
     രണണണ പണദവണരഷഷക മലലനഷരണയണ 2017
സണമഹലശണസണ

 സസനഡഡരഡഡ : VIII                                          ഉതരസചചക                         ആകക ഡസസര : 40

1.                                                                                         എടകല (1)
2.                                                                                       ബസസളടഡ (1)
3.                                                                                  ഭഭതതക ഭപടട (1)
4.

➢    രസജജട വളകര വതസജതമസയതരന.
➢    രസജസവതല ഡകനനകജതമസയ ഭരണട.
➢    രസജജതടനനളട ഏകനകജതമസയ ഭരണസമദസയട.                                                        (2)

5.
➢     ഉദഡപസദനപകനയയതല കതസഴതലസളതകളകട പങസളതതതതനസണഡ പസധസനജട നലകതയതഡ.
➢    ഉദഡപസദനതതകന അടതസസനട കതസഴതലസളതകളകട അധധസനമസണഡ.
➢ ഉളവനട,      ഇലസതവനട തമതലള വജതജസസമതലസതസമഹമസണഡ അഡദഹതതകന ലകജട

                                                                                                                                (2)

6. എ.  ഭഭതതക അപകയട
                                                                                           ബത ബലകജത അപകയട (2)     

7.
✔    ശതവസഹനനസര ബദസനജസസതമസര ,     ബസഹണര എനതവരകഡ ഭമത ദസനമസയത നലകതയതരന.
✔       കജഷത ഭമതയകട വജസപത വരദതപതകക എനതസയതരന ഇതതകന ലകജട
✔       ദസനട നലകതയ ഭമതയകട ഭരണസധതകസരവട കഡമണ ഇവരകഡ നലകത.
✔   ഇതഡ രസജസധതകസരട ദരബലമസകത.                                                                          (2)

8.
✔   ശവമടകഡ രനതതകകളകറതചഡ മനസതലസകനതതനഡ
✔   ഉപഡയസഗതച ഉപകരണങള മനസതലസകനതതനഡ
✔  കചവടട(  വതഡദശട )  മനസതലസകനതതനഡ
✔                                                            വതവതധ തരട കതസഴതലകള മനസതലസകനതതനഡ (3)

9.   എ - ചവപഡ
 ബത - ജലസശയങള
 സത -                                                                                                       തവതടഡ (3)

10.
കനസടതല -       പസചനന തമതഴകതഡ സസധനങളകപകരട സസധനങളകകമസറട കചയന

സമദസയട



അലലസവണട - അനതചന
നസളങസടത -                                                                               രസവതലകത ചന (3)

11.
➔     ഡപരഷജയട ഇനജയട തമതലള വസണതജജട വരദതച.
➔    ഖഡരസഷത എന ലതപത പചസരതതലസയത
➔   ഇനജന ശതലകലകയ സധസധനനതച.
➔   ഡപരഷജന സധരണനസണയങള പചരതച.                                                           (3)

12.
➔ അഹതടസ
➔  കരമതതനസണഡ പസധസനജട
➔     ആഗഹങളസണഡ എലസ ദഖങളകട ഉള കസരണട.
➔       മതചടങകളകഡ പകരട വജകതയകട ധസരമതക ജനവതതതതനഡ പസധസനജട നലകത.
➔   തനപനടകങളതലകടയസണഡ ബദമതതധങള പചരതചതഡ.                                         (3)

13.
•  കസരഷനക -    ഗസമനണ വജവസയഡ പസധസനജട നലകത.
•  കടതല -    കചറകതട വജവസസയങളകഡ പരതഗണന നലകത
•   സമതധതതനഡ പസധസനജട നലകത
•        സധയട പരജസപവട സധസശയവമസയ പസഡദശനക സമദഡ വജവസയഡ പസധസനജട നലകത.  (4)

14.
•    ആരജനസര വതവതധ ഡഗസതങളസയസണഡ ജനവതചതഡ.
•     ഓഡരസ ഡഗസതവട നതരവധത കടടബങള ഉളകപടതസണഡ.
•    ഡഗസതതതകല മതതരനഅടഗട ഡഗസതതലവന
•   ഡഗസതതലവനസകര സഹസയതകസന സഭ,  സമതതത ,    വതധസത തടങതയ ഡഗസതസഭകളണസയതരന.  
•    കതസഴതല കജഷത ,   കനകസലത വളരതലഎനതവയസയതരന.                                 (4)

15.     ഭഭതതക ഭപടട -  ഭപകജതത ,     കസലസവസ തടങതയ പകജതതദതസവതഡശഷതകള
ചതതനകരതകനതഡ.
ഉദസ:  ഡജജസതതശസസ ഭപടട

  സസടസസരതക ഭപടട : കജഷത, വജവസസയട,       രസഷനയ അതതരതതകള തടങതയ മനഷജ നതരമതത
 സവതഡശഷതകള ചതതനകരതകനതഡ. 

ഉദസ:                                                                                                    കസനതക ഭപടട (4)

16.
എ ബത

എ രസജജസഭ ഉപരസഷപതത

ബത  ഈജതപഡഷജന സടസസരട  തതന ഖസമന

സത ഡലസകസഭ സനകര

ഡത  സതനനദനതട സടസസരട   സര ഡജസണ മസരഷല
                                                                                                                      (4)



17. 
➢      പഴനമതഴഡ പസടകള സടഘസസഹതതജട എന ഡപരതലട അറതയകപടന. 
➢         ലഭജമസയ ഏറവട പഴകട കചന തമതഴഡ സസഹതതജമസണഡ പഴനമതഴഡ പസടകള
➢ ബത. സത.   ഇ മനറതനട സത. ഇ.   മനറതനട ഇടയതലസണഡ രചതകകപടതഡ.
➢   ഔവയസര പധസന കവയതതത
➢       അകട പസടകള എനട പറട പസടകള എനട രണസയതതതരതകസട
➢      അകട പസടകളതല വജകതപരവട കടടബപരവമസയ കസരജങള പതതപസദതകന.
➢    പറട പസടകളതല യദട ,   കചവടട എനതവ പതതപസദതകന.
➢ ഭപകജതത,  വതഭവസമജദത ,  ആഹസരരനതത ,  ആടയസഭരണങള ,  വതഡനസദങള ,  ആചസരങള , 

 കതസഴതലകള ,                                വതശധസസങളഎനതവയസണഡ പതതപസദജവതഷയങള (5)

18.
➢  പസസവനസ രനതത
➢ ഭതനകരനതത
➢ ഡരഖസരനതത

പസസവനസരനതത :  ഭപടതതല "   ഒര കസനനമനററതനഡ 5 കതഡലസമനറര"     എനഡ ഒര പസസവനസയത ഡതസതഡ
 ഡരഖകപടതനതസണഡ പസസവനസരനതത.

 ഭതനകരനതത :    ഭപടതതല ഒര കസനനമനററതനഡ 5     കതഡലസമനറര എന പസസവനയഡ പകരട 1:50000  എന
   അനപസതരനതതയഡല ഡതസതഡ ഡരഖകപടതനതസണഡ ഭതനകരനതത.

ഡരഖസരനതത :        ഭപടങള വലതസകകഡയസ കചറതസകകഡയസ കചയഡമസള ഡതസതതലട ആനപസതതകമസറട
 വരനതസണഡ ഡരഖസരനതത.                                                                      (5)

തയയ്യാറയ്യാകക്കിയതത

കകയ്യാളക്കിന് കജയ്യാസത ഇ
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