ಡಾ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶ೦ಕರಪ್ಪ ಜನ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಟ್ರ ಸ್ಟ
ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವೇತನ 2019-20
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವವರು ಕ್ಕಳಗಿನ
ಅರ್ಿತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು
1.ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಕರ್ನಿಟಕದವರಾಗಿರಬೇಕು
2. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ಕುಟು೦ಬದ ಒಟುು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯ ಒ೦ದು ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು
3. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಕರ್ನಿಟಕದ ಪ್ರ ತಿರ್ಷು ತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಥವಾ
ಬೋರ್ಡಿ ನಿ೦ದ ಮಾನಾ ತೆ
ಪ್ಡೆದ ಕೋರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಿ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾ ರ್ ಮಾಡುತಿಿ ರಬೇಕು.
4.ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ

(Correspondence) ಕೋರ್ಿ ಒದುತಿಿ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಈ

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಿರಾಗಿರುವುದಿಲಿ
5. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾ ೦ಕಿ೦ಗ್ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿರುವ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಬ್ಯಾ ೦ಕಿನಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾ ೦ಕ್ ಅಕೌ೦ಟ್ ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು
6. ಶೇಕಡಾವುರು ಅ೦ಕಗಳಿಗೆ ರ್೦ಬ೦ದಿಸಿದ೦ತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ
ಕ್ಕಳಗಿನ೦ತಿದೆ
Sl.
No.

COURSES

CUT OFF %

PUC , MBBS

90%
(For e.g. If student is studying PUC his
10th/SSLC score should be More than 90%)

2

DIPLOMA, BSC, BCOM, BE, BVSC

85%
( For e.g. If student is studying BSC his PUC
score should be More than 85%)

3

BCA, BBM/BBA, BA, BDS,
BPHARMA, MA, MSC, MCOM,
B.Ed.

80%
( For e.g. If student is studying BDS his PUC
score should be More than 80%)

CA, MCA, MBA,MPHIL, MPED,
MTECH

75%
(For e.g. If student is studying PUC his
10th/SSLC score should be More than 75%)

1

4

7. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ರ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಿಯನ್ನು ರ್೦ಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿ೦ದುಳಿದ ಮ್ತ್ತಿ ಪ್ರ ತಿಭ್ಯನಿವ ತ ಆಯದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
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ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಗೆ ಸ್೦ಬ೦ದಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ೦ರ್ತವೆ
೧. ಅಜಿಿ ಹಾಕಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು www.ssjanakalyantrust.org
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರ್೦ಪ್ಕಿಿರ್ಬೇಕು
೨. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆ ಲರ್ಶಪ್ ಅಪ್ಪ್ಲ ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಲ್ಲ೦ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಿಿ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
೩. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಿ ಭ್ತಿಿಗೆ ರ್೦ಬ೦ದಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನ೦ತರ

ಅಪ್ಿ ೈ ನೌ ಲ್ಲ೦ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಿಿ ಕಿೆ ರ್ಬೇಕು.
೪. ಅಜಿಿದ್ಯರರು ಅಜಿಿಯನ್ನು ತ್ತ೦ಬುವ ಮೊದಲು ಶೇಕಡಾವುರು ಅ೦ಕಗಳಿಗೆ
ರ್೦ಬ೦ದಿಸಿದ೦ತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು.
೫. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಜಿಿ ರ್ಲ್ಲಿ ಸುತಿಿ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್
ಬ್ಯಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಇರುವ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಾಂದಿರಬೇಕು ಮ್ತ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು ನಮೂದಿರ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅವರ
ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬ್ಯಾ ೦ಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು ಒದಗಿರ್ಬ್ಯರದು.
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ
ವೇತನವನ್ನು ವರ್ಗಿಯಿರ್ಲಾಗುವುದು.
೬. * ಎಾಂದು ಕಾಣಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಬೇಕು
೭. ಅಜಿಿಯನ್ನು ರ್೦ಫೂರ್ಿವಾಗಿ ತ್ತ೦ಬಿದ ನ೦ತರ ಕ್ಕಳಗೆ ಇರುವ ರ್ಬಿಮ ಟ್ ಬಟನ್
ಒತಿ ಬೇಕು.
೮. ರ್ಬಿಮ ಟ್ ಬಟನ್ ಒತಿಿ ದ ನ೦ತರ ಅಜಿಿದ್ಯರರಿಗೆ ಮುದಿರ ತ ಅಜಿಿಯ ಪ್ರ ತಿಯು ಅಜಿಿ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ಪ್ಡಿಎಫ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿ ದೆ.
೯. ಈ ಅಜಿಿಯನ್ನು ಮುದಿರ ಸಿ (ಪ್ಪ್ರ ೦ಟ್ ಔಟ್) ಅಜಿಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಲ ೋಟ್ಿ ರ್ಗತರ ದ
ಫೋಟೋ ಅ೦ಟಿರ್ಬೇಕು ಮ್ತ್ತಿ ಅಗತಾ ವಿರುವ ದ್ಯಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತಿಿ ರ್ಬೇಕು. ಈ
ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ತನು ಮ್ತ್ತಿ ಪಾಲಕರ ರ್ಹಿಯೊ೦ದಿಗೆ ತಾನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಭ್ಯಾ ರ್
ಮಾಡುತಿಿ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್೦ಸ್ಥೆ ಯ ಮುಖಾ ರ್ೆ ರಿ೦ದ ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಎಲಾಿ
ಮಾಹಿತಿಗಳು ರ್ತಾ ವೆ೦ದು ರ್೦ಸ್ಥೆ ಯ ಪ್ಪ್ರ ನಿಿ ಪಾಲ್ / ಡೈರೆಕ್ು ರ್ / ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾ ರ್ೆ ರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾರ್ ಇರುವ ಸಿೋಲ್ ಮ್ತ್ತಿ ರ್ಹಿಯೊ೦ದಿಗೆ ದೃಢೋಕರಿರ್ಬೇಕು.
೧೦. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಬಿಮ ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಿಯನ್ನು ತನು ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಮೂದಿಸಿರುವ ಆಧಾರ್ ರ್೦ಖ್ಯಾ

ಮ್ತ್ತಿ ಹುಟಿು ದ ದಿರ್ನ೦ಕ ನಮೂದಿಸಿ ಅಜಿಿಯನ್ನು

ಪುನ: ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುದಿರ ರ್ಬಹುದು.
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ಅಗತಾ ವಾಗಿ ಲಗರ್ತಿ ಸ್ಬೇಕಾದ ದಾಖಲ್ಯರ್ತಗಳು
ಅಜಿಿದ್ಯರರು ಮುದಿರ ತ ಅಜಿಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಕಳಕ೦ಡ ದ್ಯಖಲೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿರ್ಬೇಕು
೧. ಪಾಸ್ಲ ೋಟ್ಿ ರ್ಗತರ ದ ಫೋಟೋ,
೨. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/10ರ, ಮ್ತ್ತಿ ಪ್ಪ್ಯುಸಿ/12ರ ಅಾಂಕ ಪ್ಟಿು ನಕಲು ಪ್ರ ತಿ.
೩. ಸ್ಕು ತಿ ಕ/ಸ್ಕು ತಕೋತಿ ರ ಪ್ದವಿಯ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿದ/ಹಿಾಂದಿನ ಸ್ಥಮಿರ್ು ರ್ ನ ಅಾಂಕ
ಪ್ಟಿು ಗಳು (ಸ್ಕು ತಕ ಅಥವಾ ಸ್ಕು ತಕೋತಿ ರ ಪ್ದವಿ ಅಭ್ಾ ಸಿಸುತಿಿ ರುವವರಿಗೆ) ನಕಲು ಪ್ರ ತಿ
೪. ಎಲಾಿ ಮೂಲಗಳಿ೦ದ ಕುಟು೦ಬದ ಒಟುು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕಿೆ ಾಂತ
(Rs.100000) ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಗೆೆ ಆದ್ಯಯ ಪ್ರ ಮಾರ್ಪ್ತರ ನಕಲು ಪ್ರ ತಿ
೫. ವಿದ್ಯಾ ರ್೦ಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ
ರಸಿೋದಿಯ ನಕಲು ಪ್ರ ತಿ.
೬. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಫೋಟೋ, ಬ್ಯಾ ೦ಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮ್ತ್ತಿ IFSC ಕೋರ್ಡ ತೋರಿಸುವ
ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುರ್ಿ ಕದ ನಕಲು ಪ್ರ ತಿ
ಗಮನಿಸಿ:
1. ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜಿಿ ರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಲು ಕನೆಯ ದಿರ್ನಾಂಕ 31.08.2019.
2.ಎಲಾಿ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುದಿರ ತ ಅಪ್ಪ್ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿರ್ನಾಂಕ 10.09.2019 ರ
ಒಳಗೆ ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿರ್ಬೇಕು. 10.09.2019 ರ ನ೦ತರ ಬ೦ದ ಅಜಿಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣಿರ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ .
3. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪ್ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಮ್ತ್ತಿ ಅವಶ್ಾ ಕ ದ್ಯಖಲೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಬ೦ದಿರುವ
ಅಜಿಿಗಳನ್ನು ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿರ್ಲಾಗುವುದು, ಕೈಬರರ್ದ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ತ್ತಿ
ಅಗತಾ ದ್ಯಖಲೆ ಇರದೆ ಇರುವ ಅಜಿಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿರ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ
4. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪ್ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರ್ಮ್ಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ತಿ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾರ್ drssjkt@gmail.com ಮೂಲಕ
ಉತಿ ರಿರ್ಲಾಗುವುದು.

ಅಜಿಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ು , ಕರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಖುದ್ಯದ ಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಳಾರ್ಕ್ಕೆ
ದಿರ್ನ೦ಕ 10-09-2019 ರ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿರ್ಬೇಕು
The Secretary
Dr. Shamanur Shivashankarappa Janakalyan Trust
C/o. R L Law College,
Behind Bapuji Educational Association Head office
P J Extension, Davangere-577002, Karnataka. INDIA
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