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ದಾ ವೇತನ 2018-19
ದಾ ವೇತನಕೆ ಅ ಸಸುವವರು ಕೆಳನ ಅಹತೆಗಳನು" ಹೊ೦&ರಬೇಕು
೧. ದಾ ಯು ಕನಾ ಟಕದವರಾರಬೇಕು
೨. ದಾ ಯ ೕಷಕರ ಕುಟು೦ಬದ ಒಟು ವಾ ಕ ಆದಾಯ ಒ೦ದು ಲ, ರೂಪಾ.ಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು
೩. ದಾ ಯು ಕನಾ ಟಕದ ಪ#$ತ ಕಾಲೇ(ನ*+ ಶ3ದಾಲಯ ಅಥವಾ ಬೋ5 ,೦ದ ಮಾನತೆ
ಪಡೆದ ಕೋಸ ಗಳ*+ ಪೂಣ ಪ9ಮಾಣದ ಅವ5ಯ*+ ಅಭಾಸ ಮಾಡು$8ರಬೇಕು.
೪. ಅರೆಕಾಕ (Correspondence) ಕೋಸ ಒದುIJರ ುವ ದಾಗಳು ಈ ದಾ ವೇತನಕೆ
ಅಹರಾರುವು&ಲ
೫. ದಾ ಯು ಕೋ: ಬಾ೦;೦< ಸೌಲಭರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಾ೦;ನ*+ ತಮO
ಬಾ೦P ಅಕೌ೦R ಹೊ೦Dರಬೇಕು
೬. ಶೇಕಡಾವುರು ಅ೦ಕಗUಗೆ ಸ೦ಬ೦DFದ೦ತೆ ಧ ಕೋಸ ಗಳ ಮಾH$ಯು ಈ ಕೆಳನ೦$ದೆ
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

೭. ದಾ ಯು ಸ*+Fದ ಅ( ಯನುK ಸ೦ಪೂಣ ವಾ ಪNOೕ*F ಆಕವಾ W೦ದುUದ ಮತುJ
ಪ9IಭಾY3ತ ಆಯZ ದಾಗUಗೆ ಮಾತ9 ದಾ ವೇತನವನುK ,ೕಡಲಾಗುವುದು.

ಆ[ ಲೈ[ ಅ ಭIಗೆ ಸ೦ಬ೦&`ದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳನ೦Iವೆ
೧. ಅ( ಹಾಕಲು ಇQRಸುವ ದಾ ಯು www.ssjanakalyantrust.org ವೆS ಸೈU ಸ೦ಪ; ಸಬೇಕು
೨. ಈ ವೆS ಸೈU ನ*+ ಸಾಲmno ಅpqrಕೇಶ[ *೦V Wೕಲೆ ;+V ಮಾಡಬೇಕು
೩. ಆX ಲೈX ಅ( ಭ$ ಗೆ ಸ೦ಬ೦DFದ ಸೂಚನೆಗಳನುK ಓದಬೇಕು. ನ೦ತರ ಅಪೈ ಆ[ ಲೈ[ ನೌ
*೦V Wೕಲೆ ;+;\ಸಬೇಕು.
೪. ಅ( ದಾರರು ಅ( ಯನುK ತು೦ಬುವ ^ದಲು ಶೇಕಡಾವುರು ಅ೦ಕಗUಗೆ ಸ೦ಬ೦DFದ೦ತೆ ಧ
ಕೋಸ ಗಳ ಮಾH$ಯನುK ಓದಬೇಕು.
೫. ದಾ ವೇತನಕೆ\ ಅ( ಸ*+ಸು$8ರುವ ದಾ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೋ: ಬಾಂ;ಂ<
ಸೌಲಭ ಇರುವ ಬಾಂ;ನ*+ ಖಾತೆ ಹೊಂDರಬೇಕು ಮತು8 ಅವರು ತಮc ಆX ಲೈX ಅ( ಯ*+ ಈ ಖಾತೆ
ಸಂಖೆಯನುK ನಮೂDಸಬೇಕು. ದಾಗಳು ಅವರ sೕಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂvಗಳ ಬಾ೦P ಖಾತೆ
ಸಂಖೆಯನು" ಒದಸಬಾರದು. ದಾ ವೇತನಕೆ\ ಆd\ಯಾದ ದಾ ಗಳ ಬಾಂV ಖಾತೆಗೆ
ನೇರವಾ ದಾ ವೇತನವನುK ವಗಾ eಸಲಾಗುವುದು.
೬.

* ಎಂದು ಕಾgಸುವ ಜಾಗದ*+ ಕಡಾiಯವಾ ಮಾH$ಯನುK ಭ$

ಮಾಡಬೇಕು

೭. ಅ( ಯನುK ಸ೦jಣ ವಾ ತು೦kದ ನ೦ತರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸxOR ಬಟ[ ಒತ8ಬೇಕು.
೮. ಸkcU ಬಟX ಒ$8ದ ನ೦ತರ ಅ( ದಾರNಗೆ ಮುD#ತ ಅ( ಯ ಪ#$ಯು ಅ ಸಂಖೆz೦&ಗೆ
p{ಎ} ರೂಪದ*+ ಕಾಣುತ8ದೆ.
೯. ಈ ಅ( ಯನುK ಮುD#F (o#೦U ಔU) ಅ( ಯ Wೕಲೆ ಪಾಸೊsೕU ಗಾತ#ದ tೕಟೋ ಅ೦vಸಬೇಕು
ಮತು8 ಅಗತರುವ ದಾಖಲಾ$ಗಳನುK ಲಗ$8ಸಬೇಕು. ಈ ಅ( ಯ*+ ದಾ ಯು ತನ" ಮತುJ
ಪಾಲಕರ ಸWz೦&ಗೆ ತಾನು ದಾಭಾಸ ಮಾಡು$8ರುವ ದಾ ಸ೦ಸೆxಯ ಮುಖಸxN೦ದ ಅ( ಯ*+
ಒಳಗೊಂyರುವ ಎಲಾ+ ಮಾH$ಗಳು ಸತವೆ೦ದು ಸ೦ಸೆxಯ p9Y~ಪಾ / ಡೈರೆP m / ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಸರ ಕಚೇ ಳಾಸ ಇರುವ `ೕ ಮತುJ ಸWz೦Dಗೆ ದೃ|ೕಕNಸಬೇಕು.
೧೦. ದಾ ಯು ಆX ಲೈX ನ*+ ಸkcU ಮಾyದ ಅ( ಯನುK ತನK ಅ( ಯ*+ ಸಮೂDFರುವ
ಈ-Wೕ~ ಳಾಸ ಉಪzೕF ಅ( ಯನುK ಪುನ: ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮು&9ಸಬಹುದು.

ಅಗತವಾ ಲಗIJಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾIಗಳು
ಅ( ದಾರರು ಮು&9ತ ಅಯನು" ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ದಾಖಲೆಗಳೊ ಂDಗೆ ಕಳುHಸಬೇಕು
೧. ಪಾಸೊsೕU ಗಾತ#ದ tೕಟೋ,
೨. ಎ.ಎ.ಎ~.F/10ರ, ಮತು8 oಯುF/12ರ ಅಂಕ ಪv ನಕಲು ಪ#$.
೩. ಸಾKತ8ಕ/ಸಾKತಕೋತ8ರ ಪದಯ HಂDನ ವಷ ದ/HಂDನ ಸೆಸ: ನ ಅಂಕ ಪvಗಳು (ಸಾKತಕ
ಅಥವಾ ಸಾKತಕೋತ8ರ ಪದ ಅಭFಸು$8ರ ುವವNಗೆ) ನಕಲು ಪ#$
೪. ಎಲಾ+ ಮೂಲಗ೦ದ ಕುಟು೦ಬದ ಒಟು ವಾ ಕ ಆದಾಯ ಒಂದು ಲ;\ಂತ (Rs.100000)
ಕyW ಇರುವ ಬಗೆ ಆದಾಯ ಪ#ಮಾಣಪತ# ನಕಲು ಪ#$
೫. ದಾ ಸ೦ಸೆx ಅಥವಾ ಕಾಲೇ(ನ*+ ದಾಖಲಾ$ ಅಥವಾ ಪ#ವೇಶ ಪಡೆDರುವ ಬಗೆ ರFೕDಯ
ನಕಲು ಪ#$.
೬. ದಾ ಯ tೕಟೋ, ಬಾ೦ಕ ಖಾತೆ ಸಂಖೆ ಮತು8 IFSC ಕೋ ತೋNಸುವ ಬಾಂV ಪಾ
ಪುಸ8ಕದ ನಕಲು ಪ#$

ಗಮY`:
೧. ಆX ಲೈX ನ*+ ಅ( ಸ*+ಸಲು ಕೊನೆಯ Dನಾಂಕ 31.08.2018.
೨. ಎಲಾ+ ದಾಖಲೆಗಳನುK ಮುD#ತ ಅo+ಕೇಶX ಜೊತೆಗೆ Dನಾಂಕ 05.09.2018 ರ ಒಳಗೆ ಕಡಾiಯವಾ
ಕಳುHಸಬೇಕು. 05.09.2018 ರ ನ೦ತರ ಬ೦ದ ಅ( ಗಳನುK ಪNಗgಸಲಾಗುವುDಲ+.
೩. ಆX ಲೈX ಅo+ಕೇಶX ಸಂಖೆ ಮತು8 ಅವಶಕ ದಾಖಲೆಗಳೊ ಂDಗೆ ಬ೦Dರುವ ಅ( ಗಳನುK ಮಾತ#
ಪNಗgಸಲಾಗುವುದು, ಕೈಬರಹದ ಅಥವಾ ಟೈo ಮಾ{ದ ಮತುJ ಅಗತ ದಾಖಲೆ ಇರದೆ ಇರುವ
ಅಗಳನು" ಪ ಗಸಲಾಗುವು&ಲ
೪. ಆX ಲೈX ಅo+ಕೇಶX ಗೆ ಸಂಬಂ5Fದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಗಳನುK ಮತು8 ಪ#ಶೆKಗಳನುK ನಮc ಇ-Wೖ~
ಳಾಸ

drssjkt@gmail.com ಮೂಲಕ ಉತ8Nಸಲಾಗುವುದು.

ಅಯನು" sೕ, ಕೊ ಯm ಅಥವಾ ಖುದಾZ ಈ ಕೆಳನ ಳಾಸಕೆ
&ನಾ೦ಕ 05-೦9-2018 ರ ಒಳಗೆ ಕಳುWಸಬೇಕು
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