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ജില്ലാ കലക്ടറുടടെ കാര്യാലയം,കണ്ണൂ്
തീയതി:10/11/2020
e-mail: seckannur@gmail.com
Phone: 0497-2700645

റഫ് നമ് :

പപ്രേഷകൻ
ജില്ലാകലക്ട്&
ജില്ല ഇലക്ഷൻആഫീസ്
കണ്ണൂ്
സ്വീക്ത്താവ്
എല്ലാ വരണാധികൾകം,
എല്ലാ ഉപവരണാധികൾകം,
എല്ലാ പനാഡൽ ആ ആഫീസ്ർാ്കം
സ്,
വിഷയം:- തപദ്ദേശ സ്വയംണരണ സാപന്ങടടെ ടപാ തിരടെടുപ് -2020നി്പദ്ദേശ്ൾ സംമ്ിന്.
സൂചന:- 1.സംസാന തിരടെടുപ് കമീഷൻടറ 06/11/2020 ടല ബി 1/33870/2019
നംമ് കത്ത്.
*******************

തദദ്ദേശഭരണ

.

സ്ഥാപനങ്ങളദലലേക്ക

പഥാപന്ത്പതരപഞ്ഞ്ടളങ്ാവശശയമ്യ
ങാവശംബട

ന്

10

ഥാപനൂടണ്ണരൂഥാപനത്തളലലേ്ക
ലലേഭയമ്ക്നതളന്
പരപപട്പളമ്ട

അന്ളമ

അന്ളമമ്യള
ഥാപന്ളട

ങ്ഞഥാപന്ഞള

ദങ്മളദങറൻ

പപഥാപനരള്ധടരളി

എലലേ്്

പപഗ്മഥാപനപഞ്്യത്തത

ദാവശ്്ടഥാപന്ളട

ഉ്ഞൻ

ാവശരണ്കളട്രളടുംളക്ം

, മ്ങളരളട്പൽ,

ര്വധടരളദക്ത്ാ.

ദട്ടടദപറൻ

ങാവശംബട

12

ര്വധടരളദക്തളദലലേകത

ാവശ്ടഡ/ഡളാവശളറങളപലലേയ്ം
ാവശരണ്കളട്രളടുംള

ഉപടട

ദാവശ്്ടഥാപന്ളട

2020

എലലേ്്

ലലേഭയമ്യള്ട്ത

ാവശര്ദത്ത്ത്ാ.

ജളലലേ്്

മ്ത്പൽ
എനത

ഥാപനപഞ്്യത്തത

ാവശരണ്കളട്രളക്ം ഉഥാപനാവശരണ്കളട്രളക്ം ആാവശശയമ്യ 2 ഥാപനടടടത
രമ്പൂടണ്ണ ദാവശ്്ടഥാപന്ളട ജളലലേ്്

ടലലേക്്ഞദപേറള്പൽ

ങാവശംബട 10 ന് തപന

എത്തളിട ങ്പൽട്നതളന് ദങരപത്ത ങ്പൽടളയ ങളടദദ്ദേശം അങ്രരളിത
പപഗ്മഥാപനപഞ്്യത്തത
2. ജളലലേ്്

പരപപട്പളമ്ട ങ്ഞഥാപന്ഞള ര്വധടരളദക്ത്ാ.

ദഥാപന്ലലേധസ

ദമക്ാവശള /രംസ്ങ

പതരപഞ്ഞ്ടത

ടമ്മധറൻ
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എനധാവശടകത

ങ്പൽട്നതളന്

ദസറങ്ടങടപ്ഞ

ലലേളസത

എത്തളക്നതളന്
ങ്ഞഥാപന്ഞള

ന്

10/11/2020

ദങരപത്ത

പപഗ്മഥാപനപഞ്്യത്തത

അംഗധടരളി
ങ്പൽടളയ

30 ദട്ടള

ജളലലേ്്

ടലലേക്്ഞദപേറള്പൽ

ങളടദദ്ദേശം

അങ്രരളിത

ദട്ടടദപറൻ

/മ്ങളരളട്പൽ/

ര്വധടരളദക്ക ആയക ്ഞള

ദളാവശരം

ദഥാപന്ങളം꘠

പരപപട്പളമ്ട

തപന ടലലേക്്ഞദപേറത

ഇലലേകൻ പരകങള്പൽ എത്തളിട എന് ഉപടട ാവശര്ദത്ത്ത്ാ.
3.

പതരപഞ്ഞ്ടത

ങ്ഞദത്ത്്ന

ാവശരണ്കളട്രളടങടം
രംയ്കമ്യള

തദദ്ദേശ

ദഥാപന്ങളം꘠
ഭരണ

ഥാപനരളദശ്കങ

ദസറങ്ടുംള

സ്ഥാപനങ

ങ്ഞത്തള

എലലേ്്

പരപപട്പളമ്ര്ം

ദാവശ്പ്്ഞ്ടളന്

ഥാപനൂടണ്ണ

രജമ്ാ എനത ഉപടടാവശര്ദത്ത്ത്ാ . ദഥാപന്ങളം꘠ ദസറങ്ടങള്പൽ
ഏപന്ങ്കളലലേ്ം

അ്ഞളസ്ങ

രൗടരയ്ുംള

ഥാപനരളഹരളക്ങ്ാവശശയമ്യ
പരപപട്പളമ്ടകത
4. എലലേ്്

ങളടദദ്ദേശം

തദദ്ദേശസ്ഥാപനങ

അാവശര്പ്ഞ അകളട്ര

ര്പപഷ്ട്രധയഥാപന്ട്ള

പപഥാപനതളങളകളടങടപ്ഞ

പതരപഞ്ഞ്ടത

പഥാപനര്മ്േറച്ം

ങ്പൽദട്ത്ം

രഹടരണം

ദയ്ഗം

ടടശങമ്യള

പതരപഞ്ഞ്ടളന്

രൂകമഥാപനരളദശ്കങ

രംഗത്തത

ഥാപന്ലലേളദക്

ഥാപനരളകളയളപലലേ

ാവശളങളിത

ദചടത്തത

ഥാപന്ലലേളക്നതളന്

അാവശര്പ്ഞ

അഭയടർളദക്ത്മ്ാ.

രമടടളക്ദമ്പ്ുംള,
പപഥാപനച്രണ

ബനപട്

ആയക

ാവശരണ്കളട്രളടുംള ങ്പൽദട്ത്ാ.

ാവശരണ്കളട്രളടങടം

ങളടദദ്ദേശം

ട്പാവശ്പ്ങ്കള്പൽ

ഥാപനരളഥാപനൂടണ്ണ
ദങ്മളദങറൻ

രമയത്തത,

ദട്ാവശളഡ

19

പതരപഞ്ഞ്ടത
ദപപഥാപന്ദ്്ദട്ുംള

രംബനളിത അാവശപര ദബ്കയപട്ഞ്ദത്ത്ത്ം ആയക ടടശങമ്യള
ഥാപന്ലലേളദക്തളന്

ര്പപഷ്ട്രധയഥാപന്ട്ള

പപഥാപനതളങളകളടങടപ്ഞ

രഹടരണം

ഉപട്ദക്ത്മ്ാ. ഇത്തരത്തളലലേ്ക ആദയ ദയ്ഗം ങാവശംബട 12 ന്
മ്ൻപ

ഥാപനരമ്ാവശകള

ാവശളങളിട

ദചടക്ൻ

പപശമളദക്ത്ാ.

ങ്മങളടദദ്ദേശ ഥാപനപപതളട ഥാപനളൻാവശലലേളക്ങ്കരമയം ടഴളഞതളന് ദശറം
മത്സരളക്ന

സ്ങ്ടർളടങടപ്ഞ

സ്ങ്ടർളടങടപ്ഞ
മ്ങദണ്ഡ്ുംള
ങളടദദ്ദേശം

ദയ്ഗം

ടടശങമ്യള

ര്പപഷ്ട്രധയഥാപന്ട്ള

ാവശളങളിട

ഇത്തരത്തള്പൽ

ദചടത്തത

ഥാപന്ലലേളക്നതളന്

ങ്പൽദട്ത്ാ.

ഉപടടാവശര്ത്ത്നതളന്

ലലേളസ്യ്്പൽ

ദമ്പൽഥാപനപഞ

സ്ങ്ടർളടുംളകത

രമ്ക്ങഥാപനരമ്യ

ആാവശശയപമങ്കള്പൽ

പപഥാപനതളങളകളടങടമ്യ്ം

ദാവശ്പ്്ഞ്ടത

സ്ങ്ടർളടങടപ്ഞയ്ം
ഥാപനളനധ്ഞ്ം

ദയ്ഗം

ാവശളങളിത

ദചടത്തത ആാവശശയമ്യ ട്രയ്ുംള ചടി പചദയ്ത്ാ.
5. പതരപഞ്ഞ്ടത രംബനളിത ദഫബ്പം 1 പലലേ ദങ്്ധസ 2020 ങാവശംബട 12
ന്

ച്

പപഥാപനട്രം

പപഥാപനരള്ധടരളിത

ാവശളാവശരം

അന്തപന

ജളലലേ്്
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പതരപഞ്ഞ്ടത

ഉദദയ്ഗസപങ

അപളയളദക്ത്ാ.

ഓദര്

ഇ

മ്ദഖേങ

.പമയള്പൽ

ാവശരണ്കളട്രളയ്ം

അാവശര്പ്ഞ

ടധഴളലലേ്ക ആപട എണ്ണം ഡളാവശളറങ്ടങടപ്ഞ/ാവശ്ടഡ്ടങടപ്ഞ ദഫബ്പം 1
ച്പപഥാപനട്രം

പപഥാപനരള്ധടരളിള്ട്ത

ടലലേക്്ഞദപേറളദലലേകത ഇ.പമയള്പൽ

എന

പളദട്ട്ത

മ്പപതം

പചെയത്്പൽ മതള. ദഫബ്പം 1 ദങ്്ധസ

പമയള്പൽ പചദയ്തളലലേ്.
(ങാവശംബട
രംബനളിടം
ാവശളാവശരം

മ്ത്പൽ

12

രൂകമ

രംസ്ങ

ഥാപനരളദശ്കങ

പതരപഞ്ഞ്ടത

ാവശരണ്കളട്രളടുംള
ങളടദദ്ദേശളിള്ടകക

ദങ്മളദങറൻ

രംബനളിടം

ആയതളന്പപ

ടമ്മധറപങ ഇ . പമയള്പൽ

ദങരള്ത
ഉുംളടപ്ഞ

ര്വധടരളക്നത്
മ്ദഖേങ

അപളയളകണം
പലലേ

06/11/2020

ബള .

എനത

33870/2619 രം.തള.ട

പപശ്ളദക്ത്ം ങ്ഞഥാപന്ഞള ര്വധടരളദക്ത്മ്ാ.)
6.

ങ്മങളടദദ്ദേശ

ഥാപനപപതളടങടപ്ഞ

അാവശര്ങദളാവശരമ്യ

23/11/2020 ന് 3 മണളകത

സ്ങ്ടർളടുംളകത
സ്ങ്ടർളടങടപ്ഞ

ചളനം
ലലേളസത

ദശറം

അി്ഞളദക്ക
ടമ്മധറങള്പൽ

ലലേഭളിട

ാവശരണ്കളട്രളടപങയ്ം

രംസ്ങ

ടഴളഞ്്പൽ

6)

എനളാവശ
പപഥാപന്ളലലേ്ാ

പതരപഞ്ഞ്ടത

്ഞള

അപളയളക്നത്ാ.

അി്ഞളക്നതളന് പപഥാപന്ളദലലേകത
ബ്ലലേേറടുംള

ബ്ലലേേറത

ദഥാപനടപ്ടുംളഏക

ങളടദദ്ദേശം

ങളന്ം

(ദഫബ്പം

ദഥാപന്സ്പൽ ബ്ലലേേറത, പ്ഞൻദഡടഡ ബ്ലലേേറത ,

ബ്ലലേേറത

എന

മത്സരളക്ന

ദഫബ്പത്തള്പൽ

പമറധങ്ടങളദലലേക്ാവശശയമ്യ

അി്ഞളദക്ത്ാ.

മത്സരളക്ന

അങ്ാവശദളദക്ത്ം
ങളചളത

തയ്പ്ദക്ത്ം ത്്ഞടനത
ദാവശ്്ളം꘠

ഥാപനളൻാവശലലേളക്ങ്ക

ാവശളാവശരം

ബ്ലലേേറത

ദഥാപനടപ്ടുംള

ങ്പൽട്നതളന് മ്ൻഥാപന്യള

അി്ഞളദക്ളാവശര്നതളന്പപയ്ം

എലലേ്്

മേറത

ദഥാപന്സ്പൽ
ബ്ലലേേറത

ദഥാപനടപ്ടുംള അി്ഞളക്നതളന്പപയ്ം എണ്ണം ടണക്ദക്ത് ഒര്
ാവശരണ്കളട്രളയ്പ്ഞ

ടധഴളലലേ്ക

ാവശ്ടഡ/ഡളാവശളറങ്ടങളപലലേയ്ം
എണ്ണത്തളന്പപ
ബ്ലലേേറത

ടണകത

ദഥാപനടപ്ടുംള

എലലേ്്

ബ്ലലേേറടടുംള

ബനപട്

പപഥാപന്ളന്

അി്ഞളക്ൻ

ങ്പൽദട്ത്മ്ാ

പപഥാപന്ടടുംളകത

ആയതളന്പപ പപഥാപനൂഫ പധഡളം꘠ ാവശങപര പപശ്്ഥാപനൂടൂം
ാവശരണ്കളട്രളടുംള
അി്ഞളിട

ലലേഭളിട

പപശ്ളദക്ത്ാ.
ടഴളഞ്്പൽ

അി്ഞളദക്

ആയക

ങ്പൽടളയ്്പൽ
ങ്ഞത്ത്നതളന്

ബ്ലലേേറട

ദഥാപനടപ്ടുംള

ഥാപനരളദശ്കളക്നതളങ്ം

ര്രകളതമ്യള രൂകളക്നതളങ്ം ാവശരണ്കളട്രളടുംള
ര്വധടരളദക്ത്ാ.

.

ങ്ഞഥാപന്ഞളടുംള
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7.

പതരപഞ്ഞ്ടത

ഡയൂ്ളക്ക

ങളയമളക്നതളങ്ക
രംാവശളക്ങം

ദഥാപന്ങളം꘠

ങ്ഞഥാപന്ഞളടുംള

അങ്രരളി്ാ

E-drop

ഉദദയ്ഗസപര

ദര്ഫേറത

പചയടനക .

അക

പാവശയട

രംബനളിത

പതരപഞ്ഞ്ടത ടമ്മധറങള്പൽ ങളന്ം ങളടദദ്ദേശം ലലേഭളക്ന മ്പെയകത
ജധാവശങക്ര്പ്ഞ

ദഥാപനര്ാവശളാവശരം

ദര്ഫേറത

ഉുംളപട്ഞ്ത്ത്നതളങ്ാവശശയമ്യ

പാവശയപള്പൽ

ങ്ഞഥാപന്ഞള

എലലേ്്

പപഗ്ഥാപനപഞ്്യത്തത/മ്ങളരളട്്പൽ/ദട്ടടദപറൻ

പരപപട്പളമ്ടര്ം

ര്വധടരളദക്ത്ാ. ജളലലേ്് തലലേത്തള്പൽ പഡഥാപനയൂ്ള

ടലലേക്്ഞട (ജങപല)

അതളന്പപ

അക

implement

്ഞള

ഉദദ്ദേദ്ദ്യ്ഗസൻമ്ട

ദങ്ഡ്പൽ

ഏജൻരളയ്മ്ാ.

ഓഫബധരപ്ം

NIC

ഇക്രയത്തള്പൽ

രമയ്രമയ്ങള്പൽ

ങ്പൽട്ന

ങളടദദ്ദേശ്ുംള

പചയടന

തദദ്ദേശസ്ഥാപനങ

പരപപട്പളമ്ട യഥ്രമയം ഥാപന്ലലേളക്നതളന് പപശ്ളദക്ത്ാ.
ദഥാപന്ങളം꘠ ഡയൂ്ളകത

ജധാവശങക്പര ങളയമളിട

ടഴളഞ്്പൽ

അാവശരള്പൽ ങളന്ം പപഥാപനളരരഡളം꘠ ഓഫബധരടമ്ടക്ം, ഫബസത ദഥാപന്ങളം꘠
ഓഫബധരടമ്ടക്ം

(പളരടൂത

ഥാപനപഞ്്യത്ത്ടപങ

രംബനളിത

മ്ങളരളട്ലലേളേറള,

ദട്ടടദപറപങ

ആാ

ഥാപനരളശധലലേങ

ടമ്മധറൻ

ഉുംളടപ്ഞ) ഥാപനരളശധലലേങം

ക്്ത

ദബ്ല്കത

ങ്പൽദട്ത്്ത.

അ്ഞളസ്ങത്തളലലേ്ം

രംബനളിത

ജളലലേ്്

രംട്ഞളടളക്നതളന്

ങളടദദ്ദേശളിള്ടകക.

ദബ്ല്കത

ാവശരണ്കളട്രളടങടപ്ഞ

മ്സട

പപപ്ഞയളങടമ്ര്ം

ദബ്ല്കത

തലലേത്തളലലേ്ം

പതരഞ്ഞ്ടത

തലലേത്തളലലേ്ക

ദങതതൃതത്വത്തള്പൽ

മ്ങളരളട്ലലേളേറള/

ക്്ടടുംള

ദബ്ല്കത

ലലോവശ്പൽ

ദട്ടടദപറങ്ടങള്പൽ

മ്ങളരളട്പൽ തലലേ മ്സട പപപ്ഞയളങടമ്ര്മ്ാ രടട്രയം പചയടട.
40 ദഥാപനട

അ്ഞ്്ന ഓദര്

രംട്ഞളടളക്ൻ

പതരപഞ്ഞ്ടത

ബ്ി്യ്ാ ഥാപനരളശധലലേങ
ടമ്മധറൻ

ക്്ത

ങളടദദ്ദേശളിള്ടകക.

ദട്ാവശളഡ ദപപഥാപന്ദ്്ദട്ുംള ഥാപന്ലലേളിത ക്്ത ങ്ഞത്ത്നതളന് 100 ദഥാപനടകത
ഒദര

രമയം

ഇരളക്ാവശ്ന

ടപ്ത്ത്ടയ്ം
ദാവശ്ക.

അതള്പൽ

ദബ്ല്കത

ടപ്ദത്ത്ത്ം
ഥാപനരളശധലലേങ

അതള്പൽ

ങ്ഞത്ത്ടയ്മ്ാ

ദപപഥാപന്ദ്്ദട്ുംള
എലലേ്്

ദബ്ല്കത

ഥാപന്ലലേളിത

ഥാപനപഞ്്യത്തത
രംബനളി

ടപ്പത്ത്തളന്പപയ്ം

ഒര്ദക്തളന്പപയ്ം

ഹ്ുംള
ഭൗതളട

മ്ങളരളട്ലലേളേറള/ദട്ടടദപറൻ
സലലേം

ഹ്ുംള

ഥാപനരളശധലലേങത്തളന്പപ

ദട്ാവശളഡ

ഒര്ദക്ക

ക്്ളന്പപ

ര്ഹചരയ്ുംള

ക്്ത

ങ്ഞത്ത്നതളങ്ക

ര്ഹചരയ്ങടം
ഥാപനരളശധലലേങ

രപഞ്്രമ്ക

40 ദഥാപനടക്ക

തലലേത്തളലലേ്ക

ക്്ത

പരപപട്പളമ്ര്ാ.

ാവശ്യ്

ച്മതലലേ

ഭൗതളട
ടണ്ണ്ട

File No.DCKNR/8376/2020-P3

ദട്ടടദപറൻ
ഒദര

രമയം

പരപപട്പളകത
ര്ത

ഇരളക്ാവശ്ന

ആാ. ആയതളങ്്പൽ

ബ്ിടടുംള

2 ഹ്ങടടുംള

ത്്ഞ്ളയാവശ) ദബ്ല്കത

ഥാപനരളശധലലേങത്തളന്

ങ്ഞത്ത്നതളങ്യള

( സകൂുംള

തലലേത്തളലലേ്ം

ദഥാപനടകത

100

ഓഡളദേറ്പളയം, ഹ്ങടടുംള,

3 ഹ്ങടടുംള

ജളലലേ്്

തലലേത്തളലലേ്ം

ടപ്ദത്ത്ത്ാ. ഓദര് ദബ്ല്കളപലലേയ്ം 2 ഹ്ങടടങടം അ്ഞ്ത്തഅ്ഞ്ത്ത

സലലേ്ങളലലേ്യ്്പൽ

മ്സട

പപപ്ഞയളങടമ്ടകത

രൗടരയമ്യളരളക്ം. ഹ്ങടടപങലലേ്്ം ാവശ്്ഞടയളലലേ്്പത രൗജങയമ്യള
ലലേഭയമ്ദക്ത്ാ.

ദമ്പൽ

ങളടദദ്ദേശത്തളന്

അങ്രതൃതതമ്യള

ഒദര്

ദബ്ല്കത തലലേത്തള്പൽ 2 ഹ്ങടടുംള ബള.ഡള.ഒ. മ്ര്ം, ജളലലേ്് തലലേത്തള്പൽ 3
ഹ്ങടടുംള

ടണ്ണ്ട

ഥാപനരളശധലലേങം

രംബനളി ദങ്ഡ്പൽ

രധങളയട
ദമ്പൽ

ദട്ടടദപറൻ

രൂപപഥാപന്ത

മ്ദഖേങ

ങളടദദ്ദേശത്തളന്

എ.ഡള.എം.

/ജളലലേ്്

ബനപട്ത

പരപപട്പളയള്പൽ

ഓഫബധരപ്യ

ജളലലേ്്

ാവശളദകയമ്യള

ങളന്ം

പളദട്ട്ത

ങ്പൽദട്

ച്മതലലേ

ദങ്ഡ്പൽ

രധങളയട

രൂപപഥാപന്ളങ്ാ.

ഹ്ങടടുംള

ഥാപനരളശധലലേങം

ലലേഭയമ്ട്ം

എനത

ദങ്ഡ്പൽ

ാവശ്്ള

ഓഫബധരപ്യ

ബള.ഡള.ഒ.

ദട്ടടദപറങള്പൽ
ജളലലേ്്

ജളലലേ്്

ക്്ളന്

ങളചയളക്ന
മ്ര്ം

ഓഫബധരപ്യ

എനളാവശര്മ്യള

ടണ്ണ്ട

ഥാപനരളശധലലേങ

ഥാപനപഞ്്യത്തത

ങ്പൽദട്ത്ാ.

ഓഫബധരട

ങളന്ം

ടപ്ത്തള

ജളലലേ്്

ടലലേക്്ഞടകത
E-drop

ഇൻഫബടമ്േറളക്

ബള.ഡള.ഒ. മ്രള്പൽ

പരപപട്പളയ്ം

ടലലേക്്ഞടകത
ഥാപനപഞ്്യത്തത

പതരപഞ്ഞ്ക്ന

ഏക

തധയതളയളലലേ്ം

ടണ്ണ്ട

ദട്ടടദപറൻ

പരപപട്പളയ്ം ഉപടടാവശര്ദത്ത്ത്ാ.
8.

ദഥാപന്ങളം꘠

ഉദദയ്ഗസപര

ദഥാപന്ങളം꘠

ബൂത്ത്ടങള്പൽ

എത്തളക്നതളങ്ാവശശയമ്യ

ാവശ്ഹങ്ങടപ്ഞ

ആയക

മ്ൻടൂ്ള

ആട.്ഞള.ഒ.

ഡളസപപ്ഞളബയൂറൻ

ാവശളപങ

രമയത്തത

എണ്ണം

ങളചയളിത

ഏ്പൽടളി്്പൽ

മ്പപതദമ

ആാവശശയമ്യ

ാവശ്ഹങ്ുംള

ലലേഭയമ്ട്.

ബള.ഡള.ഒ. മ്ര്ം

മ്ങളരളട്പൽ

തലലേത്തള്പൽ

ഥാപനപഞ്്യത്തത

തലലേത്തള്പൽ

തദദ്ദേശ

പരപപട്പളമ്ര്ം

ദഥാപന്ങളം꘠

ഉദദയ്ഗസപര

ബൂത്തളപലലേത്തളക്നതളങ്ക പൂ്ത മ്ടത തയ്പ്കള ാവശ്ഹങ്ങടപ്ഞ
എണ്ണം

ങളചയളദക്ത്്ത. ാവശ്ഹങ്ുംള

ബൂത്തള്പൽ
ഉ്്ട്ം

ഇത്താവശണ
എനത്ം

ദഥാപന്ങളം꘠

ങളചയളക്ദമ്പ്ുംള

അരളസന്റ്റ

ദട്ാവശളഡ മ്ങദണ്ഡം

ഉുംളടപ്ഞ

ഥാപന്ലലേളിത

ഒര്

5 ദഥാപനട

ജധാവശങക്പര

പട്്്ദഥാപന്ദട്ത്ം ടര്തളയ്യളരളകണം ാവശ്ഹങ്ങടപ്ഞ എണ്ണം
ങളചയളദക്ക.
ഥാപനൂടത്തളയ്കളയ്്പൽ

എപപതയ്ം
മ്പപതദമ

ആട.്ഞള.ഒ. ാവശളന് ങളടദദ്ദേശം

ദങരപത്ത
ാവശ്ഹങ്ുംള

ങ്പൽട്ൻ ടഴളയ്.

ഈ

പപഥാപനാവശതൃതത്തള

ലലേഭയമ്ക്നതളന്
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9.

ദബ്ല്കത

തലലേത്തള്പൽ

പരന്പപ്ടുംള

ഡളസപപ്ഞധബയൂറൻ,

തയ്പ്ദക്

ഇക്രയത്തള്പൽ

ദബ്ല്കത

ആാവശശയമ്യ

ച്മതലലേ
ബള.ഡള.ഒ.

തലലേത്തള്പൽ

മ്ട

മ്ടക്ാ.

ദചടനത

ആദലലേ്ചളിത

പചദയ്ത്ാ.

ബനപട്

ാവശരണ്കളട്രളടങടമ്യള

ടൗ്ളം꘠

ബള .ഡള.ഒ.

ാവശരണ്കളട്രളടങടമ്യള

പപടമധടരണ്ുംള

മ്ങളരളട്പൽ

പളരപറൻ,

പരപപട്പളമ്ട

്ഞള

പരന്പപ്ടുംള

രജധടരളദക്ത്ാ.
ഡളരംബട

14 ന് ദാവശ്പ്്ഞ്ടത

ദാവശ്പ്ണ്ണ്പൽ

എനതളങ്്പൽ

ഒര്ക്ങടം

ദാവശ്പ്്ഞ്ടളന്

എലലേ്്

ടഴളഞത

ടൗ്ളം꘠
മ്ൻദഥാപന

ാവശരണ്കളട്രളടങടം

ഡളരംബട

രംബനളി

തപന

16 ങ്ാ
എലലേ്്

തയ്പ്കള

ഉഥാപനാവശരണ്കളട്രളടങടം

എനത
ഇ.ആട.ഒ.

മ്ര്ം ഉപടട ാവശര്ദത്ത്ത്ാ.
10.

ദഥാപന്ങളം꘠

തപനയ്ാ

ര്കങ

ദാവശ്്ളം꘠

ര്മപപഗളടങടപ്ഞ
യപപന്്ങടപ്ഞ

പരേറളം꘠) ങ്ഞദത്ത്ക എനതളങ്്പൽ
്ഞള

പരന്പപ്ടങള്പൽ

മ്ര്ം

സദപപ്ഞ്ം꘠

മ്ങളരളട്പൽ

ടമ്മധറങളംഗളന്

ജളലലേ്്

പമറധങ്ടുംള

ഏപേറ്ഞ്ത്തത

മ്ഴ്ാവശൻ

പമറധങ്ടങടപ്ഞ

ര്വധടരളദക്ത്ാ.
ങളചയളിട

പൂമള്പൽ

ാവശ്ഹങ

ങ്പൽട്ന

ഡളസപപ്ഞളബയൂറൻ/ടൗ്ളം꘠
ഓദര്

ഥാപനൂടണ്ണ

പമറധങ്ടുംള

.

ബള .ഡള.ഒ.

പരപപട്പളമ്ര്ം

തയ്പ്ക്ദമ്പ്ുംള

ദാവശ്്ളം꘠

എത്തളിത

രൗടരയം

ഥാപനപഞ്്യത്ത്ടങളപലലേയ്ം

പമറധങ്ടുംള

ബള .ഡള.ഒ.

ാവശരണ്കളട്രളടുംള

രൂകളദക്ത്ാ

ങ്പൽദട്ത്ാ.
സദപപ്ഞ്ം꘠ പൂം

ങ്ഞഥാപന്ഞള

സദപപ്ഞ്ം꘠

മ്ങളരളട്പൽ/ദട്ടടദപറൻ

(ട്ൻഡളദഡേറത

രജമ്ക്നതളന്

ടലലേക്്ഞട

ദഗ്ഡൗണള്പൽ

പട്്്ദഥാപന്ട്നതളങ്ക

ദടപപനത്തള്പൽ

ടമ്മധറങളംഗളന് മ്ൻപ തപന

പൂം

ജളലലേ്്

തധയതളയള്പൽ
ര്രകദയ്പ്ഞ

ടമ്മധറങളം꘠

പരപപട്പളമ്ര്ം

മ്ൻപ

ാവശളതരണ

മ്ര്ം

ഏടട്്ഞ്കള
പരന്പപ്ടങള്പൽ

ദബ്ല്കളങ്ം

ദഥാപന്ങളം꘠

ടധഴളലലേ്ക

ബൂത്ത്ടങളപലലേ

രൂകളക്നതളങക

രൗടരയാവശ്ം

ദാവശ്്ളം꘠

ടമ്മധറങളംഗളങ്ക

രൗടരയാവശ്ം

എലലേ്്ം

ടണകളപലലേ്ഞ്ത്തത ട്രയ്ുംള പചദയ്ത്ാ.
11.

ദഥാപന്ങളം꘠

ര്കങ

ദഫബ്പ്ങടം

ര്മപപഗളടങടം

ഹ്ൻഡ

ബൂക്ടങടം

ഓഫബധരടമ്ടക്ക

ഹ്ൻഡ

പതരപഞ്ഞ്ടടടുംള

രംബനളി

രംബനളിത

ാവശരണ്കളട്രളടുംളക്ക

ദങരപത്ത ങളടദദ്ദേശം

ബൂക്ടങടം
പമേറധരളയ്പൽസ

പപഥാപനരരഡളം꘠
ഉുംളടപ്ഞ
ാവശളതരണം

ങ്പൽടളയള്ടകത്ാ . ഥാപനപഞ്്യത്തത
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തലലേത്തളലലേ്ക

മ്ഴ്ാവശൻ

പമേറധരളയ്പൽര്ം

മ്ങളരളട്പൽ

തലലേത്തളലലേ്കക

ബള.ഡള.ഒ.

മ്ടക്ം

ബനപട് പരപപട്പളമ്ടക്ം

ആാ

ാവശളതരണം പചെയത് ാവശര്നക. ആയതളങ്്പൽ ാവശരണ്കളട്രളടുംളക്ം
ഉഥാപനാവശരണ്കളട്രളടുംളക്ം
രജളസപ്ടങടം

ഹ്ൻഡ

ങ്പൽദട്്ന

ബ്ക്ടങടം

ദഫബ്പ്ങടം

അാവശട

ആാവശശയപട്ഞ്പത

തപന ആങ്ഥാപന്തളടമ്യള അാവശടകത ങ്പൽട്നതളന് ബള .ഡള. ഒ. മ്ര്ം
മ്ങളരളട്പൽ പരപപട്പളമ്ര്ം ങ്ഞഥാപന്ഞള ര്വധടരളദക്ത്ാ.
12.

പതരപഞ്ഞ്ടളന്പപ

“ഹരളത

എലലേ്്

ട്്ങളലലേ്ം

പതരപഞ്ഞ്ടത” എന രദനശം

പതരപഞ്ഞ്ടടമ്യള
ര്വധടരളക്ൻ

ബനപട് എലലേ്്
ദട്ാവശളഡ

.

പതരപഞ്ഞ്ടടം

പപഥാപനാവശടത്തങ്ങളലലേ്ം

മങ്ള്പൽ

ങളടത്തള

ഉദദയ്ഗസര്ം

ങ്ഞഥാപന്ഞളടുംള

ദപപഥാപന്ദ്്ദട്ങടം

19

തദദ്ദേശപതരപഞ്ഞ്ടള്പൽ

ദാവശണം
ഹരളത

പപഥാപന്ാവശടത്തളടമ്ക്നതളന്

എലലേ്്ാവശര്ം പപശ്ളദക്ത്ാ.
തദദ്ദേശ

പതരപഞ്ഞ്ടത

പതരപഞ്ഞ്ടത
ങളലലേയളലലേ്ം
ദമ്പൽ

2020

മ്യള

പപഥാപനാവശടത്തങ്ുംളക്ക

ബനപട്

മ്ട്ങളടദദ്ദേശം

ര്വധടരളദക് തയ്പപ്ഞ്ടടടുംള

ങളടദദ്ദേശ്ുംള

ങ്പൽടളയള്ടകക.

ാവശളറയ്ങള്പൽ പതരപഞ്ഞ്ടത
ഥാപന്പപട്ഞ്ാവശളക്ന
ഉുംളപട്ഞ്ത്തള

മ്ട്

ദാവശണം

ജളലലേ്യളപലലേ
എന

എന ങളലലേയളലലേ്ാ
ദമ്പൽ

ഥാപനപഞള്ടക

ടമ്മധറൻ ഇങള രമയ്രമയ്ങള്പൽ

ങളടദദ്ദേശ്ങടം

ഉത്തരാവശ്ടങടം

പതരപഞ്ഞ്ടടമ്യള

ബനപട്

ഒപക

ഒര്ക്ുംള

ങ്ഞദത്ത്ക എനത എലലേ്്ാവശര്ം പപഥാപനദതയടം പപശ്ളദക്ത്ാ.

വിശ്വസ്തതപയാടടെ
ജില്ല ഇലക്ഷൻ ആഫീസ്,കണ്ണൂ്
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