വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി
മത്സയ്െത്താഴിലാളിയുെട മകളുെട വിവാഹത്തിന് ധനസഹായത്തിനുള്ള
അേപക്ഷാേഫാറം
മത്സയ്േബാര്ഡ്
1. അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട േപരും

:

വയസ്സ്:

പൂര്ണ്ണമായ േമല്വിലാസവും

2. അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷക ഏതു വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നു (? അടയാളമിടുക).
മത്സയ്
െത്താഴിലാളി

മത്സയ്
െത്താഴിലാളി
വനിത

മത്സയ്
െത്താഴിലാളി
യുെട വിധവ

60 വയസ്സ്
കഴിഞ്ഞ
മത്സയ്
െത്താഴിലാളി

മത്സയ്
െത്താഴിലാളിെപന്ഷണര്

െപന്ഷ
ണറുെട
വിധവ

വധു

3. മത്സയ്ഗര്ാമത്തില് അംഗമായിട്ടുള്ളത് (? അടയാളമിടുക).
അേപക്ഷകന്

അേപക്ഷക

അേപക്ഷകയുെട
ഭര്ത്താവ്

എ. േപര്

:

ബി. ഗര്ാമത്തിെന്റ േപര്

:

സി. അംഗതവ്നമ്പര്

:

ഡി. അവസാനം വിഹിതമടച്ച വിവരങ്ങള് : വര്ഷം
ബുക്കിെന്റ പകര്പ്പ് ഉള്ളടക്കം െചയയ്ണം)

പിതാവ്

തീയതി

4. ഇതിനുമുമ്പ് ഈപദ്ധതിപര്കാരം
താങ്കളുെട മേറ്റെതങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വിവാഹ
ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
വധുവിെന്റ േപര്
1.
2.
3.

വിവാഹതീയതി

ഉത്തരവ് നമ്പരും തീയതിയും

മാതാവ്

തുക

രശീത്നമ്പര്

വധു

(പാസ്സ്

5. എ. മത്സയ്േബാര്ഡില് നിന്നും എെന്തങ്കിലും വായ്ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ
ടി തുക പൂര്ണ്ണമായും മടക്കി അടച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ബി. ഇെലല്ങ്കില് എതര് സംഖയ്യാണ്തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളത്
6. വാര്ഷികവരുമാനം (വരുമാനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം െചയയ്ണം)
7. വധുവിെന്റ
എ. േപര്
ബി. വയസ്സും ജനനത്തീയതിയും
സി. വയസ്സ് െതളിയിക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കുന്ന േരഖയുെട
വിവരം (േരഖ ഉള്ളടക്കം െചയയ്ണം)

:
:
:
:
:
:

8. വരെന്റ
എ. േപര്
ബി. േമല്വിലാസം

:
:

സി. െതാഴില്
9. വിവാഹത്തീയതിയും സ്ഥലവും

:
:

10. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിനുള്ള െതളിവ് (ഉത്തരവാദെപ്പട്ട
വയ്ക്തിയുേടേയാ സ്ഥാപനത്തിെന്റേയാസംഘടനയുേടേയാ
േരഖാമൂലമുള്ള െതളിവ്, സതയ്വാങ്മൂലം ഉള്ളടക്കം െചയയ്ണം)

:

11. അേപക്ഷയില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാരയ്ങ്ങള് എലല്ാം തെന്ന എെന്റ അറിവിലും വിശവ്ാസത്തിലും സതയ്മാെണന്ന്
ǌാന് ഇതിനാല് േബാധിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
സ്ഥലം :
തീയതി :
അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട
ഒപ്പ്/െപരുവിരലടയാളം
പട്ടികജാതി

പട്ടികവര്ഗ്ഗം

ഒ.ബി.സി

ഒ.ഇ.സി

മറ്റുള്ളവര്

മത്സയ്ഗര്ാമം

ഫയല് നമ്പര്

തീയതി

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിന്
ഫിഷറീസ് ഓഫീസറുെട അേനവ്ഷണറിേപ്പാര്ട്ട്
1.

അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി

:

2. അേപക്ഷകന് ..............................................മുതല്.................................................വെര വിഹിതം അടച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്.
പാസ്സ്ബുക്കിെന്റബന്ധെപ്പട്ട േപരിെന്റസാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ പകപ്പ് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ആദയ്മായി വിഹിതം
അടച്ച്അംഗതവ്ംഎടുത്തത് .............................................................തീയതിയിലാണ്.
3. അേപക്ഷകെന്റ
......................................................................
അേപക്ഷസമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

◌ാമെത്ത

മകളുെട

4. വധുവിന് വിവാഹത്തീയതിക്ക് 18 വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്/ഇലല്.

:

5. അേപക്ഷകനും വധുവുമായുള്ള ബന്ധം

:

6. അേപക്ഷകെന്റ കുടുംബവാര്ഷിക വരുമാനം
വരുമാനസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അേനവ്ഷണവിവരപര്കാരം

:

വിവാഹത്തിനാണ്

7. വിവാഹത്തീയതിക്ക് മുമ്പ് അേപക്ഷലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്.
8. വിവാഹനിശ്ചയം കാണിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃതേരഖ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്

:

9. വധുവിെന്റ വയസ്സ് െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത േരഖസമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്.
(സ്കൂളില് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരില് നിന്നും സ്കള്അധികൃകരുെട
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം)
:
10. വായ്പാ തുകയും പിഴയും പൂര്ണ്ണമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്/വായ്പ നല്കിയിട്ടിലല്.
11. അേപക്ഷ മുഴുവനായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്/ഇലല്.
:
12. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ധനസഹായത്തിന് അര്ഹതയുണ്ട്/താെഴപറയുന്നകാരണങ്ങളാല്അര്ഹതയിലല്.
ഫിഷറീസ് ഓഫീസറുെട ഒപ്പും
േപരുംസീലും
ഫയല് നമ്പര്

2. െഹഡ് ഓഫീസിെല ഉപേയാഗത്തിന്
1. അനുവദിക്കാം.
2. താെഴ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല് അനുവദിക്കുവാന് നിര്വവ്ാഹമിലല്.
െപന്ഷന്/മാേനജര്/ജൂനിയര് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
അനുവദിക്കുന്നു/നിരസിക്കുന്നു.
ഉത്തരവ് നമ്പര്.................................................തീയതി...............................
െസകര്ട്ടറി

