
TDS ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಕಷ್ಕರ ಕೈಪಿಡಿ 

ಟಿಡಿಎಸ್ ನ ಲ್ ತಮಮ್  ಮಾ ತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಳವಡಿ ದ ಮಾ ತಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಲ್ 
ತಮಮ್ ಡಿಡಿಓಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್  ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಕರ್ಮವ ಸುವುದು. ಈ ಸೂಚನೆಯ ನಂತರವೂ 
ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಯಿದದ್ ಲ್ ತಾವೂ ಸಹ ಅದಕೆಕ್ ಜವಾಬಾದ್ರರಾಗು ರಿ. ಆದದ್ರಿಂದ ತಕಷ್ಣವೇ ಎಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 
ಕಷ್ಕರ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿ ೕ ಕೊಳಳ್ಲು ತಿ ದೆ.  

ಇಲಾಖಾ ಜಾಲತಾಣ http://www.schooleducation.kar.nic.in ನ ಮುಖಪುಟದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ 
ಮಾ ತಿ ತಂತಾರ್ಂಶ ದ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. 

 

TEACHER  ಎಂಬ ರೇಡಿ ೕ ಬಟನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮಮ್ KGID /LIC ಸಂಖೆಯ್ ಹಾಕಿ, Get OTP ಎಂಬ ಲ್ 

ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ನ ಲ್ ಅಳವಡಿ ದ ಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ OTP ಬರುವುದು. ಆ OTP ಮತುತ್, 
ಅ ಲ್ ಕೊಟಿಟ್ರುವ Security Code ಅನುನ್ ಹಾಕಿ, Login ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. 

ಸೂಚನೆ:-  ಎ) ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು - ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖೆಯ್ (ಹೆಚ್ಆರ್ ಎಂಎಸ್ ನ ಲ್ರುವಂತೆ) 
             ಬಿ) ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು – ಎಲ್ಐ  ಸಂಖೆಯ್ (ಹೆಚ್ಆರ್ ಎಂಎಸ್ ನ ಲ್ರುವಂತೆ) 

 



 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಷ್ಕರ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು. 

 

View  Details  ಎಂಬ ಲ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಡಿಓ ರವರು ದಾಖ ದ ಮಾ ತಿಯ ಪುಟ 
ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು. 



 

 

 

ಕಷ್ಕರ ಧದಿಂದ (ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ) ಪಾರ್ರಂಭಿ , 
ಅಳವಡಿ ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕ ಕೊಳುಳ್ವುದು. ಪರ್ಸುತ್ತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆದ್, ಹುದೆದ್ಯ 
ಷಯ ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ರುವಂತಿರುವುದನುನ್ ದೃಢಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಜನಮ್ದಿನಾಂಕ, 

ಪರ್ಸುತ್ತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ ದೆ್, ಹುದೆದ್ಯ ಷಯ ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮ (ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ದದ್ಂತೆ) ,  ಪರ್ಸುತ್ತ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ (ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ), ಪತಿ/ಪತಿನ್ ವರ, ಳಾಸ, ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ 
ಘೋಷಣೆ ವರ, ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ವರ, ದಾಯ್ಹರ್ತೆ- ಪದ , ಭಾಷಾ ಸಂ ೕಜನೆ, ಐಚಿಛ್ಕ ಷಯ 
ಸಂ ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುವುದು.  

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆಗಳ ವರವನುನ್  ಪರಿ ೕ ಕೊಳುಳ್ವುದು. 



ಸೂಚನೆ:- ಕಷ್ಕರು ಈ ಂದೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿದುದ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿದದ್ ಲ್, ಪರ್ಸುತ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಎಂಬ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ 

ದಾಖ ರಬೇಕು. ಇದು ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರು/ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇದೇ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

ಇತರೆ ವರಗಳು ಎಂಬ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಲ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಆಯೆಕ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ ಲ್ ಅದಕೆಕ್ ಸೂಕತ್ ದಾಖಲೆಯನುನ್ ತಮಮ್ ಡಿಡಿಓಗ ಗೆ ಸ ಲ್  ಅದರ ದೃಢೀಕೃತ 
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇ ಲ್ ನಮೂದಿ ರುವ ಆಯೆಕ್ ಮತುತ್ ದಾಖಲೆಯನೆನ್ೕ 
ನೌಕರರ ಸೇವಾಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

 



 

 

 

Edit  Service  Details  ಟಾಯ್ಬ್ ಅನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ವರದ ಕೋಷಟ್ಕ 

ಕಾಣುವುದು. ಪರ್ತಿ ಸೇವಾ ವರದ ಸಾ ನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಂ Mode of Posting ಅಡಿಯ ಲ್ರುವ dropdown ಕಿಲ್ಕ್ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಲ್ ಸೂಕತ್ವಾದದದ್ನುನ್, ತಮಮ್ ಲ್ರುವ ದಾಖಲೆಗಳನವ್ಯ ಆ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಂದ 
ಧಾನವನುನ್, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ/ಬಡಿತ್/ ಂಬಡಿತ್/ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕಡಾಡ್ಯ ಸಥ್ಳನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ/ ಎರವಲು ಸೇವೆ (ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದದ್ ಲ್), ಮರುನೇಮಕಾತಿ ಯನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಎಲಾಲ್ ಸೇವಾ ವರಗ ಗೆ Mode of 
Posting ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ Save ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಲ್ ಯಾವುದೇ 

ಗೊಂದಲ ದದ್ ಲ್ ತಮಮ್ ಡಿಡಿಓ ರವರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸುವುದು. 



  

 


