
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ(ರಿ) 
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯೂ ತಾಾಂತಿಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಾೂಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 

                           ¢£ÁAPÀ: 18.10.2022 

 ಸುತೆಯತೀಲೆ                         “NSP” 

       2022-23ನೆೀ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ ಕಾಲೆೀಜಿನ್ ವಿವಿಧ ಕೆಯೀಸುುಗ್ಳಲಿಿ ವಾೂಸಾಂಗ್ ಮಾಡುತಿತರುವ ಅಹು ಬಿ.ಇ 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಗ್ಳಿಗೆ ““AICTE “Swanth Scholarship Scheme” ಸಾಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಜಾರಿಗೆಯಳಿಸಲಾಗ್ಗಗದ್ುು, ಆನ್ ಲೆೈನ್್ 
ಮಯಲಕ ಅಜಿು ಆಹಾಾನಿಸಲಾಗ್ಗದ್ೆ. (Fresh & Renewal Applications) 

ಅಜಿು ಸಲಿಸಿಲು ಸಯಚನೆಗ್ಳು:   

➢ ಅಜಿು ಸಲಿಿಸಬೆೀಕಾದ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ವಿಳಾಸ: (Google Link: National Scholarship Portal) 
➢ ಅನಾಥ ಮತ್ುತ ಕೆಯೀವಿಡ್ 19 ಕಾರಣದಾಂದ್ ಇಬ್ಬರಯ ಪೀಷಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ುರೆ ಹಾಗ್ಯ ಸಶಸರ ಪಡೆಗ್ಳು 

ಮತ್ುತ ಕೆೀಾಂದ್ಿ ಅರೆಸೆೀನಾ ಪಡೆಗ್ಳ ಕಾಯುಚರಣೆಯಲಿಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ ಮಕಾಳು ಮಾತ್ಿ ಅಜಿುಸಲಿಸಿಬ್ಹುದ್ು. 
➢ ಪೀಷಕರ ಆದ್ಾಯ ಮಿತಿ ರಯ. 8.00.000/- ಮಿೀರಿರಬಾರದ್ು.  
➢ ಪಿಥಮ ವಷುದ್ ಬಿ.ಇ, ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಗ್ಳು ಅಜಿು ಸಲಿಸಿಲು ಶೆೀ 80 ರಷುು ಅಾಂಕದ್ೆಯಾಂದಗೆ ದಾೀತಿಯ ವಷು           
    ಪ್ಪ.ಯು.ಸಿ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಿತೆೀಗೆುಡೆ ಹೆಯಾಂದರಬೆೀಕು.ಹಾಗ್ಯ ಎಲಾಿ ವಷುದ್ ಬಿ ಇ ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಗ್ಳು ಅಜಿು 
ಸಲಿಿಸಬ್ಹುದ್ು.  

ಅಜಿುಯಾಂದಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೀಕಾದ್ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳು: 
1. ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಆಡುರ್್ ಪಿತಿ, ಇತ್ರೆ ಸಿೀಟು ಪಡೆದ್ವರು ಶುಲಾಪಾವತಿಸಿದ್ ರಶಿೀದಗ್ಳನ್ುನ ಸಲಿಿಸುವದ್ು.(CET Order 

Copy)  
2. ಜಾತಿ ಮತ್ುತ ಆದ್ಾಯ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿ (Valid Caste & Income Certificate) 
3. ಹಾಂದನ್ ವಷುದ್ಲಿಿ ಉತಿೀಣುರಾದ್  ಅಾಂಕಪಟಿು (previous Year Marks card) 
4. ಕೆಯೀರ್ ಬಾೂಾಂಕಾಂಗ್ ವೂವಸೆೆ ಇರುವ ಯಾವುದ್ಾದ್ರಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬಾೂಾಂಕನ್ಲಿಿ ವಿದ್ಾರ್ಥುಯ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿರುವ 

ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸತಕದ್ ಪಿತಿ, (ಹೆಸರು, ಎಸ,ಎಸ್,ಎಲ್,ಸಿ ಅಾಂಕಪಟಿುಯಲಿದಿ್ುಾಂತೆಯೀ ಇರಬೆೀಕು) ತ್ಪಾಿಗ್ಗ 
ನ್ಮಯದಸಿದ್ಲಿಿ ಮುಾಂದನ್ ಸಮಸೊಗ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಗ್ಳ ೀೆ ಹೆಯಣೆಗಾರರಾಗ್ಗರುತಾತರೆ, (Bank Pass Book with 

full digits A/c No. and IFSC Code and Branch details) 
     5.    ಆಧಾರ್್ ಕಾಡ್್ು ಪಿತಿಯನ್ುನ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಗ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕು, (Compulsory) 

     6.     ಕಾಲೆೀಜಿನ್ ಗ್ುರುತಿನ್ ಪತ್ಿದ್ ಪಿತಿ (Callege ID Card)   

     7.    2022-23 ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ ಶುಲಾದ್ ರಶಿೀದ ಪಿತಿ (Fee Receipt/ Challan)                                     
   8   ಅನಾಥ ಮತ್ುತ ಕೆಯೀವಿಡ್ 19 ಕಾರಣದಾಂದ್ ಇಬ್ಬರಯ ಪೀಷಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ುರೆ ಹಾಗ್ಯ ಸಶಸರ ಪಡೆಗ್ಳು 
ಮತ್ುತ ಕೆೀಾಂದ್ಿ    
       ಅರೆಸೆೀನಾ ಪಡೆಗ್ಳ ಕಾಯುಚರಣೆಯಲಿಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ ಧೃಢೀಕರಣ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕು   
   9.  2022-23 ಸಾಲಿನ್ ವಾೂಸಾಂಗ್ ಧೃಢೀಕರಣ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕು. 
       ಮೀಲಾಾಂಡ ಎಲಾಿ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳನ್ುನ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಅಪ್್ ಲೆಯೀಡ್್ ಮಾಡುವುದ್ು ಮತ್ುತ ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಗ್ಳು 
ಅಜಿುಸಲಿಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಲಾಿ ಸಯಚನೆಗ್ಳನ್ುನ ಸರಿಯಾಗ್ಗ ತಿಳಿದ್ುಕೆಯಾಂಡು ಅತ್ೂಾಂತ್ ಜಾಗ್ರಯಕತೆಯಾಂದ್ ಸಾಷು 
ಮತ್ುತ ನಿಖರಾವಾದ್ ಮಾಹತಿಗ್ಳನ್ುನ ಭತಿುಮಾಡ ಅಪ್ ಲೆಯೀಡ್್ ಮಾಡುವುದ್ು. 
        ನ್ಾಂತ್ರ ಆನ್್ ಲೆೈನ್್ ಅಜಿುಯ ಪಿತಿ  ಹಾಗ್ಯ ಅಪ್್ ಲೆಯೀಡ್್ ಮಾಡದ್ ಎಲಾಿ ದ್ಾಖಲಾತಿಗ್ಳಳನ್ುನ ಸಾಯಾಂ 
ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ದಾಪಿತಿಗ್ಳಲಿಿ ಕಾಲೆೀಜಿನ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥುವೆೀತ್ನ್ ವಿಭಾಗ್ದ್ಲಿಿ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಗ ದನಾಾಂಕ:31.10.2022 ರಯಳಗಾಗ್ಗ 
ಸಲಿಿಸುವುದ್ು ನಿಗ್ದತ್ ದನಾಾಂಕದ್ದ್ೆಯಳಗೆ ಸಲಿಿಸದ್ೆೀ ಇಲಿದದ್ುಲಿ ಅಾಂತ್ಹ ಅಜಿುಗ್ಳನ್ುನ ಮತ್ುತ ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಸಲಿಿಸುವ 
ಅಜಿುಗ್ಳನ್ುನ ಹಾಗ್ಯ ಸಲಿಸಿುವ ಅಜಿುಗ್ಳನ್ುನ ಹಾಗ್ಯ ಆನ್್ ಲೆೈನ್್ನ್ಲಿಿ ಅಪೂಣು ಮಾಹತಿ ಮತ್ುತ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳನ್ುನ 
ಸಲಿಿಸಿದ್ುಲಿಿ ಅಾಂತ್ಹ ಅಜಿುಗ್ಳನ್ುನ ತಿರಸಾರಿಸಲಾಗ್ುವುದ್ು 
       ವಿದ್ಾೂರ್ಥುಯು ಅಜಿು ಸಲಿಸಿಿದ್ ನ್ಾಂತ್ರದ್ ಪಿತಿಯಾಂದ್ು ಹಾಂತ್ದ್ಲಿಿಯಯ ಅಜಿುಯ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ 
ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿಕೆಯಳಳತ್ಕಾದ್ುು. ಯಾವುದ್ೆೀ ನ್ಯೂನ್ತೆಗ್ಳೆೀನಾದ್ರಯ ಕಾಂಡುಬ್ಾಂದ್ಲಿ ಿ ತ್ಕ್ಷಣದ್ಲಿಿ ಅಡಳಿತ್ ಕಛೆೀರಿಯ ಲೆಕಾ 
ವಿಭಾಗ್ದ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥುವೆೀತ್ನ್ ವಿಷಯ ನಿವಾುಹಕರನ್ುನ ಸಾಂಪಕುಸಿ ಸರಿಪಡಸಿಕೆಯಳುಳವುದ್ು, ಅಜಿು ಸಲಿಿಸಲು ಕೆಯನೆಯ 
ದನಾಾಂಕ 31.10.2022 
                                                                   



                                                                          ಪಾಿಾಂಶುಪಾಲರು. 
  
For All office Notice Board of : CE / ME / EE / EC / ET/ CS / IS /AIML/RAI/ PHY / 

 Chem / Maths / MBA / MCA /  Sports / Hostel / Library / Canteen / Hostel Mess / CHRD / Office 

 


