
TDS ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಇಂದೀಕರಿಸಲು ಡಿಡಿಓ ಗಳ ಕೈಪಿಡಿ 

           ಎಲಾಲ್ ಡಿಡಿಓ ಗಳು ಟಿಡಿಎಸ್ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಲ್  ಶಾಲೆ/ಕಛೇರಿ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕ , ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು ಮತುತ್ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿ ರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 
ಅಳವಡಿ ದ ಮಾ ತಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರು ಮನ  ಸ ಲ್ ದ ಲ್ ಅದನುನ್ 
ಪರಿ ೕ  ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು. ಈ ಸೂಚನೆಯ ನಂತರವೂ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಲ್ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಯಿದದ್ ಲ್ ಆಯಾ ಡಿಡಿಓ 
ಗಳ ೕೆ  ಜವಾಬಾದ್ರರಾಗುತಾತ್ರೆಂದು ತಿ ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ತಕಷ್ಣವೇ ತಮಮ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೂ ಕಷ್ಕರ ಲಾಗಿನ್ 
ಮೂಲಕ ಕಷ್ಕರ ಕೈಪಿಡಿಯ ಲ್ರುವಂತೆ ಕರ್ಮವ  ಪರಿ ೕ ಕೊಳಳ್ಲು ತಿ ಸುವುದು.  

ಕಷ್ಕರ ಧ ಡಿಡಿಓ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಆಯಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ.ಇ.ಓಗಳು 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಆಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಆಯಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಗಳು 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು , 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರು 

ಆಯಾ ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು 

 

  

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

 

 

 



DDO/DDPI  ಎಂಬ ರೇಡಿ ೕ ಬಟನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, Login ID ಯಾಗಿ  ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯ DDO Code 

ಮತುತ್ ಪಾಸ್ ವಡ್ರ್ ಬಳ  Login  ಮಾಡುವುದು. 

 

 

ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು.  

 

ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿ ರುವ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಇಂದೀಕರಿಸಲು ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲು 
Modification ಟಾಯ್ಬ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ, DDO Modification ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಕಷ್ಕರ ಕೆ.ಜಿ.ಐಡಿ ಸಂಖೆಯ್) 
ನಮೂದಿ ದಾಗ, ಆ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿಯ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು. 

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



 

       ಕಷ್ಕರ ಧ (ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ) ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖೆಯ್ ನಮೂದಿ  Modify  ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಕಷ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 
ಒಳಗೊಂಡ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭಯ್ ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರಿ ೕ , 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

 

 



    ಕಷ್ಕರ ಧ, ಹೆಸರು. ಜನಮ್ದಿನಾಂಕ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆದ್, ಹುದೆದ್ಯ ಷಯ ಮತುತ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
(ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ದದ್ಂತೆ), ಪದನಾಮ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ (ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ), 
ಮತುತ್ ಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುವುದು ಮತುತ್ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು. ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಪತಿ/ಪತಿನ್ ವರ, ಳಾಸ, ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ವರ, ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ವರ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಗರ್ , ಳಾಸ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಎಲಾಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖ ಸುವುದು. 

 ಇತರೆ ವರಗಳು ಎಂಬ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಲ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಆಯೆಕ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ ಲ್ ಅದಕೆಕ್ ಸೂಕತ್ ದಾಖಲೆಯನುನ್ ಆಯಾ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಪಡೆದು, ಪರಿ ೕ  ಅದರ 
ದೃಢೀಕೃತ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಇ ಲ್ ನಮೂದಿ ರುವ ಆಯೆಕ್ ಮತುತ್ 
ದಾಖಲೆಯನೆನ್ೕ ನೌಕರರ ಸೇವಾಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು 

 

 



 

 

ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆಗಳು : ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆಗಳು ಟಾಯ್ಬ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಷಯಾವಾರು ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ ಉತಿತ್ೕಣರ್ತಾ ವರವನುನ್   
ದಾಖ ಸುವುದು ಮತುತ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ಗಳ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಲ್ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು. 

 

 

 

 



 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಟಾಯ್ಬ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖ ದ ಮಾ ತಿಯು ಕಂಡುಬರ ದುದ್, ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿ  Save ಮಾಡುವುದು. ದಾಯ್ಹರ್ತೆ- ಪದ , ಭಾಷಾ 
ಸಂ ೕಜನೆ, ಐಚಿಛ್ಕ ಷಯ ಸಂ ೕಜನೆ, ವೃತಿತ್ಪರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ- ಷಯಗಳ ಸಂ ೕಜನೆಯನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಪರಿ ೕ  ದಾಖ ಸುವುದು. 

 

 

ಸೇವಾ ವರಗಳು ಟಾಯ್ಬ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿ ದ ಸೇವಾ ವರ ಕಂಡುಬರುವುದು. 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪರಿ ೕ , ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು. ಶಾಲಾ ವಲಯ ಮತುತ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ಸೇವಾ 
ವ ಂದಿಗೆ ಪರಿ ೕ  ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು. ಇತರೆ ಸೇವೆಯನುನ್(ಶಾಲೆ ಹೊರತುಪಡಿ ) ನಮೂದಿ ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಅವರ ಸೇವಾ ವರದ ಲ್ ಅವರ ಕಛೇರಿ ಳಾಸವನುನ್ ಈ ಂದೆ ಅಳವಡಿ ರದಿದದ್ ಲ್ ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.  ಎಲಾಲ್ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿ ದ ನಂತರ Publish  ಮಾಡುವುದು. 



 

 

ಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು ( ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ) 

1. ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಧಾನ ( Mode of Posting) ಅನುನ್ ಇಂದೀಕರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಕರ ಲಾಗಿನ್ ನ ಲ್   ಅವಕಾಶ 
ಕ ಪ್ ದುದ್ ಕಷ್ಕರ ಕೈಪಿಡಿಯಂತೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು.  

  2. ಕಷ್ಕರು ಈ ಂದೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿದುದ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿದದ್ ಲ್, 
ಪರ್ಸುತ್ತ ಹುದ ದೆ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಎಂಬ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ಹುದ ದೆ್ಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ದಾಖ ರಬೇಕು. 
ಇದು ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರು/ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇದೇ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

  3. ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊರತು ಪಡಿ  ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದ ದೆ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪದನಾಮವನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ 
ಸಮೂದಿಸುವುದು.  

   4. ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಆಯಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ DDO Login ನ ಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಖ ದ ಮಾ ತಿಯ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ತಪುಪ್ಗಳು 
ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಮತುತ್ ಮಾ ತಿ ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ. ಹುದೆದ್ ಮತುತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಷಯಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತಿತ್ಲಲ್. 
ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯ ಲ್ ದಾಖ ದ ಪದ , ವೃತಿತ್ಪರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ  ಐಚಿಛ್ಕ ಷಯಗ ಗೂ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿರುವುದಿಲಲ್. ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ, ಸೇವಾವ  ಮತುತ್ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ 
ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಪರಿ ೕ  ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಇಂದೀಕರಿಸಲು ತಿ ದೆ. 


