಆಗಿರತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಸಂದಶಾನದ ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ
40ಕ್ತೆ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿೇಡಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಅೆಂತರ್ ಸಂದಶಾನ
ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರು ದಾಖ್ಲ್ಲಸತಕೆ ದುು .
(2) ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ
ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯನ್ನು , ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಅಧೆ ಕ್ಷರಿೆಂದ
ರಚಿಸಲಾದರ್ನಲುೆ (04) ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯಿೆಂದ ಸಂದಶಾಸತಕೆ ದುು .
ಈ ಪೈಕ್ತ ಇಬಬ ರು ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಸದಸೆ ರುಗಳು ಇರತಕೆ ದು ಲಿ ಮತ್ತಿ ಇತರೆ
ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತಿ ಗ್ರರ ಪ್ ಎ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳೆಂದಸಲಹೆಗಾರರು/ತಜ್ಾ ರುಗಳನ್ನು ,
ರಾಜ್ೆ ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ಲಯಗಳ ನಿವೃತಿ ಉಪ್ ಕುಲಪ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂದಪ್ಟಟ ಕ್ಕಷ ೇತರ ದಲ್ಲಿ ನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದ ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ಲಯಗಳ ನಿವೃತಿ
ಪ್ಲರ ಫೆಸರುಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತಕೆ ದುು .
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಅತೆ ೆಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸೆ ನ್ನ ಮಂಡಳಯಲ್ಲಿ ಹ್ವಜ್ರಿದುು ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ
ಅಧೆ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕೆ ದುು .
(3) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ರ್ಕನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಿಶಷಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪ್ರಿಶಷಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಇತರೆ ಹಿೆಂದುಳದ ವಗಾಗಳು
ಮತ್ತಿ
ಇತರೆ ಪ್ರ ವಗಾಗಳಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಮೇಸಲಾತಿಯನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಲಾದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ ಅದೇ ಅನ್ನಪ್ರತದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ನೇೆಂದಣಿ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ಏರಿಕ್ಕ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗೆ ಮೂವರು ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತದಲ್ಲಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯತಕೆ ದುು . ಸೃಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು
ಗಳಸಿದ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನು
ಸಂದಶಾನ
ಮಂಡಳಯ
ಸದಸೆ ರುಗಳಗೆ
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸತಕೆ ದು ಲಿ .
(4) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ನಡೆಸಲು ಉದೆು ೇಶಸಿದ ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂದಶಾನದ
ದಿರ್ನೆಂಕವನ್ನು
ಸಾಕಷ್ಟಟ
ಮೆಂಚಿತವಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ , ಎಸ್ಎೆಂಎಸ್, ಇ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ತಿಳಸತಕೆ ದುು . ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸಂದಶಾನದ ದಿನದಂದು
ಬಳಗೆೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿೇಟಿ ಎತ್ತಿ ವ ಮೂಲಕ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಯಾದೃಚಿಿ ಕ ಆಯ್ಕೆ ಯನ್ನು ಮಾಡತಕೆ ದುು .
(5) ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು, 25 ರಿೆಂದ 30 ನಿಮಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಿಪ್ಯಣಾವಾಗಿ
ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗತಕೆ ದುು . ಒೆಂದುದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷಠ ಒೆಂಭತ್ತಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಸಂದಶಾನಕ್ಕೆ
ಕರೆಯತಕೆ ದುು . ಈ ಪೈಕ್ತ ಪ್ಯವಾಾರ್ು ಐದು ಮತ್ತಿ ಅಪ್ರಾರ್ು ರ್ನಲುೆ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಮಾತರ
ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯು ಸಂದಶಾನ ನಡೆಸತಕೆ ದುು . ಸದಸೆ ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ
ಅಧೆ ಕ್ಷರು ಬದಲಾಯಿಸತಕೆ ದುು .
(6) ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರುಗಳು, ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯು ಸಂದಶಾನ
ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ನಡೆದು ಬಂದ ರ್ಜೇವನ ಮಾಗಾದ ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾತರ ವೇ ಅವರು
ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ತಕೆ ದುು .ಸಂದಶಾನದ ಉದೆು ೇಶವು, ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ
ವೃತಿಿ
ರ್ಜೇವನನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಸೂಕಿ ತೆಯನ್ನು
ನಿಣಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಸಂದಶಾನಮಂಡಳಯ ಸದಸೆ ರುಗಳು, ಸಮಥಾಮತ್ತಿ ನಿಷಟ ಕ್ಷಪ್ರತವಾದವಿೇಕ್ಷಕರುಗಳಾಗಿರತಕೆ ದುು .
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಥೆ ಾವನ್ನು ನಿಣಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯ ಉದೆು ೇಶವಾಗಿದೆ.
(7) ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯು ಸಂದಶಾಸಿದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಸಂದಶಾನದ ಸಥ ಳವನ್ನು ಬಿಟಟ
ತರುವಾಯ, ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ ಅಧೆ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸದಸೆ ನ್ನ ಮತ್ತಿ ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ
ಇತರೆ ಮೂವರು ಸದಸೆ ರುಗಳು, ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡತಕೆ ದುು . ಪ್ರಂತ್ತ,
ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಸಂದಶಾನದ ಗರಿಷಠ ಅೆಂಕಗಳು ಶೇ.80 ಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಶೇ.40 ಕ್ತೆ ೆಂತ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಅೆಂಥ ಅೆಂಕಗಳ ನಿೇಡಿಕ್ಕಗಾಗಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಅೆಂಥ ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ
ಸದಸೆ ರು ದಾಖ್ಲ್ಲಸತಕೆ ದುು .
ಸಂದಶಾನ ಮಂಡಳಯ ಎಲಿ
04 (ರ್ನಲುೆ ) ಸದಸೆ ರುಗಳು
ಸರಾಸರಿಯನ್ನು , ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ನಿೇಡಲಾದ ಅೆಂತಿಮ
ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕೆ ದುು .

ನಿೇಡಲಾದ ಅೆಂಕಗಳ
ಒಟ್ಟಟ
ಅೆಂಕಗಳೆಂದು

10. ಅರ್ಜಾಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ,-ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಲಗತ್ತಿ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸತಕೆ ದುು ಮತ್ತಿ ಅವಶೆ ವಿದು ರೆ, ಸಂದಶಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತರ
ಸೂಕ್ಷಮ
ಪ್ರಿಶೇಲನೆ
ಉದೆು ೇಶರ್ಕೆ ಗಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು
ಕರೆಯಬಹುದು.
ಸಂದಶಾನವನ್ನು
ಗೊತ್ತಿ ಪ್ಡಿಸದಿದು ಲ್ಲಿ , ಅರ್ಜಾಗಳಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಾ ಮತ್ತಿ ಲಗತ್ತಿ ಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡತಕೆ ದುು .

11.ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ
ಪಟ್ಟಿ .- (1) ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು
ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಮತ್ತಿ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ
ಮತ್ತಿ
ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ
ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಒಟ್ಟಟ
ಶೇಕಡಾವಾರು ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾರಿಸಲಾದ
ಅರ್ಾತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ ದ ಮೇಸಲಾತಿ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು,
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾಲ್ಲಸಾಥ ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಸಮರ್ನಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿಗೆ ಅರ್ಾವಾದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಅೆಂತಿಮ
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
(2)(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಅೆಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು , ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಸಮೂರ್
ಮಾಧೆ ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿದೇಾಶಸಬಹುದಾದಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕೆ ದುು
ಮತ್ತಿ ಅದರ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು , ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕೆ ದುು . ಆಯ್ಕೆ ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ತಿಳಸತಕೆ ದುು .
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಜೊತೆಗೆ, ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಯಾರೇ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ಸಂದಶಾನದ ಗರಿಷಠ
ಅೆಂಕಗಳ ಪೈಕ್ತ ಶೇ.80 ಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಶೇ.40ಕ್ತೆ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದು ರೆ, ಇದರ ರ್ಕರಣಗಳನ್ನು
ಸರ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಇಲಾಖಾ ಮಖ್ೆ ಸಥ ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕೆ ದುು .
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯು, ಅದರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ
ದಿರ್ನೆಂಕದವರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರತಕೆ ದುು .
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಅೆಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ನಂತರ, ಗ್ರರ ಪ್-ಎ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ್ಬಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ತಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಹ್ವಗ್ರ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಹ್ವಗ್ರ ಗ್ರರ ಪ್-ಸಿ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಪ್ರ ತಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ
ಗಳಸಿದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಘೇಷಿಸಬೇಕು.
(3) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಉಪ್-ನಿಯಮ(1) ಮತ್ತಿ ಉಪ್-ನಿಯಮ(2) ರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ , ಉಪ್ನಿಯಮ(1) ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊೆಂಡಿರದ ಆಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಒೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಗಾಗಿಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು .
(4) ಹುದೆು ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕೆ ಗಿ, (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬೇರ್ಕದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಒಟ್ಟಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು,(1)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡ ಗ್ರರ ಪ-ಎ, ಗ್ರರ ಪ್-ಬಿ ಹ್ವಗ್ರ ಗ್ರರ ಪ್-ಸಿಅ್ಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಒಟ್ಟಟ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಶೇಕಡಾ ಎಪ್ಪ ತೆಿ ೈದರಷ್ಟಟ ಮೇರತಕೆ ದು ಲಿ .
(5) (3),(4)ನೇ ಉಪ್ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ
ಪ್ಟಿಟ ಯು, ಅದರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲಾವಧಿ ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ
ಆಯ್ಕೆ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರತಕೆ ದುು .
12. ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ,- (1) 11 ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ಲಭೆ ಗೊಳಸಿದಆಯ್ಕೆ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವಂತರ್
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು , ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನೆ ನೇಮರ್ಕತಿ)
ನಿಯಮಗಳು, 1977 ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಅೆಂತರ್ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ
ಪ್ತರ ಗಳ ಸತ್ತೆ ಪ್ನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಮತ್ತಿ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಸೂಕಿ ತೆಯ ಮತ್ತಿ

ದೇರ್ದಾರ್ಢೆ ಾತೆಯ ಬಗೆೆ ಸಾ ತಃ ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೆಂಡ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ಅೆಂಕಪ್ಟಿಟ ಗಳ ಮೂಲ
ಪ್ರಿಶೇಲನೆಯನ್ನು
ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಿಯು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಮಂಡಳ, ವಿಶಾ ವಿದಾೆ ಲಯ,
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ನಡೆಸತಕೆ ದುು .
(2) 11ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಅ್ಭೆ ರ್ಥಾಯ ಹೆಸರಿನ ಸೇಪ್ಾಡೆಯು, ಅೆಂಥ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಯಾವುದೇ ರ್ಕೆ ನ್ನು
ಕಡತಕೆ ದು ಲಿ .
(3) ಸೇರಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ ವಿಸಿ ರಿಸಿದ
ರ್ಕಲಾವಧಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಕತಾವೆ ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿರುವ ಅೆಂತಿಮ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ, ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, 11ನೇ ನಿಯಮದ (3) ನೇ
ಉಪ್ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯಿೆಂದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು
ನೇಮಕ
ಮಾಡಬಹುದು.ಅೆಂತರ್
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,
ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಯನ್ನು , ಕತಾವೆ ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದು ಲಂಬವಾದ
ಮತ್ತಿ ಸಮತಳ ಮೇಸಲಾತಿಯ ಅದೇ ವಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸತಕೆ ದುು .
13. ಗ್ರಾ ಪ್-ಸಿಯಲಿಿ ನ್
ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿ.-

ಚಾಲಕರುಗಳ

ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ

ಮತ್ತು

ಗ್ರಾ ಪ್-ಡಿಯಲಿಿ ನ್

(1)ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಗ್ರರ ಪ-ಸಿಯಲ್ಲಿ ನ
ಚಾಲಕರುಗಳ ಮತ್ತಿ ಗ್ರರ ಪ-ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು,
ವಾೆ ಪ್ಕ ಪ್ರ ಚಾರ ಹೊೆಂದಿದಒೆಂದಕ್ತೆ ೆಂತಹೆಚಿಿ ನ ದಿನಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ನಿಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂತರ್ ರಿೇತಿಯ ಇತರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಮಾಧೆ ಮದಲ್ಲಿ , ಎಲಾಿ ಅರ್ಾ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳೆಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು
ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೇಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು,
ನೇಮರ್ಕತಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯು ಗಳಸಿದ ಒಟ್ಟಟ ಅೆಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಸಿದ ಅರ್ಾತೆಯ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ನೇಮರ್ಕತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕೆ ದುು .
ಒೆಂದು ವೇಳ ಇಬಬ ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆ ೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ಾತ್ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ
ಶೇಕಡಾವಾರು ಅೆಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದು ರೆ, ಅೆಂತರ್ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಅರ್ಾತೆಯ ಕರ ಮವನ್ನು ಅವರುಗಳ
ವಯಸಿಸ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ, ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರ್ನದ ವೆ ಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಅರ್ಾತೆಯ
ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಥ ನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸತಕೆ ದುು .
(2) ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಾ ಶುಲೆ ದೆಂದಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದರ್ಕೆ ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ
ದರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡತಕೆ ದುು .
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ರಿಶಷಟ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಶಷಟ ಪಂಗಡದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಿೆಂದುಳದ ವಗಾಗಳ
ಪ್ರ ವಗಾ-1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಅೆಂಗವೈಕಲೆ ತೆಯುಳಳ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳು ಶುಲೆ ವನ್ನು ಪ್ರವತಿಸತಕೆ ದು ಲಿ .
(3) (ಎ) ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು(1) ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು . ಅೆಂತರ್ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಖಾಲ್ಲ ಸಾಥ ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಸಮರ್ನಗಿ ಇರತಕೆ ದುು . ಅದನ್ನು ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಅದು ಸೂಕಿ ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರ ಚಾರದ ಅೆಂತರ್ ಇತರೆ ಮಾಧೆ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸತಕೆ ದುು .
ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ನೇೆಂದಾಯಿತ ಅೆಂಚೆ, ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ. ಇ-ಮೇಲ್, ಮತ್ತಿ ಇತರೆ ಎಲೆರ್ಕಟ ರನಿಕ್
ಮಾಧೆ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಸತಕೆ ದುು . ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ಸೇವೆಗಳ (ಸಾಮಾನೆ
ನೇಮರ್ಕತಿ)ನಿಯಮಗಳು,
1977ರಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ,
ನೇಮರ್ಕತಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು
ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ಅೆಂತರ್ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳ ಸತ್ತೆ ಪ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಸೂಕಿ ತೆಯ ಮತ್ತಿ ದೇರ್
ದಾರ್ಢೆ ಾತೆಯ ಬಗೆೆ ಸಾ ತಃ ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೆಂಡ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಇರುವ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಬಿ) (ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯು ಅದರ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದವರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ
ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರತಕೆ ದುು .
(4) (ಎ) ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು,(1) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಟಿಟ ಯ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ,(3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊೆಂಡಿಲಿ ದ
ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ ಒೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸತಕೆ ದುು . ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು, ಸೇರಿಕ್ಕ
ಸಮಯವನ್ನು ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿಸಿ ರಿಸಿದ ರ್ಕಲಾವಧಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಕತಾವೆ ಕ್ಕೆ ವರದಿ
ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿರುವ ಅೆಂತಿಮ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಸೇರಿದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ, ಅದು
ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯಿೆಂದ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ನಿೇಡಬಹುದು.
ಅೆಂತರ್ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ , ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯಿೆಂದ ನೇಮರ್ಕತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯನ್ನು , ಕತಾವೆ ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ದಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಲಂಬವಾದ ಮತ್ತಿ ಸಮತಳವಾದ ಮೇಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅದೇ ವಗಾದಿೆಂದ ಸೇರಿಸತಕೆ ದುು .
(ಬಿ) (ಎ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ
ಒಟ್ಟಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು (3)ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊೆಂಡ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗಳ
ಒಟ್ಟಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪ ತೆಿ ೈದರಷ್ಟಟ ಮೇರತಕೆ ದು ಲಿ .
(ಸಿ) (4) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ಟಿಟ ಯು, ಅದರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೆಂದಿನ
ಆಯ್ಕೆ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟ ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಚಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರತಕೆ ದುು .
(5) ಅೆಂತಿಮ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಆದೇಶವನ್ನು
ನಿೇಡಲಾಗಿದುು , ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸೇರಿಕ್ಕ ರ್ಕಲದಳಗೆ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ ಅವರು
ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ಹುದೆು ಗೆ ಕತಾವೆ ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಿ ದಿರುವ ಅಭೆ ರ್ಥಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾತರ ವೆ (4) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ
ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವಂಥ ಅಭೆ ರ್ಥಾಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
14.ಇತ್ರೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವ ಯ.-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1978(1990 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14) ರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯ್ಕೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕೆ , ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತಿರ ಸುವ,
ತತ್ತೆ ಲದಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು
ಈ
ನಿಯಮಗಳ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ
ಅಸಂಗತವಾಗಿಲಿ ದಿರುವಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ವೆ ಕ್ತಿ ಗಳಗೆ
ಅನಾ ಯವಾಗತಕೆ ದುು .
15. ನಿರಸನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.-(1) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಪ ಧಾಾತಮ ಕ
ಪ್ರಿೇಕ್ಕಷ ಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ) (ಸಾಮಾನೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2006ನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ
ನಿರಸನಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ:

ಪ್ರಂತ್ತ, ಅೆಂತರ್ ನಿರಸನವು, ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಈ ಹಿೆಂದಿನ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಗೆ ಅಥವಾ
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಎಡೆಗೊಟಟ
ಯಾವುದೇ ರ್ಕಯಾಕ್ಕೆ
ಅಥವಾ
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ರ್ಕ್ತೆ ಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಾಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬಾಧೆ ತೆಗೆ ಅಥವಾ
ಖ್ಚ್ಚಾ ಮಾಡಿದ ವೆಚಿ ಗಳಗೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡತಕೆ ದು ಲಿ .
(2) (1) ನೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊೆಂಡ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ ಅಥವಾ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಉಲೆಿ ೇಖ್ವು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಸಂವಾದಿ
ಉಪ್ಬಂಧಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಉಲೆಿ ೇಖ್ವೆೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಾಸತಕೆ ದುು .
(3) ಅೆಂತರ್ ನಿರಸನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊೆಂಡಿದು ರೂ, ಸದರಿ ನಿರಸನಗೊೆಂಡ ನಿಯಮಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳುಳ ವ ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯು,
ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊೆಂಡಿದು ರೆ ಮತ್ತಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭದ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದು ಇತೆ ಥಾಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ತ
ಇದು ರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ ರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆಂಚೆ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿರಸನಗೊೆಂಡಿಲಿ ದಿದು ರೆ
ಹೇಗೊೇ ಹ್ವಗೆ, ಸದರಿ ನಿರಸನಗೊೆಂಡ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ಅೆಂತಿಮಗೊಳಸತಕೆ ದುು .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಪಾ ಸನ್ು ಕುಮಾರ್ರ್ಜ.ಎಸ್.)
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