നാട്ടാനകളുടെ

എല്ലാ

ക്ഷേത്രഭാരവാഹികക്കും

വിവരങ്ങളുും

ടപാരകജനത്തിനകും

ഉെമസ്ഥര്ക്കും
നിയമപാല്കര്ക്കും

ല്ഭയമാ്കന്നരിനകക്ഷവണ്ടി വനുംവകകപ്പ് ആസ്ഥാനടത്ത BDC cell ടമാബൈല്ില്കും
ഉപക്ഷയാഗി്ത്ത്
മകന്കാല്ങ്ങളില്
പകര്കപ്പുകക

രീരിയില്

എഴകടന്നള്ളിപ്പിന്

സഹിരും

ജില്ലാ

രയ്യാറാ്ിയ
ഉക്ഷേശി്കന്ന

ക്ഷസാഷയല്

ആപ്ലിക്ഷ്ഷനാണ്.

നാട്ടാനയകടെ

ക്ഷഫാറസ്ടത്െി

ക്ഷരഖകളുടെ

ഓഫീസില്

അക്ഷപേ

സമര്കപ്പിച്ചിരകന്നത്. എന്നാല് ഓഫീസില് വരാടര രടന്ന ഓ്ബല്ന് മകക്ഷഖന
72

മണി്ൂര്ക

ഫിറ്റ്നസ്ട

മകന്്

സര്കട്ടിഫി്റ്റ്

സമര്കപ്പി്കക്ഷപാക

അറിയി്കക്ഷപാക
അ്

രടന്ന

ക്ഷല്ാഡ്

അക്ഷപേ

പകര്കപ്പുകളുടെ

ടെയ്രാല്
സവീകരിച്ച

ആവശയമില്ല.

മാത്രും

മരി.

അക്ഷപേ

നപര്ക

ല്ഭി്കന്നരാണ്.

അക്ഷപേയകടെ രകെര്ക നെപെികക അരിക്ഷവഗും SMS , email വഴി അക്ഷപേകടന
അറിയി്കന്നരായിരി്കും.

അത്രസ്ട ൈാറില്

kcems.in

എന്ന് ബെപ്പ് ടെയ്യുക. അക്ഷപ്പാക രാടഴ

കാണിച്ചിരി്കന്ന ക്ഷപജ് ഓപ്പ് ആകകും

ക്ഷപജിടെ ഇെരകവശത്തകള്ള ൊൈില് രാടഴ പറയകന്ന വിവരങ്ങക ല്ഭയമാണ്.
1. ക്ഷസാഷയല് ക്ഷഫാറസ്ടത്െി ജില്ലാ ഓഫീസകകളുടെ ക്ഷമല്വില്ാസും, ക്ഷഫാ്
നപര്ക, ഈ ടമയില്
2. നാട്ടാനയകടെ സവഭാവസവിക്ഷശഷരകടള സുംൈന്ധിച്ച ല്ഘകവിവരണും
3. നാട്ടാനയകടെ ഉെമസ്ഥന്മാര്ക സൂേിക്ഷ്ണ്ട ക്ഷരഖകളുടെ ല്ഘകവിവരണും
4. നാട്ടാന എഴകടന്നള്ളിപ്പ് നെത്തകന്ന വിവരും ഓ്ബല്ന് വഴി ൈന്ധടപ്പട്ട
അധികാരികടള അറിയി്കന്നരിനകള്ള സുംവിധാനും
5. നാട്ടാനടയ രജിസ്റ്റര്ക ടെയ്ര ജില്ലയില് നിന്നകും മറ്റ് ജില്ലകളിക്ഷല്്്
ടകാണ്ടകക്ഷപാകകന്നരിന് ഓ്ബല്ന് വഴി ൈന്ധടപ്പട്ട അധികാരികളില്
നിന്നകും അനകവാദും വാങ്ങകന്നരിനകള്ള സുംവിധാനും

ക്ഷപജിടെ വല്രകവശത്തകള്ള ല്ിങ്കകകക

1. ജില്ലാരല്ത്തില് രജിസ്റ്റര്ക

ടെയ്ര നാട്ടാനകളുടെ വിവരങ്ങക

2. നാട്ടാനകളുടെ ബമക്ഷത്കാെിപ്പ്, ക്ഷഫാകരര്ക മകരല്ായവ
അറിയകന്നരിനകള്ള ല്ിങ്ക്
3. നാട്ടാനടയ

സുംൈന്ധിച്ചുള്ള പൂര്കണ

വിവരങ്ങക അറിയകന്നരിനകള്ള

ല്ിങ്ക്
4. നാട്ടാന എഴകടന്നള്ളിപ്പിന് അനകമരി നല്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങക
അറിയകന്നരിനകള്ള ല്ിങ്ക്
5. നാട്ടാനയകും എഴകടന്നള്ളിപ്പുും

സുംൈന്ധിച്ച

ഉത്തരവകകളുും

സര്ക്കല്റകകളുും ല്ഭയമാകകന്ന ല്ിങ്ക്
6. നാട്ടാനടയ ടകാണ്ടകക്ഷപാകകന്നരിന് അനകവാദും നല്കിയിട്ടുള്ള
വാഹനങ്ങളുടെ

വിവരങ്ങക

നാട്ടാന എഴുന്നെള്ളിപ്പ് നടത്തുെ വിവരം ഓണ്ലൈന് വഴി ബന്ധന്നപ്പട്ട
അധികാരികന്നെ അറിയിക്കുെതിനുള്ള നടപടിക്കമം
Apply for procession: ടാബില് അമ്ത്തുക അപ്പ്പാള് താന്നഴ കാണിച്ചിരിക്കുെ പ്പജ്
ൈഭിക്കും

നിര്കക്ഷേശങ്ങക വായിച്ചരിനകക്ഷശഷും നിര്കക്ഷേശങ്ങക പാല്ി്ാടമന്ന ല്ിങ്കില്
അമര്കത്തകക അപ്പ്പാള് താന്നഴ കാണിച്ചിരിക്കുെ പ്പജ് ൈഭിക്കും

ജില്ല ക്ഷകാക്ഷപാ ക്ഷൈാക്സില് നിന്നകും ടരരടെെക്കക

↓
അക്ഷപ്പാക രാല്ൂ്് ക്ഷകാക്ഷപാ ക്ഷൈാക്സ്ട ത്പരയേമാകകും അരില് നിന്നകും
രാല്ൂ്് ടരരടെെക്കക

↓
അക്ഷപ്പാക വിക്ഷല്ലജ് ക്ഷകാക്ഷപാ ക്ഷൈാക്സ്ട ത്പരയേമാകകും അരില് നിന്നകും
വിക്ഷല്ലജ് ടരരടെെക്കക

↓
അക്ഷപ്പാക രജിസ്റ്റര്ക ടെയ്ര അപല്ങ്ങളുടെ വിവരങ്ങക
ക്ഷകാക്ഷപാ ക്ഷൈാക്സ്ട ത്പരയേമാകകും അരില് നിന്നകും
അക്ഷപേ സമര്കപ്പി്കന്ന അപല്ും ടരരടെെക്കക

↓
അക്ഷപേകന്ടര ക്ഷപര്, ടമാബൈല് നപര്ക, ഈ ടമയില് മകരല്ായവ
ഇുംഗ്ളീഷില് ക്ഷരഖടപ്പെകത്തകക.

↓
ഉത്സവും ആരുംഭി്കന്നരകും അവസാനി്കന്നരകമായ രീയരികക ടസല്ക്്
ടെയ്യുക. (72 മണി്ൂര്ക മകന്് അക്ഷപേ സമര്കപ്പിക്ഷ്ണ്ടരിനാല്
അരനകസരിച്ചുള്ള രീയരികക മാത്രടമ ല്ഭയമാവകകയകള്ളൂ.)

↓
Enter elephant Details

+

െിഹ്നത്തില് അമര്കത്തകക്ഷപാക എഴകടന്നള്ളിപ്പിന്

നാട്ടാനടയ ഉപക്ഷയാഗി്കന്ന ദിവസങ്ങക ക്ഷരഖപ്പെകത്തകക. ക്ഷകാക്ഷപാ
ക്ഷൈാക്സില് നിന്നകും ഉക്ഷേശി്കന്ന നാട്ടാനടയ ടരരടെെക്കക. െി
ആനയകടെ ഫിറ്റ്നസ്ട സര്കട്ടിഫി്റ്റ് അ് ക്ഷല്ാഡ് ടെയ്യുക.

+

െിഹ്നത്തില് അമര്കത്തകക്ഷപാക കൂെകരല് ആനകടള ടരരടെെക്ാന്
സാധി്കും. അരിനകക്ഷശഷും

submit button

അമര്കത്തകക

↓
അപ്പ്പാള് താന്നഴ കാണിച്ചിരിക്കുെ പ്പജ് ൈഭിക്കും

.

↓

അക്ഷപേ സമര്കപ്പി്കക്ഷപാക രടന്ന അക്ഷപേ സവീകരിച്ച നപര്ക
ല്ഭി്കന്നരാണ്. അക്ഷപേയകടെ രകെര്ക നെപെികക അരിക്ഷവഗും SMS , email വഴി
അക്ഷപേകടന അറിയി്കന്നരായിരി്കും.

