
 

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಬಥಂಗಳೂರು 

2021 ಪ್ರವಥೀಶಗಳು 

ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ಡಥಯಲು ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಹದಾರರಂದ ಅರ್ಜಹಗಳನುು ಆಹ್ಾಾನಿಸಲಾಗಿದಥ: (1)ನಿಯತ ಸಂಶಥ ೀಧನಾ 

ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು   

(ಪಿಎಚ್ ಡಿ / ಎಂ ಟಥಕ್ (ಸಂ)  (2) ಕಥ ೀರ್ಸಹ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು  (ಎಂ ಟಥಕ್ / ಎಂ ಡಿಎರ್ಸ  / ಎಂ ಎಂರ್ಜಟಿ) , 

(3) ಸಂಯೀರ್ಜತ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು  ಮತುು (4) ಹ್ಥ ರನಥ ೀಂದಣಿ ಕಾಯಹಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ 

ಡಿ . ಮುಂದಿನ ಪ್ಾಾರಾಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರವಥೀಶ ಕ್ರರಯೆಯ  ಸ್ಾರಾಂಶವನುು ನಿೀಡಲಾಗಿದಥ. IISc ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ನ  (ಅಂದರಥ, 

https://www.iisc.ac.in → ಪ್ರವಥೀಶಗಳು →ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು) ಪ್ರತಥಾೀಕ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ  ಅರ್ಹತಥ 

ಮಾನದಂಡಗಳು, ತಜ್ಞತಥವಿಷಯಗಳು ,  ಸಂಶಥ ೀಧನಥಯ ಕ್ಥೀತರಗಳು, ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ ಮತುು  ಇತರ 

ವಿವರಗಳನುು ಅರ್ಜಹದಾರರು ಓದಬಥೀಕಥಂದು ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದಥ.    

2021ರ ಜುಲಥೈ 31 ರಥ ಳಗಥ   ಪ್ದವಿ ಗಳಿಕಥಗಥ ಎಲಾಿ ಅಗತಾಗಳನುು ( ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು, ಪ್ಾರಜಥಕ್್  ಪ್ರಬಂಧಗಳು, 

ಮೌಖಿಕ್ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು ಇತಾಾದಿ)  ಪ್ೂರ್ಹಗಥ ಳಿಸುವ ಭರವಸ್ಥಯಿರುವ ತಮಮ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳ ಕಥ ನಥಯ  

ಸ್ಥಮಿಸ್ರ್ / ವಷಹದಲ್ಲಿರುವವರನುು ಸ್ಥೀರದಂತಥ ಶಥೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅರ್ಹತಥಯನುು ಹ್ಥ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಹದಾರರು  ಮತುು  

ಎಲ ಿ ಅಗತಾ  ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತರಗಳನುು  2021ರ  ಅಕಥ ್ೀಬರ್ 31 ರಂದು ಅಥವಾ  ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಲಿವರು  

ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು .   

1. ಸಂಶಥ ೀಧನಾ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು (ಪಿಎಚ್ ಡಿ / ಎಂ ಟಥಕ್ (ಸಂಶಥ ೀಧನಥ)) 

1.1 ವಿಭಾಗಗಳು / ಕ್ಥೀತರಗಳು 

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿಪಿಎಚ್ ಡಿ: ಖಗಥ ೀಳವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಖಗಥ ೀಳ ಭೌತಶಾಸರ, ರ್ಜೀವರಸ್ಾಯನಶಾಸರ, 

ಪ್ರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ,  ಉನುತ ಶಕ್ರು ಭೌತಶಾಸರ, ನಿರವಯವ ಮತುು ಭೌತಕ್ ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ, ಘನವಸುು 

ಸಂಶಥ ೀಧನಥ, ಗಣಿತ, ಸ ಕ್ಷಮ ರ್ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ರ್ಜೀವಕಥ ೀಶ ರ್ಜೀವಶಾಸರ, ಕ್ರ್ರ್ಜೀವಭೌತಶಾಸರ, ಕ್ರ್ 

ಪ್ುನರುತಪತು, ಬಥಳವಣಿಗಥ ಮತುು ರ್ಜೀನುಶಾಸರ ,ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ಾವಯವ ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ, ಭೌತಶಾಸರ ಮತುು 

ಘನ ಸ್ಥೆತ ಮತುು ರಚನಥ ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ. 

https://www.iisc.ac.in/


ಎಂ ಟಥಕ್ (ಸಂಶಥ ೀಧನಥ) ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿಪಿಎಚ್ ಡಿ: ವಾಯುಯಾನ /ಏರಥ ೀಸ್ಥಪೀರ್ಸ 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ವಾತಾವರರ್  ಮತುು ಸ್ಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ,ರಸ್ಾಯನ  ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ರಚನ /ಸ್ಥವಿಲ್ 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಕ್ಂಪ್ೂಾಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು  ಆಟಥ ಮೀಷನ್, ಭ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲಥಕ್ರಿಕ್ಲ್ ಸಂವರ್ನ 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಎಲಥಕ್ರಿಕ್ಲ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ ವಾವಸ್ಥೆ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಉಪ್ಕ್ರರ್ರಚನಥ 

ಮತುು ಅಳವಡಿಕಥ ಭೌತಶಾಸರ , ನಿವಹರ್ಣಥ/ ಮಾಾನಥೀಜಥಮಂಟ ಅಧಾಯನ (ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಮಾತರ), ಘನವಸುು 

ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಯಂತರಕ್/ಮಕಾಾನಿಕ್ಲ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಕ್ರ್/ನಾಾನಥ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ 

(ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಮಾತರ), ಪ್ದಾಥಹ ವಿನಾಾಸ ಮತುು ತಯಾರಕಥ ,ನಿರಂತರತಥಯ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತುು 

ಗರ್ಕ್ರೀಯ/ಕ್ಂಪ್ೂಾಟಥೀಷನಲ್ ಮತುು ಮಾಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ. 

ಅಂತರವಿಭಾಗಿೀಯ ಕ್ಥೀತರಗಳಲ್ಲ ಿಪಿಎಚ್ ಡಿ:  ರ್ಜೀವವಾವಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ (ರ್ಜೀವವಾವಸ್ಥೆ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ ಕಥೀಂದರದಿಂದ), ಶಕ್ರು  (ಶಕ್ರು ಸಂಶಥ ೀಧನಥ ಅಂತರವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಥೀಂದರ)  ,   

ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ (ಐಐಎಸ್ಥಿ ಗಣಿತ ಮುಂದಥ ಡಗು), ಕ್ರ್ವಿಜ್ಞಾನ/ನಾಾನಥ ಸ್ಥೈನ್ಿ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ 

(ಕ್ರ್ವಿಜ್ಞಾನ/ನಾಾನಥ ಸ್ಥೈನ್ಿ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ ಕಥೀಂದರದಿಂದ ), ಜಲ ಸಂಶಥ ೀಧನಥ (ಜಲ ಸಂಶಥ ೀಧನಥ 

ಅಂತರವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಥೀಂದರದಿಂದ)  , ಸ್ಥೈಬರ್ ಭೌತಕ್ ವಾವಸ್ಥೆಗಳು  (ರಾಬಟಹ ಬಾಷ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫಿಸ್ಥಕ್ಲ್ 

ಸ್ಥಸ್ಮ್ಸಿ), ರ್ವಾಗುರ್ ಬದಲಾವಣಥ (ದಿವಥಚಾ ಸ್ಥಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಥಿೈಮಟ ಚಥೀಂಜ್  ನಿಂದ ), ಮದುಳು ಮತುು 

ಕ್ೃತಕ್ ಬುದಿಿಮತಥು (ಮದುಳು, ಕ್ಂಪ್ೂಾಟಥೀಷನ್  ಮತುು ಮಾಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ). 

1.2 ಅರ್ಹತಥ:  ಕಥಳಕ್ಂಡ ವಿಭಾಗಗಳು /ಕ್ಥೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಎರಡನಥೀ ದಜಥಹಯ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಪ್ದವಿ  

ಅರ್ಹತಥ ಹ್ಥ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಹದಾರರು ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಸಿಲು ಅರ್ಹರು: 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಥಾ                      

ಅರ್ಹ ಪ್ದವಿ                      
 

ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು(ಪ್ರವಥೀಶ 
ವಿಧಾನ) 

1 ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ / ತಂತರಜ್ಞಾನ / 4 ವಷಹಗಳ  
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ದವಿ   

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ  ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ 
ಕ್ಡಾಾಯ 
 

2 ವಿಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತಕಥ ೀತುರ ಪ್ದವಿ / 
ಅಥಹಶಾಸರ,  ಭ ಗಥ ೀಳ , ಮನಥ ೀವಿಜ್ಞಾನ, 
ನಿವಹರ್ಣಥ/ಮಾಾನಥೀಜುಮಂಟ, ವಾಣಿಜಾ, 
ಕಾಯಾಹಚರಣಥ (ಆಪ್ರಥೀಷನ್ಿ) ಸಂಶಥ ೀಧನಥ, 
ಕ್ಂಪ್ೂಾಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ / ಅಳವಡಿಕಥಗಳಲ್ಲಿ  
ಸ್ಾುತಕಥ ೀತುರ ಪ್ದವಿ, 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ  ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ 
ಕ್ಡಾಾಯ 

3 ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ / ತಂತರಜ್ಞಾನ / ವಾಸುುಶಿಲಪ / 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ / ಔಷಧವಿಜ್ಞಾನ(ಫಾಮಹಸ್ಥ) / 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ / 
ರ್ಜಪಿಎಟಿ ಹ್ಥ ಂದಿರುವುದು ಅಪ್ಥೀಕ್ಷಣಿೀಯ 



ಪ್ಶುವಥೈದಾಕ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತಕಥ ೀತುರ 
ಪ್ದವಿ 

 

4 ಎಂಎರ್ಸ / ಎಂಬಿಎ (  ಬಿಇ / ಬಿ ಟಥಕ್ / ಎಂ 
ಎರ್ಸ ಸ್ಥ ನಂತರ ) - (ಮಾಾನಥೀಜಥಮಂಟ ಅಧಾಯನ  
/ ಪ್ರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಥ  
ಅನಾಯಿಸುತುದಥ) 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ *   
ಹ್ಥ ಂದಿರುವುದು ಅಪ್ಥೀಕ್ಷಣಿೀಯ 
 

5 ಕ್ನಿಷಠ 10 ರಲ್ಲಿ 8.5 ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥರ್ಜಪಿಎ  
ಅಥವಾ ಅದಕಥೆ  ಸಮಾನ (ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಗಥ ಮಾತರ) 
ಅರ್ಹತಥಯಿರುವ  ಯಾವುದಥೀ ಕಥೀಂದಿರೀಯ 
ಅನುದಾನಿತ ತಾಂತರಕ್ ಸಂಸ್ಥಯೆ ಕ್ನಿಷಠ 
ಯಾವುದಥೀ ನಾಲುೆ ವಷಹಗಳ  ಕಥ ೀಸ್ಥಹನ  
ಪ್ದವಿೀಧರರು 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್   
ಹ್ಥ ಂದಿರುವುದು ಅಪ್ಥೀಕ್ಷಣಿೀಯ 
 

6 ಎಂಬಿಬಿಎರ್ಸ  /ಎಂಡಿ    ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್   
ಹ್ಥ ಂದಿರುವುದು ಅಪ್ಥೀಕ್ಷಣಿೀಯ 
 

7 ಬಿ ಫಾಮ್ಸಹ     ಮಾನಾ ರ್ಜಪಿಎಟಿ ಅಂಕ್ / ಜಥಆರ್ ಎಫ್ 
8 ಎಂಒಇ/   ಯುಪಿಎರ್ಸ  ಸ್ಥ / ಎಐಸ್ಥಟಿಇಗಳಿಂದ 

ಮಾನಾವಾದ   ವೃತುಪ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಿ.ಇ. / 
ಬಿ.ಟಥಕ್ . ಸಮಾನ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು  (ಉದಾ. 
ಎಂರ್ಜನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡಥಯುವ 
ಎಎಂಐಇ ). 
ಗಮನಿಸ್ಥ:  ಎಂಒಇನಿಂದ ಮಾನಾವಾದ ವೃತುಪ್ರ 
ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ  (ಉದಾ. ಎಎಂಐಇ) 31.05.2013 
ರವರಥಗಥ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ಮಾತರ 
ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು.    
 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ / ನಥಟ  ಜಥಆರ್ ಎಫ್  
ಕ್ಡಾಾಯ 
 

ಗಮನಿಸ್ಥ: 

1. 2021ರ ಆಗರ್ಸ್  20 ರಂತಥ  ಗಥೀಟ / ರ್ಜಪಿಎಟಿ / ನಥಟ ಜಥರ್ ಎಫ್ / ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು 

ಮಾನಾವಾಗಿರಬಥೀಕ್ು. 

2.  * ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ   ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ಗಥ  ಜಂಟಿ ಸ್ಥಎರ್ಸಐಆರ್-ಯುರ್ಜಸ್ಥ ನಥಟ; ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ಗಾಗಿ 

ಯುರ್ಜಸ್ಥ-ನಥಟ; ಡಿಬಿಟಿ ಜಥಆರ್ ಎಫ್; ಐಸ್ಥಎಂಆರ್ ಜಥಆರ್ ಎಫ್; ಜಥಇಎರ್ಸ ಟಿ ; ಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಂ ಸ್ಥೀರುತುವಥ.   



ಪ್ೂವಹ ಪ್ರೀಕ್ಥ/ಸ್ಥೆರೀನಿಂಗ್ ಟಥರ್ಸ್ 2021;  ನಥಟ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಸಿಲು ಅರ್ಹರಾಗಲು ಅರ್ಜಹದರರು 

ಕ್ರರಯ ಸಂಶಥ ೀಧನಾ ಫಥಲಥ ಷ್ಟ್ಪ್ ಅರ್ಹತಥ ಹ್ಥ ಂದಿರಬಥೀಕ್ು 

3. ಐಎನ್ ಎರ್ಸ ಪಿ ಐ ಆರ್ ವಿಧಾನದ ಮ ಲಕ್ ಅರ್ಜಹಸಲ್ಲಸಿುವ ಅರ್ಜಹದಾರರು ಎರಡನಥಯ ರ್ಂತದ ಆಯೆೆಗಥ 

ತಮಮ ಅರ್ಜಹ ಪ್ರಗಣಿನಥಗಥ  ಒಂದು ಮಾನಾವಾದ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ್ ಐಎನ್ ಎರ್ಸ ಪಿ ಐ ಆರ್ ಹ್ಥ ಂದಿರತಕ್ೆದುು  

(ಸಂದಶಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ಥ ನಿೀಡಿರುವಂತರ್ದುು)   

1.3 ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ: ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರೀಕ್ಥ ಮತುು / ಅಥವಾ ಮೀಲ್ಲನ ಟಥೀಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿವರಸ್ಥದಂತಥ ಅರ್ಹತಾ 

ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ  ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನದ  ಅವರ ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳನುು ಆಯೆೆಮಾಡಲಾಗುತುದಥ. 

ಆಯೆೆಯು ಸಂದಶಹನದ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥಯನುು ಆಧರಸ್ಥದಥ (ಕಥಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಶಹನ / ಕಥ ನಥಯ 

ಸಂದಶಹನಕಥೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೌಶಲ ಪ್ರೀಕ್ಥ / ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂದಶಹನವಿರುತುದಥ). 

2. ಕಥ ೀರ್ಸಹ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು [ಎಂ ಟಥಕ್ / ಎಂ ಡಿಎರ್ಸ / ಎಂ ಎಂರ್ಜಟಿ] 

2.1 ಎಂ ಟಥಕ್ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು 

2.1.1 ವಿಭಾಗಗಳು/ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು           2.1.3 ಆಯೆೆ ಕಾಯಹವಿಧಾನ 
ವಾಯುಯಾನ /ಏರಥ ೀಸ್ಥಪೀರ್ಸ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, 
ರಸ್ಾಯನ  ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ರಚನ /ಸ್ಥವಿಲ್ 
ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಎಲಥಕ್ರಿಕ್ಲ್ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, 
ಉಪ್ಕ್ರರ್ರಚನಥ ವಾವಸ್ಥೆಗಳು, ಘನವಸುು 
ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಯಂತರಕ್/ಮಕಾಾನಿಕ್ಲ್ 
ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಸಂಕಥೀತ ಸಂಸೆರಣಥ(ಸ್ಥಗುಲ್ 
ಪ್ರರಸ್ಥಸ್ಥಂಗ್) 

100% ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ  
 

ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ ವಾವಸ್ಥೆ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್,  
ಮೈಕಥ ರಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ಿ ಮತುು ವಿಎಲ್ ಎರ್ಸ ಐ ವಿನಾಾಸ  

70% ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ + 30% ಕಥರಯರ್ ಅನಾಲ್ಲಸ್ಥರ್ಸ 
ಅಂಕ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ(CAM)* 

 
ರ್ವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ಿ  
ಮತುು ಸಂವರ್ನ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್,  ಕ್ರ್/ನಾಾನಥ ೀ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ , ಕಾಾಂಟಂ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ , ರಥ ಬಥ ಟಿಕ್ಿ ಮತುು ಆಟಥ ಮೀಷನ್ 
ವಾವಸ್ಥೆಗಳು 

70% ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ + 30% ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನದ 
ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥ   ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 

ಕ್ೃತಕ್ ಬುದಿಿಮತಥು, ಕ್ಂಪ್ೂಾಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು  
ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್  

70% ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ + 30% ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಬರರ್ 
ಪ್ರೀಕ್ಥಯ  ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥ   ಆಧಾರದಲ್ಲ ಿ
 



ಕ್ಂಪ್ೂಾಟಥೀಷನಲ್ ಮತುು ಡಾಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು  
ಸ್ಾಮಟಹ ತಯಾರಕಥ   

70% ಗಥೀಟ ಅಂಕ್ + 30% ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಬರರ್ ಪ್ರೀಕ್ಥ 
ಮತುು ಸಂದಶಹನದ  ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥ   ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 

 

(CAM)*  10/12/ಪ್ದವಿ/ಸ್ಾುತಕ್ಪ್ದವಿ ಅಂಕ್ಗಳು/ರ್ಜಪಿಎ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಥ ಅಂಕ್ಗಳು ಎಂದಥಹ 

2.1.2 ಅರ್ಹತಥ 

ಅರ್ಜಹದಾರರು 2019/2020/2021 ಅಂಕ್ದ ಮಾನಾ ಗಥೀಟ ನಥ ಂದಿಗಥ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳಿಗಥ 

ಅನಾಯವಾಗುವಂತಥ  ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ / ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಸ ಕ್ು  ವಿಷಯದ  ಸ್ಾುತಕಥ ೀತುರ ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ 

ದಿಾತೀಯ ದಜಥಹ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಅರ್ಹತಥಯನುು  ಅಥವಾ   ಎಂಒಇ/   ಯುಪಿಎರ್ಸ  ಸ್ಥ / ಎಐಸ್ಥಟಿಇಗಳಿಂದ 

ಮಾನಾವಾದ   ವೃತುಪ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಿ.ಇ. / ಬಿ.ಟಥಕ್ . ಸಮಾನ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳು  (ಉದಾ. ಎಂರ್ಜನಿಯರ್ ಗಳ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡಥಯುವ ಎಎಂಐಇ   ಅಥವಾ ಭೌತಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಅಂಕ್ರಅಂಶ, ಭ ವಿಜ್ಞಾನ, 

ಉಪ್ಕ್ರರ್ರಚನಥ, ಎಲಥಕಾಿನಿಕ್ಿ, ಕ್ಂಪ್ೂಾಟರ್ ಅಡವಳಿಕಥಗಳು/ಅಪಿಿಕಥೀಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾುತಕ್ ಪ್ದವಿಯನುು 

ಹ್ಥ ಂದಿದುರಥ ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು 

ಗಮನಿಸ್ಥ: ಎಂಒಇ/   ಯುಪಿಎರ್ಸ  ಸ್ಥ / ಎಐಸ್ಥಟಿಇಗಳಿಂದ ಮಾನಾವಾದ ವೃತುಪ್ರ ಸಂಘಗಳಥೂಂದಿಗಥ (ಉದಾ. 

AMIE) 31.05.2013 ರವರಥಗಥ ದಾಖಲಾದ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ಮಾತರ ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. 

2.1.3 ಎಂ ಟಥಕ್ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಬರರ್ ಪ್ರೀಕ್ಥ ಹ್ಾಗ  ಸಂದಶಹನಗಳ ವಥೀಳಾಪ್ಟಿ್ಯನುು 

ಐಐಎಸ್ಥಿ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ www.iisc.ac.in/admissionsನ  ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಪ್ಟಿ್ಯಲ್ಲಿ  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು   

. 

2.1.4 ಸ್ಾಮಾನಾ ಮಾನಾತಥ ಒಪಿಪಗಥ ಪ್ರೀಟಹಲ್ (ಸ್ಥಒಎಪಿ) ಅಭಾರ್ಥಹಗಳಿಗಥ  ಗಥೀಟ  ಮ ಲಕ್ ಭಾಗಿದಾರ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ಐಐಎಸ್ಥಿ ಮತುು ಐಐಟಿಗಳು). ಎಂ.ಟಥಕ್ ಪ್ರರೀಗಾರಂಗಳಿಗಥ ಪ್ರವಥೀಶಕಥೆ ಅತ ಹ್ಥಚುು   ಆಯೆೆ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಾಮಾನಾ ವಥೀದಿಕಥಯನುು ಒದಗಿಸುತುದಥ. ಐಐಎಸ್ಥಿಯ ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಎಂ ಟಥಕ್ 

ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳಿಗಥ ಮತುು ಎಂ.ಡಿಎರ್ಸ ಗಳಿಗಥ   (ಗಥೀಟ ಮಾಗಹದ ಮ ಲಕ್ ) ಪ್ರವಥೀಶ ಅವಕಾಶವನುು ಸ್ಥಒಎಪಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು . ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ಸ್ಥಒಎಪಿ  ನಲ್ಲಿ ನಥ ೀಂದಾಯಿಸ್ಥಕಥ ಳಳಬಥೀಕ್ು ಮತುು ಅರ್ಜಹದಾರರ 

ಇಂಟರ್ ಫಥೀಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಒಎಪಿ ನಥ ೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಥಾಯನುು ನವಿೀಕ್ರಸಬಥೀಕ್ು..ಒದಗಿಸ್ಥರುವ ಸ ಚನಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ 

ನಥ ೀಂದಾಯಿಸಲು ದಯವಿಟು್ ಸ್ಥಒಎಪಿ   2021 ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ಗಥ ಭಥೀಟಿ ನಿೀಡಿ. 

2.1.5 ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಥ, ಬಿಎಆರ್ ಸ್ಥ, ಡಿಆರ್ ಡಿಒ, ಇಸ್ಥ ರೀ, ಎನ್ ಎಎಲ್, ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಒ, ಕಥಎರ್ಸ ಆರ್ ಟಿಸ್ಥ, 

ಬಿಎಂಟಿಸ್ಥ, ಬಿಡಿಎ, ಪಿಡಬ ಿೂಡಿ, ಸ್ಥಪಿಆರ್ ಐ, ಎಸ್ಥಐಡಬುಿೂಆರ್ ಎಂ: ಕ್ನಾಹಟಕ್ ಸಕಾಹರದ ಜಲಸಂಪ್ನ ಮಲ 

ಇಲಾಖ್ಥ (ಡಬುಿೂಆರ್ ಡಿ) ,  ಡಿಆರ್ ಐಪಿ ಯೀಜನಥಯಡಿ ಜಲ ಸಂಶಥ ೀಧನಥ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಡಬುಿೂಆರ್) 

http://www.iisc.ac.in/admissionsನ


ಮತುು ಕಥೀಂದರ ಜಲ ಆಯೀಗ (ಸ್ಥಡಬುಿೂಸ್ಥ)  ಗಳ ಪ್ಾರಯೀರ್ಜತ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ಪ್ಾರಯೀರ್ಜತ ವಗಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಾಯಹಕ್ರಮಕಥೆ  ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಅರ್ಜಹ ನಮ ನಥಯನುು ಭತಹ ಮಾಡಿ ಮುದಿರತ 

ಪ್ರತಯನುು  2021ರ ಏಪಿರಲ್ 05 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ  ನಕ್ಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಸಲ್ಲಸಿಬಥೀಕ್ು 

 2.2. ಸ್ಥಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಥೈನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಾನಫಾಕ್ುರಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ದಾಥಹ ವಿನಾಾಸ ಮತುು ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ ನಲ್ಲ ಿಡಿಸ್ಥೈನ್ 

ನಲ್ಲ ಿಸ್ಾುತಕ್ ಪ್ದವಿ   (ಎಂ ಡಿಇಎರ್ಸ) 

2.2.1 ಅರ್ಹತಥ 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ 2019/2020/2021 ಅಥವಾ 02 ಆಗರ್ಸ್ 2021 ರಂತಥ ಸ್ಥಇಇಡಿ 2021 ಸ್ಥ ೆೀರ್  ನಥ ಂದಿಗಥ ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ / 

ತಂತರಜ್ಞಾನ ವಿನಾಾಸ / ವಾಸುುಶಿಲಪದ ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ದಿಾತೀಯ ದಜಥಹ ಹ್ಥ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಹದಾರರು ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. 

2.2.2 ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ: ಆನ್ ಲಥೈನ್ ವಿನಾಾಸ ಆಪಿ್ಟ ಾಡ್ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಥ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳನುು ಶಾಟ ಹಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದಥ ಮತುು 

ಒಂದುಐಐಎಸ್ಥಿ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ನಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾದ ವಥೀಳಾಪ್ಟಿ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಥೀಟ / ಸ್ಥಇಡಿ ಸ್ಥ ೆೀರ್ ಆಧರಸ್ಥ ಸಂದಶಹನಪ್ರಮುಖ 

ದಿನಾಂಕ್ಗಳು. ಆನ್ ಲಥೈನ್ ವಿನಾಾಸದಲ್ಲಿ 70% ಗಥೀಟ / ಸ್ಥಇಡಿ + 30% ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥಯನುು ಆಧರಸ್ಥ ಆಯೆೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತುದಥ.ಆಪಿ್ಟ ಾಡ್ ಟಥರ್ಸ್ ಮತುು ಸಂದಶಹನ. ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕ್ಟಣಥ ಮತುು ಪ್ರವಥೀಶ ಕಥ ಡುಗಥಗಳ ವಿತರಣಥ ಗಥೀಟ 

ಸ್ಥ ೆೀರ್ ಆಧಾರತ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು COAP ಮ ಲಕ್ ಮತುು ಸ್ಥಇಡಿ ಆಧಾರತ ಪ್ತರಗಳಿಗಥ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುತಾುರಥಇನಿಿಿಟ ಾಟ ನಥೀರವಾಗಿ 

ಅಭಾರ್ಥಹಗಳಿಗಥ ಕ್ಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುರಂದ, ಗಥೀಟ ಹ್ಥ ಂದಿರುವ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ವಿಭಾಗ 2.1.4 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸ್ಥದಂತಥ COAP ನಲ್ಲಿ 

ನಥ ೀಂದಾಯಿಸ್ಥಕಥ ಳಳಬಥೀಕ್ು 

 

2.3 ಮಾಸ್ರ್ ಆಫ್ ಮಾಾನಥೀಜ್ ಮಂಟ (ಎಂ ಎಂರ್ಜಟಿ) 

2.3.1 ಅರ್ಹತಥ 

ಮಾನಾ ಗಥೀಟ 2019/2020/2021 ಅಥವಾ 2  ಆಗರ್ಸ್ 2021 ರಂತಥ ಸ್ಥಎಟಿ  2020 ಅಥವಾ ರ್ಜಎಂಎಟಿ 

ಅಂಕ್ಗಳಥೂಂದಿಗಥ  ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್ / ತಂತರಜ್ಞಾನ   ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ ದಜಥಹ ಅಥವಾ ಸಮಾನ 

ಆರ್ಹತಥಯನುು ಹ್ಥ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಹದಾರರುಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. 

2.3.2 ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ: 

ಐಐಎಸ್ಥಿ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು  ಅಡಿಯ ವಥೀಳಾಪ್ಟಿ್ಯಂತಥ  ಗಥೀಟ / ಸ್ಥಎಟಿ  / ರ್ಜಎಂಎಟಿ 

ಅಂಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನಕಥೆ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳ ಪ್ಟಿ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಯೆೆಯು  15% 

(ಗಥೀಟ / ಸ್ಥಎಟಿ  / ರ್ಜಎಂಎಟಿ ಅಂಕ್ಗಳು) + 15% ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ  ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥ + 30% ಸಂವರ್ನ ಕೌಶಲ + 

40% ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥ ಆಧಾರವಾಗಿರುತುದಥ. 

3. ಸಂಯೀರ್ಜತ /ಇಂಟಿಗಥರೀಟಥಡ್ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳು 



1.1 ಅರ್ಹತಥ 

ವಿಭಾಗ ಶಥೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅರ್ಹತಥ                                      ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರೀಕ್ಥ 
 

ರ್ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು         
 

ಪ್ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ ದಜಥಹ 
ಅಥವಾ  
ಭೌತಶಾಸರ , ರಾಸ್ಾಯನಿಕ್ 
ಅಥವಾ ರ್ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು  
(ಜಥೈವಿಕ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ,ಔಷಧಿ, 
ಪ್ಶುವಥೈದಾಕ್ರೀಯ ಮತುು ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ ು ಸ್ಥೀರದಂತಥ)  
ಸಮಾನ ಅರ್ಹತಥ ಅಥವಾ 
ಬಿಇ / ಬಿ ಟಥಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ 
ದಜಥಹ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಪ್ದವಿ.  

ಜಾಮ್ಸ 2021 ನಲ್ಲಿ ಜಥೈವಿಕ್ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ (ಬಿಟಿ) ಅಥವಾ 
ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ (ಸ್ಥವಥೈ) ಅಥವಾ 
ಗಣಿತ (ಎಂಎ) ಅಥವಾ ಭೌತಶಾಸರ 
(ಪಿಎಚ್)   
ಜಥೈವಿಕ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ (ಬಿಟಿ) 
 

ರಸ್ಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು  
 

ಬಿ.ಎಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ 
ದಜಥಹ  ಅಥವಾ ಪಿಯುಸ್ಥ ಅಥವಾ 
ಸಮಾನ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವು 
ಮುಖಾ ವಿಷಯವಾಗಿದುು 
ರಸ್ಾಯನಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ 
ಪ್ದವಿ   
 

ಜಾಮ್ಸ 2021 ನಲ್ಲಿ ಜಥೈವಿಕ್  
ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ (ಸ್ಥವಥೈ) ಅಥವಾ  
ಭೌತಶಾಸರ (ಪಿಎಚ್) 
 

ಗಣಿತಶಾಸರ 
 

ಬಿ.ಎಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ 
ದಜಥಹ  ಅಥವಾ   ಗಣಿತವು ಮುಖಾ 
ವಿಷಯವಾಗಿರುವ   ಪ್ದವಿ  
ಅಥವಾ  ಬಿಇ / ಬಿ ಟಥಕ್ ಅಥವಾ 
ಸಮಾನ ಪ್ದವಿ.  
 

ಜಾಮ್ಸ 2021 ನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ (ಎಂಎ) 
ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಅಂಕ್ರಅಂಶ 
(ಎಂಎರ್ಸ) 
 

ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಗಳು  
 

ಬಿ.ಎಸ್ಥಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ರಥಮ 
ದಜಥಹ  ಅಥವಾ   ಭೌತಶಾಸರ  
ಮುಖಾ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ   ಪ್ದವಿ  
ಅಥವಾ  ಬಿಇ / ಬಿ ಟಥಕ್ ಅಥವಾ 
ಸಮಾನ ಪ್ದವಿ.  
 

ಜಾಮ್ಸ 2021 ನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸರ 
(ಪಿಎಚ್) ಅಥವಾ ಜಥಇಎರ್ಸ ಟಿ  
2021 

 



3.3.3 ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ: ಅಭಾರ್ಥಹಗಳನುು ಎಲಾಿ ನಾಲುೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಥ ಜಥ ಎಎಂ 2021 ಅಂಕ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 

ಮತುು ಭೌತಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಕಾೆಗಿ  ಜಥಇಎರ್ಸ ಟಿ  2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸ್ಾದವರಗಥ  ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನಕಥೆ ಪ್ಟಿ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು . (ಎ) ರಾಸ್ಾಯನಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಂದಶಹನದ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥಯನುು ಆಧರಸ್ಥರುತುದಥ; (ಬಿ) 

ಜಥೈವಿಕ್, ಭೌತಕ್ ಮತುು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರೀಕ್ಥಯಲ್ಲಿ ಮತುು ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನಗಳಥರಡರ 

ಸಂಯೀರ್ಜತ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥಯನುು ಆಧರಸ್ಥರುತುದಥ. 

 

4. ಹ್ಥ ರ ನಥ ೀಂದಣಿ ಕಾಯಹಕ್ರಮ (ಇಆರ್ ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಪಿಎಚ್ ಡಿ 

ಈ ಕಾಯಹಕ್ರಮವು ಸ ಕ್ು ಸಕಾಹರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾನಾವಾಗಿರುವ  (1) ಸಂಶಥ ೀಧನಥ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ಕಥೈಗಾರಕಥಗಳ ವೃತುಪ್ರರು ಮತುು (2) ಎಂರ್ಜನಿಯರಂಗ್, ಕ್ೃಷ್ಟ್, ಔ ಷಧಿ, ಪ್ಶುವಥೈದಾಕ್ರೀಯ, 

ವಥೈದಾಕ್ರೀಯ ಕಾಲಥೀಜುಗಳು / ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳ ಪ್ಾರಧಾಾಪ್ಕ್ರಗಥ  ಸ್ಥೀಮಿತವಾಗಿದಥ 

4.1 ಅರ್ಹತಥ 

ಶಥೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅರ್ಹತಥಗಳು ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳಂತರುತುವಥ.  ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಥಎರ್ಸ ಐಆರ್-ಯುರ್ಜಸ್ಥ ನಥಟ, 

ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ಗಾಗಿ ಯುರ್ಜಸ್ಥ-ನಥಟ, ಡಿಬಿಟಿ ಜಥಆರ್ ಎಫ್, ಐಸ್ಥಎಂಆರ್ ಜಥಆರ್ ಎಫ್ ಗಥೀಟ, ಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಂ 

ನಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರೀಕ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗುವುದು  ಅಪ್ಥೀಕ್ಷಣಿೀಯ ಆದರಥ ಕ್ಡಾಾಯವಲಿ.   ಪ್ದವಿ 

ಮುಗಿಸ್ಥದ ನಂತರ ಅಭಾರ್ಥಹಯು ಪ್ರಸಕ್ು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಷಹಗಳ ಕಾಲ ಪ್ೂಣಾಹವಧಿ ಉದಥ ಾೀಗ 

ಮುಗಿಸ್ಥರಬಥೀಕ್ು. ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು ತಮಮ ಉದಥ ಾೀಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ್ೃತವಾಗಿ ಪ್ಾರಯೀರ್ಜತರಾಗಿರಬಥೀಕ್ು 

ಮತುು ಆನ್ ಲಥೈನ್  ಅರ್ಜಹಯನುು  ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಭತಹ ಮಾಡಬಥೀಕ್ು ಮತುು ಮುದಿರತ ಪ್ರತಯನುು 2021 ಏಪಿರಲ್ 

05 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಕ್ಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಥೀಕ್ು.   

4.2 ಆಯೆೆ ವಿಧಾನ: ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಂದಶಹನದ ಕಾಯಹಕ್ಷಮತಥಯನುು  ಆಧರಸುತುದಥ  

ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಕಿಥ ಹ್ಥೀಗಥ 

ಮೀಲಥ ತಳಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯಹಕ್ರಮಗಳಿಗಥ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹಗಳು ಸ್ಥಗುತುದಥ.  ಆನ್ ಲಥೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು http://www.iisc.ac.inಗಥ ಭಥೀಟಿ ನಿೀಡಿ-> Apply  Online ಗಥ  ಕ್ರಕಿ್ರೆಸ್ಥ  

ವಗಹ   ಅರ್ಜಹ ಶುಲೆ 
 

ಸ್ಾಮಾನಾ/ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಹ/ ಆರ್ಥಹಕ್ವಾಗಿ 
ದುಬಹಲ ವಗಹ   

800 ರ  

http://www.iisc.ac.in/


ಪ್ರಶಿಷ್ ಜಾತ/ವಗಹ/ ಅಂಗವಿಕ್ಲರು                           400 ರ  
ಇಆರ್ ಪಿ ಅಭಾರ್ಥಹ(ಎಲಿ ವಗಹ)                             2000 ರ  
ಮೀಲಥ ಹ್ಥೀಳಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ಾರಯೀರ್ಜತರಾದ 
ಅಭಾರ್ಥಹಗಳು  

800 ರ  

ಶುಲೆವನುು ಮರುಪ್ಾವತಸುವುದಿಲಿ. any bank or payment gateway service charges must be borne by 

the applicant 
 

ಪ್ಾವತಯ ಆಯೆೆ: ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಪ್ಾವತ - ನಥಟ-ಬಾಾಂಕ್ರಂಗ್, ವಿೀಸ್ಾ ಕಾಡ್ಹ / ಮಾಸ್ರ್ ಕಾಡ್ಹ, ಡಥಬಿಟ / 

ಕಥರಡಿಟ ಕಾಡ್ ಹಗಳು. 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು 

ಅರ್ಜಹಗಳ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕಥಗಥ ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ತಥರಥಯುವುದು                                         22.2.2021 
ಆನಥಿೈನ್ ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಿಕಥಗಥ ಕಥ ನಥ ದಿನ  30.04.2021 
(ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ 23:59 ಗಂಟಥಗಥ ಮುಚುುತುದಥ)     

31.03.2021 

 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: 

1. ಭಾರತ ಸಕಾಹರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ: ಎರ್ಸ ಸ್ಥ / ಎರ್ಸ ಟಿ / ಒಬಿಸ್ಥ / ಇಡಬ ಿೂಎರ್ಸ / ಅಂಗವಿಕ್ಲ 

ವಾಕ್ರುಗಳು (ಪಿಡಬುಿೂಡಿ) ಮತುು ಕಾಶಿೀರ-ವಲಸ್ಥಗಾರರು (ಕಥಎಂ), ಕಾಶಿೀರ ಕ್ಣಿವಥಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಥಸುವ ಕಾಶಿೀರ 

ಪ್ಂಡಿತರು / ಕಾಶಿೀರ ಹಿಂದ  ಕ್ುಟುಂಬಗಳಿಗಥ  ವಲಸ್ಥರಹಿತ)   ಮಿೀಸಲಾತ / ರಯಾಯಿತ / ಸಡಿಲ್ಲಕಥ   

2. ಎರ್ಸ ಸ್ಥ / ಎರ್ಸ ಟಿ ಅಭಾರ್ಥಹಗಳಿಗಥ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರೀಕ್ಥಯ  ಕ್ನಿಷಠ  ಅರ್ಹತಥಯನುು “ಪ್ಾರ್ಸ ಕಾಿರ್ಸ” ಎಂದು  

ಸಡಿಲ್ಲಸಲಾಗಿದಥ  

3. ಇಡಬ ಿೂಎರ್ಸ / ಒಬಿಸ್ಥ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹ ಸಲ್ಲಸಿುವ ಅರ್ಜಹದಾರರು   (http://www.ncbc.nic.inನಲ್ಲಿನ 

ಒಬಿಸ್ಥಯ ಕಥೀಂದರ ಪ್ಟಿ್ಯ ಪ್ರಕಾರ) ಸಂದಶಹನ ಮತುು ಪ್ರವಥೀಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2021ರ ಮಾಚ್ಹ 31ರ ನಂತರ  

(ಅಂದರಥ ರ್ವ: 2021-22) ನಿೀಡಲಾದ ಮಾನಾ ಇಡಬ ಿೂಎರ್ಸ / ಒಬಿಸ್ಥ-ಎನ್ ಸ್ಥಎಲ್ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತರಗಳನುು   

ಹ್ಥ ಂದಿರತಕ್ೆದುು.   

4. ಎಲ್ಲಿ ಅನಾಯವಾಗುವುದಥ ೀ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲಥೈನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಿ ಸಂದಶಹನಗಳನುು ನಡಥಸಲಾಗುತುದಥ. 

5. ವಿದಾಾರ್ಥಹವಥೀತನಗಳು :  

http://www.ncbc.nic.in/


ಸಂಸ್ಥೆಗಥ ಸ್ಥೀರುವ ಎಲಾಿ ನಿಯತ ವಿದಾಾರ್ಥಹಗಳು (ಎಂ.ಎಂ.ರ್ಜ.ಟಿ ಹ್ಥ ರತುಪ್ಡಿಸ್ಥ)  ತಮಮ ಪ್ರವಥೀಶ ವಿಧಾನದ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ  ಎಂ ಎಚ್ ಆಡಿಹ/ ಸ್ಥಎರ್ಸ ಐ ಆರ್/ ಯುರ್ಜಸ್ಥ/ ಐಸ್ಥಎಂಆರ್/ ಡಿಬಿಟಿ/ ಡಿಎರ್ಸ ಟಿ/ ಎಐಸ್ಥಟಿಇ/ 

ಡಿಎಇ(ಎನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಂ) ಗಳಿಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಹ ವಥೀತನಕಥೆ ಅರ್ಹರು.   ಪ್ರತಭಾವಂತ ವಿದಾಾರ್ಥಹಗಳಿಗಥ ರ್ಲವು 

ಭಾರತೀಯ ಮತುು ಬರ್ುರಾಷ್ಟ್ಿೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ  ಮತುು ವಾಾಪ್ಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಹ ವಥೀತನ ಸ್ಥಗಲ್ಲದಥ.   

6. ಅರ್ಜಹದಾರರು  ಪ್ರವಥೀಶ ಸಂಬಂಧಿತ ನವಿೀಕ್ರರ್ಗಳಿಗಥ ನಿಯತವಾಗಿ http://www.iisc.ac.in/admissions 

ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ಮತುು ಪ್ರವಥೀಶ ಪ್ರೀಟಹಲ್ ಗಥ ಭಥೀಟಿ ನಿೀಡುವಂತಥ ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದಥ. 

  ಎಲಿ ಪ್ರವಥೀಶ ಸಂಬಂಧಿ  ವಿಷಯಗಳು, ಸಂಶಥ ೀಧನಥ ವಿಷಯಗಳು ಇತಾಾದಿಗಳ ಪ್ರಚಯ ಮಾಡಿಕಥ ಳಳಲು 

ಅರ್ಜಹದಾರರು   ತಾವು ಅರ್ಜಹ ಹ್ಾಕ್ುತುರುವ ವಿಭಾಗಗಳ  ವಥಬ ಸ್ಥೈಟ ಗಥ ಭಥೀಟಿ ನಿೀಡುವಂತಥ ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದಥ 

  

ನಥ ೀಂದಣಿದಾರರು  

 

http://www.iisc.ac.in/admissions

