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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3337 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ��ി ജി�യിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ�
േറാ�ക�േട�ം മ�ളളവ�േട�ം
�ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് അ�വദി�
പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഇ��ി ജി�യിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ തകർ�
േറാ�ക�േട�ം മ�ളളവ�േട�ം
�ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് അ�വദി�
പ�തികൾ അ�ബ�ം (1) ആയി േചർ��.

(ബി) ഇതിൽ �ർ�ീകരി�ാ� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് തിരി�്
അറിയി�േമാ?

(ബി)
�ർ�ീകരി�ാ� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം (2) ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന  -2
                                        

               
Sl 
No

GO No & 
Date

Name of Work Panchayat AS Amount 
(Lakh)

ES No & Date

1 918/2019/D
MD  dated 
20.12.2019

ചെറുതതോട്ടിനിന്കര-
ച-വെളോർതതോട്ത- ചുടുമറ്ന 
ചെക്തെോന തഡോെത

തിന്കോട്്ടിക്കുളന 
-വെോർെത 10

5.00 DCIDK/1917/2020 
dtd  20.03.2020

2 86/2020/DM
D  dated 
16.01.2020

ിന്കോഞോർ  ച-വെങ്ടിട  – –
ബോപ്പുജി്ടി തഡോെത

കുട്യത്തൂർ 3.00

3 893/2020/D
MD  dated 
06.11.2020

പുല്ലുമല -  െ്ടിഡക്ണ്ന 
-െനോപ്പി്ടിള്ടിക്ോ-വെത തഡോെത

ിന്കര്ടിമണ്ണൂർ 5.00 DCIDK/3916/2021 
dtd  07.09.2021

4 “ ചിന്കോടുത-വെല്ടി - പച്്ടില തഡോെത തിന്കോട്്ടിക്കുളന 5.00 DCIDK/2740/2021 
dtd  28.06.2021

5 “ പന്ടിമറ്ന - അമോട്ടുപോഡ 
തഡോെത

ച-വെള്ടിയോമറ്ന 5.00 DCIDK/2737/2021 
dtd  28.06.2021

6 “ ചെപ്പുകുളന - പമത ഹ ഹൗസത 
തഡോെത

ഉടുമന്നൂർ 5.00 DCIDK/2739/2021 
dtd  25.06.2021



7 “ ഇട്ക്ര തഡോെത ആലതക്ോട്ത 5.00 DCIDK/1044/2021 
dtd  15.02.2021

8 “ പുള്ടിക്ച്ോട്ടി - 
തിന്കോണി്ടിപ്പിോട്ടുപട്്ടി തഡോെത

-വെണ്ണപ്പുഡന 5.00 DCIDK/2732/2021 
dtd  10.09.2021

9 “ ബോ്്ടിക്-വെല  ുോക്യന –
തഡോെത

-വെണ്ണപ്പുഡന 5.00 DCIDK/2734/2021 
dtd  10.09.2021

10 128/2021/DM
D  dated 
11.02.2021

സനര്ടിക്-വെല  ിന്കറുിന്കയ്ടില –
തിന്കോളു്ടി തഡോെത

കുട്യത്തൂർ 5.00 DCIDK/3926/2021 
dtd  07.09.2021

11 “ പോതഡക്ോട്ത - തിന്കോളു്ടി തഡോെത കുട്യത്തൂർ 5.00 DCIDK/3274/2021 
dtd  16.09.2021

12 893/2020/D
MD  dated 
06.11.2020

-വെോതളോ്്ടിപ്പിോഡ  ിന്കപ്പി്ടിലോങോട്ത–
തഡോെത

ഉടുമന്നൂർ 10.00 DCIDK/4025/2021 
dtd  14.09.2021

13 “ ിന്കമു്ടിപ്പിട്്ടി  - 
ഇലതഞല്ടിപ്പിോട്ന തഡോെത

ഉടുമന്നൂർ 10.00 DCIDK/3998/2021 
dtd  11.09.2021

GO No & 
Date

Name of Work Panchayat  AS Amount 
(Lakh)

ES No & Date

14 764/2019/D
MD  dtd 
08.11.2019

കുഴ്ടിക്ണ്ന - പോമുഡ്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/477/2020/F
3 dated 21.01.2020



15 “ രോതജിനപട്്ടി- രോജിോജി്ടിപ്പിട്്ടി - 
തസോഫ്ടിെോതക്ോപട്്ടി തഡോെത  

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/498/2020/F
3 dated 21.01.2020

16 “ കുഴ്ടിത്ോളു  PHC 
-തപോ്്ടിനിന്കണ്ന സ്കൂള് തഡോെത

ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/475/2020/F
3 dated 21.01.2020

17 “ ിന്കോര്ടിത്ോട്ത -ചജിണ്ചക്ടത 
തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/497/2020/F
3 dated 21.01.2020

18 884/2019/D
MD dated 
05.12.2019

ുീതലറ്റുപുഡന - കുമരിന്കനചമടത 
തഡോെത

പോമോടുനപോഡ 10.00 DCIDK/476/2020/F
3 dated 21.01.2020

19 “ മര്ടിയനപട്്ടി- ആിന്കോശപ്പിഡ-വെ  –
ിന്കരുണിതഹോസ്ടിറ്ല തഡോെത

ചുടുങണ്ന 5.00 DCIDK/501/2020/F
3 dated 21.01.2020

20 49/2020/D
MD dated 
03.01.2020

മോങോച്ോട്ടി - കുര്ടിശനപട്്ടി 
തഡോെത

തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/1455/2020/
F3 dated 03.03.2020

21 “ ഒടോ്്ടി -ിന്ക്ടിഴതക്്ട്നപട്്ടി 
തഡോെത

തസുോപത്ടി 5.00 DCIDK/1458/2020/
F3 dated 03.03.2020

22 “ പുതപ്പി്ടിള്ടിിന്ക-വെല  അഡയപ്പിട്്ടി –
തഡോെത

തസുോപത്ടി 5.00 DCIDK/1456/2020/
F3 dated 03.03.2020

23 718/2020/D
MD dated 
15.09.2020

ിന്കീന്തുോു്ടിക്ലപ്പിട്്ടി- 
പുത്ടതപട്്ടി തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/1151/2021/
F3 dated 18.02.2021

24 “ മനോക്കുട്്ടി -കുരങ്ങുപോഡ തഡോെത രോജിോക്ോട്ത 10.00 DCIDK/1152/2021/



F3 dated 18.02.2021

25 “ ട്രഞതതമട്ത - പുല്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/1150/2021/
F3 dated 18.02.2021

26 “ ചപോനോമല- -വെോിന്കച്ചു-വെട്ത- 
മോ-വെട്്ടി തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/303/2021/F
3 dated 14.01.2021

27 “ ിന്കടക്ോലോ - -വെോതല്ലൂർപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/60/2021/F3 
dated 04.01.2021

28 “ എട്ടുമുക്ത - -വെോതല്ലൂർപ്പിട്്ടി തഡോെത ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/64/2021/F3 
dated 04.01.2021

29 “ തമക്ലോർ- ആുക്ലത- 
പു്നപുരപ്പിട്്ടി തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/2864/2021/
F3 dated 08.07.2021

30 “ അച്ക്ട് -  പുല്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/1097/2021/
F3 dated 17.02.2021

31 “ ിന്ക്ടിള-വെ്ടിക്കുളന - ഈശ്വര്ടിതമട്ത 
തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/1153/2021/
F3 dated 18.02.2021

32 “ തപോതിന്കള്ടി - ലക്ടി തഡോെത ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/1154/2021/
F3 dated 18.02.2021

33 “ ത്ടിങള്ക്ോട്ത - എസത റ്്ടി 
തിന്കോളു്ടി തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00

34 “ പോതച്ോല്ടിപ്പിട്്ടി - 
ട്രോനതരോർമർപട്്ടി തഡോെത

രോജികുമോര്ടി 10.00 DCIDK/1103/2021/
F3 dated 17.02.2021



35 “ ആശ്രമനപട്്ടി- ച-വെളക്ട്ഭാഗോഗം ന 
തഡോെത

രോജികുമോര്ടി 10.00 DCIDK/1100/2021/
F3 dated17.02.2021

36 “ മ്ോയ്ടിപ്പിട്്ടി - അമലനപട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/3353/2021/
F3 dated 04.08.2021

37 “ ഇടുക്ോർപള്ടി - 
-വെോര്ടിത്ോട്തമട്ത - 
തമതലചെമ്മണ്ണോർ തഡോെത

തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/1201/2021/
F3 dated 22.02.2021

38 “ രോജിോക്ോട്ത ബസത സോന്റ്-ത- 
ബബപോസത തഡോെത

രോജിോക്ോട്ത 10.00 DCIDK/3315/2021/
F3 dated 02.08.2021

39 “ െക്ള്്ടിതമട്ത -രോജിോക്ോട്ത 
ബസത സോന്റ്-ത- ബബപോസത

രോജിോക്ോട്ത 10.00 DCIDK/3318/2021/
F3 dated 02.08.2021

40 “ തലക്കുളന - പന്ടിയോർകുട്ടി 
തഡോെത

രോജിോക്ോട്ത 10.00 DCIDK/1147/2021/
F3 dated18.02.2021

41 171/2021/D
MD dated 
12.02.2021

SNDP പട്്ടി പര്ടി-വെർ്ുതമട്ത 
തഡോെ്ടിചന്റ്-  
പോതന്തോടനപട്്ടിഭാഗോഗം ന

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/2847/2021/
F3 dated 07.07.2021

42 “ ബമുർ സ്ടിറ്്ടി - സതീശനപട്്ടി 
തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/2857/2021/
F3 dated 07.07.2021

43 “ ുീലിന്കണ്ഠപ്പിട്്ടി -  ചുല്ടിപ്പുഴപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/2852/2021/
F3 dated 07.07.2021

44 “ മുു്ടിയഡക്കുനത - തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/2860/2021/



ചതോട്ടിയ്ടിലഭാഗോഗം ന തഡോെത F3 dated 08.07.2021

45 “ പോലോക്ട്  ുോഗം രർപ്പിട്്ടി –
തഡോെത

പോമോടുനപോഡ 10.00 DCIDK/3760/2021/
F3 dated 08.07.2021

46 “ പോഡക്ട്-വെത - പരപ്പിുങോട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/2863/2021/
F3 dated 26.08.2021

47 “ -വെളോഡയലപ്പിോഡ  ആറ്റുപോഡ –
തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/3326/2021/
F3 dated 02.08.2021

48 “ ിന്കുിന്കപ്പുഴ  എസത എന പട്്ടി –
-തിന്ക്ടിട്്ടിതയലപ്പിട്്ടി തഡോെത

തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/2859/2021/
F3 dated 08.07.2021

49 “ കുഴ്ടിക്ണ്ന- ിന്കണ്്്ടിലപ്പിട്്ടി - 
ിന്കോവുങലപ്പിട്്ടി തഡോെത

ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/2858/2021/
F3 dated 08.07.2021

50 “ ു്ടിരതപ്പിലപ്പിട്്ടി - ിന്കുിന്കക്കുനത 
തഡോെത

രോജിോക്ോട്ത 10.00 DCIDK/3325/2021/
F3 dated 02.08.2021

51 “ തമടിന്ക്ടില സ്കൂള്പ്പിട്്ടി - ിന്കോനബോ 
തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/3358/2021/
F3 dated 04.08.2021

52 “ കുനഭാഗപ്പിോഡ- തമപ്പിോഡ 
-ച-വെള്ടിച-വെളുന്തോന തഡോെത

രോജികുമോര്ടി 10.00 DCIDK/2849/2021/
F3 dated 07.07.2021

53 “ ഇട്മറ്ന - ച-വെളക്ട് തഡോെത രോജികുമോര്ടി 10.00 DCIDK/2861/2021/
F3 dated 08.07.2021

54 “ മോട്നപട്്ടി - തിന്കോശ്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത പോമോടുനപോഡ 10.00

55 “ തലയ്ടിങോ-വെത  ഇഞ്ടിപ്പിട്്ടി ഭാഗോഗം ന തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/3349/2021/



തഡോെത F3 dated 04.08.2021

56 “ കുര്ടിശപോഡ  –
ിന്കോമോക്ടി-വെ്ടിലോസന തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/2855/2021/
F3 dated 08.07.2021

57 249/2021/D
MD dated 
20.02.2021

9 ഏക്ർ  മോര്ടിക്ലപ്പിട്്ടി –
തഡോെത

തസുോപത്ടി 10.00 DCIDK/2867/2021/
F3 dated 08.07.2021

58 403/2021/D
MD dated 
06.05.2021

രോതജിനനപട്്ടി -രോജിോജി്ടിപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കരുണിോപുരന 10.00 DCIDK/3324/2021/
F3 dated 02.08.2021

59 “ പത്തു-വെള-വെത - തൂ-വെല തഡോെത ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/2878/2021/
F3 dated 08.07.2021

60 “ കുമോര്ടി സ-വെ്ടിതോ ബ്ടിജു-വെ്ടിചന്റ്- 
-വെീട്ടിതലയ്ക്കുള-വെഴ്ടി

ിന്കരുണിോപുരന 10.00

61 “ ിന്കീന്തുോു്ടിക്ലപട്്ടി 
-പുത്ടതപട്്ടി തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/3357/2021/
F3 dated 04.08.2021

62 “ മുലപ്പിോഡ  -വെലഡക്ോന പോഡ –
തഡോെത

ഉടുമനതെോല 10.00 DCIDK/2876/2021/
F3 dated 08.07.2021

63 “ തൂക്കുപോലന- മുരുിന്കനപോഡ 
തഡോെത

ചുടുങണ്ന 10.00 DCIDK/32868/2021
/F3 dated 
08.07.2021

64 47/2017/D ആു-വെ്ടിരട്ടി - ജി്ടി എച്ത എസത ച-വെളത്തൂ-വെല 4.00 DCIDK/1038/2018 Work not 



MD dated 
15.11.2017

പട്്ടി തഡോെത dated 22.02.2018 completed

65 47/2017/D
MD dated 
15.11.2017

 അപ്പി്ടിക്കുഴ്ടി - ഈക്ോുന തഡോെത ബബസണ
-വെോല്ടി

4.00 DCIDK/6744/2018 
dated 02.10.2018

Work not 
completed

66 “ പരപരോിന്ക്ത പുരയ്ടിട്ന  
-ചിന്കോച്ോലപ്പിട്്ടി - തതക്കുനിന്കോുന 
തഡോെത 

ബബസണ
-വെോല്ടി 

4.00 F3-236/2019-FRW 
dated 25.01.2019

Work not 
completed

67 621/2020/D
MD dated 
15.07.2020

ചിന്കോച്്ടിപ്പിത - കുടപ്പിനിന്കട് തഡോെത ബബസണ
-വെോല്ടി

4.00 DCIDK/1449/2020/
F3 dated 22.10.2020

Es issued 

68 69/2019/D
MD dated 
06.08.2019

ഓട്യോസ്ടിറ്്ടി - ിന്കല്ടിടുനതമപട്്ടി 
തഡോെത 

ച-വെളത്തൂ-വെല 4.00 DCIDK/2097/2020/
F3 dated 11.09.2020

Es issued 

69 741/2019/D
MD dated 
25.10.2019

ുോയക്കുനത  4 ചസന്റ്-ത തിന്കോളു്ടി
തഡോെത

ച-വെളത്തൂ-വെല 4.00 DCIDK/3927/2020/
F3 dated 11.09.2020

Es issued 

70 “ മോങട്-വെത - അഡയലപട്്ടി 
-മണിലിന്കട്-വെത തഡോെത 

ച-വെളത്തൂ-വെല 4.00 DCIDK/3931/2020/
F3 dated 11.09.2020

Es issued 

71 “ ിന്കോഞ്ടിരത-വെല്ടി - തൂക്കുപോലന 
തഡോെത 

അട്്ടിമോല്ടി 10.00 DCIDK/1224/2020/
F3 dated 26.02.2020

Es issued 

72 “ തമഴ്ടിതഹോനപട്്ടി -ചശലയോനപോഡ ച-വെളത്തൂ-വെല 10.00 DCIDK/1224/2020/ Es issued 



തഡോെത F3 dated 26.02.2020

73 “ പു്ലു്ടിരപ്പിത - തെഡോട്്ടിക്കുനത 
തഡോെത 

ച-വെളത്തൂ-വെല 3.00 DCIDK/3249/2020/
F3 dated 21.07.2020

Es issued 

74 “ തുരയമനഗം ലന - ിന്കോഞ്ടിരത-വെല്ടി 
തഡോെത  

അട്്ടിമോല്ടി 4.50 DCIDK/1224/2020/
F3 dated 26.02.2020

Es issued

75 49/2020/D
MD dated 
03.01.2020

ിന്കമ്ടിബലന -ിന്കോണ്യോനപോഡ 
തഡോെത

പള്ടി-വെോസല 4.95 DCIDK/1767/2020/
F3 dated 02.06.2020

Es issued

76 621/2020/D
MD dated 
15.07.2020

ചിന്കോച്്ടിപ്പിത  -കുടപ്പിനിന്കട് തഡോെത ച-വെളത്തൂ-വെല 3.00 DCIDK/1449/2020/
F3 dated 20.10.2020

77 825/2020/D
MD dated 
20.10.2020

ചപോള്ടിഞപോലന - -വെ്ടിത്ോഡ്ടിയ 
തഡോെത

അട്്ടിമോല്ടി 3.00

78 872/2020/D
MD dated 
02.11.2020

ജി്ടിലോപഞോയത്തുപോലന - 
മണിതമലപട്്ടി തഡോെത

അട്്ടിമോല്ടി 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

79 “ ചപരു-വെ്ത ഡജി്ടിപ്പിട്്ടി - ജി്ടിലോ അട്്ടിമോല്ടി 10.00 MLA 



പഞോയത്തുപോലന തഡോെത recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

80 84/2021/D
MD dated 
04.02.2021

പുനകുട്ടി - എെ്ടി എസത പട്്ടി - 
ിന്കളര്ടിക്കുനത തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 10.00

81 “ ിന്കമ്ടിള്ടിിന്കണ്ന - ിന്കളര്ടിക്കുനത  
തഡോെത- ചുട്്ടിയോന്ത്ടി്ണ്ത 
തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 10.00

82 128/2021/D
MD dated 
11.02.2021

ിന്കമ്ടിബലന - ിന്കള്ടിപ്പിോഡ 
തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 5.00

83 “ ചഹല്ത ചസന്റ്-ർപട്്ടി- 
ഓല്ടിക്ലപ്പിട്്ടി തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 5.00

84 “ ഉറുമ്ടിലപ്പിട്്ടി-  ച-വെട്ടുിന്കല്ലുപട്്ടി 
തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 5.00

85 “ മങ്കു-വെ പള്ടിപ്പിട്്ടി - കുര്ടിശകു്്ടി 
തഡോെത

ചിന്കോന്ട്്ടി 5.00

86 “ ഇഞച്ോട്്ടി - ചതോട്ടിക്ോട്ടുപട്്ടി ചിന്കോന്ട്്ടി 5.00



തഡോെത

87 136/2021/D
MD dated 
11.02.2021

മോങട്-വെത - അമഴച്ോല തഡോെത ച-വെളത്തൂ-വെല 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

88 “ കുനത്തുകുട്്ടി - -വെട്തക് ആയ്ടിരന 
തഡോെത

ച-വെളത്തൂ-വെല 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

89 “ എസത -വെള-വെത - പുല്ലുമല തഡോെത പള്ടി-വെോസല 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 



Kandra

90 “ മുതകുളനപട്്ടി - -വെളപ്പിട്്ടി തഡോെത ച-വെളത്തൂ-വെല 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

91 “ മോങട്-വെത  ചതതക്ക്കുനത തഡോെത ച-വെളത്തൂ-വെല 10.00 MLA 
recommen
ded to 
implement
the work 
by District
Nirmithi 
Kandra

92 403/2021/D
MD dated 
06.05.2021

മച്്ടിപോ-വെത - െക്്ടിയ്ത തഡോെത അട്്ടിമോല്ടി 5.00

93 “ 14-ാോാന ബമല ചപരുമോകുട്്ടി 
തഡോെത

അട്്ടിമോല്ടി 10.00

94 718/2020/D
MD dated 

ബിന്കപ്പിനപോക്ലപട്്ടി - 
മീനത്്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത

- 10.00 DCIDK/4282/2020-
F3 dated 01.10.2020

Work not 
completed



15.09.2020

95 84/2021/D
MD dated 
04.02.2021

-വെോിന്കപ്പിട്്ടി -ിന്ക ഹൗന്ത്ടി തഡോെത 10.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

96 128/2021/D
MD dated 
11.02.2021

പുള്ടിയോന്മല ു-വെദർശുോഗ്ോന 
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

97 “ പള്ടിമുക്ത - കുര്ടിശമല തഡോെത 5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

98 “ ഓലയോു്ടിപ്പിട്്ടി - 
-വെട്ടുകുതനലപ്പിട്്ടി തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

99 “ -വെോഴ-വെര  തിന്കോയനതമട്ത –
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

100 “ െ്ടില്ടിനഗം ത പോന്റ്-ത - തിന്കോണ്ടൂർപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

101 “ ച-വെളയോനകുട്്ടി - എസതഎന  
എല ിന്കലോഡയലപട്്ടി തഡോെത 

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

102 “ ചെമിന്കപ്പിോഡ  –
ച-വെളു്പോഡപ്പിട്്ടി തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

103 “ തമ്ടിക്രപ്പിട്്ടി- ബട്രബല 
സ്കൂള്പ്പിട്്ടി തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021



104 “ മുളമറ്നപട്്ടി - പരു്്ടിപ്പിോഡപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

105 “ തപഴനിന്ക-വെല  ിന്കല്ലുകുനത –
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

106 “ ിന്കടപ്പിു  സ്ടി-വെ്ടിലതസഷന –
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

107 “ മൂനോുപ്പിള്ടിപ്പിട്്ടി- മോവുങലപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

5.00 DCIDK/1303/2021-
F3 dated 31.05.2021

108 196/2018/D
MD dated 
17.04.2018

സ്ടിനഗം ത -വെോല്ടി കുര്ടിശമല തഡോെത കുമള്ടി 4.00 DCIDK/353/2019  dtd 
27.01.2019

W

109 “ കുമള്ടി ശ്ടികിന്കത സദന തഡോെത കുമള്ടി 4.00 DCIDK/366/2019  dtd 
26.01.2019

W

110 “ ചുളതോു്ടിപട്്ടി - ഒടിന്ക്ലതമട്ത 
തഡോെത

കുമള്ടി 4.00 DCIDK/351/2019  dtd 
27.01.2019

W

111 “ നൂലോനപോഡ- ഇല്ടിമൂട്ത തഡോെത കുമള്ടി 4.00 DCIDK/367/2019  dtd 
26.01.2019

W

112 “ അടപ്പിളന ബമെോല്ടിക്ലപട്്ടി 
തഡോെത  

കുമള്ടി 4.00 DCIDK/359/2019  dtd 
25.01.2019

W

113 607/2018/D
MD dated 
19.11.2018 

അടപ്പിളന - ചപോടനിന്കോട്ത 
തഡോെത  

കുമള്ടി 4.00 DCIDK/3233/2020 dtd 
21.07.2020

W



897/2019/D
MD dated 
15.12.2019

114 “ തമതലോരന - പട്ടിക്കുനത - 
ഉറുമ്ടിക്ര തഡോെത 

ചിന്കോക്യോർ 4.00 DCIDK/3517/2020 dtd 
11.08.2020

W

115 “ മുക്കുളന  - പുതച്്ടിഡ തഡോെത  ചിന്കോക്യോർ 4.00 DCIDK/2906/2020 dtd 
11.08.2020

W

116 “ അഴങോട്ത - അട്ടിക്ോട്ത തഡോെത ചിന്കോക്യോർ 4.00 DCIDK/3521/2020 dtd 
12.08.2020

W

117 “ തമതലോരന - കുന്നപുഡന തഡോെത ചിന്കോക്യോർ 4.00 DCIDK/3232/2020 dtd 
11.08.2020

W

118 “ തതങോക്ലത - അഗം സയനപോഡ 
തഡോെത 

-വെണ്്ടിചപ്പിര്ടിയോർ 4.00 DCIDK/4892/2020 dtd 
21.12.2020

W

119 “ ഹുണ്ോയ്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത കുമള്ടി 4.00 DCIDK/4883/2020 dtd 
09.11.2020

W

120 764/2019/D
MD dated 
08.11.2019

ഓട്തമോട്ത --വെർക്്ടിിന്കട് - 
-വെടക്കുനത തഡോെത 

കുമള്ടി 10.00 DCIDK/1949/2020 dtd 
20.03.2020

W



121 “ ിന്കന്ടിമോർതെോല  -വെടക്കുനത  –
തഡോെത

-വെണ്്ടിചപ്പിര്ടിയോർ 10.00 DCIDK/1912/2020 dtd 
20.03.2020

W

122 843/2019/D
MD dated 
29.11.2019

ചതതക്മല  ിന്കോുമല തഡോെത– ചപരു-വെന്തോുന 4.50 DCIDK/1916/2020 dtd 
20.03.2020

W

123 “ ചസന്റ്-ത ആന്റ്-ണിീസത െർച്ത - 
മുണ്്ോുന തഡോെത 

ചിന്കോക്യോർ 4.50 DCIDK/1947/2020 dtd 
20.03.2020

W

124 “ ചിന്കോട്്ടികു്്ടി - പോതഡഭാഗോഗം ന 
തഡോെത 

ചിന്കോക്യോർ 4.50 DCIDK/1945/2020 dtd 
20.03.2020

125 858/2019/D
MD dated 
30.11.2019

ചിന്കോച്ചുിന്കരുന്തരു-വെ്ടി - 
അഡപ്പുിന്കോട്ത തഡോെത

ഏലപ്പിോഡ 4.00 DCIDK/1936/2020 dtd 
20.03.2020

126 897/2019/D
MD dated 
15.12.2019

തതങോക്ല അഗം സയനപോഡ 
തഡോെത

-വെണ്്ടിചപ്പിര്ടിയോ  ർ 4.00 DCIDK/4892/2020 dtd 
21.12.2020

127 426/2020/D
MD dated 
21.04.2020

ചിന്കോടോര്്ടിലപട്്ടി - 
അരീപ്പിഡമ്ടിലപട്്ടി തഡോെത

ഏലപ്പിോഡ 4.50

128 “ എ ചിന്ക ജി്ടി പട്്ടി തഡോെത ഏലപ്പിോഡ 4.50



129 “ അഴങോട്ത - തമതലോരന തഡോെത ചിന്കോക്യോർ 4.50 DCIDK/3963/2020 dtd 
11.09.2020

130 “ മുക്കുളന - പുള്ടിക്ലപോഡ തഡോെത ചിന്കോക്യോർ 4.50 DCIDK/3960/2020 dtd 
11.09.2020

131 “ മുണ്ക്ല തിന്കോളു്ടി - പീരുതമട്ത 
തോലൂക്ത ആശപത്ര്ടി തഡോെത

പീരുതമട്ത 4.50 DCIDK/3961/2020 dtd 
11.09.2020

132 “ എല എന എസത- ചിന്കോടു-വെ 
തഡോെത

പീരുതമട്ത 4.50 DCIDK/3968/2020 dtd 
14.09.2020

133 “ അമലപ്പിട്്ടി - ച ഗ്ലെനതമര്ടി - 
പുത-വെല തഡോെത

പീരുതമട്ത 4.50 DCIDK/3967/2020 dtd 
14.09.2020

134 “ ലോന്ന ബലനസത - 
ിന്കമ്ടിയട്്ടിതിന്കറ്ന തഡോെത

പീരുതമട്ത 4.50 DCIDK/3964/2020 dtd 
14.09.2020

135 “ അരു-വെ്ടിക്കുഴ്ടി - 
തടോനപഡമ്ടിലപട്്ടി തഡോെത

പീരുതമട്ത 4.50 DCIDK/3965/2020 dtd 
14.09.2020

1

136 676/2020/D
MD dated 
20.08.2020

ചിന്കോങോട്ടുിന്ക-വെല-
-വെോണി്ടിയപ്പുരയലപട്്ടി തഡോെത

ചപരു-വെന്തോുന 4.50 DCIDK/3763/2021 dtd 
09.09.2021



137 “ െ്ടിറ്പ്പിുോട്ടുിന്ക-വെല - 
ഈറ്ക്കുഴ്ടിത്ോട്ത തഡോെത

ചപരു-വെന്തോുന 4.50 DCIDK/3763/2021 dtd 
09.09.2021

138 “ ിന്കോരക്ോട്ടുപട്്ടി - തിന്കോഴ്ടിമലപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

ചപരു-വെന്തോുന 4.50 DCIDK/3763/2021 dtd 
09.09.2021

139 858/2020/D
MD dated 
27.10.2020

ഓടപ്പിോലന - ഈട്ടിച്ചു-വെട്ത തഡോെത പീരുതമട്ത 10.00 DCIDK/953/2021 dtd 
15.02.2021

140 “ ബ-വെസത മോന ജിനഗഷന - 
രോജിമുട്്ടിക്-വെല തഡോെത

പീരുതമട്ത 10.00 DCIDK/3965/2020 dtd 
14.09.2020

141 260/2021/D
MD dated 
20.02.2021

മുക്കുളന - ച-വെളചപ്പിോടത തഡോെത ചിന്കോക്യോർ 10.00

142 “ അരശനപട്്ടി - അമോ-വെോസ്ടിതമട്ത
തഡോെത

കുമള്ടി 8.00

143 “ കുമള്ടി - തഡോസോപ്പൂങണ്ന തഡോെത കുമള്ടി 8.00

144 “ പര്ടിന്ത്ടിര്ടിപ്പിട്്ടി - തഡോസോപ്പൂങണ്ന
തഡോെത

കുമള്ടി 8.00



145 “ അമരോ-വെത്ടി - നൂലോനപോഡ 
തഡോെത

കുമള്ടി 10.00

146 “ അമരോ-വെത്ടി- ിന്കറുപ്പിയ്ോക്ോട്ത 
-പോണ്്ടിക്കുഴ്ടി തഡോെത

കുമള്ടി 8.00

147 “ അയ്പ്പിനപട്്ടി- ചഹ-വെന-വെോല്ടി - 
പള്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത

കുമള്ടി 10.00

148 “ തമലഴത  പീരുതമട്ത തഡോെത– പീരുതമട്ത 8.00

149 “ മുഡ്ടിഞപുഴ  മറ്ന തഡോെത– പീരുതമട്ത 10.00

150 “ പീരുതമട്ത - ആതറ്ോരന മുണ്യല 
തിന്കോളു്ടി തഡോെത

പീരുതമട്ത 10.00

151 “ ുോരിന്കക്കുഴ്ടി - അമലന തഡോെത ഏലപ്പിോഡ 10.00

152 “ ചിന്കോച്ചുിന്കരുന്തരു-വെ്ടി 
യോതക്ോബോയ പള്ടിപ്പിട്്ടി 
കൂടക്ല തഡോെത

ഏലപ്പിോഡ 10.00



153 “ ഉളുപ്പുണി്ടി -തിന്കോടമല 
അമലതമട്ത തഡോെത

ഏലപ്പിോഡ 10.00

154 “ പുതച്്ടിഡപ്പിോഡ  തമപ്പുഴ തഡോെത– ചിന്കോക്യോർ 8.00

155 357/2018/D
MD dated 
21.06.2018

ുത്തുിന്കലത - മങ്കുഴ്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത  ഇരടയോർ 6.00 DCIDK/576/2019-F3 dtd 
25.01.2019

W

156 607/2018/D
MD dated 
19.11.2018 
AS Revised 
as per 
GO(Rt) No. 
260/2020/D
MD dtd 
28.02.2020

പോഡക്ലപട്്ടി - കുമ്പുങലപട്്ടി 
തഡോെത 

ഉപ്പുതഡ 4.00 DCIDK/2478/2020-F3 dtd 
16.09.2020

157 51/2020/D
MD dated 
03.01.2020

തിന്കോഴ്ടിമല  പള്ടിസ്ടിറ്്ടി – - 
പോമോട്്ടിക്കുഴ്ടി തഡോെത 

ിന്കോഞ്ടിയോർ 8.00 DCIDK/1032/20 dtd 
07.02.2020

 158 “ മുണ്ക്ലപട്്ടി - 
അരീപ്പിഡമ്ടിലപട്്ടി തഡോെത 

അയ്പ്പിനതിന്കോ-വെ്ടി
ല 

4.00 DCIDK/1105/2020dtd 
18.02.2020

159 843/2019/D തിന്കോതപോഡ  -വെനമോ-വെത തഡോെത–  ഉപ്പുതഡ 4.50 DCIDK/1862/2020dtd 



MD dated 
29.11.2019

18.03.2020

160 “ -വെളതിന്കോട്ത - മോഹ്ടി തഡോെത   ഉപ്പുതഡ 4.50 DCIDK/1549/2020dtd 
05.03.2020

161 “ എരുതമല്ടിപ്പിട്്ടി - ആറ്റുെോല 
തഡോെത 

ഉപ്പുതഡ 4.50 DCIDK/1546/2020dtd 
05.03.2020

162 “ തതോണി്ടി്ട്്ടി - ചെതറ്ട്്ത പട്്ടി
തഡോെത 

ഉപ്പുതഡ 4.50 DCIDK/1561/2020 dtd 
05.03.2020

163 49/2020/D
MD dated 
03.01.2020

അരയ്്ടിുോലപട്്ടി -SC 
തിന്കോളു്ടി തഡോെത -വെോർെത 3

ിന്കോഞ്ടിയോർ 3.00 DCIDK/1880/2020dtd 
18.03.2020

164 “ NSS ിന്കരതയോഗം നപട്്ടി  
--വെട്ക്നപഡമ്ടിലപട്്ടി തഡോെത  
-വെോർെത 6

ിന്കോഞ്ടിയോർ 2.00 DCIDK/1883/2020dtd 
18.03.2020

165 “ ച-വെള്ടിലോനിന്കണ്ന - 
അപ്പിോപ്പിനപട്്ടി തഡോെത -വെോർെത 
15

ിന്കോഞ്ടിയോർ 4.50

166 718/2020/D
MD dated 
15.09.2020.

ഇല്ടിക്ലപട്്ടി - കുളത്തുങലപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

ഇരടയോർ 10.00 DCIDK/4934/2020dtd 
21.12.2020

167 “ ഇലന്തൂർപ്പിട്്ടി - പോഡചച്ര്ടി-വെത 
തഡോെത

ഇരടയോർ 10.00 DCIDK/4936/2020dtd 
21.12.2020



168 “ ിന്കരു-വെോക്കുളന ബസ്സത തസോപ്പിത 
തമട്ടുകുഴ്ടി തഡോെത 

-വെണ്നതമട്ത 10.00

169 988/2020/D
MD dated 
31.12.2020.

ആുപ്പിളന - ചെട്ടിപ്പിതോല 
തഡോ െത

ഉപ്പുതഡ 10.00

170 “ ഈറ്ക്ോുന എന സ്ടി ിന്ക-വെല 
തഡോെത

ഉപ്പുതഡ 10.00

171 “ ിന്കണ്ണമട്്ടി - തമമ്മോര്ടി തഡോെത ഉപ്പുതഡ 10.00

172 84/2021/D
MD dated 
04.02.2021

പോലോക്ട്  പത-വെല്ടിപ്പിട്്ടി –
തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 10.00

173 “ ചതോപ്പി്ടിപ്പിോള  –
ഐക്രക്കുതനലപ്പിട്്ടി തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 10.00

174 “ ിന്ക്ടിഴതക്മോട്ടുക്ട  –
ിന്കണ്ച്ോലപ്പിട്്ടി - പടുിന്ക തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 10.00

175 171/2021/D
MD dated 
12.02.2021

പുള്ടിക്ലപട്്ടി - 
ആലയോപഡമ്ടിലപട്്ടി - 
ഇരടയോർ തുോർ്ത തഡോെത

ഇരടയോർ 10.00 DCIDK/2470/2021 dtd 
09.09.2021

176 “ പുള്ടിക്ോുന - 
-വെ്ടിരു്്ടിതയലപ്പിട്്ടി - 
മ്ടില്ലുങലപ്പിട്്ടി തഡോെത

ഇരടയോർ 10.00 DCIDK/2468/2021 dtd 
09.09.2021



177 249/2021/D
MD dated 
20.02.2021

ുോലുമുക്ത - പള്ടിപ്പിട്്ടി  
അുന്തനപോഡ തഡോെത

ഇരടയോർ 5.00 DCIDK/3804/2021 dtd 
28.08.2021

178 “ തമോനപട്്ടി സ്കൂള്പ്പിട്്ടി തഡോെത ഇരടയോർ 5.00

179 “ ച-വെടത്തുപട്്ടി -മുലക്ലതണ്ത 
തമപ്പിോഡ തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 5.00 DCIDK/4105/2021 dtd 
16.09.2021

180 “ െ്ടിഡക്ലപോഡയ്ടിലപ്പിട്്ടി - 
മോങ്കൂടനപട്്ടി തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 5.00 DCIDK/4102/2021 dtd 
16.09.2021

181 “ അയ്പ്പിനപട്്ടി - തട്്്ടിലപ്പിട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കോഞ്ടിയോർ 5.00

182 260/2021/D
MD dated 
20.02.2021

ആഴനിന്കോല  –
ട്രോനതരോർമർപട്്ടി - 
ആുപ്പിളന തഡോെത

ഉപ്പുതഡ 10.00

183 “ കുരയനിന്കണ്ന - മോഹ്ടി --വെളതിന്കോട്ത
തഡോെത

ഉപ്പുതഡ 8.00

184 “ കു-വെതലറ്ന തംോജി്ത -വെഴ്ടി - 
പുള്ടിങടതഡോെത

ഉപ്പുതഡ 10.00

185 “ ആശപത്ര്ടിപ്പിട്്ടി - ഈറ്ക്ോുന  
മ്ോയ്ടിപ്പിോഡ തഡോെത

ഉപ്പുതഡ 8.00 DCIDK/3803/2021 dtd 
28.08.2021

186 “ തെനമളന - ിന്ക്ടിഴതക്മോട്ടുക്ട 
തഡോെത 

അയ്പ്പിനതിന്കോ-വെ്ടി
ല 

10.00



187 “ ചെമനകുളന - ചിന്കോച്ചുിന്കതരോടത 
തഡോെത

അയ്പ്പിനതിന്കോ-വെ്ടി
ല

8.00

188 403/2021/D
MD dated 
06.05.2021

തമപ്പിോഡ  ചെകു്ോനമല –
തഡോെത

-വെണ്നതമട്ത 10.00

189 “ തതുോു്ടിക്-വെല  –
ുര്ടിമറ്്്ടിലപട്്ടി തഡോെത

ഇരടയോ ർ 10.00

190 358/2018/D
MD dated 
23.06.2018

ഗുഹുോഥപുരന - 
ിന്കലയോണിമണ്ഡപന തഡോെത

ിന്കോന്തല്ലൂർ 5.00 DCIDK/977/2019-F3 
(FRW)dtd 14.02.2019

W

191 741/2019/D
MD dated 
23.10.2019

ഓതപോഡ - ലക്ടി എതസറ്ത 
െ്ടി-വെ്ടിഷന തഡോെത

മൂനോർ 10.00 D

192 “ തദ-വെ്ടികുളന - തദ-വെ്ടികുളന  CHC 
തഹോസ്ടിറ്ല തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 DCIDK/2384/2020-F3 
(FRW)dtd 24.08.2020

W

193 49/2020/DM
D dated 
03.01.2020

തദ-വെ്ടികുളന ഫോ്ഡ്ടി ജിനഗഷന 
മുതല തലോക്ോട്ത തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 D

194 “ രോജിമല മുതല ചപട്ടിമുട്്ടി 
ഇട്്ടിമലക്കുട്്ടി തഡോെത

മൂനോർ 10.00 D

195 718/2020/D
MD dated 

ശോന്തനപോഡ  ച-വെറ്ഡ്ടിുഡ്ടി –
തഹോസ്ടിറ്ല തഡോെത

ശോന്തനപോഡ 10.00 D



15.09.2020

196 872/2020/D
MD dated 
02.11.2020

ഗ്ോ-വെല ബോങത  -വെയർലസ്സത 
തസഷന തഡോെത

മൂനോർ 10.00 M

197 “   -വെയർലസ്സത തസഷന 
ുോഷണില പോർക്ത 
-വെ വ്യൂതപോയ്ടിന്റ്-ത തഡോെത ചപട്ടിമുട്്ടി

മൂനോർ 10.00 M

198 872/2020/D
MD dated 
02.11.2020

സ്ടിങ്കുിന്കണ്ന ചെക്ത െോന 91 
ബട്രബല തിന്കോളു്ടി തഡോെത

െ്ടിനക്ുോല 10.00 M

199 “ ഷണമുഖ-വെ്ടിലോസന സ്ടിങ്കുിന്കണ്ന
തഡോെത

െ്ടിനക്ുോല 10.00 M

200 “  91 ബട്രബല തിന്കോളു്ടി  
ചെക്ത െോനതഡോെത

െ്ടിനക്ുോല 10.00 M

201 “ തഡോപത ത-വെ - തഡോപത ത-വെ 
തസഷന തഡോെത

മൂനോർ 10.00 M

202 “ ചെണ്ടു-വെബര  - ചെണ്ടു-വെബര 
ബംമഡ്ടി സ്കൂള് തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 M

203 “  ചെണ്ടു-വെബര ബംമഡ്ടി സ്കൂള് 
തലോ-വെർ െ്ടി-വെ്ടിഷന  തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 M

204 “ ചെണ്ടു-വെബര ബംമഡ്ടി തദ-വെ്ടികുളന 7.00 M



സ്കൂള്ടിചന്റ്- മുന-വെശന തഡോെത

205 “  ചെണ്ടു-വെബര ബംമഡ്ടി സ്കൂള് 
തട്ോപ്പിത െ്ടി-വെ്ടിഷന  തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 M

206 “ ഇര-വെ്ടികുളന പോർക്ത - 
-വെയർലസ്സത തസഷന തഡോെത, 
ചപട്ടിമുട്്ടി

മൂനോർ 10.00 M

207 136/2021/D
MD dated 
11.02.2021

ഇക്ോുഗം ർ  ചട്മ്ടിള് –
തഡോെത

മൂനോർ 10.00 M

208 “ ബതദഴത തഹോടല  ചട്മ്ടിള് –
തഡോെത

മൂനോർ 10.00 M

209 “ ളോക്ോട്ത ഗം യോപ്പിത ചെമ്മണ്ണോർ 
എച്ത എസത  ിന്കണി്്ടിനഗം ത 
തഡോെത

തദ-വെ്ടികുളന 10.00 M

210 171/2021/D
MD dated 
12.02.2021

ചതോട്ടിക്ോുന - ചുലിന്ക്ട്ന 
തഡോെത

ശോന്തനപോഡ 10.00 D

211 249/2021/D
MD dated 
20.02.2021

എ എല റ്്ടി തിന്കോളു്ടി തഡോെത ശോന്തനപോഡ 10.00 D

212 608/2018/D
MD dated 

ചിന്കോച്ചുിന്കോമോക്ടി - ിന്കോമോക്ടി 5.00 DCIDK/457/2019-F3(FRW) 
dated 01.02.2019

W



19.11.2018 ിന്കര്ടിന്ത്ടിര്ടിക്-വെല തഡോെത 

213 “ ഉദയഗം ്ടിര്ടി - ച-വെതമു്ടിതമട്ത - 
ിന്കളര്ടിക്ലപട്്ടി തഡോെത 

ിന്കോമോക്ടി 4.00 DCIDK/457/2019-F3(FRW) 
dated 01.02.2019

W

214 108/2019/D
MD dated 
13.02.2019

തഡഷനിന്കട്  അമലതമട്ത –
തഡോെത 

മര്ടിയോപുരന 10.00 DCIDK/5326/2019-F3(FRW) 
dated 16.09.2019

W

215 86/2020/DM
D dated 
16.01.2020

തതക്്ടിനതണ്ത -മോങ്കുത്തുപോലന 
-മങ്കു-വെ തഡോെത

-വെോ്്ടിക്കുട്്ടി 5.00 DCIDK/2257/2020-F3(FRW) 
dated 26.05.2020

D

216 “ മ്ടില്ലുനപട്്ടി -CSI പള്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത മര്ടിയോപുരന 3.00 DCIDK/2840/2020-F3(FRW) 
dated 25.06.2020

D

217 “ അമലതമട്ത- അമലതമട്ത 
തകത്രനപട്്ടി തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 3.00 DCIDK/1772/2020-F3(FRW) 
dated 15.03.2020

D

218 “ തളക്ോുന - ഈതച്ര്ടിപ്പിട്്ടി 
-തളക്ോുനപട്്ടി തഡോെത

ിന്കഞ്ടിക്കുഴ്ടി 3.00 D

219 84/2021/DM
D dated 
04.02.2021

മ്ടിു്ടിെോന - ുോരിന്കക്ോുന 
തഡോെത

മര്ടിയോപുരന 10.00 DCIDK/3365/2021-F3(FRW) 
dated 05.08.2021

220 “ പോഡക്ട്-വെത എന ചിന്ക പട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/2465/2021-F3(FRW) 
dated 05.08.2021

221 “ ിന്കര്ടിമുക്ലപട്്ടി - 
അച്ക്ോുന തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/2467/2021-F3(FRW) 
dated 02.09.2021



222 “ പുഷ്പഗം ്ടിര്ടി - ിന്കര്ടിന്തര്ടിപ്പിട്്ടി- 
ചിന്കോച്ചുിന്കോമോക്ടി- പോഡക്ട്-വെത 
തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/2466/2021-F3(FRW) 
dated 22.09.2021

223 “ ചസന്റ്-ത തമരീസത െർച്ത -  
ചസന്റ്-ത തതോമസത സ്കൂള്പട്്ടി 
തഡോെത

ിന്കഞ്ടിക്കുഴ്ടി 7.00 DCIDK/2466/2021-F3(FRW) 
dated 22.09.2021

224 “ മണി്ടിയോഡനകുട്്ടി - ചസന്റ്-ത 
തമരീസത പട്്ടി തഡോെത

-വെോഴത്ോപ്പിത 10.00 DCIDK/2568/2021-F3(FRW) 
dated 01.10.2021

225 “ പോഡക്ട്-വെത പഴയമഠനപട്്ടി 
ചുല്ടിപ്പിോഡ തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/2748/2021-F3(FRW) 
dated 06.07.2021

226 “ ുീല്ടി-വെയല ിന്കട്പോക്ലപട്്ടി - 
ഉദയഗം ്ടിര്ടി തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/2758/2021-F3(FRW) 
dated 06.07.2021

227 “ ഉദയോസ്ടിറ്്ടി - തയ്ലപട്്ടി 
തഡോെത

മര്ടിയോപുരന 10.00 DCIDK/3227/2021-F3(FRW) 
dated 28.07.2021

228 128/2021/D
MD dated 
11.02.2021

ചപരുങോലോ -  അമലനപട്്ടി - 
ആുചക്ോമന തഡോെത

-വെോഴത്ോപ്പിത 5.00 DCIDK/2569/2021-F3(FRW) 
dated 15.06.2021

229 “ തിന്കോടയമുു്ടി - ഒഴിന്ക  –
ബമലോട്്ടി തഡോെത

അഡക്കുളന 5.00 DCIDK/2593/2021-F3(FRW) 
dated 17.06.2021

230 “ ിന്കോല-വെര്ടിമ ഹൗണ്ത 
-കുളത്തുങലപട്്ടി 
-െബ്ടിള്ിന്കട്ടിനഗം ത തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 5.00 DCIDK/2686/2021-F3(FRW) 
dated 02.10.2021



231 “ കുളമോ-വെത ഠ ഹൗണ തഡോെത അഡക്കുളന 5.00 DCIDK/2594/2021-F3(FRW) 
dated 17.06.2021

232 “ ഇന്റ്-ർമീെ്ടിയറ്ത - അയ്ോക്ോട്ത 
തഡോെത

അഡക്കുളന 5.00 DCIDK/2745/2021-F3(FRW) 
dated 28.06.2021

233 “ തതക്്ടിനതണ്ത മങ്കുത്തുപോലന 
തഡോെത

-വെോ്്ടിക്കുട്്ടി 5.00 DCIDK/3369/2021-F3(FRW) 
dated 05.08.2021

234 “ അമലഗം ്ടിര്ടി - ചസന്റ്-ത തജിോർജത
മ ഹൗണ്ത തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 5.00 DCIDK/2684/2021-F3(FRW) 
dated 23.06.2021

235 “ എസത എന െ്ടി പ്ടി പ്പിട്്ടി - 
ആട്്ടിക്കുളന തഡോെത

ിന്കഞ്ടിക്കുഴ്ടി 5.00 DCIDK/2322/2021-F3(FRW) 
dated 15.05.2021

236 “ പുത്ടത- -വെലചിന്കട്ടി - തമച്ോല 
തഡോെത

അഡക്കുളന 10.00

237 171/2021/D
MD dated 
12.02.2021

ിന്കോർമലസ്ടിറ്്ടി - 
ചസോബസറ്്ടിപ്പിട്്ടി തഡോെത

ിന്കോമോക്ടി 10.00 DCIDK/3368/2021-F3(FRW) 
dated 05.08.2021

238 918/2019/D
MD dated 
20.12.2019

ിന്കഠോരക്കുഴ്ടി - -വെോലനപോഡ 
തഡോെത

പുഡപ്പുഴ 
-വെോർെത 6

5.00 E

239 “ ചുതണ്ക്ോട്ത - തതക്മല 
തഡോെത

പുഡപ്പുഴ 
-വെോർെത 11

5.00 E

240 49/2020/DM
D dated 

പോലോക്ണ്ന - െ്ടിതപ്പിോ തഡോെത ഇട്ച-വെട്ടി 4.00 DCIDK/4014/2020-F3(FRW) 
dated 15.09.2020

W



03.01.2020

241 893/2020/D
MD dated 
06.11.2020

കൃഷ്ടിഭാഗ-വെന -മുളക്ച്ോണ്്ടില 
തഡോെത

പുഡപ്പുഴ 
-വെോർെത 4

5.00 DCIDK/1387/2020-F3(FRW) 
dated 08.05.2021

W

242 “ ച-വെളോരനപോഡ  –
ചപോനന്തോുന തഡോെത

ിന്കര്ടിങ്കുനന 5.00 DCIDK/1121/2021-F3(FRW) 
dated 19.02.2021

W

243 “ ചിന്കോളോപ്പിള്ടി്ോഴന - 
ചിന്കോടോറ്ത അമലന അരീക്കുഴ 
തഡോെത

മണിക്ോട്ത 5.00 DCIDK/1121/2021-F3(FRW) 
dated 19.02.2021

W

244 “ പോലോക്ണ്ന  - െ്ടിതപ്പിോതഡോെത ഇട്ച-വെട്ടി 5.00 DCIDK/1121/2021-F3(FRW) 
dated 19.02.2021

W

245 “ ഇട്പ്പി്ടിള്ടി - ഇല്ടിെോര്ടി തഡോെത മുടന 5.00 DCIDK/1121/2021-F3(FRW) 
dated 19.02.2021

W

246 “ -വെടമറ്ന  - ചതോണ്ടുത-വെല്ടി 
തഡോെത

ഇട്ച-വെട്ടി 5.00 DCIDK/1121/2021-F3(FRW) 
dated 19.02.2021

W

247 893/2020/DM
D dated 
06.11.2020

പടയനിന്ക-വെല  –
ചിന്കോതകുട്ടിതഡോെത -വെോർെത 13

5.00 DCIDK/2747/2021-F3(FRW) 
dated 28.06.2021

248 171/2021/DM
D dated 
12.02.2021

ചതോടുപുഴ ഗുരു ഐ റ്്ടി സ്ടി - 
-വെല്ടിയ-വെീട്ടില പള്ടി ല്ടിങത  
തഡോെത 

10.00 DCIDK/2324/2021-F3(FRW) 
dated 15.05 .2021

                                                                                                                 


