ಡಾ|| ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸವಿೀಿಸ್್ಅಕ್ಕಡೆಮಿ
Dr. RAJKUMAR ACADEMY FOR CIVIL SERVICES
DRACS/KPSC/SCH/20-21

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾ ಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನ ಪತರ

2020-21

ಆತ್ಮ ೀಯ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!!
ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆ -2020 ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಿನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದ ೀರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಸಂತಸ
ವಾ ಕ್ು ಪಡಿಸುತ್ು ೀವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆನ್-ಲೈನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ

ಕೀರ್ಸಿ ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮಮ ನ್ನು ಸ್ವಾ ಗತಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡುತು ದೆ. ಹಾಗೂ ನಗದ್ತ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ೆ ದ ಮೇಲೆ 100%
ನೂರು ಪರ ತಿರ್ತಹ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ನೀಡಲಿದೆ.

ನಾವು ನಮಗೆ ಸದಾ ದಲೆಲ ೀ ತರಬೇತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕಡುತ್ು ೀವೆ. ಪಠ್ಾ ಕ್ರ ಮದ ಪರ ತಿಯನ್ನು ನಮಮ ನೀೆಂದ್ಯಯಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಷೆ
ಅೆಂಚೆ ಮೂಲ್ಕ್ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಮಮ ಆಫ್-ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಬೀಧನೆ,
ಕ್ಲಿಕಾ ತರಬೇತಿಯಷ್ಟ ೀ ನಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು , ಆನ್-ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನೀಡುವ ಮಹದ್ಯಸ್ಥಯನ್ನು ಹೆಂದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತು ಕ್ ಮಾಗಿದರ್ಿನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ, ಮಾದರ ಪರೀಕಾೆ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಸುವ ಸಕ್ಲ್
ಮಾಗಿದರ್ಿನವನ್ನು ನೀಡುತು ದೆ.
ಉತು ಮ ಕ್ಲಿಕ್ಷಯ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೂವಿ ನಧಾಿರತ ಸಮಯದಲಿಲ ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಮಗೆ
ಅವಕಾರ್ ಕ್ಲಿಿ ಸಲಾಗುತು ದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಹಾಗೂ ಅಧಾಾ ಪಕ್ರುಗಳ ಜೊತ್ಗೂಡಿ ಉತು ಮ ಕ್ಲಿಕ್ಷಯ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಸರಸಬೇಕಾದ
ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1.
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6.
7.

ತರಬೇತಿಯು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ರೂಪದ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
ನೀವು ಬಿ 4 ಬ್ಯಾ ಚನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥವಯಾಗುತ್ತ ೀರಿ. ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತತ ಸಮಯರ್ನ್ನು ಶೀಘ್ರ ದಲ್ಲ ೀ ಎಸ್.ಎಾಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತತ ವಾಟ್ಸಾ ಪ್ ಮೂಲಕ
ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು
ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಜೂಮ್ ನಲಿಲ ನೇರಪರ ಸ್ವರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಫ್-ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೀಧನೆಯ ನೇರ ಪರ ಸ್ವರ
ಇದ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
ಉತು ಮ ಹಾಗೂ ಸಿೆ ರವಾದ ಇೆಂಟ್ನೆಿಟ್ ಸಂಪಕ್ಿ, ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಉತು ಮ ಕ್ಲಿಕಾ ಬೀಧನೆ ಇರುತು ದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟಟ ಆಯಾ ತರಗತಿಗೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲಿೆಂಕ್ ಬಳಸಿ ಸಮಯಕ್ಷೆ ಸರಯಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗತಕ್ೆ ದುದ .
ಅಧಾಾ ಪಕ್ರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹವತಿಿಗಳೆಂದ್ಗಿನ ಸಂವಾದದ/ತರಗತಿಯ ಸಮಯದಲಿಲ , ಯಾವುದೇ ಗೊೆಂದಲ್ ತಪ್ಪಿ ಸಲು ದಯವಿಟ್ಟಟ
ನಮಮ ಆಡಿಯೀ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೀವನ್ನು ಮೂಾ ಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ೆ ದುದ .
ಅಧಾಾ ಪಕ್ರೆಂದ್ಗೆ ಪರ ಶ್ನು
ಕೇಳ ಬಯಸುವವರು ಚಾಟ್ ವಿೆಂಡೀವನ್ನು
ಮಾಗಿದರ್ಿಕ್ರು ಬೆಂಬಲ್ ನೀಡುತ್ತು ರ.

ಬಳಸತಕ್ೆ ದುದ . ಇದಕಾೆ ಗಿ ಸಹವತಿಿಗಳು, ಹಾಗೂ

ನಮಮ ಸ್ವಧನೆಯ ಹಾದ್ಯಲಿಲ ನಾವು ನಮೂಮ ೆಂದ್ಗಿದೆದ ೀವೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸದ್ಯ ನಮಮ ಕ್ನಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಕಾರಗೊಳಿಸುವಲಿಲ ಹಗಲಿರುಳು
ರ್ರ ಮಿಸಿ ಬೆಂಬಲ್ವಾಗಿ ನಲ್ಲ ಲಿದೆ. “ರೂಪೆಂತರವಿಲ್ಲ ದ ಮಾಹಿತಿ ನರರ್ಿಕ್” ಎೆಂಬ ಮಾತಿನಂತ್ ನಮಮ ನ್ನು ಪರವತಿಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮಮ
ಪರ ಯತು ದಲಿಲ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹರ ಹಮಮ ಲು ನೀವು ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜ್ಞಾ ನ ಸ್ವಗರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಂಡು
ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹರಹಮ್ಮಮ ತಿು ೀರ ಎೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀವೆ.

ಶುಭವಾಗಲಿ
ವಿಧೇಯ ಪೂರ್ಿಕವಾಗಿ

ಯುರ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ

#91, 2nd and 3rd Floor, 60 Feet road,
Chandra Layout, Bangalore – 560040
+91 9108448444 or 9108449444
www.drrajkumaracademy.com
contact.dracs@gmail.com
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SCHOLARSHIP LETTER FOR KPSC PRELIMINARY ONLINE COURSE 2020-21
Dear Aspirant,
Congratulations!! We are delighted to inform you that you have cleared the KPSC Scholarship Test
2020 and the subsequent interview. Based on these criteria, we are proud to welcome you as an
ONLINE KPSC Preliminary course student of Dr. Rajkumar Academy and offer you a 100% scholarship
on the fees. We would be shortly sending you the course material; syllabus copy and a welcome
letter by post to your registered address.
The Academy will ensure our ONLINE students get the same classroom and learning experience as
our OFFLINE students and extend all support like mentorship, personal guidance and coaching, test
series and answering of questions. You are welcome to visit the academy once a month based on
appointment with the faculty.
Below are the instructions that you are required to follow to ensure a better learning experience and
make the best use of the opportunity offered to you.
1) The course will be purely ONLINE and remote
2) You would be student of B4 batch. Date and timings will be communicated via SMS and Whatsapp
shortly
4) Class will be streamed live on Zoom and same as the offline students attend (not lecture videos)
5) Ensure you have a good, stable internet connection and a big screen device as much as possible.
You can also use your Smart TV as a learning device
6) Please login on time using the link provided to you for the respective class.
7) Kindly mute your audio and video to avoid distractions for the faculty and other fellow batch
mates 8) You can ask questions in the chat window and your co-host and mentor will support you in
resolving the queries with the Mentor
We would like to assure you that you are equally important for the Academy and we are with you in
your journey and support you in realizing your dreams. As they say "Information without
Transformation is Futile". We hope you will use the knowledge to transform yourself and emerge
victorious in your endeavour.
Good luck!
Sincerely

YuvaRajkumar
Dr. Rajkumar Academy

#91, 2nd and 3rd Floor, 60 Feet road,
Chandra Layout, Bangalore – 560040
+91 9108448444 or 9108449444
www.drrajkumaracademy.com
contact.dracs@gmail.com
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Candidate Name
Adiveppa Suresh Bandivaddar
Akash Kumar M
Amogh G
Amruth Dev K
Anand Patil
Ananda
Basavaraj Pm
Dhananjaya Kumar
Dundappa
Gangadhar Yallappa Kamble
Gunasagari K P
Hanamagouda
Hariah Bm
Hariprasad B L
Hebbattada Raghavendra
Jyoti B Kamble
K Gadilingappa
Keshav Murthy R
Kiran Kumar N
Laxman B Sasaladi
Mahesh
Mahesha K D
Mallanna
Mallappa Kambali
Nagaraj
Nandana B M
Nandappa C Karaddi
Ninganagouda Patil
Ninganagouda Patil
Prajwal S D
Prashant Shankar Khebbani
Puneeth R

Contact Number
******0807
******0729
******7215
******6476
******1978
******2837
******0789
******0547
******8542
******7529
******3385
******2176
******5663
******2194
******8355
******7235
******7320
******4225
******3694
******3461
******1483
******3085
******1977
******2903
******1365
******5914
******5695
******2220
******2220
******8550
******9048
******9795
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R Sushma
Rahul Ramesh Chavan
Raju Chalappa Terani
Ravindra Asangi
Sachin Shrishail Peerashetti
Sadashiv Muttanna Bagewadi
Sanjay H Maranur
Sanjay Kumar
Sanju Jalli
Santosh Somanna Gadagin
Shankar Lalsingh Jadhav
Sharath M S
Shivakumar C
Shivakumar K R
Shivakumar V
Shivanand.Karki
Shivaraju P B
Shrekanth Meti
Shrinath Radder
Shrinidhi M S
Shrinidhi M S
Shrishail Gani
Siddaling Naduvinmani
Sowmya R
Sudharshan K
Supriya N
Vinay Kumar M H
Vishwanathgouda V Kenchanagoudar
Vittal Ramachandra Bhutali
Yamanoorsab Balesabanavar
Yashaswini R
Yogesh B N

******7359
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******0041
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******0734
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******0305
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******0871
******2184
******8587
******6100
******6078
******0925
******8724
******7852
******3134
******3134
******7418
******5034
******8225
******8323
******6428
******3051
******0117
******8700
******8475
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******1162

