
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ ಹಲಗೂ ಗ್ಲಾಮ ಲ್ೆಕಲಾಧಿಕಲರಿ ನೆೇರ ನೆೇಮಕಲತಿ ಪ್ಲಾಧಿಕಲರ,  

ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ೆಾ, ಶಿವಮೊಗಗ 
ನಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಎಪಿಪಿ ಸಿ.ಆರ್ 31/2019-20, ದಿನಲಂಕಃ 04-06-2020 

 

// ತಿಳುವಳಿಕೆ// 
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಾಖಲಯಲ್ಲೆ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಗ್ಾಾಮಲ್ಲಕ್ಾಾಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳ ಹುದಲೆಗ್ಲ ನಲೇರ ನಲೇಮಕ್ಾತಿ 

ಆನ್ ಲ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೇವು ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲೆಸಿರುತಿತೇರಿ. ನಮಗ್ಲ ದಿನಾಂಕಃ 23-03-2020ರಂದು ದಾಖಲ್ಾತಿಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲನಲಗ್ಾಗಿ 

ಅಹ್ಾಾನಸಲ್ಾಗಿತ್ುತ. ಆದರಲ ಕ್ಲೂೇವಿಡ್-19ರ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಈ ದಾಖಲ್ಾತಿಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲನಲಯನ್ುು ಮುಂದೂಡಲ್ಾಗಿತ್ುತ. 
ಪಾಯುಕತ, ನೇವು ಈ ಕ್ಲಳಕಂಡ ದಾಖಲ್ಾತಿಗ್ಳನ್ುು ಈ ಕಛಲೇರಿಗ್ಲ ನಲೂಂದಣಲ ಅಂಚಲ / Speed Post ಮುಖಾಂತ್ರ 

ದಿನಲಂಕಃ 30-06-2020 ರಲೂಳಗ್ಲ ಸಲ್ಲೆಸಲು ಅವಕ್ಾಶವನ್ುು ನೇಡಲ್ಾಗಿದಲ. 
 

1. ದಿಾತಿೇಯ PUC/ CBSC/ ICSC/ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ  ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢೇಕೃತ್ ನ್ಕಲು  
2. ಮೇಸಲ್ಾತಿ ಕ್ಲೂೇರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ್ಳು ತ್ಹಶಿೇಲ್ಾರೆ್ / ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಾಾಧಿೇಕ್ಾರದಿಂದ ಪಡಲದ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಿ 

ಪಂಗ್ಡ / ಪಾವಗ್ಿ-1 / 2-ಎ / 2-ಬಿ / 3-ಎ / 3-ಬಿ ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾದ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢೇಕೃತ್ ನ್ಕಲು. 
3. ಕನ್ುಡ ಮಾದಯಮ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ (1ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯಂದ 10 ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯವರಲಗ್ಲ) ಪಡಲದ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢೇಕೃತ್ 

ನ್ಕಲು. 
4. ಗ್ಾಾಮೇಣ ಮೇಸಲ್ಾತಿ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ (1ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯಂದ 10 ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯವರಲಗ್ಲ) ಪಡಲದ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢೇಕೃತ್ 

ನ್ಕಲು. 
5. ತ್ಹಶಿೇಲ್ಾರೆ್ ರವರಿಂದ ಪಡಲಯುವ ಯೇಜನಾ ನರಾಶಿಾತ್ರ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕೃತ್ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ನ್ಕಲು. 
6. ವಲೈದಯಕೇಯ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಪಡಲದ ಅಂಗ್ವಿಕಲ ವಲೈದಯಕೇಯ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢಕರಣ ನ್ಕಲು. 
7. ಸಕ್ಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲೆದುೆ, ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ್ಳು ನರಾಕ್ಲೇಪಣಾ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕೃತ್ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ನ್ಕಲು. 
8. ಮಾಜಿ ಸಲೈನಕ ಸಲೇವಲಯಂದ ಬಿಡುಗ್ಡಲಯಾದ / Dish charge card / ID Card / ಪಂಚಣಿ ಪುಸತಕದ ನ್ಕಲು 

ಎಂಪ್ಾೆಯ್ ಮಂಟ್ ಕ್ಾಡ್ಿ ದಾಖಲ್ಲ /  ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾಗ್ಳ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ದೃಢೇಕೃತ್ ನ್ಕಲು. 
9. ವಯೇಮತಿ ವಿನಾಯತಿ ಕ್ಲೂೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ್ಳು (ಮಾಜಿ ಸಲೈನಕರು, ಅಂಗ್ವಿಕಲರು, ವಿಧವಲಯರು. ಬಾಂಡಲೇಡ್ 

ಲ್ಲೇಬರ್) ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕೃತ್ ಜಲರಾಕ್ಸ್ ನ್ಕಲು. 
10. ಈ ತಿಳುವಳಿಕ್ಲಯಂದಿಗ್ಲ ಲಗ್ತ್ುತ ಪಡಿಸಿದ ನ್ಮೂನಲಯಲ್ಲ ೆ 02 ಭಾವಚಿತ್ಾವನ್ುು ಅಂಟ್ಟಸಿ ಸಕ್ಾಿರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯವರಿಂದ 

ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲೆಸುವುದು. 
 

ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗ್ೆ ಲಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಾಸಬೆೇಕಲದ ದಲಖಲ್ೆಗಳ ಜೆರಲಕ್ಸ್ ಪಾತಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಕಲಾರಿ 

ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಕಡ್ಲಾಯವಲಗಿ ದೃಢೇಕರಣ ಪಡ್ೆದತ ಲಗತಿುಸಿ ದಿನಲಂಕಃ 30-06-2020 ರೊಳಗ್ೆ ನೊಂದಣೆ ಅಂಚೆ 
/ Speed Post ಮತಖಲಂತ್ರ ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಲಸಕೆಾ ತ್ಲತಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಾಸತ್ಕಾದತು. 
 

ವಿಳಲಸಃ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ ಹಲಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, ಗ್ಲಾಮ ಲ್ೆಕ್ಕಾಗರ ನೆೇರ ನೆೇಮಕಲತಿ ಪ್ಲಾಧಿೇಕಲರ, ಮಿನಿ ವಿಧಲನ ಸೌಧ್, ಸರ್ 

ಎಂ.ವಿ ರಸೆು,  ಶಿವಮೊಗಗ- 577201. 

 
 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ ಹಲಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, 
ಗ್ಲಾಮ ಲ್ೆಕ್ಕಾಗರ ನೆೇರ ನೆೇಮಕಲತಿ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿ 

ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ೆಾ.ಶಿವಮೊಗಗ. 
ಇವರಿಗ್ೆಃ 
 



ಗ್ಲಾಮಲ್ೆಕ್ಕಾಗರ ನೆೇರ ನೆೇಮಕಲತಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಯತ ಪರಿಶಿೇಲನೆಗ್ಲಗಿ 

ಒದಗಿಸಬೆೇಕಲದ ಮಲಹಿತಿ. 

1 ಅಜಿಿಯ ರಲಫರಲನ್್ ಸಂಖಲಯಃ    

2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹ್ಲಸರುಃ  
 

 

 

3 ತ್ಂದಲಯ ಹ್ಲಸರುಃ  

4 ವಿಳಾಸಃ 
 

 

 

 

 

 

5 ಸಿಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖಲಯಃ 
ಮೊಬಲೈಲ್ ನ್ಂಬರ್ 

 

6 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕ 

ಪಟ್ಟಿಯ ಪಾತಿ ಲಗ್ತಿತಸಬಲೇಕು 
 

 

7 ವಿದಾಯಹಿತಲ ದೃಢಪಡಿಸಲು ದಿಾತಿೇಯ ಪ.ಯು.ಸಿ./ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ / ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ / ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪಾತಿ ಲಗ್ತಿತಸಬಲೇಕು. 
ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯು ಸಕ್ಾಿರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯವರಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸಿಸಬಲೇಕು.  
 

ತೆೇಗಾಡ್ೆಯಲದ 

ವರ್ಾ: 
ರಿಜಿಸಟರ್ ನಂ 

ಒಟ್ತಟ ಅಂಕಗಳು 
 

ಪಡ್ೆದ  

ಅಂಕಗಳು 
ಶೆೇಕಡವಲರತ 

 

     

9 ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗ್ಡ / ಪಾವಗ್ಿ-1/  2-ಎ/ 2-ಬಿ/ 

3-ಎ /3-ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ್ಳು ತ್ಹಶಿೇಲ್ಾೆರ್ ರವರಿಂದ ಪಡಲದ 

ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕೃತ್ ನ್ಕಲು  
 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 

10 ಕನ್ುಡ ಮಾಧಯಮ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ 
(1ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯಂದ 10ರವರಲಗ್ಲ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ಾಾಧಿಕ್ಾರದಿಂದ ಪಡಲಯಲ್ಾದ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕೃತ್ ನ್ಕಲು. 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 
 

 

11 ಗ್ಾಾಮೇಣ ಮೇಸಲ್ಾತಿ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ  
(1ನಲೇ ತ್ರಗ್ತಿಯಂದ 10ರವರಲಗ್ಲ) ನ್ಮೂನಲಯಲ್ಲೆ ಪಡಲದ 

ಗ್ಾಾಮೇಣ ಮೇಸಲ್ಾತಿ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾದ ನ್ಕಲು. 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 
 

12 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ಹಶಿೇಲ್ಾೆರ್ ರವರಿಂದ  ಪಡಲದಿರುವ 

ಯೇಜನಾ ನರಾಶಿಾತ್ರ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ ಪತ್ಾದ ನ್ಕಲು, 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 
 

13 ಅಂಗ್ವಿಕಲ ವಲೈದಯಕೇಯ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾ  
( ವಲೈದಯಕೇಯ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಪಡಲದಿರುವ ) 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 
 

14 ಸಕ್ಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲೆದುೆ, ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಸೆಿದಲೆ್ಲೆ ನರಾಕ್ಲೇಪಣಾ 

ಪತ್ಾ ಬಗ್ಲಗಿನ್ ಪಾಮಾಣ ಪತ್ಾದ ದೃಢೇಕರಣ ನ್ಕಲು. 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲೆ. 



15 ವಯೇಮತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಲ ಕ್ಲೂೇರಿದೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪ್ಾಾಧಿೇಕ್ಾರದಿಂದ ಪಡಲದ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ಾದ ದಾಖಲ್ಲ 
(ವಿದುವಲ, ಅಂಗ್ವಿಕಲ, ಮಾಜಿ ಸಲೈನಕ) ಸಕ್ಾಿರಿ  

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ನ್ಕಲು 

 

 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾಗಿದಲ / ಅನ್ಾಯಸುವುದಿಲ ೆ

16 ಮಾಜಿ ಸಲೈನಕರಾದಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಲಳಕಂಡ ದಾಖಲ್ಲಗ್ಳನ್ುು 
ಸಲ್ಲೆಸತ್ಕಾದುೆ. 

 

a. ಸಲೇವಲಯಂದ ಬಿಡುಗ್ಡಲ ಹ್ಲೂಂದಿದ Dish charge card  

b. ಮಾಜಿ ಸಲೈನಕರ ID ಕ್ಾಡ್ಿ  

c. ಪಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪುಸತಕದ ನ್ಕಲು  

d. ಎಂಪ್ಾೆಯ್ ಮಂಟ್ ಕ್ಾಡ್ಿ  

17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ಾಸ್ ಪೇಟ್ಿ ಸಲೈಜ್ ಭಾವಚಿತ್ಾ  

 1.                                                                          2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ 

( ಹ್ಲಸರು ) 
         
 


