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                                                                                  ದಿ:05.07.2021 
    

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ:- 
     ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ನರ ೇಗಾ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಾಂಚಾಯತಿ ವ್ಾಾಪಿ್ತಯಲ್ಲಾ 

ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ/ಹ ೊಸದಾಗಿ ಮಾಂಜೊರಾಗಿರುವ ಈ ಕ ಳಕ್ಾಂಡ ಹುದ ೆಗಳನುು, ಮಾನವ ಸಾಂಪನೊಮಲ ಸಾಂಸ್ ೆಯ 
ಮೊಲಕ್ ಹ ೊರಗುತಿಿಗ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್  ನ ೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲು ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮೊಲಕ್ ಅಜಿಿಗಳನುು 
ಆಹಾಾನಿಸಿದ . 
 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ೆೆ ಕ್ನಿಷ್ಠ  ವಿದ್ಯಾಹಹತೆ ವೆೇತನ ಅನುಭವ 
ಅರ್ಜಹ ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಗರಿಷ್ಠ 
ವಯೇಮಿತಿ 

1 

ತಾಾಂತಿಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರು 

(ಅರಣ್ಾ) 

B.Sc (Forestry) ಅಥವ್ಾ 
ಸಮಾನಾಾಂತ್ರ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿದಾಾಹಿತ  

ರೊ: 24000/- 

(ಪಿಯಾಣ್ ಭತ ಾ ಪಿತಿ 

ಕಿಲ್ ೊೇಮೇಟರ್ 5ರೊ 

ನಾಂತ  ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ್ 
ರೊ.1500/-) 

ಕ್ನಿಷ್ಠ 

 2-3 ವಷ್ಹ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕ್ೆೇತರದಲಿ್ಲ 
ಅನುಭವ 

 

40  ವಷ್ಹ 

 

2 

 

 

ತಾಾಂತಿಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರು 

(ಸಿವಿಲ್) 

1.  BE or B. Tech in Civil 
Engineering with basic 
computer knowledge 

including use of internet 
2. Diploma in civil with basic 

computer knowledge 
including use of internet 

1) ರೊ: 24000/- 

 2) ರೊ: 19,000/- 

(ಪಿಯಾಣ್ ಭತ ಾ ಪಿತಿ 

ಕಿಲ್ ೊೇಮೇಟರ್ 5ರೊ 

ನಾಂತ  ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ್ 
ರೊ.1500/-) 

45 ವಷ್ಹ 

3 
ತಾಾಂತಿಿಕ್ 

ಸಾಂಯೇಜಕ್ರು 

B.E or B. Tech 
(Degree in Civil Engineering) 

with Computer Knowledge 
including use of internet 

ರೊ: 29000/- 

(ಪಿಯಾಣ್ ಭತ ಾ ಪಿತಿ 

ಕಿಲ್ ೊೇಮೇಟರ್ 5ರೊ 

ನಾಂತ  ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ್ 
ರೊ.1500/-) 

50 ವಷ್ಹ 

ಸೂಚನೆಗಳು 
1. ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಪ್ಾಿರಾಂಭದ ದಿನಾಾಂಕ್: 07-07-2021 ಮತ್ುಿ ಕ ೊನ ಯ ದಿನಾಾಂಕ್:19-07-2021. 
2. ಸಕಾಿರಿ ಕ ಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಮಾತ್ಿ ಆನ್ಲ್ ೈನ್ ಅಜಿಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಾಸತ್ಕ್ಕದುೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 10:00 ಗಾಂಟ ಯಾಂದ 
ಸಂಜೆ 05:30 ಗಾಂಟ ಯವರಗ . (ಸರ್ಯಹರಿ ರಜೆಯದಿನ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅರ್ಜಹಗಳು ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯಯಗುವದಿಲಿ.) 
3. ಅಜಿಿಗಳನುು: https://chikkamagaluru.nic.in/en/mgnrega-online-application/ 

ಅಥವ್ಾ http://117.247.113.244/ckmrecr/public/Registration.aspx ವ್ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ನ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಅಜಿಿ 
ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 
4. ಅಧಿಸೊಚನ  ಹಾಗೊ ಆಯ್ಕಕ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳನುು https://chikkamagaluru.nic.in/ ಈ ವ್ ಬ್ ಸ್ ೈಟನಲ್ಲಾ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸಿಬಹದು. 

https://chikkamagaluru.nic.in/en/mgnrega-online-application/
http://117.247.113.244/ckmrecr/public/Registration.aspx
https://chikkamagaluru.nic.in/
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ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಯನ 
1. ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಭಾರ್ಥಿಯನುು ಹ ೊರಗುತಿಿಗ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್  ನ ೇಮಕ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲ್ಾಗುವುದು. 
2. ನಿಗದಧಿಪಡಿಸಿದ ಹುದ ಗೆಳಿಗ  ಅನುಗುಣ್ವ್ಾಗಿ ವಿದಾಾಹಿತ  ಹ ೊಾಂದಿರಬ ೇಕ್ು. 
3. ನ ೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು 11 ತಿಂಗಳಯಗಿದುೆ, ಇವರ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತ  ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮುಾಂದುವರ ಸುವ  
ಬಗ ೆ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಾಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಾ ಕಾಯಿನಿವ್ಾಿಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿೇಮಾಿನ ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದು. 
4. ದಾಖ್ಲ್ಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ  ನಾಂತ್ರ ಅಹಿ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನುು ಮರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್  ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿದಾಾಹಿತ  ಮತ್ುಿ ಅನುಭವವನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕ ಳಕ್ಾಂಡ ಮಾನದಾಂಡಗಳಲ್ಲಾ ಮರಿಟ್ 
ಪಟ್ಟಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. 

5. ಒಟುಿ ಅಾಂಕ್ಗಳು 120. ಕ್ನಿಷ್ಠ ವಿದಾಾಹಿತ ಯಾದ ಪದವಿ ವಿದಾಾಹಿತ ಯ 100 ಅಾಂಕ್ಗಳು. 
 (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಪದವಿಯಲ್ಲಾ ಶ ೇಕ್ಡ 70 ಅಾಂಕ್ಗಳನುು ಪಡ ದಿದೆಲ್ಲಾ, ಆ ಪೂಣ್ಿ ಅಾಂಕ್ಗಳನುು 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. (70%)   ಅಾಂಕ್ಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು). 
6. ಸ್ಾುತ್ಕ ೊೇತ್ಿರ ಪದವಿ ವಿದಾಾಹಿತ ಗ -10 ಅಾಂಕ್ಗಳು.  
(ಉದಾಹರಣ ಗ  ಸ್ಾುತ್ಕ ೊೇತ್ಿರ ಪದವಿಯಲ್ಲಾ ಶ ೇಕ್ಡ 80 ಅಾಂಕ್ಗಳನುು ಪಡ ದಿದೆಲ್ಲಾ, ಆ ಅಭಾರ್ಥಿಗ  

80X10/100=08 ಅಾಂಕ್ಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು). 
7. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಯಯಹಕ್ೆೇತರದಲಿ್ಲ 36 ತಿಂಗಳ ಅಥವಯ ಅದಕ್ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಯಯಹನುಭವರ್ಯೆಗಿ 

(Experience) - ಗರಿಷ್ಠ 10 ಅಂಕ್ಗಳು (ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರ್ಯಯಯಹನುಭವರ್ಯೆಗಿ 0.27 ಅಂಕ್ಗಳು, 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗ್ೆ 36 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆಲಿ್ಲ  36*0.27=10 ಅಂಕ್ಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು). 

8. ಒಾಂದು ವ್ ೇಳ  ಮರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇರ ಗ  ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ತ್ಿವಾಕ ಕ ಹಾಜರಾಗದಿದೆಲ್ಲಾ, 
ಅಾಂತ್ಹ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕಕಯನುು ರದುೆಗ ೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ುಿ ಮರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಪಿತಿೇಕ್ಷಾ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾರುವ (Waiting List) ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನುು ಆಯ್ಕಕಗ  ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
         ಈ ಮೇಲಕಾಂಡ ಎಲ್ಾಾ ದಾಖ್ಲ್ಾತಿ ಪರಿಶೇಲನ  ಹಾಗು ಮೇರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಸಿದೆಪಡಿಸಿರುವ  

ಪಿಕಿಿಯ್ಕಯನುು ಹ ೊರಗುತಿಿಗ  ಮಾನವ ಸಾಂಪನೊಮಲ ಸಾಂಸ್ ೆಯು ನಿವಿಹಿಸುವುದು.  
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಯಹಿತಿಗ್ಯಗಿ: 
ಶಿೇ ಮಹಾಬಲ್ ೇಶ್ಾರ ಎಾಂಟರಪ್ ಿöÊಸಸ್, 71/2, 1ನ ಯ ಅಡಡರಸ್ ಿ ಮತಿಿಕ ರ  ಬ ಾಂಗಳೂರು -54, 

ದೊರವ್ಾಣಿ ಸಾಂಖ ಾ: 080-23602667 ಸಾಂಪಕಿಿಸುವುದು. 
 

                                                                                                          

      ಸಹಿ/- 
                                                             ಮುಖ್ಾ ರ್ಯಯಹನಿವಯಹಹಕ್ ಅಧಿರ್ಯರಿ 

                                      ರ್ಜಲಯ ಿಪಂಚಯಯತಿ, ಚ್ಚಕ್ೆಮಗಳೂರು 
 


