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േനാ��സ്

ഒ�ാം വർഷ വ�ദ�ാർ�ികള�െട  �ശ��്ക്...

● േപാ�് െമ�ട�ക് േ�ാളർഷ���ന് ( POST MATRIC SCHOLARSHIP ) േ�ാളർഷ���ന��

അേപ� �ണി��രി����.

● �സ്ട�വ�ന് 50% ന� മ�കളിൽ മാർ��� ന��നപ� മതവ�ഭാഗ�ിൽെപ� (�കി��ൻ,

മ���ം) എ�ാ വ�ദ�ാർ�ികൾ��ം അേപ���ാവ��താണ്.

● ക�ട�ംബ വാർഷ�ക വര�മാനം2 ല�ം ര�പയ�ൽ കവ�യര�ത്.

● അർഹരായ വ�ദ�ാർ�ികൾ 25/10/2022 മ�ൻപായ� അേപ��േ��താണ്.

● അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ ആയ��ാണ് സമർ��േ��ത്. ഓൺൈലൻ

● അ�്ളിേ�ഷന�� സൗകര�ം (College Informatics Centre) ഇൻേഫാമാ�ി�് െസ�റിൽ

ലഭ�മാണ്.

അേപ��േ�� വ�ധം

1. https://scholarships.gov.in/ എ� െവബ് ൈസ�ിൽ ന�� െറജിസ്േ�ടഷൻ എ� ല��് ഉപേയാഗി�്

അ�ൗ�് �കിേയ�്  െച��ക.

2. െമാൈബൽ േഫാണിൽ ലഭി��� യ�സർ ഐഡ�യ�ം പാ�് േവർഡ�ം ഉപേയാഗി�് Fresh 2022-23

എ� ല��ിൽ േലാഗിൻ െച��ക.

3. െറജിസ്േ�ടഷൻ േഫാമിെല എ�ാ വ�വര�ള�ം െത��ക�ടാെത എ�ർ െച��ക. ഈ വർഷെ�

�ാസ് ത�ട��� തീയതി 26/08/2022 ആണ് േരഖെ�ട���ക. �സ് ട� മാർ�ിെ� ശതമാനം

കൃത�മായ� േരഖെ�ട���ക. (െറൗ�് ഓഫ് െച��വാൻ പാട��)

4. െറജിസ്േ�ടഷൻ േഫാമിെല വ�വര�ൾ പ�രി���� കഴ�യ�േ�ാൾ Bonafide Student of Institution

Certificate അ�ൗ�ിൽ ലഭി��ം. നിലവ�ൽ പ�രി��� വ�വര�ൾ �ഡാഫ്�് ആയ� േസവ്

െച��ക. Bonafide Certificate �പ�� എട��� േഫാേ�ാ പതി� േശഷം േകാേളജ് �പ�ൻസ��ല�െ�

ൈസൻ വാ�ി��ക. ഈ േഡാക��െമ� �ാൻ െച� േശഷം ഓൺൈലൻ ആയ� അപ് േലാഡ്

െചേ��താണ്.

5. അേപ�യ�െല മ�ഴ�വൻ വ�വര�ള�ം ശരിയാെണ�� ഉറ��വര��ിയ േശഷം അേപ�

സബ്മി�് െച��ക. അേപ�യ�െട �പ��ൗ�് താെഴ�റയ�� േരഖകൾ സഹിതം ഡ��ാർട്െമ�ിെല

അധ�ാപകെര ഏ��േ��താണ്.

https://scholarships.gov.in/fresh/newstdRegfrmInstruction
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അധ�ാപകെര ഏ��േ�� േരഖകൾ

● Printout of Application Form duly signed by the Student

● Self Attested Copy of Aadhar Card

● Income Certificate ( Issued after May 2021)

● Community Certificate

● Nativity certificate

● Self attested copies of 10th & +2 Mark list

● Fee Receipt (Fresh fee receipt to be collected from the office)

● Self Declaration of Minority community by Students

● Copy of College Admission Ticket/ Identity Card (Bus Pass)

● Proof of Bank account ( Self attested copy of front page of bank pass book )

● Bonafide Certificate

● പ�രീ��� അേപ�യ�െട �പ�� ഔട് (Print out)25/10/2022 മ�ൻപായ�
ഡ��ാർട്െമ�ിൽ ഏൽ��േ��താണ്. �പ�� ഔട് ഏൽ��േ�� അധ�ാപകര�െട
േപര�ം േഫാൺ ന�റ�ം  താെഴെ�ാട��ിരി����.

● Dr. Rency Kurian (Mathematics: Contact number: 7907685040)

● Dr. Jimly C Jacob (Zoology: Contact number: 9447542941 )

● Dr. Jaison Joseph (Malayalam: Contact number: 9495829442)

● Dr. Anpin Raja R D (Botany: Contact number: 8547255780 )

● Smt. Deepthi Lisbeth  K (Home Science : Contact number: 9497300836)

● Dr. Finitha Jose (English: Contact number: 9496725700)

● Sr. Dr. Manju O.S  (History: Contact number: 828166464908 )

● Dr. Chithra M Mathew (Physics: Contact number:  9497297968)

● Sri. Edwin Jerard (Economics: Contact number: 8547154161)

● Sr. Dr. Rincy Elizabeth (Commerce: Contact number:9487866994 )

● Dr. Avis Tresa Babu (Chemistry: Contact number: 9400823196)

Dr. Deepu Thomas
േനാഡൽ ഓഫ�സർ �പ�ൻസ��ാൾ
8547994932


