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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ

തതാഴ്ധില്പുറപ്പുപദ്ധത്ധി

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്റ്തോസേറ്ധി , ദേരള

ത്ധിര്പുവനന്തപ്പുരം ജ്ധില്ല

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്റ്റ്ധിദപാര്്റ്

01/07/2019- 17/07/2019

ബ്ലോക്ക് -പെരുങ്കടവിള

െഞലോയത്ക് - പെലോല്ലയില്

വലോര്്ക് -5,െലോപകലോടുബെലോണം

തീയതി -16-07-2019

01/07/2019 മ്പുതല് 15/07/2019 വതരയ്പുള്ള േ്ധിവേങ്ങള്ധില്

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളല്പുതെയ്പും ,ഗപദേശവാേ്ധിേള്പുതെയ്പും

േഹേരണദ്ാതെനെ്്ധിയഫീല്ഡ് തല

ഗപവര്നങ്ങള്പുതെയ്പുംഫയല്പര്ധിദശാധന

റ്ധിദപാര്്ധിന്തറയ്പുംഅെ്ധിസാന്്ധില്തയാറാക്ധിയ

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്റ്റ്ധിദപാര്്റ്
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തയാറാക്ധിയത്

ബേലോബസലോം

പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്റിബസലോഴ്് ബെഴ്ണ്

തിരുവനന്തെുരം

1949 േൂലൈ 1 നലോണ് തിരുവനന്തെുരം േില്ല രൂെീെൃതമലോയത്. ബെരളതിപ്റെ

പതബക അറ്റവും സംസലോനതൈസലോനവുമലോണ് തിരുവനന്തെുരം. ആനന്ദെുരം,അനന്തെുരം

എനീ ബെരുെളില് മുനെലോൈങ്ങളില് അറിയപ്പെടിരുന നഗരം.. ഇന്ത്ത്യയിപൈ ഏറ്റവും

െഴകംപെന മൃഗശലോൈെളില് ഒനലോയ തിരുവനന്തെുരം മൃഗശലോൈ,പെശസ്തമലോയ

പശീെദ്മനലോഭസ്ലോമി ബ്ഷേപതം, ബന്പെിയര മ്ത്യുസിയം എനിവ നഗരതിപ്റെ

മലോറ്റുെൂടുനു.ബെരളതിപൈഏറ്റവും േനസംഖ്ത്യയുള്ളനഗരമലോണിത്.

നഗരത്തിന്റെശരാശര്തി ഉയരംസമ്ദ്രന്തിരപ്തിലന്തിന്ം 16അട്തിയാണ്.

മധ്യഭാഗതായ്തി ലാററൈറ് മണ്ം, പട്തിഞാൈന്തീരദപദ്രശങ്ങള്തില മണല

കലരനമണ്ം മലദയാരക്തിഴക്കന്ദപദ്രശങ്ങള്തിലഇര്ണ്ടതവ്തിട് മണ്ം

നനലപാടങ്ങള്തിലഎലാവ്തിളകളക്ക്ംഅന്ദയാജ്യമായഎക്കലമണ്ം

കാണനപട്ന്.

സാമൂഹ്യദ്ഷേമപദ്ധത്തികള ദ്ാക്ക്ക്തലത്തിലനടപ്തിലാക്ക്ന

നയമാണ് ഉള്ളത്. ഇതരത്തില 11 ദ്ാക്ക്കളായ്തിടാണ് പദ്ധത്തി ന്തിര്വ്വഹണം

സാധ്യമാക്ക്നത.്

തപര്പുങ്കെവ്ധിള

തിരുവനന്തെുരം േില്ലയില് പനയലോറ്റിനെര

തലോൈൂകിൈലോണ് പെരുങ്കടവിളബ്ബളലോക് െഞലോയത്സിതി പെയുനത.്

പവള്ളറട, െുനതുെലോല്, പെലോല്ലയില്, പെരുങ്കടവിള,ആര്ത്യബങ്കലോട,്

ഒറ്റബശഖരമംഗൈം, െള്ളികലോട്, അമൂരിഎനീ പഗലോമെഞലോയതുെള്

പെരുങ്കടവിളബ്ബളലോകില് ഉള്പ്പെടുനു.

തപാത്പുവ്ധിവരങ്ങള്

േില്ല -തിരുവനന്തെുരം

ബ്ലോക്ക് - പെരുങ്കടവിള

വിസ്തീര്ം -304.29 െ.െി.മീ

്ിവിഷനുെളുപടഎ്ം-14

േനസംഖ്ത്യ -214801

െുരുഷനമലോര -106938
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സ്പതീെള് -107863

തോല്ലയ്ധില് ഗഗാമപഞായ്്

തപാത്പുവ്ധിവരങ്ങള്

വ്ധിസ്ീരണം -13.75 ചത്പുരഗശേ്ധിദലാമീറര

വാരഡ്പുേള് -16

വ്ധിദല്ലജ് -തോല്ലയ്ധില്

താലൂക് -തനയാറ്ധിൻേര

ജനേംഖ്യ -2 5 4 2 8 (2011 തല തേൻേേ് ഗപോരം)

അത്ധിര്പുേള്

പെ്ധിഞാറ് -തനയാറ്ധിൻേര മ്പുന്ധിേ്ധിപാല്ധിറ്ധി

http://lsgkerala.in/kollayilpanchayat/files/2009/09/tvm-kollayil.jpg
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േ്ധിഴക് - േ്പുന്ന്്പുോല്ഗഗാമപഞായ്്

തതക് -പാറശാല തചങ്കല് ഗഗാമപഞായ്്

വെക് - തപര്പുങ്കെവ്ധിള ഗഗാമപഞായ്്

വാരഡ്റ്-5,പാതകാ്്പുദോണം

പെലോല്ലയില്െഞലോയത്അഞലോംവലോര്്ആയ

െലോപകലോടുബെലോണംെലോരഷിെെരമലോയും പനയ്ത് ബെലോൈുള്ളെരമരലോഗത

വ്ത്യവസലോയങ്ങള്െരിബെലോഷി്പെികുനതിനും മുനനിരയില്നിൈപെലോള്ളുന

വലോര്്ആണ്. വലോര്ില് ഒരു പസലോലസറ്റിയുംഅംഗനവലോടിയും

പെവരതിചുവരുനു. പനയലോര ഇറിബഗഷനെനലോല്വലോര്്

മധ്ത്യഭലോഗതുെൂടി െടനുബെലോെുനു പെെൃതിഅണിയിപചലോരുകിയ

ബതലോടുെളും െുളങ്ങളും െൃഷിയ്ക്അനുബയലോേ്ത്യമലോയ ഭൂപെെൃതിയും

പെബേശതിന് മലോറ്റ് െൂടുനു മഹലോതലോഗലോനി ബേശീയ പഗലോമീണ പതലോഴിൈുറ്പെ്

െദ്ധതിയിൈൂപട െനലോല് ബതലോടുെള്െുളങ്ങള്ഇവയുപട െുനരുദ്ധലോരണം

െിണരനിരമലോണംലൈഫ് ഭവനെദ്ധതി മ്് േൈസംര്ഷേണ പെ

പെവരതനങ്ങള്തുടങ്ങിയ പെവരതിെള്ഏപറ്റടുത് നട്പെിൈലോകിവരുനു .

തപാത്പുവ്ധിവരങ്ങള്പാതകാ്്പുദോണം

വിസ്തീര്ം-രണ്ടരെിബൈലോ മീറ്റരസ്െ്യര

അത്ധിര്പുേള്

വടക് -മഞവിളലോെം വലോര്്

പതക് - ധനുവചെുരം വലോര്്

െിഴക് -പെയ്തുപെലോണ്ട് െലോണിവലോര്്

െടിഞലോറ് -മൈയിനെടവലോര്്

പെധലോന നീരചലോൈുെള് -3എ്ം

പെലോതു െുളങ്ങള് -2എ്ം

അംഗനവലോടി - 1 എ്ം

െുടുംബപശീ യൂണിറ്റുെള് -16 എ്ം

പനയ്ത് പസലോലസറ്റി -1 എ്ം
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almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn:þ

2005 sk]vXw_À 5 \v ]mÀesaâv ]mkm¡nb almßmKmÔn tZiob {KmaoW

sXmgnepd¸v \nba¯nsâ ASnØm\¯nÂ cq]w sImn«pÅ ]²XnbmWv almßmKmÔn

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn.

apJye£y§Ä:--þ

 AhnZKvZ ImbnI sXmgnenÂ GÀs¸Sm³ k¶²XbpÅ {Kma{]tZi§fnÂ

A[nhkn¡p¶ GsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhk¯nÂ

Ipdbm¯ sXmgnÂ Dd¸m¡p¶tXmsSm¸w KpWta·bpÅXpw Ømbnbmbn«pÅXpw

Dev]mZ\£ahpamb BkvXnIfpsS krjvSnbmWv Cu ]²XnbpsS apJye£yw.

 Zcn{ZcpsS D]Poh\hpambn _Ôs¸« hn`hmSn¯d iàns¸Spത്തുക.

 സാaqlnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ FÃm IpSpw_§sfbpw ]²XnbnÂ

DÄs¸Sp¯pI.

 ]©mb v̄ cmPv Øm]\§sf iàns¸Sp¯pI.

khntijXIÄ:þ

 \nba¯nsâ ]n³_eapÅ AhImim[njvTnX ]²Xn.

 {Kma]©mb v̄ {]tZi v̄ Xmakn¡p¶ 18 hbÊv ]qÀ¯nbmb GsXmcmÄ¡pw

]²XnbnÂ ]¦mfnbmImw.

 kv{Xo¡pw ]pcpj\pw Xpey thX\w.

 ]cnØnXn kwc£Ww, ImÀjnI taJebnse ASnØm\ kuIcy hnIk\w

F¶nhbv¡v ap³KW\.

 sXmgnemfnIÄ Xs¶ {]hÀ¯nIÄ Is¯pIbpw Bkq{XWs¯

klmbn¡pIbpw sN¿p¶p.

 Bkq{XW¯nepw \nÀÆlW¯nepw XnIª kpXmcyX.

 IcmdpImtcm, CS\ne¡mtcm CÃ.

 s]mXpP\ ]¦mfn¯tXmsS te_À _UvPäv.

 _m¦v, t]mtÌm^okv hgn am{Xw thX\ hnXcWw.
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 kv{XoIÄ¡v ap³KW\.

 Iw]yq«À irwJe hgnbpÅ tamWnädnwKv kwhn[m\w.

 {Kmak` ]²Xn HmUnäv sN¿p¶p. tkmjyÂ HmUnäv kwhn[m\w.

sXmgnemfnIfpsS AhImi§Ä:þ

 {]hÀ¯nIÄ \nÀt±in¡m\pÅ AhImiw.

 Bhiys¸Sp¶ kab v̄ sXmgnÂ e`n¡m\pÅ AhImiw.

 100 Znhk¯nÂ IpdbmsX sXmgnÂ e`n¡m\pÅ AhImiw.

 sXmgnÂ Bhiys¸«v 15 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ e`n¡m\pÅ AhImiw. 15

Znhk¯n\pÅnÂ thX\w e`n¨nsÃ¦nÂ sXmgnenÃmbva thX\w e`n¡m\pÅ

AhImiw.

 15 Znhk¯n\pÅnÂ thX\w e`n¡m\pÅ AhImiw. bYmkabw thX\w

e`n¨nsÃ¦nÂ \jvS]cnlmcw e`n¡m\pÅ AhImiw (0.05%).

 ]WnØe v̄ IpSnshÅw, XWÂ, {]Yaip{iqj F¶nhbv¡pÅ AhImiw.

 ]WnØe¯pmIp¶ A]IS§Ä¡v kuP\y NnInÕm kuIcyw. Bip]{XnbnÂ

NnInÕ thnhcpt¼mÄ ]IpXn thX\w ( {]hr¯n Xocp¶ Znhkw hsc am{Xw).

 A]IS acW§Ä¡v FIvkvt{Kjy (25000/þ cq]).

 5 hbÊnÂ XmsgbpÅ 5 Ip«nIsf¦nepw sXmgnemfnItfmsSm¸w tPmenØe v̄

hcpIbmsW¦nÂ Ahsc t\m¡p¶Xn\mbn BbbpsS tkh\w.

 {]hÀ¯n Øehpw Xmak Øehpw X½nÂ 5 IotemaoädnÂ A[nIamsW¦nÂ 10%

XpI IqSn A[nI thX\w.

sXmgnÂ ImÀUv:-- -þ

]©mb¯nÂ ØncXmak¡mc\mb GsXmcp IpSpw_¯n\pw t]cv cPnÌÀ sN¿mw.

At]£n¨v 15 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ ImÀUv e`n¡pw. Hcp IpSpw_¯n\v Hcp ImÀUv

e`n¡pw. 5 hÀjamWv ImÀUnsâ Imemh[n.

sXmgnen\pÅ At]£bpw sXmgnÂ A\phZn¡epw:-- -þ

sXmgnÂ ImÀUv e`yamb IpSpw_¯n\v Hcp hÀjw 100 Znhks¯ sXmgnen\v AÀlXbpv.

sXmgnÂ e`n¡p¶Xn\pthn Häbvt¡m Iq«mtbm ]©mb v̄ Hm^oknÂ

At]£n¡mhp¶XmWv. Npcp§nbXv 14 Znhkt¯¡pw ]camh[n 100 Znhkt¯¡pw

At]£ kaÀ¸n¡mhp¶XmWv. At]£ kaÀ¸n¨v 15 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ

e`n¡p¶Xn\v AÀlXbpv.
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tkmjyÂ HmUnäv:-- - -þ

Hcp Kh¬saâv ]²XnbpsS \S¯n¸neqsS AhbpsS {]Jym]nX

e£yw F{Xt¯mfw ssIhcn¡m³ km[n¨psh¶pw AXneqsS Dmb kmaqly

t\«hpw, {]ikvXnbpw F{Xam{XamsW¶v s]mXpkaqlw t\cn«v \S¯p¶

At\zjWhpw, IWs¡Sp¸pw, ]cntim[\bpw, hnebncp¯epamWv tkmjyÂ HmUnäv.

s]mXpØm]\§fpsS {]hÀ¯\§fpw, s]mXp ]²XnIfpsS \S¯n¸pw P\§Ä¡v

{]tbmP\s¸Sp¶ hn[¯nÂ \S¸m¡p¶Xn\pw s]mXp `cWw

P\kulmÀ±]cam¡p¶Xn\pw thnbpÅ Hcp P\Iob Pm{KXbmWv tkmjyÂ

HmUnäv.

aäp ]²XnIfnÂ \n¶pw sXmgnepd¸v ]²Xnsb hyXykvXam¡p¶Xv

tkmjyÂ HmUnämWv. sXmgnepd¸v \nba¯nsâ 17(2) hIp¸nÂ sXmgnepd¸v

]²XnbneqsS GsäSp¯ FÃm {]hr¯nIfpw kw_Ôn¨v tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`

IrXyamb CSthfIfnÂ \S¯Ww F¶pw kpXmcyX Dd¸phcp¯Wsa¶pw

A\pimkn¡p¶p.tkmjyÂ HmUnän\pth kuIcy§Ä sNbvXp sImSp¡pI,

cPnÌdpIfpw sdt¡mUpIfpw e`yam¡pI F¶nh {Kma]©mb¯nsâ NpaXebmWv.

{Kmak`IfmWv tkmjyÂ HmUnäv thZnIÄ. {Kmak` Bdp

amk¯nsemcn¡Â \nÀ_Ôambpw tkmjyÂ HmUnäv \S¯nbncn¡Ww. kwØm\

kÀ¡mÀ tkmjyÂ HmUnäv \St¯ coXn kw_Ôn¨v D¯chv ]pds¸Sphn¨n«pv

(Pn.H \w. 2952/2007FÂ.Fkv.Pn.Un/XobXn 31.10.2007). tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`bpsS

hnPbw P\§fpsS ]¦mfn¯amWv.tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`bpsS XobXn, AP,

thZn F¶nh \nÝbn¨v 7 Znhkw ap¼v P\§Ä¡v hnhcw \ÂInbncn¡Ww.

]²XnbpsS Bkq{XWw, \nÀÆlWw, tamWnädnwKvXpS§n NpaXeIfpÅ FÃm

hyànIfpw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`bnÂ \nÀ_Ôambpw ]s¦Sp¡Ww.

almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ kpKahpw,

kpXmcyhpambn tkmjyÂ HmUnäv \S¯p¶Xn\v tIcf¯nÂ kzX{´ NpaXebpÅ

tkmjyÂ HmUnäv bqWnäv (as per G.O (Rt) No. 3906/2015/LSGD, Dated 30.12.2015) 31.01.2017

Â \nehnÂ h¶p. bqWnäv {Smh³IqÀ sIm¨n³ Nmcnä_nÄ skmsskän \nbaw 1955

(No.TVM/TC/123/2017) {]Imcw cPnÌÀ sNbvXn«pÅXmWv.

almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nbaw (2005) {]Imcw ]©mb¯pIfnÂ

\nÀ_Ôambpw 7 cPnÌdpIÄ kq£nt¡XmWv.

1. sXmgnÂ ImÀUn\pff IpSpw_mt]£bpsS cPnÌÀ

2. {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` aoänwKv cPnÌÀ

3. sXmgnÂ Bhiys¸«Xpw sXmgnÂ sImSp¯Xpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ

4. {]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ
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5. Ønc BkvXnIfpsS cPnÌÀ

6. ]cmXn cPnÌÀ

7. km[\ cPnÌÀ

]©mb¯nse 7 cPnÌdpIÄ ]cntim[n¨XnÂ \n¶pw Is¯nb Imcy§Ä:þ

1 തതാഴ്ധില്ോരഡ്ധിന്പുള്ളേ്പുെ്പുംബഅദപക്ഷയ്പുതെ രജ്ധിസ്റ്റര

 എംഐഎസ്എല്നിന് ൈഭിച പതലോഴില്െലോര്് നമര പതലോഴില്െലോര്്

വിതരണം പെയ്ത തീയതി ബെര് വയസ്ബലോങ്ക്അക്കൗണ്ട് നമരബലോങ്ക് ബെര്

വിവരങ്ങള് പെിനറ് പെയ്തുഅത്എടുതുസൂ്ഷേിചിടുണ്ട്

2 ഗഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റര

 2019 20 സലോമതിെവരഷതിപൈ പെവരതിെള്െപണ്ടതുനതിനും വ്ത്യകിഗത

ആനുെൂൈ്ത്യങ്ങള്നല്െുനതിന്ആവശ്ത്യമലോയമുപനലോരുകങ്ങളുമലോയി 16. 02 2019

െൂടിയ പഗലോമസഭ ബയലോഗതിനപറ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടലോയിരുനു.

 154ബെര് പഗലോമസഭയില്െപങ്കടുതതലോയി ബരഖപ്പെടുതിയിരുനു

3 തതാഴ്ധില്ആവശ്യതപ്ത്പും തതാഴ്ധില് തോെ്പു്ത്പുംേംബന്ധിച് രജ്ധിസ്റ്റര

 പതലോഴിൈലോളിെള് പതലോഴില്ആവശ്ത്യപ്പെടു പെലോടുതഅതിനപറവിശേവിവരംഎം

ഐഎസ്എല്നിനും െെര്പെ് പെിനറ്എടുത് ടലോഗ് പെയ്തുസൂ്ഷേിചിടുണ്ട്.

 രേിസ്റ്ററില് പതലോഴിൈലോളിയുപട ബഫലോബടലോ െതിചിടില്ല

4 ഗപവര്്ധിയ്പുതെ ല്ധിസ്റ്റ് തചലവ്പുംവ്ധിശോംശങ്ങള്പുംേംബന്ധിച് രജ്ധിസ്റ്റര

 പെവരതിയുപടവിശേമലോയവിവരങ്ങള്എംഐഎസില്നിന് െെര്പെ് പെിനറ്

എടുത് ടലോഗ്പെയ്തുസൂ്ഷേിച്ധി്്പുണ്

4. ഗപവര്്ധിയ്പുതെേ്ധിസ്റ്റം തചലവ് വ്ധിശോംശങ്ങള്പുംേംബന്ധിച് രജ്ധിസ്റ്റര

 പെവരതിയുപടവിശേമലോയവിവരങ്ങള്എംഐഎസ്എല്നിന് െെര്പെ് പെിനറ്

എടുത് ടലോഗ് പെയ്തുസൂ്ഷേിചിടുണ്ട്

5സ്ധിരആസ്്ധിേള്പുതെ രജ്ധിസ്റ്റര

 സിരആസ്തിെള്ഒനും രേിസ്റ്ററില് ബരഖപ്പെടുതിയിടില്ല

6 പരാത്ധി രജ്ധിസ്റ്റര

 െരലോതി രേിസ്റ്ററില്അവസലോനമലോയി 20. 10.2016 ഇല്ല ഒരു െരലോതി ൈഭിചതലോയി

ബരഖപ്പെടുതിയിടുണ്ട്അതിനുബശഷംെരലോതിെള്ഒനും ൈഭിചതലോയി

ബരഖപ്പെടുതിയിടില്ല

7.ോധേ രജ്ധിസ്റ്റര

 ഓബരലോ പെവൃതിെള്കും ഉെബയലോഗിചിടുള്ളസലോധനസലോമപഗിെളുപടവിവരങ്ങള്

ബരഖപ്പെടുതിയിരികുനു
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{]kvXpX hmÀUnÂ tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡nb {]hr¯nIÄ:þ

{Ia

\¼

À

{]hÀ¯nbpsS t]cv hÀ¡v

tImUv

{]hÀ¯n

Bcw`n¨

XobXn

{]hÀ¯n

Ahkm\n

¨ XobXn

FÌntaäv

XpI

1 NIP െയ്പെലോടുബെലോണം പബലോഞ്

െനലോല്െുനരുദ്ധലോരണം.(Ch0km-1km)

1614007004/I

C/320734

19/12/2018 20/1/2019 156,000/-

2 NIP െയ്പെലോടുബെലോണം പബലോഞ്

െനലോല്െുനരുദ്ധലോരണം.(Ch1km-2km)

1614007004/I

C/321134

19/12/2018 20/1/2019 156,000/-

3 പെലോണ്ടൂരബണ്ട് ,പെലോണ്ടൂര പടഞ്

,തട് തിരികല്

1614007004/

wC/324698

10/10/2018 8/12/2018 5,00,000/-

4 പെലോണ്ടൂരബണ്ട് ,പെലോണ്ടൂര പടഞ്

,തട് തിരികല്

1614007004/

wC/324699

1/10/2018 16/11/2018 5,00,000/-

5 പെലോണ്ടൂരബണ്ട് ,പെലോണ്ടൂര പടഞ്

,തട് തിരികല്

1614007004/

wC/324697

1/10/2018 22/12/2018 5,00,000/-

6 പെലോണ്ടൂരബണ്ട് ,പെലോണ്ടൂര പടഞ്

,തട് തിരികല്

1614007004/

wC/337390

24/1/2019 31/03/2019 5,00,000/-

7 പെലോണ്ടൂരബണ്ട് ,പെലോണ്ടൂര പടഞ്

,തട് തിരികല്

1614007004/

wC/337392

24/1/2019 31/03/2019 5,00,000/-

8 ഫൈലതെള്ഉല്്പെലോേനവും

െരിെലോൈനവും

1614007004/

DP/148587

7/6/18 9/1/19 3,50,000

9 െുളവും തൈയ്കല്വര്ത്യെുഴി ബതലോട്

െുനരുദ്ധലോരണംനിരമലോണം

1614007004/

wC/313075

8/10/2018 ON GOING 456,159

10 െിണരനിരമലോണം(സുനിത ) 1614007004/

IF/345276

3/10/2018 20/12/2018 47841

11 ലൈഫ് ഭവനം -ൈത  1614007004/

IF/386347

15/10/2018 Ongoing 24390

12 ലൈഫ് ഭവനം -സരസ്തി 1614007004/

IF/386346

28/12/2018 On going 24390

ഫയല്&ഫീല്ഡ് പര്ധിദശാധനയ്ധിതല ഗപധാനേതണ്ല്പുേള്

1. NIP ചയ്തോ്്പുദോണം ഗബാഞ്േനാല്പ്പുനര്പുദ്ധാരണം.(Ch0km-1km)

വരക്റ്ദോഡ് - 1614007004/IC/320734

F.Fw.kn 2018-þ19
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{Ia

\¼

À

{]Imcw Hcp

hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡

tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ {]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv, {]hr¯n

AwKoIcn¨ hÀjw,

temt¡j³,]²Xn \nÀÆlW

GP³kn, hÀ¡v ImäKdn, {]hr¯n

Bcw`n¨ XobXn, FÌntaäv XpI

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 അംഗീെൃത പഷല്ഫ്ക്ഓഫ്

വരകില് പെവരതിഅംഗീെരിച

നമര ബരഖപ്പെടുതിയിടില്ല.

 PntbmSmKv Askäv sF.Un,

Pn.]n.Fkv semt¡j³, taänsâ

t]cv, kmt¦XnI hnZKvZsâ t]cv,

tkmjyÂ HmUnäv \S¯nbXv

kw_Ôn¨ hnhc§Ä F¶nh

CÃmbncp¶p.

 തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഗപോരം 1000 മീറര

സല്് ഗപവര്്ധി

തചയ്്പുതവന്നാണ്

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധിര്ധി

ക്പുന്നത്.ഫീല്ഡ്

തല

പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ഇഗതയ്പും

അളവ്ധില്്തന്ന

ഗപവര്്ധി

തചയ്്ധി്്പുള്ളതായ്ധി

ദബാധ്യതപ്്പു.

ഗപസ്്പുത

ഗപവര്്ധിയ്ധില്

ചാനല്ധിന്പുള് ഭാഗം

വൃ്്ധിയാക്പുേയ്പും

തചള്ധി ദോര്ധിമാറ്ധി

ജല്്ധിന്തറ ഒഴ്പുക്

േ്പുഗമമാകാനാവ

ശ്യമായ

ഗപവര്്ധിേള്

തചയ്പുേയ്പും

തചയ്്ധി്്പുണ്.

പര്ധിദശാധന

ദവളയ്ധില്

ഏതറക്പുതറ

വൃ്്ധിയായ്ധിതതന്ന

ോണാന്പും

ോധ്ധിച്ധി്്പുണ്..

 {]hr¯n Øe¯v

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ sN¡venÌv

Bbncp¶p.

 hnhc§Ä A]qÀ®w.

3 B£³¹m\nsâ

tIm¸n
 ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw {]kvXpX

{]hr¯n ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv & A_v{kmIvSv

FÌntaäv dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.
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knänk¬

C³^Àtaj³

t_mÀUv

Dmbncp¶p.

 knänk¬

C³^Àtaj³

ദബാരഡ്ധില്

അക്ഷരങ്ങള്മാഞ

അവസയ്ധിലാണ്

ോണാൻോധ്ധിചത്

 t{UmbnMv & Unssk³ ^benÂ

ഉള്പെലോള്ളിചിടില്ല

 kÀsÆ Umä Dmbncp¶nÃ.

5 kmt¦XnIm\paX

n
 skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv F©n\obÀ (F.C)

H¸pw koepw ]Xn¸n¨n«pv.

.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

 sk{I«dn സലോ്ഷേ്ത്യപ്പെടുതിയിടുണ്ട്..

7 kwtbmPnX]²X

nbpsS hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  ഉണ്ടലോയിരുനില്ല

9 hÀ¡v

Atemt¡j³

t^mw

ഉണ്ടലോയിരുനില്ല.

10 CþaÌÀtdmÄ  മൂന്ന് മസ്റ്റദറാള്പ്ധിരീെ്ധിലായ്ധി

പത്ധിനഞ്പു മസ്റ്റദറാള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ ഒപ്ധിന്പുദമല്

ആബ്റ്തേനറ് മാരക്

തചയ്്ധിര്ധിക്പുന്ന്പു.

 sXmgnep]IcW§fpsS hmSI

tcJs¸Spതിയിട്ടുണ്ട്.

 ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.
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11 sajÀsaâv

_p¡v

േര്്ധിസഫതചയ് തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv XpIbpw

sajÀsaâv {]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸«

tcJIÄ

_m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À

HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)

 ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല.

15 saäocnbÂ

hu¨À &

_nÃpIÄ

_m[IaÃ.

16 tdmbÂän

\ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ

tcJIÄ

_m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnep

Å t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n

]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ

aqhvsaâv Én]v

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല.

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.
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dnt¸mÀ«nsâ

tIm¸n

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്, തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെവാെേ,

വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ് ത്പുെങ്ങ്ധിയ

ദരഖതപെ്പു്ല്ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

2. NIP ചയ്തോ്്പുദോണം ഗബാഞ്േനാല്പ്പുനര്പുദ്ധാരണം.(Ch1km-2km)

1614007004/IC/321134

{Ia

\¼

À

F.Fw.kn 2018-þ19

{]Imcw Hcp hÀ¡v

^benÂ

Dmbncnt¡

tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ {]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv, {]hr¯n

AwKoIcn¨ hÀjw, AwKoIrX

sjÂ^v Hm^v hÀ¡nÂ

DÄs¸Sp¯nb {]hÀ¯nbpsS

kocnbÂ \¼À,

temt¡j³,]²Xn \nÀÆlW

GP³kn, hÀ¡v ImäKdn,

{]hr¯n Bcw`n¨ XobXn,

FÌntaäv XpI F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 PntbmSmKv Askäv sF.Un,

Pn.]n.Fkv semt¡j³, taänsâ

t]cv, kmt¦XnI hnZKvZsâ t]cv,

tkmjyÂ HmUnäv \S¯nbXv

kw_Ôn¨ hnhc§Ä F¶nh

CÃmbncp¶p.

 തമഷരതമന്

ബ്പുക്റ്

ഗപോരം 1000

മീറരസല്്

ഗപവര്്ധി

തചയ്്പുതവന്നാണ്

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി

ര്ധിക്പുന്നത്.

ഫീല്ഡ് തല

പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ഇഗതയ്പും

അളവ്ധില്്തന്ന

ഗപവര്്ധി

തചയ്്ധി്്പുള്ളതായ്ധി

ദബാധ്യതപ്്പു.

ഗപസ്്പുത

ഗപവര്്ധിയ്ധില്

ചാനല്ധിന്പുള് ഭാഗം

വൃ്്ധിയാക്പുേ

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv Bbncp¶p.
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യ്പും തചള്ധി

ദോര്ധിമാറ്ധി

ജല്്ധിന്തറ

ഒഴ്പുക്

േ്പുഗമമാകാനാവ

ശ്യമായ

ഗപവര്്ധിേള്

തചയ്പുേയ്പും

തചയ്്ധി്്പുണ്.

പര്ധിദശാധന

ദവളയ്ധില്

ഏതറക്പുതറ

വൃ്്ധിയായ്ധിത

തന്നോണാന്പും

ോധ്ധിച്ധി്്പുണ്..

 {]hr¯n Øe¯v

knänk¬

C³^Àtaj³

t_mÀUv

Dmbncp¶p.

 knänk¬

C³^Àtaj³

ദബാരഡ്ധില്

അക്ഷരങ്ങള്മാ

ഞ

അവസയ്ധിലാണ്

ോണാൻ

ോധ്ധിചത്

 ദപജ് നമ്പര പൂരണമായ്പും

ഇ്്ധി്്ധില്ല .

3 B£³¹m\nsâ

tIm¸n
 ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯n

ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv & A_v{kmIvSv

FÌntaäv dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) XobXn

CSmsX H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv F©n\obÀ (F.C)

H¸pw koepw ]Xn¸n¨n«pv.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X Znhkt¯bv¡msW¶pw,

Unamâv sNbvX XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

 sXmgnemfnIfpsS ബെര് H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw  വരക്റ്അദലാദേഷതന

ദഫാം ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല .
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10 CþaÌÀtdmÄ  മൂന്ന് മസ്റ്റദറാള്പ്ധിരീെ്ധിലായ്ധി

പത്ധിനഞ്പു മസ്റ്റദറാള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു..

 ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയരഎനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv {]ImcapÅ

XpIbpw X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

_m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À

HmÀUÀ (F^v.Sn.H)
 ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ

_m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ

tcJIÄ

_m[IaÃ.
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17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv

Én]v

തചക്റ്തമഷരതമന്വതര മാഗതദമ

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ .

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്, തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെവാെേ,

വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്

ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ് ത്പുെങ്ങ്ധിയ

ദരഖതപെ്പു്ല്ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

3.തോണൂരബണ് ,തോണൂര ഗെഞ് ,ത്് ത്ധിര്ധികല്

1614007004/ wC/324698

{Ia

\¼

À

F.Fw.kn 2018-þ19

{]Imcw Hcp hÀ¡v

^benÂ

Dmbncnt¡

tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ {]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv, {]hr¯n

AwKoIcn¨ hÀjw, AwKoIrX

sjÂ^v Hm^v hÀ¡nÂ

DÄs¸Sp¯nb {]hÀ¯nbpsS

kocnbÂ \¼À,

temt¡j³,]²Xn \nÀÆlW

GP³kn, hÀ¡v ImäKdn,

{]hr¯n Bcw`n¨ XobXn,

 െൃഷിസൈങ്ങള്

െൈതും െലോട് െിടിചു

െിടകുനു.

 മഴകുഴിഎടുത

സൈത് റബ്ബര

ലതയും വലോഴയും

നടു ഉണ്ട്.

 െബമലോസ്റ്റ്

നിരമിചത് മൂടി

െിട്പെുണ്ട് ബെലോണ്ടൂര

ബണ്ട്

നിരമിചിടുണ്ട്
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FÌntaäv XpI F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 PntbmSmKv Askäv sF.Un,

Pn.]n.Fkv semt¡j³, taänsâ

t]cv, kmt¦XnI hnZKvZsâ

t]cv, tkmjyÂ HmUnäv

\S¯nbXv kw_Ôn¨

hnhc§Ä F¶nh CÃmbncp¶p.

എങ്കിൈും മഴപവള്ളം

പെടി

നിരതുനതിന് ഒരു

െരിധി വപര

മലോപതബമ

െഴിഞിടുള്ളൂ .

 ഭൂമി

വിെസനവുമലോയി

ബനപ്പെട് നടതിയ

പെവരതിെളില്

knänk¬
C³^Àtaj³
t_mÀUv
സലോധിചിടില്ലഎം

ഐഎസ്അത്

പെൈവ് പെയ്തതലോയി

െലോണലോനസലോധിചില്ല

എനലോല്

എസ്റ്റിബമറ്റില്

െലോണിചിടുണ്ട്

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv Bbncp¶p.

 ദപജ് നമ്പര പൂരണമായ്പും

ഇ്്ധി്്ധില്ല .

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n  ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯n

ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv & A_v{kmIvSv

FÌntaäv dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) XobXn

CSmsX H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv F©n\obÀ (F.C)

H¸pw koepw ]Xn¸n¨n«pv.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n
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7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X Znhkt¯bv¡msW¶pw,

Unamâv sNbvX XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

 sXmgnemfnIfpsS ബെര് H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw  വരക്റ്അദലാദേഷതന

ദഫാം ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു .

10 CþaÌÀtdmÄ  മൂന്ന് മസ്റ്റദറാള്

പ്ധിരീെ്ധിലായ്ധി പത്ധിതന്്പു

മസ്റ്റദറാള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു..

 ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയരഎനിവര

H¸v tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv {]ImcapÅ

XpIbpw X½nepÅ hyXymkw
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XpS§nbh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

_m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À

HmÀUÀ (F^v.Sn.H)
 ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ

_m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ

tcJIÄ

_m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv

Én]v

തചക്റ്തമഷരതമന്വതര മാഗതദമ

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ .

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്, തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെവാെേ,

വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്

ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ്

ത്പുെങ്ങ്ധിയ ദരഖതപെ്പു്ല്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

4.തോണൂരബണ് ,തോണൂര ഗെഞ് ,ത്് ത്ധിര്ധികല്

1614007004/ wC/324699
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{Ia

\¼

À

F.Fw.kn 2018-þ19

{]Imcw Hcp hÀ¡v

^benÂ

Dmbncnt¡

tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ

{]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv,

{]hr¯n AwKoIcn¨

hÀjw, AwKoIrX

sjÂ^v Hm^v

hÀ¡nÂ

DÄs¸Sp¯nb

{]hÀ¯nbpsS

kocnbÂ \¼À,

temt¡j³,]²Xn

\nÀÆlW GP³kn,

hÀ¡v ImäKdn,

{]hr¯n Bcw`n¨

XobXn, FÌntaäv

XpI F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 PntbmSmKv Askäv

sF.Un, Pn.]n.Fkv

semt¡j³, taänsâ

t]cv, kmt¦XnI

hnZKvZsâ t]cv,

tkmjyÂ HmUnäv

\S¯nbXv

kw_Ôn¨

hnhc§Ä F¶nh

CÃmbncp¶p.

 െൃഷിസൈങ്ങള്

െൈതും െലോട് െിടിചു

െിടകുനു.

 മഴകുഴിഎടുത

സൈത് റബ്ബരലത

യും വലോഴയും നടു ഉണ്ട്.

 െബമലോസ്റ്റ് നിരമിചത്

മൂടി െിട്പെുണ്ട്

ബെലോണ്ടൂരബണ്ട്

നിരമിചിടുണ്ട്

എങ്കിൈും മഴപവള്ളം

പെടി നിരതുനതിന്

ഒരു െരിധി വപര

മലോപതബമ

െഴിഞിടുള്ളൂ .

 ഭൂമി വിെസനവുമലോയി

ബനപ്പെട് നടതിയ

പെവരതിെളില്

knänk¬
C³^Àtaj³
t_mÀUv സലോധിചിടില്ല

എംഐഎസ്അത്

പെൈവ് പെയ്തതലോയി

െലോണലോനസലോധിചില്ല

എനലോല്എസ്റ്റിബമറ്റില്

െലോണിചിടുണ്ട്

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv
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Bbncp¶p.

 ദപജ് നമ്പര

പൂരണമായ്പും

ഇ്്ധി്്ധില്ല .

3 B£³¹m\nsâ

tIm¸n
 ]IÀ¸v

DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯n

ASbmfs¸Sp¯pIbp

w sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv &

A_v{kmIvSv FÌntaäv

dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv

FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw

A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C)

XobXn CSmsX H¸pw

koepw ]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C)

H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

7 kwtbmPnX]²Xnb

psS hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X

Znhkt¯bv¡msW
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¶pw, Unamâv sNbvX

XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

sXmgnemfnIfpsS ബെര്

H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

9 hÀ¡v

Atemt¡j³

t^mw

വരക്റ്

അദലാദേഷതന ദഫാം

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

10 CþaÌÀtdmÄ  നാല് മസ്റ്റദറാള്

പ്ധിരീെ്ധിലായ്ധി

ഇര്പുപ്്ധിഎ്്പു

മസ്റ്റദറാള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു..

 ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പു

ണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പു

ണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയര

എനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv

\¼À F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്

ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര
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എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പു

ണ്.

 {]oþsajÀsaâv,

FÌntaäv XpIbpw

sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

 _m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À

HmÀUÀ (F^v.Sn.H)

.. ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ
 _m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ

tcJIÄ

 _m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n

]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv

Én]v

തചക്റ്തമഷരതമന്വതര

മാഗതദമ ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,



24

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെ

വാെേ,വ്ധിജ്ധിതലൻേ്

ആൻഡ്റ്ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ്

ത്പുെങ്ങ്ധിയ

ദരഖതപെ്പു്ല്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു

5. തോണൂരബണ് ,തോണൂര ഗെഞ് ,ത്് ത്ധിര്ധികല്

1614007004/ wC/324697

{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19

{]Imcw Hcp hÀ¡v

^benÂ

Dmbncnt¡

tcJIÄ

^bÂ

^oÂUv

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ

{]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv, {]hr¯n

AwKoIcn¨ hÀjw,

AwKoIrX sjÂ^v Hm^v

hÀ¡nÂ DÄs¸Sp¯nb

{]hÀ¯nbpsS kocnbÂ

\¼À, temt¡j³,]²Xn

\nÀÆlW GP³kn, hÀ¡v

ImäKdn, {]hr¯n Bcw`n¨

XobXn, FÌntaäv XpI

F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 PntbmSmKv Askäv sF.Un,

Pn.]n.Fkv semt¡j³,

 െൃഷിസൈങ്ങള്

െൈതും െലോട് െിടിചു

െിടകുനു.

 മഴകുഴിഎടുത

സൈത് റബ്ബരലത

യും വലോഴയും നടു

ഉണ്ട്.

 െബമലോസ്റ്റ് നിരമിചത്

മൂടി െിട്പെുണ്ട്

ബെലോണ്ടൂരബണ്ട്

നിരമിചിടുണ്ട്

എങ്കിൈും മഴപവള്ളം

പെടി നിരതുനതിന്

ഒരു െരിധി വപര

മലോപതബമ

െഴിഞിടുള്ളൂ .

 ഭൂമി വിെസനവുമലോയി

ബനപ്പെട് നടതിയ
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taänsâ t]cv, kmt¦XnI

hnZKvZsâ t]cv, tkmjyÂ

HmUnäv \S¯nbXv

kw_Ôn¨ hnhc§Ä

F¶nh CÃmbncp¶p.

പെവരതിെളില്

knänk¬
C³^Àtaj³
t_mÀUv
സലോധിചിടില്ലഎംഐ

എസ്അത് പെൈവ്

പെയ്തതലോയി െലോണലോന

സലോധിചില്ലഎനലോല്

എസ്റ്റിബമറ്റില്

െലോണിചിടുണ്ട്

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv Bbncp¶p.

 ദപജ് നമ്പര

പൂരണമായ്പും ഇ്്ധി്്ധില്ല .

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n  ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯n

ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv & A_v{kmIvSv

FÌntaäv dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) XobXn

CSmsX H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv F©n\obÀ

(F.C) H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X

Znhkt¯bv¡msW¶pw,



26

Unamâv sNbvX XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

sXmgnemfnIfpsS ബെര് H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw

വരക്റ്

അദലാദേഷതന ദഫാം

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

10 CþaÌÀtdmÄ  നാല് മസ്റ്റദറാള്

പ്ധിരീെ്ധിലായ്ധി

ഇര്പുപ്്ധിനാല്പു

മസ്റ്റദറാള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു..

 ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയര

എനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.
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12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

 _m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À

HmÀUÀ (F^v.Sn.H)

.. ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ
 _m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ

tcJIÄ

 _m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv

Én]v

എ.ഇ.വ്ധിേ്ധിറ് തചയ്ത് വതര മാഗതദമ.

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെ

വാെേ,വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്

ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ്

ത്പുെങ്ങ്ധിയ ദരഖതപെ്പു്ല്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു

6.തോണൂരബണ് ,തോണൂര ഗെഞ് ,ത്് ത്ധിര്ധികല്

1614007004/ wC/337390
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{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19 {]Imcw

Hcp hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡ tcJIÄ

ഫയല് ^oÂUv



1 IhÀt]Pv  ഒന്ന്പും

ദരഖതപെ്പുത്ധിയ്ധി്്ധില്ല

 െൃഷിസൈങ്ങള്

െൈതും െലോട് െിടിചു

െിടകുനു.

 മഴകുഴിഎടുത

സൈത് റബ്ബരലത

യും വലോഴയും നടു ഉണ്ട്.

 െബമലോസ്റ്റ് നിരമിചത്

മൂടി െിട്പെുണ്ട്

ബെലോണ്ടൂരബണ്ട്

നിരമിചിടുണ്ട്

എങ്കിൈും മഴപവള്ളം

പെടി നിരതുനതിന്

ഒരു െരിധി വപര

മലോപതബമ െഴിഞിടുള്ളൂ

.

 ഭൂമി വിെസനവുമലോയി

ബനപ്പെട് നടതിയ

പെവരതിെളില്

knänk¬
C³^Àtaj³
t_mÀUv സലോധിചിടില്ല

എംഐഎസ്അത്

പെൈവ് പെയ്തതലോയി

െലോണലോനസലോധിചില്ല

എനലോല്എസ്റ്റിബമറ്റില്

െലോണിചിടുണ്ട്

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv Bbncp¶p.

 ദപജ് നമ്പര ദരഖ

തപെ്പുത്ധിയ്ധി്്ധില്ല

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n
 ]IÀ¸ ഉണ്ടലോയിരുനില്ല

4 FÌntaäv  UossäÂUv &

A_v{kmIvSv FÌntaäv

dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) XobXn

CSmsX H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

6 `cWm\paXn  ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X

Znhkt¯bv¡msW¶pw,

Unamâv sNbvX XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

sXmgnemfnIfpsS ബെര് H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്
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9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw

വരക്റ്

അദലാദേഷതന ദഫാം

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

10 CþaÌÀtdmÄ  ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയര

എനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

 _m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)

.. ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ
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15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ
 _m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ
 _m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v എ.ഇ.വ്ധിേ്ധിറ് തചയ്ത് വതര

മാഗതദമ. ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെ

വാെേ,വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്

ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ്

ത്പുെങ്ങ്ധിയ ദരഖതപെ്പു്ല്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു

7. തോണൂരബണ് ,തോണൂര ഗെഞ് ,ത്് ത്ധിര്ധികല്

1614007004/ wC/337392

{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19 {]Imcw

Hcp hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡ tcJIÄ

ഫയല് ഫീല്ഡ്

1 IhÀt]Pv  ഒന്ന്പും

ദരഖതപെ്പുത്ധിയ്ധി്്ധില്ല

 െൃഷിസൈങ്ങള്

െൈതും െലോട് െിടിചു

െിടകുനു.

 മഴകുഴിഎടുത
2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ
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സൈത് റബ്ബരലത

യും വലോഴയും നടു

ഉണ്ട്.

 െബമലോസ്റ്റ്

നിരമിചത് മൂടി

െിട്പെുണ്ട് ബെലോണ്ടൂര

ബണ്ട് നിരമിചിടുണ്ട്

എങ്കിൈും മഴപവള്ളം

പെടി

നിരതുനതിന് ഒരു

െരിധി വപര മലോപതബമ

െഴിഞിടുള്ളൂ .

 ഭൂമി

വിെസനവുമലോയി

ബനപ്പെട് നടതിയ

പെവരതിെളില്

knänk¬
C³^Àtaj³
t_mÀUv
സലോധിചിടില്ലഎംഐ

എസ്അത് പെൈവ്

പെയ്തതലോയി െലോണലോന

സലോധിചില്ലഎനലോല്

എസ്റ്റിബമറ്റില്

െലോണിചിടുണ്ട്

sN¡venÌv Bbncp¶p.

 ദപജ് നമ്പര ദരഖ

തപെ്പുത്ധിയ്ധി്്ധില്ല

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n
 ]IÀ¸ ഉണ്ടലോയിരുനില്ല

4 FÌntaäv  UossäÂUv &

A_v{kmIvSv FÌntaäv

dnt¸mÀ«v F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ (F.C) XobXn

CSmsX H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

.

 kÀsÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

6 `cWm\paXn  ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  F{X

Znhkt¯bv¡msW¶pw,

Unamâv sNbvX XobXnbpw

FgpXnbn«Ã.

sXmgnemfnIfpsS ബെര് H¸v

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw

വരക്റ്

അദലാദേഷതന ദഫാം

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്ധില്ല

10 CþaÌÀtdmÄ  ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്
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 sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയര

എനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv \¼À

F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

11 sajÀsaâv _p¡v  േര്്ധിസഫതചയ്

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,

ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

 _m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)

.. ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ
 _m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ
 _m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ് .
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km£y]{Xw

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v എ.ഇ.വ്ധിേ്ധിറ് തചയ്ത് വതര

മാഗതദമ. ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുള്ളൂ

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ

22 sskäv Ubdn തചക് ല്ധിസ്റ്റ്,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,

തതാഴ്ധില്പുപേരണങ്ങള്പുതെ

വാെേ,വ്ധിജ്ധിതലൻേ്ആൻഡ്റ്

ദമാണ്ധി്റ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധി,േന്ദരശേക്പുറ്ധിപ്

ത്പുെങ്ങ്ധിയ ദരഖതപെ്പു്ല്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു

8,ഫലസതേള്ഉല്പാേനവ്പുംപര്ധിപാലനവ്പും

1614007004/ DP/148587

{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19 {]Imcw

Hcp hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡ tcJIÄ

ഫയല് ഫീല്ഡ്

1 IhÀt]Pv  amÌÀ kÀ¡peÀ

{]ImcapÅXv.

 hÀ¡nsâ t]cv, {]hr¯n

AwKoIcn¨ hÀjw,

AwKoIrX sjÂ^v Hm^v

hÀ¡nÂ DÄs¸Sp¯nb

{]hÀ¯nbpsS kocnbÂ

\¼À, temt¡j³,]²Xn

\nÀÆlW GP³kn,

hÀ¡v ImäKdn, {]hr¯n

Bcw`n¨ XobXn, FÌntaäv

XpI F¶nh

 ഫീല്ഡ് ഇല

തമഷരതമന്ബ്പുക്റ്

ഗപോരംേ്പുളം

പ്പുനര്പുദ്ധാരണപണ്ധി

നെന്ന്ധി്്പുെ് എങ്ങ്ധില്പും

ഇദപാള്വൃക്ഷസതേള്

പര്ധിപല്ധികതപൊ്

അവസയ്ധിലായ്ധിര്പുന്ന്പു

 ഇൻഫരദമഷൻ ദബാരഡ്റ്

സാപ്ധിച്ധിര്പുന്ന്പു.

എന്നാല്ഇത്

നശ്ധിപ്ധികതപ്
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tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 PntbmSmKv Askäv

sF.Un, Pn.]n.Fkv

semt¡j³, taänsâ t]cv,

kmt¦XnI hnZKvZsâ t]cv,

tkmjyÂ HmUnäv

\S¯nbXv kw_Ôn¨

hnhc§Ä F¶nh

CÃmbncp¶p.

ന്ധിലയ്ധിലാണ് ോണാൻ

േഴ്ധിഞത്.

 ഇദപാഴ്പും

രണായ്ധിര്്ധിദല

തറസതേള്

ഗപവര്്ധി

സല്്പു ഉണ്

അത്

ഉപദയാഗ്ധിച്ധി്്ധില്ല

2 sN¡venÌv  Ahew_ {]ImcapÅ

sN¡venÌv Bbncp¶p.

 t]Pv \¼À

tcJs¸Sp¯nയിടുണ്ട്

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n  ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯nbpsS

t]cv

ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv &

A_v{kmIvSv FÌntaäv,

FÌntaäv dnt¸mÀ«v, F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

ബാധേമല്ല
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8 Unamâv t^mw  A\ptÑZ(_n) {]ImcapÅ

Unamâv t^mw AÃ.

 {Kq¸mbn Unamâv

sNbvXnbncn¡p¶p.

 BsI Bhiys¸Sp¶

sXmgnÂZn\§Ä

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

.

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw
 ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

10 CþaÌÀtdmÄ  ബ്ധി.ഡ്ധി യ്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്.

 taäv , ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ ഒപ്പുണ്

 sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്..

 ബമറ്റ്, ഓവരസിയര

എനിവര H¸v

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv

\¼À F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ

11 sajÀsaâv _p¡v  sajÀsaâv _p¡v Dv.

 sk{I«dn skÀ«nss^

sNbvXn«pv.

 hÀ¡v tImUv ,

kmt¦XnIm\paXn \¼À,

`cWm\paXn \¼À

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv
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{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

 As{IUnäUv

F©n\obdpw,

HmhÀknbdpw XobXn

tcJs¸Sp¯n H¸pw koepw

sh¨n«pv.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു .

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)

 ഉണ്ടലോയിരുനില്ല

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ

ഫയല്ധില്ആവശ്യമായ

ദരഖതപെ്പു്ദലാതെ

േൂക്ഷ്ധിച്ധിര്പുന്ന്പു. ഗപസ്്പുത

ഗപവര്്്ധികാവശ്യമായ്ധി വന്ന

ോധനങ്ങള്പുതെവ്ധിശേ

വ്ധിവരണംതയാറാക്ധി

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ്.

സേപറ്പുരേീത്

േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ്.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ

_m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

{]hr¯nbpsS aq¶v

L«§fnsebpw t^mt«m Dv.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw
 kmt¦XnIhnZKvZ³

km£ys¸Sp¯nbn«pv.

 {]hr¯nbpsS t]cv,

tImUv, Bcw`n¨ XobXn,

Ahkm\n¨ XobXn,

sNehmb XpI apXemb
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tcJs¸Sp¯epIÄ

Dmbncp¶p.

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v  aÌÀtdmÄ \¼À ,

aÌÀtdmfnÂ

tcJs¸Sp¯nb XobXn,

Fw.sF.FknÂ

tcJs¸Sp¯nb XobXn,

hÀ¡v sF.Un F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 ^Ìv & sk¡³Uv

kntáädn

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

22 sskäv Ubdn  പ്രhr¯nbpsS t]cv, tImUv,

Bcw`n¨ XobXn,

Ahkm\n¨ XobXn,

FÌntaäv XpI, BsI

sXmgnÂ Zn\§Ä,

t{]mPIvSv C\otjyäohv

aoänwKv hniZmwi§Ä

F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 sXmgnemfnIfpsS

km£y]{Xw,

NnInÕmsNehv XpS§nb

tcJs¸Sp¯epIÄ ഇല്ല.

 kµÀiI Ipdn¸n ല്

ഓവരസീയര മലോപതബമ ഒ്പെ്

ഇടിടുള്ളൂ

 hnPne³kv Bâv

tamWnädnwKv I½nänbpsS

ഒ്പെ് ബരഖപ്പെടുതിയിടില്ല
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9.േ്പുളവ്പുംതലയ്കല്വര്യേ്പുഴ്ധി ദതാെ് പ്പുനര്പുദ്ധാരണം

1614007004/ wC/313075

{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19 {]Imcw

Hcp hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡ tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  ഫയലില്ട്സൂകിചിടില്ട്ല  ബതലോട്

െുനരുദ്ധലോരണ

തിന് ഒരു

പെവരതി

െലോണുനതിന്

സലോധിചു cib

എങ്കിൈും

അതില്

പമറ്റീരിയല്

വരക്ക്

നടകടതിനലോല്

പെവരതി

അവസലോനിച

തീയതിസലോധനം

ഘടെം ബവേന

ഘടെം വിേഗ്ധ

പതലോഴില് േിനം

േിവസ ബവതന

നിരക് ഇവ

ബരഖപ്പെടുതി

യിടില്ല

 ബതലോട് പെളി

ബെലോരി

വൃതിയകി

എങ്ങിൈും

ഇബ്പെലോള് െലോഴ്

പെടിെള്

വളരനു

നില്കുനു

2 sN¡venÌv

ഫയലില്ട്സൂകിചിടില്ട്ല

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n  ]IÀ¸v DÄs¸Sp¯pIbpw

{]kvXpX {]hr¯nbpsS

t]cv

ASbmfs¸Sp¯pIbpw

sNbvXn«pv.

4 FÌntaäv  UossäÂUv &

A_v{kmIvSv FÌntaäv,

FÌntaäv dnt¸mÀ«v, tdäv

A\menknkv F¶nh

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 UossäÂUv FÌntaänepw

IhÀt]Pnepw A{IUnäUv

F©n\obÀ H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

 t{UmbnMv & Unssk³

^benÂ

DÄs¡mÅn¨n«pണ്ട്.

 kÀtÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n
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v.

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  A\ptÑZ(_n) {]ImcapÅ

Unamâv t^mw AÃ.

 {Kq¸mbn 14 t]À Unamâv

sNbvXnbncn¡p¶p.

 BsI Bhiys¸Sp¶

sXmgnÂZn\§Ä

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw
 Unamâv sNbvX 14 t]À¡v

sXmgnÂ \ÂInbncn¡p¶p.

10 CþaÌÀtdmÄ  sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

 _n.Un.H H¸v, koÂ

F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv

\¼À F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

.

11 sajÀsaâv _p¡v  sajÀsaâv _p¡v Dv.

 sk{I«dn skÀ«nss^

sNbvXn«pv.

 hÀ¡v tImUv ,

kmt¦XnIm\paXn \¼À,

`cWm\paXn \¼À

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.
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 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

 As{IUnäUv

F©n\obdpw,

HmhÀknbdpw XobXn

tcJs¸Sp¯n H¸pw koepw

sh¨n«pv.

 knänk¬ C³^Àtaj³

t_mÀUn\v ത്തുക

hIbncp¯nbn«pÅXmbn

ImWp¶p.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

ഇല്ല .

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)
 thPv enÌv {]ImcapÅ

skIypÀ tIm¸n

sh¨n«pv.

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുേദളാെ്പുേൂ

െ്ധിയബ്ധില്ല്പുേള്പും വൗചരേള്പും

ഉണ്

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ

_m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

ഉണ്ട്

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v  പൂരണമായ

ദരഖതപെ്പു്ല്ധില്ലv.
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20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

22 sskäv Ubdn തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

ോക്ഷ്യപഗതം,േന്ദരശേ

േ്പുറ്ധിപ് ,എന്നീ

ദരഖതപെ്പു്ല്പുേള്ഒഴ്ധിതേ

മറ്പു ദരഖതപെ്പു്ല്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു. വ്ധിജ്ധിലൻേ്

ആൻഡ്റ്ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്

േമ്മറ്ധിയ്ധില് ദരഖതപെ്പു്്ധി

േണത്.

10.െിണരനിരമലോണം (സുനിത )– 1614007004/IF/ 345276

{Ia

\¼À

F.Fw.kn 2018-þ19 {]Imcw

Hcp hÀ¡v ^benÂ

Dmbncnt¡ tcJIÄ

^bÂ ^oÂUv

1 IhÀt]Pv  ഫയല്ധില് ഉണ്എന്നാല്

പൂര്ധിപ്ധിച്ധി്്ധില്ല

 േ്ധിറ്ധിേണ്

ഇൻഫരദമഷൻ

ദബാരഡ്റ്േ്ധിണറ്ധിന്തറ

ഭ്ധി്്ധിയ്ധില്

ദരഖതപെ്പു്്ധിയ്ധി്്പുണ്.

 എസ്റ്റ്ധി മാറ്റ്ഗപോരംഅല്ല

േ്ധിണരേ്പുഴ്പുച്ധി്്പുള്ളത്

2 sN¡venÌv ഫയല്ധില് ഉണ്എന്നാല്

പൂര്ധിപ്ധിച്ധി്്ധില്ല

ഫയല്ധില്

േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല.

3 B£³¹m\nsâ tIm¸n ഫയല്ധില്

േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല..

4 FÌntaäv  UossäÂUFÌntaäv

Dmbncp¶p.

 P\Iob `mjbneÃ.

 t{UmbnMv & Unssk³

^benÂ
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ഉള്തകാള്ള്ധിച്ധി്്ധില്ല.

 kÀtÆ Umä CÃ.

5 kmt¦XnIm\paXn  skIypÀ ]IÀ¸v.

 A{IUnäUv F©n\obÀ

H¸pw koepw

]Xn¸n¨n«pv.

6 `cWm\paXn  skIypÀ tIm¸n

7 kwtbmPnX]²XnbpsS

hnhc§Ä

_m[IaÃ

8 Unamâv t^mw  ഫയല്ധില്

േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല..

9 hÀ¡v Atemt¡j³

t^mw
 .ഫയല്ധില്

േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്ധില്ല..

10 CþaÌÀtdmÄ  4 പ്ധിരീെ്പുേള്ധില്പുള്ള

അവ്ധിേഗ്ദ്ധ,അരദ്ധവ്ധിേ

ഗ് തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്പുതെ

മേ്ദഗൊള്പുേള്

ഉണായ്ധിര്പുന്ന്പു.

 sXmgnep]IcW§fpsS

hmSI tcJs¸Sp¯nbnട്ടുണ്ട്.

 _n.Un.H H¸v, koÂ F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«pv.

 ദമറ്,ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ദരഖതപെ്പു്ല്ധില്ല.

.

 Fwþ_p¡v \¼À & t]Pv

\¼À F¶nh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.
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11 sajÀsaâv _p¡v േര്്ധിസഫതചയ്്ധി്്ധില്ല.

തേഗേ്റ്ധി,എ.ഇ,ഓവരേ്ധിയര

എന്ന്ധിവര്പുതെ

ോക്ഷ്യതപെ്പു്ല്പുണ്

 {]oþsajÀsaâv, FÌntaäv

XpIbpw sajÀsaâv

{]ImcapÅ XpIbpw

X½nepÅ hyXymkw

XpS§nbh

tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

.

12 saäocnbÂ

hm§nbXpambn

_Ôs¸« tcJIÄ

_m[IaÃ.

13 thPv enÌv  skIypÀ tIm¸n

14 ^v {S³kv^À HmÀUÀ

(F^v.Sn.H)

 ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

15 saäocnbÂ hu¨À &

_nÃpIÄ

_m[IaÃ.

16 tdmbÂän \ÂInbXv

kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ

_m[IaÃ.

17 {]hr¯nbpsS

aq¶pL«§fnepÅ

t^mt«m

ദഫാദ്ായ്പുണ്.

18 {]hr¯n ]qÀ¯oIcW

km£y]{Xw

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

19 aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

20 PntbmSmKvUv

t^mt«m{Km^v

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

21 tkmjyÂ HmUnäv

dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n

^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

22 sskäv Ubdn ^benÂ kq£n¨ncp¶Nã

sse^v `h\ ]²Xn

]©mb v̄ sse^v ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯nbn«pÅ 2 hoSpIÄ¡v 90 Znhks¯
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sXmgnÂ Zn\w \ÂIemWv sXmgnepd¸v ]²XnbneqsS sN¿p¶Xv. 1,2,3,4 L«§fnembn

bYm{Iaw 28,24,10,28 F¶n§s\ 90 sXmgnÂ Zn\§Ä \ÂIp¶p.hÀ¡v ^benÂ hn.C.H

bpsS km£y]{Xw sh¨n«pv. ോദങ്കത്ധിോന്പുമത്ധി, ഭരണാന്പുമത്ധി,എേ്റ്ധിദമറ്ദോപ്ധി

ത്പുെങ്ങ്ധിയ ദരഖേള്ഫയല്ധില്േൂക്ഷ്ധിച്ധി്്പുണ്. മേ്ദഗൊള്പുേള്ധില്

ഉപദഭാകാവ്ധിന്തറ ഒപല്ലാതത മറ്പു ദരഖതപെ്പു്ല്പുേള്ഇല്ല..എല്ലാഫയല്ധില്പും

േര്്ധിസഫതചയ് തമഷരതമന്ബ്പുക്പുംവച്ധി്്പുണായ്ധിര്പുന്ന്പു.എല്ലാ

ഉപദഭാകാകള്ക്പും മേ്ദഗൊല്പുേള്നല്്ധിയ്ധി്്പുണ്.

{][m\ Is¯epIÄ :-þ

^bÂ:--- -þ

 amÌÀ kÀ¡peÀ {]Imcw 22 tcJIÄ ^benÂ kq£n¨ncp¶nÃ.

 amÌÀ kÀ¡peÀ {]ImcapÅ IhÀt]Pv Dmbncps¶¦nepw ]qÀ®ambpw

]qcn¸n¨ncp¶nÃ.

 sN¡v enÌnse t]Pv \¼À IrXyambncp¶nÃ.

 ്ിമലോന്റ് മതിയലോയ ബരഖപ്പെടുതബൈലോപടയല്ല പെയ്തിയ്ടുള്ളത്. ( പതലോഴില്

ആവശ്ത്യപ്പെടിടുള്ള േിവസങ്ങള്,ഏത് േിവസമലോണ്്ിമലോന്റു പെയ്തത് തുടങ്ങിയ

ബരഖപ്പെടുതല്ഇല്ല ).

 സിറ്റിസണ്ഇനഫരബമഷന ബബലോര്ിപൈഎഴുതിയിരികുനത് മലോഞുബെലോയ

വലോയികുവലോന െറ്റുെയില്ല

PntbmSmKvUv t^mt«m{Km^pw, {]hr¯nbpsS aq¶p L«§fnepÅ t^mt«mbpw ^benÂ

Dmbncp¶nÃ.

^oÂUv:þ

 sXmgnemfnIfpsS sXmgnÂ ImÀUv ]cntim[n¨XnÂ \n¶pw ]pXnb sXmgnÂ

ImÀUnÂ bmsXmcp hnhchpw tcJs¸Sp¯nbncp¶nÃ.എന്നാല്പഴയ തതാഴ്ധില്

ോരഡ്പുേള്ധില്ഈോമ്പ്്ധിേവരഷംവതരയ്പുള്ള ദരഖതപെ്പു്ല്പുേള്

ോണാൻോധ്ധിച്പു.എന്നാല്അപൂര്ന്നമായ്ധിര്പുന്ന്പു

 േ്ധിറ്ധിേണ്ഇൻഫരദമഷൻ ദബാരഡ്റ്ഒര്പുസല്്നശ്ധിപ്ധിചന്ധിലയ്ധില്പും

മതറാന്ന്ധില് വായ്ധിക്പുവാൻോധ്ധികാ്വ്ധിധം ോണാൻോധ്ധിച്പു.
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\nÀt±i§Ä:þ

1. \nÀÆlW DtZymKØÀ¡v:þ

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨pw

D¯chmZnXz§sf¡pdn¨pw t_m[hÂ¡cWw \ÂIWw.

 {]hr¯n ^benÂ 22 tcJIfpw IrXyambn kq£nt¡XmWv.

 tamWnädnwKv I½nän dnt¸mÀ«pIÄ Hmtcm hÀ¡v ^benepw IrXyamb

ImebfhnÂ e`n¨psh¶v Dd¸phcp¯pI.

 Para 5 {]ImcapÅ IpSpw_§Ä¡v Bhiyamb {]hr¯nIÄ (IHHL, sXmgp v̄

\nÀ½mWw, tImgn¡qSv , InWÀ \nÀ½mWw, InWÀ doNmÀPnwKv, agshÅ

kw`cWn, F¶nh) GsäSp¡pI.

 FÌntaäv {]ImcapÅ AfhpIfnÂ {]hr¯n \S¶psh¶v

Dd¸phcpt¯Xpw t{]mPIvSv aoänwKnÂ sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ

hnhc§Ä (kÀsÆ \¼À, AfhpIÄ) a\Ênem¡n \ÂtIXmWv.

ന്ധിലവ്ധില്ഇത് േൃത്യതദയാതെ തചയ്പുന്ന്പുതണന്ന്ഫീല്ഡ് തല

പര്ധിദശാധനയ്ധില്വ്യകമായ്ധിര്പുന്ന്പു.അളവ്പുേള്ധിതലേൃത്യതഇത്പു

വ്യകമാക്പുന്ന്പു.

 നിരവഹണഉബേ്ത്യലോഗസരുപടസലോ്ഷേ്ത്യപ്പെടുതൈുെള് ബരഖെളില്

ആവശ്ത്യമലോണ്ക്.

 മസ്ബപടലോൈുെള്തിരുതുെള്ഇല്ലലോപതയും ബരഖപ്പെടുതൈുെള്

െൂര്തബയലോപടയുംസൂ്ഷേിബകണ്ടതലോണ്.

 ഫയല്ടലോകിംഗ് ബഫലോറംഫയൈില്െൂരണമലോയിഎഴുതിസൂ്ഷേിബകണ്ടതലോണ്.

 െുളങ്ങള്,െലോനൈുെള് മുതൈലോയ പെവരതിെള്പെയുബമലോള്

പതലോഴിൈലോളിെള്ക്ആവശ്ത്യമലോയസുര്ഷേലോ ഉെെരണങ്ങള്, പെഥമശുപശൂഷ

െിറ്റ് മുതൈലോയവ ഉറ്പെുവരുബതണ്ടതുണ്ട്.
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2. sXmgnemfnIÄ¡v:þ

 AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hm·mcmIpIbpw Ah IrXyambn

t\SnsbSp¡pIbpw thWw.

 sXmgnÂ ImÀUpIÄ kz´w ssIIfnÂ kpc£nXambn kq£n¡pI.

 sXmgnemfnIÄ AhÀ¡mhiyamb {]hr¯nIÄ sXcsªSp¡pIbpw

േതണ്്പുേയ്പും \nba¯nÂ A\pimkn¡p¶ sXmgnÂ Zn\§Ä

t\SnsbSp¡pIbpw thWw.

 sXmgnepd¸v {Kmak`bnÂ ]s¦Sp¡pIbpw ]²Xnsb¡pdn¨pÅ

A`n{]mb§fpw \nÀt±i§fpw Adnbn¡pIbpw thWw.

 FÌntaäv {]ImcapÅ {]hr¯nIÄ sNbvXpsh¶v Dd¸m¡pI.

 sXmgnÂ ImÀUpIfnÂ sNbvX {]hr¯n, e`n¨ thX\w F¶nh IrXyambn

tcJs¸Sp¯pI.

3. taäpamÀ¡v:þ

 sskäv Ubdn, aÌtdmfpIÄ F¶nh IrXyambn ]qcn¸n¡Ww. aÌtdmfnÂ

sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ.

 sXmgnemfnIfpsS sXmgnÂImÀUpIÄ IrXyambpw kab_ÔnXambpw

]qcn¸n¨p \ÂIpIbpw, _m¦v ]mkv _p¡pIÄ A]vtUäv sNbvXv aÌtdmÄ

{]Imcw Hmtcm {]hr¯n¡pw thX\w e`n¨ XobXn tcJs¸Sp¯pIbpw

thWw.

 sskäv UbdnIÄ IrXyambn FgpXn kq£n¡pI.sXmgnemfnIÄ¡v {]hr¯n

Øe¯psh¨pmIp¶ A]IS§Ä sskäv UbdnbnÂ IrXyambn

tcJs¸Sp¯p¶psh¶v Dd¸m¡pI.

 sskäv UbdnbnÂ tamWnädnwKns\¯p¶ DtZymKØ·mscs¡mv

H¸nSn¡pI.

 hmÀjnI ]²XnIfnÂ {]hr¯nIÄ DÄs¸Sp¯pt¼mÄ IÀjIÀ, P\Iob

I½nänIÄ F¶nhcpambn NÀ¨ \S¯n kaql¯n\pw P\§Ä¡pw

{]tbmP\{]Zamb {]hr¯nIÄ Is¯Ww.

 \oÀNmepIfpsS ]p\:cp²mcWw, s]mXp Ipf§Ä, s]mXp tXmSpIÄ F¶nh

kwc£n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIÄ kab_ÔnXambn

\S¸m¡p¶Xn\pXIp¶ hn[¯nÂ ¹m³ X¿mdm¡pI.

 sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ \ÂIp¶tXmsSm¸w s]mXpkaql¯n\pw `mhn

Xeapdbv¡pw KpWIcamb {]hr¯nIÄ _Ôs¸« BfpIfpsS
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klmbt¯msS Is¯Ww.

 IpSnshÅw kwc£n¡p¶Xn\pw Dd¸m¡p¶Xn\papÅ {]hr¯nIÄ Is¯Ww ( agshÅ

kw`cWnIfpsS \nÀ½mWw, InWÀ \nÀ½mWw, InWÀ doNmÀPnwKv).

 െുളങ്ങള്,െലോനൈുെള് മുതൈലോയ പെവരതിെള്പെയുബമലോള്

പതലോഴിൈലോളിെള്ക്ആവശ്ത്യമലോയസുര്ഷേലോ ഉെെരണങ്ങള്, പെഥമശുപശൂഷ

െിറ്റ് മുതൈലോയവ ഉറ്പെുവരുബതണ്ടതുണ്ട്. പതലോഴിൈിടസുര്ഷേ,ആവശ്ത്യമലോയ

സ്കൗെര്ത്യങ്ങള് (തണല്,െുടിപവള്ളം ) ഒരുകിനല്െല്എനിവ

ഉതരവലോേിതബതലോപടനിരവഹികണം.

.....................................


