
കേ�രള സര്ക്കാ	ര്
സ	മൂഹ്യ�നീ�തി�, വകുപ്പ്�

മി�ത്രം� പദ്ധതി� (അകേപക്ഷ ഫാ	റം�)

പ്രൊ"	കേ#ഷന് ഗുണകേ(	ക്താ	ക്കാള്ക്കുള്ള പ്രൊതി	ഴി�ല് നൈനീപുണ� പര�ശീ�ലനീ പദ്ധതി�

1. അകേപക്ഷ�ക്കുന്ന വൃക്താ�യുപ്രൊ8 കേപര� 

2. വയസ്സ്� ജനീനീത്തീ�യതി� സ്ത്രീ� / പൂരൂഷന് / ട്രാ	ന്സ്ജന്ഡര്

3. സ്ഥി�രമി	യ കേമില്വ�ല	സ� (പ�ന്കേ�	ഡ� 
സഹ്യ�തി�)

4. ജ�ല്ല
5. പഞ്ചാ	യത്തീ� /മുനീ�സ�പ്പ്	ല�റ്റി�/കേ�	ര്

പ്പ്കേറംഷന്
6. തി	ലൂക്കാ�
7. ആധാ	ര് നീ�.
8. കേഫാ	ണ് നീമ്പര്
9. കേറംഷന് �	ര്ഡ�  വ�(	ഗം�

(White, Pink, Yellow, Blue)
7. കുടും�# വ	ര്ഷ�� വരുമി	നീ�
8. വ�ദ്യാ�	(�	സ കേയ	ഗം�തി (കേരഖ�ളുപ്രൊ8 പ�ര്

പ്പ്� ഹ്യ	ജര	ക്കാണ�)
9. നീ�ലവ�ല് പ്രൊതി	ഴി�ല് പ്രൊjയ്യുന്നുകേm	? 

ഉപ്രൊm��ല് ആയതി�പ്രൊp വ�ശീദ്യാ	�ശീങ്ങള്?
10. പര�ശീ�ലനീ� ആവശീ�മുള്ള കേമിഖല
11. അകേപക്ഷ�ന് ഉള്പ്രൊപ്പ്ടുംന്നവ�(	ഗം� (Please

tick)
1 പ്രൊ"	കേ#ഷണര്മി	ര്
2 മുന് തി8വു�	ര്
4 യുവകുറ്റി	കേര	പ�തിര്
5 തി8വു�	രുപ്രൊ8 ആശ്രി�തിര് ((	ര�, (ര്ത്തീ	വ�, കുട്ടി��ള്, 
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ഇവരുപ്രൊ8 സ�രക്ഷണത്തീ�ല് �ഴി�യുന്ന 
അവ�വ	ഹ്യ�തിയ	യ സകേഹ്യ	ദ്യാര�)

6 അതി�ക്രമിത്തീ�നീ�രയ	യവര്
7 അതി�ക്രമിത്തീ�നീ�രയ	യവരുപ്രൊ8 ആശ്രി�തിര് ((	ര�, (ര്

ത്തീ	വ�, കുട്ടി��ള്, ഇവരുപ്രൊ8 സ�രക്ഷണത്തീ�ല് �ഴി�യുന്ന 
അവ�വ	ഹ്യ�തിയ	യ സകേഹ്യ	ദ്യാര�)

8 കേ#	സ്റ്റല് സ്കൂള്/കേക്ഷമി സ്ഥി	പനീങ്ങള�ല് നീ�ന്നു� 
പുറംത്തീ�റംങ്ങ�യവര്

12. അകേപക്ഷ�പ്രൊp #	ങ്ക്� അക്കാ~m�  നീമ്പര്, 
ശീ	ഖ, IFSC കേ�	ഡ�

അകേപക്ഷകേയ	പ്രൊ8	പ്പ്� ഹ്യ	ജര	കേക്കാm കേരഖ�ള്

 ആധാ	ര് �	ര്ഡ�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�

 കേറംഷന് �	ര്ഡ�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�

 വ�ദ്യാ�	(�	സ കേയ	ഗം�തി പ്രൊതിള�യ�ക്കുന്ന സര്ട്ടി�ഫാ�ക്കാറ്റി�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�

 #	ങ്ക്�  പ	സ്സ്� ബുക്കാ�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�

 ജയ�ല് സൂ"m�പ്രൊp സ	ക്ഷ�പത്രം�/ FIR –പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�/ �ണ്വ�ക്ഷന് ഓര്ഡറം�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�

 ആശ്രി�തിര	പ്രൊണന്ന� പ്രൊതിള�യ�ക്കുന്ന കേരഖ (കേറംഷന് �	ര്ഡ�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്�/ റം�കേലഷന്ഷ�പ്പ്� സര്ട്ടി�ഫാ�ക്കാറ്റി�)

സതി�"സ്താ	വനീ

ഈ അകേപക്ഷയ�ല്പ്പ്റംയുന്ന  വ�വരങ്ങള് എപ്രൊp പൂര്ണ്ണമി	യ  അറം�വ�ലും�  വ�ശീ�	സത്തീ�ലും�  സതി�മി	പ്രൊണന്നു�,  8�

പദ്ധതി�യ�ല്  ഉള്പ്രൊപ്പ്ടുംത്തുന്നതി�നീ	യ�  യ	പ്രൊതി	രു  വസ്തുതിയു�  മിറംച്ചു  വയ്ക്കു�കേയ	  പ്രൊവള�പ്രൊപ്പ്ടുംത്തീ	തി�ര�ക്കു�കേയ	

പ്രൊjയ്തി�ട്ടി�പ്രൊല്ലന്നു� ഞാ	ന് ഇതി�നീ	ല് സ	ക്ഷ�പ്രൊപ്പ്ടുംത്തുന്നു.

സ്ഥില�:

തി�യതി�:

അകേപക്ഷ�ക്കുന്ന വ�ക്താ�യുപ്രൊ8 കേപരു�, ഒപ്പും�

പര�ശീ�ലനീ� നീൽകുന്ന ഏജൻസ�/സ്ഥി	പനീകേമിധാ	വ�യ�ല് നീ�ന്നു� ല(�മി	കേക്കാm വ�വരങ്ങള്
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1. സ്ഥി	പനീ�/ഏജന്സ�യുപ്രൊ8 കേപര�, കേമില്
വ�ല	സ�, കേഫാ	ണ്നീമ്പര്

2. സര്ക്കാ	ര് അ�ഗം�കൃതി സ്ഥി	പനീമി	കേണ	? 
ആപ്രൊണങ്ക്�ല് വ�ശീദ്യാ	�ശീ�.

3. സ്ഥി	പനീ�/ഏജന്സ�യുപ്രൊ8 #	ങ്ക്� 
അക്കാ~m�  നീമ്പര്, ശീ	ഖ, IFSC കേ�	ഡ� 
(#	ങ്ക്� പ	സ്സ്� ബുക്കാ�പ്രൊp പ�ര്പ്പ്� 
ഹ്യ	ജര	ക്കാണ�)

5.

4. പര�ശീ�ലനീ	ര്ത്ഥി�യുപ്രൊ8 കേപര�

5. പര�ശീ�ലനീ� നീല്കുന്ന കേ�	ഴ്സി�പ്രൊp കേപര�

6. കേ�	ഴ്സി�പ്രൊp നൈദ്യാര്ഘ്യം��
7. സ്ഥി	പനീത്തീ�ല് സ~ജനീ� പര�ശീ�ലനീ� 

ല(�മി	കേണ	? ഇപ്രൊല്ലങ്ക്�ല് കേ�	ഴ്സി� ഫാ�സ� 
സ�#ന്ധി�ച്ച വ�വരങ്ങള് 

8. സ~ജനീ� പര�ശീ�ലനീ� ല(�മി	കുപ്രൊന്നങ്ക്�ല് 
ടൂള് ��റ്റി�/ പഠനീ സ	മിഗ്രി��ള് 
ആവശീ�പ്രൊമിങ്ക്�ല് അനുവദ്യാ�കേക്കാm തു�

സ്ഥി	പനീ കേമിധാ	വ�യുപ്രൊ8 കേപരു� ഒപ്പും�
സ്ഥില�:

തി�യതി�:

പ്രൊ"	കേ#ഷന് ഓഫാ�സറുപ്രൊ8 ശുപ	ര്ശീ

അകേനീ�ഷണ റം�കേപ്പ്	ര്ട്ടി�:
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മി�ത്രം�  പദ്ധതി�യ�ല് ഉള്പ്രൊപ്പ്ടുംത്തുന്നതി�നീ	യ�  ____________________  (അകേപക്ഷ�പ്രൊp കേപര�)  സമിര്പ്പ്�ച്ച

അകേപക്ഷയ�ന് കേമില് കേനീര�ട്ടി� അകേനീ�ഷണ� നീ8ത്തീ�യ�ട്ടുള്ളതു�, 8� പദ്ധതി�യുപ്രൊ8 മി	നീദ്യാണ്ഡങ്ങള് "�	ര� അകേപക്ഷ�/

അകേപക്ഷ�ന് "സ്തുതി പദ്ധതി�യ�ല് ഉള്പ്രൊപ്പ്ടുംന്നതി�നു അര്ഹ്യയ	ണ�/അര്ഹ്യയല്ല എന്ന� സ	ക്ഷ�പ്രൊപ്പ്ടുംത്തുന്നു. 8�യ	ള്ക്കാ�

പഠനീ�	ലയളവ	യ  _______  മി	സ�/വര്ഷ�  നൈസ്റ്റപ്പ്p�നീത്തീ�ല് ________  രൂപയു�,  കേ�	ഴ്സി�  ഫാ�സ�  ഇനീത്തീ�ല്

___________ രൂപയു�, ടൂള് ��റ്റി�  ഇനീത്തീ�ല് ________ രൂപയു� അനുവദ്യാ�ക്കാ	വുന്നതി	ണ�.

പ്രൊ"	കേ#ഷന് ഒഫാ�സറുപ്രൊ8/  കേപരു� ഒപ്പും�

സ്ഥില�:

തി�യതി�
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