
 

¸ÀASÉå: PÀ¸ÀA«/01/ಎಂ.ಫಿಲ್/2018-19               ¢£ÁAPÀ: 10.07.2018 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É 

2018-19£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). ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ CAwªÀÄ ªÀµÀð/¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ CxÀªÁ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°ègÀÄªÀ 

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. DªÉÃzÀ£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß “ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ” - F ºÉ¸Àj£À°è rr vÉUÉzÀÄ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

DªÉÃzÀ£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2081 

F §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ‘ಕುಲಸಚಿವರು, ¸ÁßvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ 

«±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560018’ EªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß (zÀÆ: 7676202725, 

9886701203) ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ eÁ®vÁt www.ksu.ac.in£À°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

 

 

    ¸À»/- 

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ 

 

¥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 (¨sÁµÁ, ±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 ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 31.07.2018 

2. ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä CºÀð C s̈ÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ   

 ¥ÀæPÀluÁ ¢£ÁAPÀ1                                                                    08.08.2018 

3. ¥ÀæªÉÃ±À ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ 12.08.2018 

4. ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë                                16.08.2018 ಮತ್ುು 17.08.2018 

5.       ¥sÀ°vÁA±À ¢£ÁAPÀ 20.08.2018 

6. £ÉÆÃAzÀtÂUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.08.2018 

7. ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀnÖ 28.08.2018 

8. vÀgÀUÀw ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 02.09.2018 

9.    ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë                                 ¥ÀjÃPÁëPÁ®zÀ°è w½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 ** ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಟವುದೇ ಬಗೆರ್ ಪ್ತ್ರ/ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ವೈರ್ುಕ್ರುಕವಟಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಟಾಲರ್ದ 

ವತಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸಲಟಗುವುದಿಲಲ. ಹಿೇಗಟಗಿ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳು ನಿಗದಿತ್ ದಿನಟಂಕಗಳಂದು ಕ.ಸಂ.ವಿರ್ ಜಟಲತಟಣದಲ್ಲಲ 

ಮಟಹಿತಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆರ್ುವುದು – www.ksu.ac.in  



 

 

±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ 

 

PÀæ¸ÀA  ±ÀÄ®Ì«ªÀgÀ 

 

ªÉÆvÀÛ 

1 ಅರ್ಜಯ ಮತ್ುು ಪ್ರವೇಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಟ ಶ್ುಲೆ 500.00 

2 ಅರ್ಜಯ ಶ್ುಲೆ (ಪ್ರವೇಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ವಿನಟಯತಿ ಇರುವವರಗೆ) 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 ಪ್ುನ್ರ್ ಮೌಲಾಮಟಪ್ನ್ ಶ್ುಲೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ತಿರಕೆಗೆ) 500.00 

7 UÀæAxÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì  500.00 

8 ±ÉÆÃzsÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ & ಪ್ರೇಕ್ಷಟ ±ÀÄ®Ì 500.00 

9 WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 

(PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï) 

500.00 

 

 ಸರ್ಟಯರದ ನಿರ್ಮಗಳಂತೆ ಮೇಸಲಟತಿ ಸೌಲಭ್ಾ ಹೂಂದಿರುವ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 50% ರಷ್ುಾ ಶ್ುಲೆ 

ವಿನಟಯತಿ ಇರುತ್ುದ. 
 

ಹಚಿಿನ್ ಮಟಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ರಯಸಿ: 

 

«zÁé£ï J£ï. IÄ¶zÉÃªï ¨sÁUÀðªï  

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ & ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ 

(JA.¦ü¯ï-«²µÁÖZÁAiÀÄð/¦JZï.r-«zÁåªÁj¢ü & ಡಿ.ಲ್ಲಟ್) 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-18 

zÀÆ: 9886701203 

Email: rishidevji@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ವಿದ್ಟಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು 
 

1. ಅಭ್ಾರ್ಥಯರ್ು 3 ¥Á¸ï¥ÉÇÃmïð DPÁgÀzÀ ¨sÁªÀavÀæUÀಳನ್ುು ಸಲ್ಲಲಸಬೇಕು (¨sÁªÀavÀæzÀ »AzÉ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÇtð 

ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.) 

 

2. ಕನಟಯಟಕ ಸಂಸೆೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಟಾಲರ್ವು ಎಂ.ಫಿಲ್ ಸಂರ್ುಕು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ದವಿರ್ನ್ುು 2014-15 ನೆೇ ಸಟಲ್ಲನಿಂದ 

ಜಟರಗೆ ತ್ಂದಿದುು, ಇದರನ್ವರ್ ಸಟಾನ್ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳು ತ್ಮಮ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪ್ದವಿರ್ ಅಧ್ಾರ್ನ್ದ ಮುರ್ಟುರ್ದ 

ನ್ಂತ್ರ ಕಸಂವಿರ್ಲ್ಲಲ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ದವಿಗೆ ಸಟಾನ್ಗಳಿಸುತಟುರೆ. ಒಟುಾ 7 ಸಟಾನ್ಗಳು ಮಟತ್ರ ಇದರ್ಟೆಗಿ 

ನಿಗದಿಯಟಗಿದುು, ಸಟಾನ್ಗಳನ್ುು ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳ ಅರ್ಯತೆಗಳಿಗನ್ುಗುಣವಟಗಿ ರ್ಂಚಲಟಗುತ್ುದ. 
 

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 500/- (ಸಟಮಟನ್ಾ), ರೂ.250/- (ಪ್.ಜಟ, ಪ್.ವ, ಮತ್ುು 

ಪ್ರವಗಯ.1) 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¨ÉÃPÀÄ.  

 

5. ಪ್ರವೇಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಂದ ವಿನಟಯತಿ ಪ್ಡೆರ್ುವ ವಿದ್ಟಾರ್ಥಯಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಅರ್ಜಯ ಶ್ುಲೆ 300 (ಸಟಮಟನ್ಾ), ರೂ.150/- 

(ಪ್.ಜಟ, ಪ್.ವ, ಮತ್ುು ಪ್ರವಗಯ.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¨ÉÃPÀÄ. 

 

6. ಸಟುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪ್ದವಿರ್ ಅಂತಿಮ ವಷ್ಯ/ಸೆಮಸಾರ್ ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಬರೆರ್ುತಿುರುವ ಅಥವಟ ಫಲ್ಲಂತಟಂಶ್ದ 

ನಿರೇಕ್ಷೆರ್ಲ್ಲಲರುವ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳೂ ಸರ್ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಲಸಬರ್ುದು. ಆದರೆ, ಸಟುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪ್ದವಿರ್ಲ್ಲಲ ಅವರು 

ರ್ಶ್ಸಿವಯಟದ ನ್ಂತ್ರವೇ ಆವರನ್ುು ನೊೇಂದ್ಟಯಸಿಕೊಳಳಲಟಗುತ್ುದ. 
 

7. ಉದೂಾೇಗದಲ್ಲಲರುವ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳು DgÀÄ wAUÀ¼À ¥ÀÇtðPÁ°PÀ PÉÆÃ¸ïð ªÀPïð£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ 

¸ÀA§AzsÀsÀ ªÀÄÄAavÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. 

8. ಆಯ್ಕೆಯಟದ ವಿದ್ಟಾರ್ಥಯಗಳು ªÀÄÆ® CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ಪ್ರಶಿೇಲನೆಗಟಗಿ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ 

¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. 

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

10. ಉಪ್ಲಭ್ಾ ಸಟಾನ್ಗಳನ್ುು ತ್ುಂಬುವ ಮತ್ುು ಬದಲಟವಣೆಗಳನ್ುು ಮಟಡುವ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಅಧಿರ್ಟರ ಕನಟಯಟಕ ಸಂಸೆೃತ್ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಟಾಲರ್ಕ್ರೆರುತ್ುದ. 

11. ಪ್ರಸುುತ್ ಸಟಲ್ಲನ್ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷೆರ್ ಪ್ಠ್ಾವನ್ುು (Syllabus) ಸದಾದಲ್ಲಲಯ್ಕೇ ಕಸಂವಿ ಜಟಲತಟಣದಲ್ಲಲ 

ಪ್ರಕಟಿಸಲಟಗುತ್ುದ. 

12. ಎಂ.ಫಿಲ್. ಅರ್ಜಯರ್ನ್ುು ಕ.ಸಂ.ವಿ.ರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಜಟಲತಟಣದಿಂದಲೂ ಡೌನ್ ಲೂೇಡ್ ಮಟಡಿಕೊಳಳಬರ್ುದು – 

 

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

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

