നിർമലഗിരി കോളേജ്

സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി (2022-23)
Notice No: 05/2022

Date: 11/09/2022

നോട്ടീസ്
ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...
●

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് ( POST MATRIC SCHOLARSHIP ) സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.
●

പ്ലസ്ടുവിന് 50% നു മുകളിൽ മാർക്കുള്ള ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപെട്ട (ക്രിസ്ത്യൻ,
മുസ്ലിം) എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

●

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം2 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.

●

അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ 25/10/2022 മുൻപായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

●

അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ

●

അപ്പ്ളിക്കേഷനുള്ള സൗകര്യം (College Informatics Centre) ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെന്ററിൽ
ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
1.

https://scholarships.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ന്യൂ റെജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച്
അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക.

2.

മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് Fresh 2022-23
എന്ന ലിങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

3.

റെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും തെറ്റുകൂടാതെ എന്റർ ചെയ്യുക. ഈ വർഷത്തെ
ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന തീയതി 26/08/2022 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക. പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ ശതമാനം
കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. (റൌണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല)

4.

റെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലെ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ Bonafide Student of Institution
Certificate അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കും.

നിലവിൽ പൂരിപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി സേവ്

ചെയ്യുക. Bonafide Certificate പ്രിന്റ് എടുത്തു ഫോട്ടോ പതിച്ച ശേഷം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ
സൈൻ വാങ്ങിക്കുക. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം ഓൺലൈൻ ആയി അപ്ലോഡ്
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5.

അപേക്ഷയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം അപേക്ഷ
സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട്താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ
അധ്യാപകരെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.
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അധ്യാപകരെ ഏല്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

●

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

●

പൂരീപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട് (Print out)25/10/2022 മുൻപായി
ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിന്റ് ഔട് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ
പേരും ഫോൺ നമ്പറും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

●

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

നോഡൽ ഓഫീസർ

8547994932

പ്രിൻസിപ്പാൾ

