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തീയതി :31.12.2020

BCDIR/244/2020-A1

ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ

വിജ്ഞാപനം

പ്രളയ ബാധിത പ്രഫേശങ്ങളിടല പരമ്പരാഗത ടതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ
സമുോയങ്ങള്ക്ക്ക് ോീവഫനാപാധി പുനാപന ാപന സഹായം
പ്രളയ ബാധിത പ്രഫേശങ്ങളിടല പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽടപ്പട്ട പരമ്പരാഗത ടതാഴിൽ
ടെയ്യുന്നവർക്ക് ടതാഴിൽ അഭിവൃദ്ധിടപ്പടുത്തുന്നതിനായി പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
ആവിഷ്കരിച്ച് നെപ്പാക്കുന്ന “പ്രളയബാധിത പ്രഫേശങ്ങളിടല പരമ്പരാഗത ടതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ
സമുോയങ്ങള്ക്ക്ക് ോീവഫനാപാധി പുനാപന ാപന സഹായം” എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് അഫപക്ഷ
ക്ഷണിക്കുന്നു. ടതാഴിലുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനം,
ടതാഴിൽപന ലം/പന ാപനം ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനമായി പരമാവധി 25,000/- രൂപ വടര
ധനസഹായം അനവേിക്കുന്നു. അഫപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനള്ള അവസാന തീയതി 30.01.2021.
വിശോംശങ്ങൾ ചുവടെ ഫെർക്കുന്നു.
മാനേണ്ഡങ്ങൾ
o അഫപക്ഷകര്ഗ്
ഫകരളീയരും, സംപന ാനടെ
സമുോയാംഗവുമായിരിക്കണം.
o

o
o

o
o
o

o

.ബി.സി

പട്ടികയിൽ

ഉള്ക്ടപ്പട്ട

സംപന ാനടെ അഫന്തയാേയ അന്ന ഫയാോന (AAY) – മഞ്ഞ നിറെിലുള്ള ഫറഷന്
കാര്ഗ്ഡ് ഉളളവരായിരിക്കണം.
അഫപക്ഷകരുടെ കുംടുംബ വാര്ഗ്ഷിക വരുമാനം രു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കരുത്.
പരമ്പരാഗത ടതാഴിലുകളായ ടനയ്ത്ത്, മണ്പാത്ര നിര്ഗ്മാണം, ബാര്ഗ്ബർ, കളള്ടെെ്,
കരകൗശലം, ടകാല്ലപ്പണി, മരാശാരി, കല്പ്പ്പണി, സവര്ഗ്ണപ്പണി, ടെരിപ്പ് നിര്ഗ്മാണം
മുതലായവ ടെയ്യുന്നവര്ഗ്ക്ക് അഫപക്ഷിക്കാം.
താഴ്ന്ന പ്രായ പരിധി 25 വയസ്സം, ഉയര്ഗ്ന്ന പ്രായപരിധി 60 വയസ്സം ആയിരിക്കും.
വിധവ / ഭിന്നഫശഷി / അഗതികള്ക്ക്ക് മുന്ഗണന നല്പ്കുന്നതാണ്.
േീര്ഗ്ഘകാല െികി്സ  ആവശയമായ ുരരുതരമായ ഫരാഗം ബാധിച്ചവരുളള
കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് മുന്ഗണന നല്പ്കുന്നതാണ്.
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള അഫപക്ഷാ ഫാറം www.bcdd.kerala.gov.in എന്ന
ടവബ്സസറ്റില്പ് നിന്ന് ഡൗണ്ഫലാഡ് ടെത് ് രിരിപ്പിച്ച് ചുവടെ പറന്ന്ന ഫരഖകൾ
സഹിതം വകുപ്പിടെ ബന്ധടപ്പട്ട ഫമഖലാ ആഫീസില്പ് ഫനരിഫട്ടാ തപാൽമാര്ഗ്ഗഫമാ
ലഭയമാക്കണം.

അഫപക്ഷഫയാടൊപ്പം സമര്ഗ്പ്പിഫക്കരേഖ ഫരഖകൾ
1. ോാതി സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. വരുമാന സര്ഗ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
3. പന ാപനം/വസ്തു/പണിയാന്ധങ്ങള്ക്/ടതാഴില്പ്പന ലം നാശ നം ം വന്നത് സംബന്ധിച്ച്
ബന്ധടപ്പട്ട റവനൂ അധികാരിയില്പ് നിന്നുളള സാക്ഷയപത്രം
4. പരമ്പരാഗത ടതാഴിലാളിയാടണന്ന സാക്ഷയപത്രം (തഫേശ ഭരണ പന ാപനെില്പ്
നിന്നും)
5. ഫറഷന് കാര്ഗ്ഡിടെ പകര്ഗ്പ്പ്
6. തിരിച്ചറിയല്പ് കാര്ഗ്ഡ് / ആധാർ കാര്ഗ്ഡിടെ പകര്ഗ്പ്പ്
7. തുക ടെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടവളളക്കെലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫപ്രാോക്ട്
റിഫപ്പാര്ഗ്ട്ട്
8. പണിയാന്ധങ്ങള്ക് വാങ്ങാൻ ഉഫേശിക്കുന്നുടവങ്കിൽ വിലവിവരം/ഫമാഡല്പ്
ഫരഖടപ്പടുെിയ ഇന്ഫവായ്സ്
9. അഫപക്ഷകടെ ഫപരിലുളള ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിടെ ആേയ ഫപോിടെ പകര്ഗ്പ്പ്
10. പ്രളയ ധനസഹായം ലഭയമായത് സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് പാസ്ബബുക്കിടെ ഫപോിടെ
പകര്ഗ്പ്പ്/ ബാങ്ക് ഫ്റ്റ്ടമെ് / സാക്ഷയപത്രം
11. മുൻഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാടണങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച ഫരഖകൾ.
ുരണഫഭാക്തൃ ടതരടഞ്ഞടുപ്പ്








നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ലഭയമാകുന്ന അഫപക്ഷകളില്പ് നിന്നും കുറഞ്ഞ കുടുംബ വാര്ഗ്ഷിക
വരുമാനം, പ്രളയം മൂലം കൂടുതല്പ് നം ം സംഭവിച്ചവർ, മുന്ഗണനാ മാനേണ്ഡങ്ങൾ
എന്നിവ അെിപന ാനമാക്കി ുരണഫഭാക്താക്കടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നു.
വകുപ്പിടെ ബന്ധടപ്പട്ട ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്ഗ്മാർ അഫപക്ഷന്ം, അനബന്ധ
ഫരഖകളം സൂക്ഷ്മ പരിഫശാധന നെെി, ഫീല്പ്്തല പരിഫശാധനന്ടെ കൂെി
അെിപന ാനെില്പ് ുരണഫഭാക്തൃ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി മുന്ഗണനാ ്രമമെിൽ ആനകൂലയം
അനവേിക്കുന്നതാണ്.
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പടുന്നവര്ഗ് സര്ഗ്ക്കാരുമായി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കരാർ പ്പ്
വഫയ്ക്കരേഖതാണ്.
രു കുടുംബെിടല ന്നിലധികം ഫപര്ഗ്ക്ക് (ഫര ഫറഷന് കാര്ഗ്ഡിൽ അംഗങ്ങളാവയര്ഗ്)
ആനകൂലയം അനവേിക്കുന്നതല്ല.
രാള്ക്ക്ക് രരേഖ് ഗഡുക്കളായി പരമാവധി 25,000/- രൂപ ഗ്രാെ് അനവേിക്കുന്നു. ആേയ
ഗഡു തുക 15,000/- രൂപ ലഭയമായ ഫശഷം െി തുകന്ടെ വിനിഫയാഗം സംബന്ധിച്ച
ഫരഖകളം, പുഫരാഗതിന്ം വിലയിരുെി മാത്രം രരേഖാം ഗഡു തുക അനവേിക്കുന്നതാണ്.

അഫപക്ഷ അയഫക്കരേഖ വിലാസം
അഫപക്ഷാ ഫാറം www.bcdd.kerala.gov.in എന്ന സവബ്സസറ്റില്പ് നിന്നും
ഡൗണ്ഫലാഡ് ടെയ്യാവുന്നതാണ്. നിശ്ചിത പന ാനെ് അഫപക്ഷകടെ ഫഫാഫട്ടാ പതിച്ച്
രിരിപ്പിച്ച അഫപക്ഷ, അനബന്ധ ഫരഖകള്ക് സഹിതം നൂൽ ഉപഫയാഗിച്ച് തുന്നിടക്കട്ടി 32cm x
25cm വലിപ്പമുളള കവറിലിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വടരന്ളള ോില്ലകളില്പ്ടപ്പട്ട
അഫപക്ഷകർ ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്, സിവില്പ്
ഫ്ഷൻ-രരേഖാം നില, കാക്കനാെ്, എറണാകുളം-682030 എന്ന വിലാസെിലും, തൃശ്ശൂർ മുതൽ
കാസർഫഗാഡ് വടരന്ളള ോില്ലകളില്പ്ടപ്പട്ട അഫപക്ഷകർ ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്, സിവില്പ്ഫ്ഷൻ-ന്നാംനില, ഫകാഴിഫക്കാെ്-673020 എന്ന
വിലാസെിലും 30.01.2021 നകം ലഭയമാഫക്കരേഖതാണ്.

അരിര്ഗ്ണവും, അനബന്ധ ഫരഖകള്ക് ഇല്ലാെതുമായ അഫപക്ഷകൾ
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്പ് വിവരങ്ങള്ക്ക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിടെ ഫമഖലാ
ആഫീസുകളമായി ബന്ധടപ്പൊവുന്നതാണ്.
എറണാകുളം ഫമഖലാ ആഫീസ് –ഫഫാൺ : 0484 2429130
ഫകാഴിഫക്കാെ് ഫമഖലാ ആഫീസ് –ഫഫാൺ : 0495 2377786
വിശവസ്തതഫയാടെ,
(പ്പ്)
പി.ഐ.ശ്രീവിേയ ഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ
ഉളളെക്കം :
1. ഗവ. പ്രിൻസിപ്പൽ ടസ്രമട്ടറി, പി.വി.വി.വ (ആമുഖ കെ് സഹിതം)
2. ഡയറക്ടർ, വിവര ടപാതുോന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് (ആമുഖ കെ് സഹിതം)
3. ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായെ് വകുപ്പ് (ആമുഖ കെ് സഹിതം)
4. ഇൻഫർഫമഷൻ ആഫീസർ, ടവബ് ആെ് നൂ മീഡിയ
5. ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പി.വി.വി.വ - എറണാകുളം/ഫകാഴിഫക്കാെ്
6. ഡയറക്ടറുടെ ഫമശഫമൽ
7. ഐ.െി ഡിവിഷൻ ഫകാർഡിഫനറ്റർ, പി.വി.വി.വ
8. ഫനാട്ടീസ് ഫബാർഡ്
9. കരുതൽ/അധികം
അംഗീകാരഫൊടെ
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സീനിയർ സൂപ്രരേഖ്

ോില്ല : ..............................................
ഫകരള സർക്കാർ

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
പ്രളയബാധിത പ്രഫേശങ്ങളിടല പരമ്പരാഗത ടതാഴിലാളി വർഗ സമുോയങ്ങൾക്ക്
ോീവഫനാപാധി പുന:പന ാപന ധനസഹായം- അഫപക്ഷാ ഫാറം 2020 - 21
1

അഫപക്ഷകൻ/അഫപക്ഷകന്ടെ ഫപര്

2

അച്ഛടെ ഫപര്
a) പന ിരംഫമൽവിലാസം

b) ഇഫപ്പാഴടെ ഫമൽവിലാസം

ഫഫാൺ നമ്പർ :

ടമാസബൽ നമ്പർ :

3

4

വയസ്സ്, ോനനതീയതി

5

ആൺ/ടപൺ/ഭിന്നലിംഗർ

6

എ) ോാതി ബി)മതം

7

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം

8

ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർ്നമ്പർ

9

ആധാർ നമ്പർ

10

AAY ഫറഷൻ കാർഡ് നമ്പർ (നിർബന്ധം)

11

വിഫല്ലോ്

12

അഫപക്ഷകൻ താമസിക്കുന്ന തഫേശ ഭരണ
പ്രഫേശെിടെ ഫപര്
(ഗ്രാമ
പഞ്ചായെ്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ഫകാർപ്പഫറഷൻ)

13

നിയമസഭാ മണ്ഡലം

14

ഫലാക് സഭാ മണ്ഡലം

15

ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ടതാഴിൽ

16

ടതാഴിൽ പന ലം/പന ാപനം പന ിതി ടെയ്യുന്ന
തഫേശ ഭരണപ്രഫേശെിടെ ഫപര്

17

സവന്തം ടകട്ടിെഫമാ /വാെക ടകട്ടിെഫമാ

18

ടകട്ടിെ നമ്പർ

എ)

ബി)

19
20
21

22

തഫേശ ഭരണപന ാപനെിൽ നിന്നുള്ള
സലസൻസ് നമ്പർ(ഉടരേഖങ്കിൽ)
കുടുംബാംഗങ്ങളടെ എണം
(ഫറഷൻ കാർഡിടെ പകർപ്പ് ഹാോരാക്കണം)

കുടുംബെിൽ ഭിന്നഫശഷി ഉള്ളവർ ഉഫരേഖാ?
ഉടരേഖങ്കിൽ ഫശഷിന്ടെ തരം
കുടുംബെിൽേീർഘകാല
െികി്സ 
ആവശയമായ
ുരതരമായ
ഫരാഗങ്ങൾ
ബാധിച്ചവർ
ഉഫരേഖാ?
ഉടരേഖങ്കിൽഫരാഗം/വിശോംശം
(ടമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാോരാക്കണം)

23

അഗതി/വിധവയാഫണാ?
(സാക്ഷയപത്രം ഹാോരാക്കണം)

24

സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രളയബാധിത
ധനസഹായമായി ലഭിച്ച തുക

25

ബാങ്ക് അടക്കൗരേഖ് വിവരങ്ങൾ (പാസ് ബുക്കിൽ ഫരഖടപ്പടുെിയത് പ്രകാരം)

എ)

അടക്കൗരേഖ് ഉെമന്ടെ ഫപര്
അടക്കൗരേഖ് നമ്പർ
ഐ.എഫ്.എസ്. ഫകാഡ്
ബാങ്കിടെ ഫപര്
ബ്രാഞ്ചിടെ ഫപര്

ബി)
സി)
ഡി)
ഇ)

സതയപ്രസ്താവന
അഫപക്ഷയിൽ ഫരഖടപ്പടുെിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സതയമാടണന്നും, ഇഫത ഫറഷൻ
കാർഡിൽ ഉൾടപ്പട്ട മറ്റാരും തടന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായെിനായി അഫപക്ഷ
സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാടയന്നും ഇതിനാൽ സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു.
ഇവിടെ
ഫഫാഫട്ടാ
പതിയ്ക്കുക

പന ലം:
തീയതി :

അഫപക്ഷകടെ ഫപരും, പ്പം

=========================================================================
ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഫീൽഡ് പരിഫശാധനാ റിഫപ്പാർട്ട്

തീയതി
പന ലം(ആഫീസ്സീൽ)

ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടിഡയറക്ടർ

=========================================================================

അഫപക്ഷഫയാടൊപ്പം സമർപ്പിഫക്കരേഖ ഫരഖകൾ

ോാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

:

വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്

:

പന ാപനം/വസ്തു/പണിയാന്ധങ്ങൾ/ടതാഴിൽപന ലം
നാശ നം ം വന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധടപ്പട്ട റവനൂ
അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷയപത്രം

:

പരമ്പരാഗത ടതാഴിലാളിയാടണന്ന സാക്ഷയപത്രം
(തഫേശ ഭരണ പന ാപനെിൽ നിന്നും)

:

AAY ഫറഷൻ കാർഡിടെ പകർപ്പ്

:

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ആധാർ കാർഡിടെ പകർപ്പ്

:

തുക ടെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടവള്ളക്കെലാസ്സിൽ
തയ്യാറാക്കിയ ഫപ്രാോക്ട് റിഫപ്പാർട്ട്
:
പണിയാന്ധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉഫേശിക്കുന്നുടവങ്കിൽ
വിലവിവരം/ഫമാഡൽ ഫരഖടപ്പടുെിയ ഇൻഫവായ്സ്

:

അഫപക്ഷകടെ ഫപരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിടെ
ആേയ ഫപോിടെ പകർപ്പ്

:

പ്രളയധനസഹായം ലഭയമായത് സംബന്ധിച്ച
ബാങ്ക് പാസ്ബബുക്കിടെ ഫപോിെ പകർപ്പ്/
ബാങ്ക് ഫ്റ്റ്ടമെ്/സാക്ഷയപത്രം

:

അഗതി/വിധവ/ഫരാഗ ബാധിതരുള്ള കുടുംബം
സംബന്ധിച്ച ഫരഖ
:
===============================================================================

അഫപക്ഷകടെ ഫഫാഫട്ടാ പതിച്ച അഫപക്ഷന്ം, ഫമൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫരഖകളം നൂൽ ഉപഫയാഗിച്ച്
തുന്നിടക്കട്ടി വലുപ്പെിലുള്ള കവറിലിട്ട് ചുവടെ പറന്ന്ന വിലാസെിൽ ഫനരിഫട്ടാ, തപാൽ
മാർഗഫമാ ലഭയമാഫക്കരേഖതാണ്.
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം
വടരന്ളള ോില്ലകളിടല അഫപക്ഷകർ

തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഫഗാഡ് വടരന്ളള
ോില്ലകളിടല അഫപക്ഷകർ

ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ ഫ്ഷൻ (രരേഖാം നില)
കാക്കനാെ്, എറണാകുളം– 682030
ഫഫാൺ/ഫാക്സ് : 0484-2429130
email: bcddekm@gmail.com

ഫമഖലാ ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ ഫ്ഷൻ (ന്നാം നില)
ഫകാഴിഫക്കാെ് - 673020
ഫഫാൺ : 0495-2377786
email: bcddkkd@gmail.com

വിഫല്ലോ് ആഫീസറിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷയപത്രം

.............................................................
വിഫല്ലോിൽ

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

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

വീട്ടിൽ

ോില്ലയിൽ

പഞ്ചായെിൽ

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

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

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

മകൻ/മകൾ

ഫേശെ്
ആയ

........................................................................... എന്നയാളടെ ടതാഴിൽപന ലം/പണിയാന്ധങ്ങൾ/
പന ാപനെിന് ........... വർഷെിൽ ഉരേഖായ പ്രളയെിൽ ുരരുതരമായ/ഇെെരം/ലഘുവായ*
നാശനം ം സംഭവിച്ചിട്ടുടരേഖന്നും, െിയാൾക്ക്/കുടുംബെിന് .....................................................
................................................................................................രൂപ

(അക്കെിലും

അക്ഷരെിലും)

സർക്കാർ ധനസഹായമായി അനവേിച്ചിട്ടുടരേഖന്നും സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗ
വികസന വകുപ്പിൽ ഹാോരാക്കുന്നതിനായി ഈ സാക്ഷയപത്രം അനവേിക്കുന്നു.

(ആഫീസ് മുദ്ര)

വിഫല്ലോ് ആഫീസറുടെ പ്പ് :
ഫപര് :
ടപൻ നമ്പർ :
ഔഫേയാഗിക മുദ്ര :
തീയതി:
പന ലം:

* നാശ നം ം ുരരുതരഫമാ, ഇെെരഫമാ, ലഘുഫവാ എന്നതിൽ ബന്ധടപ്പട്ടത് മാത്രം െിക് ടെത് ്, മറ്റുള്ളവ റേ്
ടെഫയ്യരേഖതാണ്.

തഫേശ സവയംഭരണ പന ാപനെിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷയപത്രം

.......................................................................................................................... ോില്ലയിൽ
..................................................................
..............................................

വീട്ടിൽ

പഞ്ചായെിൽ

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

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

വാർഡിൽ

മകൻ/മകൾ

ആയ

........................................................................... എന്നയാൾ ........... വർഷമായി ടനയ്ത്ത്/മൺപാത്ര
നിർമാണം/ബാർബർ/കള്ള്ടെെ്/കരടകൗശലം/ടകാല്ലപ്പണി/മരാശാരി/കൽപ്പണി/സവർണ
പ്പണി/ടെരിപ്പ്

നിർമാണം/....................................

ടെയ്യുന്നയാളാടണന്ന്

സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു.

എന്ന

പിന്നാക്ക

പരമ്പരാഗത
വിഭാഗ

വികസന

ടതാഴിൽ*
വകുപ്പിൽ

ഹാോരാക്കുന്നതിനായി ഈ സാക്ഷയപത്രം അനവേിക്കുന്നു.

(ആഫീസ് മുദ്ര)

**പ്പ് :
ഫപര് :
ഔഫേയാഗിക മുദ്ര :
തീയതി:
പന ലം:

* ബന്ധടപ്പട്ടത് െിക് ടെത് ്, മറ്റുള്ളവ റേ് ടെഫയ്യരേഖതാണ്.
** തഫേശ ഭരണ പന ാപനെിടല ടസ്രമട്ടറി/പ്രസിഡരേഖ്/ടെയർമാൻ/ടെയർഫപഴ്സൺ/ഫമയർ എന്നിവരിൽ
നിന്നുള്ള സാക്ഷയ പത്രം മാത്രഫമ പരിഗണിക്കൂ.

