
കരട്

േകരള മാരിൈടം േബാർഡ്  ജീവന�ാരുെട െപാതു സ�ലം മാ��ിനുംനിയമന�ി�മാ��
െപാ�മാനദ���ം നിർേ�ശ�ളും താെഴ�റയും �പകാരംനി�യി�െകാ�് ഉ�രവാ��.

1 െപാ��ലം മാ�ം

i) ഓേരാ  വർഷവും െമയ് 15-ന് മുൻപ് െപാതുസ�ലം മാ�ം പൂർ�ിയാേ��താണ്.ഏ�ിൽ

മാസം 30-ന് കരട് �ലംമാ� പ�ിക�ം െമയ് 15-ന് �ൻപ് അ�ിമ ഉ�ര�ം

�റെ��വിേ��താണ്.

ii) ഓേരാ വർഷവും െഫ�ബുവരി 28-ന് മൂ�ുവർഷം തികയു� ജീവന�ാരുെടഅേപ� മാ�േമ

പരിഗണി�വാൻ പാടു�ൂ. മൂ�ു വർഷം കാലാവധി എ�ത്ഒ� ഓഫീസിൽ ഡ�ൂ �ിയിൽ

�േവശി� തീയതി  �തൽ അടു� ഏ�പിൽ 30 വെര കണ�ാ�ാവു�താണ്

iii) െപാ��ലം മാ��ിനായി മാർഗ� നിർേ�ശ�െള അടിസ�ാനമാ�ിഎ�ാ വർഷവും ഒരു മുൻ

ഗണനാപ�ിക ത�ാറാേ��താണ്. അ�� െപാ��ലം മാ��ിനാ�� പ�ിക നിലവിൽ

വ���വെര േബാർഡിെല അനിവാര�ം ആെണ�ിൽ മാ�തം എല� ാ�ലം മാ���ം ക�

സ�ദായം പാലി�െകാ�് ഈ പ�ികയിൽ നി�ും  നടേ��താണ്.

2 ഉേദ�ാഗ കാലൈദർഘ�ം

i) ജി�ാ�ര �ലം മാ��ൾ�ു� നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി,ഒ� േ�ഷനിൽ മൂ�ുവർഷം

സർ�ീസ് പൂർ�ിയാ�ാ�  ജീവന�ാെര െപാതുസ�ലം മാ�ഉ�രവ് �റെ��വി���

വെരേയാ അെ��ിൽ െമയ് 31 വെരേയാ ഇനി�റയു� കാരണ�ൾഒഴിെക സാധാരണഗതിൽ

�ലം മാ�ാൻ പാടില� ാ�താണ്.

എ) അ�ട� നടപടി / വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

ബി) അ�ക�ാർഹമായ കാരണ�ൾ :



ii) ഒഴിവി�ാ� കാരണ�ാൽ സ��ം ജില� യിൽ /ഓപ്�് െചയ്തജി�യിൽ നി�ും സ�ലം മാ�െ��

ജീവന�ാരെന  തിരിെക �ലം മാ�ാൻ 3 വർഷം ഡ�ൂ �ി / സർ�ീസ് ബാധകമാകു�തല� . ഇ�

സംഗതികളിൽ  സ��ം ജില� യിൽ /ഓപ്�് െചയ്ത ജില� യിൽഉ�ാ�� ആദ�െ� ഒഴിവിൽ

ജീവന�ാരന്  �ലം മാ�ം നൽേക�താണ്. (സ��ം ജില� എ�ത് ജീവന�ാരൻ സ�ിരമായി

താമസി�� ജി�െയ �ചി�ി��)

iii) �റെ� േ�ഷനിൽ 3 വർഷ കാലാവധി പൂർ�ിയാ�ിയ അവകാശെ��ആൾ�് മാ�ം

നൽകു�തിന്  ആവശ�മു� പ�േമാ  നിലവിലു� ജീവന�ാരെ��ലം മാ�ം

െപാ�താ�ര�ാർ�ം ആവശ�മായി വരു�പ�േമാ അല� ാെതഒ� �േത�ക േ�ഷനിൽ

��വർഷം  സർ�ീസ് പൂർ�ിയാ�ിയി�ില� ാ� ഒരജുീവന�ാരേന�ം അ�ട�

നടപടി/വിജിലൻസ് അേന�ഷണം, അനുക�ാർഹമായ കാരണ�ൾ, ഒഴിവില� ാ�

കാരണ�ളാൽ സ��ം ജില� യിൽ/ഓപ്�് െചയ്ത ജില� യിൽനി�ം �ലം മാ�െ��വർ

എ�ിവയിൽ ഉൾെ�ടാ�വെര സ�ലം മാേ�� ആവശ�മില� .

3. െപാ�താ�ര��ിന്  വിേധയമായ  �ലം മാ�ം

െപാ�താ�ര��ിന് വിേധയമായി ഒ� ജീവന�ാരെന �ലം മാേ��ത് ആവശ�മാെണ�്

േബാ����പ�ം േബാർഡിന്  ജീവന�ാരെന ഉടൻ തെ� സ�ലംമാ�ാ��താണ്. െപാ�

താ�ര�ം എ��െകാ�് വിവ�ി��ത് ഓഫീസിെ� കാര��മത�ം �ഗമമായ

�വർ�ന�ിനും സ�ലം മാ�ം അനിവാര�മാകു�ു എ�താണ്.അനിവാര�ത�ത�മാ�ം

വ��മാേ���ം അ�ര�ി�� �ലം മാ�ം ഒ� കാരണവശാ�ം മ�് താ�ര��ൾ ഉ�ാകാൻ

പാടി�ാ��ം ജീവന�ാരെ� അവകാശ�ിന്  ഹാനി ഉ�ാകാ��മായിരി�ണം.

4. അ�ക�ാർഹമായ കാരണ�ൾ

i) ��തരമായ ഏെത�ി�ം അ�ഖേമാ (��തരമായ അ�ഖ�ൾ എ�ത്��തരമായ േരാഗ�ളായ

ക�ാൻസർ, ഹൃേ�ദാഗം, പ�ാഘാതം എ�ിവയും കരൾ , വൃ�എ�ിവ ദാനം െച�വർ, അവയവം



മാ�ിവ�ലിന്  വിേധയരായവർ, ഗുരുതരമായ  ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ൾ അപകടം കാരണം 

ജീവന�ാരന് �ായിയായ അവശത സംഭവി�ക�ം ആയ��ലം ജീവന�ാരന്

പരസഹായ�ിനായി  ആ�യിേ��തായി വ�ക.

ii) വിദ� ചികി�  മെ�ാരിട�ം ലഭ�മ�ാെയ�് െമഡി�ൽസർ�ിഫി��ിെ� അടിസ�ാന�ിൽ

വ��തലവൻ സാ��െ�ടു�ുക.

iii) ജീവന�ാരെ� ഭാര��േ�ാ (ജീവന�ാരിെയ�ിൽ ഭർ�ാവിേനാ)��തരമായ േരാഗം

പിടിെപ��ം ജീവന�ാരെന  �ർണ� മായും ആ�ശയി�ുകഴിയു�തുമായമകേനാ മകൾേ�ാ

മാതാവിേനാ പിതാവിേനാ  ജീവന�ാരെ� / ജീവന�ാരി�െട സാ�ി���ം പരിചരണ�ം

അത��ാേപ�ിതമാെണ�്  െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��ിെ�അടി�ാന�ിൽ  വകു�ുതലവൻ

സാ��െ���േ�ാൾ.

iv) േമൽ പറ� സാഹചര��ളിൽ പുറെ�ടുവി�ു� ഉ�രവുകൾഒ� വർഷം

�ർ�ിയാ�ിയതിനുേശഷം  പുന: പരിേശാധിേ��താണ്.

v) മി�വിവാഹിതർ�്  സർ�ാർ ഉ�രവായി�ു� മാനദ��പകാരം�ലം മാ�ം

അ�വദിേ��താണ്.

5 ഓ�ഷ�കൾ

i) �ലം മാ�ം ഒ�ാമതായി നട�ാ��ത് ഓ�ഷെ� അടി�ാന�ിലാണ്.ഓേരാ വ��ി�ം ��്

ഓ�ഷ�കൾ സൂചി�ി�ാവു�തും ഈ മൂ�് ഓപ്ഷനുകൾ�ുംേ�ഷൻ സീനിേയാറി�ി മാ�തം

മാനദ�മായിരി���മാണ്.

ഉദാഹരണ�ിന് – ഒരാൾ ഒരു �പേത�ക സ്േ�ഷെ� മൂ�ാംഓ�ഷനായി ഓ��്

െച�കയാെണ�ിൽ അയാെള, ആ സ്േ�ഷെ� ഒ�ാം ഓപ്ഷേനാര�ാം ഓ�ഷേനാ ആയി ഓ��്

െച�വ�ം േ�ഷൻ സീനിേയാറി�ിയുെട അടിസ�ാന�ിൽഅയാെള�ാൾ ജൂനിയറായവരുമായ

മ�ാ�കേള�ാൾ  മുൻ ഗണനയിൽ ആ സ്േ�ഷനിേല�്  സ�ലംമാ��ിന്  പരിഗണി��താണ്.



ഒരാൾ�് അയാളുെട ര�ാമെ�േയാ മൂ�ാമെ�േയാ ഓപ്ഷെ�അടി�ാന�ിൽ സ�ലം മാ�ം

കി�േ�ാൾ അയാളുെട ഒ�ാമെ�യും ര�ാമെ�യും ഓപ്ഷൻ റ�ാകാെതതെ� അടു�

െപാ��ലം മാ� ഉ�രവിനിടയിൽ ഉ�ാകു� ഒഴിവുകളിൽനിലവി�� ഓ�ഷൻ പരിഗണി�്

�ലം മാ�ം നൽേക�താണ്.

ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിർബ�മാെണ�ിലും ഒരാൾ�് അയാളുെട ര�ാമെ�േയാ

��ാമെ�േയാ ഓ�ഷെ�  അടി�ാന�ിൽ സ�ലം മാ�ംകി�േ�ാൾ അതിനുേശഷം

ആവശ�മാെണ�ിൽ അയാൾ�് ഹയർ ഓപ്ഷൻ റ�ാ�ാവു�താണ്.ഇ�ാര�ം ഉ�രവിൽ

തെ� വ��മാേ��താണ്. അതിൻ �പകാരം ജീവന�ാരൻഓ�ഷൻ മാ�ി നൽേക�താണ്.

ഓഫീ�ക�ം ത�ിക�ം ഓ�ഷൻ ആയി സമർ�ി�ാൻ ആകു��മീകരണ�ൾ

ഉ�ാേക�താണ്. െപാ��ലം മാ� അേപ�േയാെടാ�ം തെ� േഹാംേ�ഷൻ ഡിക� യർ

െച��തി�ം മാ��തി��� അവസരം നൽേക�താണ്.

ii) ഒഴി�കളി�ാ�  കാരണ�ാൽ സ�ലം മാ��ിന്  പരിഗണി�ാൻകഴിയാ�തായ ജീവന�ാർ

സമർ�ി� ഓപ്ഷനുകൾ സ്േ�ഷൻ സീനിേയാറി�ിയുെട �കമ�ിൽ�മീകരിേ���ം ര�്

െപാ��ലം മാ��ൾ�ിടയിലു�ാകു�തായ ഒഴിവുകൾ ഈക�വിൽ നി�ും

നികേ���മാണ്.

iii) ഓ�ഷ�കെള അടി�ാനമാ�ി�� �ലം മാ��ൾ സ്േ�ഷൻസീനിേയാറി�ി�െട

അടി�ാന�ിൽ നടേ��താണ്. ജില� ാതല നിയമന�ിെ�സംഗതിയിൽ, ഓപ്�് െചയ്തി�ു�

ജി�യിൽ അ�് വർഷേ��ു� നിർബ�ിത കാലയളവ് സ്േ�ഷൻസീനിേയാറി�ി�ായി

കണ�ാ�െ���ത�.

iv) ഒ� �േത�ക േ�ഷനിേല�് ഒ�ിൽ കൂടുതൽ വ��ികൾഓ��് െച�േ�ാൾ ഏ�വും

സീനിയറായ  വ��ിെയ ഒ�ാമതായി  പരിഗണിേ��താണ്. ജീവന�ാരെ� / ജീവന�ാരി�െട

ഓ�ഷൻ �പകാരം സ�ലം മാ�ം കി�ുൻനവർ അവിെട ഏ�വും�റ�ത് ��് വർഷ�ാലം

േജാലി െചേ��താണ്. (�ലം മാ��ി�� ആവശ��ിേല�ായി 15  കിേലാമീ�ർ

��ളവി��ി�� േ�ഷ�കെള ഒ� േ�ഷനായി കണ�ാേ��താണ്)



v) ഓ�ഷെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ലം മാ�ം െച�െ��വർ�ുംഒ� വർഷം

�ർ�ിയാകുേ�ാൾ  സ�ലം മാ��ിനുേവ�ി ഓപ്ഷൻ നൽകാവു�താണ്.എ�ാൽ

അവ�െട ഓ�ഷൻ യാെതാരു അവകാശവാദികളുമില� ാ�തായ  ഓ�ൺ

േവ�ൻസികൾെ�തിെര മാ�തവും അ�രം സ�ലം മാ�ം ഏെത�ിലുംനിർബ�ിത സ�ലം

മാ�ം അനിവാര�മാ�െ���ത�ാ�തി�മാണ്  പരിഗണിേ��ത്.

vi) ഓ�ഷ�കെള അടി�ാനമാ�ിയ�ാ�� �ലം മാ��ൾ നിർബ�ിത സ�ലം മാ�മായി

ക�തെ�േട�താണ്.

vii) നിർബ�ിതമായി സ�ലം മാ�ം  െച�െ�� ഉേദ�ാഗസ�ർനൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ�്  മ�ു�

ഉേദ�ാഗ�ർ സമർ�ി� ഓപ്ഷനുകേള�ാൾ  മുൻ ഗണന നൽേക�താണ്.�ൻ ഗണനാ�കമം

�ടർ�യായ ഏ�വും ൈദർഘ�മു�  ഔ�് സ്േ�ഷൻ സീനിേയാറി�ിയുംഏ��ം �െര��

േ�ഷ�ം  ആയിരി��താണ്. ആയവ ര�ം �ല�മാെണ�ിൽസർ�ീസ്  സീനിേയാറി�ിയാണ്

പരിഗണിേ��ത്.

viii) ഓ�ഷെ�  ആവശ��ിേല�ായി, �ാൻസ്ഫർ സ്േ�ഷൻ സീനിേയാറി�ിഅത� സംഗതിേപാെല,

�ലം മാ��ിെ� / സർ�ീസിലു� നിയമന�ിെ�ഉ�രവിെ� തീയതി �തൽ

ഉ�വി��താണ്. നിർബ�ിത സ�ലം മാ��ളും നിയമന�ളുംസ്േ�ഷൻസീനിേയാറി�ിെയ

ബാധി��ത�. എവിെട നി�ാേണാ ഉേദ�ാഗ�ൻ നിർബ�ിതമായി �ലം മാ�ം

െച�െ��ത് ആ േ�ഷനിൽ അേ�ഹം തുടരു�തായിക�തെ�േട�താണ്.

6 നിർബ�ിത സ�ലം മാ�ം

i) നിർബ�ിത സ�ലം മാ��ിനു� കാലയളവ് ഡ�ൂ �ിയിലു�ഒ� വർഷമായിരിേ��താണ്.

�റി�്: - നിർബ�ിത സ�ലം മാ��ിൽ സർ�ീസിെ�കാലയളവ് കണ�ാ��തി�േവ�ി

ഡ��ിയിൽ െചലവഴി� യഥാർ� കാലയളവ് മാ�തമാണ്  കണ�ിെലടു�ു�ത്.ഉേദ�ാഗ�ർ

എ�� ര�് മാസം വെര�� അർഹമായ അവധി  ഡ�ൂ �ിയായികണ�ാ��താണ്.



ii) നിർബ�ിത സ�ലം മാ��ിനു� മാനദ�ം  സർ�ീസ്�നിേയാറി�ി  ആയിരി��താണ്.

ഏ��ം �നിയറായി�� ആെള ഏ��ം അകെല�� േ�ഷനിൽ നിയമിേ��താണ്.

7 ആേ�പ�ൾ / അ�ീലുകൾ  ഫയൽ െച�ു�ത്.

i) എ�ാ �ലം മാ� ഉ�ര�ക�േട�ം കരട്, �ലം മാ�ം നട�� അധികാര �ാപന�ിെ�

േനാ�ീസ് േബാർഡിലും േബാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിലും �പസി�ീകരിേ��തുംആേ�പ�ൾ

എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ ഫയൽ െച�ു�തിനായി  ഏ�വും�റ�ത് ഒരാ��െ� സമയം

അ�വദിേ���മാണ്.

8 നിരസി�ൽ

i) െഡപ�േ�ഷൻ കാലയളവ് (േകരള സർ�ീസ് ച��ളിൽ നിർ�ചി�െ���കാര�� േഫാറിൻ

സർ�ീസ്) / പഠനാവശ��ിനു� അവധി  എ�ിവ സ�ലം മാ��ിനുേവ�ിഅർഹതയു�

കാലയളവായി  പരിഗണി��ത�.

ii) പര�രം മാ��ി�േവ�ി�� അേപ�കൾ പരിഗണിേ��തില� .

iii) ജീവന�ാ�െട ബ��േളാ ആ�ിതേരാ  മ�ാെര�ി�േമാ സമർ�ി�ു�  അേപ�കൾ  ഉടൻ

തെ�  നിരസിേ��താണ്.

9 േ�ഷൻ

i) ഒ� ജി�യിെല (റവന� ജി�) 15 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിലു�സർ�ീസ് ഒേര സ്േ�ഷനിെല

സർ�ീസായി  കണ�ാേ��താണ് (സ്േ�ഷൻ  എ�ത് ജീവന�ാരൻഅവസാനം േജാലി

െച� ഓഫീസ് എ�� �ചി�ി��ത്).

ii) സ��ം ജി�യിേല�് / ഓ��് െച� ജി�യിേല���ലം മാ��ിന്  ഒ�ിൽ കൂടുതൽ

ജി�കളിെല സർ�ീസ് െമാ��ിൽ കണ�ിെലടുേ��താണ്.(വിവിധ േകഡറി��

സർ�ീസുകളും  െമാ��ിൽ കണ�ിെലടുേ��താണ്)



iii) ഓഫീസ് ഒ� ജി�യിൽ നി�ും മെ�ാരു ജില� യിേല�്മാ�ിയാൽ ഓേരാ േകഡറിലും ഉ� ഏ�വ

�നിയറായ  ജീവന�ാെര  �തിയ ജി�യിേല�്  �ലം മാേ��താണ്. (ഇ�രം �ലം

മാ��ിൽ ഡി.ആർ.ബി ച��ൾ  �പകാരമു� സീനിേയാറി�ിന�െ�ടാൻ  പാടില� ). മാ�ിയ

ജി�യിേല�് സ�മന�ാെല േപാ�� ജീവന�ാ�െട അേപ�കൾ പരിഗണിേ��താണ്.

10 �ൻഗണനാ�കമം

ഒ� �േത�ക  േ�ഷനിേല�്  വളെര ��തൽ അേപ�കരുെ��ിൽ�ൻ ഗണനാ�കമം ചുവെട

പറ�ം �കാരമാണ്.

i) ജീവന�ാരെ� / ജീവന�ാരി�െട പരിഗണനയി�� അേപ��െട സമയ�� േ�ഷനിെല

�ടർ�യായു� ൈദർഘ�ം, സ�ലം മാ��ിനുേവ�ിയു�മാനദ�മായിരി��താണ്.

ii) ഒ� �േത�ക േ�ഷന് �റ�് ഏ��ം ��തൽ േസവനൈദർഘ�മു�ജീവന�ാർ�്

ഒ�ാമതായി   �ൻഗണന നൽകാവു�താണ്.

iii) വനിതാജീവന�ാെര വി�രജി�കളിൽ  നിയമി�ാതിരി�ാവു�താണ്.�സവാവധിയിൽ നി�ും

മട�ിവ��  ജീവന�ാേര�ം  31/08/2007-െല സർ�ാർ ഉ�രവ് സ.ഉ(പി)391/2007/ഫിൻ

-ൽ വ�വസ� െചയ്തി�ു� �പകാരം കു�ിെയ ദെ�ടു�ു�തിനു�അവധി�്  അർഹരായി�ു�

സം�ാന സർ�ാരിെല  വനിതാ ജീവന�ാേരയും  അവർ എവിെടനി�ാേണാഅവധിയിൽ

�േവശി�ത്  അേത േ�ഷനിേല�്  തെ� ഒ�വർഷകാലേ��് നിയമിേ��താണ്. അവർ

അവ�െട ഇ�െ��  േ�ഷനിേല�്  �ലം മാ�ം കി�ാൻ അേപ�ി�ുകയാെണ�ിൽ അവരുെ

അേപ��്  ഒ�ാമതായി  �ൻ ഗണന  നൽേക�താണ്.

iv) മ�് കാര��െള�ാം �ല�മാ�േ�ാൾ, സ��ം സ്േ�ഷനിേല�്�ലം മാ��ി�േവ�ി

അേപ�ി�� വ��ികളിൽ ആ സ്േ�ഷനിൽ  നി�ും ഏ�വുംഅധികം �െര  േജാലി

െച�െകാ�ിരി�� വ��ി�്  �ൻ ഗണന നൽേക�താണ്.



v) ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര   അവ�െട സ��ം ജി�യിേലാ അവർ സ�യം െതരെ�ടു�ു�

ജി�യിേലാ  നിയമിേ��താണ്. ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ�് െപാ��ലം മാ�ം

ഉ�ായിരി��ത�. ആവശ���പ�ം  ജി�ാ തല�ിൽ നട�ാ��താണ്.

vi) െ�ാേമാഷൻ വഴി നികേ��തായ  ഒഴിവുകൾ   നികേ��ത്ആദ�ം നിലവി��

ഒഴി�കളിേല�്  ജീവന�ാെര �ലം  മാ�ിെ�ാ�ാണ്.

vii) െ�യിനിംഗിന്  നിേയാഗി�െ��  ജീവന�ാെര  മ�് മാർഗ� നിർേ�ശ�ൾ

കണ�ിെല��െകാ�് പഴയ  ത�ികയിേല�്  / അവ�െട ആവശ�ാ�സരണ��

േ�ഷനിേല�്  വീ�ം  നിയമിേ��താണ്.

viii) ജി�ാടി�ാന�ി�� നിയമന�ിനായി  െതരെ���െ�� ജീവന�ാർ  കഴിയു�ിടേ�ാളം

അേത ജി�യിൽ തെ�  േജാലി െചേ��താണ്.

viiii) ഉേദ�ാഗ�ിൽ നി�ും വിരമി�ാൻ ര�് വർഷം മാ�തമു�ജീവന�ാെര, ആദ�ം

വിരമിേ��വർ�്  മുൻഗണന  നൽകിെ�ാ�് അവരുെട  ആവശ�ാനുസരണമു�

േ�ഷ�കളിെല  ഒഴി�കളിൽ നിയമിേ��താണ്. അവെര വിദൂ രസ�ല�ളിേല�്�ലം മാ�ാൻ

പാടി�ാ�താണ്.

ix) ഭാര��ം  ഭർ�ാവിനും  ഒേര സ്േ�ഷനിൽ  തെ� േജാലിെച��തിന്  �ഗമമാ��  �ലം

മാ�ം  കഴി��ിടേ�ാളം  അ�വദി�ാ��താണ്.

11 �േത�ക  �ൻഗണന (�പഥമഗണനീയേമാ പരിര�ി�െ��വേരആയ  വിഭാഗ�ൾ )

ഒഴി�കളിേല��  �ലം മാ��ി�ം, നിയമന�ി�ം േവ�ി�� ആവശ��ിേല�ായി

പരിര�ി�െ�� / �ഥമഗണനീയ  വിഭാഗ�ൾ�ു�സംര�ണം  പരമാവധി  5 വർഷമായി

നിജെ��േ��താണ്. �ൻ ഗണന �പകാരമു�  സ�ലം മാ�ംഅതാത്  കാ�ഗറികളിെല �ലം

മാ��ിെ� 20 % -ൽ അധികരി�ാൻ പാടില� . പരിര�ി�െ��/ �ഥമഗണനീയ വിഭാഗ�ൾ

അ�ബ��കാരം നി�യി�െകാ�് ഉ�രവാ��.



12 മ��വർ

i) ഓ�ഷൻ / നിർബ�ിതം/അനുക�ാർഹം/െപാതുതാല� ര�ാർ�ം �തലായവ �േഖന��

�ലം മാ��ിെ� സ�ഭാവം �ലം മാ� ഉ�രവിൽ കാണി�ിരിേ��താണ്.

ii) അ�ർ വകു�ുതല സ�ലം മാ��ൾ ഡി.ആർ.ബി റി�കൂ�്െമ�്ച���ം െപാ��ലം മാ�

മാർഗ� നിർേ�ശ�ളും  അനുസരി�്  തീർ�ാേ��താണ്.

13 െപാ��ലം മാ��ി��  േഭദഗതി

െപാ��ലംമാ��ിെ�  മാർഗ� നിർേ�ശ�ളുെട  അടിസ�ാന�ിൽസർ�ീസ്

സംഘടനക�മായി  ചർ� െച�ാവു�തും  ഉചിതമായ  േഭദഗതികൾ

ഉൾെ�ടു�ാവു�തുമാണ്.


