
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

താമരശ ശ് രര  ഗാമപഞായത് 

തരരതല   വരജാപന�

2021 ഫ�ബ� വരര 10

ശോാഴരശകാട്  ജരല്യരഫല താമരശ ശ് രര താലാ കരല  രാശരാത് ,  ഫോടവാ ര  വരശല്ജോളരല  ഉള ഫ'ടത�
ശോരള    ഫനല  വയല     തണ+ ,ര തട    സ�രകണ   ആോ0 ്  2008   പോാര�   വരജാപന�   ഫ2യഫ'ടതമായ
ഡാറാബാങരല   ഫതറായര ഉള ഫ'ടതാഫണന്   പാശ9്രോ നരര,കണ സമരതര ോഫ:തരയ താഫഴ പറയ� ന
സ<ലങഫള താമരശ ശ് രര  ഗാമപഞായത്  24-3-2012  തരയതരയരല  595/11/GP-59  നമര    അസാധാരണ
ഗസറ് പോാര� പസരദ,ോരരച  ഡാറാബാങരല നരന� ഒഴരവാകര വരജാപന� ഫ2യ� ന. 
                                                                                                                                                  (ഒ'്)
                                                                                                                                               ഫസകടറര
                                                                                                                               താമരശ ശ് രര ഗാമപഞായത്
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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 സ, ഫബര  , പറചരശകാത് രാശരാത് രാശരാത് 58/2 1.53 8/116

2 .ര പര അബ്ദ റഹരമാന  , S/o അബ്ദ റഹരമാന രാശരാത് രാശരാത് 29/3 5.154 7/104

3 ്ാലരനര എ� എസ് , പനചരങല രാശരാത് ടക.വൂര 108/1 4.04 3/44

4 അമര്ര .ര യ, രാശരാത് ടവഴ, പൂര 79/2A 9 5/74

5 അബഹാ� എ� എ രാശരാത് ടവഴ, പൂര 79/2A 10.5 5/74

6 ഖേ�ജ , എ    .യാട് രാശരാത് ടവഴ, പൂര 67/1A1 3.9 4/60

7 മാര      ടരന  ശതാമസ്         രാശരാത് ടെമ 23 12.14 10/152
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8 നജ�ബ് സര ടക , ടെമകനത് രാശരാത് ടക.വൂര 108/2 10.2873 3/45

9 നജ�ബ് സര ടക ,  നIഷാേ് സര ടക 
ടെമകനത്

രാശരാത് ടക.വൂര 108/2 5.5463 3/45

10 ജമ�ല സര ടക , ടെമകനത് രാശരാത് ടക.വൂര 108/2 17.64 3/45

11 മറരയ , പ, തന പ, രയരല രാശരാത് ടവഴ, പൂര 69 9.92 5/70

12 ഉസ്യരന  കടര , മ, ണന പരലാകല  രാശരാത് ടെമ 23 12.14 10/152

13 ശേവകര അമ , കളത�ടപായരല രാശരാത് ടക.വൂര 89 1.61 3/30

14 ശവലായ, ധന  നായര  , കളത�ടപായരല രാശരാത് ടക.വൂര 89 16.83 3/30

15 സ, ശമഷ് വര , വരഎ� നരവാസ് ആ്ാരരകണര രാശരാത് ടക.വൂര 89 2.84 3/30

16 ഫമമൂന ടക പര , കലറകാ�ടപായരല രാശരാത് ടക.വൂര 45/2 2.07 2/15

17 ഫസനബ ടക പര , കലറകാ�ടപായരല രാശരാത് ടക.വൂര 45/2 2.69 2/15
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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 30-1-2021  തിയതിയിതല 5 ാംാ   നമര  പക്ര& തീരമ്നിചിട* ളത്ണപ .പസM ത

ആവശ%& നിറദവറ*നതിന്ണപ ഈ വിജ്പന& .
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