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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರ ಥಮ ಪ್ದವಿ ಪ್ರ ವೇಶಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕೆ್ಕ  

 

ಸರ್ಕಿರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಿ ರ್ಕಲೇಜು, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ  ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಪೇಕಿ್ಷಸಿರುವ ನಿಮೆ್ಮ ಲಿ್ರಿಗೂ  

ರ್ಕಲೇಜಿನ ವತಿಯೆಂದ ಹಾಧಿಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 

 

2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ನೂತನ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯ 

ಮಾಗಿಸೂಚಿ ಅನವ ಯ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ ನಡೆಯುತತ ದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಲು 

ಹಷ್ಟಿಸುತ್ತ ೀವೆ 

 

ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೇದಿಕ್ಕ (HELP DESK) 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಸಹಾಯವಾಣಿ/HELP LINE ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕೊನೆಯಲಿಿ  

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ 

ಕಛೇರಿ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಅೆಂದರೆ ಬಳಗೆೆ  ೧೦ಗಂಟೆಯೆಂದ 

೫ರವರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಗತಾ  ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು 

 



    ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಾ  ಸೂಚನೆಗಳು 

1. ಪ್ರ ವೇಶ ಬಯಸಿ ಅಜಿಿ ಪ್ಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಭತಿಿ ಮಾಡಿ 

ಕ್ಕಳಕಂಡ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಲ್ಗತಿತ ಸಿ ರ್ಕಲೇಜಿನಲಿಿ  ಸಲಿಿಸುವುದು. 

ಅಜಿಿಯೆಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೇರ್ಕದ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು 

1. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/ತತಸ ಮಾನ ಅೆಂಕಪ್ಟ್್ಟ - ಮೂಲ್ಪ್ರ ತಿ ಮತ್ತತ  3 ಜ಼ರಾಕ್ಸಸ  

ಪ್ರ ತಿಗಳು  

2. ಪಿ.ಯು.ಸಿ/ತತಸ ಮಾನ ಅೆಂಕಪ್ಟ್್ಟ , ಪಿಯುಸಿ ಪೂರೈಸಿದ ರ್ಕಲೇಜಿನ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲ್ರ  

ಸಹಿ ಮತ್ತತ  ಮೊಹರು ಇರುವ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತಿ ಮತ್ತತ  3 ಜರಾಕ್ಸಸ  ಪ್ರ ತಿಗಳು 

3. ವರ್ಗಿವಣೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  1 ಜ಼ರಾಕ್ಸಸ  ಪ್ರ ತಿ 

4. ಇತಿತ ೀಚಿನ ಜಾತಿ ಮತ್ತತ  ಆದ್ಯಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ - ಮೂಲ್ ಪ್ರ ತಿ ಮತ್ತತ  3 ಜರಾಕ್ಸಸ  

ಪ್ರ ತಿಗಳು 

5. ಇತಿತ ೀಚಿನ ಪ್ಸ್ಪ ೀರ್ಟಿ ಅಳತ್ಯ 3 ಭಾವಚಿತರ ಗಳು 

6. ಆಧಾರ್ ರ್ಕರ್ಡಿ – 3 ಜ಼ರಾಕ್ಸಸ  ಪ್ರ ತಿಗಳು 

7. ಹೊರ ರಾಜಾ ದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ವಲ್ಸೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕು 

8. ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಸ ಪ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ (ಅಕೆಂರ್ಟ ವಿವರ ಇರುವ ಪುಟ) – 3 ಜ಼ರಾಕ್ಸಸ  ಪ್ರ ತಿಗಳು 

 

ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆಯಲಿಿ  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ಹಂತಗಳು 

೧. ಭತಿಿ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಅಗತಾ  ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ 

ತರುವುದು. ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆಯ ಬಳಿಕ ಓದಬೇರ್ಕದ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆ 

ಭತಿಿ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು. 

 ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆ:- ಬಿರ್ಕೆಂ, ಬಿಬಿಎ : ರ್ಕಲೇಜಿನ ಸಭಾೆಂಗಣ 

   ಬಿಎ   : ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ ಕೊಠಡಿ ೧೦೫ 

   ಬಿಎಸಿಸ   : ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ ಕೊಠಡಿ ೧೦೪ 

೨. ಅಜಿಿ ಮತ್ತತ  ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ರ್ಕಲೇಜಿನ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  

ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಸ ಚಲ್ನ್ ಪ್ಡೆಯುವುದು. 

೩. ಪ್ಡೆದ ಚಲ್ನ್ ತ್ಗೆದುಕೊೆಂಡು ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಷನಲಿಿ  ಶುಲೆ್ವನ್ನು  ಕಟ್್ಟ ವುದು. (ಶುಲೆ್ದ 

ವಿವರವನ್ನು  ಸೂಚನ್ಯ ಫಲ್ಕದಲಿಿ  ಹಾಕಲಾಗಿದೆ) 

೪. ಶುಲೆ್  ಕಟ್್ಟ ದ ಚಲ್ನ್ ತಂದು ರ್ಕಲೇಜಿನ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಸಲಿಿಸುವುದು. 

೫. ಸಮಯ ಬಳಗೆೆ  ೧೧ರಿೆಂದ ಮಧಾಾ ಹು  ೧.೦೦ರ ವರೆಗೆ 



 

ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯ ಮಾಗಿಸೂಚಿ ಅನವ ಯ ತ್ಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯದ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳ 

ವಿವರ 

ಬಿಎ(ಕಲಾ ನಿರ್ಕಯ)ಬಿರ್ಕೆಂ/ಬಿಬಿಎ (ವಾಣಿಜಾ  ನಿರ್ಕಯ)ಬಿಎಸಿಸ (ವಿಜಾಾ ನ ನಿರ್ಕಯ) 

ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಓದಬೇರ್ಕದ ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳು 

1. ಪ್ರ ಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ  ಕನು ಡ ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ – ಪಿಯುಸಿಯಲಿಿ  ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು  

ಓದಿದವರು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಓದಬೇಕು. ಪಿಯುಸಿಯಲಿಿ  ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಓದದೆ ಇದದ ವರು Functional Kannada ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ 

ಓದಬೇಕು 

2.ಇೆಂಗಿಿಷ್/ಹಿೆಂದಿ/ಸಂಸೆ ೃತ/ಉದುಿ/ತ್ಲುಗು/ತಮಿಳು  

ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಒೆಂದನ್ನು  ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು 

(ಪಿಯುಸಿಯಲಿಿ  ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಓದಿರಬೇಕು) 

ಬಿಎ/ಕಲಾ ನಿರ್ಕಯ 

1. ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳ ಜೊತ್ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಎರಡನ್ನು  

ಡಿಸಿಪಿಿನ್ ಕೊೀರ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ಯು ಗಿ ತ್ಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು 

a. ಇತಿಹಾಸ   b. ರಾಜಾ ಶಾಸತ ರ    

c. ಅಥಿಶಾಸತ ರ   d. ಸಮಾಜ ಶಾಸತ ರ  

2. ಓಪ್ನ್ ಎಲೆಕ್್ಷ ವ್ ಆಗಿ ವಾಣಿಜಾ  ಸಾಸತ ರ /ನಿವಿಹಣ ಶಾಸತ ರ /ವಿಜಾಾ ನ  

ಇವುಗಳಲಿಿ  ಒೆಂದನ್ನು  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಬಿಎಸಿಸ /ವಿಜಾಾ ನ ನಿರ್ಕಯ 

1. ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳ ಜೊತ್ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಎರಡನ್ನು  

ಡಿಸಿಪಿಿನ್ ಕೊೀರ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ಯು ಗಿ ತ್ಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು 

a. ಭೌತಶಾಸತ ರ (Physics) b. ಗಣಿತಶಾಸತ ರ  (Mathematics)  

c. ಗಣಕ ವಿಜಾಾ ನ (Computer Science) 

ಬಿರ್ಕೆಂ/ಬಿಬಿಎ (ವಾಣಿಜಾ /ನಿವಿಹಣ ನಿರ್ಕಯ) 

1. ಭಾಷಾ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳೆಂದಿಗೆ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮೂರು ಡಿಸಿಪಿಿನ್ 

ಕೊೀರ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಓದಬೇಕು. ಇಲಿಿ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೆೆ ಗಳಿಲಿ್ . 

2. ಜೊತ್ಗೆ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ  ಒೆಂದನ್ನು  ಓಪ್ನ್ ಎಲೆಕ್್ಷ ವ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು 

ಅ. ಇತಿಹಾಸ ಆ. ಅಥಿಶಾಸತ ರ  ಇ. ರಾಜಾ ಶಾಸತ ರ  ಈ. ಸಮಾಜಶಾಸತ ರ  

ಉ. ಭೌತಶಾಸತ ರ  ಊ. ಗಣಿತ ಶಾಸತ ರ  ಎ. ಗಣಕ ಶಾಸತ ರ   



 

 

ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಷಿಸಿ 

ಸಹಾಯ ವೇದಿಕ್ಕ 

HELP DESK 

ಬಿರ್ಕೆಂ/ಬಿಬಿಎ :ಪ್ರರ . ವೈ. ಉಮೇಶ್, ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, ವಾಣಿಜಾ  

ಶಾಸತ ರ  ವಿಭಾಗ Mob: 9741573516 

 ಪ್ರರ . ಬಿ. ರಮಣ ರೆಡಿಾ , ಸಹಾಯಕ ಪ್ರ ಧಾಾ ಪ್ಕರು, 

 ವಾಣಿಜಾ  ಶಾಸತ ರ  ವಿಭಾಗ Mob: 9844189667 

 ಪ್ರರ . ರೇಷೆಾ  ಎನ್.ಎ, ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, ಆೆಂಗಿ  

ವಿಭಾಗ Mob: 9448565948 

ಬಿಎ : ಡಾ. ರಘು ಆರ್, ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, ಅಥಿಶಾಸತ ರ  

ವಿಭಾಗ Mob: 9739313123 

 : ಡಾ. ರತು ಕುಮಾರಿ ಕ್ಕ.ಆರ್. ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, 

ಸಮಾಜಶಾಸತ ರ  ವಿಭಾಗ Mob: 9591543233 

  

ಬಿಎಸಿಸ /ಬಿಸಿಎ :  ಪ್ರರ . ನವಿೀನ ಎಸ್, ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, ಗಣಿತ ಶಾಸತ ರ  

ವಿಭಾಗ Mob: 9902988770 

 

      ಪಿ. ವನಜ              ಡಾ. ಎೆಂ. ವೆೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡಿಾ  

ಸಂಚಾಲ್ಕರು, ಪ್ರ ವೇಶ ಸಮಿತಿ      ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲ್ರು 

 

 

 

 

 

 

 



ಪ್ರ ವೇಶ ಸಮಿತಿ 

೧. ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಿ. ವನಜ- ಸಂಚಾಲಕರು- ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

೨. ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ್ ವೈ- ಉಪ್ ಸಂಚಾಲಕರು- ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ನಿವವಹಣೆ ಶಾಸು ರ 

೩. ಡಾ. ರಘು ಸಿ- ಉಪ್ ಸಂಚಾಲಕರು-  ಕಲಾ ವಿಭಾಗ 

೪. ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಆರ್- ಉಪ್ ಸಂಚಾಲಕರು- ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗ 

 

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ನಿವವಹಣೆ ಶಾಸು ರ 

೧. ಶ್ರ ೀ ರಮಣ ರೆಡಿಿ  ಬಿ- ಸದಸಯ ರು 

೨. ಡಾ. ನಮವದಾ ಆರ್. – ಸದಸಯ ರು 

೩. ಶ್ರ ೀಮತಿ ತಾರಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಿ - ಸದಸಯ ರು 

೪. ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಾಧಿಕ ಬಿ- ಸದಸಯ ರು 

೫. ಶ್ರ ೀಮತಿ ರೇಷಿ್ಮ  ಎನ್. ಎ - ಸದಸಯ ರು 

ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗ 

೧. ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಸುುಂಧರ ಆರ್- ಸದಸಯ ರು 

೨. ಶ್ರ ೀಮತಿ ನವಿೀನಾ ಎಸ್- ಸದಸಯ ರು 

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ 

೧. ಡಾ. ರತನ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.- ಸದಸಯ ರು 

೨. ಡಾ. ಶೈಲಜ ಸಿ.ವಿ- ಸದಸಯ ರು 

 

 

ಕೈಪಿಡಿ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದವರು 

ವನಜ ಪಿ. ಸಂಚಾಲಕರು, ಪ್ರ ವೇಶ ಸಮಿತಿ 

 


