
SRI RAMAKRISHNA VIDYASHALA, MYSURU  
 

Guidelines for admission to VIII standard: 2023- 24 

Eligibility: 

Vidyashala is a fully residential composite pre-university college for boys having classes from VIII 

to X and PUC. Admissions are open only to VIII standard and I PUC (for boys only). Repeaters 

are not allowed. There is no provision for primary education.  
 

Application: 

1. Prospectus with application forms can be had from 1st of March on payment of Rs.300/-  in cash or Bank 

Draft (DD) from a nationalized bank drawn in favour of "Sri Ramakrishna Vidyashala Mysuru". 

2. While submitting the applications, a registration fee of Rs.350/- is to be paid either in cash or through 

Bank Draft. The prospectus number must be mentioned clearly. Postal orders, MO and cheques are not 

accepted. 

3. The last date for receipt of duly filled in application is 10th April. A recent passport size photo of the 

candidate is to be affixed to the application. 

4. Question papers of previous admission tests are not made available. There is no provision for advance 

reservation of seats. 
 

Syllabus:  

The institution follows Karnataka State syllabus. The medium of instruction is English.         

Sanskrit/Kannada/Hindi is provided under first language. Study of Kannada as first or third language is 

mandatory for all. However, Kannada will be taught from basics for those who have not studied 

Kannada. Non-Karnataka students must be able to read and write Hindi or Sanskrit as they have to opt 

one of them as first language. 
 

Admission procedure: 

Admission is based on written tests in Science and Mathematics of VII std level for which the syllabus is 

provided along with the prospectus. In addition there will be a test in general English, a medical examination 

and an interview. The candidates may take the tests either in English or in Kannada medium. 

It is advisable that the candidate comes in decent formal dress for the test & interview. During the interview the 

student candidate has to speak of his personal details, his talents, training & achievements in areas of sports & 

games, literary activities and cultural activities. It will be helpful to the candidate if he is given a little training 

for attending this interview. Original certificates of participation or achievements or proficiency in classes 6th & 

7th in the areas mentioned above are to be shown during the interview and photocopies of the same should be 

submitted along with the application.  

Admission tests will be held between 21st and 25th of April in batches. The list of selected candidates will be 

notified on 26th April after 5.30 pm and the first instalment of fee must be remitted before 3rd May, otherwise 

the seat will be forfeited. Selected candidates have to get admitted to the school between 2nd and 4th of June at 

the time and date specified. These dates may change depending on the situation and instructions from the 

Education Department. 
 

Annual charges: 

The annual charges including boarding and other fees will be approximately l,60,000/- to be paid in 

two instalments (April & July). In addition a deposit of Rs.30,000/- is to be made to cover expenses 

on books, stationery and articles mentioned under Appendix A of the prospectus. academically 
 

For Scholarship Applicants only: 

Only a few scholarships are available for academically merited and economically backward candidates. 

Those who apply for scholarship must collect the details and the prescribed scholarship application form 

along with the prospectus.   Application without this duly filled form will be rejected. The details of the 

scholarship scheme are given in the prospectus.  

All correspondence shall be addressed to the Correspondent, Sri Ramakrishna Vidyashala, Yadavagiri, 

Mysuru-570020 
 

Ph: 0821-2417555 / 2514000 / 2516000               E-mail: vidyashala@gmail.com 

mailto:vidyashala@gmail.com


²æÃ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ «zÁå±Á¯Á, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ 

VIII £ÉÃ vÀgÀUÀwUÉÉ ¥ÀæªÉÃ±ÁwUÁV ªÀiÁUÀð¸ÀÆa : 2023-24 
 

«zÁåºÀðvÉ: 

 ವಿದ್ಯಾಶಯಲಯ ಹುಡುಗರಿಗಯಗಿ VIII ರಿಿಂದ X ಮತ್ುು PUC ವರೆಗಿನ ತ್ರಗತಿಗಳನುು ಹ ಿಂದಿರುವ ಸಿಂಪೂರ್ಣ ವಸತಿ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ 

¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ É̄ÃdÄ. ಪರವೇಶಗಳು VIII vÀgÀUÀwUÉ ಮತ್ುು I PUCಗೆ ಮಯತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ುವ (ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಯತ್ರ). ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwðvÀ 

«zÁåyðUÀ½UÉ ಅನುಮತಿ EgÀÄªÀÅ¢®è. ಪ್ಯರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್ಕ್ಕೆ ಅವಕಯಶವಿ®è. 
 

Cfð: 

1. "ಶಿರೇ ರಯಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಯಲಯ ಮೈಸ ರು" ಪರವಯಗಿ ಡ್ಯರ ಮಯಡಿದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬಯಾಿಂಕ ನಿಂದ gÀÆ.300/- ಬಯಾಿಂಕ ಡ್ಯರಫ್ಟ  (ಡಿಡಿ) 

ಅಥವಯ ನಗದು ಪ್ಯವತಿಸಿ CfðAiÉÆA¢UÉ ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅನುು ಮಯರ್ಚಣ 1 ರಿಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

2. ಅರ್ಜಣಗಳನುು ಸ°èಸುವಯಗ gÀÆ.350/- ನ ೇಿಂದಣಿ ಶುಲ್ೆವನುು ನಗದು ಅಥವಯ ಬಯಾಿಂಕ ಡ್ಯರಫ್ಟ  ಮ ಲ್ಕ ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕು. 

ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಖ್ಯಾಯನುು ಸೆಷ್್ವಯಗಿ ನಮ ದಿಸಬೇಕು. ಅಿಂಚೆ ಆದೇಶಗಳು, MO ಮತ್ುು ಚೆಕ ಗಳನುು ಸಿವೇಕರಿಸಲಯಗುವುದಿ®è. 

3. ಸರಿಯಯಗಿ ಭತಿಣ ಮಯಡಿದ ಅರ್ಜಣಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸಲ್ು ಕ್ಕ ನಯ ದಿನಯಿಂಕ ಏಪ್ರರಲ್ 10. ಅಭಾರ್ಥಣಯ ಇತಿುೇಚಿನ ಪ್ಯಸ್ ಪೂೇರ್ಟಣ ಅಳತೆಯ 

ಫೂೇಟ ೇವನುು ಅರ್ಜಣಗೆ ಅಿಂಟಿಸಬೇಕು. 

4. ಹಿಂದಿನ ಪರವೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಪರಶ್ನು ಪತಿರಕ್ಕಗಳು ಲ್ಭಾವಿ®è. ಸಿೇಟುಗಳ ಮುಿಂಗಡ ಕಯಯ್ದಿರಿಸುವಿಕ್ಕಗೆ ಯಯವುದೇ ಅವಕಯಶವಿ®è. 
 

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ: 

 ಸಿಂಸ್ಪೆಯು ಕನಯಣಟಕ ರಯಜ್ಾ ಪಠ್ಾಕರಮವನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ುದ. ಬ ೇಧನಯ ಮಯಧಾಮ EAVèÃµï ಆಗಿದ.                              

ಸಿಂಸೆೃತ್/ಕನುಡ/ಹಿಂದಿಯನುು ಪರಥಮ ಭಯಷೆಯ ಅಡಿಯ°è ಒದಗಿಸಲಯಗಿದ. ಕನುಡವನುು ಪರಥಮ ಅಥವಯ ತ್ೃತಿೇಯ ಭಯಷೆಯಯಗಿ 

ಕಲಿಯುವುದು ಎ®èರಿಗ  ಕಡ್ಯಾಯ. ಆದರೆ, ಕನುಡ PÀ°AiÀÄzÀªÀjUÉ ಮ ಲ್ದಿಿಂದ ಕನುಡ ಕಲಿಸಲಯಗುವುದು. ಕನಯಣಟಕ್ಕೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಣಗಳು 

ಹಿಂದಿ ಅಥವಯ ಸಿಂಸೆೃತ್ವನುು ಓದಲ್ು ಮತ್ುು ಬರೆಯಲ್ು ಶಕುರಯಗಿರಬೇಕು; ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳ°è ಒಿಂದನುು ಮೊದಲ್ ಭಯಷೆಯಯಗಿ 
Dj¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÁVzÉ. 

 

¥ÀæªÉÃ±À «zsÁ£À: 

 ಪರವೇಶವು VII vÀgÀUÀw ಹಿಂತ್ದ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ುು ಗಣಿತ್ದ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ. ಇದಕಯೆಗಿ ಪಠ್ಾಕರಮವನುು 

ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನ ಿಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಯಗಿದ. ಜ ತೆಗೆ ಸಯಮಯನಾ ಇಿಂಗಿಿಷ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ವೈದಾಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ಸಿಂದಶಣನ ಇರುತ್ುದ. ಅಭಾರ್ಥಣಗಳು 

EAVèÃµï ಅಥವಯ ಕನುಡ ಮಯಧಾಮದ°è ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುು ತೆಗೆದುಕ್ಕ ಳಳಬಹುದು. C s̈ÀåyðAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ 
GqÀÄUÉAiÀÄ°è §gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C s̈ÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, QæÃqÉ & DlUÀ¼ÀÄ, ¸Á»vÀåPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ - F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è CªÀ£À ¥Àæw s̈É, vÀgÀ É̈Ãw ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÁzsÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼À É̈ÃPÀÄ. ̧ ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ 
PÀÄjvÁV À̧é®à vÀgÀ É̈Ãw ¤ÃrzÀgÉ C s̈ÀåyðUÉ ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À° 6 ªÀÄvÀÄÛ 7£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è s̈ÁUÀªÀ»¹gÀÄªÀ 
CxÀªÁ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß À̧AzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ 

¸À°ȩ̀ À É̈ÃPÀÄ. ಪರವೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಏಪ್ರರಲ್ 21 ಮತ್ುು 25 ರ ನಡುವ ಬಯಾರ್ಚ ಗಳ°è ನಡೆಯಲಿವ. ಆಯ್ಕೆಯಯದ ಅಭಾರ್ಥಣಗಳ ಪಟಿ್ಯನುು ಏಪ್ರರಲ್ 

26 ರಿಂದು ಸಿಂಜ 5.30 ರ  £ÀAvÀgÀ ತಿಳಿಸಲಯಗುವುದು ಮತ್ುು ಮೊದಲ್ ಕಿಂತಿನ ಶುಲ್ೆವನುು ಮೇ 3 ರ ಮೊದಲ್ು ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕು. E®è¢zÀÝgÉ 

¥ÀæªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ . ಆಯ್ಕೆಯಯದ ಅಭಾರ್ಥಣಗಳು ನದಿಣಷ್್ಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ುು ದಿನಯಿಂಕದಿಂದು ಜ್   2 ಮತ್ುು 4 ರ 

ನಡುವ ಶಯಲೆಗೆ ಪರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು. ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷರ್ ಇಲಯಖ್ಯಯ ಸ ಚನಗಳನುು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿ ಈ ದಿನಯಿಂಕಗಳು ಬದಲಯಗಬಹುದು. 
 

ªÁ¶ðPÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ: 

 ಬ ೇಡಿಣಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಶುಲ್ೆಗಳು ಸ್ಪೇರಿದಿಂತೆ ವಯಷ್ಟ್ಣಕ ±ÀÄ®ÌªÁzÀ ̧ ÀÄªÀiÁgÀÄ gÀÆ.1,60,000/-UÀ¼À£ÀÄß ಎರಡು ಕಿಂತ್ುಗಳ°è (ಏಪ್ರರಲ್ 

ಮತ್ುು ಜ್ುಲೆೈ) ¥ÁªÀw¸À É̈ÃPÀÄ. ಹಚುುವರಿಯಯಗಿ ರ .30,000/-ಗಳನುು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು: ಪುಸುಕಗಳು, ಲೆೇಖನ ಸಯಮಗಿರಗಳು ಮತ್ುು 

ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನ ಅನುಬಿಂಧ-J ಅಡಿಯ°è ನಮ ದಿಸಲಯದ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÁV F oÉÃªÀtÂ ªÉÆvÀÛ. 

«zÁåyðªÉÃvÀ£ÀzÀ CfðzÁgÀjUÉ ªÀiÁvÀæ: 

 ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV CºÀð ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV ಹಿಂದುಳಿದ ಅಭಾರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಲ್ವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಣವೇತ್ನಗಳು ಲ್ಭಾವಿವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಣವೇತ್ನಕ್ಕೆ 

ಅರ್ಜಣ ಸ°èಸುವವರು ವಿವರಗಳನುು ಮತ್ುು ನಗದಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಣವೇತ್ನ ಅರ್ಜಣಯನುು ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನ ಿಂದಿಗೆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. ಸರಿಯಯಗಿ ಭತಿಣ 

ಮಯಡದ ಅರ್ಜಣಯನುು ತಿರಸೆರಿಸಲಯಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಣವೇತ್ನ ಯೇಜ್ನಯ ವಿವರಗಳನುು ಪ್ಯರಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನಲಿಿ ನೇಡಲಯಗಿದ. 
 

ಎಲಯಿ ಪತ್ರವಾವಹಯರಗಳನುು PÀgÉ¸ÁàAqÉAmï, ²æÃ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ «zÁå±Á¯Á, AiÀiÁzÀªÀVj, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ-570020 E°èUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À É̈ÃPÀÄ. 
 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå:  0821-2417555 / 2514000 / 2516000     E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á À̧: vidyashala@gmail.com 

mailto:vidyashala@gmail.com

