നിർമലഗിരി കോളേജ്

സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി (2022-23)
Notice No: 05(1)/2022

Date: 11/09/2022

നോട്ടീസ്
ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...
●

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ( Financial Assistance for Education of the Wards of

Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers - Post MATRIC SCHOLARSHIP ) അപേക്ഷ

ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.
●

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം:

●

അപേക്ഷകരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബീഡി തൊഴിലാളി/ Iron Ore Manganese & Chrome Ore Mines

(IOMC) തൊഴിലാളി/ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് & ഡോളമൈറ്റ് മൈൻസ് (LSDM) തൊഴിലാളി/ സിനിമാ
തൊഴിലാളി എന്നീ നിലകളിൽ കുറഞ്ഞത് ആറു മാസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം.
●

കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിവർഷം വരുമാനം 1,00,000 രൂപയോ കവിയാൻ പാടില്ല.

●

വിദ്യാർത്ഥി അവസാന യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം.

●

അപേക്ഷകർക്ക് IFSC കോഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും Nationalised/Scheduled

ബാങ്കിൽ സ്വന്തം

പേരിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ അക്കൗണ്ട് ആധാറുമായി ലിങ്ക്
ചെയ്തായിരിക്കണം.

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.

നിർമലഗിരി കോളേജ്

സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി (2022-23)

അധ്യാപകരെ ഏല്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

1.

Printout of Application Form duly signed by the Student

2. Self attested copy of 10th and +2 Mark List
3. Self Attested Copy of Aadhar Card
4. Bonafide Student of Institution Certificate
5. Income Certificate
6. Copy of the identity card of the worker
7.

Self attested Copy of front page of Bank Pass Book

8. Copy of College Admission Ticket/ Identity Card (Bus Pass)
9. Copy of Community Certificate (For SC/ST and OBC Students)
അവസാന തീയതി:
●

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 31/10/2022

●

പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ അധ്യാപകരെ ഏല്പിക്കേണ്ട
അവസാന തീയതി : 31/10/2022

Dr. Deepu Thomas

നോഡൽ ഓഫീസർ

8547994932

പ്രിൻസിപ്പാൾ

