
 

 

ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರವ ೇಶಗಳು  2020 

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (I) ಸಂಶಥ ೀಧನಥ (ಪಿಎಚ ಡಿ) ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು (ii) ಪಿಎಚ ಡಿ-  ಹಥೊರ 

ನಥೊೀಂದಣಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ  (ಇಆರ ಪಿ).ಪ್ರವಥೀಶಕಥೆ ಅರ್ಜಯಗಳನತು ಆಹಾಾನಿಸಲಾಗಿದಥ. ನಮಮ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ   

https://www.iisc.ac.in ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಯತಥ, ವಿಶಥೀಷತ್ಜ್ಞತಥ , ಸಂಶಥ ೀಧನಥಯ ಕ್ಥೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ 

ವಿವರಗಳನತು (ಪ್ರವಥೀಶಗಳು ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು → ಸಂಶಥ ೀಧನಥ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು – ಅರ್ಯತಥ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) 

ನಿೀಡಲಾಗಿದಥ 

ಸಂಶಥ ೀಧನಾ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು (ಪಿಎಚ ಡಿ-ಇಆರ ಪಿ ಸ್ಥೀರಿದಂತಥ) 

1. ಭಾಗಿದಾರ ವಿಭಾಗಗಳು: 

ವಿಭಾಗಗಳು/ ಕ್ಥೀತ್ರಗಳು: 

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ ಡಿ : ರ್ಜೀವರಸ್ಾಯನಶಾಸರ,  ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಿರವಯವ ಮತ್ತು ಭೌತಕ್ 

ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ, ಗಣಿತ್, ಸೊಕ್ಷ್ಮರ್ಜೀವಶಾಸರ ಮತ್ತು ರ್ಜೀವಕಥೊೀಶರ್ಜೀವಶಾಸರ , ಪ್ರಮಾಣತ ಪ್ುನರತತ್ಪತು, ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

ಮತ್ತು ರ್ಜೀನತಶಾಸರ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ಾವಯವ ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ, ಭೌತ್ಶಾಸರ ಮತ್ತು ಘನ ಸ್ಥೆತ ರಚನಾ  

ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ. 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿಪಿಎಚ ಡಿ.  :  ವಾಯತಯಾನ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಾಗರ 

ವಿಜ್ಞಾನ, 

ರಸ್ಾಯನಿಕ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ರಚನಕಾಯಯ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಂಪ್ಯೂಟರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಟಥೊಮೀಷನ್, 

ಭೊವಿಜ್ಞಾನ, 

ಎಲಥಕ್ಟ್ರಿಕ್ಲ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲಥಕ್ಟ್ರಿಕ್ಲ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ ವೂವಸ್ಥೆಗಳ 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಉಪ್ಕ್ರಣರಚನಥ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕಥ ಭೌತ್ಶಾಸರ, ನಿವಯರ್ಣಥ/ಮಾೂನಥೀಜಥಮಂಟ ಅಧೂಯನ , 



ಘನವಸತು ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಯಂತ್ರಕ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಣವಿಜ್ಞಾನ   ಮತ್ತು ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ದಾರ್ಯ 

ವಿನಾೂಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾರಿಕಥ , ನಿರಂತ್ರತಥಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಂಪ್ಯೂಟಥೀಷನಲ್  ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ 

ವಿಜ್ಞಾನ. 

 

ಅಂತ್ರವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಥರೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ ಡಿ: ರ್ಜೀವವೂವಸ್ಥ ೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ (ರ್ಜೀವವೂವಸ್ಥೆ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಂದ), ಶಕ್ಟ್ರು (ಶಕ್ಟ್ರು ಸಂಶಥ ೀಧನಥಯ ಅಂತ್ರವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಥೀಂದರದ್ಧಂದ), 

ಸ್ಥೈಬರ-ಭೌತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು   (ರಾಬಟಯ ಬಾಷ್ ಸ್ಥಂಟರ ಫಾರ ಫಿಸ್ಥಕ್ಲ್ ಸ್ಥಸಟಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ), 

ರ್ವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥ (ರ್ವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣಥಗಥ ದ್ಧವಥಚಾ ಸ್ಥಂಟರ ಫಾರ ಕಥಿೈಮಟ ಚಥೀಂಜ್ ನಿಂದ) ,. 

1.2 ಅರ್ಯತಥ: ವಥೈಯಕ್ಟ್ರುಕ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕ್ಥೀತ್ರಗಳಿಗಥ ಅನಾಯವಾಗತವಂತಥ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಪ್ದವಿಗಳಲ್ಲಿ  

 ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಎರಡನಥೀ ದಜಥಯ ಅರ್ವಾ ಸಮಾನ ಮಾನೂತಥ ಹಥೊಂದ್ಧರತವ ಅರ್ಜಯದಾರರತ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಿಸಲತ 
ಅರ್ಯರತ: 
 
ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಥೂ       

ಮಾನೂ ಪ್ದವಿ                        ಮಾನೂ ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರಿೀಕ್ಥಗಳು 
( ಪ್ರವಥೀಶ ವಿಧಾನ)  

1 ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ / ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ / 4 ವಷಯದ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪ್ದವಿ            

ಪ್ದವಿ           ಮಾನೂ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / 
ನಥಟ  ಜಥಆರ ಎಫ್  ಕ್ಡ್ಾಾಯ  

 
2 ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತ್ಕಥೊೀತ್ುರ ಪ್ದವಿ / ಅರ್ಯಶಾಸರ, 

ಭೊಗಥೊೀಳ, ಮನಥೊೀವಿಜ್ಞಾನ, ನಿವಯರ್ಣಥ, ವಾಣಿಜ್ೂ, 
ಕಾಯಾಯಚರಣಥ ಸಂಶಥ ೀಧನಥ, ಕ್ಂಪ್ಯೂಟರ ವಿಜ್ಞಾನ /  

ಅಳವಡಿಕಥ    ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ  ಸ್ಾುತ್ಕಥೊೀತ್ುರ ಪ್ದವಿ 

ಮಾನೂ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ 
ಎಫ್  ಕ್ಡ್ಾಾಯ  

 

3 ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ / ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ / ವಾಸತುಶಿಲಪ / ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
/ ಔಷಧವಿಜ್ಞಾನ / ಪ್ಶತವಥೈದೂಕ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ  
ಸ್ಾುತ್ಕಥೊೀತ್ುರ ಪ್ದವಿ 

ಮಾನೂ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ 
ಎಫ್  ಕ್ಡ್ಾಾಯ  

 
4 ಎಂಎಸ್ / ಎಂಬಿಎ ( ಬಿಇ / ಬಿ ಟಥಕ್ / ಎಂ ಎಸ್ಥಿ 

ಬಳಿಕ್) – (ನಿವಯರ್ಣಥ ಅಧೂಯನ / ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ 
ವಿಭಾಗಕಥೆ ಅನಾಯ) 

ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ ಎಫ್ / 

ರ್ಜಪಿಎಟಿ   ಅಪಥೀಕ್ಷ್ಣಿೀಯ  
 

5 ಯಾವುದಥೀ ಕಥೀಂದರ ಅನತದಾನದ ತಾಂತರಕ್  

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ದವಿ ಅರ್ವಾ 
/ಅದರ ಸಮಾನ ಪ್ದವಿ, ಕ್ನಿಷಠ ಸ್ಥರ್ಜಪಿಎ 10ಕಥೆ 8.5 
ಅರ್ವಾ ಅದರ ಸಮಾನ  

ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ ಎಫ್ / 

ರ್ಜಪಿಎಟಿ   ಅಪಥೀಕ್ಷ್ಣಿೀಯ  
 

6 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್/ಎಂಡಿ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ ಎಫ್ / 



 ರ್ಜಪಿಎಟಿ   ಅಪಥೀಕ್ಷ್ಣಿೀಯ    
 

7 ಬಿ ಫಾಮಯ 
 

ಮಾನೂ ರ್ಜಪಿಎಟಿ ಅಂಕ್ / ಜಥಆರ ಎಫ್ 

 
8 ವೃತುಪ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಯತಪಿಎಸ್  ಸ್ಥ / ಎಐಸ್ಥಟಿಇ  

ಪ್ರಿೀಕ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ್ ಪ್ಡ್ಥದ ಅರ್ಯತಥಯ ಮಾನೂ  
ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್  ಪ್ದವಿಗಥ ಸಮನಾಗಿರತವ 
ಭೌತ್ಶಾಸರ / ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ / ಗಣಿತ್ / ಅಂಕ್ಟ್ರಅಂಶ 
/ ಕ್ಂಪ್ಯೂಟರ ವಿಜ್ಞಾನ / ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ದವಿ 
ಪ್ಡ್ಥದವರತ 
 

  ಮಾನೂ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ 
ಎಫ್  ಕ್ಡ್ಾಾಯ 

 

 
*2021ರ ಮಾಚಯ 21ರವರಥಗಥ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್  ಮಾನೂವಾಗಿರಬಥೀಕ್ತ. 

ಜಥಆರ ಎಫ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಥಎಸ್ಐಆರ-ಯತರ್ಜಸ್ಥ ನಥಟ; ಜಥಆರ ಎಫ್ ಗಾಗಿ ಯತರ್ಜಸ್ಥ-ನಥಟ; ಡಿಬಿಟಿ ಜಥಆರ ಎಫ್; 

ಐಸ್ಥಎಂಆರ ಜಥಆರ ಎಫ್ ;  ಜಥಇಎಸ್; ಎನ್ ಬಿಎಚ ಎಂ; ಇನ್ಿ ಪಥೈರ ಫಥಲಥೊೀಗಳು ನಥಟ ಜಥಆರ ಎಫ್ ನಲ್ಲ ಿ    

ಸ್ಥೀರತತ್ುವಥ;ಎನ್ಇಟಿ ಜಥಆರ ಎಫ್   2021ರ ಮಾಚಯ 01ರವರಥಗಥ ಮಾನೂವಾಗಿರಬಥೀಕ್ತ. 

1.3 ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ: ಅಭೂರ್ಥಯಗಳನತು ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರಿೀಕ್ಥ ಮತ್ತು / ಅರ್ವಾ ಶಥೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಸ್ಾಧನಥಯ   

ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಸಂದಶಯನಕಥೆ ಆರಿಸಲಾಗತತ್ುದಥ (ಕಥಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಿ   ಕೌಶಲಪ್ರಿೀಕ್ಥ / ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂದಶಯನದ ನಂತ್ರ ಸಂದಶಯನ / ಅಂತಮ ಸಂದಶಯನ ನಡ್ಥಯತತ್ುದಥ). 

ಗಮನಿಸ್ಥ: 2020ರ ಜ್ೊನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಥದ ಸಂದಶಯನಕಥೆ  ಮೀಲಥ ಹಥೀಳಿದ  ಯಾವುದಥೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಥಯಲಪಟಟ 

ಅಭೂರ್ಥಯಗಳು ಮತಥು ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅರ್ಯರತ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ 2020 ಪ್ರವಥೀಶಕಾೆಗಿ ನಿಗದ್ಧಯಾದ  ಕ್ನಿಷಟ ಶಥರೀಣಿ 

ಹಾಗಥಯ್ಕೀ ಇರತತ್ುದಥ.   

1.4 ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಡಬೊಿೂಎಸ್ / ಒಬಿಸ್ಥ / ಎಸ್ ಸ್ಥ / ಎಸ್ ಟಿ / ಅಂಗವಥೈಕ್ಲೂ  

ವೂಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶಿೀರ ವಲಸ್ಥಗರತ  ( ಕಾಶಿೀರ ಪ್ಂಡಿತ್ರತ / ಕಾಶಿೀರ ಹಿಂದೊಕ್ತಟತಂಬಗಳನತು ಸ್ಥೀರಿದಂತಥ) 

ಮಿೀಸಲಾತ / ರಿಯಾಯಿತ / ಸಡಿಲ್ಲಕಥ 

 1.5 ಅರ್ಯತಾ ಪ್ರಿೀಕ್ಥಯಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಕ್ನಿಷಠ ಶಥರೀಣಿಯನತು ಎಸ್ ಸ್ಥ / ಎಸ್ ಟಿ ಅಭೂರ್ಥಯಗಳಿಗಥ   “ಸ್ಾಮಾನೂ 

ಪಾಸ್ ”  ಎಂದತ ಸಡಿಲ್ಲಸಲಾಗಿದಥ. 

1.6 ಗಮನಿಸ್ಥ: ಆಗಸ್ಟ 2020ರ ಪ್ರವಥೀಶಕಥೆ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ  ನಂತ್ರ   ಮತಂದ್ಧನ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರಕ್ಟ್ರರಯ್ಕಯ 

ಮತಂದೊಡಿದ  ಸಂದಶಯನದ   ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ (ಜ್ೊನ್ 2020ರ ಪ್ರವಥೀಶ ಪೀಟಯಲ್ ನಲ್ಲಿ) ಅಭೂರ್ಥಯಗಳು ಮತಥು 



ಅರ್ಜಯ ಹಾಕ್ಬಥೀಕ್ಟ್ರಲಿ. ಈ ಅಭೂರ್ಥಯಗಳು ಪ್ರಸಕ್ು ರತಜ್ತವಾತ್ತಗಳಥ ಂದ್ಧಗಥ https://admissions.iisc.ac.in/ ಗಥ 

ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡತವ ಮೊಲಕ್ ತ್ಮಮ ಭತಯ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಯಯನತು ತ್ಲತಪ್ಬರ್ತದತ 

 ಹಥೀಗಥ ಅರ್ಜಯಸಬಥೀಕ್ತ 

ಅರ್ಜಯಯತ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭೂ. ಅಭೂರ್ಥಯಗಳು ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಮೊಲಕ್ https://admissions.iisc.ac.in 

“ಹಥೊಸ ಬಳಕಥದಾರ ನಥೊೀಂದಣಿ / ಲಾಗಿನ್” ಲ್ಲಂಕ್ ಬಳಸ್ಥ ಅರ್ಜಯ ಸಲ್ಲಿಸಬರ್ತದತ 

ಅರ್ಜಯ ಶತಲೆ (ಮರತಪಾವತಸತವುದ್ಧಲಿ) 

 ಜ್ನರಲ್/ಒಬಿಸ್ಥ-  ರೊ .800 / - 

 ಎಸ್ ಸ್ಥ/ಎಸ್ ಟಿ/ಪಿಡಬೊಿೂಡಿ - ರೊ. 400 / -  

 ಇ ಆರ ಪಿ -ರೊ . 2000 / - 

 

ಅರ್ಜಯ ಶತಲೆಕಾೆಗಿ ಪಾವತ ವಿಧಾನ: ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಪಾವತ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಲಭೂ 

(ಇಂಟನಥಯಟ-ಬಾೂಂಕ್ಟ್ರಂಗ್, ಡ್ಥಬಿಟ ಕಾರ್ಡಯ, ವಿೀಸ್ಾ / ಮಾಸಟರ ಕಥರಡಿಟ ಕಾರ್ಡಯ ಪಾವತಗಳು ಸ್ಥೀರಿವಥ). 

ಪ್ರಮತಖ ದ್ಧನಾಂಕ್ಗಳು 

ಅರ್ಜಯಗಳ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕಥಗಥ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ತಥರಥಯತವುದತ     9.11.2020 

ಅರ್ಜಯಗಳ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕಥಗಥ ಕಥೊನಥ  ದ್ಧನ  (6.12.2020 ರ 23:59 ಗಂಟಥಯಲ್ಲಿ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ಮತಚತುವುದತ -) 
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ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳು, ಸಂಶಥ ೀಧನಥಯ ಕ್ಥೀತ್ರಗಳು ಇತಾೂದ್ಧಗಳ ಬಗಥೆ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಥೊಳಳಲತ ವಿಭಾಗದ  

ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ಗಥ ಅರ್ಜಯದಾರರತ ಆಗಾಗಥೆ   ಭಥೀಟಿ ನಿೀಡತವಂತಥ ಸಲಹಥಮಾಡಲಾಗಿದಥ   

  

 


