
 
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് : മിൽക്ക് ഷഷഡ് വികസന പദ്ധതി : 20… - …. 

(ക്ഷീരഗ്രാമം – 202...-2… പദ്ധതി) : അപപക്ഷാ ഫാറം 
 

ജില്ല : ……………………………  പലാക്ക് : ……………………………..   പഞ്ചായത്ത്………………………… 
ആവശയഷപ്പടുന്ന പദ്ധതി ഘടകം  : 2 പശു യൂണിറ്റ്  / 5 പശു യൂണിറ്റ് 

പകാമ്പസിറ്റ് ഷഡയറി യൂണിറ്റ് (1+1) / പകാമ്പസിറ്റ് ഷഡയറി യൂണിറ്റ് (3+2) 
 

1. അപപക്ഷകഷെ പപര്   : 
2. ഏകീകൃത രജി. നമ്പർ (UIC)   : 
3. പൂർണ്ണ പമൽവിലാസം  : 

          (പിൻ പകാഡ് സഹിതം) 

 

4. പഫാൺ നമ്പർ   :  ലാെ് നമ്പർ     -  
      :  ഷമാബബൽ നമ്പർ   -  

5. താലൂക്ക്       : 

6. സര്തീ / പുരുഷൻ      : 

7. ക്ഷീരസംഘത്തിൽ അംഗമാപണാ?    :  അഷത / അല്ല 
         ആണ് എങ്കിൽ ക്ഷീരസംഘത്തിഷെ പപര്    : 
         അംഗതവ നമ്പർ 
 

8. എ.പി.എൽ / ബി.പി.എൽ     : 
9. ആധാർ നമ്പർ       : 
10. പറഷൻ കാർഡ് നമ്പർ     :  
11. ഇലക്ഷൻ കാർഡ് നമ്പർ      : 
12. കർഷകഷെ ബാങ്ക് അഷക്കാണ്ട് നമ്പർ     : 
13. ബാങ്കിഷെ ശാഖ       : 
14. ബാങ്ക് ഐ.എഫ്.എസ്.  പകാഡ്    : 

 
15. ബകവശം ഉള്ള ഭൂമിയുഷട വിവരങ്ങൾ 

a. ഭൂമിയുഷട വിസ്തൃതി :    b. സർപേ നമ്പർ : 
c. വിപല്ലജ്                 :    d.  സ്ഥലം സവന്തമാപണാ?       

                                                        പാട്ടത്തിനാപണാ? 
16. നിലവിൽ വളർത്തുന്ന കാലികളുഷട എണ്ണം :   ………….. പശുക്കൾ, ……………. കിടാരികൾ 

                                                                     ……… ….കന്നുകുട്ടികൾ …………… എരുമകൾ 
17. അനയ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഉരുക്കഷള     :  അഷത / അല്ല  

വാങ്ങുന്നതിനു സമ്മതം ആപണാ? 
(അപപക്ഷപയാഷടാപ്പം ആധാർ കാർഡ്, പറഷൻ കാർഡ്, ഇലക്ഷൻ ഐഡെിറ്റി കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് 

എന്നിവയുഷട പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ഷെയ്യുക) 
 

അപപക്ഷകഷെ സാക്ഷയപത്രം 

പമൽ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ എഷെ അറിവിലം വിശവാസത്തിലം ശരിയാണ് എന്ന് 
സാക്ഷയഷപ്പടുത്തിഷക്കാള്ളുന്നു. ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിഷെ ……………… വർഷഷത്ത ക്ഷീരഗ്രാമം 
പദ്ധതിയിഷല ഗുണപഭാക്താവായി എഷന്ന ഷതരഷഞ്ഞടുക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ സമയബന്ധിതമായി 
വകുപ്പ് മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിപധയമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു ഷകാള്ളാം 
എന്നും അവ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷക്കാലം പരിപാലിച്ചു ഷകാള്ളാം എന്നും ഉറപ്പ് നൽകിഷക്കാള്ളുന്നു. 
കൂടാഷത നിശ്ചയിച്ച സമയ പരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച ് ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ 
സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം മഷറ്റാരു അറിയിപ്പ് കൂടാഷത എഷന്ന ടി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഴിവാക്കുന്നതിന് 
സമ്മതാണ് എന്നും സാക്ഷയഷപ്പടുത്തിഷക്കാള്ളുന്നു.  
സ്ഥലം : 
തീയത് :                        അപപക്ഷകഷെ പ്പം പപരും 
 

 



 
 

 
പരിപശാധന റിപപ്പാർട്ട് 

             
ശ്രീ / ശ്രീമതി …………………………………………………………. അപപക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ 

വിശദമായി  പരിപശാധിക്കുകയും അവ സതയമാഷണന്നും പബാദ്ധയഷപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായി 

സാക്ഷയഷപ്പടുത്തുന്നു. 

             

                        പ്പ്  
              
സ്ഥലം  :        
തീയതി :   (ഒഫീസ് മുദ്ര)                 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ 
 
             

 
ശുപാർശാ പത്രം 

 
           
അപപക്ഷകനായ ശ്രീ / ശ്രീമതി …………………………………………………… ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിഷെ 

…………………. വർഷഷത്ത ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾഷപ്പട്ടിട്ടുള്ള ……………………………………. പദ്ധതി 

ഘടകത്തിഷെ ഗുണപഭാക്താവായി ഷതരഷഞ്ഞടുക്കഷപ്പടുവാൻ അർഹത ബകവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ 

ടിയാഷെ അപപക്ഷ ശുപാർശ ഷെയ്തു ഷകാള്ളുന്നു.        

      

         പ്പ്    
             
സ്ഥലം  :         
തീയതി :   (ഒഫീസ് മുദ്ര)   ക്ഷീരവികസന ഒഫീസർ 
 
 
 
             

ഗുണപഭാക്തൃ അനുമതി പത്രം 
             

അപപക്ഷകനായ ശ്രീ / ശ്രീമതി …………………………………………………… ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിഷെ 

…………………. വർഷഷത്ത ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ  …………………………………………. പദ്ധതി ഘടക 

ഗുണപഭാക്താവായി ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത് അനുമതി നൽകുന്നു. ടി ആൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ 

നിർപേശിച്ചിട്ടുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

             
         പ്പ്    
             
സ്ഥലം  :         
തീയതി :   (ഒഫീസ് മുദ്ര)   ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ  


