ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು)
ವಿನಿಯಮಗಳು, 2000
1. ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತಿ ಅರ್ಜಾ
(1) ಈ «¤AiÀÄªÀÄUÀಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ (£ÉÃªÀÄPÁw ಮತ್ತಿ

ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು) ವಿನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೦ ಎಂದ್ಯ ಕರೆಯತ್ಕಕ ದ್ಯು .
(2) ಈ ವಿನಿಯಮಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ು ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಪರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ

ಬರತ್ಕಕ ದ್ಯು .
(3) ವಿನಿಯಮ 3ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ರುವ ಎಲ್ಲಿ ವು ಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ಿ ದೆ.
2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
ಈ ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ , ಸಂದರ್ಾಕ್ಕಕ ಅನ್ು ತಾ ಅರ್ಾವಿಲ್ಿ ದ ಹೊರತ್ತ: (a) "ಅಧಿನಿಯಮ" ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 (1999ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25)
(b) “ನೇಮಕಾತ್ತ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ” ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ.
(c) “ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ” ಎಂದರೆ ಅಧ್ು ಕ್ಷರು ಮತ್ತಿ

ಈ ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ ಆಯೋಗದಿಂದ

ಕಾಲ್ದಿಂದ ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪ ಟಟ ಆಯೋಗದ ಇತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು;
(d) “ಅಧ್ು ಕ್ಷರು” ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ು ಕ್ಷರು;
(e) “ಸದಸು ” ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ ಸದಸು ರು;
(f) “ಕಾಯಾದರ್ಶಾ” ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ;
(g) “ಕಾಯಾ” ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಾಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು

ಒಳಗಂಡಂತೆ ಆಯೋಗದ

ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳು;
(h) “ಸೇವೆ” ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ ಸೇವೆ;
(i) “ವಷಾ” ಎಂದರೆ ಕಾು ಲಂಡರ್ವಷಾ; ಮತ್ತಿ
(j) ಈ ವಿನಿಯಮಗಳಿಿ ಪರಿಭಾಷಿಸದಿರುವ ಪದ ಮತ್ತಿ ಪದಾವಳಿಗಳು “ಅಧಿನಿಯಮ”್ ದಲ್ಲಿ
ಅರ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1978 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಿಗದಿ
ಮಾಡಿದ ಅರ್ಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ಕಕ ದ್ಯು .
3. ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಬ್ಲ
ಆಯೋಗವು ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ ಹುದೆು ಗಳ ಹೆಸರು, ಸಿಬಬ ಂದಿ ಬಲ್ ಮತ್ತಿ
ವೇತ್ನ್

ಶ್ರ ೋಣಿಯು

ಮೊದಲ್

ಅನ್ನಸೂಚಿಯ

ಕಾಲಂ

(2),

(3)

ಮತ್ತಿ

(4)

ರಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಇರತ್ಕಕ ದ್ಯು .
4.

£ÉÃªÀÄPÁw ವಿಧಾನ
1) ಈ

ಕ್ಕಳಗೆ

ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ

ನೇಮಕಾತ್ತ

ವಿಧಾನ್ವನ್ನು

ಆಯೋಗದ

ನೇಮಕಾತ್ತಗಾಗಿ

ಅನ್ನಸರಿಸತ್ಕಕ ದ್ಯು :
(i)

ಸಕಾಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು (ರಾಜ್ು ಮತ್ತಿ ಕಂದರ ) ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ರಾಜ್ು ಅರ್ವಾ ಕಂದರ
ಸಕಾಾರದ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜ್ನೆ. ನಿಯೋಜ್ನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ , ಮೊದಲ್

ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹುದೆು ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕ ವೇತ್ನ್

ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಹುದೆು ಯನ್ನು
ಸೂಕಿ ತೆಯನ್ನು

ಹೊಂದಿದು ಲ್ಲಿ ,

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಾತೆಗಳು ಮತ್ತಿ

ಆಧ್ರಿಸಿ ಆ ವು ಕ್ತಿ ಯನ್ನು

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದ್ಯ. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ

ನಿಯೋಜ್ನೆಯ ಮೇಲ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವ ವು ಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು , ಪೂಣಾಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ
ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಳಿಸಲು, ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ

ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದ್ಯ. ಅರ್ವಾ
(ii)

ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲ;

(iii)

ಸಪ ಧಾಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೋಕ್ಕೆ ಅರ್ವಾ ಆಯ್ಕಕ ಯ ಮೂಲ್ಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯ ಮೇಲ.

2) ವಿನಿಯಮಗಳು – 3 ರಲ್ಲಿ

ಏನ್ನ್ನು

ಹೇಳದೆ ಇದು ರೂ ಸರ್, ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲಿ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅರ್ವಾ ಹುದೆು ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ು ವಾದ ಸಿಬಬ ಂದಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರತ್ಕಕ ದ್ಯು .
5.

£ÉÃªÀÄPÁw
ಈ

ವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಬಂಧಿಸಿದ

ಎರಡನೇ

ಅನ್ನಸೂಚಿಯ

ಕಾಲಂ

ರಲ್ಲಿ

(2)

ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಪರ ತ್ತಯಂದ್ಯ ವಗಾದ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೇಮಕಾತ್ತ ವಿಧಾನ್
ಮತ್ತಿ ಕನಿಷಠ ವಿದಾು ರ್ಾತೆಯು ಕಾಲಂ (3) ಮತ್ತಿ (4) ರಲ್ಲಿ ನ್ ಅನ್ನಗುಣವಾದ ನ್ಮೂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತ್ಕಕ ದ್ಯು .
6. ವAiÉÆÃಮಿತಿ
ವಿನಿಮಯ 3ರಲ್ಲಿ ನ್, ಕರ ಮಸಂಖೆು 1 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗಿನ್ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಪೂಣಾಕಾಲ್ಲಕ ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ
ವಯಸಿಿ ನ್ ಮಿತ್ತಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯ ವಯಸುಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಕಾಲ್ದಿಂದ ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ
ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಇರತ್ಕಕ ದ್ಯು . ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರಿತ್ ನೇಮಕಾತ್ತಗಳು
ಸ್ಥಮಾನ್ು ವಾಗಿ

ಗರಿಷಠ

ಮೂರು

ವಷಾಗಳ

ಅವಧಿಗೆ

ಇದ್ಯು ,

ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ

ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
7. ಮಿೋಸಲಾತಿ
ಆಯೋಗದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇಮಕಾತ್ತಯು ಇತ್ರೆ ಸಕಾಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು,
ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಸ್ಥವ ಯತ್ಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಇದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನರೂಪವಾಗಿ
ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಮಿೋಸಲ್ಲತ್ತ ನಿೋತ್ತಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
8. ಗುತಿಿ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯೆ
(1) ಒಪಪ ಂದ ಅರ್ವಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯ ಮೂಲ್ಕ ರ್ತ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು ಗಳ
ಸಂಖೆು ಗೆ ಸರಿಹೊಂದ್ಯವಂತೆ ಆಯೋಗವು, ಸೂಕಿ ವೆಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುವ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಣೆ
ನಿೋಡಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತಿ ಹುದೆು ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ತಗೆ ಅರ್ಾ ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು
ಆಹ್ವವ ನಿಸಬಹುದ್ಯ.
(2) ಪರ ತ್ತಯಬಬ

ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು

ದಾಖಲಗಳಂದಿಗೆ

ನಿಗದಿತ್

ತ್ನ್ು

ಅಜಿಾಯನ್ನು ,

ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿತ್

ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗೆ

ಶುಲ್ಕ

ಮತ್ತಿ

ಅರ್ವಾ

ಅಗತ್ು

ಆಯೋಗದ

ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಗದಿತ್ ದಿರ್ನಂಕದೊಳಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು.
(3) ಅಜಿಾಯ ಜೊತೆ ನಿಗದಿತ್ ಮೊತ್ಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಡ್ರರ ಫ್ಟ ್ನ್ನು ಲ್ಗತ್ತಿ ಸತ್ಕಕ ದ್ಯು .
(4) ಅಜಿಾಯ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ದಾಖಲಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಕ ದ್ಯು :

a) ಅಗತ್ು ವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾು ರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಕ ಪುರಾವೆ.
b) ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳು ಈ ಹಂದೆ ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ ಸಕಾಾರ / ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ

ಉದು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಮರ್ು ಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ು ಯನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ್ ಮುಖು ಸಾ ರಿಂದ ಪಡೆದ ಗುಣ ಮತ್ತಿ
ನ್ಡವಳಿಕ್ಕಯ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳು. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದೊು ೋಗ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು
ಖಾಸಗಿ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ರುವವರು ಹಂದಿನ್ ಉದೊು ೋಗದಾತ್ರಿಂದ ಅಂತ್ರ್
ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
c) ವಯಸಿಿ ನ್ ಧೃಢೋಕರಣವು ಪ್ರರ ಢಶಾಲ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವಾಗಿರಬೇಕು,
d) ಎಸ್.ಸಿ.

(ಪ.ಜಾ),

ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳಾಗಿದು ಲ್ಲಿ

ಎಸ್.ಟಿ.

(ಪ.ಪಂ),

ಮತ್ತಿ

ಒ.ಬಿ.ಸಿ.

ವಗಾಕ್ಕಕ

ಸೇರಿದ

ಸಮರ್ಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಜಾತ್ತ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ . ಜಾತ್ತಯ

ಪರಿರ್ಶೋಲ್ನೆಯು ಈ ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
(5) ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲ್ ದಾಖಲಗಳನ್ನು ಸಂದಶಾನ್ದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸಕ್ಕಕ ಸೇಪಾಡೆಗಳುು ವ ಮೊದಲು
ತ್ಕ್ಷಣವೇ

ಹ್ವಜ್ರುಪಡಿಸಬೇಕು:-

ವಯೋಮಿತ್ತಯ

ದಾಖಲಯಾಗಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ.

/

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಸಮಾನ್ವಾದ ಪರಿೋಕ್ಕೆ . ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾು ರ್ಾತೆ ಮತ್ತಿ
ಅನ್ನರ್ವ ಬಂಬಲ್ಲಸುವ ದಾಖಲಗಳು. ಮಿೋಸಲ್ಲತ್ತ ಹುದೆು

ಬಯಸುವುದಾದಲ್ಲಿ

ಜಾತ್ತ

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ ಮತ್ತಿ ಅರ್ಾ ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳನ್ನು

ಉಪ-

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ .
(6) ಅಜಿಾಗಳನ್ನು
ನಿಯಮ

(7)

ರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲ್ಲದ

ಆಯ್ಕಕ

ಸಮಿತ್ತಯಂದ

ಸಂದಶಾನ್ಕ್ಕಕ

ಕರೆಯಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
(7) ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವರು ಇರಬೇಕು, ಮುಖು ವಾಗಿ:
(1) ಆಯೋಗದ ಅಧ್ು ಕ್ಷರು – ಅಧ್ು ಕ್ಷ
(2) ಆಯೋಗದಿಂದ ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ್ಗಂಡ ವು ಕ್ತಿ - ಸದಸು
(3) ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ್ ಪರಿಣಿತ್ - ಸದಸು
(8) ಸಂದಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ತ ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಮತ್ತಿ ಸಕಾಾರ
ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ್ತಯು ಆಯ್ಕಕ ಪಟಿಟ ಯನ್ನು
ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದ್ಯ.
(9) ಎಲ್ಲಿ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ತ ಪರ ಧಿಕಾರವು ಆಯೋಗವೇ ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
(10)

ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ಪರ ತ್ತಯಬಬ

ಅರ್ು ರ್ಥಾಯನ್ನು

ವೈದು ಕ್ತೋಯ ಮಂಡಳಿಯು

ತ್ಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಮತ್ತಿ ವೈದು ಕ್ತೋಯ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಅರ್ಾತೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು
ಪಡೆದ ನಂತ್ರವೇ ನೇಮಕಾತ್ತ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
(11)

ಎಲ್ಲಿ

ನೇಮಕಾತ್ತಗಳನ್ನು

ಅರ್ು ರ್ಥಾಯ

ಗುಣನ್ಡತೆ

ಮತ್ತಿ

ಹನೆು ಲಯನ್ನು

ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರವೇ ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
(12)

ಆಯೋಗದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ ಹುದೆು ಯನ್ನು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪರ ತ್ತ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ನೇಮಕಾತ್ತಯು

ಗರಿಷಠ

ಮೂರು

ಅವಧಿಯನ್ನು

ವಷಾಗಳವರೆಗೆ

ಇದ್ಯು ,

ಹೊಂದಿರುತ್ಿ ದೆ, ಮತ್ತಿ

ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 8 (1) ರ ಪರ ಕಾರ

ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರಿತ್ ನೇಮಕಾತ್ತಗಾಗಿ ಕರಾರನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಅನ್ನಬಂಧ್ -1 ರಲ್ಲಿ

9. ನೇಮಕಾತಿ
(1) ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಗಳುು ವ ವು ಕ್ತಿ ಯು ಉತ್ಿ ಮ ಆರೋಗು
ನೇಮಕಗಂಡ ಪರ ತ್ತಯಬಬ
ಮತ್ತಿ

ನೇಮಕಾತ್ತಯನ್ನು

ಅರ್ು ರ್ಥಾಯನ್ನು

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ

ವೈದು ಕ್ತೋಯ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡುವುದ್ಯ

ವೈದು ಕ್ತೋಯ ಮಂಡಳಿ ನಿೋಡಿದ ಅರ್ಾತೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದ

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಈ ಷರತ್ತಿ , (i) ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳುು ವ, (ii)
ನಿಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳುು ವ, (iii) ಆಯೋಗಕ್ಕಕ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾಾರಿ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯಸುವುದಿಲ್ಿ .
(2) ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಾದ ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು, ಈ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಎರಡನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ತ
ಹುದೆು ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಗತ್ು ವಿದಾು ರ್ಾತೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆದಾಗ್ಯು , ಸೂಕಿ ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳು ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದಿದಾು ಗ, ಅದಕ್ಕಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ನಂತ್ರ

ಆಯೋಗವು

ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು

ಸೂಕಿ

ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ

ಸಡಿಲ್ಲಸಬಹುದ್ಯ.

ಎಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿದ

ನೇಮಕಾತ್ತಗಾಗಿ

ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳು

ಅರ್ಾತಾ

ಕನ್ು ಡದ

ಜಾಾ ನ್

ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
10. ವೇತ್ನ ನಿಗದಿ
(1) ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅರ್ು ರ್ಥಾಗಳ ವೇತ್ನ್ವನ್ನು

ಸ್ಥಮಾನ್ು ವಾಗಿ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಕನಿಷಠ

ಮೊತ್ಿ ಕ್ಕಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ಆದಾಗ್ಯು , ಸೂಕಿ ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಅನ್ನರ್ವಿ ಅರ್ವಾ
ಪ್ರಂಡಿತ್ು ವುಳು ವು ಕ್ತಿ ಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ , ಆ ಹುದೆು ಗೆ ಅನ್ವ ಯಸುವ
ವೇತ್ನ್

ಶ್ರ ೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್,

ಆಯೋಗವು

ಸೂಕಿ ವೆಂದ್ಯ

ಪರಿಗಣಿಸುವ

ರ್ಚಿಿ ನ್

ಹಂತ್ದ

ವೇತ್ನ್ವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದ್ಯ.
(2) ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ನೇಮಕವಾದ ವು ಕ್ತಿ ಯ ವೇತ್ನ್ವನ್ನು ಆಯೋಗವು ತಾನ್ನ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಹುದೆು ಯ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೋಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕಿ ವಾಗಿ ನಿಧಾಾರ ಮಾಡುವುದ್ಯ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಹುದೆು ಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ

ವು ಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಲ್ರ್ು ವಾಗುವ ತ್ತಟಿಟ ರ್ತೆು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಪರಿಹ್ವರ ರ್ತೆು ಗಳು ಹ್ವಗ್ಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ
ಲ್ರ್ು ತೆಯ ಅಲ್ರ್ು ತೆ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳನ್ನು
ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು

ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ

ನಿೋಡುವುದ್ಯ. ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಅವಧಿಯ ವಾಷಿಾಕ ನ್ವಿೋಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ

ವೇತ್ನ್ವನ್ನು , ಆಯೋಗವು ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಸೂಕಿ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕ ರಿಸಬಹುದ್ಯ.
(3) ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೇಲ ನೇಮಕಗಂಡ ವು ಕ್ತಿ ಗಳು, ತ್ತಂಗಳಿಗೆ, ತ್ಮಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತ್ನ್ದ ಪರ ತ್ತಶತ್
ರ್ತ್ಿ ರಷ್ಟಟ ವಿಶೇಷ ವೇತ್ನ್ಕ್ಕಕ ಅರ್ಾರಾಗಿರುತಾಿ ರೆ. ನಿಯೋಜ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ಆ ವು ಕ್ತಿ ಯ
ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿ ದು

ಎಲ್ಲಿ ಸವಲ್ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು

ರಕ್ತೆ ಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯು ,

ಮಾತೃ ಇಲ್ಲಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯೋಜ್ನೆಯ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ
ಪರ ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜ್ನೆ ರ್ತೆು ಯನ್ನು ಪ್ರವತ್ತಸಬಹುದಾದಾಗ, ಈ ವಿಶೇಷ ವೇತ್ನ್ವು
ಪ್ರವತ್ತಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ .
11.

¥Àj«ÃPÀëuÁ CªÀ¢ü (Probation)
ನಿಯಮಿತ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ವು ಕ್ತಿ ಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಗೆ (Probationary period)
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ಿ ವೆ.

12. ತ್ರಬೇತಿ
(1) ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಛೇರಿಯ ಒಳಗೆ / ಹೊರಗೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಲಗುವಂತ್ರ್ ತ್ರಬೇತ್ತ
ಅರ್ವಾ ಕೊೋಸ್್ಾಗೆ ಪರ ತ್ತಯಬಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ಿ ದೆ.
(2) ಯಾವುದೇ ತ್ರಬೇತ್ತ ಅರ್ವಾ ಕೊೋಸ್್ಾಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಗೆ
ಆಯೋಗಕ್ಕಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕರಾರನ್ನು

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದ್ಯ, ಅದ್ಯ ಪರ ತ್ತ

ಒಂದ್ಯ ತ್ತಂಗಳು ಅರ್ವಾ ತ್ತಂಗಳ ಭಾಗದ ತ್ರಬೇತ್ತ ಅರ್ವಾ ಕೊೋಸ್್ಾನ್ ಅವಧಿಗೆ, 12 ತ್ತಂಗಳ
ಸೇವೆಗೆ ಮಿತ್ತಗಳಿಸಿದಂತೆ, ಗರಿಷಠ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಗೆ
ಆಯೋಗದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ತ್ರಬೇತ್ತಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ಗೆ
ಪ್ರವತ್ತಸಿದ

ಸಂಭಾವನೆಯಂದಿಗೆ

ತ್ರಬೇತ್ತಗಾಗಿ

ಖಚ್ಚಾ

ಮಾಡಿದ

ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು

ಮರುಪ್ರವತ್ತಸಬೇಕಾಗುತ್ಿ ದೆ.
(3) ತ್ರಬೇತ್ತ

ಯ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಒಬಬ

ಅಧಿಕಾರಿಯ

ಆರೋಪಹೊರಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಆಗ ಆತ್ / ಆಕ್ಕಯನ್ನು

ಮೇಲ

ದ್ಯನ್ಾಡತೆಯ

ತ್ರಬೇತ್ತಯಂದ ಹಂದಕ್ಕಕ ಕರೆಸಿ, ಸೂಕಿ

ರ್ಶಸುಿ ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಯನ್ನು

ರದ್ಯು ಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ಒಂದ್ಯ

ವೇಳೆ ಆಯೋಗವು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಆತ್ / ಆಕ್ಕಯು ತ್ನ್ು

ಮೇಲ ತ್ರಬೇತ್ತಗಾಗಿ ಖಚ್ಚಾ

ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು ಮರುಪ್ರವತ್ತಸಬೇಕಾಗುತ್ಿ ದೆ.
13. ಭವಿಷು ನಿಧಿಗೆ ಚಂದ್ಯದ್ಯರಿಕೆ
ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿ

ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತೆ, ಆಯೋಗಕ್ಕಕ ಸೇಪಾಡೆಯಾದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ
ಜಾರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ

ಸ್ಥಮಾನ್ು

ರ್ವಿಷು

ನಿಧಿಗೆ

ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು

ಅರ್ಾರಾಗಿರುತಾಿ ರೆ.
14. ನಿವೃತಿಿ ಸವಲತ್ತಿ ಗಳು
(1) ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ (ಪೂಣಾಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ) ನೇಮಕಗಳುು ವ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು

ಸಕಾಾರದ

ನೌಕರರಿಗೆ

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ

ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತೆ

ಪಿಂಚ್ಣಿ

ಸವಲ್ತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಾರಾಗಿರುತಾಿ ರೆ.
(2) ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇಪಾಡೆಗಳುು ವ ದಿರ್ನಂಕಕ್ತಕ ಂತ್ ಮೊದಲು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಕಾಾರ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಉದಿು ಮೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಪಿಂಚ್ಣಿಯುಕಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು

ಒಬಬ

ಅಧಿಕಾರಿ /

ಆಯೋಗವು ಸೇರಿದ ನಂತ್ರ ಅವರು

ನಿೋಡುವ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳನ್ನು

ನಿೋಡುವ

ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕಕ ದ್ಯು . ಪಿಂಚ್ಣಿ ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳ ಉದೆು ೋಶಕಾಕ ಗಿ,
ಅಂತ್ರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಸಿಬಬ ಂದಿ, ರಾಜ್ು ಅರ್ವಾ ಕಂದರ ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ
ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಉದಿು ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಆಯೋಗದ ಅಡಿ ನಿೋಡಿದ ಸೇವೆ ಎಂದ್ಯ

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ.
15. ಸೇವಾ ನಿರಂತ್ರತೆ
(1) ಎಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಿಬಬ ಂದಿಯು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ /
ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಉದಿು ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರಂತ್ರ ಸೇವಾವಧಿ
ಎಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.

(2) ವಗಾಾವಣೆಯ ಮೇಲ ಅರ್ವಾ ಸಕಾಾರಿ / ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಉದಿು ಮೆಗಳಿಂದ
ಆಯೋಗದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ಆಯೋಗ ಅರ್ವಾ ಆಯಾ ರ್ನಮನಿದೇಾರ್ಶತ್
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಾಕ್ಕಕ ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ಒಪಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಕಾಾರ /
ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಉದಿು ಮೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಲ್ಗಳು, ಮುಂಗಡ ಮತ್ತಿ
ಇತ್ರ ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು

ಮರುಪ್ರವತ್ತಸಲು ಅರ್ವಾ ಮೂಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳ

ಪರ ಕಾರ ಸೇರುವ ದಿರ್ನಂಕದಂದ್ಯ ಅವರು ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಕಾಾರ / ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ
ವಲ್ಯದ

ಉದಿು ಮೆಗಳ

ಬಾಧ್ಯು ಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಸಲು

ಬದು ರಾಗಿರುತಾಿ ರೆಂದ್ಯ

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
16. ಸಡಿಲಿಕೆ
ಆಯೋಗವು ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಹತ್ದೃಷಿಟ ಯಂದ ಮತ್ತಿ

ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು

ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ, ಸೂಕಿ ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ತ ಮಾಡುವ ಅರ್ಾತಾ
ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು

ಒಳಗಂಡಂತೆ

ಈ

ವಿನಿಯಮಗಳ

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು

ಸಡಿಲ್ಗಳಿಸಬಹುದ್ಯ.
17. ಸಿಸಿಎ ಮತ್ತಿ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನವ ಯಿಕೆ
ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ

ತ್ತದ್ಯು ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ವಗಿೋಾಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತಿ ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ) ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ನ್ಡತೆ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಆಯೋಗದ

ಉದೊು ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ು ಗತ್ು ವಾಗಿ (ಮುು ಟಾಟಿಸ್ ಮುು ಟಾಂಡಿಸ್) ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ಿ ವೆ. ಒಂದ್ಯ
ವೇಳೆ, ಮೇಲ್ಲನ್ ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟ ವಾಗಿ ಉಲಿ ೋಖಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ವಿಷಯಕ್ಕಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಯೋಗವು ಸೂಕಿ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿನಿಯಮಗಳು ಆಯೋಗದ ನೌಕರರಿಗ್ಯ ಅನ್ವ ಯವಾಗುತ್ಿ ದೆ.
18. ವಾು ಖ್ಯು ನ (ಅಥಾವಿವರಣೆ / ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ)
ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ ವಾು ಖಾು ನ್ಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಆಯೋಗದ

ಅಧ್ು ಕ್ಷರ

ನಿಧಾಾರವೇ

ಅಂತ್ತಮ

ಎಂದ್ಯ

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
19. ತಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
ಈ ವಿನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧ್ಗಳನ್ನು
ತಂದರೆಯನ್ನು

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಉದಭ ವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ

ತೆಗೆದ್ಯಹ್ವಕಲು ಆಯೋಗವು ಸೂಕಿ

ಮತ್ತಿ

ಅಗತ್ು ವೆನಿಸುವ ಅಂತ್ರ್

ಉಪಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ವಾ ಅಂತ್ರ್ ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನ್ನು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋಡಬಹುದ್ಯ.
ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಹಿ/ಆಯೋಗದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ

ವಿನಿಯಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ (ನೇಮಕಾತ್ತ ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು)

«¤AiÀÄªÀÄUÀಳು, 2000
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ, ಬಂಗಳೂರು
ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ
24ನೇ ಮೇ 2000
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (1999ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 25)
ರ 8ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಉಪಕಲ್ಮು (3) ಮತ್ತಿ (5) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ದತ್ಿ ವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಚ್ಲ್ಲಯಸಿ, ರಾಜ್ು

ಸಕಾಾರದ ಅನ್ನಮತ್ತಯಂದಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಆಯೋಗವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ಿ ದೆ, ಮುಖು ವಾಗಿ;
ವಿನಿಯಮಗಳು
ಮೊದಲ್ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿ
ಎರಡನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿ: ಆಯೋಗದ ಸಿಬಬ ಂಧಿಗೆ ವಿದಾು ರ್ಾತೆಗಳು
ಅನ್ನಬಂಧ್ 1: ಒಪಪ ಂದ
ಮೊದಲನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿ
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯು
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ಹುದ್ದೆ ಯ ಹೆಸರು

ಒಟ್ಟು
ಹುದ್ದೆ ಗಳು
2
3
1
ಕಾಯಾದರ್ಶಾ
1
ನಿದೇಾಶಕರು (ತಾಂತ್ತರ ಕ)
1
ನಿದೇಾಶಕರು (ಜ್ಕಾತ್ತ)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು (ಆಡಳಿತ್)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು (ಉತಾಪ ದನೆ)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು (ಪರ ಸರಣ)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು (ವಿತ್ರಣೆ)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು
(ಬೇಡಿಕ್ಕ
ಮುನ್ನಿ ಚ್ನೆ)
1
ಹರಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಿ ೋಷಕ
1
ಹರಿಯ ರ್ಣಕಾಸು ವಿಶ್ಿ ೋಷಕ
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕರು (ಜ್ಕಾತ್ತ)
1
ಉಪನಿದೇಾಶಕ (ಕಾನ್ನನ್ನ)
1
ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ
1
ಗಾರ ರ್ಕ ರ್ನು ಯವಾದಿ (ವಕ್ತೋಲ್)
1
ಸಹ್ವಯಕ ನಿದೇಾಶಕರು (ಕಾನ್ನನ್ನ)
1
ಸಹ್ವಯಕ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ
1
ಲಕಾಕ ಧಿಕಾರಿ
1
ವು ವಸ್ಥಾ ಪಕರು

ವೇತ್ನ ಶ್ರ ೋಣಿ
4
14960-18720
13820-17220
13820-17220
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
10620-14960
7400-13120
7400-13120
7400-13120
5575-10620

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯು
19.
20.
21.
22.
23.

ಹುದ್ದೆ ಯ ಹೆಸರು

ಒಟ್ಟು
ಹುದ್ದೆ ಗಳು
1
13
4
10
4
50

ಕನ್ು ಡ ಅನ್ನವಾದಕರು
ಸಹ್ವಯಕರು
ಆಪಿ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗಳು
ರ್ಶೋಘ್ರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರು
ವಾರ್ನ್ ಚಾಲ್ಕರು
ಒಟ್ಟು

ವೇತ್ನ ಶ್ರ ೋಣಿ
ವೇತ್ನ್ ಶ್ರ ೋಣಿ ರಹತ್ ಹುದೆು
4150-7800
5575-10620
3850-7050
2775-4950

ವಿನಿಯಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ ಷರತ್ತಿ ಗಳು) ವಿನಿಯಮಗಳು,

2000

ಎರಡನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿ
ಆಯೋಗದ ನೌಕರರ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆಗಳು
1. ಆಯೋಗದ ಕಾಯಾದಶಾ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿ.
b) 20 ವಷಾಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅರ್ವಾ 15 ವಷಾಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಅನ್ನರ್ವ,
ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವಷಾಗಳು ನಿವಾರ್ಣಾ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ .
c) ಸಂಕ್ತೋಣಾ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು ಪರಿರ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಪರ ದರ್ಶಾಸಿರಬೇಕು.
d) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮರ್ನರ್ಾ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ಉತ್ಕ ೃಷಟ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮತ್ತಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂವರ್ನ್ ಕೌಶಲ್ಗಳು.
f) ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
g) ನಿಯಂತ್ತರ ಕ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ
ಮಾಡಿದ ಜಾಾ ನ್ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನರ್ವ.
2. ನಿರ್ದಾಶಕgÀÄ (ತಂತಿರ ಕ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್ / ಪವರ / ಮೆಕಾು ನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
b) 25 ವಷಾಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ ಅನ್ನರ್ವ ಹ್ವಗ್ಯ ಉತಾಪ ದನೆ, ಪರ ಸರಣ ಅರ್ವಾ
ವಿತ್ರಣಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃರ್ತ್ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಐದ್ಯ
ವಷಾಗಳ ಕಾಲ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮತ್ತಿ

ಕ್ತಿ ಷಟ ವಾದ ವಿಮಶ್ಾಗಳನ್ನು

ನಿರೂಪಿಸಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ ಉತ್ಿ ಮ ಜಾಾ ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
3. ನಿರ್ದಾಶಕರು (ಜಕಾತಿ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ಿ ರ

ಪದವಿ

ಅರ್ವಾ

ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್

/

ಪವರ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ.
b) ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿಜ್ಾ ರ್ನಗಿ ಅರ್ವಾ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ರ್ದಿನೈದ್ಯ
ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಐದ್ಯ ವಷಾಗಳು ವೃತ್ತಿ ಪರ ಸಿಬಬ ಂದಿಯನ್ನು
ನಿವಾಹಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ ಇರಬೇಕು.
c) ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣೆ, ಮಾಡೆಲ್ಲಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಸಂಖಾು ಶಾಸಿಿ ಿೋಯ ತಂತ್ರ ಗಳ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ವಾಣಿಜ್ು ಉದು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
f) ವಿಶ್ಿ ೋಷಣಾ ಮಾದರಿೋಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಪರ ದರ್ಶಾಸಿರಬೇಕು.
g) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ್ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
4. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಆಡಳಿತ್)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.

ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿ.
b) ಮಾನ್ವ

ಸಂಪನ್ನಮ ಲ್

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮತ್ತಿ

ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿವಾರ್ಣಾ

ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಹುದೆು ಯಲ್ಲಿ 15 ವಷಾ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ನಿವಾಹಸಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ಕಂಪೂು ಟರ್ವು ವಸ್ಥಾ ಗಳ ಜಾಾ ನ್.
e) ಸಕಾಾರಿ ಲಕಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಾ ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
5. ಗ್ರರ ರ್ಕ ರ್ನು ಯವಾದಿ (ವಕ್ತೋಲ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಪದವಿ.
b) ವಕ್ತೋಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನ್ಡೆಸಲು ಅರ್ಾತೆ.
c) ರ್ತ್ತಿ ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಬಳಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಜಾಾ ನ್.
f) ಒಪಪ ಂದ ಮತ್ತಿ / ಅರ್ವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಕಾನ್ನನಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
6. ಹಿರಿಯ ರ್ಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲ ೋಷಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಲಕಕ / ವೆಚ್ಿ ಪರಿಶೋಧ್ಕ.
b) ವಿದಾು ರ್ಾತೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತಿ / ಅರ್ವಾ ಅನ್ನರ್ವ.

d) ವಾಣಿಜ್ು ಉದು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ಕು ಗಳ ಅಡಿ ರೂಪಿತ್ಗಂಡ ಉದು ಮಗಳ ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ಕ ಅಗತ್ು ತೆಗಳ
ಜಾಾ ನ್.
f)

ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ಕ ಅಗತ್ು ತೆಗಳ ಜಾಾ ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.

7. ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಲ ೋಷಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ಿ ರ ಪದವಿ.
b) ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿಜ್ಾ ರ್ನಗಿ ಕನಿಷಠ 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣೆ, ಮಾದರಿೋಕರಣ ಮತ್ತಿ ಸಂಖಾು ಶಾಸಿಿ ಿೋಯ ತಂತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ
ಪರ ದರ್ಶಾಸಿರಬೇಕು.
d) ಶುಲ್ಕ ವಿರ್ನು ಸ ಮತ್ತಿ ದರ ನಿಣಾಯದ ಸಿದಾು ಂತ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಬಲ್ವಾದ ಪರಿಚಿತ್ತೆ ಇರಬೇಕು.
e) ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತಿ ರ್ಣಕಾಸಿನ್ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಜಾಾ ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
8. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಉತಾ ದನೆ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್ / ಪವರ / ಮೆಕಾನಿಕಲ್್ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ.
b) ಉತಾಪ ದನೆ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ

ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ
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ವಷಾಗಳ ಸೇವಾ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಉತಾಪ ದನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ವಾಣಿಜ್ು ವಿಷಯಗಳು, ವಿದ್ಯು ತ್ಖರಿೋದಿ ಒಪಪ ಂದಗಳ ಕುರಿತ್ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.

9. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಪರ ಸರಣ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್ / ವಪವರ / ಮೆಕಾನಿಕಲ್್ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ.
b) ಪರ ಸರಣ ವು ವಸ್ಥಾ

ಇರುವ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ

ಅನ್ನರ್ವ.
c) ವಾಣಿಜ್ು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ತ್ಖರಿೋದಿ ಒಪಪ ಂದಗಳ ಕುರಿತ್ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ವಿದ್ಯು ತ್ಶುಲ್ಕ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ ಪರಿಚಿತ್ತೆ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
10. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ವಿತ್ರಣೆ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್ / ಪವರ / ಮೆಕಾನಿಕಲ್್ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ.
b) ವಿತ್ರಣಾ ವು ವಸ್ಥಾ

ಇರುವ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ

ಅನ್ನರ್ವ.
c) ವಾಣಿಜ್ು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತಿ ವಿದ್ಯು ತ್ಖರಿೋದಿ ಒಪಪ ಂದಗಳ ಕುರಿತ್ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ವಿದ್ಯು ತ್ಶುಲ್ಕ ಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ ಪರಿಚಿತ್ತೆ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
11. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ಸೂ ಚ್ನೆ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.

ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಎಲಕ್ತಟ ಿಕಲ್ / ಪವರ / ಮೆಕಾನಿಕಲ್್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ ನ್ಲ್ಲಿ

ಪದವಿ ಅರ್ವಾ

ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ಿ ರ ಪದವಿ.
b) 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣೆ, ಮಾದರಿೋಕರಣ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಪ ಿಡ್ ರ್ಶೋಟ್ ಮತ್ತಿ ದತ್ಿ ಸಂಚ್ಯ
ಕೌಶಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಪರ ದರ್ಶಾಸಿರುವುದ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
12. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಕಾನ್ಸನ್ನ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯ / ಕಾನ್ನನ್ನ ಶಾಲಯಂದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಪದವಿ.
b) ವಕ್ತೋಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನ್ಡೆಸಲು ಅರ್ಾತೆ.
c) 10 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಬಳಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಅನ್ನರ್ವ ಮತ್ತಿ / ಅರ್ವಾ ಜಾಾ ನ್.
f)

ರ್ನು ಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಅನ್ನರ್ವ.

g) ಒಪಪ ಂದ

ಮತ್ತಿ

/

ಅರ್ವಾ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ

ಕಾನ್ನನಿನ್ಲ್ಲಿ

ಅನ್ನರ್ವವು

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯವಾಗಿದೆ.
13. ಉಪನಿರ್ದಾಶಕರು (ಜಕಾತಿ) (ಅಥಾಶಾಸಿ ರ )
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿದಲ್ಲಿ ಪದವಿ.
b) ಸಕಾಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ ಅರ್ವಾ ವಾಣಿಜ್ು ಉದು ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿಜ್ಾ ರಾಗಿ 10 ವಷಾಗಳ
ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಆರ್ಥಾಕ ವಿಶ್ಿ ೋಷಣೆ, ಮಾದರಿೋಕರಣ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಪ ಿಡ್ ರ್ಶೋಟ್ ಮತ್ತಿ ದತ್ಿ ಸಂಚ್ಯ
ಕೌಶಲ್ು ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಪರ ದರ್ಶಾಸಿರಬೇಕು.
d) ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯ ಮತ್ತಿ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಜಾಾ ನ್.

e) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತಿ / ಅರ್ವಾ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
14. ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ಲ್ಯದಿಂದ ಸಮೂರ್ ಸಂವರ್ನ್, ಪತ್ತರ ಕೊೋದು ಮ ಅರ್ವಾ
ವು ವಹ್ವರ ಅರ್ಾಶಾಸಿ ಿದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅರ್ವಾ ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ಿ ರ
ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ.
b) ಪತ್ತರ ಕೊೋದು ಮ (ಪತ್ತರ ಕ್ಕ, ಟಿವಿ ಅರ್ವಾ ರೇಡಿಯೋ) ಅರ್ವಾ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪಕಾದಲ್ಲಿ
5 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ. ಅರ್ವಾ
c) ಪದವಿಯಂದಿಗೆ ಸಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ 10 ವಷಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರದ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ

ಪರ ಸುಿ ತ್ತಗಳನ್ನು

ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವ

ಮತ್ತಿ

ತ್ಲುಪಿಸುವ

ಅನ್ನರ್ವ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯವಾಗಿದೆ.
15. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು (ಕಾನ್ಸನ್ನ)
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಕಾನ್ನನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ.
b) ವಕ್ತೋಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನ್ಡೆಸಲು ಅರ್ಾತೆ
c) 5 ವಷಾಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅನ್ನರ್ವ.
d) ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ಬಳಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ.
e) ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ಕ್ಕೆ ೋತ್ರ ದ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತಿ / ಅರ್ವಾ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
16. ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಾದಶಾ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿ.
b) ರ್ನು ಯಾಲ್ಯ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ 5 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಕಾನ್ನನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
17. ಲೆಕಾಾ ಧಿಕಾರಿ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ವಾಣಿಜ್ು

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಪದವಿೋಧ್ರ

ಅರ್ವಾ

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಅರ್ವಾ

ಮಿೋಡಿಯೇಟ್ ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ಕ ಅರ್ವಾ ಇಂಟರ್ ಮಿೋಡಿಯೇಟ್ ವೆಚ್ಿ

ಇಂಟರ್
ಮತ್ತಿ

ಕಾಯಾಗಳ ಪರಿಶೋಧ್ಕ.
b) ಲಕಕ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ 5 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಸಕಾಾರಿ ಲಕಕ ಪರಿಶೋಧ್ನೆಯ ಲಕಕ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
18. ವು ವಸಾಾ ಪಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

ಅರ್ವಾ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರಿ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ
ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ತಯಡಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿ.
b) ಕbÉÃರಿ ನಿವಾರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ.
c) ಸಕಾಾರಿ / ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
19. ಕನು ಡ ಅನ್ನವಾದಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು ಸಕಾಾರದಿಂದ ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ.

ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ ಪಡೆದ ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿ.
b) ಇಂಗಿಿ ಷ್ನಿಂದ ಕನ್ು ಡಕ್ಕಕ ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿದ 5 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ.
20. ಸಹಾಯಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳನ್ನು

ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ

ಪಡೆದ

ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ

ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಪದವಿ

ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
b) ಟಿಪಪ ಣಿ ಮತ್ತಿ ಕರಡು ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು.
c) ಕಂಪೂು ಟರ್ ಕೌಶಲ್ು

– ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಕಂಪೂು ಟರ್ ಅಪಿಿ ಕಶನ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ

ಅರ್ವಾ ಡಿಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಟಿಾಫಿಕಟ್ ಕೊೋಸ್್ಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತ್ / ಅಕ್ಕ ಡೇಟಾ
ಎಂಟಿರ , ಸ್ಥಪ ಿಡ್ ರ್ಶೋಟ್ ಗಳು ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಎಂಎಸ್್
ವಿಂಡೋಸ್್ 95/98 ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಿ ಮ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಲ್ಸ
ಮಾಡಿದ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಕಂಪೂು ಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ತ ನಿಮಿಷಕ್ಕಕ
ಕನಿಷಠ 40 ಶಬು ಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಬರಳಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಪರ ತ್ತಯ ಮುದಿರ ಸುವ
ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
d) 3 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.
21. ಆಪಿ ಕಾಯಾದಶಾ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳನ್ನು

ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ

ಪಡೆದ

ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ

ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಪದವಿ

ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
b) ಕನಿಷಠ

3 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ್ ಸಕಾಾರಿ ಅರ್ವಾ ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ

ವಿಭಾಗದ ಮುಖು ಸಾ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಿ ಸಹ್ವಯಕರ್ನಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತಿ
ಪೂಣಾಕಾಲ್ಲಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 10 ವಷಾಗಳ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತ್ / ಆಕ್ಕ
ಕಂಪೂು ಟರ್ನ್

ಪದ

ಸಂಸಕ ರಣೆ

ಹೊಂದಿರುವುದ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.

(ವಡ್ಾ

ಪ್ಲರ ಸ್ಥಸಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿ )

ಉತ್ಿ ಮ

ಜಾಾ ನ್

22. ಶೋಘ್ರ ಲಿಪಿಗ್ರರ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳನ್ನು

ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ಕನಿಷಠ ವಿದ್ಯು ರ್ಾತೆ:
a) ಮಾನ್ು ತೆ

ಪಡೆದ

ವಿಶವ ವಿದಾು ನಿಲ್ಯದಿಂದ

ಯಾವುದೇ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಪದವಿ

ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
b) ಕಂಪೂು ಟರ್ ಕೌಶಲ್ು

– ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಕಂಪೂು ಟರ್ ಅಪಿಿ ಕಶನ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಿ ಮಾ

ಅರ್ವಾ ಡಿಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಟಿಾಫಿಕಟ್ ಕೊೋಸ್್ಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತ್ / ಅಕ್ಕ ಡೇಟಾ
ಎಂಟಿರ , ಸ್ಥಪ ಿಡ್ ರ್ಶೋಟ್ ಗಳು ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತಿ ಎಂಎಸ್್
ವಿಂಡೋಸ್್ 95/98 ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ತಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಿ ಮ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಲ್ಸ
ಮಾಡಿದ ಅನ್ನರ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಕಂಪೂು ಟರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರ ತ್ತ ನಿಮಿಷಕ್ಕಕ
ಕನಿಷಠ 40 ಶಬು ಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತಿ ಬರಳಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಪರ ತ್ತಯ ಮುದಿರ ಸುವ
ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
c) ಕಾನ್ನನ್ನ, ವಾಣಿಜ್ು

ಮತ್ತಿ ತಾಂತ್ತರ ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಒಳಗಂಡ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು

ಗಮನಿಸುವುದ್ಯ, ಕರಡು ಮಾಡುವುದ್ಯ ಮತ್ತಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ
ಅನ್ನರ್ವ ಇರಬೇಕು.
d) ರ್ಶೋಘ್ರ ಲ್ಲಪಿ ಪರಿೋಕ್ಕೆ – ಅರ್ು ರ್ಥಾಯು ಪರ ತ್ತ ನಿಮಿಷಕ್ಕಕ ಕನಿಷಠ 80 ಪದಗಳ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ
ರ್ಶೋಘ್ರ ಲ್ಲಪಿ ಉಕಿ ಲೇಖನ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೊಳುು ವ ಸ್ಥಮರ್ು ಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
e)

²ÃWÀæಲ್ಲಪಿ ಮತ್ತಿ

ಕಂಪೂು ಟರ್ಕಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಷಾದ ಅನ್ನರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯ.

23. ವಾರ್ನ ಚಾಲಕ
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:
ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ು

/ ಕಂದರ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳನ್ನು

ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
ನಿಯೋಜ್ನೆ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ವು ಕ್ತಿ ಲ್ರ್ು ವಿಲ್ಿ ದೇ ಇದು ಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿ ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ.
ಟಿಪಾ ಣಿ: ಆಯೋಗದ ನಿಜ್ವಾದ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮತ್ತಿ ಅನ್ನರ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಅರ್ಾತೆ
ಅರ್ವಾ
ಹುದು ಗಳ

ಅನ್ನರ್ವದಲ್ಲಿ
ಜಾಹೋರಾತ್ತ

ಯಾವುದೇ

ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳು

ನಿೋಡುವಾಗ

ಯಾವುದೇ

ಅಗತ್ು ವಿದು ಲ್ಲಿ ,
ಅಗತ್ು

ಆಯೋಗವು

ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.
ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಹಿ/ಆಯೋಗದ ಕಾಯಾದರ್ಶಾ

ವಿನಿಯಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗದ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ
ಷರತ್ತಿ ಗಳು) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2000
ಅನ್ನಬಂಧ I
ಒಪಾ ಂದ
ಈ ಒಪಪ ಂದವನ್ನು ಮೊದಲ್ನೇ ಪಕ್ಷದವರಾದ ರ್ಶರ ೋ/ರ್ಶರ ೋಮತ್ತ _________ ಅವರು _____________
ಅವರ ಮಗ / ಮಗಳಾಗಿದ್ಯು _______________ ನೆಲಸುತ್ತಿ ದ್ಯು ಎರಡು ಸ್ಥವಿರದ ______ ರ, ____
ದಿನ್ ದಂದ್ಯ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದವರಾದ ಅಧ್ು ಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯು ಚ್ಛ ಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ,
ಬಂಗಳೂರು – 1 (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು

"ಆಯೋಗ" ಎಂದ್ಯ ಕರೆಯಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ, ಈ ಶಬು ದ

ಉಲಿ ೋಖವು ಇರುವಲ್ಲಿ , ಇದರ ಉತ್ಿ ರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತಿ ನಿಯೋಜಿತ್ರನ್ನು

ಒಳಗಂಡಿರುತ್ಿ ದೆ)

ರವರ ನ್ಡುವೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ರ್ಶರ ೋ/ರ್ಶರ ೋಮತ್ತ _____ ಅವರು ಒಪಪ ಂದದ ವಿಧಿ ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ

ಆಯೋಗವು

ಮಾಡಿರುವ ನಿಯೋಜ್ನೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾು ರೆ.
ಇದಿೋಗ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಪರಸಪ ರವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಲ್ಲಗಿದೆ:
ನಿಯೋಜ್ನೆಯು, ಕ್ಕಲ್ಸಕ್ಕಕ ಸೇರಿದ ದಿನ್ದಿಂದ ________ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ್ ಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ಿ ದೆ ಹ್ವಗ್ಯ ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ನ್ವಿೋಕರಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ____ ವಷಾಗಳ ಈ ಅವಧಿಯ
ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿ ಗೆಯನ್ನು ತ್ನ್ು ಸವ ಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಂದ ಮುಕಾಿ ಯಗಳಿಸುವ
ಆಯೋಗದ ರ್ಕ್ತಕ ಗೆ, ಆಯೋಗದ ಕಡೆಯಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂವಾಾಗರ ರ್ವಿಲ್ಿ ದೆ ಮತ್ತಿ ನಿಗದಿತ್
ಅವಧಿಯ ಸೂಚ್ನೆ ಅರ್ವಾ ನೋಟಿಸ್್ಗೆ ಬದಲ್ಲಗಿ ಪರಿಹ್ವರವನ್ನು ನಿೋಡುವ ಯಾವುದೇ
ಬಾಧ್ು ತೆಯಲ್ಿ ದೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕ ನ್ನು ಆಯೋಗ ಹೊಂದಿರುತ್ತ ದೆ.
2. ಶ್ರ ೋ ರ್ಶರ ೋ / ರ್ಶರ ೋಮತ್ತ ______್ ರವರ ಕಾಯಾಗಳು ಮತ್ತಿ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಪಪ ಂದದ
ಅನ್ನಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ, ಇದನ್ನು
ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಪಪ ಂದದ ಒಂದ್ಯ
ಭಾಗವೆಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ಆತ್/ಆಕೆ ತ್ನಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ ಯಕೆಕ
ತ್ಕ್ಕ ೊಂತೆ ಪರಿಣತಿಯೊಂದ ಮತ್ತತ ಶ್ರ ದೆೆ ಯೊಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತತ ತ್ನು ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂಣಯ
ಸಮಯವನ್ನು
ಆಯೋಗದ
ಕೆಲಸಕೆಕ
ಮುಡಿಪಾಗಿಡಬೇಕು
ಮತ್ತತ
ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಾ್ ಪಾರ, ವ್ ವಹಾರ
ಅರ್ಥವಾ ವೃತಿತ ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬಾರದ್ದ. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ / ಅವಳ ಸೇವೆಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ನಂತ್ರದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ / ಅವಳ ಜಾಾ ನ್ಕ್ಕಕ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಗೌಪು ವಾಗಿಡಬೇಕು. ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಅರ್ವಾ ಅವನ್ /
ಅವಳ ಭಾಗವಹಸುವಿಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ಅನ್ನಮೊೋದನೆಯಂದಿಗೆ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ
ದಾಖಲಗಳು ಮತ್ತಿ ಪತ್ರ ಗಳು ಆಯೋಗದ ಪರಿಪೂಣಾ ಆಸಿಿ ಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ಿ ವೆ. ಆಯೋಗದ
ಪೂವಾಾನ್ನಮತ್ತ್ ಇಲ್ಿ ದೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಮಾಧ್ು ಮಗಳಂದಿಗೆ ಸಂವರ್ನ್ ನ್ಡೆಸಬಾರದ್ಯ.
ಒಪಪ ೊಂದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ / ಆಕೆ ತ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು,
ವರದಿಗಳು, ಸಾಫ್ಟ ವೇರ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ೊಂ ಗಳು ಮತ್ತತ ಇತ್ರ ವಸುತ ಗಳು ಆಯೋಗದ ಸವ ತ್ತತ ಗಿ
ಉಳಿಯಲ್ಲವೆ ಹಾಗೂ ಆಯೋಗದ ನಿದಿಯಷ್ಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ / ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿ ದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂ
ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಕುಕ ಆತ್ನಿಗೆ / ಆಕೆಗೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ತ್ನು ಕ್ತ್ಯವ್ ದ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ್ / ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ಸಾಫ್ಟ ವೇರ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣಕೆಕ ಉದಬ ವಿಸುವ
1.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗವು ಒಳಪಡುವುದಿಲಿ ಎೊಂಬುದನ್ನು ಆತ್ / ಆಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
ಅಂತ್ರ್ ರ್ಕುಕ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ವನಿ / ವೆಚ್ಿ ಗಳು / ನ್ಷಟ ಗಳು ಆಯೋಗವು
ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್ / ಅವಳ ಖಾತೆಗೇ ಸೇರುತ್ತ ವೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಮೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ್ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಒಳಪಟುಟ
ಅವನಿಗೆ / ಅವಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ತ್ತಂಗಳಿಗೆ ರೂ ______್ ಅನ್ನು ಪ್ರವತ್ತಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಗಣೆ ಮತ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಶುಲ್ಕ ವಾಗಿ ರೂ.______್ ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು ್ ಪರ ತ್ತ್ ತ್ತಂಗಳು್
ನಿೋಡಲ್ಲಗುತ್ಿ ದೆ. ಅವನ್ / ಅವಳ ಹಂದಿನ್ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ್ನ / ಅವಳು
ಅರ್ಾರಾಗಿರುವ್ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಸೌಲ್ರ್ು ಗಳಿಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ್ವಿಲ್ಿ ದೆ ಈ
ಮೊತ್ಿ ವನ್ನು ಪ್ರವತ್ತಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ. ಆಯೋಗವು ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ಒಪಪ ಂದವನ್ನು ನ್ವಿೋಕರಿಸುವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಶುಲ್ಕ ದ ಪರಿಷಕ ರಣೆಯನ್ನು ನಿಧ್ಾರಿಸಬಹುದ್ಯ.
ಶ್ರ ೋ/ಶ್ರ ೋಮತಿ ________ ಅವರ ಪರ ಧಾನ ಕ್ಚೇರಿಯು ಬೊಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನ ಆಯೋಗದ ಕ್ಛೇರಿ
ಆಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅವನ್ನ / ಅವಳು ತ್ನ್ು ಜ್ವಾಬಾು ರಿಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಸಲು ಮತ್ತಿ ಅವನ್ / ಅವಳಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಲದ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ / ಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಅರ್ವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದ್ಯ. ಅೊಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ / ಅವಳು
ಪರ ಯಾಣ್ರ್ತೆು ಮತ್ತಿ ಇತ್ರ ಸಿವ ೋಕಾರಾರ್ಾ ವೆಚ್ಿ ಗಳನ್ನು ್ಪಡೆಯಲು್ಅರ್ಾರಾಗಿರುತಾಿ ರೆ.
ಆಯೋಗವು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನ್ನ / ಅವಳು
ಅಹಯರಾಗಿರುತ್ತತ ರೆ. ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜೆ
ನಿೋಡುವುದಿಲಿ . ಅರ್ನರೋಗು ದಂತ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ-ಸ್ಥಮಾನ್ು ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ , ಆಯೋಗದ
ಸವ ಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯಂದ ಸೂಕಿ ವಾದ ರಜೆಯನ್ನು ಅನ್ನಮತ್ತಸಲ್ಲಗುವುದ್ಯ.
ಅಪಘಾತ್, ಅರ್ನರೋಗು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಅನಿವಾಯಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ
ಆಯೋಗದ ಅಧ್ು ಕ್ಷರು / ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯಂದ ಪೂವಾಾನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯದೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳು
ತ್ನ್ು / ಅವಳ ಕತ್ಾವು ಕ್ಕಕ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಬಾರದ್ದ ಹ್ವಗ್ಯ ಅದ್ಯ ಸಂರ್ವಿಸಿದ ನಂತ್ರ
ಸ್ಥಧ್ು ವಾದಷ್ಟಟ ಬೇಗ ಆಯೋಗಕ್ಕಕ ್ವರದಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ.
ಈ ಒಪಪ ಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಷರತ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಿ ಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ರ್ಶರ ೋ / ರ್ಶರ ೋಮತ್ತ ______
ವಿರುದಧ ಕರ ಮ್ಕೈಗಳುು ವ ರ್ಕಕ ನ್ನು ಆಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಒಪಪ ಂದ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಪಪ ಂದದ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿ ಗಳ
ವಾು ಖಾು ನ್ಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ / ಅಭಿಪ್ರರ ಯದ ವು ತಾು ಸವು ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,
ಆಯೋಗದ ನಿಧಾಾರವು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಈ ಒಪಪ ೊಂದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉೊಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮೊಕ್ದು ಮೆ ಅರ್ಥವಾ
ಕಾನೂನ್ನಕ್ರ ಮವನ್ನು ಬೊಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರುವ ನ್ಯ್ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ _________ ರ,
ಬೊಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುತ್ತತ ರೆ.
ಉದ್್ ೋಗಿಯ ಸಹಿ

_____ ದಿನದಂದ್ದ

ಅಧ್್ ಕ್ಷರು,
ಕ್ನ್ಯಯಟಕ್ ವಿದ್ದ್ ಚ್ಛ ಕಿತ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೋಗ

