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 (Managed By JSW Foundation) 
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APPLICATIONFORM 

1. Name of the Student: 
(As registered in class X) 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:(X 

ತರಗತಿಯಲಿ್ಲ  

ದ್ಯಯಿಸಿದಂತೆ) 

 

2. Date of Birth: 

ಹುಟಿ್ತದ ದಿನ:  

3. Mother Tongue: 

ಮಾತೃಭಾಷೆ: 

4. Gender: 

ಲ್ಲಿಂಗ 

5. Nationality: 

ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆ: 

6. Religion: 

ಧರ್ಿ: 

7. Caste: 

8. ಜಾತಿ 

9. Aadhar No  ಆಧಾರ್ ನಂ  

10. Phone No  ದೂರವಾಣಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ  

 

11. E-mail :ಇಮೇಲ್  

 

Parent’s Information ಪೀಷಕರ ಮಾಹಿತಿ 

 
 

Father ತಂದೆ Mother ತಾಯಿ 

Name ಹೆಸರು 

 

  

Education Qualification ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅರ್ಿತೆ 

 

  

Occupation ಉದ್ಾ ೀಗ 

 

  

Name of the Company ಕಂಪನಿಯ 

ಹೆಸರು 

  

Designation ಹುದೆ್ದ  

 

  

Communication Address 

ಸಂವರ್ನ ವಿಳಾಸ 

 

Email-ID ಇಮೇಲ್ಐಡಿ 

 

  

Mobile Number ಮೊಬೈಲ್ನ ಿಂಬರ 

 

  

mailto:Id%20College :%20%20opj.nursingcollege@jsw.in


 
Details of XII Std.  

XII STD ನ ವಿವರಗಳು. 

Name & Address of Institution 

last studied ಕೊನೆಯದ್ಯಗಿ 

ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿದ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ 

ಹೆಸರು ರ್ತಿ್ತ  ವಿಳಾಸ 

 

Register No  :ನೀಿಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ  Board :  PUC / ISC / CBSC / OTHERS ಮಂಡಳಿ : PUC / ISC 

/ CBSC / OTHERS 

Marks Scored in :ಇದರಲಿ್ಲ  

ಗಳಿಸಿದ ಅಿಂಕಗಳು: 

Physics Chemistry 
 

Biology 
 

 

   

Obtained Percentage(%) in PCB : 

PCB ಯಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾವಾರು (%) 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ: 

 

Obtained Marks in English : 

ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ನಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ 

ಅಿಂಕಗಳು: 

 

 

Date: 

          Signature: 

                                                                                                                              

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಸಹಿ 

                                                                                                           

Uploads:  

1. 10th STD Marks Card (10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಿಂಕಗಳಕಾರ್ಡಿ) 

1) 12th STD Marks Card (12th /PUC 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಿಂಕಗಳಕಾರ್ಡಿ) 

2)  Passport Size Photo  
 

I Mr./ Ms. …………………………………………D/o or S/o Mr. 

…………………………………….                                       declare that the particulars given in the 

application form during admission are correct. I submit myself to the disciplinary jurisdiction of the 

Authorities of the University who may be vested with the Authority to exercise discipline under the 

act of the status, the ordinance and the rules that have been framed and to be framed from time to 

time by the University.  

ನಾನು ಶಿರ ೀ/ ಶಿರ ೀರ್ತಿ ………………………………………. ಡಿ / ಒ ಅಥವಾ ಎಸ್ / ಒ ಶಿರ ೀ 

……………………………………….ಪರ ವೇಶದ ಸರ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ 

ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸಿ. ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಯವು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆ್ಕ  ರೂಪಿಸಲಾದ 

ರ್ತಿ್ತ  ರೂಪಿಸಲಾದ ಸೆಿ ತಿ, ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆ್ಞ  ರ್ತಿ್ತ  ನಿಯರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಶಿಸಿು ಗಳನುನ  

ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ನಿಯೀರ್ಜಸಬಹುದ್ಯದ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ ಶಿಸಿಿನ 

ನಾಾ ಯವಾಾ ಪಿಿ ಗೆ ನಾನು ನನನ ನುನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿೆೀನೆ. 

 



Date 
 

 

Place 

  Signature of the Student/  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಸಹಿ 

                                                                                                                   

I Mr./Mrs.…………………………………F/o or M/o Mr. /Ms. ………………………………… 

agree to my ward’s admission and shall be responsible for the payment of all her fees and charges. I 

shall also be responsible for her conduct and good behavior during the period of her college career.  

ನಾನು ಶಿರ ೀ / ಶಿರ ೀರ್ತಿ ………………………………………… ಎಫ್ / ಒ ಅಥವಾ ಎಿಂ / ಒ ಶಿರ ೀ / 

ಶಿರ ೀರ್ತಿ……………………………………….ಒಪಿಿ ಗೆಯ ವಾರ್ಡಿನ ಪರ ವೇಶ ರ್ತಿ್ತ  ಅವಳ ಎಲಿಾ  

ಶುಲೆ್ ಗಳು ರ್ತಿ್ತ  ಶುಲೆ್ ಗಳ ಪ್ರವತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾ ರನಾಗಿರುತಿಾನೆ. ಆಕ್ಕಯ ಕಾಲೇಜು ವೃತಿಿರ್ಜೀವನದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆಕ್ಕಯ ನಡವಳಿಕ್ಕ ರ್ತಿ್ತ  ಉತಿರ್ ನಡವಳಿಕ್ಕಗೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾ ರನಾಗಿರುತಿೆೀನೆ. 

 

Date: 

 

Place/ಸೆ ಳ:                                                                                                          Signature of the 

Parent / Guardian                                                                                                                

ಪೀಷಕ/ಪೀಷಕರ ಸಹಿ 

 

Application form Fee Rs. 300/-. Kindly pay online by scanning the QR Code. 

Payment transaction No. 

Transaction Date: 

Copy of the transaction details. 

Kindly scan and upload to the following email id: 

admission.opjcon@gmail.com 

Ph.: 08395-242211 

mailto:admission.opjcon@gmail.com

