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അപഩക്ഷ പാരം 

 അതിക്രഭത്തിനിയമാമി കിടപ്പിറാവുകപമാ /ഗുരുതയഭാമി ഩയിപേല്ക്കുകപമാ തവരുടഴരുതട ഭേ്ുള്ള 
ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമത്തിനുള്ള അപഩക്ഷ 

1.  അതിക്രഭത്തിനിയമാമി കിടപ്പിറാവുകപമാ / 
ഗുരുതയഭാമി ഩയിപേല്ക്കുകപമാ തവരുട ളലിതറ 
പഩയ് 

പഭല്ക്കഴിറാഷംവ ഴാഡ്  /ഩഞ്ചാമത്ത്  / പലാേ്  
/നഗയഷബ / പകാപ്പപരശ്  

: 

 

 

 

 

2.  പപാണ്  നമ്പ  :  

3.  പഩാറീഷ് പേശ്വ ക്ക്രം നമ്പ  (FIR പകാപ്പി 
സാജയാേണം) 

:  

4.  കുറ്റകൃതയം നടന്ന ദിഴഷം :  

5.  കിടപ്പിറാവുകപമാ / ഗുരുതയഭാമി 
ഩയിപേല്ക്കുകപമാ തവരുടത് പരാഡഩകടം 
മൂറഭാമിരുപന്നാ ? (അതത / അല്ല) 

:  

6.  ഴാശിക ഴരുഭാനം (ഴിപല്ലജ് ീപീഷില്ക്ക  നിന്നം 
റബിച്ച ഴരുഭാന ഷടിപിേറ്റ് സാജയാേണം) 

:  

7.  ഭപറ്റതതങ്കിലം ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമം 
ക്കഩറ്റുന്നപടാ? ഉതടങ്കില്ക്ക  ഴിവദാംവങ്ങ്  

:  

8.  ധനഷസാമത്തിന് അപഩക്ഷിുന്ന കുടിയുതട പഩയ് 
(ഒന്നില്ക്ക  കൂടുതല്ക്ക  കുടിക്  ഉതടകില്ക്ക  ീപയാ 
കുടിും പ്രപതയകം തപ്രാപപാഭ ഉഩപമാഗിേണംവ 
ഒരു ഴീടില്ക്ക  യടില്ക്ക  കൂടുതല്ക്ക  കുടിക്േ് തുക 
അനുഴദിുന്നതല്ല) 

:  

9.  കുടി ഩഠിുന്ന സ്കൂലിതറ / സ്ഥാഩനത്തിതറ പഩയ് 
/ഩഠിുന്ന പകാഴ്സ ് / ക്ലാസ്് / പഭല്ക്കഴിറാഷം (കുടി 
ഩഠിുന്ന സ്ഥാഩനത്തില്ക്ക  നിന്നം ഷാക്ഷയഩത്രം 
സാജയാേണം) 

:  

10.  കുടിയുതട ഷംയക്ഷണ ചുഭതറ ഴസിുന്ന ളലിതറ 
/യക്ഷിതാഴിതറ പഩയ്വ പഭല്ക്കഴിറാഷം 

:  

11.  ഫാങ്ക് അേൗട് നമ്പ  (ഫാങ്കിതറ പഩയ് 
ഷസിതം) 

:  

12.  മു്ഴശം തുക റബയഭാപമാ  :  

13.  ഴാഡ്  കൗണ്ഷിറ/തഭമ്പ  അതല്ലങ്കില്ക്ക  
ഩഞ്ചാമത്ത്/നഗയഷബാ അധയക്ഷ/അധയക്ഷ്  
അതല്ലങ്കില്ക്ക  സ്ഥറതത്ത പേശ്  സൗഷ് 
ീപീഷറുതട പഩയ്വ ഒപ്പ്വ പപാണ്  നമ്പരും 

:  

 

        
          യക്ഷിതാഴിതറ പഩരും ഒപ്പം 
സ്ഥറം: 
തീമതി: 



AN 

 
ജില്ലാ തപ്രാപഫശ്  ീപീഷറുതട ഴയക്തഭാമ ശുഩാവ:- 
 

  
 
പമാഗയതാ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  

1. കുടുംഫംത്തിതറ ഴാശിക ഴരുഭാനം 1 റക്ഷം രൂഩമില്ക്ക  താതളമാമിയിേണം. 

2. കുടികളുതടയും ഇപപ്പാളതത്ത യക്ഷിതാഴിതറയും ഷംയുക്ത അപഩക്ഷപമാതടാപ്പം താഭഷിുന്ന സ്ഥറതത്ത 

ഴാഡ്   തകൗണ്ഷിറ/തഭമ്പ  അതല്ലങ്കില്ക്ക  ഩഞ്ചാമത്ത്/നഗയഷബാ അധയക്ഷ/അധയക്ഷ്  അതല്ലങ്കില്ക്ക  

സ്ഥറതത്ത പേശ്  സൗഷ് ീപീഷ  എന്നിഴയില്ക്ക  ളതയങ്കിലം അപഩക്ഷമില്ക്ക  ഒപ്പിട് നല്ക്കകണം. 

3. താതള ഩരയുന്ന ധനഷസാമ ഩദ്ധതിമില്ക്ക  നിന്നം തുക ക്കപ്പറ്റിതോടിയിുന്ന കുടിക്േ് ഴീം ം 

തുക അനുഴദിുന്നതല്ല.  

a) ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശതറ പേസപൂവം ഩദ്ധതി 

b) ഷംപമാജിത വിശുഷംയക്ഷണ ഩദ്ധതിയുതട ഴിജ്ഞാനദീപ്തി അഥഴാ പപാണ്ഷശിപ്പ് ഩദ്ധതി. 

c) ഴനിതക്  ഗൃസനാഥയാമഴരുതട ഭേ്േ് ഴനിതാ വിശുഴികഷന ഴകുപ്്പ നല്ക്കകുന്ന ധനഷസാമം 

d) തടവുകാരുതട ഭേ്േ് ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ് നല്ക്കകുന്ന ഴിദയാബയാഷ ധനഷസാമം. 

4. ഡിഗ്രീ തറം മുതല്ക്ക  ഴരുന്ന പകാഴ്സുകലില്ക്ക  ഷോ/എയ്ഡഡ് സ്ഥാഩനങ്ങലില്ക്ക  ഩഠിുന്ന 

ഴിദയാഥിക് ംു അണ്  എയ്ഡഡ് സ്ഥാഩനങ്ങലില്ക്ക  തഭയിറ്്റ ഷീറ്റില്ക്ക  ഩഠിു ന്ന ഴിദയാഥിക് ംു 

ധനഷസാമത്തിന് അസത ഉടാമിയിും. 

5. കുറ്റകൃതയം നടന്്ന 5 ഴശത്തിനുള്ളില്ക്ക  ജില്ലാ തപ്രാപഫശ്  ീപീഷില്ക്ക  അപഩക്ഷിച്ചിയിേണം. 

6. ഒരു ഴശം അനുഴദിച്ചാല്ക്ക  കുടിയുതട ഴിദയാബയാഷം തുടരുന്നതിനാമി സ്കൂ്  പകാപലജ് പഭധാഴിപമാ 

പുതുതാമി ഴിദയാബയാഷത്തിന് പവന്ന സ്ഥാഩ്  പഭധാഴിപമാ ഷാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഩക്ഷം തുട  

ഴശങ്ങലിലം തുക അനുഴദിും. 

7. കുടിയുതടയും ഇപപ്പാളതത്ത യക്ഷിതാഴിതറയും ഷംയുക്ത അതോടിറാമിയിും തുക ക്കഭാറുക. 

8. പരാഡഩകടങ്ങലില്ക്ക  തകാല്ലതപ്പടുന്നഴരുതട കുടുംഫത്തിന് ഈ ഩദ്ധതിമില്ക്ക  നിന്നം തുക അനുഴദിേില്ല. 

 
 

 


