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കളിക്കാർക്കുള്ള രജിസട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ
ഈ നിയമങ്ങളള ട്രകരള ക്രിക്കറ്റ അട്രസാസിട്രയഷൻ രജിസ ട്രേഷൻ ഓഫ
ട്രേട്രയഴസ റൂൾസ എന്നു പറയാാം. ഇത 2018-19 സീസൺ മുതൽ
പ്രാബല്യത്തിൽ വരാം.

I. വാർഷിക രജിസട്രേഷൻ
1. ഓട്രരാ കളിക്കാരനാം 'ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ സീസണിൽ' അതായത അടുത്ത
വർഷാം ഓഗസ്റ്റ 01 മുതൽ ജൂലല് 31 വളര ഒര ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ
അട്രസാസിട്രയഷളെ (ഡിസിഎ), അവൻ (ഇനി മുതൽ 'അവൻ' രണ്ട
ല്ിാംഗക്കാർക്കുാം ബാധകമാകാം) ഏതിനായി കളിക്കാൻ ഉട്രേശിക്കുന്നുട്രവാ
അതിന കീഴിലുള്ള ഒര അഫില്ിട്രയറ്റഡ ക്ലബ്ബ ('ക്ലബ്ബ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ
അഫില്ിട്രയറ്റഡ ക്ലബ്ബ എന്ന മാത്രാം അർത്ഥമാക്കുാം) വഴി രജിസ്റ്റർ ളെയ്യണാം.
ഒര കളിക്കാരൻ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത ക്ലബ്ബിളന 'രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബ ' എന്നുാം
ഡിസിഎളയ കളിക്കാരളെ ജില്ലയായാം പരാമർശിക്കുാം.
2. ഒര കളിക്കാരന സാംസ്ഥാനളത്ത ഒര ക്ലബ്ബിൽ മാത്രട്രമ രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാൻ
പാടുള്ളൂ. ഇരട്ട രജിസട്രേഷൻ അനവദനീയമല്ല.
3. രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാത്ത ഒര കളിക്കാരന ഏളതങ്കിലുാം ക്ലബ്ബിന ട്രവണ്ടി
സീസണിൽ ജില്ലാ ല്ീഗ മത്സരങ്ങൾ, ഇെർ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ, ഇെർ-ട്രസാണൽ
ഉൾളെളെയള്ള ടൂർണ്ണളമന്റുകൾ, ട്രകരള ക്രിക്കറ്റ അട്രസാസിട്രയഷൻ
(ളകസിഎ), സാംസ്ഥാനത്തിനകളത്ത ഏളതങ്കിലുാം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ
അട്രസാസിട്രയഷനകൾ എന്നിവ നെത്തുന്ന ഏളതങ്കിലുാം മത്സരങ്ങൾക്കായി
കളിക്കാൻ അർഹതയില്ല.
4. ഏളതങ്കിലുാം ക്ലബ്ബ രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാത്ത കളിക്കാരളന ഉൾളെടുത്തി ക്ലബ്ബിന
ട്രവണ്ടി കളിക്കാൻ മത്സരത്തിൽ ഉൾളെടുത്തിയാൽ ക്ലബ്ബിന സമയട്രമവ
മത്സരാം നഷ്ടളെടുാം (പിഴശിക്ഷ). ഡിസിഎ സമട്രമധയാ അളല്ലങ്കിൽ
ബന്ധളെട്ട ടൂർണ്ണളമെ കമ്മിറ്റിയളെ ശുപാർശപ്രകാരാം കളിക്കാരനാം ക്ലബ്ബിനാം
അച്ചെക്ക നെപെികൾക്ക വിട്രധയരാകാൻ ബാധയതയണ്ട. ഡിസിഎ 7
ദിവസത്തിനകാം ളകസിഎയ്ക്കാം ബന്ധളെട്ട ക്ലബ്ബിനാം കളിക്കാരനാം പകർെ
സഹിതാം റിട്രൊർട്ട ളെയ്യണാം. കളിക്കാരനാം ക്ലബ്ബിനാം 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ
ളകസിഎ അളപകസ കൗൺസില്ിൽ അെീൽ നൽകാൻ അവകാശമുണ്ട.

II. ട്രയാഗയതാ മാനദണ്ഡാം
ഒര കളിക്കാരന താളഴ പറയന്ന ഏളതങ്കിലുാം മാനദണ്ഡങ്ങളുളെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഒര ഡിസിഎയിളല് അഫില്ിട്രയറ്റഡ ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ
ളെയ്യാൻ ട്രയാഗയതയണ്ടായിരിക്കുാം.
1. 'ആഭ്യന്തര ജില്ലാ കളിക്കാരൻ' എന്ന നില്യിൽ

a. ജന്മാവകാശാം : ഏതു ഡിസിഎയളെ അധികാരപരിധിയില്ാണ അവൻ
ജനിച്ചത (ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ ളതളിവ)

b. ട്രബാണലഫഡ റസിഡെ : ഏതു ഡിസിഎയളെ അധികാര
പരിധിയില്ാണ
അവൻ,
തുെർന്നുള്ള
സീസണിളല്
കളിക്കാരളെ
രജിസട്രേഷളെ അവസാന തീയതിക്കു മുമ്പ ഒര വർഷത്തിൽ കറയാത്ത
ട്രബാണലഫഡ താമസക്കാരനായിരിക്കുന്നത (സാധുവായ ട്രമൽവില്ാസ
ളതളിവ അളല്ലങ്കിൽ പ്രാട്രദശിക അട്രതാറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ
സമർെിക്കണാം).

c. ളതാഴിൽ : തുെർന്നുള്ള സീസണിൽ രജിസട്രേഷൻ ട്രതടുന്ന സമയത്ത
ഏതു ഡിസിഎയളെ അധികാര പരിധിയില്ാട്രണാ അവന ഒര ട്രപരട്രകട്ട
സ്ഥാപനത്തിൽ
/
ട്രകാർെട്രററ്റിൽ
(അനബന്ധാം
എയിൽ
പട്ടികളെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു ട്രപാളല്) ഒര സ്ഥിരാം ളതാഴിലുള്ളത (ളപ്രാട്രബഷൻ
കാല്ാവധി ഉൾളെളെ). (നിയമന കത്ത, ളതാഴിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ, ട്രപ
സ്ലിപ്പുകൾ, ഐെി റിട്രട്ടണുകൾ മുതല്ായവ., ളതളിവ ആവശയമുള്ളതിനാൽ).
ഏളതങ്കിലുാം തരത്തിലുള്ള കരാർ ളതാഴിൽ പരിഗണിക്കളെെില്ല.
d. അക്കാഡമികസ : ഏതു ഡിസിഎയളെ അധികാര പരിധിയില്ാട്രണാ
നിയമപരമായ ട്രബാഡികൾ അാംഗീകരിച്ച വിദയാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
രജിസട്രേഷൻ സമയത്ത (അനബന്ധാം എ കാണുക) അവൻ അക്കാദമിക
പഠനാം
നെത്തുന്നത.
(ളതളിവ
ആവശയമായതിനാൽ
വിദയാഭ്യാസ
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ).

2. ല്ീഗ അതിഥി കളിക്കാരൻ എന്ന നില്യിൽ
രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത ഒര ക്ലബ്ബിളന പരമാവധി മൂന്നു കളിക്കാളര ജില്ലാ ല്ീഗിൽ
കളിക്കുന്നതിന 'അതിഥി കളിക്കാർ' ആയി രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാൻ അനവദിക്കുന്നു.
മളറ്റാര ജില്ലയിൽ (ട്രഹാാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ) മുകളിലുള്ള ട്രക്ലാസ II-(1) പ്രകാരാം

ട്രയാഗയതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല്ിക്കുന്നവരായിരിക്കണാം അത്തരാം കളിക്കാർ.
ഈ കളിക്കാർ അവരളെ ട്രഹാാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന പുറത്തു കളിക്കുന്നത അതിർത്തി
പ്രട്രദശങ്ങളില്ായതിനാൽ ജില്ലയളെ സാമീപയാം, ളമച്ചളെട്ട സൗകരയങ്ങളുാം
അവസരങ്ങളുാം തുെങ്ങിയ നിർവയാജമായ കാരണങ്ങളാല്ായിരിക്കണാം.
ബന്ധളെട്ട (അതിഥി) കളിക്കാർ വാർഷിക രജിസട്രേഷൻ സമയത്ത
ആതിഥയാം വഹിക്കുന്ന ഡിസിഎയിളല് ഒര ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്യുന്നതിന
രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുാം ആഭ്യന്തര (ട്രഹാാം) ഡിസിഎയിൽ നിന്നുാം ട്രനാ
ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ (എൻഒസി) സമർെിട്രക്കണ്ടതുണ്ട.
ശ്രദ്ധിക്കുക : ജില്ലയിളല് ക്രിക്കറ്റിളെ വികസനാം, കളിക്കാരളെ ല്ഭ്യത,
അെിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങൾ,
ല്ീഗ
മാച്ചുകളുളെ
മത്സരട്രശഷിയാം
ഗുണനില്വാരവാം, ക്ലബ്ബുകളുളെ ഭ്ാവി തുെങ്ങിയ വിവിധ ഘെകങ്ങൾ
പരിഗണിച്ചതിന ട്രശഷാം ട്രഹാാം ഡിസിഎ അത്തരാം അട്രപക്ഷകൾ
അനവദിക്കുകട്രയാ നിരസിക്കുകട്രയാ ളെയ്യുാം. ക്ലബ്ബുകളുളെ കരിയർ പുട്രരാഗതി
അളല്ലങ്കിൽ ട്രഹാസ്റ്റ ക്ലബ്ബുകളുളെ അനയായമായ ഷണഷണാം എന്നിവയാം
അഭ്യർത്ഥനയളെ ളവളിച്ചത്തിൽ കണക്കാക്കണാം. അത്തരാം കളിക്കാർക്ക
എൻഒസി നൽകന്നത ട്രഹാാം ഡിസിഎകളുളെ നയാം / സവിട്രശഷാധികാരാം
ആയിരിക്കുാം.

III. വാർഷിക രജിസട്രേഷൻ പ്രക്രിയ
1. വാർഷിക രജിസട്രേഷനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ സീസൺ അടുത്ത വർഷാം
ഓഗസ്റ്റ 1 മുതൽ ജൂലല് 31 വളര 12 മാസളത്ത കാല്യളവായി കണക്കാക്കുാം.
2. വാർഷിക രജിസട്രേഷനായള്ള എല്ലാ വയക്തിഗത അട്രപക്ഷകളുാം
ളകസിഎ അളല്ലങ്കിൽ ഡിസിഎയളെ ട്രകന്ദ്രീകൃത രജിസ ട്രേഷൻ ോറ്റട്രഫാാം
വഴിയാണ നെത്തുന്നത. വയക്തിഗത കളിക്കാർക്ക വിദൂര സ്ഥല്ങ്ങളിൽ നിന്ന
അവരളെ
വാർഷിക
രജിസട്രേഷൻ
അട്രപക്ഷ
സമർെിക്കാൻ
പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന ളകസിഎ ഒര ഓൺലല്ൻ രജിസട്രേഷൻ പ്രക്രിയ
നെെില്ാക്കുാം അതുവളര മാനവൽ പ്രക്രിയ പിന്തുെരാാം. രജിസട്രേഷന
ബന്ധളെട്ട ക്ലബ്ബിളെയാം ഡിസിഎയളെയാം അാംഗീകാരാം ല്ഭ്ിക്കുട്രമ്പാൾ
പുതിയ അട്രപക്ഷയാളണങ്കിൽ ഓട്രരാ കളിക്കാരനാം ഒര സവിട്രശഷ
തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (യഐഎൻ) ല്ഭ്ിക്കുാം.

3. ല്ീഗിൽ അളല്ലങ്കിൽ ളകസിഎട്രയാ ഡിസിഎട്രയാ നെത്തുന്ന
ടൂർണ്ണളമന്റുകൾ, അളല്ലങ്കിൽ മറ്റു അാംഗീകൃത ടൂർണ്ണളമന്റുകൾ എന്നിവയിൽ
കളിക്കാൻ താൽപരയളെടുന്ന ഒര കളിക്കാരൻ നില്വിലുള്ള സിസ്റ്റാം
(ഓൺലല്ൻ / മാനവൽ) വഴി ആവശയമുള്ള ക്ലബ്ബിട്രല്ക്ക (ട്രക്ലാസ - II
ട്രയാഗയതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക വിട്രധയമായി) രജിസട്രേഷനായള്ള അട്രപക്ഷ
എല്ലാ വർഷവാം ജൂലല് 1 നാം 31 നാം ഇെയിൽ സമർെിക്കണാം. തുെർന്നുവരന്ന
സീസണിട്രല്ക്കുള്ള പുതുക്കൽ, പുതിയ രജിസട്രേഷനകൾ, ഇെർ-ക്ലബ്ബ
ോൻസ്ഫറുകൾ എന്നിവ ഇതിലുൾളെടുാം.
4. ക്ലബ്ബിളെ അാംഗീകൃത വയക്തി കളിക്കാരളെ അഭ്യർത്ഥന സമീകരിക്കുകട്രയാ
നിരസിക്കുകട്രയാ ളെട്രയ്യണ്ടതുണ്ട. അാംഗീകരിക്കുകയാളണങ്കിൽ, അത
ഡിസിഎയളെ അാംഗീകാരത്തിനായി ലകമാറുാം. തുെർന്ന കളിക്കാരളന
ക്ലബ്ബിളെ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത കളിക്കാരളെ പട്ടികയിട്രല്ക്ക ട്രെർക്കുാം.
നിരസിക്കുകയാളണങ്കിൽ, അത ഉെനെി ബന്ധളെട്ട കളിക്കാരളന
അറിയിക്കുാം.
5. പുതിയ രജിസട്രേഷനായി ഒര അട്രപക്ഷ അാംഗീകരിക്കുട്രമ്പാൾ ബന്ധളെട്ട
കളിക്കാരന ഒര യഐഎൻ ല്ഭ്ിക്കുാം. പുതുക്കലുകൾക്കുാം ോൻസ്ഫറുകൾക്കുാം
നില്വിലുള്ള യഐഎൻ നില്നിർത്തുാം.
6. എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളുാം നില്വിലുള്ള സിസ്റ്റാം (ഓൺലല്ൻ / മാനവൽ) വഴി
അാംഗീകാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാം അത്തരാം കളിക്കാരളെ പട്ടിക ഓഗസ്റ്റ
15 ന മുമ്പ ഡിസിഎയളെ അാംഗീകാരത്തിനായി ലകമാറുകയാം ട്രവണാം.
7. ഒര കളിക്കാരളെ രജിസട്രേഷൻ തുെർച്ചയായ രണ്ടു സീസണുകളിൽ
നിഷക്രിയമായി തുെരകയാളണങ്കിൽ (പുതുക്കിയിട്ടില്ല) ട്രേയർ രജിസട്രേഷൻ
സമട്രമധയാ റോക്കളെടുാം. ആവശയളമങ്കിൽ അയാൾ പുതിയ രജിസട്രേഷൻ
നെത്തണാം. അാംഗീകാരാം ല്ഭ്ിച്ചാൽ പുതിയ യഐഎൻ നൽകാം.
8. ഓട്രരാ കളിക്കാരനാം ഡിസിഎയ്ക്ക 10 രൂപ (പത്ത രൂപ മാത്രാം) ഫീസ ഓട്രരാ
രജിസട്രേഷനാം നൽട്രകണ്ടതാണ.

IV. രജിസട്രേഷൻ റോക്കൽ
1. സീസണിട്രല്ക്ക ഒര ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്യുകയാം എന്നാൽ
സീസണിളല് ല്ീഗ മത്സരങ്ങളിട്രല്ാ അളല്ലങ്കിൽ അവൻ രജിസ്റ്റർ
ളെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബിനായി ഏളതങ്കിലുാം ടൂർണളമെിട്രല്ാ കളിക്കാത്ത
കളിക്കാരന ആ ക്ലബ്ബിളല് രജിസട്രേഷൻ റോക്കുന്നതിന ക്ലബ്ബിളെ

അാംഗീകൃത വയക്തി നൽകിയ എൻഒസി ഉപട്രയാഗിച്ച ഡിസിഎയ്ക്ക
അട്രപക്ഷിക്കാാം.

V. ടൂർണളമന്റുകളിൽ അതിഥി കളിക്കാർക്കുള്ള വയവസ്ഥ
1. ഒര കളിക്കാരന ഏളതങ്കിലുാം ഓെൺ ടൂർണളമെിൽ 'ഗസ്റ്റ ട്രേയർ'
പദവിയിൽ
സാംസ്ഥാനളത്ത
മളറ്റാര
അഫില്ിട്രയറ്റഡ
ക്ലബ്ബിളന
പ്രതിനിധീകരിച്ച കളിക്കാൻ കഴിയന്നത ആ ടൂർണളമെിൽ അയാളുളെ
രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബ പളങ്കടുക്കാത്ത സാഹെരയത്തിലുാം അയാൾ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത
ഡിസിഎയ്ക്ക അറിയിപ്പു നൽകിയതിന വിട്രധയമായി രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിൽ
നിന്ന ബന്ധളെട്ട കളിക്കാരന ട്രനാ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ ല്ഭ്ിക്കുകയാം
ളെയ്താൽ മാത്രമാണ.
2. അതിഥി കളിക്കാരനായി കളിക്കുന്നതിന ഒര എൻഒസി ട്രനടുന്നതിനായി
കളിക്കാരൻ തളെ ക്ലബ്ബിന ഒര അട്രപക്ഷാ കത്ത നൽകി അാംഗീകാരാം
ട്രനെണാം. ഇതിളെ പകർെ ഡിസിഎയ്ക്ക നൽകകയാം ട്രവണാം. പകരമായി,
കളിക്കാരന അട്രപക്ഷ ക്ലബ്ബിന ഇ-ളമയില്ായാം ബന്ധളെട്ട ഡിസിഎയ്ക്ക
പകർെ ളവച്ചുാം അയക്കാാം.
3. 5 ദിവസത്തിനള്ളിൽ കളിക്കാരന എൻഒസിട്രയാ സമ്മതട്രമാ
ല്ഭ്ിച്ചിളല്ലങ്കിൽ അട്രപക്ഷയിൽ സൂെിെിച്ചിരിക്കുന്ന ടൂർണളമെിൽ ക്ലബ്ബിളെ
അതിഥി കളിക്കാരനായി കളിക്കുന്നതിൽ രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിന എതിർെിളല്ലന്ന
കണക്കാക്കാാം. ടൂർണളമെിളെ സാംഘാെകർക്ക സമയാം സാക്ഷയളെടുത്തിയ
സതയവാങ്മൂല്ാം നൽകി കളിക്കാരന അട്രപക്ഷാ കത്തനസരിച്ച അതിഥി
കളിക്കാരനായി കളിക്കാൻ കഴിയാം.
4. അഖിട്രല്ന്തയാ ടൂർണളമെിളെ കാരയത്തിൽ രണ്ട ഘട്ടങ്ങളായി നെത്തിയ
അതായത, അഖില് ട്രകരളാഘട്ടത്തിൽ നിന്ന ട്രയാഗയത ട്രനെിയ െീമുകളുള്ള
അഖിട്രല്ന്തയാഘട്ടാം, അഖില് ട്രകരള ഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിന ട്രവണ്ടി
കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒര കളിക്കാരന തുെർന്നുവരന്ന അഖിട്രല്ന്തയാ ഘട്ടത്തിൽ
കളിക്കുന്ന മളറ്റാര അഫില്ിട്രയറ്റഡ ക്ലബ്ബിന ട്രവണ്ടി കളിക്കാവന്നതാണ,
അവളെ രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബ അഖിട്രല്ന്തയാ ഘട്ടത്തിട്രല്ക്കുള്ള ട്രയാഗയത
ട്രനടുന്നതിൽ പരാജയളെടുകയാളണങ്കിൽ. ട്രക്ലാസ V (1 & 4)
വയാഖയാനിക്കുട്രമ്പാൾ ഈ ആവശയത്തിനായി മാത്രാം ടൂർണളമെിളെ രണ്ടു
ഘട്ടങ്ങളള പ്രട്രതയക ടൂർണളമന്റുകളായി കണക്കാക്കുാം.
5. ബന്ധളെട്ട കളിക്കാരൻ വഴി ട്രരഖാമൂല്ട്രമാ അളല്ലങ്കിൽ ടൂർണളമെ
സാംഘാെകർക്ക ഇ-ളമയിൽ / ഫാകസ വഴി ട്രനരിട്രട്ടാ ക്ലബ്ബിളെ അാംഗീകൃത
വയക്തി വഴി കളിക്കാരളന വിട്ടയക്കുന്നതായള്ള എൻഒസി മത്സര

ദിവസത്തിന ഒര ദിവസാം മുളമ്പങ്കിലുാം സമർെിക്കണാം. കളിക്കാരളെ ട്രപര,
യഐഎൻ, കളിക്കാരളന വിട്ടയക്കുന്നത ഏതു ക്ലബ്ബിന ട്രവണ്ടിയാട്രണാ
അതിളെ ട്രപര എന്നിവ എൻഒസിയിൽ വയക്തമായി സൂെിെിക്കണാം. ആ
പ്രട്രതയക ടൂർണളമെിന മാത്രട്രമ എൻഒസി സാധുതയള്ളൂ.
6. അതിഥി കളിക്കാരളെ എണ്ണാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിളെ ഭ്ാഗമായി, ഒര െീമിന
ഉണ്ടായിരിക്കാവന്ന പരമാവധി അതിഥി കളിക്കാരളെ എണ്ണാം 5 (അഞ്ച)
ആയി പരിമിതളെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ട്രക്ലാസ II (2) പ്രകാരാം രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള
ഏളതങ്കിലുാം ല്ീഗ അതിഥി കളിക്കാരാം ഇതിലുൾളെടുന്നു. ടൂർണളമെിളെ
മുഴുവൻ സമയത്തുാം ഈ പ്രട്രതയക െീമിനാം ഈ കളിക്കാർ മാറ്റമില്ലാളത
നില്നിൽക്കുാം.
7. കളിയിളല് അതിഥി കളിക്കാരളെ ട്രപരകൾ ളവളിളെടുട്രത്തണ്ടത
നിർബന്ധമാണ. ഓട്രരാ മത്സരത്തിളെയാം ട്രൊസിന മുമ്പായി മാച്ച
ഓഫീസർമാർക്ക XI സമർെിക്കുകയാം ആവശയളെട്ടാൽ എതിർ െീമുമായി
പങ്കിടുകയാം ളെയ്യണാം.
8. എന്നിരന്നാലുാം ഒര ക്ലബ്ബിന ആവശയളമങ്കിൽ, രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത ഏളതങ്കിലുാം
കളിക്കാർ ളകസിഎയളെ ട്രസ്റ്ററ്റ െീാം കയാാംപിട്രല്ാ, അന്തർ-സർവകല്ാശാല്
ടൂർണളമന്റുകൾ
ഉൾളെളെയള്ള
അന്തർ-സാംസ്ഥാന
മാച്ചുകളിട്രല്ാ
ആയിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ടൂർണളമെിന ല്ഭ്യമല്ലാളത വരന്നതിന
പകരമായി അധിക അതിഥി കളിക്കാളര ഉൾളെടുത്താൻ അനവദിക്കാാം.
അണ്ടർ 19 വിഭ്ാഗളത്തട്രയാ അതിന മുകളിട്രല്ാ ഉള്ള വിഭ്ാഗളത്ത
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കളിക്കാർക്ക മാത്രട്രമ ഇത ബാധകമാകൂ.
9. എല്ലാ മത്സരങ്ങളുാം ട്രൊസ ളെയ്യുന്നതിന മുമ്പായി മാച്ച ഓഫീസർമാർക്ക
സമർെിക്കുന്ന കളിക്കാരളെ ല്ിസ്റ്റിലുാം എൻഒസിയിലുാം അധിക അതിഥി
കളിക്കാരളെ
ട്രപരകൾ
ളവളിളെടുട്രത്തണ്ടത
നിർബന്ധമാണ.
ടൂർണളമെിളെ മുഴുവൻ സമയത്തുാം ഈ പ്രട്രതയക െീമിനാം അധിക അതിഥി
കളിക്കാർ മാറ്റമില്ലാളത നില്നിൽക്കുാം.
10. മത്സരാം ആരാംഭ്ിക്കുന്നതിന മുമ്പ ഏതു കളിക്കാർക്കു ട്രവണ്ടിയാട്രണാ
അധിക അതിഥി കളിക്കാളര െീമിൽ ഉൾളെടുത്തിയത അവരളെ ട്രപരകൾ
ട്രരഖാമൂല്ാം സമർെിട്രക്കണ്ടത ആവശയമാണ . അത്തരാം അധിക അതിഥി
കളിക്കാർ മുകളിലുള്ള ട്രക്ലാസ - V (1-3) പ്രകാരമുള്ള നെപെിക്രമങ്ങൾ
പാല്ിക്കണാം.

VI. മിഡ-സീസൺ രജിസട്രേഷനാം ോൻസ്ഫറുകളുാം
1. സീസണിളെ തുെക്കത്തിൽ ഏളതങ്കിലുാം ക്ലബ്ബിൽ ഇതിനകാം രജിസ്റ്റർ
ളെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അധിക കളിക്കാർക്ക ട്രക്ലാസ - II പ്രകാരമുള്ള ട്രയാഗയതാ
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക വിട്രധയമായി ഏളതങ്കിലുാം ക്ലബ്ബിൽ സമയാം രജിസ്റ്റർ
ളെയ്യാാം. സീസൺ കാല്ാവധി സമയത്ത ബന്ധളെട്ട ഡിസിഎയളെ മുൻകൂർ
അനമതിട്രയാളെയായിരിക്കണളമന്നു മാത്രാം (അതായത ഓഗസ്റ്റ 15 ന
ട്രശഷാം).
2. ഒര പ്രട്രതയക ജില്ലയിളല് ഒര ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള ഒര
കളിക്കാരന ഒര സീസണിൽ അട്രത അളല്ലങ്കിൽ മളറ്റാര ജില്ലയിളല് മളറ്റാര
ക്ലബ്ബിട്രല്ക്ക
ോൻസ്ഫറിന
അട്രപക്ഷിക്കാാം.
കളിക്കാരൻ
ളതാഴിൽ
ല്ഭ്ിക്കുന്നതിനാട്രല്ാ മളറ്റളന്തങ്കിലുാം കാരണത്താട്രല്ാ ആണ മാറുന്നളതങ്കിൽ
ട്രക്ലാസ - II (ബി, സി, അളല്ലങ്കിൽ ഡി) പ്രകാരമുള്ള ട്രയാഗയതാ നില്യിളല്
മാറ്റത്തിളെ ഫല്മായി അവൻ തളെ പുതിയ ക്ലബ്ബിനായി കളിട്രക്കണ്ടതുണ്ട.
3. ഡിസിഎയ്ക്കകട്രത്താ പുറട്രത്താ ഉള്ള അത്തരാം എല്ലാ ഇൻർ-ക്ലബ്ബ
ോൻസ്ഫറുകൾക്കുാം രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുാം രക്ഷാകർതൃ ഡിസിഎയിൽ
നിന്നുമുള്ള എൻഒസി കൂെി ട്രവണാം, ഇതിൽ അന്തർ-ജില്ലാ ോൻസ്ഫർ
ഉൾളെടുന്നുളണ്ടങ്കിൽ.

VII. എൻഒസിക്കായള്ള മാർഗനിർട്രേശങ്ങൾ
1. ഒര ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള ഒര കളിക്കാരന തുെർന്നുള്ള
സീസണിട്രല്ാ സീസണിളെ കാല്ാവധിയിട്രല്ാ രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിൽ
നിന്നുള്ള എൻഒസി ഉപട്രയാഗിച്ചു മാത്രട്രമ മളറ്റാര ക്ലബ്ബിട്രല്ക്ക ോൻസ്ഫർ
ളെയ്യാൻ അട്രപക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. എൻഒസി ല്ഭ്ിക്കുന്നതിന താളഴ പറയന്ന
മാർഗനിർട്രേശങ്ങൾ പാല്ിട്രക്കണ്ടതുണ്ട.
a. ഡിസിഎയ്ക്കകത്തുള്ള ഇെർ-ക്ലബ്ബ ോൻസ്ഫറുകൾക്ക നിർേിഷ്ട അട്രപക്ഷാ
ട്രഫാമിലുള്ള (അനബന്ധാം - ബി) കളിക്കാരളെ അഭ്യർത്ഥനട്രയാളൊൊം
രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുള്ള എൻഒസിയാം ബന്ധളെട്ട ഡിസിഎയ്ക്ക
സമർെിക്കണാം. അന്തർ-ജില്ലാ ോൻസ്ഫറിളെ കാരയത്തിൽ രക്ഷാകർതൃ ജില്ല
അട്രപക്ഷയാം അതിളെ സമ്മതവാം ോൻസ്ഫർ ട്രതടുന്ന ഡിസിഎയിട്രല്ക്ക
അയക്കണാം.
b. ക്ലബ്ബിളെ കാരയങ്ങൾ ലകകാരയാം ളെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള മട്രറ്റളതങ്കിലുാം
വയക്തി ോൻസ്ഫർ സമ്മതിക്കുാം. ഏഴു ദിവസത്തിനള്ളിൽ കളിക്കാരന

എൻഒസി ല്ഭ്ിച്ചിളല്ലങ്കിൽ അയാളുളെ ോൻസ്ഫറിന ക്ലബ്ബിന എതിർെിളല്ലന്ന
കണക്കാക്കുാം.
c. ോൻസ്ഫർ ശുപാർശ ളെയ്യാത്തതിന സാധുവായ ഒര കാരണമുളണ്ടങ്കിൽ
(പിന്തുണയ്ക്കന്ന ട്രരഖകട്രളാളെ) നിരസിക്കാനള്ള കാരണങ്ങൾ ഷണണ്ടിക്കാട്ടി
ക്ലബ്ബ ഡിസിഎയ്ക്ക (കളിക്കാരനള്ള പകർെ സഹിതാം) ട്രരഖാമൂല്ാം
അറിയിട്രക്കണ്ടതാണ. ഡിസിഎട്രയാെ പരിഹാരത്തിനായി അട്രപക്ഷിക്കാൻ
കളിക്കാരന അവകാശമുണ്ട. ഇക്കാരയത്തിൽ ഡിസിഎയളെ തീരമാനാം
അന്തിമവാം ബന്ധിതവമായിരിക്കുാം. ഡിസിഎകൾ അത്തരാം അെീലുകൾ
എത്രയാം ട്രവഗാം തീർൊക്കണാം.

VIII. രജിസട്രേഷൻ നിയമങ്ങളുളെ പ്രട്രയാഗാം
1. ഇനിെറയന്ന വയവസ്ഥകളിളല്ാഴിളക ഒര ക്ലബ്ബിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള
ഒര കളിക്കാരന അട്രത സീസണിൽ മളറ്റാര ക്ലബ്ബിനായി കളിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
a. വിദയാർത്ഥികൾക്ക രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബിന പുറളമ ഇെർ-സകൂൾ,
ഇെർ-ളകാളീജിയറ്റ മത്സരങ്ങളിൽ അവരളെ ട്രകാട്രളജിട്രനാ സകൂളിട്രനാ
ട്രവണ്ടി കളിക്കാാം.
b.
ഓഫീസുകളിൽ
ട്രജാല്ി
ളെയ്യുന്ന
ആളുകൾക്ക
അത്തരാം
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി മാത്രാം തുറന്നിരിക്കുന്ന ടൂർണളമന്റുകളിൽ ട്രജാല്ി
ളെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിനായി കളിക്കാാം.
c. ട്രക്ലാസ - V പ്രകാരാം വരന്ന നിബന്ധനകൾക്ക വിട്രധയമായി ഒര '
അതിഥി കളിക്കാരൻ' എന്ന നില്യിൽ.
d. ഒര പ്രട്രതയക ജില്ലയിളല് ഒര ക്ലബ്ബിൽ തുെക്കത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത ഒര
കളിക്കാരന ട്രക്ലാസ (VI) പ്രകാരമുള്ള ോൻസ്ഫർ ല്ഭ്ിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ, ഈ
സീസണിൽ തളെ മുൻ ക്ലബ്ബിനായി ഇതിനകാം ല്ീഗിൽ കളിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ
പുതിയ ക്ലബ്ബിനായി ല്ീഗിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല.
2. ളകസിഎ / ബിസിസിഐ / ഐസിസി അാംഗീകരിക്കാളത, രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത
ഒര കളിക്കാരനാം ഇന്തയയിട്രല്ാ വിട്രദശട്രത്താ ഒര മത്സരത്തിലുാം കളിക്കാൻ
കഴിയില്ല. ഈ നിയമങ്ങൾക്കനസൃതമായി രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടിളല്ലങ്കിൽ ഒര
ക്ലബ്ബുാം ഡിസിഎയാം ഏളതങ്കിലുാം കളിക്കാരളന ഏളതങ്കിലുാം ടൂർണളമെിൽ
കളിക്കാൻ അനവദിക്കില്ല.

3. െിഎൻസിഎ സിറ്റി ല്ീഗിൽ കളിക്കുന്നതിളെ ആവശയത്തിനായി തമിഴ നാെ
ക്രിക്കറ്റ അട്രസാസിട്രയഷനിൽ (TNCA) രജിസ്റ്റർ ളെയ്തിട്ടുള്ള ഒര കളിക്കാരന
ട്രക്ലാസ II (a)-(d) പ്രകാരമുള്ള ട്രയാഗയതകൾക്കു വിട്രധയമായി ളകസിഎയളെ
ട്രേട്രയഴസ രജിസട്രേഷൻ നിയമങ്ങളുളെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാൻ
അനമതിയണ്ട.
4. ട്രകരളത്തിന പുറത്ത രജിസ്റ്റർ ളെയ്തതുാം കളിക്കുന്നതുമായ ഒര കളിക്കാരന
(ളെലന്ന സിറ്റി ല്ീഗ ഒഴിളക) ഇെർ-ഡിസ്ട്രിക്ട അളല്ലങ്കിൽ ഇെർ
ട്രസാണൽ അളല്ലങ്കിൽ ളകസിഎട്രയാ ഏളതങ്കിലുാം ഡിസിഎകട്രളാ
നെത്തുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രട്രമ പളങ്കടുക്കാനാകൂ. ബന്ധളെട്ട കളിക്കാരന
ട്രകരളളത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നില്വിലുള്ളതുാം ബിസിസിഐ ട്രയാഗയതാ
മാനദണ്ഡങ്ങളുാം ഉളണ്ടങ്കിൽ. വിട്രദശ രാജയങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന കളിക്കാർക്കുാം
ഇത ബാധകമാണ.
5. രക്ഷാകർതൃ ക്ലബ്ബിളെ സമ്മതവാം ബന്ധളെട്ട ഡിസിഎയ്ക്കാം ളകസിഎയ്ക്കാം
അറിയിപ്പു നൽകിയാം രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത കളിക്കാരന സാംസ്ഥാനത്തിന
പുറത്തുള്ള ഓെൺ ടൂർണളമന്റുകളിൽ ട്രകരളത്തിളല് ഏളതങ്കിലുാം
അഫില്ിട്രയറ്റഡ ക്ലബ്ബിളന പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയാം.
6. ട്രക്ലാസ - VIII പ്രകാരമുള്ള ഈ നിബന്ധനകൾ ല്ാംഘിക്കുന്ന
സാഹെരയത്തിൽ
അട്രസാസിട്രയഷൻ
നെത്തുന്ന
ഏളതങ്കിലുാം
ടൂർണളമെിട്രല്ാ മട്രറ്റളതങ്കിലുാം പ്രതിനിധി മത്സരത്തിട്രല്ാ കളിക്കുന്നതിൽ
നിന്ന ബന്ധളെട്ട കളിക്കാരന കറഞ്ഞത 6 മാസട്രത്തക്ക വില്ട്രക്കർളെടുത്തുാം.
എന്നാൽ കറ്റകൃതയത്തിളെ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായ തീയതി മുതൽ ഒര
വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വില്ക്കില്ല.
ഈ
നിയമങ്ങൾ
വയാഖയാനിക്കുന്നതിനാം
ഉെിതമായ
ദിശകൾ
നൽകന്നതിനമുള്ള അധികാരാം ളകസിഎ അളപകസ കൗൺസില്ിൽ
നില്നിൽക്കുാം.

അനബന്ധാം - എ
സാംഘെന / സ്ഥാപനാം





ട്രകന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളുാം സാംസ്ഥാന സർക്കാർ വകപ്പുകളുാം.
സർവകല്ാശാല് വകപ്പുകളുാം ഓഫീസുകളുാം
ട്രകാർെട്രറഷനകളുാം ളപാതുട്രമഖല്ാ യൂണിറ്റുകളുാം
പബ്ലിക, ളഷഡൂൾഡ, ലപ്രവറ്റ ല്ിമിറ്റഡ ബാങ്കുകൾ (സഹകരണ
ബാങ്കുകൾ)
 പബ്ലിക, ലപ്രവറ്റ ല്ിമിറ്റഡ കമ്പനികൾ
 ഗവൺളമെ
ളറഗുട്രല്റ്ററി അട്രതാറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത
സാംരാംഭ്ങ്ങൾ
വിദയാർത്ഥികൾക്കുാം അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുാം
 ട്രകരളത്തിളല് സർവകല്ാശാല് വകപ്പുകൾ
 സർവകല്ാശാല്കളായി കണക്കാക്കളെടുന്നവ
 സർക്കാർ / എയഡഡ, സമാശ്രയ ട്രകാട്രളജുകൾ / വിവിധ
വിഷയങ്ങളിൽ ട്രകരളത്തിളല് സർവകല്ാശാല്കളുമായി അഫില്ിട്രയറ്റ
ളെയ്തിട്ടുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങൾ
(ളപ്രാഫഷണൽ
അളല്ലങ്കിൽ
മളറ്റളന്തങ്കിലുാം)
 സർക്കാർ / എയഡഡ, സമാശ്രയ ട്രപാളിളെകനിക്കുകൾ
 ക്രമീകൃത വിദയാഭ്യാസത്തിന കീഴിലുള്ള സാംസ്ഥാന / വിഎച്ചഎസഇ /
എച്ചഎസഇ / സിബിഎസഇ / എഐഎസഎസസി /
ഐസിഎസഇ / ഐഎസസി ട്രബാർഡുകൾ

അനബന്ധാം - ബി

കളിക്കാരളെ രജിസട്രേഷൻ ട്രഫാാം

1
2
3
4
5

ട്രപര (പൂർണ്ണമായി)
അച്ഛളെ ട്രപര
സ്ഥിര
ട്രമൽവില്ാസ
പിൻട്രകാഡ
ഉൾളെളെ
താൽക്കാല്ിക ട്രമൽവില്ാസാം പിൻട്രകാഡ
ഉൾളെളെ
ബന്ധളെൊനള്ള വിവരങ്ങൾ
ളമാലബൽ നമ്പർ (1)
(2)
ല്ാൻഡ ലല്ൻ :
ഇ-ളമയിൽ :
സ്ഥല്ാം :
ജനനത്തീയതി :

6

ജനന സ്ഥല്വാം തീയതിയാം

7

ആധാർ നമ്പർ

8

മുമ്പ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ത ക്ലബ്ബ, ജില്ല, രജിസ്റ്റർ ക്ലബ്ബ :
ളെയ്ത വർഷാം
ജില്ല :
വർഷാം :

9

രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന
ട്രപരാം ജില്ലയാം

10

വിദയാഭ്യാസ ട്രയാഗയതകൾ

11

ക്രിക്കറ്റ പ്രാതിനിധയങ്ങൾ

12

നിങ്ങൾ സാംസ്ഥാനത്തിന പുറത്ത ല്ീഗ അളത / ഇല്ല
കളിക്കുന്നുട്രണ്ടാ ?
അളത
എങ്കിൽ
സാംസ്ഥാനത്തിളെ
ട്രപര :

ക്ലബ്ബിളെ ക്ലബ്ബ :
ജില്ല :

1.
2.
3.
4.
5.

എല്ലാ
എൻട്രക്ലാഷറുകളുാം
ഉൾളെളെ
മുകളിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന
വിശദാാംശങ്ങൾ ശരിയാം സതയവമാളണന്ന ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ളകസിഎ
/ ഡിസിഎയളെ ലബ ട്രല്ാകളുാം നിയമങ്ങളുാം നിയന്ത്രണങ്ങളുാം ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുളണ്ടന്നുാം
അത
പാല്ിക്കാൻ
സമ്മതമാളണന്നുാം
ഞാൻ
പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരാം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ
അട്രസാസിട്രയഷൻ ദയവായി എളെ അട്രപക്ഷ സമീകരിച്ച എളന്ന രജിസ്റ്റർ
ളെയ്യാൻ..................
സ്ഥല്ാം :

ട്രപര :

തീയതി :

ഒെ :

സമർെിട്രക്കണ്ട ട്രരഖകൾ
1. ഗസറ്റഡ ഓഫീസർ സാക്ഷയളെടുത്തിയ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ പകർെ
2. സമയാം സാക്ഷയളെടുത്തിയ ആധാർ പകർെ.
3. സമയാം സാക്ഷയളെടുത്തിയ മളറ്റാര തിരിച്ചറിയൽ ട്രരഖയളെ പകർെ
4. സമയാം സാക്ഷയളെടുത്തിയ ളറസിഡൻസ പ്രൂഫ
5. വിദയാർത്ഥികൾക്ക - ട്രകാഴസിളെയാം വർഷങ്ങളുളെയാം വിശദാാംശങ്ങൾ
കാണിക്കുന്ന സകൂൾ / ട്രകാട്രളജിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ.
6. ജീവനക്കാർക്ക - പദവി, ട്രെർന്ന തീയതി, പിഎഫ നമ്പർ മുതല്ായവ
കാണിക്കുന്ന ളതാഴിലുെമയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ.
(പ്രശസ്ത കമ്പനി / ളപാതുട്രമഖല്ാ സ്ഥാപനട്രത്താളൊൊം പിഎഫ
ആനകൂല്യട്രത്താടു കൂെിയ സ്ഥിര സമഭ്ാവത്തിലുള്ള ളതാഴില്ായിരിക്കണാം.
കരാർ ജീവനക്കാളര രജിസട്രേഷൻ ആവശയത്തിനായി പരിഗണിക്കില്ല.
7. ക്ലബ്ബ / സ്ഥാപനാം, ജില്ല എന്നിവയിൽ എളന്തങ്കിലുാം മാറ്റമുളണ്ടങ്കിൽ മുൻ
ക്ലബ്ബിളെയാം ഡിസിഎയളെയാം അാംഗീകൃത വയക്തിയിൽ നിന്ന ട്രനാ ഒബ്ജക്ഷൻ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ.

കളിക്കാരളെ രജിസട്രേഷൻ ോൻസ്ഫർ ട്രഫാാം

1 ട്രപര

2 സവിട്രശഷ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ

നില്വിളല് ക്ലബ്ബിളെയാം
3 ജില്ലയളെയാം ട്രപര

ട്രപര :
ജില്ല :

രജിസട്രേഷൻ ോൻസ്ഫർ
ളെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിർേിഷ്ട
4 ക്ലബ്ബിളെയാം ജില്ലയളെയാം ട്രപര
ട്രപര :
ജില്ല :

താമസസ്ഥല്ത്തിളല് മാറ്റാം
വിദയാഭ്യാസ സ്ഥല്ാം മാറ്റാം
ോൻസ്ഫർ ളെയ്യുന്നതിനള്ള
5 കാരണാം (െിക്ക ളെയ്യുക)

ട്രജാല്ിസ്ഥല്ാം മാറ്റാം

ോൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥനക്കായള്ള ളതളിവായി ഒറിജിനല്ിളനാൊം പകർപ്പുാം
സമർെിക്കുക
എല്ലാ എൻട്രക്ലാഷറുകറുാം ഉൾളെളെ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
സതയവാം ശരിയമാളണന്ന ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഒെ (കളിക്കാരൻ)

തീയതി
സ്ഥല്ാം

ഓഫീസ
ഉപട്രയാഗ
ത്തിന

ോൻസ്ഫറിന ശുപാർശ ളെയ്യുന്നു
----------------------------------

അാംഗീകരിച്ചു
.....................................

ക്ലബ്ബിളെ അാംഗീകൃത ഒപ്പുകാരൻ

ബഹു. ളസക്രട്ടറി ഡിസിഎ

തീയതി :

തീയതി :

