
     കേരള സര്ക്കാര്ക്      
സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് 

കേഹയാനം 
 (നാഷണല്  ട്രസ്റ്റ് നിയമത്തില്  ഉള്പ്പപ്പട്ട മാന മാനസിേ പവവിളിവിളി് ിട്ട മാനിസം്   

പസറിബ്രല്  പാല്സി് ു വ കവേലയം ്നിവിവ ുാചിചവരവടെപന നിര്ക്ചനരായ  
അമ്മമാര്ക്ക് സയമനയമായി ഇലക്ട്രിേ് ികട്ട മാനാ അനുവദിക്കുനിവ പദ്ധതി) 

 
അകപക്ഷാ ക ാറം 

 
അകപക്ഷേ (അമ്മ) യുപന കപര് 
പൂര്ക്ണമായ കമല്വിലാസം പികോഡ് 
ഉള്പ്പപ്പപന 
 
 
 

:  

മനന തീയതി് വയസ്സ് :  

ക ാണ്  നമ്പര്ക്  (പമാകുല് ) :  

പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്ക്പ്പകറഷ  

പെ കപര് 

:  

വീട്ട മാന് നമ്പര്ക് , വാര്ക്ഡ്  നമ്പര്ക്  :  

ആചാര്ക് /കവാട്ട മാനര്ക്  ഐ.ഡി നമ്പര്ക്  :  

നിലവിപല പതാഴില്  :  

വാര്ക്ഷിേ വടെമാനം :  

അകപക്ഷേ ഭര്ക്ത്താവ് 
ഉകപക്ഷിചവരയാളാകണാ/വിചവയാകണാ 
്നിവ വിവരം 

:  

മകറ്റപതങ്കിലം സര്ക്കാര്ക്  പദ്ധതിേളുപന 
ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നുകടാ? ഉപടങ്കില്  
വിശദാംശങ്ങള്പ്  

:  

ത്രീ വീലര്ക്  കലസസ് നമ്പര്ക്  :  

ഭിനിവകശഷിയുള്ള മേപെ/മേളുപന കപര് :  

വയസ്സ് :  

ഭിനിവകശഷി വിഭാഗം :  

ഭിനിവകശഷി ശതമാനം :  

ലീഗല്  ഗാര്ക്ഡിയഷിപ്പ് സര്ക്ട്ട മാനി ികറ്റ് 
ലഭിചവരിട്ടുകടാ. ഉപടങ്കില്  നമ്പര്ക്് ലഭിചവര 
വര്ക്ഷം 

:  

 

അകപക്ഷേ 
(അമ്മ)യുപന 
ക ാകട്ട മാനാ  



 

അകപക്ഷയില്  നല്േിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്പ്  ്പെ അറിവിലം വിശവാസത്തിലം പൂര്ക്ണമായും 
സതയമാപണനിവ് സാക്ഷയപപ്പടുത്തുന്നു. 

 

സ്ഥലം :      ഗുണകഭാക്താവിപെ കപര് : 

തീയതി :      ഒപ്പ് : 

 

(ി ീസ് ഉപകയാഗത്തിന്) 

്ല്.്ല്.സി േണ്വീനടെപന അകനവഷണ റികപ്പാര്ക്ട്ട മാന്  

(ആവശയപമങ്കില്  പ്രകതയേം ഷീറ്റ് ഉപകയാഗിക്കുേ) 

 

 

 

(ഒപ്പ് ) 
േണ്വീനര്ക്  
്ല്.്ല്.സി നാഷണല്  ട്രസ്റ്റ് 
 
 
കലാകല്  പലവല്  േമ്മറ്റിയുപന തീടെമാനം : 
 
 
 
 
 
 
 
മില്ലാ   ്ല്.്ല്.സി  മില്ലാ സാമൂഹയനീതി  PwD  DMO/ 
േളക്ടര്ക്  േണ്വീനര്ക്   ി ീസര്ക്    പമമ്പര്ക്  പ്രതിനിചി 
 

ഇലക്ട്രിേ് ികട്ട മാനാ അനുവദിചവരിട്ടുപടങ്കില്  ആയത് സംുന്ധിചവര വിവരങ്ങള്പ് :- 

 

 

  



 

 

അകപക്ഷകയാപനാപ്പം അനകം പെകേട കരഖേള്പ്  

1. കറഷ  ോര്ക്ഡിപെ പേര്ക്പ്പ്. 
2. അകപക്ഷേയുപന ആചാര്ക് /തിരിചവരറിയല്  ോര്ക്ഡിപെ പേര്ക്പ്പ്. 
3. ഭര്ക്ത്താവ് ഉകപക്ഷിചവരയാള്പ്  / വിചവ ആപണനിവ് പതളിയിക്കുനിവതിനുള്ള കരഖ/ 
വികല്ലമ് ി ീസടെപന സാക്ഷയപത്രം. 

4. ത്രീ വീലര്ക്  കലസസിപെ പേര്ക്പ്പ്. 
5. മേപെ/മേളുപന പമഡികല്  കുാര്ക്ഡ് സര്ക്ട്ട മാനി ികറ്റിപെ പേര്ക്പ്പ്. 

 

മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്പ്  

1. അകപക്ഷേ നാഷണല്  ട്രസ്റ്റ് നിയമത്തില്  ഉള്പ്പപ്പട്ട മാന മാനസിേ പവവിളിവിളി് ിട്ട മാനിസം് 
പസറിബ്രല്  പാല് സി് ു വ കവേലയം ്നിവിവ ുാചിചവരവടെപന അമ്മ 
ആയിരികണം. 

2. മുഗണനാ (ുി.പി.്ല്) വിഭാഗത്തില് പപ്പട്ട മാന ആളായിരികണം. 
3. ഭര്ക്ത്താവ് ഉകപക്ഷിചവരവകരാ/ വിചവേകളാ/നിയമപരമായി ുന്ധം കവര്ക്പപട്ട മാനവകരാ 
ആയിരികണം. 

4. പ്രായം 55 വയകസ്സാ അതിനു താപഴകയാ ആയിരികണം. 
5. ത്രീ വീലര്ക്  കലസസ് ഉടായിരികണം. 
6. അനുവദിക്കുനിവ ഇലക്ട്രിേ് ികട്ട മാനാ മറിചവര ്വില്കാകനാ/പണയപപ്പടുത്താകനാ പാനില്ല. 
7. വാഹനത്തിപെ നാക്സ്് ഇൂറസ് ്നിവിവ ഗുണകഭാക്താവ് വഹികകടതാണ്. 

 

 

സമ്മതപത്രം 

 ്പെ അകപക്ഷ പരിഗണിചവര ് സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് കേഹയാനം പദ്ധതി മുകഖന 
്നിക് അനുവദിചവര ഇലക്ട്രിേ് ികട്ട മാനാ പൂര്ക്ണമായും ്പെ ഉപമീവന മാര്ക്ഗത്തിനായി 
ഞാ  സവന്തമായി ഉപകയാഗിക്കുപമന്നും് നി വാഹനം മറിച്ചു വില്ക്കുേകയാ് 
പണയപപ്പടുത്തുേകയാ് വാനേയ്ക്ക് നല്കുേകയാ പെയുകയേയില്ല ്ന്നും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. 
ഇതിനു വിടെദ്ധമായി പ്രവര്ക്ത്തിക്കുനിവപക്ഷം വാഹനം സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിന് 
േണ്ടുപേട്ടുനിവതിന് അവോശം ഉടായിരിക്കുനിവതം ആപണനിവ് ഇതിനാല്  സമ്മതിക്കുന്നു. 

 

 

സ്ഥലം :      ഗുണകഭാക്താവിപെ കപര് : 

തീയതി :      ഒപ്പ് : 

 


