
വവിദദദ്യാദർശൻ 
വവിദദദ്യാധനനം സർവ്വധനദ്യാൽപ്രധദ്യാനനം 

ഗുണഭഭദ്യാകക് തദ്യാക്കളളെ കളണ്ടെതദ്യാനുള്ള അഭപേകദ്യാഭഫദ്യാറനം

1. അപപേക്ഷകനന്റെ / അപപേക്ഷകയുനടെ പപേരരും പമേൽവവിലലാസവരും :_____________________________________

2. വവിദദലാർതവിയുനടെ  പപേരര് : ____________________________________________________________

3. വവിദദലാർതവിയുനടെ പേവിതലാവവിനന്റെ പപേരരും പമേൽവവിലലാസവരും : ________________________________________

4. വവിദദലാർതവിയുനടെ മേലാതലാവവിനന്റെ പപേരരും പമേൽവവിലലാസവരും : ________________________________________

5. വവിദദലാർതവിയുനടെ വയസര് ; _______ 6. വവിദദലാർതവി പേഠവിക്കുന്ന കലാസര് (2021-22) :___________

7. വവിദദലാർതവി ആൺകുടവി നപേൺകുടവി

8. വവിദദലാർതവി പേഠവിക്കുന്ന സ്കൂളവിനന്റെ പപേരരും പമേൽവവിലലാസവരും :_______________________________________

9. വവിദദലാർതവി പേഠവിക്കുന്ന സ്കൂൾ               എയര്ഡഡര്                 പകരളസർകലാർ               പകന്ദ്രസർകലാർ               പപ്രൈവറര്

10. സവിലബസര്                               പകരള  സവി ബവി എസര് സവി                   മേറ്റുള്ളവ (വദക്തമേലാക്കുക)

11. മേമീഡവിയരും മേലയലാളരും ഇരുംഗമീഷര് തമേവിഴര് 

12. ബന്ധനപ്പെടെലാനുള്ള മേലാർഗ്ഗങ്ങൾ
നമേലാപബൽ പഫലാൺ നമ്പർ :_____________________________

 ഈനമേയവിൽ അഡ്രസര് : _________________________________

13. കുടരുംബലാരുംഗങ്ങളുനടെ വവിവരങ്ങൾ 
നമ്പർ പപേരര് കുടരുംബനലാഥയുമേലായുള്ള

ബന്ധരും 
വയസര് വവിദദലാഭദലാസരും നതലാഴവിൽ മേലാസവരമേലാനരും

14. കുടരുംബലാരുംഗങ്ങളുനടെ പരലാഗവവിവരങ്ങൾ (ബലാധകമേലാനണെങവിൽ മേലാതരും പൂരവിപ്പെവിക്കുക)
നമ്പർ പപേരര് പരലാഗരും ചവികവിതലാവവിവരങ്ങൾ 

15. കുടരുംബതവിൽ കവിടെപ്പുപരലാഗവികളുനണ്ടെങവിൽ മേലാതരും പൂരവിപ്പെവിക്കുക

നമ്പർ പപേരര് എതകലാലമേലായവി
കവിടെപ്പെവിൽ 

കലാരണെരും 
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16. കുടരുംബതവിൽ മേലാനസവിക അസസ്വസ്ഥതകപളലാ ശലാരമീരവിക പവകലദങ്ങപളലാ ഉള്ളവർ മേലാതരും പൂരവിപ്പെവിക്കുക

നമ്പർ പപേരര് ശലാരമീരവികരും മേലാനസവികരും 

17. ശുപേദ്യാർശ : (ചുവനടെ നകലാടതവിരവിക്കുന്നവരവിൽ ആരനടെനയങവിലരും ഒരലാളുനടെ ശുപേലാർശ പവണെരും)
• സ്കൂൾ നഹെഡര് 
• പേഞലായതര് പ്രൈസവിഡന്റെര് / നമേമ്പർ / പകലാർപ്പെപറേഷൻ  കകൗൺസവിലർ
• ഇടെവകവവികലാരവി / പകലാൺനവന്റെര്  സുപേമീരവിയർ 
• മുസവിരും പേള്ളവികളവിനല ഇമേലാമുമേലാർ
• പഹെന്ദവലാശ്രമേങ്ങളവിനല അധവിപേനലാർ / പക്ഷതരും ട്രസര് പ്രൈസവിഡന്റുമേലാർ / നസക്രടറേവിമേലാർ 
• പറേലാടറേവി കബര് പ്രൈസവിഡന്റുമേലാർ
• പേദ്ധതവിയുനടെ പസലാൺസർമേലാർ 

ശുപേലാർശ നചയ്യുന്ന ആളുനടെ പപേരര്  :________________________________________________

പഫലാൺ നമ്പർ : _______________________ പേദവവി : _______________________

ഇനമേയവിൽ : ___________________________ ഒപ്പെര് :_______________________

അപപേക്ഷകനന്റെ / അപപേക്ഷകയുനടെ പപേരരും ഒപ്പുരും :____________________________________________

പ്രധദ്യാനളപ്പെട്ട മുൻഗണനദ്യാ മദ്യാനദണ്ഡങ്ങൾ 

1. വവിദദലാദർശനവിപലക്കുള്ള പ്രൈപവശനരും പഹെസ്കൂൾ വവിദദലാർതവികൾകലാണെര്
2. സലാമ്പതവികമേലായവി പേവിപന്നലാകലാവസ്ഥയവിലള്ള കുടരുംബതവിനല മേവിടകരലായ വവിദദലാർതവികൾ
3. വവിധവകളുനടെ മേകൾകര് മുൻഗണെന
4. കുടരുംബതവിൽ മേലാരകപരലാഗരും / മേലാറേലാപരലാഗരും ബലാധവിച്ചവരനണ്ടെങവിൽ മുൻഗണെന
5. വവിദദലാർതവികര് പേഠന കലാരദങ്ങളവിൽ തലാല്പരദമുണ്ടെലായവിരവികണെരും
6. വവിദദലാർതവി സർകലാർ സ്കൂളവിൽ / എയര്ഡഡര് സ്കൂളവിൽ പേഠവിക്കുന്ന ആളലായവിരവികണെരും

പൂരവിപ്പെവിച്ച അഭപേകദ്യാഭഫദ്യാറനം അയച്ചുതഭരണ്ടെ വവിലദ്യാസനം :

അധസ്വലാന, വവിദദലാദർശൻ 
പേലാർവതവി നഗർ, പമേനരുംകുളരും 
കഴക്കൂടരും പേവി. ഓ. 
തവിരവനന്തപുരരും - 695582
പകരളരും

ഇളമയവിൽ: adhwanaindia@gmail.com

ളമദ്യാബബൈൽ (വദ്യാടക്സദ്യാപ്പെക് ): 944 797 1846

നൽഭകണ്ടെ ഭരഖകൾ  :

1. സ്കൂൾ നഹെഡര്മേലാസർ /കലാസര് ടെമീച്ചർ സലാക്ഷദനപ്പെടതവിയ അവസലാന പേരമീക്ഷയുനടെ (2019-20) മേലാർകര് ലവിസര് 
2. സ്കൂൾ നഹെഡര്മേലാസരനടെ / കലാസര് ടെമീച്ചറേവിനന്റെ ശുപേലാർശ കതര്
3. മേലാതലാപേവിതലാകളുനടെ / രക്ഷകർതലാവവിനന്റെ സമ്മതപേതരും 
4. വവിദദലാർതവിയുനടെ ആധലാറേവിനന്റെ സസ്വയരും സലാക്ഷദനപ്പെടതവിയ പകലാപ്പെവി 
5. സ്കൂൾ ഐഡന്റെവിറവി കലാർഡര് 
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വവിദദദ്യാദർശൻ

മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാക്കളുടടെ   /   രകദ്യാകർതദ്യാവവിടന്റെ സമ്മത പതത

എടന്റെ  മകൻ  /  മകൾ  ..................................................................2021  -22  അധദയന  വർഷതവിൽ
............................................................................................സ്കൂളവിൽ  ..................................കദ്യാസവിൽ പഠവിക്കുന.  അവടന
/  അവടള  അധധദ്യാന  നടെപവിലദ്യാക്കുന്ന  വവിദദദ്യാദർശൻ  പദ്ധതവിയവിൽ  ചചേർക്കുന്നതവിനന്  എനവിക്കന്  പൂർണ
സമ്മതമദ്യാണന്.  വവിദദദ്യാദർശൻ  പദ്ധതവിയുടടെ  എലദ്യാ  നവിബന്ധനകളുത  പദ്യാലവിച്ചു  എലദ്യാ  പ്രവർതനങ്ങളവിലത
മകടന / മകടള പടങ്കെടുപവിക്കുടമന ഉറപ്പുതരുന. പദ്ധതവിയുടടെ പ്രവർതനങ്ങളുമദ്യായവി എടന്റെ മകൻ /
മകൾ സഹകരവിക്കുന്നവിടലങ്കെവിൽ അവടന  /  അവടള പദ്ധതവിയവിൽ നവിന്നന് ഒഴവിവദ്യാക്കുന്നതവിനന് ഇതവിനദ്യാൽ
സമ്മതവിക്കുന. 

പവിതദ്യാവവിടന്റെ ചപരന് :                                                                             ഒപ്പു:

മദ്യാതദ്യാവവിടന്റെ ചപരന് :                                                                             ഒപ്പു: 

രകദ്യാകർതദ്യാവവിടന്റെ ചപരന്:                                                               ഒപ്പു:

സ്ഥലത:

Recommendation
I  strongly  recommend  …………………………………………………………………………………………..  s/o
………………………………………………………………………………………………………………………….  residing  at
………………………………………………………………………………………………………………………………  and  studying  at
...........class  at  ……………………………………………………………………………………..school  to  be  selected  as  a
participant in the Vidyadarshan Program of Adhwana Kerala Forum, having its office
at Koodaram, Parvathy Nagar, Menamkulam, Kazhakuttom P.O., Thiruvananthapuram
– 695582. 

Signature 

Name

Designation

Official Seal


