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�ി��� �ാർ�ി� േ��� േ��"ിെ� ഒ%�, �&� ,'%� േ(ാ)��ിൽ 

�ി*ം +ാ,ിെ� �ർ-� ഉ�� ാ��"ി/ ആ��!,ാ0ി ��%1  �2ി3� ഏ�േ��ം 

90 56�   ��ി7� �ി8)%�ി�� 9: �3 �ർ�ാ;�ൾ =�ി>െ�ാ?*.  

9: �3 �ർ�ാ;�ൾ �ാർ�ി� േ��� േ��ം ഓ+ീ	ിൽ 2018 

Aി	ംBർ ,ാ	ം 11 -mw  �ീ��ി  �ൽ 11.00 ,�ി-�ം �Cി3ി�ി-�ം. അേ% 

�ി�	ം 11.30 ,�ി-� അേEാൾ FാG�ാ0ിHI �ർ�ാ;�ാ�െ5 	ാ%ിJ!"ിൽ 

��ി7�  �	!,ാ0ി േ��ം െKL%1ം അ�ി/ േ��ം �ർ�ാ;�ൾ 

1M)%1,ാ��.  േ��"ിേ�ാ �ർ�ാ	ിേ�ാ �ാNാ�ം െKOിHI�ിൽ �3� ഏPQം 

ഉ0ർ% �ി�-� അ%െ" ,ാS-P� �ി��ാ�,/	�ി3� �!ാ0െ,%� േ�ാ*%  =ം 
�ാെ2EMT% �ിBU��ൾ-� �ിേV0,ാ0ി അംീ��ി)%�ാ��.  

�ിBU��ൾ : 

  

1. ഓേ�ാ �ർ�ാ	ിേ�ാെ5ാEQം 2000/-W  (�&ാ0ി�ം W  ,ാXം) 

�ി��:�!,ാ0ി 	,ർEിേ-&�ാ��.  �ി��:�!ം  �,ാേ0ാ Aി,ാൻA� 
Zാ[ാേ0ാ െ\ാ+	ർ ആൻM� െFA�, �ാർ�ി� േ��� േ��ം, 

���ൽ എ% �ി�ാ	"ിൽ എ	�.Bി.ഐ. എം.Gി.എം.എ3�.എ	�. ^ാ_ിൽ 

,ാM"-�ിVം �ൽേ�&�ാ��.  
2. േ��"ിൽ ,ാXം  െ�`-ാൻ ആaFി)%�ർ-� േ���ി�	"ിbം 

	,0cം FാG�ാ0ി 2000/- W  െ�dി�3� േ��"ിൽ  െ�`-ാQ%�ാ��. 
3. േ(ാ-� I,  II, III  ഇ�0ിൽ 56�  ഒ%ി/ �fാQ% ഏPQം g5ി0 �ി�-�  

�ർ�ാ	ിൽ �ാ�ി3ി�ിേ-&�ാ��.  ഏPQം g`�ൽ 1� �ാ�ി3ി�ി)% 

�ർ�ാ;�ാ�ൻെM �S�ാ	� അെ��ിൽ േ��"ിൽ ഏPQം g`�ൽ 

�ി�ി)% 1� അംീ��ി)%1ം �ർ�ാ;�ാ�ൻ/ േ��ം െ�ാ& ആൾ 

െ	�h�ിPി0ാ0ി േ��ം  ി5ി3 1�Tെ5 1/3 Cാം (�ി��:�!ം ഉൾEെ5) ഏi 

�ി�	"ി��ം ഓ+ീ	ിൽ അ53� �	ീ1 �ാേj&�ാ��.   
4. ഈ േ��"ിൽ �ി*ം �5l 	ീ	�ിൽ �ൽm% ��ി7ിൻെM 9i�ൻ 

1�Tം അ53� ��ി7� +ാ,ിൽ �ി*ം �ീ-ം െKL�Tം േ��� �ാർ�ി� 



	ർ
��ാ�ാ�T,ാTI BാJ!��ൾ �ീർ%�ാ0ി േBാJ!ം ���Tം 

െKO േ��ം ,ാXം െ	�h�ിPി ,5-ി �n�േ0ാ അ�	ാ� �ിൽE�0ിൽ 

o,ീ��ി)�േ0ാ െKL%�ാ��.  ,pI��െ5 �ി��:�!ം 

,5-ിെ-ാ`)%�ാ��. 
5. േ��� േ��"ിൻെM െK��ിൽ ��ി7� െ�dി അ�ാ1q�"� �3� r-ി 

േ�ാA� െKs െ�ാ`)%�ാ��.  ഇ\�ാ�ം  േ�ാA� െKO� ഏൽ ി)% 

��ി7ിൻെM �ി� ഓ+ീ	ിൽ അ53േ��ം ,ാXേ, q�"� �ി*ം ��ി7� 
െ�ാtേ ാm�ാൻ അ/��ി)�Tu.  ഇ\�ാ�ം െ�ാtേ ാm%�� \v"ി 
�ി�	j�ിbം 	,0j�ിbം ,ാX,ാ0ി o,ീ��ി-�ം. 

6. െ�dി അ�ാ1 q�c �3� r-ി ഏwി)% ��ി7� �ർ�ാ;�ാ�ൻെM/ 

േ��ം  ി5ി3 ആ�ിൻെM x,��0ിൽ അEേEാൾ െ�ാtേ ാേ�&�ാ��.  
ഇ�ിേ�-ാ0ി ��ി7� െ�H% 9M-� ��ി7� േ�ാA� െKL%�ി�ാ0ി 
0yാ	,0ം �ാF�ം എ"ിേ-&�ാ��.  ഇ�ിൽ �ീz ��"ി0ാൽ �{,ാ0 

��ി7ിൻെM 1� േ��-ാ��ിൽ �ി*ം ഈ5ാ)%�ാ��. 
7. ഒ�ി-ൽ r-ി0 ��ി7� ഏെ��ിbം ��"ിൽ �{െEdാൽ അVി|�ർ-� 

ഉ"��ാ�ി�}ം ഉ&ാ0ി�ി)%��. 

8. അംീ��ി3 �ർ�ാ;�ാ�ൻ അy�ാ േ��"ിൽ ഏPQം g`�ൽ 1� 

�ി�ി30ാൾ �ാർ�ി� േ��� േ��ം േ,Vാ�ിT,ാ0ി 200/- W  

9:EX"ിൽ ��ി7� �ാ~%1 	ംBUി3� ഒ� ��ാMിൽ ഏർെEേ5&1ം 

��ാർ \�ാ�ം \�ർ"ിേ-&1,ാ��. 
9. ��ാർ �ം��ം '�ം �ാർ�ി� 	ർ
��ാ�ാ�)&ാm% എ�ാ 

�{jൾ)ം ��ാ��ാ�ൻ ഉ"��ാ�ി0ാ0ി�ി)ം. 

10. ഏെ�ാ� �ർ�ാ;ം/ േ��Qം �ി� ാVി�ം അംീ��ി)%�ിേ�ാ 

�ി�ാ��ി)%�ിേ�ാ ഉI അVി�ാ�ം �ാർ�ി� േ��� േ��ം 

േ,Vാ�ി0ിൽ �ി=ി�,ാ0ി�ി)ം.  �ാ,	ി> �Cി)% �ർ�ാ;�ൾ 

0ാെ�ാ� �ാ����ാbം 	}ീ��ി)%��. 

11. അംീ��ി3 �ർ�ാ;�ാ�ൻ/ േ��"ിൽ ഏPQം g`�ൽ 1� �ി�ി30ാൾ 

േ,Vാ�ിT,ാ0ി ��ി� െ�H%1 	ംBUി3� ��ാMിൽ ഏർെEdേ��ം 

+ാ,ിൽ �ി*ം െ�dി"�%�/	�ി3� �ർ�ാ	ി/ �ിേV0,ാ0ി ��ി7� 
9i�ൻ +ാ,ിൽ �ി*ം �ാേj&�ാ��.  ��ി� െ�dിc5jി0 േ��ം 

അ�ാ1 �ി�	j�ിbI ��ി7� 9i�/ം 95-ം g5ാെ� �ീ-ം 

െKേ�&�ാ��.   
12. ഈ േ��"ിേ�-� ആ��!ം ��% ��ി7� െ�dിെ0`)%�ി/I അVി�ാ�ം 

�ാർ�ി� േ��� േ��ം േ,Vാ�ി0ിൽ �ി=ി�,ാ0ി�ി)ം.  



13. ഈ േ��"ിേ�-� ആ��!ം ��%െ�ാ2ിെ�TI 9i�ൻ ��ി�ം അംീ|� 

�ി�-ിൽ �ാjാ/I �ി0, �,ാ0 BാV!� ��ാ��ാ��� 
ഉ&ാ0ി�ി)%�ാ��. 

14. ��ാ��ാ�ൻ 9േ�� എെ��ിbം �{ം +ാ,ിൽ 	ംC�ി3ാൽ, അ�� 
��ാ��ാ��ിൽ �ി*ം ഈ5ാ)%�ാ0ി�ി)ം. 

15. ��)5ി�ി� �ി0,ം ഉൾെEെ5  േ��/ േ��� 	ർ-ാ�ിൻെM എ�ാ േ�� 

�!�q��ം ഈ �ർ�ാ	ി/ം/ േ��"ി/ം BാV�,ാ0ി�ി)ം. 

16. േ��ം �5c�ാൻ �ീ�,ാ�ി3ിHI �ി�	ം അ�ിKാ�ി�,ാ0ി ഓ+ീ	ി/ 

അ�Vിേ0ാ 95-േ,ാ �%ാൽ അ`" \v"ി �ി�	ം േ��ം 

�5c%�ാ0ി�ി)ം.   

 

 

 

   േ��ം െKL% ��ി7� ഓ+ീ	� 	,0j�ിൽ FാG�ാ0ി �ീ=ി-ാQ%�ാ��. 
g`�ൽ �ി��jൾ-� ഓ+ീ	� 	,0j�ിൽ േ��ിd� FാG�ാ0ി 
അേ�}�ി-ാQ%�ാ��. 

          ഒE�/- 
           െ\ാ+	ർ ആൻM� െFA�  
`  

 േ�ാdീ	� േBാർA�, 9�ി	ിEൽ ഓ+ീ	�, �ി���  

 േ�ാdീ	� േBാർA�, െ�`�ം aാ, _ാ0"� 
 േ�ാdീ	� േBാർA�,  m�ർ aാ, _ാ0"� 
 േ�ാdീ	� േBാർA�,   ��ി-ീ2� �േ�ാ-� _ാ0"� 
 േ�ാdീ	� േBാർA�, �ി��ൻ��ർ aാ, _ാ0"� 
 േ�ാdീ	� േBാർA�, m�ർ |�ി C�ൻ  

 േ�ാdീ	� േBാർA�, െ�`�ം |�ി C�ൻ 

 േ�ാdീ	� േBാർA�, �ി��ൻ��ർ |�ി C�ൻ 

 േ�ാdീ	� േBാർA�, �ി��� |�ി C�ൻ 

 േ�ാdീ	� േBാർA�, ഓ+ീ	�  
 �ർE� : +ാം �\&� / +ാം ഇൻ KാർG�/ 	ർ)�ർ/ ���ൽ േ���ം    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


