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ആമുഖന്റിം
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(2014-16)യും സീകളുടെ അദ്യ്ഷേനായ ഞാൻ സാൻ സമിതി അധിോരസ്ടുത്തില്	..	42	 ിയതനുസരിച്ചറ സമിതി
യും സീകളുടെ ഏഴാമതറ റിയിക്ാർരട്ടേറ സമർ്ിക്കുന.

സമിതി (2011-14) 2011  ഒക്ാബർ 20  മുതൽ 2014  കമയറ 30  വികലാംഗരുടസര പരിഗ് ണിച്ച
പരാതി വികലാംഗരുടിഷയങ്ങളുന്റിം അവികലാംഗരുട സന്റിംബനിച്ചറ സർകാരിൽനിനന്റിം ലാംഗരുടെയുഭിച്ച റിയിക്ാർട്ടുേളുന്റിം
അവികലാംഗരുടയും സീകളുടെ അീകളുടെിസ്ഥാനത്തില്	ാനത്തില്	..	42	 ിൽ ഉരുത്തില്	..	42	 ിരിഞ്ഞ നിർകിരിഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ശിപാർശേളുന്റിം ഉൾസകാള്ളുന
താണറ ഈ റിയിക്ാർരട്ടേറ.

(ഈ റിയിക്ാർരട്ടേറ 2014  ഡിസന്റിംബർ 11-ാംാത ത്ത്രീയതി കനർന കയാഗ് ത്തില്	..	42	 ിൽ സമിതി
അന്റിംഗ് ്ത്രീേരിച.)

കമാൻസറ  കജാസഫറ,

തിരുവികലാംഗരുടനന്തപുരന്റിം, സനയരമാന ,
2014 ഡിസന്റിംബര 16. സ്ത്രീേളുസീകളുടെയും ന്റിം കുരട്ടേിേളുസീകളുടെയും ന്റിം വികലാംഗരുടിേലാംഗരുടെയുാന്റിംഗ് രുസീകളുടെയും ന്റിം

 ക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനിച്ച സമിതി. 



റിപ്പോർടർ

ഒരു രപോഷ്ട്രത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥപോര്ത്ഥ സന്റെ യഥാര്ത്ഥ സമ്പത്തിർ ആ രപോഷ്ട്രത്തിിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്,  അതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
ആതആത്മീയപുപരപോഗതിയുന്റെ യഗതിയുടെ അളവുപകപോല് അവിടെ സ്തിന്റെ യഗതിയുടെ സ്ത്രീകൾആത്മീകൾക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന പദവിടെ സ്തിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ. ഈ
അളവുപകപോല് വിടെ സ്തച്ർ പ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയപോല് ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിർ സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
അ്ഗആത്മീകപോര് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകുന്നില്ലെ അവിടെ സ്തര്ത്ഥ സ കടുത്തി വിടെ സ്തിപവിടെ സ്തച്വു് ്ആത്മീതി്ിപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേധവു്
അനുഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.  ർ.  ഭിക്കുന്ന പദവിപോരതത്തിി്ർ സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടർ ആറര ദശാബ്ദങ്ങള്പോബ്ദങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പിന്നിടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ്
രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യത്തി മുഴുവിടെ സ്തന് സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് കിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്ന സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിതി സ്ജ്യത്ത് സ്തപോത
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിടികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നതർ വിടെ സ്തളന്റെ യര ദുഃഖളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.

2. സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യപോ്ന്തര ഭിക്കുന്ന പദവിപോരതത്തിില് സ്ത്രീകൾആത്മീസ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യവു് സപോക്ഷരതപോ്ിരക്കു് ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിത
സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ഉയര്ത്ഥ സന്റെ യന്നങ്കിലുിലും സ്ത്് സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് പ്ന്റെ യരയുള്ള അതിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു്
ചൂത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു് ്ിരക്ക് ലഭിക്കുർ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലിടികുന്നില്ലെ.  സപോക്ഷരതയിലും സ്ത്് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വനുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിയിലും സ്ത്്
മുന്നില് ്ില്ക്കുന്ന പകരള് സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് എതിന്റെ യര ്ഗതിയുടെക്കുന്ന അതിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
എണ്ണത്തിിലും സ്ത്് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങന്റെ യളക്ക് ലഭിക്കുപോള്ക്കും കുട്ടികള് വിടെ സ്തളന്റെ യര മുന്നിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  ഇത്തിര് കുറ്റ് സംകൃത നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
ക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതആത്മീതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ വിടെ സ്തര്ത്ഥ സായ വര്ദ്ധ്വിടെ സ്തർ ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ സപോ്സ്ക്കാരിക അപോരിക അധളരെ ദുഃപത്ത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.

3.  ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യന് ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ഘഗതിയുടെ്യുന്റെ യഗതിയുടെ 14-ാപോാ് അനുപഛേദത്തിില് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി്ഗപരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ വിടെ സ്തിപവിടെ സ്തച്്
പപോഗതിയുടെികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യുണ്ട്.  ർ.  ഗപോര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹികപആത്മീഡ് ്ിപരപോധ് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്, സ്ത്രീകൾആത്മീധ് ്ിപരപോധ്
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് എന്നിവിടെ സ്ത സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള് അഭിക്കുന്ന പദവിിമുഖആത്മീകരിക്കുന്ന ്ിരവിടെ സ്തധി പ്രശ്നങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ
്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തില്വിടെ സ്തന്ന ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങളപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത രപോഷ്ട്രവിടെ സ്തികസ് പ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പങ്കിലുപോളിത്തി്
ഉറപ്പുവിടെ സ്തരുത്തുന്നതി്പോയി തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളിൽ അമ്പതർ ശാബ്ദങ്ങള്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് സആത്മീറ്റുകൾ
അവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുപോയി സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.                                              

4.  ഐക നമ്മുടെ രാജ്യരപോഷ്ട്രസഭിക്കുന്ന പദവിയുന്റെ യഗതിയുടെ കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുപോയുള്ള ഏജ്യത്ത് സ്തന്സിയപോയ യുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിന്റെ യസഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
റിപ്പോര്ത്ഥ സടിന്പ്രകപോര് പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോകത്തിർ ഓപരപോ അഞ്ച് മിനിറ്റർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വി്ിറ്റ് സംിലും സ്ത്് കസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോപങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് ഓപരപോ
കുടിവിടെ സ്തആത്മീത് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരിക്കുന്നു.  വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങളില്്ിന്നു് ആയിരക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുി്ർ കുടികന്റെ യള
യപോന്റെ യതപോരു ്ിയന്ണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെപോന്റെ യത രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റു ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗങ്ങളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ഭിക്കുന്ന പദവിിക്ഷപോഗതിയുടെ്ത്തിിനു്
ബപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപവിടെ സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയ്് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റു പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിധ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി കഗതിയുടെത്തിിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ടുപപപോകുന്ന സ്ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്
പത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ്യുപമ്പപോള്ക്കും കുട്ടികള് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ ശ്രായ വര്ദ്ധയില്ന്റെ യ്ടുന്നതർ.
ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യയില് പ്രതിവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷപത്തിപോള് കുടികന്റെ യള കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോതപോകുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുപോക്ക് ലഭിക്കു
ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതർ.  ഇവിടെ സ്തരില് വിടെ സ്തആത്മീന്റെ യണ്ട്.  ടുക്കുന്നവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണ് ഏതപോനു് ആയിരങ്ങളില്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര്
ഒതുങ്ങുന്നു.  ബപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപവിടെ സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യത്തി ഏറ്റ് സംവു് ്ഗ്നമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ യപോഥാര്ത്ഥപോര്ത്ഥ സന്റെ യഥാര്ത്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.
അന്തപോരപോഷ്ട്ര ന്റെ യതപോഴില്ില് സ്ഘഗതിയുടെ്യുന്റെ യഗതിയുടെ (ഐ.എല് .ഒ.)  2001-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രഖ നമ്മുടെ രാജ്യപോപ്ത്തിിൽ
18  വിടെ സ്തയസില് തപോന്റെ യഴില്യുള്ളവിടെ സ്തന്റെ യര അപകഗതിയുടെകരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളില് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിന്റെ യയടു്ി
ക്ക് ലഭിക്കുരുന്റെ യതന്നർ ്ിഷ്കര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്കുന്നു.  ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യയഗതിയുടെക്ക് ലഭിക്കു് 189  രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ 2000-ല് അ്ഗആത്മീകരിച്
സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസപോബ്ദ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളില് എകുന്നില്ലെപോ കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് പ്രപോഥാര്ത്ഥമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നതി്ർ അഗതിയുടെിവിടെ സ്തരയിടുന്നു. ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യ 1986-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ 'ബപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപവിടെ സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ിപരപോധ് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വവു്' 2000-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
'ബപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ആത്മീതി ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വവു്'  വിടെ സ്തഴില്ി കുടികന്റെ യള അപപോയകരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളില് പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
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ന്റെ യചയിക്കുന്നതർ ്ിപരപോധിച.  പ്രസ്തുത ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങളിലൂന്റെ യഗതിയുടെ ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ രപോജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യ് കുടികന്റെ യള കൂടുതല്
സുരക്ഷിതരപോക്ക് ലഭിക്കുപോന് ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്നുന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുിലും സ്ത്് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പ്ന്റെ യരയുള്ള അതിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് വിടെ സ്തര്ത്ഥ സായ വര്ദ്ധിച
ന്റെ യകപോണ്ട്.  ിരിക്കുകയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.

5.  ഐക നമ്മുടെ രാജ്യരപോഷ്ട്രസ്ഘഗതിയുടെ്യുന്റെ യഗതിയുടെ കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്കുപ്രകപോര് പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക ജ്യത്ത് സ്ത്സ്ഖ നമ്മുടെ രാജ്യയുന്റെ യഗതിയുടെ 10%
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  അതില് ആറർ പകപോഗതിയുടെി ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്ക് ലഭിക്കുപോരു്,  ഇരുപത്തിി അഞ്ച് മിനിറ്റർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ് പകരളആത്മീയരു
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി,  പപോര്ത്ഥ സ്ിഗതിയുടെ്,  വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ്,  ന്റെ യതപോഴില്ില് ,  വിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സര് എന്നിവിടെ സ്ത ഈ വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗ
ത്തിിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ന്റെ യകുന്നില്ലെപോരു ശാബ്ദങ്ങള്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ത്തിിനു് ഇന്നു് അപ്രപോപ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ തുസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യപോ
വിടെ സ്തസരവു് അവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള് സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വു് പൂര്ത്ഥ സണ്ണ പങ്കിലുപോളിത്തിവു് ഉറ്പോക്കുന്നതി്പോയി 1995-ല്
ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യന് പപോര്ത്ഥ സസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ  പി.ഡബ്.ഡി.  ആകർ  പപോസപോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുിലും സ്ത്് അതർ ഇ്ിയു്
പൂര്ത്ഥ സണ്ണഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രപോപ്തിയിലിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിിയിടികുന്നില്ലെ.

6. ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ഘഗതിയുടെ് അനുശാബ്ദങ്ങള്പോസിക്കു്വിടെ സ്തിധ് ഏവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്കു് സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യധപോരപോ
പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്ങ്ങളില് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യപോപരിക്കുന്നതി്പോയി പ്രപത നമ്മുടെ രാജ്യക പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്പയപോന്റെ യഗതിയുടെയുള്ള പായ വര്ദ്ധതികള്ക്കും കുട്ടികള്
്ഗതിയുടെ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  തുണ്ട്.  ർ.  ദപോരിദ നമ്മുടെ രാജ്യവു് അ്ആത്മീതിയു് അജ്ഞതയു് അനുഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുി്ർ
സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരു് ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ ്പോടിലും സ്ത്ണ്ട്.  ർ.  സ ന്ത് വിടെ സ്തആത്മീടുകളില് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകുന്നില്ലെ
ന്റെ യതപോഴില്ില് പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഖസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെകളിലും സ്ത്് ന്റെ യപപോതുസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളിലും സ്ത്് യപോത്രപോപവിടെ സ്തളകളിലും സ്ത്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യക്ക് ലഭിക്കു സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു്
കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്കു് പആത്മീഡ്പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല്പക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  ിവിടെ സ്തരുന്ന സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ില്
ക്കുന്നതർ.

7.  ഈ സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിി്ർ ഒരളവുവിടെ സ്തന്റെ യരന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്് പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് കപോണുക എന്ന
ഉപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യപത്തിപോന്റെ യഗതിയുടെയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു് പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിി്പോയി
ഒരു ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി രൂപആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടതർ.  സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുി 1992  ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 15-ാപോാ് തആത്മീയതി പകരള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിയുന്റെ യഗതിയുടെ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു്
കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു്   പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്   സ്ബന്ധിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി രൂപആത്മീകരിച.  1999  ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 27-ാപോാ് തആത്മീയതി
മുതല് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെ പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വവു് ഈ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ അധികപോരപരിധിയില്ന്റെ യ്ടുത്തുകയു്
തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ  ഈ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു് പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്
സ്ബന്ധിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി എന്നർ പു്ര്ത്ഥ സ്പോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്  ന്റെ യചയ്യുകയു്  ന്റെ യചയ.

8.  പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോരത്തിി്പോയി അപപക്ഷ ്ല്കി വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങപളപോള് കപോത്തിിരുന്നപോലും സ്ത്്
സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെ അ്പോസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യു് കപോര നമ്മുടെ രാജ്യക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതക്കുറവു് കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്
പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ഗതിയുടെപോത്തി അവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ,    എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ചുവിടെ സ്തഴില്ി തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്,  പകസപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിില്
പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തു്ിന്നുണ്ട്.  പോവുന്ന വിടെ സ്തആത്മീഴ്ചകള്ക്കും കുട്ടികള് ,  വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് -
ചികിതപോ ന്റെ യചസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തർ എന്നിവിടെ സ്ത സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോതിരിക്ക് ലഭിക്കുല് ,  സ്ത്രീകൾആത്മീധ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്,  ഗപോര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹികപആത്മീഡ്്,
സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരു് പ്രിടുന്ന ചൂത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് എന്നിവിടെ സ്ത സ്ബന്ധിച്ർ ധപോരപോള്
പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യ്വിടെ സ്തരപോറുണ്ട്.  ർ.



3

9.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി അതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി് പരിധിയില്വിടെ സ്തരുന്ന വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന പരപോതികളിപതികളിന്മേല് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്കുന്നതി്ർ ബന്ധന്റെ യ്ട സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ വിടെ സ്തകുപ്പു
കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ല്കുകയു് ആയതിപതികളിന്മേല് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരില്്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള്
പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ എന്നർ ഉറപ്പുവിടെ സ്തരുത്തുകയു്,  തൃപ്തിയിലികരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
പതപോന്നപോത്തി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങളില് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്നു.  ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമുള്ള
സന്ദര്ത്ഥ സഭിക്കുന്ന പദവിങ്ങളില്  ബന്ധന്റെ യ്ട  വിടെ സ്തകുപ്പുകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രില്്ിന്നു് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോരില്
്ിന്നു്  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ  ്ഗതിയുടെത്തുന്നു.   ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോധപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് സന്ദര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്ിച്ർ  ബന്ധന്റെ യ്ട
വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രില്്ിന്നർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുത്തിർ ആയതർ ശ്രായ വര്ദ്ധപോപൂര്ത്ഥ സത് പഠിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിിച്ർ
പ്രശ്നപരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോരത്തിി്ർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്കള്ക്കും കുട്ടികള് തയപോറപോക്കുന്നു. തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പ്രസ്തുത
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്കള്ക്കും കുട്ടികള് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോള്ളുന്ന റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്കുകയു് തുഗതിയുടെർ
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിക്ക് ലഭിക്കുപോയി ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയയ്കയു് ന്റെ യചയ്യുന്നു.  ഇതുകൂഗതിയുടെപോന്റെ യത
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തർത്തി്പരിധിയിൽവിടെ സ്തരുന്ന വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങളിപതികളിന്മേൽ പ്രപത നമ്മുടെ രാജ്യക പഠിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തി്് ്ഗതിയുടെത്തിി
അതർ സ്ബന്ധിച് റിപ്പോർട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സഭിക്കുന്ന പദവിയിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ർ തുഗതിയുടെർ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോറുണ്ട്.  ർ. 

10.   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ന്റെ യപപോതുജ്യത്ത് സ്ത്സസൗകര നമ്മുടെ രാജ്യപോര്ത്ഥ സന്റെ യഥാര്ത്ഥ്  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ ആസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങളില് വിടെ സ്തച്ർ പയപോഗ്
പചരുകയു് ന്റെ യപപോതുജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങളില്്ിന്നു് സ്ഘഗതിയുടെ്കളില്്ിന്നു് പരപോതികൾ സ ആത്മീകരിക്കുകയു്,
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള പരപോതികളിപതികളിന്മേല് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രില്്ിന്നർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയു്
ന്റെ യചയപോറുണ്ട്.  ർ.  പയപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തുവിടെ സ്തചതന്റെ യന്ന ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോന്
സപോധിക്ക് ലഭിക്കുപോറുണ്ട്.  ർ.  കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്കുന്നതി്പോയു് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികപളപോ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ദഗതിയിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോയ പരപോതികളിപതികളിന്മേല് അവിടെ സ്ത ഊര്ത്ഥ സ ിതന്റെ യ്ടുത്തുന്നതി്പോയു്
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ്ല്കപോറുണ്ട്.  ർ.   ഇതി്ർ പുറന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്പരിധിയില് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുന്ന വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് സ്ബന്ധിച് പത്രവിടെ സ്തപോര്ത്ഥ സത്തികള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
സ പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വധയപോ പരപോതിയപോയി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോറുണ്ട്.  ർ.

11. പതിമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂന്നപോ് പകരള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിയുന്റെ യഗതിയുടെ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു്
പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്  സ്ബന്ധിച്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി (2011-14),  2011  ഒപകപോബര്ത്ഥ സ   20-ാപോാ്  തആത്മീയതി
രൂപആത്മീകൃത മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകുകയു്   2014  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയർ  30-ാപോാ് തആത്മീയതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി  (2014-16)  ആയി
ഘഗതിയുടെ്യിൽ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംമാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെപോന്റെ യത പു്ളരെ ദുഃസ്ഘഗതിയുടെി്ിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുകയു്  ന്റെ യചയ.  2011  ഒപകപോബര്ത്ഥ സ മുതല് 2014 പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയർ
വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച് പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്  പ്രസ്തുത പരപോതികളിപതികളിന്മേലും സ്ത്ള്ള
റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്കളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോള്ളിചന്റെ യകപോണ്ടുള്ള
തപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  ഈ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ.

12. റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യിലും സ്ത്ള്ള വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ പരപോതി
കളിപതികളിന്മേല് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരില്്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള് പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുന്നതിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോയി
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി 60  പയപോഗങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പചര്ത്ഥ സന്നു.  തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്,  ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ്,  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് എന്നആത്മീ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ
ആസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങളില്വിടെ സ്തച് ഇടുക്ക് ലഭിക്കുി ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പആത്മീരുപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഗതിയുടെർ പതപോട്പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഖസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ,  കപോസര്ത്ഥ സപഗപോഡർ
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ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ എന്പഡപോസള്ക്കും കുട്ടികള്ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടപോന് ദുഃഖരിതബപോധിത പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഖസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ എന്നിവിടെ സ്തിഗതിയുടെങ്ങളില്വിടെ സ്തച്
ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പചരുകയു് ന്റെ യപപോതുജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങളില്്ിന്നു് സ്ഘഗതിയുടെ്കളില്്ിന്നു്
പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സ ആത്മീകരിക്കുകയു് പൂജ്യത്ത് സ്തപ്പുരയില് പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തിിക്കുന്ന ജൂവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല് പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോ്,
സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് പുരുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെയു് ആശാബ്ദങ്ങള്പോഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തനുകള്ക്കും കുട്ടികള്  എന്നആത്മീ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് സന്ദര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്ിച്ർ
അവിടെ സ്തയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്് പ്രില്ക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  ർ പബപോധ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുകയു് ന്റെ യചയ. ഇതര സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങളില്
പഠിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തി്പര നമ്മുടെ രാജ്യഗതിയുടെ്് ്ഗതിയുടെത്തുന്നതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പഗപോവിടെ സ്ത,  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോചല് പ്രപദശാബ്ദങ്ങള്ർ,  ഡല്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹി,
ജ്യത്ത് സ്തമ്മു കപോശ്ആത്മീര്ത്ഥ സ തുഗതിയുടെങ്ങിയ സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് സന്ദര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് പ്രസ്തുത സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ങ്ങളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പയപോഗ് പചരുകയു് അവിടെ സ്തിഗതിയുടെന്റെ യത്തി ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്ന്റെ യത്തിക്കുറിച്ർ പഠിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിിക്കുകയു് ന്റെ യചയ.

13. ഈ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു് പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്
സ്ബന്ധിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി തപോന്റെ യഴില്്റയുന്ന ആറർ ്ന്റെ യപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യല് റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള് സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച
:

(i) മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയില് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ കആത്മീഴില്ില് പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തിിക്കുന്ന 
വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്് സ്ബന്ധിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                (2012 ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 9-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

(ii) ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ് ഗവിടെ സ്തണന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ വിടെ സ്തിപകപോറിയ ആശുപത്രിയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്് 
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടുത്തുന്നതർ സ്ബന്ധിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                (2012 ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 9-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

(iii) തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുരത്തിർ പൂജ്യത്ത് സ്തപ്പുരയിലും സ്ത്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും തക്ക് ലഭിക്കുപോടു് പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തിിക്കുന്ന
പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്് ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടുത്തുന്നതർ  സ്ബന്ധിച് 
റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                (2012 ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 9-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

(iv) വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെ പി.എസർ.സി. മുപഖ്യുള്ള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സ്ബന്ധിച് 
റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                (2012 ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 24-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

          (v) 'സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ സുരക്ഷ' സ്ബന്ധിച്ർ തയപോറപോക്ക് ലഭിക്കുിയ  റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                 (2013 ന്റെ യഫിന്റെ റിപ്പോര്ടബ്രുവിടെ സ്തരി 12-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

     (vi) 'കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ അവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സുരക്ഷിതത വു്' സ്ബന്ധിച്ർ 
തയപോറപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ

                (2014 ന്റെ യഫിന്റെ റിപ്പോര്ടബ്രുവിടെ സ്തരി 6-ാപോാ് തആത്മീയതി സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച)

14.    സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് തആത്മീര്ത്ഥ സപ്പു കല്്ിക്കുന്നതിലും സ്ത്്
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ല്കുന്ന ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്കള്ക്കും കുട്ടികള് ്ഗതിയുടെ്പോക്കുന്നതിലും സ്ത്് ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള് ്ല്കുന്ന
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സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് എടുത്തു പറപയണ്ട്.  തപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തികളില്
ഒരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസത്തിി്ക് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകപളപോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുന്നു.  അഗതിയുടെിയന്തര  സ ഭിക്കുന്ന പദവിപോവിടെ സ്തമുള്ള ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തികളിപതികളിന്മേല് പതി്ഞ്ച് മിനിറ്റർ ദിവിടെ സ്തസത്തിി്ക്
റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ഗതിയുടെപോറുണ്ട്.  ർ. എന്നപോല് പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി
അയചകഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലർ ്ിരന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഓര്ത്ഥ സായി ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് അര്ത്ഥ സായ വര്ദ്ധ-ഔപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗിക കത്തുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് വിടെ സ്തകു്ർ
ന്റെ യസക്രടറിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ന്റെ യ്യി് കവിടെ സ്തറില് കത്തുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് അയച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോത്തി
്ിരവിടെ സ്തധി പരപോതികൾ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക തആത്മീര്ത്ഥ സ്പോകപോന്റെ യത അവിടെ സ്തപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്കുന്നുണ്ട്.  ർ.

15.  ഇത്തിര് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തികളിപതികളിന്മേല്  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ ്ഗതിയുടെത്തുന്നതി്പോയി തആത്മീയതി
്ിശ്ചയിച്ർ വിടെ സ്തകുപ്പുകന്റെ യള അറിയിക്കുപമ്പപോള്ക്കും കുട്ടികള് ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകൾ പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പോഴു് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിയുന്റെ യഗതിയുടെ
പകർ്ർ അവിടെ സ്തിന്റെ യഗതിയുടെ്ിന്നു് ്ഷ്ടന്റെ യ്ടതി്പോൽ ആയതർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ഗതിയുടെപോറുണ്ട്.  ർ.  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
തപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെദിവിടെ സ്തസ്  നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തകിപടപോ,  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പവിടെ സ്തളയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര് വിടെ സ്തകുപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള് റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള്
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്കുന്നതി്പോല്  അവിടെ സ്ത പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഒത്തുപ്പോക്ക് ലഭിക്കുി വിടെ സ്തിശാബ്ദങ്ങള്കസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്്
ന്റെ യചയ്യുവിടെ സ്തപോന് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സപോധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകപോന്റെ യതവിടെ സ്തരുന്നു.  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ യഥാര്ത്ഥപോസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയ്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.   ്ആത്മീതി,  ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെ അ്പോസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യു് ഉത്തിരവിടെ സ്തപോദിത മാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെപോയ്മയു്മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്
വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന അവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഇതുമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് സ്ജ്യത്ത് സ്തപോതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകുന്നതർ.
പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്കുന്നതിലും സ്ത്് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുന്നതിലും സ്ത്് വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ വിടെ സ്തകുപ്പുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിർ
്ിന്നുണ്ട്.  പോകുന്ന ഇത്തിര് അ്പോസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ കടുത്തി അതൃപ്തിയിലിയുണ്ട്.  ർ.   അതി്പോല്
ന്റെ യപപോതുജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങളില്്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള്  അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിക്കുന്ന ഗസൗരവിടെ സ്തപത്തിപോന്റെ യഗതിയുടെ  കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്  ,    പരപോതികളിപതികളിന്മേല് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയബന്ധിതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സ ആത്മീകരിച്
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോള്ളുന്ന റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുന്ന അധിക വിടെ സ്തിവിടെ സ്തരങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ്ിശ്ചിത
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയപരിധിക്കുള്ളില്ത്തിന്റെ യന്ന സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്  ,    ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളില് വിടെ സ്തആത്മീഴ്ചവിടെ സ്തരുത്തുന്ന
ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല് കര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

16. സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിരിക്കുന്ന പരപോതികളിപതികളിന്മേല് വിടെ സ്തകു്ർ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രില്
്ിന്നു് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ ്ഗതിയുടെത്തുന്ന അവിടെ സ്തസരങ്ങളില്  ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സ മുന്കൂര്ത്ഥ സ
അനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിപയപോന്റെ യഗതിയുടെപയപോ അകുന്നില്ലെപോന്റെ യതപയപോ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോകപോതിരിക്കുകയു്,  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുന്ന
വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയത്തിിപതികളിന്മേല് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ന്റെ യതളിവിടെ സ്തർ ്ല്കപോന് പ്രപോപ്തിയിലരകുന്നില്ലെപോത്തി ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന്റെ യര പകര്
്ിപയപോഗിക്കുകയു് ന്റെ യചയ്ത സന്ദര്ത്ഥ സഭിക്കുന്ന പദവിങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് ഉണ്ട്.  പോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  ഇതർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിപയപോടുള്ള
അവിടെ സ്തഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യു് അ്പോദരവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി വിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയിരുത്തുന്നു.  അതി്പോല് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗങ്ങളില് ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സത്തിന്റെ യന്ന ്ിര്ത്ഥ സബന്ധമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു്
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുപോന് കഴില്ിയപോത്തി കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങളപോല് വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറിക്ക് ലഭിക്കുർ
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോകപോന് കഴില്ിയപോന്റെ യതവിടെ സ്തന്നപോല് പകര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ  മുന്കൂര്ത്ഥ സ അനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിപയപോന്റെ യഗതിയുടെ
ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയത്തിിൽ ന്റെ യതളിവിടെ സ്തർ ്ൽകപോൻ പ്രപോപ്തിയിലരപോയ ഉത്തിരവിടെ സ്തപോദന്റെ യ്ട  ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന്റെ യര
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്ിപയപോഗിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമുള്ള കര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്് ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ചആത്മീഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ന്റെ യസക്രടറി എകുന്നില്ലെപോ വിടെ സ്തകു്ർ
ന്റെ യസക്രടറിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സക്കു് ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

17. ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗങ്ങളില് പന്റെ യങ്കിലുടുക്കുന്ന ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ
ത്തിിപതികളിന്മേല് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക ്ൽകുന്ന ഉറപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയബന്ധിതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി  ്ഗതിയുടെ്പോക്കുന്നതില്
പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പോഴു് വിടെ സ്തആത്മീഴ്ചയുണ്ട്.  പോകുന്നതപോയി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ പബപോധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ. അതി്പോല് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ
പവിടെ സ്തളകളില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ല്കുന്ന ഉറപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള് പ്രസ്തുത ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗത്തിിനുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്
രണ്ട്.  പോഴ്ചയ്ള്ളില്ത്തിന്റെ യന്ന ്ഗതിയുടെ്പോക്കുന്നു എന്നർ അതതർ വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർ ഉറപ്പുവിടെ സ്തരുപത്തിണ്ട്.  
തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുന്നു  .

18.  ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്രപദശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളില്  20,000 രൂപയില് തപോന്റെ യഴില്യു് ്ഗരപ്രപദശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളില് 22,375
രൂപയില് തപോന്റെ യഴില്യു് വിടെ സ്തപോര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക വിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മുള്ള കുടു്ബങ്ങളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ശാബ്ദങ്ങള്പോരആത്മീരിക മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്സിക
ന്റെ യവിടെ സ്തല്ലുവിടെ സ്തിളികള്ക്കും കുട്ടികള് പ്രിടുന്നവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ചികിതപോധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ
്ിധിയില്്ിന്നു് പരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോവിടെ സ്തധി 5,000  രൂപ വിടെ സ്തന്റെ യര ്ല്കിവിടെ സ്തരുന്നു.  തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ
ട്രത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേറിയില് ്ിപക്ഷപിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള 1 പകപോഗതിയുടെി രൂപയുന്റെ യഗതിയുടെ പകപോര്ത്ഥ സ്സർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ില് ്ിന്നർ പ്രതിവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്
പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്യി്ത്തിില് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന തുകയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ അതതർ വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങളില് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ചികിതപോ
ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതർ. എന്നപോല് പകപോര്ത്ഥ സ്സർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ിപക്ഷപത്തുകയുന്റെ യഗതിയുടെ
അപര നമ്മുടെ രാജ്യപോപ്തിയിലതമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ്ിധിയില് ്ിന്നുള്ള ചികിതപോ ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരപോയ
എകുന്നില്ലെപോ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്കു്  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു. ഗതിയുടെി പകപോർ്സർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ർ
വിടെ സ്തർായ വര്ദ്ധി്ിക്കുന്നതി്ർ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിൽ സ ആത്മീകരിചവിടെ സ്തരുന്ന മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുർ പരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുള്ളതി്പോൽ
ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ർ വിടെ സ്തർായ വര്ദ്ധി്ിക്കുന്നതിനുള്ള   ഇതര  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർരങ്ങൾ  കന്റെ യണ്ട്.  ത്തിി  അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരപോയ  എകുന്നില്ലെപോ
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്കു് ചികിതപോ
ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകത്തിക്ക് ലഭിക്കുവിടെ സ്തിധത്തിില് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ്ിധിയുന്റെ യഗതിയുടെ പകപോര്ത്ഥ സ്സർ
ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ർ വിടെ സ്തര്ത്ഥ സായ വര്ദ്ധി്ിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്  ,    ചികിതപോ ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്ർ അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയ്ള്ള
വിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്പരിധി ഉയര്ത്ഥ സത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

19.  സപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ 1-1-1993 മുതല് 31-7-1994 വിടെ സ്തന്റെ യരയു്
സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സുവിടെ സ്തര്ത്ഥ സണ്ണജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ 1-1-1997  മുതല് 14-8-1998  വിടെ സ്തന്റെ യരയു്
തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ 15-8-1998  മുതല് 15-8-1999  വിടെ സ്തന്റെ യരയു് 16-8-1999  മുതല് 31-12-2003
വിടെ സ്തന്റെ യരയുമുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ചുകള്ക്കും കുട്ടികള് മുപഖ് തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ സര്ത്ഥ സതആത്മീസില്  സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
്ല്കുന്നതി്ർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  എന്നപോല് 1-8-1994  മുതല് 31-12-1996
വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ചുവിടെ സ്തഴില്ി തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ഇപ്രകപോര് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടികുന്നില്ലെ എന്നു് ഗതിയുടെി കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്ത വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരപോയ തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യരക്കൂഗതിയുടെി സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്
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ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ്ിരവിടെ സ്തധി പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യിലും സ്ത്ണ്ട്.  ർ.  1-8-1994-്ർ
ന്റെ യതപോട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവമുമ്പ്
31-12-1996-നുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് 2003-ല് പി.എസർ.സി.  ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ങ്ങളില് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ 3%
സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ഏര്ത്ഥ സന്റെ യ്ടുത്തുന്നതുവിടെ സ്തന്റെ യരയു് തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക പസവിടെ സ്ത്് ്ഗതിയുടെത്തിിയവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകുകയു് ഇതി്ിഗതിയുടെയിലും സ്ത്ള്ള  ഒരു പ്രപത നമ്മുടെ രാജ്യക കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യചയ്തവിടെ സ്തന്റെ യര മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്കുകയു് ന്റെ യചയ്ത രആത്മീതി കടുത്തി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വനുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യപോവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ഘ്വു്
്ആത്മീതി ്ിപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേധവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി വിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയിരുത്തുന്നു.  അതി്പോല്   1-8-1994-  നു്
31-12-1996-  നു് ഇഗതിയുടെയർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ത്തിി്ർ അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യചയ്തിരുന്ന എകുന്നില്ലെപോ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്കു് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ സര്ത്ഥ സതആത്മീസില് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

20.  16-8-1999  മുതല് 31-12-2003  വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ
എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകരപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യചയ്ത അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
പു്ര്ത്ഥ സ /റഗുസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെര്ത്ഥ സ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  പി.എസർ.സി.  വിടെ സ്തഴില്ി സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്വിടെ സ്തര്ത്ഥ സ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയില്
പ്രപവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ിച്തി്പോപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യയ്വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോയതുമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല് കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്
എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്ത വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരപോയ തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക
അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ  179  ദിവിടെ സ്തസ് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുപോന് സപോധിച്ിരുന്നികുന്നില്ലെ.  ശാബ്ദങ്ങള്പോരആത്മീരികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു്
സപോമ്പത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു് ബുായ വര്ദ്ധിമുട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള് അനുഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിക്കുന്ന  പി.എസർ.സി.  വിടെ സ്തഴില്ി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോനുള്ള
പ്രപോയപരിധി കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗതിയുടെി അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ അവിടെ സ്തരുപഗതിയുടെതകുന്നില്ലെപോത്തി കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്ന്റെ യകപോണ്ട്.  പോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ിപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേധിക്കുന്നന്റെ യതന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു.  അതി്പോല് 16-8-1999
മുതല്   31-12-2003    വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ്
തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകരപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്യുകയു് തങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗപഗതിയുടെതകുന്നില്ലെപോത്തി കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങളപോല്
179    ദിവിടെ സ്തസന്റെ യത്തി പസവിടെ സ്ത്് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുപോന് സപോധിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തിവിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ എകുന്നില്ലെപോ
അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്കു് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ സര്ത്ഥ സതആത്മീസില് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  . 

21.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുള്ക്കും കുട്ടികള് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരിച്പതപോ അന്റെ യകുന്നില്ലെങ്കിലുില് അവിടെ സ്തരില് ഒരപോള്ക്കും കുട്ടികള് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരിച്പതപോ ആയ
കുടിന്റെ യയ സപോമ്പത്തിിക പരപോധആത്മീ്തയപോല് സ്രക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുപോന് കഴില്ിയപോത്തി അവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യില്
സ ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത്ങ്ങളില് /ബന്ധുഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത്ങ്ങളില് തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസി്ിച്ർ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ് ്ല്കി സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യധപോരയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ന്റെ യകപോണ്ടുവിടെ സ്തരുന്നതിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോയി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ സുരക്ഷപോ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് വിടെ സ്തഴില്ി ്ഗതിയുടെ്പോക്ക് ലഭിക്കുി
വിടെ സ്തരുന്ന പ്രതിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ പായ വര്ദ്ധതിയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ 'പ്നേത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപൂര്ത്ഥ സത്.'   ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സത്തിപോവിടെ സ്തർ
ഉപപക്ഷിചപപപോയ ധപോരപോള് സ്ത്രീകൾആത്മീകൾക്ക് ലഭിക്കുർ സപോമ്പത്തിിക പരപോധആത്മീ്ത കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് തങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
കുടികന്റെ യള ശാബ്ദങ്ങള്രിയപോയവിടെ സ്തിധത്തിില് സ്രക്ഷിക്കുന്നതിപ്പോ അവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ്
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്ല്കുന്നതിപ്പോ സപോധിക്കുന്നികുന്നില്ലെ എന്ന വിടെ സ്തസ്തുത സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ശ്രായ വര്ദ്ധയില്ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.
അതി്പോല് സപോമ്പത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പിന്നപോക്ക് ലഭിക്കു് ്ില്ക്കുന്നതു് ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സത്തിപോവിടെ സ്തർ ഉപപക്ഷിച്തു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ
വിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സരങ്ങന്റെ യളപോന്നു് ഇകുന്നില്ലെപോത്തിതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കുടികന്റെ യളക്കൂഗതിയുടെി   '  പ്നേത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപൂര്ത്ഥ സത്  '
പായ വര്ദ്ധതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പഭിക്കുന്ന പദവിപോക്തപോക്ക് ലഭിക്കുളപോക്ക് ലഭിക്കുപോനുള്ള ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്
ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

22.  ബുായ വര്ദ്ധിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്ദ നമ്മുടെ രാജ്യ് സ്ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിച് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുപോയി സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ആര്ഭിക്കുന്ന പദവിിച് 'കപോരുണ്. ഈ അളവുകോല് വച് നമ്മുടെ രാജ്യ
്ിപക്ഷപ പായ വര്ദ്ധതി'  പ്രകപോര് ഒരു സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ് രൂപപയപോ അതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിതങ്ങപളപോ പ്രസ്തുത
പായ വര്ദ്ധതിയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിപക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുർ ഒരു വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിിനുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് ്ിപക്ഷപത്തുക
തിരിച്ല്കുകയു് ഗതിയുടെി തുകയുന്റെ യഗതിയുടെ പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്യു് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യസുരക്ഷപോ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടണ്ട്.  ില്്ിന്നു്
തത്തുസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യ തുകയു് പചര്ത്ഥ സത്തിർ സപോമ്പത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പിന്നപോക്ക് ലഭിക്കു് ്ില്ക്കുന്നതു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്സിക
ന്റെ യവിടെ സ്തല്ലുവിടെ സ്തിളി പ്രിടുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ഒരു കുടിയുന്റെ യഗതിയുടെ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസത്തിി്പോയി ്ൽകുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്നു.
5  വിടെ സ്തയസ്സുമുതല് 18  വിടെ സ്തയസ്സുവിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കുടികന്റെ യളയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പ്രസ്തുത പായ വര്ദ്ധതിയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ
പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുക.  ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പഭിക്കുന്ന പദവിപോക്തപോവിടെ സ്തിന്റെ യ് ന്റെ യതരന്റെ യഞ്ഞിട്ടില്ലടുക്കുന്നതിനുള്ള സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യ് ്ിപക്ഷപക
നുണ്ട്.  പോയിരിക്കു്.  പ്രസ്തുത പായ വര്ദ്ധതിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ട ആദ നമ്മുടെ രാജ്യ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ 31-3-2008-ല്
്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തില് വിടെ സ്തന്നുന്റെ യവിടെ സ്തങ്കിലുിലും സ്ത്് ്ിപക്ഷപകരുന്റെ യഗതിയുടെ അപര നമ്മുടെ രാജ്യപോപ്തിയിലതമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് വിടെ സ്തിരസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെണ്ണപോവുന്നവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പായ വര്ദ്ധതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രപയപോജ്യത്ത് സ്ത്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളൂ എന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു. അതി്പോല്
സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ പ്രതിബായ വര്ദ്ധത പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ പായ വര്ദ്ധതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ിപക്ഷപകര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ആകര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേകമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
ആദപോയ ്ികുതിയിളവിടെ സ്തർ അനുവിടെ സ്തദിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ന ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ പകന
സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരി്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്ർ ആയതർ ്ഗതിയുടെ്പോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യയടുക്കുന്നതി്ർ പ്രഥാര്ത്ഥമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുന്നു  .    കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത സ പദശാബ്ദങ്ങള് ്ിപക്ഷപകന്റെ യര
ആകര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്കുന്നതി്പോയി പായ വര്ദ്ധതി സ്ബന്ധിച്ർ പത്ര  -  ദൃശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ  -  ശ്രപോവിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്വിടെ സ്തഴില്ി
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിയപോയ  പ്രചപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്  ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്  പ്രവിടെ സ്തപോസികളില്്ിന്നു്   കൂടുതല്    ്ിപക്ഷപ്
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്കുന്നതിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോയി പ്പോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കു വിടെ സ്തകുപ്പുവിടെ സ്തഴില്ി അവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുിഗതിയുടെയില് പായ വര്ദ്ധതിന്റെ യയ
സ്ബന്ധിച് അവിടെ സ്തപബപോധ് സൃഷ്ടിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് പായ വര്ദ്ധതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പഭിക്കുന്ന പദവിപോക്തപോക്ക് ലഭിക്കുളപോയി
18    വിടെ സ്തയസി്ർ മുകളിലും സ്ത്ള്ള ബുായ വര്ദ്ധിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്ദ നമ്മുടെ രാജ്യമുള്ളവിടെ സ്തന്റെ യരക്കൂഗതിയുടെി ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  . 

23. സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ അ്ഗആത്മീകൃത അണഎയഡഡർ സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യര
അ് നമ്മുടെ രാജ്യപോയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയില്്ിന്നു് പിരിചവിടെ സ്തിടുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ ്ിരവിടെ സ്തധി പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള്
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  അണഎയഡഡർ സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര സ്കൂള്ക്കും കുട്ടികള്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജേജ്രത്തിന്റെി്ർ അതൃപ്തിയിലി പതപോന്നുന്നപക്ഷ് അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്രത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ആപരപോപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്
ഉന്നയിപച്പോ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണ് കൂടുതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ പറപഞ്ഞിട്ടില്ലപോ ഗതിയുടെി ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യര
പിരിചവിടെ സ്തിടുകയു് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജേജ്രത്തിന്റെി്ർ തപോല്പര നമ്മുടെ രാജ്യമുള്ള പുതിയ ആളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകന്റെ യള  പ്രസ്തുത
ഒഴില്ിവുകളില് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്ന പ്രവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത ഏറിവിടെ സ്തരുന്നതപോയി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി



9

മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു.  പിരിചവിടെ സ്തിഗതിയുടെന്റെ യ്ട ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ അധികവു് വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങപളപോള് ഗതിയുടെി സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളില്
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളവിടെ സ്തരു് പി.എസർ.സി.  വിടെ സ്തഴില്ി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്ക് ലഭിക്കുർ അപപക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുപോന് പ്രപോയ്
കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലവിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരിക്കു്. ഇത്തിര് സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തിിക്കുന്നതിനുള്ള ്ിരപോപക്ഷപപത്ര്
സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരില്്ിന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിചകഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലപോല് ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്,  പവിടെ സ്തത്് എന്നിവിടെ സ്ത
്ിശ്ചയിക്കുന്നതർ സ്കൂള്ക്കും കുട്ടികള് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജേജ്രത്തിന്റെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നുള്ള സ്കൂളിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്ങ്ങളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്നു്
തന്റെ യന്ന വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകു്ി്ർ ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെപോന് സപോധിക്കുകയികുന്നില്ലെ.  ആറ്റ് സംിങ്ങല് ്വിടെ സ്തഭിക്കുന്ന പദവിപോരതർ
ഇ്ഗആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീഡിയ് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസ്കൂളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂന്നർ അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യര അ് നമ്മുടെ രാജ്യപോയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പിരിചവിടെ സ്തിട
ജട മാനേമാനേജേജന്റ്മെന്റിേമാനേതിരെ ്മെന്റിേി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് പരപോതിയിപതികളിന്മേല്
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പര്ത്ഥ സ 19274/ഡബ്.സി.  &  പി.എച്ർബി1/2010/്ി.ന്റെ യസ.)  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകളിൽ
വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസര്ത്ഥ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സ ്ല്കുന്ന ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്കുവിടെ സ്തപോന് പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പോഴു് സ്കൂള്ക്കും കുട്ടികള്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജ്യത്ത് സ്തര്ത്ഥ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സ കൂടപോക്ക് ലഭിക്കുപോറികുന്നില്ലെ എന്നു് ഇത്തിര് സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തി്ങ്ങളില്
ഇഗതിയുടെന്റെ യപടുന്നതി്ർ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസര്ത്ഥ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ  പരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ
വിടെ സ്തകുപ്പു്  കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത 'വിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന് '-ന്റെ യ്രത്തിന്റെ ്ിര്ത്ഥ സതച്ത്തിില് അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകര്ത്ഥ സ ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ഗതിയുടെപോത്തിതി്പോല്
പ്രശ്നത്തിില് ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെപോന് സപോധിക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ ന്റെ യതപോഴില്ിലും സ്ത്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്പുണ്. ഈ അളവുകോല് വച് നമ്മുടെ രാജ്യവു് വിടെ സ്തകുപ്പു്
അറിയിച്ിരുന്നു.  ഇത്തിര് വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങളില് അണഎയഡഡർ സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല് ഒരു
്ിയന്ണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് വിടെ സ്തപരണ്ട്.  തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യകത സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു. അതി്പോല് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ
അ്ഗആത്മീകൃത അണഎയഡഡർ സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപക  /  അ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപക  ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ട പസവിടെ സ്ത്  -  പവിടെ സ്തത് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് കള്ക്കും കുട്ടികള്   ,    ന്റെ യതപോഴില്ില്സുരക്ഷ എന്നിവിടെ സ്ത  ഉറ്പോക്കുന്ന
തിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോയി  ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിലും സ്ത്ള്ള വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പരിധിയില്ന്റെ യ്ഗതിയുടെപോത്തി വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങന്റെ യളക്കൂഗതിയുടെി ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിലും സ്ത്ള്ള ന്റെ യതപോഴില്ില് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പരിധിയില് ന്റെ യകപോണ്ടു
വിടെ സ്തരുന്നതി്ർ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകുപ്പുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി കൂഗതിയുടെിയപോപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോചിച്ർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പഭിക്കുന്ന പദവിദഗതി ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ന്റെ യഗതിയുടെയുള്ള
തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വടുക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുന്നു  .    ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോപരപോഗതിയുടെർ അ് നമ്മുടെ രാജ്യപോയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
ന്റെ യപരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറുന്നതു് അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്രത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ആപരപോപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് ഉന്നയിച്ർ അവിടെ സ്തന്റെ യര പിരിച
വിടെ സ്തിടുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പ്രവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത ഇത്തിര് സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളില് വിടെ സ്തര്ത്ഥ സായ വര്ദ്ധിചവിടെ സ്തരുന്നതില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആശാബ്ദങ്ങള്ങ്കിലു
പരഖന്റെ യ്ടുത്തുന്നു  .   ഇത്തിര് സ്കൂളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകളില് ഓപരപോന്നിലും സ്ത്് ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകു്ർ  ,   ന്റെ യതപോഴില്ിലും സ്ത്്
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്പുണ്. ഈ അളവുകോല് വച് നമ്മുടെ രാജ്യവു് വിടെ സ്തകു്ർ  ,    സ്കൂൾ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്  ജേജ  ്രത്തിന്റെർ  ,    പി  .  ഗതിയുടെി  .  എ  .,    അധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകര്ത്ഥ സ   ,    സ്കൂൾ പ്രിൻസി്ൽ  /
ന്റെ യത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹഡപോസ്റ്റർ  ,    തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്് എന്നിവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രതി്ിധികന്റെ യള ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിി
ഒരു പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗ് രൂപആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് അത്തിര് പഫിന്റെ റിപ്പോര്ടപോറങ്ങളില്  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന
പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ വിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയിരുത്തിി പരപോതിയിൽ കഴില്മ്പന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ പബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകുന്ന
പക്ഷ് സ്കൂളിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ്ിരപോപക്ഷപപത്ര്   (  എന്   .  ഒ  .  സി  .)    റനതിനായി തദ്ദേർ ന്റെ യചയ്യുന്നതി്പോയി ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിില്
വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  ന്റെ യചയണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .  

24.  പരിഷ്കൃത സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിി്ർ പയപോജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തി രആത്മീതിയില് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ഘ്് ്ഗതിയുടെത്തുകയു്
ജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങന്റെ യള ക്രൂരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി  പആത്മീഡി്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്ന പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുകപോര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യരയുള്ള ധപോരപോള്
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പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യിലും സ്ത്ണ്ട്.  ർ.  ജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തനു് സ ത്തിിനു്
സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ല്കപോന് ബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രപോയ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപ്ത്തിില്
കപോതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോയ  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സം്   വിടെ സ്തരുപത്തിണ്ട്.  തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്  കുറ്റ് സംപോപരപോപിതരപോയ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസു കപോര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര
കര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്്്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി അഭിക്കുന്ന പദവിിപ്രപോയന്റെ യ്ടുന്നു.  പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ
ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ പ്രതികളപോയിവിടെ സ്തരുന്ന പരപോതികളിപതികളിന്മേൽ അഗതിയുടെിയന്തര റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ഗതിയുടെപോറുന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുിലും സ്ത്് അത്തിര് പരപോതികളിപതികളിന്മേല് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്പോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
്ഗതിയുടെത്തിി കുറ്റ് സംപോപരപോപിതരപോയ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന് വിടെ സ്തിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്നതുവിടെ സ്തന്റെ യര അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്  ്ആത്മീടിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ട്.  ർ
പപപോവുകയു് വിടെ സ്തിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന്റെ യ്തിന്റെ യര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിന്റെ യയടുക്ക് ലഭിക്കുപോന് കഴില്ിയികുന്നില്ലെ എന്നർ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി ്ല്കുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ രആത്മീതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ശ്രായ വര്ദ്ധയില്ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്
പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുകപോർ പ്രതികളപോയി ആപരപോപിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന പരപോതികളിപതികളിന്മേൽ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിി
റിപ്പോർടർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുപമ്പപോൾ ആപരപോപിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ട പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ൻ തന്റെ യന്ന
അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തുന്നതപോയി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ശ്രായ വര്ദ്ധയിൽന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  അതി്പോല്
പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ കുറ്റ് സംക്ക് ലഭിക്കുപോരപോയി വിടെ സ്തരുന്ന പരപോതികളില് കുറ്റ് സംപോപരപോപിതരപോയ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസു
പദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര അഗതിയുടെിയന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് കുറ്റ് സംപോപരപോപിതരപോയ
പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന്റെ യര അവിടെ സ്തർ പ്രതികളപോയി ആപരപോപിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന പകസ്സുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ചുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഏൽ്ിക്ക് ലഭിക്കുരുന്റെ യതന്നു് കുറ്റ് സംപോപരപോപിതരപോയ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ
കുറ്റ് സംക്ക് ലഭിക്കുപോരപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ ന്റെ യതളിഞ്ഞിട്ടില്ലപോല് അവിടെ സ്തർ വിടെ സ്തിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്നതി്ർ മുമ്പർ തന്റെ യന്ന ശാബ്ദങ്ങള്ിക്ഷപോ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിച്ർ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് പ്രസ്തുത ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപയപോചിതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തി ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര യുക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

25.  പരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതികന്റെ യള അതിജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്ന ഭിക്കുന്ന പദവിിന്നപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിയുള്ളവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കപിഗതിയുടെിക്ക് ലഭിക്കുപോന് സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിനു് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരിനു് ബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യതയുണ്ട്.  ർ. ന്റെ യപപോതുസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളിലും സ്ത്് യപോത്ര
കളിലും സ്ത്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഭിക്കുന്ന പദവിിന്നപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിയുള്ളവിടെ സ്തര്ത്ഥ സ ഏറ്റ് സംവു് പ്രയപോസന്റെ യ്ടുന്നതർ.  ന്റെ യപപോതുസസൗകര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്
സൃഷ്ടിക്കുപമ്പപോള്ക്കും കുട്ടികള് ഇപ്പോഴു് അധികൃതര്ത്ഥ സ അവിടെ സ്തന്റെ യര ഓര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോറികുന്നില്ലെ.  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസുകള്ക്കും കുട്ടികള് ,
ആശുപത്രികൾ,  ബസർ-റയില്പവിടെ സ്ത പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേനുകള്ക്കും കുട്ടികള് ,  സി്ിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗകള്ക്കും കുട്ടികള് മുതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോയവിടെ സ്തയില്
ഭിക്കുന്ന പദവിിന്നപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിയുള്ളവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ പ്രയപോസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെപോന്റെ യത സഞ്ച് മിനിറ്റരിക്ക് ലഭിക്കുപോവുന്ന സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളികുന്നില്ലെ.   റയില്പവിടെ സ്ത
പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേനുകളിലും സ്ത്് പത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപോ്ി്ഗർ ന്റെ യസ്രത്തിന്റെറുകളിലും സ്ത്മുള്ള എസ്കപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെറ്റ് സംറുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പവിടെ സ്തഗത്തിി്നുസരിച്ർ
കയറി്റ്റ് സംപോന് ഇവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ കഴില്ിയുകയികുന്നില്ലെ.  അതി്പോല് പഗതിയുടെിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള എകുന്നില്ലെപോ ബഹു്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസുകളിലും സ്ത്് ന്റെ യപപോതുസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളിലും സ്ത്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തരിയികുന്നില്ലെപോത്തി പഗതിയുടെിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ ഒരുവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്
ന്റെ യത്തിങ്കിലുിലും സ്ത്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തരി ്ിര്ത്ഥ സബന്ധമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിഫ്റ്റ് സൗകര്യർ സസൗകര നമ്മുടെ രാജ്യ് ഇകുന്നില്ലെപോത്തി ഇത്തിര്
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളില് ന്റെ യചസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവു കുറഞ്ഞിട്ടില്ലതു് അ്ഗപരിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ സസൗകര നമ്മുടെ രാജ്യപ്രദവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ റപോ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള് കൂഗതിയുടെി
്ിര്ത്ഥ സായി ഓര്മ്മിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു.

26. വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹബന്ധ് പവിടെ സ്തര്ത്ഥ സന്റെ യപടുത്തിി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ വിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സരങ്ങന്റെ യളപോന്നു് ഇകുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോല്
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കുടു്ബ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്റെ യ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര് ആശ്രയിച കഴില്ിയുന്ന മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെപയപോ പിതപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെപയപോ പൂര്ത്ഥ സണ്ണ
സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്യില് കഴില്ിയുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ധപോരപോള് സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള് ്മ്മുന്റെ യഗതിയുടെ സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിലും സ്ത്ണ്ട്.  ർ.  എന്നപോല്
വൃായ വര്ദ്ധരപോയ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് കുടു്ബ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയ്ന്നപതപോന്റെ യഗതിയുടെ ഇത്തിര
ക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിത് ആന്റെ യക ദുഃഖരിതത്തിിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോകുന്നു.  അതി്പോല് വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹബന്ധ് പവിടെ സ്തര്ത്ഥ സന്റെ യപടുത്തിി
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്യില് കഴില്ിയുന്ന സ്ത്രീകൾആത്മീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ  ,    മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്  ,
അവിടെ സ്തര്ത്ഥ സ പു്ര്ത്ഥ സവിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിതരപോകുന്നതുവിടെ സ്തന്റെ യര മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കുടു്ബ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് അനുവിടെ സ്തദിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

27.  പകരള പബികർ സര്ത്ഥ സതആത്മീസർ കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് 15-2-2001-ല് ്ഗതിയുടെത്തിിയ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഞ്ച് മിനിറ്റര്ത്ഥ സ
തസ്തികയ്ള്ള എഴുത്തുപരആത്മീക്ഷ എഴുതിയ തന്റെ യന്ന പത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ട വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സ
ഒഴില്ിന്റെ യകയുള്ള ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗപോര്ത്ഥ സന്റെ യഥാര്ത്ഥികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ഇ്രത്തിന്റെര്ത്ഥ സവിടെ സ്ത്വു് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്ര് കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലർ
പ്രസിായ വര്ദ്ധആത്മീകരിച് റപോങ്കിലുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് 37-ാപോാ് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിപോയി പസപോപപോധികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിി
ന്റെ യയന്നു് തുഗതിയുടെർന്നർ 6-1-2003-ല് ്ഗതിയുടെത്തിിയ ഇ്രത്തിന്റെര്ത്ഥ സവിടെ സ്ത്വിടെ സ്തിലും സ്ത്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റിലും സ്ത്്
പന്റെ യങ്കിലുടു്ിച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് റപോങ്കിലുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് ്ിന്നു് ്ആത്മീക്ക് ലഭിക്കു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  ശ്രആത്മീ.  അയ്ദപോസർ
ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്ിരുന്ന  പരപോതിയില് സൂചി്ിച്ിരുന്നതർ (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 7082/
ഡബ്&സി ഡബ്.സി.  സി1/2006/്ി.ന്റെ യസ).  പ്രസ്തുത പരപോതി 20-4-2005-ല്
സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ി്ർ അഗതിയുടെിയന്തര റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്ർ അയച ന്റെ യകപോടുക്കുകയു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
്ിരന്തര ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യ് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ 21-8-2010-ല് ഇതു സ്ബന്ധിച്ർ പി.എസർ.സി.
്ഗതിയുടെത്തിിയ സ്ടബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിറ്റ് സംി ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റില് ഗതിയുടെിയപോന് ഗതിയുടെി തസ്തികയർ പയപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ്ന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ
കന്റെ യണ്ട്.  ത്തിിയതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുിയന്റെ യതന്നർ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ്യുകയു്
ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ. തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗത്തിില് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ില്
്ിന്നു് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു ക്കുകയു് ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ് ്ആത്മീതിപൂര്ത്ഥ സത് പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്ക് ലഭിക്കുപോന്  ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പരപോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്രകപോരമുള്ള
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയിലൂന്റെ യഗതിയുടെയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി യിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളന്റെ യതന്നു് 10  വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മുമ്പർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുി വിടെ സ്തിജ്ഞപോപ്് ന്റെ യചയ്ത ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി പു്ളരെ ദുഃപരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ്ിര്ത്ഥ സതപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ
പി.എസർ.സി.  അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയു് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ.   വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സ ഒഴില്ിന്റെ യകയുള്ള
ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗപോര്ത്ഥ സന്റെ യഥാര്ത്ഥികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്ര് ഇ്രത്തിന്റെര്ത്ഥ സവിടെ സ്ത്വു് ്ഗതിയുടെത്തിി പ്രസിായ വര്ദ്ധആത്മീകരിച് റപോങ്കിലുർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റർ ്ഗതിയുടെത്തിപോന്റെ യതതന്റെ യന്ന വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗന്റെ യര പസപോപപോധിക് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിി
പിന്നആത്മീഗതിയുടെർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റർ,  ഇ്രത്തിന്റെര്ത്ഥ സവിടെ സ്ത് എന്നിവിടെ സ്ത ്ഗതിയുടെത്തിി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്
അപയപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഉപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യശുായ വര്ദ്ധിയില്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി സ്ശാബ്ദങ്ങള്യ് പ്രകഗതിയുടെി്ിക്കുന്നു.  

28.   നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ക് ലഭിക്കുിള്ക്കും കുട്ടികള് ഒരു സഞ്ച് മിനിറ്റപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോര്ത്ഥ സരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തളന്റെ യര വിടെ സ്തിരളമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഉപപയപോഗിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന
ഈ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിർ പി.എസർ.സി. പരആത്മീക്ഷകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റർ ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തുന്നതർ
കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ട രആത്മീതിയപോയതി്പോല് പി  .  എസർ  .  സി  .     ്ഗതിയുടെത്തുന്ന     പയപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യതപോ    ്ിര്ത്ഥ സണ്ണയ
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പരആത്മീക്ഷകളില്   ്ിന്നു് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംി്ഗർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റർ ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്കിലുില് ഇരുചക്രവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്്
ഓഗതിയുടെിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപോപയപോഗികക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതപോ ്ിര്ത്ഥ സണ്ണയ് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
ആയതർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സഡർ വിടെ സ്തആത്മീല് ഘഗതിയുടെി്ിച് വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്് എന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  ന്റെ യചയണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

29.  പബഡർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിയയുന്റെ യഗതിയുടെ അതിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ കൂടുതല് ഇരയപോവുന്നതർ
ന്റെ യകപോള്ള്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുപോരില് ്ിന്നു് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് കഗതിയുടെ് വിടെ സ്തപോങ്ങിയ വിടെ സ്തആത്മീടുകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.
പബഡർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിയ സ്ഘങ്ങന്റെ യള ്ിയന്ിക്കുന്നതിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോയി പകരള സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ആര്ഭിക്കുന്ന പദവിിച്
"ഓ്പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് കുപബര"യുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ അ്ധികൃത പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യരയു്
ഇവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ അതിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യരയു് രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റര്ത്ഥ സ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പരപോതികളിലും സ്ത്് പ്രതികന്റെ യള
സ്രക്ഷിക്കുന്നതി്പോയി പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്ന സ്ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
ശ്രായ വര്ദ്ധയില്ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  അതി്പോല് പബഡർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിയന്റെ യയ സ്രക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുന്ന
പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര കര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്് ശാബ്ദങ്ങള്ിക്ഷപോ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

30. സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയച
കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലപോല് ഒരു മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസത്തിിനുള്ളില് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോ്പോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ
ന്റെ യ്ടുന്നതർ.  എന്നപോല് വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലപോലും സ്ത്് ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്തകുപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള് പരപോതി നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്റ്റ് സംിയ
വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര്പപപോലും സ്ത്് അറിയിക്ക് ലഭിക്കുപോറികുന്നില്ലെ.  ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പരപോതികളിപതികളിന്മേല് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തിതി്പോൽ
വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങൾക്കുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രിൽ ്ിന്നു് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുപമ്പപോള്ക്കും കുട്ടികള് പപപോലും സ്ത്്
പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിതി ന്റെ യതറ്റ് സംപോയി ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ  ധരി്ിക്ക് ലഭിക്കുപോറുണ്ട്.  ർ.
വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസങ്ങപളപോ വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങപളപോ കഴില്ിയുപമ്പപോള്ക്കും കുട്ടികള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുന്ന അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ അനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപയപോ പ്രതികൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപയപോ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ി്ർ വിടെ സ്തളന്റെ യര
മുമ്പർ തന്റെ യന്ന തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വടുത്തിിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയി അറിയപോന് കഴില്ിയുന്നു.  ഇതി്ർ ഉദപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
തപോന്റെ യഴില്്റയുന്ന  പരപോതിയിപതികളിന്മേല് സ ആത്മീകരിച് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി:

31.  ശ്രആത്മീ. അബ്ദുള്ക്കും കുട്ടികള്  റത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന് പി., പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്  പരപോതി       

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 7036/ഡബള്.സി. & പി.എച്ർ -സി1/06/്ി.ന്റെ യസ.) 

വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ്പോയ ശ്രആത്മീ. അബ്ദുള്ക്കും കുട്ടികള് റത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന് 1-1-1997-നു് 14-8-1998-നു് ഇഗതിയുടെയിലും സ്ത്ളള
കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഘടത്തിില് പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ വിടെ സ്തികസ് അപതപോറിറ്റ് സംിയില് എല് .ഡി.  ക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
പ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ  സുവിടെ സ്തര്ത്ഥ സണ്ണ ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക  ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യര സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തിിയ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ത്തിി്ർ
അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്പോയി രുന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ്  ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നുമുളള പരപോതി സ്ബന്ധിച്ർ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി
വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നു് 29-10-2005-ല് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ചുവിടെ സ്തഴില്ി
തപോല്ക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടർ 15-8-1998 മുതല് 15-8-1999  വിടെ സ്തന്റെ യരയുളള
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കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് 179  ദിവിടെ സ്തസ് തപോല്ക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക സര്ത്ഥ സതആത്മീസർ പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുിയ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്  ്ല്കുന്നതി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സൂ്ര്ത്ഥ സ ്്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വററി  തസ്തികകള്ക്കും കുട്ടികള്  സൃഷ്ടിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ
5-3-2005-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ (പ്രി്രത്തിന്റെഡർ)  33/2005/സപോ.പക്ഷ.വിടെ സ്ത.  പ്രകപോര്
ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന് പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല്്റഞ്ഞിട്ടില്ല കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്  പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
പ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയിടികുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോല്  പ്രസ്തുത  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോരമുളള ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിി്ർ
ഗതിയുടെിയപോ്ർ അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നു്  അറിയിച്ിരുന്നു. 

32. പ്രസ്തുത റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് പു്ളരെ ദുഃപരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ  സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്  ്ല്കാനപോന് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്കുവിടെ സ്തപോന്  സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
വിടെ സ്തകു്ിപ്പോഗതിയുടെപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോതിരുന്നതിന്റെ യ് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ് 28-5-2009-ല്
പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ  കളപ കളക്ട്രേറ്റ് സംർ പകപോണഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറന്സർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളില് പചര്ത്ഥ സന്ന  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ  പയപോഗത്തിില്
പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന് സുവിടെ സ്തര്ത്ഥ സണ്ണ ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി  വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിില്  പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ വിടെ സ്തികസ്
അപതപോറിറ്റ് സംിയില് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് തപോല്ക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പസവിടെ സ്ത്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വനുഷിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്വുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി  ബന്ധന്റെ യ്ട ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് ഗതിയുടെിയപോ്ർ
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്ക് ലഭിക്കുർ  അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയുന്റെ യണ്ട്.  ന്നുമുളള മുന് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ അഭിക്കുന്ന പദവിിപ്രപോയ് ്ിരആത്മീക്ഷിക്കുകയു്
ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യ് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ ഡയറകന്റെ യറ അറിയിച്ർ  പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ  സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്  ്ല്കാനി
വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ  അറിയിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ  ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ഗതിയുടെപോന് ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു്  ന്റെ യചയ.

33.  ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ിന്റെ യ് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ 3-7-2009-ല് പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസര്ത്ഥ സ  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ  റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്  തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ 6-12-2006-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ 277/2006 പ്രകപോര് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ  മു്ിസി്ല് പകപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വണ സര്ത്ഥ സതആത്മീസില്
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ല്കാനിയതപോയി അറിയിച. പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ് 2006-ല്  പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിച്തർ
സ്ബന്ധിച്ർ 28-5-2009-ല്  പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ  വിടെ സ്തച്ർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുത്തിപ്പോള്ക്കും കുട്ടികള് പപപോലും സ്ത്് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ
അറിയിച്ിരുന്നികുന്നില്ലെ.  ഗതിയുടെിയപോന് ്ിര്ത്ഥ സനതിനായി തദ്ദേിഷ്ട കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്  പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തിടികുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോല്
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തുവിടെ സ്തപോന് ്ിര്ത്ഥ സതപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹമാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെ എന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പ്രസ്തുത പയപോഗത്തിില് ബന്ധന്റെ യ്ട
ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിച്തർ.  ഇതില് ്ിന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക ന്റെ യതളിവിടെ സ്തർ
്ല്കുപമ്പപോഴു് ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ര്ത്ഥ സ പരഖകള്ക്കും കുട്ടികള്  വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി  പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ിരുന്നികുന്നില്ലെ എന്നർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്സിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്കുന്നു.  അര്ത്ഥ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിക്കുന്ന ഗസൗരവിടെ സ്തപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ  ഉത്തിരവിടെ സ്തപോദിത പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ ഇകുന്നില്ലെപോന്റെ യത ഇത്തിര്
വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കകപോര നമ്മുടെ രാജ്യ് ന്റെ യചയ്യുന്നതിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി കടുത്തി അതൃപ്തിയിലി പരഖന്റെ യ്ടുത്തുന്നു. 

34. സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിക്കു് റിപ്പോർടിനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയയ്ന്ന പരപോതി
കളിപതികളിന്മേൽ ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകു്ർ സ ആത്മീകരിച് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യത വിടെ സ്തരുന്നതി്പോൽ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിരന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ കത്തിിഗതിയുടെപപോടുകൾ ്ഗതിയുടെപത്തിണ്ട്.  ിവിടെ സ്തരുന്നതപോയു് തുഗതിയുടെർന്നർ
വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങൾക്കുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്ര് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ്യുന്ന രആത്മീതിയു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ
പബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ. തപോന്റെ യഴില്്റയുന്ന പരപോതി ഇതിന്റെ യ്പോരുദപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ :

35.   ശ്രആത്മീ. അ്ിരുായ വര്ദ്ധൻ, പകപോഴില്ിപക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ മുതൽ 9 പപർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
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       (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 6522/ഡബള്.സി. & പി.എച്ർ -സി1/06/്ി.ന്റെ യസ.) 
ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യൻ സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സുവിടെ സ്തർണ്ണ ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ പകപോഴില്ിപക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ

വിടെ സ്തികസ് അപതപോറിറ്റ് സംിയിൽ തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ഇവിടെ സ്തർ
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യചയ്ത പകപോഴില്ിപക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ വിടെ സ്തികസ് അപതപോറിറ്റ് സംിയിൽ അസിസ്റ്റ്രത്തിന്റെർ തസ്തിക ്ിർത്തിൽ
ന്റെ യചയ്തതി്പോൽ ഇവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്  സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തിിയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ഇതു സ്ബന്ധിച് ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ
സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യർ അയച്ർ വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങൾ കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു 2003-ൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി.  പ്രസ്തുത പരപോതി തുഗതിയുടെർ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്ർ
റിപ്പോർടർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുന്നതി്പോയി 7-10-2003-ൽ തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ
അയചന്റെ യകപോടുത്തു.  തുഗതിയുടെർന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോർക്ക് ലഭിക്കുർ 13-8-2004-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് തന്റെ യന്ന
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയി തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ  9  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങൾക്കുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്
29-6-2013-ൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ റിപ്പോർടർ ്ൽകി.

36. പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല് പ്രവൃത്തിികള്ക്കും കുട്ടികള് ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തു്ിന്നുള്ള ്ിരുത്തിരവിടെ സ്തപോദപരവു്
അസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ഭിക്കുന്ന പദവിപോവിടെ സ്തപൂര്ത്ഥ സണ്ണവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി വിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയിരുത്തുന്നു.  ഇത്തിര് പ്രവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത
ആവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്തിിക്ക് ലഭിക്കുപോന് പപോഗതിയുടെികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നർ എകുന്നില്ലെപോ വിടെ സ്തകുപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് കർശാബ്ദങ്ങള്് ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുന്നു  .    സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി റിപ്പോർടി്യയ്ന്ന പരപോതികളിപതികളിന്മേല് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിക്കുന്ന മുറയർ  കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ് കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത ആയതർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പരഖകള്ക്കും കുട്ടികള് പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്തി്ർ പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
മുമ്പപോന്റെ യക ന്റെ യതളിവിടെ സ്തർ ്ല്കപോന് പപോടുള്ളൂ എന്നു് ഇതില് വിടെ സ്തആത്മീഴ്ചവിടെ സ്തരുത്തുന്ന ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രുന്റെ യഗതിയുടെപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വല്
കര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

37.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള പരപോതികളിപതികളിന്മേല് ്ആത്മീതിപൂര്ത്ഥ സതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള്
്ഗതിയുടെ്പോക്ക് ലഭിക്കുി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുർ ഒരളവുവിടെ സ്തന്റെ യരന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്് പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് ഉണ്ട്.  പോക്ക് ലഭിക്കുപോൻ
കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലതിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സ്തൃപ്തിയിലിയുണ്ട്.  ർ.  

38.  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ റിപ്പോര്ത്ഥ സടിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള് അവിടെ സ്തസപോ്ി്ിച്
പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സ്ബന്ധിച് പസ്റ്ററ്റ് സംർന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ അനുബന്ധ് I-ലും സ്ത്് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോരില്്ിന്നർ അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തിതി്പോല് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സഭിക്കുന്ന പദവിയില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിക്കുന്നതുവിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില്
പരിഹൃതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകപോത്തി പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് സ്ബന്ധിച് പസ്റ്ററ്റ് സംർന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ അനുബന്ധ് II-ലും സ്ത്് ്ല്കിയിരിക്കുന്നു.
അനുബന്ധ്   II-  ല് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിിയിരിക്കുന്ന പരപോതികള്ക്കും കുട്ടികള് പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ റിപ്പോര്ത്ഥ സട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകള്ക്കും കുട്ടികള്
(  റഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറന്സർ ്മ്പര്ത്ഥ സ സൂചി്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ  )    സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുന്നതിനുള്ള ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി ത രിതന്റെ യ്ടുത്തിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് ന്റെ യചയ്യുന്നു  .

39.   2011 ഒപകപോബര്ത്ഥ സ 20 മുതല് 2014 പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയർ വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
്ിരന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെല്ന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ  പരിഹൃതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോർക്ക് ലഭിക്കുർ
അനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തിശാബ്ദങ്ങള്ദപോ്ശാബ്ദങ്ങള്് ചുവിടെ സ്തന്റെ യഗതിയുടെ
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പചര്ത്ഥ സക്കുന്നു:

സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ് ിരന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെല് ന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ 
പരിഹൃതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ വിടെ സ്തിശാബ്ദങ്ങള്ദപോ്ശാബ്ദങ്ങള്്

1. ശ്രആത്മീ  .   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്പോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരന്   ,    തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി      

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 12905/ഡബള്.സി. & പി.എച്ർ -ബി2/09/്ി.ന്റെ യസ.)

 പ്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്, ഉയര്ത്ഥ സന്ന രക്തസായി ഓര്മ്മര്ത്ഥ സനതിനായി തദ്ദേ് എന്നആത്മീ അസുഖങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്  ബപോധിച്ർ   രണ്ട്.  ർ കപോലും സ്ത്കളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്
മുടി്ർ മുകളില്വിടെ സ്തച്ർ മുറിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിന്റെ യയന്നു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരുന്നർ വിടെ സ്തപോങ്ങപോന് ്ിവൃത്തിിയികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നു് അതി്പോല്
സപോമ്പത്തിിക സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോനുളള ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തു ്ിന്നർ
ഉണ്ട്.  പോകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് എന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  ശ്രആത്മീ.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്പോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരന് ,  തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതിയില്
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ. 

പരപോതി റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്പോയി 8-4-2010-ല്  സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയച്ിരുന്നു. 

സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് 1-10-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഇഗതിയുടെക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ  റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്
എ്.എസർ.ന്റെ യക.  ്ഗര്ത്ഥ സ   പകപോള്ിയില് വിടെ സ്തപോഗതിയുടെകയർ  തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിക്കുകയപോയിരുന്ന, ഇരുകപോലും സ്ത്കളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്
മുറിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംന്റെ യ്ട സ ന്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തആത്മീപഗതിയുടെപോ വിടെ സ്തസ്തുപവിടെ സ്തപോ ഇകുന്നില്ലെപോത്തി  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹര്ത്ഥ സജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്പോയ  ശ്രആത്മീ. മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്പോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരന്
മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂന്നർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസ് മുമ്പർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടർ പപപോയതപോയി ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്
പരസത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയത്തിപോല്  ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിക്കുന്ന ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ  ആശ്രിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ എന്റെ യന്തങ്കിലുിലും സ്ത്് സപോമ്പത്തിിക
സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപ്പോ  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവപണ്ട്.  പോ എന്ന വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ്യുന്നതി്ർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്്
്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പ്രസ്തുത വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് ഉഗതിയുടെന്തന്റെ യന്ന സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിക്കുന്ന
തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്  അറിയിച.

റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ  14-12-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പയപോഗത്തിില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് പരപോതി
മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ ്ിധിയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ  അയച്ർ   പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ  ആശ്രിതര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
സപോമ്പത്തിിക  സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ്  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ.

തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ   റവിടെ സ്ത്  റവന്യു  വിടെ സ്തകു്ില്  ്ിന്നു്  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ 25-12-13-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ  റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ
തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ :

“പ്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ് ബപോധിച്ർ  ഇരുകപോലും സ്ത്കളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്  മുറിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംി ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിക്കുവിടെ സ്തപോന്  ്ിവൃത്തിിയികുന്നില്ലെപോന്റെ യത
ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയത്തിി്പോയി തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ,  എ്.എസർ.ന്റെ യക. ്ഗര്ത്ഥ സ , T.C.41/1401
്മ്പര്ത്ഥ സ  വിടെ സ്തആത്മീടില്  ശ്രആത്മീ.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്പോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരന്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്  അപപക്ഷ  സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധി
ക്കുകയുണ്ട്.  പോയി.  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സ ്ല്കിയ  റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ പ്രകപോര്  ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് അനുവിടെ സ്തദിക്കു
ന്നതി്ർ മുമ്പർ ഗതിയുടെിയപോന് 29-8-2010-ല്  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  എന്നപോല് അപപക്ഷകന്റെ യ്രത്തിന്റെ
കുടു്ബത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ദയ്ആത്മീയപോവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയു് തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകറു്  ്ൽകിയ ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്യുന്റെ യഗതിയുടെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ
്ിധിയില്  ്ിന്നു് 25,000  രൂപ അന്തരിച് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്പോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോര നമ്മുടെ രാജ്യ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി വിടെ സ്തപോസന്തിയുന്റെ യഗതിയുടെ
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പപര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ അനുവിടെ സ്തദിച്ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ  ”

(2) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ബിന്ദു രപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വചനന്   ,   പചര്ത്ഥ സത്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി 
      (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 17981/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ എ 3/2012/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയു് എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് വിടെ സ്തപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിജ്യത്ത് സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യ്ികുതി വിടെ സ്തകു്ില് അസിസ്റ്റ്രത്തിന്റെർ കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്റപോ
യിരുന്ന ശ്രആത്മീ.  പി.  ന്റെ യക.  സത നമ്മുടെ രാജ്യ്നു് തായി ഓര്മ്മിലും സ്ത്ള്ള വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ് 28-12-2000-ല് ്ഗതിയുടെന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതു്
വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തിർ 50,000  രൂപയു് 50  പവിടെ സ്തന് സ ര്ത്ഥ സണ്ണപോഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുള്ക്കും കുട്ടികള് ്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതു് എന്നപോല് വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് സ്ത്രീകൾആത്മീധ്് പപപോരപോ എന്ന
കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിപോല് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയു് ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ അായി ഓര്മ്മയു് സപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോദരിയു് പചര്ത്ഥ സന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
്ിരന്തര് ശാബ്ദങ്ങള്പോരആത്മീരികവു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്സികവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പആത്മീഡി്ിക്കുകയു് സപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോദരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്
പ്രകപോര് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ 9-2-2003-ല് സ ഗൃത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിില് ന്റെ യകപോണ്ടുപപപോയി ഉപപക്ഷിക്കുകയു്
ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്    പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി     2008-ല് ആസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുഴില് കുടു്ബപകപോഗതിയുടെതിയില് പകസർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല്
ന്റെ യചയ്യുകയു് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷി തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സച്യപോയി ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോകപോതിരുന്നതി്പോല് പകസർ എക്സ്-പാർട്ടി വിധി ർ-പപോർടി
വിടെ സ്തിധി ഉണ്ട്.  പോവുകയു് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ എതിര്ത്ഥ സകക്ഷി ആ വിടെ സ്തിധി set aside ന്റെ യചയ്യുകയു് അനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്തിധി
സമ്പപോദിക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് 2-8-2011-ൽ പകപോഗതിയുടെതി വിടെ സ്തിധിപ്രകപോര് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ
2,000  രൂപ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്പോ്ശാബ്ദങ്ങള്് ്ല്കുവിടെ സ്തപോന് ഉത്തിരവുണ്ട്.  പോയി എങ്കിലുിലും സ്ത്് 2-10-2011  വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള
ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്പോ്ശാബ്ദങ്ങള്് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ ്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളൂ എന്നു് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ 1156/2010-ാപോാ് ്മ്പര്ത്ഥ സ പകസില്
27-12-2011-ല് ഉണ്ട്.  പോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള വിടെ സ്തിധിപ്രകപോര് വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തിർ ്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള 50,000  രൂപയു്
സ ര്ത്ഥ സണ്ണവിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുപോക്ക് ലഭിക്കുി 6,00,000  രൂപയു് 6%  പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്യു് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷി
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ല്പകണ്ട്.  തപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ എന്നു് എന്നപോല് ്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര ഗതിയുടെി പകപോഗതിയുടെതി ഉത്തിരവിടെ സ്തർ
പ്രകപോരമുള്ള തുകയു് സ ര്ത്ഥ സണ്ണവു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടികുന്നില്ലെ എന്നു് പരപോതിയില് അറിയിച്ിരുന്നു.
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ പകപോഗതിയുടെതി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി മുപന്നപോട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ പപപോകുവിടെ സ്തപോനുള്ള സപോമ്പത്തിിക സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിതി
ഇകുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോല് ഗതിയുടെിയപോള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.   തുക  എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയില് ്ിന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോയിരുന്നു പരപോതിയില് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയില് ്ിന്നു് 10-10-2012-ല് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ

സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.    കുഗതിയുടെിശ്ശികികയപോയ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്പോ്ശാബ്ദങ്ങള് തുക 10,000   രൂപ 11-10-2012-്ർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യപോഴില്പോഴ്ച
തന്റെ യന്ന മാണ്. ഈ അളവുകോല് വണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ി ഓര്ത്ഥ സഡര്ത്ഥ സ ആയി അയചന്റെ യകപോടുക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ഗതിയുടെിയപോപ്പോഗതിയുടെർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു്
ന്റെ യചയ.  പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ സ്ത്രീകൾആത്മീധ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ല്കിയ പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്,  സ ര്ത്ഥ സണ്ണ്,  ഗതിയുടെിയപോപളപോഗതിയുടെർ ഒന്നിചള്ള
ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിത് എന്നആത്മീ വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയങ്ങളില് തന്റെ യ്രത്തിന്റെ എകുന്നില്ലെപോവിടെ സ്തിധ   സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വു്   ഉണ്ട്.  പോകുന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ
എതിര്ത്ഥ സകക്ഷി      ഉറപ്പു്ല്കി. തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്പോനുസരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് 28-11-2012-
ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പയപോഗത്തിില് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയു് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയു് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോകുകയു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ  അഭിക്കുന്ന പദവിിപ്രപോയ് ആരപോയുകയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി തന്റെ യ്രത്തിന്റെ ദയ്ആത്മീയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തിതപോവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ പബപോധ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുത്തുകയു് ന്റെ യചയ.  ഒരുവിടെ സ്തിധത്തിിലും സ്ത്്
പയപോജ്യത്ത് സ്തിചപപപോകപോന് കഴില്ിയപോത്തി സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണുള്ളന്റെ യതന്നർ അറിയിച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് കുടു്ബപകപോഗതിയുടെതിയില് ്ിന്നു്  പജ്യത്ത് സ്തപോയി്രത്തിന്റെർ ഡിപവിടെ സ്തപോഴ്സ് നേടുകയാണർ പ്ടുകയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
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് നമ്മുടെ രാജ്യപോയയുക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പ്രപോപയപോഗിക തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്പോനുസരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ല്പകണ്ട്.   ജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്പോ്ശാബ്ദങ്ങള്തുകയപോയ 2012  ഏപ്രില്
മുതല് ്വിടെ സ്ത്ബര്ത്ഥ സ വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കുഗതിയുടെിശ്ശികിക  16,000  രൂപ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക  എതിര്ത്ഥ സകക്ഷി
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ല്കുകയു്  ന്റെ യചയ.

(3) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സരള  ,   റ്റ് സംി  .,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
 (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 19437/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ.സി1/12/്ി.ന്റെ യസ.)

ഗവിടെ സ്തൺന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസ്കൂൾ അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപക്പോയിരുന്ന മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ട ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സർതആത്മീസർ
ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സരള
5-9-2012-ൽ പരപോതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നതർ.  പരപോതി അഗതിയുടെിയന്തര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്ർ
റിപ്പോർടർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുന്നതി്പോയി ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയചന്റെ യകപോടുത്തു.
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തർ പപരത്പോയ പസപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യ്രത്തിന്റെ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ന്റെ യപ്രപോപ്പോസൽ
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുപോത്തിതി്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ തുഗതിയുടെർ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ കഴില്ിയപോന്റെ യത വിടെ സ്തന്നന്റെ യതന്നു്
ആയതു സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുന്ന മുറയർ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ ്ൽകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ഈ വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര്
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയയു് സ്കൂൾ പ്രഥാര്ത്ഥമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകന്റെ യ്യു് അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് 4-2-2013-ൽ
ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകു്ർ റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ്ത വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര്   പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ അറിയിക്കുകയു്
ന്റെ യചയ. തുഗതിയുടെർന്നർ ഗപോറ്റുവിടെ സ്തിറ്റ് സംി ഒഴില്ിന്റെ യകയുള്ള എകുന്നില്ലെപോ സർതആത്മീസർ ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്
ന്റെ യക.എസർ.എഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ.ഇ.-യിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യത തആത്മീർത്തിർ NLC  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്കുന്ന മുറയർ ആയതർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് തന്റെ യ്രത്തിന്റെ പ്രശ്നപരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോരത്തിി്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ൽകിയ വിടെ സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപയറിയ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയത്തിി്ർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ന്ദി പരഖന്റെ യ്ടുത്തിിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ട്.  ർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി കത്തിർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ. 

(4) ശ്രആത്മീ  .   രപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വചനക്കുറു്ർ  ,   ആസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുഴില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി 

 (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 11001/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ.സി1/07/്ി.ന്റെ യസ.)

ബപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ പപപോളിപയപോ പരപോഗ് ബപോധിച്ർ 50%  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗത മുള്ള വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തിയപോ
ന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ചികിതപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ അപപക്ഷ ്ൽകുകയു്
ചികിതപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് അനുവിടെ സ്തദിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ കപോർത്തിിക്ള്ളി തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുർ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ ്ിന്നർ
ഉത്തിരവിടെ സ്തർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തങ്കിലുിലും സ്ത്് ഒരു വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ്  സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്
ആകയപോൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ അഗതിയുടെിയന്തര ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെൽ ഉണ്ട്.  പോയി ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്ർ
്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ശ്രആത്മീ.  രപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വചനക്കുറു്ർ,  ആസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുഴില് പരപോതി
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നു.  പരപോതിയിൻപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ 1-3-2006-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര്
മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ദുഃഖരിതപോശാബ്ദങ്ങള് പോസ ്ിധിയിൽ ്ിന്നു് 5,000  രൂപ  ചികിതപോ ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ്
അനുവിടെ സ്തദിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് 2006-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പകരള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ ഇസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ്ർ മുമ്പർ അനുവിടെ സ്തദിച്  തുകയുന്റെ യഗതിയുടെ
വിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് 5-8-2006-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ 59906/ന്റെ യജ്യത്ത് സ്ത3/06/ആർ.ഡി.  ്മ്പർ സർക്കുസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെർ പ്രകപോര്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരവിടെ സ്തി്ിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകർ ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയതി്പോൽ തുക വിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിിയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്
ഗതിയുടെി തുക ആസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുഴില് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകറുന്റെ യഗതിയുടെ അക്ക് ലഭിക്കുസൗണ്ട്.  ിൽ തിരിച്ഗതിയുടെച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ഗതിയുടെി തുക കിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്നതി്ർ
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വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു് അപപക്ഷ ്ൽകപോൻ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ കത്തിർ അയച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി
വിടെ സ്തകു്ർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിച.   15-11-2008-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ   പയപോഗത്തിിൽ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഗതിയുടെി റിപ്പോർടർ
പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് അനുവിടെ സ്തദിച് തുകയുന്റെ യഗതിയുടെ  വിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യതരന്റെ യഞ്ഞിട്ടില്ലടു്ർ പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ
്ിർത്തിിവിടെ സ്തച്തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ഒരിക്ക് ലഭിക്കുൽ അനുവിടെ സ്തദിച് തുക വിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയ്യുന്നതി്ർ വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു്
അപപക്ഷ ്ൽപകണ്ട്.  തിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് അതി്പോൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ിൽ ്ിന്നർ വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു് അപപക്ഷ
വിടെ സ്തപോങ്ങപോന്റെ യത തന്റെ യന്ന ഗതിയുടെിയപോ്ർ തുക അഗതിയുടെിയന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ൽകി റിപ്പോർടർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു്
പ്രസ്തുത വിടെ സ്തകു്ിപ്പോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച.   പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ 1-8-2006-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ
പ്രകപോര് അനുവിടെ സ്തദിച് തുക 18-2-2009-്ർ ്ൽകിയതപോയി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ർ
8-6-2011-ൽ റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ. 

(5)   ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വള  ,   സി  .,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സച്ിച് പരപോതി  

      (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 12847/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ എ 3/2006/്ി.ന്റെ യസ.)

പടികജ്യത്ത് സ്തപോതിയിൽന്റെ യ്ട വിടെ സ്തിധവിടെ സ്തയപോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ സ ന്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തആത്മീപഗതിയുടെപോ പുരയിഗതിയുടെപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ
ഇകുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോല് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ക് ലഭിക്കുപളപോന്റെ യഗതിയുടെപോ്് ഉള്ളൂര്ത്ഥ സ പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിിനു ന്റെ യതക്കുവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്് ആമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയിഴില്ഞ്ച് മിനിറ്റപോന് പതപോഗതിയുടെി്ർ
അരികില് 1  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ പതപോഗതിയുടെർ പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുർ ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിയില് കുഗതിയുടെില്ന്റെ യകടി തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിക്കുകയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
അതിന്റെ യ്തിന്റെ യര അയല്വിടെ സ്തപോസി അധികപോരികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പരപോതി ്ല്കിയതിന് പ്രകപോര്
യപോന്റെ യതപോരു മുന്നറിയിപ്പു് കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പ്രസ്തുത കുഗതിയുടെില് ന്റെ യപപോളിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിന്റെ യയന്നു്
ഇതിന്റെ യ്തിന്റെ യര  മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ി,  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സ എന്നിവിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ പരപോതി ്ല്കിന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്്
യപോന്റെ യതപോരു ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയു് ഉണ്ട്.  പോയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ആയതി്പോല് ഗതിയുടെിയപോള്ക്കും കുട്ടികള് തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ിരി
ക്കുന്നതു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ യപോന്റെ യതപോരു വിടെ സ്തികസ്വു് വിടെ സ്തരപോന് സപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യതയികുന്നില്ലെപോത്തിതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പതപോഗതിയുടെർ/പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുർ
ഗതിയുടെിയപോള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ പതിച്ല്കുന്നതിപ്പോ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പരഖ ്ല്കുന്നതിപ്പോ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയുണ്ട്.  പോകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതിയിപതികളിന്മേല് അഗതിയുടെിയന്തര റിപ്പോര്ത്ഥ സടപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ 24-11-2006-ല് റവിടെ സ്ത്്,
ജ്യത്ത് സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത് എന്നആത്മീ വിടെ സ്തകുപ്പുകളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ കത്തിയച്ിരുന്നു. 

23-7-2009-ല് ജ്യത്ത് സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്  ജ്യത്ത് സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപസച്വു്
ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വു് ചആത്മീഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ എഞ്ച് മിനിറ്റി്ആത്മീയറുന്റെ യഗതിയുടെ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ പ്രകപോര് ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വള പതിച
്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് ഉള്ളൂര്ത്ഥ സ പതപോഗതിയുടെിന്റെ യ്രത്തിന്റെ വിടെ സ്തികസ്ത്തിിനു്
വൃത്തിിയപോക്കുന്ന പ്രവൃത്തിികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റു് ഒഴില്ിചകൂഗതിയുടെപോ്പോവിടെ സ്തപോത്തി സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ആയതി്പോല്
ഗതിയുടെി സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് ഒരു കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പോലും സ്ത്് പതിച്ൽകുവിടെ സ്തപോന് പപോഗതിയുടെികുന്നില്ലെപോത്തിതപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ എന്നു്, സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ 1
ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് പതിച്ല്കപോന് തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ിക്കുകയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്കിലുില് ബണ്ട്.  ർ ബസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യ്ടുത്തിപോന്
ഉതകുന്ന തരത്തിില് ആയിരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് ഏതു സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തു് ആയതി്ർ അപപക്ഷക തഗതിയുടെസ്
്ില്ക്കുകയിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ ഉറപ്പുവിടെ സ്തപോങ്ങിയ പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പതിച്ല്കുവിടെ സ്തപോന് പപോടുള്ളൂ എന്നു്
ചആത്മീഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ എഞ്ച് മിനിറ്റി്ആത്മീയറുന്റെ യഗതിയുടെ റിപ്പോര്ത്ഥ സടിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുനുസരിച്ർ സര്ത്ഥ സപത 109  പതപോഗതിയുടെർ



19

പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുില്ന്റെ യ്ട 1  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ ക്പോല് പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുർ അപപക്ഷകയർ പതിച ്ല്കുന്നതി്ർ
ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് റവിടെ സ്ത്് വിടെ സ്തകു്ി്ർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറി എന്നു്  അറിയിച്ിരുന്നു. 

റവിടെ സ്ത്് വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നർ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോനുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഗസൗരവിടെ സ്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
കപോണുകയു് 22-2-2012-ല് പചര്ത്ഥ സന്ന ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗത്തിില് പ്രസ്തുത വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ്
പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ.  റവിടെ സ്ത്് വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുമ്പപോന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്
1992  ജ്യത്ത് സ്തനുവിടെ സ്തരി 1-നു മുമ്പർ പതപോഗതിയുടെർ/ക്പോല് പുറപമ്പപോക്കുകളില് വിടെ സ്തആത്മീടുവിടെ സ്തച്ർ തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിക്കുന്നവിടെ സ്തരു്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യറ്റ് സംപോരിഗതിയുടെത്തു് ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി ഇകുന്നില്ലെപോത്തിവിടെ സ്തരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ അപപക്ഷകര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ പകപോര്ത്ഥ സപപറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് പ്രപദശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളില്
പരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോവിടെ സ്തധി 5  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്ക് ലഭിക്കുർ [ജ്യത്ത് സ്തി.ഒ.  (എ്എസർ.)  440/99/ആര്ത്ഥ സ .ഡി.  തആത്മീയതി
9-1-1999]  വിടെ സ്തന്റെ യര നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പരഖ ്ല്കപോവുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്രത്തിന്റെർ റവിടെ സ്ത്് കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ര്ത്ഥ സ
റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പ്രസ്തുത സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിില് അപപക്ഷകയർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പരഖ
്ല്കപോന് അഗതിയുടെിയന്തര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോന് തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച്തി്പോല് കളകര്ത്ഥ സ പ്രിടർ ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യ് പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ
ഒരു മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസത്തിിനുള്ളില് തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്്  അറിയിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്ിരുന്നു. 

തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകറുന്റെ യഗതിയുടെ 28-6-2013-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബി4/96720/11  ്മ്പര്ത്ഥ സ  കത്തിർ പ്രകപോര്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുില് പട് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തില് സര്ത്ഥ സപത ്മ്പര്ത്ഥ സ
109-ല്ന്റെ യ്ട 01.500  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ പതപോഗതിയുടെർ പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുി്ർ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സി.  ശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വളയുന്റെ യഗതിയുടെ പപരില്
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പരഖ തയപോറപോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയു് അപപക്ഷക തിരിച്റിയല് സര്ത്ഥ സടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്കുന്ന മുറയർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പരഖ ്ല്കുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നുമുള്ള വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് അറിയിച. 

(6) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി റസിയബപോനു  ,   പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി  സ്ബന്ധിച്ർ      
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 12045/ഡബള്.സി&പി.എച്ർ -എ 1/07/്ി.ന്റെ യസ. ) 

ജുവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല് ഡയബറ്റ് സംികർ പരപോഗ് ബപോധിച്വിടെ സ്തര്ത്ഥ സക്കു്  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ ്ല്കാനിവിടെ സ്തരുന്ന
എകുന്നില്ലെപോ ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്  അനുവിടെ സ്തദിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ 10 വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ജുവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല്  ഡയബറ്റ് സംികർ
പരപോഗിയപോയ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി റസിയബപോനു, 2007-ല് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതിയില് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.

പരപോതി  പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ജുവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല് ഡയബറ്റ് സംികർ പരപോഗ്  ബപോധിച് കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ സപോമ്പത്തിിക സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ്  ്ല്കുന്നതി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ
റവിടെ സ്ത്  റവന്യു വിടെ സ്തകു്ിപ്പോഗതിയുടെർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച.

സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ത്തിിപതികളിന്മേല് റവിടെ സ്ത്  റവന്യു വിടെ സ്തകു്ില്്ിന്നു് തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോര്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച:

"പ്രപോപദശാബ്ദങ്ങള്ിക ഗവിടെ സ്തണന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റുകള്ക്കും കുട്ടികള്  കുടികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു് വൃായ വര്ദ്ധര്ത്ഥ സക്കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി 5%  പായ വര്ദ്ധതിവിടെ സ്തിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിത്
്ആത്മീക്ക് ലഭിക്കുിവിടെ സ്തയ്ന്നുണ്ട്.  ർ. ദആത്മീര്ത്ഥ സഘകപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ചികിത ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമുളള  പ്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപരപോഗികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ  ബന്ധന്റെ യ്ട
തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളില് ്ിന്നു് ചികിതപോസത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോകുന്നുണ്ട്.  ർ.
ജുവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല് ഡയബറ്റ് സംികർ  പരപോഗ് ബപോധിച് കുടികന്റെ യളക്കൂഗതിയുടെി  ഈ പായ വര്ദ്ധതിയിന്കആത്മീഴില്ില്
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ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിപോ്പോകുപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ എന്ന കപോര നമ്മുടെ രാജ്യ്  പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല്
തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ  ".

ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയത്തിിപതികളിന്മേല് തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ 3-7-2013-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് "ദആത്മീര്ത്ഥ സഘകപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ചികിത ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമുളള പ്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപരപോഗികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ  ബന്ധന്റെ യ്ട
തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളില്്ിന്നു് ചികിതപോ  ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന
പായ വര്ദ്ധതിയില് ജുവിടെ സ്തനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്ല് ഡയബറ്റ് സംികർ പരപോഗ്  ബപോധിച്  കുടികന്റെ യളക്കൂഗതിയുടെി  ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിി
സ.ഉ.  (സപോധ.)  ്മ്പര്ത്ഥ സ 1533/2813/തസ ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത.  തആത്മീയതി 12-6-2013  ഉത്തിരവിടെ സ്തർ 
പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോയി   അറിയിച.

സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ അനുബന്ധ് III (a) ആയി പചര്ത്ഥ സത്തിിരിക്കുന്നു.

(7) ശ്രആത്മീ  .   ഗതിയുടെി  .   ന്റെ യക  .   പബപോസർ  ,   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

 (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 17292/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ.എ 1/11/്ി.ന്റെ യസ.)

ന്റെ യക.എസർ.ആർ.ഗതിയുടെി.സി.  ബസുകളിൽ 40%  അ്ഗനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തകസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യമുള്ളവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ  കൂഗതിയുടെി യപോത്രപോ
പപോസർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ശ്രആത്മീ. ഗതിയുടെി. ന്റെ യക. പബപോസർ,
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്  പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ 11-7-2013-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ റിപ്പോർടർ
തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ:

“17-4-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്തി.ഒ.  (ആർഗതിയുടെി.)  200/2012/ഗതപോ.  എന്ന ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര്
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ സസൗജ്യത്ത് സ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യയപോത്രപോപപോസർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതിനുള്ള നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തകസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പതപോതർ
50%  ്ിന്നു് 40%  ആയി കുറവിടെ സ്തർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  ഈ സസൗജ്യത്ത് സ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യ് 28-4-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
LRQ/74245/91-ാപോാ് ്മ്പർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് ന്റെ യക.എസർ.ആർ.ഗതിയുടെി.സി.യിൽ ്ഗതിയുടെ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ
ക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്പോയ ശ്രആത്മീ.  ഗതിയുടെി.  ന്റെ യക.  പബപോസർ ബന്ധന്റെ യ്ട പരഖകൾ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിത്
ന്റെ യക.എസർ.ആർ.ഗതിയുടെി.സി. യുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ അപപക്ഷ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുന്നപക്ഷ് ആയതർ
പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ പപോസർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ ന്റെ യക.എസർ.ആർ.ഗതിയുടെി.സി.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജ്യത്ത് സ്തി്ഗർ
ഡയറകർ റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ ".

സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ അനുബന്ധ് III (b)  ആയി പചർത്തിിരിക്കുന്നു. 

(8) ശ്രആത്മീ  .   പി  .   ന്റെ യക  .   ന്റെ യസബപോസ്റ്റ നമ്മുടെ രാജ്യൻ  ,    എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 6278/ഡബ്&സി ഡബ്.സി സി 2/2006/്ി.ന്റെ യസ.)

സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സുവിടെ സ്തർണ്ണ ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ,  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് അനുവിടെ സ്തദിന്റെ യച്ങ്കിലുിലും സ്ത്്,  എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ബപോങ്കിലുിലും സ്ത്്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോരപോജ്യത്ത് സ്തപോസർ പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിലും സ്ത്് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ർ 1996-1998 കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിൽ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ്പോയ ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ,  ആയതർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്  ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു 2-1-2006-ൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്
പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.
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പരപോതി 16-3-2006-ൽ റിപ്പോർടി്പോയി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിനു് സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
വിടെ സ്തകു്ിനു് അയച.  1-1-1997  മുതൽ 14-8-1998  വിടെ സ്തന്റെ യര തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
ന്റെ യചയ്തിരുന്ന വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗന്റെ യര സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തുന്നതർ സ്ബന്ധിച്ർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിച് 13-
10-1999-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്തി.ഒ. (പി) ്മ്പര്ത്ഥ സ 18/99 പി.ആ്രത്തിന്റെർ.എ.ആർ.ഡി. ഉത്തിരവിടെ സ്തിൽ ന്റെ യപപോതുപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഖസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങൾ,  സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങൾ എന്നിവിടെ സ്തിഗതിയുടെങ്ങളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സ്ബന്ധിച്ർ
അതതർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് എടുക്ക് ലഭിക്കുപോവുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
പറഞ്ഞിട്ടില്ലിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളന്റെ യതന്നു് എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ബപോങ്കിലുിൽ പ്രസ്തുത ഉത്തിരവിടെ സ്തർ
പ്രകപോരമുള്ള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ങ്ങൾ ്ഗതിയുടെപത്തിണ്ട്.  തികുന്നില്ലെ എന്നർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് എടുത്തിിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
പ്രസ്തുത വിടെ സ്തകുപ്പുകൾ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ റിപ്പോർടർ ്ൽകി. 2008 ജൂന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യാ 31-ാപോാ് തആത്മീയതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
പയപോഗത്തിിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഗതിയുടെി റിപ്പോർടർ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു്,  സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സുവിടെ സ്തർണ്ണ
ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗന്റെ യര സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തുന്നതർ
ന്റെ യപപോതുപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഖസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങൾക്കുകൂഗതിയുടെി ബപോധകമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ട്.  ർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ
ഉള്ളതി്പോൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ബപോങ്കിലുിൽ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
്ൽകുന്നതി്ർ സത ര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്, സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് എന്നആത്മീ
വിടെ സ്തകുപ്പുകപളപോഗതിയുടെർ   ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ഗതിയുടെപോൻ  ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ.  

സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ 4-12-2009-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെിയിൽ സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
സുവിടെ സ്തർണ്ണ ജൂബിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിപയപോഗതിയുടെനുബന്ധിച്ർ തപോല്ക്കാലികക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗന്റെ യര
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തുന്നതി്പോയി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു് പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിച് ഉത്തിരവിടെ സ്തിൽ
'വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുപോയി സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതു് ്ികത്തിന്റെ യ്ഗതിയുടെപോന്റെ യത കിഗതിയുടെക്കുന്നതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
ഒഴില്ിവുകളിൽ പവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പു്ർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽപകണ്ട്.  തർ '  എന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  ന്റെ യചയ്തിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
എന്നപോൽ പകരള സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്സ്ഘ് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിിൽ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുപോയി സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
ഏർന്റെ യ്ടുത്തിിയിടികുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോൽ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിിൽ പഭിക്കുന്ന പദവിദഗതി വിടെ സ്തരുത്തിിന്റെ യയങ്കിലുിൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളിൽ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ പു്ർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ കഴില്ിയുക
യുള്ളൂന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ഇതര വിടെ സ്തകുപ്പുകളിൽ ഏർന്റെ യ്ടുത്തിിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതുപപപോന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളിലും സ്ത്് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ 3%  സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ഏർന്റെ യ്ടുത്തിിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ട്.  ർ പകരള സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
സ്ഘ് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിിൽ പഭിക്കുന്ന പദവിദഗതി വിടെ സ്തരുത്തുന്നതിനുള്ള കരഗതിയുടെർ ബിൽ പ്രസിായ വര്ദ്ധആത്മീകരിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്
ഗതിയുടെി ബിൽ പകരള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവി പപോസപോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യയങ്കിലുിൽ  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ങ്ങളിൽ
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ പു്ർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ കഴില്ിയൂ എന്നു് അറിയിച.  
17-6-2010-ൽ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെിയിൽ ശ്രആത്മീ. പി. ന്റെ യക.

ന്റെ യസബപോസ്റ്റ നമ്മുടെ രാജ്യ്ർ  എറണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോകുള് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ബപോങ്കിലുിൽ പ്ൺ തസ്തികയിൽ 16-4-2010
മുതൽ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ അറിയിച.
(9) പഡപോ  .    രപോജ്യത്ത് സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെകിക്കുഞ്ഞിട്ടില്ലായി ഓര്മ്മ  ,    ശ്രആത്മീ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോധിരപോജ്യത്ത് സ്തപോ പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിപയപോ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ 
പകപോപളജ്യത്ത് സ്തർ  ,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 12041/ഡബ്.സി&പി.എച്ർ സി2/2007/്ി.ന്റെ യസ.)
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2002  മുതൽ ഡയറകർ പപയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിൽ വിടെ സ്തന്ന പ്രസ്തുത പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിൽ
46 അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകർ ഗതിയുടെആത്മീച്ി്ഗർ ആ്രത്തിന്റെർ പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോസ്പിറ്ിറ്റ് സംൽ  വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിിൽ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയവിടെ സ്തരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
46 പപപരയു് ന്റെ യസൻട്രൽ കസൗൺസിൽ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ  പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിപയപോ്തിയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്പോ്സർ അനുസരിച്ർ
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്കിലുിലും സ്ത്് 16  പപർക്ക് ലഭിക്കുർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിൽ്ിന്നു് സർനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തവിടെ സ്തി്ഗർ
അസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തൻസർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നുള്ളൂന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് 30  പപർക്ക് ലഭിക്കുർ യപോന്റെ യതപോരുവിടെ സ്തിധ ശാബ്ദങ്ങള്മ്പളവു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കു
ന്നികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നു് ്ആത്മീതി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തി സ്ഗതി. 

ഗതിയുടെി പരപോതി 12-7-2007-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പയപോഗത്തിിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് റിപ്പോർടപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ
ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ വിടെ സ്തകു്ി്ർ 26-7-2007-ൽ കത്തിയയ്കയു് ന്റെ യചയ.  വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ് 8-1-2008-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ില് ഉൾന്റെ യ്ടുത്തുകയു് ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യകുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
വിടെ സ്തിളിച്ർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ.  അതനുസരിച്ർ
2008 ജ്യത്ത് സ്തനുവിടെ സ്തരി 28-്ർ ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യകുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ർ പജ്യത്ത് സ്തപോയി്രത്തിന്റെർ ന്റെ യസക്രടറി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
പ്രിൽ പകൾക്കുകയു് അതു സ്ബന്ധിച്   വിടെ സ്തിശാബ്ദങ്ങള്ദവിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് ഉൾന്റെ യ്ടുത്തിിയ കത്തിർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുകയു് ന്റെ യചയ.  പ്രസ്തുത കത്തിിൽ ശ്രആത്മീ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോധിരപോജ്യത്ത് സ്തപോ പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിപയപോ്തികർ
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്റ്റപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ  ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്സ്പസത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ പ്രിൻസി്ൽ ആ്രത്തിന്റെർ
കണപട്രപോളി്ഗർ  ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറിൽ ്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങൾ സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത
പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ അറിയിച്ിരുന്നു.  സ്റ്റപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്സ്പസത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ സ്ബന്ധിച് അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ
തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് എടുപത്തിപോന്റെ യയന്നു് എങ്കിലുിൽ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്് എന്തപോയിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് അറിയിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ  7-8-2008-ൽ ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ വിടെ സ്തകു്ി്ർ കത്തിയയ്കയു് 11-2-2009-ൽ
പ്രസ്തുത വിടെ സ്തകു്ർ റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുകയു് ന്റെ യചയ.

ഗതിയുടെി റിപ്പോർടർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുയചന്റെ യകപോടുക്കുകയു് സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടി
പതികളിന്മേൽ യപോന്റെ യതപോരു തുഗതിയുടെർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സ ആത്മീകരിച്ിടികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നറിയിച്ർ പ്രസ്തുത പകപോപളജ്യത്ത് സ്തർ
അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ പു്ളരെ ദുഃപരപോതി ്ൽകുകയുമുണ്ട്.  പോയി.  തുഗതിയുടെർന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
തുഗതിയുടെർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ സ്ബന്ധിച് റിപ്പോർടി്പോയി 6-8-2010-ൽ  വിടെ സ്തകു്ിപ്പോഗതിയുടെപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ.
"പ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് ശ്രആത്മീ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോധിരപോജ്യത്ത് സ്തപോ പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിപയപോ്തികർ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിൽ ഡയറകർ
പപയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ സിസ്റ്റ് ്ഗതിയുടെ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോക്ക് ലഭിക്കുിയതിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ പ്രസ്തുത പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്റ്റപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ പപോപറ്റ് സംൺ
്ിർണ്ണയിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്,  ഗതിയുടെി ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപക
വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിിൽ 31  സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര് തസ്തികകൾ ്ിർണ്ണയിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുകയു് 11  പപന്റെ യര അധിക
അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകരപോയി കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുപോക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് ഇതിൻപ്രകപോര് സ്റ്റപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്സ്പസത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റിൽ ഉൾന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയുള്ള എകുന്നില്ലെപോവിടെ സ്തർക്കു് ശാബ്ദങ്ങള്മ്പള് ്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ അഗതിയുടെിയന്തര
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോള്ളുകയു് ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.  കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത പ്രസ്തുത സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ
ഉത്തിരവിടെ സ്തിപ്പോഗതിയുടെർ എതിർപ്പുള്ളവിടെ സ്തർന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുകുന്നില്ലെപോ് പരപോതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുവിടെ സ്തപോൻ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ അവിടെ സ്തസര്
്ൽകുകയു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ട പരപോതികൾ പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിച്ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിക്കു
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കയുമുണ്ട്.  പോയിന്റെ യയന്നു്  ഗതിയുടെി ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് പ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് ശ്രആത്മീ വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോധിരപോജ്യത്ത് സ്തപോ പകപോപളജ്യത്ത് സ്തിൽ
ന്റെ യപ്രപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസർ,  റആത്മീഡർ/അപസപോസിപയറ്റ് സംർ  ന്റെ യപ്രപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസർ,  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്സ്ചറർ/അസിസ്റ്റ്രത്തിന്റെർ  ന്റെ യപ്രപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസർ
തസ്തികയിൽ യഥാര്ത്ഥപോക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് 2,  3,  6  പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ അധിക
അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകരുന്റെ യഗതിയുടെ പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്കുവിടെ സ്തപോൻ ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വൽ തസ്തികകൾ
്ികത്തിന്റെ യ്ടുന്നതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഗതിയുടെ്ടർ തസ്തികയിൽ ഉണ്ട്.  പോകപോ്ിഗതിയുടെയുള്ള ഒഴില്ിവുകളിൽ
അധിക അായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യപോപകരപോയി കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുപോക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോരുൾന്റെ യ്ന്റെ യഗതിയുടെ 10  പപന്റെ യര
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിരന്റെ യ്ടുത്തുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ഗതിയുടെി ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ
കുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ർ അറിയിച.

(10)  ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സുത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോസി്ി  ,   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി സ്ബന്ധിച്ർ
       (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 11210/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ.ബി1/2009/്ി.ന്റെ യസ.)
40%  കപോഴ്ചനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തകസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യമുളള പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി 2003  ഏപ്രിൽ മുതൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ

മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റരി സർക്ക് ലഭിക്കുിൾ ഫുഡർ ഇൻ്ന്റെ യപകർ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ കപോത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ ൽ സ ആത്മീ്റപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
ന്റെ യചയ്തിരുന്റെ യന്നന്നു് 2006  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയർ 1  മുതൽ 106.19m2 വിടെ സ്തിസ്തആത്മീർണ്ണമുളള പുതിയ ന്റെ യകടിഗതിയുടെത്തിി
പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ പ്രസ്തുത ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിന്റെ യയന്നു് പകരള നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെതിയുന്റെ യഗതിയുടെ 12-8-2005-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
1863/04  റിടർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് 100  സ്ക യർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീറ്റ് സംറിൽ കൂടുതൽ വിടെ സ്തിസ്തആത്മീർണ്ണമുളള
ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസുകളിൽ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്യുന്ന കപോത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ ൽ സ ആത്മീ്ര്ത്ഥ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യര പപോർടർനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ഗതിയുടെ് സ ആത്മീ്ർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരപോയി
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് യുന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്,  ഇതിനുപവിടെ സ്തണ്ട്.  ി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ
്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്ിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ 25-11-2005 തആത്മീയതിയിൽ പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിച് ഗവിടെ സ്തൺന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ
ഓർഡർ ്മ്പർ 501/05/ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിൻ.  പ്രകപോര് ന്റെ യപ്രപോപ്പോസൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ
മുപഖ് ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ വിടെ സ്തകു്ർ ഡയറകർക്കു് വിടെ സ്തകു്ർ ന്റെ യസക്രടറിക്കു് അയച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് അനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിച്ിടികുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോൽ ഇതിൽ ദുഃഖരൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയുന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ആയതി്പോൽ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്. 
പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യകുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയയ്കയു്

റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുന്നതി്ർ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ് പ്രിടതി്പോൽ ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രിൽ
്ിന്നു് 30-11-2011-്ർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് കളകപററ്റ് സംർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ വിടെ സ്തച്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയു് ന്റെ യചയ.
തുഗതിയുടെർന്നർ കപോത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ ൽ സ ആത്മീ്റപോയ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സുത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോസി്ിക്ക് ലഭിക്കുർ 9-9-2010-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ

ജ്യത്ത് സ്തി.ഒ.(ആർഗതിയുടെി.)  3538/2010/എച്ർആ്രത്തിന്റെർഎഫ്ഡഡബ്ഡി.  ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് 2-5-2006
മുതലും സ്ത്ളള    മുൻകപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ   പ്രപോബസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യപത്തിപോന്റെ യഗതിയുടെ   ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ  വിടെ സ്തകു്ിൽ  പപോർടർനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ഗതിയുടെ് സ ആത്മീ്റപോയി
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറുന്റെ യഗതിയുടെ  23-11-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
എ 3/18460/2011/ജ്യത്ത് സ്തി.ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ.ഒ.  ്മ്പർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പ്രകപോര് 26-9-2006  പ്രപോബസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ
ആശുപത്രി അറ്റ് സം്രത്തിന്റെ്രത്തിന്റെർ പഗഡർ-2  തസ്തികയിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ഗതിയുടെിയപോൾക്ക് ലഭിക്കുർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ക്ക് ലഭിക്കുയറ്റ് സംവു് ്ൽകിയി
ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് 13-8-2012-ൽ ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യ കുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിച.
(11) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി റസിയപോബി  ,   തിരൂര്ത്ഥ സ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി 
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(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 17326/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ.ബി2/11/്ി.ന്റെ യസ.)
ബി.പി.എല് .  പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്കപോര്ത്ഥ സഡർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി റസിയപോബി,

തിരൂര്ത്ഥ സ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്  പരപോതി  റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്പോയി 26-12-2011-ല് തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്,
ഭിക്കുന്ന പദവിക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യ-സിവിടെ സ്തില് സന്റെ യ്ന്റെ യാസർ എന്നആത്മീ വിടെ സ്തകുപ്പുകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ  അയച്ിരുന്നു.  തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് 18-6-2013-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ 73690/ഡിഡി3/11/തസ .ഭിക്കുന്ന പദവി.വിടെ സ്ത.  ്മ്പര്ത്ഥ സ കത്തിിൽ
ഗതിയുടെിയപോള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ  ബി.പി.എല് . പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് കപോര്ത്ഥ സഡർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്തപോയു്,
ഭിക്കുന്ന പദവിക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യ ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ില് ്ിന്നു് 17-8-2012-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകറുന്റെ യഗതിയുടെ 17-5-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സി.എസർ.5/350/11  ്മ്പരപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
ക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപ്രകപോര്  ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി റസിയപോബി-ക്ക് ലഭിക്കുർ ബി.പി.എല് .  പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് കപോര്ത്ഥ സഡർ അനുവിടെ സ്തദിച
്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നുമുളള  വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര്  അറിയിച.     
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോർക്ക് ലഭിക്കുർ അനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് പരപോതികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ

വിടെ സ്തിശാബ്ദങ്ങള്ദപോ്ശാബ്ദങ്ങള്്
(1) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സു്ിത തങ്കിലു്ൻ  ,   പകപോടയ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പര്ത്ഥ സ 19357/ഡബ്. സി&പി. എച്ർ-എ 1/2010/ ്ി.ന്റെ യസ.)

പടികജ്യത്ത് സ്തപോതി വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിിൽന്റെ യ്ട പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ 2009-10  സപോമ്പത്തിിക വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിിൽ
കറുകച്പോൽ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ ്ിന്നു് ഭൂരത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിതർക്ക് ലഭിക്കുപോയുള്ള 'ആശ്രയ അഗതി  പായ വര്ദ്ധതി'
പ്രകപോര്  വിടെ സ്തആത്മീടു് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവു് അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി  കറുകച്പോൽ വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തിൽ
2 ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് അനുവിടെ സ്തദിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് പ്രസ്തുത സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിർ പായ വര്ദ്ധതിപ്രകപോരമുള്ള വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ വിടെ സ്തയപോനുള്ള
അനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിക്ക് ലഭിക്കുപോയി  പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ അപപക്ഷിച്പ്പോൾ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപത്തിർ കൂഗതിയുടെി പതപോടുണ്ട്.  ർ എന്ന
കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പറഞ്ഞിട്ടില്ലർ പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിധികൃതർ ന്റെ യപർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിറ്റ് സംർ ്ൽകപോൻ സപോധ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യകുന്നില്ലെന്നറിയിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ അനുവിടെ സ്തദിച് വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ വിടെ സ്തയ്ന്നതി്ർ ന്റെ യപർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിറ്റ് സംർ ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നുർ 20-8-2011-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്
റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ അനുവിടെ സ്തദിച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിി്ർ പുറപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുർ ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി കൂഗതിയുടെി
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കപയറിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്ന സ്ശാബ്ദങ്ങള്യത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ അവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ ന്റെ യകടിഗതിയുടെ്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി
്ിപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേധിച്തർ എന്നു് 2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പകരള പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ ന്റെ യകടിഗതിയുടെ്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ചടങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുർ
വിടെ സ്തിപധയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി,  അപപക്ഷകയർ ഉഗതിയുടെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്് ഉള്ള ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിയിൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ ന്റെ യകടിഗതിയുടെ
്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിപോവൂ എന്ന ്ിബന്ധ്യിൽ,  ്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് അനുവിടെ സ്തദിക്കുവിടെ സ്തപോൻ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ
കറുകച്പോൽ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ ന്റെ യസക്രടറിക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്
ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ ന്റെ യസക്രടറി മുൻപപോന്റെ യക ചടപ്രകപോരമുള്ള അപപക്ഷ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ർ ്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി
പ്ടുവിടെ സ്തപോൻ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ  അറിയി്ർ  ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്   പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി   പുറപമ്പപോക്ക് ലഭിക്കുർ
കപയറിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്ന ആപരപോപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് സ്ബന്ധിച്ർ തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ്വിടെ സ്തി്പോ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തത വിടെ സ്തരുത്തുവിടെ സ്തപോനു ,്
കപയറ്റ് സം് ്ഗതിയുടെത്തിിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുിൽ ആയതർ ഒഴില്ി്ിക്കുന്നതിനുള്ള ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോനുസൃത ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ
സ ആത്മീകരിക്കുന്നതിനു് പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ ന്റെ യസക്രടറിപയപോഗതിയുടെപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്  അറിയിച.
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സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഇഗതിയുടെന്റെ യപഗതിയുടെസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ 'ആശ്രയ അഗതി പായ വര്ദ്ധതി പ്രകപോര്'
വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ അനുവിടെ സ്തദിച്തപോയു് വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്തി്പോൽ തുഗതിയുടെർന്നർ പരപോതികന്റെ യളപോന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് പരപോതി
വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയത്തിിപതികളിന്മേലും സ്ത്ള്ള എകുന്നില്ലെപോ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് അവിടെ സ്തസപോ്ി്ിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിച. 

(2) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോബആത്മീവിടെ സ്തി  ,   എസർ  .,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ   12557/  ഡബ്  .  സി   &   പി  .  എച്ർ   .  സി  2/2011/  ്ി  .  ന്റെ യസ  .)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകൻ അ്ആത്മീസർ മുത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹായി ഓര്മ്മദർ 10  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി കിഗതിയുടെ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിസിപയപോന്റെ യതറപോ്ി ചികിതയർ ഒരു കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി്ർ, സി.പി. ന്റെ യചയർ, ന്റെ യ്ക്ക് ലഭിക്കുർ സപ്പോർടർ
എന്നിവിടെ സ്ത ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ ചികിതിക്കുന്ന പഡപോകർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്,  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ർ
്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ആയതർ പ്ഗതിയുടെിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോടുക്കുന്ന
തി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോർടിൽ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി്ർ,
സി.പി.  ന്റെ യചയർ,  ന്റെ യ്ക്ക് ലഭിക്കുർ സപ്പോർടർ എന്നിവിടെ സ്ത സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പകപോർ്പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ിൽ
്ിന്നു് സസൗജ്യത്ത് സ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ൽകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു ,്  ഇതിനുള്ള അപപക്ഷയു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർര്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്
അപപക്ഷകയർ അയചന്റെ യകപോടുത്തിിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയു് അപപക്ഷ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്പോലും സ്ത്ഗതിയുടെൻ ഉപകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങൾ
്ൽകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പകപോർ്പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോപ്ജ്യത്ത് സ്തി്ഗർ ഡയറകർ അറിയിച്ി
ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ഈ വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് അപപക്ഷകന്റെ യയ അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്പോയി അപപക്ഷക തന്റെ യ്രത്തിന്റെ തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ത്തിിൽ അപപക്ഷ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  തപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയിരുന്നു.  ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.

(3) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി പപപോങ്ങില് വിടെ സ്തസന്ത സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി    

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 16360/ഡബ്.സി.&പി.എച്ർ. എ 2/2011/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകള്ക്കും കുട്ടികള് അശാബ്ദങ്ങള് തിയുന്റെ യഗതിയുടെയു് സപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോദരന് ്ിര്ത്ഥ സായി ഓര്മ്മസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യ്രത്തിന്റെയു്
പപരില്   അപ്പൂ്നു്   അമ്മൂായി ഓര്മ്മയു്   എഴുതിവിടെ സ്തച്ിരുന്ന 3  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ വിടെ സ്തസ്തുവിടെ സ്തില് 11/2  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ
്ിര്ത്ഥ സായി ഓര്മ്മസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന് എഴുതി വിടെ സ്തിറ്റുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ 5 വിടെ സ്തയസ്സുളള ന്റെ യചറുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ർ അവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്ന്റെ യ്ട
ബപോക്ക് ലഭിക്കുി 11/2 ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്സികപരപോഗിയപോയ അശാബ്ദങ്ങള് തിന്റെ യയ പദപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോപദവിടെ സ്ത് ഏല്്ിച്ർ എതിര്ത്ഥ സ
കക്ഷിയപോയ അ്ില്കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറി്ർ പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയന്റെ യകപോടുന്റെ യത്തിന്നു് ഇതിന്റെ യ്ക്കുറിച്ർ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
്ഗതിയുടെത്തിി അശാബ്ദങ്ങള് തിയുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ർ അവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്ന്റെ യ്ട 11/2  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് പ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയ്തതർ
റനതിനായി തദ്ദേപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷികള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര പകന്റെ യസടുക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതിയിപതികളിന്മേല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയപോയ
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ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി വിടെ സ്തസന്തയുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോര നമ്മുടെ രാജ്യ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്സികപരപോഗിയപോയ അശാബ്ദങ്ങള് തിയുന്റെ യഗതിയുടെ അമ്മൂായി ഓര്മ്മ ഗതിയുടെിയപോള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കു
്ല്കിയ തിരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തിലും സ്ത്ളള 11/2  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ വിടെ സ്തസ്തു അശാബ്ദങ്ങള് തിയുന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്
സപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോദരങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് പചര്ത്ഥ സന്നർ എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയപോയ അ്ില്കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറി്ർ വിടെ സ്തില്്് ്ഗതിയുടെത്തിി  എന്നർ
പരപോതിയില്   ആപരപോപിച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ     അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയയു് എതിര്ത്ഥ സ
കക്ഷികന്റെ യളയു് പൂജ്യത്ത് സ്തപ്പുര പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ില് വിടെ സ്തിളിച വിടെ സ്തരുത്തിി പ്രശ്ന്
ഒത്തുതആത്മീര്ത്ഥ സ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയതപോയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ന്റെ യചറുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന് ശാബ്ദങ്ങള്രത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരില്
എതിര്ത്ഥ സകക്ഷികള്ക്കും കുട്ടികള് പൂജ്യത്ത് സ്തപ്പുര എസർ.ബി.ഗതിയുടെി.-യില് ഒരു സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ഷ് രൂപ ്ിപക്ഷപിച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് പരപോതിയിപതികളിന്മേല് തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വികുന്നില്ലെ എന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഴില്ി ്ൽകിയതപോയു് അറിയിച.

(4) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി പി  .   ആർ  .   ശാബ്ദങ്ങള്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി്ി   ,   പകപോടയ്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി 
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 12772/ഡബ്.സി&പി.എച്ർ സി2/2010/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി 2004-ൽ ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ പജ്യത്ത് സ്തപോൺ ദി ബപോപറ്റ് സംിസ്റ്റർ  ഗതിയുടെി.ഗതിയുടെി.ഐ.  എന്ന
സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്ത്തിിൽ ഗതിയുടെി.ഗതിയുടെി.സി.  വിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോർന്റെ യഥാര്ത്ഥി്ിയപോയിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് 2005  ജൂണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിൽ ്ഗതിയുടെത്തിിയ
ഒന്നപോ് വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ ഇ്ഗആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ പരആത്മീക്ഷയിൽ 14691  എന്ന രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പരിൽ പരആത്മീക്ഷന്റെ യയഴുതി
ന്റെ യയന്നു് 2006 ജൂണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിൽ 14619 എന്ന രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പരിൽ രണ്ട്.  പോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യത്തി ചപോൻസിൽ ഇ്ഗആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ
പരആത്മീക്ഷന്റെ യയഴുതുകയു് പരപോജ്യത്ത് സ്തയന്റെ യ്ടുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് 2007-ൽ 14691  എന്ന രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ
്മ്പരിൽ മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂന്നപോ് ചപോൻസിൽ എഴുതിയ പരആത്മീക്ഷയിൽ പപോസപോയിന്റെ യയന്നു് എന്നപോൽ രണ്ട്.  പോ്
വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ ഇ്ഗആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ പരആത്മീക്ഷയർ അപപക്ഷിച്പ്പോൾ പരആത്മീക്ഷപോഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത്ിൽ്ിന്നു് 14691  എന്ന
രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പരിനുപകര് 14619  എന്ന ്മ്പരപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ന്റെ യതന്നു് രണ്ട്.  പോ് വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ
ഇ്ഗആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ പരആത്മീക്ഷ പപോസപോയിന്റെ യയന്നർ അറിഞ്ഞുന്റെ യവിടെ സ്തങ്കിലുിലും സ്ത്് ്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര ഗതിയുടെി.ഗതിയുടെി.സി.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്ക് ലഭിക്കുർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റർ,  സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ എന്നിവിടെ സ്ത സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് അധികൃതപരപോഗതിയുടെർ പരപോതിന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ്
്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര യപോന്റെ യതപോരുവിടെ സ്തിധ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയുണ്ട്.  പോയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ആയതി്പോൽ ്ആത്മീതി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.
ഗതിയുടെി പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി 19-4-2010-ൽ ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യപോസ വിടെ സ്തകു്ി്യയ്കയു്

29-6-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കത്തിിൽ  പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി ഒന്നപോ് വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് ജൂൺ 2005-ൽ ആദ നമ്മുടെ രാജ്യചപോൻസിൽ
14691  രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പരിൽ പരആത്മീക്ഷ എഴുതിന്റെ യയന്നു് 2007  ജൂണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിൽ രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പർ ന്റെ യതറ്റ് സംി
14619  എന്ന രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പരിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  പരആത്മീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നതർ എന്നു് രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ്മ്പർ
ന്റെ യതറ്റ് സംി പരആത്മീക്ഷ എഴുതിയ സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ പരആത്മീക്ഷപോ കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്റുന്റെ യഗതിയുടെ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
കമ്പ്ടറിൽ ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ ബപയപോപഡറ്റ് സം ഇകുന്നില്ലെപോതിരിക്കുകയു് റിസൾടർ  പപ്രപോസസർ  ന്റെ യചയപോൻ
കഴില്ിയപോന്റെ യത വിടെ സ്തരികയു് ന്റെ യചയ.  ഗതിയുടെിയപോൾക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്രകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് അഡിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ
ഗതിയുടെിക്ക് ലഭിക്കുറ്റുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് പകർ്ർ വിടെ സ്തപോങ്ങി പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ റിസൾടർ പപ്രപോസസർ
ന്റെ യചയപോൻ കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലന്റെ യതന്നു് അതുന്റെ യകപോണ്ട്.  പോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ ്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിച്തർ
എന്നു് ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്ര് സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റു് 7-5-2011-്ർ പ്രസ്തുത ഗതിയുടെി.ഗതിയുടെി.ഐ.
പ്രിൻസി്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി്ർ അയചന്റെ യകപോടുത്തിിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ആയതർ ഗതിയുടെിയപോൾക്ക് ലഭിക്കുർ പ്രിൻസി്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിൽ്ിന്നു്
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നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്റ്റ് സംപോവുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് പരആത്മീക്ഷപോ ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തൻ ന്റെ യസക്രടറി അറിയിച.

(5) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ശാബ്ദങ്ങള്പോന്തകുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരി  ,   തൃശൂർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 6827/ഡബ്&സി ഡബ്.സി സി2/2006/്ി.ന്റെ യസ.)

വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗയു് ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തി്പോൽ ഉപപക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ പപരിൽ
1971-ൽ പതിചകിടിയ പുറപമ്പപോക്കു ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിയുന്റെ യഗതിയുടെ കര് ഗതിയുടെിയപോൾ 1989 വിടെ സ്തന്റെ യര അഗതിയുടെച്ിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
അതിനുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് കര് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ സ ആത്മീകരിച്ികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നു് ആയതി്പോൽ പരപോതി
ക്ക് ലഭിക്കുപോരി ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി അളന്നു തിടന്റെ യ്ടുത്തിി   സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്പോയി   പരപോതി ന്റെ യകപോടുത്തുന്റെ യവിടെ സ്തങ്കിലുിലും സ്ത്്  രണ്ട്.  ർ
വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിിനുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുർ സർപതയർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് സന്ദർശാബ്ദങ്ങള്ിച്ന്റെ യതന്നു് പകപോഗതിയുടെതി മുപഖ്
ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിയുന്റെ യഗതിയുടെ ന്റെ യസ്കച്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്പോയി വിടെ സ്തക്ക് ലഭിക്കുആത്മീസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യ് ഏർന്റെ യ്ടുത്തിിന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്് ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അ്പോസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് പകസർ  തള്ളിന്റെ യയന്നു് ഇപ്പോൾ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ വിടെ സ്തസ്തു മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യറ്റ് സംപോരപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് 40 വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി അയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ
കളകർക്ക് ലഭിക്കുർ അപപക്ഷ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ർ ആയതർ വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തിൽ ന്റെ യകപോടുത്തിിരിക്കുകയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
അതി്പോൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഇഗതിയുടെന്റെ യപടർ ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി അളന്നർ തിടന്റെ യ്ടുത്തിി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പ്രസ്തുത പരപോതി 24-12-2003-ൽ റിപ്പോർടി്പോയി റവിടെ സ്ത്് വിടെ സ്തകു്ി്യയ്കയു്
16-1-2012-ൽ പ്രസ്തുത വിടെ സ്തകു്ർ ഇഗതിയുടെക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ റിപ്പോർടിൽ വിടെ സ്തസ്തു അളന്നുതിടന്റെ യ്ടുത്തിി പു്ർ
്ിർണ്ണയ് ന്റെ യചയ്യുന്നതിനുള്ള ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിക്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങൾ ത രിതഗതിയിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ അറിയിച്പ്പോൾ
പരപോതി  സ്ബന്ധിച്ർ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിതി ആരപോയുകയു് തുഗതിയുടെർന്നർ റവിടെ സ്ത്് വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ 25-2-2013-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ത്തിിലും സ്ത്ള്ള
ന്റെ യകപോണ്ട്.  പോഴില്ി വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സർപത 1308/2-ന്റെ യ്രത്തിന്റെ അതിർത്തിികൾ തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ിള്ളി തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുർ
ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ എ്.എസർ. 18/2012  എന്ന ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ പ്രകപോര് 7-2-2012-്ർ പു്ർ്ിർണ്ണയ്
്ഗതിയുടെത്തിി കക്ഷിന്റെ യയ പബപോധ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുത്തിിന്റെ യകപോടുത്തിിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ  അറിയിച.

(6) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ആശാബ്ദങ്ങള് അജ്യത്ത് സ്തിത്തിർ  ,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 13307/ഡബ  റവന്യു.സി &പി.എച്ർ.എ 1/2012/്ി.ന്റെ യസ.)

തന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരില് തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ന്റെ യ്ടുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങപോഗതിയുടെർ  തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
കുറുപുഴില് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തില്  ഉണ്ട്.  പോയിരുന്ന രപണ്ട്.  ക്ക് ലഭിക്കുര്ത്ഥ സ പുരയിഗതിയുടെ്   ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്  തന്റെ യ്രത്തിന്റെ
പപര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ പപപോക്കുവിടെ സ്തരവിടെ സ്തർ ന്റെ യചയ്തർ കരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഗതിയുടെന്റെ യച്ങ്കിലുിലും സ്ത്്  തന്റെ യ്രത്തിന്റെ അായി ഓര്മ്മയുന്റെ യഗതിയുടെ  അായി ഓര്മ്മയുന്റെ യഗതിയുടെ  പപരുകൂഗതിയുടെി
ഗതിയുടെി വിടെ സ്തസ്തുവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ തണ്ട്.  പ്രില്  ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടുത്തിിയതപോയി  കുറുപുഴില്  വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസര്ത്ഥ സ  അറിയിച
ന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്  ഗതിയുടെി വിടെ സ്തസ്തുവിടെ സ്തി്ർ  തപോനു്  പിതപോവു്  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പിന്തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സച്പോവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്ികള്ക്കും കുട്ടികള് എന്നിരിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കു
വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറുന്റെ യഗതിയുടെ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി റദ്ദുന്റെ യചയ്തർ തന്റെ യ്രത്തിന്റെയു് പിതപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു് പപരില് ഭൂമാണ്. ഈ അളവുകോല് വി
പപപോക്കുവിടെ സ്തരവിടെ സ്തർ  ന്റെ യചയ ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതി.
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പരപോതി  2-4-2012-ല് റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്പോയി റവിടെ സ്ത്  റവന്യു വിടെ സ്തകു്ിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുയച.  റവിടെ സ്ത്  റവന്യു വിടെ സ്തകു്ർ 
25-6-2013-ൽ   സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ :

"കുറുപുഴില് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തർ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറുന്റെ യഗതിയുടെ പപപോക്കുവിടെ സ്തരവിടെ സ്തർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി  ന്റെ യതറ്റ് സംപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ കണ്ട്.  തി്പോല്
ഗതിയുടെി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി പു്ളരെ ദുഃപരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധ് ്ഗതിയുടെത്തുവിടെ സ്തപോന്  ന്റെ യ്ടുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വങ്ങപോഗതിയുടെർ അഡആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ല്  തത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസില്ദപോര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുർ
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ല്കുകയു് ആയതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് അപപക്ഷപോ
കക്ഷിയപോയ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ആശാബ്ദങ്ങള്പോ അജ്യത്ത് സ്തിത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു് പിതപോ വിടെ സ്തപോയ ശ്രആത്മീ.  അജ്യത്ത് സ്തിതകുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു്
പപരില് 2012-13 സപോമ്പത്തിിക വിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ  ്ികുതി ബുക്ക് ലഭിക്കുർ ്മ്പര്ത്ഥ സ  02372-ല്  രസആത്മീതർ
്മ്പര്ത്ഥ സ 0237147 പ്രകപോര് കര് സ ആത്മീകരിച്ർ പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകറുന്റെ യഗതിയുടെ
റിപ്പോര്ത്ഥ സടിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി  മുമ്പപോന്റെ യക പബപോധി്ിച ന്റെ യകപോളളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്നു".

(7) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സു്ിത കൃഷ്ണൻ  ,    കൃഷ്ണഗിരി  ,    കപോടപോയിപക്ക് ലഭിക്കുപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്  ,    തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പര്ത്ഥ സ 16257/ഡബ്. സി & പി.എച്ർ-എ 1/2008/്ി.ന്റെ യസ.)

2005 ഡിസ്ബറിൽ തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആറ്റ് സംിപ്ര കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ ്ിന്നു്
കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറപോയി വിടെ സ്തിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിച് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തർ 10-5-2006-ൽ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടതപോയു് ഗതിയുടെിയപോൻ പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്തകുന്നില്ലെപ്പുഴില് കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത്ിൽ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി   ന്റെ യചയ
വിടെ സ്തരന്റെ യവിടെ സ്ത പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയിൽ കൃത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോപ് വിടെ സ്തരുത്തിിയതുമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്  ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്തിന്റെ യര വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെൻസർ
അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ിൽക്കുന്നുന്റെ യണ്ട്.  ന്ന കപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിപോൽ അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ഗപോറ്റുവിടെ സ്തിറ്റ് സംി ്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഇഗതിയുടെന്റെ യപടർ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി ഗപോറ്റുവിടെ സ്തിറ്റ് സംി
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതി സ്ഗതി.

പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി 27-8-2008-ൽ കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി വിടെ സ്തകു്ിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയച.  തുഗതിയുടെർന്നർ
22-2-2012-ൽ തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് കളകപററ്റ് സംർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ പചർന്ന
പയപോഗത്തിിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഗതിയുടെി പരപോതി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തർ കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി
ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറപോയിരുന്ന സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തിർ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയിൽ കൃത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോപ് കപോടി എന്നതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരിൽ
വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെൻസർ പകസുണ്ട്.  പോയിരുന്നതി്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഡി.സി.ആർ.ജ്യത്ത് സ്തി.  ്ൽകപോത്തിന്റെ യതന്നു്
എന്നപോൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരിചപപപോയതി്പോൽ ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയിൽ്ിന്നു് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി എന്നർ
വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെൻസർ റിപ്പോർടർ വിടെ സ്തന്നതി്പോൽ ഗവിടെ സ്തൺന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി കിടിയപോൽ ഗപോറ്റുവിടെ സ്തിറ്റ് സംി
ന്റെ യകപോടുക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി വിടെ സ്തകു്ർ സആത്മീ്ിയർ സൂപ്രണ്ട്.  ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിക്കുകയു് ആയതർ
എത്രയു്പവിടെ സ്തഗ് ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി വിടെ സ്തകു്ി്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ൽകുകയു് ന്റെ യചയ.

കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു് കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസറപോയി 2005-ൽ വിടെ സ്തിരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് 2006-ൽ
അന്തരിച് കൃഷ്ണൻകുടിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിലും സ്ത്ണ്ട്.  പോയിരുന്ന വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെൻസർ/വിടെ സ്തകുപ്പുതസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങൾ പൂർത്തിആത്മീകരിച് സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ കൃഷ്ണൻകുടിയുന്റെ യഗതിയുടെ അ്ന്തരപോവിടെ സ്തകപോശാബ്ദങ്ങള്ികൾക്ക് ലഭിക്കുർ
ഡി.സി.ആർ.ജ്യത്ത് സ്തി.  ്ൽകുന്നതി്പോയി ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരിലും സ്ത്ള്ള ബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യതപോ സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ
കഴില്ക്കൂട് സബർ ട്രത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേറി ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർക്ക് ലഭിക്കുർ കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഡയറകർ 16-3-2012-ൽ ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ എന്നർ
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കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ അറിയിച.

(8) ശ്രആത്മീ  .   സജ്യത്ത് സ്തിപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോൻ  ,   ന്റെ യസക്രടറി  ,   പകരള വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ അപസപോസിപയത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ  ,   പകപോടയ് 
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 19635/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ സി2 /2010/്ി.ന്റെ യസ.)

വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർ ഉപപയപോഗിക്കുന്ന വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ  'ഇൻവിടെ സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിഡർ ക നമ്മുടെ രാജ്യപോരിപയജ്യത്ത് സ്തർ"  രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ
ന്റെ യചയ്യുന്നതി്ർ ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ർ അധികൃതർ തയപോറപോകുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് പ്രസ്തുത വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്
ത്തിിലും സ്ത്പപയപോഗിക്കുന്ന "റിപട്രപോ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിറ്റ് സംർന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ കിറ്റ് സംർ" സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകുന്നില്ലെപോത്തിതു്,  അ്ഗആത്മീകൃത
വിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപോപ്പുകൾ ഇകുന്നില്ലെപോത്തിതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഇതിനുകപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ചൂണ്ട്.  ിക്ക് ലഭിക്കുപോട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്നന്റെ യതന്നു്
സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിൽ്ിന്നർ ഓർഡർ കിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്ന മുറയർ രജ്യത്ത് സ്തിപ്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ ത രിതന്റെ യ്ടുത്തിപോന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ
ട്രപോൻ്പപപോർടർ കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഉറപ്പു്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് ്പോളിതുവിടെ സ്തന്റെ യര ഇതിപതികളിന്മേൽ യപോന്റെ യതപോരു
തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ആയതർ പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ പവിടെ സ്തണ്ട്.   ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിൽ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.

28-2-2011-ൽ ഗതിയുടെി പരപോതി ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ
ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ർ 5-5-2011-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ  റിപ്പോർടിൽ ആർ.ഗതിയുടെി.
11017/07/2011/എ്എ് കത്തിർ പ്രകപോര് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർ ഓഗതിയുടെിക്കുന്ന വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ
പരിവിടെ സ്തർത്തി്് സ്ബന്ധിച് ്ിബന്ധ്കൾ പകന സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഘൂകരിന്റെ യച്ന്നു് അതതർ
സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ന്റെ യത്തി ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ർ അധികപോരികൾ ഇത്തിര് പരിവിടെ സ്തർത്തി്് ന്റെ യചയ്ത
വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്ങ്ങൾ പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ അവിടെ സ്ത ഓഗതിയുടെിക്കുന്നവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെയു് ന്റെ യപപോതുജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് സുരക്ഷയർ
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോ്ികരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നർ
സപോക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുത്തിിയപോൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിയപോകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ിച്ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
പകന സർക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വൽ്റഞ്ഞിട്ടില്ല ഉത്തിരവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ  അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർ
ഓഗതിയുടെിക്കുന്ന പരിവിടെ സ്തർത്തി്് ന്റെ യചയ്ത വിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്ങ്ങൾ രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്യുന്നതിനു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുർ
ന്റെ യഡ്രെന്റെ യാവിടെ സ്തി്ഗർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെസൻസർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതിനു് പവിടെ സ്തണ്ട്.    തുഗതിയുടെർ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ അഗതിയുടെിയന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
സ ആത്മീകരിക്കുവിടെ സ്തപോനു് ഇത്തിരത്തിിൽ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെ ഗതിയുടെി പ്രശ്നത്തിി്ർ സത ര പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര്
കപോണുവിടെ സ്തപോനു്  ഗതപോഗത കായി ഓര്മ്മആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ തന്റെ യ്രത്തിന്റെ 24-4-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സി1/10579/ഗതിയുടെിസി/09  എന്ന
കത്തിിലൂന്റെ യഗതിയുടെ എകുന്നില്ലെപോ ഡി.റ്റ് സംി.സി.-മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്കു് ആർ.ഗതിയുടെി.ഒ.-മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്കു് പജ്യത്ത് സ്തപോയി്രത്തിന്റെർ ആർ.ഗതിയുടെി.ഒ.-മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർക്കു്
്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.

(9)  ശ്രആത്മീ  .   ന്റെ യക  .   ശാബ്ദങ്ങള്ിവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ങ്കിലുരന് ്പോയര്ത്ഥ സ   ,   പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി          
      (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 12747/ഡബ  റവന്യു.സി.&പി.എച്ർ. എ 2/2011/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകള്ക്കും കുട്ടികള് സുജ്യത്ത് സ്തപോത ദുഃഖരൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിില് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
സുജ്യത്ത് സ്തപോതയുന്റെ യഗതിയുടെ 16  വിടെ സ്തയസ്സുളള മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന്റെ യള ഗതിയുടെിയപോ്പോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ സ്രക്ഷിക്കുന്നന്റെ യതന്നു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തിർ
ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകൾ ധരിച്ിരുന്ന ആഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പകപോങ്ങപോഗതിയുടെർ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ  ന്റെ യതപോണ്ട്.  ിസപോധ്ങ്ങളപോയി
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ന്റെ യകപോണ്ടുപപപോന്റെ യയന്നു് പതി്ഞ്ചുവിടെ സ്തര്ത്ഥ സത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേത്തിിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യറയപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് ആയതർ തിരിന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്
അതി്പോൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുർ അവിടെ സ്ത തിരിചസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയുണ്ട്.  പോകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
പരപോതിയില് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.

പരപോതിയിപതികളിന്മേല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് പരപോതിയുന്റെ യഗതിയുടെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വധപോവിടെ സ്തി മുഖപോന്തിര് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
്ഗതിയുടെത്തിിയതിൽ  പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകളപോയ സുജ്യത്ത് സ്തപോത 4-12-1995-ല് ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സതൃഗൃത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിില് വിടെ സ്തച്ർ
ദുഃഖരൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹസപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിില് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യ്ടതപോയു് ആയതി്ർ പകപോങ്ങപോഗതിയുടെർ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ില്
പകസർ രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റര്ത്ഥ സ ന്റെ യചയ്തിരുന്നതപോയു് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി സുജ്യത്ത് സ്തപോതയുന്റെ യഗതിയുടെ
പദത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തുണ്ട്.  പോയിരുന്ന ആഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പകപോഗതിയുടെതിയില് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുിയിരുന്നതപോയു് ആയതർ
പകപോഗതിയുടെതി ഐറ്റ് സം് ്മ്പര്ത്ഥ സ 136/96ആയി സ ആത്മീകരിച്ിരുന്നതപോയു് പ്രസ്തുത പകസിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
വിടെ സ്തിചപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുി ആഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് അ് നമ്മുടെ രാജ്യപോയക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ തിരിന്റെ യക ്ല്കപോന് പകപോഗതിയുടെതി
ഉത്തിരവിടെ സ്തിടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ആയതിന്പ്രകപോര് 6-9-2011-ല് പകപോഗതിയുടെതിയില് ്ിന്നു്
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന് ആഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്റ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ഗതിയുടെി പരപോതിയിപതികളിന്മേല് തുഗതിയുടെർ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള്
ഒന്നു് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന് ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഴില്ി ്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.

(10) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേആത്മീബ  ,   ന്റെ യകപോടപോരക്ക് ലഭിക്കുര സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 11942/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. എ 2/2012/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സത്തിപോവു് എതിര്ത്ഥ സകക്ഷിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ശ്രആത്മീ.  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹന്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോല് (തമ്പി)
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ ്ിര്ത്ഥ സബന്ധിച്ർ പത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോ്പ്ഴ്സ് നേടുകയാണപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്ക് ലഭിക്കുർ അയയ്കയു് പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയില്
തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നുപപപോകപോന് വിടെ സ്തിസായി ഓര്മ്മതിച് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ കഴുത്തിറുത്തിർ ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെപോന് ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
അതി്പോല് എതിര്ത്ഥ സ കക്ഷിയപോയ ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്തിന്റെ യര ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള്
സ ആത്മീകരിച്ർ ഭിക്കുന്ന പദവിര്ത്ഥ സതൃപആത്മീഡ്ത്തിില്്ിന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ സ്രക്ഷണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതിയിപതികളിന്മേല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിില്
18-1-2012-്ർ ഇരുവിടെ സ്തരു് തായി ഓര്മ്മില് വിടെ സ്തഴില്ക്കുണ്ട്.  പോയതിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ ശ്രആത്മീ.  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹന്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോല്
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ കഴുത്തിറുത്തിർ ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെപോന് ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിന്റെ യച്ന്നു് ഗതിയുടെിയപോൻ ആശുപത്രിയില് വിടെ സ്തച്ർ
്ല്കിയ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഴില്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില് ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് അറസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്തർ ന്റെ യകപോടപോരക്ക് ലഭിക്കുര ജുഡആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യല്
ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസ്റ്റർ ക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംപോസർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വജ്യത്ത് സ്തിപ്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേറ്റ് സംർ പകപോഗതിയുടെതി III-ല് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യയന്നു് ഗതിയുടെിയപോന് ജുഡആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യല്
കസ്റ്റഡിയില് കഴില്ിഞ്ഞുവിടെ സ്തരികയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്  അറിയിച.

(11) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സുഗന്ധി  ,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി       

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 13447/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. എ 1/2009/്ി.ന്റെ യസ.)

തന്റെ യ്രത്തിന്റെ കുടു്ബവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേങ്ങളപോയി പിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുത്തിിൽ കഴില്ിയുന്ന എതിർകക്ഷിന്റെ യയ
ന്റെ യവിടെ സ്തടി പരിപക്ക് ലഭിക്കുൽ്ിച് പകസിൽ തന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ് പ്രതി പചർത്തിർ കളളപക്ക് ലഭിക്കുസർ രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ
ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് പകസപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ വിടെ സ്തന്ന പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസുകപോർ വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെിന്റെ യ്രത്തിന്റെ വിടെ സ്തപോതിൽ ചവിടെ സ്തിടി
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ന്റെ യ്പോളിക്കുകയു് കപസരകൾ അഗതിയുടെിചതകർക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യതന്നു് ഇതിന്റെ യ്തിന്റെ യര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സുഗന്ധി,  തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
റിപ്പോർടി്പോയി 16-5-2009-ൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയച.

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ ഇഗതിയുടെക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ റിപ്പോർടിൽ
പരപോതി അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ഘടത്തിിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആപരപോപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യതളിഞ്ഞിട്ടില്ലിടി
ന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് അറിയിച്ിരുന്നു.  അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോൻ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ് പ്രിടതി്പോൽ
18-1-2011-ൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയുണ്ട്.  പോയി. 

തുഗതിയുടെർന്നർ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ
ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെയു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ കുറ്റ് സംക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെയു് പങ്കിലുർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി അറിയുന്നതി്പോയി പപപോളിഗപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ
ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റർ ്ഗതിയുടെത്തിി അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പൂർത്തിിയപോക്കുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയിരുന്നു.
ഗതിയുടെി റിപ്പോർടർ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു് അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ റിപ്പോർടർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ.

ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ എഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ.ഐ.ആറിൽ 3-ാപോാ് പ്രതിയപോയി
പറഞ്ഞിട്ടില്ലിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളള പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഈ പകസിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പങ്കിലുപോളിത്തിന്റെ യത്തിക്കുറിച്ർ
കൂടുതൽ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിച്തിൽ ഗതിയുടെിയപോൻ ഈ പകസിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കുറ്റ് സംകൃത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ പ്രിപടപോ അകുന്നില്ലെപോന്റെ യതപയപോ
ബന്ധന്റെ യ്ടിരുന്നികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നർ അറിയിച.

(12)  ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടപോത്തിിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ  ,   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 19111/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. എ 2/2012/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവു് എതിർകക്ഷിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ശ്രആത്മീ.  അബ്ദു 21  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മുമ്പർ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയയു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന്റെ യ്യു് ഉപപക്ഷിച്ർ പപപോന്റെ യയന്നു് ഇക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിൽ യപോന്റെ യതപോരു
സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയവു് ഇവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ഗതിയുടെിയപോൻ ഇപ്പോൾ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യറ്റ് സംപോരു സ്ത്രീകൾആത്മീപയപോന്റെ യഗതിയുടെപോ്്
തപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസിക്കുകയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ സ ർണ്ണവു് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വു് എതിർകക്ഷി
അപത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയയു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകന്റെ യ്യു് സ്രക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുപോത്തി ഭിക്കുന്ന പദവിർത്തിപോവിടെ സ്തിന്റെ യ്തിന്റെ യര
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സ ർണ്ണവു് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വു് തിരിന്റെ യക സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതിനുളള
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ  ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യ്
സ്ബന്ധിച്ർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് വിടെ സ്ത്ിതപോ ന്റെ യസകുന്നില്ലെിൽ വിടെ സ്തച്ർ ചർച് ന്റെ യചയ്തർ പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയു് എതിർകക്ഷിയു് 2012  ഒപകപോബർ 10-ാപോാ് തആത്മീയതി
കരപോറിൽ ഒപ്പുവിടെ സ്തച് പ്രകപോര് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ എതിർകക്ഷി 7.5  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റർ
ന്റെ യചയ്തർ ന്റെ യകപോടുക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത്  ന്റെ യചയ്യുകയു് ആയതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യ് തആത്മീർ്പോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതു് ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നർ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഴില്ി ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ  എന്നറിയിച.

(13) ശ്രആത്മീ  .   ന്റെ യക  .   ന്റെ യക  .   ന്റെ യചകുന്നില്ലെ്ന്   ,   പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി  
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(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 14735/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ -എ 1/09/്ി.ന്റെ യസ.) 

സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വരപസ്പോ്ിയപോയ ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് അനുവിടെ സ്തദിച ്ല്കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ  ശ്രആത്മീ.  ന്റെ യക.  ന്റെ യക.  ന്റെ യചകുന്നില്ലെ്ന് ,  പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ  28-5-2009-ല്  പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ
കളപ കളക്ട്രേറ്റ് സംർ പകപോണഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറന്സർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളില്  പചര്ത്ഥ സന്ന  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പയപോഗത്തിില് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതി
തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുപോയി  മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ അയച്ിരുന്നു.

പരപോതിയിപതികളിന്മേല് ന്റെ യപപോതുഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ 2-2-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ റിപ്പോര്ത്ഥ സടിൽ പരപോതി
ക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ അപപക്ഷ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ ഉപപദശാബ്ദങ്ങള്ക സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി  മുമ്പപോന്റെ യകവിടെ സ്തച്ർ അഭിക്കുന്ന പദവിിപ്രപോയ് അറിയിക്ക് ലഭിക്കുപോന്
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകപറപോഗതിയുടെർ സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്തനുസരിച്ർ ശ്രആത്മീ.  ന്റെ യക.  ന്റെ യക.  ന്റെ യചകുന്നില്ലെ്്ർ പകരള
സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര പസ്പോ്ി ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതി്ർ   24-9-2010-്ർ പചര്ത്ഥ സന്ന ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ
ഉപപദശാബ്ദങ്ങള്ക പയപോഗ് ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള്  ന്റെ യചയ്യുകയു് ന്റെ യചയ. ഈ ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോര്ത്ഥ സശാബ്ദങ്ങള് സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ അ്ഗആത്മീകരിച്ർ
ഗതിയുടെിയപോ്ർ പകരള സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര പസ്പോ്ി ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള്  സ ആത്മീകരിക്കുവിടെ സ്തപോന്  ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകപറപോഗതിയുടെർ  ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ  അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിില്
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകര്ത്ഥ സ 5-1-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ന്റെ യജ്യത്ത് സ്ത3-2008/42017/2009 ്മ്പര്ത്ഥ സ ന്റെ യപ്രപോസആത്മീഡിങ്സ് സർ പ്രകപോര്
ശ്രആത്മീ.  ന്റെ യക.  ന്റെ യക.  ന്റെ യചകുന്നില്ലെ്്ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തർ തആത്മീയതി മുതല് പകരള സ പോതന് നമ്മുടെ രാജ്യസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര പസ്പോ്ി
ന്റെ യപന്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്  അനുവിടെ സ്തദിച്ർ ന്റെ യപ്രപോസആത്മീഡിങ്സ് സർ  പുറന്റെ യ്ടുവിടെ സ്തിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച. 
(14) ശ്രആത്മീ  .   റ്റ് സംി  .   വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തയൻ  ,   ന്റെ യ്യപോറ്റ് സംിൻകര സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 17190/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. ബി1/11/്ി.ന്റെ യസ.)
90%  ബധിരനു് മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂകനു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ശ്രആത്മീ.  റ്റ് സംി.  വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തയൻ ഭിക്കുന്ന പദവിപോര നമ്മുടെ രാജ്യയു് രണ്ട്.  ർ

ന്റെ യപൺമാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് വൃായ വര്ദ്ധരപോയ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോതപോപിതപോക്ക് ലഭിക്കുളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് അഗതിയുടെങ്ങുന്ന കുടു്ബ് പുസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെർത്തുന്നതി്പോയി
വിടെ സ്തസ്തുവു് വിടെ സ്തആത്മീടു് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്യന്റെ യ്ടുത്തിി ഭിക്കുന്ന പദവിപോര നമ്മുടെ രാജ്യയുന്റെ യഗതിയുടെ പപരിൽ ന്റെ യചങ്കിലുൽ സർതആത്മീസർ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
ബപോങ്കിലുിൽ്ിന്നു് 75,000  രൂപ കപോർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേികവിടെ സ്തപോയ്പ എടുക്കുകയു് പ്രകൃതിപക്ഷപോഭിക്കുന്ന പദവിത്തിിൽ കൃത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി
്ശാബ്ദങ്ങള്ിച്തി്പോൽ വിടെ സ്തപോയ്പപോത്തുക തിരിച്ഗതിയുടെയപോൻ കഴില്ിയപോതപോവുകയു് ന്റെ യചയ.  ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ വിടെ സ്തആത്മീടു്
വിടെ സ്തസ്തുവു് ജ്യത്ത് സ്തപ്തിയിലി ഭിക്കുന്ന പദവിആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിയിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോയതി്പോൽ ജ്യത്ത് സ്തപ്തിയിലിഭിക്കുന്ന പദവിആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ി ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് വിടെ സ്തപോയ്പ
എഴുതിത്തിള്ളണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.
പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയച്തിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്

വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രിൽ്ിന്നർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുത്തി പവിടെ സ്തളയിൽ വിടെ സ്തപോയ്പ
എഴുതിത്തിള്ളപോൻ സപോധിക്കുകയികുന്നില്ലെ  എന്നർ ബന്ധന്റെ യ്ട ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ർ അറിയിച്തി്പോൽ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോനുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യുന്റെ യഗതിയുടെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ ജ്യത്ത് സ്തപ്തിയിലി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ പപപോകരുന്റെ യതന്നർ
ബപോങ്കിലുിപ്പോഗതിയുടെർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കളകപറപോടു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ് സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയിക്കുന്ന
തിനുപവിടെ സ്തണ്ട്.   ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ മുഖ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ിയുന്റെ യഗതിയുടെ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിപ്പോടു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ.
തുഗതിയുടെർന്നർ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ ബധിരനു് മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂകനു് ദപോരിദ നമ്മുടെ രാജ്യ

പരഖയർ തപോന്റെ യഴില് വിടെ സ്തരുന്നയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ന പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ൽകി ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോര്പോയ ശ്രആത്മീ. റ്റ് സംി. വിടെ സ്തിജ്യത്ത് സ്തയ്ർ
അപനതിനായി തദ്ദേത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഭിക്കുന്ന പദവിപോര നമ്മുടെ രാജ്യയുന്റെ യഗതിയുടെ പപരിൽ ന്റെ യചങ്കിലുൽ സർതആത്മീസർ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ബപോങ്കിലുിൽ



33

കുഗതിയുടെിശ്ശികികയപോയിരുന്ന വിടെ സ്തപോയ്പയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിശാബ്ദങ്ങള്യു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ ന്റെ യചസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ്  ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി ്ൽകപോൻ
ബപോങ്കിലുി്ർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്് ്ൽകുന്നതി്ർ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഘ് രജ്യത്ത് സ്തി്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേപോർക്ക് ലഭിക്കുർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്്
്ൽകിയിരുന്നതപോയു് സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് സ്ഘ് രജ്യത്ത് സ്തി്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേപോർ ്ൽകിയ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ 1-2-2013-ൽ ബപോങ്കിലുർ വിടെ സ്തപോയ്പപോകക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുർ പ്പോടആത്മീസർ ്ൽകുകയു് ഗതിയുടെി
പ്പോടആത്മീസർ പ്രകപോര് 16-5-2013-ൽ വിടെ സ്തപോയ്പയിൽ ബപോക്ക് ലഭിക്കുി ്ിൽപ്പുണ്ട്.  പോയിരുന്ന മുതൽ
65,138 രൂപ അഗതിയുടെച്ർ വിടെ സ്തപോയ്പപോ  കണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ക്ക് ലഭിക്കുർ അവിടെ സ്തസപോ്ി്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവമുന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ  അറിയിച. 

(15) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ദആത്മീപ ന്റെ യക  .   പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹന് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
 (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 18912/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. ബി1/2009/്ി.ന്റെ യസ.)      

വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ വിടെ സ്തപോഗപോ്് ്ല്കിയ ആള്ക്കും കുട്ടികള് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ഗിക ചൂത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തുകയു് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും കവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ന്റെ യ്ടുത്തുകയു് വിടെ സ്തഞ്ച് മിനിറ്റിച്പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യറ്റ് സംപോരു വിടെ സ്തിവിടെ സ്തപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്ിശ്ചയ് ്ഗതിയുടെത്തുകയു് അതിനു
പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് വിടെ സ്തിപദശാബ്ദങ്ങള്ത്തിർ പപപോകുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യതന്നു് പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസില് പരപോതി ്ല്കിന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്്
യപോന്റെ യതപോരു ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിയു് ഉണ്ട്.  പോയിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് സപോമ്പത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു് രപോഷ്ട്രആത്മീയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു് സ പോധആത്മീ്മുളള
പ്രതിയു് കുടു്ബവു് പരപോതി ഇകുന്നില്ലെപോതപോക്ക് ലഭിക്കുപോന്  ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുകയു് ഭിക്കുന്ന പദവിആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിന്റെ യ്ടുത്തുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്നു
ന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് അതി്പോല് ്ആത്മീതി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതിനുളള ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു
ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ദആത്മീപ. ന്റെ യക. പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹന് , മിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂവിടെ സ്തപോറ്റുപുഴില്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച് പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതി റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്പോയി ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ി്യയ്കയു് 23-2-2010-ല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര
വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് പരപോതിയിപതികളിന്മേല് പകസർ രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്റര്ത്ഥ സ ന്റെ യചയ്തർ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്
്ഗതിയുടെത്തിിവിടെ സ്തരുന്നതപോയു് പ്രതി വിടെ സ്തിപദശാബ്ദങ്ങള്ത്തിപോയതി്പോല് അറസ്റ്റർ ന്റെ യചയപോന് സപോധിച്ിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്
പ്രതി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീവിടെ സ്തി്ർ വിടെ സ്തരുന്നമുറയർ അറസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്യുവിടെ സ്തപോന് അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ്ർ ്ിര്ത്ഥ സപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്്
്ല്കിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോയു്  അറിയിച.

തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ില്്ിന്നു് അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുകയു്
റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ യഥാര്ത്ഥപോസമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയ് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോത്തിതി്പോല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബന്ധന്റെ യ്ട
ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് രില്്ിന്നർ ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയു് ന്റെ യചയ.

17-1-2012-ല് ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ അന്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില് പരപോതി
വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ് സ്ബന്ധിചളള അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിില് പ്രതി കുറ്റ് സംക്ക് ലഭിക്കുപോര്പോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ
ന്റെ യവിടെ സ്തളിവിടെ സ്തപോയതി്പോല് അറസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്തർ പകപോഗതിയുടെതിയില് ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യയന്നു് ഗതിയുടെി പകസിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുി         14-5-2010-ൽ കുറ്റ് സംപത്ര് പകപോഗതിയുടെതിയില്
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.

(16) ശ്രആത്മീ  .   പജ്യത്ത് സ്തപോസർ പആത്മീറ്റ് സംര്ത്ഥ സ   ,   ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വര്ത്ഥ സ്ിച്  പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ  6657/ഡബ  റവന്യു.സി. & പി.എച്ർ. എ 2/2006/്ി.ന്റെ യസ.)
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വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ്പോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരൻ ബി.പി.എല് .  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്കിലുിലും സ്ത്്
പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് കപോര്ത്ഥ സഡില് എ.പി.എല് .  എന്നർ ന്റെ യതറ്റ് സംപോയി പരഖന്റെ യ്ടുത്തിിയതുമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് യപോന്റെ യതപോരു
സര്ത്ഥ സക്ക് ലഭിക്കുപോര്ത്ഥ സ ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ചികിതപോ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയവു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ആയതി്പോല്
എ.പി.എല് .  കപോര്ത്ഥ സഡർ റനതിനായി തദ്ദേർ ന്റെ യചയ്തർ പുതിയ ബി.പി.എല് .  കപോര്ത്ഥ സഡർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതി റിപ്പോര്ത്ഥ സടി്പോയി ഭിക്കുന്ന പദവിക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യ-ന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയയ്കയു് ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിലും സ്ത്ളള
ബി.പി.എല് .  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ അപപോകതകള്ക്കും കുട്ടികള് പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിക്കുന്നതിനുളള തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്
വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ സര്ത്ഥ സപത ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികള്ക്കും കുട്ടികള് പൂര്ത്ഥ സത്തിിയപോയി പുതിയ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റർ തയപോറപോക്കുന്നമുറയർ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ പപരർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റില് ഉള്ക്കും കുട്ടികള്ന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുില് ഗതിയുടെിയപോ്ർ ബി.പി.എല് .   കപോര്ത്ഥ സഡർ
അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ അറിയിച.  തുഗതിയുടെര്ത്ഥ സന്നർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയത്തിിപതികളിന്മേല് ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുക്കുകയു്
അഗതിയുടെിയന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്ർ റിപ്പോര്ത്ഥ സടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോന്  ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുകയു്  ന്റെ യചയ.  

ഭിക്കുന്ന പദവിക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യപപോതുവിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ 23-5-2012-ല് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോര്ത്ഥ സടില്
കരു്പോഗ്ളളി തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുില് പതികളിന്മേ് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തില് കളരി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്്റ ന്റെ യതപക്ക് ലഭിക്കുതില്
(സപോധു ്ിവിടെ സ്തപോസർ)  ശ്രആത്മീ.  പജ്യത്ത് സ്തപോസർ പആത്മീറ്റ് സംറിന്റെ യ്രത്തിന്റെ പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന് കപോര്ത്ഥ സഡർ ബി.പി.എല് .  ആക്ക് ലഭിക്കുി
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതു് അപപക്ഷകന് പ്രസ്തുത കപോര്ത്ഥ സഡർ കരു്പോഗ്ളളി തപോലൂക്ക് ലഭിക്കുർ സനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ്
ആഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസില് ്ിന്നു് 24-1-2012-ല് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്റ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്ന  വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് അറിയിച.

(17) ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീർ ബപോബു വിടെ സ്തധപക്ക് ലഭിക്കുസർ ആക്ഷൻ കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംി  ,   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി 

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 11156/ ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. എ 2/2007/്ി.ന്റെ യസ.)

മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ഇരിങ്ങപോവൂർ സ പദശാബ്ദങ്ങള്ി ശ്രആത്മീ.  ആസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്കുടി ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തിയുന്റെ യഗതിയുടെ  പന്ണ്ട്.  ർ വിടെ സ്തയസ്സുളള
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകൻ ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീർ ബപോബുവിടെ സ്തിന്റെ യ് 1996 ന്റെ യഫിന്റെ റിപ്പോര്ടബ്രുവിടെ സ്തരി 6-്ർ കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോതപോകുകയു് ്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെർ ദിവിടെ സ്തസത്തിി്ർ
പശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപത്തുളള ന്റെ യപപോടക്കുളത്തിിൽവിടെ സ്തച്ർ ദുഃഖരൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ സപോത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹചര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ കുടിയുന്റെ യഗതിയുടെ മൃതപദത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ്
കന്റെ യണ്ട്.  ത്തുകയു് ന്റെ യചയ്തതിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ പ്രസ്തുത സ്ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തന്റെ യത്തിക്കുറിച്ർ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിച്ർ
കുറ്റ് സംവിടെ സ്തപോളികന്റെ യള കന്റെ യണ്ട്.  ത്തിി ശാബ്ദങ്ങള്ിക്ഷിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയവുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബന്ധന്റെ യ്ടർ
രൂപആത്മീകരിച് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീർ ബപോബു വിടെ സ്തധപക്ക് ലഭിക്കുസർ ആക്ഷൻ കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മുൻപപോന്റെ യക സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്
പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടർ തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ :

പകസിൽ പ്രതിന്റെ യയന്നർ സ്ശാബ്ദങ്ങള്യിക്ക് ലഭിക്കുന്റെ യ്ടുന്ന അബ്ദു റത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോൻ വിടെ സ്തിപദശാബ്ദങ്ങള്ത്തു്ിന്നു്
്പോടിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിിയതറിഞ്ഞിട്ടില്ലർ പകസപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ർ ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ വിടെ സ്തആത്മീടിൽ്ിന്നു്
്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോനുസൃത് ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് അറസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്തർ തിരൂർ ന്റെ യജ്യത്ത് സ്ത.എഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ.സി.എ്.-I  പകപോഗതിയുടെതി മുമ്പപോന്റെ യക
ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുി പകപോഗതിയുടെതി ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് റിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്രത്തിന്റെിൽ പപോർ്ിച്ർ ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയി.  തുഗതിയുടെർന്നർ  29-6-2011
മുതൽ 2-7-2011 വിടെ സ്തന്റെ യര പ്രതിന്റെ യയ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടെ സ്തപോങ്ങി അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിി ന്റെ യപപോടൻസി
ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റി്ർ വിടെ സ്തിപധയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയതിൽ പ്രതിക്ക് ലഭിക്കുർ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്ഗികപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി ഉളളതപോയി വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.
തുഗതിയുടെർന്നർ കൂടുതൽ ന്റെ യതളിവിടെ സ്തർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്പോയി ബഹു.  പകപോഗതിയുടെതിയുന്റെ യഗതിയുടെ അനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതിപയപോടുകൂഗതിയുടെി
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ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ് പപപോളിഗപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ന്റെ യഗതിയുടെസ്റ്റി്ർ വിടെ സ്തിപധയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ.  പപപോളിഗപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധ്പോ
പവിടെ സ്തളയിൽ പ്രതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ പൾസിൽ അസപോധപോരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യതിയപോ്് സ്ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിക്കുകയപോൽ
വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ിഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ത്തിിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിപോൻ സപോധിച്ിടികുന്നില്ലെ എന്നർ പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധ്പോ റിപ്പോർടിൽ
വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യക്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.

ഗതിയുടെി പകസിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്ര് ബ്രാപോഞ്ച് മിനിറ്റർ പൂർത്തിിയപോക്കുകയു് പകസിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
പ്രതിയപോയ എ്.  റ്റ് സംി.  അബ്ദു റത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോൻ എന്ന കുഞ്ഞിട്ടില്ല്ർ എതിരപോയി നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്ര് ബ്രാപോഞ്ച് മിനിറ്റർ ബഹു.
തിരൂർ ജുഡആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യൽ  ഒന്നപോ് ക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംപോസർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വജ്യത്ത് സ്തിപ്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേറ്റ് സംർ പകപോഗതിയുടെതി മുമ്പപോന്റെ യക 29-6-2013 തആത്മീയതിയിൽ
കുറ്റ് സംപത്ര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുകയു് ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ അറിയിച്ിരിക്കുന്നു. 

(18) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ന്റെ യക  .   ഗതിയുടെി  .   കപോളി  ,   തൃശ്ശൂർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി സ്ബന്ധിച്ർ

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 9858/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ.ബി1/2007/്ി. ന്റെ യസ.)

തൃശ്ശൂർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പപോറള് വിടെ സ്തിപകുന്നില്ലെജ്യത്ത് സ്തിൽ പടികജ്യത്ത് സ്തപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയപോയ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി കപോളിയുന്റെ യഗതിയുടെ
ഉഗതിയുടെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് തയിലും സ്ത്ളള സസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേർ പബക്ക് ലഭിക്കുറിയുന്റെ യഗതിയുടെ മുമ്പിൽ ഓപടപോറിക്ഷകൾ പപോർക്കുന്റെ യചയ്യുകയു്
നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ഡ്രെവിടെ സ്തർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോർ കഗതിയുടെയിൽ സപോധ്് വിടെ സ്തപോങ്ങപോൻ വിടെ സ്തരുന്നവിടെ സ്തന്റെ യര ശാബ്ദങ്ങള്സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുത്തുകയു്,  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ
ഉപദവിടെ സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ ശ്രമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിക്കുകയു് കളളപക്ക് ലഭിക്കുസിൽ കുടുക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോധപോ്പരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യപോപപോര് ്ഗതിയുടെത്തിപോൻ കഴില്ിയുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോകപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളിൽ ബന്ധന്റെ യ്ടവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ പരപോതി
്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് യപോന്റെ യതപോരു ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവു് ഉണ്ട്.  പോയിടികുന്നില്ലെപോന്റെ യയന്നു് അതി്പോൽ പബക്ക് ലഭിക്കുറിയുന്റെ യഗതിയുടെ
പ്രവിടെ സ്തർത്തി്് സുഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെത്തുന്നതി്ർ കഗതിയുടെയുന്റെ യഗതിയുടെ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപത്തു്ിന്നർ ഓപടപോറിക്ഷപോ സ്റ്റപോ്രത്തിന്റെർ
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റുന്നതി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ന്റെ യക.  ഗതിയുടെി.  കപോളി
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ ആവിടെ സ്തർത്തിിച്ർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതികളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ കഗതിയുടെയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തർത്തി്
ത്തിി്ർ ഓപടപോറിക്ഷ നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ഡ്രെവിടെ സ്തർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തർത്തിികൾമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് യപോന്റെ യതപോരു തഗതിയുടെസവു് ഇപ്പോൾ
ഉണ്ട്.  പോകുന്നിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ഭിക്കുന്ന പദവിപോവിടെ സ്തിയിൽ തഗതിയുടെസ് ഉണ്ട്.  പോകപോതിരിക്കുന്നതി്ർ ഗതിയുടെിയപോതികളിന്മേപോന്റെ യര തപോക്ക് ലഭിക്കുആത്മീതർ
ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച. 

തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്,  പടികജ്യത്ത് സ്തപോതി പടികവിടെ സ്തർര വിടെ സ്തികസ്് എന്നആത്മീ വിടെ സ്തകുപ്പുകൾ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകളിൽ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി കപോളിയുന്റെ യഗതിയുടെ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോപ്് സുഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെത്തുന്നതി്ർ
കഗതിയുടെയുന്റെ യഗതിയുടെ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപത്തുളള ഓപടപോറിക്ഷപോ സ്റ്റപോ്രത്തിന്റെർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോയു് കൂഗതിയുടെപോന്റെ യത കഗതിയുടെയുന്റെ യഗതിയുടെ
മുൻവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ത്തിർ രണ്ട്.  ർ ഓപടപോറിക്ഷകൾ ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കഗതിയുടെയർ തഗതിയുടെസ് ഉണ്ട്.  പോകപോത്തി രആത്മീതിയിൽ
്ിർത്തിിയിടർ ബപോക്ക് ലഭിക്കുി ഓപടപോകൾ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്പത്തിക്ക് ലഭിക്കുർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോയു് കഗതിയുടെയുന്റെ യഗതിയുടെ പ്രവിടെ സ്തർത്തി്്
സുഗമാണ്. ഈ അളവുകോല് വമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെക്കുന്നതപോയു് അറിയിച.

(19) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി എൽ  .   ഓമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്  ,    അടൂർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്   പരപോതി
          (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 12342/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി1/10/്ി.ന്റെ യസ.)

കിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്റ്റ് സംിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ചപോഞ്ഞുകിഗതിയുടെക്കുന്ന റബ്ബർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരങ്ങൾ മുറിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി 17-2-2010-ൽ പത്തി്്തിട
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കളകപററ്റ് സംർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ പചർന്ന പയപോഗത്തിിൽ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് അഗതിയുടെിയന്തര
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിച്ർ   റിപ്പോർടർ   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ  തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ   ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്്
്ൽകുകയു് ന്റെ യചയ.  തുഗതിയുടെർന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ കിണ്. ഈ അളവുകോല് വച്റി്ർ മുകളിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുർ ചപോഞ്ഞിട്ടില്ലർ കിഗതിയുടെന്ന
റബ്ബർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വരങ്ങൾ മുറിചമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറ്റ് സംിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയി സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് പ്രിടർ പരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധിച്ർ ന്റെ യഡപ്ടി ഡയറകർ
റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവളളതപോയി തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ 2-9-2010-ൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ
അറിയിച. 

(20) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി  ന്റെ യക  .   ചിന്നു  ,   തൃശൂർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 12043/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി.2//10/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി പകരള സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിൻകആത്മീഴില്ിൽ തൃശൂർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
പഴില്യന്നൂർ ICDS പപ്രപോജ്യത്ത് സ്തകില് അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെി വിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ ആയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയവിടെ സ്തരന്റെ യവിടെ സ്ത 1995-ൽ
അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെി സൂ്ർനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തസറപോയി പടപോമ്പി ICDS   പപ്രപോജ്യത്ത് സ്തകിൽ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്,
ആയതർ രണ്ട്.  ർ വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപത്തിക്കുള്ള കരപോർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ആയിരുന്നു ന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് 30-6-2008-ൽ 55
വിടെ സ്തയസർ പൂർത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുിയപ്പോൾ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിയിൽ ്ിന്നു് വിടെ സ്തിടുതൽ
ന്റെ യചയിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോ്് സൂ്ർനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തസറപോയി  പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തിരുന്ന പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെന്റെ യരയു്
55  വിടെ സ്തയസിനുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേവു്  അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെികളിൽ വിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ ആയി തുഗതിയുടെരപോൻ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നു
ന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ഗതിയുടെി ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യ് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്കു് അനുവിടെ സ്തദിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

പരപോതി 5-3-2010-ൽ റിപ്പോർടി്പോയി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയച്തിൻ
പ്രകപോര് സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ർ 13-12-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കത്തു പ്രകപോര് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ
പഴില്യന്നൂർ ഐ.സി.ഡി.എസർ.  പപ്രപോജ്യത്ത് സ്തകില്  അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെി  ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ  ്മ്പര്ത്ഥ സ 120-ൽ
വിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുറപോയി  ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോണ്ട്.  ർ 9-4-2010-ൽ ശാബ്ദങ്ങള്ിശുവിടെ സ്തികസ് പായ വര്ദ്ധതി ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ
ഉത്തിരവിടെ സ്തപോയിന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്് ഗതിയുടെിയപോൾ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്ക് ലഭിക്കുർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോയിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്,  അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെി പ്രവിടെ സ്തർത്തി
കരുന്റെ യഗതിയുടെ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ പായ വര്ദ്ധതി ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെവിടെ സ്തിൽ വിടെ സ്തന്നപ്പോൾ അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെി ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ ്മ്പർ 127-ൽ
ഉണ്ട്.  പോയ ഒഴില്ിവിടെ സ്തിൽ  പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയപോൻ തപോല്പര നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നർ ഗതിയുടെിയപോൾ അറിയിച്തിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ
ന്റെ യസ്രത്തിന്റെർ 127-ൽ 6-9-2010  മുതൽ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നുമുള്ള  റിപ്പോർടർ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുി.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി 1-2-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പയപോഗത്തിിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർടർ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച.

റിപ്പോർടർ വിടെ സ്തിവിടെ സ്തര് അറിയിച്തിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി തപോൻ 127-ാപോാ് ്മ്പർ
അ്ഗൻവിടെ സ്തപോഗതിയുടെിയിൽ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്ക് ലഭിക്കുർ പപപോകുന്നുന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ  പരഖപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ൽകിയി
ടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു്,  തഗതിയുടെഞ്ഞുവിടെ സ്തച് ഓണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പററിയവു് റ്റ് സംി.എ.യു് അനുവിടെ സ്തദിച്ർ ്ൽകപോൻപവിടെ സ്തണ്ട്.   ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ പു്ളരെ ദുഃത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നു.

13-3-2013-ൽ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ചിന്നുവിടെ സ്തി്ർ
അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ഓണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പററിയ് കുഗതിയുടെിശ്ശികികയപോയ 2,853 രൂപ  ഗതിയുടെിയപോൾ 16-1-2013-ൽ പഴില്യന്നൂർ
ഐസി.ഡി.എസർ.-ൽ പ്രിടർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോയി രജ്യത്ത് സ്തിസ്റ്ററുകൾ കണ്ട്.  ർ പബപോായ വര്ദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ  നൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും ക്റ്റ് സംിയി
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ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ിധി പപോസർ ബുക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഡ്്ിപക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ ഗതിയുടെിയപോൾ അപപക്ഷ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിടികുന്നില്ലെപോത്തിതി്പോൽ അപപക്ഷ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിക്കുന്നമുറയർ ആയതർ ്ൽകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
അറിയിച.

(21) വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ അപസപോസിപയത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യ  ,   വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ   കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംി 
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്  പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പർ 11868/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി.3/2008/്ി.ന്റെ യസ.)

വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്ക് ലഭിക്കുപോയി ്ആത്മീക്ക് ലഭിക്കുിവിടെ സ്തച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള 3%  സ്വിടെ സ്തരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്മുള്ള സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ങ്ങളിൽ
വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യപോജ്യത്ത് സ്ത ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംർ ഉപപയപോഗിച്ർ അ്ർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരപോയവിടെ സ്തർ ന്റെ യതപോഴില്ിൽ പ്ടുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നർ
പരപോതിന്റെ യ്ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ അപസപോസിപയത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ ഇന്ത നമ്മുടെ രാജ്യ, വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംി
ന്റെ യസക്രടറി ശ്രആത്മീ.  ന്റെ യക.  ഡി.  കുര നമ്മുടെ രാജ്യപോച്ൻ, 23-1-2008-്ർ വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ കളപ കളക്ട്രേറ്റ് സംില് വിടെ സ്തച്ർ പചർന്ന
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പയപോഗത്തിിൽ പരപോതി ്ൽകി. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി,  ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യകുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് എന്നആത്മീ വിടെ സ്തകുപ്പു
കളിൽ്ിന്നു് റിപ്പോർടപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടുകയുണ്ട്.  പോയി.  തുഗതിയുടെർന്നർ 13-10-2010-ൽ വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ
ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ തിരുന്റെ യ്കുന്നില്ലെിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കപോടിക്കുള് ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ
പചർന്ന ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടുപ്പു പയപോഗത്തിിൽ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യറ്റ് സംപോരു പരപോതിയു് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യപോജ്യത്ത് സ്ത വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റുകൾ
ഉപപയപോഗിച്ർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ സർതആത്മീസിൽ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് പ്ഗതിയുടെിയവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്ര് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നു.  പ്രസ്തുത പരപോതിയു് 21-1-2011-ൽ ആപരപോഗ നമ്മുടെ രാജ്യകുടു്ബപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്,
സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി എന്നആത്മീ വിടെ സ്തകുപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുർ റിപ്പോർടി്പോയി അയച.

 സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു് പ്രസ്തുത പരപോതികളിപതികളിന്മേൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോർടിൽ
ആപരപോപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്വിടെ സ്തിപധയരുന്റെ യഗതിയുടെ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗത ് ്ന്റെ യപത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യൽ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ പബപോർഡർ
പു്ളരെ ദുഃപരിപശാബ്ദങ്ങള്പോധ് ്ഗതിയുടെത്തുകയു് അ്ർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹന്റെ യരന്നർ ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ റിപ്പോർടർ
ന്റെ യചയ്തവിടെ സ്തർന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുതിന്റെ യര ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്കുകയു്  ന്റെ യചയ്തതപോയി അറിയിച.

(22) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വരിക്കുടി പജ്യത്ത് സ്തപോസഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ  ,   പകപോടയ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

 (ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല്  ്മ്പർ 14665/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി2/2010/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ സസൗദി അപറബ നമ്മുടെ രാജ്യയിൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോബർ ന്റെ യഗതിയുടെക്നീആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ നമ്മുടെ രാജ്യ്പോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി
വിടെ സ്തപോങ്ങിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോടുക്ക് ലഭിക്കുപോന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലർ ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ കയിൽ്ിന്നു് ഏജ്യത്ത് സ്ത്രത്തിന്റെർ 25,000  രൂപ
വിടെ സ്തപോങ്ങിന്റെ യയന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക്കുള്ള വിടെ സ്തിസ ്ൽകുകപയപോ കപോശാബ്ദങ്ങള്ർ തിരിന്റെ യക
്ൽകുകപയപോ ന്റെ യചയ്തിടിന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് ഗതിയുടെി കപോശാബ്ദങ്ങള്ർ തിരിന്റെ യക വിടെ സ്തപോങ്ങിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോടുക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതി .

24-6-2010-ൽ റിപ്പോർടി്പോയി  അയച്തിന്റെ യ്രത്തിന്റെ അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ 27-8-2010-ൽ
ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ്ഗതിയുടെത്തിിയതിൽ പരപോതി
സത നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് വിടെ സ്തിസ ശാബ്ദങ്ങള്രിയപോക്ക് ലഭിക്കുി ്ൽകപോത്തിതർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്ളരെ ദുഃപൂർതമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യകുന്നില്ലെന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ
സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റുകൾ അറ്റ് സംസ്റ്റർ ന്റെ യചയ്യുന്നതി്പോയി ഡൽത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിയയച്തർ എപന്തപോ പ്രശ്നമുള്ളതി്പോൽ
തിരിന്റെ യകവിടെ സ്തന്റെ യന്നന്നു് സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റു് പപോ്പപപോർട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിന്റെ യയ തിരിന്റെ യക ഏൽ്ിച്ി
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ട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയിൽ്ിന്നു് വിടെ സ്തപോങ്ങി ഏജ്യത്ത് സ്തൻസിന്റെ യയ ഏൽ്ിച് പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വഗതിയുടെക്ക് ലഭിക്കുി
കിടപോത്തിതി്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ തിരിചന്റെ യകപോടുക്ക് ലഭിക്കുപോൻ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസ് പ്രിടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളന്റെ യതന്നു് എതിർകക്ഷി
അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്,  പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി കറുകച്പോൽ പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ിൽ ്ൽകിയ
പരപോതിപ്രകപോര് 15-7-2010-്ർ ഇരുവിടെ സ്തപരയു് പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ പസ്റ്റത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ിൽ വിടെ സ്തിളിച
വിടെ സ്തരുത്തിിന്റെ യയന്നു് ഇരുകക്ഷികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് തായി ഓര്മ്മിൽ ഒത്തുതആത്മീർ്ിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെത്തിിയതപോയി പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരി
ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഴില്ി ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.

(23) ശ്രആത്മീ  .   കുങ്കിലുൻ  ,   ന്റെ യക  .   എ്  .,   കപോടിക്കുള്  ,   വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പർ 19528/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. ബി3/2010/്ി.ന്റെ യസ.)

സപോമ്പത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ബുായ വര്ദ്ധിമുടനുഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്തിക്കുന്നതു് ഹൃപദപോഗിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ്രത്തിന്റെ
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗനു് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്ദബുായ വര്ദ്ധിയു് ആസ്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ പരപോഗിയുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വക്ർ ചികിതയർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ
ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് അനുവിടെ സ്തദിച ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോയിരുന്നു പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

13-12-2010-ൽ വിടെ സ്തയ്പോഗതിയുടെർ കപോടിക്കുള് ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ
പചർന്ന പയപോഗത്തിിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് പ്രസ്തുത പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ിൽ
്ിന്നർ 12-2-2013-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോർടിൽ ശ്രആത്മീ.  കുങ്കിലുന്റെ യ്രത്തിന്റെ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വകൻ സുധആത്മീത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേി്ർ തിരുന്റെ യ്കുന്നില്ലെി
ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ്ിന്നു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ്ൽകിവിടെ സ്തരുന്നുന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് ശ്രആത്മീ.  കുങ്കിലു്ർ
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗർക്കു് അവിടെ സ്തന്റെ യര ശുശ്രൂത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്കുന്നവിടെ സ്തർക്കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി വിടെ സ്തകു്ർ മുപഖ് ്ൽകിവിടെ സ്തരുന്ന
'ആശാബ്ദങ്ങള് പോസ കിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്'  പായ വര്ദ്ധതി പ്രകപോരമുള്ള പ്രതിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോസ ധ്സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോയ് കുഗതിയുടെിശ്ശികിക ഉൾന്റെ യ്ന്റെ യഗതിയുടെ 
30-10-2012-ൽ അനുവിടെ സ്തദിക്കുകയു് പ്രസ്തുത തുക ഇസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ കളക്ട്രേപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ികർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ി ഓർഡറപോയി അയച
ന്റെ യകപോടുക്കുകയു് ന്റെ യചയന്റെ യതന്നു്  അറിയിച.

(24) ശ്രആത്മീ  .   എ്  .   പആത്മീസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി  ,   തിരുന്റെ യ്കുന്നില്ലെി  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്  പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പർ 19584/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി2/2010/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരൻ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ്ർ അപപക്ഷിച്ിടർ രണ്ട്.  ർ  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേപത്തിപോളമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോന്റെ യയന്നു്,
പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ അപ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്കുപമ്പപോൾ ഓപരപോ അവിടെ സ്തധി പറഞ്ഞിട്ടില്ലർ തിരിച്യയ്കയപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു്
ആയതി്പോൽ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോന് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ
പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.

സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ി്ർ 13-1-2011-ൽ  റിപ്പോർടി്യയ്കയു് പ്രസ്തുത വിടെ സ്തകു്ർ 
7-6-2012-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കത്തിിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ തിരുന്റെ യ്കുന്നില്ലെി ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ്ിന്നു്
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ്ൽകുന്നതി്ർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വടുക്കുകയു് ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ്ൽകുകയു്
ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.

(25) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ഇന്ദിര കുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരി  ,   പി  .   ന്റെ യക  .,   പകപോടയ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 16930/ഡബ്. സി. & പി. എച്ർ. ബി1/2011/്ി.ന്റെ യസ.)
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40%  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗയു് 22-4-2000  മുതൽ 4-12-2010  വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിൽ
്പോലും സ്ത്തവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച് എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുപഖ് പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ള ത്ിക്ക് ലഭിക്കുർ 1999
ആഗസ്റ്റർ 15-നുപശാബ്ദങ്ങള്ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് തപോൽക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെി ന്റെ യചയ്തതർ പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിച്ർ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്്
്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നർ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ 17-12-2011-ൽ പരപോതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നു. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ർ തപോന്റെ യഴില്്റയു് പ്രകപോര് റിപ്പോർടർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുി:

“ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോരി 22-4-2000  മുതൽ 18-10-2000  വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിൽ പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോവിടെ സ്തർ
ഡിവിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ ക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുംപോർക്ക് ലഭിക്കുപോയി സ്സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ് ജ്യത്ത് സ്തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ിൽ തപോൽക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക അഗതിയുടെിസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് പോ്ത്തിിൽ
പജ്യത്ത് സ്തപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിന്റെ യചയ്തിരുന്നു.  16-8-1999  മുതൽ 31-12-2001  വിടെ സ്തന്റെ യരയുള്ള കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിൽ
എ്പ്പോയന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്രത്തിന്റെർ എക്സ്പ്ചഞ്ച് മിനിറ്റർ മുഖപോന്തിര് തപോതക്ക് ലഭിക്കുപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിക ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് 179  ദിവിടെ സ്തസ്
പൂർത്തിിയപോക്ക് ലഭിക്കുിയവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ ചിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് കൾക്കു വിടെ സ്തിപധയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി പി.എസർ.സി.യുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ചർച്
ന്റെ യചയ്തർ സർതആത്മീസിൽ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് ്ഗതിയുടെത്തിപോൻ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്മുണ്ട്.  ർ.  ഇക്ക് ലഭിക്കുപോര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിൽ
പി.എസർ.സി.-ക്ക് ലഭിക്കുർ സർക്ക് ലഭിക്കുപോർ   കന്റെ യത്തിഴുതുകയു്   ന്റെ യചയ.   ഗതിയുടെി   കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയളവിടെ സ്തിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ   അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരപോയ
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്ത്ക്ക് ലഭിക്കുപോരുന്റെ യഗതിയുടെ പടികയിൽ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹർജ്യത്ത് സ്തിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയു് ഉൾന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ. പി.എസർ.സി.യുന്റെ യഗതിയുടെ
അ്ഗആത്മീകപോരത്തിിനു് പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വൽ സൂചി്ിച് വിടെ സ്ത നമ്മുടെ രാജ്യവിടെ സ്തസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് കൾക്കു് വിടെ സ്തിപധയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ഗതിയുടെിയപോൾക്കു്
സർതആത്മീസിൽ സ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ിര്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹതയുണ്ട്.  ർ.”
(26) ശ്രആത്മീ  .   വിടെ സ്തപോസുപദവിടെ സ്തൻ  ,   ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ്   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ  11959/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി2/2012/്ി.ന്റെ യസ.)
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരൻ 22-1-2011-ൽ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേനുപവിടെ സ്തണ്ട്.  ി ചവിടെ സ്തറ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ

അപപക്ഷ ്ൽകിന്റെ യയങ്കിലുിലും സ്ത്് ആയതർ ്ിരസിച്തപോയി പിന്നആത്മീഗതിയുടെർ അറിയപോൻ കഴില്ിഞ്ഞുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു്
അതി്പോൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്നതി്പോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെികൾ
സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യ്.
സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യപക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ വിടെ സ്തകു്ിൽ്ിന്നു്  24-8-2012-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച് റിപ്പോർടിൽ ഗതിയുടെിയപോന്റെ യ്രത്തിന്റെ

വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേനുപവിടെ സ്തണ്ട്.  ിയുള്ള അപപക്ഷ 19-10-2011-ൽ ചവിടെ സ്തറ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ
പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വകപോര നമ്മുടെ രാജ്യ സ്റ്റപോൻഡി്ഗർ കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംി പപോസപോക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യയന്നു് ജ്യത്ത് സ്ത്റൽ കായി ഓര്മ്മിറ്റ് സംിയുന്റെ യഗതിയുടെ 27-10-2011-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
7(13)-ാപോാ് ്മ്പർ തആത്മീരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്പ്രകപോര് അ്ഗആത്മീകരിച്ർ ശ്രആത്മീ.  വിടെ സ്തപോസുപദവിടെ സ്ത്ർ വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ
ന്റെ യപൻത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ കുഗതിയുടെിശ്ശികികയുൾന്റെ യ്ന്റെ യഗതിയുടെ 5,670  രൂപ 26-5-2012 -ൽ വിടെ സ്തിതരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്
അറിയിച.
(27) വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി അ്ബിക  ,   ന്റെ യകപോകുന്നില്ലെ്  

സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 11985/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി2/2012/്ി.ന്റെ യസ.)

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിയുന്റെ യഗതിയുടെ 30  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ് പഴില്ക്ക് ലഭിക്കുമുള്ള വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ ജ്യത്ത് സ്തആത്മീർണ്ണിച്ർ ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ്പതിക്ക് ലഭിക്കുപോറപോയ
തി്പോൽ ചിറക്ക് ലഭിക്കുര പഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ ഒരു വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ അനുവിടെ സ്തദിച ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതി
യിലൂന്റെ യഗതിയുടെ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.
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പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി 18-2-2012-ൽ തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ി്ർ അയച.
23-11-2012-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ 2012-13  വിടെ സ്തർത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേന്റെ യത്തി ഇന്ദിരപോ ആവിടെ സ്തപോസർ
പയപോജ്യത്ത് സ്ത് പായ വര്ദ്ധതിയിൽ ന്റെ യ്ടുപങ്ങപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ് വിടെ സ്തപോർഡിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജ്യത്ത് സ്ത്റൽ വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒന്നപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്റെ യത്തി
ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പഭിക്കുന്ന പദവിപോക്തപോവിടെ സ്തപോയി ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി അ്ബികന്റെ യയ ന്റെ യതരന്റെ യഞ്ഞിട്ടില്ലടുത്തിർ ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യ് ്ൽകുന്നതി്പോയി
ഇതി്ക് പബപോപക്ക് ലഭിക്കുപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ ഗുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പഭിക്കുന്ന പദവിപോക്തൃ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റർ ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു്,  അപപക്ഷകയർ
ഉഗതിയുടെ്ഗതിയുടെി ഇത്തിിക്ക് ലഭിക്കുര പബപോപക്ക് ലഭിക്കുപോഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസിൽ്ിന്നു് ആനുകൂസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യ് ്ൽകുന്നതപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്നു് ചിറക്ക് ലഭിക്കുര
ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിർ ന്റെ യസക്രടറി റിപ്പോർടർ ന്റെ യചയ്തിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നു് അറിയിച.
 (28) ശ്രആത്മീ  .   പകശാബ്ദങ്ങള്വിടെ സ്തൻ ്പോയർ  ,   പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി

(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പര്ത്ഥ സ 6387/ഡബ  റവന്യു. & സി. ഡബ  റവന്യുസി. സി2/2006/്ി.ന്റെ യസ.)
50%  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ്പോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ യപോത്രപോസസൗജ്യത്ത് സ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിനുള്ള തിരിച്റിയൽ

കപോർഡിന്റെ യ്രത്തിന്റെ കപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോവിടെ സ്തധി തആത്മീർന്നതിന്റെ യ്ത്തുഗതിയുടെർന്നർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുിക്ക് ലഭിക്കുിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്നതി്പോയി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് എ.റ്റ് സംി.ഒ.
മുൻപപോന്റെ യക അപപക്ഷ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിചന്റെ യവിടെ സ്തങ്കിലുിലും സ്ത്് കപോർഡർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുി ്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ എ.റ്റ് സംി.ഒ.
വിടെ സ്തിസായി ഓര്മ്മതിചന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് ഇപതക്കുറിച്പ് ത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ പരപോതി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്ിരുന്നു.
പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി വിടെ സ്തകു്ർ 12-5-2008-ൽ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ

പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരൻ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെപോ അസിസ്റ്റ്രത്തിന്റെർ ട്രപോൻ്പപപോർടർ ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ മുപഖ് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ
പപോസർ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപപക്ഷ   സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയത്തിർ  ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോജ്യത്ത് സ്തരപോക്ക് ലഭിക്കുിയ  ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വഡിക്ക് ലഭിക്കുൽ
പബപോർഡർ സർടിഫിന്റെ റിപ്പോര്ടിക്ക് ലഭിക്കുറ്റ് സംിൽ അവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്ത 50%  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോഡപററ്റ് സംർ എന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരഖന്റെ യ്ടുത്തിി
യിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളന്റെ യതന്നു് എന്നപോൽ 50%-്ർ മുകളിൽ അവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള്തയുള്ളവിടെ സ്തർക്ക് ലഭിക്കുർ മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോത്രപമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ പപോസർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുി
്ൽകുവിടെ സ്തപോൻ കഴില്ിയൂ എന്നു് ആയതി്പോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ പപോസർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുി
്ൽകപോതിരുന്നതർ എന്നു്  അറിയിച്ിരുന്നു.   ഗതിയുടെി വിടെ സ്തിത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേയ് 2008  ്വിടെ സ്ത്ബർ  15-ാപോാ്
തആത്മീയതിയിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പയപോഗത്തിിൽ  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിക്കുകയു് 50%  വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗത മുന്റെ യണ്ട്.  ങ്കിലുിൽ
പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ യപോത്രപോ സസൗജ്യത്ത് സ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിിനുള്ള തിരിച്റിയൽ കപോർഡർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുിന്റെ യക്ക് ലഭിക്കുപോടുക്ക് ലഭിക്കുപോൻ
സപോമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹ നമ്മുടെ രാജ്യ്ആത്മീതി   വിടെ സ്തകു്ിപ്പോഗതിയുടെർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു് തുഗതിയുടെർന്നർ 2009  പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വയർ 28-്ർ പപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ
കളപ കളക്ട്രേറ്റ് സംർ പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറൻസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ പചർന്ന ന്റെ യതളിന്റെ യവിടെ സ്തടു്ർ പയപോഗത്തിിൽ ഗതിയുടെിയപോൻ വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു്
പരപോതി തരികയു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ പ്രന്റെ യത്തി ്ൽകിയിരുന്ന പപോസർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുപോനുള്ള
അപപക്ഷയപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ഇപ്പോൾ ്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളന്റെ യതന്നു് പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ 50%
അ്ഗനൈല് ഹോം, സ്ത്രീകളുടെയും വിടെ സ്തകസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യമുള്ളതി്പോൽ യപോത്രപോപപോസർ പുതുക്ക് ലഭിക്കുി ്ൽകണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് ഇതിപതികളിന്മേൽ
സ ആത്മീകരിച് ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ അറിയിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി വിടെ സ്തആത്മീണ്ടു് ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിക്കുകയു്
ന്റെ യചയ.  ആയതിൻപ്രകപോര്
10-12-2009-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഗതപോഗത വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോര്ർ 04540-ാപോാ്
്മ്പരപോയി വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗ പപോസർ ന്റെ യപരിന്തൽമാണ്. ഈ അളവുകോല് വണ്ണ യൂണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ിറ്റ് സംിൽ്ിന്നു് അനുവിടെ സ്തദിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ
അറിയിച.

(29) ശ്രആത്മീ  .   പപത്രപോസർ  ,   പകപോടയ്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല്  ്മ്പർ 17647/ഡബ്.സി. & പി.എച്ർ. സി1/08/്ി.ന്റെ യസ.)
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ബി.പി.എൽ.  പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ കപോർഡർ അനുവിടെ സ്തദിക്കുന്നതിനു് വിടെ സ്തആത്മീട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകര് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്കുന്നതിനു്
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടർ 24-9-2008-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ പകപോടയ് കളപ കളക്ട്രേറ്റ് സംർ
പകപോൺഫിന്റെ റിപ്പോര്ടറസർ ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോളിൽ പചർന്ന പയപോഗത്തിിൽ  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിച്  പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ ്ിരവിടെ സ്തധി കത്തിിഗതിയുടെപപോടുകൾ
്ഗതിയുടെത്തിിയതിന്റെ യ്രത്തിന്റെ ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി 3-9-2010-ൽ തപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്സ യ്ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് വിടെ സ്തകു്ർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ
റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരന്റെ യ് ബി.പി.എൽ.  സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിസ്റ്റിൽ 1633  ്മ്പരപോയി ഉൾന്റെ യ്ടുത്തിിയ
തപോയു് വിടെ സ്തആത്മീട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകര് ഒഴില്ിവിടെ സ്തപോക്ക് ലഭിക്കുി ്ൽകുന്നതി്ർ പ്ച്ിക്ക് ലഭിക്കുപോഗതിയുടെർ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിി്ർ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്്
്ൽകിയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവള്ളതപോയു് അറിയിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.

(30) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി സുജ്യത്ത് സ്തപോത  ,   പി  .   പി  .,   തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച്  പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയല് ്മ്പർ 16293/ഡബ്.സി & പി.എച്ർ. സി2/2008/്ി.ന്റെ യസ.)

തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് എയർപപപോർടിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ വിടെ സ്ത്ിതപോ എസർ.ഐ.  മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണ് മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറ്റ് സംർ
എയർപപപോർട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പോന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പുരുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ എസർ.ഐ. മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണത്തിി്ർ ആനുപപോതികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി
വിടെ സ്തർായ വര്ദ്ധി്ിക്കുന്നതി്ർ ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ പരപോതിയിൽ ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിരുന്നതർ.

ഗതിയുടെി പരപോതി റിപ്പോർടി്പോയി 18-10-2008-ൽ ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തരവിടെ സ്തകു്ി്യയ്കയു് 8-11-2010-ന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ആഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യന്തര വിടെ സ്തകു്ിന്റെ യ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർടിൽ തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര് അന്തപോരപോഷ്ട്ര വിടെ സ്തിമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോ്ത്തിപോവിടെ സ്തളത്തിിൽ
എമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിപഗത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ വിടെ സ്തിഭിക്കുന്ന പദവിപോഗത്തിിൽ വിടെ സ്ത്ിതപോ എസർ.ഐ. മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണ് കുറവിടെ സ്തപോയതി്പോൽ പുരുത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേ
എസർ.ഐ. മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ എണ്ണ് ആനുപപോതികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി കുറചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ വിടെ സ്ത്ിതപോ എസർ.ഐ. മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോരുന്റെ യഗതിയുടെ
എണ്ണ് 8  മുതൽ 10  വിടെ സ്തന്റെ യരയപോയി വിടെ സ്തർായ വര്ദ്ധി്ിക്ക് ലഭിക്കുപോൻ  പപപോസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെആത്മീസർ ഡയറകർ ജ്യത്ത് സ്ത്റസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെിപ്പോഗതിയുടെർ
്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്റെ യണ്ട്.  ന്നർ അറിയിച. 

(31) ശ്രആത്മീമാണ്. ഈ അളവുകോല് വതി ന്റെ യചായി ഓര്മ്മപഞ്ച് മിനിറ്റരിത്തിറയിൽ ജ്യത്ത് സ്തപോ്കി  ,   മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വർ്ിച് പരപോതി
(ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടയൽ ്മ്പർ 8696/ഡബ്.സി.  & പി.എച്ർ. സി3/2007/്ി.ന്റെ യസ.)

വിടെ സ്തിധവിടെ സ്തയപോയ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ പടികജ്യത്ത് സ്തപോതി പടികവിടെ സ്തർര വിടെ സ്തികസ് പകപോർ്പറത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേൻ
മുപഖ് വിടെ സ്തആത്മീഗതിയുടെർ വിടെ സ്തയ്ന്നതി്ർ 70,000  രൂപ അനുവിടെ സ്തദിച്ിരുന്നുന്റെ യവിടെ സ്തന്നു് എന്നപോൽ വിടെ സ്തആത്മീടുപണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ി
പൂർത്തിിയപോയിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് പസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെതവിടെ സ്തണ്. ഈ അളവുകോല് വച് ആവിടെ സ്തശാബ്ദങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യന്റെ യ്ടിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവ് ബന്ധന്റെ യ്ട ഓഫിന്റെ റിപ്പോര്ടആത്മീസർ അവിടെ സ്തസപോ് ഗഡുവിടെ സ്തപോയ
10,500  രൂപ ്ൽകപോന്റെ യത പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോശാബ്ദങ്ങള്മാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ന്റെ യപരുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോറിന്റെ യയന്നു് ആയതി്പോൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി ഇഗതിയുടെന്റെ യപടർ
പണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ന്റെ യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വന്നു് അപപക്ഷിചന്റെ യകപോണ്ട്.  ർ 1-7-2007-ൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി മാണ്. ഈ അളവുകോല് വസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്പുറ് ജ്യത്ത് സ്തികുന്നില്ലെയിൽ
പചർന്ന പയപോഗത്തിിൽ പരപോതി ്ൽകിയിരുന്നു. 

പരപോതിയിപതികളിന്മേൽ പടികജ്യത്ത് സ്തപോതി പടികവിടെ സ്തർര വിടെ സ്തികസ്വിടെ സ്തകു്ർ 3-3-2012-ൽ
സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുിയ റിപ്പോർടിൽ പരപോതിക്ക് ലഭിക്കുപോരിക്ക് ലഭിക്കുർ ഗപോമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപഞ്ച് മിനിറ്റപോയത്തിിൽ്ിന്നു് സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിപക്ക് ലഭിക്കുണ്ട്.  
ഭിക്കുന്ന പദവിവിടെ സ്ത്്ിർായി ഓര്മ്മപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച് തുക പൂർണ്ണമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയു് ്ൽകി ഗതിയുടെിയപോളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ പരപോതി പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹരിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ എന്നർ
അറിയിച.  

40. ഭിക്കുന്ന പദവിരണ്. ഈ അളവുകോല് വച് യന്ത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ വിടെ സ്തിവിടെ സ്തിധ തസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെങ്ങളിൽ്ിന്നർ പ്രശ്നപരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് ഉണ്ട്.  പോകപോന്റെ യത
വിടെ സ്തരുപമ്പപോഴില്പോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ർ ജ്യത്ത് സ്ത്ങ്ങൾ അവിടെ സ്തസപോ് ആശ്രയ് എന്ന ്ിസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെയിൽ ്ിയമാണ്. ഈ അളവുകോല് വസഭിക്കുന്ന പദവിപോ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിന്റെ യയ
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സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വആത്മീപിക്കുന്നതർ.  ഓപരപോ പരപോതിയിപതികളിന്മേലും സ്ത്് ഫിന്റെ റിപ്പോര്ടസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപ്രദമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ പ്രശ്നപരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോരങ്ങൾ ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ി
ക്കുന്നതിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി സജ്യത്ത് സ്തആത്മീവിടെ സ്തമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയ ശ്രായ വര്ദ്ധ പതി്ിച്ിട്ടും രാജ്യത്തെ മുഴുവണ്ട്.  ർ.  സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവിിക്കുന്ന പരപോതികൾ
്ഗതിയുടെപഗതിയുടെിക്കു് റിപ്പോർടിനുമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി അയയ്പമ്പപോൾ അഗതിയുടെിയന്തരമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോയി ്ഗതിയുടെപഗതിയുടെി സ ആത്മീകരിക്കുകയു്,
മാണ്. ഈ അളവുകോല് വറുപഗതിയുടെി സമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെഭിക്കുന്ന പദവി നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്കുകയു് ന്റെ യചയ്യുന്ന ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകളിന്റെ യസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപദ നമ്മുടെ രാജ്യപോഗസ്ഥിതി സംജാത മായിട്ടില്ലായെന്നത് ന്റെ യര സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
അഭിക്കുന്ന പദവിി്ന്ദിക്കുന്നു.  പരിഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് അർത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹിക്കുന്നവിടെ സ്തരപോന്റെ യണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ങ്കിലുിലും സ്ത്് ്ിരന്തര് സമിനിറ്റിലും കലാപങ്ങള്മൂത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹത്തിിന്റെ യ്രത്തിന്റെ
അവിടെ സ്തഗണ്. ഈ അളവുകോല് വച്്യ്് ചൂത്ത വിവേചനവും നീതിനിഷേണ്. ഈ അളവുകോല് വച്ത്തിിനു് വിടെ സ്തിപധയരപോപകണ്ട്.  ിവിടെ സ്തരുന്ന സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു്
വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുർ കുറന്റെ യച്ങ്കിലുിലും സ്ത്് പരിത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹപോര് കപോണ്. ഈ അളവുകോല് വച്പോനു് അവിടെ സ്തരുന്റെ യഗതിയുടെ
പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വത്തിി്പോയി ്ിർപനതിനായി തദ്ദേശാബ്ദങ്ങള്ങ്ങളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് ശാബ്ദങ്ങള്ിപപോർശാബ്ദങ്ങള്കളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗ് സർക്ക് ലഭിക്കുപോരി്ർ ്ൽകി അതിപസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെറിയ പങ്കും പ്രാവർ്
പ്രപോവിടെ സ്തർത്തിികമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോക്ക് ലഭിക്കുപോനു് കഴില്ിഞ്ഞിട്ടില്ലതിൽ സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിക്ക് ലഭിക്കുർ അതിയപോയ ചപോരിതപോർന്റെ യഥാര്ത്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യമുണ്ട്.  ർ.
സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതിയുന്റെ യഗതിയുടെ തുഗതിയുടെർന്നുള്ള പ്രവിടെ സ്തർത്തി്ത്തിിലും സ്ത്് ബന്ധന്റെ യ്ട വിടെ സ്തകുപ്പുകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെ സത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും അര്ഹകരണ്. ഈ അളവുകോല് വച്് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി
പ്രതആത്മീക്ഷിക്കുന്നു.

പമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോൻസർ പജ്യത്ത് സ്തപോസഫിന്റെ റിപ്പോര്ടർ,
തിരുവിടെ സ്ത്ന്തപുര്, ന്റെ യചയർമാണ്. ഈ അളവുകോല് വപോൻ,
2014 ഡിസ്ബർ 16. സ്ത്രീകൾആത്മീകളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് കുടികളും, അതിന്റെ ആത്മീയപുരോഗന്റെ യഗതിയുടെയു് വിടെ സ്തികസമ്പത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെപോ്ഗരുന്റെ യഗതിയുടെയു്

പക്ഷമാണ്. ഈ അളവുകോല് വ് സ്ബന്ധിച് സമാണ്. ഈ അളവുകോല് വിതി .  

 

                                                                                     



i-.

@o
m(nd

.odcClaoco(#

ondCldo3o'lqos
OoJO-

ao6a1 oll ff@o oA(od m0!6

I oDoilG)l fiUaoo{oo
(ru.t16o'ld oJo.lol

oooqo 6!(1)1oqo0(D d'5i10@

fl Qic{nduooo oarq aefiu'ld
r !&ol@n mrtloocos GD(r)ccuo

c\)o{!mDl9i

l33l3/rurq1.&rnn.
(rl)dl{.nt)1. iO l/

200U nodu .

2 (@loql sDdlot,
6t'l('oro(tr)oJoo.

ErEmDooo odgoldosct'loo
(It[*d@os}}trr]o

(Irs(F)6moo(Trrof (|uoducutql:

3 @la6r1olEl
ondl'xud n€dol

12E04/aDsXl.d01&

"n."6d "9Il 2ffi5/
(mo($

4 (&'la6i. r(o,
oorxrrc&tlo

o6o.ajl(tl)(I),o aDocrxnt4/r

5 mnJ}o o6m cpdllqos rlgoo
ooElto fiuonmdg/f-

6 @1mrl ft6o,(@d.
(rllotldl ol(o(I)cg

.ddroonoq "i(ll)o6rld dklDo
dDoea{Do odadrrolflDo}"

(||}odnxnrjld!

7 @1oo1
(Iulfil{."o(nf oc@d,

06€(oo.

oocujodlond)o 6)cqlodl@dD
6)lo(||otloo oso-dl flujla'lossT)

oodr,6," aD;xrund
8 @1ootl oc.deJc' 

'tnd\dl(nor(I)(F)|{oo

ed('g onnurlo mosrxndd:



43

@o
mmrd

ooddldocody
,|()6cCldoqo'lqos

OaXD-

nod€Cl on&(Do dn(o(6 0xn6

I @1,eqd6o1o.e
6r1cBnt(r)([,aJoq

15861/ru:cpmit&oJt.

agqf 
"O 

lA)1l/flrloflu
l0 @1oo1 o6)'ld4

o6gdl06cd
orloF"o otr(sg(')o oe{,

"no4lapccnooo'loo tns.Jgl
iIojl&01dofiDoo(Ytor'
. rnoeurund

I 723ZaDs&lmtltoi.
ood:oo l/'20l l/flJlosD

t sddro ,|,'|o!(I)ofd fitlotro
('uooflqDo mdi&fl)oaaD6)"

. auocltaTrd4ii

1353s/ruqlmtt&oJr
nOrd:nO I20lZ<rnonu

12 a6ond aodlqos (m{Oo h!or6do)
m€8[di finmoo n$oac6mo

aDdddDoo(IDot' ouodtJourlg|i

t3 @1o(o1. GD(A,

oaaHo.
ooorld 66dlqos onnD(D6nd
ctkDo 0uoodfira{o El(oofitH

ctktDo Clornrcoqp edlaomrolnl
(I)gr.dl dDJlaolddmo)"

. (tr)o.rurutgl|:

l4 (&noo}l mJoenrtq

e$dI
cddrJoneDooscda

slonde(m6)l(sE aucao..tolo

l5 (Olo6)X ooCl

s@G o&€(Do.
€dl (I)d&aoofif 

'!Jod (!ccdl(o

o-5tDo 6)'b1o6 edldoflD(o1fil
(o€.,.d| (Iui&dl6odDoo(rD(6l'

I 3 l0 l/n u*41.rnJr*.'JL

ooCf iO 1/2013/0nonD

t6 @1o6rX ooL

(A!'([)a@dt

e!.{oo

c66teonoq q@ho mdn
oG]dgl @ofiu.dldo6rD

oam0of(oloqfi(Yt)od.lll4 oe()l
t7 (@'1m1.

qrnxrnStoQt

O61c8rer€s

c'nenmroq Bcs,@ atkYrde
dtaartrn o opde(l|l6)'lcldtgldl
@(u4oqi€i (rDoddFa a.bc('tl

(r,15lc0 (odl€o]d.&odl oaroiroo

aJoorood.lld6&a& oatao-

en.4dd oo&rClc6,qo oqidd.
: .tdoorloo msodl Anx.J oifr

qtod.lFql ltr00611



44

@6
fi)mjli

' 
"o6dldmoo

"odrCldocolqos
C.UO-

0!)6!r'l orl.ff{oo do(od xnli

l9 @lootl. oxnto,
('ooJ{T)c{

6so o&cq(dDo)c@ @& 6flo1o6

GqoxrjodSodsg6rEc(o @[s6r3

El(d flnflso dlormo 0Dlo|olooo

mooad6tno (Qoxrjoq$i
(Tuod,!l4 aft3(U)l.

I l?3ZrucX1.au1&.J|.
,,04f aO Z20lZfftonu

'@1o6fl. mloerc"m,
o&3flo.

rrlonat dDJorolooo ol)oodd6n o

@or(oJoqi€i mo6.J|4 oroc6,1 "01["0
zl

@1oo1. filflto)c
drxDl, (goerde

onde(od (@@ol4oriodo o)loo

osoJgl (8ho|@rooJ{
15218/(l)5Blmn & ,tjl.

'0C .,0 3/ ozct.oaD

n
@1. oco){

ogxrrJno-, oa€(Do
aoojo(' alpodoculd @otl

lrJdo1 
"nol,l *ldefi)6)'lo(r) o)loo
ms"dlonoxoto.gsr

2025?JaD6r$l.mt & ajl.

,lod'.o 3/ 09/d.o0n

n
@100,1 n\](ru@

aDcfitlo{od,o&cqo

ood)lded'dlqos eal8oro'old
otknoo oDood#rDo lgBosDJ os#i

I ?97l(rl)cXl.mt & 6Jl.

ood'do 3/ lUnn.oa!

@'lo(Uil fiDcfrlno

"i.dl, , eldoo
GDdrefin4 dDdodo(I)looqo

oJoodidkf orsddl ml'l&o1doJ

6)lom oofiD: o{ o€oo1 ooqo
(I)st|rdl (qorojo.trEi'

1960/arcrll.(Irt & oJ|.

o04f 
"0 

3/ ldd.onu

@lo(6)'L doau:

mrnnmrmr" ennojl

(Ul annr)fixlr)kf o6ofi Dido6rD

oomJoxoJo.Jg

15344/0l)nl{. nDl A "i.
ooC"O t ll/fft.orr)

26
@1qD1 q|(o18. oq

(olc6onxm.Joo
sbao(*)|.cDlolld fitloD8 e.J8or
odoaoor'looqo oorcennulo<{

€3('@dnoF@ ooo(I)l.sor ong

aobdootlooqlo msoJ<l(ogorsoJ

o'Hs-

l420du6rll. mn & djl.

"0C"03/ l/nn.ool)

n
@106,1 dl. oxlur),

on(tsoxrxtDaloo

ooodmr" polo(Isqoco) ool1di6

&6dla|os .l'.alnrxDarB{iodo(6}1oo

msadloco|@Jo.tr€i

14749/or)n$.oD1 & oi.

"O4f 
Aot lzd.oaD

28 @1mi.olfiqJot
ollooxnroxJoo

qJ"nol)(r)tt6)lmo orud1.s5rnd@

eo(u)'loo msorg fiDj1doldodDoo

msor(.Jo$€i

16553/(\l)6r&1. au1 & ojt
ooC"0 3i l/dn.onD



45

(06
(I,mxa

ooddldocod
oodslaocolqos

OoJID-

.odcCl ol(fla,o an(o{6 cxllld

29 @1oo1. @'lem,
oecq,o

qim)cono(T) o&J4(xoo fl\)ooddl
da&qo 6gga6ocrtd as466qo

o4ryoorrD'dxlco'loqr€i:

g24zolxrlJr.oul&ojl

.doqlf.sljll2005/0tocu

@1o{o1. al(I)cddl,
ff€0odmql onC

o6$s ons6 edldGfi rngao@md
oo6nxrutCf .(rul&.Jl."OC1dinU

2010/<tloou i

31 @1oo1.goooerc
6nnoJL

o(r)€aamc

(ItlaDoon(onDocdl oogeo (UtoqJ
osc.db ddld[q(llom qi(m)coo

om 6floo osadl @oxojoqa€i

.aul&,Jl '
..64f rtl| l20lUnto<n

32 @1ao1. m/k
dlo@J
({se4f

rg1 ancucxmlrmo
gd3.dlflumtmoooiloo o)s.Jgl

sEox.Jogr€i

1532Zolxr;trl

.aur&6j1. ioqi 6inl/
201l/ ono(h)

33 @1oo1 s!@16e1

o(r)qocil(66o
sddF,ronoqqo owrmrloqgo

goJ€OrdFdOdOo)lOO Os.tldl
fi ujleo'ldo6rDoomcoxojo'dgi

I s49'alttucXf mrl&
ol..oqi r U
201Udbco

34 @1oo[ d1o.n0
oomm1,

,Jlodl(6old

86@)qF@dl€dc(8o
or(\ltdld66a& (IuJoro"

oo6joeF6ocd (&o16eeqo
oerqflb ,{rmcooonJur

I l3l0oqA.mt&"n

-.aleionnl20lZmoou

5 @1oo1 dld@ef
oaJClodoc<

dloxno mxumlrno nuooargno
edldsoDotlfiloolgB m6aJgled
m)redl6001)oomooxnjo*Fi

tn57hJJgy2
. (t\tl&.oJl.ooCl r l/

201Zflnoou

@1oor1. mJrn
or0gltnil ri"rAuoer.

dlormo fl DIG[r1mo cDooattdDo' ,r9*Jods
17749/aoaxl.rort 

"-n.
ooqf onlu 201?nnedu

37 @'106)L @fi)@
odrxlD'I, alxr)lgo

e!od! oooodl erejoj
doonoomcoxnjoq$r.

2|,{48/<urqg.dut& .n.
oo4f 6rtll/ 2nl2lnnoou

3E @1ootL .st5ru,

oEd
@otlkgolC'ongd &odl on o.nr

aJ6o,o 60d.$ gFraoao(ltloo
(r)sdSl ([9oxaj6.|i€r

l9l t0/tutegl
. ntl&d.ll.^0d: 6nnl/' 2tlzor,wra

39 @1a(o"l. odocoa
6eet*ocBd, o6cgo

dlo{roo (rl)lrmil(Do (IDoodtfDo

mdesDoa(IDCOr@Jo,t1€i

15195/ruqA.mA&^i
.,$4.nNnBl

dlo(fi)

4A @lo(dn.
ooccude5loo€Bjktr4

pgrex

ootuo alo'lae&g0d (B1addo"
p!qa!6 samodlddDoofirD

oxnJoqJg

13235/<urX1.<rlJlttcll

.aql.srrrnmT(I)loflu



/+o

@o
CXNT{

C6l@-

doddl oJl.e(oo . o!{od xnrc

4l 06)900 olo1dla6 cD'lootxtl(ocl
(.(Bl(t(r o"tg o{ucqdodoo)loo

a,3Jdl qattojoeiEi'

@1o(U)-1. ,slc)
q'oo't;!q$ol

oJloDaoo odqi' ortrI gJo9(/0odo

6)100 rtloo (nsdgl

o\rjtidki!6rDoodt oomJ6.HJ

l563ryu,rXl
.mtlt djl

.ioq/f.6nf 2/2009/doau

43 @lro&'dod.
omdorco,

aodocx)4

a0podcdt4q n0&tN'aarFr
qoom otiF/l erJoodosrDoome
or.to,l#i nl)od.!!4 6mc(o1.

I65?9/o!q[l
.mrl&,rJl

.aoaJf c/P,r20 lo/ctocD

4 @1. oaamto6,oB,

-*Y"
on&eEooraos orlotlu)

dqoxD.,@rd ouonxfiut4r
l962liary4l

.mt&oll
..0'd:stpr2olUcnocu

45 {Et olt mJdedx8(s,

od;c€Jo
"Jl.oqfrdn8 

omlorao' .

d0aatnJndac a! vrrxfila{l arEnri"

ddB616cd otootdl

oModlodD oamoomJod$

46 6&los qoDdooj 0t osu(nDldf

6dDJ.i.rDo ry|'ojocfi .

16329/oxXl
.nJUiijl

.aOqId$nm8/atloflu

47. @1o(o,"l.@md6$
odl)dr,o(nltd,

|o€el

6eiOS OO5IDo (tt),o{Iu(|tl)lgl

mocr-rttcDo @( ojoq5:
l565do!ql{

- .s\i&oJl
.iO4Icf32009/dlocn

48 @1o6fl ogr
@oorr@, qer.d9

ooddeJldgdrdl o8godoau'
oaSillr4 6omf 0.0,060)10(0

61aro o€ndl aulleo1aofl)oodD
oadd (Irgeildo0@5rDoo(mc

or@Jo#:

49 (&fodfeElrl
oc,gog16ao

@Po.{6(m)looac(m) oeoS
o0ctao(,ro.Sq@601o €9so6lDqro

"rcnrfp 
iromaq' o"ryro"

mhsrrulqf

l5l9/o!f,&r.mflt.i
.d)dml3/201Udloc!

50 @to6t1e(Da@ol,
dl(roman{oo



47

@
oo!6

orrdClaooo(fl
iodCldocolqos

0alo-
aIrdCl olldroo oood cmri-"'

:51 @rao)l dld l'rcg,
' 

e6@\too
oo0n6 Addlat'ld dflcno !r1or.oo

(Iul(dn(tro filoodtrDo
(r)dosDoommxojoqrEi:

52 edounollon0 oocela.rcouo
fluoduruna o6$bq qrjlrut

oi:oa0 ocEncroctiol(IDodr|(ntjtC
(mdtugldo5rDoocrFox.Joq#i

oDad,!!a .rxlco)1

53 @1oo1. BAo (oed,

mroE,ldalo.
']lruXlx!|D]odd)1oo o$ldl
qoxrjon#ialod.Jlepr:

.71Zynrrgld\i &

"r."OqitrrJlllltrddto(rl)
54 t@lootl aaa'rl

mloo(g(i| o&cs(oo
edg auo"ocrsooqq,

fnIruJdoqo-sqe ojtucnmlom
6tloo os.rrSl qomjoqfi

| 622fl(|.l)eu.!r0 &
nJ|.Oqidrrl/2lDUdtb(n.'

55 @16dr1 oxru1o,

o6,Clo8Jd
l3(KYaDq*{$ &

.i..oqi:drflltzrl(ydbau

56 @106)1. oo'oc4
a&ctlaocd

.drtrl)cdllqqo.dg
mrn{6lo6a& 4fi\D(r,cr1ff

6)10(0 (I)*!gl (|\)j'laoldogDoodrxl.

, Erojon$:mladdleIrf.

5'1 @1o6tl olc)
o\loo.r4 o(Ir€adrBtg

BdOernulolT,
onnD(I)@,loddloo (lrs,!ld|

0sqrtje.dd.moddFcor:

I I lg{nJaU.{YO &
ijl.ioalal,lUtlUcncm)

5E (&1m|1 ooc{
@fiIuJq ooJgo

o&oa o6gelodldiu!6
' 066)106 msorsl {rDnI6JoXi€i: .

mrod.lFat 
"o6Cl.

| 32.|r('])qloul &
GJt.Od:drtll/20t0dtLcu

5S (ood0op(I\tlqos anduD6}l
qmdrlo. mcodl. lgQ(u.Jo}F

oDoo.rFel ;odCt

a (8idor'|. oodLaoc

mrlo4 o(I)godrc<
66@dOFCdlelOS orcr)m6)1

0(116)100 osolgl ao&lo.rsi
nuoddlal .trr6Cf

I tu{a!q}or,l &
6jr;aE/ir'Jlunl Zdttdr )

6l



48

(oo

fixn d

^ndaldocody
nodslldoco'lqos

OdlO-

?'I}idl orl,s(oo .'o(od (Imd

62 @1oo1 @1o6on,
(eei*f

6so odcqo6) oldDo diloloa
' (nd&!(6)(U)'loal6)l6omsdgl

sDoxoJo*Fi fluoddl.J dr,6dl.

I 90!,3/orsu.d\tldt.

".n. 'oejiotl / 20 | Zdtlod

@looil acom

o{,cojl(Bd,
tt&J9!oo,

O6oq q(gk|o OOf,Do Clo6nxnrtlC

0ll@6 (moml.gdDo

(I)smdDoo(rDCoxoJonrEi

Do6.gl4 .,rocol.

l2020(urll
..rUl&.J!

..Oql'.at)ll/20lZdroa!

(&1oo1. @le.oin,
(a1@oxn(r)dJoo.

oaae6(m)osolos

"i(tl)('xr5iomonoo 
osodl

{Aox.f oq$i cDo6,Jl3l arrdCl'

65 @1oo1, onJcdlt@,

/ o&€(oo
odgos q€brt oosoo (rr)odrxnDld

0rn6.Jl4 orocon

6fflUolcll.dtt&"Jl.o+
rDlZ ID6/dL.('t)

66 @loc .6edl.so
6 1oIL oacclooocg

uddroond m,l(rno dlorDoooo
clomJoq#i:

1583&(uE|tl.mn &
oJl..oaidtlpz)l0(r'1d(r\)

@la6rXoa(nil
eooG oacgo

ea "nu}m6'1d dkrDo

ooclxDo @ox'ojotF

l3?0drurprol &

"Jl."oel:a\r220 
lrycno(rtr

58 @1o(o1. molo,
otl@oxDcDoJoo.

ql (r)m .'n(r)(oo filomxlunqi | 6m5/lu)'ll.mn &

^n..oef 
aulz2ol UdnonD'

69 @16(0)1

.acfl$(fl66,
(I)lconxm"Joo.

ql{lrmoodl nd&T(' flurdqqF
aJdnolo ( )1010d| opddl
(I)d&drroomooxaJo.tf

madrilt4or:

t6733/uqldvl &'
nJ|..oaiot?/201Odnocrl

flr)dl6)l ('uoo(r)o'J

du16o'14 omco)'I.

ael3$n Wd eEo onolrd(dloce
oj1(\ln.!!4oorm arcntcd(oD

(Il)osurun9f

| 358t/Nrllcttl &
.Jl.6Od:mJDlIll Vdocu

I7 @106|1 oc(oo oBon.

06.ddF
otl(aor(l)fiD'iJoo

ql onoun@tldoe{nt
.{€dodnoadltc(!(.,lotFr

l7l l0nr{0.(r$ &
n ..Oq/f(nrul}l Udioct)

@1mr1.odr,
oJCerdOOg

(r'l6tl eq@edD
oomcoxnJoq#i:

1233l/(u{A.ctJr& ai.
aad mIa/ DlZcnocu



49

@
(rxnd

oodCldoJo(fl
l|Jrddl4orolqos

&JO-
.ndel on,{r(oo oood flrrud

73 @lodrl @B gonJadl+ox(o edmrcoll
nllnoo nlloSooren/kojg ga
e8j4doamodrDcoxoj6\iEi

oDoell|d 
"mcorl

l20a4 qlddtt iJl.
,{qj: (nr3 20gtl n tod!

@161. dtlcn
dru9od

ollorcorro msc[,1d)@oom"
hJoeFdlgt3 Yz etflF g"t

o)slo{o€(6) @1oo1.
ddgodotlooqg! olo:iol

t280ryrur1p.rnJl&"n
.a6eif(ll)'92009/cnodD .

t) @1oo1 olfi,oadl aalos ed6con6q @dnmnai
0o$ej|o$c6 (lljce drocoJl
(|)d6b6}Jqe! oJoc(!)l

l48lZnDcXt dUl&ni
.'O4f dVBrul0do(ru

76 @,'lo6tf
6nn0(.s"r,(I))

edffirconoq arnuJdogo

ogglcrl8o qrfixntlaaodl

ojXrrnC[dofirro' modnJdund

I I 164/nrr41.nu1&"]r
ioqldrtBzol Yatdn

206/2015.



50

),
o. I eaabo.t l

dror6 .oa-l-oalq.ao.rd
da.lddco 

I

({oojaoJa c,lcoodt(dle, @iJc6o|od i

"Joltoolaoanooct,ol"cDotl&utC I

I

oca ooa

1203UG,.rXl.n\n. & "JI
,{qili iO 1iodqn.o. r

1 @f6(!t1 ctnqmnaoaD:'
6r'1(BOr[XDtdloo

O{rlJO ('l'tl(i aJLl

^.€eraaod

qc<ttlt & lt oclP.jd onceo.o
.rno.dro o.&mol (tl).dutrltd

16 dltqDql.nn & ^r.
ior4f .O l/o7id..du.

3 @1 aolo d2o.(st1
ocrdlodoJd

'-crja\)octlor(t'ca|ld 
dndEo "Ialfdt)

ao,glo@@m .Jcon*F @cst6{idd
drvDgoJ.ila;bu ardaar,oo{fn(o-

rYloorntld

1279te,s&.c'r. 6. iI
iod .O 1/10/an.6r(r')

@1 aI. (lr)nol(ltotDd,

dFelbCg
"redrr< Clqdld 6J('n@

@f{@odb@r, aodLotDoo(r'to|'
rruoomdld'

U095/nt)rXl.oul. & .i.
'0.,i "O 

l/U/,rn.ddu.

@'1. {b@.odt,
ca.go

onaelcoodo' oJL.Oou:mI.

ddleo.@ga au.rlro orce|olo€e
Clgdletr caoodlc(|rrotl(tf d!56.d1

oDiaof oottoocnol trr)oglrout{

11457nr)qA.mt. & oi,
.Oqi .O Y11ldro@.

q!.a d<l..i' onae-oosd
iolttnoldddrdl .Ds.dc.dldrtl|tl,

aaaqdt|J6(q|xrx(xi mlotlort,l
dkrco{.drd o.dadtd drlano

erplao(rDd (f\)o{urutiJ

1661Z(l)rXld'Jt & "i.
.o4i 

"O 
l/U/dndcu.

7 (&'1. oar.dldf &!(4 o$ocd o|&dfd dnoocto
eajoo6aDooan or' duogurut{

1677tNqA.aux & "1
io4f .O li 1Ucn.6au.

-za:il.,a6J a 
"n.iolf io Ul1ltt[6ru.

d @ioot io|d du6neor\
qel\P:

o(nno|o(Ba!,tlsr Faonoo.'rtooco
qld;oi.s8 o"rd..id

@(DodfaodDoom0'i auodurun4r

9

10

11

@L o'!o1ood
otDanad

o(rr€,So1,

"nxi(\|t6J56jtut
oordilod .tro10.tnd
on.ooct Cl llol

(&1. oonpd 9.a0p"
@rtfi.

on6eroodo6 olwllr) q(!(!Jdad
duo.trrulC (n)oddl|C axcctl

oecerl elalocosDoomaorcJot€-
cDoadlrt o-bcotl

nn@o(rrdBlild ottaep.(,,0a688 3%
auooDoro fi Dcf unrt4 (t)sddlod

dn. do(ntaul. l(u/,(Dleoodntrttoo
rdL$eDo(,ddeli o@c6jc.Atloel
re6l.e6'&d aro1.oo16d)oJlaDo

1322{n,EA.ro & 6JI

"Oqf 
iO 2{}Tcn.o(nr

1r530/"r,tXt.;d J.
.O4f 

"O 
210ftrn.6(r|).

U32olufr$.(rl,|. & in.
ioqi .O Z1UdL.rD.



51

ms6.,3l .qox.DJoqrEr aDoddl4 
^.noon.

{41 o6,gdl
oo(||ldElol\ oerdoo

.opo.lcatoo(f io&hrl,lof eoorD
oaadl eajooerrdrloo?g lt)s6J5l

mtl6o'l6En6rooDaot(4jol$' nrro6.d14

^to{i

15983/.0sXl aur & 
"Jl.

"O4 iO 2l L2l(|n.oau.

l3 (Dtodtl rnr|c
mjlciodlaod.

anono ourrlJa(! au.u til 11 7/odll,nl & dn.

"Oqi 
.O Ylortl'odt).

ilio:r",.xg..t a *
i04[ iO 3/ll/dr1cc!.

:14
I

{e1 osq6 oomr@dkn,

eJrnthu{,
oail2 o/la€no(,)
r qruc(T\)'loo.!d

on6erJ.o@os onono oDor(DJaB{6

nonmDld

@1 ai. aGro(runoll,

o€.o1

orlGeeo(,6ao"aug.n[ ]d,{ximt
oucaanl !.n6lcuxlu||'a@o o$rDlo
ed4e(rDci.rf (r)s6i<l cq.uq*toEr

12189/(tr)clll.nrjr & .Jl.
.OCf .O 3i/11/n t6xN.

@16tr,1 enql. dL,

oAltl"
oeren eEJoo{odrno(rnrotej&tFi 12691/uqtA.ro & 

"n.
io4l iO }lzd..c!.

17 {O1 oatlditlft4
a4oqo ^ldlidrloodro 

eq(|aaDcatrto
orot.,'J J o)ofi JLI .!t6tl

I g28oru)'Xlr'Jr e
nllnoej: .tu/0&(rrlo(nr

rrsao@',,ia"n
io{t d l/lznn.o{tu.

1e

G

@lodtl @lerdraacol
oa.t|"

(&lodi l'aD@ odrxrdl
olrflCo

odrotleF ot.(taeta8o .qdtdat
d.xmoor6to4l< q!o66Jlc nno.ud

aied! or'no1 eNJocogt)
odn|o(rxoJodsfudgbl "ro.dr1

2M48l(\|)luldl)X & iJr

"O.I stU/lzrn.ocu

,18301r-Xt"r,,t & .Jt
d,nf s l/lzdn.o(nr

m @1@1 oi.io .drgro '

ctt q o6t6oo
ntddJd (Mqlk\rlol dttb(rnoo(r'o

edldflxnqf ateldl
fiuraolad.n6rolrt'mmjo.t$i aloddl4

.Jorotl

(Al@tl ooccud$
.Oel'ooq !161

ocDosdtea{b,$Arto- afol
!o.!!r!d)6streo0r,la|(n$dl'

1323tq,q{.mrl & 
^n

n0., $mnz(rn oou

@1oa6od o(n)Gk|l(a

aa6(nas
.opo.{cdoo(f .o.lrlrt"t.rf Fm
oraen .qoroatroo(|IPor.Jo.Sr.

r6579o{X}mn & 
^nio4l dttlzl(yct.o(ru.

23 (&l orcar|fo6eaa,
oo(r'(Fx|pdl

otl6eb..r@o5 orhftD q.urJ-{6 19621/0q4.@x & dx

'dl"I c Zlo/(rt.omr.

124 (&1. (rn oudcfiEd,
o.ctl. ^n60du:d111. ^|oLdgr 

onaeno@(oos

c.{(l|).$91 ard(tlt aCl dolgoldrd
d|3rdl (luid'olodllco(lDool(niorfs'

19636/tuldXl.(ru1 & 
^J|.

.O"J sl,lzl(yd.cdu.

{et {Orcecl caTF aaadl fixdocrroodnoor(,jod:f Ilg87/nl)qlotjr & an.

.Or4f ttJ|zlU(|'l.(ru.



52

126 @1. odsa@d g96)00lr(6, onaeDoooo U2g5/ntlefl. nO. & .J|.

aoqi 6rtl2U/dn.6m.

27 {el oJr d$dlo4 e!{.to oaaen esjoaoarroocrraor..Joigs 17314ustA. rnjr & .Jr.

ioqj: .rlu1llnn.6xrD.

28 @1 gooeE.Oml oo,l,

calqo
.lJl 6epoocot6l5 ollano t o(Fjsnoi 1195&uqA.mn. & i.n

'rd .Inzlzdtl.o(n),

29 .qaEdl
!6ro.rrar.l artdtdt r
ltlo(l|)oclto(!,,!d

.lErrtorl dto. 2m bJ ioo
oqJcorrl.id .rulm)doroo
tttodlernd m)odunrr.l

l lg7(ycDdttl.dr)1 & .]l.
.O.i r![Zludn.od!.

30 {&lootl erknjt 01
oareo

orcdldloa l7o2ecrrslA.mtr & 
^n.

o6ef dll11/ro1o(ru.

JI (&loon oq6, 6aegl,
o&cdladocd

onen leng oi.ooqlt(luX ocebllqld
dnddrdleercosJdeet €tlo!

U498r'co6tl{1.n . & oi.
,oqi c$3u/F,Lo(l).

32 {&bon iJf @cerldtl
mt$r.

ec/roopCl odcoodl ascen onobd U667lnDq4.dtn. & ^i.
.O4i 6nn311/.r,1olru.

33 @lodn dl|6ravl.,
o..eP

qeei e€JoooqDoo(lncoxolo€t U96goqA.rD1 & ir.
"O4 e$112/(',1.6cu.

34 oor trncf.d .i.@iol
l|adl

oojq @elBd a00tnoq.E
arr^l':$brtkr{b .^m.r'r6lldn6adn.yt

21445/nr,q0. lnn. & 
'Jl.

aoqlf r Slznn.oau
aDdrul€rLrrt

@t6ott orld(ldl lrclaq
doofltrdSo

ail@op o.u(*ad
odadldldo.rnoom].rrsoJod{

651Y(ll.$.lr\tl. & iI.
.oql|i mnl /06/dr1. dc!,

36 qgr ogqoo<nt oaqp aJl.o.ntaDl 006" enqild cnfi Bo

cn.ooo.xg (rr*sd| df
708ZnrryXl.mi & "4
oo4li ad1/0fl('n.6.ru

(o1O orlaet'o(, au6cb
ooord.oqadgl
(qerdc

(.1A aneetcoo arrqDfirloq
ttod6t(|to oorla.gf@(rnorlcf arsalgt

run6otuog')oooDoomJo€t

U Z9l(\|)c&t.dvL & .J|.

iOC: d\tl/lUdroru

38 @1 oooe4
o}1goc.Cl

(looldLAnlo oo(trnjf6q@
oo.!o€[@ oaeG rn61t'W'

trrflr$ocoo Aot(.l.ldl oo6.dlC
6tlddl

I Ba3lnr)dlA. (\)X & "lt
^Oef 

fl\n1i1Ud.oot,

39 (41@,1 6rttDo.rd.l:
iJOdfitcadl

.y'Leoos,@crD oadad e!x6?td
(DcDorrecrr6tocnJo@logf cDo{&l

"rr!Cl.

173d&nrqA.dd. & "n,td doul1/ft.oo)

40 @t arJoocr|d nop.,

Lryr.
o!6acad oaaen eldl@fiDdnd (t'sddl

-cui.dlesDoo.rDoot@Jodt mroddlql
.rdd.

13419h0q{.dvL & .Jr
io'4f aull/lz(|tt.cu.

iiszs7i""afu a 
"a.

no4i d\n210lnn. crD,

41 @i.qnotui&e?4
olDdtad

OJ[aerco{t66}s o/ldl@ qox,qfi d
aloglaulql'



53

b1 otlBcmld, oeryo dtdbdlo|lDr e3JA?6co l5cldaDq[.arjr & "n
no4f mJQ4l/.rn6r'ru.

43 @16 ocDal('l {B.q
Trrf.'"

orla€tc.rrqo d\roar\)o6o@.dlqc Oglm
oadaCo d.Nflo mn.JlodoOo

.na1(l!\}rn)ir.oa|ll,o

I n47orr$.f't. & .an.
.Od: (ntull/(t'lo.|u

4 tti roofr|.na !''.d...dL c|rrofira.D{41
dL€o.l,(ltdub{rno6.rr.

erdtdocr,oofi, monJ€r oo5Dxn tC

7@oar.lA.lnjt & .I
.Odio,t&'rndru

,15 @'1. cDoro{6 dDmfi F 16 crhr'o(lo @o,rJaCl{o6aa|t'
al.d(tlJ6 oorrtblo on e.o(,d

tnoridlql mo.!d

19581/aFU.'nt. & iJ].
4O4 mgluarlcru

46 @1(ufi16 @oo(ll)d orrdlocr*n erlo26srro(rrror&Jci#r
auo6.d||4l 'e!a

17J43ooq1:mtL & "./l
aoqi a$gludf ocu

47 @1 do.L [.06, rrbrtlett iJr'omra|'|. .'Je" dhlli
dflto on6eFosr6a6l dl('ooro

dtlaodrrsam ood.fl

U520/nDql.ar,I & iJr

'OaI 
dul3U/c,f o.n.



54

5.
oaia

.oa-l-0.0
.oa-l-oalq$ lold

da-l dldoo .ooa oota

I (&1. noocnr

@.d|'o
6dl nxol{(ndadDoofitcf 865UnDq$'iJt & .n ^0{

^o 
ln7dn.o(n)

2 @1. mdtfn o6rn6rG
o6reF

o,!Eld6 o.El0!@dnecn(ltlcl
(l)o(l\hrrc@o qorolo.lfi.

U85Y'\t{$. ii\tl. & lr',)1,

uq8.firn iO 3ottrtLoaD

3 @r'lodrl tn oon€tt
oneEotJ

(rt o(n[[naoodl adPqJ3n
aQo.'urDlaf d!omm)'16 0\hoc.Do

956&u.Ul..tu1. & "I. .o.J.
.0 3/07/cn.o.ru

@lodl tr.G,
.Oo6rDcdr8o

onj edd(rno'l(rl (r!sddlq.(l|@lo.d€r 17517/nl,){X{.(rl)1. & 
^-n. 

.0+
aO 3/07/.r,1.onr

6liir^,,e4fi. a "n a1'@'16{!'1 od 6@1fiU

66il0
oorrd dlanrodktf mrro tG4Jod

oarq('r'ouo{unt l.J

6 @1. 'eqya 
(r,r(r!6,

oE(llcS
@q6o{ a.dnd o}2dntl9fundo.{S

oomoo ctfiSold
19574u,sll.du. & 

^J|. 
.{)"J

iO Y1ocn.odu

7 {Ot6r|'dlcFdl(rt Q..,,
o6aqo

onf. o(D(!rtd' r 30600qA.r'r. & djr iod
iO glZ{'n.cd!

8 @16dn dc6{rce4 sureld otlomi@) oeDdd I$f odql'
(rd.1 (xuo{ o'loortUld aitlDo

etloldord (r)sniCl

1523Y@qA.dd. & 
"Jl. "o{

.O }1zctf ocu

9 @1o6i 0'l 6rmarrl,
odlqd4ocor

.oa.rl.€.lE|' .rso.
edaorfllnlloo|q$

l3124nDsXl.fld. & ...[ .od
flnzood.oari

10 @locJl oILdOd oool
od€@o

re6n d!65hdl6od 11830/oDsU.nJL & ^i. "0C
m/12/10/o1o<ru

ll {gfootl ofirg6?dl
orloofflDnloo

duol ol4oor.'fl !!ol.dq| al5mdr](to

"na1dl)a(r1)o'}r@o 
eal4ic&dndrtDo

oe'rSl a6.u.to, 5

1316Z ,eu.tn . & dI. "od. s 3,(Fcn.ofi[r

12 {e16otl qdl.la ettoc €o1 @drqn€@nodl G.le$ o.ry
O@Jxrxruododotloo dt€6.61

, (rrul6o16rDsfitQo|Dl& $

I Rlyru.Xl.dtt. & 4n 
^OC

sltYll/crl.odr.)

13 tJldn, 6irD6t\
dtldr(Lfil!!.po

onotk! alogoJorlufpddodd,lco
(rEll<l ryleJcdf q\Ed.gl4d

7210/nDq*dl,I & 
"./r 

.oCr
dd|ln&dt.ocu

14 @loo1 cdu61
oo€oo

alpdldla c$rrcoo
crsnjdl tto'or&r

U2lg/(1!sq.nt't&dt.9t:
('rtll^}7/('ndru.

IJ @fod er.+ 6!el6oE oodiur€Cl c'!i.oel ooodld rt('Do
qdqnoodl 8tlaeadl d,osrrodmc

ox.ro.rffiuoao.lbdli .

1475zo)qldtt. & "I. .O.J
rnilr{}g/dlc(u

16 (olodtl.EtOl
.nrgl95\ edo.

e('fo .€ctuoe nlrDl ela?ordh
orcxllhlxlDo eE nilfllqmool(ci]!

8692,/nr,.l[.'nn & 
^n. 

40+
dl3[7/cn..(rl).



55

@o
fixnd

oodcrroJod
/oodaCtdocolqlos oroco)l

"odCl rJ}soo. o@d fixnrt,

I oal)(o6dl,drcc&un

ej&Lf(ll)- oordoNd
!J3(01gil&n0n

ofiu5o(wP€oo1.

ollaenoooos ollollm
€ryu(oJmd mo6nrut4f
nDod,!l4 oloc{on.

onono oqoro5oO 
*- ..

mo6lunrj|d

' 13224/nrxurmn.&

i^in64[rr6 
Z07ffn.dxru.

l

; 11787 cuer6.ol.&

rdi.a04[aO llrydrxlu
2 @1oo1Enep

mjkrl)3d('oon

3 @lmi l|00.@6.
(@oxBo os.lco.f,nd

€o1qo onF e,dlaofiDonrf
fiEdigl(otoxnjod:i.

&

^n."od.o
4 @16ltd oodunddt

Arorrl(uf oeos (l&6

ex)oo GKrr)cdula(od{6

(rrl6eroo@s onoft!.
qfu6Jm0t fioo5nrut4'. "i."o4r ^o

nt&

5. @1611 lrJl.(,F(rr,
ollooxrxm"po

ond e6jocaodDoom3
orojo.tF-

1641y<uqg.aut &
ni.norC no llV ctl.oru

6 @1oo1 onloermm gls,
06qF

oqqo orlio (amort4"
od&srDooorDomJoq$i.

l306tvamgtr. rnn &

".n."O4f 
,'O llz m

@1ob..s.|n'ldo;
o&cClodood

@otcdlold a4oso
o.rqmtokf ooelltx m"
eaJocao6rDoamcoluajqs:

t3646
oU,ru)

$fiu2

&

8 @1o(d)1.e5!cb@,
.ff)oo6)'15

a6.sd, ool(|Lsd
ollanp *rx6rs<t0
eEJOCds)dD6)1dD@ mso-gl

ob.txojoefi

I 233Jrurr6.mn&
,il..aoC:
6nn U20 | Onn. ocD.

@lml@loooll
(aehJe

ond eElde(Ilri )lfil(f)sddl
m)Jlooldo6moaaDco,(nJodgi'

orrd.$46,'.

6073ruaxtr.mrt.&

"J1..64[null/0drnl. 
ocu

10 (&loo1 odo.d,olcetdord ojlonr oor&*<6
rugcoonldffITxolcl (r)siJ5l

mulaoldo6rDooflDrurJo
a'J66,il'146t".

12849/nrq0.oD1.A

"J|..OdmnUl0.d.dxru





)I

00 AL eo,,!,/?lcE n.l
l.

ool
. --l-!.a/

da-L!alq.. ..4
€a-l dL.. oaoea

I @1 fil)dld eodII)G
o,xerLefdr'(H),
(nr(Doct€ta nll.6.

oacQn ef,Jotsrr|ooitrrd)" drrollmrrc

oea€n ea$adcrnqnrof m,roa cut J

I 
165?7n!cdlau. & 

^n rO1

l.O 
Ul0d.{t(ro,

l

F y,r,,sfi;;."0c
jo Utycnorru.

Trl89"rql.,n & .lr "o;.6 llynn.onr:.

Xr80r*"U""1 &;. 
"orJetlYlZcflocu

16579/-qfi-. a "l .oC
{rlZl0cn..iir.

2 tD!. Srlr@dnr)enc s,,

3 ('1 trJf @.oct)!oil
Ifao1.

.tLerrorrdco' n Etr'J loiqott&n{
dloo(rrJ .Jl41lD1)o otdrro. 6omld
e|clafi difil ars.lgl qo,(ole{Si

4 @1oo,1 @lerod|ocdl
o6reF

oorodleF 60xDaerjGlp e|cjoc66rt
oodltoor(.Jo*imroddlgl (oo.t|dr

J (&1, o6'dor6. crDd.ui,
'0ealJ.dbordd0g"a3r.rj:Qporo oe,Qn

eq@nflrsorrc(!(ejo.gsi
6 tol. .a O{g6a?dl

oacSoo
15? LYnr,.XI. dr.,l. & aJl. .Oci
.onAl Ydt.6.rD.

rre+l-[^r. a "a aa
crn-YlZdn,.xnr.

m0?/."U"rt. t ;. "orlfiVlYlynt .(n).

7 {Ol, rA. one(D{eo.a
.nt$ o6ceF

8 6f drot rf.jnoo('
*,{"

oradl edlarrrOtrf cerrgl
dt Jtadloflroo(Irro.l|eJol€i ouri.gtql

. ao6Cl

9 @1 al !!6tLri6oodi
oacs"

dldloorcen !5l€cD('rkrl drsnJdl
olri6dl1oar)ccftiro.l(.J*t#, (rl)66dtril

. aoaan

ll94{u,s&do & ai. aOCi
mnulZc,Ldnl.

l0 €t'lool acdolrc.lklo,
aArflo

oqaen e€Jec-rrrooatrraoxqo{#"
crro6dl3|.o6dl

Ilg8y{llrrXl.art. & "r. .O9/:
oitlYlZ.rn..cD.

ll @1.ooo.ldq@.dl.
06,, orlqltr(D,{oo

!{rdl e4ozorn.|orboxlJorltrr
dloidld aoddl

l2T2Ydrcll.dil & ,i. .OC
d\nl/lZ.rn.dtu

@1. oolo[d mq.nrmlc inrAoo" coualt.loacer*
6jc(.(tt)6 ooqgtloEo dfaerro(,xi

rDoddFd co.,rg

19581/.rr&l.df. & o4 .oC.
dVBYI{Ydn.oC\).-

13 €1 dlddfd egcoal)d U345/(|)cf,l.d\n. & .]I 
^OC.nnYt Urn.;ru

206t2015.



58
latt'e/nna',', lJr-a da.l

,..0o12t9ry_4

.la
od

.,,'|..dl
.oaaLcdqar add

rotf dfoc

I arldeFoo@os orfilk! qruolasd
(fuoc!rul*r aDoddla alo.{ti

13224uq[.mtr & in iod
io 2/Qz(rrlecu

@1611 ooxrDacqt
.OCqJ..loq Onel

odDo.gola06d1d (016d.d @.$ad
eajocd€dDdl(Doonjl

13235/onll. dvr & 
"Jr 

iO4.
.in2lo7d .(Yu

3 on. ov|cllrE(s, 06€0 di.o{irdadL 
^t'L.rgr.t}6ercoo6scnoruxf91 arAut agl .51o,fin6o<i

a,6ddl dM6dl6.D.o(rncorDj..t5r

4 (&r@n dk$ q6.,
iJdllt(niorl5

q@b ffnodD .ulorrt)odld
oodboolot o.ClM or.en

edlqm@1ct

l2291i(u5|[}a$ & 
"n. 

.Ori
nrtlzl(Vdl.odu

5 |9lpdl oeutll
eDeto4f+l
6a(t\)ad,rccd

o(rrrr!@ a'rasd glomdodosf
ojdllfdP nto16d nn(Rco(rDdtdn

lfof (r)d.l lc$(t,€go
d,ii.{rr.d'rrt|eJolt#i slroddlql

aAOnl&

a.
ola

*t.,|.t
-aaL.daar ...J

.oa-l dLa. €!a.d

@lo6tl dI omxD,
.'tcurr!!6Jao

.,locarF)"ndcub4tryt @ -

a0@fl66.dlqos 
^/hDdr.BdodotooR^r<lMrtr^-rd

l4zlgarxlu.(r|,l & dJL .Oe
.O 3/lzdn. om!

,, qDto)l ajld{. c2o!6,
oa€oo

ooten €qac€at sarloot@Jo.S{ 16101/aDqAnA & njr .Oa
c 2,W(rfl.c!.

(91@rl o{)d dnel
oedcol

ootr?roololl@ld o\rh(ruftod
odg m.r}]*dei.Grlo (n

. (FO!/0IOoJE

I43oo/uldll.crtt & 
^I. 

iO"
srrl 2/g&d.ccu

4 o0uo$4 o.to€
sltiofl$qtJl, a{krf
gtoof,Jgr o.nFcul
oodnn, 6 @(urxD.\po

ltl. octn droq /faidlc o!.o.oo qor6j..d!r
6lo6nllal iod-l

14425/.rql njr & iJr no+
d$Ul0dtl..(r!.

Ao.(/,l o,..$d olLaoo(,) crlqo('b
fiEdlootfra (06-06 Cd,oof et ae/ld
2096 ooteo oooberlo gg1obo
.l'lra dbsoclil.JoodCl

l4nUt\|)stlcrrl & "n iol4Jr

aJw09/dttodu



59

@bo)1e€'10,.01,

06'rpf

dldttlg on/Ef

ofildilc !oa,|| od

odJ&s5 oodld ol010e

edlffDoleoo otor.6l oulAdlden i

SmO'mdlo-ttolrJ

0609 0\hn!oo 6g0nE1 o/lonurn ]19904rurx10rfl. & olt ,oc
0aaigooann{ 32.t cxnrd .n4olqm l,S l4fi}an,0ou
0lf1dfl,'loc0i1!0,rd000l0ogno0(I0o



lod'/o o//,tw d.

c.
ooa

" dLLod/
d|.l.ojha. hr'

(ur)(nhocoo eald}ssmomo' I tszwnrrxtrmn a .n a.j
mo6ruoulC 

Jml/08hn"onu

2 gholoooo/@

't0qflmd&

o,llnuinrdhrmrldog

qlopsqo a$6pqoinl,|')

ryrn1cei ouoeifinl{

lBa8&urXtrrnfi& ^n. a{
lOl/l0/rnatu
l

3 {Dlootlo[{n oool

06€Qo

&otlmdgkldg'
e8lpdoqnmmofoJ0dS

ll&j0lruqprnt& nn a{
mllZl0/ctluru.



6l

aneotrcdl
oog@perdl
rJcrJdedl ofEldl
ol9(DdHol6s@1
dr 6coc6og
Qgnrdo"$et

&![| fDeuslqo
.Jeolen(nqo atlotol

'ladadmdrD6):
(nodrmtjld

.rogolooe.modrrm|rj
o$imnA.ll|el o-0{)1.

qe4je ri$mho&rodt)
dlp6"o{srfloDdfbd
erhNldorlaeDdrQcllo
ocd(mfaolr|.nlt drtds
m6r'mharrmdlgf

rjkrmooradrre/|a'|d
(nfmo oidl4onsc
06,0l,coroJoljltl
o.@(U}x

m}'ndosrD(rpTffi llTTEYosl
atlnm6(m orcq l"nOeIO



62

e.ntdlst',/,tf0Nl

0ru6 fft)oqd oupooo{d elt[ild ll88rurytraul& 
"n, 

,4,

h.l}do,Jilpoo{i metdl

l,160'gmgggglodt _+_
, ollaenornoo(|ldmda&ylrnnm I tOSOlturyrnrtt"lt.

dlilod|ll

mJ|Yll/nnoau.

orflil7/ril.oau

or00tlilqcoonat

tsnfiDd Al d{do4l1ao1d

0.
DCa

*tt,f,,,,t
d|.l|odh|.r .dJ

olldL!. fldooa

1 @loaoardbor4
ec6mo$

osquglblffi)qmOEJd3d
qInmEftJU NDeolrmxrJe$
ottr&lldo.mol

1658/ru:cjtrmt & "tl,g{.
,g?10/nrlomr

0r
ooa

iLLod/
.&bofhx|r|f

{ardl
i

olrldl r

't
@toil omon Gl

Oghmq!$d1

otr'rq$dp$ ,$t16ti.d Uqa{, i l323!ilrn1l.dl & ,ul q.7

moordbsnlmtronlerd ' 
nl[/07/nr'Lorn



oilacrunano oarn" l6004rnn120l l/arl.oau.

or
oql

oad.$d/
loaaL0,lCar ooT

o|dldlroo daoo,

I @10611olsq

d$eiffid

uncgi oroorf sr!ffi edo'so0,fln

oom qomJo (troflmo1C olodill4

om0o)1

16023ruE1,mr1& oll Ad

'4?l0/cflctu.



64

tuuqt

l.
od

dad.o.d/
ia.b.lqG&d

d|.ldLrc iaa ooa

I gholrrnonqoo{
psol

dtq[ooo odf ordl4qxdooo,ho

mloomadl l orqo$f
15630/rurXyrul & 

^lt ad
qll[/0gotloou

o.
od

olrlobr flaod,

I tnl4 otlaeroo mmno

lcffdmqeohl
Eeq,

o'lE olaeno rnnaxmlo{

grudmxno ooggpnnorlqf msad

aulaolaonroonncoopgf

1l79nlr111.or,{&rJI44

nu'lUlO/ntl.ocu



of
ctooo5DlmDo II

(r\)ddoco'l(oAffi(m" criooto ctcqlc6S eteJaJdocoRD(ofl mc(!6
(o'loloc(nocd,o(oto.) on@r,Jd,qos eJl($i

(sroeJmD(oOlA,rlf

@*
irxnd

do{Dld cmd
ilogcn on't(Dqo
..r!o6t16coo(f

.roco)l4lo1qG qr.r&

('l)ddoml

oeroQtgl
6)toot

(t\)d6ad
.boqiaD'

fixr|Jd

doood(lo

I

"J|.^o3i'o

ddorr.dloq$
qrrm{doc66qo.Jl(\!rno

(rt)o{ulrnC @!o6)X .o(td
o..rrn, Alol (nroOdf+l

4roaall

I8.08.z)0/ l(}4OI9/0t3/
I l/A.J

1

on.io{i.O
dl$d ooXOOLl ao.n

.qt€dlrto odotloo
('rsdjdloaoxrajo.lsi (!r'ldrl,

(!rcttl, 06.g0 aloddld

"-@adtl

m.05.mt2 52945lni2l
lAqF!

) I s22z(rrul.our&

"i.iodiO l/lZ(rtoa')
odrioododtorrf arnlrnqc6
o"xldt @sloql@ n$ro

dr'1o166 e|dlrffnolcl
os"rClood.Jot#i' (Dt6rl.
dr6o, cacdltrdoColod*fl4

"-8001

16.6.mt2 58t27lcBn2
/qe1

4 I /Z!Ur(tr

"i..Oel"O

drfdtl e|}@-cngY|!o
ox4oqsr@r'loo|1 .

(r\)ooe|.a|pf.dl n0odCld

"-Gt{Di

(X.09.m12 78l3ln5t3l
lZ6q.J

5 2l&2dor
.i..O{i.0

on$d !.o1€dlel a@dl
odCl"Jolodad.lLaaqo
orDalrrrn ryoaqo

orrqlocdccodloo oFall .

(F)naol-eloernrod(ljo.tl6

@todl. dd
c!o(E, rdci?d('$ r(rloo,
e6c€lo d\to6dlel n.pool

u,l2.mrz 4?57lNIUl3l
q.Jfiroo

6
.r..o{I.o

aor(trtgxDo dts{Dl
o.croiro(&& aE@aqo
.E9@1€cfiF -d.to
dulo@qo o61e|od*mod
@dld.qo eatgqloc
oloo srg'Jdlsoorllo.l5'
@10611. r.dmt oro(rr).d,

Of61 (Nodill|, 6.rodl

5665,/urlY
l3ftA.J

| 206n0t5.



66

too
arxnid

60(od lYra 6
n,rlodl oft.oqo
iJ'ip@lormq

d@tL.oalqos o. @o

oudocdl
oel6ogl
6rloo)1

ot)60rd
.ltoodnt

(lm$
.-bco6('0

1 | 6905/ruqg.<nl&

^Jl.oqi"o 
l/13/o1o

n-poorlo.oloddloo (rla
^6sl ddt dAc fiLrtm

n.n.mt3
l3l@BJ

QJdosDo o686qc odq.u
dosstloo oscdlqdel

odg{oloorl. dvrtor.
.Jl.iomt rf.Cl @oddl{,

oilodl

E

"i..Oei.o

ql ^fuundloooloo
osndlooo{ojorE (&l@fl.
o(.Jorl, eageF aDo6.![{

^jo0l!)1

0{.10.2013 lw3u$fiu
l,Vo9a1

20579/('l)dli.(r\n&

".n.'O4fiO 
l,'13/dnor

ad.Clodcd ooJ(fir|qp9!,l
o6.enda$dad i.Ftutl

dld qol o,loFddtdl(trlad
ooebsn.dl "Jkujl.$o

of5o,"(^rosurur9lf @r1@rl.
o6.oc.epb 000.06g.no

alod.llbt ".G('n

I1.03.2013 l(EqYo!.1/
l3/qc5

t0 2 | 82zoDdXl.||ul&

"i..O3I"O Ul3lrnocu
@rDelioe{tl €dl ooe D

,r.gfoloodoodbo
(r)s.dlqo a4lleth"al)oo&
.rr{o qo|(,,loq,€i @lootl.

@ao, ddloonxer,po
No6d!{ a-lcol

10.01.2014 '196llc.lttll

l4lqe1

l337rd!c$.lrr1&

"I.ioq/foo Ul 4/anorD
'eSLdbg €rroof

S.Jcqroqro' i{XtD .tL.oo
d\)CLtl nJO.t

orlooj(o@g 
.n 

dt'
aloquNrld

14.03.2[)14

982{Vaoql.mnt

"Jl..Orf"O 
2r'97/dno(N

(l\ar@I9698)
amFd do.d.ddloel

(,ldJ.d(!ad cDatrrurlC:

04.6.1997 I I ISEZaD?J

l3lqe5

*13 ?zfl{lgll&ad.
odxl.drrl."oz

99/arlqru

<ndlolqoe(199698)
Bnloor"dodc6€ll6er

@1"-o6o.d aDoaunrflri

31.0?.2m1 WA82l
l3ldD.J

r{

iO

tndolqc{2ml{3)
3{roaoor-.ro.gldgil.el

@Lra&aad (rl)og)nt d

03.92.m3 I1435/.

^r.i$mt03/qr5



ot

@D
cxnJ6

oo(od cml(l
i.stcn on @qF
,tJO!6r16000(fl

docd|1.oco1!Ds o.Joo

(rl)rtsocof

oer&@4
ofloon

aDAocd

ffld
iJqmfr.o

r15
"ll{ff#,HH3

ion\f ior dl. q{ed@ildl'd
d(rroo 6fi rlo(', orslaarart
oJcoor- d!.dtftunif(DbaD1.

realoce, oil@orDar,"Joo
('Doddlel 

"jocon.

18.06.2{n4 l2l9/"0o3l
l:/sO.l

l6 I 7223lrufXi. mrl&

^.n.'O4[iO 
2/08i/mlonu

o69.S.c€o6 CnJ€ot@1d
drcdC}JoooaDo

od..noo(rr,o o.lpqf
d\u6qf{o dmoD

onofild(lrdadrroqrDo
Aoroj*lFi {eled,l qd.

oacn (n)rdJlC 
"Jocorl

14.10.2(m UNJ|NJt2l
l2lqt5

t7 la78Uru)cXA.dvl&

"JL"O4r.O 
2 D/olod!

o6€os 6ber.l.{'mf (l
oDoarcdlooooroo

aofr@l (.lddlocttodrDo
o|(oJo,$i @todl.

6OOOsrn, .Jgerogg
Oroa.Jlrl '.@dl

l6.(b.AXD CrtgqAl
l0@.J

l8 ml 09/uEU.rul&
aJt'OeI.O 2n9lctoo!

dgleq O.dlqos ooJdloa

osL{ (rrsdloon.
@lddldDooo$o ea

0)101o6

eqocotlrodlleoyoleqf
@too)l, iod.nn. 6@l

tnod.glsl ilodl '

25.01.m10 33547lnll
lUq!

l9 l23AYa.uqA.nvl&

^^.oqi.ozlrylrnom)

o6€os al(bxrrloq{&.Ce
6t(rxrnF

d.lfdlqo aloctrrutlC

@1m1, qrn osdsri
.".lDoroob au4J|4

"-c?dl

779lUi,{pU
l0qsJ

m 2l43.Unl)slll.mrl&

"J|.io4ii0 ZlZdlc.N
!l,(Fo oddt{|(|6oodbo
(!1@ ('rgugl lurtadrrD

oo(mtortjcq#i(6|l|!Dl.
@(nl,Ofo1auoddl{

"-bgotl

6fl'Ya!B/
t3/A.J

.21 I 3760..uqlmrl&
a.n..Odi.O 214ldtlodtr

.a8o.4l &lejxru
oootx,,lrllldooolea

atooi-E@(o (nsddlad

Uladlcdrrocttto(Iojct
('loinl, olxroj,gl.on

drEidlbl "-!odl

fijJ!.mt4 y36ltfrll
14145



68

€6-, 
^o(od 

cxrud

a.rocdil oftar@a{o

ono@noco6(fl
arcoioaolqcs 06-@0

(11)665o'l

oer&{r4
crl{o(ol

(rl)6€.d
oamdcD'

dxm6

oJO!06(!0

-.. --. 
------l-':? t6fSeorxtil.ttut& j

J.^o3f .o Zl4ldno(Y\,l
j

ll

ooduro@{tl donaadt o'l(fl
(t'6aldl cruleofdogt,oaxtno

or@Jo.gt @toon. oodl,

Ol@1 (ruo6{l|9l oJcto'l

69008/

'ordoJV
14/aeJ

l76lsirurr4.('d&

"Jl.^Oei.O 
Zl4l(rnoct)

.0016 aadlqos t'1.6D1

{rld ctmo 
^norxt@fd

arlaDo ar)oourro llldalo
oo(|'|ooxrjoq#i @1.

oo..q.adl c\.4n4.x0@1

2t.a7.mt4 69,753laall
l,V(I!EJ

24 I

"I..ori"0

6o"tdluloord.Ood
6@ldlqPs kgo66oo

('\)gro!'cdarrdr odurtrtlql

05-0l.ml2 204ry

"I..Odrtl2qa5

25 a6@tool"JD6 orlolcl'oo

o'll|df dD.srrutC (rudldl

(2m+06)qe6 "-ElocEroordor$$

30.03.2012 6$ntutu
l0qr1

06.09.m13

26 I1939/or
.Jl..o4.O

o"lot(r\)a!.ctoo iodld
addlqcs C"l€orfittoc)

6$00 drs.Jl aunaAlosD
odrtooxlj..t#i{el.|fdtl

a6$dl6t oar)(trt,

oldsotcxEt{oo ('rro6.gtd

..ctof

t4.vz.zJt3 ?fllll4.44l
lrq.J

3t.l0.ml3

n

I

I

o\)1&

'/(rno("Jr.o3i"o

iD.ror,cdt o/k lododlctl
Aonoqo6 estto

adl.stle'o! @.$}}.d]65r,
oomcoQJc.Si @1

odlood.oa, ioodDccgo
aua&lltl "roc'!tl

n.$.20t3 74nV.0o3l
l3/a€J

u.@..mt3

I la26u(\l,slttortlt
,^lIoqi.o3/ltdl!

duilo)lml l-14)qos
c.neao)".J!&dc65let

t&dldqoodlolDd f,stl
arsdgl d!nao1.ad|l6r'

No{tnuJlgl:

n.g2.mt3 33fl116J1

,odvtly (!|.J
06.04.2013

fl$nlll3l
. Q.,
25fi,ml3

43rcAeall3
/q.t

t2.rLmB.
?6252lalt13l

q.!
19.122013.

5E60q.Rn3l
.|..|

ot.05.at4

,l



69

60 no(Dd (lrcud
n.b.ol ondoqo
ixoott6.oc(#

nrocotl4cot|os od-rrto

od-oa1
rEtOrD€l

6|1@@1

d!6ocQ
(hqxi(nf

ato|,6

6-@od(.o

8 I 5 l54r'ct qlddl&
L.Oqf..O 3/l 3/dncN

oorooodlol{lloa .o#l
aorrodqdl.a0a6df

^r-r d ai6*r'|6-dlm

21.05.20r3

c|5d3l qoxoJo.t#i"@1ob1
dlotJ(el.alL.0clt, etoo

lo 1885&(ll5ll.('')1&

"ll.Ad.o 3/l 3/njho
lodiddqeloo.r@on@l

drkno dDorlao ofd€.
@6.ffD(D dorooo@.
erddrDdld ogldl
cDo(.lo{#i{tl@l.

(loD(Daodloal
dl(ronr(D.tlaq

23.8.mt3 99405/odl/
lYa.J

31.03.2014

-;a uslll(ntl&
O Yl3/qno

aradldlo.d tld|{
dool6..dlao

(.ladLafiroLlo aa.erl
dLneo eiflnolco

crs.Jdl auialdfaoeDodtDo
or.fo{S(tr.dl

autrr(dio dlq!('x!t Jao

A.02-mt4 l857t o"U
14./a.t

n. LNt4

l234,vorql.dd& "Jr
'Oaf.mnUl3/ 

cttoat)

r(D(@oiruGc6
dnalrE.l(!o

mlc$oldldieo.ino.
argdrClqo A.rcfeqd'

(Brbc dtlrndrl

'.rilt(r).oE ntod.illrl
nJOodI

(b.{,l:013 l,$EryOpl/
l3lAcJ

19,92fir3

1401s/(rlg||la'tt "i.
.Oqid|jl Ul l/ do(ru

or.drerknrdl c|dloo
o.dldmd €dU o0ilrre'lo'

ofdbo clsoJgl

.{or(oto.rfi@1
(ntlriox$C oogoCk .o

oloed{ iJoo6'l

8.U.mtz 8j/,2ll.o4Jl
IZA8J

3t.v.ml!

34 drtE nn
/ dha!

cdkner ollcnJqtldtd
ooedlol (D.q)..ryodqd
d$r[dorsfktrDd
a|)af,rr'utld€l {nr{

.d|gtnd oroodfC i.ecol

03.o3fir2 n6Lil6ll
lAwt

25.05.m8

2l43Uo!qlmtl& 6/t
.od:.onl/lz rjlcru

(r\)-po auto@uo
onodrrlocdsof (nroatn

autlC{t!od.f aod.trD'
n€dol cDod.Jlel "xooJf

u.tz2sl2
lUqr'

A.tLmr2



70

toD
"!odl dxrlld

doodl dLlroq.
dooatlooaoq

"lcodlomlqG a.r.0o

m6a3ol
qelcotl
d1(D6t1

at)doca
o^o.lddf

irxtll6
d-oloe.o

36 l85e.l,s4.arj& "A
,OqI'UU/I3/ o,le(n)

odr€dloa.do,€dac
(trtorl(Do oorfr..f.ab

a,1(lD-cndl eaLmotLlo
ns.dt QoxrJo$i €rbdl

ir.tel('' 6tL8 ntuloo
(t!odd!{ i.@d01.

3l.0l r0lif l1414lA.ll
l4/a.J

B.O2.ml1

Jl& 
"Jl.

rJloort

onJae,tnl (xruitdloel

aurnap o.Jaer'lclc2oo
@...odl.ngnadcm
dlqrc'ld Dqdr*rlt

.O.QJl.d,iJf 6d
. drd.lod dloomdul
dAffic or*nlndUf

midlol (nuaa(o'oo

odlosrtd "-ot(Dl.

01.(x.4)13 3dD65li+21
Itatl

t6.0t.20!4

3E I I Uttdltlll.r'ne 
"JL

"O.jst lvl{/ (rJldD
.o6d(nnd odfCdC

.od aagfb e.tg d!.r!.
at)o.nm&f m$,.l

out4olafiresrForllar$i
@10*hr4a6,

dlcxn(D.{oo dt ddprt
.-nooL

M{Aq'V
l{qr1

28.92.mU

1367d.!clA.ot& oI.
.O,ei:s Ul,U atlo(rl)

tlP(DqJd|DborE
o.'rda$oo anury|{lr

ur6alrdloc.dld ,

Or.qxrutl4r cDE co
(tlrdd[{ aj.o{tf

3l823h!ttll' 14/a.t
u.u.mt4

ilo 15643/o|xrXlmrl& ".lI
.O4fd ln,U dnodu

- 6(nDor 13.!rld o.nro
od.{QF ooqglrtdlo(''

Osdarf frbris nocrt

dbyddl aJo.ool ortg
oo.otcdlrl e@aobdLcr

o(laoc{Dloo ocijil
Bor.lo,$;('rfdt

dy{r,l, erd.bdddlrt
i-Fdl

ar.(E.zll4 51615/odB/

l4lort

| 2Yl&oqJlowt on
.oEl':dtll/t2 diLm, "n(urdpld orldrl

...d1-dttsrDorojaf5'
rffodt.. .o(rd @.acdl,
eacE! mrladlc ^,odr

l5,l0.zll3 3l0ltodp/
lya.l

3t.03.2014



7l

@
arnd ao(Dol (Ixnrl

doootl dl.oq.

nJ@dlardlqCs oa.roo

auiaoool
oelooql
otldlorl

c\ldsrl
arroooant

c,c!6
nJaoad6o

42 ,nat dr.
dnocD

q4.aoodl ooro5o

oo)cdlepfloca' otocDqo
e€oduo@qo ooqto Qso
o€cdrnffmd'ftt ctrmdC
@toorl. @{dldtt o[.do
pfsl aDodC[d iJoool.

19.06.2014 60lodnlt3/
tiVO.J

25.n.mr4

43 l7393/alq*aur& ojt
.OFl:stll/liV n lodn

alomo (|\)l.D'l(Do

crt)oodlro Od('lois'
ADto@1, rfk! dbr.d,

dfdiLdrd auddpC irdl

ut.w.mt4 E2:t5VadEi/
l,Vq.J

20.10.2011

4 I E4570!q+cu1& "Jt
.Odir/ll/l,Y dl6cn

@lr)lrJlcqos
Aoo.o(Djd

arsn.dl qotol or$i€1
qpa(|4 orlquD(o^loo

mro0d[{ ir@dt

21.fi.2014 n622lNttU
l,UcOrJ

0.@.mr4

15 22l6Yd!.t{.d\fl& Gn.

ioqic l/14/ do.r!
oa€c aoD'oold

6COfDfrAno (tl-leo
orfoo irrba (r|s,JEl

dDj16o16fireent(IQloq3Ei

{o1. Qoo,rJ.ea, €i{oo
rn6ddl{ ..tr0@1. .

25.|.m14 rel

46

47

6925/(tr)s4.d\tl& 
"Jl.

io4lismrw rtodt)
06.(lt aic{lrdlrP"
fl,oqurutC(&lodl.,

6odlstn, (8tfo{il osdtJl

EO4r(nr, oa?€Oo

rrroa,Jlrl irodl

24.(B.Am 59831/oa3/
0B/'Bq

0J.06.2014

it& 
"Jt

ctLr'u
oa.f oEinC@(a.-at'loo

c,erdl ao(.lol#:
{&'lodl. ^l.$ oqrd

(rt)oddfC dro('l.

u.u.M 89l8t Od\r
i\tlu

l(ya.l
gt,u.nr4

48 l08lz(l)qlii.(rl'& "I..o4 m,try dtocu
oalG oodDo ct f,ur\|iC
(DolrrJ.l.rno qotoJotE'

q6bfl. nooo {Cf.
ooEr.q(r)d do.rdloo
(nroddl|rll neoL ,

zl.u.M 2lr47lt.oAJ
10/qr1

06.1l.2014

19

-tzZtlrurq.onA 
^l

, .Orianluu rndn)
onaerooos orkrrkD

qoi^lsr oldu rlC
' 

@'1. njL (njl. Io,'|(tlo,
oe4.io mro&glal oJ@dn.

l2s3.ml1



72

- aD('d (tmi{n
dooGn on'.oqF I aD66rol
aloaotldooo(fl OerdqrC

alooo)ldcolqos &\.@o i o'l@on

(nxl6J6
(}tmd(|!'

dxrud
^$ao6oo

,1'lL nJl.

(Irlo(n)
ona€rco{r,6o6 ondl(l)

@d(.l-d N..urunC
aaoob dla€Dor,

$o(|.r)oat{rd o$xe€d
(nrddlC..E dt

1'' cg

5r 173? l/a!qA.od& nL
dd:sUOJl?J dno(r!

a0?co dr0f dls$dlcnoo
@cxrrrf.codl nlloJrlllC

'Oadotolodrdf oo qtgs3l

culLdlofirodDoot(.lell1Ei
{Er.{dL attooctB q|d

dt ood!{ iJ6dt

25.fi.mtz | | lE3voo2,
l3lqr1

3l.ll.ml3

<7 l9.|3d(r|){U.ot& "n
.oql'.sJp./lz dtloct)

o.n oo.Anb o.ry.raoo
{dloo orerlgl a.xqotSi
{O'lo.tt. tdlq ehdoo

auodil||C i.nool.

|.to.mtz 88429/orn3/

lZq.J
lg.(x.Z)tl

53 | 3 | EU(ur.tl(n)l& oJr

.Oq[s O] lY dtlorn
qdku|\,] dloJlddl

('nqos o.iDdlro rohm,
oo(|)J.dlofDeqrrtoor.J

o.rr'(crodlioddUl
K,oda cnrGqdl, oo(tnd,
oa4[ d!o0!l{ d@dl.

0t.04.2013 39mfl
aO[rUaDZ
l3/qrt

n.|.mt3

54 2063(ynr,q{.mr1& "i.
.Oetstwl3/ dnoco

oJcettrtioq 3dr!lr\I)|eb
o.5s(dldoqli 'llok!dldl.tlq{D drrlrt
o.dlf.|rg'o(r(!lor#r

{el Aa @L4
iro(rtloosDo Nod.Jf{

6Jto6tf

25.[.mt3 UgXl(\All
l4lo.J

25.rc.m14

L,l& 6ll
dL{ru

dtbqdb('l@1.
ac(r)wo qc16r1. dxr|l'r

aF6q|o ryDodr
oDo.lr avrlr -dDl.afrro

aor.!e.bEi' (tl@l. qrDol,

ood (nl.ddpl iJoool.

l,Uor5
11.6.2014

56 19959/(lqA.avlt d.,L

.Oqicip./l,Y drlco!
dono cuFtlilo

(nb.sDo a(!(rlqfr.
(C161. cen 6tn ,

l€ol ord,gllll ".w,1.

25.10.2014 oq



(@
xDrd

oood 0xo6
nJOCOrl .tlr[|qF
6ra@'loooo(fl

6Jor@1&adlqos o,Joio

mJdocot
oeldo(Drl

'!rtdlon

mrla16
onodd(nf

(rxltl6
iJooodeo

5? 21284/orcl$ trtlle 
"n.

.Od:dttYl4/ allod\,)
tl(udaDooardllo

AoxDlotFi@'loqrf.
ooh4 otklamhloo

aDoA,J4 iroool.

06.1l.m14 rg

5E 8l I 2/(rrid4.dul& 
"Jl.

.O4mn3/od ano(n)

o"Jcd6gloo dcsnxrnogdrt
oloJot orrod|IrurC€foorl
@lonl,, 66qr mldCl4

doc6r1

6.03.M I48l0orU
t3lq,t

lS.l2.ml3

59 I l87zcDqlnflt 
"J|.

.O+[crn3/lU cnool)
oa$s ootno ou.cunduf
CqDra5|ro qO|('lOlS'
@1.60@lldOlod4t
aocdT, qeqr (ri)o&dl4

610co)l

t5.m.mt0 Eerlryio3/
l(yesJ

x.6.20t3

@ 16922(ur|A.a\rl& "i.
.O"JcJB/l l/ nnocrr

o€dkbadld.qb€o
o".to$.$d,€o At'dLood

$n o" arlopae(|T)oflct
llb(D6ceJl6@dl o,do66r3
oogcA <o.ernftJ o<uu 

l

pdloo o.tbG 
i(')l'EonxDipo otredi!!9l 
I

dddr'l I
I

25.rr,,t2 l3t7gs2l
l3lqr5

05.05.2014

6l | 2209ltu dttld\tl& 6i.
4od:sfYlz dlo(lr)

@do|c0!'l lqnlodl _

o.r.C oaio{mdl4ean|o
dF(ruslo .-k.f.qo c!ryO-

dDodundC @loo,l. o$l@l
oaselo dDoe lC;.w)f

t3.o3.mtl 239EU^Il
.ornt
l2qr1

28.$.m12

lElzvnt,g|tl.aU&.]I
io4s 3/lZ dto(n)

"0@16 
a.d|qG nJkurcrdl

o(n{rfoo d;d{ aot,lotd
@1o.r . onco orr'ldi

odrtto ('uo& 14 "n5orl

El49,lir\fi4
l2lq5

05.04.2013

63 l595EYorqtl.dul& "I.
.odldtfiln3/ rno.ru

a0lcdl o.lce,lot oqd{t
aDdAdc\roqoos

"r(uxD6i(nc A{godt)
rDf(Doodrlod 61ff (YE dl
dDnaolcflrsn coxalc,$i

tolootl "raqf.d !,€il
oodlqdc6'flldiJla

"lOOO,'l

17.06.1)13 60988/"&13/
l3/qsJ

lt.o7.ml3

206/20t 5.



74

@6
(l)d!6 .ood cmd

. "l@orl 
On @(l&

oscd)ldcoo{
.Jorctl.Cldlqog A6.E0

(rl)d6aol

oerdoq,4
6)lool

a\)daocii

onoo(nmt
(Ix'fl6

nioood(lo

g I690dn dii.dttl& ^I.
.oqli'|m/l 3/ dnocl)

(gtoxr} "J|(u Dlodbloo
Itta.JCl

d\)raol4anodlox|ratotF
{9ren. .dltl| 2fldt

dloAgl{ .to@l

80E92"0pl/
lyaq

v2.0.mt3

65 l637dn,l,cXl.flvl& "n
.O4imm/I4/ cnoa\)

o.'€o.oco.pdleer
d.(rxd6o d{olloado,
@otcr}odnill€fino1{lf
oo|.a ctl.Do$s.Jdlan

duiaolo{Do{tlmdtJ&tg
@lm1.rthr@ll€ol,

19.6.Tt4 57s96l.tttr.l
l4l@t5
z'fi.m14

6 | 6850or)q{.cur& 
"Jl.

'oElstl3/l 
iV {rtloaD

on$d aod qbol '
qto19116006tLo

(r's.'Sbcoruodf €rlo6t1.
odlld(rrt, dr,l|oomou}rJoo ,

w.a.mt4 645334/odl/
l,Ueqrl

u.n.mt4

6I l763dnljq4.dvre .L
.Od:flrBil4l .rno(ll)

i0@il66adlqc

"Jlaurr@looldoo
qE.Jdloodl.lo.$r('f@1.

ad

8.n .ml4 T6Unrr$l
l,U6c.1

25.08.2014

6E 16237nr)q{.('dl& 
".lr

.0d:d$l/14/ aJlodt)

o(udlap df o,lddo
do6@1eo qdf ocqr)r6
o...pdioqdoQ|(t\xni

!ES1 mr66d[C 6J@rotl

18.06.2014 60lovqfiY
liu'arj

25.n.ml4

aUl& nJl.

,l cno(n)

rlor@o cudltloo (nho

dDo (l)Oaaflroo(lltl

or@Jo$6:{Srf .d. 0@1€6I
pf.dl (n,o6.Jd 

"-ocotl

Il ll.Tl4 rg

'to
'Dl6.dcllocf 

qordlo@

"iorl.JfCo' @o.ruttihl
dudl@iqe€(2001-04)

rrcetsoor dodSdd

n 97.2fr5 ll284UdEll
lya.J

8.U.ml4

1l 6E4l/(urEU*drtlar.lcll
(nilaulmd db('\,

aDdlol20ol{4)qc odrc
do" o'lodr0Sloel

('lrc6(.6dd.CD oqiJgl
el.JocarDo'm€dururlC

m.t2.M
05/qr5

m.08.2013

Il t8?Yalqu.(rttl&.J|.

; oeficult$& cnocu

I

qalo|rrol qold)Lo acsrrc
doe#mGf mit{trDJlC

@l@tl. alpetcdd)
.ooadf, dlo&Jla ".@o1

10.08.m12 8)16&"003/
l0/qe5

04.11.1)13



75

@o noodt (rxr!6
6joCoi on.dcooJo

djo.@lomoq/

^.roco16co1qos 
&Ltrso

mxlao!o1

0er6o4
or'lqorll

al)6eld
('rbd&nl

(fxod
6-6ao6(6o

't3 | 45481/0r$aD1& 
"J|.

iod:d\nUl0/ (rt6arJ
aOoi66adladododrloo

osn.dl (qoxDjodt (010(',1.

al'l'E\ oacYlqacgduod*l|{
nJOCo|'l

t.o1.mtz l?575l$tIU
l0oqr1

(x.11.201I

't4
I ?054r'Nrc4.tu1& "i.
.Oejfattl/ll/ nlo'ru

iJftuxDdttlo('rdrlsD arsd.6l

6Do&oJo.:iEr(&lodtl.

o!@16et o6cgo (|)od,![d
oJocotl

30.t 1.2013 lV89A^1fi21
I3/q.J

21,143/(tr)q4.(r')1& 
"n.

io4li. tUlZ (I'lo(r!
. ed@oollqp|o
0uqup$s{lo

r 9orrflxDqtooqrloo
nrs.rdl @ox,$oGEiqd6orl.
eJ6r1€ ddJ aradJld 6100011,

n.w.mt3 619.loutgl
lA@t

u.6.mt4

76 l2lsUor,clftdt)1& "i.
'od:mrl/13/ 

(t'16.ru
odxendf @d?od,l|oodl
066(r,66dlddlodroLti'
(Aloor1. aucdlo),.i.di,

@o6.!lC ..|!i'ttl

30.09.20r3 25048l.8ll
l3lqr1

TI 152E9/0cU.ntA J.
.Ol"l:drtl/13/ (rnodD

4so atoc€g) "5lro ok oe
ddaanhldtslM'|Er<l

E.n.mt3 636721cfll
l3tAcJ

@oi!6jo*Fi@tet. o6.dl.
oon (l)o.d![C 

"roodtl
l648zn,rqq.mt&. "n.
.oeiadUl3/ ntlodu

o6ogo o.tl){ooo'l(nt

^s{t6" a$to,{ 6J(|t6@d,o
ot5$o.gr@aDot6ooot,lc.
osdgl oooriDJodi{8f o@1.

utlolE.iodt(d||dauldd)
tnro6.Jbl 6Joro1

6.lo.mr3
l4liAEJ

u.07.aB

19403/uq{.dD1& "i.
.o4rovu/I3/ d,lom)

- -.odoocdlqos
.Jtnunorfo<nofoo <nsJEl

oDor@Jo,*Fi'@1odr1. ootr!

qqtd o^rd auod,JliJ oJoodn

19.10.2013 106082/0.3/
l3/q.l

80 | 9929/o54.cu1& "r.
.O4[dttl/l3/ dtlodt)

oa€q@€o el&oond
aalgrflotler ll!(l,?oooJj

tj(!6odrcto{6
oaoxrllo(rt JlodmaoltDc

o{oJot#i@rodil. oi-odl'd
o|au'' aDoddlLl 

"-@o,1

04.I t.201l t02t4/oav
l4lAoJ

29.0t.ml4



76

i66
dD@d .t,(nll6

6loc(!t1 On.s@Ol.

6$ro)'ldo500(ry

"rocoldocdlqos 
o.-tr8o

(1)6@'(Dl

0ei6@!,'|
o)106r'l

cuddocd

orooddV
axr!6

.loco6l'0

8ll
I

I
I

01& drl.

dlocD

cD0noaaroo(n

o.gero.$S@t.d

{s|'lddrdoeorloo a,3!.dl
qo(lJdqiEi (&'1o6fl

on,gdll(o d!66dFd "ro.o1
oc"olo! dt..,.lto1&ttos.

m)ooddlagttooamo@J
o$i(8)1oo1. C\}'rifo

a\)oddld .-!qon

29.ll.mr3 l29t9lq"ll
l3/d|8J

29.92.m13

n& 
"Jr.

(r,l0(n)

13.92.2014 2086&fod3/

l4ldD8J
28.92.m14

183 l26al(l)c4.&
(njlnl)ol.N"/od

arnom)

@dlootl6-

€dld.orm,6t1nq &!o1d

".GrJt .n uxttcd-"
ono{rroocaamorr}J

ooc^IC @lod)1. otrxdht l
epe(rr)", d,eJd duodilF4l

^!ooX

n.n.mt3 WnINW
l4locej

18.9r.2014

$n6l62l
lZdgEJ.

09.Io.m13

84 sljqlos qE .o oosDo

o.{!mdld'@l. ioo.

..rre|ocil, i{cEp (n)9ddt4

dfrt.-@(D1

27.@.m14 3,3561,,ao3.t
.l,Uerj

06.11.2013

85 14323/nr{U.nfl& nI.
ioEl:ctfzl l/ dno{t)

asrdtncnooqe a$aolqe

"idlClsl'oelo'$ensof
eo(rrJ.dloaflicoqDcoxojq
5@l.sl.oc. oonctd{Bd,

q$ c:\}otdl|rl4ctr"x06tl.

n.B.mt4 85218/oo3/
l,yq.J

l3.l0.ml4

86 l69l/n rdXl.(rdr& "r.
.o4iddttl I/ (rnoau no(|d6O4f€.doodloo

('r$tsloo rjotsi(E161.
end, O|d6qO (nod.${

"$odtl.

24.n.mll 96018/i04l3l
ll/@.j

l5.0l.ml4

n I | 44Zu,tl0.aD1& '.lI
.Od:oJ?./l2.| dloau

(rn6)l

e|elooodnoqmcor@Jq5
(&lootl. .dfB,

@1@daxrr{oo aDo&![|:l

"-nodt.

@m.mtz 172fotntll
lZdrrdj

m.0l.mt4

f ti r3giMrt{.a\t& ^i.
| .OC.d{U lZ dlo.ru

l

(nxnDl ioot 65lq6ts ootr,.
m)drJ(nJmr)oadl (FrxDldl

6arroOcr,'rtaJo.lf
@1ocA. olaD ocro{, O161

d!oe |! 
"Jooo'l.

10r.12.2012

I

I

6802nl,3/
l3lngr1

n.rc.ml3



'17

@6 .a@d (rxnJ6
do0{D1 dl'{oqF
.JO?('Ideao6,q

doc(')ldldqos orl@o

(ru64cdl

0er.o(D{
dtloor'l

(tr)66ad

ono.xac!-
(rx|ll6

ar6aod@o

89 I 225{Ytuxr4.dul& iJ|.
.O4l:nulzl 3/ (r)lo(r!

oiql dlol.ddlGoe .€ao
. i4.$d&!c!!qeqbtor-

(\)od|,mdif dDol6tl

aunoqgo dullaold o$06i.

2t.m.mt3 n6551$tll
l3/rq.J

04.10.2013

l6TlZnrq{.nd& "r.
"O4[adzl 3/ (Ynoc!

noddld.rdlo@qo
a$cl5'6il|o

mlooadlgsrrqrDooxaloqiEi'
(Olodf. innq o(|\)ced,

n€61 ood.Jlel ojoodtl.

09.0r.2013 lo2l3l^tnY
l4la.j

u.vz.ml4

9l 18597/a!.1{. (|l)l& "i.
oo4idr)Tul3l .Ynomr

codrlloe[larro, oaqri
doe$.Eno - @sd (f)sntdLd
aulladldrnor"dDcdururbf,
(D1odr1.A.6o[rdrt Hlootd,

ao€.iod,.O, @166,1.
o6.oa.er!)'lo, aoo..Oa*.o'

'0firlotd 
(|uod ll|l d.odl

I 1.(B.mt3 l057luc /
lZl4.J

5.1t.ml3

q,
I 8593/nooXi,rnn& ..11.

.6{mJWl 3/ rllutu
onsorooddldaqo
.Lds o.g€@6qo

o.ryordeodloo (rErdl

@or@Jo,$:{8rf9ot. dt
o{lrrl'), ofldoxfxlooJoo
ft$ddl{..o6tt

| 1.09.r993 U493lf.JAll
l3/eqe1

21.10.2013

.93
| 9605/un4.mn& "i.
.ooJofz l3l dnoat)

ia!6! o6ldt|('r(Dg!
dDOTN@

e@arDodtroo(.Jodf
@rldl. olttQr,

o)l(iorcxr\Po Nod.${

"-{6,ot1

B.n.mt3 105605/irr l/
l3lqej

B.g2.mt4

94 l32ldu,qldD1& "I.
.o.i$du l4l nnom

' 6osD ooleitnf o$.dd
.O{nl.io' qos dodtfooD

os.r-dldld cn<rlo

aDoodtb A.looloqfi
@to@1. nrno.Gox."00\t,
on'E rcxnopo (\)o6,Jl9l

"-rerl.

13.03.a)I4 !6*616all
l4r'asJ

n.@.?,14

,r 95 14079/(rrq0.dr)1& "i.
.o4ffitZl4/ cnodt)

81otoo au(Fflclo
o;oarfDo rwur6lo'Uf'

@loo1. ooc{fton 'o,^Jt
oil(oo|(rxF).loo (r\)o&!l}4

"J@otl.

09-04.2014 38517/ornll
l4/car1

r0.09.2014



78

aro'lol on-"0r(\)olo - ",r0-"o1 -6-rd
@o

rrxl)l6 "ooit d,ox6 dlc,)(6nao,oo/ry

dooo)lo.o',lqo6 eJoo
oeld{o,
o'tl('of

onood(nl
cm'6

d@oo6(,o

% I lu(ll)cll.dul& 
"Jr

D4(|l,)1Zl4/ ('noau
ctdldjotaocoo ealoC-flt
66rcomra,rFi@ro@1.
(orntfl, 6n@olrl'(ri.,loo

oo6dl4l ..trcotL

8.05.mt4 4629l.urll
l4lcDEJ

x.05.mt4

I 6405/.uxtltld\,1& 
"Jl.

"04mJ?/14/ 
cno(n.)

ot0doodl iOoQCh€t
odtidleFtfl6|oo o,hnqr
qox.Jant e.n d4r
@tal'L loo'ocnod,
dloodeoatad6
al)od.![{ ^Hi.

u.6.mr4 @fiAout1
l4lq.t

25fi.mt4

98 I 6579/o.Dq4.ddt& "n
.OeJfdV2l lry nrlodt)

C'lorno mJdl(t. aD{d
cr,@oxrlqsi{orml,

'qdl.m 
drrlon, d,6cgo

ouo&Jl{ drocon

25.6.2ot4 631 I l/('jf|/
l4lqc€J

24.n.mt4

l7lozruxBi.mr& "I.
.O4fdVOJ l4l rtoat)

6'donqo aqtlr$&
orloooco@drDdloc,

@tloo arlugl (NrtadLdD
oocn (u4c$i{tf..dl.

o@dl --b\
dildr(rrDi{oo auoadl|A

..@ojL

t6.o7.mt4 ?062Ucd l/
l,Yrq€J

20.08.2014

lm l462CoqlnJr& "Jt
"06I(nJW 

l/V dno(ru

(|l)or@lAll l-I4)qos Am
o6,"dodcdd- 6$+10€
d.oloc(octo dloadl

6)6ljQlo d\rottxruJlg/' @qooo

6n(D goo,JA do,!.d$

2.U.mI4 EmYa\Ml
l4lqsj

25.8.ml4

2z) l3/0qA.aul& 
"Jr

iO4dVP/l,Y nfodn
dnor'l eqocdefirooom

o|(eJeGEi (e1ootl.
dneE!..lt,arrt" Ml!|dri

0l .l 1.201 @g

olodil4 "rt or1

6943/nl)rXi.&
dn ^,6r ma ;mfx/

o6QO6 6D(D1(@
oedl6oa r(n$odqcnao

dir.orQleq#i'(o1@1.
6Jc@dD, otl@pc.dl
o!o&Jl9l dloocn.

l3.u.mtz 293931o' U

ogke€J(E)oo
m.l2,mt0ntod!

103 720d'uq[.&
n$.'tr).|{.dtjtdrtBmd
- iiladn

$fo)o.rnrjab
tll)oduq|)6(D nloo{DLd

d\r.fl(nrid .no.$dgf
(io"c@f dlodcddZn4{6).

t't.05.mt4 111679li\MlY

l5.m.ml1
l0l2WaUl3/

28.1l.mt3
ftUAlte0tn

o3.0t.20t4



79

ao .o(Dd draud
iJoodrl An aroelo

drocd,ldaolqos aar8o

(nJ6o.o1

aetfod
o)1@or1

. dldocd
(}$.x*r\f

cxttnl
n-Poo6oo

104 | ? l4floDql.on& 
"Jl.

aod:(nfitr?/ nr1fflr
Oo16&ddlaeo€ ^nnl)aro
duodrxrurlC @toofl di€rc
ona@d a!od.Jl{ axoon.

10.07.2013 E5UY.OeJ[/
l3l4S

$2.12.20t3

t05 01&J.
crl0(t!

m0oo qfd{o onopnoo
olxl ade)oonccr@loo

flno|o(ls.Jgl @oisDjot$i
@16@1. ctiXb, .JCEp
d!od.!!c 6r6oot

28.08.2008 sffi aiQl
lUqFt

l8'a.mt4

ona€tcosxi auflld dkrD"
onsD dl{ dr.fro

dDoct(urd d@nrcdoo(D

@sd.rrl arldldt duJoo(r)(oo

ddls,'d{ nl@c@l

t't.$.ME 1N1ln3l
l4la,rt

1E.09.2014

lm onolc.odE lcf (tld61o
qidDo lrlolca

e|I.Jdromoo(rnooxlloq#i

@lo6rL o.es c|noll
a!od!||9l "j@tl. -

0/.06.m13 16923lr.lttll
l3lqe1

31.03.20r4

108 I1409/aDq{.aul& "I.
dd:drtl3n l/ ctlodr)

oodltofF (oo.oq3olqos

ou!!tartldoa
a'.J^?oa!og{noo'GJolfi

@lodtl ot$, !De{86
ruo(ldl{ 

^icrctl.

o&(D.ml I ZMlazl
W45

1705.2014

tw l luvztuxl*ou]& 6Jr.

,O4[ddl3/l2/ (Inocu
oicet.od.lE
ioocdcdbo,f

sr'oldDdeaoloo dlor
fi,6d41 qol(!J..trEi' @tm'l.

(ntgeadcn, o-Fllnad
auo6dp4l nrooorl

15.0t.20t3 133 | 8/arrz
11!wt

01.06.2012

I t0 I lgEvuxrtA, (nt& 
^n.

.O4ifld3/lz do.ru
oacqo ooxrnoo(f

onorydo Ogdotdbet
onoJko der!(lJcd

duodrrrurld'rct,|@o duofdt
qa.qo nuo6.J|3| 

"joeorl.

t6.g2.mt2 3851stulpJ
l,Vq.J

06.05.z)14

l1l 12243lod4.mtt& "I.
oo4[d!R/l Y rnod!

o)1@ooxErrloo

Oo6oire6$oer'$t .(D6'
annrolodrad|.o @fo6r1.

el5{ood cucdidtgl olocotl.

05.03.2013 74Olll^Ooll
t/VO.J

27.N.20t4



80

@a nood (nfird
ol@dl oilrroqo
dooolorooq

6-0o(':l6odlqos aloo

(rl)oorol
aerb{t{
o.l@on

a|)66cd
o.odda!'

rld
610!odDo

l526tYoql.rd& "n
iO4m$n3l dno(ru

qidraonotlooq.l
86,ll€|o0 6r5{rl|oil(r'ocl0!

qald ar@{td
roldlqrt edqa6fqo

o.ordict a'Qno(4moqo

31.03.?rll4 pet

al!.r.DqE'd,4natp)l
oqJsil('tjd AfotuoQdl

q(fo6eodmt6"
.@dNrnJfoffin acid
!00c'J(986) tnn6,!Ut

^edr
odt@oeos

nfhrxrrdl0tloqsdl
q{O6-€ndl!l &dqdt)
o.edlo'iodD aClo@

Qoaun t{ o|QroFd(lro(D
adl{r\srDol audl.'l

duooqt c aDiadl4 .-0rD1.

u2.8.mt4 1'19651^t'tt3l

lYrDsJ(E)oo
I1.06.2014

l14 | 1495/atle11tni& 
^n.

.oai fldl3/l,V atoctr
€6r'dbqs

re€@lo(r)drbo (o_1er1.

eneEaldl@. @dki6v
m,odidlH docd,l

n.0t.mt4 t7335/ndl/
l,Y@EJ@o.
n.05.mt4

l5 onol.ddkrnoo
osloo2{lonlcacd

@dldod.Cad.dlcf
lcgoclDd

€stldflr'oodl(otdl.
oa,oa.eoli, 6op."0ai.O

mroddLt drooon

lt.o2.ml4
l,teajdryDo



(60

firdu{
n@d cxn,d

6.@{',l orliroqo
6.@orl-caoq

^ocdl6cdlqo6 anl0'.

mr6oaol
lcrdxD4
dlq@l

mr6ood
o.reoa(nt

ctnr6
nmd(.o

l66aa/(Dql(rul&
an.aod:io Ul Uonodt

dL€aoo or$o
drr.{tn1d{

_rdo'u n .I lqi.al
rlttlo-rndftirrurLi

(B.lt-mt2 ?,4,3lnr^lll?)
nnthl

t | 7l | g/aDqlart&

^.,l.io4iiO 
l/Il/oort

dL€Dcqrad 6nCo- 
'.dio

rDad'tlqoadl ./Llc!o
{nrltaoJflad

e4!c!.eDooqD.(x(eJor5'
(Dlordt a!oo,16j|.oi

oe*{oo (luoddl|{ cxdol .

m$,mt:2
(n)mrii

3 dl6epoooo5 ond(r)

ryl(,lcd qDo{l{r\lntt

@1. o.oSxo dlod.oo6,
nd.ni..O.art. or)o(r nD

CJ0rthrxr6 dl@.nAdD6J.o

aDodd[,*i.rodf

t4s3.Nt2 ffil(tttQllV
oDaqrlol

coloooooo frf .cl
.lG orqD onqaqofit

ndn dl dnooJlalcun
.rrtlod..$|, {uodta,
oo.r{iiftxnra .l|!irid

a03(*r$l -f.dl quoddprl

.nt{dl

30.l12012 aE

5 .r€rl eqe-snmdDa(f
(otat#i.jat i}}rnd

!0!.0|(rtt, otlaocxlil.o
, nDddf,{ i.pwll

A,$ml2 16ryflc'i,urll
dlJfTtol

6 l2700n)d!!mrlt

"i..Oqiio l/I3/cnarru
@{goo dleploet o,bJld

@ocodoQodl
.dlscit grrooqGrdl@
@Cloacat|&'rd aeoalq]
ed|dlol|6rdta

rt^l|qo.dlcf dLdtD
rnalllrqct|J|c-am

iY,ol!(.Jouli (Dloddl.

"nurtdl oorrl'ertlfn {
oa.l !.d3c dutqo

alod\! cr.dvl, md
oroldlC Gi'odf

lt.gt.ml2

206n0rc.

81

oDcoool0n(!fl O|&.Lf iii:





83

toa
(rxrtJ6

d@oa cxn 6
n-ooo? oilir@q.
i-ocdi600.d

.Jood,locdlqos o^Eo

mrd6501

oEr6o9,l
l!)lqarl

(r\)6dod
altodic\t

dDt6
o-[6a(!o

t3 .o{io(llrcor)(ioed r.dlo
drrdlrlD(lc erkNld Odod
inq dlo€poo oii(*rd

c(!(utl€6Osdl.o
dDox.J-d arroomdld

(&toon o@cao.o.,,
aco!&u,o{ldoroldu

ancon,

6.01.2014 eel

l4 2l67gaqA.arn&

^I."0+oO 
Ulldnocn

dl6erlosr orri.trt -!o|'l€a, id@ulof0oiiocd
enQkt 0dor$iE6 ioolr!

'q(l(.JFd a!.d|!|d)cr
@1. .O,tll)erlord,

A?grrdc0roott('r)odd!d

^raol

a fi.4r1 rg

I | 047arXl.arfie

".n..O4f 
.O l/1,#('rldm)

6o.d.tjtdo{
io6tnYodanftt orrd

dl(B6o!t$3!
olLetooo(i)co odD

o..erLdddll'rn ||.aoaf
c\rosunlt€f {Elt.

o6.a\).pdfri 6Jlfl .

eaogo mxdCl{l i-Gol

l3.0t.zll{ EEl,attp/l4l
(nr(Itld

l6 I I74le!sl4l.orrl&
nJl..oql.o ul#nnocD

16.6.1999 eodll,l22mo
o,odqll aoerordld

oopo{rol|oqaodnro.td
qorr, @odstlnr

(InoqDo arld ona.t.oo
@os .J0rddloo(no a|!h
o{ilSn d olodtrur{f
olclaoena oraeo.r,
.Ooqfoldlton@o.

6d*tn(rrd, o1sldrcriJoo
orrddlb iJr.df

31.0t2014 Egaldt llq
o\g'b

l7 adl{.6 eredlodqiDo
.0('n orld0o ordldl o.b(tt

otcrr2ooc€nrrai
qr..u.ndbt

1L6.20t1 4;llzlt'ittul4l
olcdkr

rlE a|)db{199696)q.6 4-3od
dodlaCLg dli.od...d

Qt,.ftltlttbf

(x.(f.199t 2956/.ln3/lf
/olrcrhl





.oool cxl|Jd
.JOOdrl Ond@qro

.rot@16Jdlqo6 o^loo









89



90

@o
mmrd

do@d (Yxrr6 ^rotdit4ocood I oeroco4 i o.ooAnu' .roca6@o

2145 i/nr)dq-rul&

. "Oi[6nl2y I Zotoau

oaae/], oDdlDaJeaer
s!,xn,,6rd .o(rrna!

e|ajocdodlDoo(mco/(ojo,tg
(@tolo1. oD6nJo. 6nnon,

qatge auo&gl4 dot dt

l& onootr o"rd.rd I 25.08.2011

l/ I ere;ocaoemoo<nnoologg 
J

| @1od,1. 6.{'[00.(6, oa.So 
]

; fiDoA.$4aro.on i

6 I 7293/(\l).rq.(ru1& aqlcr 6J3o1flr(!D 
I

r/,lvJl(\l.sdl.mjrac aqkn'erl(Urfl:sD,02.01.2012

"I."o4f 6nl3/l l/ or(')r^jl6|coeos 06.rl(t)(n I

(I)loc! ounocloo e€Jor6o5m OO(YY)C

or@J6,)ts' @1. dtnoa..t 
I

oeldoo (No'itl|{ 6-t6rdi

on6eDooo,<o oao€os
,Jl61dDd6o Chnot

d!f, ext)ooo o(')(Y1jooc<to

eiejoc66dnoodncorcojo,!t

@'1. 666dro(6 .na(o6,

'oldroncut Joo cuo&{14

on@oic &Jd"&ci
erejordodndnd (m"Js')

@hon. @1o6n.06,
06crla6cd (ru66i!l|91

orocctl

I Znucrmor. ] l30.01.2013. l

it;
lo(Yl,rctot
3 t.10.201 I

I UaDcfino|.

r3.09.20r I

l5Ud,JAlA

11.10.2012

I l/d\).(nlol.
m.u.mtz

l3/au5cno.
09.011.2014

l3laulanor.
09.01.mI4

' .odocDcaufuard oo.o
i drol,,r.ooc(o egaog Wld
I @(oaocnorl(')' |{,,nf @dool
i olaoonoormcoroSog$



9l

166

fir(r)l6
a6(od (Ixw6

dotdrl on{roolo
oxr'orl4sooq/

iroootldmhlos o^mo

l'\)66!0l
0er6@9J

orlaoorl

(t|)66rd
o.tDod(nJ

cxDd
hroood(&o

anoeros,€os q.qF4
cd@oddr$o(Df€

drro:loc,6t1oo a,sndl

@orquo.fFr (n,66.d||ql

a-lMr]

16.10.2007 l87UNtu
l3lnportol
28.C2.mt4

q!-' ' --_.t

",yr.#l,oonn*,

12 2143s/nlJd!} rul&

"i..Odidrn3/l 3/
dtla(\)

aodo(llmir.ed ooosl

$olil@xnror 66cc,
@olrcD 61o{t ..!r,ohn
Edo.df@rdrroocoxrrol

oil$l@rl. orL@d,
6acl)dooo(rt

t5.012014 l03VflJrZ
l,Ycn dtlo!
z&.m.ml4

73 2203Vru.rdXl.dul&

^.n. 
iOaI d{B/l 3/

drlo(lu

iodouxrDdntxo oooo
rD(rtorqr(D eglif'

..no1dtrD ocxn)^a'aoo

@foitn. tt'Mi
4r(ll)dol,yrert

06.01.2014 6laaldul
l4l(rt)octo.
01.03.2114

74 Zg3l(rl)cl+dtA&

"n"Oqistm/l 3/
(rrlod!

asdlalsaocn elrrdd
aClqLorlc6'aCl

@oldt6altpomro(t(al
o$i@1d1, 6!d@tc(oct,

aad'Joqlqd

07.01.2014 6l!6mJ
l4lo'rrcno!
01.m.2014

75 220a4lol)du.dDr&

Jl."o4[crn3l3/
('noou

roo?l.{, ouJa(!r(r)' oiJddrd
6.(t:o!e.J,J

6lSeroorYnooreJo'trEi'

@!odt. .qcDJ

o.0tl0l4 6731d\tQl

l Udrtrdnor
28.92.mt4

l2859hl)q$riUl&,

"Jt 
roat gnBn#

I dtlocD

pri 6.rdkrrosodto€r

in odl(Icl6go6 dndd(I)
(rtlMrdtb o,ryfltdkrf
dr5"jdl ouL|looflr qfio
or(.jor$i@t oOca.OA
oq|rd, otlcdt(!r.|'ea

25.t224 4 ,l{XU(r')ll/

l,Uaucor(r
. r7.B.mt4

77. l560ry(l|ru.d')1a .

"i..oElictntl4/
cnod!

@{rsnooa!6e{(|la
asLdo-oil)jaudiJroj

qlglogranrnl@o
{ruco6at16 c".t6ogt Gd

ooal(ln@lclaulocoo
ealoa4anigitooxrle*F
ntred qfo, o.o€oo .

03.062014 9B3lNtu
l4ld!ffilor
13.10.2014



92

(9c
(l)(nJ{t

6!@d crxnld
'inr:tt.Jl.e,ir.lio

"rocdrkooogxfl
doco)ldololqos cneo

('l)d.ocdl

asao4Dd

01@or1

(ru669d

oi{xtd(Y\l
cxrtld

.&ao6@o

78 16365/edl{.(l)1&

^.n..oalrcrm/l 
4/

' dtlo(tl)

oo€o oo€|(oloe, .

rb('jmhme(') od}odlepdl

alodtslc n&oqlro
qdrjorb€:

iatai0.rd"oon6A Ofdl .

20.06r014 108&7.0 Z
l4lauoc,1or

23.08.2014

79 l789o/orqA.a'rl&

".11..64rtn3/l,V
cnocu

aurnrocdl (lrso alExlo
e4ooaosDoqfltootQloqfi
(oJoorl, -L 0rdcoer aedl,

dloaurr(t'{oo

05.(tr2014 l?!W.,ttBl
l4/or(ttlor
z7.08.2014

80 l Tloduqfl.d|)1&
6.rl..O4stl3/ l,Y

dnod\)

dno(D$@ afi,aiDorcr
qloro|e.g€ol oodrd

6(!ddlC
ard6rndrrcollJets'

@l@r1. a r\ d!el.4061

t 5.0?.2014 I l56zd!ll/
l,Ycutortu
06.08.2014

l933znr,s4.nd&

"n..6e1.oIlU 
| 4/

arrlgm)

@oc{rxtfdl ..$so t dedl

6fir(D1dndl "rCo(loltl
ott.omcototo.Sf,in
ollotctur+ n-Eifod

20.@.m11 l6)9latnll
l,l/aDxtno.
01.10.m14

8l

6069/tusu.&nn.
oll.lacrtl.mtli0d

ftool)

oliaee.qnes o.rcO
aryu(lJsol No6nrurlC
@1. .Od.njt rq.d

auodd!,{ iJ.odl

10.09200t l0,nknf?l
lYc\,c(flro!
n,lt4rt.

t3 6&I&ruxXi.&nu1
ruc4ttO.<tutlrc6t

ctoc\)

oioood dlgdbg odlotc
.rrl(D@o qdlGd\rl @e

oos nJrxtlD(lDo oltogll
(n,rd' (ruoddlel iroool

24.022n0p lWoIAl
lZonocnor
t9.g2,,t4,

84 86?9/0s4.a(nn
nr){Udvl.at l ,tfrl

findrD

.tPner oosruxB
o|qcocslo

elwld dkrlo olqo(lro
at€@fitilrllCtxltlo.dg

(91. o.dtrnd ^rllflndl
ruoddfC do.(['1

15.022007 486ryort'J
lZaloc/ks
25.01.m14.

85 165?g(\'rdltldln&

..04.d\ttUlO(rlleo)

mn 'oc.,ocloa*n 
edff

('rd'1tYfo$Jcl a(!6Jor$:
@roo,x iJ{aa d-{d

(n)odJb doodl

16.0t.2012 l2J75ln\flJ
lUdr)cctror
0d.l1.201l.

adla€at\



93

@
cxtltd ^oar(' 

(lrmd
..Bo1dl@q&

irroo('l@olqG o.!Eo

o!r66ral
asd(Djl
oloort

aD6o.d
ahDo(|latt)'

(lxnd
o-lsd(.o

171 8s/N)l1ll(nrl&

. .i0r4.(ntl/l Uc,lo(nl

olla€rcsro(fxtD

Gd0rfixrrlond o||.en
odarDcctryJoojotE, {e1.

aut. o.€r(ruld o\ro6q{rl
o.pool

07.12r0t3 48991$tu
lZm!(rntu.

'n.|.2rt3.

8'l | 2 l4agl<tlx&y nul&

"i,noqldull/lZ
{dlOcU

(nt6r o{.orn,odtaOflU
i5Jt?ctroq irdlotdtrt
oEdD ooqr*Dcl.Qos

o(,odjCd{Do ntlnnolom
odn 9ot(!jo$r{ru1. (ur.n4a

d\rodJgl o.[oAl

03.09.2013 16716/rlnl/l
Zdnoco

E8 1495{Yoqt}dDr&

..o3loulvlZrtocu

at)dqtrd(nll'ao't'
g|!i$e{ q&dld olalo
edlobcgr,oo(rDodxtJotsi
(Alqol. qd.olbo(.c(r[

mr6dl|d 6.l!0i'1

0E.r0.zI3 ngl@1ll
IZ(nixrnor
05.01.2013.

89 18714/(l)dl{.our&

^Jl
.ooEl.(ntl/lZdlocu

ollaeioo oe odttdq)
&rrrloe, rloxt dooo oao
@$odloflroleo. ttom
dc6 duoadll{t n oo.tl

\.4.fiD lZ3TVornl
lZintcdh!
17.08.2013.

90 2l l24/(l)ql.a$&
njl.aod:(ntlnZ

otlsfl)

Aeryt llEder &<Jhc
dlodlcq ca.{.otalD
ddhndlsm(Dkf @fudl

'lnqoed 
oo6.dFC

. anodl

a..ltfrt2 15566/r/tY
lZar)odttl
n.05.mr4

9I 2 | 828/nrrXlon&
iJriOeIo{11/l Z

cnocD

dlaptco(raC... .Omt

- qdslmryenry
r|,$.d[d alo.srJ

ano61d oc@
odqdr)on(lE atc.olo

'Ododlnmokrqolooo'l(n.ori!&
o!otdl|{ d.c(Df

tl3.l0.z)l3 3lUhLnJ
l3lrrucotor.
8.05.ml3.

v2 I 2334lostl.odlt

"Jl"O.IdVU/ I Y
cnoc\)

aacdlqo orlio eldldnt
otld{OtodL arJoct

oa.io(trf ouoddfC d-Eofl

30.(D.2013 53tll.\tml
IVcu<ltlnr.
u.os.ml3.

17499/(tl)sltl.c\tl&
.i..Oaftru1l/13/

cn6m)

1995-96 od.udrla
f}r{t6cera oeen o.{
.rna€plr/tao otElcdf

ndr'o'aldlmllrl'(Dl
(nna.${

r1.6.2013 lU5?Jlrtlgl
l3lrnvrhr
ts.03.r14



94

@
(|)aa{ .!(od fimr6

dJOO@1 .fitr@qo
.JOOdLOaOarfl

doodLoadlqos !i!Eo

(rr)6ato1

0€ra0('4
6110('11

cDdoc6
onood(nt

dxnd
doood(.o

94 lga0darlq*<rttl&

"n"oEiartll/lA
rrJlsn

a!dlo{z)1l-14)qc
or(ntos,ocrt oolbo€rlf

crDolDq

25.10r013 44531^tnl
l4r'owdht
M.nfrl4

95 21298/ll!dltl(ntl&

"J|.aod:d\tl'Ul4i
dlo(n)

.Odo(lrmudiod dlo
sucono@ aladano

qp6.' ery.do a6LQG
ci)ooeDo 0!dfq0

no4qtimodfito.tr (,lorsi
(8r1 .ttdt 6!nd
(tuoddlt..b..tl

It.o2011 3$U.t\toll4l
(t\)ocrloL

14.11.2014

96 I 3014/aFXl.aD1&

"J|.iorei 
fldlU l4l

(rno(tt)

denaoooo rioocnxl
ol'en dudloo.d€oteD

cdrncfl.tedt(lrldtt ool

oa..A otloocx')al.o
aD66,Jd ".aodl

14.03.2014 40uJ/orrIz
1,V(r\p(rtlor

19.m.2014,

97 1803{Yordl}nt l&

"JI"OeIaul 
l/l4/

nthau

"OturDo(rrl(/&ood 
qdlo,

cteqjlod.C-dDodltl
uoorJa olsoldL

(l)nntDo etldrDdlqt
@lFt t$rn{'rc6,

ii{ru6ornod o\)oddllC

n.lodl

19.0t.2014 t385hnJ
l4lN.otor
01.09.2014

98 2085Zoldltl.cttl&
ijl

,ooel,mtl/14/dL(n)

arfauxtu<*oqf eOo
srrcqtlooc ^tsladld
edodEco{ttod'rr(x4
e.r#i' (E|ldl. oooaorr'l'
aoclrdot !(|f q!66dUl

' .ioodl

Ir.l0.ml4 I'//$IalJIU
l4/autdlor
nJo.ml{

I 606Ud!.t4.&rdl
.oc4.<nnftolod

dnom)

.@acreoorer11rroo

fla a(!tlp[o
e|locagrrdoD.mnur!4f

{Er. or.d"I.q qna
a\)oddlel iro.otl

B.@.mB 504/a!u.flz
dl]oano!

29.8.?,14.
608/ou?./l l/

ow(t'lo!
25.1.2011

lm 6537l\r)c||$&artl
.Nrcllattlddt/06/

dtlcdl)

onaePo<roes Qlbnst

onxqra gnrq'lCOf
(nt. ouForl(qd a\)ol4ltat

doodt

rc.amrz 75'19,1<$tlllll
arrdo!

t1394/nia[mi& -ojjoeco-og|+ "nPo
dlog 'O.lo{ttcdua.Dd
l.oftFqto{i6 oola.(.
do,||Do c!.sund3Jf(9i

mrf srosfxrG cxNdovtc(ld
at)oddltC ^toodtl.

24.tLmt3 w60ll4t
auocnol

dr.ts.2014



95

@
c\tljti .o@d cxllld

n-bcotl .tr!{oqp
deott6oo6.t

6lo9o)l6oo1aps oa-rto

(rl)doaal

oer6o{
ottdl6rl

(rudaaod

Oooo(firlt
(lxru6

dAbo&ao

102 | 7273larq[.aDlA
ii.iodiarfll UrJhat)

(4?ddc.oqorltl.d
o(ryol$DoEo€ t$oad
Cl)oQmdC@t..nqd

e}rDld, oe{oo
oo6dl4t 6.r!.@1.

03.01.2012 5lg nrtlllSl
dtrlctlo,

l6.0l.ml4

103 I 8697/oocA1.<rut&

.i. ioai(nrzl 3/cro(n)
raosrnaae[rsfro oo0c$4

n€$rdtto: OSd
(f,sdgl6!6

aufodocDold@foo1
n.o(ld q$Clo6d ,

iod.odro @roof.
0406.eE)16,

.0o."0rt .o ,oortl(ld
dDoddlu 6.nr(D1

tt.w.m3 333llc;lgll3
/Qoctlor.

n.$.m14

104 21090a!c4.dU&
6i1.,O4f ddv lY(ttlocu

ofirepooc!@ dxrnaC
nblo afloocro

eajooogD
oomoonJcfsi(c1.

aao.i.a.n4 l?n dq,onlt
aDod,tll4 i.oo('X

6.t2.mt3 In37h$3t
l3/n:o<rlku
n.ul,st4

l04 l6a05/(U)dl[. cvl&
iI. ioqjl,ollzl,VnnonD

ogdodl {oo$lCloo
odrodlerd{c orldk!
|g.ualad dDoauflttf

@i. dI oocorxmod

aodo.rd @oddl{t
d@oJ[

a.06'mt4 l$nortu
l{ctonlkn
T.m.mtl

r05 I 388{VaDq4|ft,'l&
aJl.dd:aut l3/at6c!

a|)dol(alll-14)qG
ooem,- ('}!d.6d Os6

dtsolcl aDostndl4r

n.ll,,l3 I1459/au1l/
l3/o!.qnc
u.u.t3

106 | 4624/urqll-n$1&

rn."O4f ddu/l,Vdtl6(Yt)

No1@1201l-14)qG
q{tooqt-*oif90d lsd

(r)s.ldl duo.tr d{i

zz.lJ,.ml4 4086leUl4l
(ruodor

t2.62,t4
tgt l?3ldill5ll.(rrrl&

di..Oetfn P./l Udn.oD
oadad.nalclp

tr)oxrkocoqo ol}tid
aodnlt 6jtdjL.Od q.dl
oogqQo dtsddl Aor(oj
q#:{Odlo1. mr.Cr

(nEdl4 @ifto cloadNC
n-aatl

l9.0l2t l2 l43lkiJzllZ
(tr)odtkl|.

(X.ll.20l3



96

i loo
I rn"

,|iod mqud dld,oqF
ilordL.oqd&d"lodlcoatCPs

thEo

(r|)6d.dlos{
roC@lodl

oddood
(}'qtdmtoar|6

trE r20do,q$r'r|&ii..O{-
nJB/2lnddrl.o(|D

qf(lm aJ'lGxno (r|)ocuruGo

ii!.6rlad ot)dtrnJtl4 .no,!.dd
("Orco@".nodc6f 2fl )+2m6)

gi vnt4 l/JDlorfitsN (t)

o)0 .oa&o
l5lg,nM

i

I

bl drcdlo@ dr)(ltldl6 ohmoooo
a1'ldrsr|.dtooo<nlqc (Etloadl

dt/td d..(ft).'d (nddlC 
"J!o{tl(lt)os!fi\dbi

t9rcAt,fffl ael

I

!

t l0 l72.6zct dl$rul
aDtsU)l Udt.o(r

dlo€pooooo oadaC mrcol

@f6 (l)ioo(oo 'e4@efl)
odn'rov{o$r (e|'loat1 ooer.

.o.'oeorA 4rdoo (rt).6dld

.-,.?ol

0rN3tmtz 348ll6tAJlA
d!c.ctl,o

m/O4n0l1

/.nl ,tlt6,ac.o{!Loqt cotl€'oo
orsclctrdlir|oqc qd('
&,efd Aildo(Itc!-l$.oeqo,
ot!oo(*nta" otb(oeoq&
pOooCtannmrno<xoto,f g
]o)ld €lolonood tD(i(t
o;oaod.nna' aoctsnJloodrd
ec.d ptol (986) rtto6dl{
nJ.odl

3tN3mt4 sg

tm 2 I 309/dtdX|(r'rl&.n."0C-
dvB/20l3/qn,.dt)

iDonu'nooOttttool @1 dl.oa
ttg.ldmt eJU r..!6

.ufa.lzJl4 led,

,.$3 21769/ub*a\trt Jl.'od-
mn320l3/rt.o(ru

audloctlamo aE@altodfilc(ual
of#i t!rr. $od dr9.' erdoo
dloadld 

"-b(Dl

nfivml4 lW7l0oTr1l4t
olxscrtotd
0J6tm4

.lt I l2l l/urcag.ctn&n lI.od-
mtfAl4/nn.o(n)

odlo orcerl eq@ddno{nm
o|(!Je.d{€ldl.dreFo, qe.dt
mrdd||4 d.|!odtr

28mn0l4 2l l4litmll4l
a!o+o'ldl.o
nffiml4



97

Ir doa ooa dl-q. d..al-cx{/
.l-dl-aaltar a.l..

0!a-oll..rx{
aic-l

!!a-aa O.6aa!tf

I

i

14933/onXi.
du1&"Jt.O4l:

dO l2011/(rn.o(t).

onf oryfiol(|lgg m@qro
o(rml'oo@qro

et8lood6n 6ro(lrpoJ('Jo.g{

@1 ioo!: iocolctt o6ldld
optrtE onq GrldsoidxmrJoo

m,od,Cu db?6)1

2$7-2011 i12768/qu1/ dx(irl.

2 oo@JojArdl ,T, "*T"*'

21057(\D.11.
dtn.&.Jl..od:

aO 1201Arn.o(u,

o|r'l rD6qpdQaDdl(Y,rd
rld oJbl'6odlo.o aa.rf

o.(rrrdfo 
'|JdJl|Nr 

o.rrc.dD

"0mof 
q\r€aldrdlC.

@1 o6.6JL Sl!q,o(q
accrrdo(',(If dDod*ll4

aJOa@n

31.2014 S73d,JL.0rd
ryaacd{2)

2129z(t|)su{.
tdl.&".[i44[

no U2o1Ynn.orD.

(luJ(Fr@{tl otlog 6gd@oe
ag.@r oreq @ctt('Jodr)o

dd@o@l6hoLoooo
aafinrrcoarD@t aloqunrtl{lr

{Aloorl s|,l.@@lq
6qn aoooot al)oddlbl

- i.rlsll

$1-2014 5730ntliodu7
1Z'Ead(s)

2182Zorqq.
od.&".lI"6ef

.o U201Ycn.odu.

i drdlo,orodl lCl
m^6r.&Fdr'bn|i66.tll

101.20!l ST3drJtiarnt
lZqL(trr{4

oo drsddlqc o"lrtwtl
mtooelnF abo{4od5

@16dfl o|6q
o16om(EtoJoo auo&![C

noooi

6 12,t66/or).Si.
qu1.&"n"OeI

,O 120lrvcn.6i@.

io(aonrlqDlo"@d

eold|qto0td)ooo 6$.d
gdo{F oso.o@tld €dl

.-6rlr|ada4tt(ltlttlq
,nudqaJsnoo nofdtdtd{r,

6tl(!o (rrgtdlq.ot(lJod{

|olordl onoo|c€. nn oJt.,

.qnaooc(rf mroddl]il
..6s1

1&2-20t| 15919dl2,/l4oruo1

206/20t5.



98

7 tll33(v)rA.
ott.&"i.ioql"

"O 
Z20l1dt.o{r!.

o'IrI oJceofitto!ry
odac@ eqrjcocuo6

a-oloo d,6njl
nln6dl-|lto0llro axrjoq#i

(,lootl aol.t cs,
dnd|otltro.{6o
o!od$91 "r6odl

91.2013 35299attz lla&utr

2l77Yolsltl.
ot.&"./l.ooC[

q2l20l3tcfL.''rt.

"Jdlsdltlct o(nJsooodl
o0drl66.dlad
ar}[ldl€dT,o'"

iroxr\ xrn'$Gflrotkrf
rDOr(oJOaO O6len0tt

@l@1 ('Dol, (16@r
No6dpC oroocn

L7-l-20t4 13309"9"o'l/2014

9 14834<ueg.
dtJL&ii.io4l:

iO ]20U./d,1.0ft.

dtsloerdd @{Irco(laroeoa
firs.tM O.xrDAl$notl(Do

ooo|elol ant)and

drcirglooot(llodS aaodl
eld+ on@d oar?@o

oD.6d[9t d.bN,l

21-1.2013

{853&"6ndu 12oont1
1.12014

10 1613flor)glil.
arn &"JL.O4r

.O 3201l/dl.ocu

oodolmndl't cndlo
d'xrn6o a$fi|dl(|'o
Otrylullrfrfl(bo

aluooffn old6dlroodDc
or.lorrEf {eltri qdl

e|odartl otl@o('|oltDoJoo
oodCld iJoeEl

r$m13
tl'agl6Jt2ll4t

d!ar.l
3G&2014

11 130BUor41
mt.&iJl66qj:

60 3201:yd.oc').

oxt tkd.€oo
9qacosDsdtrcorDlod'

@bl undq 4xru&rcnd
o.ddltl i.rlocrl

tt-$2013
21967o0d2/ 12/mml

&11.2013

! 21307/rro*X1

i r't.&driod
| .O 3n013Yct.ocD.

I

.nalo'|F (Daffoooo(Do

@'lmrl (oF.l orc€r.rgii,
6r(lr)&qp(\ll

auod{lal 6Jo.@n

7-L-20t4 2251/urlqd.

'onddrn.U 
201'Voom{

2G1.2014

lS4itzoql.
a$.&"1'O4l|:

.niUzolUdto(|u

006(tr(,!@ qc€o1o"
a-goo eral@arrot

C!dlrnrtd(&1m,1 oo'.(n
oa.mt., g{Cd
a\,odd[{ arocotl

25-&2011 475S4l"r|?.llvnntoll
1+2012



99

14 U52Ual)ql,
drt,&ii.ioql:

rtl1201UdAorD,

rd{l dqdht
(lldlodpomeddbot6.d

"n.o.dmi. od..rD
cndhnd .c6.Cqu..tr 

'|/f{tLdl ,slcrc or-rd
oa'!ao. nloddt{ i.!.dt

14-12013 3788idlu1lad,dl
1&12-2013

IJ | 2131,V n rU!
ou1.& .n"04 d,ru

2013 rtt oru,

iodoorrclYrr(/'n@d
qoloflrxdloon o agl.d'

ocxrDioooqio 'd$drc a(xf
dJ{rEl tgEcoo €dlqo

eq@odDooarporalodS
(&1 6!co?atrd: ao(rtt,

&tdDdooruf
ooddld dor@1

$1-2014 6862o1214 /oom1
17-2-2011 -

2UsAntldg.
mt.&iJriOal|:

!tl1201gdto(fu

e(rnrrl6 .o?ond cnroll(m
aodquc('ui;@d I@9@

r.40.C onf
eq.corD$ltlx,.u.loftri
ttletl ntl, o.'dLtlr

6o(r!6c'odd
dloddld nxedl

$t-2014 682&dlzlrVooro1
1+2-m't

17 1127toDs&!
rnfl&6noodl

ddl120l,Vdtloqu

aciolotd eglodlC.@dl
aaqf|o o.ry mrd|b
oloctlllttld drsnJdl

oi#r @r. orhrdrQd,
qoo4irD'lJoo
oDodCnC n |!?(',f

2UL-mr4 573dn rilrrdt
2012/aa..trlr

2r-2-mL4

18 1297&/oxX1.
att,&ojfoO4i

stli201zcrL.(Iu
n rlt(rrfitld ottrlo

{D16t1 6oin e1 o.c$.
dlo&Jld a.Jo..tl

2G&mtl &tWrenzrru'ol

1q 1963daDq{.
mn&6Jt.O4/:

dlr2ol,Ydtlo(ru

6{at@ a€p'!|oe
n-B)atlU6too qm\rnnooo

ert@dcno10f drtcdl
auJlaolocDodnt

'q.uolof#' {Ototl
ddf Fdr, 4?91-6

at oddl{ i-t!0o1

2S9m14 rc

m 13139tD.$.
d\tX&n/I"0d:

olPl20OdtdLqnr

*l qf,ttr dd{.t(ttlJl
dr.dl €r!..d df crfldl
o,Dqqtld.o tu adl,rt

o.a{n

13-12-2m6 -l8sflY.OndU
(H rrxrp
191GXt14



100

1660l(\l)cXl.
drtr&,Jl.0C:

sf22007l(ltt oau

oogoorld o6@di s[!6
cnddrb atlddLr8art
eq|t)oolllots'@bdl

ll(|eDsf oar'loded
(nEddld.iorltl

112-2m9 Effilt',t]/o'ltxwol
21-2-2008

l3ndd,cl|l.
drt.&ojliod:

cl1l2n00&rn.ocu

oryictgEf
@gu@(nctdt0o

6Jdr:mD'rjl@(ncolotooct
dFoJgl cul6.1oaD

oo(rrxtr.rce#i'{Drodl
oo.r.,6Jol djlog

djloonxniJoo
auo6dlt{ do.otl

27-r2W i{)411/CJlZ mxn}
19+2014

23 15a6UnnrX1.
nrrL&i.ll404

r$2201zdlo.ru

o6Jcgo'| ocxrrloorodl
oocor.odqdl

disortl ouiaal-rmocD
ot J.qIf {tl |..Io..o*tr
. oaodlo..od No6*lbl

n@@1

22+2012 2209V11214 ooml
27-rmtl

24 119e9aocXg.
rdl.&nn.O4r

r 2201Ycno(n).

(^,d!omrp@(DJo
a1nr6.|tsocl'ic{al {
{E!6d,1 @ldL q€ldt

('l)o6CltC ..Ecctl

22-2-20t4 s7JflaJI iomt 12/
qa(U{1)
2*+2014

161}7/tu,ql.
d!'1.&oi.ooei

c 22014atLoau

@r$ anEldloei
coodb.f[{o6 otktLD

ryr.Jad

cqoErGtl .t r orbo(4
It Cl n[.dl{ a.@r1

19-6-2014 5736/"i. 
"OrrDt 

1?
q6.d{1)
t942014

26 12290ar;p
(njf&"I..Oqi

5rlJl3/2010/dlo(ru

o0dl66.dlad qrtlo6$
@E{orlc(r'dtbo o6.Jl

qrl,tods {'10ol oEDi[
oJm,(')odrb Gn6dlql

qf||6dt0otl

241G2013 1n2aln6nd1,t l(ytnrnl
2t-11-mt2

27 5269/aDrA.&
adlaD.rll, .rdf

d|,|1z(x)ootl6du

trrquc€b (ss4drlodr6'1oo
ars.Jdl qdDJedS @lodl

tuooodl, oaclcep

28{-2m8 590334d4 13/mr
2&$2014

t'-
I

l! 8sgru,.ll.
trtr1&alti6di

dUll/Wcrl.ccn

gtt.{qdld4dlrcrrnvd.l4
(cr@1 a.tceo mr6dFd

o-@i

3.HltD8 2fl@leU&t.d.
4+20{t8



101

?q 14897/co*91.
quX&"Jrood:

mn1./0&. .o(iu.

ocutOo@ol ont
aoqdoo a\roruN&l nt.

onx!..oal a!oa{!{
i-o61

$102012 58:S&qr1U
fi!

21+2012

30 11952lnrld1l.
rtll&,Jl.noBi

fiUl1/1Ucn.ocu

aoiQrttll loaaoco&{a
€ClodlrMoa.dtoo

G.uCl a.!x.J.dt ('f.dl
@o(6oe afl(nleb (rl)oddlel

do06t1

211G2010 $50gq 10
ttal

1+2014

31 1730&ur*X1.

m)r.&"Jt"Oc:
au[/1U(fne(ru

./kDopc(odrfiFd .11€o

neqF ealAaDdht
(clodl cec|gd drftt

ftt *del o-@tdl

12-12-2013

32 212sznt)qq,
c\rl.&^n.O9l:
mtrlldn o(nr

orlto drerqF caJDsD
olclat8orll a\naoloelt

-otFtcor.l .ItEi ('|bl
mplJL oc (n!d.gl4 n-nol

192-20L4 2lffildQll{loftn l,
2S$2014

21599uqp
ott.&nnaoJ
ntU/lYdto('u

iadoi&(nt(A6d Cd|d
edddr.rl'In 4l qxo
irlfe orr{F cry(|t'l(n.
dE Jl Ad![.rJ'Othdl
drl(Do l|t!, itruttload

(rl).ad!,C o.brdl

1$2.20L r5017/lurld.ruttl.

u 1983UnI,.11.
mn &d,Lio9i

(M1/1drn.eau

Cforao (nirpl(no

- (n,oorgnt
atd.aE0Dcou.lod'
(&ldtr odLedl lf.dl

0|)edd[4 ^lo.ot

rr-11-m14 sl

55 2125Zour{'}
('ln.&.Jl"oeJi

rntt2013oLocu.

olb clEqo' eBr6d(|odlcrohEl
ault algorndrporafods'
(&Ldl arpL .a (!r)d*!C

dcdl

192-2s.l4 2146&dE20Wo.unl
2C5:014

35 1291U(')r&
n l.&"Jt6od

d$2f2010dt1.(|\

cfirnoaodlo(rl
ooaoqdl otLCdbtl

aqdDoolrroo@nnrf (&lotl
oioaeol, dl{lot('r(D'{oo

Ncd{lC i.lclotl

2&U-2013 26812{Fdii l(y.|!qtl
2-t2013,

37 1it494lor,.ltl.
dt .&ojl"oC.

d\r1212010i (rnocu.

a-@ledlooqo
o.-aio..eoqc o|,ld.f
GqgrLdlJ'ldltl
odefitdcf (tt .tl

tarLdL.tsqiJd{.rtf
{'bl(e..aldrdh!fl

(nrdllFd o-Eodl _

23-62010 3825y.0lo!?
1?/ crcog
11&Z)14



102

38 . 1960yal,nll.
d{t&"lLoOe[

('YU2olYcn. ocu

-€aar oa?dDotLFct
rDonrao anrodnoqnxt
fltj.q#r (tr61 aY.!r,

o)ldtdr!.Joo
mntCl{t..|Eol

211$2013 6520gdlZ1yoom{.
+'l-2013

39

.ntl240lVdlocn

2106dn|NX1.
din&anioql(

orldi dirb iorrtk!
€qD-arratltr0rualq#'

rtbtn,tdlq
aqn aqr' r'
n5dlC.J!o.tt

7.L2-2013 680ta6dl/lt|/o.unl
s2.2011

& 11050nDcXl
drt.&^I.O4l:

oUl2201/YdtLc(u

dLaradro@ e.!J.i!-ot
.Odo(l,ccu(Aad Cldld

aLE4GlalF !a.a.d
Od.dp

drrcdrDo0or.la!#r ('5l
lrEll.nl dla 

^i|t!h[

7.L-?nt 1il&!2rlOl1,Vrnmj.
2+}?f.14 -

mrod.Jld dFlil
4l 2125Yat q0.

dlr&d/r.o3L
mtuzolyntlo'nl

o,lgiJrdl qjddbod
cqtLoclnl.@c

eqd'4tnlno4l.i6'
t'l aa-il.qtu.|6et

trradlC dodl

2+12-Nr3 W (Allgc,liittt
n-2-nM

12 1637VtrrldXl.
quL&.Jri64[

odu20lzYarlo(ru

arsdodl g(xr!.lindd
€rLdl@1ll-l

@!4C[,C a.orGtl

27-62014 4ffi4'{'16'11
liUoool.

2G1G2014

,$ 16l|()Y(lDsXt
.artt&iJt.OC:

otfl/2ol/Ydrledu

.,{d$dt .Oo$dbc,
!.!{dlcFliLlc6 oJ|(r'ID

aor(.lcd fflrdlC
|ot auf loo|ooned

nJbord
(r\)odClrl6.|!00l

24-6mU zlT704q glvooxDl.

1S*2014

4 16s7s(ll)qt
orrL&dJl.Oili

dvl2/2o1/Ydn..ru

rlorlo (n|J6tl[o
.n,.o{taorljefd'
tEbladli4dbrl

ry
onadlrl..!cdl

25+2014 17925lt'l0/l4l lolar1
1S9m14

o!T220lrY(''Icou

17901u,ql
mn.&aJliod

dlSn'rrtlqlt)ofrrGddl
6r.1d,...r$rr.orA$.r€i'

{'bo,l dQ noa,
oa.dli&c

mr.adF{ iroodl

?a-$mt4 .5TWa!t.lotrr'/LA
ad.cd{s).
2S+mL4



103

46 1/$2AoDrx&
rdt&oJliOaI

d$2f201/Vdrloau

0rdl6tl (20U-14)qs
qr.on|df .tloded{

&36drsolgl6rt
aunadloe{rho" ouonriutC

13+1014 ql

47 21129/ol,rtA.

mrl&in.Oql:
(r\)1z20livrJf oau

mU(!)o dhldloep mlcfir
clgdloP- Netoo.go

ealotoarodnPoralol#i
dttodCl{t .Jo?dtl

1-11-2014 rfl

48 869Y.*4.
d\tL&.Jt"O4i

rru112007/dodu

oenaflr€dr E6
obrd6{E elr|2st o

!'ldbo dtddr@O
aloswurlC(ol .n.|tu

-$*\|'o"-lt,
'rl!o!dl

2-1-20@ ?7ffitd2ll3lolclr.tr7.
lG1-20rt

ta 17230/oe41
sll&ii.iO4i

aUBnmZdLooD.

m)de6aorfi@$Er
aqa.Dldr}coo dtda.c@O

ar)oemdlC(ebtl
agl9.tt .Cloeq

oecs?ooo au.ddld .tootl

t7-3.wIl 3mggqy 2olUodnl
22-9-4t14

50 1629darq4.
'o\[&aJl"oC:
adl32oo&qttdru

ol8nfkttbrrE@
irrd.l@dtr{o6 oadd

ri'?dl suaal'dtof
dtlo.donqF f qlodlxttdqf

{&f6fl Edkrrl (rtld6od
nJ6dl(tt[ddilC..@dl

19,&2(x8

51 1744YtrDqt
drjt&6JrioAl:

adBzolYrJloau

o.aboqfc
,iiorridDl(ftlooodl

a&n6ldla6nqn,
cd'df.C.olrD a5lco

oD.dututd.-€|olra@oo
drCtauaoc,@of olldldl
dlr6(l)or ddll,tlru

cloJdtl

2+m14 54609-n Jooml.
2't1Dm13

52 2l0sdaoeXtr
ot.&o.,I.OFl:

avw2013/dlo(nl

.llaldro qrrruaoooo

e,.!@ddn ortrlcdl Itb6)l
offa@@tlG caaldormd

atE6.{l9l 
"Joodfl

16-1-2014 966earn AA,{nd
allzl{/ Ad(\ln.

/t+2014

21ogtnr)q*
dri.&iI.io4i

dur3201ldtqr!.

oooiooasrJ|tr(! 1nEeb

ef,Jlodlmotktcdl(cldtl
ac6o$od\ a{u6ot,qr|r

dDladl|ill .r.cal

1&1-m14 A$9/a6d2/ liUmrol
22-7-?o14



104

54 | 221rynrr;i,f
. I ('d.&"Jt.o!i

rfr32013drln}

I

I

i

nodqutcmdnoJ.t as.
iololonlqrroollrr.oral
or5:('lodl irLtco,

a.hdr dtddld o,,.odl

1S1.20r4 1) 8229"08J3 14oo!
22-2.2014

A 13922 ntL

aA,{Fd .$Ul{m!
2-S201.

56 | litslzaDsx{.
I r't.&dn'Oet
j a\r€z01,yar!o(nr

aoo{ocaro o(lr)dl$
dA{qos oedtruri

e..dauld crl0to ooExDo
(ndasDoornroox'f$r

@1o6n odr)rodrrl, o+2ql
m)odCt4 6.@6,1

17-$2014 cfl

'ftradoord dturr.noqJco€' edl4Ecd atddl 6.dla,''rle,lSlel



105

II oo€ornrtooaoem clar.,i

to!
crm||

doald (rx.r|rl ol'rylf itdod

.odCq 3ud

m)6aod
c|gr
-oc
idodl

an|iGrl
(}'oodmt rxia

..ld(t.

9315/rurq4

mjl&"lood
.o t/05/
dtod\)

flhroofG(md66
ohl(t) rqruqput
nu.5ruivJtqI 14lrd

"6ac.al, ocu9sd a6og
dirJomf6)c('cd
m)o.'eEnf o&3fl. auod.Sql

4.6.2005

r10,ZUOdhe2l

l2locuEol

2 139t5/ruxl&

nO&ar.o6d

.'o t/ll/
dorrt)

oooa.tboaurjJ oFd o6El
srd oawnddt
firsodotrrurl..|g

d. "f codaax0
rdcomo.{o. mrod'${

ntldl

9.r220t1

l296vnr$o3/
l3/odum

3 16644/orxq6

n\rl&J.Od
oO l/ll/
do(n)

claes.uraec odtxnrtd
c"roeonle oqJg
arlFannd rD.aun4d

3.1.20t2
El30/ae'onrl/

l2ll(DfluE(ll

l72Et/ruq1
(n &nr"od

.o l/l l/
domJ

diFdoo(BneP
ooJtiadddd
sDmcetlgd

edlodl .rdtm, odlcttoc
cqcb<np4lc"ruO.

14.t2.20t1

71gt?/n*uts/

ll/ofl|)f.!

l983dnrrsll
n\f&"f6Od

,4lt12]
firoou

olg 3n(lodaamoofftc

cuolqgi gload taooq

-ocioc< rnua$ alocoL

1E.10.2012

62t1l/(ulr)lv
lZoat)l3cll

20612015



106

6 l99a6/ruq1

d&ar.Oql'
' ,alll2t
fllom)

'qsdo ol6eF.(')
qIIr0r(!(rD.'iJdxtrta
gr! a6cd&Do gr'r
OlIr)l*Ooo
oagderr!'no(|t
.tQffidooo
rDdmdoood oudd
dtllaojoo n *r,,rrd
a,.od

l5.I0r0t2
471llruJt6nllv

l3/cixruccn

7 ?fcr!&eroo
qdi.da€s (n)o(,

obFqli(It) di4rn'd
(I\r..ncu&I

m!o. o.xrlood aoyt
(u)@oQd, ooldort ooejd

d|lanrrd ooaafmf, pfd
(|podldbt 

"rood

30.'L20t2

t 2o76lve}5t
nf&.r.'oqJ

oo l/13/
,t'.(.t

oo.am!o(nl+'@(.
gdGo(lndu odC
6(.drLeo@af
mromfef
q[ odan6!.o5q
cc<'ude,o(rd ouafql

".[oar.

6.t.2014
1337/ru$O3l

I
.€cnEaJd .t of aodl
.od t o(lode
gsdo*rfn
ryrqFrdqDdxnrfal
gLa. cnoocnf, dgo

bJmrnrrq', d.ohr c..E
olaa!.{D oqu.[).s{
srud3,ocd .|rroc.dd

oJaoa*

tn lr 7o.t1



107

l0

n Aof ,Sd
.g)lll3l
flrocu

icximlcmxaoocd Qdlt
ctFqr('occt6dc€s
.{0rc0rcremj. olr.tttcurd

Al. rueb/Gri mcod,

@*"
doc(d,

9.1.2014

c$

ll .'OdcU)3cu(Aocd edo
6nnallocno a,$qpe
asettadd at{ 0(!eFol
so(Dae{@d
maroddmoodDd'
au.dtrru&l €lod
oo<a.ml ao<ruriqm<ul

mnaqla.rcot

7.t.20t4

pl$

t2 .nFo'crrn sc
rru.rurulel tgl. pooa6d,.

Ghd oodlt,
6a(n)dq,ro l':ooarrord

osxiorf auol&Sd .J.ood.

t l4lo&1.ntl/

l4/ocufir

l3 oiaepcut doJd;rid

.Odoru)omxiaood e*Afld

4iqFpr'oc'i
@ot(!l6d ou.dtdutC

(8[oo" n'Jgilori,
6cmrdcu|t0t fll)odt{l

"bod[

7.r.mtl

lsl

14 lTlaUoDo4f

r$&"r.od
,oAMl
0thxrtJ

otgogcQCfu
onxnooo@qF aotu4t$
Glod oodag
dcorrxnqJo. rrrto&SC

tl,6od

1642105
5n31tu','''lt
e0lo/o(rl)rr



108

l5 u649iuq&
mr&d"OqJ

,8404
croft

oUlaeosqo ol6epc(,Cs
os$ ohftD @rurfGd
m).6ni(nt d cbd
6fiaoa rn<naoo(
o6c5{o. flt.:od.$C ,'rmdl

t2.2.2W
33566/ruJho 3/

201l/6)mBcr

l6 l95E"curq6

mr&ilo0ql:

.s2ll0l
dlo(ru

rlt.Jae)d 6ceut
6D(norr6dn66mcoxA

*srtElodooeilab
om,oog mo,&d4 oloodl

t9.01.201I
4905/tu ot$/
201Uomiacll

l!)625lruqp
(nl&af"OC

"itArcl
ctknu

crtg..rcr{ qfd{tdadldum
dp. crftp.rno
corree Oold.s[o

6qnr4&$t roloof flrtkn+
orD(nod mrod.Sd anodf

19.1.201I
5 1565/nrfimjB/

2013/ocurcn

IE l7322lolntg
od&afoOC

4ullt
docu

0d@ oForx ,. cddrDdct
n,*lSa(xrFSi
l&|1 oo.$iaflnd, cAfr'
mroedb ".6cd

2t.t2012
WA(!J,oo3l
20lZ('mror

l9 l766voDqt
ml&of.O4I

Q2llll
domj

otud(ut oorioarod
a{ddq66 grulm(|to
flrJo@glrd' ot .anxrurrl

o.|odoo4st ooddrut
ootdo.rolod 6dd, mr!.r.
(Iuo&Sd ddC.

5.t.20t2
49557/oogr'9 I /
20lZooncr

20 14120/ruq
m!&or..oqJ

"s2Jl3l
docu

€dS ol* eiddDdildt
msad@mx.1p.Xg gChot

dl,o,n q 6fld auo6.$4
6Jood

17.4.2013
2825Ar-t,rlld'll

2013/oonor



109

t, 2l
I

10t75/
RtxlCI,nJl&

o\JIaj'5|tod

60 3/05/

oroflu

ofaan (,)(ros ololD
qol. c,l fiu.anrurqJ

€l.6edo!@d
(uotE {d .rocoL

19.1220t3
2t9t5/odsfV
2014/oaucu

--t

22 1426t/ruq5

o$Aof,a6d

.6 3/13/

ollocu

auda* (201 l- 14)qo6
dn|oFodf dadcdd(trii
gsri rn*!d <nr!6dldoto"
(n.dtt(nJbl

03.06.20r 3

2013/otruror

n.520t3

t3ilu
dfoQrntl/

21064 ruqp
mr&oll"O4il

q3ll3l .

drlo(Il)

rAJaolt Grfli aodor'
€O(3ftr41|(rdodDsmo

o|lliD.lgebd sfo. o6,
6o(Ir)dc/}cut

m.nmr3 t369/ul Si
201/Y{'oDr(!

6.22014

24 2ll5vrury
o\r&J.oqJ

60343/
atom

6s. o08ddtgfind(Do

o(!rd 6od(ut ttl.|faofi
aDdtrdtno c,sad
(nt6dl6ano|mcls.ldtg
€1.61a€6 c,oocofi,

19.t22013
803lzortol.[3/

2013/o<ruru

3.1.20t4

25 21159/ilxlt
cnll&'J.a/

,st3ll3l
drafiu

oodcujo(nxio@d qdo
6nF0rOGa(!!ewjd
c/d6cDd(D.dnJo0d
!o,rd aslort
@(Eodaigrd(!. c,6.|.dl
(ntodacDoctoil.tptg
l&l cr(8G jnt

19.l2r0l3
t367l$truts/

'20l4r'osuno

62.?s14



110

'26 2l16(Vnq
mr&.f.O1t

,43tt3l
afo(n)

larcel orygtDotrDo
6rf.f6o[i a,*]l 4.6o]t
aiDfffdltd(..
q,s.'d@oq(.lAF

dddodlF({
6g(ruLt o(ut

1.t.20t4
14213/a&ntB/

20!4r'omlro
053.2014

ftDU

'27 21253loDq

mr&6f6Od

,93lllt
oracD

otd O(xldatommo
o(lFld
qbdoruoctl
6cm)dcumd

7.t.?ol4
2E171e't,'Il',ll

2014/oruecr

20.3.2014

2130&$,q
mt&.faOqJ

,43113t
dtom)

.(rm dtdctDdaaB
&xlxrt)cooo$ Q(.|,m)
ac6o& etqporDodDc
f!rF$ (!F4 -

aorimpodf
aa(rodcronlt

2t.12.2013
8027 Vor*urU

2013/orrurcu

2232i14

29 durlooo|Gq& :
cleqtCn@& iD(I(los
osdcir ogq "

oJ(no(rrormb n).'xrufC

el.ocol o.|(tDc
cq().<nrada"ncn

2631

p"eo 3/

201?/ocurrr

t7.5.2014

30. lT2'Illatry
mr&arod

slUl Vdfocu

rfana{t6o6 oH(o

aor.Fradu..ril&t
€1.06. oon\|(nra,
eap mtoadl oaoa

21.t92013 "l'o{rfV
20t3/orueor

35Wt

tl 17325/rury

mr&(\r,{C
d{lll Vatocu

&*Naodod ot"fod
o|'ro(ddl
eCo$cdDorirt
afl.p$(*d
ooo$q E$b mrod.$C

2.t.2012
tl13{/
niruts/

2014/omrrl
2E.4,2014 '



32 l?32&.(uq
mr&,"!.ooqJ

s$Vl Vdrodt)

clfl'J.od m.nd6o6(ut
er.!c}grp.cya.bo<rl
(ttt aolgl o6dt
.ljoont:rAolo
cIlFO{|Tlg! moffturC

€bd (rt!.66. 6car6

Odl rhJn ntnd.&

"bodt

t5.10.20t2

JJ I lg1florrql
mr&ofood

dfl/12lotoc!

olcelou) o.rt flDed
g0to.!o6qce odo
&{*!ia6d oloodt|.
oarqlmdere
Gellonb
sdopocoooflrt
qor4o#i
tdl g.c'oC .'omt od
ruddld rtiood

24.2.20t2
lo6qy

(urm$/

2014/ocurr
20.3 2014

34 aF.sDd do.o&das,
gtljoc, dtxr.tt 6cdcd
o6{t Fdea o|!.rad
At{('t6 csod m{
dfirdFoddr.tt
GDox.1a:S Clod
rnfrA"foor Drfi
atJ.d.#{l itGod

16.52012

J) 201t0/ruq1
mr&dt.0d

5rdl/l Zalacl)

o€a6 gs.nflrrdil0t drD-

o(!(u{6dnsm0ol.l
o.g5(Sdrul"Gb'
dncotc,(Di{o. auo|itd{l

.Jood

25.102012

$294
nrt(ntl/

20fZotruro
29.|.2012

JO 13275lNqf
o\f&"flrOC

fidlll3kto(n)

€03@o6
itd*leqcFiddt
(!..drt. AfflFqFi
ObA'"lun4r4o
rruodJel "nod

24/.J241

. a6.at V

'2013/6cu:ll
n.42m3

111



tt2

i
I

I

I

2053Zorq1

.rrrll&"n."ald
qfl/13/dtloo)

-qDJC(JO-mqggD
o1ldde,ao$d
rr.3dacdruJ o(Doxfl{J

.bdnsdarxrF'l6
Abd0m0x4.rel6cd
nt o&$4 d.od

23,r.2013
?331t/
urnlr3/

2013/o<ruro

29.112013

3E 16394'/nrry

aU&alnod

n Vl4lotoct)

ctC orymd(!€e
O$Xru.(lcllDc

eqFoogl,oo('Ixx|rcl

o,{5(ss.nd[b4e€dl
fiuodd4l ".606[

1E.6.2014

4lt25t
, alrrfv
2014/o<runo

5.t.2014

39 U393loDqt
n0&or.od

d:0V14/oto(It)

dox!" mrtdrlo
mr.odtuAru($its
(4'bcndfqet6.i,
aEdl$d ,ruod.${t

"!cd

39.mV
fi7611
p"o.z

201#omrcctl

2292014

40 l2099zo!qt
mraL"roodi

5nllA4/atocu

ruc(n|ada..Idndmto
(I\.r)O@ed

etqpadDilft odat
o,td €fud c,q.o€
mrod$d Attod

n.$mv nf

4l 19576/o!q1

.fi\,|&"r.oO4J

slnYl4/dfomr

ctd ooorqd€flt
ohmrd febon oml
6sd4.ouo&+{ oocdl

r9.t.2014
4620/orHl/
201l/o<ntrot

n.12011

a ll29llnuqg
ad&.t[.o41

s&/l Yolotn)

ol6rEo(,tle3E
a(!ee4pd
e||F6dTgflr
oK4qS Clm(rrua.tf
ofdDoqEl mltddqt
d60d

21.t.201I
5099/n*'O 3/

20lllr!(nrror'
13.120t4



113

l546volqtr
d\t&J.r6d

rf2l!Zdronu

o.'JogQtd ec,0ro@d
ooaorq$dD6g
o€(flo Ccraflrdoc)
doo d,$d oulcdofi,
0ofirco(.l&16
(t)lE q6.gql
ct*oog duod.$d
l|.rlocit

. 3919e

ad.an ry

201?/o<n:rru

. 29.t2.2012

44 ao o,l$os psqm
d(!., olurrocd gc atnd

dfilddrD(*b l

rurnu,ooo. cqd(.l*$f
t['[.f glmri,
anmtdoooU mtoA.$a

nlo.,d.

E.1.2014

et

45 ag&ooompodd
cc 

'|xufnf 
qd.

gqecDoocr'oillp$
eldcaD.d
atmrdanlt utarJoe$C
lltood

46 0@6.oondl6et
ooodbid.€sc of"tfD

Aor.Fli orsqleEodD

effiFor.t+d
Cd'[obo([Cld
(Roe&l ni.o{n

D.6.mt4
4n94td,inO3l

2014/omurr

2tJ.20t4

l77aalru:rqg

aU&"t.od
trf}l/Uctomt

3lGftrtod
(r66iioocG
c\*rbodd eLd .

at .{routd tahd
caoadrf Co{ao.id
c{lp miod.$dd6d

2.62014
cf

206/2015.



n4

4t l99oa/(t')qf

a$ei:food
srfuil{sloo

.|J3dtoco caog!
elFcocnmdno(x4
.l:d €hd otf oj(r|.|.S
rmtJ,de|oos
ouoddld oLod

26.92014
65145/p.o.t

,g'2J

2014/ocurc!

14. t0.2014

49 17257lrury
a$&,\f oOqJ

rlB/lVdtqtu

tQg a(l)t aJ6
oqlcffifllooc,.
e!|l3io'Dqrrt
anrtlAlF
€!. $rm." aAocsd
tneedb onod

4.l.2otz
!4.t5a

lllaflrfi\tV

2013/6c!!or
t.10.2013.

,50 21O5Uru.ry

nf&af.3el
'iinnrt,trn,

6dl09rDir grrc(l,nnl

o.{bc ocnFc\t@'|xa,
GC(rUdc(,}3ilI dg? .

aadd
!n oddbt or6od

mt22n17
79309t

lrf.n6flrY

2013/otrurcr

30.12.2013.

'l
olC ar{odC
,rrdad'odnoilatp'$
(.hdt r.dr.l
.ootJirulc(ut mJod.dA
rr.|!Od

2it.12.20t7 g3l

52 2r3lflo* ooaadrl)a(rrj(Gaod
oo<ngrcollooos'
oadd li.lfrtto
(l,(l)m6mo.r 

.

co.Ntia60d$t eil|ood
ad ct psdo
anraFd oD..wut{r

el, Ma, ao(Iuricrlrut
(Nd$C,r.rtltdil

Ll.20l4
u25v
nlrng

2013/dinu.cl

20.3.2013



115

)J 21598/nuq1

iTU&'r.Oql

5nA/13/doau

o0r6f .|od oo.{idddru-l

mf d..odt @ed
dtfird(n€e msord

qxuap*i €lrd
do.ol aom:dooorut
(luod,&I.'ncd

3.t.2014
l7l6u

mrauB/

2014/oauccl

ls.l.2014

2l82flcuryg

mr&.f"5d
dA/13/arom)

o0daru'cfird66d
ooudrb0todce!
ag(laeuGd
raldmdm. olS
cmU$ync*D.
tdbof steroq
occudcrood
mne$C..lao{il

4t75t
'rur$lY

2014/orruro

6.8.20t4

ll 21E27/ruqtr

ndl&o!.ood

6nts/lYotom)

ogd$cpsosg'
rn).oddallb d0da$d

'{o0s6c06fim
ot'p,gg-

lllrd(fi(D.o6l
eom:douixyt
noo&Sd 

".n;td

t3.1.2014

2076t!
rur$fV

2014/omror

n.7 mt4

JO 17106/ruqt

ddAJnoql

rnlBA4/alocu

,agDlrdo, anmloc..m
qlCal edo$cd m,sd
n(!ilsd .rxiadDoom-.

tobcl oucor .Ipel@Jg

m)o&$al oioodl

15.7.2014

496t9t
odtn8/

2014/o<rurcr

4.E.2014

57 u077ruqF
fll&^t 

"O4l
mrl/07/ononu

aoac{nqp a!ct'
om<ulrnocn egod
pdoqFdD fi-,el4

cto6dro6 €lod ('a4o

C[(,c(nt crod.$d..no{!ft

3.5200E

. 7AE29t

,mS/
2011/o<runcl

E:t.2014



116

5E I l7t'4lftuq&

ot A..[..oC

mrln0/.rnoml

dutrjboo+ mr!fit|{l
obfr'iodadQ
{[ttce&i&d o.d
eqFaosTrooofForal

&si(el."od
q/}oaJCCIOC Ool!
auod.${t .|Jocol

16.r0:010

'r'wy
ofmrz

20lUo<ruro

t.7_.N10

59 20a9s/nrxql

,ti&.i."0"I
nrr!42lr,,loc.ru

e..0.dofiJ e(urkJr|i)d
€6co. o[{.ldgdDdl(It
@bnf mcGoosd
rrua\fu a.ocd

t t120t2
6t764; '
.urstV

2013/oc!.ol

5.102013
60 21063/ruqA.

rnJl&"ll.i9eJ

mrVl3ifl,kru

ngxnacJ,)cfiudodd

golodtn<t*b@c of*D
qox&lad m*ururqJ

d.oqdooocc$b
m,od.SC or€od

l.l$14
4t5U

oao!.r.t/

2014ftmlat
262,n*

6T 21049/Nq
mr&.fo6d

mrVl3/dodu

asc oofaflmE Dsmo
ol* edlErmdr* nscd

qoroF.!6f €bd
od@bo,oddd'!€d

t92.20t1

oz 2l79Uar45

mr&ol'rgd

mrVlZntoau

olxu arn&rri
odgfirddt o,ed

&Si €lodlo!6rd(It
loc.txDd fiuo&&l

"Jocol

3.0920t3

2013/sngr
3Jrll3

599
orrm.ts/

63 2l25?rhoql

rd&olao{f

otl43/olo(Iu

dFmr{bc:loo€
0DdD" Osnd

a;gE 6bd n1;rdf, 06
nodd{t orocd

t92m4
16t55/

od.aiV

Il{airuro
l7.320t4



117

64 WaT(!ry
r,Jit.f"Oil

mrl/14/oroflu

oOOran *rrncuad
sofita$ ascof tr{
mecolo 6ode$io0dn
ntryI.l..$i
Cbd o4ecqi
mo6,$d orcd

4.EJol4 Efl

0l tffrxrfti@do offid
drtddrdflt crel$
rrula@emoomoool

o.tg rO1 rwq, pgdd
mroddd dood

rc.1 m.t4
49t2U .

rurdfV

2014/diuno

14.8.2014

6 11776/orqp

mr&.f..0q1

nJUY l0/ntlocn

manub oo?otst"si
ocdBrD a$6dd oJom

nurrco ldlpdiftJ
ofooeno oaqrndd
da4 onr,ri ocqgsl
aqetf C$c &ro{nrt
oqnFdrltodrd &|md
od0er,oc$qcohjj
.ld(,xi (ftn4$4t

o$od

n.2.20t0
I 1245/odao 3/

2010/romlecl

67 alrnd orcog
.le!oCedDOdlYFOrr0l

o$(!|bdoGqlt
eo oaog. tttto&$et

rrjoco,l

2491g/odg|!V.

2013/rofiurnl

dlax*
u.r0.20t4

13290/0tln B/

2012/oauno

dod:
|.5.20t2

24919/ td8/
2013/o<ruroo

dloc{;
29;52013



ll8

6t 21068/ruq&

n l&"[.4d
aUWl3/(rtlo(ru

doexaE! dxro(Tu83

€m(.odm olb&!

ryropdo.dtcutd
dod of qod
cccljdooorut fiuo&#d

"tood

7.122013

'lEl'l3t,9.d.

"o 
l/

2013/o<ruro

3W.2014

69 21255loqeq1

mrl&,JtliOC

odQ/ l3/drocu

old 
"srl. 

q/ddocood
6D0r6 (ut(f\horoh

ea!@osDgrDodurl
ddg @l edodl
axru.d.trn<uf auoA$ql

rrfion

?4.Q.2013

4 139/od6nll/

2014/alcunot

70 2l3E l/ruxryg

rnl&nlt'Od

mr/l3/atloa\)

.O(60(rltomrdooad

6dro6nntrrooo€ '
r\l(r)o(k'enuo oeo!€OdD
oodDoot ,oa$
tlloonoc.trlll
om,(Dgdl 

"oalmlcdtxd
.'o.d "truro dDdf,o

Smflt ruo6,gC otcoddL

?4.12.2013 prl

.71 2139#noq1

ml&dld){l
ofi/13/otofiu fibll@Go6 dFotDc(.

d[.car'rurrnufa[
€lmi t a6nxo.(i,

ocu(98dt

i0dcll)rnu6.'md

"rrurot 
ec,,!t|o 0fiD6nn

arcril.(,Fut mnd{ql

"ffd

24.t2.20t3
4350/ru.*{ Y

2014/6xltmor

29:l2014



119

172731wry

du&ofaOqJ

mtQl I Ud$om

taodda oofffaGd
|(r4Arr|l@ceEGi
fiuo5ilrurd (&)l@cyn
e'd:d,E}|rh nuo,i S4
..nodl

3.1.20t2
3 165/ruJlor,B/

20iZctutc.:r

30.11.20!;

18697/rur41,

nul&.tltooal

m,O/13/d6rln

c.odtt6e{c6trh ooqcld
G.OJrrb psd o&ldad
m!6d1fltr,cd
llr.frixruJl4l

u.9.2013
6na

.@dm$/

2013/otruro

t9.12.2013

74 19605/aoqg

mi&ofood

mtZl3/orocu

!i€68 o6t{notkD!€
&OIn)lDc ACO'TTOdIDO

o'@lo9Ff (&boi nt&dlel

Oo<umqpo rnnO.$a
o$dd

23.10.2013 6E015/

dr@{l
20t3lorunnr

6.3.2011

75 2105Yo0q[

n'i&a&ooql

rn U/I3/atlom

deo.Xceod
oofr" cdsdd pm
duded |acel
eEl0CodDoome olg
oorlotdgdnoocno 6ttFd

a€o

ogdlmgper,ormoo
olo.tg €it oqlnF(I)oc.

6om$q cnd fiuo,ida

78988i c{rn'! V

20l3i6)m)co

1.E.2014

to 16366/ruql|

mfl&at a$
o{?/14/dom)

o.'SqqGoo oldgf cA"
o[6ad{td at.dtifiuial
ooJcgOO fi.o0.oq

csut cFqoll 
"OGnd.r6d,eqdlmoeCd

25.E.2014

5806rod$lB/

2014/('mrso

,10.r0.2014

77 163781ux95

mtl&dlOd
oUUl4laronu

ms,{M g*rna$mc'nnl

ctodl ocd pqd
nrro6,$e1 ,.rocrrdl

27.6.2014

445',t9t

€Dd(nill 
.

2014/oal)rc(,

10.7.2014



120!

78 l6a0xug1
ni&"i..oC

mP/lrydtnru

o(Adqod ood(Htret
oorc*n$a€oe ot<rltu

oodqangc0dd
€lmfl ooo"onDgi

Oodurdolcad
mtcLfel .nccil

26.9.20t4
649171

,if o6fldl/

2014/o<runor

29.t920t4

?9 17905/Nq

ndl&ol."od

mJWl4lctlo(ru

crlS afitsoirdnf
m<aod eApiiofrD
oaimcomq$ ptordl
dlm,{ho6odlaod
mrod.$d oJocd

2t.t2014
5E8,'5t

q,iml3/
2014/omror

5.9.20t4

80 It03l/ruql
mr&of'fhl

mip/I4/ntlom)

ohl(l) 6|q()ll.icd

eorrold €ld mxd,
eofludcrrrut fiDd.${l
iJocdfl .

16.E.2014

637W
(urruts/

2014/ocuror

25.9.2014

8l t4624/ru.qX

mt&on.'OBJ

mr2/14/flto0u

ndrd (201l-14) qo6
6qff6rd' dblodg 966
mso.d6(,t mttad6arn6l
mJ.6nimirql. .

n.420t4
t7tt3t

ofo6.ntV

2014/axruco

t7 320t2

t2 709/ru46
dt A.r."gd

ft18ru6/dofi)

'6$6oe @l6od ei$d
doco0oq.' - arm
.t.@nld(nE*ruoco)
o.dl aDdd ow(l)@o
m,lt6dlC o&rct
nu.artKrutd

14.8.2fr01 pfl

E3 l66l4tnrrnp

mt&"tl.OqJ

o{i3l0E/dtoflo

24.320t2.
65385i

rurrfV
20t 3f6tiurilr i

9.102014



l2r

E7 | 19663/ru6& im''r:rooi{0llctlld

an ,-n -^-r I er?looS5rDOOCDoOXal

t1988/ourg6 Ylj.^,,*i*'fi'^ "
mtl&"jl..Od c'rc$ro|@ sq@(|4trol6)el

rnrT/l 2rcJlenu 
nroi(Ir 69ol/4m!!

I oJ.nunlilel 'oc(roo

' 

cudlrol oa,cap cua&$4

jmcol

o,rC;;;L016ard otkrn.

a*rcdgDoofir}Jortl

o,!g qtbon ol6nc c,os4

66.9. ruo.eJ4 
"toco1

mtl&"li.Od ..rEv*-'I*.'N

rnlui l3laioo.r or|d @iootletna
:&rdlo6cd auod.J4

, ..acot m.filoutd.

2954v
orldrlV

20ll/omrcr
14.7 20t4

65Ul
nr.frurV

2014/o)c\rE(IJ

u.t9.20t4

5t5U
&'OoO l/

2014/om)Bo

t1.1.20t4

I -, i 
--*,- 

i --., ---.--' 
u I a:s;--"4 ; Wc "t'";dLnlt"t

I i *m-t ^o; 
:nxo,ol6)5'n6om3oi('I

J *rii:1,.r'o. t"$€" @1 qcrlF4
! -,M^r*n 6\aa^i^, ^h

I

I
I
l

___. __l



t22 aaoJrac ,Do6!fr'rdc bat

it d,.ini6 o.!odo)"

1-$ 1994 $rd 3l-12-1996

rDcd@re/leoedl osx)erlo!]q
on ercorroo mro16odSE)l

c@dlFra6(lDodmc
oxnJoird', [E1. ofricstl,

dl.oa.6sd &$01 0!q4!4

aacerl eBjordocrt
oodtJot@Jo+Fi

@todl o&odttl i

ctleod*rcro6)laa, ocNgo i

18904rucX1nn. &
' .Jl."04

"6 
V2Ol2cn.oor.

o.o8 Gld6r.&l
6(\mEia-loo(&l oa,a6. oo,ed

32-co dxrlld nolq.ilqos
q@d('n (Dmnllo

64{rDo cr.{o$g o.'|oel.d
6no1oc el8ldmoldo (nsn-dl

0ull6dldodDooflt
oronlo.rit

(Dren fl, qn6l o.rflo

otldcq. .xlo'laoaed
.J.odl-oflqot a.la

.fl4 ool

tl45gr'le1[.
rn r&|^iodl

,t0 Y200?{ttl..o.

|o'l6tl o!,oomn otrddld
dddldbqnf u,ol i.qf

16929turX1.
cO.&ijrio4

iO U2olydlocu.

3 | llg?g/ilqXl.

I nn,&6Jl60di

I "6 
V20l2on.o<ru.

ondrFa{rxlo€ oiollo
laoxoj i otooxrutC@l

odrgor. orloda!06,
n n.6li0,o\tl. aDoduod,

@fi rtuxf, drnr6n(rrd!,i loq

t4,r20tz 216O&ss!
2Cit-oclrgtl

l2B2cuq1.
(nn.&oniodi

O U20l2n .onu.

21069nq4. i on&e!.s,ooto Drdecen&
(tvi.&"Jlaoq/i I rlqtodooo nrdloo,ilf@ .

.O V20lXd.oau. I flrcrl(FE ejlqrld

@1. 6L ,€d, 61(nldolniott

2118{orX1
dtt.&oJriodi

.g l/20llcltmu.

ollae'Jo(,(Dc o!0.gl,o{. dloer
orldldre/le ('aejlddu'W@

2r]2-20t1

11i9,:1:, l4/o(o.'ld



1104?/nryg,c$. &
,Jl,.0d:

ao Y2014/irn.ofi!.

arrndla@on oinrrdldlaD
€drro|'CDogrxlutd @1.
':jl4eYX !iI, Od2ico.oo

.Oo$.,idcdMq io*t nlld
Qaro"ocl$p o{ll+

O|d)eP.OdtCl! (!)O(m

iJolodrndoo(mof oDoofi uttf
@1. od{ru9(ol(utollE

(Ir,olc'l (1996- 98)qo€ 4cd
.nogc6$oel @nJc6@6r,

982tVtu,*q.&
{trrl,auBl,ru].

^6 
/199?/nn.ocu. I rl\)oslinDlC

l?649cuery1.tnn.

&ar..6EJ .O Z
0gnt1.o(|r).

1962!'uqg,ru1.
&"]1.^r+ .o Z

i$rn.od!.

I qila,gosqoc,l6e&rroo€qo
: onoJkD qo(eJBi
i ouo{orTrlj|{ @16i1 tflaocdl

tod|la@6, 06€00 fDoddf4l

I d&'JdDl iJdl!o16o1
| trlrnon(bo @alnolnJtl6t

@@8QE oru(6doo
Nnmoq/ocoxoJoq$i qDloo)]

adru1, o|od}!g auo64l4

76331e31

lYooldlafi

1590&o V

l4lo@dld

3&t5ld.!
20l4lal,",..

3r.,.2014

21163lp3l
l0odrcOd,

ltl-2009

adr€o ooosqtlo€! qNl

ooaYlepCleeos Arql6d
oddlgi' omqleFd(m dtkocdl
mJollDi "i@odosp€o adilE

crr(86dlC

o'oq.6mcdlcq
oelesoosDo f\barxndd

oerE|do6ld$d 0rlentldqD
. o6,1\)"or'lddodqrDd

rruo urutql @1o6tl oool

e@ocsd Q€o1 duoddlel
dotol

2g+n\ 2E16&aU
lZEpstd.



124

16 
| rorezarql c'1. e

6I.oOq/: stnZ
201,Yct.cru

l63t{0sl}mtr &

"JI,{q,i onz
201/{(|n.o(Iu.

l64ldrurX$ru1 &
,Jl."oE/: nllz
2014d.ffu.

lguv(t|)qll.odt &
ojl.iod: nnl
20l Yd.ocD.

1957&urX1.
mn.&iJLaoBli

mtZ20lryc,l.oru.

€tlop.cl.qm @loo.trd
(6lle onduD dnl)o)l er'dlqld
@lq| D(un rfixa acu6sol,

rrdl
o@io o.5dbet

ooo"lee${os orkttXt)

aQrllar tn6.JcborD
odrt)gor(ll r@!. oll.

olb(!d, llaol duo&Jlql

nJ@tt]

oorrdlepdll60l
dDocrotteocot qltgtt

o.qoDo,locdloo €|1 "i.
@b#rf tfol (l|)oddllrl

aJ@O,l

196201,i i 154E9/noZ i

14 nocylcE
i(, G20!4

'nGfirudl o66ls5qP6 noio,+ r Liclo*z II{o.ordld I

r1.2At4

.-5[),lorqocF a1$(tr6 
i

cr+rdl.mo eodlo I

l&!2c:.1

22 W.;.nA
l4lo{Dcr'ld
2i9.2014

2384d oeV
l4Aroldld

erl@oflioodrmt(ljoqiEi [D1
(uJI or.dn o6€aooo

aloaJal daootl

dr[rc, od0)ad Aoxrlod{
@1 crrcl'iaraod qo{rodA

dlo.r6(o1d gt doaB$
oJq(r'rd (Nq6'!l]4 

'Jo3o1

155290 Ylyooptl
d

vGlz

111-20i1

ii:l
''.'_-- , ''--.]

i 20 | 216531n*nnu1. t I orgen erpaorcro+ ond i 612. 2cll I 20650clz i

i I "lt.a4: 
,iutz I m<oc|rltgc<u. rroc'as" I i:ro,'}.dd. 

i

r 20lyrn.oe. Olonm!|docnro" i I rl-120i4 
I

I i ceox4orfilDl ootc\F6td' ; 
.i 6ro6oq,rut

i 
- 

| --@.:*"ott-----2l t 2106&ong. i ,r,,loemro ooonuec i 1-t2-20t3 | 2E 6!nt2l
c!t!.&.Jl"o4: i d[s(.odo rB(uDjgld i 

' 
J3/;rocdltd

c$220t1o1.o(u. i sd(rnd(Fl {Dtm,l oA o"o1, i I ift"20l4
o4ro6&|Jldg c,lcxAIo
.r,ooo!€, aaodqrrxut

mrd.$d dJdJcfl

l?27Ju4;. | @101016 ootorylht
d$A.naoi. i *rdtt"--*'bJ,F,

rntZ2olt.ll'dtu : nn ntl't@1. eP

_l_41:ffi9 --l-



125
23 l640Jaoeg1

mt.&6Jl.Oql:
(rJlZ20l/Y(n'l.oor.

6'{d@1 .$o,lvt].r.,
oo'Jgbotilogss ondii,
do.!'!ldroi gfidlC

@1 q\t, oqJoatflred W)aaooJd
fir)odcjld ilooot

'2+f-20t4 l9329lr,tt2l I
l{ooptld
ll-&2014.

24 l4624nrrs1i.
.njl.&ilr.O4:

a$220|4lan.oau.

mdlotl (20u-14)qos qocoqr
olodr6t- psdos.JCl&{6

mll6dlgarrct" (DodlmdUf

2r+2014 651Nla3t
14 rootld
rr62ot4

la02drutr6.
mn.&.Jriollli

6nlY20l Yrt.ocu.

Ofldtdt 60or$g1e
orocdhE$dt oido" oo|otld

nrl(IrdrErlnd .Etrrd
cuEonun4f Eforol Jtoa.

le(!, o!oa$4 d6oi

9-62011 l9l&a Vl?oorol
d.

4lG2013

26 ll967iue4. $. &
oJ|."OC. {tly
2olzdl.o(I|).

aDj{ooodl2tltt oAqmdld
Qo,mnolclo elajo(|.oCD

oooTrxlt@J&tfi
.(olo{dl flUdl€! oaoflo

n!a{.!il4 a.Frun

2*2-ml2 5436/ntlllroootl
d

lG!2013

21 l64l4eJ.rIl.mfl &

"Jl.o0qj: 
mnY

2014/nn.o(t!.

iopqid erodnoet qdl

Goc.drdlgaDotlcf flisaldl
oM6dlgmoqlDcoxqoqrEr

@.}oton o[lJ.!, !€.dl
at)o*Jl4l.-eot1

&v?0t4 (t/.TAntttT)

l{oinorld
2r1-20t4

l715ynl).l|l.mi1. &
dJl..od ortly
20l4d.om.

200406 onorcrnd
dooadrdooq 60fit nf otl

cn@drb edl{ QSr|d
l@ot oJ@lotlo,ooqo

rnilo6!dt6{noofircoxalg*E
@1, o&,on. ooomldo:, oc.ryo

audaJh ajoofl

*1-m4

f-,o

i

1?32r-ruq4,n-1. &

".n."0d 
nrlv

?01?cn.on!.

cooa,lJcdooq i08t4r5lr o/l
odl$16 o'N| oloelerrddd

+{o6.dldr dmorl,an6
or06dt0r,9 (|)odIlnl,C dlodsdi

j?.riLr)'ts1-dd1&

"rt.^6d mnl
101 Yctl.6ru.

mdooraen
e€Joccotrrodrncoxojo'df

@1odLJlo3. oddtl @l{oo
dm6,flal orMtl

*r-20t2
I{fi tJdlca

l-lc-:011

i l89?ustl.etl. &
.I.i6-l a$l
20lZirn.onu,

a.oereg Clgc oooo.f .(r.bo{{
90.'dl(I!do,m'loo dloo

osnrEl [r|(uoloidt t616rl
qD'srddtl 6-Pgad

(nnd.llltl dtm@tl

ltl-2013
7-12014



126

2l?6El\Dql.0ul. &
on.ood (ntll
20gcn.ocD.

atnbdbo(|b
(osmfi,mdrlomjo*Si {91

q|')od o!t4, ctq]oo
(|1)064114 doootl

n-t20t4

?:620i

JJ 1121Uaqp.mn &
ijl.odl mtlY
2014d.ocu.

allloorcell
eq{rt-ineqntcd/0Joq#i
@lodtl .s!.p@, qel(ge

N6${l o.'ood,l

2gt-2014 3545tdt? I

l4/oroorld

17.1.20t4

|lqscsg4q4g.ead

o.
O.

{aooa dLcq. dr.al-o..{
.l.o.laaaltaa a.r.

!!a-d
..lr.o{

-lc-l

@a-ol o.lodod

I 17919/n1q1
au1 & nJIoOd:
rtU /1iydtoo.

o/L€nd4da.|t
mlod,4at orqdoo{

opdpC dlfl! rA.oddt l.
oca" a€ll6 @[ttlntt4ol

dflrrof dutat{M9l
(Dl an^ild elc., @L6i1
gro. iont.onv. io'n lM

.t!aCl{.-6itl

8+2014 !g

1388OoDrll.
nn. & nI"O4i
rtuU /13(o16du

arnbn (2011-14) qos
(rrrerod.no.d.d{

psda,snJ<Ld
carGaurut9/r

21-12-2013 3967/0.xr\r111 3/c.inr
&5-2014



@
fiXD6

oo(od (I)l'ud
"ood oftrroqF
4Mr14roo{

"locololdlqos o.!Eo

a1,)6o'otoed
.CFo, 

:

@lqorl i

du66od o.tlodcf oxnd

t'1183,/mlc|rr dul & r6ooao\ mloredlael 215.m8 29065/iond
.uxq4l/12/r1..'.rtt.J]..Oql.6o l/odrn ocD olhno clorDrc,

dDogrrnrtlC|o1eo
.aD6r!ql(i, Noddld "-60l

i 73 I g/ox'lll dln & 6n

.,r)d .o Ul l/oedl,
oloebooddd .odo.gfoo
alotroj.Io.o 

"la'ldtlom/DaoJs,
elej006{ltodllrcoralof f i'

@rro6tl reto1, eldoo
duo& lC 

"F0@1

0l]/Q,...|,

og

--i!?dorlo1l mt & I oerdoo dlgdloo o1€61{a

"i..04f.o l/I3/o€dl | GdooGc'dl
I codLdl€fi, SrD

oJoQl..dLlo
, dldro.;1,qa"lc{q1

L 4l(|)o€osni$d,1(Ddoaoo'|1

i oo os'ldlco afitlar
I ono{rtb rfidbl)qo
I ere5oraocttoodDooqqorC

I @lootl. di' o€dl' door0"

i ,GF,tnuf o.o$dttP
No'e& (rl).{ns(rt adlg(

I 60..,01 aloddnd "-e{Dl

I

I

I

i

i

I

crl& l'
3/drloaru

I

I

i

i

nodoftlo(rwi.Fd
qolor:o.otru iof
mmortlda@{d
(rl).fliutlgf @f. i i

6dt'1aq(a ioo, L I

acaD6oo.(d (ll)o&!fl,,| i

"Dr@1 I

.n..o4.o I
4

127

(gDooco.\ 4lgdllitam ol.6df

,



128

.ood crori noqa6 ond{9oJo

i "$.on&5oo(f,
. dJOW @CO'lq{ls odJdgo

4odo(\l)omxlnlo.a oeL
a@ir5rr50'lo!oto

06lo5
.161o(o9qi{Dco&!

llFa,ldl4odroo(l'reo
lrA(treerjsd

@(lalolifona4rtr 8o
(ruo{vrutC {elodtf

o.rClr 600,
aDo&Jld.ofl l

.Odonr)?du4n!0d
en$fd edodfdl

q(tootdlosDsrDd
nlrod|lmrrlC@rroqt

c5lJ1oo, &wDococul
n!o6.!Fql 6.006)l

.oda.c60f
lEnaoorrde Qsdl@
dnono, @r|(.!c,
NodunrtC(l9'1,.01

: (r,oooerxg dg?
6ldir1{uxfi oorbroao!
onaercoo an6(ll)o*ad,
6.d\dooiod ouo&JhJ

nJ6J6tl

.nFl'rg'@{o 65llAeo5

^Jnodox)(rr)o
aDo6n(lltC @1.

.flcel.{gd (n006,

o.aDda(,lcJt Noodilt

6Odonl)cdldnOr(i

401o|qrrc(l)lo.Dcdl

pg

I

i

eg

l35fldl/20l4l.eaoi.



129

€6
,rxtud

d4(od olod 6!od on.roqF
.Jo,ol6cooq

droldr'lomlqos o^.Eo

rru6o.o1oeral"
@(o9l ttio'!D1

-l!^-]ia I .nc^d(nl(o.nd

ooanoiF .6oq
!I6lm)etdl

oe-r,odr|€@ 06 do{lot
0g36 Es&tlo

qoxrJ-{a (r\ocururd
(&!oorl ni. enel

6aa|)doi,rur" au6&{lal
iJGJo)l

i0 zl3Ezos{ aD? &

"i."oel.O I /I3/cnodu 'I,ca'aeFdi 
-,{[

.Ilom.xtutglf @1
e.ro.oo6 @1001 oo(rrtl

6$ru6ooa'rd io{lt lod
odd(rrl('lJoddlql .r6ro)f

23_t2.mt3 566531..q21 l3lq.a.a

li 21597/uq0 ad &

"Jl.60d.0 I /13/irtoau
6odanl)rc\x,i6ed qol'D

rlcdo|cDo Gtoqqo
drlo.lmloqqo 6{rpc'

oeffr6
.otc,lo'!2sno6an or'

duo6nxru'ld

2t.t2.2Q13 55553/.0 2/ lYe.4.o|

il 21675/exrA m1 &

"I..o.ji'o1 /l3hnqn)
.Odoolxnx6.od qdllo

tflcorot@os eneil'd

Odo,$e6 on6el'oo
o"Jd'rrd .{,lcloiatldoa

Osdlo (@oxrja!6
(rl).qvrurtf @1oo1

6.d!60{nJl\d d!od.![d
.JO2l!)1

6.1 .20t4 ll5l/ell/ l4lqe.ol

21677lorsX{ du1 &
.t.io4f'O I /13/dr6o|.)

firsm't(Do aailn '
GtD(litdldffitofito' .

alocu(nrnC (Df61ol

,{noooctid, ar(rl)dool}.\rt
a\)al,!l)"l "rorot

3.1.2014 ::i:/p'll/ l4l.@-a..!

:{ 21678/a$r$ cd &
.r..&i.o1 /13/oloa!

ofioert o od6"ud
ot(boigloa4

.ontonlt5cDd"oad
en$d pdodfd).'

7.t.mt4 Ilr9l/srll i4/q.a.d

206/20t5.



130

lgc
rnl)d

.!!'d axlrld iD(od on@olo
arooo16.lDool

dororldcoila|o6 oaldro

(rlxn6oroloel.d

m4oc roloorl

(tu6dJt o.-cl}d(nt Cxtlld

psdl@ ryuDjsd
dDodurutd@l iol

audtlod, ArcMoocolt
aDod.J4 ddtl

l). 2l6E{t/Nrr$ nU &
a.n.do4[.oI /13/1')1oa!

.Odcnl)ccDdd@d
e,]qfld

Qdo'ffdorfl,oodDof
auedun lC iolo{in
oooQo 6cmjao{rood

A{ododrl cuo6.dil{l

.JOC(oI

6.l.zll4 326Ye1l/ I4lq,a.h,

16. 124'6dN)oU nn &

^i..o3tf 
at | /l4hnocu

"Odo(rrDaDoi6oxn
Aolo)dlroro@o

a$ad
pdoqsd,foqrdtcf

(qo16r.rn{ (r)d6(rrol(oo

60to1o0$rrr 6ndD

nrs"dl{'oor!Ja$i
@'lor!r1 onoarca 6jl.ad.,
a.culor.nd mlrdd!91

n ozotr

l6.2.All4 9360cll/ l4l@.6!.o

l"t. 133?3/oeXO cul &
.i.ao4f.O I /l4i oi6r.ru

&tldtil.el ehodl

Cdoo,roo ^{Xfi, 
o1l.{r@o

(rr'a1o'l nloc)

onour@o56acDof
.No$tx ttf

A3.mt4 lel

Iti. 13452/.\D6rUi d.:1 &
ii.ao:l iD 3 i I Z(rnoa'J

o.-tg66s
oc.ryrJla,oll'tn a6g

oD1c6 o|fifl(',Jooxrfloo!
.nnx,ldl dlcllc04o(rn

nom -{@(rlcddt
d!.dundl d (&loolf

&."0c\): d ldloocst,
i0o.aod..o So(n

fiDo1o,1 a\)Jl4,o'l4 oloc6t1

303.m12 34&g l/ 13/q,a,,o
d-30.10.20t3



131

@
,nltI

a@dfi'(n}d iood otliroqF
il@otocoeq

.roa(!)leaolqos q.joo

(ru6oaolael6"

ood oi@Gil
arD66r6 onrodd!" axnd

l643dcl,ql ool &

^i.iodli.o 3 /1 3/dnodu
fi*toqf os.en 6r1@1oa

eqo.oefi!6r1rf qBrdl
| 2.7.ml'.t 30291/rsl/ l3lq.dor

d1.r6.l |.20t3

o.t$i(&to6rl oeo . Cl,
orlodrxltrJoo dloddilal

^rocdl.

u. ZDEginl)qq (r')1 &
dn,ioqji603 /13/ctlodu

oox6.td odlodqg8
q(Dretjod.O€F

rB<Dodlql'

ordad|)odtrboil'loq#i
(Otolol cdls d .

qo)do.uA 6.c!doox!t

2l.12.20i l i{491/a1ll i3l(qo,d!.or-
&.1.3.mt4

;1. 2105U^ris$ ort &
.I. io.f,.O 3 /l 3/cnoc\)

a(!(r)atldoo2.|D@,l(Dlo

{D.cxruitJoqq eso
.o8o,lqq(rror1d

oeldlqo
Drao|emoomcoJejs
o.g5@foct1 @att6t .

06, 45trudO{/Fod

19.12.2013

I

:'9XYCIl/ lJ/q...ot
dL2l.l.ml4

,1 2l06rydr.rBl
i-n.^Odiao3 /l

mn&
3/n/locu

.ofaouJccldh6d
tlradl('/0aeo

a{odu.(,3a4o dhrkt)
oiDodld ooc€t.drd

mi.al|rlat o

Cro.li@.||adtDoorqo
0{dqDl o0Bod

r6.l.2ur4 SZllldll l4lq,a"d
dt.24.3.20t4

2 I l5E/(r)6r}l a\n &
i.n."oBiio 3 11 3/athdD

eso .otono!0dn6nalo
o(rid acdot

s ,"i.d'd tE61

1q<motoo 
o*"<t

t9.12.20rJ :';9il,{r!/ l3l(l}a.(l|
!5.t.2014

o.gt@lool d!@6
ihM.dErt A.mrdrxttrd



tJz

@o
ilnru6

naol (fxnd .!iDd on4@Qlo

doaoAdocooq
nroc@lordhlo6 06-00

fltdocoloe!o'
0rD9l rltl(Don

ol)6docd fXfuI

24 2l159/o6rXl oul &
''J..O4.iO 3 /13/rnoo

iOdoel)ocDdd4d

Qolo)g!colo@o€
q(Dc.tj86

.. ealccYrdDl(Ec,

{ 6nn.dj!.6od oodd
6r6ot

(,.(|oi€ldo{rrortDo

a,3tdl Qo&.jo.tfi'(Dt
e5(Bo.gM, 6xru6o(A2orl

l9.lzz)t3 559EVCll/ l3/6e.a.oi
N:t.mt4

2tl6{|/ru)frI{ du1 &
.I.604"0 3 /13/cnom

oaren eqoad5lllDol(oo,
5ttl,"i..Od

oodd63dcl)"
.re(Eonldtnd)ll(Do
o$dl aru.Jots'
@1.$. d, o,(nlo(6"

6od!6ao9dll

7.t.zJt4 ZrfUCll/ l,Y@t d'.o
n.3.mt4

2,6. ZlDY(l)q{| at, &
dn.io4f"0 3 /13/rnr{ru

ond 1.t.mt4 lEEg.lU l4l@,A.ol
2l3.mt4

o.g5'@1oo1.0o
o5s,'ognl, et(n)6qr,.0rf

27 2l3u/(,06ru ddl &
.i.hoej:a0 3 /13/dn6xrr

.Odo(l,)r('r!6.0cd
dDrQrd|oc@ a$a{rao"
li&ldtuJ ojdxrudro(Do

23.2.mt3 56767/Cll/ lY@.6.0r
4.3.2014

lt @)lotol (n6ttlo! 5nI
60. edrddoi,

er(nxlourcdrt o\)odd[9l
dror(')il

2 t3cr5t\!qti mt &
njl..od"O 3 /13/do1u

ddr,l4oo o.anoor@flcl
('ncfl odolo

6rru1rdoei6" 6t!itu"

6adocl@nrho4trnx!@J
o,U5'@1odr1

ooolQlrrrlaD,

d.culourJot ooddlql
nJOJOi

7.t.mt4
21.3,m14



I JJ

g
cxrr|d

600d finl6 .ooda o/f{tx{o'

dot('leJolqos oaDo

(n)d6lolcelo'
o@C or1oo)l

dldaoc6 tuD.dcrf mo|ld

29. 21308/tu{ll drt &
ai.ooaiao 3 /13/drlcru

2t.tz2,l3 pg

o,#"(&roo)1
4,6.DJC(D(I',
aocu60vn0rr

30. 2!310/0J)nx| (u1&
iJl.io4[.O 3 /l YntlocD

no(to(t!(rr)!0no.(0
dr,.lDlo6aeo
Q(!.e|JSF

oirl|[.tbo eq0lo@srt
ccnttoorolofrEi'@footl

ooo(Yrd|n. mjl.Oo,
eacldooout

1.t2ot4 2031/elU l4/cD.a.o
223.mt4

31. 21395/olxll| (Nl &

"I.604lii0 3 /l 3/cnoau

ordlo ovta0{i:dttqc
ondruDo cloeururC

{S}! Cl. ojl .dlo6
6ad!6axrxd

2665/.O"d (u)qilu
l4l@.a.or.

t.Lmt4

2l 399/o!dll (Irt &
.i.io4"03 /13/dle('r)

aol(ionuocw6"o.d
srDdl(DdalA

. qmagldo

23.t2,mtr 5676ffC11/ l3/q.a.o
4.t.ml4

D'$igr.dl al)oooa

.Jl.dn eot{dod.td,
dxrudooocd

214{CYnl)q!{ dr,'l &

"Jjl.'OdiO3 
/13/d6fl)

oodd(r|)o(lr)(/laDod

'lrqrl6|cas 
on-on0.)

@.lr(.Jcd ttu.filtnrlC
@1. oqdlxt d *n.on ,

6l(rudosp(trf

7.t.2014 203-l/:-:11/ I 3/l!|,d'./)1
a23.ml4

14. 2l60doJ)drUl

"J|..o"J^o 
3 /l

mt&
3/doC\)

0/,('1@ om.djcdl6ig!
6@1,rrd gc{c.'Iql

,I616Dt oxrxrD^irooo

el€rocdalDdofi )0(|l(&161r

7.1.2014 202E/e!'ll/ l4lr@.dt'.cr

22.3.m4

,.dgqD16tl a.ooo dl
6xtu6ottJd!"



134

Gir
rfxl|ld

do(Dd drr!6 .!oaa ontitoqF
deJdldloq{

nJOoo)lOCdtqOS OJOc

ar)661o10ejdo'

@o{ orllo('''l
|roddilcd n .oodod dn|6

1467&n,ql rO &
.i..Ods|Jl | /13/atlro)

a(\l)c+ crD'bod.{n9l
ocl6l@o'dloanmirlC

(Alodlowcra
oo&fpat iror(''l

L1.2m8 30967eT2 ovq.a'oi
.7.m14

36. 20967(rl)e4 dul &

".n.{)4lid ll /t3ktoou
.oic\trc(nr(A@d
Aotorfiodlotcos '

i.6lcdld

9.tz.mt3 E33/Cll/ ll/rq6.ol
43.m4

o.lFi@loo1 dlcf dlo ,

6c(NdovD(rltDod.$41
n-lloci

.21065/(l)rl{ l^)1 &
iJt.Oq/:stU /13/dtloo

.odo(u)ocDdio.d

Q.lofrporldroo@l
@Otoil$oEOc

qmrJ6{aacd\$-0dl6l
dloDo 0locudra

1.12.mt3 54343/dll/ l3/'Er0.a,.o

26.12.2013

o:Ii(Blfool avlfet ,

aa(nrddrcnlJ(r!oAJ4

^,.lto1
3E. 21314/(\0GrU ftlt &

.l.iOC..dU /13/atc(n)
.o.6oorn(fud6sd

eotorcDoroc,o@ aiLC
(I)axruooc{oqp

'nnaooeFd o.gtrotl

u6coo €dlqo
eal6aoocrYJo(ojolb€i

(8|l,c'cqxDctd tro('lt
6{r!6cocnrf auodJld

niooorl

3.t.mt4 ll3l/dll/ l4lc!.a,o
14.3.2014

19 21254'1erBl dr)] &
ii. d04li6rn | / I 3/o'ld,Yn

*"rn"a,t|qo|llt
0(f'619crt

3.t.ml4 li j'Ol.rli/ lAlrq.dt o
6\.l4.3 .2014

esladancdn cobradt
(olodl auL o.p|itl{rrl
G,(rrdcr).id r'lj.ddlgl



135

@a
m(ru6

.oqrd lrnDd
^ood ondroqo
dooolaooaq

djoqDlsmlqog quao

o66.6loerad
0(orl |tlo|@l

('\)d-od onr$(.r! rxixd

,{}. 21383/or?l o\l1 &

"I..O.4fdfl /lYdtoo)
"OoloaD.cDdnlod

qoldrE JlqiiDcf otEo
(n)xn dDl6 cui|{)g('qo

x.t2,mB Sl,Vcll/ 140*6.0r
d120.3.2014

rqj€i(Ot @dthd ..Ol
&.firJdoqEd duortllC

d.EO6t1

21607/u6r$ {rU &
an..Odsr,) | /l3lr,16(ru

oOdoo!r(ruoEnrod
qolqxnFdlor(t:.o odrf
oB@lo ooD.sjaotcc(!
alullld (FdooxJlaD

a6

T.n.mB 56,48YdU/ l3/e"a.or-
dt.3.3.2014

oB€i(or@l(.aB ,
6cfior6oo.ut o!odid[{

6ld?@1

20968/eqA r't &
6l..Ortou2 /13/.rnoau

60{So(rr}ca|)(Asd

Aolad,cncdl0r@6
enqXd

goio,g@aDold@1
.t.|rrdtrp(l @

onJd( 16 odd)
6c(n)dorro(ut du.d.!pl

do?tol

6.L2ot4 7743l-lU l,Ue.a.(!
t.4.mt4

43. 2l3El/@.Ul rul &
nJL.OeJ:cfl /l 3/(r)lrxD

io(6aurxrudnAxt
.p?6rgu,(l)1c'6s

.^l(r,odrrcauo
.Ooo$otllodlDo
ftrodJ.sJd nl('

24.rLmt3 l3ttt ldtll l4lq,^.at
m3.mt4

I 3915/r'tl /14/@.a.or
2t.4.14

d.J{@1o00, @c'eruO,

6r*.^doocd ('rod 14
.loc6t1

2 i 394/nrrr$ d$ &
A]l.60a:crr,12 /l3/droaD

oascsJo- odrtp
ajallodl'tloel

.Odo(l!o(tud6o.d
qolrrmrcqtdrd6

u.l2.mt3 l34llell l4l1€6.a,or
m3.mt4



t36

@o
cxru6

no(od fixnd A@d olripqF

"$!or1docooq
docojlololqos qJao

(ll)ddaoloer6"

m{o4 or'lqrQ'l

a\Jddad o"o.a(i(nl

@or6c(,! ctlcitoo
duo6nxn lC(ol

l')acr,@(t.' 6r|l)6d/Fad
(t|)o6.Jlal .roc6tl

.f5. 2{t69l(l){Ui rol &
AJl.6O4f (ruD /l 3/d,1od\)

u.l2.mt3
.0tpn@tEdr'unrrp
ojolE',@tootl mpq ,

drm$dr,o(ljtm,oddlgl
6loa6)1

{6, Il05{Yrt|)dUl ('l,)1 at

"i..O4|:du2 
/l3knom)

olldepod,coo olri
' o6ot

aodo(l)oc!dd6.6
en$l'!.

906o.l€oq)qmo(rDo
oaoq{$ osccqo
65Ll.6 o.lEAd
oo.od 6.6rur161

7.r.zJt4 407rydU/ l,Vq"a.ot
14.m4 - '

uo.IFi(Brr@l .r,qf(n,
gl.oa, 6ccu6ooo(lt

(rl)oddprl.l@o1 '

47 I l989/,us& du1 &
ii..O4f .r!f2 /13/do.ru

aodoor)ocl)(6A!od

Solotcr,clrto6ad
qXflD.l}JOo

iQo(oJoqF @1r
,66n mn 

^6 
dd

6.2.mt4 Waldtll l4l@,a'.ot
t.4.?nt4

rnrod.Jl4 
"looo1

4E. 14143/ar)du dur &
.Jr"o4[(nJO /l 3/dtocD

SATq4a-@ildlaa
atkr.o ard6lo

al61dldbel njbor
cloctfnl,4f ('l dbpd,
olEooG,o,,oo (nloddlel

iJOO@1

T'.5.M 224l7lstl3l 08lq.6.e
13.5.m14

49. lTZT3lauBl nd &
cll."64f rru? /13/rnloco

cia.Lcr|Ed|lta(a
cDdlfamEcs tJ{-d
d!..urutlC€r dla

e,old et{do(|tl.ad\t

3.t.wtz tl ItOl.qt*l lJltq.6.d
t3.mt4



137

@
('mfi

;cod dxrui do@d .r}roqF
i.ctorldocoor{

^r6o@L5adlq.t9 alllEo

d!66irdlaeld"
o!(ogt lln@orl

qud6c6

50. .60ood.{dboq ios-
o,rdl qoolo (nld-06

oace/l o|lqaEgliedcao
ong iD(Dox*rogDoocDo,

Tt6c"dso not lorlA
sYtodoo Aot(.tofc€'

@1, ool'fffxt
&.aD6oirrood flrod.ll,l

nnNol.

6.t2.mt3 5t4ryclu tYq..!d
3.32It4

l. 2106&uq0 rnt A
.i,O4i{n 2 n 3/o1oo.)

dneraloo
cxrcr|l!ryo6(/0ael
ono00 qoalsc6

o!.ctnurlC (oloof o/f
urDol, eccudo.rc(rt
rr\roe 4 a,pad!

7.D.ml3 l5S7/. l/ l,{a...(t
n.E.'Jr4

5697d.O3/ lYa.a.o
.x.lo.mt4

o,ldodt io.Agl|eE
o{tqtlsnll.e6 dldlq)
dYx(orcd Oor{tbf
@1, (ntl. a@.finrod,

.n@adou60 14
. ;Jo@r]

lEoSUC')q{ dl &
6.Jr.04lin ?.ll'Ydo(|\)

.rldtlo Arr(lJcd
emtqLJ'{O'lodt 6n.
ooo1,.aJ(llJdooclut

nroddl4 i.nootl

16.E.2014 oel

54. auld(2ol l-14) qc
A.rodt"dbdcad

@sdc,s"dlqd
duLdlcortd
a!..ttruru

u,4at4

(nn oiLan {r,.s dldtD
aofu-oa d\bonurlrl

tDfor,r Cnirut,nera<t
drradCfa.odt

23.4.Tm

20612015.



@o
(rxnl6

no(ldt ara!6 .@dl dk (DQF

.ro0o aocoo.{
aloodldod|qed on-Eo

(m@d onlit{ll
oirddcd oooo*|\r" arrnxi

I lrrflaDql dl &
J,6Oa[{tJ0 /lZflnom

orlaepooo6 dlolkD .

q}o@Jgtd inxsurutd
.aaoddto orliepoo

o6onlo.rdd .(t\)e€dl ,

oarelo alo6dl|d 6-@o1

t7 lroddurcorx6a@d qdld,

nrbolodib' oddlo
(odlob!(! aotad
ddoqDld at ontla

@(6ae[o

4.t.mt4 56651/dlu lYe.6.o
dr.3.3.2014

o,gSq8|t . oofttd,
@'loo)l hJ.ltdD q@d
o^.t6 our6.!l]c d@ol

6{D er-Elds ogF@o
' (n)J(!|&tl .O dld

ddhdlcooo
qxrxll).l'9rDo

qorrlorsi'('L nlL
clperi, ccdltoqlerf
' d\tr6d1!i1..!odl

21294/runlll dl)l &
.JL.OddrrE /lYdlocu ^radtoo..sbo@loqr.idrrlhn|^tYra.cl6

rrD(rrb i-oo|aodl
o*rn6dfomo,
OdirroclFotdd

' o6.r)@0 a.l|€rlo
-eAl@.FmO{nDo

oeru4oqF {el (tsr/d
amr)6 6c(rua!t,)cal'

ouddlel irol
od,€o oootedlocl

66r.dlerqllld;?o6 onor(l)
q.r@r-d

d!c^0*niF'/nFrfi.

19.6.2014

c

oel

o$i{Ol dtl . o,lFd,
p$ol aDod'![]C nJo06f

138



r39

iooct ofirtoqo
trrocdrlo.o{

aroadtl4rdlqG o.!dr9
a(o{ otqDl

IrVrD,a.ol
13.10.2014

I?33/t\DdU (ntt &

"Jt..o!l|1rtl3/l 
Zdrl6cu

6nlcut6|@O a$ao3
q*t{t Fogin'ald

ot'Er{cfodl oorytlti ,
a{rudog,oort



| 100

! *ra
aooaa arml6 oood .JL@qo

orcdiaooolqag or-Eo

or)6eloe|dd
-tt9l {llool

or'66ad d$rxafit

a. 2t315/o!ql adl &
6noor(d 3/l3lcnocu

dodt opqqo dldl.lcc!
orcqgo

.o8gdlo|o0flroo.rt
(qoxnji,$r@16@1
duofiI dxlt)actEorf

l5.l.ml4 3l04/dU l,Ve'4'.oj
n32!t4

iodoniranii.ood
oooclpqrloao
' 00016"

,na]it0\)ctlxlxruaooo
oo.tai oaa$t

r|J|."JLiod A{tl @Cl

dra6.6 (Oi.ogod,
6{x!l)6qro(lt

I .tmt4 I l2&dl/ 14,/@,a.ol
li.3.,ol4

8. o(DdJcor.tc(. aottra(i
erotjaJal oaxnrao@o
eq@fidn(DllD9 6!so
i0O6tl oqalr6tldlo
d,ot,ql {e-1 blrutt

3.1 .mt4 llz dlv l,Ve!*d
t23.&14

m iodoor)ocvdae(i odD
gtpdloaDao 6ae(l,
'qllc<m a*f

-Bldlldtoda^ffiErtA;

r5.1.20r4

.4lrtlro(.oto.gt

7t. 6149/ltrr16.i^t &
niL.O4fnrt l/ogc,loc!

nlo.dolt s0 qrnloo
"netdltD oroflundlC
ri\dldlotos (ml{X)

(r,€!@"dhdod€i

n.7,m.5 o<ruo'5of, Aao2oJo
50821s|n8/ ff/q...r

&8:Nl4

(ol)dblqc 2(x)1{X)
q.r.drdbdd{ .

o(')cdLroaoqrJ
oa6rirdloer

' lrF|}r|..!
arr.rururlai

4.5,m4 o(lDro6d, eocis{.
lls42JAtll l3lq.o..t

140



141

t60
dra!d

. 600a6 na|Jd ilod dldo.lo

^r?oollc..aq _

6J.odl6cdlq6&LEo

lrl)6dcolc-r-"_"1- aD66a6 (r|!ar(*tt)"axn]

1439/n!)dli (|)1&

"n.iodartlOT/dlodt)

duoloqlc .omfd0,3l.
q&^ryn.4!(!6(a('lo

(rl).. nrjl4
t&^Jc6oDd!0qf oq..dl

m,€tlmttgt

ocuos(,l, ao@(,rlo
lTl5zoall 0€Yq.a.ol

& 25.2.Nr4

14. lgl?d(uqA a't &
on Od:oDf l/0g/arlonu

"jcdtcooo 
dur,fo

oqfl.dld
.30.1r.zxB

l408V"O"rtU
l4le,..ol

. 7.|.mt4
trtDrnqgrrypurlru
(.jo'$i('hdl dI . ...

d\l.eedD

l726CY(\l).rUl dDl &

"i..O4fntUl Udnoc!
ooc{ilod lo.lcddFr(t
6(06lo9ratlcotdlo
{ru.ol{'o Q(|r(.loqs'

@1. @oe}td
dJL.Jl.

oarflcq,G dlo+.dlo-
a{f^{,l$

Unrd@dro
oCo.g oqe

atdurt rfmtdlol
(2011-14)qG e.r. d

dodcad

5.9.mr3

71. 2l3lz(.t)q{ rtI &
ni..O4ic\tll/Wirn6(rl)

oDg{n@ta (nrnoorDo

q.tr@rod'{9r1.
Oot D(l)ad

92.mt1

78. 213&7io$El mrl &
.i..G[d$l/l3i/ tocu

dono Ao|.JGrt
l(ntdlirtDl.
Oqtl'ooth4

r82.mr4

6ntl qi .Jlqt ardlcC,otloo
fi,eJdl eal,lesi

OtFlgdlP
gl€ooo1r|go6

192.mr4



'a;(lxD6
60.'d (lmd iDO{t at IflqF

i.lodloiloq
nJ.o6rlrdlqc !.-Eo

r|r)660010erd'
dp@d 6)toorl

(rr)66cd (r'o(xi(r\l

21733/oq1i m,l &

"Jt.OqI(t'tl/13/dnoau

iodfllcftxLdd
.lofosrod(!(106

"-Eladlol
odo.fpat o.dio(t(!J6

odt€tudi cl.. 3r
-codl, ordldovrmrt

28.1t.rl4

c

ctl

21298/rus4 rO &
.Jt.Oqidd /l{/nn.c\)

ooricrr)qnxAdad
r|olDqrto(ttl.'orp
odoa6mooF
ilootr|,dlePot

.dlalc aloodDo
(r\)*6.0

"Oeg6ctlrortlmtt JOl
si€rr . d.di.fld

$.zmt4

21434l.!c&.m, &

"I.dqiiO ZlU.tnost)

oir#'orfodl

7.7.mt4

l638deq4 n l &

"J|..o4i.o Zl,Vctff!
,u.6.mt4

I

m&"o.ntq$Y
Wq{@oo

/oo5ot-*t,
ff.dt aD.aCt{.iodl

I tqo'
'--ffiidlarcr}I.l.

2r.7.m14
l4/a.lo.o.

lT6ltnrn$ tn I &
i.ll"O4iio Zl4lcn€L

142



143

t4
cxnd

.!(od axlr,6 aoo{t on toqo
dioodto?oq

dfirLrdlCC6o^b

dlildood o.mdkd oa!6

^/hrtD@'lda dtDo
fildarmo.

ardadDcd|Dcrrrrlllfi
|ol.miic,t c!r/

m|ddu irg6l
l766Uo1lqu .rul&

oJrdo4i dO ZI I /dloaD

82. 2101Udr.U nt &.

njt.od:iO Zl3l0rh(l)
ofidb 3l6.iloa

atLfirgDh.6-d
io{dl

dod.(llDauAod odlo
stporloo€rtdl
69rltr.n lodoJd

(rt)oelu 
^todl

E3. 12634/0.lA drtl &

"J1..{i4/'.d0 
Zl l/d.('!

oo€o cEd.F q!
ocrodbpdclps

. tjr0-d qtdH
oo$lbrcdndlato{tl.
cr)dldl n 6!do@€o

oEr o!qr& cr
wl|u\....,urauJ

(.rodr(!rl oqo
o(rr)o6d, oraol

dloelFC ilo.tl
u. l6939ltueg mn &

"Lioqlilo Zl Udst)
qllo 4flt q.t oleo

o.cxamd$[dl caccY,

oad{ruartrurld -

qrdhn quoo(Do

cnUlcd4 "rrdl
5723'A43l lZSait



144

@
cxn r

-;ed ox!d-- -
dood ofiffoq|c

dooidldrolqps qrriio

ml(ldobloe&o"
D.ot o)1oor1

oui6.6 a!|oodnt ('

gsa(l's,ldl
dMcdl@(tD6D'

O.roglrruJU

16313/Nq0{n}1 &

"Jf 
.OeI.O Zl,Vdodt)

ordo.doktrd :

oqlrrnf eodd
oau*n{a e5!O9o

dnd@aD,o

qrdoloOosnel|lc
@1Qoox/, dfqrnt o(r)

orbdldntddr os.J<f
dDiaolo{noamo
q.uDfo'$i(e1.

avEdoad (^tto'Jlal

".sodl

31594llu

n €.r(!, oFqqo onolc.lcm)
oFqca

$.l.ml4

a

3104/-Ui l4*..r!
n3.ml4

a$SorrytIInnaEt
o.tl€r@!.6t1trt(tl| ,

drw60grarut,

21316/n,t.lcXa ntt & .

"Jt 
iodnlll3/ I3/dnod!

. .Odo(uD(nxrooaq
ooooat,c(trlooo
oada" !/Ll!ad!o

octdhrxxDo

ryrx!}o#'€l .o..i,
6c(tu60{rroqf

I,1.2014

l

I

I

i

I

2159&/orrr4 {nt A

"I..Oqlts/B/13/aiLt(n,

iodoc|)cnjdiloai
€ndtd

edo.dse('rdlil.
.O,6n.ora oodl

a.6(uf stl.".fl eora

dadl e$trrdrloc
(t'3!Cl ant(.letS'
(elml drloo.r,l

a.?cu60qrqr r

I ml,



145

t-;IOD

C{ID6

do@d ar(r)d ..ood dLt (DqF

6roocri6cooq
iroc(!)locdlqo6 (|.!5o

(r\)6ocoloerao"

aq4 ofqto)]
audocd nrcfiiftf (mtd

art & a{t{/!lq o(D.4rol6q!
6@'1.!td (!ldcd(' o.4l

aNccuotla au.ocrt o

l3.l .ml4 2TEUC|l/ l4lA,..o
n3.mt4

oq$i@toorr t o/b
oa?ol. ac(rr)dc/F(lrl

21749/nr)dBl att &

^i."Od6nn3/l 3/crlom)
i0daor)3d\tdo@d
eftSld edo$l*
(nregold cnaDo

q{DaetJcd
etdlcdrnog(trt'

docoJloqg'@1o.cr1
ol('!r, o{ll)6ouroor'

l?.1.2014 3661l'f'ill l4lq,a.a
n3.mt4

n. iodot r.duAr@d
oocogt qrjl@6oa!

A(|!.etJdud
eldld|)@1(!.t
ongdn6@1C

(od.oDo)1(tDo {Olqn
enerc6., ac(l\)ddmort

15.1.2014 3loddll/ l4l@.a.ol
n3.ml4

93. mt otoqgo oolGqo
mlooiurrro ('1606
pgFf.l.fiad ro.ll(lJ.

oqoErq8 6t1
Gt(!ra@ol,
aoot)dqrmd

13. r.2014 nE9lctlll4l(e6/.L
25.3.Nr4

94. 2203dorrtX{ r'r1&

"Jt.iodgln3n 
3/dno('l)

.Odo(tt a(rtxa.dd

e4aodltdtDodrjel#'
{&1 eaPd, aact$ouu(lr'

t.r.mA

mt oodoarDct (A!cd
endk olro.gshe

d\radr6 (q(EaetJGt

erJ@a(rtnoeldrt
a.bcot1.{Si' fOt onatpi!

aoc6, acor)dovtcorl

3.r.mt4 l349ldtlml4/@6,d
t53.ml4

206/20t 5.



146

tbD

crud
.o(old crni6 .6od dlrroqo

d4rdr16ao6q
olocl!)locolqoo a6-@o

(lu6o!0'laer6'
6tD9, otl(ol!)l

(r|)dord oloodd\t (Ixn|l

96. 2203&ue4 rnn A 
,

"J|.'od'lm/l3/('noc!
"o(ionl)ocD{i.od

aoaoduxiro)loco atflfl'
,i61da!o oaxru'nooo

87tcj.vmt4h
2t 3.mt4

oqrEi@16o1 .h4otrf ,

olcldarrrut
(nt& 6rtloq, oodl6"6a60r' 6.l.mt4 I

273.frt4
#'@f@rl .qrno, .oar

oXrl)dCt X\rf

9E. 2204tY(ljdfl ('u1 &

"I."O.Jdrl3/13/dtocu

d0darul(r|)do@d
a@s'gDr0rhn3@

6$qos lnoturnr
a"Prtlfl cDlcl|dlo

1, lSSgltr,omlqf46,o,
2t 3.m14

o,g!i @todn .oqff ,
. dr(lt)daqtcorr

22O4UaD6rUl d\,1 &

"J|..o4f6 B/I3/rndaD ooas,auxrto{aos gre'

$forlo|fnfirostnoor(ly
oq$i @1 oecN.'doa ,

on, aacDdoslo(rt

7.t.mt4

U

ttE5/dl/20livqa.!|
2lJ.mt4

lm. 2204Zo.rA od &

"ll.O,iq 3/l3knoo
i0ddurqnxi.@d

ooosstlxtjtord'
oxfll\rndxDo

4.t.mt4 lSs3lgl.lmlqQd,'(t)
N:3.?!t4

\Si@lodtl oocos{f ,

6XrUdolror\rt

0!'l & SadLalsocD caxn{d
agtgilaooodAgl

@(Eoldt{
alscnoocrE(unJo,t Ei
@lodn arddrl.odl

4r(r\$d/tcort

7.t.mt4 I E9ryr1t/20l 4r'qao
203.mt4



147

6o.od.{ld(oqo

.jocondodlqos 00-160

@@41ol(onil

n3.mtl

B.7.mt4

n.|.mt4

4.9,mI4



148

@6
(rxnd

oood dmd .@doftq{o
.JOCotlaloeq

olo.dilordlalc &r-no

ou66coloeldd
.!o{ 6r1o6tl

oDdaood o.ooaiad axrtld

t01 19359/ruc4 nul &
ni..O4f dd3rwrnoru

oJfaenood8G dldtD
A.tt@JG, No{unrnC
@1 oi{cyrxnd q(.odl

qo)doixl auddlrl
6l(Daotl

l.l.2lll I 21069/o0o3/'Xll,Vq6ol
n.t0.ml4

r08. I1988/nrx4i tnn &

"r..O,tfo$3/l Z(rtoc!
oocgo l,aF oo(f

o/lofdo
qod@ildoer .tlolkD

Aoi"J-!C Ottg|nurC
.!(rop or)dlorl .aollo

(r|)o&dld d.Eb1

rc.2.mt2 19085/p2U)14'/rqad
25$t4 .

t2l0B/o6U aDl &

"I..O4fdu13/l Z. o(n)

orlctrD(''r.{oo
oooJldd al'old
eoolld qdlonrll

qt doao anqi rlep'
auoclnufd@l n L

a$oeaod,
Grlo.ttcx[rdloo n oodl{l

"loc@f

t6.2mt2 l334llttfiUmlA&d
r9.8.2014

I t0. 2l0l0Yo.Ddlll dd &
oJ|..O4rir$YlYdo(tl)

apq.d
.Otdlc!3(f'rdkt}odl
a.(n).4oqp.uf dgdloe
iodatu qturi@d edlo

crrcdlocro (Ol
oco@ooaa eoa, o.Jo
(rl)o6.!hl so.'r&

28.r.?jJr4 5956lci'lmlqryrt
u3.mt4

:

l . 21295/rury1 nrfl &

"n O4fatt3/l 3/(rn6(r!
odGA .-nr)oqrloct

^^/ s 
'frYrt^.rvt 

6lii
7.t.mt4 S0D.5lrf,ilt?!l4lqtrl

n3.mr4
dflDo@n

hJoUhn6.Dc(rDc.r(&t
o.ld{91 Coaiieo{i

o.-}t (Nodd!g| ca&!a

t',I 21309/{ud4 mt &
Jl..0d:(rUlYI3/rn6cD

oxrxD.fiodlooon
@1. mn,ioo, dq.d,

6xD6o(').att nuoo,glrl
hloodtl

16.1.2014

E3.ml4



149

@
omd

ao{oi cxnl(d

axq6rl6..oq

^J@qDlfJOlqOS 
q\Eo

(ll)dooolasd"
$Od OrlOaO'l

(ru66.0 oioo(s(|rf .rxn$i
i

Il3. 2139lcdq4 cul &
nn..o4fodB/l3r'dnocu

WC o(lrco.Jk0lloc,
.rnodstnod trr.i6^

lE,l.20l4 rg

.q$i@1qt"o ,

irrodlll (n[6dtC

"Jc|o'l
t4. . 21O75/aDrA mt A

i.o..O4mn Y('noa!
*"{OS,"e".a

arlooco ooJorD

(l)(mtboo(Do

errdaqrDdklrcdl €f
6@.d oJrcol

6!cD0q;',oef (ntrdid!4

do.dL

ll.ml4 639/fllt?,l4lqE,..r
fi.mt4

2l 397tu,ql oul &
.r..0ql:ad3/13/ancn)

d$rf eool$$st : ael
(nwsrMnsult

&lSi(E|lcto,
.rcoq$t crddl4l

.Jacd!



150 |3rlrd
IF
Os

daooa dl-qc d.o.f-o..ry
dacaLodLlta o..0.

{!a-olt
€I'-d

-l.al

cla-ca o@aaatl

1 12729louXtr
ali & 6lr.OEl:
iO YlZdt.odu.

..oJEr (rudlooa€JEo 65
gsqdndn('r 0xDo\r.{raoqF

@omJoqo€'{Of aW..J
6006! dlcotttD.{oo

atrdiJld doool

2610-2013 !fl

2 13827/@rll.
rrtll & .JIiOd
r/U /13/6troo.

qF -lgc odbro
€cddbiJcdd out t4dD
(t\)oiero ocUo,5.n |otdl
oeit rllJdl6t l g{Do

m[an e.l nJaodl

11-4-2013 592&sfU 2013/oor

3. 17274rur$.
mt. & dJr.Oq/'.

d{t2 Uilll
dtl.o(ru

rrootdlc co{dltil6.a
o.ttdltdro[e6 aJ(0da
(nro{undlC(Dl oqlt!

etdn64 @!.to aDoddFrl

.lotol

$1-m12 496l.g2112l utov,nctn

6+2012

1,t62!y(l)q!
a\n. & .Jfaoqi

d\ttz n014t
ct o(nt

dldkr (2011.14)qo6 .

drcclcodl o1od.6t-
Os6ot9tJCL.,

autadlgdndt" duodlx'trJ|4f

22+2014 }sTlc'.ftllL4lc'tr'r
7-t2014

21387/llj)dll.l.
mt & iJrioC:

atn12013
cn.o(tu

orlttD qortl-ri
ofldUf @1'-6{

oo(|n.4 o.(Iudoo.(tt

t&2-2014 *271.421 l4lcn.
22.5-2014

2l387nr)nu lr\tl

&^rr64i
aulYlYatbm)

one,ID qo,(.Jcd
o(rrrdlC(Dl oqh!xl,t6!,

eaau&(,acrt

tt.2"20t4 21lqA Mlntt
225.20t4

* auadoco'ld (mod doqg.dd edldE6rC. nDdl6)l a-n1oqm4[$ed.



151

5.
too.

.oa oo[ dl-q. .rc-la.aa!g
.raaLoaLlat a.-.

!!a-.Jl
.{f -o{

.tt-l

llaaca odolaad

1 21382aoq4.
dD1. & 6JI.04r
dO U1!Ydt.od!.

grpateD.! |&i0
(ruod!d!tC{&l C6(o'ad4

@lonr1 oocrn,
e..t!6qrr.od aodrt(|ld

o.rdd# ar,hlqlqt n-6odn

2112-2013 2810t.ln?
20lYnF^hnno

2 527tltl)sll
tYt l. & 

"Jf 
io4[

all1/200/nn.o<ru

@dklt (njf€gilalos a.Dnb
qs6ryn 6r dDodunrrlc

dl)dldr1 dlrJc6(l)oc

alol4stn4 .lo.dl

1G4-Z)13 694{Yut1/l3/.-euorJk!
1&$2013

3 19321al,q0.
(rl)1 & $lt"Od

tnblo,l (200tr8) qos

'oodaet 
oqi-dbd

auoewut4 q{rodr
db.ap65'

2'U..7-20fp 26181/JI.OJ 1g
d-a.rrobftl
+12-2013

1187zotca1
dd. & ,Iao3l:

rln1/2014/cn.oqu.

ond dF(bodlaodrroo
dDoorrj&dsi (O1 djl.6.

drJ(r)cao(|.' dlro,orE t}d
nlo6df{ droodl

1-2-2014 383Codt2/1/Y nqixlo,lot
1+2-20t4

1639,Vrugu.
nu1. & iJI.Orj:

6rt112014/d.odD,

.x19 o{orro}lrbt0
(l)dtllUoOO(Do

eBtoa6odDoaaDoot(ljaqrEf

@1odl ,rnet l$dl
mtd.dlq, o-@6tf .

16$2014 1/$9(ya{|24/U".s..rortlor
2G&2014

4777taa1g
tnJI & oJr.Oei

ot122009/(n1.o(ru

dooddl. rupoo.5&o(los
. aoqr,aodlcto

oaerdd slod*ll]|t oxrdl

23+2009 9160/aglzlUir.droorku
2+cm.11

7 1729:Voj)q0.
.nt & "L.Oel:

ri0X2011,/dr o(ru,

6$1rda.!tdlttc6,
@('rJitIorooco6 odrr

Oxrm)aoC@o ellj@dgt)
ooirncd(rJogf

@1. nnoa.r4 etdoo
at[d*lal. "-600rl

2-r-mL2
tl65/O 112/ o.n 'ronfttt

1'12-m13.

1722i
(nt&

rtr{,1o{ot&fin0 ud4d
(rrd4.rD tadus,nelhl

drrtfddodld
.oor.er$dcq @ocf

ao.fd€cdla
od.e*6ntac..gao
eu*{d tE(n(rdld

-r"



152

:----}- -
il-'i i ,,,rr

I lodl3ll-ii
i-tl 16

a|(ddtcocrf (Ol oJl'

:'*:ffi*y 't\ f

mn&
,t? 'lffir,sAflf$&'l,Y'

16398/rutc4l.

ouX & .JI,o!,I
ddl1201il/(r,l,cqu

eorDatu@dD 6!sJ
@(Eodtsarr6r1cf ars.dl
arrjtaoloflredrDooral
o{5 €rl@tl r\El$

fqrdl alo6ClC ..erdl

10-7-20t4 1 767td$lz14"Jr'x!orlol
2o&20t4

9 1957&auq6.
rnt. & in.O4l:

mJpl2o1o/ctlod!.

o(uo('t otd.lxrnf
ryrr.Jor#'

@1 crplrkrrod
Srdod6, C[oo6d}r'l

ooalfg; .io(|tof dD!6dilel

"fsll

$.1-2013 13591/oJ,l1lli.i'}|rulku
s9-2014

10 98.29/nqqy
a,rX"& .nOd

ddBnQoznflc(ru.

€0n d6@dn@1(ttg
,irxnrooroGtloq .

@oin cdr o(|l oa arord
e€Jocornod.rlt (u/al9f#r

@ldtl d[@ p|6 o,Jd
al)oddn4l diloo1

1vL2W7 2422Y! 1/09..r.'.,or/kx
+4-2011

dl-C. .r..-lro.r4/
.raaf-calCta a.ra.

12597/ordllt
drjr & aJrood:
d$1/lAdn.cN

sroor)od t!p6:
a' rrrqrcal Ep r

ordflidcodnao osddl
Aor.l.{5'ero('i
mohral(Dcid

$1G2013
|lDaJ(Eloo

2S$2013



153

ar-d.l||tl|.i L.l

o. .oaa ooa dl-q. .r.at-raary !!a-oaf
..ll -o{.ltal

q!a-94 ood.f

1 1931UaDql.
.rvl. & 6JfaOeI 6Of

09dlodu

inod s\r..d(u,ol d$otlsd
sr46 !'aiilidfla {ttbo(r'o
etldxrroJkd dttrr to9!51

mrJladlSmodrDoor('j qJg
(orootl o0p.dC6 Odo,
ono(ldr'iJ." mroddtrl

.J6aorl

2.12-M
896/E20r0i

o.la.th!

2 16544nr,q;[
nn. & a.ll.6d o61 /

lY(Insu

o0aepoorta|Io dudanrtl{
o'tagjaoE L.rr tacd

er.F2drtraf orj.fundld
$11.20r2

3570/.Jr"oad/
ltroiaorhr

11871/arqg
adl & iJr.Oai no1

lZcnoau

iodun|'cltodleF
qa.o0l.dihF on ee.rt

tll)oolat o (D6.dLrD
od'ImlJCf€i

@-1 O.lca.dL c.i
vorye{oo
qu.6Cld dcJdl

23+mU 2&oJla6
oJ/lacr.o.oJto.

4 aodDoqp
qst 6t f6

or)egbrlojast qu ...lo-Edl
oD..rtldlC

qux| c.ro'lo.d dlq
nr,aoqd, oedd(vtmri
ocbttrd'i63*n l lf.dl

mnii lgl clocoll

30-11-20U

21184inl)d$1.

cdl.&.4?dL.[ iO1
lYdne(Iu

cdlaelooo(Do

coordl.oaoqrLel
. oodocdla
rt(l)tCc|.lelD o|OdL

dl.,mndod s(rxtSla@o1
dn(ur|clddb.ofi,{tr

audrtdlC('l {thrd fll
06€r-0 d\roa9Jn4 cerdl

2112-m13 til

'2129trrunl{.
mrl. & "4to4r ioI

lYdrI.(ru

oof4oowuOrro{
€olor|l.dl@.5q.s
qtn Gdltt!fi ,o ar)ogtn\dlc

t!,l+lt-rgd(IFo4
-f!lir&tot4[t'J

n|odl

$1-m14 3$gnft{
, adn4toJodls

206/20ts.



154

7 133Zi/.urs&1.
(rrl & anio|l|: 

^O 
I /

l{drlo(Iu .

'65f Albel chodl.C.-ooosro'
ion o/hr@o (ndldl
aroaronxlo ocaocrdl

rn lQramrlrf

lil-$20\4 !e

I

I 1629,Ururq*
aur & 6JI004r
oO 2rtUcllocu

att cvl{ss qlbe
trt0cd a|! tnttC

. .O€r@'dodc6dloet

Osddrs.Jdl arrl16dlarDof
flitosuMC'PlA 6I\tkur$
G.Vfi .SS, o\,.6qJU doootl

2:2-mtt 13fil2ionrrz
ll-/calrorlor

9 2144iUQ5Xl.
(nn & 

"JLioel:
oO Zlzoncsu

G.dl.t.el oEo,b (bo
(,qf|6n.@otxA
obo @dvElodoo .

clodldnrdkf
d,eu<tDfialoq#i,|'bl

cdl(',otl ffol
or)|aqld .-|!col

7-t2-m12 5221ZdJL q6nri.t

lV .dc.orlo

10 18so&oqg.
cul & on.Oal:
aoZlAdncru

6erJ*r[Crf Detord t
eiaa(|tll cf

(?,solgloco|(.fqdt |ofo'
.0d.6Jt sDodlo[ c.€oo

mroddll{ .|j!ol

2S$2012 5$77/60d9/
1Y."-p..rlo

.11 19UYu,q!
hr. & "Jr.od b3/
, (W(rttc(lu

d\ldbn 0005{) q.6
GCn d dlo.d0d6lee,

Ado8r.l!!(!d ctsajdl
oUrLdlairo" o!..!qutj

&12014 866d"i,0
awlivotJsdkt

12 14480(U{* '
avl. & "Jt.O4f io3

14cnfiu

qqoo(nldbjrepdld
dldkD ot(tllaa('

dJ4lcqo(|)j}|J.o6
dtloonb o.srbdf@a
Osdlr q(u.J-d

(l|).o'(nrJlC'(ofadt qp..ru
@dod4 aEor (nr.ddlrl

ntcdl

u'+m74
4557lq62l
1/Yo,!rdk!
21+?s14

13 19274('rq[.
a|'I & ijr.oqi
glnUl(y(ln..(nr

oc,n laor@dl altld dkrj
aidl{dEdleoo)loo oer<l

'aor.Jot#' |0L01o,f
ornlD, e6tl(ltqD6
mra6r.lLl d@dl

27-r2-mfi 3$tVa6<i1/lUoeia
. orlo,
3+2011

14 16dfrar)'Il.
d|n t rjtdoqt -rbq..fc& o.r.€Jo.rtnvl3.rtlc(nr .4lr@ne4dt

I 4ftdldlCdlooonco |ordi
" I gtqlrtcndaA o..aa.,

I a.tt -od autd[4 i.oJdl



155

IJ 210€6t/o411.
mn & .J1iOC[
r$Ulv(In..trD,

orlasr'o(,iroo r.flos
onbJc.Jl(li)6l(|pdl

oroclrotL mh(toqF
6s!lttg! ct!.ujloalt
srDoot(.Jod6'(c!61

arouto &oq acdlaootorl
. (|lJoddlal 

^]ocotl

28.1-2014 !fl

16 213Sdo,tXl.
aVf & i/t.Oei
qtlll/13/dn.a|(u

.ltnrfrlrqd

'D(l)jc.rL@o6qDq(o@csqo (!(nr!!
otdotClaodnmdto!t(ot
o,t#i@1!6)1 dLr oi'
6fiDdoutrdt cloddlgl

doo@1

27-t2-2sL3 513ryAdJ1{*t.o
dkt!

27-LmL4

17 ' 1564Uruqt.
mlX & iJlilC:
.y'll./livdtl.oau

qnboo 4o([8d od-o
o,tdqF 6q4Fdltb(D

96d(rd dttftb 60fiD

db$6dfrn ao&o!''J
o.ry mrGlo-dka

o@drpdlaac('odeo-
oloo drsoJdl A.rrrl.t$i
(Dtodl qcF.tlll er{oo

q\!adl{-.$Ctl

30-F2014 '32,15{l|1/1{b;rc
dhl

18 1E57oDtu.
(nrl & nllioC'.
6!lVliUdlo(nl

o{rt9on q6 q6.rrols
6aoarr-ooooaD60f(dloo
a,6ogl raorojodt('f
d\tooioaa, dcdttoor{oo

truoddlC .jocdl

21&m11 rc

19 2029YttDcltl.
ddr & oJtiOC.
dInzlzrn.y').

i (tl)oogaldo|.coa
6JhDdtGdo-orlo oE Jd|

outadldnt.'tpq bJqroct
Oelr agdl

(nect6o9o e|.jeadrt
06!0 quljcqS'(lidl
oaqd qepd.r 8{oo
' Ct)odd!,t i.r!@l

$11.XlU 6',645laIi,tl2l
erbdl.L
4:}2013

20 1510v(Dq&
mn & dlr.Ol9l|:

{tl2l1/Ycn.ocu



156

t! 167@0l)dli.
(ntL & ilL"O4J".

ctlzl4cn.(ru

r$l4lld €l.doodl.o
drsaecn a|utel,oLa(,n
ero.crrxt o dl{aaF\,
6Ob000 aadefiqo
or€nfltolo('lo1.l|

(&1 o6.odl |c,L.oa,
.6cflo nro6Cl{ atodl

3)-&m14 4592Lta9/l4l
oiJaotln
2-$20t4

22 21451/(tl)qA.
(nn & illiolll:
cln2 /luct ed!.

q|l.eo€qo asLfo5qe
ollaeDosr{!@ao dkrno
Aot,JG! dlosrqulC'

(ol6dl q|{rD.sll
oo€Idooq fsdl m|..dlel

.-poitl

11-12-2012 Ttwda u
o.t-oatk!!

3(I+201{

23t 2143tos4l.
mn. & in.od:

oI,ll3 /lZcn.oou

asLo0 ol)osururldlD
orhrkD bJr0E a '

^tdl".rdlcn od
Q(uqer#|'|ol.ora6'

rdDdqd4 afdl orddb
. .-Edl

7-12-2012

2105&aDsul.
alt & i4aorl
qtn}/l3d.ocu

45956/qdz
ltYoiloil,cr

7-11-trit4

25* mSlnlqp
& odl(vqr&

avl qvl1 md cn.(ru

o.(lt.st (i)$ltfrdld
o.+ldLomo adGf!|Fr

{Obotl ml.oudt ..,,
oJbofixb.Jg qu.6dhl

n-Eodl

3+2012 ]359/qr!d .lY 14/

. oilgalku
27-3.m14

611lOCB/Og/
o.Jo.olt!!
r*7-mt4.

S79{rusf&
dDX & aJLaoqlt

arrf n7ldtlriru

t9(Arc, a{cil.d
.ru..t-crleaJLe

irtorldlg(Itn or)dtrn4r
mro6dldnroool ,

1G+m10
34,38&.0 2 /

o7lodrc.orloi.

4-1-m10
27 13rgonl)sll.

attt & 6.lt6oql|:

in l2/201yd,Ictu

dub.laur@
o6iGtdkf adb@
areldl (lrlrfodlcsD

oinmrrjq#i.Igl.io!
6{rvhu{,mdoo{ rtqa

o6Ed eqd.ut rile
o6Aoc d!.adprl..!dl



t57

I 28. 172ryar,.U1.
crtt & 

^Jroo;/:
aU? nldno('u.

(eorol. .ototll.d
cDdbanon s bJ[0Bd
.o\to.tEutC |ol. Or$a
edLd, et{oo drdtirlel

.-eoJl

g1-2012 Ul6tqiEJlA
ont Qrtu

l$12-2012

614,Vol,.Xl.
&dl.u.lqA aA' lrw

rugcfldn}

@{gt'!crbo(r|o
odgcrrd'lat('3,!rgl

dllldot{ncqrDoor.Jods
|Eloddl tJtd4 orllqun€r
aloo tuo6dtd i-eqdl

&92m7 275/W{,{lt
KoaJodhr.
&7-xt4

30 l9{n7lorX1.
drjf & "L.Oei

drJP /14c,1c{u

tosq oq491dcb 1@6
DCRG 06 e|locaaD dnct

c,erlEl mliAo1|nart
eocrr.o|(ojo?F'{tlooi
s..ee -ehf*q

dtlooFxDrJoo ooddl{
a-Ooan

&1G,2014 rg

31 1462,ye,rXl.
mtl & .4a6ql.
G't2 /14on ocu

aDoldl {2011-14)q.6
dro€r.d olardcr5,-

e96(l's.jCLd
nul6dbrDcr" mro{undlrl'

n4-mt4

52 2la3t(rjcXl
Crln & ollioql:

mn?20lZdLod\),

I

aglr|e6dbture{Fd

.EIi'61oaqd"
eolodg(rrq ff.dl mdCt{

.JOCdl

7.72.2012 lllW"1,tyo'J" I
ly rrJcd}|r

("n"Oc{,

'nuOoo1d nnnrratfucagdblF l o\jdldt .dfrdbltstet



1s8

Els4aslE Cltf

e. ..aa od darq...t oaLoa4
'.r-aL!ahtr a.a.

!!a-!d
r.lr -cc

aloal

oirof o.oofoc

1 16a8soqq'
agl & ii.ioqi
{rnwl

tltLodu

.adqanct atlo{rrt
drdaatd|'qrlrBod'
('tE l idrt' .0o..4,

DCo. d!d'dl{ iJ.fltl

16+2009 2843f,te6rt
lZtdLor

21069/irq[.
a& & .JI6OC.

"O 
1 /lY(|nocu

orfaaPovtcoo tpdaorgr|i
al.Idtfoeo

,nttoodflrr,0ft.ll
etkdtd Ododf@oo
.clr,d dD.Or$af

cD!.4tt .AFa,
.r(tu6doc(Ut 0\!&dF,C

nJaodl

7-l-2014 128t'OFdL/ l4/DoJlor

1911Voq6.
mJr & ijl4{/:
oo 3 /0g.t tocu

q\trlolC200ffi) qe6
dolod dlod.adl€

gi.o6@.dlmd dt6cdl
sllrld|3tolif dltdltdtdlc

&s2014 !fl

4 2la3d.ntqg.
aul & aniotF
q1/lzdoau

ff.dl ilfilttea.!dt
oaclcadl

od\dldd.Odldlo.tod
llmidlot;dLo.qu{a

0d!4faDdt f
|&1!.gt!(ra!.Jx3
ftxdClql .-!odl

3GSm13 1i31zd3/lYcolhr
t+7-?oL4

U9{4q4.
mjt & ".Jlio9/|ia\tltlzdlctu

dleeo(,, dlsfladlcd.C
q.laqtp crlDdodn

odns!.Jodli(|rl djtdJl
dtqpqCld.m.6dlu

orrn6.l@l

2+Umt2 '8llg.od/ l/Yoo,l.!
22+2014

6 1392Y(Dql.
a$ & 6Jro0Fl:

avglYcttocu

mE ooPedtd
rtLeFcr,6.eff dqfixD

{rt,.g|ltdlC t'1o&
(!.dl.Dd{NdtlC.-wtl

644)14 686(yiodU laQom'
2F2-m14



159

€Lat oa.f

l. ..caod dLoq. .r..dL!a|.y
.,.laLlaqrt a.I.

.!a-aar
.{'-o{

aLal

lra-rl oaolad

1 lJJ/r(\l)clll.
mn & 

"Jloo3l:
'O 

1 /li#dilodu

. 
raELdloo eJirol

eorooaoo ' dollD ondoo
mllo'l

.JOchlkD@@Cor,id
.rrlo|rllrrdlgi

r+?40r1

'2

'

1640$(lt)s&1.
a\n & dJIiOii
cD12/14/dfocu

o$daod-l 
"Oaq9loe,

oolrdhDdl.los ofiolkD
q.tt(.j.Gt oorrdlc
(El. aVL ooodrrcd
4Oda.6J6 df@ood
dtt6dld ix.ol

2$+2pt1

16237nl)q&
d\tr & ;4.O4i
ottl/14o1o(|u

18S20lil 15378Yd0/14dn(u
._274-mL1



I

r60

c!!!-95(

o.
(!.

.oa oqa oa-ldl
.{'-{

atlal

olao|
oo{ad

.|.!aao.

I 151s{Yttr,sX}
oql & "Jroei
.O 1/lYd,lcdu

edeoele
flEilntcdtd

dlaepo.r6..ln mbdodto
. a\r.axttdlC

|D1 e(trLaaco4
otleoxti6.f. cuad!{

|r.!dl

5+2011

'

2130Uorq4.
mJt & aJri6ql:
io I /lJrnoc!.

'ddcuomda@.iqdlo,bDotl{looo 4flqG
.{c.ldld.!ldFrco

qrlaalcd
o@odfdaDrtrrol
. C\rottmt&t
(Dl6tl (F(!,q$,i

aror&ooQf ati&gpl
alo{dl

7.L.mU

14739/ordt0.
drjr & 

^46oe& 
-

;{ 3 ll4atto(tu.

199s-e G.dlo dLet9ot,
dt}o.4dber 47-c. o|.Cl
GJero|ir aldlctl(xtl
o(|$.dtd 0')oidt
otlcta$tlod.ftr$i'

tAl {|fu[Fq aaldliJ.o

13-5-2014 .sXNqzl4l
g9.ol

s42014



161

aadraa oa.t

o. .oca oo|. dLeq. {odl-o...y
aroal-lalqar oda.

oa-odl
..Ii -o{

dte-l

oa-04 o.&oa.|f

1 1901l/i!sll}
du't & .L"O+
iO 2 /14rttoau

oerql' ooqEOlc.rito

ti.of arpd qrddnaoqo
d'66r!.)" iJdrlaldlotldld

qafflr{lnot
d&dqcor@Jedt

{Ot acrc Soc.rDG
qerg96 ouoddli domi

1&92014 2l76urll "oftl 141 s,tktL

2 2130l/aDq[.
m1 & "Jt^oei
.O I /1Y('ft6(u

iodoc!odu66@d

@lrodrrcqtlooco .t6lqos
at$.dumld ond g!)etco

@lb&e[4{6

'D(DOfJ)6CDOOCD@"ouoslnurbf C8torl @.o.
drt., 6a(|l)rlo(',cd
aue$a nJocorl

7-t-20t4 862/od 3/1iY conor.

1321l./orcX1
mt & oJI404:
fln:i/lX/(r,xocu

od-oXTodoq el
'ma6).oTl 

o6C'
morl.ocdl Ao€9ao1q
dtlddfl Gddld|dadn

06(|lr'AoxrJo.t#i' €letl
06)@, oijdl([doq

ctE&Jla 
"Jcton

12160/adlZly sdh!.
1$$2013

206/20t5.



oa .oca ooa d'ldcq. ..r.0-L0..{l
dao.taoalqae ftrl.

oa-oaf
r.lr-{

rh|'f

oDa-ca
o.oodlC

araoaao.

1 17u3/erctl.
tru1. & "ni6eI
.O V11lcrl.(r\).

drnn'od. ellsld
ei,odi@rd'oocf,.oroJ
o$i@r@rl E in*

qcrlfr! coodtl4 .Jocdtl

24Fr2-20t2 1765{Ys!11/

2011/cmnnxr

2 2107gnl)dX{.
mJL & ".n"oCi
.O 1/13Yct. o(r!.

./leerco{,daot€
d$.rraddd stloJl.od

6c6nd 1s(Eodlde6
gsadlo olk!{kn

4or@lcd auoauttrtC

@1 .0. nte.(odrxq Clqc
gmt(ufi oolbr oaaf
dl6etco(') o.loorcrdi,
dJ(f|)ddrcot tuodClql

.10'6)1

2G12-2013 1552o{a}
201trtrirlntx!

3 1gs82/oDdli.
mt. & oi"Oei
.O 210/d.oru.

{tn..lliod. dteut
m<notaoor:ooaomrol
o{#r[&'l6tl @*tt6Jq

oroa,od rlddllC an orl

191-2011 7829sf3/
2013ruttlot

1733YnD.Xl.
qvr & .Jloodi
.O Z11idt.ocD.

on*d 6cdarf 8U[ .JL

606 onscutqtld6

oa{qig9cttoflcr
oso-glqco|(.loil$'

@1 ctltocd, CL, erdoo
mtddlel ..@6tl

2.r-2012 68lUrdlry
mlAeaV|lIDo,

1198dcD.l*
(nt. & .Jr.o!,J:
.o2/lZdl.oru.

o('sd &cdcd s!1, oJL

iod 
'EDdrDolrf(r'elglq.o|(!Jof$r@1

o.,c.dl o6.9F alod.lfel
nJoC(!)'l

2-}2012 2/62l.rltll
2012y6(''tmr|,

6 I 19444('nr41.

i mn & dnioEl:
jo2/13cn.oau.

mo(6uro(l, re(nxllltae(r'
qts'ld etto,gsdrdl oo..d

m.tulrn4ell('rr('tld
ctsd-db$r.Jo,b€i @16@n

d@no, 6J.er6od aDo6*Fa
610ao)1

1t1&2013

162

arra.JlldLaan oia.l



163

7 15385/old$l.
mjL & dJL60d:
drnUli#cn oaD.

a-9endld o,ldlo&
6lpomld].a(rrr..tkf (rr5rJcl

o,Sg(&lootl ej*n nldr ,
a&t5(oo auo&dp9l oJo.ct

t4F7.2014 9039cJy14
3t-7.2014

11os{Yn|)dl}
rr)1 & "Jfio4fnizlYcflo('u

atl,Aercoooco oordiofleo
iodqt xrutdocd enq&t

Cdod€@crldr1(tlo
oaoqqo ooecsCo
aEil6lo6 orjoa0l

o(}lrdArdilrtd
adod@aitd'l(Do (r,sd3l

qomJoCF {O1oo1
cntlau 0iloa.,

dxrudqrxuf nrE6d[al
nJo?6t:l

7-t-20!4

€g

9 f8mUorcXl.
(ntt & drldoqli
dl'12ll4dtro(u

.tlojkD q.u.lact
gdndl'r@footl.J|.
eo(o1 6rDdcrrc(rl

fteddl{ a-rlccn

182014

'(''rdaoodl'd dtorf .no#dt ealCbdC a\)dto,l iJolrfln{Hg

Oo ata...

oa dao@a dldoq. .rcar-o...y
.xCd-!dltra.! l.Ja.

dra-cal
.fl'ro{

.lc-l

ala-ca o.ao{aaf

I 1988/ory6.
mt. & i.nioC:

sl/l1 i Wcn.oa!.

(gf*uD..o6os &J(nxl,
oortqaodl m{rt o.d5

fitl(ooo oltgr6tl
odqdro6nd q(r('Jq#i
@1 qoatDod, nnoa,,

asd

2+10.20L4 rg

2 14624ruq1
mn. & .JLooC:

aD12 /14drloau.

nDokn (2011-14)qos

@ocoor" dlodc6s'- osd
(l)sodl6{d ouJfaolgtrDo'

flloaunrrlC .

22.4-2014 51368/i1mL nO 1/14@(r,.

l*7-20!4. .

3 2066tnl,qA.
ft'| & dlr.odl
{nt1 /l}i$tocu

.tltrr}lr,{Uruo
cotdod.gilrlo ,91,6t 6"

d$ottl&tJd.ard
ao(Dordldormacrroral
o?E @roon tDhnl

onA{1;.Ecat

192-2014 192,(Ynnio r'Jt nol/
1,VqrD.

1u7.m14.



a. .{a ooa dLoq. .redLoaa{
{ao-lalalqaa ..r.

oa-oal
..Il-4

rlrar

oa-!a o.6d.C

I 12304turX1.
otjr & olLioC:
iO Zl3ct.o(ru

o€{dn)l|6aodr ftea6d
QCOqo aldb(Ur.'O6aaf
oDqo{, cno'sdl€fliot
obsunrrlC€106.'0t

dvldkld; oa€@o
cDeidFgl .-ntc|1

2$11:'2013 l820Viondz
20l2lelxfwn

1640taDsXl.
ctn. & oJ|.Oel
miz Wdocri.

o(Sdoodl iOoQCoQt
oo.dleDdlaF6 ollolltt)

'ryuoJ8d e(rtdlc
(&1 ddl aobo(mori

@dodi6, oJld.og
au!&Ic 6-ncdl

26U2014 158/.21rydU L4,,{fio(.r
1$11-2014

164

* dldo.oloa dldrf olodcdte,eldl$C ol)db,l.rlr.r,lqlsH '

-d!aapc. alcclai..ra. da.f

!49!&4C9!!ga

.fio|jn3adLoaoa.f

5. .oc ooa dldcq. .|!-Lc..!ry
droal-t.|taa a.-c

!!a-oal
.ql'-o{

-lo-l

o!a-04 oeald

i1
I

I

15741/ruqtr1.
(r\lr & aJI.o4:.
.O 2/1Y(rn. odu.

6lto61d cgrt@o
o4h1€(n, 

'q(o?oo
'Dlltl'ld 

erClgrnoflft
r,5(llo.or(.joi#r {&leil

{iarq.mo 6cerg<{
qtlodq d\[6dnal iJoootl

r2{-2013 17918/dd. iO6.njtCr@6
ad32013

cr
Oc

!oo4 od, clroqo orcdrom{
cndl.odqar arror

oaroal

rdrcl
alodl

oa.{ oiodcf

l8l99ruaX;

Nl, &,J'|.,{d

mfl?0ualtonu,

moxolq06(200608) .

+cmr'olodcd$omd

mmDo osai$

NI6o1eil,6l rruoctxndld

21.il.2m8 24871/,9 2lll,,tttttt.oltot

29-12014



,ca
joo

1

i loota 0ol dLoCc drodlao.rry

o,roatacds3 |rr,
oilacj
efrcl
.lid

oa.ol oodof

1769?oq6

oul & ,Jt4il:
ttdl lUo,toou

0o6c(,qf €ol
mxnjhcdlrdleoodl

?g1o{?ilolso0)1oo
ghol@torqd

oui$arm1

479i/runil4d4

&s2013

165

dtrlEdof o.J

Fr-..*t .4t

#tm ffinJl3t?f0f/
0t,ofi\),

dl{+ da-t-eaa{/
.|.o.[-!affX ..r.-

oa-car I o&rol oroiof-
rea' ll j

"lffi1xru
aud'D1 (?0t t-14)qo€ -
-cyrrocf ohdrdt _

e€eDsoJgLc4
!g

d.oO. oroffa6"a,
.,|ea'-rft|.|..&- cta-oa o..oilqy

oucrdr (Zolt.l4)ooa

.ilfnod,, daUqr.f _tltrdl't.a !g

ffifiHT !!a.|araoi;

$G2008 nwwl:l*;



166

{?r?'r, r'rl!'ulo- IIi c^)

(lDog)ooo

@aecorruro,oaosm ;;grng#,t$';.t}:ffiffitr'Tffi#Sffi SIl ^,#,mfif* 
;r'"v'" a'*"1

:ir*"""'f i,fl:h#*1-:g9:*t9i:t,
""6n 

nft"",.d" t'O"Ol o'afd
*lnffi**t'"'"**]l-

ou.9(ouc(l)cYDo 1533l20tt/**T:it"-:,;;;; -;; gg",r;i:ffi ;ff#:::ffi^*.*o.o ""St1os 
r'e mo6 olo;oc<no'

tE loot

{.

srllidro.6'5 g6$'ottlk0tt'l&dT

Nlodduet 
^

o*rort{ otruto:o'



167

pn.aor'aro [' (U)

@.
GOVERNMEIiT OT KE4ALA

4hshrct

Pbr{t rse of {&dbJlity of pty.sica l



168



 

©
കേരള നിയമസഭാ സസക്രകരട്ടേറിയിയറ്ററ

2015

.കേരള നിയമസഭാ പിനിന്റിംഗ് റ പസ്സ്�റ




