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ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ
ನಿರ್ದೇಶಕರ

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ

ಹೆಸರು:
1, ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,

ಬಾಬು,
ಗಣೇಶ್

ಏಎನ್.ದಾಮೋದರ

ಜಿ.ಶೀನಾಥ್,.
ಬಳ್ಳೂರ್,

ಶೋಭಾ
ರಮೇಶ್
ಏಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್,

ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು
2. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು
3. ಎನ್.ರವೀ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು
4. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು

ಇತರರು.

5. ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದಶೇಖರ್, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.
ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತು

ಇತರರು.

~ | 2.By promotion by selection from 116 | ಪೂರಕ ವೃಂದದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು

6. ಪದೀಪ್

ಕುಮಾರ್,

ರೀನಿವಾಸ

ಮೂರ್ತಿ,

ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ.ರಘು,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

1.By promotion by selection from the
cadre of Joint Director.

ಹಸ ಪಡಿ, ಪಜರ

ಇತರರು.

cadre of Joint Director.

ಯಾವುದೇ

ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆಗೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯು

ಇಲಾಖಾ "ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರು

ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ

ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ | ೨- 08 ಔ!08101107: 11250 11816 001 1718 | ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ

"ಜಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು

7. ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,

ಇ ಹ

than

CTech)

ಎಸ್.ಎನ್.ನಂಜು೦ಡಸ್ಥಾಮಿ,

ಬಾ

Six

-vears of De uty Director

y

P

ಎನ್.ಚಂದ್ರ.,

ಅಧರ
Eee ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಂಡ್ಯ 4 ಪರ್ಷಗಳು
ಹ
ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ
ಹುದ್ದೆಯು. ಆಯ್ಕೆ
ಶ್ರೇಣಿ ವೃಂದಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 04 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅನುಭವ' ಹೊಂದುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರಡು
ವೃಂದ

ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಸಿಂಹ, " ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು

ಜಂಟಿಹೊಂದುವುದು
ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಮತ್ತು

ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಇತರರು.

8. ಸಿ.ವಿವೇಕ್,

ಎನ್.ದೀಪಕ್,

ಕೆ.ಮ೦ಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು ಇತರರು
9, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿನ್ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು
10

ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀ

ಹರೀಶ್

ಕುಮಾರ್,

ಆರ್.ಮಹದೇವಸ್ತಾಮಿ,

ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜ್,

ಮತ್ತು ಇತರರು

For Promotion:

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:

Must have put in a service of not less

ಶ್ರೀ 'ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್

than two
Director.

ಜಂಟಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು | 255:

ನಿದೇಶಕರ

ಹುದ್ದೆಗೆ

1, ಬಿ..ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಬಾಬು,

ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ

years in the cadre of Joint

Must have put in a Service of not 1055)

ಈ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಪೂರಕ ವೃಂದದ ಸೇವಾವದಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2 ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಇಳಿಕೆ. ಮಾಡಲು 'ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ
cat
ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದು

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕನಿಷ್ಠ

than two years in the cadre of Deputy | 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾನುಭವ ಹೊಂದುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

ಎನ್.ದಾಮೋದರ | 21೯5010 (1600108)
ಶೋಭಾ

ರಮೇಶ್.

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ,

to

- ಎನ್.ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು.

in

de

. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು.

le

ಗಣೇಶ್
ಬಳ್ಳೂರ್,
ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪಕಾಶ್,
ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.

. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

, ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,

ಶಶಿಧರ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್,

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.
ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು
ಇತರರು.
. ಪದೀಖ್
ಕುಮಾರ್,
ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಮೂರ್ತಿ,

ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ,

ವಿ.ರಘು,

ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್,

ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,

ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮತ್ತು

ಇತರರು.
, ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,

ಎಸ್.ಎನ್.ನಂಜು೦ಡಸ್ತಾಮಿ,
ಎನ್.ಚ೦ದ್ರ,
ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಸಿಂಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು
ಇತರರು.
ADB,
ಎನ್.ದೀಪಕ್.
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು ಇತರರು.
9. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿನ್ನರಸಪ ಮತ್ತು ಇತರರು.
“
aw
+
10.
ಶ್ರೀ
ಹರೀಶ್
ಕುಮಾರ್.

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಮಹದೇವಸ್ಥಾಮಿ,
ಮತ್ತು ಇತರರು.
ಜಂಟಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಬಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜ್,

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ಗುರುರಾಜ್, ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್
ಕ್ಹಾಡ್ರೋಸ್,
ಶ್ರೀ
ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ,
ಶ್ರೀ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ನಾಯ್ಕ್,
ಶ್ರೀ
ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ಯಾಮಸು೦ದರ್.
ಲಿ

ವೈ.ಎನ್.ಕಿಶೋರ್

ಉಪ

ನಿದೇಶಕರು

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:

ಶ್ರೀ

ತಮ್ಮಯ್ಲ
&

ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿ ನ

(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತಿಕ) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 03
ವರ್ಷ
ಅಥವಾ
04
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವಾ
ಅನುಭವವನ್ನು
ಬಡ್ತಿಯ
ಮಾನದಂಡವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿರುತಾರೆ.
ಆಯ

ಶ್ರೀ
st

ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಈ
1. ಬಿಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಬಾಬು,

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,

ಶೋಭಾ

ರಮೇಶ್

Must have put in a service of not less

ಸಹಾಯಕ

than

ಮಾಡಲು

three

years

in the cadre

ಟು
ಜಯ.

- ಟಿ.ಆರ್.ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ್,

ಓಟು

of

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,

ಶಶಿಧರ್

ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮತ್ತು

- ಎನ್.ರವೀ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು.
- ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ

ಪೂರಕ

(ತಾಂತ್ರಿಕ)
ನೇರ

(ತಾಂತ್ರಿಕ) ವೃಂದದಲ್ಲಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿ

ಮತ್ತು

ನೇಮಕಾತಿ

ಮೂಲಕ

ಕಾರ್ಯಾನುಭವ
ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್.ಎಸ್,

ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ತಿ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು

Assistant Director (Technical)

wm

ಉಪ

ಎನ್.ದಾಮೋದರ

ನೇಮಕಾತಿ

ಹಡೆಯುವುದು
ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ಹಾಗೂ

5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಮೂಲಕ

ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ,
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಭರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ

ಕರಡು ವೃಂದ
ಸೂಕ್ತವೆಂದು

ಇತರರು.
, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,
ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ,
ವಿ.ರಘು,
ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ,
ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್, ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು
ಇತರರು.
, ಐಸ್.ಆರಾಕಿರಣ್,

ಎಸ್.ಎ.ಗುರುರಾಜ್,

ಕ್ಹಾಡ್ರೋಸ್,

ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀ

ವಲೇರಿಯ

ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ,

ಹೆಜ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಯ್ಯ,
ವ್ಯ -ಎನ್.ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗರ್ದೆ

(Gr
(ಛಾ
(60%
ro
ಅಗಿ
7

ಶ್ರೀ

4

ಎಸ್.ಎನ್.ನಂಜು೦ಡಸ್ಕಾಮಿ,
ಏನ್.ಚಂದ್ರ,
.ಎಐನ್.ಜಯಸಿಂಹ, ಲಕ್ಷೀದೇವಮ
ಮತು ಇ.
wht
ಕ್ರ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:
a

ಸಹಾಯಕ
ವರ್ಷ

ನಿರ್ದೆಶಕರು(ತಾಂ)
ಅಥವಾ

ಅನುಭವವನ್ನು

4
ಬಡಿಯ

ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ

ವರ್ಷಗಳ

3

ಸೇವಾ

ಮಾನದಂಡವಾಗಿ

ಬ

ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ

ನಿದೇಶಕರು

(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:
1 ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಬಾಬು,
ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,

ಗಣೇಶ್

ಬಳ್ಳೂರ್,

ಎನ್.ದಾಮೋದರ
ಶೋಭಾ
ರಮೇಶ್,

ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್,

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ)

We

ಸಹಾಯಕ

wh

ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು.
- ಎನ್.ರಪೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು.

- ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

, ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,

ಶಶಿಧರ್

ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಹೆಜ್.ಎಸ್,
ಮತ್ತು

ಇತರರು.

- ಪ್ರದೀಪ್

ಕುಮಾರ್,

ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇ೦ದ,

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ವಿ.ರಘು,

ಮೂರ್ತಿ,
ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ,

ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್, ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು
ಇತರರು.

1)

Ten
percent
0/
direct
recruitment. Ninety percent by
promotion
from the cadre of
Supervisors
(letter
press)
Supervisors
(offset)
and
chief
examiners on the basis of said
services in the column (6) for
promotion
in
the
respective
cadres. If no suitable person is
available for promotion by Direct
recruitment
2)
For
Direct
Recruitment:
Must be a holder of degree in
Engineering in Printing technology
or diploma in printing technology
with any degree (from recognized
university)

: ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್.ಎನ್.ನ೦ಜುಂಡಸ್ಥಾಮಿ,

ಎನ್.ಚ೦ದ,
ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಸಿಂಹ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
ADDER,
ಎನ್.ದೀಪಕ್,
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್

For
Promotion:
1)Must be a holder of certificate in

ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.10% ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಶೇ.90% ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೃಂದವು ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದದ 'ಬಿ” ವೃಂದದ ಮೊದಲನೇ
ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದವಾಗಿದ್ದು. ಇದರ ಮೇಲಿನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ

ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡ

ಹೊಂದಿದವರು
"ಯುವಕ

ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ
ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ
ಹೊಸದಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ

ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತದೆ

ಹಾಗೂ

ಇಲಾಖೆಯ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ

/ ಯುವತಿಯರು”

ನೇಮಕಾತಿ

ಹೊಂದುವುದು.

ಇಲಾಖೆಯ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೃಂದದಲ್ಲಿ
ಹೊಂದಿದ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ದಿನಾಂಕ:09-05-2008ರ

ಸರ್ಕಾರಿ

ಆದೇಶ

ಅಂಶಗಳನ್ನು

ಕರಡು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತು ಇತರರು.

higher

9. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿನ್ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು.
10.

ಶ್ರೀ

grade

composing

ಹರೀಶ್

ಕುಮಾರ್,

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಮಹದೇವಸ್ಥಾಮಿ,
ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಬಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜ್,

or

examination
machine

in
work,

Binding and proof Reading issued
by the K.S.E.E, Board Bangalore or
Diploma in Printing Technology
recognized
by
the
state
Government.
2)Must have put in not fess than
three years of service in the cadre
of
general
supervisor
(Letter
press).
3)Must have put in not less than ten
years of service in the cadre of
supervisor
(offset)
and
chief
examiners.

1) Thirty three and one third per cent
by direct recruitment. Sixty two
and
two
thirds
per
cent
by
promotion
from the cadre of
Supervisor

ಆಕ್ಸೆ (ಹಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೈ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರು

(Letter

Press

Section/supervisor Offset Section,
Chief
Examiner
and
Superintendent
(Industrial)/Mechanical
Supervisor/ Electrical Supervisor
on the basis of combined seniority.
Seniority being determined on the
basis of length of service in the
respective cadres. If no suitable
person is available for promotion
by Direct Recruitment.
2)For
Direct
Recruitment:
Must be a holder of degree in
Engineering
in
Mechanical/Electronics/Printing

Technology/ Computer Science or
Masters’
Degree
in
(Physics or Chemistry).

Science

For Promotion:

1)Must be a holder of certificate in
higher
grade
examination
in
Composing,
Machine
Work,

Binding and Proof Reading issued
by the K.S.E.E. Board Bangalore in
case

of supervisor

of letter

Press

Section or Diploma in Printing
Technology
recognised
by the
Government of Karnataka.
2)Must be holder of a certificate in
the higher grade examination in
Composing.
Machine
Work,
Binding and Proof Reading issued
by the K.S.E.E. Board, Bangalore or
Diploma in Printing Technology
recognised by the Government of
Karnataka
in
case
of
Chief
Examiners,

Superintendents

(Industrial)/Mechanical
Supervisor/Electrical Supervisor.
3)Must be a holder of certificate in
Lithography, Block Making issued
by the Department of Printing
Stationery
and
Publications,
recognized by the Government of
Karnataka in case of Supervisors of
Offset Section.
4) Must have put in not less than Five
years of service in the cadre
specified in coloumn No.5.
1) ಸಹಾಯಕ

ನೇರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ನೇಮಕಾತಿ

ಮಾಡುವಾಗ

ನೇಮಕಾತಿ
ಮುಂದುವರೆಸಲು

1999ರ

ಮುಖೇನ

ಭರ್ತಿ

ವೃಂದ

ಮತ್ತು

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆ
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ

12-05-2008ರ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಿವರ:

ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣಾಚಾರಿ
Recruitment)

(For Direct

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು

Bony

ಹಾಗೂ

ಆದೇಶವನ್ನು

ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

2) Must be a holder of degree in
Engineering
in
Mechanical/Electronics
/Printing
Technology/ Computer Science or
posses equivalent qualification.
For Promotion:

1) Must be a holder of certificate in
higher
grade
examination — in

composing

or

machine’

work,

Binding and proof Reading issued
by the K.S.E.E, Board Banglore or
Diploma in Printing Technology
recognised
by
the
state
Government or posses equivalent
qualification.
2) Must have put in noi less than six
years of service in the cadre of
specified in column (6)

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು.

(ಲೆಟರ್

ಪ್ರೆಸ್)

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:

2. ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಬಾಬು, ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,
ಗಣೇಶ್
ಬಳ್ಳೂರ್,
ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ಎನ್.ದಾಮೋದರ
ಶೋಭಾ
ರಮೇಶ್,
ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪಕಾಶ್,

ಮತ್ತು ಇತರರು.

2. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು.
3 ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು,
4. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು. ಇತರರು.

5. ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,

ಶಶಿಧರ್

ಹೆಜ್.ಎಸ್,

ಎ.ಮಂ೦ಂಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು

1) 11051 have put in not less than
three years of service in the cadre
of Foreman.
2) Must have Passed SSLC or Possess
equivalent qualification.

ಇತರರು.

6. ಪ್ರದೀಪ್

ಕುಮಾರ್,

ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ,

ವಿ.ರಘು,

ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್,

ಮೇಲ್ವಚಾರಕರು

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮೂರ್ತಿ,

ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,

ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು

By

promotion

foremen,

ಇತರರು.

7. ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್.ಎನ್.ನಂಜು೦ಡಸ್ನಾಮಿ,
ಎನ್.ಚ೦ದ್ರ,
ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಸಿಂಹ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
8. ಸಿ.ಎವೇಕ್,
ಏನ್.ದೀಪಕ್
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು ಇತರರು.
9. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿನ್ನರಸ ಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು.

10.

GENERAL SUPERVISORS:

ಶ್ರೀ

ಹರೀಶ್

ಕುಮಾರ್,

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಮಹದೇವಸ್ಥಾಮಿ,

ಬಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜ್,

from

the

cadre

of

seniority being determined

on the basis of length of service in
the cadre of foremen

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ

ವೃಂದದಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಇಿಫ್ಸೆಟ್),

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್), ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್), ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್) ಹಾಗೂ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
(ಹಿ. ಜಡ್ ಎಸ್) “ಎಂದು ಪುನರ್ಸ್ಫಾಪಿಸಿ
1999ರ
ವೃಂದ ಮತ್ತು
ನೇಮಕಾತಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ "ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇ ಣಿ ಒಂದೇ. ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೂ ಸಹ ಈ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಸೇವಾ

ಜೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಆವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 89-05-2008ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೃಂದಗಳನ್ನು
ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲ್ದಿಚಾರಕರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ವೃಂದವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ವೃಂದ ಮತ್ತು
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಒಂದೇ ತರದ ವೃಂದಗಳು ಇರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣದ
ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲಿ ' ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ 'ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜೇರೆ ಬೇರೆ ವೃಂದಗಳಿಂದ

ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ
ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

1) Must have put in not less than
three years of service in the cadre
ಎನ್.ದಾಮೋದರ
ಶೋಭಾ
ರಮೇಶ್,
ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್,

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1999ರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ವೃಂದದಿಂದ
ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ee
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ್ಮಾಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಮತ್ತು ಇತರರು.

1. ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

of Foreman.

2) Must have Passed SSLC or Possess
equivalent qualification.

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.

2. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ

OFFSET SUPERVISORS:

ತ್ರ
ಮತ್ತು ಇತರರು.

3. ಎನ್. ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು
4. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.
5

, ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,

ಶಶಿಧರ್

By promotion from the cadre of
Senior offset printer, seniority being

ಹೆಚ್.ಎಸ್, | determined on the basis of length of

ಏಎ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಇತರರು.

6. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್,
ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ.
ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್,

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮತ್ತು | 56706 17 176 7650೮೦೪ cadre.

ಮೂರ್ತಿ,

ವಿ.ರಘು,
ಟಿ.ಚ೦ದ್ರಪ,
ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತು

ಇತರರು
7. ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್.ಎನ್.ನ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ,

DT OG,
ಎನ್.ಜಯಸಿಂಹ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ
ಮತ್ತು
ಇತರರು
at, .
&
2
8. ಸಿ.ವಿವೇಕ್, ಎನ್.ದೀಪಕ್.
ಕೆ.ಮ೦ಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು ಇತರರು

=

ದಿನಾಂಕ:

09-05-2008ರ

ಸರ್ಕಾರಿ

ಆದೇಶವನ್ನುಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ
ಹೆಸರು:

ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ರಾಜ್ "ಮತ್ತು ಇತರರು

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ
ವ್ಶಂದಕ್ಕೆ
ಬಡ್ತಿ
ನೀಡುವಾಗ
ಹಿರಿಯ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ಶಿಗಳು

ಲಭಿಸುವಂತೆ

ನಿಯಮ

ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ

ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

4

By

ಮೇಲ್ವಿಚಾಕರ

ಹೆಸರು:

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಶ್ರೀ oreo’

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ss

promotion

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ | 0/6/72ಗ,

from

mechanical

the

cadre

10761780,

2.x | electrician, artist and senior offset
printer
on
the
basis
combined
seniority, seniority being determined
on the basis of length of service in
the respective cadres

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಆಕ್ಲೇಹಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:
|

1) Must

have

put in not less than

three years of service in the cadre

.

of Foreman.

1. ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಬಾಬು,

ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,

ಗಣೇಶ್

ಬಳ್ಳೂರ್.

ಜಿ.ಪುರುಷೋತಮ

OS. Domecasd | 2) Must have Passed SSLC or Possess
ಶೋಭಾ

ರಮೇಶ್,

equivalent qualification.

ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್
ಮತು

ಇತರರು.

2. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು.

3, ಎನ್.ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು.
4, ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

MECHANICAL

SUPERVISORS:

By promotion from the cadre of
mechanical foremen, seniority being

determined on the basis of length of

. ಟೆ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,
ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು
ಇತರರು.

service

in the

cadre

of mechanical

foremen.

. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,
ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿ.ರಘು, ಟಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್,

ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮತ್ತು

ಇತರರು.
ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್.ಎನ್.ನ೦ಜು೦ಡಸ್ತಾಮಿ,

ಎನ್.ಚ೦ದ್ರ,
ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಸಿ೦ಹ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
, ಸಿ.ವಿವೇಕ್.

ಎನ್.ದೀಪಕ್,

ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)

1. ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್,

ಬಾಬು,
ಗಣೇಶ್

ಹುದೆಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ:

ಎನ್.ದಾಮೋದರ
ಶೋಭಾ
ರಮೇಶ್.
ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್,

ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,
ಬಳ್ಳೂರ್.

ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
& bo
pf

. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು. ಇತರರು.

am

. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು.
ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ

. ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,

ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಶಶಿಧರ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್,

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,
ಎ.ಮಂ೦ಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು
ಇತರರು.
- ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,
ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇ೦ದ್ರ,

ಎನ್.ಎಂ.ವಿಜಯ್,

ವಿ.ರಘು,

ಟಿ.ಚ೦ದ್ರಪ್ಪ.

ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮತ್ತು

ಇತರರು.
, ಏಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್ -ಎನ್.ನ೦ಜು೦ಡಸ್ವಾಮಿ.

1)Must have put in not less than
three years of service in the cadre
of Foreman.
2)Must have Passed SSLC or Possess
equivalent qualification.

ELECTRICAL SUPERVISORS:
By
promotion
from
the
cadre
ofelectrician,
seniority
being
determined on the basis of length of
service in the cadre of electrician,

ಎನ್.ಚಂದ್ರ,
ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಸಿಂಹ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.
, ಸಿ.ವಿವೇಕ್, ಎನ್.ದೀಪಕ್.
ಕೆ.ಮ೦ಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಅಗ್ರ

ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ

the cadres of Senior Compositors,

ವಿವರ:

ಅಗ್ರಕಾರ್ಮಿಕರು

( ಬಿ.ಇ.ಸೋಮಶೇಖರ್.

ಬಾಬು,

|. Eighty percent by promotion from

ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್,

ಎನ್.ದಾಮೋದರ

ಶೋಭಾ

ರಮೇಶ್,

ಗಣೇಶ್
ಬಳ್ಳೂರ್,
ಎಲ್.ಕೆ.ಮನುಪ್ರಕಾಶ್,
ಜಿ.ಪುರುಷೋ ತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇತರರು,

Senior
Senior

ಈ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 80% ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 20% ರಷ್ಟು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವೃಂದವು
ಮುದ್ರಣ ಘಟಕದ

Machine
Minders
and ಪ್ರಮುಖ ವೃಂದವಾಗಿದ್ದು ಈ. ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು 'ಮುದ್ರಣ ಘಟಕದ ಶೇಕಡಾ 90% ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ
Binders of the respective ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಈ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸು ತ್ತಾರೆ, ಕಂಪೋಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಂತ್ರ

Branches of (Composing,

Machine

and Binding)
Press Wise and
Twenty
percent
by
Direct
Recruitment.

ವಿಭಾಗಗಳು

ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಫ್ಸೆಟ್

ಮುದ್ರಣ

ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಗ್

ವಿಭಾಗ

ಮಾತ್ರ

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಡಳಿತ್ಕಾಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ
ಹಾಗೂ

ಅಕ್ಬರ

ಸಂಯೋಜಕ

ಹಾಗೂ

ಯಂತ್ರಚಾಲಕ "ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು

ಈ

2. ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ ಗಾಡ

ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಸ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ

ಮತ್ತು

4, ಶಿವಾಜಿರಾವ್

ವಿಬಾಗದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'

ಮುಂದೇ

Must have put in not less than three

ಹಾಗೂ

ವೃಂದದವರಿಗೆ

years of service in the Cadre of
Senior | Compositors,
Senior
Machine
Minders
and _ Senior

ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

2. For

ಇತರರು.

ಮತ್ತು ಇತರರು.

5. ಟಿ.ಆರ್.ಚ೦ದ್ರ: ಶೇಖರ್, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್,
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,
ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಮತ್ತು

Promotion:

ಇತರರು.

Binders

ಪ್ರದೀಪ್

on the basis of combined seniority.

ಕುಮಾರ್,

ಸಿ.ಎಂ.ರಾಘವೇ೦ದ್ರ,

ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ವಿ.ರಘು,

ಮೂರ್ತಿ,
ಮತ್ತು

ಇತರರು.

~

ಎನ್. 2300,

ಜಯಸಿಂಹ.

ಇತರರು.

ಬನ್. ದೀಪ ಕ್,

ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಮತ್ತು ಇತರರು.

ತ

ವೃಂದಗಳಾ
ಮಾತ್ರ

ಇಶಾ

ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಕಷ್ಣ

ದೊರಕುವುದರಿಂದ

ದು
ಮುಂದುವರೆಸ"

ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

in the respective Branches

For Direct Recruitment:

1. Must be a holder of Diploma in
Printing Technology.
2. Must have put in not less than two

years of experience in Printing
press Registerd under the Factories
Act.

ಅಗ್ರಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ we (ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವ
ವಿವರ:

ವೃಂದದಲ್ಲಿ

1. ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್

ವಿಭಾಗದ

a

ಸಿ owes’,

ಜು೦ಡಸ್ವಾಮಿ,

ಎಂ.ಎoat

ಲಕ್ಷ SBD, ಮತ್ತು

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಂಡರ್

ಟಿ.ಚ೦ದ್ರಪ್ರ

ಎನ್.ಎಂ.ಎಜಯ್, ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್
. ಬಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್,ಎಸ್.ಎನ್.ನ

ಮುಂದಿನ

ಮತ್ತು ಇCSOD.

2. ಹೆಜ್.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ”ಮತ್ತು
3. ರಘು ಮತ್ತು ಇತರರು

Be

ಬೈಂಡರ್ಗಳಿಗೆ

50%

ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು

ಲಭಿಸುವಂತೆ

ಹಿರಿಯ

ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ

ಇತರರು.

1 ಸಹಾಯಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಲೆ

ನಿಗಧಿ)

ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುದ್ರಣ
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಹುದ್ದೆಯ
ಫೀಡರ್ ಕೇಡರ್ ಆದ

ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪ್ರಿಂಟಿರ್

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್)

ಸಹಾಯಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪ್ರಿಂಟರ್

ಮತ್ತು

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:
ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ,

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್,

ಮುಖ್ಯ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಬಡ್ತಿ

ಹೊಂದಬೇಕಾದಲ್ಲಿ

ಜ್ಞಾನ

ಹಾಗೂ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಈ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಹೂರಕ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಲಿಪಿಕ) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ತೇರ್ಗಡೆ
ಇದರಿಂದ
ಇಲಾಖೆಯ
ಕೆಲಸಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿ೦ದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಲಿಪಿಕ
ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ
ಅದೀಕ್ಷಕರು
ವೃಂದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಧೀಕ್ಷರು (ಲಿಪಿಕ) ವೃಂದದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ. ಪಡೆದವರಿಗೆ
ವರ್ಗದ Man
ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ನಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ
ತೇರ್ಗಡೆ
ಹೊಂದುವುದು
ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವೇತನತ್ರೇಣಿಯ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
ತಾಂತ್ರಿಕ

ಜ್ಞಾನದ

ತಿಳಿಸಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಲೆ

ನೀಡಲಾದ

ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮುಖ್ಯಬೆಲೆ

ಅರಿವು

ಹಾಗೂ

ಕೆಲವು

ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಎಂದು

ವೃಂದದಿಂದ
ನಿಗಧಿ)

ಅವಕಾಶವನ್ನು

ಸಹಾಯಕ
ಹುದ್ದೆಗೆ

ಕೈಬಿಡುವಂತೆ

ನಿಗದಿಗರರ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ
ವೇತನವು
WANS
ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಬೆಲೆ

ಬೆಲೆನಿಗಧಿ

ನಿಗಧಿಗಾರರ

ಹುದ್ದೆಗೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕರ
ಆದ್ದರಿ೦ದ,

ಹುದ್ದೆಯ

ವೇತನ

ವಿಷಯವು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆವೇಳೆ ಅನ್ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೆ ೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ಕರಡು ವೃಂದ

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಸೂಕ್ತವೆಂದು

ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ
ಹುದ್ದೆಯ

ಉನ್ನಶೀಕರಿಸಿ
ವೇತನ

ಸಮಾನಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂತೆ

ಕೋರಿದೆ.

From the cadre of deputy chief
examiner to chief examiner
the
service required to be reduced from
three years to one year because it
would give an opportunity to deputy
chief examiner to serve in the post of
chief examiner which is the section

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರು

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷ ಕರು

ಅಧೀಕ್ಷಕ
ಶ್ರೇಣಿಗೆ

head

of proof

branch

ಪೂರಕ ವೃಂದ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು
ವೃಂದದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ ತಿ ವರ್ಷಗಳು ಸೇವಾ ಅನುಭವ
ಪಡೆಯುವುದು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು
ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಸೂಕ್ತವೆಂದು

by showing

there efficiency and quality of work.

Additional three posts of deputy
chief examiner is required because
there
are
eligible
senior
proof
examiners candidates who gets the
opportunity in getting promotion as
deputy chief examiner or else there
pay scale would get stagnated (2)
ಉಪ

ಉಪ ಮುಖ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಹರೀಕಕರ
೨

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:

ಪರೀಕ್ಷಕರು
ಹ

ಇ

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಶರ್ಮ

ವುಂದಕ್ಕೆ ಆಕೇಪಣೆ
ಅ

ಕ

ದ

ಮತ್ತು ಇತರರು

from the cadre of
examiner to deputy
the service required
from three years
because it would give

senior proof
chief examiner
to br reduced
to two years
an opportunity

to senior proof examiner

ಪೂರಕ ವೃಂದದ

ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು

3

ವರ್ಷಗಳಿಂದ

2

ಎರಡು

ವರ್ಷಗಳಿಗೆ

ಇಳಿಕೆ

ಮಾಡುವಂತೆ

ಕೋರಿ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸೀಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕರಡು ಹರೀಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಕರಡು ಪರೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾದದಂತೆ 2
ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಕಿರಿಯ ಕರಡು ಹರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 8

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ

ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ
ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು
ಸೂಕ್ತವೆಂದು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ,
oe ೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ತರಿಸಿದೆ.

to serve in

the post of chief examiner which is
the section head of proof branch by
showing there efficiency and quality
of work.

10

11

ಹಿರಿಯ ಕರಡು
ಪರೀಕ್ಷಕರು

ಹಿರಿಯ ಕರಡು ಪರೀಕ್ಷಕರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಶರ್ಮ ಮತ್ತು

ಕಿರಿಯ ಕರಡು
ಪರೀಕ್ಷಕರು

ಕಿರಿಯ ಕರಡು ಪರೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಆಕ್ಷೆ CUR

ಇತರರು

ಅಕೇಹಣೆ
ಲ

100% by promotion from the cadre
of junior proof examiner because
most of the junior proof examiners
does not get promotion even of they
serve 20 years of service in the post
of junior proof examiner and there
pay scale would get stagnated
Must have passed PUC with kannada
as main
subject
or as second

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 100% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ
ವೃಂದಗಳನ್ನು ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ಪ್ರದ.ಸ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ವೃಂದದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೂ ಮುಂಬಡ್ತಿ
ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ
ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:

ಸಿಆಸುಇ.

ಬದಲಾಗಿ

ಪದವಿ

18
ಹೂರ್ವ

ಸೇವನೆ
ಶಿಕ್ಷಣ

2013,
ಪರೀಕ್ಷೆ

ದಿನಾ೦ಕ:13.12.2013ರಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ

ತತ್ಸಮಾನ

ಐಏಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಎಂದು

ಮತ್ತು ಇತರರು

ತ

a

&

a

Hh

(Ge

ರ್ಮ

language or as optional subject or as
medium

of

instruction

or

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ತಮ್ಮ & ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು
ಪಠಿಗಣೊಡೆ.
a
os
+

possess

diploma
in kannada language or
equivalent qualification. Preference
may be given to candidate possessing
diploma in printing or computer
science
or job
oriented
course
certificate
or
apprenticeship
certificate in printing.

ಈ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಒಂದೇ
ಸಹಾಯಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

12

ತಾಂತಿಕೇತರ

(ತಾದ್ರತಂತರ;

ಸಹಾಯಕ

ಆಕೇಪಣೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಸಲಿಸಿದವರ

ಹೆಸರು: —

ಶೀ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಸೇವ ಚೀ

ಪ್ರೀ

od

ಹೊಸೆ

ಡಾಜಾಕ್ ಸಂ

ಒಂದು ವೃಂದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಪಿಕ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳು (ಸ್ಥಗಿತ) ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ

ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ
50
% by

Direct Recruitment, 50% by

promotion.

ಜನ

ಒಂದೇ

ಒಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಮುಂಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಒಂದು

ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ

ಈ

ವೃಂದವು

3 | ಸಹಾಯಕರುಲಿಪಿಕ)

ne

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ee

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ಆಕ್ಷೇಷಣೆ

orcas

——_

ಥಮ

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ
ಸಲ್ಲಿಸ

BBE

ದರ್ಜೆ

ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ

ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು

ವೃಂದಗಳಿಗೆ

ಹೊಂದಿದ್ದ

ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ನೇರ

ಈ

ನೇಮಕಾತಿ

ರೀತಿ

ಅವಕಾಶ

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಮನಾಂತರ

ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ, ಕರಡು

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ

ae ದ.ಸ(ಲಿ)
me)

ಕೇವಲ

ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ

ಅವಕಾಶ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಲಿಪಿಕ) ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರನೇಮಕಾತಿ

ನ

ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ನ

ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೃಂದದ ನಂತರ

ವೃಂದ

ವೃಂದವಾಗಿದ್ದು, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ

ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಟೇಷಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಸಹಾಯಕರು(ಲಿಪಿಕ)

ಹುದ್ದೆಯು

ಸರ್ಕಾರದ

ಇತರೇ

ಆಲಾಖೆಗಳಲಿರುವಂತೆ

ಸಮನಾಂತರ

25 % by Direct Recruitment, 75% ॥// | ಪ್ರಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ2 ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ

promotion.

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ

ಆದ್ದರಿಂದ,

ಕರಡು

ವೃಂದ

ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿರುವ

ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು

ಟು

ಈ ಮತು ಇತರರು

i GARE
14

ಅಧೀಕ್ಷಕರು
(ಕೈ)A
cA

ತ
ನೌಕರರ

ಹಾಟ

ಹೌಸ್ ಹಾಡಣಾಲಂಜಿ

ಸಂಪಹ

ಸಂ

ಆ

ರವರು

ech
conte
25
ಸ್ಸಿಸಿರುಂ
೨ೀ

ಬಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ

ಮತ್ತು

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ
ಮೂಲಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ.

=

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಸಹಾಯಕರು

ಸಹಾಯಕರ

ewಜೆ

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಪಾ

ಸಹಾಯಕರ

ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು:

ವೃಂದಕ್ಕೆ

ಡೊ

oni

ಹ
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