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ಅಧಿಸೂಚನೆ 

  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಕುಲಪತಿಯ ಹುದೆ್ದ ಯ ನೇಮರ್ಕತಿ 

  

1. ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯದ ಕುಲಪತಿಯ ಹುದೆ್ದ ಗೆ ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2009ರ ಪರ ಕರಣ 12ರ ಉಪಬಂಧಗಳನುಸಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಅರ್ಾತೆಯುಳಳ  ಪ್ರರ ಧೆ್ಯ ಪಕರು/ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ರುಗಳಾಂದ ಅರ್ಜಾಯನುು  ಆಹ್ವವ ನಿಸ್ಲಾಗಿದ್ದ. 

i. ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಧೆ್ಯ ಪಕರಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ  10 ವಷ್ಾಗಳ ಸೇವೆ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಥವಾ ವಿಖೆ್ಯ ತ 

ಸಂಶೋಧನ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳತ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಠ  10 ವಷ್ಾಗಳು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ 

ಅನುಭವ, ಉನ್ು ತ ಮಟಟ ದ ಸಾಮಥೆ ಾ, ಸ್ಮಗರ ತೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಯಕತವ ವನುು  ಪರ ದಶಿಾಸಿದ 

ಪುರಾವೆಯಾಂದಿಗೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲೆ ಗಳನುು  ಹ್ವಗೂ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ಬದಧ ತೆಯನುು  ಹಾಂದಿರತಕಕ ದೆ್ದ .  

ii. ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯದ ಕುಲಪತಿಯು ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ನಿಲಯ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2009ರ ಪರ ಕರಣ 12(3)(ಎ) ರಲಿ್ಲ  ನಿಯಮಿಸಿರುವಂತೆ, 04 ವಷ್ಾಗಳು ಅಥವಾ 67 ವಷ್ಾಗಳ 

ವಯಸಾಾ ಗುವವರೆಗೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ಮೊದಲೋ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ 

ಇಷ್ಟ ಪಯಾಾಂತ ಪದಧ್ಯರಣಾವಧಿಯನುು  ಹಾಂದಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಆದ್ದದರಾಂದ, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ 

ಇಷ್ಟ ಪಯಾಾಂತ ನಲುಕ  ವಷ್ಾಗಳ ಪದಧ್ಯರಣ ಅವಧಿಯ ಅವಕಾಶ್ವಿರುವ ವಯೋಮಿತಿಯನುು  

ಹಾಂದಿರತಕಕ ದೆ್ದ ". 

2. ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಹುದೆ್ದ ಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಉಮೇದ್ದವಾರಕೆ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ 

ಬಯಸುವ ಆಸ್ಕಾ ರು ತಮಮ  ವಿದೆ್ಯ ರ್ಾತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹ್ವಗೂ ಆಡಳತ್ತತಮ ಕ ಅನುಭವಗಳು, 

ಸಾಧನೆಗಳು ಹ್ವಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನುು  ಯುರ್ಜಸಿಯಾಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ನ್ಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  

ಭತಿಾ ಮಾಡಿ ಮುದಿರ ತ ಅರ್ಜಾಗಳನುು  ತಿರ ಪರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾಹಿೋರಾತು ಪರ ಕಟಣೆಯಾದ 20 

ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (ಸಾವಾತಿರ ಕ ರಜಾ ದಿನ್ಗಳನುು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ) ಸಿವ ೋಕೃತವಾಗುವಂತೆ “ಸರ್ಕಾರದ 

ಪರ ಧಾನ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉನ್ನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, 

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001" ಇವರಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ತಕಕ ದೆ್ದ . ಅರ್ಜಾ ನ್ಮೂನೆಯನುು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ 

ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸಕ ೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಹುದೆ್ದ ಗೆ ಅರ್ಜಾ” ಎಾಂದ್ದ 

ಬರೆಯತಕಕ ದೆ್ದ .  (PDF) ರೂಪದ ವಿದೆ್ದ ನಮ ನ್ ಅರ್ಜಾಗಳನುು  ಏಕ ಪರ ತಿಯಲಿ್ಲ  e-mail 

highereducationso1@gmail.com ಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಕಕ ದೆ್ದ . 

3. ಪರ ಸುಾ ತ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ವೆ ಕ್ತಾ ಗಳು ಅವರ ವಿರುದಧ  ಇಲಾಖ್ಯ/ಕ್ತರ ಮಿನ್ಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಾಕ್ತ 

ಇರದ/ಹೂಡಲು ಉದೆ್ದ ೋಶಿಸಿರದ ಮತುಾ  ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗಿರದ 

ಬಗೆೆ  ಹ್ವಗೂ ಕಳಂಕ್ತತ ಸೇವಾ ಚರತೆರ  ಹ್ವಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವಾದಗಳನುು  ಹಾಂದಿರದ ಬಗೆೆ  ಅವರು 

ಸೇವೆ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸುತಿಾ ರುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಮುಖೆ್ ಸೆ್ ರಾಂದ ದೃಢೋಕರಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳನುು  ಹ್ವಗೂ ಸೇವೆಯಾಂದ 

ವಯೋನಿವೃತಿಾ  ಹಾಂದಿರುವವರು ಈ ಕುರತಂತೆ ಸ್ವ ಯಂ ದೃಢೋಕರಣ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳನುು  

ಅರ್ಜಾಯಾಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ತಕಕ ದೆ್ದ , ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಪುು  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿರುವುದ್ದ 

ಕಂಡು ಬಂದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನುು  ಕಠಿಣ ಕರ ಮಕೆಕ  ಗುರಪಡಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಾಣ 

ಪತರ ಗಳನುು  ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ದ ವೆ ಕ್ತಾ ಗಳ ಅರ್ಜಾಗಳನುು  ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಪರಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ .  

4. ಅರ್ಜಾ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ನ್ಮೂನೆ/ಪರ ಪತರ ವನುು  ಉನ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕನಾಟಕ 

ಸ್ಕಾಾರದ https://hed.karnataka.gov.in ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತ್ತಣದಿಾಂದ ಪಡೆಯಬಹುದ್ದ.  

5. ಅಪೂಣಾ ಮತುಾ  ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಲಾದ ನ್ಮೂನೆ ಪರ ಪತರ ದಲಿ್ಲರದ ಹ್ವಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ/ಗಡುವು 

ಮುಕಾಾ ಯವಾದ ನಂತರ ಸಿವ ೋಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಾಗಳನುು  ಪರಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಅಾಂಚೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ 

ಸ್ವ ರೂಪದ ವಿಳಂಬಗಳಗೆ ಉನ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಜ್ವಾಬೆಾ ರವಾಗುವುದಿಲಿ .  

6. ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ವಾಮ ಮಾಗಾದ ಮೂಲಕ ಅನುಚಿತ ಪರ ಭಾವ ಬೋರಲು ಪರ ಯತಿು ಸುವ 

ವೆ ಕ್ತಾ ಗಳ ಅಭೆ ರ್ಥಾತವ ವನುು  ರದೆ್ದ ಗಳಸಿ, ಅರ್ಜಾಯನುು  ತಿರಸ್ಕ ರಸ್ಲಾಗುವುದ್ದ. 
  

 

ಸ್ಹಿ/- 

ಸ್ಕಾಾರದ ಪರ ಧ್ಯನ್ ಕಾಯಾದಶಿಾ, 

ಉನ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ 

 



GOVERNMENT OF KARNATAKA 
Higher Education Department 

MS Building, Bangalore 
  
No: ED/284/UNE/2022                                                   Date: 17.11.2022. 

Notification 
  

Selection of Vice-Chancellor of Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya 
  
1. The Government of Karnataka invites applications for the selection of Vice-Chancellor 

of Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya, Bengaluru, Karnataka, as per Section 12 of 
Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya Act, 2009 from eligible and distinguished 

Academicians/Professors with following credentials.  
i. A distinguished academician, with a minimum of ten years' of experience as Professor in 

a University or ten years' of experience in a reputed research and/or academic 

administrative organization with proof of having demonstrated academic leadership of 

the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment; 
ii. As provided in Section 12(3)(a) of the Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya Act, 2009, 

the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold the office for a 
maximum period of 4 years or until he attains the age of Sixty Seven years whichever is 

earlier. Consequently, a person to be appointed as Vice-Chancellor shall have clear four 

years of tenure. 
2. Eligible candidates interested in applying for the post of Vice-Chancellor of Karnataka 

Samskrita Vishwavidyalaya may submit application in the UGC prescribed proforma 

attached herewith by providing details of their qualification, academic, research 

credentials and administrative experiences, achievements & other details in triplicate 

within 20 days from the date of publication of this advertisement (including general 

holidays) to the Principal Secretary to Government, Higher Education Department, 6th 

Floor, Gate No: 02, M.S. Building, Banglore-560 001. Envelope containing the 
application form should be superscribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VICE 

CHANCELLOR, KARNATAKA SAMSKRITA VISHWAVIDYALAYA." One copy of 

the application in PDF format should be sent electronically to the e-mail: 

highereducationso1@gmail.com within the prescribed period. 

3. Persons currently in service are required to submit an attested certificate from their 

employer to confirm that no departmental/criminal enquiry are pending/not intended to 

be initiated against them and not previously initiated and penalised and that he/she is 

neither having a tainted service history nor is their appointment in dispute. Retired 

candidates should file a self attested certificate to this effect. Strict action as per law will 

be initiated if faulty information is found to be given in the certificates. Applications 

without this certificate will not be considered for selection. 
4. The application proforma is available on the Government of Karnataka, Higher 

Education Department website https://hed.karnataka.gov.in 
5. Incomplete applications submitted without relevant documents and applications not 

made in prescribed proforma and applications received after the stipulated time limit will 

not be considered Higher Education Department is not responsible for postal or other 

delays. 
6. Attempt to exert undue influence will result in disqualification and the application will 

be rejected. 
   

Sd/- 
Principal Secretary to Government 

Higher Education Department 



 

 

 


