േകരള ക്ഷീര കര്ഷക േക്ഷമനിധി
വിദയ്ാഭയ്ാസസ്േകാളര്ഷിപ്പിനുളള അേപക്ഷാേഫാറം
േജാക്ക് ഉള്െപ്പടുന്ന തലം : അ/ആ/ഇ/ഉ
(ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര് പൂരിപ്പിേക്കണ്ടത് )
01.
02.
03.
04.

ജിലല്
േജാക്ക്
അേപക്ഷകെന്റ േപര്
പൂര്ണ്ണമായ േമല്വിലാസം

05. ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിെന്റ േപരും
േമല്വിലാസും
06. അേപക്ഷകെന്റ േക്ഷമനിധി അംഗതവ്നമ്പര്
( 10 അക്കം )
07. അംഗതവ് ഫീസ് എസ്.ബി.ടി അക്കഡണ്ടില്
നിേക്ഷസിച്ച തീയതി തുക നിേക്ഷപിച്ച ശാഖ
08. അേപക്ഷകെന്റ എസ്.ബി.ടി അക്കഡണ്ട്നമ്പര്
( അഭിലഷണീയം )
09. അേപക്ഷകന് േക്ഷമനിധിയില് നിന്നും ഇേപ്പാള്
െപന്ഷന് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ ?
10. വിദയ്ാഭയ്ാസധനസഹായത്തിനായി പരിഗണിേക്കണ്ട
കുട്ടിയുെട (മകന് / മകള് ) േപര്
11. ഏതു ക്ളാ◌ാസിെല വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനായിട്ടാണ്
ധനസഹായം അേപക്ഷിക്കുന്നത്
12. ഏതു സ്കൂള് േകാേളജില് നിന്നാണ് േയാഗയ്ത
പരീക്ഷ പാസ്സായത്
13. േയാഗയ്ത േനടിയ മാസം, വര്ഷം
14. േയാഗയ്ത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയ സ്ഥാപനം /
സര്വവ്കലാശാല
15. േയാഗയ്ത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് േകരളാ സര്ക്കാര്
അംഗീകരിച്ചതാേണാ ?
16. േയാഗയ്താ പരീക്ഷയില്ലഭിച്ചമാര്ക്കിെന്റ
ശതമാനം
a. േഗര്ഡ്സമ്പ്രദായം ആെണങ്കില്
A+ േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
A േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
B+ േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
B േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
C+ േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
C േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
D+ േഗര്ഡ് ലഭിച്ച വിഷയങ്ങളുെട എണ്ണം
BOGPA സമ്പ്രദായം ആെണങ്കില് ലഭിച്ച
OGPA(Overall Grade Point Average)
17. മകന്/മകള് ഇേപ്പാള് പഠിക്കുന്നുേണ്ടാ ?ഉെണ്ടങ്കില്
പഠിക്കുന്ന േകാഴസ് സംബന്ധിച്ച പൂര്ണ്ണവിവരങ്ങള്

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ഉണ്ട് /ഇലല്

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10 / +2/ ഡിഗര്ി /െപര്ാഫഷണല്

18. മകന്/മകള്ക്ക് പഠനത്തിനായിമേറ്റെതങ്കിലും
ഏജന്സികളില് നിന്നും ധന-ഹായം
ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ ?ഉെണ്ടങ്കില് പൂര്ണ്ണവിവരങ്ങള്
:
19. അേപക്ഷകന് 200708 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ക്ഷീര
സംഘത്തില് പാലളന്നപാലിെന്റഅളവ്
:
20. താെഴപ്പറയുന്ന േരഖകള് ഉള്ളടക്കം െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ ?
:
a. ട.ട.ഘ.ഇ (തത്തുലയ്ം)സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ 1 ◌ാ◌ം
േപജിെന്റ/േറഷന് കാര്ഡിെന്റ സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ
പകര്പ്പ് (വയസ്സ് /ബന്ധം െതളിയിക്കുന്ന േരഖകള് )
:
ഉണ്ട് / ഇലല്
b. േയാഗയ്താ പരീക്ഷയുെടമാര്ക്കല്ിസ്റ്റിെന്റ
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ പകര്പ്പ്
:
ഉണ്ട് /ഇലല്
c. േക്ഷമനിധി തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിെന്റ പകര്പ്പ്
:
ഉണ്ട് / ഇലല്
d. തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് േക്ഷമനിധിയില് നിന്നും
ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില് േഫാറം 1 െന്റ
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ പകര്പ്പ്
:
ഉണ്ട് /ഇലല്
e. സംഘം ഭരണസമിതി തീരുമാനം
:
ഉണ്ട് / ഇലല്
േമല് വിവരങ്ങള് ശരിയും സതയ്വുമാെണന്ന് ഇതിനാല് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

അേപക്ഷകെന്റഒപ്പ്

അേപക്ഷകന് ഈ സംഘത്തിെല ..............................................നമ്പര് േക്ഷമനിധി അംഗമാെണന്നും, മുകളില്
പര്സ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് സംഘം െറേക്കാര്ഡുകള് പരിേശാധിച്ച്േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാെണന്നും, ഇതിനാല്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി :

(സംഘംസീല് )

േമല്
പര്സ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
േരഖകളുെട
ഈഅേപക്ഷസാധുവാെണന്ന്ഇതിനാല്സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.

െസകര്ട്ടറിയുെട േപരും ഒപ്പും

അടിസ്ഥാനത്തില്

സ്ഥലം :
തീയതി :

(ഓഫീസ് സീല് )

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്

