ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Director Pension, Small Savings and Assets. Liabilities
Monitory Department
: Director

RESIDUAL PARENT CADRE
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50002129 K V KAVITHA
01/06/77
GM
83.58
A-138/2; PWD QUARTERS;
Equivalent(JOC)
JEEVANABHEEMANAGAR
Sr.Typing
BANGALURU
Sr.Stenography
560075
2

50000038 LATHA
20/10/93
SC
74.34
NO. 244; 2ND FLOOR; 69TH CROSS;
Diploma Commercial Practice (Kan)
14TH MAIN; KUMARASWAMY LAYOUT PIPELINE;
BANGALORE
560078
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Director Translation Department
: Director

RESIDUAL PARENT CADRE
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50002345 VAIBHAVI PAWADASHETTI
15/08/97
GM/W
80.21
AT POST CHIKK MYAGERI
Diploma Commercial Practice(Kan)
TQ BAGALAKOT
BAGALAKOT
587207
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Deputy Director GeneralN.C.C
: Commissioner

HYDERABAD KARNATAKA
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50000098 SHAMLAL
28/09/84
GM/2A
71.15
H.NO.9-12-520
JOC
6TH CROSS BASAVA JYOTI ROAD
Sr.Typing
VIDYA NAGAR COLONY BIDAR
Sr.Stenography
585403
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Director General of Police, Commandant General Home-guards
& Director Civil Defences
: Director General

RESIDUAL PARENT CADRE
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50000972 BINDHU A
04/02/97
SC
74.32
1329 3RD STAGE KESARE
Diploma Commercial Practice(Kan)
NAIDUNAGARA
MYSURU 570007
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Secretary Karnataka Public Service Commission
: Secretary

HYDERABAD KARNATAKA
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50001878 SUDARSHAN
02/01/83
SC
69.92
H NO 55 GDA QUATERS
JOC
BIDDAPUR COLONY
Sr.Typing
AFZALPUR ROAD GULBARGA
Sr.Stenography
585103
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Registrar Karnataka Appellate Tribunal,
: District & Session Judge

RESIDUAL PARENT CADRE
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50002273 DEVADAS H
28/12/86
SC/RL
73.03
KURIHATTI 2ND CROSS
PUC
SIRUGUPPA ROAD KSRTC DEPOT NEAR
Sr.Typing
BELLLARY
Sr.Stenography
583101
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕಗ, ಉದೊಯ್ೕಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು‐01

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)77/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 30‐07‐2021

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)90/2021‐22/ಪಿಎಸ್

ದಿನಾಂಕ: 02‐09‐2021

-: ಅಧಿಸೂಚನೆ :ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್
ಆ
17 ೕ
ಆ

ೕಗದ ಅ ಸೂಚ

ಾ ನ

ೕಘರ್

ಸಂಖೆಯ್:ಆರ್(3)45/2016-17/ ಎಸ್ ,

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ

ಚುಚ್ವ

ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿತುತ್. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್
ರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು

ರ ಲ್

ರ್ಷಟ್ಪ

ರುವಂ , ೕಘರ್

ಪರ್ ಾತ್ವ ಯನು ಾರ ಒಟುಟ್ 08- ೕಘರ್
ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

ಾ

ಆ

ದುದ್ಪ

ಾಂಕ:16-11-2016 ರ ಲ್ ಅ ಸೂ ಸ ಾದ, 2016-

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂ

ಾದ 1983ರ ಕ ಾರ್ಟಕ

ಾಗೂ 2015ರ ದುದ್ಪ

ಗಾರರ ಹು ದ್ಯ
ಗಾರರ ಹು ದ್ಗ ಗೆ

ದಂ ,

ಚುಚ್ವ ಆ
ಚುಚ್ವ ಆ

ಾಂಕ:31-08-2017ರಂದು ಅಂ ಮ
ಾಗ ೕಕ

ಯಮಗಳನವ್ಯ

ೕ ಾ ( ೕಘರ್

ಾಗೂ 1983ರ ಯಮ-3 (3)

ಕ್ಪ ಟ್ಗೆ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕ್ಪ ಟ್ಯನುನ್ ದಧ್ಪ

ಗಾರರು ಮತುತ್

ಧ 07 ಇ ಾಖೆಗಳ
,ಆ

ೕಗದ ಅಂತ ಾರ್ಲದ ಲ್

ಗಾಗಿ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

Name of the Department
Appointing Authority

: Secretary to Government Department of Personnel &
Administrative Reforms
: Chief Secretary

RESIDUAL PARENT CADRE
------------------------------------------------------------------------------------Slno Appid. Name of the candidate
D-O-B
Resvn.
Total
Qualification
Percantage
------------------------------------------------------------------------------------1 50001530 POOJA BANDIGANI
01/06/94
2A/RL
76.84
H.NO 38 HOSAKERI GALLI
Diploma Commercial Practice(Kan)
AT POST : SULEBHAVI
TQ : BELAGAVI
591103
-------------------------------------------------------------------------------------

ಆ

ೕಗದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆಸ /‐
ಸ /- /(ಜಿ. ಸತಯ್ವತಿ)
ಕಾಯರ್ದ ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ

ೕ ಕೆ

ೕಗ.

