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SRG/CC

 
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 26.04.17 ല്  െിയ 

കയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരം 

കയാഗം രാവിടല 11.00 ന് നിയമസഭാ കോംപ്ലക്സിടല ഹാള്  നമ്പര്  610- ല്  ആരംഭിച്ചു.  

ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് മന്ത്രി  കയാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയാഗത്തില്  
പടെടുത്തവരുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു..  

 
1 12.04.2017 – ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തികേല്  വിവിധ വൄപ്പുേള്  സൃീേരിച്ച തുെര്  
നെപെിേള്  കയാഗം േര്ച്ച ടേുകയുേയും  താടഴപ്പറയും കാരോരം  തീരുമാനടമടുന്നുേയും ടേയ്തു. 

 
1.1 ഇ ഫര്കമഷ   കേരള മിഷ   

 

1.1.1 ഐ.ടേ.എം കസാഫ്റ്റ്  ടവയറില്  താടഴ പറയുന്ന ക്രമീേരണങ്ങള്  വരുത്തണടമന്ന് 12.04.2017 
ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  തീരുമാനിച്ചിരു.ടവെിലം ഇക്കാരയത്തില്  കവണ്ടത്ര 
പുകരാഗതി ഉണ്ടായിട്ടിടെന്ന് കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. 05.05.2017 നു മുമ്പായി 
പദ്ധ്തിേള്  അംഗീേരിക്കണടമന്ന് നിര്കേശം നല്േിയിടുള്ള ക ോരയം കയാഗത്തില്  
ആവര്ത്തിച്ചു വയാക്മാക്കി. കസാഫ്റ്റ് ടവയര്  ക്രമീേരിക്കാത്തതിടെ കപരില്  പദ്ധ്തിേളുടെ 
അംഗീോരം വവൄന്നത് കേദേരമാണ്. കാരകതയേിച്ച ് ഈ വര്ഷം ബഹു.മുേയമന്ത്രിയുടെ 
നിര്കേശമനുസരിച്ച ് 2017 ഡിസംബര്  31 നു മുമ്പായി 70% എെിലം പദ്ധ്തി നിര്വഹണം 
നെകക്കണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാല്  ഈ ക്രമീേരണങ്ങള്  യുദ്ധ്ോലാെിസ്ഥാനത്തില്  നെപ്പാക്കാ   
ഐ.ടേ.എം. കകാരാജക്ട് മാകനജറായ അനീഷ്. എ യുടെ കനതൃതൃത്തില്  റീജ.എസ്, റീജ.ആര് , 
ഷിജി. എസ്, സുസ്മിത ബി.എസ് എന്നിവടര ഉള്ടപ്പടുത്തി രു െീമിടന 
രൂപീേരിച്ചു.ഐ.ടേ.എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  നെകത്തണ്ട ക്രമീേരണങ്ങള്  അെിയന്തിരമായി 
പൂര്ത്തിയാക്കണടമന്ന് കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഐ.ടേ.എം. എക്സിേുട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  ഇതികേല്  അെിയന്തിര നെപെി സൃീേരിക്കണം. താടഴ പറയുന്നവയാണ് 
അെിയന്തിരമായി നെകത്തണ്ട ക്രമീേരണങ്ങള് . 

1.1.2 ഒകരാ കമേലയ്ക്കം  (ഉദാ: വനിതാ ഘെേ പദ്ധ്തി, ഉല്പാദന കമേല) കവണ്ട  വാലികഡഷ   
ക്രമടപ്പടുത്തി   ഈ കമേലേള്ക്ക് വേയിരുകത്തണ്ട തുേ നിശ്ചയിച്ചു നല്ൄന്ന കാരക്രിയ  - ഇത് 
29.04.2017-നു മു പ് പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

 
1.1.3 കകാരാജക്ടുേളുടെ എ രി നെത്താ   ക്രമീേരണം – പദ്ധ്തി കരേയില്  െി ഉള്ടപ്പടുത്തത്തക്ക 

രീതിയില്  ഒകരാ കകാരാജക്ടികനയും സംബന്ധിച്ച ലഘു വിവരണം അെക്കം  - 29.04.2017-നു മു പ് 
പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

1.1.4 പദ്ധ്തികരേ പരികശാധന സംബന്ധിച്ച ്- പദ്ധ്തികരേകയാടൊപ്പം കവണ്ട  അനുബന്ധകരേേളും 
കഫാറങ്ങളും  ലഭയമാക്കല്  - 29.04.2017-നു മു പ് പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

 

1.1.5 വാര്ഷിേ  പദ്ധ്തിയും  കകാരാജക്ടുേളും  ജിൊ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീേരിച്ചതിനുകശഷം  
നല്കേണ്ട  ജിൊ േളക്ടറുടടെ നെപെിക്രമം – 05.05.2017-നു മു പ് പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

1.1.6 കകാരാജക്ട് ടവറ്റിംഗ്  സംബന്ധിച്ച ്– 05.05.2017-നു മുമ്പ് 

1.1.7 പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപ്പാര്ട്ടില്  വരുകത്തണ്ട മാറ്റങ്ങള്  - 29.04.2017 നു മു പ് 
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(a) ഇകപ്പാള്  സുകലേ കസാഫ്ട് ടവയറില്  ആടേ ടേലവ്  മാത്രമാണ് ോണിന്നുന്നത്. 

ഈ രീതിയില്  മാറ്റം വരുത്തി  ഒകരാ മാസടത്ത ടേലവം,  ആടേ ടേലവം 

ോണാ   േഴിയണം. 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 

(b) തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപ്പാര്ട്ട് എൊ വസറ്റിലം 

ഏേീേരിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം. 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 

(c) സ്പില്ഒവര്  കകാരാജക്ടുേളുടെ  ടേലവ് കാരകതയേമായി  ോണാ   േഴിയുന്ന രീതിയില്  

ആയിരിക്കണം-  29.04.2017-നു മു പ് 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 

 

1.1.8 നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ‘സാംേയ’ വഴി  റിേൃസിഷ   നല്ോനുള ക സരേരയം  രുക്കല് - 

15.05.2017-നു മു പ്   

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 

 

1.1.9 സുകലേയില്  രു കകാരാജക്ട് ഡാറ്റാഎ രി നെമ്പോകമ്പാള്  ഈ കകാരാജക്റ്റ് സാകെതിോനുമതി 
ആവശയമുള കതാകണാ എന്ന് കരേടപ്പടുത്താ   െി സരേരയടമാരുക്കല്  - 

29.04.2017 നു മുമ്പ് 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 

 

1.1.10 ഒകരാ കകാരാജക്ടും പൂര്ത്തിയായാല്  ആസ്തി   രജിസ്റ്ററില്  (സേിത്ര കസാഫ്ട് ടവയര്)  
കേര്മ്പോമാത്രം റിേുസിഷ   നല്ോ   േഴിയുന്ന രീതി രുക്കല് -31.05.2017നു മുമ്പ് 

1.1.11 മു വര്ഷടത്ത തനതു ഫണ്ട് ടേലവം ഈ വര്ഷടത്ത തനതുഫ്ടു  വേയിരുത്തലം 
സംബന്ധിച്ച പരികശാധന സുകലേ കസാഫ്റ്റ് ടവയറിലൂടെ ജിൊ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസില്  തടന്ന 
നെത്താനുള ക ക്രമീേരണം-  15.05.2017 നു മുമ്പ്. 

1.1.12 ഇതു ൊടത എസ്.ആര്.ജി.യില്  നി. നല്േിയ  ൄറിപ്പ് കാരോരം  നെകത്തണ്ട 
ക്രമീേരണങ്ങള്  29.04.17 നു മുമ്പ് ടേയ്യണം. 

1.2 ആസൂത്രണ മാര്ഗകരേകാരോരം  ജിൊതലത്തില്  രൂപീേരികക്കണ്ട  വിവിധ േമ്മിറ്റിേള്  

    
1.2.1 ആലപ്പുഴ ജിെയില്  ഴിച്ച ് മറ്റു ജിെേളില്  േമ്മിറ്റിേള്  രൂപീേരിച്ചു എന്ന്  കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് 

കബാര്ഡ്  വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ ഡിവിഷ   േീഫ് അറിയിച്ചു.  
a. ജിൊ തല അപ്പീല്  േമ്മിറ്റി 
b. നൂതനകകാരാജക്ടുേള്  പരികശാധിന്നുന്നതിനുള ക േമ്മിറ്റി 
c. ജിൊതല നിരീക്ഷണ േമ്മിറ്റി 
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1.2.2 ജിൊതലത്തില്  നിശ്ചയികക്കണ്ട യൂണിറ്റ് നിരന്നുേള്  എൊ ജിെയിലം ആയിടുള്ണ്ട്. 
 
1.3.  പദ്ധ്തി രൂപീേരണം സംബന്ധിച്ച അവകലാേന റികപ്പാര്ട്ട്  കോഒര്ഡികനഷ   
 േമ്മിറ്റിയില്  അവതരിപ്പിച്ചുടവെിലം  വിശദമായ റികപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കടപ്പട്ടിട്ടിെ. 
 

1.3.1 താടഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങള്  കാരകതയേമായി അവകലാേനം നെത്താനും അതികേല്  വിശദമായ 
റികപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിക്കാനും  ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പുകമധാവിേള്ക്ക് നിര്കേശം നല്േി.  

അവകലാേനം നെകത്തണ്ട വിഷയങ്ങള്  

(A) ഗ്രാമസഭാകയാഗങ്ങള്  
(B) കകാരാജക്ട് തയ്യാറാക്കല്  - വര്ക്കിംഗ് ്പ്പ് കയാഗങ്ങള്  
(C) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കല്  - കക്രാഡീേരണം 
(D) വിേസനകരേ തയ്യാറാക്കല്  
(E) വിേസന ടസമിനാറുടേള്  
(F) കകാരാജക്ട്  എഴുതി തയ്യാറാക്കലം - ഡാറ്റാഎ രിയും 
(G) കകാരാജക്ടുേളും  പദ്ധ്തികരേയും  ഡി.പി.സി.യ്ക്ക സമര്പ്പിക്കല്  

 (നെപെി – 1. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് , 2. നഗരോരയ ഡയറക്ടര് ,  

      3. ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് ) 

1.4 02.04.2017 മുതല്  09.04.2017 വടരയുള ക ദിവസങ്ങളില്  പദ്ധ്തി ആസൂത്രണഗ്രാമസഭ/ 
വാര് ഡ്സഭ െണടമന്നായിരു. സര്ക്കാര്  നിര്കേശം. എന്നാല്  മു   നിര്കേശകാരോരം േില 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കനരടത്തതടന്ന ഗ്രാമ/വാര്ഡ് സഭേള്  െി. ഇത്തരം 
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇനിയും ഗ്രാമസഭകെണ്ടതുകണ്ടാ എന്ന് 
അറിയിക്കണടമന്ന് പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശയടപ്പട്ടിരു.. 

തീരുമാനം - ഇത്തരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇനിയും പദ്ധ്തി ആസൂത്രണത്തിന് 
കാരകതയേ ഗ്രാമ/വാര്ഡ് സഭ ഈ വര്ഷം കെണ്ടതിെ 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )  

 

2. ടപാതുവിഷയങ്ങള്  
 

2.1 േിലതകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിേസന ഫണ്ടിടെ കമേലാ വിഭജനത്തിടെ 
വാലികഡഷ   കപായിടുള്ണ്ട്. ഇത് ക്രമീേരിക്കാ   സുകലോ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  
സരേരയടമാരുക്കണടമന്ന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ആവശയടപ്പട്ടിടുള്ണ്ട്.  

 

തീരുമാനം-വാലികഡഷ   ക്രമടപ്പടുകത്തണ്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നുമാത്രം സുകലേ 
കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  ഇതിനായി ക്രമീേരണങ്ങള്  നെത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 
ഇതിനുകവണ്ട നെപെി ഇ.തടന്ന ഐ.ടേ.എം. ഡയറക്ടര്  സൃീേരിക്കണം. ഈ 
തകേശഭരണ സ്ഥാനപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എസ്.ആര്.ജി.യികലയ്ക്കം കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് 
കബാര്ഡ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ േീഫിനും 27. 04.17 നു തടന്ന നല്േണം. 
ഇകാരോരം വാലികഡഷ   ക്രമടപ്പടുമ്പോകമ്പാള്  പുതിയ കകാരാജക്ടുേള്  
എടുക്കാവന്നതെ. ഈ ക്രമടപ്പടുത്തലേള്ക്ക് അംഗീോരം നല്ൄന്നതിന് 
കാരകതയേ ഡി.പി.സി. കെണ്ടതാണ്.  

(നെപെി- 1. എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം 
2. തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്  
3.േീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം) 
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2.2 ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയുമായി ബന്ധടപ്പടുള് ഒകരാ ജിെയിലം സന്നദ്ധ് 
കാരവര്ത്തേരായ റികസാ് ് കപ് മമാര്  ഉണ്ട്. േില നെമ്പോന്ന പരിശീലനത്തിടെ 
ഭാഗമായി കാരവര്ത്തിന്നുകമ്പാള്  ഇവര്ക്ക് റ്റി.എ/ഒണകററിയം നല്ൄ.ണ്ട്. ഇതുൊടത 
ഇവര്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ /നിര്വഹണ പരിപാെിേളിലം 
സഹായിക്കാറുടണ്ട്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്  ഇവര്ക്ക് റ്റി.എയും മറ്റും നല്ോറിെ. 
ഇവര്ക്ക് റ്റി.എ നല്ൄന്നതിന് താടഴ പറയും കാരോരം തീരുമാനടമടുമ്പോ.  

 

2.2.1 റികസാ് ് കപ് മമാര്  പദ്ധ്തി ആസൂത്രണത്തിടെ ഭാഗമായി തകേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  കസവനം നെമ്പോന്ന ദിവസങ്ങളില്  റ്റി.എ. നല്ൄന്നതിന് 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ /കമാണിറ്ററിംഗ് വിഹിതത്തില്  
നിന്ന് തുേ നല്ൄന്നതിന് അനുമതി നല്ൄ.. 

 

2.2.2 ജിൊ തലത്തില്  മറ്റു കാരവര്ത്തനങ്ങളില്  റികസാ് ് കപ് മമാരുടെ കസവനം 
ഉപകയാഗടപ്പടുമ്പോേയാടണെില്  അതിനുള ക റ്റി.എ. ജിൊ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടടെ 
ശുപാര്ശകയാടെ േിലയില്  നി. നല്ോവന്നതാണ്. 

 

2.2.3 ജിൊ ആസൂത്രണസമിതിയിടല സര്ക്കാര്  കനാമിനിക്ക് ഡി.പി.സി. കയാഗത്തില്  
ഹാജരാൄന്നതിനുള ക റ്റി.എ മാത്രമാണ് ജിൊ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസില്  നിന്ന് നല്ൄന്നത്. 
മറ്റു പരിപാെിേളില്  പടെടുന്നുകമ്പാള്  റ്റി.എ നല്ൄന്നതിന് മുേളില്  പറഞ്ഞരീതി 
അവലംബിക്കാവന്നതാണ്. 

2.2.4 റ്റി.എ തുേ എത്രടയന്ന് നിശ്ചയിക്കാ   േില ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 
 

(നെപെി – ഡയറക്ടര്, േില) 
 

2.3 കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി 2017 ഏകാരില്, ടമയ് , ജൂമ  എന്നീ മാസങ്ങളില്  ടുവാ   
നിശ്ചയിച്ചിരിന്നുന്ന തീയതിേള്  കനരടത്ത തടന്ന അറിയിച്ചിടുള്ണ്ട്. അതിനാല്  
കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  പടെടുകക്കണ്ട ഉകഗയാഗസ്ഥര്  മറ്റു പരിപാെിേള്  ഈ 
ദിവസങ്ങളില്  നിശ്ചയിക്കരുത്. ഉകദയാഗസ്ഥര്  െതയമായി കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  
പടെടുക്കണം. ടമയ്, ജൂമ  മാസങ്ങളില്  താടഴപ്പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് കോര്ഡികനഷ   
േമ്മിറ്റി ടുന്നത് 

2017 ടമയ് മാസം 10, 24 തീയതിേളില്  

2017 ജൂമ  മാസം 7, 21 തീയതിേളില്  
(നെപെി – എൊ വൄപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷോരും) 

2.4.  കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  പരിഗണികക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  7 ദിവസം മു പ് എെിലം  

     നല്കേണ്ടതാണ്. 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ / എസ്.ആര്.ജി) 

2.5 േില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  സ്പില്  ഒവര്  കകാരാജ്ടുേളുടെ തുേ െി നല്േിയതിനാല്  
നൂറുട ശതമാനത്തിലധിേം ടേലവായി. ഈ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാലികഡഷ   
പിന്നീടു ക്രമീേരിന്നും. ഏടതാടക്ക തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് 100 ശതമാനത്തിലധിേം 
ടേലവഴിച്ചടതന്ന് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

(നെപെി- എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം) 
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2.6 ജനേീയാസൂത്രണ പരിപാെിയുടെ സഹായസംവിധാനടമന്ന നിലയില്  എൊ ജിെേളിലം 
മു ോല പരിേയസമ്പന്നരായ സന്നദ്ധ് കാരവര്ത്തേരുടെ രു െീമിടന േടണ്ടത്തിയിടുള്ണ്ട്. 
ഇവരുടെ കാരവര്ത്തനം ഏകോപിപ്പിന്നുന്നതിനുകവണ്ടി ഒകരാ ജിെയിലം കോ ഒര്ഡികനറ്റടറ 
നിശ്ചയിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി പരിേയ സമ്പന്നടര േടണ്ടത്താ   എസ്.ആര്.ജി. ടയ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

(നെപെി – എസ്.ആര്.ജി) 

3. മറ്റ് വിഷയങ്ങള്   
 

3.1 കേരള സംസ്ഥാന ടവയര്ഹരസിംഗ് കോര്പ്പകറഷ   മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടടെ 10.04.2017 
ടല KSWC/1&4.C/2017-18/06-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എൊ ടേട്ടിെങ്ങള്ന്നും േീെ/േിതല്  നശീേരണ കാരക്രിയ 
നെത്തണടമ.ം ഈ കാരവര്ത്തിേള്  നെമ്പോന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന 
ടവയര്ഹരസിംഗ് കോര്പ്പകറഷടനഏല്പിക്കണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച.് 
 
തീരുമാനം – വൄപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാണ്. 
 

 (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡിഎ1) വൄപ്പ് ) 
 

3.2 ടോെം ജിൊേളക്ടറുടടെ 21.04.2017-ടല 66/17/DPC/DPO/KLM നമ്പര്  േത്്ത 
 
2016-17 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി അനുവദിച്ചിരുന്നത് 27.03.2017 വടര ആയിരു.. 
എന്നാല്  ഇതിനുകശഷം േെയ്ക്കല്, േിതറ, ടവളിനല്ലൂര്, തഴവ, ഉമ്മന്നൂര്  എന്നീ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായമ്പോേളും ടോട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതിക്കായി  
സമര്പ്പിച്ചിടുള്ണ്ട്. ഈ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി 
അനുവദിക്കണടമന്ന് സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 1 ബാധേമാണ്. 
 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡിബി) വൄപ്പ് ) 
 

3.3     കേരള അകഗ്രാ ഇ ഡസ്ട്രീീസ് കോര്പ്പകറഷ   മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടടെ 24.04.2017 ടല KA1         
       CO/HO/Tech/ Depository Agency / 18-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

 
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി നിര്വഹണത്തില്  കേരള അകഗ്രാ 
ഇ ഡസ്ട്രീീസ് കോര്പ്പകറഷ   ലിമിറ്റഡിടന(ടേയ് കോ) ഡികപ്പാസിറ്ററി 
ഏജ സി ആക്കണടമന്നതു സം ബന്ധിച്ച.് 
 
തീരുമാനം– നിരസിച്ചു. സംസ്ഥാന ഗവര്ടമെിടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച ്
നിര്വഹണ ഏജി സിയായി തുെരാവന്നതാണ്. 
 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡിബി) വൄപ്പ് ) 
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3.4 2017 – 18 വാര്ഷിേപദ്ധ്തി നിര്വഹണത്തിനായി പുതിയതായി ഉള്ടപ്പടുത്തിയ താടഴ പറയുന്ന 

ഉകദയാഗസ്ഥോര്ക്ക് DDO Code അനുവദിക്കാ   ധനോരയ വൄപ്പികനാൊവശയടപ്പൊ   
തീരുമാനിച്ചു. 

ഉകദയാഗസ്ഥടെ തസ്തിേ     തകേശഭരണ സ്ഥാപനം 

ടഡപൂട്ടി ടസക്രട്ടറി      –  മുനിസിപ്പാലിറ്റി & കോര്പ്പകറഷ   

അഡീഷണല്  ടസക്രട്ടറി     - മുനിസിപ്പാലിറ്റി & കോര്പ്പകറഷ   

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര് - മുനിസിപ്പാലിറ്റി & കോര്പ്പകറഷ   

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  അസിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീവ് - മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോര്പ്പകറഷ   & 

എഞ്ചിനീയര്         ജിൊ പഞ്ചായത്ത് 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് - കോര്പ്പകറഷ   

 

ടഹല്ത്ത് ഇ ടസ്പക്ടര്     - മുനിസിപ്പാലിറ്റി & കോര്പ്പകറഷ   

ടഹല്ത്ത് സൂപ്പര്വവസര്     - മുനിസിപ്പാലിറ്റി & കോര്പ്പകറഷ   

അസിസ്റ്റെ് ടഹല്ത്ത് ആഫീസര്    - കോര്പ്പകറഷ   

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്വവസര്    - കോര്പ്പകറഷ   

 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
   

 

3.5 കോഴികക്കാെ് ജിൊ പഞ്ചായമ്പോ കാരസിഡെിടെ 24.03.2017 ടല പി2/4874/16-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത.. 

 
കോഴികക്കാെ്  ജിൊ പഞ്ചായത്തിടെ മാലിനയ സംസ്കരണ കകാരാജക്ടുേള്ക്ക് സാകെതിേ 
അനുമതി നല്േന്നതിന് താടഴ പറയുന്നവടര ഉള്ടപ്പടുത്തി േമ്മിറ്റി രൂപീേരിച്ചിടുള്ണ്ട്. ഇതിനു 
അംഗീോരം നല്േണടമന്ന് ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 

1) എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, കോഴികക്കാെ് 
2) അസി.എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, ടമക്കാനിക്കല്  വിഭാഗം – ടപാതുമരാമത്ത് 
വിഭാഗം- കോഴികക്കാെ് 

3) എ .ഐ.റ്റി. കോഴികക്കാെ് - എ വയര്മടമെ് വിഭാഗം കമധാവി 
4) ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പിടല ജിൊ കമധാവി 
5) ടസക്രട്ടറി, ജിൊ പഞ്ചായത്ത് 
6) എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറ്റി, കോഴികക്കാെ് 

തീരുമാനം –  അംഗീോരം നല്ൄ.. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് എക്സിേുട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയടറ േമവീനര്  ആയി നിശ്ചയികക്കണ്ടതാണ്.  

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 

 

കയാഗം ഉച്ചേഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. 
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കയാഗത്തില്   പടെടുത്തവര്  

 

1 ശ്രീ. െി.ടേ. കജാസ്, കാരി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
2 കഡാ. ടേ.എ . ഹരിലാല് , ടമമ്പര്  കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

3 ശ്രീ. എം.എസ്.നാരായണ   നമ്പൂതിരി, കജായിെ് ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്  
4 ശ്രീ. എസ്. ദിവാേര   പിള ക, എസ്.പി.എ. 

5 ശ്രീ. എ.ടേ. കമാഹനൄമാര്, ടജ.എസ്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

6 ശ്രീ. വി.എസ്. സകന്താഷ്കുമാര്, അഡീഷണല്  ഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്  

7 ശ്രീ. സി.വി.കജായി, സുേിതൃമിഷ   (ഡി.ഒപ്പകറഷ  ) 

8 ശ്രീ. പി.ആര്. സജിൄമാര്, േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  
9 ശ്രീ.ടേ.പി. സാബു, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര് , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 

10 ശ്രീ. ബി.ടേ. ബാലരാജ്, ടജ.ഡി, ഡി.യു.എ 

11 ശ്രീ.വി. രാമനാഥ   

12 ശ്രീ.അനീഷ്. എ, കകാരാജക്ട് മാകനജര് , ഐ.ടേ.എം 

13 ശ്രീമതി ോഞ്ചന, ഡി.എസ്, ഫിനാ സ് ഡിപ്പാര്ടുള്ടമെ് 
14 ശ്രീമതി പി. കശാഭന, അഡീഷണല്  ടസക്രട്ടറി, എസ്.റ്റി.ഡി.ഡിപ്പാര്ട്ടടമെ് 
15 ശ്രീ. രഘുനാഥ , എഫ്.., അര്ബ   ഒഫീസര്  

16 ശ്രീ. ടേ. രാജു, കജായിെ് ഡയറക്ടര്  കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ടടമെ് 

17 ശ്രീ. റ്റി. സുകരഷ് ബാബു. എസ്.ആര്.ജി. ടമമ്പര് . 

 

 

 

 

 

 


