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ಧೃತಿ ಫ ೌಂಡ ೇಶನ್, ಲ ೈಟ್ ಹ ಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ ,ೆ ಮೌಂಗಳೂರು, 
ವಿದ್ಯಾಪೇಷಕ್,  ಧಯರವಯಡ 

ಪ್ರತಿಭಯವೌಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಶಿಕ್ಷಣಕ್ ೆ ನ ರವಿಗ  ಅರ್ಜಿ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:  

 
 
 
 
 
 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೀಟೆ ೀ 

ಪೂರ್ಿ ವಿಳಯಸ: 

ಸ್ಥಿರ ದ ರವಯಣಿ (ಎಸ್ ಟಿಡಿ ಕೆ ೀಡ್ ಸಹಿತ): 
ಚರ ದ ರವಯಣಿ: 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿದ ಶಯಲೆ/ಕಯಲೆೀಜು: 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ/ಪಿಯುಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಥದ ಶೆೀಕಡಯ ಅಂಕಗಳು: 
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೆ ೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ೆಾ 
ಜಯತ್/ಮತ: 
ಹೆತತವರ/ರಕ್ಷಕರ ಪೂರ್ಿ ವಿಳಯಸ: 

ಹೆತತವರ ಸ್ಥಿರ ದ ರವಯಣಿ (ಎಸ್ ಟಿಡಿ ಕೆ ೀಡ್ ಸಹಿತ)/ಇತರ ಸಂಪಕಿ ಸಂಖ್ೆಾ 

ಕುಟುೌಂಬದ ವಿವರಗಳು 
ಕುಟುಂಬದ ಒಟುು ಸದಸಾರ ಸಂಖ್ೆಾ: 

ಸಂ. ಸಂಬಂಧ ಹೆಸರು, ವಯಸುು ವೃತ್ತ ವಯರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯ 

1 ತಂದ್ೆ    

2 ತಯಯಿ    

3     

4     

5     

6     

ಕುಟುಂಬದ ಒಟುು ವಯರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯ  

ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಯಹಿತಿ 

ಅ. ವಯಸದ ಮನೆ: ಸವಂತ/ಬಯಡಿಗೆ 
ಆ. ಬೆೀಸಯಯಗಯರರಯಗಿದದಲ್ಲಿ ಸಿಳ ವಿಸ್ಥತೀರ್ಿ (ಎಕರೆ) 
ಇ. ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ವಯಹನಗಳೂ: ದ್ವವಚಕರ/ತ್ರಚಕರ/ಚತುಶ್ಚಕರ  
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ/ಪಿಯುಸಿ ವಯಾಸೌಂಗಕ್ ೆ ತಗಲಿದ ಒಟುು ಖರ್ುಿ: 
ಕಳೆದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿ ವಯಾಸಂಗಕೆೆ ದ್ೆ ರಕಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಯಯ: 

ಈಗ ಸೆೀರರುವ/ಸೆೀರಲ್ಲಚಿಿಸುವ ಕಯಲೆೀಜು ಮತುತ ಆಯುದಕೆ ಂಡಿರುವ ವಿರ್ಯ: 

ಮೀಲ್ಲನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕೆೆ ತಗಲಬಹುದ್ಯದ ಅಂದ್ಯಜು ಖಚುಿ: 
ಶ್ುಲೆ:                                       ಪುಸತಕ:                                   ಸಮವಸರ:                         ಒಟುು: 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನುು ಚೆನಯುಗಿ ಬಲಿ ಸಿಳಿೀಯ ಗೌರವಯನ್ವವತರ ಹೆಸರು, ಪೂರ್ಿ ವಿಳಯಸ, ದ ರವಯಣಿ ಸಂಖ್ೆಾ: 
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ನ್ವಮಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವುದಕೆೆ ದ್ಯರಯ ನಕ್ಷೆ: (ಮನೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಹೆ ೀಟೆಲ್, ಅಂಚೆ ಕಛೆೀರ, ಸರಕಯರ ಯಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆಿಗಳು, 
ದ್ೆೀವಯಲಯಗಳು ಇತಯಾದ್ವ ಮಯಹಿತ್ ನ್ವೀಡಿ) 

ಈ ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಯಿ ಮಯಹಿತ್ಯು ನನು ಅನುಭವದ ಪರಕಯರ ಸತಾವೆೀ ಆಗಿರುತತದ್ೆ. 

 

ಹೆತತವರ/ರಕ್ಷಕರ ಸಹಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹಿ 

ತಯರೀಕು: 
ಸಿಳ: 

 

ಅವಶಾ ಸೂರ್ನ ಗಳು: 
1. ಅಂತ್ಮ (ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಥ/ಪಿಯುಸ್ಥ ಅಥವಯ ಅದಕೆೆ ಮೀಲಪಟು) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೆೀ. 75ಕಿೆಂತ ಹೆಚುಚ ಅಂಖ 
ಗಳಿಸ್ಥರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಯತರವೆೀ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಸಿಬಹುದು. 

2. ಅರ್ಜಿದ್ಯರರ ಕುಟುಂಬಕೆೆ ಎಲಯಿ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಒಟುು ಆದ್ಯಯವು ರ . 36000ವನುು ಮೀರರಬಯರದು 
3. ಅಂಕಪಟಿುಯ ನಕಲು ಪರತ್ ಹಯಗ  ಶ್ುಲೆ ಪಯವತ್ಸ್ಥದ ರಸ್ಥೀದ್ವಯ (ಅಥವಯ ಕಯಲೆೀರ್ಜನಲ್ಲ ಿಕೆ ೀರದ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ುಲೆ 
ಪಟಿುಯ) ನಕಲು ಪರತ್ಗಳನುು ಅರ್ಜಿಯಂದ್ವಗೆ ಅಗತಾವಯಗಿ ಲಗತ್ತಸಬೆೀಕು 

4. ಈ ಯೀಜನೆಯು ದಕ್ಷಿರ್ ಕನುಡ ರ್ಜಲೆಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷೆುೀ ಸ್ಥೀಮತವಯಗಿದ್ೆ. 
5. ಸಂಸೆಿಯ ಕಯಯಿಕತಿರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ/ಹೆತತವರ ವಯಸಸಿಳ/ಉದ್ೆ ಾೀಗ ಸಿಳಕೆೆ ಭ್ೆೀಟಿ ನ್ವೀಡಲ್ಲರುವುದರಂದ 
ನ್ವಜಕ ೆ ಆಹಿರಯದವರಷೆುೀ ಅರ್ಜಿಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು. 

6. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಯಹಿತ್ಯು ಅಪೂರ್ಿವಯಗಿದದಲ್ಲಿ, ಅಸತಾವಯಗಿದದಲ್ಲಿ ಅದನುು ತ್ರಸೆರಸಲಯಗುವುಸು. 
7. ಫಲಯನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತ್ ಫೌಂಡೆೀಶ್ನ್ ಮತುತ ವಿದ್ಯಾ ಪೀರ್ಕ್ ತ್ೀಮಯಿನಗಳ ೀೆ ಅಂತ್ಮ; ಯಯವುದ್ೆೀ 
ವಾಕಿತ ಯಯ ಸಂಸೆಿಗಳಿಂದ ಪರಭ್ಯವ ಬೀರಲು ಯತ್ುಸಬಯರದು. 

  
ಕಛೆೀರಯ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಮಯತರ: 
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥವೀಕರಸ್ಥದ ದ್ವನಯಂಕ: 
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥವೀಕರಸ್ಥದವರ ಹೆಸರು: 
ಟಿಪಪಣಿ: 


