ಮಹನಯತೆ
ವಿಲೇಶಣೆ– –ಔನಹಾಟಔ
ಔನಹಾಟಔ
ಮಹನಯತೆಯದಿಖಳ
ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು
ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ
ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಶಹವಮತು ಷಂಶೆ
ÌuÉvuÉÌuÉ±ÉsÉrÉ AlÉÑSÉlÉ AÉrÉÉåaÉ MüÉ xuÉÉrÉ¨É xÉÇxjÉÉlÉ

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission
P. O. Box. No. 1075, Opp: NLSIU, Nagarbhavi, Bangalore - 560 072 India

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

1

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ

ನಹಯಸ
ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನ
ಷವಮಂ ಭತುು ಬಹಸಯ ಖುಣಭಟಟದ ಮೌಲಯಮಹನ
, ಬಂಫಲ ಭತುು ಄ನುನ ಷುಸ್ಥೆಯಳಹಗಿರಿಷಲು
಄ಖತಯಳಹದ ಈಔರಭಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖುಣಭಟಟನುನ ಄ದಯ ಖುಣಭಟಟದ
ಅಧಹಯದಿಂದಱೇ ಳಹಯಖ್ಹಯನಿಷುಂತೆ ಮಹಡುಸದು .

ಖುರಿ
 ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಄ಥಳಹ ಄ಸಖಳ ಆತಯ ಗಟಔಖಳ ಅತಾಔ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು
ಮಹನಯತಹ ರಧಹನಕ್ಹಾಗಿ ಄ಥಳಹ ನಿದಿಾಶಟ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಠ್ಯಔರಭಖಳು ಄ಥಳಹ ೇಜ್ನೆಖಳಿಗೆ ಯಶೆ
ಮಹಡುಸದು.
 ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಬ ೇಧನಹ-ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಷಂ ೇಧನೆಮ ಖುಣಭಟಟನುನ
ಈತೆುೇಜಿಷಲು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಳಹತಹಯಣನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಷುಸದು.
 ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷವಮಂ-ಮೌಲಯಮಹನ , ಷ ಣೆಗಹರಿಕ, ಶಹವಮತುತೆ ಭತುು ನಹವಿೇನಯತೆಖಳನುನ
ಪಹರೇತಹಾಹಿಷುಸದು.
 ಖುಣಭಟಟ-ಷಂಫಂಧಿತ ಷಂ ೇಧನಹ ಄ಧಯಮನಖಳು , ಷಲಷಹ ಭತುು ತಯಬೇತಿ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ
ಕೈಗೆ ಳುುಸದು ಭತುು
 ಈತುಭ ಖುಣಭಟಟದ ಮೌಲಯಮಹನ , ಈತೆುೇಜ್ನ ಭತುು ಷುಸ್ಥೆಯತೆಗಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆತಯ
ಪಹಲುದಹಯರ ಂದಿಗೆ ಷಸಭಹಗಿತವ ಷ ಂದುಸದು.

ಮೌಲಯದ ಙೌಔಟುಟ
ದೇವದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಇ ಕಳಗಿನ ರಭುಕ ಮೌಲಯಖಳನುನ ಈತೆುೇಜಿಷಲು:
 ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಕ ಡುಗೆ
 ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಲ್ಲಲ ಛಹಖತಿಔ ಶಹಭಥಯಾಖಳನುನ ಬಲಷುಸದು
 ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಲ್ಲಲ ಮೌಲಯ ಯಶೆಮನುನ ಬಲಷುಸದು
 ತಂತರಜ್ಞಹನದ ಫಳಕಮನುನ ಈತೆುೇಜಿಷುಸದು
 ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ಄ನೆವೇಶಣೆ
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ತಜ್ಞಯ ಷಮಿತಿ
ಬಹಸಯ ತಜ್ಞಯು

ಅಂತರಿಔ ತಜ್ಞಯು

ಡಹ.ಸ್ಥ.ಅರ್.ಔರಿಸ್ಥದದಪ

ಡಹ.ಡಿ.ಕ.ಕ್ಹಂಫಲ

ಪಹರಧಹಯಔ ಭತುು ಄ಧಯಕ್ಷ (ನಿೃತು), ಮುಜಿಸ್ಥ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಫೆಱ ೇ
ಖರಂಥಹಲಮ ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಹನ ಆಱಹಖೆ,
ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಧಹಯಳಹಡ
ವಿಲಹಷ: ನಿೇಱಹಚಲ, ೩ನೆೇ ಄ಡಡಯಶು,
ಟಿಬಿಷಚ್ ಶ ಶೈಟಿ, ರಿಷಯ ಬನದ ಸತಿುಯ,
ಧಹಯಳಹಡ- ೫೮೦೦೦೧
ಔನಹಾಟಔ

ಷಷಹಮಔ ಷಲಷಗಹಯ
ನಹಯಸ, ಬಂಖಳ ಯು,
ಔನಹಾಟಔ

ಡಹ. ಎ. ಳೈ. ಄ಷುಂಡಿ
ನಿೃತು ಪಹರಧಹಯಔಯು, ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು
ವಿಲಹಷ: # ೭೭, ೩ನೆೇ ಭುಕಯ ಯಶು, ರಹಂತ ನಖಯ,
ಬಂಖಳ ಯು -೫೬೦೦೭೯
ಔನಹಾಟಔ
ಡಹ. ವಿಔರಮ್
ನೆ ೇಡಲ್ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಬಯಶ ಕ ೇವ,
ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆ, ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯ
ವಿಲಹಷ: ಷಂ. ೪೨/೧, ಅಂಜ್ನೆೇಮ ದೇಶಹೆನದ ಹಾ,
ಫಷನಖುಡಿ, ಬಂಖಳ ಯು -೫೬೦೦೦೪
ಔನಹಾಟಔ
© ನಹಯಸ, ಜ್ುಱೈ ೨೦೨೧
ಎಲಲ ಸಔುಾಖಳನುನ ಕ್ಹಯ್ದದರಿಷಱಹಗಿದ. ಇ ರಔಟಣೆಮ ಯಹಸದೇ ಭಹಖನುನ ರಕ್ಹವಔಯ ಹಾ ಲ್ಲಖಿತ ಄ನುಭತಿಯ್ದಲಲದ ,
ಯಹಸದೇ ಯ ದಲ್ಲಲ ಄ಥಳಹ ಯಹಸದೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ , ಄ಂದರ ಫೆಹೇಟ ಕ್ಹಪಿಯ್ದಂಗ್ , ರಕ್ಹಡಿಾಂಗ್, ಄ಥಳಹ ಯಹಸದೇ
ಮಹಹಿತಿ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುು ಭಯುಡಮುವಿಕ ಯಶೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ
, ವಿದುಯನಹಾನಳಹಗಿ ಄ಥಳಹ ಯಹಂತಿರಔ
ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಅಖಲ್ಲ ನಔಲು ಮಹಡುಸದು ಄ಥಳಹ ಈೇಗಿಷುಸದು ನಿವೇಧಿಷಲಪಟಿಟದ.
ಐಎಸ್ಬಿಎನ್:
ರಔಟಣೆ:
ನಿದೇಾವಔಯು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು(ನಹಯಸ),
಄ಂಚೆ ಪಟಿಟಗೆ ಷಂಖೆಯ. ೧೦೭೫, ನಹಖಯಭಹವಿ,
ಬಂಖಳ ಯು - ೫೬೦೦೭೨, ಭಹಯತ
ಭುದರಣ:
ಶಿರೇ ವಿದಹಯ ಪಿರಂಟಸ್ಾ

ಬಂಖಳ ಯು -೫೬೦೦೭೯
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ಭುನುನಡಿ
ಬಂಖಳ ರಿನ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು(ನಹಯಸ) ಮಹನಯತೆ ರಿಶಿೇಲನಹ
ತಂಡದ ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷ ಯತಯುತಿುದ ಎಂಫುದು ನನಗೆ ಄ಪಹಯ ಷಂತೆ ೇಶನುನ
ನಿೇಡುತುದ: ಮಹನದಂಡ-ಳಹಯು ಖುಣಭಟಟದ ನಿಮತಹಂಔಖಳ ಳೈಜ್ಞಹನಿಔಳಹಗಿ ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ
ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಶಹಧನಖಳ ಄ನವಮ ಎಯಡನ ನ ಷ ಔು ಫಳಕ ಮಹಡಿ ಇ ರಔಟಣೆಮನುನ ನಹಯಸ ಷ ಯತಂದಿದ.
ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ರತಿ ಭಹಯತದ ವಿವವವಿದಹಯಲ ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿ
(ಎಸ್ಎಸ್ಅರ್) ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಯದಿ (ಎಔ ಯಎಅರ್) ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿ (ಪಿಟಿಅರ್) ಭತುು
ರಿಶಿೇಲನಹ ರಿಹಯ ಶ ಾೇರ್ ಶಿೇಟ್ (ಪಿಅರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಯ ದಲ್ಲಲ ಲಬಯವಿಯು ಪಹರಥಮಿಔ ಄ಂಕಿ಄ಂವದ ಂದಿಗೆ
ಷಂ ೇಧನೆ ಕೈಗೆ ಳುಲು ನಹಯಸ ತನನ ತಿೇರ ಅಷಕಿುಮನುನ ರದಶಿಾಸ್ಥದದಕ್ಹಾಗಿ ನಹನು ರವಂಸ್ಥಷುತೆುೇನೆ.
ಆದರ ಂದಿಗೆ, ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು ೧೪ ರಹಜ್ಯಖಳ ಄ಂದರ , ಅಂಧರರದೇವ, ದಸಲ್ಲ, ಖುಜ್ರಹತ್, ಸರಿಯಹಣ,
ಜ್ಭುಾ ಭತುು ಕ್ಹಶಿಾೇಯ , ಔನಹಾಟಔ, ಕೇಯಳ, ಭಧಯರದೇವ, ಭಷಹರಹಶರ, ಇಹನಯ ರಹಜ್ಯಖಳು , ತಮಿಳು ನಹಡು ,
ತೆಲಂಗಹಣ, ಈತುರಹಕಂಡ ಭತುು ಶಿಿಭ ಫಂಗಹಳ ರಹಜ್ಯಖಳ ಮಹನಯತೆ ಯದಿಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ರಔಟಿಸ್ಥದ .
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ಈತಾೃಶಟತೆಮನುನ ಶಹಧಿಷಲು ಯಹ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಲ ಷುಧಹಯಣೆ
ಮಹಡಿಕ ಳುಬೇಔು ಎಂಫುದನುನ ಄ಥಾಮಹಡಿಕ ಳುಲು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ನಹಯಸ
ಮಹನಯತೆ ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ ಷಷಹಮಔಳಹಖಲ್ಲದ ಎಂದು ನಹನು ಭಹವಿಷುತೆುೇನೆ. ಇ ಯದಿಮು
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿೇತಿ ನಿಯ ಔರಿಗೆ ಄ಭ ಲಯಳಹದ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದ.
ಇ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಕೈಗೆ ಳುುಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ನ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಭತುು ಬಹಸಯ ತಜ್ಞಯ ಕ ಡುಗೆಖಳನುನ
ಷಾರಿಷಲು ನಹನು ಇ ಄ಕ್ಹವನುನ ಫಳಸ್ಥಕ ಳುುತೆುೇನೆ. ನಹನು ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮ ಕ್ಹಮಾಕ್ಹರಿ ಷಮಿತಿಮ
಄ಧಯಕ್ಷರಹದ ಪಹರ.ವಿ.ಎಸ್.ಙೌಷಹನ್ ಄ಯನ ನ ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಄ಯು ಇ ಈಔರಭದ ನಹಮಔತವ ಹಿಸ್ಥ
ಮಹಖಾದವಾನ ನಿೇಡಿಯುಸದನುನ ಷಾರಿಷಫಮಷುತೆುೇನೆ. ಇ ರಕಿರಯಮನುನ ಪಹರಯಂಭಿಸ್ಥದ ನಹಯಸ ನಿದೇಾವಔರಹದ
ಪಹರ. ಎಸ್.ಸ್ಥ.ವಮಹಾ ಄ರಿಗೆ ನನನ ಸೃತ ಪಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳನುನ ತಿಳಿಷುತೆುೇನೆ ಭತುು ಈಳಿದ ರಹಜ್ಯಖಳಿಖ
ಆದೇ ರಿೇತಿಮ ವಿಲೇಶಣೆ ಮಹಡಱಹಖುಸದು ಎಂದು ಭಹವಿಷುತೆುೇನೆ ಏಕಂದರ ದೇವದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ಷಚ್ಚಿಷಲು ಆಂತಸ ವಿಲೇಶಣೆ ಈಮುಔುಳಹಗಿಯುತುದ.

ನದಸಲ್ಲ
೮ನೆೇ ಄ಕ ಟೇಫರ್ ೨೦೨೦
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ಭತುು
಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಜ್ನಯಲ್ ಕ್ೌನಿಾಲ್, ನಹಯಸ
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ರಶಹುನೆ
ಖುಣಭಟಟದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಶಹಮಹಜಿಔ-ಅರ್ಥಾಔ ರಿತಾನೆಮ ರಭುಕ ಶಹಧನಳಂದು ಶಹಬಿೇತಹಗಿದ.
಄ಭಿೃದಿಿಶಿೇಲ ರಹಶರಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಆದು ವಿೇಶಳಹಗಿ ಷತಯಳಹಗಿದ.
ನಹಯಸ ನ ರಭುಕ ಭ ಲಬ ತ ಮೌಲಯಖಳು

, ದೇವದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಲ್ಲಲ

ಛಹಖತಿಔ ಶಹಭಥಯಾ , ಮೌಲಯ ಯಶೆ ಭತುು ತಂತರಜ್ಞಹನದ ಄ಳಡಿಕಗೆ ಈತೆುೇಜ್ನ , ಈತಾೃಶಟತೆ ಔಡಗೆ ಄ಪೇಕ್ಷ ,
ದೇವದ ಬಳಣಿಗೆ ಆಸಖಳ ಫಗೆೆ ತಭಾ ಕ ಡುಗೆ ನಿೇಡಬೇಕಂದು ಅಖರಸ ಹಾಔ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಷ ಂದಿದ. ಶಹಂಸ್ಥೆಔ
ಭಟಟದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ನಿಾಸಣೆಮು ಅಂತರಿಔ ಭತುು ಬಹಸಯ ಄ಂವಖಳನುನ ಄ಲಂಬಿಸ್ಥಯುತುದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಪಱಹನುಬವಿಖಳು ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷಲು ಷಕ್ಹಾಯ

, ನಿೇತಿ ನಿಯ ಔಯು ಭತುು

಄ನುದಹನ ಷಂಶೆಖಲ ಂದಿಗೆ ಕೈಜ ೇಡಿಷು ಷಚ್ಚಿನ ಜ್ಳಹಬಹದರಿಮನುನ ಷ ಂದಿದಹದರ.

ನಹಯಸ ತನನ

ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ವಿವಿಧ ಖುಣಭಟಟದ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ
ಅಧರಿಸ್ಥ ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡಲು ತಭಾನುನ ತಹಸ ತೆ ಡಗಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಫದದಳಹಖುಂತೆ ಷಚ್ಚಿನ ಛಹಖೃತಿ
ಭ ಡಿಸ್ಥದ. ಅಂತರಿಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ (ಐಔ ಯಎಸ್ಥ) ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಭಟಟದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ ಬಯಶ
ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳಿಗಹಗಿ ನಿದಿಾಶಟ ಈದದೇವಖಳು ಭತುು ಕಿರಯಹ ೇಜ್ನೆಮನುನ ಷ ಂದಿದ. ಄ಂತೆಯೇ

, ಬಹಸಯ

ತಜ್ಞರಹಗಿ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡಸ ಷಂಶೆಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮಲ್ಲಲ ಭಸತವದ ಪಹತರ ಹಿಷುತುದ
ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ ಷಕ್ಹರಹತಾಔ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಭತುು ಷಭಖರ ಄ಭಿೃದಿಿಮನುನ ತಯಲು ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಶಹಔಶುಟ
ಷಲಷ ಷ ಚನೆಖಳ ರತಿಕಿರಯಮನುನ ನಿೇಡುತುದ. ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು ಪಹರಯಂಭಿಸ್ಥದ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಮು ಄ಂತಸ ಷಳಹಲುಖಳನುನ ಎದುರಿಷಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡಿದ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ
ಛಹಖೃತಿಮನುನ ಈಂಟುಮಹಡಿದ ಎಂಫುದು ದಹಕಱಹಸಾಳಹದ ವಿಶಮಳಹಗಿದ.
ರಹಜ್ಯ ಭಟಟದ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ(ಎಸ್ಎಲ್ಔುಯಎಸ್ಥ)ಸ ಪಹರಥಮಿಔಳಹಗಿ ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಮುಔುಯು / ನಿದೇಾವಔಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದ. ಂದು ರಹಜ್ಯದ ರಹಜ್ಯ ಭಟಟದ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ
ಕ ೇವಸ ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಭತುು ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮ ನಡುವಿನ ನೆ ೇಡಲ್ ಏಜನಿಾಯಹಗಿ
ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುದ. ಭಹಯತದಹದಯಂತ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔಳಹಗಿ ಸಯಡಿಯು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳನುನ ತಲುಲು
ನಹಯಸ ರಹಜ್ಯಭಟಟದ ಖುಣಭಟಟದ ಬಯಶ ಕ ೇವಖಳು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಸೇಖದ ಂದಿಗೆ ಷಚ್ಚಿನ
ರಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಲ ಛಹಖೃತಿ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ಭತುು ಹಾಸ್ಥದಿತಹ ಚಟುಟಿಕಖಳನುನ ನಡಸ್ಥದ. ಮೌಲಯಮಹನ
ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗೆ ಳಗಹಖಲು ಆದು ಄ನೆೇಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಷಷಹಮ ಮಹಡಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಶೆಖಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗೆ ಳಡಿಷಲು ಪರೇರೇಪಿಷಲು ಭತುು ಷುಖಭಗೆ ಳಿಷಲು
ಛಹಖೃತಿ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳಿಗಹಗಿ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಸಣಕ್ಹಸ್ಥನ ಭತುು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಬಂಫಲ ನಿೇಡುಸದನುನ ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು
ಭುಂದುರಿಷಲ್ಲದ.
ನಹಯಸ ದೇವದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ತನನ ಄ಥಾಹಣಾ ಄ಸ್ಥುತವದ ಯಜ್ತ ಭಷ ೇತಾ ಶಾನುನ
ಅಚರಿಸ್ಥದ. ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ, ಷಷರಹಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞಯನುನ ಅಷಹವನಿಸ್ಥ, ಮಹನಯತೆ ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ,
ಈತುಭ ಄ನುಷಯಣೆಖಳ ರಔಟಣೆಖಳು ಭತುು ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುಣಭಟಟದ ಬಯಶ ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮ
ರಔಟಣೆ ಶೇರಿದಂತೆ ಸಲಳಹಯು ರಔಟಣೆಖಳನುನ ಷ ಯತಯು ಭ ಲಔ ಸಲಳಹಯು ವಿಙಹಯಗೆ ೇಷ್ಟ್ಠಖಳನುನ
ನಡಷಱಹಗಿತುು.
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ರತಿ ಶಾ ನಹಯಸ ತನನ ಮೌಲಯಮಹಔಯು ಭತುು ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಷದಷಯಯ ಯದಿಖಳ ಭ ಲಔ
ದೇಹದಯಂತ ನ ರಹಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಶಹವಮತು / ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ
ಮಹಡುತುದ. ಇ ಯದಿಖಳು ಷಂಶೆಮ ಫಗೆೆ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನಕಾ ಫಳಷು ಮಹನದಂಡಖಳ
ಫಗೆೆ ನಿದಿಾಶಟ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುಳ. ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಖಳ ಷಭೃದಿ ವಿಶಮ ಭತುು
಄ನವಯ್ದಷುವಿಕಮನುನ ಖಭನದಲ್ಲಲಟುಟಕ ಂಡು , ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಯದಿಖಳ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ
ರಔಟಿಸ್ಥದ.
ಇ ವಿಲೇಶಣೆಗೆ ನಿದವಾನದ ಮಹದರಿಖಳನುನ ಯ ಪಿಸ್ಥದ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮ ರಕಿರಯಗೆ
ಳಗಹದ ಔನಹಾಟಔದ ಎಱಹಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಧನಯಳಹದ ಷೇಳಲು ನಹನು ಇ
಄ಕ್ಹವನುನ ಫಳಸ್ಥಕ ಳುುತಿುದದೇನೆ. ಇ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷ ಯತಂದಿದದಕ್ಹಾಗಿ ನಹಯಸ ಷಷಹಮಔ
ಷಲಷಗಹಯರಹದ ಡಹ. ಡಿ. ಕ. ಕ್ಹಂಫಲ ಄ಯನುನ ನಹಯಸ ಯಳಹಗಿ ಭತುು ನನನ ಳೈಮಕಿುಔಳಹಗಿ ಄ಭಿನಂದಿಷುತೆುೇನೆ.
ತಜ್ಞರಹದ ಡಹ. ಸ್ಥ. ಅರ್. ಔರಿಸ್ಥದದಪ , ಮುಜಿಸ್ಥ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಫೆಱ ಲ , ಪಹರಧಹಯಔ ಭತುು ಄ಧಯಕ್ಷ (ನಿೃತು) ,
ಖರಂಥಹಲಮ ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಭಹಖ , ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಧಹಯಳಹಡ, ಡಹ.ಳೈ.ಳೈ. ಄ಷುಂಡಿ ,
ನಿೃತು ಪಹರಧಹಯಔ , ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಬಂಖಳ ಯು, ಭತುು ಡಹ. ವಿಔರಮ್ , ನೆ ೇಡಲ್ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ,
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಬಯಶ ಕ ೇವ , ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆ

, ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯ , ಇ

ಯದಿಖಳನುನ ಷ ಯತಯುಲ್ಲಲ ಭನಃಹಾಔಳಹಗಿ ಪರೇರೇಪಿಸ್ಥದ ನನನ ಎಲಲ ಷಷ ೇದ ಯೇಗಿಖಳು ಭತುು ನಹಯಸ
ಸ್ಥಫಬಂದಿಗೆ ನನನ ಸೃತ ಪಾಔ ಔೃತಜ್ಞತೆಖಳು.

(ಪಹರ. ಎಸ್.ಸ್ಥ. ವಭಾ)

ನಿದೇಾವಔಯು
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ಔೃತಜ್ಞತಹ ಷಾಯಣೆಖಳು
ದಲ್ಲಗೆ,

ಇ ಄ಧಯಮನದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಅತಾವಿಹವಷ ಭತುು ಹಂತಿಮನುನ

ಅಶಿೇಾದಿಸ್ಥದದಕ್ಹಾಗಿ ನಹನು ದೇರಿಗೆ ಪಹರಮಹಣಿಔಳಹಗಿ ನಭಷಾರಿಷುತೆುೇನೆ.
ನಹಯಸ ನ ಷಷಹಮಔ ಷಲಷಗಹಯರಹದ ಡಹ. ಡಿ ಕ ಕ್ಹಂಫಲ ಅದ ನಹನು ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಮಹನಯತೆ
ಯದಿಮ ಇ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷ ಯತಯುಲ್ಲಲ ನಿಯಂತಯ ಬಂಫಲ ನಿೇಡಿದದಕ್ಹಾಗಿ

ಬಂಖಳ ರಿನ

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತಿುನ ನಿದೇಾವಔರಹದ ಪಹರ. ಎಸ್ .ಸ್ಥ. ವಭಾ

಄ರಿಗೆ

ಔೃತಜ್ಞನಹಗಿಯುತೆುೇನೆ.
ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಄ಖತಯ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಸ್ಥದದಕ್ಹಾಗಿ ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಭಂಡಳಿ ಭತುು ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆಗೆ ನಭಾ ಄ಪಹಯ
ಔೃತಜ್ಞತೆಮನುನ ಷಲ್ಲಲಷುತೆುೇಳ.
ಡಹ.ಸ್ಥ.ಅರ್. ಔರಿಸ್ಥದದಪ, ಮು.ಜಿ.ಸ್ಥ ಎಮರಿಟಸ್ ಫೆಱ ೇ , ಪಹರಧಹಯಔಯು ಭತುು ಄ಧಯಕ್ಷಯು (ನಿೃತು) ,
ಖರಂಥಹಲಮ ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಭಹಖ , ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಧಹಯಳಹಡ,

ಡಹ.ಎ.ಳೈ.಄ಷುಂಡಿ,

ನಿೃತು ಪಹರಧಹಯಔಯು , ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಬಂಖಳ ಯು ಭತುು ಡಹ. ವಿಔರಮ್, ನೆ ೇಡಲ್ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ,
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಬಯಶ ಕ ೇವ , ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆ , ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯ , ಄ಯ ಔಠಿಣ ರಿವರಭ , ಬಂಫಲ,
಄ಂಕಿ-಄ಂವ ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು ಄ಭ ಲಯಳಹದ ಳಸರಿಸಖಳಿಗಹಗಿ ಄ರಲಲರಿಗೆ ಂದನೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಲಷುತಿುದದೇನೆ .
಄ಯ ಮಹಖಾದವಾನ ಭತುು ಷಷಹಮವಿಲಲದ ಇ ಯದಿ ಶಹಧಯಳಹಖುತಿುಯಲ್ಲಲಲ.

ಡಹ. ಡಿ.ಕ. ಕ್ಹಂಫಲ
ಷಷಹಮಔ ಷಲಷಗಹಯಯು, ನಹಯಸ
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ಕ್ಹಮಾನಿಳಹಾಸಔ ಶಹರಹಂವ
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ (೧೯೮೬) ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭದ ಕ್ಹಮಾಷ ಚ್ಚ (೧೯೯೨) ಮ ಕ್ಹಮಾತಂತರದ
ೇಜ್ನೆಖಳು ಷವತಂತರ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮಹನಯತಹ ಏಜನಿಾಮನುನ ಶಹೆಪಿಷಲು ಷಲಷ ನಿೇಡಿತು. ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು(ನಹಯಸ) ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ
಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಶಹವಮತು ಷಂಶೆಯಹಗಿ ೧೯೯೪ಯಲ್ಲಲ ಶಹೆಪಿಷಱಹಯ್ದತು. ದೇಹದಯಂತದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು
ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಖುಣಹತಾಔ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು ಭತುು ನಿಖದಿತ ರೇಣಿಖಲ ಂದಿಗೆ ಄ಸಖಳನುನ
ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡಲು ನಹಯಸ

ಗೆ ಄ಧಿಕ್ಹಯ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದರಬಿಂದು ಎಂದು ಔರಮಲಪಡು

ಔನಹಾಟಔದ ಬಂಖಳ ರಿನಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಔಚೆೇರಿಮು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದರಳಹಗಿ ನೆಱಗೆ ಂಡಿದ ಭತುು ಬಂಖಳ ಯನುನ
ಭಹಯತದ ಸ್ಥಲ್ಲಕ್ಹನ್ ಸ್ಥಟಿ ಎಂದು ಷಷಹ ಔರಮಱಹಖುತುದ.
ನಹಯಸ ತನನ ಪಹರಯಂಬದಿಂದಲ ತನನದೇ ಅದ ಕಲಸ ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆಮನುನ ಯ ಪಿಸ್ಥದ ಭತುು
಄ಸಖಳನುನ ಭತೆು ಭತೆು ಮಹಾಡಿಸ್ಥದ. ೨೦೧೭

ಯಲ್ಲಲ ಆದು ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟುಟ ಭತುು ಷಂಚ್ಚತ

಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ(ಸ್ಥಜಿಪಿಎ) ಎಂದು ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳನುನ ಷ ಯತಂದಿದ. ನಹಯಸ ನ ಮೌಲಯಮಹನ
ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು ರಹಜ್ಯಳಹಯು ಮೌಲಯಮಹನ ಯದಿಖಳನುನ ತಯಹರಿಷು ಄ವಯಔತೆ
ಷ ಂದಿದ ಭತುು ಄ಖತಯವಿದದರ ಄ದಯ ಕ್ಹಮಾದ ಫಗೆೆ ಷುುನಿಶಠ ಄ಧಯಮನನುನ ಮಹಡಲು ಕಲಸ
ತಿದುದಡಿಖಳನುನ ಮಹಡುತುದ. ಅದದರಿಂದ ಆದು ವಿಶನ್ -೨೦೨೦ ಎಂಫ ಕ್ಹಮಾಔರಭನುನ ಯ ಪಿಸ್ಥದ. ಆದು ವಿವಿಧ
ಅತಾಖಳಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

, ಷಂಶೆಖಳು

ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ ಔುರಿತು ಇ ವಿಯಳಹದ ಯದಿಮು ಸ್ಥದಿಳಹಗಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ
ಶಹಭಥಯಾ, ದೌಫಾಲಯ, ಄ಕ್ಹವ ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳ (ಎಸ್ ಡಫ ಲಯ  ಸ್ಥ- ಶರಂಥ್,ವಿೇಕನಸ್, ಄ಚುಾನಿಟಿ ಄ಂಡ್
ಙಹಱಂಜ್ಸ್) ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷಸ ಮಹಡಱಹಗಿದ , ಆದು ೧೫ ಕ್ಹಳಜಿಮ ವಿಶಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥದ ಭತುು
಄ಸಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಕಲಸ ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ಷಸ ಮಹಡಿದ. ಇ ಷಂಫಂಧಳಹಗಿ ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷಲು
ಇ ಄ಧಯಮನ ಯದಿಮು ರಿಖಣನೆಗೆ ಄ಸಾಳಹಗಿದ.
ಔನಹಾಟಔಸ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು (ಷಂೇಜಿತ)

, ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು , ಡಿೇಮ್ಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು, ಕೇಂದರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು (ಷಂೇಜಿತ) ಭತುು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು / ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಆದಲಲದ ೩೫೯೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ ,
ಆದಯಲ್ಲಲ ಷಕ್ಹಾಯ , ಄ನುದಹನ, ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು, ಶಹವಮತು ಭತುು ಭಹಿಲಮಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆ
಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ, . ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಮಹನಯತೆಮ ಸ್ಥೆತಿಮನುನ ಇ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
ಇ ಯದಿಮು ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಎಯಡು ಷಂಶೆಖಳು , ಂದು ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಂದು
ರಹಜ್ಯ ವಿೇಶ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಂದು ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ೫
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ. ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ ಎಂದು
ಔರಮಲಪಡು ಷ ಷ ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆಮ ರಕ್ಹಯ ಆಸಖಳಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಆದು ೮೩೭ ಮಹನಯತೆ
ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿದ , ಭತುು ಇ ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಹಜ್ಯದ ವಿವಿಧ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಷಂೇಜಿತಳಹಗಿಳ ಭತುು ಄ಸಖಳಿಗೆ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ (ಅರ್ಎಎಫ್)
಄ನವಯ್ದಷಱಹಗಿದ. ಆದು ವಿವಿಧ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ
ವಿಲೇಷ್ಟ್ಸ್ಥದ. ಄ಧಯಮನಸ ದವಿಹಾ

, ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಷಹಖ ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ
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ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳು ಭತುು ಠ್ಯಔರಭಖಳ ಭ ಲಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಸ್ಥದ ಭತುು
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡು ಄ಧಯಮನದ ವಿಶಮಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನ ನ ಷಸ ಷ ಂದಿದ.
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಎಯಡು ಷಂಶೆಖಳು ಈನನತ ರೇಣಿಖಲ ಂದಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಅದರ ರಹಜ್ಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ಇ ರೇಣಿಮನುನ ಡಮಲು ಶಹಧಯಳಹಖಲ್ಲಲಲ ಎಂಫ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಯದಿಮ ಖಭನ
ಶಲಮುತುದ. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ , ವಿವಿಧ ಖಾದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷಱಹಗಿದ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಕ್ಹಾಯ

,

಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು , ಖ್ಹಷಗಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು , ಭತುು ಶಹೆಪಿತ ಷೆಳದ ಅಧಹಯ , ಄ನುದಹನದ ಭ ಲ ಭತುು
ಲ್ಲಂಖಳಹಯು ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣನುನ ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷಱಹಗಿದ. ರೇಣಿೇಔಯಣಸ ಷಙಹಿಗಿ ಬಿ+ ರಿಂದ
ಸ್ಥ ದಜಾಮಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ ಭತುು ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಕಲಳೇ ಕಲಸ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳ
಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಫಯು ಎ++ ಭತುು ಎ+ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದ ಷಂಶೆಖಲಹಗಿಳ ಭತುು ಕಲಸ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷವಧನಷಷಹಮ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲಳ.
ಮಹನಯತೆ ಸ್ಥೆತಿಮನುನ ಄ಸಖಳ ರದೇವಖಳ ಹಿನನಱಯ್ದಂದಲ ವಿೇಕ್ಷಿಷಱಹಗಿದ. ಗಹರಮಿೇಣ, ನಖಯ ಭತುು ಄ರ
ನಖಯ ಭತುು ನಖಯ ರದೇವಖಳ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಈನನತ ರೇಣಿಖಳಲ್ಲಲ ಆರಿಷಫಸುದಂದು ಯದಿಯ್ದಂದ
ತಿಳಿದುಫಂದಿದ. ಕೇಲ „ಭಹಿಲಮರಿಗಹಗಿ ಮಹತರ ‟ ಕ್ಹದಿರಿಸ್ಥಯು ಫಸಳ ಔಡಿಮ ಷಂಖೆಯಮ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ. ಇ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಄ಥಳಹ ಷಂಶೆ

“ಡಿ” ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಲಲ ಎಂದು ಄ಧಯಮನದಿಂದ

ತಿಳಿದುಫಯುತುದ.
ಇ ಯದಿಮು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಮೌಲಯಮಹನ ವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಕಲಸ ಮಹಖಾದವಾನ
ನಿೇಡುತುದ ಭತುು ತಭಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಡದ ಮಹನಯತೆ ಭತುು ರೇಣಿಖಳ ಸ್ಥೆತಿ
, ಅ ಕ್ಷಣದ ಱ ೇದ ೇಶಖಳ
ಔಣೆುರಸ್ಥ, ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮ ಭುಂದಿನ ಅತಾದಲ್ಲಲ ತನನ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಆನ ನ
ಷುಧಹರಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ದಹರಿದಿೇಳಹಖುತುದ.

.
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 ಄ನುಫಂಧ -II: ರಹಜ್ಯದ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೮೪

 ಄ನುಫಂಧ -III: ಡಿೇಮ್ಡ (ಟು ಬಿ) ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿೇಸ್

೮೫

 ಄ನುಫಂಧ IV: ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೮೬

 ಄ನುಫಂಧ - V: ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು /

೮೭

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
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ಕ ೇಶಟಔಖಳ ಟಿಟ
೧

ಕ ೇಶಟಔ – ೨.೬.೨

ಜಿಱಹಲಳಹಯು ಜ್ನಷಂಖೆಯ: ೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದ
ಬಳಣಿಗೆ, ಜ್ನಶಹಂದರತೆ, ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ ಭತುು ಶಹಕ್ಷಯತೆ

೨

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೨

ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ವಿಧಖಳು ಭತುು ಷಂಖೆಯಖಳು

೩

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೩

೨೦೧೦ ಕಿಾಂತ ದಲು ಶಹೆಪಿಷಲಪಟಟ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೪

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೪

೨೦೧೬ ಯ ನಂತಯ ಶಹೆನೆಯಹದ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೫

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೫

ಷಂೇಜಿತ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೬

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೬

ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೭

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೭

ಔನಹಾಟಔದ ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೮

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೮

ಷಂೇಜಿತಲಲದ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೯

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೯

ವಿೇಶ (ಮಹನವಿಔ) ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೧೦

ಕ ೇಶಟಔ – ೩.೧೧

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು

೧೧

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧ (ಎ)

ಶಹಟರ್ ಯಶೆ ರಕ್ಹಯ ರೇಣಿೇಔಯಣ

೧೨

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧ (ಬಿ)

ಂಫತುು-ಪಹಯ್ದಂಟ್ ಶಾೇಲ್ ರಕ್ಹಯ ರೇಣಿೇಔಯಣ

೧೩

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧(ಸ್ಥ)

ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ (ಸ್ಥಜಿಪಿಎ) (೨೦೦೭-೨೦೧೬) ರಕ್ಹಯ
ರೇಣಿೇಔಯಣ

೧೪

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧(ಡಿ)

ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆ (ಜ್ುಱೈ ೧, ೨೦೧೬ ರಿಂದ ಮಹಚ್ಾ ೨೦೧೮ ಯರಗೆ)

೧೫

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧.೧

ಫದಱಹಖುತಿುಯು ಮಹನದಂಡ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ

೧೬

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೨ (ಎ)

ಮಹಚ್ಾ ೨೦೦೭ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಷಱಹಗಿದದ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ
ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ

೧೭

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೨ (ಬಿ)

ಏಪಿರಲ್ -೨೦೦೭ ರಿಂದ ಮಹಚ್ಾ ೨೦೧೨ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಷಱಹಗಿದದ ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಖಳು

೧೮

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೨(ಸ್ಥ)

ಏಪಿರಲ್ -೨೦೧೨ ರಿಂದ ೨೦೧೭ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಷಱಹಗಿದದ ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಖಳು

೧೯

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೩.೨

ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ಄ಳಡಿಷಱಹಗಿದದ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ
ಮಟಿರಸ (ಅರ್ಎಎಫ್)

೨೦

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೩.೩

ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಳಹಯಪಿು (ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ- ಅರ್ಎಎಫ್)

೨೧

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೪(ಎ)

ಮಹನಯತೆ ಟುಟ ಷಂಖೆಯ (೦೪/೦೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ)

೨೨

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೪(ಬಿ)

ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿ ಄ನುಶಹಯಳಹಗಿ ವಿಂಖಡಣೆ (೦೪/೦೫/೨೦೨೦
ಯಂತೆ)

೨೩

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೪(ಸ್ಥ)

ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲನ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಮಹನಯತಹ ಸ್ಥೆತಿ (಄ಂಕಿ-಄ಂವ)
(೦೪/೦೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ)
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೨೪

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೮.೧

ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಟಿಟ

೨೫

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೮.೨

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಯು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ (ಅರ್ಎಎಫ್
ರಕ್ಹಯ) ಎನ್ = ೧೫೨

೨೬

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೮.೩

ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ ಯಶೆಮಡಿ ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಷಂಖೆಯ

೨೭

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೯

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ

೨೮

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೦(ಎ)

ಷಕ್ಹಾರಿ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ

೨೯

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೦(ಬಿ)

ಗಹರಮಿೇಣ, ನಖಯ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳು

೩೦

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೦(ಸ್ಥ)

ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ

೩೧

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೧

ಭ ಯು ಖಾಖಳ ಄ಂಕಿ-಄ಂವ ಕ ರೇಡಿೇಔಯಣ

೩೨

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೩.೧

ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯ ಭತುು ೇಔಡಹಳಹಯು

೩೩

ಕ ೇಶಟಔ – ೫. ೧೩.೨

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷೆಳಖಳು ಭತುು ರಕ್ಹಯಖಳು

೩೪

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೪

ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ರೇಣಿಖಳ ರಕ್ಹಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಸಂಚ್ಚಕ

೩೫

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೫

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ವಿಯಣಹತಾಔ ಄ಂಕಿ-಄ಂವಖಳು

೩೬

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೬

ಮಹನದಂಡಳಹಯು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ವಿಧದ ಳಹಯು -ಸ್ಥಜಿಪಿಎ

೩೭

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೧

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಶಹೆಪಿತ ಷೆಳದ ಮಹಹಿತಿ

೩೮

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೨

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಧನಷಷಹಮದ ಭ ಲಖಳು

೩೯

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೩

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಧಖಳು-ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ

೪೦

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೪

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡುತಿುಯು ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು

೪೧

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೫

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡುತಿುಯು ವಿಭಿನನ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು

೪೨

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೬

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಮಹನಯತಹ ಅತಾ

೪೩

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೭

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳು

೪೪

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೮

ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು
ಸಂಚ್ಚಕ

೪೫

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೯

ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ

೪೬

ಕ ೇಶಟಔ – ೫.೧೭.೧೦

ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
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ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಖಳ ಟಿಟ
೧

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೨.೩

ಔನಹಾಟಔದ ಷೆಳ ನಕ್ಷ (ಭಹಯತಕಾ ಶೇರಿಸ್ಥದಂತೆ)

೨

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೨.೫

ಔನಹಾಟಔ ಪಹರಔೃತಿಔ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಭಹಖಖಳು

೩

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೮.೨

ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

೪

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೮.೩

ವಿವಿಧ ರೇಣಿಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ (ಎ++ ರಿಂದ ಡಿ)

೫

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೧

ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ವಿವಿಧ ಖಾದ ಶಹರಹಂವ

೬

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೩.೨ (ಎ)

ಷೆಳಖಳ ವಿಯಖಲ ಂದಿಗೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯ

೭

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೩.೨ (ಬಿ)

ವಿವಿಧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷೆಳಳಹಯು ಷಂಖೆಯ

೮

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೪

ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿ

೯

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೭.೧

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷೆಳಖಳ ವಿಯಖಳು

೧೦

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೭.೨

ಸಣಕ್ಹಷು ಭ ಲ ಷ ಂದಿಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

೧೧

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೭.೩

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು-ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ

೧೨

ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರ – ೫.೧೭.೫

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ನಿೇಡಿದ ವಿವಿಧ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು
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಄ಧಹಯಮ - I

ಪಿೇಠಿಕ
೧.೧ ಪಿೇಠಿಕ:
ಯಹಸದೇ ರಹಶರದ ರಖತಿಮಲ್ಲಲ ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ಄ಭಿೃದಿಿ ಂದು ರಭುಕ ಄ಂವಳಹಗಿದ.
ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ಄ಭಿೃದಿಿಮಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಹತರನುನ ಄ತಿಯಹಗಿ ತಿು ಷೇಳಬೇಕ್ಹಗಿಲಲ. ಆತಿುೇಚ್ಚನ
ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಄ಭಿೃದಿಿಮ ತತುವಹಷ಼ಸ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ರಛಹರಬುತವ ಷಂಶೆಖಳು ಭತುು ರಹಶರ-ರಹಜ್ಯಖಳ
ಭ ಱಹಧಹಯಳಂದು ಖುಯುತಿಸ್ಥದ. ಄ಗಹಧಳಹದ ಮಹನ ಷಂನ ಾಲಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ಭಹಯತಸ ಄ದಯ ರಫಲ
ಷುಸ್ಥೆಯ ರಛಹರಬುತವದ ಟ್ಹಟರ ಄ಭಿೃದಿಿಗಹಗಿ 'ಶಿಕ್ಷಣ'ಕಾ ಷಚ್ಚಿನ ಅದಯತೆಮನುನ ನಿೇಡಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ
ನಭಾ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಕ್ಹಮಾಷ ಚ್ಚಮಲ್ಲಲ ರಭುಕ ವಿಶಮಳಹಗಿದ. ನಭಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಈನನತ
ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂಶೆಖಳು ದೇವದ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಎಶುಟ ಈತುಭಳಹಗಿ ಕ ಡುಗೆ ನಿೇಡುತಿುಳ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಷಭಮ ಆದಹಗಿದ.
ಶಹವತಂತರಯದ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಷಹಖ ಶಹವತಂತರಯ ಡದ ನಂತಯ ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಇಖ
ಡಮುತಿುಯುಂತೆಯೇ ಷಚ್ಚಿನ ಖಭನನುನ ಡದಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ಛಹರಿಗೆ ತಯಲು
ಕೇಂದರ ಭತುು ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯಖಳು ಸಲಳಹಯು ಈಔರಭಖಳನುನ ಕೈಗೆ ಳುುತಿುಳ. ಷಷರಹಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಹದ ಡಹ.
ಎಸ್. ರಹಧಹಔೃಶಣನ್ (೧೯೪೮-೧೯೪೯) ಄ಯ ಄ಧಯಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಲ ಭತುು ತದನಂತಯ ಡಹ. ಡಿ.ಎಸ್. ಕ ಠಹರಿ (೧೯೬೪೧೯೬೬) ಄ಯ ಄ಧಯಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಲ ಎಯಡು ರಭುಕ ಅೇಖಖಳನುನ ದಲು ನೆೇಮಿಷಱಹಯ್ದತು. ಅದಹಖ ಯ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯ್ದಷು ರಶಹುಖಳು ಸಲಳಹಯು ಷಳಹಲುಖಳನುನ ಡಿಡದದಸ.

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ(೧೯೮೬ಯಲ್ಲಲ , ೧೯೯೨ ಯಲ್ಲಲ ತಿದುದಡಿ ಮಹಡಱಹಗಿದ) ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮ
ವಿಶಮಖಳನುನ ತಂದಿತು ಭತುು ಆದು ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷಚ್ಚಳಹಲಮದ ನಿದೇಾವನದ ಮೇರಗೆ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಶಹವಮತು ಷಂಶೆಯಹಗಿ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು
ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು(ನಹಯಸ) ಶಹೆನೆಖ ಕ್ಹಯಣಳಹಗಿದ. ಇ ದೇವದ ಮುಜ್ನರಿಗೆ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಭಖರ
ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದಿಂದ ಧ್ಯೇಮನುನ ಶಹಧಿಷಲು ಫದಿತೆಖಳನುನ ಷಚ್ಚಿಷು ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ಷಪಶಟಳಹದ ಕ್ಹಮಾದ
ೇಜ್ನೆಮತು ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ಭುಂದುರಷು ಖುರಿಯ್ದಂದ ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು ಂದು ಮಹಖಾಷ ಚ್ಚಮನುನ
ಸ್ಥದಿಡಿಷುತಿುದ.
ದೇವದ ಕಿರಯಹತಾಔ ನಹವಿನಯತೆ ಔ ಡಿಯು ರಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಲ ಂದಹದ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ
ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ಄ಳಡಿಷುತಿುದ ಭತುು ರಹಜ್ಯದ ಮಹನವಕಿುಮ ಄ಖತಯತೆಖಳ ಫಗೆೆ ರಜ್ಞಹಹಾಔಳಹಗಿ
಄ಧಯಮನ ಮಹಡಿ ‘ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ’ ಎಂಫ ವಿಶನ್ ದಹಕಱ ತಯಹರಿಷಲಪಟಿಟದ. ಇ ದಹಕಱಮು
೨೦೨೦ಯ ಳೇಲಗೆ ನಹಯಸ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಹೆನಮಹನನುನ ಷೇಗೆ ಔಲ್ಲಪಸ್ಥಕ ಂಡಿದ ಭತುು
ರಶಹುವಿತ ಮಹಖಾಷ ಚ್ಚಮ ಭ ಲಔ ನಹಸ ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ನಭಗಹಗಿ ನಿಖದಿಡಿಸ್ಥಯು ಖುರಿಖಳನುನ ಷೇಗೆ
ಶಹಧಿಷಲ್ಲದದೇಳ ಎಂಫ ಚ್ಚತರನುನ ರಷುುತಡಿಷು ಈದದೇವನುನ ಷ ಂದಿದ.
ನಿಾಹಿಷಬೇಕ್ಹದ ಭುಂದಿನ/ ಬವಿಶಯದ ಕ್ಹಮಾಖಳ ಫಗೆೆ ಄ಱಹಪಧಿಮ ೇಜ್ನೆಮನುನ ನಿೇಡು ಫದಲು,
ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬವಿಶಯದ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ದ ಯಗಹಮಿೇ ೇಜ್ನೆ ರಷುುತ ಡಿಷಲು ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಫಮಸ್ಥದ, ಆದು ರಭುಕ ಕ್ಷೇತರಖಳ ಫಗೆೆ ಭತುು ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ ರಹಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ಷಭಕ್ಹಲ್ಲೇನ
ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಖಂಭಿೇಯಳಹದ ಚಚೆಾಖಳ ಪಲ್ಲತಹಂವಳಹಗಿದ.

೧.೨. ಈದದೇವಖಳು:
ಇ ರಶಹುದ ರಭುಕ ಈದದೇವಖಳು ಇ ಕಳಗಿನಂತಿಳ:
I.
II.
III.
IV.
V.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಄ಧಯಮನ
ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನವಕಿುಮ ಄ಖತಯತೆಖಳು ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಅಯಹಭಖಳನುನ ಄ಧಯಮನ
ಮಹಡಲು ಭತುು ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷಲು
ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಭಟಟನುನ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಭಥಯಾಖಳು, ದೌಫಾಲಯಖಳು, ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ
ವಿಶಮಖಳು ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷಲು
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಄ನವಯ್ದಷಱಹದ ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಖಳ ವಿಲೇಶಣಹತಾಔ ವಿಯನುನ ಫಳಷುಸದು.

೧.೩ ವಿಧಹನ
ರಷುುತ ಄ಧಯಮನಸ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು
ಭತುು ರಹಜ್ಯದ ೃತಿುಯ ಷಂಶೆಖಳು ಶೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು , ದವಿಹಾ ಷಂಶೆಖಳ ಮಹನಯತೆ
ಸ್ಥೆತಿಮ ಪಹರದೇಶಿಔ ಯತಹಯಷನುನ ವಿರಿಷಲು ರಮತಿನಸ್ಥದ.
ರಷುುತ ಄ಧಯಮನದ ವಿಲೇಶಣೆಗೆ ಄ಖತಯಳಹದ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ನಹಯಸ ಮಹಹಿತಿ ಷಂಸನ ತಂತರಜ್ಞಹನ
ಗಟಔ ಭತುು ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ವಿಭಹಖ , ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಂಡಳಿ , ಔನಹಾಟಔದ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆ
ಭತುು ಅಯಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ಂತಛಹಾಲ ತಹಣಖಳಿಂದ ಡಮಱಹಗಿದ.
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ರಷುುತ ಸ್ಥೆತಿಮನುನ ತಿಳಿಮಲು , ಄ಧಯಮನ ರದೇವದಲ್ಲಲನ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಸಂತ ಭತುು ದವಿಹಾದ ಸಂತದ ಭತುು ದವಿಹಾ ಭಟಟದ
ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಯತಹಯಷಖಳನುನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ ಳುಱಹಖುತುದ. ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ಄ಂಕಿ಄ಂವ
ವಿಲೇಶಣೆಗಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಪಹರದೇಶಿಔ ಗಟಔಳಹಗಿ ತೆಗೆದುಕ ಳುಱಹಗಿದ.
ನಿಧಾರಿತ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಷಂಖರಹಿಸ್ಥದ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ರಿಔಯಖಳು ಭತುು
ಶಹವಧಿೇನಡಿಸ್ಥಕ ಂಡಿಯು ಕ್ಹಟ ಾಗಹರಫಿಸ (ನಕ್ಷಖಳನುನ ತಯಹರಿಷು ಄ಧಯಮನ ಭತುು ಄ಭಹಯಷ)
ಶಹಭಥಯಾಖಳನುನ ಄ನವಯ್ದಷು ಭ ಲಔ ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ

, ಷಂಷಾರಿಷಱಹಖುತುದ ಭತುು ಟಖಳು , ನಕ್ಷಖಳು

ಭತುು ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಖಳ ಯ ದಲ್ಲಲ ರಷುುತಡಿಷಱಹಖುತುದ. ರಷುುತ ಄ಧಯಮನಸ ಈತುಭಳಹಗಿ ಶಹೆಪಿತಳಹದ
ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಭತುು ರಿಮಹಣಹತಾಔ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಷಸ ಫಳಸ್ಥದ , ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಕಲಸ ಄ಧಯಮನದ ಷ ಔುತೆಗೆ
಄ನುಖುಣಳಹಗಿ ಮಹಾಡಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು ರಷುುತ ವಿಲೇಶಣೆಮಲ್ಲಲ ಷಚುಿ ನಿಕಯಳಹದ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ
ನಿೇಡುತುಳ.
಄ಧಯಮನದ ಭ ಲ ವಿಶಮಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳ ದತಹುಂವ ಭತುು ಮಹಹಿತಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ. ದತಹುಂವಖಳನುನ ಷಂಷಾರಿಸ್ಥ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಖಣಔಮಂತರದ ಷಷಹಮದಿಂದ ಕ ೇಶಟಔ ಯ ದಲ್ಲಲ
ರಿತಿಾಸ್ಥಯು ಭತುು ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ನಕ್ಷ ಭ ಲಔ ರತಿನಿಧಿಸ್ಥ ಭತೆು ಕಲನುನ ಄ಧಯಮನ ಭ ಲಔ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಳಹಯಖ್ಹಯನಿಸ್ಥಯು ದಿವತಿೇಮ ಭ ಲನುನ ಄ಧಯಮನನುನ ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ ಅಧರಿಸ್ಥಯುತುದ. ಖಭನಿಷಬೇಕ್ಹದ
ಕಲಸ ಖಂಭಿೇಯ ಷಳಹಲುಖಳನುನ ತೆುಸಚಿಲು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ನಭಾ ರಷುುತ ಸ್ಥೆತಿಮನುನ ನಹಯಸ
ನಿಣಾಯ್ದಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.

೧.೪ ಄ಧಹಯಮಖಳ ಅೇಜ್ನೆ:
ದಲ ಄ಧಹಯಮಸ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಂಕ್ಷಿು ರಿಚಯಹತಾಔ ವಿಯಣೆಮನುನ
ನಿೇಡುತುದ. ಆದು ಄ಧಯಮನ ರದೇವದ ಷುುನಿಶಠ ಭತುು ಄ಧಯಮನ ವಿಧಹನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ. ಎಯಡನೆೇ
಄ಧಹಯಮಸ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಯನುನ ನಿೇಡುತುದ. ಆದು ಷೆಳ ಭತುು ಳಹಯಪಿು , ರಹಜ್ಯದ ಭ ಲ,
ರಔೃತಿಮ ಬ ಗೆ ೇಳ ವಿಯಖಳು , ರಹಜ್ಯದ ದಿವತಿೇಮ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಭ ಲ ಚಟುಟಿಕಖಳು ಭತುು
ಭುಂತಹದಸಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ.
ಭ ಯನೆಮ ಄ಧಹಯಮಸ "ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು: ಂದು ಄ಱ ೇಔನ" ಈನನತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ
ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ವಿಯಣೆ , ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಄ಭಿೃದಿಿ ವಿಶಮದ ಭ ಲಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಮಟಿರಸಾ ಄ನುನ ರಷುುತಡಿಷುತುದ. ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಄ಸಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳು
, ಷಂಖೆಯ ಭತುು
ಳಹಯಪಿುಗೆ (ವಿಶಮ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ ಆತಹಯದಿಖಳಿಂದ) ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ
ಖುಯುತಿಷಲಪಟಿಟದ. ದಹಕಱಮನುನ
ಸ್ಥದಿಡಿಷುಳಹಖ ನಹಯಸ ಗೆ ಭುಂದ ಷೇಗೆ ಭುಂದುರಿಮುಸದು ಎಂದು ಷೇಳಫಸುದಹದಂತಸ ವಿಲೇಶಣಹತಾಔ
ಮೌಲಯಮಹನ ನಹಯಸ ಗೆ ಄ವಯಔತೆಯಹಗಿತುು. ಭುಂದಿನ ಄ಧಹಯಮಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಭಥಯಾಖಳು ,
ದೌಫಾಲಯಖಳು, ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಶಮಖಳು ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ
ರತಿನಿಧಿಷುತುದ. ಆದು ಫಸಳ ಭುಕಯಳಹದ ವಿಶಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷುತುದ ಭತುು ರಷುುತ ಯಶೆಯ್ದಂದ
ಎದುರಹಖು ಕಲಸ ಷಳಹಲುಖಳತು ಖಭನ ಶಲಮುತುದ. ನಂತಯದ ಷಭಶಯಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಕಲಸ ರಿಷಹಯಖಳು
ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ಷ ಚ್ಚಷಲು ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಲ ರಮತಿನಷಱಹಗಿದ. ಐದನೆೇ ಄ಧಹಯಮಸ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮ ವಿಲೇಶಣೆ: ವಿಶನ್ ೨೦೨೦ ಄ನುನ
ರಷುುತಡಿಷುತುದ. ಇ ಄ಧಹಯಮಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ , ಅಡಳಿತ, ಸಣಕ್ಹಷು, ೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತುು ಬೌದಿಿಔ ಳಹತಹಯಣ ,
ಕ್ಹಮಾತಂತರದ ಈಔರಭಖಳು , ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ರಳೇವ ಭತುು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಄ಭಿೃದಿಿ
, ಷಂ ೇಧನೆ ಭತುು
ರಔಟಣೆಖಳು, ಷಂಶೆಖಳ ನೆಟ್ಕಿಾಂಗ್ ಭತುು ಔಲಷಟರಿಂಗ್ , ಈದಯಭ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ ಄ಂತಯ ಷಂಔಾ ಶಹಧನ ,
ಷಭುದಹಮ ಭತುು ಭಧಯಷೆಗಹಯಯ ಷಂಔಾಖಳು , ಷಂಶೆಖಳ ಶಹೆನೆ ಭತುು ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಟುಟ ನಿೇಡುತುದ.
ಕ ನೆಮ ಄ಧಹಯಮಸ ಄ಧಯಮನದ ಅವಿವಹಾಯಖಳು ಭತುು ಄ಧಯಮನದ ರಭುಕ - ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಄ಧಯಮನದ ತಿಯುಳಿನ ಫಗೆೆ ಷಮಹರ ೇ ಄ಭಿಪಹರಮಖಲ ಂದಿಗೆ ಭುಕ್ಹುಮಳಹಖುತುದ.

**********
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಄ಧಹಯಮ - II
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಯ
೨.೧. ರಿಚಮ:
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ರಳಹಸ್ಥಖಯ ಷವಖಾ ಭತುು ಬ ಗೆ ೇಳ ಹಷ಼ಜ್ಞಯ ಕ್ಹಯಹಾಗಹಯಳಹಗಿದುದ ಄ದಯದೇ ಅದ
ವಿೇಶ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಷೆಳ ಭತುು ಳೈಶಿಶಟಯಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಆದು ನದಿಖಳು

, ಬಟಟಖಳು ಭತುು ಾತಖಳು ,

ಔಣಿಳಖಳು, ಔಡಲ ತಿೇಯಖಳು, ಫಮಲು ರದೇವ ಭತುು ರಷೆಬ ಮಿ, ಷಭೃದಿ ಷಷಯ ಷಂತುು ಭತುು ಪಹರಣಿ ಷಂಔುಲ
ವಿಹಲ ಶಿಿಭ ಗಟಟಖಳು ಭತುು ಕನಿಜ್ ಷಂನ ಾಲಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದ. ಆದು ಶಿರೇಖಂಧದ ಕ್ಹಡುಖಳಿಗೆ ವಿಹವದಯಂತ
ಷಷಯುಳಹಸ್ಥಯಹಗಿದುದ, ಭತುು ವಿವವದ ಶಿರೇಭಂತ ಜೈವಿಔ-ಳೈವಿಧಯತೆಮ ಅಳಹಷಶಹೆನಳಂದು ರತಿಪಹದಿಷಲಪಟಿಟದ.
ಔನಹಾಟಔಸ ಶಿರೇಭಂತ ಶಹಮಹಜಿಔ ಭತುು ಶಹಂಷಾೃತಿಔ ಯಂರಮನುನ ಷ ಂದಿದ

, ಭತುು ಕಿರ.ವ. ೪ನೆೇ

ವತಮಹನದಿಂದ ಪಹರಯಂಬಳಹಗಿ ಖಂಖ ಭತುು ಔದಂಫರಿಂದ ೧೫೫೫ ಯಲ್ಲಲ ಕ ನೆಗೆ ಂಡ ವಿಜ್ಮನಖಯ ರಹಜ್ಂವದರಗೆ
ತನನದೇ ಅದ ಚಹನುನ ಭ ಡಿಸ್ಥದ ಷಹಖ ಇ ರಹಜ್ಯಸ ಸಲಳಹಯು ಭುಸ್ಥಲಂ ರಹಜ್ಂವದರಿಂದಲ ಅಳಲಪಟಿಟದ
ಷಹಖ ಄ಯ ಸಲಳಹಯು ಶಹಾಯಔಖಳ

, ಜ್ಞಹಕ್ಹಥಾ ಔಟಟಡಖಳನುನ

ನಹಸ ಕ್ಹಣಫಸುದು. ರಹಜ್ಂವದ

ಯಂರಮು ಭಹಯತ ಷಕ್ಹಾಯ ಶಹಸತುಹಹಿ ರಹಜ್ರಹಳಿವಕಮ ಮಹನಯತೆಮನುನ ಯದುದಡಿಸ್ಥ , ಔ ಾಟ ಯಶೆ
ಛಹರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಄ಂದಿಗೆ ಛಹರಿಮಲ್ಲಲದದ ಮೈಷ ಯು ಡಮರ್ ಯಯ ಅಳಿವಕಡನೆ ಕ ನೆಗೆ ಂಡಿತು. ಇ
಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯಸ ಸಲಳಹಯು ಧಹಮಿಾಔ ದದತಿಖಳು , ಧಭಾಖಳು, ಶಹಹಿತಯ, ಷಂಗಿೇತಗಹಯಯು, ಶಿಲ್ಲಪಖಳು ಆತರ
ಸಲಳಹಯು ಪಹಂಡಿತಯಹಣಾ ಈತಾೃಶಟ ಮೇಧಹವಿಖಳ ಷಂಔಾಕಾ ಫಯಲು ಄ಕ್ಹವಳಹಯ್ದತು ಷಹಖ ಆಳಲಲಹ
಄ವಿಯತಳಹಗಿ ರಹಜ್ಯಕಾ ಶಿರೇಭಂತ ಯಂರಮನುನ ಈಳಿಸ್ಥಕ ಂಡು ಫಯಲು ಷಹಖ ಭತುಶುಟ ರಜ್ವಲ್ಲಸ್ಥ ತನನ
ಭುಂದಿನ ಜ್ನಹಂಖಕಾ ಗಹಾಯ್ದಷಲು ಪರೇರೇಣೆಯಹಯ್ದತು.

೨.೨. ನೆಱ ಭತುು ವಿಶಹುಯ:
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ದಕ್ಷಿಣದ ರಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಲ ಂದಹಗಿದ ಭತುು ಆದು ಭಹಯತದ
ಭಹಖಳಹಗಿದ ಭತುು ಆದು ಭಹಯತಿೇಮ ರಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಲ ಄ನೆೇಔ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಲ ರತಾಔಳಹಗಿದ
ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಟಟ ದಲ ಜ್ಲ-ವಿದುಯತ್ ೇಜ್ನೆ

ದಕನ್ ರಷೆಬ ಮಿಮ
, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ

-ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಶಿನಷಭುದರದಲ್ಲಲ ಶಹಕ್ಹಯಗೆ ಂಡಿತು.

ಔನಹಾಟಔಸ ಹಿಂದ ಕ್ಹಳೇರಿ ನದಿಯ್ದಂದ ಗೆ ೇದಹರಿ ನದಿಮರಖ ವಿಷುರಿಸ್ಥತೆುಂದು ೯ನೆೇ ವತಮಹನಕಾ ಶೇರಿದ
ನೃತುಂಖನ ಅಶಹೆನಔವಿ ಶಿರೇವಿಜ್ಮನು ಯಚ್ಚಸ್ಥದ ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ಖರಂಥಳಹದ ಔವಿರಹಜ್ಮಹಖಾದಲ್ಲಲ ಈಱಲೇಖಿಷಱಹಗಿದ
(ಔನಹಾಟಔ ಗೆಜಟಿಮರ್ ೧೯೮೧ , ೨೦೦೫). ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ಔರಹಳಿ ರದೇವ ಷಹಖ ಄ಯಣಯ ರದೇವದ
ಖಡಿಮನುನ ಷ ಂದಿದ. ಔನಹಾಟಔಸ ಈತುಯದಲ್ಲಲ ಭಷಹರಹಶರ , ಹಾದಲ್ಲಲ ಅಂಧರರದೇವ ಭತುು ತೆಲಂಗಹಣ ,
ದಕ್ಷಿಣ ಭತುು ಅಗೆನೇಮದಲ್ಲಲ ತಮಿಳುನಹಡು , ನೆೈಊತಯದಲ್ಲಲ ಕೇಯಳ ಭತುು ಳಹಮುಯದಲ್ಲಲ ಗೆ ೇಳಹ ಭತುು
ಶಿಿಭದಲ್ಲಲ ವಿಹಲ ಄ರೇಬಿಮನ್ ಷಭುದರದಿಂದ ಷುತುುರದಿದ.
ಷ ೇಲುತುದ. ಆದು ೧೧

೦೫ ೧

ಭತುು ೧೮

೦೪೫೧

ಅಕ್ಹಯದಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔಸ ಗೆ ೇಡಂಬಿಮನುನ

ಈತುಯ ಄ಕ್ಹಂವಖಳು ಭತುು ೭೪

ರೇಖ್ಹಂವಖಳ ನಡುಳ ವಿಷುರಿಸ್ಥದ. ಖರಿಶಠ ಄ಕ್ಹಂವ ಳಹಯಪಿುಮು ೭

೦೧೪೧

೦೧೨೧

ಭತುು ೭೮ ೦೫೦೧ ಹಾ

಄ತಯಂತ ಈತುಯದ ತುದಿಯಹದ ಬಿೇದರ್

ಜಿಱಲಮ ಓರಹದ್ ತಹಲ ಲಕಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಹದ ಙಹಭರಹಜ್ನಖಯ ಜಿಱಲಮರಗೆ ಟುಟ ೭೫೦ಕಿ.ಮಿೇ
ಈದದಳಹಗಿದ. ಖರಿಶಠ ರೇಖ್ಹಂವದ ಳಹಯಪಿುಮು ಄ತಯಂತ ಶಿಿಭದಲ್ಲಲದುದ

, ಈತುಯ ಔನನಡ ಜಿಱಲಮ

ಕ್ಹಯಳಹಯದಿಂದ ಹಾದ ಕ ೇಱಹಯ ಜಿಱಲಮ ಭುಳಬಹಗಿಲು ತಹಲ ಲಕಿನರಗೆ ೪೦೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಄ಖಲನುನ
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ಷ ಂದಿದ. ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ೧ ,೯೧,೭೯೧ ಚದಯ ಕಿ.ಮಿೇ ವಿಶಹುಯಳಹಗಿದ. ವಿಸ್ಥುೇಣಾದಲ್ಲಲ ಭಹಯತಿೇಮ ಔ ಾಟದ
ಎಂಟನೆೇ ದ ಡಡ ರಹಜ್ಯಳಹಗಿದ. ಭಹಯತದ ಟುಟ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಸ್ಥುೇಣಾದಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔ ವಿಸ್ಥುೇಣಾಸ ೇಔಡಹ ೫.೮೩
ಭಹಖದಷ್ಟ್ಟದ (ಔನಹಾಟಔ ಗೆಜಟಿಮರ್ ೧೯೮೧, ಎನ್.ಬಿ.ಕ.ರಡಿಡ ಭತುು ಜಿ.ಎಸ್.ಭ ತಿಾ ೧೯೬೭).

೨.೩. ಔನಹಾಟಔದ ಷಷರಿನ ಭ ಲ:
ಔನಹಾಟಔಸ ಫಸಳ ಪಹರಚ್ಚೇನತೆಮನುನ ಷ ಂದಿಯು ರದೇವಳಹಗಿದುದ, ೨೦೦೦ ಶಾಖಳ ಆತಿಷಹಷನುನ ಷ ಂದಿದ.
ಬಹದಹಮಿ ಙಹಲುಔಯಯ ಎಯಡನೆೇ ಸಲಕೇಶಿಮ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲ ರಥಭ ಬಹರಿಗೆ ಟುಟಖ ಡಿತು . ಅದಹಖ ಯ, ಔನಹಾಟಔ
ಎಂಫ ದಕಾ ನಿಕಯಳಹದ ಸರಹಳಖಳ ಫಗೆೆ ಯಹಸದೇ ವಿದವತ ಪಣಾ ಭಾತದ ಄ಭಿಪಹರಮಖಳಿಲಲ. ಎಲಲಕಿಾಂತ
ಷಙಹಿಗಿ ಪಲಪಟಿಟಯು ಸಯತಪತಿು ಎಂದರ ಔನಹಾಟಔ ಎಂಫುದು "ಔಯು + ನಹಡು" ಎಂಫುದರಿಂದ ಸಯತಪತಿುಮನುನ
ಡದಿದ. ಔಯುನಹಡು ಎಂದರ ಔಸಪ ಭಣಿಣನ ನಹಡು , "ಎತುಯದ ರದೇವ" ಎಂದು ಄ರ್ೈಾಷಱಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ
ಗೆಜಟಿಮರ್ “ಔನಹಾಟಔ” ಎಂಫ ಷಷರಿನ ಭ ಲದ ಫಗೆೆ ವಿಶಹುಯಳಹದ ಐತಿಷಹಸ್ಥಔ ವಿಯನುನ ನಿೇಡುತುದ.
(ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗೆಜಟಿಮರ್, ಭಹಖ-I; ಸಟಖಳು ೩-೫, ೧೯೮೨).

ಚ್ಚತರ ೨.೩ ಔನಹಾಟಔದ ಷೆಳ ನಕ್ಷ(ಭಹಯತಕಾ ಶೇರಿದಂತೆ)

೨.೪. ರಹಜ್ಯದ ಭಯುಷಂಗಟನೆ/ಏಕಿೇಔಯಣ:
ಷಭಖರ ಔನಹಾಟಔ (ಔನಹಾಟಔ ಏಕಿೇಔಯಣ) ಕ್ಹಾಗಿ ಷ ೇರಹಟ ನಡಮುತುಱೇ ಆತುು ಭತುು ಆದನುನ
೧ನೆೇ
ನಳಂಫರ್ ೧೯೫೬ ಯಂದು ರಹಜ್ಯ ಸನಯಾಚನೆಮ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಶಹಧಿಷಱಹಯ್ದತು.
ಆದಔ ಾ ಭುನನ ಔನನಡ
ಮಹತನಹಡು ರದೇವಖಳು ಭ ಯು ರಹಜ್ಯಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು ೧೬ ಅಡಳಿತ ಪಹರಂತಯಖಳಲ್ಲಲ ಸಂಚ್ಚಷ ೇಗಿದದಸ.
(ಭಷಹದೇವ್ ಫಣಔರ್, ಅಂಖಲಯ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲ ಔನನಡ , - ಬಿರಟಿಷ್ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಬಿರಟಿಷ್ ಭಹವಮ ಔನನಡ , ೧೯೮೬,
ಸಟ ೧೭.) ಸತೆ ುಂಫತುನೆೇ ವತಮಹನದ ಄ಂತಯದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಎಯಡು ದ ಡಡ ರಮಹಣದ ರಹಜ್ಕಿೇಮ
ಚಳುಳಿಖಳಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದ ಜ್ನಯು ನಡಸ್ಥದ ಷ ೇರಹಟ ಆದಯ ಬನನ ಹಿಂದ ಆತುು.
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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(೧) ಔನಹಾಟಔ ಏಕಿೇಔಯಣ ಄ಥಳಹ ಏಕಿೇಔಯಣ ಚಳುಳಿ ಭತುು (೨ ) ಕ್ಹಂಗೆರಸ್ ಚಳುಳಿ. ಂದು ಭಹವ
ಭತುು ಂದು ಪಹರಂತಯದ ತತವನುನ ಅಧರಿಸ್ಥ ಔನನಡಿಖಯನುನ ಂದೇ ಪಹರಂತಯಳಹಗಿ ಸನನಿಾಮಿಾಷುಸದು ಔನಹಾಟಔ
ಏಕಿೇಔಯಣದ ಬೇಡಿಕಯಹಗಿತುು. ಇಗಹಖಱೇ ಷೇಳಿದಂತೆ, ಭಹಯತದ ಶಹವತಂತರಯದ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಭತುು ನಂತಯ, ಔನನಡ
ಮಹತನಹಡು ಜ್ನಯು ಷುಮಹಯು ೧೯
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳು ಭತುು ಪಹರಂತಯಖಳಲ್ಲಲ
ಸಂಚ್ಚಷ ೇಗಿದದಯು ಭತುು
ಶಹವತಂತರಯದ ನಂತಯ ಆರಲಲಯನುನ ರಹಜ್ಯದ ಭಯುಷಂಗಟನೆ ಄ಧಿನಿಮಭ ೧೯೫೬ ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ೫
ಅಡಳಿತ
ಗಟಔಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ತಯಱಹಗಿತುು. ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಷ ಷ ಮೈಷ ಯು ರಹಜ್ಯಸ ನಳಂಫರ್ ೧ , ೧೯೫೬ ಯಂದು
ಯ ಸಗೆ ಂಡಿತುು ಭತುು ಏಔಕ್ಹಲದಲ್ಲಲ ಬಂಖಳ ಯನುನ ತನನ ರಹಜ್ಧಹನಿಯಹಗಿ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸ್ಥತುು. ಯಚನೆಯಹದ
ಸದಿನೆೇಳು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಔನನಡಿಖಯ ಄ಭಿಱಹವಮಂತೆ ನಭಾ ರಹಜ್ಯನುನ 'ಔನಹಾಟಔ' ಎಂದು ೧೯೭೩ ನಳಂಫರ್
ಂದಯಂದು ಭಯುನಹಭಔಯಣ ಮಹಡಱಹಯ್ದತು.

೨.೫. ಔನಹಾಟಔದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು:
ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ಭಹಯತಿೇಮ ಔ ಾಟದ ಎಯಡು ಈತುಭಳಹಗಿ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಱಹದ
ಷ ೆಲ ರದೇವಖಳನುನ ಯ ಪಿಷುತುದ , ಄ಸಖಲಂದರ: ದಕನ್ ರಷೆಬ ಮಿ ಭತುು ಔರಹಳಿ ಫಮಲು ರದೇವಖಳು
಄ಥಳಹ ತಖುೆ ರದೇವಖಳು ಭತುು ದಿವೇಖಳು (ಔನಹಾಟಔ ಗೆಜಟಿಮರ್ ೧೯೮೧). ಬ ಯಚನೆ ಭತುು ಮೇಱಾೈ
ಲಕ್ಷಣಖಳನಹನಧರಿಸ್ಥ ಔನಹಾಟಔನುನ ಅಯು ರಭುಕ ಪಹರಔೃತಿಔ ವಿಭಹಖಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. (ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ
ಗೆಜಟಿಮರ್, ೧೯೮೨, ಸಟಖಳು ೧೨-೧೫.).
i.

ಔರಹಳಿ ರದೇವ

ii.

ಔರಹಳಿ ಫಮಲು ರದೇವ

iii.

ಶಿಿಭ ಗಟಟಖಳು

iv.

ಔನಹಾಟಔ ರಷೆಬ ಮಿ

v.

ಭಱನಹಡು ರದೇವ

vi.

ಮೈದಹನ ರದೇವ

ಇ ವಿಹಲಳಹದ ನೆೈಷಗಿಾಔ ವಿಭಹಖಖಳು ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ ಷ ಔುಳಹಗಿದದಯ
ಸಲಳಹಯು ಄ಧಯಮನಖಳು
ಭತುಶುಟ ವಿಂಖಡಿಷಲಪಟಟಸ (ಲ್ಲಮರ್ಭಂತ್ ಎ.ಟಿ.ಎ. ಎಟ್. ೧೯೬೨, ಎನ್.ಬಿ.ಕ.ರಡಿಡ ಭತುು ಜಿ.ಎಸ್.ಭ ತಿಾ
೧೯೬೭, ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗೆಜಟಿಮರ್ ೧೯೮೨ , ಷಹಯಂಡ್ಫುಸ ಅಫ್ ಔನಹಾಟಔ ೨೦೦೫ ) ಕಳಗೆ ನಿೇಡಱಹದ ಄ಂಕಿ
಄ಂವಸ ಔನಹಾಟಔದ ಬ ಯಚನೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಮ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಔನಹಾಟಔದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ
ವಿಭಹಖಖಳು

ಔರಹಳಿ
ರದೇವ

ಔರಹಳಿ
ಫಮಲು

ಔರಹಳಿ
ಕಳರಷೆ
ಬ ಮಿ

ಭಱನಹಡು
ರದೇವ

ಔರಹಳಿ
ಭಱನಹಡು

ಭಱನಹಡು

ಮೈದಹನ
ರದೇವ

಄ರ
ಭಱನಹಡು

ಈತುಯ
ಮೈದಹನ

ದಕ್ಷಿಣ
ಮೈದಹನ

ಚ್ಚತರ ೨.೫ ಔನಹಾಟಔದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಭಹಖಖಳು

೨.೫.೧. ಔರಹಳಿ ರದೇವ:
ಆದು ಷುಮಹಯು ೪೦೦ ಕಿ.ಮಿೇ.ನಶುಟ ಕಿರಿದಹದ ಬ ಮಿಯಹಗಿದುದ
, ಶಿಿಭ ಗಟಟಖಳು ಭತುು
಄ರೇಬಿಮನ್ ಷಭುದರದ ನಡುಳ ಆದ (ಲ್ಲಮರ್ಭಂತ್ ಎ.ಟಿ.ಎ. ಎಟ್. ೧೯೬೨). ಆದು ೧೧ ೦೪೧ ಭತುು ೧೪೦೨೧೧
ಈತುಯ ಄ಕ್ಹಂವಖಳ ನಡುಳ ವಿಷುರಿಸ್ಥದ. ಆದು ಈತುಯದ ಕ್ಹಯಳಹಯ ಟಟಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಂಖಳ ಯು ನಖಯದರಗೆ
ಇ ರದೇವದ ಈದದಸ ಷುಮಹಯು ೩೦೦ ಕಿಱ ೇಮಿೇಟರ್ (೧೯೦ ಮೈಲ್ಲ) ಭತುು ೩೦ ರಿಂದ ೧೧೦ ಕಿಱ ೇಮಿೇಟರ್
(೨೫ ರಿಂದ ೬೫ ಮೈಲ್ಲ) ರಗೆ ಄ಖಲಳಹಗಿದುದ , ಈತುಯದ ಔಡಗೆ ಕಿರಿದಹಖುತಹು ಔಡಿದಹದ ಆಳಿಛಹರಿನಿಂದ ಔ ಡಿದ.
ಆದು ಭಯಳು ಄ಲುವಿಮಮ್ ಭತುು ಱಹಯಟರಿಟಿಸ ಷುುಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದ. ಆದು ರಿತಾನೆಮ ಷವಯ ದಲ್ಲಲದ ,
ಏಕಂದರ ಆದು ಈತುಯದಲ್ಲಲ ಬಹಂಬ ಔರಹಳಿ (ಕ ಂಔಣ ಔರಹಳಿ) ಭತುು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲ ಕೇಯಳ ಔರಹಳಿ (ಭಲಬಹರ್
ಔರಹಳಿ) ನಡುಳ ಆದ. ಆದು ಕ್ಹಯಳಹಯ ಕ ಲ್ಲಲ , ಬೇಱಕೇರಿ ಕ ಲ್ಲಲ ಭತುು ಬಟಾಳ ಕ ಲ್ಲಲ (ಬಿ.ಕ. ರಡಿಡ ಭತುು
ಜಿ.ಎಸ್. ಭ ತಿಾ ೧೯೬೭) ನಂತಸ ಭಯಳು ಕ ಲ್ಲಲಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಫಸುಶಃ ಫಸು ಷಚ್ಚಿಗೆ ಙಹಲನೆಮಲ್ಲಲಯು
ನೆೈಊತಯ ಮಹನ ಾನ್ ಕ್ಹಯಣದಿಂದ ಆಯಫಸುದು
, ಆಲ್ಲಲ ವಿಹಲಳಹದ ನದಿ ಭುಕಜ್ ಬ ಮಿಖಳು
ಔಂಡುಫಯುಸದಿಲಲ. ಇ ರದೇವನುನ ಔರಹಳಿ ಟಿಟಮ ಭ ಯು ರೇಖ್ಹಂವ ಭತುು ಷಮಹನಹಂತಯ ಟಿಟಖಲಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ವಿಯಣೆಮನುನ ಇ ಕಳಗೆ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.


ಔರಹಳಿ ಫಮಲು ರದೇವ: - ಆದು ನದಿ ೇಕಯಣೆಮ ಕಳಗಿನ ಫಮಲು ರದೇವಳಹಗಿದ.



ಔರಹಳಿ ಕಳ ರಷೆಬ ಮಿ : - ಆದು ಷಭುದರ ನಿರಹಔಯಣೆಮ

(ಷಭುದರದ ವಿಕ ೇಕಾ ಸ್ಥಲುಕಿದ

ಈತಪನನಳಹಗಿದ ಭತುು ಆದನುನ "ಶಹಖಯ ಳೇದಿಕ" ಎಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು.


ಔರಹಳಿ ಭಱನಹಡು : - ಷಚುಿ ಭಹಖ ಄ಯಣಯ ರದೇವ ಷಹಗೆ ಈಳಿಸ್ಥಕ ಂಡು ಷಹಖ ಔೃಷ್ಟ್ ರದೇವಕಾ
ತೆಯಸಗೆ ಳಿಷದ ಬಟಟದ ಭಹಖ ಆದನುನ ಭಱನಹಡು ಔರಹಳಿ ಎಂದು ಔರಮಱಹಖುತುದ.



಄ರ-ಭಱನಹಡು: - ಆದು ಭಱನಹಡು ಭತುು ಮೈದಹನದ ನಡುಳ ಆಯು ಂದು ಈದದಳಹದ ಕಿರಿದಹದ
ಲಮಳಹಗಿದುದ, ರಹಜ್ಯದ ಷಂಹಣಾ ಈದದಔ ಾ ಈತುಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕಾ ಳಹಯಪಿಸ್ಥದ.

೨.೫.೨. ಭಱನಹಡು ರದೇವ:
ಭಱನಹಡು ರದೇವ ಎಂಫುದು ಭುಕಯಳಹಗಿ ಄ಯಣಯದಿಂದ ಅೃತಳಹದ ಾತ ರೇಣಿಯ್ದಂದ ಔ ಡಿದುದ
ಗಟಟದ ಹಾಕಾ ಭತುು ಮೈದಹನ ರದೇವದ ಶಿಿಭಕಾ ಳಹಯಪಿಸ್ಥದ. ಇ ರೇಣಿಗೆ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

‘ಷಷಹಯದಿರ ಬಟಟ ’ಖಲಂತಲ
25

)

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಔರಮುಯು. ಆದು ರಹಜ್ಯದ ಇಹನಯ ಭಹಖದಿಂದ ಅಗೆನೇಮ ಭಹಖದರವಿಖ ಹಣಾಳಹಗಿ ಸಬಿಬಯು ಭತುು
಄ಯಬಿಬೇ ಷಭುದರಕಾ ಄ತಿೇ ಷಮಿೇವಿಯು ಭತುು ಄ಂತಿಭಳಹಗಿ ಄ಘಹದಳಹದ ನಿೇಲಗಿರಿ ಬಟಟಖಳ ಶಹಲುಖಲ ಡನೆ
ಕ ನೆಗಹಣು ಄ಥಳಹ ಶೇಾಡಯಹಖು ಗಟಟಖಳು . ಶಿಿಭ ಗಟಟದಲ್ಲಲ ಄ನೆೇಔ ಶಿಕಯಖಳಿಳ. ಷಭತಟ್ಹಟದ
ಈಳಿದ ರಷೆಬ ಮಿಮ ನದಿಖಳಿಂದ ಷಳತದ ಕಿರಯಗೆ ಳಟಟ ಆಸ ಯ ಸಗೆ ಂಡಸ.

ಶಿಿಭ ಗಟಟದಲ್ಲಲಯು

ರಭುಕ ಶಿಕಯಖಲಂದರ ಬಹಬಹಫುಡನ್ ಗಿರಿ ಬಟಟಖಳಲ್ಲಲನ ಭುಳುಮಯನ ಗಿರಿ (೧೯೧೩ ಮಿೇ) ಔಲಹತುಗಿರಿ (೧೮೯೩
ಮಿೇ), ಔುದುರಭುಕ (೧೮೭೨ ಮಿೇ) ದೇವಿೇಯಭಾನಖುಡಡ (೧೮೧೭ ಮಿೇ) ಯುದರಗಿರಿ (೧೭೧೫ ಮಿೇ) , ಮೇಯುತಿ (೧೬೪೧
ಮಿೇ) ಫಱಹಲಳರಹಮನದುಖಾ (೧೫೦೦ ಮಿೇ) , ಯಷಹಾತ(೧೪೩೪ ಮಿೇ) , ಕ ಡಙಹದಿರ(೧೩೨೩ ಮಿೇ) , ಸಶಪಗಿರಿ
಄ಥಳಹ ಷುಫರಭಣಯ (೧೭೩೧ ಮಿೇ) ಫರಸಾಗಿರಿ

, ಮೇತಿಾಖುಡಡ (೧೬೭೭ ಮಿೇ) ಆನುನ ಭುಂತಹದಸ ರಹಜ್ಯದ

಄ತುಯನನತ ಶಿಕಯಖಲಹಗಿಳ. ಶಿಿಭ ಗಟಟದ ಙಹಭುಾಡಿ ಘಹಟಿ, ಅಖುಂಬ ಘಹಟಿ ಭತುು ಕ ಲ ಲಯು ಘಹಟಿ ಆಸ
ಔರಹಳಿ ಫಮಲು ಭತುು ಭಱನಹಡು ರದೇವದ ನಡುಳ ಷಂಔಾನುನ ದಗಿಷುತುಳ.

ಭಱನಹಡು ಄ಧಿಔ

ಭಲಮನುನ ಡಮುಸದರಿಂದ ನಿತಯಸರಿದವಣಾದ ಄ಯಣಯಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದ ಭನೆ ೇಸಯ ತಹಣಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ.
ಆದು ಔನಹಾಟಔದ ಸಲಸ ನದಿಖಳ ಈಖಭಶಹೆನಳಹಗಿದುದ

, ಆಲ್ಲಲಂದ ಔಡಿದಹದ ಆಳಿಛಹರಿನಲ್ಲಲ ಯಬಷದಿಂದ

ಆಳಿಮುತಹು ಄ನೆೇಔ ಜ್ಲಪಹತಖಳನುನ ನಿಮಿಾಸ್ಥಳ. ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಭಹಯತದಱಲೇ ಎತುಯಳಹದ ವಿವವ ರಸ್ಥದಿ ಜ ೇಗ್
ಜ್ಲಪಹತ (ವರಹತಿ ನದಿ) , ಶಿನಷಭುದರ ಜ್ಲಪಹತಖಳು ರಭುಕಳಹಗಿಳ ಷಹಖ ಜ್ಲವಿದುಯತ್ ೇಜ್ನೆಖಳಿಗೆ
ಭ ಲಳಹಗಿಳ. ಶಿಿಭ ಗಟಟದ ಆಳಿಛಹರಿನಲ್ಲಲ ಕ್ಹಫಿ ಭತುು ಚಷಹ ತೆ ೇಟಖಳಿಳ. ಆಂದು ಭಱನಹಡು ರದೇವನುನ
'ಜಿೇವಿಳೈವಿಧಯತಹ ಲಮ' ಎಂದು ಖುಯುತಿಸ್ಥ ಯಕ್ಷಿಷಱಹಖುತಿುದ. ಹಿಮಹಲಮಸ "ಭಹಯತದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಾತ" ಭತುು
"ಷಷಹಯದಿರಖಳು ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಾತಖಳು" ಎಂದು ಷಷಯುಳಹಸ್ಥಯಹಗಿಳ.

೨.೫.೩ ಮೈದಹನ ರದೇವ:
಄ರಭಱನಹಡಿನ ಹಾದಿಕಿಾನಲ್ಲಲ ಷಭತಟ್ಹಟದ ಅದರ ನವಿರಹದ ಈಫುಬತಗಿೆನ ಄ಱಮಂತಿಯು ವಿಹಲ
ಮೈದಹನವಿದುದ, ಷರಹಷರಿ ೪೫೦ ರಿಂದ ೭೬೦ ಮಿೇ. ಎತುಯದಲ್ಲಲದ. ಆಲ್ಲಲ ಄ನೆೇಔ ಔಡ ಬಟಟಖುಡಡಖಳ ಶಹಲುಖಳು
ಔಂಡುಫಯುತುಳ. ಆದು ಹಾದ ಔಡ ಆಳಿಛಹಯನುನ ಷ ಂದಿದುದ

, ಈತುಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕಾ ಬಿೇದರ್ನಿಂದ

ಙಹಭರಹಜ್ನಖಯದರಗೆ ಎತುಯ ಷಙಹಿಖುತುದ. ಮೈದಹನನುನ ಎಯಡು ಭಹಖಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ.
಄ಸಖಲಂದರ; (i )ಈತುಯ ಮೈದಹನ ಲಮ ಭತುು (ii) ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಹನ ಲಮ.

೨.೫.೪. ಈತುಯ ಮೈದಹನ ರದೇವ:
ಆದನುನ “ಔಡಿಮ ಷಳತದ ಮೇಱಾೈ ” ಎಂದ ಔರಮಱಹಖುತುದ ಭತುು ೧೨೦೦ ರಿಂದ ೧೫೦೦ ಮಿೇ
ಎತುಯನುನ ಷ ಂದಿದ. ಆದು ತುಂಖಫದಹರ ನದಿಮ ಈತುಯಕಾ ಭತುು ಶಿಿಭ ಗಟಟದ ಹಾಕಾ ನೆಱಗೆ ಂಡಿದ.
ಆದು ಄ವಟೇನು ಅಔಶಾಣಿೇಮಲಲದ ಏಔತಹನತೆಮ ಕ ನೆಮ ಆಲಲದಂತೆ ಗೆ ೇಚರಿಷು ಭಯಖಳು ಆಲಲದ ಭುಔು
ಷಹಖ ವಿಹಲಳಹದ ಮೈದಹನದ ರಷೆಬ ಮಿಯಹಗಿದುದ
, ಷಚುಿ ಔಸಪಭಣಿಣನಿಂದ ಔ ಡಿದ ಫಮಲು
ರದೇವಳಹಗಿದ. ಇ ರದೇವದ ಷಚ್ಚಿನ ಭಹಖ ಔೃವಹಣನದಿ ಄ಚುಿಔಟಿಟಗೆ ಳಟಿಟದ. ಈಳಿದಂತೆ ಭಿೇಭ
,ದ ೇನಿ,
ತುಂಖಬದಹರ ನದಿಖಳ ರಭಹದಿಂದ ಷಳತಗೆ ಂಡಿದ. ಭಷಹದೇಳಹೇ ನ ಚ್ಚಔಾ ವಿಷುಯಣೆ ರೇಣಿ ಬಿಛಹಸಯದಲ್ಲಲ
಄ಂತಿಭಗೆ ಳುುತುದ ಭತುು ಭಿೇಭ ಭತುು ಔೃಶಣ ನದಿಖಳ ಜ್ಱಹನಮನ ರದೇವಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ.
ಕಲಸ
ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಷುಣಣದ ಔಲ್ಲಲನ ದ ೇಶಸ ಶೌಂದತಿು ಭತುು ಬಹದಹಮಿಮ ಹಾದ ಬ ಯಚನೆಗೆ ಯಟ್ಹದ
ನೆ ೇಟನುನ ನಿೇಡುತುದ. ಷುಮಹಯು ೬೨ ಮಿೇ. ಎತುಯದಿಂದ ಧುಭುಔು ಬಳಗಹವಿ ಜಿಱಲಮ ಗಟರಭಹ ನದಿಮ
ಗೆ ೇಕ್ಹಸ ಜ್ಲಪಹತಸ ಆಲ್ಲಲ ರಸ್ಥದಿಳಹಗಿದ. ಬಿೇದರ್
, ಬಿಛಹಸಯ, ಖುಲಬಗಹಾ, ಯಹದಗಿರಿ, ರಹಮಚ ಯು,
ಕ ಪಳ, ಫಲಹುರಿ, ಷಹಳೇರಿ, ಖದಖ ಭತುು ಬಹಖಲಕ ೇಟ ಜಿಱಲಖಳು ಷಹಖ ಧಹಯಳಹಡ ಭತುು ಬಳಗಹವಿಮ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಕಳಭಹಖಖಳು ಈತುಯದ ಮೈದಹನದಲ್ಲಲಳ. ಇ ರದೇವದ ಷಚ್ಚಿನ ಭಹಖಸ ಆನ ನ ಭಲಯಹಶಿರತ ರಿಸ್ಥೆತಿಮಲ್ಲಲದ.
ಬೇಸ್ಥಗೆಮಲ್ಲಲ ಄ಧಿಔ ಈವಹಣಂವವಿಯುಸದರಿಂದ ಆದನುನ „ಬಿಸ್ಥಲ ನಹಡು‟ ಎನುನಯು.

೨.೫.೫. ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಹನ ರದೇವ:
ಇ ರದೇವಖಳನುನ " ಷಚ್ಚಿನ ಷಳತದ ಮೇಱಾೈ" ಎಂದ ಔರಮಱಹಖುತುದ , ಆದು ಈತುಯ ಮೈದಹನಕಿಾಂತ
ಎತುಯ ಭಟಟದಲ್ಲಲದುದ ಭತುು ಷಚುಿ ಯಟ್ಹಗಿಯುತುದ. ಆದನುನ "
ಮೈಷ ಯು ರಷೆಬ ಮಿ " ಎಂದ
ಔರಮಱಹಖುತುದ, ಆದು ಈತುಯದಲ್ಲಲ ತುಂಖಬದಹರ ನದಿ ಪಹತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲಯು ಙಹಭರಹಜ್ನಖಯದ ಮೇಮರ್
ಔಂದಔದರಖ ಳಹಯಪಿಸ್ಥದ. ಖಟಿಟಯಹದ ಕಿರಷಟಱೈನ್ ಫಂಡಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದುದ ಷಚುಿ ಷಳತಕಾ ತಡ
ಡಡಫಲಲಳಹಗಿಳ. ಆದು ಹಾಕಾ ಆಳಿಛಹಯು ಭತುು ಆದಯ ಷರಹಷರಿ ಎತುಯಸ ೧೬೦೦ ರಿಂದ ೧೨೦೦ ಮಿೇಟರ್
ರಗೆ ಆದ. ಕ್ಹಳೇರಿ , ಪಹಱಹರ್, ಪನಹನರ್ ಆಲ್ಲಲ ಸರಿಮುತಿುಯು ರಭುಕ ನದಿಖಲಹಗಿಳ. ಆದು ಚ್ಚತರದುಖಾ ಬಟಟ ,
ಭಧುಗಿರಿ ಬಟಟ ಭತುು ನಂದಿದುಖಾ ಬಟಟದಂತಸ ಄ನೆೇಔ ಷಭತಟ್ಹಟದ ಬಟಟಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಕ್ಹಳೇರಿ
ನದಿಯ್ದಂದ ಯ ಸಗೆ ಂಡ ಶಿಂವಹ
ಭತುು ಶಿರೇಯಂಖಟಟಣ ಇ ರದೇವದ ಎಯಡು ರಭುಕ ನದಿ ತಿೇಯದ
ದಿವೇಖಲಹಗಿಳ. ಇ ರದೇವಹ ಭಲ ನೆಯಳಿನ ರದೇವದ ಭಹಖಳಹಗಿದ , ಭಲಮ ರಮಹಣಹ ಔಡಿಮಯಹಖುತುದ
ಭತುು ಶಿಿಭದಿಂದ ಹಾಕಾ ಷ ೇದಂತೆ ಏರಿಳಿತ ಷಙಹಿಖುತುದ. ಆದು ಫಸಳಶುಟ ಕಂಸ ಭಣಿಣನಿಂದ ಔ ಡಿಯು
ರಷೆಬ ಮಿಯಹಗಿದ. ನಿೇರಹರಿ ಷಷಹಮದಿಂದ ಔೃಷ್ಟ್ಮನುನ ಮಹಡಱಹಖುತುದ ಭತುು ಭಲಯಹಶಿರತ ಣ
ಬಲಖಳನುನ ಷಸ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಳಹಯಔಳಹಗಿ ಬಲಷಱಹಖುತುದ.
ರಷುುತ ಄ಧಯಮನಸ ಔನಹಾಟಔನುನ ಭ ಯು ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಭಹಖಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುತುದ. ಄ಸಖಲಂದರ:
ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ (ಎನ್ಕಅರ್): ಆದು ಈತುಯ ಮೈದಹನ ಭತುು ಭಱನಹಡಿನ ಕಲಸ ಭಹಖಖಳನುನ , ದಕ್ಷಿಣ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವನುನ (ಎಸ್ಕಅರ್) ಷ ಂದಿಯುತುದ: ಆದು ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಹನನುನ ಭಱನಹಡು ಭತುು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ (ಸ್ಥಕಅರ್) ಕಲಸ ಭಹಖಖನುನ ಷ ಂದಿಯುತುದ: ಔರಹಳಿ ರದೇವ ಭತುು ಭಱನಹಡು ರದೇವದ
ಕಲಸ ಭಹಖಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯುತುದ.

೨.೬. ಪಹರದೇಶಿಔ ಳೈವಿಧಯತೆಖಳು :
ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ (ಎನ್ಕಅರ್), ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ (ಎಸ್ಕಅರ್) ಭತುು ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವ (ಸ್ಥಕಅರ್) ನಂತಸ ರದೇವಖಳು ಭೌತಿಔ ಭತುು ಶಹಂಷಾೃತಿಔ ಬ ಯಚನೆಖಳಲ್ಲಲ ಷಚ್ಚಿನ ಭಟಟದ ಪಹರದೇಶಿಔ
ಯತಹಯಷಖಳನುನ ಷ ಂದಿಳ ; ಆದು ಔನಹಾಟಔದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔತೆಮನುನ ಄ದುುತ ರಹಜ್ಯನಹನಗಿ ಮಹಡುತುದ. ಇ
ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ಄ಧಯಮನಸ ರದೇವಖಳ ಭೌತಿಔ ಭತುು ಮಹನ ರಿಷಯದ ಄ಂವಖಳಲ್ಲಲನ ಯತಹಯಷಖಳನುನ
ಚಚ್ಚಾಷುತುದ.

೨.೬.೧. ಭೌತಿಔ ವಿದಯಮಹನ:
 ಷೆಲಹಔೃತಿಮ ಷವಯ  ಲಕ್ಷಣ : ಷೆಲಹಔೃತಿ ಎಂಫ ದಸ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಬಟಟಖಳು

, ಫಮಲು
ರದೇವಖಳನುನ ರತಿನಿಧಿಷುತುದ. ರಷೆಬ ಮಿಖಳು ಭತುು ಎತುಯದ ಾತಖಳು. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವಸ ಈದದಳಹದ ಫಮಲು ರದೇವಳಹಗಿದುದ
, ಯಟ್ಹದ, ಾತಭಮ ಬ ರದೇವನುನ
ಷ ಂದಿದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಕಿಾಂತ ಷಚುಿ ಎತುಯ ಭತುು ಯಟ್ಹಗಿದ.



ಬ ಳೈಜ್ಞಹನಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು: ರದೇವದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯಚನೆಮು ರಿಷಹಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು , ಕನಿಜ್ಖಳು, ಫಂಡಖಳು
ಭತುು ಭಣಿಣನ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ರತಿನಿಧಿಷುತುದ. ಅಳಹಷಶಹೆನದ ಅರ್ಥಾಔ ಚಟುಟಿಕಖಳ ಮೇಱ ಇ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ದಕನ್ ಫಱಖಳು ಭತುು ಆತಿುೇಚ್ಚನ ಱಹಯಟರಿಟಿಸ
಄ಥಳಹ ತೃತಿೇಮ / ಮಔಾಲು ನಿಕ್ಷೇಖಳಿಂದ ಯ ಸಗೆ ಂಡಿದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಫಸುಪಹಲು
ಭಹಖಸ ಡಔಾನ್ ಟ್ಹರಪ್ಸಾ ಖಳಿಂದ ಯ ಸಗೆ ಂಡಿದ , ಅದಯ ಇ ರದೇವದ ಈತುಯ ಜಿಱಲಖಳ ಕಲಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಭಹಖಖಳು ಄ಚೆೇಮನ್ ರಿೇತಿಮ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಳ. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ
ಫಸುಪಹಲು ಭಹಖಸ ಪಿರಕ್ಹಂಬಿರಮನ್ ಄ಥಳಹ ಪಹರಟರ ಜ ೇಯ್ದಸ ದಕ್ಷಿಣಕಾ ಫಯುತುದ ಭತುು ಇ
ರದೇವದ ದಕ್ಷಿಣ ಭತುು ಶಿಿಭ ದಿಕಿಾನ ಜಿಱಲಮು ಄ಚೆೇಮನ್ ಷಂಕಿೇಣಾದಿಂದ ಯ ಸಗೆ ಂಡಿದ.


ಳಹಮುಖುಣ: ಔನಹಾಟಔ ಈಶಣಲಮದ ಲಮದಲ್ಲಲದ
, ಅದರ ಆದು ನೆೈಊತಯ ಮಹನ ಾನ್ನ
ರಭಹದಿಂದಹಗಿ ಈಶಣಲಮದ ಮಹನ ಾನ್ ಳಹಮುಖುಣನುನ ಷ ಂದಿದ. ಕ ಪಪನ್ಯ ಗಿೇಾಔಯಣದ
ರಕ್ಹಯ ರಹಜ್ಯಸ ಭ ಯು ರಿೇತಿಮ ಳಹಮುಖುಣಕಾ ಶಹಕ್ಷಿಯಹಗಿದ. ಄ಸಖಲಂದರ:
ಈಶಣಲಮದ
ಮಹನ ಾನ್ (ಎಎಂಡಫುಲಯ): ಆದು ಷಂಹಣಾ ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ಔಾದ ರದೇವಖಳನುನ
ಳಗೆ ಳುುತುದ, ಚಳಿಗಹಲಸ ಇ ರಕ್ಹಯದಲ್ಲಲ ಈಶಣ ಣ ಈಶಣಲಮದ ಷನಹನ ಸಳಹಮಹನ
(ಎಡಫ ಲಯ): ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಷ ಯಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ರಹಜ್ಯಸ ಇ
ರಿೇತಿಮ ಳಹಮುಖುಣನುನ ಷ ಂದಿದ. ಈಶಣ ಄ರ-ವುಶಾ ಈಶಣಲಮದ ಸ್ಥಟೇಸ್ಾ ರಕ್ಹಯ : ಆದು
ರಹಜ್ಯದ ಷಂಹಣಾ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ.



ಊತುಖಳು: ರಹಜ್ಯದ ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಳಹಮುಖುಣ ರಿಸ್ಥೆತಿಖಳನುನ ಄ನುಔ ಲಔಯಳಹಗಿ ಈತುಭಳಹಗಿ
ಖುಯುತಿಷಱಹದ ನಹಲುಾ ಊತುಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ಄ಸಖಲಂದರ: ಬೇಸ್ಥಗೆ ಄ಥಳಹ ಬೇಸ್ಥಗೆ ಕ್ಹಲ
[ಮಹಚ್ಾ - ಮೇ] , ನೆೈಊತಯ ಮಹನ ಾನ್ ಮಹಯುತಖಳ ಕ್ಹಲ (ಭಲಗಹಲ)[ಜ್ ನ್
- ಶಪಟಂಫರ್] ,
ಮಹನ ಾನ್ ಮಹಯುತಖಳ ನಿಖಾಭನ ಕ್ಹಲ [಄ಕ ಟೇಫರ್ - ನಳಂಫರ್] ಭತುು ಚಳಿಗಹಲ [ಡಿಶಂಫರ್ ಫೆಫರರಿ]. ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗೆಜಟಿಮರ್ ರಕ್ಹಯ
, ರಹಜ್ಯಸ " ಎಯಡು ರಕ್ಹಯದ ಭಲಗಹಲ ”ಕಾ
ಕ್ಹಯಣಳಹಖಫಸುದು ಏಕಂದರ ನೆೈಊತಯ ಭತುು ಇಹನಯ ಮಹನ ಾನ್ ರಹಜ್ಯಕಾ ಷಚ್ಚಿನ ಭಲಮನುನ
ನಿೇಡುತುದ. ನೆೈಊತಯ ಮಹನ ಾನ್ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ೇ .೮೦, ಭಲಗಹಲದ ನಂತಯದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ
ೇ.೧೨, ಬೇಸ್ಥಗೆಮಲ್ಲಲ ೇ.೭ ಭತುು ಚಳಿಗಹಲದಲ್ಲಲ ಕೇಲ ೇ.೧ ಯಶುಟ ಭಲಯಹಖುತುದ.



ತಹಮಹನ: ಜ್ನರಿಮ ಅಯಂಬದಲ್ಲಲ ತಹಮಹನಸ ಔಡಿಮ ಷಹಖ ಄ಲ್ಲಲಂದ ನಂತಯ ಸಂತ ಸಂತಳಹಗಿ
ಏಯುತಹು ಫೆಫರರಿ ಭಧಯದಲ್ಲಲ ತಿೇರಖತಿಮಲ್ಲಲ ಷಚುಿರಿ ಔಂಡುಫಯುತುದ
ಭತುು ಮಹಚ್ಾ ತಿಂಖಳ
ನಂತಯ ರಹಛಹಯದಯಂತ ಈವಹಣಂವಸ ಏಔರಕ್ಹಯಳಹಗಿ ಷಙಹಿಖುತಹು ಏಪಿರಲ್-ಮೇ ತಿಂಖಳುಖಳಲ್ಲಲ ಄ದು
ಖರಿಶಠ ಭಟಟನುನ ತಲುಸತುದ. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಮೇ
ತಿಂಖಳಲ್ಲಲ ಖರಿಶಠ ತಹಮಹನ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಖುಲಬಗಹಾ ಭತುು
ರಹಮಚ ಯು ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ಮೇ ತಿಂಖಳಲ್ಲಲ ಖರಿಶಠ ತಹಮಹನ ೪೩ ೦ಶಂ ರಗೆ ತಲುಸತುದ. ಆದು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ೩೫ o ರಿಂದ ೩೬ o ಶಂ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ೩೬ o ರಿಂದ ೩೮ o ಶಂ
ನಶುಟ ಆಯುತುದ.



ಭಲ ಭತುು ಫಯ : ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಭಹರಿ ಭಲಯಹಖುತುದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ
ಶಿಿಭ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಹಖಖಳು ಭತುು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಇಹನಯ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಭಧಯಭ
ರಮಹಣದ ಭಲಯಹಖುತುದ ಭತುು ಈಳಿದ ಭಹಖಸ ಔಡಿಮ ಭಲಯಹಖುತುದ. ಎಯಡು ರಭುಕ
ಭಲಗಹಲಖಳು ರಹಜ್ಯದ ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ೫೦೦-೬೦೦ ಮಿಮಿೇ (೫೦-೬೦ಶಂ.ಮಿೇ) ಭಲಯಹಖುತುದ. ಎಯಡ ಈತುಯ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ರಭುಕ ಭಹಖ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಳಹಮುಯ ಭಹಖನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಳ. ಄ಸ ಬಿಛಹಸಯ , ಹಾ ಬಳಗಹವಿ , ಇಹನಯ ಧಹಯಳಹಡ ಭತುು ಶಿಿಭ ರಹಮಚ ಯು
ಜಿಱಲಖಳು, ಹಾಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಫಲಹುರಿ ಭತುು ಚ್ಚತರದುಖಾ ಜಿಱಲಖಳು ಆಳ. ಅದದರಿಂದ
ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಕಾ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ತಿೇರ ಫಯ ಆಯುತುದ , ಅದರ
ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಫಯಗಹಲ ಭುಔು ರದೇವಳಹಗಿದ.



ನದಿ ಭತುು ನಹಱಹ ಯಶೆ : ನದಿಮ ನಹಱ ಄ಥಳಹ ಕ್ಹಲುಳ ಮಹದರಿ ಭತುು ದಿಔಾನುನ ಭುಕಯಳಹಗಿ
ರಹಜ್ಯದ ಬ ಳೈಜ್ಞಹನಿಔ ಯಚನೆ ಭತುು ಲಕ್ಷಣಖಳಿಂದ ನಿಧಾರಿಷಱಹಖುತುದ. ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ನದಿ
ಯಶೆಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಱಹಗಿದ. ಔೃಶಣ , ಗೆ ೇದಹರಿ, ಕ್ಹಳೇರಿ ಪನಹನರ್ ಭತುು ಪಹಱಹರ್ ನದಿಖಳು
ಹಳಹಾಭಿಭುಕಳಹಗಿ ಸರಿಮು ಐದು ಲಮಖಲಂದು ಖುಯುತಿಷಱಹಗಿದ. ಲಮಳಹಯು ನೆ ೇಡುಸದಹದರ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಶಿಿಭಕಾ ಸರಿಮು ನದಿಖಲಂದರ ವರಹತಿ , ಕ್ಹಳಿನದಿ, ನೆೇತಹರತಿ, ರಹಹಿ,
ಬೇಡಿು(ಖಂಖಲ್ಲಲ) ಭತುು ಄ಗನಹಶಿನಿ ನದಿಖಳು. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಔೃಶಣ , ಗೆ ೇದಹರಿ ಭತುು
಄ದಯ ಈನದಿಖಳು. ಄ಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔದ ನಂದಿದುಖಾ , ತುಂಖಬದಹರ ಭತುು ಕ್ಹಳೇರಿ ಭತುು ಄ದಯ
ಈನದಿಖಳು. ಇ ಎಱಹಲ ನದಿಖಳು ಹಳಹಾಭಿಭುಕಳಹಗಿ ಸರಿದು ಫಂಗಹಳಕ ಲ್ಲಲಮನುನ ಶೇಯುತುಳ.


ಭಣುಣ ಭತುು ಬಲಖಳು : ಭಣುಣ ಕನಿಜ್ ಷಂಕಿೇಣಾ ಭತುು ಶಹಮ ಷುುಳಹಗಿದ. ಔೃಷ್ಟ್ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ
ಪಲತಹುದ ಭಣುಣ ಄ತಯಖತಯ . ಂದು ನಿದಿಾಶಟ ರಿೇತಿಮ ಬಲಗೆ ನಿದಿಾಶಟ ರಿೇತಿಮ ಭಣುಣ
ಷ ಔುಳಹಗಿಯುತುದ. ಄ಸಖಳನುನ ನಹಲುಾ ವಿಧಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ಄ಸಖಲಂದರ: ಔಸಪ ಭಣುಣ ,
ಕಂಸ ಭಣುಣ , ಜ್ಂಬಿಟಿಟಗೆ ಭಣುಣ ಭತುು ಔರಹಳಿಮ ಮಔಾಲು ಭಣುಣ. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ
ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಕಲಸ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಔಸಪ ಭಣುಣ ರಧಹನಳಹಗಿದ. ಇ ರದೇವದಲ್ಲಲ
ಸತಿು, ಜ ೇರ್, ಫಛಹರ, ಗೆ ೇಧಿ, ತಂಬಹಔು, ನೆಲಖಡಱ ಭತುು ಔಫುಬ ಬಲಮಱಹಖುತುದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ಕಂಸ ಭಣುಣ ಪಹರಫಲಯ ಷ ಂದಿದ , ಇ ಭಣಿಣನಲ್ಲಲ ಣ ಬಲಮ ಧಹನಯಖಲಹದ ರಹಗಿ ,
ನಣೆ, ಷಜೆ,ಷಹಯಔ ಆತಹಯದಿ. ದಿವದಳ ಧಹನಯಖಳು , ನೆಲಖಡಱಖಳಂತಸ ಭಲ ಅಶಿರತ ಬಲಖಳನುನ
ಬಲಮಫಸುದು. ನಿೇರಹರಿ ಶೌಲಬಯವಿಯು ಔಡ ಬತು
, ಔಫುಬ, ತೆಂಖು, ಄ಡಿಕ ಆತಹಯದಿ ಬಲಮಲು
ೇಖಯಳಹಗಿದ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಷಚ್ಚಿನ ಬಟಟಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ
ಭತುು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಔಾದ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಜ್ಂಬಿಟಿಟಗೆ ಭಣಣನುನ ಷ ಂದಿದ. ಚಷಹ ಭತುು
ಕ್ಹಫಿ ತೆ ೇಟಖಳು , ಮಣಷು, ಬತು, ಬಹಲಸಣುಣ, ತೆಂಗಿನಕ್ಹಯ್ದ, ಄ಡಿಕ ಕ್ಹಯ್ದ , ಏಲಕಿಾ, ಗೆ ೇಡಂಬಿ, ಕಿತುಲ
ಭತುು ಔಫುಬ ಆತಹಯದಿ ಇ ರದೇವಖಳ ರಭುಕ ಬಲಖಲಹಗಿಳ.
ಮಔಾಲು ಭಣುಣ ನದಿ , ಷಭುದರದ
಄ಱಖಳಿಂದ ಶಹಗಿಷಲಪಟಟ ಭಣುಣ ಷಭುದರ ತಿೇಯದಲ್ಲಲ ಷಂಖರಸಳಹಗಿ ನಿಮಹಾಣಳಹಗಿದ ಭತುು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಬತು , ಔಫುಬ, ತೆಂಗಿನಕ್ಹಯ್ದ, ಄ಡಿಕ ಕ್ಹಯ್ದ , ಬಹಲಸಣುಣ
ಭತುು ಭಶಹಱಖಳು ಇ ರದೇವದ ಭುಕಯ ಔೃಷ್ಟ್ ಬಲಖಲಹಗಿಳ.



ಶಹವಭಹವಿಔ ಷಷಯಖಾ: ಆದನುನ ರದೇವದ ಭೌತಿಔ ರಿಷಯದ ಷ ಚಯಂಔಳಂದು ರಿಖಣಿಷಱಹಖುತುದ
,
ಏಕಂದರ ಆದು ಟುಟ ಳಹಮುಖುಣ ಸ್ಥೆತಿ , ಬ ಷವಯ  , ಭಣಿಣನ ಲಕ್ಷಣಖಳು , ನಿೇಯು ಷಯಫರಹಜ್ು ,
ಮಹನ ಸಷುಕ್ಷೇ ಭತುು ರದೇವದ ಆತಯ
ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ ಭತುು ರಭಹವಿಷುತುದ.
ರಹಜ್ಯದ ಶಹವಭಹವಿಔ ಷಷಯಖಾನುನ ಐದು ವಿಧಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ , ಄ಸಖಲಂದರ: ಮಹಯಂಗೆ ರೇವ್
ಷಷಯಖಾಸ ಭಂಖಳ ರಿನ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಈತುಯದ ಕ್ಹಯಳಹಯರಗೆ ಔರಹಳಿಮುದದಔ ಾ ಳಹಯಪಿಸ್ಥದ.
ಔುದುರಭುಕ ರೇಣಿ , ಬಹಬಹಫುಡನ್ ರೇಣಿ ಭತುು ಬಿಳಿಗಿರಿಯಂಖನ ರೇಣಿಮ ಮೇಱಹುಖಖಳಲ್ಲಲ
ಔಂಡುಫಯು ಂಟೇನ್ ಷಷಯಖಾ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ನಿತಯಸರಿದವಣಾದ ಄ಯಣಯಸ ಕ ಡಗಿನ ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜಿಱಲಖಳು
, ಷಹಷನದ ಶಿಿಭ ಭಹಖಖಳು ,
ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು, ಶಿಖೆ ಭತುು ಈತುಯ ಔನನಡದ ಹಾ ಭಹಖಖಳು
, ಈಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಔನನಡ
ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಎಱ ಈದುಯು ಷಷಯಖಾ ಭಲಮ ಊತುಮಹನಕಾ ಷ ಂದಿಕ ಳುುತುದ.
ಇ ರಿೇತಿಮ ಄ಯಣಯದ ಫಸುಪಹಲು ಭಹಖಸ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜಿಱಲಖಲಹದ ಮೈಷ ಯು
,
ಙಹಭರಹಜ್ನಖಯ, ಧಹಯಳಹಡ, ಷಹಷನ, ತುಭಔ ಯು, ಚ್ಚಔಾಫಱಹಲಸಯ, ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ ಭತುು
ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ಕ ೇಱಹಯ ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಮೈದಹನದ ಹಾ ಭತುು ಈತುಯ ಭಹಖಖಳ
಄ರ-ವುಶಾ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯು ಔುಯುಚಲು ಄ಯಣಯ ಭತುು ಭುಳಿುನ ಷಷಯಖಾ, ಄ಲ್ಲಲ ಭಲ ಫಸಳ
ಔಡಿಮ ಄ಥಳಹ ೧೦ ಶಂ.ಮಿೇ ಗಿಂತ ಔಡಿಮ ಭಲ ಬಿೇಳು ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಆಂತಸ ಷಷಯಖಾ ಸಂಚ್ಚಕಯಹಗಿದ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಲಹುರಿ , ರಹಮಚ ಯು, ಕ ಪಳ, ಯಹದಗಿರಿ, ಖುಲಬಗಹಾ, ಬಿೇದರ್ನ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದ ಜಿಱಲಖಳು ಭತುು ಚ್ಚತರದುಖಾ ಭತುು ತುಭಔ ರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜಿಱಲಖಳ ಕಲಸ
ಭಹಖಖಳು.



ಔೃಷ್ಟ್ ಸಳಹಮಹನ ಲಮಖಳು: ರಹಜ್ಯದ ಔೃಷ್ಟ್ ಆಱಹಖೆಮು ಭಣಿಣನ ರಕ್ಹಯಖಳು , ವಿನಹಯಷ, ಅಳ ಭತುು
ಭೌತ-ರಹಶಹಮನಿಔ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು , ಎತುಯ, ಬಲಖಳು ಭತುು ಷಷಯಖಾದ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ೧೦ ರಭುಕ
ಔೃಷ್ಟ್ ಸಳಹಮಹನ ರದೇವಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥದ. ಇಹನಯ ರಿತಾನಹ ಲಮ , ಇಹನಯ ಣ ಲಮ ,
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಈತುಯ ಣ ಲಮ ಭತುು ಈತುಯ ರಿತಾನಹ ಲಮದಂತಸ ೧೦ ಲಮಖಳನುನ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ನಹಲುಾ ಭಹಖಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಣ ಕೇಂದರ ಲಮ ,
ಹಾ ಣ ಲಮ , ದಕ್ಷಿಣ ವುಶಾ ಲಮ , ದಕ್ಷಿಣ ರಿತಾನಹ ಲಮ ಎಂದು ನಹಲುಾ ಭಹಖಖಲಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲನ ಔರಹಳಿ ಲಮ ಭತುು ಕ ನೆಮ ಖುಡಡಗಹಡು
ರದೇವಸ ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಹಾ ಭಹಖಖಳು ಭತುು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜಿಱಲಖಳ ಶಿಿಭ ಭಹಖಖಲಹದ ಬಳಗಹವಿ , ಧಹಯಳಹಡ, ಶಿಖೆ, ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು,
ಷಹಷನ ಭತುು ಕ ಡಖು ನಡುಳ ಸಯಡಿದ.

2.6.2. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «zÀåªÀiÁ£À:


ಶಹಸತು: ಶಹಸತುಖಳ ಯಚನೆ ಭತುು ನಿಮಿಾತ ಷುುಖಳು ಷೆಳಿೇಮ ಷುುಖಳ ಲಬಯತೆ ಭತುು ರದೇವದ
ಸಳಹಮಹನ ಸ್ಥೆತಿಮನುನ ರತಿನಿಧಿಷುತುಳ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಄ಯಣಯ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು
ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ವುಶಾ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಶಹಸತುಖಳನುನ
಄ಲಲಲ್ಲಲ ಸಂಚ್ಚಕಯಹಗಿದ ಭತುು ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಲಮಖಳಲ್ಲಲ

, ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ

ರದೇವದ ನಿೇರಹರಿ ಭತುು ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಷಙಹಿಗಿ
಄ಥಳಹ ದಟಟಳಹಗಿ ಸಂಚ್ಚಕಯಹಗಿದ. ಭಹರಿೇ ಭಲಯ್ದಂದಹಗಿ ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಶಹಸತು
ಚಹಣಿಮನುನ ಆಳಿಛಹರಿನ ಯ ದಲ್ಲಲ ನಿಮಿಾಷುತಿುದದಯು. ಔಡಿಮ ಭಲಯ್ದಂದಹಗಿ ಆದು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಹಂತ ಭತುು ಕಿರಿದಹಗಿದ. ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ

,

ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಔರಭಳಹಗಿ ಭನೆಖಳನುನ ನಿಮಿಾಷಲು
ಔಲುಲ, ಭಣುಣ ಭತುು ಭಯ ರಭುಕ ಷುುಖಳನುನ ಫಳಷುತಿುದದಯು.


ಭಹವ: 'ಔನಹಾಟಔ'ದಲ್ಲಲ ಔನನಡ ರಧಹನಳಹಗಿ ಮಹತನಹಡು ಜ್ನಯು ಳಹಸ್ಥಷುತಹುರ. ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಔನನಡ
ಭಹವಮು ಭುಕಯ ಭಹವಯಹಗಿದ. ವಿಭಿನನ ಭಹವಖಳ ರಭಹಸ ವಿಭಿನನ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ
ಔಂಡುಫಯುತುದಯಹದಯ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಭರಹಠಿ , ಈದುಾ ಭತುು ತೆಲುಖು ಭಹವಯ್ದಂದ
ರಭಹವಿತಳಹಗಿದ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಕಲಯು ತಮಿಳು , ಔ ಗಿಾ, ಟಿಬಟಿಮನ್ ಭತುು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜ್ನಯು ತುಳು ಭತುು ಕ ಂಔಣಿ ಭಹವಮನುನ ಮಹತನಹಡುತಹುರ.



ಧಭಾ: ಔನಹಾಟಔದ ಫಸುಪಹಲು ಜ್ನಯು ಹಿಂದ ಧಭಾ ಭತುು ಷಂಷಾೃತಿಮನುನ ಅಚರಿಷುತಹುರ , ಅದಯ
ವಿವಿಧ ರದೇವಖಳು ವಿಭಿನನ ಧಭಾಖಳಿಂದ ರಭಹವಿತಳಹಗಿಳ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ

ಕರೈಷು

ಧಭಾ, ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಭುಸ್ಥಲಂ ಷಂಷಾೃತಿ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ
ಕಿರಶಿಿಮನ್ ಧಭಾ ಭತುು ಭುಸ್ಥಲಂ ಧಭಾದ ರಭಹ ಷಙಹಿಗಿದ.


ಅಷಹಯ ಭತುು ಪಹನಿೇಮ: ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ಜ್ನಯ ರಭುಕ ಅಷಹಯಳಂದರ ಄ಕಿಾ ಭತುು ರಹಗಿ ,
ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಄ಕಿಾ ಭತುು ಮಿೇನು ಭತುು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಜ ೇಳ
ಭತುು ಬಹಜ್ರ ರಭುಕ ಅಷಹಯ ಧಹನಯಖಳನುನ ಫಳಷುತಹುರ. ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವ ಭತುು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಕ್ಹಫಿ ಭುಕಯ ಪಹನಿೇಮಳಹಗಿದ , ಅದರ ಚಷಹನುನ ಈತುಯ ಔನಹಟಔ ರದೇವದ
ಜ್ನಯು ಭುಕಯ ಪಹನಿೇಮಳಹಗಿ ಫಳಷುತಹುರ.



ಈದ ಯೇಖ/ೃತಿು: ಔನಹಾಟಔಸ ಔೃಷ್ಟ್ ರಧಹನ ರಹಜ್ಯಳಹಗಿದ

, ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ

ಮಿೇನುಗಹರಿಕ ಭತುು ಔೃಷ್ಟ್ ಭುಕಯ ಈದ ಯೇಖಳಹಗಿದ. ಕೈಗಹರಿಕಖಳ ಜ ತೆಗೆ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುು ಖಣಿಗಹರಿಕ ಪಹರಫಲಯ , ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುು ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ಚಟುಟಿಕಖಳನುನ ಷಙಹಿಗಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಸಂಚ್ಚಕಯಹಗಿದ.


ಯಶಹಮ: ಔನಹಾಟಔದ ಸರಹತನ ಭ ಲೃತಿುಖಳಲ್ಲಲ ಯಶಹಮಹ ಂದು. ಆದು ಜಿೇನಹಧಹರಿತ
ಭುಕಯ ೃತಿುಯಹಗಿದುದ ,ನಭಾ ರಹಜ್ಯದ ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಬನುನಲುಬಹಗಿದ. ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಔೃಷ್ಟ್
ಈತಹಪದನೆಮು ಖ್ಹರಿಫ್ (ಜ್ುಱೈನಿಂದ ಄ಕ ಟೇಫರ್) ಯಬಿ (಄ಕ ಟೇಫರ್ ನಿಂದ ಮಹಚ್ಾ) ಭತುು ಕ್ಹರ್
ಎಂಫ ಭ ಯು ಊತುಖಳಲ್ಲಲ ಬಲಮಱಹಖುತುದ. ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದ ಶಿಿಭ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಖ್ಹರಿೇಫ್ ಬಲ ಷಚುಿ ಭಸತವದಹದಗಿದ , ಫಛಹರ, ಜ ೇಳ, ಷಣಣ ರಹಗಿಖಳು,
ತುರ್, ಶಷಭಮ್ ಭತುು ಕ್ಹಯಷಟರ್ ಕೇಲ ಖ್ಹರಿಫ್ ಬಲಖಳು , ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಗೆ ೇಧಿ ,
ಯಬಿ ಜ ೇಳ ಭತುು ಷ ಮಾಕ್ಹಂತಿ ಯಬಿ ಊತುವಿನಲ್ಲಲ ಬಲಷಱಹಖುತುದ. ಕ್ಹರ್ ಄ಥಳಹ ಬೇಸ್ಥಗೆ ಬಲ ಯಬಿ
ಭತುು ಖ್ಹರಿಫ್ ಯುತುವಿನ ನಡುಳ ಬಲಮುತಹುರ. ಬತುದಂತಸ ಏಔದಳ ಧಹನಯಖಳು. ಜ ೇಳ , ರಹಗಿ, ಮಕಾ
ಜ ೇಳ, ಔಡಱ ಕ್ಹಯ್ದ ಭತುು ಷ ಮಾಕ್ಹಂತಿಖಳಂತಸ ತೆೈಲ ಬಲಖಳನುನ ಇ ಊತುವಿನಲ್ಲಲ ಬಲಮುತಹುರ.



ಕೈಗಹರಿಕಖಳು: ರಹಜ್ಯಸ ಶಿರೇಭಂತ ಕನಿಜ್ ಷಂತುನುನ ಷ ಂದಿದ

, ಶಿಂವಹ ಭತುು ಜ ೇಗ್ನಲ್ಲಲನ ಜ್ಲ

ವಿದುಯತ್ ಄ಭಿೃದಿಿಮು ಅಡಳಿತಗಹಯಯ ಈತುಭ ದೃಷ್ಟ್ಟ ಭತುು ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಟಯಹಗಿದ ಭತುು ಄ಳಿದ
ಎಲಲಯ ಕೈಗಹರಿಕಖಳ ರಖತಿಗೆ ಷಸಔರಿಸ್ಥದಹದರ. ೨೦೧೨ಯಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ೯೮೭ ಸ್ಥದಿ
ಈಡುಸಖಳು, ೩೨೩ ಜ್ಳಿ ಈದಯಭಖಳು , ೫೭೫ ರಹಶಹಮನಿಔ ಕ್ಹಖ್ಹಾನೆಖಳು , ೪೦೮೧ ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್
ಭತುು ೭೯೨೩ ಆತಯ ಕ್ಹಖ್ಹಾನೆಖಳು ಆದದಸ.


ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ರದೇವಖಳು: ಕೈಗಹರಿಕಖಳ ಷೆಳ ಭತುು ಸಂಚ್ಚಕ ಮಹದರಿಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ರಹಜ್ಯಸ ಎಂಟು
ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ರದೇವಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಆಸಖಳಲ್ಲಲ ನಹಲುಾ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಅಗೆನೇಮ
ರದೇವ, ತುಭಔ ಯು, ಚ್ಚತರದುಖಾ, ದಹಣಗೆರ ಭತುು ಷಹಷನ , ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು, ಬದಹರತಿ, ಶಿಖೆ
ರದೇವಖಳಲ್ಲಲಳ. ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ , ಸತಿು, ರೇವಾ, ಈಣೆಣ ಜ್ಳಿ , ಷಔಾರ ಶೇಳ , ತಂತಹರಂವ, ತೆೈಲ ಬಿೇಜ್ ,
ಔಬಿಬಣ ಭತುು ಈಔುಾ , ಸ್ಥಮಂಟ್, ಕ್ಹಫಿ ಷಂಷಾಯಣೆ , ಶಿರೇಖಂಧದ ಭಯ , ಕ್ಹಖದ, ಬಂಕಿಟಟಣ ಭತುು
ಪಿೇಠ ೇಔಯಣ ಈದಯಭಖಳು ಆಸ ದಕ್ಷಿಣ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದ ರಭುಕ ಕೈಗಹರಿಕಖಲಹಗಿಳ.

ದಹಂಡೇಲ್ಲ,

ಧಹಯಳಹಡ, ಸುಫಬಳಿು, ಖದಖ ಭತುು ಬಳಗಹವಿ ರದೇವ ಭತುು ರಹಮಚ ಯು ರದೇವದ ಷ ಷಪೇಟಫಲಹುರಿ ಆಸ ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯು ಭ ಯು ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ರದೇವಖಲಹಗಿಳ. ಸತಿು
ಜ್ಳಿ, ಎಣೆಣ ಬಿೇಜ್ ಸಡಿಮಹಡುವಿಕ

, ಸತಿು, ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್, ಭುದರಣ, ಕ್ಹಖದ, ಸ್ಥಮಂಟ್,

ಫೆರ ೇಮಹಂಖನಿೇಸ್, ಜ್ಳಿ, ಷಔಾರ, ತಂಬಹಔು ಷಂಷಾಯಣೆ , ಸ್ಥಟೇಲ್ ಭತುು ಔಬಿಬಣದ ಕೈಗಹರಿಕಖಳು ಇ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ರಭುಕಳಹಗಿಳ. ಈಳಿದ ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ ರದೇವಸ ಭಂಖಳ ಯು , ಈಡುಪಿ ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಮಿೇನುಗಹರಿಕ

, ಸಂಚು(ಟೈಲ್) ತಯಹರಿಕ , ಭುದರಣ, ಕ್ಹಫಿ ಭತುು

ಗೆ ೇಡಂಬಿ ಷಂಷಾಯಣೆ , ಯಷಗೆ ಫಬಯ ಭತುು ಯಫಬರ್ ಕೈಗಹರಿಕಖಳು ಇ ರದೇವದ ರಭುಕ
ಕೈಗಹರಿಕಖಲಹಗಿಳ.


ಶಹರಿಗೆ ಭತುು ಷಂಸನ: ಶಹರಿಗೆ ಭತುು ಷಂಸನಸ ಅರ್ಥಾಔ ಚಟುಟಿಕಖಳು ಭತುು ಯಕ್ಷಣಹ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ
ಮಹತರಲಲದ ರದೇವಖಳ ನಡುವಿನ ಶಹಂಷಾೃತಿಔ ಖೆಟಿಟಖ ಄ವಯಔಳಹಗಿದ. ಶಹರಿಗೆ ಎಂದರ ಜ್ನಯು
ಭತುು ಷುುಖಳನುನ ಶಹಗಿಷುಸದು. ಷಂಸನ ಎಂದರ ಫಬ ಯಕಿುಯ್ದಂದ ಆನೆ ನಫಬರಿಗೆ ಷಂದೇವಖಳನುನ
ಯಳಹನಿಷುಸದು. ಶಹರಿಗೆ ಭತುು ರಯಹಣದ ರಭುಕ ವಿಧಹನಳಂದರ ಯಶು
ಜ್ಲಮಹಖಾಖಳು ಭತುು ಄ಂಚೆಔಛೇರಿ

, ರೈಱವ, ಳಹಮು ಭತುು

, ಟಲ್ಲಗಹರಫ್, ದ ಯಳಹಣಿ ಭತುು ಳೈರ್ಱಸ್ ಆತಹಯದಿಖಳ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಷಂಸನಮಹಡಱಹಖುತಿುದ. ೨೦೧೨ ಯ ಮಹಹಿತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ೪೪೯೦.೭೧ ಕಿ.ಮಿೇ
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷದಹದರಿಖಳು , ೨೦೭೭೪.೩೭ ಕಿ.ಮಿೇ ರಹಜ್ಯ ಷದಹದರಿ , ೪೯೯೦೫.೫೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಜಿಱಹಲ ಯಶುಖಳು
ಭತುು ೬೬೩ ಕಿ.ಮಿೇ ಗಹರಮಿೇಣ ಯಶುಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಆದು ಅಯು ನೆರಮ ರಹಜ್ಯಖಳು ಭತುು ಭಹಯತದ
ಆತಯ ಭಹಖಖಲ ಂದಿಗೆ ಈತುಭ ಷಂಔಾ ಷ ಂದಿದ.


ರೈಱವ ಮಹಖಾ: ಔನಹಾಟಔಸ ನೆೈಊತಯ (ಎಸ್ಡಫುಲಯಅರ್) ಲಮದ ರಧಹನ ಔಛೇರಿಯಹಗಿದುದ

, ಄ದಯ

ಅಡಳಿತ ಕೇಂದರ ಸುಫಬಳಿುಮಲ್ಲಲದ. ರಹಜ್ಯದ ಫಸುಪಹಲು ಭಹಖಸ ನೆೈಊತಯ ಲಮದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ
ಫಯುತುದ ಭತುು ರಹಜ್ಯದ ಈಳಿದ ಭಹಖಖಳು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಱವ ಲಮದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲದ. ೨೦೧೨ ಯ ಮಹಹಿತಿಮ
ರಕ್ಹಯ ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಕ ಂಔಣ ರೈಱವಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಫಯುತುದ. ರೈಱವ ಸಳಿಮ ಟುಟ
ಈದದ ೩೨೪೪.೧೨ ಕಿ.ಮಿೇ ಭತುು ೩೨೨೩. ೧೨ ಕಿ.ಮಿೇ ಬಹರಡ್ ಗೆೇಜ್ ಭತುು ೨೧. ೦೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಮಿೇಟರ್
ಗೆೇಜ್ ಷ ಂದಿದ. ಆದು ರಹಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ೩೬೭ ರೈಱವ ನಿಱಹದಣಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ.


ಜ್ಲ ಮಹಖಾಖಳು : ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಔರಹಳಿ ತಿೇಯದ ಈಸ್ಥೆತಿಯ್ದಂದಹಗಿ ಜ್ಲ ಮಹಖಾಖಳು ಔರಹಳಿ
ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಕಾ ಸ್ಥೇಮಿತಳಹಗಿಳ. ಆದು ಈತುಯದಲ್ಲಲ ಕ್ಹಯಳಹಯ ಭತುು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲ ಭಂಖಳ ರಿನಿಂದ
ಪಹರಯಂಬಳಹಖುತುದ. ಆದು ಎಯಡು ರಭುಕ ಭತುು ೧೦ ಷಣಣ ಫಂದಯುಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಕ್ಹಯಳಹಯ
ನಭಂಖಳ ಯು ರಭುಕಳಹದಸ , ತದಿರ, ಷ ನಹನಯ, ಬಟಾಳ, ಔುಂದಹಸಯ, ಸಂಗಹಯಔಟಟ, ಭಱಪ,
ಡುಬಿದಿರ, ಬೇಱಕೇರಿ, ಕ್ಹಯಳಹಯ ಭತುು ಸಲಮ ಭಂಖಳ ಯು ಔನಹಾಟಔದ ಷಣಣ ಫಂದಯುಖಲಹಗಿಳ.



ಳಹಮು ಮಹಖಾಖಳು : ಔನಹಾಟಔಸ ಎಯಡು ಄ಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಮಹನ ನಿಱಹದಣಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ

.

೧) ಕಂಪೇಗೌಡ ಄ಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಮಹನ ನಿಱಹದಣ , ಬಂಖಳ ಯು. ೨) ಭಂಖಳ ಯು. ಆದು ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ
ಬಳಗಹವಿ, ಸುಫಬಳಿು , ಫಲಹುರಿ ಭತುು ಔಲಫುಗಿಾಮಲ್ಲಲ ದೇಶಿೇಮ ವಿಮಹನ ನಿಱಹದಣಖಳಿಳ. ಷ ಷದಹಗಿ
ಷಹಷನ ಭತುು ಔಲಫುಗಿಾಖಳಲ್ಲಲ ನಿಮಹಾಣಗೆ ಳುಲ್ಲಳ.


ಷಂಸನ: ರಹಜ್ಯಸ ಫಲಳಹದ ಷಂಸನ ಛಹಲನುನ ಷ ಂದಿದ ಷಹಖ ದೇವದಲ್ಲಲ ಎಯಡನೆೇ ಄ತಿ ಷಚುಿ
ಆಂಟನೆಾಟ್ ಚಂದಹದಹಯಯನುನ ಷ ಂದಿಯು ರಹಜ್ಯಳಹಗಿದ. ೨೦೧೨ ಯ ಮಹಹಿತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ
೯,೭೦೩ ಄ಂಚೆ ಔಚೆೇರಿಖಳು , ೨,೮೮೪ ದ ಯಳಹಣಿ ವಿನಿಭಮ ಕೇಂದರಖಳು , ೧೯,೫೧,೮೭೮ ದ ಯಳಹಣಿಖಳು ,
೬೫,೫೨,೯೭೪ ಬೈಲ್ ಫೆಹೇನ್ಖಳು ಭತುು ೧೪

,೦೦೦ ದ ಯಳಹಣಿ ಗೆ ೇಸಯಖಲ ಂದಿಗೆ ೫ ,೮೯,೪೪೬

ಆಂಟನೆಾಟ್ ಷಂಔಾಖಳಿಳ.


ಮಹನ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷ ಚಯಂಔ: ಆದು ರದೇವದ ಄ಭಿೃದಿಿಮನುನ ಄ಲಮು ರಭುಕ ಷ ಚಔಳಹಗಿದ.
೨೦೦೧ ಯ ಮಹನ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷ ಚಯಂಔ ರಿಔಲಪನೆಖಳ ರಕ್ಹಯ , ಔರಹಳಿ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಷಚುಿ
಄ಭಿೃದಿಿ ಷ ಂದಿದ , ದಕ್ಷಿಣದ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ ಭಧಯಭ ಭತುು ಈತುಯ ಔನಹಾಟಔ ರದೇವಸ
ಅರ ೇಖಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಅದಹಮದ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಲ ಔಡಿಮ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷ ಂದಿದ ರದೇವಳಹಗಿದ.



ಜ್ನಷಂಖೆಯ: ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಄ಧಯಮನಸ ಮಹನ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔತೆಮ ರಭುಕ ಭತುು ಅಷಕಿುದಹಮಔ
ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಲ ಂದಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔದ ಶಹಮಹನಯ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಄ಧಯಮನಸ ಬಳಣಿಗೆ
ಜ್ನಶಹಂದರತೆ, ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ ಭತುು ಶಹಕ್ಷಯತೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ.

, ಸಂಚ್ಚಕ,

೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಮ ರಕ್ಹಯ ,

ಔನಹಾಟಔಸ ೬ .೧ (೬ ,೧೧,೩೦,೭೦೪)ಕ ೇಟಿ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ಷ ಂದಿದುದ , ಷಹಖು ಆದಯಲ್ಲಲ ಸಯುಶಯ
ಷಂಖೆಯ ೩ ,೧೦,೫೭,೭೪೨(೫೦.೮೦%) ಷಹಖು ಸ್ಥ಼ೇಮಯ ಷಂಖೆಯ ೩ ,೦೦,೭೨,೯೬೨(೪೯.೧೯%) ಄ಂದರ ರತಿ
೧೦೦೦ ಸಯುಶರಿಗೆ ೯೬೮ ಸ್ಥ಼ೇಮಯು ಆದಹದರ. ಔನಹಾಟಔಸ ಗಹರಮಿೇಣ ರಧಹನಳಹಗಿದುದ , ಆಸಖಳ ನಖಯ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವಖಳ ಸಂಚ್ಚಕಮು ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ೨.೩೫ ಕ ೇಟಿ (೩೮.೫೭% ) ಜ್ನಯು ನಖಯ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ
ಭತುು ೩.೭೫ ಕ ೇಟಿ ಜ್ನಯು ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಳಹಸ್ಥಷುತಿುದಹದರ ಎಂದು ಮಹಹಿತಿ ನಿೇಡುತುದ. ಆದು
ಭಹಯತದ ಟುಟ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ೇಔಡಹ ೫.೩೧ ಯಷ್ಟ್ಟದ ಭತುು ಔನಹಾಟಔಸ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ದೇವದಱಲೇ
ಂಫತುನೆೇ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ. ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ ಜಿಱಲಮು ಄ತಿ ಷಚುಿ (೯೫೮೮೯೧೦) ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ
ಷ ಂದಿ ದಲ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದದರ , ಕ ಡಖು ಜಿಱಲಮು ಔಡಿಮ (೫೫೪೭೬೨) ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ಷ ಂದಿ
ಕ ನೆಮ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ.
ಜ್ನಶಹಂದರತೆ: ರತಿ ಚದಯ ಕಿ.ಮಿೇ. ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ಳಹಸ್ಥಷು ಷರಹಷರಿ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ಜ್ನಶಹಂದರತೆ ಎಂದು



ಔರಮುಯು. ರಹಜ್ಯದ ಜ್ನಶಹಂದರತೆಮು ಂದು ದವಔದಿಂದ ಭತೆ ುಂದು ದವಔಕಾ ಏರಿತು

, ಆದು

೨೦೦೧ಯಲ್ಲಲ ರತಿ ಚದಯ ಕಿ.ಮಿೇ.ಗೆ ೨೭೫ ಜ್ನಯು. ಄ದು ೨೦೧೧ ಯ ಳೇಲಗೆ ರತಿ ಚದಯ ಕಿ.ಮಿೇ.ಗೆ ೩೧೯ ಕಾ
ಏರಿತು. ಆದು ಟುಟ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಷಚುಿತಿುಯು ರೃತಿುಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ೨೦೧೧ ಯಲ್ಲಲ
ಜಿಱಹಲಳಹಯು ಜ್ನಶಹಂದರತೆಮನುನ ನೆ ೇಡಿದಹಖ ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ ಜಿಱಲಮು(೪೩೭೮) ಄ಧಿಔ ಜ್ನಶಹಂದರತೆ
ಷ ಂದಿದುದ ದಲ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ. ಆದಕಾ ರತಿಯಹಗಿ ಕ ಡಖು ಜಿಱಲಮು(೧೩೫) ಄ತಿ ಔಡಿಮ
ಶಹಂದರತೆಮನುನ ಷ ಂದಿದ ಜಿಱಲಯಹಗಿ ದಹಕಲ್ಲಸ್ಥತುು. ಕ ೇಶಟಔ ೨.೬.೨ ಜಿಱಲಖಳ ರಕ್ಹಯ ರಹಜ್ಯದ
ಜ್ನಷಂಖ್ಹಯ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೨.೬.೨. ಜಿಱಹಲಳಹಯು ಜ್ನಷಂಖೆಯ: ೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದ
ಬಳಣಿಗೆ, ಜ್ನಶಹಂದರತೆ, ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ ಭತುು ಶಹಕ್ಷಯತೆ
ಜಿಱಲಖಳು

ಬಹಖಲಕ ೇಟ
ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ
ಬಂಖಳ ಯು
ಗಹರಮಹಂತಯ
ಬಳಗಹವಿ
ಫಲಹುರಿ
ಬಿೇದರ್
ವಿಜ್ಮಸಯ
ಙಹಭರಹಜ್ನಖಯ
ಚ್ಚಔಾಫಲಹುಸಯ
ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು
ಚ್ಚತರದುಖಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಔನನಡ
ದಹಣಗೆರ
ಧಹಯಳಹಡ
ಖದಖ
ಔಲಫುಗಿಾ
ಷಹಷನ

ವಿಸ್ಥುೇಣಾ

ಜ್ನಷಂಖೆಯ
(2011 ಜ್ನಖಣತಿ)
(ಲಕ್ಷಖಳಲ್ಲಲ)

ರತಿ
ಚದಯ
ಕಿ.ಮಿೇ.ಗೆ
ಜ್ನಶಹಂ
ದರತೆ

ಬಳಣಿಗೆ
ಮ ದಯ%

ಲ್ಲಂಗಹನು
ಪಹತ

ಶಹಕ್ಷಯತೆ ದಯ

ಟುಟ
ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ
ಲ್ಲಲ ಭಹಖ

2011

2011

2011

ಸಯುಶ

ಸ್ಥ಼ೇ

6,575
2,190
2,259

9.52
50.25
5.07

9.37
45.63
4.79

288
4,378
441

14.46
46.68
16.02

984
908
945

69.4
88.5
78.3

3.09
15.69
1.16

13,415
8,450
5,448
10,494
5,101
4,524
7,201
8,440
4,560
5,924
4,260
4,656
10,990
6,814

24.27
12.08
8.7
11.12
5.13
6.37
5.67
8.43
10.32
9.89
9.39
5.38
13.07
8.85

23.51
12.51
8.29
1.06
5.07
6.16
5.7
8.16
10.51
9.57
9.07
5.26
12.57
8.9

356
300
312
207
200
298
158
197
457
329
434
229
233
261

13.38
24.92
13.16
20.38
5.75
9.17
-0.28
9.39
9.8
8.71
15.13
9.61
17.94
3.17

969
978
952
954
989
968
1005
969
1,018
967
967
978
962
1,005

73.9
67.8
71
67.2
61.1
70.1
79.2
73.8
88.6
76.3
80.3
75.2
65.7
75.9

7.82
4.14
2.78
3.56
1.67
2.05
1.89
2.72
3.41
3.18
3.02
1.74
4.20
2.91
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಷಹಳೇರಿ
ಕ ಡಖು
ಕ ೇಱಹಯ
ಕ ಪಳ
ಭಂಡಯ
ಮೈಷ ಯು
ರಹಮಚ ಯು
ರಹಭನಖಯ
ಶಿಖೆ
ತುಭಔ ಯು
ಈಡುಪಿ
ಈತುಯ ಔನನಡ
ಯಹದಗಿರಿ
ಔನಹಾಟಔ

4,823
4,102
3,969
7,189
4,961
6,854
6,827
3,556
8,477
10,597
3,880
10,291
5,273
1,91,791

8.19
2.74
7.79
7.01
9.09
15.11
9.66
5.48
8.79
13.54
5.62
7.27
5.91
310.57

7.79
2.8
7.6
6.89
8.99
14.83
9.58
5.34
8.75
13.26
6.15
7.09
5.81
300.72

331
135
384
250
365
437
228
303
207
253
304
140
224
319

11.08
1.13
11.04
16.32
2.55
13.39
15.27
5.06
6.88
3.74
5.9
6.15
22.67
15.67

951
1,019
976
983
989
982
992
976
995
979
1,093
975
984
968

77.6
82.5
74.3
67.3
70.1
72.6
60.5
69.2
80.5
74.3
86.3
84
52.4
75.6

2.61
0.91
2.52
2.28
2.96
4.90
1.77
3.15
2.87
4.39
1.93
2.35
1.92
100

ಷ ಚನೆ: ರತಿ ಚದಯ ಕಿಮಿೇಗೆ ಜ್ನಶಹಂದರತೆ. ಬಳಣಿಗೆಮ ದಯ 2001-2011, ಲ್ಲಂಖ ಄ನುಪಹತ -1000 ಸಯುಶರಿಗೆ
ಭಹಿಲಮಯು, ಶಹಕ್ಷಯತೆ ದಯ ಟುಟ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಸಂಚ್ಚಕಯಹಗಿದ.
ಭ ಲ: ೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಯ್ದಂದ ಎಯಲು
ಷಂ ೇಧಔರಿಂದ ಷಂಖರಹಿಷಲಪಟಿಟದ.


, ಈಳಿದದದನುನ ೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಮ ಄ಂಕಿ಄ಂವದಿಂದ

,

ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಬಳಣಿಗೆ: ಔನಹಾಟಔದ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಬಳಣಿಗೆಮು ದೇವದ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಬಳಣಿಗೆಮ
ರೃತಿುಗೆ ಄ನುಯ ಳಹಗಿದ. ದಲ ಭ ಯು ದವಔಖಳಲ್ಲಲ (೧೯೧೧-೧೯೪೦) ರಹಜ್ಯದ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ
ಬಳಣಿಗೆ ತಿೇರಹ ಔಡಿಮ ಆತುು ಭತುು ಪಲೇಗ್

, ಕ್ಹಲರಹ ಭತುು ಭಱೇರಿಯಹದಂತಸ ಶಹಂಕ್ಹರಮಿಔ

ರ ೇಖಖಳ ರಿಣಹಭದಿಂದಹಗಿ ಆದು ೧೯೧೧-೨೧ಯ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಊಣಹತಾಔಳಹಗಿತುು. ದಲ ೩೦
ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ಟುಟ ನಿವಳ ಶೇಾಡ ಕೇಲ ೧೬.೩ ಲಕ್ಷಖಳು ಆತುು.

೧೯೫೧ ರಿಂದ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ

ಬಳಣಿಗೆಮನುನ ಳೇಖಗೆ ಳಿಷಱಹಯ್ದತು , ಭತುು ಆದು ೧೯೮೧ ಯಲ್ಲಲ ಄ತಿ ಷಚುಿ ದಹಕಱಹಗಿದ. ೨೦೦೧
ರಿಂದ ೨೦೧೧ ಯರಗಿನ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಬಳಣಿಗೆ ಭತುು ಜಿಱಹಲ ಭಟಟದಲ್ಲಲ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಬಳಣಿಗೆಮ
ದಯನುನ ಮೇಲ್ಲನ ಕ ೇಶಟಔದಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔದ ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ಬಂಖಳ ಯು ಜಿಱಲಮು
೪೬.೬೮ ಯಶುಟ ಄ತಿ ಷಚುಿ ಬಳಣಿಗೆ ದಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಸ್ಥದ ಭತುು ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು ಜಿಱಲಮು - ೦.೨೮
ಯಶುಟ ಊಣಹತಾಔ ಬಳಣಿಗೆಮ ದಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಸ್ಥದ. ಟುಟ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಬಂಖಳ ಯು
ನಖಯ(೧೫.೬೯) ಜಿಱಲಮು ಄ತಿ ಷಚುಿ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ಷ ಂದಿದುದ ದಲ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದದರ

,

ಕ ಡಖು(೦.೯೧ ) ಜಿಱಲಮು ಔಡಿಮ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ಷ ಂದಿ ಕ ನೆಮ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ.


ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ: ಆದು ರತಿ ಶಹವಿಯ ಸಯುಶ ಜ್ನಷಂಖೆಯಗೆ ಆಯು ಭಹಿಲಮಯ ಷಂಖೆಯಮನುನ ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ
ಎನುನಯು. ಆದು ಭಹಿಲಮಯ ಸ್ಥೆತಿ

, ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕ ಳುುಲ್ಲಲ ಭಹಿಲಮಯ ಪಹತರನುನ

ಷ ಚ್ಚಷುತುದ. ೨೦೦೧ ಕಾ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಔನಹಾಟಔದ ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತಸ ೯೬೪ ಅಗಿತುು. ೨೦೧೧ ಯಲ್ಲಲ
ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ರಹಜ್ಯ ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತಸ ೧೦೦೦ ಸಯುಶರಿಗೆ ೯೬೮ ಭಹಿಲಮರಿದಹದರ.

ಆದು ೨೦೦೧ ರಿಂದ

೨೦೧೧ಯ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಷವಲಪ ಷಙಹಿಗಿದ. ಅದರ ಆದು ದೇವದ ಎಱಹಲ ದಕ್ಷಿಣ ರಹಜ್ಯಖಲಹದ ಕೇಯಳ

,

ತಮಿಳುನಹಡು ಭತುು ಅಂಧರರದೇವಖಳಿಗಿಂತ ತಿೇರಹ ಔಡಿಮ ಆದ. ರಹಜ್ಯದ ಳಗೆ , ಚ್ಚಔಾಭಖಳ ಯು, ದಕ್ಷಿಣ
ಔನನಡ, ಈಡುಪಿ, ಷಹಷನ, ಕ ಡಖು ಭುಂತಹದ ಜಿಱಲಖಳಲ್ಲಲ ರತಿ ೧೦೦೦ ಸಯುಶರಿಗಿಂತ ಷಚುಿ
ಭಹಿಲಮಯ ಷಂಖೆಯಮನುನ ಷ ಂದಿಳ. ೨೦೧೧ ಯ ರಕ್ಹಯ ಈಡುಪಿ ಜಿಱಲಮಲ್ಲಲ ರತಿ ಶಹವಿಯ ಸಯುಶರಿಗೆ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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೧೦೯೩ ಭಹಿಲಮರಿದುದ ರಹಜ್ಯದಱಲೇ ಄ತಿ ಷಚುಿ ಸ್ಥ಼ೇಮಯ ರಮಹಣಸಳು ಜಿಱಲಯಹಗಿದ. ಬಂಖಳ ಯು
ನಖಯ ಜಿಱಲಮಲ್ಲಲ ರತಿ ಶಹವಿಯ ಸಯುಶರಿಗೆ ೯೦೮ ಭಹಿಲಮರಿದುದ ರಹಜ್ಯದ ಕ ನೆಮ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ.


ಶಹಕ್ಷಯತೆ: ಆದು ನಿದಿಾಶಟ ರದೇವದ ಶಹಮಹಜಿಔ ಭತುು ಅರ್ಥಾಔ ಄ಭಿೃದಿಿಮನುನ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ

,

ಭತುು ಶಹಕ್ಷಯತೆಮ ಷಫಲ್ಲೇಔಯಣಸ ಜ್ನಯ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಕ್ೌವಲಯಖಳ ಷುಧಹಯಣೆಗೆ ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.
೨೦೧೧ ಯ ಜ್ನಖಣತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದ ಶಹಕ್ಷಯತೆಮ ರಮಹಣ ೭೫.೬% ಯಷ್ಟ್ಟದ. ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ
ಸಯುಶಯು ಭತುು ಸ್ಥ಼ೇಮಯ ಶಹಕ್ಷಯತೆಮ ರಮಹಣ ೫೯

.೬೦% ಭತುು ೭೭ .೯೨% ಯಷ್ಟ್ಟದ. ೨೦೦೧ ಯ

ಜ್ನಖಣತಿಮ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಸಯುಶಯು ಭತುು ಸ್ಥ಼ೇಮಯ ಶಹಕ್ಷಯತೆಮ ರಮಹಣ ೭೬ .೨೯% ಭತುು
೫೭.೪೫% ಯಷ್ಟ್ಟತುು. ೨೦೧೧ ಯಲ್ಲಲ
ಖಭನಿಸ್ಥದಹಖ ಈಡುಪಿ

ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಜಿಱಹಲಳಹಯು ಶಹಕ್ಷಯತೆಮ ರಮಹಣನುನ

ಜಿಱಲಮಲ್ಲಲ ೯೧ .೧೧% ಯಷ್ಟ್ಟದುದ , ರಥಭ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ ಭತುು ಆದಕಾ

ರತಿಯಹಗಿ ಯಹದಗಿರಿ ಜಿಱಲಮು ೫೯.೦೧ % ಯಶುಟ ಄ತಿ ಔಡಿಮ ಶಹಕ್ಷಯತೆಮುಳು ಜಿಱಲಯಹಗಿದ.

೨.೭ ಷಮಹರ ೇ


ಇ ಄ಧಹಯಮಸ ಄ಧಯಮನ ರದೇವದ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಷೆಳ, ಗಹತರ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದ. ಔನಹಾಟಔದ ರಭುಕ ಭತುು ಈ ಪಹರಔೃತಿಔ ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ವಿಭಹಖಖಳು.
ಣಾನೆ, ಭೌಗೆ ೇಳಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು , ಳಹಮುಖುಣ, ಊತುಖಳು, ತಹಮಹನ, ಭಲ ಭತುು ಫಯ , ಳಚಯಂಡಿ
ಯಶೆ, ಭಣುಣ ಭತುು ಬಲಖಳು , ಶಹವಭಹವಿಔ ಷಷಯಖಾ ಭತುು ಔೃಷ್ಟ್ ಸಳಹಮಹನ ಲಮಖಳು ಭತುು
ಶಹಸತು, ಭಹವ, ಧಭಾ, ಅಷಹಯ ಭತುು ಪಹನಿೇಮ , ಈದ ಯೇಖ, ಯಶಹಮ, ಕೈಗಹರಿಕಖಳು, ಕೈಗಹರಿಕ್ಹ
ರದೇವಖಳು, ಶಹರಿಗೆ ಭತುು ಷಂಸನ , ಮಹನ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷ ಚಯಂಔ , ಜ್ನಷಂಖೆಯ, ಜ್ನಷಂಖ್ಹಯ ಬಳಣಿಗೆ,
ಲ್ಲಂಗಹನುಪಹತ, ಜ್ನಶಹಂದರತೆ ಭತುು ಔನಹಾಟಔದ ಶಹಕ್ಷಯತಹ ರಮಹಣದಂತಸ ಶಹಂಷಾೃತಿಔ ಄ಂವಖಳ
ಪಹರದೇಶಿಔ ಯತಹಯಷನುನ ಆದು ತಿುಷೇಳುತುದ. ಆಸಖಳು ಔನಹಾಟಔದ ರಜಖಳ ಮಶಹಾಖುವಿಕಮ
ರಕಿರಯ ಭತುು ೃದಿ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಜಿೇನ ಖುಣಭಟಟದ ಪಹರದೇಶಿಔ ಯತಹಯಷಕಾ ಕ್ಹಯಣಹ
ಅಗಿಯುತುದ.

**********
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಄ಧಹಯಮ III
ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮ ಄ಱ ೇಔನ
೩.೧ ಪಿೇಠಿಕ:
ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ರಷುುತ ಆಪತೆ ುಂಫತುು (೨೯) ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ೩೫೯೪ಔ ಾ ಷಚುಿ
ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ , ಆದು ರಹಜ್ಯಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ಶಹಔಶುಟ ರಖತಿ ಶಹಧಿಸ್ಥದ ಎಂಫುದನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಆದು ಶಹಮಹನಯ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

, ನಿದಿಾಶಟ ಷುು ವಿಶಮ ಬ ೇಧಿಷು

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ ಟು ಬಿ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿೇಸ್ ಭತುು ಆದು ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಖ್ಹಷಗಿ
ಭಹಖಹಿಷುವಿಕ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮನುನ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಷಚುಿ ಅಚರಿಷಱಹಖುತಿುದ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಜ್ಞಹನ
ಅೇಖಸ ಯ ಪಿಸ್ಥದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಄ಭಿೃದಿಿಮ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನಖಳಲ್ಲಲ ಆದು ಔ ಡ ಂದಹಗಿದ. ಷಚ್ಚಿನ
ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಭತುು ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ರಭುಕ ಕಲಸ ಷಂಶೆಖಳು ಪಹರಯಂಬದಿಂದಲ
಄ತುಯತುಭ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ತೆ ೇರಿಸ್ಥಳ ಭತುು ಎಱಲಡ ಖುಯುತಿಷಲಪಟಿಟಳ. ಫಸಳ ಹಿಂದಯ ಂದು ನ ಯು
ಶಾನುನ ಅಚರಿಸ್ಥಯು ಂದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮವಿದ ಭತುು ಕಲಸ ೫೦ ಶಾಖಳನುನ ಹರೈಸ್ಥದ , ಪಹರಭುಕಯತೆ
ಷ ಂದಿಯು ಕಲಸ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಂಶೆಖಳು ಆಳ. ಇ ರಖತಿಮನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮ
ಈದದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಭತುಶುಟ ಭುಂದುರಿಮಲು ನಹಯಸ ದಲು ರಿಖಣಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಇಗಹಖಱೇ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು ಶಹೆನೆಯಹದಹಗಿನಿಂದ ಇ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಈತುಭ ರಖತಿಮನುನ
ಶಹಧಿಸ್ಥದ. ಆದು ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಖತಿಯ ವಿಯನುನ ನಿೇಡಲು ಄ಸಾಳಹಗಿದ.
ಅದದರಿಂದ ಈನನತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯ ಭತುು ಄ಸಖಳ ಕ್ಹಮಾಖಳು

, ಇ ಷಂಶೆಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳು

ಭತುು ಔನಹಾಟಔದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಂದು ಷ ೆಲ ನೆ ೇಟ ಔುರಿತು ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದ ರಷುುತ ರಿಸ್ಥೆತಿಮ ಄ಱ ೇಔನನುನ ನಿೇಡುಸದು ಇ ಄ಧಹಯಮದ ಈದದೇವಳಹಗಿದ. ಄ಧಹಯಮಸ
ಷಂಶೆಮ ಮವಷುಾ ಄ಥಳಹ ಳೈಪಲಯದ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಕೈಗೆ ಳುುಸದಿಲಲ. ಆದು ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಮಟಿರಸಾ ಄ನುನ ರಷುುತಡಿಷಲು ರಮತಿನಷುತುದ. ಷಚ್ಚಿನ ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು
ಚಚೆಾಗಹಗಿ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು ದೌಫಾಲಯಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲು ಆದು ನಹಯಸ ಗೆ ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.

೩.೨. ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು:
ಕ ೇಶಟಔ ೩.೨ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಕ್ಷಿು ಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೩.೨ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ವಿಧಖಳು ಭತುು ಷಂಖೆಯಖಳು
ಷಂಶೆಖಳ ವಿಧಖಳು

ಷಂಖೆಯಖಳು

ರಹಜ್ಯ ಪಹರೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೨೮

ಡಿೇಮ್ಡ ಟು ಬಿ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿೇಸ್

೧೧

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

36

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಖ್ಹಷಗಿ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೧೯

ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೦೧

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ರಭುಕ ಷಂಶೆಖಳು

೧೦

ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಆಪತೆುಂಟು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು,

(೨೮) ರಹಜ್ಯ

೩೫೯೪
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ. ಄ಸಖಳನುನ ಷಂೇಜಿತ ಶಹಮಹನಯ

ಷಂೇಜಿತ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

,

ಷಂೇಜಿತಲಲದ ೃತಿುಯ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ವಿೇಶ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಎಂದು
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು. ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ , ಎಯಡು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಲಹದ ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಔನಹಾಟಔ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಫಸಳ ದಿೇಗಾ ಆತಿಷಹಷನುನ ಷ ಂದಿಳ. ಷೆಳಿೇಮ ಄ಖತಯಖಳನುನ ಹರೈಷು ವಿೇಶ
ಅದೇವದ ಂದಿಗೆ ಭ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಆತಿುೇಚೆಗೆ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗಹರಮಿೇಣಹಭಿೃದಿಿ
ಭತುು ಖದಖದಲ್ಲಲಯು ಂಙಹಮತ್ ರಹಜ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ ೨೦೧೬ಯಲ್ಲಲ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ. ೨೦೧೭ಯಲ್ಲಲ
ಹಿಂದಿನ ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಬಂಖಳ ಯು ಕೇಂದರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ,
ಭತುು ಬಂಖಳ ಯು ಈತುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಎಂದು ಭ ಯು ಹಖೆಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ವಿಜ್ಮಸಯ ಔನಹಾಟಔ
ರಹಜ್ಯ ಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ ಭಹಿಲಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಭಹಿಲಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ ಹಣಾ ರಮಹಣದ ಫಸುಬ ೇಧಔಖಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಗಿದ.

೩.೩ ಷಂೇಜಿತ ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
೨೦೧೦ ಯ ದಲು ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ೧೧ ಷಂೇಜಿತ ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಕ್ಷಿು
ವಿಯನುನ ಕ ೇಶಟಔ ೩.೩ ನಿೇಡುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೩.೩ ೨೦೧೦ಯ ದಲು ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

೧
೨
೩
೪
೫
೬

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಮೈಷ ಯು
ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಧಹಯಳಹಡ
ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಬಂಖಳ ಯು
ಖುಲಬಖಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಔಲಫುಗಿಾ
ಭಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಭಂಖಳ ಯು
ಔುಳಂಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಶಿಖೆ

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ

ಶಹನತಕ ೇತು
ಯ ಕೇಂದರಖಳ
ಷಂಖೆಯ

ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ಷಂಖೆಯ

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ

೧೯೧೬

೩

೨೨೨

http://www.uni-mysore.ac.in

೧೯೪೯

೩

೨೪೯

http://www.kud.ac.in

೧೯೬೪

೧

೨೯೮

http://www.bub.ernet.in

೧೯೮೦

೨

೩೦೫

http://www.gulbargauniversit
y.kar.nic.in

೧೯೮೦

೧

೨೦೪

http://www.mangaloreuniver
sity.ac.in

೧೯೮೭

೨

೯೯
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೭
೮
೯
೧೦
೧೧

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ
ಭಹಿಲಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ವಿಜ್ಮಸಯ
ತುಭಔ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ತುಭಔ ಯು
ದಹಣಗೆರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ದಹಣಗೆರ
ರಹಣಿ ಚನನಭಾ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಳಗಹವಿ
ವಿಜ್ಮನಖಯ ಶಿರೇ
ಔೃಶಣದೇರಹಮ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಫಲಹುರಿ

೨೦೦೩

೧

೧೩೭

೨೦೦೪

-

೯೨

http://www.tumkuruniversity.
in

೨೦೦೯

೧

೧೨೩

http://www.davangereuniver
sity.org

೨೦೧೦

೩

೩೮೯

http://www.rcub.ac.in

೨೦೧೦

೩

೧೨೪

http://www.vskub.org

ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟುಟ ಷಂಖೆಯ:

http://www.kswubij.ac.in

೨೨೪೨

-

೨೨೪೨ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲ ಂದಿಗೆ ಇ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ೧೧ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಎಂದು
ಕ ೇಶಟಔ ಮಹಹಿತಿ ನಿೇಡುತುದ.

೩.೪ ೨೦೧೬ ಯ ನಂತಯ ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಜ್ಞಹನ ಅೇಖ-೨೦೦೭ಯ ಯದಿಮನುನ ರಔಟಿಸ್ಥದ ನಂತಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷುಯಣೆ
ಔಂಡುಫಂದಿದ. ಕ ೇಶಟಔ ೩ .೪ ೨೦೧೬ ಯ ನಂತಯ ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಷ ಷ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ
ಮಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೩.೪ ೨೦೧೬ ಯ ನಂತಯ ಶಹೆನೆಯಹದ ಷಂೇಜಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

೧
೨

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು
ಬಂಖಳ ಯು ಈತುಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು

ಶಹೆನೆಮ ಶಹನತಕ ೇತುಯ
ಶಾ
ಕೇಂದರಖಳ ಷಂಖೆಯ

ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

೨೦೧೭

--

೧೮೦

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ
www.bcu.ac.in

೨೦೧೭

--

೩೧೦

www.bnu.ac.in

ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟುಟ ಷಂಖೆಯ:

೪೯೦

---

ಕ ೇಶಟಔ ೩ .೪ ಯಲ್ಲಲ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಂದಿಗೆ ೨೦೧೬ ಯ ನಂತಯ ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಎಯಡು
ಷಂೇಜಿತ ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷಱಹಗಿದ.

೩.೫ ಷಂೇಜಿತ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
ಕ ೇಶಟಔ ೩ .೫ ರಹಜ್ಯದ ಷಂೇಜಿತ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಇ ಭ ಯು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯಸ ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಣಿಗೆಮನುನ ಄ರಿತುಕ ಂಡು ಶಹೆಪಿಸ್ಥದ

,

ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಬಳಣಿಗೆಮ ಔಂಡುಫಯುತುದ.
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ಕ ೇಶಟಔ ೩.೫ ಷಂೇಜಿತ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು

೧

ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು
೨ ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಳಗಹವಿ
೩ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸುಫಬಳಿು
ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟುಟ ಷಂಖೆಯ:

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ

ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ಷಂಖೆಯ

೧೯೯೬

೭೦೦

http://www.rguhs.ac.in

೧೯೯೮

೨೧೯

http://www.vtu.ac.in

೨೦೦೯

೧೦೫

http://www.kslu.ac.in

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ

೧೦೨೪

ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಭ ಯು ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿದುದ

, ಄ಸಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಟುಟ ೧೦೨೪ ಷಂೇಜಿತ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ.

೩.೬ ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ:
೧೯೯೬ ಯಲ್ಲಲ ಛಹರಿಗೆ ಫಯು ದಲು ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಭಹಖಳಹಗಿದದ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಂದು
ಹಣಾ ರಮಹಣದ ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣವಿತುು.
ಕ ೇಶಟಔ ೩.೬ ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔರ.
ಷಂ.

೧

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಭುಔು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಮೈಷ ಯು

ಶಹೆನೆಮ ಶಹನತಕ ೇತು
ಶಾ
ಯ ಕೇಂದರಖಳ
ಷಂಖೆಯ

೧೯೯೬

಄ನವಯ್ದಷು
ಸದಿಲಲ

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ
http://ksoumysore.edu.in

೩.೭. ಔನಹಾಟಔದ ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ:
ಕೇಂದರ ಷಕ್ಹಾಯ ೨೦೦೯ ಯಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ ಶಹೆಪಿಸ್ಥತು ಭತುು ಆದು
ಔಲಫುಗಿಾ ಜಿಱಲಮಲ್ಲಲದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೩.೭ ಔನಹಾಟಔದ ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔರ.
ಷಂ.

೧

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಔನಹಾಟಔ ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಔಲಫುಗಿಾ

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ

೨೦೦೯
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೩.೮. ಷಂೇಜಿತಲಲದ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯಸ ಶಹೆಪಿಸ್ಥದ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಅಯು ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಭತುು ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ
೩೩ ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ.
ಕ ೇಶಟಔ ೩.೮ ಷಂೇಜಿತಲಲದ ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

೧
೨
೩

೪
೫
೬

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ

ಗಟಔ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ಷಂಖೆಯ

೧೯೬೪

೦೭

http://www.uasbangalore.edu.in

೧೯೮೬

೦೫

http://www.uasd.edu

೨೦೦೪

೦೭

http://www.kvafsu.kar.nic.in

೨೦೦೮

೧೦

http://uhsbagalkot.edu.in

೨೦೦೯

೦೪

http://www.uasraichur.educ.in

ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
(ಜಿಕವಿಕ) ಬಂಖಳ ಯು
ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಧಹಯಳಹಡ
ಔನಹಾಟಔ ವುಳೈದಯಕಿೇಮ,
ಪಹರಣಿ ಭತುು ಮಿೇನುಗಹರಿಕ
ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಬಿೇದರ್
ತೆ ೇಟಗಹರಿಕ್ಹ ವಿಜ್ಞಹನ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಹಖಲಕ ೇಟ
ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ರಹಮಚ ಯು
ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುು ತೆ ೇಟಗಹರಿಕ
ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಶಿಖೆ

೨೦೧೨

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ

಄ನವಯ್ದಷು www.uahs.edu.in
ಸದಿಲಲ

ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟುಟ ಷಂಖೆಯ:

೩೩

--

೩.೯ ವಿೇಶ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
ಆಲ್ಲಲಮರಗೆ ಄ಧಯಮನಸ ವಿಜ್ಞಹನ , ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್, ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುು ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುು ಕ್ಹನ ನಿನ ವಿೇಶ
ವಿಶಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥದ. ಮಹನವಿಔಳಹದ , ಔಱ, ಷಂಗಿೇತ ಭತುು ಛಹನದ ಷಂಷಾೃತಿಮಲ್ಲಲನ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ನಿದಿಾಶಟಳಹಗಿ ಗಹರಮಿೇಣಹಭಿೃದಿಿಮನುನ ರತಿನಿಧಿಷುತುಳ ಭತುು ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ
ಷಕ್ಹಾರಿ ಶಹೆಪಿತ ಄ಂತಸ ಐದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ.

ಕ ೇಶಟಔ ೩.೯ವಿೇಶ (ಮಹನವಿಔಳಹದ) ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಷಂ.
೧ ಔನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸಂಪಿ
೨ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಡಹ. ಖಂಖ ಬಹಯ್ದ

ಷಹನಖಲ್ ಷಂಗಿೇತ ಭತುು ರದವಾನ ಔಱಹ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಮೈಷ ಯು

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ
೧೯೯೧
೨೦೦೯

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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http://musicuniverisitymysore.com
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೩
೪
೫

ಔನಹಾಟಔ ಷಂಷಾೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಬಂಖಳ ಯು
ಔನಹಾಟಔ ಛಹನದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಶಿಗಹೆಂವ್, ಷಹಳೇರಿ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗಹರಮಿೇಣಹಭಿೃದಿಿ
ಭತುು ಂಙಹಮತ್ ರಹಜ್
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಖದಖ

೨೦೧೦

http://www.ksu.ac.in

೨೦೧೧

http://www.janapadauni.in

೨೦೧೬

www.ksrdpru.in

೩.೧೦. ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಹರಹಂವ:
ಇಗಹಖಱೇ ಷೇಳಿಯುಂತೆ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ೨೯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ , ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು , ಷಂೇಜಿತ
ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು , ಭುಔು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಷಂೇಜಿತಲಲದ
ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ವಿೇಶ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಆಳ. ಇ ಎಱಹಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಜ್ಞಹನದ ರಂಚದ ರತಿಂದು ವಿಶಮನುನ ರತಿನಿಧಿಷು ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡುತುಳ.
ರಹಜ್ಯದ ಎಱಹಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಭತುು ನಿದಿಾಶಟಳಹಗಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಣಿಗೆಮ ಈತುಭ ಭಟಟದ ಫಗೆೆ ಷ ಚ್ಚಷುತುದ.

೩.೧೧. ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು:
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷ ಯತಹಗಿ
ಕಲಸ ರತಿಷ್ಟ್ಠತ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ಕ ೇಶಟಔ ೩

, ಅ ರಹಜ್ಯಸ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ

.೧೧ ಄ಂತಸ ಷಂಶೆಖಳ ಟಿಟಮನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಬಂಖಳ ರಿನ ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆಮು ಛಹಖತಿಔ ಭನನಣೆ ಖಳಿಸ್ಥದ ಷಹಗೆಯೇ ಄ದಯ ಄ಸ್ಥುತವದ ನ ಯು
ಶಾಖಳನುನ ಹರೈಸ್ಥದ. ಎಯಡನೆಮದು ನಿಮಹಹನ್ಾ , ಬಂಖಳ ಯು ಭತುು ಭತುು ಭ ಯನೆಮದು ಎನ್ಐಟಿಕ
ಷ ಯತಾಲ್(ದಕ್ಷಿಣ ಔನನಡ) ಆಸ ಭಹಯತದಹದಯಂತ ಫಸಳ ರಸ್ಥದಿಳಹಗಿಳ ಭತುು ಕ ೇಲಾತಹುದಲ್ಲಲ ರಧಹನ
ಔಚೆೇರಿಮನುನ ಷ ಂದಿಯು ಬಂಖಳ ಯು ಕೇಂದರದ ಭಹಯತಿೇಮ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಷಂಶೆ ಷಷಹ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭನನಣೆ
ಡದಿದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೩.೧೧ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

೧
೨
೩
೪

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ, ಬಂಖಳ ಯು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮಹನಸ್ಥಔ ಅರ ೇಖಯ ಭತುು
ನಯವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ (ನಿಮಹಹನ್ಾ),
ಬಂಖಳ ಯು
ಭಹಯತಿೇಮ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಷಂಶೆ,
ಬಂಖಳ ಯು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ತಹಂತಿರಔ ಭಷಹವಿದಹಯಲಮ
(ಹಿಂದಿನ ಕಅರ್ಆಸ್ಥ), ಷ ಯತಾಲ್,
ಔನಹಾಟಔ

ಶಹೆನೆಮ
ಶಾ

ಛಹಲತಹಣ/ ಮಿಂಚಂಚೆ

೧೯೦೯
೧೯೪೭

iisc.ac.in

೧೯೫೬

www.isibang.ac.in

೧೯೬೦

www.nitk.ac.in

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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೫

ಭಹಯತಿೇಮ ನಿಾಸಣಹ ಷಂಶೆ,
ಬಂಖಳ ಯು

೧೯೭೩

www.iimb.ac.in

೬

ಭಹಯತದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಕ್ಹನ ನು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು

೧೯೮೬

www.nls.ac.in

೭

ಜ್ಳಹಸಯಱಹಲ್ ನೆಸಯು ಅಧುನಿಔ
ಳೈಜ್ಞಹನಿಔ ಷಂ ೇಧನಹ ಕೇಂದರ,
ಬಂಖಳ ಯು
಄ಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ
ಷಂಶೆ, ಬಂಖಳ ಯು
ಭಹಯತಿೇಮ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ,
ಧಹಯಳಹಡ
ಭಹಯತಿೇಮ ತಹಂತಿರಔ ಭಷಹವಿದಹಯಲಮ,
ಧಹಯಳಹಡ

೧೯೮೯

jncasr.ac.in

೧೯೯೯

Iiitb.ac.in

೨೦೧೫

www.iiitdwd.ac.in

೨೦೧೬

www.iitdh.ac.in

೮
೯
೧೦

೩.೧೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ:
೧೯೬೦ ಯಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯದ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆಮನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿತುು. ಇ ಆಱಹಖೆಮು ವಿವಿಧ
ಶಹಮಹನಯ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಷಂೇಜಿತಳಹಗಿಯು ೃತಿುರೇತಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಅಡಳಿತನುನ
ರಹಜ್ಯದಹದಯಂತದ ಪಹರದೇಶಿಔ ಭತುು ಅಡಳಿತ ಳಹಯಪಿುಮಲ್ಲಲ ನಿಾಹಿಷುತುದ.

ಗಹರಮಿೇಣ ಜ್ನತೆಗೆ ಖುಣಭಟಟದ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಸಂತದ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡು ಭ ಲಔ ದ ಯದ ಷೆಳಖಳಿಗೆ ತಲುಲು ಆಱಹಖೆ ವರಮಿಷುತಿುದ.
ಫಸುವಃ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದ ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಆಯು ಆಶುಟ ಷಕ್ಹಾರಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭಹಯತದ ಬೇರ ಯಹ
ರಹಜ್ಯಖಳಲ ಲ ಆಲಲ. ಆತಿುೇಚೆಗೆ ೧೬ನೆೇ ಏಪಿರಲ್

, ೨೦೨೦ ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣದ ಂದಿಗೆ

ವಿಲ್ಲೇನಗೆ ಂಡಿತು, ಆದಯ ಷಷಯನುನ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಭತುು ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆ ಎಂದು ಫದಱಹಯ್ದಷಱಹಯ್ದತು.
ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆಮು ಹಾಭಹವಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುದುದ

, ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ

ಶಿಕ್ಷಣನುನ ರಿತಿಾಷಲು ಸಲಸ ಈಔರಭಖಳನುನ ಕೈಗೆ ಂಡಿದ. ಷಚ್ಚಿನ ವಿಯಖಳಿಗಹಗಿ

,

http://www.dce.kar.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ
ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

, ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ ಭಷಹವಿದಹಯಲಮ ಭತುು

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಳಹಯಪಿುಮಲ್ಲಲ ಔರಭಳಹಗಿ ಬಂಖಳ ಯು
ಸುಫಬಳಿುಮಲ್ಲಲ ೧೦೨೪ ೃತಿುಯ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ. ಔೃಷ್ಟ್

, ಬಳಗಹವಿ ಭತುು

, ತೆ ೇಟಗಹರಿಕ ಭತುು ವುಳೈದಯಕಿೇಮ

ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ತಭಾದೇ ಅದ ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಭತುು ಕ್ಹಯಂಸ್ ಷ ಯಗೆ ಕೇಂದರಖಳನುನ
ಷ ಂದಿಳ.
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲನ ಳೈವಿಧಯತೆಮು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶೆಮನುನ ಎದುರಿಷಲು ರಹಜ್ಯಸ
ಎದುರಿಷುತಿುಯು ಸಲಸ ಸಂತದ ಷಳಹಲುಖಳನುನ ಷ ಚ್ಚಷುತುದ. ಇ ಷಂಹಣಾ ಯಶೆಮ ಯಹಸದೇ ವಿಭಹಖಸ
಄ದಯ ಕ್ಹಮಾಚಟುಟಿಕಮಲ್ಲಲ ಆನೆ ನಂದನುನ ಷ ೇಲುಂತಿಲಲ. ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ , ಇ ಷಂಶೆಖಳ ಅಡಳಿತ
ಭತುು ಷುಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ಷಳಹಲುಖಳು ಷಮಹನಳಹಗಿ ಫಸುಭುಖಿ ಭತುು ಄ವಯಔಳಹಗಿಳ. ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಭತುು
ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆಮಡಿಮಲ್ಲಲ

, ಷಕ್ಹಾರಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೃತಿುರೇತಯ ಕ ೇಸ್ಾಖಳಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ

ಬಯಶಮನುನ ಕ್ಹಮುದಕ ಳುಲು ರಹಜ್ಯ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ (ಎಸ್ಔ ಯಎಸ್ಥ) ನುನ ಯಚ್ಚಷಱಹಗಿದ.
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ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ (ಎಸ್ಔ ಯಎಸ್ಥ)
ಷಕ್ಹಾರಿ ಷಂೇಜಿತ / ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು , ಶಹವಮತು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ
ಖುಣಭಟಟನುನ ಕ್ಹಮುದಕ ಳುಲು ೨೦೦೪ ಯಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ (ಎಸ್ಔ ಯಎಸ್ಥ)ನುನ
ಯ ಪಿಷಱಹಗಿತುು. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟನುನ ಷಚ್ಚಿಷುಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ
ಕ ೇವಸ ಳೇಖಧಾಔಳಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದ. ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗೆ ಷ ೇಖುಳಹಖ ಎಱಹಲ ಷಕ್ಹಾರಿ
ರಥಭ ದಜಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಆದು ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.

ರಹಜ್ಯ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವದ ಪಹತರ


ನಹಯಸ ರಕಿರಯಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಷಕ್ಹಾರಿ ರಥಭ ದಜಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಬ ೇಧಔಖಾಕಾ ತಯಬೇತಿ ನಿೇಡುಸದು.



ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಯದಿ / ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿ ದಹಕಱಖಳ ತಯಹರಿಮಲ್ಲಲ ಄ರಿಗೆ
ಷಷಹಮ ಮಹಡುಸದು.



ಮಹನದಂಡಳಹಯು (೧ ರಿಂದ ೭ ಮಹನದಂಡದರಗೆ) ಕಿರಯಹ ೇಜ್ನೆ ಸ್ಥದಿ ಮಹಡುಸದು.



ಮಹನದಂಡಳಹಯು ಕಿರಯಹ ೇಜ್ನೆಮನುನ ಄ನುವಹಠನಗೆ ಳಿಷುಳಹಖ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಷರಿಯಹದ ನೆಯಸ
ನಿೇಡುಸದು.

ರಭುಖ್ಹಂವಖಳು


ವಿವಿಧ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ರಕಿರಯಮ ಔುರಿತು ಕ್ಹಯಹಾಗಹಯಖಳನುನ ನಡಷಱಹಗಿತುು.



ಎಱಹಲ ಷಕ್ಹಾರಿ ರಥಭ ದಜಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಬ ೇಧಔಖಾಕಾ ಶಹಮಹಜಿಔ ಮಹಧಯಭಖಳ ಭ ಲಔ
(ಟಲ್ಲಗಹರಮ್ ಖುಂಸಖಳು ಭತುು ಳಹಟ್ಹಾಪ್ಸ ಖುಂಸಖಳು) ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ಷಂಸನ ತಂತರಜ್ಞಹನನುನ
ಫಳಷು ಭ ಲಔ ಫಲಳಹದ ಛಹಲ (ನೆಟ್ಸಾ) ಄ನುನ ನಿಮಿಾಷುಸದು.



ವಿಜ್ಯ್ದೇಬ ಮ ಟ ಯಬ್ ಙಹನೆಲ್ ಭ ಲಔ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಪರೇರಿತ ಳಬಿನಹರ್ ನಡಸ್ಥತುು.



ತಿಂಖಳಿಗೆ ಮಾ ಬ ೇಧಔಖಾಕಾ ರದೇವಳಹಯು ಖ ಖಲ್ ಷಭ ನಡಸ್ಥತುು.

**********
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಄ಧಹಯಮ - IV
ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಹಭಥಯಾಖಳು, ದೌಫಾಲಯಖಳು, ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು
ಷಳಹಲುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ: ಷಭಶಯಖಳು ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳು
೪.೧ ಪಿೇಠಿಕ:
ಎಸ್ಡಫ ಲಯಸ್ಥ (ಶಹಭಥಯಾ, ದೌಫಾಲಯ ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳು) ವಿಲೇಶಣೆಮು ಔನಹಾಟಔದ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಟ್ಹಟರ ಕ್ಹಮಾತಂತರದ ಸ್ಥೆತಿಮ ಱಔಾರಿ ೇಧನೆ ಭತುು ವಿಲೇಶಣೆಗೆ ಄ತಯಂತ ರಸ್ಥದಿ
ಶಹಧನಳಹಗಿದ. ಆದನುನ "಄ನೆೇಔ ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರಿಂದ ಶಹಭ ಹಿಔ ಳಸರಿಸ ಅಧರಿಸ್ಥ ತಿಳುಳಿಕಮುಳು
ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕ ಳುಲು ಠ್ಯಔರಭದ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ವಿಭಹಾ ರಕಿರಯಮಲ್ಲಲ ಫಳಷಫಸುದಹದ
ಕ್ಹಮಾತಂತರದ ೇಜ್ನಹ ಶಹಧನ" ಎಂದು ಷಸ ಳಹಯಖ್ಹಯನಿಷಱಹಗಿದ. ಎಸ್ಡಫ ಲಯಸ್ಥ ವಿಲೇಶಣೆಮ ರಭುಕ
ಈದದೇವಳಂದರ ಷಂಶೆಮ ನಿದಿಾಶಟ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹದರಿಖಳನುನ ಯಚ್ಚಷು ಕ್ಹಮಾತಂತರಖಳನುನ
ಖುಯುತಿಷುಸದು, ಄ದು ಷಂಶೆಮ ಷಂನ ಾಲಖಳು ಭತುು ಶಹಭಥಯಾಖಳನುನ ಷಂಶೆಮು ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷು
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಄ವಯಔತೆಖಳಿಗೆ ಈತುಭಳಹಗಿ ಷ ಂದಿಷುತುದ. ಅಂತರಿಔ ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು ಮಿತಿಖಳನುನ
ಭತುು ಬಹಸಯ ರಿಷಯದಿಂದ ಷಂಬನಿೇಮ ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಄ಪಹಮಖಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು ಎಸ್
ಡಫ ಲಯಸ್ಥ ಄ಡಿಪಹಮಳಹಗಿದ. ಆದು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷಂಶೆಮ ಳಗೆ ಭತುು ಷ ಯಗೆ ಎಱಹಲ ಷಕ್ಹರಹತಾಔ
ಭತುು ಊಣಹತಾಔ ಄ಂವಖಳನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಷುತುದ , ಄ದು ಮವಸ್ಥಾನ ಮೇಱ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದ. ಫದಱಹಖುತಿುಯು
ರೃತಿುಖಳನುನ ಉಹಿಷುಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಄ಧಯಮನ ಭತುು ಷಂಶೆಮ ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕ ಳುು
ರಕಿರಯಮಲ್ಲಲ ಄ರಿಗೆ ಷಷಹಮ ಮಹಡುಸದು ಄ಪೇಕ್ಷಣಿೇಮಳಹಗಿದ. ಄ನೆೇಔ ಷಂಶೆಖಳು ಎಸ್ಡಫ ಲಯಸ್ಥ
ವಿಲೇಶಣಹ ತಂತರನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ , ಄ದನುನ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಗೆ ಄ನವಯ್ದಸ್ಥಳ. ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಶೆಮ ಷಂಫಂಧಳಹಗಿ ಶಹಭಥಯಾ , ದೌಫಾಲಯ, ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಲಹದ ಎಸ್ಡಫ ಲಯಸ್ಥ
ವಿಲೇಶಣೆಮ ರತಿಂದು ಄ಂವಖಳನುನ ಇ ಕಳಗೆ ಚಚ್ಚಾಷಱಹಗಿದ.

೪.೨ ಶಹಭಥಯಾ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ತನನ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಖುಣಭಟಟ
, ಄ಧಯಮನ,
ಬ ೇಧನೆ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ರಕಿರಯ ಭತುು ಷಂ ೇಧನೆ , ಷಭುದಹಮ ಶೇಳಖಳು ಭತುು ವಿಷುಯಣಹ ಚಟುಟಿಕಖಳಿಗೆ
ರಖತಿಯ ಫದಿತೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ತನನ ಚಹಸ(ಬಹರಂಡ್) ಭ ಡಿಷು ಄ಸ್ಥಾತೆಮನುನ ರತಿಪಹದಿಷುಲ್ಲಲ
ಮವಸ್ಥವಯಹಗಿದ. ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಄ನೆೇಔಸ ಷ ಂದಿಯು ವಿಶಹುಯಳಹದ , ಷುಸ್ಥೆತಿಮಲ್ಲಲಯು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಕ್ಹಯಂಸ್ಖಳು
ಈತುಭ ಬ ರದೇವ , ಈದಹಯನಖಳು, ಸುಲುಲಷಹಷುಖಳು, ಕಿರೇಡ ಭತುು ಅಟದ ಮೈದಹನಖಳು ಭತುು ಆತಯ
ಷಂಫಂಧಿತ ಶೌಲಬಯಖಳು ಄ತುಯತುಭ ಷಹಖ ಅರ ೇಖಯಔಯ ಳಹತಹಯಣನುನ ದಗಿಷುತುದ ಭತುು ಕ್ಹಯಂಸ್ನಲ್ಲಲ
ೈಕ್ಷಣಿಔ ಳಹತಹಯಣನುನ ಷಚ್ಚಿಷುತುದ. ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಈನನತ ಄ಸಾತೆ ಭತುು
ಮಿೇಷಱಹದ ಬ ೇಧಔಖಾನುನ ಷ ಂದಿದುದ
, ಄ಯು ಶಿಕ್ಷಣ , ಷಂ ೇಧನೆ ಭತುು ಬ ೇಧನೆಮಲ್ಲಲ
ಖುಣಭಟಟನುನ ಗೌಯವಿಷುತಹುರ ಭತುು ಷಂಶೆಗೆ ಈತುಭ ಖುಣಭಟಟದ ಮಹನದಂಡಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಲು
ಈತುಾಔರಹಗಿದಹದರ. ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣ , ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಹಂತಿರಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಬ ೇಧಔಖಾದ
಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಧನೆಖಳು ಇ ರದೇವದಲ್ಲಲ ಈತುಭಳಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಲಪಟಿಟಳ. ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ
಄ಂತಯಶಿಕ್ಷಣ ಈನನತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಗೆ ಷಚ್ಚಿನ ಄ಕ್ಹವವಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನೆ
ಭತುು ರಔಟಣೆಖಳಲ್ಲಲನ ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ರಜ್ಞಹಹಾಔ ಫದಿತೆಮು ಄ದಯ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ನಿೇಡಱಹಯಂಭಿಸ್ಥದ
ಭತುು ಄ದಯ ರಿಣಹಭಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು , ಬ ೇಧಔಖಾ ಭತುು ತಹಂತಿರಔ ಸ್ಥಫಬಂದಿಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನ ಭತುು
ಭನಸ್ಥೆತಿಮಲ್ಲಲ ಷಪಶಟಳಹಗಿ ಔಂಡುಫಯುತುಳ. ಄ತಹಯಧುನಿಔ ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಶೌಲಬಯಖಳು ಭತುು ಆತಯ ಬಂಫಲ
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ಶೇಳಖಳು ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಂದ ನಿೇಡಲಪಟಟ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖುಣಭಟಟಕಾ ಭತೆ ುಂದು
ಅಯಹಭನುನ ಶೇರಿಸ್ಥದ.
ಷಂಶೆಮ ಧ್ಯೇಮನುನ ಶಹಧಿಷಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡು ಖುಣಖಲೇ ಶಹಭಥಯಾ ಎಂದು ಔರಮಲಪಡುತುದ.
ಆಸಖಲೇ ಮವಷಾನುನ ಭುಂದುರಸ್ಥಕ ಂಡು ಷ ೇಖಲು ಭತುು ಈಳಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಆದು ಅಧಹಯಳಹಗಿಳ.
ಶಹಭಥಯಾಖಳು ಭ ತಾ ಄ಥಳಹ ಄ಭ ತಾಳಹಗಿಯಫಸುದು. ಷಂಶೆಮು ರಿಣತಿ ಷ ಂದಿಯು ಄ಂವಖಳು ಄ಥಳಹ
ಬ ೇಧಔಖಾದ ಷದಷಯಯು ಷ ಂದಿಯು ವಿಶಿಶಟ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಭತುು ಖುಣಖಳು ಭತುು ನಿಭಾ ಷಂಶೆಗೆ ಸ್ಥೆಯಳಹದ
ರಖತಿಮನುನ ನಿೇಡು ವಿಶಿಶಟ ಄ಂವಖಳು. ಶಹಭಥಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಜ್ನಕ್ಹರಿ ಄ಂವಖಳು ಄ಥಳಹ
ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡು ಄ದಯ ಶಹಭಥಯಾಖಳು , ಄ಂದರ ಈತುಭ ಄ಸಾ ಬ ೇಧಔಖಾ , ಅರ್ಥಾಔ ವಕಿು
ಭತುು ತನನದೇ ಅದ ಚಹಸ (ಬಹರಂಡ್) ಭತುು ಷಂ ೇಧನಹ ಕ ಡುಗೆಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ತಯಹರಿಮ
ಖುಣಭಟಟನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ. ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಶಹಭಥಯಾಖಳ ಈದಹಸಯಣೆಖಲಂದರ ಖುಣಭಟಟದ ಳಸರಿಸ
,
ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಶೌಲಬಯಖಳು, ಸಣಕ್ಹಷು ಷಂನ ಾಲಖಳು ಭತುು ಄ಸಖಳ ಪಹೇಶಣೆ , ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಷಂ ೇಧನಹ
ಈತಹಪದಔತೆ. ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ವಿಯ ಭತುು ತನನದೇ
ಚಹಸ ಭ ಡಿಷುಲ್ಲಲ ಬ ೇಧಔಖಾದ ಫದಿತೆಮನ ನ ಆದು
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದ.
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಷವತಂತರ ಄ಧಯಮನಕ್ಹಾಗಿ ಄ಧಯಮನ ಶಹಭಗಿರಖಳಿಂದ ವಔುಗೆ ಳಿಷುಸದಲಲದ ಭತುು
ಷಭಾಔ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳು ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಳಹತಹಯಣದ ಂದಿಗೆ ಄ರಿಗೆ ಬಂಫಲ
ನಿೇಡಱಹಖುತುದ. ಷಂೇಜಿತ(ಮಿಶಿರತ) ಔಲ್ಲಕಮು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಷಚುಿ ಷಚುಿ ಷಂಳಹದಹತಾಔ ತಯಖತಿ
ರಿಷಯನುನ ನಿಭಹಯ್ದಷಲು ಄ನುಔ ಲಳಹಖುಂತೆ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಄ಭಿಪಹರಮಖಳನುನ ಡದಹಖ
ಔಂಡುಫಂದದದೇನೆಂದರ, ನೆೈಜ್ ತಯಖತಿಮ ಷಭಮನುನ ಔಡಿಮಗೆ ಳಿಷುಸದರಿಂದಹಗಿ ಫಳಲ್ಲಕ ಔಡಿಮಯಹಖುತುದ ,
಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಲ , ತಯಖತಿಮ ಯಷಪಯ ಕಿರಯ -ರತಿಕಿರಯಖಳು ಹಾ ಸ್ಥದದತಹ ಕ್ಹಮಾದಿಂದ ಷಚುಿ
ಪಲದಹಮಔಳಹಖುತುದ. ಮಿಶಿರತ ಯ ಸ ತಯಖತಿಮ ಷ ಯಗಿನ ಷಭಮನುನ ಪಲದಹಮಔಳಹಗಿ ಭತುು
಄ಥಾಹಣಾ ಚಟುಟಿಕಖಳಲ್ಲಲ ಫಳಷಲು ಪಹರೇತಹಾಹಿಷುತುದ. ಅನ್ಱೈನ್ ಯಷರನಖಳು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಄ಯು
ಆನ ನ ಷಚುಿ ಄ಱ ೇಕಿಷಬೇಕ್ಹದ ಷುು ವಿಶಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ
; ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ
ಈತುಯಖಳ ಷಭಾಔತೆ ಫಗೆೆ ತಕ್ಷಣ ಮೌಲಯಮಹನಳಹಖುಸದರಿಂದ ಷಚುಿ ಷಷಹಮಔಳಹಗಿಯುತುದ. ಭನೆಮಲ್ಲಲ
ಮಹಡಬೇಕ್ಹದ ಄ಧಯಮನ ನಿಖದಿಡಿಷುಸದು , ಕ ೇಸ್ಾ ಷುು ವಿಶಮಖಳನುನ ಄ಱ ೇಕಿಷುಸದು , ಕ ೇಸ್ಾ
ಈದದೇವಖಳು ಭತುು ಅನ್ಱೈನ್ನಲ್ಲಲ ಒದು ವಿಶಮ ಄ನುಔ ಲಔಯಳಹಗಿಯುತುದ. ವಿಶಮನುನ
಄ಥಾಮಹಡಿಕ ಳುಲು ಫಸುಮಹಧಯಭ ಭತುು ಬಹಸಯ ಲ್ಲಂಸಖಳ ಫಳಕ ಈಮುಔುಳಹಗಿದ. ತಯಖತಿ ವಿಶಮಖಳನುನ
ವಿದುಯನಹಾನ ಭ ಲಔ ಪಹೇಸ್ಟ ಮಹಡುಸದು (ರ್ ಪಹಯ್ದಂಟ್ ರಷುುತಿಖಳು) , ಯಚನಹತಾಔ ಭತುು ಷಂಕ್ಷಿು
ಮೌಲಯಮಹನಖಳ ಕ್ಹಮಾೇಜ್ನೆಖಳು ಭತುು ರಷುುತಿಖಳ ಷ ಚನೆಖಳು ಭತುು ಈಱಲೇಕ , ಟುಯಟ ೇರಿಮಲ್
ಭತುು ಷವಮಂ ನಿದೇಾಶಿತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಿಶಮಖಳಿಗಹಗಿ ಬಹಸಯ ಲ್ಲಂಸಖಳು ತಯಖತಿಮ ಕ್ಹಱಹಧಿಮನುನ ಈಳಿಸ್ಥದ.
ಷವಮಂ ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಅನ್ಱೈನ್ ಷುುನಿಶಠ ರಿೇಕ್ಷಖಳನುನ ಷವಮಂಙಹಲ್ಲತಳಹಗಿ ಭತುು ತವರಿತಳಹಗಿ
ರೇಣಿೇಔರಿಷಱಹಗಿದ. ಅನ್ಱೈನ್ ದಜಾ ಸಷುಔದಲ್ಲಲನ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ರೇಣಿಖಳು ಄ರಿಗೆ ಄ನುಔ ಲಔಯ ರಳೇವನುನ
ನಿೇಡುತುದ. ತಯಖತಿ ಄ಧಿಖಳ ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಅನ್ಱೈನ್ ಷಮಿೇಕ್ಷಖಳನುನ ಯಚ್ಚಷುಸದು ವಿಳಂಫಯಹಿತ ತತ್
ಕ್ಷಣದ ರಕಿರಯಯಹಖಲು ಄ಕ್ಹವಳಹಯ್ದತು. ತಂತಹರಂವ ಶಹಧನಖಳಲ್ಲಲ ದಗಿಷಱಹದ ಶೌಲಬಯಖಲಹದ ಚಙಹಾ
ಳೇದಿಕಖಳ ಭ ಲಔ ಷಂೇಜಿತ/ಮಿಶಿರತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ನಡುಳ ತಯಖತಿಮ ಷ ಯಗೆ
ಷಂಳಹದನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಸ್ಥತು.

೪.೩ ದೌಫಾಲಯ:
ೈಕ್ಷಣಿಔ, ಅರ ೇಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಷಂ ೇಧನಹ ಚಟುಟಿಕಖಳಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತಿುಯು ಷುಧಹಯಣೆಖಳ
ಳೇಖಕಾ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನನುನ ಈತುಭಗೆ ಳಿಷು
಄ವಯಔತೆ ಆದ. ವಿಭಹಖಖಳು ಭತುು ಬ ೇಧಔಖಾಖಲಹದಯಂತ ಷ ಚಯಂಕಿತ ನಿಮತಕ್ಹಲ್ಲಔಖಳಲ್ಲಲನ ರಔಟಣೆಖಳ
ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಳಹಯಔ ಯತಹಯಷಖಳಿಳ. ಕಲಸ ವಿಭಹಖಖಳು / ಬ ೇಧಔಖಾ ಄ನುದಹನ
ಷಹಿತದ ಷಂ ೇಧನಹ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ೇಜ್ನೆಖಳು ಭತುು ರಔಟಣೆಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಆನ ನ ಚಹಸ ಭ ಡಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಆಂಟನೆಾಟ್ ಭತುು ಳೈ-ಫೆೈ
ಶೌಲಬಯಖಳು ಸ್ಥೇಮಿತ ಷೆಳಖಳಿಗೆ ಸ್ಥೇಮಿತಳಹಗಿಳ ಭತುು ಕಲಸ ನಿಣಹಾಮಔ ಭತುು ದ ಯದ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಲಬಯತೆ
಄ಷಭಾಔಳಹಗಿದ. ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ದ ಯದ ರದೇವದಂತಸ ಕಲಸ ನಿಣಹಾಮಔ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ವಿಭಿನನ
ಶಹಭಥಯಾದ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ಭತುು ಬ ೇಧಔಖಾಕಾ ಫಳಕದಹಯ ಶನೇಹಿ ಶೌಲಬಯಖಳ ಕ ಯತೆಯ್ದದ.
ದೌಫಾಲಯಖಳು ನಭಾ ಧ್ಯೇಮನುನ ಶಹಧಿಷುಸದನುನ ಭತುು ನಭಾ ಹಣಾ ಶಹಭಥಯಾನುನ
ಶಹಧಿಷುಸದನುನ ತಡಮು ಖುಣಖಲಹಗಿಳ. ಇ ದೌಫಾಲಯಖಳು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮವಷುಾ ಭತುು ಬಳಣಿಗೆಮ ಮೇಱ
ರಭಹ ಬಿೇಯುತುಳ. ದೌಫಾಲಯಖಳಿಂದ ನಹಸ ಹರೈಷಬೇಔು ಎಂದು ಭಹವಿಷು ಭಟಟನುನ ಶಹಧಿಷಲು
ಶಹಧಯಳಹಖುಸದಿಲಲ. ಷಂಶೆಮಲ್ಲಲನ ದೌಫಾಲಯಖಳು ಮಂತೆ ರೇಔಯಣಖಳು
, ಶಹಔಶುಟ ಷಂ ೇಧನೆ ಭತುು
಄ಭಿೃದಿಿ ಶೌಲಬಯಖಳು ಶಹಔಷ್ಟ್ಟಲಲದೇ ಕ ಯತೆಯಹಗಿಯುಸದು , ಕಿರಿದಹದ ಈತಪನನ ರೇಣಿ , ಔಳಪ ನಿಧಹಾಯ
ತೆಗೆದುಕ ಳುುವಿಕ ಆತಹಯದಿಖಲಹಗಿಯಫಸುದು. ದೌಫಾಲಯಖಳನುನ ನಿಮಂತಿರಷಫಸುದು. ಄ಸಖಳನುನ
ಔಡಿಮಗೆ ಳಿಷಬೇಔು ಭತುು ತೆಗೆದುಷಹಔಬೇಔು. ಷಚ್ಚಿನ ಶಹಲಖಳು , ಷಚ್ಚಿನ ಈದ ಯೇಗಿಖಳ ಹಿಳಹಟು , ಷಂಕಿೇಣಾ
ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕ ಳುು ರಕಿರಯಮಲ್ಲಲ ಷಂಕಿೇಣಾತೆ , ಕಿರಿದಹದ ಈತಪನನ ರೇಣಿ , ಔಙಹಿ ಷುುಖಳ ಷಚುಿ
ಪಹೇಱಹಖುವಿಕ ಆತಹಯದಿಖಳು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ದೌಫಾಲಯದ ಆತಯ ಈದಹಸಯಣೆಖಲಹಗಿಳ.
ಷಂೇಜಿತ/ಮಿಶಿರತ ಔಲ್ಲಕ ಭ ತಾಯ  ಏಕಿೇಔಯಣ , ಷಭನವಮ, ಷಸೇಖ ಭತುು ಷಂಸನನುನ
಄ಲಂಬಿಸ್ಥಯುತುದ, ಇ ಕ್ಹಯಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹಡಲು ಄ಶುಟ ಄ದು ಷುಲಬ
ಶಹಧಯಲಲ. ಆತಯ ದೌಫಾಲಯಖಳು ಔಳಪ
ಆಂಟನೆಾಟ್ ಷಂಔಾ ಭತುು ಳೇಖನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಳ , ಆದು ಷಭಮ-ಸ್ಥೇಮಿತ ಅನ್ಱೈನ್ ಕ್ಹಮಾೇಜ್ನೆಖಳನುನ
ನಿೇಡಿದಹಖ ಄ತಯಖತಯಳಹಗಿಯುತುದ. ತಂತರಜ್ಞಹನಸ ಳೇಖಳಹಗಿ ಫದಱಹಖುತಿುದ ಭತುು ಷಂೇಜಿತ ಔಲ್ಲಕ್ಹ
ಯಶೆಮನುನ ರಳೇಶಿಷಲು ಖಣಔಮಂತಯಖಳಲ್ಲಲ ಄ಖತಯ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಷಕಿರಮಗೆ ಳಿಷಬೇಕ್ಹಖುತುದ.
ಅನ್ಱೈನ್ ರಿೇಕ್ಷಖಳನುನ ನಡಷು ರಕಿರಯಮು ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ ದುಬಹರಿ ತಂತರಜ್ಞಹನದ ಮೇಱ
಄ಲಂಬಿತಳಹಗಿಯುತುದ, ಄ದು ಕ್ಹಯಂಸ್ನ ಷ ಯಗೆ ಈಳಿದಿಯು ಎಲಲ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಫಸುದು ಄ಥಳಹ
ಆಲಲದಿಯಫಸುದು.

೪.೪ ಄ಕ್ಹವಖಳು:
ಷಂಶೆ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಹಿನನಱಯ್ದಂದ ಄ಕ್ಹವಖಳು ಲಬಯಳಹಖುತುದ. ಂದು ಷಂಶೆಮು ತನನ
ರಿಷಯದಲ್ಲಲನ ರಿಸ್ಥೆತಿಖಳ ರೇಜ್ನನುನ ಈೇಗಿಸ್ಥಕ ಂಡು , ಷ ಔು ೇಜ್ನೆ ಷಹಖ ತಂತರಗಹರಿಕ
ಭ ಲಔ ಪಱಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಷಚುಿ ರೇಜ್ನಕ್ಹರಿಯಹಖುಂತೆ ಮಹಡಫಸುದು.
ಷಂಶೆಖಳು ಄ಕ್ಹವಖಳನುನ
ಫಳಸ್ಥಕ ಳುು ಭ ಲಔ ಷಪಧಹಾತಾಔ ರೇಜ್ನನುನ ಡಮಫಸುದು. ಷಂಶೆ ಛಹಖಯ ಔರಹಗಿಯಬೇಔು ಭತುು
಄ಕ್ಹವಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಬೇಔು ಭತುು ಄ಸ ಫಂದಹಖಱಱಹಲ ತಕ್ಷಣ ಄ಸಖಳನುನ ಬಹಚ್ಚಕ ಳುಬೇಔು.
಄ಸ
ಶಹಮಹಜಿಔ-ಅರ್ಥಾಔ ಖಾ , ಷಪಧ್ಾ, ಈದಯಭ / ಷಕ್ಹಾಯ ಭತುು ತಂತರಜ್ಞಹನದಿಂದ ಈದುವಿಷಫಸುದು.
಄ನಿಮಂತರಣದ ಂದಿಗೆ ದ ಯಷಂಔಾಕಾ ಷಚುಿತಿುಯು ಬೇಡಿಕಮು ಷ ಷ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ದ ಯಷಂಔಾ ಕ್ಷೇತರಕಾ
ರಳೇಶಿಷಲು ಭತುು ಅದಹಮಕ್ಹಾಗಿ ಄ಸ್ಥುತವದಲ್ಲಲಯು ಷಂಶೆಖಲ ಂದಿಗೆ ಷಪಧಿಾಷಲು ಈತುಭ ಄ಕ್ಹವಳಹಗಿದ.
ವಿೇಶಳಹಗಿ ಕಲಸ ಖಾದ ಳೇಲಹಟಿಟಖಳನುನ ಷರಿಷ ಂದಿಷಲು ಔಶಟಳಹದಹಖ
, ಄ಕ್ಹವಖಳನುನ
ರತಿಬಿಂಬಿಷು ಭ ಲಔ , ಅನ್ಱೈನ್ ಅಚಯಣೆಖಳು ಷಭಮದ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ನಭಯತೆಮನುನ ದಗಿಷುತುಳ.
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ನಿಖದಿಡಿಸ್ಥದ ಕ್ಹಮಾನುನ ಄ಯು ಮಹಡಫಸುದಹದ ನಭಯತೆಮನುನ ಅನಂದಿಷುತಹುರ. ವಿದಹಯರ್ಥಾಗೆ
ವಿಶಮದ ಏಔಯ ದ ಳಹಯಪಿುಯ್ದದ ಭತುು ಄ಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ಅನ್ಱೈನ್ ಕ್ಹಮಾೇಜ್ನೆಖಳನುನ
ವಿೇಶಳಹಗಿ ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ ಮಚುಿತಹುರ. ಆದು ಬ ೇಧಔಖಾದ ಕ ಯತೆಮನುನ ನಿೇಗಿಷಫಸುದು
ಏಕಂದರ ಫಬ ಶಿಕ್ಷಔನು ಄ನೆೇಔ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳನುನ ಕ ೇಸ್ಾಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷಫಸುದು. ತಂತಹರಂವ ಭತುು
ಮಂತಹರಂವನುನ ತೆಗೆದುಕ ಂಡ ನಂತಯ ಭತುು ಕ್ೌವಲಯ ಄ಭಿೃದಿಿಮನುನ ನಿಾಹಿಷುಸದು ತುಂಬಹ
ಷುಲಬಳಹಖುತುದ.
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೪.೫ ಷಳಹಲುಖಳು:
ಬ ೇಧಔ ಸ್ಥಫಬಂದಿ , ಬ ೇಧಕೇತಯ ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಭತುು ಷಚುಿ ಶಹಧನೆ ಮಹಡಿದಯಲ್ಲಲ ಖಭನಹಸಾ
ರಮಹಣಸ ಄ಯನುನ ಷಚ್ಚಿನ ಷಭಮದರಗೆ ಈಳಿಸ್ಥಕ ಳುುಂತಸ ಕಲಸ ಷಳಹಲುಖಳನುನ ಡುಡತುದ. ನವಿೇನ
ಭತುು ಹಾಭಹವಿಯಹಗಿಯು ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ನಿೇತಿಖಳು ತಭಾ ಅಷಕಿು ಭತುು ಷಂಶೆಮ ದಿೇಗಾಕ್ಹಲ್ಲೇನ
ಫದಿತೆಮನುನ ಈಳಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಕ್ಹಮಾಯ ಕಾ ತಯಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಇ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ತನನ ವಿಶಿಶಟ ಚಹಸ ಭ ಡಿಷಲು ಄ಸ್ಥಾತೆಮನುನ ರತಿಪಹದಿಸ್ಥದದಯ , ನೆರಷ ರಮ ಸಲಳಹಯು ಆತಯ
ಷಂಶೆಖಳು ಂದೇ ರಿೇತಿಮ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಄ವಟೇ ಳೇಖಳಹಗಿ ಭುನನಡಮಲು ಪರೇರೇಪಿಷಲಪಟಟಂತೆ ಔಂಡುಫಯುತುಳ.
೨೦೨೦ ವಿಶನ್ ಡಹಔುಯಮಂಟ್ನಲ್ಲಲ ಷಂಶೆಮಲ್ಲಲ ಈಱಲೇಖಿಷಱಹದ ಕ್ಹಮಾತಂತರದ ಕಿರಯಹ ೇಜ್ನೆಖಳನುನ
ಕ್ಹಮಾಖತಗೆ ಳಿಷಲು ಆದಕಾ ತವರಿತ ಔರಭ ಕೈಗೆ ಳುಬೇಕ್ಹಖುತುದ
, ಆದರಿಂದಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು
ಶಹೆಪಿಸ್ಥದ ಮಹನದಂಡಖಳು ಷುಸ್ಥೆಯಳಹಖುಸದಿಲಲ ಅದರ ಭುಂಫಯು ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ಈತುಭಳಹಗಿಯುತುಳ.
ಷಂ ೇಧನಹ ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ಷಂಶೆ-ಈದಯಭದ ಷಸೇಖದಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನೆ ಭತುು ಓಶಧ
಄ನೆವೇಶಣೆಮಲ್ಲಲ ಷಂಶೆಖಳ ಷಂ ೇಧನಹ ಈಔರಭಖಳನುನ ಶಹವಲಂಬಿ ಭತುು ಷವಮಂ ಷುಸ್ಥೆಯಳಹಗಿಷಲು ಭತುು
ಷಂ ೇಧನಹ ಚಟುಟಿಕಖಳಿಗೆ ಶಹಔಶುಟ ಫಜಟ್ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಷಭರ್ಥಾಷಲು ಷಲಷಹ ಶೇಳಖಳಿಂದ ಷಚ್ಚಿನ
ಅದಹಮನುನ ಕಚ್ಚತಡಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಳೇಖನುನ ಷಚ್ಚಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.

೪.೬ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಶಮಖಳು ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳು:
ಹಿಂದಿನ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಄ಱ ೇಔನನುನ
ಭಂಡಿಷಱಹಯ್ದತು. ಆದು ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ
ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಕಚ್ಚತಡಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಷರಿಯಹಗಿ ಖಭನಸರಿಷಲು ಄ಖತಯವಿಯು ವಿಶಮಖಳನುನ ಭತುು ಖಂಭಿೇಯ
ಷಳಹಲುಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷು ರಭುಕ ಕ್ಹಮಾಕಾ ನಭಾನುನ ಔರದ ಮಯಬೇಔು. ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ರಭುಕಳಹದಸ
ಹಿೇಗಿಳ:
ಎ) ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಯಶೆಮ ಷೆಳಿೇಔಯಣ
ಆತಿುೇಚ್ಚನ ಶಾಖಳಲ್ಲಲ, ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಷಂತಹನೆ ೇತಪತಿುಮ ತಹಣಖಲಹಗಿಳ. ರಹಜ್ಯ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಷಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಔಯು ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ಷಂಶೆಮ ಷೆಳದಂತೆಯೇ ಄ಥಳಹ ಷಮಿೇದ
ರದೇವಖಳಿಂದ ಫಂದಯು. ಬ ೇಧಔಖಾ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಅಯಾಮಲ್ಲಲ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷ ಯನೆ ೇಟನುನ
ಷ ಯತುಡಿಸ್ಥ, ಂದು ಷಂಶೆ / ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ನೆೈಜ್ ರಹಜ್ಯಳಹಯಪಿ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ. ಇ ರೃತಿು
ಷಂಶೆ / ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಫಸಳ ದುಫಾಲಗೆ ಳಿಷು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಲ ಷೆಳಿೇಔರಿಷುತುದ. ಂದು ಷಂಶೆ / ರಹಜ್ಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಅದೇವಸ ಪಹರದೇಶಿಔ ಄ಷಭತೆ ೇಲನನುನ ರಿಸರಿಷುಸದು ಭತುು ರದೇವದ ಮುಔರಿಗೆ
಄ಕ್ಹವನುನ ನಿೇಡುಸದು. ಅದಹಖ ಯ, ಷಂಶೆ / ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ತನನ ಬೌದಿಿಔ ಭತುು ಶಹಮಹಜಿಔ
ನಹವಿೇನಯತೆಖಳ ಭ ಲಔ ಪಹರದೇಶಿಔ ಄ಷಭತೆ ೇಲನನುನ ಷ ೇಖಱಹಡಿಷಲು ಕ ಡುಗೆ ನಿೇಡು ಄ಕ್ಹವಳಹಗಿ
ಆದನುನ ಒದು ಫದಲು , ಷಙಹಿಗಿ ನಿದಿಾಶಟ ರದೇವದ ಜ್ನರಿಗೆ ಈದ ಯೇಗಹಕ್ಹವಖಳನುನ ದಗಿಷಲು
ಷಂಶೆಮನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ ಎಂದು ಮಹತರ ಄ರ್ೈಾಷುಸದು ತಸಪ ಳಹಯಖ್ಹಯನಳಹಖುತುದ. ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಇ
ಕಳಗಿನ ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ಯ ಪಿಷಱಹಗಿದ.
i) ಶಿಫಹಯಷು:
ಅದದರಿಂದ ಷಂಶೆಖಳು ವಿಹಲಳಹದ ನೆೇಭಕ್ಹತಿ ನಿೇತಿಮನುನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷು ತುತುಾ ಄ವಯಔತೆಯ್ದದ.
ಅ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ , ಷಂಶೆಖಳು ಳೈವಿಧಯತೆಮ ಕ್ಹಮಾಷ ಚ್ಚಮನುನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷಫಸುದು

, ಆದು ಄ಯ

ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಳೈವಿಧಯತೆಮ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ದಜಾಮನುನ ನಿೇಡುತುಳ , ಄ದು ೈಕ್ಷಣಿಔ , ಶಹಮಹಜಿಔ ಭತುು
ಪಹರದೇಶಿಔ ಭುಂತಹದ ವಿಭಿನನ ಹಿನೆನಱಖಳಲ್ಲಲ ಄ದು ತನನ ಬ ೇಧಔಖಾದ ಷದಷಯಯು ಭತುು ಅಡಳಿತ
ಸ್ಥಫಬಂದಿಮನುನ ಷ ಂದಿದ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚ್ಚಷುತುದ.

ಷಚುಿರಿಯಹಗಿ, ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಄ದಯ
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ವಿದಹವಂಷರಿಗೆ ಗಿೆಸ್ಥಕ ಳುಲು ಄ತಯಂತ ಷುಲಬಳಹದ ಭತುು ನಿದಿಾಶಟ ಕ್ಹಮಾಕಾ ತಔಾಂತೆ ಮಹಾಡಿಸ್ಥ ಮಹಡಿದ
ಕಲಷದ ಅಯಾಖಳನುನ ದಗಿಷುಸದು ಭುಕಯಳಹಖಫಸುದು , ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞಯು ಄ನೆೇಔ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಭತುು
ೃತಿುಯ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಲ ಕಲಷ ಮಹಡುಸದನುನ ಭುಂದುರಿಷಫಸುದು. ಳೈವಿಧಯಭಮ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಹಿನೆನಱಯ್ದಂದ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ೃತಿುಯಯನುನ ಅಔಷ್ಟ್ಾಷಲು ಆದು ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.
ಬಿ) ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಗೆ ಷ ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುಖಯನುನ ರಳೇಶಿಷಲು ಷಪಶಟ ನಿೇತಿ ಙೌಔಟಿಟನ ಕ ಯತೆ
ಭುಂದಿನ ದವಔದಲ್ಲಲ ನಭಾ ದೇವದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ವಿದೇಶಿಮಯ ಭಹರಿ
ಳಸರಿಸ ಕ್ಹಣಲ್ಲದ ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಱಹಗಿದ. ಇಖಲ ಷಸ

, ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಸ ಡಿಕ/ಫಂಡಳಹಳ ,

ವಿೇಶಳಹಗಿ ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಸ ಡಿಕಗಿಂತ ಷಙಹಿಗಿದ.

ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ, ಳೈದಯಕಿೇಮ ಭತುು

ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಸ ಡಿಕ ೮೦% ಗಿಂತ ಷವಲಪ ಷಙಹಿಗಿದ ಭತುು ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಸ ಡಿಕ ಕೇಲ
೧೫ ರಿಂದ ೨೦% ಯಷ್ಟ್ಟದ. ಖ್ಹಷಗಿ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ನಿಮಂತರಔ ಭತುು ಅಡಳಿತದ ವಿಶಮಖಳ ಷ ಯತಹಗಿ ,
ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ವಿದೇಶಿ ಷ ಷ ಅಕ್ಹಂಕ್ಷಿಖಳು ಯಹ ನಿೇತಿಮನುಶಹಯ ಯಶೆಮನುನ ರಳೇಶಿಷುತಹುರ ಎಂಫುದನುನ
ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುಸದು ನಿಣಹಾಮಔಳಹಗಿಯುತುದ ಭತುು ಄ಯು ನಿೇಡಲು ಸ್ಥದಿರಿಯು ಶೇಳಖಳ ಳಹಯಪಿು

, ಄ಯಲ್ಲಲ

಄ಖತಯವಿಯು ಶೌಲಬಯಖಳು ಯಚನೆ , ದಹಕಱಹತಿ ನಿೇತಿ , ಆತಹಯದಿ. ಶಹಮಹನಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಹಖದಲ ಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಸ ಡಿಕ
ಷಚುಿತಿುದ.
ii) ಶಿಫಹಯಷು:
ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ೈಕ್ಷಣಿಔ ೇಜ್ನೆಮನುನ ಷುಯಸ್ಥೆತಗೆ ಳಿಷಲು ಇ ವಿಭಹಖದ ಬಳಣಿಗೆಗೆ ದೃಢಳಹದ
ಭುನ ಾಚನೆ ಷ ಂದಿಯು ಹಾಭಹವಿ ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನನುನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದು ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲನ ಹಷನಫದಿ ಷಂಶೆಖಳು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಭಹಗಿೇದಹಯಯ ರಳೇವದಲ್ಲಲನ ಷಳಹಲುಖಳು
ಭತುು ಄ಕ್ಹವಖಳನುನ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಲ ಄ನೆೇಔ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಹಗಿೇದಹಯರ ಂದಿಗೆ ಷಮಹಱ ೇಚನೆಖಳ
ಷಯಣಿಮನುನ ಅೇಜಿಷಫಸುದು.

ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಭಹಗಿೇದಹಯಯನುನ ರಳೇಶಿಷು ರಕಿರಯಮನುನ

ಶಿಫಹಯಷು ಮಹಡಲು , ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಲು ಭತುು ಮಹಖಾದವಾನ ನಿೇಡಲು ತಜ್ಞಯ ಷಮಿತಿಮನುನ ಯಚ್ಚಷುಸದು ಷಕ್ಹಾಯಕಾ
಄ಖತಯಳಹಖಫಸುದು. ಇ ತಜ್ಞಯ ಷಮಿತಿಖಳಲ್ಲಲನ ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯಯ ಪಹರತಿನಿಧಯನುನ ಇ ವಿಶಮದ ಎಱಹಲ
಄ಂವಖಳನುನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ ಳುಲು ಳೈವಿಧಯಗೆ ಳಿಷಱಹಗಿದಯೇ ಎಂದು ಕಚ್ಚತಡಿಸ್ಥಕ ಳುುಸದು ಄ತಯಂತ
ಭಸತವದಹದಗಿದ. ಮಹಯುಔಟಟ ವಕಿುಖಳು ಭತುು ಬೇಡಿಕಮ ಄ನುಪಹತಸ ಄ಂತಸ ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯಯ
ಖುಣಭಟಟನುನ ನೆ ೇಡಿಕ ಳುುತುದ ಎಂದು ಫಬಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸುದಹದಯ
ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಲ ನಿಮಿಾಷುಸದು ಷಭಂಜ್ಷಳಹಗಿದ

,

, ಆದು 'ಮಹಯುಔಟಟಮ ಄ದೃವಯ ಕೈ

ಮೌಲಯಮಹನ
'ಗಿಂತ ಷಚುಿ

ಕಿರಯಹತಾಔ ಭತುು ಹಾಭಹವಿಯಹಗಿಯುತುದ. ಅ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ , ಅಂತರಿಔ ಮಹನಯತೆ ಭತುು ಬಹಸಯ ಮಹನಯತೆಮನುನ
ಔಡಹಡಮಗೆ ಳಿಷುಸದನುನ ಕಚ್ಚತ ಡಿಸ್ಥಕ ಳುುಸದು ಫಸಳ ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಅದಹಖ ಯ , ಇ ವಿಶಮನುನ ಕೇಲ
ಅಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದಿಂದ ನೆ ೇಡು ಫದಲು

, ಄ದನುನ ಷಂಶೆಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದಿಂದ ನೆ ೇಡುಸದು ಷಸ

ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಅದದರಿಂದ ಷಭಮದ ಄ವಯಔತೆಯಂದರ, ಭಹಯತಿೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಗನುನ ಷ ೇಲು
ಷಂಶೆಮನುನ ಄ಂದರ ರಹಜ್ಯ ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಶೇರಿದಂತೆ ಷಹಖ ರತಿಷ್ಟ್ಟತ ಷಂ ೇಧನಹ
ಕೇಂದರಖಳನುನ ಷವಮಂ ಅಡಳಿತ ಭತುು ಯಷಪಯ ಶಹಭಥಯಾ ೃದಿಿಮ ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನನುನ ಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷಲು ರಹಜ್ಯ
ಭಟಟದಲ್ಲಲ ಶಹೆಪಿಷಬೇಔು.
ಸ್ಥ) ಸಲಳಹಯು ರಿೇತಿಮ ಷಂಶೆಖಳ ನಡುವಿನ ಖುರಿಮ ಯತಹಯಷದ ಕ ಯತೆ

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷನಿನಳೇವಸ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಭುದರಣಹಷ಼ದ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಳೈವಿಧಯಭಮಳಹಗಿದ ಭತುು
ಷಮಹಜ್ದ ಄ನೆೇಔ ಖಾಖಳ ಳೈವಿಧಯಭಮ ಬೇಡಿಕಖಳಿಗೆ ಷಪಂದಿಷುತುದಯಹದಯ

, ಇ ಳೈವಿಧಯತೆಮು ಷಚ್ಚಿನ

ಷಂಶೆಖಳ ಧ್ಯೇಮದಲ್ಲಲನ ಯತಹಯಷದಲ್ಲಲ ರತಿಪಲ್ಲಷುಸದಿಲಲ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷುಸದು ಗೆ ಂದಲಭಮಳಹಗಿದ.
ಎಱಹಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಄ಸಖಳ ಷೆಳ , ಜ್ನಷಂಖ್ಹಯಹಷ಼, ವಿೇಶತೆ, ರಭುಕ ಶಹಭಥಯಾಖಳು , ಅರ್ಥಾಔ
ವಕಿು, ಷೆಳಿೇಮ ಷಂನ ಾಲಖಳು ಭತುು ಄ಕ್ಹವಖಳಲ್ಲಲನ ಯತಹಯಷಖಳನುನ ಱಕಿಾಷದ ಷಚುಿ ಯ ಢಿಖತ ಭತುು
ನೆೇಯಳಹಗಿ ಮಹಡಱಹದ ಕ್ಹಮಾ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಅವರಯ್ದಷುತುಳ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ಎಱಹಲ ಷಂಶೆಖಳು ಈದ ಯೇಖ ಅಧಹರಿತ
ಮಹಯುಔಟಟ ಭತುು ಈದಯಭಶಿೇಲತೆಗಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ತಯಬೇತಿ ನಿೇಡಬೇಕ್ಹದ ರಿಸ್ಥೆತಿ ನಭಾಲ್ಲಲದ. ಷಂಶೆಖಳು
ಬವಿಶಯದ ಷಂ ೇಧಔರಿಗೆ ತಯಬೇತಿ ನಿೇಡಬೇಔು ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ಄ಯನುನ ಸ್ಥದಿಡಿಷಬೇಔು.
ಅಧುನಿಔ ಜ್ಖತಿುನಲ್ಲಲ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ನಭಾ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಪೌಯತವ ತಯಬೇತಿ ಭತುು ವಿವಿಧ ಭೃದು
ಕ್ೌವಲಯ(ಶಹಫ್ಟ ಸ್ಥಾಲ್) ಖಳನುನ ನಹಸ ದಗಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ ಭತುು ಷಭುದಹಮ-ಅಧಹರಿತ ಶೇಳಖಳ ಮಹದರಿಮನುನ
಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದು, ಕೈಗಹರಿಕಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಪಹಾರೇಟ್ ಷಂಶೆಖಲ ಂದಿಗೆ ಷಂಔಾ ಷ ಂದುಸದು ಭತುು
ಬ ೇಧನಹ ೃತಿುಗೆ ರಳೇಶಿಷಲು ಫಮಷು ದವಿೇಧಯರಿಗೆ ಈದ ಯೇಗಹಕ್ಹವಖಳನುನ ದಗಿಷುಸದು. ಕೇಳಬೇಕ್ಹದ
ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ರನಯಂದರ , ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ರಳೇಶಿಷು ಯಕಿುಖಳು ಭತುು ಖುಂಸಖಳ ಄ಖತಯತೆಖಳು
ತುಂಬಹ ಭಿನನಳಹಗಿದದರ, ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮಹತೃಕ ಇ ಭೇದಹತಾಔ ಬೇಡಿಕಖಳಿಗೆ ಏಕ ಷಪಂದಿಷುಸದಿಲಲ?
iii) ಶಿಫಹಯಷು:
ಇ ದಿಕಿಾನಲ್ಲಲ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಷಜೆಯಂದರ ಅತಾಔ ದೃಷ್ಟ್ಟ(ವಿಶನ್) ಄ಱ ೇಔನದ ಕ್ಹಮಾಖಳನುನ
ಕೈಗೆ ಳುಲು ಷಂಶೆಖಳನುನ ಷಕಿರಮಳಹಗಿ ನಿಾಹಿಷುಂತೆ ಪರೇರೇಪಿಷುಸದು
, ಆದು ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದ
಄ಖತಯನುನ ಷಪಶಟಡಿಷುತುದ ಭತುು ನಿದಿಾಶಟ ಲಮದಲ್ಲಲ ಇ ರಿೇತಿ ವಿಭಿನನ ಖುರಿಡನೆ ಪಹತರಹಿಷುತಿುಯು
ಷಭ ಸಳಹಂದನುನ ಯಚ್ಚಷಲು ಕ್ಹಯಣಳಹಖುತುದ. ಅಮದ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲನ ಷಂ ೇಧನೆಗಹಗಿ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಬ ೇಧನಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ನುನ ಭತುು ಹಣಾ-ವಿಹಲ ಳಹಯಪಿುಮ/ ಳೈವಿಧಯದ ಬ ೇಧನಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ನುನ
ಳಹಯಪಿಷಲು ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಕ್ಹಮಾಖಳ ಔುರಿತು ಮಹತೃಕಮನುನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದು ಄ಂತಸ ಂದು ಮಹತೃಕ
ಅಗಿಯುತುದ ಭತುು ಄ಯ ಧ್ಯೇಮನುನ ಅಧರಿಸ್ಥ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಷಂದಬಾಕಾ ತಔಾಂತೆ ಬಂಫಲ
, ಅರ್ಥಾಔ
ಭತುು ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಬಂಫಲನುನ ನಿೇಡುಸದು ಮಿಶನ್ ರಕಿರಯಗೆ ಷಚುಿ ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.
ಡಿ) ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಫಗೆ ಶಹಾಜ್ನಿಔ ನಂಬಿಕ ಕ ಯತೆ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಹರಭುಕಯತೆ ಭತುು ಮೌಲಯದ ಫಗೆೆ ಳಹಯಔಳಹದ ಷಂಸನ ಆತಹಯದಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ರಷಯಣ
ಷ ಯತಹಗಿಮ ಭತುು ನಭಾ ಶಹಮಹಜಿಔ ಜಿೇನದಲ್ಲಲ “ವಿದಹಯಂತ ಯಕಿು” ತನಿನಂದ ತಹನೆೇ ಡಮು ಗೌಯದ
ಷ ಯತಹಗಿಮ , ನಭಾ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ

ಫಗೆೆ ಶಹಾಜ್ನಿಔ ನಂಬಿಕಮ ಭನೆ ೇಭಹಸ ಔಡಿಮ ಎಂದೇ

ಷೇಳಫಸುದು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖ್ಹಷಗಿ ಈದಹಯದಹನಿಖಳ ಪಹತರ ಔಡಿಮಯಹಗಿಯುಸದು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ
ದವಿಮ ಮೌಲಯದಲ್ಲಲ ಷಚುಿತಿುಯು ಄ನಂಬಿಕ (ಆದು ದವಿೇಧಯರಹಖುತಿುಯು ಇಗಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ನೌಔರಿಗೆ
಄ನಸಾರಹಗಿಯುತಹುರ ಎಂಫ ಔಲಪನೆಮನುನ ಕ್ಹಪಹಾರೇಟ್ ಷೌಸ್ ಭನೆ ೇಭಹದ ಄ಧಯಮನಶಿೇಲಯು
ನಿಯ ಪಿಷುತಿುಯು ಳಹದದ ರಿಣಹಭ) ಖಂಭಿೇಯ ಔಳಳಕಾ ಕ್ಹಯಣಳಹಗಿದ.
iv) ಶಿಫಹಯಷು:
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖುಣಭಟಟ ಧಾನೆಗೆ ಶಹಮಹನಯ ಔರಭಖಳ ಷ ಯತಹಗಿ , ಷಂಶೆಖಳು ಭತುು ಄ದು ಶೇಳ
ಷಲ್ಲಲಷುತಿುಯು ಷಮಹಜ್ದ ನಡುಳ ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಔಾಕ ಂಡಿಮನುನ ನಿಮಿಾಷುಸದು ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ರತಿ ಄ಂತಿಭ ದವಿಮಲ್ಲಲ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಹಧನೆಮನುನ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಶಹಭಥಯಾ ಅಧಹರಿತ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ
಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದು ಄ವಟೇ ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ದವಿೇಧಯಯ ಜ್ಞಹನ ಷಂಪಹದನೆಂದಿಗೆ ನಹಸ ಄ಯ ಶಹಮಹಜಿಔ
ಕ್ೌವಲಯ ಄ಭಿೃದಿಿ ಭತುು ಟ್ಹಟರ ಯಕಿುತವ ಄ಭಿೃದಿಿಮತು ಖಭನ ಸರಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಆದು ಮುಔರಿಗೆ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಷಮಹಜ್ನುನ ಎದುರಿಷಲು ಮಹತರಲಲದ ದಿೇಘಹಾಧಿಮರಗೆ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಶಹಮಹಜಿಔ ನಿೇತಿಂದಿಗೆ
ಬಶಮಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.
ಆ) ಕಿರಯಹತಾಔ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಖುರಿಖಳು ಭತುು ಠ್ಯಔರಭದ ರಷುುತತೆಮ ಕ ಯತೆ
ಯಹಸದೇ ವಿದಹಯರ್ಥಾಮನುನ ಕೇಳಿ

, ಄ನು ಏಕ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲದಹದನೆ ಎಂದು ಄ನು

ಷ ಪತಿಾದಹಮಔಲಲದ ಈತುಯಖಳನೆನೇ ನಿಭಗೆ ನಿೇಡುತಹುನೆ. ಯಹಸದೇ ದವಿೇಧಯನನುನ ತನನ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣದ
ಈೇಖ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಄ನು ಷಙಹಿಗಿ ತನನ ೈಕ್ಷಣಿಔ ದವಿಮ ಎದುರಹಗಿ ಭತುು ಄ದು ಄ನ ೃತಿುಯ
಄ಥಳಹ ಶಹಮಹಜಿಔ ಜಿೇನದ ಬೇಡಿಕಖಳಿಗೆ ಷಂಹಣಾ ಄ಷಂಫದಿಳಹಗಿದ ಎಂಫುದಹಗಿ ಔಟು ವಿಭಾ ಮಹಡುತಹುನೆ.
ಇ ವಿಶಮನುನ

ಆನುನ ಈತುಭಳಹಗಿ ಄ಭಿಯಕಿುಷಬೇಕಂದರ

಄ಥಾಮಹಡಿಕ ಳುಲು ಶಹಧಯಳಹಖುಸದಿಲಲ

,

“ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳು ತಭಾ ಶಿಕ್ಷಣನುನ

ಏಕಂದರ ಄ಯು ತಭಾ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಫಳಸ್ಥಕ ಳುಲು

ಶಹಧಯಳಹಖುಸದಿಲಲ. ಏಕಂದರ ಄ಯ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಭಸತವದ ಕ್ೌವಲಯಖಳನುನ ಄ಥಳಹ ಈನನತ -ಔಲ್ಲಕಮನುನ
ಪರೇರೇಪಿಷುಸದಿಲಲ, ಄ಂದರ ತಹಸ ಔಲ್ಲತಿಯುಸದನುನ ಸನಃ ವಿಭಶಿಾಸ್ಥ

, ರಬುತವನುನ ಶಹಧಿಷು ಶಹಭಥಯಾ

ಷ ಂದಿಯುಸದಿಲಲ. ಶಿಷುು-ಫದಿ ವಿಧಹನಖಳಿಂದ ಪಹರೇತಹಾಹಿಷಲಪಟಟ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣದ ಂದಿಗೆ ಶೇರಿಷಱಹದ ಷಚ್ಚಿನ
ವಿಶಮ-ಅಧಹರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಈದ ಯೇಖದಹತಯು ಭತುು ಪೌರಢ ಷಂ ೇಧಔಯು ಮು ಜ್ನರಿಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷು
ಷೃಜ್ನಹತಾಔಳಹಗಿ ೇಚ್ಚಷು ಶಹಭಥಯಾನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಷು ಕ್ಹಮಾದಲ್ಲಲ ವಿಪಲಳಹಗಿದ.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಷಂಶೆಖಳಿಂದ ಬೇಡಿಕಯ್ದಯುಸದು ದವಿೇಧಯಯಲ್ಲಲ ಂದು ನಿದಿಾಶಟ ರಿೇತಿಮ ಶಹಭಥಯಾನುನ ಈತಹಪದಿಷುಳಹಖ

,

ಷಚ್ಚಿನ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಷ ಷ ವಿೇಶತೆಖಳು ಭತುು ಄ಧಯಮನದ ಕ್ಷೇತರಖಳು ಎಂದು ಄ಯು
ಖರಹಿಷುದನುನ ಛಹರಿಗೆ ಳಿಷಲು

ರತಿಕಿರಯ್ದಷುತಿುದುದ, ಭತುಶುಟ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ ಭತುು ಶಹಮಹನಯ ಭತುು

ವಿಹಲಳಹದ ಄ರಿವಿನ ಭತುು ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕ ಳುು ಶಹಭಥಯಾಖಳಲ್ಲಲ ಷಚ್ಚಿನ ಕ ಯತೆಗೆ ಕ್ಹಯಣಳಹಖುತುದ.
ಅದದರಿಂದ, ರಳಹಶ ೇದಯಭ, ಆಡಿೇ ಕ್ಹಮಾಔರಭನುನ ಖುತಿುಗೆ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ನಿಾಸಣೆ , ಷಂಸನ ಆಂಗಿಲಷ್
ಭತುು ಚಲನಚ್ಚತರ ಄ಧಯಮನಖಳಲ್ಲಲ ದವಿೇಧಯರಿಗೆ ಷಚ್ಚಿನ ಭನೆ ೇಓದಹಮಾ ಭತುು ಈತಾೃಶಟತೆಮ ಄ರಿವಿನ
ಭತುು ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕ ಳುು ಶಹಭಥಯಾದ ಄ಖತಯವಿಯು ರಿಸ್ಥೆತಿ ಆದ.
಄ಥಾದಲ್ಲಲ ಂದು ಟೈ

ಅದದರಿಂದ, ಇ ದದ ನಿಜ್ಳಹದ

(ಪಲ್ಲತಹಂವಯಹಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವ/ಷಭಳಹಖುಸದು ) ಆಲ್ಲಲದ: ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಂದು

ವಿಶಮನುನ ಔುರಿತು ವಿಶಮಳಹಯು ವಿೇಶತೆಖಳಲಲದ ಎಱಹಲ ರಚೆ ೇದನೆಖಳಿಗಹಗಿ ಷಕಿರಮ ಭತುು ಄ತಹಯಧುನಿಔ
ಜ್ಞಹನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಮಲ್ಲಲ ತೆ ಡಖುಸದಿಲಲ, ಄ಥಳಹ ಄ಸಖಳು ಳಹಯಔಳಹದ ಯಹ ಄ರಿವಿನ ಶಹಭಥಯಾಖಳನುನ ೃತಿುಯ
ಭತುು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಜಿೇನದ ಄ನೆೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಲ ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೇ ಄ದನುನ ದಗಿಷುಸದಿಲಲ.

v) ಶಿಫಹಯಷು:
ಮಹಯುಔಟಟ-ಶನೇಹಿ ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ಮಹತರ ಕೇಂದಿರೇಔರಿಸ್ಥದರ , ಮಹಯುಔಟಟಮ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಬೇಡಿಕಮು
ಔುಸ್ಥತ ಔಂಡಹಖ , ವಿದಹಯತಿಾಮು ಄ಬಯಸ್ಥಸ್ಥಯು ಕ್ೌವಲಯದ ಕಿರಿದಹಖುವಿಕ ಕ್ಹಯಣಳಹಖುತುದ. ಅದದರಿಂದ ಮಹಯುಔಟಟ
ಶನೇಹಿ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನ ನ ಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದಯ ಮೇಱ ಕೇಂದಿರೇಔರಿಷು ಫದಲು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಲ್ಲಲ ವಿಹಲ
ತಳಸದಿ ಅಧಹರಿತ ಶಹಭಥಯಾಖಳು ಭತುು ವಿಭಹಾತಾಔ ಚ್ಚಂತನಹ ಶಹಭಥಯಾಖಳನುನ ಬ ೇಧಿಷು ಭ ಲಔ
ಷಂಫಂಧಿತ ಠ್ಯನುನ ನಿಯ ಪಿಷುಸದು ಭುಕಯಳಹಗಿದ.
ಎಫ್) ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನಹ ಶಹಕ್ಷಯತಹ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಫ ಄ಥಾದಲ್ಲಲ ನೆ ೇಡಿದಹಖ ಆದಔುಾ ಷಹಖ ಈಳಿದ ಎಱಹಲ
ಷೈಮರ್ ಶಔಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಄ಂದರ

, ೃತಿುಯ ಷಹಖ ಈದ ಯೇಖಕಿೇಮ(ಳಹಕೇಶನಲ್)

ಶಿಕ್ಷಣಖಳಿಗಹಗಿ ಆಯು ಭುಕಯ ಯತಹಯಷಳಂದರ , ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಷ ಷ ಜ್ಞಹನ , ಷಂ ೇಧನೆ ಈತಹಪದನೆಗೆ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ತುುಕ ಟಟರ ಳಹಕೇಶನಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಭುಕಯಳಹಗಿ ಕ್ೌವಲಯಖಳನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಔಲ್ಲಷುತುದ. ಅದಹಖ ಯ
ಕಲಳಹಮಾ ಇ ವಿಬಜ್ನೆಮಲ್ಲಲ ಯತಹಯಷಸ ಔಂಡುಫಯಫಸುದು. ಄ಂದರ

,

, ದೇವದ ೃತಿುಯ , ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್

ವಿಭಹಖದಿಂದಱೇ ಄ತಯಂತ ಈತಾೃಶಟಳಹಗಿ ಷಂ ೇಧನೆಂದು ಷ ಯಫಯಫಸುದು. ಅದಹಖ ಯ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿಖಳ
ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಇ ಯತಹಯಷನುನ ರಿಖಣಿಷಬೇಕ್ಹಖುತುದ.

ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ

಄ದಯ ಷಂ ೇಧನಹ ಕ ಡುಗೆಗಹಗಿ ಄ಖತಯಳಹಗಿ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಬೇಕ್ಹಗಿದ ಭತುು ಆಲ್ಲಲಯೇ ಷಚ್ಚಿನ
ಭಹಯತಿೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಮೌಲಯಮಹನ ರಿೇಕ್ಷಮಲ್ಲಲ ಈತಿುೇಣಾರಹಖಲು ವಿಪಲಳಹಗಿಳ. ಂದು
಄ಂದಹಜಿನ ರಕ್ಹಯ ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಷಹಜ್ಯುಡಿಷು ಎಱಹಲ ಷಂ ೇಧನಹ ರಫಂಧಖಳ ಪೈಕಿ ಕೇಲ ೧೨% ಯಶುಟ
ಮಹತರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಷಹಜ್ಯುಡಿಷಱಹಖುತುದ ಭತುು ಈಳಿದ ೮೮% ಷಂ ೇಧನಹ ರಫಂಧಖಳು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಕಾ ಷಂಫಂಧವಿಯದ ಷಂ ೇಧನಹ
ಷಹಜ್ಯುಡಿಷಲಪಡುತುಳ.

ಕೇಂದರಖಳು ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ

ನಭಾ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನಹ ಬಳಣಿಗೆಮ ಕ ಯತೆಮು

ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮ ಯಶೆಮನುನ ಷ ಂದಿಯು ಸಲಳಹಯು ಷಭಶಯಖಳ ರಿಣಹಭಳಹಗಿದ ಭತುು ಅದದರಿಂದ
ಯಹಸದೇ ಄ದುುತಳಹದ ರಿಷಹಯನುನ ಔಂಡುಕ ಳುಱಹಖಲ್ಲಲಲ. ಅದಹಖ ಯ

, ರಷುುತ ಅರ್ಥಾಔ ಪಹರೇತಹಾಸದ

ೇಜ್ನೆಮನುನ ಮಿೇರಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನಹ ಷಂಷಾೃತಿಮನುನ ಈತೆುೇಜಿಷು ಕಲಸ ದೃಢಳಹದ
ಔರಭಖಳನುನ ಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಯಶೆಮ ನಯನಹಡಿಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನೆಯನುನಸದು
ಷಹಷುಷ ಕ್ಹಾಖ ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಷ ಯಗಿನಿಂದ ಷೇಯುಂತಹಖಬಹಯದು.

vi) ಶಿಫಹಯಷು:
ದವಿಹಾ ಸಂತದಲ್ಲಲ ಠ್ಯಔರಭದ ಯಚನೆಮನುನ ಷುಧಹರಿಷು ಭ ಲಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ
ಷಂ ೇಧನಹ ಶಹಭಥಯಾನುನ ಬಲಷುಲ್ಲಲ ಂದು ನಿದಿಾಶಟ ಸಂತದ ಷಜೆಮು ಄ಪೇಕ್ಷಣಿೇಮಳಹಗಿದ.
ದವಿಹಾ ಠ್ಯಔರಭನುನ ಅಯಹ ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ವಿವವದ ಄ತುಯತುಭಳಹದಸಖಲ ಂದಿಗೆ ಮಹನದಂಡಳಹಗಿ
ಖುಯುತಿಷಲು ಭತುು ಷಚುಿ ಔಠಿಣಳಹಗಿಷಲು ಶಹಧಯಳಹದರ , ಶಹವಭಹವಿಔಳಹಗಿ ದವಿಹಾ ಸಂತಕಿಾಂತ ಷಚ್ಚಿದನುನ
ನಿೇಡಲು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ವಿಭಹಖದ ಮೇಱ ಷಚ್ಚಿನ ತುಡ ಷಙಹಿಖುತುದ. ಆದು ಷಂ ೇಧನಹ -ಠ್ಯಔರಭದ
ಏಕಿೇಔಯಣಕಾ ಕ್ಹಯಣಳಹಖಫಸುದು. ಷಂ ೇಧನೆಗೆ ವಿೇಶ ಪಹರೇತಹಾಸ ನಿೇಡುಸದು ಭತೆ ುಂದು ಶಹಧಯತೆಯಹಗಿದ ,
಄ದಯಲ ಲ ವಿೇಶಳಹಗಿ ಷಸಕ್ಹರಿ ಳೈವಿಧಯತೆಮು ಄ನೆೇಔ ಷಂಶೆಖಳು ಖ ೆಡಿ ದ ಡಡ ಷಂಶೆಖಳ ಷಂ ೇಧನಹ
ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳಲ್ಲಲ ಭಹಖಹಿಷಲು ಄ಂತಸ ಷಂಶೆಖಳಿಂದ ಄ಧಹಯಔಯನುನ ನೆೇಮಿಷುತುದ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಷಂ ೇಧನಹ
ಶಹಕ್ಷಯತೆಮು ಭಹಯತಿೇಮ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಯಂಖದಲ್ಲಲ ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ ಕ್ಹಣೆಯಹಗಿಳ. ಬ ೇಧನಹೃತಿುಗೆ
ಯಕಿುಮು ಄ದೇ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ಷಂ ೇಧನೆಖ
ದ ಯಳಹದ ಔಲಪನೆ.

಄ಸಾತೆ ಡದ

಄ಸಾನಹಗಿಯುತಹುನೆ ಎಂದು ಕಲಯು ಭಹವಿಷುತಹುರ ಆದು ಷತಯಕಾ

ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ , ಯಶೆಮನುನ ರಳೇಶಿಷು ಕಿರಿಮ ಶಿಕ್ಷಔಯು ಮಂಟರ್

ಯಹಿತರಹಖುತಹುರ ಭತುು ಮಹಖಾದವಾನವಿಲಲದ ಈಳಿದಿದಹದರ , ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನಹ
ಖುಣಭಟಟಸ ಖಂಭಿೇಯಳಹಗಿ ಆಳಿಭುಕಳಹಗಿದ. ಅದದರಿಂದ , ಇ ಹಿಂದ ಮಹಡಿದದಕಿಾಂತ ಷಚ್ಚಿನ ತಿೇರತೆಮಲ್ಲಲ
ಷಂ ೇಧನೆಮನುನ ಪಹರೇತಹಾಹಿಷುಸದು ಭುಕಯಳಹಗಿದ.
ಜಿ) ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಗೆ ಷಳಹಲುಖಳು
ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ನಿಮಂತರಔ ಄ಧಿಕ್ಹಯಖಲಹಗಿಳ.
ಇ ನಿಮಭಸ ಕ ೇಸ್ಾಖಳ ಄ನುೇದನೆ, ಠ್ಯಔರಭದ ಷ ಚ್ಚ, ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ರಿೇಕ್ಷಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು
ಷಂಫಂಧಿತ ಚಟುಟಿಕಖಳಂತಸ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಲ ಳಹಯಪಿಸ್ಥದ. ಪಹರೇಗಿಔಳಹಗಿ

, ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೈಕ್ಷಣಿಔ

ಕ್ಹಮಾಳೈಕರಿ ಭತುು ಖುಣಭಟಟದ ಬಯಶಮಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ನೆೈಜ್ ಪಹತರ ಔಡಿಮ ಆದ.

ಅದಹಖ ಯ,

ರಷುುತ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ತಭಾ ಅದಹಮದ ಖಣನಿೇಮ ಭಹಖಕ್ಹಾಗಿ ಷಂೇಜಿತ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಄ಲಂಬಿಸ್ಥಳ. ಆದು ವಿಶಿಶಟಳಹದ ಯಸ್ಥೆತ ಬಿಔಾಟಟನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಸ್ಥದ , ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಲಳ ಭತುು ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಈತಾೃಶಟತೆಗೆ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಕ ಡುಗೆ
ಔಡಿಮಯಹಗಿದ. ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಂದು ದ ಡಡ ರಮಹಣದ ಷಂೇಜಿತ ಷಂಶೆಮ ಷ ರಯ್ದಂದ
ಔ ಡಿಯುತುಳ, ಆದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಅಡಳಿತ ಛಹಲದ ಷಚ್ಚಿನ ಶೇಳಹ ಳೇಲ ಸ್ಥಫಬಂದಿಮನುನ ಫಳಷುತುದ.
ಅದಹಖ ಯ, ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಮು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮದ ರಭುಕ ಅದಹಮದ ಭ ಲನುನ ದಗಿಷುತುದ
ಎಂಫ ಕ್ಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಯಹಸದೇ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಮನುನ ದ ಯವಿಡಲು ಸ್ಥದಿರಿಲಲ. ಆದು
ದವಿಹಾ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ಭಹರಿ ಅಡಳಿತ ಕ ಯತೆಮನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಸ್ಥದ.

vii) ಶಿಫಹಯಷು:
ದವಿಹಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಠ್ಯಔರಭ ಭತುು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಖುಣಭಟಟನುನ ನಿಮಂತಿರಷಲು ಭತುು / ಄ಥಳಹ
ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಮನುನ ಸನವಿಾಭಶಿಾಷಲು ರಹಜ್ಯಭಟಟದ

, ದವಿಹಾ ಄ಧಯಮನ ಭಂಡಳಿಮನುನ

ಶಹೆಪಿಷುಸದನುನ ರಿಖಣಿಷುಸದು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಕಾ ಄ದಯ ಷಂಫಂಧಸ ಇ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ನಿಣಹಾಮಔ
ಭಸತವದಹದಗಿದ. ಄ದೇನೆೇ ಆದದಯ

, ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಮನುನ ತೆ ಡದುಷಹಔಲು ಄ಥಳಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಶಿಕ್ಷಣದ

ಭತೆ ುಂದು ಷಚುಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಯಶೆಯ್ದಂದ ಄ದನುನ ಫದಱಹಯ್ದಷುಸದು ಷುಲಬಲಲ. ಷಂೇಜಿತ
ಯಶೆಗೆ ಯಹಸದೇ ಯಹಾಮ ರಿಷಹಯಸ ವಿಔಷನಗೆ ಳುುರಗೆ , ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಷುಖಭಗೆ ಳಿಷು ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಟಯ್ದಂದ ಄ಸ್ಥುತವದಲ್ಲಲಯು ಯಶೆಮಲ್ಲಲ
ಷಂತೃುರಹಗಿಯಬೇಔು.
ಷಚ್) ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಄ಂತಯನುನ ಔಡಿಮ ಮಹಡುಸದು
ಭಹಯತಿೇಮ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ವಿಶಮಳಂದರ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಗೆ
ರಳೇಶಿಷು ಹಱಹ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ಶಹಭಥಯಾ ಅಗಿದ. ಆತಿುೇಚ್ಚನ ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷುಧಹಯಣೆಮಲ್ಲಲ ಄ಪಹಯ ಬಳಣಿಗೆಖಳು ನಡದಿದದಯ , ಆದು ಯಹಳಹಖಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಟುಟ ದಹಕಱಹತಿ
಄ನುಪಹತದಲ್ಲಲ ಷಚಿಳಕಾ ಕ್ಹಯಣಳಹಖಲ್ಲಲಲ ಄ಥಳಹ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ರಳೇವ ಭಟಟದ ಄ಡತಡಖಳನುನ ಔಡಿಮ
ಮಹಡಿಲಲ. ಇ ಷಭಶಯಗೆ ಫದಱಹಗಿ ಮಹನದಂಡ ಭತುು ರೇಣಿೇಔಯಣದ ಷಭಶಯ ಎದುರಹಗಿದ.
viii) ಶಿಫಹಯಷು:
ರಳೇವ ಭಟಟದ ಄ಡತಡಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷುಧಹಯಣೆಮು ಂದು ಚಚೆಾಮ
ವಿಶಮಳಹಗಿದ. ಅದರ ಆದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಆನೆ ನಂದು ವಿಶಮಳಂದರ ಏಔಕ್ಹಲದಲ್ಲಲ ದೇವದ ಄ತುಯತುಭ ಹಱಹ
ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ಷ ೇಲ್ಲಷಫಸುದಹದ ದವಿಹಾ ಠ್ಯಔರಭನುನ ಷಚ್ಚತಳಹಗಿ ರೇಣಿೇಔರಿಷಲು ತಯುಸದು. ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟದ ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ತಯಲು

, ಹಱ ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮ ಹಾ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಷಭಶಯಖಳನುನ ಫಗೆಸರಿಸ್ಥ ಄ಲ್ಲಲ ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ತಯಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲನ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲನ ಷುಧಹಯಣೆಖಳಿಗೆ ಹಯಔಳಹಗಿಯುತುಳ ಭತುು ಇ ಯಶೆಖಳನುನ ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ
ನಿಭಹಯ್ದಷಱಹಖುಸದಿಲಲ.
ಐ) ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹಹಿತಿ ಷಂಸನ ತಂತರಜ್ಞಹನದಲ್ಲಲ ಕ ನೆಮ ಸಂತದಷಭಶಯಖಳು
ವಿಹವದಯಂತದ ಷಚ್ಚಿನ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಐಸ್ಥಟಿಮನುನ ಮವಸ್ಥವಯಹಗಿ
಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡಿದುದ, ಭಹಯತಿೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಐಸ್ಥಟಿ ಅಧಹರಿತ ರಿಷಹಯಖಳನುನ
಄ನುವಹಠನಗೆ ಳಿಷುಲ್ಲಲ ಕ ನೆಮ ಸಂತದ ಷಭಶಯಖಳಿಂದ ಫಳಲುತಿುಳ. ಐಸ್ಥಟಿಮ ಄ನುವಹಠನದಲ್ಲಲ ಭಹಯತದಲ್ಲಲನ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಷಚ್ಚಿನ ಮವಸ್ಥಾನ ಔರ್ಖಳು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ರಔಯಣಖಳಿಗೆ ಷೆಳಿೇಔರಿಷಲಪಟಿಟಳ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಂಹಣಾಳಹದ
ವಿಹಲ ಳಹಯಪಿುಮಲ್ಲಲ ಮಹನಮಹಡಫಲಲ ಎಂದು ಶಹಬಿೇತಹಗಿಲಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಜಿೇನೆ ೇಪಹಮದಂತಸ
ಭ ಲಬ ತ ಜಿೇನ ಄ಖತಯತೆಖಳಂತೆಯೇ ಆಂಟನೆಾಟ್ ಭತುು ಔಂಹಯಟರ್ಖಳ ಄ಖತಯಳಂದು ತಿುಷೇಳುಸದು ಫಸಳ
಄ವಯಔ. ಷಚುಿ ಭುಕಯಳಹಗಿ , ಓಙಹರಿಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಯಶೆಯ್ದಂದ ಷ ಯಖಡ ಭತುು ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಧಹನಖಳ ಭ ಲಔ ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ಜ್ನಯನುನ ತಲುಸ ನಿದಿಾಶಟ ಖುರಿಂದಿಗೆ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ನೆಟ್ಕಿಾಂಗ್
ಭತುು ಳಬ್ ಅಧಹರಿತ ಔಲ್ಲಕಮ ಶಹಧಯತೆಖಳನುನ ಫಳಸ್ಥಕ ಳುುಸದು ಫಸಳ ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಄ಂವಖಳ ಯಹಂತಿರೇಔೃತಗೆ ಳಿಷುವಿಕ , ರಳೇವ ಟಿಟಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ , ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶೇಳಹ ನೆ ೇಂದಹಣೆ ,
಄ಧಿಔೃತ ಷಂಸನ, ರಿೇಕ್ಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಶೇಳಖಳು ಆತಯ ಮಹನ ಮಹಡಫಸುದಹದ
ವಿಶಮಖಲಹಗಿಳ. ಬಹಯಂಕಿಂಗ್, ಳಹಮುಯಹನ ಭತುು ಷಖಟು ಳಹಯಪಹಯದಂತಸ ಆತಯ ಕ್ಷೇತರಖಳಿಗೆ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಯಹಂತಿರೇಔೃತಗೆ ಂಡ ಭತುು ಐಸ್ಥಟಿ ಅಧಹರಿತ ರಕಿರಯಖಳನುನ ಷುಖಭಗೆ ಳಿಷುಲ್ಲಲ ಹಿಂದ
ಈಳಿದಿದ ಎಂದು ಔಂಡು ಫಯುತುದ.

ix) ಶಿಫಹಯಷು:
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಐಸ್ಥಟಿ ಫಳಕಮನುನ ಷಚ್ಚಿಷಲು ವಿೇಶ ಕ್ಹಮಾಡ(ಟ್ಹಸ್ಾ ಫೆಹೇಸ್ಾ) ಶಹೆಪಿಷುಸದು
ಇ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ನಿಣಹಾಮಔಳಹಗಿದ. ರಹಜ್ಯ ಭಟಟದ ಆನಿಲಲಫನೆಟ್ ಷಮಹನತೆಮ ಷಂಶೆಯ್ದಂದ ಹಣಾ
ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಐಸ್ಥಟಿ ಶೇಳಮನುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ದಗಿಷುಸದನುನ ಔಡಹಡಮ ಮಹಡುಸದು ಔ ಡ ಂದು
ಲುಮ ರಿಣಹಭ ನಿೇಡು ೇಜ್ನೆಯಹಗಿದ

, ಆದನುನ ಖಂಭಿೇಯಳಹಗಿ ರಿಖಣಿಷುಸದು ೇಖಯಳಹಗಿದ.

ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಄ಂವಖಳ ಯಹಂತಿರೇಔೃತಗೆ ಂಡ , ರಳೇವ ರಕಿರಯ, ರಿೇಕ್ಷಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ಕ್ಹಮಾ , ಸಣಕ್ಹಷು ಭತುು
ಱಔಾತರ ನಿಾಸಣೆ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಐಸ್ಥಟಿ ಫಳಕಂದಿಗೆ ಜ್ತೆ ಜ್ತೆಯಹಗಿಯೇ ಕೈ ಜ ೇಡಿಸ್ಥ ಶಹಖಬೇಕ್ಹಗಿದ.
ಜ) ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಸಣಕ್ಹಷು ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು
ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥಾಔ ವಿಶಮಕಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಬ ೇಧನಹ ವುಲಾದಿಂದ
ಕೇಲ ೧೨ ರಿಂದ ೧೩% ಯಶುಟ ಅದಹಮ ಲಬಯಳಹಖುತುದ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ ಭತುು ೮೦% ನಶುಟ ಅದಹಮಸ
ಕೇಲ ಷಕ್ಹಾಯದ ಷಬಿಾಡಿಖಳು ಭತುು ಄ನುದಹನಖಳ ಭ ಲಔ ಫಯುತುದ. ಆದು ಮುಎಸ್ಎಮಂತಸ ದೇವಕಾ
ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ, ಄ಲ್ಲಲನ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ವುಲಾದ ಭ ಲಔ ಡಮು ಅದಹಮ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳು
ಡಮು ಮಹರಹಟ ಭತುು ಶೇಳಖಳ ಅದಹಮ ಷುಮಹಯು ೨೦ % ಕಿಾಂತ ಷಚ್ಚಿಳ ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ದೇಣಿಗೆಖಳು ೧೫ %
ರಗೆ ಆಯುತುಳ. ಅದಹಮ ಭ ಲಖಳ ಳೈವಿಧಿಯೇಔಯಣಸ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಷಳಹಱಹಗಿದ

, ಆದು ಭಹಯತಿೇಮ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಯಶೆಮು ಯಹಸದೇ ಸಂತದ ಮವಷಾನುನ ನಿಭಹಯ್ದಷಲು ಶಹಧಯಳಹಖಲ್ಲಲಲ. ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣಸ ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಄ಥಳಹ ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಯಹಯು ಪಹತಿಷಬೇಕಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಂದಿಖಿತೆಗೆ
ಳಗಹಖು ಫದಲು ,

ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ಸಣಕ್ಹಷು ದಗಿಷು ವಿಧಹನನುನ ಷೇಗೆ

ಭಯುಷಂಯಚ್ಚಷಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷುಸದು ಷಚುಿ ಪಲರದಳಹಖಫಸುದು.

x) ಶಿಫಹಯಷು:
ರಷುುತ ಶಹಮಹಜಿಔ-ಅರ್ಥಾಔ ಸ್ಥೆತಿಮ ಹಿನೆನಱಮಲ್ಲಲ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕೈಗೆಟಔುಂತೆ ಮಹಡು

ಈದದೇವದಿಂದ, ಶಹಾಜ್ನಿಔ ಄ನುದಹನಿತ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ವುಲಾ ಷಂಖರಸದಿಂದ ಷಂನ ಾಲಖಳನುನ ಈತಹಪದಿಷುಸದು
ಔಶಟ. ಅದಹಖ ಯ , ದತಿು ಭತುು ಭಷಹದಹನಿಖಳ ಶೇಳಖಳಿಂದ ಷಂನ ಾಲಖಳನುನ ಷಚ್ಚಿಷಲು ಶಹಧಯವಿದ. ಸಲಮ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಭಹಖಹಿಷುವಿಕಮು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭತೆ ುಂದು ಮಹಖಾಳಹಗಿದ

ಭತುು ಆದು ಖಭನಿಷಬೇಕ್ಹದ

ವಿಶಮಳೇ ಷರಿ.
ಕ) ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲನ ಕ ಯತೆ
ಭಹಯತಿೇಮ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಄ವಯಔತೆಗಿಂತ ಷಙಹಿಗಿ ನಿಮಂತಿರಷಲಪಡುತುಳ ಭತುು
಄ವಯಔತೆಗಿಂತ ಔಡಿಮ ಅಳಲಪಡುತುದ ಎಂದು ಷರಿಯಹಗಿ ಷೇಳಱಹಗಿದ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಆದಯ ಄ಥಾಳೇನೆಂದರ ,
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಕ್ಹಮಾ ವಿಳಂಫ ಭತುು ಄ಧಿಕ್ಹಯಹಹಿ ಷಙಹಿದರ(಄ಥಹಾತ್ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ನಿಮಭ

,

ವಿಧಹನಖಳು ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ವಿಧಿಸ್ಥ ಕ್ಹಮಾವಿಳಂಫ ಭತುು ಄ಧಿಕ್ಹಯಹಹಿ ಜ್ನ ಕ್ಹಮಾ ವಿಳಂಫಳಹಖುಂತೆ ತಂತರ
ಮಹಡುಸದು), ರಮಹಣಹನುಖುಣಳಹಗಿ ಄ದಯ ಕ್ಹಯಣ ಷಂಶೆಖಳು ತಭಾ ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯಯರಿಗೆ ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ
ಜ್ಞಹನ ಷಮಹಜ್ಕಾ ಜ್ಳಹಬಹದಯರಹಖಲು ವಿಧಹನಖಳ ಕ ಯತೆಮುಂಟ್ಹಖುತುದ. ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಷಂಶೆಖಳ
ಅಡಳಿತಸ ಆಲ್ಲಲ ರಭುಕ ವಿಶಮಳಹಗಿದ. ೃಂದ ಭತುು ನೆೇಭಕ್ಹತಿ , ಶೇಳಖಳ ಖುಣಭಟಟ , ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಔಱಹಯಣ
ಭತುು ಭ ಲಶೌಔಮಾ , ರಕಿರಯಮ ಪಹಯದವಾಔತೆ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಖಳು ಶಹಾಜ್ನಿಔರಿಗೆ
ಈತುಯದಹಯ್ದತವ ಷ ಂದಿಯಬೇಔು.

xi) ಶಿಫಹಯಷು:
ಷಂಶೆಖಳು ತಭಾ ಳಹಗಹದನಖಳನುನ ಹರೈಷುತುಳಯ ಎಂದು ಕಚ್ಚತಡಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಭತುು ಖುಣಭಟಟದ
ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡು ರಮಹಣಿತ ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ಔರಭಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ನಹಖರಿಔಯ ಷನನದು ನಂತೆಯೇ
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಷನನದು (ಙಹಟಾರ್) ಄ನುನ ರಿಚಯ್ದಷಫಸುದು. ಆದರ ಂದಿಗೆ , ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷಯ ಯಶೆಳಗಿನ
ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ನಡುಳ ರಿಶಿೇಲನಹ-ಸನರಹಱ ೇಔನ ಭತುು ರಿಶಿೇಲನಹ ರತಿಕಿರಯ ಯಶೆಮ ಫಗೆೆ
ೇಚ್ಚಷುಸದು ಫಸಳ ಭುಕಯ

,

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಚ್ಚಿನ ರಿಶಿೇಲನೆಖಳು ಭತುು ಷಭತೆ ೇಲನಖಳನುನ

ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ನಿಮಿಾಷಱಹಗಿದ.
ಎಲ್) ೈಕ್ಷಣಿಔ ಱಔಾರಿ ೇಧನೆ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಱಔಾರಿ ೇಧನೆಮು ಮಹಖಾಷ ಚ್ಚಮಲ್ಲಲದದಯ
, ಄ದನುನ
ನಿಮಮಿತಳಹಗಿ ಮಹಡಱಹಗಿಲಲ ಭತುು ಎಲ್ಲಲ ರಿ ೇಧನೆ ಮಹಡಱಹಗಿದೇ ಄ಲ್ಲಲ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ದಹಕಲ್ಲಸ್ಥದ
ನ ಯನತಹ ಄ಂವಖಳನುನ ರಿಸರಿಸ್ಥಲಲ.

xii) ಶಿಫಹಯಷು:
ನಿಮಮಿತ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ರಿಶಿೇಲನೆ ಭತುು ೈಕ್ಷಣಿಔ ಱಔಾರಿ ೇಧನೆಮನುನ
ಔಡಹಡಮಗೆ ಳಿಷಬೇಔು. ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು ದೌಫಾಲಯಖಳನುನ ತಿಳಿಮಲು ಹಿಂದಿನ ಶಾದ ಯದಿಖಳನುನ
಄ಱ ೇಕಿಷಬೇಔು ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷಬೇಔು. ಹಿಂದಿನ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ಷ ಚ್ಚಸ್ಥಯು ನ ಯನತೆಖಳ ಫಗೆೆ ಷಂಶೆ
ತೆಗೆದುಕ ಂಡಿಯು ಄ನುಪಹಲನಹ ಯದಿಮನುನ ಭತುು ರಕಿರಯಮನುನ ಭುಂದಿನ ಱಔಾರಿ ೇಧನಹ ಷಭಮದಲ್ಲಲ
ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಬೇಔು.
ಎಂ) ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಟುಟ ದಹಕಱಹತಿ ಄ನುಪಹತದ ದೃಷ್ಟ್ಟಯ್ದಂದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಟಟದ ವಿಷುಯಣೆಮನುನ
ಶಹಧಿಷಬೇಕ್ಹದರ, ಄ದು ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಔರಭನುನ ಫಲಡಿಷಬೇಔು. ಭುಕಯಳಹಹಿನಿಮ ನಿಮಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಡಮಲು ಶಹಧಯಳಹಖದ ವಿೇಶ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ

಄ಖತಯತೆಖಳನುನ ಹರೈಷುಲ್ಲಲ ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥದಹಿಂತದ

ಪಹತರನುನ ಭನರಿಕಯಹಖುಂತೆ ಄ಸ್ಥುತವದಲ್ಲಲಯು ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಅಗಿಂದಹಗೆೆ ಮಹಹಿತಿಖಳನುನ
ನಿೇಡುತಿುಯಬೇಔು.

xiii) ಶಿಫಹಯಷು:
ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ

„ರಹಜ್ಯದ ನಿೇತಿ ‟ ಆಯತಔಾದುದ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಖುಣಭಟಟನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು

ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಭ ಲಔ ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ನಿೇಡು ಷಂಶೆಖಳನುನ ನಿಮಂತಿರಷು ನಿಮಭಖಳನುನ ಆದು ಯ ಪಿಷಬೇಔು.
ತಲುಬೇಕ್ಹದ ಪಹರೇಗಹರಂನಂತಸ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ನಿೇತಿ ದಹಕಱಮನುನ ಸ್ಥದಿಡಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.
ನಿಮಮಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ಭುಂದುರಿಷಲು ಶಹಧಯಳಹಖದರಿಗೆ ಆದು ಄ಕ್ಹವನುನ
ಷೃಷ್ಟ್ಟಷಬೇಔು. ಇ ಖುರಿಮನುನ ಶಹಧಿಷುಲ್ಲಲ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ತಯಖತಿ ಭತುು ಆತಯ ಫಸುಮಹಧಯಭ ೈಕ್ಷಣಿಔ
ವಿಧಹನಖಳನುನ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಄ನುವಹಠನಕಾ ಫಳಸ್ಥಕ ಳುಫಸುದು.
ಎನ್) ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಹಣಾಗೆ ಳಿಷದ ಭಧಯದಱಲೇ ನಿಲ್ಲಲಸ್ಥದ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಯಹಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅರ್ಥಾಔ ಄ಥಳಹ ಆತಯ ಶಹಮಹಜಿಔ ಷಭಶಯಖಳಿಂದಹಗಿ ತಹತಹಾಲ್ಲಔಳಹಗಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ತೆ ರಮುರಿಗೆ
ರಷುುತ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಂದು ಔನಶಹಗಿದ. ಄ಯು ತಭಾ ಔಶಟಖಳನುನ ನಿಳಹರಿಸ್ಥಕ ಂಡು ನಂತಯ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ಡಮು ಅ ಷ ತಿುಗೆ ತಡಳಹಗಿಯುತುದ. ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಭಧಯದಱಲೇ ನಿಲ್ಲಲಸ್ಥದ ಡಹರಪ್ಸಓಟ್ಖಳ ವಿೇಶ
಄ಖತಯಖಳನುನ ಹರೈಷಲು ನಭಾ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಬೇರ ಯಹಾಮ ಮಹಖಾಖಳಿಲಲ.

xiv) ಶಿಫಹಯಷು:
಄ನೌಙಹರಿಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಅಜಿೇ ನಿಯಂತಯ ರಕಿರಯಯಹಗಿಯಬೇಔು

, ಄ಲ್ಲಲ ಅಕ್ಹಂಕ್ಷಿಖಳು ತಭಾ

ಖುರಿಮನುನ ಯಹಳಹಖ ಬೇಕ್ಹದಯ ಹರೈಸ್ಥಕ ಳುಲು ಶಹಧಯಳಹಖುಂತಿಯಬೇಔು. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭುಕಯ ಳಹಹಿನಿಗೆ
ಡಹರಪ್ಸಓಟ್ಖಳನುನ ಭಯಳಿ ತಯಲು ಷಭುದಹಮ ಕ್ಹಱೇಜಿನ ರಿಔಲಪನೆಮನುನ ಸನಯುಜಿೆೇನಗೆ ಳಿಷು
಄ಖತಯವಿದ. ಇ ೇಜ್ನೆಮಲ್ಲಲ , ಕ್ಹಱೇಜಿಗೆ ದಹಕಱಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಾಗೆ ಄ನೆೇಔ ದಹಕಱಹತಿ ಭತುು ನಿಖಾಭನದ
಄ಕ್ಹವವಿಯುತುದ. ಕಲಸ ಕರಡಿಟ್ಖಳನುನ ಖಳಿಸ್ಥದ ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಾಮು ಕ್ಹಱೇಜ್ನುನ ತೆ ರದು ರತಿ ಬಹರಿ ಖಳಿಷು
ಕರಡಿಟ್ಖಳ ಷಂಖೆಯಮನುನ ಄ಲಂಬಿಸ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲುಖಡಯಹದಹಖ ಕ್ಹಱೇಜಿನಿಂದ 'ಷಟಿಾಫಿಕೇಟ್' ಄ಥಳಹ 'ಡಿಪಹಲಮಹ'
಄ಥಳಹ 'ಷೈಮರ್ ಡಿಪಹಲಮಹ ' ಄ಥಳಹ 'ದವಿ' ಮನುನ ಡಮಫಸುದು. ಅದದರಿಂದ , ಷಭುದಹಮ ಕ್ಹಱೇಜಿನ
ರಿಔಲಪನೆಮು ಟುಟ ದಹಕಱಹತಿ ಄ನುಪಹತನುನ ಷಚ್ಚಿಷಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡುತುದ.
) ಕಿರೇಡ ಭತುು ಠಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕಖಳು
ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ ದೈಹಿಔ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಕಿರೇಡಖಳು ಷಹಖ ವಿೇಶಳಹಗಿ ಠಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕಖಳು ಟ್ಹಟರ
ೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ಹಮಾಔರಭದಲ್ಲಲ ರಭುಕಳಹಗಿಯದ ಔನಿಶಟ ಮಿತಿಮ ವಿಭಹಖಖಲಹಗಿಳ. ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಬೌದಿಿಔ
ಬಳಣಿಗೆಮು ಄ಯ ದೈಹಿಔ ಬಳಣಿಗೆಂದಿಗೆ ನಿಔಟ ಷಂಔಾ ಷ ಂದಿದ. ಕಲಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ, ದೈಹಿಔ
ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಹಖಖಳು ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುಳ ಭತುು ದೈಹಿಔ ನಿದೇಾವಔಯನುನ ದವಿಹಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹತರ ನೆೇಭಔ
ಮಹಡಱಹಖುತುದ, ಅದರ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಕಿರೇಡ ಭತುು ದೈಹಿಔ ಶಿಕ್ಷಣಸ ಷಚುಿ ನಿಲಾಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತರಳಹಗಿ ಈಳಿದಿದ.
ಷಚುಿರಿಯಹಗಿ, ಠಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕಖಳನುನ ನಭಾ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಄ವಿಭಹಜ್ಯ ಄ಂಖಳಹಗಿ
ಕ್ಹಣಱಹಖುಸದಿಲಲ. ಄ಂತಸ ಚಟುಟಿಕಖಳನುನ ಫಸುತೆೇಔ ೈಕ್ಷಣಿಔ ವಿರ ೇಧಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಱಹಖುತುದ.
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xv) ಶಿಫಹಯಷು:
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಟ್ಹಟರ ಯಕಿುತವ ವಿಔಷನಸ ಄ಯ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಬಳಣಿಗೆಮವಟೇ ಭುಕಯಳಹಗಿದ. ಕಿರೇಡಹ
ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಶಹಮಹನಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಹಖಳಹಗಿ ನೆ ೇಡಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಕಿರೇಡ ಭತುು ಠಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕಖಳಿಗೆ
ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಶೌಲಬಯಖಳನುನ ದಗಿಷಬೇಔು ಭತುು ಶಹಧಯಳಹದರ ಄ಸ ಭುಕಯ ಠ್ಯಔರಭದ ಭಹಖಳಹಗಿಯಬೇಔು.
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಕಿರೇಡಹ ಶೌಲಬಯಖಳ ಔಳಪ ಖುಣಭಟಟದ ಂದಿಗೆ ಷಂೇಜಿತ ಷಂಶೆಖಳ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು
ರಹಜಿ ಮಹಡಿಕ ಳುಬಹಯದು.

**********
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಄ಧಹಯಮ – V
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಮ ವಿಲೇಶಣೆ: ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನ ೨೦೨೦
೫.೧ ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮ ರಕಿರಯ:
೧೯೯೫ ರಿಂದ, ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು(ನಹಯಸ) ದೇವದ ವಿವಿಧ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಷಂಶೆಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮನುನ ಕೈಗೆತಿುಕ ಂಡಿದ ಭತುು ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ
಄ಂಔದ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ರೇಣಿಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದ. ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಮು ಸಲಳಹಯು ಫದಱಹಣೆಖಳಿಗೆ ಳಗಹಗಿದ ಭತುು ರಿಶಾೃತ ರೇಣಿಮ ಮಹದರಿ ಯಶೆಮನುನ ವಿವಿಧ
ಭಧಯಂತಯ ಸಂತಖಳಲ್ಲಲ ರಿಚಯ್ದಷಱಹಗಿದ.

೧೯೯೫ಯಲ್ಲಲ, ರೇಣಿೇಔಯಣಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಭತುು ಮಹನಯತೆ

ಡಮದ ಯಶೆಗೆ ಸ್ಥೇಮಿತಳಹಗಿತುು. ಷ ಷ ವಿಧಹನ ಭತುು ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಟ್ಹಟರ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಸ
ಂದೇ ಅಗಿಯುತುದ. ಷ ಕ್ಷಾ ಄ಂವಖಳ ಶೇಾಡ ಭತುು ಇ ಄ಂವಖಳಿಗೆ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ನಿಖದಿಡಿಷುಸದು ರಭುಕ
ಷ ಚಔ ಭತುು ಮಟಿರಸಾ ಅಧಹರಿತ ಮೌಲಯಮಹನದ ಷ ಷ ರಿಚಮಳಹಗಿದ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು
ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮಲ್ಲಲ ಯಕಿುನಿಶಠತೆಮನುನ ಔಡಿಮ ಮಹಡುತುದ ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಱಹಗಿದ. ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ನ
ವಿಭಿನನ ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆಖಳನುನ ಇ ಕಳಗೆ ನಿೇಡಱಹಗಿದ:
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧ (ಎ) ಶಹಟರ್ ಸ್ಥಷಟಮ್ ರಕ್ಹಯ ರೇಣಿೇಔಯಣ (ಗೆರೇಡಿಂಗ್)
ರೇಣಿ

ಷ ಚನೆಖಳ ಷಭತೆ ೇಲನದ ಄ಂಔ % ಯಲ್ಲಲ

(ಮೇಲ್ಲನ ವಿೇಶ ಮಿತಿಯ್ದದ)
ಎ*****

>೭೫

ಎ****

೭೦-೭೫

ಎ***

೬೫-೭೦

ಎ**

೬೦-೬೫

ಎ*

೫೫-೬೦

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧ (ಬಿ) ಂಫತುು- ಪಹಯ್ದಂಟ್ ಶಾೇಲ್ ರಕ್ಹಯ ರೇಣಿೇಔಯಣ
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ರೇಣಿ

ಷ ಚನೆಖಳ ಷಭತೆ ೇಲನದ ಄ಂಔ % ಯಲ್ಲಲ
(ಮೇಲ್ಲನ ವಿೇಶ ಮಿತಿಯ್ದದ)

ಎ++

೯೫-೧೦೦

ಎ+

೯೦-೯೫

ಎ

೮೫-೯೦

ಬಿ++

೮೦-೮೫

ಬಿ+

೭೫-೮೦

ಬಿ

೭೦-೭೫

ಸ್ಥ++

೬೫-೭೦

ಸ್ಥ+

೬೦-೬೫

ಸ್ಥ

೫೫-೬೦

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧ (ಸ್ಥ) ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔಯಣ ಷರಹಷರಿ (ಸ್ಥಜಿಪಿಎ)
ಯಶೆಮ ರೇಣಿೇಔಯಣ ರಕ್ಹಯ (೨೦೦೭-೨೦೧೬)

಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿ

ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಳಹಯಪಿು

ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ವಿಯಣೆ

ಎ

೩.೦೧-೪.೦೦

಄ತುಯತುಭ (ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ)

ಬಿ

೨.೦೧-೩.೦೦

ಈತುಭ (ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ)

ಸ್ಥ

೧.೫೧-೨.೦೦

ತೃಪಿುಔಯ (ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ)

ಡಿ

<೧.೫೦

಄ತೃಪಿುಔಯ (ಮಹನಯತೆ ಡದಿಲಲ)

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧ (ಡಿ) ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆ ೧ನೆೇ ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೬ ರಿಂದ ಮಹಚ್ಾ ೨೦೧೮ ಯರಗೆ
ಸ್ಥಜಿಪಿಎ

಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿ

ಸ್ಥೆತಿ

೩.೭೬-೪.೦೦

ಎ++

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೩.೫೧-೩.೭೫

ಎ

+

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೩.೦೧-೩.೫೦

ಎ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೨.೭೬-೩.೦೦

ಬಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

++

೨.೫೧-೨.೭೫

+

ಬಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೨.೦೧-೨.೫೦

ಬಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೧.೫೧-೨.೦೦

ಸ್ಥ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

<೧.೫೦

ಡಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿಲಲ

ತಜ್ಞಯು ಭತುು ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರ ಂದಿಗೆ ಸಲಸ ಷುತುುಖಳ ಚಚೆಾಮ ನಂತಯ

, ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ

ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗಹಗಿ ಮೌಲಯಮಹನ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಕ್ಹಮಾನಿಾಸಣೆಮ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತುು
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಄ಂವಖಳಲಲದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣಕಾ ಅಧಹಯಳಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳು ಹಿೇಗಿಳ;
i.

ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು

ii.

ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ

iii.

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ

iv.

ಭ ಲ ಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳು

v.

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

vi.

ಷಂಗಟನೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ

vii.

಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು

೧ನೆೇ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೦೭ ರಿಂದ , ಮೇಱ ತಿಳಿಷಱಹದ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳು ಭತುು ರೇಣಿೇಔಯಣದ ಮಹದರಿಮಲ್ಲಲ
ಕಲಸ ಮಹಪಹಾಡುಖಳಿಳ. ೧ನೆೇ ಏಪಿರಲ್ , ೨೦೧೨ ರಿಂದ , ವಿಶಮಕಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ (ರಭುಕ ಄ಂವಖಳು) ಭತುು
ರತಿ ಮಹನದಂಡಕಾ ನಿೇಡಱಹದ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔದಲ ಲ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಮಹಡಱಹಗಿದ. ಮಹಾಡಿಸ್ಥದ ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳ ವಿಯಖಳು ಭತುು ಄ಸಖಳ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಸ ನಹಯಸ ಛಹಲತಹಣದಲ್ಲಲ

(www.naac.gov.in)

ಲಬಯವಿದ.
ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಕಿರಯಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಸ ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಭತುು ಖುಣಹತಾಔ ಯದಿಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದ. ಗೌಯ ಄ಂಔ ಷಹಲಖಳು ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಯದಿಖಳನುನ ಯ ಪಿಷುತುಳ ಭತುು ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ
ಯದಿಖಳು (ಪಿಟಿಅರ್) ಖುಣಹತಾಔ ಯದಿಖಳನುನ ಯ ಪಿಷುತುಳ. ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಖಳು ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ
ಭ ಯು ವಿಭಹಖಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುಳ;
(i)

ರಿಚಮ, ಕಲಷದ ಳಹಯಪಿು, ಷಂಕ್ಷಿು ಆತಿಷಹಷ ಭತುು ಷಂಶೆಮ ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡುಸದು,

(ii)

ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ವಿಲೇಶಣೆ , ಮಹನದಂಡದ ನಿದಿಾಶಟ ಶಹಧನೆಖಳು ಭತುು ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು
ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡುತಿುಯು ಷಂಶೆಮಲ್ಲಲನ ದೌಫಾಲಯನುನ ವಿರಿಷುತುದ; ಭತುು

(iii)

ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಶಿಫಹಯಷುಖಲ ಂದಿಗೆ ಭುಕ್ಹುಮದ ವಿಭಹಖಳಹಗಿ ಟ್ಹಟರ ವಿಲೇಶಣೆ.

ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಮು ಷಂಶೆಮ ಶಹಭಥಯಾ , ದೌಫಾಲಯ ಭತುು ಷಲಷಖಳು ಄ಥಳಹ ಷುಧಹಯಣೆಮ
ನಿದೇಾವನಖಳ ಭ ಲಔ ಷಂಶೆಮ ಟ್ಹಟರ ಚ್ಚತರಣ ನಿೇಡಲು

ರಮತಿನಷುತುದ ಭತುು ಖುಣಭಟಟದ

಄ನೆವೇಶಣೆಮಲ್ಲಲ ಭುಂದುರಿಮುತುದ. ಆದಲಲದ, ಆದು ತನನ ರೇಶಠತೆಮ ಄ನೆವೇಶಣೆಮಲ್ಲಲ (ಆತಯರ ಂದಿಗೆ)
ಷಪಧಿಾಷಬೇಕ್ಹದ ವಿಹಲ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭತುು ಛಹಖತಿಔ ಯಂಖನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಷ ಷ ಯದಿ ಷವಯ ಸ ಹಿಂದಿನ
ಷವಯ ದ ಄ದೇ ರಭುಕ ಶಿೇಷ್ಟ್ಾಕಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದದಯ

, ಆದು ಷಚುಿ ನಿದಿಾಶಟಳಹಗಿದ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ

ಎಱಹಲ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ (ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು ದೌಫಾಲಯಖಳನುನ) ಯದಿ ಮಹಡಲು ತುು ನಿೇಡುತುದ.

಄ನೆೇಔ

ಷಂಶೆಖಳ ಕಲಷದಲ್ಲಲ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮಳಹಗಿ ವಿಔಷನಗೆ ಳುುತಿುಯು ಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಫಯಣಿಗೆಖಳ
ಷಂಖರಸ ಯ ಪಿಷು ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಷಕಿರಮಳಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುದ ಭತುು ಆಸಖಳ ಖುರಿ ಙೌಔಟಟನುನ
ಳೈಮಕಿುಔ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಭತುು ಟ್ಹಟರಯಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಄ಪಹಯಳಹಗಿ ಈಮುಔುಳಹಖಲ್ಲದ.

೫.೧.೧ ಮಹನದಂಡಖಳು ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಖಳು: ಫದಱಹಖುತಿುಯು ಮಹದರಿಖಳು:
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ನಹಯಸ ಶಹೆನೆಯಹದ ನಂತಯ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಖಳನುನ ಫದಱಹಯ್ದಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಈತುಭ
ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಷ ಷ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ ೧೯೯೫ ರಿಂದ ಆಲ್ಲಲಮರಗೆ ರಿಚಯ್ದಷಱಹಗಿದ. ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ
ಐದು ವಿಭಿನನ ರಭುಕ ಷ ಚಔಖಳು ಭತುು ಮಹಯಟಿರಸಖಳನುನ ರಿಚಯ್ದಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧.೧
ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ಮಹಡಿದ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧.೧ ಫದಱಹಖುತಿುಯು ಮಹನದಂಡ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ
ರೇಣಿ ಮಹದರಿ
ನಿಮತಹಂಔಖಳು

ಶಹಟರ್
ಸ್ಥಷಟಮ್
೫-೧ ಶಹಟಸ್ಾ
******

಄ಕ್ಷಯ ಭತುು
ಲಸ್
ಎ++ ರಿಂದ ಸ್ಥ

ಸ್ಥಜಿಪಿಎ

ಸ್ಥಜಿಪಿಎ

ರೇಣಿ (೪)
<೧.೫-೪ ಡಿ-ಎ

ರೇಣಿ (೯) <೧.೫-೪
ಎ++ ರಿಂದ ಡಿ

ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳು
ಮಹ I ರಿಂದ
ಮಹ VII

ತಜ್ಞಯು ಭತುು ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರ ಂದಿಗೆ ಸಲಸ ಷುತುುಖಳ ಚಚೆಾಮ ನಂತಯ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು
ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮ ಭ ಲಔ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಮಹಡಱಹಗಿದ. ಇಖ ಄ಂತಿಭ ಅೃತಿುಮು ಏಳು
ಮಹನದಂಡಳಹಗಿದ, ಄ದು ಇಖ ಫಳಕಮಲ್ಲಲದ.

೫.೨ ರಿಶಾೃತ ಮಹನದಂಡ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಯಟಿರಸಾ
ವಿವಿಧ ಮಹನದಂಡಖಳ ಶಹರಹಂವ ಭತುು ವಿವಿಧ ಖಾದ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಱಹದ ಭೇದಹತಾಔ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೨ (ಎ), ೫.೨ (ಬಿ) ಭತುು ೫.೨ (ಸ್ಥ) ನಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೨ (ಎ) ಮಹಚ್ಾ ೨೦೦೭ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ
ಮಟಿರಸಾ
ಮಹನದಂಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಹವಮತು
ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೧೫
೧೫
೧೦

ಮಹ-I

ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು

ಮಹ-II

ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ

೨೫

೩೦

೪೦

ಮಹ-III

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ

೧೫

೧೦

೦೫

ಮಹ-IV ಭ ಲ ಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳು
ಮಹ-V ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

೧೫
೧೦

೧೫
೧೦

೧೫
೧೦

ಮಹ-VI ಷಂಗಟನೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ

೧೦

೧೦

೧೦

ಮಹ-

೧೦

೧೦

೧೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು

VII
ಟುಟ

ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಮಲ್ಲಲನ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಠ್ಯಔರಭದಲ್ಲಲ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಮಹಡಲು ಄ಥಳಹ ಄ದಯ ಮೇಱ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಲು ಔಡಿಮ ಶಹವತಂತರಯವಿದ. ಅದದರಿಂದ , ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳಲ್ಲಲ ಷಚ್ಚಿನ
ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ( 150) ಡಮುತುಳ. ಆಲ್ಲಲ, ಬ ೇಧನೆ-ಔಲ್ಲಕಮನುನ ಷಂ ೇಧನೆ , ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ವಿಷುಯಣೆಯ್ದಂದ ಬಂಫಲ್ಲಷಱಹಖುತುದ , ಅದರ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಇ ಚಟುಟಿಕಖಳಿಗೆ ಷಚ್ಚಿನ ಄ಕ್ಹವವಿಲಲ.
ಅದದರಿಂದ, ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು 'ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ 'ಕಾ ಷಚ್ಚಿನ ಄ಂಔಖಳನುನ ಷ ಂದಿದದರ

,'

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ 'ಗೆ ಔಡಿಮ ಄ಂಔಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯುತುಳ. ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಅ
ರದೇವದಲ್ಲಲ ಷಚ್ಚಿನ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ಷ ಂದಿಳ. ಈಳಿದ ಮಹನದಂಡಖಳಲ್ಲಲನ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಸ ಎಯಡಔ ಾ ಂದೇ
ಅಗಿಯುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೨ (ಬಿ) ಏಪಿರಲ್ ೨೦೦೭ ರಿಂದ ಮಹಚ್ಾ ೨೦೧೨ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ
ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ
ಮಹನದಂಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಹವಮತು
ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೧೫೦
೧೦೦
೫೦

ಮಹ-I

ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು

ಮಹ-II

ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ

ಮಹ-III

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ

ಮಹ-IV ಭ ಲ ಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳು
ಮಹ-V

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

ಮಹ-VI ಷಂಗಟನೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ
ಮಹVII

಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು
ಟುಟ

೨೫೦

೩೫೦

೪೫೦

೨೦೦

೧೫೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೫೦

೧೫೦

೧೫೦

೫೦

೫೦

೫೦

೧೦೦೦

೧೦೦೦

೧೦೦೦

ಎಯಡನೆಮ ಭತುು ಭ ಯನೆಮ ಮಹನದಂಡಖಳು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಄ತಯಂತ ಭುಕಯಳಹದಸಖಲಹಗಿಳ ಭತುು
'ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

'

ಆಸಖಳು ಔಠಿಣಳಹದ ಕಲಷ ಮಹಡಬೇಕ್ಹದ ಕ್ಷೇತರಖಲಹಗಿಳ

, ವಿದಹಯರ್ಥಾ

ಷಭುದಹಮಕಾ ಟುಟ ಕ್ಹಯಂಸ್ ಕಿರಯಹಶಿೇಲ ಄ಧಿಮನುನ ದಗಿಷುಸದನುನ ಕಚ್ಚತಡಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಷಂಶೆಮು
ವಿಷುರಿಸ್ಥದ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತುು ಅಡಳಿತಹತಾಔ ಬಂಫಲ ಶೇಳಖಳ ಮವಷಾನುನ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ.

'ಭ ಲಶೌಔಮಾ

ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳಿಗೆ' ದಿೇಘಹಾಧಿಮ ೇಜ್ನೆ ಭತುು ಷಂಗಟನೆಮ ಄ಖತಯವಿದ. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಄ಂತಸ
ಸ ಡಿಕ, ಷುಧಹಯಣೆ ಭತುು ನಹವಿೇನಯತೆಖಳಲ್ಲಲ ಅಷಕಿುಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುಸದಿಲಲ. ಅದಹಖ ಯ , ಕಲಸ ರಕಿರಯಖಳನುನ
಄ಯು ಶೇರಿಷಲು, ಅವಿಶಾರಿಷಲು, ನವಿೇನಗೆ ಳಿಷಲು ಭತುು ಇ ಲಮನುನ ಈತಾೃಶಟಗೆ ಳಿಷಲು ಄ಯು ಆನ ನ
ಕಲಸ ಄ಕ್ಹವನುನ ಷ ಂದಿದಹದರ ಆಸಖಳ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ನಿಧಾರಿಷುಳಹಖ ಭತುು ನವಿೇನ ಄ನುಷಯಣೆಖಳ
ಮಹನದಂಡಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಆಸಖಳನುನ ಷ ಔುಳಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಱಹಖುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೨ (ಸ್ಥ) ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೨ ರಿಂದ ೨೦೧೭ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡ
ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ
ಮಹನದಂಡ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಲಮ
೧೫೦

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೧೫೦

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೧೦೦

ಮಹ-I

ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು

ಮಹ-II

ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ

೨೦೦

೩೦೦

೩೫೦

ಮಹ-III

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ

೨೫೦

೧೫೦

೧೫೦

ಮಹ-IV

ಭ ಲ ಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲಖಳು

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಮಹ-V

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಮಹ-VI

ಅಡಳಿತ ನಹಮಔತವ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಮಹ-VII

ನವಿೇನ ಭತುು ಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಟುಟ
೧೦೦೦
೧೦೦೦
೧೦೦೦
ಭ ಯು ಕ ೇಶಟಔಖಳನುನ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದಹಖ ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೨ ರಿಂದ ೨೦೧೭ ಯರಗೆ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡಿಯು ಎಱಹಲ
ಭ ಯು ರಿೇತಿಮ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಷಂ ೇಧನೆ , ಷಲಷಹ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆಗಹಗಿ ಄ಂಔಖಳ ನವಿೇಔಯಣನುನ ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ.
ಆದಕಾ ಕ್ಹಯಣಖಳನುನ ಇ ಄ಂವದ ಕಲಸ ಄ಂಕಿ಄ಂವದ ಂದಿಗೆ ಷರಿಷ ಂದಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಮಹಚ್ಾ ೨೦೦೭ ರಿಂದ
ಏಪಿರಲ್ ೨೦೧೭ ಯರಗಿನ ಄ಧಿಮ ಎಱಹಲ ಭ ಯು ಕ ೇಶಟಔಖಳಲ್ಲಲ ಆತಯ ಮಹನದಂಡಖಳ ಄ಂಔಖಳು ಫಸುತೆೇಔ
ಂದೇ ಅಗಿಯುತುಳ. ಭ ಯು ವಿಭಿನನ ರಿೇತಿಮ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ ಂಡು ಔನಹಾಟಔದ
ಟ್ಹಟರ ಄ಧಯಮನ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ ಅಧರಿಸ್ಥ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ಄ಂಔಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಷು
಄ವಯಔತೆಯ್ದದ.

೫.೩ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ (ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ಅರ್ಎಎಫ್)
೫.೩.೧ ಮೌಲಯಮಹನದ ಗಟಔಖಳು
ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಷವಯ ನುನ ರಿಶಾರಿಸ್ಥದ , ಆದನುನ ಭ ಯು ಸಂತದ ರಕಿರಯಮ
ಭ ಲಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಂಶೆಖಳನುನ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಭತುು ರೇಣಿ ನಿೇಡಲು ಭತುು ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ
ಶಹಧಯಳಹದಶುಟ ಷುುನಿಶಠಳಹಗಿಷಲು ಫಳಷಱಹಖುತುದ. ಈಔಯಣ ವಿಧಹನ ಭತುು ವಿಹಲ ಙೌಔಟುಟ ಂದೇ
ರಿೇತಿಮದಹದಗಿದದಯ , ಮಹನಯತೆಮು ಷಂೇಜಿತ / ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು / ಶಹವಮತು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು /
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು / ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ / ಶಿಕ್ಷಔಯ / ದೈಹಿಔ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗಟಔನುನ ಄ಲಂಬಿಸ್ಥ ಶಹಧನದ
ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಖುರಿಖಳಲ್ಲಲ ಷವಲಪ ಯತಹಯಷವಿದ.
ಎ) ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮಹನಯತೆ


ವಿವವವಿದಹಯಲಮಕ್ಹಾಗಿ: ಎಱಹಲ ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ವಿಭಹಖಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಅಡಳಿತ ಭತುು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಅಡಳಿತ.



ಕ್ಹಱೇಜಿಗೆ: ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ು (ಷಂೇಜಿತ , ಗಟಔ ಄ಥಳಹ ಶಹವಮತು) ಄ದಯ ಎಱಹಲ ಄ಧಯಮನ
ವಿಭಹಖಖಲ ಂದಿಗೆ.

ಬಿ) ಬ ೇಧಔ ವಿಭಹಖದ ಮಹನಯತೆ


ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಯಹಸದೇ ವಿಭಹಖ / ಹಱ / ಕೇಂದರ.



ರಷುುತ ನಹಯಸ ಕೇಲ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮಹನಯತೆ ಫಗೆೆ ಔರಭ ತೆಗೆದುಕ ಳುುತಿುದ. ಅದದರಿಂದ ಪಹರೇಗಹರಂ
ಮಹನಯತೆ ಫಗೆೆ ರಿಶಿೇಲನೆ ಮಹಡಲು ತಜ್ಞಯ ಖುಂಸಖಳ ಯಚನೆ ಮಹಡಱಹಗಿದ.
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
೫.೩.೨ ಮಹನದಂಡಖಳು ಭತುು ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಖಳು
ನಹಯಸ ತನನ ಮೌಲಯಮಹನ ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನಖಳ ಅಧಹಯಳಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ
ಖುಂನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥದ. ನಹಯಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಭ ಯು ರಭುಕ ರಕ್ಹಯಖಲಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಸ್ಥದ
(ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಶಹವಮತು ಕ್ಹಱೇಜ್ು, ಭತುು ಷಂೇಜಿತ / ಗಟಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ು). ರತಿಂದು ಖಾಔ ಾ ಭ ಯು
ವಿಧದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಕ್ಹಮಾಳೈಕರಿ ಭತುು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಖಭನನುನ ಅಧರಿಸ್ಥ ವಿವಿಧ ರಭುಕ ಄ಂವಖಳ
಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಇ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ನಹಯಸ ವಿಭಿನನ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ನಿಖದಿಡಿಸ್ಥದ. ಇ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ಇಗಹಖಱೇ
ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳನುನ ರಷುುತಡಿಷಱಹಗಿದ. ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಆದನುನ
ಫಳಷಱಹಖುತುದ ಭತುು ರಭುಕ ಷ ಚಔಖಳು ಭತುು ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಖಳನುನ ಕ ೇಶಟಔಖಳು ೫.೩.೨

ನಲ್ಲಲ

ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೩.೨ (ಎ) ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ರಿಂದ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಟಿರಸಾ
(ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ)
ಮಹನದಂಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಹವಮತು
ಷಂೇಜಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೧೫೦
೧೫೦
೧೦೦

ಮಹ-I

ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು

ಮಹ-II

ಬ ೇಧನೆ, ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ

೨೦೦

೩೦೦

೩೫೦

ಮಹ-III

ಷಂ ೇಧನೆ, ಷಮಹಱ ೇಚನೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ

೨೫೦

೧೫೦

೧೨೦

ಮಹ-IV

ಭ ಲ ಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಷಂನ ಾಲಖಳು
ಮಹ-V

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ

೧೦೦

೧೦೦

೧೩೦

ಮಹ-VI

ಷಂಗಟನೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

ಮಹ-VII

಄ತುಯತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦

೧೦೦೦

೧೦೦೦

೧೦೦೦

ಟುಟ
೫.೩.೩ ರೇಣಿೇಔಯಣ

ರತಿ ರಭುಕ ಄ಂವಔ ಾ ಷಂಶೆಖಳನುನ ನಹಲುಾ ವಿಭಹಖಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ. ಎ

, ಬಿ, ಸ್ಥ

ಭತುು ಡಿ, ಔರಭಳಹಗಿ '಄ತುಯತುಭ', 'ಈತುಭ', 'ತೃಪಿುಔಯ' ಭತುು '಄ತೃಪಿುಔಯ' ಸಂತನುನ ಷ ಚ್ಚಷುತುದ. ನಿದಿಾಶಟ
ಮಹನದಂಡದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲಯು ಎಱಹಲ ರಭುಕ ಄ಂವಖಳ ಶಹರಹಂವದ ಄ಂಔನುನ ನಂತಯ ಄ದಕಾ ಄ನವಯ್ದಷಱಹದ
ಷ ಔುಳಹದ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔದ ಂದಿಗೆ ಱಔಾಷಹಔಱಹಖುತುದ ಭತುು ರೇಣಿೇಔಯಣ ಄ಂಔಖಳ ಷರಹಷರಿ (ಜಿಪಿಎ) ಄ನುನ
ಮಹನದಂಡಕ್ಹಾಗಿ ರಿಖಣಿಷಱಹಖುತುದ. ಄ಂತಿಭ ಮೌಲಯಮಹನ ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ ನಿೇಡು ಷಂಚ್ಚತ ಜಿಪಿಎ (ಸ್ಥಜಿಪಿಎ)
ಮನುನ ರತಿ ಮಹನದಂಡಕಾ ನಿಖದಿತ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔನುನ ಄ನವಯ್ದಸ್ಥದ ನಂತಯ ಮಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ಏಳು
ಜಿಪಿಎಖಳಿಂದ ಱಔಾಷಹಔಱಹಖುತುದ. ಄ದೇ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೩.೩ ನಲ್ಲಲ ರಷುುತಡಿಷಱಹಗಿದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೩.೩ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಳಹಯಪಿು (ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ)
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಳಹಯಪಿು
ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ
(ಸ್ಥಜಿಪಿಎ)
೩.೫೧ – ೪.೦೦
೩.೨೬– ೩.೫೦

಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿ

ಸ್ಥೆತಿ

ಎ ++

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

ಎ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೩.೦೧– ೩.೨೫
೨.೭೬–೩.೦೦

+

ಎ
ಬಿ

++

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ
ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೨.೫೧–೨.೭೫

+

ಬಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೨.೦೧ –೨.೫೦

ಬಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

೧.೫೧ – ೨.೦೦

ಸ್ಥ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ

≤ ೧.೫೦

ಡಿ

ಮಹನಯತೆ ಡದಿಲಲ

ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿಮ ಄ನುಔ ಲಖಳು


಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿಖಳನುನ ಷಂಖ್ಹಯ ರೇಣಿ ಄ಂಔಖಲಹಗಿ ರಿತಿಾಷಱಹಗಿದ (ಭತುು ಟ್ಹಟರ ಄ಂಔನುನ ಷಂಚ್ಚತ
಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ ಎಂದು ನಿಯ ಪಿಷಱಹಗಿದ).



ಖುಣಹತಾಔ ಮಹನಖಳನುನ ರೇಣಿ ಄ಂಔಖಲಹಗಿ ರಿತಿಾಷಱಹಗಿದ.



಄ಂಔಖಳನುನ ಶಹಮಹನಿಯೇಔರಿಷಲು ವಿಶಹುಯಳಹದ ಳಹಯಪಿು.



ವಿರಿೇತ ಕ್ಷಪಹತಖಳನುನ (ಯಹಸದಹದಯ ಆದದರ) ಔಡಿಮ ಮಹಡಫಸುದು.



ಎಯಡು ಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿಖಳ ನಡುವಿನ ಂದು ಄ಂಔ ಯತಹಯಷ , ಎಯಡು ಷತತ ಄ಕ್ಷಯ ರೇಣಿಖಳ ನಡುಳ ೫೦ ಄ಥಳಹ
೧೦೦ ಄ಂಔಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಷಱಹಗಿದ, ಆದು ರಕಿರಯಮನುನ ಄ತಿೇ ಷ ಕ್ಷಾಳಹಗಿ ನಿಾಹಿಷಲಪಡಲು ಄ನುಸ
ಮಹಡಿಕ ಡುತುದ



ಯತಹಯಷ ಖಳು ಔಡಿಮಯಹಖುಸದು ಭತುು ರಮಹಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದಹಗಿ ಶಹಪೇಕ್ಷ ಮೌಲಯಮಹನಸ ಷಚುಿ
ನಿಕಯಳಹಗಿಯುತುದ.



ಅಂತರಿಔ-ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಮಹನದ ಯತಹಯಷಖಳು ಖಣನಿೇಮಳಹಗಿ ಔಡಿಮಯಹಖುತುಳ.



ಯಹಸದೇ ಸಂತದಲ್ಲಲ ಄ಯ ಳಹಗಿ ಷ ಂದಹಣಿಕಗೆ ಄ಕ್ಹವಳಹದಯ

, ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ತಿೇಸಾ

ಷಚುಿ ನಿಕಯಳಹಗಿಯುತುದ.

೫.೩.೪.ಮಹನಯತೆಮ ಅತಾ
ಮಹನಯತೆ ಡದ ನಂತಯ ಄ದನುನ ಷುಧಹರಿಸ್ಥಕ ಳುಲು ಆಚ್ಚಿಷು ಷಂಶೆ, ಭಯು-ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಷವತಃ
ಭುಂದಹಖಫಸುದು, ಮಹನಯತಹ ರಧಹನಳಹದ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ ಂದು ಶಾ ಭುಗಿದ ನಂತಯ ಭತುು ಭ ಯು ಶಾಖಳ
ಳಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಷಬೇಕ್ಹಗಿತುದ. ಭಯು ಮೌಲಯಮಹನಕ್ಹಾಗಿ ಄ನುಷರಿಷಬೇಕ್ಹದ ಕೈಪಿಡಿಮು ಮೌಲಯಮಹನ
ಭತುು ಮಹನಯತೆ ಕೈಪಿಡಿ ಎಯಡ ಂದೇ ಅಗಿಯುತುದ.

ಅದಹಖ ಯ, ಷಂಶೆಮು ದಲ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮಲ್ಲಲ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡಸ ನಿೇಡಿದ ಶಿಫಹಯಷುಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ನಿದಿಾಶಟ ರತಿಕಿರಯಖಳನುನ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ನಿೇಡುತುದ ಭತುು ಷಂಶೆಮು ಖುಣಭಟಟದಲ್ಲಲ ಶಹಧಿಸ್ಥಯು ನಿದಿಾಶಟ ಷುಧಹಯಣೆಖಳನುನ ತಿಳಿಷುತುದ. ಭಯು
ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣಕಾ ವುಲಾ ಯಚನೆಮು ಭ ಲ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಗೆ ಷಭನಹಗಿಯುತುದ. ಯಹಸದೇ
ಷಂಶೆಮು ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಕಿರಯಗೆ ದಲ ಬಹರಿ ಳಗಹದರ ಄ದನುನ ಂದನೆೇ ಅತಾಳಂದು
ನಂತಯದ ಄ನುಔರಭಳಹದ ಐದು ಶಾ ಄ಧಿಖಳನುನ ಅತಾ ೨ , ಅತಾ ೩ ..... ಭುಂತಹಗಿ ಈಱಲೇಖಿಷಱಹಖುತುದ.
ದಲ ಅತಾಕ್ಹಾಗಿ ಭತುು ನಂತಯದ ಅತಾಕ್ಹಾಗಿ, ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ಇ ಕಳಗಿನಸಖಳು ಄ಖತಯಳಹಗಿಯುತುಳ:


ಅಂತರಿಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವ ಕಿರಯಹತಾಔಳಹಗಿಯಬೇಔು.



ಳಹಷ್ಟ್ಾಔಳಹಗಿ ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಯದಿಖಳನುನ ನಿಮಮಿತಳಹಗಿ ಭತುು ಷಕ್ಹಲದಲ್ಲಲ
ಷಲ್ಲಲಸ್ಥಯಬೇಔು.



ಮಹನಯತೆಮ ಄ಧಿ ಭುಗಿಮುದಕಾ ಅಯು ತಿಂಖಳ ಭುಂಚೆಯೇ ಷಂಶೆಖಳು 'ಖುಣಭಟಟ ಮೌಲಯಮಹನಕಾ
ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ಷಲ್ಲಲಷಬೇಔು.



ಆತಯ ಸಂತಖಳು ದಲ ಅತಾದಲ್ಲಲದದಂತೆಯೇ ಆಯುತುಳ.

೫.೩.೫. ಮೌಲಯಮಹನ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರದಹನದ ಄ಂತಿಭ ಪಲ್ಲತಹಂವಸ ಐಸ್ಥಟಿ ಅಧಹರಿತ ಖುಣಹಂಔಳಹಗಿಯುತುದ ,
ಆದು ಖುಣಹತಾಔ ಭತುು ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಮೌಲಯಮಹನದ ಮಹತೃಕಖಳ ಷಂೇಜ್ನೆಯಹಗಿಯುತುದ. ಆದು ಭ ಯು
ಭಹಖಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಂದು ಔಡತಳಹಗಿ ಷಂಔಲ್ಲಷಱಹಖುತುದ.
ಭಹಖ- ೧. ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿ


ವಿಭಹಖ ೧: ಷಂಶೆಮ ಶಹಮಹನಯ ಮಹಹಿತಿ ಭತುು ಸ್ಥೆತಿಖತಿಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹಹಿತಿ ನಿೇಡುತುದ.



ವಿಭಹಖ ೨: ಄ಂವ ಬಿಂದುಖಲ ಡನೆ ಯದಿ ಷಲ್ಲಲಕಮ ಫದಲು ರಿಶಿೇಲಔಯ ಖುಣಹತಾಔ ಷ ಚಔಖಳ
ಮೌಲಯಮಹನನುನ ಅಧರಿಸ್ಥದ ರಧಹನ ಷ ಚಔಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದ. ಆದು ರಿಶಿೇಲನಹ
ತಂಡದ ವಿಭಹಾತಾಔ ಯದಿಮನಹನಧರಿಸ್ಥದ ಖುಣಹತಾಔ, ವಿಯಣೆ ಷಹಿತ ಮೌಲಯಮಹನ ಯದಿಯಹಗಿದುದ,
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಮ ಶಹಭಥಯಾ ಭತುು ದೌಫಾಲಯಖಳನುನ ಭಂಡಿಷುತುದ.



ವಿಭಹಖ ೩: ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಶಹಭಥಯಾಖಳು, ದೌಫಾಲಯಖಳು, ಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಟ್ಹಟರ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ರಷುುತಡಿಷುತುದ.



ವಿಭಹಖ ೪: ಷಂಶೆಮ ಖುಣಭಟಟದ ಧಾನೆಗೆ ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷುತುದ. (ರಭುಕಳಹದ ಸತುು
ಶಿಫಹಯಷುಾಖಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸ್ಥ)

ಭಹಖ- ೨. ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಮಟಿರಸಾ (ಔ ಯಎನ್ಎಂ) ಅಧಹರಿತ ಚ್ಚತಹರತಾಔ ನಿಯ ಣೆ(ಗಹರಫಿಔಲ್)
ಆದು ನಹಯಸ ನ ಖುಣಭಟಟ ಷ ಚಔ ಷಂಯಚನೆಮಲ್ಲಲನ (ಖುಷ ಷಂ) ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಷ ಚಔಖಳ ಶಹಂಖಿಯಔ
ವಿಲೇಶಣೆಮನಹನಧರಿಸ್ಥದ ತಂತಹರಂವ ಜ್ನಯ ಖುಣಭಟಟ ವಿಯ ದ ಂದು ಭಹಖಳಹಗಿಯುತುದ. ಷಂಶೆಮ ಲಕ್ಷಣ
ಳೈಶಿಶಟಯಖಳ ಚ್ಚತಹರತಾಔ ರಷುುತಿಮು ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಷ ಚಔಖಳ ಷಂಲೇಶಣೆಮ ಭುಖೆೇನ ಬಿಂಬಿಷಱಹಖುತುದ.
ಭಹಖ -೩. ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಗೆರೇಡ್ ಶಿೇಟ್
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,

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಆದಯಲ್ಲಲ ಷಂಶೆಮ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ದಜಾ ಸಟನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದ. ಆದಯಲ್ಲಲಯು ಮಹಹಿತಿಮು
ಖುಣಹತಾಔ ಷ ಚಔಖಳು , ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಷ ಚಔಖಳು ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ತೃಪಿು ಷಮಿೇಕ್ಷಖಳನುನ ಅಧರಿಸ್ಥಯು
ಱಕ್ಹಾಙಹಯ ವಿಧಹನದ ಄ನವಮ ಱಕಿಾಸ್ಥದಹದಗಿಯುತುದ. ಅದರ ಆದು ಂದು ತಂತಹರಂವದಿಂದ ಯಚ್ಚಷಲಪಡುತುದ.
ಮೇಲ್ಲನ ಭ ಯು ಭಹಖಖಳು ಟ್ಹಟಗಿ “ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಪಲ್ಲತಹಂವ ” ದಹಕಱಮನುನ ಯ ಪಿಷುತುಳ. ನಹಯಸ
ತನನ ಳಬ್ಶೈಟ್ನಲ್ಲಲ ಷ ೇಸ್ಟ ಮಹಡುಸದಯ ಷ ಯತಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಆದನುನ ತಭಾ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ
ಳಬ್ಶೈಟ್ನಲ್ಲಲ ರದಶಿಾಷುಸದು ಔಡಹಡಮಳಹಗಿದ.

೫.೪. ವಿಲೇಶಣೆಮ ಪರೇಯಣೆ, ತಔಾಫದಿತೆ ಭತುು ಈದದೇವಖಳು:
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಮು ತಭಾನುನ , ಄ಯ ವಕಿು ಭತುು ಄ಸಖಳ ನ ಯನತೆಖಳನುನ ಭತುು ಷುಧಹಯಣೆಮ
ಕ್ಷೇತರಖಳನುನ ಸನಃ ಔಂಡುಕ ಳುಲು ಄ನುಸ ಮಹಡಿಕ ಡುಂತೆ ನಹಯಸ ನ ಷಂಹಣಾ ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮನುನ
ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಱಹಗಿದ. ಇ ರಕಿರಯಮು ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರಿಗೆ ದೇವದಲ್ಲಲ ತಭಾ ಷುು ಶಹಭಥಯಾನುನ
ತಿಳಿಮಲು ಭತುು ಄ರಿತುಕ ಳುಲು ಷಸಔರಿಷುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೪ (ಎ) ಟುಟ ಮಹನಯತೆಮ ಷಂಖೆಯ (೦೪/೦೫/೨೦೨೦ಯಂತೆ)
ದಲನೆೇ
ಅತಾ

ಎಯಡನೆೇ
ಅತಾ

ಭ ಯನೆೇ
ಅತಾ

ನಹಲಾನೆೇ
ಅತಾ

ಮಹನಯತೆಖಳ
ಷಂಖೆಯ

೩೬೪

೧೬೬

೭೬

೩

೬೦೯

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

೮೧೬೬

೩೬೩೫

೧೦೫೬

೪೪

೧೨೯೦೧

ಟುಟ

೮೫೩೦

೩೮೦೧

೧೧೩೨

೪೭

೧೩೫೧೦

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೪ (ಬಿ) ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿ ವಿಂಖಡಣೆ (೦೪/೦೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ)
ಎ

ಬಿ

ಸ್ಥ

ಟುಟ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೨೦೮

೧೪೩

೧೩

೩೬೪

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

೧೬೯೭

೫೪೮೨

೯೮೭

೮೧೬೬

ಟುಟ

೧೯೦೫

೫೬೨೫

೧೦೦೦

೮೫೩೦

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೪ (ಸ್ಥ) ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನಯತೆ ಷಂಶೆಖಳ ಸ್ಥೆತಿ (೦೪/೦೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ)
ಟುಟ ಷಂಶೆ

ಮಹನಯತೆ ಡದ
ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯ

ಮಹನಯತೆ ಡಮದ
ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು

೬೯

೨೮

೪೧

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

೩೫೯೪

೮೩೭

೨೭೫೭
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದಿಂದ ಆರಿಷಲು , ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡಸ ರಹಜ್ಯಳಹಯು
ಯದಿ ಮಹಡಲು (ರಿಮಹಣಹತಾಔಳಹಗಿ ಭತುು ಖುಣಹತಾಔಳಹಗಿ) ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷಲು ನಹಯಸ ನಿಧಾರಿಸ್ಥದ. ತಮಿಳುನಹಡು ,
ಕೇಯಳ, ಔನಹಾಟಔ, ಸರಿಯಹಣ, ಇಹನಯ ರದೇವ (ಎಱಹಲ ಏಳು ರಹಜ್ಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದ)

, ಭಷಹರಹಶರ,

ಶಿಿಭ ಫಂಗಹಳ , ಅಂಧರರದೇವ, ಭಧಯರದೇವ, ಂಛಹಬ್, ರಹಜ್ಶಹೆನ, ಭತುು ಖುಜ್ರಹತ್ ರಹಜ್ಯ ಶೇರಿದಂತೆ 12
ರಹಜ್ಯಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಆಲ್ಲಲಮರಗೆ ನಡಷಱಹಗಿದ ಭತುು ರಔಟಿಷಱಹಗಿದ.
೦೪/೦೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ ಔನಹಾಟಔದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು (೨೮) ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು (೮೩೭) ಖಭನಹಸಾ
ಷಂಖೆಯಮ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಯುಸದರಿಂದ , ಆದು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ವಿಭಹಾತಾಔ ವಿಲೇಶಣೆಗೆ ಶಹಔಶುಟ
಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ನಿೇಡುತುದ. ರಷುುತ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹಭಥಯಾ

,

ದೌಫಾಲಯ ಭತುು ಶಹಮಹನಯ ಷಭಶಯಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷು ಈದದೇವದಿಂದ ನಡಷಱಹಖುತಿುದ ಭತುು ಄ಸಖಳ
ಭುಂದಿನ ಖುಣಹತಾಔ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಷಂಬನಿೇಮ ರಿಷಹಯಖಳು ಭತುು ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ಷ ಚ್ಚಷುತುದ .
೫.೪.೧. ವಿಲೇಶಣೆಮ ಈದದೇವಖಳು:
ವಿಲೇಶಣೆಮ ಭುಕಯ ಈದದೇವಖಳು ಇ ಕಳಗಿನಂತಿಳ:


ಷುಧಹರಿತ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಗಹಗಿ ಅಚಯಣೆಖಳನುನ ವಿಔಸ್ಥಷಲು ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ಸ್ಥಫಬಂದಿಗೆ ಷಷಹಮ
ಮಹಡುಸದು.



ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ಖುಣಭಟಟದ ಧಾನೆ ಭತುು ಖುಣಭಟಟದ ಈಳಿವಿಗಹಗಿ ಷ ಔು ನಿೇತಿಖಳನುನ
ಯ ಪಿಷಲು ನಿೇತಿ ನಿಯ ಔರಿಗೆ ಳಸರಿಸ ದಗಿಷುಸದು.



ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರಿಗೆ ರತಿಕಿರಯ ನಿೇಡಲು.



ಷಚುಿ ತಿಳುಳಿಕಮುಳು ೇಜ್ನೆ ಭತುು ನಿೇತಿ ನಿಧಹಾಯಖಳಿಗೆ ಫಯಲು ಧನಷಷಹಮ ಭತುು ನಿಮಂತರಔ
ಭಂಡಳಿಗೆ ಳಸರಿಸ ದಗಿಷುಸದು.



ನಹಯಸ ಗೆ ಳಸರಿಸ ದಗಿಷಲು, ರಕಿರಯಮ ಭತುಶುಟ ಷುಧಹಯಣೆ ಭತುು ಮಹನದಂಡಖಳನುನ
಄ಭಿೃದಿಿಡಿಷುಸದು.

೫.೫. ಕ್ಹಮಾವಿಧಹನದ / ವಿಧಹನದ ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು ಯದಿಮ ಷವಯ :
ಇ ಯದಿಮಲ್ಲಲ, ರತಿ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಮಲ್ಲಲ (ಪಿಟಿಅರ್) ಈಱಲೇಖಿಸ್ಥಯುಂತೆ ಶಿಫಹಯಷುಖಳು ಭತುು
ಮಚುಿಗೆ ಆತಹಯದಿಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ರಿಮಹಣಹತಾಔ ಭತುು ಖುಣಹತಾಔ ತಂತರಖಳನುನ ವಿಲೇಶಣೆಗೆ
಄ನವಯ್ದಷಱಹಗಿದ. ಮಹನದಂಡಳಹಯು ಄ಂಔಖಳು ಭತುು ಟ್ಹಟರ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔದ ಄ಂಔಖಳನುನ ಷ ೇಲ್ಲಷಫಸುದಹದ
ಚ್ಚತರಣಳಹಗಿ ತೆಗೆದುಕ ಳುಱಹಗಿದ ; ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳನುನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ. ಇ ಕಳಗಿನ ಮಹನದಂಡಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಭತುಶುಟ ಖುಂಸಖಲಹಗಿ
ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ.
i.

ರೇಣಿ (ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಖಳಿಸ್ಥದ ರೇಣಿಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ)

ii.

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳು (ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು)

iii.

ಲ್ಲಂಖ (ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು)

iv.

ರದೇವ (ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ನಖಯ ರದೇವ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು)
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ವಿಯಖಳ ರಕ್ಹಯ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಷ ೇಲ್ಲಕಖ

ರಮತಿನಷಱಹಯ್ದತು. ಖುಣಹತಾಔ ಭತುು

ರಿಮಹಣಹತಾಔ ದತಹುಂವಖಳನುನ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಖಳಿಂದ ಷಂಖರಹಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಕ್ಹಣೆಯಹದ
ಲ್ಲಂಸಖಳನುನ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಛಹಲತಹಣದ ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿಖಳಿಂದ ಡಮಱಹಗಿದ. ನಹಯಸ ಭತುು ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಳಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಯದಿಖಳು ಭತುು ಆತಯ ಮಹಹಿತಿಖಳು ಲಬಯವಿದ. ಖುಣಹತಾಔ
ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ನಡಷುಳಹಖ , ರತಿ ಮಹನದಂಡದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ , ರಭುಕ ಷ ಚಔಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಱಹಖುತುದ.
಄ಂಔ ಭತುು ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯದಿಖಳಲ್ಲಲನ ಅಂತರಿಔ ರಿಶಿೇಲನಹ ತಂಡದ ಯತಹಯಷಸ ಟ್ಹಟರ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ
ಷನಿನಳೇವಖಳನುನ ಭತುು ಷರಿಯಹಗಿ ಮೌಲ್ಲಯೇಔರಿಸ್ಥದ ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಅರ್)಄ನುನ
ಳಹಷುವಿಔಳಹಗಿಮ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ ಎಂದು ಭಹವಿಷಱಹಗಿದ.

೫.೬. ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ರಕ್ಹಯ ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಸ್ಥೆತಿ:
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಸ ಪಹರಚ್ಚೇನತೆ ಭತುು ಸಣದ ಭ ಲ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಮ ಷವಯ ದಿಂದ
ಳಹಯಖ್ಹಯನಿಷಱಹದ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ವಿಹಲ
ಳೈವಿಧಯತೆ ಭತುು ಷಂಕಿೇಣಾತೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದ.

ಇ ಯಶೆಮು ದ ಡಡ ಮು ಷಭ ಸದಿಂದ ಭತುು

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ ಷಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಾಔ ಭತುು ಶಹಮಹಜಿಔ ಚಲನಶಿೇಲತೆಮ ಅಕ್ಹಂಕ್ಷಖಳಿಂದ ತನನ ವಕಿುಮನುನ
ಶಲಮುತುದ. ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಯಸ ರಿಮಹಣಹತಾಔ ವಿಷುಯಣೆಮ ಜ ತೆಗೆ

, ತುಡಸ ಖುಣಹತಾಔ ಄ಂವಖಳ

ಮೇಱ ಆಯಬೇಔು ಎಂದು ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ.

೫.೭. ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು:
ಎ) ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
i) ರಹಜ್ಯ ಄ನುದಹನಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು : ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಕ್ಹಯದಮಡಿ ೨೮ ರಹಜ್ಯ
಄ನುದಹನಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಱಹಖುತಿುದ. ಎಱಹಲ ರಹಜ್ಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಷವತಂತರ ಕ್ಹಯಂಸ್ಖಲಹಗಿಳ ಭತುು ಗಟಔ / ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷ ಂದಿಳ. ಇ
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯದ ನಿಮಭಖಳು

, ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ಮಹಖಾಷ ಚ್ಚಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ

ಷಂೇಜಿತ ಭತುು ರಿೇಕ್ಷಖಳನುನ ನಡಷುತಿುಳ. ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ ಎಱಹಲ ರಹಜ್ಯ ಄ನುದಹನಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔನಹಾಟಔದ ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯದ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಲಳ.
ii) ಭುಔು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ: ೧೯೯೬ ಯಲ್ಲಲ ಮೈಷ ರಿನಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಭುಔು ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ
ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯ ಶಹೆಪಿಸ್ಥದ. ಭುಕಯ ಕೇಂದರದ ಭ ಲಔ ಭತುು ರಹಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲನ ಄ಧಯಮನ
ಕೇಂದರಖಳಿಂದ ದ ಯಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುಸದು ಭುಔು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ರಭುಕ ಕ್ಹಮಾಳಹಗಿದ.
iii) ರಹಜ್ಯ ರಿಖಣಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು : ಷಂೇಜಿತ ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ
ಷುಮಹಯು 11 ರಹಜ್ಯ ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು

ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ
ಆದನುನ ಷಕ್ಹಾಯ ಭತುು

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲಯುತುದ.
iv) ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು : ಷಂೇಜಿತ ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ
ಷುಮಹಯು 11 ರಹಜ್ಯ ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಆದನುನ ಷಕ್ಹಾಯ ಭತುು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲಯುತುದ.
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v) ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು : ಷಂೇಜಿತ ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ
ಶಹೆಪಿಷಱಹದ ಷುಮಹಯು ೧೯

ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಭತುು ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯ ಭತುು

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಲದ.
vi) ಕೇಂದಿರೇಮ ಄ನುದಹನಿತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು : ಭಹಯತ ಷಕ್ಹಾಯ

, ಮಹನ ಷಂನ ಾಲ ಄ಭಿೃದಿಿ

ಷಚ್ಚಳಹಲಮಸ ೨೦೦೯ ಯಲ್ಲಲ ಔಲಫುಗಿಾಮಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದ ಕೇಂದರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ ಶಹೆಪಿಸ್ಥತುು. ಆದು
ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ರಹಜ್ಯ ಭತುು ದೇವ ಭತುು ವಿವವದ ಆತಯ ಭಹಖಖಳಿಂದ ಲಶ ಫಯು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳನುನ
ದಗಿಷುತುದ.
ಬಿ) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು:
ಷಕ್ಹಾರಿ ದವಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು / ಷಂಶೆಖಳು:
I.ರಹಜ್ಯದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷುಧಹಯಣೆಗೆ ತಹಲ ಲಔು ಭಟಟ ಭತುು ಄ರ ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವ ಶೇರಿದಂತೆ ರಹಜ್ಯದ
ವಿವಿಧ ಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔ ಷ ಕ್ಹಾಯಸ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಱಹಖೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಷುಮಹಯು ೪೩೦ ಷಕ್ಹಾರಿ ದವಿ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಸ್ಥದ ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುತಿುದ.

ಎಱಹಲ ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಭತುು ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಳೇತನನುನ

ಔನಹಾಟಔ ಷಕ್ಹಾಯ ಬರಿಷುತುದ.
II. ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು : ಄ನುದಹನದ ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ ಄ನುದಹನಿತ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಖುತುದ ಭತುು ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯದಿಂದ ಅಡಳಿತ ನಡಷಱಹಖುತುದ , ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಳೇತನನುನ
ಮಹತರ ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯಸ ಬರಿಷುತುದ.
III. ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು (಄ನುದಹನೆೇತಯ): ಷಂೇಜಿತ ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ ಄ನುದಹನೆೇತಯ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಖುತುದ ಭತುು ಆದನುನ ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯಸ ನಿಾಹಿಷುತುದ. ಎಱಹಲ ಭ ಲಶೌಔಮಾ
ಭತುು ಸ್ಥಫಬಂದಿ ಳೇತನನುನ ನಿಾಸಣೆಯ್ದಂದ ಮಹತರ ಬರಿಷಱಹಖುತುದ. ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಄ಂತಸ ಄ನುದಹನ ಯಹಿತ
ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಷಕ್ಹಾಯಸ ಯಹಸದೇ ಅರ್ಥಾಔಳಹಗಿ ಄ಥಳಹ ಯಹಸದೇ ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಬಂಫಲನುನ ನಿೇಡುಸದಿಲಲ.
೫.೮ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ (ಅರ್ಎಎಫ್) ರಕ್ಹಯ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಸ್ಥೆತಿ: (೪/೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ):
೫.೮.೧ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ರಕ್ಹಯ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಟಿಟ:
ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ರಕ್ಹಯ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಟಿಟಮನುನ ಄ಸಖಳ ಮಹನಯತೆ
ರೇಣಿಖಲ ಂದಿಗೆ ನಿೇಡುತುದ. ೬೯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು / ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಆಸ ಶೇರಿಳ

; ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ

ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ (ಅರ್ಎಎಫ್) ರಕ್ಹಯ ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾಯ -೨೮ , ಖ್ಹಷಗಿ -೧೯, ಡಿೇಮ್ಡ -೧೧, ಕೇಂದಿರೇಮ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ೦೧ , ಭತುು ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ರಭುಕ ಷಂಶೆಖಳು ೧೦

, ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಕೇಲ ೦೫

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಮಹತರ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ. ಇ ಄ಧಯಮನ ಭತುು ವಿಲೇಶಣೆಮ ಈದದೇವಕ್ಹಾಗಿ ಇ ಐದು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಮಹತರ ರಿಖಣಿಷಱಹಗಿದ. ಈಳಿದ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಲಹದ ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ
ಆತಹಯದಿಖಳು ಭಯು ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಷದ ಕ್ಹಯಣ ಭತುು ಕಲಸ ರಹಜ್ಯ ಷಕ್ಹಾರಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಷಸ
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ಇಖ ಮಹನಯತಹ ಄ಧಿಗೆ ನಿಖದಿತಳಹಗಿದ ಭತುು ಕಲಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಸ್ಥಲಲ. (ಎಱಹಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಟಿಟ ೩ನೆೇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಲ ಲಖತಿುಷಱಹಗಿದ).

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೧. ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಟಿಟ
ಔರ. ಷಂ.
೧

ಷಂಶೆಮ ಷಷಯು
ನಹಯಶನಲ್ ಱಹ ಷ ಾಲ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಯಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು

ರೇಣಿ
ಎ

೨

ಜಎಸ್ಎಸ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್ ಎಜ್ುಕೇವನ್ & ರಿಷಚ್ಾ, ಮೈಷ ಯು

ಎ+

೩

ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ, ಬಂಖಳ ಯು

ಎ++

೪

ಔನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸಂಪಿ

ಬಿ

೫

ವಿಜ್ಮನಖಯ ಶಿರೇ ಔೃಶಣದೇರಹಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಫಲಹುರಿ

ಸ್ಥ

೫.೮.೨ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಯು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೨ ರಹಜ್ಯದ ೮೩೭ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ

, ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಿಶಾೃತ

ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ. ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಳಹಯು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೧೫೨
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿಳ. ರತಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಮನುನ ಷಸ ಟಿಟಮು
ಮಹಹಿತಿ ನಿೇಡುತುದ.
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ತದನಂತಯ ಶಹಮಹನಯ ಭತುು ೃತಿುಯ ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ. ಕ ೇಶಟಔದಲ್ಲಲನ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಄ಸಖಳ ಶಹೆನೆಮ ಶಾದಿಂದ ಄ನುಔರಭಳಹಗಿ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಶಹಮಹನಯ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ
ಭ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಭತುು ೨೮ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ೧೫ ಄ನುನ ಷಂೇಜಿತ ಭತುು
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲ ಂದಿಗೆ ರತಿನಿಧಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಄ಂದರ ೫೩.೫೭% ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ತಭಾ
ಷಂೇಜಿತ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಟಿಟಮಲ್ಲಲ ರತಿನಿಧಿಸ್ಥಳ.
ಮಹನಯತೆ ಡದ ರತಿ
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ರಮಹಣನುನ ಷಸ ಕ ೇಶಟಔ ಮಹಹಿತಿ
ನಿೇಡುತುದ. ಶಹಮಹನಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ , ವಿಜ್ಮನಖಯ ಶಿರೇ ಔೃಶಣದೇರಹಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಫಲಹುರಿ
ಭತುು ವಿಶಮ / ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಭ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ರತಿನಿಧಿಷಱಹಗಿಲಲ ಭತುು
ಔಱ ಭತುು ಮಹನವಿಔ ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ಎಱಹಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಪಹರತಿನಿಧಯನುನ ಔಂಡುಕ ಂಡಿಲಲ. ಷಸಜ್ಳಹಗಿ
ಇ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಯಹಸದೇ ಷಂೇಜಿತ ರಕಿರಯಖಳು ಆಲಲದಿಯುಸದರಿಂದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಟಿಟಮಲ್ಲಲ
ಔಂಡುಫಯುಸದಿಲಲ.

೧

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೨ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಯು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ
(ರತಿ ಅರ್ಎಎಫ್ಗೆ) ಷಂಖೆಯ = ೧೫೨
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ಷಂಖೆಯ (% ಅಯಣದಲ್ಲಲ
(ಶಹೆನೆಯಹದ ಶಾದ ರಕ್ಹಯ)
ನಿೇಡಱಹಗಿದ) ಬಹರಕಟ್
೧೩(೮.೫೫)
ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಮೈಷ ಯು

೨

ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಧಹಯಳಹಡ

೧೪(೯.೨೧)

೩

ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು

೨೬(೧೭.೧೧)

೪

ಖುಲಬಗಹಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಔಲಫುಗಿಾ

೯ (೫.೯೨)

೫

ಭಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಭಂಖಳ ಯು

೧೯ (೧೨.೫)

ಔರ.
ಷಂ.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

70

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
೬

ಔುಳಂಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಶಿಖೆ

೪ (೨.೬೩)

೭

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ ಭಹಿಲಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೨ (೧.೩೨)

,

ವಿಜ್ಮಸಯ
೮

ತುಭಔ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ತುಭಔ ಯು

೫ (೩.೨೯)

೯

ದಹಣಗೆರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ದಹಣಗೆರ

೭ (೪.೬)

೧೦

ರಹಣಿ ಚನನಭಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಳಗಹವಿ

೧೧ (೭.೨೩)

೧೧

ಬಂಖಳ ಯು ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಂಖಳ ಯು

೪ (೨.೬೩)

೧೨

ಬಂಖಳ ಯು ಈತುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಕ ೇಱಹಯ

೪ (೨.೬೩)

ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
೧೩

ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬಳಗಹವಿ

೧೪

ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೨೪ (೧೯.೮೪)
೪ (೨.೬೩)

,

ಬಂಖಳ ಯು
೧೫

೬ (೩.೯೫)

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸುಫಬಳಿು
ಟುಟ

೧೫೨

30
26
24

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

25
19

20
15

13

14
11

9

10

7

5

6

5

4

4

4

11

12

4

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

ವಿವವ ವಿದ್ಯೆ ಲಯಗಳು

ಚ್ಚತರ ೫.೮.೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ
ಈಱಲೇಕ: ೧. ಮೈಷ ಯು ೨. ಔನಹಾಟಔ

೩. ಬಂಖಳ ಯು ೪. ಔಲಫುಗಿಾ ೫. ಭಂಖಳ ಯು ೬. ಔುಳಂಸ ೭. ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ

಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ ಭಹಿಲಹ ೮ . ತುಭಔ ಯು ೯. ದಹಣಗೆರ ೧೦. ರಹಣಿ ಚನನಭಾ ೧೧ . ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ ೧೨ . ಬಂಖಳ ಯು
ಈತುಯ ೧೩. ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ೧೪. ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ ವಿವಿ ೧೫. ಔನಹಾಟಔ ಕ್ಹನ ನು ವಿವಿ.
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ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೨ ಯ ಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದಿಯು ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಔರಭಳಹಗಿ ೨೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಶಹಮಹನಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದಿಂದ
೨೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಆಳ.
ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ಶಹಔಶುಟ
ಸಲಮದಹಗಿದದಯ ಭತುು ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಎಯಡು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ ನಂತಯ
ಶಹೆನೆಯಹದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗಿಂತ ಫಸಳ ಔಡಿಮ ಆದ. ಆದಕಾ ಕ್ಹಯಣಖಳನುನ ಆಲ್ಲಲ ಷೇಳಱಹಖುಸದಿಲಲ.
ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳಲ್ಲಲ ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ೨೪
ೃತಿುಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷ ಂದಿದ. ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ನಂತಯ ಔನಹಾಟಔ
ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು ವಿವವವಿದಹಯಲಮನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಯ್ದತು ಅದರ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗಿಂತ ಕ್ಹನ ನು ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಚುಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ.
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಗಹಗಿ ಶಹಮಹನಯ ಭತುು ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಇ
಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳನುನ ಇ ರತಿಂದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಷಂೇಜಿತಳಹಗಿಯು ಟುಟ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
಄ಂಕಿ಄ಂವದಿಂದ ಭತುಶುಟ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.
೫.೮.೩. ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಯಶೆಮಡಿ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಿಂದ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ರೇಣಿಳಹಯು ಷಂಖೆಯ
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೩ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ರಕ್ಹಯ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು
ಗಿೇಾಔಯಣನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೩ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಯಶೆಮಡಿಮಲ್ಲಲ ಷಂೇಜಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಷಂಖೆಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ
ಷಷಯು
ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಖುಲಬಗಹಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಭಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔುಳಂಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ
ಭಹಿಲಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ತುಭಔ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ರಹಣಿ ಚನನಭಾ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ದಹಣಗೆರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಬಂಖಳ ಯು ಈತುಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ರೇಣಿ

ಟುಟ

ಎ++

ಎ+

ಎ

ಬಿ++

ಬಿ+

ಬಿ

ಸ್ಥ

ಡಿ

೦
೦
೦
೦
೦
೦
೦

೦
೦
೧
೦
೧
೦
೦

೧
೦
೦
೦
೨
೦
೦

೨
೦
೩
೦
೨
೦
೦

೦
೨
೩
೦
೮
೧
೦

೬
೧೦
೧೩
೬
೫
೨
೨

೪
೨
೫
೩
೧
೧
೦

೦
೦
೧
೦
೦
೦
೦

೧೩
೧೪
೨೬
೯
೧೯
೪
೨

೦
೦

೦
೦

೦
೦

೧
೨

೨
೧

೨
೬

೦
೨

೦
೦

೫
೧೧

೦
೦

೦
೨

೦
೦

೦
೧

೧
೧

೧
೦

೫
೦

೦
೦

೭
೪

೦

೦

೧

೦

೦

೧

೨

೦

೪
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ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ
ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಟುಟ

೦

೦

೦

೧

೧

೨

೦

೦

೪

೧

೧

೫

೮

೭

೧

೧

೦

೨೪

೦

೦

೦

೧

೦

೫

೦

೦

೬

೧

೫

೯

೨೧

೨೭

೬೨

೨೬

೧

೧೫೨

62

ಪ್ರ ತಿ ಶ್ರ ೇಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರು ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ

70

ಬಿ

60
50
40

27
30

21

ಬಿ+

26
ಸಿ

ಬಿ++

20
10

9
5
1

ಎ+

ಎ

1
ಡಿ

ಎ++

0
ಶ್ರ ೇಣಿ ಎ++ ಯಿಂದ ಡಿ ರೆಗೆ

ಚ್ಚತರ ೫.೮.೩ ವಿವಿಧ ರೇಣಿಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಫಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ (ಎ++ ಯ್ದಂದ ಡಿ)
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೮.೩ ಯಲ್ಲಲ ರತಿ ೧೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಯ್ದಂದ ಡದ ರೇಣಿಖಳನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ, ಆದಯಲ್ಲಲ ೃತಿುಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲ ಂದಿಗೆ ಭ ಯು ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಶೇರಿಳ.
಄ಂಕಿಖಳಿಂದ ಡದುಕ ಂಡ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ರೇಣಿಖಳ ಷಂಖೆಯಮನುನ ಚ್ಚತರ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಖರಿಶಟ ಭಟಟದ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಄ಂದರ ೬೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಬಿ ರೇಣಿಖಳನುನ ಭತುು ೨೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಸ್ಥ ರೇಣಿಮನುನ ನಿೇಡಱಹಗಿದ
ಭತುು ಂದು ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಮಹತರ ಡಿ ರೇಣಿಮನುನ ಷ ಂದಿದ. ಅದಹಖ ಯ

, ೫೦% ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೩ ಸ್ಥಜಿಪಿಎಗಿಂತ

ಔಡಿಮ ಭತುು ಆನ ನ ೫೦% ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೩ ಸ್ಥಜಿಪಿಎಗಿಂತ ಷಚುಿ ಡದುಕ ಂಡಿಳ ಎಂದು ಉಹಿಷಫಸುದು.
ಅದದರಿಂದ ೫೦% ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳನುನ ಷ ಷ ಮೌಲಯಮಹನ ನಿಮತಹಂಔಖಳಲ್ಲಲ ಷ ಚ್ಚಷಱಹದ ಷಂಹಣಾ
ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳ ರಕ್ಹಯ ಷುಧಹರಿಷು ಄ವಯಔತೆಯ್ದದ.

೫.೯.ವಿವವವಿದಹಯಲಮದಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಟ್ಹಟಗಿ ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ ಎಂಫುದನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಕೇಲ ೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹತರ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಎಂಫುದನುನ
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

73

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ

ಕ ೇಶಟಔದಿಂದ ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ. ೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ , ೩ ಄ನುನ ೩ ಕಿಾಂತ ಷಚುಿ ರೇಣಿೇಔರಿಷಱಹಗಿದ ಭತುು
಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಎಯಡು ಮಹತರ ೩ ಕಿಾಂತ ಔಡಿಮ ಆಳ. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಷುೃತ ವಿಯಖಳನುನ ಇಗಹಖಱೇ ಹಿಂದಿನ
ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ವಿಯಳಹಗಿ ಚಚ್ಚಾಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ರಷುುತಡಿಷಱಹಗಿದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೯ವಿವವವಿದಹಯಲಮದಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

ಟುಟ

ಎ++

೦೧

೦೧

೦೨

ಎ+

೦೧

೦೫

೦೬

ಎ
ಬಿ++

೦೧
೦

೦೯
೨೧

೧೦
೨೧

ಬಿ+

೦

೨೭

೨೭

ಬಿ
ಸ್ಥ
ಡಿ
ಟುಟ

೦೧
೦೧
೦
೫

೬೨
೨೬
೦೧
೧೫೨

೬೩
೨೭
೦೧
೧೫೭

ಮೇಲ್ಲನ ಕ ೇಶಟಔಸ ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ಷಂಶೆಮ ವಿಯಖಳ ರೇಣಿಮ ಸಂಚ್ಚಕಖಳನುನ ವಿರಿಷುತುದ. ೦೨ ಷಂಶೆಖಳು (೦೧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ೦೧
ಕ್ಹಱೇಜ್ು) ಎ++ ರೇಣಿಮನುನ , ೦೬ ಷಂಶೆಖಳು (೦೧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ೦೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು) ಎ+
ರೇಣಿಮನುನ ಭತುು ೧೦ ಷಂಶೆಖಳು ಎ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಯುಸದು ಷಪಶಟಳಹಗಿದ. ೨೧ ಷಂಶೆಖಳು ಬಿ++
ರೇಣಿಮನುನ, ೨೭ ಷಂಶೆಖಳು ಬಿ+ ರೇಣಿಮನುನ , ಷುಮಹಯು ೬೩ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಫಸುಪಹಲು ಬಿ ರೇಣಿಮನುನ
ಡದಿದ. ೨೭ ಷಂಶೆಖಳು ಸ್ಥ ರೇಣಿಮನುನ ಡದುಕ ಂಡಿಳ , ಆದು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹನಯತಹ ರಕಿರಯಮ ಔಡಿಮ
ರೇಣಿಯಹಗಿದ ಭತುು ಄ಲ್ಲಲ ಕೇಲ ೦೧ ಷಂಶೆಗೆ ಡಿ ರೇಣಿ ದ ರತಿದುದ , ಆದು ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ
ಮಹನಯತೆ ಡಮದ ಷಂಶೆಯಹಗಿದ.

೫.೧೦. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭ ಲಔ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಟನುನ ಄ನವಯ್ದಷು ಭ ಲಔ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಭತುು ರೇಣಿೇಔರಿಸ್ಥದ ೧೫೨
ಷಂಶೆಖಳ ಭ ಯು ಗಿೇಾಔಯಣಖಳನುನ ೫.೧೦(ಎ) , ೫.೧೦(ಬಿ) ಭತುು ೫.೧೦(ಸ್ಥ)ಕ ೇಶಟಔಖಳು ಮಹಹಿತಿ ನಿೇಡುತುಳ.
ಷಂಶೆಖಳನುನ ಭ ಯು ಖಾಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ ಄ಸ ಇ ಕಳಗಿನಂತಿಳ;
i.

ಷಕ್ಹಾಯ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು.

ii.

ಗಹರಮಿೇಣ, ನಖಯ ಭತುು ಄ರ-ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

iii.

ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
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i.

ಷಕ್ಹಾಯ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦(ಎ)ಯಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯದ ಷಕ್ಹಾರಿ , ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು

ಸಂಚ್ಚಕ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೯೬ (೬೪%) ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೫೬(೩೬%) ಎಂದು ಔಂಡುಫಯುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦ (ಎ) ಷಕ್ಹಾರಿ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು

ಟುಟ

ಎ++

೧

೦

೧

ಎ+

೧

೪

೫

ಎ
ಬಿ++

೧
೧೦

೮
೧೧

೯
೨೧

ಬಿ+

೧೪

೧೩

೨೭

ಬಿ
ಸ್ಥ
ಡಿ
ಟುಟ

೪೯
೧೯
೧
೯೬

೧೩
೭
೦
೫೬

೬೨
೨೬
೧
೧೫೨

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦(ಎ) ರಿಂದ ಟುಟ ೦೧ ಭತುು ೦೫ ಷಕ್ಹಾರಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ++ ಭತುು ಎ + ರೇಣಿಖಳನುನ , ಭತುು
೦೯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಯುಸದನುನ ಖಭನಿಷಫಸುದು. ಷಹಗೆಯೇ ೨೧ ಷಂಶೆಖಳು ಬಿ++
ಡದಿದುದ, ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ೨೭ ಬಿ+ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ. ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಫಸುಪಹಲು ಄ಂದರ ೬೨ ಷಂಶೆಖಳು ಬಿ
ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ ಭತುು ೨೬ ಷಂಶೆಖಳು ಸ್ಥ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ , ಄ದು ಔಡಿಮ ದಜಾಯಹಗಿದ , ಅದರ ೦೧
ಷಂಶೆ ಡಿ ರೇಣಿಮನುನ ಡದುಕ ಂಡಿದ , ಄ದು ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಲಲ.
ಟುಟ ೯೬ ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ೫೬ ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಿಶಾೃತ
ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ.
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಖರಿಶಠ ೧೩೬ (೮೯.೩೩%) ಬಿ++ , ಬಿ+, ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳನುನ ನಿೇಡಱಹಗಿದ
ಎಂದು ಕ ೇಶಟಔ ತಿಳಿಷುತುದ. ಭತುು ಄ದಯಲ್ಲಲ ೧೩೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ೮೮ (೬೫.೬೭%) ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿ
ಮಹನಯತೆ ಡದುಕ ಂಡಿಯುಸದನುನ ಇ ಕ ೇಶಟಔಸ ತಿಳಿಷುತುದ. ಮಹನಯತೆಮ ಭುಂದಿನ ಅತಾದಲ್ಲಲ ಆದನುನ
ಷುಧಹರಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ ಭತುು ಆದನುನ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಭತುು ವಿೇಶಳಹಗಿ ಅಂತರಿಔ ಖುಣಭಟಟ
ಮೌಲಯಮಹನ ಕ ೇವದ ಖಭನಕಾ ತಯಬೇಕ್ಹಗಿದ.
ii.

ಗಹರಮಿೇಣ, ನಖಯ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು

ಭುಂದಿನ ಖಾ ಗಹರಮಿೇಣ , ನಖಯ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿಳ. ಮಹನಯತೆ ಡದ ಔನಹಾಟಔದ ಗಹರಮಿೇಣ
ನಖಯ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಮ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦(ಬಿ) ತೆ ೇರಿಷುತುದ.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

75

,

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦(ಬಿ) ಗಹರಮಿೇಣ, ನಖಯ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳು
ರೇಣಿ

ಗಹರಮಿೇಣ

ನಖಯ

಄ರ ನಖಯ

ಫುಡಔಟುಟ

ಖುಡಡಗಹಡು

ಟುಟ

ಎ++

೦

೧

೦

೦

೦

೧

ಎ+

೦

೫

೦

೦

೦

೫

ಎ
ಬಿ++

೪
೫

೫
೧೫

೦
೧

೦
೦

೦
೦

೯
೨೧

ಬಿ+

೭

೧೬

೩

೦

೧

೨೭

ಬಿ
ಸ್ಥ
ಡಿ
ಟುಟ

೧೬
೧೩
೦
೪೫

೩೪
೭
೦
೮೩

೧೨
೬
೧
೨೩

೦
೦
೦
೦

೦
೦
೦
೦೧

೬೨
೨೬
೧
೧೫೨

೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ , ೪೫ (೩೦%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವಕಾ ಶೇರಿದುದ

, ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ಕಲಸ ವಿವಿಧ

ರಿೇತಿಮ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ , ಄ದಯಲ್ಲಲ ೪ ಎ ರೇಣಿ , ೫ ಬಿ++ ಭತುು ಬಿ+ ಄ನುನ ೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು
ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ. ಯಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಡಿ ರೇಣಿ ಭತುು ಎ++
ಭತುು ಎ+ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಲಲ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦(ಬಿ) ರಿಂದ ೮೩ (೫೪.೬೭%) ಷಂಶೆಖಳು ನಖಯ ರದೇವದಿಂದ ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ ಭತುು
ಷಪಶಟಳಹಗಿ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ ಷಙಹಿಗಿದ. ಏಕಂದರ ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು ಶಹಮಹಜಿಔಅರ್ಥಾಔ ಭತುು ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಶೌಲಬಯಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿಳ. ಶಹಮಹಜಿಔ-ಅರ್ಥಾಔ ಭತುು
ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಶೌಲಬಯಖಳ ಕ ಯತೆಯ್ದಂದಹಗಿ ಷುಮಹಯು ೨೩ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಄ರ ನಖಯ ರದೇವದಲ್ಲಲಳ ಭತುು
ವಿವಿಧ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ. ಇ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಲ ೧

,೫,೫ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔರಭಳಹಗಿ ಎ++ , ಎ+, ಎ ರೇಣಿಮನುನ

ಡದಿಳ. ಶಹಔಶುಟ ಈತುಭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು , ೧೫ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ++ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ. ಈಳಿದ ೫೭
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ+ ಭತುು ಸ್ಥ ಭತುು ಡಿ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ. ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಡಿ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಲಲ.
಄ರ ನಖಯ ಭತುು ಖುಡಡಗಹಡು ರದೇವಖಳ ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಯಹಸದೇ ರೇಣಿಮನುನ ಡಮಲು
ಶಹಧಯಳಹಗಿಲಲ. ಄ರ-ನಖಯ ರದೇವಖಳ ೨೩ (೧೫.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದುಕ ಂಡಿಳ
಄ದು ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವಖಳಿಗಿಂತಲ ಔಡಿಮಯಹಗಿದ. ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ದಲ ಭ ಯು ರೇಣಿಖಳನುನ
ಡದುಕ ಂಡಿಲಲ. ಄ತಿ ಷಚುಿ ಄ಂದರ ೧೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ ಭತುು ಄ಲಪ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ
ಮಹತರ ಸ್ಥ ಭತುು ಡಿ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ.
iii. ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
೫.೧೦(ಸ್ಥ) ಕ ೇಶಟಔದಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯದ ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
೧೩೯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ೧೩ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿಳ. ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ
ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ೫೫ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿ ಭತುು ೨೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಸ್ಥ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಳ. ಅದರ
ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಖರಿಶಠ ೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿ ಡದಿಳ.
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೫.೧೦(ಸ್ಥ) ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ಭಹಿಲಹ

ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ

ಟುಟ

ಎ++

೦

೧

೧

ಎ+

೧

೪

೫

ಎ
ಬಿ++

೧
೨

೮
೧೯

೯
೨೧

ಬಿ+

೧

೨೬

೨೭

ಬಿ
ಸ್ಥ
ಡಿ
ಟುಟ

೭
೦
೧
೧೩

೫೫
೨೬
೦
೧೩೯

೬೨
೨೬
೧
೧೫೨

ಮೇಲ್ಲನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೦ (ಸ್ಥ) ಯಲ್ಲಲ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಯು ಔನಹಾಟಔದ
ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಮಹನಯತೆ ಡದ ಎಱಹಲ ೧೩ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ
ಭತುು ವಿವಿಧ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದ ೧೩ (೮.೬೭%) ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ ೦೧ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಎ+ ಭತುು ೦೧
ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಎ ರೇಣಿಮನುನ ಡದುಕ ಂಡಿದ ಭತುು ೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ++ ಭತುು ಭತುು ೧ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಬಿ+
ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ ಭತುು ಖರಿಶಠ ೦೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿ ಡದಸ. ಆದು ಭಹಿಲಹ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಷುಧಹಯಣೆಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ೧೩೯ (೯೧.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔನಹಾಟಔದ ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ
ರೇಣಿಖಳನುನ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಎಂದು ಕ ೇಶಟಔದಿಂದ ತಿಳಿದುಫಂದಿದ. ೧೩೯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ೦೧ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಎ++
ರೇಣಿಮನುನ ಡದುಕ ಂಡಿದ ಭತುು ೦೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಎ+ ಭತುು ೮ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ ರೇಣಿ ಭತುು ಷಸ
ಶಿಕ್ಷಣದ ೫೫ (೪೧.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಬಿ ರೇಣಿ ದ ರತಿದ

, ಆದು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮ ಷುಧಹಯಣೆಮನುನ

ತೆ ೇರಿಷುತುದ.

೫.೧೧ ಭ ಯು ಖಾಖಳ ಕ ರೇಡಿೇಔಯಣದ ಄ಂಕಿ಄ಂವ:
ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ/ಟುಟ ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಭ ಯು ಖಾಖಳ ಸಂಚ್ಚಕಮ
಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೧ ರಷುುತಡಿಷುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೧ ಭ ಯು ಖಾಖಳ ಕ ರೇಡಿೇಔಯಣದ ಄ಂಕಿ಄ಂವ
ಖಾಖಳು
ಯಹ
ರಕ್ಹಯ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ
ಷಂಖೆಯ

ಖಾ-I
ಷಕ್ಹಾರಿ
ಭತುು
಄ನುದಹನಿತ
೯೬

ಖಾ-II

ಖಾ-III

ಷವಸಣಕ್ಹಷು

ಗಹರಮಿೇಣ

ನಖಯ

಄ರ
ನಖಯ

ಖುಡಡ

ಭಹಿಲಹ

ಷಸ
ಶಿಕ್ಷಣ

೫೬

೪೫

೮೩

೨೩

೦೧

೧೩

೧೩೯

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಟಿಟಗೆ ಕ ರೇಡಿೇಔರಿಸ್ಥದ ಭ ಯು ಖಾಖಳ ಂದೇ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಇ ಕಳಗಿನ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ತೆ ೇರಿಷಱಹಗಿದ.
ಭ ಯು ಕ ೇಶಟಔಖಳು- ೫.೧೦(ಎ), ೫.೧೦(ಬಿ) ಭತುು ೫.೧೦(ಸ್ಥ) ಄ನುನ ಖಭನಿಸ್ಥದಹಖ ೧೩೯ (೯೧.೭೬%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
(ಅಯಹ ಕ ೇಶಟಔಖಳಲ್ಲಲ ಷೈಱೈಟ್ ಮಹಡಱಹದ ಭಹಖ) ಬಿ++ , ಬಿ+, ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಮಲ್ಲಲ ಮಹತರ ಆಯುತುಳ
ಭತುು ಆದನುನ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಭತುು ಅಂತರಿಔ ಖುಣಭಟಟ ಮೌಲಯಮಹನ ಕ ೇವಸ ಖಭನಿಷಬೇಔು.
ಈತುಭ ಄ಂಔಖಳನುನ ಡಮಲು ಳೈಮಕಿುಔ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಎಲ್ಲಲ ವಿಪಲಳಹಗಿದ ಭತುು ಅ ರದೇವಖಳನುನ ಷಚುಿ
ಷಕಿರಮ ಭತುು ಪಲದಹಮಔಳಹಗಿಸ್ಥದ ಎಂಫುದನುನ ಄ಯು ಔಂಡುಹಿಡಿದು ಄ಲ್ಲಲ ಷಚುಿ ಷಕಿರಮತೆ ಭತುು
ಈತಹಪದಔತೆ ಈಂಟುಮಹಡಬೇಔು.
ಷಕ್ಹಾಯ, ಄ನುದಹನಿತ, ನಖಯ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಕ್ಹಮಾದಲ್ಲಲ ಷಕಿರಮಳಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಕ ಂಡಿಳ
ಭತುು ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಹಿಂದುಳಿದಿಳ ಎಂದು ತಿೇಮಹಾನಿಷಫಸುದು ಭತುು ಇ
ಹಿಂದುಳಿಮುವಿಕಗೆ ಕ್ಹಯಣಖಳನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಬೇಕ್ಹಗಿದ ಭತುು ರಿಸರಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.
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ಸಕಾಾರಿ, ಅನುದ್ಯನಿತ
ಸವ -ಹಣಕಾಸು

ಗ್ರರ ಮೇಣ

ನಗರ

ಅರೆ ನಗರ

ಬೆಟ್ಟ

ಮಹಿಳಾ

ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ

ಚ್ಚತರ ೫.೧೧ ವಿವಿಧ ಖಾದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಶಹರಹಂವ

೫.೧೨ ಶಹರಹಂವ:
ನಹಯಸ ನಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಯು ಭ ಯು ವಿಭಿನನ ಖಾಖಳು / ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು / ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ೧೫೨
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷೇಗೆ ಔುಸ್ಥದಿಳ/ಆಳಿತನುನ ಔಂಡಿಳ ಎಂಫುದನುನ ಄ಂಕಿ಄ಂವ ತೆ ೇರಿಷುತುದ.

ಷಕ್ಹಾಯ ಭತುು

಄ನುದಹನಿತ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಔರಭಳಹಗಿ ಄ತಿ ಷಚುಿ ೯೬ (೬೪%) ಭತುು ೧೩೯
(೯೧.೭೬%) ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಎಂದು ಆದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಭುಂದಿನದು ನಖಯ ಭ ಲದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು /
ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯ ೮೩ (೫೪.೬೭%) ಅಗಿದುದ ಭ ಯನೆೇ ಶಹೆನದಲ್ಲಲಳ. ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔಡಿಮ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಶೇರಿಳ. ಅದಹಖ ಯ ಇ ಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳು ಷಂಹಣಾ ಷವಯ ದಲ್ಲಲಲಲ ಮೇಲ್ಲನ
ರತಿಂದು ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲನ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು / ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಄ಸಖಳನುನ
಄ಱ ೇಕಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಸನರಹತಿಾತ ಪಹರತಿನಿಧಯದ ಕ್ಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಟುಟ ಭ ಯು ಖಾಖಳು ೧೫೨
ದಹಟಿದ.

೫.೧೩ ರಿಮಹಣಹತಾಔ ವಿಲೇಶಣೆ:
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ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ರಿಮಹಣಹತಾಔ ವಿಲೇಶಣೆಗಹಗಿ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಭ ಯನೆೇ ಯಕಿುಮ ಯಶೆಯ್ದಂದ ನಿೇಜಿಷಱಹದ
ದತಹುಂವ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ರಿಶಿೇಲನೆ (ಡಿವಿವಿ) ಄ಂಔಖಳಿಂದ ಡಮಱಹಖುತುದ

, ಄ಸಖಳು ರತಿಂದು

ಷಂಶೆಮು ಅಯಹ ಮಹನದಂಡದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಭತುು ಷಂಶೆಮು ಷಲ್ಲಲಸ್ಥದ ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿಯ್ದಂದ
ಯಚನೆಯಹಖು ಄ಂಔಖಲಹಗಿಳ. ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ವಿಲೇಶಣೆಮು ಭುಕಯಳಹಗಿ ಮಹನದಂಡ-ಳಹಯು ಶ ಾೇರ್ ಶಿೇಟ್
ಭತುು ಳೈಮಕಿುಔ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ನಿಖದಿಡಿಸ್ಥದ ಟ್ಹಟರ ಶಹಪೇಕ್ಹಂಔಖಳನುನ ಅಧರಿಸ್ಥದ. ರಿಮಹಣಹತಾಔ
ವಿಲೇಶಣೆಮು ಷಂಚ್ಚತ ಄ಂಔಖಳ ರೇಣಿೇಔೃತ ಷರಹಷರಿ ಯಶೆಮಡಿ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಷಂಶೆಖಳ ಡಿವಿವಿ ಄ಂಔಖಳನುನ
ಅಧರಿಸ್ಥದ. ರಿಮಹಣಹತಾಔ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಎಯಡು ಭಹಖಖಲಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಱಹಗಿದ ಄ಸಖಳನ ನ ಇ ಕಳಗೆ
ನಿೇಡಱಹಗಿದ;
ಭಹಖ -I: ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ
ಭಹಖ -II: ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ

ಭಹಖ -I: ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
೫.೧೩.೧. ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಟುಟ ೬೯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ (಄ನುಫಂಧ

I ಯಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿಯುಂತೆ) ಅ ೨೮ (೪೭.೪೬%)

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯದ ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ಭಹಗಿಯಹಗಿದ. ಹಿಂದಿನ ೨೮ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ೨೦೧೭ ಯ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ (ಅರ್ಎಎಫ್) ರಿೇತಯ ಕೇಲ ೦೫
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಈಳಿದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭಯು ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ಷ ೇಗಿಲಲ ಭತುು
ಕಲಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಆನ ನ ನಹಯಸ ಗೆ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಸ್ಥಲಲ.
ಕಳಗಿನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೩.೧ ಯಲ್ಲಲ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ ರಕ್ಹಯ ಮಹನಯತೆ ಡದ ರಹಜ್ಯದ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯ ಭತುು ೇಔಡಹಳಹಯು ರಮಹಣನುನ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. ಇ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ
ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಮ ಳಹಯಪಿುಮನುನ ಆಲ್ಲಲ ಚಚ್ಚಾಷಱಹಗಿದ.
ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ನಂತಯ ೧೬ ನೆ ೇಂದಹಯ್ದತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಟ್ಹಟರ ೫ (೩೧.೫%)
ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ ಎಂದು ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೩.೧ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ರಹಜ್ಯ ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಮಹತರ
಄ದಕಾ ಄ನುಖುಣಳಹಗಿ ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಄ನುಪಹತಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ರಹಜ್ಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ೭ ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ೩ (೪೨.೮೬%) ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಲಂದು
ರಿಖಣಿಷಱಹದ ೭ ಯಲ್ಲಲ ೨ (೨೮.೫೭%) ಔರಭಳಹಗಿ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ (ಅರ್ಎಎಫ್) ಮಹನಯತೆ
ಡದಿಳ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಅದಹಖ ಯ ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಯಹಸದೇ ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಮಹನಯತೆ ಡದಿಲಲ ಎಂಫುದನುನ ಕ ೇಶಟಔ ತಿಳಿಷುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೩.೧ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯ ಭತುು ೇಔಡಹಳಹಯು
ಔರ.ಷಂ.
1
2
3

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ
ರಕ್ಹಯ
ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಟುಟ ಷಂಖೆಯ

ಮಹನಯತೆ ಡದ
ಷಂಖೆಯ

ಮಹನಯತೆ ಡದ
ೇಔಡಹಳಹಯು

೭

೩

೪೨.೮೬

ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೨

೦

೦

೭

೨

೨೮.೫೭
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೧೬

ಟುಟ

೫

೩೧.೨೫

(ನೆ ೇಂದಹಯ್ದಷಲಪಟಿಟಯುಸದು)
ನಖಯ, ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ಄ರ-ನಖಯಖಳ ಷೆಳ ಯಶೆಖಳ ಅಧಹಯದಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ
ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷಸ ನಡಷಱಹಗಿದ
ಭತುು ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೩.೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ
ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಄ಸಖಳ ಷೆಳ ಭತುು ರಕ್ಹಯಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ತೆ ೇರಿಷುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೩.೨ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷೆಳಖಳು ಭತುು ರಕ್ಹಯಖಳು
ವಿವವವಿದಹಯಲ
ಮದ ಷೆಳ

ಔರ.ಷಂ.

೧
೨
೩
೪

ನಖಯ
಄ರ-ನಖಯ
ಗಹರಮಿೇಣ
ಬಟಟ

ಕೇಂದಿರೇಮ
ವಿವವ
ವಿದಹಯಲಮ
೦
೧
೦
೦

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ರಕ್ಹಯ
ರಹಜ್ಯ ವಿವವ
ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ
ವಿದಹಯಲಮ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವ
ವಿದಹಯಲಮ

ಟುಟ

೭
೬
೪
೦

೨
೦
೦
೦

೬
೦
೧
೧

೧೫
೭
೫
೧

೧೭

೨

೮

೨೮

(ಖುಡಡಗಹಡು)
ಟುಟ

೧

ದಲ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷೆಳಖಳಿಂದ ರಿಖಣಿಸ್ಥದ. ಎಱಹಲ ಷೆಳಖಳಿಂದ

೨೮

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಭತುು ಄ದಯಲ್ಲಲ ೧೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ನಖಯ ಷೆಳದಲ್ಲಲದದರ

, ೦೭ ಭತುು ೦೫

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಄ರ ನಖಯ ಭತುು ಗಹರಮಿೇಣ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಲಳ. ಬಟಟದ ಷೆಳದಲ್ಲಲ ಕೇಲ ಂದು
ವಿವವವಿದಹಯಲಮವಿದ.

ವಿವವ ವಿದ್ಯೆ ಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

16

15

14
12
10

7

8

5

6

4

1

2
0
ನಗರ

ಗ್ರರ ಮೇಣ

ಅರೆ-ನಗರ

ಬೆಟ್ಟ

ಸಥ ಳಗಳು

ಚ್ಚತರ ೫.೧೩.೨ (ಎ): ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷೆಳ ಭತುು ಷಂಖೆಯ

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

80

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ

ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮ ಭತುು ಷೆಳಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮು ಔರಭಳಹಗಿ ರಹಜ್ಯ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ನಖಯ ಷೆಳದಲ್ಲಲ ೭

, ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ

, ೨ ಭತುು ೬ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಳ ಎಂದು

ತೆ ೇರಿಷುತುದ.ಅದಹಖ ಯ, ಎಱಹಲ ಭ ಯು ರಿೇತಿಮ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಲ ರಹಜ್ಯ

, ರಹಜ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ಭತುು ಡಿೇಮ್ಡ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಗಿದ. ನಹಲುಾ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಚ್ಚತರ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ.

ಸಥ ಳವಾರು ವಿವವ ವಿದ್ಯೆ ಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

8

7

7

6

6
5

4

4

4
ರಾಜ್ಯ

3

ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ

2

2

ಡೀಮ್ಡ್

1

1

ಗ್ರರ ಮೇಣ

ಅರೆ-ನಗರ

1

1

0
ನಗರ

ಬೆಟ್ಟ

ಸಥ ಳಗಳು

ಚ್ಚತರ ೫.೧೩.೨

(ಬಿ): ವಿವಿಧ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷೆಳಳಹಯು ಷಂಖೆಯ

ಭಹಖ -II: ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ
೫.೧೩.೨. ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತಹ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಟ್ಹಟರ ೩೫೯೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಆಳ

, ಄ದಯಲ್ಲಲ ೮೩೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹತರ ಮಹನಯತಹ

ರಕಿರಯಗೆ ಳಟಿಟಳ. ೮೩೭ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ

, ಅರ್ಎಎಫ್ (ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟುಟ)

ಮಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭಯು ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ಷ ೇಗಿಳ ಭತುು ಕಲಸ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಆನ ನ
ನಹಯಸ ನ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ರಕಿರಯಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಸ್ಥಲಲ. ಕ ೇಶಟಔ ಷಂಖೆಯ ೫.೪(ಸ್ಥ) ಭತುು ೫.೮.೩.

೫.೧೪ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ರೇಣಿೇಔಯಣ ಭ ಲಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು:
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೪ ಭತುು ಚ್ಚತರಸ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ೫ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು / ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ
ನಿೇಡಱಹಖು ರೇಣಿಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಹಿಂದಿನ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ಇಗಹಖಱೇ ಷೇಳಿದಂತೆ ಆದು ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳನುನ ಫಳಷುತುದ. ಳೈಮಕಿುಔ ಮಹನದಂಡದಡಿಮಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ ಡದ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ರತಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಟ್ಹಟರ ರೇಣಿಮನ ನ ಷಸ ಕ ೇಶಟಔ ನಿೇಡುತುದ. ಇ ೦೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಎ++ ಯ್ದಂದ
ಸ್ಥ ಭತುು ೩.೬೭ ರಿಂದ ೧.೯೬ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ರಗೆ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ. ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆಮು ೩.೬೭ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ
಄ನುನ ಡದುಕ ಂಡಿದ ಭತುು ಹಿೇಗಹಗಿ ಄ದು ಎ++ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೪ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ರೇಣಿಖಳ ರಕ್ಹಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಸಂಚ್ಚಕ
ಔರ.
ಷಂ.

ಷಂಶೆಮ ಷಷಯು

ಮಹ

ಮಹ

ಮಹ

ಮಹ

ಮಹ

ಮಹ

ಮಹ

I

II

III

IV

V

VI

VII
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೧

ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ

೩.೭೪

೩.೮೪

೩.೫೪

೩.೯೭

೩.೩೮

೩.೫೭

೩.೬೩

೩.೬೭

ಎ++

೨

ಜಎಸ್ಎಸ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್

೩.೬೪

೩.೫೩

೩.೧೪

೩.೬೩

೩.೨೯

೩.೪೯

೩.೯೨

೩.೪೮

ಎ+

೩.೨೬

೩.೧೨

೧.೫೧

೨.೫೭

೨.೨೯

೨.೨೫

೩.೨೦

೨.೫

ಬಿ

೩.೪೭

೩.೬೭

೨.೦೩

೩.೩೭

೨.೮೩

೩.೩೨

೩.೬೬

೩.೧

ಎ

೩.೧೯

೨.೪೧

೧.೨೧

೨.೫೦

೦.೯೭

೧.೫೩

೧.೯೬

೧.೯೬

ಸ್ಥ

ಷೈಮರ್ ಎಜ್ುಕೇವನ್ &
ರಿಷಚ್ಾ
೩

ಔನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಸಂಪಿ
ನಹಯಶನಲ್ ಱಹ ಷ ಾಲ್ ಅಫ್
ಆಂಡಿಯಹ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ
ವಿಜ್ಮನಖಯ ಶಿರೇ
ಔೃಶಣದೇರಹಮ

೪
೫

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಫಲಹುರಿ
4

3.67
ಎ++

3.48
ಎ+

3.1
ಎ

3.5

2.5
ಬಿ

ಸಿಜಿಪಿಎ

3
2.5
2

1.96
ಸಿ

1.5
1
0.5
0
ಐಐಎಸಿಿ

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮ

ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು

ಕನನ ಡ ವಿವಿ

ವಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಯು

ವಿವವ ವಿದ್ಯೆ ಲಯ/ಸಂಸ್ಥಥ

ಚ್ಚತರ ೫.೧೪: ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಭತುು ಷಂಶೆಖಳ ರೇಣಿ
ಆಂಡಿಮನ್ ಆನ್ಸ್ಥಟಟ ಯಟ್ ಅಫ್ ಶೈನ್ಾ ೩.೬೭ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಄ನುನ ಡದುಕ ಂಡಿದ ಭತುು ಅದದರಿಂದ ಎ++
ರೇಣಿಂದಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ. ಜಎಸ್ಎಸ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್ ಎಜ್ುಕೇವನ್ ಄ಂಡ್ ರಿಷಚ್ಾ ಎ+ ರೇಣಿ
ಭತುು ಸ್ಥಜಿಪಿಎ -೩.೪೮ ಎಯಡನೆೇ ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ. ಭ ಯನೆೇ ಭತುು ನಹಲಾನೆೇ ಶಹೆನಖಳನುನ ಔರಭಳಹಗಿ ನಹಯಶನಲ್
ಱಹ ಷ ಾಲ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಯಹ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ (ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಮು) ಭತುು ಸಂಪಿಮ ಔನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಸ
ಡದುಕ ಂಡಿಳ ಭತುು ಕ ನೆಮ ಶಹೆನಸ ಔರಭಳಹಗಿ ಎ , ಬಿಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಲ ಂದಿಗೆ ಫಲಹುರಿಮ ವಿಜ್ಮನಖಯ
ಶಿರೇ ಔೃಶಣದೇರಹಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಗಿದ.

೫.೧೫ ವಿಯಣಹತಾಔ ಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ / ಷಂಶೆಗೆ ಮೌಲಯಮಹನದ ಈದದೇವಕ್ಹಾಗಿ ನಿದಿಾಶಟಳಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಲು ಭತುು ನಂತಯ
ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡು ಏಳು ವಿಭಿನನ ಮಹನದಂಡಖಳನುನ ಷ ಷದಹಗಿ ರಿಚಯ್ದಷಱಹಗಿದ ಎಂದು ಇಗಹಖಱೇ
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ಈಱಲೇಖಿಷಱಹಗಿದ. ರೇಣಿೇಔೃತ ಄ಂಔಖಳ ಷರಹಷರಿಮನುನ (ಜಿಪಿಎ) ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ಄ನವಯ್ದಷಱಹಖುತುದ

,

ಆದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ / ಷಂಶೆಮ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ ಫಗೆೆ ಅಳಳಹದ ಳನೆ ೇಟನುನ ನಿೇಡುತುದ.
ಅದದರಿಂದ ಆಲ್ಲಲ ವಿಯಳಹದ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ನಡಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಇ ಈದದೇವಕ್ಹಾಗಿ

, ರೇಣಿೇಔೃತ

಄ಂಔಖಳ ಷರಹಷರಿಖಳ ರೇಣಿ , ಔನಿಶಠ ಮೌಲಯ , ಖರಿಶಠ ಮೌಲಯ , ರಮಹಣಿತ ವಿಚಲನ (ಎಸ್ಡಿ) ಭತುು ಎಱಹಲ ಏಳು
ಮಹನದಂಡಖಳ ಶಾಳನೆಸ್ (ಎಸ್ಕಡಫ ಲಯ) ನ ವಿವಿಧ ವಿಯಣಹತಾಔ ಄ಂಕಿ -಄ಂವಖಳನುನ ನಡಷಱಹಗಿದ ಭತುು ಕಳಗಿನ
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೫ ಯಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೫ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ವಿಯಣಹತಾಔ ಄ಂಕಿ಄ಂವಖಳು
ಮಹನದಂಡ
ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು
ಬ ೇಧನೆ-ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ
ಷಂ ೇಧನೆ, ನಹವಿೇನಯತೆಖಳು ಭತುು
ವಿಷುಯಣೆ
ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ
ಷಂನ ಾಲಖಳು
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿ
ಅಡಳಿತ, ನಹಮಔತವ ಭತುು ನಿಾಸಣೆ
ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮೌಲಯಖಳು ಭತುು ಄ತುಯತುಭ
ಅಚಯಣೆಖಳು

ರೇಣಿ

ಔನಿಶಠ

ಖರಿಶಠ

ಷರಹಷರಿ

ಎಸ್ಡಿ

ಎಸ್ಕಡಫ ಲಯ

೦.೬೨

೩.೦೫

೩.೬೭

೩.೪೪

೦.೨೬

-೦.೦೮

೧.೨೧
೨.೪೩

೨.೫೮
೧.೧೩

೩.೭೯
೩.೫೬

೩.೩೬
೨.೨೦

೦.೪೮
೧.೦೮

-೦.೧೮
೦.೩೨

೨.೦೩

೧.೯೨

೩.೯೫

೩.೦೭

೦.೭೭

-೦.೦೧

೨.೫೫
೨.೫೬

೦.೮೧
೦.೫೮

೩.೩೬
೩.೧೪

೨.೪೮
೨.೦೮

೧.೦೩
೧.೨೦

-೦.೧೬
-೦.೪೧

೨.೦೦

೧.೭೮

೩.೭೮

೨.೮೩

೦.೯೦

-೦.೧೪

ಮೇಲ್ಲನ ವಿಲೇಶಣೆಮು ರೇಣಿೇಔೃತ ಄ಂಔಖಳ ಷರಹಷರಿಖಳ ಮೌಲಯದಲ್ಲಲ ಳಹಯಔ ರೇಣಿಮನುನ ಷ ಂದಿದ
ಎಂದು ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ. ಔಡಿಮ ಮೌಲಯದ ಳಹಯಪಿುಮನುನ ಅಡಳಿತ , ನಹಮಔತವ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಲ ೦.೦೫೮
ಭತುು ಷಚ್ಚಿನ ಮೌಲಯಸ ೩.೯೭ ಯಲ್ಲಲ ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲದಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಎಱಹಲ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು, ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಭತುು ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಾಲದಲ್ಲಲ ಄ತಯಧಿಔ ಷರಹಷರಿ ರೇಣಿೇಔೃತ ಄ಂಔಖಳ
ಷರಹಷರಿ (೩.೯೭) , ಅಡಳಿತ ಭತುು ನಿಾಸಣಹ ಄ಂವಖಳು ಭತುು ಆತಯ ಶೇಳಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳಿಗಿಂತ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭೌತಿಔ ಷಂನ ಾಲಖಳ ಮೇಱ ಷಚುಿ ಷಚುಿ ಖಭನ ಸರಿಷುತಿುಳ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ.
ಆದಯ ನಂತಯ ಬ ೇಧನೆ-ಔಲ್ಲಕ ಭತುು ಮೌಲಯಮಹನ (೩.೮೪) , ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ಮೌಲಯಖಳು ಭತುು ಈತುಭ ಅಚಯಣೆಖಳು
(೩.೭೮), ಭತುು ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳು (೩.೬೭) , ಷಂ ೇಧನೆ, ನಹವಿೇನಯತೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆ ಭ ಯನೆೇ ಄ತಿ ಔಡಿಮ
ಜಿಪಿಎ (೩.೫೬) ಅಗಿದದರ , ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಬಂಫಲ ಭತುು ರಖತಿಮು ಎಯಡನೆೇ ಄ತಿ ಔಡಿಮ ಜಿಪಿಎ (೩.೩೬) ಭತುು
ಅಡಳಿತ, ನಹಮಔತವ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಮು ಄ತಿ ಷಚುಿ ಜಿಪಿಎ (೩.೧೪) ಷ ಂದಿದ. ಯತಹಯಷಖಳನುನ ಖಭನಿಸ್ಥದರ
ಎಱಹಲ ಮಹನದಂಡಖಳಲ್ಲಲ ಆದು ೨.೫೬ ರೇಣಿ ಄ಥಳಹ ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಄ತಯಧಿಔ ಭತುು ಔಡಿಮ ರೇಣಿೇಔೃತ
಄ಂಔಖಳ ಷರಹಷರಿ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷನುನ ಷ ಂದಿದ.
ಠ್ಯಔರಭದ ಄ಂವಖಳಲ್ಲಲ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ ಯಸರಿಷಬೇಕ್ಹಗಿಯುಸದರಿಂದ ಔಡಿಮ
ಯತಹಯಷಸ ಔಂಡುಫಯುತುದ , ಅದದರಿಂದ ಭ ಲಶೌಔಮಾ ಭತುು ಅಡಳಿತದ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳ
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ಳಹಯಪಿುಮಲ್ಲಲಯುಸದರಿಂದ ಄ದು ಔಡಿಮ ಔಂಡುಫಯುತುದ. ಆದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನೆ , ನಹವಿೇನಯತೆ
ಭತುು ವಿಷುಯಣಹ ಚಟುಟಿಕಖಳನುನ ಷಚ್ಚಿಷಬೇಕ್ಹದ ಄ಂವಕಾ ಷಭನಹಗಿಯುತುದ. ಅದಹಖ ಯ

, ಭ ಯು

ಮಹನದಂಡಖಳು ಔನಿಶಟ ಮೌಲಯಖಳನುನ ೨.೦೦ ಕಿಾಂತ ಔಡಿಮ ಭತುು ಆತಯ ನಹಲುಾ ಮಹನದಂಡಖಳು ೨.೦೦ ಕಿಾಂತ
ಷಚುಿ ಮೌಲಯಖಳನುನ ಷ ಂದಿಳ ಎಂಫುದು ದಹಕಲ್ಲಷಬೇಕ್ಹಗಿದ.

೫.೧೬ ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ರಕ್ಹಯದ ಮಹನದಂಡ:
ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮದ ರಕ್ಹಯದ ಮಹನದಂಡಖಳ ಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೬ ಯಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
ಕೇಲ ಎಯಡು ಫಗೆಮ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳಿಳ

, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಈನನತ ಭಟಟದ

ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ವಿಲೇಶಣೆ ನಡಷುಸದು ಷ ಔುಲಲ ಏಕಂದರ ಟುಟ ಮಹನಯತೆ ಡದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ
ಷಂಖೆಯ ಭತುು ರತಿ ರಕ್ಹಯದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯ ತಿೇರಹ ಔಡಿಮ ಆದ

, ಆದನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು

ರಮತಿನಷಱಹಗಿದ ಎಱಹಲ ಮಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ಭತುು ಎಱಹಲ ರಿೇತಿಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳಿಗೆ ಭತುು ಕಳಗಿನಸಖಳನುನ
೫.೧೬ ಯಲ್ಲಲ ನಿಯ ಪಿಷಱಹಗಿದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೬ ಮಹನದಂಡಳಹಯು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಯು ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ರಕ್ಹಯ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ
ರಕ್ಹಯಖಳು
ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಡಿೇಮ್ಡ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ
ಟ್ಹಟರ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ

ಮಹ I ಮಹ II
೩.೩೦
೩.೬೬
೩.೪೮

೩.೧೬
೩.೬೭
೩.೪೨

ಮಹನದಂಡ
ಮಹ III ಮಹ IV ಮಹ V
೧.೪೫
೩.೩೪
೨.೪

೨.೬೨
೩.೭೪
೩.೧೮

೧.೯೩
೩.೩೧
೨.೬೨

ಮಹ VI

ಮಹ VII

೧.೩೭
೩.೧೪
೨.೨೬

೨.೪೭
೩.೩೮
೨.೯೩

ಟ್ಹಟರ
ಸ್ಥಜಿಪಿಎ
೨.೫೨
೩.೫೭೫
೩.೦೫

ಮೇಲ್ಲನ ಕ ೇಶಟಔಸ ಮಹನದಂಡಳಹಯು ಭತುು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ.
ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಕಾ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಡಿೇಮ್ಡ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಖಳು ಎಱಹಲ ಏಳು ಮಹನದಂಡಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು
ಟ್ಹಟರ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಮಲ್ಲಲ ಷಚ್ಚಿನ ಄ಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸ್ಥಳ ಎಂದು ಄ದು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುತುದ

, ಆದು ಎಱಹಲ

ಮಹನದಂಡಖಳಲ್ಲಲ ಭತುು ಟ್ಹಟರ ಸ್ಥಜಿಪಿಎಮಲ್ಲಲಮ ಔಡಿಮ ಄ಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸ್ಥದ.

೫.೧೭ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ಮಹನಯತೆ ಡದ ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು: ಂದು ವಿಲೇಶಣೆ:
ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಷುಮಹಯು ೩೫೯೫ ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ. ಅದಹಖ ಯ

, ೪/೫/೨೦೨೦ ಯಂತೆ

ಟುಟ ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಕೇಲ ೮೩೭ (೨೭.೪೭%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡಮಲು
ಭುಂದಹಗಿಳ. ನಿಖದಿತ ಄ಧಿಮಲ್ಲಲ ಕಲಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಄ನೆೇಔ ಷಕ್ಹಾರಿ

, ಄ನುದಹನಿತ

ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಄ನುದಹನಯಹಿತ ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಹಯಸ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆ
ರಕಿರಯಗೆ ಆದುರಖ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಲಸ್ಥಲಲ. ಇ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮು ಄ಸಖಳ ಷೆಳ , ಧನಷಷಹಮದ ಭ ಲ,
ಷಂಶೆಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳು , ನಿೇಡಿದ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಸಂತ ಭತುು ಯಹ ರಿೇತಿಮ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ
ನಡಷಱಹಗಿದ.
೫.೧೭.೧ ಷೆಳಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ:
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ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷೆಳಖಳನುನ ನಖಯ , ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ಄ರ ನಖಯ ಭತುು ಖುಡಡಗಹಡು ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ
ಖುಯುತಿಷಱಹಗಿದ. ೫.೧೭.೧ ಭತುು ಄ಂಕಿ ಄ಂವಸ ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಲನ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಮ ವಿಯಖಳನುನ
ನಿೇಡುತುದ. ಕಳಗಿನ ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಸ ಷುಮಹಯು ೮೩ (೫೪%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಖಯ ರದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ
ಭತುು ಷುಮಹಯು ೪೫(೩೦%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವಖಳಿಂದ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಎಂಫುದನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಄ರ-ನಖಯ ರದೇವದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೨೩ (೧೫.೩೩%) ಂದಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಭತುು ಬಟಟ
ರದೇವದ ಂದು (೦.೬೭%) ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಮಹತರ ಮಹನಯತೆ ಡದಿದ. ಪೈ-ಙಹಟ್ಾ ಕ ೇಶಟಔದಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿಯುಂತೆ
ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಿಂದ ಅರ್ ಎ ಜಿ ಮಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಯತಹಯಷದ ನೆ ೇಟನುನ ನಿೇಡುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೧ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷೆಳ
ಷೆಳ
ನಖಯ
ಗಹರಮಿೇಣ
಄ರ ನಖಯ
ಬಟಟ(ಖುಡಡಗಹಡು)

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ
೮೩
೪೫
೨೩
೦೧

ೇಔಡಹಳಹಯು
೫೪
೩೦
೧೫.೩೩
೦.೬೭

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ

1
23

83
45

ನಗರ

ಗ್ರಾ ಮೀಣ

ಅರೆ ನಗರ

ಬೆಟ್ಟ

ಚ್ಚತರ ೫.೧೭.೧: ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಆಯು ಷೆಳಖಳು
೫.೧೭.೨ ದವಿಹಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಧನಷಷಹಮದ ಭ ಲ:
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೨

ಭತುು ಔಾದ ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಸ ಔನಹಾಟಔದ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಧನಷಷಹಮದ

ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದ. ಇಗಹಖಱೇ ಷೇಳಿದಂತೆ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಆದುರಗೆ ಭ ಯು ವಿಧದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ

,

಄ಸಖಲಂದರ, ಷಕ್ಹಾಯ, ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಄ನುದಹನಯಹಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು. ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ
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೫೬(೩೬%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಄ನುದಹನ ಯಹಿತಳಹಗಿಳ ಭತುು ಷಙಹಿಗಿ ಖ್ಹಷಗಿ ನಿಾಸಣಹ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡಮಲು ಭುಂದ ಫಂದಿಳ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಧನಷಷಹಮದ ಭ ಲ
ಧನಷಷಹಮದ ಭ ಲ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

ೇಔಡಹಳಹಯು

ಷಕ್ಹಾಯ

೫೦

೩೩.೩೩

಄ನುದಹನಿತ

೪೬

೩೦.೬೭

ಷವ ಸಣಕ್ಹಷು

೫೬

೩೬

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ

50

56

46
ಸರ್ಕಾರ

ಅನುದಾನಿತ

ಸವ ಹಣರ್ಕಸು

ಚ್ಚತರ ೫.೧೭.೨: ಸಣಕ್ಹಸ್ಥನ ಭ ಲದಿಂದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ
ಭುಂದಿನ ರೇಣಿಮಲ್ಲಲ ಷಕ್ಹಾರಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು , ಄ಸಖಳಲ್ಲಲ ೫೦(೩೩.೩೩%) ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ ಭತುು
ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಖುಯುತಿಷಱಹದ ಷ ಷ ಮಟಿರಸಖಳನುನ ರಿಚಯ್ದಸ್ಥದಹಗಿನಿಂದ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ
ಔಂಡುಫಯುಂತೆ ಔನಿಶಠ ೪೬(೩೦%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಲಹಗಿಳ.

೫.೧೭.೩ ಔನಹಾಟಔದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳು:
ಸಣಕ್ಹಸ್ಥನ ಭ ಲದ ರಕ್ಹಯಖಳನುನ ಷ ಯತುಡಿಸ್ಥ ಸಯುಶ

,

ಭಹಿಲಮರಿಗಹಗಿ ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ ಭತುು ಕಲಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ ಷ ಂದಿಳ. ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೩
ಭತುು
ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಸ ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುಯು ಲ್ಲಂಖ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರಕ್ಹಯಖಳನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಖಳು ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ ಸಯುಶ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ನಿೇಡುತಿುಳ, ಭಹಿಲಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮು ಷಸ ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಔಂಡುಫಯುತುದ.

ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೩ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಧಖಳು- ಭಹಿಲಮಯು ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಹದರಿ

ಅತಾನ

ೇಔಡಹಳಹಯು

ಸುಡುಖಯು

೦೧

೦.೬೭

ಭಹಿಲಮಯು

೧೨

೮
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ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣ

ಟುಟ
1%

೧೩೯

೯೧.೩೩

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

8%

ಹುಡುಗರು
ಮಹಿಳೆಯರು
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ

91 %

ಚ್ಚತರ ೫.೧೭.೩: ಭಹಿಲಮಯು ಭತುು ಷಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಔರಭದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಖರಿಶಠ ೧೩೯(೯೧.೩೩%) ಷಂಖೆಯಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ
ಖಭನಿಷುಸದು ಷಸಜ್, ಅದರ ಭಹಿಲಮಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೧೨(೮%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔಂಡುಫಯುತುಳ ಭತುು ಸಯುಶ
ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಕೇಲ ೦೧(೦.೬೭%) ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಮಹತರ ಔಂಡುಫಂದಿದ.
೫.೧೭.೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡಿದ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ
ಶಹಮಹನಯಳಹಗಿ,

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಇಖ ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾ ಭತುು

ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ನಿೇಡುತಿುಳ , ಄ದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಆಱಹಖೆಖಳು ನಿೇಡು ಷಮಹನಹಂತಯಳಹಗಿಯುತುದ. ಄ನೆೇಔ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ದವಿಹಾ ಕ ೇಸ್ಾಖಳ ಜ ತೆಗೆ ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ಷಂೇಜಿತ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಄ನುಭತಿ ನಿೇಡುತುಳ. ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ಮಹತರ ಶಹೆಪಿಷಱಹದ
ಕಲಸ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಳ.
ಔನಹಾಟಔದ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಇ ಭ ಯು ವಿಭಹಖಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಫಯುತುಳ

, ಆದು ಕೇಲ

ದವಿಹಾ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು , ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ
ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ಮಹತರ ನಿೇಡುತುದ. ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೪ ಭತುು ಏಔಕ್ಹಲ್ಲೇನ ರೇಖ್ಹಚ್ಚತರಸ
ಔನಹಾಟಔದಲ್ಲಲ ವಿಲೇಶಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡಿದ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ
ರಷುುತಡಿಷುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡಿದ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು
ಮಹದರಿ

ಅತಾನ

ೇಔಡಹಳಹಯು

ಶಹನತಕ ೇತುಯ

೦೪

೨.೬೭

ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ

೯೭

೬೪.೬೭

ದವಿಹಾ

೫೧

೩೨.೬೭
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ಟುಟ

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಕೇಲ ೦೪(೨.೬೭%) ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹತರ ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ನಿೇಡುತಿುಳ
ಎಂದು ಕ ೇಶಟಔದಿಂದ ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ , ಅದರ ಷುಮಹಯು ೯೭(೬೪.೬೭%) ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ನಿೇಡುತಿುಳ. ಄ಧಯಮನದ ೫೧(೩೨.೬೭%) ಮಹನಯತೆ ಡದ
೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಹಜ್ಯದಲ್ಲಲ ದವಿಹಾ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ಮಹತರ
ನಿೇಡುತಿುಳ ಎಂದು ಭತುಶುಟ ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ.
ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ನಿೇಡಿದ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಕೇಲ ದವಿಹಾ ಭತುು ಶಹನತಕ ೇತುಯ ಕ ೇಸ್ಾಖಳಿಗೆ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲಳ
ಎಂದು ಷಸ ಷ ಚ್ಚಷಱಹಗಿದ.
೫.೧೭.೫ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
ಔಱ, ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುು ಳಹಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಷಙಹಿಗಿ ನಿೇಡಱಹಖು ಭ ಲ ವಿಶಮಖಳು ಷಚುಿ ಶಹಂರದಹಯ್ದಔ
ಭತುು ದವಔಖಳಿಂದ ನಿೇಡಲಪಡುತಿುಳ. ಅದಹಖ ಯ ಔಂಹಯಟರ್ ಶೈನ್ಾ ಭತುು ಮಹಯನೆೇಜ್ಮಂಟ್ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು
ಕಲಸ ಕಚ್ಚತ ಈದ ಯೇಗಹಕ್ಹವಖಲ ಂದಿಗೆ ಷಚ್ಚಿನ ಖಭನನುನ ಶಲಮುತಿುಳ. ಬೌದಿಿಔ ಅಸ್ಥುಮಂತಸ ಷ ಷ
ಕ್ಷೇತರಖಲ ಂದಿಗೆ ಆತಿುೇಚ್ಚನ ಶಾದ ಕ್ಹನ ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ , ಶೈಫರ್ ಕ್ಹನ ನುಖಳು ಷಸ ಷ ಯಷ ಭುಾತಿುಳ. ಇ
ಹಿನೆನಱಮಲ್ಲಲ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಮಲ್ಲಲ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡು ಕ ೇಸ್ಾ
ಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಮಹಡಲು
಄ಧಯಮನಸ ರಶಹುಪಿಸ್ಥದ. ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ಇಖ ನಿೇಡಱಹಖು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿದ
ಅದದರಿಂದ ಕಲಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔಱ , ಳಹಣಿಜ್ಯ ಭತುು ವಿಜ್ಞಹನಖಳಲ್ಲಲ ಶಹಮಹನಯ ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ
ನಿೇಡುತುಳ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ಹನ ನು, ಅಡಳಿತ, ಔಂಹಯಟರ್ ವಿಜ್ಞಹನ , ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್, ಳೈದಯಕಿೇಮ ಭತುು ಳೈದಯಕಿೇಮ
ಷಂಫಂಧಿತ ಕಲಸ ೃತಿುಯ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಲಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ನಿೇಡುತಿುಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಆಳ. ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೫
ಭತುು ಄ನುೇದಿಷು ಗಹರಫ್ ಔನಹಾಟಔದ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ನಿೇಡು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಮ
ದೃಶಿಯೇಔಯಣ ಭತುು ರಷುುತಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೫ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡಿದ ವಿವಿಧ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು
ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು

ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಷಂಖೆಯ

ೇಔಡಹಳಹಯು

ಬಿಬಿಎ, ಳಹಣಿಜ್ಯ / ನಿಾಸಣೆ

೧೪

೩.೫

ಎಸ್ಅರ್ಎ

೦೮

೨

ಳಹಣಿಜ್ಯ

೧೦೬

೨೬.೫

ಔಱ

೯೦

೨೨.೫

ಶಹಮಹನಯ

೪೦

೧೦

ವಿಜ್ಞಹನ

೮೦

೨೦

ೃತಿುಯ

೪೭

೧೧.೭೫

ಮಹನವಿಔಳಹದ(ಮಹನ ಹಷ಼)

೧೫

೩.೭೫

೪೦೦

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ
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಄ಧಯಮನದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲಯು ೧೫೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ೪೦೦ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು ಭತುು
ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ನಿೇಡುತಿುಳ ಎಂಫುದನುನ ಕ ೇಶಟಔದಿಂದ ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ , ಭತುು ಆದು ನಿಜ್ಳಹಗಿಮ
ರಹಶರದ ಕಿರಿಮ ಷಭುದಹಮಕಾ ರವಂಷನಿೇಮ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಶೇಳಯಹಗಿದ.
ಆದಲಲದ, ಳಹಣಿಜ್ಯ, ಔಱ ಭತುು ವಿಜ್ಞಹನದ ಭ ಯು ಶಹಂರದಹಯ್ದಔ ಭತುು ಯಂರಹಖತ ಕ ೇಸ್ಾಖಳಲ್ಲಲ
ದಲನೆಮದನುನ ದತಹುಂವದ ವಿಲೇಶಣೆಮು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔರಭಳಹಗಿ ೧೦೬ (೨೬.೫%) , ೮೦ (೨೦%)
ಭತುು ೯೦ (೨೨.೫%) ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುನ ನಿೇಡುತುಳ. ಭುಂದಿನ ಔರಭದಲ್ಲಲ ೃತಿುಯ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು
ಭತುು ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಲ ಷಪಶಟಳಹಗಿ ಷಷರಿಷಱಹಗಿಲಲ. ಳಹಯಪಹಯ ಅಡಳಿತ , ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ಳಹಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಲ

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೇಲ ೧೪ (೩.೫%) ಕ ೇಸ್ಾ ಖಳನುನ ನಿೇಡಱಹಖುತುದ ಭತುು ಭುಂದಿನದು ೧೫ (೩.೭೫%) ಕ ೇಸ್ಾ
ಖಲ ಂದಿಗೆ ಮಹನ ಹಷ಼ ಕ ೇಸ್ಾ ಅಗಿದ.
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ಕೇಸ್ಾಗಳು

ಚ್ಚತರ ೫.೧೭.೫: ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ನಿೇಡಿದ ವಿಭಿನನ ಕ ೇಸ್ಾಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ೨೦೨೦ ಯ ಘ ೇಶಣೆಂದಿಗೆ ಷ ಷ ೫ + ೩ + ೩ + ೪ ಮಹದರಿಂದಿಗೆ ಷ ಷ
಄ಭಿಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ ೇಸ್ಾಖಳನುನ ನಿೇಡುಲ್ಲಲ ಫದಱಹಣೆಖಳಿಯಬೇಔು ಎಂದು ಄ಧಯಮನ ವಿಲೇಶಣೆ ತನನ
ಷಲಷಮನುನ ನಿೇಡಲು ಫಮಷುತುದ.
ಅದದರಿಂದ ಮಹನಯತೆಮ ಭುಂದಿನ ಅತಾದಲ್ಲಲ ಄ಧಯಮನಸ ಇ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಲ ಕಲಸ ಫದಱಹಣೆಖಳನುನ ಯ ಪಿಷುತುದ.
೫.೧೭.೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಮಹನಯತೆ ಅತಾಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
ಮಹನಯತೆ 2,3,4 ಭತುು ಆನಿನತಯ ಅತಾದಲ್ಲಲ ಸನಃ ಖುಯುತಿಷಬೇಕ್ಹಗಿದ ಎಂಫುದು ಎಲಲರಿಖ ತಿಳಿದಿಯು
ಷತಯ. ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೬ ಮಹನಯತೆ ಅತಾಖಳನುನ ಹಣಾಗೆ ಳಿಸ್ಥದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ ಭತುು
ವಿವಿಧ ಅತಾಖಳಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಮಹನಯತೆ ಅತಾಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷಸ ರತಿಬಿಂಬಿಷುತುದ.
ದಲನೆೇ ಅತಾದಲ್ಲಲ ೫೮ (೩೭.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಎಯಡನೆೇ ಅತಾದಲ್ಲಲ೨೧ (೧೪%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ , ಅದರ ಭ ಯನೆೇ ಅತಾದಲ್ಲಲ ೭೦ (೪೬.೬೭%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ. ರಿಶಾೃತ
ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ ನಂತಯ ಕೇಲ ೦೩ (೨%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹತರ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ.
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ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಮಹನಯತೆ ಅತಾ
ಅತಾ ಷಂಖೆಯ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

ೇಔಡಹಳಹಯು

೧

೫೮

೩೭.೩೩

೨

೨೧

೧೪

೩

೭೦

೪೬.೬೭

೪

೦೩

೨

ಟುಟ

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಮಹನಯತೆ ಡಮು ಭ ಯನೆೇ ಅತಾಕಾ ೭೦(೪೬.೬೭%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷ ೇಗಿಳ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕ ಳುುಸದು ಅಷಕಿುದಹಮಔಳಹಗಿದ ಭತುು ೫೮(೩೭.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಮಹನಯತೆಮ ದಲ
ಅತಾನುನ ಮಹತರ ಹಣಾಗೆ ಳಿಸ್ಥಳ.
೫.೧೭.೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟ್ಹಟರ ರೇಣಿಖಳ ವಿಲೇಶಣೆ:
಄ಂತಿಭ ಮೌಲಯಮಹನ ಭತುು ಮಹನಯತೆಮಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ರೇಣಿಖಳನುನ
ನಿೇಡುತುದ. ರತಿಕಿರಯಮ ವಿಲೇಶಣೆ ಭತುು ಫದಱಹಖುತಿುಯು ರಿಸ್ಥೆತಿಮ ಕ್ಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ರೇಣಿೇಔಯಣದ
ವಿಧಹನನುನ ಸಲಳಹಯು ಬಹರಿ ಫದಱಹಯ್ದಷಱಹಗಿದ. ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನ
ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ಶ ಾೇರ್ ರಕ್ಹಯ ಎಱಹಲ ೧೫೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಟ್ಹಟರ
ರೇಣಿಖಳ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಄ಧಯಮನ ಮಹಡಿದ. ೫.೧೭.೭ ಕ ೇಶಟಔಸ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ರೇಣಿಖಳನುನ
ಘ ೇಷ್ಟ್ಷು ಫಗೆೆ ವಿಯಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ

, ಄ಸಖಳನುನ ಸ್ಥವೇಔರಿಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ ಆದ

, ಄ದೇ

ವಿಶಮನುನ ಆಲ್ಲಲ ಕ ೇಶಟಔ ದತಹುಂವದ ಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚಾಷಱಹಗಿದ.
ಕ ೇಶಟಔಸ ೬೨ (೪೧.೩೩%) ಷಚ್ಚಿನ ಷಂಖೆಯಮ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿ ಡದುಕ ಂಡಿಳ ಎಂಫುದನುನ
ತಿಳಿಷುತುದ. ೨೬(೧೭.೩೩%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಸ್ಥ ರೇಣಿಮನುನ ಷಸ ಡದುಕ ಂಡಿಳ. ಕಳಗೆ ವಿರಿಸ್ಥದಂತೆ ಈಳಿದ
ಎಱಹಲ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ.
೧೫೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ಕೇಲ ಂದು ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಮಹತರ ಡಿ ಗೆರೇಡ್ ಡದಿಯುಸದು ಷಂತೆ ೇಶದ ಷಂಖತಿ.
ಎಯಡನೆೇ ಄ತುಯನನತ ರೇಣಿ ಬಿ+ ಄ನುನ ೨೭(೧೮%) ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಡದುಕ ಂಡಿಳ

; ೧, ೫, ೯ ಷಂಖೆಯಮ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔರಭಳಹಗಿ ಎ++ , ಎ+ ಭತುು ಎ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ , ಆದು ಟುಟ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ
೧೦% ಯಶುಟ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಡದುಕ ಂಡಿಳ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೭ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳು
ರೇಣಿ

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ

ೇಔಡಹಳಹಯು

ಎ++

೧

೦.೬೭

ಎ+

೫

೩.೩೩

ಎ

೯

೬

ಬಿ++

೨೧

೧೨.೬೭

ಬಿ+

೨೭

೧೮

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಖುಣಭಟಟ ಭತುು ರೇಶಠತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ

90

ಮಹನಯತೆ ಯದಿಮ ರಹಜ್ಯಳಹಯು ವಿಲೇಶಣೆ-ಔನಹಾಟಔ
ಬಿ

೬೨

೪೧.೩೩

ಸ್ಥ

೨೬

೧೭.೩೩

ಡಿ

೧

೦.೬೭

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ

ಎಱಹಲ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಈನನತ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡಮುಲ್ಲಲ ಱ ೇ ತಿಳಿಮಲು ಮಹಖಾದವಾನಳಹಗಿದ

,

ಭತೆ ುಂದಡ ಈನನತ ರೇಣಿಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ತಭಾ ಜ್ಞಹನನುನ ತಭಾ ಷಸತಿಾಖಲ ಂದಿಗೆ
ಸಂಚ್ಚಕ ಳುಫಸುದು ಭತುು ಔಡಿಮ ರೇಣಿಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷುಧಹಯಣೆ ಮಹಡಲು ಭೇಟಿ
ನಿೇಡಫಸುದು ಭತುು ಹಿಂದಿನ ಅತಾಕಿಾಂತ ಔನಿಶಠ ಂದು ದಜಾಮನಹನದಯ ಡದುಕ ಳುಲು ನಿಣಹಾಮಔ
ವಿಧಹನದ ಂದಿಗೆ ಭುಂದಿನ ಅತಾಕಾ ಸ್ಥದಿಳಹಖಫಸುದು. ಅಂತರಿಔ ಖುಣಭಟಟ ಬಯಶ ಕ ೇವಕಾ (ಐಔ ಯಎಸ್ಥ)
ಆತಯ ಯದಿಖಳ ಄ಧಯಮನನುನ ಮಹಡಲು ಭತುು ಅಯಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಬ ೇಧಔಖಾ ಭತುು ಷಂಶೆಮ ಅಡಳಿತ
ಖಾದ ಂದಿಗೆ ನಿಯಂತಯ ಷಂಸನ ನಡಷಲು ಆದು ಮಹಖಾದವಾನಳಹಗಿದ.
೫.೧೭.೮ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರಕ್ಹಯ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ:
ಹಿಂದಿನ ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸ್ಥಯುಂತೆ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷಕ್ಹಾಯ

, ಄ನುದಹನಿತ, ಷವ-

ಸಣಕ್ಹಷು, ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ನಖಯ ಭತುು ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷಱಹಗಿತುು. ಭುಂದಿನ
ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲ ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಸಂಚ್ಚಕಮ ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ರಷುುತಡಿಷಱಹಖುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೮ ದತಹುಂವಸ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಯು ಕ್ಹಱೇಜ್ು , ಧನಷಷಹಮ, ಷೆಳ ಭತುು ರಕ್ಹಯದ
ಅಧಹಯದ ಮೇಱ ವಿಲೇಷ್ಟ್ಷುತುದ. ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಔನಹಾಟಔದ ಷಕ್ಹಾರಿ , ಄ನುದಹನಿತ ಭತುು ಷವಸಣಕ್ಹಷು ಄ನುದಹನಯಹಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ದಜಾಮ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೮ ಯಲ್ಲಲ ರಷುುತಡಿಷಱಹಗಿದ.
ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಄ತಿ ಷಚುಿ ೇಔಡಹಳಹಯು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ ಭತುು ಎ+ ದಜಾಮನುನ ಡದಿಳ ಎಂದು ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ. ಅದಹಖ ಯ

, ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು

಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ರಮಹಣಸ ಬಿ+ ರೇಣಿಮ ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯುಗಿಂತ
ಷಙಹಿಗಿದ. ಈಳಿದ ಎಱಹಲ ರೇಣಿಖಳಲ್ಲಲ , ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ಭತುು ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು
಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ಷಂಖೆಯಮಲ್ಲಲ ಯಹಸದೇ ಭಸತವದ ಯತಹಯಷವಿಲಲ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೮ ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು
ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ

ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು

ಟುಟ

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಎ

೧

೧.೦೪

೮

೧೪.೮೧

೯

೬

ಎ+

೧

೧.೦೪

೪

೭.೪೧

೫

೩.೩೩

ಎ++

೧

೧.೦೪

೦

೦

೧

೦.೬೭

ಬಿ

೪೯

೫೧.೦೪

೧೩

೨೪.೦೭

೬೨

೪೧.೩೩

ಬಿ+

೧೪

೧೪.೫೮

೧೩

೨೪.೦೭

೨೭

೧೮
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ಬಿ++

೧೦

೧೦.೪೨

೧೧

೧೬.೬೭

೨೧

೧೨.೬೭

ಸ್ಥ

೧೯

೧೯.೭೯

೭

೧೨.೯೬

೨೬

೧೭.೩೩

ಡಿ

೧

೧.೦೪

೦

೦

೧

೦.೬೭

೯೬

೧೦೦.೦೦

೫೬

೧೦೦.೦೦

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ

ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ತಱಹ ಂದು , ಎ, ಎ+ ಭತುು ಎ++ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿದ.
ಭತೆ ುಂದಡ, ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ , ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯ ೮ , ೪ ಭತುು ೦ ಭತುು ಅದದರಿಂದ
ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಇ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಲ ಎ++ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಲಲ. ಕ ೇಶಟಔದಲ್ಲಲ ಷೈಱೈಟ್ ಮಹಡಱಹದ
ಭಹಖಸ ಎಱಹಲ ಭ ಯು ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಲನ ಷಕ್ಹಾರಿ ಭತುು ಄ನುದಹನಿತ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ೯೨ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು
ಬಿ, ಬಿ+ ಭತುು ಬಿ++ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದುಕ ಂಡಿಳ ಭತುು ಟುಟ ೧೩೬ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು
೪೪ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಶೇರಿಳ.
೫.೧೭.೯ ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ:
ಭುಂದಿನ ಕ ೇಶಟಔಸ ನಖಯ ಭತುು ಗಹರಮಿೇಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದ. ೫.೧೭.೯ ಕ ೇಶಟಔಸ ಮಹನಯತೆ ಡದ
ನಖಯ ಭತುು ಗಹರಮಿೇಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಮ ಸಂಚ್ಚಕಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೯ ಗಹರಮಿೇಣ ಭತುು ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ಗಹರಮಿೇಣ

ನಖಯ

ಟುಟ

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಎ

೪

೮.೮೯

೫

೬.೧೭

೯

೭.೧೪

ಎ+

೦

೦

೫

೬.೧೭

೫

೩.೯೭

ಎ++

೦

೦

೧

೧.೨೩

೧

೦.೭೯

ಬಿ

೧೬

೩೫.೫೬

೩೪

೪೧.೯೮

೫೦

೩೯.೬೮

ಬಿ+

೭

೧೫.೫೬

೧೬

೧೯.೭೫

೨೩

೧೮.೨೫

ಬಿ++

೫

೧೧.೧೧

೧೫

೧೬.೦೫

೧೮

೧೪.೨೯

ಸ್ಥ

೧೩

೨೮.೮೯

೭

೮.೬೪

೨೦

೧೫.೮೭

ಡಿ

೦

೦

೦

೦

೦

೦

೪೫(೩೦%)

೧೦೦.೦೦

೮೩(೭೦%)

೧೦೦.೦೦

೧೨೮

೧೦೦.೦೦

ಟುಟ

ಔನಹಾಟಔದ ೧೫೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ೪೫(೩೦%) ಗಹರಮಿೇಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು
೮೩(೭೦%) ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ವಿಭಿನನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ ಎಂದು
ಖಭನಿಷಱಹಗಿದ. ೫ , ೫ ಭತುು ೧ ಷಂಖೆಯಮ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ

, ಎ+, ಎ++ ಭತುು ೧೫ , ೧೬ ಭತುು ೩೪

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ++, ಬಿ+ ಭತುು ಬಿ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ ಎಂಫುದನುನ ಕ ೇಶಟಔ ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ಆದು ಗಹರಮಿೇಣ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಡದ ರೇಣಿಖಳಿಗಿಂತ ಷಙಹಿಗಿದ. ಭತೆ ುಂದಡ

, ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ರಮಹಣಕಾ

ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ಗಹರಮಿೇಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳಲ್ಲಲ ಷಙಹಿಗಿದ. ಅದದರಿಂದ , ಗಹರಮಿೇಣ
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ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಷ ೇಲ್ಲಸ್ಥದರ ನಖಯ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಈತುಭಳಹಗಿ ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುಳ ಎಂದು ತಿೇಮಹಾನಿಷಫಸುದು.
ನಖಯ ಄ಥಳಹ ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವದ ಯಹಸದೇ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಡಿ ರೇಣಿ ಡದಿಲಲ ಎಂಫುದು ಷಂತೆ ೇಶದ
ಷಂಖತಿಯಹಗಿದ.

೫.೧೭.೧೦ ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ:
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೧೦ ಔನಹಾಟಔದ ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಡದ ರೇಣಿಖಳ
಄ಂಕಿ಄ಂವನುನ ರಷುುತಡಿಷುತುದ. ಔನಹಾಟಔದ ೧೫೨ ಮಹನಯತೆ ಡದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ ೧೩ (೮%) ಭಹಿಲಹ
ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ೧೩೯ (೯೨%) ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ರಿಶಾೃತ ಮಹನಯತೆ ಙೌಔಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ
ಡದಿಳ. ಎಱಹಲ ರೇಣಿಖಳಲ್ಲಲನ ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು
ರಮಹಣಕಿಾಂತ ಷಙಹಿಗಿದ, ಭಹಿಲಹ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಬಿ ರೇಣಿಮಲ್ಲಲ ಮಹತರ ಷಚ್ಚಿನ ಮಹನಯತೆ ಡದಿಳ.
ಕ ೇಶಟಔ ೫.೧೭.೧೦ ಭಹಿಲಹ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಳಹಯು ಸಂಚ್ಚಕ
ರೇಣಿ

ಭಹಿಲಹ

ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ

ಟುಟ

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಷಂಖೆಯ

%

ಎ

೧

೮.೩೩

೮

೫.೮೪

೯

೬.೦೪

ಎ+

೧

೮.೩೩

೪

೨.೯೨

೫

೩.೩೬

ಎ++

೦

೦

೧

೦.೭೩

೧

೦.೬೭

ಬಿ

೭

೫೦

೫೫

೪೦.೧೫

೬೨

೪೦.೯೪

ಬಿ+

೧

೮.೩೩

೨೬

೧೮.೯೮

೨೭

೧೮.೧೨

ಬಿ++

೨

೧೬.೬೭

೧೯

೧೨.೪೧

೨೧

೧೨.೭೫

ಸ್ಥ

೦

೦

೨೬

೧೮.೯೮

೨೬

೧೭.೪೫

ಡಿ

೧

೮.೩೩

೦

೦

೧

೦.೬೭

ಟುಟ

೧೩

೧೦೦.೦೦

೧೩೯

೧೦೦.೦೦

೧೫೨

೧೦೦.೦೦

**********
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಄ಧಹಯಮ VI
ದತಹುಂವಖಳ ತಔಾಫದಿ ಷಂಷಾಯಣದಿಂದ ಡದ ಪಲ್ಲತಹಂವ
೬.೧ ಪಿೇಠಿಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಮ ಄ದಯಲ ಲ ವಿೇಶಳಹಗಿ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುಯ "ಖುಣಭಟಟದ ಸ್ಥೆತಿ" ಮನುನ
಄ಥಾಮಹಡಿಕ ಳುು ಪಹರಥಮಿಔ ಈದದೇವದಿಂದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು
(ನಹಯಸ)ನುನ ಶಹೆಪಿಷಱಹಯ್ದತು. ಅದದರಿಂದ ಇ ಄ಧಿಕ್ಹಯಸ ಶಹೆನೆಮದಹಗಿನಿಂದಲ

, ನಹಯಸ ಖುಣಭಟಟದ

ಮೌಲಯಮಹನ ರಕಿರಯಮನುನ ನಡಷುತಿುದ ಭತುು ಇಖ ಳಹಯಔಳಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಲಪಟಿಟದ.
ಅದಹಖ ಯ ಇಖ ೨೫
ಶಾಖಳ ಄ದಯ ಕ್ಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮತು ಹಿಂತಿಯುಗಿ ನೆ ೇಡಬೇಕ್ಹಗಿದ ಭತುು ಇ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ನಿಂದ ತಹನು ಔಂಡ
ಔನಸ್ಥನ ಮಿಶನ್ ಶಹಧಿಷಱಹಗಿದಯೇ ಄ಥಳಹ ಆಲಲಳೇ ಶಹಧಿಸ್ಥದದಲ್ಲಲ ಄ದಯ ಮವಷಾನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು
ಇ ರಿೇತಿಮ ಄ಧಯಮನದಿಂದ ಄ಕ್ಹವಳಹಖುತುದ.

಄ದೇನೆೇ ಆದದಯ

ಖುಣಭಟಟದ ಛಹಖೃತಿ ತಂದಿದ ಎಂದು ಷೇಳಫಸುದಹಗಿದ

, ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ

, ಅದರ ಆದು ಷಸತಿಾ ಭಹಗಿೇದಹಯರಿಗೆ ನಿೇಡಱಹಖು

ಶಿಕ್ಷಣದ ಖುಣಭಟಟದ ಮೇಱ ಎಶುಟ ರಿಣಹಭ ಬಿೇರಿದ ಎಂಫುದನುನ ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ ೇನದಿಂದ ನೆ ೇಡಬೇಕ್ಹಗಿದ.
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಪಹರಫೆೈಲ್ಖಳ ಕ್ಷಿನೆ ೇಟಸ ಠ್ಯಔರಭ ಄ಥಳಹ ಅಡಳಿತದ ಄ಂವಖಳಿಗಿಂತ ಷಚುಿ ಔಡಿಮ
ಭ ಲಶೌಔಮಾಖಳನುನ ಯಚ್ಚಷಲು ಅಷಕಿು ಷ ಂದಿದ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದ. ನಹಯಶನಲ್ ಬ ೇಡ್ಾ ಅಫ್
಄ಕರಡಿಟೇವನ್ (ಎನ್ಬಿಎ) , ಬಹರ್ ಕ್ೌನಿಾಲ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಯಹ

, ಮಡಿಔಲ್ ಕ್ೌನಿಾಲ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಯಹ ಭತುು

ಆಂಟನಹಯಾಶನಲ್ ಅಖಾನೆೈಶೇವನ್ ಫಹರ್ ಶಹಟಯಂಡಡೈಾಶೇವನ್ (ಕ್ಹವಲ್ಲಟಿ) (ಐಎಸ್) ಭುಂತಹದ ಆತಯ ನಿಮಂತರಔ
ಭತುು ಖುಣಭಟಟದ ರಮಹಣಿೇಔಯಣ ಷಂಶೆಖಳ ಭ ಲಔ ಄ನೆೇಔ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ಖುಣಭಟಟದ
ಮೌಲಯಮಹನಕಾ ಷ ೇಖುತಿುಳ. ಇ ಄ನುಷಯಣೆಖಳು
ಷಚುಿ ಷಚುಿ ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಾಖಳನುನ ಅಔಷ್ಟ್ಾಸ್ಥ ತಭಾ
ಭ ಲಶೌಔಮಾಖಳನುನ ನಿಮಿಾಷಲು ಭತುು ಷಚುಿ ಭೌತಿಔ ಷವತುುಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಟಷಲು ಷಚುಿ ಷಚುಿ
ಔಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಾಖಳನುನ ಅಔಷ್ಟ್ಾಷಲು ಷಂಶೆಖಳ ಮಹಕಾಟಿಂಗ್ ತಂತರಖಲಂದು ತೆ ೇಯುತುದ.
ಇ ಯದಿಮು ನಹಯಸ ಪಹರಯಂಬಳಹದಹಗಿನಿಂದ ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಷಹಖ ವಿೇಶಳಹಗಿ ಔನಹಾಟಔದ ಟ್ಹಟರ
ಮಹನಯತಹ ರಕಿರಯಮನುನ ಪಹರಯಂಭಿಸ್ಥದ. ಭಹಯತಸ ವಿವವದ ಄ತಿದ ಡಡ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶೆಮನುನ
ಷ ಂದಿಯು ದೇವಖಳಲ್ಲಲ ಂದು ಅಗಿದ ಭತುು ಮುಎಸ್ಎ , ಮುಕ, ಜ್ಭಾನಿ ಭತುು ಚ್ಚೇನಹ ನಂತಯ ಭಹಯತಸ ೫ನೆೇ
ಶಹೆನದಲ್ಲಲದ,

ಅದರ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣನುನ ನಿೇಡು ಖುಣಭಟಟದಲ್ಲಲಮ ಷಸ ಅ ರೇಣಿಮನುನ

ಕ್ಹಮುದಕ ಳುುತಿುದಯೇ? ಯಹಕಂದರ ಖುಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಄ನೆೇಔ ಮು ಅಕ್ಹಂಕ್ಷಿಖಳಿಗೆ ಅರಹಭದಹಮಔ
ಜಿೇನೆ ೇಪಹಮನುನ ಸುಡುಔು ರಳೇವದಹವಯಳಹಗಿದ. ಆದು ೇಚ್ಚಷಬೇಕ್ಹದ ಄ಂವಳಹಗಿದ . ಅದದರಿಂದ ನಹಯಸ
ಔ ಡ ಇ ಄ಂವದ ಫಗೆೆ ತುು ನಿೇಡುಸದು ಔಡಹಡಮಳಹಗಿದ

, ಆದರಿಂದಹಗಿ ದೇವದ ಕಿರಿಮ ಜ್ನಯ ವಿಹವಷನುನ

ಬಯಶ ಭತುು ಭಸತಹವಕ್ಹಂಕ್ಷಖಳಿಂದ ಫಲಡಿಷಲು ಶಹಧಯಳಹಖುತುದ. ಷ ಷ ಷಸಷರಮಹನದ ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಷನಿನಳೇವಸ ಭಹಯತದಲ್ಲಲ ಷಂಹಣಾಳಹಗಿ ಯ ಪಹಂತಯಗೆ ಂಡಿಯುಸದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಷ ಷ ತಹಂತಿರಔ ಭತುು
ೃತಿುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳ ಷಂಖೆಯಮ ಷಙಹಿಗಿದ. ಅದದರಿಂದ ಷ ಷದಹಗಿ ರಳೇವ ಡಮುಯ ಄ಸಾತೆ
ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಷ ಷ ಮಹನಯತೆ ಷಂಶೆಖಳನುನ ಯಚ್ಚಷಱಹಗಿದ.
ಔಲದ ೨೫ ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ೬೦೯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ೧೨೯೦೧ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ವಿವಿಧ
ಅತಾಖಳಲ್ಲಲ ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡಿದ (ಕ ೇಶಟಔ -೫.೪ (ಎ)). ೧೯೦೫ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳು ೫೬೨೫ ಯ ಳೇಲಗೆ ಎ
ರೇಣಿ, ಬಿ ರೇಣಿ ಖಳಿಸ್ಥಳ ಭತುು ೧೦೦೦ ಸ್ಥ ರೇಣಿ ಖಳಿಸ್ಥಳ ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷಱಹಗಿದ. ಔಡಿಮ ರೇಣಿಖಳನುನ ಷ ಂದಿಯು
ಷಂಶೆಖಳ ಷಂಖೆಯ ಎ ರೇಣಿಖಳಿಗಿಂತ ಷಚ್ಚಿನದಹಗಿಯುಸದರಿಂದ ಆದು ಖುಣಭಟಟದ ಸ್ಥೆತಿಮ ಈತುಭ ಲಕ್ಷಣಲಲ.
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ಅದದರಿಂದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಅತಹಾಱ ೇಔನ ಮಹಡುಸದು ಭತುು ಇ ಭುಂದಿನ ಭತುು
ನಂತಯದ ಅತಾಖಳಲ್ಲಲ ಈತುಭ ರೇಣಿಮನುನ ಡಮಲು ಎದುಯು ನೆ ೇಡುತೆುೇಳ. ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ಡಮು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ ೇಔಡಹಳಹಯು ರಮಹಣನುನ ಷಚ್ಚಿಷು ಷಲುಳಹಗಿ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಜ್ಞಹನ ಅೇಖಸ
ದೇವದಲ್ಲಲ ಮು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕ್ಹಂಕ್ಷಿಖಳ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮ ಷುಮಹಯು ೧೦-೧೨% ಎಂದು ಄ಂದಹಜಿಷಱಹಗಿದ. ನಂತಯ
ಷಕ್ಹಾಯಖಳು-ರಹಜ್ಯ ಭತುು ಕೇಂದರ ಭತುು ಖ್ಹಷಗಿ ಈದಯಮಿಖಳಿಂದ ಷ ಷ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಶಹೆಪಿಷುಸದು
ಷಚುಿತಿುದ. ಆದಯ ರಿಣಹಭಳಹಗಿ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಂಖೆಯಮ ಷಙಹಿಗಿದ ಭತುು ಮಹನಯತೆಗಹಗಿ ನಹಯಸ ಮೇಲ್ಲನ
ಷ ರ ಶಹವಭಹವಿಔಳಹಗಿ ಷಙಹಿಗಿದ. ಄ಖತಯ ಭ ಲಶೌಔಮಾಖಳನುನ ನಿಮಿಾಷಲು ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳನುನ
ಅಔಷ್ಟ್ಾಷಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ಡಮಲು ಪಹರಯಂಭಿಔ ಷಭಮ ಬೇಕ್ಹಖುತುದ ಎಂದು ಳೇದಯಳಹಗಿದ. ಇ
೨೫ಶಾಖಳಲ್ಲಲ ನಹಯಸ ಫಸಳ ಹಲಗನಿೇಮ ಕಲಷನುನ ಮಹಡಿದ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲನ “ಖುಣಭಟಟ” ದ ಫಗೆೆ ಛಹಖೃತಿ ಭ ಡಿಸ್ಥದ ಭತುು ಕಲಸ ಷುಧಹರಿತ ರಿಸ್ಥೆತಿಖಳು ಇಖ ಷಪಶಟಳಹಗಿ
ಗೆ ೇಚರಿಷುತುಳ ಎಂದು ಷೇಳಫಸುದಹಗಿದ.

೬.೨ ರೇಣಿೇಔಯಣ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಫದಱಹಣೆ
ನಹಯಸ ಷಂಶೆಮು ಪಹರಯಂಬದಲ್ಲಲ ರೇಣಿೇಔರಿಸ್ಥದ ಷಂಶೆಖಳಿಗೆ ಂದರಿಂದ ಐದು ಶಹಟರ್ ಖಳನುನ
ನಿೇಡುತಿುತುು. ಔರಮೇಣ ಄ನುಬ ಡದಂತೆ ಭತುು ಷ ಷ ರೇಣಿೇಔಯಣ ವಿನಹಯಷದ ಔಡ ದೃಷ್ಟ್ಟ ಸರಿಸ್ಥ

, ಷ ಷ

ರೇಣಿಮ ಮಹದರಿಮನುನ ನಿೇಡಲು ಄ದು ಷುಮಹಯು ಐದು ಬಹರಿ ಫದಱಹಗಿದ ಭತುು ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ರೇಣಿೇಔಯಣ
ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಮಹಡಿದ ಫದಱಹಣೆಖಳ ವಿಯನುನ ಕ ೇಶಟಔ-೫.೧.೧ ಯಲ್ಲಲ ನಿೇಡಱಹಗಿದ.
ಪಹರಯಂಬದಲ್ಲಲ ೧
ರಿಂದ ೫ ಶಹಟಸ್ಾ(ಔನಿಶಟ ದಿಂದ ಖರಿಶಟ) ನಂತಯ + ಚ್ಚಷನಖಲ ಂದಿಗೆ ಆಂಗಿಲಷ್ ಣಾಖಳು ಎ ಯ್ದಂದ ಡಿ ಷಹಖ
ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ರೇಣಿ ಯಶೆ(೪) , ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ರೇಣಿ ಯಶೆ(೯) ಭತುು ಜ್ುಱೈ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ಆದು ಏಳು ಮಹನದಂಡ
ಭತುು ಸ್ಥಜಿಪಿಎ ರೇಣಿ ಯಶೆಮನುನ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡಿದ.ಇ ಯದಿಮು ಇ ಷ ಷ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ರೇಣಿೇಔೃತ
ಷಂಶೆಖಳನುನ ರಷುುತಡಿಷುತುದ.

೬.೩ ಎಸ್ಡಫ ಲಯಸ್ಥ ವಿಲೇಶಣೆ
ಇ ಄ಧಯಮನಸ ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಎಸ್ಡಫುಲಯಸ್ಥ (ಶಹಭಥಯಾ

, ದೌಫಾಲಯ,

಄ಕ್ಹವಖಳು ಭತುು ಷಳಹಲುಖಳು) ಫಗೆೆಮ ಖಭನಸರಿಸ್ಥದ. ವಿಲೇಶಣೆಮು ಕಳಗೆ ನಿೇಡಱಹಗಿಯುಂತೆ ೧೫
ಷಭಶಯಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥದ ಭತುು ಅ ನ ಯನತೆಖಳನುನ ನಿಳಹರಿಷಲು ಶಿಫಹಯಷುಖಳನುನ ಮಹಡಿದ. ಇ ಎಸ್ಡಫುಲಯಸ್ಥ
ವಿಲೇಶಣೆಯ್ದಂದ ಖುಯುತಿಷಲಪಟಟ ಷಭಶಯಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಯ್ದಂದ ಔನಹಾಟಔದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಭತುು ಆತಯ ಈನನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಸ್ಥೆತಿಖತಿಖಳನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು ಶಿಫಹಯಷುಖಳು ಷ ಚ್ಚಷುತುಳ. ಖುಯುತಿಷಱಹದ ಸದಿನೆೈದು
ಷಭಶಯಖಳನುನ ಇ ಕಳಗೆ ನಿೇಡಱಹಗಿದ;
i.

ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಯಶೆಮ ಷೆಳಿೇಔಯಣ

ii.

ಷ ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಹರೈಕದಹಯಯ ರಳೇವಕ್ಹಾಗಿ ಷಪಶಟ ನಿೇತಿ ಙೌಔಟಿಟನ ಕ ಯತೆ

iii.

ಸಲಳಹಯು ರಿೇತಿಮ ಷಂಶೆಖಳ ನಡುವಿನ ಮಿಶನ್ ಯತಹಯಷದ ಕ ಯತೆ

iv.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಶಹಾಜ್ನಿಔಯ ನಂಬಿಕಮ ಕ ಯತೆ

v.

ಕಿರಯಹತಾಔ ಔಲ್ಲಕಮ ಖುರಿಖಳ ಕ ಯತೆ ಭತುು ಠ್ಯಔರಭದ ರಷುುತತೆ

vi.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಷಂ ೇಧನಹ ಶಹಕ್ಷಯತಹ ಕ್ಹಮಾಔರಭಖಳು

vii.

ಷಂೇಜಿತ ಯಶೆಗೆ ಷಳಹಲುಖಳು

viii.

ಹಱಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತುು ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಄ಂತಯನುನ ಔಡಿಮ ಮಹಡಬೇಕ್ಹಗಿಯುಸದು
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ix.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹಹಿತಿ ಷಂಸನ ತಂತರಜ್ಞಹನದಲ್ಲಲ ಕ ನೆಮ ಗಟಟದ ಷಭಶಯಖಳು

x.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳ ಸಣಕ್ಹಷು ಭತುು ಷವ ಸಣಕ್ಹಷು

xi.

ಅಡಳಿತ ಕ ಯತೆ

xii.

ೈಕ್ಷಣಿಔ ಱಔಾರಿ ೇಧನೆ

xiii.

ದ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

xiv.

ಭಧಯದಱಲೇ ವಿದಹಯಭಹಯಷ ನಿಲ್ಲಲಸ್ಥ ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಬಿಡುರಿಗೆ ಯಹಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ

xv.

ಕಿರೇಡ ಭತುು ಷಚುಿರಿ ಠಯೇತಯ ಚಟುಟಿಕಖಳು

೬.೪ ಷ ಷ ಯಶೆಮಲ್ಲಲ ಶಹಂಸ್ಥೆಔ ರೇಣಿಖಳ ಸ್ಥೆತಿ: ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ
ಇ ಄ಧಯಮನನುನ ರತೆಯೇಔಳಹಗಿ ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯಕಾ ಮಹತರ ಸಮಿಾಕ ಂಡು ಷ ಷ ಯಶೆಮ ರಕ್ಹಯ
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆ ಡದಿಯು ಎಯಡು ಷಂಶೆಖಳು ಷಹಖ ರಹಜ್ಯದ

, ಖ್ಹಷಗಿಮ ಭತುು ವಿೇಶಳಹಗಿ

ರಿಖಣಿಷಲಪಟಟ ರತಿಂದರಿಂದ ತಱಹ ಂದ ಂದು ಶೇರಿದಂತೆ ಟುಟ ಐದು ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳನುನ ಄ಧಯಮನ
ಮಹಡಱಹಯ್ದತು. ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು ಮಹತರ ಷಚ್ಚಿನ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ - ಎ++
ಭತುು ಆತಯ ಷಂಶೆಖಳು ಬಿ ಭತುು ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳನುನ ಡದಿಳ. ಆದು ಷಕ್ಹಾರಿ

, ಎ

, ಄ನುದಹನ, ಷವ-ಸಣಕ್ಹಷು

ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ೧೫೨ ರಥಭ ದಜಾ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಿಗೆ ಮಹನಯತೆ ನಿೇಡಿದ. ಇ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ಷಚ್ಚಿನ
ವಿಲೇಶಣೆಮನುನ ಷೆಳದಿಂದ , ಸಣಕ್ಹಸ್ಥನ ವಿಧಹನದಿಂದ , ಲ್ಲಂಖ ಭತುು ಷಸ-ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಷಸ
ರಮತಿನಷುತುಳ. ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳಲ್ಲಲ, ಷಚ್ಚಿನ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ - ಸ್ಥ ರೇಣಿಖಳಲ್ಲಲ ಔಂಡು ಫಯುತುಳ ಭತುು ಯಹಸದೇ
ಕ್ಹಱೇಜ್ು ಡಿ ರೇಣಿಮನುನ ಡದಿಲಲ.

ನಖಯ ರದೇವದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಎ++ ಯ್ದಂದ ಎ ಈನನತ ರೇಣಿಖಳನುನ

ಡಮಲು ಷಭಥಾಳಹಗಿಳ , ಄ಲ್ಲಲ ಗಹರಮಿೇಣ ರದೇವದ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಕಲಸ ರಔಯಣ ಷ ಯತುಡಿಸ್ಥ ಬಿ ಮಿೇರಿ
ಷ ೇಖಲು ಶಹಧಯಳಹಖುಸದಿಲಲ. ಅದದರಿಂದ ಔಡಮಕ್ಷ ಭುಂದಿನ ಅತಾದಲ್ಲಲ ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳ ರೇಣಿಖಳನುನ
ಷುಧಹರಿಷು ಄ವಯಔತೆಯ್ದದ ಎಂದು ಄ಧಯಮನಸ ತಿೇಮಹಾನಿಷುತುದ ಭತುು ತಹುಯ್ದಷುತುದ.

೬.೫ ಄ಂತಿಭ ಟಿಪಣಿ:
ಭಹಯತ ಭತುು ಔನಹಾಟಔದ ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಮುಯು ವಿಭಿನನ ಶಹಮಹಜಿಔ, ಅರ್ಥಾಔ, ೈಕ್ಷಣಿಔ
ಭತುು ಧಹಮಿಾಔ ಷುಯ ಭತುು ಹಿನೆನಱಯ್ದಂದ ಫಂದಯು.

ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಂಶೆಖಳಲ್ಲಲ ಆಂತಸ ಳೈವಿಧಯಭಮ

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಜ್ನಷಂಖೆಯಮನುನ ನಿಭಹಯ್ದಷುಸದು ಂದು ಷಳಹಱಹಗಿದ ಭತುು ಮಹನಯತೆ ಡಮಲು ಅಯಹ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು ಭತುು ಕ್ಹಱೇಜ್ುಖಳು ಔಳುಹಿಸ್ಥದ ಷವಮಂ ಄ಧಯಮನ ಯದಿಮನುನ ಇ ಎಱಹಲ
ಳೈವಿದಯತೆಮನುನ ಷಂಕ್ಷೇಪಿಷು ಕ್ಹಮಾತಂತರನುನ ೇಜಿಸ್ಥ ನಹಯಸ ಄ಳಡಿಸ್ಥಕ ಂಡಿದ.

**********
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಄ನುಫಂಧ - I
ಈನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಲ ಫಯು ರಹಜ್ಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು

ಷೆಳ

ಛಹಲತಹಣ ವಿಲಹಷ

೧

ಮೈಷ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಮೈಷ ಯು

www.uni-mysore.ac.in

೨

ಔನಹಾಟಔ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಧಹಯಳಹಡ

www.kud.ac.in

೩

ಬಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.bangaloreuniversity.ac.in

೪

ಭಂಖಳ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಭಂಖಳ ಯು

www.mangaloreuniversity.ac.in

೫

ಖುಲಬಖಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಔಲಫುಗಿಾ

www.gug.ac.in

೬

ಔುಳಂಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಶಿಖೆ

www.kuvempu.ac.in

೭

ಔನನಡ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಸಂಪಿ

೮

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಭುಔು

ಮೈಷ ಯು

www.kannadauniversity.org
www.karnatakastateopenuniversity.in.

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೯

ವಿವೇವವಯಮಯ ತಹಂತಿರಔ

ಬಳಗಹವಿ

www.vtu.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೦

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಄ಔಾಭಷಹದೇವಿ

ವಿಜ್ಮಸಯ

www.kswu.ac.in.

ಭಹಿಲಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೧

ತುಭಔ ಯು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ತುಭಔ ಯು

www.tumkuruniversity.ac.in

೧೨

ದಹಣಗೆರ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ದಹಣಗೆರ

www.davangereuniversity.ac.in

೧೩

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಖಂಖ ಬಹಯ್ದ

ಮೈಷ ಯು

www.musicuniverisity.ac.in

ಷಹನಖಲ್ ಷಂಗಿೇತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೪

ರಹಣಿ ಚನನಭಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಳಗಹವಿ

www.rcub.ac.in

೧೫

ವಿಜ್ಮನಖಯ ಶಿರೇ ಔೃಶಣದೇರಹಮ

ಫಲಹುರಿ

www.vskub.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೬

ಔನಹಾಟಔ ಷಂಷಾೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.ksu.ac.in

೧೭

ಔನಹಾಟಔ ಜ್ನದ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಗೆ ಟಗೆ ೇಡಿ

www.janapadauniversity.ac.in

೧೮

ಬಂಖಳ ಯು ನಖಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.bcu.ac.in

೧೯

ಬಂಖಳ ಯು ಈತುಯ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಕ ೇಱಹಯ

www.bnu.ac.in

೨೦

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಗಹರಮಿೇಣಹಭಿೃದಿಿ

ಖದಖ

www.ksrdpru.in

ಭತುು ಂಙಹಮತ್ ರಹಜ್
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೨೧

ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಜಿಕವಿಕ

ಬಂಖಳ ಯು

www.uasbangalore.edu.in

೨೨

ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಧಹಯಳಹಡ

www.uasd.edu

೨೩

ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ರಹಮಚ ಯು

೨೪

ಔೃಷ್ಟ್ ಭತುು ತೆ ೇಟಗಹರಿಕ್ಹ ವಿಜ್ಞಹನ

ಶಿಖೆ
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ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೨೫

ತೆ ೇಟಗಹರಿಕ್ಹ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೨೬

ಔನಹಾಟಔ ವುಳೈದಯಕಿೇಮ, ಪಹರಣಿ

ಬಹಖಲಕ ೇಟ
ಬಿೇದರ್

www.uhsbagalkot.edu.in
www.kvafsu.edu.in

ಭತುು ಮಿೇನುಗಹರಿಕ ವಿಜ್ಞಹನ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೨೭

ಔನಹಾಟಔ ರಹಜ್ಯ ಕ್ಹನ ನು

ಸುಫಬಳಿು

www.kslu.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೨೮

ರಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಅರ ೇಖಯ ವಿಜ್ಞಹನ

ಬಂಖಳ ಯು

www.rguhs.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
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಄ನುಫಂಧ - II
ರಹಜ್ಯದ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಖಳು (ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುಯು)
ಔರ.
ಷಂ.

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು

ಷೆಳ

ಛಹಲತಹಣ ವಿಲಹಷ

೧

಄ಱೈಮನ್ಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.alliance.edu.in

೨

಄ಜಿೇಮ್ ಪರೇಮ್ಜಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.azimpremjiuniversity.edu.in

೩

ಪರಸ್ಥಡನಿಾ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.presidencyuniversity.in

೪

ಸ್ಥಎಂಅರ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.cmr.edu.in

೫

ಪಿಆಎಸ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.pes.edu

೬

ಎಂ.ಎಸ್.ರಹಭಮಯ ಮುನಿಸ್ಥಾಟಿ

ಬಂಖಳ ಯು

www.msruas.ac.in

ಅಫ್ ಄ಪಲೈಡ್ ಶೈನಾಸ್
೭

ರೇಳಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.reva.edu.in

೮

ದಯಹನಂದ ಶಹಖರ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.dayanandasagar.edu.in

೯

ರಹಯ್ ತಂತರಜ್ಞಹನ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.raitechuniversity.in

೧೦

ಜಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುು ತಂತರಜ್ಞಹನ

ಮೈಷ ಯು

www.jssstuniv.in
www.kletech.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೧

ಕಎಲ್ಆ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಸುಫಬಳಿು

೧೨

ಶಿರೇನಿಳಹಷ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಭಂಖಳ ಯು

೧೩

ವಯಣಫಷ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಔಲಫುಗಿಾ

೧೪

ದಿ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ ಅಫ್ ಟ್ಹರನ್ಾ-

www.srinivasuniversity.edu.in
www.sharnbasvauniveristy.edu.in

ಬಂಖಳ ಯು

www.tdu.edu.in

ಭಂಡಯ

www.acu.edu.in

ಡಿಸ್ಥಾಪಿಲನರಿ ಷಲ್ು ಶೈನಾಸ್ &
ಟಕ್ಹನಲಜಿ
೧೫

ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೧೬

ಗಹಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

೧೭

ಖ್ಹಛಹ ಫಂದಹನಳಹಜ್

ಬಂಖಳ ಯು

www.gardencity.university

ಔಲಫುಗಿಾ

www.kbn.university

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
೧೮

ಎನ್ಐಆ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಮೈಷ ಯು

www.nie.ac.in

೧೯

ಶಿರೇ ಷತಯ ಶಹಯ್ದ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ ಫಹರ್

ಔಲಫುಗಿಾ

www.sssuhe.ac.in

ಸ ಯಭನ್ ಎಔಾಱನ್ಾ
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಄ನುಫಂಧ - III
ಡಿೇಮ್ಡ (ಟು-ಬಿ) ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿೇಸ್(ಕ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುಯು)
ಔರ.
ಷಂ.
೧

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಭಣಿಪಹಲ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್

ಷೆಳ

ಛಹಲತಹಣ ವಿಲಹಷ

ಭಣಿಪಹಲ್

www.manipal.edu

ಬಂಖಳ ಯು

www.svyasa.edu.in

ಕ ೇಱಹಯ

www.sduu.ac.in

ಎಜ್ುಕೇವನ್
೨

ಶಹವಮಿ ವಿಳೇಕ್ಹನಂದ ೇಖ ಄ನುಷಂಧಹನ
ಷಂಶಹೆನ

೩

ಶಿರೇ ದೇರಹಜ್ ಄ಯಸ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್
ಷೈಮರ್ ಎಜ್ುಕೇವನ್ & ರಿಷಚ್ಾ

೪

ಯನೆಪಹೇಯಹ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಭಂಖಳ ಯು

www.yenepoya.edu.in

೫

ಬಿಎಲ್ಡಿಆ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ವಿಜ್ಮಸಯ

www.bldeuniversity.ac.in

೬

ಜಎಸ್ಎಸ್ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್

ಮೈಷ ಯು

www.jssuni.edu.in

ತುಭಔ ಯು

www.sahe.in

ಎಜ್ುಕೇವನ್ ಄ಂಡ್ ರಿಷಚ್ಾ
೭

ಶಿರೇ ಸ್ಥದಹಿಥಾ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್
ಎಜ್ುಕೇವನ್

೮

ಕರೈಸ್ಟ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.christuniversity.in

೯

ಜೈನ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.jainuniversity.ac.in

೧೦

ನಿಟಟ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ

ಬಂಖಳ ಯು

www.nitte.edu.in

೧೧

ಕಎಲ್ಆ ಄ಕ್ಹಡಮಿ ಅಫ್ ಷೈಮರ್

ಬಳಗಹವಿ

www.kleuniversity.edu.in

ಎಜ್ುಕೇವನ್ & ರಿಷಚ್ಾ
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಄ನುಫಂಧ - IV
ಕೇಂದಿರೇಮ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಔರ.
ಷಂ.
೧

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು
ಔನಹಾಟಔದ ಕೇಂದಿರೇಮ

ಷೆಳ

ಛಹಲತಹಣ ವಿಲಹಷ

ಔಲಫುಗಿಾ

www.cuk.ac.in

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
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಄ನುಫಂಧ - V
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಪಹರಭುಕಯತೆಮ ಷಂಶೆಖಳು
ಔರ.
ಷಂ.

ವಿವವವಿದಹಯಲಮದ ಷಷಯು

ಷೆಳ

ಛಹಲತಹಣ ವಿಲಹಷ

೧

ಭಹಯತಿೇಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ

ಬಂಖಳ ಯು

www.iisc.ac.in

೨

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮಹನಸ್ಥಔ ಅರ ೇಖಯ ಭತುು

ಬಂಖಳ ಯು

www.nimhans.ac.in

ನಯವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ
೩

ಭಹಯತಿೇಮ ಷಂಖ್ಹಯಹಸ್ಥ಼ೇಮ ಷಂಶೆ

ಬಂಖಳ ಯು

www.isibang.ac.in

೪

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ತಹಂತಿರಔ ಭಷಹವಿದಹಯಲಮ

ಷ ಯತಾಲ್

www.nitk.ac.in

೫

ಆಂಡಿಮನ್ ಆನಿಾಟಟ ಯಟ್ ಅಫ್

ಬಂಖಳ ಯು

www.iimb.ac.in

ಬಂಖಳ ಯು

www.nls.ac.in

ಬಂಖಳ ಯು

www.jncasr.ac.in

ಬಂಖಳ ಯು

www.iiitb.ac.in

ಮಹಯನೆೇಜಾಂಟ್
೬

ನಹಯಶನಲ್ ಱಹ ಷ ಾಲ್ ಅಫ್
ಆಂಡಿಯಹ ಮ ನಿಸ್ಥಾಟಿ

೭

ಜ್ಳಹಸಯಱಹಲ್ ನೆಸಯು ಶಂಟರ್ ಫಹರ್
಄ಡಹವನ್ಾಡ ಶೈಂಟಿಫಿಸ ರಿಷಚ್ಾ

೮

಄ಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ
ಷಂಶೆ

೯

ಭಹಯತಿೇಮ ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ

ಧಹಯಳಹಡ

www.iitdh.ac.in/

೧೦

ಭಹಯತಿೇಮ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆ

ಧಹಯಳಹಡ

www.iiitdwd.ac.in
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ನಹಯಸ ಜ

ತೆ ಷಂಸನಕ್ಹಾಗಿ

ನಿದೇಾವಔಯು

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಮೌಲ್ಲಯೇಔಯಣ ಭತುು ಮಹನಯತಹ ರಿಶತುು (ನಹಯಸ)
(ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಄ನುದಹನ ಅೇಖದ ಶಹವಮತು ಷಂಶೆ)
಄ಂಚೆ ಪಟಿಟಗೆ ಷಂಖೆಯ-1075, ನಹಖಯಭಹವಿ, ಬಂಖಳ ಯು- 560072
ದ ಯಳಹಣಿ : + 91-08-2321 0261/62/63/64/65

ಫಹಯಸಾ

: + 91-08-2321 0268, 2321 0270

ಆಮೇಲ್

: director.naac@gmail.com

ಛಹಲತಹಣ : www.naac.gov.in
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