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ഭിന്നശേ�ഷി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള ശേ�ാളര്ഷിപ്പ്

അശേ�ക്ഷാ ശേ�ാറം

1.  വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ
 പേര് :

     സ്ത്രീ/പുരുഷന്/ഭിന്നലിംഗം :

2.  ഇപേ�ാള് ഠിക്കുന്ന പേ ാഴ്സ്  :

 a)  പേ ാഴ്സിടെ"  ാലയളവ് 
 b)  പേ ാഴ്സ് ആരംഭിച്ച തീയതി
 c)  അവസാനിക്കുന്ന തീയതി

3. വൈവ ല്യത്തിടെ" സ്വഭാവം (അന്ധത/ :

 ബധിരത/അസ്ഥിസംബന്ധം/മാനസി വളര്ച്ച)

4. വൈവ ല്യശതമാനം :

5. രക്ഷിതാവിടെ" പേരും പേമല്വിലാസവും :

 ടെതാഴിലും പേ9ാണ്നമ്പരും

6. രക്ഷിതാവുമായുള്ള ബന്ധം :

7. ജനന തീയതി :

8. കുടുബവാര്ഷി  വരുമാനം :

9. ഇപേ�ാള് ഠിക്കുന്ന പേ ാഴ്സില് :

 പ്രപേവശനത്തിനുളള പേയാഗ്യതാ രീക്ഷ

10. ജയിച്ച പേയാഗ്യതാ രീക്ഷയില് :

  രസ്ഥമാക്കിയ മാര്ക്കിടെ" ശതമാനം
 (40% ല് കുറവായവര് അപേക്ഷിപേക്കണ്ടതില്ല)

11. ഈ ദ്ധതി പ്ര ാരം മുന്് പേIാളര്ഷി�് :

ലഭിച്ചിട്ടുപേണ്ടാ?  ഉടെണ്ടങ്കില് വിശദാംശം 
12. അപേക്ഷ ന് മപേMടെതങ്കിലും ധനസഹായം :

വൈ �റ്റുന്നുപേണ്ടാ?  ഉടെണ്ടങ്കില് വിശദവിവരം

13. അപേക്ഷ ന് പേഹാസ്റ്റല്വാസിയാപേRാ :

14. അപേക്ഷ ടെ" ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര് :

15. ബാങ്കിടെ" പേര് :  ബ്രാഞ്ചിടെ" പേര് :

16. ബാങ്കിടെ" IFSC പേ ാഡ് നമ്പര് :



സാക്ഷ്യപത്രം

ഈ അപേക്ഷയില് നല് ിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ള് എടെ" പൂര്ണ്ണമായ അറിവും ഉത്തമവിശ്വാസവും അനുസരിച്ച്
സത്യമാടെRന്നും  പേIാളര്ഷി�ിന്  ടെതരടെ[ടുക്കുന്ന   ാര്യത്തില്  പ്രസക്തിയുള്ള  യാടെതാരു  വസ്തുതയും
മറച്ചുവയ്ക്കു പേയാ ടെവളിടെ�ടുത്താതിരിക്കു പേയുാ ടെ`യ്തിട്ടിടെല്ലന്നും ഞാന്  ഇതിനാല് സാക്ഷ്യടെ�ടുത്തിടെക്കാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി : വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ
 പേര്/ഒ�്

അപേക്ഷ ന് മു ളില് നല് ിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്  രിപേശാധിച്ചിട്ടുടെണ്ടന്നും  ആയത്  ശരിയാടെRന്നും
ഈ  ഠനരിശീലന  പേ ാഴ്സ്   പ്രസ്തുത  സര്വ്വ ലാശാലയുടെ
/സര്ക്കാരിടെ"  അംഗീ ാരമുള്ളതാR്  എന്നും
സാക്ഷ്യടെ�ടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം : വകു�് പേമധാവി/പ്രാപേദശി  പേ ന്ദ്രം ഡയറക്ടര് :         

തീയതി : ഓ9ീസ് മുദ്ര പേര് :

തസ്തി :

വകു�് പേമധാവിയുടെ
/പ്രാപേദശി  പേ ന്ദ്രം ഡയറക്ടറുടെ
 (മുദ്ര)

പേ9ാണ് നമ്പര് ………………………………...

കുറിപ്പ്      :  

1. പൂര്ണ്ണമായി  പൂരി�ിച്ച  അപേക്ഷ  ക്ലാസ്സ്  ആരംഭിച്ച്  അ
ിയന്തിരമായി  വിദ്യാര്ത്ഥി  ഠിക്കുന്ന  
സ്ഥാനത്തിടെല  വകു�ദ്ധ്യക്ഷന്മാര്/പ്രാപേദശി  പേ ന്ദ്രം  ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക്  സമര്�ിപേക്കണ്ടതാR്  

2. എല്ലാ  പേ ാളങ്ങളും  വ്യക്തമായി  പൂരി�ിപേക്കണ്ടതാR്.                    
3. ഠിക്കുന്ന  പേ ാഴ്സിടെ"  പേരും  വിഷയവും  വ്യക്തമായി  പേരഖടെ�ടുപേത്തണ്ടതാR്.
4.  ാലാവധിയ്ക്കു പേശഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ളും,  അപൂര്ണ്ണമായി ടെതMായ വിവരങ്ങള്  അ
ങ്ങിയപേതാ  

ആയ  അപേക്ഷ ളും  നിരുാധി ം  നിരസിക്കുന്നതാR്.                         
5. മാതാിതാക്കളുടെ
/രക്ഷിതാവിടെ" കുടുബവാര്ഷി  വരുമാനം ………………………….  രൂയില് കൂടുതലുമായ 

വിദ്യാര്ത്ഥി ള്  അപേക്ഷിപേക്കണ്ടതില്ല.                           
6. പുതുതായി  പേ ാഴ്സില് ഠിക്കുന്നവരും,  നിര്ദ്ദിഷ്ട പേ ാഴ്സില് ഠനം മു
ക്കം വരുത്തിയവരും പുതുതായി  

അപേക്ഷിപേക്കണ്ടതാR്.
7. വൈവ ല്യം ടെതളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ടെമഡിക്കല് പേബാര്ഡ് സര്ട്ടി9ിക്കMിടെ" സാക്ഷ്യടെ�ടുത്തിയ 

പേ ാ�ി  അപേക്ഷപേയാടെ
ാ�ം  സമര്�ിക്കRം.                       
8. വരുമാന സര്ട്ടി9ിക്കM് (വിപേല്ലജ് ഓ9ീസര് സാക്ഷ്യടെ�ടുത്തിയത്) അപേക്ഷപേയാടെ
ാ�ം               

സമര്�ിപേക്കണ്ടതാR്.
9. അപേക്ഷ ടെ" ബാങ്ക് ാസ്സ് ബുക്കിടെ"  ര്�് അപേക്ഷപേയാടെ
ാ�ം സമര്�ിപേക്കണ്ടതാR്.
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