ಡಾ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶ೦ಕರಪ್ಪ

ಜನ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಟ್ರ ಸ್ಟ

ದಾವಣಗೆರೆ

ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವೇತನ

_______________________________
ವಿದಾಾ ರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವವರು ಕ್ಕಳಗಿನ ಅರ್ಿತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು

1. ಈ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನವು ಕರ್ನಿಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಮಾತರ

2. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ಕುಟು೦ಬದ ಒಟುು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯ ಒ೦ದು ಲಕ್ಷ (100000)
ರೂಪಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು
3. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಕರ್ನಿಟಕದ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಷು ತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಥವಾ
ಬೋರ್ಡಿ ನಿ೦ದ ಮಾನಾ ತೆ ಪ್ಡೆದ ಕೋಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಿ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ (Regular course)
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ರಬೇಕು.
4.ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ

(Correspondence) ಕೋಸಿ ಒದುತ್ತಿ 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 ಸ೦ಬ೦ದಿಸಿದ೦ತೆ ವಿವಿಧ ಕೋಸಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯು ಈ
ಕ್ಕಳಗಿನ೦ತ್ತದೆ
Sl.
No.

COURSES

CUT OFF %

PUC , MBBS

95%
(For e.g. If student is studying PUC his
10th/SSLC score should be More than 95%)

2

DIPLOMA, BSC, BCOM, BE, BVSC

90%
( For e.g. If student is studying BSC his PUC
score should be More than 90%)

3

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

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

1

7. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅಜಿಿಯನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿ೦ದುಳಿದ ಮ್ತ್ತಿ ಪ್ರ ತ್ತಭ್ಯನಿವ 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 ಸ೦ಪ್ಕಿಿಸಬೇಕು
೨. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆ ಲರ್ಶಪ್ ಅಪ್ಪ್ಲ ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಲ್ಲ೦ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಿಿ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
೩. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಿ ಭ್ತ್ತಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ದಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನ೦ತರ ಅಪ್ಿ ೈ ನೌ ಲ್ಲ೦ಕ್ ಮೇಲೆ
ಕಿಿ ಕಿೆ ಸಬೇಕು.
೪. ಅಜಿಿದ್ಯರರು ಅಜಿಿಯನ್ನು ತ್ತ೦ಬುವ ಮೊದಲು ಶೇಕಡಾವುರು ಅ೦ಕಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ದಿಸಿದ೦ತೆ ವಿವಿಧ
ಕೋಸಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಓದಬೇಕು.
೫. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಇರುವ
ಬ್ಯಾ ಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಾಂದಿರಬೇಕು ಮ್ತ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು
ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬ್ಯಾ ೦ಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಬ್ಯರದು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ
ವೇತನವನ್ನು ವರ್ಗಿಯಿಸಲಾಗುವುದು.

ನೊ೦ದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು (SIGN UP)
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಮೊದಲ ಸಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್
ಸ೦ಖ್ಯಾ , ಅಧಾರ್ ಸ೦ಖ್ಯಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನೊ೦ದ್ಯಯಿಸಬೇಕು (SIGN UP) ಮಾಡಬೇಕು.

ಲ್ಯಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (SIGN IN)
ನೊ೦ದ್ಯಯಿಸಿದ ನ೦ತರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮ್ತ್ತಿ ಪಾಸ್ ವರ್ಡಿ
ಬ೦ದಿರುವುದನ್ನು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ೦ಡು ಈ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮ್ತ್ತಿ ಪಾಸ್ ವರ್ಡಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕ೦ಡು
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ತು೦ಬಲು ಸೂಚನೆ
ಲಾಗಿನ್ ನ೦ತರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಲುೆ ವಿಭ್ಯಗಗಳಿರುತಿ ವೆ.
ಪ್ರ ತ್ತ ವಿಭ್ಯಗದ ಕಾಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಭ್ತ್ತಿಮಾಡಬೇಕು
ಭ್ತ್ತಿಮಾಡಿದ ನ೦ತರ ಅಜಿಿಯನ್ನು (PREVIOUS) ಮ್ತ್ತಿ (NEXT) ಬಟನ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿ೦ದ
ಪುನರ್ ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆಗೆ (EDIT) ಒಳ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು (RE CHECK)
ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆಯ (EDIT) ನ೦ತರ ಅಜಿಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಮ ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುದಿರ ತ ಪ್ರ ತ್ತಯನ್ನು ತೆಗೆದು
(PRINT OUT) ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪೋಟ್ಿ ಅಳತೆಯ ಭ್ಯವಚ್ಚತರ ವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಅ೦ಟಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ತ್ತಿ ತಮ್ಮ ತ೦ದೆ / ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಸಹಿ ಮ್ತ್ತಿ ತಾವು
ವಿಭ್ಯಾ ಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ೦ಶುಪಾಲರ / ನಿದೇಿಶ್ಕರ / ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾ ಸಥ ರ ಸಿೋಲ್
ಮ್ತ್ತಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.
ಮುದಿರ ತ ಪ್ರ ತ್ತಯನ್ನು (PRINT OUT) ಫೊಟೊ ಮ್ತ್ತಿ ಸಹಿ ತೆಗೆದುಕ೦ಡ ನ೦ತರ ಅದರ ಸ್ಕೆ ಾ ನ್
ಕಾಪ್ಪ್ಯನ್ನು ಇತರೆ ದ್ಯಖಲಾತ್ತಗಳೊ೦ದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಪ್ ಲೋರ್ಡ ಮಾಡಿ ಪೈನಲ್ ಸಬ್ಮಮ ಟ್ ಬಟನ್ ಒತಿ ಬೇಕು. ಪೈನಲ್ ಸಬ್ಮಮ ಟ್ ಮಾಡಿದ ನ೦ತರ
ಪುನರ್ ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆಗೆ (EDIT) ಅವಕಾಶ್ವಿರುವುದಿಲಿ
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ಅಗತಾ ವಾಗಿ ಅಪ್ಿ ೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾಖಲ್ಯರ್ತಗಳು
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುದಿರ ತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಕಳಕ೦ಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು
೧. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾ೦ತರ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಮುದಿರ ಸಿದ ಪ್ರ ತ್ತಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಕೆ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರ ತ್ತ.
೨. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಅಧಾರ ಕಾರ್ಡಿ ಪ್ರ ತ್ತ.
೩. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಕುಟು೦ಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯದ ಪ್ರ ತ್ತ. (Income Certificate)
೪. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ / ೧೦ನೇ ತರಗತ್ತಯ, ಮ್ತ್ತಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಪ್ಯುಸಿ/12ರ ಅಾಂಕ
ಪ್ಟಿು ಯ ನಕಲು ಪ್ರ ತ್ತ.
೫. ವಿದ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥಥ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲಾತ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ಡೆದು ರ್ರ್ ಕಟಿು ದ ರಸಿೋದಿಯ
ನಕಲು ಪ್ರ ತ್ತ.
೬. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಫೊೋಟೊೋ ಇರುವ, ಬ್ಯಾ ೦ಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮ್ತ್ತಿ IFSC ಕೋರ್ಡ ತೋರಿಸುವ ಬ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪಾಸ್
ಪುಸಿ ಕದ ನಕಲು ಪ್ರ ತ್ತ.

ಗಮನಿಸಿ:
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪ್ಿ ಕೇಶ್ನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ತಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ
ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ drssjkt@gmail.com ಮೂಲಕ ಉತಿ ರಿಸಲಾಗುವುದು.
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