
സസംസസ്ഥാന സസന്ട്രല് ലലൈബ്രററ, കകേരളസം
വറഭറന്ന കേസ്ഥാഴ്ച കശേഷറ/ബ്രയറലൈറ വറഭസ്ഥാഗകസ്ഥാര്കക്ക് പ്രകവശേനതറനുള്ള അകപേക

('എഫക്ക് കസ്ഥാസക്ക് അസംഗതതസം')

അസംഗതത നമ്പര് :
സസ്ഥാമ്പക്ക് 

ലസസക്ക്
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ

പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ കപേരക്ക് 
(മലൈയസ്ഥാളതറലസം,ഇസംഗ്ളളീഷറലസം) :

പേറതസ്ഥാവറസന/മസ്ഥാതസ്ഥാവറസന കപേരക്ക് :

വറവസ്ഥാഹറതസരങറല് ഭര്തസ്ഥാവറസന /
ഭസ്ഥാരര്യയുസടെ കപേരക്ക് :

സറരമസ്ഥായ കമല്വറലൈസ്ഥാസസം(പേറന്കകേസ്ഥാഡക്ക്) :

ഇകപസ്ഥാഴസത പൂര്ണ്ണ കമല്വറലൈസ്ഥാസസം 
വറകല്ലേജക്ക്, തസ്ഥാലൂകക്ക്, (പേറന്കകേസ്ഥാഡക്ക്) :

സടെലൈകഫസ്ഥാണ് നമ്പര് (വളീടെക്ക്/ഓഫളീസക്ക്) :
സമസ്ഥാലബൈല് നമ്പര് :
ഇ-സമയറല് വറലൈസ്ഥാസസം :

സതസ്ഥാഴറല് :

കേസ്ഥാഴ്ച്ചകശേഷറയുസടെ ശേതമസ്ഥാനസം :

ആധസ്ഥാര് നമ്പര് :
പേസ്ഥാന് നമ്പര്
(ആദസ്ഥായ നറകുതറ നല്കുന്നവര്) :

ഓഫളീസക്ക് അഡ്രസക്ക് (പൂര്ണ്ണസം) :
സതര്യപ്രസസ്ഥാവന

     തറരുവനന്തപുരസം പേബറകക്ക് ലലൈബ്രററയറസലൈ സവറകശേഷ കേസ്ഥാഴ്ചകശേഷറ  /  സബ്രയറലൈറ വറഭസ്ഥാഗതറല് ഒരു
അസംഗമസ്ഥാകുന്നതറനക്ക്  ഞസ്ഥാന്  ആഗ്രഹറക്കുകേയുസം  എനറകക്ക്  പ്രകവശേനസം  നല്കുകേയസ്ഥാസണെങറല്  കേസ്ഥാലൈസ്ഥാകേസ്ഥാലൈസം
പ്രസ്ഥാബൈലൈര്യതറലള്ള  ലലൈബ്രററ  ചടങ്ങളസം  അതക്ക്  സസംബൈനറച്ചക്ക്  കസറക്ക്  ലലൈകബ്രററയന്  എടുക്കുന്ന  തളീരുമസ്ഥാനങ്ങളസം
അനുസരറക്കുന്നതസ്ഥാസണെന്നക്ക്  ഉറപ്പുതരുന്നതുമസ്ഥാകുന.   എസന  അസംഗതതസം  മൂലൈസം  ലലൈബ്രററകക്ക്  എസന്തങറലസം  നഷസം
കനരറടുകേയസ്ഥാസണെങറല് അതറനക്ക് ഞസ്ഥാന് വര്യകറപേരമസ്ഥായറ ഉതരവസ്ഥാദറയസ്ഥായറരറക്കുന്നതസ്ഥാണെക്ക്.  

(ഒപക്ക്)

തളീയതറ............
          (മറുപുറസം)

  



ഓഫളീസക്ക് ഉപേകയസ്ഥാഗതറനക്ക് മസ്ഥാതസം

ശുപേസ്ഥാര്ശേ സചയ്യുന്ന ആള................................................. പ്രകവശേനസം നല്കേറയ തളീയതറ
...................................................................................... .............................................
.....................................................................................
I/II ഷറഫക്ക് ചുമതലൈ വഹറക്കുന്ന ലലൈകബ്രററയന്, പുസകേമുററ കസറക്ക് ലലൈകബ്രററയന്



STATE CENTRAL LIBRARY, KERALA
(THIRUVANANTHAPURAM PUBLIC LIBRARY)

APPLICATION FOR  MEMBERSHIP
FOR VISUALLY IMPAIRED PERSON

( F CLASS MEMBERSHIP )‘ ’

Recent Stamp
size photoghraph

should be 
affixed

Member No:              Admitted on :

1. Name in full (in block letters) :

2. Father s/mother s Name’ ’ :

3. If married, Please state
husband s/wife s name’ ’ :

4. Permanent Address :
(with Pin code)

5. Village and Taluk :

6. Present Address
(With Pincode) :

7. Telephone No :
8. Mobile No :
9. E-Mail Address :

10. Occupation :

11. Percentage of Vision             :

12. Aadhar No. :
13. PAN (If Income Tax Payee) :
14. Office Address (in full) :

 Office PIN Code

DECLARATION
               I desire to become a member in the visually impaired / Braille section in the library.

If admitted,    I  undertake to abide by the rules of the library in force,   from time to time and the state
Librarian s decision regarding them.    I shall be personally responsible for any loss sustained by the library’
due to my membership and shall make good any such loss. 

Date:          Signature

(P.T.O.)



For Office use only

Recommended by :......................................................                     Admitted On
..........................................................................................                    ............................................
..........................................................................................
Librarian incharge of Shift I & II,  Book Room. State Librarian

    


