കേരള സൿക്കാൿ
പട്ടിേജാതി പട്ടിേവൿഗ്ഗ വിേസന വപ്പ്
കപാസ്റ്റ്മമട്രിേ് കകാളൿഷിപ്പ് അകപക്ഷാക ാറം
ഭാരതസൿക്കാൿ/സംസ്ഥാന സൿക്കാൿ വിദ്യാഭയാസാനുඁലയം
പട്ടിേജാതി

പട്ടിേവൿഗ്ഗം

മറ്റൿഹ സമുദ്ായം (OEC)

മറ്റു പികനാക്ക സമുദ്ായം
(OBC)

സാമൂഹയമായം വിദ്യാഭയാസപരമായം
പികനാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽമപ്പട്ടവൿ (SEBC)

മറ്റു സമുദ്ായങ്ങൾ

ഭാഗം എ
അദ്ധ്യയന വൿഷം
1

അകപക്ഷേമെ കപര് (ഇനിഷയൽ സഹിതം)

2

ജനന തീയതി

3

SSLC/CBSE/ICSE രജിസ്റ്റൿ നമ്പരം വൿഷവം

4

കേരളീയനാക

5

സ്ഥിരകമൽവിലാസം (പിൻകോഡ് സഹിതം)

D

ാ

D

M

M

Y

Y

Y

Y

അമത/അല്ല

വീട്ടുകപര്, നമ്പൿ
സ്ഥലം
ജില്ല
6

ഇകപ്പാഴമെ കമൽവിലാസം

7

അകപക്ഷേമെ ജാതിയം മതവം
(ബന്ധമപ്പട്ട റവനൂ അധിോരിയിൽനിന്നം
അകപക്ഷേമെ ജാതി സൿട്ടി ിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിരിക്ക ം)

ജാതി

മതം

8

(എ) അകപക്ഷേമെ അച്ഛമെ കപര്
(ബി) അമ്മയമെ കപര്

ജാതി

മതം

മതാഴിൽ

(സി) അച്ഛമെ ജാതി/മതം/മതാഴിൽ
(ഡി) അമ്മയമെ ജാതി/മതം/മതാഴിൽ
9

(എ) അകപക്ഷേമെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുകടാ

ഉട് / ഇല്ല

(ബി) അകപക്ഷേമെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുകടാ

ഉട് / ഇല്ല

10 അകപക്ഷേമെ ംടംബാംഗങ്ങളുമെ എല്ലാ
മാൿഗ്ഗങ്ങളിലുമുള്ള വാൿഷിേ ടംബ വരമാനം
(വികല്ലജ് ആ ീസറുമെ സൿട്ടി ിക്കറ്റ് ഹാജരാക്ക

11

ം)

അകപക്ഷേൻ സവന്ത വരമാനമുള്ള
ആളാമ ങ്കിൽ

12 മുൻ വൿഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധ്തി പ്രോരം
കകാളൿഷിപ്പ് /ധനപരമായ സഹായം
ലഭിച്ചിട്ടുകടാ

മതാഴിൽ

ഉട് / ഇല്ല

(എ) ഉമടങ്കിൽ പദ്ധ്തിയമെ കപര്,
ോലയളവ്
(ബി) സ്ഥാപനെിമെ കപര്
13 വിദ്യാഭയാസോലെ് ര ഘട്ടം
േഴിഞ്ഞതിനുകശഷം ഇെകവള ഉടായിട്ടുകടാ
(എ) ഉമടങ്കിൽ ോര

ം

(ബി) പ്രസ്തുത ോലയളവ് എങ്ങിമന
വിനികയാഗിച്ചു?
14 ഇകപ്പാൾ പഠിക്കുന പാഠയപദ്ധ്തി
(കോഴ്സിമെ കപര്)
(എ) സ്ഥാപനെിമെ കപര്
(ബി) പാഠയപദ്ധ്തിയമെ ോലയളവ്
(സി) ഈ വൿഷം പ്രകവശനം േിട്ടിയ ക്ലാസ്
(ഡി) ക്ലാസിൽ കേൿന തീയതി

ഉട് / ഇല്ല

വാൿഷിേവരമാനം

15 മമട്രിക്കുകലഷനും അതിനുകശഷവം പഠിച്ച കോഴ്സുേൾ
(സൿട്ടി ിക്കറ്റുേളുമെ പേൿപ്പുേൾ ഹാജരാക്ക ം)
ക്രമ
കോഴല്/
നമ്പൿ ോലയളവ്
സ്ഥാപനെിമെ കപര്

16 അകപക്ഷേന് മകറ്റമതങ്കിലും തരെിലുള്ള
കകാളൿഷിപ്പ് /സ്റ്റസ്റ്റപ്പെ്/ധനസഹായം
ലഭിക്കുന്നകടാ?
(എ) ഉമടങ്കിൽ എവിമെ നിന്
(1) തുേ
(2) കകാളൿഷിപ്പിമെ സവഭാവം
(അകപക്ഷ
സമൿപ്പിച്ചതിനുകശഷം
എമന്തങ്കിലും
ആനുඁലയകമാ
കകാളൿഷികപ്പാ
ധനസഹായകമാ
ലഭിക്കുന്നമവങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിവരം ഉെൻ തമന
സ്ഥാപന കമധാവിമയ അറിയികക്കടതും സ്ഥാപന
കമധാവി ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ പട്ടിേജാതി വിേസന
ഒ ീസമറ/ITDP ഒ ീസമറ/ പട്ടിേവൿഗ്ഗ വിേസന
ഒ ീസമറ അറിയികക്കടതുമാന്ന)

ഉട് / ഇല്ല

ജയിച്ചുകവാ
പരീക്ഷ
കതാറ്റുകവാ
എഴുതിയ വൿഷം
ജയിമച്ചങ്കിൽവൿഷം
രജിസ്റ്റൿ നമ്പൿ

17 അകപക്ഷേൻ താമസിക്കുനത്

സവന്തം വീട്ടിൽ/സ്ഥാപനം വേ കഹാസ്റ്റലിൽ/ അംഗീංത
കഹാസ്റ്റലിൽ/ഗവ. കപാസ്റ്റ് മമട്രിേ് കഹാസ്റ്റലിൽ/
മറ്റുള്ളവ

(എ) കഹാസ്റ്റലിമെ കപരം വിലാസവം

18 ഇകത ക്ലാസിൽ ആദ്യ പ്രാവശയകമാ രടാം
പ്രാവശയകമാ അകപക്ഷേൻ പഠിക്കുനമതന്

ആദ്യ തവ

/രടാം തവ

19 ഇകപ്പാഴമെ പഠനപദ്ധ്തിയിൽ
പ്രകവശനെിന് കവട റഞ്ഞ കയാഗയത
(ഇകപ്പാഴമെ പഠന പദ്ധ്തിയിൽ പ്രകവശനം
ലഭിക്കുവാൻ ആവശയമില്ലാെ ഏമതങ്കിലും പഠന
പദ്ധ്തിേൾ കനരമെ നെെിയിട്ടുമടങ്കിൽ
അവയമെ വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത പഠന പദ്ധ്തിക്ക്
േിട്ടിയ ആനുඁലയങ്ങളും വയക്തമാക്കുേ.

സമ്മതപത്രം
എനിക്ക് അനുവദ്ിച്ചു തരന ീസ് ഴിമേയള്ള വിദ്യാഭയാസ ആനുඁലയങ്ങൾ എമെ
കപരിലുള്ള ബാങ്ക് അമക്കൌടികലയ്ക്ക് (എസ്.ബി.ഐ)നികക്ഷപിക്കുനതിന് എനിക്ക്
സമ്മതമാ ്.
അകപക്ഷയിൽ ഞാൻ എഴുതി തനിട്ടുള്ള വിവരങ്ങമളല്ലാം എമെ അറിവിലും
വിശവാസെിലും പൂൿണ്ണവം സതയസന്ധവമാ ്. ഇവയിൽ ഏമതങ്കിലും
ശരിയമല്ലന്
കബാധയമായാൽ ഇക്കാരയെിൽ സൿക്കാരിമെ തീരമാനം അന്തിമവം ആയത് ഞാൻ
അനുസരിക്കുനതുമാ ്. ഞാൻ സ്റ്റേപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കകാളൿഷിപ്പ് തുേ മെക്കി അെയ്ക്കുനതുമാ ്.
അകപക്ഷേമെ പ്പ് :
കപര് :
കേൿെിട്ടുള്ള
വിവരങ്ങൾ
എമെ
അറികവാമെയള്ളതാ
സമ്മതപത്രപ്രോരമുള്ള വയവസ്ഥേൾ എനിക്കും ബാധേമാ ്.
രക്ഷേൿൊവിമെ പ്പ് :
കപര് :
സ്ഥലം :
തീയതി :

്.

കമൽ

1. കേരള സംസ്ഥാനമെ എൻട്രൻസ് േമ്മീഷ
കോഴ്സുേളിൽ േമ്മീഷ

റുമെ പരിധിയിൽ വരന സവാശ്രയ

ൿ കനരിട്ട് പ്രകവശനം നൽന മമരിറ്റിലും റിസൿകേഷനിലും

വരന ട്ടിേൾക്ക് മാത്രകമ ആനുඁലയെിന് അൿഹതയള്ളൂ.

2. സവോരയ

സവാശ്രയ

കോകളജുേളിൽ

മാകനമെെ്

സീറ്റുേളിൽ

പ്രകവശനം

കനടനവൿക്ക് ഈ പദ്ധ്തി പ്രോരമുള്ള വിദ്യാഭയാസാനുඁലയെിന് അൿഹതയില്ല.

3. .ബി.സി, എസ്.ഇ.ബി.സി, മറ്റ് വിഭാഗക്കാൿ എനിവൿക്ക് ആനുඁലയം ലഭിക്കുനതിന്
മാതാപിതാക്കകളാ, രക്ഷേൿൊകവാ സൿക്കാൿ/അൿദ്ധ്സൿക്കാൿ/മപാതുസ്ഥാപനം/
സവോരയ

സ്ഥാപനം

അലവൻസുേളും

എനിവയിമല

ഉൾമപ്പമെയള്ള

ശമ്പളം

ഉകദ്യാഗസ്ഥൻമാരാമ
പ്രകതയേം

ആളാമ

ഹാജരാകക്കടതാ

ങ്കിൽ

മപൻഷൻ

സൿട്ടി ിക്കറ്റ്

എല്ലാ

കരഖമപ്പടെിമക്കാണ്ടുള്ള

സാക്ഷയപത്രം ബന്ധമപ്പട്ട അധിോരിയിൽനിന്നം ഹാജരാകക്കടതാ
പറ്റിയ

ങ്കിൽ

്. മപൻഷൻ

ബാങ്ക്/ട്രഷറിയിൽ

നിന്

്.

4. പ്രാബലയെിലുള്ള സൿക്കാൿ ഉെരവേൾക്ക് വികധയമായി മാത്രകമ വിദ്യാഭയാസ
ആനുඁലയങ്ങൾ അനുവദ്ിക്കുേയള്ളൂ

5. സ്ഥാപനെിൽ പ്രകവശനം ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 20 ദ്ിവസെിനേം സ്ഥാപനെിമല
തലവന് അകപക്ഷ സമൿപ്പിച്ചിരികക്കടതാ
നിരസിക്കമപ്പൊനിെയട്.

്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന അകപക്ഷേൾ

ഭാഗം ബി
1

അകപക്ഷ േിട്ടിയ തീയതി

2

അകപക്ഷേന് പ്രകവശനം ലഭിച്ചത്

3

നെപ്പ് അദ്ധ്യയനോലം ആരംഭിച്ച തീയതി

4

അകപക്ഷേൻ കേൿനിരിക്കുന
കപരം ോലാവധിയം

5

പഠന പദ്ധ്തി സവാശ്രയ കോഴ്സ് ആക
A. പ്രകവശനം

ലഭിച്ചത്

അെിസ്ഥാനെിലാക

മമരിറ്റ്/സംവര

പഠന

പദ്ധ്തിയമെ

ാ

പ്രകവശന

ം/മാകനമെെ്/മറ്റുള്ളവ

അമത / അല്ല
പരീക്ഷയമെ അമത / അല്ല

ാ

B. അമത എങ്കിൽ ഏത് മാൿഗ്ഗെിൽ
സംസ്ഥാന പ്രകവശന പരീക്ഷ/ കദ്ശീയ
പ്രകവശന

പരീക്ഷ/സ്ഥാപനം

കനരിട്ട്

നെെിയ പരീക്ഷ
C. കോഴ്സിന് അംഗീോരം ലഭിച്ചത് എവിമെനിന്
D. നെപ്പ്

അദ്ധ്യയന

വൿഷെിൽ

അകപക്ഷേൻ

ക്ലാസിൽ ഹാജരായ തീയതി
6

വൿഷാന്തയ പരീക്ഷ ഏേകദ്ശ തീയതി (മാസവം വൿഷവം)

7

ഇകപ്പാൾ അകപക്ഷേൻ പഠിക്കുന സ്ഥാപനെിമെ കപര്
(എ) സ്ഥാപനെിമെ സവഭാവം

സൿക്കാൿ/എയ്ഡഡ്/സവാശ്രയം/മറ്റുള്ളവ

8

അകപക്ഷേമെ താമസസ്ഥലകെയ്ക്ക്
നിന്നള്ള അേലം (േി.മീ)

9

അകപക്ഷേൻ കഡ കകാളറാക

10

കഹാസ്റ്റലിലാമ ങ്കിൽ സ്ഥാപനം വേ കഹാസ്റ്റലികലാ
അംഗീංത കഹാസ്റ്റലികലാ

11

വിദ്യാൿത്ഥിക്ക് കകാളൿഷിപ്പ് സംഖയ ലഭയമാകക്കട കസ്റ്ററ്റ്

ാ കഹാസ്റ്റലറാക

ബാങ്ക് ഒ ് ഇന്തയ ശാഖയമെ കപര്
(എ) ബാങ്ക് അമക്കൌട് നമ്പൿ

സ്ഥാപനെിൽ
ാ

കഡ കകാളൿ / കഹാസ്റ്റലൿ

അകപക്ഷേൻ സംവര

െിമെ /കയാഗയതയമെ അെിസ്ഥാനെിൽ പ്രകവശനം ലഭിച്ച

ആളും അവൻ/അവൾ സ്ഥാപനെിമല കരഖേൾ പ്രോരം...............................................................
......സമുദ്ായെിൽമപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആളും ആന്ന.
അകപക്ഷേമെ സവഭാവം, ഹാജൿനില, പഠന പുകരാഗതി എനിവ തൃപ്തിേരമാ
നെപ്പ് അദ്ധ്യയന വൿഷെിൽ അകപക്ഷേൻ നൽകേടതും, മെക്കി
േിട്ടാനൿഹതയില്ലാെതുമായ

എല്ലാ

നിൿബന്ധിത

ീസിമെയം

വിശദ്വിവരങ്ങൾ
െൂഷൻ

ീസ്

പരീക്ഷാ
മെഷയൽ

ീസ്
ീസ് (ഇനം തിരിച്ച്)**

ആമേ
അകപക്ഷ ശുപാൿശ മേയ്യുന്ന.
നമ്പൿ :
സ്ഥാപന കമധാവിയമെ പ്പ് :
സ്ഥലം :

കപര് :

തീയതി

ഉകദ്യാഗകപ്പര് :

(മുദ്ര)

*മറ്റുള്ളവ ഏമതന് വയക്തമാക്ക

ം

്.

രൂപ

