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ഉWരവ് നം. എ3-10718/2018/സിഇ/തസ&ഭവ  തീയതി  17.08.2019 
 
 

2019-െല Iളയബാധിത IേദശSളിൽ IളയബാധിതർMN Oരിതാശ&ാസ 

സഹായം പ4ായW്, തേ#ശ സ&യംഭരണം (എ4ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം), റവനd എQീ 

വ-eകളിെല ഉേദ<ാഗRർ ഒgമിh ് േനരി^് നടiQ വിവര േശഖരണWിന് േശഷം 

സമയബkിതമായി വിതരണം െചPQതിന് തീgമാനമായിlm്.  തേ#ശ സ&യംഭരണ 

RാപനSളിെല ഓേരാ സർേവ ടീമിoം പ4ായW് / pനിസി.ാലിqി / േകാർ.േറഷൻ 

തലWിെല ഉേദ<ാഗRൻ, തേ#ശ സ&യംഭരണ എ4ിനീയറിംഗ് വിഭാഗWിെല 

ഉേദ<ാഗRൻ, വിേrജ് ഓഫീസിെല ഒg ഉേദ<ാഗRൻ, വാളsിയർ എQിവgൾെ.VQ 

ടീമാണ് ഓേരാ വീVകളിoം സuർശനം നടiQത്.  ആയതിേലw് Iളയബാധിത 

IേദശSളിൽ നാശനxSൾ വിലയിgiQതിyം, Oരിതാശ&ാസ IവർWനSൾ 

ഏേകാപി.ിMQതിന് തേ#ശ സ&യംഭരണ RാപനSളിെല അസി{s് എ4ിനീയർ, 

ഒQാംതരം ഓവർസിയർ / രmാംതരം ഓവർസിയർ എQിവgെട േസവനം 

ലഭ<മാMQതിന് |ാമ / േ}ാT് തലWിെല ജീവനTാെര ജിrാപ4ായW് എ~ികd^ീവ് 

എ4ിനീയർമാgം, pനിസി.ാലിqികളിെല ജീവനTാെര ദ�ിണ / ഉWര േമഖലാ 

ÄImിംഗ് എ4ിനീയർമാgം, േകാർ.േറഷyകളിെല ജീവനTാെര ബkെ.^ 

ÄImിംഗ് എ4ിനീയർമാgം സഹായം ആവശ<pN RലSളിേലw് 



താൽTാലികമായി അവgെട േസവനം വിlനൽ-Qതിന് അyമതി നൽകിെTാÅം 

Uമതലെ.VWിെTാÅം ഉWരവാ-[.   Iളയബാധിത IേദശSÇെട േപgകൾ, 

Iളയബാധിത IേദശേWÉN സർേവ ടീമിൽ ഉൾെ.VേWm ഉേദ<ാഗRെs േപര്, 

Rാനേ.ര്, െമാൈബൽ ന`ർ, ടി ഉേദ<ാഗRെന ഡd^ിwായി നിേയാഗിhിlN തേ#ശ 

സ&യംഭരണ RാപനWിെs േപര് എQിവ ഈ കാര<ാലയWിേലw് 

സമർ.ിേTmതാണ്. 

ഓേരാ സർേവ ടീമിoം ഒg ഒQാംതരം ഓവർസിയർ / രmാംതരം ഓവർസിയർ 

നിർബkമാ_ം ഉmായിരിേTmÜം, 2 സർേവ ടീമിന് ഒg അസി{s് എ4ിനീയർ 

േമൽേനാ^ം നൽേകmÜം ആയതിyN ?മീകരണം ജിrാപ4ായW് എ~ികd^ീവ് 

എ4ിനീയർ നടേWmÜമാണ്.  Iáത ജീവനTാർ നിയàണാധികാരി_െട നിർേ#ശം 

അyസരിh ് IവർWിMേ`ാൾ Oരിതാശ&ാസ IവർWനSളിൽ സഹായിേTmÜm്.  

Oരിതാശ&ാസ IവർWനSളിൽ ടി ജീവനTാർ ഏർെ.VെQGിoം ഓഫീസിെs 

âഗമമായ IവർWനെW ബാധിTാതിരിMവാൻ Dä െചoേWmതാണ്.   

ടി ഉേദ<ാഗRർ യാെതാgവിധ അവധി_ം ഉപേയാഗിTാെത Oരിതാശ&ാസ 

IവർWനSളിൽ കർശനമായി ഏർെ.േടmതാണ്.   

ãgതര Iളയബാധിത ജിrകളായ േകാഴിേTാട്, മലeറം, വയനാട് ജിrകളിെല 

Oരിതാശ&ാസ IവർWനSൾ ഏേകാപി.ിMQതിന് േവmി ജിrാതലWിoN 

?മീകരണWിനായി താെഴ.റ_Q ഉേദ<ാഗRെര അവരവgെട േപരിെനാ.ം 

േചർWിlN RലSളിേലw് 31.08.2019 വെര താൽTാലികമായി Yനർവിന<സിçെകാm് 

ഉWരവാ-[. 

 
 

വയനാട് ജിr  

 
 

?മ 

നം 
ജീവനTാgെട വിവരം നിയàണാധികാരി 

1 

േസാy. ജി -മാർ 

അസി. എ4ിനീയർ 

പാലTാട് pനിസി.ാലിqി 

Dീ. ദിലീപ്. എം.എസ് 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, വയനാട് 



െമാൈബൽ നം. 93834 67655 െമാൈബൽ നം – 98479 45898 

2 

Dീധരൻ. എൻ 

ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 

െനéാറ / െനrിയാ`തി ജി.പി 

െനéാറ ബി.പി, പാലTാട് 

െമാൈബൽ നം. 94475 33502 

Dീ. ദിലീപ്. എം.എസ് 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, വയനാട് 

െമാൈബൽ നം – 98479 45898 

3 

രാേജഷ് -മാർ. വി 

രmാം ഓവർസിയർ 

വടകര.തി / എgേWംപതി ജി.പി 

ചിèർ ബി.പി, പാലTാട് 

െമാൈബൽ നം. 94958 44521 

Dീ. ദിലീപ്. എം.എസ് 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, വയനാട് 

െമാൈബൽ നം – 98479 45898 

	

	

	

	

4 

നാസർ. വി.െക 

രmാംതരം ഓവർസിയർ 

-ഴൽമuം ബി.പി, പാലTാട് 

െമാൈബൽ നം. 94477 07349 

Dീ. ദിലീപ്. എം.എസ് 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, വയനാട് 

െമാൈബൽ നം – 98479 45898 

5 

സജിW്. എസ് 

രmാംതരം ഓവർസിയർ 

െപരിേSാl-റിêി / -Wëർ ജി.പി 

-ഴൽമuം ബി.പി, പാലTാട് 

െമാൈബൽ നം. 97477 19794 

Dീ. ദിലീപ്. എം.എസ് 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, വയനാട് 

െമാൈബൽ നം – 98479 45898 

 

േകാഴിേTാട് ജിr  

 

?മ 

നം 
ജീവനTാgെട വിവരം നിയàണാധികാരി 



1 

ജയൻ. ഇ.ജി 

അസി. എ4ിനീയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 94465 05503 

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 

2 

സേîാഷ്. െക.െക 

ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 9446628603 

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 

3 

രാേജഷ്. െക.ആർ 

രmാംതരം ഓവർസിയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 99460 70901 

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 

4 

നിനാദ്. െക.ആർ 

ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 94465 65350 

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 

5 

Iശാî്. പി.ആർ 

രmാംതരം ഓവർസിയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 99472 59285 

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 

	

	

6 

മിïൻ. െക.ആർ 

രmാംതരം ഓവർസിയർ 

íìർ േകാർ.േറഷൻ 

െമാൈബൽ നം. 96335 20647  

Dീ. സuീപ്. െക.ജി 

എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, േകാഴിേTാട് 

െമാൈബൽ നം – 94473 51963 
 

 

 



 

മലeറം ജിr  

 

?മ 

നം 
ജീവനTാgെട വിവരം നിയàണാധികാരി 

1 

അമൽ. െക. സജീവ് 
അസി. എ4ിനീയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 81568 10675 

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

2 

ജയIകാശ്. എസ്.െക 
ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 97459 95865 

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

3 

അജിത് -മാർ. െക 
ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 94468 56688 

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

4 

നവാസ്. പി.എ 
ഒQാംതരം ഓവർസിയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 94463 91162 

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

5 

ലാൽ-മാർ. പി.പി 
രmാംതരം ഓവർസിയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 94477 29190 

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

6 

âനിൽ -മാർ. എം.എസ് 
രmാംതരം ഓവർസിയർ 
െകാhിൻ േകാർ.േറഷൻ 
െമാൈബൽ നം. 81368 80876  

Dീ. ചñൻ. സി 
എ~ി. എ4ിനീയർ 

തസ&ഭവ ഡിവിഷൻ, മലeറം 
െമാൈബൽ നം – 94471 88009 

 

ടി ജീവനTാർ 17.08.2019 അപരാóWിൽ തെQ വിVതൽ െചേòmÜം, 19.08.2019 

രാവിെല 10.00 മണിw് pൻപായി അതാത് ജിrാപ4ായW് എ~ികd^ീവ് എ4ിനീയർ 

pൻപാെക റിേ.ാർ^് െചേòmÜം, നിയàണാധികാരി_െട നിർേ#ശമyസരിh ് 

 






