അംഗൈവകലയ്ം സംഭവിച്ച വിമുക്ത ഭടന്മാര്ക്കും സര്വവ്ീസിലിരിെക്ക മരിച്ചവരുെട
വിധവകള്ക്കും, വിമുക്ത ഭടന്മാര്ക്കും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനു േവണ്ടി
ധനസഹായത്തിനുള്ള അേപക്ഷ
1. അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട േപരും
പൂര്ണ്ണ േമല്വിലാസവും

2. പേരതനായ/അവശനായ
വിമുക്തഭടെന്റ/
വിമുക്തഭടെന്റ േപരും റജിെമന്റല് നമ്പരും റാങ്കും
യൂണിറ്റും.

3. a. മരിച്ച/അവശത പറ്റിയ തീയതിയും അതിനുള്ള
കാരണവും (യുദ്ധ േസവനത്തിേലാ ൈസനീക
േസവനത്തിെന്റ മറ്റു കാരണങ്ങളാേലാ എന്ന്
ൈസനീക അധികൃതര് നല്കിയ േരഖ പര്കാരം)
b.വിമുക്തഭടന് ൈസനീക േസവനത്തില് നിന്ന്
പിരിഞ്ഞ തീയതി.
4. അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കുടുംബാംഗങ്ങളുെട വിവരങ്ങള് (അതായത്,
ഭാരയ്/മക്കള്/മാതാപിതാക്കള്/സേഹാദരന്മാര്/
സേഹാദരിമാര്)അവെരലല്ാം ആശര്ിതരാേണാ?
5. അേപക്ഷന് / അേപക്ഷക വിവാഹിതനാേണാ/
വിവാഹിതാേണാ, അലല്േയാ എന്ന്

6. ഓേരാ കുടുംബാംഗങ്ങളുെടയും െതാഴിലും വരുമാനവും

7. a. അേപക്ഷകന് aഅേപക്ഷകക്ക് സവ്ന്തമായി
ഭൂമിേയാ /ഭവനേമാ ഉേണ്ടാ എന്നും ഉെണ്ടങ്കില്
അതിെന്റ സര്േവവ് നമ്പര്, വിസ്തീര്ണ്ണം,
വിേലല്ജ്, താലൂക്ക്, ജിലല് ഇവയുെട വിവരവും
b. വിമുക്തഭടന് അേപക്ഷകെനങ്കില് ഭാരയ്യുെട േപരില്
ഭൂമിേയാ/ഭവനേമാ ഉേണ്ടാ എന്നും ഉെണ്ടങ്കില്
അതിെന്റ സര്േവവ് നമ്പര്, വിസ്തീര്ണ്ണം,
വിേലല്ജ്, താലൂക്ക്, ജിലല് ഇവയുെട വിവരവും
8. അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷകക്ക് സവ്ന്തമായി സ്ഥലം ഇെലല്ങ്കില് താെഴ പറയുന്നവ പൂരിപ്പിക്കുക

(i) വാങ്ങാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി െചയയ്ുന്ന
പഞ്ചായത്ത്, വിേലല്ജ്, താലൂക്ക്, ജിലല്

(ii)കരയുെട േപര്
(iii) സര്േവവ് നമ്പര്
(iv) വാങ്ങാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ വിസ്തീര്ണ്ണം
(v) സ്ഥലത്തിെന്റ വില
(vi) വില്ക്കുന്ന ആളിെന്റ േപരും േമല്വിലാസവും

9. അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട സാമ്പത്തിക നില
(വസ്തുക്കളില് നിന്നുള്ള ആദായമുള്െപ്പെട)
10.നിര്മ്മിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭവനത്തിെന്റ വിശദവിവരവും
നിര്മ്മാണെച്ചലവും

11. ഈ ഗര്ാന്റിനു േവണ്ടി അേപക്ഷിക്കുന്ന തുക
12. അേപക്ഷേയാെടാപ്പം സമര്പ്പിക്കുന്ന േരഖകള്

പര്തിജ്ഞ
മുകളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങള് സതയ്മാെണന്നും േമല്പറഞ്ഞ ഭവന നിര്മ്മാണ ഗര്ാന്റ് അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം
എന്തിനു േവണ്ടിയാേണാ തുക അനുവദിച്ചത് അതിനു മാതര്മായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതാെണന്നും ǌാന് ഇതിനാല്
പര്തിജ്ഞ െചയ്തു െകാള്ളുന്നു.

സ്ഥലം
തീയതി

അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട ഒപ്പ്

3
ഭവന നിര്മ്മാണ സഹായത്തിനു േവണ്ടി അേപക്ഷയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങള് ǌാന് പരിേശാദിച്ചു.
............................................................................................... രൂപക്കു േവണ്ടി ശുപാര്ശ െചയയ്ുന്നു.
താെഴ പറുന്ന കാരണങ്ങളാല് ആവശയ്െപ്പട്ട തുകയ്ക്ക് ശുപാര്ശ െചയയ്ാന് സാധിച്ചിട്ടിലല്.

സ്ഥലം

ജിലല്ാ ൈസനീക േക്ഷമ ഓഫീസര്

തീയതി

ജിലല്ാ കളക്ടറുെട ശുപാര്ശ

സ്ഥലം

ജിലല്ാ കളക്ടര്

തീയതി

ൈസനീക േക്ഷമ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുെട ശുപാര്ശ

സ്ഥലം
തീയതി

ഡയറക്ടര്
ൈസനീക േക്ഷമ വകുപ്പ്

4

അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷകക്കുള്ള നിബന്ധനകള്
1.

അേപക്ഷേയാെടാപ്പം താെഴ പറയുന്ന േരഖകള് കൂടി ഹാജരാക്കണം.
(i) a. അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷക സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് െകാടുക്കുന്ന തീയതി മുതല് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷക്കാലമായും
ഇേപ്പാഴും ഭവന രഹിതനാെണന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട വിേലല്ജാഫീസറുെട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഭവനം എന്നാല്
ഓലെകട്ടിയ, തറ സിമന്റ് െചയയ്ാത്ത മണ്കുടിലുകള് ഉള്െപ്പടുന്നിലല്)
b. വിമുക്തഭന്മാര് അേപക്ഷകനാെണങ്കില് സവ്ന്തം േപരിേലാ ഭാരയ്യുെട േപരിേലാ അേപക്ഷ െകാടുക്കുന്ന
തീയതി മുതല് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായി സവ്ന്തമായ ഭവനമിലല്ാെയന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട
വിേലല്ജാഫീസറുെട സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(ii) തനിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടത്തും സവ്ന്തമായി വീടുണ്ടായിരുന്നിെലല്ന്നും ഇേപ്പാഴും ഇെലല്ന്നും ഉള്ള
അേപക്ഷകെന്റ പര്ഖയ്ാപനം.
(iii) നിര്മ്മിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന വീടിെന്റ പ്ലാനും എസ്റ്റിേമറ്റും (െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പിെലേയാ േബല്ാക്കിെലേയാ/
തേദ്ദശ സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിെലേയാ ജൂനിയര് എന്ജിനീയര് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയത്)
(iv) വീടു വയ്ക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭൂമി (കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് െസന്റ്)
(v) വസ്തുവിെന്റ ആധാരത്തിെന്റ സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ േകാപ്പി
(vi) ഭൂമിയുെട കരം തീര്ത്ത രസീത്, (ഏറ്റവും ഒടുവില് അടച്ചത്)
(vii) സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള പര്കാരം 10/- രൂപ മുദര്പ്പതര്ത്തില് െകാടുേക്കണ്ട സമ്മത പതര്ം (ധനസഹായം
അനുവദിച്ചതിനു േശഷം െകാടുേക്കണ്ടതാണ്).
(viii) ബന്ധെപ്പട്ട റിക്കാര്ഡാഫീസില് നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിെസബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ/
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഡിസ്ചാര്ജ്ജ് ബുക്ക്/ വിമുക്തഭടന് ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡ് എന്നിവയുെട പകര്പ്പ്.

മരണ

(ix) ബന്ധെപ്പട്ട വിേലല്ജാഫീസറില് നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, (അേപക്ഷകന് വരുമാന പരിധി
ബാധകെമങ്കില് മാതര്ം)
േനാട്ട്- ഒന്നാം ഖണ്ഡികയില് (iv), (v), (vi) ഉപ ഖണ്ഡികകളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േരഖകള് ഭൂമി സവ്ന്തമായിട്ടുള്ളവര്
ഹാജരാക്കിയാല് മതി.
2. ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് സവ്ന്തമായി സ്ഥലം ഇലല്ാവര് താെഴ പറയുന്ന േരഖകള് കൂടി ഹാജരാക്കണം.
(i) തെന്റ വസ്തു (കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് െസന്റ്) അവശനായ വിമുക്തഭടന്/വിധവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവാന് തീരുമാനിച്ച
വിവരം കാണിക്കുന്ന സമ്മത പതര്ം വസ്തുവിെന്റ ഉടമസ്ഥനില് നിന്നും വാങ്ങിയത് (വില്ക്കുന്ന തുക പര്േതയ്കം
കാണിച്ചിരിക്കണം)
(ii) അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷക വാങ്ങാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് തെന്റ അറിവിലും വിശവ്ാസത്തിലും െപട്ടിടേത്താളം
യാെതാരു വിധ കടബാദ്ധയ്തയും ഉള്ളതായി കാണുന്നിെലല്ന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട വിേലല്ജാഫീസറില് നിന്നും
വാങ്ങിയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(iii) േമല്പറഞ്ഞ രണ്ടാം ഉപഖണ്ഡികയിെല സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വസ്തുവിെന്റ ഉടമസ്ഥനില് നിന്നും വാങ്ങിയത്.

