
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¸À«Äw (j), 

ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯೂ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಾೂಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
No: JNNCE/ACSH/2022-23/                                                                                     Date: 14.11.2022 

* ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É * 
Post Matric Scholarship  : 2022-23                                         

(OBC and Cat-1 GM EWS Students : ) 
 

2022-23 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ SSP Portal ನ್ಲಿಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿ ವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ  ಅರ್ಜಿಯನ್ುು Online ಮಯಲಕ  ಸಲಿಿಸುವ 
ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಪ್ಪದ್ೆ ಮತುು ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/ 

Downloads2122.aspx ಲಿಾಂಕ್ನ್ಲಿಿರುವ  (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 ನ್ಲಿಿರುವ Instructions ನ್ುು ಓದಿ ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕ್ೆಯಾಂಡು, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಿಸಬೆೇಕ್ಾಗಿರುತುದ್ೆ.  SSP Portal 2022-23 ನ್ಲಿಿ ಸುಮಾರು ೧೨ ಇಲಾಖೆಯ 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ದ ಯೇಜನೆಗ್ಳು  ಇದುು, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುತುದ್ೆಯೇ ಆ 
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ಮಾತಿ ಅತ್ರ ಜಾಗ್ರಯಕತೆಯಿಾಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಿಸಬೆೇಕು.  

ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ ತಮಮ SSP ಲಾಗಿನ್ ಮಯಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ುು ಸಲಿಿಸಬೆೇಕು ಹಾಗ್ಯ ಒಟ್ುು 
೫ Steps ಗ್ಳು ಇರುತುದ್ೆ. ಪ್ತ್ರಿಯಾಂದು Step ಗ್ಳನ್ುು ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಓದಿಕ್ೆಯಾಂಡು ಜಾಗ್ರಯಕತೆಯಿಾಂದ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ಭತ್ರಿ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾಗಿರುತುದ್ೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಿಸಲು ಕ್ೆಯನೆಯ ದಿನಾಾಂಕ: 31.12.2022 
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 ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಸಿುವ ವೆೇಳೆಯಲಿ ಿತಪ್ುಪ ಮಾಹಿತ್ರ ನೇಡಿ, ತಪ್ಾಪದ ಅರ್ವಾ ಅನ್ವಯವಲದಿ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ಕ್ೆೆ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಸಿಿದುಲಿ ಿSSP Portal ನ್ ಮುಾಂದಿನ್ ಕಿಮಗ್ಳಿಗೆ ಕ್ಾಲೆೇಜು ಹಾಗ್ಯ ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜನ್ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿಗ್ಳು ಜವಾಬಾುರರಲ.ಿ ತಪ್ಾಪದ 
ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ತ್ರದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳ ಲಾಗಿನ ನ್ಲಿ ಿಯಾವುದ್ೆೇ ಅವಕ್ಾಶ ಇರುತುದ್ೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಾಪದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು 
ತ್ರದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ನ್ಲಿ ಿಯಾವುದ್ೆೇ ಅವಕ್ಾಶ ಇರುವುದಿಲ.ಿ 

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, ನಮಮ 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 ನಮಮ ಮೊಬೆಲ್ ಸಾಂಖೊಯನ್ುು ಮತುು ¨ÁåAPï SÁvÉಯನ್ುು ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸಬೆೇಕು ಹಾಗ್ಯ NPCI 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿೇಡಿಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರಬೆೇಕು. ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಾಡಿಸದಿದುಲಿ ಿವಿದ್ಾೂರ್ಥಿವೆೇತನ್ವು ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳ ಖಾತೆಗೆ 
ಜಮೆ ಆಗ್ುವುದಿಲಿ ಹಾಗ್ಯ ಇದುಕ್ೆೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ ಪ್ಟ್ು ಮಾಹಿತ್ರಗ್ಳು ನಮಮ ಆಧಾರ ಸಾಂಖೊಗೆ ಲಿಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ 
ಮೊಬೆಲ್ಗೆ ಮೆಸೆೇಜ್ಗ್ಳು ಬ್ರುವುದರಿಾಂದ, ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಆಗಿಾಂದ್ಾುಗೆ ಮೆಸೆೇಜ್ಗ್ಳನ್ುು ನೆಯೇಡಿಕ್ೆಯಳಳತಕೆದುು.  
ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ತಮಮ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ ಿಒಾಂದ್ೆೇ ಬಾೂಾಂಕ್ಖಾತೆಯನ್ುು ಹೆಯಾಂದಿರುವು ಉತುಮ. 

    
 
                                                

1) 2022-23 : Post Matric Scholarship for OBC students 



    2A, 3A, 3B & GM (Less than 01 Lakh Income) 
 

2) 2022-23: Post Matric Scholarship for BRAHMIN (Less than 08 
Lakh EWS Certificate Students) 

 
3) 2022-23: Post Matric Scholarship for Cat-1 Students ( Less than 

2.5 Lakh 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 ಪ್ಾವತ್ರಸಿ 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 ಪ್ಾಸ್ ಪ್ುಸುಕ 
   (Bank pass   book)   

೬) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೊ ಮತುು ಇ-ಮೆೇಲ್ ಐಡಿ. ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಕ್ಾಲೆೇರ್ಜನ್ ಐಡಿ ಕ್ಾರ್ಡಿ.  
೭) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನಾಂದ ಪ್ಾಿರಾಂಭವಾಗ್ುವ ಆರ.ಡಿ ಸಾಂಖೊಯನ್ುು ಹೆಯಾಂದಿರುವ ಜಾತ್ರ ಮತುು 
ಆದ್ಾಯ  
   ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತಿ. 
8) College Hostel ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಹಾಸೆುೇಲ್ ಶುಲೆ ರಶಿೇದಿ ಮತುು Hostel Staying certificate. 

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

10) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನಾಂದ ಪ್ಾಿರಾಂಭವಾಗ್ುವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬ್ಿಲ ವಿಭಾಗ್ದ (EWS certificate) 

   (ಬಾಿಹಮರ್ ವಗ್ಿದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳಿಗೆ / Other EWS ಮಾತಿ) ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತಿ. 
11) ದಿವಾೂಾಂಗ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯಾಗಿದುಲಿ ಿಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದಿಾಂದ ನೇಡಿರುವ ಅಾಂಗ್ವೆೈಕಲೂ ಕ್ಾರ್ಡ್ಿ . 
೧2) ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಯ ಅರ್ವಾ ಹೆತುವರ (ತಾಂದ್ೆ/ ತಾಯಿ) Fruits ಗ್ುರುತ್ರನ್ ಪ್ತಿ.  
   (ರೆೈತ ಮಕೆಳ ವಿದ್ಾೂನಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಾೂರ್ಥಿಗ್ಳು ಮಾತಿ) 
13) ಇತ್ರುೇಚಿನ್ ಎರಡು ಬಾವಚಿತಿ (Passport size Photo) 

«zÁåyðAiÀÄÄ Cfð ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ CfðAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß (SSP student 
Status) ¥Àj²Ã°¹PÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼ÉÃ£ÁzÀgÀÆ PÀAqÀÄ§AzÀ°è vÀPÀëtzÀ°è 
¸Àj¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ É̄Ãf£À À̧ÆZÀ£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 
 


