
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನಗಳು 
  

• ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಎಿಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• ಅಲೆಮಯರಿ ಜನಯಿಂರ್ದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• ಪ್ರವರ್ಗ-1 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಭೆ ೇಜನ ವೆಚ್ಚ 
• ಅಲ್ಪಸಿಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 

ಪೋಸ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಪಿೋತ್ಸಾಹಧನ, ವಕಫ್ ವಿದ್ಸಾರ್ಥಿವ ೋತನಗಳು ಹಸಗು ಅರಿವು ಯೋಜನ ಯ ಸಸಲ 

• ಸಮಯಜ ಕಲಯಾಣ ಇಲಯಖ್ೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ – ಬಹುಮಯನ ಯೇಜನೆ 
• ಅಿಂರ್ವಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• ಕಯರ್ಮಗಕರ ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

ಬೋಡಿ ಕಸರ್ಮಿಕರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಸರ್ಮಿಕರ, ಕಸರ್ಸಿನ  ಕಸರ್ಮಿಕರ, ರಬ್ಬರು ಕಸರ್ಮಿಕರ ಮಕಕಳಿಗ  
ವಿದ್ಸಾರ್ಥಿವ ೋತನಗಳು 

• ಸಿೇತಯರಯಮ ಜಿ0ದ್ಯಲ್ ಫ ಿಂಡೆೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• ವಿವಿಧ ಸಿಂಘ-ಸಿಂಸ್ೆೆರ್ಳಿಿಂದ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಯತಿ ಹಯರ್ು ಪ್ಿಂರ್ಡದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• Allcargo Logistic ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗವೆೇತನ 

• ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಯನ ಓದುವ ಪರತಿಭಯನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಕ್ಯಾಗಿ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ   (ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಯಮನ್) 
ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನದಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗೆ ರೂ.5000/- ಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನಾ ವಗಿದ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ದವಿ ವಾಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿಿರುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನ ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ.  

• ಸಂಚಿ ಹ ೊನನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ಸಂಚಿ ಹೊನನಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನದಡಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಸಿಿ ವಾಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿರಿುವ ಹೆಣ್ುುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗೆ ರೂ.2000/- ಗಳಂತೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿನಯರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನ ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ.  

• ಕಿತೊೂರು ರಯಣಿ ಚ ನನಮಮ ಪುರಸ್ಯಾರ  

ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾಡುಿ ಹೊಂದಿದುು, ವೃತಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಾಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿಿರುವ (ಪ್ರತಿ ಜಿಲೆೆಯ 10 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿನಯರಿಗೆ 
ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಘಟಕ್ದಲ್ಲೆ ಅವರುಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (ನೂತನ & 

ನವಿೇಕ್ರಣ್). 
• ರಯಜೇವ್ ಗಯಂಧಿ ಸ್ಯಲರೊಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ವಾಷಿಕ್ಿಕ್ 2.5 ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಆದ್ಾಯವಿರುವ ಕ್ುಟುಂಬದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಬಾಾಂಕಿನವರು ನೇಡಿದ ಸಾಲ್ಕೆಕ ವಾಾಸಂಗದ ಅವಧಿಯ ಬಡಿಿ ಸಬಿಿಡಿಯನುನ ಸಕಾಿರದಿಂದ 

ಪಾವತಿಸಲಾಗುತಿಿದ್ೆ. 
• ಹ ಚ್.ಐ.ವಿ/ಕುಷ್ಠರ ೊೇಗ ಪೇಡಿತರಿಗ /ಪೇಡಿತರ ಮಕಾಳಿಗ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ುಷ್ಟರೊೇಗಕೆಕ ತುತಾಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ಮೆೇಲ್ಕಂಡ ರೊೇಗ ಪಿೇಡಿತರಿಗೆ 
(ಬದುಕಿರುವ/ಮೃತ ಹೊಂದಿರುವ ಪೇಷ್ಕ್ರಿಗೆ) ಜನಸಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೇಜನೆಯಡಿ ರೂ.21,800/-ಗಳ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನವನುನ  ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ. 
 



 

• ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನನಡ / ಸಂಸೃತ / ಆಂಗಿಭಯಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ಪ್ದವಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಕ್ನನಡ/ಸಂಸಕøತ/ಆಂಗೆಭಾಷೆಯನುನ ಪ್ರಧಾನವಿಷ್ಯವನಾನಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಾಸಂಗ 

ಮಾಡುತಿಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.500/-ಗಳ  ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನ ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ. 
• ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಹಯಗೊ ಸ್ ೈನ್ವಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೆೈನಕ್ ಸಿಬಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನ  ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ. 
• ಆಂಗ ೊಿೇ- ಇಂಡಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ ೇತನ 

ಸಕಾಿರಿ ಮತುಿ ಅನುದ್ಾನತ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲೆ ವಾಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿಿರುವ ಆಂಗೊೆೇ ಇಂಡಿಯನ್ 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವೆೇತನ ನೇಡಲಾಗುತಿಿದ್ೆ. 
 

ಹ ಚಿಿನ ವಿವರಗಳು: 
https://dce.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Scholarship%20Information.pdf  

https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/  

  

https://dce.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Scholarship%20Information.pdf
https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/


ಸರಕ್ಯರಿ ಪರಥಮ ದರ್ ಿ ಕ್ಯಲ ೇಜು ಉಪಿನಂಗಡಿ 
2020-21ನ ೇ ಸ್ಯಲ್ಲನ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ 

ಪರವ ೇಶ ಪರಕಿರಯೆ ಪ್ಯರರಂಭವಯಗಿದ್  
ಸ್ೌಲಭಾಗಳು 

• ಅನುಭವಿ ಮತುಿ ಉತಾಿಹಿ ಪಾರಧಾಾಪ್ಕ್ ವೃಂದ 
• ಸುಸಜಿಿತ ಕ್ಟಟಡ, ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಆಟದ ಮೆೈದ್ಾನ 
• ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿನಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ 

• ಗರಂಥಾಲ್ಯ, ಪ್ರಯೇಗಾಲ್ಯಗಳು 
• ಕಿರೇಡೆ - ಸಾಂಸೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರತಾಿಹ 

• ಎನ್ಎಸ್ ಎಸ್ , ರೊೇವರ್-ರೆೇಂಜರ್ , ರೆಡ್ಸ-ಕಾರಸ್  
• ಸಪಧಾಿತಮಕ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಹಾಗು ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದಿಿ ತರಗತಿಗಳು 
• ಸಾಮರ್ ಿ  ಕಾೆಸ್ ರೂಮ ಗಳು 
• ವಿಜಯಿೇಭವ (https://www.youtube.com/channel/UC0eyBcb33uhYu7E9HHWAbzA) 

• ಜ್ಞಾನನಧಿ (https://www.youtube.com/channel/UC8X6rEFU-vJ1BE-d3NKJfLQ) 

• ವಾಕಿಿತವ ವಿಕ್ಸನ ತರಬೆೇತಿಗಳು 
• ಉದ್ೊಾೇಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊೇಶ (ವಿವರ: https://dceplacementcell.blogspot.com/) 

• ವಿವಿಧ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ವೆೇತನಗಳು 
 

ಹೆಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಜಾಲ್ತಾಣ್ಕೆಕ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗನ ಕ್ೂಾಆರ್  ಕೊೇಡ್ಸ  
ಅನುನ ನಮಮ ಫೇನ್  ನ ಕಾಾಮರಾ ಆಪ  ನಲೆ್ಲ ಸಾಕನ್  ಮಾಡಿ: 

https://gfgc.kar.nic.in/uppinangady/ 
 
  

https://gfgc.kar.nic.in/uppinangady/


GOVERNMENT FIRST GRADE COLLEGE UPPINANGADY 

PROGRAMMES OFFERED IN THE ACADEMIC YEAR 2020-21 

 

Graduation Programmes 

• Bachelor of Science (B.Sc.) 

o PMC (Physics, Mathematics, Computer Science) 

o PCM (Physics, Chemistry, Mathematics) 

o CBZ (Chemistry, Botany, Zoology) 

o PME (Physics, Mathematics, Electronics) 

• Bachelor of Arts (B.A.) 

o KPS (Kannada, Psychology Sociology) 

o HES (History, Economics, Sociology) 

o HEP (History, Economics, Political Science) 

• Bachelor of Social Works (B.S.W.) 

• Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 

• Bachelor of Commerce (B.Com.) 

 

Post-Graduation Programmes 

• Master of Commerce (M.Com.) 
Specialization: Financial Management and Human Resource Management 

• Master of Arts (M.A.) in Kannada 

 


