
1 അംഗത്തിനന്റെ പപേരും അംഗത്വ നമ്പരും :

2 വിദ്യാർത്ഥിയുനടെ പപേര് :

:

3 പമേൽ വിലാസം :

:

4 ജനന തീയതിയും വയസും :

5 പേഠിക്കുന്ന പകാപളേജ്
:

പേഠിക്കുന്ന പകാഴ്സ് :
അദ്ധ്യയന വർഷം

:
ഇപപ്പാൾ പേഠിക്കുന്ന ക്ലാസിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച തീയതി :

6 പയാഗ്യതാ പേരീക്ഷയുനടെ വിശദവിവരങ്ങൾ :

പേരീക്ഷയുനടെ പപേര്
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ

7

വിഷയം

ആനക

8
പപേര് :

:
അംഗമോനണെങ്കിൽ വിലാസവും അംഗത്വനമ്പരും :

അംഗത്വം ലഭിച്ച തീയതി :

:

അംഗത്തിനന്റെ നതാഴിൽ :

പകരളേ നചെറകിടെ പതാടം നതാഴിലാളേി പക്ഷമേനിധകി പേദ്ധതി - 2009

പേദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളോയ നതാഴിലാളേികളനടെ മേകെ ൾകെ ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന പവണി പുാളേർഷിപ്പിന് അപപേക്ഷികെ ാനക 
ഫാറം

(എ)

(ബി) സീപയാ / പരുഷപനാ

ആധകാർ നമ്പർ : അംഗത്തിനന്റെയും വിദ്യാർത്ഥിയുനടെയും

(എ)

(ബി) 

(സി)

(ഡി)

യൂണെിപവഴ്സിസിി/പബാർഡിനന്റെ പപേര് പേരീക്ഷ ജയിച്ച 
വർഷം

പേരീക്ഷ 
എഴതിയ 
തവണെകൾ

പയാഗ്യതാ പേരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മോർകെ ിനന്റെ വിവരങ്ങൾ :
ലഭിച്ച മോർകെ ് / 
പഗ്രേഡ്

പേരമോവധകി 
മോർകെ ്

വിദ്യാർത്ഥിയുനടെ രക്ഷകർത്താവിനന്റെ -
(എ)

(ബി) രക്ഷകർത്താവ് (മോതാവ് / പേിതാവ് ) പേദ്ധതിയിൽ 
അംഗമോപണൊ?

(സി)

(ഡി)
(ഇ) അംഗം ഈ അപപേക്ഷ സമേർപ്പിക്കുന്ന സമേയം 

പേദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം നിലനിർത്തിയിട്ടപണാ?

(എഫ്)



വിദ്യാർത്ഥിയുനടെ പപേരും ഒപ്പും

അംഗത്തിനന്റെ പപേരും ഒപ്പും

വിദ്യാർത്ഥി പേഠനം നടെത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപേനത്തിനല പമേലധകികാരിയുനടെ സർടിഫികെ സി്

1 :

2 :

3 :

പ്രിൻസിപ്പാളേിനന്റെ ഒപ്പും സീലും

1

2

3

http://www.keralacalling.in/kspwwfs.html

അപപേക്ഷയിൽ പേറഞിട്ടക എലാ കാര്യങ്ങളം സത്യമോനണെ്ം പകരളേ നചെറകിടെ പതാടം നതാഴിലാളേി പക്ഷമേനിധകി 
പേദ്ധതിയുനടെ എലാ ചെടങ്ങളം ഞ്ടാൻ അനസരികെ ാനമേ്ം സമതിച്ചിരിക്കു്.

സ്ഥലം  :
തീയതി :

          അപപേക്ഷകനായ  വിദ്യാർത്ഥി ി …....................................................... എനന്റെ മേകനാണ്െ/മേകളോണ്െ.    പേദ്ധതിയിനല 
വ്യവസ്ഥകളേനസരിച്്ച   ഞ്ടാൻ   പേദ്ധതിയിൽ   വരിസംഖ്യ   അടെയന്നതിൽ   തടെർച്ചയായി   ആറമോസം   മടെകെ ം 
വരുത്തിയിടിലാത്തതം   ഇപതവനര   അംഗത്വം   നിലനിർത്തിയിട്ടകതമോക്.            

       എനന്റെ  മേകനായ/മേകളോയ ി …...........................................................................................   വിദ്യാഭ്യാസത്തിന   പവണി 
പുാളേർഷിപ്്പ  ആനആല്യം  ലഭിക്കുന്നതിനായി  മകളേിൽ  പേറഞിരിക്കുന്ന  എലാ  കാര്യങ്ങളം  എനന്റെ  അറിവിൽ 
സത്യമോണ്െ. 

സ്ഥലം  :
തീയതി :

അപപേക്ഷകൻ താങ്കളനടെ സ്ഥാപേനത്തിൽ റഗലർ പകാഴ്സിൽ 
പേഠിക്കു്പണാ?

അപപേക്ഷകന് മേനസിനനങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസാനആല്യം 
ലഭിക്കു്പണാ? ഉനണങ്കിൽ അതിനന്റെ വിശദ വിവരം.

ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപേനം ഏത് യൂണെിപവഴ്സിസിിയുനടെ കീഴിൽ 
അഫിലിപയസ്ി നചെെിട്ടകതാണ്െ.

           ശ്രീ./ശ്രീമേതി. …....………….................................................. ഈ  വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപേനത്തിൽ  പേഠനത്തിനായി 
അഡ്മിഷൻ  നൽകിയിട്ടകതനസരിച്്ച   ഈ  സ്ഥാപേനത്തിൽ ി …........................................................................ പകാഴ്സിന് 
പേഠനം  നടെത്തി  വരികയാനണെ്ം  ഈ  അപപേക്ഷയിൽ  ഏഴാം  പകാളേത്തിൽ  പരഖനപ്പപത്തിയിട്ടക  മോർക്കുകൾ 
പേരിപശാധകിചറപ്പിച്ചിട്ടകതാനണെ്ം  സർടിടഫ  നചെെനകാള്.

സ്ഥലം  :
തീയതി :

അപപേക്ഷപയാനടൊപ്പം താനഴ പേറയുന്ന പരഖകൾ ആടെി ഹാജരാപകെ ണതാണെ്.
മോർക്െ  ലിസ്റ്റിനന്റെ സാക്ഷ്യനപ്പപത്തിയ പേകർപ്പ്.
പേദ്ധതി തിരിച്ചറിയൽ  കാർഡിനന്റെ പേകർപ്്പ.

പേദ്ധതിയുനടെ ആദ്യ വരിസംഖ്യയും അവസാന വരിസംഖ്യയും അടെച്ച രസീതകളനടെ പേകർപ്പ്.
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