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കലക്ടറററ്റ് കണ്ണൂ

24/12/2020

ജില്ലാ കലക്ടറററ്റിലല റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമൂഷാെലപേര റപ ് ,
തസ്തിക,അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ , കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ എ്ിന നലപേര
റെൂക്ക .
മർക്രട്ട് ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : റപ്രേപ ാജ് പി
തസ്തിക : ഹുസൂൂ ശി സ്തദാൂ
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 52,800 /കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ്ല പൗരത തQ നി വഷRപ െട്ടിഷയങങപ - ഡിഫൻ്ലമ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് - ഇന്ത്യ വിൽ
താഷമിക് നിറദശികല് മപബനിക് എല്ലാ കപേരലാസകങപ - പ്രേറത്യകഷാ വി
അപേര വാ്ലപ്പി വ ഹമ്യ മQവാനവമുള് എല്ലാ കപേരലാസകങപ - റക ് ആന്ി
റമാൻ്യൽ ആക്ടിനിറ്റർമ് പ്രേിനൻ്ലൻൻ്ല നി വഷRപ (കാപാ) െട്ടിഷയങങപ പ്രേകാ വമുള് എല്ലാ
കപേരലാസകങപ - തർ റദശ സ ്ഷൻ – നി. ഐപി, നി.നി.ഐ.പി. ഷാലെപേര മനൂശനപ പട്ടികജാതി-പട്ടികനൂഗ്ഗകാൂലകതി ാ വ അതിക്രഷപ. -പട്ടികജാതി പട്ടിക നൂഗ്ഗകാെലപേര
റ്ഷൻഷപ മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ ജർനൻ്ല ്ഷൻാ പതക് അനാൂഡക്ങൾകമുള്
ശപാൂശ.- ഗന.പ്ലർഡൂഷാൂ, റനാട്ടറി, പബ്ലിക് റപ്രോമിക്ട്ടൂഷാെലപേര നി വഷനപ നിന ാനകാശ നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ കലക്ടറററ്റിലല മർക്രട്ട് ലമ്ഷൻനിലല അപർൽ
ഹ ജിക്ങൾ, റപാലർമ് പ ാതി അറതാറിറ്റി മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ മ്ട്ട്
ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ , സാഫ് ലമല്ഷൻൻ്ല കഷർൻൻ്ല, ഔറദ്യാഗിക
ബഹുഷതിറ വാലപേരയമുള് ഷ ാാനന്ത
െപേര്കങഷാ വി ബനലപട്ട കാ ്യിഷയങ്ങൾ ,
അറ്റൻ്ലറൻ്ലമ് ജിസടഷാ വി ബനലപട്ട കാ ്യിഷയങ്ങൾ ,
റകന മൂകാറിലലയപ, അൂദ്ധ ഗനൺമമലഷൻ്ലറ് സ്ഥാപനിഷയങ്ിറലയപ, മപസ്ഥാന റനന്
നകുപിറലയപ ജർനനകാലെപേര മQവാന പറ ിശാാെനാ റിറപാൂടുക്ങൾ - ലഡപ്ട്ടി
കലക്ടൂഷാൂ നല യമുള് റനന് ആഫർമൂഷാലെപേര ഹമ്യ റിറപാൂടുക്ങൾ – മർക്രട്ട്
ലമ്ഷൻനിലല തപാൽ നിത ാRപ അ ി വൂ ലിസ് തയാറാകകപ -ലമ്ഷൻനിലല
ജിസടക്ങൾ തയാറാകകയപ പ ിപാലനRപ - പാഷായപ മാാെനിഷയങങഷായമുള് നിറദശ
മപവാനനക്ങൾ മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ – നിറദശ ഇന്ത്യകാലെപേര റ്ഷൻഷപ
മപബനിച്ച എല്ലാ കപേരലാസകങപ - റനാൂക –മർക്രട്ട് ലമ്ഷൻനിലല നിന ാനകാശ
നി വഷ പ്രേകാ വമുള് ഹ ജിക്ങൾ - പാറസ്പാൂട്ട് പ ിറശാാെന മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ
- ഡിപാൂട്ട്ലഷന്ൽ പ്രേറഷാൻൻ്ല കഷിറ്റി

എ -ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : മാ പഗപാാി എപ എപ
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 49,200/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
യ.ഡി.മി.,
എച്ച്.മി/ആൂ.ഐ/നി.ഒ,
ലജഎമ്/ഡി.പേരി/റനറല്വേൻൻ്ല
അമിസൻ്ലറ്, തഹമിൽദാൂ/എമ്.എമ്, ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ/ആൂ.ഡി.ഒ., എഫ്.ഒ.
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എൽ.ഡി.മി/നി.എ.,,മി.എ,കപേരപിസ് ,ലാസ് റഗഡ് ജർനനകാൂ, നിറല്ല്ാൻ്ല,
കഡ്രൈനൂഷാൂ, അറ്റൻ്ലഡൂ എ്ർ തസ്തികകല് മപബനിക് ജർനനകാ ്യിഷയങ്ങൾ - –
ഹ വൂ മൂലവ ലട വിനിപഗ് ,ലഎ.എ.എമ്. ലപ്രോറബൻാൂഷാല മപബനിക്
കാ ്യിഷയങ്ങൾ.
പട്ടികജാതി പട്ടികനൂഗ്ഗകാെലപേര ലസ്പൻ്യൽ റിരട്ട്ലഷന്് ലക.മി.എമ്. (മി.മി. & എ) െട്ടിഷയങ്ങൾ പ്രേകാ വമുള് അച്ചപേരക നപേരപപേരിക്ങൾ , ലത ലഞ്ഞെ്പ് മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ – നിജിലൻ്ലമ് പ ിറശാാെനയഷാ വി
ബനലപട്ട കാ ്യിഷയങ്ങൾ.
ജില്ലാ മൂലവ ജർനനകാ ്യപ
- മൂലവ വൂഷാെലപേരയപ ഡ്രൈാര്്ാ്ാെലപേരയപ
റടമൂഷാെലപേരയപ മൂവർമ് കാ ്യിഷയങ്ങൾ – പി.പേരി.എമ്. ഷാെലപേരയപ കാൻQൽ
മQർപൂഷാെലപേരയപ ശമ് ബിൽ ഒമിലകയമുള് എല്ലാ ജർനനകാ ്യിഷയങങപ .
മഷാശQാമ ലതാമിൽദാന പദ്ധതി മപബനഷാ വ എല്ലാ കപേരലാസകങപ എപറപ്ലാലയന്് എക്റെഞ് മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ
-നികലാപഗ നി വഷനപ
മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ –ലെ വിൻ്ല മൂലവ ലട വിനിപഗ് - മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര
പ ിപാലനപ, റമനനാനകാശ നി വഷപ - നിന ാനകാശ നി വഷപ മപബനഷാ വ
ലപാതുനാ വ കപേരലാസക്ങൾ, നാൂൻിക റിറപാൂട്ട്
ക്രഷമഷാാൊനപ - ക്രിഷിനൽ റകമ് - ക്രിഷിനൽ റകസക്ിറ്ൽ അപർകക്ങൾ ഫ വൽ
ലെയ്തിനുമുള് അനുനാദപ - എകിക്ട്ടർന് ഷജിറട്രേറ്ഷാെലപേര നി വഷനപ - മഷാാൊന
റ വാഗിഷയങ്ങൾ – ഇന്ത്യൻ്ല ലപേരലിഗാഫ് ആകപ ഇലകിമിറ്റി ആകകങപ - ഇലകിമിറ്റി
കാ്ഷൻൻ്ല മപബനഷാ വ എല്ലാ കപേരലാസകങപ - പി.ഡി.പി.പി. ആക്ട് - ക്രഷമഷാാൊനപ
മപബനിച്ച റപാലർമ് നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ – മി .ആൂ.പി.മി
ലമ്ഷൻൻ്ല 133-ഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ – മഷ പ , ാെൂണ വതലാ വന
മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ. CRPC 83 നകുപ് പ്രേകാ വമുള് ഡിട്രമ് നാറ്് താൂക്ക തല
ജിസൂ തയാറാക്തു മപബനിച്ച റമാര് ലന വൂ തയാറാക്ത് മപബനിച്ച്.
റനന് നകുപിലനയപ ലപാതുവ ാലപയപ പറ്റിയമുള് കപേരലാസക്ങൾ – ആഫർമ് പ്രേ്പി
നിവജനപ - ജില്ലാ നികമന മഷിതി - താൂക്ക് നികമന മഷിതി - മൂകാ ിലന്യപ
ഷന്ത്രിഷാെലപേരയപ എപ.എൽ.എ. ഷാെലപേരയപ പ്രേറത്യക പ ിപാപേരിക്ങൾ – ഫ വൽ നൂക്റൻാപ്
- - ്ാൂട്ട് നിറല്ലജ് - പതി വ നിറല്ലജ്/താൂക്ക്/ റനന്യു ഡിനിൻൻ്ല രപർക ാപ,-എപജിപി,
ജനറൽ റപപടക്ങൾ. കണ്ണൂ ഷറഹാസനപ,ഇ-ഓഫർമ് ഫ വകക്ങൾ - ഓഫർമിലല
കപേരിശ്ശിക ലിസ് തയാറാകൽ
റദശി വ ദിനാറഘാൻിഷയങ്ങൾ- നി വഷ മവാറൊദ്യപ ലഎ.പേരി. - KSWAN (ലക.മQാൻ്ല )പദ്ധതി അ്ഷൻ വാ പദ്ധതി ) - നിനിാെ കഷർൻനുക്ങൾ -നനിതാ റ്ഷൻഷപ - റജാലി സ്ഥലിഷയങ്ിലല
മ്തർ പർഡനപ നിൂഷിതി റകനRഷാ വി ബനലപട്ട പ ാതിക്ങൾ – - ഷലബാൂ പാറകജ് ലഎ.എപ.ജി. ലട വിനിപഗ് - ഐഎൽ.ഡി.എപ. ലട വിനിപഗ് ജർനനകാൂകായമുള്
ജില്ലാതല പ ിശർലനപ, -- താല്ക്കാലിക തസ്തികകങലപേര തുപേരൂച്ചാനുഷതി - ആഫർമിലന്റയപ
ജില്ലയലപേരയപ സ്ഥി പ, താല്ക്കാലിക എസാബ്ലിലിന്് ജിസൂ - നി വഷമവാ മബ്ജക്ട്
കഷിറ്റി.ഇ-ടൻറി മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ
ബി - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : നിമാൂ ലക
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 43,600/-
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കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
റക ് ഭപ ിഷ ാ നി വഷിഷയങങപ െട്ടിഷയങങപ അനുമ ിച്ച് ലവിക് എല്ലാ
കപേരലാസകങപ ജിസടകങപ.
റദനമQപ ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ (എൽ..പേരി) കണ്ണൂ താൂക്കിലല എല്ലാ
കപേരലാസകങപ മൂട്ടികഫഡ് റകാപികങപ.
താൂക്ക് മൂറവ വൂഷാെലപേര പ്രേതിഷാമ റ വാഗിഷയങങപ പ്രേനൂപന പറ ാഗതി
അനറലാകനRപ
ലമാറലൻ്യപ മപബനിച്ച അറപ്ഷൻകങലപേര പ ിറശാാെനയപ ആനുകാലികിഷയങങപ

മി-ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : പദ്മനാവൻ്ല പി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 48,000/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ലപാ്കപ നില നപേരപപേരി മപബനിച്ച ലപാതു ഫ വകക്ങൾ -പ്രേതിഷാമ ലപാ്കപനില
നപേരപപേരിറ വാഗപ-തറദശ മQ വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾക് റന്ി ലപാ്കപ നിലനപേരപപേരിയപ
ഉവ വ മഷതപ്രേകാ വമുള് ഭഷി നാിഷയങകപ-ഭഷി നില നിൂണ വ മൂട്ടിഫികറ്റ് - ലപാ്കപ
നില നപേരപപേരി മപബനിച്ച ലപാതുനാ വ എഴതകുതക്ങൾ - തറദശ മQ വപവ ാ
സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾക് ഭഷി ഏലറ്റ്പതുഷാ വി ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ - ഷേറ്
മർേറ്ക്ിറലക അനുനദിച്ചിട്ടില്ലാപ ലപാ്കപനില നപേരപപേരി മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ, ബി.പി.മി.എൽ / എച്ച്.പി.മി.എൽ ന് റന്ി ലപാ്കപ നിലനപേരപപേരിയപ ഉവ വ
മഷതപ്രേകാ വമുള് ഭഷി നാിഷയങകപ അതുഷാ വി ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ
നാനിക അകാദഷിക് റന്ിയമുള് ലപാ്കപ നില നപേരപപേരി - നാനിക അകാദഷിക്
റന്ിയമുള് അപേരിസ്ഥാന മൗരതക ്യലഷാെക്തിനുമുള് ഭഷി അനുനദികൽ - നാനിക
അകാഡഷികറന്ി അപേരിസ്ഥാന മൗരതക ്യലഷാെക്തിനാ വി ഭഷി അനുനദികൽ നാനിക അകാദഷി, ലക.എമ് .ഐ.ഡി.മി എ്ിനയ് റന്ി ഭഷി ഏലറ്റ്പതുഷാ വി
ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ - നാനിക അകാദഷി, ലക.എമ് .ഐ.ഡി.മി
എ്ിനയ് ഉവ വ മഷതപ്രേകാ പ ഭഷി നാിഷയങൽ - - ലക.എമ് .പേരി.പി.(ലകാ്ാ ി നിറല്ലജ്
വതൽ നിലഷന നിറല്ലജ് നല യമുള് ലക .എമ് .പേരി.പി.യലപേര വഴനൻ്ല നൂകകങപ )പാപിനിറശ്ശ ി-പിലാപറ ററാഡ് എ്ിനയലപേര ലപാ്കപ നില നപേരപപേരി
റഷലറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ-KSIDC ലപാ്കപനില നപേരപപേരി
ഫ വകക്ങൾ
ലക.എമ് .ഇ.ബി, ലക.എമ് .എച്ച്.ബി , ആനപാ , ക്ൽനനപ- ലറ വിൽറന
എ്ിനയമുള് ലപാ്കപ നില നപേരപപേരി - ലക.എമ് .ഇ.ബി ലപാ്കപനില നപേരപപേരിയഷാ വി
ബനലപട്ട ഷ പ വറി- ലക.എമ് .ഇ.ബി, ലക.എമ് .എച്ച്.ബി , ആനപാ , ക്ൽനനപ
എ്ിനയ് റന്ി ഉവ വ മഷതപ്രേകാ പ ഭഷി നാിഷയങൽ - ലക.എമ് .ഇ.ബി, ലക.എമ്
.എച്ച്.ബി , ആനപാ , ക്ൽനനപ എ്ിനയ് റന്ി ഭഷി ഏലറ്റ്പതുഷാ വി
ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ - -കണ്ണൂ താൂക്ക് ലാന്് റബാൂഡിലന് വഴനൻ്ല
ഫ വകകങപ.
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ലപാതുഷ ാഷപ്, തുറവഖപ, റസ്പാൂപേര്മ്, മൂകസ്സ് അകാദഷി തുപേരിഷയങി വ മപസ്ഥാന
മൂകാൂ നകുുക്ങൾക് റന്ി ലപാ്ിൻ്ല നില നപേരപപേരി- റകന ഗനല്ന്്
സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾകമുള് ലപാ്കപ നില നപേരപപേരി - മപസ്ഥാന മൂകാൂ നകുുക്ങൾകപ
റകനമൂകാൂ നകുുക്ങൾകപ ലക.എമ് .പേരി.പികപ ലഗ വിലിനുപ ഉവ വ മഷതപ്രേകാ പ
ഭഷി നാിഷയങൽ - റഷലറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട 28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ.
റദശർ വപാതയലപേര ബനലപട്ട വഴനൻ്ല ഫ വകക്ങൾ , റദശർ വപാത ലബപാമ് ഉ്ങൾലപലപേര
ത്ിപറമ്, പയനൂ, കണ്ണൂ, തലറശ്ശ ി ഫ വകക്ങൾ
റക ്പ നാട്ടൂ അറതാറിറ്റി, ലജ.ബി.ഐ.മി (ഓ.ഇ.മി.എഫ് ) എഫ്.മി.ഐ, കണ്ണൂ
യാിറനേിറ്റി,ടൂറിമപ, ലക.എമ.പേരി.പി (ഇ ിട്ടി-ത്ിപറമ ററാഡ് )കിൻ്ലഫ്രപതി വത് ),
റകാസ് ഗാൂഡ് എ്ിനയമുള് ലപാ്കപനില നപേരപപേരി -റഷലറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട
28 എ അറപ്ഷൻക്ങൾ-റക ്പ നാട്ടൂ അറതാറിറ്റി, ലജ.ബി.ഐ.മി (ഓ.ഇ.മി.എഫ് )
എഫ്.മി.ഐ, കണ്ണൂ യാിറനേിറ്റി,ടൂറിമപ, കിൻ്ലഫ്ര , റകാസ് ഗാൂഡ് എ്ിനയ് ഉവ വ
മഷതപ്രേകാ പ ഭഷി നാിഷയങൽ- കണ്ണൂ നിഷാനപാന്പ ഒ്കപ
ണ്ടുപ ഘട്ട
സ്ഥലലഷ്ുഷാ വി ബനലപട്ട 28 എ റകസകങപ ഭഷി കകഷാറ്റ റകസകങപ ്ാപ ഘട്ട
പന ാെിനാമ റകസകങപ - നിഷാനപാന്Rഷാ വി ബനലപട്ട റലലപ - കിൻ്ലഫ്ര ഫ്് ,
കി വാൽ ഫ്്.
കണ്ണൂ നിഷാനപാന്Rഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതുനാ വ
നിഷാനപന്ഓഫർസഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ

കപേരലാസക്ങൾ -എൽ.എ

കിൻ്ലഫ്ര ഫ്് , കി വാൽ ഫ്്- ഫ വൽ തർൂു മപബനിച്ച നിന ിഷയങ്ങൾ .

ഡി - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : ാജർനൻ്ല എപ
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 46,900/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ആയാെ കലമൻ്ലമ് നൽകകപ, പതുകകപ - റസാപേരക നസ
നി വഷപ്രേകാ വമുള് കലമൻ്ലമ് അനുനദികകപ അനുബന കപേരലാസകങപ - ആയാെ
നി വഷRപ െട്ടിഷയങങഷനുമ ിചമുള് ലപാതുനാ വ എഴതകുതക്ങൾ - കറഫി്ങൾ ക്ല് െിട്ടികങപ റലാട്ടറികങപ - പാഷിപേരപാ്കാല നി വന്ത്രിക്തിനുമുള് നി വഷപ - ലതാമിൽ
തൂകിഷയങ്ങൾ - ലതാമിൽ നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ – ഇനാകQർ റപ്രോപൂട്ടി
ആക്ട് - ഷകറൻ്ല റക് - െലച്ചിത നി വന്ത്രാ നി വഷRപ അനുബന െട്ടിഷയങങപ - റലാട്ടറി
നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ - പി.ആൂ.ബി. ആക്ട് കൃൻിയപ കൃൻി നകുുഷാ വി ബനലപട്ട വഴനൻ്ല കപേരലാസകങപ - കാൂൻിക
കപേരാശQാമപ - തറദശ മQ വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങങഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസകങപ ടൂൂ
ഡ വറികങപ – ശശാനപിനുമുള് കലമൻ്ലമ് - കൂൻകലപാമിലാ്ി ലപൻ്ലൻന്
റന്ിയമുള് അറപ്ഷൻക്ങൾക് റഷലലയമുള് അപർൽ ഹ ജി - കറന്ാൺമമലഷന്് - പേരി.ബി.
മർൽ – അവ വ നിറകതൻ്ല – ന്യനമാ വിഷയങ്ങൾ – ന്യനമാ വ നകുുഷാ വി ബനലപട്ട
കപേരലാസക്ങൾ – ആ ാാെനാല വിഷയങ്ങൾ, ഷത സ്ഥപനിഷയങ്ങൾ എ്ിനയലപേര നിൂഷാാപ
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ആ ാാെനാല വിഷയങ്ങൾ – ഉസനിഷയങ്ങൾ – ഷത സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾ – തർൂതാപേരനപ - എച്ച്.ആൂ
& മി.ഇ. ആക്ട്. - ഷലബാൂ റദനമപ റബാൂഡ്- മഹക ാ സ്ഥാപനിഷയങങഷാ വി
ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങങപ ആനുകാലികിഷയങങപ
- പഞാ വപ് ഓപഡഡ്മ്ഷാൻ്ല
മപബനഷാ വ കപേരലാസക്ങൾ - ലകാട്ടിയൂ റദനമQപ
എൻ്ല.മി.മി./ സ്കൗരതട്ട്/എൻ്ല.എമ്.എമ്. - നിറദശ നിനാഹപ - ജനന ഷ ാ ജിറടൻൻ്ല
ഗതാഗത പ്രേ്ിഷയങ്ങൾ - റഷാറട്ടാൂ നാഹന അപകപേരപിൽ ലപട്ടനൂക് അപേരി വന്തി
മഹാ വപ ആ വതുഷാ വി ബനലപട്ട റകസക്ങൾ - – ലക.എമ്.ആൂ.പേരി.മി, ലറ വിൽറന
എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ - റഷാറട്ടാൂ നാഹന നി വഷRപ െട്ടിഷയങങപ റഷാറട്ടാൂ നാഹന നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ - ററാഡ് റമരി കൗരതൺമമമിൽ ആൂ.പേരി.എ - നിദ്യാവ്യാമ സ്ഥാപനിഷയങങഷാ വി ബനലപട്ട വാനി വിൽ നെ്
ലപാതുനാ വ കാ ്യിഷയങ്ങൾ - എമ്.എമ്.എ. ലപ്രോജക്ട്, റകനർ വ നിദ്യാല വപ, നറനാദ വ
നിദ്യാല വപ മപബനിച്ച വാനി വിൽ നെ് കപേരലാസക്ങൾ - ഹ ിത റക ്പ, നനറക ്
ഷിൻൻ്ല, ഗർൻ്ല റകാപ്മ് ഷിൻൻ്ല-ഷറ്റ് ലപാതുനാ വ കപേരലാസക്ങൾ
ലപറടാ്ി വപ നി വഷRപ െട്ടിഷയങങപ - ജ വികക്ങൾ – ജ വിൽ ആക്ട് മപബനഷാ വ എല്ലാ
കപേരലാസകങപ - ഡ്രൈഷാറ്റിക് ലപൂറഫാൂഷൻ്ലമ് ആക്ട് - മിനിൽ മകപ്ലസപ അനുബന
കാ ്യിഷയങങപ – എൽ.പി.ജി., ഷലണണ ഇനന നിത ാപ മപബനിച്ച പ ാതിക്ങൾ –
അനശ്യ മാാെന നി വഷപ - ററൻൻ്ലകാൂഡ് മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ - റകനർ വ
നിദ്യാല വപ, നറനാദ വ നിദ്യാല വപ മപബനിച്ച നിലനികമുള് കപേരലാസക്ങൾ, ഫ വകക്ങൾ കസഡി ഷ ാപ, ററപ് മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ, നിദ്യാവ്യാമRഷാ വി ബനലപട്ട പമ വ
ഫ വകക്ങൾ മപബനിച്ച ലപാതുനാ വ കാ ്യിഷയങ്ങൾ , ഇതുനല യമുള് എമ് .എമ്.എ.
ലപ്രോജക്ട്.
റമനനപിലി ിക് ജനാ്ാലെപേര റ്ഷൻഷRഷാ വി ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങ്ങൾ –
പട്ടാ്പിൽ നി്കപ അ്്ൺമമ പറ്റി വനലെപേര റ്ഷൻഷപ - റമനനപിലി ിക്
പട്ടാ്കാെലപേര ആശ്രിതൂകമുള് നഷ്ടപ ിഹാ പ - റനന് ആഫർസക്ിൽ നി്്
ലറവികണ്ടു് നിനിാെ മൂട്ടിഫികേറ്ക്ങൾ മപബനിച്ച കാ ്യിഷയങ്ങൾ
- – ഷേറ്
ജില്ലക്ിറലറകാ മപസ്ഥാനിഷയങ്ിറലറകാ ആനശ്യഷാ വ നിനിാെ മൂട്ടിഫികേറ്ക്ങൾ
അനുനദികൽ – എകകമ് ഡ്ട്ടി ഇ്ന് - അബ്കാ ി-ഷദ്യ നിറ ാാെനപ–ററാഡ് കട്ടിപഗ്,
അനുബനഷാ വ റപപടക്ങൾ - – റിരട്ട്ലഷന്് റാലി - മായാെറമനയപ പ്രേതിറ ാാെ
നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ –നന്യങഗിഷയങങലപേര ആക്രഷാപ - നനപ നകുുഷാ വി
ബനലപട്ട ലപാതുനാ വകപേരലാസക്ങൾ , നിന ാനകാശ നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ
കലക്ടറററ്റിലല ഡി ലമ്ഷൻലനില അപർൽ ഹ ജിക്ങൾ, മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ,
ഇ - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : നൽമല ലക
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 52,800/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ബഡ്ജറ്റ് തയാറാകൽ – അറലാട്ട്ലഷന്് ജിസൂ കകകാ ്യപ ലെയകപ സൂ്ഷൻിുപ 2014-2245-6216-7618-7615,2216,7610,3454 എ്ർ ശർൂൻകിഷയങ്ിലല ഫ്ിലന് നിത ാപ നാസല്യപ പദ്ധതി - ഓപററൻൻ്ല നാസല്യ – ഫ്് അനുനദികൽ, 2053-2029,20472551-2039-2202-2210--2236-2235--2205-2075-3451-4052--5053-7610,3475
തുപേരിഷയങി വ
ശർൂൻകിഷയങങഷാ വി ബനലപട്ട അറലാട്ട്ലഷൻ്ലറ് ജിസടകങലപേര കകകാ ്യപ - –
അ ി വൂ ലിസ് - എപ.പി. ഷാെലപേര പ്രോറദശിക നികമന നിാെി മപബനഷാ വ ലെകക്ങൾ
തയാറാകകപ, അകൗരത്് സൂ്ഷൻികകപ- ഡിട്രിക്റ്റ് ഇറ്ാറനൻൻ്ല ഫ്് ലെക്
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അനുനദികൽ, ഭപ ിഷ ാപ ശർൂൻകപിലല ലെലRപ ബഡ്ജേറ്പ അനുബനഷാ വ
ആനുകാലികിഷയങങപ,ലെലന് ജിസൂ കകകാ ്യപ - അറലാട്ട്ലഷന്് ജിസൂ, ഫ്്
നിത ാപ ,3475-അറലാട്ട്ലഷന്്,
റഷാറട്ടാൂ കൺമമറന വൻ്ലമ് അഡQാൻ്ലമ് - എപ.എൽ.എ. ഷാെലപേര പ്രോറദശിക നികമന
നിാെി മപബനിച്ച ലെക് അനുനദികൽ –
ാജ്യമവാപഗപിഷയങങലപേര പ്രോറദശിക
നികമനഫണ്ടുഷാ വി ബനലപട്ട ലെക് അനുനദികൽ . ബഡ്ജറ്റ് തയാറാകൽ,
ബഡ്ജേറ്ഷാ വി
ബനലപട്ട ലപാതുകാ ്യിഷയങ്ങൾ .എപജി.പി.ഫ്്
മപബനിച്ച
കപേരലാസക്ങൾ,ലെക്്്,ഡ്രൈാര്,തയാറാകൽ,ലപൂഷൻ്ലറ് അഡQാൻ്ലമ് ,TSB അകൗരത്്,ഷറ്റ്
ബാങ്ക്അകൗരത്് മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ,
എപ.എൽ.എ. ഷാെലപേര പ്രോറദശിക നികമന ഫ്്
പ്രോറദശിക നികമന പദ്ധതിയഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതുനാ വ കപിപേരപാ്ക്ങൾ ,– 7610 –
മൂകാൂ ഉറദ്യാഗസ്ഥ്ാൂകമുള് നായ്പ – 7615 – പലനക നായ്പ – 6235 – പ്രേറത്യക
സ ്ഷൻ/റ്ഷൻഷ നായ്പക്ങൾ – ലസ്പൻ്യൽ ജിസൂ കകകാ ്യപ ലെയൽ – ാെനകാ ്യ
നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ .
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : നനജ ലക
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 44,700/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
2205-2210-2216-2235-2245-6216-6702,2014,2075,2250,5475,4216,2070,5054
വതലാ വ
ശർൂൻകിഷയങ്ിലല ന ന് ലെലRകങലപേര റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല - പ്രേകൃതിറ്ഷൻാവപ ഫ്ിലന്
റർകൺമമമിറലി വൻൻ്ല – ാെനകാ ്യ കഷർൻനുഷാ വി ബനലപട്ട എല്ലാ കപേരലാസകങപ മൂകാൂ ഉപ Rകങലപേര സൂ്ഷൻിപ് - അകൗരത്ന്് ജനറലിലന് പറ ിശാാെന റിറപാൂടുപ
ഓഡിറ്റ് റിറപാൂടുപ - നി വഷിഷയങങപ െട്ടിഷയങങപ റവദഗതി - ലന വ്മ് & ഷർൻ്ലമ് നിന ാനകാശ നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ കലക്ടറററ്റിലല ഇ ലമ്ഷൻനിലല അപർൽ
ഹ ജിക്ങൾ ,മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ -1475-6003-2049-5475-0029-0235-07020049-3454-0575--0701--0030-0035-0039-0055-0070-0075-0702-0802-1452-1475
ശർൂൻകപിലല ന ന് ലെലന് മപബനിച്ച റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല – ഷേറ്
പ്രേ്പിക്ങൾകമുള് അറലാട്ട്ലഷന്് - ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജ്ഷൻൻ്ല - - അനു ജ്ഞന പതികക്ങൾ എൻ്ല.എമ്.എ.പി. റപ്രോഗാപ - മാമൂഹ്യ സ ്ഷൻാ പദ്ധതിയഷാ വി ബനലപട്ട ഫ്്
അനുനദികൽ, റികൺമമമിലിറ വൻൻ്ല, യട്ടികലറമൻൻ്ല മൂട്ടിഫികറ്റ് (നാൂദ്ധക്യകാല
ലപൻ്ലൻൻ്ല, നിാെനാ ലപൻ്ലൻൻ്ല, 50 ന വസ കമിഞ്ഞെ അനിനാഹിതൂകമുള് ാെനമഹാ വപ,
നിാെനകങലപേര ലപൺമമഷകങലപേര നിനാഹ ാെനമഹാ വപ ). ാജർന് ഗാനി കുപേരിലനമുള്
പദ്ധതി,2235,2245 ശർൂൻകിഷയങ്ിലല അനു രനപ - 6235-6250-6401-6402-6425-76156245-7610 ശർൂൻകപിലല ന ന് ലെലന് മപബനിച്ച റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല ലെടകിപേര
ജലറമെനപ, റകന പദ്ധതി എ്ിന മപബനിച്ച നായ്പാ അകൗരതണ്ടുകങലപേര
റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല .
റമനന ലപൻ്ലൻൻ്ല (നിറല്ലജ് ജർനനകാൂ, പി.പേരി.എമ്. ഷാൂ ഉ്ങൾലപലപേര) – ഗമറ്റഡ്
ഓഫർമൂഷാൂകമുള് റമനന പസ്തകപ കകകാ ്യപ ലെയൽ – ഫിനാൻ്ലമ് ഓഫർമടലപേര
കർമ് ഓഫർമ് പ ിറശാാെന മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ , ഫാഷിലി ലപൻ്ലൻൻ്ല, ലപൻ്ലൻന്
റിനിൻൻ്ല
ഷാമപ റതാടവമുള് റർകൺമമമിൽ ലെയാപ പതികയപ വൻ്ലനിാെി പതികയപ - ഷാമ
പ ിാെി - നിറല്ലജ് സാഫിലന് കുപേരിശ്ശിക ബില്ലിലന് പ്രേർ ഓഡിറ്റ് - ജില്ല വിലല ലാന്്
ടിബ്ാകക്ിലല അകൗരതണ്ടുക്ലപേര ആഡിറ്റ് - 2029, 2053 ശർൂൻകപിലല ന ന്
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ലെലന് കാക് മപബനിച്ച റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല , ലാന്് റനന് കഷർൻാടലപേര
ആവ്യന്ത പ ിറശാാെന – ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജ്ഷൻൻ്ല,ആദാ വനികുതി റിറട്ടൺമമ(26Q) ഫ വലിപഗ്
,GST എപ.പി. ഷാെലപേര റപ്രോദശിക നികമന നിാെി -ലപാതുനാ വ കപിപേരപാ്കങപ കണ്ണൂ എപ.പി. ലയപേര റപ്രോദശിക നികമന പദ്ധതിയഷാ വി ബനലപട്ട ഫ വകകങപ ,
കപിപേരപാ്കങപ - റിന്യു ഷർറ്റിപഗ് ,കാമൂറഗാഡ് , നപേരക എപ.പി.ഷാെലപേര പ്രോറദശിക
നികമന നിാെി മപബനഷാ വ ഫ വകക്ങൾ, എപ.പി ഷാെലപേര ക്ിൻ്ലജൻ്ലറ് ഫ്്

എഫ് - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : റജ്യാതിൻ് പി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 42,500/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
കലക്ടററലറ്റില പി.പേരി.എമ്. ഷാലെപേര ശന്പ്പ ഉ്ങൾലലപപേര എല്ലാനിാെ ക്ിൻ്ലജൻ്ലറ്
ബില്ലുക്ങൾ - എൽ.ഐ.മി, ജി.പി.എഫ്, എമ്.എൽ.ഐ, എഫ്.ബി.എമ് പാമ്
ഡകക്ങൾ പ ിറശാാെിച്ച് മാ്ഷൻ്യലപ്പൽ-- എ.ഡി.പി.എ. യഷാ വി ബനലപട്ട
ഫ വകക്ങൾ – നെഷാന നികുതി നിൂണ വപ - റഷൽപറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട നർഴ
നെപി വ തുക നസൂലാകൽ – ഈ ഓഫർമിലല ലപേരലിറഫാൺമമ ബില്ലുക്ങൾ – സാ്റാക്ങൾ,
2014-AJ-114-97-APPS ശർൂൻകപിലല ക്ിജന്് ബിൽ.
ശമ് നിൂണ വRപ പ ിഷ ാRപ - ഇൻ്ലലക്രിഷൻ്ലറ് അനുനദികൽ – അനാെി ശമ്
ബിൽ ഉ്ങൾലപലപേര എൻ്ല .ജി.ഒ. ഷാെലപേര ബില്ലുക്ങൾ – ശമ്ഷില്ലാപ അനാെി ഒമിലക
കലക്ടററലറ്റില എൻ്ല.ജി.ഒ. ഷാെലപേര അനാെി ശമ്പ അനുനദികൽ –കുപേരിശ്ശിക ബില്ലുക്ങൾ
തയാറാകകപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ - കലക്ടററലറ്റില എൻ്ല.ജി.ഒ. ഷാെലപേര റമനന
പസ്തകപ സൂ്ഷൻികകപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ - സ്പാൂക് - ഗമറ്റഡ് ഓഫർമൂഷാെലപേര
ശമ്Rപ അലനൻ്ലസകങപ
സാറ്റിസികൽ റിറട്ടൺമമമ് - എ.പി.പി. ഷാലെപേര പേരി.എ. - എൻ്ല.ജി.ഒ. ഷാെലപേര പേരി.എ. ബില്ലുപ
വൻ്ലകൂൂ  വാതാ ബപയപ - ക്ക്ടൂ, മബ് ക്ക്ടൂ, ജില്ലാ ഓഫർമൂഷാൂ എ്ിനലെപേര
വൻ്ലകൂൂ  വാതാ പ ിപാപേരി - ക്ക്ടൂ, ആൂ.ഡി.ഒ, തഹമിൽദാൂ എ്ിനെലപേര ഡ വറി
കകകാ ്യപ ലെയൽ – , ഷേറ് അഡQാൻ്ലമ് ബില്ലുകങപ തയാറാകൽ, LTC, ലഷഡികൽ റർ
ഇപറപേ്ലഷൻ്ലറ് - റർ ഇപറപേ്ലഷൻ്ലടപ ഷേറ് അഡQാൻ്ലമ് പ ിറശാാെനയപ അനുഷതിയപ യനിറഫാപ അലനൻ്ലമ് - ജർനനകാലെപേര റനതന മാ്ഷൻ്യപതപ - ശമ് റികനറി
നപേരത്തുഷാ വി ബനലപട്ട ഫ വകക്ങൾ - SLI, GIS, FBS മപബനിച്ച വഴനൻ്ല
പ്രേ്പിക്ങൾ.ഗമറ്റഡ് ഓഫർമൂഷാെലപേര പേരി.എ. ബിൽ മാ്ഷൻ്യലപ്പൽ,
ജനറൽ റപ്രോനിഡ്് ഫ്് റലാൺമമ മപബനിച്ച കാ ്യിഷയങ്ങൾ - നികലാപഗൂകമുള്
 വാതാ അലനൻ്ലമ് - എഫ് ലമ്ഷൻനിലല കുപേരിശ്ശിക ഫ വകകങലപേര ലിസ് , ഷല വാ് വാൻ
ആനുകാലികപ തയാറാകൽ – ജില്ലാ ഗമറ്റ് പ്രേമിദ്ധലപ്പൽ - നിന ാനകാശ
നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ കലക്ടറററ്റിലല എഫ് ലമ്ഷൻനിലല അപർൽ ഹൂജിക്ങൾ ,മ്ട്ട്
ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ - ക്യാൻ് ഡക്, ബിൽ ഡക്, ലമക് ിറ്റി ജിസൂ, തപാൽ
നിത ാപ, ലതാമിൽ നികുതി, , ജർനനകാെലപേര നസനകക്ങൾ മപബനിച്ച പ്രേതിനൂൻ
റസറ്റ്ലഷന്്, ശമ്പ മപബനിച്ച ബാങ്ക് റസറ്റ്ലഷന്്.
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ജി - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : ലൻറിൽ ബാഡ പി നി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 43,600/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ലകട്ടിപേര നികുതി റിനിൻൻ്ല & അപർൽ- റനന് റികനറി മൂട്ടിഫികറ്റ് - നനപ, ഫിൻറർമ്,
ജലറമെനപ എ്ിനയലപേര കുപേരിശ്ശിക,റതാട്ടപ, റതാട്ട നികുതി റനന് റികനറി - ഭനികുതികണ്ണൂ താൂക്കിലല ബാങ്ക് റലാൺമമ റനന് റികനറി,ലകട്ടിപേര നികുതി (ആൂ.ആൂ).എപഎൽ
.ആൂ ആക്ട് 1964
റനന് റികനറിയഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതു കപേരലാസക്ങൾ
- ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ
(ആൂ.ആൂ) അറ്റാച ലെയ് നാഹനിഷയങങലപേര കകകാ ്യപ - കറൻ്ലറ്, ആൂ.ആൂ.മി.
തുപേരിഷയങി വനയഷാ വി ബനലപട്ട കപിപേരപാ്കങപ ആനുകാലികിഷയങങപ - നാാിജ്യനികുതി
നകുുഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതുനാ വ കപേരലാസക്ങൾ – മൂറഫമി ആക്ട് - നിന ാനകാശ
നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ കലക്ടററലറ്റില ജി ലമ്ഷൻലനിലല അപർൽ ഹ ജിക്ങൾ ,മ്ട്ട്
ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ , ഡി.മി.ബി. റസറ്റ്ലഷന്് തയാറാകകപ അനുബന
കാ ്യിഷയങങപ - താൂക്ക് ഓഫർസക്ിലല റർകൺമമമിലിറ വൻൻ്ല റകാൺമമഫറൻ്ലമ് , RR
ഓൺമമകലൻ്ല കപേരലാസക്ങൾ,ഇൻ്ലറമാ്ങൾനൻ്ലമി/ഷറ്റ് മQപ് മപബനഷാ വ കാ ്യിഷയങ്ങൾ.
ജർനനാപശപ മപബനിച്ച റകാപേരതി നാറ്് നപേരപൽ – ലക .എമ്.എച്ച്.ബി (ആൂ.
ആൂ),ഷറ്റ്
മർേറ്ക്ിൽ
കകകാ ്യപ
ലെയാപ
(ആൂ.
ആൂ)റകസക്ങൾ
റികൺമമമിറലൻൻ്ല.അഗിക്ങൾച്ചൂ ടിബ്ാൽ & അഗിക്ങൾച്ചൂ ഡ്മ്
ലതാമിൽപ ഷാ വ റനന് റികനറി റക ് നാട്ടൂ അറതാറിറ്റി RR,തലറശ്ശ ി, ഇ ിട്ടി
താൂക്കിലല ബാങ്ക് റലാൺമമ നായ്പ
ന്യനമാ വപ, ലപാതുഷ ാഷപ് എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട റനന് റികനറി നപേരപപേരി റക ്ാ റഷാറട്ടാൂ ടാൻ്ലറസ്പാൂട്ട് നൂറകൂമ് ലനൽലഫ വൂ ഫ്് - - ലക.എഫ്.മി തി ലഞ്ഞെ്പ്. റലബൂ കുപേരിശ്ശിക ആൂ.ആൂ, ത്ിപറമ് താൂക്ലകില ബാങ്ക് റലാൺമമ
മപബനിച്ച റനന് റികനറി നപേരപപേരിക്ങൾ
,തറദശമQ വപ വ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾ
,മഹക ാ നകുപിൻ്ലറ RR,,ലഷഡികൽ റകാറ്ജ് RR,
റദനമQപ ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ (എൽ..പേരി) ത്ിപറമ് താൂക്കിലല എല്ലാ കപേരലാസകങപ
മൂട്ടികഫഡ് റകാപികങപ.
കണ്ണൂ ജില്ല വിലല ലഷാപപ നിലന നികുതി മപബനിച്ച റനന് റികനറി - എപ.നി.പേരി.
റനന് റികനറി -റബാൂഡ് ,റകാൂപററൻൻ്ല റനന് റികനറി
താൂക്ക് ലാൻ്ലഡ് റബാൂഡ് ഇ ിട്ടി .കകപറി ലതാമിലാ്ി റ്ഷൻഷനിാെിയഷാ വി
ബനലപട്ട റനന് റികനറി - ഷലടുതാമിലാ്ി റ്ഷൻഷനിാെിയഷാ വി ബനലപട്ട റനന്
റികനറി - അകQാ ക്ങൾച്ചൂ ഡനലപ്ലഷൻ്ലറ് ഏജൻ്ലമി നൽകു് നായ്പയഷാ വി
ബനലപട്ട റനന് റികനറി നപേരപപേരി (ADAK)
ഫ വൽ തർൂപാകൽ  വതRപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ - ലക.എമ്.എഫ്.ഇ, , കസപമ്
തർെന, ലഫഷഡ്മ് വതലാ വനയഷാ വി ബനലപട്ട റനന് റികനറി നപേരപപേരി - റകന
ഗനൺമമലഷൻ്ലടഷാ വി ബനലപട്ട പലനക വികമുള് വഴനൻ്ല റനന് റികനറി നപേരപപേരികങപ എപ.എ.മി.പേരി ആൂ.ആൂ - പേരി.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് ആൂ.ആൂ – ലർമ്ആൂ.ആൂ - ലർഡ്
ബാങ്ക് - ടൻറി റമനിിഷയങ്മ് - ഷറ്റ് ബാങ്കിിഷയങ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ.,ലക.എമ്.ഇ.ബി.
എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട റനന് റികനറി നപേരപപേരികങപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ
,ബി.എമ്.എൻ്ല.എൽ. റനന് റികനറി, ,ഹൗരതമിപഗ് കുപേരിശ്ശിക

File No.DCKNR/2993/2019-A5

എച്ച് - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : ശിനപ്രേമാദ് എമ്
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 49,200/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
പന ാെിനാമ വനന നിൂഷാാ പദ്ധതി - കഷതി വനന നിൂഷാാ പദ്ധതി ലനമുള്ലപാക ദ ിത ബാാെിതൂകമുള് കക ്ി വനന നിൂഷാാ പദ്ധതി - ല്ഷൻപ നർപേര്
പനെദ്ധാ ാപ - – ഷസ്യലപാമിലാ്ിക്ങൾകമുള് വനന പദ്ധതി
- പത
പ്രേനൂപകൂകമുള് വനന പദ്ധതി - – എപ.കഎ.ജി.എച്ച്, എൽ.ഐ.ജി.എച്ച്. സ്കർപ ഗാഷർാ ഭ ഹിത ലതാമിലാ്ികങലപേര പന ാെിനാമ പദ്ധതിയഷാ വി ബനലപട്ട
റ ഖകങലപേര നർ്തൽ – നി.എച്ച്.പി. സ്കർപ - ടൻൂ റടാന് - പ ാനസRപ ്ാ കിഷയങങപ ,
സ്മൃതി ഷപപിഷയങങപ - അ്Rകങപ തകിഷയങങപ - റക ് റനൂഹൗരതമ് ആക്ട് - മൂകാൂ
ജർനനകാൂകമുള് വനന നിൂഷാാ നായ്പ – ബാങക്ങൾ നമിയമുള് ഗഹനിൂഷാാ നായ്പ –
നഗ മവകങലപേര പ ിാെി വികമുള് ഇ .എപ.എമ് വനനനിൂഷാാ പദ്ധിയഷാ വി ബനലപട്ട
അറപ്ഷൻകങപ, കപേരലാസകങപ - നിറനാദമഞാ പ
ഗനൺമമലഷൻ്ലറ് ജർനനകാൂക് കQാൂറട്ടൂമ് അനുനദികൽ ( ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ ജനറൽ
വറഖന ) - റമനനപിലി ിക് പട്ടാ്കാൂകമുള് വനന നിൂഷാാപിലൻ്ലറ
പറ ിശാാെന മപബനിച്ച ഫ വകകങപ റ ഖകലങലപേര നി്തകപ - നിറല്ലജ് ഓഫർസക്ങൾ
ഉ്ങൾലപലപേര റനന് നകുലപിൻ്ലറ ലകട്ടിപേരിഷയങ്ങൾ – മൂകാൂ ലകട്ടിപേരിഷയങ്ങൾ – എറസറ്റ് കഷിറ്റി
- കുപേരിശ്ശിക ഫ വകകലങപേര ലിസ് തയാറാകൽ – തപാൽ നിത ാപ - റക ് ലകട്ടിപേര
നാപേരക നി വഷപ - നിശ്രഷ ഷനി ിഷയങലങപേര (ഗസ് ഹൗരതസപ റസ് ഹൗരതസപ) റിമൂറനൻൻ്ല,
,മ്ട്ട്
ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ , - ലപാതുഷ ാഷപ് നകുുഷാ വി ബനലപട്ട
കാ ്യിഷയങ്ങൾ-പി.ഡബ്ല്.ഡി. ററാഡ്, പഞാ വപ് ററാഡ്, ഷലറ വാ
കഹറന
നികമനRഷാ വി ബനലപട്ട കാ ്യിഷയങ്ങൾ.
ലപാതുജറനാ ാഗ്യപ - ആശപതി നികമന മഷിതി - കു്പബാസൂതാപ ഡി.ബി.മി.എമ് - കു്പബറ്ഷൻഷപ - പകൂച്ച ന്യാാെിക്ങൾ – ക്കകാലി റ ാഗപ ഷലിനർക ാപ - ങഗമപ ്ഷൻാപ - പ്രോാി റരാഹ നിനാ ാപ - ലറഡ്റക്രാസ്സ് ജുഡർൻ്യൽ ഓഫർമൂഷാെലപേര താഷമRഷാ വി ബനലപട്ട നാപേരക നി് വികൽ –
ആദിനാമി റകാ്നിക്ിലല റ ാഗിഷയങ്ങൾ – നാൻാൽ ടസ് ആക്ട് - ബി.പി.എൽ/
എ.പി.എൽ – തർ റദശ നികമനപ, മി.ആൂ.ലമഡ് വനനRഷാ വി ബനലപട്ട
കാ ്യിഷയങ്ങൾ – ലസ്പൻ്യൽ ഷാറ ്യജ് ആക്ട് ,ലപേരലിറകാപ റഗുറലറ്ററി അറതാറിറ്റിഷലേറ്മ്ഷൻനുക്ിൽ ഒ്കപ തല് നൽകാപ നിൻ വപ മപബനിച്ച പലനക
കപേരലാസക്ങൾ.
ന്നപ്ഷൻRപ അനുബന നിൻ വിഷയങങപ - വാൻാ ന്നപ്ഷൻപ - റക ് ഹജ് കഷിറ്റിയപ
അനുബന കപേരലാസകങപ - നഖഫ് റബാൂഡ് കാ ്യിഷയങ്ങൾ– പ്രോൊനഷന്ത്രിയലപേര
പതിനഞിന പ ിപാപേരി -ന്നപ്ഷൻ മവദാ വിഷയങ്ിലല നിാെനക്ങൾക്് നർപേരിൻ്ലറ അറ്റകുറ്റ
പാിക്ങൾക്് ഗാൻ്ലറ് .
ലക - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : സാെർൻ് പി (ഇൻ്ല ൊൂജ് )
തസ്തിക : ലഹഡ് മൂറവ വൂ
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 43600/-
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മൂലവയപ റഭ ഖയപ മപബനിച്ച വഴനൻ്ല കപേരലാസകങപ അനുബന
കാ ്യിഷയങങപ . മQകാ ്യ നസക്ിറ്കമുള് തൂകിഷയങ്ങൾ മപബനിച്ച പ ാതിക്ങൾമൂലവ
നിൻ വിഷയങ്ങൾ മപബനിച്ച കപേരലാസക്ങൾ . മപസ്ഥാന തല അതിൂപി പ്രേ്പ,
നിന ാനകാശ നി വഷപ 2005 പ്രേകാ പ കലക്ടററലറ്റില ലക ലമ്ഷൻനിലല അപർൽ
ഹ ജിക്ങൾ ,മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ .

എൽ - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : മജർന് കുഷാൂ ലക
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 51,600/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
മൂകാൂ ഭഷി പാട്ടപിന് അനുനദികൽ (ലർമ്) -ഭഷി പാട്ടപ മപബനിച്ച ലപാതുനാ വ
കപേരലാസക്ങൾ, ഭഷി പാട്ടപ മപബനിച്ച ആനുപാതികപ - - ഷല വാ് വാൻാ പറ ാഗതി
റിറപാൂട്ട്
ന്യക്തിക്ങൾകപ സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾകപ മൂകാൂ ഭഷി പതിച നൽകൽ - എപ.എൽ.ആൂ.
ആക്ട് - 1964, 1965 സ്കർപ പ്രേകാ വമുള് പട്ട വിഷയങ്ങൾ – ല്ഷൻപ നർപേര് പട്ട വപ റഷൽപറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട ആനുകാലികിഷയങ്ങൾ – ല്ഷൻപ നർപേര് പദ്ധതിയഷാ വി
ബനലപട്ട അകൗരതണ്ടുകലങപേര തർൂപ് - ലക.എൽ.മി. ആക്ട് - മൂകാൂ കകനശവമുള്
ഭഷി മപബനഷാ വ കാ ്യിഷയങ്ങൾ – മൂകാൂ ഭഷി ലപാതുറലലപ നമിയമുള് നിലന മൂകാൂ ഭഷി വിലല അനാെികൃത കറയറ്റപ. കലക്ടറററ്റ് കഷതാനപ നാപേരകയ് അനുനദികൽ - ലാന്് ബാങ്ക്, ആ വലകട്ട് പ്ലാറന്ൻൻ്ല
ഫ വകക്ങൾ- പട്ടിക നൂഗ്ഗകാെലപേര ഭഷി മമനഷാ വ നിൻ വിഷയങ്ങൾ - ലക.എമ്.പേരി.എ.
ആക്ട് - തപാൽ നിത ാപ - റപാകന ന് ഫ വകക്ങൾ - ലഫ വൂനാല്,അ്ൂ
നാല്റലൻൻ്ല മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ - സാമ് ഡ്ട്ടി ഫ വകക്ങൾ,ഭഷി ജിറട്രൻൻ്ല
മപബനിച്ച പ ാതിക്ങൾ ,ഓൺമമകലൻ്ല
റപാകന ന്ഓൺമമകലൻ്ല
റപാകന ന്
ഫ വകക്ങൾ .
മൂകാൂ നകുുക്ങൾകപ സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾകപ ഗനൺമമലഷൻ്ലറ് ഭഷി കകഷാറ്റപ ലെയൽ –
നമി നപേരപനകാശപ (ഇൗരതല്ൻ്ലറ് കററ്റ്) ബമ് കാപി ിു റകനപ പാിയ്തിനുമുള്
അനുഷതി - മൂകാൂ ഭഷി വിലല ഷ പവറി - ഭഷി ലനിട്ടാമി വൽ - അന്യപ നിൽപ് പട്ടിജാതികാെലപേരയപ ഭഷി മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ,
ലനൽന വൽ തണിൂതപേര മപ ്ഷൻാ നി വഷപ 2008 മപബനാെിച്ച ഫ വകക്ങൾ - ജി.ഒ.(പി).
നപ. 611/15 പ്രേകാ വമുള് റഗുലകററമൻൻ്ല ഫ വകക്ങൾ ,- ലക.എൽ.യ. മപബനിച്ച
വഴനൻ്ല ഫ വകക്ങൾ
ആദിനാമി നികമനപ - നനഭഷി പതിച നൽകൽ – നി വഷRപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ ,
റഫാറസ്കററ്റ് ആക്ട് 2006, KPF (Vesting and Enfranchisement ) Act 1971 – പേരി. ആൂ. ഡി.
എപ മപബനഷാ വ ഫ വകക്ങൾ ( ലഡ. കലക്ടൂ (എൽ. ആൂ) ന്
മഷൂപിറക്താാ്.ആറ്പ ഫാപ ഭഷി മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ
എപ - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : പ്രേർത നി പി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
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അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 48,000/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
മQാതന്ത്ര്യ മഷ റമനാനി ലപൻ്ലൻൻ്ല (റകനRപ മപസ്ഥാനRപ) - ലക.എഫ്.എഫ്.പി,
എമ്.എമ്.പി. സ്കർപ പ്രേകാ വമുള് ലപൻ്ലൻൻ്ല നപേരപപേരിക്രഷRപ ജിസടകങലപേര സൂ്ഷൻിുപ നിനിാെ നിവാഗപികമുള് ലമൻ്ലമസക്ങൾ – നാൻാൽ റപാുറലൻൻ്ല ജിസൂ യാർക് ഐഡന്ിറ്റി കാൂഡ് - ആാൊൂ കാൂഡ് - മൂകമ് ലപൻ്ലൻൻ്ല -മ്ട്ട്
ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ , റപാസ് & ലപേരലിഗാഫ് ഡിപാൂലടുഷൻ്ലടക്ങൾകമുള്
ഡിപന്ൻ്ലമി മൂട്ടിഫികറ്റ്
പ്ിഷഘട്ട മപ ്ഷൻാRപ നികമനRപ - റസ്പാൂപേര്മ്, ജില്ലാ റസ്പാൂപേര്മ് കൗരതൺമമമിൽ ജല ഗതാഗതRപ അനുബന നിൻ വിഷയങങപ ,- ലപേരലിറഫാൺമമ - കലറ്റ് ഹൗരതസപ കലറ്റ്
ൻിുകങപ - റപേരാ്ങൾ പി ിന് - കുപേരിശ്ശിക ഫ വകകങറപേര ലിസ് തയാറാകൽ, യനജന റഷ് –
യനജനറ്ഷൻഷപ, ഷാലിഖാന അലനൻ്ലമ് അനുനദികൽ - വഖ്യഷന്ത്രിയലപേര ദ ിതാശQാമ
നിാെി മപബനിച്ച അറപ്ഷൻയപ ഷറ്റ് നിൻ വിഷയങങപ,എഷൂജൻ്ലമി നിക്ടിപഷ്മ് ലപൻ്ലൻൻ്ല
ലക.ഡി.പി, ലക.എമ്.പി. ലപൻ്ലൻനുക്ങൾ –നാൂദ്ധക്യകാല ലപൻ്ലൻനുക്ങൾ, നിാെനാ
ലപൻ്ലൻനുക്ങൾ, നികലാപഗ ലപൻ്ലൻനുക്ങൾ അനിനാഹിത ലപൻ്ലൻനുക്ങൾ, എ്ിനയലപേര
അപർൽ ഹൂജിക്ങൾ - എൻ്ല.എമ്.എ.പി. - നാൻാൽ ലഗ വിപമ് - ആസൂതാപ & ഗാഷ
നികമന നകുുഷാ വി ബനലപട്ട കപേരലാസക്ങൾ – പദ്ധതികങഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതു
കപേരലാസക്ങൾ – പദ്ധതികങപ നികമനRപ മപബനിച്ച പസ്തകിഷയങങപ ആനുകാലികിഷയങങപ
- മ്ദ്ധ മപഘപേരനക്ങൾ - മQ വപ മഹാ വപ - ബാങ്കിപഗ് - നാൻാൽ ഫാഷിലി
ലബനിഫിറ്റ് സ്കർപ(NFBS) മപബനിച്ച അറപ്ഷൻയപ ഷറ്റ് നിൻ വിഷയങങപ
മാമൂഹ്യറ്ഷൻഷRപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ , മർനി വൂ മിറ്റിമൺമമ ആക്റ്റ്, –
-െലച്ചിറതാസനപ - യനജന മപഘാപേരനപ -ലനഹ്ട യനക് റകനപ ലതാമിലില്ലായ –
ബാലറനല – അപേരിഷറനല – ലപേരൂഷിനൽ ഡ്മ് - നി വഷമവാ മഷിതി - അപഗപ ിഷിതൂ സ്ത്രർക്ിലപേരയപ കുട്ടികങലപേരയപ അനകാശിഷയങ്ങൾ - അനാഥാല വിഷയങ്ങൾ - ഗനൺമമലഷന്്
ഒബൂറനൻൻ്ല റഹാപ - കെൽഡ് കലൻ്ല - ഒ.ആൂ.മി. പദ്ധതി - മൂകമ് അകാദഷി
എൻ്ല - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : റപ്രേപ ാജ് പി
തസ്തിക : ഹുസൂൂ ശി സ്തദാൂ
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 52,800 /കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ

എൻ്ല 1 കാൂക് : റസാൂ പൂറച്ചമ് റ്ങൾമ് - മപ്ഷൻിപ്ത ആനുകാലിക ജിസലറിന്
സൂ്ഷൻിപ് - റനന് നകുപിന് കർമികമുള് നാഹനിഷയങങലപേര കകകാ ്യRപ , ലെലന്
അനുനദികകപ - റഷൽപറഞ്ഞെനയഷാ വി ബനലപട്ട എഴത കുതക്ങൾ – തപാൽ
നിത ാപ - കുപേരിശ്ശിക ഫ വകകങലപേര ലിസ് തയാറാകൽ – തർൂു ഫ വകകലങപേരയപ
കലബ്രറിലയപേരയപ സൂ്ഷൻിപ് ,-ഔറദ്യാഗിക വാൻ ഷല വാ്പ - മാഹിത്യപ - പസ്തകിഷയങ്ങൾ
- മപസ്കാ ിക
നകുുഷാ വി
ബനലപപേരപേര്
കപേരലാസക്ങൾ
,
പസ്തകിഷയങങപ
പ്രേമിദ്ധർക ാിഷയങങപ - കലബ്രറി ജിസറിലന് സൂ്ഷൻിപ് - തർൂപ് ഫ വകകലങപേര
നിത ാ ജിസലറിൻ്ലറ സൂ്ഷൻിപ് ,മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ - ഈ ഓഫർമിലല
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ലനമുള്ക പ.

എൻ്ല 2 കാൂക് : തർൂു ഫ വകകലങപേരയപ ആനുകാലികിഷയങലങപേരയപ കകപേറ് നിന പ
അറി വികക – കാലഹ ാലപട്ട റ ഖകങലപേര നശർക ാപ
- -മൂലവ ഷാുപ
ലമറ്റിൽലഷൻ്ലറ് റികാൂഡപ - അഗിശഷന ഉപാാെിക്ങൾ - റസൻനറി - റസൻനറി
മാാെനിഷയങലങപേരയപ റഫാറിഷയങലങപേരയപ ഇൻ്ലഡൻ്ലറ് തയാറാകക - റസൻനറി
മാാെനിഷയങലങപേരയപ റഫാറിഷയങങലപേരയപ റസാക് സൂ്ഷൻിപ് - റസൻനറി മാാെനിഷയങലങപേരയപ
റഫാറിഷയങലങപേരയപ പ്രോറദശികഷാ വ നാിഷയങൽ - കനദ്യുതി ബിൽ – എൻ്ല ലമ്ഷൻനുഷാ വി
ബനലപട്ട ഷേറ് കപേരലാസക്ങൾ – പമ വ ഫൂാിച്ചൂ –
MGP പ്രേകാ പ നാിഷയങി വ
ഫൂാിച്ചടക്ങൾ, ഫൂാിച്ചൂ നിത ാപ,CUG കാ്ഷൻനുമുള് ലഷാകബൽ റഫാൺമമ
ബില്ലുക്ങൾ,

പി - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : െനറശഖ ൻ്ല ലക
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 49,200/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
റലാകമവ, നി വഷമവാ ലത ലഞ്ഞെ്പ് - റനാട്ടൂപട്ടിക പതുകൽ - ലത ലഞ്ഞെ്പ്
തി ിച്ചറി വൽ കാൂഡ് - ലത ലഞ്ഞെ്ുഷാ വി ബനലപട്ട ലപാതു കപിപേരപാ്കങപ
അനുബന കാ ്യിഷയങങപ- - മ്ട്ട് ജിസടകങലപേര പ ിപാലനപ, - ഇലറകാാിക് റനാട്ടിപഗ്
 വന്ത്രിഷയങ്ങൾ.
നി വഷമവ/ റലാകമവ ലത ലഞ്ഞെ്ലപിൻ്ലറ ഫ്് നിനിറ വാഗപ - നി വഷമവ/
റലാകമവ ലത ലഞ്ഞെ്ുഷാ വി ബനലപട്ട ആനുകാലികിഷയങങപ ബില്ലുകങപ - കമ്ട്ടടപ
അനുബന കാ ്യിഷയങങപ - ലമ്ഷൻൻ്ല എസാബ്ലിൻ് ലഷൻ്ലറ് , ലത ലഞ്ഞെ്പ് മപബനിച്ച
ബഡ്ജറ്റ്.
തറദശ മQ വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ിറലകമുള് ലത ലഞ്ഞെ്പ് - റനാട്ടൂപട്ടിക പതുകൽ –
പഞാ വപ് നാൂഡ് നിവജനപ - തറദശ മQ വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ിറലകമുള്
ലത ലഞ്ഞെ്പ് മപബനിച്ച എഴതകുതകങപ അനുബന കാ ്യിഷയങങപ - തറദശ മQ
 വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ിറലകമുള് ലത ലഞ്ഞെ്ുഷാ വി ബനലപട്ട ഫ്് നിനിറ വാഗപ തറദശ മQ വപവ ാ സ്ഥാപനിഷയങ്ിറലകമുള് ലത ലഞ്ഞെ്പ് .

എമ് - ലമ്ഷൻൻ്ല :
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : ലതാറദനി മി എപ
തസ്തിക : മർനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 56,700/-
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കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
എൽ.എ.ആൂ റകസക്ങൾ– നാൻാൽ കഹറന 17 റലകമുള് തലറശ്ശ ി -ഷാഹി
കബപാമ് - കർമലൂ, പമശ്ശി, ലകാ്ാ ി എ്ിനിപേരിഷയങ്ിലല എൽ .ഐ.മി. മഹാ വ
ജലനിത ാ പദ്ധതി (എൽ.എ. (എൻ്ല.എച്ച്), തലറശ്ശ ി) - ലക.എമ്.പേരി.പി എൽ.എ.ആൂ - എൽ.എ. (എൻ്ല.എച്ച്), കണ്ണൂ. അതാത് മർറ്റിൽ കകകാ ്യപ ലെയ്
പ്ലർറഡൂമ് ഫർ കകകാ ്യപ ലെയൽ (ബനലപട്ട ജിസൂ സൂ്ഷൻികൽ ) - PWD ററാഡ്
ഡിനിൻൻ്ല, NH ഡിനിൻൻ്ല എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട എൽ.എ.ആൂ റകസക്ങൾ.
കണ്ണൂ നിഷാനപാന്പ എ വൂറപാൂട്ട് നപ.3 ഒാഫർസഷാ വി ബനലപട്ട എൽ .എ.ആൂ
റകസക്ങൾ, ഷലബാൂ ക്യാൻ്ലമൂ ലമന്ൂ, ലൊവ – നപേരാൽ -കബപാമ്-ആനപാ ,
കണ്ണൂ യാിറനേിറ്റി, ബി.എമ്.എൻ്ല.എൽ, റപാസ് ഒാഫർമ്, തറദശ മQ വപവ ാ
സ്ഥാപനിഷയങ്ങൾ എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട എൽ .ആൂ റകസക്ങൾ, ഷേറ് മർേറ്ക്ിറലക്
നൽകാപ എൽ.എ.ആൂ റകസക്ങൾ,
ലസ്പൻ്യൽ തഹമിൽദാൂ (എൽ.എ), ലറ വിൽലന, കണ്ണൂ, ലസ്പൻ്യൽ തഹമിൽദാൂ
(എൽ.എ) നാനിക അകാദഷി എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട എൽ.എ.ആൂ. റകസക്ങൾ ലക.എമ്.ഇ.ബി. യഷാ വി ബനലപട്ട എൽ .എ.ആൂ. റകസക്ങൾ, അതാത് മർറ്റിൽ
കകകാ ്യപ ലെയ് പ്ലർറഡൂമ് ഫർ കകകാ ്യപ ലെയൽ (ബനലപട്ട ജിസൂ
സൂ്ഷൻികൽ ) - അറപ്രോച്ച് ററാഡ് ഏട്ടിക്പ.ഷാപേരാ വി-വട്ടപ ററാഡ് എ്ിനയഷാ വി
ബനലപട്ട എൽ.എ.ആൂ റകസക്ങൾ
കണ്ണൂ നിഷാനപാന്പ എ വൂറപാൂട്ട് നപ. 1, 2 എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട
എൽ.എ.ആൂ റകസക്ങൾ. കണ്ണൂ നിഷാനപാന്പ ആദ്യ ഘട്ടപലസ്പൻ്യൽ തഹമിൽദാൂ
(എൽ.എ),ഓഫർസഷാ വിബനലപട്ട എൽ .എ.ആൂ റകസക്ങൾ, ,പറശിനികപേരന്റകാ്ങൾലഷാട്ട ററാഡ് , ഷലപട്ടപ- വന്റാകപേരന് പാലപ, ഒാപേരകപേരന് പാലപ എ്ിനയഷാ വി
ബനലപട്ട എൽ .എ.ആൂ റകസക്ങൾ, അതാത് മർേറ്ക്ിൽ കകകാ ്യപ ലെയ്
പ്ലർറഡൂമ് ഫർ (ബനലപട്ട ജിസടക്ങൾ സൂ്ഷൻികൽ)
ഷേറ് നകുുഷാ വി ബനലപട്ട ഒ .എമ്, ഒ.പി. റകസക്ങൾ -ബനലപട്ട
റകസക്ിൽ – ഗനൺമമലഷന്് പ്ലർഡൂഷാൂകമുള് പ്രേതിഫലപ
- ഗനൺമമലഷന്്
അഡQകറ്റ്ഷാൂകമുള് പ്രേതിഫലപ - ലമ്ഷൻൻ്ല 80 മി.പി.മി. പ്രേകാ വമുള് ഹ ജിക്ങൾ – ഷേറ്
നകുുകങഷാ വി ബനലപട്ട റലാകയക്ത റകസക്ങൾ ഐ.ഐ.ഡി.മി, ഒ.ഇ.മി.എഫ്, ആൂ.ഒ.ബി, കണ്ണൂ പവൂ ലപ്രോജക്ട് [എൽ.എ.
(എൻ്ല.എച്ച്), കണ്ണൂ], ലക.എമ്.ഐ.ഡി.മി. ഷട്ടനൂ കിൻ്ലഫ്ര പാൂക് ,തിെനിഷയങാപേര്െമാപേര് ററാഡ് എ്ിന മപബനിച്ച എൽ.എ.ആൂ. റകസക്ങൾ .
മ്ട്ട് ഷർറ്റിപഗ് -ക്രിഷിനൽ ജുഡർൻ്യൽ ഷർറ്റിപഗ് -ലിറ്റിറഗൻൻ്ല റപാ്ിമി ഷർറ്റിപഗ് -LAR,OP,OS
റകസകങലപേര ജിസൂ മപ ്ഷൻാപ , പി ിറ വാഡികൽ റസറ്റ്ലഷന്് - LAR 30 - ഷേറ്
ഫ വകക്ങൾ - കൺമമറമാ്ിറഡറ്റഡ് മ്ട്ട് ജിസൂ റകാപേരതി വല്ഷൻ്യപ മപബനിക്
റജിസൂ മിനിൽ റകാപേരതി റലലപിൽ മൂകാൂ നാിഷയങി വ സ്ഥാന നസകങലപേര
ജിസൂ - എ്ിനയലപേര പ ിപാലനപ ,അദാലപ് മ്ട്ട് നാറല്വേൻൻ്ല ആക്ട് (റകാൂട്ട് ഫർ
സാമിൻ്ലറ റർഫ്്.
പേരി - ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : പ്രേകാശൻ്ല മി നി
തസ്തിക : മർനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 51,600/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
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റനന് എസാബ്ലിലിന്ിന് കർമിൽ നെ് ഓഫർസക്ിലല ഓഡിറ്റ് പ ിറശാാെനയപ
അനുബന കപിപേരപാ്കങപ ജർനനകാൂലകതില യമുള് പ ാതി വിൽ അറനQൻാപ .
പി.ജി ലമൽ
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : പ്രേർത നി പി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 48,000/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
ജനമമൂക പ ിപാപേരി - റനന്യു ഷന്ത്രി ,വഖ്യഷന്ത്രി എ്ിന ിൽനി്കപ ലവിക്
കതക്ങൾ,പറലപഴതക്ങൾ എ്ിന വിൽ ഉപേരൻ്ല നപേരപപേരി മQർക ികൽ .
സതാ ്യറക ്പ, സതാ ്യറക ്Rഷാ വി ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങങപ, കൺമമറമാ്ിറഡറ്റഡ്
ജിസടകങപ.
ജില്ലാ കലക്ടടലപേര ലപാതുജന പ ാതിക്ങൾ , നിനിാെ നകുുകങഷാ വി ബനലപട്ട ഷറ്റ്
പ ാതിക്ങൾ, ലപാതുജന മമൂക പ ിപാപേരിക്ങൾ

ഡി.എപ. ലമ്ഷൻൻ്ല
റസറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്ലഫൂറഷൻൻ്ല ഓഫർമടലപേര റപ ് : ാാൊകൃഷ്ണൻ്ല മി
തസ്തിക : ജൂനി വൂ സൂപ്രേ്്
അപേരിസ്ഥാന ശമ്പ : 49,200/കകകാ ്യപ ലെയ് നിൻ വിഷയങ്ങൾ
പ്രേകൃതിറ്ഷൻാവപ (ലനമുള്ലപാകപ) ദ ന്ത നിനാ ാ റജാലിക്ങൾ - പ്രേകൃതിറ്ഷൻാവപ
മപബനിച്ച ലപാതു കപേരലാസക്ങൾ (ലനമുള്ലപാകപ) - ദ ന്ത നിനാ ാ ഫ്്
കകകാ ്യപ ലെയൽ - DDMA- DEOC- DM Act ഉപ ന് - കാലാനസ്ഥ വ്റി വിപ് - ഷമ
മപബനിച്ച റിറപാൂട്ട് - ലകഷികൽ ദ ന്തിഷയങ്ങൾ - ദ ിതാശQാമ പ്രേനൂപനപ കൺമമറടാ്ങൾ റപ ഡ്ട്ടി - എഷൂജൻ്ലമി ലകാൺമമപേരാക്റ്റ് ഡാറ്റ – ഓപററൻൻ്ല കി വൂ കണ്ണൂ.
(ഷമകാല വല്ാെകപ)
പ്രേകൃതിറ്ഷൻാവപ (ന ്ങൾച്ച) ന ്ങൾച്ചാ ദ ിതാശQാമ പ്രേനൂപനിഷയങ്ങൾ - കാലനൂൻലക്തി
- ററാഡ് പനെദ്ധാ ാപ - തലറശ്ശ ി, ഇ ിട്ടി താൂക്ക് (SDR Fund) Drough Management
പ്ലാൻ്ല - കുപേരിലനമുള് നിത ാപ - ജല നിത ാ പദ്ധതി - ജലനിാെി - ഫിൻറർസഷാ വി
ബനലപട്ട കാ ്യിഷയങ്ങൾ - ഷസ്യലതാമിലാ്ി കപേരാശQാമപ - കപേരലാക്രഷാപ - കനാകകങപ
ലഫറികങപ തുറവഖിഷയങങപ - KMFR Act – FFDA – BFDA – റക ് നാട്ടൂ അറതാറിറ്റി - GWD
ജലമപ ്ഷൻാ പ്രേനൂപനിഷയങ്ങൾ - ജലറമെന നകുുഷാ വി ബനലപട്ട ഫ വൽ - പമശ്ശി
പദ്ധതി - CRZ – റപാൂട്ട്, ഹാൂബൂ എ്ിനയഷാ വി ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങ്ങൾ ഓപററൻൻ്ല അനന്ത.
കാലനൂൻലക്തി ററാഡ് പനെദ്ധാ ാപ, കണ്ണൂ, ത്ിപറമ് താൂക്ക് (SDRF) ലഡപ്ട്ടി
കലക്ടടലപേര ജഷാബന്തി , മബ് ഓഫർസക്ങൾ പ ിറശാാെന മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ ലഡപ്ട്ടി കലക്ടൂ (ഡി.എപ) കകകാ ്യപ ലെയ് ലപാതുനാ വ നിൻ വിഷയങ്ങൾ ഉ്ങൾലപലപേര.

File No.DCKNR/2993/2019-A5

ലസ്പൻ്യൽ അകമൻ്ലലഷന്് - 'സനാഷി' യഷാ വി ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങ്ങൾ ഗുാറവാക്താകങലപേര ലിസ് - ഫ്് കകകാ ്യപ ലെയൽ - 'സനാഷി' നർ്ക്ങൾക് പട്ട വപ
മപബനിച്ച ഫ വകക്ങൾ - ലാന്് ടിബ്ാൽ ഫ വകക്ങൾ റദനമQപ ഇ ിട്ടി -തലറശ്ശ ി
താൂക്ക് ഫ വകക്ങൾ.
ആൂ.എപ.എഫ്. ആക്ട് 2001 – റക ്പ നദർ തർ മപ ്ഷൻാRപ ഷാൽ നാ ൽ നി വഷRപ
ആക്ട് 2001 പ്രേകാ വമുള് അനാെികൃത നദി ഷാൽ അനനപ - റിനൂ ഷാറനല്ന്്
ഫണ്ടുഷാ വി ബനലപട്ട നിൻ വിഷയങ്ങൾ - കഡ്രൈനൂ റനതനപ, നാഹന ലഷ വിന്നൻ്ലമ്
തുപേരിഷയങി വ നിൻ വിഷയങ്ങൾ - Bills & Expenditure റസറ്റ്ലഷന്് - അനാെികൃത ഷാൽ ഖനനപ ഷാൽ കപേരപ്, ഷാൽ സ്കQാഡ്മ് നാ ാന്ത്യ/ഷാമാന്ത്യ റിറപാൂട്ട് , DLEC ഷർറ്റിപഗ് മൂകാ ിറലകമുള് റിറപാൂട്ട് (ആൂ.എപ.എഫ്) - ജില്ലാതല ആൂ.എപ.എഫ്. റസറ്റ്ലഷന്് ആൂ.എപ.എഫ്. ആക്ട് 2001 RDO ഉപ Rക്ിറ്കമുള് അപർൽ - ആൂ.എപ.എഫ്.
റജാലിക്ങൾ തലറശ്ശ ി & ഇ ിട്ടി താൂക്ക്.
ഇ ഷാൽ പതുകി വ മപനിാൊനപിൽ മിസപ അഡിനിറട്രറ്റൂ ലെറയ് എല്ലാ
റജാലികങപ - കപേരRക്ങൾ - ഷാൽ ഓഡിറ്റ് - ഇ-മാന്് registration fee ഫ്്
നിനിറ വാഗപ - ഇ-മാന്് അകൗരത്് ലമറ്റിൽലഷന്് - ഇ ഷാൽ അറലാട്ട്ലഷന്് ആൂ.എപ.എഫ്. റജാലിക്ങൾ കണ്ണൂ, ത്ിപറമ് താൂക്കക്ങൾ - ഇ ഷാൽ
മപനിാൊനപിൽ കകകാ ്യപ ലെയ് എല്ലാ കാ ്യിഷയങങപ.
കQാറികങപ, ാൊതുകങപ, സൂപൂ റക ഷിനറൽമ് - കഷനിപഗ് മപബനിച്ച കാ ്യിഷയങ്ങൾ മാാൊ ാ ഷണ് - ലെങ്കല്ല് - ക ിങ്കല്ല് - ക്ിഷണ് ഖനനപ - അനാെികൃത കQാറിക്ങൾ അനാെികൃത ഖനനപ മപബനിച്ച നിൻ വിഷയങ്ങൾ പാ ിസ്ഥിതിക പ്രോാൊന്യവമുള്
സ്ഥലലപ കQാറിക്ങൾ
- നിൊ ായപ അപർകപ - നനമപ ്ഷൻാപ നനനൽക ാപ.നിന ാനകാശ പ്രേകാ വ്് അറപ്ഷൻക്ങൾ
COLLECTOR
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