
 

 

 

                       श्री वंगभेश्लय एज्मुकेळन वोवामटी वंचलरत 

वंगभेश्लय कॉरेज वोराऩूय 
                         (कन्नड अल्ऩवंख्माक वंस्था) 

(स्लामत्त) 

            ळैषणिक लऴष २०२०-२१ 

ऩदली बाग 1 प्रलेळावंदबाषत भशत्लाची वूचना 
                  ददनांक १३.८.२०२० 

ऩदली  बाग-1 गुणलत्ता  मादी  लेऱाऩत्रकानुवाय  कॉरेजच्मा  वंकेतस्थऱालय  प्रसवद्ध  

कयण्मात  आरी  आशे. वलद्मार्थमाांनी  गुणलत्ता  मादीत  नाल  अवल्माची  खात्री  करूनच  

लेऱाऩत्रकानुवाय कॉरेज ऩरयवयात प्रलेळ कयाला.   
१. प्रलेळ कयताना भास्क अवणे अननलामय आशे. 

२. एकालेऱी एकाच वलद्मार्थमायरा प्रलेळ देण्मात मेईर.   

३. कॉरेज  ऩरयवयात प्रलेळ कयणाऱ्मा वलद्मार्थमायजलऱ ऑनराइन बयरेल्मा    पॉभयची  
शार्य कॉऩी अवणे आलश्मक आशे.  

४. शार्य कॉऩी वोफत खारीर कागदऩत्र ेजोर्णे गयजेच ेआशे 

ए     ऑनराइन ऍर्सभळन पॉभय ची वप्रटं आउट 

फी.    ओरयजनर कॉरेज सरव्शंग वर्टयफपकेट 

        (कॉरेज सरव्शंग वर्टयफपकेट रु्वलरकेट अवल्माव      अॅफपर्वेलट वत्मप्रत जोर्णे आलश्मक आशे.) 

वी.    आधाय कार्य वत्मप्रत १ 

र्ी.    दशाली भाकय सरस्ट वत्मप्रत १ 

इ.     दशाली वर्टयफपकेट वत्मप्रत १ 

एप.    फायाली भाकय सरस्ट वत्मप्रत दोन प्रती 
जी.   गॅऩ अवल्माव गॅऩ अॅफपर्वेलट 

एच.  कन्नर् बावऴक अल्ऩवखंमांक कोट्मातनू प्रलेळ घेतरा अवल्माव वलर्शत नभनु्मातीर प्रनतज्ञाऩत्र रुऩमे    
ळबंय रुऩमाच्मा फॉरं् लय स्लततं्रऩणे प्रलेळ घेतल्माऩावनू एक भर्शन्माच्मा आत वादय कयणे फधंनकायक 

आशे.  

लयीर  वलष  कागदऩत्रावश  प्रलेळ  वलभती  कडे  वभष  बेटून  वलऴम  ननश्श्चती  झाल्मानतंय  स्लाषयी  वाठी  

प्रलेळ  अजष  प्रलेळ  वलभती  कडे  वादय  कयाला.  तदनंतय  प्रलेळाचे  ळलु्क  बयण्मावाठी  आऩि  

कॉरेजच्मा  फप  ऩेअय  ॲऩ  भध्मे  रॉग  इन  शोऊन  ननश्श्चत  केरेरे  ळलु्क  वलदशत  

भदुतीतच ऑनराइन बयाल.े प्रलेळळलु्क वदंबाषची भादशती वकेंतस्थऱालय उऩरब्ध आशे. 



 

 

 

प्रलेळाचे  ळलु्क  ऑनराईन  बयणे  वदंबायत  लेफवाईटलय  ववलस्तय  भार्शती  अऩरोर्  केरेरी  आशे. 

प्रलेळळलु्क मळस्ली ऩणे बयल्मानतंयच प्रलेळ ननवश्चत वभजण्मात मेईर माची वलद्मार्थमाांनी नोंद घ्माली. 
 

कोयोनाचा ववंगष शोऊ नमे मावाठी खफयदायी म्शिून लेगलेगळ्मा लेऱेरा भरुांना कॉरेज ऩरयवयाभध्मे 

प्रलेळावाठी  मेण्माफाफतच्मा  वचूना  गिुलत्ता  मादीत  नभदू  केरेल्मा  आशेत.  त्मानवुाय  प्रलेळ  वलभती  

कॉरेजभध्मे स्लाषयीवाठी ल शाडष कॉऩी वफलभळन वाठी खारीर दठकािी उऩरब्ध आशे. 

फीकॉभ बाग एक. :  वजभखाना वलबाग कॅळ काउंटय      लेऱ वकाऱी १० ते २ लाजेऩमांत 
वलभती वदस्म : १. डॉ. व्शी.के. ऩयुोदशत, उऩप्राचामष कॉभवष वलबाग 

                          २. डॉ. आय एभ णखराये 
 

फीए बाग 1 : भानवळास्त्र वलबाग       लेऱ वकाऱी १० ते २ लाजेऩमांत 

वलभती वदस्म  

१. डॉ. एन व्शी. वाठे.           १. डॉ.एव.एव. भस्के 

२. डॉ.फी ए. भेटीर.             २. डॉ.ळीरा याभऩयेु 
३. डॉ. वायीऩतु्र तऩेुये.           ३. डॉ. वनुीता वयलदे 

 

फी एस्वी बाग १ :   वंगभेश्लय ऩवलरक स्कूर  लेऱ वकाऱी १० ते २ लाजेऩमांत 

वलभती वदस्म 

१. डॉ. एभ फी फगरे.            १. डॉ. एव ऩी गाड े

२. डॉ. ऩी.जी. भेत्री.              २. प्रा. के.डी. गामकलाड 

३. डॉ. म्शभािे.                   ३. डॉ. गोये ऩाटीर 

 

 

Admission Fee for 1st Year 

Class Paying EBS / PTC / STC / 
EXS 

GOI 

B.A. I 3263/- 2463/- 2073/- 

B.Com. I 3263/- 2463/- 2073/- 

B.Sc. I 4058/- 3258/- 2743/- 
 

 

 

                                                                                                                        प्राचामष 
वगंभेश्लय कॉरेज वोराऩयू 

 

 

 


