GOVERNMENT OF KARNATAKA
No. EP 32 TPU 2021

Karnataka Government secretariat,
6th Floor, M.S Building
Bangalore, dated:12/05/2022
NOTIFICATION
The draft of the following rules which the Government of Karnataka
proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section
18 of Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfers of Teachers) Act
2020 (Karnataka Act 4 of 2020) is hereby published as required by sub-section
(1) of section 18 of the said Act, for the information of all persons likely to be
affected thereby from the date of its publication in the official Gazette.
Whereas, the said Gazette was made available to the general public on
08.04.2022.
And, whereas objection and suggestion received in this behalf have been
considered by the State Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Karnataka Civil
Service (Regulation of Principal and Lecturers transfer) Rules 2022 (Karnataka
Act 4 of 2020) hereby makes the following rules, namely:1. Title and commencement.-(1) These rules may be called Karnataka
State Civil Services (Regulation of Transfer of Principal and Lecturers) Rules,
2022.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in
the official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,(a) ‘Act' means the Karnataka State Civil services (Regulation of Transfer
of Teachers) Act, 2020;
(b) ‘Child’ means unmarried and dependent child of the Principal or
Lecturer;
(c) ‘Section’ means section of the Act;
(d) ‘Vacant Posts’ means a post of a Principal and a Lecturer of a
particular subject, as the case may be, which is vacant and is
required as per norms specified by the Government from time to time.

(e) Pupil – Lecturer ratio shall be 160:1 for subjects with practicals and
320:1 for non practical subjects.
(f) Work load means number of teaching hours prescribed per lecturer
i.e. 24 hours per week for subjects with practicals and 20 hours for
subjects without practicals.
For example: Science subjects having two sections with 80 students
each will have 08 hours for theory and 16 hours for practical (02
hours per batch of 20 students).
(g) Minimum Period of service means a continuous service of three
years in a Government Pre University College.
(h) Request Transfer means permitting a Principal or a Lecturer to select
place in the zone classified on basis of student strength.
(i) Redeployment and Rationalization Transfer means transfer of
Lecturer from existing college where there is insufficient or no
workload to a Government PU College where there is a vacancy or
additional requirement due to additional work load based on student
strength.
(j) ‘Zone’ means, (i) Zone-A, consisting of areas falling within the limits of BBMP, all
Mahanagara-Palikas and District Headquarters.
(ii) Zone-B, consisting of areas falling within the limits of all
NagaraPalikas, Nagara-Sabha, Pura-Sabha, Pattana-Panchayat,
notified areas, Town-Panchayath areas and Taluk Headquarters
(Notified in the Karnataka Municipal Corporation Act 1976 (1977
of Karnataka Act – 14).
(iii) Zone-C, consisting of areas other than the areas falling under
Zone-A and Zone-B.
(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have
the same meaning assigned to them in the Act.
3. Transfer Process Controlling Officer and Competent Authority. The Director of Pre University Education Department is the Transfer
Process Controlling Officer and the Competent Authority for transfer
of Principals and Lecturers.

4. Weighted Score` of a Principal / Lecturer. –
(a) Weighted Score of a Principal or Lecturer for the purpose of transfer =
(Number of years of service rendered in C Zone X 3) + (Number of
years of service rendered in B Zone X 2) + (Number of years of service
rendered in A Zone X 1) + (Number of years of service rendered in
present college beyond 3 years X 1).
(b) Weighted Score of a Lecturer for the purpose of transfer = (No of
years of service rendered in C Zone X 3) + (No of years of service
rendered in B Zone X 2) + (No of years of service rendered in A Zone X
1) + (No of years of service rendered in present college beyond 3 years
X 1)
Note: Service of Six months (180 days) and above shall be treated as
one full year of service. Service of less than Six months (180 days)
shall be treated as `Zero` year of service.
(c) The weighted score shall be calculated based on the service details of
the Principal / Lecturer up to December of the previous year as
updated by the concerned Drawing and Disbursing Officer
(hereinafter referred as DDO) on SATS or the Department Portal.
(d) (c) If the weighted score of any two Principal / Lecturers is same then
the seniority is decided based on date of entry into service. If date of
entry into service (as Principal / Lecturer) is also the same, then their
seniority is decided based on the date of birth.
(e) The department shall under seal and sign of Joint Director (Admin),
publish the provisional weighted score of all Principals / Lecturers on
second Friday of January every year on its website. All Principals /
Lecturers shall have option to apply for correction of their service
details in case of any discrepancies in the weighted scores. The
application for correction shall be made to the concerned DDO with
valid documents. In case of Principal / Lecturer such applications
shall be made through respective DDPU. A Principal / Lecturer may
also file an objection regarding to the weighted score of other Principal
/ Lecturers by producing valid documents. The application for
correction or objections may be made till 31st of January of that year.
No application for correction or objection shall be entertained beyond
the last date.

(f) The Joint Director (Admin) or any officer not below the rank of Deputy
Director shall verify each application of correction or objection and
pass a necessary order by accepting or rejecting the application with
valid justifications and publish the same on the departmental website
by 15th of February.
(g) After the order is passed by the Joint Director (Admin), he shall
publish the final weighted scores on the website. Once the final
weighted scores are published, the same shall be freezed till the
completion of the transfer process.
(h) If the above process is not being completed in the month of January
and February due to unavoidable reasons, the same shall be
completed prior to the publication of transfer schedule.
5. Transfer Limits.- The transfer limit specified under sub-section (1) of
section 7 of the Act shall be further divided into various category of transfers as
follows, namely;Sl No
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Provided that, the Redeployment and transfer due to Rationalization of
Lecturer Transfer (Excess Transfer) and mutual transfers shall not be
accounted for the purpose of the sub-limits.
6. Transfer Schedule.-(1) The transfers shall normally be taken up in
the month of April and May of every year.
(2) The Government, on recommendations of the Transfer Process Controlling
Officer if deems fit may permit the transfers to be taken up even after the time
limit specified in sub-rule (1).

(3) Every year the Transfer Process Controlling Officer shall publish the time
table for transfer process having the following major steps, namely:(a) Inviting application from Lecturers who were transferred through
compulsory transfer during the year 2018-19 (Provided in the Act as one time
measure only);
(b) Redeployment of sanctioned posts based on pupil Lecturer ratio;
(c) Notification of vacant posts;
(d) Notification of Draft list of Lecturers to be transferred under
Rationalization;
(e) Inviting application for request transfer and exemption from
Rationalization transfer;
(f) Finalization of `List of Lecturers who transferred on compulsory
transfer during the year 2018-19`;
(g) Finalization of `List of Lecturers to be exempted` and `List of Lecturers
to be given priority;
(h) Preparation and Publication of final list of Lecturers to be transferred
under Rationalization;
(i) Transfer of Lecturers who transferred on compulsory transfer during
the year 2018-19;
(j) Transfer of Lecturers under Rationalization;
(k) Notification of revised vacant posts along with deemed vacancies;
(l) Request transfers; and
(m) Mutual transfers.
NOTE: “Redeployment and Rationalization of Lecturers” shall be taken
up every alternate year.
7. Special Counseling.- Whatever is contained in the said rules, before
the first transfer process as per Karnataka Civil Services (Regulation of
Teachers‟ Transfer) (Second Amendment) Act, 2021 dated 18-01-2022
(hereafter called 2022 Ordinance 6), special counselling can be held as per the
instructions detailed in the Ordinance dated 18-01-2022. Lecturers transferred

and reported on the basis of Compulsory Transfer held in the year 2018-19
may be given a place within the unit of seniority. Lecturers must be given a
chance to choose place within the unit of seniority as one time measure before
all other forms of transfers, subject to the availability of vacancies, in the
following manner:
1) Authority which conducted Compulsory Transfer in the year 2018-19
will conduct current counselling process.
2) Transfer Controlling Officer will announce (issue) counselling
timetable and guidelines.
3) Before announcing time table, list of available vacancies for Special
Counselling must be announced.
4) Thereafter, online applications for Special Counselling may be invited
from the affected Lecturers as explained in Compulsory Transfer in
the year 2018- 19 Ordinance 6 of year 2022.
5) Affected Lecturers will have to submit request application for Special
Counselling online.
6) Applications thus received online must be serialized as per their
seniority on the basis of rules related to counselling order 2018-19
and must be finalized after receiving objections.
7) Affected Lecturers must be counseled based on their serial number in
the seniority list. Lecturers must be given chance to choose place
within the unit of seniority.
8. Re-Deployment of Sanctioned post.-Every alternate year the
sanctioned posts shall be rationalized college wise depending on the student
strength. The excess posts shall be redeployed to needy colleges as per the
procedure notified by the Department for this purpose. After the completion of
the process, the Director of Pre University Education Department shall issue
orders with respect to sanctioned posts in each college for that academic year.
9. Notification of vacant posts: - After redeployment of posts, the
Director of Pre University Education Department shall notify subject wise
vacancy position.
10. Notification of draft list of Lecturers to be transferred under
Rationalization Transfer.-The draft list of Lecturers to be transferred either

under Rationalization Transfer shall be notified by the Director of Pre
University Education Department.(i) While preparing draft list of Lecturers to be transferred under
Rationalization, if in a particular subject lecturer post in that college
is in excess, then for such a post in such a subject “senior most‟
Lecturer of that subject working in that college shall be included in
the list.
11. Exemptions and Priorities.- (1) Exemptions under rationalization
transfers and priority for request transfers shall be complied on the basis of
conditions specified in section 10.
(2) The certificates to be produced in claim of exemptions / provided
further that priorities are as follows, namely:Sl No
1

2
3

4

5
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Principal / Lecturer or spouse or
child suffering from terminal
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with dependent children

Supporting documents
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Indian
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/
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being Certificate from the appointing
married to an employee of a authority of the spouse.

Central Government or State
Government or Aided Institution
6
Female Principal / Lecturers To be verified from SATS /
aged fifty years or Male Principal Departmental Portal
/ Lecturers aged fifty five years
7
Pregnant Principal / Lecturer or Certificate from the District
a female Principal / Lecturer Medical Board
with a child less than one year
12. Inviting application for request transfer and exemption from
Rationalization transfer.-Every Principal / Lecturer who has completed
minimum period of service shall be provided an opportunity to make an online
application for request transfer and / or for exemption from Rationalization
Transfer within the time limit notified by the Transfer Process Controlling
Officer,(i) The Principal / Lecturer while making an application for request
transfer can also seek priority under any of the categories specified
in section 10 of the Act along with relevant documents under rule
11;
(ii) The application for exemption from Rationalization Transfer shall also
be claimed online along with relevant documents specified in rule
11.
(iii) If the priority or exemption is not claimed within the time limit, then
it shall not be considered at a later stage; and
(iv) Principals / Lecturers identified for transfer under Rationalization
Transfers may also apply for Request Transfer. Their eligibility and
weighted score shall be considered based on their working college
prior to Rationalization Transfer.
13. Finalization of `List of Principals / Lecturers to be exempted`
and `List of Principal / Lecturers to be given priority.(i) After the final date prescribed for making application for request
transfer and application for exemptions under rationalization transfer,
the Joint Director (Admin) of Pre University Education Department
shall verify each application of priority or exemption.
(ii) The Joint Director (Admin) of Pre University Education Department
shall come to conclusion of eligible cases of priority or exemption on
the basis of submission of documents specified under rule 10.

(iii) If the Joint Director (Admin) of Pre University Education Department
has any doubts regarding the authenticity or the genuineness of the
documents, he shall cross verify with the Competent Authority.
(iv) the Director of Pre University Education Department shall publish
online as well as on the office notice board
(a) draft eligible priority list;
(b) draft in-eligible priority list with reasons;
(c) draft eligible exempted list;
(d) draft ineligible exempted list with reasons;
(e) to give clear five working days for objections from any Principal /
Lecturer;
(f) the Director of Pre University Education Department shall also
mention the date for open hearing after the deadline fixed for
raising objections in the notification; and
(g) no objections shall be entertained on `weighted score of a Principal
/ Lecturer` after clear five working days.
(v) Any Principal / Lecturer who has any objection to either eligible or
ineligible cases may file an on-line objection with supporting
documents.
(vi) The Director of Pre University Education Department or officer not
below the rank of Joint Director of Pre University Education
Department, shall verify all the online objections and hear them on
the `open hearing date` and pass speaking orders. The speaking
orders shall be published on the transfer portal and on the notice
board.
(vii) After passing orders the Joint Director (Admin) of Pre University
Education Department shall publish,(a) final Priority list; and
(b) final Exemption list.
(viii) Any Principal / Lecturer aggrieved by the order may approach the
Grievance Redressal Committee as per section 9 within three working
days from the date of publication of the order.
14. Preparation and Publication of final list of Lecturers to be
transferred under Rationalization.-(1) After finalizing list of Lecturers to be
exempted under Rationalization, the senior most Lecturer of that subject in the

college shall be considered for transfer under rationalization, excluding the
Lecturers to be exempted. If all the Lecturers of that subject become eligible for
exemption from rationalization, then the senior most Lecturer excluding
Lecturers with Serious Illness or Physical Disability shall be considered,
irrespective of exemption clause.
(2) After following due procedure laid down in sub-rule (1) the Director of
Pre University Education Department shall publish final list of Lecturers to be
transferred under Rationalization.
15. Rationalization of Lecturers.-(1) Order of priority shall be followed
for transfer of Lecturer under rationalization.
(2) The Lecturers who are in the final list of Rationalization shall be transferred
to the vacant posts available in zone C. If any Lecturer refuses to take the
vacant post or abstains from process of counseling, the transfer authority shall
transfer such Lecturer through dummy counseling after completion of
counseling process.
(3) If `Serious Illness or Physical Disability`` Lecturers are identified as excess,
then while transferring such Lecturers the transferring authority shall provide
them first priority in the process of counseling irrespective of weighted score.
16. Notification of revised vacant posts.- In the year in which
Rationalization is taken up, the Director of Pre University Education
Department shall publish the subject-wise vacancies after Rationalization
process.
17. General Request transfers.(i) Based on the applications received for the request transfers, final
priority list for different categories as specified under section 10 of the
Act and general category shall be prepared and published by the
Competent Authority on the transfer portal.
(ii) Within each category the priority shall be decided based on the
conditions prescribed for priority under section 10.
(iii) The total number of request transfers specified under clause (v) of
section 10 and general transfers shall be within the transfer limits
specified under rule 5.

(iv) The counseling for transfers shall be taken up in the sequence under
clauses (i) to (v) of sub-section (1) of section 10 and general category.
(v) The Principals appearing for counseling may choose such a vacancy
where the subject taught by him/her is there in that college. If such a
vacancy is not available, then he/she may choose any vacancy. The
Lecturers appearing for counseling may choose any vacancy. The
transferring authority shall issue computer generated transfer order
in the counseling centre itself. If no suitable vacancy is available the
Principal / Lecturer may choose to continue in the existing post. An
Undertaking to this effect from the Principal / Lecturer shall be taken
by the transfer authority at the counseling centre itself. However, if
vacancy is once chosen it shall not be modified or cancelled.
(vi) The counseling process will be conducted separately for Principals
and Lecturers.
18. Conduct of transfers. - All transfers shall be carried out only
through the online computerized counseling process.
19. Completion of counseling. - The exercise of transfer through
computerized counseling process under Request transfers shall be continued
till the upper limit of number of transfers under rule 5 is reached or till all the
applicants are exhausted within the time frame communicated by the transfer
Process Controlling Officer.
20. Mutual transfers.(i) Eligibility:
(a) Must have completed minimum seven years service.
(b) Must have a minimum balance service of five years before
retirement.
(c) Must not have availed Mutual Transfer earlier.
(d) Both Principal/Lecturers seeking mutual transfer shall apply
within the prescribed time on the Principal/Lecturer Transfer
Portal in the manner specified by the Transfer Process Controlling
Officer linking their applications through KGID numbers of each
other.
(ii) The Competent Authority shall publish final list of eligible cases.

(iii) Mutual Transfer can be availed only once in the entire service of
Principal/Lecturer.
21. Issue of orders.-The Competent Authority shall issue computer
generated transfer order to the concerned Principal / Lecturer on the same day
of the counseling.
22. Display on the Notice Board. - After completion of each type of
transfer the list of the Principal / Lecturers transferred, indicating the places of
transfers against their names shall also be displayed on the notice board. No
transfer shall be made after the list is displayed.
23. Responsibility of the Officers.-The Competent Authority concerned
shall ensure that the provisions of these rules are observed while effecting
transfers and they shall be personally held responsible for any deviations and
disciplinary action shall be taken to impose major penalty against such
officers.
24. Transfers after the general transfers. - The Director of Pre
University Education Department is empowered to affect the transfer of
Principal / Lecturers during the academic year only in the following cases
namely:- (i) transfer in lieu of suspension when disciplinary action are pending;
(ii) after completion of general transfers if any of the posts specified remains
vacant, the Government may post an eligible Principal / Lecturer as mentioned
in rule-25; and (iii) the posts of Assistant Director in offices of the Director of
Pre University Education Department.
25. Public Interest transfers for places which have not been opted by
any Lecturer if required. - After completion of general transfers, where no
Lecturer has opted for a place in the process of counseling and it is required to
be filled based on student Lecturer ratio and in public interest, the State
Government may transfer any Lecturer to such place who has completed
minimum period of service subject to the following conditions namely;(i) such transfer is only from the Colleges having surplus Lecturers
based on student Lecturers ratio;
(ii) such transfer shall be on the recommendation of the Director of Pre
University Education;
(iii) The Competent Authority shall publish the list of vacancies to which
nobody has opted during the process of counseling and to be filled in
accordance with student Lecturer ratio under this rule immediately

after completion of general transfer. The Competent Authority shall
make transfer to such vacancies so notified after completion of
General transfers in accordance with this rule and any violation shall
be viewed and treated seriously;
(iv)the Competent Authority shall maintain and publish the statistics of
such surplus Lecturers, subject-wise and college wise; and
(v) Students Achievement Tracking System (SATS) data and the online
portal data shall be utilized for assessing students and Lecturer
strength and ratio between them and for other related statistical
information prevailing in colleges.
26. Repeal and Savings.- The Karnataka State Civil Services (Regulation
of transfer of Lecturers) Rules, 2017, are hereby repealed:
Provided that, such repeal shall not affect,(a) Anything done or any action taken under the said rules; or
(b) The previous operation of the said rules or anything duly done or
suffered thereunder; or
(c) Any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or
incurred under the said rules; or
(d) Any penalty or punishment incurred in respect of any offence
committed under the said rules:
Provided further that, the provisions of section 6 of the Karnataka
General Clauses Act, 1899 (Karnataka Act III of 1899) shall be applicable in
respect of repeal of the said rules.
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
GOVERNOR OF KARNATAKA
(PADMINI S.N)
Under Secretary to Government (Pre-university)
Department of Primary and Secondary Education
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ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರ
ಔರ್ನಾಟಔ ಷರ್ಕಾಯದ ಷಚಿವಾಲಮ
6ನೇ, ಭಸಡಿ, ಫಹುಭಸಡಿ ಔಟಟ ಡ
ಬೆಂಖಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಔ:12-05-2022

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇಡಿ 32 ಟಿಪಿಯು 2021 ದಿರ್ನಾಂಕ:12-05-2022 ಕನ್ನ ಡ
ಅನುವಾದ ದಿರ್ನಾಂಕ:12-05-2022
ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸವೄಖಳ (ಶಿಕ್ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ) ಅಧಿನಿಮಭ
2020 (2020ಯ ಔರ್ನಾಟಔ ರ್ಕಯಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ
01)ಯ ವಿಭಾಖ 18ನೇ ರ ಔಯಣದ(1)ನೇ ಉ
ರ ಔಯಣದ ಮೂಲಔ ರ ದತ್ತ ವಾದ ಅಧಿರ್ಕಯಖಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಔರ್ನಾಟಔ ಷರ್ಕಾಯವು
ಮಾಡಲು ಉದೆದ ೇಶಿಸಿರು ಈ ಮೆಂದಿನ ನಿಮಭಖಳ ಔಯಡನ್ನನ ಷದರಿ ಅಧಿನಿಮಭದ 18ನೇ
ರ ಔಯಣದ
(1)ನೇ ಉ -ರ ಔಯಣದ ಮೂಲಔ
ಅಖತ್ೆ ಡಿಷಲಾದಂತೆ,
ಅದರಿೆಂದ
ಭಾದಿತ್ರಾಖಲು ಸಂಬವಿರು ಎಲಾಾ ೆ ಕ್ತತ ಖಳ ಮಾಹಿತಿರ್ಗಗಿ ದಿರ್ನೆಂಔ :08-04-2022 ರಂದು
ರ ಔಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ೆ ತ್ರ ದಲ್ಲಾ ರ
ಔಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ ಸದಿನೈದು ದಿನಖಳೊಳರ್ಗಗಿ
ಬಾಧಿತ್ರಾಖಫಹುದಾದ ಎಲಾಾ ೆ ಕ್ತತ ಖಳೆಂದ ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳು ಭತ್ತತ ಷಲಹೆಖಳನ್ನನ
ಅಹ್ವಾ ನಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ,
ಸಾಾಜ್ನಿಔರಿೆಂದ ಸಿಾ ೇಔರಿಷಲಾದ ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳು ಭತ್ತತ
ಷಲಹೆಖಳನ್ನನ ಷರ್ಕಾಯವು ರಿಖಣಿಸಿದೆ;
ಈಖ, ಔರ್ನಾಟಔ ಷರ್ಕಾಯವು ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸವೄಖಳ (ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರುಖಳ
ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔರುಖಳ ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2022 ( ಔರ್ನಾಟಔ ರ್ಕಯಿದೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 04/2020)ಯ ವಿಭಾಖ 18ನೇ ರ ಔಯಣದ (1)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದ ಮೂಲಔ ರ ದತ್ತ ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕಯಖಳನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಮೂಲಔ ಈ ಮೆಂದಿನ ನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಯಚಿಸಿರುತ್ತ ದೆ
,
ಎೆಂದರೆ:
1. ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ . (1) ಈ ನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ರ್ನಖರಿೇಔ ಸವೄಖಳು
(ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಯ ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ) ನಿಮಭಖಳು 2022 ಎೆಂದು
ಔರೆಮಲಾಗುವುದು.
(2) ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ತ್ರ ದಲ್ಲಾ ಅೆಂತಿಭವಾಗಿ ರ
ಔಟಣೆಗೆಂಡ ನಂತ್ಯ ಈ ನಿಮಭಖಳು
ಜಾರಿಗೆ ಫರುತ್ತ ವೄ.
2. ವಾೆ ಖ್ಯೆ ನ್. (೧) ಈ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಸಂದಬಾಕ್ೆ ಅಖತ್ೆ ವಿಲಾ ದ ಹೊಯತ್ತ
(ಅ) 'ರ್ಕಯ್ದೆ ' ಅರ್ಾ, ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ರ್ನಖರಿೇಔ ಸವೄಖಳು
(ಶಿಕ್ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ರ್ಕಯ್ದದ 2020;
(ಆ) 'ಮಗು' ಅರ್ಾ, ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಯ ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಭತ್ತತ
ಅಲಂಬಿತ್ ಭಔೆ ಳು
(ಇ) 'ಭಾಗ' ಅರ್ಾ, ಈ ರ್ಕಯ್ದದ ಭಾಖ

(ಈ) 'ಖ್ಯಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳು ' ಅರ್ಾ ಷರ್ಕಾಯವು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ೆ ನಿಮಮಾನ್ನಸಾಯ
ಷ ಶಟ ಡಿಸಿದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಭತ್ತತ ನಿದಿಾಶಟ ವಿಶಮದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆದ ಆಗಿರುವುದು.
(ಉ) 'ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾ' ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ ಅನುಪ್ರತ' ಪ್ರ ಯೇಗಿಔ ವಿಶಮಖಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 160:1 ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಖಳಗೆ 320:1
(ಊ) 'ರ್ಕಯಾಭಾರ' ಅರ್ಾ, ರ ತಿ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ನಿಖಧಿಡಿಸಿರು ಬೇಧರ್ನ
ಅಧಿಖಳು, ಪ್ರ ಯೇಗಿಔ ವಿಶಮದ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ವಾಯಕ್ೆ
24 ಗಂಟೆಖಳು ಭತ್ತತ
ಇತ್ಯ ವಿಶಮಖಳ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ವಾಯಕ್ೆ 20 ಗಂಟೆಖಳು.
ಉದಾಸಯಣೆ, ವಿಜಾಾ ನ ವಿಶಮದ ರ ತಿ ತ್ಯಖತಿಗೆ 80 ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ 2 ತ್ಯಖತಿಖಳಗೆ
ಸೆದಾಧ ೆಂತಿಔ 8 ಗಂಟೆಖಳು ಭತ್ತತ ಪ್ರ ಯೇಗಿಔ 16 ಗಂಟೆಖಳು (20 ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ ರ ತಿ
ತಂಡಕ್ೆ 2 ಗಂಟೆಖಳು)
(ಋ) 'ಕನಿಶಠ ಸೇವಾಧಿ ' ಅರ್ಾ ೆಂದು ಷರ್ಕಾರಿ ದವಿ ಪೂಾ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ
ನಿರಂತ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಶಾಖಳು ಷಲ್ಲಾ ಸಿರು ಸವೄ.
(ಎ) 'ಕೀರಿಕೆ ರ್ಗಾಣೆ' ಅರ್ಾ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಲಮವಾರು ಷಥ ಳ
ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಅರ್ವಾ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ಅನ್ನಭತಿ.
(ಏ) 'ಮರುನಿಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಾಕ ರ್ಗಾಣೆ
ʼ ಅರ್ಾ ಹ್ವಲ್ಲ
ರ್ಕಮಾನಿಾಹಿಸುತಿತ ದುದ ರ್ಕಮಾಭಾಯವಿಲಾ ದ ಅರ್ವಾ ಔಡಮೄ ರ್ಕಮಾಭಾಯವಿರು
ರ್ಕಲೇಜಿನಿೆಂದ ಹುದೆದ
ಖಾಲ್ಲ ಇರು ಅರ್ವಾ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ ಸಂಖಾೆ ನ್ನಸಾಯ
ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿರು ಹೆಚ್ಚು ರಿ ರ್ಕಮಾಭಾಯ ವಿರು ಷರ್ಕಾರಿ ದವಿ ಪೂಾ ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ
ಮಾಡು ರ್ಗಾಣೆ
(ಐ) 'ಲಯ' ಅರ್ಾ
_ಲಮ-ಎ: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಖಳು, ಎಲಾಾ ಭಹ್ವನಖಯ ಪ್ಲ್ಲಕ್ಖಳು ಭತ್ತತ ಜಿಲಾಾ ಕೆಂದರ ಕ್ೆ
ಳಡು ರ್ಕಲೇಜುಖಳು
ಲಮ-ಬಿ: ನಖಯಪ್ಲ್ಲಕ್, ನಖಯ ಷಭೆ , ಪುಯಷಭೆ, ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಮತಿ , ಭತ್ತತ
ತಾಲೂಕು ಕೆಂದರ ಕ್ೆ ಳಡು ರ್ಕಲೇಜುಖಳು
(ಔರ್ನಾಟಔ ಮನಿಸಿಲ್
ರ್ಕರ್ೇಾರೇಶನ್ ರ್ಕಯ್ದದ
1976
(1822
ಯ ಔರ್ನಾಟಔ ರ್ಕಯ್ದದ
-14)
ಲಮ-ಸಿ ಲಮ-ಎ ಭತ್ತತ ಲಮ
ರ್ಕಲೇಜುಖಳು

-ಬಿ ಇವುಖಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಡದಿರು

3. ಷಕ್ಷಮ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತು ರ್ಗಾಣೆ ಪಾ ರ್ಕಾ ಯ್ದ ನಿಯಂತಾ ಣಾಧಿರ್ಕರಿ . ನಿರ್ದಾವಔರು,
ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ , ಇರು ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ
ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮ ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯ ಭತ್ತತ ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮ
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿರುತಾತ ರೆ.
4. ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರು / ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಸಾತಾದ್ಯಯಕ ಅಾಂಕಗಳು.
(ಅ) ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳು (ಸಿ
ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ
X 3) + ( ಬಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ

ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ
X 2) + ( ಎ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ
ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ X 1) + (ರ ಸುತ ತ್ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ 3 ಶಾಖಳಗೂ ಮೇರಿ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ
ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ X 1)
(ಆ) ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳು (ಸಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ
ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ
X 3) + ( ಬಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ
ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ X 2) + (ಎ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸವೄ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ X 1)
+ (ರ ಸುತ ತ್ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ 3 ಶಾಖಳಗೂ ಮೇರಿ ಷಲ್ಲಾ ಸಿದ ಟ್ಟಟ ಶಾಖಳ ಸಂಖ್ಯೆ X 1)
ಸೂಚನೆ: ಆರು ತಿೆಂಖಳು (180 ದಿನಖಳು) ಭತ್ತತ ಹೆಚಿು ನ ಸವೄಮನ್ನನ ೆಂದು ಪೂಣಾ
ಶಾ ಎೆಂದು ಹ್ವಗು ಆರು ತಿೆಂಖಳು (180 ದಿನಖಳು) ಔಡಿಮೄ ಅಧಿಮ ಸವೄಮನ್ನನ
ಶೂನೆ ಎೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(ಇ) ವತ್ನ ಸೄಳೆದು ವಿತ್ಯಣೆ ಮಾಡು ಅಧಿರ್ಕರಿಯು (ಇನ್ನನ ಮೆಂದೆ DDO ಎೆಂದು
SATS ನಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ ) ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಸಾಧನೆಮ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕ್ತೆಂಗ್ ೆ ಸೄಥ
(ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಸಾಧರ್ನ ರ್ SATS ) ಅರ್ವಾ ಇಲಾಖಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಾ ಔಳೆದ ಶಾದ
ಡಿಸೄೆಂಫರರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರು ಸವಾ ವಿಯಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಅಸಾತಾದಾಮಔ
ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ಲೆಔೆ ಹ್ವಔಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(ಈ) ಯಾವುರ್ದ ಇಫಬ ರು ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಇಫಬ ರು ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅಸಾತಾದಾಮಔ
ಅೆಂಔಖಳು ೆಂರ್ದ ಆಗಿದದ ರೆ , ಅರು ಸವೄಗೆ ಸರಿದ ದಿರ್ನೆಂಔದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ
ಹಿರಿತ್ನನ್ನನ ನಿಧಾರಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ . ೆಂದು ವಳೆ ಸವೄಗೆ ಸರಿದ ದಿರ್ನೆಂಔ
(ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರಾಗಿ) ಷಸ ೆಂರ್ದ ಆಗಿದದ ರೆ ಅೆಂತ್ಸಯ
ಹಿರಿತ್ನನ್ನನ ಜ್ನಮ ದಿರ್ನೆಂಔದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ನಿಧಾರಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(ಉ) ಎಲಾಾ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ತಾತಾೆ ಲ್ಲಔ ಅಸಾತಾದಾಮಔ
ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ರ ತಿ ಶಾ ಜ್ನರಿಮ ಎಯಡನೇ ಶುಔರ ವಾಯ ತ್ನನ ವೄಬ
ಸೆಟನಲ್ಲಾ
ಇಲಾಖ್ಯಯು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔಯ ಮದೆರ
(ಆಡಳತ್) ಭತ್ತತ ಷಹಿಯೆಂದಿಗೆ
ರ ಔಟಿಸುವುದು. ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳಲ್ಲಾ ಯಾವುರ್ದ ೆ ತಾೆ ಷಖಳದದ ಲ್ಲಾ ಅೆಂತ್ಸ
ಎಲಾಾ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔರು ತ್ಭಮ ಸವಾ ವಿಯಖಳ ತಿದುದ ಡಿರ್ಗಗಿ
ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ಅರ್ಕವವಿರುತ್ತ ದೆ . ತಿದುದ ಡಿರ್ಗಗಿ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಸಂಬಂಧಟಟ
ವತ್ನ ಸೄಳೆದು ವಿತ್ಯಣೆ ಮಾಡು ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಬೇಕು
. ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು |
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅೆಂತ್ಸ ಅಜಿಾಖಳನ್ನನ ಆಯಾ ಉನಿರ್ದಾ
ವಔಯ
ಮೂಲಔ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು . ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
/ ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಇತ್ಯ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಆಕ್ಷ ೇಣೆಮನ್ನನ ಸೂಔತ ದಾಕಲೆಖಳೊೆಂದಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಫಹುದು
. ತಿದುದ ಡಿ ಅರ್ವಾ
ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ಆ ಶಾದ ಜ್ನರಿ 31 ಅೆಂತಿಭ
ದಿನವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅೆಂತಿಭ ದಿರ್ನೆಂಔದ ನಂತ್ಯ ತಿದುದ ಡಿ ಅರ್ವಾ ಆಕ್ಷ ೇಣೆರ್ಗಗಿ
ಯಾವುರ್ದ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ರಿಖಣಿಷಲಾಗುವುದಿಲಾ .
(ಊ) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔಯ ಶ್ರ ೇಣಿ
(ಆಡಳತ್) ಅರ್ವಾ ಉ ನಿರ್ದಾವಔಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗೆ
ಔಡಿಮೄಯಿಲಾ ದ ಯಾವುರ್ದ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ತಿದುದ ಡಿ ಅರ್ವಾ ಆಕ್ಷ ೇಣೆಮ ರ ತಿ

ಅಜಿಾಮನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಭತ್ತತ ಸೂಔತ
ಷಭರ್ಾನೆಖಳೊೆಂದಿಗೆ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಮಾನೆ
ಮಾಡು ಅರ್ವಾ ತಿಯಷೆ ರಿಸು ಮೂಲಔ ಅಖತ್ೆ ಆರ್ದವನ್ನನ ಇಲಾಖ್ಯಮ
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಾ ಫೆಫರ ರಿ 15ರೊಳಗೆ ರ ಔಟಿಸುವುದು.
(ಋ) ಇದಾದ ನಂತ್ಯ ಮಾನೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು
(ಆಡಳತ್) ಅೆಂತಿಭ
ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಾ
ರ ಔಟಿಸುವುದು,
ಅೆಂತಿಭ ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ರ ಔಟಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಯು
ಪೂಣಾಗಳುಳ ರೆ ಯಾವುರ್ದ ಫದಲಾಣೆಮನ್ನನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಾ .
(ಎ) ಮಲ್ಲನ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಯು ಅನಿವಾಮಾ ರ್ಕಯಣಖಳೆಂದ ಜ್ನರಿ ಭತ್ತತ ಫೆಫರ ರಿ
ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಾ ಪೂಣಾಗಳಳ ದಿದದ ರೆ, ರ್ಗಾಣೆ ವಳಾಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸು ಮೊದಲು
ಅದನ್ನನ ಪೂಣಾಗಳಸುವುದು.
5. ರ್ಗಾಣೆ ಮಿತಿ , ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯ್ದದ
7 ಉ-ವಿಭಾಖ
ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತೆ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ಮತಿಗಳಸಿದೆ.
ಔರ ಭ ಸಂಖ್ಯೆ
1
2

ರ್ಗಾಣೆ ವಿಧ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಯ ಕೊೇರಿಕ್
ರ್ಗಾಣೆ (ಸಾಮಾನೆ )
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಕೊೇರಿಕ್
ರ್ಗಾಣೆ (ಸಾಮಾನೆ )

1ರಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ

ಮತಿ
ಶೇಔಡ ಸತ್ತತ
ಶೇಔಡ ಸತ್ತತ
(ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶಮದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ
ಸಂಬಂಧಟಟ ಖಾದ ಕ್ಲಷದ
ಸಾಭರ್ೆ ಾದ ಶೇಔಡಾವಾರು)

ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ , ಭರುನಿಯೇಜ್ನೆ (ಹೆಚ್ಚು ರಿ ರ್ಗಾಣೆ ) ಭತ್ತತ ಯಷ ಯ
ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಈ ರ್ಗಾವಾರು ಮತಿಗಳಸಿದ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಸರಿಸಿ ಲೆಔೆ ಹ್ವಕುವಂತಿಲಾ .
6. ರ್ಗಾಣೆ ವೇಳಾಪಟಿಿ . (1) ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ ರ ತಿ ಶಾದ ಏಪಿರ ಲ್
ಭತ್ತತ ಮ ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಷಲಾಗುವುದು.
(2) ಈ ಷಭಮದ ನಂತ್ಯವೂ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಮ
ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿಮ ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾಯಸುಖಳ ಮರೆಗೆ , ಷರ್ಕಾಯವು
ಉನಿಮಭ
(1)
ಯನಾ ಮ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ನಡೆಷಲು ಅನ್ನಭತಿ
ಷಫಹುದು.
(3) ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು ರ ತಿ ಶಾ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ರ ಮಕ
ಹಂತ್ಖಳನನ ಳಗೆಂಡಂತೆ ರ್ಗಾಣೆ ವಳಾಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು.
(ಅ) 2018-19 ಯಲ್ಲಾ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆಮ ಮೂಲಔ ರ್ಗಾಣೆಗೆಂಡ
ಉರ್ನೆ ಷಔರಿೆಂದ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು
(ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯ್ದದ ಮನಾ ಮ
ೆಂದು ಬಾರಿಮ ಔರ ಭ ಮಾತ್ರ );

(ಆ) ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ-ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅನ್ನಪ್ತ್ದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ ಖಳ
ಭರುನಿಯೇಜ್ನೆ;
(ಇ)ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ರ ಔಟಣೆ);
(ಈ) ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ
ಔಯಡು ಟಿಟ ಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ರ ಔಟಣೆ);
(ಉ) ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆ ಭತ್ತತ
ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು;

ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ವಿರ್ನಯಿತಿರ್ಗಗಿ ಅಜಿಾಮನ್ನನ

(ಊ) 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆಮ ಮಲೆ ರ್ಗಾಣೆಗೆಂಡ
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಟಿಟ ಮ ಅೆಂತಿಭಗಳಸುವಿಕ್;
(ಋ) ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡಬೇರ್ಕದ ಭತ್ತತ ಆದೆ ತೆಗಳಡು ಉರ್ನೆ ಷಔಯ
ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಅೆಂತಿಭಗಳಸುವುದು;
(ಎ) ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅೆಂತಿಭ ಟಿಟ ಮ
ತ್ಯಾರಿ ಭತ್ತತ ರ ಔಟಣೆ;
(ಏ) 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆಮ ಮಲೆ ರ್ಗಾಣೆಗೆಂಡ
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ;
(ಐ)ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆ;
() ಖಾಲ್ಲ ಎೆಂದು ರಿಭಾವಿಸಿದ ಹುದೆದ ಖಳು ಸರಿದಂತೆ ರಿಶೆ ೃತ್ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳ
ರ ಔಟಣೆ;
(ಒ)ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆಖಳು ಭತ್ತತ ;
(ಓ)ಯಷ ಯ ರ್ಗಾಣೆಖಳು;
ಸೂಚನೆ: ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಭರುನಿಯೇಜ್ನೆ ಭತ್ತತ ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ರ ತಿ
ಯಾಾಮ ಶಾದಲ್ಲಾ ನಡೆಸುವುದು.
7. ವಿಶೇಶ ಷಮಾಲೀಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆ , ಔರ್ನಾಟಔ ರ್ನಖರಿೇಔ ಸವೄಖಳ
(ಶಿಕ್ಷಔಯ
ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ) (ಎಯಡನೇ ತಿದುದ ಡಿ) ರ್ಕಯಿದೆ, 2021 ದಿರ್ನೆಂಔ 18-01-2022 (ಇನ್ನನ
ಮೆಂದೆ 2022 ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞಾ (ಆಡಿಾನೆನ್್ ) 6 ಎೆಂದು ಔರೆಮಲಾಗುತ್ತ ದೆ ), ಅನಾ ಮ ರ್ಗಾಣೆ
ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಪ್ರ ರಂಬಮಾಡುವುದಕ್ೆ ಮೊದಲು ದಿರ್ನೆಂಔ
18-01-2022 ಯ ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞಾ ಮಲ್ಲಾ
ವಿರಿಸಿದ ಸೂಚನೆಖಳನಾ ಮ ವಿಶೇಶ ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಷಫಹುದು .
2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಖಾವಾಗಿ ಯದಿ

ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರು ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಗಟಔದೊಳಗೆ ಷಥ ಳ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅರ್ಕವ
ನಿೇಡಫಹುದು. ಇತ್ಯ ಎಲಾಾ ರಿೇತಿಮ ರ್ಗಾಣೆಖಳಗೆ ಮೊದಲು ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆದ ಖಳ ಲಬೆ ತೆಗೆ ಳಟ್ಟಟ ಜೇಶಠ ತಾ ಗಟಔದೊಳಗೆ ಷಥ ಳನ್ನನ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು
ೆಂದು ಬಾರಿ ಈಕ್ಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಕವ ನಿೇಡಬೇಕು;
1) 2018-19 ಯಲ್ಲಾ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಪುಸುತ ತ್
ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು.
2) ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕ ರಿ ರ್ಗಾಣೆ ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ವಳಾಟಿಟ ಭತ್ತತ
ಮಾಖಾಸೂಚಿಖಳನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು.
3) ವಳಾಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸು ಮೊದಲು , ವಿಶೇಶ ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆಗೆ
ಲಬೆ ವಿರು ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು.
4) ನಂತ್ಯ, 2018-19ಯ ಔಡಾಡ ಮ ರ್ಗಾಣೆಮಲ್ಲಾ ಬಾಧಿತ್ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿೆಂದ ವಿಶೇಶ
ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆಗೆ
2022 ಯ ಅಧಾೆ ರ್ದವ
6 ಯನಾ ಮ ಆನ್ ಲೈನ್
ಅಜಿಾಖಳನ್ನನ , ಆಹ್ವಾ ನಿಷಫಹುದು.
5)

ಬಾಧಿತ್ ಉರ್ನೆ ಷಔರು

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಔ ಅಜಿಾಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷಬೇಕು

.

6) ಹಿೇಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಸಿಾ ೇಔರಿಸಿದ ಅಜಿಾಖಳನ್ನನ 2018-19ಯ ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಆರ್ದವಕ್ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಅಯ ಸವಾ ಜೇಶಠ ತೆಮ ಅನ್ನಸಾಯ
ಔರ ಭವಾಗಿರಿಸಿ ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳನ್ನನ ಸಿಾ ೇಔರಿಸಿ ಆನಂತ್ಯ ಅೆಂತಿಭಗಳಷಬೇಕು
.
7) ಜೇಶಠ ತಾ ಟಿಟ ಮಲ್ಲಾ ರು ಔರ
ಭಸಂಖ್ಯೆ ಮ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಬಾಧಿತ್
ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
. ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ
ಹಿರಿತ್ನದ ಗಟಔದೊಳಗೆ ಷಥ ಳನ್ನನ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಕವ ನಿೇಡಬೇಕು.
8. ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ ಯ ಮರು -ನಿಯೀಜನೆ. ರ ತಿ ಯಾಾಮ ಶಾ ಮಂಜೂರಾದ
ಹುದೆದ ಖಳನ್ನನ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ ಸಂಖಾೆ ಫಲನ್ನನ ಅಲಂಬಿಸಿ ರ್ಕಲೇಜುವಾರು ತಾಕ್ತಾಔವಾಗಿ
ಅೆಂತಿಭಗಳಷಬೇಕು. ಇಲಾಖ್ಯಯು ಸೂಚಿಸಿದ ರ್ಕಮಾವಿಧಾನದ
ರ ರ್ಕಯ ಹೆಚ್ಚು ರಿ
ಹುದೆದ ಖಳನ್ನನ ಅಖತ್ೆ ವಿರು ರ್ಕಲೇಜುಖಳಗೆ ಭರುಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
. ರ್ಗಾಣಾ
ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಯು ಪೂಣಾಗೆಂಡ ನಂತ್ಯ , ರ ತಿ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಾಕ್ೆ ಮಂಜೂರಾದ
ಹುದೆದ ಖಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ , ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂ ಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ , ಇರು
ಆರ್ದವಖಳನ್ನನ ಹೊಯಡಿಸುವುದು.
9. ಖ್ಯಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಪಾ ಕಟಣೆ . ಭರುಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ಯ ನಿರ್ದಾವಔರು , ದವಿ
ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ
, ಇರು ವಿಶಮವಾರು ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳ ವಿಯಖಳನ್ನನ
ರ ಔಟಿಸುವುದು.
10. ತಾರ್ಕಾಕ ರ್ಗಾಣೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ

ಕರಡು ಪಟಿಿ ಯ ಪಾ ಕಟಣೆ , ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಔಯಡು ಟಿಟ ಮನ್ನನ ನಿರ್ದಾವಔರು , ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಇರು
ರ ಔಟಿಷವುದು.
(i) ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರ್ಗಾಣೆಗಳುಳ  ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಔಯಡು
ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಸಿದಧ ಡಿಸುವಾಖ , ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ ೆಂದು ವಿಶಮದ ಹು
ದೆದ ಯು
ಅಧಿಔವಾಗಿದದ ರೆ, ಅೆಂತ್ಸ ಹುದೆದ ಗೆ ಆ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ ರ್ಕಮಾನಿಾಹಿಸುತಿತ ರು ಆ
ವಿಶಮದ ಹಿರಿಮ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಸರಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
11. ವಿರ್ನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆದೆ ತೆಗಳು . (1) ಭಾಖ 10 ಯಲ್ಲಾ ಷ ಶಟ ಡಿಸಿರು ವಯತ್ತತ ಖಳ
ಆಧಾಯದನಾ ಮ ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ಭತ್ತತ ಆದೆ ತೆಮ ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನ
ವಿರ್ನಯಿತಿಖಳನ್ನನ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.
(2) ವಿರ್ನಯಿತಿ ಫಮಸಿ ಷಲ್ಲಾ ಸು ರ ಮಾಣತ್ರ /ದಾಕಲೆಖಳರ್ನನ ದರಿಸಿ ನಿೇಡು ಆದೆ ತೆಖಳು
ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತಿರುತ್ತ ವೄ. ಅವುಖಳೆೆಂದರೆ
ಫಮಸಿದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಅರ್ವಾ ಆದೆ ತೆ
ಔರ .ಸಂ
(ಸಕುೆ ಕೊೇರಿಕ್)
ಸಂಬಂದಟಟ ದಾಕಲೆಖಳು
1

2

3

ಶೇಔಡ
40
/
ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಔ
ಶಾರಿೇರಿಔವಾಗಿ ಅಷಭರ್ಾರಾದ
,
ಮಾಯಣಾೆಂತಿಔ ಭತ್ತತ ಗಂಭೇಯ ಹ್ವಗು
ತಾಲೂಾ ಕ್ತನಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಲಬೆ ವಿಲಾ ದ
ರ್ಕಯಿಲೆಖಳೆಂದ ಫಳಲುತಿತ ರು
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಅರ್ವಾ
ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಅರ್ವಾ ಸಂರ್ಗತಿಖಳು
ಅರ್ವಾ ನೌಔಯಯ ಭಗು/ಭಔೆ ಳು
ವಿಧವೄ ಅರ್ವಾ ವಿಧುಯ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಸರಿದಂತೆ ಅಲಂಬಿತ್
ಭಔೆ ಳು
ವಿಚ್ಛ ೇದನೆ ಡೆದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಅಲಂಬಿತ್ ಭಔೆ ಳು

ಜಿಲಾಾ ವೆದೆ ಕ್ತೇಮ ಮಂಡಳ ನಿೇಡಿದ
ರ ಮಾಣ ತ್ರ

ಸಂರ್ಗತಿಮ ಭಯಣ ರ ಮಾಣತ್ರ
ಭತ್ತತ ಭರುಭದುವೄಯಾಖದಿರು
ಫಗೆೆ ಮಾೆ ಜಿಸೄಟ ರೇಟರ ರು ನಿೇಡಿದ
ಅಫಿಡವಿಟ
ಅಲಂಬಿತ್ ಭಔೆ ಳ ಫಗೆೆ ಭತ್ತತ
ಭರುಭದುವೄಯಾಗಿಲಾ ದಿರು ಫಗೆೆ
ರ್ನೆ ಯಾಲಮದ ತಿೇಪಿಾನ ರ ತಿ ಭತ್ತತ
ಮಾೆ ಜಿಸೄಟ ರೇಟರ ಯ ಅಫಿಡ
ವಿಟ
ಮಸಿಾ ಭಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಮಸಿಾ ಭರು
ಖುಲಾ-ರ್ನಮಾ ಅರ್ವಾ ತ್ಲಾಖ್
ರ್ನಮಾ ಅರ್ವಾ ತ್ಲಾಖ್
-ಎಮಬಾಯತ್ ಫಗೆೆ ಭಸಿಿ ದ್ ಷಮತಿಮ
ದಾಕಲೆ ಭತ್ತತ ಅಲಂಬಿತ್ ಭಔೆ ಳ
ಫಗೆೆ
ಹ್ವಗು
ಭರುಭದುವೄಯಾಗಿಲಾ ದಿರು
ಫಗೆೆ
ಮಾೆ ಜಿಸೄಟ ರೇಟ್ಟರ ಯ ಅಫಿಡವಿಟ

4

ಭಾಯತಿೇಮ ಯಕ್ಷಣಾ ಡೆಖಳ ಅರ್ವಾ
ಪ್ೆ ರಾ ಮಲ್ಲಟರಿ ಡೆಖಳ
ಸೆನಿಔರಾಗಿದುದ ಶಾವಾ ತ್ವಾಗಿ
ಅೆಂಖವಿಔಲರಾಗಿರು ಅರ್ವಾ ಮೃತ್
ಸಂರ್ಗತಿ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/
ಉರ್ನೆ ಷಔರು

ನಿರ್ದಾವಔರು,
ಸೆನಿಔ ಔಲಾೆ ಣ
ಮಂಡಳ ಇರು ಅರ್ವಾ
ಔಮಾೆ ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ ನಿೇಡು
ರ ಮಾಣ ತ್ರ

5

ಕೆಂದರ ಷರ್ಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ೆ ಷರ್ಕಾರಿ
ಅರ್ವಾ ಅನ್ನದಾನಿತ್ ಸಂಸೄಥ ಮ
ಉದೊೆ ೇಗಿಮ ಸಂರ್ಗತಿಯಾದ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಐತ್ತತ ಶಾ ಮಸಿ್ ನ ಭಹಿಳಾ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಭತ್ತತ ಐತೆತ ೈದು ಶಾ ಮಸಿ್ ನ
ಪುರುಶ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
/
ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಖಭಾಣಿ ಅರ್ವಾ ೆಂದು ಶಾಕ್ತೆ ೆಂತ್
ಔಡಿಮೄ ಮಸಿ್ ನ ಭಗು ಹೊೆಂದಿರು
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು

ನೇಭರ್ಕತಿ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯದಿೆಂದ ನಿೇಡಿದ
ರ ಮಾಣತ್ರ

6

7

ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಸಾಧನೆಮ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕ್ತೆಂಗ್
ೆ ಸೄಥ (ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಸಾಧರ್ನ ರ್
SATS)
ಅರ್ವಾ ಇಲಾಖಾ
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಾ 
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು
ಜಿಲಾಾ ವೆದೆ ಕ್ತೇಮ
ರ ಮಾಣತ್ರ

ಮಂಡಳಮ

12. ಕೀರಿಕೆ ರ್ಗಾಣೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಾಕ ರ್ಗಾಣೆಯಿಾಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿರ್ಗಗಿ
ಅರ್ಜಾಯನುನ ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದು . ಔನಿಶಠ ಸವಾಧಿಮನ್ನನ ಪೂಣಾ ಗಳಸಿದ ರ ತಿಯಫಬ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/ ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆರ್ಗಗಿ ಭತ್ತತ ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ
ವಿರ್ನಯಿತಿರ್ಗಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿೇಡಲಾದ ಷಭಮದ ಮತಿಯಳಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ಅರ್ಕವನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು.
(i) ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸು
ಸಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಾವುರ್ದ ಖಾಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಆದೆ ತೆಮನ್ನನ ಫಮಸಿ /ಕೊೇರಿ ನಿಮಭ
11 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಶಟ ಡಿಸಿದ ಸೂಔತ ದಾಕಲೆಖಳೊೆಂದಿಗೆ ರ್ಕಯಿದೆ ಭಾಖ
10ರಂತೆ
ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ಅರ್ಕವ ನಿೇಡುವುದು.
(ii) ನಿಮಭ 11 ಯಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಕಲೆಖಳೊೆಂದಿಗೆ
ತಾಕ್ತಾಔ
ರ್ಗಾಣೆ ವಿರ್ನಯಿತಿರ್ಗಗಿ ಆನ್
ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು
(ಸಕೊೆ ತಾತ ಯಿಸುವುದು).
(iii) ಷಭಮ ಮತಿಯಳಗೆ ಆದೆ ತೆ ಅರ್ವಾ ವಿರ್ನಯಿತಿಮ ಸಕೊೆ ತಾತ ಯಿಷದಿದದ ರೆ
ಅದನ್ನನ ನಂತ್ಯದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲಾಗುವುದಿಲಾ . ಭತ್ತತ
(iv) ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಷಲಾದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು

/ಉರ್ನೆ ಷಔರು

ಷಸ ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾ ಷಫಹುದು
. ಅಯ ಅಸಾತೆ ಭತ್ತತ
ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ಅರು ಕ್ಲಷ ಮಾಡು ರ್ಕಲೇಜಿನ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ
ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಮೊದಲು ರಿಖಣಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
13. ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೀಡಬೇರ್ಕದ ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರು
ನಿೀಡಬೇರ್ಕದ ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರು
/ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ

/ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ ಮತ್ತು ಆದೆ ತೆ
ಪಟಿಿ ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು
.

(i) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು (ಆಡಳತ್), ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಇರು ರ್ಗಾಣೆ
ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ನಿೇಡಿದದ ಅೆಂತಿಭ ದಿನದ ನಂತ್ಯ ಆದೆ ತೆ ಅರ್ವಾ ವಿರ್ನಯಿತಿಮ
ರ ತಿ ಅಜಿಾಮನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ.
(ii) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು (ಆಡಳತ್), ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಇರು ನಿಮಭ 11
ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ದಾಕಲೆಖಳ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಆದೆ ತೆಮ ಅರ್ವಾ
ವಿರ್ನಯಿತಿಮ ಅಸಾ ರ ಔಯಣಖಳ ತಿೇಮಾಾನಕ್ೆ ಫರುತಾತ ರೆ.
(iii) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು (ಆಡಳತ್), ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಇರು ದಾಕಲೆಖಳ
ಷತಾೆ ಷತ್ೆ ತೆ ಅರ್ವಾ ನೈಜ್ತೆ ಫಗೆೆ ಯಾವುರ್ದ ಸಂರ್ದಸಖಳದದ ರೆ, ಷಕ್ಷಭ
ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯದೊೆಂದಿಗೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.
(iv) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು (ಆಡಳತ್), ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಇರು
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಹ್ವಗೂ ಔಛೇರಿ ಸೂಚರ್ನ ಪಲಔದಲ್ಲಾ
(ಎ) ಅಸಾ ಆದೆ ತೆ ಟಿಟ ಮ ಔಯಡನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು.
(ಬಿ) ಆದೆ ತೆ ಡೆಯುಲ್ಲಾ ಅನಸಾಗೆಂಡಯ ಟಿಟ ಮ ಔಯಡನ್ನನ
ಷರ್ಕಯಣಖಳೊೆಂದಿಗೆ ರ ಔಟಿಸುವುದು;
(ಸಿ) ವಿರ್ನಯಿತಿ ಡೆದ ಅಸಾಯ ಟಿಟ ಮ ಔಯಡನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು
ವಿರ್ನಯಿತಿ ಡೆಯುಲ್ಲಾ ಅನಸಾಗೆಂಡಯ ಟಿಟ ಮ ಔಯಡನ್ನನ
ಷರ್ಕಯಣಖಳೊೆಂದಿಗೆ ರ ಔಟಿಸುವುದು,
(ಇ) ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳನ್ನನ
ಷಲ್ಲಾ ಷಲು ಐದು ಕ್ಲಷದ ದಿನಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು,
(ಎಫ್) ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅರು
ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳನ್ನನ ಆಲ್ಲಷಲು ಮಔತ ವಿಚಾಯಣೆಮ ದಿರ್ನೆಂಔನ್ನನ
ನಿಖದಿಡಿಸಿ ರ ಔಟಿಸುವುದು ಭತ್ತತ
(ಜಿ) ಐದು ಕ್ಲಷದ ದಿನಖಳ ಖಡುವಿನ ನಂತ್ಯ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು |
ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅಸಾತಾದಾಮಔ ಮಲೆ ಅೆಂಔಖಳ ಯಾವುರ್ದ
ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳನ್ನನ ಸಿಾ ೇಔರಿಷಲಾಗುವುದಿಲಾ .

.

(v) ಅಸಾ ಅರ್ವಾ ಅನಸಾ ರ ಔಯಣಖಳಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುರ್ದ ಆಕ್ಷ ೇ
ಣೆಮನ್ನನ
ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
/ ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಸೂಔತ ದಾಕಲೆಖಳೊೆಂದಿಗೆ ಆನ್
ಲೈನ್
ಆಕ್ಷ ೇಣೆಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷಫಹುದು.
(vi) ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅರ್ವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔಯ ಶ್ರ ೇಣಿಗಿೆಂತ್
ಔಡಿಮೄಯಿಲಾ ದ ಅಧಿರ್ಕರಿ .ಎಲಾಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಷ ೇಣೆಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಬೇಕು ಭತ್ತತ
ಅವುಖಳನ್ನನ 'ಮಔತ ಆಲ್ಲಕ್ 'ಮ ದಿರ್ನೆಂಔದಂದು ಆಲ್ಲಸಿ ಭತ್ತತ ಮಔತ ಆರ್ದವಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡಬೇಕು. ಭತ್ತತ ಈ ಆರ್ದವಖಳನ್ನನ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣದ 
ರ್ಗಾಣೆ ತಾಣದಲ್ಲಾ
(ರ್ೇಟಾಲ್ ನಲ್ಲಾ ) ಭತ್ತತ ಸೂಚರ್ನ ಪಲಔದಲ್ಲಾ ರ ಔಟಿಷಬೇಕು.
(vii)ಈ ಆರ್ದವಖಳನ್ನನ ರ ಔಟಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾವಔರು (ಆಡಳತ್)
(ಎ)ಅೆಂತಿಭ ಆದೆ ತಾ ಟಿಟ ಭತ್ತತ
(ಬಿ)ಅೆಂತಿಭ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಟಿಟ , ರ ಔಟಿಷಬೇಕು;
(viii) ಈ ಆರ್ದವದಿೆಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
/ ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಆರ್ದವನ್ನನ ರ ಔಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ ಮೂರು ಕ್ಲಷದ ದಿನಖಳೊಳಗೆ ರ್ಕಯ್ದದ ಭಾಖ
9 ಯ
ರ ರ್ಕಯ ಕುೆಂದುಕೊಯತೆ ರಿಹ್ವಯ ಷಮತಿಮನ್ನನ ಸಂಕ್ತಾಷಫಹುದು
.
14. ತಾರ್ಕಾಕ ರ್ಗಾಣೆಯಡಿಯಲಿಿ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ
ಅಾಂತಿಮ ಪಟಿಿ ಯನುನ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾ ಕಟಿಸುವುದು .(1) ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಿರ್ನಯಿತಿ ಡೆಯು ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಅೆಂತಿಭಗಳಸಿದ ನಂತ್ಯ
, ಆ
ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ ಆ ವಿಶಮದ ಹಿರಿಮ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ರಿಖಣಿಷಲಾಗುವುದು
ಹ್ವಗು ಉಳದ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೇಡುವುದು. ಆ ವಿಶಮದ ಎಲಾಾ ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ವಿರ್ನಯಿತಿಗೆ ಅಸಾರಾಗಿದದ ರೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಶಯತ್ತ ನ್ನನ ಲೆಕ್ತೆ ಷದೆ ಗಂಭೇಯ ಅರ್ನರೊೇಖೆ ಅರ್ವಾ
ದೈಹಿಔ ಅಸಾಭರ್ೆ ಾ ಹೊೆಂದಿರು ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಹೊಯತ್ತಡಿಸಿ ಹಿರಿಮ ಎಲಾಾ
ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ರಿಖಣಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(2) ಉ-ನಿಮಭ (1) ಯಲ್ಲಾ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ರ್ಕಮಾವಿ ಧಾನನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಸಿದ ನಂತ್ಯ
ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಇರು ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅೆಂತಿಭ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುವುದು
.
15. ತಾರ್ಕಾಕ ರ್ಗಾಣೆಯಡಿಯ ಲಿಿ
ಉಪರ್ನೆ ಷಕರ ತಕಾಬದಧ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ . (1)
ತ್ಔಾಫದಧ ಗಳಸುವಿಕ್ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಆದೆ ತೆಮ ಔರ ಭನ್ನನ
ಅನ್ನಷರಿಸುವುದು.
(2) ತ್ಔಾಫದಧ ತೆಮ ಅೆಂತಿಭ ಟಿಟ ಮಲ್ಲಾ ರು ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಸಿ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಲಬೆ ವಿರು ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳಗೆ ರ್ಗಾಯಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ . ಯಾವುರ್ದ ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆದ ಮನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ನಿರಾಔರಿಸಿದರೆ ಅರ್ವಾ
ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಯಿೆಂದ
ದೂಯವಿದದ ರೆ, ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆ
(ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್) ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಮಗಿದ ನಂತ್ಯ
ರ್ಗಾಣೆ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಅೆಂತ್ಸ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ನೆಮಾತ್ರ (ಡಮಮ ) ಷಮಾಲೇಚರ್ನ
ರ್ಗಾಣೆ ಮೂಲಔ ರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತ ದೆ.

(3) ಗಂಭೇಯ ಅರ್ನರೊೇಖೆ ಅರ್ವಾ ದೈಹಿಔ ಅಸಾಭರ್ೆ ಾತೆಮ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಹೆಚ್ಚು ರಿ
ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ , ಅೆಂತ್ಸ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡುವಾಖ ರ್ಗಾಣೆ
ಮಾಡು ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಅರಿಗೆ ಅಸಾತಾ ಅೆಂಔಖಳನ್ನನ ಲೆಕ್ತೆ ಷದೆ ರ್ಗಾಣೆಮಲ್ಲಾ ಮೊದಲ
ಆದೆ ತೆಮನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು.
16. ಪರಿಶಕ ೃತ ಖ್ಯಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಪಾ ಕಟಣೆ . ತಾಕ್ತಾಔ ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡು ಶಾದಲ್ಲಾ ,
ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇ ಲಾಖ್ಯ, ಇರು ತ್ಔಾಫದಧ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮ ನಂತ್ಯ
ವಿಶಮವಾರು ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳನ್ನನ ರ ಔಟಿಷಬೇಕು.
17. ಸಾಮಾನ್ೆ ಕೀರಿಕೆ ರ್ಗಾಣೆಗಳು , ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆರ್ಗಗಿ ಸಿಾ ೇಔರಿಸಿದ ಅಜಿಾಖಳ
ಆಧಾಯದ ಮಲೆ , ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯಿದೆಮ ಭಾಖ 10 ಯನಾ ಮ ಭತ್ತತ ಸಾಮಾನೆ ಖಾದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಖಾಖಳಗೆ ಅೆಂತಿಭ ಆದೆ ತೆಮ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಭತ್ತತ
ಸಾಮಾನೆ ಖಾದ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಸಿದಧ ಡಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ರ್ಗಾಣೆ
ತಾಣ/ರ್ೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಾ ರ ಔಟಿಸುತ್ತ ದೆ
(ii) ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯಿದೆಮ ಭಾಖ
10 ಯನಾ ಮ ಆದೆ ತೆರ್ಗಗಿ ಸೂಚಿಷಲಾದ ಶಯತ್ತತ ಖಳ
ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ರ ತಿಖಾದೊಳಗೆ ಆದೆ ತೆಮನ್ನನ ನಿಧಾರಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(iii) ಭಾಖ 10 ಯ ಶಯತ್ತತ (v) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆಖಳ ಟ್ಟಟ
ಸಂಖ್ಯೆ ಭತ್ತತ ಸಾಮಾನೆ ರ್ಗಾಣೆಖಳು ನಿಮಭ
5 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ
ರ್ಗಾಣೆ ಮತಿಯಳಗೆ ಇಯಬೇಕು
(iv) ರ್ಗಾಣೆಖಳ ಷಮಾಲೇಚನೆಮನ್ನನ /ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ಅನ್ನನ ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯ್ದದ ಭಾಖ 10
ಯ ಉ -ವಿಭಾಖ (1) ಯ (i) ರಿೆಂದ (v)ಯ ಅನ್ನಔರ ಭದಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಸಾಮಾನೆ ಖಾನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
(v) ರ್ಗಾಣೆಖಳ ಷಮಾಲೇಚನೆಮಲ್ಲಾ ಹ್ವಜ್ರಾಗು ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು ಅರು /ಅಳು
ಔಲ್ಲಸಿದ ವಿಶಮವು ಇರುವಂತ್ಸ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಾ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಮನ್ನನ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಫಹುದು .
ಅೆಂತ್ಸ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಲಬೆ ವಿಲಾ ದಿದದ ರೆ , ಅನ್ನ/ಅಳು ಯಾವುರ್ದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಮನ್ನನ
ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಫಹುದು . ರ್ಗಾಣೆಖಳ ಷಮಾಲೇಚನೆಮಲ್ಲಾ ಹ್ವಜ್ರಾಗು ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಯಾವುರ್ದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಮನ್ನನ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಫಹುದು . ರ್ಗಾಣೆ ಮಾಡು ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು
ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಷಮಾಲೇಚನೆಮ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಾ ಯೇ /ಷಥ ಳದಲ್ಲಾ ಯೇ ಕಂಪೂೆ ಟರ
ಮದಿರ ತ್
ರ್ಗಾಣೆ ಆರ್ದವನ್ನನ ನಿೇಡಫಹುದು . ಯಾವುರ್ದ ಸೂಔತ
ವಾದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ
ಲಬೆ ವಿಲಾ ದಿದದ ರೆ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔರು ರ ಸುತ ತ್ ಔತ್ಾೆ ನಿಾ ಹಿಸುತಿತ ರು
ಹುದೆದ ಮಲ್ಲಾ ಮೆಂದುರಿಮಲು ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಫಹುದು . ಈ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು /
ಉಪ್ರ್ನೆ ಷಔರಿೆಂದ
ಮಚು ಳಕ್ಮನ್ನನ
ರ್ಗಾಣೆ
ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ರ್ಗಾಣೆಖಳ
ಷಮಾಲೇಚನೆಮ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಾ ಯೇ/ಷಥ ಳದಲ್ಲಾ ಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ . ಆದಾಗೂೆ , ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆದ ಮನ್ನನ ಮೄಮ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನನ
ಮಾಾಡಿಷಲಾಗುವುದಿಲಾ ಅರ್ವಾ
ಯದುದ ಗಳಷಲಾಗುವುದಿಲಾ .
(vi) ಷಮಾಲೇಚನೆ/ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮನ್ನನ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ ಲರು ಭತ್ತತ ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ
ಪುತೆೆ ೇಔವಾಗಿ ನಡೆಷಲಾಗುವುದು.

18. ರ್ಗಾಣೆಗಳ ಪಾ ರ್ಕಾ ಯ್ದ /ನ್ಡಳಿಕೆ. ಎಲಾಾ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಖಣಕ್ತೇಕೃತ್
ಷಮಾಲೇಚನೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಮೂಲಔ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಳಳ
ಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
19. ಷಮಾಲೀಚನೆಯ ಮುರ್ಕು ಯ . ಖಣಕ್ತೇಕೃತ್ ಷಮಾಲೇಚನೆ ಮೂಲಔ ನಡೆಯು
ಕೊೇರಿಕ್ ರ್ಗಾಣೆಮ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಯು ರ್ಗಾಣೆ ರ್ಕಯ್ದದ ನಿಮ
ಭ 5 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ರ್ಗಾಣೆಖಳ ಖರಿಶಠ
ಮತಿಮನ್ನನ ತ್ಲುಪುರೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಎಲಾಾ ಅಜಿಾದಾಯರು
ರ್ಗಾಣೆ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮಲ್ಲಾ ಆಯ್ದೆ ಗೆ ಆರ್ಕವ ಡೆದು ಯಾವುರ್ದ ಅಜಿಾದಾಯ ರ್ಗಾ
ಣೆ
ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ತ ಉಳಮದಿರುರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ತಿಳಸು
ಷಭಮದರೆಗೆ ಮೆಂದುರೆಯುವುದು.
20.ಪರಷ ರ ರ್ಗಾಣೆಗಳು.
(i) ಅಸಾತೆ:
(ಎ) ಔನಿಶಠ ಏಳು ಶಾಖಳ ಸವೄಮನ್ನನ ಪೂಣಾಗಳಸಿಯಬೇಕು.
(ಬಿ)ನಿವೃತಿತ ಗೆ ಔನಿಶಠ ಐದು ಶಾಖಳ ಸವೄಯು ಬಾಕ್ತ ಇಯಬೇಕು
.
(ಸಿ)ಈ ಮೊದಲು ಯಷ ಯ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ಡೆದಿಯಬಾಯದು
.
(ಡಿ) ಯಷ ಯ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ಫಮಸುತಿತ ರು ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/ಉರ್ನೆ ಷಔರು
ಇಫಬ ರೂ ರ್ಗಾಣೆ ತಾಣ/ರ್ೇಟಾಲ್ನಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ್ ಷಭಮದೊಳಗೆ ರ್ಗಾಣೆ
ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿರ್ಕರಿಯು ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹ್ವಗು ತ್ಭಮ
ಅಜಿಾಖಳನ್ನನ KGID ಸಂಖ್ಯೆ ಖಳ ಮೂಲಔ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾ ಷಬೇಕು
.
(ii)

ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಅಸಾ

ರ ಔಯಣಖಳ ಅೆಂತಿಭ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಸುತ್ತ ದೆ

.

(iii) ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/ಉರ್ನೆ ಷಔರು, ಅಯ ಸವಾಧಿಮಲ್ಲಾ ಮೄಮ ಮಾತ್ರ ಯಷ ಯ
ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ಡೆಮಫಹುದು.
21. ಆದೇವಗಳ ವಿತರಣೆ . ರ್ಗಾಣೆ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ರ್ಗಾಣೆ ಷಮಾಲೇಚರ್ನ
/ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ನ ದಿನದಂರ್ದ ಸಂಬಂಧಟಟ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು
/ಉರ್ನೆ ಷಔರಿಗೆ
ಖಣಔಯಂತ್ರ /ಕಂಪೂೆ ಟರ ಮದಿರ ತ್ ರ್ಗಾಣೆ ಆರ್ದವನ್ನನ ನಿೇಡಫಹುದು
.
22. ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕದಲಿಿ ಪಾ ಕಟಣೆ
. ರ ತಿಯೆಂದು ರಿೇತಿಮ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ
ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ನಂತ್ಯ ರ್ಗಾಣೆಗೆಂಡ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು /ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಟಿಟ ಮನ್ನನ
ಅಯ ಹೆಷರಿನ ಮೆಂದೆ ರ್ಗಾಣೆಗೆಂಡ ಷಥ ಳಖಳನ್ನನ ಸೂಚಿಸಿ ಸೂಚರ್ನ ಪಲಔದ
ಲ್ಲಾ
ರ ಔಟಿಸುವುದು.
ಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ
ಔಟಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ಯಾವುರ್ದ ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ
ಮಾಡುವಂತಿಲಾ .
23. ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕೆ , ಸಂಬಂಧಟಟ ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ
ನಡೆಸುವಾಖ ರ್ಗಾಣೆ ನಿಮಭಖಳ ನಿಬಂಧನೆಖಳನ್ನನ
ಪ್ಲ್ಲಷಲಾಗಿದೆಯ್ದ ಎೆಂದು
ಕಚಿತ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಭತ್ತತ ಯಾವುರ್ದ
ೆ ತಾೆ ಷಖಳಗೆ ಅರು ಮಕ್ತತ ಔವಾಗಿ
ಜ್ವಾಬಾದ ಯರಾಗಿರುತಾತ ರೆ ಭತ್ತತ ಅೆಂತ್ಸ ಅಧಿರ್ಕರಿಖಳ ವಿರುದಧ
ಶಿಸುತ
ಔರ ಭನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

24. ಸಾಮಾನ್ೆ ರ್ಗಾಣೆಗಳ ನಂತರ ರ್ಗಾಣೆಗಳು , ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖ್ಯ,
ಇರು ಈ ಕ್ಳಗಿನ
ಸಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ಶಾದಲ್ಲಾ
ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು/ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ರ್ಗಾಣೆಗೆ ಅಧಿರ್ಕಯ ಹೊೆಂದಿರುತಾತ ರೆ
ಅವುಖಳೆೆಂದರೆ:
(i)
ಶಿಸುತ ಔರ ಭ ಬಾಕ್ತ ಇರುವಾಖ ಅಮಾನತಿಗೆ ಫದಲಾಗಿ
ರ್ಗಾಣೆ,
(i) ಸಾಮಾನೆ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ನಂತ್ಯ, ನಿದಿಾಶಟ ಡಿಸಿದ
ಯಾವುರ್ದ ಹುದೆದ ಖಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದದ ರೆ, ನಿಮಭ-25 ಯಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸಿದಂತೆ
ಷರ್ಕಾಯವು ಅಸಾ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲರು / ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ರ್ೇಸ್ಟಟ ಮಾಡಫಹುದು;
ಭತ್ತತ
(iii) ನಿರ್ದಾವಔಯ ಔಛೇರಿ, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖ್ಯ,ಇಲ್ಲಾ ಷಹ್ವಮಔ ನಿರ್ದಾವಔಯ
ಹುದೆದ ಖಳು.
25. ಯಾವುದೇ ಉಪರ್ನೆ ಷಕರು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡದ ಷಥ ಳಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿದೆ ಲಿಿ ಸಾಾಜನಿಕ
ಹಿತಾಷರ್ಕು ರ್ಗಾಣೆಗಳು , ಸಾಮಾನೆ ರ್ಗಾಣೆಖಳು ಪೂಣಾಗೆಂಡ ನಂತ್ಯ , ಯಾವುರ್ದ
ಉರ್ನೆ ಷಔರು ಷಮಾಲೇಚರ್ನ ರ್ಗಾಣೆ/ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮಲ್ಲಾ ಸಾಥ ನನ್ನನ ಆಯ್ದೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದಿದದ ಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಅದನ್ನನ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅನ್ನಪ್ತ್ ಭತ್ತತ
ಸಾಾಜ್ನಿಔ ಹಿತಾಷಕ್ತತ ಮ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಬತಿಾ ಮಾಡ ಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ. ರಾಜ್ೆ ಷರ್ಕಾಯವು
ಔನಿಷ್ಟ ಸವಾಧಿಮನ್ನನ ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ಯಾವುರ್ದ ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಅೆಂತ್ಸ ಷಥ ಳಕ್ೆ
ಕ್ಳಗಿನ ಶಯತ್ತತ ಖಳಗೆ ಳಟ್ಟಟ ರ್ಗಾಯಿಷಫಹುದು
. ಔನಿಶಠ ಸವಾ ಅಧಿಯ್ದೆಂದರೆ ;
(i) ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅನ್ನಪ್ತ್ದ ಆಧಾಯದ ಮಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿ
ಉರ್ನೆ ಷಔಯನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರು ರ್ಕಲೇಜುಖಳೆಂದ ಮಾತ್ರ
ಅೆಂತ್ಸ ರ್ಗಾಣೆ ;
(ii) ಅೆಂತ್ಸ ರ್ಗಾಣೆಯು ನಿರ್ದಾವಔರು, ದವಿ ಪೂಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಇಯ
ಶಿಫಾಯಸಿನ ಮರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ;
(iii) ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಕೌನೆ್ ಲ್ಲೆಂಗ್ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದಮಲ್ಲಾ ಯಾರೂ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡದ ಖಾಲ್ಲ
ಹುದೆದ ಖಳ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ರ ಔಟಿಷಬೇಕು ಭತ್ತತ ಸಾಮಾನೆ ರ್ಗಾಣೆ
ಪೂಣಾಗೆಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ ಈ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿದಾೆ ರ್ಥಾ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ
ಅನ್ನಪ್ತ್ಕ್ೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಬತಿಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಮಭಕ್ೆ ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ
ಸಾಮಾನೆ ರ್ಗಾಣೆಖಳನ್ನನ ಪೂಣಾಗಳಸಿದ ನಂತ್ಯ ಸೂಚಿಷಲಾದ ಅೆಂತ್ಸ
ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆದ ಖಳಗೆ ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ರ್ಗಾಣೆಮನ್ನನ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಭತ್ತತ
ಯಾವುರ್ದ ಉಲಾ ೆಂಗನೆಮನ್ನನ ಖಭನಿ
ಸಿ ಗಂಭೇಯವಾಗಿ ರಿಖಣಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ ;
(iv) ಷಕ್ಷಭ ಪ್ರ ಧಿರ್ಕಯವು ಅೆಂತ್ಸ ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಉರ್ನೆ ಷಔಯ ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂವಖಳನ್ನನ
ವಿಶಮವಾರು ಭತ್ತತ ರ್ಕಲೇಜುವಾರು ನಿಾಹಿಷಬೇಕು ಭತ್ತತ
ರ ಔಟಿಷಬೇಕು, ಭತ್ತತ
(v) ವಿದಾೆ ರ್ಥಾಖಳ ಸಾಧರ್ನ ರ್/ಟ್ರ್ರ ೆ ಕ್ತೆಂಗ್ ಸಿಷಟ ಮ್ (SATS) ಮಾಹಿತಿ/ಡೇಟ ಭತ್ತತ ಜಾಲ

ತಾಣದ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ /ಆನ್ಲೈನ್ ರ್ೇಟಾಲ್ ಡೇಟ್ರ್ನ್ನನ ಮೌಲೆ ಮಾನ
ಮಾಡಲು ಫಳಷಲಾಗುವುದು.
26.ರದೆ ತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ . ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸವೄಖಳ
(ಉರ್ನೆ ಷಔಯ
ರ್ಗಾಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ) ನಿಮಭಖಳು, 2017 ಅನ್ನನ ಈ ಮೂಲಔ ಯದುದ ಗಳಷಲಾಗಿದೆ :
ರಂತ್ತ, ಅೆಂತ್ಸ ಯದದ ತಿಯು ಊಜಿಾತ್ವಾಗುವುದಿಲಾ ,
ಎ) ಈ ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವುರ್ದ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಅರ್ವಾ ಯಾವುರ್ದ ಔರ ಭ
ಅರ್ವಾ
(ಬಿ) ಮಲೆ ತಿಳಸಿದ ನಿಮಭಖಳಗೂ ಮನಿನ ನ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ ಅರ್ವಾ ಯಾವುರ್ದ
ರ್ಕಯಾಾಚಯಣೆ ಅರ್ವಾ ಅದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನ್ನಬವಿಸಿದ ಯಾವುರ್ದ ಕ್ತರ ಯ್ದ;
ಅರ್ವಾ
(ಸಿ) ಹೇಳಲಾದ ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ, ಸಂಚಿತ್ ಅರ್ವಾ ಉೆಂಟ್ರ್ದ
ಯಾವುರ್ದಸಕುೆ , ಷಲತ್ತತ , ಬಾದೆ ಅರ್ವಾ ಹೊಣೆರ್ಗರಿಕ್; ಅರ್ವಾ
(ಡಿ) ಹೇಳದ ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವುರ್ದ ಅರಾಧಕ್ೆ
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉೆಂಟ್ರ್ದ ಯಾವುರ್ದ ದಂಡ ಅರ್ವಾ ಶಿಕ್ಷ :
ಮೆಂದುರೆದು ಔರ್ನಾಟಔ ಸಾಮಾನೆ ಶಯತ್ತತ ಖಳ ರ್ಕಯಿದೆ, 1899 ಯ (1899 ಯ
ಅಧಿನಿಮಭ |||) ವಿಭಾಖ 6 ಯ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಮಲೆ ಹೇಳದ ನಿಮಭಖಳ ಯದದ ತಿಗೆ
ಅನಾ ಯಿಸುತ್ತ ವೄ.

ಔರ್ನಾಟಔ ರಾಜ್ೆ ಪ್ಲಯ ಆಜಾಾ ನ್ನಸಾಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ
(ಪದಮ ನಿ.ಎಸ್.ಎನ್)
ಷರ್ಕಾಯದ ಅಧಿೇನ ರ್ಕಮಾದಶಿಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ (ದವಿಪೂಾ)

