
Application No 
അപേക്ഷ നമ്പർ::____________ 

Date of Receipt of Application:___________  

അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച തീയതി:___________ 

 
Changanassery, Kottayam, Kerala, India – 686101  Ph: +91 9544 6411 22, E-mail: 

cesbcollege@gmail.com 

APPLICATION FOR CLAIMING GRACE MARKS 
FOR PROFICIENCY IN CULTURAL ACTIVITIES/SPORTS/NCC/NSS  

സ്ാാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ/സപോർട്സ്്/എൻസ്ിസ്ി/എൻഎസ്്എസ്് എന്നിവയിലെ മികവിന് പേസ്് മാർക്ക്  
അവകാശലേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 

1 Name of the Candidate (in block letters) / 
വിദ്യാർത്ഥിയുലെ പേര്  

 

2 Address with Phone No (in block letters) / 
വിൊസ്ാം പ ാൺ നമ്പർ ഉൾപ്പലെ  

 

3 Name of the Programme / 
പപ്രാോമിലെ പേര് 

 

4 PRN/Roll No/Register No / 
േി. ആർ.എൻ/പ ാൾ നമ്പർ/രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 

 

5 Academic year and Semesters for which the 
claim is made അവകാശവാദ്ാം ഉന്നയിക്കുന്ന 
അധ്യയന വർഷവാം ലസ്മസ്റ്ററുകളാം 

Academic year 
അധ്യയനവർഷാം  

Semesters/ലസ്ലമസ്റ്ററുകൾ 

Achievements during the academic year 
അധ്യയന വർഷത്തിലെ പനട്ടങ്ങൾ 

Level of event in Sports/Cultural 
activity/NCC/NSS 
കായിക/സ്ാാംസ്കാരിക 
പ്രവർത്തനാം/NCC/NSS ഇനവാം നിെയുാം 
(National/State/District/University/Inte
r-University level) / 
പദ്ശീയ/സ്ാംസ്ഥാന/ജില്ല/ 
സ്ർവകൊശാെ/ അന്തർ-സ്ർവകൊശാെ 
തൊം 

Name and dates of event 
ഇനത്തിലെ പേരാം തീയതികളാം 

Prize/Grade 
സ്മ്മാനാം/പേ
ഡ് 

(i)   

(ii)   

(iii)   

(iv)   

(v)   

(vi)   

I hereby affirm that details of my achievements given above are true. Attested copies of the merit certificates of 
my achievements and mark sheet/hall ticket are enclosed herewith. I request that eligible grace marks may be 
sanctioned to me  
മുകളിൽ ലകാടുത്തിട്ടുള്ള പനട്ടങ്ങലള സ്ാംബന്ധിച്ച വിശദ്ാാംശങ്ങൾ സ്തയമാലെന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എലെ 
പനട്ടങ്ങളലെ ലമ ിറ്റ് സ്ർട്ടി ിക്കറ്റുകളലെ സ്ാക്ഷയലപ്പടുത്തിയ േകർപ്പുകൾ  മാർക്ക് ഷീറ്റ്/ഹാൾ  െിക്കറ്റ് ഇപതാലൊപ്പാം 
പേർത്തിരിക്കുന്നു. അർഹതലപ്പട്ട പേസ്് മാർക്ക്  എനിക്ക് അനുവദ്ിച്ചു നൽകെലമന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു 

Place/സ്ഥൊം :________________                
Date/തീയതി :________________                 Signature of the Candidate/വിദ്യാർത്ഥിയുലെ ഒപ്പ് 
 
 
 
Recommendation and signature of the HOD 
വകുപ്പ് പമധ്ാവിയുലെ ശുോർശയുാം ഒപ്പുാം 



SPACE FOR VERIFICATION BY TEACHER IN CHARGE OF SPORTS/CULTURAL 
ACTIVITIES/NCC/NSS  

കായിക/സ്ാാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനാം/NCC/NSS എന്നിവയുലെ ചുമതെയുള്ള അധ്യാേകലെ  േരിപശാധ്നയ്ക്ക് 
Verified the achievements of ................................................ ........................ (Name of the applicant) 

and recommended for awarding Grace Marks  

.............................................................................(അപേക്ഷകലെ/യുലെ പേര്) ലെ/യുലെ പനട്ടങ്ങൾ 

േരിപശാധ്ിച്ചു. പേസ്് മാർക്ക് നൽകാൻ ശുോർശ ലേയ്യുന്നു. 

 

Place/സ്ഥൊം: 

Signature of the Teacher-incharge 
ചുമതെയുള്ള അധ്യാേകൻ 

 
Date/തീയതി: College seal/ 

ഓ ീസ്് മുദ്ര 
 

CERTIFICATE BY THE PRINCIPAL 
പ്രിൻസ്ിപ്പൽ നൽകുന്ന സ്ാക്ഷയേത്രാം 

Certified that Sri/Kum……………………………is a bonafide full time student of this college 
studying in …………………. (Programme & Course) during the academic year 2020-21 and that the 
facts given by the student in this application are verified and found correct. 

ശ്രീ/ കുമാരി ___________________________________________ 20......-.20...... അധ്യയന വർഷത്തിൽ 

____________________________ ഈ പകാപളജിൽ _____________________ (പപ്രാോാം & പകാഴ്സ് ) 

േഠിക്കുന്ന/േഠിച്ച മുഴുവൻ സ്മയ വിദ്യാർത്ഥി ആലെന്നുാം ഈ വിദ്യാർത്ഥി നൽകിയ വസ്തുതകൾ 

േരിപശാധ്നയിൽ പബാധ്യലപ്പട്ടതായുാം സ്ാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു. 
 
Place സ്ഥൊം: 
Date തീയതി: 

Signature of the Principal 
പ്രിൻസ്ിപ്പെിലെ ഒപ്പ് 

  College seal  
ഓ ീസ്് മുദ്ര 

Details of attested copies of documents attached (to be filled in by the applicant) 
അനുബന്ധ പരഖകളലെ സ്ാക്ഷയലപ്പടുത്തിയ േകർപ്പുകളലെ വിശദ്ാാംശങ്ങൾ (അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിപക്കണ്ടത്) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

…………………….……..……..…....……For office use only/ഓ ീസ്് ഉേപയാഗത്തിനു 
മാത്രാം……………...………….……………. 

No Eligible Events/performance Grace marks awarded in percentage Remarks 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

 Total eligible grace mark  
in percentage 

  

 
 
Signature of Assistant 
 

 

Approved Signature of the Controller of Examinations 
 


