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[ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರದ್ ಸಂಪೂರ್ಾ ಸಾಮ್ುರ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದಕ]
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ರ್ಕೇಮ್ರ್ಾತಿ-ಅಂತಿಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹಕಚ್ುುವರಿ] ಪರಕಟಣಕ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ: ಹುವಿಸಕಂನಿ/ಪರವೆ[ಆ]/ಲೆ[ಆ]/ಸಲೆ[ಆ]/ಹಿಸ[ಆ-1]/ನೆೇಪರ/ವಿವ-05/2016-17,
ವಿಷಯ:

ದಿನಾಂಕ: 31ರ್ಕೇ ಅರ್ಕ್ಿೇಬ್ರ್, 2018.

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿೇಯರ್ [ವಿದ್ುೆತ್], ಸಹಾಯಕ ಮತ್ುು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ೆೆಗಳ ಬಾಕಿ
ಉಳ್ಳದಿರುವ ಪರವಗಾ/ ಕೊೇಟಾಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚುುವರಿ] ಯನುು ಪರಕಟ್ಟಸುವ ಕುರಿತ್ು.

ಉಲೆಲೇಖ:

1. ಉದ್ೊೆೇಗ ಪರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ೆೆ: ಕವಿಪರನಿನಿ/ ಬಿ16/ 40360/ 2016-17, ದಿನಾಂಕ: 08.09.2016.
2. ನೆೇಮಕಾತಿ-ತಾತಾೆಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚುುವರಿ] ಪರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಹುವಿಸಕಂನಿ/ ಪರವೆ/ ಲೆ[ಆ]/ ಸಲೆ[ಆ]/
ಹಿಸ[ಆ-1]/ ನೆೇಪರ/ ವಿವ-05/ 2016-17, ದಿನಾಂಕ: 04.09.2018.

********

ಕನಾಾಟಕ ವಿದ್ುೆತ್ ಪರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ದ್ ಉದ್ೊೆೇಗ ಪರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ೆೆ: ಕವಿಪರನಿನಿ/ ಬಿ16/ 40360/ 201617, ದಿನಾಂಕ: 08.09.2016 ಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, Online Aptitude Test ನಲಿಲ ಗಳ್ಳಸಿರುವ ಅಂಕ/ Equi-Percentile
ಜೆೆೇಷಠತೆ ಮತ್ುು

ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ದ್ಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ವೆೈದ್ೆಕಿೇಯ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳನಾುಧರಿಸಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿೇಯರ್ [ವಿದ್ುೆತ್],

ಸಹಾಯಕ ಮತ್ುು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ೆೆಗಳ್ಳಗೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸರಕಾರದ್ ನಿಯಮಾವಳ್ಳಗಳನುಸಾರ
ಅಹಾತೆ ಹಾಗೂ ಶೆರೇಷಠತೆಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಆಯ್ಕೆರ್ಾಗಿರುವ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ತಾತಾೆಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚುುವರಿ] ಯನುು, ಕಟ್–ಆಫ್ [CutOff] ಅಂಕಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಅಂತ್ಜಾಾಲದ್ಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖ [2] ರ ಹು.ವಿ.ಕಂ.ನಿ.ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದ್ೆ.
ಸದ್ರಿ ತಾತಾೆಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚುುವರಿ] ಗೆ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲಿಲಸಿರುವ ಅಹಾ
ಆಕ್ೆೇಪಣೆಗಳನುು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ರನವಯ, ಆಕ್ಷೇಪಣಾವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ [ಅನುಬಂಧ: 01
ರಂದ 03], ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚುುವರಿ] [ಅನುಬಂಧ: 04 ರಂದ 06] ಯನುು, ಕಟ್–ಆಫ್ [Cut-Off] ಅಂಕ [ಅನುಬಂಧ: 07
ರಂದ 09] ಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಯ ಅಂತ್ರ್ ಜಾಲ [www.hescom.co.in] ದ್ಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತ್ುದ್ೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ ಕೊೇಟಾದ್ಡಿಯಲಿಲರುವ 1:2 ಅನುಪಾತ್ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 05.02.2018, ದಿನಾಂಕ: 17.03.2018 ಮತ್ುು
ದಿನಾಂಕ: 14.09.2018 ರಂದ್ು ದ್ಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನೆಗಷ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಷೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ಾುರಷ. ಇದ್ರಿಂದ್ಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ
ಹುದ್ೆೆಯ ಪರಿಶಷಠ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪರವಗಾ-2ಬಿ ರಲಿಲಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೊೇಟಾದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ುದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಹಾಯಕ
ಹುದ್ೆೆಯ ರಿಕು ಸಾಾನಗಳ್ಳಗಾಗಿ 1:2 ಅನುಪಾತ್ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 05.02.2018, ದಿನಾಂಕ: 17.03.2018 ಮತ್ುು ದಿನಾಂಕ:
14.09.2018 ರಂದ್ು ದ್ಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನೆ ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ೆಕಿೇಯ ತ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾದ್ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ಶೆರೇಷಠತೆಯ ಕೆಳಗಿರುವವರನುು
ಅಹಾತೆ ಹಾಗೂ ಶೆರೇಷಠತೆಯ ಮತ್ುು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸರಕಾರದ್ ನಿಯಮಾವಳ್ಳಗಳನುಸಾರ ಅಹಾತೆ
ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ [ಅನುಬಂಧ: 10] ಯನುು, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಅಂತ್ಜಾಾಲದ್ಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಸದ್ರಿ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳು
ದಿನಾಂಕ:

12ನೆೇ ನವಹಂಬರ್, 2018 ರಂದ್ು ಬೆಳ್ಳಿಗೆೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ನವನಗರ,

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲಿಲ ದ್ಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೇಲನೆಗೆ On-Line ಅಜಿಾಯಲಿಲ ಸಲಿಲಸಿರುವ ಮೂಲ ದ್ಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ೃಢೇಕೃತ್ ಪರತಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ
[ಅನುಬಂಧ: 10 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ] ಹಾಜ್ರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ೆ. ಸದ್ರಿ ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ವೆೈದ್ೆಕಿೇಯ
ತ್ಪಾಸಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನುು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಅಂತ್ರ್-ಜಾಲದ್ಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.

[ಪು.ತಿ.ರ್ಕ್ೇ.]
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