
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

താമരശ ശ് രര ഗാമപഞായത്

          ശ�ാഴരശ�ാട്   ജരല� യരലല താമരശ ശ് രര താല� �രല   ര് രാരാര ര് രാോതര  , ല�ടവ� ര  വരശല� ജ�ളരല  ഉള ല ടത#
ശ�രള ല$ല  വയല     തണ& 'ര തട   സ#രകണ   ആ�+ ്  2008   പ�ാര#   വരജാപ$#   ല.യല ടതമായ
ഡാറാബാങരല   തതെറ് രാായറ  ഉള്തപടതാലണന്  പ് രാരാര്രാദേദേശറക $രര'കണ സമരതര �ല5തരയ താലഴ പറയ7 ന
സ8ലങലള താമരശ ശ് രര  ഗാമപഞായത് 24-3-2012  തരയതരയരല  595/11/GP-59  $മര  അ അസ് രാധ രണ ഗസറ്
പ�ാര#  പസരദ'�രരച  ഡാറാബാങരല  $രന# ഒഴരവാ�ര വരജാപ$# ല.യ7 ന. 
                                                                                                                                         ( ഒ ്)
                                                                                                                                    ലസകടറര
                                                                                                                      താമരശ ശ് രര ഗാമപഞായത്

തരരതല  വരജാപ$#
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താമരശ ശ് രര ഗാമപഞായത് 18-1-2012  തരയതര ബര2-14740/11  നമര  പകാര� പസരദ�കരരച ശനാടരഫ�ഡ് ഡാറാ ബാങരല  നരന�
ഒഴരവാകരയ സ(ലങള, ട. വരവരങള 

കമ 
നമര ശപര�  വരലാസവ, � വരശലല ജ് ശേ്� റ�.സ വരസ്�ര ്  �

(ആര സ്)

1 സ, ശരഷ് സര ജര , പാരരജാത� , താമരശ ശ് രര രാശരാത് ടക.വൂര 57/2 25.318

2  ഗ��റ അഷ്റ�് , പ, ളരകടതാ.ര , താമരശ ശ് രര രാശരാത് ടെമ 6/3 2.02

3 ഷമ�ര  , കലല റകാ�ടപായരല  , താമരശ ശ് രര രാശരാത് ടക.വൂര 45/2 4.05

4 നാരായ്ന  , ഓര കരഡ് , താമരശ ശ് രര രാശരാത് രാശരാത് 29/3 8.50

5 അബ്ദ ള  മജ�േ് , ഹരബ വരലല  , ശകാശറാ�പരലാകല  , 
പരപന ടപായരല  , താമരശ ശ് രര

രാശരാത് രാശരാത് 53/2 2.02

6 ്�സ, ദ�ന  , പ, റായരല  ഹഹസ് , പരപന ടപായരല രാശരാത് രാശരാത് 53/2 4.905

7 സ��ന , ടമഴ, പാറകല  , പരപന ടപാ ിരല രാശരാത് രാശരാത് 54/1 3.0643
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8 സജ�ര  , സജ�ര  മന സരല  , പരപന ടപായരല രാശരാത് രാശരാത് 54/1 3.7982

9 അജര പര ശതാമസ്  ശജാണ  , പാറകല  , പരപന ടപായരല രാശരാത് രാശരാത് 53/2 9.0045

10 മ, ഹമേ് , ടമഴ, പാറകല  , പരപന ടപായരല രാശരാത് രാശരാത് 54/1 6.2727

11 സ, ഹറ , കശയലരകനമല  , താമരശ ശ് രര രാശരാത് ടവഴ, പൂര 6/4 12.643

12 ഷ�സ, ദ�ന   & പാതടര , പ, റായരല  ഹഹസ് , 
പരപന ടപായരല 

രാശരാത് രാശരാത് 53/2 4.8683

13 സമ�ര  , മ, നക�പ, റായരല  , പരപന ടപായരല രാശരാത് ടെമ 24 6.071

താമരശ ശ് രര ഗാമപഞായതരടാ 2021 ട�ബ, വരര 10 ാംാ   തരയതരയരടല അസാധാര്  ഗസറ് വരജാപന പകാര� ഡാറാബാങരല  നരന� 
ഒഴരവാകരയ ടകടര.ങള, ട. പടരകയരല  കമ നമര  6 ടല ഖേ�ജ , എ.യാട് , രാശരാത് വരശലല ജ് , ടവഴ, പൂര  ശേ്� , റ� സര ടവ നമര  67/1 A1 

എനവരട. സ(ലതരടാ വരസ്�ര ്  � 3.9 ആര സ് എനത് 8.9 ആര സ് എന് തരരതര വരജാപന� ടെയ, ന.  
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വിശദീകരണകറിപപ

(ഇതപ വിജ്പനതിന തറ ഭ്ഗമ്കനതലാ .  എന്ല   അതിത   തപ്ത ഉദ$ശ%& വ%കമ്കനതിനപ

ഉദ$ശിച* തക്ണ* ളളത്ണപ)

ദകരള തനല വയല   തണ. ീര തട  സ&രകണ ആക4 പ 2008   പക്ര& രപീകതമ്യ പ്ദദശിക

നിരീകണ സമിതി തയ്റ്കിയത& ത്മരദശ: രി  ഗ്മപഞ്യതപ 24-3-2012 തിയതിയില 595/11/GP-59 നമര 

അസ്ധരണ ഗസറപ പക്ര&  പസിദീകരിചതമ്യ  ഡ്റ്ബ്ങില തതറ്യി ഉള തപടത്തണനപ  കതണതിയ

സFലങതള ദക്ഴിദക്ടപ സബപ കലക4 റ*തട ഉതരവിന  പക്ര&  ഡ്റ്ബ്ങില  നിനപ ഒഴിവ്കി വിജ്പന&

തJയ* നതിനപ  ഗ്മപഞ്യതപ ഭരണസമിതി 24-9-2022   തിയതിയിതല 8(1) ാംാ   നമര  പക്ര&

തീരമ്നിചിട* ളത്ണപ .പസര ത ആവശ%& നിറദവറ*നതിന്ണപ ഈ വിജ്പന& .
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