
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¸À«Äw (j), 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯೂ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಾೂಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
No: JNNCE/ACSH/2022-23/           Date : 

14.10.2022 

* ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É * 

2022-23 £ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è PÁ¯ÉÃf£À ««zsÀ PÉÆÃ¸ÀÄðUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ CºÀð ಸಾಂಘಟಿತ 
ಸಾಂಸ್ೆಯೆ / ಕಾರ್ಾಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಮಕಕಳಿಗೆ (ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳಿಗೆ) “ಕನಾಾಟಕ ಕಾರ್ಮಾಕ ಕಲಾೂಣ 
ಮಾಂಡಳಿ, ಬೆಾಂಗ್ಳೂರು ಇವರು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳ ವಾೂಸಾಂಗ್ಕೆಕ ಪ್ಿೋತಾಾಹ ಧನ್ ಸಹಾಯವನ್ುು 
ನೋಡಲಾಗ್ುತ್ರದಿ್ೆ.  ಈ ಪ್ಿೋತಾಾಹ ಧನ್ಕೆಕ ಅರ್ಜಾಯನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ ಅಹಾತೆಯನ್ುು 
ಪಡೆದಿರಬೆೋಕು ಮತುಿ ದ್ಾಖಲಾತ್ರಗ್ಳನ್ುು ಹೆಯಾಂದಿರಬೆೋಕು. 

೧. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳ ಕಾರ್ಮಾಕ ಪ್ೋಷಕರ ಮಾಸಿಕ ವೆೋತನ್ (ಸಾಂಬಳ) ರಯ. 35,000/- ಗ್ಳನ್ುು ರ್ಮೋರಿರಬಾರದು.  
೨. ಪ್ೋಷಕರ ವಯೋರ್ಮತ್ರ 18-60 ವಷಾವಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೩. ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ವಗ್ಾದ (GM/OBC) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಹಾಂದಿನ್ ತರಗ್ತ್ರಯಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೫೦% ಅಾಂಕಗ್ಳನ್ುು 

ಹಾಗ್ಯ (SC/ST)  

    ಎಸ್.ಸಿ/ ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಶೆೋಕಡ 45% ಅಾಂಕಗ್ಳನ್ುು ಪಡೆದು ಉತ್ರಿೋಣಾರಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೪. ಪಿಥಮ ವಷಾದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಹಾಂದಿನ್ ವಷಾದ ಅಾಂಕಪಟಿಿ ಹಾಗ್ಯ  
   Higher sem ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಹಾಂದಿನ್ ವಷಾದ ಅಾಂಕಪಟಿಿ. (೨ sem marks cards)  

5. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳ ಪ್ೋಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರಿರುವ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ / ಕಾರ್ಾಾನೆಯ ಗ್ುರುತ್ರನ್ ಚೋಟಿಯನ್ುು 
ಹೆಯಾಂದಿರಬೆೋಕು. 

6. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ತಾಂದ್ೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೆಯಾಂದಿದದರೆ, ಅವರ ಮರಣ ಪಿಮಾಣ ಪತಿ. 
7. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಪ್ೋಷಕರ ವೆೋತನ್ ಪಿಮಾಣ ಪತಿ.  
8. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಆಧಾರ್ ಕಾಡಾ, . ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ತಾಂದ್ೆ ಮತುಿ ತಾಯಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾಡಾ. 
9. ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೋಡ್-ಕೆ ಪಿವೆೋಶ ಪತಿ  
10. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ 2022-23ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವಾೂಸಾಂಗ್ ಪಿಮಾಣ ಪತಿ. 
10. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ 2022-23 ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಕಾಲೆೋರ್ಜನ್ ಶುಲಕದ ರಶಿೋದಿ. 
12. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಕಾಲೆೋರ್ಜನ್ ಗ್ುರುತು ಪತಿ. (ID Card) 

13.. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಜಾತ್ರ ಹಾಗ್ಯ ಆದ್ಾಯ ಪಿಮಾಣ ಪತಿ. 
14. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಆಧಾರ್್ ಸಾಂರ್ೊ ಜೆಯೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಯ ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್್ ಪುಸಿಕ. 
15. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು ಅಗ್ತೂ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳನ್ುು Online ನ್ಲ್ಲ ಿUpload  ಮಾಡಬೆೋಕು ಹಾಗ್ಯ upload ಮಾಡುವ  
   ದ್ಾಖಲೆ ಪತಿಗ್ಳ size 512KB ರ್ಮೋರಿರಬಾರದು. 

  



ಮೋಲಕಾಂಡ ಎಲಾಿ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳೂೆಾಂದಿಗೆ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳು “ಕನಾಾಟಕ ಕಾರ್ಮಾಕ ಕಲಾೂಣ ಮಾಂಡಳಿಯ”  
https://klwbapps.karnataka.gov.in ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾಗ್ಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು. ನ್ಾಂತರ Online ನ್ಲ್ಲ ಿUpload 
ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ದ್ಾಖಲೆ ಪತಿ ಹಾಗ್ಯ ಅರ್ಜಾಯ ಒಟುಿ ೨ ಸ್ೆಟ ಸವಯಾಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ (Self attested) ಪಿತ್ರಗ್ಳನ್ುು 
ಕಾಲೆೋರ್ಜನ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾವೆೋತನ್ ವಿಭಾಗ್ಕೆಕ ಅರ್ಜಾಯನ್ುು Online ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ನೋಡಬೆೋಕು. ನ್ಾಂತರ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳುನ್ುು 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಪಾಿಾಂಶುಪಾಲರ ದೃಢೋಕರಣ ಸಹಯಾಂದಿಗೆ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಾಗ್ಳಿಗೆ ೧ ಸ್ೆಟ್ ದ್ಾಖಲೆ ಪಿತ್ರಗ್ಳನ್ುು 
ನೋಡಲಾಗ್ುವುದು.  

        
Classroom Circulations : CE / ME / EE / EC / TC / CS / IS / AIML/PHY / CHE / MATHS /                       
  
MBA / MCA /  BOYS  HOSTEL MESS / GIRLS HOSTEL MESS / TRAN / SPORTS/                                 ಪಾಿಾಂಶುಪಾಲರು 
LIB / EXAM / CHARD / OFFICE 
 


