
Form No XXI C  
KERALA DEVASWOM RECRUITMENT BOARD 

APPLICATION FOR OBTAINING PHOTOCOPY OF THE OMR SHEET (fill all column) Prescribed fee Rs 300/- shall be remitted directly to the office of the Kerala Devaswom Recruitment Board, Thiruvananthapuram or by Money order in favour of the 
SecretaryKerala Devaswom Recruitment Board, Ayurveda College Junction, 
Thiruvananthapuram695001. For more details refer to notification publishing the Short List or Select List relating to the test; 1. Name & Address of the Applicant with pin code : 2. Name of post 3. Category No 4. Whether applied for photocopy of the answer script of this test earlier: 5. Register number of the applicant (with Prefix such as S,T,Q etc. ,if any) 6. Address to which copy is to be sent  7. Particulars of remittance 8. Mode of Payment 9. Amount and Date 10. Receipt Number / Money Order Number  

DECLARATION I hereby declare that I have applied for photocopy of my OMR answer script for the aforesaid test and that the details furnished above are true to the best of my knowledge and belief.  Place :                                                                                              Signature of candidate Date : 
ഒ.എം.ആർ ഉ ര ടലാസിൻ െറേഫാേ ാേകാ ിനൽ കു ബ ി ്ഉേദ ാഗാർ ികൾ ു നിർ േ ശ ൾ താെഴ റയു ു. 

1. ഒ.എം.ആർ  u ര ടലാസിെn േഫാേ ാേകാ ിആവശ മു ഉേദ ാഗാർ ികൾ  വിjാപനtിÂ  / െവബ്ൈസ ിÂ നിർേdശിkുn 

്രപകാരം   300 രൂപഫീസ ്  േകരള േദവസവ്ം റി്രകൂ ് െമn് േബാർഡിെn തിരുവനnപുരെt ഓഫീസിÂ േനരി ് oടുkുകേയാ aെലല് ിÂ മണി 

ഓർഡÀ ആയി െസ്രക റി ,  േദവസവ്ം റി്രകൂ ് െമn് േബാർഡ്  ആയുർേവദ േകാേളജ് ജ ്ഷന്  തിരുവനnപുരം - 1  en വിലാസtിÂ aയkുകേയാ 

െചേy താണ്. െസലക്ട്ലിs്്രപസിdീകരിc്oരുമാസtിനുllിൽaേപkസമർpിേk താണ്. 

2. സ ംഉ ര ടലാസിെ  പകര് ്മാ തേമനൽ കുകയു ൂ. 

3. ഒരുതവണ മാ തേമ േകാ ിനൽ കുകയു ൂ. 

4. ഉ ര ടലാസിെ  േഫാേ ാേകാ ി  Registered Post- ൽ അയ ു താണ്. 

5. ഉ ര ടലാസുകളുെട A,B ഭാഗ ളുെടേകാ ികൾ നൽ കു താണ്. 

6.  തെ ത ാ   ഉ ര ടലാസ് ആവശ െ ുെവ ്  െത ളി ാൽ അേപ കെനതിെരനിയമനടപടികൾ സ ീകരി ു താണ്. 

7. ന ൂനതമൂലംഅസാധുആ െ ടു ഉ ര ടലാസുകളുെടപകർ ്നൽ കു ത . 

ഒ.എം.ആർ ഉ ര ടലാസിൻ െറേഫാേ ാേകാ ിആവശ മു ഉേദ ാഗാർ ികൾ കൺ േ ടാളർ ഓഫ്എ ാമിന്ഷസ്, േകരളേദവസ ംറി കൂെ ്മൻ റ്േബാർ ഡ് ,  ആയുർേവദ 

േകാേളജ് ജ ്ഷൻ  തിരുവന പുരംഎ വിലാസ ിൽ അേപ സമർ ിേ താണ്



 


