MANGALORE

UNIVERSITY

(Accredited by NAAC)

P.G. ADMISSION NOTIFICATION
Applications are invited for admission to the following Post-Graduate/ Diploma/ Certificate
Programmes for the Academic year 2021-22 (Both General and Partially Self-Financing Scheme).
MANGALORE UNIVERSITY CAMPUS, MANGALAGANGOTHRI:
Two year (Four Semesters) P.G. Degree Programmes (Choice Based Credit System):
1. M.A. Economics/ English/ History/ Kannada/ Political Science/ Sociology/ Journalism and
Mass Communication.
2. M.Sc. Botany/ Zoology/ Biosciences/ Biotechnology/ Environmental Science/ Chemistry/
Biochemistry/ Applied Chemistry/ Organic Chemistry/ Industrial Chemistry/ Computer
Science/ Electronics/ Physics/ Medical Physics/ Food Science & Nutrition/
Geoinformatics/ Materials Science/ Mathematics/ Marine Geology/ Microbiology/
Statistics/ Yogic Science/ Geography/ Cyber Security.
3. M.L.I.Sc., M.S.W
4. M.Com./M.Com.(Human Resource Development); M.B.A (Tourism and Travel Management)
5. M.Ed./ B.P.Ed / M.P.Ed.
One year Diploma Programme: P.G. Diploma in Yogic Science/ Embedded Systems
Three months Programme: Certificate Programme in Yogic Science
UNIVERSITY COLLEGE, MANGALORE:
Two Year (Four Semesters) P.G. Degree Programmes: (Choice Based Credit System)
M.Sc. Chemistry; M.Com.; M.A. Economics/ Hindi/ Sanskrit/ History & Archaeology
One year Diploma Programme: P.G. Diploma in Yogic Science
Six months Programme : Certificate Programme in Environmental Law/Certificate & Diploma
Programme in Goods and services Tax (GST)
Three months Programme: Certificate Programme in Yogic Science
UNIVERSITY EVENING COLLEGE, MANGALORE:
Two Year (Four Semesters) P.G. Degree Programmes: (Choice Based Credit System)
M.A. English; M.A. Konkani; M.B.A. (International Business); M.Com.
Certificate & Diploma Programme in French & German Languages
Annual Scheme: M.A. Tulu.
Six months Programme : Certificate Programme in Environmental Law/Certificate & Diploma
Programme in Goods and services Tax (GST)
P.G. CENTRE, JNANA KAVERI, CHIKKA ALUVARA, KUSHALNAGAR, KODAGU
Two Year (Four Semesters) P.G Degree Programmes: (Choice Based Credit System)
M.Com.; MSW, M.Sc.Microbiology / Biochemistry / Computer Science/ Botany/ Chemistry/
Environmental Science; M.A. (Journalism and Mass Communication) / Kannada / History / Political
Science.
One year Diploma Programme: P.G. Diploma in Yogic Science/ Certificate, Diploma and P.G
Diploma in Kodava
Three months Programme: Certificate Programme in Yogic Science

FIELD MARSHAL K.M. CARIAPPA COLLEGE, MADIKERI:
Two Year (Four Semesters) P.G. Degree Programmes: (Choice Based Credit System)
M.Sc. Physics; M.A. Economics/ English; M.Com; MBA (Tourism and Travel Management)
One year Diploma Programme: P.G. Diploma in Yogic Science/Certificate, Diploma and P.G
Diploma in Kodava
Six months Programme : Certificate Programme in Environmental Law/Certificate & Diploma
Programme in Goods and services Tax (GST)
Selection for the Programmes M.A. (Journalism and Mass Communication), M.S.W., MBA (T.T.M.),
M.B.A. (International Business), M.Sc. Computer Science, M.Sc. Yogic Science, B.P.Ed., M.P.Ed.,
M.A. Tulu M.A. Konkani will be based on Entrance Test & Interview which will be held in the
respective Departments. The details of the date and time of entrance test / interview will be notified
shortly.
Application Form and e-Prospectus may be downloaded from the Mangalore University Website:
www.mangaloreuniversity.ac.in or obtained from the concerned Departments/ P.G Centre/Colleges.
The Application fee is Rs.100/- (Rs.50/- for SC/ST/Cat-1). For each additional programme, the applicant
has to apply separately by paying Rs. 100/-. Along with a self-addressed envelope an extra fee of Rs.50/- is to be
paid by the applicant who wish to get application form by post. All payments shall be made through
Challan/D.D. in favour of the Finance Officer, Mangalore University or online using the link available in the
website. [TERM FEE for PG department 002 - point 14 application fee].

The completed application form along with application fee payment details and necessary
documents should be submitted to the concerned Chairperson/Coordinator/Principal on or before
23/11/2021.
NOTE:
1) Candidates who wish to apply for P.G. Programmes at University Departments as well as
Affiliated Colleges shall submit the applications separately on payment of the prescribed fee.
2) Candidates who wish to apply for P.G. Programmes at University Campus/ P.G. Centre/
Constituent Colleges have to submit the original application along with original fee
Challan/D.D., Xerox copies of Marks cards and copy of the Caste/Income certificate.
3) Candidates shall apply for each programme separately.
4) Students are instructed to bring the original documents and required fees on the day of
admission and remit the fees through bank challan.
5) Seats are available to students from other States as per Regulation.
6) For more details, contact the respective Chairpersons of the Departments

Sd/REGISTRAR

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

«±Àé«zÁå¤®AiÀÄ

£ÁåPï¤AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ
PÀÄ®¸ÀaªÀgÀ PÀbÉÃj, ªÀÄAUÀ¼ÀUÀAUÉÆÃwæ – 574 199
PÀæªÀiÁAPÀ: ªÀÄA.«/J¹¹/¹.Dgï 5/2021-22/J4

¢£ÁAPÀ: 04/11/2021

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÉÃ±Áw C¢ü¸ÀÆZÀ£É
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄªÀÅ F PÉ¼ÀPÀAqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ r¥ÉÆèÃªÀiÁ/ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÉÃ±ÀPÉÌ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð 2021-22£ÉÃ ¸Á°UÉ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁé¤¹zÉ. (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð ºÁUÀÆ ¥ÁªÀw ªÀUÀð)
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ DªÀgÀt, ªÀÄAUÀ¼ÀUÀAUÉÆÃwæ
JA.J. CxÀð±Á¸ÀÛç/ EAVèÃµï/ PÀ£ÀßqÀ/ EwºÁ¸À/ gÁdå±Á¸ÀÛç/ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç/
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆºÀ ¸ÀA¥ÀPÀð
JA.PÁA/ JA.PÁA [ºÉZï.Dgï.r] / JA.©.J. [n.n.JA.]

JA.J¸ï.qÀ§Æèöå
(¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð)

JA.J¯ï.L.J¹ì. (UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ»w «eÁÕ£À).

JA.Jqï.

©.¦.Jqï JA.¦.Jqï.

¦. f. r¥ÉÆèÃªÀiÁ E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì/JA¨ÉqÉØqï ¹¸ÀÖªÀiïì

JA.J¹ì.
¸À¸Àå±Á¸ÀÛç/
¥ÁætÂ±Á¸ÀÛç/
fÃªÀ
«eÁÕ£À/
fÃªÀvÀAvÀæeÁÕ£À/ ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À/ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ fÃªÀ
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ C£Àé¬ÄPÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ ¸ÁªÀAiÀÄªÀ
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ PÉÊUÁjPÁ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ UÀtPÀ «eÁÕ£À/
E¯ÉPÉÆÖçÃ¤Pïì/ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç/ ªÉÄrPÀ¯ï ¦ü¹Pïì/ ¥sÀÄqï ¸ÉÊ£ïì
ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆånæµÀ£ï/ fAiÉÆÃ E£ï¥sÁªÉÄðnPïì/ ªÀ¸ÀÄÛ «eÁÕ£À/
UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç/ ¸ÁUÀgÀ ¨sÀÆ «eÁÕ£À/ ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃªÀ «eÁÕ£À/
¸ÀASÁå±Á¸ÀÛç/ AiÉÆÃUÀ «eÁÕ£À/ ¨sÀÆUÉÆÃ¼À±Á¸ÀÛç/ ¸ÉÊ§gï
¸ÉPÀÄåjn.
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì

«±Àé«zÁå¤®AiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
JA.J¹ì. gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

JA.PÁA

JA.J. CxÀð±Á¸ÀÛç/ »A¢/ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ/ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁvÀvÀé±Á¸ÀÛç
¦.f. r¥ÉÆèªÀiÁ E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì
¸Ànð¦üPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèÃªÀiÁ ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï UÀÆqïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ð¸ï
mÁåPïì (f.J¸ï.n)
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï J¤égÁ£ÉäAl¯ï ¯Á

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, aPÀÌ C¼ÀÄªÁgÀ, PÀÄ±Á®£ÀUÀgÀ, PÉÆqÀUÀÄ
JA.PÁA; ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð : JA.J¹ì. ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃªÀ «eÁÕ£À/ fÃªÀ
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ UÀtPÀ «eÁÕ£À/ ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À/ ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç/
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ JA.J. PÀ£ÀßqÀ/ EwºÁ¸À/ gÁdå±Á¸ÀÛç/ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆºÀ ¸ÀA¥ÀPÀð
¦.f.r¥ÉÆèªÀiÁ E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì /¸Ànð¦üPÉÃmï, r¥ÉÆèÃªÀiÁ DAqï
¦.f. r¥ÉÆèÃªÀiÁ E£ï PÉÆqÀªÀ ; ¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï
AiÉÆÃVPï¸ÉÊ£ïì

«±Àé«zÁå¤®AiÀÄ ¸ÀAzsÁå PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
JA.J. PÉÆAPÀtÂ/ vÀÄ¼ÀÄ/ EAVèÃµï
JA.PÁA
JA.©.J. (EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï ©¹£É¸ï)
¸Ànð¦üPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèÃªÀiÁ ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï ¥sÉæAZï ªÀÄvÀÄÛ
dªÀÄð£ï ¯ÁåAUÉéÃeï
¸Ànð¦üPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèÃªÀiÁ ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï UÀÆqïì ªÀÄvÀÄÛ
¸À«ð¸ï mÁåPïì (f.J¸ï.n)
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï J¤égÁ£ÉäAl¯ï ¯Á

¦üÃ¯ïØ ªÀiÁµÀð¯ï PÉ. JA. PÁAiÀÄð¥Àà PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄrPÉÃj
JA.J¹ì. ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç; JA.J. CxÀð±Á¸ÀÛç/ EAVèÃµï
JA.PÁA; JA.©.J (n.n.JA)
¦.f. r¥ÉÆèÃªÀiÁ E£ï AiÉÆÃVPï ¸ÉÊ£ïì/
¸Ànð¦üPÉÃmï, r¥ÉÆèÃªÀiÁ DAqï ¦.f. r¥ÉÆèÃªÀiÁ E£ï
PÉÆqÀªÀ
¸Ànð¦üPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÆèÃªÀiÁ ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï UÀÆqïì ªÀÄvÀÄÛ
¸À«ð¸ï mÁåPïì (f.J¸ï.n)
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÉÆæÃUÁæA E£ï J¤égÁ£ÉäAl¯ï ¯Á

¸ÀÆZÀ£É:
1. «¤AiÀÄªÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆgÀ gÁdåzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ.
2. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀPÁj PÉÆÃmÁzÀ ¹ÃlÄUÀ½UÉ (PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀ®Ä EaÒ¸ÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀgÀPÁj
PÁ¯ÉÃdÄUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉÆ¼ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ¥ÀæªÉÃ±Áw Cfð ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ DªÀgÀt/«±Àé«zÁå¤®AiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ,
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ/¦üÃ¯ïØ ªÀiÁµÀð¯ï PÉ.JA.PÁAiÀÄð¥Àà PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄrPÉÃj/¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ aPÀÌC¼ÀÄªÁgÀ CxÀªÁ
eÁ®vÁt. www.mangaloreuniversity.ac.in ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
5. ¥ÀæªÉÃ±Áw Cfð ±ÀÄ®Ì gÀÆ.100/- (¥À.eÁ/ ¥À.¥ÀA/ ¥ÀæªÀUÀð-1 : gÀÆ.50/-). ¥Àæw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ CfðzÁgÀgÀÄ
¥ÀævÉåÃPÀªÁV Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ºÉZÀÄÑªÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ Cfð ±ÀÄ®Ì vÀ¯Á gÀÆ.100/- gÀAvÉ ¥ÁªÀws¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAZÉ
ªÀÄÆ®PÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸Àé-«¼Á¸ÀªÀÅ¼Àî ®PÉÆÃmÉAiÉÆA¢UÉ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV gÀÆ.50/-£ÀÄß
¥ÁªÀw¸ÀÄªÀÅzÀÄ. Cfð ±ÀÄ®ÌªÀ£ÀÄß ZÀ®£ï/ r.r. (ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁj, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ) gÀ ªÀÄÆ®PÀ

¥ÁªÀw¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ eÁ®vÁtzÀ°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ Online link [ Term fee for PG department 002
- point 14 Application fee] §¼À¹ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ Cfð
ºÁUÀÆ CUÀvÀå zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CzsÀåPÀëgÀÄ/ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ ¢£ÁAPÀ 23.11.2021 gÉÆ¼ÀUÁV
¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
6. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ:

1.

ನೀವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಪ್ದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಕ್ಕೂ , ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ್ವಾಗಿ ಅರ್ಜಯರ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು.

2. ನೀವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಪ್ದವಿರ್ ವಿಭಾಗವು ಯಾವ ಕಾಯ ೊಂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ ನಡೆಸುತಿಿ ದೆ
ಎೊಂದು

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ,

ಏಕೊಂದರೆ

ನೀವು

ಆಯಾರ್

ವಿಭಾಗದ

ಕ್ಛೇರಿಗಳ್ಳಗೇ

ನಮಮ

ಅರ್ಜಯರ್ನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
3.

ನೀವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಪ್ದವಿರ್ನ್ನು ಳಗೊಂಡ ಪ್ಟ್ಟಿ ರ್ನ್ನು

ಆದಯ ತ್ರ್ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ,

ಆದಯ ತ್ರ್ ಏರು ಅನ್ನಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಿ , ಮತ್ತಿ ನೀವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಪ್ದವಿರ್ನ್ನು

ಈ ಪ್ಟ್ಟಿ ರ್ಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದೇ ಪ್ಟ್ಟಿ ರ್ನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು, ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ್ ಪ್ಟ್ಟಿ ಗಳನು ಲ್ಿ .
4.

ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಯರ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೂ ರೂ.100/- ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ. (ಪ್.ಜಾ/ಪ್.ಪಂ/ಪ್ರ ವಗಯ-I ರ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ್ಳಗೆ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ
ಶುಲ್ೂ

ರೂ.50/-

ಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ.)

ಅೊಂಚೆ

ಮೂಲ್ಕ್

ಅರ್ಜಯ

ಪ್ಡೆಯುವ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗಳು

ಸವ -ವಿಳಾಸವುಳಿ

ಲ್ಕೊೀಟೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂ.50/- ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು.
ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ್
ಪಾವತಿರ್ನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಿ ಆಯಾರ್ ವಿಭಾಗಕೂ ಅದಕೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿ ಪಾವತಿರ್ ದ್ಯಖಲೆರ್ನ್ನು
ಅರ್ಜಯಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು. ಪಾವತಿರ್ನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ್ಳರುತ್ಿ ದೆ,
a.

ಕಲ್ವೊಂದು ಆರ್ದ
ಮುಖೊಂತ್ರ.

b.

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟಿ ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯ ೊಂಕುಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಲ್ರ್”,)

c.

ಬ್ಯ ೊಂಕ್

ಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಖೊಂತ್ರ.

ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಲ್ರ್ದ

ಚಲ್ನ್

ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಡಿ.ಡಿ. (“ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು

State Bank Collect ಪೇಮೊಂಟ್ ಪೀಟ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಮನೆರ್ಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳತೇ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತಿ
ಪಾವತಿರ್-TXN-ನಂಬರನ್ನು

ಹೊಂದಿದ ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ರಶೀದಿರ್ನ್ನು

ಸಂರಕ್ರಿ ಸಿ ಇಡುವುದರ ಮುಖೊಂತ್ರ.

ಇದಕಾೂ ಗಿ ಈ ಕಳಕಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಿ.

i.

https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm ಅೊಂತ್ಜಾಯಲ್ದ ಪುಟ್ವನ್ನು
ತ್ರೆಯಿರಿ.

ii.

“I have read and accepted the terms and conditions stated above”, ನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
“Proceed” ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ .

iii.

“State of Corporate / Institution” ಗೆ “Karnataka” ಎೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿ. “Type of
Corporate / Institution” ಗೆ “Educational Institutions” ಎೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿ. ತ್ದ ನಂತ್ರ
“Go” ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ .

iv.

v.

“Educational Institutions Name”, ನಲ್ಲಿ “Mangalore University”, ನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿ. ತ್ದ
ನಂತ್ರ “Submit” ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ .
“Select Payment Category” ರ್ಲ್ಲಿ “TERM FEES FOR PG DEPT 002” ನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಿ
ಮಾಡಿ.

vi.

“Name” ಮತ್ತು “Department” ನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ ನೀವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ವಿಭಾಗದ
ಹೆಸರನ್ನು

ಅನ್ನಕ್ರ ಮವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದೇ ಪುಟ್ದಲ್ಲಿ , “14 APPLICATION FEE” ನಲ್ಲಿ

ರೂ.100/- ಎೊಂದು

ತ್ತೊಂಬಿಸಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಪ್.ಜಾ / ಪ್.ಪಂ / ಪ್ರ ವಗಯ-I ರ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಯಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ರೂ.50/- ಎೊಂದು ತ್ತೊಂಬಿಸಿ.
vii.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ರಶೀದಿಗಾಗಿ, ಇದೇ ಪುಟ್ದಲ್ಲಿ , ಕಳಗೆ ಬಂದು “Name”, “Date of Birth”, “Mobile Number”,

“Email Id”, ಮತ್ತಿ ಕೊನೆರ್ ಫೀಲ್್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ವಿಶೇಷ ಕೊೀಡನ್ನು
ಎೊಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಿ ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಿ “Submit” ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ .
viii.

ರ್ಥಾವತ್ತಿ ಗಿ ಹಾಗೆಯೇ

ತ್ದನಂತ್ರ ಬರುವ ಪುಟ್ದಲ್ಲಿ “Verify Details and Confirm this transaction”, ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ
ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎೊಂದು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರವೇ “Confirm”, ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ , ಇಲ್ಿ ದಿದದ ರೆ

“Cancel”, ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ , ಮತ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಿ.
ix.

ಈಗ “STATE BANK COLLECT MULTI OPTION PAYMENT SYSTEM”, ತ್ರೆದುಕೊಳುಿ ತ್ಿ ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ,
ಅತ್ಯ ೊಂತ್ ಸುಲ್ಭ್ವಾದದುದ “BHIM UPI”, ಇದನ್ನು

ಸೆಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿ ಲು “Click Here”, ಬಟ್ನನ್ನು

ಒತಿಿ .

(ಉಳ್ಳದಂತ್ ಹಲ್ವು ಇತ್ರ ಮಾದರಿರ್ ಪಾವತಿರ್ ವಿಧಾನಗಳು ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುತ್ಿ ದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು
ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.)
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
ಗಮನಸಿ :

“State Bank Collect”, ಪುಟ್ದಲ್ಲಿ ನಮಮ “Virtual Payment Address”ನ್ನು ಎೊಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ, “Submit”,
ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ . ಮತ್ತಿ ಮಮ , “submit”, ಬಟ್ನನ್ನು ಒತಿಿ .
ಈಗ ನಮಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನು ಲ್ಲಿ “BHIM app” ನ್ನು ಓಪ್ನ್ ಮಾಡಿ.
“You have received payment request, check details before you pay” ಎನ್ನು ವ ಮಸೇಜನ್ನು
ಗಮನಸಬಹುದು. ಅಲೆಿ ೀ ಇರುವ “Approve to Pay” ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ವುದರ ಮೂಲ್ಕ್ ಮುೊಂದುವರಿರ್ಬಹುದು.
ಇಲ್ಿ ದಿದದ ರೆ, “Transactions” ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೀಗಿ “All” ನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ “State bank Collect” “Pending”
transaction ಗೆ “Approve Now” ಒತಿಿ . ತ್ದನಂತ್ರ “Confirm”, “Pay”, ಬಟ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಒತಿಿ .
ಈಗ ನಮಮ BHIM app ನ “ಗುಪ್ಿ ವಾದ ಕೊೀಡ್” ನ್ನು ಎೊಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಪಾವತಿ ಪೂಣಯವಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಇದಿೀಗ ತ್ತನೆ ಪೂಣಯಗೊಂಡ ಪಾವತಿರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು , ಮುಖಯ ವಾಗಿ “Transaction ID”, “Date”
ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಿ .

(*). 4(a), 4(b) ಮತ್ತಿ 4(c), ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಮ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕೂ ತ್ಕ್ೂ ೊಂತ್ ಬಳಸಬಹುದು,
ಮೂರನ್ನು ಅಲ್ಿ .

(**). ಯಾವುದೇ ವಗಯದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಗೆ, ಒೊಂದು ಬ್ರಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೂ ವನ್ನು
ಹಿೊಂದಿರುಗಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಿ .

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂ

5.

ಮಾಹಿತಿ ಪುಸಿ ಕ್ ಮತ್ತಿ ಅರ್ಜಯರ್ನ್ನು ಡೌನ್ನಿ ೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿ ಲು ಈ ಕಳಕಂಡ ಲ್ಲೊಂಕುಗಳನ್ನು

ಒತಿಿ , ಡೌನ್ನಿ ೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ,

a.

ಮಾಹಿತಿ ಪುಸಿ ಕ್ಕಾೂ ಗಿ : https://mangaloreuniversity.ac.in/sites/default/files/2021/Prospectus-2021-22.pdf

b.

ಅರ್ಜಯಗಾಗಿ : https://mangaloreuniversity.ac.in/sites/default/files/2021/MU-PG-Application-2021-22.pdf

6. Online ಮುಖೊಂತ್ರ ಡೌನ್ನಿ ೀಡ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ದ ಕೊರತ್ಯಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅೊಂಶ್ 4 ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಳಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೂ ವನ್ನು
ಭ್ರಿಸಿದ ಚಲ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ.ರ್ ಜ್ಜರಾಕ್್ ಪ್ರ ತಿರ್ನ್ನು

ಖುದ್ಯದ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ, ಈ ಕಳಕಂಡ ಕ್ಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಯ ಮತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ಪುಸಿ ಕ್ವನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.
a. ಕುಲ್ಸಚ್ಚವರ ಕ್ಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಲ್ರ್ದ ಆಡಳ್ಳತ್ ಸೌಧ, ಮಂಗಳಗಂಗೀತಿರ
ಅಥವಾ
b. ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ರು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಲ್ರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು
ಅಥವಾ
c. ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ರು, ಫೀಲ್್ ಮಾಷಯಲ್ ಕ.ಎೊಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ
ಅಥವಾ
d. ಅಧಯ ಕ್ಷರು/ ಸಂಯೀಜಕ್ರು, ಸಾು ತ್ಕೊೀತ್ಿ ರ ಕೇೊಂದರ , ಚ್ಚಕ್ೂ ಅಳುವಾರ
7. ಅೊಂಶ್ 6 ರ ಅನವ ರ್ ಖುದ್ಯದ ಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಅವಕಾಶ್ವೂ ಇಲ್ಿ ದ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ , ಅೊಂಚೆರ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಅರ್ಜಯ ಮತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸಿ ಕ್ವನ್ನು

ಪ್ಡೆರ್ಬಹುದು. ಇದಕಾೂ ಗಿ 40 x 17 ಸೆ.ವಿಿೂ. ಅಳತ್ರ್ ಕ್ವರನ್ನು , ಸವ -ವಿಳಾಸ ಮತ್ತಿ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಹೆಸರು ಬರೆದು,
ಅೊಂಶ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದಕೂ ಬರೆದು, ಅೊಂಚೆ ಮೂಲ್ಕ್ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು. ಅೊಂಶ್ 4 ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಳಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೂ
ವನ್ನು ಭ್ರಿಸಿದ ಚಲ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ. ರ್ ಜ್ಜರಾಕ್್ ಪ್ರ ತಿರ್ನ್ನು ಈ ಅೊಂಚೆರ್ ಮೂಲ್ಕ್ವೇ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.

8. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು

ತ್ತೊಂಬಿಸಿದ ಅರ್ಜಯಗಳನ್ನು , ತ್ತವು ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ವಿಭಾಗಗಳ್ಳಗೆ, ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿ ಪ್ದವಿರ್

ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ವರಿನ ಮೇಲೆ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಬರೆದು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿ ಕಾಯ ೊಂಪ್ಸಿ್ ನ ಅೊಂಚೆ-ವಿಳಾಸ (ಅೊಂಶ್ 6 ನಲ್ಲಿ ರುವಂತ್) ಕೂ ರಿರ್ಜಸಿ ಡ್ಯ ಪೀಸ್ಿ

ಮುಖೊಂತ್ರ ಅಥವಾ ಖುದ್ಯದ ಗಿ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡಿ, ದಿನೊಂಕ್ 23/11/2021 ರ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಆ ದಿನದಂದು ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು. ಸಲ್ಲಿ ಸುವ
ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೂ ದ ಚಲ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ.ರ್ ಮೂಲ್ಪ್ರ ತಿರ್ನ್ನು ಅಥವಾ ಅೊಂಶ್ 4(c) ರಂತ್ ಆನೆಿ ೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಪಾವತಿರ್ ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾವತಿರ್-TXN-ನಂಬರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ರಶೀದಿರ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು. (ಗಮನಸಿ : ಭೇಟ್ಟರ್
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ ಅೊಂತ್ರವನ್ನು ಖಡ್ಡ್ ರ್ವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು.)

ಸಹಿ/-

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ

