
  

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ  
ಉಪ ನಿರೆೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೆೋರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲಾಾ ಆಡಳಿತ್ ಭವನ, 

ರ ಮ್ ನಂ.209, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ 

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆೆ: 08354-235708                      ಇ-ಮೋಲ್ - dd.wcd.karbgk@nic.in 

ಸಂಖೆೆ: ಉನಿಬಾ/ಮಮಅಇ/ಅಂಕಾಕ್/ಅಂಸ/ ಅಂಸ/ಪರ/2018-2019 ದ್ಧನಾಂಕ್:     25-01-2019 

-: ಅಧಿಸ ಚನೆ :- 

       ಸರಕಾರದ ಆದ ೇಶ ಸಂಖ್ ೆ: ಮಮಇ/303/ಐಸಿಡಿ/2017 ದಿನಾಂಕ : 23-09-2017  ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಂತ , 

ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ ಜಿಲ್ ಿಯ 06 ಶಿಶು ಆಭಿವೃದಿ ಿ ಯೇಜನಾ ವ್ಾೆಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಇರುವ ಅಂರ್ನವ್ಾಡಿ ಕಾಯಗಕತ ಗ ಹಾರ್ೂ 

ಅಂರ್ನವ್ಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ ೆರ್ಳಿಗ  ನ ೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅಹಗ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ೆರ್ಥಗರ್ಳಿಂದ ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮುಖ್ಾಂತರ 
ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಆಹಾಾನಿಸಿದ . 

ಅಜಿೇ ಸಲ್ಲಾಸಲತ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 
ಪ್ಾರರಂಭದ ದ್ಧನಾಂಕ್ 

28-01-2019 

ಅಜಿೇ ಸಲ್ಲಾಸಲತ ಕೆ ನೆಯ ದ್ಧನಾಂಕ್ 27-02-2019 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.anganwadirecruit.kar.nic.in 

         ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸಿಲು ಅಭ್ೆರ್ಥಗರ್ಳು ಹ ಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳನುು ಕಛ ೇರಿ ವ್ ೇಳ ಯಲ್ಲ ಿ

ಸಂಪಕಿಗಸುವದು ಅಥವ್ಾ ಈ ಕಳಗಿನ ಕ ೂೇಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಯೇಜನಾ ಕಛ ೇರಿ ಹ ಸರಿನ ಮುಂದ  ಕಾಣಿಸಿದ 

ದೂರವ್ಾಣಿಯನುು ಸಂಪಕಿಗಸಲು ತಿಳಿಸಿದ . 

ಕ್ರ. 
ಸಂ 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರತ ದ ರವಾಣಿ 
ಸಂಖೆೆ 

1. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ , ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ (ಜೂನ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08354-236293 
2. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ , ಬೇಳಗಿ         (ಜೂನ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08425-275321 
3. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ , ಹುನರ್ುಂದ    (ಜೂನ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08351-260116 
4. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ , ಬಾದಾಮಿ      (ಜೂನ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08357-220356 
5. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ ,  ಮುಧ ೂೇಳ    (ಜುಲ್ ೈ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08350-280162 
6. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೇಜನ , ಜಮಖಂಡಿ     (ಜೂನ-19 ರವರ ಗಿನ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದ ೆರ್ಳು) 08353-220265 



 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯೇಕ್ರ್ೆೇ ಹತರೆೆಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರತವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರೆ. 

ಕ್ರ 
ಸಂ 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೋಂದರದ ಹೆಸರತ 
ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್/ ಪಟಟಣ 

ಪಂಚಾಯತ್/ಪುರಸಭೆ/ ನಗರಸಭೆ 
ವಾಡೇ ನಂ. ಹೆಸರತ 

ಮೋಸಲಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ 

1. ಕಲ್ಾದಗಿ-4 (ಬಸವ್ ೇಶಾರ ಓಣಿ) ಕಲ್ಾದಗಿ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
2. ಕಲ್ಾದಗಿ-6 (ಸಮಗಾರ  ಓಣಿ) ಕಲ್ಾದಗಿ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

3. ಕಲ್ಾದಗಿ-7 (ಹರಣಶಿಕಾರಿ ರ್ಲ್ಲ)ಿ ಕಲ್ಾದಗಿ ಎಸ್.ಟಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

4. ಅಚನೂರ-2 ಬಲ್ ಕ ರೂರ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

5 ಹಿರ ೇರ್ೂಳಬಾಳ ಎಲ್ ಟಿ ತಿಮಾಾಪೂರ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

6 ಹಳಳೂರ- 1 ಹಳಳೂರ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

7 ಚಿಕಕಶ ಲ್ಲಿಕ ೇರಿ ಚಿಕಕಶ ಲ್ಲಿಕ ೇರಿ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

8 ಶಿರೂರ -2 ಶಿರೂರ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

9 ಭ್ರ್ವತಿ- 2 ಭ್ರ್ವತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
10 ಕ ಲೂರ-0111 ಕ ಲೂರ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

11 
ಅಮಿೇನರ್ಡ (0215)  ಭ್ುವನ ೇಶಾರಿ 
ಪ್ರೌಢಶಾಲ್  ಹತಿಿರ 

ಅಮಿೇನರ್ಡ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

12 ಬಸನಾಳ ಕ ೂಪಪ-0311 ಬ ಳರ್ಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 
13 ಬ ೇ ಕಮಲದಿನಿು-0611 ಬಂಜವ್ಾಡಗಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 
14 ಕುಳಗ ೇರಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ಕುಳಗ ೇರಿ ಕಾೌಸ್ ಎಸ್.ಸಿ ಬದಾಮಿ 
15 ಕಬಬಲಗ ೇರಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಆಡರ್ಲ್ ಎಸ್.ಟಿ ಬದಾಮಿ 
16 ಬ ಳಿೂಖಂಡಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಕ ೈನಕಟಿಟ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
17 ಕ ೂೇಟಿಕಲ್ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ಕ ೂೇಟಿಕಲ್ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
18 ಲಕಕಸಕ ೂಪಪ ನಂ-1 ಜಮಾನಕಟಿಟ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
19 ಚ ೂಳಚರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ಚ ೂಳಚರ್ುಡಡ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
20 ಎಸ್ ಸಿ ಏರಿಯಾ ಹಲರ್ಲ್ಲ ಹಲರ್ಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಧ ೂೇಳ 
21 ಭಿೇರಪಪನ ಮಡಿಡ ಶಿರ ೂೇಳ ಶಿರ ೂೇಳ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
22 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತಿಿರ ಇಂರ್ಳಗಿ ಇಂರ್ಳಗಿ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
23 ಶಾಲ್ಾ ಆವರಣ, ತಿಮಾಾಪೂರ ಹ ಬಾಬಳ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
24 ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ೇಶಾರ ತ ೂೇಟ ಚಿಮಾಡ ಚಿಮಾಡ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
25 ಹರಿಜನಕ ೇರಿ ಯಲಿಟಿಟ ಯಲಿಟಿಟ ಪ.ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
26 ರ್ುಡಡದ ಎರಿಯಾ ಕ ೇಂದೌ-02 ಆಸಂಗಿ ಆಸಂಗಿ ಪ. ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
27 ಮಲಿಯೆನರ್ುಡಿ ನಾರ್ನೂರ ಹಿರ ೇಪಡಸಲಗಿ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 



28 ಕನುಡ ಶಾಲ್  ಹತಿಿರ ಬ.ಕ .ಜಂಬಗಿ ಬ.ಕ .ಜಂಬಗಿ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
29 ಕಡ ಸಾಲ ತ ೂೇಟ ಸಿದಾೆಪೂರ ಸಿದಾೆಪೂರ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

30 
ರ್ುಡಡದಸಾಲ ತ ೂೇಟ ನಂ. 01 
ಕ ೂಣೂೂರ 

ಕ ೂಣೂೂರ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

31 ಹನುಮಾನ ರ್ುಡಿ ಲ್ಲಂರ್ನೂರ ಲ್ಲಂರ್ನೂರ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
32 ಬಸ್ ಸಾೆಂಡ ಹತಿಿರ ಹುಣಸಿಕಟಿಟ ಹುಲ್ಾೆಳ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

33 
ಗಾಂದಿನರ್ರ ವ್ಾಡಗ ನಂ:31 
ಜಮಖಂಡಿ 

ನರ್ರಸಭ  ಜಮಖಂಡಿ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

34 
ಚರಡಯೆನರ್ರ ವ್ಾಡಗ ನಂ:01 
ಜಮಖಂಡಿ 

ನರ್ರಸಭ  ಜಮಖಂಡಿ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹತರೆೆಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರತವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರೆ. 

ಕ್ರ 
ಸಂ 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೋಂದರದ ಹೆಸರತ 
ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್/ ಪಟಟಣ 
ಪಂಚಾಯತ್/ಪುರಸಭೆ/ 

ನಗರಸಭೆ ವಾಡೇ ನಂ. ಹೆಸರತ 
ಮೋಸಲಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ 

1. ಕಲ್ಾದಗಿ -11 ( ಮಿೇನಗಾರರ ಓಣಿ) ಕಲ್ಾದಗಿ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
2. ನಿೇರಲಕ ೇರಿ-3 ನಿೇರಲಕ ೇರಿ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
3. ರ್ುಂಡನಪಲ್ -ಿ1 ನಿೇಲ್ಾನರ್ರ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

4. 
ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ ಟಂಕಸಾಲ್ಲ ರ್ಲ್ಲ ಿವ್ಾಡಗ 
ನಂ: 12 

ನರ್ರ ಸಭ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ ಇತರ   ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 

5. ಭ್ರ್ವತಿ-2 ಭ್ರ್ವತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
6. ಬ ೇವೂರ-4 ಬ ೇವೂರ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
7. ಯಡಹಳಿೂ-1 ಯಡಹಳಿೂ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
8 ಸ ೂೇಕನಾದಗಿ-4(ತ ೂೇಟದ ಕ ೇಂದೌ) ದ ೇವನಾಳ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
9 ಚಿಕಕಸಂಶಿ-1 ದ ೇವನಾಳ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
10 ಹಿರ ೇಸಂಶಿ-1 ದ ೇವನಾಳ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
11 ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ  ಸ ಕಟರ್ ನಂ:42 ನರ್ರ ಸಭ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
12 ಚಿಟಗಿನಕ ೂಪಪ-1 ನಾಯನ ರ್ಲ್ಲ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
13 ಡ ೂಮನಾಳ-1 ಸುತರ್ುಂಡಾರ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
14 ಕಲ್ಾದಗಿ-7 ( ಹರಣಸಿಕಾರಿ ರ್ಲ್ಲ)ಿ ಕಲ್ಾದಗಿ ಎಸ್.ಟಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
15 ನಕಕರರ್ುಂದಿ ಆರ್ ಸಿ ಕದಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
16 ಬ ನಕಟಿಟ-3 ಬ ನಕಟಿಟ ಇತರ  ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
17 ಯತುಟಿಟ MIS code:30 ಹ ೂನಿುಹಾಳ ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 



18 ಹ ರಕಲ ಿMIS code: 04 ಹ ರಕಲ ಿ ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 
19 ಕಡಪಟಿಟ MIS code: 10 ಅನರ್ವ್ಾಡಿ ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 
20 ಬಾಡರ್ಂಡಿ MIS code: 03 ಬಾಡರ್ಂಡಿ ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 
21 ಮುಂಡರ್ನೂರು MIS code:19 ಕ ೂಲೂರು ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 
22 ರ್ಲರ್ಲ್ಲ MIS code: 13 ರ್ಲರ್ಲ್ಲ ಇತರ   ಬೇಳಗಿ 
23 ಬಾಡಗಿ MIS code: 01 ಬಾಡಗಿ ಇತರ  ಬೇಳಗಿ 

24 
ಅಮಿೇನರ್ಡ MIS code: 0227 ಚಿತಿರಗಿ 
ರಸ ಿ ಹತಿಿರ 

ಅಮಿೇನರ್ಡ ಇತರ   ಹುನರ್ುಂದ 

25 ಹಿರ ೇಕ ೂಡರ್ಲ್ಲ MIS code:1115 ಕಂದರ್ಲ ಿ ಪ. ಜಾತಿ ಹುನರ್ುಂದ 
26 ಚಿನಾುಪೂರ ಎಸ್ ಟಿ MIS code: 0704 ಜಂಬಲದಿನಿು ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 
27 ಖ್ ೈರವ್ಾಡಗಿ MIS code:-1023 ಹಿರ ೇಮಳಗಾವಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

28 
ಇಲಕಲಿ MIS code:1403, ಬಸವನರ್ರ, 

ವ್ಾನಂ :02 
ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

29 
ಇಲಕಲ ಿMIS code: 1406 

ರ್ುರುಲ್ಲಂರ್ಪಪನ ಪ್ಾಟಿ್, ವ್ಾ .ನಂ : 02 
ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

30 
ಇಲಕಲ್ MIS code:1414 ಚವ್ಾಾಣ 
ಪ್ಾಿಟ್, 

ವ್ಾನಂ :03 

ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

31 
ಇಲಕಲ್ MIS code:0909, ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ  
ಓಣಿ, ವ್ಾಡಗ 04 

ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

32 
ಇಲಕಲಿ MIS code:0930, ಕಂದರ್ಲಿ 
ರ ೂೇಡ್, ನ ೇಕಾರ ಕಾಲ್ ೂೇನಿ, ವ್ಾ .ನಂ :
07 

ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

33 
ಇಲಕಲಿ MIS code:0907, ಮಕಾಕನ 
ಮಶಿೇದಿ, ವ್ಾಡಗ ನಂ: 03 

ಇಲಕಲ ಿ ಇತರ  ಹುನರ್ುಂದ 

34 ಚಿಮಾನಕಟಿಟ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಕಾಕನೂರ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
35 ರಡ ಡೇರ ತಿಮಾಾಪೂರ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ನಿೇರಲಕ ೇರಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
36 ಹಾರ್ನೂರ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಕಾಕನೂರ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
37 ಆಸಂಗಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಲ್ಾಯದರ್ುಂದಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
38 ನಾರ್ರಾಳ ಎಸ್.ಪ್ತ.ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ನಾರ್ರಾಳ ಎಸ್.ಪ್ತ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
39 ನರಸಾಪೂರ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ನರಸಾಪೂರ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
40 ಯರಗ ೂಪಪ ಎಸ್.ಬ.ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ಮುತಿಲಗ ೇರಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
41 ಯರಗ ೂಪಪ ಎಸ್.ಬ.ಕ ೇಂದೌ ನಂ-3 ಮುತಿಲಗ ೇರಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
42 ಚ ೂಳಚರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ಚ ೂಳಚರ್ುಡಡ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
43 ಜಮಾನಕಟಿಟ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-2 ಜಮಾನಕಟಿಟ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 



44 ಜಲಗ ೇರಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-1 ನಿೇರಬೂದಿಹಾಳ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

45 
ಬದಾಮಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-4 
ಬಾಣದಾರ ಓಣಿ ವ್ಾಡಗ ನಂ-2 

ಬದಾಮಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

46 
ಬದಾಮಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-5 
ತಟಕ ೂೇಟಿ ವ್ಾಡಗ-2 

ಬದಾಮಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

47 
ಬದಾಮಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-24 ಟಿಪುಪನರ್ರ 
ವ್ಾಡಗ ನಂ- 01 

ಬದಾಮಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

48 
ರ್ುಳ ದರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-23  ವ್ಾಡಗ ನಂ-
06 ಬಸವ್ ೇಶಾರ ನರ್ರ 

ರ್ುಳ ೇದರ್ುಡಡ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

49 
ರ್ುಳ ದರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-21  ವ್ಾಡಗ ನಂ-
06 ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲ್  
ಹತಿಿರ 

ರ್ುಳ ೇದರ್ುಡಡ ಎಸ್ ಸಿ ಬದಾಮಿ 

50 
ರ್ುಳ ದರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-35  ವ್ಾಡಗ ನಂ-
05 ಹಳ ೇ ಅಂಬಾಭ್ವ್ಾನಿ ದ ೇವಸಾಾನ 
ಹತಿಿರ 

ರ್ುಳ ೇದರ್ುಡಡ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

51 
ಕ ರೂರ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-03 ರಾಚ ೂಟ ೇಶಾರ 
ರ್ುಡಿ ಹತಿಿರ ವ್ಾಡಗ ನಂ-02 

ಕ ೇರೂರ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

52 ಕರ್ಲಗ ೂಂಬ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-02 ಸೂಳಿಕ ೇರಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

53 
ರ್ುಳ ೇದರ್ುಡಡ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-17 ಹ ೂೇಸಪ್ ೇಠ 
ಓಣಿ ವ್ಾಡಗ ನಂ-05 

ರ್ುಳ ೇದರ್ುಡಡ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 

54 ಇನಾಂ ಹುಲ್ಲಿಕ ೇರಿ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-01 ಇನಾಂ ಹುಲ್ಲಿಕ ೇರಿ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
55 ರ್ಂರ್ನಬುದಿಹಾಳ ಕ ೇಂದೌ ನಂ-02 ನಿೇರಬೂದಿಹಾಳ ಇತರ  ಬದಾಮಿ 
56 ಬಸಿಲಸಿದ ೆೇಶಾರ ತ ೂೇಟ ಕ ಸರಗ ೂಪಪ ಕ ಸರಗ ೂಪಪ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
57 ಬನಿುದ ೇವಿ ರ್ುಡಿ ಹತಿಿರ ಬಸನಾಳ ಕ ಸರಗ ೂಪಪ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಧ ೂೇಳ 
58 ವ್ಾಲ್ಲ ತ ೂೇಟ ಬಸನಾಳ ಕ ಸರಗ ೂಪಪ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
59 ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಗನ ದ ೇವಸಾಾನ ವಚಗರ್ಲ ಿ ಲಕ್ಷಾನಟಿಟ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
60 ಪ್ಾೌಥಮಿಕ ಶಾಲ್  ಹತಿಿರ ರಂಜನಗಿ ಉತೂಿರ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
61 ಜಯನರ್ರ ವ್ಾಡಗ ಸಂಖ್ ೆ 05 ಮುಧ ೂೇಳ ಮುಧ ೂೇಳ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 
62 ಪ್ಾೌಥಮಿಕ ಶಾಲ್  ಹತಿಿರ ಮುದಾೆಪೂರ ಕಸಬಾಜಂಬಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಧ ೂೇಳ 

63 
ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸ ಟೇಶನ ಹತಿಿರ ವ್ಾಡ್ ನಂ. 16, 
ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ 

ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 

64 
ಪಂಡಾರಿ ರ್ಲ್ಲ ಿವ್ಾಡಗ ಸಂಖ್ ೆ. 01, 
ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ 

ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ ಇತರ   ಮುದ ೂೇಳ 

65 
ಬನದಲಕ್ಷ್ಮೇ ರ್ುಡಿ  ವ್ಾಡಗ ಸಂಖ್ ೆ 22, 
ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ 

ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ ಇತರ  ಮುಧ ೂೇಳ 



66 
ಕಣ ವಾನ ಕಟಿಟ ವ್ಾಡಗ ಸಂಖ್ ೆ. 13, 
ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ 

ಮಹಾಲ್ಲಂರ್ಪೂರ ಎಸ್ ಸಿ ಮುದ ೂೇಳ 

67 ಪಂಚಾಯತ ಹತಿಿರ, ಮೆಳಿೂಗ ೇರಿ ಮೆಳಿೂಗ ೇರಿ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 
68 ಎಸ್ ಟಿ ಏರಿಯಾ, ಮಂಟೂರ ಮಂಟೂರ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 
69 ಆಂಜನ ೇಯ ರ್ುಡಿ, ಬ ೂಮಾಣಬುದಿು ಮೆಟರ್ುಡಡ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 
70 ಆಂಜನ ೇಯ ರ್ುಡಿ, ಢವಳ ೇಶಾರ ಢವಳ ೇಶಾರ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 
71 ಸಾದು ಮುತಾೆನ ರ್ುಡಿ, ಢವಳ ೇಶಾರ ಢವಳ ೇಶಾರ ಎಸ್ ಸಿ ಮುದ ೂೇಳ 
72 ಹುದಾೆರತ ೂೇಟ, ಸಂಗಾನಟಿಟ ಮದಬಾವಿ ಇತರ  ಮುದ ೂೇಳ 
73 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲ್ ೂೇನಿ ನಿಂಗಾಪೂರ ಮೆಟರ್ುಡಡ ಎಸ್ ಸಿ ಮುದ ೂೇಳ 
74 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲ್ ೂೇನಿ ಯಡಹಳಿೂ ಇಂರ್ಳಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುದ ೂೇಳ 
75 ಜನತಾ ಪ್ಾಿಟ, ಬದರಿ ಬರಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮುದ ೂೇಳ 
76 ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಗನ ರ್ುಡಿ ಚಿಮಾಡ ಚಿಮಾಡ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
77 ಸತೆಕಾಮಾ ತ ೂೇಟ ಕಲಹಳಿೂ ಮಧುರಖಂಡಿ ಇತರ   ಜಮಖಂಡಿ 
78 ಹರಿಜನಕ ೇರಿ ಹನರ್ಂಡಿ ಹನರ್ಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
79 ದಸಿಗಿರಿ ತ ೂೇಟ (ರ್ಡದಿರ್ುಂಪ್ತ) ಹನರ್ಂಡಿ ಹನರ್ಂಡಿ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
80 ಹ ಬಾಬಳ ತ ೂೇಟ ಕಲಬೇಳಗಿ ಗ ೂೇಟ  ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
81 ಬಸ್ ಸಾಟಯಂಡ ಹತಿಿರ, ಹುಣಸಿಕಟಿಟ ಹುಲ್ಾೆಳ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
82 ಕವಟಗಿ ಆರ್ ಸಿ, ಕವಟಗಿ ಚಿಕಕ ಪಡಸಲಗಿ ಪ. ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
83 ಪ್ಾೌಥಮಿಕ ಶಾಲ್  ಹತಿಿರ, ಜಕನೂರ ಕುಂಚನೂರ ಎಸ್ ಟಿ ಜಮಖಂಡಿ 
84 ಬಸ್ ಸಾಟಯಂಡ ಹತಿಿರ, ಕುಂಬಾರಹಳೂ ಕುಂಬಾರಹಳೂ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
85 ಹರಿಜನಕ ೇರಿ ಕುಂಚನೂರ ಕುಂಚನೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
86 ಹರಿಜನಕ ೇರಿ ಜಕನೂರ ಕುಂಚನೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 

87 
ನಿೇರಿನ ಟಾಕಿ ಹತಿಿರ, ವ್ಾಡಗ ನಂ: 05 
ಬನಹಟಿಟ 

ನರ್ರ ಸಭ  ರಬಕವಿ- ಬನಹಟಿಟ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

88 ಬೇಳಗಿ ಓಣಿ, ವ್ಾಡಗ ನಂ:10 ಬನಹಟಿಟ ನರ್ರ ಸಭ  ರಬಕವಿ- ಬನಹಟಿಟ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 
89 ದಗಾಗ ಓಣಿ, ವ್ಾಡಗ ನಂ:27  ಹ ೂೇಸೂರ ನರ್ರ ಸಭ  ರಬಕವಿ- ಬನಹಟಿಟ ಇತರ   ಜಮಖಂಡಿ 

90 
ಸಾಲ್ಲಮನಿ ತ ೂೇಟ, ವ್ಾಡಗ ನಂ: 26 
ಹ ೂೇಸೂರ 

ನರ್ರ ಸಭ  ರಬಕವಿ- ಬನಹಟಿಟ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

91 ಬಜಂತಿೌ ರ್ಲ್ಲ,ಿ ವ್ಾಡಗ ನಂ: 14 ತ ೇರದಾಳ ಪುರಸಭ  ತ ೇರದಾಳ ಪ.ಜಾ ಜಮಖಂಡಿ 

92 
ಕಲೂತಿನರ್ರ, ವ್ಾಡಗ ನಂ: 03 
ತ ೇರದಾಳ 

ಪುರಸಭ  ತ ೇರದಾಳ ಇತರ   ಜಮಖಂಡಿ 

93 ಮಾಂರ್ ರ್ಲ್ಲ,ಿ ವ್ಾಡಗ ನಂ: 10 ತ ೇರದಾಳ ಪುರಸಭ  ತ ೇರದಾಳ ಪ. ಜಾತಿ ಜಮಖಂಡಿ 
94 ಚಾವಡಿರ್ಲ್ಲ,ಿ ವ್ಾಡಗ ನಂ:25  ರಬಕವಿ ನರ್ರ ಸಭ  ರಬಕವಿ- ಬನಹಟಿಟ ಇತರ  ಜಮಖಂಡಿ 

 

 



 

 

ಸೂಚನ ರ್ಳು  

1. ಅಂರ್ನವ್ಾಡಿ ಕಾಯಗಕತ ಗ/ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ ೆರ್ಳಿಗ  ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮೂಲಕವ್ ೇ ಮಾತೌ 
ಸಲಿ್ಲಸತಕಕದುೆ, ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಇತರ  ಯಾವುದ ೇ ಮೂಲದಿಮದ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಾ.ಿ 
ಅವುರ್ಳನುು ಪರಿರ್ಣಿಸಲ್ಾರ್ುವುದಿಲಿ. 

2. ಅಭ್ೆರ್ಥಗರ್ಳು ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ನ ೇಮಕಾತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ನಿಬಂಧನ ರ್ಳನುು 
ಸಟಷ್ಟವ್ಾಗಿ ಓದಿಕ ೂಂಡು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿರುವ ಸೂಚನ ಯಂತ  ಅಜಿಗರ್ಳನುು ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಿ ಅವಶೆಕ ಮೂಲ 
ದಾಖಲ್ ರ್ಳನುು ಸಾಕಯನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಲ್ ೂೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಜಗಇಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

3. ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮೂಲಕವ್ ೇ ಎಲ್ಾಿ ಅರ್ತೆ ದಾಖಲ್ಾತಿರ್ಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವದು. ತದನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ದಾಖಲ್ಾತಿರ್ಳನುು ಪರಿರ್ಣಿಸುವುದಿಲಿ. 
 
ಆನ್-ಲ್ ೈನ್ ಅಜಿಗಯಂದಿಗ  ಲರ್ತಿಿಸಬ ಕಾದ ದಾಖಲ್ ರ್ಳು:- 

1. ಅಜಿಗ ನಿರ್ದಿತ ನಮೂನ ಯಲ್ಲಿ (ಆನ್-ಲ್ ೈನ್). 

2. ಜನನ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ(ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗ /ಜನಾ ದಿನಾಂಕ ಇರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 

ಅಂಕಪಟಿಟ.(ಕಾಯಗಕತ ಗಯರಿಗ ). 

3. ನಿರ್ದಿತ ವಿದಾೆಹಗತ ಯ ಅಂಕಪಟಿಟ. 

4. ತಹಶಿೇಲ್ಾೆರರು/ಉಪತಹಶಿೇಲ್ಾೆರರಿಂದ ಒಂದು(1) ವಷ್ಗದ ೂಳಗಿನ ವ್ಾಸಸಾಳ ದೃಢೇಕರಣ ಪತೌ. 

5. ಅಭ್ೆರ್ಥಗರ್ಳ ಜಾತಿ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 

6. ಪತಿಯ ಮರಣ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ.( ವಿಧವ್ಾ ವ್ ೇತನದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪರಿರ್ಣಿಸುವಂತಿಲಿ) 

7. ಆತಾಹತ ೆ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡ ರ ೈತರ ಪತಿುಯಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಂದ ಪಡ ದ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 

8. ಅಂರ್ವಿಕಲತ  ಪೌಮಾಣ ಪತೌ.( ಅಂರ್ವಿಕಲ ವ್ ೇತನದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪರಿರ್ಣಿಸುವಂತಿಲಿ) 

9. ವಿಚ ಿೇಧನ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪತೌ.(ನಾೆಯಾಲದಿಂದ ಪಡ ದಿರಬ ೇಕು) 

10. ಕನಾಗಟಕ ರಾಜೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿರ್ಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಡ ಸಲಪಟಟ ಮಾಜಿ ದ ೇವದಾಸಿಯರ 

ಸಮಿೇಕ್ಷ  ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ದ ೇವದಾಸಿಯರ ಮಕಕಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ನಿರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಂದ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 



11. ಪರಿತೆಕ ಿ ಬಗ ೆ ಗಾೌಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡ ದ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 

12. ಇಲ್ಾಖ್ ಯ ಸುದಾರಣಾ ಸಂಸ ಾ /ರಾಜೆ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯರ್ಳ ನಿವ್ಾಸಿ ಬಗ ೆ ಮಹಿಳಾ ಮತುಿ ಮಕಕಳ 

ಅಭಿವೃದಿೆ ಇಲ್ಾಖ್ ಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಂದ ಪಡ ದ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 

13. ಯೇಜನಾ ನಿರಾಶಿೌತರ ಬಗ ೆ ತಹಶಿೇಲ್ಾೆರರಿಂದ ಪಡ ದ ಪೌಮಾಣ ಪತೌ. 

                                         

                                                                                     ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಿರ್ಳು 
                                                                                      ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ 
 
 
 
ಪೌತಿಯನುು: 

1. ಮಾನೆ ಮುಖೆ ಕಾಯಗನಿವ್ಾಗಹಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ಜಿಲ್ಾಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ. 
2.            ,                            ,          . 
3. ಕಾಯಗನಿವ್ಾಗಹಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ/ ಬೇಳಗಿ/ ಹುನರ್ುಂದ/ 

ಬದಾಮಿ/ ಮುಧ ೂೇಳ/ ಜಮಖಂಡಿ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
4. ತಾಲೂಕು ಆರ ೂೇರ್ೆ ಮತುಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಾೆಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ/ ಬೇಳಗಿ/ ಹುನರ್ುಂದ/ 

ಬದಾಮಿ/ ಮುಧ ೂೇಳ/ ಜಮಖಂಡಿ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
5. ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾೆಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ಬಾರ್ಲಕ ೂೇಟ/ ಬೇಳಗಿ/ ಹುನರ್ುಂದ/ ಬದಾಮಿ/ ಮುಧ ೂೇಳ/ 

ಜಮಖಂಡಿ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
6. ಸಂಭ್ಂದಿಸಿದ ಗಾೌಮ ಪಂಚಾಯತಿ/ ಪಟಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ/ ಪುರಸಭ / ನರ್ರಸಭ  ಪೌಕಟಣ ಗಾಗಿ, ಶಿಶು 

ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
7. ಸಂಭ್ಂದಿಸಿದ ಗಾೌಮ ಪಂಚಾಯತಿ/ ಶಾಲ್ಾ ಮುಖ್ ೂೆೇಪ್ಾದಾೆಯರು, ಹಿರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶಾಲ್ ರ್ಳು, ಶಿಶು 

ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
8. ಸಂಭ್ಂದಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಸಂಪಕಗ ಕ ೇಂದೌ, ಗಾೌಮ ರ ೂೇರ್ೆ ಕ ೇಂದೌ/ ಗಾೌಮ ಲ್ ಕಾಕಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಕಛ ೇರಿ/ 

ಅಂರ್ನವ್ಾಡಿ ಕ ೇಂದೌದಲ್ಲಿ ಪೌಕಟಣ ಗಾಗಿ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿೆ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಮೂಲಕ. 
9. ಕಛ ೇರಿ ಕಡತಕ ಕ. 


