
AHL    രണാംഭാഗം അപേഡറ് െചയനത് ,HHD     യില പാഥമീക കാരയങള േചരകനത്

1   കടബനാഥെന േപര് ,    െസനസസ് വീടിെന നമര ,       േല ഔട് മാപ് എനിവ േനാകി കടബെത 
തിരിചറിയക

2 HHD     യില കടബതിെന കമനമര േചരത് NPR  ഇേമജ് േനാകക

3     ഒഴിവാേകണവെരകറിചം േചരേകണവെരകറിചം ധാരണ ഉണാകി AHL  റിമാരക് എഴതക

4    ഇേപാഴം ഉളവരക് േനെര Name , Sex , Date of Birth േചരകക, available തിരെഞടകക

5   ഒരാള അേത EB     യില തെന മാറിയാല അത് േരഖെപടതക

6 NPR   ഇേമജള ഒരാള EB      യില നിനം പറേതകേപായാല അതിനള ഓപഷന എടകക

7         ഒര കടബതിെല ഒരാേളാ ഒര കടം ആളകേളാ തങെള മേറാര കടംബമാകാന 
       ആവശയെപടാല മേറാര െസനസസ് വീട് ആ െകടിടതില തെന ഉണാകാം. AHL മനാംഭാഗം 

 പരിപികണം

8 NPR       ഇേമജള ഒര സീ വിവാഹം കഴിച് അേത EB  യില മാറിയാലംEB  യ് പറതേപായി 
  എന് എഴതി ,       മേറാര വീടിെലതേമാള പതിയ അംഗമായി േചരകനതാണ് ഉചിതം

8   മരിചേപായവരക് അനേയാജയമായ option എഴകക

9 NPR      ഇേമജില ഇലാത ഒരാെള േചരകാന അനേയാജയമായത് HHD  ല െചയക

10   ഗയഹനാഥന മാറിയാല AHL  തിരതണം

11 AHL  െന 3       േകാളതില പഞായത് പതിയതായി ഇട നമര േചരകണം

AHL  ഭാഗം 3    തയാറാകല

1 House listing   സമയത് ഇലാതിരനതം NPR    തയാറാകിയേപാള കണതമായ പതിയ വീടകള 
 ഭാഗം 3   ല കാണാം .    അവയെട ഇേമജ് HHD   യില ഉണാകില .  അവ േചരകണം

2 House listing , NPR     എനീ സമയങളില ഇലാതിരനവ ഇേപാള SEC  െസനസസ് സമയത് 
 കേണകാം .  അതം AHL   മനാംഭാഗത് േചരകണം

3   നമക് കിടന AHL       ല മനാംഭാഗത് ഒനം ഇെലങില രണാം ഭാഗെത അവസാന 
       വരികതാെഴ ഒര ചവന വരയിട് മനാം ഭാഗത് തടങക.

         മനാം ഭാഗത് കറചവീടകള ഉെണങില അതിന താെഴ ചവന വരയിടേശഷം അതിനം താെഴ 
   തടര നമര െകാടത് എഴതക

     ഇേപാള േചരകനത് തിരിചറിയാനാണ് ചവന വരയിടനത്

4  ഭാഗം 2     െന തടരച കമനമറാണ് ഒനാം േകാളതില.  ഭാഗം 3    ന് രണാം േകാളവം ആറാം 
 േകാളവം േവണ.3  മതല 5  വെര ,7  എനിവ പരിപികക.

 േകാളം 8 HHD   താെന െതളിയം ,    അത് പകരതി AHL   ല എഴതണം .   റിമാരക് എഴതണം

AHL  ഭാഗം 4         തയാറാകല ഭവനരഹിതര

1  ഭാഗം 3       ല െചയ േപാെല ഉചിതമായ രീതിയില ചവന വരയിടക.
 ഭാഗം 3    െന തടരചയല ഭാഗം 4 .     ഇവിെട ഒനാം േകാളം 1   ചിലേപാള ഉണാകം . അതിെന 

  തടരചയാവണം പതിയത്

2   േകാളങള പരിപികാം . 5   േകാളതില പറയന 2011 feb 28   ഇവിെട പസകമല . മേറാര 
  തിയതിയായിരികമേലാ പതിയതിന്

3  േകാളം 6    െല നമര താെന HHD   യില വരം .   പകരതി എഴതണം .   റിമാരക് എഴതണം
1.    രസീത് െകാടകേമാള എനയമേറററം ,DEO  യം ഒപിടണം
2.        വിവരം തരന ആളിെന ഒപിട ഭാഗം മടതി വാങണം
3.       േല ഔട് മാപില പതിയവ വരച േചരകണം
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4.  ഓേരാ EB     യം പരതിയാകിയേശഷം അത് UPLOAD െചോയോ എന് ഉറപവരതണം .
5. ബനെപടവരില നിന് രസീത് വോങണം . Abstract print out എടകണം 
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