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PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À»
ªÉÆºÀj£ÉÆA¢UÉ

ಅಜಿರ್ ರ್ ತುಂಬಲು ಕಛೇರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳಿಗ /ವಿದ್ಯಾಥಿರ್  ಗ ರ್ಳಿಗ /ಪೇಷಕರಿಗ ಸೂಚನೆಗಳು
ಎಲ
ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ನ್ನಂತರ ಅಜಿರ್ರ್ಯನ್ನುನು ತುಂಬುವುದು .
ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯು 2012-13 ನೆೇ ಸಾಲಿಗ ನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರ ುವುದರಿಂದ ವರ್ಷರ್ 12 ಎ೦ದು ನ್ನಮೂದಿಸಲಗಿದ. ಜಿರ್ಲ್ಲೆಯ ಸಂಕೇತವರ್ನ್ನುನು
ತುಂಬಲು ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮನೆ ನೇಡಿದುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನಮೂದಿಸುವುದು . ತಾಲೂಲಕ ು ಸಂಕೇತವರ್ನ್ನುನು ಸಹ ನೇಡಿದುದು ಇದನ್ನುನು ತುಂಬಲು
ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು . ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ ರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಅಜಿರ್ರ್ಯನ್ನುನು ನೇಡಿದ್ಗ ಪ ರ ತ್ ಅಜಿರ್ರ್ ನ್ನಮೂನೆ
ಸಿವೇ ಕರಿಸುವರ್ ಅನ್ನುಕರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಯ ನ್ನುನು ನೇಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದ .

ಅ. ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಯು ಇತ್ತಿೇಚಿನ್ನ ಎರಡು ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ರ್ ಅಳತೆಯ ಭಾವರ್ ಚಿತರವರ್ನ್ನುನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಡಿರುವರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಬಳಸಿ
ಅಂಟಿಸುವುದು. ಪಿನ್ ಮಾಬಾರದು.
ಆ. ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ 34 ಶೈಕಷಣಿಕ ಜಿರ್ಲ್ಲೆಗಳು ಇದುದು ನಮ
ಮ ಜಿರ್ಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನುನು ನ್ನಮೂದಿಸುವುದು.

ಇ. ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ 177 ಕಂದ್ಯ ತಾಲೂಲಕುಗಳು ಇದುದು ನಮ
ಮ ತಾಲೂಲಕಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನುನು ನ್ನಮೂದಿಸುವುದು.

1) ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ ರ್ ಯ ಹೆಸರನ್ನುನು ಶಾಲೆಯ ದ್ಖಲತ್ಯಲ್ಲಿರುವರ್ಂತೆ ಭತ್ ರ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಜಿರ್ ರ್ ಯನ್ನುನು ಭತ್ ರ್ ಮಾಡಲು ಶಾಲ
ಮುಖ್ೂಯಾೇಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
2) ಗಂಡು ಮತುತಿ ಹೆಣ್ಣುಣು ಎ೦ದು ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದ . ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಯು ಯಾವರ್ ಲಿಂಗಕಕಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆಂದು (√) ಹಾಕಿ ಗುರುತು ಮಾಡುವು
3) ಗ್ರಮೇಣ್ಣ ಮತುತಿ ನ್ನಗರ ಎ೦ದು ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದ. ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರ್ ಶಾಲೆಯು ಯಾವರ್ ಪರದೇಶಕಕಾ ಸೇರಿದ
ಎ೦ಬುದನ್ನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (√) ಎ೦ದು ನ್ನಮೂದಿಸುವುದು.
4) ಎರಡು ಮನೆಯನ್ನುನು ನೇಡಲಗಿದುದು ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಯು ವಿಕಲಚೇತನ್ನ ರಾಗಿದದುಲ್ಲಿ ಹೌದ್ದಲ್ಲಿ (√ ) ಎ 0 ದು ಇಲಲವ್ದಲ್ಲಿ ( x) ಎ 0 ದು
ತುಂಬುವುದು.
ತಿ ದಲ್ಲಿರುವರ್ಂತೆ DD MM YYYY ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
5) ಜನ್ನಮ ದಿನಾಂಕವರ್ನ್ನುನು ತುಂಬಲು ಎ೦ಟು ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದ. ಶಾಲೆಯ ದ್ಖಲತ್ ಪುಸಕ
ತುಂಬುವುದು. ಎ೦ಟು ಮನೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡಿದ
6) ಸಾಮಾಜಿರ್ಕ ವರ್ಗ ವರ್ರ್ನ್ನುನು ದ್ಖಲೆಯ ಆಧ್ರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬುವುದು .ಅಜಿರ್ ರ್ ಯೊಂದಿಗ ಯಾವುದೇ ದ್ಖಲೆಗಳನ್ನುನು ನೇಡುವರ್ ಅವರ್ಶಯಾಕತೆ
ಇಲಲ.ಆಯ್ಕಾಗೂಂಡು ಅಭಯಾಥಿರ್ ರ್ ಗಳು ಶಾಲೆಗ ದ್ಖಲತ್ ಪಡೆಯುವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲದ್ಖಲೆಗಳನ್ನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ತಿ ದಲ್ಲಿರುವರ್ಂತೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನುನು ತುಂಬುವುದು.
7) ಶಾಲ ದ್ಖಲತ್ ಪುಸಕ
ತಿ ದಲ್ಲಿರುವರ್ಂತೆ ತಂದ ಹೆಸರನ್ನುನು ತುಂಬುವುದು.
8) ಶಾಲ ದ್ಖಲತ್ ಪುಸಕ
9) ಪೂಣ್ಣ ರ್ ವಿಳಾಸವರ್ನ್ನುನು,ದೂರವ್ಣಿ ಸಂಖ್ಯಾಯೊಂದಿಗ ತುಂಬುವುದು. ಸಿಥಿರ ದೂರವ್ಣಿಯಾದಲ್ಲಿ STD ಕೂೇಡ್ ನೊಂದಿ ನ್ನಮೂದಿಸುವುದು.
10) 5 ನೆೇ ತರಗತ್ ಓದುತ್ತಿ ರುವರ್ ಶಾಲೆಯ ವಿಳಾಸ , ಗ್ರಮ/ ಜನ್ನವರ್ಸತ್ ಪರದೇಶ, ತಾಲೂಲಕು ಹಾಗೂ ಜಿರ್ಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನುನು ತುಂಬುವುದು.
ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವರ್ ತಾಲೂಲಕು ಹಾಗೂ ಆದಶರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರುವರ್ ತಾಲುಲಕು ಬೇರೆಯಾಗಿದದು ಲ್ಲಿ ಅಜಿರ್ರ್ಯನ್ನುನು
ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಗುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ನಯಾ ಸೂಚನೆಗಳು:
• ಆದ ಶ ರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗ ದ್ಖಲತ್ ಪಡೆಯಲು ನ್ನಡೆಸಲಗುವರ್ ಆಯ್ಕಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ಅಜಿರ್ ರ್ ಯನ್ನುನು ಕ್ಷೇತರ ಶಿಕಷಣಾಧಿಕ್ರಿಗಳಿಂದ/ಆಯಾ ಬಾಲಕಿನ್ನ
ಆದಶ ರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ೂಯಾೇಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಉಚಿತವ್ಗಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಆಯ್ಕಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವರ್ಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ
ಶುಲಕಾವರ್ನ್ನುನು ಪಾವರ್ತ್ಸಬೇಕ್ಗಿರುವುದಿಲಲ.
•

ಭತ್ ರ್ ಮಾಡಿದ ಅಜಿರ್ ರ್ ಗಳನ್ನುನು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕ್ಷೇತರ ಶಿಕಷಣಾಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂನೆಯ ದಿನಾಂಕ:26.03.2012 ನಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ
ನ್ನಂತರ ಬಂದ ಅಜಿರ್ ರ್ ಯನ್ನುನು ತ್ರಸಕಾರಿಸಲಗುವುದು.

•

ಆಯ್ಕಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನ್ನಡೆಯುವರ್ ದಿನಾಂಕ : 15.04.2012 ರಂದು ಬಳಿಳಿಗಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹನು 12.30 ಗಂಟೆಯವರ್ರೆಗ.

•

ಆಯ್ಕಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ 3 ರಿಂದ 5 ನೆೇ ತರತ್ ಪಠಯಾವರ್ಸುತಿ(Syllabus) ಆಧರಿಸಿ ಆಂಗಲಭಾಷ,ಗಣಿತ,ವಿಜ್ಞಾನ್ನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ನ ಮತುತಿ ಸಾಮಾನ್ನಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ನ

•

ತಿ . ಹಾಗೂ ಪರಶನು ಪತ್ರಕ ಆಂಗಲ ಹಾಗೂ ಕನ್ನನುಡ ಮಾಧಯಾಮದಲ್ಲಿರುತದ
ತಿ
ಆಧರಿಸಿದ ವರ್ಸುತಿನಷಠ ಪರಶನುಗಳಿರುತವ
ಆಯ್ಕಾ

ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವರ್ ಅಂಕಗಳನಾನುಧರಿಸಿ ರಾಜಯಾದ ರೊೇಸಟರ್ ನಯಾಮಾನ್ನುಸಾರ ತಾಲೂಲಕು

ಜೇಷಠತಾ ಪಟಿಟಯನ್ನುನು

ಸಿದಧಪಡಿಸಲಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಪರತ್ ಶಾಲೆಗ 80 ಮಕಕಾಳನ್ನುನು ದ್ಖಲು ಮಾಡಿಕೂಳಳಿಲಗುವುದು.
•

ಆದಶರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗ ದ್ಖಲತ್ಯು ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ್ನ ಮಕಕಾಳಿಗ ಮಾತರ ಆದಯಾತೆ.

•

ಸಕ್ ರ್ ರಿ,ಅನ್ನುದ್ನತ,ಅನ್ನುದ್ನ್ನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ರ್ಗ ಳು ಆಯ್ಕಾ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಗ ಅಜಿರ್ ರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಹರ್ರಾಗಿರುತಾತಿರೆ .

•

ಅಜಿರ್ ಯರ್ನ್ನುನು www.ssakarnataka.gov.in ಹಾಗೂ www.schooleducation.kar.nic.in ನ್ನಲ್ಲಿ download ಮಾಡಿಕೂಳಳಿಬಹುದು ಅಥವ್
ಕ್ಷೇತರ ಶಿಕಷಣಾಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಬಿ.ಇ.ಓ.) ಅಥವ್ ಆದಶ ರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧಯಮಿಕ ಶಿಕಷಣ ಅಭಿಯಾನ-ಕನಾರ್ನಾಟಕ

ರಾಜಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೀರ್ನಾಶಕರ ಕಛೀರ,ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜರ್ನಾಜನಿರ್ಕ ಕಛೀರಗಳ ಪೂರಕ ಕಟಟ್ಡ
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತ, ಬೆಂಗಳೊರು-560001

ಮಾದರ ಶಾಲೆಗಳು (ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲ ಯ) ಶಾಲಾ ಪರಚಯ (ಪ್ರಸ್ಪೆಕಟ್ ಸ್ )-2012
ತ
ಪ್ರಢ ಶಿಕಷಣದ ಸಾರ್ವಜರ್ನಾತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತಮ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಅವಜಕ್ಶ, ಸೌಕಯರ್ನಾ ಮತುತ ಲಭಯತೆಯನುನು ಎಲಾ
ಲ
ತ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಯುವಜಜನಾಂಗಕ್ಕಾ ಪೂರೈಸಲು ಸಕ್ರ್ನಾರ ಗಳು ಬದದವಾಗಿವ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ೀಂದರ ಸಕ್ರ್ನಾರವು ದೀಶದ್ದಯಂತ ಉತಮ
ಶಾಲೆಗಳನುನು ಸಾರ್ಥಾಪಿಸಲು ತ್ೀಮಾರ್ನಾನಿರ್ಸಿದ.
ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ

ಕನಾರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯದ ಶೈಕಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 74 ತಾಲೊಲಕುಗಳಲ್ಲಿ

ಮಾದರ ಶಾಲೆಗಳನುನು

ಪ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಯ ಎ೦ದು ಹಸರಸಲಾಗಿದ. ಗ್ರಮಿೀಣ ಪರದೀಶದ ಪರತ್ಭಾನಿರ್ವಿತ ವಿದ್ಯಥಿರ್ ರ್ನಾ ಗಳಿಗೆ
ತ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಆಂಗಲಮಾಧಯಮ ಶಿಕಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಪರಯತನುದ ಉದ್ದೇಶ.
ಉತಮ
ನಮ
ಮ ಕನಸು :-

ತ ಮತುತ ಶೈಕಷಣಿಕ ಗುರಯನುನು
''ವಿದ್ಯಥಿರ್ರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ನಾವಾದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಶಿಕಷಣವಜನುನು ನಿರ್ೀಡಿ ಉತಕಾೃಷಟ್ವಾದ ವೈಯುಕಕ
ಸಾರ್ಧಿಸಲು / ತಲುಪಲು ಸಮಥರರ್ನಾರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೊ ಈ ಶಾಲೆಯನುನು ಅತಯವಜಶಯ ಮೌಲಯಗಳುಳಳ ಮತುತ ಸಾರ್ಧಿಸಬಹುದ್ದ
ತ ಕಲಿಕ್ಯ ಕ್ೀಂದರವಜನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು.''
ಗುರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉತಮ
ನಮ
ಮ ಧ್ಯೀ ಯ:''ಜಾತ್ , ವಜಗರ್ನಾ, ಧಮರ್ನಾ, ಇವುಗಳ ಯಾವುದೀ ತಾರತಮ
ಯ ವಿಲಲದ ಶೈಕಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೊಲಕನ ವಿದ್ಯಥಿರ್ರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಆಂಗಲ
ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕಷಣವಜನುನು ನಿರ್ೀಡಿ ಅವಜರನುನು ಜವಾಬ್ದರಯುಳಳ ಸವಿಸಾರ್ಮಥರಯರ್ನಾ ಮತುತ ಏಕತೆಯ ಮನ್ೊೀಭಾವಜವಜನುನು ಹೊಂದಿದ ಆದಶರ್ನಾ
ನಾಗರೀಕರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು.

2012 -13 ನ್ೀ ಸಾರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲ ಯಗಳ ವಿಶೀಷತೆಗಳು :•

ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಯಗಳ ಮೊಲಭೊತ ಸಂರಚನ್ಗಳು ಮತುತ ಸೌಕಯರ್ನಾಗಳು ಕ್ೀಂದಿರಯ ವಿದ್ಯಲಯಗಳ ಮಾದರಯ
ತ ದ ಪಠಯಕರಮ, ವಿದ್ಯಥಿರ್ರ್ನಾ/ಶಿಕಷಕರ ಅನುಪ್ತ, ಮಾಹಿತ್, ಸಂವಜಹನ, ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕ್, ಸಂಪೂಣರ್ನಾ
ತ . ಸೊಕವಾ
ಲ್ಲಿರುತವ
ತ .
ಶೈಕಷಣಿಕ ಪರಸರ ಮತುತ ವಿದ್ಯಥಿರ್ರ್ನಾಗಳ ಕಲಿಕ್ (ಔಟ್ ಪುಟ್) ಗಳನುನು ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಹೊಂದಿರುತವ

•
•

ಈ ಶಾಲೆಗಳು 2010-11 ನ್ೀ ಸಾರ್ಲಿನಿರ್ಂದ 6 ನ್ೀ ತರಗತ್ ಮತುತ ತಲಾ 2 ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿವ. ಬೆೊೀಧನಾ
ಮಾಧಯಮವು ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಆಗಿದುದ ರಾಜಯ ದ ಪಠಯ ಕರಮ ಅಳವಜಡಿಸಿದ.
2012-13 ನ್ೀ ಸಾರ್ಲಿನಲ್ಲಿ 6,7 ಮತುತ 8 ನ್ೀ ತರಗತ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿದ. 6 ನ್ೀ ತರಗತ್ಗೆ ಗರಷಠ 80 ಮಕಕಾಳನುನು ದ್ಖಲು
ತ .
ಮಾಡುಕ್ೊಳಳಲಾಗುತದ

•

ತ ಪದವಿ ಯೊಂದಿಗೆ
ಆಂಗಲಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆೊೀಧನ್ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಮಥರಯರ್ನಾವಿರುವಜ ಮತುತ ಪದವಿ ಹಾಗೊ ಸಾರ್ನುತಕ್ೊಕಾೀತರ
ತ . ಉತಮ
ತ
ತರಬೆೀತ್ ಪಡೆದ ಶಿಕಷಕರನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತದ
ಭೌತ್ಕ ಸೌಕಯರ್ನಾಗಳಾದ ತರಗತ್ ಕ್ೊಠಡಿಗಳು ,
ಪರಯೋಗ್ಲಯ, ಕಂಪೂಯಟರ್ ಕ್ೊಠಡಿ, ಗರಂಥಾಲಯ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಟದ ಮೈದ್ನಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವಜ

•

ಕಟಟ್ಡಗಳನುನು ನಿರ್ಮಿರ್ನಾಸಲು ಸಕ್ರ್ನಾರದ ಅನುಮೀದನ್ ದೊರತ್ದುದ, ಶಿೀಘರವೀ ಕ್ಮಗ್ರಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆತ್ತಕ್ೊಳಳಲಾಗುವುದು.

ಕನಿರ್ಷಠ 5 ಕ್ೊಠಡಿಗಳು. ಕುಡಿಯುವಜ ನಿರ್ೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಟದ ಮೈದ್ನ ಮುಂತಾದ ಮೊಲ ಸೌಕಯರ್ನಾ ಇರುವಜ
ಶಾಲೆಯನುನು ಆಯುದಕ್ೊಂಡು ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ. ಕ್ಮಗ್ರ ಪೂಣರ್ನಾಗೆೊಳುಳವಜವಜರಗೆ ಈ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಅವಜಶಯಕ ವಜಯವಜಸ್ಥಾ ಪೂರೈಸಲು ಕರಮ ಕ್ೈಗೆೊಳಳಲಾಗುವುದು.

•

ತ , ಸಮವಜಸರತ , ಮಧಾಯಹನುದ ಉಪಹಾರ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಡೆೈರ
ಸಕ್ರ್ನಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವಜ ಉಚಿತ ಪಠಯ ಪುಸಕ
ತ .
ಮದಲಾದ ಸವಜಲತುತಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಯುತದ

•

ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವಜ 202 ಶೈಕಷಣಿಕ ಬ್ಲಕ್ ಗಳ ಪೈಕ , 74 ಶೈಕಷಣಿಕ ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಯಗಳನುನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ.

•

ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಮಾನಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊಲಕ ರಾಜಯದ ರೊೀಸಟ್ರ್ ನಿರ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ಖಲಾತ್
ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳವುದು. ಆಯಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಾ ಕ್ೀಂದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಆಯಾ ಬ್ಲಕ್ ನ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಮಾತರ ಪರವೀಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಅವಜಕ್ಶ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವೀಳಾಪಟ್ಟ್:1

ಪರಚಾರ ಕ್ಯರ್ನಾ (ಬ್ಲಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ) - ನಿರ್ರಂತರ ಪರಚಾರ

12-03-2012 ಇಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವಜರಗೆ

2

ಪರಚಾರ ಕ್ಯರ್ನಾ (ಬ್ಲಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ)- ವಿಶೀಷ ಪರಚಾರ

12-03-2012 ಇಂದ 24-03-2012

3

ಅಜಿರ್ನಾ ವಿತರಣ

12-03-2012 ಇಂದ 24-03-2012

(ಆಯಾ ಆದಶರ್ನಾ ವಿದ್ಯಲಯಗಳು/ಬಿಇ ಓ ಕಛೀರಗಳು)
4

ಭತ್ರ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಜಿರ್ನಾಗಳನುನು ಬಿಇ ಓ ಕಛೀರ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು

26-03-2012 ರಂದು ಸಂಜ 5 ರವಜರಗೆ

ಕ್ೊನ್ಯ ದಿನಾಂಕ
5

ಸಾರ್ಮಾನಯ ಪರವೀಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಆಯಾ ಬ್ಲಕ್ ಕ್ೀಂದರಗಳಲ್ಲಿ)

15-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ರಂದ 12.30

6

ತ ಪತ್ರಕ್ಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ (ಡಯಟ್ ಹಂತ)
ಉತರ

17-04-2012 ಇಂದ 19-04-2012

7

ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಕಟಣ ಮತುತ ಅಹರ್ನಾತೆಯಾಧಾರತ ಆಯಕಾ ಪಟ್ಟ್

25-04-2012 ರಂದು

ಪರಕಟಣ (ರಾಜಯ ಹಂತ)
8

ದ್ಖಲಾತ್ ಪರಕರಯ (ಶಾಲಾಹಂತ)

21-05-2012 ಇಂದ 10-06-2012

9

ಶಾಲೆ ಪ್ರರಂಭ

11-06-2012 ರಂದು

•

ಅಜಿರ್ನಾಗಳನುನು ಆಯಾ ವಿದ್ಯಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯೊಯೀಪ್ಧಾಯಯರಂದ ಅಥರವಾ ಆಯಾ ತಾಲೊಲಕನ ಬಿಇಓ ಕಛೀರಗಳಲ್ಲಿ
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮುಂದ ನಮೊದಿಸಿರುವಜ ವಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳಿಂದಲೊ ಡೌನ್ ಲೆೊೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮುದಿರಸಿಕ್ೊಳಳ ಬಹುದು.
www.ssakarnataka.gov.in ಮತುತ www.schooleducation.kar.nic.in

•

ತ ಆಧರಸಿ ಆಂಗಲ ಭಾಷ, (20%) ಗಣಿತ (20%) ವಿಜ್ಞಾನ (20%) ಸಮಾಜ
ಆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ರಂದ 5 ನ್ೀ ತರಗತ್ ಪಠಯ ಪುಸಕ
ವಿಜ್ಞಾನ (20%) ಮತುತ ಸಾರ್ಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ (20%) ಗಳನುನು ಪರಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

•
•

ತ .
ಪರಶನು ಪತ್ರಕ್ಯ ವಜಸುತನಿರ್ಷಠ (ಅಬೆಜೆಕಟ್ೀವ್ ) ಪರಶನುಗಳನುನು ಹೊಂದಿದುದ ಆಂಗಲ ಮತುತ ಕನನುಡ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿರುತವ

ತ . ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗಿನ 10.30 ರಂದ
ಆಯಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದೀ ಪರಶನು ಪತ್ರಕ್ ಇದುದ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವಜಧಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತದ
12.30 ರವಜರಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ೀಂದರ, ಆಯಾ ತಾಲೊಲಕು ಕ್ೀಂದರದಲ್ಲಿ ಇದುದ, ಕನಿರ್ಷಠ 250-300 ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಒಂದು
ತ .
ಕ್ೀಂದರ ಇರುತದ

•

ಆಯಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಶನು ಪತ್ರಕ್ಗಳ ಮಾದರಗಳನುನು ವಬ್ ಸ್ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕ್ೊಳಳ ಲು
ಅವಜಕ್ಶವಿದ.

