
 
 

1 
 

 

അനെര്ട്ട്, വികാസ് ഭവ്ാ സ³ൻാപ്.ാഒ., വികാത്രുസെന്തപുരംാ695033 
നെലഫ ഭണ്:ാ0471-2338077, വികാ ഭക്സ്:ാ2329853, വികാഇനെയ്ല്:ാdirector@anert.in, വികാwww.anert.gov.in 

  
“ഫവഭളഭര്ട്ാസ്മഭര്ട്ട് ”ാ 

1-5ാ ്ഫലഭസഭട്ാവൗരഗൃഹാപദ്ധത്ാ2016-17 

പര്പത്രംാെമ്പര്ട്ാ:ാ 6035/SSRP/ANERT/2016-17 തീയത്ാ:ാ 01.12.2016 

പദ്ധത്ലക്ഷ്യം 
1ാ മുതല് 5ാ സനരാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സ്ഥഭപ്തഫേഷ്യുള്ളാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയങ്ങൾാ

സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാ പദ്ധത്-ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ ന ട്െഫെല്ക്കൂരാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുാ
വഭഫേത് െഭയ്ാ അനുഫയഭജ്യനെേ്ല്, വികാ ഫ ന്ദ്ര-വംസ്ഥഭൊ വര്ട്ക്കഭരു ളുനൊ ധെവഹഭയഫതഭടുകൂെ്ാ
നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയങ്ങൾാസ്ഥഭപ്ക്കഭവുന്നതഭണ്. ാ ഗഭര്ട്ഹ് ാ ഭപഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാഅഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നാ
 പ്പഭവ്റ്റ്ാ 3ാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സനരയഭയ്ാ െ്ജ്നപ്പടുത്യ്ട്ടുണ്ട്.ാ െറ്റുാ സ് ഭഗങ്ങൾക്ക്ാ 5ാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സനരാ
അഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നതഭണ്. 

പദ്ധത്ാസ്േദഭംേങ്ങൾ 

1. ാനപഭതുസഭയാസ്സരങ്ങൾ 

 ാഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ നവൗരവസദുഫതഭത്പ്പഭദൊ െ്ലയങ്ങൾാ ബഭറ്ററ്ഫയഭടുാ
കൂെ്യുള്ളതുംാവസദുതാശംഖലയുെഭയ്ാബന്ധ്പ്പ്ക്കഭതാതരത്ലുള്ളതുെഭയ്ര്ക്കും. 

 1ാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാഏ ഫദേംാ3ാമുതല്ാ3.5ായൂണ്റ്റ്ാവസദുത്യഭണ്ാാ( ഭലഭസസ്ഥയ്ക്കനുസൃതെഭയ്)ാ
ദ്െംപ്രത്ാഭപഫയഭഗത്െ്ാല ്ക്കഭവുന്നത്. 

 പ്രസ്തുതാനവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയത്െ്ാ5ാസര്ട്ഷനതാസഭറെ്ാല യെഭയ്ര്ക്കും. 

 സയസസ്ഥ ൾക്കുംാ െ്ബന്ധെ ൾക്കുംാ െഭറ്റംാ സരുത്തുന്നത്നുള്ളാ അസ ഭേംാ
വര്ട്ക്കഭര്ട്/അനെര്ട്ട്ാ-ല്ാെ്ക്ഷ്്പ്തെഭയ്ര്ക്കും. 

 

2. നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയങ്ങൾാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െഭയ്ാഭണ്ടഭയ്ര്ഫക്കണ്ടാഅെ്സ്ഥഭൊനവൗ രയങ്ങൾ. 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ കുറഞ്ഞത്ാ ഓഫരഭാ  ്ഫലഭസഭട്നുംാ 10ാ ചതുരശ്രാ
െീറ്റനറേ്ലുംാെ്ഴല്രഹ്തെഭയാസ്ഥലംാന ട്െത്നൊഫെല്ക്കൂരയ്ല്ാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കണം. 

 ബഭറ്ററ്യുംാ ഇൻനസര്ട്ടറംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ സഭയുവഞ്ചഭരമുള്ളതുംാ ഈര്ട്പ്പരഹ്തവുംാ
സുരക്ഷ്്തവുംാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയത്ല്ാെ്ന്നംാ സളനരാഅ നലയല്ലഭതതുെഭയാസ്ഥലംാ
(ഒരുാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാ2ചതുരശ്രെീറ്റര്ട്ാെ്രക്ക്ല്)ാആസേയെഭണ്. 

 ഫെല്ക്കൂരയ്ല്ാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ ഫവഭളഭര്ട്പഭെലു ൾാ ഇെയ്ക്ക്നൊ  ഴു ്ാ വൃത്യഭഫക്കണ്ടതഭണ്, വികാ
അത്നുള്ളാ നസള്ളംാ ല ്ക്കുന്നത്നും, വികാ സുരക്ഷ്്തെഭയ്ാ ഫെല്ക്കൂരഫെല്ാ  യറ്ാ
ഫജ്ഭല്നചയ്യുന്നത്നുംാനവൗ രയമുണ്ടഭയ്ര്ക്കണം. 

3. ാഭപ രണവംസ്ധഭൊസ്ല,ാഇളസ്/വഭമ്പത് ാവഹഭയംാഎന്ന്സയുനൊസ്സരങ്ങൾ 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജാെ്ലയംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ നചലസ്ാ ഒരുാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാഏ ഫദേംാ 1.5ാലക്ഷ്ംാ
രൂപയഭയ്ര്ക്കും. 

 ഫ ന്ദ്രധെവഹഭയംാ  ്ഫലഭസഭട്െ്ാ ഏ ഫദേംാ 45000/-രൂപാ എന്നാ െ്രക്ക്ലഭയ്ര്ക്കും.ാ ഈാ
പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ ബഭറ്ററ്യുനൊ ഫേഷ്ാ 7200Wh പ്രത്ാ  ്ഫലഭസഭട്ാ ആയ്ാ
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െ്ശ്ചയ്ച്ച്ട്ടുണ്ട്.ാ ാ മുഖയെഭയുംാ പ ല്ാ െഭത്രംാ വസദുത്ാ ആസേയമുള്ളാ ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാ
ഇത്ല്ാ ഇളസ്ാ അനുസദെീയെഭണ്.ാ (പട് ാ  ഭണു ).ാ എന്നഭല്ാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ ബഭറ്ററ്യുനൊ
ഫേഷ്യ്ല്ാ കുറവുാ സരുത്തുന്നാ പക്ഷ്ംാ ശംഖലഭബന്ധ്തപദ്ധത്ക്ക്ാ അനുസദ്ച്ച്ട്ടുള്ളത്നുാ
വെഭെെഭയ്, വികാഒരുാ ്ഫലഭസഭട്െ്ാ22, വിക500/-ാരൂപാാഎന്നാെ്രക്ക്ല്ാെഭത്രഫൊഫ ന്ദ്രധെവഹഭയംാ
ല ്ക്കു യുള്ളൂ. 

 വംസ്ഥഭൊവര്ട്ക്കഭര്നൊധെവഹഭയംാ22500/-ാരൂപാപ്രത്ാാ ്ഫലഭസഭട്ാആയ്ര്ക്കും. 

4. അഫപക്ഷ്ാവെര്ട്പ്പ്ക്കുന്നത്നുള്ളാെ്ബന്ധെ ൾ 

 അഫപക്ഷ്ഫ ഭമു ൾാഅനെര്ട്ട്നൊനസവൈറ്റഭയാwww.anert.gov.in-ല്ാെ്ന്നംാല യെഭകും. 

 അഫപക്ഷ് ൻാ െ്ശ്ച്തെഭതൃ യ്ലുള്ളാ പൂര്പ്പ്ച്ചഅഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പം, വികാ “ഡയറക്ടര്ട്ാ അനെര്ട്ട്, വികാ
ത്രുസെന്തപുരം”ാ എന്നാ ഫപര്ല്ാഎടുതാ 1000രൂപയുനൊഡ്.ഡ്ാ യുംാ ഫചര്ട്ത്ാഅനെര്ട്ട്നൊ
ആസ്ഥഭെെന്ദ്രത്ല്ാഫെര്ഫടഭ, വികാതപഭല്ലൂനെഫയഭാവെര്ട്പ്പ്ഫക്കണ്ടതഭണ്. 

 അഫപക്ഷ്ഫ ഭെ്ഫെഭനെഭപ്പംാ െത്യഭയാ  ീവ്ാ വെര്ട്പ്പ്ച്ചത്നൊ രവീത്/ഡ്.ഡ്., വികാ വവയംാ
വഭക്ഷ്യനപ്പടുത്യാ ആധഭര്ട്ാ  ഭര്ട്ഡ്നൊ പ ര്ട്പ്പ്, വികാ വൗരവസദുഫതഭത്പഭദൊ െ്ലയംാ
സ്ഥഭപ്ക്കഭനുഫേേ്ക്കുന്നാ ന ട്െത്നലാ വെീപ ഭലത്തുള്ളാ വസദുത്ബ്ല്ല്നൊ പ ര്ട്പ്പ്, വികാ
വവന്തംാ ഫെല്സ്ലഭവംാ എഴുത്യതുംാ 5ാ രൂപാ സ്റ്റഭമ്പ്ാ പത്ച്ചതുെഭയാ  സര്ട്ാ എന്ന്സാ
വെര്ട്പ്പ്ഫക്കണ്ടതഭണ്.ാസ്ഥഭപെങ്ങൾക്ക്ാആധഭര്ട്ാ  ഭര്ട്ഡ്നുാപ രംാസ്ഥഭപൊ ഫെധഭസ് ൾാ
െല്കുന്നാഔഫദയഭഗ് ാഅഫപക്ഷ്/ ത്ാപര്ഗണ്ക്കുന്നതഭണ്. 

 പൂര്പ്പ്ച്ചാഅഫപക്ഷ്ഫ ഭമുംാബന്ധനപ്പടാഫരഖ ളുംാഡയറക്ടര്ട്, വികാഅനെര്ട്ട്, വികാസ് ഭവ്ാ സൻാ(പ്.ഒ), വികാ
ത്രുസെന്തപുരംാ695033ാഎന്നാഫെല്സ്ലഭവത്ഫലക്കഭണ്ാാഅയച്ചുാതഫരണ്ടത്. 

 അഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പംാെത്യഭയാഫരഖ ള്നല്ലേ്ല്ാപ്രസ്തുതാഅഫപക്ഷ്ാെ്രവ്ക്കുന്നതഭണ്. 

 അഫപക്ഷ് ൾാഅനെര്ട്ട്ല്ാല ്ക്കുന്നാമുൻഗണെഭക്രെത്ലഭയ്ര്ക്കുംാധെവഹഭയത്െഭയ്ാ
അഫപക്ഷ് നരാ പര്ഗണ്ക്കുന്നത്.ാ ജ്്ല്ലാ ത്ര്ച്ചുള്ളാ െഭര്ട്ജ്റ്റ്ാ ആസേയനെേ്ല്ാ
ഏര്ട്നപ്പടുത്തുന്നതഭണ്. 

 അഫപക്ഷ്ഫ ഭെ്ഫെഭനെഭപ്പമുള്ളാ അനുെത്പത്രത്ല്ാ അഫപക്ഷ് രുനൊ രജ്്ഫേഷൻാ െമ്പര്ട്ാ
അനുസദ്ച്ചുാെല്കുന്നതഭണ്. 

 രജ്്ഫേഷൻാ െനറ്റഭരുാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ സ്ഥലം/ന ട്െംാ എന്ന്സയ്ഫലയ്ക്ക്ാാ
െഭറ്റ്നക്കഭടുക്കുന്നതല്ല. 

 അനെര്ട്ട്നൊ  ഭഗത്ാ െ്ന്നള്ളാ സീുണ്യുണ്ടഭവുന്നാ വഭഹചരയത്ല്ാ അല്ലഭനതാ െനറ്റഭരുാ
 ഭരണസേഭലുംാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാത്ര്ന ാെല്കുെന്നതല്ല. 

 
5. പ്ലഭെ്നൊഫേഷ്യുംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാാെെപെ്ക്രെങ്ങളും 

 ഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ നവൗരവസദുഫതഭത്പ്പഭദൊ െ്ലയങ്ങളുനൊ ഫേഷ്നയാ
വംബന്ധ്ച്ചാ സ്സരങ്ങൾാ ചുസനൊ ഫചര്ട്ക്കുന്ന.ാ ഗുണഫ ഭക്തഭസ്നൊ ആസേയ തയ്ക്കംാ
സ്ഥലത്നൊ ല യതയ്ക്കംാ അനുസൃതെഭയഭണ്ാ ാ സ്ഥഭപ്ഫക്കണ്ടുന്നാ പ്ലഭെ്നൊ ഫേഷ്ാ
നതരനഞ്ഞടുഫക്കണ്ടത്. 

 
പ്ലഭെ്നൊ
ഫേഷ് ബഭറ്ററ്യുനൊഫേഷ്ാ1 ബഭറ്ററ്യുനൊഫേഷ്ാ2ാ* 

1000 W 7200 Wh 4800 Wh 
2000 W 14400 Wh 9600 Wh 
3000 W 21600 Wh 14400 Wh 
5000 W 36000 Wh 24000 Wh 

*ാ മുഖയെഭയുംാ പ ല്വെയനതാ ഭപഫയഭഗംാ െഭത്രമുള്ളാ ഗുണഫ ഭക്തഭക്കൾക്കഭണ്ാ ഈാ
കുറഞ്ഞാബഭറ്ററ്ഫേഷ്ാവവീ ര്ക്കഭവുന്നത്.ാഅങ്ങനെയുള്ളാെ്ലയങ്ങൾക്ക്ാാആസേയെഭയാ
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ആന ാ നചലവുംാ ല യെഭക്കഭവുന്നാ ഫ ന്ദ്രവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയവുംാ ഒന്നഭെത്ാ
ഓപ്ഷഫെക്കഭൾാകുറസഭയ്ര്ക്കും. 
 

 നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാ അനുെത്പത്രത്ല്ാ അംഗീ ര്ച്ച്ട്ടുള്ളാ
 മ്പെ് ളുനൊ ഫപരുംാ അതഭത്ാ  മ്പെ് ളുനൊ പദ്ധത്ാ െ്ര്ട്സഹണനചലവുംാ വംബന്ധ്ച്ചാ
സ്സരങ്ങൾാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കും.ാഇത്ാഅനെര്ട്ട്നൊനസബ്ബ്ാവവറ്റ്ലുംാല യെഭക്ക്യ്ര്ക്കും. 

 ഗുണഫ ഭക്തഭസ്െ്ാഅനെര്ട്ട്ാപ്രവ്ദ്ധീ ര്ക്കുന്നാപട് യ്ല്ാെ്ന്നംാതഭല്പരയമുള്ളാാഏനതഭരുാ
 മ്പെ്നയയുംാ വവതന്ത്രെഭയ്ാ തീരുെഭെ്ക്കഭവുന്നതഭണ്.ാ  മ്പെ്നയാ ത്രനഞ്ഞടുക്കഭനുള്ളാ
പൂര്ട്ണ്ണാ ഭതരസഭദ്തവംാ ഭപഫ ഭക്തഭസ്ല്ാ െ്ക്ഷ്്പ്തെഭയ്ര്ക്കും.ാ ാ നതരനഞ്ഞടുതാ  മ്പെ്ക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാഒരുാെ്ശ്ച്താെഭതൃ യ്ലുള്ളാസര്ട്ക്ക്ാഓര്ട്ഡര്ട്ാെല്ഫ ണ്ടതുണ്ട്.ാപ്രസ്തുതാസര്ട്ക്ക്ാ
ഓര്ട്ഡറ്നൊ ഒരുാ പ ര്ട്പ്പ്, വികാ പദ്ധത്െ്ര്ട്സഹണംാ ആരം ്ക്കുന്നത്െ്ാ മുൻപ്ാ അനെര്ട്ട്ഫലക്ക്ാ
െല് ണം.ാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ച്ചുാ  ഴ്ഞ്ഞഭല്ാ അനെര്ട്ട്ാ ാ വഭഫേത് ാ
പര്ഫേഭധൊ െെത്തുന്നതഭണ്.ാ നവൗരെ്ലയത്നൊ പ്രത്ഷ്ഠഭപെത്െഭയ്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ല്ാ െ്ന്നംാ ഏജ്ൻവ്ാ ധെവഹഭയംാ  ഴ്ച്ചുള്ളാ തു ാ െഭത്രംാഈെഭഫക്കണ്ടതും, വികാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ ധെവഹഭയംാ അനെര്ട്ട്ല്ാ െ്ന്നംാ വ പ്പറ്റുന്നത്െ്ാ ഏജ്ൻവ്നയാ
അധ് ഭരനപ്പടുഫതണ്ടതുെഭണ്. 

 അനുെത്പത്രംാ ല ്ച്ചുാ  ഴ്ഞ്ഞ്ാ രണ്ട്ാ െഭവത്നുള്ള്ല്ാ നവൗഫരഭര്ട്ജ്ജെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ച്ചാ്
 മ്മീഷൻാനചഫേണ്ടതഭണ്. 
 

6. സഭറെ്യുംാപര്പഭലെവും 

 വൗരവസദുതെ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ എംപഭെല്ഡ്ാ ഏജ്ൻവ്ാ പ്രസ്തുതാ െ്ലയത്െ്ാ
സഭറെ്ാഭറപ്പഭക്കുന്നതഭണ്.ാെ്ലയത്െ്ാനപഭതുസഭയ്ാ5ാസര്ട്ഷനതാവെ്ാസഭറെ്യഭണ്ാ
ഭണ്ടഭവു .ാ വൗരഫെഭഡുള്െ്ാ അത്നൊ ഭയര്ട്ന്നാ വസദുഫതഭത്പഭദൊ ഫേഷ്, വികാ
10സര്ട്ഷനതാ പ്രസര്ട്തെ ഭലംാ പൂര്ട്ത്യഭക്കുഫമ്പഭൾാ 90%-ത്ല്ാ കുറയരുനതന്നംാ
25സര്ട്ഷനതാപ്രസര്ട്തെ ഭലംാ പൂര്ട്ത്യഭക്കുഫമ്പഭഴുംാ 80%ാ ഫേഷ്ാ ഭണ്ടഭ ണനെന്നമുള്ളാ
നപര്ട്ഫ ഭെൻവ്ാസഭറെ്യുംാഭണ്ടഭയ്ര്ക്കും. 

 സ്ഥഭപ്ച്ചാ െ്ലയംാ ചുരുങ്ങ്യത്ാ 5ാ സര്ട്ഷഫതനക്കേ്ലുംാ േര്യഭയ്ാ സൂക്ഷ്്ക്കു യുംാ
അറ്റകുറ്റപ്പണ് ൾാ ആസേയഭനുവരണംാ െെത്ാ ഭപഫയഭഗ്ക്കു യുംാ ഫസണം.ാ
അല്ലഭതപക്ഷ്ംാ ല ്ച്ചാ വൈ്ഡ്ാ ത്ര്ന ാ അെഫക്കണ്ടതഭയ്ാ സരുന്നതഭണ്.ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ ഈാ െ്ബന്ധൊ അംഗീ ര്ക്കുന്നാ ഒരുാ ധഭരണഭപത്രംാ അനെര്ട്ട്െ്ാ
െല്കുന്നാമുറയ്ക്ക്ാെഭത്രെഭണ്ാഅസര്ട്ക്കുള്ളാവര്ട്ക്കഭര്ട്ാധെവഹഭയംാഅനുസദ്ച്ചുാെല്കു . 

 ഈാ പദ്ധത്യ്ല്ാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ വൗരവസദുഫതഭത്പഭദൊ െ്ലയങ്ങൾക്ക്ാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്, വികാ MNRE-യ്ല്ാ െ്ഫന്നഭാ െഫറ്റനതേ്ലുംാ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ അര്ട്ദ്ധവര്ട്ക്കഭര്ട്ാ
ഏജ്ൻവ് ള്ല്ാെ്ഫന്നഭാെനറ്റഭരുാതരത്ലുള്ളാവൈ്ഡ്യുംാസഭങ്ങഭൻാപഭെ്ല്ല.ാഇങ്ങനൊ
ഫസനറഭരുാ ഫരഭതസ്സ്ല്ാ െ്ന്നംാ വര്ട്ക്കഭര്ട്ാ ധെവഹഭയംാ സഭകയില യ്ല്ലാ എന്ന്ാ
സയക്തെഭക്കുന്നാധഭരണഭപത്രവുംാഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാപദ്ധത്ാപൂര്ട്തീ രണാഫരഖയ്ക്കംാവൈ്ഡ്ാ
നെയ്മ്നുംാഒപ്പംാഅനെര്ട്ട്െ്ാെല്ഫ ണ്ടതഭണ്. 

 സ്ഥഭപ്ച്ചാവൗരവസദുഫതഭത്പഭദൊെ്ലയത്നൊപ്രസര്ട്തൊക്ഷ്െതയുനൊസ്സരങ്ങൾാ
ഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാ െ്ശ്ച്താ ഇെഫസള ള്ല്ാ അനെര്ട്ട്നൊ അറ്യ്ക്കു യുംാ
ആസേയമുള്ളഫപ്പഭൾാപ്രസ്തുതാെ്ലയംാപര്ഫേഭധ്ക്കഭൻാഅനെര്ട്ട്നൊഅഥസഭാMNRE-യുനൊ
ഓ ീവര്ട്െഭനരാഅനുസദ്ഫക്കണ്ടതുെഭണ്. 

ഡയറക്ടര്ട് 
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ഓ ീവ്ാആസേയത്െ് 

രജ്്.െം. : …………................... 
തീയത് : .............................. 

രജ്്.ാ ീവ്ാസ്സരങ്ങൾ: 
ഡ്.ഡ്.െം. : ........................ാ.................. 
തീയത് : .............................. 
ബഭേ്: ........................ാ.................. .................. 

 

1.  അഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭളുനൊഫപര് *  
 

2.  പൂര്ട്ണ്ണെഭയാഫെല്സ്ലഭവം, വികാപ്ൻാഫ ഭഡ്ാ
ഭൾനപ്പനൊ* 

 
 
 
PIN: 

3.  നെഭവബല്ാഫ ഭണ്ാെമ്പര്ട്.  

4.  STDാഫ ഭഡ്, ലഭൻഡ്ാഫ ഭണ്ാെമ്പര്ട്  
5.  ഇാനെയ്ല്ാഐഡ്  

6.  ഗുണഫ ഭക്തൃസ് ഭഗംാ(SC/ST/െറ്റുള്ളസ)  

7.  വവന്തംാആധഭര്ട്ാ ഭര്ട്ഡ്നൊ(ആധഭര്ട്ാഇല്ലഭതപക്ഷ്ംാെഫറ്റനതേ്ലുംാത്ര്ച്ചറ്യല്ാ ഭര്ട്ഡ്നെ)ാ
പ ര്ട്പ്പ്ാഗുണഫ ഭക്തഭസ്ാവവയംാവഭക്ഷ്യനപ്പടുത്ാഅഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പംാവെര്ട്പ്പ്ഫക്കണ്ടതഭണ്.ാ 

 ാഅഫപക്ഷ്ഫയഭനെഭപ്പംാഏത്ാത്ര്ച്ചറ്യല്ാ
 ഭര്ട്ഡഭണ്ാവെര്ട്പ്പ്ച്ച്ട്ടുള്ളത്ാ*  

 ത്ര്ച്ചറ്യല്ാ ഭര്ട്ഡ്ാെമ്പര്ട് *  

നവൗരവസദുത്െ്ലയംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാസ്ഥലത്നൊസ്സരങ്ങൾ 

8.  നവൗരവസദുത്െ്ലയത്നൊഫേഷ്ാ 

 
 
[ഗഭര്ട്ഹ് ാ ഭപഫ ഭക്തഭക്കൾക്ക്ാ അഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നാ
 പ്പഭവ്റ്റ്ാ3ാ ്ഫലഭസഭട്ാസനരയഭയ്ാെ്ജ്നപ്പടുത്യ്ട്ടുണ്ട്.ാ
െറ്റുാ സ് ഭഗങ്ങൾക്ക്ാ 5ാ  ്ഫലഭസഭട്ാ സനരാ
അഫപക്ഷ്്ക്കഭവുന്നതഭണ്.] 

9.  നവൗരവസദുത്െ്ലയംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നാ
സ്ഥലത്നൊഫെല്സ്ലഭവം * 

 
 
 
PIN: 

10.  സ്ഥലംാത്ര്ച്ചറ്യഭൻാവഹഭയ െഭയ, വികാ
വെീപത്തുള്ളാമുഖയാലഭൻഡ്ാെഭര്ട്ക്ക്  

11.  ജ്്ല്ല *  

12.  തഫേേവവയം രണാസ്ഥഭപെത്നൊഫപര് *  

13.  സഭര്ട്ഡ്ാെമ്പര്ട്, വികാസീട്ടുാെമ്പര്ട് *  

14.  അഫപക്ഷ്്ക്കുന്നാനവൗരവസദുത്െ്ലയത്നൊ
ഭപഫയഭഗവവ ഭസംാ(ഗഭര്ട്ഹ് ം/ാഗഭര്ട്ഹ്ഫ തരം)  

1-5  ്ഫലഭസഭട്ാനവൗരഗൃഹാപദ്ധത്ാ(2016-17)  
നവൗരവസദുത്െ്ലയംാസ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുള്ളാഅഫപക്ഷ്ഭഫ ഭറംാ 
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15.  

ഗഭര്ട്ഹ്ഫ തരനെേ്ല്ാസ്ഥഭപെത്നൊതരംാ
(വര്ട്ക്കഭര്ട്ാഓ ീവ്ാ/ാവവ ഭരയാഓ ീവ്ാ/ാ
സയസവഭയംാ/ാസഭണ്ജ്യസ്ഥഭപെംാ/ാസ്ദയഭ യഭവാ
സ്ഥഭപെംാ/ാെറ്റുള്ളസ) 

 

16.  
ല യെഭയാെ്ഴല്രഹ്തഫെല്ക്കൂരയുനൊസ്സ്തൃത്ാ
ചതുരശ്രെീറ്ററ്ല്ാ(കുറഞ്ഞത്ാഏ ഫദേംാ15ാ
ചതുരശ്രെീറ്റര്ട്) 

 

ാവസദുത്ാഭപഫ ഭഗാസ്സരങ്ങൾ 

17.  

വസദുത്ാ ണക്ഷ്ൻാല ്ച്ച്ട്ടുഫണ്ടഭ?ാ* 
(ഭനണ്ടേ്ല്ാഅസവഭെെഭയ്ാപണെെച്ചാ
വസദുത്ാബ്ല്ല്നൊവവയംാവഭക്ഷ്യനപ്പടുത്യാ
പ ര്ട്പ്പ്ാവെര്ട്പ്പ്ക്കു ) 

ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല 

18.  േരഭേര്ാപ്രത്െഭവാവസദുത്ാഭപഫയഭഗം ാ...........................ായൂണ്റ്റ് 

19.  അഫപക്ഷ്ഭ ീവഭയാ1000/-ാരൂപാഒടുക്ക്യത്നൊ
സ്േദഭംേങ്ങൾ * 

ഡ്.ഡ്.ാെമ്പര്ട്: ................................................. 

തീയത്:ാ............................................................... 

ബഭേ്ാ: .................................................................. 

* െ്ര്ട്ബന്ധെഭയുംാപൂര്പ്പ്ച്ച്ര്ഫക്കണ്ടാസ്സരങ്ങൾ 

പ്രഖയഭപെം 

................................................................................................നെ/യുനൊ െ ൾ/െ ൻാ ആയാ ......................................................ാ
എന്നാഞഭൻാഅനെര്ട്ട്ാ2016-17പദ്ധത്യ്ല്ാെെപ്പഭക്കുന്നാ“ഫവഭളഭര്ട്ാസ്മഭര്ട്ട് ”ാാ1-5ാkWp നവൗരഗൃഹാപദ്ധത് 
പ്ര ഭരമുള്ളാ നവൗരവസദുതെ്ലയംാ നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നത്നുംാ സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്നുംാ അനെര്ട്ട്ാ
െ്ര്ട്ഫേേ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ സയസസ്ഥ ളുംാ െ്ബന്ധെ ളുംാ പഭല്ക്കുന്നതഭണ്.ാ നവൗരവസദുതെ്ലയംാ
സ്ഥഭപ്ക്കുന്നത്െ്ാ അനുെത്ാ ല ്ച്ചഭല്, വികാ അത്നുഫസണ്ടാ നചലസ്ാ സഹ്ച്ചുന ഭണ്ട്ാ വെയബന്ധ്തെഭയ്ാ
പ്രസ്തുതാ െ്ലയംാ സ്ഥഭപ്ച്ചുന ഭള്ളഭനെന്നംാ വൈ്ഡ്ാ ല യെഭക്കുന്നത്െഭയ്ാ െത്യഭയാ ഫരഖ ൾാാ
അനെര്ട്ട്ഫലക്ക്ാവെര്ട്പ്പ്ക്കഭനെന്നംാഇത്െഭല്ാഭറപ്പുെല്കുന്ന. 

സ്ഥലം : ...........................................................................    ഒപ്പ് : 

തീയത് : ......................................      ഫപര്ാ: 

ാഒത്തുഫെഭക്കുന്നത്നുള്ളാപട് ാ: 

1. ആധഭര്ട്ാ/ാത്ര്ച്ചറ്യല്ാ ഭര്ട്ഡ്നൊപ ര്ട്പ്പ്ാ -ാ(ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല)ാ.................................... 

2. വസദുത്ാബ്ല്ല്നൊപ ര്ട്പ്പ്   -ാ(ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല)ാ.................................... 

3. അഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാ1000/-ാരൂപയുനൊഡ്ഡ് -ാ(ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല)ാ.................................... 

4. അഞ്ചുരൂപയുനൊതപഭല്ാസ്റ്റഭനമ്പഭട്ച്ചാ്വവന്തംാ 
ഫെല്സ്ലഭവനെഴുത്യാ സര്ട്  -ാ(ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല)ാ.................................... 

5. ാപൂര്പ്പ്ച്ചാഅനുെത്പത്രം    -ാ(ഭണ്ട്ാ/ാഇല്ല)ാ....................................  
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അനുെത്പത്രം 

അനെര്ട്ട്ാ 2016-17പദ്ധത്യ്ല്ാെെപ്പഭക്കുന്നാ “ഫവഭളഭര്ട്ാസ്മഭര്ട്ട് ”ാ ാ 1-5ാkWp നവൗരഗൃഹപദ്ധത്യ്ല്ാഫപരുാ
രജ്്സ്റ്റര്ട്ാ നചയ്യുന്നത്െഭയുള്ളാതഭേളുനൊഅഫപക്ഷ്യുംാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവഭയാ 1000/-ാ രൂപയുനൊ ാഡ്ഡ്യുംാ
ല ്ച്ച്ട്ടുണ്ട്.ാഅഫപക്ഷ്ഭ ീവ്ാസ്സരങ്ങൾാാചുസനൊഫചര്ട്ക്കുന്ന. 

ഡ്.ഡ്.ാെമ്പര്ട്:  

തീയത്:  

ബഭേ്ാ:  

ാതു ാ: ₹ാ1000/-ാ(ആയ്രംാരൂപാെഭത്രം) 

(അഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭൾാപൂര്പ്പ്ച്ച്ര്ഫക്കണ്ടാാാ ഭഗം) 

 

ാതഭേൾക്ക്ാ ാ അനുസദ്ച്ച്ട്ടുള്ളാ രജ്്സ്റ്റഫറഷൻാ െമ്പര്ട്ാ ചുസനൊ ഫചര്ട്ക്കുന്ന.ാ  ഭസ്യ്നലാ
ആേയസ്െ്െയങ്ങള്ല്ാപ്രസ്തുതാരജ്്സ്റ്റഫറഷൻാെമ്പര്ട്ാെല്ഫ ണ്ടതഭണ്. 

രജ്്സ്റ്റഫറഷൻാെമ്പര്ട്ാ:  

ാരജ്്സ്റ്റഫറഷൻാതീയത്ാ:  

(അനെര്ട്ട്ാപൂര്പ്പ്ഫക്കണ്ടാാാ ഭഗം) 

 

 

ാഡയറക്ടര്ട്, വിക 

അനെര്ട്ട്, വികാാസ് ഭവ് സൻാാപ്.ഒ., വിക 

ത്രുസെന്തപുരംാ–ാ695ാ033 

 

ാവവീ ര്ട്തഭസ്ാ 

 

 
(ഇസ്നൊഅഫപക്ഷ്്ക്കുന്നയഭൾാവവന്തംാഫെല്സ്ലഭവംാപ്ൻഫ ഭഡ്ാവഹ്തംാപൂര്ട്ണ്ണെഭയ്ാഎഴുഫതണ്ടതഭണ് ) 


