ಮಾನವಸಂಪನಮೂಲವಿಭಾಗ/मानवसंसाधनअनुभाग/HUMAN RESOURCES SECTION
ಭಾರತೀಯವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥೆ/भारतीयववज्ञानसंस्थान/INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE
ಬಥಂಗಳೂರು/बेंगलूर/BANGALORE – 560012

ದಮರವಾಣಿ/दरू भाष/TELEPHONE : 2293 2231 / 2232 / 2941
ಇ-ಮೀಲ್/E-mail/ईमेल : office.hr@iisc.ac.in

ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಸಹ ಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗದ ಅಧಿಸೂಚನದ
ಜ ಹೀರ ತು ಸಾಂಖ್ದೆ: ಆರ್/(ಎಚ್ಆರ್)/ನ ೇಮಕಾತಿ-2/2022
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಾಂಖ್ದೆ : 100 (ಸಾಮಾನ್ಯ-42, ಒಬಿಸಿ-25, ಎಸ್ ಸಿ-16, ಎಸ್ ಟಿ-7, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಿಲ ವರ್ಿ-10)
ದಿವಾಯಾಂರ್ ವಯಕ್ತಿರ್ಳಿಗ 4 ಹುದ್ ೆರ್ಳನ್ುು ಕಾಯ್ದೆರಿಸಲಾಗಿದ್ , ತಲಾ ಎರಡು ಎಚ್.ಎಚ್ ಮತುಿ ಒಎಚ್.
ಶದೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಹತದಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಾಂಕರ್ಳ ಾಂದಿಗ ಬಿ.ಟ ಕ್/ ಬಿ.ಇ/ ಬಿ. ಆಕ್ತಿಟ ಕಚರ್/ ಬಿಎಸ್ ಸಿ./ ಬಿಸಿಎ/ ಬಿವಿಎಸ್ ಸಿ
ಯಾವುದ್ ೇ ಪರಿೇಕ್ಷ /ಪದವಿರ್ಳಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಅಾಂಕರ್ಳ ರ್ದಲ್ಲಗ ಗ ರೇಡರ್ಳನ್ುು ಪಡ ದಿದೆರ , ಅಾಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ತಮಮ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯ/ಸಾಂಸ ೆಗ ನಿರ್ದಿಯಾದ ಪರಿವತಿನ ಸೂತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಗ ರೇಡರ್ಳನ್ುು ಅಾಂಕರ್ಳಾಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಬ ೇಕು
ಮತುಿ ಅರ್ಜಿ ನ್ಮೂನ ಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ುು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಬ ೇಕು.

ವಯೀಮಿತ್ರ: 28.02.2022ಕ ೆ ಅನ್ವಯವಾರ್ುವಾಂತ 26 ವಷ್ಿರ್ಳು.
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿಗ 5 ವಷ್ಿ, ಒಬಿಸಿಗ 3 ವಷ್ಿ, ದಿವಾಯಾಂರ್ರಿಗ 10 ವಷ್ಿ ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ನಿೇಡಲಾರ್ುತಿದ್ , ಮಾರ್ಜ ಸ ೈನಿಕರಿಗ
ಸ ೇವ ಯ ವಷ್ಿರ್ಳು + 3 ವಷ್ಿರ್ಳ ವಿನಾಯ್ದತಿ.
ನಿರ್ದಿತ

ಮಾನ್ದಾಂಡದ

ಅನ್ುಸಾರ

ಅಾಂರ್ವ ೈಕಲಯ

ಹ ೂಾಂದಿರುವ

ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗಿರುತಿದ್ . ಜ ೂತ ಗ

SC, ST ಮತುಿ OBC ರ್ಳಿಗ

ಸಾಂಸ ೆಯಲ್ಲಿ

ಸ ೇವ ಯನ್ುು

ಕಾಯ್ದೆರಿಸಲಾಗಿರುತಿದ್ .
ಮೂರು

ವಷ್ಿರ್ಳ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳಿಗ

ಸಾಂಚಿತ

ವಯಸಿಿನ್

ಸಡಿಲ್ಲಕ ಗ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಯನ್ುು ಅವರಿಗ

ಪೂರ್ಿಗ ೂಳಿಸಿರುವ,

ಸಾಂಸ ೆಯಲ್ಲಿ

ಪರಸುಿತ

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿಿರುವ

ತಾತಾೆಲ್ಲಕ/ಪ್ಾರಜ ಕ್ಟರ್ಳ ಸಿರ್ಬಾಂದಿಗ ಅವರ ಸ ೇವ ಯ ಮಟಿಟಗ ಒಾಂದು-ಬಾರಿ ವಿನಾಯ್ದತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ .

ವ ೇತನ್ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಯಟಿರಕ್ಿ ಹಾಂತ ಮತುಿ ವ ೇತನ್ : ಹಾಂತ 3 -ಮೂಲ ವ ೇತನ್ ರೂ.21700 (ಸ ಲ್ 1) ಹಾರ್ೂ ಸಾಂಸ ಯ
ೆ ಲ್ಲಿ
ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರರ್ಳ ಪರಕಾರ ಭ್ತ ಯರ್ಳು.

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧ ನ
ಆಯ್ಕೆ - ಕ ೇವಲ ಉದ್ ೂಯೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಯೇರ್ಯತಾ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ ಅನ್ುಸಾರ. (ಶ ೇಕಡ 100ರಷ್ುಟ ವ ೇಯ್ಟಟ ಏಜ್).
ಲ್ಲಖಿತ ಆಪ್ಟಟಟ್ೂಯಡ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯು ಕಾಂಪೂಯಟ್ರ್ ಆಧಾರಿತ ಎಾಂಸಿಕುಯ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಾಗಿದ್ . ಪರಿೇಕ್ಷ ಮತುಿ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಯೇಜನ ಯು
ಅನ್ುರ್ಾಂಧ-ರಲ್ಲಿದ್ .

ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು

ಆನಲ ೈನ

ನ್ವಿೇಕರಿಸಬ ೇಕಾರ್ುತಿದ್ . ಉತಿರವನ್ುು ಒಮಮ
ರ್ದಲಾಯ್ದಸಲಾರ್ುವುದಿಲಿ.

ಅಪ್ಟಿಕ ೇಶ್ನನ್ಲ್ಲಿ

ಪತಿರಕ -ಬಿ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಎರಡು

ಆಯ್ಕೆರ್ಳನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಾಂತರ, ಯಾವುದ್ ೇ ಸಾಂದಭ್ಿರ್ಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆರ್ಳನ್ುು

ಶುಲ್ೆಗಳು:
ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇತರ ಹಿಾಂದುಳಿದ (ಒಬಿಸಿ) ಮತುಿ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಿಲ ವರ್ಿ (ಇ ಡರ್ೂಯೂ ಎಸ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳಿಗ

- ರೂ. 500/-

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಮತುಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ, ಪ್ಟಡರ್ೂಯೂಡಿ, ಲ್ಲಾಂರ್ಪರಿವತಿಿತ ವರ್ಿಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಮತುಿ ಮಾರ್ಜ ಸ ೈನಿಕ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು

- ಯಾವುದ್ ೇ ಶ್ುಲೆ ಇಲಿ.

ಒಮಮ ಪ್ಾವತಿಸಿದ ಶ್ುಲೆವನ್ುು ಮರು ಪ್ಾವತಿಸಲಾರ್ುವುದಿಲಿ.

ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳು:
1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ಪರಜ ಯಾಗಿರಬ ೇಕು.

2. ನ ೇಮಕಾತಿರ್ಳು ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲ 2 ವಷ್ಿರ್ಳ ಪರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ (ಪ್ರರಬ ಷ್ನ್ರಿ) ಅವಧಿಯಾಂದಿಗ ಇರಲ್ಲದ್ ;
ನ ೇಮಕಗ ೂಾಂಡವರ ಸ ೇವ ಯು ನಿವೃತಿಿಯ ವಯಸಿನ್ುು ತಲುಪುವ ತಿಾಂರ್ಳ ಕ ೂನ ಯ ದಿನ್ದ ಅಾಂತಯದವರ ಗ ಇರಲ್ಲದ್ .

3. ತಾಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ ಯ
ೆ ು ದಿವಾಯಾಂರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳಿಗ ಸೂಕಿವಾಗಿರಲ್ಲದ್ . ಒಾಂದು ಕಾಲು ಊನ್ಗ ೂಾಂಡಿರುವುದು (OH
ವರ್ಿ) ಮತುಿ ಶ್ರವರ್ ದ್ ೂೇಷ್ (HH) ಇತಾಯದಿ.

4. ವಯೇಮಿತಿ ಮತುಿ ವಿದ್ಾಯಹಿತ ರ್ಳಲ್ಲಿನ್ ಸಡಿಲ್ಲಕ ರ್ಳು ಸಾಂಸ ಗೆ ಅನ್ವಯವಾರ್ುವಾಂತ ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ನಿಯಮರ್ಳ ಪರಕಾರ
ದ್ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿರುವ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತುಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಂರ್ಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳಿಗ ಅನ್ವಯ್ದಸುತಿದ್ .

5. ಅಹಿತ ಗ ಬ ಾಂರ್ಲವಾಗಿ ಅಾಂಕಪಟಿಟರ್ಳು ಮತುಿ ಪರಮಾರ್ಪತರರ್ಳನ್ುು ಅಪಲ ೂೇಡ ಮಾಡಬ ೇಕು; ಮತುಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕು (10 ನ ೇ
ತರರ್ತಿಯ್ದಾಂದ ಆರಾಂಭಿಸಿ), ಅರ್ತಯ ಅಹಿತಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡ ದ ಅಾಂಕರ್ಳು, ಜಾತಿ, ಅನ್ುಭ್ವ ಇತಾಯದಿರ್ಳು ಅರ್ಜಿ

ನ್ಮೂನ ಯಾಂದಿಗ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದ್ . ಈ ಲರ್ತುಿರ್ಳಿಲಿದ ಅರ್ಜಿರ್ಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲಾರ್ುತಿದ್ . ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೇ ಹ ಚಿಚನ್
ಪತರ ವಯವಹಾರವನ್ುು ಮಾಡಲಾರ್ುವುದಿಲಿ.

6. ಪದವಿಗ ಸಾಂರ್ಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಸಿರ್ಜಪ್ಟಎ/ರ್ಜಪ್ಟಎ ವಯವಸ ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿರ್ಳನ್ುು ಪಡ ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಸಿರ್ಜಪ್ಟಎ/ರ್ಜಪ್ಟಎ ಅನ್ುು
ಸೂಕಿ ಶ ೇಕಡಾವಾರುಗ ಪರಿವತಿಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯ/ಸಾಂಸ ೆಯ ಮಾರ್ಿಸೂಚಿರ್ಳ ಪರಕಾರ ಪಡ ದ ಅಾಂಕರ್ಳ ಸರಿಯಾದ

ಶ ೇಕಡಾವಾರು ಪರಮಾರ್ವನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕ್ತರುತಿದ್ . ಪರಮಾರ್ಪತರ ಪರಿಶಿೇಲನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಾಂಕ ಪರಿವತಿನ ಸೂತರಕ ೆ
ದ್ಾಖಲ ಯ ಸಾಕ್ಷಯವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬಾೆರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲ್ಲರುತಿದ್ .

7. ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ರ್ಳನ್ುು ಪರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದ್ಾರರು ಅರ್ಜಿ ನ್ಮೂನ ಯಲ್ಲಿ ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರರ್ಳನ್ುು ಸವಿವರವಾಗಿ

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾರ್ುತಿದ್ . ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ತಾವು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರರ್ಳಿಗ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷಯರ್ಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರ , ಅವರ
ಉಮೇದುವಾರಿಕ ಯನ್ುು ವಜಾ ಮಾಡಲಾರ್ುತಿದ್ .

8. 01.01.2004 ರ ಅಥವಾ ನ್ಾಂತರ ಸಾಂಸ ೆಯ ಸ ೇವ ಗ ನ ೇಮಕಗ ೂಾಂಡ ಎಲಾಿ ಉದ್ ೂಯೇಗಿರ್ಳು ಹ ೂಸ ಪ್ಟಾಂಚಣಿ ಯೇಜನ (ಎನ
ಪ್ಟ ಎಸ್) ವಾಯಪ್ಟಿಗ ರ್ರುತಾಿರ .

9. ಸಾಂಸ ೆಯ ಕ ೇಡರ್ ಮತುಿ ನ ೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮರ್ಳ ಪರಕಾರ, ನ ೇರ ನ ೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ್ ಅನ್ುಸರಿಸಿದ ಸಾಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ,

ನಿದ್ ೇಿಶ್ಕರ ವಿವ ೇಚನ ಯ ಮೇರ ಗ ಹುದ್ ೆರ್ಳನ್ುು ಪರಭಾರ (ಡ ಪುಯಟ ೇಶ್ನ) ಅಥವಾ ರ್ುತಿಿಗ ಮೂಲಕ ಭ್ತಿಿ ಮಾಡರ್ಹುದು.
ಸ ೇವ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪರತಿಯರ್ಬ ಉದ್ ೂಯೇಗಿಯು ಯೇಜನ , ನಿಯಮರ್ಳು ಮತುಿ ಬ ೈಲಾರ್ಳು (SRB), ಆಡಳಿತಾತಮಕ
ಕ ೈಪ್ಟಡಿರ್ಳು, ಇತರ ಶಾಸನ್ರ್ದಧ ದ್ಾಖಲ ರ್ಳು, CCS (ನ್ಡಾವಳಿ) ನಿಯಮರ್ಳು ಮತುಿ CCS (CCA) ನಿಯಮರ್ಳು ಇತಾಯದಿರ್ಳನ್ುು
ರ್ಮನಿಸಬ ೇಕು, ಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೇಕು ಮತುಿ ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೇಕ್ತರುತಿದ್ .

10. ನಿರ್ದಿತ ವಿದ್ಾಯಹಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಹಿತ ಯಾಗಿದುೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅದನ್ುು ಹ ೂಾಂದಿದ್ಾೆರ ಎಾಂರ್ ಮಾತರಕ ೆ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ
ಅವರನ್ುು ಕರ ಯಲು ಅಹಿತ ಇದ್ ಎಾಂದ್ ೇನ್ಲಿ.

11. ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಆನಲ ೈನನ್ಲ್ಲಿ ಐಐಎಸಿಿ ನ ೇಮಕಾತಿ ಪ್ರೇಟ್ಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು

ಆನಲ ೈನನ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ಟರಾಂಟ್-ಔಟ್ ಅನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು ಮತುಿ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಉಲ ಿೇಖಕಾೆಗಿ ಅದನ್ುು ತಮಮ ರ್ಳಿ
ಕಾದಿರಿಸಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕು.

12. ಸಕಾಿರಿ / ಪ್ಟಎಸ್ಯು / ಸಾವಯತಿ ಸಾಂಸ ೆರ್ಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಪರಸುಿತ ಉದ್ ೂಯೇರ್ದ್ಾತರಿಾಂದ ನಿರಾಕ್ಷ ೇಪಣಾ
ಪತರ (NOC) ಪಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೇಕು ಮತುಿ ಆನಲ ೈನನ್ಲ್ಲಿ ಅಪಲ ೂೇಡ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಒಾಂದುವ ೇಳ , ಪರಮಾರ್ಪತರರ್ಳ
ಪರಿಶಿೇಲನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನಒಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾರ್ುವುದು ಎಾಂದು ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪಪಾಂದವನ್ುು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು
ಅಪಲ ೂೇಡ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಎನಒಸಿ ಇಲಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಹ ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾರ್ುತಿದ್ .

13. ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾಾಂಕದವರ ಗ ಕಾಯದ್ , ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿರ್ಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕು.

14. ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ ಹಾಜರಾರ್ಲು ಆಹಾವನ್ ಪತರರ್ಳನ್ುು ಅಹಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳಿಗ ಮಾತರ ಕಳುಹಿಸಲಾರ್ುತಿದ್ ಮತುಿ ಇ-ಮೇಲ್
ಮೂಲಕ ಮಾತರ ಕಳುಹಿಸಲಾರ್ುತಿದ್ . ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ತಮಮ ನ ೂೇಾಂದ್ಾಯ್ದತ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ುು ಆಗಾಗ ೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತಿಿರಬ ೇಕು.
ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ ಅಹಿತ ಹ ೂಾಂದಿರದ ಅರ್ಜಿದ್ಾರರ ೂಾಂದಿಗ ಯಾವುದ್ ೇ ಪತರ ವಯವಹಾರವನ್ುು ಮಾಡಲಾರ್ುವುದಿಲಿ.

15. ಯಾವುದ್ ೇ ಕಾರರ್ ನಿೇಡದ್ ಯಾವುದ್ ೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಾಂಸ ೆ ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿದ್ . ಯಾವುದ್ ೇ

ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ಯಾವುದ್ ೇ ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಹಿೇರಾತು/ನ ೇಮಕಾತಿಯನ್ುು ರದುೆಗ ೂಳಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಾಂಸ ೆಯು
ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿದ್ . ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೇ ಪತರವಯವಹಾರವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲಾರ್ುವುದಿಲಿ.
16. ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳು ತಮಮ ಸವಾಂತ ವ ಚಚದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ ಹಾಜರಾರ್ಬ ೇಕಾರ್ುತಿದ್ .

17. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂವಿಮಾಹಿತಿ ಮತುಿ ದ್ಾಖಲ ರ್ಳನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಾಂಸ ೆಯು ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿದ್ .
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ಾಖಲ ರ್ಳು ಅಸಲ್ಲ ಅಲಿ ಎಾಂದು ಕಾಂಡುರ್ಾಂದಲ್ಲಿ, ನ್ಾಂತರದ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯ ನ್ಾಂತರ ಸ ೇವ ರ್ಳನ್ುು
ಕ ೂನ ಗ ೂಳಿಸಲಾರ್ುತಿದ್

ಮತುಿ ನ ೇಮಕಾತಿಯ ನ್ಾಂತರವೂ ಅಾಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರ್ಳ ವಿರುದಧ

ಮೊಕದೆಮರ್ಳನ್ುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲಾರ್ುತಿದ್ .

ಶಿಸುಿ

ಕರಮ/ಕ್ತರಮಿನ್ಲ್

18. ಆನಲ ೈನನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿರ್ಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ ೇಮಕಾತಿ ಪ್ರೇಟ್ಿಲ್ 07.02.2022 ರಿಾಂದ 28.02.2022 ರವರ ಗ ತ ರ ದಿರುತಿದ್ .
ಆಸಕಿರು ಅಧಿಸೂಚನ ಮತುಿ ಇತರ ವಿವರರ್ಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂಸ ೆಯ ಜಾಲತಾರ್: https://iisc.ac.in/positions-open ಇಲ್ಲಿಗ ಭ ೇಟಿ
ನಿೇಡಲು ಕ ೂೇರಲಾಗಿದ್ .
ಆನಲ ೈನನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾಾಂಕ: 28.02.2022.

ದಿನ ಾಂಕ: 07.02.2022

ಕುಲ್ ಸಚಿವರು

