
 

À̧ASÉå: PÀ̧ ÀA«/01/ಎಂ.ಫಿಲ್/2015-16               ¢£ÁAPÀ: 17.06.2015 

 
C¢ü¸ÀÆZÀ£É 

2015-16£ÉÃ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ CªÀ¢üUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ಎಂ.ಫಿಲ್ (ವಿಶಿಷ್ಟಾಚಟರ್ಯ) 

G¥Á¢üUÁV CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ DªÉÃzÀ£À¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß DºÁé¤¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ/±Á¸ÀÛçzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ 

¥ÀzÀ«AiÀÄ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ. 55 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀªÀgÀÄ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. (¥À.eÁ / ¥À. ¥ÀA. ºÁUÀÆ 

¥ÀæªÀUÀð1gÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÉÃ. 50). ಸ್ಟಾತಕ ೋತತರ  ದವವಿರ್ ಂಂಿಮ  ರ್ಯಸೆಮಿಸ್ಾ್  ದರೋಕ್ಷೆ ಬರೆರ್ುಿಮತರ ುರ 

ಂಥವಟ ಫಲಂತಟಂಶವ ನಿರೋಕ್ಷೆರ್ಲಿರ ುರ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳ  ್ಹ ಂರ್ಜಯ ್ಲಿ್ಬಹುವು. DªÉÃzÀ£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÃ±À 
¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß ºÀtPÁ À̧Ä C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - F ºÉ¸Àj£À°è 

rr vÉUÉzÀÄ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

DªÉÃzÀ£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß À̧°ȩ̀ À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2015 

F §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ‘¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ, ್ಂಶ ೋಧನೆ  ತುತ ಸ್ಟಾತಕ ೋತತರ  ಂಧಯರ್ನ, PÀ£ÁðlPÀ À̧A À̧ÌøvÀ 

«±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ-560018’ EªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß (zÀÆ: 080-26705387) 

¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ eÁ®vÁt www.ksu.ac.in£À°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

 

           ್ಹಿಸ- 

PÀÄ® À̧aªÀgÀÄ 
 
¥ÀæwUÀ¼ÀÄ: 
1. WÀ£ÀvÉªÉvÀÛ PÀÄ¯Á¢ü¥ÀwUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁd¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01 - ªÀiÁ»wUÁV. 
2. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, G£ÀßvÀ ²PÀët («±Àé«zÁå®AiÀÄ), 7£ÉÃ ªÀÄºÀr, §ºÀÄªÀÄºÀrUÀ¼À PÀlÖqÀ, qÁ. 

CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢ü, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01 
3. J¯Áè ±Á¸À£À§zÀÞ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
4. rÃ£ï ( s̈ÁµÁ, ±Á¸ÀÛç, ªÉÃzÁAvÀ ¤PÁAiÀÄ), PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
5. ªÀiÁ£Àå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À D¥ÀÛ±ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
6. ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,  
7. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ eÁ®vÁt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ 
8.  WÀlPÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ/¸ÀAAiÉÆÃfvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ/ªÀiÁ¤vÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ 
9. PÀbÉÃj ¥Àæw 
10. gÀPÀëvÁ ¥Àæw 

 

 
 



 

 

ಎಂ.ಫಿಲ್. (ವಿಶಿಷ್ಟಾಚಟರ್ಯ) ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÉÃ¼Á¥ÀnÖ 

 

PÀæ.¸ÀA.                      «ªÀgÀ CªÀ¢ü/¢£ÁAPÀ 

1. DªÉÃzÀ£À ¥ÀvÀæ À̧°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 17.07.2015 

2. ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ  24.07.2015 

 ¥ÀæPÀluÁ ¢£ÁAPÀ1** 

3. ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ 30.07.2015 

4. ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë                                30.07.2015  ತುತ 31.07.2015. 

5.     ¥sÀ°vÁA±À ¢£ÁAPÀ 

 (PÉÆÃ¸ïðವರ್ಕUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀ CAwªÀÄ ¥ÀnÖ 10.08.2015 

 ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ) 

6. £ÉÆÃAzÀtÂUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 20.08.2015 

7. ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀnÖ 24.08.2015 

8. vÀgÀUÀw ¥ÁægÀA s̈À ¢£ÁAPÀ 01.09.2015 

9.    ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë                   16.03.2016jAzÀ 18.03.2016gÀªÀgÉUÉ 

10.  ಎಂ.ಫಿಲ್ ದರಬಂಧ ್ ದಯಣಟ ದಿನಟಂಕ ಜುಲೈ 2016 

 

 
 
 

  

                                                           
1 ** ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಗೆಯ ಪ್ತ್ರ/ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವೆೈಯನಕ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ 
ವತಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗನವುದಿಲಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅಭ್ಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕಗಳಂದನ ಕ.ಸಂ.ವಿಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ 
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯನವುದನ – www.ksu.ac.in  



 

 
±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ 

 
PÀæ̧ ÀA  ±ÀÄ®Ì«ªÀgÀ 

 
ªÉÆvÀÛ 

1 ಂರ್ಜಯ  ತುತ ದರವೋಶ ದರೋಕ್ಷಟ ಶುಲ್ಕ 500.00 

2 ಂರ್ಜಯ ಶುಲ್ಕ (ದರವೋಶ ದರೋಕ್ಷೆ ವಿನಟಯಿಿಮ ಇರ ುರರರಗೆ) 300.00 

3 £ÉÆÃAzÀtÂ ±ÀÄ®Ì 1500.00 

4 ¨ÉÆÃzsÀ£Á (PÉÆÃ¸ïðªÀPïð) ±ÀÄ®Ì 1500.00 

5 PÉÆÃ¸ïðªÀPïð ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì  500.00 

6 ದುನ್ ಮೌಲ್ಯಮಟದನ ಶುಲ್ಕ (ದರಿಮ ದಿಮರಕಗೆ) 500.00 

7 UÀæAxÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì  500.00 
8 ±ÉÆÃzsÀ ¥Àæ§AzsÀ À̧ªÀÄ¥ÀðuÉ & ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ±ÀÄ®Ì 500.00 

9 WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 
(PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï) 

500.00 

 

 ್ರ್ಟಯರ ವ ನಿರ್ ಗಳಂತೆ ಿಸೋ್ಲಟಿಮ ಸ್ೌಲ್ಭ್ಯ ಹ ಂದಿರ ುರ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 50% ರ ್ುಾ ಶುಲ್ಕ 

ವಿನಟಯಿಿಮ ಇರ ುತತದೆ. 

 

ಹಚ್ಚಿನ ಮಟಹಿಿಮಗಳಿಗೆ ್ಂದರ್ಕಯಸಿ: 
 
qÁ. ±ÀgÀvïZÀAzÀæ ¸Áé«Ä,  
À̧ºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ & À̧AAiÉÆÃdPÀgÀÄ 

(JA.¦ü¯ï-«²µÁÖZÁAiÀÄð/¦JZï.r-«zÁåªÁj¢ü & ಡಿ.ಲಟ್) 
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA À̧ÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-18 
zÀÆ: 9900128882 
Email: scswamy@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:scswamy@gmail.com


 

 

ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ್ ಚನೆಗಳು 
 

1. ಂಭ್ಯರ್ಥಯರ್ು 3 ¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð DPÁgÀzÀ ¨sÁªÀavÀæUÀಳನುಾ ್ಲಿ್ಬೋಕು ( s̈ÁªÀ avÀæzÀ »AzÉ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÇtð 
ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉ¢gÀ̈ ÉÃPÀÄ.) 
 

2. ಕನಟಯಟಕ ್ಂ್ಕೃತ ವಿಶವವಿದ್ಟಯಲ್ರ್ರು ಎಂ.ಫಿಲ್ ್ಂರ್ುಕತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ದವವಿರ್ನುಾ 2014-15 ನೆೋ ಸ್ಟಲನಿಂವ 

ಜಟರಗೆ ತಂದಿವುು, ಇವರ ನವರ್ ಸ್ಟಾನಗಳಿಸಿವ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳು ತ ಮ ಎಂ.ಫಿಲ್ ದವವಿರ್ ಂಧಯರ್ನವ  ುರ್ಟತರ್ವ 

ನಂತರ  ಕ್ಂವಿರ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ದವವಿಗೆ ಸ್ಟಾನಗಳಿ್ುತಟತರೆ. ಒಟುಾ 7 ಸ್ಟಾನಗಳು ಮಟತರ ಇವರ್ಟಕಗಿ 

ನಿಗದಿಯಟಗಿವುು, ಸ್ಟಾನಗಳನುಾ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳ ಂಹಯತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಟಗಿ ಹಂಚಲಟಗುತತದೆ. 
 

3. NET/SLET/JRF/GATE/GRE vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw 
EgÀÄvÀÛzÉ. 
 

4. ªÉÆzÀ®Ä ¤UÀ¢vÀ Cfð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì 500ಸ- (ಸ್ಟಮಟನಯ), ರ  .250ಸ- (ದ.ಜಟ, ದ.ರ,  ತುತ 
ದರರಗಯ.I) rrAiÀÄ£ÀÄß “ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ” (The 

Finance officer, Karnataka Samskrit University, payable at Bangalore”) EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÉUÉzÀÄ 
¸À°è¸À É̈ÃPÀÄ. G½zÀ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸À°è¸À É̈ÃPÀÄ.  
 

5. ದರವೋಶ ದರೋಕ್ಷೆಯಿಂವ ವಿನಟಯಿಿಮ ದಡೆರ್ುರ ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯಗಳು ನಿಗದಿತ ಂರ್ಜಯ ಶುಲ್ಕ 300 (ಸ್ಟಮಟನಯ), ರ  .150ಸ- 

(ದ.ಜಟ, ದ.ರ,  ತುತ ದರರಗಯ.I) rrAiÀÄ£ÀÄß “ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ” (The Finance officer, Karnataka Samskrit University, payable at Bangalore”) 
EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÉUÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸À°è¸À É̈ÃPÀÄ. 

 

6. ಸ್ಟಾತಕ ೋತತರ  ದವವಿರ್ ಂಂಿಮ  ರ್ಯಸೆಮಿಸ್ಾ್ ನ ದರೋಕ್ಷೆ ಬರೆರ್ುಿಮತರ ುರ ಂಥವಟ ಫಲಂತಟಂಶವ 

ನಿರೋಕ್ಷೆರ್ಲಿರ ುರ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳ  ್ಹ ಂರ್ಜಯ ್ಲಿ್ಬಹುವು. ಆವರೆ, ಸ್ಟಾತಕ ೋತತರ  ದವವಿರ್ಲಿ ಂರರ ು 

ರ್ಶಸಿವಯಟವ ನಂತರ ವೋ ಆರರ ನುಾ ನೆ ೋಂದ್ಟಯಿಸಿಕ ಳಳಲಟಗುತತದೆ. 
 

7. ಉದೆ ಯೋಗವಲಿರ ುರ ಂಭ್ಯರ್ಥಯಗಳು DgÀÄ wAUÀ¼À ¥ÀÇtðPÁ°PÀ PÉÆÃ¸ïð ªÀPïð£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw 
¤ÃqÀÄªÀ À̧A§AzsÀsÀ ªÀÄÄAavÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À É̈ÃPÀÄ. 
 

8. ಆಯ್ಕಕಯಟವ ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯಗಳು ªÀÄÆ® CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ದರಶಿೋಲ್ನೆಗಟಗಿ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 
¸À°è¸À É̈ÃPÀÄ. 
 

9. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀPÁ® ಕ ೋ್ಯರಕಯನಲಿ ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ §UÉÎ ªÀÄÄZÀÑ½PÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

10.  ಎಂ.ಫಿಲ್. ತರ ಗಿಮಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಟವ  ತುತ ್ರ್ಟಯರಸಖಟರ್ಂ ನೌಕರರ್ಲಿಲ್ಿವ ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ಕ ೋ್ಯರಕಯ ್ಂವಭ್ಯವಲಿ ದರಿಮ ಿಮಂಗಳು ರ  . 2000ಸ- ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯವೋತನರನುಾ ಕನಟಯಟಕ 

್ಂ್ಕೃತ ವಿಶವವಿದ್ಟಯಲ್ರ್ರು ನಿೋಡುತತದೆ (ಗರ್ಠ 15 ವಿದ್ಟಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಮಟತರ).  



 

11. ಉದಲ್ಭ್ಯ ಸ್ಟಾನಗಳನುಾ ತುಂಬುರ  ತುತ ಬವಲಟರಣೆಗಳನುಾ ಮಟಡುರ ್ಂದೂಣಯ ಂಿಕರ್ಟರ  ಕನಟಯಟಕ ್ಂ್ಕೃತ 

ವಿಶವವಿದ್ಟಯಲ್ರ್ರ್ಕಕರ ುತತದೆ. 

 

12. ದರ್ುತತ ಸ್ಟಲನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ದರವೋಶ ದರೋಕ್ಷೆರ್ ದಠ್ಯರನುಾ (Syllabus) ್ವಯವಲಿಯ್ಕೋ ಕ್ಂವಿ ಜಟಲ್ತಟಣವಲಿ 

ದರಕಟಿ್ಲಟಗುತತದೆ. 

 

13. ಎಂ.ಫಿಲ್. ಂರ್ಜಯರ್ನುಾ ಕ.್ಂ.ವಿ.ರ್ ಈ ಕಳಗಿನ ಜಟಲ್ತಟಣದಿಂವಲ್  ಡೌನ್ ಲ ೋಡ್ ಮಟಡಿಕ ಳಳಬಹುವು – 

 

http://www.ksu.ac.in/en/m-phil-vishishtacharya-details/ 

http://www.ksu.ac.in/en/m-phil-vishishtacharya-details/

