
ക്ഷീരവികസന വൄപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി : 20…. - …… 
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി  

സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം – അപപക്ഷാ ഫാറം 
 

ജില്ല  : …………………………………….         ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്  : …………………………………….
    

1. ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിന്റെ    : 
പപരം, വിലാസവം, റജി: നമ്പറം 
 
 

2. ആപ്പകാസ് / പരമ്പരാഗതം   : 

3. സംഘം രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത തീയതി   : 

4. സംഘം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച തീയതി  : 

5. സംഘാംഗങ്ങളുന്റെ എണ്ണം    : 

 
6. പാൽ സംഭരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

                 (മുൻ 6 മാസന്റത്ത ശരാശരി) 
 

ആന്റക പാൽ സംഭരണം (പ്രതിദിന ശരാശരി)   :  ………………………….. ലിറ്റർ  

മിൽമയ്ക്ക് പ്രതിദിനം നൽൄന്ന പാൽ (പ്രതിദിന ശരാശരി) :  ………………………….. ലിറ്റർ 

പ്രാപദശിക വില്പന (പ്രതിദിന ശരാശരി)    :  ………………………….. ലിറ്റർ 

7. നിലവിൽ സംഘത്തിൽ ഉള്ള ജീവനകാരന്റെ  എണ്ണം 
7.1 സ്ഥിരം     : ……………………. 

                                   7.2 താത്കാലികം    : ……………………. 
 

8. അപപക്ഷയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തിയതല്ലാന്റത മറ്റ്  ഭൂമി  :  ഉണ്ട് / ഇല്ല 
സംഘത്തിന് സൃന്തമായി ഉപണ്ടാ?  
(ഉണ്ട് എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പടുത്തുക) 

 
9. നിലവിൽ വാങ്ങുവാൻ ഉപേശിക്കുന്ന സ്ഥലം    

സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ  
 

 വിസ്തീർണ്ണം                : …………… ന്റസെ് 

 ഉൾന്റപ്പടുന്ന പഞ്ചായത്ത്  / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / പകാർപ്പപറഷൻ  : ………………………………….. 

 സ്ഥലം ഉൾന്റപ്പടുന്ന വാർഡ് (പപരം നമ്പറം)                       :  ..……………………………….. 

 സ്ഥലം ഉൾന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വിപല്ലജ്                     : ………………………………….. 
 

10. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി സംഘം ന്റെലവഴിച്ച തുക           : …………………………………… രൂപ 

11. അപപക്ഷിക്കുന്ന ധനസഹായ തുക        : ………………………………………രൂപ 

12. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും ന്റപാതുഫണ്ടിൽ നിന്നം       : ഉണ്ട് / ഇല്ല 
തുക ന്റെലവഴിക്കുന്നതിനും ന്റഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറന്റെ മുൻർ   
അനുമതി ലഭിച്ചിരപന്നാ? 
(അനുമതി ഉത്തരവിന്റെ നമ്പറം തീയതിയം) 
 

13. പുതിയതായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് റവനൂ അധികാരികൾ : ………………………………രൂപ 
നിർണ്ണയിച്ചു നൽകിയ വില 
 



14. വാലുപവഷൻ സർട്ടിഫികറ്റ് – നമ്പറം തീയതിയം     :  ………………………………………….. 
(സർട്ടിഫികറ്റിന്റെ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ പകർപ്പ്  

ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 
15. പുതിയതായി വാങ്ങിയ സ്ഥലം ആരന്റെ പപരിൽ ആണ് :  …………………………………………… 

രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്തിരിക്കുന്നത് 
16. പുതിയതായി വാങ്ങിയ സ്ഥലം സംഘത്തിന്റെ പപരിൽ     : ……………………………………………… 

രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത തീയതി 
(രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത ആധാരത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 
 

17. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം സംഘം പൂർണ്ണമായി പ്രവത്തിച്ചിരപന്നാ?  : ഉണ്ട് / ഇല്ല 
18. അവസാനമായി ഓഡിറ്റ് നെത്തിയ വർഷം    : …………………………………. 
19. അവസാനന്റത്ത ഓഡിറ്റ് റിപപ്പാർട്ട് പ്രകാരം സംഘത്തിന്റെ  : ……………………………..രൂപ 

അറ്റലാഭം / അറ്റ നഷ്ടം 
20. ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ അറ്റാദായവം ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിപകഷനും 

 സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 
 
ക്രമ 

നമ്പർ വർഷം 
ഓഡിറ്റ് 

ക്ലാസിഫിപകഷൻ 
അറ്റലാഭം  

(രൂപ) റിമാർക്സ് 

1 2019-20    
2 2018-19    
3 2017-18    

(ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫികറ്റിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 
21. സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട   : 

സംഘം ഭരണസമതി തീരമാനം നമ്പർ / തീയതി 
(ഭരണസമതി തീരമാനത്തിന്റെ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ  
പകർപ്പ് ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 

22. സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട   : 
സംഘം ന്റപാതുപയാഗ തീരമാനം നമ്പർ / തീയതി 
(ന്റപാതുപയാഗ  തീരമാനത്തിന്റെ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ  
പകർപ്പ് ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 
 

23. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സംഘം ഏന്ററ്റടുത്ത് നെപ്പിലാകിയ പ്രപതയക   
    പദ്ധതികന്റള സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ൄറിപ്പ് 
 (ഈ അപപക്ഷപയാന്റൊപ്പം അനുബന്ധം 01 ആയി ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക 
 
24. സംഘം ന്റസക്രട്ടറിയന്റെ പപരം പമൽവിലാസവം    : 

       (സ്ഥിരം നിയമനം / താത്കാലികം എന്നത് വയക്തമാക്കുക) 
 

25. സംഘം പ്രസിഡെിന്റെ പപരം പമൽവിലാസവം   : 
 
 

 (അനുബന്ധം 01, സംഘം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വൄപ്പ് മുൻ ർ അംഗീകാരം നൽകിന്റകാണ്ടുള്ള 
അനുമതി പത്രത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ്, സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഭരണസമതി / ന്റപാതുപയാഗ 
തീരമാനങ്ങളുന്റെ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ പകർപ്പ്, വാലുപവഷൻ സർട്ടിഫികറ്റ്, രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്ത 
ആധാരം എന്നിവയന്റെ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫികറ്റ് പ്രസക്ത 

പപജുകളുന്റെ  സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ അപപക്ഷപയാന്റൊപ്പം ഉള്ളെകം ന്റെയ്യുക) 
 

സംഘം ന്റസക്രട്ടറിയന്റെ സാക്ഷയപത്രം 

െി അപപക്ഷയിൽ ഉൾന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സതയമാണ് എന്നം ബന്ധന്റപ്പട്ട 
വിവരങ്ങൾ സംഘം പരഖകൾ പ്രകാരം ഉള്ളതാണ് എന്നം ഇതിനാൽ സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തി 
ന്റകാള്ളുന്ന 
സ്ഥലം :    സംഘം സീൽ              സംഘം ന്റസക്രട്ടറിയന്റെ ഒപ്പും പപരം  
തീയതി : 
 



ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറന്റെ പരിപശാധനാ റിപപ്പാർട്ട് 

 അപപക്ഷയിൽ സംഘം ന്റസക്രട്ടറി പരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞാൻ 

വിശദമായി  പരിപശാധിക്കുകയം സംഘം പരഖകളുമായി ഒത്തുപനാക്കുകയം അവ സതയമാന്റണന്ന് 

പബാദ്ധയന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായം സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തുന്ന. സംഘത്തിന്റന ………………… വർഷന്റത്ത 

“ക്ഷീരസംഘത്തിന് സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി” യിൽ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിന് പയാഗയത കകവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നം സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തിന്റകാള്ളുന്ന. 

     

     സ്ഥലം  :                           ഒപ്പ്  

     തീയതി :   (ഓഫീസ് മുദ്ര)              ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ 

 

 

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസറന്റെ ശുപാർശാ പത്രം 

                     ക്ഷീരവികസന വൄപ്പിന്റെ …………… വർഷന്റത്ത വാർഷിക പദ്ധതി ആയ 

“ക്ഷീരസംഘത്തിന് സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി” യിൽ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തി …………………………………… ക്ഷീരവികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ് പരിധിയിൽ ന്റപടുന്ന 

……………………………………………………. ക്ഷീരസഹകരണ സംഘന്റത്ത (ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

…………………………………………) ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും ധനസഹായം അനുവദിച്ച ് നൽൄന്നതിനും 

ശുപാർശ ന്റെയ്തു ന്റകാള്ളുന്ന.          

      

     സ്ഥലം  :                               ഒപ്പ്  

     തീയതി :                (ഓഫീസ് മുദ്ര)         ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ 

 

ന്റഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറന്റെ അനുമതി പത്രം 

          ക്ഷീരവികസന വൄപ്പിന്റെ …………… വർഷന്റത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിനായി …………………………………… ക്ഷീരവികസന സർവ്വീസ് യൂണിറ്റ് പരിധിയിൽ 

ന്റപടുന്നതും അപപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ……………………………………………………. 

ക്ഷീരസഹകരണ സംഘന്റത്ത (ക്ലിപ്തം നമ്പർ …………………………………………) “ക്ഷീരസംഘത്തിന് 

സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി” യിൽ ഗുണപഭാക്താവായി 

ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുകയം ………………………… രൂപ (…………..........................................................................രൂപ) 

ധനസഹായം അനുവദിച്ച ്നൽൄകയം ന്റെയ്യുന്ന.      

സ്ഥലം  :                               ഒപ്പ്  

 തീയതി :                (ഓഫീസ് മുദ്ര)         ന്റഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ 


