Application No
അപേക്ഷ നമ്പര്:____________

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 REDISTRIBUTION OF GRACE MARKS AWARDED
FOR PROFICIENCY IN CULTURAL ACTIVITIES/SPORTS/NCC/NSS
വിജയിച്ച പകോഴ്സുകളുടെ പേസ്് മോർക്കുകൾ േരോജയടെട്ട പകോഴ്സുകളിപേക്ക് പുനർവിതരണം ടെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

1
2
3
4
5

Name of the Candidate (in block letters /
വിദ്യോർത്ഥിയുടെ പേര്
Address with Phone No (in block letters) /
വിേോസ്ം പ ോൺ നമ്പർ ഉൾെടെ
Name of the Programme /
പരോേോമിടെ പേര്
Admission year / രപവശന വർഷം
PRN/Roll No/Register No /
േി. ആർ.എൻ/പ ോൾ നമ്പർ/രജിസ്റ്റർ നമ്പർ
Details of failed courses to which grace mark are to be redistributed from passed courses
വിജയിച്ച പകോഴ്സുകളിൽനിന്ന് പേസ്് മോർക്ക് പുനർവിതരണം ടെപേണ്ട േരോജയടെട്ട പകോഴ്സുകളുടെ വിശദ്ോംശങ്ങൾ
Semester
Month & Year of Examination
Title of failed courses
ടസ്മസ്റ്റർ
േരീക്ഷയുടെ മോസ്വം വർഷവം
േരോജയടെട്ട പകോഴ്സുകളുടെ ശീർഷകം

DECLARATION / രസ്തോവന
I hereby declare that the information given above about me are correct to the best of my
knowledge and belief and I have no objection in redistributing the grace marks of any passed courses
to failed courses irrespective of the semester or performance year in which the grace marks are
awarded. I am aware of the fact that the redistribution will be implemented as per University order no.
5046/Ac A VIII/01/2018 dated 22.06.2018.
എടന്നക്കു ിച്ച് മുകളിൽ ടകോടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എടെ അ ിവനുസ്രിച്ച് സ്തയമോടണന്ന് ഞോൻ
രസ്തോവിക്കുന്നു. പേസ്് മോർക്കുകൾ നൽകുന്ന ടസ്മസ്റ്റർ അടെങ്കിൽ രകെന വർഷം േരിഗണിക്കോടത വിജയിച്ച
ഏടതങ്കിലം പകോഴ്സുകളുടെ പേസ്് മോർക്കുകൾ േരോജയടെട്ട പകോഴ്സുകളിപേക്ക് പുനർവിതരണം ടെയ്യുന്നതിൽ
എനിക്ക് ആപക്ഷേമിെ. െി പുനർവിതരണം യൂണിപവഴ്സിറ്റി ഉത്തരവ് നം. 5046/Ac A VIII/01/2018 തീയതി
22.06.2018 അനുസ്രിച്ചോണ് നെെോക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അ ിവള്ളതോകുന്നു
Place/സ്ഥേം :________________
Date/തീയതി :________________
Signature
of
the
Candidate/വിദ്യോർത്ഥിയുടെ ഒെ്
NB/ശ്രദ്ധിക്കുക:
1. Redistribution of grace marks is allowed only for obtaining pass minimum marks for a failed course
and not any other purpose. / േരോജയടെട്ട ഒരു പകോഴ്സ്ിന് മിനിമം മോർക്ക് പനോട്ടത്തിനു മോത്രപമ പേസ്്
മോർക്കിടെ പുനർവിതരണം അനുവദ്ിക്കൂ.
2. This application shall reach the CE office within two weeks after the publication of results of final
semester of each programme. / ഓപരോ പരോേോമിടെയും അവസ്ോന ടസ്മസ്റ്റ ിടെ
േങ്ങൾ
രസ്ിദ്ധീകരിച്ചതിനുപശഷം രണ്ടോഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ അപേക്ഷ സ്ി.ഇ ഓ ീസ്ിൽ സ്മർെിപക്കണ്ടതോണ്

