േകരള കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി ആശവ്ാസ േക്ഷമനിധി േബാര്ഡ്
1988-െല േകരള കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി ആശവ്ാസ േക്ഷമനിധി പദ്ധതി

േസ്കാളര്ഷിപ്പിനുള്ള അേപക്ഷാ ഫാറം

അദ്ധയ്യന വര്ഷം ..........................................................
1.

അേപക്ഷകെന്റ (വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട േപര്)

:

2. വയസ്സും ജനന തീയതിയും

:

3. (എ) സ്ഥിരമായ േമല്വിലാസം

:

(ബി) ഇേപ്പാഴെത്ത േമല്വിലാസം

:

4. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപരും
േമല്വിലാസവും

:

5. സ്ഥാപനത്തില് പര്േവശനം ലഭിച്ച തീയതി

:

6. പഠിക്കുന്ന േകാഴ്സും കല്ാസ്സും

:

7. േകാഴ്സ് റഗുലര് ഫുള് ൈടം ആേണാ?

:

8. ഇേപ്പാഴെത്ത കല്ാസില് പര്േവശനം ലഭിച്ച തീയതി

:

9. ഇേപ്പാഴെത്ത കല്ാസില് പര്േവശനം
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള േയാഗയ്താ പരീക്ഷെയ
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

:

പരീക്ഷയുെട േപര്

1.

യൂണിേവഴ്സിറ്റി/
േബാര്ഡ്/ േസ്റ്ററ്റ്

പരീക്ഷ പാസായ
വര്ഷവും മാസവും

േയാഗയ്താ പരീക്ഷയില് േനടിയ മാര്ക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
വര്ഷം
ലഭിച്ച മാര്ക്ക്

പരീക്ഷെയഴുതിയ രജിസ്റ്റര്
നമ്പര്

പരമാവധി മാര്ക്ക്

11. കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധിയില്
അംഗമായിട്ടുള്ള െതാഴിലാളിയുമായുള്ള
വിദയ്ാത്ഥിയുെട ബന്ധം

:

12. െതാഴിലാളിയുെട േപരും
േമല്വിലാസവും (ഒന്നിലധികം
െതാഴിലാളികള് ഉെണ്ടങ്കില് അവരുെട
എലല്ാവരുേടയും)

:

13. െതാഴിലാളിയുെട േക്ഷമനിധിയിെല
രജിേസ്ട്രഷന് നമ്പര്

:

14. െതാഴിലാളി േജാലിെചയയ്ുന്ന സ്ഥാപന
ത്തിെന്റ േപരും േമല്വിലാസവും

:

15. മേറ്റെതങ്കിലും േകാഴ്സിന് കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി
ആശവ്ാസ േക്ഷമനിധി േബാര്ഡില് നിന്നും
േസ്കാളര്ഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ ? ഉെണ്ടങ്കില്
േസ്കാളര്ഷിപ്പിെന്റ തുകയും വര്ഷവും

:

16. അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിന്
കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടങ്കില്
അതിനുള്ള വിശദീകരണം

:

അേപക്ഷയില് നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് എെന്റ അറിവിലും വിശവ്ാസത്തിലും ശരിയാെണന്ന് ǌാന്
പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു. േസ്കാളര്ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച എലല്ാ വയ്വസ്ഥകളും അനുസരിക്കാെമന്ന് ǌാന് സമ്മതിക്കുന്നു.
സ്ഥലം
തീയതി

വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട ഒപ്പ്

വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട പിതാവ്/ മാതാവ് നല്കുന്ന സാക്ഷിപതര്ം
േകരള കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി ആശവ്ാസ േക്ഷമനിധിയില് നിന്നുള്ള േസ്കാളര്ഷിപ്പിനു േവണ്ടി അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്റ മകനായ / മകളായ ............................................................................................................................................
(വിദയ്ാര്ത്ഥിയുെട േപര്) േമല് നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് എെന്റ അറിവിലും വിശവ്ാസത്തിലും ശരിയാെണന്ന്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നു.

െതാഴിലാളി േജാലിെചയയ്ുന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ േമലധികാരിയുെട

സാക്ഷിപതര്ം
ശര്ീ/ശര്ീമതി ................................................................................................................................................... (െതാഴിലാളിയുെട
േപര്) എെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിെന്റ േറാളില് േപരിള്ളതും േകരള കശുവണ്ടി െതാഴിലാളി
ആശവ്ാസ േക്ഷമനിധിയിേലക്ക് അംശദായം നല്കുന്നതുമായ ഒരു െതാഴിലാളിയാെണന്നും േക്ഷമനിധിയിേലക്കുള്ള
ഇവരുെട ..................................... മാസെത്ത (അവസാനമായി അംശദായം േക്ഷമനിധിയിേലയ്ക്ക് വസൂല് െചയ്ത മാസം)
അംശദായം
ബാങ്കില്

....................................

(ബാങ്കിെന്റ

േപരും

തീയതിയില്

സ്ഥലവും)

........................................................................................................

.............................................................................................................നമ്പര്

െചലല്ാന് പര്കാരം അടച്ചിട്ടുള്ള തുകയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നും ഇതിനാല് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം

ഒപ്പ്

തീയതി

േപര്
ഔേദയ്ാഗിക സ്ഥാനം
(സ്ഥാപനത്തിെന്റ മുദര്)

സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്

ഇന്െസ്പക്ടറുെട റിേപ്പാര്ട്ട്
നമ്പര്
...........................................ജിലല് ഓഫീസര്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു

ഇന്െസ്പക്ടറുെട കാരയ്ാലയം
.............................................................
തീയതി ................................................

1.

അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാലതാമസത്തിനു മതിയായ കാരണമുെണ്ടന്നു േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടതിനാല്
മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2. അേപക്ഷയില് പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങള് ശരിയാണ്.
3. ടി. വിദയ്ാര്ത്ഥി/നിയുെട േസ്കാളര്ഷിപ്പ് അേപക്ഷ പരിഗണനാര്ഹമാണ്.

