ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ, ಮತ್ುು
ಬ್ರೆಟ್ ಸರೂಲೂಾಷನ್ಸ್, (BReTS) ಬ್ರೆಂಗಳೂರು

ಉದ್ರೂಾೋಗಕ್ಾಾಗಿ ಕ್ೌಶ್ಲಾಭರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ತ್ರಬ್ರೋತಿ
ಉದ ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಮಾನಸಿಕ,/ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇಂದ್ಧನ ಯುವಜನಾಂಗಕ ೆ ಅತಯಂತ ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಈ ಕೌಶಲ್ಯವು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ತಮ್ಮ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಪೂಣಿಗ ್ಳಿಸಿದ ಕ್ಡಲ ೋ ಸೂಕತ ಉದ ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಶಕತರನ್ಾಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದೊಯೋಗಾಕಾಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಸ್ಪಧಾಿತಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಮ್ ಸಾಧನ ಮಾಡಲ್ು ಮ್ತುತ ಅಪ ೋಕ್ಷಿತ ಉದ ್ಯೋಗಗಳನುು ಪಡ ಯಲ್ು, ಪದವಿಯನುು ವ್ಾಯಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತತರುವ್ಾಗಲೆೋ,
ಪರವ ೋಶ ಮ್ಟ್ಟದ ಉದ ್ಯೋಗಗಳಿಗ ತಯಾರಿ ನಡ ಸ್ುವುದು ಅತಯಂತ ಅವಶಯಕ. ಇದನುು ಗಮ್ನದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕ ್ಂಡು, ರಾಯಚ್ರು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯವು,
ಬ ಂಗಳೂರಿನ ಬ ರಟ್ ಸ ್ಲ್್ಯಷನ್ಸ್ (BReT Solutions Pvt, Ltd.), ಸ್ಂಸ ೆಯ ಸ್ಹಯೋಗದ ್ಂದ್ಧಗ ರಾಯಚ್ರು ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ ಪದವಿಪೂರ್ವ
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಉದ ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ಗಳನುು ನೋಡಲ್ು ಸ್ದವಕಾಶವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತತದೆ.

1. ಮಾನಸಿಕ / ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥಾ್ಗಳಲ್ಲೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (DIPLOMA IN COGNITIVE COMPETENCIES)
a)

ಅರ್್ತರ: ಯಾವುದ ೋ ವಿಭಾಗದ ಪದವಿಪೂವಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು

b)

ಪಠ್ಾಕ್ೆಮ:
▪

ಸ್ಂಖ್ಾಯತಮಕ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ (Numerical Ability)

▪

ತಾರ್ಕಿಕ ಪರತ್ತಪಾದನ್ಾ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ (Reasoning Ability – Verbal & Non-Verbal)

▪

ಇಂಗಿಿಷ್ ಜ್ಞಾನ

▪

ಪರಚಲ್ಲತ ವಿದಯಮಾನಗಳ ೂಂದ್ಧಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿವು (General Awareness with Current Affairs)

▪

ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಜ್ಞಾನ

▪

ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ಂವಹನ / ಕಚ ೋರಿ ಪತರ ವಯವಹಾರ (Formal communication / office correspondence)

▪

ಸ್ಂದಶಿನ ಸಿದಿತ (Interview preparation)

c) ಆನ್ಸ ಲರೈನ್ಸ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ ನ ವಿವರಗಳು
i.

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸ್ಮ್ಗರ ಪಾಠಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳನ ್ುಳಗ ್ಂಡ ಪರಶ್ ುಗಳು ಮ್ತುತ ಅಣಕು ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು.

ii.

ತಾರ್ಕಿಕ ಪರತ್ತಪಾದನ್ಾ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ (Reasoning) ಸ್ಂಖ್ಾಯತಮಕ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ (Numerical Ability) ಮ್ತುತ ದತಾತಾಂಶ ವಿಶೆಲೋಷಣೆ(Data
Interpretation) ಕುರಿತ್ು ಕ ್ೋಚಂಗ್ ಮ್್ಲ್ಕ ವಿಸ್ೃತ ವಿವರಣ ಗಳು.

iii.

ಸಾಪಾತಹಿಕ ನವಿೋಕರಣಗಳ ೂಂದ್ಧಗ (Wekly Updations) ಬಾಯಂರ್ಕಂಗ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ ಮ್ತುತ ಪರಸ್ುತತ ವಿದಯಮಾನಗಳ ಬಗ ೆ
ಪರಶ್ ್ುೋತತರಗಳು

d)

ಸ್ಂಖ್ಾಯತಮಕ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಪರತ್ತಪಾದನ್ಾ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ ಮ್ತುತ ಇಂಗಿಿಷ್ ವಿಷಯಗಳನ ್ುಳಗ ್ಂಡ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ ಅಧಯಯನ ಪುಸ್ತಕವನುು
ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು

(e) ಕ್ೆ ೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಾ: ರ್. 23,600

ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ನ ಪೆಯೋಜನಗಳು: ಕ ೋಂದರ ಸ್ಕಾಿರದ ಯುಪಿಎಸಸಿ, (UPSC) ರ ೈಲ ವೋ, ಎಸಎಸಸಿ,(SSC) ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಿರದ ಕ ಪಿಎಸಸಿ (KPSC), ಎಫ್
ಡಿಸಿ(FDC), ಎಸ ಡಿಸಿ(SDC) ಮ್ತುತ BFSI ಹಾಗ್ ಖ್ಾಸ್ಗಿ ವಲ್ಯದ ಎಲಾಿ ಪರಮ್ುಖ ಕ್ಷ ೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಹಾಯಕ ವಯವಸಾೆಪಕರು,
ಸ್ಹಾಯಕರು, ಗುಮಾಸ್ತರು, ಮ್ುಂತಾದ ಪರವ ೋಶ ಮ್ಟ್ಟದ ಉದ ್ಯೋಗಗಳಿಗ ,

ಹಾಗ್ ಪರಸಾತವಿತ NRA-CETಯಂದ ನಡ ಸ್ಲ್ಪಡುವ ಸ್ಪಧಾಿತಮಕ

ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತೃಷಟತ ಯನುು ಸಾಧಿಸ್ಲ್ು ಹಾಗ್ ಸ್್ಕತ ಉದ ್ಯೋಗವನುು ಪಡ ಯಲ್ು ಈ ಕ ್ೋಸಿಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವ್ಾಗಿವ್ೆ.

ಸಹಾಯಕ್ಾಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 9448690768/7259028984

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ, ಮತ್ುು
ಬ್ರೆಟ್ ಸರೂಲೂಾಷನ್ಸ್, (BReTS) ಬ್ರೆಂಗಳೂರು

ಉದ್ರೂಾೋಗಕ್ಾಾಗಿ ಕ್ೌಶ್ಲಾಭರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ತ್ರಬ್ರೋತಿ
2. ಬ್ಾಾೆಂಕೆಂಗ್ ಮತ್ುು ರ್ಣಕ್ಾಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (Diploma in Banking & Finance) (ಮಾನಸಿಕ / ಬೌದ್ಧಿಕ
a)
b)

ಸಾಮರ್ಥಾ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಾಾೆಂಕೆಂಗ್ ಮತ್ುು ರ್ಣಕ್ಾಸು ವಿಷಯಗಳನರೂೊಳಗರೂೆಂಡ ಸಮಗೆ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್)
ಅರ್್ತರ: ಯಾವುದ ೋ ವಿಭಾಗದ ಪದವಿಪೂವಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು
ಪಠ್ಾಕ್ೆಮ:
▪

ಬಾಯಂರ್ಕಂಗ್ ನ ತತವಗಳು ಮ್ತುತ ಬಾಯಂರ್ಕಂಗ್ ಅಭಾಯಸ್ (Principles and Practice of Banking)

▪

ಬಾಯಂಕರ್ ಗಳಿಗ ಅಕೌಂಟಂಗ್ ಮ್ತುತ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ (Accounting & Finance for Bankers)

▪

ತಾರ್ಕಿಕ ಪರತ್ತಪಾದನ್ಾ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ (Reasoning Ability -Verbal & Non-Verbal)

▪

ಸ್ಂಖ್ಾಯತಮಕ ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ ( Numerical ability)

▪

ಪರಚಲ್ಲತ ವಿದಯಮಾನಗಳ ೂಂದ್ಧಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿವು ಮ್ತುತ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಜ್ಞಾನ

▪

ಇಂಗಿಿಷ್ ಜ್ಞಾನ

▪
c)

ಸ್ಂದಶಿನ ಸಿದಿತ ಮ್ತುತ ಕಚ ೋರಿ ಪತರ ವಯವಹಾರ

ಆನ್ಸ ಲರೈನ್ಸ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ ನ ವಿವರಗಳು

ಪರೋಪರ್ 1: ಬ್ಾಾೆಂಕೆಂಗ್ ಮತ್ುು ರ್ಣಕ್ಾಸು:

ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನುು ಒಳಗ ್ಂಡ ಸ್ಮ್ಗರ ಆನ್ಸ ಲ ೈನ್ಸ ಪಾಠಗಳು ಮ್ತುತ ಅಣಕು / ಅಭಾಯಸ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು
ಪರೋಪರ್ 2: ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥಾ್ಗಳು:

▪

ಸ್ಮ್ಗರ ಆನ್ಸ ಲ ೈನ್ಸ ಪಾಠಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳನ ್ುಳಗ ್ಂಡ ಪರಶ್ ುಗಳು ಮ್ತುತ ಅಣಕು ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು

▪

ರಿೋಸ್ನಂಗ್, ಕಾವಂಟಟ ೋಟವ್ ಆಪಿಟಟ್್ಯಡ್ ಮ್ತುತ ಡ ೋಟಾ ಇಂಟ್ಪಿರಿಟ ೋಶನ್ಸ ಬಗ ೆ ವಿಸ್ೃತ ವಿವರಣ ಗಳು.

▪

ಸಾಪಾತಹಿಕ ನವಿೋಕರಣಗಳ ೂಂದ್ಧಗ (Weekly Updations) ಬಾಯಂರ್ಕಂಗ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ, ಮ್ತುತ ಪರಸ್ುತತ ವಿದಯಮಾನಗಳ ಬಗ ೆ ಪರಶ್ ್ುೋತತರಗಳು

d)

ಕಾವಂಟಟ ೋಟವ್ ಆಪಿಟಟ್್ಯಡ್, ರಿೋಸ್ನಂಗ್ ಮ್ತುತ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷ ವಿಷಯಗಳನ ್ುಳಗ ್ಂಡ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ ಅಧಯಯನ ಪುಸ್ತಕವನುು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು

e)

ಕ್ೆ ೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಾ: ರ್.27140

ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ನ ಪೆಯೋಜನಗಳು: ಕ ೋಂದರ ಮ್ತುತ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಿರಗಳು, ಸಾವಿಜನಕ ಮ್ತುತ ಖ್ಾಸ್ಗಿ ವಲ್ಯದ ಉದಯಮ್ಗಳು, ಬಾಯಂಕಗಳು, ವಿಮಾ
ಕಂಪನಗಳು, ಹಣಕಾಸ್ು ವಲ್ಯ, ಭಾರತೋಯ ರ ೈಲ ವ, SSC, IT/BT ಕಂಪನಗಳು, NBFCಗಳು, ಕಾರ್ಪಿರ ೋಟ್ಗಳು ಉದ ್ಯೋಗಾಸ್ಕತರಿಗಾಗಿ ನಡ ಸ್ುವ
ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು, ಕಾಯಂಪಸ ಆಯ್ಕೆ ಪರರ್ಕರಯ್ಕಗಳು ಮ್ತುತ ಸ್ಂದಶಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಲದೆೋ ಪರಸಾತವಿತ NRA-CETಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತತಮ್
ಯಶಸ್ು್ಗಳಿಸ್ಲ್ು ಹಾಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಟ್ಟದ ಅಪ ೋಕ್ಷಿತ ಉನುತ ಹುದ ೆಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ಶಕತರಾಗುತಾತರ .
ಬ್ಾಾೆಂಕೆಂಗ್ ಮತ್ುು ರ್ಣಕ್ಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹರೂೆಂದಿರುವ ಅಭಾರ್ಥ್ಗಳಿಗರ ಬ್ಾಾೆಂಕೆಂಗ್, ರ್ಣಕ್ಾಸು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ುು ವಿಮಾ (BFSI)
ವಲಯದ ಆಯ್ಕಾ ಪೆಕೆಯ್ಕಯಲ್ಲೊ ಆದಾತರ ನೋಡಲಾಗುತ್ುದ್ರ.
ಮೋಲ್ಲನ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ ಗಳ ವರೈಶಿಷ್ಯಗಳು:
i.

ಪೆಸಾುವಿತ್ ಆನ್ಸ ಲರೈನ್ಸ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ: 12 ತಿೆಂಗಳು

ii.

ಭೌತಿಕ್ / ವಚು್ವಲ್ ಕ್ರೂೋರ್ಸ್ ನ ಅವಧಿ: 150 ಗೆಂಟರಗಳು (ಡಿಪ್ಲೊಮಾದ 1ನರೋ ಮತ್ುು 2ನರೋ ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 75 ಗೆಂಟರಗಳು)

iii.

ಪೆಮಾಣೋಕ್ರಣ ಪರಿೋಕ್ಷರ ಮತ್ುು ಮೌಲಾಮಾಪನ: ಎರಡು ಸ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಗಂಟ ಗಳ ಆನ್ಸ ಲ ೈನ್ಸ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳು

iv.

ಪೆಮಾಣೋಕ್ರಿಸಲು ಪಡರಯಬ್ರೋಕ್ಾದ ಕ್ನಷಠ ಅೆಂಕ್ಗಳು : 40%

v.

ಸೆಂವಾದ್ಾತ್ಮಕ್ ಭೌತಿಕ್ / ವಚು್ವಲ್ ತ್ರಗತಿಗಳನುೊ ಕ್ರೋೆಂದಿೆೋಕ್ೃತ್ ಸಥಳದಿೆಂದ ನಡರಸುವ ಬಗರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ್ರೂೆಂದಿಗರ ಸಮಾಲರೂೋಚಿಸಿ
ನರ್್ರಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ರ

vi.

ಪಾಠ್ಗಳನುೊ ಓದುವ/ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅಣಕ್ು ಪರಿೋಕ್ಷರಗಳನುೊ ಅಸೆಂಖ್ಾಾತ್ ಬ್ಾರಿ ಮರು ಅಭಾಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕ್ಾಶ್.

ಸಹಾಯಕ್ಾಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 9448690768/7259028984

Raichur University and BReT Solutions, Bengaluru
Education & Training for Employment
Employable skill development is the need of the hour which enables the candidates to be job
ready, the moment they complete their University Education. The job aspiring candidates need
to prepare for the entry level jobs while pursuing the graduation to excel in competitive exams
and secure coveted jobs.
Keeping in view of this need, Raichur University has tied up with BReT Solutions, Bengaluru, to
offer job-oriented Diploma Programs for aspiring under-graduate students of the university to
become employable.

1. DIPLOMA IN COGNITIVE COMPETENCIES – FOR UNDER-GRADUATES
a)
b)
•
•
•

Eligibility: Under-graduates of any discipline
Subjects covered :
Numerical Ability
Reasoning Ability – Verbal & Non-Verbal
English Language

•
•
•

General Awareness with Current Affairs,
Computer Knowledge
Formal communication / office correspondence
Interview preparation

c) Details of Online Course
i. Comprehensive lessons, Solved Problems and Mock tests
ii. Question by Question coaching on Reasoning, Quantitative Aptitude & Data Interpretation
iii. Banking Awareness & Current Affairs with weekly updates

d) Hard copy of Abridged Study Material provided (Quant, Reasoning & English)
e) Course Fees: Rs. 23,600

Benefits of the course: The candidates will be groomed and enabled to excel in Competitive Exams,
Campus Selection processes and Interviews conducted by the Central and State Governments, Public & Private
Sector Undertakings, Banks, Insurance, financial sector, Indian Railways, SSC, IT/BT Companies, NBFCs, Corporates
and proposed NRA-CET to secure coveted positions like Officers, Asst. Managers, Assistants, Clerks, FDC, SDC, etc.

For help, contact: 9448690768/7259028983

Raichur University and BReT Solutions, Bengaluru
Education & Training for Employment
2. DIPLOMA IN BANKING AND FINANCE – FOR UNDER-GRADUATES
(An Integrated Programme with Cognitive Competencies and Banking & Finance)
a) Eligibility: Under-graduates of any discipline
b) Subjects covered:
•
•
•
•

Principles and Practice of Banking
Accounting & Finance for Bankers
Numerical ability
Reasoning Ability – Verbal & Non-Verbal

•
•
•

General Awareness with Current Affairs and
Computer Knowledge
English Language
Interview preparation & office correspondence

c) Details of Online Course
I. Paper 1: Banking & Finance:
• Interview preparation & office correspondence
• Exhaustive online lessons and mock/practice tests covering all the subjects
II. Paper 2: Cognitive Competencies:
• Comprehensive online lessons, Solved Problems and Mock tests
• Question by Question coaching on Reasoning, Quantitative Aptitude & Data Interpretation
• Banking Awareness & Current Affairs with weekly updates

d) Hard copy of Abridged Study Material provided (Quant, Reasoning & English)
e) Course Fees: Rs.27,140
External, eligible candidates within the jurisdiction of Raichur University, can also be enrolled for any
of the above courses by contacting their nearby college / study centre / Raichur University Campus
Benefits of the course: The candidates will be groomed and enabled to excel in Common
Written Examinations, Campus Selection processes and Interviews conducted by the Central and State
Governments, Public & Private Sector Undertakings, Banks, Insurance, financial sector, Indian Railways, SSC,
IT/BT Companies, NBFCs, Corporates and proposed NRA-CET to secure coveted positions like Officers,
Asst. Managers, Assistants, Clerks, FDC, SDC, etc. The Candidates holding Diploma/PG Diploma in Banking & Finance
will be preferred during the selection process for the Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) sector.

Features of the above Courses
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Proposed Online Course Period: 12 Months
Period of the Physical/Virtual course: 150 hours (75 hours each in the 1st & 2nd semesters of the Diploma)
Certification Exam & Evaluation: Online Tests of 2 Hours each in two semesters
Minimum Marks to be scored to get certified: 40%
Interactive Physical /Virtual classes from a centralized location to be decided in consultation with the
University
Opportunity to read the lessons and practice & re-practice mock tests for unlimited number of times

For help, contact: 9448690768/7259028983

PHOTO

Application for Diploma Courses - Academic year 2021-22
Diploma in Cognitive Competencies

Diploma in Banking & Finance

1.

Name of the Student: ……………………………………………………………………………………………………………….

2.

Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Mobile No. of the Student: ……………………………………………………………………………………………………….

4.

E-mail ID of the Student: …………………………………………………………………………………………………………..

5.

Qualification: …………………………………………………………………………………………………………………………….

6.

ID/ Address Proof: University/College ID Card/Voter ID/DL/Aadhaar Card/Others (Specify)

7.

Name of the Institution & Address: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.

Stream of the Graduation Course: BA / B.Com / B.Sc. / B.C.A / B.B.A. / Others (Specify):

9.

Current Semester:

10.

Course Fees

–

I /

II / III

/

IV /

V

/

VI

DCC (inclusive of Exam Fees) – Rs 23600/DB&F (inclusive of Exam Fees) – Rs. 27140/-

11.

Details of Fees Paid: Online Payment Reference No……………………............... Date…………………..

12. Payment Proof: Attach Screenshot of online payment
I declare that the above information furnished are true to best of my knowledge and I undertake to
abide by Raichur University rules & regulations in the matter of this Diploma Course. I also understand
that the fees paid above is non-refundable and the course is run by the University in collaboration
with M/s. BReT Solutions Pvt. Ltd., Bengaluru.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACKNOWLEGDEMENT
Received a sum of Rs. ………………….. / (Rupees………… thousand……………… hundred ……………. only)
From Mr / Ms / …………………………………………………………. towards admission for PG Diploma course on
Cognitive Competencies / Banking & Finance ………….. through online payment.
Raichur University/ ……………………………………… College ……………………………………Date: ……………………
Authorised Signatory ……………………………..

