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                                          ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 
                                                   Government of Karnataka 

 ಆಡಳಿತ ತರಬ ೇತಿ ಸಂಸ್ ೆ                                                 Administrative Training Institute  
ಲಲಿತಮಹಲ್ ರಸ್ ೆ, ಮೈಸೂರು 570011                                           Lalitha Mahal Road, Mysore 570011 

   

 

 

 ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ATI/155/EST/EST1/2022-ADMN-ATI                                 ದಿನ ಂಕ:04.08-2022 

 
ಬೆ ೋಧಕರು/ಸಮಾಲೆ ೋಚಕರು ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಹುದ್ ೆಗಳನ್ುು ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 

ಭತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸ ಚನೆ ಹೆ ರಡಿಸುವ ಬಗೆೆ. 
 

      ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆ, ಮೈಸೂರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭ ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತತು ವಿವಿಧ ಕ್ಯೇತರಗಳಿಗಯ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಹುದ್ೆೆಗಳನ್ುು ಭತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿರುತ್ಿದ್ೆ. 
ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುದ್ೆೆಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ, ನಿಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ, ಮತ್ುಿ ಅಗತ್ಾವಿರುವ  ಅನ್ುಭವಗಳ 
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ತರತತುದಯ. 
 
I ಸೇನಿಯರ್ ಫ್ನಾಕಲಿಿ 
 
ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ

ಸಂಖ್ ಾ 
 ಹುದ್ ೆಗ  ನಿಗದಿಪಡಿಸರುವ 
ವಿದ್ನಾಹಾತ  ವಿವರ 

 ಪರತಿ ಮನಹ ಯನನ ಸಂಚಿತ 
ಸಂಭನವರ್  

1 ಸಿೇನಿಯರ್ 
ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ(ವಿಕಯ ೇಪ 
ನಿವವಹಣಾ  ಕಯೇಂದರ) 

03 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಪರಿಸರ/ಭ  ವಿಜ್ಞ ನ್/ ಸಿವಿಲ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಸರಕಚರಲ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (Structural 
Engineering)/ಭ -ತಂತರಜ್ಞ ನ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಅರ್ಥವ ಕ್ವಿಕ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (Earthquake 
Engineering) /ಭ ಗಭವ 
ಶ ಸರ/ಜಿ.ಐ.ಎಸ್, ಆರ್ ಎಸ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲ ಿ
ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿ ಅಥವ  
ಸಮ ನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ ಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ)  
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2 ಸಿೇನಿಯರ್ 
ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ(ಸ್ ಮ ಜಿಕ 
ನ ೆಯ ಮತತು 
ಸಮ ನ್ತಯ  ಕಯೇಂದರ) 

02 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್/ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಅಧೆಯನ್ / ಎಂಎಸ್.ಡಬ ಿೂ 
ಅಥವ  ಮಹಿಳ  
ಅಧೆಯನ್/ಗ ರಮೇಾ  
ಅಧೆಯನ್/ಸಮತದ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಕತರಿತತ  ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ 
ಪದವಿ ಅಥವ  ಸಮನ ಂತರ 
ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ ಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

3 ಸಿೇನಿಯರ್ 
ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ(ಸ್ ವವಜನಿಕ-
ಖ್ ಸಗಿ ಸಹಣಭ ಗಿತಿ 
ಕಯ ೇಶ) 

01 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ವ ಣಿಜೆ ಆಡಳಿತ್ / ನಿವಿಹಣೆ / 
ಹಣಕಾಸು / ಅಥಿಶಾಸರ / 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ / ಸಿವಿಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ 
ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಮನಾಂತ್ರ 
ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ. 

 ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ 
ನಿೋತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ್ೆೋ 
ಕೆಲಸದ ಅನ್ುಭವವನ್ುು 
ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ ಪದವಿಯ ಬದಲ್ಲಗೆ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ ಗತವುದತ. 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ ಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

4 ಸಿೇನಿಯರ್ 
ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ(ಸತಸಿೆರ 
ಅಭಿವೃದಿಧ-ಕನ ವಟಕ 
ಕಯೇಂದರ) 

01 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್ ಅಥವಾ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲಿ  
ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ ಪದವಿ ಅಥವ  
ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
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ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

5 ಸಿೇನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ(ಇ-
ಆಡಳಿತ ಮತತು ದತ ುಂಶ 
ವಿಶಯಿೇಷ್ಾ  ಕಯೇಂದರ) 
(ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ 
ಸಂಸ್ಯ,ೆ ಮೈಸ ರತ, 
ಬಯಂಗಳೂರತ, ಬಯಳಗ ವಿ 
ಮತತು ಕಲ್ತುಗಿವ ವಿಭ ಗ) 

04 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಂಪಯೆಟರ್ ಸ್ಯೈನ್ಸ್ /ಅಪ್ಲಕಿಯೇಷ್ನ್ಸ 
ಮ ಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞ ನ್/ ಮ ಹಿತಿ 
ವಿಜ್ಞ ನ್ದಲ್ಲ ಿ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿ 
ಅಥವ  ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ   

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ ಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

 

ಮೋಲಿನ್ ಹುದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ: 

 ಅನ್ಿಯಕ ಹಣತದಯೆಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ 5 ರಿಂದ 7 ವಷ್ವಗಳ ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ - ಯ ವುದಯೇ  
ಸಕ ವರಿ/ಖ್ ಸಗಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಬಯ ೇಧನಯಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ /ಯ ವುದಯೇ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ
ಕಯಲ್ಸ ಮ ಡಿರತವುದತ / ಅಭಿವೃದಿಧ ವಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಖ್ ಸಗಿ 
ಅಥವ  ಸಕ ವರಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಿಕತವವೆ ನಿವವಹಿಸಿದ ಅನ್ತಭವವಿರಬಯೇಕತ 

 ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿಯಲ್ಲ ಿಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ತಾ ಗಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 

 ಕನ್ಾಡ ಭ ಷಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

 ಅಭಾರ್ಥಿಯ ವಯಸುು 55 ವರ್ಿಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. 

            ಅಪ ೇಕ್ಷಣೇಯ ವಿದ್ನಾಹಾತ : 

 ಹಣತದಯೆಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ. 

  ಹಣತದಯೆಗಯ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನಯಾಲಯ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಕಟಾಯಗಳನ್ತಾ 
ಹಯ ರಡಿಸಿರತವವರಿಗಯ ಆದೆತಯ ನಿೇಡಲ ಗತವುದತ 
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ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ರ್ ಲಸದ ವಿವರ:  

    ಸದರಿ ಹುದ್ ೆಯಲಿ ಿ
ನಿವಾಹಿಸಬ ೇರ್ನದ ಜವನಬನೆರಿ 

ಕತಾವಾಗಳು 

ತರಬ ೇತಿ ಚಟುವಟಿರ್   ತರಬಯೇತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ತಾ ಯೇಜಿಸಿ ಮತತು ಕ ಯವಗತಗಯ ಳಿಸತವುದತ, 
ತರಬಯೇತಿ ಮ ಡ ೆಲ್ಗಳು, ತರಬಯೇತಿ ವಿನ ೆಸಗಳು, ಓದತವ 
ಸ್ ಮಗಿರಗಳು, ವಕ್ವಬತಕ್ಗಳು, ಕಯೈಪ್ಲಡಿಗಳು, ಪರಕರಣ್ ಅಧೆಯನ್ 
ಮತತು ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಭ ಗಕಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತುಮ ಪ್ ರಯೇಗಿಕ 
ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ  ತಯ ರಿಸತವುದತ. 

 ಬಯ ೇಧಕರತ ನಯೇಮಕಗಯ ಂಡಿರತವ ಕ್ಯೇತರಕಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ತರಬಯೇತಿ 
ನಿೇಡತವುದತ ಮತತು  ಅಧಿಕ ರಿಗಳನ್ತಾ ಸಂವಯೇದನ್ಶೇಲ್ಗಯ ಳಿಸತವುದತ. 

 ತ್ರಬೆೋತ್ತ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊೋರ್ಸಿ ವರದಿಗಳು, 
ಏಕ್ೋಕೃತ್ ವರದಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಸತವುದತ. 

  ಮಹ ನಿದಯೇವಶಕರತ, ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆ, ಇವರ 
ನಿದಯೇವಶನ್ದನ್ತಸ್ ರ, ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಆಯೇಜಿಸತವ   ಸ್ ಮ ನ್ೆ 
ಬತನ ದಿ ತರಬಯೇತಿ ಮತತು ಇತರಯ ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳನ್ತಾ 
ಸಂಘಟಿಸತವುದತ 

ವಿಷಯ ರಚರ್   ಅಸಿುತಿದಲ್ಲರಿತವ ಓದತವ ಸ್ ಮಗಿರ ಬಯ ೇಧನ  ಟಿಪಪಣಿಗಳು, ಪ್ ರಯೇಗಿಕ 
ಚಟತವಟಿಕಯಗಳು ಮತತು ಇತರ ತರಬಯೇತಿ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತಾ 
ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮತತು ನ್ವಿೇಕರಿಸತವುದತ ಮತತು ಹಯ ಸ ಬಯ ೇಧನ  
ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ಕ ಯವಗತಗಯ ಳಿಸತವುದತ 

 ಸಕ ವರಿ ನಿೇತಿಗಳು, ಸ್ ವವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ ಯೆ್ದ-ಕ ನ್ ನ್ತಗಳು 
ಮತತು  ಸಕ ವರಿ  ಕ ಯವ ನಿೇತಿ ಮತತು ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಕ ಯ ವಚರಾಯಗಳನ್ತಾ 
ವ ೆಖ್ ೆನಿಸಿ ಮತತು ವಿಶಯಿೇಷಿಸತವುದತ 

  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ ಿ ಯೇಜನಯ ಮತತು ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಉಪಕರಮಗಳಿಗಯ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತಾ ರಚಿಸತವುದತ. 

ಸಂಶ  ೇದರ್     ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ್ ತರಬಯೇತಿ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ    
 ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸತವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ/ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಿ  
  ಬಳಸಲ ಗತವ ವಿವಿಧ ತರಬಯೇತಿ ಮೌಲ್ೆಮ ಪನ್ ಸ್ ಧನ್ಗಳ    
  ಪರಿಾ ಮಕ ರಿ ತತಲ್ನ ತಮಕ ಅಧೆಯನ್ವನ್ತಾ ಮ ಡತವುದತ. 
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 ವಿವಿಧ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸ್ ಧನ್ಗಳನ್ತಾ ಬಳಸಿಕಯ ಂಡತ ಪರಿಮ ಾ ತಮಕ 
ಮತತು/ಅಥವ  ಗತಾ ತಮಕ ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಾಯಯನ್ತಾ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ 
ಮತತು ಮೇಲ್ಲಿಚ ರಾಯ ಮ ಡತವುದತ. 

   ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಪರಸ್ ುವನಯಯನ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ       

   ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಕ ಯವವನ್ತಾ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ. 
ನಯಟ್ವಕ್ವವಂಗ್   ಸಂಶಯ ೇಧನ  ವಿಚ ರಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಸಂಬಂಧಪಟಿವರನ್ತಾ 

ಸಂಪಕ್ವವಸತವುದತ, ಚಚಿವಸತವುದತ, ನ್ ತನ್ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ವಿಧ ನ್ಗಳನ್ತಾ 
ಪರಸತುತ ಪಡಿಸತವುದತ. 

ಮ ಗವದಶವನ್   ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ ಸಿಬುಂದಿಗಳಿಗಯ ಮತತು ಆರಂಭಿಕ ಹಣಂತದ ಸಂಶಯ ೇಧಕರಿಗಯ  
ಮ ಗವದಶವಕರ ಗಿ  ಕ ಯವನಿವವಹಿಸತವುದತ.  

ಪರಕಟಾಯ  ಸಂಸ್ಯೆಯ ಸತದಿೆ ಬತಲಯಟಿನ್ಸಗಳು ಮತತು ಜನ್ವಲ್ಗಳಿಗ ಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಸಂಶಯ ೇಧನಯ,  ಸಂಪ್ ದನಯ, ತಿದತೆಪಡಿ ಮತತು ಪರಕಟಾಯ ಕ ಯವ 
ನಿವವಹಿಸತವುದತ 

 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವನದ ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು ಮತುೆ ವತಾರ್ ಗಳು 

ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು 
 ಉತುಮ ಕಯಲ್ಸ ಮ ಡತವ ಜ್ಞ ನ್ವನ್ತಾ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

 ಉತುಮ ಸಂವಹಣನ್ ಕೌಶಲ್ೆವನ್ತಾ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ 

                                             ವತಾರ್ ಗಳು 
 ಉತ ್ಹಣ (ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಹಯಚತಚ ಉತ ್ಹಣ ಮತತು ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ 

ಮತತು ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 
 ಜವ ಬ ೆರಿ (ತಮಗಯ ವಹಿಸಿದ ಕ ಯವಗಳ ಹಯ ಾಯಗ ರಿಕಯ). 
 ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳುುವಿಕಯ (ಇತರರಿಂದ ಬರತವ ಸಲ್ಹಯಗಳನ್ತಾ ಮತಕುವ ಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸತವುದತ; ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅಗತೆಗಳಿಗಯ 

ಅನ್ತಗತಣ್ವ ಗಿ ತಂತರಗಳನ್ತಾ ಬದಲ ಯಸತವುದತ). 
 ಉತ ್ಹಣ (ಸಿಯಂ ಮತತು ಇತರರ ಕಡಯಗಯ ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ ಮತತು 

ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತೆಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸಿ). 
 ಪರಿಶರಮ (ಅಡಯತಡಯಗಳ ಹಯ ರತ ಗಿಯ  ಕ ಯವಗಳನ್ತಾ ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿ; ಗತರಿಗಳ ಅನಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲಿ 

ಗಯ ಂದಲ್ವನ್ತಾ ತಪ್ಲಪಸತವುದತ). 
 ಸಮಯಪ್ ಲ್ನಯ (ಕಚಯೇರಿ ಕಯಲ್ಸಕಯೆ ಮತತು ಸಭಯಗಳಿಗಯ ಸಮಯಕಯೆ ಸರಿಯ ಗಿ ಹ ಜರ ಗತವುದತ) 
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II ಫ್ನಾಕಲಿಿ/ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ನಾಕಲಿಿ 

ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ
ಸಂಖ್ ಾ 

ವಿದ್ನಾಹಾತ  ವಿವರ ಸಂಚಿತ ಸಂಭನವರ್  

1 ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ/ ಜ ನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ 
(ವಿಕಯ ೇಪ ನಿವವಹಣಾ  ಕಯೇಂದರ) 

01 
ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಪರಿಸರ/ಭ  ವಿಜ್ಞ ನ್/ ಸಿವಿಲ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಸರಕಚರಲ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ( Structural 
Engineering)/ಭ -ತಂತರಜ್ಞ ನ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಅರ್ಥವ ಕ್ವಿಕ್ 
(Earthquake Engineering) / ಭ ಗಭವ 
ಶ ಸರ/ಜಿ.ಐ.ಎಸ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲ ಿಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿ ಅಥವ  
ಸಮ ನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ. 

ರ .60,000 ದಿಂದ 
ರ .90,000 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು 
ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ 
ಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ 
ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯ ಯನ್ತಾ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

2 ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ/ ಜ ನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ 
(ಸ್ ಮ ಜಿಕ ನ ೆಯ ಮತತು 
ಸಮ ನ್ತಯ ಕಯೇಂದರ) 

02 
ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ 
ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಸಮ ಜ 
ವಿಜ್ಞ ನ್/ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಧೆಯನ್ / 
ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ ಿೂ ಅಥವ  ಮಹಿಳ  
ಅಧೆಯನ್/ಗ ರಮೇಾ  
ಅಧೆಯನ್/ಸಮತದ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಕತರಿತತ  ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲ ಿಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿ ಅಥವ  
ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

 

ರ .60,000 ದಿಂದ 
ರ .90,000 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು 
ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ 
ಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ 
ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯ ಯನ್ತಾ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

3 ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ/ ಜ ನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ 
(ಸ್ ವವಜನಿಕ-ಖ್ ಸಗಿ ಸಹಣಭ ಗಿತಿ 
ಕಯೇಂದರ) 

01 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರಿ/ಸಕ ವರಿ ಮ ನ್ೆತಯ 
ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ವ ಣಿಜ್ಯ ಆಡಳಿತ್ 
/ ನಿವಿಹಣೆ / ಹಣಕಾಸು / ಅಥಿಶಾಸರ 
/ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ / ಸಿವಿಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ 

ರ .60,000 ದಿಂದ 
ರ .90,000 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು 
ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
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ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಮನಾಂತ್ರ 
ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ. 

 ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ೆಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾವಿಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ನಿೋತ್ತಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ್ೆೋ ಕೆಲಸದ 
ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ರಿ ಪದವಿಯ 
ಬದಲ್ಲಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ ಗತವುದತ. 

(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ 
ಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ 
ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯ ಯನ್ತಾ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

4 ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ/ ಜ ನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ 
(ಸತಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗತರಿಗಳು -
ಕನ ವಟಕ ಕಯೇಂದರ) 

01 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರಿ/ಸಕ ವರಿ ಮ ನ್ೆತಯ 
ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್ 
ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲ ಿ 
ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ ಪದವಿ ಅಥವ  
ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

ರ .60,000 ದಿಂದ 
ರ .90,000 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು 
ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ 
ಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ 
ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯ ಯನ್ತಾ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

5 ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ/ ಜ ನಿಯರ್ ಫ್ ೆಕಲ್ಲಿ 
(ಆಡಳಿತ ಮತತು ದತ ುಂಶ 
ವಿಶಯಿೇಷ್ಾ  ಕಯೇಂದರ) (ಆ.ತ.ಸಂ. 
ಮೈಸ ರತ, ಬಯಂಗಳೂರತ, 
ಬಯಳಗ ವಿ ಮತತು ಕಲ್ತುಗಿವ ವಿಭ ಗ) 

04 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರಿ/ಸಕ ವರಿ ಮ ನ್ೆತಯ 
ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಕಂಪಯೆಟರ್ ಸ್ಯೈನ್ಸ್ 
/ಅಪ್ಲಿಕಯೇಷ್ನ್ಸ/ಮ ಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞ ನ್/ 
ಮ ಹಿತಿ ವಿಜ್ಞ ನ್ದಲ್ಲ ಿ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ 
ಪದವಿ ಅಥವ  ಸಮನ ಂತರ 
ವಿದ ೆಹಣವತಯ   

ರ .60,000 ದಿಂದ 
ರ .90,000 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು 
ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯ 
ಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ 
ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯ ಯನ್ತಾ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

*ಅರ್ಜಿದ್ಾರರ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಸದ ಅನ್ುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಸಂಸ್ೆೆಯು ವೆೋತ್ನ್ವನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ುದ್ೆ. 

ಮೋಲಿನ್ ಹುದ್ೆಗೆಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ: 
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 ಅನ್ಿಯಕ ಹಣತದಯಗೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ 3 ರಿಂದ 5 ವಷ್ವಗಳ ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ - ಯ ವುದಯೇ  ಸಕ ವರಿ/ಖ್ ಸಗಿ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಬಯ ೇಧನಯಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ /ಯ ವುದಯೇ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಕಯಲ್ಸ ಮ ಡಿರತವುದತ / 
ಅಭಿವೃದಿಧ ವಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಖ್ ಸಗಿ ಅಥವ  ಸಕ ವರಿ ಸಂಸ್ಯಗೆಳಲ್ಲಿ ಕತವವೆ 
ನಿವವಹಿಸಿದ ಅನ್ತಭವವಿರಬಯೇಕತ 

 ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿಯಲ್ಲ ಿಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ತಾ ಗಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 

 ಕನ್ಾಡ ಭ ಷಯಯಲ್ಲ ಿಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

 ಅಭಾರ್ಥಿಯ ವಯಸುು 55 ವರ್ಿಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. 
 

            ಅಪ ೇಕ್ಷಣೇಯ ವಿದ್ನಾಹಾತ : 

 ಹಣತದಯೆಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ. 

  ಹಣತದಯೆಗಯ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ  ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನಯಾಲಯ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಕಟಾಯಗಳನ್ತಾ 
ಹಯ ರಡಿಸಿರತವವರಿಗಯ ಆದೆತಯ ನಿೇಡಲ ಗತವುದತ 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ರ್ ಲಸದ ವಿವರ:  

 ಸದರಿ ಹುದ್ ೆಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಬ ೇರ್ನದ 
ಜವನಬನೆರಿ 

ಕತಾವಾಗಳು 

ಯೇಜರ್  ಮತು ೆತರಬ ೇತಿ  ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳು, ಸ್ಯಮನ ರ್ಗಳು ಮತತು 
ಕ ಯ ವಗ ರಗಳನ್ತಾ ಯೇಜಿಸಿ ಮತತು ಕ ಯವಗತಗಯ ಳಿಸತವುದತ,  

  ಅಧಿವಯೇಶನ್ ಯೇಜನಯಗಳ ತಯ ರಿಕಯಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬಯ ೇಧಕರಿಗಯ 
ಸಹ ಯಕರ ಗಿ ಕತವವೆ ನಿವವಹಿಸತವುದತ 

  ಎಲ ಿ ತರಬಯೇತಿ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ (ಸಂಶಯ ೇಧನಯ ಮತತು 
ಯೇಜನಯಗಳು) ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸತವಲ್ಲ ಿಹಿರಿಯ ಬಯ ೇಧಕರಿಗಯ  
ಸಹ ಯಕರ ಗಿ ಕತವವೆ ನಿವವಹಿಸತವುದತ 

  ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳನ್ತಾ ಆಯೇಜಿಸಲ್ತ ಮತತು ವಿತರಿಸಲ್ತ ಮತತು 
ಸಂಶಯ ೇಧನಯ ನ್ಡಯಸಲ್ತ ವ ೆಪಕವ ಗಿ ಪರಯ ಣಿಸತವುದತ. 

 ಮಹ ನಿದಯೇವಶಕರತ, ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆ, ಇವರ 
ನಿದಯೇವಶನ್ದನ್ತಸ್ ರ, ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಆಯೇಜಿಸತವ   ಸ್ ಮ ನ್ೆ 
ಬತನ ದಿ ತರಬಯೇತಿ ಮತತು ಇತರಯ ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳನ್ತಾ 
ಸಂಘಟಿಸತವುದತ 

ವಿಷಯ ರಚರ್   ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳಿಗಯ ಓದತವ ಸ್ ಮಗಿರಗಳನ್ತಾ ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ತ 
ಹಿರಿಯ ಬಯ ೇಧಕರಿಗಯ ಸಹಣಕರಿಸತವುದತ ಮತತು ಓದತವ ಸ್ ಮಗಿರಗಳನ್ತಾ 
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ಸಿದಧಪಡಿಸತವುದತ ಹ ಗ  ಅಸಿುತಿದಲ್ಲಿರತವ ತರಬಯೇತಿ 
ಕ ಯವಕರಮಗಳಿಗ ಗಿ ಹಯ ಸ ಮ ಡ ೆಲ್ಗಳು ಸಿದೆಪಡಿಸತವುದತ. 

 ಪರಸತುತತಯಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕತರಿತತ ಸಂಶಯ ೇಧನಯ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ ಮತತು  
ಸಂಬಂಧಿತ ಕಯೇಂದರದ ಮತಖ್ೆಸರೆಿಗಯ ಪರಸತುತ ಪಡಿಸತವುದತ. 

 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ ಿ ಯೇಜನಯ ಮತತು ಸಂಶಯ ೇಧನ  ತಯ ಡಗತವಿಕಯಗಯ 
ಸ್ ಮಗಿರ/ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತಾ ಸಿದಧಪಡಿಸತವುದತ. 

 ವಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರತ, ಸಕ ವರಿ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತತು ರ ಜಕ್ವೇಯ 
ಸಲ್ಹಯಗ ರರ ಮ ಧೆಮ ಪರಸ್ ರ, ಸ್ ವವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ ರಯ ಇತ ೆದಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಮೇಕ್ಯ ಮತತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ ರಯಗಳನ್ತಾ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮತತು 
ವಿಶಯಿೇಷಿಸತವುದತ. 

ಸಂಶ  ೇದರ್     ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲನಿ್ ತರಬಯೇತಿ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ಉತುಮ 
ಪಡಿಸತವ    ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ/ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಿಬಳಸಲ ಗತವ ವಿವಿಧ 
ತರಬಯೇತಿ ಮೌಲ್ೆಮ ಪನ್ ಸ್ ಧನ್ಗಳ ಪರಿಾ ಮಕ ರಿ ತತಲ್ನ ತಮಕ 
ಅಧೆಯನ್ವನ್ತಾ ಮ ಡತವುದತ. 

   ವಿವಿಧ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸ್ ಧನ್ಗಳನ್ತಾ ಬಳಸಿಕಯ ಂಡತ ಪರಿಮ ಾ ತಮಕ 
ಮತತು/ಅಥವ  ಗತಾ ತಮಕ ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಾಯಯನ್ತಾ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ ಮತತು 
ಮೇಲ್ಲಿಚ ರಾಯ ಮ ಡತವುದತ. 

  ತರಬಯೇತಿ ಗತಣ್ಮಟಿವನ್ತಾ ಉತುಮಪಡಿಸತವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿಸಂಶಯ ೇಧನ      
ಪರಸ್ ುವನಯಯನ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ    ಸಂಶಯ ೇಧನ  
ಕ ಯವವನ್ತಾ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ. 

ನಯಟ್ವಕ್ವವಂಗ್   ಸ್ ವವಜನಿಕ ನಿೇತಿ, ಆಡಳಿತ ಮತತು ಮತಂತ ದ ವಿಷ್ಯಗಳು ಕತರಿತಂತಯ 
ಸ್ ವವಜನಿಕ ವಲ್ಯದ ತರಬಯೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಯ ಡಗಿರತವ ಅಂತರ ಷಿರೇಯ ಮತತು 
ರ ಷಿರೇಯ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ದತ ುಂಶಗಳನ್ತಾ ಸಂಗರಹಿಸತವುದತ. ಸದರಿ 
ದತ ುಂಶವು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ರಚನಯ, ಸಂಪಕವದ ವಿವರಗಳು, ಸಂಸ್ಯೆಯ 
ವಿಶಯೇಷ್ತಯ, ಏಪವಡಿಸತವ ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳು ಹ ಗ  ಇತರಯ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಮ ಹಿತಿಯನ್ತಾ ಒಳಗಯ ಂಡಿರಬಯೇಕತ.  

  ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳು, ಸ್ಯಮನ ರ್ಗಳು, ಕ ಯ ವಗ ರಗಳು, ಗತಂಪು 
ಚಚಯವಗಳು ಇತ ೆದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನ ೆಸಕರ ಗಿ 
ಆಹ ಿನಿಸಲ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಸಂಪನ್ ಮಲ್ ವೆಕ್ವುಗಳನ್ತಾ 
ಗತರತತಿಸತವುದತ. 

ಪರಕಟಾಯ  ಸಂಸ್ಯೆಯ ಸತದಿ ೆ ಬತಲಯಟಿನ್ಸಗಳು ಮತತು ಜನ್ವಲ್ಗಳಿಗ ಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಸಂಶಯ ೇಧನಯ,  ಸಂಪ್ ದನಯ, ತಿದತೆಪಡಿ ಮತತು ಪರಕಟಾಯ ಕ ಯವ 
ನಿವವಹಿಸತವುದತ 
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ಮೇಲಕಂಡ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವನದ ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು ಮತುೆ ವತಾರ್ ಗಳು 

 

ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು 

 ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತತು ಸಂಶಯ ೇಧನಯಗಯ ಅಗತೆವ ದ ಅಹಣವತಯಯನ್ತಾ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

 ಕತವವೆ ನಿಮತು ವ ೆಪಕವ ಗಿ ಪರಯ ಣಿಸಲ್ತ ಮತತು ಆಯ್ದೆಯ ಪರಕ ರ ಆಯ  ಪರಧ ನ್ ಕಛಯೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತವವೆ 
ನಿವವಹಿಸಲ್ತ ಸಿದೆರಿರಬಯೇಕತ 

                                                    ವತಾರ್ ಗಳು 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಹಯಚತಚ ಉತ ್ಹಣ ಮತತು ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ 
ಮತತು ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಜವ ಬ ೆರಿ (ತಮಗಯ ವಹಿಸಿದ ಕ ಯವಗಳ ಹಯ ಾಯಗ ರಿಕಯ). 

 ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳುುವಿಕಯ (ಇತರರಿಂದ ಬರತವ ಸಲ್ಹಯಗಳನ್ತಾ ಮತಕುವ ಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸತವುದತ; ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅಗತೆಗಳಿಗಯ 
ಅನ್ತಗತಣ್ವ ಗಿ ತಂತರಗಳನ್ತಾ ಬದಲ ಯಸತವುದತ). 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಿಯಂ ಮತತು ಇತರರ ಕಡಯಗಯ ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ ಮತತು 
ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತೆಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಪರಿಶರಮ (ಅಡಯತಡಯಗಳ ಹಯ ರತ ಗಿಯ  ಕ ಯವಗಳನ್ತಾ ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿ; ಗತರಿಗಳ ಅನಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲಿ 
ಗಯ ಂದಲ್ವನ್ತಾ ತಪ್ಲಪಸತವುದತ). 

 ಸಮಯಪ್ ಲ್ನಯ( ಕಚಯೇರಿ ಕಯಲ್ಸಕಯೆ ಮತತು ಸಭಯ ಸಮ ರಂಭಗಳಿಗಯ ಸಮಯ ಸರಿಯ ಗಿ ಹ ಜರ ಗತವುದತ) 
 
 
III ಡ ೇಟನ ಅರ್ನಲಿಸ್ಟಿ 
 

ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ
ಸಂಖ್ ಾ 

ಪರತಿ ಮನಹ  ಸಂಚಿತ ಸಂಭನವರ್  

3 ದತ ುಂಶ ವಿಶಯಿೇಷ್ಕರತ 
(Data Analyst)  

06 ರ .45,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 
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ಕನಿಷಿ ವಿದ್ನಾಹಾತ  : 
 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದಿಂದ ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ವಿಜ್ಞ ನ್/  ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಸಂಖ್ ೆಶ ಸರ/    

                      ಮ ೆನಯೇಜ್ಮಂಟ್ನ್ಲ್ಲ ಿಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿ. 
 ಡಯೇಟ  ಅನ ಲ್ಲಟಿಕ್್ನ್ಲ್ಲಿ 2-4 ವಷ್ವಗಳ ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ 
 ದತ ುಂಶ ಮ ಪನ್, ಸಂಗರಹಣಾಯ, ವಿಶಯಿೇಷ್ಾಯ ಮತಂತ ದ ಗಣಿದ ಕೌಶಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 
     ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಣ್ ತಂತ ರಂಶಗಳ ದ ಎಸಿಪಎಸ್ಎಸ್, ಎಸ್ಎಎಸ್,ಆರ್,ಎಕಯ್ಲ್ ( SPSS, SAS, R,    

              Advanced Excel) ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ ರವಿಣ್ೆತಯ   ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ 
  ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿಯಲ್ಲ ಿ ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ತಾ ಗಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 
   ಕನ್ಾಡ ಭ ಷಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

    ಅಭೆರ್ಥವಯ ವಯಸತ್ 55 ವಷ್ವಕ್ವೆಂತ ಹಯಚಿಚರಬ ರದತ. 

ಅಪ ೇಕ್ ೇಣಯ ವಿದ್ನಾಹಾತ : 

 ಡಯೇಟ  ಸ್ಯೈನ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಿೇಮ  ಅಥವ  ಪದವಿ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

 SQL, Oracle, R, MATLAB, Python ನ್ಂತಹಣ ಪ್ರೇಗ ರಮಂಗ್ ಭ ಷಯಗಳ ಜ್ಞ ನ್ 
 ದತ ುಂಶ ವಿನ ೆಸ, ಅಭಿವೃದಿಧ, ದತ ುಂಶ ಮ ದರಿಗಳು, ದತ ುಂಶ ಹಯ ರತಯಗಯಯತವುದತ (data mining) ಮತತು  
    ವಿಭಜನಯಯ ತಂತರಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ ಂತಿರಕ ಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ 
 Tableau ನ್ಂತಹಣ ಡಯೇಟ  ದೃಶೆೇಕರಣ್ ಸ್ ಫ್ಿ ವಯೇರ್ ನ್ ಜ್ಞ ನ್ 
 ದಯ ೇಷ್ಪಯರಿತ ಡಯೇಟ ವನ್ತಾ ತಯಗಯದತಹ ಕತವಲ್ಲಿ ಮತತು ಕಯ ೇಡಿಂಗ್ ದಯ ೇಷ್ಗಳು ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ  
    ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ತಾ ಸರಿಪಡಿಸತವಲ್ಲಿ ಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ 
 ವರದಿಗಳನ್ತಾ ಬರಯಯತವುದತ ಮತತು ಪರಸತುತಿ ಪಡಿಸತವಲ್ಲ ಿಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ರ್ ಲಸದ ವಿವರ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸದರಿ ಹುದ್ ೆಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಬ ೇರ್ನದ 
ಜವನಬನೆರಿ 

ಕತಾವಾಗಳು 

ದತ ುಂಶ ವಿಶಯಿೇಷ್ಾಯ  ಸಿಯಂಚ ಲ್ಲತ ಸ್ ಧನ್ಗಳನ್ತಾ ಬಳಸಿ  ಪ್ ರಥಮಕ ಮತತು ದಿಿತಿೇಯ 
ಮ ಲ್ಗಳಿಂದ ದತ ುಂಶಗಳನ್ತಾ ಹಯ ರತಯಗಯಯತವುದತ(data mining) 

ನಿವವಹಣಾಯ ಮತತು ಸಂಸೆರಾಯ  ಹ ರ್ಡವವಯೇರ್ ಮತತು ಸ್ ಫ್ಿವಯೇರ್ ಅನ್ತಾ ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಮತತು 
ಕ ನಿಿಗರ್ (Configure)  ಮ ಡತವುದತ 

  ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಾಯ ಮತತು ವರದಿ ರಚನಯ. 

ಪರಕಟಾಯ ದತ ುಂಶ-ವಿಶಯಿೇಷ್ಾಯಯ ಹಣಂತಗಳನ್ತಾ ಅಥವಮ ಡಿಕಯ ಳುಲ್ತ ಅಂತಿಮ 
ವಿಶಯಿೇಷ್ಾ  ವರದಿಗಳನ್ತಾ ತಯ ರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತತು 
ಪರವೃತಿುಗಳ ಆಧ ರದ ಮೇಲಯ ಪರಮತಖ್ ನಿಧ ವರಗಳನ್ತಾ ತಯಗಯದತಕಯ ಳುಲ್ತ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗಯ ಅನ್ತವು ಮ ಡಿಕಯ ಡತವುದತ 
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ಮೇಲಕಂಡ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವನದ ಸ್ನಮರ್ಥಾಾಗಳು ಮತು ೆ ವತಾರ್ ಗಳು 

ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು 

 ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಾಯ, ಮ ಪನ್, ಸಂಘಟಿಸಲ್ತ ಮತತು ವಿಶಯಿೇಷಿಸಲ್ತ ಅಗತೆವ ದ ಗಣಿತದ ಕೌಶಲ್ೆಗಳು 

 ತ ಂತಿರಕ ದತ ುಂಶವನ್ತಾ ಓದತವ ಮತತು ಅರಯೈವಸತವ ಸ್ ಮಥೆವ. 

 ದತ ುಂಶ ವಿಶಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲ ಿಸ್ ಬೇತ ದ ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ. 

 ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹ ರ ತಮಕ ಕೌಶಲ್ೆಗಳು. 

 ಸಂಗರಹಿಸಲ ದ ವಿವರಗಳಲ್ಲ ಿನಿಖ್ರತಯ 

 ತಂಡದಲ್ಲ ಿ–ಕಯಲ್ಸ ಮ ಡತವ ಕೌಶಲ್ೆಗಳು. 

 ಮೌಖಿಕ ಮತತು ಲ್ಲಖಿತ ಸಂವಹಣನ್ ಕೌಶಲ್ೆಗಳು. 

                             ವತಾರ್ ಗಳು 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಹಯಚತಚ ಉತ ್ಹಣ ಮತತು ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ 
ಮತತು ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಜವ ಬ ೆರಿ (ತಮಗಯ ವಹಿಸಿದ ಕ ಯವಗಳ ಹಯ ಾಯಗ ರಿಕಯ). 

 ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳುುವಿಕಯ (ಇತರರಿಂದ ಬರತವ ಸಲ್ಹಯಗಳನ್ತಾ  ಮತಕುವ ಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸತವುದತ; ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅಗತೆಗಳಿಗಯ 
ಅನ್ತಗತಣ್ವ ಗಿ  ತಂತರಗಳನ್ತಾ ಬದಲ ಯಸತವುದತ). 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಿಯಂ ಮತತು ಇತರರ ಕಡಯಗಯ ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ ಮತತು 
ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತೆಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸಿ). 

 ಪರಿಶರಮ (ಅಡಯತಡಯಗಳ ಹಯ ರತ ಗಿಯ  ಕ ಯವಗಳನ್ತಾ ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿ; ಗತರಿಗಳ ಅನಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲಿ 
ಗಯ ಂದಲ್ವನ್ತಾ ತಪ್ಲಪಸತವುದತ). 

 ಸಮಯಪ್ ಲ್ನಯ( ಕಚಯೇರಿ ಕಯಲ್ಸಕಯೆ ಮತತು ಸಭಯಗಳಿಗಯ ಸಮಯ ಸರಿಯ ಗಿ ಹ ಜರ ಗತವುದತ) 

 
IV ದ್ನಖಲಿೇಕರಣ ಅಧಿರ್ನರಿ( Documentation Officer) 

ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ
ಸಂಖ್ ಾ 

ಪರತಿ ಮನಹ ಯ ಸಂಚಿತ ಸಂಭನವರ್  

4 ದ್ನಖಲಿೇಕರಣ 
ಅಧಿರ್ನರಿ  

06 ರ .35,000/- 
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(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ 
ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

 
ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ಗೆಳಿಗ  ಕನಿಷಿ ವಿದ್ನಾಹಾತ  : 
 ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದ ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ  ಶಯೇ.55 ಅಂಕಗಳಯೂಂದಿಗಯ ಪದವಿ ವಿದ ೆಹಣವತಯ ಅಥವ  

ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ 

 ಯ ವುದಯೇ ಖ್ ಸಗಿ ಅಥವ  ಸಕ ವರಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ ದ ಖ್ಲ ತಿ ಅಥವ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಯಲ್ಸದಲ್ಲ ಿಕನಿಷ್ಠ 3 ವಷ್ವಗಳ 

ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ. 

 ಮೈಕಯ ರೇಸ್ ಫ್ಿ ಆಫೇಸ್ ಅನ್ತಾ ಬಳಸತವ ಸ್ ಮಥೆವ (ವರ್ಡವ, ಎಕಯ್ಲ್, ಪವರ್ ಪ್ ಯಂಟ್ ಪ್ಯರಸ್ಯಂಟಯೇಶನ್ಸ) 

    ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವ  ತತ್ಮ ನ್ ಪರಿೇಕ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಕನ್ಾಡವನ್ತಾ ಒಂದತ ಭ ಷಯಯ ಗಿ ಅಧೆಯನ್ ಮ ಡಿರಬಯೇಕತ    
   ಅಥವ  ಯ ವುದಯೇ ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ವಿಶಿವಿದ ೆಲ್ಯದಿಂದ ಕನ್ಾಡದಲ್ಲ ಿಪರಮ ಣ್ಪತರ ಕಯ ೇಸ್ವ ಅನ್ತಾ    
   ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 

 ಅಜಿವದ ರರತ ಕನ್ಾಡದಲ್ಲ ಿಮ ತನ ಡಲ್ತ ಮತತು ಬರಯಯಲ್ತ ಶಕುರ ಗಿರಬಯೇಕತ 

 ಅಭೆರ್ಥವಯ ವಯಸತ್ 55 ವಷ್ವಕ್ವೆಂತ ಹಯಚಿಚರಬ ರದತ. 
 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ಗೆಳಿಗ  ರ್ ಲಸದ ವಿವರ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಸದರಿ ಹುದ್ ೆಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಬ ೇರ್ನದ 
ಜವನಬನೆರಿ 

ಕತಾವಾಗಳು 

ಪರಕಟಾಯ ತರಬಯೇತಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹಣ ಸತದಿ ೆಬತಲಯಟಿನ್ಸಗಳು, ಜನ್ವಲ್ಗಳು, ಸ್ಯಷ್ನ್ಸ
ಗಳು ಇತ ೆದಿಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ ುಂಶಗಳನ್ತಾ  ನಿವವಹಿಸತವುದತ 

ಸಂಶಯ ೇಧನಯ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಕ ಯವಕಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಶ ಾವಳಿಗಳು, ಡಯೇಟ  ಮತತು 
ವರದಿಗಳನ್ತಾ ವೆವಸಿತೆವ ಗಿ ಜಯ ೇಡಿಸತವುದತ 

ಕಡತ ನಿವವಹಣಾಯ ದ ಖ್ಲಯಗಳನ್ತಾ ವೆವಸಿೆತವ ಗಿ ಜಯ ೇಡಾಯ ಮತತು ವಿಗಂಡಾಯ ಮ ಡತವ ಮ ಲ್ಕ 
ದ ಖ್ಲಯಗಳು  ಆನ್ಸಲಯೈನ್ಸ ಮತತು ಆಫ್ಲಯೈನ್ಸ ನ್ಲ್ಲ ಿಸತಲ್ಭವ ಗಿ ದಯ ರಯಯತವಂತಯ 
ಮ ಡತವುದತ. 
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ಮೇಲಕಂಡ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವನದ ಸ್ನಮರ್ಥಾಾಗಳು ಮತು ೆ ವತಾರ್ ಗಳು 

 

ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು 

 ಡೆೋಟಾಬೆೋರ್ಸ ಸಿಸಟಮ ಗಳ ಅನ್ುಭವ ಮತ್ುಿ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ 

 ಮೈಕೊರೋಸ್ಾಫ್ಟಟ ಆಫೋರ್ಸ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಾರವಿೋಣಾತೆ. 

 ಅತತೆತುಮ ಪರಸಪರ ಕೌಶಲ್ೆಗಳು ಮತತು ಆಂತರಿಕ ಹ ಗ  ಬ ಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಯ ಂದಿಗಯ 
ಪರಿಾ ಮಕ ರಿಯ ಗಿ ಸಂವಹಣನ್ ಮ ಡತವ ಸ್ ಮಥೆವ. 

 ಸಮಸ್ೆಾ ಪರಹಾರ, ಸಿಸಟಮ ಕಾನಿಿಗರೆೋಶನ್(Configaration) ಮತ್ುಿ ತಾಂತ್ತರಕ ದ್ೊೋರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಸಿಸಿಂ ನ್ಲ್ಲಿ ಎದತರ ಗತವ ತ ಂತಿರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ತಾ ಪರಿಹಣರಿಸತವುದತ. 

 ಸಹ ಯ ವ ಣಿ ಸ್ಯೇವಯಯ ಮ ಲ್ಕ ಸಿಸಿಮ್ ಗಳನ್ತಾ ಉನ್ಾತಿೇಕರಿಸತವುದತ, ಟಿಪಪಣಿಗಳನ್ತಾ ಪರಿೇಶೇಲ್ಲಸತವುದತ 
ಇತ ೆದಿ ಸ್ಯೇವಯ ಅಗತೆವಿರತವವರಿಗಯ ಅಗತೆ ನಯರವು ನಿೇಡತವುದತ.  

 ಟಿಪಪಣಿಗಳನ್ತಾ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸತವುದತ, ಸ ತಿರೇಕರಣ್ ಮತತು ತಂತ ರಂಶ ಪರಿೇಕ್ಯಗಳು, ದಯ ೇಷ್ನಿವ ರಾಯ ಇತ ೆದಿ 
ಸ್ಯೇರಿದಂತಯ ತಂತ ರಂಶಗಳ ನ್ವಿೇಕರಣ್ಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಕ್ವರಯ್ದಗಳಿಗಯ ಸಹ ಯ ಮ ಡತವುದತ 

 ಬಳಕಯದ ರ ಖ್ ತಯ (User account) ಮ ಹಿತಿಯನ್ತಾ ಸ್ಯೇರಿಸತವುದತ, ತಯಗಯದತಹ ಕತವುದತ ಅಥವ  
ನ್ವಿೇಕರಿಸತವುದತ ಮತತು ಪ್ ಸ್ ವರ್ಡ ವಗಳನ್ತಾ ಮರತಹಯ ಂದಿಸತವುದತ, ಸಿಸಿಮ್ ಮೌಲ್ೆಗಳು ಮತತು 
ಕಯ ೇಷ್ಿಕಗಳನ್ತಾ ನ್ವಿೇಕರಿಸತವುದತ 

ವತಾರ್ ಗಳು 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಹಯಚತಚ ಉತ ್ಹಣ ಮತತು ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ 
ಮತತು ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಜವ ಬ ೆರಿ (ತಮಗಯ ವಹಿಸಿದ ಕ ಯವಗಳ ಹಯ ಾಯಗ ರಿಕಯ). 

 ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳುುವಿಕಯ (ಇತರರಿಂದ ಬರತವ ಸಲ್ಹಯಗಳನ್ತಾ  ಮತಕುವ ಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸತವುದತ; ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅಗತೆಗಳಿಗಯ 
ಅನ್ತಗತಣ್ವ ಗಿ  ತಂತರಗಳನ್ತಾ ಬದಲ ಯಸತವುದತ). 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಿಯಂ ಮತತು ಇತರರ ಕಡಯಗಯ ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ ಮತತು 
ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತೆಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಪರಿಶರಮ (ಅಡಯತಡಯಗಳ ಹಯ ರತ ಗಿಯ  ಕ ಯವಗಳನ್ತಾ ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿ; ಗತರಿಗಳ ಅನಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲಿ 
ಗಯ ಂದಲ್ವನ್ತಾ ತಪ್ಲಪಸತವುದತ). 

 ಸಮಯಪ್ ಲ್ನಯ( ಕಚಯೇರಿ ಕಯಲ್ಸಕಯೆ ಮತತು ಸಭಯಗಳಿಗಯ ಸಮಯ ಸರಿಯ ಗಿ ಹ ಜರ ಗತವುದತ) 
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V.ಮಲಿಿ ಟನಸಕಂಗ್ ಅಸಸಿಂಟ್ 

ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ
ಸಂಖ್ ಾ 

ಪರತಿ ಮನಹ ಯ ಸಂಚಿತ ಸಂಭನವರ್  

5 ಮಲ್ಲಿ ಟ ಸಿೆಂಗ್ ಅಸಿಸಿಂಟ್ 06 ರ .20,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ, ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ಗೆಳಿಗ  ಕನಿಷಿ ಅಹಾತ ಗಳು: 

  ಯ ವುದಯೇ ಸಕ ವರ/ಸಕ ವರದ ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ಮಂಡಳಿಯಂದ 55% ಅಂಕಗಳಯೂಂದಿ ಗಯ 10+2 ವಿದ ೆಹಣವತಯ    

  ಅಥವ  ಸಮನ ಂತರ ವಿದ ೆಹಣವತಯ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ 

  ಯ ವುದಯೇ ಖ್ ಸಗಿ ಅಥವ  ಸಕ ವರಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಕನಿಷ್ಠ 2 ವಷ್ವಗಳ ಅನ್ತಭವ 

 ಕಂಪಯೆಟರ್ ಬಳಸತವ ಸ್ ಮಥೆವ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ 

   ಕನ್ಾಡ ಮತತು ಇಂಗಿಿಷ್ ಟಯೈಪ್ಲಂಗ್ ಕೌಶಲ್ೆಗಳನ್ತಾ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ 

   ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವ  ತತ್ಮ ನ್ ಪರಿೇಕ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಕನ್ಾಡವನ್ತಾ ಒಂದತ ಭ ಷಯಯ ಗಿ ಅಧೆಯನ್    

  ಮ ಡಿರಬಯೇಕತ   ಅಥವ  ಯ ವುದಯೇ ಮ ನ್ೆತಯ ಪಡಯದ ವಿಶಿವಿದ ೆಲ್ಯದಿಂದ ಕನ್ಾಡದಲ್ಲ ಿಪರಮ ಣ್ಪತ್ರ   
  ಕಯ ೇಸ್ವ ಅನ್ತಾ  ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 

 ಅಜಿವದ ರರತ ಕನ್ಾಡದಲ್ಲ ಿಮ ತನ ಡಲ್ತ ಮತತು ಬರಯಯಲ್ತ ಶಕುರ ಗಿರಬಯೇಕತ 

 ಅಭೆರ್ಥವಯ ವಯಸತ್ 55 ವಷ್ವಕ್ವೆಂತ ಹಯಚಿಚರಬ ರದತ. 
 

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ರ್ ಲಸದ ವಿವರ 

▪ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳನ್ತಾ ಆಯೇಜಿಸಲ್ತ ಅಗತೆ ಕರಮವಹಿಸತವುದತ.  
▪ ಕಛಯೇರಿಯ ಸಿತತುಗಳನ್ತಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸತವುದತ 

▪ ಕಯೇಂದರದ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ಸತಗಮಗಯ ಳಿಸತವಲ್ಲ ಿಮೇಲ್ಲಿಚ ರಕರ ಆದಯೇಶಗಳ ಪ್ ಲ್ನಯ 

▪ ಕ ಲ್ಕ ಲ್ಕಯೆ ನಿಯೇಜಿಸಲ ದ ಯ ವುದಯೇ ಇತರ ಕಯಲ್ಸ 

▪ ಆವರಣ್ದ ಶತಚಿತಿವನ್ತಾ ನಿವವಹಿಸತವ ಸ್ ಮಥೆವ. 
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VI ಬ ೂೇಧಕರ ಹುದ್ ೆಗಳು (Verticals) 
 

ಕರ.ಸಂ ಹುದ್  ೆವಿವರ ಹುದ್  ೆ
ಸಂಖ್ ಾ 

ವಿದ್ನಾಹಾತ  ವಿವರ ಸಂಚಿತ ಸಂಭನವರ್  

1 ಸ್ ವವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ 01 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆಯೆಂದ  
ರಾಜಾಶಾಸರ/ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ 
ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಮನಾಂತ್ರ 
ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

ರ .1,00,000/- 
 (ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ ಶಯೇ.10  
ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

2 ಕ ನ್ ನ್ತ 01 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಯಂದ  
ಕಾನ್ೂನ್ು ಅಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ರಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ 
ಸಮನಾಂತ್ರ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

ರ .1,00,000/- 
 (ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

3 ಅಥವಶ ಸರ 02 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಯಂದ  
ಅಥವಶ ಸರದಲ್ಲ ಿ ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  ಜೊತೆಗೆ 
ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ ಪದವಿ ಅಥವಾ 
ಸಮನಾಂತ್ರ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

ರ .1,00,000/- 
 (ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

4 ಲ್ಲಂಗ ಮತತು ಮಕೆಳ ಅಧೆಯನ್  01 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಯಂದ  ಸಮಾಜ 

ರ .1,00,000/- 
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ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಲಂಗ ಅಧಾಯನ್ದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ 
ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಮನಾಂತ್ರ 
ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

 (ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ, 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

5 ನಿವವಹಣಾಯ ಮತತು ನ ಯಕತಿ 01 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆೆಯಂದ  
ನಿವವಹಣಾಯ/ಅಥಿಶಾಸರ/ 
ಹಣಕಾಸು/ವಾಣಿಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ರಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ 
ಸಮನಾಂತ್ರ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

6 ಕೌಶಲಾಗಳು ಮತ್ುಿ  
ಜಿೋವನೊೋ ಪ್ಾಯ 

01 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಕಾಿರ/ಸಕಾಿರದಿಂದ 
ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ೆಯೆಂದ  ಸಮಾಜ 
ವಿಜ್ಞಾನ್/ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ /ಿ  
ಅಥಿಶಾಸರ/ ನಿವಿಹಣೆ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ಲ.ಹಯಚ್.ಡಿ  ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಾುತ್ಕೊೋತ್ಿರ 
ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಮನಾಂತ್ರ 
ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ 

ರ .1,00,000/- 
(ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೊತುವು ಆದ ಯ 
ತಯರಿಗಯ ಮತತು ವೃತಿು ತಯರಿಗಯ 
ಒಳಗಯ ಂಡಿರತತುದಯ) 
(ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯಂದ  
ಶ ಸನ್ಬದಧ ಕಡಿತಗಳ ದ 
ಶಯೇ.10  ರಷ್ತಿ ಆದ ಯ ತಯರಿಗಯ 
ರ .200/-ಗಳ ವೃತಿು 
ತಯರಿಗಯಯನ್ತಾ ಸಂಸ್ಯೆಯಂದ 
ಕಟ ಯಸಲ ಗತವುದತ) 

 
ಮೋಲಿನ್ ಹುದ್ೆಗೆಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಾಾಹಿತೆ: 

 ಅನ್ಿಯಕ ಹಣತದಯೆಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ 5 ರಿಂದ 7 ವಷ್ವಗಳ ಕಯಲ್ಸದ ಅನ್ತಭವ - ಯ ವುದಯೇ  ಸಕ ವರಿ/ಖ್ ಸಗಿ 
ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಬಯ ೇಧನಯಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ /ಯ ವುದಯೇ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಕಯಲ್ಸ ಮ ಡಿರತವುದತ / 
ಅಭಿವೃದಿಧ ವಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಖ್ ಸಗಿ ಅಥವ  ಸಕ ವರಿ ಸಂಸ್ಯಗೆಳಲ್ಲಿ ಕತವವೆ 
ನಿವವಹಿಸಿದ ಅನ್ತಭವವಿರಬಯೇಕತ 

 ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ ಸ್ ಾತಕಯ ೇತುರ ಪದವಿಯಲ್ಲ ಿ ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ತಾ ಗಳಿಸಿರಬಯೇಕತ. 
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 ಕನ್ಾಡ ಭ ಷಯಯಲ್ಲ ಿಪ್ ರವಿೇಣ್ೆತಯ ಹಯ ಂದಿರಬಯೇಕತ. 

 ಅಭಾರ್ಥಿಯ ವಯಸುು 55 ವರ್ಿಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. 

            ಮೇಲಿನ ಹುದ್ ಗೆಳಿಗ  ಅಪ ೇಕ್ಷಣೇಯ ವಿದ್ನಾಹಾತ : 

 ಹಣತದಯೆಗಯ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ   ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನಯಾಲಯ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಕಟಾಯಗಳನ್ತಾ 
ಹಯ ರಡಿಸಿರತವವರಿಗಯ ಆದೆತಯ    ನಿೇಡಲ ಗತವುದತ 

ಮೇಲಿನ ರ್ ಲಸದ ವಿವರ:  

ಸದರಿ ಹುದ್ ೆಯಲಿಿ ನಿವಾಹಿಸಬ ೇರ್ನದ 
ಜವನಬನೆರಿ 

ಕತಾವಾಗಳು 

ತರಬ ೇತಿ ಚಟುವಟಿರ್  

 

 ತರಬಯೇತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ತಾ ಯೇಜಿಸಿ ಮತತು ಕ ಯವಗತಗಯ ಳಿಸತವುದತ, 
ತರಬಯೇತಿ ಮ ಡ ೆಲ್ಗಳು, ತರಬಯೇತಿ ವಿನ ೆಸಗಳು, ಓದತವ ಸ್ ಮಗಿರಗಳು, 
ವಕ್ವಬತಕ್ಗಳು, ಕಯೈಪ್ಲಡಿಗಳು, ಪರಕರಣ್ ಅಧೆಯನ್ ಮತತು ನಿದಿವಷ್ಿ ವಿಭ ಗಕಯೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತುಮ ಪ್ ರಯೇಗಿಕ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ತಯ ರಿಸತವುದತ. 

 ಬಯ ೇಧಕರತ ನಯೇಮಕಗಯ ಂಡಿರತವ ಕ್ಯೇತರಕಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ತರಬಯೇತಿ 
ನಿೇಡತವುದತ ಮತತು  ಅಧಿಕ ರಿಗಳನ್ತಾ ಸಂವಯೇದನ್ಶೇಲ್ಗಯ ಳಿಸತವುದತ. 

 ತ್ರಬೆೋತ್ತ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊೋರ್ಸಿ ವರದಿಗಳು, 
ಏಕ್ೋಕೃತ್ ವರದಿಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಸತವುದತ. 

  ಮಹ ನಿದಯೇವಶಕರತ, ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆ, ಇವರ ನಿದಯೇವಶನ್ತಸ್ ರ   
ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ ಆಯೇಜಿಸತವ ಸ್ ಮ ನ್ೆ ಬತನ ದಿ ತರಬಯೇತಿ ಮತತು ಇತರಯ 
ತರಬಯೇತಿ ಕ ಯವಕರಮಗಳನ್ತಾ ಸಂಘಟಿಸತವುದತ 

ವಿಷಯ ರಚರ್  

 

 ಅಸಿುತಿದಲ್ಲಿರತವ ಓದತವ ಸ್ ಮಗಿರ ಬಯ ೇಧನ  ಟಿಪಪಣಿಗಳು, ಪ್ ರಯೇಗಿಕ 
ಚಟತವಟಿಕಯಗಳು ಮತತು ಇತರ ತರಬಯೇತಿ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತಾ 
ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮತತು ನ್ವಿೇಕರಿಸತವುದತ ಮತತು ಹಯ ಸ ಬಯ ೇಧನ  
ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ಕ ಯವಗತಗಯ ಳಿಸತವುದತ 

 ಸಕ ವರಿ ನಿೇತಿಗಳು, ಸ್ ವವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ ಯೆ್ದ-ಕ ನ್ ನ್ತಗಳು 
ಮತತು  ಸಕ ವರಿ  ಕ ಯವ ನಿೇತಿ ಮತತು ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಕ ಯ ವಚರಾಯಗಳನ್ತಾ 
ವ ೆಖ್ ೆನಿಸಿ ಮತತು ವಿಶಯಿೇಷಿಸತವುದತ 

  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ ಿ ಯೇಜನಯ ಮತತು ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಉಪಕರಮಗಳಿಗಯ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ತಾ ರಚಿಸತವುದತ. 

ಸಂಶ  ೇಧರ್     ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲನಿ್ ತರಬಯೇತಿ ಚಟತವಟಿಕಯಗಳನ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಪಡಿಸತವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿಇತರಯ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ/ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯಗೆಳಲ್ಲ ಿಬಳಸಲ ಗತವ 
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ವಿವಿಧ ತರಬಯೇತಿ ಮೌಲ್ೆಮ ಪನ್ ಸ್ ಧನ್ಗಳ ಪರಿಾ ಮಕ ರಿ ತತಲ್ನ ತಮಕ 
ಅಧೆಯನ್ವನ್ತಾ ಮ ಡತವುದತ. 

   ವಿವಿಧ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸ್ ಧನ್ಗಳನ್ತಾ ಬಳಸಿಕಯ ಂಡತ ಪರಿಮ ಾ ತ್ಮಕ 
ಮತತು/ಅಥವ  ಗತಾ ತಮಕ ದತ ುಂಶ ಸಂಗರಹಣಾಯಯನ್ತಾ ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ ಮತತು 
ಮೇಲ್ಲಿಚ ರಾಯ ಮ ಡತವುದತ. 

   ತರಬಯೇತಿ ಗತಣ್ಮಟಿವನ್ತಾ ಉತುಮಪಡಿಸತವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಂಶಯ ೇಧನ  
ಪರಸ್ ುವನಯಯನ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ ಮತತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಕ ಯವವನ್ತಾ 
ಕಯೈಗಯ ಳುುವುದತ. 

ನಯಟ್ವಕ್ವವಂಗ್ 

 

 ಸಂಶಯ ೇಧನ  ವಿಚ ರಗಳಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಸಂಬಂಧಪಟಿವರನ್ತಾ 
ಸಂಪಕ್ವವಸತವುದತ, ಚಚಿವಸತವುದತ, ನ್ ತನ್ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ವಿಧ ನ್ಗಳನ್ತಾ ಪರಸತುತ 
ಪಡಿಸತವುದತ. 

ಮ ಗವದಶವನ್  ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ ಸಿಬುಂದಿಗಳಿಗಯ ಮತತು ಆರಂಭಿಕ ಹಣಂತದ ಸಂಶಯ ೇಧಕರಿಗಯ  
ಮ ಗವದಶವಕರ ಗಿ  ಕ ಯವನಿವವಹಿಸತವುದತ.  

ಪರಕಟಾಯ  ಸಂಸ್ಯೆಯ ಸತದಿ ೆಬತಲಯಟಿನ್ಸಗಳು ಮತತು ಜನ್ವಲ್ಗಳಿಗ ಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಂಶಯ ೇಧನಯ  
ಸಂಪ್ ದನಯ, ತಿದತೆಪಡಿ ಮತತು ಪರಕಟಾಯ ಕ ಯವ ನಿವವಹಿಸತವುದತ 

ಮೇಲಕಂಡ ಹುದ್ ೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವನದ ಸ್ನಮರ್ಥಾಾಗಳು ಮತು ೆ ವತಾರ್ ಗಳು 

ಸ್ನಮನರ್ಥಾಾಗಳು 

 ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ು ಿಸಂಶೆ ೋಧನೆಗೆ  ಅಗತೆವ ದ ಅಹಣವತೆಯನ್ುು ಹೊಂದಿರಬೆೋಕು.. 

 ಕತ್ಿವಾ ನಿಮಿತ್ಿ ಅವರು ವಾಾಪಕವಾಗಿ ಪರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ು ಿಆಯ್ಕಕಯ ಪರಕಾರ ಆಯಾ ಪರಧಾನ್ ಕಛೆೋರಗಳಲ್ಲ ಿ
ಕತ್ಿವಾ ನಿರ್ಹಿಸಲು/ವಾಸಿಸಲು ಸಿದಧರರಬೆೋಕು 

ವತಾರ್ ಗಳು 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಂಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿಹಯಚತಚ ಉತ ್ಹಣ ಮತತು ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ 
ಮತತು ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ೇಚನಯಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸತವುದತ). 

 ಜವ ಬ ೆರಿ (ತಮಗಯ ವಹಿಸಿದ ಕ ಯವಗಳ ಹಯ ಾಯಗ ರಿಕಯ). 

 ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳುುವಿಕಯ (ಇತರರಿಂದ ಬರತವ ಸಲ್ಹಯಗಳನ್ತಾ  ಮತಕುವ ಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸತವುದತ; ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಅಗತೆಗಳಿಗಯ 
ಅನ್ತಗತಣ್ವ ಗಿ  ತಂತರಗಳನ್ತಾ ಬದಲ ಯಸತವುದತ). 

 ಉತ ್ಹಣ (ಸಿಯಂ ಮತತು ಇತರರ ಕಡಯಗಯ ಸಕ ರ ತಮಕ ಮನಯ ೇಭ ವವನ್ತಾ ಪರದಶವಸಿ; ಸಕ ರ ತಮಕ ಮತತು 
ರಚನ ತಮಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತೆಗಳನ್ತಾ ವೆಕುಪಡಿಸಿ). 

 ಪರಿಶರಮ (ಅಡಯತಡಯಗಳ ಹಯ ರತ ಗಿಯ  ಕ ಯವಗಳನ್ತಾ ಪಯಣ್ವಗಯ ಳಿಸಿ; ಗತರಿಗಳ ಅನಯಿೇಷ್ಾಯಯಲ್ಲಿ 
ಗಯ ಂದಲ್ವನ್ತಾ ತಪ್ಲಪಸತವುದತ). 

 ಸಮಯಪ್ ಲ್ನಯ( ಕಚಯೇರಿ ಕಯಲ್ಸಕಯೆ ಮತತು ಸಭಯಗಳಿಗಯ ಸಮಯ ಸರಿಯ ಗಿ ಹ ಜರ ಗತವುದತ) 
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 ಆಯ್ಕಕ ಮನನದಂಡಗಳು: 

 ಅಭಾರ್ಥಿಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ು ಿಅನ್ುಭವವನ್ುು ಆಧರಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರು ಪಟ್ಟಟಯನ್ುು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿದ್ೆ. 

 ಕ್ವರತ ಪಟಿಿಯಲ್ಲ ಿಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನ್ುು ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರೋಕ್ಷೆ, ಗತಂಪು ಚಚಯವ ಮತ್ುಿ  ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ಸಂದಶಿನ್ದ 
ಆಯ್ಕಕ ಪರಕ್ರಯ್ಕಗೆ ಆಹಾಾನಿಸಲಾಗುವುದು 

 
ಲಿಖಿತ್, ಪರಿೋಕ್  ,ಗುಂಪು ಚರ್ೆಿ ಮತ್ುು ಸಂದರ್ಿನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ ೋಷ್ಟಕದಲಿಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ೆ: 
 

ಆಯ್ಕಕ ವಿಭನಗಗಳು ವಿವರಣ  ಅಂಕಗಳು 
ಬರವಣಗ  ಪರಿೇಕ್  ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸ್ಾಮಥಾಿ ಮತ್ುಿ ತಾಕ್ಿಕ ಕೌಶಲಾ 

ಪರೋಕ್ಷೆ (ಬಹು ಆಯ್ಕಕಯ ಪರಶೆುಗಳು) 

100 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ 
ಕ್ರು ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು 

ವಿಶೆಿೋರ್ಣಾತ್ಮಕ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು 

ಗತಂಪು ಚಚಯವ 
( Panel/Group 
discussion) 

ವಿಮಶ ವತಮಕ ಚಿಂತನಯ 

25 

ಸಂವಹನ್ ಸಪರ್ಟತೆ/ Articulation 

ಸಕ್ರಯ ಭಾಗವರ್ಹಸುವಿಕೆ 

ವಿರ್ಯ 

ದೃಡತಯ 

ಸಂದಶವನ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಹನೆುಲೆ 

25 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಯೇತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅನ್ುಭವ 

ಕೆಲಸದ ಜ್ಞಾನ್ 

ವಿರ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನ್ 

 ಸಂವಹನ್ ಕೌಶಲ 

ಒಟತಿ ಅಂಕಗಳು 150 

 

                                        ಸದರಿ ಆಯ್ಕಕ ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯಲಿಿ ಸಂಸ್ ೆಯ ನಿರ್ನಾರವ ೇ ಅಂತಿಮವನಗಿರುತೆದ್ . 
 

 



Page 21 of 23 

 

ಸ್ನಮನನಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳು: 

 
 ಅಹಾತ ಗಳಲಿಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ – ಪರಸತುತ  ವಿವಿಧ  ಇಲ ಖ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಕಯಲ್ಸ ಮ ಡತತಿುರತವ ಸಕ ವರಿ ಅಧಿಕ ರಿಗಳಿಗಯ  ಅಜಿವ  
      ಸಲ್ಲಿಸಲ್ತ ಪ್ರೇತ ್ಹಿಸಲ ಗತತಿುದಯ. ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯೇತರಗಳಲ್ಲ ಿಅನ್ತಭವ ಹಯ ಂದಿರತವ ಅಂತಹಣ ಅಭೆರ್ಥವಗಳಿಗಯ ಅಹಣವತ       
      ಷ್ರತತುಗಳಲ್ಲ ಿಸಡಿಲ್ಲಕಯಯನ್ತಾ ವಿಸುರಿಸಲ ಗತವುದತ. 
 ಸಕಾಿರ ಇಲಾಖೆಗಳು/ವಿಶಾವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು/ಸಕಾಿರ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೋಲೆ 

ನೆೋಮಕಗೊಂಡ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ಕ.ನ .ಸ್ಯೇ. ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ವೆೋತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭತೆಾಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಹಿರಾಗಿರುತಾಿರೆ. 
ನಿಯೇಜನಯಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 3 ವರ್ಿಗಳು, ಅವರ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 7 
ವರ್ಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸಿರಸಬಹುದು. 

 ನಿಯೇಜನಯ ಆಧ ರದಲ್ಲ ಿಕ ಯವನಿವವಹಿಸಲ್ತ ಇಚಿಚಸತವ ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಸಂಸ್ಯೆ/ಇಲ ಖ್ಯಯ ಮತಖ್ೆಸೆರ ಮ ಲ್ಕ ಸಮತಚಿತ 
ಮ ಗವದಲ್ಲಿ ಇಲ ಖ್  ಮತಖ್ೆಸರೆಿಂದ ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನಯಯಲ್ಲಿ ನಿರ ಕ್ಯೇಪಾ  ಪರಮ ಣ್ಪತರವನ್ತಾ ಪಡಯದತ ಸಲ್ಲಿಸಬಯೇಕತ. 
ನಿರ ಕ್ಯೇಪಾ  ಪರಮ ಣ್ಪತರ ಇಲ್ಿದ ಅಜಿವಗಳನ್ತಾ ತಿರಸೆರಿಸಲ ಗತವುದತ. 

 ನಿಯೇಜನಯ ಬಯಸತವ ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಅವರ ವಿರತದಧ ಯ ವುದಯೇ ನ ೆಯ ಲ್ಯದ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಅಥವ  ಇಲ ಖ್  
ವಿಚ ರಾಯಯನ್ತಾ ಹಯ ಂದಿರಬ ರದತ. ಸಂದಶವನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಮ ಣ್ಪತರವನ್ತಾ 
ಹ ಜರತಪಡಿಸಬಯೇಕತ. 

 ಎಲ ಿ ನಯೇಮಕ ತಿಗಳು ಅಭೆರ್ಥವಗಳ ಕ ಯವಕ್ಷಮತಯಯ ಆಧ ರದ ಮೇಲಯ ಮ ರತ ವಷ್ವಗಳ ಅವಧಿಗಯ ಇರತತುದಯ. ಎರಡ  
ಪಕ್ಷಗಳ ಒಪ್ಲಪಗಯಯಂದಿಗಯ ವ ಷಿವಕ ಆಧ ರದ ಮೇಲಯ ಒಪಪಂದವನ್ತಾ ನ್ವಿೇಕರಿಸಲ್ತ ಅವಕ ಶವಿರತತುದಯ. 

 ಹಿಂದಿನ್ ವಷ್ವದ ಅಭೆರ್ಥವಯ ಕ ಯವಕ್ಷಮತಯಯ ಆಧ ರದ ಮೇಲಯ ಸಂಚಿತ ಸಂಭ ವನಯಯನ್ತಾ  ವ ಷಿವಕವ ಗಿ ಶಯೇ 5 ರಷ್ತಿ 
ಹಯಚಚಳ ಮ ಡಲ ಗತತುದಯ 

 ಗತತಿುಗಯ ಆಧ ರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಯೇಮಕ ತಿಗಳಿಗಯ ತತಟಿಿ ಭತಯೆ / ಮನಯ ಬ ಡಿಗಯ ಭತಯೆ ಮತಂತ ದ ಯ ವುದಯೇ ಭತಯೆಗಳು 
ಪ್ ವತಿಸಲ ಗತವುದಿಲ್ಿ. 

 ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯತ HIG, MIG ಮತ್ುಿ LIG ಮಾದರಯ ವಸತ್ತ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿದ್ೆ. ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ 
ಮತ್ುಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟಗಳು HIG ವಸತಿಗೃಹಣಗಳು (3 ಕೊೋಣೆಯಿರುವ), ದ್ಾಖಲ್ಲೋಕರಣ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ು ಿ ದತಾಿಂಶ 
ವಿಶೆಿೋರ್ಕರು MIG ವಸತ್ತಗೃಹಗಳಿಗೆ (2 ಕೊೋಣೆಯಿರುವ) ಅಹಿರಾಗಿರುತಾಿರೆ, ಮಲ್ಲಿ ಟ ಸಿೆಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಯಿಂಟ್ LIG ವಸತ್ತಗೆ (1 
ಕೊೋಣೆಯಿರುವ) ಅಹಿರಾಗಿರುತಾಿರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು/ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯ ವಸತ್ತ 
ಸ್ೌಲಭಾಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಸಿಿತ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಿಗೆ ಅನ್ಾಯವಾಗುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ 
ಭತೆಾ (HRA) ದರಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ಿದ್ೆ. ವಸತ್ತ ಸ್ೌಕಯಿಗಳ ಹಂಚ್ಚಕೆಯು ಮಹ ನಿದಯೇವಶಕರತ, ಆ.ತ.ಸಂ.  ಅವರ 
ವಿವೆೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟರುತ್ಿದ್ೆ ಮತ್ುಿ ಇದನ್ತಾ  ಹಕ್ಕನ್ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಬೆೋಡಿಕೆಯಿಡತವಂತಿಲ್.ಿಆದ್ಾಗೂಾ ಆ.ತ.ಸಂಸ್ಯೆಯತ ತ್ನ್ು 
ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ ಮತ್ು ಿ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಆದಾತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ವಸತಿ ಗೃಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪರಮಾಣಿತ್ ನಿೋತ್ತಯನ್ುು 
ಹೊಂದಿದ್ೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಿಯ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಾ ದರವನ್ುು ಸಂಚ್ಚತ್ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ಿದ್ೆ. 

 ವಯಸಿನ ಮಿತಿ: ಅಭೆರ್ಥವಯ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸತ್ 55 ವಷ್ವಗಳನ್ತಾ ಮೇರಬ ರದತ 

 ರಜೆ: ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಕಾಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಿದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ್ಗಳ ಸ್ ಂಧಬವಕ ರಜೆ 
ಮತ್ುಿ 2 ದಿನ್ಗಳ ನಿಬಿಂಧಿತ್ ರಜೆಗೆ (RH) ಅಹಿರಾಗಿರುತಾಿರೆ. ಪರಸುಿತ್ ತ್ತಂಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗದ ರಜೆಯನ್ುು ಮುಂದಿನ್ 
ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬಹುದು. ಇ-ಕಛೆೋರಯಲ್ಲಿ (E office)ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಪೂವಾಿನ್ುಮತ್ತಯಂದಿಗೆ ರಜೆ 
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ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೋಕು. ಅನ್ುಪ್ಾತ್ದ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಲೆಕಕಹಾಕ್ದ ವರ್ಿದಲ್ಲ ಿ 12 ದಿನ್ಗಳನ್ುು ಮಿೋರ ಅವನ್ / ಅವಳ 
ಅನ್ುಪಸಿೆತ್ತಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಅಹಿನಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಅಲಿದ್ೆ ಕಾಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಿದಲ್ಲ ಿಬಳಕೆಯಾಗದ 
ಸ್ ಂಧಬವಕ ರಜೆಯನ್ುು ಮುಂದಿನ್ ಕಾಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಿಕೆಕ ಪರಗಣಿಸುವುದಿಲ.ಿ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  
ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಸ್ೆೋವೆಯ ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ಪೂಣಿಗಳಿಸಿದ ಅವಧಿಗಯ 1 ದಿನ್ದ ದರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕಯ ರಜೆಗೆ 
ಅಹಿರಾಗಿರುತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ಈ ರಜಯಯತ  ವರ್ಿಕೆಕ 12 ದಿನ್ಗಳನ್ುು ಮಿೋರಬಾರದು. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಗಳಿಸಿದ ರಜೆಯನ್ುು 
ಮುಂದಿನ್ ವರ್ಿಕೆಕ ಕೊಂಡೊಯಾಬಹುದು. ಆದ್ಾಗೂಾ ನೊೋಟ್ಟರ್ಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  
ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ರಜೆಗೆ ಅಹಿರಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಆ.ತ.ಸಂ.ಯತ ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳ ಎರಡನೆೋ 
ಮತ್ುಿ ನಾಲಕನೆೋ ಶನಿವಾರ ಸ್ೆೋರದಂತೆ ಸಕಾಿರ ರಜಾದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿವಿರ್ಹಸುವುದಿಲಿ. ಆದ್ಾಗೂಾ, 
ಮಹ ನಿದಯೇವಶಕರತ, ಆ.ತ.ಸಂ.ಇವರ ಸ ಚನಯಯನ್ತಸ್ ರ  ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಾತೆಯಿಂದ್ಾಗಿ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ರಜಾದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಉಪಸಿೆತ್ತಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ಿದ್ೆ. 

 ಗತತಿುಗಯ ಆಧ ರದ ಮೇಲಯ ನಯೇಮಕಗಯ ಳುುವ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ CPF, LTC ಮತತು 
ವಯೈದೆಕ್ವೇಯ ಪರಯೇಜನ್ಗಳು ಇತ ೆದಿ ಯ ವುದಯೇ ಇತರ ಪರಯೇಜನ್ಗಳನ್ತಾ ಅನ್ತಮತಿಸಲ ಗತವುದಿಲ್ಿ. ಸಂಸೆಯ 
ಆವರಣ್ದಲ್ಲಿರತವ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಆರೊೋಗಾ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲ ಿಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ು ಿ
ಕುಟ್ುಂಬದ ಸದಸಾರಗೆ ಉಚ್ಚತ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಆರೊೋಗಾ ಸ್ೆೋವೆ ಲಭಾವಿದ್ೆ. 

 ಗತತಿುಗಯ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಸ್ಯೇವ ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪಪಂದದಲ್ಲ ಿ
ನಿದಿವಷ್ಿಪಡಿಸಿದಂತಯ ವಯೇತನ್ಗಳು ಮತತು ಪರಯೇಜನ್ಗಳಿಗಯ ಮ ತರ ಅಹಣವರ ಗಿರತತ ುರಯ. ಆಕಯ/ಆತ ಯ ವುದಯೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯತ ಸಂಸ್ಯೆಯ ಖ್ ಯಂ ಉದಯ ೆೇಗಿ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲ ಗತವುದಿಲ್ಿ. ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  
ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಉದಯ ೆೇಗದ ಕ ಯಂ, ವಯೇತನ್ ಹಯಚಚಳ, ಬಡಿು, ಪ್ ರವಿಡಯಂಟ್ ಫಂರ್ಡ, ಪ್ಲಂಚಣಿ, ಗ ರಚತೆಟಿ, ಗತಂಪು 
ವಿಮ, ರಜಯ ನ್ಗದಿೇಕರಣ್, ವಯೈದೆಕ್ವೇಯ ಮರತಪ್ ವತಿ ಇತ ೆದಿಗಳಿಗಯ ಅಹಣವರ ಗಿರತವುದಿಲ್ಿ. 

 ಗತತಿುಗಯ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ತ್ತಂಗಳ ಮುಂಚೆ 
ನೊೋಟ್ಟರ್ಸ-ಅನ್ುು ನಿೋಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ೆೆಯು ಗತತಿುಗಯಯನ್ತಾ ಮುಕಾಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.  ಅಂತೆಯ್ಕ 
ಸಂಸ್ೆೆಯನ್ುು ತೊರೆಯಲು ಉದ್ೆೋೆಶಿಸುವ ಸಿೋನಿಯರ್ ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಜೂನಿಯರ್  ಫ್ಾಾಕಲ್ಲಟ/ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಿ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಮೂರು 
ತ್ತಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನೊಟ್ಟರ್ಸ-ಅನ್ುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ನಿೋಡಬೆೋಕು. 

 ಆಯ್ದೆಯ ದ ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಅವರಿಗಯ ಅನ್ಿಯವ ಗತವ ನಿಯಮಗಳು ಮತತು ಷ್ರತತುಗಳಿಗಯ ಒಪ್ಲಪ ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ 
ಸಂಸ್ಯಯೆಂದಿಗಯ ಒಪಪಂದಕಯೆ ಸಹಿ ಹ ಕಬಯೇಕ ಗತತುದಯ. 

 ಗತತಿುಗಯ ಆಧ ರದ ಹಣತದಯೆಗಳಿಗಯ ಆಸಕು  ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಸಂಸ್ಯಯೆ ವಯಬ್ ಸ್ಯೈಟ್ ನಿಂದ  ದಿನ ಂಕ:05.08.2022 ರಿಂದ 
ಅಜಿವಗಳನ್ತಾ ಡೌನ್ಸ ಲಯ ೇರ್ಡ ಮ ಡಿಕಯ ಂಡತ ನಿಗದಿತ ನ್ಮ ನಯಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಯೇಕತ, 

 ಸಕ ವರಿ (ರ ಜೆ/ಕಯೇಂದರ), ವಿಶಿವಿದ ೆನಿಲ್ಯಗಳು/ಸಕ ವರಿ ಸಂಶಯ ೇಧನ  ಸಂಸ್ಯಗೆಳ ಖ್ ಯಂ ಉದಯ ೆೇಗಿಯ ಗಿರತವ 
ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಸಹಣ ಸಂಸ್ಯೆಯ ವಯಬ್ ಸ್ಯೈಟ್ ನಿಂದ ಅಜಿವಗಳನ್ತಾ ಡೌನ್ಸ ಲಯ ೇರ್ಡ ಮ ಡಿಕಯ ಂಡತ ನಿಗದಿತ ನ್ಮ ನಯಯಲ್ಲಿ 
ಸಮತಚಿತ ಮ ಗವದ ಮ ಲ್ಕ ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸಬಯೇಕ ಗತತುದಯ. 

 ನಿಗದಿತ ನ್ಮ ನಯಯಲ್ಲ ಿಸಲ್ಲಿಸದ ಅಜಿವಯನ್ತಾ ತಿರಸೆರಿಸಲ ಗತತುದಯ. 

 ಅಭೆರ್ಥವಯತ ಆಯ್ದೆ ಪರಕ್ವರಯ್ದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿವ ನ್ಮ ನಯಯಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದಿಸಲ ದ ಎಲ ಿ ಮ ಲ್ ದ ಖ್ಲಯಗಳನ್ತಾ 
ಪರಿಶೇಲ್ನಯಗಯ ಒದಗಿಸಬಯೇಕತ. ಒಂದತ ವಯೇಳಯ ದ ಖ್ಲಯಗಳನ್ತಾ ಪರಸತುತ ಪಡಿಸಲ್ತ ವಿಫಲ್ವ ದರಯ ಅನ್ಹಣವತಯಗಯ ಕ ರಣ್ವ ಗತತುದಯ 
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 ನೊೋಂದ್ಾಯಿತ್ ಅಂಚೆ ಸಿಾೋಕೃತ್ತ ಬಾಕ್ (RPAD) ಅಥವಾ ಇಮೋಲ್ – dgatimysore@gmail.com ಮೂಲಕ ಅಜಿಿಗಳನ್ುು 
ನಿಗಧಿತ್ ದಿನಾಂಕದ್ೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಸಿಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇಮೋಲ್ ಮೋಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಜಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದ್ಾಖಲೆಗಳನ್ುು 
ಒಂದ್ೆೋ PDF ಲಗತಾಿಗಿ ಲಗತ್ತಸಿಬೆೋಕು (single PDF document). ಮಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ ದ್ಾಖಲೆಗಳ 
ಫೋಟೊೋಗಳನ್ುು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ದ್ಾಖಲೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಸಿಿದೆಲ್ಲಿ ಸಿಾೋಕರಸಲಾಗುವುದಿಲ.ಿ 

 ಒಂದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚುಿ ಹುದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು, ಪರತ್ತ ಹುದ್ೆೆಗೆ ಎಲಾಿ ಲಗತ್ುಿಗಳನೊುಳಗೊಂಡ 
ಪರತೆಾೋಕ ಅಜಿಿಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು. 

 ಸದರಿ ನಯೇಮಕ ತಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಯ ವುದಯೇ ಮ ಲ್ದಿಂದ ಯ ವುದಯೇ ಪರಕ ರದಲ್ಲ ಿ ಪರಚ ರ ಮ ಡತವುದತ 
ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲ ಿಅಭೆರ್ಥವಯ ಉಮೇದತವ ರಿಕಯಯನ್ತಾ ಅನ್ಹಣವಗಯ ಳಿಸಲ ಗತತುದಯ. 

 ನಿಗದಿತ ದಿನ ಂಕದ ನ್ಂತರ ಸಿಿೇಕೃತವ ದ ಅಥವ  ಮೇಲಯ ಹಯೇಳಿದ ಯ ವುದಯೇ ದ ಖ್ಲಯಗಳು/ಮ ಹಿತಿ ಇಲ್ಿದ ಅಥವ  
ಅಪಯಣ್ವವ ಗಿರತವ ಅಜಿವಗಳನ್ತಾ ಪರಿಗಣಿಸಲ ಗತವುದಿಲ್.ಿ 

 ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯತ ನಯೇಮಕ ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವ  ಅವನ್/ಅವಳ ಗತತಿುಗಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೆರ್ಥವಯತ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ ಖ್ಲಯಗಳನ್ತಾ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಬಹಣತದತ. ಈ ರಿೇತಿ ದ ಖ್ಲ ತಿ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ದ ಖ್ಲಯ ನ್ಕಲ್ಲ 
ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವ  ಅಭೆರ್ಥವಯತ ಯ ವುದಯೇ ವಿಷ್ಯವನ್ತಾ ಮರಯ ಮ ಚಿರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಿ ಅವನ್/ಅವಳ 
ಸ್ಯೇವಯಗಳನ್ತಾ ಕಯ ನಯಗಯ ಳಿಸಲ ಗತತುದಯ. 

 ಹಣತದಯೆಗಳಿಗಯ ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಮೊದಲ್ತ, ಅಭೆರ್ಥವಗಳು ಸದರಿ ಹಣತದಯಗೆಯ ತಮಮ ಅಹಣವತಯಯ ಬಗಯ ೆಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿಕಯ ಳುುವುದತ. 
 ಆಯ್ದೆ ಪರಕ್ವರಯ್ದಗಯ ಹ ಜರ ಗಲ್ತ ಅಭೆರ್ಥವಗಳಿಗಯ ಯ ವುದಯೇ ರಿೇತಿಯ ದಿನ್ ಭತಯೆ ಮತತು ಪರಯ ಣ್ ಭತಯೆ ನಿೇಡಲ ಗತವುದಿಲ್.ಿ 

 

 

 

 

ಪರಮುಖ ದಿರ್ನಂಕಗಳು 

 ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಸಲಿಿಸಲು ಪನರರಂಭಿಕ ದಿರ್ನಂಕ:  05-08-2022 

 ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಸಲಿಿಸಲು ರ್ ೂರ್ ಯ ದಿರ್ನಂಕ: 26-08-2022 

ಆಯ್ದೆ ಪರಕ್ವರಯ್ದಯ ದಿನ ಂಕ ಮತತು ಸೆಳವನ್ತಾ ಆಡಳಿತ ತರಬಯೇತಿ ಸಂಸ್ಯೆಯ ವಯಬ್ ಸ್ಯೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲ ಗತವುದತ. 
 


