
                         

 

 

Press Note                                 18/06/2020 

 

PGCET- 2020 Notification by Karnataka Examination Authority for admission to 

 MBA course 

 

Karnataka Examination Authority (KEA) Bangalore will be conducting Post Graduate 

Common Entrance Test (PGCET) 2020 for students aspiring to do MBA Course.  Appearing 

for PGCET is mandatory for students seeking to do MBA under government quota in 

Karnataka. The scores and ranks obtained in PGCET are the basis for seat selection and the 

counseling is done based on the merit list prepared after the ranks are announced. The PGCET 

test is scheduled on 9th August, 2020. The last date to fill the online application is 28th June 

2020. (www.kea.kar.nic.in) 

 

To write PGCET the general category candidates must have secured minimum 50% of marks 

at the degree level (45% of aggregate marks in the degree examination in case of candidates 

belonging to SC, ST and Category-I).  

All those students who are appearing/appeared for their final degree exams are also 

eligible to write PGCET 2020.  

 

The media is requested to give wide publicity so that the aspiring students are benefitted. 

 

 

Dr. Atul Deshpande, 

Director, 

KLS IMER, 

Belagavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಪ್ರವ ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ಕರಧಿಕ್ಕರದ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ- 2020 

ಅಧಿಸೂಚರ್  
 ಎಂಬಿಎ ಕ್ ೂೇರ್ಸಾ 
 

ಎಂಬಿಎ ಕ್ ೂೇರ್ಸಾ ಮಕಡಲು ಆಶಿಸುವ ವಿದ್ಕಾರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಕರ್ಕಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ 

ಪ್ಕರಧಿಕ್ಕರ (ಕ್ ಇಎ) ಬ ಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾತಕ್ ೂೇತತರ ಸ್ಕಮಕನ್ಾ ಪ್ರವ ೇಶ 

ಪ್ರೇಕ್ಷ  (ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ) 2020 ನ್ಡ ಸಲಿದ್ . ಕರ್ಕಾಟಕದಲಿಿ ಸಕ್ಕಾರ ಕ್ ೂೇಟಕ 

ಅಡಿಯಲಿ ಿಎಂಬಿಎ ಮಕಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಕಾರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಪಿಜಿಸಿಇಟಿಗ  
ಹಕಜರಕಗುವುದು ಕಡಕಾಯವಕಗಿದ್ . ಪಿಜಿಸಿಇಟಿಯಲಿಿ ಪ್ಡ ದ ಅಂಕಗಳು 
ಮತುತ ಶ ರೇಯಕಂಕಗಳು ಆಸನ್ ಆಯ್ಕಾಗ  ಆಧಕರವಕಗಿವ  ಮತುತ 
ಶ ರೇಯಕಂಕಗಳನ್ುಾ ಘೂೇಷಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಅರ್ಾತಕ 

ಪ್ಟಿಿಯನ್ುಾ ಆಧರಸಿ ಕ್ೌರ್ ೆಲಿಂಗ್ ಮಕಡಲಕಗುತತದ್ . ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ 

ಪ್ರೇಕ್ಷ ಯನ್ುಾ 2020 ರ ಆಗರ್ಸಿ 9 ರಂದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಕಗಿದ್ . ಆನ್ಲ ೈನ್ 

ಅಜಿಾಯನ್ುಾ ಭರ್ತಾ ಮಕಡಲು ಕ್ ೂರ್ ಯ ದಿರ್ಕಂಕ 2020 ಜೂನ್ 28 

ಆಗಿದ್ . (Www.kea.kar.nic.in) 

 

ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಬರ ಯಲು ಸ್ಕಮಕನ್ಾ ವಗಾದ ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು ಪ್ದವಿ ಮಟಿದಲಿಿ 
ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡ ದಿರಬ ೇಕು (ಎರ್ಸಸಿ, ಎರ್ಸಟಿ ಮತುತ ವಗಾ -1 

ಕ್ ಾ ಸ್ ೇರದ ಅಭಾರ್ಥಾಗಳ ಸಂದಭಾದಲಿ ಿಪ್ದವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಒಟುಿ ಅಂಕಗಳ 

45%). 

ತಮಮ ಅಂರ್ತಮ ಪ್ದವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಗ  ಹಕಜರಕಗುವ / ಹಕಜರಕಗುವ ಎಲಿ 

ವಿದ್ಕಾರ್ಥಾಗಳು ಸರ್ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ 2020 ಬರ ಯಲು ಅರ್ಾರು. 

http://www.kea.kar.nic.in/


 

ಡಕ.ಅತುಲ್ ದ್ ೇಶಪ್ಕಂಡ , 
ನಿದ್ ೇಾಶಕ, 

ಕ್ ಎಲ್ಎರ್ಸ ಐಎಂಆರ್, 

¨É¼ÀUÁ« 

 

 

 

पीजीसीईटी- २०२० मधे्य प्रवेशासाठी कर्ााटक परीक्षा 

प्राधिकरणाकडूर् अधिसूचर्ा एमबीए कोसा कर्ााटक परीक्षा 

प्राधिकरण (केईए) बंगळुरूत एमबीए कोसा करण्यासाठी इचु्छक 

धवद्यार्थ्ाांसाठी पोस्ट गॅ्रजु्यएट कॉमर् एन्ट्रन्स टेस्ट (पीजीसीईटी) 

२०२० घेण्यात येणार आहे. कर्ााटकातील सरकारी कोट्यात एमबीए 

करू इच्छच्छणा for  ् या धवद्यार्थ्ाांर्ा पीजीसीईटीकडे येणे अधर्वाया 

आहे. पीजीसीईटीमधे्य धमळवलेले गुण आधण गुण हे आसर् 

धर्वडीचा आिार आहेत आधण पदांची घोषणा झाल्यारं्तर तयार 

केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आिारे समुपदेशर् केले जाते. पीजीसीईटी 

चाचणी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी होणार आहे. ऑर्लाईर् अजा 

भरण्याची शेवटची तारीख 28 जूर् 2020 आहे. 

(Www.kea.kar.nic.in) पीजीसीईटी धलधहण्यासाठी सवासािारण 

प्रवगााच्या उमेदवारांर्ी पदवी स्तरावर धकमार् %०% गुण (एससी, 

एसटी व प्रवगा -१ मिील उमेदवारांच्या बाबतीत पदवी परीके्षत एकूण 

marks 45% गुण) धमळवले पाधहजेत. जे धवद्यार्थी अंधतम पदवी 

परीके्षस बसले आहेत / हजर आहेत तेदेखील पीजीसीईटी 2020 

धलधहण्यास पात्र आहेत.  

डॉ .अतुल देशपांडे,  

संचालक, KLS IMER,  



बेळगाव 


