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sI.bp.-BÀ.-Un.-F-^v.kn sI«nSw രണ്ടാം \ne, Nt¡m-c¯v Ipfw 

 shÌv lnÂ.-]n.-H, tImgn-t¡mSv 673005, t^m¬ 0495 2966577 

Csa-bnÂ kmtboardoffice@gmail.com                   sh_vsskäv www.kmtboard.in 
t^mdw \¼À 13 

(ഖണ്ഡിക 23(1) കാണുക) 
 വിദ്യടഭ്യടസ ധനസഹടയത്തിനുള്ള At]£m ^mdw 

 

1 അംഗത്തിന്റെ പേര്  

2 PnÃ, അംഗത്വ നമ്പർ 

 

 

3 Ønc taÂhnemkw 

 

 

 

]n³tImUv 

 

4 B[mÀ \¼À  

5 t^m¬ \¼À  

6 അംഗത്വ പ്രാബല്യ ത്ീയത്ി 
പേമനിധിയിപല്ക്ക് അവസാനമായി വിഹിത്ം 
അടച്ച ത്ീയത്ിയം തുകയം 

 

7  

വിദ്യാർത്ഥിയന്റട പേര് 
വയസ്്സ, ജനന ത്ീയത്ി 

 

 

 

8 വിദ്യാർത്ഥിയന്റട t^m¬ \¼À  

9 അാംഗവുമടയുള്ള ബന്ധാം  

10 പഠിക്കുന്ന കകാഴ്സ്  

11 സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് t^m¬ \¼À 
അഫില്ിപയറ്്റ ന്റെയ്തിട്ടുള്ള 
യൂനിപവഴ്സിറ്റി/പബാർഡിന്റെ പേര് 

 

12 കകാഴ്സ് കാലാവധി  ............... മുത്ൽ ................... വരെ 

13 വിദ്യടർത്ഥിയുടെ B[mÀ \¼À                                     

14 വിദ്യാർത്ഥിയന്റട ബാങ്ക്  അന്റക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ 

            

അന്റക്കൌണ്ട് നമ്പർ 
 

 

ബാങ്കിന്റെ പേര് 
 

 

ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര ്
 

 

ഐ.എഫ്.എസ്.സി പകാഡ് 
 

 

 
        മുകളിൽ േറഞ്ഞിട്ടുള്ള hnh-c-§Ä ]qÀ®ambpw kXyhpw icnbpamWv. സ ്പകാളർഷിപ്പിന്  
ന്റത്രന്റഞ്ഞടുക്കന്റപ്പടുകയാന്റെങ്കിൽ ഇത് ്സംബന്ധിച്ചുള്ള വയവസ്ഥകളം നിബന്ധനകളം അനുസരിക്കുന്റമന്ന് ഇത്ിനാൽ പ്രത്ിജ്ഞ ന്റെയ്യുന്നു.  
 

Øew:              വിദ്യാർത്ഥിയന്റട t]cpw Hപ്പം 
XobXn:                           

 

http://www.kmtboard.in/


 
പേമനിധി അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രസ്താവന 

………………………………………………………………………………… 
പമൽവില്ാസത്തിൽ ത്ാമസിക്കുന്ന ഞാൻ ത്ാന്റെ േറയന്ന സത്യപ്രസ്താവന നടത്തുന്നു.  

1.ഈ പേമ പബാർഡിൽ …………. ത്ീയത്ി മുത്ൽ …………… നമ്പർ അംഗമാെ്. വരി സംഖ്യ 
ത്ന്മാസം വന്റര കൃത്യമായം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 
2.പകരള മദ്രസാധയാേക പേമനിധിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിന് അപേേിച്ച 

……………………………….എന്ന എന്റെ മകൻ/മകൾ 

…………………………………………… എന്ന സ്ഥാേനത്തിൽ 

………………………….. പകാെ് സിന് ………….. വർഷം/ന്റസമസ്റ്റർ േഠിച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 
മുകളിൽ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന GsX-¦n-epw Imcyങ്ങൾ ന്റത്റ്റാന്റെന്ന് ന്റത്ളിയന്ന േേം t£a-\n-

[n¡v Dm-Ip¶ IjvS-\-jvS-§Ä¡v ]qÀ®ambpw Rm³ D -̄c-hm-Zn-bm-Ip-sa¶v t_m²y-ap-f-

f-Xmbn CXn-\mÂ Rm³ km£y-s -̧Sp-¯p-¶p.  t£a\n[n kw_Ôn¨v ImemIme§fnÂ 

_m[Iam¡p¶ FÃm hyhØIfpw Rm³ ]men¡p¶XmWv.  

 

 

        

                     

 

Øew:                      പേമനിധി അംഗത്തിന്റെ പേര് H v̧ 

XobXn:          
 

സ്ഥാേനപമധാവിയന്റട  സാേയേത്രം 
             ………………………………… എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ……………………    സ്ഥാേനത്തിൽ 

………………………………..   പകാഴ്സിന ് ന്റമറിറ്റിൽ ……………… വർഷത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ല്ഭ്ിച്ച 

വിദ്യാർത്ഥിയാന്റെന്നും  പ്രസ്തുത് പകാഴ്സിന്റെ കാല്ാവധി  .................  വർഷം/ന്റസമസ്റ്റർ  ആന്റെന്നും  പകാഴ്സിനായി 

സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന    വാർഷിക/ന്റസമസ്റ്റർ ഫീസ്  .....................................  രൂേയാന്റെന്നും പ്രസ്തുത് ഫീസ് 

ഒടുക്കിയിട്ടുന്റണ്ടന്നും സർക്കാറിൽ നിന്നും മറ്റു പകാളർഷിപ്പുകൾ ഒന്നും ല്ഭ്ിക്കുന്നില്ല/ല്ഭ്ിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ിനാൽ 

സാേയന്റപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

XobXn :  (Hm^okv ap{Z)            പ്രിൻസിപ്പൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hm^okv D]tbmK¯n\v 

 

 

*At]£ kzoIcn¡p¶p/XÅn¡fªncn¡p¶p 

At]ക്ഷകന്റെ കപെും വിലാസവും  

 

 

 

 

 

 

AwKXz \¼À  

 

വിദ്യാർത്ഥിയുരെ കപര്   

 

പഠിക്കുന്ന കകാഴ്സ്  

 

 

 

 

അനുവദ്ിക്കുന്ന ത്ുക  

 

റിമാർക്സ്  

 

 

 

 

      

 

 

             ടെയർമടൻ                     ചീഫ് എക്സസികയുട്ടീവ് ഓഫീസർ 

 

                               

XobXn :       (Hm^okv ap{Z)  

 

 

 

 

 

 

 

 



\nÀt±i§Ä 

 

1)പേമനിധിയിൽ അംഗത്വന്റമടുത്ത്  കുടിശ്ശികയില്ലാന്റത് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയായ 
അംഗത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ധനസഹായത്തിന് അപേേിക്കാം. 
 

2)എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബി.എസ്.സി നെ് സിങ്, എൽ.എൽ.ബി, 
പോളിന്റടക്നിക്, ഐ.ടി.ഐ എന്നീ പകാഴ്സുകൾക്കാെ് സ് പകാളർഷിപ്പ് അനുവദ്ിക്കുന്നത്്. 
 
3) അപേേ അയച്ചുത്പരണ്ട വില്ാസം െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസർ, tIcf a{Z-Êm-²ym-]I 

t£a-\n[n t_mÀUv, sI.bp.-BÀ.-Un.-F-^v.kn sI«nSw രണ്ടാം \ne, Nt¡m-c¯v Ipfw 

 shÌv lnÂ.-]n.-H, tImgn-t¡mSv 673005 

 

പകാളർഷിപ്പ് അപേേപയാന്റടാപ്പം സമർപ്പിപക്കണ്ട പരഖ്കൾ 
1)പേമനിധി അംഗത്തിന്റെ അംഗത്വ കാർഡിന്റെ േകർപ്പ്.  
2)അംഗത്തിന്റെയം വിദ്യാർത്ഥിയന്റടയം ആധാർ കാർഡിന്റെ േകർപ്പ്.  
3)ന്റപ്രാന്റഫഷെൽ പകാെ് സിന് ഗവ.ന്റമറിറ്റ് കവാട്ടയിൽ പ്രപവശനം ല്ഭ്ിച്ചത്ാന്റെന്്ന 
ന്റത്ളിയിക്കുന്ന പരഖ്യന്റട (Allotment Memo) േകർപ്പ്. 
4)സ്ഥാേന പമധാവിയിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത് സ്ഥാേനത്തിന്റല് വിദ്യാർത്ഥിയാന്റെന്നും 
ന്റമറിറ്റിൽ പ്രപവശനം പനടിയത്ാന്റെന്നുമുള്ള സാേയേത്രം അന്റല്ലങ്കിൽ പകാഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
5)പകാപളജ് പ്രിൻസിപ്പല്ിൽ നിന്നും ല്ഭ്ിച്ച ഓപരാ വർഷവം ഒടുപക്കണ്ട സർക്കാർ ഫീസ് 
സംബന്ധിച്ച പരഖ്കൾ. കൂടാന്റത് സർക്കാറിൽ നിന്നും മറ്റു പകാളർഷിപ്പുകൾ ഒന്നും  
ല്ഭ്ിക്കുന്നില്ല എന്നുമുള്ള സാേയേത്രം. 
6)ഫീസ് ഒടുക്കിയ രസീത്ിന്റെ സ്ഥാേന പമധാവി സാേയന്റപ്പടുത്തിയ േകർപ്പ്  
7)വിദ്യാർത്ഥിയന്റട ബാങ്ക് ോസ് ബുക്കിന്റെ േകർപ്പ്    
8)അപേേിക്കുന്ന മാസം വന്റര പേമനിധി അംഗത്തിന്റെ അംശദ്ായം അടച്ചത്ിന്റെ േകർപ്പ്  
9)പറഷൻ കാർഡിന്റെ േകർപ്പ്  
 
 
NB:-അപേേിക്കുന്ന പകാഴ്സുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട മറ്റു പരഖ്കൾ ആവശയമാന്റെങ്കിൽ 
ഹാജരാപക്കണ്ടത്ാെ്. അപേേ പഫാം പൂർെമായി പൂരിപ്പിച്ചു പഫാൺ നമ്പർ സഹിത്ം 
ഹാജരാപക്കണ്ടത്ാെ്. 


