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ENTRY DETAILS

അററിയറിപപ്പ് 

   സസംസസ്ഥാന സ്കൂള് കലലസ്ഥാല്സവതത്തില്  പങങ്കെടുക്കുവസ്ഥാന് അര്ഹത ലനടത്തിയ വത്തിദദസ്ഥാര്തത്തി
കളുങട / രകസ്ഥാകര്തസ്ഥാക്കളുങട / എലസസ്ഥാര്ടത്തിസംഗഗ്  ടടീച്ചറുങട ഒരു ലയസ്ഥാഗസം  12/01/2017 രസ്ഥാവത്തിങല
11 നഗ്   എറണസ്ഥാകുളസം  എസഗ്  ആര്  വത്തി  ഹയര്  ങസക്കന്ററത്തി  സ്കൂളത്തില്  ങവച്ചഗ്  കൂടുവസ്ഥാന്
തടീരുമസ്ഥാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ബന്ധങപ്പെടവര് ലയസ്ഥാഗതത്തില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാസ്ഥാവണങമനഗ് അറത്തിയത്തിക്കുന.

എനഗ് 
വത്തിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ ഉപ ഡയറക്ടര് 

എറണസ്ഥാകുളസം 

ലയസ്ഥാഗതത്തില് വരുലമസ്ഥാള് തസ്ഥാങഴെ പറയുനവ ങകസ്ഥാണ്ടുവലരണ്ടതസ്ഥാണഗ് 

➢ പങങ്കെടുക്കുന കുടത്തികളുങട ഐ ഡത്തി കസ്ഥാര്ഡഗ്  ddeernakulam.in  എന ങവബഗ്സസറത്തില്
നത്തിനസം  ഡഡൗണ്ലലസ്ഥാഡഗ്  ങചെയഗ്  പൂരത്തിപ്പെത്തിച്ചഗ്  ലഫസ്ഥാലടസ്ഥാപതത്തിച്ചഗ്  പ്രധസ്ഥാനസ്ഥാധദസ്ഥാപകങന്റ
ഒലപ്പെസ്ഥാടുകൂടത്തി ങകസ്ഥാണ്ടുവലരണ്ടതസ്ഥാണഗ്. 

➢   devparur@gmail.com ,  georgebastin@gmail.com എന  വത്തിലസ്ഥാസതത്തില്
പങങ്കെടുക്കുന  കുടത്തിയുങട  ലഫസ്ഥാലടസ്ഥാ  (  150*200  resolution  ,30  kb  size  )  email

ങചെലയ്യേണ്ടതസ്ഥാണഗ്. ഇലതസ്ഥാങടസ്ഥാപ്പെസം കുടത്തിയുങട ലപരഗ്, അഡത്തിഷന് നമര്, പങങ്കെടുക്കുന ഇനസം
എനത്തിവയുസം ലചെര്ലക്കണ്ടടതസ്ഥാണഗ്. 

➢ കഴെത്തിഞ്ഞവര്ഷസം സസംസസ്ഥാന കലലല്സവതത്തില് ലഭത്തിച്ച ലടസ്ഥാഫത്തികള് തത്തിരത്തിലച്ചല്പ്പെത്തി
ലക്കണ്ടതത്തിനസ്ഥാല് ലയസ്ഥാഗതത്തില് വരുലമസ്ഥാള് ങകസ്ഥാണ്ടുവലരണ്ടതസ്ഥാണഗ്.

➢ അപ്പെടീല്മുഖസ്ഥാനത്തിരസം  പങങ്കെടുക്കുവസ്ഥാന്  അര്ഹതലനടത്തിയ  കുടത്തികള്  അപ്പെടീല്  എന്ററത്തി
രജത്തിലസ്ട്രേഷന് ലഫസ്ഥാറവസം പൂരത്തിപ്പെത്തിച്ചഗ് ങകസ്ഥാണ്ടുവരണസം .

➢ റവനന്യു  ജത്തിലസ്ഥാ  കലലസ്ഥാല്സവതത്തില്  ഒനസ്ഥാസം  സസ്ഥാനസം  ലഭത്തിച്ചതത്തിങന്റ  സര്ടത്തിഫത്തിക്കറസം
ങകസ്ഥാണ്ടുവലരണ്ടതസ്ഥാണഗ്.

mailto:devparur@gmail.com
mailto:georgebastin@gmail.com




ഐഡനന്റിഫന്റികക്കേഷന് സര്ടന്റിഫന്റിക്കേററ

KERALA SCHOOL
KALOLSAVAM 2016-17

2017 JANUARY 16 – 22, KANNUR

ജന്റില്ലയുടടെ കപേരറ :

കപേരറ :

കക്ലാസറ :

സ്കൂളന്റിടന കപേരറ :

അഡറ മന്റിഷന് നമ്പര് :

സ്കൂള് കകക്ലാഡറ : (ഹഹൈസ്കൂള് കകക്ലാഡറ എഴുതുക)

മത്സരന്റിക്കുന്ന വന്റിഭക്ലാഗഗ :

മത്സരന്റിക്കുന്ന ഇനഗ :

ക്രമ നഗ. ഇനഗ ഐറഗ കകക്ലാഡറ 

1

2

3

4

5

ഐഡനന്റിഫന്റികക്കേഷന് മക്ലാര്ക്കേറ 1 :

           2 :

മത്സരക്ലാര്തന്റിയുടടെ ഒപറ :

എകസക്ലാര്ടന്റിഗഗറ ടെടീച്ചറുടടെ കപേരഗ കഫക്ലാണ്നമ്പറുഗ :

മത്സരന്റിക്കുന്ന കുടന്റിയുടടെ കഫക്ലാണ്നമ്പര് :

(മത്സരഫലഗ SMS മുകഖേന കുടന്റിടയെ അറന്റിയെന്റിക്കുന്നതക്ലാണറ)

മുകളന്റില് കരഖേടപടുതന്റിയെ വന്റിവരങ്ങള് സതത്യമക്ലാടണന്നറ സക്ലാകത്യടപടുത്തുന.

ഒപറ
        പന്റിന്സന്റിപക്ലാള്/ടഹൈ ഡറ മക്ലാസ്റ്റര്

സ്ഥലഗ  :
തടീയെതന്റി :

ഒപറ
    ടഡപേപ്യൂടന്റി ഡയെറക്ടര് ഓഫറ എജപ്യൂകക്കേഷന്

PHOTO



APPEAL ENTRY DETAILS

 
 KERALA SCHOOL   Appeal No. & Date

KALOLSAVAM 2016-17
 2017 JANUARY 16 – 22, KANNUR

Name of Participant :

Class :

Male / Female :

Name of District :

Name of School :

Admission No. :

School Code (   ഹഹസള കകകഡഡ കചരകക) :

Name of Item :

Item Code :

Section (HSS, HS) :

Whether Participating in any other 

item, if yes, specify the item :

Type of Appeal : DDE / Court

Mobile Number :

If group items enter the following details :
Sl.
No.

Admission
No.

Name Class M/F Reg. No. Of other
participating item, if any

Remarks

Contact No.  : Name and Signature of Escorting Teacher

(       അപപല ഗപഡ ഇനതതലകണണങതലആദദദ ലപഡറണട കപരഡ എഴതക)         


