
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ത�മരശ�� ര� ഗ�മപഞ�യത�

ശോ�ഴ�ശക�ട� ജ�ല്യ�ലല ത�മരശ�� ര� ത�ലാ ക�ല  ര�ശര�ത� ,  ലോടവാ ര  വ�ശല്ജോള�ല  ഉള ല ടത#
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ഡ�റ�ബ�ങ�ല   ലതറ�യ� ഉള ല ടത�ലണന�   പ�ശ5��ോ $�ര'കണ സമ�ത� ോല6ത�യ ത�ലഴ പറയ8 ന
സ9ലങലള ത�മരശ�� ര�  ഗ�മപഞ�യത�  24-3-2012  ത�യത�യ�ല 595/11/GP-59  $മര    അസ�ധ�രണ
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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)

ഡാറാബാങരടല
ശപജ് നമറ, �
കമ നമറ, �

1 രഗര്ര , തരയകണര രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 85 24.5 6/80

2 ഷരറാസ് , താജ�സ് , തലകളതര രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 15 19.63 4/48

3 അബ്ദ ള  ജല�ല  , താജ�സ് , തലകളതര രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 15 4 4/48

4 ഇല്ാസ് ടക ടക , താജ�സ് , തലകളതര രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 15 4 4/48

5 മ, ഹമേ് , കശയലരകനത് രാശരാത് ടക.വ്ര 46/2 55.9 2/17

6 മജ�േ് , കാലരക�ടപായരല രാശരാത് ടക.വ്ര 45/2 23 2/15

7 ഉസ്യരന ് ടര  , കാലരക�ടപായരല  രാശരാത് ടക.വ്ര 45/2 18.2112 2/15
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8 അ�്ത് ടക പര , ടകാ., ങഴര പറമരല രാശരാത് ടക.വ്ര 45/2 4.087 2/15

9 മ്ഹമോലര , മലയരല രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 14/2A 26.4 3/46

10 ടക പര ഗരരരജ , എ.ശചരര രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 68/2A , 2C 38.86 5/68 , 69

11 .ര ടക അന വര  , ലരബര ട് കണ ടവന ഷന രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 68/1A 4.4663 5/66

12 അബ്ദ ള  കലാ� , പ്മ�ഗലത് രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 69 8.9 5/70

13 വരശജഷ് പര , ശ�ലക� രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 27/1 17.4 4/51

14 വരശജഷ് പര , ശ�ലക� രാശരാത് ടവഴ, പ്ര 25/2 2.59 4/50

15 ഫമമ്ന , ഒതശയാത് , ആനപാറകല ടക.വ്ര പളളരപ, റ� 27/1 4.04 12/35

16 അബ്ദ ള  റസാക് , ഒതശയാത് , ശതാടതരല ടക.വ്ര പളളരപ, റ� 27/1 6.12 12/35

17 അബ്ദ ള  റസാക് , ഒതശയാത് , ശതാടതരല ടക.വ്ര പളളരപ, റ� 27/1 8.7 12/35
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18 അബ്ബകര  എന  പര , ടനശരാ�പാറകല ടക.വ്ര പളളരപ, റ� 27/1 28.5 12/35

19 സ, ഹറ മ, ഹമേ് ബഷ�ര  , പയ�പ.ര ടക.വ്ര പളളരപ, റ� 1/1A 5.66 12/21

20 പസരഡന് മജ് ളരസ, ല  അവതല  ഇസല ാമരയ ടക.വ്ര പ്നര 82/1 2.42 12/17
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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  പ്ദദശിക

നിരീകണ സമിതി കതണതിയ സFലങതള ഡ്റ്ബ്ങില  നിനപ ഒഴിവ്കി വിജ്പന& തJയ* നതിനപ

ഗ്മപഞ്യതപ ഭരണസമിതി 7-3-2020   തിയതിയിതല 2/2  നമര  പക്ര& തീരമ്നിചിട* ളത്ണപ .പസM ത

ആവശ%& നിറദവറ*നതിന്ണപ ഈ വിജ്പന& .
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