ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷ। ପାଇ ଁ ଦରଖାସ୍ତ ନମୁନା

୧॰ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ :
୨॰ ପି ତା/ଅଭି ଭାବକଙ୍କ ନାମ:
୩॰ ମାତାଙ୍କ ନାମ:
୪॰ ଠିକଣା

ଗ୍ରାମ:

ପପାଷ୍ଟ:

ଭାୟା:

ବ୍ଲକ:

ତହସି ଲ:

ଜିଲ୍ଲା:

୫॰

ଜନ୍ମ ତାରି ଖ :

୬॰

ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜନଜାତିର ନାମ (ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ ):

୭॰

ଆପବଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର (ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ ):

ଥାନା:

୮॰ ଯଦି ଆପବଦନକାରୀ ଦିବୟଙ୍ଗ ପହଇଥାନ୍ତି ପତପବ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ :
୯॰ ପଞ୍ଚମ ପେଣୀପର ପଢୁ ଥିବା ସ୍କ ୁଲ ର ନାମ :
୧୦॰: ପଞ୍ଚମ ପେଣୀ ପର ଉତିର୍ଣ୍ଣ ପହାଇଥିବା ବର୍ଣ :
୧୧॰ ପସହି ସ୍କ ୁଲପର ଚତୁ ଥଣ ପେଣୀପର ପାଇଥିବା ସଂକ୍ଷି ପ୍ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ :
୧୨॰ ପଢିବାକୁ ଚାହୁ ଥବ
ି ା ଏକଲବୟ ଆଦର୍ଣ ଆବାସି କ ବିଦୟାଳୟ ର ନାମ:
୧୩ ॰ ଅବିଭାବକଙ୍କ ପମାବାଇଲ ନମ୍ବର :
୧୪॰ ବିକଳ୍ପ ପମାବାଇଲ ନମ୍ବର :
୧୫ ॰ ଆପବଦନ କାରୀ ୨ ପ ାଟି କଲର ପାସପପାଟଣ ସାଇଜ ପ ାଟ ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ:
୧୬॰ପି ତାମାତା/ଅଭି ଭାବକଙ୍କ ପାସପପାଟଣ ସାଇଜ ପ ାପଟା ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ :
୧୭॰ ଅଣ ଅନୁ ସଚ
ୂ ିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜାତି ଓ ଅବାସି କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରି ପବ :

ବ ାଷଣା
ଦରଖାସ୍ତପର ପମା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥୟ ସତୟ ଅପଟ ।
ଛାତ୍ର /ଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ସ୍ବାକ୍ଷୟର
ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀଶ୍ରର ପଢୁ ଥିବା ସ୍କ ୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ
ସ୍ଵାକ୍ଷର, (ତାରି ଖ ଓ ଶ୍ରମାହର ସହିତ)

Application for Entrance Examination

1.

Name of the Student :

2.

Name of the Father/Guardian:

3.

Name of the Mother :

4.

Address:

Affix Passport
size
Photograph

Village:

Post:

Via:

Block:

Tahasil:

Dist:

Police Station:

5.

Date of Birth :

6.

Name of the Tribe to which the student belongs(Caste certificate to be attached) :

7.

Aadhar Number of Applicant (Photo copy of Adhar card to be attached).

8.

Whether physically Challenged, if yes (Certificate to be attached) :

9.

Name of the School where the Applicant was studying in Class-V :

10.

Passed out Year of Class-V :

11.

Mark sheet of Summative assessment in Class-IV (Photo copy to be attached).

12.

Name of School where the Applicant is interested to be admitted :

13.

Mobile No. of Parent:

14.

Alternative Mobile No:

15.

Two nos. of Passport size colour photograph of the Applicant ( To be Attached):

16.

Passport size photograph of Parent/Guardian:

17.

Caste and Residential Certificate of the Non-ST Applicant:

The information given in the application form is true to the best of
my knowledge.

Signature of the Student

Signature of Headmaster/ Headmistress of the School last studied

