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ಕ�ಮ 
ಸಂ�ೆ� 

ಹು�ೆ�ಯ �ೆಸರು ಹು�ೆ�ಗಳ ಸಂ�ೆ� ವ�ೕ�� 
(�ಾ�ೕ�ಾ�ನ 

�ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೆ� 

ಅನ��ಸುವಂ�ೆ) 

 �ೇತನ 

�ಾ�ಾನ� ಎಸ್ � ಎಸ್ � ಒಟು� 

01. ಉಪ 
ಕುಲಸ�ವರು 

01 01 50 ವಷ� 7�ೇ ���ಯ�� ಹಂತ -12 

02. ಸ�ಾಯಕ 

ಕುಲಸ�ವರು

02 01 01 04 

45 ವಷ� 
7�ೇ ���ಯ�� ಹಂತ -10 

03. ಆಡ�ತ 

ಅ��ಾ� 

ಚಳ��ೆ�ೆ

01 01 

�ಗ�ತ ಕ�ಷ� ��ಾ�ಹ��ೆ / ಅನುಭವ: 

1. ಉಪ ಕುಲಸ�ವರು:

��ಾ�ಹ��ೆ:

ಕ�ಷ� 55% ಅಂಕಗಳ�  ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ�ಾನ ದ�ೆ��ಂ��ೆ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ�. 

ಅ�ೇಕಷ್�ೕಯ: 
�ಾ��ೇಜ್ �ಂಟ್/�ಾನೂನು �ೇತ�ದ�� ವೃ��ಪರ ಅಹ��ೆ 

�ಾ�ಾ�ನುಭವ: 

7�ೇ ��� ಹಂತ-10 ರ�� 5 ವಷ�ಗಳ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅನುಭವ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ರ/ �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂ�ೆ�-� ಎಸ್ 

ಯು/ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ�/ �ಾಸನಬದ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಅದರ ಸ�ಾನ ದ�ೆ� 

ಅ�ೇಕಷ್�ೕಯ: 
i) ಆಡ�ತ / �ಾನೂನು / ಹಣ�ಾಸು / ಉ�ಾ�ಣ ಮತು� ಖ�ೕ� / �ಾ�ಪ�ೆಗಳ� ��ಾಗದ�� ಅನುಭವ

ii) ಇ ಆರ್ � ಸ��ಯ�ೊ��ದ �ೆಲಸದ �ಾ�ಾವರಣದ�� ಆಡ�ತ ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ��ಾಗದ ಅನುಭವ.

2. ಸ�ಾಯಕ ಕುಲಸ�ವರು/ ಆಡ��ಾ��ಾ� (ಚಳ��ೆ�ೆ)
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��ಾ�ಹ��ೆ:  

ಕ�ಷ� 55% ಅಂಕಗ��ೆಂ��ೆ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ� ಅಥವ ಉತ�ಮ �ೈಕಷ್�ಕ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಅದ�ೆ� ಸ�ಾನ 

�ಾ�ಸಂಗ. 

ಅ�ೇಕಷ್�ೕಯ: 
�ಾ��ೇಜ್ �ಂಟ್/�ಾನೂನು �ೇತ�ದ�� ವೃ��ಪರ ಅಹ��ೆ 

�ಾ�ಾ�ನುಭವ: 

ಉನ�ತ �ಕಷ್ಣದ ಸ�ಾ��/ಅ�ೆ ಸ�ಾ��/�ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯ/ �ಾ�ಯತ� �ಕಷ್ಣ ಸಂ�ೆ�ಯ ಸಂಬಂ�ತ �ೇತ�ದ�� 8 

ವಷ�ಗಳ �ೕ���ಾರ�ಾ ಅನುಭವ. ಈ 8 ವಷ�ಗಳ��, 5 ವಷ�ಗಳ ಅನುಭವವ� ಹಂತ - 7 ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ�ಾನ 

ದ�ೆ�ಯ��ರ�ೇಕು.  

ಆ�ಾಗೂ�, �ಾರ�ೕಯ ��ಾನ ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಹಂತ - 7ರ ಅಥವ ಅದ��ಂತ ಉನ�ತ ಹಂತದ�� ಕ�ಷ� 8 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಆಡ�ತ/�ಾಯ�ದ�� ಹು�ೆ�ಗಳ�� �ೇ�ೆ ಸ��ಸು��ರುವ, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ� �ೊಂ�ದ ಮತು� ಉತ�ಷ� �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯ 

�ಾಖ�ೆ �ೊಂ�ದ �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಅ�� ಸ��ಸಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. [ಈ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ ಅ�� ಸ��ಸಲು ವಯ��ನ �� 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�]. 

ಉನ�ತ �ಕಷ್ಣದ �ಕಷ್ಣ ಸಂ�ೆ� ಎಂದ�ೆ �ಾರತದ ಸ�ಾ�ರ �ೕ�ದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ��. ಸ�ಾ�ರದ ಪರ�ಾ� �ಕಷ್ಣ ಸ��ಾಲಯದ

ಉನ�ತ �ಕಷ್ಣ ಇ�ಾ�ೆ �ಾಲ�ಾಣದ�� ಪ�� ಲಭ���ೆ. ಅಂತಹ ಉನ�ತ �ಕಷ್ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ��ೇಷ ಪ�� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:-

ಎ) �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯ ಸಂ�ೆ� (ಇನ್ ��ಟೂ�ಟ್ ಆಫ್ �ಾ�ಷನಲ್ ಇಂ�ಾ�ೆ�ನ್�) 

https://www.education.gov.in/en/institutions-national-importance 
�) �ೇಂ��ೕಯ �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ� - https://www.education.gov.in/en/central-universities-0

�) �ಾಜ� �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ� - https://www.education.gov.in/en/state-universities

�) �ಕಷ್ಣ ಸ��ಾಲಯ ಅನು�ಾ�ತ �ಾಂ��ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� - https://www.education.gov.in/en/technical-

education-1 

ಅ�ೇಕಷ್�ೕಯ: 
i) ಆಡ�ತ / �ಾನೂನು / ಹಣ�ಾಸು / ಉ�ಾ�ಣ ಮತು� ಖ�ೕ� / �ಾ�ಪ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂಪಕ� ��ಾಗದ��

ಅನುಭವ

ii) ಇ ಆರ್ � ಸ��ಯ�ೊ��ದ �ೆಲಸದ �ಾ�ಾವರಣದ�� ಅನುಭವ.

ಆ�� ��ಾನ 

ಉಪ ಕುಲಸ�ವರ ಹು�ೆ��ೆ ��ತ ಪ�ೕ�ೆ, ಗುಂಪ� ಚ�ೆ� ಮತು� ಸಂದಶ�ನದ ಮೂಲಕ ಆ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. 

ಸ�ಾಯಕ ಕುಲಸ�ವರು/ಆಡ��ಾ��ಾ� (ಚಳ��ೆ�ೆ) ಹು�ೆ��ೆ ��ತ ಪ�ೕ�ೆ ಮತು� ಸಂದಶ�ನದ ಮೂಲಕ ಆ�� 

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. 

��ತ ಆ��ಟೂ�ಡ್ ಪ�ೕ�ೆಯು ಕಂಪ��ಟರ್ ಆ�ಾ�ತ ಎಂ�ಕು� ಪ�ೕ�ೆ�ಾ�ದು�, ಪ�ೕ�ೆ �ೕಜ�ೆ ಮತು� ಪಠ�ಕ�ಮ

ಅನುಬಂಧ-1ರ���ೆ.

https://www.education.gov.in/en/institutions-national-importance
https://www.education.gov.in/en/central-universities-0
https://www.education.gov.in/en/state-universities
https://www.education.gov.in/en/technical-education-1
https://www.education.gov.in/en/technical-education-1


 

ಶುಲ�ಗಳ�: 

ಎಸ್ �, ಎಸ್ �, �ಡಬೂ���, �ಾ� �ೈ�ಕರು, �ಂಗಪ�ವ��ತ ವಗ��ೆ� �ೇ�ದ ಮತು� ಮ��ಾ ಅಭ���ಗ��ೆ ಪ���� 

ಶುಲ� ರೂ. 50. ಇತ�ೆ ಅಭ���ಗಳ�  ರೂ. 450/- ಅ�� ಶುಲ� ಮತು� ರೂ. 50/- ಪ���� ಶುಲ� �ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಒ�� 

�ಾವ��ದ ಶುಲ�ವನು� ಮರು �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. 

 
 
�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�:  

 
1. ಉಪ ಕುಲಸ�ವರು ಮತು� ಸ�ಾಯಕ ಕುಲಸ�ವರ ಹು�ೆ�ಗಳ� ��ಾ�ಂಗ ಅಭ���ಗ�ಗೂ ಸಹ ಸೂಕ��ಾ��ೆ. ಒಂದು �ಾಲು 

ಊನ�ೊಂ�ರುವ�ದು (ಒಎಚ್ ವಗ�), ಅಪ�ತ�ಂ�ಾದ ಊನ,  ಒಎಲ್/ ಒಎ/ ದೃ���ೋಷ (�) ಅಥವ ಅ�ೆ ದೃ�� �ೋಷ 

(ಎಲ್ �)  ಅಥವ ಶ�ವಣ �ೋಷ (ಎಚ್ ಎಚ್) ಇ�ಾ��.  

2. ವ�ೕ�� ಮತು� ��ಾ�ಹ��ೆಗಳ��ನ ಸ���ೆಗಳ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ 

ಎರಡೂ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ ಗ�ಷ� ವ�ೕ�� ಸ���ೆ (ಎಲ� ವಗ�ಗ��ೆ ಅನ��ಸುವಂ�ೆ) 55 ವಷ�ಗಳ�. 

3. ಅಭ���ಯು �ಾರತದ ಪ��ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

4. �ೇಮ�ಾ�ಗಳ� �ಯ�ತ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 2 ವಷ�ಗಳ ಪ��ಕಷ್�ಾ�� (���ೆಷನ�) ಅವ��ಂ��ೆ ಇರ��ೆ.  

5. ಸಂ�ೆ�ಯ �ೇಡರ್ ಮತು� �ೇಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ, �ೇರ �ೇಮ�ಾ� ��ಾನ ಅನುಸ��ದ ಸಂದಭ�ದ��, 

��ೇ�ಶಕರ ��ೇಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಹು�ೆ�ಗಳನು� ಪ��ಾರ (�ೆಪ���ೇಶನ್) ಅಥ�ಾ ಗು���ೆ ಮೂಲಕ ಭ�� �ಾಡಬಹುದು. 

6. ಅಭ���ಗಳ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾತ� ಅ�� ಸ��ಸ�ೇಕು. �ಾವ��ೇ �ಷಯದ�� ಅಪ�ಣ� ಅ��ಗಳನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ �ಷಯದ�� �ಾವ��ೇ �ೆ��ನ ಪತ�ವ�ವ�ಾರವನು� ನ�ೆಸುವ��ಲ�. �ೌ�ಕ ಅ��ಗಳನು� 

ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�.  

7. �ೇಂದ�/�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ�/ �ಶ���ಾ�ಲಯ ಮಟ�ದ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ (�ಎಸ್ ಯು) ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಪ��ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳ ��ೕಜ�ೆಯನು� ಈ �ೆಳ�ೆ 

ನಮೂ��ದ ಸಂದಭ�ದ�� ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು. 

i) ಸ�ಾನಂತರ ಹು�ೆ�ಯ��ರುವ ಅ��ಾ�/ಅಥ�ಾ 

ii) �ೇರ �ೇಮ�ಾ��ಾ� �ಗ�ಪ��ರುವ �ೈಕಷ್�ಕ ಅಹ��ೆ ಮತು� ಅನುಭವವನು� �ೊಂ�ರುವ �ಬ�ಂ�. 

8. �ಗ�ತ ��ಾ�ಹ��ೆ ಕ�ಷ� ಅಹ��ೆ�ಾ�ದು�, ಅಭ���ಯು ಅದನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾತ��ೆ� ��ತ ಪ�ೕ�ೆ�ೆ ಅವರನು� 

ಕ�ೆಯಲು ಅಹ��ೆ ಇ�ೆ ಎಂ�ೇನಲ�. ಅಹ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅನುಭವದ ಆ�ಾರದ�� ಸಂದಶ�ನ�ೆ� ಪ��ೇಶ ಪ�ೆಯುವ 

ಅಭ���ಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಬ�ಂ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಸಂ�ೆ� �ಾ�����ೆ.  

9. ಎಲ� ಅಭ���ಗಳ� ಪ�ಸಕ� ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತ�ಂದ ��ಾ�ೇಪ�ಾ ಪತ� (ಎನ್ ಒ �) ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 

ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡ�ೇಕು. ಒಂದು�ೇ� ,ೆ ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಎನ್ ಒ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು 

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಸ� �ಾ�ದ ಒಪ�ಂದವನು� ಅಭ���ಯು ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾ�ದ��, ಎನ್ ಒ� ಇಲ�ದ ಅ��ಯನು� ಸಹ 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

10. ಸ�ಾಯಕ ಕುಲಸ�ವರು ಮತು� ಆಡ��ಾ��ಾ� (ಚಳ��ೆ�ೆ) ಹು�ೆ�ಗ�ೆರಡಕೂ� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಅಭ���ಗಳ� ತಮ� 

ಆದ��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೇಕು. ಒ�� ಆ���ಾದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾರಣಕೂ� ಆದ��ೆಯ ಆ��ಯನು� 

ಬದ�ಾ�ಸುವಂ�ಲ�. 

11. ಅಭ���ಗಳ� �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ �ಾಯ�ೆ, ಮುಂ�ತ�ಾ� ಅ��ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇಕು. 

12. �ೕ�ತ ಪ���ೆ ಆ���ಾದ ಅಹ� ಅಭ���ಗ��ೆ �ಾತ� ಸಂದಶ�ನ�ೆ� �ಾಜ�ಾಗಲು ಆ�ಾ�ನ ಪತ�ಗಳನು� ಇ-�ೕಲ್ 

ಮೂಲಕ �ಾತ� ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಭ���ಗಳ� ತಮ� �ೋಂ�ಾ�ತ ಇ-�ೕಲ್ ಅನು� ಆ�ಾ�ೆ� ಪ��ೕ�ಸು��ರ�ೇಕು.  



�ೕ�ತ ಪ���ೆ ಆ���ಾಗದ/ ಸಂದಶ�ನ�ೆ� ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ರದ ಅ���ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಪತ� ವ�ವ�ಾರವನು�

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�.

13. �ಾವ��ೇ �ಾರಣ �ೕಡ�ೆ �ಾವ��ೇ ಅ��ಯನು� �ರಸ��ಸುವ ಹಕ�ನು� ಸಂ�ೆ� �ಾ�����ೊಂ��ೆ. �ಾವ��ೇ

ಆಡ��ಾತ�ಕ �ಾರಣ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಹಂತದ�� �ಾ�ೕ�ಾತು/�ೇಮ�ಾ�ಯನು� ರದು��ೊ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಸಂ�ೆ�ಯು

�ಾ�����ೊಂ��ೆ. ಈ ���ನ�� �ಾವ��ೇ ಪತ�ವ�ವ�ಾರವನು� ನ�ೆಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

14. ಸಂದಶ�ನವನು� ಆನ �ೈನ ಮೂಲಕ ಅಥವ ��ೌಕ�ಾ� ನ�ೆಸುವ ತನ� ಹಕ�ನು� ಸಂ� �ೆ �ಾ�����ೆ. ಸಂದಶ�ನ�ೆ�

ಕ�ೆಯ�ಾದ �ೊರ�ನ ಸ�ಳದ ಅಹ� ಅಭ���ಗ��ೆ ಅವರ ಸ�ಳ�ಂದ �ೆಂಗಳ���ೆ ಆಗ�ಸುವ ಮತು� �ಂ�ರುಗುವ ಅ�

ಕ�� ದೂರದ �ಾಗ�ದ��ನ �ೈಲು ಪ��ಾಣದ ಎ.�. ���ೕಯ ದ�ೆ� ��ೆಟ ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

15. �ೇ�ೆಯ ಅವ�ಯ��, ಪ���ಬ� ಉ�ೊ�ೕ�ಯು �ೕಜ�ೆ, �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ೈ�ಾಗಳ� (SRB), ಆಡ��ಾತ�ಕ

�ೈ��ಗಳ�, ಇತರ �ಾಸನಬದ� �ಾಖ�ೆಗಳ�, CCS (ನಡವ��ೆ) �ಯಮಗಳ� ಮತು� CCS (CCA) �ಯಮಗಳ�

ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಗಮ�ಸ�ೇಕು, ಬದ��ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� �ಾ�ಸ�ೇಕು.

16. ಸಂ�ೆ�ಯ �ೇ�ೆ�ೆ ಜನವ� 1, 2004 ರ ಅಥ�ಾ ನಂತರ �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� �ೊಸ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ

(ಎನ � ಎಸ ) �ಾ����ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. 31-12-2003�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೇಪ��ೆ�ಾದ �ಬ�ಂ�ಯು 1972ರ ��ಎಸ

(�ಂಚ�) �ಯ�ಾವ� ಅನ�ಯ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಸೂ��ರುವ ��ಎಫ �ಂಚ� ಮತು� ಭ�ೆ� ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

17. �ೇ�ಾವ�ಯ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಅಭ��� ಸ���ದ ಪ�ವ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ ಹಕ�ನು�

ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾ�����ೊಂ��ೆ. ಅಭ���ಯು ಸ���ದ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಅಸ� ಅಲ� ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ��, , ನಂತರದ ಪ����ಯ

ನಂತರ ಅವರ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಸು�ಕ�ಮ/���ನಲ  �ಕದ��ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

18. �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ���ಎ/��ಎ ವ�ವ� �ೆಯ ಅ�ಯ�� ಪದ�ಗಳನು� ಪ�ೆದ ಅಭ���ಗಳ�

���ಎ/��ಎ ಅನು� ಸೂಕ� �ೇಕ�ಾ�ಾರು�ೆ ಪ�ವ��ಸಲು �ಶ���ಾ�ಲಯ/ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಪ�ೆದ

ಅಂಕಗಳ ಸ��ಾದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ಪ��ಾಣವನು� ಸ��ಸ�ೇ�ರುತ��ೆ.

19. ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ಪ�ಕ�ಸುವ �ದಲು ಅ���ಾರರು ಅ�� ನಮೂ�ೆಯ�� ಭ�� �ಾ�ದ �ವರಗಳನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ�

ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಭ���ಗಳ� �ಾವ� ಭ�� �ಾ�ದ �ವರಗ��ೆ ಅ�ಕೃತ ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ,

ಅವರ ಉ�ೕದು�ಾ��ೆಯನು� ಕೂಡ�ೇ ವ�ಾ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

20. ಆನ �ೈನ �� ಅ��ಗಳನು� ಸ��ಸಲು �ೇಮ�ಾ� �ೕಟ�ಲ26/11/2022 (1: 00p.m.) �ಂದ  16/12/2022 (11:55
p.m.) ರ ವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆ�ರುತ��ೆ.

21. ಆಡ��ಾ��ಾ� (ಚಳ��ೆ�ೆ) ಹು� �ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ ರ�ತ�ಾ�ದು� ಇದನು� �ೊರತುಪ�� �ೕ�ೆ ನಮೂ��ದ ಇತರ ಹು� �ೆಗಳ�

ವ�ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

ಆಸಕ�ರು ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾಲ�ಾಣ: https://iisc.ac.in/positions-open/ ಇ���ೆ �ೇ� �ೕ� ತಮ� �ೈಕಷ ಕ ಅಹ��ೆ, ವಯಸು�, 

ಸಮು�ಾಯ, ಅಂಗನೂ�ನ�ೆ, �ಾ�ಾ�ನುಭವ, ಎನ ಒ � ಇ�ಾ�� �ವರಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ��ಾಣ ಪತ�ಗಳ� ಮತು� 

ಅ��ಯನು�16/12/2022 �ೊಳ�ೆ ಅಪ �ೋಡ �ಾಡಲು �ೋರ�ಾ��ೆ.

ಅನುಬಂಧ-1 

ಪ�ೕ�ಾ ��ಾನ ಮತು� ಪ�ೕ�ಾ �ವರ 

ಉಪಕುಲಸ�ವರು 

�ಷಯ ಪ�� ಪ��ೆ��ೆ ಅಂಕ ಪ��ೆ�ಗಳ ಒಟು� ಸಂ�ೆ� 

ಪ���ೆ ಎ 

1. �ಾ�ಕಲ್ �ೕಸ�ಂಗ್ (�ಾ��ಕ ಪ�ೕ�ೆ) 1 ಅಂಕ 15 

2. �ಾಂ��ಕ ಪ�ೕ�ೆ 1 ಅಂಕ 15 

https://iisc.ac.in/positions-open/


3. ಪದಗಳ ಪ�ೕ�ೆ  1 ಅಂಕ 10 

4. �ಾ�ಾನ� �ಾನ 1 ಅಂಕ 10 

5. ಸ�ಾ�� �ಯಮಗಳ ಕು�ತ �ಾ��ಣ��ೆ ಪ�ೕ�ೆ  1 ಅಂಕ 40 

6. ಎಸ್ ಎ � (�ಾ�ಪ್) �ಾಮಥ�� 1 ಅಂಕ 10 

ಒಟು�  100 

 

ಸ�ಾಯಕ ಕುಲಸ�ವರು/ ಆಡ��ಾ��ಾ� ಚಳ��ೆ�ೆ 

�ಷಯ ಪ�� ಪ��ೆ��ೆ ಅಂಕ ಪ��ೆ�ಗಳ ಒಟು� ಸಂ�ೆ� 

ಪ���ೆ ಎ    

1. �ಾ�ಕಲ್ �ೕಸ�ಂಗ್ (�ಾ��ಕ ಪ�ೕ�ೆ)  1 ಅಂಕ 15 

2. �ಾಂ��ಕ ಪ�ೕ�ೆ 1 ಅಂಕ 05 

3. ಪದಗಳ ಪ�ೕ�ೆ  1 ಅಂಕ 15 

4. �ಾ�ಾನ� �ಾನ 1 ಅಂಕ 05 

5. ಸ�ಾ�� �ಯಮಗಳ ಕು�ತ �ಾ��ಣ��ೆ ಪ�ೕ�ೆ  1 ಅಂಕ 50 

6. ಎಸ್ ಎ � (�ಾ�ಪ್) �ಾಮಥ�� 1 ಅಂಕ 10 

ಒಟು�  100 

 

�ಾಗ-ಎ 

1. �ಾ�ಕಲ್ �ೕಸ�ಂಗ್  [�ಾ��ಕ ಪ�ೕ�ೆ]. 

ಇದು ಪದ(ವಬ�ಲ್) ಮತು� �ಾನ್ ವಬ�ಲ್ ಪ��ಾರದ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಈ ��ಾಗದ�� 

�ಾದೃಶ�ಗಳ�, �ೋ��ೆಗಳ� ಮತು� ವ��ಾ�ಸಗಳ�, �ಾ�ಾ��ಾಶ ದೃ��ೕಕರಣ, �ಾ��ೇ�ಕ ದೃ���ೋನ, 

ಸಮ�ೆ� ಪ��ಾರ, �� �ೇಷ�ೆ, �ೕಪ��, ��ಾ�ರ �ೈ�ೊಳ����ೆ, ದೃಶ� ಸ�ರ�ೆ, �ಾರತಮ�, �ೕಕಷ್�ೆ, 

ಸಂಬಂಧ ಪ�ಕಲ��ೆಗಳ�, ಅಂಕಗ�ತದ �ಾ��ಕ�ೆ ಮತು� �ಾಂ�ೇ�ಕ ವ�ೕ�ಕರಣ, ಅಂಕಗ�ತದ ಸಂ�ೆ� 

ಸರ�, ಇತರ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರ��ೆ. �ೌ�ಕ ಸರ�, �ೋ�ಂಗ್ ಮತು� ��ೋ�ಂಗ್, �ೇ��ೆಯ 

�ೕ�ಾ�ನ, �ಾ��ಕ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳ� ಇರ��ೆ. �ಾಕಷ್�ಕ �ಾದೃಶ�, �ಾಂ�ೇ�ಕ/ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾದೃಶ�, 

ಆಕೃ�ಯ �ಾದೃಶ�, ಶ�ಾ�ಥ� ಸರ�, ಸಂ�ೆ� ಸರ�, �ತ� ಸರ�, ಸಮ�ೆ� ಪ��ಾರ, ಪದ ��ಾ�ಣ, 

�ೋ�ಂಗ್ ಮತು� �-�ೋ�ಂಗ್, �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗಳ�, �ಾಂ�ೇ�ಕ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗಳ�, �ೆ�ಂಡ್ ಗಳ�, 

�ಾ�ಾ��ಾಶ ದೃ���ೋನ, �ಾ�ಾ��ಾಶ ದೃ��ೕಕರಣ, �ೆನ್ ನ �ೇ�ಾ�ತ�ಗಳ�, �ೇ�ಾ�ತ�ದ 

�ೕ�ಾ�ನಗಳ�, ಪಂಚ್ �ೋಲ್/�ಾ�ಟನ್� - �ೕ��ಂಗ್ ಮತು� ಅನ್-�ೕ��ಂಗ್, �ಗರ್ �ಾ�ಟನ್�-

�ೕ��ಂಗ್ ಮತು� ಪ�ಣ��ೊ�ಸು��ೆ, ಸೂ�ಗಳ�, ��ಾಸ �ೊಂ�ಾ��ೆ, ��ಾಂಕ ಮತು� ನಗರ �ೇಂದ� 

�ೊಂ�ಾ��ೆ, ವ�ೕ�ಕರಣ �ೋಡ್ ಗಳ�/ ಅನುಕ�ಮಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ಾ�ಲ್ ಮತು� �ಗ್ �ೆಟರ್ 



ಗಳ�/ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೋ�ಂಗ್, ��ೋ�ಂಗ್ ಮತು� ವ�ೕ�ಕರಣ, ಎಂ�ೆ�ೆಡ್ �ಗಸ್�, ���ಕಲ್ �ಂ�ಂಗ್, 

�ಾವ�ಾತ�ಕ ಬು��ಮ� �ೆ, �ಾ�ಾ�ಕ ಬು��ಮ� �ೆ ಮತು� ಇತ�ೆ ಉಪ �ಷಯಗಳ� ಇರ��ೆ. 

2. ಸಂ�ಾ�ತ�ಕ ತಕ� 

ಅಭ���ಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸೂಕ� ಬಳ�ೆಯ �ಾಮಥ��ವನು� ಮತು� ಸಂ�ೆ�ಯ ಅಥ�ವನು� ಪ�ೕ�ಸಲು 

ಅನುಗುಣ�ಾದ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ೕ�ೆಯ �ಾ���ಯು �ೇಕ�ಾ�ಾರು ಮತು� 

ಅನು�ಾತ, ವಗ�ಮೂಲ, ಸ�ಾಸ�, ಬ��, �ಾಭ ಮತು� ನಷ�, ��ಾ��, �ಾಲು�ಾ��ೆ ವ�ವ�ಾರ, 

ಸ��ಶ�, ಸಮಯ ಮತು� ದೂರ, ಸಮಯ ಮತು� �ೆಲಸ, �ಾ�ಾ �ೕಜಗ�ತ, ಮೂಲ �ೕಜಗ�ತ, 

�ೇ�ೕಯ ಸ�ೕಕರಣಗಳ ನ�ೆಗಳ�, ���ೋನ, ಸ�ಶ�ಕಗಳ�, ವೃತ�ಗಳ�, �ೋನಗಳ�, ಎರಡು ಅಥ�ಾ 

�ೆ��ನ ವಲಯಗ��ೆ �ಾ�ಾನ� ಸ�ಶ�ಕಗಳ�, ���ೋನ, ಚತುಭು�ಜಗಳ�, �ಯ�ತ ಬಹುಭುಜಗಳ�, 

ವೃತ�, ಪಟ�ಕ, ಲಂಬ�ೋನ, ವೃ�ಾ��ಾರದ �ೋನ್, ಬಲ ವೃ�ಾ��ಾರದ ��ಂಡರ್, ಅಧ��ೋಳಗಳ�, 

ಆಯ�ಾ�ಾರದ ಸ�ಾ�ಾಂತರ �ರ�ಡ್, ���ೋನ ಅಥ�ಾ ಚದರ ತಳ�ರುವ �ಯ�ತ �ರ�ಡ್, 

���ೋನ��ೕಯ ಅನು�ಾತ, �ೇ�ಯನ್ ಅಳ�ೆಗಳ�, ಪ��ಾ�ತ ಗುರುತುಗಳ�, ಪ�ರಕ �ೋನಗಳ�, 

ಎತ�ರಗಳ� ಮತು� ದೂರಗಳ�, ��ೊ�ೕ�ಾ�ಮ್, ಆವತ�ನ ಬಹುಭು�ಾಕೃ�, ಪ��, �ೈ �ೇ�ಾ�ತ�  ಮತು� 

ಇತರ ���ಕ್ ಮಟ�ದ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಇರ��ೆ. 

3 . ಪದಬಳ�ೆಯ ತಕ� 

ಈ ಘಟಕದ��ನ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಅಭ���ಯ �ಳ�ವ��ೆ ಮತು� ಇಂ��ಷ್ �ಾ�ೆಯ �ಾನವನು� ಪ�ೕ�ಸಲು 

��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ತಪ��ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ಾ� �ಾಗಗಳನು� ಭ�� �ಾಡುವ�ದು, 

ಸ�ಾ�ಾಥ�ಕ ಪದಗಳ�, ಆಂ�ೊ�ಮ್ ಗಳ�, �ಾಗು�ತ/ಪ� �ೆ ಹಚು���ೆ ತ�ಾ�ದ ಪದಗಳ�, �ಾ�ಾ 

�ೈ�ಷ��ಗಳ� ಮತು� ಪದಗುಚ�ಗಳ�, ಒಂದು ಪದದ ಪ�ಾ�ಯವನು� ಆಧ��ರುತ��ೆ. �ಾಕ�ಗಳ ಸು�ಾರ�ೆ, 

���ಾಪದಗಳ ಸ��ಯ/����ಯ ಧ��, �ೇರ/ಪ�ೋಕಷ್ �ರೂಪ�ೆ�ಾ� ಪ�ವತ��ೆ, �ಾಕ�ದ 

�ಾಗಗಳನು� ಸ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಒಂದು �ಾಕ�ವೃಂದದ�� �ಾಕ�ಗಳನು� ಕ�ೆ�ಾಕುವ�ದು, ಮ��ತರ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ 10�ೇ ತರಗ�/ �ೌ�ಢ�ಾ�ಾ ಮಟ�ದ�� �ಾವ��ೇ ಇತರ ಇಂ��ಷ್ �ಾ�ೆಯ ಪ��ೆ�ಗಳ�. 

4. �ಾ�ಾನ� �ಾನ 

ಈ ಘಟಕದ��ನ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಅಭ���ಯ ಸುತ��ನ ಪ�ಸರದ �ಾ�ಾನ� �ಾನ ಮತು� ಸ�ಾಜ�ೆ� ಅದರ 

ಅನ�ಯವನು� ಪ�ೕ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಸು��ತ ವ����ಂದ ��ೕ�ಸಬಹು�ಾದಂ�ೆ 

ಪ�ಸು�ತ ಘಟ�ೆಯ �ಾನವನು� ಮತು� ಪ���ನದ �ೕಕಷ್�ೆಗಳ� ಮತು� ಅವರ �ೈ�ಾ�ಕ ಅಂಶದ��ನ 

ಅನುಭವವನು� ಪ�ೕ�ಸಲು ಪ��ೆ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ೕ�ೆಯು �ಾರತ ಮತು� ಅದರ 



�ೆ�ೆಯ �ೇಶಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ, ��ೇಷ�ಾ� ಇ��ಾಸ, ಸಂಸ��, 

�ೌ�ೋ�ಕ�ೆ, ಆ��ಕ�ೆ, �ಾ�ಾನ� �ೕ�, �ಾರ�ೕಯ ಸಂ��ಾನ ಮತು� �ೈ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ 

ಮುಂ�ಾದ �ಷಯಗಳ ಬ� �ೆ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಇರ��ೆ. 

5. ಸ�ಾ�� �ಯಮಗಳ ಕು�ತ �ಾ��ೕಣ��ೆ ಪ�ೕ�ೆ 

ಈ ಘಟಕದ��ನ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಎಫ್ ಆರ್/ ಎಸ್ ಆರ್/ �ಎಫ್ ಆರ್, �ಂಚ� �ಯಮಗಳ�, ಸಂಗ�ಹ�ೆ/ 

ಉ�ಾ�ಣಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ಯಮಗಳ ಕು�ತ ಅಭ���ಯ ��ಧ 

�ಳ�ವ��ೆಯನು� ಪ�ೕ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��ೆ. ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ, � ಎಸ್ �, ಆರ್ � ಐ, ��ಎಸ್, 

��ಎ �ಯಮಗಳ�, ��ಎಸ್ ನಡವ��ೆ �ಯಮ ಇ�ಾ�� �ಷಯಗಳನು� ಇವ� �ೊಂ��ೆ. 

6. �ಾ�ಪ್ �ಾ��ೕಣ��ೆ 

ಈ ಘಟಕದ�� ��ಧ ಎಸ್ ಎ� (�ಾ�ಪ್) ಅನು� �ವ��ಸುವ ಅಭ���ಯ �ಾಮಥ��ವನು� 

ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ, ಹಣ�ಾಸು, ಖ�ೕ� �ಯ�ಾವ� ಇ�ಾ�� �ೇ�ದಂ�ೆ 

�ಾಫ್� �ೇರ್ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ�ಗಳ ಕು�ತ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಇರ��ೆ. 

// 


