
പട്ടികവൿഗ്ഗ വികസന വപ്പിൽനിന്ന് വീടുകളുടെ നവീകരണത്തിനും 

അധികടസൌകരയങ്ങൾ ഏൿടപ്പടുത്തുന്നതിനും പൂൿത്തീകരണത്തിനമുള്ള 

ധനസഹായത്തിനള്ള അപപക്ഷ. 

 

1. അപപക്ഷകടെ പപര്     : 
2. പമൽവിലാസും      : 
3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/വാൿഡ് നമ്പൿ    : 
4. ജാതി        : 
5. വാൿഷിക വരുമാനും      : 
6. ധനസഹായത്തിനപപക്ഷിക്കുന്ന വീെിടെ    : 

അവസ്ഥയും അനവദിച്ച വൿഷവും 
 

7. അനവദിച്ച ഏജൻസി/വപ്പ്    :  
8. വീടുപണി പൂൿത്തിയായി അവസാന ഗഡു    : 

കകപ്പറ്റിയ വൿഷും 
 

9. ടുുംബത്തിടെ അവസ്ഥ (അവിവാഹിതരായ  : 
അമ്മ, വനിത നാഥയായ ടുുംബും, അകാലത്തിൽ  
വിധവയാപകണ്ടി വന്നവൿ, ശാരീരിക മാനസിക  
ടവല്ലുവിളി പനരിടുന്നവൿ,  തീരാവയാധി പിെിടപട്ടവൿ,  
അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ വനിതകൾ തുെങ്ങിയവ) 

 
10. ധനസഹായും ആവശയടപ്പടുന്ന പ്രവൃത്തിയടെ  : 

സൃഭാവും (നവീകരണും/അധിക ടസൌകരയും/ 
പൂൿത്തീകരണും) 

 
11. നിൿദ്ദിഷ്ട ആവശയത്തിന് മറ്റ് സൿക്കാൿ വപ്പ്/  : 

ഏജൻസികളിൽനിപന്നാ, തപദ്ദശ സൃയുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിപന്നാ ധനസഹായും  
ലഭിച്ചിട്ടുപണ്ടാ എന്നുള്ള വിവരും  
(ഉടണ്ടങ്കിൽ എത്ര തുക, ലഭിച്ച തീയതി) 

 
12. മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതിനള്ള അൿഹത    : 

ടതളിയിക്കുന്നതിനള്ള മറ്റു സുംഗതികൾ 
 
 
സ്ഥലും         അപപക്ഷകടെ പ്പ്/ 
തീയതി        ഇെത് കകവിരൽ അെയാളും 
 

 



 

രണ്ടായിരത്തി ………………..…………….........വൿഷും ...........................മാസും 

പകരള ഗവൿണൿക്കുപവണ്ടി............................................സുംപയാജിത പട്ടികവൿഗ്ഗ വികസന 

പപ്രാജക്ട് ഒഫീസൿ/കൈബൽ ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസൿ മുമ്പാടക  

……………………………………ജില്ലയിൽ………………… ....താലൂക്കിൽ 

…………………………………......വിപല്ലജിൽ......................................പഞ്ചായത്തിൽ 

ടസറ്റിൽടമെ് /പകാളനിയിൽ…………………….……………………............വീട്ടിൽ 

താമസും.........................................................മകൻ/മകൾ/ഭാരയ …………………എഴുതി 

നൽന്ന കരാൿ ഉെമ്പെി. 

........................................ഐ.റ്റി.ഡി. പപ്രാജക്ട് ഒഫീസൿ/കൈബൽ ടഡവലപ്ടമെ് 

ഒഫീസൿ ………….....തീയതിയിടല ………………...നമ്പൿ ഉത്തരവ് പ്രകാരും 

എടെ വീെിടെ നവീകരണത്തിന് /അധികടസൌകരയത്തിന്/പൂൿത്തീകരണത്തിന് 

..........................രൂപ (................................................................................................................) 

ധനസഹായും അനവദിക്കുന്നുണ്ട്.െി തുക വിനിപയാഗിച്ച് നിൿദ്ദിഷ്ട എസ്റ്റിപമറ്റ് 

അനസരിച്ച് പ്രവൿത്തി 1-ാാാും ഗഡു കകപ്പറ്റി 3 മാസത്തിനകും 

പൂൿത്തീകരിക്കുന്നതാടണന്നുും, പ്രസ്തുത വീടുും സ്ഥലവും യാടതാരു കാരണവശാലും 

അനയാധീനടപ്പടുത്തുന്നതടല്ലന്നുും, െി ധനസഹായ തുക നിൿദ്ദിഷ്ട വീെിടെ 

അറ്ററ്റപ്പണിക്ക് മാത്രപമ വിനിപയാഗിക്കുകയള്ളൂടവന്നുും െി പ്രവൿത്തി പൂൿത്തീകരിച്ച് 

സൿക്കാൿ സൿവ്വീസിടല അസിസ്റ്റെ് എൻജിനീയറിൽനിന്നുും 

പൂൿത്തീകരണ/വാലുപവഷൻ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഹാജരാക്കുന്നതാടണന്നുും 

അല്ലാത്തപക്ഷും കകപ്പറ്റുന്ന തുക ഞാൻ സൿക്കാരിപലക്ക് തിരിച്ചെക്കുന്നതാടണന്നുും 

അപ്രകാരും കഴിഞ്ഞിടല്ലങ്കിൽ പമൽപ്പെി തുക റവനൂറിക്കവറിയിലൂടെപയാ സൿക്കാൿ 

തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റു മാൿഗ്ഗങ്ങളിലൂടെപയാ എടെപയാ, എടെ ടുുംബാുംഗങ്ങളുടെപയാ 

സ്ഥാവരജുംഗമ വസ്തുക്കളിൽനിന്നുും വസൂലാക്കുന്നതിനും സൃമനസ്സാടല സമ്മതിച്ച് 

ഇഇതിനാൽ കരാൿ പ്പു ടവയ്ക്കുന്നു.  

സ്ഥലും :       ഗുണപഭാക്താവിടെ പപരുും പ്പുും 
തീയതി : 
 

എടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഇപന്ന ദിവസും പമൽപ്പെി കരാൿ 

പ്പുടവച്ചിട്ടുള്ളതാടണന്നുും സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു. 

സാക്ഷി 

1. 

2. 



 

 

 

പ്രതിജ്ഞ 

 

പട്ടികവൿഗ്ഗ വികസന വപ്പിൽനിന്നുും എടെ വീെിടെ നവീകരണത്തിന്/ 

അധികടസൌകരയത്തിന്/ പൂൿത്തീകരണത്തിന്/ ധനസഹായത്തിനായി എടന്ന 

തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന പക്ഷും എടെ വീെിടെ നിലവിലള്ള  അവസ്ഥകാണിക്കുന്നതിനള്ള 

മൂലയനിൿണ്ണയ സൿട്ടിഫിക്കറ്റുും നെപത്തണ്ടുന്ന പ്രവൿത്തിയടെ എസ്റ്റിപമറ്റുും, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകും 

തയ്യാറാക്കി വാങ്ങി നൽന്നതാടണന്നുും ന്നാും ഗഡു കകപ്പറ്റി 3 മാസത്തിനകും 

നിൿദ്ദിഷ്ട പ്രവൃത്തി പൂൿത്തീകരിച്ച് പൂൿത്തീകരണ മൂലയനിൿണ്ണയ സൿട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി 

ഹാജരാക്കാടമന്നുും ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ടയുന്നന്നു. ഏടതങ്കിലും കാരണവശാൽ 

എനിക്ക് അനവദിക്കുന്ന  തുക നിൿദ്ദിഷ്ട കാരയത്തിന് വിനിപയാഗിച്ച് യഥാസമയും 

പ്രവൃത്തി പൂൿത്തീകരിക്കാടത വരുന്ന പക്ഷും അനവദിച്ച് തുക ഞാൻ സൃപമധയാ 

തിരിച്ചെയ്ക്കാടമന്നുും അല്ലാത്തപക്ഷും എടെപയാ എടെ ടുുംബാുംഗങ്ങളുടെപയാ 

സ്ഥാവരജുംഗമ വസ്തുക്കളിൽനിന്ന് റവനൂ റിക്കവറി അെക്കും സൿക്കാൿ നിശ്ചയിക്കുന്ന 

രീതിയിൽ വസൂൽ ആക്കാവന്നതാടണന്നുും ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ച് പ്പ് ടവയ്ക്കുന്നു. 

 

സ്ഥലും :        അപപക്ഷകടെ പപരുും 

തീയതി :         പ്പുും 

 

കൈബൽ എക്സ്റ്റ്റൻഷൻ ഒഫീസറുടെ ശുപാൿശ 

 

 

 

പ്പ് 

 


