
I. പ�ൊതുവിവരങ്ങൾ

1. വിദ്യാർഥിയുടെ പേര്:............................................................................................
2. വിലയാസം:................................................................................................................
3. ആൺ/ടേൺ/മറ്ുള്ളവർ:......................................................................................
4. പേയായം: ...................................................................................................................
5. രക്ിതയാവിടറെ പേര്: ....................................................................................................................................................................
6. രക്ിതയാവിനു കുട്ിയുമയായുള്ള ബന്ം:.......................................................................................................................................
7. അച്ഛടറെ പ�യാലി:........................................................................................................................................................................
8. അച്ഛടറെ ടമയാബബൽ നമ്പർ:....................................................................................................................................................
9. അമ്മയുടെ പ�യാലി:.........................................................................................................................................................................
10. അമ്മയുടെ ടമയാബബൽ നമ്പർ:..................................................................................................................................................
11. കുട്ിടയ നിർപദശിക്ുന്ന അധ്യാേകടറെ പേര്:.......................................................................................................................
12. അധ്യാേകടറെ ടമയാബബൽ നമ്പർ: ..........................................................................................................................................

II. വിദ്ൊഭ്ൊസം

1. േഠിച്ച സകകൂൾ:................................................................................................................................................................................
2. സർക്യാർ/എയ്ഡഡ്:.....................................................................................................................................................................
3. നിലവിൽ േകൂർത്ിയയാക്ിയ പകയാഴ്സ: .......................................................................................................................................
4. പപരേഡ് വിവരം :...............................................................................................................................................................................

4a. എ പ്ലസ:  എ:   ബി പ്ലസ:   ബി: 
(എണ്ം പരഖടപെെുത്ുക. മയാർക്ക് ലിസറ്ക് പരഖ സമർപെിക്ണം) 

5. തുെർേഠനം ആപരേഹിക്ുന്ന പകയാഴ്സ: .......................................................................................................................................
6. േഠനകയാലത്ു മറ്ു സപകയാളർഷിപെുകൾ ലഭിച്ചിട്ുപ്യാ: .........................................................................................................
6a. ഉട്ങ്ിൽ ഏതു സപകയാളർഷിപ്: ............................................................................................................................................
7. േഠനത്ിടനയാപെം എടതെങ്ിലും പ�യാലികൾ ടെയ്ുന്നുപ്യാ:..................................................................................................
7a. ഉട്ങ്ിൽ എതെു പ�യാലി:.......................................................................................................................................................... 

III. വരുമൊനം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ

1. വയാർഷിക വരുമയാനം (പേഷൻ കയാർ്ഡുട്ങ്ിൽ േകർപെക് ) :.......................................................................................................
2. ഇപപെയാൾ തയാമസിക്ുന്ന വീെിടറെ വിവരങ്ങൾ (സ്വതെം / വയാെക):............................................................................................ 
3. സ്വതെമയായി വീട്, വസതു എന്നിവ ഉട്ങ്ിൽ വിശദയാംശങ്ങൾ
(വസതു എപത ....................... വീട് എപത സക്വയർ ഫീറ്ക് ........................ വയാർത്ത്/ഒയാെിട്ത്/മറ്ുള്ളവ........................):............
.............................................................................................................................................................................................................. 
4. വീെു വച്ചതു ബലഫ് പേയാടലയുള്ള ഏടതങ്ിലും സർക്യാർ േദ്ധതിയുടെ ഭയാരേമയായയാപണയാ:............................................... 
4a. ആടണങ്ിൽ ഏതു േദ്ധതി: .......................................................................................................................................................

ച�ോയ്സ് ഗ്രൂപ്പ്–മലയോള മച�ോരമ �ല്ലപോഠം 

‘വി ച�ോർ യു’ 
സ്ചകോളർഷിപ്/പഠ�സഹോയത്ി�ുള്ള അചപക്ഷ



IV. �ഠനസഹൊയം എന്ുപ�ൊണ്ട് ആവശ്മുണ്ട് എന്നതും ജീവിത സൊഹചര്ങ്ങളും വിശദമൊക്ുന്ന 
പചറു �ുറിപ്ട് (വിദ്യാർഥി എഴുതണം .ആവശ്ടമങ്ിൽ അ്ഡീഷനൽ പേപെർ ഉേപയയാരേിക്യാം.):

V. നിലവിപല ജീവിത സൊഹചര്ം പമച്ചപപ്ടുത്ൊൻ വിദ്ൊർഥിയുപട ഭൊവി �ഠന �ദ്ധതി എങ്ങപന? 
(വിദ്യാർഥി എഴുതണം):

VI. എന്ു പ�ൊണ്ട് ഈ വിദ്ൊർഥിപയ നിർദദശിക്ുന്നു (അധ്യാേകൻ എഴുതണം):
1. 
2. 
3. 

VII. സത്വൊങമമൂലം 1
............................................................സകകൂളിടല മുൻ വിദ്യാർഥിയയായ ........................................................................................   
എന്ന ഞയാൻ പമൽ േകൂരിപെിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്ടമന്നു സയാക്്ടപെെുത്ുന്നു.
വിദ്യാർഥി:                                                                                                                                     ഒപെക്:

VIII. സത്വൊങമമൂലം 2
................................................എന്നയയാൾ ......................................................................................... സകകൂളിടല മുൻ വിദ്യാർഥി
യയാടണന്നും പമൽ േകൂരിപെിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിടയന്നും സകകൂളിടല അധ്യാേകൻ/പേധയാന അധ്യാേകൻ ആയ.....
........................................................എന്ന ഞയാൻ സയാക്്ടപെെുത്ുന്നു.

∙ അവസയാനം േഠിച്ച പകയാഴ്സ േകൂർത്ിയയാക്ിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഥയാേനത്ിടറെ പേധയാനയാധ്യാേകൻ/പേിൻസിപെൽ 
 പേര്:                                                                                                                                              ഒപെക്:

∙ സകകൂളിടല നല്ലേയാഠം അധ്യാേക പകയാ–ഓ്ഡിപനറ്േുടെ പേര്:                                                  ഒപെക്: 

∙ സകകൂൾ േിെിഎ പേസി്ഡറെക്/പേതിനിധിയുടെ പേര്:                                                                     ഒപെക്:

∙ സകകൂൾ സീൽ: 

IX. പ�ദത്�ം പശദ്ധിക്ൊൻ 
1. നല്ലേയാഠം ക്ലബുകൾ രകൂേീകരിക്ടപെട്ിട്ില്ലയാത് സകകൂളുകളിൽ 
നിന്നുള്ള അപേക്കളിൽ പകയാഓ്ഡിപനറ്േുടെ പേരും ഒപെും നിർ
ബന്മില്ല.
2. വി പഫയാർ യു േദ്ധതിയിൽ തിരടഞെെുക്ടപെട്യാലും ഉേരിേഠന
ത്ിന് ടമേിറ്ിൽ അർഹത പനെിയയാൽ മയാപതപമ ധനസഹയായം ലഭി
ക്ുകയുള്ളകൂ.
3. വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗധർ ഉൾടപെെുന്ന മകൂന്നംരേ സമിതിയയാണ് അർ
ഹടര തിരടഞെെുക്ുക. ഇവരുടെ തീരുമയാനം അതെിമമയായിരിക്ും.
4. എേണയാകുളം �ില്ലയിടല സർ ക്യാർ/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 

നിന്നു േഠിച്ചിേങ്ങിയ വിദ്യാർഥികടള മയാപതപമ േദ്ധതിക്യായി േരി
രേണിക്ുകയുള്ളകൂ.
5. കവേിനു േുേത്ു ‘വി പഫയാർ യു േഠന സഹയായ േദ്ധതിയിപല
ക്ുള്ള അപേക്’ എന്നു പരഖടപെെുത്ണം.
6. േകൂരിപെിച്ച അപേക്കൾ ടസപ്റ്ംബർ 30ന് ബവകിട്ക് 5ന് മുൻ
േു ടതയാട്െുത്ുള്ള മപനയാരമ ബ്കൂപേയായിപലയാ മപനയാരമയുടെ ടകയാ
ച്ചി േനമ്പള്ളി നരേേിലുള്ള ഓഫിസിപലയാ എത്ിക്ണം. തേയാൽ മു
പഖനയും അപേക്കൾ അയയക്യാം. വിലയാസം: നല്ലേയാഠം പകയാഓ
്ഡിപനറ്ർ, േിബി നമ്പർ. 4278, േനമ്പിള്ളി നരേർ, ടകയാച്ചി–682 036
7. അപേക് ലഭിപക്് അവസയാന തീയതി: ടസപ്റ്ംബർ 30 ബവ
കിട്ക് 5 മണി.


