
നിർമലഗിരി േകാേളജ്
േ�ാളർഷ��് ക�ി�ി (2022-23)

Notice No: 05(1)/2022 Date: 11/09/2022

േനാ��സ്

ഒ�ാം വർഷ വ�ദ�ാർ�ികള�െട  �ശ��്ക്...

● േപാ�് െമ�ട�ക് േ�ാളർഷ���ന�� ( Financial Assistance for Education of the Wards of

Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers - Post MATRIC SCHOLARSHIP ) അേപ�

�ണി��രി����.

● ഇനി�റയ�� വ�വ�കൾ പാല���� വ�ദ�ാർ�ികൾ�് അേപ���ാം:

● അേപ�കര�െട മാതാപ�താ�ൾ ബ�ഡ� െതാഴ�ലാളി/ Iron Ore Manganese & Chrome Ore Mines

(IOMC) െതാഴ�ലാളി/ ച��ാ��ക�് & േഡാളൈമ�് ൈമൻസ് (LSDM) െതാഴ�ലാളി/ സ�നിമാ

െതാഴ�ലാളി എ�ീ നിലകളിൽ ക�റ�ത് ആറ� മാസെമ�ില�ം േജാല� െച��രി�ണം.

● ക�ട�ംബ�ിെ� �പതിവർഷം വര�മാനം 1,00,000 ര�പേയാ കവ�യാൻ പാട��.

● വ�ദ�ാർ�ി അവസാന േയാഗ�താ പരീ�യ�ൽ ആദ� �ശമ�ിൽ വ�ജയ���രി�ണം.

● അേപ�കർ�് IFSC േകാഡ് ഉ� ഏെത�ില�ം Nationalised/Scheduled ബാ�ിൽ സ��ം

േപരിൽ േസവ�ങ്സ് ബാ�് അ�ൗ�് ഉ�ായ�രി�ണം. ഈ അ�ൗ�് ആധാറ�മായ� ല��്

െച�ായ�രി�ണം.

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

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:

● ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ��േ�� അവസാന തീയതി : 31/10/2022

● �പ��ൗ��ം അന�ബ� േരഖകള�ം ഡ��ാർട്െമ�ിെല അധ�ാപകെര ഏ��േ��

അവസാന തീയതി : 31/10/2022

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


