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അപേക്ഷ നം.: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

(ഓഫീസ് ഉേപ ോഗത്തിന്) 
  

അപേക്ഷ പ ോറം.  

      

പഫോപടോ 
േോരമ്പരയ സമൂഹ ആപരോഗ്യ രക്ഷോ പ്േവര്ത്തകര്ര്ത്കുള്ള നിയ ്ത്പ് തത 

 പ്േമോണ േപ്ത വതതരണ േദ്ധതത (VCSTCHPs) for Applicant TCHP 

േൂര്ണമാോ  പേ്: 

േുരുഷന് / സ്്രീ : ജനന രീ രി: 

അച്ഛന്റെ/രകരക്ഷോ്ര്ത്തോവിന്ിന്റെ പേ്  

ബന്ധന്റെടോനുള്ള വിന്ിലോസം: 
 

 
അടുത്തുള്ള അട ോളം (Landmark): 

വിന്ിപലേജ്: രോലുക്ക്: േിന് പ്ോഡ്: 

ജിലേ: ആധോര് നം.: 

പഫോണ് നം.:  ന്റമാോബബല് നം.: 

ബവിന്ദ്യം അഭ്യസിെിച്ച, “്ുടുംബത്തിന്റല മാുരിര്ന അംഗത്തിന്റെ” /രക “ഗുരുവിന്ിന്റെ” വിന്ിവിന്രങ്ങള്.  
പേ്: അപേക്ഷ്നുമാോ ുള്ള ബന്ധം: 
ബന്ധന്റെടോനുള്ള വിന്ിലോസം: 
 
 

രോലുക്ക്: ജിലേ: േിന് പ്ോഡ്: 

പഫോണ് നം.: ന്റമാോബബല് നം.: 

േോരമ്പരയ ആപരോഗയ രക്ഷോ ്േവിന്ര്ത്തനത്തിലുള്ള േരി  ം:  .............. വിന്ര്ഷം. 

അറി ോവിന്ുന ഭ്ോഷ്ള്     
 ി്ിത്സ വിന്ിഭ്ോഗം േടി് : ്േമാോണ േ്രത്തിനോ ി മാൂലയ നിര്ണ ം നടത്തന്റെടോന് രോല്േരയമാുള്ള ധോര് ള് ? 

     സോധോരണ പരോഗങ്ങള്      േോരമ്പരയ ്േസവിന് ശു്ശൂഷ  

     മാഞ്ഞെിത്ത  ി്ിത്സ      േോരമ്പരയ അസ്ഥി  ി്ിത്സ  

     വിന്ിഷ  ി്ിത്സ      വിന്ോര  ി്ിത്സ  

   

മാുമ്പ് ഏന്റരങ്കിലും ്േമാോണ േ്ര വിന്ിരരണ സഭ് ില് സമാീേിച്ചിടുപടോ ?    ഉട്          ഇലേ 

മാുമ്പ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചിടുപടോ?   ഉട്    ഇലേ 

ഈ േദ്ധരി ്േ്ോരം ്േമാോണ േ്രം ലഭ്ിക്കു്പ ോ അപേക്ഷ 
സമാര്െിക്കു്പ ോ ന്റ യ്രിടുന്റടങ്കില് ്േസ്രുര അപേക്ഷ നം.  

 

സതയവോങ്മൂലം : 
എന്റെ അറിവിന്ിന്റെ ും ്വിവിന്ിന്റെ ും ന്റവിന്ളിച്ചത്തില് ഇ്േ്ോരം സരയ ്േസ്രോവിന്ന 

ന്റ യ്യുനു. ്ുടുംബത്തിന്റല മാുരിര്ന അംഗത്തില് നിപനോ ഗുരുവിന്ില് നിപനോ േഠിച്ചത് ്േ്ോരം, 
പരോഗി്ള്ക്ക്, ്േോ,മാി്, ആപരോഗയ സംരക്ഷണ അവിന്സ്ഥ്ളില് േോരമ്പരയ /രക നോടു ി്ിത്സ 
രീരി്ളില് മാോ്രപമാ  ി്ിത്സ നടത്തൂ എനും  ോന്റരോരു്ോരണവിന്ശലും അപലോേരി, 
പ ോമാിപ ോെരി മാരുനു്ളുന്റട സ ോ പത്തോന്റട  ി്ിത്സ നല്്ിലേ എനും ്േരിഞ ച ന്റ യ്യുനു. 
പമാല്േറഞ്ഞ എലേോ വിന്ിവിന്രങ്ങളും സരയവിന്ും എന്റെ േരിേൂര്ണ അറിപവിന്ോടു 
്ൂടി ുള്ളരോന്റണനും ഇരിനോല് ഞോന് സരയ്േരിഞ ച ന്റ യ്യുനു. 

 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് (TCHP) 

 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ ഒെ് (TCHP) അന്റലേങ്കില്   
അപേക്ഷ്ന്ന്ററ വിന്ിരലട ോളം. 
 

രീയ്യരി  (dd/mm/yyyy): സ്ഥലം: 



 
 

2 of 6 
 

 

 ി്ിത്സല ത്തിന്റെ വിന്ിലോസം  (ഉന്റടങ്കില്): 

 
 
 
അടുത്തുള്ള അട ോളം (Landmark): 
ഫീസിന്റെ വിന്ിവിന്രങ്ങള്. 

ബോങ്കിന്റെ പേ്   രു്  

ഡി.ഡി.നം.: രീ രി  
 

ആധോറിന്റെ ്ോര്ഡിന്റെ േ്ര്െും സവ ം സോക്ഷയന്റെടുത്തി  3 േോസ്പേോര്ട് ബസസ് 
പഫോപടോ്ളും  സമാര്െിക്കുനു. 

 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് (TCHP) 

 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ ഒെ് (TCHP) അന്റലേങ്കില്   
അപേക്ഷ്ന്ന്ററ വിന്ിരലട ോളം. 
 

രീയ്യരി  (dd/mm/yyyy): സ്ഥലം: 

 

 ി്ിത്സ രീരി  

      ആ ുര്പവിന്ദ്  ി്ിത്സ.       സിദ്ധ  ി്ിത്സ. 

      വിന്ംശീ  ബവിന്ദ്യം.      േോരമ്പരയ നോടു  ി്ിത്സ. 

      ഗൃ  ബവിന്ദ്യം.      ഒറ്റമാൂലി  ി്ിത്സ. 
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ഇ്തപ്പറ്ുന്ന പ ോമുകര്ള് അപേക്ഷകര്ൻ (TCHP) േൂരതപ്പതച്ച് ഒപ്പതടെണ്ടതും 
അംഗ്ീകര്ോരതത്ോ്ത അപേക്ഷയ്ടകോപ്പം സമര്ത്പ്പതപകണ്ടതും ആണ്. 

സവ്ം പ്േഖ്യോേ്ം. 
 

………………………………………………………………………............…… (TCHP  ുന്റട പേ്), എന ഞോന് 

എന്റെ സമാൂ ത്തിന് രോന്റവ േറ ുന ധോര്ളില് (streams) േരമ്പരോഗര ആപരോഗയ സംരക്ഷണം 

നല്്ുനു. ……….………………….……...………..................….……...………...……………....…...…………… 

………………….………………….……...……………...................….……...………...……………....…...…………… 

………………….………………….……...……………...................….……...………...……………....…...…………… 

………………….………………….……...……………...................….……...………...……………....…...…………… 

എന്റെ ്ുടുംബത്തില് നിനും ഗുരുവിന്ില് നിനും പനടി  അറിവിന്ും ്വിവിന്ു്ളും അനുസരിച്ച്. 

ഏന്റരങ്കിലും ഔേ ോരി്മാോ  ബവിന്ദ്യശോസ്്ര സ്മ്പദ്ോ ത്തിന്ന്ററ പസവിന്നങ്ങള് നല്്ോന്റമാന് 

ഞോന് അവിന്്ോശന്റെടു് ോന്റണങ്കിപലോ അന്റലേങ്കില് എന്റെ സര്ടിഫിപക്കഷന്റന ന്റരറ്റോ ി 

 ി്രീ്രിക്കു് ോന്റണപനോ ്ന്റടത്തി ോല്, േിനീടുള്ള രീ രി ില്, എന്റെ സര്ടിഫിപക്കഷന് 

രോല്ക്കോലി്മാോ ി നിര്ത്തിവിന്യ്ക്കു് ും /രക അന്റലേങ്കില് േിന്വിന്ലിക്കു് ും ന്റ യ്പരക്കോം എന് 

ഞോന് മാനസിലോക്കുനു. 
 

ആപരോഗയ േരിരക്ഷോ പസവിന്നങ്ങള് നല്്ോന് എനിക്ക് നലേ ആപരോഗയവിന്ും നലേ മാനസും ഉന്റടനും 

എന്റെ ആപരോഗയത്തില് ഒരു മാോറ്റം വിന്രുപമ്പോള് അത് നിങ്ങളുന്റട ്ശദ്ധ ില്ന്റെടുത്തുന്റമാനും ഇത് 

ഒരു േരമ്പരോഗര ്മ്മ്യൂണിറ്റി ന്റ ല്ത്ത് ന്റ് ര് ന്റ്േോബവിന്ഡര് (TCHP) എന നില ിലുള്ള 

എന്ന്ററ ്േവിന്ര്ത്തനന്റത്ത ്േരി്ൂലമാോ ി ബോധിക്കുന്റമാനും ഞോന് സ്ഥിരീ്രിക്കുനു. േിനീടുള്ള 

രീ രി ില് ഒരു ടിസിഎച്ച്േി എന നില ില് എന്റെ  ുമാരല്ള് നിറപവിന്റ്റുനരിന് 

ആപരോഗയേരമാോ ി ഞോന് പ ോഗയനന്റലേന് ്ന്റടത്തി ോല്, എന്റെ സര്ടിഫിക്കററ് 

രോല്ക്കോലി്മാോ ി നിര്ത്തിവിന്യ്ക്കോം ്ൂടോന്റര /രക അന്റലേങ്കില് േിന്വിന്ലിക്കു് ും ന്റ യ്പരക്കോം 

എന് ഞോന് മാനസിലോക്കുനു. 
 

എന്റെ പജോലിസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിരവിന്ും ഉത്തരവിന്ോദ്ിത്തമാുള്ളരുമാോ  ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞോന് 

ഉറെോക്കു് ും എനില് നിന് അത് ആ്ഗ ിക്കുന എലേോവിന്ര്ക്കും ഗുണനിലവിന്ോരമാുള്ള 

േരി രണം നല്്ു് ും ന്റ യ്യും. 
 

ഈ ്േഖ്യോേനത്തിന്ന്ററ ഭ്ോഗമാോ  ്േമാോണം ഞോന് വിന്ോ ിക്കു് ും ്ൂടോന്റര /രക അന്റലേങ്കില് 

മാനസ്സിലോക്കു് ും ന്റ യ്രുന്റവിന്ന് ഞോന് സ്ഥിരീ്രിക്കുനു. 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് (TCHP) …………….................………………………………………… 

 
 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ ഒെ് (TCHP) അന്റലേങ്കില്   
അപേക്ഷ്ന്ന്ററ വിന്ിരലട ോളം. 
 
 

രീയ്യരി …………….....……… (dd/mm/yyyy) സ്ഥലം …………….....………................…………. 
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ടേരുമോറ്റച്ചട്ടം 
  

്േോ,മാി് ആപരോഗയ സംരക്ഷണത്തില് ടിസിഎച്ച്േി വിന് ിച്ച േങ്കിന്ന്ററ ്േോധോനയം േരമ്പരോഗര 
്മ്മ്യൂണിറ്റി ന്റ ല്ത്ത് ന്റ് ര് ന്റ്േോബവിന്ഡര്മാോരുന്റട സനദ്ധ സര്ടിഫിപക്കഷനോ ുള്ള േദ്ധരി 
(വിന്ിസിഎസ്ടിസിേി) രിരിച്ചറി ുനു. (http://www.qcin.org/Traditional-Community-Healthcare Providers.php). 

 രല്ഫലമാോ ി, േരി രണം ആ്ഗ ിക്കുനവിന്ര്ക്ക് ഉത്തരവിന്ോദ്ിത്തവിന്ും സുരക്ഷിരവിന്ും 
സുരക്ഷിരവിന്ുമാോ  അന്തരീക്ഷം ഉറെോപക്കടത് ടിസിഎച്ച്േി ുന്റട ഉത്തരവിന്ോദ്ിത്തമാോണ്. 

 ടിസിഎച്ച്േി ്ള്ക്കോ ുള്ള ഏറ്റവിന്ും ഉ ര്ന ന്റരോവില് നിലവിന്ോരം 
ഉ ര്ത്തിെിടിക്കുനരിന്, ഇനിെറ ുന അടിസ്ഥോന രരവങ്ങള് ഞോന് അംഗീ്രിക്കുനു. 

1. വിന്ംശം, ലിംഗപഭ്ദ്ം, ബലംഗി് ആഭ്ിമാുഖ്യം, മാരേരമാോ  അന്റലേങ്കില് പദ്ശീ  ഉത്ഭവിന്ം 
എനിവിന്ന്റ  അടിസ്ഥോനമാോക്കി, എനില് നിന് ആപരോഗയ സംരക്ഷണം ആവിന്ശയന്റെടുന  
ഏന്റരോരോപളോടും വിന്ിപവിന് നം ്ോണിക്കു്പ ോ നിരസിക്കു്പ ോ ന്റ യ്യുനത് ഞോന് ഒവിവിന്ോക്കും. 

2. സ ്േവിന്ര്ത്ത് പ ോഗങ്ങള്, വിന്ിദ്യോഭ്യോസ ്േവിന്ര്ത്തനങ്ങള്, േഠനം എനിവിന് ിലൂന്റട 
ആപരോഗയ പസവിന്നങ്ങളുന്റട എന്റെ അറിവിന്ും ബനേുണയവിന്ും ഞോന് വിന്ി്സിെിക്കും. 

3. ആപരോഗയ പസവിന്ന പമാഖ്ല ില്, എന്റെ ധോര്ളില്, ഞോന് ഒരു ബനരി്വിന്ും 
ധോര്മ്മ്ി്വിന്ുമാോ  േരിശീലനം നിലനിര്ത്തും, ഒെം എന്ന്ററ സര്ടിഫിപക്കഷന്റന ന്റരറ്റോ ി 
 ി്രീ്രിക്കു് ുമാിലേ. 

4. ആപരോഗയ്രമാോ  ഒരു ജീവിന്ിരരീരി ഞോന് േിന്തുടരും 

5.  ി്ിത്സക്ക് വിന്രുനവിന്രുമാോ ി സുരക്ഷിരമാോ  ന്റരോവില് അന്തരീക്ഷവിന്ും ്േവിന്ര്ത്തന ബന്ധവിന്ും 
ഞോന് സ്ഥോേിക്കു് ും േരിേോലിക്കു് ും ന്റ യ്യും. 

6. എന്റെ ്േവിന്ര്ത്തനങ്ങളില് ഞോന് മാോനുഷി്മാോ  ഒരു മാപനോഭ്ോവിന്ം വിന്ളര്ത്തിന്റ ടുക്കു് ും 
്മ്മ്യൂണിറ്റി ന്റ ല്ത്ത് സംരംഭ്ങ്ങന്റള േിന്തുണയ്ക്കു് ും ന്റ യ്യും. 

7. എന്റെ ആപരോഗയ പസവിന്ന പമാഖ്ല ിന്റല പരോഗോവിന്സ്ഥ്ള് മാോ്രപമാ ഞോന് ബ്്ോരയം 
ന്റ യ്യു് ുള്ളൂ, ്ൂടോന്റര അടി ന്തിര സോ  രയങ്ങന്റള അടുത്തുള്ള ആപരോഗയ  പ്്രത്തിപലക്ക് 
പേോ്ോന് നിര്പേശിക്കു് ും ന്റ യ്യും. 

8. േരമ്പരോഗര ആപരോഗയസംരക്ഷണവിന്ുമാോ ി ബന്ധന്റെട എലേോ ്ോരയങ്ങളിലും, ഞോന് മാി്ച്ച 
രീരി്ളും നടേടി്്മാങ്ങളും േോലിക്കു് ും അറിവിന്ും ബനേുണയവിന്ും രുടര്ച്ച ോ ി 
വിന്ര്ദ്ധിെിക്കു് ും ന്റ യ്യും. 

9. എന്റെ അറിവ്, പസവിന്നങ്ങള്, ്േവിന്ര്ത്തനസമാിരി്ള് എനിവിന് സുരോരയവിന്ും എന്ന്ററ 
സമാൂ ത്തിന്റല ആളു്ളുന്റട ്േപ ോജനത്തിനും പവിന്ടി ോന്റണന് ഞോന് ്ോണുനു. 

10. എനില് നിന് ആപരോഗയം പരടുന എലേോ വിന്യക്തി്ളുന്റട ും സമാ്ഗരന്റ  ഞോന് 
ബ ുമാോനിക്കു് ും സംരക്ഷിക്കു് ും ന്റ യ്യും, ്ൂടോന്റര പസവിന്ന വിന്യവിന്സ്ഥ ില് ലഭ്ിച്ച 
വിന്ിവിന്രങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള എലേോ വിന്ിവിന്രങ്ങളും സംരക്ഷിപക്കടത് എന്റെ ബോധയര ോന്റണന് 
രിരിച്ചറി ു് ും ന്റ യ്യും. 

11. ഞങ്ങളുന്റട ്േവിന്ര്ത്തനങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ന്റേോരുജനങ്ങന്റള അറി ിക്കുനരിനോ ി ഞോപനോ 
എനിപക്കോ പവിന്ടി നടത്തി  ഏന്റരങ്കിലും ്േഖ്യോേനം, ന്റേോരു ്േസ്രോവിന്ന അന്റലേങ്കില് 
്േപമാോഷണല് ന്റമാറ്റീരി ല് ഉള്ന്റെന്റട ഒരു േരസയവിന്ും ഞോന് നടത്തു് ിലേ. 

12. ന്റരറ്റോ പരോ വിന്ഞ്ചനോേരമാോ പരോ ന്റരറ്റിദ്ധരിെിക്കുനപരോ വിന്ഞ്ചനോേരപമാോ ആ  േരസയ 
്േസ്രോവിന്ന്ള്, േരസയങ്ങള് എനിവിന് ഞോന് ന്റ യ്യിലേ. 

13. ഞോന് എന്റെ പജോലിസ്ഥലത്ത്, എന്റെ സര്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇരുവിന്ശവിന്ും) ദ്ൃശയേരമാോ ി 
്േദ്ര്ശിെിക്കും. 

 

ടി.സി.എച്ച്.േി അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് …………….................………………………………………… 

 
 

അപേക്ഷ്ന്ന്ററ ഒെ് (TCHP) അന്റലേങ്കില്   
അപേക്ഷ്ന്ന്ററ വിന്ിരലട ോളം. 
 
 

രീയ്യരി …………….....……… (dd/mm/yyyy) സ്ഥലം …………….....………................………….  
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മുൻകര്ൂറോ്ത വതവരങ്ങള് വയക്തമോകത്ുള്ള നിയ സമ്മതേപ്തം 

 
 
ഭോഗ്ം 1: വതവര പരഖ്. 
 
്വോളിറ്റി ്ൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്തയ ും (QCI) - ്േോപദ്ശി് ആപരോഗയ േോരമ്പരയങ്ങളുന്റട 
േുനരുജ്ജീവിന്നത്തിനുള്ള ന്റഫൗപടഷനും (FRLHT) േരമ്പരോഗര ്മ്മ്യൂണിറ്റി ന്റ ല്ത്ത് 
ന്റ്േോബവിന്ഡര്മാോര്ക്കുള്ള സനദ്ധ സര്ടിഫിപക്കഷന് സ്്ീം (VCSTCHP) ്േ്ോരമാോണ് നിങ്ങളുന്റട 
അറിവിന്ും ബനേുണയവിന്ും അടിസ്ഥോനമാോക്കി ുള്ള ഈ വിന്ില ിരുത്തല് നടത്തുനത്. 
(http://www.qcin.org/Traditional-Community-Healthcare-Providers.php). 
 

വിന്ോ ോ േരീക്ഷ, വിന്ിഷ  അവിന്രരണം, ്േോപ ോഗി് േരീക്ഷ, സ്ഥോേന േരിപശോധന 
എനിവിന് ിലൂന്റട വിന്ില ിരുത്തല് നടത്തും. നിങ്ങളുന്റട  ി്ിത്സന്റ ക്കുരിച്ചുള്ള വിന്ിവിന്രങ്ങളും 
അരിനോ ി നിങ്ങള് ഉേപ ോഗിക്കുന മാരുനു്ളും നടേടി്്മാങ്ങളും സോപങ്കരി്ര്ളും 
നിങ്ങളുന്റട മാൂലയനിര്ണ  പവിന്ള ില് ന്റവിന്ളിന്റെടുപത്തടരോ ി വിന്രോം. പദ്ശീ  നി മാങ്ങള്ക്ക് 
്ീവിലുള്ള ്േരിബദ്ധര്ളും ബോധയര്ളും അനുസരിച്ച്, ന്റവിന്ളിന്റെടുത്തി  വിന്ിവിന്രങ്ങള് 
ര സയോത്മ്മാോ ി േരിഗണിക്കും. പശഖ്രിച്ച വിന്ിവിന്രങ്ങള് അറിവിന്ും സര്ടിഫിപക്കഷനും 
വിന്ില ിരുത്തുനരിനോ ി മാോ്രമാോണ്. ഈ മാൂലയനിര്ണ ത്തിന്റല നിങ്ങളുന്റട േങ്കോളിത്തം 
സവപമാധ ോ ഉള്ളരോണ്, ്ൂടോന്റര ഒരു ്ോരണവിന്ും നല്്ോന്റര രന്റന വിന്ില ിരുത്തലില് നിന് 
േിന്മോറോനുള്ള എലേോ അവിന്്ോശവിന്ും നിങ്ങള്ക്കുട്. 
 

 

നിങ്ങളുന്റട അറിവിന്ിന്ന്ററ ും ബനേുണയത്തിന്ന്ററ ും വിന്ില ിരുത്തല് വിന്ിജ ്രമാോ ി 
േൂര്ത്തി ോക്കുപമ്പോള്, നിങ്ങന്റള വിന്ില ിരുത്തി  നിര്േിഷ്ട ആപരോഗയ േരിരക്ഷോ 
പസവിന്നത്തിനോ ി നിങ്ങള്ക്ക് സര്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്ിക്കും. സര്ടിഫിക്കറ്റിന് 5 വിന്ര്ഷപത്തക്ക് സോധുര 
ഉടോ ിരിക്കും. സര്ടിഫിക്കറ്റ്ന്റ്ോട് നിങ്ങള്ക്ക് ്േപ ോജനം ലഭ്ിച്ചുന്റവിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് 
പരോനുനുന്റവിന്ങ്കില്, േുനര്നിര്ണ ത്തിനോ ി നിങ്ങള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കോം ്ൂടോന്റര നിങ്ങളുന്റട 
അറിവിന്ും ്വിവിന്ു്ളും വിന്ില ിരുത്തുന ്േ്്ി  വിന്ിപധ മാോപ്ടോരോണ്. 

 

 

ഒരു ന്റമാഡിക്കല് ്േോക്ടീഷണര് എന നില ില് ഏന്റരങ്കിലും രരത്തിലുള്ള രജിസ്പ്ടഷന് ന്റെ ിം 
ന്റ യ്യുനരിപനോ മാുഖ്യധോരോ ന്റമാഡിക്കല് സിസ്റ്റത്തില് ഉള്ന്റെടുത്തുനരിപനോ സര്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങന്റള 
അനുവിന്ദ്ിക്കിലേ. 
 

 
ഭോഗ്ം 1: െത.സത.എച്ച്.േത അപേക്ഷകര്ടെ സവപമാ്ോ സമ്മതം. 
 
……………………………………………………………………………………… (TCHP അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ്) എന 
ഞോന് പമാല്െറഞ്ഞവിന് വിന്ോ ിക്കു് ും /രക അറി ിക്കു് ും എന്റെ സംരൃപ്രിക്കോ ി 
എന്റന്തങ്കിലും പ ോദ്യങ്ങള് വിന്യക്തമാോക്കോന് അവിന്സരം നല്്ു് ും ന്റ യ്രു. എന്റെ 
വിന്ില ിരുത്തലിന് ആവിന്ശയമാോ  വിന്ിവിന്രങ്ങള് േങ്കിടോന് ഞോന് സമ്മ്രിക്കുനു. 
 

 
ടി.സി.എച്ച്.േി അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് …………….................………………………………………… 

 
 

ടി.സി.എച്ച്.േി അപേക്ഷ്ന്ന്ററ ഒെ് അന്റലേങ്കില്   
അപേക്ഷ്ന്ന്ററ വിന്ിരലട ോളം. 
 
 

രീയ്യരി …………….....……… (dd/mm/yyyy) സ്ഥലം …………….....………................…………. 
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വതലലജ്/േഞ്ചോ്ത് പ്ഗ്ോമസഭ്ുടെ / 
പ്ഗ്ോമേഞ്ചോ്ത് / പ്േോപേശതകര് ഭരണകര്ൂെതതടെ അംഗ്ീകര്ോരം 

 
(ദ് വിന്ോ ി സ്ഥിരീ്രിക്കു് (എ) ഐഡന്റിറ്റി, (ബി) രോമാസിക്കുന വിന്ിലോസം, (സി) 
േരിശീലിക്കുന വിന്ര്ഷങ്ങളുന്റട എണം, (ഡി) േരിശീലന ധോര (ഇ) നിങ്ങളുന്റട ്ഗോമാീണ 
സമാൂ ത്തില് ടി.സി.എച്ച്.േി  ുന്റട ഉേപ ോഗക്ഷമാര) 

 

്ശീ /രക ്ശീമാരി …………………………………………………………...........…………………… (അപേക്ഷ്ന്റെ പേ്), 

്ശീ /രക ്ശീമാരി …………………………………………………….............................……………… (രക്ഷോ്ര്ത്തോവിന്ിന്റെ  

പേ്), എനവിന്രുന്റട മാ്ന് /രക മാ്ള് /രക ഭ്ര്ത്തോവ് /രക ഭ്ോരയ; “ടി. സി. എച്ച്. േി” ആ ി 

……………………………………………......……… വിന്ിപലേജില് ……………………..…....………………………… പേോസ്റ്റ്, 

………………………………………….....………....… രോലുക്ക്, ………………......…………………………………....… ജിലേ, 

………………………………………....….………… സംസ്ഥോനത്ത് ………........……………… വിന്ര്ഷമാോ ി പരോഗി്ന്റള 

 ി്ിത്സിച്ചു വിന്രുനു എന ്ോരയം ഇരിനോല് സോക്ഷയന്റെടുത്തുനു. രോന്റവെറ ുന ധോര്ളില് 

(streams) േരമ്പരോഗര ്മ്മ്യൂണിറ്റി ന്റ ല്ത്ത് ന്റ് ര് നല്്ുനുന്റടന് ഞങ്ങള് 

്േസ്രോവിന്ിക്കുനു (ദ് വിന്ോ ി വിന്യക്തമാോക്കു്); ……………………………................................................……....… 

 …………………………………………………....…………………………………....………………………………....…………….... 

 …………………………………………………....……………………………....………………………………....………......…….... 

…………………………………………………....………………………………………………....………………....………………… 

്ശീ /രക ്ശീമാരി ………………………………………………………………………....…………… ന്ന്ററ പസവിന്നങ്ങള് 

ഒരു ടിസിഎച്ച്േി എന നില ില് ഞങ്ങളുന്റട ്ഗോമാ സമാൂ ത്തിന് വിന്ളന്റര ്േപ ോജന്രമാോണ് 

എന് ഞങ്ങള് അംഗീ്രിക്കുനു 

ടി.സി.എച്ച്.േി അപേക്ഷ്ന്ന്ററ പേ് …………….................………………………………………… 

 
 

ഒെ് അന്റലേങ്കില്  വിന്ിരലട ോളവിന്ും സീലും ………………………………………... 

(്േസിഡന്റ് /രക ന്റസ്്ടറി) 
 
 
 
 
 
 
രീയ്യരി …………….....……… (dd/mm/yyyy) സ്ഥലം …………….....………................…………. 

 
(ഈ പ്േമോണം െത.സത.എച്ച്.േത ്ുടെ തോമസ സ്ഥലടത പ്ഗ്ോമസഭ്തൽ ്തന്നും / പ്ഗ്ോമേഞ്ചോ്തതൽ 
്തന്നും / പ്േോപേശതകര് ഭരണകര്ൂെതതൽ ്തന്നും പ്േസതഡന്റ് അടലലങ്കതൽ ടസപ്കര്ട്ടറത്തൽ ്തന്നും) 
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