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കേരള സര്ക്കാര്ക്
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് വിദ്യാര്ക്ഥിേ്ക് കഹ്ാറല്/താമസ സൗേരയം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി ന്കുന്ന
ധനസഹ്ായത്തിനുള്ള അകേക്ഷ
(നിബന്ധനേ്

പൂര്ക്ണമാ ം വായിശേഷക അം അകേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുേ)

1.

വിദ്യാര്ക്ഥി ജര കേര് ്ഇംഷിലീഅി(വം (വലിയ
അക്ഷരത്തി്) മലയാളത്തി(വം]

:

2.

കമ്വിലാസം േിന്കോഡ് സഹ്ിതം

:

3.

ജമാബബ് നമ്പര്ക്

:

4.

അച്ഛജെ കേര്

:

5.

അമ്മ ജര കേര്

:

6.

രക്ഷേര്ക്ത്താവിജെ കേമേം കമ്വിലാസംം

:

7.

രക്ഷേര്ക്ത്താവിന് വിദ്യാര്ക്ഥി മാ ള്ള
ബന്ധം

:

8.

വിദ്യാര്ക്ഥി ജര െനനതീയതി ം വയംം

:

10.

േഠിക്കുന്ന സ്ഥാേനത്തിജെ പൂര്ക്ണമായ
കേമേം കമ്വിലാസംം

:

11.

സ്ഥാേനത്തിജെ സവഭാവം
(ഗവ/ഏയ്ഡഡ്/അണ്എയ്ഡഡ്/ജസ്ഫ്
ഫിനാന്സ് )

:

12.

സ്ഥാേനം സ്ഥിതിജെയ്യുന്ന െില്ല

:

13. വിദ്യാര്ക്ഥി ജര കേരി് കദ് സാ്ൃത

:

ബാങ്കി് ആരംഭിശേഷിട്ടുള്ള കസവിംഗ് ബാങ്ക്
അകൗണ്് നമ്പര്ക്, IFS കോഡ്, ബാങ്കിജെ
കേര്, ബ്രാഞ്ച് (ോസ്സ്്ുകിജെ ന്നാം
കേെിജെ കഫാകടാകോപ്പി ഉ്ജപ്പടുത്തണത്ത)ം)

സ്ഥലം:
തീയതി:

വിദ്യാര്ക്ഥി ജര കേര് :
പ്പ് :

മാര്ക്ഗനിര്ക്കേ ്്
1. അകേക്ഷ പൂര്ക്ണമാ ം പൂരിപ്പിക)ം.
2. വിദ്യാര്ക്ഥി ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് ആജ)ന്ന് സവയം സാക്ഷയജപ്പടുത്തണത്തിയ സര്ക്ടിഫിക ്
/ഐ. ഡി.(സര്ക്ടിഫിക ി് വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാേനത്തിജെ കമലധിോരി േൗണ്ര്ക്
ബസന് ജെയ്തിരിക)ം)
3. വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാേനത്തി് നിന്നുള്ള കോഴ്സ് സര്ക്ടിഫിക ്, ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് െറലിസ്
കബാര്ക്ഡിജെ

/െില്ലാ

സാമൂഹ്യനീതി

ഒഫീസറുജര

സാക്ഷയേത്രം,

കഹ്ാറല്

അധിോരിേ്/ജേടിരമുരമ ജര സാക്ഷയേത്രം. (മാതൃേേ് ഉള്ളരകം ജെയ്യുന്നു).
4. ബാങ്ക് ോസ്സ്് ുകിജെ ആദ്യകേെിജെ േേര്ക്പ്പ്.

െില്ലാ ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് െറലിസ്കബാര്ക്ഡിജെ/െില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഒഫീസറുജര
സാക്ഷയേത്രം

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (കേമേം അഡ്രംം) എന്ന വിദ്യാര്ക്ഥി ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാേനത്തിജെ കേര്, കോഴ്സ് ) േഠിക്കുേയാ)്. ‘രി’ വിദ്യാര്ക്ഥിയ്ക്ക് സ്് സവ

ം വീടി്

താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹ്െരയമില്ലാത്തതിനാ(വം കുടുത്തണംബത്തിജെ േിന്തു) ലഭികാത്തതുമൂലംം
സാമ്പത്തിേ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുേയാജ)ന്നും, േഠനം തുരമേന്നതിന് ധനസഹ്ായം അനി
വാരയമാജ)ന്നും സാക്ഷയജപ്പടുത്തണത്തുന്നു.

സ്ഥലം :
തീയതി:

പ്പ് :
കേര് :
(സീ്):

കഹ്ാറല് അധിോരി/ജേടിരം ഉരമ ജര സാക്ഷയേത്രം

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (കേമേം അഡ്രംം) എന്ന വിദ്യാര്ക്ഥി ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാേനത്തിജെ കേര്, കോഴ്സ് ) േഠിക്കുേയാ)്. ‘രി’ വിദ്യാര്ക്ഥി എജെ സ്ഥാേന
ത്തി്/ജേടിരത്തി് മാസവാരേയ്ക്ക് സ്് താമസിശേഷാ)് േഠനം തുരമേന്നജതന്ന് സാക്ഷയജപ്പടുത്തണത്തുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി:

പ്പ് :
കേര് :
കമ്വിലാസം :

