
കേരള സര്ക്കാര്ക് 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

 
“വര്ക്ണം” പദ്ധതി 

 

ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് വിദ്യാര്ക്ഥിേ്ക് വിവിര വിദ്യാസതയാസനുളിള  
സാമ്പനുളിേ സഹ്ായം അളവദ്ിക്കുന്നതിള   പദ്ധതി 

അകപക്ഷ ക ാറം 

1. അകപക്ഷേജെ കപര് 
(ഇംഗ്ലീഷിലം മലയാളനുളിലം)  
 

:  

2 കമല്വിലാസം പിന്കോഡ്  
സഹ്ിതം  
 
 

:  

3 ട്രാന്സ് ജെന്ഡര്ക് ഐ ഡി 
ോര്ക്ഡ് നമ്പര്ക്  
 

:  

4 രക്ഷിതാവിജെ കപരം 
കമല്വിലാസം ം  
 
 

:  

5 
 

രെിസ്റ്റര്ക് ജെയ്ത 
യൂണികവഴ്സിറ്റി/സ്റ്റഡി ജസെര്ക്  
 

:  

a) കോഴ്സ്  
 

:  

b) കോഴ്സിജെ ോലയളവ്  
 

:  

c) രെികേഷന് നമ്പര്ക്  :  

6 കോഴ്സ് ആരംസതിച്ച വര്ക്ഷം,  
 

:  

7 നടപ്പ് സാമ്പനുളിേ വര്ക്ഷം 
പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്  

  

8 ആവശ്യജപ്പടുന്ന തുേയുജട 
വിവരം 
 

:  

a) രെികേഷന്  ീ (രസീതിജെ 
പേര്ക്പ്പ് ഹ്ാെരാകണം) 
 

:  

b) കോഴ്സ്  ീ/ടുഷന്  ീ :  

  



(രസീതിജെ പേര്ക്പ്പ് 
ഹ്ാെരാകണം) 
 

c) പരീക്ഷ  ീ (കരഖ ോണികണം) 
 

  

d) ജടക്സ്റ്റ്റ് ബുക് (ബില്ലിജെ പേര്ക്പ്പ് 
ഹ്ാെരാകണം) 

:  

e) പഠകനാപേരണങ്ങ് (ബില്ലിജെ 
പേര്ക്പ്പ് ഹ്ാെരാകണം) 

:  

f) ആജേ ആവശ്യജപ്പടുന്ന തുേ  
 

:  

9 ഈ പദ്ധതി പ്രോരം മുന്പ് 
കകാളര്ക്ഷിപ്പ് ലസതിച്ചിട്ടുകടാ? 
ഉജടങ്കില് ലസതിച്ച തുേ, വര്ക്ഷം  

:  

10 കകാളര്ക്ഷിപ്പ് 
അളവദ്ിയ്ക്കുേയാജണങ്കില് തുേ 
ജെഡിറ്റ് ജെകേട ബാങ്ക് 
അകൗട് നമ്പര്ക് ,ബാങ്കിജെ 
കപര് ,IFSC, ബ്രാഞ്ച്  
 

  

 

 

അകപക്ഷേന് നല്കുന്ന സതയപ്രതാവന 

        കമല് ോണിച്ച വിവരങ്ങ് പൂര്ക്ണമായും സതയമാജണും ം സര്ക്കാര്ക് 
ധനസഹ്ായം കോഴ്സിജെ പഠനനുളിനായി വിനികയാഗിക്കുന്നതാണും ം, 
ജമച്ചജപ്പട്ട റിസ്ട്ട് ഉടാകുവാന് അര്ക്പ്പണകബാധകനുളാജട 
പ്രവര്ക്നുളിക്കുന്നതാജണും ം സാക്ഷയജപ്പടുന്നുും . 

 

സ്ഥലം :       കപര് : 

തീയതി :       ഒപ്പ് : 

 

  



യൂണികവഴ്സിറ്റി/സ്റ്റഡി ജസെറിജെ അധിോരിേളുജട സാക്ഷയപത്രം 

 ശ്രീ...................................................................................................................................................... 
.................(കപര്, കമല്വിലാസം)............................................................യൂണികവഴ്സിറ്റി / 
സ്റ്റഡി ജസെറില് ..........................................വര്ക്ഷം  
ദദ്ര്ക്്യമു ....................................................... കോഴ്സിന് ഓപ്പണ് യൂണികവഴ്സിറ്റി 
കപ്രാഗ്ാം / ദപ്രവറ്റായി രെിസ്റ്റര്ക് ജെയ്തിട്ടുജടും ം ടിയാളുജട രെിസ്റ്റര്ക് നമ്പര്ക് 
.................................... ആജണും ം നടപ്പ് അധയയന വര്ക്ഷം കോഴ്സിജെ 
................................. വര്ക്ഷമാജണും ം സാക്ഷയജപ്പടുന്നുും . 

 

യൂണികവഴ്സിറ്റി / സ്റ്റഡി ജസെറിജെ അധിോരിയുജട  കപര്: 

 

ഓ ീസ് മുദ്ര        ഒപ്പ്: 

 

 

 

െില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓ ീസറുജട സാക്ഷയപത്രം 

 

ശ്രീ/ശ്രീമതി ...................................................................................................................................... 

യൂണികവഴ്സിറ്റി / സ്റ്റഡി ജസെറില്................................................................കോഴ്സിന്  
രെിസ്റ്റര്ക് ജെയ്തിട്ടുജടും ം, ടിയാ് ഹ്ാെരാകിയ ബില്ലുേ് പരികശ്ാധിച്ച ്
കബാധയജപ്പട്ടിട്ടുജടും ം, ടിയാ്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ് 
അളവദ്ികാം ന്നതാജണും ം  സാക്ഷയജപ്പടുന്നുും . 

 

  

െില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓ ിസര്ക്  

 

  



മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശ്ങ്ങ്  

1. അകപക്ഷ പൂര്ക്ണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരികണം.അകപക്ഷയിജല ഒര കോളം ം 
പൂരിപ്പികാതിരികാന് പാടു തല്ല.  

2. അകപക്ഷയില് യൂണികവഴ്സിറ്റി/സ്റ്റഡി ജസെറിജെ കപരം സവസതാവം ം 
പൂര്ക്ണമായും നല്േിയിരികണം. 

3. അകപക്ഷേന് ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് വയക്തിയാജണന്ന് സവയം 
സാക്ഷയജപ്പടുനുളിയ സര്ക്ട്ടി ികറ്റ് /ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്ക് ഐ.ഡി 
ോര്ക്ഡിജെ പേര്ക്പ്പ് ിന്നിവ ഹ്ാെരാകണം.  

4. കമല്വിലാസം ജതളിയിക്കുന്ന കരഖ ഹ്ാെരാകണം (ആധാര്ക്/ കവാകട്ടഴ്സ് 
ഐ.ഡി) 

5. മുന് ജസമസ്റ്ററില് പരീക്ഷ ിഴുതിയതിജെ ഹ്ാ്ടികറ്റ് ഹ്ാെരാകണം.  
6. ഓപ്പണ് യൂണികവഴ്സിറ്റി,ഡിസ്റ്റന്സ് ിഡുകകഷന് അജല്ലങ്കില് ദപ്രവറ്റ് 
രെികേഷന് ിന്നിവയില് ഡിഗ്ീ/പി െി ജെയ്യുന്ന ട്രാന്സ് ജെന്ഡര്ക് 
വിദ്യാര്ക്ഥിേ്ക് അകപക്ഷ സമര്ക്പ്പികാം ന്നതാണ്. 

7. രെികേഷന്  ീസ് ,ടുഷന്  ീസ് , പരീക്ഷ  ീസ്, പഠന സാമഗ്ിേ് 
ിന്നിവയ്ക്കായി ജെലവാകിയ ബില്ലുേ്/ വൗച്ചറുേ് ിന്നിവ അതാത് 
െില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓ ിസര്ക് സാക്ഷയജപ്പടുനുളിയിരികണം. 

8. അകപക്ഷ അതാത് െില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓ ീസില് 
സമര്ക്പ്പികകടതാണ്.  


