
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¸À«Äw (j), 

ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯೂ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಾೂಲಯ, 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

No: JNNCE/ACSH/2022-23/                           Date: 28.10.2022 

* ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É * 
Post Matric Scholarship  : 2022-23                                         
(SC and ST : Lower and Higher Income Students : ) 

 

2022-23 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ SSP Portal ನ್ಲಿ ಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿ ವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ  ಅರ್ಜಿಯನ್ುು Online                                         

ಮಯಲಕ  ಸಲಿಸಿುವ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಪ್ಪದ್ೆ ಮತುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 
https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/Downloads2122.aspx  ಲಿಾಂಕ್ನ್ಲಿರಿುವ  
(https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in) “Instructions for students to apply for Post Matric 

Scholarship for FY 2021-22” PDF file download ಮಾಡಿಕ್ೆಯಾಂಡು, ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿವಾಗಿ ಈ file ನ್ಲಿರಿುವ 
Instructions ನ್ುು ಓದಿ ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕ್ೆಯಾಂಡು, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು 
ಸಲಿಿಸಬೆೇಕ್ಾಗಿರುತುದ್ೆ.                SSP Portal 2022-23 ನ್ಲಿ ಿಸುಮಾರು ೧೨ ಇಲಾಖೆಯ 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ದ ಯೇಜನೆಗ್ಳು  ಇದುು, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುತುದ್ೆಯೇ ಆ 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಮಾತಿ ಅತ್ರ ಜಾಗ್ರಯಕತೆಯಿಾಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಸಿಬೆೇಕು.  

ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ತಮಮ SSP ಲಾಗಿನ್ ಮಯಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಸಿಬೆೇಕು ಹಾಗ್ಯ 
ಒಟ್ುು ೫ Steps ಗ್ಳು ಇರುತುದ್ೆ. ಪ್ತ್ರಿಯಾಂದು Step ಗ್ಳನ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಓದಿಕ್ೆಯಾಂಡು 
ಜಾಗ್ರಯಕತೆಯಿಾಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ಭತ್ರಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾಗಿರುತುದ್ೆ.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/Downloads2122.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ತಪ್ಪು  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತಪ್ಪು ದ ಅಥವಾ 

ಅನ್ವ ಯವಲಿ್ದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿವೇತನ್ಕೆ್ಕ  ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ಲಿ್ಲ  SSP Portal ನ್ ಮುಂದಿನ್ ಕ್ರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇರ್ಜನ್ ಸಿಬ್ಬ ುಂದಿಗಳು ಜವಾಬ್ದದ ರರಲಿ್ . ತಪ್ಪು ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ತಿದ್ದದ ಪಡಿ 

ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ತಿದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇರ್ಜನ್ ಲಾಗಿನ್್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ 

ಇರುವುದಿಲಿ್ . 
 

ಆದುರಿಾಂದ, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು “Instructions for students to apply for Post Matric Scholarship 

for                    FY 2021-22” PDF file download ಮಾಡಿಕ್ೆಯಾಂಡು ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿವಾಗಿ ಈ file ನ್ಲಿರಿುವ 
(Instructions) ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ಓದಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕ್ೆಯಾಂಡು, ನಿಮಮ ಆದ್ಾಯ, ಜಾತ್ರಗೆ ಯಾವುದು 
ಅನ್ುಗ್ುರ್ವಾಗಿರುತುದ್ೆ ಹಾಗ್ಯ ಯಾವುದರಲಿ ಿ ಹೆಚ್ುು ಮೊತುದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ ಲಭಿಸುತುದ್ೆಯೇ ಆ 
ಒಾಂದು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಮಾತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಸಿಬೆೇಕ್ಾಗಿ ಈ ಮಯಲಕ ತ್ರಳಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPïನ್ಲಿಿ ತಮಮ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ SÁvÉಯನ್ುು ತೆರೆದು, ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ vÀªÀÄä 

DzsÁgï ̧ ÀASÉåಗೆ ನಿಮಮ ಮೊಬೆಲ್ ಸಾಂಖೊಯನ್ುು ಮತುು ̈ ÁåAPï SÁvÉಯನ್ುು ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸಬೆೇಕು ಹಾಗ್ಯ 
NPCI ಅಡಿಯಲಿ ಿಸೇಡಿಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸರಬೆೇಕು. ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಾಡಿಸದಿದುಲಿ ಿವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ವು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳ 

 

 



ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗ್ುವುದಿಲಿ ಹಾಗ್ಯ ಇದುಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪ್ಟ್ು ಮಾಹಿತ್ರಗ್ಳು ನಿಮಮ ಆಧಾರ ಸಾಂಖೊಗೆ ಲಿಾಂಕ್ 
ಆಗಿರುವ ಮೊಬೆಲ್ಗೆ ಮೆಸೆೇಜ್ಗ್ಳು ಬರುವುದರಿಾಂದ, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಆಗಿಾಂದ್ಾುಗೆ ಮೆಸೆೇಜ್ಗ್ಳನ್ುು 
ನೆಯೇಡಿಕ್ೆಯಳಳತಕೆದುು.  ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಮಮ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ ಿ ಒಾಂದ್ೆೇ ಬಾೂಾಂಕ್ಖಾತೆಯನ್ುು ಹೆಯಾಂದಿರುವು 
ಉತುಮ. 

1) SC , ST  Lower Income (Income Below 2.50 Lakhs :  

(BE, M.Tech, MBA, MCA CET, PGCET students apply ) 

• ( ಸಮಾಜ ಕಲಾೂರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇವರ ಮೌಖಿಕ ಆದ್ೆೇಶದಾಂತೆ 
Management, Comedk Students ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಸಿಬಹುದು (ಇಲಾಖೆ ಯಿಾಂದ 
ಪ್ಿಸುುತ ಲಿಖಿತ ಆದ್ೆೇಶ ಬಾಂದಿರುವುದಿಲಿ). ಆದರೆ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ ಬಿಡುಗ್ಡ್ೆ ಮಾಡುವ 
ಅರ್ವಾ  ಮಾಡದ್ೆ ಇರುವ ಅಧಿಕ್ಾರವನ್ುು ಸಕ್ಾಿರ ಹೆಯಾಂದಿರುತುದ್ೆ. 

 

2) SC , ST  Higher Income (Income Above Rs. 2.50 Lakh To Below 10.00 Lakhs)  

(CET AND PGCET Students Only : BE and M.Tech Students) 
 

 

ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಅಗ್ತೂವಿರುವ ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳು : 
• SSP ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ದ ಅರ್ಜಿ ಮತುು Aadhar consent letter ನೆಯಾಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ 

ದ್ಾಖಲೆಗ್ಳನ್ುು  

೨ set ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೇಕು  

೧) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ CET / COMEDK/PGCET order copy. 

2) 2022-23  ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜಗೆ ಪಾವತ್ರಸ ಶುಲೆದ ರಶಿೇದಿ (Tuition fee and college fee receipts) 

೩) 2022-23 ವಾೂಸಾಂಗ್ ದೃಢೇಕರರ್ ಪ್ತಿ. (Study certificate) 

೪) ಹಿಾಂದಿನ್ ವಷ್ಿದ ಅಾಂಕಪ್ಟ್ಟುಗ್ಳು. (previous year 2 sems marks cards.) 

೫) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿ ಮತುು ಪೇಷ್ಕರ ಆಧಾರ್ ಕ್ಾರ್ಡಿ ಹಾಗ್ಯ ರೆೇಷ್ನ್ ಕ್ಾರ್ಡಿ. ಬಾೂಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪ್ುಸುಕ 
(Bank pass book)   

೬) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೊ ಮತುು ಇ-ಮೆೇಲ್ ಐಡಿ. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜನ್ ಐಡಿ ಕ್ಾರ್ಡಿ.  
೭) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ಪಾಿರಾಂಭವಾಗ್ುವ ಆರ.ಡಿ ಸಾಂಖೊಯನ್ುು ಹೆಯಾಂದಿರುವಜಾತ್ರ ಮತುು ಆದ್ಾಯ 
ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತಿ. 
೮) Higher Income SC/ST students ಪೇಷ್ಕರ (ತಾಂದ್ೆ ಮತುು ತಾಯಿ ಇಬಬರ) ಪ್ಿಸುುತ ವೆೇತನ್ 
ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತಿ. 
9) College Hostel ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಹಾಸೆುೇಲ್ ಶುಲೆ ರಶಿೇದಿ ಮತುು Hostel Staying certificate. 

10) À̧PÁðj ªÀ À̧w ¤¯AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉZï.JA.L.J¸ï. UÀÄgÀÄw£À ¸ÀASÉå ( HMIS ID No) 

11) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ಪಾಿರಾಂಭವಾಗ್ುವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬಿಲ ವಿಭಾಗ್ದ (EWS certificate) 

   (ಬಾಿಹಮರ್ ವಗ್ಿದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳಿಗೆ / Other EWS ಮಾತಿ) ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತಿ. 
12) ದಿವಾೂಾಂಗ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯಾಗಿದುಲಿಿ ಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದಿಾಂದ ನಿೇಡಿರುವ ಅಾಂಗ್ವೆೈಕಲೂ ಕ್ಾರ್ಡ್ . 



೧3) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಅರ್ವಾ ಹೆತುವರ (ತಾಂದ್ೆ/ ತಾಯಿ) Fruits ಗ್ುರುತ್ರನ್ ಪ್ತಿ.  
   (ರೆೈತ ಮಕೆಳ ವಿದ್ಾೂನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಮಾತಿ) 

 
«zÁåyðAiÀÄÄ Cfð À̧°è¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ CfðAiÀÄ ¹Üw£ÀÄß (SSP student 

Status) ¥Àj²Ã°¹PÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼ÉÃ£ÁzÀgÀÆ PÀAqÀÄ§AzÀ°è vÀPÀëtzÀ°è 

¸Àj¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ É̄Ãf£À ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß (NOTICE BOARD) ಓದುವುದು 
ªÀÄvÀÄÛ N¢ w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

 
                                                                                                              
¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯gÀÄ 
 

  Classroom Circulations. 
         

CE / ME / EE / EC / TC / CS / IS / AIML/ RE/PHY / CHE / MATHS / MBA / MCA / BOYS 

HOSTEL MESS / GIRLS HOSTEL MESS / TRAN / SPORTS/ LIB / EXAM / CHARD / 

OFFICE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¸À«Äw (j), 
 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯೂ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಾೂಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
 

No: JNNCE/ACSH/2022-23                              Date : 21.09.2022 
 

(ಲೆಕೆ ವಿಭಾಗ್ / ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ ವಿಭಾಗ್) 
 

2021-22 Passed Out ( 4th Year UG/PG Students) 
 SC and ST :  PRIZE MONEY SCHOLARSHIP  

 

2021-22 ನೆೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಿಶಿಷ್ು ಜಾತ್ರ ಮತುು ಪ್ರಿಶಿಷ್ು ಪ್ಾಂಗ್ಡದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು 
ಇಾಂರ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಹಾಗ್ಯ ಇತರೆ ಕ್ೆಯೇಸಯಿಗ್ಳಲಿಿ ಪ್ಿರ್ಮ ಪ್ಿಯತುದಲಿ ಿ ಪ್ಿರ್ಮ ದಜೆಿಯಲಿಿ 
ಉತ್ರುೇರ್ಿರಾದ (4th Year UG &  2nd  , 3rd PG Students)  ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪ್ಟ್ು ಸಮಾಜ ಕಲಾೂರ್ 
ಇಲಾಖೆಯು ಪಿೇತಾಾಹಧನ್ಕ್ೆೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಿಸಲು ಅವಕ್ಾಶವನ್ುು ನಿೇಡಿರುತುದ್ೆ.  

ಆದುರಿಾಂದ, ಪ್ರಿಶಿಷ್ು ಜಾತ್ರ ಮತುು ಪ್ರಿಶಿಷ್ು ಪ್ಾಂಗ್ಡದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಪ್ಿತ್ರ ಸೆಮೇಸುರನ್ುು ಪ್ಿರ್ಮ 
ಪ್ಿಯತುದಲಿಿ ಪ್ಿರ್ಮ ದಜೆಿಯಲಿ ಿಶೆೇಕಡ 60% ಕಿೆಾಂತ ಹೆಚಿುನ್ ಅಾಂಕವನ್ುು ಪ್ಡ್ೆದಿರುವ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು 
ಪಿೇತಾಾಹಧನ್ಕ್ೆೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು                          ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮಯಲಕ  
(https://sw.kar.nic.in/swprizemoney/Home.aspx) ಸಲಿಸಿುವಾಂತೆ ಸಯಚಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 
 
             

     ಪಾಿಾಂಶುಪಾಲರು 
 

 

Dept Circulations. 
         



CE / ME / EE / EC / TC / CS / IS /AIML/R&AI/ PHY / CHE / MATHS / MBA / MCA /                   

BOYS  HOSTEL MESS / GIRLS HOSTEL MESS / TRANPORT / SPORTS/ LIB / EXAM / 

CHARD / OFFICE 
 

 


