ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ

ರ್ನಲೇಜು ಮತ್ುು ತನಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖ
ಸಾಂಖೆ: ರ್ನಶಿಇ/ಶೈವಿ/ಮುವಿಮನ/02

ರ್ನಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕುರ ಕಛೇರಿ
ಶೇಷನದ್ರಿ ರಸ್ು, ಬಾಂಗಳೂರು-560001
ದ್ರರ್ನಾಂಕ: 19-09-2022

ಮುಖ್ೆಮಾಂತ್ರಿ ವಿದ್ನೆರ್ಥಾ ಮನಗಾದಶಿಾ ಯೇಜರ್ಗ ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸುವಿರ್
(Expression of Interest for Mukhyamantri Vidyarthi Margadarshi Scheme):

ವಿಷಯ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ 2022-23ರ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಘ ೇಷಿತ್ “ಮುಖ್ೆಮಾಂತ್ರಿ ವಿದ್ನೆರ್ಥಾ
ಮನಗಾದಶಿಾ ಯೇಜರ್”ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ತ್ರಬೇತ್ರ ನೇಡಲು ತ್ಮಮ
ಸಾಂಸ್ೆಯಾಂದ ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸುವ್ಾಂತ (Expression of Interest) ರ್ ೇರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ 2022-23ರ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ “ಮುಖ್ೆಮಾಂತ್ರಿ ವಿದ್ನೆರ್ಥಾ ಮನಗಾದಶಿಾ
ಯೇಜರ್”ಯನುು ಘ ೇಷಿಸಲನಗಿದುು, ಸದರಿ ಯೇಜರ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರನಜೆದ ಯುವ್ಕ/ಯುವ್ತ್ರಯರಿಗ
ವಿವಿಧ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷಗಳಿಗ ತ್ರಬೇತ್ರ ನೇಡುವ್ ಮ ಲಕ, ವಿವಿಧ ರ್ೇಮರ್ನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳು ಹಚ್ುು ಆಯ್ಕೆಯನಗಲು ಸಮರ್ಾರರ್ನುಗಿಸುವ್ ಗುರಿಯನುು ಹ ಾಂದಲನಗಿದ್. ಪಿತ್ರಷಿಿತ್
ರ್ ೇಚಾಂಗ್ ಸ್ಾಂಟರ್ಗಳಿಾಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ ಲಕ ಗುಣಮಟಿದ ತ್ರಬೇತ್ರ ನೇಡಲು ಇಲನಖಯು
ಯೇಜಿಸಿದುು, ಸದರಿ ಯೇಜರ್ಯಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಲು ತ್ಮಮ ಸಾಂಸ್ೆಯು ಇಚುಸಿದಲ್ಲಿ, ರ್ಳಗ ನೇಡಿರುವ್
ಅನುಬಾಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುಮನಹಿತ್ರಯನುು ನೇಡುವ್ ಮ ಲಕ ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸುವ್ಾಂತ ರ್ ೇರಿರ್.
ಉದ್ುೇಶಗಳು:
1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ್ಕ ಯುವ್ತ್ರಯರಿಗ ವಿವಿಧ ಸಪರ್ನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷಗಳಿಗ, ವ್ೆವ್ಸಿೆತ್ ತ್ರಬೇತ್ರ
ನೇಡುವ್ ಮ ಲಕ, ರ್ೇಮರ್ನತ್ರ ಹ ಾಂದಲು ಬೇರ್ನದ ಸ್ನಮರ್ೆಾವ್ನುು ವ್ೃದ್ರಿಸುವ್ುದು.
2) ರನಜೆ ಮತ್ುು ರನಷರ ಮಟಿದ ರ್ೇಮರ್ನತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಚ್ನುಗಿ ಕನುಡಿಗ ಯುವ್ಕ-ಯುವ್ತ್ರಯರು
ರ್ೇಮಕವನಗಲು ರ್ರವನಗುವ್ುದು.
3) ಆರ್ಥಾಕ, ಸ್ನಮನಜಿಕ, ಭೌಗ ೇಳಿಕ ಮುಾಂತನದ ಅಡತ್ಡಗಳನುು ಮೇರಿ ಎಲಿರಿಗ

ಮತ್ುು

ಎಲಿಡಯ ಗುಣಮಟಿದ ತ್ರಬೇತ್ರ ಲಭಿಸುವ್ಾಂತ ಖನತ್ರಿಪಡಿಸಿರ್ ಳುುವ್ುದು.
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ತ್ರಬೇತ್ರಯ ಮನದರಿ:
1) ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ ಲಕ ಬ ೇಧರ್, ಟಸ್ಿ್ ಸರಣಿ, ವೈಯಕ್ತುಕ ಮನಗಾದಶಾನ, ಸ್ನಮರ್ೆಾ
ವಿಶಿೇಷಣ ಮತ್ುು ಪುನಬಾಲನ ನೇಡುವ್ುದು.
2) ತ್ರಬೇತ್ರಯ ಅವ್ಧಿಯನುು ಪರಿೇಕ್ಷಗಳ ಕಠಿಣತ ಆಧರಿಸಿ ನಗದ್ರಪಡಿಸಲನಗುವ್ುದು.
3) ರ್ನಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ನೆರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಕಡ ಉದ್ ೆೇಗದಲ್ಲಿರುವ್ವ್ರು ತ್ರಬೇತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ್ ರ್ನರಣದ್ರಾಂದ, ಎಲನಿ ಲೈವ್ ರ್ನಿಸ್್ಗಳು ರರ್ನಡಾಡ್ ರ ಪದಲ್ಲಿ ರ್ ೇಸ್್ಾ ಪ ಣಾ
ಆಗುವ್ವ್ರಗ ಲಭ್ೆವನಗುವ್ುದನುು ಖನತ್ರಿಪಡಿಸುವ್ುದು.
ನಯಮಗಳು:
1) ತ್ರಬೇತ್ರ ನೇಡುವ್ ಸಾಂಸ್ೆಯು ಕನಷಿ 5 ವ್ಷಾ ಸ್ೇವಯನುು ನೇಡಿರಬೇಕು.
2) ಸಾಂಸ್ೆಯು ತ್ನುದ್ೇ ಆದ ವಬ್ಸ್ೈಟ/ಆಪ್ಹ ಾಂದ್ರರಬೇಕು
3) ತ್ರಬೇತ್ರಯು ಆದೆತನನುಸ್ನರ ದ್ರಿಭನಷಯಲ್ಲಿರಬೇಕು (ಕನುಡ ಮತ್ುು ಇಾಂಗಿಿೇಷ್)
4) ಅನುಬಾಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸ ಚಸಿರುವ್ ವಿವಿಧ ಪರಿೇಕ್ಷಗಳಿಗ ತ್ರಬೇತ್ರಯನುು ನೇಡಿದ ಅನುಭ್ವ್
ಹ ಾಂದ್ರರಬೇಕು.
5) ಅನುಬಾಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನಗದ್ರಪಡಿಸಿರುವ್ ಕಲಾಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಸಾಂಸ್ೆಯ ತ್ರಬೇತ್ರ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು
ಈ ಹಿಾಂದ್ರನ ಫಲ್ಲತನಾಂಶದ ಮನಹಿತ್ರಯನುು ನೇಡುವ್ುದು.
6) ನಯಮನನುಸ್ನರ ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ೆಗಳಿಗ ಡಮೇ ನೇಡಲು ಆಹನಿನಸಲನಗುತ್ುದ್.
ಸದರಿ ಡಮೇದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಪ್ನಿಟಫನರ್್
್
ಾ ನವ್ಾಹಣನ ವ್ೆವ್ಸ್ೆ, LMS ಮನದರಿ, ಉಪರ್ನೆಸ ಮತ್ುು

ಮನದರಿ ಪರಿೇಕ್ಷಗಳ ಕುರಿತ್ು ವಿವ್ರಿಸುವ್ುದು. ಇದನುು ಇಲನಖಯು ರಚಸಿರುವ್ ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಾಂಡವ್ು
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತ್ುದ್.
7) ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಾಂಡವ್ು ವಿವಿಧ ಮನನದಾಂಡಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮನಡಿದ ಅಹಾ ಸಾಂಸ್ೆಯನುು
ತ್ರಬೇತ್ರ ನೇಡಲು ಆಹನಿನಸಲನಗುವ್ುದು.
8) ಒಾಂದ್ೇ ಸಾಂಸ್ೆಯು ವಿವಿಧ ಪರಿೇಕ್ಷಗಳಿಗ ತ್ರಬೇತ್ರಯ ಮನಹಿತ್ರಯನುು ನೇಡಬಹುದು.
ಸಾಂವ್ಹನ:
1) ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸುವಿರ್ಯನುು (Expression of Interest), ಸಾಂಸ್ೆಯ ಪತ್ಿ ಮತ್ುು
ಅನುಬಾಂಧಗಳನುು ಭ್ತ್ರಾ ಮನಡಿ dcehub2@gmail.com ಗ ಕಳುಹಿಸುವ್ುದು.
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2) ಹಚುನ ಮನಹಿತ್ರಗನಗಿ, ಮಾಂಜುರ್ನರ್ ಬಿ. ಸಮನಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿ, ರ್ನಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖ,
ಶೇಷನದ್ರಿ ರಸ್ು, ಬಾಂಗಳೂರು ಮ: 9483869999 ಇವ್ರನುು ಸಾಂಪಕ್ತಾಸುವ್ುದು.
ರ್ ರ್ಯ ದ್ರರ್ನಾಂಕ:
ಆಸಕ್ತು ವ್ೆಕುಪಡಿಸುವಿರ್ಯನುು (Expression of Interest) ಸಲ್ಲಿಸಲು ರ್ ರ್ಯ
ದ್ರರ್ನಾಂಕ : 26-09-2022 ಆಗಿರುತ್ುದ್.
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ಅನುಬಾಂಧ-1

National Level Exams:
1. UPSC Civil Service Examination
2. Combined Defence Services | IMA | OTA | NDA | Agnipath etc
3. Staff Selection Commission Examinations (Graduate Level and
Metric Level)
4. RRB Examinations (Group A, B and C)
5. Banking Examinations (Probationary Officers and Clerical)
Karnataka State Level Exams:
6. KPSC Gazetted Probationers' Examination (KAS)
7. Karnataka State Group B, C Examinations (Engineer, FDA, SDA etc.)
8. Police Department Recruitments (SIs, PCs etc.)
9. Teacher Recruitment: HSTR, GPSTR, TGT, PGT etc.
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