
 

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೇ 20: ಸಂಡೂರು ತಳಲೂಕಿನ ಮಹಳತ್ಮ ಗಳಂಧಿ ನರೆೇಗಳ ಯೇಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೆೇ ಸಳಲಿನಲಿಿ 

20ಸಳವಿರ ಮಳನವ ದಿನಗಳಿಗಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದೊಯೇಗ ಸೃಜನೆ ಮಳಡಿದ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳಲಿಿ “ಗಳಾಮ 

ಕಳಯಕ ಮಿತ್ಾ” ರನುು ಗೌರವಧನದ ಆಧಳರದಲಿಿ ನೆೇಮಕ ಮಳಡಿಕೊಳಾಲು ಉದ ದೆೇಶಿಸಲಳಗದುದ, ಅದರಂತೆ 

ಈಗಳಗಲೆೇ 21 ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳ ಪೆೈಕಿ 11 ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳಲಿಿ “ಗಳಾಮ ಕಳಯಕ ಮಿತ್ಾರನುು ಆಯ್ಕೆ 

ಮಳಡಿಕೊಳಾಲಳಗದುದ, ಉಳಿದ 10 ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೆೇಮಕ ಮಳಡಿಕೊಳಾಲು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳ್ಳ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಹ ಆಹಳಾನಿಸಲಳಗದೆ ಎಂದು ಸಂಡೂರು ತಳಲೂಕು ಪಂಚಳಯಿತಿಯ ಕಳಯಹನಿರ್ಳಹರ್ಕ 

ಅಧಿಕಳರಿಗಳು ಪಾಕಟಣೆಯಲಿಿ ತಿಳಿಸಿದಳದರೆ. 

ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಗಳಾಮ ಕಳಯಕ ಮಿತ್ಾ ರ್ುದ ದೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳ್ೆಯರು ಮಳತ್ಾ ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಸತ್ಕೆದುದ. ವಿದಳಯರ್ಹತೆ-

ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಕನಿಷ್ಠ 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಉತಿತೇರ್ಹರಳಗರಬೆೇಕು. 

ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು 01.01.2022ಕೆೆ ಅನಾಯಿಸುವಂತೆ ತಳನು ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಸುವ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಯಲಿಿ ನರೆೇಗಳ 

ಯೇಜನೆಯಡಿ ಕಿಾಯಳ ಶಿೇಲ ಜಳಬ್ ಕಳರ್ಡಹ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಕಳ್ೆದ 03 ವಷ್ಹಗಳಲಿಿ (2019-20, 

2020-21 ಹಳಗೂ 2021-22) ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಷ್ಹ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಅಕುಶಲ ಕೂಲಿಕಳರರಳಗ ಕೆಲಸ 

ನಿವಹಹಿಸಿರಬೆೇಕು. ವಯೇಮಿತಿ 01.01.2022ಕೆೆ ಅನಾಯಿಸುವಂತೆ 45 ವಷ್ಹ ಮಿೇರಿರಬಳರದು. ಓದು ಬರರ್ 

ಚೆನಳುಗ ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕು. 

ಸದರಿ ರ್ುದ ದೆಗೆ ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಸುರ್ಳಗ ಆಯಳ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳ ರ್ಳಯಪ್ತತಯಲಿಿ ರ್ಳಸಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳು 

ಮಳತ್ಾ ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಸತ್ಕೆದುದ. ಹಳಗೂ ಸದರಿಯವರ ಉದೊಯೇಗ ಚ್ಚೇಟಿ ಆಯಳ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಯಲಿಿಯ್ಕೇ 

ಇರಬೆೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಪರಿಣಳಮಕಳರಿ ಸಂವರ್ನ ಕೌಶಲಯ, ಉತ್ತಮ ನಳಯಕತ್ಾ ಗುರ್ ಹಳಗೂ 

ಸಮುದಳಯದೊಂದಿಗೆ ಸಪಂದಿಸುವ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕು. 

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಳನ: ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳು ಅರ್ಜಹಯನುು ತ್ಮಮ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗೆ ಸಲಿಿಸುವುದು. 10ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ಗಳಿಸಿದ ಶೆೇಕಡರ್ಳರು ಅಂಕಗಳಲಿಿ ಶೆೇ.50ರಷ್ಟನುು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಕಳ್ೆದ ಮೂರು ವಷ್ಹಗಳಲಿಿ 

ಅಕುಶಲ ಕೂಲಿ ನಿವಹಹಿಸಿದ ಸರಳಸರಿ ಮಳನವದಿನಗಳಿಗೆ 20 ಅಂಕಗಳನುು ನಿೇಡಲಳಗುವುದು. 

ವಿಶೆೇಷ್ ಸೂಚನೆ: ವಸತಿ ಯೇಜನೆಯ ಫಲಳನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ನರೆೇಗಳ ಯೇಜನೆಯಡಿ ನಿೇಡಲಳಗುವ 

ಮಳನವದಿನಗಳನುು ಗಳಾಮ ಕಳಯಕ ಮಿತ್ಾರ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದ ದೆೇಶಕಳೆಗ ನರೆೇಗಳ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ 

ನಿವಹಹಿಸಿದ ದಿನಗಳ್ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕೆದದಲಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಯೇಜನೆಯಡಿ ಕಳಯಕ ಬಂಧುರ್ಳಗ 

ಕಳಯಹನಿವಹಹಿಸಿದಲಿಿ ಪಾತಿ ವಷ್ಹ ಅನುಭ್ವಕೆೆ ತ್ಲಳ 05 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಗರಿಷ್ಟ-20 ಅಂಕಗಳು.(ಕಳಯಕ ಬಂಧು 

ಆಗ ಅನುಭ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವಷ್ಹಗಳು ಅಥರ್ಳ 04 ವಷ್ಹಗಳು ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಳವುದು ಕಡಿಮಯೇ ಅದನುು 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದು). ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಕಳಯಕ ಬಂಧುರ್ಳಗ ಕಳಯಹನಿವಹಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ು ಪ್ತಡಿಒಗಳಿಂದ ನಮೂನೆ 



01ರಲಿಿ ದೃಢೇಕರರ್ ಸಲಿಿಸುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ಪ.ಜಳ ಅಥರ್ಳ ಪ.ಪಂಗಡಕೆೆ ಸೆೇರಿದದಲಿಿ 10 ಅಂಕಗಳು. 

ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ವಿಧರ್ೆ ಅಥರ್ಳ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆೇರೆಂಟ್ ಆಗದದಲಿಿ 05 ಅಂಕಗಳು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಯು ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರಳಗದದಲಿಿ 

05 ಅಂಕಗಳು. ಗೌರವಧನ ಗಳಾಮ ಕಳಯಕ ಮಿತ್ಾರಿಗೆ ಮಳಸಿಕ ರೂ.6 ಸಳವಿರ ನಿಗದಿತ್ ಗೌರವಧನ 

ನಿೇಡಲಳಗುವುದು. ಅವರ ಕಳಯಹನಿವಹರ್ಣೆಯನುು ಆಧರಿಸಿ ರೂ.5 ಸಳವಿರದವರೆಗೆ ಪೆÇ್ ರಿೇತಳಾರ್ಧನ 

ಪಡೆಯಬರ್ುದಳಗದುದ, ಪೆÇ್ ರಿೇತಳಾರ್ಧನದ ವಿವರಣೆಯನುು ನೆೇಮಕಳತಿಯ ನಂತ್ರ ನಿೇಡಲಳಗುವುದು. 

ಸರಕಳರದ ಮಳಗಹದಶಹನ ಹಳಗೂ ನಿದೆೇಹಶನಗಳಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಕಿಾಯ್ಕಯನುು ನಡೆಸಲಳಗುವುದು ಎಂದು 

ತಿಳಿಸಿದಳದರೆ. 

ಅರ್ಜಹಯನುು ಮೇ 27ರೊಳಗಳಗ ಸಲಿಿಸಬೆೇಕು. ತ್ದನಂತ್ರ ಬಂದ ಅರ್ಜಹಗಳನುು ಯಳವುದೆೇ ಕಳರರ್ಕೂೆ 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ. ತಳಲೂಕಿನ 26 ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳ ಪೆೈಕಿ 10 ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳ್ಳದ ಅಗಾಹಳರ, 

ತಳರಳನಗರ, ಬಂಡಿಾ, ತಳಳೂರು, ಸೊೇರ್ೆೇನರ್ಳಿಾ, ಅಂತಳಪುರ, ಭ್ುಜಂಗನಗರ, ಹೆಚ್.ಕೆ.ರ್ಳಿಾ, ಮಟಿಾಕಿ, 

ದರೊೇರ್ಜ ಈ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳಲಿಿ ಮಳತ್ಾ ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಸತ್ಕೆದುದ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಹಿತಿಗಳಗ ಸಂಡೂರು ತಳಲೂಕಿನ ಗಳಾಮ ಪಂಚಳಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಮಳಹಿತಿ ಪಡೆಯಬುದು 

ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಳದರೆ 
 

 

 


