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ಕರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ. 

ಹುದ್ಯೆಯ ಹಯಸರು ಹುದ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಯೀಮಿತಿ 
(ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ 
ನಮೂದಿಸಿರುವ 
ಕಯೂನಯಯ ದಿನಾಂಕಕಯೆ 
ಅನವಯಿಸಿದಂತಯ) 
 

ವಯೀತನ 
ಯುಆರ್ 
(ಸಾಮಾನ್ಯ) 

ಎಸ್ ಟಿ ಒಬಿಸಿ  
 
ಎನ್ ಸಿ 
ಎಲ್ 
 

ಇಡಬ್ಲುಯು 
ಎಸ್ 

(ಆರ್ಥಿಕ 
ದುಬ್ಲಿಲ) 

ಒಟ್ುು 

01. ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು 01    01 50 ವರ್ಿ 7ನ ೇ ಸಿಪಿಸಿ ಯ  
ಹಂತ -12 
 

02. ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು 03 01 02 02 08  

 45 ವರ್ಿ 
 

7ನ ೇ ಸಿಪಿಸಿ ಯ  
ಹಂತ -10 
 

03. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
(ಚಳ್ಳಕ ರ ) 

01    01 

 
 
ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರ 01 ಹುದ್ ೆಯನ್ುು ದೃಷ್ಟುದ್  ೇರ್ ಇರುವ ದಿವಾಯಂಗರಿಗ  (ವಿಎಚ್) ಕಾಯ್ದೆರಿಸಲಾಗಿರುತತದ್ . 
 
 
ಕನಿಷ್ಠ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಹತಯಗಳು/ ಕಾರ್ಾಹನುಭವ:  

1. ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು 
ಅಹಹತಯ:  
ಕನಿರ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳ  ಂದಿಗ  ಸಾುತಕ  ೇತತರ ಪದವಿ ಅಥವ ಅದಕ ೆ ಸಮಾನ್. 
 
ಕಾರ್ಾಹನುಭವ: 
7ನ ೇ CPC ಮಟ್ು-10 ರಲ್ಲಯ 5 ವರ್ಿಗಳ್ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನ್ುಭವ ಅಥವಾ ಸಕಾಿರ/ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸಂಸ ೆ-ಪಿ ಎಸ್ 
ಯು/ಸಕಾಿರಿ ಸಂಶ  ೇಧನಾ ಸಂಸ ೆಗಳ್ು/ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯಗಳ್ು/ ಶಾಸನ್ಬ್ಲದಧ ಸಂಸ ೆಗಳ್ಲ್ಲಯ ಅದರ ಸಮಾನ್ ದರ್ ಿ 
 
ಅಪಯೀಕ್ಷಣಿೀಯ: 
i) ಮಾಯನ ೇಜ ಮಂಟ್/ಕಾನ್ ನ್ು ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಯ ವೃತ್ತತಪರ ಅಹಿತ  
ii) ಆಡಳಿತ / ಕಾನ್ ನ್ು / ಹಣಕಾಸು / ಉಗಾರಣ ಮತುತ ಖರಿೇದಿ / ಸಾೆಪನ ಗಳ್ನ್ುು ನಿವಿಹಿಸುವಲ್ಲಯ ಅನ್ುಭವ. 
iii) ಆಡಳಿತ ಮತುತ ಹಣಕಾಸು ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಯ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಕ್ರರಯಗ  ಳಿಸಿದ ಕ ಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಯ ಕಾರ್ಾಿನ್ುಭವ. 
 
 

2. ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು/ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಚಳಳಕಯರಯ) 
ಅಹಹತಯ:  



ಕನಿರ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳ  ಂದಿಗ  ಸಾುತಕ  ೇತತರ ಪದವಿ ಅಥವ ಉತತಮ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ದ್ಾಖಲ ಗಳ  ಂದಿಗ  ಅದಕ ೆ ಸಮಾನ್ 
ವಾಯಸಂಗ. 
 
ಕಾರ್ಾಹನುಭವ: 
ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಕಾಿರಿ/ಅರ  ಸಕಾಿರಿ/ಸಾವಿಜನಿಕ ವಲಯ/ ಸಾವಯತತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ ೆಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿತ ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಯ 8 
ವರ್ಿಗಳ್ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಅನ್ುಭವ. ಈ 8 ವರ್ಿಗಳ್ಲ್ಲಯ, 5 ವರ್ಿಗಳ್ ಅನ್ುಭವವು ಹಂತ - 7 ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಾನ್ 
ದರ್ ಿಯಲ್ಲಯರಬ ೇಕು. ಆದ್ಾಗ ಯ, ಹಂತ - 7ರ ಅಥವ ಅದಕ್ರೆಂತ ಉನ್ುತ ಹಂತದಲ್ಲಯ ಕನಿರ್ಠ 8 ವರ್ಿಗಳ್ವರ ಗ  
ಆಡಳಿತ/ಕಾಯಿದಶಿಿ ಹುದ್ ೆಗಳ್ಲ್ಲಯ ಸ ೇವ  ಸಲ್ಲಯಸುತ್ತತರುವ, ಸಾುತಕ  ೇತತರ ಪದವಿ ಹ  ಂದಿದ ಮತುತ ಉತೃರ್ು 
ಕಾಯಿಕ್ಷಮತ ಯ ದ್ಾಖಲ  ಹ  ಂದಿದ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಗಳ್ು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಯಸಲು ಅಹಿರಾಗಿರುತಾತರ . 
 
[ಈ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಯಸಲು ವಯಸಿಿನ್ ಮಿತ್ತ ಅನ್ವಯ್ದಸುವುದಿಲಯ]. 
 
ಅಪ ೇಕ್ಷಣಿೇಯ: 
i) ಮಾಯನ ೇಜ ಮಂಟ್/ಕಾನ್ ನ್ು ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಯ ವೃತ್ತತಪರ ಅಹಿತ  
ii) ಆಡಳಿತ / ಕಾನ್ ನ್ು / ಹಣಕಾಸು / ಉಗಾರಣ ಮತುತ ಖರಿೇದಿ / ಸಾೆಪನ ಗಳ್ು/ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸಂಪಕಿದಲ್ಲಯ ಅನ್ುಭವ 
iii) ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಕ್ರರಯಗ  ಳಿಸಿದ ಕ ಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಯ ಅನ್ುಭವ 
 

 
ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ 

 
ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರ ಹುದ್ ೆಗ  ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ , ಗುಂಪು ಚಚ ಿ ಮತುತ ಸಂದಶ್ಿನ್ದ ಮ ಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಹಾಯಕ 
ಕುಲಸಚಿವರು/ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಚಳ್ಳಕ ರ ) ಹುದ್ ೆಗ  ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್  ಮತುತ ಸಂದಶ್ಿನ್ದ ಮ ಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಲ್ಲಖಿತ ಆಪಿುಟ್ ಯಡ್ ಪರಿೇಕ್ ಯು ಕಂಪಯಯಟ್ರ್ ಆಧಾರಿತ ಎಂಸಿಕುಯ ಪರಿೇಕ್ ರ್ಾಗಿ ಪರಿೇಕ್  ಮತುತ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಯೇಜನ ಯು 
ಅನ್ುಬ್ಲಂಧ-1ರಲ್ಲಯದ್ .  
 
ಶುಲೆಗಳು: 
 
ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇತರ  ಹಿಂದುಳಿದ (ಒಬಿಸಿ) ಮತುತ ಆರ್ಥಿಕ ದುಬ್ಲಿಲ ವಗಿ (ಇ ಡಬ್ಲ ಯೂ ಎಸ್) ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಗ   - ರ . 500/- 

 
ಮಹಿಳಾ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಮತುತ ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ, ಪಿಡಬ್ಲ ಯೂಡಿ, ಲ್ಲಂಗಪರಿವತ್ತಿತ ವಗಿಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಮತುತ ಮಾರ್ಜ ಸ ೈನಿಕ 
ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು  -  ರ್ಾವುದ್ ೇ ಶ್ುಲೆ ಇಲಯ. 
 
ಒಮಮ ಪಾವತ್ತಸಿದ ಶ್ುಲೆವನ್ುು ಮರು ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುವುದಿಲಯ. 
 
 
ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷ್ರತುುಗಳು:  
 
1. ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತುತ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರ ಹುದ್ ೆಯ ದಿವಾಯಂಗ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಸ ಕತವಾಗಿರಲ್ಲದ್ . ಒಂದು ಕಾಲು 
ಊನ್ಗ  ಂಡಿರುವುದು (OH ವಗಿ), ಅಪಘಾತದಿಂದ್ಾದ ಊನ್,  ಒಎಲ್/ ಒಎ/ ದೃಷ್ಟುದ್  ೇಶ್ (ಬಿ) ಅಥವ ಅರ  ದೃಷ್ಟು ದ್  ೇರ್ 
(ಎಲ್ ವಿ)  ಅಥವ ಶ್ರವಣ ದ್  ೇರ್ (HH) ಇತಾಯದಿ.  
2. ವಯೇಮಿತ್ತ ಮತುತ ವಿದ್ಾಯಹಿತ ಗಳ್ಲ್ಲಯನ್ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಗಳ್ು ಸಂಸ ೆಗ  ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತ  ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ನಿಯಮಗಳ್ ಪರಕಾರ 

ದ್ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿರುವ, ಪರಿಶಿರ್ು ರ್ಾತ್ತ ಮತುತ ಪರಿಶಿರ್ು ಪಂಗಡದ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಅನ್ವಯ್ದಸುತತದ್ . ಗರಿರ್ಠ ವಯೇಮಿತ್ತ 
ಸಡಿಲ್ಲಕ  (ಎರಡ  ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ ) 55 ವರ್ಿಗಳ್ು. 
3. ಅಭಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ಪರರ್ ರ್ಾಗಿರಬ ೇಕು. 



4. ನ ೇಮಕಾತ್ತಗಳ್ು ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲ  2 ವರ್ಿಗಳ್ ಪರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ (ಪ್ರರಬ ರ್ನ್ರಿ) ಅವಧಿಯಂದಿಗ  ಇರಲ್ಲದ್ .  
5. ಸಂಸ ೆಯ ಕ ೇಡರ್ ಮತುತ ನ ೇಮಕಾತ್ತ ನಿಯಮಗಳ್ ಪರಕಾರ, ನ ೇರ ನ ೇಮಕಾತ್ತ ವಿಧಾನ್ ಅನ್ುಸರಿಸಿದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಯ, 
ನಿದ್ ೇಿಶ್ಕರ ವಿವ ೇಚನ ಯ ಮೇರ ಗ  ಹುದ್ ೆಗಳ್ನ್ುು ಪರಭಾರ (ಡ ಪುಯಟ ೇಶ್ನ್) ಅಥವಾ ಗುತ್ತತಗ  ಮ ಲಕ ಭತ್ತಿ ಮಾಡಬ್ಲಹುದು. 
6. ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲ್ಲಯ ಮಾತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಯಸಬ ೇಕು. ರ್ಾವುದ್ ೇ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಯ ಅಪಯಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನ್ುು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಯ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಯ ರ್ಾವುದ್ ೇ ಹ ಚಿಿನ್ ಪತರವಯವಹಾರವನ್ುು ನ್ಡ ಸುವುದಿಲಯ. ಭೌತ್ತಕ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನ್ುು 
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಯ.  
7. ಕ ೇಂದರ/ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳ್ು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪಾರಮುಖಯತ  ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯಗಳ್ು/ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯ ಮಟ್ುದ 

ಸಂಸ ೆಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಾವಿಜನಿಕ ವಲಯದ (ಪಿಎಸ್ ಯು) ಸಂಸ ೆಗಳಿಂದ ಪರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನಿಯೇಜನ ಯನ್ುು ಈ ಕ ಳ್ಗ  
ನ್ಮ ದಿಸಿದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ಲಹುದು. 

i) ಸಮಾನ್ಂತರ ಹುದ್ ೆಯಲ್ಲಯರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಥವಾ 

ii) ನ ೇರ ನ ೇಮಕಾತ್ತಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಿತ  ಮತುತ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹ  ಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿ. 

8. ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಾಯಹಿತ  ಕನಿರ್ಠ ಅಹಿತ ರ್ಾಗಿದುೆ, ಅಭಯರ್ಥಿಯು ಅದನ್ುು ಹ  ಂದಿದ್ಾೆರ  ಎಂಬ್ಲ ಮಾತರಕ ೆ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ ಗ  ಅವರನ್ುು 
ಕರ ಯಲು ಅಹಿತ  ಇದ್  ಎಂದ್ ೇನ್ಲಯ. ಅಹಿತ  ಮತುತ/ಅಥವಾ ಅನ್ುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಯ ಸಂದಶ್ಿನ್ಕ ೆ ಪರವ ೇಶ್ ಪಡ ಯುವ 

ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ ಸಂಖ್ ಯಯನ್ುು ನಿಬ್ಲಿಂಧಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಂಸ ೆ ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿದ್ .  
9. ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ ಯು ಬ ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲ್ಲಯ ನ್ಡ ಯಲ್ಲದುೆ, ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಫ ಬ್ಲರವರಿ 27 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ . ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು 
ತಮಮ ಸವಂತ ವ ಚಿದಲ್ಲಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೇಕ್ ಗ  ಹಾಜರಾಗಬ ೇಕಾಗುತತದ್ . 
10. ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರ ಹುದ್ ೆ ಸಂದಶ್ಿನ್ಕ ೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತ್ತಯ ಎದುರು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿರ್ಗಳ್  
ಪ ರಸ ಂಟ ೇರ್ನ್ ಪರಸುತತ್ತಪಡಿಸಬ ೇಕ್ರರುತತದ್ . 
11. ಎಲಯ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಪರಸುತತ ಉದ್  ಯೇಗದ್ಾತರಿಂದ ನಿರಾಕ್ ೇಪಣಾ ಪತರ (NOC) ಪಡ ದುಕ  ಳ್ಳಬ ೇಕು ಮತುತ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲ್ಲಯ 
ಅಪ ಲ  ೇಡ್ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಒಂದುವ ೇಳ , ಪರಮಾಣಪತರಗಳ್ ಪರಿಶಿೇಲನ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಯ ಎನ್ ಒಸಿ ಸಲ್ಲಯಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪಪಂದವನ್ುು ಅಭಯರ್ಥಿಯು ಅಪ ಲ  ೇಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಯ, ಎನ್ ಒಸಿ ಇಲಯದ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಹ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದ್ . 
13. ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಕ  ನ ಯ ದಿನಾಂಕದವರ ಗ  ಕಾಯದ್ , ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನ್ುು ಸಲ್ಲಯಸಬ ೇಕು. 
14. ಸಿೇಮಿತ ಪಟಿುಗ  ಆಯ್ಕೆರ್ಾದ ಅಹಿ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಸಂದಶ್ಿನ್ಕ ೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಹಾವನ್ ಪತರಗಳ್ನ್ುು ಇ-ಮೇಲ್ 

ಮ ಲಕ ಮಾತರ ಕಳ್ುಹಿಸಲಾಗುತತದ್ . ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ತಮಮ ನ  ೇಂದ್ಾಯ್ದತ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ುು ಆಗಾಗ ೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತ್ತತರಬ ೇಕು.  
ಸಿೇಮಿತ ಪಟಿುಗ  ಆಯ್ಕೆರ್ಾಗದ/ ಸಂದಶ್ಿನ್ಕ ೆ ಅಹಿತ  ಹ  ಂದಿರದ ಅರ್ಜಿದ್ಾರರ  ಂದಿಗ  ರ್ಾವುದ್ ೇ ಪತರ ವಯವಹಾರವನ್ುು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಯ. 
15. ರ್ಾವುದ್ ೇ ಕಾರಣ ನಿೇಡದ್  ರ್ಾವುದ್ ೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ತ್ತರಸೆರಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಂಸ ೆ ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ  ಂಡಿದ್ . ರ್ಾವುದ್ ೇ 
ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಾರಣದಿಂದ ರ್ಾವುದ್ ೇ ಹಂತದಲ್ಲಯ ರ್ಾಹಿೇರಾತು/ನ ೇಮಕಾತ್ತಯನ್ುು ರದುೆಗ  ಳಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಂಸ ೆಯು 
ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ  ಂಡಿದ್ . ಈ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಯ ರ್ಾವುದ್ ೇ ಪತರವಯವಹಾರವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲಾಗುವುದಿಲಯ. 
16. ಸಂದಶ್ಿನ್ಕ ೆ ಕರ ಯಲಾದ ಹ  ರಗಿನ್ ಸೆಳ್ದ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಅವರ ಸೆಳ್ದಿಂದ ಬ ಂಗಳ್ ರಿಗ  ಆಗಮಿಸುವ ಮತುತ 
ಹಿಂದಿರುಗುವ ಅತ್ತ ಕಡಿಮ ದ ರದ ಮಾಗಿದಲ್ಲಯನ್ ರ ೈಲು ಪರರ್ಾಣದ ಎ.ಸಿ. ದಿವತ್ತೇಯ ದರ್ ಿ ಟಿಕ ಟ್ ಶ್ುಲೆವನ್ುು 
ಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತತದ್ .  
17. ಸಂಸ ೆಯ ಸ ೇವ ಗ  01.01.2004 ರ ಅಥವಾ ನ್ಂತರ ನ ೇಮಕಗ  ಂಡ ಎಲಾಯ ಉದ್  ಯೇಗಿಗಳ್ು ಹ  ಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನ  (ಎನ್ 
ಪಿ ಎಸ್) ವಾಯಪಿತಗ  ಬ್ಲರುತಾತರ . 31-12-2003ಕ ೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ ೇಪಿಡ ರ್ಾದ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯು 1972ರ ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) 
ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ ಸ ಚಿಸಿರುವ ರ್ಜಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ ಭತ ಯ ಪಡ ಯಲು ಅಹಿರಾಗಿರುತಾತರ . 
18. ಅಭಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಯಸಿದ ಪಯವಿಮಾಹಿತ್ತ ಮತುತ ದ್ಾಖಲ ಗಳ್ನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಸಂಸ ೆಯು ಕಾಯ್ದೆರಿಸಿಕ  ಂಡಿದ್ . 
ಅಭಯರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಯಸಿದ ದ್ಾಖಲ ಗಳ್ು ಅಸಲ್ಲ ಅಲಯ ಎಂದು ಕಂಡುಬ್ಲಂದಲ್ಲಯ, ನ್ಂತರದ ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯ ನ್ಂತರ ಸ ೇವ ಗಳ್ನ್ುು 
ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸಲಾಗುತತದ್  ಮತುತ ನ ೇಮಕಾತ್ತಯ ನ್ಂತರವಯ ಅಂತಹ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ ವಿರುದಧ ಶಿಸುತಕರಮ/ಕ್ರರಮಿನ್ಲ್ ಮೊಕದೆಮಗಳ್ನ್ುು 
ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಗುತತದ್ . 



20. ಪದವಿಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ  ಸಿರ್ಜಪಿಎ/ರ್ಜಪಿಎ ವಯವಸ ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಯ ಪದವಿಗಳ್ನ್ುು ಪಡ ದ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಸಿರ್ಜಪಿಎ/ರ್ಜಪಿಎ ಅನ್ುು 
ಸ ಕತ ಶ ೇಕಡಾವಾರುಗ  ಪರಿವತ್ತಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯ/ಸಂಸ ೆಯ ಮಾಗಿಸ ಚಿಗಳ್ ಪರಕಾರ ಪಡ ದ ಅಂಕಗಳ್ ಸರಿರ್ಾದ 

ಶ ೇಕಡಾವಾರು ಪರಮಾಣವನ್ುು ಸಲ್ಲಯಸಬ ೇಕ್ರರುತತದ್ .  
21. ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳ್ನ್ುು ಪರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದ್ಾರರು ಅರ್ಜಿ ನ್ಮ ನ ಯಲ್ಲಯ ಭತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಸವಿವರವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗುತತದ್ . ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ್ು ತಾವು ಭತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳಿಗ  ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷುಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರ , ಅವರ 

ಉಮೇದುವಾರಿಕ ಯನ್ುು ವರ್ಾ ಮಾಡಲಾಗುತತದ್ . 
23. ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲ್ಲಯ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನ್ುು ಸಲ್ಲಯಸಲು ನ ೇಮಕಾತ್ತ ಪ್ರೇಟ್ಿಲ್ 31.01.2022 ರಿಂದ 20.02.2022 ರವರ ಗ  ತ ರ ದಿರುತತದ್ . 
24. ಮೇಲ  ನ್ಮ ದಿಸಿದ ಹುದ್ ೆಗಳ್ು ವಗಾಿವಣ ರ್ಾಗಬ್ಲಹುದ್ಾಗಿದುೆ, ಆದರ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಚಳ್ಳಕ ರ ) ಹುದ್ ೆ 
ವಗಾಿವಣ ರಹಿತವಾಗಿರುತತದ್ . 
 
ಆಸಕತರು ಸಂಸ ೆಯ ರ್ಾಲತಾಣ: https://iisc.ac.in/positions-open/fill-in application ಇಲ್ಲಯಗ  ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ ತಮಮ 
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಿತ , ವಯಸುಿ, ಸಮುದ್ಾಯ, ಅಂಗನ್ ಯನ್ತ , ಕಾರ್ಾಿನ್ುಭವ, ಎನ್ ಒ ಸಿ ಇತಾಯದಿ ವಿವರಗಳಿಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ 
ಪರಮಾಣ ಪತರಗಳ್ನ್ುು 20.02.2022 ರ  ಳ್ಗ  ಅಪ ಲ  ೇಡ್ ಮಾಡಲು ಕ  ೇರಲಾಗಿದ್ . 
 

ಅನುಬಂಧ-1 
 
ಪರಿೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಮತುು ಪರಿೀಕ್ಷಾ ವಿವರ 
 

ವಿಷ್ಯ ಪರತಿ ಪರಶಯೆಗಯ ಅಂಕ ಪರಶಯೆಗಳ ಒಟ್ುು ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪತಿರಕಯ ಎ    

1. ಲಾರ್ಜಕಲ್ ರಿೇಸನಿಂಗ್ (ತಾಕ್ರಿಕ ಪರಿೇಕ್ )  1 ಅಂಕ 20 

2. ಸಾಂಖಿಯಕ ಪರಿೇಕ್  1 ಅಂಕ 20 

3. ಪದಗಳ್ ಪರಿೇಕ್   1 ಅಂಕ 15 

4. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ 1 ಅಂಕ 15 

5. ಸಕಾಿರಿ ನಿಯಮಗಳ್ ಕುರಿತ ಪಾರವಿಣಯತ  ಪರಿೇಕ್   1 ಅಂಕ 20 

6. ಎಸ್ ಎ ಪಿ (ಸಾಯಪ) ಸಾಮಥಯಿ 1 ಅಂಕ 10 

ಒಟ್ುು  100 

 

ಭಾಗ-ಎ 

1. ಲಾರ್ಜಕಲ್ ರಿೇಸನಿಂಗ್  [ತಾಕ್ರಿಕ ಪರಿೇಕ್ ]. 

ಇದು ಮೌಖಿಕ ಮತುತ ಮೌಖಿಕವಲಯದ ಪರಕಾರದ ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ  ಂಡಿರುತತದ್ . ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಯ 

ಸಾದೃಶ್ಯಗಳ್ು, ಹ  ೇಲ್ಲಕ ಗಳ್ು ಮತುತ ವಯತಾಯಸಗಳ್ು, ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ದೃಶಿಯೇಕರಣ, ಪಾರದ್ ೇಶಿಕ ದೃಷ್ಟುಕ  ೇನ್, 

ಸಮಸ ಯ ಪರಿಹಾರ, ವಿಶ ಯೇರ್ಣ , ತ್ತೇಪುಿ, ನಿಧಾಿರ ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವಿಕ , ದೃಶ್ಯ ಸಮರಣ , ತಾರತಮಯ, ವಿೇಕ್ಷಣ , 

ಸಂಬ್ಲಂಧ ಪರಿಕಲಪನ ಗಳ್ು, ಅಂಕಗಣಿತದ ತಾಕ್ರಿಕತ  ಮತುತ ಸಾಂಕ ೇತ್ತಕ ವಗಿೇಿಕರಣ, ಅಂಕಗಣಿತದ ಸಂಖ್ ಯ 

ಸರಣಿ, ಇತರ ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ  ಂಡಿರಲ್ಲದ್ . ಮೌಖಿಕ ಸರಣಿ, ಕ  ೇಡಿಂಗ್ ಮತುತ ಡಿಕ  ೇಡಿಂಗ್, ಹ ೇಳಿಕ ಯ 

ತ್ತೇಮಾಿನ್, ತಾಕ್ರಿಕತ  ಇತಾಯದಿಗಳ್ು ಇರಲ್ಲವ . ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಸಾದೃಶ್ಯ, ಸಾಂಕ ೇತ್ತಕ/ಸಂಖ್ ಯಯ ಸಾದೃಶ್ಯ, 

ಆಕೃತ್ತಯ ಸಾದೃಶ್ಯ, ಶ್ಬಾೆಥಿ ಸರಣಿ, ಸಂಖ್ ಯ ಸರಣಿ, ಚಿತರ ಸರಣಿ, ಸಮಸ ಯ ಪರಿಹಾರ, ಪದ ನಿಮಾಿಣ, 



ಕ  ೇಡಿಂಗ್ ಮತುತ ಡಿ-ಕ  ೇಡಿಂಗ್, ಕಾರ್ಾಿಚರಣ ಗಳ್ು, ಸಾಂಕ ೇತ್ತಕ ಕಾರ್ಾಿಚರಣ ಗಳ್ು, ಟ ರಂಡ್ ಗಳ್ು, 

ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ದೃಷ್ಟುಕ  ೇನ್, ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ದೃಶಿಯೇಕರಣ, ವ ನ್ ನ್ ರ ೇಖ್ಾಚಿತರಗಳ್ು, ರ ೇಖ್ಾಚಿತರದ 

ತ್ತೇಮಾಿನ್ಗಳ್ು, ಪಂಚ್ ಹ  ೇಲ್/ಪಾಯಟ್ನ್ಿ - ಫೇಲ್ಲಡಂಗ್ ಮತುತ ಅನ್-ಫೇಲ್ಲಡಂಗ್, ಫಿಗರ್ ಪಾಯಟ್ನ್ಿ-

ಫೇಲ್ಲಡಂಗ್ ಮತುತ ಪಯಣಿಗ  ಳಿಸುವಿಕ , ಸ ಚಿಗಳ್ು, ವಿಳಾಸ ಹ  ಂದ್ಾಣಿಕ , ದಿನಾಂಕ ಮತುತ ನ್ಗರ ಕ ೇಂದರ 

ಹ  ಂದ್ಾಣಿಕ , ವಗಿೇಿಕರಣ ಕ  ೇಡ್ ಗಳ್ು/ ಅನ್ುಕರಮಣ ಸಂಖ್ ಯಗಳ್ು, ಸಾಮಲ್ ಮತುತ ಬಿಗ್ ಲ ಟ್ರ್ 

ಗಳ್ು/ಸಂಖ್ ಯಗಳ್ ಕ  ೇಡಿಂಗ್, ಡಿಕ  ೇಡಿಂಗ್ ಮತುತ ವಗಿೇಿಕರಣ, ಎಂಬ ಡ ಡ್ ಫಿಗಸ್ಿ, ಕ್ರರಟಿಕಲ್ ರ್ಥಂಕ್ರಂಗ್, 

ಭಾವನಾತಮಕ ಬ್ಲುದಿಧಮತ ತ, ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಬ್ಲುದಿಧಮತ ತ ಮತುತ ಇತರ  ಉಪ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ಇರಲ್ಲವ . 

2. ಸಂಖ್ಾೆತಮಕ ತಕಹ 

ಅಭಯರ್ಥಿಯ ಸಂಖ್ ಯಗಳ್ ಸ ಕತ ಬ್ಲಳ್ಕ ಯ ಸಾಮಥಯಿವನ್ುು ಮತುತ ಸಂಖ್ ಯಯ ಅಥಿವನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು 

ಅನ್ುಗುಣವಾದ ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ್ . ಪರಿೇಕ್ ಯ ವಾಯಪಿತಯು ಶ ೇಕಡಾವಾರು ಮತುತ 

ಅನ್ುಪಾತ, ವಗಿಮ ಲ, ಸರಾಸರಿ, ಬ್ಲಡಿಡ, ಲಾಭ ಮತುತ ನ್ರ್ು, ರಿರ್ಾಯ್ದತ್ತ, ಪಾಲುದ್ಾರಿಕ  ವಯವಹಾರ, 

ಸಮಿಮಶ್ರ, ಸಮಯ ಮತುತ ದ ರ, ಸಮಯ ಮತುತ ಕ ಲಸ, ಶಾಲಾ ಬಿೇಜಗಣಿತ, ಮ ಲ ಬಿೇಜಗಣಿತ, 

ರ ೇಖಿೇಯ ಸಮಿೇಕರಣಗಳ್ ನ್ಕ್ ಗಳ್ು, ತ್ತರಕ  ೇನ್, ಸಪಶ್ಿಕಗಳ್ು, ವೃತತಗಳ್ು, ಕ  ೇನ್ಗಳ್ು, ಎರಡು ಅಥವಾ 

ಹ ಚಿಿನ್ ವಲಯಗಳಿಗ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಪಶ್ಿಕಗಳ್ು, ತ್ತರಕ  ೇನ್, ಚತುಭುಿಜಗಳ್ು, ನಿಯಮಿತ ಬ್ಲಹುಭುಜಗಳ್ು, 

ವೃತತ, ಪಟ್ುಕ, ಲಂಬ್ಲಕ  ೇನ್, ವೃತಾತಕಾರದ ಕ  ೇನ್, ಬ್ಲಲ ವೃತಾತಕಾರದ ಸಿಲ್ಲಂಡರ್, ಅಧಿಗ  ೇಳ್ಗಳ್ು, 

ಆಯತಾಕಾರದ ಸಮಾನಾಂತರ ಪಿರಮಿಡ್, ತ್ತರಕ  ೇನ್ ಅಥವಾ ಚದರ ತಳ್ವಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಪಿರಮಿಡ್, 

ತ್ತರಕ  ೇನ್ಮಿತ್ತೇಯ ಅನ್ುಪಾತ, ರ ೇಡಿಯನ್ ಅಳ್ತ ಗಳ್ು, ಪರಮಾಣಿತ ಗುರುತುಗಳ್ು, ಪಯರಕ ಕ  ೇನ್ಗಳ್ು, 

ಎತತರಗಳ್ು ಮತುತ ದ ರಗಳ್ು, ಹಿಸ  ುೇಗಾರಮ್, ಆವತಿನ್ ಬ್ಲಹುಭುರ್ಾಕೃತ್ತ, ಪಟಿು, ಪ ೈ ರ ೇಖ್ಾಚಿತರ  ಮತುತ 

ಇತರ ಮಟಿರಕ್ ಮಟ್ುದ ಪರಶ ುಗಳ್ು ಇರಲ್ಲವ . 

3 . ಮೌಖಿಕ ತಕಹ 

ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಯನ್ ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಅಭಯರ್ಥಿಯ ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ  ಮತುತ ಇಂಗಿಯಷ್ ಭಾಷ ಯ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು 

ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ್ . ತಪುಪಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು, ಖ್ಾಲ್ಲ ರ್ಾಗಗಳ್ನ್ುು ಭತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 

ಸಮಾನಾಥಿಕ ಪದಗಳ್ು, ಆಂಟ  ನಿಮ್ ಗಳ್ು, ಕಾಗುಣಿತ/ಪತ ತ ಹಚುಿವಿಕ  ತಪಾಪದ ಪದಗಳ್ು, ಭಾಷಾ 

ವ ೈಶಿರ್ುುಗಳ್ು ಮತುತ ಪದಗುಚಛಗಳ್ು, ಒಂದು ಪದದ ಪರ್ಾಿಯವನ್ುು ಆಧರಿಸಿರುತತದ್ . ವಾಕಯಗಳ್ ಸುಧಾರಣ , 

ಕ್ರರರ್ಾಪದಗಳ್ ಸಕ್ರರಯ/ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಧವನಿ, ನ ೇರ/ಪರ  ೇಕ್ಷ ನಿರ ಪಣ ರ್ಾಗಿ ಪರಿವತಿನ , ವಾಕಯದ 

ಭಾಗಗಳ್ನ್ುು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಒಂದು ವಾಕಯವೃಂದದಲ್ಲಯ ವಾಕಯಗಳ್ನ್ುು ಕಲ ಹಾಕುವುದು, ಮತ್ತತತರ ಪರಶ ುಗಳ್ು 

ಸ ೇರಿದಂತ  10ನ ೇ ತರಗತ್ತ/ ಪೌರಢಶಾಲಾ ಮಟ್ುದಲ್ಲಯ ರ್ಾವುದ್ ೇ ಇತರ ಇಂಗಿಯಷ್ ಭಾಷ ಯ ಪರಶ ುಗಳ್ು. 

4. ಸಾಮಾನೆ ಜ್ಞಾನ 



ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಯನ್ ಪರಶ ುಗಳ್ು ಅಭಯರ್ಥಿಯ ಸುತತಲ್ಲನ್ ಪರಿಸರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ಸಮಾಜಕ ೆ ಅದರ 

ಅನ್ವಯವನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ುು ಹ  ಂದಿವ . ರ್ಾವುದ್ ೇ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವಯಕ್ರತಯ್ದಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬ್ಲಹುದ್ಾದಂತ  

ಪರಸುತತ ಘಟ್ನ ಯ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಮತುತ ಪರತ್ತದಿನ್ದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳ್ು ಮತುತ ಅವರ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶ್ದಲ್ಲಯನ್ 

ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ್ . ಪರಿೇಕ್ ಯು ಭಾರತ ಮತುತ ಅದರ 

ನ ರ ಯ ದ್ ೇಶ್ಗಳಿಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಪರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ  ಂಡಿರುತತದ್ , ವಿಶ ೇರ್ವಾಗಿ ಇತ್ತಹಾಸ, ಸಂಸೃತ್ತ, 

ಭೌಗ  ೇಳಿಕತ , ಆರ್ಥಿಕತ , ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿೇತ್ತ, ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮತುತ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶ  ೇಧನ  

ಮುಂತಾದ ವಿರ್ಯಗಳ್ ಬ್ಲಗ ೆ ಪರಶ ುಗಳ್ು ಇರಲ್ಲವ . 

5. ಸಕಾಹರಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತ ಪಾರವಿೀಣ್ೆತಯ ಪರಿೀಕ್ಷಯ 

ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಯನ್ ಪರಶ ುಗಳ್ು ಎಫ್ ಆರ್/ ಎಸ್ ಆರ್/ ರ್ಜಎಫ್ ಆರ್, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳ್ು, ಸಂಗರಹಣ / 

ಉಗಾರಣಗಳ್ ನಿವಿಹಣ ಗ  ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ನಿಯಮಗಳ್ ಕುರಿತ ಅಭಯರ್ಥಿಯ ವಿವಿಧ 

ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯನ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ುು ಹ  ಂದಿವ . ಆದ್ಾಯ ತ ರಿಗ , ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ, ಆರ್ ಟಿ ಐ, ಸಿಸಿಎಸ್, 

ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮಗಳ್ು, ಸಿಸಿಎಸ್ ನ್ಡವಳಿಕ  ನಿಯಮ ಇತಾಯದಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ನ್ುು ಇವು ಹ  ಂದಿವ . 

6. ಸಾೆಪ್ ಪಾರವಿೀಣ್ೆತಯ 

ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಯ ವಿವಿಧ ಎಸ್ ಎಪಿ (ಸಾಯಪ) ಅನ್ುು ನಿವಿಹಿಸುವ ಅಭಯರ್ಥಿಯ ಸಾಮಥಯಿವನ್ುು 

ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ ಮಲ, ಹಣಕಾಸು, ಖರಿೇದಿ ಘಟ್ಕ ಇತಾಯದಿ ಸ ೇರಿದಂತ  ಸಾಫ್ು ವ ೇರ್ 

ಸಂಬ್ಲಂಧಿತ ಕಾಯಿಗಳ್ ಕುರಿತ ಪರಶ ುಗಳ್ು ಇರಲ್ಲವ . 

// 

 


