ರಥಭ ಸೆಮಿಷಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಭ ರವೆೋವ
ರಥಭ ಶಷದ ಷರ್ಹಷರಿ /ಅನುದಹನಿತ /ಖಹಷಗಿ ( surrendered seats ) ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್ ಗಳಿಗೆ ರವೆೋವನುು Karnataka Examination Authority(KEA) ಭತುು NIC
ಷಸಯೋಗದೊೊಂದಿಗೆ ಮಹಡಲಹಗುುದು. ರವೆೋವ ರಕ್ನರಯೆಮು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ರಹಜ್ಯದ ಷುದಿಿ ತ್ರರರ್ೆಗಳಲಿಲ ಅಧಿಷೂಚನೆಮನುು ಹೊಯಡಿಷು ಭುಖಹೊಂತಯ ಪಹರಯೊಂಬವಹಗುತುದೆ.
ಏಪ್ರರಲ್ ರ್ೊನೆಮ ವಹಯ ಅಥವಹ ಮೋ ಮೊದಲ ವಹಯದಲಿಲ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ SSLC ಪಲಿತಹೊಂವಗಳನುು ಘೂೋಷಿಷು ದಿನಹೊಂಕದ ಷುತು ಭುತು ಜಹಹಿರಹತನುು ರಕಟಿಷಲಹಗುುದು. ಈ
ರಕಟನೆಮನುು http://dte.kar.nic.in ಭತುು www.kea.kar.nic.in ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಲ ರಕಟಿಷಲಹಗುುದು ಹಹಗು ಆಯಹ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್ ಗಳ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಲ ಷಸ ರವೆೋವ
ರಕಟಣೆಮ ವಿಯಗಳು ಇಯುತುದೆ.

ರವೆೋವ ರಕ್ನರಯೆ
ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ಷತಃ ಕನಹಷಟಕ ರಿೋಕ್ಷಹ ಪಹರಧಿರ್ಹಯದ ಭತುು ತಹೊಂತ್ರರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಹಖೆಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ www.kea.kar.nic.in ಭತುು http://dte.kar.nic.inಗಳಲಿಲಯು ಅರ್ಜಷ
ನಭೂನೆ ಹಹಗೂ ಮಹಹಿತ್ರ ುಷುಕನುು ಡೌನ್ ಲೊೋಡ್ ಮಹಡಿರ್ೊೊಂಡು ಅರ್ಜಷಮನುು ಮಹಹಿತ್ರ ುಷುಕದಲಿಲಯು ಷೂಚನೆಗಳನಮ ಷೊಂೂಣಷ ಬತ್ರಷ ಮಹಡುುದು. ಡಿಪ್ಲೋ ಮಹ
ರವೆೋವದ ಆಯೆೆಮು ಅಸಷತೆ ಮೋಲೆ ಆದರಿಸಿಯುತುದೆ. ಟುಟ ಸಹಾನಗಳಲಿಲ ಶೆೋಕಡ 50ಯಶುಟ ಷಮಹಜ್ದ ವಿವಿಧ ಗುೊಂುಗಳಿಗೆ ಮಿೋಷಲಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೆೋಕಡ 50 ಯಶುಟ
ಸಹಾನಗಳನುು SSLC ಮಲಿಲ ಗಳಿಸಿದ ಅೊಂಕಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ನಿೋಡಲಹಗುತುದೆ. ಅಲಲದೆ ತಹೊಂತ್ರರಕ ರ್ೊೋಷುಷಗಳ ರವೆೋವರ್ೆೆ ಅಬಯರ್ಥಷ ಗಳಿಸಿದ SSLC ಮ ಟುಟ ಅೊಂಕಗಳನುು ರಿಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುರ್ೊಳಳಲಹಗುುದು. ಡಿಪ್ಲೋಭ ರವೆೋವದ ಎಲಹಲ ವಿಯಗಳು Admission Brochure ನಲಿಲ ಇಯುತುದೆ. ರಥಭ ಶಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ರವೆೋವ ರಕ್ನರಯೆಮನುು 2017-18 ನೆೋ
ಸಹಲಿನಿೊಂದ ಜಹರಿಗೆ ಫಯುೊಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳ ರವೆೋಶಹತ್ರಮನುು "ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಇೊಂಟರಹಕ್ನಟೋವ್ " ರ್ೌನಿಿಲಿೊಂಗ್ ಭೂಲಕ ತಹೊಂತ್ರರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಹಖೆಮ ತ್ರಯೊಂದ ನಡೆಷಲು ಷರ್ಹಷಯು
ಅನುಭತ್ರ ನಿೋಡಿ ಆದೆೋಶಿಸಿದೆ.

ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ರವೆೋವರ್ೆೆ ಇಯಬೆೋರ್ಹದ ಅಸಷತೆ
1)ಅಬಯರ್ಥಷಮು ಭಹಯತ್ರೋಮ ರಜೆಯಹಗಿಯಬೆೋಕು; ಭತುು
2)ಇೊಂರ್ಜನಿಮರಿೊಂಗ್ ರ್ೊೋಷುಷಗಳ ರವೆೋವರ್ೆೆ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ವಿದಹಯಸಷತೆ: ಕನಹಷಟಕ SSLC ಅಥವಹ ತತಿಮಹನ ರಿೋಕ್ಷೆಮಲಿಲ ಉತ್ರುೋಣಷರಹಗಿ ಟಹಟರೆಯಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಶೆೋ.35
ಅೊಂಕಗಳನುು ಕಡಹಡಮವಹಗಿ ಡೆದಿಯಬೆೋಕು.
3) ರ್ೆಳಕೊಂಡ ನಹನ್-ಇೊಂರ್ಜನಿಮರಿೊಂಗ್ ರ್ೊೋಷುಷಗಳ ರವೆೋವರ್ೆೆ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ವಿದಹಯಸಷತೆ.

a)ಕಭಷಿಷಮಲ್ ಪಹರಕ್ನಟೋಸ್ , ಅರೆಲ್ ಡಿಸೆೈನ್ ಅೊಂಡ್ ಫ್ಹಯಬ್ರರರ್ೆೋವನ್ ಟೆರ್ಹುಲರ್ಜ, ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ಇನ್ ಮಹಡರನ್ ಆಫೋಸ್ ಮಹಯನೆೋಜ್ ಮೊಂಟ್ -- ಕನಹಷಟಕದಲಿಲ SSLC ಅಥವಹ
ತತಿಮಹನ ರಿೋಕ್ಷೆಮಲಿಲ ಉತ್ರುೋಣಷರಹಗಿ ಟಹಟರೆಯಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಶೆೋ.35 ಅೊಂಕಗಳನುು ಕಡಹಡಮವಹಗಿ ಡೆದಿಯಬೆೋಕು.
b) ಲೆೈಫರರಿ ಸೆೈನ್ಿ & ಇನ್ ಪಮೋಷವನ್ ಮಹಯನೆೋಜ್ ಮೊಂಟ್ -- ಕನಹಷಟಕದ ದಿತ್ರೋಮ ಪ್ರ.ಮು.ಸಿ ಅಥವಹ ತತಿಮಹನ ರಿೋಕ್ಷೆಮಲಿಲ ಉತ್ರುೋಣಷರಹಗಿ ಟಹಟರೆಯಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಶೆೋ.35
ಅೊಂಕಗಳನುು ಕಡಹಡಮವಹಗಿ ಡೆದಿಯಬೆೋಕು.
4) ಅಬಯರ್ಥಷಮು ಕನಹಷಟಕದಲಿಲ ೊಂದನೆೋ ತಯಗತ್ರಯೊಂದ ಅಸಷತಹ (SSLC/PUC) ರಿೋಕ್ಷೆಮನೊುಳಗೊೊಂಡು 05 ಶಷಗಳ ವಹಯಷೊಂಗ ಮಹಡಿಯಬೆೋಕು.
5) CBSE/ICSE ಅಥವಹ ಕನಹಷಟರ್ೆೋತಯ ರಹಜ್ಯದಲಿಲ SSLC/ತತಿಮಹನ ವಹಯಷೊಂಗ ಮಹಡಿದ ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ತಹೊಂತ್ರರಕ ರಿೋಕ್ಷಹ ಭೊಂಡಳಿ, ಅಯಭನೆ ಯಸೆು, ಬೆೊಂಗಳೂಯು-560001
ಇಲಿಲೊಂದ ಅಸಷತಹ ರಮಹಣ ತರನುು ಡೆದು ದಹಖಲೆ ರಿಶಿೋಲನೆ ಷೊಂದಬಷದಲಿಲ ಕಡಹಡಮವಹಗಿ ಹಹಜ್ಯುಡಿಷತಕೆದುಿ

ಲಹಯಟಯಲ್ ಎೊಂಟಿರ ರ್ೊೋಟಹ (20% of intake)
I.T.I ಪಹಸಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳು ಲಹಯಟಯಲ್ ಎೊಂಟಿರ ಭುಖಹೊಂತಯ 3ನೆೋ ಸೆಮಿಷಟರ್ /2ನೆೋ ಶಷ ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ರವೆೋವ ಡೆಮಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲಿಲ ಅೊಂತಸ ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು 2017-18ನೆೋ ಸಹಲಿಗೆ
ಆನ್-ಲೆೈನ್ ಭುಖಹೊಂತಯವೆೋ ನೊೋಡಲ್ ರ್ೆೋೊಂದರಗಳ ಭೂಲಕ ಷಲಿಲಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಛಿನ ಮಹಹಿತ್ರಗಹಗಿ ಷೊಂಫೊಂಧಟಟ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್ ಗಳ ಪಹರೊಂವುಪಹಲಯುಗಳನುು
ಷೊಂಕ್ನಷಷುುದು. ಈ ರ್ೊೋಟಹದಲಿಲ ಅರ್ಜಷ ಷಲಿಲಷು ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ಷರ್ಹಷಯದಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕೃತವಹದ ಜೆ.ಟಿ.ಎಸ್ (ಕ್ನರಿಮ ತಹೊಂತ್ರರಕ ಶಹಲೆಗಳು) ನಲಿಲ SSLC ಉತ್ರುೋಣಷರಹಗಿ
ಟಹಟರೆಯಹಗಿ ಶೆೋ.35 ಅೊಂಕಗಳನುು ಡೆದಿಯಬೆೋಕು. ಷದರಿ ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ಜೆ.ಟಿ.ಎಸ್ ರ್ೊೋಟಹದಲಿಲ ರ್ಹಯಿರಿಸಿಯು ಸಹಾನಗಳಿಗೆ ಮಹತರ ರವೆೋವ ಡೆಮಲು ಅಸಷರಹಗಿಯುತಹುರೆ. ಜೆ. ಟಿ
.ಎಸ್ ನ (03 ಶಷಗಳ ಅಧಿ ) ಭತುು ಐ.ಟಿ.ಐ ನ (02 ಶಷಗಳ ಅಧಿ) ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ಟೆರೋಡ್ ನಲಿಲ ಉತ್ರುೋಣಷರಹಗಿಯು ಅಬಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಆಯಹ ಟೆರೋಡ್ ನ ಅಸಷತೆಗನುಗುಣವಹಗಿ
ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ರ್ೊೋಸಿಷಗೆ ರಿಗಣಿಷಲಹಗುುದು.

ವುಲೆ
ಡಿಪ್ಲೋಮಹ ರವೆೋವರ್ೆೆ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ವುಲೆ
ಷರ್ಹಷಯದ ಆದೆೋವ ಷೊಂಖೆಯ. ಇಡಿ 119 ಟಿಪ್ರಇ 2005, ದಿನಹೊಂಕ: 18-10-2005 ಭತುು ಷರ್ಹಷಯದ ಆದೆೋವ ಷೊಂಖೆಯ . ಇಡಿ 10 ಟಿಪ್ರಇ 2012, ದಿನಹೊಂಕ: 29-05-2012 ಹಹಗೂ ಷರ್ಹಷಯದ
ಆದೆೋವ ಷೊಂಖೆಯ. ಇಡಿ 64 ಟಿಪ್ರಇ 2016, ದಿ:21-06-2016ಯನಮ ಷರ್ಹಷರಿ, ಅನುದಹನಿತ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಅನುದಹನಯಹಿತ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅನಮವಹಗುೊಂತೆ ರ್ೆಳಕೊಂಡ
ವುಲೆನುು ನಿಗದಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ.

ಕರ .ಷೊಂ.

ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್

ಬೊೋಧನಹ ವುಲೆ

ಅಭಿೃದಿೀ ವುಲೆ

ಇತರೆ ವುಲೆ

ಟುಟ

1

ಷರ್ಹಷರಿ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್

2940/-

500/-

830/-

4,270/-

2

ಅನುದಹನಿತ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್

5,618/-

500/-

830/-

6,948/-

12,075/-

500/-

830/-

13,405/-

19,425/-

500

830

20,755/-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
3

ಖಹಷಗಿ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್ ಕರ್ನಾಟಕೆೇತರ
ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

* ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕ ಇಯು ಷೊಂಸೆಾಗಳು ಮೋಲೆೊಂದ ಇತರೆ ವುಲೆದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂ.40/- ನುು ಎಲಹಲ ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳಿೊಂದ ರವೆೋವ ಷಭಮದಲಿಲ ಪಹತ್ರಸಿರ್ೊಳಳತಕೆದುಿ.
** ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕ ಇಲಲದ ಷೊಂಸೆಾಗಳು ಮೋಲೆೊಂದ ಇತರೆ ವುಲೆದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂ.50/- ನುು ಎಲಹಲ ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳಿೊಂದ ರವೆೋವ ಷಭಮದಲಿಲ ಪಹತ್ರಸಿರ್ೊಳಳತಕೆದುಿ.
ಸಿೋಟು ಆಯೆೆ ಮಹಡಿರ್ೊೊಂಡ ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ಷರ್ಹಷಯದ ಆದೆೋವಗಳ ರರ್ಹಯ ಪಹತ್ರಷಬೆೋರ್ಹಗಿಯು ವುಲೆಗಳ ವಿಯ :

ಕರ.ಷೊಂ

1

2

ಅಬಯರ್ಥಷಮು ರ್ೆಲೋಮ್ ಮಹಡಿದ ಗಷ

ಸಹಮಹನಯ

ಪ್ೋಶಕಯ ವಹಷಿಷಕ

ಷರ್ಹಷಯದ ಆದೆೋವಗಳ ರರ್ಹಯ ಪಹತ್ರಷಬೆೋರ್ಹಗಿಯು ವುಲೆಗಳ ವಿಯ
ಅನುದಹನಿತ ( ಅನುದಹನಿತ

ಖಹಷಗಿ /ಅನುದಹನಿತ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್

ರ್ೊೋಷುಷಗಳಿಗೆ )

(ಅನುದಹನಯಹಿತ)

4,270/-

6,948/-

13,405/-

2.50 ಲಕ್ಷ

430/-

430/-

-----

2.50 ದಿೊಂದ 10.00 ಲಕ್ಷ

2,535/-

3,874/-

-----

ಆದಹಮ ಮಿತ್ರ

ಷರ್ಹಷರಿ ಪಹಲಿಟೆಕ್ನುಕ್

------

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತ್ರ ಭತುು ರಿಶಿಶಟ ೊಂಗಡ

3

ರಗಷ -1

2.50 ಲಕ್ಷ

960/-

3,638/-

-----

4

2A/3A/3B

2.50 ಲಕ್ಷ

960/-

3,638/-

-----

4

ರಗಷ -2A ,ರಗಷ -2B ,ರಗಷ -3B

-----

4,270/-

6,948/-

13,405/-

5

ಎಸ್.ಎನ್.ಕೂಯ (SNQ)

6.00 ಲಕ್ಷ

1,330/-

1,330/-

1,330/-

* ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕ ಇಯು ಷೊಂಸೆಾಗಳು ಹೆಚುಿರಿಯಹಗಿ ಷ-ಆರ್ಥಷಕ ಘಟಕ ಸಹಾಪ್ರಷುರಿದಿರೆ ಮಹತರ ಮೋಲೆೊಂಡ ವುಲೆದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂ.40/- ನುು ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳಿೊಂದ ರವೆೋವ
ಷಭಮದಲಿಲ ಪಹತ್ರಸಿರ್ೊಳಳತಕೆದುಿ.
** ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಟಕ ಇಲಲದ ಷೊಂಸೆಾಗಳು ಷ-ಆರ್ಥಷಕ ಘಟಕ ಸಹಾಪ್ರಷಲು ಮೋಲೆೊಂಡ ವುಲೆದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂ.50/- ನುು ವಿದಹಯರ್ಥಷಗಳಿೊಂದ ರವೆೋವ ಷಭಮದಲಿಲ
ಪಹತ್ರಸಿರ್ೊಳಳತಕೆದುಿ.

