ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
(ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಎಚಚ ರಿಕೆಯುಂದ ಓದಿಕೊಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದು )
•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ , ನೇಮಕಾತಿ ಸಥ ಳ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಿತೆ, ಕ್ಷ ೇತರ ದಲ್ಲಿ ಹುಂದಿರುವ ವರ್ಿಗಳ
ಅನ್ನಭ್ವ, ಹುದ್ದೆ ಯ ಸೇವಾವಧಿ, ವೇತನ-ಭ್ತೆಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಈ ಅುಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಗಮನಿಸತಕಕ ದ್ದೆ .

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲಲೇಡ್
ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತಯ ವಿರುವ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಸವ ಯಂದೃಢೇಕರಣದುಂದಿಗ್ಗ
ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಳಳ ತಕಕ ದ್ದೆ . ಎಸ್ಲಎಸ್ಲಎಲ್ಲಸಿ/ತತಸ ಮಾನ ಅುಂಕಪಟ್ಟು (ಎ-4 ಅಳತೆ,
ಜೆಪಿರ್ಜ/ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ , ಗರಿರ್ಠ 100 ಕ್ಬಿ), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಿತೆ (ಎ-4 ಅಳತೆ, ಜೆಪಿರ್ಜ/ಪಿಡಿಎಫ್
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ , ಗರಿರ್ಠ 100 ಕ್ಬಿ), ಅನ್ನಭ್ವ (ಎ-4 ಅಳತೆ, ಜೆಪಿರ್ಜ/ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ,
ಗರಿರ್ಠ ), ಭಾವಚಿತರ (50 ಕ್ಬಿ - 3.5 x 5 ಸುಂ.ಮೇ., ಜೆಪಿರ್ಜ/ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ), ಸಹಿ (50 ಕ್ಬಿ 2.5 x 1.5 ಸುಂ.ಮೇ., ಜೆಪಿರ್ಜ/ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ )

•

ನೇುಂದಣಿ – ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಿುಂಧು
¥ÉÆÃರ್ಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತಮಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೇುಂದ್ಯಯಿಸಿಕೊಳಳ ತಕಕ ದ್ದೆ . ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸದರಿ
¥ÉÆÃರ್ಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ಲವಡ್ಿ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳಳ ತಕಕ ದ್ದೆ (ಆಧಾರ್
ಸಂಖ್ಯಯ ಮೂಲಕ). ಒುಂದ್ದ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹುಂದಿಲಿ ದಿದೆ ಲ್ಲಿ , ಬುಂಗಳೂರು ಒನ್
ಸೇವಾ ಕುಂದರ ಅಥವಾ ಕಿಯೇಕ್ಸಸ ಮೂಲಕ ನೇುಂದ್ಯಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯಗಿರುತತ ದ್ದ.

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನು ಡ ಅಥವಾ ಆುಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿರುತತ ದ್ದ.

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನುಂಕದವರೆಗ್ಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಅವಕಾಶವಿರುತತ ದ್ದ, ತದನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದನ್ನು ¸ÀÜVತಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ ದ್ದ.

•

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿುಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅುಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪರ್ು
ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಆಯೇಗಕ್ಕ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕ್ಕ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಿ ರ್ು ಲ್ಲಿ , ಅುಂತರ್
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದ್ದಕೊಳುಳ ವುದಿಲಿ .

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಪರ ಸುತ ತ ಉಪಯೇಗಿಸುತಿತ ರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್
ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದ್ದ. ಮುಂದಿನ ಪತರ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ / ಇ-ಮೇಲ್
ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಇಚಿಿ ಸಿದರೂ, ಒುಂದೇ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುವುದೇ ಆಯಾ
ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದ್ದೆ .

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ವಿಧಾನ
•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೇುಂದ್ಯಯಿಸಿದ ನಂತರ “ಅಪ್ಿ ೈ / ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸು” ಎುಂಬುದನ್ನು
ಕಿಿ ಕ್ಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡುವುದ್ದ.

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾ ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪಿ ದೇ ಭ್ತಿಿ ಮಾಡತಕಕ ದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಕ ಯ ನ್
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಭಾವಚಿತರ , ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಲೇಡ್
ಮಾಡತಕಕ ದ್ದೆ , ಇಲಿ ದಿದೆ ಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಲು
ಸ್ಕ್ಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ವನ್ನು ಪ್ರವತಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ವನ್ನು ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಲಿ
ವಿನಯಿತಿಗಾಗಿ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ಪಾವರ್ತ ವಿಧಾನ
•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು “ಪ್ರವತಿ ಆಯ್ಕಕ ” ಯನ್ನು ಕಿಿ ಕ್ಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ
ಅುಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ, ಕ್ರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ, ನೆಟ್ ಬ್ಯ ುಂಕಿುಂಗ್, ಯುಪಿಐ, ಪೇ-ಟ್ಟಎುಂ ಅಥವಾ ಇನಿು ತರ
ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ವನ್ನು ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ದಿುಂದ ವಿನಯಿತಿ ಕೊೇರಿದಲ್ಲಿ , ಈ ಹಿುಂದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಗಾರ ರ್ಕ ವಾಯ ಜ್ಯ ಗಳ
ಪರಿಹಾರ ಆಯೇಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನುಂಕ 11.05.2020ರ ಅನ್ನಸ್ಕ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಅರ್ಜಿ
ಶುಲಕ ವನ್ನು ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಲಿ , ಡಿಡಿ / ಐಪಿಒ ಸಂಖ್ಯಯ , ದಿನುಂಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯ ುಂಕ್ಸ / ಅುಂಚೆ
ಕಛೇರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ “ವಿನಯಿತಿ” ಕಿಿ ಕ್ಸ ಮಾಡಿ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದ್ದ.
ಹಿುಂದಿನ ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ದ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸದಿದೆ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲಕ ದಿುಂದ ವಿನಯಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಿ .

•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ “ಸಲ್ಲಿ ಸು(Submiಣ)” ಎುಂಬುದನ್ನು

ಕಿಿ ಕ್ಸ

ಮಾಡುವುದ್ದ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ಲಗ್ಗ
ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವ ೇಕೃತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗುವುದ್ದ.
•

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ಲನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ತುಂತಿರ ಕ ಸಮಸಯ
ಉುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನದರೂ ಸಿ ಷ್ು ೇಕರಣದ ಅಗತಯ ತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ , ದೂರವಾಣಿ /
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ 8088304855 / 6361799796 ನ್ನು ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ
ಭಾನ್ನವಾರಗಳನ್ನು ಹರತುಪಡಿಸಿ) ಅುಂದರೆ ಬಳಿಗ್ಗೆ 9-00ರಿುಂದ ಸಂಜೆ 6-00 ಘಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ
ಸಂಪಕಿಿಸಬಹುದ್ಯಗಿರುತತ ದ್ದ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
(Candidates must read the instructions carefully before filling the Application)
•

•

•

Before filling the application through online the Candidate shall go through the Notification with
regard to the No. of post, place of vacancy, qualification, experience in the field, term of office,
Salary & allowances, mode/criteria of selection etc.,
Before start entering the Application, keep the required documents duly self-attested for uploading
the same. SSLC / Equivalent Certificate (A4 size in jpg/pdf format below 100 kb 100 size),
Qualification (A4 size in jpg/pdf format below 100 kb size), experience (A4 size in jpg/pdf format
below 100 kb size), photo (50 kb - 3.5cm x 5cm in jpg/pdf format below 100 kb size), signature (2.5 x
1.5 cm in jpg/pdf format below 50 kb size).
Registration - The Candidate must get themselves registered with in Seva Sindhu portal before
applying to the post. Candidates should register their names by creating user ID & Password

•
•
•
•
•

(Aadhaar based). In case candidate does not have Aadhar, he/she may register his/her name
through Bengaluru One Centres / KIOKS.
Candidate is allowed to fill the Application either in Kannada or in English.
The candidate is allowed to apply through online only till the last date as notified. Thereafter, it will
be disabled.
For any reason, applications submitted through post or by hand directly to the concerned
Department / State Consumer Commission / Selection Committee will not be considered.
Candidate shall mention his/her valid e-mail ID and Mobile carefully in the Application. Further
communication, if any, will be sent only through registered e-mail / Mobile.
Candidate shall submit only one application irrespective of any posts and select against the
respective posts for which they are applying.

HOW TO APPLY TO THE POST ONLINE
•
•

Once the candidate clicks on the link “Apply”, Application form will come on screen to proceed
further.
The candidate must fill all the mandatory and other information including uploading of photo,
scanned documents and signature and “click” on submit to proceed to payment option. Otherwise,
the information of next field cannot be entered. At next stage, candidates shall make the payment
or to provide the fee exemption details.

PAYMENT MODE
•
•

•
•

Once the candidates select the payment option, they can make the payment of Application Fee
through online i.e., net banking, Debit Card, Credit Card, any mode of UPI, Paytm.
If candidates seeking exemption from Application Fee shall keep ready the details of payment made
pursuant to Notification dtd. 11.05.2020 issued by the State Consumer Commission, i.e., DD/IPO
No., Date and Bank/Post Office and provide the details in the form. If the fee details are not
provided, candidate cannot claim fee exemption.
Click on “Submit”. Once submit of Application is over, the candidate will receive acknowledgment
for having submit of Application.
In case Applicant needs any clarification or finds any difficulty due to technical issue in submitting
the Application may contact No.8088304855/ 6361799796 during office hours i.e., between 09.00
AM to 6.00 PM. Monday-Friday.

