
 

 
െകാല�ം-പത്തനാപുരം-പാണ്ടിത്തിട്ടയിൽ േഫാമാ വിേല�ജ് പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി നിർമിക്കുന്ന 
വീടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി  സമർപ്പിേക്കണ്ട  ്രപാഥമിക അേപക്ഷാ േഫാം. 

അേപക്ഷ ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി : െഫ്രബുവരി 20 , 2022 
 

അേപക്ഷകന്െറ/അേപക്ഷകയുെട േപര്      : _________________________________________ 

ഇേപ്പാഴെത്ത പൂർണ്ണ േമൽവിലാസo        : _____________________________________________ 

േപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻ േകാഡ് സഹിതം  :_____________________________________________ 

പഞ്ചായത്ത്/മുൻസിപ്പാലിറ്റി/േകാർപ്പേറഷൻ   :______________________________________ 

വാർഡ് നമ്പർ     :________________________________________________ 

െമാൈബൽ നമ്പർ     :________________________________________________ 

ഇ-െമയിൽ     :________________________________________________ 

ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ   :________________________________________________ 

വയസ്, ജനന തിയതി    :________________________________________________  

ൈവവാഹിക നില    :________________________________________________  

ഭർത്താവിന്െറ/ഭാര�യുെട േപര് :________________________________________________ 

കുടുംബാംഗങ്ങള�െട േപരും വയസ്സ�ം അേപക്ഷകനുമായുള്ള ബന്ധവും  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

അേപക്ഷകെന സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത      :_________________________________________ 

െതാഴിൽ        :________________________________________ 

ഏെതങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ േജാലിയുള്ള പക്ഷം തസ്തിക വിവരവും 

സ്ഥാപനത്തിന്െറ വിലാസവും  :___________________________________________________ 

 

                                                       േഫാമാ വിേല�ജ് പദ്ധതി (പത്തനാപുരം) - 2022 
                                                      ്രപാഥമിക പരിഗണനയ്ക്കായുള്ള അേപക്ഷ 

                                        www.fomaa.org   email id : fomaavillage@gmail.com  

http://www.fomaa.org/
mailto:fomaavillage@gmail.com


 
 

കുടുംബത്തിന്െറ വാർഷിക വരുമാനം    :__________________________________ 

സത�വാങ്മൂലം:  അേപ�യിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ു� വിവര�ൾ എന്െറ 
അറിവിലും വിശ�ാസ�ിലും സത�മാെണ�ു േബാധ�െ�ടു�ിെ�ാ�ു�ു. 
 
 
അേപക്ഷകന്െറ ഒപ്പ്  :_____________________________ തീയതി : _____________ 
 
താെഴ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ�കൾ/ േകാപ്പി ്രപാഥമിക പരിേശാധനക്കായി 
അേപക്ഷേയാെടാപ്പം ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്: 

● കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം െതളിയി�ു� വിേ�ജ് ഓഫീസറുെട സാ��പ�തം. 
● സ��മായി പുരയിടേമാ, വീേടാ ഇെ��് െതളിയി�ു�  വിേ�ജ് ഓഫീസറുെട 

സാ��പ�തം 
● േറഷൻ കാർഡിന്െറ പകർ�് 
● ബാ�് പാ�് ബു�ിെല �ഫ�് േപജിന്െറ പകർ�് 
● ആധാർ കാർഡിന്െറ പകർ�് 
● തിരി�റിയൽ കാർഡുകളുെട േകാ�ി (ഇല�ൻ ID മുതലായവ) 
● അേപ�കന്െറ േഫാേ�ാ / കുടുംബ േഫാേ�ാ 

െതരെ�ടു�െ��ാൽ  കരാർ ആവശ��ിേല�ായി അേപ�ൻ/അേപ�ക 200 
രൂപയുെട മു്രദപ്രതം സമർ�ിേ��താണ്  

മുൻഗണനാ വിഭാഗം: 
● വിധവകൾ  
● അവിവാഹിതരായ 45 വയ�ിനുേമൽ �പായമു� സ്�തീകൾ  
● സ്�തീ കുടുംബനാഥയായ കുടുംബ�ൾ . 
● നിരാലംബരായ വികലാംഗർ . 
● നിത�േരാഗികൾ . 
● വിവാഹ�പായെമ�ിയ െപൺകു�ികളു� നിർധന കുടുംബം. 
● മാനസിക ൈവകല�മു�വർ   
● 60 വയ�ിന് മുകളിലു�  വരുമാന േ�സാത�ി�ാ�വർ  

 
അേപക്ഷകൾ fomaavillage@gmail.com എന്ന ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കുക. 
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