േകരള സംസ്ഥാന ൈസനിക േക്ഷമ വകുപ്പില് നിന്നും വിമുക്ത ഭടന്മാരുെട മക്കള്ക്ക്
നല്കുന്ന േസ്കാളര്ഷിപ്പിനുേവണ്ടിയുള്ള അേപക്ഷ
(അദ്ധയ്യന വര്ഷം ........................................................)
(12.2.1979 െല ജി.ഒ.(പി) 102/79/ജി.എ.ഡി. നമ്പര് ഉത്തരവ്)

1.

വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട േപര് (മലയാളത്തിലും ഇംഗല്ീഷിലും)

2. ജനനതീയതി, ആണ്/െപണ്
3. പഠിക്കുന്ന കല്ാസ്സ്, സ്കൂള്/േകാേളജ്
4. ഇേപ്പാള് പഠിക്കുന്ന കല്ാസ്സില് ആദയ്വര്ഷമാേണാ
5. വിമുക്തഭടെന്റ േപരും േമല്വിലാസവും

6. സര്വവ്ീസ് നമ്പര്, റാങ്ക്, അവസാനം േസവനം
െചയ്ത യൂണിറ്റ്
7. പര്തിേരാധേസനയിെല േസവനകാലം

മുതല്

വെര

8. പര്തിേരാധേസനയില് നിന്നും പിരിഞ്ഞുവന്നതിനുള്ള
കാരണം
9. വിടുതല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
സവ്ഭാവവും വിതരണം െചയ്ത റിക്കാര്ഡ് ആഫീസും
തീയതിയും
10. നിലവില് ജീവിച്ചിരിപ്പുേണ്ടാ, ഇെലല്ങ്കില് മരണ
കാരണവും തീയതിയും
11. അച്ഛന് മരിച്ചുേപാെയങ്കില് അമ്മയുെടേയാ,
രക്ഷാകര്ത്താവിെന്റേയാ േപരും േമല്വിലാസവും
12. അമ്മ മരിച്ചുേപാെയങ്കില് മരണെപ്പട്ട തീയതി
13. വിദയ്ാര്ത്ഥിയുമായുള്ള രക്ഷാകര്ത്താവിെന്റ ബന്ധം
(ആവശയ്െമങ്കില്)
14. വിദയ്ാര്ഥിയുെട/വിമുക്തഭടെന്റ/വിധവയുെട/
രക്ഷാകര്ത്താവിെന്റ െപന്ഷനുള്െപ്പെടയുള്ള
വാര്ഷിക വരുമാനം
15. വിദയ്ാര്ത്ഥി ഈ അദ്ധയ്യനവര്ഷം ഏെതങ്കിലും
ധനസഹായത്തിേനാ/േസ്കാളര്ഷിപ്പ്/ െമരിറ്റ്
േസ്കാളര്ഷിപ്പ്/ നാഷണല് േലാണ് േസ്കാളര്ഷിപ്പ്
മുതലായവയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കുകേയാ,ലഭിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ, ഉെണ്ടങ്കില് വിശദവിവരം
16. ഉള്ളടക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെട
വിവരം
സ്ഥലം

വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട ഒപ്പ്

തീയതി

വിമുക്തഭെന്റ/രക്ഷാകര്ത്താവിെന്റ ഒപ്പ്
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(വിദയ്ാര്ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ േമലധികാരി നിറയ്ക്കാനുള്ളത്)
17.

ഈ സ്ഥാപനം സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമാേണാ,
അെലല്ങ്കില് സര്ക്കാര് അംഗീകാരമുള്ളതാേണാ

18. വിദയ്ാര്ത്ഥി പഠിക്കുന്ന കല്ാസ്സ്, ഗര്ൂപ്പ്, വിഷയം
(ആവശയ്െമങ്കില്)
19. മുന്കാലം ലഭിച്ച മാര്ക്ക്, ശതമാനം, പരീക്ഷയുെട
േപര്
20. സ്ഥാപനത്തിെല േരഖകള് പര്കാരം േകാളം 5
അെലല്ങ്കില്
11-ല്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ആളും
വിദയ്ാര്ത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.
21. നടപ്പ് അദ്ധയ്യനവര്ഷം വിദയ്ാര്ത്ഥി ഒടുക്കിയ ഫീസ്
വിവരം.
(a) ടയ്ൂഷന്ഫീസ്
(b) പബല്ിക് പരീക്ഷാ ഫീസ്
(c) മാറ്റിനത്തിെല ഫീസ്
22.വിദയ്ാര്ത്ഥി
ഏെതങ്കിലും
ധനസഹായത്തിേനാ/
േസ്കാളര്ഷിപ്പ്/െമരിറ്റ്
േസ്കാളര്ഷിപ്പ്/നാഷണല്
േലാണ് േസ്കാളര്ഷിപ്പ് മുതലായവ വാങ്ങുകേയാ/
അേപക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ,
ഉെണ്ടങ്കില്
വിശദവിവരം.
23. വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട നിലവാരം തൃപ്തികരമാേണാ
24.

താങ്കേളാ, സാേങ്കതിക വിദയ്ാഭയ്ാസ ഡയറക്ടേറാ
വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട േപര് ഈ േസ്കാളര്ഷിപ്പിന്
നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുേണ്ടാ, ഉെണ്ടങ്കില് കത്തിെന്റ നമ്പരും
തീയതിയും (ആവശയ്െമങ്കില്)

(ഓഫീസ് സീല്)

സ്ഥലം
തീയതി
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ജിലല്ാ ൈസനികേക്ഷമ ആഫീസറുെട ശുപാര്ശ
25. തന്നിരുന്ന േരഖകളുെട പിന്ബലത്തില് േമല്പ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ǌാന് പരിേശാധിച്ചു.
26. ഈ അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷകയ്ക്ക് േസ്കാളര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് േയാഗയ്തയുണ്ട് ........................................ രൂപയ്ക്ക്
(........................................................................... രൂപാ മാതര്ം) ശുപാര്ശ െചയയ്ുന്നു.
27. ഈ അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷക താെഴ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല് േസ്കാളര്ഷിപ്പിന് അര്ഹനലല്/അര്ഹയലല്.

തീയതി

ജിലല്ാ ൈസനികേക്ഷമ ആഫീസര്
(ഓഫീസ് സീല്)

ൈസനിക േക്ഷമ ഡയറക്ടറുെട ഉത്തരവ്
28. ഈ അേപക്ഷ ǌാന് പരിേശാധിച്ചു.
േയാഗയ്തയിലല്.

ഈ അേപകന്/അേപക്ഷകയ്ക്ക് േസ്കാളര്ഷിപ്പിന് േയാഗയ്തയുണ്ട്/

29. ...................................... രൂപ (.............................................................. രൂപ മാതര്ം) അനുവദിക്കുന്നു.

േപയ്െമന്റിനുള്ള ഉത്തരവ്
30. േസ്കാളര്ഷിപ്പായി അനുവദിച്ച .......................................... രൂപ (................................................................ രൂപാ മാതര്ം)
ഇേന്ന ദിവസം െചക്ക്/പണമായി നല്കി.

െപയ്ഡ്

റിസീവ്ഡ്

ജിലല്ാ ൈസനികേക്ഷമ ആഫീസര്

അച്ഛന്/അമ്മ/രക്ഷകര്ത്താവ്

തീയതി

തീയതി

(ഓഫീസ് സീല്)
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സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്പര് ............................................ റാങ്ക് ................................................... േപര്........................................................................
.......................................................................................................................................................... മകളായ/മകനായ ǌാന്
അദ്ധയ്യനവര്ഷത്തിെല (വര്ഷം ......................................................) വിദയ്ാഭയ്ാസം പൂര്ത്തിയാക്കുെമന്നും, അസുഖം
മൂലമലല്ാെത ഏെതങ്കിലും കാരണത്താല് ഇടയ്ക്കുവച്ച് വിദയ്ാഭയ്ാസം നിര്ത്തിയാല് ൈകപ്പറ്റിയതായ േസ്കാളര്ഷിപ്പ് തുക
തിരിച്ചടച്ചുെകാള്ളാെമന്ന് ഇതിനാല് സമ്മതിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട ഒപ്പ്

േമെലാപ്പ്
സ്ഥലം
തീയതി

അച്ഛന്/അമ്മ/രക്ഷാകര്ത്താവിെന്റ ഒപ്പ്

