ആര ോഗ്യ ജോഗ്ഗ്ത ഗ്രവർത്തനം

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä¡mbpÅ dnt¸mÀ«nwKv cq]tcJ
Xt±ikzbw`cW hmÀUpXe t^mÀamäv
1.

ജില്ല :

2. {Kma ]©mb¯v/ap\nkn¸menän/ap\nkn¸Â tImÀ¸tdjsâ t]cv : ...................
3. hmÀUv നമ്പർ : ................. t]cv : ..............................
hoSpIfpsS F®w

:

Øm]\§fpsS F®w

:

പരോതുസ്ഥല്ങ്ങളുപെ എണ്ണം

:

ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്ന രു യിെങ്ങളുപെ എണ്ണം :

4. hmÀUnsâ NpaXebpÅ DtZymKØsâ t]cpw, ]Zhnbpw, t^m¬ \¼cpw :
5. ssat{Im¹m³ X¿mdm¡ntbm? (AsX /CÃ ):
6. ipNnXzkvIzmUpIfpsS F®w :
7. ശുചിത്വ സ്കകോഡു കളിലെ്ആലക്ആളുകളുലെ്എണ്
ണ ം:
8. ശുചിത്വ സ്കകോഡു കളിലെ്ആലക ക ോളന്റിയർമോരുലെ എണ്
ണ ം:

വീെുകൾക്കോയുള്ള

dnt¸mÀ«nwKv cq]tcJ

hmÀUv നമ്പർ : ................. t]cv : ..............................
ipNnXzkvIzmUv

നമ്പർ :

.................

കാത്തഺട഻ ന഻ർമഺർജ്ജന പവർത്തനങ്ങൾ
1

കമ
നമ്പ വ഼ട്
ർ നമ്പർ

2

3

4

5

6

7

ഉപയ ഺഗ
ശാനൿമഺ
കകട്ട഻ടങ്ങ
പഺരങ്ങൾ/ കചള഻
കര഻ക്ക് / ളുകട
ട റഽകൾ / ക്കഽണ്്
ച഻രട്ട
മട്ടുപ്പഺവ് ക഻ണർ ആട്ടുകല്് മറ്റുള്ളവ
/ വ഼പ്പ

8

പകർച്ച ന഻ർമഺർജ്ജന പവർത്തനങ്ങൾ
9

കചട഻കൾ
/
ഫ്ലഷ്
കചട഻ച്ചട്ട഻ ടഺങ്ക്

10

കറര഻ജ
യററ്റർ /
വഺഹന
ങ്ങൾ

11

12

13

ക഼ടനഺശ഻
ന഻
എ ർകാളർ
രള഻ക്കൽ
/
/
അകവഺറ഻ ം മറ്റുള്ളവ പഽകക്കൽ

14

15

16

17

കകഺരഽ
കരക്
കഽര഻ര഻
/
/യലപന
ജനഺല
ങ്ങൾ
ബഺറ്റ് കനറ്റ് മറ്റുള്ളവ

പന഻ കകണ്ത്ത഻ ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചത്
18

19

20

പന഻
(രരം
പന഻
അറ഻ ഺ
ഉള്ളവ കമങ്ക഻ൽ കകണ്
രഽകട
എഴഽരഽക ത്ത഻
എണ്ണം )
ര഼ ര഻

21

22

അവയബഺ
വവദ്ൿസ ധ
ഹഺ ം
പവർത്ത
സവ഼കര഻ നം
ച്ച഻ട്ടു
നടത്ത഻ ഻
യണ്ഺ
ട്ടുയണ്ഺ?

23

24

ദ്഻വയസന
ഽള്ള
പഽയരഺഗ
ര഻
വ഻ല ഻ കഽടഽംബഺഗത്ത഻
രഽത്തഽന്നഽ ന്കറ യരഺൺ
യണ്ഺ?
നമ്പർ

വ഼ട്
സന്ദർശ഻ച്ച
ര഼ ര഻

പരോതുസ്ഥല്ങ്ങൾക്കോയുള്ള

dnt¸mÀ«nwKv cq]tcJ

hmÀUv നമ്പർ : ................. t]cv : ..............................
ipNnXzkvIzmUv

നമ്പർ :

.................

കാത്തഺട഻ ന഻ർമഺർജ്ജന പവർത്തനങ്ങൾ
1

2

3

4

5

6

ഉപയ ഺഗ
ശാനൿമഺ

കമനമ്പർ

കപഺരഽസ്ഥല രരം
(അനഽബന്ധം-1 പകഺരം )

കപഺരഽസ്ഥലം
സന്ദർശ഻ച്ച
ര഼ ര഻

കര഻ക്ക് /
ച഻രട്ട

കകട്ട഻ടങ്ങ
ളുകട
മട്ടുപ്പഺവ്

ക഻ണർ

ആട്ടുക
ല്്

പഺരങ്ങൾ/ കചള഻ക്കഽ
ട റഽകൾ
ണ്് /
/ മറ്റുള്ളവ
വ഼പ്പ

7

8

കചട഻കൾ
/
കചട഻ച്ച ഫ്ലഷ്
ട്ട഻
ടഺങ്ക്

പകർച്ച ന഻ർമഺർജ്ജന പവർത്തനങ്ങൾ
9

10

11

12

13

കറര഻ജയററ്റ
ക഼ടനഺശ഻ന഻ കകഺരഽകഽര഻
ർ /
വഺഹനങ്ങ എ ർകാളർ
രള഻ക്കൽ
ര഻/യലപന
ൾ
/ അകവഺറ഻ ം മറ്റുള്ളവ / പഽകക്കൽ
ങ്ങൾ

14

15

16

ബഺറ്റ്

കരക് /
ജനഺല കനറ്റ്

മറ്റുള്ളവ

17

18

ന഼ളം(മ഼ ആഴം(
റ്ററ഻ൽ
മ഼റ്ററ഻
)
ൽ)

അനുബന്ധം-1

പരോതുസ്ഥല്ങ്ങൾ
1 കഽളം
2 കനഺൽ
3 യലബർ കൿഺമ്പ്
4 ചവർക്കാമ്പഺരം
5 ന഻ർമ്മഺണ പവർത്തനങ്ങൾ നടക്കഽന്ന
6 കവള്ളം കകട്ട഻ക്ക഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലം
7 യരഺട്ടം
8 സ്കാൾ
9 പഺർക്ക്
10 കള഻സ്ഥലം (വമരഺനം)
11 ആശഽപര഻
12 മഺർക്കറ്റ്
13 ര഼ റ്റർ
14 ബസ്റ്റഺന്്
15 അറവഽശഺലകൾ
16 ആരഺധനഺല ങ്ങൾ
17 ക്ലബ്ബ്
18 വലബറ഻
19 മറ്റുള്ളവ
Note :

ഒഴ഻ഞ്ഞഽക഻ടക്കഽന്ന പഽര
ഉൾകപ്പടഽത്തഺവഽന്നരഺണ്

സ്ഥലം

഻ടങ്ങൾ കാട഻ ഇര഻ൽ

ശുച഻ത്വ ജഺഗ്രത് പ്രവര്തതനങ്ങൾ
ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ങളുടെ റ഻ദ്ദപഺര്ത്഻ിംഗ് രൂപര ഖപദ്ദര
(സര്തദ്ദേ മഺര്തഗ് രൂപ
ഗ നങ്഻ര്തദ്ദേശങൾ)

ദ്ദേരളത഻ടല ജനങ്ങളുടെ ആദ്ദരഺഗ് രൂപയിം സിംരക്ഷ഻ക്കുന്നത്഻നിം മഴക്കഺല
പേര്തച്ചവയഺധ഻േൾ ത്െയു ന്നത്഻നദ്ദവണ്ട഻
ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ങളുടെ
ദ്ദമലദ്ദനങ്ഺ്ത഻ല
ശുച഻ത്വ
ജഺഗ്രത്ഺ
പ്രവര്തതനങ്ങൾ
ദ്ദേരളസര്തക്കഺര്ത
നങ്െപഺക്കുന്നു. ഓദ്ദരഺ ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ത഻ലുിം ഓദ്ദരഺ വഺര്തഡ഻ലുിം ഓദ്ദരഺ
ഉദ്ദ്യഺഗ് രൂപസഥടനങ് നങ്഻ദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ച്ചര അവരുടെ േ഼ഴ഻ല ശുച഻ത്വ സര േവ ഺഡു േൾ ഉണ്ടഺക്ക഻
ഇതുവഴ഻ സര്തദ്ദവ നങ്െതുന്ന്നു. ഈ സര്തദ്ദവയു മഺയ഻ ്ധപ്ടപ് മഺര്തഗ് രൂപ
ഗ ദ്ദര ചുവടെ
ദ്ദചര്തക്കുന്നു.
ദ്ദ ഺിം നങ്മ്പര്ത1 ത്ദ്ദേശസവ യിംഭരണ വഺര്തഡു േളുടെ ദ്ദ ഺര്തമഺറ്ര
1. ജ഻ല
ല – ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ിം സഥ഻ത്഻ടചയ്യുന്ന ജ഻ല
ല ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
2. ഗ്രഺമപഞ്ചഺയതര /മുനങ്഻സ഻പഺല഻റ്഻/മുനങ്഻സ഻പല ദ്ദേഺര്തപദ്ദറഷടപേ
ത്ദ്ദേശ ഭരണ സഥഺപനങ്ത഻ടപേ ദ്ദപരര ദ്ദര ടപെു തുന്േ
3. വഺര്തഡര നങ്മ്പര്ത ,
ദ്ദര ടപെു തുന്േ.




ദ്ദപരര

വഺര്തഡര

നങ്മ്പര്ത

,

വഺര്തഡടപേ

വ഼െു േളുടെ
എണ
ണ ിംഈ
ദ്ദേഺളത഻ല
ഈ
സഥ഻ത്഻ടചയ്യുന്ന വ഼െു േളുടെ എണ
ണ ിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ.

ദ്ദപരര -

ദ്ദപരര

ഇവ

വഺര്തഡ഻ല

സഥഺപനങ്ങളുടെ എണ
ണ ിം ഈ ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ങ഻ലള഻ല
സഥ഻ത്഻ടചയ്യുന്ന സഥഺപനങ്ങളുടെ എണ
ണ ിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
ടപഺതുസഥലങളുടെ എണ
ണ ിം. ഈ ത്ദ്ദേശഭരണ സഥഺപനങ്ങള഻ല
സഥ഻ത്഻ടചയ്യുന്ന ടപഺതുസഥലങളുടെ എണ
ണ ിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ..
ടപഺതുസഥലങൾ ഏടത്ഺടക്ക എന്നത്ര അന്ധപ്ിം 1 ല
ദ്ദര ടപെു ത഻യ഻്ുണ്ടര .

4. വഺര്തഡ഻ടപേ ചുമത്ലയു ള ഉ ഉദ്ദ്യഺഗ് രൂപസഥടപേ ദ്ദപരുിം പ്വ഻യു ിം ദ്ദ
നങ്മ്പരുിം. ദ്ദര ടപെു തുന്േ.

ഺണര

5. മമദ്ദരഺപ
ല )
ല ഺ് ത്യ്യഺറഺക്ക഻യത്ഺദ്ദണഺ (അദ്ദത്/അല
6. ശുച഻ത്വ സര േവ ഺഡു േളുടെ എണ
ണ ിം.ഈ വഺര്തഡ഻ടപേ േ഼ഴ഻ലുള ഉ ശുച഻ത്വ
സര േവ ഺഡു േളുടെ എണ
ണ ിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
7. ശുച഻ത്വ സര േവ ഺഡു േള഻ടല ആടേ ആളുേളുടെ എണ
ണ ിം

8. ശുച഻ത്വ സര ദ്ദേഺഡു േള഻ടല ആടേ ദ്ദവഺളപേ഻യര്തമഺരുടെ എണ
ണ ിം (ആദ്ദരഺഗ് രൂപയ
പ്രവര്തതേര്ത,കുെു ിം്ശ്ര഼ പ്രവര്തതേര്ത, മറ്ുള ഉവര്ത ഉൾടപടെ)
ദ്ദ

ഺിം നങ്മ്പര്ത 2 വ഼െു േൾക്കുള ഉ റ഻ദ്ദപഺര്ത്഻ിംഗ് രൂപര ഖപദ്ദര






വഺര്തഡര നങ്മ്പര്ത, ദ്ദപരര വഺര്തഡ഻ടപേ നങ്മ്പരുിം ദ്ദപരുിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ
ശുച഻ത്വ സര േവ ഺഡര നങ്മ്പര്ത ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
അെു തഺയ഻ സര്തദ്ദവയു ടെ വ഻വരങൾ ദ്ദര ടപെു തലഺണര .
ഇത്഻ല ആ്യിം ദ്ദേഺളത഻ല രമ നങ്മ്പറഺണര ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര
രണ്ടഺമടത ദ്ദേഺളത഻ല വ഼്ര നങ്മ്പര്ത ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ഺണര .

3 മുത്ല 12 വടരയു ള ഉ ദ്ദേഺളങള഻ല കൂതഺെ഻ നങ്഻ര്തമഺരര ജനങ് പ്രവര്തതനങ്ങളഺണര
ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര .
ഇത്഻ല
പറയു ന്നവയ഻ല
കൂതഺെ഻
/ഉണ്ടഺകുന്ന
സഺഹചരയദ്ദമഺ/മറ്ര
മഴക്കഺല
ദ്ദരഺഗ് രൂപങൾ
ഉണ്ടഺകുന്ന
സഺഹചരയദ്ദമഺ
േടണ്ടതുന്േയഺടണങ്ക഻ലര ര്ത
അവ നങ്഻ര്തമഺര്തജനങ്ിം ടചയര ത്ദ്ദശഷിം അവയു ടെ
എണ
ണ മഺണര ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര
2. േര഻ക്കര /ച഻ര് – എണ
ണ ിം
3. ടേ്഻െങളുടെ മ്ുപഺവര – എണ
ണ ിം
4. േ഻ണര്ത - എണ
ണ ിം5. ആ്ുേല
ല ര - എണ
ണ ിം(ടവള ഉിം ടേ്഻േ഻െക്കുന്നവ)
6. ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ ശൂനങ്യമഺയ പഺത്രങൾ െയറു േൾ മറ്ുള ഉവ- എണ
ണ ിം(ടവള ഉിം
ടേ്഻േ഻െക്കുന്നവ)
7. ടചള഻കുണ്ടര /വ഼പ - എണ
ണ ിം
8. ടചെ഻േൾ/ടചെ഻ച്഻േൾ - എണ
ണ ിം
9. ല ഷര െഺങ്കര - എണ
ണ ിം-കൂതഺെ഻ ഉടണ്ടങ്ക഻ല
10. ടറഫ്ര഻ദ്ദജറ്ര്ത/വഺഹനങ്ങൾ- എണ
ണ ിം
11. എയര്തകൂളര്ത/അദ്ദേവ റ഻യിം - എണ
ണ ിം-

റ ഻േര േവറു േൾ, േള഻പഺ്ങൾ മുത്ലഺയവ - എണ
12. മറ്ുള ഉവ – പ
ണ ിം
ല ഺസ
13 മുത്ല 17 വടരയു ള ഉ ദ്ദേഺളങള഻ല പേര്തച്ച നങ്഻ര്തമഺര്തജനങ് പ്രവര്തതനങ്ങൾ
നങ്െത഻യത്഻ടപേ വ഻വരങളഺണര ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര .
13.
േ഼െനങ്ഺശ഻നങ്഻ ത്ള഻ക്കല/പുേക്കലടേഺതുകു നങ്഻വഺരണത഻നങ്ര
േ഼െനങ്ഺശ഻നങ്഻ ത്ള഻ക്കദ്ദലഺ പുേക്കദ്ദലഺ ഉണ്ടഺയ഻്ുടണ്ടങ്ക഻ല - ഉണ്ടര /ഇല
ല
14. ടേഺതുകുത്഻ര഻ /ദ്ദലപനങ്ങൾ - ടേഺതുകുത്഻ര഻ദ്ദയഺ ദ്ദലപനങ്ങദ്ദളഺ
ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ക്കുന്നുദ്ദണ്ടഺ- ഉണ്ടര /ഇല
ല
15.
്ഺറ്ര . – ടമഺസര േ഻റ്ര ്ഺറ്ര ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ക്കുന്നുദ്ദണ്ടഺ - ഉണ്ടര /ഇല
ല
16.
ടേഺതുേര /
ജനങ്ഺല
ടനങ്റ്ര േത്കുേള഻ദ്ദലഺ,
ജനങ്ഺലേള഻ദ്ദലഺ
ടേഺതുകുവല ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ച്ച഻്ുദ്ദണ്ടഺ - ഉണ്ടര /ഇല
ല .

17. മറ്ുള ഉവ – മറ്ുള ഉ എടത്ങ്ക഻ലുിം ടേഺതുകു നങ്഻വഺരണ പ്രവര്തതനങ്ങൾ
നങ്െത഻യ഻്ുദ്ദണ്ടഺ. - ഉണ്ടര /ഇല
ല .
18 മുത്ല 23 വടരയു ള ഉ വ഻വരങൾ പനങ്഻ േടണ്ടത഻ നങ്഻ര഼ക്ഷ഻ച്ചതുമഺയ഻
്ധപ്ടപ് വ഻വരങളഺണര .
18.
പനങ്഻ഉള ഉവരുടെ എണ
ണ ിം- എടത്ങ്കലുിം പനങ്഻ ഉടണ്ടങ്ക഻ല അവരുടെ
എണ
ണ ിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
19.
പനങ്഻(ത്രിം അറ഻യഺടമങ്ക഻ല എഴുതുേ)- ടഡങ്ക഻ /മവറല /ടചള ഉര /
എല഻/ നങ്഻പ മുത്ലഺയവ.
20.
േടണ്ടത഻യ ത്഼യത്഻- പനങ്഻ ഉണ്ടര എന്നര േടണ്ടത഻യ ത്഼യത്഻
ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
21.
22.
23.
24.
25.

മവ്യസഹഺയിം സവ ഼േര഻ച്ച഻്ുദ്ദണ്ടഺ – ഉണ്ടര /ഇല
ല
അവദ്ദ്ഺധനങ് പ്രവര്തതനങ്ിം നങ്െത഻യ഻്ുദ്ദണ്ടഺ- ഉണ്ടര /ഇല
ല
്഻വദ്ദസനങ്യു ള ഉ പുദ്ദരഺഗ് രൂപത്഻ വ഻ലയ഻ര഻തുന്ന്നുദ്ദണ്ടഺ. - ഉണ്ടര /ഇല
ല
കുെു ്ഺഗ് രൂപത഻ടപേ ദ്ദ ഺണര നങ്മ്പര്ത ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
വ഼െര സന്ദര്തശ഻ച്ച ത്഼യത്഻ ദ്ദര ടപെു തുന്േ.

ദ്ദ

ഺിം നങ്മ്പര്ത 3 ടപഺതുസഥലങൾക്കയു ള ഉ റ഻ദ്ദപഺര്ത്഻ിംഗ് രൂപര ഖപദ്ദര






വഺര്തഡര നങ്മ്പര്ത, ദ്ദപരര വഺര്തഡ഻ടപേ നങ്മ്പരുിം ദ്ദപരുിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ
ശുച഻ത്വ സര േവ ഺഡര നങ്മ്പര്ത ദ്ദര ടപെു തുന്േ.
അെു തഺയ഻ സര്തദ്ദവയു ടെ വ഻വരങൾ ദ്ദര ടപെു തലഺണര .
ഇത്഻ല ആ്യിം ദ്ദേഺളത഻ല രമനങ്മ്പരഺണര .

രണ്ടഺമടത
ദ്ദേഺളത഻ല
ടപഺതുസഥലിം
ത്രിം
ഏടത്ന്നര
അന്ധപ്പ്രേഺരിം ദ്ദര ടപെു തുന്േ..
1 മുത്ല 11 വടരയു ള ഉ ദ്ദേഺളങള഻ല കൂതഺെ഻ നങ്഻ര്തമഺര്തജനങ് പ്രവര്തതനങ്ങളഺണര
ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര .
ഇത്഻ല
പറയു ന്നവയ഻ല
കൂതഺെ഻
/ഉണ്ടഺകുന്ന
സഺഹചരയദ്ദമഺ/മറ്ര
മഴക്കഺല
ദ്ദരഺഗ് രൂപങൾ
ഉണ്ടഺകുന്ന
സഺഹചരയദ്ദമഺ
േടണ്ടതുന്േയഺടണങ്ക഻ല
അവ നങ്഻ര്തമഺര്തജനങ്ിം ടചയര ത്ദ്ദശഷിം അവയു ടെ
എണ
ണ മഺണര ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര
1. േര഻ക്കര /ച഻ര് – എണ
ണ ിം
2. ടേ്഻െങളുടെ മ്ുപഺവര – എണ
ണ ിം
3. േ഻ണര്ത - എണ
ണ ിം
4. ആ്ുേല
ല ര - എണ
ണ ിം
5. ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ ശൂനങ്യമഺയ പഺത്രങൾ െയറു േൾ മറ്ുള ഉവ- എണ
ണ ിം
6. ടചള഻കുണ്ടര /വ഼പ - എണ
ണ ിം
7.. ടചെ഻േൾ/ടചെ഻ച്഻േൾ - എണ
ണ ിം
8.. ല ഷര െഺങ്കര - എണ
ണ ിം
9. ടറഫ്ര഻ദ്ദജറ്ര്ത/വഺഹനങ്ങൾ- എണ
ണ ിം
10. എയര്തകൂളര്ത/അദ്ദേവ റ഻യിം - എണ
ണ ിം
റ ഻േര േവറു േൾ, േള഻പഺ്ങൾ മുത്ലഺയവ എണ
11. മറ്ുള ഉവ – പ
ണ ിം
ല ഺസ
12 മുത്ല 16 വടരയു ള ഉ ദ്ദേഺളങള഻ല പേര്തച്ച നങ്഻ര്തമഺര്തജനങ് പ്രവര്തതനങ്ങൾ
നങ്െത഻യത്഻ടപേ വ഻വരങളഺണര ദ്ദര ടപെു ദ്ദതണ്ടത്ര .
12.
േ഼െനങ്ഺശ഻നങ്഻ ത്ള഻ക്കല/പുേക്കല
ടേഺതുകു നങ്഻വഺരണത഻നങ്ര
േ഼െനങ്ഺശ഻നങ്഻ ത്ള഻ക്കദ്ദലഺ പുേക്കദ്ദലഺ ഉണ്ടഺയ഻്ുടണ്ടങ്ക഻ല - ഉണ്ടര /ഇല
ല
13. ടേഺതുകുത്഻ര഻ /ദ്ദലപനങ്ങൾ - ടേഺതുകുത്഻ര഻ദ്ദയഺ ദ്ദലപനങ്ങദ്ദളഺ
ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ക്കുന്നുദ്ദണ്ടഺ- ഉണ്ടര /ഇല
ല
14.
്ഺറ്ര . – ടമഺസര േ഻റ്ര ്ഺറ്ര ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ക്കുന്നുദ്ദണ്ടഺ - ഉണ്ടര /ഇല
ല
15.
ടേഺതുേര /
ജനങ്ഺല
ടനങ്റ്ര േത്കുേള഻ദ്ദലഺ,
ജനങ്ഺലേള഻ദ്ദലഺ
ടേഺതുകുവല ഉപദ്ദയഺഗ് രൂപ഻ച്ച഻്ുദ്ദണ്ടഺ - ഉണ്ടര /ഇല
ല .

16. മറ്ുള ഉവ – മറ്ുള ഉ എടത്ങ്ക഻ലുിം ടേഺതുകു നങ്഻വഺരണ പ്രവര്തതനങ്ങൾ
നങ്െത഻യ഻്ുദ്ദണ്ടഺ. - ഉണ്ടര /ഇല
ല .
17. കുളിം , േനങ്ഺല തുെങ഻യവ പൂര്തണ
ണ ദ്ദത്ഺത്഻ല വൃത഻യഺക്ക഻യ഻്ുടണ്ടങ്ക഻ല
വൃത഻യഺക്ക഻യ
ഭഺഗ് രൂപത഻ടപേ
നങ്഼ളിം
അറ഻യഺടമങ്ക഻ല
മ഼റ്റ഻ല
ദ്ദര ടപെു തുന്േ

18. കുളിം , േനങ്ഺല തുെങ഻യവ പൂര്തണ
ണ ദ്ദത്ഺത്഻ല വൃത഻യഺക്ക഻യ഻്ുടണ്ടങ്ക഻ല
വൃത഻യഺക്ക഻യ
ഭഺഗ് രൂപത഻ടപേ
ആഴിം
അറ഻യഺടമങ്ക഻ല
മ഼റ്റ഻ല
ദ്ദര ടപെു തുന്േ.

