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വതജജപനന

  കകരള സ Àവകലജശജലയടട കജരരവട w  കജമസതലള അതതഥത

മനതരതതÂ  ശചതകരണ  കജജലതകÄ   ഒര വ Àഷകതകക  കരജÀ അടതസകസഥജനതതÂ

നതÀവഹതകവജ³  മതരജധതഷകസഠതത കകകടഷ³  കണതകന.   സ ÀകജÀ,

സ Àകജരതതര സകസഥജപനങളതÂ  ശചതകരണ പവ ÀതതകÄ ടചയ മ³   പരതചയന
ഉളവ Àകന  സകസഥജപനങÄകന  മ³ഗണന  നÂകനതജണക.  പതതമജസന

ലഭതകകണ  പതതഫലന കണകജകതയള തകയജണക കകകടഷനജയത  നÂ കകണതക.

നതരത ദവരന രപ അയജയതരന  മജതന.   ഡതമജ³ഡക ഡജഫക കകരള സ À വകലജശജല
കജമസക ഭരണ വതഭജഗന ടഡപപടത രജതസജറടട കപരതÂ  ഉളതന കജരരവട w എസക. ബത.

ഐ  ശജഖയതÂ  മജറജവനതന ആയതരതകണന.  ഡജഫക കകകടഷടനജപന
നÂ കകണതജണക.  കരജറതടന സനബനതച വതശദ വതവരങÄകജയത സ Àവകലജശജല
ടവബകസസസറതÂ പരതകശജധതകകണതജണക.  പവ Àതതടയകറതചള വതശദ വതവരങÄ

കനരതടക വന കണ കബജധരടപടജവനതജണക.  പകതരക കജരണന കടജടത   തടന
ദ Àഘജസക തതരസരതകവജകനജ  വതജജപനന റദ ടചയവജകനജ ഉള അധതകജരന

കജമസക ഭരണ വതഭജഗന കജജയതâv രജതസജറത Â  നതകതപമജണക.

ദ Àഘജസക സകതകരതകന അവസജന തതയതത 26.06.2017   സവകതടക  4  മണത.
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കകരള     സ      À      വകലജശജലയടട     കജരരവട      w   കജമസക     അതതഥത   
മനതരതതടല     ശചതകരണ     പവ      À      തതക      Ä      കള     വരവസകസഥക      Ä

കജലജവധത :  കരജÀ കജലജവധത ചമതല ഏടറടകന ദതവസന മത Â ഒര വ Àഷന
ആയതരതകന.

നതരതദവരന : കകകടഷകനജടടജപന ഇ.  എന.  ഡത യജയത  എസക.  ബത.  ഐ,  കജരരവട w

ശജഖയതÂ  മജറജവന അയജയതരന രപകള  ഡതമജ³ഡക ഡജഫക

സമ À പതകണന.  പസത തക കരജÀ ലഭതകന  പകന  കരതÂ

ടസകപരതറത നതകകപമജയത കരജÀ കജലജവധത അവസജനതകന വടര

സ ÀവകലജശജലയതÂ  നതലനതÀതനതജണക.  കജലജവധതകളതÂ
സ Àവകലജശജലകക  സജമതതകമജകയജ അലജടതകയജ നഷന
കരജറകജര³  വരതതയജÂ  പസത തകയതÂ  നതനന  നഷകസടമജയ

തക ഈടജകകകയജ മറ നടപടതകÄ എടകകകയജ ടചയനതജണക.

മറ     വരവസകസഥക      Ä   

 എലജ ദതവസവന ടപജത അവധത ദതവസങÄ ഉÄ ടപടട രജവതടല 8 മണതകക
ശചതകരണ കജജലതകÄ ആരനഭതകകണതജണക. 

 ശചതകരണ കജജലതകÄ കഴതഞ ഒരജളടട കസവനന സവകതടക  3.30  വടര

നÂ കകണതജണക.

 അതതഥത മനതര  ഉകദരജഗസകസഥരടട  നതÀ കദശമനസരതചക ആവശരജനസരണന
കസവനന ലഭരമജകകണതജണക. 

 സ À വകലജശജലയടട അതതഥതകÄ മജതമജണക ഗസക ഹഹസതÂ തജമസതകവജ³
വരനതക.  ആയത പരതഗണതചക വളടര മജനരമജയള ടപരമജറവന കസവനവന

നÂകജനw ഉതരവജദതതകകതജടട ടപരമജറജനന തയജറള വതശകസരജയ
ജതവനകജടര മജതകമ ശചതകരണ പവ ÀകÄകക നതകയജഗതകജ³   പജടള. 

 വരവസകസഥകÄ പകജരമള പവ Àതതയടട ലനഘനകമജ അതതഥത മനതരന
ഉകദരജഗസകസഥരടട  നതÀ കദശന പജലതകജതതരതകകകയജ  ടചയന പകന  മനറതയതപക
കടജടത കരജÀ റദജകജനന നതയമ നടപടത സകതകരതകജനന  സ Àവകലജശജലകക
അധതകജരമണജയതരതകന. 

 ശചതകരണതതനക നതകയജഗതകന  ജതവനകജരടട കപരന വതലജസവന  മ³കടത
അതതഥത മനതരതതsâ ചമതലയള  അഡതനതസകസകടറതവക  ഓഫതസടറ

അറതയതകകണതന  കഫജകടജ പതതച  തതരതചറതയÂ  കജÀഡക  നâ കകണതമജണക.
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 ടതജഴതÂ  നതയമ പകജരവന  ആദജയ    നതകതത നതയമ പകജരമള  എലജ

നതകതതകളന  കരജറകജര³   അടകകണതന  നതലവതലള  ടതജഴതÂ നതയമങÄ

എലജന പജലതകകണതമജണക.

 മറതകÄ വതതയജകനതതനള   ബഷക,  ചÂ,  മറ ഉപകരണങÄ,  കലജഷ³,

കസജപക,  കടജയകസലറക കതന À,  കഫജÀ  കതന À  തടങതയവയന  കരജറകജര³ സകനന
ടചലവതÂ ടകജണക വകരണതജണക  

 എലജ ദതവസവന ഓഫതസക മറതകÄ അടകമള  അതതഥത മനതരതതടല  എലജ

മറതകളന,  വരജന,  കകജമ¬ ഏരതയ,  കകജ¬ഫറ³സക ഹജÄ,  ഭകണമറത   തടങത

എലജ മറതകളന കളതമറതകÄ,  കടജയകസലറക എനതവയന  തകകയന തടച വതതയജയത
ശചതകരതകകണതന  എലജ   മറതകളന എകപജഴന വതതയജയത സകതകകണതമജണക.  

  എലജ ആഴയതലന ഫജ³,  ജനÂ പജളത,  കമതകÄ ഇവ തടച
വതതയജകകണതജണക. 

 എലജ ദതവസവന കടതÂ,  കമശ,  കസജഫകÄ,  കകസരകÄ തടങതയ എലജവതധ
ഫ À ണതചറകളന  വതതയജകകണതന   കതരമജയത കമതകരതകകണതമജണക. 

 അതതഥത മനതരതതന   10  മതറ À  ചറളവതലള  കജടകÄ  ടവടത  ടതളതകകയന
പതതവജയത  തതക ശചതകരതകകയന ടചകയണതജണക. 

 ചപ ചവറകÄ  മനതരതതsâ  പത³ വശതള കഴതകളതÂ മജതന
നതകകപതകകണതന ചവറകÄ,  കരതയതലകÄ തടങതയവ പരതസരതക നതനന എലജ
ദതവസവന മജകറണതമജണക. 

 ഉദരജന  സസരങÄക  പതതവജയത ടവളന നനചന കള പറതചന
സനരകതകകണതജണക. 

 ശചതകരണ കതര നതÀ വഹണതതÂ   വതഴ  വരതകകയജ  കമÂ വതവരതച

പകജരമള  നതബനനകÄ  പജലതകജതതരതകകകയജ ടചയന പകന അറതയതപക
കടജടത തടന കരജÀ റദജകവജനള അധതകജരന കജമസക ഭരണ വതഭജഗന

കജജയതâv രജതസജറതÂ നതകതപമജയതരതകന. 

 കരജറകജര³   നതകയജഗതകന  കജജലതകജരടട  ഭജഗതക നതനക
സ Àവകലജശജലക  ഉണജവന കഷ നഷങÄക  കരജറകജര³   പÀണ
ഉതരവജദതയജയതരതകന.

Sd/-
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