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തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് കാീഴിിലുള്ള മുഴുവിൻ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും 
സം�ഗ്രാം�ായി വിിവിര്ങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്  

“തിപേ�ശകാം 2022” എന്ന പേ�ര്ിൽ ഒരു പുസ്തകാം �സംിദ്ധ്യീകാര്ിക്കുന്നു 
എന്നറി�തിിൽ സംപേന്താഷ്വം. 

ജന�തിിനിധാികാൾക്കും മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും 
ഒരുപേ�ാമൊലാ ഉ�കാാര്�ദ�ാകുന്ന വിിവിര്ങ്ങൾ ഉൾമൊക്കിാള്ളുന്നതിാകും 

പുസ്തകാം എന്നു �തിീക്ഷിക്കുന്നു.

എല്ലാാ ഭാവുംകാങ്ങളും പേനരുന്നു.

 പിണറാോയി വിിജയൻ
 മുഖാ�ന്ത്രിി

തിിരുവിനന്തപുര്ം
2021 ഡിസംംൈർ 24
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ഫോകരംളംം ഒറ്റഫോനോട്ടത്തിിൽ

വിിസ്തീർണ്ണം 38,863 ചി. കാി.�ീ.
തിീര്പേദശ ബൈദർഘ്യംാം 580 കാി.�ീ.
നദികാൾ 44
�െി�ാപേറാട്ട് ഒഴുകുന്നതി് 41
കാിഴിപേക്കിാട്ട് ഒഴുകുന്നതി് 3
ജില്ലാകാൾ/ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ 14
തിാലൂക്കുകാൾ 78
വിിപേല്ലാജുകാൾ (ഗ്രൂപ്പ്് വിിപേല്ലാജുകാൾ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ) 1666
സംിറ്റിി പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ 6
നഗ്ര്സംഭകാൾ 87
പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ 152
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ 941
ജനസംംഖാ (2011 മൊസംൻസംസം് �കാാര്ം)  3,34,06,061
പുരുഷ്വന്മാാർ                 1,60,27,412
സ്ത്രീീകാൾ            1,73,78,649
ഗ്രാംാ�ീണ ജനതി     1,74,71,135
നഗ്ര് ജനതി          1,59,34,926
ജനസംാന്ദ്രീതി (ചി.കാി.�ീ.) 860
സ്ത്രീീ-പുരുഷ്വ അനു�ാതിം 1084:1000
സംാക്ഷര്തി 94.00%
സ്ത്രീീകാൾ 92.1%
പുരുഷ്വന്മാാർ 96.1%
കൂടുതിൽ ജനസംംഖായുള്ള ജില്ലാ �ലാപ്പുറം (41,12,920)
കുറ� ജനസംംഖായുള്ള ജില്ലാ വിയിനാെ് (8,17,420)
നിയി�സംഭാ �ണ്ഡലാങ്ങൾ 140
സംംവിര്ണ നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാം (�ട്ടികാജാതിി) 14
സംംവിര്ണ നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാം (�ട്ടികാവിർഗ്ഗംം) 2
പേലാാകാസംഭാ �ണ്ഡലാങ്ങൾ 20
സംംവിര്ണ �ണ്ഡലാം 2
ര്ാജാസംഭാംഗ്ങ്ങൾ 9
വിിസ്തീർണ്ണം കൂെിയി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് കു�ിളംി 795.28 ചി. കാി.�ീ. (ഇടുക്കിി ജില്ലാ)
വിിസ്തീർണ്ണം കുറ� ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്    വിളം�ട്ടണം 2.04 ചി. കാി.�ീ. (കാണ്ണൂർ ജില്ലാ)
ജനസംംഖാ കൂെിയി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്  ഒളംവിണ്ണ (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ജില്ലാ)
ജനസംംഖാ കുറ� ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്  ഇെ�ലാക്കുെി (ഇടുക്കിി ജില്ലാ)
ഔപേദാാഗ്ികാ മൃഗ്ം ആന
ഔപേദാാഗ്ികാ �ക്ഷി പേവിഴിാമ്പൽ
ഔപേദാാഗ്ികാ വൃക്ഷം മൊതിങ്ങ്
ഔപേദാാഗ്ികാ പുഷ്പംം കാണിമൊക്കിാന്ന
നീളംം കൂെിയി നദി മൊ�ര്ിയിാർ 
ഉയിര്ം കൂെിയി മൊകാാടുമുെി  ആനമുെി (2695 �ീ.) 



ജനകാീയിാസുത്രണത്തിിമൊന്റ് ര്ജതിജൂൈിലാി വിർഷ്വത്തിിൽ �സംിദ്ധ്യീകാര്ിക്കുന്ന 
തിപേ�ശകാം 2022, വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണ �ക്രിയിയ്ക്ക്്  ശക്തി�കാര്ാനുതികുന്ന 
ഒരു ഉദാ�ം കൂെിയിാണ് . അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ �ക്രിയിമൊയിയും തിപേ�ശ 

സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിാനുതികുന്ന ചിര്ിത്ര�ര്�ായി 
വികുപ്പ്്  ഏപേകാാ�നം സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ സംാക്ഷാതി്കാര്ിച്ചിിര്ിക്കുന്നു. ഒപേര് 
സംവഭാവിമുള്ള അഞ്ചാ്  വിാതിാസ്ത വികുപ്പുകാമൊളംയിാണ്  ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചിിര്ിക്കുന്നതി് . 
നിലാവിിലുള്ള അവിസ്ഥാ �ദ്ധ്യതിി നെത്തിിപ്പ്ിനും ആസൂത്രണത്തിിനും തിെസ്സങ്ങ

ൾ സൃഷ്ടിിച്ചിിരുന്നു. തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചി്  
തിാപേഴിതിലാം മുതിൽ മൊസംക്രപേട്ടറിയിറ്റി്  വിമൊര് നീളുന്ന ഭര്ണശൃംംഖലായിിൽ 

ശക്ത�ായി �ിന്തുണാ സംംവിിധാാനം ആവിശാ�ാണ് . വികുപ്പുകാളുമൊെ ഏപേകാാ�ന
ത്തിിലൂമൊെ അതി്  സംാധാിതി�ാക്കിാൻ കാഴിിയും. വിിവിര്സംാപേങ്ക്തിികാ വിിദായുമൊെ 

സംാധാാതികാൾ ഉ�പേയിാഗ്മൊപ്പ്ടുത്തിി തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ പേസംവിനങ്ങൾ 
ഓൺബൈലാൻ വിഴിി തിെസ്സ�ില്ലാാമൊതി വിാതിിൽപ്പ്െിയിിൽ എത്തിിക്കുന്നതിിനുള്ള 

ശ്രീ�ങ്ങളംിലും നല്ലാ മുപേന്നറ്റിമുണ്ട് . അതിി ദാര്ിദാ നിർമ്മിാർജ്ജനത്തിിമൊന്റ് പേകാര്ളം 
�ർവ്വമൊത്തി ജനങ്ങൾ സംവീകാര്ിച്ചുകാഴിിഞ്ഞു. തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്  
�ിഴിിപേവിാടുകൂെി കുതിിക്കുപേമ്പാൾ �ഞ്ചാായിത്തിീര്ാജ്  നിയി�ങ്ങളും വിിവിിധാ 
�ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ വിിശദാംശങ്ങളും തുെങ്ങി ഒരു വിിവിര്സംഞ്ചായിമൊ�ന്നുള്ള 

നിലായിിൽ 'തിപേ�ശകാം 2022' ഏമൊറ �സംക്ത�ാണ് . ജന�ക്ഷ ൈദലുകാളംിലൂന്നി 
വിികാസംനത്തിിമൊന്റ് പുതിിയി തിലാങ്ങളംിപേലാക്കി്  സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ 

മുപേന്നറുപേമ്പാൾ ജന�തിിനിധാികാൾക്കും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും മൊ�ാതുജനങ്ങ
ൾക്കും തിപേ�ശകാം 2022 വിലാിയി സംഹായികാ�ാവുംം എന്ന്  ഉറപ്പ്ാണ് . സംർക്കിാര്ി
മൊന്റ് �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് കാരുത്തു�കാര്ാൻ ഈ സംംര്ംഭം മൊകാാണ്ട്  സംാധാിക്കി

മൊട്ട എന്ന്  ആശംസംിക്കുന്നു.

പേ�ഹപൂർവ്വം
                         

എംം.വിി. ഫോ�ോവിിന്ദൻ മോസ്റ്റര്
 തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പു �ന്ത്രിി

തിിരുവിനന്തപുര്ം
2021 ഡിസംംൈർ 23
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തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്

സംംസ്ഥാാനമൊത്തി തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ അധാികാാര് 
വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണത്തിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാന തിതിവങ്ങളംിലൂമൊെ �ാപേദശികാ 

വിികാസംനവുംം ഒപ്പ്ം സംാമൂഹികാ നീതിിയും ഉറപ്പ്ാക്കുന്ന �വിർത്തിനങ്ങൾ 
ഏമൊറ്റിടുത്തു ഫീലാ�ദ�ായിി നെത്തിിവിരുന്നു. പേകാാവിിഡ്  �ഹാ�ര്ിയും അതിിന്  

മുമ്പ്  വിന്ന ര്ണ്ട്  �ഹാ �ളംയിങ്ങളും അതിിജീവിിക്കുന്നതിിന്  തിപേ�ശ സംവയിം 
ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ നെത്തിിയി �വിർത്തിനങ്ങൾ �ാതൃകാാ�ര്�ാണ് . 

ഏകാീകൃതി മൊ�ാതു സംർവ്വീസം്  രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും തിപേ�ശ 
സംവയിംഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങൾ വിാതിിൽപ്പ്െി പേസംവിനങ്ങൾ ഏമൊറ്റിടുത്തിതും ഈ 

പേ�ഖലായിിമൊലാ മുപേന്നറ്റിങ്ങൾക്കി്  വിഴിി വിച്ചിിട്ടുണ്ട് .
തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിന്  കാീഴിിൽ വിരുന്ന മുഴുവിൻ സ്ഥാാ�നങ്ങളുപേെയും 

അനുൈന്ധി സ്ഥാാ�നങ്ങളുപേെയും വിിവിര്ങ്ങൾ പേകാാർത്തിിണക്കിി 
മൊകാാണ്ടാണ്  തിപേ�ശകാം 2022 തിയ്യാറാക്കിിയിിര്ിക്കുന്നതി് . പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് 

സുസ്ഥാിര് വിികാസംനം സംാക്ഷാതി്കാര്ിക്കുന്നതിിനുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി്  
ജന�തിിനിധാികാൾക്കും ജീവിനക്കിാർക്കും മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും തിപേ�ശകാം 

2022 ഉ�കാാര്�ദ�ാകാമൊട്ട
  

 ശാോരംദ മുരംളംീധരംൻ ഐ.എം.എംസ്്.
 അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി

തിിരുവിനന്തപുര്ം
2022 ജനുവിര്ി 03
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നഗ്ര്കാാര്ാ വികുപ്പ്്

ജനകാീയിാസൂത്രണവുംം നമ്മുമൊെ �ാപേദശികാ ഭര്ണ സംംവിിധാാനവുംം 
കാാൽനൂറ്റിാണ്ട്  പൂർത്തിിയിാക്കുപേമ്പാൾ �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാൾ 

ഏമൊറ്റിടുത്തി്  നെപ്പ്ിലാാക്കിിയി വിിവിിധാ �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ ഫീലാ�ാപ്തിിയിിലും 
ഭൗതിികാ പേനട്ടങ്ങളംിലും നാം  അഭി�ാനം മൊകാാള്ളുകായിാണ് . പുതിിയി 

കാാലാത്തിിപേന്റ്തിായി മൊവില്ലുവിിളംികാമൊളം പേനര്ിൊൻ �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാ
മൊളം �ാപ്തി�ാക്കുന്ന ദൗതിാങ്ങൾക്കിിെയിിൽ സംംസ്ഥാാനത്തി്  നാഗ്ര്ികാതി 

ഉയിർത്തുന്ന �ശ്നങ്ങമൊളം വിിശാലാ�ായി കാാഴ്ചപ്പ്ാെിൽ പേനാക്കിിക്കിാണാനും 
�ദ്ധ്യതിികാൾ ആവിിഷ്കര്ിക്കിാനും നഗ്ര്സംഭകാളും, എല്ലാാ തിപേ�ശസംവയിം 

ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളും നിര്ന്തര് ശ്രീ�ത്തിിലാാണ് . വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതി ഭര്ണ 
സംംവിിധാാനങ്ങൾ ഒരു കുെക്കിീഴിിലാായിി വിരുന്ന ഈ ഘ്യംട്ടത്തിിൽ “തിപേ�ശ
കാം” വിിവിര്സംപേങ്ക്തിങ്ങളുമൊെ വിഴിികാാട്ടിയിാകാമൊട്ട എന്ന് ആശംസംിക്കുന്നു. 

 
                                            സം് പേനഹപൂർവ്വം,

 ഫോ�ോ. ഫോരംണുരംോജ് ഐ.എം.എംസ്്.
  നഗ്ര്കാാര്ാ വികുപ്പ്് ഡയിറക്ടർ
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ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണപേററ്റി് 

�ാറിയി പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് വിികാസംന �ദ്ധ്യതിികാളംിപേലായ്ക്ക്്  നാപേ�ാപേര്ാരുത്തിരും 
ഉറ്റു പേനാക്കുന്ന പേനര്�ാണിതി് . �ഹാ�ാര്ിയും 

�കൃതിിപേക്ഷാഭങ്ങൾക്കിിെയിിലുമൊ�ല്ലാാം പേലാാകാശ്രീദ്ധ്യ �ിെിച്ചു �റ്റുന്ന 
�ദ്ധ്യതിികാൾ ഏമൊറ്റിടുക്കുവിാൻ നമുക്കിായിി. പുത്തിൻ പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് പുതിിയി 

വിികാസംന �ര്ിപേ�ക്ഷാങ്ങളംാകാമൊട്ട നമ്മുമൊെ ലാക്ഷാം. സുസ്ഥാിര് വിികാസംനവുംം 
ഭൗ�വിിവിര്സംാപേങ്ക്തിികാവിിദാകാളും സംപേമ്മിളംിക്കുന്ന പൂതിിയി �ദ്ധ്യതിി 

ആസൂത്രണ പേ�ഖലാകാളംിപേലാക്കി്  നാം മൊചിമൊന്നത്തുവിാൻ പേ�ാവുംകായിാണ് . 
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�ന തിലാത്തിിപേലാക്കി്  വിിവിര്വിിശകാലാന വിിദാകാ

ളംായി ഗ്രാംാം�ാൻചിിത്ര്  പേ�ാമൊലായുള്ള സംംവിിധാാനങ്ങൾ വിന്നു മൊകാാണ്ടിര്ിക്കു
ന്നു. സുസംജ്ജ�ായി ജന�തിിനിധാി, ഉപേദാാഗ്സ്ഥാ സംംവിിധാാനങ്ങൾ നമുക്കി്  
മുതിൽക്കൂട്ടാണ്  എന്നതിിൽ സംംശയി�ില്ലാ. തിപേ�ശ സംവയിം ഭര്ണ വികുപ്പ്ിൽ 

നിലാവിിലുള്ള അഞ്ചു വികുപ്പുകാൾ കൂട്ടിപേച്ചിർത്തി്  ഏകാീകൃതി തിപേ�ശ സംവയിം 
ഭര്ണ വികാപ്പ്ിമൊന്റ് രൂ�ീകാര്ണം അതിിമൊന്റ് അന്തി� ഘ്യംട്ടത്തിിപേലായ്ക്ക്്  എത്തിി 
നിൽക്കുകായിാണ് . വികുപ്പ്ിമൊന്റ് ഏകാീകാര്ണപേത്തിാമൊെ �ാപേദശികാ സംർക്കിാ
രുകാളംായി തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ഭര്ണഘ്യംെനാ�ര്�ായിി 

നിശ്ചയിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടിട്ടുള്ള കാെ�കാൾ കൂടുതിൽ കാാര്ാക്ഷ��ായിി നിർവ്വഹിക്കുന്ന
തിിനാവിശാ�ായി സംാഹചിര്ാം സംംജാതി�ാകുകായും വിിവിിധാ വികുപ്പുകാളുമൊെ 

പേയിാജിച്ചുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി്  സംാഹചിര്ാമൊ�ാരുക്കുകായും മൊചിയ്യുംം. 
പുതിിയി തിപേ�ശകാവുംം കാാലാാനുസൃതി�ായി �ാറ്റിങ്ങൾ ഉൾമൊക്കിാണ്ട്  നവിീകാര്ി

ച്ചിിട്ടുണ്ട് . നവി പേകാര്ളം നിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിികാളംിൽ തിപേ�ശകാം 2022 ഏവിർക്കും 
ഉ�യുക്ത�ായിി തിീര്മൊട്ട എന്നാശംസംിക്കുന്നു.

 �ി. ബോലിമുരംളംി ഐ.എം.എംസ്്
 �ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടർ &

ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണർ
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�ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റി്

പേകാര്ളംത്തിിൽ നെപ്പ്ിലാാക്കിിയി വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണം കാാൽനൂറ്റിാണ്ട് 
�ിന്നിടുകായിാണ്. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ  വിികാസംന 

�ദ്ധ്യതിികാൾ ഏമൊറ്റിടുത്തു വിിജയിിപ്പ്ിക്കുന്നപേതിാമൊൊപ്പ്ം ദുര്ന്തനിവിാര്ണ 
�വിർത്തിനങ്ങളംിലും സംജീവി �ങ്ക്ാളംിത്തിം വിഹിക്കുന്നുണ്ട്. �കൃതിി 

ദുര്ന്തങ്ങളംിലും പേകാാവിിഡ് �ഹാ�ാര്ിയുമൊെ �തിിപേര്ാധാത്തിിലും തിപേ�ശസംവ
യിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ �ങ്ക്് വിളംമൊര് വിലുതിായിിരുന്നു. വിികാസംന 
�വിർത്തിനങ്ങൾ ഏമൊറ്റിടുത്തു നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നപേതിാമൊൊപ്പ്ം പേസംവിന 

പേ�ഖലായിിലും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ കൃതിാ�ായിി  ഇെമൊ�
െൽ നെത്തുന്നുണ്ട്. അശര്ണർക്കും ആലാംൈഹീനർക്കും കാരുതിൽ 

സ്പർശ�ായിി പേകാര്ളം സംർക്കിാർ �ഖാാ�ിച്ചി “വിാതിിൽപ്പ്െി പേസംവിനം” 
�ദ്ധ്യതിി �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാൾ ഏമൊറ്റിടുത്തു കാഴിിഞ്ഞു. പേസംവിനങ്ങൾ 

തിങ്ങളുമൊെ വിീട്ടു�െിക്കിപേലാക്കി് എത്തുപേമ്പാൾ �ാത്രപേ� �ാപേദശികാ 
സംർക്കിാർ എന്ന ര്ീതിിയിിലുള്ള തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ 

�വിർത്തിനം അർത്ഥപൂർണ്ണ�ാകുകായുള്ളൂ. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും അനുൈന്ധി സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും �വിർത്തി
നങ്ങൾ സംംൈന്ധിിച്ചി ഏറ്റിവുംം പുതിിയി വിിവിര്ങ്ങളും �ധാാന ഓഫീീസുകാളു

മൊെ നമ്പറുകാളും ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി 'തിപേ�ശകാം 2022' ബൈഗ്ഡ് ഈ വിർഷ്വവുംം 
�സംിദ്ധ്യീകാര്ിക്കിാൻ കാഴിി�തിിൽ വിളംമൊര്യിധാികാം സംപേന്താഷ്വമുണ്ട്. 

തിപേ�ശകാം 2022 �സംിദ്ധ്യീകാര്ണത്തിിന് സംഹായിിച്ചി ഏവിർക്കും 
ആത്മാാർത്ഥ�ായി നന്ദിി പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തുന്നു.

തിിരുവിനന്തപുര്ം  എംച്ച്്. ദിഫോനശാൻ ഐ.എം.എംസ്്. 
2021 ഡിസംംൈർ 28   �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ



മന്ത്രിിസ്ഭ
 ശ്രീീ. പിണറാോയി വിിജയൻ  0471-2333241, Fax : 0471-2333489 0471-2314853
 മുഖാ�ന്ത്രിി   website : www.keralacm.gov.in 0471-2318406
   email: chiefminister@kerala.gov.in 9447565656

 
ശ്രീീ. വിി. അബ്ദുറാഹിിമോൻ 0471-2333526, 2327495 0471-2991799

 പേസ്പാർെ്സം്, വിഖ്ഫീ്,  email: min.sports@kerala.gov.in 0471-2334335
 ഹജ്ജ് കാാര്ാ  വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി   9400005600

 ശ്രീീ. അഹിമ്മദ് ഫോദവിര്ഫോകോവിിൽ 0471-2325232, 2326232, 2517407 0471-2339002
 തുറമുഖം, �ൂസംിയിം,   website : www.minister-ports.kerala.gov.in 9400552200
 ആർക്കിിപേയിാളംജി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  email: min.ports@kerala.gov.in 

 അ�വ. ജി. ആര്. അനിൽ 0471-2333371 0471-2317952
 ഭക്ഷാ മൊ�ാതുവിിതിര്ണ, ഉ�പേഭാക്തൃകാാര്ാ email: min.food@kerala.gov.in 9400662244
 ലാീഗ്ൽ മൊ�പേൈാളംജി വികുപ്്പ് �ന്ത്രിി

 അ�വ. ആന്റണി രംോജു 0471-2518221, 2326772 0471-2311238
 ഗ്തിാഗ്തി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  email: min.transport@kerala.gov.in 0471-2729117
    9400088111
 

 ശ്രീീ. ടെക. എംൻ. ബോലിഫോ�ോപോൽ 0471-2517364, 2333294, 2333254 0471-2313530
  ധാനകാാര്ാ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി email: min.fin@kerala.gov.in     9400887700 

 
ഫോ�ോ.ആര്. ബിന്ദു 0471-2332868 0471-2334133

 ഉന്നതി വിിദാാഭാാസം,   email:  minhednsjd@gmail.com 9447741385
 സംാമൂഹാനീതിി വികുപ്പ്്   

 ശ്രീീമതിി. ടെജ. ചിിഞ്ചുറാോണി 0471-2335366, 2517209 0471-2312326
 മൃഗ്സംംര്ക്ഷണ, മൃഗ്ശാലാ, ക്ഷീര്വിികാസംന   email: min.ahd@kerala.gov.in 8281896075
 വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി    9400008700

 ശ്രീീ. എംം. വിി. ഫോ�ോവിിന്ദൻ മോസ്റ്റര് 0471-2332700  0471-2312331
 തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ, ഗ്രാംാ� വിികാസംന,  email: min.lsgd@kerala.gov.in 9400099111
 എബൈൈസം് വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  
 

 ശ്രീീ. ടെക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി 0471-2327561    0471-2727711

 ബൈവിദുതിി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി   email: pwrministerkerala@gmail.com 9447012369
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ഫോകരംളം സ്ര്ക്കാോര്
 ശ്രീീ. ആരംി�് മുഹിമ്മദ് ഖാോൻ
 ഗ്വിർണ്ണർ ര്ാജ്ഭവിൻ  website : www.rajbhavan.kerala.gov.in പേഫീാൺ : 0471-2721100
   Fax: 0471-2720266  e-mail:   keralarajbhavan@gmail.com

   പേഡാ. പേദപേവിന്ദ്രീ കു�ാർ പേദാതിാവിത്ി ഐ.എ.എസ്ം.  
   ഗ്വിർണറുമൊെ �ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി., 0471-2721700, 2721100, 9447007868
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 അ�വ. പി. എം. മുഹിമ്മദ് റാിയോസ്് 0471-2333160, 2517152 0471-2310664
 മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി് email: min.pwd@kerala.gov.in 9400055111
 വിിപേനാദസംഞ്ചാാര് വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി mohamed.riyas@kerala.gov.in 

-
 
 ശ്രീീ. പി. പ്രസ്ോദ് 0471-2333091, 2333775 0471-2320408
 കൃഷ്വി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  website : www.minister-agriculture.kerala.gov.in 0471-2333670
   email: min.agri@kerala.gov.in 9400553344

 ശ്രീീ. ടെക. രംോധോകൃഷ്ണൻ 0471-2333772, 2518594  0471-2310664
 �ട്ടികാജാതിി, �ട്ടികാവിർഗ്ഗം,  email: min.scst@kerala.gov.in 9447787999
 �ിന്നാക്കി പേക്ഷ�, പേദവിസംവം വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  

 

 ശ്രീീ. ടെക. രംോജൻ 0471-2333670, 0471-2327068  0471-2314436
 റവിനു, ഭവിന നിർമ്മിാണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി   website : www.minister-revenue.kerala.gov.in 0471-2314435
   email: min.rev@kerala.gov.in 9400006300

 ശ്രീീ. പി. രംോജീവി് 0471-2336866, 2336966 0471-2725671
 നിയി�, വിാവിസംായി,   website : www.minister-industries.kerala.gov.in 0471-2725673
 കായിർ വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി email: min.ind@kerala.gov.in 9400077333

    

 ശ്രീീ. ഫോറാോഷി അ�സ്റ്റിൻ 0471-2333487, 0471-2337853    0471-2313347
 ജലാവിിഭവി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  website : www.kerala.gov.in/roshy-augustine 0471-2312329
    email: min.irr@kerala.gov.in 9400099333
 
 ശ്രീീ. സ്ജി ടെചിറാിയോൻ 0471-2327796, 2327895 0471-2518333
 �ത്സ്യാൈന്ധിന, സംാംസ്കാാര്ികാ,  email: min.fish@kerala.gov.in 9400003800 
 യുവിജനകാാര്ാ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി        

 ശ്രീീ. എം. ടെക. ശാശാീന്ദ്രൻ 0471-2518175, 2518178 0471-2727072
 വിനം, വിനാജീവിി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി website : www.minister-forest.kerala.gov.in 9495969787
   email: min.for@kerala.gov.in 

 ശ്രീീ. വിി. ശാിവിൻകുട്ടി 0471-2327560 9400009100
 മൊ�ാതു വിിദാാഭാാസം,  website : min.lbr@kerala.gov.in 
 മൊതിാഴിിൽ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി email: min.edu@kerala.gov.in 

  ശ്രീീ. വിി. എംൻ. വിോസ്വിൻ 0471-2333833, 2331685 0471-2720451
 സംഹകാര്ണ, ര്ജിപേ�ഷ്വൻ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി website : www.minister-co-operation.kerala.gov.in 0471-2723181
   email: min.coop@kerala.gov.in 9447050543

 ശ്രീീമതിി. വിീണ ഫോജോര്ജ് 0471-2327876, 2327976  0471-2721272 
 ആപേര്ാഗ്ാം, വിനിതി,  website : www. minister-health.kerala.gov.in 9400066111
 ശിശു വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി E-mail : min.hlth@kerala.gov.in
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തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പു മന്ത്രിിയുടെെ കോരംയോലിയം
മൊവിൈ്ബൈസംറ്റി് : www.lsgkerala.gov.in ഇ-മൊ�യിിൽ : min.lsgd@kerala.gov.in, lsgdmoffice@gmail.com

പേഫീാൺ : 0471-2332700, 2333059

 ഓഫീീസം് �ി.എ.ൈി.എകാ് സം്. വിസംതിി/മൊ�ാബൈൈൽ
എംം.വിി. ഫോ�ോവിിന്ദൻ മോസ്റ്റര് 0471- 2332700 251-8117 0471-2312331
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ, ഗ്രാംാ�വിികാസംന, എബൈൈസം്  വികുപ്പു�ന്ത്രിി  9400099111
ഫോ�ോ. വിി.പി.പി മുസ്ത� 0471-2518593 251-8593 9495546339
ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി vppmustafa@yahoo.com  
എംം. സുഫോരംശാൻ 0471-2518116  251-8116  9447648897
അഡീഷ്വണൽ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി sureshkail42@yahoo.com 
വിിഫോനോദ് കുമോര് ടെക. 0471-2518794  251-8794  9446017388
അഡീഷ്വണൽ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി vinukvinod@gmail.com     
എംം.ആര്. രംഞ്ജിിത്തി് 0471- 2518918 251-8918 9447443356
അസംി�ന്റ്് ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി mrranjithaplsgd@gmail.com
ഫോഹിമലിതി സ്ി.ടെക. 0471- 2518186 251-8186 9539070343
അസംി�ന്റ്് ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി hemapraveenck@gmail.com  
പ്രഫോശാോഭ് പി. 0471-2518117 251-8117 9995588843
പേ�ഴ്സ്ണൽ അസംി�ന്റ്് prashobhmorazha@gmail.com     
പ്രീജിത്തി് രംോജ് 0471-2518117 251-8117 9447041939
അഡീഷ്വണൽ പേ�ഴ്സ്ണൽ അസംി�ന്റ്് preejithraj@gmail.com
     

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കാ് ഫോവിണ്ടിിയുള്ള ഓംംബു�് സ്മാോൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.ombudsmanlsgiker.gov.in   ഇ-മൊ�യിിൽ :  ombudsmanlsgi@gmail.com   ഓഫീീസം് :  0471-2333542

ജസ്റ്റീസ്് പി.എംസ്്. ഫോ�ോപിനോഥൻ 0471-2330546   9495593939
ഓംബുഡ് സ്മാാൻ 0484-2481664 (Res.)  9446002097
യമുനോറാോണി വിി.ജി. 0471-2330543  9447791543 yamunarani.vg@gmail.com
മൊസംക്രട്ടറി 0471-2451553 (Res.)  9446464647
രംോഫോജന്ദ്രൻ ടെചിട്ടിയോര് 0471-2333542  6235465783 rajendran101392@kerala.gov.in
അഡ് �ിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ  
ജയൻ പി.വിി. 0471-2333542  9446535872
ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ & പേ�റ്റി് ��ികാ്  ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ 
ലിതിീഷ് എംസ്്. ധരംൻ 0471-2333542  8547720885
മൊസംക്ഷൻ ഓഫീീസംർ

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കാ് ഫോവിണ്ടിിയുള്ള ട്രൈൈബൂണൽ
ഇ-മൊ�യിിൽ :  lsgitribunal@gmail.com      ഓഫീീസം് :  0471-2478394

പി. മോയോഫോദവിി 0471-2478394 9447768394
ബൈൈൈൂണൽ 

അമൃതി എംസ്്.വിി. 0471-2478394 9446078953
മൊസംക്രട്ടറി 

ഫോസ്റ്ററ്റ് ടെപര്ഫോ�ോമൻസ്് ആ�ിറ്റ്
ബിജുകുട്ടൻ എംം.എംസ്്. 0471-2518535  9447021034
പേ�റ്റി് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് ഓഫീീസംർ  
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തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.lsgkerala.gov.in

ശാോരംദ മുരംളംീധരംൻ ഐ.എം.എംസ്്.    0471-2335466 9650777851
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി  email: acs.lsgd@kerala.gov.in 
ബിജു പ്രഭോകര് ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2517311 9447035355
മൊസംക്രട്ടറി (അർൈൺ)
കണ്ണൻ ആര്.എംസ്്. 0471-2518346 9495569036
സം് മൊ�ഷ്വാൽ മൊസംക്രട്ടറി
ബിജുകുട്ടൻ എംം.എംസ്്. 0471-2518535  9447021034
അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി  I  
രംമണി മോതിൂ 0471-2518331  9447116322
അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി II
ഫോജോണ് വിി. സ്ോമുവിൽ 0471-2517393 9447657273
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി (അർൈൻ)
ലിീന എംം.�ി 0471-2518964 9446184334
പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി
പ്രീതി ടെക.എംസ്്. 0471-2518790 9496202039
പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി
ഷിബി എംബ്രഹിോം 0471-2518778 9446176016
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി 
ലിിസ്ി ഫോമോള് 0471-2517083 9495538947
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി 
രംജി രംോഫോജന്ദ്രൻ 0471-2518537 9495535059
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി
ഷിജ സ്ി.ജി. 0471-2518615 9995036751
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി
സുനിതി ഐ. 0471-2518567 9495655920
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി
റാജീന ആര്. 0471-2518651 9446042752
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി
ടെജയ്സ്ി ഫോപോള് 0471-2518620 8129376374
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
ദീപ വിി. 0471-2518505 9495359896
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
�ം� ജി.ആര്. 0471-2518075 8281463935
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
െി. മോഫോയോ ഭോസ്കര് 0471-2517078 9496390918
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
െി.എംസ്്. പ്രവിീണ് കുമോര് 0471-2518661 9497266516
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
ബോലു മഫോഹിന്ദ്ര ബി.  0471-2518612 9037167112
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
അനിൽ കുമോര് ജി.  0471-2518583 9446795737
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി  
മദീന ബീ�ം  0471-2518539 9495406625
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി
മുഹിമ്മദ് നജീബ് െി.എം. 0471-2518059 9495359896
അണ്ടർ മൊസംക്രട്ടറി

സ്ംസ്ഥാോന പബ്ലിിക് ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ആ�ീസ്ര്മോര്:  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊലാ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട മൊസംക്ഷനിമൊലാ അണ്ടർമൊസംക്രട്ടറി�ാർ
അപ്പ്ഫോലിറ്്റ അഫോതിോറാിറ്റികള് : തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊലാ മൊഡ�ൂട്ടി / പേജായിിന്റ്്/അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി�ാർ.
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ഏകീകൃതി തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്്
�ഞ്ചാായിത്തി്, ഗ്രാംാ�വിികാസംനം, നഗ്ര്കാാര്ാം, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ എഞ്ചാിനിയിറിങ്് വിിഭാഗ്ം, നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�സൂത്രണം  എന്നീ വിിഭാ
ഗ്ങ്ങമൊളം ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചി് നിലാവിിൽ വിന്ന ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് തിലാവിൻ �ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടർ ആണ്. 
ഏപേകാാ�നത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി നിലാവിിലുള്ള ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണപേററ്റി്, �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റി്, നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ട
പേററ്്റി എന്നീ ഓഫീീസുകാമൊളം സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്്ചി എൽ.എസ്ം.ജി.ഡി. റൂറൽ, അർൈൻ എന്നീ ര്ണ്ടു വിിംഗുകാൾ രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും എൽ.
എസ്ം.ജി.ഡി (റൂറൽ) ഡയിറക്ടറുമൊെ ഓഫീീസ്ം, എൽ.എസ്ം.ജി.ഡി (അർൈൻ) ഡയിറക്ടറുമൊെ ഓഫീീസ്ം എന്നിവി നിലാവിിൽ വിര്ികായും 
മൊചിയ്തു. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്്  വിിഭാഗ്മൊത്തി പേലാാക്കിൽ ഇൻഫ്രാാ�ക്ാചിർ & എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വിിംഗ്് ആയും 
നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണ വികുപ്പ്ിമൊന എൽ.എസം്.ജി.ഡി ൈാനിംഗ്് വിിംഗ്് ആയും പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്്ട. പുതിിയി സംംവിിധാാ
നത്തിിമൊന്റ് ഘ്യംെന പൂർണ്ണ�ായും നിലാവിിൽ വിന്നിട്ടില്ലാാത്തി സംാഹചിര്ാത്തിിൽ റഫീറൻസംിനുള്ള സംൗകാര്ാത്തിിനായിി �ഞ്ചാായിത്തി്, 
ഗ്രാംാ�വിികാസംനം, നഗ്ര്കാാര്ാം, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ എഞ്ചാിനിയിറിങ്് വിിഭാഗ്ം, നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണം  എന്നീ വികുപ്പ്് തിലാവിന്മാാ
രുമൊെ ഓഫീീസം് സംംൈന്ധിിച്ചി വിിവിര്ങ്ങൾ ഏപേകാാ�നത്തിിന് മുമ്പുള്ള �കാാര്�ാണ് ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുള്ളതി്.

    

പ്രിൻസ്ിപ്പ്ൽ �യറാക്ടഫോറാറ്റ്, തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.principaldirectorate.lsgkerala.gov.in     ഇ-മൊ�യിിൽ : pdlsgkerala@gmail.com

ബോലിമുരംളംി. �ി, ഐ.എം.എംസ്് . 0471-2314526   9446339700
�ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടർ        
എംം.പി. അജിതി്കുമോര് 0471-2727255   9496040601
അഡീഷ്വണൽ ഡയിറക്ടർ 

പഞ്ചാോയത്തി് വികുപ്പ്്
�ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റി് : പേഫീാൺ: 0471-2323286, 2786311  ഫീാൈ് : 0471 -2321350, 2323286

മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.dop.lsgkerala.gov.in   ഇ-മൊ�യിിൽ : directorofpanchayat@gmail.com

  പേഫീാൺ / ഇ-മൊ�യിിൽ മൊ�ാബൈൈൽ
എംച്ച്്. ദിഫോനശാൻ ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2323286, 2786300 9496040600
�ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ    directorofpanchayat@gmail.com

എംം.പി. അജിതി്കുമോര് 0471-2321350, 2786329, 2786330   9496040601
�ഞ്ചാായിത്തി് അഡീഷ്വണൽ ഡയിറക്ടർ adpanchayats@gmail.com, 
(അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിി, വിിവിര്ാവികാാശ നിയി�ം)  

ഫോജോസ്നഫോമോള് എംസ്്.  0471-2321053, 2786314 9496040603
പേജായിിന്റ് ് ഡയിറക്ടർ (വിികാസംനം)  jddj.dp@gmail.com 
ബിനുൻ വിോഹിിദ്  0471-2321053, 2786313 9496040602
പേജായിിന്റ് ് ഡയിറക്ടർ (ഭര്ണം)  admnjointdirector@gmail.com

ഫോ�സ്യോമ്മ ആന്റണി  0471-2321280, 2786307 9496040605
ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ (ജനനവുംം �ര്ണവുംം) crbdkerala@gmail.com
അനിൽകുമോര് ടെക.  0471-2786316, 2321056 9496040606
സംീനിയിർ ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ  dpfinance@gmail.com
ടെക. സുഭോഷ്  0471-2786315, 2321054 9496040607
ലാാ ഓഫീീസംർ  lsection.dp@gmail.com 9809400333
സുഭോഷ് എംസ്്.  0471-2723043  9496040604
അക്കിൗണ്ട് സം് ഓഫീീസംർ  aokpepf@gmail.com   
ജി. ഹിരംികൃഷ്ണൻ  0471-2786325 9496040608
അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് അസംി�ന്റ്്   aa.dptvm@gmail.com 7907344705
ഷിബു ടെക.ടെക,  0471-2786303 9496047036
��ിസംിറ്റിി ഓഫീീസംർ   prmdp2020@gmail.com  9847235884
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പഞ്ചാോയത്തി് �യറാക്ടഫോറാറ്റിടെലി വിിവിിധ ടെസ്ക്ഷനുകളുംടെെ ഫോ�ോണ് നമ്പരുംം ഇ-ടെമയിൽ വിിലിോസ്വുംം
മൊസംക്ഷൻ പേഫീാൺ നമ്പർ ഇ-മൊ�യിിൽ
എ (അക്കിൗണ്ട് സം് ) 0471-2786320 dp.asection@gmail.com
ൈി (ജനനം, �ര്ണം, വിിവിാഹം) 0471-2786307, 2786308, 2786309 crbdkerala@gmail.com
സംി (നിയി�ങ്ങളും ചിട്ടങ്ങളും) 0471-2786317, 2786318, 9496047037 directorofpanchayatcsection@gmail.com
ഡി (അച്ചിെക്കിനെ�െി) 0471-2786323, 2786324, 9496047038 dpvigilance@gmail.com
ഇ (എ�ാ�ിഷ്വ് മൊ�ന്റ് ് ) 0471-2786326, 2786327, 9496047039 directorofpanchayatsestt@gmail.com
എഫീ് (ഫീിനാൻസം്) 0471-2786319 dpfinancetvm@gmail.com
ജി (ജനറൽ, ഹൗസം് കാീപ്പ്ിംഗ്് ) 0471-2786322 directorofpanchayat.gsection@gmail.com
എച്ചി് (സംർവിീസം് മൊ�ൻഷ്വൻ) 0471-2786321 director.pension@gmail.com
മൊജ (വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണം, ഇലാക്ഷൻ) 0471-2786304, 2786305, 9496047040 jddj.dp@gmail.com
സംി�ം �ാപേനജർ 0471-2786306, 9947971555 systemmanager.dp@gmail.com
എൽ (നിയി�ം) 0471-2786315, 9809400333 lsection.dp@gmail.com
എം (ആഡിറ്റി്, പേ�ാണിറ്റിറിംഗ്് ) 0471-2786302 dpauditm@gmail.com
�ി (��ിസംിറ്റിി, �സംിദ്ധ്യീകാര്ണങ്ങൾ) 0471-2786303, 9496047036 prmdp2018@gmail.com
�ി.എഫീ്. (പേ�ാവിിഡന്റ്് ഫീണ്ട്) 0471-2723043, 9496047041 aokpepf@gmail.com
ഡി.ൈി.റ്റിി. (സംാമൂഹാസുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വൻ വിിതിര്ണം) 0471-2327526, 9496001429 dbtcell2017@gmail.com
ഫ്രാണ്ട് ഓഫീീസം്, തി�ാൽ 0471-2786311 tapalsection.dp @gmail.com
മൊഫീയിർപേകാാപ്പ്ി മൊസംക്ഷൻ, മൊഡസം് �ാച്ചി് 0471-2786331 faircopy.dp@gmail.com

പഞ്ചാോയത്തി് ടെ�പൂട്ടി �യറാക്ടര്മോര്
  ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ ഇ-മൊ�യിിൽ
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഷോജി ഫോബോൻസ്് ടെലി എംസ്്. 0471-2731212 9496040610 ddptvpm2019@gmail.com
മൊകാാല്ലാം ഫോ�ോപിനോഥൻ  ടെക. 0474-2794961 9496041700 ddpklm@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട സുഫോമഷ് ടെക.ആര്. 0468- 2222561 9496042600 ddppathanamthitta@gmail.com
ആലാപ്പുഴി ശ്രീീകുമോര് എംസ്്. 0477-2251599 9496043600 ddpalappuzha@gmail.com
പേകാാട്ടയിം ബിനു ഫോജോണ് 0481-2560282 9496044600 ddpkottayam@gmail.com
ഇടുക്കിി ടെക.വിി. കുരംയോഫോക്കാോസ്് 04862-295011 9496045010 ddpidukki@gmail.com
എറണാകുളംം ടെക. ടെജ. ഫോജോയ് 0484-2422219 9496045700 ddp.ekm@gmail.com
തൃശൂർ ഫോജോസ്�്  ടെസ്ബോസ്റ്റയൻ 0487-2360616 9496046010 ddptcr@gmail.com
�ാലാക്കിാെ് ടെബന്നിി ഫോജോസ്�് 0491-2505199 9496047100 ddppkd1@gmail.com
�ലാപ്പുറം ഷോജി ഫോജോസ്�് ടെചിറുകരംക്കുഫോന്നിൽ 0483-2734838 9496047780 ddpmlpm@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് അബ്ദുള് ലിത്തിീ�് എം.വിി. 0495-2371799 9496048100 ddpkzd@gmail.com
വിയിനാെ് പി. ജയരംോജൻ 04936-202634  9496048300 ddpwayanad@gmail.com
കാണ്ണൂർ അരുംണ് െി.ടെജ. 0497-2700081 9496049001 ddpknr1@gmail.com
കാാസംർപേഗ്ാഡ് ജയ്സ്ണ് മോതിു 04994-255782 9496049700 ddpksgd@gmail.com

പഞ്ചാോയത്തി് അസ്ിസ്റ്റന്റ് �യറാക്ടര് &
ജില്ലാോ ടെപര്ഫോ�ോമൻസ്് ആ�ിറ്റ് ആ�ീസ്ര്മോര്

തിിരുവിനന്തപുര്ം പ്രശാോന്്ത് കുമോര് ടെക. 0471-2733593 9496040611 adptvpm@gmail.com
മൊകാാല്ലാം ബി.അജയകുമോര് 0474-2793431 9496041701 adpklm@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട അലിക്സ്് സ്ി. 0468-2222207  9496042601 adppta3@gmail.com
ആലാപ്പുഴി രംോഫോജഷ് കുമോര് തിിരുംവിോനത്തി ് 0477-2252784   9496043601 adpalappuzha@gmail.com
പേകാാട്ടയിം രംോഫോജഷ് കുമോര് പി. 0481-2583506 9496044601 adpkottayam@gmail.com
ഇടുക്കിി ഷോജി എം.വിി. 04862-299849 9496045011 adpidukki@gmail.com
എറണാകുളംം വിിധു എം. ഫോമഫോനോൻ 0484-2422216 9496045701 ekm.adp@gmail.com
തൃശൂർ സ്ി�ീഖാ് ടെക. 0487-2360354 9496046011 adptsr@gmail.com
�ാലാക്കിാെ് ശ്രീീകുമോര് ജി. 0491-2505199 9496047101 adppalakkad1@gmail.com
�ലാപ്പുറം മുരംളംി വിി.ടെക. 0483-2974984 9496047781 adpmlpm@gmail.com
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പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പ്രസ്ോദ് പി.െി. 0495-2371916   9496048101 adpkzd@gmail.com
വിയിനാെ് ട്രൈബജു ഫോജോസ്് 04936-202663  9496048301 adpwayanad@gmail.com
കാണ്ണൂർ ധനീഷ് പി.എംം. 04972-707903 9496049002 adpknr@gmail.com
കാാസംർപേഗ്ാഡ് ഹിരംിദോസ്് ടെക.വിി. 04994-255803 9496049701 adpksgd@gmail.com

പഞ്ചാോയത്തി് വികുപ്പ്ിടെലി ടെപര്ഫോ�ോമൻസ്് ആ�ിറ്റ് യൂണിറ്റുകള്
 മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം്   മൊ�ാബൈൈൽ ഇ - മൊ�യിിൽ
ജില്ലാ യൂണിറ്റിിമൊന്റ് നമ്പരും പേ�രും (സംി.യു.ജി)   

തിിരുംവിനന്ത്പുരംം 1. ചിിറയിിൻകാീഴി് 9496049912 sspau1chkl@gmail.com
 2. മൊചിങ്ക്ൽ 9496049913 pau2chenkal@gmail.com
 3. കാാട്ടാക്കിെ 9496049914 pau3kattakkada@gmail.com
 4. മൊനല്ലാനാെ് 9496049915 supervisornellanadu@gmail.com
 5. തിിരുവിനന്തപുര്ം 9496049916 pau5tvpm@gmail.com
ടെകോല്ലാം 1. കാരുനാഗ്പ്പ്ള്ളി 9496046922 auditsupervisorpau1@gmail.com
 2. മൊകാാട്ടാര്ക്കിര് 9496046923 pau2ktr@gmail.com
 3. ചിാത്തിന്നൂർ 9496046924 pau3kollam@gmail.com
 4. തൃക്കിെവൂർ 9496046925 pau4kollam@gmail.com
 5. അഞ്ചാൽ 9496046926 supervisorpauanchal@gmail.com

പത്തിനംതിിട്ട 1. �ത്തിനംതിിട്ട 9496046927 sspaupta@gmail.com
 2. ഏഴിംകുളംം 9496046928 pauptass2@gmail.com
 3. �ല്ലാപ്പ്ള്ളി 9496046929 sspau3@gmail.com

ആലിപ്പുഴ 1. തുറവൂർ 9496046930 alpypau1@gmail.com
 2. ആര്ാാെ് 9496046931 pau2aryad@gmail.com
 3. �ാന്നാർ 9496046932 pau3mannaralappuzha@gmail.com
 4. ഹര്ിപ്പ്ാെ് 9496046933 alpypau4@gmail.com
 5. തിഴിക്കിര് 9496046934 pauthazhakkara@gmail.com

ഫോകോട്ടയം 1. പേകാാട്ടയിം 9496046935 pauktm@gmail.com
 2. ചിങ്ങനാപേ�ര്ി 9496046936 pauchry@gmail.com
 3. കാാ�ിര്പ്പ്ളംളംി 9496046937 paukply@gmail.com
 4. �ീനച്ചിിൽ 9496046938 pau4meenachil@gmail.com
 5. ബൈവിക്കിം 9496046939 pauvkm@gmail.com

ഇടുക്കാി 1. മൊതിാടുപുഴി 9496046940 pau1thodupuzha@gmail.com
 2. മൊനടുങ്ക്ണ്ടം 9496046941 supervisorpaundkm@gmail.com
 3. അെി�ാലാി 9496046942 pauadimali@gmail.com
 4. �ീരുപേ�െ് 9496046943 peermadepau4@gmail.com

എംറാണോകുളംം 1. കാാക്കിനാെ് 9496046944 sspaunit1@gmail.com
 2. �റവൂർ �ിനി സംിവിിൽപേ�ഷ്വൻ 9496046945 sspaukmlr@gmail.com
 3. മൊനടുമ്പാപേ�ര്ി 9496046946 nedumbasseryunit@gmail.com
 4. അശ�ന്നൂർ 9496046947 pau4assamannoor@gmail.com
 5. വിെവുംപേകാാെ് പുത്തിൻകുര്ിശ് 9496046948 sspaunit5@gmail.com
 6. �ായിി� 9496046950 sspau6@gmail.com

തൃശൂര് 1. മൊവിങ്ക്ിെങ്ങ് 9496046951 pauvenkidangu@gmail.com
 2. വിളംളംപേത്തിാൾ നഗ്ർ 9496046952 pau2vallatholnagar@gmail.com
 3. പേകാാലാഴിി 9496046953 pau.3tsr@gmail.com
 4. ബൈകാപ്പ്�ംഗ്ലാം 9496046954 pau4thrissur@gmail.com



21

ഗ്രാോമ വിികസ്ന കമ്മീഷണഫോറാറ്റ്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.rdd.lsgkerala.gov.in  

ഇ-മൊ�യിിൽ : mail.crd@kerala.gov.in, ഓഫീീസം് : 0471-2314526   ഫീാൈ് : 0471-2317214
    ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ
�ി. ബോലിമുരംളംി, ഐ.എം.എംസ്്  0471-2314526          9446339700
ഗ്രാംാ� വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണർ   
വിി.എംസ്്. സ്ഫോന്ത്ോഷ് കുമോര്  0471-2318583 9446530019
അഡീഷ്വണൽ മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ -I 
ടെക.എംസ്്.അബ്ദുള് സ്ലിിം 0471-2315208          9447922373
അഡീഷ്വണൽ മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ -II 
നജീബ് എംച്ച്്.  0471-2316935 9446051973
സംീനിയിർ അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ 
ഷിജി വിി.എംച്ച്്. (ic)      0471-2316641           8921257829
സംീനിയിർ ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ 
ഷോജി ക്ലമൻറാ്  0471-2318149          8301025364
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (എച്ചി്&റ്റിി)   
ടെജ.എം. അനിൽകുമോര് 0471-2318149 8304961844
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (എ�ാ�ിഷ്വ് മൊ�ന്റ് ് )   
ലിതിിക. സ്ി.എംസ്്   0471- 2313634        9446813641
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ  (ഡി.�ി)   

 5. മൊവിളംളംാങ്ക്ല്ലൂർ 9496046955 pau5thrissur@gmail.com
 6. പുതുക്കിാെ് 9496046956 pau6tsr@gmail.com

പോലിക്കാോെ്  1. �ാലാക്കിാെ് 9496046957 pau1palakkad@gmail.com
 2. ആലാത്തൂർ 9496046958 pau2alathur@gmail.com
 3. ചിിറ്റൂർ 9496046959 pau3chittur@gmail.com
 4. �ണ്ണാർക്കിാെ് 9496046960 pau4mannarkkad@gmail.com
 5. �ട്ടാമ്പി 9496047011 pau5pattambi12@gmail.com
 6. ഒറ്റിപ്പ്ാലാം 9496047012 pau6ottapalam@gmail.com

മലിപ്പുറാം 1. നിലാമ്പൂർ 9496047013 mpmpaunilambur@gmail.com
 2. മൊകാാപേണ്ടാട്ടി 9496047014 pau2kondotty@gmail.com
 3. �ാണ്ടിക്കിാെ് 9496047015 seniorsupdt@gmail.com
 4. �ലാപ്പുറം 9496047016 pau4mpm@gmail.com
 5. പേവിങ്ങര് 9496047017 sspau5vengara@gmail.com
 6. തിലാക്കിാെ് 9496047018 pau6thalakkad@gmail.com
 7. എെപ്പ്ാൾ 9496047019 pau7edapal@gmail.com

ഫോകോഴിഫോക്കാോെ് 1. മൊകാാടുവിള്ളി 9496047020 koduvallypau1@gmail.com
 2. കുന്ദി�ംഗ്ലാം 9496047021 sspauknm@gmail.com
 3. പേചിാപേറാെ് 9496047022 sspauchd@gmail.com
 4. പേ�ര്ാമ്പ്ര 9496047023 sspaupba@gmail.com
 5. ൈാലുപേ�ര്ി 9496047025 sspaubly@gmail.com

വിയനോെ്  1. �ന�ര്ം 9496047026 pau1pnmwnd@gmail.com
 2. സുൽത്തിാൻ ൈപേത്തിര്ി 9496047027 pau2sby@gmail.com

കണ്ണൂര് 1. കാതിിരൂർ 9496047028 sspau1knr@gmail.com
 2. പേ�ര്ാവൂർ 9496047029 sspau2knr@gmail.com
 3. പുഴിാതിി 9496047030 sspau3knr@gmail.com
 4. കാല്ലാാാപേ�ര്ി 9496047031 sspau4knr@gmail.com
 5. �യ്യന്നൂർ 9496047032 sspau5knr@gmail.com

കോസ്ര്ഫോ�ോ�് 1. �ധൂർ 9496047033 pau1ksgd@gmail.com
 2. പുല്ലൂർ-മൊ�ര്ിയി 9496047034 sspau2ksd@gmail.com
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ജി.കൃഷ്ണകുമോര്  0471-2318057         9895324375     
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ആർ.ഐ.ഡി.എഫീ്)    
ആര്. ട്രൈഷനി   0471-2720240 9447496237
പേ�റ്റി് പേകാാ-ഓർഡിപേനറ്റിർ (ഡ�ു & സംി.�ി.) 
ദിവിയ ജി.  0471-2317781   9496727983
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ (�ി & എം)  
ഷിജി വിി.എംച്ച്്    0471-2313882  8921257829
ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ
അനു ടെക.     0471-2313045         9746914328  
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വണർ (എച്ചി് & റ്റിി)
ജസ്റ്റിൻ �ി.എ.  0471-2313882 7306567346
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ി &എം)
രംഞ്ജിിതി ആര്.   0471-2313882 9446563744
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ആർ ഐ) 
നി�ി.എംസ്്.ഹിക്കാ്    0471-2313882         9446769947
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ഡി �ി) 
ഷീബ ഐ.  0471-2720240 9446792499
അക്കിൗണ്ട് സം് ഓഫീീസംർ 
ദുര്ഗ്ഗാോദോസ്് സ്ി.ടെക.  0471-2316095 9447622462
അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് അസംി�ന്റ്്  
കംപൂട്ടര് �ിവിിഷൻ  0471-2317781

തിഫോ�ശാ സ്വയംഭരംണ പ്ലാോനിം�് വികുപ്പ്്
   മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്  : www.townplanningkerala.gov.in    ഇ-മൊ�യിിൽ : ctpkeralam@gmail.com

പേഫീാൺ : 0471 - 2721447 

പ്രഫോമോദ് കുമോര്.സ്ി.പി. 0471-2723429 9447021429 pramodcpplanner@gmail.com
ചിീഫീ് ൌൺ ൈാനർ (ഭര്ണം) 
എംച്ച്്. പ്രശാോന്ത്്  0471-2726677 9446544900 prasanthhali@gmail.com
ചിീഫീ് ൌൺ ൈാനർ (ൈാനിംഗ്് )
ഷിജി ഇ. ചിന്ദ്രൻ  0471-2721772 9447647730 shijisajeev70@gmail.com
ചിീഫീ് ൌൺ ൈാനർ (വിിജിലാൻസം്)
ജയകുമോര് ടെജ. അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447 9447022244 jktrivandrum@gmail.com
രംോമചിന്ദ്രൻ എം., സംീനിയിർ ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447 9495627946 ramanasmara@yahoo.com
രംോഫോജഷ് പി.എംൻ., സംീനിയിർ ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447 9447793387 rajesh_pn@hotmail.com
അജയ കുമോര് എംസ്്.,  സംീനിയിർ ൌൺ ൈാനർ 0471 2721447 9446916878 ajayplanner@gmail.com
റാിനി ചിന്ദ്രൻ, ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447  9447962024 rinischandra@gmail.com
�ോമിദ യൂസ്�് ., ൌൺ ൈാനർ 0471- 2721447 9400275071 famidha007@gmail.com
രംോജീവിൻ പിട്ടൻ, ൌൺ ൈാനർ & എ.എസം്.�ി.ഐ.ഒ (മൊെക്നിിക്കിൽ) 0471-2721447 9447000618 ardramaya@gmail.com
ട്രൈബജു ടെക., ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447 9495731821 baijukottiyam@gmail.com
മോസൂംം എംം.എം., ൌൺ ൈാനർ 0471-2721447 9446311008 mamasoom@yahoo.com
ആശാ അഫോജോയ് ഫോ�ോഷ്, ൌൺ ൈാനർ 0471-2726677 9497003151 ashaajoy@gmail.com
�ിരംീഷ് കുമോര് െി.ടെക., ൌൺ ൈാനർ 0471 2721447 9495901524 tkgirishkumar@gmail.com
സ്ബിതിോമിനി സ്ി.ടെക ., ൌൺ ൈാനർ 0471 2726677  8075645615 sabithaminick@gmail.com
മിറ്റ്സ്ി ഫോതിോമസ്് ., ൌൺ ൈാനർ 0471 2721447 9446282500 mitzie-thomas@yahoo.com
അസ്ീം എം., അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ & SPIO (ഭര്ണം) 0471 2721447 9495301208 aseemsj@gmail.com
അനിലി എംൽ., ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ  0471 2721447 9895133935 anilaleela@gmail.com
ജയചിന്ദ്രൻ ടെക.പി., അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് അസംി�ന്റ്് 0471 2721447 9495311587 jayachandrankp@ymail.com
മോയ എംസ്്., മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ, �ാറ്റിി�ിൈ് 0471-2722745 9995349084 mayaecoandstat@gmail.com

ജില്ലാോ െ�ണ് പ്ലാോനര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ജയശ്രീീ വിി.ടെക.  0471-2339945 9446290294 tptvm.lsgdplng@kerala.gov.in
മൊകാാല്ലാം ഷോരംി എംം.വിി. 0474-2742062 9645544953 tpklm.lsgdplng@kerala.gov.in



23

�ത്തിനംതിിട്ട അരുംണ്.ജി 0468-2222435 9910415448 tppta.lsgdplng@kerala.gov.in
ആലാപ്പുഴി ടെക.എം�്.ഫോജോസ്�് 0477-2253390 9446017775 tpalp.lsgdplng@kerala.gov.in
പേകാാട്ടയിം പി.അനിൽകുമോര് 0481-2564160 9446330594 tpktm.lsgdplng@kerala.gov.in
ഇടുക്കിി െി.എംൻ.രംോഫോജഷ്   0486-2235224 9496116277 tpidk.lsgdplng@kerala.gov.in
എറണാകുളംം ഫോ�ോപകുമോര് ടെക.എംം 0484-2427223 9447350801 stpekm.lsgdplng@kerala.gov.in
തൃശൂർ ടെക.ആര്. രംോജീവി് 0487-2363003 9446094439 tptsr.lsgdplng@kerala.gov.in
�ാലാക്കിാെ് ദീപ വിി.പി. 0491-2505882 9446820364 tppkd.lsgdplng@kerala.gov.in
�ലാപ്പുറം ആര്. പ്രദീപ്   0483-2724997 8848793994 tpmpm.lsgdplng@kerala.gov.in
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പി.എം. ഐഷ 0495-2369300 9846247448 tpkzd.lsgdplng@kerala.gov.in
വിയിനാെ് ആതിിരം രംവിി 0493-6203202 9961000710 tpwyd.lsgdplng@kerala.gov.in
കാണ്ണൂർ പി. രംവിികുമോര് 0497-2707472 9446430121 tpknr.lsgdplng@kerala.gov.in
കാാസംർപേഗ്ാഡ് ലിീലിിറ്റി ഫോതിോമസ്് 04994-255184 8921246304 tpksd.lsgdplng@kerala.gov.in

 തിഫോ�ശാ സ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്് ഫോലിോക്കാൽ ഇൻഫ്രാോസ്ട്രക്ച്ച്ര് �വിലിപ്പ്്ടെമന്റ ് & എംഞ്ചാിനീയറാിം�് വിിം�്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.celsgd.kerala.gov.in    ഇ-മൊ�യിിൽ : celsgd@gmail.com

  
ഫോജോണ്സ്ണ് ടെക.  0471-2324951 9447009951
ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ 0471-2325071
അഫോശാോക് കുമോര് െി.വിി 0471-2324951 9447043371
മൊഡ�ൂട്ടി ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ 
മുരംളംി ആര്. 0471-2324951 9447801863
എൈികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനീയിർ
ബിനു എംസ്്.ടെക. 0471-2324951 
(അഡ് �ിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ & പേ�റ്റി് ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ) 
അഭിലിോഷ് ചിന്ദ്രൻ ആര്. 0471-2324951
ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ
സ്ന്ദീപ് ടെക.ജി. 0471-2576045 9447351963
ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ (KSRRDA) 0471-2572024 
ഫോശാോഭന കുമോരംി ബി. 0471-2300324 9447795388
സൂ�ണ്ടിംഗ്്  എഞ്ചാിനീയിർ (സംൗത്തി് സംർക്കിിൾ)
സ്ജീഷ് ആര്. 0495-2727450 9447856467
സൂ�ണ്ടിംഗ്്  എഞ്ചാിനീയിർ (പേനാർത്തി് സംർക്കിിൾ)
അജിതി് കുമോര് ജി.എംസ്്. 0471-2576045 9446968050
സൂ�ണ്ടിംഗ്് എഞ്ചാിനീയിർ (KSRRDA) 0471-2572027

ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തി് എംക് സ്ികൂട്ടീവി് എംഞ്ചാിനീയര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം രംോഫോജഷ് �ി. 0471-2447827 9447205127
മൊകാാല്ലാം സുനിൽകുമോര്  ടെക. 0474-2795571 9446590175
�ത്തിനംതിിട്ട ഹിരംികുമോര് എംം.ജി. 0468-2323846 9447439683
ആലാപ്പുഴി ബിജു ടെക. 0477-2263746 9495629565
പേകാാട്ടയിം അഫോശാോകൻ െി.എംം 0481-2564213 9446043394
ഇടുക്കിി  തിങ്കച്ച്ൻ പി.ടെജ. 0486-2232402 9446441479
എറണാകുളംം മിനി റ്റി.എംൻ. 0484-2421874 9446277803
തൃശൂർ  ഫോജോജി ഫോപോള് 0487-2361952 9447086318
�ാലാക്കിാെ് സുബ്രഹ്മണയൻ ടെക.സ്ി. 0491-2505225  9446243931
�ലാപ്പുറം സുൽ�ിക്കാര് എംൻ. 0483-2736924 9847447061
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ചിന്ദ്രൻ സ്ി. 0495-2372180 9447188009
വിയിനാെ് ശ്രീീനിവിോസ്ൻ സ്ി. 04936-207686 9447684592
കാണ്ണൂർ  ജോൻസ്ി സ്ി.എംം. 0497-2708022 8943142585
കാാസംർപേഗ്ാഡ് രംഫോമശാൻ പി.പി. 04994-255250 9446344160
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ന�രംകോരംയ വികുപ്പ്് 
ഓഫീീസം് : 0471-2318896  മൊവിൈ്ബൈസംറ്റി്: www.urbanaffairskerala.org 

ഇ-മൊ�യിിൽ: duatvpmhq@gmail.com    ഫീാൈ് :  0471-2315708
ഫോ�ോ.ഫോരംണു രംോജ്  ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2312886 9446533341
നഗ്ര്കാാര്ാവികുപ്പ്് ഡയിറക്ടർ
ടെക.ഹിരംികുമോര്, പേജായിിന്റ്് ഡയിറക്ടർ (ഭര്ണം)  0471-2315147 9947264804
ഫോ�ോ. ഉമ്മുടെസ്ൽമ്മ സ്ി. (ചുങ്കത്തി് ), പേജായിിന്റ് ്ഡയിറക്ടർ (മൊഹൽത്്തി) 0471-2318896 9447494342
പ്രസ്ീദ  യു., വിി ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ 0471-2310317 9495707816
ആര്. ബിനി, ലാാ ഓഫീീസംർ 0471-2311595 8086601630
പി.എം. മിനി, അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് അസംി�ന്റ്് 0471-2318896 9497783557
എം. ഫോപ്രമകുമോര്, മൊ�ൻഷ്വൻ ഓഫീീസംർ 0471-2314493 9446054439   
എംസ്്. ജയകൃഷ്ണൻ, �ി.എഫീ്. ഓഫീീസംർ 0471-2314493 9495630642 

ഫോമഖാലിോ ഫോജോയിന്റ ് �യറാക്ടര്മോര് 
ബിനു ഫ്രാോൻസ്ിസ്് (മൊകാാല്ലാം പേ�ഖലാ) duarklm@gmail.com 0474-2748812 9447303769
അരുംണ് രംം�ൻ (മൊകാാച്ചിി പേ�ഖലാ) duarkochi@gmail.com 0484-2361707 9895577122
ടെക. യു.ബിനി., (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പേ�ഖലാ) duarkkd@gmail.com 0495-2720340 9645397647

കളംക്ടഫോറാറ്റുകള്

തിിരുംവിനന്ത്പുരംം
ഫോ�ോ.നവി്ഫോജയോതി് ഫോഖാോസ് ഐ.എം.എംസ്്.     0471-2731177 9447700222
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ   (dctvm.ker@nic.in, dctvpm14@gmail.com) 0471-2318746 
ഇ മുഹിമ്മദ് സ്�ീര്  0471-2731188 8547610101
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി് (admtvm.ker@nic.in)             
ജി.സുധോകരംൻ  0471-2731700 9447553348
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcgltvm@gmail.com )     
ശ്രീീശുഭ എംസ്്.  0471-2732114 9400953533
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcpatvm@gmail.com)
സ്ജിന സ്ത്തിോര്  0471-2731700 9946865856
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (dwwotvm.rdd@kerala.gov.in)
ബിൻസ്ി ലിോൽ ജി., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (diopadtvm@gmail.com) 0471-2731300 9496003215

ടെകോല്ലാം
അഫ്സാോന പര്വിീണ് ഐ.എം.എംസ്്.  0474-2794900 9447795500
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (dcklm.ker@nic.in)   
സ്ോജിതി ബീ�ം എംൻ.  0474-2795186 8547610026
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  (dcklm.ker@gmail.com)   
ആര്.അജയകുമോര്  0474-2798791 9746914328
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcglklm12@gmail.com)   
ശ്രീീബോഷ് ബി.  0474-2795005 9746358296
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ)  (adcpakollam@gmail.com)  
ബിജി പി.  0474-2798791 9496235103
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (bijiajayakumar@gmail.com) 
അരുംണ് എംസ്്.എംസ്്., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (prdkollam@gmail.com) 0474-2794911 8129408341

പത്തിനംതിിട്ട
ഫോ�ോ. ദിവിയ എംസ്്.അയ്യര് ഐ.എം.എംസ്്. 0468-2222505 9447029008
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ  (dcpta.ker@nic.in)  
അലിക്സ്് പി.ഫോതിോമസ്്  0468-2222507 9446504515
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  (admpta.ker@nic.in)  0468-2222508
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ടെക. വിിമൽരംോജ്   0468-2322720 9961691636
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcpta@live.com)
അജയകുമോര്  0468-2322720 9895120153
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcpta@live.com) 
വിിനീതി ഫോസ്ോമൻ  0468-2322720 9847549570
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (adcpta@live.com)
സ്ി. മണിലിോൽ, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (diopta1@gmail.com) 0468-2222657 9495085554

ആലിപ്പുഴ
എം. അലിക്സ്ോണ്ടിര് ഐ.എം.എംസ്് 0477-2251720 9447129011
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ  (dcalp.ker@nic.in)      
ഫോമോബി ടെജ.    0477-2251549 8547610042
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി് (admalp.ker@nic.in)   
ഷിൻസ്് �ി.    0477-2252920  9447015607
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ)  (adcglalappuzha@gmail.com)  
ഷീലി എംൽ.  0477-2252920 9961318910
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcglalappuzha@gmail.com)   
സ്ലിിലി എംസ്്.  0477-2252920 9446134805
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (adcglalappuzha@gmail.com)
ജസ്റ്റിൻ ഫോജോസ്�്, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (prdalppy@gmail.com) 0477-2251349 9744142531

ഫോകോട്ടയം
പി.ടെക ജയശ്രീീ ഐ.എം.എംസ്്. 0481-2562001 0481-2570057
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (dcktm.ker@nic.in)  
ജിനു പുന്നൂസ്്   0481-2564800 9446564800
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി് (admktm.ker@nic.in)  8547610053
അനീസ്് ജി.    0481-2560645 9497323894
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcktym2@gmail.com) 
ടെഷറാ�് പി. ഹിംസ്  0481-2560645 8606729960
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ി.എ) (adcpaktm@gmail.com)  
ടെജ. പ്രമീളംകുമോരംി ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (adcktym2@gmail.com)  0481-2560645 9495691863
അരുംണ് കുമോര് എം., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (prdktym@gmail.com) 0481-2562558 9495119702

ഇടുക്കാി
ഷീബ ഫോജോര്ജ്ജ്് ഐ.എം.എംസ്്. 04862-233103 9447032252
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ  (dcidk.ker@nic.in)  
ട്രൈഷജു പി. ഫോജക്കാബ്  04862-233056 9446303036
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി് (admidk.ker@nic.in)
ശ്രീീഫോലിഖാ സ്ി.  04862-233002 8547044871
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcidukki@gmail.com)
ശ്രീീജിത്തി് ജി.പി.  04862-233002 9447948185
അസംി. മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcidukki@gmail.com)  
ഫോജയോതിിഫോമോള് എംൻ.വിി., (ic) ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ  (adcidukki@gmail.com) 04862-233002 9846755568
എംൻ. സ്തിീഷ്  കുമോര്, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (dio.idukki@gmail.com) 04862-233036 9496003211

എംറാണോകുളംം
ജോ�ര് മോലിിക്  ഐ.എം.എംസ്്.  0484-2423001 9447729012
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (dcekm.ker@nic.in)    
ഷോജഹിോൻ എംസ്്.  0484-2422282 9446463720
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  (admekm.ker@nic.in)  
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ടെക.ജി. ബോബു  0484-2424777 9447151050
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ)  (adcgl@gmail.com)    
സുബ്രഹ്മണയൻ െി.എംസ്്. 0484-2424777 9995896460
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ)  (adcgl@gmail.com)    
ലിക്ഷ്മിി പ്രസ്ോദ്  0484 2424777 9526809126
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ  (adcgl@gmail.com)
നിജോസ്് ജുവിൽ എം.എം., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (dio.ekm@gmail.com) 0484 2354208 9447048307

തൃശൂര്
ഹിരംിതി വിി. കുമോര് ഐ.എം.എംസ്്. 0487-2361020  9447129013
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (tsrcoll.ker@nic.in)  
ടെറാജി പി. ഫോജോസ്�്   0487-2360626 8547610081
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി് (dygltsr.ker@nic.in)
അയന പി. എംൻ.   0487-2361819 9946731112
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcgtsr@gmail.com)    
 ജയ് പി. ബോൽ  0487-2364214 9447008120
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcpatsr@gmail.com)  
മിനി എംസ്്., ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ  (dwwothrissur@gmail.com)  0487-2361819  9495684160
അബ്ദുള് കരംീം, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (diothrissur@gmail.com) 0487-2360644 8547123439

പോലിക്കാോെ്
മൃണ്മയി ഫോജോഷി ഐ.എം.എംസ്്. 0491-2505266 9387288266
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ  (dcpkd.ker@nic.in )  
മണികണ്ഠൻ ടെക.    0491-2505008 8547610093
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്്റി  (dyc_gnlpkd.rev@kerala.gov.in)
രംോമദോസ്് എംം.പി  0491-2505336 9446110116
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ്  കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcgeneralpkd@gmail.com)    
ശുഭ റ്റി.എംസ്്.  0491-2505336 9495871895
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcpapkd2016@gmail.com) 
ഹിമീദ ജസ്ീലി വിി.ടെക.  0491-2505336 9072293842
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ,  (adcgeneralpkd@gmail.com)  
പ്രിയ ടെക. ഉണ്ണികൃഷ് ണൻ, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ (prd.pkd@gmail.com) 0491-2505329 6282439730

മലിപ്പുറാം
വിി.ആര്. ഫോപ്രംകുമോര്  ഐ.എം.എംസ്്. 0483-2734355 9446539017
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (dcmlp.ker@nic.in)      
ടെമഹിറാലിി എംൻ.എംം.  0483-2734421 8547616002
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്   (admmlp.ker@nic.in)
ട്രൈബജു പി.  0483-2734846 9745117296
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adcgmlp@gmail.com) 
ഫോദവികി എംൻ.ടെക.  0483-2734846 9946362777
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adcpamlp@gmail.com)  
അനു സ്ി.എംസ്്.  0483-2734846 7560918229
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ   (adcgmlp@gmail.com)
റാഷീദ് ബോബു പി., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ  (diomlpm@gmail.com) 0483-2734387 9496003205

ഫോകോഴിഫോക്കാോെ്
ഫോ�ോ. എംൻ. ഫോതിജ് ഫോലിോഹിിതി് ടെറാഡ്ഡിി., ഐ.എം.എംസ്്.    0495-2371400  0495-2383500       
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ    (dckzk.ker@nic.in)   
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മുഹിമ്മദ് റാ�ീഖാ് സ്ി.   0495-2371062      9446007172
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  ( adm.kzk.rev@kerala.gov.in )   8547616013
രംജനി പുല്ലാോനിക്കാോട്ട്  0495- 2374174 9495139193
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ)  (adcpakkd@gmail.com)
മിനി എംം.  0495-2371055 9495367008
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ)  (adcglkkd@gmail.com)
നജിലി ഉട്രൈബദുള്ള  0495-2371055 8848772426
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ  (adcglkkd@gmail.com)
ദീപ ടെക., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ  (dio.prd@gmail.com) 0495-2370225 9582836228

വിയനോെ്
എം. �ീതി ഐ.എം.എംസ്്.  04936-202251 9447204666
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ  (dcwayanad@gmail.com)    
ഷോജു എംൻ.ഐ  04936-202532 9447097702
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  (admwayanad@gmail.com)
ട്രൈനസ്ി റാഹി് മോൻ   04936-204280 9497778776
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ)   (adcglwyd@gmail.com) 
ശ്രീീലിതി വിി.ടെക.  04936-204280 9495047349
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ)  (adcglwyd@gmail.com) 
മുഹിമ്മദ് ടെക, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ  (diowayanad@gmail.com) 04936-202529 9496003246

കണ്ണൂര്
ചിന്ദ്രഫോശാഖാര് എംസ്്.  ഐ.എം.എംസ്്. 0497-2700243 9447029015
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ (dcknr.ker@nic.in)
ദിവിോകരംൻ ടെക.ടെക.  0497-2700577 9447766780
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്    (admkan.ker@nic.in)
അബ്ദുള് ജലിീൽ �ി.വിി. 0497-2700592 9037340568
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) (adckannur@gmail.com)   
    0497-2700592 9495233779
അസംി�ന്റ്് ഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ) (adckannur@gmail.com)   
ബീന ടെക.  0497-2700592 9895581736
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (adckannur@gmail.com)
ഇ.ടെക. പത്മനോഭൻ, ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ,  (kannurdio@gmail.com) 0497-2700231 9496003202

കോസ്ര്ഫോ�ോ�്
ഭണ്ഡാോരംി സ്വോ�തി് രംണ്വിീര് ചിന്ദ് ഐ.എം.എംസ്്. 04994-256400 9447496600
ജില്ലാാ കാളംക്ടർ   (dckas.ker@nic.in)  
രംഫോമന്ദ്രൻ എം.ടെക.  04994-255833 9447726900
അഡീഷ്വണൽ ഡി�ിക്ട് �ജിസം് പേൈറ്റി്  ( kascoll.ker@nic.in) 
�ിലിിപ്പ്് ഫോജോസ്�്  04994-256355 8848893176
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ)   (adcglkasaragod@gmail.com)
അനീഷ് ടെജ. അടെലിക്കാപ്പ്ള്ള 04994-256355 7034327862
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ (�ിഎ)   (adcglkasaragod@ gmail.com)
�ത്തിീലി ടെക.  04994-256355 9562443301
ജില്ലാാ വിനിതിാപേക്ഷ� ഓഫീീസംർ (adcglkasaragod@ gmail.com)
മധുസൂംദനൻ എംം., ജില്ലാാ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ   (dioksgd@gmail.com) 04994-255145 9496003201

ജില്ലാോ ദോരംിദ്രയ നിര്മ്മോര്ജ്ജ്ന യൂണിറ്റ്- ഫോപ്രോജക്ട് �യറാക്ടര്മോര്
  ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ ഇ-മൊ�യിിൽ 
തിിരുവിനന്തപുര്ം ട്രൈവി. വിിജയകുമോര് 0471-2360137 9947810179 popautvm@gmail.com
മൊകാാല്ലാം സ്യൂജ റ്റി.ടെക. 0474-2795675 9847178064 pdpaukollam@gmail.com
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�ത്തിനംതിിട്ട എംൻ. ഹിരംി 0468-2962686 8075307229 drdapopta@gmail.com
ആലാപ്പുഴി പ്രദീപ് കുമോര് 0477-2251063 9446857694 drdaalpy@gmail.com
പേകാാട്ടയിം പി.എംസ്്. ഷിഫോനോ 0481-2560721 9496342272 drdakottayam@gmail.com
ഇടുക്കിി സ്ോജു ടെസ്ബോസ്റ്റയൻ 04862-233027 9567667220 drdaidk@gmail.com
എറണാകുളംം ൈീസ്ോ ഫോജോസ്് 0484-2422221 9495314931 pauernakulam@gmail.com
തൃശൂർ സ്റാീന എം. റാഹ്മോൻ 0487-2365720 9567450970 drdatsr@gmail.com
�ാലാക്കിാെ് ടെക.പി. ഫോവിലിോയുധൻ 0491-2505866 9946039968 drdapopkd@gmail.com
�ലാപ്പുറം പ്രീതിി ഫോമഫോനോൻ 0483-2734976 9446382291 drdampm@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് സ്ിജു ഫോതിോമസ്് 0495-2371283 9496035576 pdpaukkd@gmail.com
വിയിനാെ് പി.സ്ി. മജീദ്  04936-202465 9447518639 podrda@gmail.com
കാണ്ണൂർ ട്രൈെനി സൂംസ്ൻ ഫോജോണ് 0497-2700143 9847914874 pdpaukannur@gmail.com
കാാസംർപേഗ്ാഡ് പ്രദീപൻ ടെക. 04994-255944 9544235264 podrdaksd2019@gmail.com

ജില്ലാോ ദോരംിദ്രയ നിര്മ്മോര്ജ്ജ്ന യൂണിറ്റ്- അസ്ി.ഫോപ്രോജക്ട് ഓം�ീസ്ര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം അഞ്ജിന ടെജ.ആര്. 0471-2360137 9446580509 popautvm@gmail.com
മൊകാാല്ലാം മീനോകുമോരംി റ്റി.  0474-2795675 9400524309 pdpaukollam@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട പി.എംൻ. ഫോശാോഭന 0468-2962686 9446344131 drdapopta@gmail.com
ആലാപ്പുഴി ടെറാക്സ്ി ഫോതിോമസ്് 0477-2251063 9495823439 drdaalpy@gmail.com
പേകാാട്ടയിം ഉഷ ടെക.റ്റി. 0481-2563027 9446459167 drdakottayam@gmail.com
ഇടുക്കിി സ്�ിയ ബീവിി പി.ഐ. 04862-233027 9446195781 drdaidk@gmail.com
എറണാകുളംം ഷീബ ടെക.ടെക. 0484-2422221 9446753034 pauernakulam@gmail.com
തൃശൂർ ശ്രീീലിക്ഷ്മിി 0487-2365720 9526792725 pau.tsr@kerala.gov.in
�ാലാക്കിാെ് സ്രംിതി എം.ടെക. (IC) 0491-2505866 8281040603 drdapopkd@gmail.com
�ലാപ്പുറം ആതിിരം എം. 0483-2734976 9496363936 drdampm@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ്   0495-2371283  pdpaukkd@gmail.com
വിയിനാെ് ഫോലിഖാ ജി.എംസ്്. 04936-202465  podrda@gmail.com
കാണ്ണൂർ എം.ജി. ഇന്ദിരം 0497-2700143 9446611014 pdpaukannur@gmail.com
കാാസംർപേഗ്ാഡ് ബീന ബി. 04994-255944 8281871891 podrdaksd2019@gmail.com

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന ഓം�ിറ്റ് വികുപ്പ്് 
ഇ-മൊ�യിിൽ:director.ksad@kerala.gov.in    മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.ksad.kerala.gov.in

പേഫീാൺ : 0471-2303640
�ി.സ്ോങ്കി    9447288241
ഡയിറക്ടർ, ൈഷ്വറർ ഓഫീ് ചിാര്ിറ്റിൈിൾ എൻപേഡാവി്മൊ�ന്റ്്സം് director.ksad@kerala.gov.in

ജില്ലാോ ഓം�ീസ്ര്മോര്
  ഓഫീീസ്ം  ഇ-മൊ�യിിൽ
ജില്ലാ കാാര്ാാലായി പേ�ധാാവിി പേഫീാൺ നം. മൊ�ാബൈൈ നം. ഇ-മൊ�യിിൽ
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഷീലിോ ഉജ്ജ്ൽ കുമോര് 0471-2331231 9847419372 dotvm.ksad@kerala.gov.in
മൊകാാല്ലാം മോതിൂ ഫോറാോയി.ടെക.പി 0474-2740141 9447260807 doklm.ksad@kerala.gov.in
�ത്തിനംതിിട്ട ഹിബീബ് മുഹിമ്മദ് 0468-2223691 9048830678 dopta.ksad@kerala.gov.in
ഇടുക്കിി എംം.വിി. സ്ിനി 0486-2227332 9846918953 doidk.ksad@kerala.gov.in
പേകാാട്ടയിം ട്രൈഷജു.എംസ്് 0481-2564886 9447345003 doktm.ksad@kerala.gov.in
ആലാപ്പുഴി ഹിരംികുമോര്.ജി 0477-2252753 9497346263 doalp.ksad@kerala.gov.in
എറണാകുളംം മിനിഫോമോള് ടെക.ജി 0484-2422271 9447026536 doekm.ksad@kerala.gov.in
തൃശ്ശൂർ ടെക.ഷോജി 0487-2331249 8848417398 dotsr.ksad@kerala.gov.in
�ാലാക്കിാെ് വിിഫോനോദ് ശ്രീീധര് 0491-2520145 9446094222 dopkd.ksad@kerala.gov.in
�ലാപ്പുറം ട്രൈസ്മണ് ടെക. 0483-2734951 9446590796 dompm.ksad@kerala.gov.in
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പയോരംിലിോൽ െി.സ്ി 0495-2371012 9495301270 dokkd.ksad@kerala.gov.in
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വിയിനാെ് വിസ്ന്ത്.പി.എംസ്് 04936-203672 9526647114 dowyd.ksad@kerala.gov.in
കാണ്ണൂർ വിിഫോനോദ് ടെക.ടെക 0497-2707698 9447526470 doknr.ksad@kerala.gov.in
കാാസംർപേഗ്ാഡ്  നോരംോയണ കമ്മത്തി്  04994-256690 8281887353 doksd.ksad@kerala.gov.in

സ്ംസ്ഥാോന ആസൂം�ണ ഫോബോര്�്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.spb.kerala.gov.in

പേഫീാൺ : 0471-2540707
    ഓഫീീസം് വിസംതിി 
മുഖായമന്ത്രിി  0471-2333812 0471-2314853
മൊചിയിർപേ�ഴ്സ്ൺ  9447565656
ഫോ�ോ.വിി.ടെക. രംോമചിന്ദ്രൻ  0471-2540404  
ബൈവിസം് മൊചിയിർപേ�ഴ്സ്ൺ, vkr.kerala@gov.in

അംഗ്ങ്ങൾ
റാവിനൂ വികുപ്പു മന്ത്രിി, min.rev@kerala.gov.in 0471-2518187 
ജലിവിിഭവികുപ്പുമന്ത്രിി, min.irr@kerala.gov.in 0471-2518517
�തിോ�തി വികുപ്പുമന്ത്രിി, min.transport@kerala.gov.in 0471-2518221 
തുറാമുഖാം, മൂസ്ിയം, ആര്ക്കാിഫോയോളംജി വികുപ്പു മന്ത്രിി, min.ports@kerala.gov.in 0471-2327135 
ധനകോരംയ വികുപ്പുമന്ത്രിി, min.fin@kerala.gov.in 0471-2518004 
ട്രൈവിദുതിി വികുപ്പുമന്ത്രിി, kkrishnankutty@kerala.gov.in 0471-2327561
വിനം വിനയജീവിി വികുപ്പുമന്ത്രിി, min.for@kerala.gov.in 0471-2518517
ഫോ�ോ. ടെക. രംവിിരംോമൻ, raviraman2013@gmail.com 0471-2540973 9958209920
ടെപ്രോ�. മിനി സുകുമോര്, minisukumars@gmail.com 0471-2542488 9495629694
ടെപ്രോ�. ജിജു പി അലിക്സ്്, jijupalex@hotmail.com 0471-2540968 9447010934
ഫോ�ോ. പി.ടെക.ജമീലി, drjameelabalan@gmail.com 0471-2531996 9447737579/ 9847614754
ടെപ്രോ�.ആര്. രംോമകുമോര്, ramakumarr@gmail.com 0471-2540208 9969109995
സ്ഫോന്ത്ോഷ് ഫോജോര്ജ്ജ്് കുളംങ്ങരം, sgk@labourindia.com 0471-2540707 9447025466
വിി.നമശാിവിോയം, vnamas@gmail.com 0471-2540707 9845015311
ഫോ�ോ. െിക്കാോറാോം മീണ ഐ.എം.എംസ്്, മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി, ms_spb.ker@nic.in 0471-2541765
�ോയ�ി നോയര്  ഐ.ഇ.എംസ്്. (ഇക്കിപേണാ�ികാ് അബൈഡവസംർ) 0471-2531996 9560338220
ഫോരംഖാ വിി. ഫോദവി്, ചിീ�് (ഇവിാലുപേവിഷ്വൻ) (ic) 0471-2531394 9446777034
ഫോ�ോ. വിി. സ്ഫോന്ത്ോഷ്, ചിീഫീ്  (മൊ�ർസം് മൊ�ക്ടീവി് ൈാനിംഗ്് ) 0471-2532750 8547434266
ഫോജോയി എംൻ.ആര്., ചിീഫീ്  (വിാവിസംായിം, അെിസ്ഥാാനസംൗകാര്ാം) 0471-2540809 9495098608
ടെജ. ഫോജോസ്ട്രൈ�ൻ, ചിീഫീ്  (ഡിമൊസംൻൈബൈലാസം്ഡ് ൈാനിങ്് )   0471-2530277 9495006887
പി. ഷോജി, ചിീഫീ്  (�ദ്ധ്യതിി ഏപേകാാ�നം)  0471-2540852 9495098610
ഫോ�ോ. ബിന്ദു പി.വിര്ഗ്ഗാീസ്്, ചിീഫീ് (സംാമൂഹാപേസംവിനം)  0471-2540609 9495098606
നോഫോ�ഷ് എംസ്്.എംസ്്., ചിീഫീ്  (കൃഷ്വി)  0471-2531395  9495098605
ഫോ�ോപിനോഥ് ആര്., സംീനിയിർ അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ആഫീീസംർ 0471-2541270 9447928183
സ്ിസ്ിലിിയോമ്മ ചിോഫോക്കാോ, ൈാൻ ��ിസംിറ്റിി ഓഫീീസംർ 0471-2532686 9447593697
പ്രസ്ോദ് ആര്., ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ 0471-2542714 9447331447
ഷോജഹിോൻ എംൻ., ��ിപേക്കിഷ്വൻ ഓഫീീസംർ  0471-2540208 9846296581

ജില്ലാോ പ്ലാോനിം�് ആ�ീസ്ര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ബിജു വിി.എംസ്്.  dpotvpm@gmail.com 0471-2731317 9495098590
മൊകാാല്ലാം പി. ടെജ. ആമിന  dpokollam@gmail.com  0474-2793455 9495098591
�ത്തിനംതിിട്ട സ്ോബു സ്ി. മോതിു dpopta.spb@kerala.gov.in 0468-2222725 9495098592
ആലാപ്പുഴി സ്തിയപ്രകോശാ് എംസ്്.  planningalpy@gmail.com   0477-2252064 9495098593
പേകാാട്ടയിം ലിിറ്റി മോതിു  dpokottayam@yahoo.com 0481-2561638 9495098594
ഇടുക്കിി  ഫോ�ോ. സ്ോബു വിര്ഗ്ഗാീസ്്  dpoidk.ker@nic.in 0486-2233010 9495098595
എറണാകുളംം അനിതി ഏലിിയോസ്്   ekmdpo@gmail.com 0484-2422290            9495098596
തൃശൂർ  എംൻ.ടെക. ശ്രീീലിതി  dpothrissur@gmail.com 0487-2360672 9495098597
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�ാലാക്കിാെ് ഏലിിയോമ്മ ട്രൈനനോൻ  dpopkd.spb@kerala.gov.in 0491-2505350 9495098598
�ലാപ്പുറം പി.എം �ോത്തിിമ  dpompm@gmail.com 0483-2734832 9495098599
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് റ്റി.ആര്. മോയ  dpokozhikode@gmail.com 0495-2371907 9846486999
വിയിനാെ് മണിലിോൽ ആര്.  dpowayanad@gmail.com 04936-202626 9495098602
കാണ്ണൂർ  ടെക. പ്രകോശാൻ  dpokannur@gmail.com 0497-2700765 9495098601
കാാസംർപേകാാെ് മോയ എം.എംസ്്.  dpoksgd@gmail.com 04994-255313 9496240994

സ്ംസ്ഥാോന റാിഫോസ്ോഴ് സ്് ഗ്രൂപ്പ്് - വിിഫോകന്ദ്രീകൃതിോസൂം�ണം
ഓഫീീസം്  : സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണപേൈാർഡ്, തിിരുവിനന്തപുര്ം, പേഫീാൺ : 0471-2534826

ഇ-മൊ�യിിൽ : srglsgdplan@gmail.com, srglsgdcc@gmail.com
ഫോ�ോ.ജിജു പി. അലിക്സ്് 0471-2540968 9447010934
മൊചിയിർ�ാൻ (മൊ�മ്പർ, സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ പേൈാർഡ്)  
ഫോ�ോ. ഫോജോയ് ഇളംമണ്, ബൈവിസം് മൊചിയിർ�ാൻ (ഡയിറക്ടർ, കാിലാ) 0471-2534826 9446521312
എംസ്്. ആര്. സ്നൽകുമോര്, കാൺവിീനർ 0471-2534826 9495058905
(പേജായിിന്റ് ് ഡയിറക്ടർ, സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ പേൈാർഡ് )

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന തിിരംടെ�ടുപ്പ്് കമ്മീഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.sec.kerala.gov.in,  ഇ-മൊ�യിിൽ : cru.sec@kerala.gov.in

പേഫീാൺ:  0471-2337884, 2325048  
എം. ഷോജഹിോൻ   0471-2328157 9995508800
സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വണർ  8086666500
എം. സ്ഫോന്ത്ോഷ്  0471-2320782 8281000120
മൊസംക്രട്ടറി   9447746030
എംസ്്. ഫോമോഹിൻദോസ്്   8281000121
സംീനിയിർ അഡ്മിിനിപേ�റ്റിീവി് ഓഫീീസംർ   9446487798
രംഫോമശാൻ എംം.ടെക.   8281000128
അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി    9497265030
വിി. ഷോജിഫോമോൻ   8281000122
ലാാ ഓഫീീസംർ    9496102024
യമുന വിി.   8281000124
സംീനിയിർ ഫീിനാൻസം് �ാപേനജർ  9446447905
അജി �ിലിിപ്പ്്   8281000119
പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി  9446284503
സുഫോരംഷ് കുമോര് എം.   8281000126
മൊഡ�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി  9447024385
ബോലിരംോജ് ബി.ടെക.   9447653725
പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി (എം)
ജയിംസ്് പി.ടെജ.   8281000125
പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി (�ി)   9495242830
ഫോ�ോ. ഫോവിണുഫോ�ോപോൽ സ്ി. 8281000127
��ികാ് റിപേലാഷ്വൻ ഓഫീീസംർ   8130430317
ടെക. വിി മുരംളംീധരംൻ 8281000129
കാമ്മിിഷ്വണറുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി   9847134341

സ്ംസ്ഥാോന വിിവിരംോവികോശാ കമ്മീഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.sic.kerala.gov.in     ഇ-മൊ�യിിൽ: sic@kerala.nic.in 

പേഫീാൺ: 0471-2561615   ഫീാകാ് സം് : 0471-2330820
ഫോ�ോ. വിിശാവോസ്് ഫോമത്തി ഐ.എം.എംസ്്. (റാിട്ട.)  0471-2561600 
പേ�റ്റി് ചിീഫീ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വണർ   
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ഫോ�ോ. ടെക.എംൽ. വിിഫോവികോനന്ദൻ  0471-2330470 9447019722
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വണർ  0471-2561627 7907362848
ടെക.വിി. സുധോകരംൻ  0471-2332588 9497733450
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വണർ  0471-2561619 
ശ്രീീലിതി പി.ആര്.  0471-2332566 9995011878
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വണർ  0471-2561604 
അ�വ. എംച്ച്്. രംോജീവിൻ  0471-2330820 9496798464
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വണർ  
കുമോരംി ബീന വിി.റ്റി.  0471-2561616 9497849887
കാമ്മിീഷ്വൻ മൊസംക്രട്ടറി   0471-2335199   
എംസ്്.എം. രംോജലിക്ഷ്മിി  0471-2332477 9447792408
ലാീഗ്ൽ എൈ്പേ�ർട്ട് & അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി (നിയി�ം)  
ഫോ�ോപകുമോര് ആര്., പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി & പേ�റ്റി് ��ികാ്  ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ 0471-2561608
സ്ബീഹി പി.എംം., ഫീിനാൻസം് എൈ്പേ�ർട്ട്  0471-2561607 

ഫോലിോക്കാൽ �വിണ്ടെമന്റ് കമ്മീഷൻ
ഇ-മൊ�യിിൽ : lsgcommission@gmail.com        പേഫീാൺ: 0471-2721627

ഫോ�ോ. സ്ി.പി. വിിഫോനോദ്, മൊചിയിർ�ാൻ  0471-2721627  9560705986
ശാോരംദ മുരംളംീധരംൻ ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2518163 9650777851
മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി (അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി,  L.S.G.D) 

മഹിോത്മോ�ോന്ധി ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് പദ്ധതിി സ്ംസ്ഥാോന മിഷൻ
  പേഫീാൺ: 0471-2313385  ഫീാൈ്: 0471 2312385      മൊഹൽപ്പ്് ബൈലാൻ പേൊൾഫ്രാീ : 1800 425 1004

മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.nregs.kerala.gov.in,  ഇ-മൊ�യിിൽ : mgnrega.kerala@gov.in, mgnregakerala@gmail.com 

അബ്ദുൽ നോസ്ര് ബി.  ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2313385   8078972385
�ിഷ്വൻ ഡയിറക്ടർ     
ലിോസ്ര്. എം  0471-2313385  7356014532
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ  (ആർ ഇ)  
പി. ബോലിചിന്ദ്രൻ നോയര്  0471-2313385 9446901481
പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ & പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ  (�ിഎം & ഇ) 
സ്ഫോനോബ് എംസ്്.   0471-2313385 9895174293
മൊഡ�ൂട്ടി മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ & പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ  (ഐറ്റിി) 
രംവിിരംോജ് ആര്.  0471-2313385 9946937951
മൊഡ�ൂട്ടി മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ &പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (ഐഇസംി) 
പ്രശാോന്ത്്.എംം.ടെജ  0471-2313385 9447122949
മൊെക്നിിക്കിൽഎൈ്�ർട്ട് (അഗ്രാംികാൾച്ചിർ) 
റാോണി എംസ്്.രംോജ്  0471-2313385 9400548442
പേ�റ്റി് എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ. എഞ്ചാിനീയിർ  
സൂംരംയ എംസ്്. ഫോ�ോപിനോഥ്  0471-2313385 9400781422
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ  & പേ�റ്റി് ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ 
അനീഷ് ബി.  0471-2313385 9746815381 
അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വണർ &പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (മൊൈയിിനിംഗ്് ) 
സ്നീര്.എംം.എംസ്്  0471-2313385 9446426426
ഫീിനാൻസം് �ാപേനജർ കാം അഡ്മിിനിപേ�റ്റിീവി് സൂപ്പ്ർബൈവിസംർ 

ജില്ലാോ ഫോജോയിന്റ ് ഫോപ്രോഗ്രാോം ഫോകോര്�ിഫോനറ്റര്മോര് (MGNREGS)
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഫോ�ോ. റ്റി. ഷോജി  (nregatvm@yahoo.com) 0471-2360122 9447367585
മൊകാാല്ലാം ജി.അനിൽ  (mgnregakollam@gmail.com) 0474-2790411 8113911377
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�ത്തിനംതിിട്ട എംൻ. ഹിരംി  (drdapopta@gmail.com) 0468-2222686 9447007364
ആലാപ്പുഴി ടെക.ടെക. ഷോജു  (jpcnregaalp@gmail.com) 0477-2262068 9895489855
പേകാാട്ടയിം ഷിഫോനോ പി.എംസ്്.  (drdakottayam@gmail.com) 0481-2563027 9496342272
ഇടുക്കിി  ബിൻസ്് സ്ി. ഫോതിോമസ്്  (nregaidk@gmail.com) 04862-233047 9447971317
എറണാകുളംം ൈീസ് ഫോജോസ്്  (nregaekm@gmail.com) 0484-2422221 9495314931
തൃശൂർ  എംം.ടെക. ഉഷ (nregatsr@gmail.com) 0487-2364095 9446292623
�ാലാക്കിാെ് ബോലിഫോ�ോപോൽ പി.സ്ി. (jpenregspkd@gmail.com) 0491-2505859 9447645895
�ലാപ്പുറം പി.ജി. വിിജയകുമോര്  (nregampm@gmail.com) 0483-2732345 9447746163
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് െി.എംം. മുഹിമ്മദ് ജോ (jpcmgnregskkd1@gmail.com) 0495-2375953 9495314074
വിയിനാെ് സ്ി.പി. ഫോജോസ്�്  (jpcnregawnd@gmail.com) 04936-205959 9446093613
കാണ്ണൂർ  ട്രൈഹിദര് അലിി െി.പി. (nregskannur@gmail.com) 0497-2700143 9447516455
കാാസംർപേകാാെ് ടെക. പ്രദീപൻ (podrdaksd@gmail.com) 04994-255944 9544235264

മഹിോത്മോ�ോന്ധി ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് നിയമം 
ഫോസ്ോഷയൽ ആ�ിറ്റ് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി ഫോകരംളം (MGNSASK)

  പേഫീാൺ: 0471-2724696   മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.socialaudit.kerala.gov.in,  ഇ-മൊ�യിിൽ :keralasocialaudit@gmail.com

പ്രണബ് ഫോജയോതിിനോഥ് ഐ.എം.എംസ്്., മൊചിയിർ�ാൻ  0471-2518822   9937300864
എംസ്്.രംോഫോജന്ദ്രൻ, ബൈവിസം് മൊചിയിർ�ാൻ    9497849829
ഫോ�ോ. എംൻ.രംമോകോന്ത്ൻ, ഡയിറക്ടർ  0471-2724696 9496143232
ഇ. ശ്രീീകുമോര്, പേസംാഷ്വാൽ മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് സം് മൊ�ഷ്വാലാി�്  0471-2724696 9446577245

അയ്യങ്കോളംി ന�രം ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് പദ്ധതിി ടെസ്ൽ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.auegskerala.gov.in,  ഇ-മൊ�യിിൽ : auegskerala@gmail.com

സുഫോബോധ് എംസ്്., പേ�ാജക്ട് ഓഫീീസംർ 0471-2318896 9496743562
വിിഫോറ്റോ ആന്റണി.,  ഐ.റ്റിി. ഓഫീീസംർ 0471-2318896 7907267874

കുടുംബശ്രീീ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.kudumbashree.org 

ഇ-മൊ�യിിൽ : kudumbashree1@gmail.com, info@kudumbashree.org
ഓഫീീസം് : 0471-2554714, 2554715, 2554716, 2554717, ഫീാകാ് സം്: 0471-2554714, 2554715, 2554716

പി ഐ ശ്രീീവിിദയ  ഐ.എം.എംസ്്.   0471-2554714  2554715 9188112000 ed@kudumbashree.org
എകാ് സംികാൂട്ടീവി് ഡയിറക്ടർ 2554716  2554717
ആശാോ വിര്�ീസ്്, ഡയിറക്ടർ (എ & എഫീ്) 0471-2554714  2554715 9400442075 ashavarghese67@gmail.com
അനിൽകുമോര് റ്റി.,   അക്കിൗണ്ട് സം് ഓഫീീസംർ 0471-2554714 2554715 9495392899 aokudumbashree@gmail.com
സുഫോരംഷ് കുമോര് എംസ്്., എ.സംി.ഒ 0471-2554714 2554715 9497780415 surekollam@gmail.com
ജഹിോം�ീര്., പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ  (അർൈൺ) COO (DDUGKY) 0471-2554714 2554715  8157065730 jahamgeersharaf@gmail.com
അനു ആര്.എംസ്്., പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ  0471-2554714  2554715 9447964511 anuambilirs@gmail.com 
(പേസംാഷ്വാൽ ഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ്, ഓർഗ്ബൈനപേസംഷ്വൻ, ബൈ�പേക്രാ ഫീിനാൻസം്)
ഫോ�ോ.സ്ജീവി് കുമോര്, പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (അനി�ൽ ഹസം്ൈന്റ്റി)  0471-2554714  2554715 9447535222 drsajeevvet@gmail.com 
മഫോനോജ് ബി.എംസ്്., പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ,  0471-2554714  2554715 8547208697 manubalankesav@gmail.com
(അഗ്രാംിക്കിർച്ചിർ, മൊജന്റ്ർ)  
സ്ജിതി് സുകുമോൻ., ചിീഫീ് ഓപ്പ്പേററ്റിിംഗ്് ഓഫീീസംർ  0471-2554714  2554715 9447761018 sajith.sukumaran@gmail.com
(എൻ.ആർ.ഒ) & �ി.ഒ (ബൈൈൈൽ)
രംഘുരംോമൻ, പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ 0471-2554714  2554715 9446387663 reghuraman1000@gmail.com 
(ബൈ�പേക്രാ എന്റ്ർബൈ�സംസം്& �ാർക്കിറ്റിിംഗ്് ) 
നവിീൻ, ചിീഫീ് ഓപ്പ്പേററ്റിിംഗ്് ഓഫീീസംർ, NRLM 0471-2554714  2554715 9846564618 coonrlmkshree@gmail.com

ജില്ലാോ മിഷൻ ഫോകോ-ഓംര്�ിഫോനറ്റര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഫോ�ോ. ടെക.ആര്. ട്രൈഷജു 0471 2447552 9446615509 spemtvm@gmail.com
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മൊകാാല്ലാം അജു വിി.ആര്. DMC (ic) 0474 2794692 9447789832 spemklm@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട മണികണ്ഠൻ എം.  DMC (ic) 0468 2221807 spempta2@gmail.com
ആലാപ്പുഴി പ്രശാോന്ത്് ബോബു ടെജ.  0477 2254104 9946209469 spemalp2@gmail.com
പേകാാട്ടയിം അഭിലിോഷ് ദിവിോകര് 0481 2302049 9074086912 spemktm4@gmail.com
ഇടുക്കിി  റ്റി.ജി. അഫോജഷ്  0486 2232223 9400030669  spemidk1@gmail.com
എറണാകുളംം രംഞ്ജിിനി എംസ്്. 0484 2426982 9895897132 spemekm4@gmail.com
തൃശൂർ  ടെക.വിി. ഫോജയോതിിഷ് കുമോര് 0487 2362517 9447714148 spemtsr1@gmail.com
�ാലാക്കിാെ് ടെസ്യ്തലിവിി പി. 0491 2505627 8589885889 kudumbashreepkd9@gmail.com
�ലാപ്പുറം ജോ�ര് ടെക.കഫോക്കാോത്തി് 0483 2733470 9447216274 dmcmlp@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് കവിിതി പി.സ്ി. 0495 2373678 9497649098 spemkkd3@gmail.com
വിയിനാെ് സ്ജിതി പി.  04936 206589 9447841843 spemwyd3@gmail.com
കാണ്ണൂർ  ഫോ�ോ. എംം. സുര്ജിതി് 0497 2702080 9847014647 spemknr2@gmail.com
കാാസംർപേകാാെ് സുഫോരംന്ദ്രൻ റ്റി.റ്റി. 04994  256111 9447006242 spemksd@gmail.com

ശുചിിതിവ മിഷൻ
ഓഫീീസം് : 0471-2316730, 2319831   ഫീാകാ് സം് :0471-2312730

website: www.sanitation.kerala.gov.in    email: sanitation.sm@kerala.gov.in
എംം.വിി ഫോ�ോവിിന്ദൻ മോസ്റ്റര് 0471-2332700  9400099111
മൊചിയിർ�ാൻ &  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പു�ന്ത്രിി   min.lsgd@kerala.gov.in
ശാോരംദ മുരംളംീധരംൻ ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2518163 9650777851
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്  acs.lsgd@kerala.gov.in
മിര് ടെമോഹിമ്മദ് അലിി ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2316334 7558017816
എകാ് സംികാൂട്ടീവി് ഡയിറക്ടർ   edsuchitwamission@gmail.com, ed.sm@kerala.gov.in
പി.�ി. �ിലിിപ്പ്്, ഡയിറക്ടർ (ഓപ്പ്പേറഷ്വൻസം്) pdphilipadc@gmail.com 0471-2319831,2316730  9447268452
ടെക.വിനജകുമോരംി,  ഡയിറക്ടർ (കുെിമൊവിള്ളം) vanajakumari197@gmail.com 0471-2319831,2316730 9142643803
ഫോജയോതിിഷ് ചിന്ദ്രൻ ജി., ഡയിറക്ടർ (SWM) jyothish.chandran1@gmail.com 0471-2319831,2316730 9495727085
പ്രവിീണ് ടെക.എംസ്്.,  ഡയിറക്ടർ (LWM) lwmdirectorsm@gmail.com 0471-2319831,2316730 9447341500
രംശ്മിിഫോമോള് ടെക., പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (പേ�ാണിറ്റിറിംഗ്് ) resmimolk@gmail.com 0471-2319831,2316730 9446534312
ഫോജോണ്സ്ണ് ഫോപ്രംകുമോര്, പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (മൊഹൽത്തി്) 0471-2319831,2316730  7012239598
johnsonbdo@gmail.com 8547115793
രംശ്മിി പി.എംസ്്., പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ (മൊൈയിിനിംഗ്് ) aeresmi@gmail.com 0471-2319831,2316730 9497360907
രംഞ്ചു ആര്.പിള്ള., സംീനിയിർ കാൺസംൾട്ടന്റ്് (ഡിബൈസംൻ) renju003@gmail.com 0471-2319831,2316730 9961085455

 ജില്ലാോ ശുചിിതിവ  മിഷൻ ഫോകോ-ഓംര്�ിഫോനറ്റര്മോര്
ജില്ലാ ഫോപരം് ഓം�ീസ്്  ടെമോട്രൈബൽ ഇ-ടെമയിൽ
തിിരുവിനന്തപുര്ം ടെ�യ്സ്ി എം. 0471- 2360643 9495330575 tvm.sm@keala.giv.in
മൊകാാല്ലാം സ്�മയ ഫോ�ോപോലികൃഷ്ണൻ 0474-2791910 9446100653 soumyabpm@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട ട്രൈനസ്ി റാഹ്മോൻ 0468-2322014 9497778776 pta.sm@kerala.gov.in
ആലാപ്പുഴി പി.വിി. ജയകുമോരംി 0477-2253020 9446303275 alp.sm@kerala.gov.in
പേകാാട്ടയിം ടെബവിിൻ ഫോജോണ് വിര്ഗ്ഗാീസ്് 0481-2573606  9847493219 ktm.sm@kerala.gov.in
ഇടുക്കിി ടെജസ്സീീര് പി.വിി. 0486-2232295 9562242370 idk.sm@kerala.gov.in
എറണാകുളംം പി.എംച്ച്്. ട്രൈഷൻ 0484-2428701 9446666154 ekm.sm@kerala.gov.in
തൃശൂർ ബി.എംൽ. വിിജിത്തി് 0487-2360154 8606088797 tsr.sm@kerala.gov.in
�ാലാക്കിാെ്  അഭിജിതി് റ്റി.ജി. 0491-2505710 9447257785 pkd.sm@kerala.gov.in
�ലാപ്പുറം രംോഫോകഷ് ഇ.റ്റി. 0483-2738001 9496341451 mpm.sm@kerala.gov.in
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് അജീഷ് സ്ി.ടെക. 0495-2370677 9605817349 kzk.sm@kerala.gov.in
വിയിനാെ് ശ്രീീലിതി വിി.ടെക. 0493-6203223 9048399320 wyd.sm@kerala.gov.in
കാണ്ണൂർ രംോജീവി് പി.എംം. 0497-2700078 8086758590 knr.sm@kerala.gov.in
കാാസംർപേഗ്ാഡ് ലിക്ഷ്മിി എം. 04994-255350 8848699968 ksgd.sm@kerala.gov.in
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ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ഫോകരംളം മിഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.ikm.gov.in,  ഇ-മൊ�യിിൽ : mail.ikm@kerala.gov.in

പേഫീാൺ: 0471-2773100    ഫീാകാ് സം് 0471-2726111
ടെക. ഫോപ്രംകുമോര്   0471-2773101 
എകാ് സംികാൂട്ടീവി്  ഡയിറക്ടർ  
ട്രൈസ്മ എംസ്്., കാൺപേൈാളംർ ഓഫീ് അഡ്മിിനിപേ�ഷ്വൻ 0471-2773103 9447165419
സ്ലിിം എംസ്്., അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ 0471-2773111 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ (റിസംർച്ചി് & മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്് ) 0471-2773100
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ (ഓപ്പ്പേറഷ്വൻ & മൊ�യിിന്റ്നൻസം്) 0471-2773100
സ്ലിിം എംസ്്.  0471-2773100
പേ�റ്റി് ��ിക്കി് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ 
ടെഹിൽപ് ടെ�സ്് ക്കാ്  0471-2773160

നവിഫോകരംളംം കര്മ്മ പദ്ധതിി 
 ഇ-മൊ�യിിൽ : navakeralamgok@gmail.com  പേഫീാൺ: 04712449938 , 2449939

ഫോ�ോ. െി എംൻ സ്ീമ  0471 2449938, 2449939 9447077556 tnseema@gmail.com
പേകാാർഡിപേനറ്റിർ               9188120300

ഹിരംിതിഫോകരംളംം മിഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.haritham.kerala.gov.in    

ഇ-മൊ�യിിൽ : haritham@kerala.gov.in, harithakeralamgok@gmail.com      പേഫീാൺ : 0471-2449938, 2449939

ഇന്ദു എംസ്്., അഡ്മിിനിസം്  പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ 9188120302 9446456435 aoharithakeralam@gmail.com
എംബ്രഹിോം ഫോകോശാി, കാൺസംൾട്ടന്റ്് ( ജലാവിിഭവിം) 9188120308 9447388184 abrahamkoshy@hotmail.com
എംസ്്.യു. സ്ഞ്ജിീവി്, കാൺസംൾട്ടന്റ്് (കൃഷ്വി) 9188120305 9387801694 sanjeevsu106@gmail.com
െി.പി. സുധോകരംൻ, കാൺസംൾട്ടന്റ്് (പേശഷ്വി വിികാസംനം, ഏപേകാാ�നം) 9188120307 9895029009 tpsharithakeralam@gmail.com
പി. അജയകുമോര്, മൊെക്നിിക്കിൽ ഓഫീീസംർ (�ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണം) 9188120312 9447221655 ajayanhi@gmail.com
വിി. രംോഫോജന്ദ്രൻ നോയര്, മൊെക്നിിക്കിൽ ഓഫീീസംർ   9188120310 9446104370 rajisakhav@gmail.com
(പേശഷ്വി വിികാസംനം, ഏപേകാാ�നം) 
മഫോനോജ് ബി., ��ികാ് റിപേലാഷ്വൻസം് ഓഫീീസംർ  9895882812 9447587632 manojsarga@gmail.com

ജില്ലാോ മിഷൻ ഫോകോ-ഓംര്�ിഫോനറ്റര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഹുമയൂണ് �ി.  humayoond@gmail.com 7558049330
മൊകാാല്ലാം എംസ്്. ഐസ്ക്കാ് harithakeralamissionklm@gmail.com 9447721737
�ത്തിനംതിിട്ട ആര്. രംോഫോജഷ്  harithakeralamissionpta@gmail.com 9400912190
ആലാപ്പുഴി ടെക.എംസ്്. രംോഫോജഷ്  hkmalpy@gmail.com 9497676809
പേകാാട്ടയിം പി. രംഫോമഷ്  hkmkottayam@gmail.com 9447862064
ഇടുക്കിി  ഫോ�ോ. ജി.എംസ്്. മധു (ic) madhugsdr@gmail.com 9447466229
എറണാകുളംം പി.എംസ്്. ജയകുമോര് (ic) hkmernakulam@gmail.com 9446849395
തൃശൂർ  പി.എംസ്്. ജയകുമോര്  hkmthrissur@gmail.com 9446849395
�ാലാക്കിാെ് ട്രൈവി. കലിയോണകൃഷ്ണൻ  hkmpgt@gmail.com 9400583312
�ലാപ്പുറം ജിതിിൻ റ്റി.വിി.എംസ്്. hkmmalapuram@gmail.com 9497541531
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പ്രകോശാ് പി.  hkmkozhikode@gmail.com 9447768058
വിയിനാെ് സുഫോരംഷ് ബോബു hkmwayanad@gmail.com 9495031023
കാണ്ണൂർ  ഇ.ടെക. ഫോസ്ോമഫോശാഖാരംൻ  hkmkannur@gmail.com 9744333345
കാാസംർപേകാാെ് എംം.പി. സുബ്രഹ്മണയൻ (ic) hkmkasaragod@gmail.com 9497301687
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ട്രൈലി�് മിഷൻ
പേഫീാൺ : 0471 2335524, ഇ-മൊ�യിിൽ : lifemissionkerala@gmail.com

മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.lifemission.kerala.gov.in
പി.ബി. നൂഹി് ഐ.എം.എംസ്്.   0471 2335524  8547857814
ചിീഫീ് എൈികാൂട്ടീവി് ഓഫീീസംർ
ടെക.പി. സ്ോബുക്കുട്ടൻ നോയര് 0471 2335524  9447503885
മൊഡ�ൂട്ടി ചിീഫീ് എൈികാൂട്ടീവി് ഓഫീീസംർ
ഫോ�ോപകുമോര് ടെക.ആര്., പേ�ാഗ്രാംാം �ാപേനജർ ഫീിനാൻസം് 0471 2335524  9633347504
അനിൽ കുമോര് ടെക., പേ�ാഗ്രാംാം �ാപേനജർ അഡ്മിിനിപേ�ഷ്വൻ 0471 2335524  9497135390
അജിതി എംസ്്., പേ�ാഗ്രാംാം �ാപേനജർ 0471 2335524  9447495195
സ്ജീന്ദ്രബോബു ടെജ., പേ�ാഗ്രാംാം �ാപേനജർ 0471 2335524  9445904765
സുനിൽ സ്ി.പി., പേ�ാഗ്രാംാം �ാപേനജർ 0471 2335524  9447721863
അജയകുമോര് എംൻ., സംിവിിൽ എഞ്ചാിനീയിർ 0471 2335524  9446496949
സ്ഫോന്ത്ോഷ് കുമോര് ടെക.വിി., സംിവിിൽ എഞ്ചാിനീയിർ 0471 2335524  9847001061
കവിിതി ബി.എംസ്് , സംിവിിൽ എൻജിനീയിർ  0471 2335524  9446000210
അൽ-അമീര് എംം, ഇലാക്ട്രിിക്കിൽ എൻജിനീയിർ  0471 2335524 7025450616
സ്ന്ദീപ്  വിി, ആർക്കിിമൊെക്ട്   0471 2335524  8891477914
ഫോറാോജിന ആര്.ജി, എംം.ഐ.എംസ്് , എൈ്മൊ�ർട്ട്   0471 2335524  8129344355

ജില്ലാോ മിഷൻ ഫോകോ-ഓംര്�ിഫോനറ്റര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ട്രൈവി. വിിജയകുമോര് 0471 2360137 9947810171
മൊകാാല്ലാം ശാരംതി്ചിന്ദ്രൻ  0474 2798534 9539878136
�ത്തിനംതിിട്ട എംൻ. ഹിരംി 0468 2222686 9447007364
ആലാപ്പുഴി ഉദയസ്ിംഹിൻ പി.പി.  0477 2251063 9447246254
പേകാാട്ടയിം പി.എംസ്്. ഷിഫോനോ 0481-2560721 9496342272
ഇടുക്കിി  സ്ോജു ടെസ്ബോസ്റ്റയൻ 0486-2233027 9567667220
എറണാകുളംം ൈീസ് ഫോജോസ്് 0484 2422221 9495314931
തൃശൂർ  ലിിൻസ്് ഫോ�വിി�് 0487 2365720 7907520873
�ാലാക്കിാെ് ടെക.പി. ഫോവിലിോയുധൻ 0491-2505560 9946039968
�ലാപ്പുറം രംോഫോജഷ് കുമോര് എംസ്്.  9847346426
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് സ്ിജു ഫോതിോമസ്് 0495-2371283 9496035576
വിയിനാെ് പി.സ്ി. മജീദ് 04936-205390 9447518639
കാണ്ണൂർ  ട്രൈെനി സൂംസ്ൻ ഫോജോണ് 0497-2700143 9847914874
കാാസംർപേകാാെ് വിത്സൻ എംം.  9446169112

 

ആര്ദ്രം മിഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് - www.arogyakeralam.gov.in, www.dhskerala.gov.in

 ഇ-മൊ�യിിൽ : arogyakeralam@gmail.com  
പേഫീാൺ : 0471-2301181, 2302490

ഫോ�ോ. രംോജൻ എംൻ. ടെഖാോബ്ര�ടെ� ഐ.എം.എംസ്്.   0471 2327865  9072628100
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (ആപേര്ാഗ്ാം) pskeralahealth@gmail.com
ഫോ�ോ. രംത്തിൻ യു. ഫോകൽക്കാര് ഐ.എം.എംസ്്.  0471 2301181 9483899911
മൊചിയിർ�ാൻ, ൊസ്കാ് പേഫീാഴ്സ്്, ആർദ്രം �ിഷ്വൻ & SMD, NRHM, smdnrhm@gmail.com 
ബോലിമുരംളംി �ി. ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2945650 8589822000
�ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ,  മൊകാ.എം.എസം്.സംി.എൽ.  md@kmscl.ker.gov.in 
ഫോ�ോ. രംോജു വിി.ആര്.,  ഡയിറക്ടർ, മൊഹൽത്തി് സംർ വ്വീസംസം് dhskerala@gmail.com 0470-2303025 9447139266
ഫോ�ോ. റാംലി ബീവിി,   ഡയിറക്ടർ, മൊ�ഡിക്കിൽ എഡൂപേക്കിഷ്വൻ director@dme.kerala.gov.in  0471-2528506 9447042126
ഫോ�ോ. പി.ടെക. ജമീലി, പേ�റ്റി് കാൺസംൽട്ടന്റ്് (change management), ആർദ്രം �ിഷ്വൻ 0471-2323223 9447737579
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ഷിനു ടെക.എംസ്്., എൈികാൂട്ടീവി് ഡയിറക്ടർ (ic) എസം്.എച്ചി്.എസം്.ആർ.സംി. 0471-2336743 9447069900
ഫോ�ോ. സ്ി.ടെക. ജ�ദീശാൻ, പേ�റ്റി് പേനാഡൽ ഓഫീീസംർ, ആർദ്രം �ിഷ്വൻ 0471-2302490 9447124413

ജില്ലാോ െോസ്ക് ഫോ�ോഴ് സ്് കണ്വിീനര്മോര്, ആര്ദ്രം മിഷൻ
തിിരുവിനന്തപുര്ം ഫോ�ോ.ഫോജോസ്് ജി.�ിക്രൂസ്്    dmohealthtvm@gmail.com 0471 2471291 9946105472
മൊകാാല്ലാം ഫോ�ോ. ബിന്ദു ഫോമോഹിൻ   dmohkollam@gmail.com 0474 2799299 9946105473
�ത്തിനംതിിട്ട ഫോ�ോ. അനിതി കുമോരംി എംൽ. dmohpathanamthitta@gmail.com 0468 2228220 9946105475
ആലാപ്പുഴി ഫോ�ോ. ജമുന വിര്ഗ്ഗാീസ്്   dmohalppy@yahoo.co.in 0477 2251650 9946105477
പേകാാട്ടയിം ഫോ�ോ. പ്രിയ എംൻ.   dmohktm@yahoo.co.in 0481 2562778 9946105479
ഇടുക്കിി  ഫോ�ോ.  ഫോജക്കാബ് വിര്ഗ്ഗാീസ്്  dmohik@gmail.com 0486 2233030 9946105481
എറണാകുളംം ഫോ�ോ. ജയശ്രീീ  വിി.  dmohekmoffice@gmail.com 0484 2360802 9946105483
തൃശൂർ  ഫോ�ോ. കുട്ടപ്പ്ൻ എംൻ.ടെക.  dmohtsr123@yahoo.com 0487 2333242 9946105485
�ാലാക്കിാെ് ഫോ�ോ. രംമോഫോദവിി ടെക.   idsppkd@yahoo.co.in 0491 2505189 9946105487
�ലാപ്പുറം ഫോ�ോ. ഫോരംണുക ആര്.   dmomanjeri@yahoo.co.in 0483 2736241 9946105489
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ഫോ�ോ.  ഉമ്മര് �റൂഖാ് വിി.  dmokkd@gmail.com 0495 2370540 9946105491
വിയിനാെ് ഫോ�ോ. സ്ക്കാീന ടെക.    dmowayanad@gmail.com 04935 240390 9946105493
കാണ്ണൂർ  ഫോ�ോ. നോരംോയണ നോയിക്കാ് ടെക.   idspkannur@gmail.com 0497 2700194 9946105495
കാാസംർപേകാാെ് ഫോ�ോ. രംോജൻ ടെക.ആര്.  idspksd@hotmail.com 0467 2030118 9946105497

ടെപോതുവിിദയോഭയോസ് സ്ംരംക്ഷണ യ ജ്ഞംം
പേഫീാൺ : 0471-2331388, ഇ-മൊ�യിിൽ : keralaeducationmission@gmail.com

ജീവിൻബോബു ടെക. ഐ.എം.എംസ്്., ചിീഫീ് എൈികാൂട്ടീവി് ഓഫീീസംർ  0471-2331388  9447625106
മുരുംകൻ നോയര് ആര്. (മുരുംകൻ കോട്ടോക്കാെ) അക്കിാദ�ികാ് പേകാാ-ഓർഡിപേനറ്റിർ  0471-2331388 9447219847
മീനോംബിക.എംം.ഐ, അഡ്മിിനിപേ�റ്റിീവി് ഓഫീീസംർ                             0471-2331388  9497783774
ശ്രീീരംഞ്ജിിനി എംസ്്., �ിഷ്വൻ പേ�ാജക്ട് ഓഫീീസംർ 0471-2331388 9995894226
ഫോരംവിതിി വിോസുഫോദവിൻ നോയര്, അക്കിൗണ്ട്സം് ഓഫീീസംർ  0471-2331388 8281919239

ജില്ലാോ മിഷൻ ഫോകോ-ഓംര്�ിഫോനറ്റര്മോര്
തിിരുവിനന്തപുര്ം ജവിോദ്  9446504874
മൊകാാല്ലാം രംോഫോജഷ് എംസ്്. (ic)  9447594838
�ത്തിനംതിിട്ട രംോഫോജഷ് എംസ്്.  9447594838
ആലാപ്പുഴി എം.ടെക. പ്രസ്ന്നിൻ   9495118260
പേകാാട്ടയിം പ്രസ്ോദ് ടെക.ടെജ. . (ic)  9349374321
ഇടുക്കിി  ടെക.എം. ബിനുഫോമോൻ  9497046312
എറണാകുളംം പ്രസ്ോദ് ടെക.ടെജ.  9349374321
തൃശൂർ  മുഹിമ്മദ് സ്ിദ്ധിഖാ് പി.എം.  9496238104
�ാലാക്കിാെ് െി. ജയപ്രകോശാ്  9495228330
�ലാപ്പുറം എംം.എംം. മണി  9447927668
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ബി. മധു   9495889678
വിയിനാെ് വിിൽസ്ൻ ഫോതിോമസ്്  9446456672
കാണ്ണൂർ  പ്രദീപൻ പി.വിി.  9497538880
കാാസംർപേകാാെ് പി. ദിലിീപ്കുമോര്  9495214401

ഫോകരംളം ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓം�് ഫോലിോക്കാൽ അഡ്മിിനിസ്് ഫോൈഷൻ (കിലി)
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.kila.ac.in   ഇ-മൊ�യിിൽ : info@kila.ac.in    പേഫീാൺ : 0487-2207000 ഫീാൈ് : 0487-2201062,

facebook  : www.facebook.com/kilatcr   twitter : www.twitter.com/kilathrissur
ഫോ�ോ. ഫോജോയ് ഇളംമണ്, ഡയിറക്ടർ ജനറൽ director@kila.ac.in 0487-2201312 9446521312
�ി. സുധ, ഡയിറക്ടർ  0474-2453965 9447739404
കാിലാ-മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ ഹൂ�ൺ റിപേസംാഴ്സ്് മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്്, മൊകാാട്ടാര്ക്കിര്   kilachrd@kila.ac.in
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ശായോമലിക്ഷ്മിി എംസ്്., �ിൻസംിപ്പ്ൽ, കാിലാ-മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ  പേസംാപേഷ്വാാ-ഇക്കിപേണാ�ികാ് 0474-2454621 9746121396
മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്്, മൊകാാട്ടാര്ക്കിര്  kilakottarakkara@kila.ac.in
അനിൽ ടെക.ജി.   0487-2370209  9895489855
�ിൻസംിപ്പ്ൽ, കാിലാ-മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ  ഗുഡ് ഗ്പേവിണൻസം്, �ണ്ണുത്തിി  kilamannuthy@kila.ac.in
സുഫോരംന്ദ്രൻ പി.   0460-2203216 9447117285
�ിൻസംിപ്പ്ൽ, കാിലാ-മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ  ഓർഗ്ാനികാ് ഫീാ�ിംഗ്് & പേവി�് �ാപേനജ് മൊ�ന്റ് ്,  0460-2203216 9447117285
തിളംിപ്പ്റമ്പ്  kilataliparamba@kila.ac.in

കിലിയിടെലി വിിവിിധ വിിഷയഫോകന്ദ്രങ്ങള്
പേ�ര്്, ചു�തിലാ പേഫീാൺ മൊ�ാബൈൈൽ ഇ-മൊ�യിിൽ
ടെപ്രോ�. പി. ശാിവിോനന്ദൻ, മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ സംൈ് ആൾപേട്ടൺ �ഡീസം് 9446464573 siva.cds@gmail.com
ടെപ്രോ�. അജിത്്തി കോളംിയത്്തി (മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ അർൈൻ &  9560859486 ajith@kila.ac.in
ഗ്പേവിണൻസ്ം  സംൗത്തി് ഏഷ്വാൻ സ്കൂൾ ഓഫീ് പേലാാക്കിൽ ഗ്പേവിണൻസം്)
ഫോ�ോ. പീറ്റര് എംം. രംോജ് (ബൈചിൽഡ്  റിപേസംാഴ്സ്് മൊസംന്റ്ർ)  0487-2207090 9447821046 raj@kila.ac.in
ഫോ�ോ.രംോഫോജഷ്.ടെക, (പേലാാക്കിൽ ഗ്പേവിൺണൻസം് മൊസംന്റ്ർ   9497065402 rajeshk@kila.ac.in
ഓൺ എൻവിപേയിാൺമൊ�ന്റ്്, ബൈക്ലീ�റ്റി് പേചിയി്ഞ്ചാ് ആന്റ്് ൈപേയിാ ബൈഡപേവിഴ്സ്ിറ്റിി)
ഫോ�ോ. ഫോമോനിഷ് ഫോജോസ്്  8197108943 monishjose@kila.ac.in
(മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ ജിപേയിാ-ഇന്റ്പേഫീാർ�ാറ്റിിൈ് ആന്റ്് റൂറൽ മൊഡലാ�്മൊ�ന്റ്് )  
ശാോലിിനി.ടെക.എംസ്്., ഇന്നപേവിഷ്വൻ ആന്റ്് ഇൻകാൂപേമ്പഷ്വൻ ഹൈ് പേഫീാർ  0487-2207085 9496349776 saliniks@kila.ac.in
പേലാാക്കിൽ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്സം്  
ഫോ�ോ. അമൃതി ടെക.പി.എംൻ., (ജനറൽ സ്കൂൾ പേഫീാർ  0487-2207087 9447271170 amrutha@kila.ac.in
പേലാാക്കിൽ ഗ്പേവിണൻസം്)   
സുകനയ.ടെക.യു., (മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ സംമൊ�യിിനൈിൾ മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്്  9605112356 sukanya@kila.ac.in
പേഗ്ാൾസം് ആന്റ്് പേലാാക്കിൽ ഗ്പേവിണൻസം്)  
സുഫോദശാൻ.വിി., (ലാീഗ്ൽ റിപേസംാഴ്സ്് മൊസംന്റ്ർ പേഫീാർ പേലാാക്കിൽ ഗ്പേവിണൻസം്) 9446591974 sudesan@kila.ac.in
കിലി-ടെഹില്ിപ്പ്്  ടെ�സ്ക്   0487-2455000  helpdesk@kila.ac.in

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന ദുരംന്ത് നിവിോരംണ അഫോതിോറാിറ്റി
പേഫീാൺ : 0471 -2331345, ഫീാൈ്: 0471-2364424, മൊവിൈ്ബൈസംറ്റി് : www.sdma.kerala.gov.in, ഇ-മൊ�യിിൽ; keralasdma@gmail.com

ഫോ�ോ. എം. ക�ശാി�ൻ ഐ.എം.എംസ്്., കാമ്മിീഷ്വണർ  0471-2331345 8078075552 commissionerdmkerala@gmail.com
ഫോ�ോ. ഫോശാഖാര് എംൽ.കുരംയോഫോക്കാോസ്്., മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി, KSDMA  0471-2778888 8078075552 msksdma@kerala.gov.in
വിി.ആര്.അനിൽകുമോര്., സംീനിയിർ ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ, KSDMA   8547610007 ms.ksdma@kerala.gov.in

ഫോകരംളം റാിയൽ എംഫോസ്റ്ററ്റ് ടെറാഗുഫോലിറ്ററാി അഫോതിോറാിറ്റി
 മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.rera.kerala.gov.in       ഇ-മൊ�യിിൽ: info.rera@Kerala.gov.in

 ഓഫീീസം് നമ്പർ മൊ�ാബൈൈൽ നമ്പർ ഇ-മൊ�യിിൽ

പി.എംച്ച്് കുരംയൻ (റാിട്ട.) 9497680600  6238891362  chairman.rera@kerala.gov.in
മൊചിയിർ�ാൻ
അ�വ.പ്രീതി പി.ഫോമഫോനോൻ, മൊ�മ്പർ 9446460600 9496441066  meml.rera@kerala.gov.in
എംം.പി മോതിൂസ്്, മൊ�മ്പർ 9497680600 9895250804 memt.rera@kerala.gov.in
െി.യു മോത്തുക്കുട്ടി, അഡ്ജുഡിപേക്കിറ്റിിംഗ്് ഓഫീീസംർ 9497677957 9447411481 adjudicatingofficer.krera@gmail.com
ഷീബോ റാോണി. ട്രൈവി, മൊസംക്രട്ടറി (മൊെക്നിിക്കിൽ & അഡ്മിിനിപേ�ഷ്വൻ) 9497680600 9446045054 info.rera@kerala.gov.in
പത്മ വിി. മൊസംക്രട്ടറി (ലാീഗ്ൽ) 9497680600 9895486092 info.rera@kerala.gov.in

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംമോയി 
ബന്ധടെപ്പ്ട്ട വികുപ്പുകളുംടെെ ഫോമധോവിികള്

വികുപ്പ്്  ഡയിറക്ടർ ഓഫീീസം്  മൊ�ാബൈൈൽ
കൃഷ്വി  സുഭോഷ് െി.വിി. ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2304480 9446385900
മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം ഫോ�ോ.എം. ക�ശാികൻ 0471-2302283 9446542283
ക്ഷീര്വിികാസംനം സുഫോരംഷ് കുമോര് വിി.പി. (ic) 0471-2445799  9447867975
എസം്.എസം്.മൊകാ ഫോ�ോ. എം.പി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ 0471-2320826  9447738890
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മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസംം ജീവിൻ ബോബു ടെക. ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2325106 9447625106
ഹയിർ മൊസംക്കിന്റ്റി ജീവിൻ ബോബു ടെക. ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2320714 9447625106
മൊെകാ് നിക്കിൽ  എഡൂപേക്കിഷ്വൻ ഫോ�ോ. ട്രൈബജുഭോയ് െി.പി. 0471-2451369 9495230046
ഫീിഷ്വറീസം് ആര്. �ിരംിജ ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2303160 9496007020
ആപേര്ാഗ്ാം ഫോ�ോ. രംോജു വിി.ആര്. 0471-2303025 9447139266
പേഹാ�ിപേയിാപ്പ്തിി ഫോ�ോ. വിിജയോംബിക എംം.എംൻ. 0471-2470342 9447170342
ആയുർപേവിദം ഫോ�ോ. ടെക.എംസ്്. പ്രിയ 0471-2322620 9447132262
സംാമൂഹാനീതിി എംം.അഞ്ജിന ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2302887 9447171437
�ട്ടികാജാതിി വിികാസംനം എംം.ജി. രംോജമോണികയം ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2324055 9447791297
�ട്ടികാവിർഗ്ഗം വിികാസംനം െി.വിി. അനുപമ ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2304594 9447702525
വിാവിസംായിം എംസ്്.ഹിരംികിഫോഷോര് ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2302774  9446544774
സംഹകാര്ണം  പി.ബി നൂഹി് ഐ.എം.എംസ്്. (ic) 0471-2556690  8547857814

ഫോസ്റ്ററ്റ് മിഷൻ മോഫോനജ്ടെമന്റ ് യൂണിറ്റ്, അമൃതി്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.amrutkerala.org  ഇ-മൊ�യിിൽ : smmukerala@gmail.com

പേഫീാൺ : 0471-2323856, 2320530 
ഫോ�ോ. ഫോരംണു രംോജ് ഐ.എം.എംസ്്. 0471-2323856, 2320530  9946487901
�ിഷ്വൻ ഡയിറക്ടർ, pd@ksudp.org  
എം.എംൽ ചിോള്സ്്., മൊഡ�ൂട്ടി �ിഷ്വൻ ഡയിറക്ടർ 0471-2323856, 2320530  9447387079

ക്ലീൻ ഫോകരംളം കമ്പനി ലിിമിറ്റ  �്
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.cleankeralacompany.com  ഇ-മൊ�യിിൽ : cleankeralacompany@gmail.com പേഫീാൺ : 0471-2724600
ഫോകശാവിൻ നോയര് പി.                      0471-2724600  9497886600
�ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ    
ശ്രീീജിത്തി് എംൽ.ടെക., �ാപേനജർ, പേ�ാജക്ട്സം്                        0471-2724600 7558086677

ഫോകരംളം ഫോസ്ോളംി�് ഫോവിസ്റ്റ് മോഫോനജ്ടെമന്റ ് ഫോപ്രോജക്ട് (KSWMP)
ഓഫീീസം്: 0471-2333011, മൊവിൈ്ബൈസംറ്റി് : www.kswmp.org  ഇ-മൊ�യിിൽ: dpdkswmp@gmail.com 

മിര് മുഹിമ്മദ് അലിി, ഐ.എം.എംസ്്., പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ 0471-2333011 8281340740 
യു.വിി. ഫോജോസ്് ഐ.എം.എംസ്് (Rtd), മൊഡ�ൂട്ടി പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ 0471-2333011 9995875524 

ഫോകരംളം ഫോസ്റ്ററ്റ് റൂറാൽ ഫോറാോ�് ടെ�വിലിപ് ടെമന്റ ് ഏജൻസ്ി
പേഫീാൺ : 0471-2312025    ഫീാകാ് സം് : 0471-2313045,   ഇ-മൊ�യിിൽ: ksrrda@gmail.com

ബോലിമുരംളംി �ി. ഐ.എം.എംസ്്  0471-2314526 9446339700 
മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി & ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണർ  0471-2314526 
സ്ന്ദീപ് ടെക.ജി., ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ  0471-2312025 9447351963
ഫോ�ോ. പി.ടെക. സ്നിൽകുമോര്  0471-2312025 9447523386
എം�പേവിർഡ് ഓഫീീസംർ & അഡീഷ്വണൽ മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ
അജിതി്കുമോര് ജി.എംസ്്., സൂ�ണ്ടിംഗ്് എഞ്ചാിനീയിർ  0471-2312025 9446968050
ടെബനിലി ബ്രൂഫോണോ., ജനറൽ �ാപേനജർ & അസംി. മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ 0471-2312025 8281340294 

 ഫോകരംളം ന�രം ഗ്രാോമ വിികസ്ന ധനകോരംയ ഫോകോര്പ്പ്ഫോറാഷൻ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.kurdfc.lsgkerala.gov.in     ഇ-മൊ�യിിൽ: kurdfc@gmail.com പേഫീാൺ : 0471-2321857, 0471- 2321856

   
മൊചിയിർ�ാൻ  0471-2321857
ആര്.എംസ്്. കണ്ണൻ   0471-2321857 9495569036
�ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ
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ഫോറാോയിച്ച്ൻ ഫോതിോമസ്്  0471-2321857 9447241205
അഡ ്�ിനിപേ�റ്റിീവി് ഓഫീീസംർ (പേ�റ്റി് ��ിക്കി് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ)
ആര്. പവിി�ൻ,  സംീനിയിർ ൌൺ ൈാനർ  0471-2321857 9497852768

വിികസ്ന അഫോതിോറാിറ്റികള് 
                                    ടെചിയര്മോൻ                    ടെസ്ക്രട്ടറാി  
തിിരുവിനന്തപുര്ം        0471-2728671         ദീപ.എംൽ.എംസ്്. 0471-2726515
   9446558176
വിിശാലാ മൊകാാച്ചിി       0484-2206230        അബ്ദുള് മോലിിക് ടെക.വിി.  0484-2203378
    9447193838

സ്മാോര്ട്ട് സ്ിറ്റി ടെസ്ൽ - തിിരുംവിനന്ത്പുരംം ഫോകോര്പ്പ്ഫോറാഷൻ
email: ceo@smartcitytvm.in/info@smartcittyvm.in       website: www.smartcitytvm.in

ഫോ�ോ. വിിനയ് ഫോ�ോയൽ ഐ.എം.എംസ്്., ചിീഫീ് എൈികാൂട്ടീവി് ഓഫീീസംർ 0471-4010374

ഫോകരംളം റൂറാൽ എംംഫോപ്ലാോയ് ടെമന്റ ് ആന്റ്  ടെവിൽടെ�യര് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി
ഓഫീീസം്: 0471-2722007, 2733064  ഇ-മൊ�യിിൽ: mdkrewstvpm@gmail.com

അ�വ. പി. വിിശാവംഭരംപ്പ്ണിക്കാര്  0471-2722007 9447565450 
മൊചിയിർ�ാൻ   
എംച്ച്്. ദിഫോനശാൻ ഐ.എം.എംസ്്.  0471-2722064 9496040600
�ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ (�ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ)   0471-2323286  
പി.ജി. പ്രകോശാ്  0471-2722064 9447489576
മൊസംക്രട്ടറി (�ഞ്ചാായിത്തി് പേജായിിന്റ് ് ഡയിറക്ടർ )   0471-2722007 9446507064

ഗ്രാോമലിക്ഷ്മിി മുദ്രോലിയം, പോലിക്കാോെ്
ഇ-മൊ�യിിൽ: glm.kjd@gmail.com  ഓഫീീസം് : 0491-2566253, ഫീാകാ് സം്: 0491-2566053 

ടെക.ടെക. ടെറാജികുമോര്  0491-2566053 9447426679
ജനറൽ �ാപേനജർ (�ഞ്ചാായിത്തി് മൊഡ�ൂട്ടി ഡറക്ടർ)  0491-2566253
മൊസംയിിൽസം് പേ�ാർ  0491-2006012

ഗ്രാോമലിക്ഷ്മിി മുദ്രോലിയം, കല്ലാിയൂര്, തിിരുംവിനന്ത്പുരംം
ഇ-മൊ�യിിൽ: glmk2kalliyoor@gmail.com     ഓഫീീസം്: 0471-2399044, 2408044

ഫോകരംളം റൂറാൽ എംംഫോപ്ലാോയ് ടെമന്റ ് ആന്റ് ടെവിൽ�യര് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി
കാാസംർപേഗ്ാഡ് (മൊതിരുവി് വിിളംക്കുകാളുമൊെ വിിതിര്ണ പേകാന്ദ്രീം)

ഇ-മൊ�യിിൽ: mdkrewsksgd@gmail.com    പേഫീാൺ: 0499-4241121

ഫോകരംളം ഗ്രാോമഫോജയോതിി ട്രൈലിറ്റിം�് ലിിമിറ്റ�്, കോസ്ര്ഫോ�ോ�് (KGL) 
www.keralagramajyothy.com 

ഇ-മൊ�യിിൽ: keralagramajyothylighting@gmail.com  ഓഫീീസം്: 0499-4241011, 4241041

ഫോകരംളം റൂറാൽ �വിലിപ് ടെമന്റ ്ആന്റ ്മോര്ക്കാറ്റിം�് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി (ഫോകരംംസ്്), 
തിിരുംവിനന്ത്പുരംം

ടെജ.എം. അനിൽകുമോര്
മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി & പേജായിിന്റ് ് മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിിഷ്വണർ  8304961844
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റൂറാൽ ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ബൂഫോറാോ, തിിരുംവിനന്ത്പുരംം
   പേഫീാൺ നമ്പർ : 0471-2317262

ഇ മൊ�യിിൽ :  ribkerala@gmail.com 

ടെക.സ്ി. സ്രംിതി, ചിീഫീ് ഓഫീീസംർ, ribkerala@gmail.com 0471-2317262 9446176039
ചിന്ദ്രഫോമോഹിൻ.,  കാാാമ്പയിിൻ ഓഫീീസംർ                  0471-2317262 9446100920

അക്കാ�ണ്ടിന്റ് ജനറാൽ ഓം�ീസ്്
ജി. സുധര്മിണി ഐ.എം. & എം.എംസ്്.  അനിം ടെചിറാിയോൻ ഐ.എം. & എം.എംസ്്.
പ്രിൻസ്ിപ്പ്ൽ അക്കാ�ണ്ടിന്റ് ജനറാൽ (എം&ഇ)   പ്രിൻസ്ിപ്പ്ൽ അക്കാ�ണ്ടിന്റ് ജനറാൽ (ആ�ിറ്റ് 1)
ഓഫീീസം് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) 0471-2330311  2776100  0471-2330982

ഫോമഖാലിോ ഓം�ീസുകള്   ഫോമഖാലിോ ഓം�ീസുകള്
പേകാാട്ടയിം 0481-2560407  പേകാാട്ടയിം 0481-2565937
എറണാകുളംം 0484-2402163  എറണാകുളംം 0484-2400107
തൃശൂർ  0487-2331218, 2331252  തൃശൂർ                        0487-2331121
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് 0495-2770286  പേകാാഴിിപേക്കിാെ് 0495-2770366
    

 ഫോമഖാലിോ ഓം�ീസുകള്
ടെക. പി. ആനന്ദ് ഐ.എം. & എം.എംസ്്.  പേകാാട്ടയിം 0481-2565937
പ്രിൻസ്ിപ്പ്ൽ അക്കാ�ണ്ടിന്റ് ജനറാൽ   എറണാകുളംം 0484-2400203
(ആ�ിറ്റ് 2)   തൃശൂർ                        0487-2331216
ഓഫീീസം് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) 0471-2330799  പേകാാഴിിപേക്കിാെ് 0495-2770366

അ�വഫോക്കാറ്റ് ജനറാൽ ഓം�ീസ്്
ഓഫീീസം്: 0484-2395052, 2395050, ഫീാകാ് സം് : 0484-2394674

അ�വ.ടെക.ഫോ�ോപോലികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്്  0484-2564300
അഡവപേക്കിറ്റി് ജനറൽ 9446997614

     ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന സ്ോക്ഷരംതിോ മിഷൻ അഫോതിോറാിറ്റി
ഓഫീീസം്  നമ്പർ - 0471 2472253, 2472254  ഫീാകാ് സം്   0471 2462252

               മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് -  www.literacymissionkerala.org      ഇ മൊ�യിിൽ stateliteracymission@gmail.com  
 
ഫോ�ോ. പി.എംസ്്. ശ്രീീകലി, ഡയിറക്ടർ 0471- 2472253  9497689809
എംസ്്. അജിതി് കുമോര്, ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ 0471 -2472253  9895050960
�ോര്ലിി ഫോജോസ്�്, അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ   0471 -2472253  9847165629    
ഫോ�ോ. ടെജ. വിിജയമ്മ, അസംി.ഡയിറക്ടർ 0471 -2472253  9895249708
ഇ.വിി. അനിൽ, പേകാാ ഓർഡിപേനറ്റിർ 0471 -2472253  9048874849
ചിി� നോരംോയണൻ, അസംി.എഡിറ്റിർ 0471 -2472253  8921044716
ട്രൈഷമി ഇ.പി., അസംി.എഡിറ്റിർ 0471 -2472253  9645101080

പ്രധോന ജില്ലാോ ഓം�ീസുകള്
ജില്ലാ  ൈഷറാി സ്ോക്ഷരംതിോ മിഷൻ ഫോപോലിീസ്് സൂംപ്രണ്ടി് 
തിിരുവിനന്തപുര്ം  0471-2328565 0471 2556740 0471-2300303
മൊകാാല്ലാം  0474-2793553 0474 2798020   0474-2764422
�ത്തിനംതിിട്ട  0468-2222402 0468 2220799 0468-2222638
ആലാപ്പുഴി  0477-2251724 0477 2252095 0477-2239326
പേകാാട്ടയിം  0481-2562281 0481 2302055 0481-2578115
ഇടുക്കിി  04862-252004 0486 2232294   04862-233006 
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എറണാകുളംം  0484-2422586 0484 2426596 0484-2623550
തൃശൂർ  0487-2360348 0487 2365024 0487-2361000
�ാലാക്കിാെ്  0491-2505236 0491 2505179 0491-2534011
�ലാപ്പുറം  0483-2734459 0483 2734670 0483-2734377
പേകാാഴിിപേക്കിാെ്  0495-2370720 0495 2370053 0495-2722911
വിയിനാെ്  04936-202639 04936 202091 04936-202525
കാണ്ണൂർ  0497-2700683 0497 2707699 0497-2763330
കാാസംർപേകാാെ്  04994-255181 04994 255507 04994-257401

ഫോകരംളം ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്തി് അഫോസ്ോസ്ിഫോയഷൻ
�ഞ്ചാായിത്തി് ഭവിൻ - ഓഫീീസം്  0471-2325185,  ഫീാൈ് : 0471-2735156

ഇ-മൊ�യിിൽ: keralagpa@gmail.com     മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.keralagpassociation.org

ടെക.എംം. ഉഷ  0471-2325185 9947074907
�സംിഡന്റ്്  0471-2732156 9496045116
ടെക.സുഫോരംഷ്  0471-2325185 9447879363
ജനറൽ മൊസംക്രട്ടറി  0471-2732156 9061844063

ഫോകരംളം ഫോബ്ലിോക്കാ് പഞ്ചാോയത്തി് അഫോസ്ോസ്ിഫോയഷൻ
സംവര്ാജ് ഭവിൻ, നന്തൻപേകാാെ്, തിിരുവിനന്തപുര്ം - ഓഫീീസം്  0471-2319020

ബി.പി മുരംളംി, �സംിഡന്റ്്  0470-2672232 9446614044
സ്ി.എംം.കൃഷ്ണൻ., ജനറൽ മൊസംക്രട്ടറി 0460-2203295   9495561566

ഫോകരംളം ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തി് പ്രസ്ി�ന്റ്സ്് ഫോചിംബര്
ടെക.ജി. രംോഫോജശാവരംി, മൊചിയിർപേ�ഴ്സ്ൺ 0477-2253836  9446384386
അ�വ.�ി.സുഫോരംഷ്കുമോര്, മൊസംക്രട്ടറി 0471-2550750  9895700135

  ഫോചിംബര് ഓം�് മുൻസ്ിപ്പ്ൽ ടെചിയര്ടെമൻ, ഫോകരംളം
ഓഫീീസം്: 0471-2725643 ഇ-മൊ�യിിൽ: statemunicipalhouse@gmail.com, മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി് : www.keralagpa.co.in

എംം.കൃഷ്ണദോസ്്, മൊചിയിർ�ാൻ 0471-2725643 7025636773
ടെഷര്ലിി ഭോര്�വിൻ, ബൈവിസം് മൊചിയിർപേ�ഴി് സംൺ 0471-2725643 9961885548
എംം.ഒ.ഫോജോണ്, മൊസംക്രട്ടറി  0471-2725643 9446570770

ഫോമഫോയഴ്സ്് ക�ണ്സ്ിൽ, ഫോകരംളം
അനിൽകുമോര് എംം., �സംിഡ ന്റ്്   0484-2369007 9846118975
പ്രസ്ന്നി ഏണസ്റ്റ്, മൊസംക്രട്ടറി   0474-2742382 9447706869

�വിണ്ടെമന്റ് ടെസ്ക്രട്ടറാിമോര് 
                                                                                           ഓഫീീസം്              �ി.എ.ൈി.എകാ് സം്            വിസംതിി
ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് മൊസംക്രട്ടറിപേയിറ്റി്   0471 - 2518405           ഫീാകാ് സം് : 0471-2333115
 
ഫോ�ോ. വിി.പി.ഫോജോയി 0471-2333147 251-8181 
ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി   
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െി.ടെക. ഫോജോസ്് 0471-2333174 251-8455 9446375216
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി (ആഭാന്തര്ം, വിിജിലാൻസ്ം, ജലാവിിഭവിം, ഉൾനാെൻ ജലാഗ്തിാഗ്തിം) 0471-2433622
ഫോ�ോ. ആശാ ഫോതിോമസ്് 0471-2330363  251-7378  9447741818
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി (ഭര്ണ�ര്ിഷ്കാര്ം, ആപേര്ാഗ്ാം, കുടുംൈപേക്ഷ�ം) 
െിക്കാറാോം മീണ 0471-2335462 251-7380 9188619351
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി   (ആസൂത്രണം, സംാമ്പത്തിികാ കാാര്ാം, ഭക്ഷാ-സംിവിിൽ സംബൈൈസ്ം) 
രംോഫോജഷ് കുമോര് സ്ിം�് 0471-2327586  251-8292 9868861954
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫ്ീ  മൊസംക്രട്ടറി   (ധാനകാാര്ാം, പേ�ാർസ്ം, �ർമൊച്ചിയ്ിസ്ം)
ഫോ�ോ. വിി. ഫോവിണു 0471-2331509  251-8997  9560407263
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി (ഉന്നതിവിിദാാഭാാസംം, �ര്ിസ്ഥാിതിി, ടൂറിസംം, ആർപേക്കിാളംജി, ആർപേക്കിവിിസ്ം, �ൂസംിയിം)
ശാോരംദ മുരംളംീധരംൻ
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി (തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണം) 0471-2335466 251-8163 9650777851
ഫോ�ോ. എം. ജയതിിലിക്  0471-2333028 251-7214 9446022644
അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി  (ദുര്ന്തനിവിാര്ണം, റവിനൂ, ഭവിന നിർമ്മിാണം)
ഇര്ഷിതി ഫോറാോയി 0471-2333042 251-8398 8826272707
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (കാാർഷ്വികാ വിികാസംനം) & കാാർഷ്വിപേകാാല്പാാദന കാമ്മിീഷ്വണർ
റാോണി ഫോജോര്ജ്ജ്് 0471-2339182 251-8002 0471-2553565
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (സംാംസ്കാാര്ികാ കാാര്ാം, വിനിതി ശിശുപേക്ഷ�ം)  9447753565
ബിശാവനോഥ് സ്ിൻഹി 0471-2336602 251-8444 9895122282
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (ഇലാപേക്ട്രിാണിൈ്, ഐ.െി)
ടെക.ആര്. ഫോജയോതിിലിോൽ 0471-2320311 251-8669 9447744200
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (മൊ�ാതുഭര്ണം, നൂന�ക്ഷപേക്ഷ�ം, റവിനു, ഗ്തിാഗ്തിം) 
എം.പി.എംം. മുഹിമ്മദ് ഹിനീഷ് 0471-2327451 251-8228  9847065506
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസംം, വിാവിസംായിം, റവിനു) 
രംോഫോജഷ് കുമോര് സ്ിൻഹി 0471-2333388 251- 7395  9495060500
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (വിാവിസംായിം, ഊർജ്ജം, കായിർ, വിനം, വിനാജീവിി)
രംോജൻ എംൻ. ടെഖാോബ്ര�ടെ� 0471-2327865 251-8255 9072628100
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (ആപേര്ാഗ്ാം, കുടുംൈപേക്ഷ�ം) 
ഫോ�ോ. രംോജു നോരംോയണ സ്വോമി 0471-2327582 251-8973  9447010602 
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (ഉന്നതിവിിദാാഭാാസംം, �ാർലാമൊ�മൊന്റ്റികാാര്ാം) 
ഫോ�ോ. ടെക. ഇളംഫോങ്കോവിൻ 0471-2327499 251-8445 9446001265
�ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി (വിാവിസംായിം, പേനാർക്കി)
െിങ്കു ബിസ്വോള് 0471-2330273 251-8035 9447713067
മൊസംക്രട്ടറി (മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം, ക്ഷീര്വിികാസംനം, സംാംസ്കാാര്ികാ കാാര്ാം, ഫീിഷ്വറീസം്, തുറമുഖം) 
ഫോ�ോ. ഷര്മ്മിളം ഫോമരംി ഫോജോസ്�് 0471-2328410 251-8459 9446528400
മൊസംക്രട്ടറി (ആയുഷ്വ്, നികുതിി)   
പ്രണബ് ഫോജയോതിിനോഥ്  0471-2322433 251-8822 9937300864
മൊസംക്രട്ടറി  (�ിപേന്നാക്കി പേക്ഷ�ം, �ട്ടികാജാതിി-�ട്ടികാവിർഗ്ഗം വിികാസംനം, ജലാവിിഭവിം)
മിനി ആന്റണി 0471-2322475 251-8880 8301928099
മൊസംക്രട്ടറി  (സംഹകാര്ണം, I&PRD)
സ്ഞ്ജിയ്  എംം. ക�ള് 0471-2305116 251-201  9447011901
മൊസംക്രട്ടറി & ചിീഫീ് ഇലാക്ട്രിൽ ഓഫീീസംർ (ഇലാക്ഷൻ, ധാനകാാര്ാം)   0471-2311969
ടെക. മുഹിമ്മദ് ട്രൈവി. സ്�റുള്ള 0471-2517394  9497482682
മൊസംക്രട്ടറി (ധാനകാാര്ാം)
ബിജു പ്രഭോകര് 0471-2333374  251-7311  9447035355
മൊസംക്രട്ടറി (തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണം, ഗ്തിാഗ്തിം)    0471-2985555
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വിി. ഹിരംിനോയര് 0471-2332955 251- 8383  9496074032
മൊസംക്രട്ടറി (നിയി�ം) 
ആനന്ദ് സ്ിം�് 0471-2321232 251-8008 8826736327
മൊസംക്രട്ടറി (മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്്തി)  

മന്ത്രിിസ്ഭോം�ങ്ങളുംടെെ ട്രൈപ്രവിറ്റ് ടെസ്ക്രട്ടറാിമോര്
ടെക.ടെക. രംോഫോജഷ് 0471-2333591 251-7575 9496190885
മുഖാ�ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി   
ഫോ�ോ.ടെക.എംം. എംബ്രഹിോം 0471-2321011  251-7468  8547497773 
മുഖാ�ന്ത്രിിയുമൊെ ചിീഫീ് �ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി
ഫോ�ോ.എം.സ്മ്പത്തി് 0471-2518404  251-8404  9447066840
�ട്ടികാജാതിി/�ിപേന്നാക്കിപേക്ഷ�ം, പേദവിസംവം വികുപ്പ്്  
�ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 
പി.വിി. മഫോനോജ് 0471-2517423  9400006700
റവിനൂ, ഭവിനനിർമ്മിണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 0471-2459518(R)   
ഫോ�ോ.ടെക.എം. മണിറാോം 0471-2336966  251-7353  9846905441 
വിാവിസംായിം, നിയി�ം, കായിർ   
വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
ബി. ഫോ�ോപകുമോരംൻ നോയര് 0471-2337855  251-8680  9400062994
ജലാവിിഭവി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി   
എം.അജിതി് കുമോര് 0471-2327561  251-8366  9447021100 
ബൈവിദുതിി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി     
മനു സ്ി. പുളംിയ്ക്കൽ 0471-2518580  251-8580  9447473349
ഫീിഷ്വറീസം്, സംാംസ്കാാര്ികാം, യുവിജനപേക്ഷ�ം 
വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി  
ഫോ�ോ.വിി.പി.പി. മുസ്ത� 0471-2518593  251-8593  9495546339
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ, എബൈൈസം്, ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 
ടെക.എംസ്്. മധുസൂംദനൻ 0471-2332021 251- 8178  9188404060 
വിനം, വിനാജീവിി സംംര്ക്ഷണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 
പി.െി. ഫോജോയി 0471-2325232 251-7405  9400066555
തുറമുഖം, ആർക്കിിപേയിാളംജി, �ൂസംിയിം   
വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
അ�വ. പി.രംോമചിന്ദ്രൻ നോയര് 0471-2517223  251-7223  9400055222 
മൊതിാഴിിൽ, മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസംം വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി   
അ�വ.ടെക. സ്ജീവിൻ 0471-2517128  251-7128  9447204952 
ആപേര്ാഗ്ാം, വിനിതിാശിശുവിികാസംനം,    
വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 
ശാബരംീഷ് കുമോര് പി.ടെക. 0471-2335866 251-8169  9895997118
മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി്, ടൂറിസംം വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
വിിഫോനോദ് ഫോമോഹിൻ 0471- 2333091  251-8885  9447023352
കൃഷ്വിവികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 
പ്രദീപ് കുമോര് 0471-2333371  251-7270   9400066444
ഭക്ഷാ-സംിവിിൽ സംബൈൈസം് വികുപ്പ്് �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി  0471-2463175 (R)

ഫോ�ോ. ട്രൈഷജൻ �ി. 0471-2518011  251-8011  9400062992 
ധാനം വികുപ്പു �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
ടെക.പി. അനിൽ 0471-2327495 251- 7174  9447845696
കാായിികാം, വിഖ്ഫീ്, ഹജ്ജ് വികുപ്പു �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
അനിൽ ഫോ�ോപിനോഥ് 0471-2518321  251-8321  9400066333
മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം, ക്ഷീര്വിികാസംനപേക്ഷ� വികുപ്പു �ന്ത്രിിയുമൊെ ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി
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ഫോകരംളംത്തിിൽ നിന്നുള്ള പോര്ലിടെമന്റം�ങ്ങള്-  ഫോലിോകസ്ഭ
   നൂ�ൽഹിി ഫോകരംളംം    ടെമോട്രൈബൽ
1. രംോജ്ഫോമോഹിൻ ഉണ്ണിത്തിോൻ (കാാസംർപേകാാെ് ) 09013997183  9447590800
2. ടെക. സുധോകരംൻ (കാണ്ണൂർ) 09074759196   04972-2701300 9446471300
3. ടെക. മുരംളംീധരംൻ (വിെകാര്)   9495305555
4. രംോഹുൽ �ോന്ധി (വിയിനാെ് ) 011-23795161
5. എംം.ടെക. രംോ�വിൻ (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ) 011-23795391 0495-2376622 9446063011
6. ഫോ�ോ.എംം.പി. അബ്ദുൽ സ്മദ് സ്മദോനി  (�ലാപ്പുറം)  0854-7157777 9496134313
7. ഇ.െി. മുഹിമ്മദ് ബഷീര് (മൊ�ാന്നാനി) 011-23752428 0483-2743636 9447125278
8. വിി.ടെക. ശ്രീീകണ്ഠൻ (�ാലാക്കിാെ് ) 09013997190             9447035000
9. രംമയ ഹിരംിദോസ്് (ആലാത്തൂർ)   011-23018748 0492-2222223 9388849748
10. െി.എംൻ. പ്രതിോപൻ (തൃശൂർ) 011-23310318 0487-2600717 9447066717
11. ടെബന്നിി ടെബഹിനോൻ (ചിാലാക്കുെി) 09871095104 0484-2576566 9846184400
12. ട്രൈഹിബി ഈ�ൻ (എറണാകുളംം) 011-23062597 0484-2400567 9447147091
13. അ�വ. �ീൻ കുരംയോഫോക്കാോസ്് (ഇടുക്കിി)  0486-2267578 9447877369 
14. ഫോതിോമസ്് ചിോഴിക്കാോെൻ (പേകാാട്ടയിം)  09447160678 0481-2560678 9447160678
15. ടെകോെിക്കുന്നിിൽ സുഫോരംഷ് (�ാപേവിലാിക്കിര്)  011-23359009 0474-2454000 9447145400
16. അ�വ. എം.എംം. ആരംി�് (ആലാപ്പുഴി)  0477-2267949 9447260665
17. ആഫോന്റോ ആന്റണി (�ത്തിനംതിിട്ട) 09013180320 0468-2204400 9447010000
18. എംൻ.ടെക. ഫോപ്രമചിന്ദ്രൻ (മൊകാാല്ലാം) 011-23380261 0474-2769922 9400117700
19. അ�വ. അടൂര് പ്രകോശാ് (ആറ്റിിങ്ങൽ)  04734-224300 9447008166
20. ഫോ�ോ. ശാശാി തിരൂര് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) 011-24644035 0471-2324555 9013180980

രംോജയസ്ഭ
  നൂഡൽഹി പേകാര്ളംം മൊ�ാബൈൈൽ
1. അബ്ദുള് വിഹിോബ് 011-23319163 04931-220542 9847020911
2. എം.ടെക. ആന്റണി  011-23738626 0471-2329303 9868181181  
3. എംളംമരംം കരംീം 09868181068 0495-2760700 9400307786  
4. ഫോജോസ്് ടെക. മോണി     011-23765677 0481-2567772 9447067772
5. ഫോജോണ് ബ്രിട്ടോസ്്  0471-2386556 9847020041
6. വിി. ശാിവിദോസ്ൻ        9895168535 0497-2705090 9447320820
7. ടെക. ഫോസ്ോമപ്രസ്ോദ് 011-23720555 0474-2763322 9447792213
8. എംം.വിി. ഫോശ്രീയോംസ്് കുമോര്  0495-2362000 9847006702
9. ബിഫോനോയ് വിിശാവം 09868181058 0495-23514100 9605766702
10. സുഫോരംഷ്ഫോ�ോപി (നാ�നിർപേ�ശം മൊചിയ്യമൊപ്പ്ട്ടതി് ) 011-23722177 0471-2723888 9495999777

നിയമസ്ഭ
മൊവിൈ് ബൈസംറ്റി്: www.niyamasabha.org

  ഓം�ീസ്് വിസ്തിി
എംം.ബി. രംോഫോജഷ് 0471-2305830  2513014  0471-2513014
സ്പീക്കിർ 0471-2513035 ഫീാകാ് സം്: 0471-2512131 9446343499
െി. �പേനാഹര്ൻ നായിർ, ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 0471-2308890 9497849643
ചിിറ്റയം ഫോ�ോപകുമോര് 0471-2305831 251 3008   0471-2309138
മൊഡ�ൂട്ടി സ്പീക്കിർ ഫീാകാ് സം്: 0471-2512596 9847103731
സംപേന്താഷ്വ് വിി., ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 0471-2513009 9447905025
ഫോ�ോ. എംൻ.ജയരംോജ് 0471-2512080 9447464451
ഗ്വി. ചിീഫീ് വിിപ്പ്്
വിി.�ി. സ്തിീശാൻ 0471-2318330 9400062990
�തിി�ക്ഷ പേനതിാവി് ഫീാകാ് സം്: 0471-2315625 
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അനിൽകു�ാർ മൊകാ., ബൈ�വിറ്റി് മൊസംക്രട്ടറി 0471-2318330 8589055766
എംസ്്.വിി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നോയര്   0471-2305834  2513006  2512002          0471-2512157
നിയി�സംഭാ മൊസംക്രട്ടറി email: secretary@niyamasabha.in ഫീാകാ് സം്: 0471-2305891 9495007917

നിയമസ്ഭോം�ങ്ങള്
(നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാത്തിിമൊന്റ് പേ�ര്് ബ്രാാക്കിറ്റിിൽ പേചിർത്തിിര്ിക്കുന്നു)

 പേ�രും നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാവുംം എം.എൽ.എ. പേഹാ�ൽ/ വിസംതിി
  ഓഫീീസം്/മൊ�ാബൈൈൽ പേഫീാൺ

കോസ്ര്ഫോ�ോ�് ജില്ലാ
1. എം. ടെക.എംം. അഷറാ്�് 251-2317 99952 39701
 (�പേഞ്ചാശവര്ം)
2. എംൻ.എം. ടെനല്ലാിക്കുന്നി് 251-2377 04994-230638
 (കാാസംർപേഗ്ാഡ്) 9447010338 04994-220723
3. സ്ി.എംച്ച്്. കു�മ്പു 251-2374 94474 89707
 (ഉദു�) 
4. ഇ. ചിന്ദ്രഫോശാഖാരംൻ 251-2210 94476 72200
 (കാാ�ങ്ങാെ് )  
5. എംം. രംോജഫോ�ോപോലിൻ 251-2240 9446168577
 (തൃക്കിര്ിപ്പൂർ)

കണ്ണൂര് ജില്ലാ
6. െി.ഐ. �ധുസൂദനൻ 251-2580 9447026670
 (�യ്യന്നൂർ) 
7. എംം. വിിജിൻ 251-2214 98474 43943
 (കാല്ലാാാപേ�ര്ി) 
8. എംം.വിി.ഫോ�ോവിിന്ദൻ മോസ്റ്റര് (തിളംിപ്പ്റമ്പ് ) 0471-2332700 9400099111
 തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ, ഗ്രാംാ� വിികാസംന, എബൈൈസം് വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  0471-2312331
9. സ്ജീവി് ഫോജോസ്�് 251-2246 94478 81506
 (ഇര്ിക്കൂർ)       
10. ടെക.വിി. സുഫോമഷ് 251-2384 94473 72151
 (അഴിീപേക്കിാെ് ) 
11. രംോമചിന്ദ്രൻ കെന്നിപ്പ്ള്ളി 251-2285 94476 28800
  (കാണ്ണൂർ) 
12. പിണറാോയി വിിജയൻ (ധാർമ്മിെം) 0471-2333241 
 (മുഖാ�ന്ത്രിി) 9447565656 
13. എം.എംൻ. ഷംസ്ീര് 251-2292 0490-2356803
 (തിലാപേ�ര്ി) 9447056803
14. ടെക.പി. ഫോമോഹിനൻ 2512218 94962 55500
 (കൂത്തു�റമ്പ്) 
15. ടെക.ടെക. ട്രൈശാലിജ െീച്ച്ര് 251-2334 94479 82200
 (�ട്ടന്നൂർ) 
16. സ്ണ്ണി ഫോജോസ്�് 251-2609 94470 46694
 (പേ�ര്ാവൂർ)  

വിയനോെ് ജില്ലാ
17. ഒ.ആര്. ഫോകളും  251-2366 04935-244100
 (�ാനന്തവിാെി) 9446545146
18. ഐ.സ്ി. ബോലികൃഷ്ണൻ 251-2303 04936-226200
 (സുൽത്തിാൻ ൈപേത്തിര്ി) 9947675080 
19. െി. സ്ിദ്ധിഖാ് 251-2220 94460 60303
 (കാൽപ്പ്റ്റി) 
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ഫോകോഴിഫോക്കാോെ് ജില്ലാ
20. ടെക.ടെക. രംമ 251-2242 9497648545
 (വിെകാര്) 
21. ടെക.പി. കു�മ്മദ് കുട്ടി മോസ്റ്റര് 251-2344 94007 96466
 (കുറ്റിാാെി)  
22. ഇ.ടെക. വിിജയൻ  251-2237 0496-2550684
 (നാദാപുര്ം) 9447426175 0496-2536389
23. കോനത്തിിൽ ജമീലി 251-2320 94475 42026
 (മൊകാായിിലാാണ്ടി) 
24. െി.പി. രംോമകൃഷ്ണൻ                            251-2335 94479 13300
 (പേ�ര്ാമ്പ്ര)                
25. ടെക.എംം. സ്ച്ച്ിൻഫോദവി് 251-2582 9961304198
 (ൈാലുപേ�ര്ി) 
26. എം.ടെക. ശാശാീന്ദ്രൻ (ഏലാത്തൂർ) 0471-2518175, 2518178   9495969787
  (വിനം, വിനാജീവിി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി)     0471-2727072
27. ഫോതിോട്ടത്തിിൽ രംവിീന്ദ്രൻ 251-2241 94462 59898
 (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പേനാർത്തി്)
28. അഹിമ്മദ് ഫോദവിര്ഫോകോവിിൽ (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് സംൗത്തി്) 0471-2325232, 2326232 9400552200
 തുറമുഖം, �ൂസംിയിം,  ആർക്കിിപേയിാളംജി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 0471-2339002
29. ഫോ�ോ.എംം.ടെക. മുനീര് 251-2313 99470 41000
 (മൊകാാടുവിള്ളി) 
30. ലിിഫോന്റോ ഫോജോസ്�് 251-2232 96560 39897
 (തിിരുവിമ്പാെി) 
31. പി.െി.എം. റാഹിിം 251-2348 0495-2211222
 (കുന്ദി�ംഗ്ലാം) 9847510238 0495-2801020
32. മുഹിമ്മദ് റാിയോസ്് (പേൈപ്പൂർ) 0471-2333160 9400055111
 മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി്, വിിപേനാദസംഞ്ചാാര് വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  0471-2310664

മലിപ്പുറാം ജില്ലാ
33. െി.വിി. ഇബ്രോഹിിം 251-2297 0483-2774400
 (മൊകാാപേണ്ടാട്ടി)  9446774400
34. പി.ടെക. ബഷീര് 251-2318 0483-2700394
 (ഏറനാെ് ) 9496606060 0483-2701394
35. പി.വിി. അൻവിര്  251-2339 04931-224466
 (നിലാമ്പൂർ) 9447060901 
36. എം.പി. അനിൽ കുമോര് (വിണ്ടൂർ) 2512217 94471 15677
37. യു.എം. ലിത്തിീ�് 2512271 9447477970
 (�പേഞ്ചാര്ി) 
38. നജീബ് കോന്ത്പുരംം 251-2188 98468 81772
 (മൊ�ര്ിന്തൽ�ണ്ണ)
39. മ�ളംോംകുഴി അലിി  251-2224 94470 82166
 (�ങ്ക്െ)  
40. പി. ഉട്രൈബദുള്ള 251-2302 0483-2848121
 (�ലാപ്പുറം) 9447353079 
41. പി.ടെക. കു�ോലിിക്കുട്ടി 2512367 99470 20200
 (പേവിങ്ങര്)  
42. പി. അബ്ദുൽ ഹിമീദ് 251-2213                04933-235722
 (വിള്ളിക്കുന്ന്) 9847327102
43. ടെക.പി.എം. മജീദ് 251-2333 9447109014
 (തിിരൂര്ങ്ങാെി) 



47

44. വിി. അബ്ദുറാഹിിമോൻ  (തിാനൂർ) 0471-2333526 9400005600
 പേസ്പാർെ്സം്, വിഖ്ഫീ്, ഹജ്ജ് കാാര്ാ  വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 0471-2991799
45. കുറുഫോക്കാോളംി ടെമോയ്തീൻ 2512294 98468 12526
 (തിിരൂർ) 
46. ടെപ്രോ�. ആബിദ് ഹുട്രൈസ്ൻ തിങ്ങള് 2512388 04933-282329
 (പേകാാട്ടക്കിൽ)  94472 82329
47. ഫോ�ോ. ടെക.െി. ജലിീൽ 0471-2512350 98950 73107
 (തിവിനൂർ)
48. പി. നന്ദകുമോര് 2512360 94471 34129
 (മൊ�ാന്നാനി)

പോലിക്കാോെ് ജില്ലാ
49. എംം.ബി.രംോഫോജഷ് 230-5830 9446343499
 (തൃത്തിാലാ) 
50. മുഹിമ്മദ് മുഹിസ്ിൻ പി. 251-2354 0466-2970070
 (�ട്ടാമ്പി) 9895319684
51. പി. മമ്മിക്കുട്ടി 251-2347 7510131269
 (മൊഷ്വാർണ്ണൂർ) 
52. ടെക.ഫോപ്രംകുമോര് 2512389 94467 27557
 (ഒറ്റിപ്പ്ാലാം) 9446727557  
53. ശാോന്ത്കുമോരംി ടെക. 251-2578 9847319606
 (പേകാാങ്ങാെ് )  
54. എംൻ. ഷംസു�ീൻ  251-2231 94473 40892
 (�ണ്ണാർക്കിാെ് )  
55. എം. പ്രഭോകരംൻ 251-2525 94477 72855
 (�ലാമ്പുഴി)  
56. ഷോ�ി പറാമ്പിൽ (�ാലാക്കിാെ് ) 251-2252 9400000006
57. പി.പി. സുഫോമോദ് 251-2379 96339 51004
  (തിരൂർ)  
58. ടെക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ചിിറ്റൂർ) 0471-2327561 0471-2727711
 (ബൈവിദുതിി വികുപ്പു�ന്ത്രിി) 9447012369 
59.  ടെക. ബോബു 251-2234 9447514738
 (മൊനന്മാാറ)  
60. ടെക.�ി. പ്രഫോസ്നൻ 251-2340 0492-2222287
 (ആലാത്തൂർ) 9495056056

തൃശൂര് ജില്ലാ
61. ടെക.രംോധോകൃഷ്ണൻ (പേചിലാക്കിര്) 0471-2333772, 2518594 0471-2310664
 �ട്ടികാജാതിി, �ട്ടികാവിർഗ്ഗം, �ിന്നാക്കി പേക്ഷ�, പേദവിസംവം വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 9447787999 9400099555
62. എം.സ്ി. ടെമോയ്തീൻ 251-2226 94479 78800
 (കുന്ദിംകുളംം) 
63. എംൻ. ടെക. അക്ബര് 2512205 9447919490
 (ഗുരുവിായൂർ)
64. മുരംളംി ടെപരുംടെനല്ലാി 251-2327 0487-2285868
 (�ണലൂർ) 9447015284 
65. ഫോസ്വിയര് ചിിറ്റിലിപ്പ്ിള്ളി 251-2332 94462 28486
 (വിെക്കിാപേഞ്ചാര്ി) 
66. ടെക. രംോജൻ (ഒല്ലൂർ) 0471-2333670, 2327068 0471-2314435
 (റവിനു, ഭവിന നിർമ്മിാണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി) 9400006300
67. പി. ബോലിചിന്ദ്രൻ 2512247 98475 81634
 (തൃശൂർ)    
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68. സ്ി.സ്ി.മുകുന്ദൻ (നാട്ടികാ) 251-2343 9947071105
69. ഇ.െി. ട്രൈെസ്ണ് മോസ്റ്റര് 251-2361 0480-2817367
 (കായ്പ�ംഗ്ലാം) 9846958317 0480-2854437
70. ഫോ�ോ.ആര്. ബിന്ദു (ഇര്ി�ാലാക്കുെ) 0471-2332868 0471-2334133
 ഉന്നതി വിിദാാഭാാസം,  സംാമൂഹാനീതിി വികുപ്പ്്  9447741385
71. ടെക.ടെക.രംോമചിന്ദ്രൻ    2512349 98461 86095
 (പുതുക്കിാെ് )  
72. സ്നീഷ്കുമോര് ഫോജോസ്�് 251-2665 9495981538
 (ചിാലാക്കുെി) 
73. വിി.ആര്. സുനിൽ കുമോര് 2512381 0480-2802690
 (മൊകാാടുങ്ങല്ലൂർ)  96569 65759

എംറാണോകുളംം ജില്ലാ
74. എംൽഫോദോസ്് പി. കുന്നിപ്പ്ിള്ളിൽ 251-2586 0484-2593481
 (മൊ�രുമ്പാവൂർ) 9446300547
75. ഫോറാോജി എംം. ഫോജോണ് (അങ്ക്�ാലാി) 251-2238 9971392134
76. അൻവിര് സ്ോദത്തി് 251-2301 0484-2623003
 (ആലുവി) 9846887886
77. പി.രംോജീവി് (കാളം�പേ�ര്ി) 0471-2336866, 2336966 0471-2725671
 നിയി�, വിാവിസംായി,  കായിർ വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  9400077333
78. വിി.�ി. സ്തിീശാൻ (�റവൂർ) 231-8330 0484-2315626
 �തിി�ക്ഷ പേനതിാവി് 9400062990 
79. ടെക.എംൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 251-2373 98950 25020
 (ബൈവിപ്പ്ിൻ) 
80. ടെക.ടെജ. മോക് സ്ി 251-2322 0484-2236374
 (മൊകാാച്ചിി) 9447136374 0484-2221322
81. ടെക. ബോബു  251-2275 94470 48418
       (തൃപ്പൂണിത്തുറ) 
82. റ്റി.ടെജ. വിിഫോനോദ് 251-2256 0484-2344047
 (എറണാകുളംം) 9447044047
83.  251-2326 0484-2346900
 (തൃക്കിാക്കിര്)  
84. പി.വിി. ശ്രീീനിജിൻ 2512624 98475 00812
 (കുന്നത്തുനാെ് )  
85. അനൂപ് ഫോജക്കാബ്   2512245 0485-2243482
 (�ിറവിം) 98470 69671
86. ഫോ�ോ. മോതിു കുഴൽനോെൻ 251-2337 0485-2562010
 (മൂവിാറ്റുപുഴി)  9495974044
87. ആന്റണി ഫോജോണ്  251-2579 0485-2861558
 (പേകാാതി�ംഗ്ലാം) 9946640994 0485-2860994

ഇടുക്കാി ജില്ലാ
88. എം.രംോജ 2512649 94955 67123
 (പേദവിികുളംം) 
89. എംം.എംം. മണി 251-2324 94475 12082
 (ഉടുമ്പൻപേചിാലാ) 
90. പി.ടെജ. ഫോജോസ്�്  251-2331 04862-222780
 (മൊതിാടുപുഴി) 9495766600
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91. ഫോറാോഷി അ�സ്റ്റിൻ (ഇടുക്കിി) 0471-2333487, 2337853 0471-2313347
 ജലാവിിഭവി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 9400099333 
92. വിോഴൂര് ഫോസ്ോമൻ 251-2201 94474 56639
 (�ീരുപേ�െ് ) 

ഫോകോട്ടയം ജില്ലാ
93. മോണി സ്ി. കോപ്പ്ൻ  251-2235 04822-296699
 (�ാലാ) 9447137219 
94. ഫോമോൻസ്് ഫോജോസ്�് 251-2599 04829-282666
 (കാടുത്തുരുത്തിി) 9447306270 04829-285060
95.  സ്ി.ടെക. ആശാ (ബൈവിക്കിം)  251-2387  99471 78605
96.  വിി.എംൻ വിോസ്വിൻ (ഏറ്റു�ാനൂർ)  0471-2333833, 2331685  0471-2720451
       സംഹകാര്ണ, ര്ജിപേ�ഷ്വൻ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി    9447050543
97.  തിിരുംവിഞ്ചൂര് രംോധോകൃഷ്ണൻ   251-2290 0481-2568116
       (പേകാാട്ടയിം)  9447018116 0481-2301919
98.   ഉമ്മൻ ചിോണ്ടിി  251-2200 0481-2351135
       (പുതുപ്പ്ള്ളി)    9447033333 0471-2342602
99.   ഫോജോബ് ട്രൈമക്കാിള്   251-2282  94477 97959
       (ചിങ്ങനാപേ�ര്ി) 
100. ഫോ�ോ. എംൻ. ജയരംോജ് (കാാ�ിര്പ്പ്ള്ളി) 251-2080 0481-2301530
       ചിീഫീ് വിിപ്പ്്  9447464451 
101. ടെസ്ബോസ്റ്റയൻ കുളംത്തുങ്കൽ  251-2296  94470 54850      
       (പൂ�ാർ)  
 

ആലിപ്പുഴ ജില്ലാ
102. ടെദലിീമ (അരൂർ)  25-12323  98476 98317
103. പി. പ്രസ്ോദ് (പേചിർത്തിലാ)  0471-2333091, 2335075 0471-2320408
 കൃഷ്വി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 9400553344
104. പി.പി. ചിിത്തിരംഞ്ജിൻ  251-2257  94474 80112
 (ആലാപ്പുഴി)  
105. എംച്ച്്. സ്ലിോം  2512639  94472 66423
 (അമ്പലാപ്പുഴി)   
106.   ഫോതിോമസ്് ടെക.ഫോതിോമസ്്  251-2398  95392 39729
 (കുട്ടനാെ് )
107. രംഫോമശാ് ടെചിന്നിിത്തിലി  251-2221  94477 77100
 (ഹര്ിപ്പ്ാെ് ) 
108. യു. പ്രതിിഭ  251-2291 0479-2446666
 (കാായിംകുളംം)  9495465666 
109. എംം.എംസ്്. അരുംണ് കുമോര്  251-2655  98464 75521
 (�ാപേവിലാിക്കിര്) 
110. സ്ജി ടെചിറാിയോൻ (മൊചിങ്ങന്നൂർ)  0471-2327796, 2327895 9400003800
 �ത്സ്യാൈന്ധിന, സംാംസ്കാാര്ികാ കാാര്ാ, യുവിജനകാാര്ാ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി   9447069379

പത്തിനംതിിട്ട ജില്ലാ
111. മോതിു െി. ഫോതിോമസ്്  251-2236  0469-2703096
 (തിിരുവില്ലാ)  94476 27700 0469-2635396
112. പ്രഫോമോദ് നോരംോയണ്  2512342  94471 73000
 (റാന്നി) 
113. വിീണോ ഫോജോര്ജ്ജ്് (ആറന്മുളം)  0471-2327876, 2327976 0471-2721272
 ആപേര്ാഗ്ാം, വിനിതി, ശിശു വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 9400066111 
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114. ടെക.യു. ജനീഷ് കുമോര്  251-2359   
 (പേകാാന്നി)  9446115329  
115. ചിിറ്റയം ഫോ�ോപകുമോര് (അടൂർ)  251-2363 
 മൊഡ�ൂട്ടി സ്പീക്കിർ  251-2465 

ടെകോല്ലാം ജില്ലാ
116. സ്ി.ആര്. മഫോഹിഷ്   251-2351  98471 91443
 (കാരുനാഗ്പ്പ്ള്ളി) 
117. ഫോ�ോ.സുജിതി് വിിജയൻപിള്ള   2512491  94951 74310
 (ചിവിറ)
118. ഫോകോവൂര് കുഞ്ഞുഫോമോൻ  251-2312  0476-2873800
 (കുന്നത്തൂർ)  9447500371 
119. ടെക.എംൻ.ബോലിഫോ�ോപോൽ (മൊകാാട്ടാര്ക്കിര്) 0471-2517364, 2333294 0471-2313530
 ധാനകാാര്ാ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  9400887700 
120. ടെക.ബി. �ഫോണഷ്  കുമോര്   251-2625  0475-2351122
 (�ത്തിനാപുര്ം)    9447747274
121. പി.എംസ്്. സുപോൽ  251-2328  9447101233
 (പുനലൂർ) 
122. ടെജ. ചിിഞ്ചു റാോണി (ചിെയി�ംഗ്ലാം)  0471-2335366, 2517209 0471-2312326
 മൃഗ്സംംര്ക്ഷണ, ക്ഷീര്വിികാസംന വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി 9400008700  8281896075
123. പി.സ്ി. വിിഷ്ണുനോഥ്  251-2345  88483 24672
  (കുണ്ടറ)
124. എംം. മുഫോകഷ്  251-2229 0474-2797766
 (മൊകാാല്ലാം)  9447072122
125. എംം. ന�ഷോദ്  251-2249 0474-2724222
 (ഇര്വിിപുര്ം)  9447454097 
126. ജി.എംസ്്. ജയലിോൽ  251-2338 0474-2590000
 (ചിാത്തിന്നൂർ)  9447092323

തിിരുംവിനന്ത്പുരംം ജില്ലാ
127. വിി. ഫോജോയി  251-2316 0470-2636262
 (വിർക്കിലാ)  9447206270
128. ഒ.എംസ്്. അംബിക  2512223  96052 32496
 (ആറ്റിിങ്ങൽ)  
129. വിി. ശാശാി    251-2219  9447411002
 (ചിിറയിിൻകാീഴി് )  
130. ജി.ആര്. അനിൽ (മൊനടു�ങ്ങാെ് )  0471-2333371   9400662244
 ഭക്ഷാ മൊ�ാതുവിിതിര്ണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി   
131. �ി.ടെക. മുരംളംി   0472-2872931
 (വിാ�നപുര്ം)  9447428205  0472-2875050
132.  കെകംപള്ളി സുഫോരംന്ദ്രൻ   251-2306  94470 48543
  (കാഴിക്കൂട്ടം) 
133. വിി.ടെക. പ്രശാോന്ത്്  251-2202  9447260664
 (വിട്ടിയൂർക്കിാവി് )   
134. ആന്റണി രംോജു (തിിരുവിനന്തപുര്ം)  0471-2518221 0471-2311238
 ഗ്തിാഗ്തി വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി  9400088111
135. വിി. ശാിവിൻകുട്ടി (പേന�ം)  0471-2327560 9400009100
 മൊ�ാതു വിിദാാഭാാസം, മൊതിാഴിിൽ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി
136. ജി. സ്റ്റീ�ൻ  251-2653  94472 35374
 (അരുവിിക്കിര്) 
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137. സ്ി.ടെക. ഹിരംീന്ദ്രൻ (�ാറ�ാലാ)  251-2222 9447696005
138. ഐ.ബി. സ്തിീഷ്   251-2648  0471-2284422
 (കാാട്ടാക്കിെ)  9446558430
139. എംം. വിിൻടെസ്ന്റ്  251-2365 9847346077
 (പേകാാവിളംം)  
140. ടെക. ആൻസ്ലിൻ  251-2311 0471-2222221
 (മൊനയ്യാറ്റിിൻകാര്)    9995191282

ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തുകള്
 ജില്ലാ പേ�ര്് ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ
1. തിിരുംവിനന്ത്പുരംം
 �സംിഡന്റ്് അ�വ.�ി. സുഫോരംഷ്  കുമോര് 0471-2550750  8281040011 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് അഡവ. എ. ബൈഷ്വലാജ ൈീഗ്ം 0471-2550750 8281040031
 മൊസംക്രട്ടറി പേറായിി �ാതിു 0471-2550750 8281040051 
   email: dptvpm@gmail.com  Fax: 0471-2557653
2. ടെകോല്ലാം
 �സംിഡന്റ്് അ�വ.സ്ോം ടെക. �ോനിഫോയൽ 0474-2793446 9447093446
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് അഡവ.സു� ലാാൽ 0474-2795198 8281040032
 മൊസംക്രട്ടറി മൊകാ. �സംാദ് 0474-2790422 8281040052
   email: dpklam@gmail.com  Fax: 04742790422
3. പത്തിനംതിിട്ട
 �സംിഡന്റ്് അ�വ. ഓംമല്ലൂര് ശാങ്കരംൻ 0468-2223078 8281040013
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ര്ാജി �ി. ര്ാജപ്പ്ൻ 0468-2222198 8281040033 
 മൊസംക്രട്ടറി  വിി.ആർ. മുര്ളംീധാര്ൻനായിർ 0498-2271344 8281040053
   email: dpptta@gmail.com  Fax: 0468-2223078
4. ആലിപ്പുഴ
 �സംിഡന്റ്് ടെക.ജി. രംോഫോജശാവരംി 0477-2253836 9446384386
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ൈി�ിൻ സംി. ൈാബു 0477-2253836 9747207260 
 മൊസംക്രട്ടറി മൊകാ. ആർ. പേദവിദാസം് 0477-2252496 8281040054
   email: dpalpy@gmail.com  Fax: 0477-2253836
5. ഫോകോട്ടയം 
 �സംിഡന്റ്് നിര്മ്മലി ജിമ്മി 0481-2565966  8281040015
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് റ്റിി.എസം്. ശര്തി് 0481-2565966  8281040035 
 മൊസംക്രട്ടറി പേ�ര്ി പേജാ വിി. (ic)  0481-2564995  8281040055 
   email: kottayamdp@gmail.com  Fax: 0481-2301298
6. ഇടുക്കാി
 �സംിഡന്റ്് ജിജി ടെക. �ിലിിപ്പ്് 04862-233069 9446137147 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ഉഷ്വാകു�ാര്ി പേ�ാഹൻകു�ാർ 04862-233069  9495185370 
 മൊസംക്രട്ടറി  റഷ്വീദ് എം.മൊകാ. (ic) 04862-232382 8281040056 
   email: dptidk@gmail.com  Fax: 04862-233069
7. എംറാണോകുളംം
 �സംിഡന്റ്് ഉല്ലാോസ്് ഫോതിോമസ്് 0484-2422520 8281040017 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ബൈഷ്വനി പേജാർജ്ജ് 0484-2422520 8281040037
 മൊസംക്രട്ടറി അജി ഫ്രാാൻസംിസം് മൊകാാള്ളന്നൂർ 0484-2422520 8281040057 
   email: dpeklm@gmail.com 
8. തൃശൂര്
 �സംിഡന്റ്് പി.ടെക. ഫോ�വിീസ്് മോസ്റ്റര് 0487-2360251 9447830250 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ഷ്വീന �റയിങ്ങാട്ടിൽ 0487-2360251 9446623612 
 മൊസംക്രട്ടറി മൊകാ.ജി. തിിലാകാൻ 0487-2360251 9497317373 
   dpttsr@gmail.com  Fax: 0487-2360251
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9. പോലിക്കാോെ്
 �സംിഡന്റ്് ടെക. ബിനുഫോമോള് 0491-2505909 8281040019 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് സംി.മൊകാ. ചിാമുണ്ണി 0491-2505909 8281040039 
 മൊസംക്രട്ടറി ര്ാ�ൻക്കുട്ടി എം. 0491-2505750 8281040059 
  email: dptpkd@gmail.com  Fax: 0491-2505909
10. മലിപ്പുറാം
 �സംിഡന്റ്് എംം. ടെക. റാ�ീഖാ 0483-2734564 9544488801 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ഇസ്മാായിിൽ മൂപേത്തിെം 0483-2734854 9447677426
 മൊസംക്രട്ടറി എൻ.എ. അൈ് ദുൾ റഷ്വീദ് 0483-2734933 9446355224 
   email: dpmlppm@gmail.com  Fax: 0483-2734933
11. ഫോകോഴിഫോക്കാോെ്
 �സംിഡന്റ്് ഷീജ ശാശാി 0495-2372180 8281040021 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് എം.�ി. ശിവിാനന്ദിൻ 0495-2372180 8281040041 
 മൊസംക്രട്ടറി െി. അഹമ്മിദ് കാൈീർ 0495-2370050 8281040061 
   email: dpkkde@gmail.com Fax: 0495-2370050
12. വിയനോെ്
 �സംിഡന്റ്് സ്ംഷോദ് മരംയ്ക്കോര്  04936-202390 9567831885 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് എസം്. ൈിന്ദു  04936-202390 9656753396
 മൊസംക്രട്ടറി ആർ.ശിവി�സംാദ് (ic) 04936-202490 8281040062
   email: dpwynd@gmail.com  Fax: 04936-202390
13. കണ്ണൂര്
 �സംിഡന്റ്് പി.പി. ദിവിയ 0497-2700205 9947419446 
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് അഡവ. ൈിപേനായിി കുര്ാൻ 0497-2700205 9447519474
 മൊസംക്രട്ടറി ചിന്ദ്രീൻ വിി. 0497-2700205 8547779917
   email: dpknnr@gmail.com  Fax: 0497-2700306
14. കോസ്ര്ഫോ�ോ�്
 �സംിഡന്റ്് ഫോബബി ബോലികൃഷ്ണൻ   04994-256724 9747691837
 ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് ഷ്വാനവിാസം് �ാദൂർ   04994-256722 9400080008 
  മൊസംക്രട്ടറി �ി. നന്ദികു�ാർ 04994-255633 9496138668
   email: kdpksd@gmail.com  Fax: 04994-256277

ഫോബ്ലിോക്കാ് പഞ്ചാോയത്തുകള്
 പേ�ാക്കി്                                                              പേഫീാൺ
 �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ ഇ-മൊ�യിിൽ
തിിരുംവിനന്ത്പുരംം
1.  വിർക്കിലാ സ്മാിതി സുന്ദിപേര്ശൻ 0470-2601928 8281040111 bdovarkalatvm@gmail.com
2. കാിളംി�ാനൂർ ൈി.�ി. മുര്ളംി 0470-2672232 8281040103 bdokmr@gmail.com
3. ചിിറയിിൻകാീഴി് ഒ.എസം്.അംൈികാ  0470-2643015 9605232496 bdochirayinkeezh@gmail.com
4. വിാ�നപുര്ം ജി  പേകാാ�ളംം  0472-2872062 8281040110 bdovpm08@gmail.com
5. മൊവിള്ളനാെ് ഇന്ദുപേലാഖ.എസം്. 0472-2882040 8281040112 bdovellanadtvm@gmail.com 
6. മൊനടു�ങ്ങാെ് വിി.അമ്പിളംി 0472-2802307 8281040104 nedumangadblock@gmail.com
7. പേ�ാത്തിൻപേകാാെ് ഹര്ി �സംാദ് 0471-2418258 8281040109 bdokzmtvm@gmail.com
8. മൊ�രുങ്ക്െവിിളം ലാാൽകൃഷ്ണൻ ജി. 0471-2275306 8921658505 bdopkdavila@gmail.com
9. പേന�ം അഡവ.എസം്.മൊകാ. �ീജ 0471-2282025 8281040105 bdonemom@gmail.com
10. അതിിയിന്നൂർ എം.വിി. �പേന്മാാഹൻ 0471-2282029 8281040101 bdoatr@gmail.com
11. �ാറ�ാലാ അഡവ. എസം്.മൊകാ. മൊൈൻഡാർവിിൻ  0471-2202084 9447904627 bdopslanrega@gmail.com
ടെകോല്ലാം
1. ചിവിറ സംപേന്താഷ്വ് തുപ്പ്ാപേ�ര്ി  0476-2680292 9895918007 bdochavara123@gmail.com
2. മൊകാാട്ടാര്ക്കിര് എം. ശിവി�സംാദ് 0474-2454694 9207188087  bdoktra@gmail.com
3. ഇത്തിിക്കിര് എൻ. സംദാനന്ദിൻ�ിള്ള 0474-2593260 9895225122 nregaithikkara@gmail.com
4. മൊവിട്ടിക്കിവിലാ മൊകാ. ഹർഷ്വകു�ാർ  0474-2402550 9447234105 bdovettikavala@yahoo.com
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5. �ത്തിനാപുര്ം എ. ആനന്ദിവില്ലാി 0475-2352341 9744370020 bdoppm@gmail.com
6. അഞ്ചാൽ ര്ാധാാ ര്ാപേജന്ദ്രീൻ 0475-2273217 9447091775 anchalblock@yahoo.co.in
7. ഓച്ചിിറ ദീപ്തിി ര്വിീന്ദ്രീൻ 0476-2690270  9497617879 bdoocrkollam@gmail.com 
8. ചിിറ്റു�ലാ ജയിപേദവിി പേ�ാഹൻ 0474-2585242 9495677780 bdochittumala@gmail.com
9. ചിെയി�ംഗ്ലാം ലാതിികാാ വിിദാാധാര്ൻ 0474-2475370 9447048848  bpochadayamangalam@ gmail.com
10. മുഖത്തിലാ ൈി. യിപേശാധാ 9496048229 9496015373 bdomukhathala@gmail.com
11. ശാസ്താംപേകാാട്ട അ ഡവ. അൻസംർ ഷ്വാഫീി 0476-2830375 9447156146  bdoskta@gmail.com

പത്തിനംതിിട്ട
1. �ല്ലാപ്പ്ള്ളി ൈിന്ദു ചിന്ദ്രീപേ�ാഹൻ 0469-2682258 8281040127 bdomallappally@gmail.com
2. പുളംിക്കിീഴി് ചിന്ദ്രീപേലാഖ 0469-2610708 8281040130  pulikeezhublock@gmail.com
3. പേകാായിി�ം ജിജി പേജാൺ �ാതിൂ 0469-2662364 8281040125  bdokpm@gmail.com
4. ഇലാന്തൂർ മൊജ. ഇന്ദിിര്ാപേദവിി 0468-2362036 8281040124 bdoelr@gmail.com
5. റാന്നി മൊകാ.എസം്. പേഗ്ാ�ി 04735-227478 9846079368 bdoranni@gmail.com
6. പേകാാന്നി ജിജി സംജി 0468-2333161 8281040126 bdokonny@gmail.com
7. �ന്തളംം പേര്ഖ അനിൽ 04734-260314 8086680459 pandalamblockpanchayat@gmail.

com
8. �റപേക്കിാെ് ആർ. തുളംസംീധാര്ൻ �ിള്ള 04734-217150 8281040129  bdoparakode@gmail.com

ആലിപ്പുഴ
1. അമ്പലാപ്പുഴി അഡവ. ഷ്വീൈ ര്ാപേകാഷ്വ് 0477-2267056 9995363477  1ambbdo@gmail.com
2. ആര്ാാെ് മൊകാ.ഡി. �ഹീന്ദ്രീൻ 0477-2292425 8281040133 aryadbdo@gmail.com
3. കാ�ിക്കുഴിി വിി.ജി. പേ�ാഹനൻ 0478-2862445 9947161244 kanjikuzhybdo@gmail.com
4. ചിമ്പക്കുളംം ര്തിീഷ്വ് ആർ.ദാസം്  0477-2702294 8281040535 bdochm@yahoo.co.in
5. മൊചിങ്ങന്നൂർ മൊജൈിൻ �ി. വിർഗ്ഗംീസം് 0479-2464298  8281040136 bdochr@gmail.com
6. ബൈതിക്കിാട്ടുപേ�ര്ി �ി.എം. �പേ�ാദ് 0478-2523010 8281040142 bdo_thycattussery@yahoo.com
7. �ട്ടണക്കിാെ് ഗ്ീതി ഷ്വാജി 0478-2592249 8281040141 bdo_ptkd@ymail.com 
8. ഭര്ണിക്കിാവി് എസം്. ര്ജനി 0479-2382351 8281040134 bdonregabha@gmail.com
9. �ാപേവിലാിക്കിര് ഇന്ദിിര്ദാസം് 0479-2303457 9744669143 mavelikarabdo@gmail.com
10. മുതുകുളംം അംബുജാക്ഷി െീച്ചിർ 0479-2472044 9745465058 bdomuthukulam@gmail.com
11. മൊവിളംിയിനാെ് എം.വിി.വിിശവംഭര്ൻ 0477-2967805 8943725470 bdonregavel@gmail.com
12. ഹര്ിപ്പ്ാെ് രുഗ്മിിണി ര്ാജു 0479-2413890 8281040137 bdoharipad@gmail.com

ഫോകോട്ടയം
1. ബൈവിക്കിം അഡവ. മൊകാ.മൊകാ. ര്ഞ്ജിിത്തി് 04829-221316 8281040154 bdovikm@gmail.com
2. കാടുത്തുരുത്തിി �ി.വിി. സുനിൽ 04829-282393 8281040146  bdokdty@gmail.com
3. ഏറ്റു�ാനൂർ ആര്ാ ര്ാജൻ 0481-2537639 8281040145 bdoetnr@gmail.com
4. ഉഴിവൂർ ബൈൈജു പേജാൺ  04822-230254 8281040152 bdouzvr@gmail.com
5. ളംാലാം റൂൈി പേജാസം് 04822-248862 8281040148 bdollm@gmail.com
6. ഈര്ാറ്റുപേ�ട്ട ൈിന്ദു മൊസംൈാ�ാൻ 04822-272356 8281040144 bdoetpa@gmail.com
7. �ാമ്പാെി �റിയിാമ്മി എബ്രാഹാം 0481-2551060 8281040151 bdopdpy@gmail.com
8. �ള്ളം മൊ�ാഫീ.പേൊ�ിച്ചിൻ പേജാസംഫീ് 0481-2574665 8281040150 bdopallom@gmail.com 
9. �ാെപ്പ്ള്ളി അലാൈാണ്ടർ �ാക്കുഴിി 0481-2472056 8281040149 bdomdpy@gmail.com
10. വിാഴൂർ മുപേകാഷ്വ് മൊകാ. �ണി 0481-2456355 8281040153 bdovzur@gmail.com
11. കാാ�ിര്പ്പ്ള്ളി അജിതി ര്തിീഷ്വ് 04828-202450 8281040147 bdokply@gmail.com

ഇടുക്കാി
1. ഇടുക്കിി ര്ാജി ചിന്ദ്രീൻ 04862-235290 9745550132 bdoidk@gmail.com
2. പേദവിികുളംം ആനന്ദിറാണി ദാസം് 04865-264201 8281233705 bdodevikulam@gmail.com
3. കാട്ടപ്പ്ന പേജാസം് സം് കാറിയി 04868-272482 8086698573 bdoktpn@gmail.com
4. മൊതിാടുപുഴി ൈീസം പേജാസം് 04862-222464 9961951107 bdothodupuzha@gmail.com
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5. അഴുതി �ി.എം നൗഷ്വാദ് 04869-232059 9567135957 azhuthabdo@gmail.com
6. അെി�ാലാി പേസംാ�ൻ മൊചില്ലാപ്പ്ൻ 04864-222671 8281040155 bdoadimaly@gmail.com 
7. മൊനടുങ്ക്ണ്ടം മൊകാ.റ്റിി കു�് 04868-232060 9447990451 bdondkm@gmail.com
8. ഇളംംപേദശം �ാതിു മൊകാ. പേജാൺ 04862-276909 8281040158 bdoeldm@gmail.com

എംറാണോകുളംം     
1. �റവൂർ സംിംന സംപേന്താഷ്വ്  0484-2443429 8281040172 bdonparavur@gmail.com
2. ആലാങ്ങാെ് ര്�ാ പേതിാ�സം് 0484-2670486 8281040163 bdoagd@gmail.com
3. അങ്ക്�ാലാി പേ�ര്ി പേദവിസംികുട്ടി 0484-2452270 8281040164 bdoangamaly@gmail.com
4. കൂവിപ്പ്െി പേൈസംിൽ പേ�ാൾ 0484-2523557 8281040166 bdokoovappady@gmail.com
5. വിാഴിക്കുളംം എൻ.എം. അൻവിർ അലാി 0484-2677142 8281040175 bdovaz@gmail.com
6. ഇെപ്പ്ള്ളി ൈീസംാ �ാനുവിൽ 0484-2426636 8281040165 bdoeda@gmail.com
7. ബൈവിപ്പ്ിൻ തുളംസംി പേസംാ�ൻ 0484-2489600 8281040176 bdovypin@gmail.com
8.  �ള്ളുരുത്തിി പേൈൈി തിമ്പി 0484-2232162 8281040170 bdopalluruthy@gmail.com
9. മുളംന്തുരുത്തിി ര്ാജു �ി.നായിർ 0484-2740303 8281490568 mtybdo@gmail.com
10. വിെവുംപേകാാെ് വിി.ആർ. അപേശാകാൻ 0484-2760249 8281040174 bdovadavukode@gmail.com
11. പേകാാതി�ംഗ്ലാം �ി.എ.എം. ൈഷ്വീർ 0485-2822544 8281040167 bdokmgm@gmail.com
12. �ാമ്പാക്കുെ ആലാീസം് ഷ്വാജു 0485-2272282 8281040171 bdopambakuda@gmail.com
13. �ാറക്കിെവി് െി.വിി. �ദീഷ്വ് 0484-2473031 8281040173 bdoparakadavu@gmail.com
14. മൂവിാറ്റുപുഴി മൊ�ാഫീ.പേജാസം് അഗ്�ിൻ 0485-2812714  9447820282 bdomvpa@yahoo.com

തൃശൂര്
1. ചിാവിക്കിാെ് നഫീീസംത്തുൾ �ിസം് ര്ിയി   0487-2507688 7025455905 chavakkadbdo123@gmail.com
2. മൊചിാവ്വന്നൂർ ആൻസംി വിിലാാംസം് 04885-222670 8281040181 cwrbdo@gmail.com
3. വിെക്കിാപേഞ്ചാര്ി മൊകാ.വിി. നഫീീസം 0488-4232204 8281040192 bdowcky@gmail.com
4. �ഴിയിന്നൂർ മൊകാ.എം. അഷ്വറഫീ് 04884-225044 8281040188 bdopzn@gmail.com
5. ഒല്ലൂക്കിര് മൊകാ.ആർ. ര്വിി 0487-2370430 8281040187 bdoollukkara@gmail.com
6. പുഴിയ്ക്ക്ൽ പേജാാതിി പേജാസംഫീ് 0487-2307305 8281040189 secpuzhackal@gmail.com
7. മുല്ലാപേ�ര്ി ലാതിി പേവിണുപേഗ്ാ�ാൽ 0487-2262473 8281040186 bdomullassery@gmail.com
8. തിളംിക്കുളംം മൊകാ.സംി. �സംാദ് 0487-2391785 8281040190 bdotlkm@gmail.com
9. അന്തിക്കിാെ് സംി.മൊകാ. കൃഷ്ണകു�ാർ 0487-2272018 8281040177 bdoakd@gmail.com
10. പേചിർപ്പ്് എ.മൊകാ. ര്ാധാാകൃഷ്ണൻ �ാ�ർ 0487-2342283 8281040180 secretarycherpu@gmail.com
11. മൊകാാെകാര് ര്ഞ്ജിിത്തി് എം.ആർ. 0480-2751462 8281040183 kodakarablock@gmail.com
12. ഇര്ിങ്ങാലാക്കുെ ലാളംിതി ൈാലാൻ 0480-2825291 8281040182 bdoijk@gmail.com
13. മൊവിള്ളാങ്ക്ല്ലൂർ വിിജയിലാക്ഷ്മിി വിിനയിചിന്ദ്രീൻ 0480-2860107 8281040192 bdovlgr@gmail.com
14. �തിിലാകാം സംി.മൊകാ. ഗ്ിര്ിജ 0480-2850260 8281040185 mkmbdo@gmail.com
15. �ാളം സംന്ധിാ ബൈനസംൻ 0480-2890398 8281040184 bdomala@gmail.com
16. ചിാലാക്കുെി പേവിണു കാണ്ടരു�ഠത്തിിൽ 0480-2701446 8281040178 bdockdy@gmail.com

പോലിക്കാോെ്      
1. ആലാത്തൂർ ര്ജനി ൈാബു 04922-222270 8547783224 bdoalathur@gmail.com
2. അട്ടപ്പ്ാെി �ാരുതിി മുരുകാൻ 04924-254060 8113962522 bdoattappady@gmail.com
3. ചിിറ്റൂർ അഡവ. വിി. മുരുകാദാസം് 04923-272241 9447442961 bdoctr@gmail.com
4. കുഴിൽ�ന്ദിം െി.മൊകാ. പേദവിദാസം് 04922-273284 8281040197 bdokzm@gmail.com
5. മൊകാാല്ലാപേങ്ക്ാെ് ആർ. ചിിന്നക്കുട്ടൻ 04923-262373 9447625492 bdokldpkd@gmail.com
6. �ലാമ്പുഴി ൈിപേജായി് വിി. 0491-2572014 8281040198 bdomza@gmail.com
7. �ണ്ണാർക്കിാെ് അഡവ. സംി.മൊകാ. ഉമ്മുസംൽ� 04924-222371 9037725409  bdomnkd@gmail.com
8. മൊനന്മാാറ ലാീലാാ�ണി സംി. 04923-244218 9446031378 bdonemmara@yahoo.in
9. ഒറ്റിപ്പ്ാലാം പേശാഭന ര്ാപേജന്ദ്രീ �സംാദ് 0466-2244254 9745067209 bdootp@gmail.com
10. �ട്ടാമ്പി സംാജിതി വിിപേനാദ് 0466-2212254 8281040203 bdopattambi@gmail.com
11. �ാലാക്കിാെ് വിി. പേസംതു�ാധാവിൻ 0491-2543310 9447533279 bdopkd@gmail.com
12. ശ്രീീകൃഷ്ണപുര്ം സുനിതി പേജാസംഫീ് 0466-2261221 8078782109 bdoskp@gmail.com
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13. തൃത്തിാലാ അഡവ. വിി.�ി. റജീന 0466-2370307 8281040206 bdotrithalanew2@gmail.com

മലിപ്പുറാം
1. നിലാമ്പൂർ പുഷ്പംവില്ലാി െീച്ചിർ 04931-220429 9447981000 bdonbr@gmail.com
2. വിണ്ടൂർ മൊകാ.സംി.കു�ിമുഹമ്മിദ് 04931-247074 8281040221 bdowan@gmail.com
3. അര്ീപേക്കിാെ് �ി.റുഖിയി ഷ്വംസു 0483-2850047 9995664234 bpoakd@gmail.com
4. മൊകാാപേണ്ടാട്ടി വിി.�ി.ഷ്വജിനി ഉണ്ണി 0483-2712084 9048584610 bdokondotty@gmail.com
5. തിിരൂര്ങ്ങാെി സംാജിദ മൊകാ.െി. 0494-2460260 9747037665 bdotirurangadi@gmail.com
6. തിിരൂർ അഡവ.യു. ബൈസംനു�ീൻ 0494-2422696 8281040218 bdotirmlpker@gmail.com
7. തിാനൂർ മൊകാ.സംൽ�ത്തി് 0494-2440297 8281040217 bdotnr@yahoo.in
8. പേവിങ്ങര് മൊൈൻസംീറ എം. 0494-2450283 8281040220 bdovngmlp.crd@kerala.gov.in
9. മൊ�ാന്നാനി സംി. ര്ാ�കൃഷ്ണൻ 0494-2680271 8281040216 ponnanibdo@gmail.com
10. മൊ�രുമ്പെപ്പ്് അഡവ. ഇ. സംിന്ധു 0494-2670274 8075332188 bdoperumpadappa@gmail.com
11. കുറ്റിിപ്പുറം വിസംീ� പേവിപേളംര്ി 0494-2644310 8281040210 bdoktpm@gmail.com
12. മൊ�ര്ിന്തൽ�ണ്ണ അഡവ. എ.മൊകാ. മുസ്തഫീ 04933-227402 9447388329 bdoptmmlp@gmail.com
13. �ങ്ക്െ അബ്ദുൾ കാര്ിം െി. 04933-282034 8281040212 bdomkdmlpker@gmail.com
14. �ലാപ്പുറം അബ്ദുറഹി�ാൻ കാാര്ാട്ട് 0483-2734909 8281040211 bdompm@yahoo.co.in
15. കാാളംികാാവി് �ി. ശ്രീീജ 04931-257041 8281040209 bdoklkv@gmail.com

ഫോകോഴിഫോക്കാോെ്
1. പേകാാഴിിപേക്കിാെ് സംജിതി പൂക്കിാെൻ 0495-2430799 9656555008 bdokkdblock@gmail.com
2. മൊകാാടുവിള്ളി പേതിാ�സം് കാളംാത്തൂർ 0495-2210289 9447516684 bdokdykkd@gmail.com
3. പേചിളംന്നൂർ മൊകാ.�ി. സുനിൽകു�ാർ 0495-2260272 9447948874 bdochrkkd@gmail.com
4. കുന്ദി�ംഗ്ലാം ൈാബുര്ാജ് 0495-2800276 9495178405 bdokglmkkd1@gmail.com
5. ൈാലുപേ�ര്ി അനിതി വിി.മൊകാ. 0496-2642087 8943472869 bdobalussery@gmail.com
6. പേ�ര്ാമ്പ്ര എൻ.�ി. ൈാബു 0496-2610286 9744891978 bdoperambra@gmail.com
7. പേ�ലാെി മൊകാ.�ി.പേഗ്ാ�ാലാൻ നായിർ 0496-2602031 8281040228 bdomelady124@gmail.com
8. �ന്തലാായിനി �ി. ൈാബുര്ാജ് 0496-2620305 9446782740 bdoplykkd@gmail.com
9. വിെകാര് മൊകാ.�ി. ഗ്ിര്ിജ 0496-2503002 9744797525 bdovatakara2020@gmail.com
10. തൂപേണര്ി മൊകാ.�ി. വിനജ 0496-2550297 9496730538 bdotuneri2017@gmail.com
11. കുന്നുമ്മിൽ മൊകാ.�ി. ചിന്ദ്രീി 0496-2445096 9495635440 bdokunnummal@gmail.com
12. പേതിാെന്നൂർ ശ്രീീലാതി എം. 0496-2592025 6282448069 bdotdrkkd@gmail.com

വിയനോെ്
1. കാൽപ്പ്റ്റി നസംീ� െീച്ചിർ  04936-202265 8281040234 bdokpt@gmail.com
2. സുൽത്തിാൻ     
 ൈപേത്തിര്ി അബൈസംനാർ  04936-220202 8281040237 bdosby@gmail com
3. �ാനന്തവിാെി ജ�ിൻ പേൈൈി 04935-240298 9447735235  bdomananthavady@gmail.com
4. �ന�ര്ം ഗ്ിര്ിജ കൃഷ്വ് ണൻ  04935-222020 8281040236 bdopnm@gmail.com

കണ്ണൂര്
1. എെക്കിാെ് �ി.മൊകാ. ��ീളം 0497-2822496 9142162569 bdoedakkad@gmail.com
2. ഇര്ിക്കൂർ അഡവ. പേറാൈർട്ട് പേജാർജ് 0460-2257058 8281040239 advrobertgeorge123@gmail.com
3. ഇര്ിട്ടി മൊകാ. പേവിലാായുധാൻ 0490-2491240 8281040241 irittybdo@gmail.com
4. കൂത്തു�റമ്പ ആർ. ഷ്വീലാ 0490-2361784 9645118376 bdokba@gmail.com
5. കാണ്ണൂർ മൊകാ.സംി. ജിഷ്വ െീച്ചിർ  0497-2747822 9497600778 bdokannur@gmail.com
6. �യ്യന്നൂർ �ി.വിി.വിത്സ്യലാ 0498-5202927 8281040245 bdopnr@gmail.com
7. തിളംിപ്പ്റമ്പ് സംി.എം. കൃഷ്ണൻ  0460-2203295 8281040647 bdotpba@gmail.com
8. പേ�ര്ാവൂർ മൊകാ. സുധാാകാര്ൻ 0490-2444416 8281040246 bdoperavoor@gmail.com
9. തിലാപേ�ര്ി സംി.�ി. അനിതി 0490-2389100 8281040248 nregstlyblock@gmail.com
10. കാല്ലാാാപേ�ര്ി ഷ്വാജിർ �ി.�ി.  0497-2871101 8281040240 bdoklsry@gmail.com
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11. �ാനൂർ എ. ബൈശലാജ 0490-2318720 8281040244 bdopanur@gmail.com

കോസ്ര്ഫോകോെ്
1. �പേഞ്ചാശവര്ം ഷ്വ�ീന െീച്ചിർ 04998-272673 9746083900 bdomanjeswar@gmail.com
2. കാാസംർപേകാാെ് ബൈസം� സംി.എ.  04994-230230 9744130463   bdoksd230@gmail.com
3. കാാ�ങ്ങാെ് മൊകാ. �ണികാണ്ഠൻ 04672-204048 9496288490 bdoknhd@gmail.com
4. നീപേലാശവര്ം �ാധാവിൻ �ണിയിറ 04672-280328 8281040253 bdonlr500@gmail.com
5. �ര്പ്പ് എം. ലാക്ഷ്മിി 04672-255655 9745211691 bdoprpa@gmail.com
6. കാാറഡുക്കി സംിജി �ാതിു 04998-260249 9446943491 bdokrda@gmail.com

ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകള്
കുറിപ്പ്് : അതിാതി് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാരുമൊെ മൊ�ാബൈൈൽ നമ്പറിമൊന്റ് അവിസംാന അക്കിത്തിിമൊന്റ് മൊതിാട്ടടുത്തി
            അക്കിം പേചിർത്തിാൽ മൊസംക്രട്ടറി�ാരുമൊെ മൊ�ാബൈൈൽ നമ്പർ ലാഭിക്കും.

            ഉദാ:  �ാറശാലാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്ിമൊന്റ് നമ്പർ : 9496040612
                     ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് മൊസംക്രട്ടറിയുമൊെ നമ്പർ : 9496040613

                                                             പേഫീാൺ
ഗ്രാംാ� �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് ഓഫീീസം് മൊ�ാബൈൈൽ ഇ-മൊ�യിിൽ
    

തിിരുംവിനന്ത്പുരംം ജില്ലാ 
പോറാശ്ശാോലി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. �ാറ�ാലാ �ഞ്ചുസ്മാിതി എൽ. 0471-2202033 9496040612 parassalagp@gmail.com
2. കാാപേര്ാെ് എം. ര്ാപേജന്ദ്രീൻനായിർ 0471-2215067 9496040614    karodegp@gmail.com
3. കുളംത്തൂർ ജി. സുധാാർജുനൻ 0471-2210089 9496040616 kulathurgp2009@gmail.com
4. മൊചിങ്ക്ൽ ആർ. ഗ്ിര്ിജ 0471-2232260 9496040618 chenkalgramapanchayat@gmail.

com
5. തിിരുപുറം ... 0471-2260738 9496040620 thirupuramgp@gmail.com
6. പൂവ്വാർ പേലാാറൻസം് മൊജ. 0471-2210032 9496040622 poovargp@gmail.com

ടെപരുംങ്കെവിിളം ഫോബ്ലിോക്കാ്
7. മൊവിള്ളറെ ര്ാജ് പേ�ാഹൻ എം. 0471-2242042 9496040624 vellaradagp@gmail.com
8. കുന്നത്തുകാാൽ അമ്പിളംി ആർ. 0471-2250235 9496040626 kunnathukalgp@gmail.com
9. മൊകാാല്ലായിിൽ എൻ.എസം്. നവിനീതി് കു�ാർ 0471-2232383 9496040628 kollayilgp@gmail.com
10. മൊ�രുങ്ക്െവിിളം എസം്. സുപേര്ന്ദ്രീൻ 0471-2275258 9496040630 nregapkvila@gmail.com
11. ആര്ാപേങ്ക്ാെ് ഗ്ിര്ിജകു�ാര്ി ഒ. 0471-2255226 9496040632 aryancodegp@gmail.com
12. ഒറ്റിപേശഖര്�ംഗ്ലാം മൊചിറുപുഷ്പംം  0471-2255238 9496040634 ottasekharamangalamgp@gmail.

com
13. കാള്ളിക്കിാെ് �ന്ത ശ്രീീകു�ാർ 0471-2272339 9496040636 kallikkadugp@gmail.com
14. അമ്പൂര്ി വിത്സ്യലാ ര്ാജു 0471-2245242 9496040638 amboorigp@gmail.com

അതിിയന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്
15. അതിിയിന്നൂർ വിി.�ി. സുനിൽകു�ാർ 0471-2222367 9496040640 athiyannoorgpt@gmail.com
16. കാാ�ിര്ംകുളംം ബൈഷ്വലാജകു�ാര്ി ൈി. 0471-2260031 9496040642 kanjiramkulamgp@gmail.com
17. കാരുംകുളംം ചിിഞ്ചു ഡിൈൺ 0471-2210042 9496040644 karumkulamgp@gmail.com
18. പേകാാട്ടുകാാൽ ജപേറാംദാസം്   സംി.  0471-2268236 9496040646 kottukalgptvm@gmail.com
19. മൊവിങ്ങാനൂർ ആർ എസം്. ശ്രീീകു�ാർ 0471-2480256 9496040648 venganoorpanchayat@gmail.com

ഫോനമം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
20. �ാറനല്ലൂർ സുപേര്ഷ്വ് കു�ാർ എ. 0471-2298354 9496040650 marpansec@gmail.com
21. ൈാലാര്ാ�പുര്ം വിി. പേ�ാഹനൻ 0471-2400342 9496040652 balaramapuramgpt@gmail.com
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22. �ള്ളിച്ചിൽ റ്റിി. �ല്ലാികാ 0471-2392368 9895563177  secretarypclgp@gmail.com
23. �ലായിിൻകാീഴി് എ. വിത്സ്യലാ കു�ാര്ി 0471-2282021 9496040656 secretarymkl@gmail.com
24. വിിളംപ്പ്ിൽ ലാില്ലാി പേ�ാഹൻ 0471-2289127 9496040658 vilappil.gp@gmail.com
25. വിിളംവൂർക്കിൽ റ്റിി. ലാാലാി 0471-2282055 9496040660 vklgp2012@gmail.com
26. കാല്ലാിയൂർ മൊകാ.മൊകാ.ചിന്തുകൃഷ്ണ 0471-2400258 9496040662 secretaryklyrgp@gmail.com

ഫോപോത്തിൻഫോകോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
27. പേ�ാത്തിൻപേകാാെ് റ്റിി.ആർ. അനിൽ കു�ാർ 0471-2419238 9496040664 pothencodugp@gmail.com
28. �ംഗ്ലാപുര്ം സു� വിി 0471-2420261 9496040666 secmangalapuram@gmail.com
29. അണ്ടൂർപേക്കിാണം ഹര്ികു�ാർ എസം്. 0471-2750251 9496040668 adrkmgp@gmail.com
30. കാഠിനംകുളംം അജിതി അനി 0471-2750249 9496040670 kadinamkulamgp@gmail.com
31. അഴൂർ ആർ. അനിൽ 0470-2636255 9496040730 azhoorgpt@gmail.com

ടെവിള്ളനോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
32. കാാട്ടാക്കിെ മൊകാ. അനിൽകു�ാർ 0471-2290337 9496040672 ktkdagp@gmail.com
33. മൊവിള്ളനാെ് മൊകാ.എസം്. ര്ാജലാക്ഷ്മിി  0472-2882034 9496040674 vellanadgp@gmail.com
34. പൂവിച്ചിൽ   0472-2896338 9496040676 poovachalgp@gmail.com
35. ആര്ാനാെ് വിിജു പേ�ാഹൻ വിി.  0472-2852029 9496040678 gp.arnd@gmail.com
36. വിിതുര് അഡവ. വിി.എസം്. ൈാബുര്ാജ് 0472-2856221 9496040680 vithuragramapanchayat@gmail.

com
37. കുറ്റിിച്ചിൽ ജി. �ണികാണ്ഠൻ 0472-2852024 9496040682 kuttichalgp@gmail.com
38. ഉഴി�ലായ്ക്ക്ൽ മൊജ. ലാളംിതി 0472-2899026 9496040684 uzhamalakkalgp@gmail.com
39. മൊതിാളംിപേക്കിാെ് അഡവ. വിി.മൊജ. സുപേര്ഷ്വ് 0472-2879374 9496040686 sectkd@gmail.com

ടെനടുമങ്ങോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
40. കാര്കുളംം പേലാഖാറാണി യു. 0471-2372046 9496040688 karakulamgp46@gmail.com
41. അരുവിിക്കിര് കാളംത്തിറ  �ധു 0472-2888225 9496040690 aruvikkaragp@gmail.com
42. മൊവിമ്പായിം ൈീന ജയിൻ 0472-2832025 9496040692 vembayamgp@gmail.com
43. ആനാെ് എസം്. ബൈഷ്വലാജ 0472-2802375 9496040694 anadgp@gmail.com
44. �നവൂർ �ിനി എസം്. 0472-2865761 9496040696 secretarypanavoorgp@gmail.com

വിോമനപുരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
45. വിാ�നപുര്ം ജി.ഒ. ശ്രീീവിിദാ 0472-2835034 9496040698  secretaryvamanapuramgp@gmail.

com
46. �ാണിക്കിൽ കുതിിര്കുളംം ജയിൻ 0472-2582046 9496040700 manickalgp@gmail.com
47. മൊനല്ലാനാെ് ൈീനാ കു�ാര്ി ആർ.വിി. 0472-2872031 9496040702 nellanadgp@gmail.com
48. പുല്ലാമ്പാറ �ി.വിി. ര്ാപേജഷ്വ് 0472 - 2829061 9496040704  pullamparagramapanchayat@

                                                                                                                                                       gmail.com
49. നന്ദിിപേയിാെ് ബൈശലാജാര്ാജീവിൻ 0472-2840224 9496040706 nanniyodesecretary@gmail.com
50. മൊ�ര്ിങ്ങമ്മിലാ ഷ്വിനു �െത്തിറ 0472-2845532 9496040708 peringamalagp@gmail.com
51. കാല്ലാറ ലാിസ്സി ജി.മൊജ. 0472-2860240 9496040710 kallaragp@gmail.com
52. �ാപേങ്ങാെ് എം. എം. ഷ്വാഫീി 0472 - 2869241 9496040712  gppangodu@gmail.com

കിളംിമോനൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
53. പുളംി�ാത്തി്  ജി. ശാന്തകു�ാര്ി 0470-2836252 9496040714 secretarypulimath@gmail.com
54. കാര്വിാര്ം വിി. ഷ്വിബുലാാൽ 0470-2690260 9496040716 karavarampanchayat@gmail.com
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55. നഗ്രൂർ ഡി. സ്മാിതി 0470-2672242 9496040718 nagaroorgp@gmail.com
56. �ഴിയികുന്നുമ്മിൽ  മൊകാ. ര്ാപേജന്ദ്രീൻ 0470-2672335 9496040720 pkmlgp@gmail.com
57. കാിളംി�ാനൂർ റ്റിി.ആർ. �പേനാജ് 0470-2672222 9496040723 secretarykmr@gmail.com
58. നാവിായിിക്കുളംം പേൈൈി ര്വിീന്ദ്രീൻ 0470-2692022 9496040724 nvkmgpt@gmail.com
59. �െവൂർ ൈിജുകു�ാർ എം. 0470-2682022 9496040726 secretarymdrgp@gmail.com
60. �ള്ളിക്കിൽ എം. ഹസംീന 0470-2682049 9496040728 pallickalgp@gmail.com

ചിിറായിൻകീഴ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
61. ചിിറയിിൻകാീഴി് �ി. മുര്ളംി 0470-2640334 9496040732 chirayinkeezhgp@gmail.com
62. കാെയ്ക്ക്ാവൂർ ഷ്വീലാ  എസം്. 0470-2656632 9496040734 kdkvrgp@gmail.com
63. വിക്കിം തിാജൂനിസം എ 0470-2653637 9496040736 secretaryvkkm@gmail.com
64. അഞ്ചുമൊതിങ്ങ് വിി. ബൈലാജു 0470-2656652 9496040738 anchuthenggp@gmail.com
65. കാിഴുവിിലാം �പേനാന്മാണി ആർ. 0470-2640342 9496040740 kizhuvilamgp@gmail.com
66. മുദാക്കിൽ ചിന്ദ്രീൈാബു എ. 0470-2639035 9496040742 mudakkalgp@gmail.com

വിര്ക്കാലി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
67. മൊവിട്ടൂർ ഷ്വീജ 0470-2602380 9496040744 vettoorgp@gmail.com
68. മൊചിറുന്നിയൂർ ശശികാലാ എസം്. 0470-2602365  9496040746 cherugp@gmail.com
69. ഇെവി ൈാലാിക്കി് എ. 0470-2660083 9496040748 edavagp2021@gmailcom 
70. ഇലാകാ�ൺ സൂര്ാ ആർ. 0470-2667611 9496040750 elakamon.panchayath@gmail.com
71. മൊചിമ്മിരുതിി �ിയിങ്ക് ൈിറിൽ 0470-2602377 9496040752 chemaruthygp@gmail.com
72. �ണമ്പൂർ എ. നഹാസം് 0470-2689044 9496040754 manamboorgp@gmail.com
73. ഒറ്റൂർ �ി. ൈീന 0470-2689061 9496040756 sottorgp@gmail.com

ടെകോല്ലാം ജില്ലാ
ഓംച്ച്ിറാ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. ഓച്ചിിറ ൈി. ശ്രീീപേദവിി 0476-2690232 9496041702 oachiragramapanchayat@gmail.com
2. കുലാപേശഖര്പുര്ം �ിനിപേ�ാൾ നിസംാം 0476-2640217 9496041704 secretary.kspuram@gmail.com
3. തിഴിവി വിി. സംദാശിവിൻ 0476-2660286 9496041706 thazhavagp@gmail.com
4. ക്ലീാപ്പ്ന �ിനിപേ�ാൾ ഒ. 0476-2690278 9496041708 clappanagp@gmail.com
5. ആലാപ്പ്ാെ് യു. ഉല്ലാാസം് 0476-2826338 9496041712 alappadgp@gmail.com
6. മൊതിാെിയൂർ ൈിന്ദു ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 0476-2660276 9496041714 thodiyoorgp@gmail.com
     
ശാോസ്തോംഫോകോട്ട ഫോബ്ലിോക്കാ്     
7. ബൈ�നാഗ്പ്പ്ള്ളി �ി.എം. മൊസംയി്ദ് 0476-2847741 9496041710 mynagappallygp@gmail.com
8. ശാസ്താംപേകാാട്ട ഗ്ീതി. ആർ 0476-2912136 9496041716 secretary.skt.gp@gmail.com
9. �െി�ാമൊറ കാല്ലാെ പേഡാ.സംി. ഉണ്ണികാാഷ്ണൻ 0476-2830391 9400010405 westkalladagp@gmail.com
10. ശൂര്നാെ് സംൗത്്തി  ശ്രീീജ എസം്.മൊകാ. 0476-2851349 9496041720 sooranadusouthgp@gmail.com
11. പേ�ാരുവിഴിി ൈിനു �ംഗ്ലാത്തി് 0476-2820542 9496041722 secretarypgp@gmail.com
12. കുന്നത്തൂർ വിത്സ്യലാ കു�ാര്ി 0476-2856125   9496041724 kunnathoorgp@gmail.com
13. ശൂര്നാെ് പേനാർത്്തി  എസം്. ശ്രീീകു�ാർ 0476-2851341 9496041726 secretarysngp@gmail.com 

ടെവിട്ടിക്കാവിലി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
14. ഉമ്മിന്നൂർ അമ്പിളംി ശിവിൻ 0474-2492026 9496041728 ummannoorgp@gmail.com
15. മൊവിട്ടിക്കിവിലാ അഡവ: ഡി. സംജയികു�ാർ 0474-2402533 9496041730 vettikkavala@gmail.com
16. പേ�ലാിലാ തിാര് എ. 0474-2402545 9496041732 melilagpklm@gmail.com
17. ബൈ�ലാം ൈിന്ദു ജി. നാഥ്് 0474-2453143 9496041734 mylomgp2002@gmail.com
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18. കുളംക്കിെ അഡവ.�ി.റ്റിി. ഇന്ദുകു�ാർ 0474-2415536  9496041736 kulakkadagp@gmail.com
19. �വിിപേത്രശവര്ം വിി. ര്ാധാാകൃഷ്ണൻ 0474-2415526  ... pavithreswaram2009@gmail.com

പത്തിനോപുരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
20. വിിളംക്കുെി അദൈിയി നാസംറു�ീൻ 0475-2322026 9496041740 vilakudypanchayat@yahoo.in
21. തിലാവൂർ വിി. എസം്. കാലാാപേദവിി  0475-2328128 9496041742 thalavoorgp@gmail.com
22. �ിറവിന്തൂർ ആർ. ജയിൻ 0475-2222239 9496041744 piravanthoor@gmail.com
23. �ട്ടാഴിി വിെപേക്കിക്കിര് ര്�ാപേദവിി വിി �ി 0475-2399457 9496041746 pattazhyvadakkekkaragp@gmail.com
24. �ട്ടാഴിി മൊകാ.അപേശാകാൻ 0475-2399458 9496041748 pattazhygp@gmail.com
25. �ത്തിനാപുര്ം എസം്. തുളംസംി 0475-2352346 9496041750 ptpmpanchayat@gmail.com
     
അഞ്ചാൽ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
26. കുളംത്തൂപ്പുഴി �ി.അനിൽ കു�ാർ 0475-2317526 9496041752 kpzagp@gmail.com
27. ഏരൂർ റ്റിി. അജയിൻ 0475-2273253 9496041754 yeroor.gp@gmail.com
28. അലായി�ൺ അസംീന �നാഫീ് 0475-2304229 9496041756 alayamongramapanchayat@ gmail.com
29. അഞ്ചാൽ എസം്. ബൈൈജു 0475-2273236 9496041758 anchalgp@gmail.com
30. ഇെമുളംയ്ക്ക്ൽ സുജ സുപേര്ന്ദ്രീൻ 0475-2273344 9496041760 edamulackalgp@gmail.com
31. കാര്വിാളൂർ അഡവ. ജിഷ്വ മുര്ളംി 0475-2250599   9496041762 karavaloor@gmail.com
32. മൊതിന്മാലാ മൊകാ.ശശിധാര്ൻ 0475-2344526 9496041764 thenmalagp@gmail.com
33. ആര്ാങ്ക്ാവി് സുജ പേതിാ�സം് 0475-2344533 9496041766 aryankavugp@gmail.com
     
ടെകോട്ടോരംക്കാരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
34. മൊവിളംിയിം ആർ. ൈിപേനാജ് 0474-2462021 9496041768 veliyamgramapanchayat@gmail.com
35. പൂയിപ്പ്ള്ളി മൊജസ്സി പേറായിി 0474-2462027 9496041770 pooyappallypanchayat@gmail.com
36. കാര്ീ� അഡവ. �ി.എസം്.�പേശാഭ 0474-2522375 9496041772 secretarykareepra@gmail.com
37. എഴുപേകാാൺ അഡവ.ര്തിീഷ്വ് കാിളംിത്തിട്ടിൽ 0474-2482300 9496041774 ezhukonegp@gmail.com
38. മൊനടുവിത്തൂർ ആർ. സംതിാഭാ� 0474-2454314 9496041776 gpneduvathur@gmail.com
     

ചിിറ്റുമലി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
39. മൊ�ര്ിനാെ് ദിവിാ ജയികു�ാർ 0474-2552688 9496041780 perinadgp@gmail.com
40. കുണ്ടറ �ിനി പേതിാ�സം് 0474-2522288 9496041782 kundaragp@gmail.com
41. കാിഴിമൊക്കി കാല്ലാെ �ി. ഉ�ാപേദവിിഅമ്മി 0474-2585222  9496041784 eastkalladagp@gmail.com
42. പേ�ര്യിം അനീഷ്വ് �െപ്പ്ക്കിര് 0474-2522423 9496041786 perayamgp@gmail.com
43. �ൺപേൈാതുരുത്തി് �ിനി സൂര്ാകു�ാർ 0474-2542360 9496041788 munreothuruthupanchayath@gmail.com
44. �നയിം പേഡാ.മൊകാ. ര്ാജപേശഖര്ൻ 0474-2553988 9496041790 panayamgp@gmail.com
45. തൃക്കിരുവി സംര്സംവതിി ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 0474-2703260 9496041804 thrikkaruvagp@gmail.com
     

ചിവിറാ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
46. മൊതിക്കുംഭാഗ്ം തിങ്ക്ച്ചിി �ഭാകാര്ൻ 0476-2882340 9496041792 thekkumbhagomgramapanchayath@

gmail.com
47. ചിവിറ എസം്. തുളംസംീധാര്ൻ �ിള്ള 0476-2680247 9496041794 chavaragp@gmail.com
48. പേതിവിലാക്കിര് സംിന്ധു എസം്. 0476-2872031 9496041796 thevalakkaragp@gmail.com
49. �ന്മാന ഷ്വ�ി എം. 0476-2670296 9496041798 secypanmanagp@gmail.com
50. നീണ്ടകാര്  �ി.ആർ. ര്ജിത്തി് 0476-2680331 9496041800 secneendakara@gmail.com
     
മുഖാത്തിലി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
51. �യ്യനാെ് മൊജ. ഷ്വാഹിദ 0474-2555266 9496041806 mayyanadgp@gmail.com
52. ഇളംമ്പള്ളൂർ മൊറജി പേജക്കിൈ് 0474-2527209 9496041808 epanchayat@gmail.com
53. തൃപേക്കിാവിിൽവിട്ടം ജലാജകു�ാര്ി എൽ. 0474-2502872 9496041810 tkvmgp@gmail.com
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54. മൊകാാറ്റിങ്ക്ര് ആർ. പേദവിദാസം് 0474-2715780 9496041812 kottamkarapt@gmail.com
55. മൊനടുമ്പന ഗ്ിര്ിജകു�ാര്ി  എസം്. 0474-2562059 9496041822 nedumpanagp@gmail.com
     

ഇത്തിിക്കാരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
56. പൂതിക്കുളംം എസം്. അമ്മിിണി അമ്മി 0474-2512267 9496041814 poothakulamgp@gmail.com
57. കാല്ലുവിാതുക്കിൽ സുദീ�  എസം്. 0474-2572033 9496041816 kalluvathukkalgp@gmail.com
58. ചിാത്തിന്നൂർ ദിജു റ്റിി. 0474-2593254 9496041818 chathannoorgp@gmail.com
59. ആദിച്ചിനല്ലൂർ ഷ്വീലാ എം. 0474-2593341 9496041820 adichanalloorgpt2015@gmail.com
60. ചിിറക്കിര് സുശീലാാപേദവിി സംി.  0474-2514800 9496041824 chirakkaragp@gmail.com
     

ചിെയമം�ലിം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
61. ചിിതിറ എം.എസം്. മുര്ളംി 0474-2429524 9496041826 secchithara@gmail.com
62. കാെയ്ക്ക്ൽ �പേനാജ് കു�ാർ എം. 0474-2422044 9496041828 kadakkalgrpt@gmail.com
63. ചിെയി�ംഗ്ലാം മൊജ.വിി. ൈിന്ദു 0474-2475428 9496041830 cdlmgpt@gmail.com
64. ഇട്ടിവി സംി. അമൃതി 0474-2439523 9496041832 ittivagp@yahoo.com
65. മൊവിളംിനല്ലൂർ അഡവ.എം. അൻസംർ 0474-2466539 9496041834 velinalloorgpt@gmail.com
66. ഇളം�ാെ് വിാളംിപേയിാെ് പേജക്കിൈ് 0474-2670236 9496041836 elamadugp@gmail.com
67. നിലാപേ�ൽ വിിനീതി വിി. 0474-2433221 9496041838 secnilamel@gmail.com
68. കുമ്മിിൾ മൊകാ. �ധു 0474-2448500  9496041840 kummilpanchayath@gmail.com

പത്തിനംതിിട്ട ജില്ലാ
മല്ലാപ്പ്ള്ളി ഫോബ്ലിോക്കാ്     

1. ആനിക്കിാെ് ��ീളം വിസംന്ത് �ാതിു 0469-2685234 9496042602 anicadugp@gmail.com
2. കാവിിയൂർ ദിപേനശ് കു�ാർ  എം.ഡി. 0469-2619253 9496042604 kaviyoorgramapanchayat@gmail.

com
3. മൊകാാറ്റിനാെ് �കാാശ് �ി.സംാം 0469-2773253 9496042606 kottanadgp@gmail.com
4. കാല്ലൂപ്പ്ാറ സൂസംൻ പേതിാംസംൺ 0469-2677237 9496042608 kalloopparagp@gmail.com
5. പേകാാട്ടാങ്ങൽ ൈിനു പേജാർജ്ജ് 0469-2696236 9496042611 kottangalgp@gmail.com
6. കുന്നന്താനം ശ്രീീപേദവിി സംതിീഷ്വ് ൈാബു 0469-2693236 9496042612 kunnamthanamgp@gmail.com
7. �ല്ലാപ്പ്ള്ളി ഗ്ീതി കുര്ാാപേക്കിാസം് 0469-2682254 9496042614 secmlpygp@gmail.com

പുളംിക്കാീഴ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
8. കാെ� നിഷ്വ അപേശാകാൻ 0469-2610246 9496042616 kadapragp@gmail.com
9. കുറ്റൂർ സംഞ്ചു മൊകാ.ജി. 0469-2614387 9496042618 kuttoorgp@gmail.com
10. നിര്ണം മൊകാ.�ി. പുന്നൂസം് 0469-2610254 9496042620 niranamgp@gmail.com
11. മൊനടുമ്പ്രം റ്റിി. �സംന്നകു�ാര്ി 0469-2643187 9496042622 nedumpuram.secretary@gmail.

com
12. മൊ�ര്ിങ്ങര് �ാത്തിൻ പേജാസംഫീ് 0469-2630843 9496042624 peringaragp2016@gmail.com

ഫോകോയിപ്രം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
13. അയിിരൂർ അനിതി കുറുപ്പ്് 04735-230226 9496042626 agpsec301@gmail.com
14. ഇര്വിിപേ�രൂർ ശശിധാര്ൻ�ിളംളം 0469-2657304 9496042628 eraviperoorgp@gmail.com
15. പേകാായിി�ം ആശ സംി.ജി. 0469-2660393 9496042630 koipuramgramapanchayat@gmail.

com
16. പേതിാട്ടപ്പുഴിപേ�ര്ി ൈിപേനായിി 0468-2214387 9496042632 tpsry1@gmail.com
17. എഴു�റ്റൂർ പേശാഭാ �ാതിൂ 0469-2650528 9496042634 ezhumattoorpanchayat@gmail.

com
18. പുറ�റ്റിം സംൗ�ാാ വിിജയിൻ 0469-2664527 9496042636 puramattomgp@gmail.com
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ഇലിന്തൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
19. ഓ�ല്ലൂർ അഡവ. പേജാൺസംൺ വിിളംവിിനാൽ 0468-2350237 9496042638 omalloorgp@gmail.com
20. മൊചിന്നീർക്കിര് പേജാർജ്ജ് പേതിാ�സം് 0468-2350316 9496042640 chenneerkkaragramapanchayat@gmail.

com 
21. ഇലാന്തൂർ പേ�ഴി് സംി �ാതിു 0468-2362037 9496042642 elanthoorgp@gmail.com
22. മൊചിറുപേകാാൽ മൊകാ.ആർ. സംപേന്താഷ്വ് 0468-2212098 9496042644 cherukolegp@gmail.com
23. പേകാാഴിപേഞ്ചാര്ി ജിജി വിർഗ്ീസം് 0468-2212052 9496042646 kgp030405@gmail.com
24. �ല്ലാപ്പുഴിപേ�ര്ി ഉഷ്വാകു�ാര്ി എസം്. 0468-2312162 9496042648   mallappuzhassery.

gramapanchayat@gmail.com
25. നാര്ങ്ങാനം �ിനി പേസംാ�ര്ാജൻ 0468-2216094 9496042650 naranganam.gp@gmail.com

റാോന്നിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
26. റാന്നി-�ഴിവിങ്ങാെി അനിതി അനിൽകു�ാർ 04735-226257 9496042652       rannipazhavangadigp@gmail.com
27. റാന്നി പേശാഭാ ചിാർളംി 04735-227678 9496042654 rannigp@gmail.com
28. റാന്നി-അങ്ങാെി ൈിന്ദു മൊറജി 04735-226275 9496042656 ranniangadigp@gmail.com
29. റാന്നി-മൊ�രുനാെ് �ി.എസം്. പേ�ാഹനൻ  04735-240230 9496042658    rperunadugramapanchayath@gmail.

com
30. വിെപേ�ര്ിക്കിര് ലാതി പേ�ാഹൻ 04735-252029 9496042660 vadasserikkaragp@gmail.com
31. ചിിറ്റിാർ സംജി കുളംത്തുങ്ക്ൽ 04735-255225 9496042662 chittargp@gmail.com
32. സംീതിപേത്തിാെ് പേജാൈി റ്റിി. ഈപേശാ 04735-258048 9496042664 lsgdseethathode@gmail.com
33. നാറാണംമൂഴിി ൈീനാ പേജാൈി 04735-270228 9496042666 naranammoozhygp@gmail.com
34. മൊവിച്ചൂച്ചിിറ െി.മൊകാ. മൊജയിിംസം് 04735-265238 9496042668 vechoochiragp@gmail.com

ഫോകോന്നിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
35. പേകാാന്നി സുപേലാഖ വിി. നായിർ 0468-2242223 9496042670 konnigp@gmail.com
36. അരുവിാപ്പുലാം പേര്ഷ്മ �റിയിം പേറായിി 0468-2242357 9496042672 aruvappulampanchayat@gmail.

com
37. ��ാെം നവിനിത്തി് എൻ. 0468-2242215 9496042674 pramadomgp@gmail.com
38. ബൈ�ലാ� ചിന്ദ്രീികാ സുനിൽ 0468-2222340 9496042676 mylapragp@gmail.com
39. വിള്ളിപേക്കിാെ് ആർ. പേ�ാഹനൻ നായിർ 0468-2350229 9496042678 vallicodegp@gmail.com
40. തിണ്ണിപേത്തിാെ് കുട്ടപ്പ്ൻ മൊകാ.എ. 0468-2382223 9496042680 thannithodugp2015@gmail.com
41. �ലായിാലാപ്പുഴി ഷ്വീലാാകു�ാര്ി ചിാങ്ങയിിൽ 0468-2300223 9496042682 gpmalayalappuzha@gmail.com

പന്ത്ളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
42. �ന്തളംം മൊതിപേക്കിക്കിര് എസം്. ര്ാപേജന്ദ്രീ �സംാദ് 04734-228498 9496042684 pandalamthekkekara@gmail.com
43. തുമ്പ�ൺ പേറാണി സംക്കിറിയി 04734-266292 9496042688 thumpamongp@gmail.com
44. കുളംനെ ചിിത്തിിര് സംി. ചിന്ദ്രീൻ 04734-260272 9496042704 secretarykulanadagp@gmail.com
45. ആറന്മുളം ഷ്വിജ റ്റിി. പേറ്റിാജി 0468-2319139 9496042706 aranmulagp@gmail.com
46. മൊ�ഴുപേവിലാി �ിങ്ക്ി ശ്രീീധാർ 0468-2257228 9496042708 mezhuvelygp@gmail.com

പറാഫോക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
47. ഏനാദി�ംഗ്ലാം ര്ാജപേഗ്ാ�ാലാൻ നായിർ �ി. 04734-246031 9496042690 enadimangalamgp@gmail.com
48. ഏറത്തി് സംപേന്താഷ്വ് ചിാത്തിന്നുപ്പുഴി 04734-228256 9496042692 erathugp@gmail.com
49. ഏഴിംകുളംം ആശ വിി.എസം്. 04734-240637 9496042694 ezhamkulamgp@gmail.com
50. കാെമ്പനാെ് �ിയിങ്ക് �തിാ�് 04734-282026 9496042696 kadampanadgp@gmail.com
51. കാലാഞ്ഞൂർ പുഷ്പംവില്ലാി െീച്ചിർ 04734-270363 9496042698 kalanjoorgp@gmail.com
52. മൊകാാടു�ൺ മൊകാ.മൊകാ. ശ്രീീധാര്ൻ 04734-285225 9496042700 seckodumongp@gmail.com
53. �ള്ളിക്കിൽ സുശീലാ കു�മ്മി കുറുപ്പ്് 04734-288621 9496042702 gppallickal7@gmail.com
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ആലിപ്പുഴ ജില്ലാ
ട്രൈതിക്കാോട്ടുഫോശ്ശാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്    
1. അരുക്കുറ്റിി മുഹമ്മിദ് കുട്ടി 0478-2872828 9496043602 arookuttygp@gmail.com
  (അഷ്വ് റഫീ് മൊവിപേള്ളഴിത്തി്)
2. പേചിന്നം�ള്ളിപ്പുറം സുധാീഷ്വ് െി.എസം്. 0478-2552230 9496043604 chennampallippuramgp@gmail.com
3. �ാണാവിള്ളി ധാനാ സംപേന്താഷ്വ്  0478-2522250 9496043606 panavallygp@gmail.com
4. മൊ�രുമ്പളംം അഡവ.വിി.വിി. ആശ 0478-2512264 9496043608 perumbalamgp@gmail.com
5. ബൈതിക്കിാട്ടുപേ�ര്ി ഡി. വിിശവംഭര്ൻ 0478-2532240 9496043610 thycattusserygp@gmail.com
     
പട്ടണക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
6. അരൂർ ര്ാഖി ആന്റ്ണി 0478-2872234 9496043612 aroorgp@gmail.com
7. എഴുപുന്ന ആർ. �ദീ�് 0478-2872562 9496043614 ezhupunnagp@gmail.com
8. കുത്തിിയിപേതിാെ് വിത്സ്യലാ 0478-2562250 9496043618 kuthiathodegp@gmail.com
9. പേകാാെംതുരുത്തി് ൈിനീഷ്വ് എച്ചി്. 0478-2562249 9496043620 kodamthuruthgp@gmail.com
10. തുറവൂർ പേ�ാളംി ര്ാപേജന്ദ്രീൻ 0478-2562254 9496043622 thuravurgp@gmail.com
11. �ട്ടണക്കിാെ് സുജിതിാ ദിലാീ�് 0478-2592232 9496043624 pattanakkadgp@gmail.com
12. വിയിലാാർ കാവിിതി ഷ്വാജി 0478-2592601 9496043626 vayalargp@gmail.com
     
ക�ിക്കുഴി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
13. കാെക്കിര്പ്പ്ള്ളി ജയിിംസം് ചിിങ്കുതിറ 0478-2813185 9496043616 kadakkarappallygp@gmail.com
14. കാ�ിക്കുഴിി ഗ്ീതി കാാർത്തിിപേകായിൻ 0478-2862373 9496043628 kanjikuzhygp@gmail.com
15. പേചിർത്തിലാ മൊതിക്കി് സംിനിപേ�ാൾ വിി.എസം്. 0478-2822650 9496043630 cherthalasouthgp@gmail.com
16. തിണ്ണീർമുക്കിം �ഞ്ചുളം മൊകാ. 0478-2582841 9496043632 thanneermukkamgp@gmail.com
17. �ാര്ാര്ിക്കുളംം വിെക്കി് സുദർശന ൈായിി മൊകാ. 0478-2862329 9496043634 maraarikkulamnorthgp@gmail.com
     
ആരംയോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
18. ആര്ാാെ് ൈിജുപേ�ാൻ ജി. 0477-2258030 9496043638 aryaadgp@gmail.com
19. �ണ്ണപേഞ്ചാര്ി അഡവ.റ്റിി.വിി. അജിത്തി്കു�ാർ 0477-2292349 9496043640 mannancherrygp@gmail.com
20. �ാര്ാര്ിക്കുളംം മൊതിക്്കി �ി.�ി. സംംഗ്ീതി 0477-2258238 9496043642 mararikulamsouthgp@gmail.com
21. മുഹമ്മി സംവപ്ന ഷ്വാബു 0478-2862348 9496043636 muhammagp@gmail.com
അമ്പലിപ്പുഴ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
22. അമ്പലാപ്പുഴി മൊതിക്്കി കാവിിതി മൊകാ. 0477-2272033 9496043644 ambalapuzhasouthgp@gmail.com
23. അമ്പലാപ്പുഴി വിെക്കി് എസ്ം. ഹാര്ിസ്ം 0477-2280525    9496043646 ambalapuzhanorth@gmail.com
24. പുന്ന� മൊതിക്കി് �ി.ജി. ബൈസംറസ്ം 0477-2287827 9496043648 punnaprasouthgp@gmail.com
25. പുന്ന� വിെക്കി് സംജിതി സംതിീശൻ 0477-2286171 9496043650 punnapranorthgp@gmail.com
26. പുറക്കിാെ് സുദർശനൻ എ.എസ്ം 0477-2272031  9496043652 purakkadgp@gmail.com
     
ചിമ്പക്കുളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
27. എെതിവ �റിയിാമ്മി പേജാർജ്്ജ 0477-2212261 9496043654 edathuagp@gmail.com
28. ബൈകാനകാര്ി എം.സംി. �സംാദ് 0477-2724235 9496043656 kainakarigp@gmail.com
29. ചിമ്പക്കുളംം റ്റിി.ജി. ജലാജകു�ാര്ി 0477-2702268 9496043658 chambakulamgp@gmail.com
30. തികാഴിി എസ്ം. അജയികു�ാർ 0477-2274253 9496043660 thakazhygp@gmail.com
31. തിലാവിെി ഗ്ായിത്രി ൈി. നായിർ 0477-2212428 9496043662 thalavadygp@gmail.com
32. മൊനടുമുെി �ിനി �ന്മാദൻ നായിർ 0477-2736236 9496043664 nedumudygp@gmail.com
     
ടെവിളംിയനോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
33. കാാവിാലാം പേജാഷ്വിപേ�ാൻ പേജാസംഫീ് 0477-2747240 9496043666 kavaalmgp@gmail.com
34. പുളംിങ്കുന്ന് അമ്പിളംി റ്റിി. പേജാസം് 0477-2702267 9496043668 pulincunnoogp@gmail.com
35. നീലാംപേ�രൂർ െി.മൊകാ. തിങ്ക്ച്ചിൻ 0477-2710610 9496043670 neelamperoorgp@gmail.com
36. മുട്ടാർ മൊ�ർളംിൻ ബൈൈജു 0477-2219367 9496043672 muttargp@gmail.com
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37. ര്ാ�ങ്ക്ര്ി ആർ. ര്ാപേജന്ദ്രീകു�ാർ 0477-2706632 9496043674 ramankarygp@gmail.com
38. മൊവിളംിയിനാെ് ൈിന്ദുപേ�ാൾ(ൈിന്ദു ശ്രീീകു�ാർ) 0477-2753251 9496043676 veliyanadgp@gmail.com
     
ടെചിങ്ങന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
39. ആലാ മൊകാ.ആർ. മുര്ളംീധാര്ൻ �ിള്ള 0479-2369465 9496043678 alaagp@gmail.com
40. മൊചിറിയിനാെ് �സംന്ന ര്പേ�ശൻ 0479-2360149 9496043680 cheriyanadgp@gmail.com
41. തിിരുവിൻവിണ്ടൂർ ൈിന്ദു കുരുവിിളം 0479-2427897 9496043682 thiruvanvandoorgp@gmail.com
42. �ാണ്ടനാെ് ആശ വിി. നായിർ 0479-2464287 9496043684 pandanaadgp@gmail.com
43. പുലാിയൂർ എം.ജി. ശ്രീീകു�ാർ 0479-2464682 9496043686 puliyoorgp@gmail.com
44. ബുധാനൂർ ആർ. പുഷ്പംലാതി �ധു 0479-2466383 9496043688 budhanoorgp@gmail.com
45. മുളംക്കുഴി എൻ. �ത്മാാകാര്ൻ 0479-2469251 9496043692 mulakkuzhagp@gmail.com
46. മൊവിണ്മണി സുനിപേ�ാൾ 0479-2352237 9496043694 venmonygp@gmail.com

ഹിരംിപ്പ്ോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
47. കാാർത്തിികാപ്പ്ള്ളി ഗ്ിര്ിജാ ഭായിി 0479-2485706 9496043696 karthikapallygp@gmail.com
48. കാരുവിാറ്റി എസം്. സുപേര്ഷ്വ് 0479-2492227 9496043698 karuvattagp@gmail.com
49. കു�ാര്പുര്ം സൂസംി ഒ. 0479-2412776 9496043700 kumarapuramgp@gmail.com
50. മൊചിറുതിന പേജാൺ �ാതിു(എൈി �ാതിു) 0479-2413278 9496043704 cheruthanagp@gmail.com
51. തൃക്കുന്നപ്പുഴി എസം്. വിിപേനാദ് കു�ാർ 0479-2482039 9496043706 thrikunnappuzhagp@gmail.com
52. �ള്ളിപ്പ്ാെ് അജിതി അര്വിിന്ദിൻ 0479-2408656 9496043708 pallippadgp@gmail.com
53. വിീയിപുര്ം ഷ്വീജാ സുപേര്ന്ദ്രീൻ 0479-2319649 9496043710 veeyapuramgp@gmail.com
     
മോഫോവിലിിക്കാരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
54. മൊചിന്നിത്തിലാ                  
 തൃമൊപ്പ്രുന്തുറ വിിജയിമ്മി ഫീിപേലാന്ദ്രീൻ 0479-2325396 9496043714 chennithalathripperumthuragp@
     gmail.com
55. മൊചിട്ടികുളംങ്ങര് സംി. സുധാാകാര്ക്കുറുപ്പ്് 0479-2348314 9496043716 chettikulangaragp@gmail.com
56. തിഴിക്കിര് ഷ്വീൈ സംതിീഷ്വ് 0479-2356048 9496043718 thazhakkaragp@gmail.com
57. �ാപേവിലാിക്കിര്     
 മൊതിപേക്കിക്കിര് പേഡാ.മൊകാ. പേ�ാഹൻകു�ാർ 0479-2328305 9496043720 thekkekkaragp@gmail.com
58. �ാന്നാർ റ്റിി.വിി. ര്തി് നകു�ാര്ി 0479-2312238 9496043690 mannargp@gmail.com
     
ഭരംണിക്കാോവി് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
59. ചുനക്കിര് അഡവ.മൊകാ.ആർ.അനിൽകു�ാർ 0479-2379536 9496043722 chunakkaragp@gmail.com
60. നൂറനാെ് സംവപ്ന സുപേര്ഷ്വ് 0479-2374840 9496043724 nooranadgp@gmail.com
61. �ാലാപേ�ൽ ൈി.വിിപേനാദ് 0479-2386326 9496043726 palamelgp@gmail.com
62. ഭര്ണിക്കിാവി് മൊകാ.ദീ� 0479-2332026 9496043728 bharanikavugp@gmail.com
63. �ാപേവിലാിക്കിര്-    
 തിാ�ര്ക്കുളംം ജി.പേവിണു(മുര്ളംീധാര്ൻ �ിള്ള) 0479-2370038 9496043730 thamarakulamgp@gmail.com
64. വിള്ളികുന്നം ൈിജി �സംാദ് 0479-2335236 9496043732 vallikunnamgp@gmail.com
     
മുതുകുളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
65. ആറാട്ടുപുഴി എൻ.സംജീവിൻ 0479-2488240 9496043734 arattupuzhagp@gmail.com
66. കാണ്ടല്ലൂർ തിയ്യിൽ �സംകു�ാര്ി 0479-2430254 9496043736 kandalloorgp@gmail.com
67. കൃഷ്ണപുര്ം ഷ്വാനി കുരുപേമ്പാലാിൽ 0479-2438682 9496043738 krishnapuramgp@gmail.com
68. ചിിപേങ്ങാലാി സംജിനി 0479-2486156 9496043702 chingoligp@gmail.com
69. പേചിപ്പ്ാെ് എം.മൊകാ.പേവിണുകു�ാർ 0479-2402264 9496043740 cheppadgp@gmail.com
70. പേദവിികുളംങ്ങര് എസം്.�വിനനാഥ്ൻ 0479-2445953 9496043742 devikulangaragp@gmail.com
71. �ത്തിിയൂർ ഉഷ്വ.എൽ 0479-2435181 9496043744 pathiyurgp@gmail.com
72. മുതുകുളംം മൊകാ.വിി.പേജാാതിി �ഭ 0479-2472027 9496043746 muthukulamgp@gmail.com
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     ഫോകോട്ടയം ജില്ലാ
ട്രൈവിക്കാം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. തിലായിാഴിം മൊകാ. ൈിനിപേ�ാൻ 04829-222391 9496044602 thalayazhamgp@gmail.com
2. മൊചിമ്പ് സുകാനാ സുകു�ാര്ൻ 04829-273123 9496044604 chempugp@gmail.com
3. �റവിൻതുരുത്തി് മൊകാ.ൈി ര്� 04829-236150 9496044606  maravanthuruthgp@gmail.com
4. റ്റിി.വിി. പുര്ം കാവിിതി മൊറജി 04829-210287 9496044608  tvpuramgp@gmail.com 
5. മൊവിച്ചൂർ ബൈഷ്വലാകു�ാർ മൊകാ.ആർ. 04829-275124 9496044610  vechoorgp@gmail.com 
6. ഉദയിനാപുര്ം ഗ്ിര്ിജ പുഷ്കര്ൻ 04829-222253 9496044612 udayanapurampanchayat@gmail.
com
     
കടുത്തുരുംത്തിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
7. കാടുത്തുരുത്തിി ബൈസംനമ്മി ഷ്വാജു 04829-282280     9496044614   kdtykdyktym@gmail.com
8. കാല്ലാറ(ബൈവിക്കിം) പേജാണി പേതിാട്ടുങ്ക്ൽ 04829-267341 9496044616 kllrakdyktym@gmail.com
9. മുളംക്കുളംം റ്റിി.മൊകാ. വിാസുപേദവിൻ നായിർ 04829-251246 9496044620 mlkmkdyktym@gmail.com
10. ഞീീഴൂർ സുഷ്വ� �ി.ആർ.                    04829-263660 9496044622   njrkdyktym@gmail.com
11. തിലാപേയിാലാപ്പ്റമ്പ് ഷ്വാജിപേ�ാൾ എൻ. 04829-236127 9496044624      thymbukdyktym@gmail.
com
12. മൊവിള്ളൂർ ലൂക്കി് �ാതിു 04829-257171 9496044626 velorkdyktym@gmail.com

ഏറ്റുമോനൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
13. തിിരുവിാർപ്പ്് അജയിൻ മൊകാ. പേ�പേനാൻ 0481-2382266 9496044704 thiruvarppugpktm@gmail.com
14. അയ്മനം സംൈിതി പേ�ംജി 0481-2515072 9496044630 aymanam.panchayat@gmail.com
15. അതിിര്മ്പുഴി ൈിജു വിലാിയി�ലാ 0481-2730564 9496044632 athirampuzhagp2017@gmail.com
16. ആർപ്പൂക്കിര് പേറാസംിലാി പേൊ�ിച്ചിൻ 0481-2597230 9496044634 arpookaragp@gmail.com
17. നീണ്ടൂർ വിി.മൊകാ. �ദീ�് 0481-2712370 9496044636 secretary.ndr@gmail.com
18. കു�ര്കാം ധാനാാ സംാബു 0481-2524322 9496044698 kumarakomgp@gmail.com

ഉഴവൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
19. കാെൈാ�റ്റിം പേജായിി കാല്ലുപുര് 04822-251232 9496044638 kadaplamattomgpktm@gmail.com
20. �ര്ങ്ങാട്ടു�ിള്ളി മൊൈൽജി ഇമ്മിാനുവിൽ 04822-251037 9496044640 marangattupallygpktm@gmail.com
21. കാാണക്കിാര്ി �ിനു �പേനാജ് 04822-228337 9496044642 kanakkarygpktm@gmail.com
22. മൊവിളംിയിന്നൂർ സംണ്ണി പുതിിയിിെം 04822-244113 9496044644 secveliyannoor@gmail.com
23. കുറവിിലാങ്ങാെ് �ിനി �ത്തിായിി 04822-230236 9496044648 kuravilangadgpktm@gmail.com
24. ഉഴിവൂർ പേജാണിസം് �ി. �ീഫീൻ 04822-240124 9496044650 uzhavoorgpktm@gmail.com
25. ര്ാ�പുര്ം ബൈഷ്വനി സംപേന്താഷ്വ് 04822-260248 9496044652 ramapuramgpktm@gmail.com
26. �ാഞ്ഞൂർ പേകാാ�ളംവില്ലാി ര്വിീന്ദ്രീൻ 04829-242337 9496044618 mjrkdyktym@gmail.com
     
ളംോലിം ഫോബ്ലിോക്കാ്    
27. ഭര്ണങ്ങാനം ലാിസംമ്മി മൊസംൈാ�ാൻ 04822-236232 9496044654 brgmllmktm@yahoo.in
28. കാരൂർ �ഞ്ജു ൈിജു 04822-212514 9496044656 karoorgpktm@gmail.com
29. മൊകാാഴുവിനാൽ നിമ്മിിപേ�ാൾ �ാനുവിൽ 04822-267037 9496044658 kzhvlllmktm@gmail.com
30. കാെനാെ് ഉഷ്വാ ര്ാജു 04822-246337 9496044660 kdndllmktm@gmail.com
31. �ീനച്ചിിൽ പേജായിി മൊസംൈാ�ാൻ 04822-236337 9496044662 meenachilgp@gmail.com
32. മുപേത്തിാലാി ര്ഞ്ജിിത്തി് ജി. 04822-205511 9496044664 mtlyllmktm@gmail.com
     
ഈരംോറ്റുഫോപട്ട ഫോബ്ലിോക്കാ്    
33. പേ�ലുകാാവി് റ്റിി.മൊജ. മൊൈഞ്ചാ�ിൻ 04822-219028 9496044666 mlkvetpaktm@gmail.com
34. മൂന്നിലാവി് പേജാഷ്വി പേജാഷ്വവാ 04822-286179 9496044668 mnlvetpaktm@gmail.com
35. പൂ�ാർ ഗ്ീതി പേനാൈിൾ 04822-272184 9496044670 pnjretpaktm@gmail.com
36. പൂ�ാർ- പേജാർജ്ജ് �ാതിു 04822-272171 9496044674 pjrtetpaktm@gmail.com
 മൊതിപേക്കിക്കിര് അത്തിിയിാലാിൽ 
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37. തിലാപ്പ്ലാം അനു�� വിിശവനാഥ്് 04822-272195 9496044676 tlpmetpaktm@gmail.com
38. തിീപേക്കിായിി മൊകാ.സംി. മൊജയിിംസം്  04822-281029 9496044678 tkoyetpaktm@gmail.com
39. തിലാനാെ് ര്ജനി സുധാാകാര്ൻ 04822-281031 9496044680 tlndetpaktm@gmail.com
40. തിിെനാെ് വിിജി പേജാർജ്ജ് 04822-272068 9496044682 tdndetpaktm@gmail.com

പോമ്പോെി ഫോബ്ലിോക്കാ്    
41. �ണർകാാെ് ൈിജു മൊകാ.സംി. 0481-2372828 9496044708 manarkadgp@gmail.com
42. അകാലാക്കുന്നം ജാൻസംി ൈാബു 0481-2551141 9496044684 akalakkunnamgp@gmail.com
43. എലാിക്കുളംം എസം്. ഷ്വാജി 04828-226475 9496044686 elkmpdyktm@gmail.com
44. കൂപേര്ാപ്പ്െ ഷ്വീലാാ മൊചിറിയിാൻ 0481-2700243 9496044688 kooroppadagramapanchayat@gmail.com
45. �ാമ്പാെി ഡാലാി പേറായിി 0481-2505323 9496044690 pmdypdyktm@gmail.com
46. �ള്ളിക്കിപേത്തിാെ് ആശാ ചിന്ദ്രീൻ 0481-2551041 9496044692 plkdpdyktm@gmail.com
47. �ീനെം പേ�ാനിച്ചിൻ കാിഴിപേക്കിെം 0481-2555307 9496044694 meenadomgp@gmail.com
48. കാിെങ്ങൂർ പേൈാൈി �ാതിു 04822-254149 9496044646 kidangoorgpktm@gmail.com

പള്ളം ഫോബ്ലിോക്കാ്    
49. അയിർക്കുന്നം സംീനാ ൈിജുനാര്ായിണൻ 0481-2542327 9496044696 ayarkunnamgp@gmail.com
50. പുതുപ്പ്ള്ളി മൊ�ാന്നമ്മി ചിന്ദ്രീൻ 0481-2352493 9496044700 puthupallygp@gmail.com
51. �നച്ചിിക്കിാെ് ആനി �ാ�ൻ 0481-2330365 9496044702 panachikadgp@gmail.com
52. വിിജയിപുര്ം പേസംാ�ൻകുട്ടി വിി.റ്റിി. 0481-2578463 9496044706 vijayapurampanchayath@gmail.com
53. കുറിച്ചിി സുജാതി സുശീലാൻ 0481-2321539 9496044712 kurichygp@gmail.com

മോെപ്പ്ള്ളി ഫോബ്ലിോക്കാ്    
54. �ാെപ്പ്ള്ളി �ണിയിമ്മി ര്ാജപ്പ്ൻ 0481-2472031 9496044714 madapallygp@gmail.com
55. �ായിിപ്പ്ാെ് മൊകാ.ഡി. പേ�ാഹനൻ 0481-2446087 9496044716 paippadgp@gmail.com
56. തൃമൊക്കിാെിത്തിാനം മൊകാ.എൻ. സുവിർണകു�ാര്ി 0481-2441805 9496044718 thrickodithanamgp@gmail.com
57. വിാഴിപ്പ്ള്ളി പേസംാഫീി ലാാലാിച്ചിൻ 0481-2720313 9496044720 vazhapally@gmail.com
58. വിാകാത്തിാനം പേറാസംമ്മി �ത്തിായിി 0481-2462243   9496044722 vakathanamgp@gmail.com
     
വിോഴൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
59. ചിിറക്കിെവി് അഡവ.ശ്രീീകു�ാര്ൻ നായിർ സംി.ആർ. 04828-221376 9496044724 chirakkadavugpktm@gmail.com
60. കാങ്ങഴി റംലാ ൈീഗ്ം മൊകാ.എസം്. 0481-2494321 9496044726 kangazhagpktm@gmail.com
61. മൊനടുങ്കുന്നം ൈീന സംി.മൊജ. 0481-2415129 9496044728 nedumkunnamgpktm@gmail.com
62. മൊവിള്ളാവൂർ ശ്രീീജിത്തി് റ്റിി.എസം്.  04828-247125 9496044730 vellavoorgpktm@gmail.com
63. വിാഴൂർ വിി.�ി. മൊറജി 0481-2456226 9496044732 vazhoorgp@gmail.com
64. കാറുകാച്ചിാൽ ശ്രീീജിഷ്വ കാിര്ൺ 0481-2485145 9496044710 karukachalgp@gmail.com
     
കോ�ിരംപ്പ്ള്ളി ഫോബ്ലിോക്കാ്   
65. എരുപേ�ലാി തിങ്ക്മ്മി പേജാർജ് കുട്ടി 04828-210337 9496044734 erumelygpktm@gmail.com
66. കാാ�ിര്പ്പ്ള്ളി മൊകാ.ആർ. തിങ്ക്പ്പ്ൻ 04828-202486 9496044736 kanjirappallygpktm@gmail.com
67. കൂട്ടിക്കിൽ �ി.എസം്. സംജിപേ�ാൻ 04828-284127 9496044738 koottickalgpktm@gmail.com
68. �ണി�ലാ ജയിിംസം് �ി. ബൈസം�ൺ 04828-247126 9496044740 manimalagpktm@gmail.com
69. മുണ്ടക്കിയിം പേര്ഖാദാസം് 04828-272490 9496044742 mundakkayamgpktm@gmail.com
70. �ാറപേത്തിാെ് പേജാണിക്കുട്ടി ഏബ്രാഹാം 04828-234400 9496044744 parathodugpktm@gmail.com
71. പേകാാരുപേത്തിാെ് സംന്ധിാ വിിപേനാദ് 04828-281100 9496044746 koruthodugpktm@gmail.com

ഇടുക്കാി ജില്ലാ
അെിമോലിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. അെി�ാലാി പേഷ്വർളംി �ാതിു 04864-222160 9496045012 adimalygp@gmail.com
2. മൊകാാന്നത്തിെി ര്�ാ മൊറനീഷ്വ് 04868-262347 9496045014 konnathadygp@gmail.com
3. ബൈൈസംൺവിാലാി ബൈൈജു കൃഷ്ണൻകുട്ടി 04865-265264 9496045016 pttoankadu@gmail.com
4. മൊവിള്ളത്തൂവിൽ �ഞ്ജു ൈിജു 04864-276222 9496045018 vellathoovalgp@gmail.com
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5. �ള്ളിവിാസംൽ �തിീഷ്വ് കു�ാർ 04865-263239 9496045020 pallivasalgp@gmail.com

ഫോദവിികുളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
6. �റയൂർ ഉഷ്വ മൊഹൻൈി പേജാസംഫീ് 04865-252316 9496045022 myrpanchayat@gmail.com
7. മൂന്നാർ എം. �ണിമൊ�ാഴിി 04865-230322    9496045024 munnarlsgkerala@gmail.com
8. കാാന്തല്ലൂർ �ി.െി. പേ�ാഹൻദാസം് 04865-246208 9496045026 kanthalloorgp@yahoo.in
9. വിട്ടവിെ ഗ്ണ�തിിയിമ്മിാൾ 04865-297027 9496045028 vattavada.lsg@gmail.com
10. ശാന്തൻ�ാറ റ്റിി.മൊജ .ബൈഷ്വൻ 04868-247230 9496045030 santhanparagp@gmail.com
11. ചിിന്നക്കിനാൽ സംിനി 04868-249343 9496045032 chinnakanalgp@gmail.com
12. �ാങ്കുളംം വിിനീതി സംജീവിൻ 04864-218104 9496045034 mankulamgpm@gmail.com
13. പേദവിികുളംം കാവിിതി വിി 04865-242573 9496045036 devikulamlsgd@gmail.com
14. ഇെ�ലാക്കുെി ഈശവര്ി 04865-264400 9496045038 edamalakudigp@gmail.com

ടെനടുംകണ്ടിം ഫോബ്ലിോക്കാ്
15. �ാമ്പാടും�ാറ എസം്. പേ�ാഹനൻ 04868-236262 9496045040 pampadumparagp@gmail.com
16. പേസംനാ�തിി തിിപേലാാത്തി� പേസംാ�ൻ 04868-245241 9496045042 senapathygp@yahoo.in
17. കാരുണാപുര്ം �ിനി �ിൻസം് 04868-236207 9496045044 karunapuramgp@gmail.com
18. ര്ാജാക്കിാെ്  എം.എസം്. സംതിി 04868-242343 9496045046 rajakadgp@gmail.com
19. മൊനടുങ്ക്ണ്ടം പേശാഭന വിിജയിൻ 04868-232038 9496045048 gpnedukandam@gmail.com
20. ഉടുമ്പൻപേചിാലാ മൊകാ.മൊകാ. സംജികു�ാർ 04868-237360 9496045050 lsgichola@gmail.com
21. ര്ാജകു�ാര്ി െിസ്സി ൈിനു 04868-243248 9496045052 rajakumarygp@gmail.com

ഇളംംഫോദശാം ഫോബ്ലിോക്കാ്
22. വിണ്ണപ്പുറം ര്ാജീവി് ഭാസം് കാര്ൻ 04862-245339 9496045054 secvpmgp@gmail.com
23. ഉടുമ്പന്നൂർ എം. ലാതിീഷ്വ് 04862-272041 9496045056 secretaryubr@gmail.com
24. പേകാാെിക്കുളംം സുപേര്ഷ്വ് ൈാബു 04862-264321 9496045058 secretarykodikulam@gmail.com
25. ആലാപേക്കിാെ് �ിനി മൊജറി 04862-276246 9496045060 secretaryalkd@gmail.com
26. മൊവിള്ളിയിാ�റ്റിം ഇന്ദു ൈിജു 04862-276226 9496045062 secretaryvltm@gmail.com
27. കാര്ി�ണ്ണൂർ മൊറജി പേജാൺസംൺ 04862-262221 9496045064 karimannoorgp@gmail.com
28. കുെയിത്തൂർ ഉഷ്വ വിിജയിൻ 04862-253069 9496045066 secretarykudayathoor@gmail.

com

ഇടുക്കാി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
29. ഇടുക്കിി പേജാർജ്ജ് പേജാസംഫീ് 04862-239210 9496045068 idukkikanjikuzhygp@gmail.com
 കാ�ിക്കുഴിി (വിക്കിച്ചിൻ വിയിലാിൽ) 
30. വിാത്തിിക്കുെി സംിന്ധു പേജാസം് 04868-263231 9496045070 vathikudygp@gmail.com
31. അറക്കുളംം വിിപേനാദ് മൊകാ.എസം്. 04862-252030 9496045072 secarklmgp@gmail.com
32. കാാ�ാക്ഷി പേഷ്വർളംി പേജാസംഫീ് 04868-275250 9496045074 kamakshygp@gmail.com
33. വിാഴിപേത്തിാപ്പ്് പേജാർജ്ജ് പേ�ാൾ 04862-235627 9496045076 vazhathopegp@gmail.com
34. �ര്ിയിാപുര്ം ജിൻസംി പേജായിി 04862-235645 9496045078 mariyapuramgp@gmail.com

കട്ടപ്പ്ന ഫോബ്ലിോക്കാ്     
35. ഉപ്പുതിറ മൊജയിിംസം് മൊകാ. പേജക്കിൈ് 04869-244241 9496045082 upputharagp@gmail.com
36. വിണ്ടൻപേ�െ് സംിൈി അബ്രാഹാം 04868-277028 9496045084 secvandanmedugp@gmail.com
37. കാാഞ്ചാിയിാർ സുപേര്ഷ്വ് മൊകാ.സംി. 04868-271211 9496045086 kanchiyargp@gmail.com
38. ഇര്ട്ടയിാർ ജിൻസംൺ വിർക്കിി 04868-276005 9496045088 erattayargramapanchayat@gmail.

com
39. അയ്യപ്പ്ൻപേകാാവിിൽ �ിനിപേ�ാൾ നന്ദികു�ാർ 04869-244304 9496045090 ayyappancoilgp@gmail.com
40. ചിക്കു�ള്ളം �ി.മൊകാ. ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 04868-282229 9496045092 chakkupallam.gp@gmail.com
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ടെതിോടുപുഴ ഫോബ്ലിോക്കാ്
41. കു�ാര്�ംഗ്ലാം മൊഷ്വ�ീന നാസംർ 04862-200687 9496045094 kumaramangalamgramapanchayat@
         gmail.com
42. മുട്ടം ബൈഷ്വജ പേജാപേ�ാൻ 04862-255022 9496045096 muttomgramapanchayat@gmail.com
43. ഇെമൊവിട്ടി ഷ്വീജ നൗഷ്വാദ് 04862-223809 9496045098 edavettygramapanchayat@gmail.com
44. കാര്ിങ്കുന്നം പേജാജി പേതിാ�സം് 04862-242322 9496045100 karimkunnamgramapanchayat

@gmail.com
45. �ണക്കിാെ് റ്റിിസംി പേജാൈ് 04862-202248 9496045102 manakkadgp@gmail.com
46. പുറപ്പുഴി  പേതിാ�സം് �യിറ്റിനാൽ 04862-273049 9496045104 purappuzhagramapanchayat@gmail.com

അഴുതി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
47. മൊ�രുവിന്താനം  പേഡാ�ിന സംജി 04869-280330 9496045106 peruvanthanamgppvm@gmail.

com
48. കു�ളംി ശാന്തി ഷ്വാജിപേ�ാൻ 04869-222035 9496045108 kumilygp@gmail.com
49. മൊകാാക്കിയിാർ �ിയി പേ�ാഹനൻ 04828-284148 9496045110 secretarykokkayargp@gmail.com
50. �ീരുപേ�െ് എസം്. സംാബു 04869-232038 9496045112 peermadegp@gmail.com.
51. ഏലാപ്പ്ാറ നിതിാ എസം്. 04869-242244 9496045114 elapparagp@gmail.com
52. വിണ്ടിമൊപ്പ്ര്ിയിാർ മൊകാ.എം. ഉഷ്വ 04869-252258 9496045116 vandiperiyargp@gmail.com

എംറാണോകുളംം ജില്ലാ
പറാവൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. പേചിന്ദി�ംഗ്ലാം ദിവിാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0484-2518568 9496045702 gpchendamangalam@gmail.com
2. പേകാാട്ടുവിള്ളി മൊകാ.എസം്. ഷ്വാജി 0484-2513111 9496045704 kottuvallygp@gmail.com
3. ഏഴിിക്കിര് മൊകാ.ഡി. വിിൻമൊസംന്റ്് 0484-2508475 9496045706 gpezhikkara@gmail.com
4. വിെപേക്കിക്കിര് ര്ശ്മിി അനിൽകു�ാർ 0484-2442265 9496045708 vdkgpt@gmail.com
5. ചിിറ്റിാറ്റുകാര് ശാന്തിനി പേഗ്ാ�കു�ാർ 0484-2442440 9496045710 secretarychittattukaragp@gmail.

com
ആലിങ്ങോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
6. കാരു�ാലൂർ ശ്രീീലാതി ലാാലു 0484-2670478 9496045712 secrkarumallurpanchayat@gmail.

com
7. വിര്ാപ്പുഴി മൊകാാച്ചുറാണി പേജാസംഫീ് 0484-2513003 9496045714 varapuzhasggp@gmail.com
8. ആലാങ്ങാെ് �ി.എം. �നാഫീ് 0484-2512267 9496045716 alangadgramapanchayat@gmail.com
9. കാടുങ്ങല്ലൂർ സുപേര്ഷ്വ് മുട്ടത്തിിൽ 0484-2604392 9496045718 kadungalloorpanchayat@gmail.com

അങ്കമോലിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
10. മൂക്കിന്നൂർ പേ�ാൾ �ി.  പേജാസംഫീ് 0484-2615698 9496045720 gpmookkannoor@gmail.com
11. തുറവൂർ ജിനി ര്ാജീവി് 0484-2617517 9496045722 thuravoorgramapanchayat@gmail.

com
12. ��� അൽപേഫീാൺസം ഷ്വാജൻ 0484-2690392 9496045724 manjapragp@gmail.com
13. കാറുകുറ്റിി ലാതിികാ ശശികു�ാർ 0484-2612231 9496045726 karukuttygp@gmail.com   
14. അയ്യമ്പുഴി �ി.യു. പേജാപേ�ാൻ 0484-2696690 9496045728 ayyampuzhagp@gmail.com
15. കാാഞ്ഞൂർ പേഗ്രാംസംി ദയിാനന്ദിൻ 0484-2462254 9496045730 kanjoorgp@gmail.com
16. കാാലാെി എം. �ി. ആന്റ്ണി 0484-2951394 9496045732 kaladygpekm@gmail.com 
17. �ലായിാറ്റൂർ-നീലാീശവര്ം മൊസംൈി കാിെപേങ്ങൻ 0484-2462237 9496045734 malayattoorneeleeswaramgp@gmail.com                                                                                                      

കൂവിപ്പ്െി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
18. അശ�ന്നൂർ ഷ്വിജി ഷ്വാജി 0484-2658245 9496045736 asamannoor@gmail.com
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19. മുെക്കുഴി �ി.�ി. അവിറാച്ചിൻ 0484-2645057 9496045738 mudakuzhagramapanchayat
@gmail.com

20. പേവിങ്ങൂർ ശില്പാ സുധാീഷ്വ് 0484-2645037 9496045740 secretaryvengoor@gmail.com
21. ര്ായി�ംഗ്ലാം അജയികു�ാർ എൻ.�ി. 0484-2653416 9496045742 rayamangalam@gmail.com
22. ഒക്കിൽ �പേനാജ് പേതിാട്ടപ്പ്ിള്ളി 0484-2461709 9496045744 okkalgp@gmail.com
23. കൂവിപ്പ്െി �ിനി ൈാബു 0484-2649025 9496045746 kpdypt@gmail.com

വിോഴക്കുളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
24. മൊവിപേങ്ങാലാ എൻ.ൈി. ഹ�ീദ് 0484-2522432 9496045748 vengolagp@gmail.com
25. വിാഴിക്കുളംം പേഗ്ാ�ാലാകൃഷ്ണൻ സംി.മൊകാ. 0484-2677232 9496045750 vazhakulampanchayat@gmail.com
26. കാിഴിക്കിമ്പലാം �ിനി ര്തിീഷ്വ് 0484-2680222 9496045752 kizhakkambalamgp@gmail.com
27. ചൂർണ്ണിക്കിര് ര്ാജി സംപേന്താഷ്വ് 0484-2623530    9496045754 choornikkaragp@gmail.com
28. എെത്തിലാ �ീജ കുഞ്ഞുപേ�ാൻ 0484-2837132 9496045756 edathalagp@gmail.com
29. കാീഴി് �ാെ് സംതിി ലാാലു 0484-2626445 9496045758 gpkeezhmad@gmail.com

ഇെപ്പ്ള്ളി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
30. കാെ�ക്കുെി പേ�ര്ി വിിൻമൊസംന്റ്് എൻ.ജി. 0484-2430344 9496045760 kadamakudypt@gmail.com
31. പേചിര്ാനല്ലൂർ മൊകാ.ജി. പേര്ാജഷ്വ് 0484-2430441 9496045762 cheranalloorgp@gmail.com
32. മുളംവുംകാാെ് വിി.എസം്. അകാ്ൈർ  0484-2750880 9496045764 mulavukadgpt@gmail.com
33. എളംങ്കുന്നപ്പുഴി ര്സംികാലാ �ിയിര്ാജ് 0484-2493363 9496045772 elankunnapuzhagp@gmail.com

ട്രൈവിപ്പ്ിൻ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
34. ഞീാറയ്ക്ക്ൽ റ്റിി.റ്റിി. ഫ്രാാൻസംിസം് 0484-2492351 9496045766 secretarynjrakkalgp@gmail.com
35. നായിര്മ്പലാം നീതു ൈിപേനാദ് 0484-2493339 9496045768 nblmgp@gmail.com
36. എെവിനക്കിാെ് അസംീന അബ്ദുൾസംലാാം 0484-2505397 9496045770 edavanakadgp@gmail.com
37. �ള്ളിപ്പുറം ര്�ണി അജയിൻ 0484-2488135 9496045774 pprmgpekm@gmail.com
38. കുഴുപ്പ്ിള്ളി മൊകാ.എസം്. നിൈിൻ 0484-2488236 9496045776 kuzhuppillypanchayat@gmail.com

പള്ളുരുംത്തിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
39. മൊചില്ലാാനം മൊകാ. ഡി. �സംാദ് 0484-2247450 9496045778 secchellanam@gmail.com
40. കുമ്പളംങ്ങി ലാീജ പേതിാ�സം് 0484-2240249 9496045780 kumbalanghigramapanchayth

@gmail.com
41. കുമ്പളംം മൊകാ.എസം്. ര്ാധാാകൃഷ്ണൻ 0484-2700260   9496045782 kumbalamgp@gmail.com

മുളംന്തുരുംത്തിി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
42. ഉദയിംപേ�രൂർ സംജിതി മുര്ളംി 0484-2792063 9496045784 udayamperoorgp@gmail.com
43. മുളംന്തുരുത്തിി �റിയിാമ്മി മൊൈന്നി 0484-2740250 9496045786 mulanthuruthygp@gmail.com
44. പേചിാറ്റിാനിക്കിര് എം.ആർ. ര്ാപേജഷ്വ് 0484-2711048 9496045788 chottanikaragp@gmail.com
45. എെക്കിാട്ടുവിയിൽ  മൊകാ.ആർ. ജയികു�ാർ 0484-2747061 9496045790 edakkattuvayalgp@gmail.com
46. ആമ്പല്ലൂർ ൈിജു പേതിാ�സം് 0484-2740294 9496045792 amballoorgp@gmail.com
47. �ണീെ് വിി.മൊജ. പേജാസംഫീ്  0485-2246349 9496045836 secretary.maneedgp@gmail.com

വിെവുംഫോകോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
48. പൂത്തൃക്കി റ്റിി.�ി. വിർഗ്ഗംീസം് 0484-2760262 9496045794 poothrikkagp@gmail.com
49. തിിരുവിാണിയൂർ സംി.ആർ. �കാാശൻ 0484-2730029 9496045796 thiruvaniyoorgp@gmail.com
50. വിെവുംപേകാാെ്-    
 പുത്തിൻകുര്ിശ് പേസംാണിയി മുരുപേകാശൻ 0484-2730033 9496045798 sec.vpgp@gmail.com
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51. �ഴുവിന്നൂർ ൈിൻസംി ബൈൈജു 0485-2831219 9496045800 mazhuvannoor.gp@gmail.com
52. ഐക്കിര്നാെ് ഡീന ദീ�കാ് 0484-2760340 9496045802 aikkaranadgp@gmail.com
53. കുന്നത്തുനാെ് നിതിപേ�ാൾ എം.വിി. 0484-2680223 9496045804 secrykunnathunadugp@gmail.

com

ഫോകോതിമം�ലിം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
54. ബൈ�പേങ്ങാട്ടൂർ സംീ� സംിൈി 0485-2562046 9496045806 paingatoorgp@gmail.com
55. മൊനല്ലാിക്കുഴിി �ി.എം. �ജീദ് 0485-2822490 9496045808 secretarynellikkuzhy@gmail.com
56. �ിണ്ടി�ന മൊജസ്സി സംാജു 0485-2570262 9496045810 pindimanagp@gmail.com
57. പേകാാട്ടപ്പ്െി �ിനി പേഗ്ാ�ി 0485-2843221 9496045812 kottapth@gmail.com
58. കാവിളംങ്ങാെ് മൊസംയിിജന്റ്് ചിാപേക്കിാ 0485-2859601 9496045814 kavalangadgp@gmail.com
59. വിാര്മൊപ്പ്ട്ടി �ി.മൊകാ. ചിന്ദ്രീപേശഖര്ൻ നായിർ 0485-2284793 9496045816 varappettygp@gmail.com
60. കാീര്മ്പാറ വിി.സംി. ചിാപേക്കിാ 0485-2570256 9496045818 keeramparagp@gmail.com
61. പേ�ാത്തിാനിക്കിാെ് എൻ.എം. പേജാസംഫീ് 0485-2562035 9496045820 pothanicad@yahoo.com
62. �ല്ലാാര്ി�ംഗ്ലാം ഖദീജ മുഹമ്മിദ് 0485-2562252 9496045822 pallarimangalamgp@gmail.com
63. കുട്ടമ്പുഴി കാാന്തി മൊവിള്ളക്കിയ്യൻ 0485-2588222 9496045824 kuttampuzhagp@gmail.com

പോമ്പോക്കുെ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
64. ഇലാ�ി അഡവ. അന്നമ്മി ആൻഡ്രൂസം് 0485-2257352 9496045826 elanjipanchayat@gmail.com
65. തിിരു�ാറാെി ര്� മുര്ളംീധാര് ബൈകാ�ൾ 0485-2875354 9496045830 sec.tdygp@gmail.com
66. �ാലാക്കുഴി ജയി മൊകാ.എ. 0485-2252334 9496045834 mail.palakkuzhagp@gmail.com
67. �ാമ്പാക്കുെ പേതിാ�സം് തിെത്തിിൽ 0485-2272588 9496045838 pampakkudagp@gmail.com
68. ര്ാ��ംഗ്ലാം ഇ.�ി. പേജാർജ്ജ് 0484-2277242 9496045840 gpramamangalam@gmail.com

പോറാക്കാെവി് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
69. ശ്രീീമൂലാനഗ്ര്ം മൊകാ.സംി. �ാർട്ടിൻ 0484-2600554 9496045842 sreemoolanagaram@gmail.com
70. പുത്തിൻപേവിലാിക്കിര് പേറാസംി പേജാഷ്വി 0484-2487034 9496045844 puthenvelikkaragp@gmail.com
71. മൊചിങ്ങ�നാെ് മൊസംൈ മുഹമ്മിദ് അലാി 0484-2604332 9496045846 chengamanadgp@gmail.com
72. മൊനടുമ്പാപേ�ര്ി �ി.വിി. കു�് 0484-2477531 9496045848 nedumbasserygp@gmail.com
73. �ാറക്കിെവി് ജയിപേദവിൻ എസം്.വിി. 0484-2473227 9496045850 parakkadavugp@gmail.com
74. കുന്നുകാര് ബൈസംന ൈാബു 0484-2478032 9496045852 kunnukara@gmail.com

മൂവിോറ്റുപുഴ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
75. ആപേവിാലാി മൊഷ്വൽ�ി പേജാൺസം് 0485-2260243 9496045854 avoly.gp.mvpa@gmail.com
76. ആര്ക്കുഴി ഓ�ന പേ�ാഹനൻ 0485-2255063 9496045856 arakuzhasec@gmail.com
77. വിാളംകാം പേജാളംിപേ�ാൻ സംി. ബൈവി. 0485-2207303 9496045858 valakomgp@gmail.com
78. �ായിി� �ാതിൂസം് വിർക്കിി  0485-2812266 9496045860 paipragp@gmail.com
79. കാല്ലൂർക്കിാെ് പേജാർജ്ജ് ഫ്രാാൻസംിസം് 0485-2289225 9496045862 seckkd@yahoo.in
80. ആയിവിന സുറു�ി അജീഷ്വ് 0485-2282222  9496045864 ayavanagp@gmail.com
81. ��ള്ളൂർ ആൻസംി പേജാസം് 0485-2260231 9496045866 mjlrsecretary@gmail.com
82. �ാറാെി ഒ.�ി. പേൈൈി 0485-2832219 9496045868 maradygp@gmail.com

തൃശൂര് ജില്ലാ
ചിോവിക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. കാെപ്പുറം ഹസംീന തിാജു�ീൻ 0487-2530028 9496046012 kadappuramgramapanchayat

@gmail.com
2. ഒരു�നയൂർ ഷ്വാഹിൈാൻ വിി. സംി. 0487-2507206 9496046014 omrpanchayath@gmail.com
3. പുന്നയൂർ െി.വിി. സുപേര്ന്ദ്രീൻ  0487-2542281 9496046016 punnayurgramapanchayat@gmail.com
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4. പുന്നയൂർക്കുളംം ജാസ്മാിൻ മൊഷ്വഹീർ 0487-2542243 9496046018 punnayoorkulamgramapanchayat@gmail.com
5. വിെപേക്കിക്കിാെ് വിി.മൊകാ. ഫീസംലുൽ അലാി 0487-2681240 9496046020 vdkkdgp@gmail.com

ടെചിോവ്വന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
6. ചൂണ്ടൽ പേര്ഖ സുനിൽ  0488-5242021 9496046022 choondalgp@gmail.com
7. മൊചിാവ്വന്നൂർ ചിിത്ര വിിപേനാൈാജി 0488-5222294 9496046024 chowannurgp@gmail.com
8. കാെവില്ലൂർ �ി.ഐ. ര്ാപേജന്ദ്രീൻ 0488-5280770 9496046026 kadavallurgpt@gmail.com
9. കാണ്ടാണപേ�ര്ി �ിനി ജയിൻ 0488-5235024 9496046028 kangrap@gmail.com
10. കാാട്ടകാാമ്പാൽ പേര്ഷ്മ ഇ.എസം്. 0488-5274225 9496046030 kattakampal.gp@gmail.com
11. പേ�ാർക്കുളംം അഡവ.മൊകാ. ര്ാ�കൃഷ്ണൻ 0488-5222668 9496046032 porkulamgpt@gmail.com
12. കാെപേങ്ങാെ് �ീന സംാജൻ 0488-5262242 9496046038 kdgdgp@gmail.com
13. പേവിലൂർ െി.ആർ. പേഷ്വാൈി 0488-5285431 9496046049 velurgptsr@gmail.com
വിെക്കാോഫോഞ്ചാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
14. പേദശ�ംഗ്ലാം ജയിര്ാജ്   0488-4277338 9496046034 desamangalam.panchayat@gmail.com
15. എരു�മൊപ്പ്ട്ടി എസം്. ൈസംന്ത് ലാാൽ 0488-5262227 9496046036 erumapetygp@gmail.com
16. മുള്ളൂർക്കിര് ഗ്ിര്ിജ പേ�പേലാെത്തി് 0488-4272526 9496046042 mullurkkaragp@gmail.com
17. മൊതിക്കുംകാര് െി.വിി. സുനി ൽകു�ാർ 0488-4265268 9496046044 thekkumkarapanchayat@gmail.com
18. വിര്വൂർ സുനിതി �ി.�ി. 0488-4277336 9496046046 varavoorpanchayat@gmail.com
     
പഴയന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
19. പേചിലാക്കിര് എം.മൊകാ. �ത്മാജ 0488-4252037 9496046052 chelakkaragp@gmail.com
20. വിള്ളപേത്തിാൾ നഗ്ർ മൊഷ്വയ്ക്ക്് അബ്ദുൾ കാാദർ 0488-4262519 9496046054 vallatholgp@gmail.com
21. മൊകാാണ്ടാഴിി മൊകാ. ശശീധാര്ൻ 0488-4286230 9496046056 kondazhi@gmail.com
22. �ാ�ാൾ വിി. തിങ്ക്മ്മി 0488-4274957 9496046058 panjalgptsr@gmail.com
23. �ഴിയിന്നൂർ �ി.മൊകാ. മുര്ളംീധാര്ൻ 0488-4225031 9496046060 pazhayannurgp@gmail.com
24. തിിരുവിിലാവാ�ലാ സ്മാിതി സുകു�ാര്ൻ 0488-4282023 9496046062 thiruvilwamalagp@gmail.com
     
ഒല്ലൂക്കാരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
25. �ാെക്കിത്തിറ ഇന്ദിിര് പേ�ാഹനൻ  0487-2695537 9496046066 madakkathara@gmail.com
26. നെത്തിറ ശ്രീീവിിദാ ര്ാപേജഷ്വ് 0487-2316284 9496046068 nadathara.gp@gmail.com
27. �ാണപേഞ്ചാര്ി ര്വിീന്ദ്രീൻ �ി.�ി. 0487-2282057 9496046070 panancherygramapanchayat@gmail.com
28. പുത്തൂർ �ിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0487-2352443 9496046072 puthurgp@gmail.com
പുഴയ്ക്കൽ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
29. പേകാാലാഴിി ലാക്ഷ�ി വിിശവംഭര്ൻ 0487-2200271 9496046064 kolazhypanchayat@gmail.com
30. അൊട്ട് സംി�ി അജിതി് കു�ാർ 0487-2307302 9496046074 adatgp@gmail.com
31. അവിണൂർ തിങ്ക്�ണി ശങ്കുണ്ണി 0487-2200225 9496046078 avanurgp@gmail.com
32. ബൈകാപ്പ്റമ്പ് മൊകാ.മൊകാ. ഉഷ്വാപേദവിി 0487-2211221 9496046080 scrtykgp@gmail.com
33. മുളംംകുന്നത്തുകാാവി് പേദവിസ്സി (മൊകാ.മൊജ ബൈൈജു) 0487-2200231 9496046082 mgkavu13@gmail.com
34. പേതിാളൂർ മൊകാ.ജി. പേ�ാൾസംൺ 0487-2285664 9496046084 tholurgp@gmail.com
മുല്ലാഫോശ്ശാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
35. എളംവിള്ളി ജിപേയിാപേഫീാൈ് 0487-2642260 9496046086 elavallygpt@gmail.com
36. മുല്ലാപേ�ര്ി ശ്രീീപേദവിി ജയിര്ാജൻ 0487-2262339 9496046088 mullasserygramapanchayath@gmail.com
37. �ാവിറട്ടി സംിന്ധു അനിൽ കു�ാർ 0487-2642468 9496046090 pavarattygp08@gmail.com
38. മൊവിങ്ക്ിെങ്ങ് ചിാന്ദിിനി പേവിണു 0487-2260349 9496046092 venkitangugp@gmail.com
തിളംിക്കുളംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
39. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സുശീലാ പേസംാ�ൻ 0480-2290274 9496046094 engandiyurgp@gmail.com
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40. വിാൊനപ്പ്ിള്ളി ശാന്തി ഭാസംി 0487-2600257 9496046096 vatanappallytcr@gmail.com
41. തിളംിക്കുളംം സംജിതി �ി.ഐ. 0487-2391503 9496046098 talikulamgp@gmail.com
42. നാട്ടികാ എം.ആർ. ദിപേനശൻ 0487-2391245 9496046100 nattikapanchayat@gmail.com
43. വിലാപ്പ്ാെ് ഷ്വിനിതി വിി.ഡി.  0487-2391226 9496046102 valapadgptcr@gmail.com
     
അന്ത്ിക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
44. അര്ിമ്പൂർ സ്മാിതി അജയികു�ാർ 0487-2311263 9496046076 arimpurgpt@gmail.com
45. അന്തിക്കിാെ് പേജാാതിി ര്ാ�ൻ 0487-2630219 9496046104 anthikadgramapanchayath@gmail.com
46. തിാന്നാം ര്തിി അനിൽകു�ാർ 0487-2391214 9496046106 thanniyamgp@gmail.com
47. ചിാഴൂർ മൊകാ.വിി. ഇന്ദുലാാൽ 0487-2271294 9496046108 chazhurgp@gmail.com
48. �ണലൂർ �ി.െി. പേജാൺസംൺ 0487-2630378 9496046110 manalurgp@gmail.com
     
ഫോചിര്പ്പ്് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
49. അവിിണിപേ�ര്ി ഹര്ി സംി. നപേര്ന്ദ്രീൻ 0487-2352781 9496046112 avinisserygp@gmail.com
50. പേചിർപ്പ്് സുജിഷ്വ കാള്ളിയിത്തി് 0487-2342245 9496046114 cherpugp@gmail.com
51. �ാറളംം �ിനി മൊകാ.യു. 0487-2278304 9496046116 paralamgp@gmail.com
52. വില്ലാച്ചിിറ �പേനാജ് എൻ. 0487-2342368 9496046118 vallachiragp@gmail.com
     
ടെകോെകരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
53. അളംഗ്പ്പ്നഗ്ർ െി.എൽ. �ിൻസംൺ 0480-2751372 9496046120 alagappanagargp@gmail.com
54. മൊകാാെകാര് അമ്പിളംി പേസംാ�ൻ 0480-2720230 9496046122 kodakaragp@gmail.com
55. �റ്റിത്തൂർ അശവതിി 0480-2740534 9496046124 secymattathur@gmail.com
56. മൊനൻ�ണിക്കിര് െി.എസം്. ബൈൈജു 09446519128 9496046126 nenmanikkaragp@gmail.com
57. പുതുക്കിാെ് മൊകാ.എം. ൈാബുര്ാജ് 0480-2751362 9496046128 pudukadgramapanchayat@gmail.com
58. തൃക്കൂർ പേ�ാഹനൻ മൊതിാഴുക്കിാട്ട്  0480-2751262 9496046130 thrikkurgp@gmail.com
59. വിര്ന്തര്പ്പ്ിള്ളി അജിതി സുധാാകാര്ൻ 0480-2760121 9496046132 varandarappillygp@gmail.com
        
ഇരംിങ്ങോലിക്കുെ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
60. കാാറളംം സംീ� മൊകാ.നായിർ എം.  0480-2885421 9496046134 karalamgp@gmail.com
61. കാാട്ടൂർ ഷ്വീജ �വിിത്രൻ 0480-2877383 9496046136 kattoorgp@gmail.com
62. മുര്ിയിാെ് പേജാസം് മൊജ. ചിിറ്റിിലാപ്പ്ിളംളംി 0480-2881154 9496046138 muriyadgp@gmail.com
63. �റപ്പൂക്കിര് ഇ.മൊകാ. അനൂ�് 0480-2751272 9496046140 parappukkaragp@gmail.com
        
ടെവിള്ളോങ്കല്ലൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
64. �െിയൂർ ലാതി സംഹപേദവിൻ 0480-2845279 9496046142 padiyoorgp@gmail.com
65. പൂ�ംഗ്ലാം മൊകാ.എസം്. തിമ്പി 0480-2860210 9496046144 poomangalamgpt@gmail.com
66. പുത്തിൻചിിറ പേറാ�ി പേൈൈി  0480-2890208 9496046146 puthenchiragp@gmail.com
67. മൊവിള്ളാങ്ക്ല്ലൂർ എം.എം. മുപേകാഷ്വ് 0480-2860254 9496046148 vellangallurgpt@gmail.com
68. പേവിളൂക്കിര് ധാനീഷ്വ് മൊകാ.എസം് 0480-2860248 9496046150 velukkaragpt@gmail.com
     
മതിിലികം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
69. എെത്തിിരുത്തിി െി.മൊകാ. ചിന്ദ്രീൈാബു 0480-2877259 9496046152 edathiruthygp@gmail.com
70. ബൈകാപ്പ്�ംഗ്ലാം പേശാഭന ര്വിി 0480-2844274 9496046154 kaipamangalamgp@gmail.com
71. �തിിലാകാം സംീനത്തി് ൈഷ്വീർ 0480-2850342 9496046156 mathilakamgramapanchayat @gmail.

com
72. മൊ�ര്ി�നം വിിനിതി പേ�ാഹൻദാസം്  0480-2844258 9496046158 gpperinjanam@gmail.com
73. ശ്രീീനാര്ായിണപുര്ം എം.എസം്. പേ�ാഹനൻ 0480-2850252 9496046160 gpsreenarayanapuram@gmail.com
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74. എെവിിലാങ്ങ് ൈിന്ദു ര്ാധാാകൃഷ്ണൻ 0480-2802303 9496046162 edavilangugp@gmail.com
75. ഏറിയിാെ് മൊകാ.�ി. ര്ാജൻ 0480-2819267  9496046164 eryd08gp@gmail.com
     
മോളം ഫോബ്ലിോക്കാ്      
76. ആളൂർ മൊകാ.ആർ. പേജാപേജാ 0480-2720242 9496046166 aloorgramapanchayat@gmail.com 
77. അന്ന�നെ �ി.വിി. വിിപേനാദ് 0480-2770024 9496046168  annamanadagramapanchayat@gmail com
78. കുഴൂർ പേ�ാൾ (സംാജൻ മൊകാാെിയിൻ) 0480-2779751 9496046170 kuzhurgp@gmail.com
79. �ാളം സംിന്ധു അപേശാകാ് 0480-2890346 9496046172 malagramapanchayat@gmail.com
80. മൊ�ായ്യ മൊഡയി്സംി പേതിാ�സം് 0480-2890263 9496046174 poyyagp@gmail.com
     

ചിോലിക്കുെി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
81. കാാടുകുറ്റിി �ിൻസംി ഫ്രാാൻസംിസം് 0480-2719628 9496046176 kadukuttygp@gmail.com
82. പേകാാെപേ�ര്ി മൊഡന്നി വിർഗ്ഗംീസം് 0480-2740538 9496046178 kodasserypanchayat@gmail.com
83. മൊകാാര്ട്ടി �ി.സംി. ൈിജു 0480-2732054 9496046180 korattygpkoratty@gmail.com
84. പേ�ലൂർ എം.എസം്. സുനിതി 0480-2739236 9496046182 meloorgp@gmail.com
85. �ര്ിയിാര്ം �ായി എൻ.എസം്. 0480-2746025 9496046184 pariyaramgpttcr@gmail.com
86. അതിിര്പ്പ്ിള്ളി മൊകാ.മൊകാ. റിപേജഷ്വ് 0480-2769059 9496046186 athirappillygramapanchayat@gmail.com 
     

പോലിക്കാോെ് ജില്ലാ

തൃത്തിോലി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
1. ആനക്കിര് മൊകാ. മുഹമ്മിദ്   04662-254240 9496047102 ddpanakkarapkd@gmail.com
2. ചിാലാിപേ�ര്ി എ.വിി. സംന്ധിാ 0466-2256241 9496047104 ddpchalisseripkd@gmail.com
3. കാപ്പൂർ ഷ്വറഫു�ീൻ 04662-276067 9496047106 ddpkappurpkd@gmail.com
4. നാഗ്ലാപേ�ര്ി വിി.വിി. ൈാലാചിന്ദ്രീൻ 04662-370080 9496047108 ddpnagalasserypkd@gmail.com
5. �ട്ടിത്തിറ �ി. ൈാലാൻ 04662-373029 9496047110 ddppattitharapkd1@gmail.com
6. തിിരു�ിറ്റിപേക്കിാെ് സുഹറ െി. 04662-258233 9495485995 ddpthirumittakodepkd@gmail.com
7. തൃത്തിാലാ �ി.മൊകാ. ജയി 04662-272030 9496047114 ddptrithalapkd@gmail.com
     

പട്ടോമ്പി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
8. മൊകാാപ്പ്ം െി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 04662-262225 9496047116 ddpkoppampkd@gmail.com
9. കുലുക്കില്ലൂർ വിി. ര്�ണി 04662-216790 9496047118 ddpkulukallorpkd@gmail.com
10. മുതുതിലാ എ. ആനന്ദിവില്ലാി 04662-217256 9496047120 ddpmuthuthalapkd@gmail.com
11. ഓങ്ങല്ലൂർ ര്തിി പേഗ്ാ�ാലാകൃഷ്ണൻ 04662-233242 9496047124 ddpongallurpkd@gmail.com
12. �രുതൂർ എ.�ി.എം.സംക്കിറിയി 0466-2238225 9496047128 ddpparuthurpkd@gmail.com
13. തിിരുപേവിഗ്പ്പുറ എം.െി. മുഹമ്മിദലാി 04662-218247 9496047130 ddpthiruvegappurapkd@gmail.com
14. വിിളംയൂർ പേൈൈി ഗ്ിര്ിജ എം.മൊകാ. 04662-262260 9496047134 ddpvilayoorpkd@gmail.com

ഒറ്റപ്പ്ോലിം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
15. മൊനല്ലാായി അപേജഷ്വ് മൊകാ.  04662-287241 9496047122 nellayapkd52@gmail.com
16. വില്ലാപ്പുഴി അബ്ദുൽ ലാത്തിീഫീ് 04662-235222 9496047132 ddpvallapuzhapkd@gmail.com
17. അമ്പലാപ്പ്ാറ �ി. വിിജയിലാക്ഷ്മിി െീച്ചിർ 04662-240240 9496047136 gp821ambpkd@gmail.com
18. അനങ്ങനെി ചിന്ദ്രീൻ �ി. 04662-243225 9496047138 ddpananganadipkd@gmail.com
19. ചിളംവിറ ഇ. ചിന്ദ്രീൈാബു 04662-289387 9496047140 ddpchalavarapkd@gmail.com
20. ലാക്കിിെി-പേ�രൂർ സുപേര്ഷ്വ് മൊകാ. 0466-2230047 9496047142 ddplekkidiperroorpkd@gmail.com
21. വിാണിയിംകുളംം മൊകാ. ഗ്ംഗ്ാധാര്ൻ 0466-2227127 9496047144 ddpvaniyankulampkd@gmail.com
22. തൃക്കിെീര്ി ലാതിികാ എ.�ി. 0466-2380042 9496047156 ddpthrikkadeeripkd@gmail.com
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ശ്രീീകൃഷ്ണപുരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
23. കാെമ്പഴിിപ്പുറം ശാസ്തകു�ാർ 04662-267227 9496047148 ddpkadampazhypurampkd@gmail.

com
24. കാര്ിമ്പുഴി ഉമ്മിർ കുന്നത്തി് 04662-261227 9496047150 ddpkarimpuzhapkd@gmail.com
25. പൂപേക്കിാട്ടുകാാവി് �ി.ജയിശ്രീീ. 04662-240230 9496047152 ddppookkottukavupkd@gmail.

com
26. ശ്രീീകൃഷ്ണപുര്ം ര്ാജികാ സംി. 04662-261222 9496047154 ddpsreekrishnapurampkd@gmail.com
27. മൊവിള്ളിപേനഴിി ജയിലാക്ഷ്മിി മൊകാ. 04662-285379 9496047158 ddpvellinezhipkd@gmail.com
28. കാാര്ാക്കുറു�ി പേ��ലാതി എ. 04924-249238 9496047162 ddpkarakurissipkd@gmail.com
     
മണ്ണോര്ക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
29. അലാനല്ലൂർ മുള്ളത്തി് ലാതി 04924-262235 9496047160 ddpalanallurpkd@gmail.com
30. കാര്ിമ്പ �ി.എസം്. ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ �ാ�ർ 04924-246236 9496047164 ddpkarimbapkd@gmail.com
31. പേകാാപേട്ടാപ്പ്ാെം അക്കിര് ജസംീന അബ്ദുൾ ജലാീൽ 04924-262223 9496047166 ddpkottopadampkd@gmail.com
32. കു�ര്ംപുത്തൂർ ലാക്ഷ്മിിക്കുട്ടി മൊകാ.മൊകാ. 0492-4230157 9496047168 ddpkumaramputhoorpkd@gmail.com
33. കാാ�ിര്പ്പുഴി സംതിി  04924-238265 9496047170 ddpkanjirapuzhapkd@gmail.com
34. തിച്ചിനാട്ടുകാര് മൊകാ.�ി. മുഹമ്മിദ് സംലാീം 04924-236236 9496047174 ddpthachanattukarapkd@gmail.com
35. തിച്ചിമ്പാറ ഒ.നാര്ായിണൻകുട്ടി 04924-243259 9496047176 ddpthachamparapkd@gmail.com
36. മൊതിങ്ക്ര് എ. ഷ്വൗക്കിത്തിലാി 04924-226810 9496047178 ddpthenkarapkd@gmail.com

അട്ടപ്പ്ോെി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
37. അഗ്ളംി അംൈികാ ലാക്ഷ്മിണൻ 04924-254231 9496047180 ddpagalipkd@gmail.com
38. പുതൂർ പേജാാതിി അനിൽകു�ാർ 04924-254248 9496047182 ddppudurpkd@gmail.com
39. പേഷ്വാളംയൂർ ര്ാ�മൂർത്തിി �ി. 04924-254381 9496047184 ddpsholayurpkd@gmail.com

പോലിക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
40. പേകാര്ളംപേ�ര്ി ഷ്വീൈ മൊകാ 0491-2840254 9496047188 ddpkeralasseripkd@gmail.com
41. പേകാാങ്ങാെ് െി. അജിത്തി് 04912-845247 9496047190 ddpkongadupkd@gmail.com
42. �ങ്ക്ര് പേഗ്ാകുൽദാസം്  എം.എൻ. 04912-872320 9496047192 ddpmankarapkd@gmail.com
43. �ണ്ണൂർ അനിതി എസം്. 04912-872262 9496047194 ddpmannorpkd@gmail.com
44. മുണ്ടൂർ സംജിതി എം.വിി. 04912-832238 9496047196 ddpmundoorpkd@gmail.com
45. �റളംി മൊകാ.െി. സുപേര്ഷ്വ് കു�ാർ 04912-856231 9496047198 ddpparalipkd@gmail.com
46. �ിര്ായിിര്ി സംി. സു�തിി  04912-508180 9496047200 ddppirayiripkd@gmail.com
     

കുഴൽമന്ദം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
47. പേകാാട്ടായിി  എ.സംതിീഷ്വ് 04922-285244 9496047202 ddpkottayipkd@gmail.com
48. കുത്തിന്നൂർ �ി.െി. സംഹപേദവിൻ 04922-287222 9496047204 ddpkuthanoorpkd@gmail.com
49. കുഴിൽ�ന്ദിം �ിനി നാര്ായിണൻ 04922-272034 9496047206 ddpkuzhalmannampkd@gmail.com
50. �ാത്തൂർ �വിിതി �ി. 04922-214044 9496047208 ddpmathoorpkd@gmail.com
51. മൊ�രുപേങ്ങാട്ടുകുറു�ി ര്ാധാാമുര്ളംി 04922-216233 9496047210 ddpperungottukurissipkd

@gmail.com
52. പേതിങ്കുറു�ി ഭാർഗ്ഗംവിൻ ആർ. 04922-293222 9496047212 ddpthenkurissipkd@gmail.com
53. കാണ്ണാെി ലാതി എം. 04922-272046 9496047214 ddpkannadipkd@gmail.com

ചിിറ്റൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
54. എലാപ്പുള്ളി പേര്വിതിി ൈാബു .മൊകാ 04912-583230 9496047276 ddpelappullypkd@gmail.com
55. മൊ�ാൽപ്പുള്ളി �ി. ൈാലാഗ്ംഗ്ാധാര്ൻ 04923-222254 9496047278 ddppolpullypkd@gmail.com
56. എരുപേത്തിമ്പതിി  �ിയിദർശിനി എസം്. 04923-236228 9496047216 ddperuthenpathipkd@gmail.com
57. മൊകാാഴിി�ാമ്പാറ എം. സംതിീഷ്വ് 04923-272272 9496047218 ddpkozhinjamparapkd@gmail.com
58. നപേല്ലാപ്പ്ിള്ളി അനിഷ്വ എസം്. 04923-282313 9496047220 ddpnallepillypkd@gmail.com
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59. മൊ�രു�ാട്ടി റിഷ്വ പേ�ംകു�ാർ 04923-232226 9496047224 ddpperumattypkd@gmail.com
60. വിെകാര്പ്പ്തിി പേജാസംി ബ്രാിപേട്ടാ 04923-235222 9496047226 ddpvadakarappathipkd@gmail.

com 
ടെകോല്ലാഫോങ്കോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
61. �ട്ടപേഞ്ചാര്ി �ി.എസം്. ശിവിദാസംൻ 04923-232244 9496047222 ddppattancherypkd@gmail.com
62. മൊകാാല്ലാപേങ്ക്ാെ് മൊകാ. സംതിാ�ാൽ 04923-262324 9496047228 ddppkdkollengode@gmail.com
63. മൊകാാടുവിായൂർ വിി. പേ�� 04923-252257 9496047230 ddpkoduvayurpkd@gmail.com
64. മുതിലാ�െ പേൈൈിസുധാ  മൊകാ.  04923-275224 9496047232 ddpmuthalamadapkd@gmail.

com
65. പുതുനഗ്ര്ം സുധാീറ ഇസ്മായിിൽ 04923-252406 9496047234 ddpputhunagarampdk@gmail.

com
66. വിെവിന്നൂർ സംക്കിീർ ഹുബൈസംൻ മൊകാ.എസം്. 04923-215354 9496047236 ddpvadavanoorpkd@gmail.com
67. മൊ�രുമൊവിമ്പ് എസം്. ഹംസംത്തി് 04923-252324 9496047282 ddpperuvembapkd@gmail.com

ടെനന്മാോറാ ഫോബ്ലിോക്കാ്      
68. അയിിലൂർ വിിപേ�ഷ്വ് എസം്. 04923-244274 9496047238 ddpayiloorpkd@gmail.com
69. പേ�ലാാർപേകാാെ് വിത്സ്യലാ െി.  04922-243331 9496047240 ddpmelarkodepkd@gmail.com
70. മൊനല്ലാിയിാമ്പതിി �ിൻസം് പേജാസംഫീ് 04923-246221 9496047242 ddpnelliyampathypkd@gmail.com
71. എലാവിപേഞ്ചാര്ി മൊകാ.�ണികാണ്ഠൻ 04923-266410 9496047244 ddpelavancheripkd@gmail.com
72. മൊനന്മാാറ �ൈിതി ജയിൻ 04923-244254 9496047246 ddpnemmarapkd@gmail.com
73. �ല്ലാപേ�ന സംായി് ര്ാധാ  04923-268369 9496047248 ddppallassanapkd@gmail.com
74. വിണ്ടാഴിി മൊകാ.എൽ. ര്പേ�ഷ്വ് 04922-260021 9496047262 ddpvandazhipkd@gmail.com
 
ആലിത്തൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
75. ആലാത്തൂർ ബൈഷ്വനി എ. 04922-222398 9496047250 ddpalathurpkd@gmail.com
76. എര്ി�യൂർ പേ��കു�ാർ (ൈാബു) 04922-210376 9496047252 ddperimayoorpkd@gmail.com
77. കാാവിപേ�ര്ി ര്പേ�ഷ്വ് കു�ാർ  സംി. 04922-222392 9496047254 ddpkavasseripkd@gmail.com
78. കാിഴിക്കിപേഞ്ചാര്ി കാവിിതി �ാധാവിൻ 04922-255002 9496047256  ddpkizhakkencheripkd

@gmail.com
79. പുതുപേക്കിാെ് ഐ. ഹസംീന െീച്ചിർ  04922-266227 9496047258 ddpputhucodepkd@gmail.com
80. തിരൂർ ര്�ണി ഇ. 04922-232231 9496047260 ddptharoorpkd@gmail.com
81. വിെക്കിപേഞ്ചാര്ി ലാിസംി സുപേര്ഷ്വ് 04922-255008 9496047264 ddpvadakkencheripkd@gmail.

com,  
82. കാണ്ണമ്പ്ര സു�തിി െീച്ചിർ 04922-266223 9496047266 ddpkannambra@gmail.com

മലിമ്പുഴ ഫോബ്ലിോക്കാ്      
83. �ലാമ്പുഴി ര്ാധാികാ �ാധാവിൻ 0491-2815148 9496047268 ddpmalampuzhapkd@gmail.com
84. അകാപേത്തിത്തിറ സുനിതി അനന്തകൃഷ്ണൻ 04912-555171 9496047270 ddpakathetharapkd@gmail.com
85. പുതുപ്പ്ര്ിയിാര്ം ൈിന്ദു �ി.ആർ. 04912-555139 9496047272 ddpputhuppariyarampkd@gmail.

com
86. �രുതി പേറാഡ് �ി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0491-2534003 9496047274 ddpmarutharoadpkd@gmail.com
87. പുതുപേ�ര്ി �സംീദ എൻ. 04912-566339 9496047280 ddppudusserypkd@gmail.com
88. മൊകാാടുമ്പ് ധാനര്ാജ് ആർ. 04912-574135 9496047186 ddpkodumbupkd@gmail.com

മലിപ്പുറാം ജില്ലാ

നിലിമ്പൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
1. ചിാലാിയിാർ �പേനാഹര്ൻ �ി. 04931-206536 9496047784 chaliyargp@gmail.com
2. ചുങ്ക്ത്തിറ അഡവ.മൊകാ.ആർ. അനിൽകു�ാർ 04792-379536 9496043722 chunakkaragp@gmail.com
3. മൂപേത്തിെം �ി. ഉസ്മാാൻ 04931-275568 9496047790 moothedamgp@gmail.com
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4. വിഴിിക്കിെവി് തിങ്ക്മ്മി മൊനടുമ്പെി 04931-275248 9496047792 mpmvazhikkadavugp@gmail.com 
5. എെക്കിര് ഒ.െി. ജയിിംസം് 04931-275229 9496047794 mpmedakkaragp@gmail.com
6. പേ�ാത്തുകാല്ലാ് വിിദാ ര്ാജൻ 04931-240442 9496047798 mpmpothukallugp@gmail.com
      
ടെകോഫോണ്ടിോട്ടി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
7. പേചിപേലാമ്പ്ര എ.�ി. ജ�ീലാ െീച്ചിർ 0483-2891104 9496047802 chelembrapanchayath@gmail.
com 
8. മൊചിറുകാാവി് അബ്ദുള്ളപേകാായി �ള്ളിക്കിര് 0483-2791052 9496047804 mpmcherukavugp@gmail.com
9. �ള്ളിക്കിൽ മൊചിമ്പാൻ മുഹമ്മിദാലാി 0483-2790114 9496047808 pallikkalgp123@gmail.com
10. വിാഴിയൂർ െി.�ി. വിാസുപേദവിൻ�ാ�ർ 0483-2830097 9496047810 vazhayoorgp@gmail.com
11. വിാഴിക്കിാെ് �ലായിിൽഅബ്ദുറഹി�ാൻ �ാ�ർ 0483-2725232 9496047812 mpmvazhakkadgp@gmail.com
12. പുളംിക്കിൽ മൊകാ.മൊകാ. മുഹമ്മിദ്�ാ�ർ 0483-2790059 9496047814 pulikkalgp@gmail.com 
13. മുതുവില്ലൂർ �ി.മൊകാ. ൈാബുര്ാജ് 0483-2754817     9496047848 mpmmuthuvalloorgp@gmail.com

വിണ്ടൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
14. �മ്പാെ് സംി. ശ്രീീനിവിാസംൻ 04931-200260 9496047818 mampadgp@gmail.com
15. �ാണ്ടിക്കിാെ് റാൈിയിത്തി് െി.മൊകാ. 0483-2783221 9496047822 pandikkadgp@gmail.com
16. പേ�ാരൂർ എൻ. മുഹമ്മിദ് ൈഷ്വീർ 04931-247071 9496047826 porurgp@gmail.com
17. തൃക്കിലാപേങ്ങാെ് എൻ.�ി.ഷ്വാഹിതി മുഹമ്മിദ് 0483-2840292 9496047828 mpmtrikkalangodegp@gmail.com
18. തിിരുവിാലാി മൊകാ. ര്ാ�ൻകുട്ടി 0483-2721148 9496047830 thiruvalipanchayat@gmail.com
19. വിണ്ടൂർ �ി. റുൈീന െീച്ചിർ 04931-247033 9496047834 wandoorgp@gmail.com
     

അരംിഫോക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
20. ഊർങ്ങാട്ടിര്ി ജിഷ്വ സംി. 0483-2850249 9496047836 mpmurangattirigp@gmail.com 
21. കാാവിനൂർ ഉസ്മാാൻ �ി. വിി. 0483-2862531 9496047838 mpmkavanurgp@gmail.com
22. കാീഴു�റമ്പ് സംഫീിയി എം.സംി. 0483-2858296 9496047840 seckzp@gmail.com
23. പുൽപ്പ്റ്റി �ി.സംി. അബ്ദുറഹി�ാൻ 0483-2820117 9496047842 pulpattagramapanchayat

@gmail.com
24. ചിീപേക്കിാെ് എളംങ്ക്യിിൽ മുംതിാസം് 0483-2725235 9496047844 cheacodegp@gmail.com
25. അര്ീപേക്കിാെ് അബ്ദുള്ള  0483-2850221  9496047846 mpmareacodegp@gamil.com
  (അബ്ദുഹാജി െി.മൊകാ.െി.)
26. കുഴിി�ണ്ണ ആതിിര് സുധാീവി് മൊകാ. 0483-2756187 9496047850 mpmkuzhimannagp@gmail.com
27. എെവിണ്ണ അഭിലാാഷ്വ് െി. 0483-2700243 9496047824 edavannagp@gmail.com

മലിപ്പുറാം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
28. പേകാാഡൂർ റാൈിയി പേചിാലാക്കിൽ 0483-2868756 9496047890 koduronline@gmail.com
29. ആനക്കിയിം ചിന്ദ്രീൻ അപേൊട്ട് 0483-2848622 9496047852 mpmanakkayamgp@gmail.com
30. മൊ�ാറയൂർ സുനീറ �ി. 0483-2772038 9496047854 mpmmorayurgp@gmail.com
31. മൊ�ാന്മാളം ജസംീന �ജീദ് 0483-2705192 9496047858 mpmponmalagp@gmail.com
32. പൂപേക്കിാട്ടൂർ  മുഹമ്മിദ് ഇസ്മായിിൽ മൊകാ. 0483-2772051 9496047860 pookotturpanchayat@gmail.com
33. ഒതുക്കുങ്ങൽ മൂസം കാെപേമ്പാട്ട് 0483-2839247 9496047910 mpmothukkungalgp@gmail.com
     
കോളംികോവ്ി ഫോബ്ലിോക്്കാ     
34. അ�ര്മ്പലാം ഹുബൈസംൻ ഇല്ലാിക്കിൽ 04931-260222 9496047782 secyagp@gmail.com
35. കാരുളംായിി ജയിശ്രീീ അപേഞ്ചാര്ിയിൻ 04931-270249 9496047788 karulaigp@gmail.com
36. കാാളംികാാവി് പേഗ്ാ�ി തിാളംിക്കുഴിിയിിൽ 04931-257242 9496047796 kalikavugp@gmail.com
37. പേചിാക്കിാെ് ഷ്വൗക്കിത്തിലാി 04931-260360 9496047800 mpmchokkadgp@gmail.com
38. കാരുവിാര്ക്കുണ്ട് മൊ�ാന്നമ്മി െീച്ചിർ 04931-280228 9496047820 karuvarakundugp@gmail.com
39. തുവ്വൂർ സുബൈൈദ െീച്ചിർ 04931-284128 9496047832 tvrpanchayat@gmail.com
40. എെപ്പ്റ്റി സംഫീിയി വിലാിയിാട്ടിൽ 04933-278279  9496047864 edappattagp@gmail.com



76

ടെപരംിന്ത്ൽമണ്ണ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
41. ആലാിപ്പ്റമ്പ് നൗഷ്വാദലാി സംി.െി. 04933-205223 9496047862 mpmaliparambagp@gmail.com
42. ഏലാംകുളംം സംി. സുകു�ാര്ൻ 04933-230313 9496047866 mpmelamkulamgp@gmail.com
43. പേ�ലാാറ്റൂർ മുഹമ്മിദ് ഇഖ്ൈാൽ 04933-278265 9496047868 mpmmelatturgp@gmail.com
44. കാീഴിാറ്റൂർ ജ�ീലാ ചിാലാിയിമൊത്തിാെി 04933-271413 9496047870 keezhatturpanchayat@gmail.

com 
45. തിാമൊഴിപേക്കിാെ് പേസംാഫീിയി മൊകാ.�ി. 04933-251239 9496047872 thazhekodegramapanchayat@gmail.

com
46. മൊവിട്ടത്തൂർ സംി.എം. മുസ്തഫീ 04933-245128 9496047874 mpmvettathurgp@gmail.com
47. പുലാാ�പേന്താൾ സംൗ�ാ �ി. 04933-267468 9496047882 mpmpulamantholegp@gmail.com
48. അങ്ങാെിപ്പുറം സംഈദ െീച്ചിർ 04933-253263 9496047892 angadipuramgpt@gmail.com

മങ്കെ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
49. കുറുവി നസംീറ പേ�ാൾ 04933-242215 9496047876 kuruva001@gmail.com
50. �ങ്ക്െ അഡവ.മൊകാ. അസം്ഗ്ർ അലാി 04933-239231 9496047878 mankadagp@gmail.com
51. �ക്കിര്പ്പ്റമ്പ് സുഹറാൈി കാാവുംങ്ങൽ 04933-282031 9496047880 mlpmmkpbagp@gmail.com
52. മൂർക്കിനാെ് ര്ശ്മിി �ി.�ി. 04933-203236 9496047884 mkdpanchayath@gmail.com
53. കൂട്ടിലാങ്ങാെി എൻ മൊകാ ഹുബൈസംൻ 04933-240014 9496047886 secretarykoottilangadigp@gmail.

com
54. പുഴിക്കിാട്ടിര്ി ഉമ്മുകുൽസു ചിക്കിച്ചിൻ 04933-254232 9496047888 mpmpuzhakkattirigp@gmail.

com

കുറ്റിപ്പുറാം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
55. ആതിവിനാെ് സംിപേനാൈിയി െി.�ി. 0494-2615615 9496047894 mpmathavanadgp@gmail.com
56. എെയൂർ ഹസംീന ഇബ്രാാഹിം 0494-2644354 9496047896 mpmedayurgp@gmail.com
57. ഇര്ിമ്പിളംിയിം മൊകാ. മൊ�ായ്തിീൻ കുട്ടി 0494-2620390 9496047898 irimbiliyamgp@gmail.com
  (�ാനുപ്പ് �ാ�ർ)
58. �ാറാക്കിര് െി.�ി. സംജ്ന െീച്ചിർ 0494-2615645 9496047900 mpmmarakkaragp@gmail.com
59. കുറ്റിിപ്പുറം റംലാ മൊകാ. 0494-2608329 9496047902 mpmkuttippuramgp@gmail.com
60. കാല്പാകാപേഞ്ചാര്ി മൊകാ.�ി. വിഹീദ 0494-2547026 9496047938 kalpakancherygp@gmail.com
     
ഫോവിങ്ങരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
61. എ.ആർ. നഗ്ർ ലാിയിാകാത്തി് അലാി മൊകാ. 0494-2490358 9496047906 arnagargp@gmail.com
62. എെര്ിപേക്കിാെ് .... 0483-2642390 9496047908 mpmedarikodegp@gmail.com
63. �റപ്പൂർ സംലാീ� െീച്ചിർ 0483-2742290 9496047912 mpmparappurgp@gmail.com
64. മൊതിന്നലാ സംലാീന 0494-2495235 9496047914 mpmthennalapanchayath@gmail.

com
65. പേവിങ്ങര് ഹസംീന ഫീസംൽ മൊകാ.�ി. 0494-2450226 9496047916 mpmvengaragp@gmail.com
66. കാണ്ണ�ംഗ്ലാം ഹംസം ഉത്തിം�ാവുംങ്ങൽ 0494-2492000 9496047918 mpmkannamangalamgp@gmail.com
67. ഊര്കാം സംയ്യിദ് അബ്ദുള്ള �ൻസൂർ തിങ്ങൾ 0494-2450243 9496047856 mpmurakamgp@gmail.com

തിിരൂരംങ്ങോെി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
68. പേതി�ിപ്പ്ലാം വിിജിത്തി് െി. 0494-2400226 9496047922 thenhipalamgp@gmail.com
69. വിള്ളിക്കുന്ന് ബൈഷ്വലാജ െീച്ചിർ 0494-2470262 9496047926 mpmvallikkunnugp@gmail.com
70. മുന്നിയൂർ എൻ.എം. സുഹറാൈി 0494-2478255 9496047928 mpmmoonniyurgp@gmail.com
71. നന്നമ്പ്ര റഹിയിാനത്തി് 0494-2480359   9496047930 nannambragp@gmail.com
72. മൊ�രുവിള്ളൂർ അബ്ദുൽ കാലാാം �ാ�ർകുരുണിയിൻ 0494-2434487 9496047932 mpmperuvallurgp@gmail.com
     

തിോനൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
73. മൊ�രു�ണ്ണക്ലീാര്ി ലാിൈാസം് മൊ�ായ്തിീൻ 0494-2495900 9496047934 klarigp@gmail.com
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74. മൊചിറിയിമുണ്ടം ഷ്വംസംിയി സുബൈൈർ 0494-2586426 9496047936 cheriyamundamgp@gmail.com
75. ഒഴൂർ മൊകാാെിപേയിങ്ങൽയൂസംഫീ് 0494-2582276 9496047940 ozhurgpmlpm@gmail.com
76. തിാനാളൂർ �ല്ലാികാ. മൊകാ.എം. 0494-2582278 9496047942 mpmtanalurgp@gmail.com
77. വിളംവിന്നൂർ �ി.സംി. നജ്�ത്തി് 0494-2547024 9496047944 valavannurgp@gmail.com
78. മൊ�ാൻമുണ്ടം കുണ്ടിൽ ഹാജറ 0494-2586253 9496047948 ponmundomgp@gmail.com
79. നിറ�രുതൂർ ഇസ്മാായിിൽ 0494-2427047 9495095385 niramaruthurgp@gmail.com

തിിരൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
80. പുറത്തൂർ സംി.ഒ. ശ്രീീനിവിാസംൻ 0494-2563493 9496047952 purathurgp@gmail.com
81. തിലാക്കിാെ് �ി. പുഷ്പം 0494-2422796 9496047954 thalakkadgp@gmail.com
82. തൃ�പേങ്ങാെ് ശാലാിനി വിി. 0494-2566190 9496047956 mpmtriprangodegp@gmail.com
83. മൊവിട്ടം നൗഷ്വാദ് മൊനല്ലാാപേഞ്ചാര്ി 0494-2630281 9496047958 noushadvakad@gmail.com
84. തിിരുന്നാവിായി മൊകാാട്ടാര്ത്തി് സുഹറാൈി 0494-2602042 9496047960 tirunavayagp@gmail.com
85. �ംഗ്ലാം സംി.�ി. കുഞ്ഞൂട്ടി 0494-2568452 9496047962 mpmmangalamgp@gmail.com

ടെപോന്നിോനി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
86. തിവിനൂർ നസംീറ സംി.�ി. 0494-2686249 9496047964 tavanurgramapanchayat@gmail.

com
87. വിട്ടംകുളംം അബ്ദുൾ �ജീദ്കാഴുങ്ങിൽ 0494-2680253 9496047966 secretaryvattamkulam@gmail.

com
88. എെപ്പ്ാൾ സംി.വിി. സുബൈൈദ 0494-2680236 9496047968 edapalpanchayat@gmail.com
89. കാാലാെി അസം് ലാം മൊകാ. 0494-2687599 9496047970 kaladipanchayatmlpm@gmail.

com
ടെപരുംമ്പെപ്പ്് ഫോബ്ലിോക്കാ്
90. ആലാപേങ്ക്ാെ് ഷ്വഹീർ മൊകാ.വിി.  0494-2650452 9496047972 mpmalamcodegp@gmail.com
91. �ാറപേഞ്ചാര്ി  മൊസം�ീറ എളംപേയിെത്തി് 0494-2670263 9496047974 mpmmarancheri@gmail.com
92. നന്നമ്മുക്കി് �ിസം് ര്ിയി എ. 0494-2650454 9496047976 nmkgp7@gmail.com
93. മൊ�രുമ്പെപ്പ്് ൈിനീഷ്വ മുസ്തഫീ 0494-2670224 9496047978 mpmperumpadappagp@gmail.com
94. മൊവിളംിയിപേങ്ക്ാെ് കാല്ലാാപേട്ടൽ ഷ്വംസു 0494-2670258 9496047980 mpmveliyancodegp@gmail.com
   

ഫോകോഴിഫോക്കാോെ് ജില്ലാ
വിെകരം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. അഴിിയൂർ ആയിിഷ്വ ഉമ്മിർ 0496-2500101 9496048102 secretaryagp@gmail.com
2. പേചിപേറാെ് �ി.�ി. ചിന്ദ്രീപേശഖര്ൻ 0496-2512501 9496048104 chorodegp@gmail.com
3. ഏറാ�ലാ ഷ്വക്കിീലാ ഈപേങ്ങാളംി 0496-2547047 9496048106 eramalagp@gmail.com
4. ഒഞ്ചാിയിം ശ്രീീജിത്തി് �ി. 0496-2502025 9496048108 secogp@gmail.com
     
തൂഫോണരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
5. മൊചികാാാെ് നസംീ� മൊകാാട്ടാര്ത്തി് 0496-2572340 9496048110 chekkiyad.gp.09@gmail.com
6. എെപേച്ചിര്ി എൻ. �ത്മാിനി  0496-2547024 9496048112 edacherygramapanchayat@gmail.

com
7. പുറപേ�ര്ി അഡവ.പേജാാതിിലാക്ഷ്മിി വിി.മൊകാ. 0496-2550259 9496048114 purameri.gp@gmail.com
8. തൂപേണര്ി �ി. ഷ്വാഹിന 0496-2551075 9496048116 tunerigp.@gmail.com
9. വിളംയിം മൊകാ.�ി. �ദീഷ്വ് 0496-2460191 9496048118 secvalayamgp@gmail.com
10. വിാണിപേ�ൽ �ി. സുര്യ്യ െീച്ചിർ  0496-2560190 9496048120 vanimelgp@gmail.com
11. നാദാപുര്ം വിി.വിി. മുഹമ്മിദലാി  0496-2550245 9496048124 nadapuramgp@gmail.com
       
കുന്നുമ്മൽ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
12. കുന്നുമ്മിൽ വിി.മൊകാ. റീത്തി 0496-2445049 9496048122 kunnummalgp@gmail.com
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13. കാായിമൊക്കിാെി ഷ്വിജിൽ ഒ.�ി. 0496-2966627 9496048126 secretarykydgp@gmail.com
14. കാാവിിലും�ാറ �ി.ജി. പേജാർജ്ജ് �ാ�ർ 0496-2565834 9496048128 kavilumpara@gmail.com
15. കുറ്റിാാെി ഒ.െി. നഫീീസം െീച്ചിർ 0496-2597250 9496048130 secretarykuttiadygp@gmail.com
16. �രുപേതിാങ്ക്ര് സംജിതി് മൊകാ.  0496-2666048 9496048132 marutgp @gmail.com
17. പേവിളംം നയിീ� കാളംമുളംളംതിിൽ 0496-2770109 9496048134 secretaryvelompanchayath@gmail.

com
18. നര്ിപ്പ്റ്റി ൈാബു കാാട്ടാളംി 0496-2445043 9496048136 narippattapanchayath@gmail.com

ഫോതിോെന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
19. ആയിപേഞ്ചാര്ി മൊ�ായ്തു കാാട്ടിൽ 0496-2580265 9496048138 ayancheri.gp@gmail.com
20. വിിലാാാപ്പ്ള്ളി മൊകാ.മൊകാ. ൈിജുളം 0496-2535163 9496048140 villiappallygp@gmail.com
21. �ണിയൂർ െി.മൊകാ. അഷ്വറഫീ് 0496-2536221 9496048142 maniyurgramapanchayat@gmail.

com
22. തിിരുവിള്ളൂർ സംൈിതി �ണക്കുനി 0496-2592027 9496048144 thiruvallurgp@gmail.com

ഫോമലിെി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
23. തുറയൂർ സംി.മൊകാ. ഗ്ിര്ീഷ്വ് 0496-2470059 9496048146 thurayurgp@gmail.com
24. കാീഴിര്ിയൂർ മൊകാ.മൊകാ. നിർമ്മിലാ 0496-2676228 9496048148 kzrgpt@gmail.com
25. തിിപേക്കിാെി ജ�ീലാ സം�ദ് 0496-2602054 9496048150 thikkodigp@gmail.com
26. പേ�പ്പ്യ്യൂർ മൊകാ.െി. ര്ാജൻ 0496-2676227 9496048154 meppayurgp@gmail.com

ഫോപരംോമ്പ്ര ഫോബ്ലിോക്കാ്     
27. മൊചിറുവിണ്ണൂർ ര്ാധാ ഇ.െി. 0496-2775320 9496048156 secretary.cheruvannurgp@gmail.

com
28. മൊനാച്ചിാെ് �ി.എൻ ശാര്ദ �പേട്ടര്ിക്കിണ്ടി 0496-2610269 9496048158 secretarynochadgpkkd@gmail.com
29. ചിങ്ങപേര്ാത്തി് ഉണ്ണി പേവിപേങ്ങര്ി 0496-2668164  9496048160 seccgp@gmail.com
30. കാായിണ്ണ സംി.മൊകാ. ശശി 0496-2659021 9496048162 secretarykgp@gmail.com
31. കൂത്തിാളംി ൈിന്ദു മൊകാ.മൊകാ. 0496-2610271 9496048164 koothaligp@gmail.com
32. പേ�ര്ാമ്പ്ര വിി.മൊകാ. �പേ�ാദ് 0496-2610226 9496048166 secretaryperambragp@gmail.com
33. ചിക്കിിട്ടപ്പ്ാറ മൊകാ. സുനിൽ 0496-2662223 9496048168 chakkittaparagp@gmail.com
     
ബോലുഫോശ്ശാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
34. ൈാലുപേ�ര്ി രൂ�പേലാഖ മൊകാാമ്പിലാാെ് 0496-2642039 9496048170 balusserigp@gmail.com
35. നടുവിണ്ണൂർ െി.�ി. ദാപേ�ാദര്ൻ   0496-2652247 9496048172 secndr@gmail.com
36. ഉപേള്ളാര്ി സംി .അജിതി 0496-2652229 9496048176 secretaryulliyerigp@gmail.com
37. പേകാാട്ടൂർ സംി.എച്ചി്. സുപേര്ഷ്വ് 0496-2657251 9496048178 kotturgp@gmail.com
38. ഉണ്ണികുളംം ഇന്ദിിര് ഏറാെിയിിൽ 0496-2647065 9496048180 unnikulamgp@gmail.com
39. �നങ്ങാെ് വിി.എം. കുട്ടികൃഷ്ണൻ 0496-2642059 9496048182 panangadgp@gmail.com
40. കൂര്ാച്ചുണ്ട് പേ�ാളംി കാാര്ക്കിെ 0496-2660246 9496048184 seckdu@gmail.com
     
പന്ത്ലിോയനി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
41. അപേത്തിാളംി ഷ്വീൈ ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 0496-2672235  9496048174 secagp@gmail.com
42. പേചി�പേഞ്ചാര്ി സംതിി കാിഴിക്കിയിിൽ 0496-2687041  9496048186 chemancherygp@rediffmail.com
43. അര്ിക്കുളംം എ.എം. സുഗ്തിൻ �ാ�ർ 0496-2695327  9496048188 secagpt@gmail.com
44. മൂൊെി സംി.മൊകാ. ശ്രീീകു�ാർ 0496-2690200 9496048190 moodadimgp@gmail.com
45. മൊചിപേങ്ങാട്ടുകാാവി് ഷ്വീൈ �ലായിിൽ 0496-2620266 9496048192 chengottukavugp@gmail.com

ഫോചിളംന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
46. കാപേക്കിാെി മൊകാ.�ി. ഷ്വീൈ 0495-2265711 9496048194 kakkodigp@gmail.com
47. പേചിളംന്നൂർ നൗഷ്വീർ �ി.�ി. 0495-2260224 9496048196 chelannurgp@gmail.com
48. കാാക്കൂർ സംി.എം.   ഷ്വാജി 0495-2260232 9496048198 kakkurgp@gmail.com
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49. നൻ�ണ്ട കൃഷ്ണപേവിണി �ാണിപേക്കിാത്തി് 0495-2855049 9496048200 nanmindagp@gmail.com
50. നര്ിക്കുനി സംലാീം മൊചിറുവിറ്റികുഴിിയിിൽ 0495-2246215 9496048202 narikkunigp@gmail.com
51. തിലാക്കുളംത്തൂർ ��ീളം.മൊകാ.െി 0495-2852239 9496048204 thalakkulathurgp@gmail.com

ടെകോടുവിള്ളി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
52. തിിരുവിമ്പാെി പേ�ഴ്സ്ി പുളംിക്കിാട്ടിൽ 0495-2252059 9496048206 thiruvambadygp@gmail.com
53. കൂെര്�ി പേജാസം് പേതിാ�സം് 0495-2252027 9496048208 koodaranhigp@gmail.com
54. കാിഴിപേക്കിാത്തി് നസം്റി �ി.�ി. 0495-2210237 9496048210 secretarykizhakkoth@gmail.com
55. �െവൂർ ര്ാഘ്യംവിൻ  അടുക്കിത്തി് 0495-2246262 9496048212 madavoorgp@gmail.com
56. പുതുപ്പ്ാെി അഡവ.ആയിിഷ്വക്കുട്ടി സുൽത്തിാൻ 0495-2235229 9496048216 pgpkkd@gmail.com
57. തിാ�ര്പേ�ര്ി മൊജ.െി. അബ്ദുറഹി�ാൻ 0495-2222252 9496048218 thamarasserygp@gmail.com
58. ഓ�പേ�ര്ി അബ്ദുൾ നാസംർ പുളംിക്കിൽ 0495-2281253 9496048220 omasserygp@gmail.com
59. കാട്ടിപ്പ്ാറ മുഹമ്മിദ് പേ�ായിത്തി് 0495-2270900 9496048222 kattipparagpo@gmail.com
60. പേകാാെപേഞ്ചാര്ി അലാൈ് പേതിാ�സം് 0495-2236230 9496048238 kodencherypanchayath@gmail.com
     
കുന്ദമം�ലിം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
61. മൊകാാെിയിത്തൂർ ഷ്വംലൂലാത്തി് 0495-2209130 9496048224 kodiyathoorgp@gmail.com
62. കുരുവിട്ടൂർ സംര്ിതി എ. 0495-2810295 9496048226 secretarykuruvattoor@gmail.

com
63. �ാവൂർ പുലാപ്പ്ാെി ഉമ്മിർ �ാ�ർ 0495-2883133 9496048228 mavoorgp@gmail.com
64. കാാര്പേ�ര്ി സ്മാിതി വിി.�ി. 0495-2297172 9496048230 gpkarassery@gmail.com
65. കുന്ദി�ംഗ്ലാം ലാിജി പുൽക്കുന്നുമ്മിൽ 0495-2800275 9496048232 kunnamangalamgp@gmail.com
66. ചിാത്തി�ംഗ്ലാം അബ്ദുൾ ഗ്ഫൂർ 0495-2287274  9496048234 chlmgp@gmail.com
67. മൊ�രുവിയിൽ സുഹറാൈി 0495-2492049 9496048240 gpperuvayal@yahoo.com
68. മൊ�രു�ണ്ണ ഷ്വാജി പുത്തിലാത്തി് 0495-2431880  9496048242 p.p.perumanna@gmail.com
     
ഫോകോഴിഫോക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
69. കാെലുണ്ടി അനുഷ്വ വിി. 0495-2470227 9496048244 secretarykdyy@gmail.com
70. ഒളംവിണ്ണ ശാരുതിി �ി. 0495-2430788  9496048250 olavannagp@gmail.com

വിയനോെ് ജില്ലാ
മോനന്ത്വിോെി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. മൊവിള്ളമുണ്ട സുധാി ര്ാധാാകൃഷ്ണൻ 04935-230325 9496048304 vellamundagp@gmail com
2. തിിരുമൊനല്ലാി �ി.വിി. ൈാലാകൃഷ്ണൻ 04935250453 9496048306 thirunelligp@gmai.com
3. മൊതിാണ്ടർനാെ് അംൈികാ ഷ്വാജി 04935235235 9496048308 thondernadugp@gmail.com
4. എെവികാ എച്ചി്.ൈി. �ദീ�് �ാ�ർ 04935 240366  9496048310 gpedavaka@gmail.com
5. തിവിി�ാൽ എൽസംി പേജായി് 04935 256236 9496048312 thavinhalgpo@gmail.com

സുൽത്തിോൻബഫോത്തിരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
6. �ീനങ്ങാെി മൊകാ.ഇ. വിിനയിൻ 04936-247236 9496048316 meenangadigp@gmail.com
7. മൊനപേന്മാനി ഷ്വീലാ പുഞ്ചാവിയിൽ 04936-267310 9496048318  nenmenigp@gmail.com
8. അമ്പലാവിയിൽ ഹഫീ് സംത്തി് 04936-260423 9496048320 ambalavayalgp@gmail com
9. നൂൽപ്പുഴി ഷ്വീജ സംതിീഷ്വ് 04936-270635 9496048326 gpnoolpuzha@gmail.com 

കൽപ്പ്റ്റ ഫോബ്ലിോക്കാ്     
10. പേകാാട്ടത്തിറ ര്നീഷ്വ് �ി.�ി. 04936-286644 9496048332 kottatharagp@gmail com
11. പേവിങ്ങപ്പ്ള്ളി ഇ.മൊകാ. പേര്ണുകാ 04936-202481 9496048334 vengappalligp@gmail com
12. ബൈവിത്തിിര്ി വിിപേജഷ്വ് എം.വിി.  04936-255223 9496048336 vythirigramapanchayath@gmail.com
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13. മുട്ടിൽ നസംീ� �ങ്ങാെൻ 04936-202418 9496048338 muttilgp@gmail.com
14. മൊ�ാഴുതിന അനസം് പേറാ� മൊ�ഫീി 04936-255251 9496048340 pozhuthanagp@gmail.com
15. തിര്ിപേയിാെ് ഷ്വിബു വിി.ജി. 04936-250435 9496048342 thariodegp@gmail.com
16. �െി�ാറത്തിറ ൈാലാൻ �ി.  04936-273419 9496048344 padinharatharagp@gmail com
17. പേ�പ്പ്ാെി ഓ�ന ര്പേ�ഷ്വ് 04936-282422 9496048346 meppadimgp@gmail com
18. മൂബൈപ്പ്നാെ് എ.മൊകാ. റഫീീക്കി് 04936-217499 9496048350 muppainadugp@gmail.com

പനമരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
19. �ന�ര്ം �ി.എം. ആസംാ െീച്ചിർ  04935-220772 9496048314  gppanamaram@gmail.com
20. പൂതിാെി പേ�ഴ്സ്ി സംാബു 04936-211522 9496048322 poothadigp@gmail.com
21. മുള്ളൻമൊകാാല്ലാി �ി.മൊകാ. വിിജയിൻ 04936-240273 9496048328 mullenkolly@gmail.com
22. പുൽപ്പ്ള്ളി റ്റിി.എസം്. ദിലാീ�്കു�ാർ 04936-240221 9496048330 secpulpallygp@gmail com
23. കാണിയിാമ്പറ്റി കാ�ലാ ര്ാ�ൻ 04936-286693 9496048348 kaniyambettagp@gmail.com

കണ്ണൂര് ജില്ലാ
പയ്യന്നൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. കു�ി�ംഗ്ലാം �ാർത്ഥന എ. 0497-2810225 9496049007 kunhimangalamgp@gmail.com
2. ര്ാ�ന്തളംി ബൈഷ്വ� വിി. 04985-222025 9496049013 ramanthaligp@gmail.com
3. കാാപേങ്ക്ാൽ      
 ആലാപ്പ്െമ്പ് എം.വിി. സുനിൽ കു�ാർ 0498-5280235 9496049017 kankolalapadamba@gmail.com
4. കാര്ിമൊവിള്ളൂർ  എ.വിി. പേലാജു 0498-5260235 9496049019 karivellurperalampanchayath@
 മൊ�ര്ളംം    gmail.com
5. എര്�ം-കുറ്റൂർ െി.ആർ. ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 0498-5277029 9496049021 eramamkutturgpt@gmail.com
6. മൊ�ര്ിപേങ്ങാം-     
 വിയിക്കിര് വിി.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0498-5236231 9496049023 peringomgp@gmail.com
7. മൊചിറുപുഴി മൊകാ.എഫീ്. അലാകാ് സംാണ്ടർ 0498-5240755 9496049025 cherupuzhapanchayat@gmail.com 

 കല്ലാ യോഫോശ്ശാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്     
8. മൊചിറുതിാഴിം എം. ശ്രീീധാര്ൻ 0497-2800259 9496049003 cheruthazhamgp@gmail.com
9. ഏപേഴിാം �ി. പേഗ്ാവിിന്ദിൻ 0497-2870460 9496049005 ezhomegp@gmail.com
10. �ാൊയിി സംഹീദ് കാായിിക്കിാര്ൻ  0497-2870278 9496049009 smadayi@gmail.com
11. �ാട്ടൂൽ ഫീാര്ിഷ്വ മൊകാ.  0497-2842040 9496049011 farishabid@gmail.com
12. മൊചിറുകുന്ന് നിഷ്വ െി. 0497-2860238 9496049029 cherukunnugp@gmail.com
13. കാല്ലാാാപേ�ര്ി െി.െി. ൈാലാകൃഷ്ണൻ 0497-2780818 9496049031 balakrishnantt.bt@gmail.com
14. കാണ്ണപുര്ം ര്തിി മൊകാ. 0497-2860234 9496049033 rathikoderi123@gmail.com
15. നാറാത്തി് ര്പേ�ശൻ മൊകാ. 0497-2796214 9496049043 secretarynarathgramapanchayat@ 
      gmail.com 

തിളംിപ്പ്റാമ്പ് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
16. �ട്ടുവിം ശ്രീീ�തിി �ി. 0460-2220124 9496049027 pattuvamgp2013@gmail.com
17. മൊചിങ്ങളംായിി വിി.�ി. പേ�ാഹനൻ 0460-2230226 9496049037 chengalayigp@gmail.com
18. കുറു�ാത്തൂർ വിി.എം. സംീന 0460-2224343 9496049039 secretarykurumathur@gmail.

com
19. �ര്ിയിാര്ം െി. ഷ്വീൈ 0460-2203262 9496049041 pariyaramgpt@gmail.com
20. ചിപ്പ്ാര്പ്പ്െവി് സുനിജ ൈാലാകൃഷ്ണൻ 0460-2270221 9496049045 secretarycgp@gmail.com
21. നടുവിിൽ പേൈൈി ഓെം�ള്ളീൽ 0460-2250233 9496049047 naduvilgp@gmail.com
22. ഉദയിഗ്ിര്ി മൊകാ.എസം്. ചിന്ദ്രീപേശഖര്ൻ 0460-2286743 9496049049 udayagirigp@gmail.com
23. ആലാപേക്കിാെ് പേജാസംഫീ് മൊകാ.എം. 0460-2255233 9496049051 alakodegp@gmail.com
  (പേജാജി കാന്നിക്കിാട്ട് ) 
24. കാെന്നപ്പ്ള്ളി  െി. സുലാജ  0498-5277035 9496049015 kadannappallygp@gmail.com
 �ാണപ്പുഴി      
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ഇരംിക്കൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
25. ഇര്ിക്കൂർ െി.സംി. നസംിയിത്തി് െീച്ചിർ 0460-2257023  9496049053 secretaryirikkurgp@gmail.com
26. എരുപേവി�ി മൊെസ്സി ഇമ്മിാനുവിൽ 0460-2212328 9496049055 egpsecretary1@gmail.com
27. �ലാപ്പ്ട്ടം ര്�ണി മൊകാ.�ി. 0460-2235213  9496049057 malappatam@gmail.com
28. �യ്യാവൂർ അഡവ. സംാജു പേസംവിിയിർ 0460-2210124 9496049059 payyavoorgp@gmail.com
29. കുറ്റിിയിാട്ടൂർ �ി.�ി. റജി 0497-2790480 9496049063 kuttiattoorgp@gmail.com
30. �യ്യിൽ റിഷ്വ്ന മൊകാ.മൊകാ.  0460-2275210 9496049065 mayyilpanchayat@gmail.com
31. �െിയൂർ കാല്ലാാാെ് ൈി. ഷ്വംസു�ീൻ 0460-2273057  9496049069 padiyoorkalliadgp@gmail.com
32. ഉളംിക്കിൽ �ി.സംി. ഷ്വാജി 0460-2228800 9496049071 ulikkalgpknr@gmail.com
      
കണ്ണൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്     
33. �ാപ്പ്ിനിപേ�ര്ി എ.വിി. സുശീലാ  0497-2786126 9496049035 pappinisserigp@gmail.com
34. ചിിറക്കിൽ ശ്രുതിി �ി. 0497-2778468 9496049073    chirakkalgramapanchayt@

gmail.com
35. വിളം�ട്ടണം ഷ്വ�ീ� �ി.�ി . 0497-2778106 9496049079 valapattanamgp@gmail.com
36. അഴിീപേക്കിാെ് അജീഷ്വ് മൊകാ. 0497-2771486 9496049081 azhikodegp@gmail.com
      
എംെക്കാോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
37. മൊകാാളംപേച്ചിര്ി അബ്ദുൾ �ജീദ് മൊകാ.�ി. 0460-2240230 9496049061     kolacherypanchayath@gmail.

com
38. കാെമ്പൂർ �ി.വിി. പേ��വില്ലാി 0497-2820445 9496049089 secretarykadambur@gmail.com
39. മൊചിമ്പിപേലാാെ് മൊകാ.ദാപേ�ാദര്ൻ 0497-2851601 9496049095 chembilodegp@gmail.com
40. മുപേണ്ടര്ി അനിഷ്വ എ. 0497-2857252 9496049097 munderigp@gmail.com
41. മൊ�ര്ളംപേ�ര്ി ഷ്വീൈ എ.വിി. 0497-2827425 9496049099 peralasserygpsec@gmail.com

തിലിഫോശ്ശാരംി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
42. അഞ്ചാര്ക്കിണ്ടി മൊകാ.�ി. പേലാാഹിതിാക്ഷൻ 0497-2851222 9496049083 secretaryanjarakandygp@gmail.

com
43. മുഴിപ്പ്ിലാങ്ങാെ് സംജിതി െി. 0497-2832055 9496049091 secretarymuzhappilangad@gmail.

com
44. ധാർമ്മിെം എൻ.മൊകാ.ര്വിി 0490-2345754 9496049101 dharmadamgp@gmail.com
45. എര്പേ�ാളംി ശ്രീീഷ്വ എം.�ി 0490-2352320 9496049103 eranholi.gp@gmail.com
46. �ിണറായിി മൊകാ.മൊകാ. ര്ാജീവിൻ 0490-2382454 9496049109 pinarayigramapanchayat@gmail.
com 
47. നൂ �ാഹി മൊസംയ്ത്തു എം.മൊകാ. 0490-2332485 9496049117 secretarynmgp@gmail.com
48. പേവിങ്ങാെ് ഗ്ീതി മൊകാ 0490-2382408   9496049135 vengadgp@gmail.com
      
കൂത്തുപറാമ്പ് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
49. പേകാാട്ടയിം സംി. ര്ാജീവിൻ 0490-2361519 9496049107  kottayamgp@gmail. com
50. തൃ�പേങ്ങാട്ടൂർ നസംീ� ചിാ�ാളംിയിതിിൽ 0490-2462034 9496049125 triprangottoorgp@gmail.com
51. ചിിറ്റിാര്ിപ്പ്റമ്പ് ൈാലാൻ വിി. 0490-2300540 9496049127 secretarychittariparamba@

gmail.com
52. കുപേന്നാത്തു�റമ്പ്  ലാതി മൊകാ. 0490-2391430 9496049129 secretaryknp@gmail.com
53. �ാങ്ങാട്ടിെം �ി.സംി. ഗ്ംഗ്ാധാര്ൻ �ാ�ർ 0490-2369491 9496049131  gpmangattidam@gmail.com
54. �ാൊം ഷ്വിനിജ എൻ.വിി. 0490-2361659 9496049133 pattiampanchayath@gmail.com
     
പോനൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
55. കാതിിരൂർ �ി.�ി. സംനിൽ 0490-2306564 9496049105 secretary.kadirur638@gmail.com
56. മൊചിാക്ലീി സംി.മൊകാ. ര്�ാ 0490-2339480 9496049111 chokligpsecretary@gmail.com
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57. മൊ�ാപേകാര്ി �ി. വിൽസംൻ 0490-2311818  9496049119 mokeripanchayat@gmail.com
58. �ന്നാന്നൂർ സംി.മൊകാ. അപേശാകാൻ  0490-2311387 9496049121 panniyannurgp2009@gmail.com  
  
ഇരംിട്ടി ഫോബ്ലിോക്കാ്      
59. ആറളംം മൊകാ �ി ര്ാപേജഷ്വ്  0490-2450560 9496049137 secretaryaralam@gmail.com
60. അയ്യൻകുന്ന് കുര്ാാച്ചിൻ ബൈ�മ്പള്ളിക്കുപേന്നൽ 0490-2426070 9496049139 secretaryayyankunnugp@gmail.

com
61. കാീഴില്ലൂർ മൊകാ.വിി. �ിനി 0490-2484415  9496049141 seckeezhallurgramapanchayat@ 
             gmail.com
62. തിില്ലാപേങ്ക്ര്ി �ി. ശ്രീീ�തിി 0490-2405271 9496049143 secthillenkery@gmail.com
63. കൂൊളംി ബൈഷ്വ� �ി.മൊകാ. 0490-2484402 9496049145 koodalipanchayath@gmail.com
64. �ായിം �ി. ര്ജനി 0490-2491219 9496049147  secretarypayamgp@gmail.com

ഫോപരംോവൂര് ഫോബ്ലിോക്കാ്      
65. കാണിച്ചിാർ ആന്റ്ണി മൊസംൈാ�ാൻ   0490-2412065 9496049151 kanichargp@gmail.com
66. പേകാളംകാം സംി.െി. അനീഷ്വ്  0490-2412038 9496049153 seckelakam@gmail.com
67. മൊകാാട്ടിയൂർ പേറായിി നമ്പുൊകാം 0490-2430700 9496049155 kottiyoorgp@gmail.com
68. മുഴിക്കുന്ന് ൈിന്ദു െി. 0490-2457415 9496049157 secmgp@gmail.com
69. പേകാാളംയിാെ് റിജി എം. 0490-2302437 9496049159 klknkoygp.lsgd@kerala.gov.in
70. �ാലൂർ വിി. ബൈഹ�ാവിതിി  0490-2400550 9496049161 malurpanchayath@gmail.com
71. പേ�ര്ാവൂർ �ി.�ി. പേവിണുപേഗ്ാ�ാലാൻ 0490-2444435 9496049163 secretary.pvrgp@gmail.com

കോസ്ര്ഫോകോെ് ജില്ലാ
മഫോഞ്ചാശാവരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്     
1. �ംഗ്ൽപ്പ്ാെി ഖദീജത്തി്  റിസംാന 04998-240221 9496049706 secmangalpadygp@gmail.com
2. പേവിാർക്കിാെി ഭാര്തിി  എസം്. 04998-202259 9496049708 secvorkadygp@gmail.com
3. പുത്തിിമൊഗ് ഡി സുബ്ബണ്ണ ആൾവി 04998-245043 9496049710 secputhigegp@gmail.com
4. �ീഞ്ചാ സുന്ദിര്ി 04998-252262 9496049712 secmeenjagp@gmail.com
5. �പേഞ്ചാശവര്ം ജീൻ ലാവിിന പേ�ാമൊന്തപേര്ാ 04998-272238 9496049714 secmanjeswargp@gmail.com
6. ബൈ�വിളംിമൊഗ് ജയിന്തി 04998-205028 9496049718 secpaivalikegp@gmail.com
7. എന്മാകാമൊജ പേസംാ�പേശഖര് മൊജ.എസം്. 04998-225031 9496049720 secenmakajegp@gmail.com
     
കോറാഡുക്കാ ഫോബ്ലിോക്കാ്    
8. മൊൈള്ളൂർ ശ്രീീധാര് എം. 04994-260073 9496049702 secbelloorgp@gmail.com
9. കും�ഡമൊജ ഹ�ീദ് �ി. 04998-260237 9496049704 seckumbadajegp@gmail.com
10. കാാറഡുക്കി പേഗ്ാ�ാലാകൃഷ്ണ മൊകാ. 04994-260049 9496049724 seckaradkagp@gmail.com
11. കുറ്റിിപേക്കിാൽ മുര്ളംി എച്ചി്. 04994-205005 9496049726 seckuttikolgp@gmail.com
12. മുളംിയിാർ �ിനി �ി.വിി. 04994-250226 9496049728 secmuliyargp@gmail.com
13. പേദലാം�ാെി അഡവ. ഉഷ്വ എ.�ി. 04994-270034 9496049730 secdelampadygp@gmail.com
14. പേൈഡഡുക്കി ധാനാ എം. 04994-210235 9496049736 secbedadkagp@gmail.com
     
പരംപ്പ് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
15. ൈളംാൽ ര്ാജു കാട്ടക്കിയിം 04672-242235 9496049746 secbalalgp@gmail.com
16. കാള്ളാർ െി.മൊകാ. നാര്ായിണൻ 04672-225100 9496049748 seckallargp@gmail.com
17. പേകാാപേൊം-പേൈളൂർ ശ്രീീജ �ി. 04672-246350 9496049750 seckbelurgp@gmail.com
18. �നത്തിെി �സംന്ന �സംാദ് 04672-227300 9496049656 secpanathadygp@gmail.com
19. ഈ�് എപേളംര്ി ജയിിംസം് �ന്തമ്മിാക്കിൽ 04672-221035 9496049664 seceastelerigp@gmail.com
20. മൊവി�് എപേളംര്ി ഗ്ിര്ിജ 04672-241336 9496049668 secwestelerigp@gmail.com



83

21. കാീനാനൂർ കാര്ിന്തളംം െി.മൊകാ. ര്വിി 04672-235350 9496049672 seckkarinthalamgp@gmail.com
     
കോസ്ര്ഫോകോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
22. കുമ്പളം യു.�ി. തിാഹിറ 04998-213033 9496049716 seckumbalagp@gmail.com
23. ൈദിയിഡുക്കി ശാന്ത ൈി. 04998-284026 9496049722 secbadiadkagp@gmail.com
24. മൊചിങ്ക്ളം ഖാദർ ൈദര്ിയി 04994-280224 9496049732 secchengalagp@gmail.com
25. മൊചിമ്മിനാെ് സുബൈഫീജ അബൂൈക്കിർ 04994-237276 9496049734 secchemnadgp@gmail.com
26. �ധുർ പേഗ്ാ�ാലാകൃഷ്ണ മൊകാ. 04994-230427 9496049738 secmadhurgp@gmail.com
27. മൊ�ാഗ്രാംാൽ  പുത്തൂർ മൊഷ്വ�ീറ െി.മൊകാ. 04994-232891 9388145247 secmputhurgp@gmail.com
     
കോ�ങ്ങോെ് ഫോബ്ലിോക്കാ്    
28. ഉദു� �ി. ലാക്ഷ്മിി  04672-236242 9496049742 secudmagp@gmail.com
29. അജാനൂർ പേശാഭ െി. 04672-266386 9496049744 secajanurgp@gmail.com
30. �െിബൈക്കി എസം്. �ീതി 04672-240680 9496049652 secmadikaigp@gmail.com
31. �ള്ളിക്കിര് എം. കു�ാര്ൻ 04672-272026 9496049654 secpallikkaregp@gmail.com
32. പുല്ലൂർ-മൊ�ര്ിയി സംി.മൊകാ. അര്വിിന്ദിൻ 04672-234030 9496049658 secpperiyagp@gmail.com
     
നീഫോലിശാവരംം ഫോബ്ലിോക്കാ്    
33. മൊചിറുവിത്തൂർ സംി.വിി. ��ീളം 04672-260221 9496049660 seccheruvathurgp@gmail.com
34. കായ്യൂർ-ചിീപേ�നി മൊകാ.�ി. വിത്സ്യലാൻ 04672-250322 9496049662 seckcheemenigp@gmail.com
35. �ിലാിപേക്കിാെ് �ി.�ി. �സംന്ന കു�ാര്ി 04672-211504 9496049666 secpilicodegp@gmail.com
36. തൃക്കിര്ിപ്പൂർ സംത്തിാർ വിെക്കുമ്പാെ് 04672-210236 9496049670 sectrikaripurgp@gmail.com
37. �െന്ന �ി.വിി. മുഹമ്മിദ് അസ്ലംം  04672-276259 9496049674 secpadnegp@gmail.com
38. വിലാിയി�റമ്പ വിി.വിി. സംജീവിൻ 04672-258276 9496049676 secvaliyaparambagp@gmail.com

ന�രംസ്ഭകള് (ടെചിയര്ഫോപഴ്സ്ണ്സ്് )
നഗ്ര്സംഭ പേ�ര്് ഓഫീീസം്  മൊ�ാബൈൈൽ    ഇ-മൊ�യിിൽ  
മുനിസ്ിപ്പ്ൽ  ഫോമയര്      
ഫോകോര്പ്പ്ഫോറാഷൻ
തിിരുവിനന്തപുര്ം ആര്ാ ര്ാപേജന്ദ്രീൻ എസം്. 0471-2377700 9447377477 tvmmayor@gmail.com
മൊകാാല്ലാം �സംന്ന ഏണ�് 0474-2742382 9447706869 kollammayor@gmail.com
മൊകാാച്ചിി അ ഡവ.എം.അനിൽകു�ാർ 0484-2369007 9846118975 cochinmayor@gmail.com
തൃശൂർ എം.മൊകാ. വിർഗ്ീസം് 0487-2422020 9447024233 thrissursecretary@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് പേഡാ.ൈീന ഫീിലാിപ്പ്് എം. 0495-2365040 9447265040 mayorkozhikode@gmail.com 
കാണ്ണൂർ അഡവ.െി.ഒ.പേ�ാഹനൻ 0497-2700142 9447030403 kannurmunicipalcorporation@gmail.com
മുനിസ്ിപ്പ്ോലിിറ്റി ടെചിയര്ഫോപഴ്സ്ണ്     
മൊനയ്യാറ്റിിൻകാര് ര്ാജപേ�ാഹനകു�ാർ 0471-2222348 9447210041 secretarynytamc@gmail.com
മൊനടു�ങ്ങാെ് സംി.എസം്. ശ്രീീജ 0472-2802238 8921548289 nddsec@gmail.com
ആറ്റിിങ്ങൽ അഡവ.എസം്. കു�ാര്ി 0470-2622417 9847788405 secretaryattl@gmail.com
വിർക്കിലാ മൊകാ.എം. ലാാജി 0470-2609358 9446971311 secyvarkala@gmail.com
�ര്വൂർ  ശ്രീീജ �ി. 0474-2512540 9895960971 secyparavur@gmail.com
കാരുനാഗ്പ്പ്ള്ളി പേകാാട്ടയിിൽ ര്ാജു 0476-2620243 9447453153 secknpym07@gmail.com
മൊകാാട്ടാര്ക്കിര് എ. ഷ്വാജു 0474-2452366 9447141555 kottarakaramp@gmail.com
പുനലൂർ നിമ്മിി എബ്രാഹാം 0475-2222683 9447206374 secypnlr@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട അഡവ.റ്റിി. സംക്കിീർ ഹുബൈസംൻ 0468-2223819 9447563609 pathanamthittamunicipality2011
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@gmail.com 
തിിരുവില്ലാ ൈിന്ദു ജയികു�ാർ 0469-2701315 9544928046 secretarytvla@gmail.com
�ന്തളംം സുശീലാ സംപേന്താഷ്വ് 04734 -252251 9544295412 pandalammunicipality@gmail.com
അടൂർ ഡി. സംജി 04734-228362 9447249360 secyadr@gmail.com
ആലാപ്പുഴി സംൗ�ാ ര്ാജ് (ഇന്ദു െീച്ചിർ) 0477-2252973 9745202363 chairmanalleppeymunicipality@gmail com
കാായിംകുളംം �ി. ശശികാലാ 0479-2445060 9447976491 kylmsecretary@gmail.com
പേചിർത്തിലാ പേഷ്വർളംി ഭാർഗ്ഗംവിൻ 0478-2822648 9961885548 secretarycmc1@gmail.com
�ാപേവിലാിക്കിര് മൊകാവിി. ശ്രീീകു�ാർ 0479-2302388 9744292480 secretarymmc@gmail.com
മൊചിങ്ങന്നൂർ �റിയിാമ്മി പേജാൺ ഫീിലാിപ്പ്് 0479-2450544 9495954302 seccgnrmlty@gmail.com
ഹര്ിപ്പ്ാെ് മൊകാ.എം. ര്ാജു 0479-2412644 9747171000 secretaryharipad@gmail.com
പേകാാട്ടയിം ൈിൻസംി മൊസംൈാ�ാൻ  0481-2567736 7012383429 secktmmunicipality@gmail.com
ചിങ്ങനാപേ�ര്ി സംന്ധിാ �പേനാജ്  0481-2420044 9061786161 secretarychsry@gmail.com
ഏറ്റു�ാനൂർ ലാൗലാി പേജാർജ്ജ് �െികാര്  0481-2535565 9400130971 etmrmunicipality@gmail.com
ബൈവിക്കിം പേര്ണുകാ ര്തിീഷ്വ്  04829-232229 9496791811 munsecvkm@yahoo.co.in
�ാലാാ ആപേന്റ്ാ പേജാസം് �െി�ാര്ക്കിര് 04822-215263 9446049795   munsecpala123@gmail.com
ഈര്ാറ്റുപേ�ട്ട സുഹറ അബ്ദുൾ ഖാദർ 04822-272063 9847604199 etpamun@gmail.com
മൊതിാടുപുഴി സംനീഷ്വ് പേജാർജ്ജ് 04862-223408 9747957237 munsectdpa@gmail.com
കാട്ടപ്പ്ന ൈീന പേജാൈി 04868-272235 8547747931 munsecktpna@gmail.com
ഏലൂർ എ.ഡി. സുജിൽ 0484-2545559 9349257144 eloormunicipality@gmail.com
�ര്െ് ആന്റ്ണി ആശാൻ �റമ്പ് 0484-2706544 9847260508  secretarymaradu@gmail.com
�ിറവിം  ഏലാിയിാമ്മി ഫീിലാിപ്പ്് 0485-2242669 9495600940 piravommunicipality@gmail.com
കൂത്തിാട്ടുകുളംം വിിജയിാശിവിൻ 0485-2252350 9961973784 kklmmunicipality@gmail.com
ആലുവി എം.ഒ. പേജാൺ 0484-2623192 9446570770 aluvamunicipaloffice@gmail.com
തൃക്കിാക്കിര് അജിതി തിങ്ക്പ്പ്ൻ 0484-2422383 9567762841 sectkramncplty@gmail.com
മൊ�രുമ്പാവൂർ െി.എം.സംക്കിീർ ഹുബൈസംൻ 0484-2522230 9846013199 perumbavoormunicipality@gmail.com
പേനാർത്തി് �റവൂർ  വിി.എ. �ഭാവിതിി 0484-2442327 9496432340 nparavurmunicipality@gmail.com
തൃപ്പൂണിത്തുറ ര്�ാ സംപേന്താഷ്വ് 0484-2780318 9746947495 musectripunithura@gmail.com
മുവിാറ്റുപുഴി �ി.�ി. എൽപേദാസം് 0485-2835347 9349189892 muvattupuzhamunicipality@gmail.com
അങ്ക്�ാലാി മൊറജി �ാതിു 0484-2452367 9249278234 secretaryagly@gmail.com
പേകാാതി�ംഗ്ലാം മൊകാ.മൊകാ. പേൊ�ി 0485-2822160 9447319983 secretarykothamangalam@gmail.com
കാളം�പേ�ര്ി സംീ� കാണ്ണൻ 0484-2532380 9349247121 secretarykalamassery@gmail.com
കുന്ദിംകുളംം സംീതി ര്വിീന്ദ്രീൻ 04885-225711 9947335543 kunnamkulamsecretary@gmail.com
ഇര്ിങ്ങാലാക്കുെ പേസംാണിയി ഗ്ിര്ി 0480-2825210 9947719553 secretaryijk@gmail.com
ചിാലാക്കുെി വിി.ഒ.ബൈ�ലാപ്പ്ൻ 0480-2708323 8086675292 secretarycmcchalakudy@yahoo.com
മൊകാാടുങ്ങല്ലൂർ എം.യു.ഷ്വിനിജ 0480-2802785 8547858390 secretarykdlrmty@gmail.com
ചിാവിക്കിാെ് ഷ്വീജ �ശാന്ത് 0487-2507453 9744788605 chavakkadsecretary@gmail.com
ഗുരുവിായൂർ എം. കൃഷ്ണദാസ്ം 0487-2556375 9447267152 guruvayurchairman2012@gmail.com
വിെക്കിാപേഞ്ചാര്ി �ി.എൻ. സുപേര്ന്ദ്രീൻ 0488-4232252 9446626155 chairpersonwadakanchery@gmail.

com
�ാലാക്കിാെ് �ിയി മൊകാ.  0491-2534634 9746775160 secypkd@gmail.com
ചിിറ്റൂർ-തിത്തി�ംഗ്ലാം കാവിിതി മൊകാ.എൽ. 0492-3221620 9249335483 secretary.chittur@rediffmail.com
�ട്ടാമ്പി ലാക്ഷ്മിി കുട്ടി ഒ. 0466-2212233 9048409491 pattambimuncipality@gmail.com
മൊചിർപ്പുളംപേ�ര്ി  �ി. ര്ാ�ചിന്ദ്രീൻ 0466-2282238 9847085428 secmuncpy@gmail.com
�ണ്ണാർക്കിാെ്  മുഹമ്മിദ് ൈഷ്വീർ സംി. 0492-4222086 9447052773 ddpmannarkkadpkd@gmail.com
മൊഷ്വാർണ്ണൂർ എം.മൊകാ. ജയി�കാാശ് 0466-2222427 9946554128 secretaryshornur1@gmail.com
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ഒറ്റിപ്പ്ാലാം ജാനകാി പേദവിി മൊകാ. 04662-244349 9495664122 secotplm@gmail.com
�ലാപ്പുറം മുജീൈ് റഹ്മാാൻ മൊകാ. 0483-2734327 9895515706 mlpmmunci@gmail.com
�പേഞ്ചാര്ി വിി.എം.സുബൈൈദ 0483-2766238 9895770693 musecmanjeri@gmail.com
മൊ�ാന്നാനി ശിവിദാസംൻ ആറ്റുപുറത്തി് 0494-2666236 9567399417 chairmanponnani@gmail.com
മൊ�ര്ിന്തൽ�ണ്ണ  ഷ്വാജി �ി. 04933-228746 9846696376  pmnamlty@gmail.com
തിിരൂർ നസംീ� ആലാത്തിിൽ �റമ്പിൽ 0494-2422303 9207639862 chairpersontirurmunicipality@gmail.com
പേകാാട്ടക്കിൽ ബുഷ്വ്റ ഷ്വൈീർ 0483-2742221 9961885555 secretarykottakkal@gmail.com
നിലാമ്പൂർ �ാട്ടുമ്മിൽ സംലാീം 04931-220365 9745909090 nilamburmunicipality@gmail.com
�ര്പ്പ്നങ്ങാെി എ. ഉസ്മാാൻ 0494-2410239 9447107108 parappanangadimunicipality@gmail.

com
വിളംാപേഞ്ചാര്ി അഷ്വറഫീ് അമ്പലാത്തിിങ്ങൽ 0494-2644325 9946486201 valancherymunicipality@gmail.com
തിിരൂര്ങ്ങാെി മൊകാ.�ി. മുഹമ്മിദ്കുട്ടി 0494-2460339 9562070707 tirurangadiurban@gmail.com
തിാനൂർ �ി.�ി. ഷ്വംസു�ീൻ 0494-2440235 7736666362 tanurmunicipality@gmail.com
മൊകാാപേണ്ടാട്ടി സുഹറാൈി 0483-2712037 9846680994 kondottynagarasabha@gmail.com
മൊകാായിിലാാണ്ടി സുധാ കാിഴിപേക്കിപ്പ്ാട്ട് 0496-2621913 8086415899 chairmankldy@gmail.com
വിെകാര് മൊകാ.�ി. ൈിന്ദു 0496-2513315 9446665757 chairmanvtk@gmail.com
�പേയ്യാളംി വിെക്കിയിിൽ ഷ്വഫീീഖ് 0496-2602043 9446734547 payyolimuncipality@gmail.com
മുക്കിം �ി.െി. ൈാബു 0495-2297132 9495455914 mukkammunicipality@gmail.com
മൊകാാടുവിള്ളി വിി. അബ്ദുറഹി�ാൻ 0495-2210238 9539575352 koduvallymunicipality@gmail.com
ര്ാ�നാട്ടുകാര് ബുഷ്വ്റ റഫീീഖ് 0495-2440095 9526496750 ramanattukaracity@gmail.com
ഫീപേറാക്കി് എൻ.സംി. അബ്ദുൾ റസംാക്കി് 0495-2482243 9947707700 ferokemunicipality@gmail.com
സുൽത്തിാൻ ൈപേത്തിര്ി  െി.മൊകാ. ര്പേ�ശ് 04936-220240 9847340222 batherymunicipality@gmail.com
�ാനന്തവിാെി �മ്പള്ളി സംപേന്താഷ്വ് കു�ാർ 04935-240253 9447448851 mananthdygp@gmail.com
കാൽപ്പ്റ്റി മൊകാ.ജി ര്വിീന്ദ്രീൻ 04936-202349 9497402349 kalpattamuncipality@gmail.com
തിലാപേ�ര്ി മൊകാ.എം. ജമുനാറാണി െീച്ചിർ  0490-2341591 9656702413 thalasserymunicipality@gmail.com
�ട്ടന്നൂർ അനിതി പേവിണു 0490-2471226 9496710218 munofmtnr@gmail.com 
�യ്യന്നൂർ ലാളംിതി മൊകാ.വിി. 0498-5204303 9961611613 lalithakv1969@gmail.com
കൂത്തു�റമ്പ് വിി.സുജാതി െീച്ചിർ 0490-2362012 9447502500 kpbamly@gmail.com
തിളംിപ്പ്റമ്പ് മുർഷ്വിദ ൈി. 0460-2204922 7356905070 secthaliparamba@gmail.com
ആന്തൂർ �ി. മുകുന്ദിൻ 0497-2784665 7907465692 anthoormunicipality@gmail.com
�ാനൂർ വിി. നാസംർ �ാ�ർ 0490-2311340 9744808386 panoormunicipality2015@gmail.com
ഇര്ിട്ടി മൊകാ. ശ്രീീലാതി 0490-2433344 9946614902 irittymunicipality@gmail.com
ശ്രീീകാണ്ഠപുര്ം പേഡാ.മൊകാ.വിി. ഫീിപേലാാ�ിന െീച്ചിർ 0460-2230261 9447647806 skpm.gov@gmail.com
നീപേലാശവര്ം െി.വിി.ശാന്ത 0467-2280360 9567846064 nileshwarammlty@gmail.com
കാാ�ങ്ങാെ് മൊകാ.വിി.സുജാതി 0467-2204530 9496421293 knhdmlty@gmail.com
കാാസംർപേഗ്ാഡ് അഡവ.വിി.എം.മുനീർ 04994-230051 9895490498 kasaragodmunicipality@gmail.com

ന�രംസ്ഭകള് (ടെസ്ക്രട്ടറാിമോര്)
നഗ്ര്സംഭ പേ�ര്് ഓഫീീസം്  മൊ�ാബൈൈൽ    ഇ-മൊ�യിിൽ 
മുനിസ്ിപ്പ്ൽ 
ഫോകോര്പ്പ്ഫോറാഷൻ ടെസ്ക്രട്ടറാി      
തിിരുവിനന്തപുര്ം ൈിനു ഫ്രാാൻസംിസം്  0471-2332085 9447303769 tvpmcorpn@gmail.com
മൊകാാല്ലാം �ി.മൊകാ. സംജീവി് 0474-2768528 9744405919 secretarykollam@gmail.com
മൊകാാച്ചിി എ.എസം്. ബൈനസംാം 0484-2351211 9446483404 kochicorpsecretary@gmail.com
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തൃശൂർ വിിനു സംി.കു�പ്പ്ൻ  0487-2422020 9446089566 thrissursecretary@gmail.com
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ൈിനി മൊകാ.യു. 0495-2365388 9645397647 secretarykkd@gmail.com 
കാണ്ണൂർ ഡി. സംാജു 0497-2700141 9847214105 kannurmunicipalcorporation@gmail.

com
മുനിസ്ിപ്പ്ോലിിറ്റി ടെസ്ക്രട്ടറാി     
മൊനയ്യാറ്റിിൻകാര് �ണികാണ്ഠൻ ആർ. 0471-2222278 9446094973 secretarynytamc@gmail.com
മൊനടു�ങ്ങാെ് മൊഷ്വറി ഐ. 0472-2814443 9497015887 nddsec@gmail.com
ആറ്റിിങ്ങൽ വിിശവനാഥ്ൻ എസം്. 0470-2622417 9846842738 secretaryattl@gmail.com
വിർക്കിലാ സംജി എൽ.എസം്. 0470-2609358 9495461608 secyvarkala@gmail.com
�ര്വൂർ  അജിതി് മൊകാ.ആർ. 0474-2512440 9446486291 secyparavur@gmail.com
കാരുനാഗ്പ്പ്ള്ളി ബൈഫീസംൽ എ. 0476-2620243 9847814765 secknpym07@gmail.com
മൊകാാട്ടാര്ക്കിര് �ദീ�്കു�ാർ െി.വിി. 0474-2452366 9446347203 kottarakaramp@gmail.com
പുനലൂർ നൗഷ്വാദ് എ. 0475-2222683 9495882910 secypnlr@gmail.com
�ത്തിനംതിിട്ട എസം്. മൊഷ്വർലാാ ൈീഗ്ം 0468-2222249 9447118032 pathanamthittamunicipality2011@gmail.com
തിിരുവില്ലാ ഷ്വിബു വിി.�ി. 0469-2701315 9495738940 secretarytvla@gmail.com
�ന്തളംം ആർ. പേര്ഖ (ic) 04734 -252251 9447390575 pandalammunicipality@gmail.com
അടൂർ ൈി. ര്ാഗ്ിപേ�ാൾ 04734-228362 9526768382 secyadr@gmail.com
ആലാപ്പുഴി നീതു ലാാൽ ൈി. 0477-2251792 9746527234 secretaryalappuzha@gmail.com
കാായിംകുളംം ധാീര്ജ് �ാതിു മൊജ.മൊജ 0479-2445060 8921290207 kylmsecretary@gmail.com
പേചിർത്തിലാ മൊകാ.എസം്. അരുൺ 0478-2822336 8281922559 secretarycmc1@gmail.com
�ാപേവിലാിക്കിര് മുംതിാസം് എ.എം. 0479-2304694 9447118032 secretarymmc@gmail.com
മൊചിങ്ങന്നൂർ എസം്. നാര്ായിണൻ 0479-2452260 8848892340 seccgnrmlty@gmail.com
ഹര്ിപ്പ്ാെ് ദീപേ�ഷ്വ് ആർ.മൊകാ. 0479-2412644 9526768382 secretaryharipad@gmail.com
പേകാാട്ടയിം സംജി എസം്.എസം്. 0481-2566665 9895116771 ktmmunicipality@gmail.com
ചിങ്ങനാപേ�ര്ി അനിൽ കു�ാർ ൈി. 0481-2420044 9446337863 secretarychsry@gmail.com
ഏറ്റു�ാനൂർ കാവിിതി എസം്.കു�ാർ 0481-2535565 9656801980 etmrmunicipality@gmail.com
ബൈവിക്കിം ര്�ാ കൃഷ്ണൻ 04829-232229 9019746581 mailtovaikommunicipality@gmail.com
�ാലാാ ജൂഹി �ര്ിയി പേൊം 0482-2212328 8921837730   munsecpala12@gmail.com
ഈര്ാറ്റുപേ�ട്ട സു�യ്യ ൈീവിി എസം്.  04822-272063 8848528597 etpaetpaktm@gmail.com
മൊതിാടുപുഴി ൈിനുപേ�ാൻ പേജക്കിൈ് 04862-222711 9747976547 munsectdpa@gmail.com
കാട്ടപ്പ്ന എസം്. ജയികു�ാർ  04868-272235 9747147867 munsecktpna@gmail.com
ഏലൂർ സുഭാഷ്വ് �ി.മൊകാ. 0484-2545559 9446020878 eloormunicipality@gmail.com
�ര്െ് പേര്ണുകാപേദവിി ജി. 0484-2706544 9446545340 secretarymaradu@gmail.com
�ിറവിം  കൃഷ്ണര്ാജ് എൻ.�ി. 0485-2242669 9496103378 piravommunicipality@gmail.com
കൂത്തിാട്ടുകുളംം എൻ. മൊകാ. �ജ 0485-2252350 8921837730 kklmmunicipality@gmail.com
ആലുവി മുഹമ്മിദ് ഷ്വാഫീി 0484-2620304 9496141437 aluvamunicipaloffice@gmail.com
തൃക്കിാക്കിര് എൻ. കൃഷ്ണകു�ാർ 0484-2422383 9447900282 sectkramncplty@gmail com
മൊ�രുമ്പാവൂർ പേ�ഘ്യംാ പേ�ര്ിപേകാാശി 0484-2522230 9746527234 secretary_pbvr@yahoo.com
പേനാർത്തി് �റവൂർ  സംിനി റ്റിി. എൻ 0484-2442327 9747976547 northparavoormunicipality@gmail.com
തൃപ്പൂണിത്തുറ എച്ചി്. അഭിലാാഷ്വ് കു�ാർ 0484-2780318 8547223727 musectripunithura@gmail.com
മുവിാറ്റുപുഴി എം. മുഹമ്മിദ് ആര്ീഫീ്ഖാൻ 0485-2835347 9745255152 muvattupuzhamunicipality@yahoo.com
അങ്ക്�ാലാി ൈീന എസം്.കു�ാർ 0484-2452367 8281396183 secretaryagly@gmail.com
പേകാാതി�ംഗ്ലാം അൻസംൽ ഐസംകാ് 0485-2822260 9745416245 secretarykothamangalam@gmail.com
കാളം�പേ�ര്ി �ി.ആർ. ജയികു�ാർ 0484-2540170 9495376388 secretarykalamassery@gmail.com
കുന്ദിംകുളംം െി.മൊകാ.സുജിത്തി് 04885-222221 9446337863 kunnamkulamsecretary@gmail.com
ഇര്ിങ്ങാലാക്കുെ മുഹമ്മിദ് അനസം് മൊകാ.എം. 0480-2825238 9847911528 secretaryijk@gmail.com
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ചിാലാക്കുെി ആകാാശ് എം.എസം്. 0480-2708152 9895143097 secretarycmcchalakudy@yahoo.com
മൊകാാടുങ്ങല്ലൂർ സംനിൽ എസം്. 0480-2802341 9447249972 secretarykdlrmty@gmail.com
ചിാവിക്കിാെ് വിിശവനാഥ്ൻ മൊകാ.ൈി. 0487-2507367 9447069753 chavakkadsecretary@gmail.com
ഗുരുവിായൂർ ഷ്വിബു �ി.എസം്. 0487-2556375 9447900282 guruvayursecretary@gmail.com
വിെക്കിാപേഞ്ചാര്ി മൊകാ.മൊകാ. �പേനാജ് 0488-4232252 9946962902 wckymp@gmail.com
�ാലാക്കിാെ് ഡി. ജയികു�ാർ 0491-2534634 9447197806 secypkd@gmail.com
ചിിറ്റൂർ-തിത്തി�ംഗ്ലാം െി. നന്ദികു�ാർ (ic) 0492-3222343 9447855864 secretary.chittur@gmail.com
�ട്ടാമ്പി നാസംിം ഇ. 0466-2212233 8301867664 pattambimuncipality@gmail.com
മൊചിർപ്പുളംപേ�ര്ി  സംീന എച്ചി്.  04662-282238 8921927850 secmuncpy@gmail.com
�ണ്ണാർക്കിാെ്  എൻ. നിസംാമു�ീൻ 0492-4222336 9037684932 ddpmannarkkadpkd@gmail.com
മൊഷ്വാർണ്ണൂർ മൊകാ. �പേ�ാദ് 0466-2222427 9037902208 secretaryshornur1@gmail.com
ഒറ്റിപ്പ്ാലാം �ദീ�് എ.എസ്ം. (ic) 0466-2244349 7907976624 secotplm1@gmail.com
�ലാപ്പുറം നിഷ്വാന്ത് കാാവുംങ്ങ�റമ്പിൽ (ic) 0483-27342280 7012434784 mlpmmunic@gmail.com
�പേഞ്ചാര്ി �ി.സംതിീഷ്വ് കു�ാർ 0483-2766238 9447169667 musecmanjeri@gmail.com
മൊ�ാന്നാനി സുജിത്തി് പേഗ്ാ�ീനാഥ്് (ic) 0494-2666012 9895146638 ponnanisecy@gmail.com
മൊ�ര്ിന്തൽ�ണ്ണ �ി.എം. സുനിൽ (ic) 04933-227363 9495028470 pmnamlty@gmail.com
തിിരൂർ െി.വിി. ശിവിദാസംൻ (ic) 0494-2422303 6238451191 secretarytirmun@gmail.com
പേകാാട്ടക്കിൽ സംന്ദിീ�് കു�ാർ വിി. 0483-2952221 7907454945 secretarykottakkal@gmail.com
നിലാമ്പൂർ ൈിനു ജി.ജി. 04931-220365 9447300575 nilamburmunicipality@gmail.com
�ര്പ്പ്നങ്ങാെി �ശാന്ത് �ി. 0494-2410239 9995121343 parappanangadimunicipality@gmail.com
വിളംാപേഞ്ചാര്ി ൈിജു ഫ്രാാൻസംിസം് (ic) 0494-2644325 9947731533 valancherymunicipality@gmail.com
തിിരൂര്ങ്ങാെി ഭഗ്ീര്ഥ്ി സംി.എസം്. 0494-2460339 9846353971 tirurangadiurban@gmail.com
തിാനൂർ �പേനാജ് കു�ാർ െി. 0494-2440235 9995384611 tanurmunicipality@gmail.com
മൊകാാപേണ്ടാട്ടി െി. അനു�� 0483-2712037 8891001200 kondottynagarasabha@gmail.com
മൊകാായിിലാാണ്ടി സുപേര്ഷ്വ് കു�ാർ എൻ. 0496-2620881 9447859661 secretaryqldy@gmail.com
വിെകാര് �പേനാഹർ മൊകാ. 0496-2512378 9446733547 secretaryvatakara@gmail.com
�പേയ്യാളംി മൊചിറിൽ ഐറിൻ പേസംാളം�ൻ 0496-2602043 8301889496 payyolimunicipality@gmail.com
മുക്കിം എൻ.മൊകാ. ഹര്ീഷ്വ് 0495-2297132 9961116374 mukkammunicipality@gmail.com
മൊകാാടുവിള്ളി എ. �വിീൺ 0495-2210238 6238465051 koduvallymunicipality@gmail.com
ര്ാ�നാട്ടുകാര് മൊജസംിതി �ി.മൊജ. 0495-2440095 7034385160 ramanattukaracity@gmail.com
ഫീപേറാക്കി് ഡി.വിി. സംനൽകാ�ാർ 0495-2482243 9747457726 ferokemunicipality@gmail.com
സുൽത്തിാൻ ൈപേത്തിര്ി എൻ.മൊകാ. അലാി അസുഹർ 04936-220240 7907067306 batherymunicipality@gmail.com
�ാനന്തവിാെി അഭിലാാഷ്്വ മൊകാ. 04935-240253 9495962068 mndymunicipality@gmail.com
കാൽപ്പ്റ്റി സംന്ദിീ�് കു�ാർ വിി.എസം്.  04936-202349 7907454945 kalpettamunicipality@gmail.com
തിലാപേ�ര്ി �ദീ�്കു�ാർ. ആർ 0490-2342052 9497153748 thalasserymunicipality@gmail.com
�ട്ടന്നൂർ വിിപേനാദ് കു�ാർ എസം്. 0490-2471097 8113850870 munofmtnr@gmail.com 
�യ്യന്നൂർ ഗ്ിര്ീഷ്വ് എം.മൊകാ. 04985-203238 9846186825 secypynr@gmail.com
കൂത്തു�റമ്പ് മൊകാ.മൊകാ. സംജിതി് കു�ാർ 0490-2363246 9496747350 kpbamly@gmail.com
തിളംിപ്പ്റമ്പ് ശ്രീീര്ാഗ്് എം.എസം്. 0460-2202259 9895514368 secthaliparamba@gmail.com
ആന്തൂർ അനീഷ്വ് �ി.എൻ. 0497-2780450 9400811158 anthoormunicipality@gmail.com
�ാനൂർ ര്ാജൻ മൊകാ.മൊകാ. (ic) 0490-2311340 9744855160 panoormunicipality2015@gmail.com
ഇര്ിട്ടി അഭിലാാഷ്വ് മൊകാ. 0490-2433344 9072068090 irittymunicipality@gmail.com
ശ്രീീകാണ്ഠപുര്ം ഹസംീന മൊകാ.�ി. 0460-2230261 8921436190 skpm.gov@gmail.com
നീപേലാശവര്ം ഫീിപേറാസം് ഖാൻ എ. 0467-2280360 8075330225 nileshwarammlty@gmail.com
കാാ�ങ്ങാെ് പേറായിി �ാതിു 0467-2204530 9495428591 knhdmlty@gmail.com

കാാസംർപേഗ്ാഡ് ൈിജു എസ്ം. 04994-230051 9447348363 kasaragodmunicipality@gmail.com
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പ്രധോന ടെെലിിഫോ�ോണ് നമ്പരുംകള് 
   
ബൈചിൽഡ് മൊഹൽ�് ബൈലാൻ 1098
ബൈക്രം പേ�ാപ്പ്ർ 1090
നിർഭയി 18004251400
ഷ്വീ ൊകാ് സംി 8590000543
എം.എൽ.എ. കാവാർപേട്ടഴി് സം് 0471-2512261
��ികാ് സംർവ്വീസം് കാമ്മിീഷ്വൻ 0471-2546400
ഡയിറക്ടർ ജനറൽ ഓഫീ് പേ�ാലാീസം് 0471-2721547, 2729685
ഇൻസം് മൊ�ക്ടർ ജനറൽ ഓഫീ് പേ�ാലാീസം്, മൊഹഡ്കാവാർപേട്ടഴി് സം് 0471-2318168
പേ�ാലാീസം് സൂ�ണ്ട്  -  തിിരുവിനന്തപുര്ം 0471-2300303
എറണാകുളംം 0484-2385000
പേകാാഴിിപേക്കിാെ് 0495-2722911
ഡയിറക്ടർ, പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്് 0471-2304038
ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ, ൈിൽഡിംഗ്് ആന്റ്് പേലാാക്കിൽ വിർക്കി് സം് 0471-2322946
ചിീഫീ് ആർക്കിിമൊെക്ട് 0471-2322498
�ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ, പേകാര്ളം വിാട്ടർ അപേതിാറിട്ടി 0471-2322797
ഡയിറക്ടർ, എക്കിപേണാ�ികാ് സം് & �ാറ്റിി�ികാ് സം് 0471-2305318
അഡീഷ്വണൽ ഡയിറക്ടർ, (എക്കിപേണാ�ികാ് സം് & �ാറ്റിി�ികാ് സം്, അഡി. ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ-ജനന�ര്ണം) 0471-2304711
ഇൻസം് മൊ�ക്ടർ ജനറൽ ഓഫീ് ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻസം് 0471-2472118, 2472110
ഡയിറക്ടർ, ടൂറിസംം 0471-2322547
ഡയിറക്ടർ, �ിന്റ്ിംഗ്് 0471-2331458
കാൺപേൈാളംർ, പേ�ഷ്വനറി 0471-2785900
ടൂറി�് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ മൊസംന്റ്ർ, �ാർക്കി് വിൂ (തിിരു.) 0471-2321132
ഇൻ�ിറ്റിൂട്ട് ഓഫീ് �ാപേനജ് മൊ�ന്റ് ് ഇൻ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് 0471-2304229
ഡയിറക്ടർ, ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ & ��ികാ് റിപേലാഷ്വൻസം് വികുപ്പ്് 0471-2518443, 2327782
പേറഷ്വനിംഗ്് കാൺപേൈാളംർ 0471-2320379
ര്ജി�ാർ, പേകാാ-ഓപ്പ്പേററ്റിീവി് മൊസംാബൈസംറ്റിി 0471-2331982
ഡയിറക്ടർ, കാൾച്ചിറൽ ഡയിറക്ടപേററ്റി് 0471-2478193, 2478351
ഡി.�ി.ഐ. ഓഫീീസം് 0471-2324601
മൊസംൻസംസം് ഡയിറക്ടപേററ്റി് 0471-2481859
ഡയിറക്ടർ, സംാപേങ്ക്തിികാ വിിദാാഭാാസംം 0471-2451369
മൊചിയിർ�ാൻ, പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന �നുഷ്വാാവികാാശ കാമ്മിീഷ്വൻ 0471-2307263, 2308263
എംപേൈായി് മൊ�ന്റ് ് ഡയിറക്ടപേററ്റി് 0471-2301389
ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിർ, ഇറിപേഗ്ഷ്വൻ 0471-2322927
പേലാൈർ കാമ്മിീഷ്വണർ 0471-2783900
നാഷ്വണൽ പേസംവിിംഗ്് സം് ഡയിറക്ടപേററ്റി് 0471-2470856
ഡയിറക്ടർ, ��ികാ് മൊഹൽത്തി് ലാപേൈാറട്ടറി 0471-2472225
ൈഷ്വറി ഡയിറക്ടപേററ്റി് 0471-2322533
ഡയിറക്ടർ, വിിജിലാൻസം് & ആന്റ്ി കാറ�്ഷ്വൻ ൈൂപേറാ 0471-2305393
ര്ജി�ാർ, പേലാാകാായുക്ത 0471-2300549
പേകാര്ളം സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ �ിഷ്വൻ 0471-2341200
മുനിസംിപ്പ്ൽ ഭവിൻ 0471-2725643
പേകാര്ളം ശിശുപേക്ഷ� സം�ിതിി 0471-2324939
പേകാര്ളം പേ�റ്റി് ബൈലാബ്രാറി കാൗൺസംിൽ 0471-2438808
പേകാര്ളം പേ�റ്റി് ��ികാ് ബൈലാബ്രാറി, തിിരുവിനന്തപുര്ം 0471-2322895
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പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന നിർമ്മിിതിി പേകാന്ദ്രീം 0471-2360559
പേകാര്ളം ഭാഷ്വാ ഇൻ�ിറ്റിൂട്ട് 0471-2316306
പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന വിിദുച്ഛക്തി പേൈാർഡ് 0471-2514680, 2442125, 2448720
മൊകാൽപേൈാൺ 0471-2724444, 4094444
ഡയിറക്ടർ, ദൂര്ദർശൻ 0471-2730177, 2730128, 2730143
ഡയിറക്ടർ, ആകാാശവിാണി (തിിരുവിനന്തപുര്ം) 0471-2324982, 2325061, 2324406, 2324982
ചിീഫീ് പേ�ാ�് �ാ�ർ ജനറൽ 0471-2308300
പേ�ാ�ൽ എൻകാവയിറി (ജി.�ി.ഒ)  0471-2473071
ചിീഫീ് ജനറൽ �ാപേനജർ, ൈി.എസം്.എൻ.എൽ. പേകാര്ളം സംർക്കിിൾ 0471-2302200
മൊറയിിൽപേവി റിസംർപേവിഷ്വൻ എൻകാവയിറി (തിിരുവിനന്തപുര്ം) 139
മൊകാ.എസം്.ആർ.െി.സംി.- തിിരുവിനന്തപുര്ം മൊസംൻൈൽ 0471-2323886
ഫ്രാണ്ട് സം് ജനപേസംവിനപേകാന്ദ്രീം, തിിരുവിനന്തപുര്ം 0471-2338652, 2338653
മൊെലാപേഫീാൺ എൻകാവയിറി (പേലാാക്കിൽ) 197
�ാസം് പേ�ാർട്ട് ഓഫീീസം്, തിിരുവിനന്തപുര്ം  0471-2470225, 18002581800 (Tollfree) 0471-2460132, 2471194 (ജനറൽ)

പ്രധോന ടെവിബ് ട്രൈസ്റ്റുകള്

Government of Kerala http://www.kerala.gov.in
Local Self Government Department http://www.lsgkerala.gov.in
Ombudsman for Local Self Governments www.ombudsmanlsgiker.gov.in
Kerala State Planning Board http://www.spb.kerala.gov.in
Commissionerate of Rural Development http://www.rdd.kerala.gov.in
Kudumbasree – State Poverty Eradication Mission http://www.kudumbashree.org
Public Relations Department, Government of Kerala http://www.prd.kerala.gov.in
Kerala Institute of Local Administration (KILA) http://www.kila.ac.in
Kerala State Information Technology Mission http://www.itmission.kerala.gov.in
Akshaya – Gateway of opportunities http://www.akshaya.kerala.gov.in
Department of Industries, Govt. of Kerala http://www.keralaindustry.org
Cochin Special Economic Zone http://www.csez.com
Thiruvananthapuram Corporation http://www.corporationoftrivandrum.in
Cochin Corporation http://www.corporationofcochin.net
Thrissur Corporation http://www.corporationofthrissur.net
Ministry of Panchayati Raj, Government of India http://www.panchayat.gov.in
Ministry of Rural Development, Government of India http://www.rural.nic.in
Ministry of Urban Development, Government of India http://www.urbanindia.nic.in 
Department of Rural Development, Government of India http://www.drd.nic.in
National Institute of Rural Development http://www.nirdpr.org.in
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) http://www.omms.nic.in
National Rural Employment Guarantee Scheme (National) http://www.nrega.nic.in
National Rural Employment Guarantee Scheme (Kerala) http://www.nregs.kerala.gov.in
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) http://www.nabard.org
National Portal of India http://www.india.gov.in
Census of India, Official website http://www.censusindia.gov.in
Southern Railway http://www.sr.indianrailways.gov.inIndian 
Railway http://www.Indianrail.gov.in
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ഗ്രാോമവിികസ്ന ചിരംി�ം
ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങളുമൊെ പുനരുദ്ധ്യാര്ണം ലാക്ഷാ�ാക്കിി ഒറ്റിമൊപ്പ്ട്ടും കൂട്ടായുമുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾ �ലാ സ്ഥാലാങ്ങളംിലും �ലാകാാലാങ്ങ

ളംിലും നെന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരു�തിാം നൂറ്റിാണ്ടിമൊന്റ് ഇരു�തുകാളംിൽ നെന്ന ശ്രീീനിപേകാതിനിമൊലായും ഗ്ർഗ്പേവിാണിമൊലായും �ാർത്തിാണ്ഡമൊത്തി
യും ഗ്രാംാ�പുനർനിർമ്മിാണ �വിർത്തിനങ്ങൾ ഈ പേ�ഖലായിിമൊലാ ആദാകാാലാ �ര്ീക്ഷണങ്ങളംാണ്. 

ശ്രീീനിഫോകതിൻ പരംീക്ഷണം: �ാനുഷ്വികാ മൂലാാങ്ങളംിൽ നിന്ന് �പേചിാദനംമൊകാാണ്ട് ര്വിീന്ദ്രീനാഥ് ൊപേഗ്ാർ ശ്രീീനിപേകാതിനു ചുറ്റുമുള്ള 
ഏതിാനും വിിപേല്ലാജുകാമൊളം ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി അവിിെമൊത്തി ഗ്രാംാ�ീണ സംമൂഹത്തിിമൊന്റ് സംാമ്പത്തിികാവുംം സംാംസം് കാാര്ികാവും�ായി പുനര്ധാിവിാ
സംം ലാക്ഷാ�ാക്കിി നെപ്പ്ാക്കിിയി ഉൾക്കിാഴ്ചയുള്ള �ര്ീക്ഷണ�ാണ് �ിൽക്കിാലാത്തി് ശ്രീീനിപേകാതിൻ �ര്ീക്ഷണ�ായിി അറിയിമൊപ്പ്ടുന്നതി്.

�ര്�ഫോവിോണ് സ്ംരംംഭം: ഈ സംംര്ംഭത്തിിമൊന്റ് ജനയിിതിാവി് ഗ്ർഗ്പേവിാൺ ജില്ലായിിമൊലാ മൊഡ�ൂട്ടി കാമ്മിീഷ്വണറായിി വിന്ന ഇന്താൻ 
സംിവിിൽ സംർവിീസംിമൊലാ എഫീ്.എൽ. മൊബ്രായി്ൻ എന്ന ഉപേദാാഗ്സ്ഥാനാണ്. ഇതിിമൊന്റ് കാാതിലാായി തിതിവം ഗ്രാംാ�ീണര്ിൽ തിമൊന്ന അവിരുമൊെ 
ഗ്രാംാ�ങ്ങമൊളംക്കുറിച്ചുള്ള തിാല്പാര്ാം ജനിപ്പ്ിമൊച്ചിങ്ക്ിപേലാ എമൊന്തങ്ക്ിലും ഫീലാമുണ്ടാവുംകായുള്ളൂ എന്ന സംതിാ�ാണ്. സംർക്കിാർ തിലാത്തിിൽ 
ഇതിിനുപേവിണ്ട ഒത്തിാശകാളും �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങളും �ാത്രം നൽകുകാപേയി പേവിണ്ടൂ. ഈ �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ �മൊറ്റിാരു പേ�ന്മായിായിി അവികാാശ
മൊപ്പ്ടുന്നതി്, ഗ്രാംാ�ീണ കാർഷ്വകാമൊന്റ്യും അവിമൊന്റ് കുടുംൈത്തിിമൊന്റ്യും ഏതിാനും �വിർത്തിനങ്ങൾ �ാത്ര�ല്ലാ, അവിരുമൊെ ജീവിിതിം ഒട്ടാ
മൊകാത്തിമൊന്ന കാണക്കിിമൊലാടുത്തി് പൂർണ്ണ�ായിി ഉദ്ധ്യര്ിക്കുന്നതിിനു പേവിണ്ട �ര്ി�ാെികാൾ ബൈകാമൊക്കിാണ്ടാപേലാ ഫീലാമുണ്ടാവുംകായുള്ളൂ എന്ന 
അെിസ്ഥാാനതിതിവം അംഗ്ീകാര്ിച്ചുള്ള �വിർത്തിന�ാണ്.

മോര്ത്തിോണ്ഡാം ഫോപ്രോജക്ട്: കാനാാകു�ാര്ി ജില്ലായിിമൊലാ �ാർത്തിാണ്ഡം എന്ന സ്ഥാലാത്തി് 3 ബൈ�ൽ ചുറ്റിളംവിിലുള്ള നാല്പാപേതിാളംം 
വിിപേല്ലാജുകാൾ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചുമൊകാാണ്ട് പേഡാ. സം് മൊ�ൻസംർ ഹാച്ചി് നെപ്പ്ാക്കിിയി ഗ്രാംാ�പുനർനിർമ്മിാണ �വിർത്തിന�ാണ് �ാർത്തിാ
ണ്ഡം പേ�ാജക്ട് എന്ന പേ�ര്ിൽ അറിയിമൊപ്പ്ടുന്നതി്. ‘സംവയിം സംഹായിിക്കിൽ’ ആണ് ഈ �ര്ി�ാെിയുമൊെ തിതിവശാസ്ത്രീം.

ഫോസ്വിോഗ്രാോം: സംവയിം�ര്ാാപ്തിതി, ഗ്രാംാ�ീണ വിാവിസംായിങ്ങമൊളം പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കിൽ, ഗ്രാംാ�ീണ ശുചിിതിവം, മൊതിാട്ടുകൂൊയ്മ ഇല്ലാാതിാ
ക്കിൽ, ധാാർമ്മിികാ മൂലാാങ്ങൾ വിളംർത്തിിമൊയിടുക്കിൽ എന്നീ �ഹത്തിായി കാാര്ാങ്ങളംിൽ അധാിഷ്ഠിിതി�ായിിരുന്നു ഗ്ാന്ധിിജി          പേസംവിാ
ഗ്രാംാ�ിലൂമൊെ രൂ�ം മൊകാാടുത്തി ഗ്രാംാ�പുനർനിർമ്മിാണ �ര്ി�ാെികാൾ.

മദ്രോസ്ിടെലി �ര്ക്കാ പദ്ധതിി : ‘ഗ്രാംാ�സംവര്ാജ് ’ എന്ന ഗ്ാന്ധിിയിൻ �ാതൃകാ ലാക്ഷാ�ാക്കിി �ദിര്ാശി ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് നെപ്പ്ാക്കിിയി 
ഫീർക്കി വിികാസംന�ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഹ്രസംവകാാലാാെിസ്ഥാാനത്തിിലും ദീർഘ്യംകാാലാാെിസ്ഥാാനത്തിിലും നാനാമുഖ�ായി വിികാസംനത്തിിനുപേവിണ്ട 
�ര്ി�ാെികാൾ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചിിരുന്നു. ഗ്രാംാ�ീണ വിാവിസംായിം, ഖാദി, ഹര്ിജപേനാദ്ധ്യാര്ണം, ജലാസംംഭര്ണവുംം വിിതിര്ണവുംം, �ഞ്ചാായി
ത്തുകാൾ, സംഹകാര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങൾ, കൃഷ്വി, ജലാപേസംചിനം, മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം മുതിലാായി �വിർത്തിനങ്ങൾ ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചി് ഈ 
�സ്ഥാാനത്തിിലൂമൊെ നെപ്പ്ാക്കിിയിിരുന്നു.

ഇട്ടോവി ഫോപ്രോജക്ട് : സംവാതിന്ത്രിാത്തിിനുപേശഷ്വം ഇന്തായിിമൊലാ സംാമൂഹികാവിികാസംന �ര്ി�ാെികാളംിപേലാക്കി് (കാമ്മിൂണിറ്റിി ഡവിലാ�് മൊ�
ന്റ് ് പേ�ാഗ്രാംാം) വിഴിിമൊതിളംിച്ചി ഒരു സു�ധാാന �ദ്ധ്യതിിമൊയിന്ന നിലായിിൽ ഉത്തിർ�പേദശിൽ 1948ൽ നെപ്പ്ാക്കിമൊപ്പ്ട്ട ഇട്ടാവി പേ�ാജക്ട് 
ശ്രീപേദ്ധ്യയി�ാണ്. മൊ�ാതുജനങ്ങളുമൊെയും ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്ിമൊന്റ്യും സംന്നദ്ധ്യപേസംവിാ�വിർത്തികാരുമൊെയും കൂട്ടായി �വിർത്തിനത്തിിലൂമൊെ 
ഗ്രാംാ�വിികാസംനം നെപ്പ്ാക്കുകാ എന്ന �ഹത്തിായി ആദർശവുംം മൊചിറു �ര്ീക്ഷണങ്ങളംിലൂമൊെ സംവീകാാര്ാ�ായിവിയും അല്ലാാത്തിവിയും തിി
ര്ിച്ചിറിയുകാ എന്ന സം�ീ�നവുംം പുതിിയി �ര്ി�ാെികാളും ര്ീതിികാളും സംാപേങ്ക്തിികാ വിശങ്ങളും മൊചിറിയി തുണ്ടു ഭൂ�ികാളംിൽ �ാപേദശികാ�ായിി 
�ര്ിപേശാധാിച്ചിതിിനുപേശഷ്വം �ാത്രം ബൈകാമൊക്കിാള്ളുകാ എന്ന സംംവിിധാാനവുംം ഇട്ടാവി പേ�ാജക്ടിമൊന്റ് ആകാർഷ്വകാ�ായി വിശങ്ങളംാണ്.

നീഫോലിോഫോക്കാരംി പരംീക്ഷണം : ഇന്തായുമൊെ വിിഭജനമൊത്തിത്തുെർന്ന് �ാകാിസ്ഥാാനിൽ നിന്നുവിന്ന അഭയിാർത്ഥികാമൊളം ആദായികാ
ര്�ായി മൊതിാഴിിൽ നൽകാി പുനര്ധാിവിസംിപ്പ്ിക്കുവിാൻ എസം്.മൊകാ. പേഡയുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ ഒരു പുതിിയി ൌൺഷ്വിപ്പ്് നീപേലാാപേക്കിര്ിയിിൽ 
വിികാസംിപ്പ്ിമൊച്ചിടുക്കുകായുണ്ടായിി. ഇതിിമൊന്റ് �ിന്നിമൊലാ സംങ്ക്ല്പാം ഒരു സംംപേയിാജിതി ഗ്രാംാ�-നഗ്ര് വിികാസംന�ായിിരുന്നു. കൃഷ്വി, പേകാാഴിി 
വിളംർത്തിൽ, മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം എന്നീ �വിർത്തിനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്ത്തി് വിികാസംിപ്പ്ിമൊച്ചിടുത്തിപേപ്പ്ാൾ പേ�ാളംിമൊെകാ് നിക്കുകാൾ, �റ്റു മൊതിാഴിിൽ 
�ര്ിശീലാന പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ, എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വിർക്കി് പേഷ്വാപ്പുകാൾ, �ിന്റ്ിംഗ്് �സ്സുകാൾ, മൊനയ്ത്ത്്, പേസംാപ്പുണ്ടാക്കിൽ, അലാക്കി്, തുകാൽവിാ
വിസംായിം തുെങ്ങി �മൊറ്റിാരുകൂട്ടം മൊതിാഴിിലാധാിഷ്ഠിിതി�ായി  �വിർത്തിനങ്ങൾ  �റുഭാഗ്ത്തും വിികാസംിപ്പ്ിമൊച്ചിടുക്കുകാ എന്നതിായിിരുന്നു ഈ 
�സ്ഥാാനത്തിിമൊന്റ് �പേതിാകാതി.

കമ്മൂണിറ്റി �വിലിപ് ടെമന്റ ് (സ്ോമൂഹിിക വിികസ്നം)
ആസൂത്രിതി പേദശീയി വിികാസംനത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി 1952-ൽ �ാപേദശികാ തിലാത്തിിൽ അങ്ങിങ്ങായിി ആര്ംഭിച്ചി കാമ്മിൂണിറ്റിി ഡവി

ലാ�് മൊ�ന്റ് ് പേ�ാഗ്രാംാം 1963 ആയിപേപ്പ്ാപേഴിക്കും 5,243 കാമ്മിൂണിറ്റിി മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് പേ�ാക്കുകാളംിലൂമൊെ ഇന്താമൊയിാട്ടാമൊകാ വിാാ�ിച്ചു കാഴിി
�ിരുന്നു. ഒരു �പേദശമൊത്തി ഭൗതിികാവുംം �ാനുഷ്വികാവും�ായി വിിഭവിങ്ങളുമൊെ സംമ്പൂർണ്ണ�ായി വിികാസംനം ഭദ്ര�ാക്കുകായും തിദവാര്ാ 
ഗ്രാംാ�സംമൂഹമൊത്തി ഉന്നതിജീവിിതി നിലാവിാര്ത്തിിപേലാക്കി് ഉയിർത്തുകായു�ായിിരുന്നു സംാമൂഹികാ വിികാസംനത്തിിമൊന്റ് ലാക്ഷാം. കാാർഷ്വി
പേകാാൽ�ാദനത്തിിമൊന്റ് ദ്രുതിഗ്തിിയിിലുള്ള വിിപുലാീകാര്ണം �ര്ി�ാെിയുമൊെ �ാഥ്�ിപേകാാപേ�ശാ�ായിി നിശ്ചയിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടു. കുെിൽ-മൊചിറുകാിെ 
വിാവിസംായിങ്ങളുമൊെ വിികാസംനവുംം ഇതിിപേനാെ് ൈന്ധിിപ്പ്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ടു. ആപേര്ാഗ്ാം, ശുചിിതിവം, ഭവിനനിർമ്മിാണം, വിിദാാഭാാസംം തുെങ്ങിയി
വിയ്ക്കുംം �ാധാാനാം ലാഭിച്ചു. ശര്ിയിായി ഗ്തിാഗ്തിസംൗകാര്ാങ്ങമൊളംാരുക്കിലും �ര്ി�ാെിയുമൊെ ഭാഗ്�ായിിരുന്നു. വിികാസംന�വിർത്തികാരുമൊെ 
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�ര്ിശീലാനത്തിിനും സ്ഥാാനം ലാഭിച്ചു. ജനങ്ങളുമൊെ �പേനാഗ്തിിയിിൽ സംമൂലാ�ായി ഒരു �ാറ്റിം സംംജാതി�ാക്കിൽ, ഉന്നതി �ാനദണ്ഡങ്ങൾ
ക്കു പേവിണ്ടിയുള്ള ഉതി്ക്കിെ�ായി ആഗ്രാംഹം അവിര്ിൽ ജനിപ്പ്ിക്കിൽ ഇവിയിായിിരുന്നു ഏറ്റിവുംം �ധാാനം.

1963 ഒകാ് പേൊൈപേറാമൊെ ര്ാജാം മുഴുവിൻ സംാമൂഹാവിികാസംന �ര്ി�ാെിക്കു കാീഴിിലാായിി. എകാ്�ൻഷ്വൻ സംർവ്വീസുകാളുമൊെ ഒരു 
ഏപേകാാ�ിതി സംംവിിധാാനവുംം അതിാാവിശാം പേവിണ്ട വിികാസംന ചിട്ടക്കൂെിമൊന്റ് സ്ഥാാ�നവുംം ഇതുവിഴിി �ാപേയിാഗ്ികാ�ായിപേതിാമൊെ �ര്ി
�ാെിയുമൊെ �ഥ്�ഘ്യംട്ടം പൂർത്തിിയിായിി. വിികാസംനത്തിിമൊന്റ് ചു�തിലായ്ക്ക്്  ജില്ലാ, പേ�ാക്കി്, ഗ്രാംാ�ം എന്നീ തിലാങ്ങളംിൽ ജനകാീയി സ്ഥാാ�
നങ്ങളുമൊെ സൃഷ്ടിിയും വിികാസംനവും�ായിിരുന്നു ര്ണ്ടാം ഘ്യംട്ടം. ഈ ഘ്യംട്ടത്തിിൽ, ഗ്രാംാ�തിലാത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തും പേ�ാക്കുതിലാത്തിിൽ 
�ഞ്ചാായിത്തു സം�ിതിിയും ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ ജില്ലാാ�ര്ിഷ്വത്തും മുപേഖന സംാമൂഹികാ വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾ തുെർന്നു. തിങ്ങളുമൊെ 
�പേദശത്തിിനുപേവിണ്ട �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ രൂ�ീകാര്ണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട് മൊ�ാതുജനങ്ങളുമൊെ �ങ്കുപേചിര്ൽ ഉപേത്തിജിപ്പ്ിക്കുന്ന തിീവ്രതിര്
വിികാസംനമുഖ�ായിിരുന്നു ഘ്യംട്ടം ഒന്ന്. ഈ ഘ്യംട്ടത്തിിൽ സംവാശ്രീയിശക്തി പേനെിയി ഗ്രാംാ�സംമൂഹങ്ങളംിമൊലാ സംാമൂഹികാ വിികാസംന സംമ്പ്ര
ദായിം അതിിമൊന്റ് �വിർത്തിന പൂർണ്ണതി തിീർത്തും ചിിട്ടമൊപ്പ്ടുത്തിിയിതി് ര്ണ്ടാം ഘ്യംട്ടത്തിിലാാണ്.

ഭരംണ വികുപ്പുകള് 
തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്്

73, 74-ാം ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിിപേയിാമൊെ നമ്മുമൊെ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഭര്ണഘ്യംെനാ�ര്�ായി തിപേ�ശ സംർക്കിാ
രുകാളംായിി �ാറി. 1994 ൽ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ം നിലാവിിൽ വിന്നപേതിാമൊെ അധാികാാര്ത്തിിപേനാമൊൊപ്പ്ം വിിഭവിങ്ങളും ഉത്തിര്
വിാദിത്തിങ്ങളും വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ിച്ചു നല്കിി സംംസ്ഥാാനമൊത്തി തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം കാരുത്തുറ്റിവിയിാക്കുകായുണ്ടായിി. എങ്ക്ിലും 
സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ �ദ്ധ്യതിികാളും തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് പേനതൃതിവം നൽകുന്ന ചു�തിലായും നിർവ്വഹിച്ചി് തിപേ�ശസംവയിംഭ
ര്ണ വികുപ്പും പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്വ് കൃതി �ദ്ധ്യതിികാൾ പേ�ാക്കി്�ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലൂമൊെ നെപ്പ്ാക്കുന്ന ചു�തിലാപേയിാമൊെ ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പും 
�വിർത്തിിച്ചിിരുന്നു. ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പ്ാക്കിി �ദ്ധ്യതിിനിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതിിനും ഭര്ണകാാര്ാങ്ങളംിൽ പേവിഗ്തിയും കാാര്ാക്ഷ�
തിയും സുതിാര്ാതിയും ബൈകാവിര്ിക്കുന്നതിിനും ര്ണ്ട് വികുപ്പുകാളുമൊെ സം�ാന്തര് �വിർത്തിനം സംഹായികാര്�ല്ലാാമൊയിന്ന് �നസ്സിലാാക്കിി 
2006-ൽ സംംസ്ഥാാനത്തി് ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പും സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്ചി് ഒരു �ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറിയുമൊെ 
പേനതൃതിവത്തിിൽ ശക്ത�ായിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ടു. അപേതിാമൊൊപ്പ്ം ജില്ലാാ ഗ്രാംാ�വിികാസംന ഏജൻസംികാ
മൊളം ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലും ലായിിപ്പ്ിച്ചു. ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ ഏപേകാാ�നവുംം സ്ഥാലാ�ര്�ായി സംംപേയിാജനവുംം �ാപേദശികാ 
വിികാസംന �ദ്ധ്യതിികാൾമൊക്കിാപ്പ്ം ദാര്ിദ്രാനിർമ്മിാർജ്ജന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ സംംപേയിാജനവുംം വിികാസംന കാാഴ്ചപ്പ്ാടുകാളംിൽ വിാക്തതിയും 
ബൈകാവിരുത്തുവിാൻ ഇതുമൂലാം കാഴിിഞ്ഞു. �ാത്ര�ല്ലാ, കൂടുതിൽ ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ �ക്രിയിയിിൽ ഉറപ്പ്ാക്കിി 
ഭര്ണസുതിാര്ാതി ബൈകാവിര്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് തിപേ�ശഭര്ണ ര്ംഗ്ത്തി് ദൂര്വിാാ�കാ�ായി സംദ്ഫീലാങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനും ഇതിിലൂമൊെ സംാധാിച്ചു. 
എന്നാൽ 2011 പേ�യി് �ാസംം മുതിൽ അഞ്ചാ് വിർഷ്വക്കിാലാം �ഞ്ചാായിത്തി്,  നഗ്ര്കാാര്ാം, ഗ്രാംാ�വിികാസംനം എന്നീ മൂന്ന് �ന്ത്രിാലായിങ്ങളു
മൊെ കാീഴിിലാാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് �വിർത്തിിച്ചിതി്. 2016 പേ�യി് �ാസംം മുതിൽ വിീണ്ടും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിാലായി
ത്തിിന് കാീഴിിൽ �വിർത്തിിക്കുന്നു. 

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട വിിവിിധാ വികുപ്പുകാൾ, �ര്ിശീലാന സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, മൊസംാബൈസംറ്റിികാൾ തുെങ്ങി നിര്വിധാി 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് കാീഴിിൽ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു. തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് അധാികാാര്വുംം വിിഭവിങ്ങളും ഉത്തിര്വിാദി
ത്തിങ്ങളും നൽകാി നാെിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാന വിികാസംന�വിർത്തിനങ്ങളും ജനങ്ങളുമൊെ സംാമൂഹികാവുംം സംാമ്പത്തിികാവും�ായി പുപേര്ാഗ്തിി
യും ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിപേലാക്കി് അവിമൊയി നയിിക്കുന്ന ചു�തിലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായിിര്ിക്കുന്നു. 

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്് 
പ്രിൻസ്ിപ്പ്ൽ  �യറാക്ടഫോറാറ്റ്
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�ഞ്ചാായിത്തി്, ഗ്രാംാ�വിികാസംനം, നഗ്ര്കാാര്ാം, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ എഞ്ചാിനിയിറിംഗ്് വിിഭാഗ്ം, നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണം എന്നീ 
വികുപ്പുകാമൊളംയും മുൻസംിപ്പ്ൽ പേകാാ�ൺ സംർവ്വീസംിമൊനയും ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചി് മൊകാാണ്ട്  �ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടർ തിലാവിനായിി തിപേ�ശസംവ
യിംഭര്ണ മൊ�ാതുസംർവ്വീസം് രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്.  നിലാവിിലുള്ള ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്്,  �ഞ്ചാായിത്തി് വികുപ്പ്് എന്നിവിമൊയി സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്ചു
മൊകാാണ്്ട റൂറൽ ഡയിറക്ടപേററ്്റി എന്നും നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടപേററ്റിിമൊന അർൈൺ ഡയിറക്ടപേററ്്റി എന്നും നാ�കാര്ണം മൊചിയ്്്തി ര്ണ്്ട വിിംഗുകാൾ 
രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്്ട.  ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണർ, �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ എന്നിവിർക്കി് �കാര്ം ഡയിറക്ടർ എൽ.എസം്.
ജി.ഡി (റൂറൽ)  നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടർക്കു �കാര്ം  ഡയിറക്ടർ എൽ.എസ്ം.ജി.ഡി (അർൈൻ) തിസ്തികാകാൾ നിലാവിിൽ വിരുന്നതിാണ്.  തിപേ�ശ 
സംവയിംഭര്ണ എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വികുപ്പ്ിമൊന പേലാാക്കിൽ ഇൻഫ്രാാ�കാ്ച്ചിർ ഡവില്പാ്മൊ�ന്റ്് ആന്റ്് എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വിിംഗ്് എന്നും നഗ്ര്-ഗ്രാംാ
�ാസൂത്രണ വികുപ്പ്ിമൊന എൽ.എസം്.ജി.ഡി ൈാനിംഗ്് വിിംഗ്് എന്നും പുനർ നാ�കാര്ണം മൊചിയ്തു. ഭര്ണ ഏപേകാാ�നവുംം, �ദ്ധ്യതിി സംംപേയിാ
ജനവുംം നിർവ്വഹണവുംം �ികാച്ചി ര്ീതിിയിിൽ നെപ്പ്ിലാാക്കുവിാൻ പുതു സംർവ്വീസ്ം രൂ�ീകാര്ണം മുപേഖന സംാധാാ�ാകുന്നതിാണ്. സംംസ്ഥാാനത്്തി 
ഒട്ടാമൊകായുള്ള തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് ഭര്ണ�ര്വുംം പേനതൃതിവ�ര്വും�ായി �ിന്തുണയും നിർവ്വഹണസംഹായിവുംം ഉറപ്പു 
വിരുത്തുകായും കൃതിാ�ായി ആസൂത്രണത്തിിലൂമൊെ വിികാസംന�ദ്ധ്യതിികാൾ പൂർണ്ണ ഫീലാ�ാപ്തിിയിിൽ എത്തിിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകാമൊയിന്നതിാണ്  
�ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടപേററ്റിിമൊന്റ് മുഖാ ചു�തിലാ. മൊ�ാതുജനങ്ങളുമൊെയും ജന�തിിനിധാികാളുമൊെയും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുമൊെയും �ങ്ക്ാളംിത്തി
ത്തിിലൂമൊെ സംമ്പൂർണ്ണ വിികാസംനം ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതിിനുള്ള ഒരു ഏകാീകൃതി ഭര്ണസംംവിിധാാന�ാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ മൊ�ാതു സംർവ്വീ
സം്.  തിിരുവിനന്തപുര്ത്തി് നന്ദിൻപേകാാടുള്ള സംവര്ാജ് ഭവിനാണ്  �ിൻസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടപേററ്റിിമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം.

പഞ്ചാോയത്തി് വികുപ്പ്്
പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ട് 1960 നിലാവിിൽ വിന്നപേതിാമൊെ ഭര്ണസംൗകാര്ാാർത്ഥം പേലാാക്കിൽ പേൈാഡീസം് വികുപ്പ്ിമൊന �ഞ്ചാായിത്തി് 

വികുപ്പ്ായും മുനിസംിപ്പ്ൽ വികുപ്പ്ായും വിിഭജിച്ചു. 1962 ജനുവിര്ി 19-നാണ് �ഞ്ചാായിത്തി് വികുപ്പ്് നിലാവിിൽ വിന്നതി്.                   ആർ. 
പേകാശവിൻ നായിര്ായിിരുന്നു വികുപ്പ്ിമൊന്റ് ആദാ അദ്ധ്യാക്ഷൻ. �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റിിമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം തിിരുവിനന്തപുര്ം ��ികാ് 
ആഫീീസം് ൈിൽഡിംഗ്് സംിലാാണ്. ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തി് മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ ആഫീീസും �ഞ്ചാായിത്തി് അസംി�ന്റ്് ഡയി
റക്ടർ (ജില്ലാാ മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് ആഫീീസംർ) ആഫീീസും �വിർത്തിിക്കുന്നു.  ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ വിിവിിധാ ഫീണ്ടുകാളുമൊെ 
വിിനിപേയിാഗ്ം, തിനതി് വിരു�ാനം തുെങ്ങിയിവിയുമൊെ പുപേര്ാഗ്തിി നിര്ീക്ഷിക്കുകാ, സംംസ്ഥാാനത്തി് നെക്കുന്ന എല്ലാാ ജനന-�ര്ണങ്ങളു
മൊെയും വിിവിാഹങ്ങളുമൊെയും ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ഉറപ്പു വിരുത്തുകാ, ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ ബൈൈലാകാൾ അംഗ്ീകാര്ിക്കുകാ, ത്രിതിലാ �ഞ്ചാാ

യിത്തുകാളംിമൊലാ അംഗ്സംംഖാ നിശ്ചയിിക്കുകാ , വിിവിിധാ സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വനുകാളുമൊെ വിിതിര്ണം നെത്തുകാ തുെങ്ങിയിവിയിാണ് 
�ഞ്ചാായിത്തി് വികുപ്പ്ിമൊന്റ് �ധാാന ചു�തിലാകാൾ. ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്ണത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി �ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടമൊറ എൽ.എസം്.ജി.ഡി (റൂറൽ) ഡയിറക്ടറായിി പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്രാോമ വിികസ്ന കമ്മിഷണഫോറാറ്റ്
ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്ിമൊന്റ് ഭര്ണസംംവിിധാാനം വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ിക്കുന്നതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി 1987 ജനുവിര്ി 24-ന് ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിി

ഷ്വണപേററ്റി് പേകാര്ളംത്തിിൽ �വിർത്തിന�ാര്ംഭിച്ചു. ഇപേതിാമൊെ മൊസംക്രട്ടറിപേയിറ്റിിൽ മൊചിയ്തുമൊകാാണ്ടിരുന്ന �ലാ ചു�തിലാകാളും കാമ്മിിഷ്വണപേറ
റ്റിിന് ബൈകാ�ാറി. ഗ്രാംാ�വിികാസംന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ നെത്തിിപ്പ്് ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിിഷ്വണറിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായിിര്ിക്കുന്നു. ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ 
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ഭര്ണകാാര്ാങ്ങൾ അസംി�ന്റ്് ഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിിഷ്വണറും (ജനറൽ) പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്വ് കൃതി �ര്ി�ാെികാളുമൊെ ഏപേകാാ�നം ജില്ലാാ�
ഞ്ചാായിത്തിിമൊലാ ദാര്ിദ്ര� ലാഘൂകാര്ണ യൂണിറ്റിിമൊന്റ് ചു�തിലായുള്ള പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർക്കു�ാണ്. ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്ിന് �പേതിാകാ 
�ിനി�ീര്ിയിൽ വിിഭാഗ്വുംം രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഇപേന്റ്ണൽ ഓഡിറ്റി് മൊസംക്ഷനും കാമ്മിിഷ്വണപേററ്റിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായുണ്ട്. ഇതിിമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം 
തിിരുവിനന്തപുര്ം നന്തൻപേകാാടുള്ള സംവര്ാജ് ഭവിനിലാാണ്. 

ന�രംകോരംയ വികുപ്പ്്
നഗ്ര്സംഭകാളുമൊെയും �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെയും ഭര്ണത്തിിനായിി രൂ�ീകൃതി�ായിിരുന്ന തിപേ�ശ ഭര്ണവികുപ്പ്് വിിഭജിച്ചി് 1962- ൽ 

നഗ്ര്സംഭകാളുമൊെ ഭര്ണത്തിിനായിി മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി വികുപ്പ്് എന്ന പേ�ര്ിൽ �പേതിാകാ വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്ിക്കുകായുണ്ടായിി. മുനിസംിപ്പ്ൽ 
പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാളൂമൊെ ഭര്ണനിയിന്ത്രിണം കൂെി മുനിസംിപ്പ്ൽ ഡയിറക്ടർക്കി് ലാഭിക്കിത്തിക്കിവിിധാം വികുപ്പ്ിമൊന്റ് പേ�ര്് 1980 മൊസംപ്തിംൈർ 
5 ന്  മുനിസംിപ്പ്ൽ ഭര്ണവികുപ്പ്് എന്നാക്കിി �ാറ്റിിയിിരുന്നു. തുെർന്ന് 2002 ഡിസംംൈർ 16 ന് മുനിസംിപ്പ്ൽ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് പേ�ര്് നഗ്ര്കാാര്ാ 
വികുപ്പ്് എന്ന് പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തു. നഗ്ര്ങ്ങളംിൽ അധാിവിസംിക്കുന്ന സംാമ്പത്തിികാവുംം സംാമൂഹികാവും�ായിി �ിപേന്നാക്കിാവിസ്ഥാ
യിിലുള്ള നിര്വിധാി കുടുംൈങ്ങൾക്കി് അെിസ്ഥാാന�ര്�ായി �ശ്ചാത്തിലാ സംൗകാര്ാങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിിന് �പേതിാകാം ഊന്നൽ നൽകാി 
നിര്വിധാി �ദ്ധ്യതിികാൾ ആസൂത്രണം മൊചിയ്തി് നഗ്ര്സംഭകാൾ വിഴിി നെപ്പ്ാക്കിി വിരുന്നു. ഇതിിനു പുറപേ� ഇത്തിര്ക്കിാർക്കിായിി പേകാന്ദ്രീസംർ
ക്കിാർ നെപ്പ്ാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാൾ പൂർണ്ണ ഉത്തിര്വിാദിത്തിപേത്തിാടും കാാര്ാക്ഷ�തിപേയിാടും കൂെി നഗ്ര്സംഭകാമൊളംമൊക്കിാണ്ട് നെപ്പ്ാക്കുന്ന
തിിനു പേനാഡൽ ഏജൻസംിയിായിി �വിർത്തിിക്കുന്നു. കൂൊമൊതി സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ സംഹായിപേത്തിാമൊെ നഗ്ര്വിാസംികാൾക്കി് ആവി
ശാ�ായി ഭൗതിികാ സംൗകാര്ാങ്ങൾ ആവിിഷ്വ് കാര്ിച്ചി് നെപ്പ്ാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങളും വികുപ്പ്് നല്കുന്നു. നഗ്ര്സംഭാ 
ജീവിനക്കിാരുമൊെ പേ�ാവിിഡന്റ്് ഫീണ്ട് 1981 ഡിസംംൈർ മുതിലും മൊ�ൻഷ്വൻ 1991 ഒപേക്ടാൈർ മുതിലും നെപ്പ്ാക്കിിവിരുന്നു. പേകാര്ളംാ മുനി
സംിപ്പ്ൽ പേകാാ�ൺസംർവ്വീസംിമൊലാ മൊഹൽത്തി് ആഫീീസംർ, എൻജിനീയിറിങ്ങ് തിസ്തികാകാൾ എന്നിവിമൊയിാഴിിമൊകായുള്ള തിസ്തികാകാളംിമൊലാ 
നിയി�നാധാികാാര്ിയും അച്ചിെക്കി നെ�െി സംവീകാര്ിപേക്കിണ്ട അധാികാാര്ിയും നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടറാണ്. നഗ്ര്സംഭാ ജീവിനക്കിാർക്കിാ
യുള്ള മൊസംൻൈൽ പേ�ാവിിഡന്റ്് ഫീണ്ടും മൊസംൻൈൽ മൊ�ൻഷ്വൻ ഫീണ്ടും നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടറുമൊെ നിയിന്ത്രിണത്തിിലാാണ്. നഗ്ര്സംഭാ 
ജീവിനക്കിാമൊര് മൊസംൻൈൽ പേ�ാവിിഡന്റ്് ഫീണ്ടിൽ അംഗ്�ാക്കുകാ, സംർവ്വീസംിൽ നിന്ന് വിിര്�ിക്കുന്ന ജീവിനക്കിാർക്കി് �ി.എഫീ്. തുകാ 
അനുവിദിച്ചി് നൽകുകാ, നഗ്ര്സംഭാ (കാണ്ടിജന്റ്് ഒഴിിമൊകാ) ജീവിനക്കിാരുമൊെ മൊ�ൻഷ്വൻ ആനുകൂലാാങ്ങൾ മൊ�ൻഷ്വൻ ഫീണ്ടിൽ നിന്ന് 
അനുവിദിച്ചു നൽകുകാ എന്നിവി നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടറുമൊെ ചു�തിലായിാണ്. 2019ൽ മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്ട് പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തി് മുനിസംിപ്പ്
ൽ പേകാാ�ൺ സംർവ്വീസം് ജീവിനക്കിാമൊര് സംർക്കിാർ ജീവിനക്കിാര്ാക്കിി �ാറ്റിിയിിട്ടുണ്ട്. ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്
ണത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടമൊറ എൽ.എസം്.ജി.ഡി (അർൈൺ) ഡയിറക്ടറായിി പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്് എംഞ്ചാിനീയറാിം�് വിിഭോ�ം
തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിന് സംവന്ത�ായിി എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് പേകാഡർ 2008 ജനുവിര്ി ഒന്നിന് നിലാവിിൽ വിന്നു. മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി്, 

ജലാപേസംചിന വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചിതി എണ്ണം സംാപേങ്ക്തിികാ വിിഭാഗ്ം ജീവിനക്കിാരും �ഞ്ചാായിത്തി്, മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി, പേകാാർ
പ്പ്പേറഷ്വൻ എന്നിവിിെങ്ങളംിൽ ഉണ്ടായിിരുന്ന സംാപേങ്ക്തിികാ വിിഭാഗ്ം ജീവിനക്കിാരും ദാര്ിദ്ര� നിർമ്മിാർജ്ജന വിിഭാഗ്ം, പേകാര്ളം പേ�റ്റി് 
റൂറൽ പേറാഡ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് ഏജൻസംി എന്നിവിിെങ്ങളംിമൊലാ സംാപേങ്ക്തിികാ വിിഭാഗ്ം ജീവിനക്കിാമൊര്യു�ാണ് എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് 
പേകാഡറിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുള്ളതി്. ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് �ാത്ര�ായിി ഉത്തിര്/ദക്ഷിണ പേ�ഖലാകാളംിൽ ഓപേര്ാ സൂ�ണ്ടിംഗ്് 
എഞ്ചാിനിയിർ ആഫീീസും ഓപേര്ാ ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് ആഫീീസംിപേനാമൊൊപ്പ്ം എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനിയിർ ആഫീീസും ഓപേര്ാ പേ�ാക്കി് 
�ഞ്ചാായിത്തിിപേനാമൊൊപ്പ്ം അസംി�ന്റ്് എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനിയിർ ആഫീീസും ഓപേര്ാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിപേനാമൊൊപ്പ്ം അസംി�ന്റ്് 
എഞ്ചാിനിയിർ ആഫീീസും �വിർത്തിിക്കുന്നു. ഓപേര്ാ പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെയും ചു�തിലാ ഒരു അസംി�ന്റ്് എൈികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാി
നീയിർക്കും ഓപേര്ാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ്യും ചു�തിലാ അസംി�ന്റ്് എഞ്ചാിനീയിർക്കും നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്. എല്ലാാ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ ആഫീീ
സുകാളംിലും ഓപേര്ാ സൂ�ണ്ടിംഗ്് എഞ്ചാിനിയിറുമൊെ കാീഴിിൽ �വിർത്തിിക്കുന്ന എഞ്ചാിനിയിറിംഗ്് വിിഭാഗ്വുംം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാളംിൽ 
എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനിയിറുമൊെപേയിാ അസംി�ന്റ്് എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനിയിറുമൊെപേയിാ അസംി�ന്റ്് എഞ്ചാിനിയിറുമൊെപേയിാ പേനതൃ
തിവത്തിിലുള്ള എഞ്ചാിനിയിറിംഗ്് വിിഭാഗ്വുംം �വിർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്. പേകാന്ദ്രീ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്ിമൊന്റ് സംഹായിപേത്തിാമൊെയുള്ള �ി.എം.ജി.എസം്.
ബൈവി. �വൃത്തിികാൾ നെപ്പ്ാക്കുന്നതിിന് ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാപേളംാെനുൈന്ധിിച്ചി് എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനിയിറുമൊെ കാീഴിിൽ �വിർത്തിി
ക്കുന്ന പേ�ാജക്ട് ഇംൈിമൊ�പേന്റ്ഷ്വൻ വിിഭാഗ്വുംം നിലാവിിലുണ്ട്. ഇവിയുമൊെ നിയിന്ത്രിണം പേകാര്ളം പേ�റ്റി് റൂറൽ പേറാഡ് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് 
ഏജൻസംി (KSRRDA) ചിീഫീ് എഞ്ചാിനിയിർക്കിാണ്. ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്ണത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി തിപേ�ശ
സംവയിംഭര്ണവികുപ്പ്് എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വിിഭാഗ്മൊത്തി പേലാാക്കിൽ ഇൻഫ്രാാ�കാ്ച്ചിർ മൊഡവിലാപ്പ്്മൊ�ന്റ്് &എഞ്ചാിനീയിറിംഗ്് വിിംഗ്് എന്ന് 
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പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 
ന�രം ഗ്രാോമോസൂം�ണ വികുപ്പ്്

സംംസ്ഥാാനമൊത്തി നഗ്ര് ഗ്രാംാ� �പേദശങ്ങളുമൊെ ആസൂത്രിതി വിികാസംനം  രൂ�മൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിന് മുഖാ നഗ്ര്ാസൂത്രകാമൊന്റ് പേ�ൽ 
പേനാട്ടത്തിിൽ തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ ൈാനിംഗ്് വികുപ്പ്് �വിർത്തിിക്കുന്നു.  സംംസ്ഥാാനത്തി് എല്ലാാ ജില്ലാാ ആസ്ഥാാനങ്ങളംിലും വികുപ്പ്ിന് 
ഓഫീീസുകാളുണ്ട്. നഗ്ര്ാസൂത്രണ �ദ്ധ്യതിികാൾ തിയ്യാറാക്കുകാ, നഗ്ര്ാസൂത്രണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട കാാര്ാങ്ങളംിൽ സംർക്കിാര്ിന് സംാ
പേങ്ക്തിികാ ഉ�പേദശം നൽകുകാ, മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണവുംം ഭൂവിികാസംനവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട വിിവിിധാ നിയി�ങ്ങൾ നിഷ്വ് കാർഷ്വിക്കുന്ന അനു
�തിികാൾ നൽകുകാ എന്നിവിയിാണ് വികുപ്പ്ിമൊന്റ് �ധാാന �വിർത്തിന പേ�ഖലാ. അമൃതി് നഗ്ര്ങ്ങൾ/�ട്ടണങ്ങളുമൊെ ജി.ഐ.എസം്. 
അധാിഷ്ഠിിതി �ാ�ർ ൈാനുകാൾ തിയ്യാറാക്കിൽ എന്ന പേകാന്ദ്രീ �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാ പേനാഡൽ ഏജൻസംിയിായും വികുപ്പ്് �വിർ
ത്തിിക്കുന്നു.  മുഖാ നഗ്ര്ാസൂത്രകാൻ (ൈാനിംഗ്് ) ആണ് ഈ  �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ പേനാഡൽ ഓഫീീസംർ. ഇതിിന് പുറമൊ� മുഖാ നഗ്ര്ാസൂത്രകാൻ 
ആർട്ട് & മൊഹറിപേറ്റിജ് കാമ്മിീഷ്വൻ മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറിയും ആണ്.   മുഖാ നഗ്ര്ാസൂത്രകാമൊന അപേ�ഹത്തിിമൊന്റ് പേജാലാികാളംിൽ സംഹായിി
ക്കുന്നതിിനായിി എറണാകുളംം  റീജിയിണൽ ൌൺ ൈാനിംഗ്്   ഓഫീീസംിമൊലാ സംീനിയിർ ൌൺ ൈാനർ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ 4 സംീനിയിർ ൌൺ 
ൈാനർ�ാരും 14 ജില്ലാാ കാാര്ാാലായിങ്ങളംിമൊലാ ൌൺ ൈാനർ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ 21 ൌൺ ൈാനർ�ാരും  അനുൈന്ധി ജീവിനക്കിാരും ഉണ്ട്.  
ഭര്ണ�ര്�ായി കാാര്ാങ്ങളംിൽ സംഹായിിക്കുന്നതിിനായിി ഒരു അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംറും ഒരു ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംറും അനുൈ
ന്ധി ജീവിനക്കിാരുമുണ്ട്. ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്  രൂ�ീകാര്ണത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി നഗ്ര് ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണ വികുപ്പ്ിമൊന 
എൽ.എസം്.ജി.ഡി ൈാനിംഗ്് വിിംഗ്് എന്ന് പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്.

ഫോകരംളം ഫോസ്റ്ററ്റ് ആ�ിറ്റ് വികുപ്പ്്
പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ഓഡിറ്റി് വികുപ്പ്് രൂ�ീകൃതി�ായിതി് 1942-ൽ തിിരുവിിതിാംകൂർ നാട്ടുര്ാജാത്തിാണ്. പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന    രൂ�ീകാ

ര്ണമൊത്തി തുർന്ന് ശ്രീീ.മൊകാ.പേഗ്ാവിിന്ദി�ിള്ളമൊയി സംംസ്ഥാാനമൊത്തി ആദാമൊത്തി എൈാ�ിനർ ഓഫീ് പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ആയിി 1956 നവിംൈർ 
1ന് നിയി�ിച്ചു. സംൗത്തി് പേസംാൺ, മൊസംൻൈൽ പേസംാൺ, പേനാർത്തി് പേസംാൺ എന്നീ പേസംാണൽ ഓഫീീസുകാൾ 1957ൽ ആര്ഭിച്ചു. 
ആഡിറ്റി് ര്ീതിി വിാവിസ്ഥാാ�ിതി�ാക്കിൽ, ഭര്ണസംൗകാര്ാം എന്നിവി കാണക്കിിമൊലാടുത്തി് 1960-ൽ പേകാര്ളം പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ആഡിറ്റി് 
സംർവ്വീസംിനു രൂ�ം നൽകാി. 1979-ൽ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് പേസംാണൽ ഓഫീീസുകാൾ നിർത്തിലാാക്കുകായും  മൊഹഡ് ഓഫീീസം്, ജില്ലാാ ഓഫീീസു
കാൾ എന്നിവി നിലാവിിൽ വിരുകായും മൊചിയ്തു. പേകാര്ളം പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്ിമൊന 2005 ജനുവിര്ിയിിൽ പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന 
ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്് എന്നു പുനർനാ�കാര്ണം മൊചിയ്തു. ചിാര്ിറ്റിൈിൾ എൻപേഡാവി്മൊ�ന്റ്് സംംസ്ഥാാന ൈഷ്വറർ �ദവിി വിഹിയ്ക്കുംന്നതും 
സംംസ്ഥാാന ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്് ഡയിറക്ടറാണ്. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ 6774 സ്ഥാാ�നങ്ങളംാ
ണ് ഈ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് �ര്ിധാിയിിലുള്ളതി്. ആസ്ഥാാനകാാര്ാാലായിത്തിിന് പുറമൊ� 14 ജില്ലാാ കാാര്ാാലായിങ്ങളും 11 മുൻസംിപ്പ്ൽ കാൺകാറന്റ്് 
ആഡിറ്റി് കാാര്ാാലായിങ്ങളും 6 പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ കാൺകാറന്റ്് ആഡിറ്റി് കാാര്ാാലായിങ്ങളും പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്ിനുണ്ട്. 
1994-ൽ പേകാര്ളം നിയി�സംഭ �ാസംാക്കിിയി പേകാര്ളം പേലാാക്കിൽഫീണ്ട് ആഡിറ്റി് നിയി�ം 1996 ലാാണ് �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നതി്. ഇപേതിവി
ർഷ്വം തിമൊന്ന ചിട്ടങ്ങളും നിലാവിിൽ വിന്നു. ആഡിറ്റി് സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ നിലാവിിമൊലാ ആഡിറ്റി് നയിങ്ങൾ, �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങൾ, ര്ീതിികാൾ 
എന്നിവിയുമൊെ സം�ാഹാര്�ായി ആഡിറ്റി് �ാനവവിലും സംംസ്ഥാാന ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്ിൽ �ാവിർത്തിികാ�ാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്.  

ടെപര്ഫോ�ോമൻസ്് ആ�ിറ്റ്
അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിിയിതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് 1997-98 മുതിൽ വിാർഷ്വികാ 

�ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി വിർദ്ധ്യിച്ചി പേതിാതിിൽ ഫീണ്ട് അനുവിദിച്ചിതിിമൊനത്തുെർന്ന് വിികാസംന�ര്വുംം ജനപേക്ഷ�കാര്വുംം �ാപേദശികാ 
സംമ്പദ് വിാവിസ്ഥാ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനുമുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഏമൊറ്റിടുത്തി് നെത്തിിവിരുന്നു. 
അവിയിിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായി ചു�തിലാകാളും അവിമൊയി ഭര്പേ�ല്പാിച്ചി സംാമ്പത്തിികാവുംം നിയിന്ത്രിണ�ര്വും�ായി അധാികാാര്ങ്ങളും നിയി�ങ്ങൾക്കും 
ചിട്ടങ്ങൾക്കും �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങൾക്കും അനുസൃതി�ായിി കാാര്ാക്ഷ��ായും ഫീലാ�ദ�ായും നിർവ്വഹിക്കുകായും വിിനിപേയിാഗ്ിക്കുകായും 
മൊചിയ്യുംന്നുപേണ്ടാ എന്ന് വിിലായിിരുത്തുന്നതിിനും �ാകാപ്പ്ിഴികാൾ ഉമൊണ്ടങ്ക്ിൽ അവി �ര്ിഹര്ിക്കിാൻ യിഥ്ാസം�യിം നിർപേ�ശങ്ങൾ നൽ
കുന്നതിിനും ഒരു പുതിിയി ആഡിറ്റി് സംംവിിധാാനത്തിിന് 1997 മൊലാ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് (�ര്ിപേശാധാനാര്ീതിിയും ആഡിറ്റി് സംംവിിധാാനവുംം) 
ചിട്ടങ്ങളംിലൂമൊെ രൂ�ം നൽകുകായുണ്ടായിി. �സ്തുതി ചിട്ടങ്ങളംിലൂമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ ഒരു മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് അപേതിാറിറ്റിി 
നിലാവിിൽ വിന്നു. തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണവികുപ്പ്് മൊസംക്രട്ടറിയിാണ് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് അപേതിാറിറ്റിി. അപേ�ഹമൊത്തി സംഹായിിക്കിാൻ 
സംംസ്ഥാാന മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് ആഫീീസംമൊറ നിയി�ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. മൊസംക്രപേട്ടറിയിറ്റിിൽ നിന്നും ഗ്രാംാ�വിികാസംനം, �ഞ്ചാായിത്തി്, നഗ്
ര്കാാര്ാ വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നും ജീവിനക്കിാമൊര് കാമൊണ്ടത്തിിയിാണ് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് െീ�ിൽ നിയി�ിക്കുന്നതി്. എല്ലാാ �ാസംവുംം 
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ഭര്ണ�ര്വുംം സംാമ്പത്തിികാവും�ായി നെ�െികാൾ അവിപേലാാകാനം മൊചിയ്തി് ശര്ിയിായി ഭര്ണം 
ഉറപ്പുവിരുത്തുകായിാണ് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റിിമൊന്റ് കാർത്തിവിാം. മൊതിറ്റുകാൾ തിിരുത്തുന്നതിിനും അവി ആവിർത്തിിക്കുന്നില്ലാാമൊയിന്ന് 
ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനു�ാണ് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് ഊന്നൽ നല്കുന്നതി്. തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിരു�ാന �ാർഗ്ഗംങ്ങൾ 
യിഥ്ാവിിധാി �പേയിാജനമൊപ്പ്ടുത്തിി തിനതു വിരു�ാനം വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുന്നുമൊണ്ടന്നും വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾ കുറ്റി�റ്റി ര്ീതിിയിിൽ നെപ്പ്ി
ലാാക്കുന്നുമൊണ്ടന്നും അവിമൊകാാണ്ട് ഉപേ�ശിച്ചി ഫീലാങ്ങൾ കാിട്ടുന്നുപേണ്ടാമൊയിന്നും വിിലായിിരുത്തിി തിക്കി സം�യിത്തി് പേവിണ്ട നെ�െികാമൊളംടു
ക്കിാൻ മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം സംജ്ജ�ാക്കുന്നു.
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അനുബന്ധ സ്ഥാോപനങ്ങള്
തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കുഫോവിണ്ടിിയുള്ള ഓംംബു�് സ്മാോൻ

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ �സംിഡന്റ്് ഉൾമൊപ്പ്മൊെയുള്ള ഭര്ണസം�ിതിിയിംഗ്ങ്ങളും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാരും തിപേ�ശ 
സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് പേനര്ിപേട്ടാ അല്ലാാമൊതിപേയിാ നിപേയിാഗ്ിച്ചിിട്ടുള്ളതും സ്ഥാലാം�ാറ്റിമൊപ്പ്ട്ടതു�ായി ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാരും 
ഭര്ണ�ര്�ായി കാർത്തിവിാങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുപേമ്പാഴുണ്ടാപേയിക്കിാവുംന്ന അഴിി�തിി, ദുർഭര്ണം, ക്ര�പേക്കിടുകാൾ എന്നിവിമൊയിക്കുറിച്ചുള്ള 
�ര്ാതിികാൾ നിയി�ാനുസൃതിം അപേനവഷ്വിച്ചി് ആവിശാ�ായി നെ�െിമൊയിടുക്കുകായിാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുപേവിണ്ടിയുള്ള 
ഓംബുഡ് സ്മാാമൊന്റ് ചു�തിലാ. �ര്ാതിികാൾ ഏമൊതിാരു വിാക്തിക്കും ഇെനിലാക്കിാര്മൊന്റ് സംഹായി�ില്ലാാമൊതി ഓംബുഡ് സ്മാാൻ മൊസംക്രട്ടറിക്കു 
മുമ്പാമൊകാ പേനര്ിപേട്ടാ, ര്ജിപേ�ഡ്/സംാധാാര്ണ തി�ാൽ വിഴിിപേയിാ നൽകാാവുംന്നതിാണ്. മൊവിള്ളക്കിെലാാസംിൽ എഴുതിിയി �ര്ാതിിപേയിാ
മൊൊപ്പ്ം ശര്ിയിായിി പൂര്ിപ്പ്ിച്ചി പേഫീാറം 'എ' (�ത്തുരൂ�യുമൊെ പേകാാർട്ടുഫീീ �ാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിതി് ), �ര്ാതിിയുമൊെ �കാർപ്പുകാൾ (എതിിർകാക്ഷി
കാളുമൊെ എണ്ണം + ര്ണ്ട്) എന്നിവിയും സം�ർപ്പ്ിക്കിണം. പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ത്തിിമൊലായും ഓംബുഡ് സ്മാാൻ (�ര്ാതിി അപേനവ
ഷ്വണ വിിചിാര്ണയും പേസംവിന വിാവിസ്ഥാകാളും) ചിട്ടങ്ങളംിമൊലായും വിാവിസ്ഥാകാൾ �ാലാിച്ചിിട്ടില്ലാാത്തി �ര്ാതിി �ര്ിഗ്ണിക്കുന്നതില്ലാ.  
ഓംബുഡ് സ്മാാമൊന്റ് സംിറ്റിിങ്ങുകാൾ തിിരുവിനന്തപുര്ത്തുള്ള ഓഫീീസംിലും എറണാകുളംം, തൃശൂർ, �ാലാക്കിാെ്, പേകാാഴിിപേക്കിാെ് , കാണ്ണൂർ 
ജില്ലാാ ആസ്ഥാാനങ്ങളംിലും നെത്തിിവിരുന്നു. �ത്തുരൂ�യുമൊെ പേകാാർട്ടുഫീീ �ാമ്പിനുള്ള മൊചിലാമൊവിാഴിിച്ചി് �റ്റി് യിാമൊതിാരു വിിധാത്തിിലുള്ള 
ഫീീസുകാളും കാക്ഷികാളംിൽ നിന്നും ഈൊക്കുകായിില്ലാ. പേകാസു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഏമൊതിാരു വിാക്തിക്കും ഓംബുഡ് സ്മാാനു മുമ്പാമൊകാ 
അഭിഭാഷ്വകാമൊന്റ്പേയിാ, �റ്റു �ര്സംഹായിം കൂൊമൊതിപേയിാ പേനര്ിട്ടും നിർഭയി�ായും ഹാജര്ാകുന്നതിിനും തിങ്ങളുമൊെ വിാദഗ്തിികാൾ അവി
തിര്ിപ്പ്ിച്ചി് �ര്ിഹാര്ം പേതിടുന്നതിിനും കാഴിിയും. 

വിിലാാസംം: തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുപേവിണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ് സ്മാാൻ
സംാഫീലാാം പേകാാംൈകാ് സം് (നാലാാം നിലാ), ൈിഡാ ൈിൽഡിംഗ്്, യൂണിപേവിഴി് സംിറ്റിി �ി.ഒ., തിിരുവിനന്തപുര്ം 695034

തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കുഫോവിണ്ടിിയുള്ള ട്രൈൈബൂണൽ
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ തിീരു�ാനങ്ങൾമൊക്കിതിിര്ായിി അപ്പ്ീൽ, റിവിിഷ്വൻ എന്നിവി �ര്ിഗ്ണിക്കുകായും തിീർപ്പു 

കാൽപ്പ്ിക്കുകായു�ാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കു പേവിണ്ടി നിയി�ിച്ചിിട്ടുള്ള ബൈൈൈൂണലാിമൊന്റ് ചു�തിലാ. ജില്ലാാ ജഡ്ജിയുമൊെ 
�ദവിിയിിലുള്ള ഒരു നീതിിനാായി ഉപേദാാഗ്സ്ഥാനാണ് ബൈൈൈൂണലാായിി നിയി�ിക്കിമൊപ്പ്ടുന്നതി്. കൂൊമൊതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�
നങ്ങളുമൊെ ഏമൊതിങ്ക്ിലും തിീരു�ാനത്തിിമൊന്റ് നിയി�സംാധുതിമൊയി �റ്റിിപേയിാ നിലാനിൽപ്പ്ിമൊന �റ്റിിപേയിാ സംർക്കിാര്ിൽ നിന്നും ലാഭിക്കുന്ന 
�ര്ാ�ർശത്തിിപേന്മാൽ അഭി�ായിം നൽകാാനും ബൈൈൈൂണലാിമൊന അധാികാാര്മൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്. ഹർജികാൾ ഏതി് ഉത്തിര്വിിന് എതിി
മൊര്യുള്ളതിാപേണാ അതിിമൊന്റ് തിീയിതിി മുതിൽ 30 ദിവിസംത്തിിനകാം പേഫീാറം സംിയിിൽ നൽകാണം. ബൈൈൈൂണലാിമൊന്റ് അനുവിാദപേത്തിാ
മൊെ ഒരു �ാസംം കാാലാതിാ�സംഹർജിപേയിാടുകൂെി അപ്പ്ീൽ/റിവിിഷ്വൻ ഫീയിൽ മൊചിയ്യാവുംന്നതിാണ്.

തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ അപ്പ്ീൽ ഫീയിൽ മൊചിയ്തി് 60 ദിവിസംത്തിിനകാം തിീരു�ാന�ാകാാത്തി സംംഗ്തിികാളംിൽ 90 
ദിവിസംത്തിിനകാം ബൈൈൈൂണലാിൽ ഹർജി നൽകാിയിാൽ �തിിയിാകും. ഹർജിപേയിാമൊൊപ്പ്ം ഹർജിയുമൊെയും അതു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട 
പേര്ഖകാളുമൊെയും സംാക്ഷാമൊപ്പ്ടുത്തിിയി ഓപേര്ാ �കാർപ്പും ഹർജിയിിൽ എത്ര എതിിർകാക്ഷികാളുപേണ്ടാ അത്രയും സംാക്ഷാമൊപ്പ്ടുത്തിിയി 
�കാർപ്പുകാളും ബൈൈൈൂണൽ മുമ്പാമൊകാ പേനര്ിപേട്ടാ ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി തി�ാലാാപേയിാ നൽകാാം. ഹർജിപേയിാമൊൊപ്പ്ം 50 രൂ� ഫീീസംായിി 
ബൈൈൈൂണലാിമൊന്റ് ഓഫീീസംിപേലാാ തിിരുവിനന്തപുര്ത്തി് �ാറാൻ കാഴിിയുന്ന ഡി.ഡി. ആപേയിാ ഒടുക്കിാവുംന്നതിാണ്. കൂൊമൊതി 100 രൂ� 
ലാീഗ്ൽ ൈനിഫീിറ്റി് ഫീണ്ട് �ാമ്പ് ഹർജിയിിൽ �തിിപേക്കിണ്ടതു�ാണ്.

വിിലാാസംം:  മൊസംക്രട്ടറി, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് പേവിണ്ടിയുള്ള ബൈൈൈൂണൽ  
ശ്രീീമൂലാം ൈിൽഡിംഗ്്സം്, പേകാാർട്ട് പേകാാംൈകാ് സം്, വിഞ്ചാിയൂർ, തിിരുവിനന്തപുര്ം.

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന തിിരംടെ�ടുപ്പ്് കമ്മീഷൻ
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തുന്നതിിനായിി ഇന്താൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 

243(മൊകാ) അനുപേച്ഛദ�കാാര്ം രൂ�ീകാര്ിച്ചി സംവതിന്ത്രി ഭര്ണഘ്യംെനാ സ്ഥാാ�ന�ാണ് സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വൻ. �ഞ്ചാായി
ത്തി് ര്ാജ്-മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി നിയി�ങ്ങളംിമൊലാ വിാവിസ്ഥാകാൾ �കാാര്ം സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വമൊന്റ് പേനര്ിട്ടുള്ള നിയിന്ത്രിണ
ത്തിിലും പേ�ൽപേനാട്ടത്തിിലു�ാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെക്കുന്നതി്. അഞ്ചാ് വിർഷ്വക്കിാലാാവിധാി 
പൂർത്തിിയിാകുന്ന മുറയ്ക്ക്് എല്ലാാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കും മൊ�ാതുതിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തുന്നതിിനുപുറമൊ� അംഗ്ങ്ങളു
മൊെ സ്ഥാാനത്തി് ഉണ്ടാകുന്ന ആകാസ്മാികാ ഒഴിിവുംകാൾ നികാത്തിാനുള്ള ഉ�തിിര്മൊ�ടുപ്പുകാളും തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വനാണ് നെത്തുന്ന
തി്. ഭര്ണഘ്യംെനാ�ര്�ായി ചു�തിലാകാൾക്കു പുറമൊ� തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ നിയി�ങ്ങൾ �കാാര്ം കാമ്മിിഷ്വന് നൽകാമൊപ്പ്ട്ട അധാികാാര്ങ്ങൾ 
വിിനിപേയിാഗ്ിച്ചിാണ് തിപേ�ശസ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ അദ്ധ്യാക്ഷ-ഉ�ാദ്ധ്യാക്ഷ സ്ഥാാനങ്ങളംി പേലാക്കും �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി അംഗ്ങ്ങൾ, മൊചിയിർ
�ാൻ എന്നീ സ്ഥാാനങ്ങളംിപേലാക്കും തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തുന്നതി്.  അദ്ധ്യാക്ഷന്മാാർക്കും ഉ�ാദ്ധ്യാക്ഷന്മാാർക്കും എതിിമൊര്യുള്ള അവിിശവാ
സം�പേ�യി ചിർച്ചി സംംൈന്ധിിച്ചി നെ�െികാളും കാമ്മിിഷ്വൻ അധാികാാര്മൊപ്പ്ടുത്തുന്ന ഉപേദാാഗ്സ്ഥാനാണ് നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതി്. തിിര്മൊ�ടുപ്പ്ിൽ 
�ത്സ്യര്ിക്കുന്ന സ്ഥാാനാർത്ഥികാൾ തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാണക്കുകാൾ  ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തിിയി ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന് യിഥ്ാസം�യിം സം�ർപ്പ്ിക്കുന്നതിിൽ 
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വിീഴ്ച വിരുത്തിിയിാൽ അവിമൊര് അപേയിാഗ്ാര്ാക്കുവിാനും കാമ്മിിഷ്വന് അധാികാാര്മുണ്ട്. അംഗ്ങ്ങളുമൊെ അപേയിാഗ്ാതി സംംൈന്ധിിച്ചി തിർക്കിങ്ങളംി
ലും കൂറു�ാറ്റി നിപേര്ാധാന നിയി��കാാര്ം കാമ്മിിഷ്വൻ മുമ്പാമൊകാ ഫീയിൽ മൊചിയ്യുംന്ന ഹർജികാളംിലും തിീരു�ാനമൊ�ടുക്കുന്നതിിനും  ജുഡീഷ്വാൽ 
അധാികാാര്സ്ഥാാന�ായിി കാമ്മിീഷ്വൻ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ അംഗ്ങ്ങളുമൊെ /കാൗൺസംിലാർ�ാരുമൊെ 
സംംവിര്ണ സ്ഥാാനങ്ങൾ നിശ്ചയിിക്കുന്നതി് കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ് പേ�ൽപേനാട്ടത്തിിലാാണ്.  �സ്തുതി സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ സംംവിര്ണം മൊചിയ്തി അദ്ധ്യാ
ക്ഷ-ഉ�ാദ്ധ്യാക്ഷ സ്ഥാാനങ്ങളും �ാൻഡിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി മൊചിയിർ�ാൻ സ്ഥാാനങ്ങളും വിീതിിച്ചു നൽകുന്നതി് കാമ്മിീഷ്വനാണ്. അദ്ധ്യാക്ഷൻ, 
ഉ�ാദ്ധ്യാാക്ഷൻ അംഗ്ങ്ങൾ / കാൗൺസംിലാർ�ാർ എന്നിവിരുമൊെ ര്ാജി സംംൈന്ധിിച്ചി തിർക്കിങ്ങൾ  തിീർപ്പ്ാക്കുന്നതിിനുള്ള അധാികാാര്വുംം 
കാമ്മിീഷ്വ�നുണ്ട്. തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാങ്ങളുമൊെ / വിാർഡുകാളുമൊെ അതിിർത്തിി നിർണയിിക്കുന്നതിി
നായിി രൂ�ീകാര്ിക്കിമൊപ്പ്ടുന്ന ഡീലാി�ിപേറ്റിഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ് മൊചിയിർ�ാൻ സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വണർ ആയിിര്ിക്കും.  

വിിലാാസംം:  മൊസംക്രട്ടറി, പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വൻ
ജനഹിതിം, റ്റിി.സംി 27/6(2) വിികാാസം് ഭവിൻ �ി.ഒ.,  തിിരുവിനന്തപുര്ം-695033

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന ധനകോരംയ കമ്മീഷൻ
ഇന്താൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 243 ഐ, ബൈവി എന്നീ അനുപേച്ഛദങ്ങൾ �കാാര്ം അഞ്ചുവിർഷ്വം കൂടുപേമ്പാൾ ഓപേര്ാ സംംസ്ഥാാനത്തും 

ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വമൊന നിയി�ിക്കിണമൊ�ന്ന് വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിര്ിക്കുന്നു. ഈ വിാവിസ്ഥാകാൾ നെപ്പ്ാക്കുന്നതിിന് ആവിശാ�ായി നിയി�ങ്ങൾ 
പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ത്തിിലും പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി നിയി�ത്തിിലും ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചിിട്ടുണ്ട്. തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ 
സംാമ്പത്തിികാ സ്ഥാിതിി അവിപേലാാകാനം മൊചിയ്തുമൊകാാണ്ട് സംംസ്ഥാാനവുംം തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളും തിമ്മിിൽ വിിഭവിങ്ങൾ �ങ്കുമൊവിയ്ക്കും
ന്നതി് സംംൈന്ധിിച്ചും തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങളും അനിവിാര്ാ ചു�തിലാകാളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിിനാ
വിശാ�ായി വിിഭവിലാഭാതി ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതു സംംൈന്ധിിച്ചും ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്ിന് ശു�ാർശകാൾ സം�ർപ്പ്ിക്കുന്നതിിനുപേവിണ്ടിയിാണ് 
സംംസ്ഥാാന ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വമൊന അതിതി് സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ നിയി�ിക്കുന്നതി്.

പേകാര്ളംത്തിിൽ 1994 പേ�യി് �ാസംത്തിിൽ �ി.എം. അബ്രാഹാം അദ്ധ്യാക്ഷനായിി ആദാ ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വൻ നിലാവിിൽ വിന്നു. മൊ�ാഫീ. 
�ഭാതി് �െ് നായിികാ് അദ്ധ്യാക്ഷനായിി ര്ണ്ടാം കാമ്മിീഷ്വൻ 1999 പേ�യി് �ാസംത്തിിലും  മൊകാ.വിി. ര്ൈീന്ദ്രീൻ നായിർ അദ്ധ്യാക്ഷനായിി മൂന്നാം 
കാമ്മിീഷ്വൻ 2004 മൊസംപ്തിംൈറിലും മൊ�ാഫീ: എം.എ. ഉമ്മിൻ അദ്ധ്യാക്ഷനായിി നാലാാം കാമ്മിീഷ്വൻ 2009 മൊസംപ്തിംൈറിലും  മൊ�ാഫീ. ൈി.എ. 
�കാാശിമൊന അദ്ധ്യാക്ഷനാക്കിി അഞ്ചാാം കാമ്മിീഷ്വൻ 2014 ഡിസംംൈറിലും രൂ�ീകാര്ിച്ചു.  ഈ അഞ്ചാ് കാമ്മിീഷ്വനുകാളും സംർക്കിാര്ിന് 
റിപേപ്പ്ാർട്ടു സം�ർപ്പ്ിക്കുകായും അവിയിിമൊലാ �ധാാന ശു�ാർശകാളംിൽ ഭൂര്ിഭാഗ്വുംം സംർക്കിാർ അംഗ്ീകാര്ിച്ചി് നെപ്പ്ാക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 
2019 ഒപേക്ടാൈറിൽ മുൻ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി എസം്.എം. വിിജയിാനന്ദി് അദ്ധ്യാക്ഷനായിി ആറാം ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വൻ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്.   

ഫോകരംളം ഫോലിോക്കാൽ �വിണ്ടെമന്റ് കമ്മീഷൻ
ഇൻഡാൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 73, 74-ാം പേഭദഗ്തിിപേയിാെനുൈന്ധി�ായിി പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ 

അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനുള്ള നിർപേ�ശങ്ങൾ സം�ർപ്പ്ിക്കുന്നതിിന് എസം്.ൈി.മൊസംൻ അദ്ധ്യാക്ഷനായി കാമ്മിി
റ്റിി ഓഫീ് ഡീമൊസംൻൈബൈലാപേസംഷ്വൻ ഓഫീ് �പേവ്വർസം് രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും ഇതി്  നിര്വിധാി ചിര്ിത്ര�ര്�ായി ഭര്ണ�ാറ്റിങ്ങൾക്കി്  പേവിദി
യിാവുംകായും ഉണ്ടായിി. തുെർന്ന് അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ �ക്രിയി കൂടുതിൽ ശക്തിമൊപ്പ്ടുന്നതിിനും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങ
ളംിമൊലാ ഭര്ണം കാാര്ാക്ഷ��ാക്കുന്നതിിനും വിി.മൊജ.തിങ്ക്പ്പ്ൻ അദ്ധ്യാക്ഷനായിി കാൺസംൾപേട്ടറ്റിീവി് കാമ്മിിറ്റിി രൂ�ീകാര്ിച്ചു. 2012-ൽ കുട്ടി 
അഹമ്മിദ് കുട്ടി മൊചിയിർ�ാനായിി പേലാാക്കിൽ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വൻ �വിർത്തിന�ാര്ംഭിച്ചു. നവിപേകാര്ളം �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങളുമൊെ 
ഭാഗ്�ായിി ജനകാീയിാസൂത്രണ �ക്രിയിയുമൊെ ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടത്തിിന് സുശക്ത�ായി സംഹായിം നൽകുന്നതിിനും അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ 
�ക്രിയി സ്ഥാാ�നവിൽക്കിര്ിക്കുന്നതിിനും ജനങ്ങൾക്കു ഏറ്റിവുംം �പേയിാജനകാര്വുംം �ാതൃകാാ�ര്വും�ായി ഭര്ണര്ീതിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സംംവിിധാാനത്തിിൽ രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിനു�ായിി �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങൾ നൽകുന്നതിിന് പേവിണ്ടി 2016 ജൂബൈലാ 29-ാം തിീയിതിി പേഡാ.സംി.�ി.
വിിപേനാദ്  മൊചിയിർ�ാനായിി പുതിിയി പേലാാക്കിൽ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വൻ രൂ�ീകാര്ിച്ചു �വിർത്തിിക്കുന്നു. �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാളുമൊെ 
ജപേനാ�കാാര്�ദ�ായി �വിർത്തിനം ശാക്തീകാര്ിക്കുന്നതിിനും കാാര്ാക്ഷ�തിയും സുതിാര്ാതിയും ഉത്തിര്വിാദിത്തിവുംം വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുന്ന
തിിനും അതിനുസംര്ിച്ചി് നിലാവിിലുള്ള ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട നിയി�ങ്ങളും ചിട്ടങ്ങളും അവിപേലാാകാനം മൊചിയ്തു പേവിണ്ട �ാറ്റിങ്ങൾ അവിതിര്ിപ്പ്ിക്കുന്ന
തിിനും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിനു കാീഴിിലുള്ള വിിവിിധാ വിിഭാഗ്ങ്ങൾ സംംപേയിാജിതി�ായിി �വിർത്തിിക്കുന്നതിിനുള്ള �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശ
ങ്ങൾ സംർക്കിാര്ിന് നല്കുന്നതും കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ് ചു�തിലായിിൽമൊപ്പ്ട്ടതിാണ്. ഏകാീകൃതി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിനുള്ള 
വിിപേശഷ്വാൽ ചിട്ടങ്ങൾ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിന് സംർക്കിാർ പേലാാക്കിൽ ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വമൊന ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിരുന്നു. വിിശദ�ായി 
ചിർച്ചികാൾക്കും �ഠനങ്ങൾക്കും പേശഷ്വം പുതിിയി സംംപേയിാജിതി വികുപ്പ്് രൂ�കാല്പാന മൊചിയ്തി് 2018 �ാർച്ചിിൽ കാര്െ് ചിട്ടങ്ങൾ കാമ്മിീഷ്വൻ 
സംർക്കിാര്ിൽ സം�ർപ്പ്ിച്ചു. ആയിതിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ ഏകാീകൃതി വികുപ്പ്് രൂ�ീകാര്ിച്ചു. കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ് 
ആസ്ഥാാനം തിിരുവിനന്തപുര്മൊത്തി സംവര്ാജ്ഭവിനിലാാണ്.

സ്ംസ്ഥാോന വിികസ്ന ക�ണ്സ്ിൽ
സംംസ്ഥാാനത്തി് തിപേ�ശ വിികാസംനത്തിിനും പേ�ഖലാാതിലാ വിികാസംനത്തിിനുമുള്ള നയിം രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിനും ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിികാളും 

സംംസ്ഥാാന �ദ്ധ്യതിികാളും ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും പേവിണ്ടി 1994 മൊലാ പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്ടിമൊലാ 55-ാം വികുപ്പ്് വിാവിസ്ഥാ 
മൊചിയ്തിിട്ടുള്ള �കാാര്ം മുഖാ�ന്ത്രിി അദ്ധ്യാക്ഷനായിി സംംസ്ഥാാന വിികാസംന കാൗൺസംിൽ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ
�നങ്ങമൊളം �ൈലാമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനാവിശാ�ായി നയിം രൂ�ീകാര്ിക്കുകാ, വിികാസംന സംംൈന്ധി�ായിി ജില്ലാകാൾ തിമ്മിിലുള്ള മൊ�ാതു�
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ശ് നങ്ങൾ ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യുംകാ തുെങ്ങിയി ചു�തിലാകാളും കാൗൺസംിലാിനുണ്ട്. �ന്ത്രിിസംഭാംഗ്ങ്ങളും സംംസ്ഥാാന നിയി�സംഭ �തിി�ക്ഷ 
പേനതിാവുംം കാൗൺസംിലാിമൊന്റ് ബൈവിസം് മൊചിയിർ�ാന്മാാര്ാണ്. സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ പേൈാർഡ് ഉ�ാദ്ധ്യാക്ഷൻ, ജില്ലാാ ആസൂത്രണ 
സം�ിതിി മൊചിയിർ�ാന്മാാർ, മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ പേ�യിർ�ാർ, സംർക്കിാർ നാ�നിർപേ�ശം മൊചിയ്യുംന്ന ര്ണ്ട് മുനിസംിപ്പ്ൽ കാൗൺസംിൽ 
മൊചിയിർ�ാന്മാാർ, ര്ണ്ട് പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർ, ര്ണ്ട് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർ എന്നിവിർ അംഗ്ങ്ങളംാണ്. 
സംംസ്ഥാാന ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറിയിാണ് കാൗൺസംിലാിമൊന്റ് മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറി. കാൗൺസംിൽ ആറു�ാസംത്തിിമൊലാാര്ിക്കിമൊലാങ്ക്ിലും പേയിാഗ്ം 
പേചിര്ണമൊ�ന്നാണ് നിയി�ത്തിിൽ വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിട്ടുള്ളതി്.

ഫോകരംളം ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓം�് ഫോലിോക്കാൽ അഡ്മിിനിസ്് ഫോൈഷൻ
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിന് കാീഴിിൽ 1990-ൽ പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ സംാമ്പത്തിികാ സംഹായി

പേത്തിാമൊെ രൂ�ം നല്കിിയി സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�ന�ാണ് ‘കാിലാ’.മൊകാാട്ടാര്ക്കിര് പേ�റ്റി് ഇന്റ്�ിറ്റിൂട്ട് ഓഫീ് റൂറൽ മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്് (SIRD), 
�ാലാക്കിാെ് അഗ്ളംിയിിമൊലാ മുൻ അഹാഡ്സം്-സംി.സംി.�ി.ആർ.എം., സംംസ്ഥാാനമൊത്തി മൊകാാട്ടാര്ക്കിര്, �ണ്ണുത്തിി, തിളംിപ്പ്റമ്പ എന്നിവിി
െങ്ങളംിമൊലാ വിികാസംന �ര്ിശീലാന പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ (ഇ.െി.സംി.കാൾ) എന്നിവി കാിലായു�ായിി സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്ചി് കാിലായുമൊെ പുതിിയി റീജിയിണ
ൽ മൊസംന്റ്റുകാളംായിി �വിർത്തിിച്ചു വിരുന്നു.

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ ജന�തിിനിധാികാൾക്കും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും വിിവിിധാ വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നും തിപേ�ശസംവ
യിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് ബൈകാ�ാറിയി ഘ്യംെകാ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ ജീവിനക്കിാർക്കും സംാമൂഹാ�വിർത്തികാർക്കും �ര്ിശീലാനം 
നല്കുന്നതിിലൂമൊെ �ാപേദശികാ ഭര്ണസംംവിിധാാനം ശാക്തീകാര്ിക്കുകായിാണ് ‘കാിലാ’യുമൊെ മുഖാഉപേ�ശാം.  അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണവും
�ായും �ാപേദശികാാസൂത്രണവും�ായും മൊ�ാതുഭര്ണവും�ായും ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട �ഠന-ഗ്പേവിഷ്വണ �വിർത്തിനങ്ങൾ ഏമൊറ്റിടുക്കുകായും 
ഇതു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട നിയി�നിർമ്മിാണത്തിിനും നയിരൂ�ീകാര്ണത്തിിനു�ാവിശാ�ായി വിിദഗ്ദ്ധ ഉ�പേദശവുംം സംഹായിവുംം നല്കുകായും 
‘കാിലാ’യുമൊെ ഉത്തിര്വിാദിത്തി�ാണ്.  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ഭര്ണനിർവ്വഹണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട സംംശയിനിവിാര്
ണത്തിിനുള്ള മൊഹല്പാ് ബൈലാൻ സംംവിിധാാനവുംം ‘കാിലാ’യുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു.

അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണവുംം �ാപേദശികാാസൂത്രണവുംം സംംൈന്ധിിച്ചി �ര്ിശീലാനങ്ങൾ  സംംഘ്യംെിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനുള്ള പേദശീയിവുംം 
അന്തർപേദശീയിവും�ായി �ാധാാനാം ബൈകാവിര്ിക്കിാനും ജനാധാി�തിാ അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണത്തിിൽ �ര്ിശീലാനം നല്കുന്നതിിനുള്ള 
ദക്ഷിപേണന്തായിിമൊലാ സു�ധാാന�ായി �ര്ിശീലാന സ്ഥാാ�ന�ായിി �ാറാനും ‘കാിലാ’യ്ക്ക്് കാഴിി�ിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ വിിപേകാന്ദ്രീീകൃ
തി�ായി �ര്ിശീലാന സംംവിിധാാനം സൃഷ്ടിിച്ചുമൊകാാണ്ടാണ് സം�യിൈന്ധിിതി�ായിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ �ര്ിശീലാനാ
വിശാങ്ങൾ നിറപേവിറ്റുന്നതി്.

ഗ്രാംാ�വിികാസംന �ര്ി�ാെികാളുമൊെ നിർ വ്വഹണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുമൊെയും അനുപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാരുമൊെയും �ര്ിശീലാന
ത്തിിനുള്ള മുഖാസ്ഥാാ�നവും�ാണ് കാിലാ.  ജില്ലാാ ദാര്ിദ്ര� നിർമ്മിാർജ്ജന യൂണിറ്റിിമൊലാ പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ, അസംി�ന്റ്്               ഡവി
ലാ�്മൊ�ന്റ്് കാമ്മിീഷ്വണർ�ാർ, വികുപ്പ്ിമൊലാ സംംസ്ഥാാന/ജില്ലാാതിലാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർ, പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് മൊസംക്രട്ടറി�ാർ എന്നിവിർക്കും 
വിിവിിധാ വികുപ്പുകാളംിമൊലാ ജില്ലാാ-പേ�ാക്കുതിലാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കുമുള്ള �ര്ിശീലാനവുംം കാിലായുമൊെ പേകാന്ദ്രീങ്ങളംിൽ നല്കുന്നുണ്ട്.  �ഞ്ചാായി
ത്തിീര്ാജ് സംംവിിധാാനം, ദാര്ിദ്ര� ലാഘൂകാര്ണ �ദ്ധ്യതിികാൾ, പേദശീയി മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിി, ഇന്ദിിര് ആവിാസം് പേയിാജന, ലാാൈ് ടൂ ലാാന്റ്് 
ഇനിപേഷ്വാറ്റിീവി്, �ാപേദശികാ സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംനം, കാമ്പൂട്ടർ അധാിഷ്ഠിിതി �ര്ിശീലാനം, വിിവിര്ാവികാാശ നിയി�ം 2005, നീർത്തിെ 
വിികാസംനം, നിർമ്മിൽ ഭാര്തി് അഭിയിാൻ, ര്ാഷ്ട്രീീയി ഗ്രാംാ�സംവര്ാജ് അഭിയിാൻ (RGSA) തുെങ്ങിയി വിിഷ്വയിങ്ങളംിൽ �ര്ിശീലാനം നല്കുന്നു.  
കൂൊമൊതി ഗ്രാംാ�വിികാസംനം, ദാര്ിദ്ര� നിർമ്മിാർജ്ജനം, �ാപേദശികാ ആസൂത്രണം, ജന്റ്ർ, �ര്ിസ്ഥാിതിി തുെങ്ങിയിവിയു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്
ട്ട ഗ്പേവിഷ്വണങ്ങൾ , �ഠനങ്ങൾ എന്നിവിയും കാിലായുമൊെ ആഭിമുഖാത്തിിൽ നെന്നുവിരുന്നു.

അന്തർപേദശീയി വിികാസംന ഏജൻസംിയിായി യു.എൻ.ഡി.�ി., എസ്ം.ഡി.സംി., യൂനിമൊസംഫ്ീ, യു.എൻ. ഹാൈിറ്റിാറ്്റി, പേകാാ�ൺ മൊവിൽത്്തി  
പേലാാക്കിൽ ഗ്വിമൊണ്മന്റ് ്പേഫീാറം, പേലാാകാൈാങ്്ക് എന്നിവിയുമൊെയും പേദശീയിതിലാത്തിിൽ ഹഡ്പേകാാ, എൻ.ഐ.യു.എ. പേകാന്ദ്രീ �ഞ്ചാായിത്്തി ര്ാജ് 
�ന്ത്രിാലായിം, പേകാന്ദ്രീ നഗ്ര്വിികാസംന �ന്ത്രിാലായിം എന്നിവിയുമൊെയും സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ പേനതൃതിവ
ത്തിിൽ നെപ്പ്ാക്കുന്ന അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും ‘കാിലാ’ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു.  പേകാന്ദ്രീ �ഞ്ചാായിത്തിീര്ാജ് �ന്ത്രിാലായിം 
‘കാിലാ’മൊയി �ാപേദശികാാസൂത്രണത്തിിമൊന്റ്യും �ാപേദശികാ ഭര്ണനിർവ്വഹണത്തിിമൊന്റ്യും ‘മൊസംന്റ്ർ ഓഫീ് എൈലാൻസം്’ആയിി അംഗ്ീകാര്ി
ച്ചിിട്ടുണ്ട്.  

മൊകാാട്ടാര്ക്കിര്, �ണ്ണുത്തിി, തിളംിപ്പ്റമ്പ എന്നിവിിെങ്ങളംിമൊലാ റീജിയിണൽ മൊസംന്റ്റുകാളംിൽ പേ�ാക്കുകാളംിമൊലാ വിിവിിധാ വിിഭാഗ്ം എകാ്�
ൻഷ്വൻ ഓഫീീസംർ�ാർക്കുള്ള �ീ-സംർ വിീസം്/കാണ്ടൻസം്ഡ്/റിഫ്രാഷ്വർ/ഓറിയിപേന്റ്ഷ്വൻ മൊൈയിിനിംഗ്് പേകാാഴ്സുകാൾ, �ിനി�ീര്ിയിൽ ജീവി
നക്കിാർക്കുള്ള ഓറിയിപേന്റ്ഷ്വൻ പേകാാഴ്സുകാൾ, �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർ, �ഞ്ചാായിത്തി് മൊ�മ്പർ�ാർ, �ഹിളംാസം�ാജം �സംിഡന്റു�ാർ, 
�ഞ്ചാായിത്തിിമൊലാ വിനിതിാ അംഗ്ങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ്് സംാമ്പത്തിികാ �ര്ി�ാെി കാൺ വിീനർ�ാർ തുെങ്ങിയിവിർക്കുള്ള ഓറിയിപേന്റ്ഷ്വൻ �ര്ിശീലാ
നം, വിിപേല്ലാജ് ആർട്ടിസംാൻ �ര്ിശീലാനം, ഡി.ഡ�ു.സംി.ആർ.എ. �വിർത്തികാർക്കും ൈാലാവിാെി അദ്ധ്യാാ�ികാ�ാർക്കുമുള്ള പേ�ാഷ്വ
കാാഹാര് �ര്ിശീലാനം തുെങ്ങിയിവിയും ഈ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ നല്കുന്നു. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പു�ന്ത്രിി അദ്ധ്യാക്ഷനായുള്ള ഗ്പേവിണിംഗ്് 
കാൗൺസംിലും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് �ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി മൊചിയിർപേ�ഴ്സ്ണു�ായുള്ള എൈികാൂട്ടീവി് കാമ്മിിറ്റിിയു�ാണ് ഇന്റ്പേഗ്രാംറ്റിഡ് 
കാിലായുമൊെ ഭര്ണ�ര്വുംം നയി�ര്വും�ായി തിീരു�ാനമൊ�ടുക്കുന്നത്ി. മൊകാാവിിഡ് �ശ്ചാത്തിലാത്തിിൽ വിാതിാസ്ത�ായി നിര്വിധാി സംംവിിധാാനങ്ങൾ 
കാാര്ാപേശഷ്വി വിികാസംനത്തിിനായിി കാിലാ ഒരുക്കിിയിിട്ടുണ്്ട. ഓൺബൈലാൻ �ര്ിശീലാനങ്ങളും പേകാാഴ്സുകാളും ജന�തിിനിധാികാൾക്കും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും 
മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കു�ായിി കാിലാ ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്്ട. അതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി e-courses.kila.ac.in എന്ന പേ�ാർട്ടലും ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്്ട. 
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കുടുംബശ്രീീ
ദാര്ിദ്ര�നിർമ്മിാർജ്ജനം ലാക്ഷാ�ാക്കിി 1998-ൽ സംംസ്ഥാാന തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് രൂ�ം നൽകാിയി നൂതിന സംംവിിധാാന�ാ

ണ് കുടുംൈശ്രീീ-സംംസ്ഥാാന ദാര്ിദ്ര� നിർമ്മിാർജ്ജന �ിഷ്വൻ. ദാര്ിദ്രാ നിർമ്മിാർജ്ജനം മുഖാചു�തിലായിായിി ഏമൊറ്റിടുത്തിിട്ടുള്ള ഈ 
�ിഷ്വൻ അതിിമൊന്റ് �വിർത്തിന �ര്ി�ാെി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സംഥ്ാ�നങ്ങളുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ രൂ�ീകാര്ിക്കുന്ന സംാമൂഹാാധാിഷ്ഠിിതി 
സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിലൂമൊെയിാണ് നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്. ഇരു�തി് വിർഷ്വത്തിിനുള്ളിൽ കുടുംൈശ്രീീയുമൊെ �വിർത്തിനം ശക്തവുംം 
വിിപുലാവും�ാകുകായും സംാമ്പത്തിികാ-സംാമൂഹാ-സ്ത്രീീ ശാക്തീകാര്ണം എന്നീ ലാക്ഷാങ്ങൾ സംാക്ഷാതി്കാര്ിക്കുന്നതിിനുള്ള സ്ത്രീീകാളുമൊെ കാരു
ത്തുറ്റി സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാന�ായിി നിലാവിിൽ വിര്ികായും മൊചിയ്തു.
സ്ം�െനോ സ്ംവിിധോനം

ഓപേര്ാ �പേദശമൊത്തിയും കുടുംൈങ്ങളംിൽ നിന്നും 18 വിയിസ്സ് പൂർത്തിിയിായി ഓപേര്ാ സ്ത്രീീമൊയി വിീതിം ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി �വിർത്തിിക്കുന്ന 
10 മുതിൽ 20 വിമൊര് അംഗ്ങ്ങൾ ഉള്ള അയിൽക്കൂട്ടങ്ങളംാണ് സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിമൊലാ അെിസ്ഥാാന ഘ്യംെകാം. ഈ അയിൽക്കൂ
ട്ടങ്ങമൊളം വിാർഡ് തിലാത്തിിൽ ഏര്ാാ മൊഡവില്പാമൊ�ന്റ്് മൊസംാബൈസംറ്റിികാളംായും (എഡിഎസം്), നഗ്ര്സംഭാ/�ഞ്ചാായിത്തി് തിലാത്തിിൽ 
കാമ്മിൂണിറ്റിി മൊഡവില്പാമൊ�ന്റ്് മൊസംാബൈസംറ്റിികാളംായും (സംി.ഡി.എസം്.) മൊഫീഡപേററ്റി് മൊചിയ്തിിര്ിക്കുന്നു. മൂന്നു തിലാത്തിിലും �വിർത്തിിക്കുന്ന 
ഇത്തിര്ം സംംഘ്യംെനകാളുമൊെ ഭാര്വിാഹിതിവം ജനാധാി�തിാ ര്ീതിിയിിൽ തിിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ടുന്ന സ്ത്രീീകാളംാണ്.  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ
�നങ്ങളംിമൊലാ അംഗ്ങ്ങൾ, എ.ഡി.എസ്സിമൊന്റ് ര്ക്ഷാധാികാാര്ി എന്ന നിലായിിലും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�ന അദ്ധ്യാക്ഷൻ കുടുംൈ
ശ്രീീ സംി.ഡി.എസം്. വിിലായിിരുത്തിൽ സം�ിതിിയുമൊെ അദ്ധ്യാക്ഷൻ എന്ന നിലായിിലും ഈ സംാമൂഹാാധാിഷ്ഠിിതി സംംഘ്യംെനയ്ക്ക്് പേനതൃതിവം 
നൽകുന്നു.  

സംാമ്പത്തിികാ�ായിി �ിപേന്നാക്കിം നിൽക്കുന്ന 44 ലാക്ഷം കുടുംൈങ്ങൾ കുടുംൈശ്രീീയിിൽ അംഗ്ങ്ങളംാണ്. ഓപേര്ാ കുടുംൈത്തിിൽ 
നിന്നും ഓപേര്ാ വിനിതി ഉൾമൊപ്പ്ടുന്ന 2.93 ലാക്ഷം അയിൽക്കൂട്ടങ്ങളും അവിമൊയി ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചി് 19,489 ഏര്ിയിാ മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് മൊസംാ
ബൈസംറ്റിികാളും 1065 കാമ്മിൂണിറ്റിി മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് മൊസംാബൈസംറ്റിികാളും ഉൾമൊപ്പ്ടുന്ന കുടുംൈശ്രീീ സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനം  തിപേ�ശസംവ
യിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. മൊ�ാതുധാാര്ാ അയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾമൊക്കിാപ്പ്ം ശാര്ീര്ികാ, �ാനസംികാ, ൈൗദ്ധ്യികാ മൊവില്ലുവിി
ളംികാൾ പേനര്ിടുന്ന കുടുംൈങ്ങൾ, ൈാൻസം്മൊജൻഡർ ജനവിിഭാഗ്ങ്ങൾ, വിപേയിാജനങ്ങൾ എന്നിവിരുമൊെ �പേതിാകാ അയിൽക്കൂട്ടങ്ങളും 
രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

പ്രധോന പദ്ധതിികള്

l കണക്ട് ടു വിര്ക്കാ് : 5,000 വിിദാാസംമ്പന്നര്ായി കുടുംൈശ്രീീ അംഗ്ങ്ങൾ/കുടുംൈശ്രീീ കുടുംൈാംഗ്ങ്ങളംായി യുവിതിി-യുവിാക്കിൾക്കി്  
പേസംാഫ്റ്റ്് സ്കാിൽ �ര്ിശീലാനം നല്കുന്ന �ര്ി�ാെിയിാണിതി്. 

l കുടുംബശ്രീീ ട്രൈമഫോക്രോ �ിനോൻസ്് :  കുടുംൈശ്രീീ സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ട്ടിട്ടുള്ള അയിൽക്കൂട്ടാംഗ്ങ്ങൾ 4992 
പേകാാെി രൂ� നിപേക്ഷ��ായിി സം�ാഹര്ിക്കുകായും 20,000 പേകാാെി രൂ� അംഗ്ങ്ങൾക്കി് ആന്തര്ികാ വിായ്പയിായിി ലാഭാ�ാക്കുകായും 
മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 

l സ്റ്റോര്ട്ടപ്പ്് വിിഫോല്ലാജ് എംന്റര്പ്രണര്ഷിപ്പ്് ഫോപ്രോഗ്രാോം (എംസ്്.വിി.ഇ.പി): കുടുംൈശ്രീീ മുപേഖന ഗ്രാംാ�ീണ പേ�ഖലായിിൽ ദാര്ിദ്രാനി
ർമ്മിാർജ്ജനം ലാക്ഷാ�ിട്ടുമൊകാാണ്ട് പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ സംംയുക്ത�ായിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണിതി്. 2020 
മൊസം�്റ്റിംൈർ 30 വിമൊര് 12,912 സംംര്ംഭങ്ങൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. സംംര്ംഭങ്ങൾ ആര്ംഭിക്കുന്നതിിന് 8,017 സംംര്ംഭങ്ങൾക്കി് 31.82 
പേകാാെിരൂ� വിായ്പയിിനത്തിിൽ വിിതിര്ണം മൊചിയ്തു.

l	ലിിഫോങ്കജ് ബോങ്കിം�് :  ലാഘുസംമ്പാദാമൊത്തി മൂലാധാന നിപേക്ഷ��ാക്കിി �ാറ്റിി അയിൽക്കൂട്ടങ്ങമൊളം ലാഘുസംംര്ംഭങ്ങളംിൽ ഏർമൊപ്പ്ടു
ന്നതിിന് പേ�ര്ിപ്പ്ിക്കിത്തിക്കി വിിധാത്തിിൽ ൈാങ്ക്് ലാിപേങ്ക്ജ് പേ�ാഗ്രാംാ�ിലൂമൊെ 19640 പേകാാെി രൂ� അയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കി് ലാഭാ�ാക്കിി.

l	ട്രൈമഫോക്രോ സ്ംരംംഭങ്ങള് : കുടുംൈശ്രീീ വിനിതികാൾക്കി് സംവയിംമൊതിാഴിിലാിനുള്ള അവിസംര്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുകാ എന്നതിാണ് സൂക്ഷ്മി 
സംംര്ംഭങ്ങളംിലൂമൊെ ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്. ആർ.എം.ഇ/യുവിശ്രീീ �ദ്ധ്യതിികാളംാണ് നിലാവിിലുള്ളതി്. �ലാിശ സംൈ് സംിഡിയും �റ്റു �ലാ 
സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിങ്ങളും കുടുംൈശ്രീീ സൂക്ഷ്മി സംംര്ംഭങ്ങൾക്കി് ലാഭാ�ാക്കുന്നുണ്ട്.  

l	അമൃതിം ഫു�് സ്പ്ലാിടെമന്റ ് :  സംംസ്ഥാാനത്തി് 6 �ാസംം മുതിൽ 3 വിയിസ്സുവിമൊര് �ായിമുള്ള കുട്ടികാളുമൊെ പേ�ാഷ്വകാകുറവി് �ര്ിഹ
ര്ിക്കുന്നതിിനും അധാികാ പേ�ാഷ്വകാാഹാര്ം നൽകുന്നതിിനും സംാമൂഹാനീതിി വികുപ്പ്് നെപ്പ്ാക്കുന്ന റ്റിി.എച്ചി്.ആർ.എസം് �ദ്ധ്യതിിയിാ
ണ് അമൃതിം  ഫുഡ് സംൈിമൊ�ന്റ്്. ഇതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി കുടുംൈശ്രീീയുമൊെ കാീഴിിലുള്ള ആറു മുതിൽ �ത്തു വിമൊര് സംംര്ംഭകാർ അെങ്ങു
ന്ന 242 യൂണിറ്റുകാൾ പേഫീാർട്ടിബൈഫീഡ് അമൃതിം നൂൈി�ിൈ് ഉല്പാാദിപ്പ്ിച്ചി് അംഗ്ൻവിാെികാളംിലൂമൊെ വിിതിര്ണം മൊചിയ്യുംന്നു.

l ജനകീയ ഫോഹിോട്ടൽ : സംംസംഥ്ാന സംർക്കിാർ ആവിിഷ്കര്ിച്ചി 'വിിശപ്പു ര്ഹിതി പേകാര്ളംം' �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ഭാഗ്�ായിി , തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും, ഭക്ഷാമൊ�ാതുവിിതിര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ്യും സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെ കുടുംൈശ്രീീയുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ 20 രൂ�ക്കി് 
ഉച്ചിഭക്ഷണം ലാഭാ�ാക്കുന്ന ജനകാീയി പേഹാട്ടലുകാൾ സംംസ്ഥാാനമൊ�ാട്ടാമൊകാ  ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

l	സ്ോന്ത്വനം :  ആപേര്ാഗ്ാ ര്ംഗ്മൊത്തി കുടുംൈശ്രീീയുമൊെ ഭാവിനാപൂർണ്ണ�ായി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് സംാന്തവനം.  �ാറിവിരുന്ന ജീവിിതിബൈശ
ലാിയുമൊെ ഭാഗ്�ായിി ഉണ്ടാകുന്ന പേര്ാഗ്ങ്ങളംായി ര്ക്തസംമ്മിർ�ം, �പേ�ഹം തുെങ്ങിയിവി �ര്ിശീലാനം സംിദ്ധ്യിച്ചി സംാന്തവനം പേവിാളം
ന്റ്ിപേയിഴി് സം് വിീടുകാൾ സംന്ദിർശിച്ചി് യിഥ്ാസം�യിം �ര്ിപേശാധാിക്കുകായിാണ് 'സംാന്തവനം' എന്ന �ര്ി�ാെിയിിലൂമൊെ ഉപേ�ശിക്കുന്നതി്. 
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l	ഹിര്ഷം : ആപേര്ാഗ്ാര്ംഗ്ത്തി് വിപേയിാജന �ര്ി�ാലാനത്തിിന് �ര്ിശീലാനം സംിദ്ധ്യിച്ചി എൈികാൂട്ടീവുംകാളുമൊെ പേസംവിനം ലാഭാ�ാക്കിി
മൊക്കിാണ്ട് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന നൂതിന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് ഹർഷ്വം മൊജറിയിാൈിക്കി് മൊകായിർ �ദ്ധ്യതിി. മുതിിർന്ന തിലാമുറയ്ക്ക്് ആവിശാ�ായി 
വിിവിിധാ പേസംവിനങ്ങൾ ലാഭാ�ാക്കുന്ന സംംര്ംഭ ഗ്രൂപ്പുകാമൊളം രൂ�ീകാര്ിക്കുകായിാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിര്ിക്കുന്ന
തി്.

l	ഹിരംിതികര്മ്മഫോസ്ന : തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�ന തിലാത്തിിൽ �ാലാിനാ നിർമ്മിാർജ്ജന �വിർത്തിനങ്ങൾ മൊതിാഴിിൽ സംം
ര്ംഭഗ്രൂപ്പുകാളംിലൂമൊെ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് ഹര്ിതികാർമ്മിപേസംന. കുടുംൈശ്രീീ �ിഷ്വൻ ഹര്ിതിപേകാര്ളംം �ിഷ്വനു�ായും ശുചിിതിവ 
�ിഷ്വനു�ായും സംംപേയിാജിച്ചി് മൊകാാണ്ട്  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിലൂമൊെയിാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതി്. 28000 
ൽ �ര്ം കുടുംൈശ്രീീ വിനിതികാൾ ഇതിിനകാം �ര്ിശീലാനം പൂർത്തിീകാര്ിച്ചു �വിർത്തിനസംജ്ജര്ായിി.

l	പ്രതിയോശാ : സംമൂഹത്തിിമൊലാ �ാർശവവിൽകൃതി വിിഭാഗ്ങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്ന അവിിവിാഹിതിര്ായി അമ്മി�ാർ, ൈാൻസം്മൊജപേന്റ്ഴ്സ്്, 
�ാനസംികാ ബൈവികാലാാം പേനര്ിടുന്ന കുട്ടികാൾ / അവിരുമൊെ അമ്മി�ാർ, കാിെപ്പ്് പേര്ാഗ്ികാൾ / അവിരുമൊെ സംംര്ക്ഷകാര്ായി സ്ത്രീീകാൾ, 
വൃദ്ധ്യ വിിധാവികാൾ തുെങ്ങിയിവിർക്കി് സൂക്ഷ്മി സംംര്ംഭം ആര്ംഭിക്കുന്നതിിനുള്ള �ദ്ധ്യതിി.

l	എംട്രൈറാസ്് : സംംസ്ഥാാനത്തി് �ളംയിമൊക്കിടുതിികാൾ മൂലാം ഉ�ജീവിന �ാർഗ്ഗംങ്ങൾ നഷ്ടിമൊപ്പ്ട്ട കുടുംൈങ്ങൾക്കി് വിരു�ാന�ാർഗ്ഗംങ്ങൾ 
കാമൊണ്ടത്തിി നല്കുന്നതിിമൊന്റ്  ഭാഗ്�ായിി കുടുംൈശ്രീീയുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ 50,000 പേ�ർക്കി്  10 പേ�ഖലാകാളംിലാായിി സംൗജനാ സംവയിം
മൊതിാഴിിൽ �ര്ിശീലാനം നല്കുന്നതിിനായിി എബൈറസം് പേ�ാഗ്രാംാം ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ൈംൈിംഗ്്, ഇലാപേക്ട്രിാണിൈ് റിപ്പ്യിറിംഗ്്, ഇലാക്ട്രിി
ക്കിൽ പേജാലാികാൾ, കൃഷ്വി അനുൈന്ധി പേജാലാികാൾ (മൊതിങ്ങുകായിറ്റിം/കാാടുമൊവിട്ടൽ), പേലാാൺൈി  &അയിണിംഗ്്, മൊസംയിിൽസം് , 
ഹൗസം് കാീപ്പ്ിംഗ്്, പേഡ മൊകായിർ, ഹൗസം് മൊ�യി്ഡ്, ഡാറ്റി എന്ൈി  എന്നീ പേ�ഖലാകാളംിലാാണ്  �ര്ിശീലാനം ലാഭാ�ാക്കുന്നതി്. 

കുടുംബശ്രീീ ഭവിന നിര്മ്മോണ ഗ്രൂപ്പുകള് : 
പേസംവിന പേ�ഖലായിിൽ ഏറ്റിവുംം വിാതിാസ്ത�ായിി കുടുംൈശ്രീീ മൊകാാണ്ടുവിന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ്  കുടുംൈശ്രീീ ഭവിന നിർമ്മിാണ ഗ്രൂപ്പ്കാൾ.  

നിർമ്മിാണ പേ�ഖലായിിൽ തിാല്പാര്ാമുള്ള കുടുംൈശ്രീീ അംഗ്ങ്ങമൊളം കാമൊണ്ടത്തിി, ഇവിർക്കി്  അംഗ്ീകൃതി �ര്ിശീലാന ഏജൻസംികാളുമൊെ 
പേനതൃതിവത്തിിൽ സംർക്കിാർ ഭവിന �ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ട്ട ഭവിനങ്ങൾ നിർമ്മിിച്ചുമൊകാാണ്ട് �ര്ിശീലാനം നല്കിി വിരുന്നു.  ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ 
�ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ട്ട ഭവിനങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുന്നതിിനുള്ള അംഗ്ീകൃതി ഏജൻസംിയിായിി ഈ ഗ്രൂപ്പുകാൾക്കി് സംർക്കിാർ അംഗ്ീകാാര്ം 
നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്. 
കുടുംബശ്രീീ നിര്മ്മോണ സ്ോമഗ്രാി ഉലി്പ്പ്ോദന യൂണിറ്റുകള് 

 സംർക്കിാർ �ദ്ധ്യതിിയിിൽ �ാത്ര�ായിി ഏകാപേദശം 2.50 ലാക്ഷം ഭവിനങ്ങൾ നിർമ്മിിപേക്കിണ്ടതിായിിട്ടുണ്ട്. ഈ മൊതിാഴിിലാവിസംര്ം 
�ര്�ാവിധാി �പേയിാജനമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനായിി കുടുംൈശ്രീീ ഓപേര്ാ പേ�ാക്കിിലും, നഗ്ര്സംഭകാളംിലും ആവിശാം അനുസംര്ിച്ചു നിർമ്മിാണ  
സംാ�ഗ്രാംി ഉൽപ്പ്ാദന യൂണിറ്റുകാൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചു വിരുന്നു. നിലാവിിൽ 55  സംി�ന്റ് ്് ബ്രാിക്കി് യൂണിറ്റുകാൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 

വിിപണനത്തിിനുള്ള നൂതിന പദ്ധതിികള് 
l	ഓംണ്ട്രൈലിൻ മോര്ക്കാറ്റിം�് :  കുടുംൈശ്രീീ വിനിതിാ സംംര്ംഭകാരുമൊെ ഉൽപ്പ്ന്നങ്ങൾ ഓൺബൈലാൻ വിി�ണിയിിൽ ലാഭാ�ാക്കുന്ന

തിിനു www.kudumbashreebazar.com എന്ന പേ�ര്ിൽ ഒരു ഇ-പേകാാപേ�ഴ്സ്് പേ�ാർട്ടൽ �വിർത്തിിച്ചു വിരുന്നു. കുടുംൈശ്രീീ ഉൽ�
ന്നങ്ങൾ ആ�പേസംാണിലും വിി�ണനത്തിിനായിി ലാഭാ�ാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്.  
 �ാസംചിന്തകാൾ, വിി�ണനപേ�ളംകാൾ, സംര്സം് പേ�ളംകാൾ, ഭക്ഷാ പേ�ളംകാൾ, സംംപേയിാജിതി വിി�ണന പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ, നാപേനാ 

�ാർക്കിറ്റി്, �ാർക്കിറ്റിിംഗ്് കാിപേയിാസ്കുകാൾ, കുടുംൈശ്രീീ ഔട്ട് മൊലാറ്റുകാൾ,പേഹാംപേഷ്വാപ്പ്് എന്നിവിയിിലൂമൊെയും കുടുംൈശ്രീീ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ 
വിിതിര്ണം മൊചിയ്തു വിരുന്നുണ്ട്. ഉൽ�ന്നങ്ങൾക്കി്  �പേതിാകാ�ായിി വിി�ണന സംാധാാതി ഒരുക്കുന്നതിിനായിി എല്ലാാ ജില്ലാകാളംിലും ഒരു 
കുടുംൈശ്രീീ ൈസംാർ എന്ന ര്ീതിിയിിൽ �ദ്ധ്യതിി ആവിിഷ്കര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 
അ�തിി രംഹിിതി ഫോകരംളംം - അ�തിി കുടുംബങ്ങളുംടെെ പുനരംധിവിോസ് പദ്ധതിി 

സംമ്പൂർണ്ണ ദാര്ിദ്രാനിർമ്മിാർജ്ജനം എന്ന ലാക്ഷാം സംാർത്ഥകാ�ാക്കുന്നതിിനും സംർക്കിാർ ഒരുക്കിിയിിര്ിക്കുന്ന �പേതിാകാ �ദ്ധ്യതിി
കാളുമൊെ ആനുകൂലാാങ്ങൾ അർഹര്ായി ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനു�ായിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിലൂമൊെ 
ആവിിഷ്വ് കാര്ിച്ചി് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിി.  വിാക്തികാളുമൊെ സം�ഗ്രാം�ായി ഉന്ന�നത്തിിനും സുസ്ഥാിര്�ായി വിികാസംനത്തിിനും 
അതിാന്താപേ�ക്ഷിതി�ായി അതിിജീവിനം, അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാം, �ാനസംികാം, വിികാസംനം എന്നീ നാലാ് തിര്ത്തിിലുള്ള ആവിശാങ്ങൾ 
ഇതിിലൂമൊെ സംാക്ഷാതി്കാര്ിക്കിമൊപ്പ്ടുന്നു. �ദ്ധ്യതിി അംഗ്ീകാാര്ം ലാഭിക്കുന്ന തിീയിതിി മുതിൽ തുെർച്ചിയിായി മൂന്നു വിർഷ്വത്തിിലാാണ് �ദ്ധ്യതിി 
നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതി്.
ബോലിസ്ഭ

കുട്ടികാളുമൊെ �ങ്ക്ാളംിത്തിാവികാാശം ഉറപ്പ്ാക്കിി അവിരുമൊെ സം�ഗ്രാം വിികാസംനം സംാദ്ധ്യാ�ാക്കുകാമൊയിന്ന ലാക്ഷാം മുൻനിർത്തിി കുടുൈ
ശ്രീീ രൂ�ം മൊകാാടുത്തി കുട്ടികാളുമൊെ സംാമൂഹികാാധാിഷ്ഠിിതി ശൃംംഖലായിാണ് ൈാലാസംഭകാൾ. �ൗര്പേൈാധാമുള്ള പുതുതിലാമുറമൊയി സൃഷ്ടിിക്കു
കായിാണ് ൈാലാസംഭയുമൊെ ലാക്ഷാം.  നിലാവിിൽ 32,878 ൈാലാസംഭകാളംിലാായിി 4,30,908 പേ�ർ അംഗ്ങ്ങളംാണ്. ഭിന്നപേശഷ്വിക്കിാർക്കിായിി 
589 �പേതിാകാ ൈാലാസംഭകാളും �വിർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്.
ബ�് സ്് സ്ഥാോപനങ്ങള് (സ്് കൂള്/ബി.ആര്സ്ി)

ൈൗദ്ധ്യികാ�ായി ഭിന്നപേശഷ്വിക്കിാര്ായി വിാക്തികാളുമൊെ ക്ര��ായി �ര്ിചിര്ണം, �ര്ിശീലാനം എന്നിവിയിിലൂമൊെ അവിമൊര് സംമൂഹത്തിി
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മൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി തിമൊന്ന ജീവിിക്കുവിാൻ �ാപ്തി�ാക്കുന്ന സ്ഥാാ�നങ്ങളംാണ് ൈഡ് സം്, ൈിആർസംി എന്നിവി. സംംസ്ഥാാനത്തി് നിലാവിിൽ 
293 ൈഡ് സം് സ്ഥാാ�നങ്ങൾ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു. 
ടെജന്റര്

 ചൂഷ്വണങ്ങൾക്കും അതിിക്ര�ത്തിിനും ഇര്യിാകുന്ന സ്ത്രീീകാൾക്കും കുട്ടികാൾക്കും തിാൽക്കിാലാികാ പുനര്ധാിവിാസംം, �റ്റു �ിന്തുണകാൾ 
എന്നിവി നൽകുന്നതിിനായിി സം് പേനഹിതി മൊജന്റ്ർ മൊഹൽ�് മൊഡസം് ക്കുകാൾ �വിർത്തിിക്കുന്നു.  സംമൂഹത്തിിൽ സ്ത്രീീകാളുമൊെ �ദവിി 
ഉയിർത്തുന്നതിിനും വിനിതിാ വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് ആവിശാ�ായി �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശവുംം ബൈവിദഗ്്ധാാവുംം �ിന്തുണയും �ര്ിശീ
ലാനവുംം നൽകുന്ന മൊജൻഡർ റിപേസംാഴി് സം് മൊസംന്റ്റുകാൾ 647 തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ �വിർത്തിിക്കുന്നു. �ഞ്ചാായിത്തി് 
തിലാത്തിിൽ �ര്ീശീലാനം ലാഭിച്ചി 360 കാമ്മിൂണിറ്റിി കാൗൺസംിലാർ�ാർ �വിർത്തിിക്കുന്നു.  
കമ്മൂണിറ്റി എംട്രൈന്റര്ട്രൈപ്രസ്സ്് �ണ്ടി് 

കുടുംൈശ്രീീ സൂക്ഷ്മി സംംര്ംഭകാർക്കി് �വിർത്തിന മൂലാധാന ആവിശാങ്ങൾക്കും  സംംര്ംഭവിികാസംനത്തിിനും വിി�ണി വിികാസംനത്തിി
നു�ായിി കുടുംൈശ്രീീ സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിലൂമൊെ  4 ശതി�ാനം �ലാിശയ്ക്ക്് ലാഘുവിായ്പകാൾ  നല്കുന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് കാമ്മിൂണിറ്റിി 
എന്റ്ർബൈ�സംസം് ഫീണ്ട്.
ട്രൈജവിിക പ്ലാോന്റ ് നഴ് സ്റാി

ഗുണപേ�ന്മായുള്ള സംസംാബൈതികാൾ �ിതി�ായി നിര്ക്കിിൽ ഉതി്�ാദിപ്പ്ിച്ചി് വിി�ണനം നെത്തുന്നതിിനായിി ബൈജവിികാ എന്ന പേ�ര്ിൽ 
സംംസ്ഥാാനത്തുെനീളംം ൈാന്റ്് നഴ്സ്റികാൾ സ്ഥാാ�ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിറ്റിിന് �ര്�ാവിധാി 50,000/ രൂ� ആണ് റിപേവിാൾവിിംഗ്് ഫീണ്ടായിി 
സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിം നല്കിിവിരുന്നതി്. നാളംിതുവിമൊര് 426 ൈാന്റ് ്  നഴ്സ്റികാളംാണ് �വിർത്തിനം ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുള്ളതി്.

ട്രൈജവി കൃഷി
�തിിനായിിര്ം മൊഹക്ടറിൽ ഒരു ലാക്ഷത്തിിലാധാികാം വിനിതികാമൊളം �മൊങ്ക്ടുപ്പ്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് ബൈജവികൃഷ്വി മൊചിയ്തി് കാാർഷ്വികാ ഉതി്�ന്നങ്ങൾ 

ഉതി്�ാദിപ്പ്ിക്കിാനാണ് ലാക്ഷാ�ിട്ടിര്ിക്കുന്നതി്. 15508 കൃഷ്വി സംംഘ്യംങ്ങമൊളം (പേജായിിന്റ് ് ലായിൈിലാിറ്റിി ഗ്രൂപ്പ്് ) 201 ക്ലീ�റുകാളംിലാാക്കിി 
ബൈജവികൃഷ്വി നെത്തിിവിരുന്നു. 5995.99 മൊഹക്ടർ ഭൂ�ിയിിൽ നിലാവിിൽ പൂർണ�ായും ബൈജവി കൃഷ്വി മൊചിയ്തു വിരുന്നു. 3813 പേലാാക്കിൽ ഗ്രൂപ്പു
കാളുമൊെ വിിവിര്ങ്ങൾ �ി.ജി.എസം് പേ�ാർട്ടലാിൽ ആക്ടിപേവിറ്റി് മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്.

അഗ്രാി ടെതിറാോപ്പ്ി
കുടുംൈശ്രീീ ൈഡ്സം്, ൈിആർസംി സ്ഥാാ�നങ്ങൾ അംഗ്ങ്ങൾക്കി്  കൃഷ്വിയിിലൂമൊെ �ാനസംികാവുംം ശാര്ീര്ികാവും�ായി വിികാാസംവുംം വിളം

ർച്ചിയും ലാക്ഷാം വിച്ചുമൊകാാണ്ട് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് അഗ്രാംി മൊതിറാപ്പ്ി. സംംസ്ഥാാനമൊത്തിാട്ടാമൊകാ 230  ൈഡ്സം്/ൈി.ആർ.സംി. 
സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ �ച്ചിക്കിറികൃഷ്വി മൊചിയ്തുവിരുന്നു.

ബഫോയോ �ോര്മസ്ി : ബൈജവികൃഷ്വിയ്ക്ക്് ഏറ്റിവുംം അതിാാവിശാ ഘ്യംെകാ�ായി ബൈജവിവിളംങ്ങളുമൊെ  ലാഭാതി ഉറപ്പുവിരുത്തുകാ എന്നതും സംം
ര്ംഭകാർക്കി്  വിരു�ാനവും�ാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാം. വിനിതിാ കാർഷ്വകാർക്കി്  �ര്ിശീലാനവുംം ഒരു യൂണിറ്റിിന് �ര്�ാവിധാി 60,000/ 
രൂ� റിപേവിാൾവിിംഗ്് ഫീണ്ട് സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിവുംം നൽകാി നാളംിതുവിമൊര് 124 ൈപേയിാ ഫീാർ�സംികാൾ സ്ഥാാ�ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 

മൃ�സ്ംരംക്ഷണ ഫോമഖാലി
ആടുഗ്രാംാ�ം, ക്ഷീര്സംാഗ്ര്ം �ദ്ധ്യതിികാളംാണ് മൃഗ്സംംര്ക്ഷണ പേ�ഖലായിിമൊലാ �ധാാന ജീവിപേനാ�ായി �ദ്ധ്യതിികാളംായിി നെപ്പ്ിലാാക്കിി 

വിരുന്നതി്. അഞ്ചാ് അയിൽക്കൂട്ടാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകാളംായിാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിികാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതി്. പേകാാ�ൺ ഇന്റ്റ�് ഗ്രൂപ്പുകാൾ (സംി.ഐ.ജി) 
രൂ�ീകാര്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് ക്ഷീര് സംംര്ംഭ തുെർ �വിർത്തിനങ്ങൾ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്ന �ദ്ധ്യതിിയും, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളു�ായിി 
സംഹകാര്ിച്ചുമൊകാാണ്ടുള്ള അനി�ൽ ൈർത്തി് കാൺപേൈാൾ (എ.ൈി.സംി) �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ നെത്തിിപ്പും, �ൗൾൈി  പേ�ഖലായിിമൊലാ �ദ്ധ്യതിികാളും 
മൃഗ്സംംര്ക്ഷണ പേ�ഖലായിിൽ കുടുംൈശ്രീീ വിഴിി നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്നുണ്ട്.  
ഫോകരംളം ചിിക്കാൻ 

അ�ിതിവിിലായ്ക്ക്് �ര്ിഹാര്ം കാമൊണ്ടത്തുന്നതിിനും സംംശുദ്ധ്യ�ായി പേകാാഴിിയിിറച്ചിി ഉ�പേഭാക്താക്കിൾക്കി്  ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനും പേകാര്ളം
ത്തിിമൊലാ ആഭാന്തര് വിി�ണിയുമൊെ അമ്പതി് ശതി�ാനം ഇറച്ചിിപേക്കിാഴിി സംംസ്ഥാാനത്തിിനകാത്തി് തിമൊന്ന ഉതി്�ാദിപ്പ്ിച്ചി് വിി�ണനം 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനുള്ള സംർക്കിാർ �ദ്ധ്യതിിയിാണ് പേകാര്ളം ചിിക്കിൻ �ദ്ധ്യതിി.
പട്ടികവിര്ഗ്ഗാ ഫോമഖാലി

�ട്ടികാവിർഗ്ഗം  വിിഭാഗ്ക്കിാർക്കു പേവിണ്ടിയുള്ള അയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂ�ീകാര്ിക്കുകാ, �ട്ടികാവിർഗ്ഗം കുടുംൈങ്ങളംിൽ സംമ്പാദാ-വിായ്പാശീ
ലാം ഉണ്ടാക്കുകാ, എ.ഡി.എസം് തിലാം വിമൊര് �പേതിാകാ സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനം ഉണ്ടാക്കുകാ, �ട്ടികാവിർഗ്ഗം  കുട്ടികാമൊളം മുഴുവിനും സ്കൂളംി
മൊലാത്തിിക്കുകാ, കുട്ടികാളംിലും കാൗ�ാര്�ായിക്കിാര്ിലും �ായി�ായിവിര്ിലുമുള്ള പേ�ാഷ്വകാാഹാര് നിലാവിാര്ം ഉയിർത്തുകാ. എൻ.ആർ.
ജി.എസം് �ദ്ധ്യതിിയിിൽ സംജീവി�ായിി �മൊങ്ക്ടുക്കുന്നതിിന് അവിമൊര് �ാപ്തിര്ാക്കുകാ, ആശ്രീയി �ദ്ധ്യതിി �കാാര്മുള്ള ആനുകൂലാാങ്ങൾ 
ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനു പേവിണ്ട സംഹായിം നല്കുകാ എന്നിവി �ധാാന ലാക്ഷാങ്ങളംാണ്. 6978 അയിൽക്കൂട്ടങ്ങളംിലാായിി 1,24,904 കുടുംൈങ്ങമൊളം 
കുടുംൈശ്രീീ സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിൻ കാീഴിിൽ മൊകാാണ്ടുവിര്ാനും സംാധാിച്ചു.
ഫോകന്ദ്രോവിിഷ് കൃതി പദ്ധതിികള്

നഗ്ര് ദാര്ിദ്ര� നിർമ്മിാർജ്ജനത്തിിനായുള്ള പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്വ് കൃതി �ദ്ധ്യതിികാളംായി പേദശീയി ഉ�ജീവിന ദൗതിാം (എൻയുഎൽഎം), 
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ദീൻ ദയിാൽ ഉ�ാദ്ധ്യാായി ഗ്രാംാ�ീൺ കാൗശലാാ പേയിാജന, പേദശീയി നഗ്ര് ഉ�ജീവിന �ിഷ്വൻ,  �ധാാന�ന്ത്രിി ആവിാസം് പേയിാജന (നഗ്ര്ം) 
എന്നിവി കുടുംൈശ്രീീയിിലൂമൊെയിാണ് നെപ്പ്ാക്കിി വിരുന്നതി്. 

ഇൻ�ര് ഫോമഷൻ ഫോകരംളം മിഷൻ (IKM)
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി മുഴുവിൻ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിലും ഇ-ഗ്പേവിണൻസം് നെപ്പ്ാക്കുകാമൊയിന്ന ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെ 1999 ജൂണിൽ 

ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ പേകാര്ളം �ിഷ്വൻ രൂ�ീകാര്ിച്ചു. ഇ-ഗ്പേവിണൻസം് പേ�ഖലായിിൽ ചുവിടുറപ്പ്ിച്ചി് മുപേന്നറുന്ന ഇൻഫീ ർ പേ�ഷ്വൻ പേകാര്ളം �ിഷ്വൻ 
1955 മൊലാ 12-ാ�തി് തിിരുവിിതിാംകൂർ മൊകാാച്ചിി സംാഹിതിാ ശാസ്ത്രീീയി ധാർമ്മി സംംഘ്യംങ്ങൾ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുള്ള ആക്ട് �കാാര്ം 
തിപേ�ശ സംവയിം ഭര്ണ വികുപ്പ്ിന് കാീഴിിൽ 2014 മൊഫീബ്രുവിര്ി 10 മുതിൽ ഒരു സംവയിം ഭര്ണ സ്ഥാാ�ന�ായിി ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി് �വിർത്തിി
ച്ചുവിരുന്നു.  തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, തിപേ�ശ സംവയിം ഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് ജില്ലാാതിലാ ഓഫീീസുകാൾ, സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ 
പേൈാർഡ്, ജില്ലാാ ൈാനിംഗ്് ഓഫീീസുകാൾ എന്നിവി തിമ്മിിൽ �ര്സ്പര്ം ൈന്ധിിപ്പ്ിക്കുന്ന കാമ്പൂട്ടർ ശൃംംഖലാ സ്ഥാാ�ിക്കുകാ, വിിവിിധാ 
തിലാങ്ങളംിമൊലാ കാമ്പൂട്ടർവിൽക്കിര്ണം പൂർത്തിീകാര്ിച്ചി് ഇ-ഗ്പേവിണൻസം് നെപ്പ്ാക്കുകാ തുെങ്ങിയിവിയിാണ് ഐ.മൊകാ.എം-ൽ നിക്ഷിപ്തി�ായി 
�ധാാന �വിർത്തിനങ്ങൾ. ഇതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി വിിവിിധാ തിലാങ്ങളംിലുള്ള തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ വിിനാസംിക്കുന്നതിിനുള്ള 
പേസംാഫ്റ്റ്് മൊവിയിർ ആൈിപേക്കിഷ്വനുകാൾ വിികാസംിപ്പ്ിക്കുകായും മുൻകാാലാപേര്ഖകാൾ കാമ്പൂട്ടർവിൽക്കിര്ണത്തിിന് സംജ്ജ�ാക്കുകായും ജീവി
നക്കിാമൊര് ഈ പേ�ഖലാകാളംിൽ �ര്ിശീലാിപ്പ്ിക്കുകായും മൊചിയ്തു.  നിലാവിിൽ മൊവിൈ് അധാിഷ്ഠിിതി പേസംവിനങ്ങൾക്കും എം-ഗ്പേവിണൻസംിനും 
�ാധാാനാം നൽകാിമൊക്കിാണ്ടാണ് ഇ-ഗ്പേവിണൻസം് നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്നതി്.  1200 തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ KSWAN/VPN 
കാണക്ടിവിിറ്റിി സ്ഥാാ�ിക്കുകാ വിഴിി മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും, തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ ജീവിനക്കിാർക്കും തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�
നങ്ങളു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട വിിവിര്ങ്ങൾ മൊവിൈ് അധാിഷ്ഠിിതി പേസംവിനങ്ങളംിലൂമൊെ ലാഭാ�ാക്കിാൻ കാഴിി�ിട്ടുണ്ട്. കാമ്പൂട്ടർവിൽക്കിര്ണവും
�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട് മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ ജന�തിിനിധാികാൾക്കും, ജീവിനക്കിാർക്കും സംംശയി നി
വിാര്ണത്തിിനും,  സംാപേങ്ക്തിികാ സംഹായിത്തിിനു�ായിി മൊഹൽപ്പ്് ഡസ്ക്ക്് സംംവിിധാാനവുംം �വിർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇ-�ഫോവിര്ണൻസ്് ഫോസ്ോഫ്റ്റ്് ടെവിയറുകള്
തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിിവിിധാ �വിർത്തിനങ്ങൾ  നിർവ്വഹിക്കുന്നതിിന് �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ്/മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി നിയി�ങ്ങ

ൾ, ചിട്ടങ്ങൾ, അനുൈന്ധി അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ നിയി�ങ്ങൾ, ചിട്ടങ്ങൾ, ജനന-�ര്ണ-വിിവിാഹ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ നിയി�ങ്ങൾ, 
ചിട്ടങ്ങൾ, തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കും അതിിമൊലാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാർക്കും ൈാധാകാ�ായി �റ്റു നിയി�ങ്ങൾ, ചിട്ടങ്ങൾ തുെങ്ങിയിവി
യ്ക്ക്് അനുസൃതി�ായിി ഇൻഫീ ർ പേ�ഷ്വൻ പേകാര്ളംാ �ിഷ്വൻ വിിവിിധാ പേസംാഫ്റ്റ്് മൊവിയിറുകാൾ വിികാസംിപ്പ്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സംംസ്ഥാാനത്തി് ഏറ്റിവുംം 
വിലാിയി വിിവിര്വിൂഹം അെങ്ങിയി പേ�ാജക്ടായി ഐ.മൊകാ.എം. -മൊന്റ് പേസംാഫ്റ്റ്് മൊവിയിറുകാളും അവിയുമൊെ �വിർത്തിന പേ�ഖലായും തിാമൊഴി
മൊക്കിാടുക്കുന്നു.
• സുഫോലിഖാ : പദ്ധതിി രൂപീകരംണം മുതിൽ നിര്വ്വഹിണം വിടെരംയുള്ള വിിവിിധ �ട്ടങ്ങള് ഓംണ് ട്രൈലിനോയി നെപ്പ്ോക്കുന്നിതിിനുള്ള 

ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
• ഫോസ്വിന സ്ിവിിൽ രംജിഫോസ്ട്രഷൻ : ഓംണ് ട്രൈലിൻ സ്ംവിിധോനത്തിിലൂടെെ ജനന-മരംണ-വിിവിോഹി രംജിഫോസ്ട്രഷൻ  പ്രവിര്ത്തിന

ങ്ങള്  നെത്തുന്നിതിിനും  സ്ര്ട്ടി�ിക്കാറ്റുകള് നൽകുന്നിതിിനുമുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
• ഫോസ്വിന ടെപൻഷൻ : സ്ംസ്ഥാോനടെത്തി സ്ോമൂഹിയ സുരംക്ഷോ ടെപൻഷന് അര്ഹിമോയ ഗുണഫോഭോക്താോക്കാള്ക്്കാ ടെപൻഷൻ 

ബോങ്്ക അടെക്കാ�ണ്ടിിലൂടെെ/ഫോനരംിട്്ട വിിതിരംണം ടെചിയ്യുന്നിതിിനുള്ള (DBT) ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
• സ്ഞ്ചായ : വിസ്തു നികുതിി, ടെതിോഴിൽ നികുതിി, വിിവിിധയിനം ട്രൈലിസ്ൻസുകള്, ടെറാന്റ ്ഓംണ് ലിോന്റ ്& ബിൽ�ിം�്, ഇ-ഫോപടെ�

ന്റ ്തുെങ്ങിയ റാവിനൂ സ്ംവിിധോനം ട്രൈകകോരംയം ടെചിയ്യുന്നിതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
• സ്ോംഖായ : അക്രൂവിൽ അെിസ്ഥാോനമോക്കാിയുള്ള �ബിള് എംൻൈി അക്കാ�ണ്ടിിം�് ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
• സൂംചിിക : തിഫോ�ശാ സ്ഥാോപനങ്ങളംിടെലി ഫ്രാണ്്ടി ഓം�ീസ്് സ്ംവിിധോനം വിഴി ലിഭയമോകുന്നിതും ഓം�ീസ്ിനകത്്തി തിീര്പ്പുകൽപ്പ്ി

ക്കുന്നിതുമോയ �യലുകളുംടെെ നീക്കാങ്ങള് ഫോരംഖാടെപ്പ്ടുത്തുന്നിതിിനും ഫോമോണിറ്റര് ടെചിയ്യുന്നിതിിനും െച്്ച് സ്ക്രീീൻ സ്ംവിിധോനത്തിിലൂ
ടെെ �യലുകളുംടെെ നിജസ്ഥാിതിി ടെപോതുജനങ്ങള്ക്കാ ്അറാിയുന്നിതിിനുമുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്

• സ്ഫോങ്കതിം : ഫോകരംളം പഞ്ചാോയത്്തി /മുനിസ്ിപ്പ്ൽ ടെകട്ടിെ നിര്മ്മോണ ചിട്ടം അനുസ്രംിച്്ച്   ടെകട്ടിെ നിര്മ്മോണ ടെപര്മിറ്്റ അനു
വിദിക്കുന്നിതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്. 

• സ്കര്മ്മ : പഞ്ചാോയത്്തി/ ന�രംസ്ഭ കമ്മിറ്റി, സ്റ്റോന്റിം�് കമ്മിറ്റി, സ്റ്റിയറാിം�് കമ്മിറ്റി തുെങ്ങിയ ഔഫോദയോ�ിക കമ്മിറ്റി ഫോയോ
�ങ്ങള് നെത്തുന്നിതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.

• സ്ഞ്ചാിതി : പഞ്ചാോയത്്തി രംോജ്-മുനിസ്ിപ്പ്ൽ നിയമങ്ങള്, ചിട്ടങ്ങള്, സ്ര്ക്കാോര് ഉത്തിരംവുംകള് എംന്നിിവിയെങ്ങിയ  ഇലിഫോ�ോ
ണിക് വിിജ്ഞംോന ഫോകോശാം.

• സ്ചിി� ജി.ഐ.എംസ്് : തിഫോ�ശാ ഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംടെെ ക�സ്ട്രൽ ഭൂപെം, വിോര്�് ഭൂപെം എംന്നിിവിയെങ്ങിയ ഭൂപെ വിി
വിരംവിൂഹിം.

• സ്ചിി� അസ്റ്്റ : തിഫോ�ശാ ഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംടെെ ആസ്തി വിിവിരംങ്ങള് ഫോരംഖാടെപ്പ്ടുത്തുന്നിതിിനുള്ള  ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി ആപ്ലാി
ഫോക്കാഷൻ.

• സ്ഥാോപന : ജീവിനക്കാോരുംടെെ ഫോസ്വിന - ഫോവിതിന/പി എം�്  എംന്നിിവി ട്രൈകകോരംയം ടെചിയൂനതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.
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• സ്ംഫോവിദിതി : തിഫോ�ശാ സ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംടെെ ടെവിബ്ട്രൈസ്റ്്റ ലിഭയമോക്കുന്നിതിിനുളംളം സ്ംവിിധോനമോയ ഏകീകൃതി 
ടെവിബ്  ഫോപോര്ട്ടൽ.

• സ്ഹിോയ എംസ്്.എംം.എംസ്് : സ്ര്ക്കാോര് സ്കൂളുംകളംിടെലി വിിദയോര്ത്ഥിികളുംടെെ പഠനവിിവിരംങ്ങളുംം, ഫോപ്രോഗ്രാസ്്സീ റാിഫോപ്പ്ോര്ട്ടുകളുംം, ഹിോജര് 
നിലിയും യഥോസ്മയം  മോതിോപിതിോക്കാള്ക്്കാ ടെവിബ് ട്രൈസ്റ്റിലൂടെെ ടെതിരംയുന്നിതിിനും, വിിവിരംങ്ങള് എംസ്്.
എംം.എംസ്്/ഇ-ടെമയിലിിലൂടെെ ലിഭയമോക്കുന്നിതിിനുമുള്ള സ്ംവിിധോനം.

• സ്മഗ്രാ : വിിവിിധ ഫോസ്വിനങ്ങള് ഒടെരംോറ്റ വിിൻഫോ�ോയിൽ ലിഭയമോക്കാി, ഫോസ്വിനങ്ങള് ജനങ്ങളുംടെെ വിിരംൽത്തുമ്പിൽ എംത്തിിക്കു
ന്നിതിിനുള്ള ടെമോട്രൈബൽ ആപ്ലാിഫോക്കാഷൻ ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയറുകള്ക്്കാ പുറാടെമ ഇ-�ഫോവിണൻസ്ിനോയി രൂപകൽപ്പ്ന ടെചിയ്്ത 
നെപ്പ്ിലിോക്കാിയ സ്ംവിിധോനങ്ങള്

• ഐ.എംൽ.ജി.എംം.എംസ്്  : ഫോകരംളംത്തിിടെലി തിഫോ�ശാ ഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംടെെ ഭരംണ നിര്വിഹിണത്തിിനും ടെപോതുജനങ്ങള്ക്്കാ 
നൽകുന്നി ഫോസ്വിനങ്ങള് സ്മയബന്ധിതിമോയും കൂടുതിൽ കോരംയക്ഷമതിഫോയോടെെയും  സുതിോരംയമോയും  ലിഭയമോക്കുന്നിതിിന് വിിവിരം 
വിിനിമയ സ്ോഫോങ്കതിിക വിിദയയിടെലി ആധുനിക സ്ഫോങ്കതിങ്ങള് ഉള്ടെക്കാോള്ളിച്ചു നൂതിന  സ്ോഫോങ്കതിിക വിിദയയിൽ ഐ.ടെക.
എംം വിികസ്ിപ്പ്ിച്ച്ിട്ടുള്ള പുതിിയ  ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര് സ്ംവിിധോനമോണ് ഇന്റഫോഗ്രാറ്റ�് ഫോലിോക്കാൽ �ഫോവിര്ണൻസ്് മോഫോനജ് ടെമന്റ് 
സ്ിസ്റ്റം (ILGMS). സ്ര്ക്കാോരംിടെന്റ ഐ റ്റി  നയത്തിിന് അനുസൃതിമോയി ഓംപ്പ്ണ് ഫോസ്ോഴ്്സ്  അധിഷ്ടിിതിമോയോണ് ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവി
യര് നിര്മ്മിച്ച്ിട്ടുള്ളത്ി. സ്ര്ക്കാോര് സ്ംവിിധോനത്തിിൽ നിലിവിിൽ ഉപഫോയോ�ിച്്ച് വിരുംന്നി മറ്റു ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി  ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവി
യറുകളുംമോയി സ്ംഫോയോജിപ്പ്ിക്കാോവുംന്നി തിരംത്തിിലിോണ് ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയറാിടെന്റ �െന രൂപടെപ്പ്ടുത്തിിയിട്ടുള്ളത്ി. 
ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തിിൽ നിന്നും നൽകിവിരുംന്നി 200 ൽ പരംം ഫോസ്വിനങ്ങള്ക്കാ ് ഓംണ്ട്രൈലിനോയി അഫോപക്ഷിക്കുന്നിതിിനും. 
ഓംണ്ട്രൈലിനോയി തിടെന്നി തുക ഒടുക്കുന്നിതിിനും വിിവിിധ തിലിങ്ങളംിൽ ഫോപ്രോസ്സ്് ടെചിയ്്ത തിീര്പ്്പ് കല്ിപ്പ്ിക്കുന്നിതിിനും ഐ.
എംൽ.ജി.എംം.എംസ്് ൽ സ്�കരംയം ലിഭയമോണ്. മോ�വുംമല്ലാ മറ്റു ഇ-�ഫോവിര്ണൻസ്് ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയറുകളുംമോയി സ്ംഫോയോജിപ്പ്ിച്്ച് 
പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്നിതുമോണ് ഐ.എംൽ.ജി.എംം.എംസ്് ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.

• സ്ിറ്റിസ്ണ് സ്ര്വിീസ്് ഫോപോര്ട്ടൽ : തിഫോ�ശാ ഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളംിൽ നിന്്നി ടെപോതുജനങ്ങള്ക്കു നൽകിവിരുംന്നി 200 ൽ പരംം 
ഫോസ്വിനങ്ങള് ഓംണ്ട്രൈലിനോയി ലിഭിക്കുന്നി ഏക ജോലിക സ്ംവിിധോനം.  ഓംണ്  ട്രൈലിനോയി അഫോപക്ഷിക്കുന്നിതിിനും, 
ഓംണ്ട്രൈലിനോയി തിടെന്നി തുക ഒടുക്കുന്നിതിിനും, സ്ര്ട്ടി�ിക്കാറ്റുകള് ��ണ്ഫോലിോ�് ടെചിയ്യുന്നിതിിനുമുള്ള സ്ംവിിധോനമോണ് 
സ്ിറ്റിസ്ണ് സ്ര്വിീസ്് ഫോപോര്ട്ടൽ.

• ഫോഹിോസ്പിിറ്റൽ കിഫോയോസ്്ക : ആശുപ�ികള് മുഫോഖാടെനയുള്ള ജനന-മരംണങ്ങളുംടെെ തിത്സമയ രംജിഫോസ്ട്രഷൻ  സ്ംവിിധോനം
• ജനഫോസ്വിനഫോകന്ദ്രങ്ങള് : ടെപോതുജനങ്ങള്ക്കാോവിശായമോയ വിിവിിധ ഫോസ്വിനങ്ങള് ലിഭയമോക്കുന്നിതിിനും പണമിെപോടുകള് 

നെത്തുന്നിതിിനുമുള്ള ആധുനിക രംീതിിയിലുള്ള കമ്പൂട്ടര്വിൽക്കൃതി ക�ണ്ടിര് സ്ംവിിധോനം.
• ഇ-െിക്കാറ്റിം�് : സ്ിനിമ തിീഫോയറ്ററുകളംിൽ നിന്നും തിഫോ�ശാ സ്വയം ഭരംണസ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കുള്ള വിിഫോനോദ നികുതിി ട്രൈകകോരംയം 

ടെചിയ്യുന്നിതിിനോയി തിയ്യോറാോക്കാിയ ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയറാോണ് ഇ-െിക്കാറ്റിം�്. ‘ഈ സ്ിനിെിക്കാറ്റിം�് പ്ലാോറ്്റഫോ�ോം’ (e-Cine Ticketing 
platform’) പദ്ധതിി ഫോകരംളംത്തിിടെലി മുഴുവിൻ തിീഫോയറ്ററുകളംിലും  നെപ്പ്ോക്കുകടെയന്നിതിോണ് ലിക്ഷയമോക്കുന്നിത്ി.

• ശുചിിതിവ ജോഗ്രാതിോ ഫോപോര്ട്ടൽ : ഫോകരംളംത്തിിടെലി ജനങ്ങളുംടെെ ആഫോരംോ�യം സ്ംരംക്ഷിക്കുന്നിതിിനും മഴക്കാോലി പകര്ച്ച്വിയോധികള് 
തിെയുന്നിതിിനുഫോവിണ്ടിി തിഫോ�ശാഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങളുംടെെ ഫോമൽഫോനോട്ടത്തിിൽ ആഫോരംോ�യ ജോഗ്രാതിോ പ്രവിര്ത്തിനങ്ങള് ഫോകരംളം 
സ്ര്ക്കാോര് നെപ്പ്ോക്കുന്നു. ഓംഫോരംോ തിഫോ�ശാഭരംണ സ്ഥാോപനത്തിിലും ഓംഫോരംോ വിോര്�ിലും ഓംഫോരംോ ഉഫോദയോ�സ്ഥാടെന നിഫോയോ�ിച്്ച് 
അവിരുംടെെ കീഴിൽ ശുചിിതിവ സ്കവോഡുകള് ഉണ്ടിോക്കാി ഇതുവിഴി സ്ര്ഫോവി നെത്തുന്നു. ഈ സ്ര്ഫോവിയുടെെ വിിവിരംങ്ങള് ഫോരംഖാടെപടു
ത്തുന്നിതിിനുഫോവിണ്ടിി ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ഫോകരംളംോ മിഷൻ രൂപകൽപന ടെചിയ്ത ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയറാോണ് ശുചിിതിവ 
ജോഗ്രാതിോ ഫോപോര്ട്ടൽ.

• ട്രൈലി�് മിഷൻ എംം.ഐ.എംസ്് : ഭവിനവുംം ഭൂമിയും ഇല്ലാോത്തി എംല്ലാോവിര്ക്കും മോനയവുംം സുരംക്ഷിതിതിവവുംം ഉള്ള ഭവിനഫോത്തിോ
ടെെോപ്പ്ം ജീവിിതിസുരംക്ഷിതിതിവവുംം ഉറാപ്പുവിരുംത്തുന്നിതു വിഴി ഫോകരംളംത്തിിടെന്റ സ്ോമൂഹിിക പശ്ചാോത്തിലി ഫോമഖാലിയിൽ കോരംയമോയ 
മോറ്റം ഉണ്ടിോക്കുക എംന്നിതിോണ് ട്രൈലി�് മിഷടെന്റ ലിക്ഷയം. ഇതിിനുഫോവിണ്ടിി ഗുണഫോഭോക്താോക്കാടെളം കടെണ്ടിത്തിി DBT വിഴി സ്ോ
മ്പത്തിിക സ്ഹിോയം വിിതിരംണം ടെചിയ്യുന്നി പ്രവിര്ത്തിനം ഈ ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര് വിഴിയോണ് ടെചിയ്്ത വിരുംന്നിത്ി.. 

• റാിബിൽ�് ഫോകരംളം ആപ്ലാിഫോക്കാഷൻ: 2018 ആ�സ്് റ്്റ മോസ്ം ഫോകരംളംത്തിിൽ സ്ംഭവിിച്ച് ഫോപമോരംിയും മണ്ണിെിച്ച്ിലും കോരംണം 
വിീടും ഭൂമിയും നഷ്ടിടെപ്പ്ട്ടതിിടെന്റയും വിീടുകള്ക്്കാ സ്ംഭവിിച്ച് നോശാനഷ്ടിത്തിിടെന്റയും ആധികോരംികമോയ കണക്കുകള് ഫോശാഖാരംി
ക്കാോനോയി രൂപടെപ്പ്ടുത്തിിയിരംിക്കുന്നി ആപ്ലാിഫോക്കാഷനോണ്. ടെവിബ്ട്രൈസ്റ്്റ വിഴി രംജിസ്റ്റര് ടെചിയ്തുവിരുംന്നി സ്ന്നിദ്ധപ്രവിര്ത്തി
കര് അതിോത്ി തിഫോ�ശാ സ്വയം ഭരംണ സ്ഥാോപന ഉഫോദയോ�സ്ഥാരുംടെെ നിര്ഫോ�ശാപ്രകോരംം വിോര്ഡുകളംിൽ ഫോനരംിട്്ട സ്ന്ദര്ശാിച്്ച് 
ടെമോട്രൈബൽ ആപ്ലാിഫോക്കാഷനിലൂടെെ വിിവിരംങ്ങള് ഫോശാഖാരംിക്കുകയും അപ്രകോരംം ഫോശാഖാരംിക്കാടെപ്പ്ടുന്നി വിിവിരംങ്ങള് ഓംവിര്സ്ീ
യര് /എംൻജിനീയര് മോരുംടെെ പരംിഫോശാോധനക്കുഫോശാഷം അതിോത്ി തിഫോ�ശാ സ്വയം ഭരംണ സ്ഥാോപന ടെസ്ക്രട്ടറാിമോര് മുഫോഖാന 
കളംക്ടര്മോര്ക്കാ ് ട്രൈകമോറുകയും ടെചിയ്യുന്നു.

• ഓം�ിറ്്റ ആപ്ലാിഫോക്കാഷൻ: 2017-18 ടെലി ഓം�ിറ്്റ പ്രവിര്ത്തിനങ്ങളുംടെെ ഭോ�മോയി  ഫോകരംളംത്തിിടെലി മുഴുവിൻ തിഫോ�ശാഭരംണസ്ഥാോ
പനങ്ങളുംടെെ   വിോര്ഷിക റാിഫോപ്പ്ോര്ട്്ട  തിയ്യോറാോക്കുന്നിതിിനും, വിിവിരംഫോശാഖാരംണം, പരംിഫോശാോധന എംന്നിിവി ഇ-�ഫോവിണൻസ്്  
സ്ംവിിധോനത്തിിലൂടെെ സു�മമോയി ടെചിയ്യുന്നിതിിനുള്ള ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര് സ്ംവിിധോനമോണിത്ി. ഇൻ�ര് ഫോമ
ഷൻ ഫോകരംളംോ മിഷടെന്റ സ്ോഫോങ്കതിിക സ്ഹിോയഫോത്തിോടെെയോണ് ഈ ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര് വിികസ്ിപ്പ്ിച്ച്ിരംിക്കുന്നിത്ി.

• യു.എംൽ.ബി ൈോൻസ്ഫര് : ന�രംസ്ഭ ജീവിനക്കാോരുംടെെ സ്ഥാലിംമോറ്റം സുതിോരംയമോക്കുന്നിതിിനു ഫോവിണ്ടിിയും ഫോവി�തിയോക്കുന്നിതിിനും 
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ഫോവിണ്ടിി ഐ.ടെക.എംം തിയ്യോറാോക്കാിയിട്ടുളംളം ടെവിബ് ആപ്ലാിഫോക്കാഷൻ ആണ് യു.എംൽ.ബി ൈോൻസ്ഫര്. ഇതുവിഴി  ജീവിനക്കാോ
ര്ക്്കാ ജനറാൽ ൈോൻസ്ഫര് അഫോപക്ഷകള് ഓംണ്ട്രൈലിനോയിട്്ട സ്മര്പ്പ്ിക്കുന്നിതിിനും, അവിരുംടെെ ആപ്ലാിഫോക്കാഷൻ സ്റ്റോറ്റസ്് 
ഇതുവിഴി അറാിയുവിോനും കഴിയുന്നു.

• മുഖായമന്ത്രിിയുടെെ പ്രോഫോദശാിക ഫോറാോ�്  പുനരുംദ്ധോരംണ പദ്ധതിി (CMLRRP) :  പദ്ധതിിയുടെെ നിര്വ്വഹിണവുംം ഫോമോണിറ്ററാിങ്ങുംം 
നെത്തുന്നിതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.

• നിലിോവ്ി എംം.ഐ,എംസ്് : �ിലിടെമൻറ്ാ രംഹിിതി ടെതിരുംവ്ി വിിളംക്്കാ എംന്നി ഫോനട്ടം ട്രൈകവിരംിക്കുന്നിതിിന് ഫോവിണ്ടിി തിഫോ�ശാ സ്വയം 
ഭരംണ വികുപ്പും ട്രൈവിദുതിി വികുപ്പും സ്ംയുക്താമോയി നെത്തിി വിരുംന്നി പദ്ധതിിയുടെെ നിര്വ്വഹിണവുംം ഫോമോണിറ്ററാിങ്ങുംം നെത്തു
ന്നിതിിനുള്ള ഫോസ്ോഫ്്റ്റ് ടെവിയര്.

ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി ഓംണ് ട്രൈലിൻ സ്ര്വ്വീസുകള്.
തിപേ�ശ സംവയിം ഭര്ണ വികുപ്പ്് പേ�ാർട്ടൽ   : lsgkerala.gov.in
സംിറ്റിിസംൺ സംർവിീസം് പേ�ാർട്ടൽ    : citizen.lsgkerala.gov.in 
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസം്      : erp.lsgkerala.gov.in
ജനന-�ര്ണ-വിിവിാഹ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റുകാൾ (പേസംവിന)    : cr.lsgkerala.gov.in
വിസ്തുനികുതിിയുമൊെ ഇ-പേ�മൊയ്മൻറ്    : tax.lsgkerala.gov.in
�ദ്ധ്യതിി നിർവ്വഹണം (സുപേലാഖ)     : plan.lsgkerala.gov.in 
വിസ്തു നികുതിി നിർണ്ണയിം (സംഞ്ചായി)    : sanchaya.lsgkerala.gov.in
പേയിാഗ് തിീരു�ാനങ്ങൾ (സംകാർമ്മി)    : meeting.lsgkerala.gov.in
അക്രൂവിൽ അധാിഷ്ഠിിതി ഡൈിൾ എൻൈി അമൊക്കിൗണ്ടിംഗ്്  : finance.lsgkerala.gov.in
സംാമൂഹാസുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വൻ (പേസംവിന മൊ�ൻഷ്വൻ)   : welfarepension.lsgkerala.gov.in
മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ മൊ�ർ�ിറ്റുകാൾ (സംപേങ്ക്തിം)    : buildingpermit.lsgkerala.gov.in
ഡി ആൻറ് ഒ ബൈലാസംൻസം്     : revenue.lsgkerala.gov.in
ഫീയിൽ ൈാക്കിിംഗ്് (സൂചിികാ)    : filetracking.lsgkerala.gov.in
സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വുംകാൾ      : go.lsgkerala.gov.in
മൊെണ്ടർ അറിയിിപ്പുകാൾ      : tender.lsgkerala.gov.in
�ഞ്ചാായിത്തി് ജീവിനക്കിാരുമൊെ മൊ�ാവിിഡൻറ് ഫീണ്ട്     : kpepf.lsgkerala.gov.in
മുനിസംിപ്പ്ൽ ജീവിനക്കിാരുമൊെ മൊ�ാവിിഡൻറ് ഫീണ്ട്     : kmpecpf.lsgkerala.gov.in
നഗ്ര്സംഭാ ജീവിനക്കിാരുമൊെ സ്ഥാലാം�ാറ്റിം   : hr.lsgkerala.gov.in
ജീവിനക്കിാരുമൊെ �ങ്ക്ാളംിത്തി മൊ�ൻഷ്വൻ   : apps.lsgkerala.gov.in/sthapana
പേകാാർഡിപേനഷ്വൻ സം�ിതിി �ീറ്റിിംഗ്് �ാപേനജ് മൊ�ൻറ്  : ccmeeting.lsgkerala.gov.in
ജി.ഐ.എസ്സ് �ാപ്പുകാൾ       : gis.lsgkerala.gov.in
റീൈിൽഡ് സംർപേവ്വ     : rebuild.lsgkerala.gov.in
ബൈലാഫീ് എം.ഐ.എസം്     : lifemissionmis.kerala.gov.in
സംിനി� െിക്കിറ്റിിംഗ്്     : keralafilms.gov.in
നിലാാവി് �ദ്ധ്യതിി      : nilaavu.lsgkerala.gov.in
മുഖാ�ന്ത്രിിയുമൊെ �ാപേദശികാ പേറാഡ്  പുനരുദ്ധ്യാര്ണ �ദ്ധ്യതിി  : cmlrrp.lsgkerala.gov.in
   

തിഫോ�ശാ സ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്് ടെവിബ് ഫോപോര്ട്ടൽ (www.lsgkerala.gov.in)
തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊനയും തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും കുറിച്ചുള്ള ആധാികാാര്ികാ�ായി വിിവിര്ങ്ങൾ ലാഭാ�ാക്കുന്ന 

സം�ഗ്രാം�ാമൊയിാരു മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടൽ www.lsgkerala.gov.in 2002 ഡിസംംൈർ 9 ന് നിലാവിിൽ വിന്നു, അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ
ത്തിിമൊന്റ്യും വിീപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിമൊന്റ്യും മുഖാ വിിവിര്പേ�ാതിസ്സായും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിിവിര്സംഞ്ചായി
�ായും വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിട്ടുള്ള ഈ മൊവിൈ്പേ�ാർട്ടൽ �ലായിാളംത്തിിലും ഇംഗ്ലീീഷ്വിലും സംാധാാര്ണക്കിാർക്കി് �ാ�ാ�ായി ര്ീതിിയിിലാാണ് 
തിയ്യാറാക്കിിയിിര്ിക്കുന്നതി്. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ 1200 തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും സംംൈന്ധിിച്ചി ഭൂ�ിശാസ്ത്രീ�ര്വുംം ചിര്ിത്ര�ര്വുംം ജനസംം
ഖാാ�ര്വും�ായി വിിശദാംശങ്ങളും സംാമൂഹാ-സംാമ്പത്തിികാ അവിസ്ഥാ സംംൈന്ധിിച്ചി വിിവിര്ങ്ങളും ഇതിിൽ ലാഭാ�ാണ്. 

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് അനുൈന്ധി വികുപ്പുകാളുമൊെയും സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും വിിവിര്ങ്ങൾമൊക്കിാപ്പ്ം തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ നിന്ന് ലാഭാ�ാകുന്ന എല്ലാാ ഓൺബൈലാൻ പേസംവിനങ്ങളും മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടലാിൽ ലാഭാ�ാണ്. �ാപേദശികാ ഭര്ണനിർവ്വ
ഹണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ആക്ടുകാൾ, ചിട്ടങ്ങൾ, സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വുംകാൾ എന്നിവി മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടലാിൽ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചിിട്ടുണ്ട്. വിിവിിധാ 
ഇ-ഗ്പേവിർണൻസം് പേസംാഫ്റ്റ്് മൊവിയിറുകാൾ സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്ചി് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്, �ഞ്ചാായിത്തി്, നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറകാെ്പേററ്റുകാൾ, 
ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണപേററ്റി് എന്നിവിയുമൊെ സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെ കാാലാാകാാലാങ്ങളംിൽ വിരുന്ന �ാറ്റിങ്ങൾ കൂട്ടിപേച്ചിർത്തി് മൊവിൈ് 
പേ�ാർട്ടൽ �ര്ി�ാലാിക്കുന്നതി് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ പേകാര്ളം �ിഷ്വനാണ്.
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ശുചിിതിവ മിഷൻ
�ാലാിനാ മുക്ത പേകാര്ളംം എന്ന ലാക്ഷാം സംാക്ഷാതി്കാര്ിക്കുന്നതിിനും അനിവിാര്ാ ചു�തിലായിായി �ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണ �ദ്ധ്യതിികാൾ 

നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം �ാപ്തിര്ാക്കുന്നതിിനു പേവിണ്ട �ദ്ധ്യതിികാൾ ആസൂത്രണം മൊചിയ്തു നെപ്പ്ാ
ക്കുന്നതിിനാണ്  ശുചിിതിവ�ിഷ്വൻ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുള്ളതി്.  പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാനാവിിഷ്കൃതി ശുചിിതിവ-�ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ നെ
ത്തിിപ്പ്ിനുള്ള പേനാഡൽ ഏജൻസംിയിായും ശുചിിതിവ�ിഷ്വൻ �വിർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്. ഖര്-ദ്രവി �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന �ദ്ധ്യതിികാൾ, വിാ
ക്തിഗ്തി-സ്ഥാാ�ന- സംാമൂഹാതിലാ ശുചിിമുറി �ദ്ധ്യതിികാൾ, തിീവ്ര വിിവിര്-വിിജ്ഞംാന വിാാ�ന പേശഷ്വീവിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾ 
എന്നിവി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ മുപേഖന കാാര്ാക്ഷ��ായിി നെപ്പ്ിലാാക്കിി സംമ്പൂർണ്ണ ശുചിിതിവം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ എന്നതിാണ് 
ശുചിിതിവ�ിഷ്വമൊന്റ്  ഉപേ�ശം. ഇതിിനായിി തിാമൊഴി  �റയുന്ന ലാക്ഷാങ്ങൾ മുൻനിർത്തിിയുള്ള �വിർത്തിനങ്ങളംാണ് �ിഷ്വൻ നെത്തിിവിരു
ന്നതി്.  
l ശുചിിതിവ പേ�ാജക്ടുകാൾ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം വിിദഗ്ദ്ധ ഉ�പേദശം നൽകാൽ.
l ഖര്ദ്രവി �ാലാിനാസംംസം് ക്കിര്ണ ശുചിിതിവ പേ�ാജക്ടുകാൾ �ര്ിപേശാധാിച്ചി് സംാപേങ്ക്തിികാ അംഗ്ീകാാര്ം നൽകാൽ.
l തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ശുചിിതിവ-�ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണ പേ�ാജക്ടുകാൾക്കി് പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന ൈഡ്ജറ്റിിൽ നിന്നും 

�ാനദണ്ഡങ്ങൾക്കിനുസൃതി�ായിി സംാമ്പത്തിികാ വിിഹിതിം നൽകാൽ.
l ശുചിിതിവപേ�ഖലായിിൽ �വിർത്തിിക്കുന്ന ഇതിര് സ്ഥാാ�നങ്ങളും വികുപ്പുകാളു�ായിി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം കൂട്ടിപേയിാ

ജിപ്പ്ിക്കിൽ.
l ശുചിിതിവ-�ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണ പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ വിിലായിിരുത്തിലും �ഠനവുംം റിപേപ്പ്ാർട്ടിംഗും.
l വിിപുലാ�ായി വിിവിര്-വിിജ്ഞംാന-വിാാ�ന പേശഷ്വീ വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങളംിലൂമൊെ മൊ�ാതുജനങ്ങളംിൽ ശുചിിതിവപേൈാധാം സൃഷ്ടിി

ച്ചുമൊകാാണ്ട് വിീടുകാളംിലും സ്ഥാാ�നങ്ങളംിലും മൊതിാഴിിലാിെങ്ങളംിലും മൊ�ാതുയിിെങ്ങളംിലും ശുചിിതിവം ഉറപ്പുവിരുത്തിി പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് 
�ര്ിസ്ഥാിതിി മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ.

 തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ മുപേഖന �ിഷ്വൻ നെപ്പ്ാക്കുന്ന പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാനാവിിഷ്കൃതി �ദ്ധ്യതിികാൾ ഇവിയിാണ്  1.സംവച്ഛ് 
ഭാര്തി് �ിഷ്വൻ (ഗ്രാംാ�ീൺ) ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടം 2.സംവച്ഛ് ഭാര്തി് �ിഷ്വൻ(അർൈൻ) 3. ശുചിിതിവ പേകാര്ളംം (ഗ്രാംാ�ം-നഗ്ര്ം) 4. കാമ്മിൂണിപേക്കിഷ്വൻ 
ആന്റ്് കാപ്പ്ാസംിറ്റിി മൊഡവിലാപ്പ്്മൊ�ന്റ്് യൂണിറ്റി്, സംംസ്ഥാാനത്തി് ഗ്രാംീൻ പേ�ാപേട്ടാപേക്കിാൾ, സംവാപ്പ്് പേഷ്വാപ്പുകാൾ,  കാളംപേക്ടഴ്സ്് @ സ്കൂൾ 
എന്നീ നൂതിനാശയിങ്ങൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനും ശുചിിതിവ�ിഷ്വൻ തുെക്കിം കുറിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

ഫോകരംളം ഖാരംമോലിിനയ പരംിപോലിന പദ്ധതിി
പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ നഗ്ര്ങ്ങൾ പേനര്ിടുന്ന �ധാാന മൊവില്ലുവിിളംികാളംായി �ാലാിനാ സംംസം് കാര്ണം, സംാനിപേട്ടഷ്വൻ എന്നീ പേ�ഖലാകാളംിമൊലാ 

�ശ്നങ്ങൾക്കി്  ശാശവതി �ര്ിഹാര്ം കാാണുകായും ഒരു �ാലാിനാമുക്ത പേകാര്ളംം സൃഷ്ടിിക്കികായും മൊചിയ്യുംകാ എന്നതിാണ്  ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിലൂ
മൊെ ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി് . ആറു വിർഷ്വ�ാണ്  �ദ്ധ്യതിി കാാലായിളംവി് . �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ അെങ്ക്ൽ തുകാ 2100 പേകാാെി രൂ�യിാണ് . ഇതിിൽ 1420 
പേകാാെി രൂ� പേലാാകാൈാങ്ക്്  വിിഹിതിവുംം 680 പേകാാെി രൂ� സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ വിിഹിതിവും�ാണ് .

ഈ �ദ്ധ്യതിിക്കി്  മൂന്നു ഘ്യംെകാങ്ങളംാണ്  ഉള്ളതി് . ഒന്നാ�മൊത്തി ഘ്യംെകാം (280 പേകാാെി രൂ�), �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന ര്ംഗ്ത്തി്  �വി
ർത്തിിക്കുന്ന വിിവിിധാ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ/ ഏജൻസംികാളുമൊെ കാാര്ാപേശഷ്വി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കിലും അവിർക്കി്  സംാപേങ്ക്തിികാ സംഹായിം നൽകാ
ലു�ാണ് . ര്ണ്ടാ�മൊത്തി ഘ്യംെകാം (1050 പേകാാെി രൂ�), വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതി �ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണം ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും അബൈജവി �ാലാി
നാങ്ങൾ ശര്ിയിായിി സംംസ്കാര്ിക്കുന്നതിിനും പേവിണ്ടി നഗ്ര്സംഭകാൾക്കി്  അനുവിദിക്കുന്ന �പേതിാകാ ഗ്രാംാൻഡ്  ആണ്  ഇതി്. മൂന്നാ�മൊത്തി 
ഘ്യംെകാം (770 പേകാാെി രൂ�), പേ�ഖലാ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ പേകാന്ദ്രീീകൃതി ഖര്�ാലാിനാ ൈാന്റുകാളുമൊെ നിർമ്മിാണം, സംാനിറ്റിറി ലാാൻഡ്ഫീിൽ, 
നിലാവിിലുള്ള ഖര്�ാലാിനാ ൈാന്റുകാളുമൊെ പുനരുദ്ധ്യാര്ണം എന്നിവിയിാണ് ഇതിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്നതി്.

 ക്ലീൻ ഫോകരംളം കമ്പനി ലിിമിറ്റ  �്
സംംസ്ഥാാനത്തി് ദ്രുതിഗ്തിിയിിൽ നെക്കുന്ന നഗ്ര്വിൽക്കിര്ണത്തിിമൊന്റ് ഫീലാ�ായിി �ാലാിനാങ്ങളുമൊെ അളംവിിൽ വിന്നിട്ടുള്ള ക്ര�ാതിീ

തി�ായി വിർദ്ധ്യനവി് മൂലാം അവിയുമൊെ പേശഖര്ണം, സംംസം് കാര്ണം എന്നിവി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് തിാങ്ങാവുംന്നതിി
പേലാമൊറയിാണ്. അതിിനു ഫീലാ�ദ�ായിി ഇെമൊ�െലുകാൾ നെത്തിി �ര്ിഹാര്ം കാാണുന്നതിിനുപേവിണ്ടി ക്ലീീൻ പേകാര്ളം കാമ്പനി ലാി�ിറ്റിഡ് 
എന്ന സ്ഥാാ�നം 1956-മൊലാ കാമ്പനീസം് ആക്ടിമൊലാ വിാവിസ്ഥാകാൾക്കിനുസൃതി�ായിി 2013 -ൽ ര്ജി�ർ മൊചിയ്തു തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണവികു
പ്പ്ിമൊന്റ്  കാീഴിിൽ �വിർത്തിനം ആര്ംഭിച്ചു. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി മൊചിയിർ�ാനായിി എട്ടംഗ് ഡയിറക്ടർ പേൈാർഡ് രൂ�ീകാ
ര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്.  

കാമ്പനിയുമൊെ �ാര്ംഭ �വിർത്തിനങ്ങളംിൽ �ധാാന�ായും അബൈജവി�ാലാിനാങ്ങളംായി ൈാ�ികാ് �ാലാിനാങ്ങളുമൊെയും ഇലാകാ് പേൈാ
ണികാ് �ാലാിനാങ്ങളുമൊെയും പേശഖര്ണവുംം പുനഃചിംക്ര�ണവുംം നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാളംാണ് ഏമൊറ്റിടുത്തിതി്.  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി് വികുപ്പ്് നെപ്പ്ിലാാക്കിിയി പേറാഡ് നിർമ്മിാണ �വൃത്തിികാളംിൽ തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ വിഴിി പേശഖര്ി
ച്ചി ൈാ�ിക്കുകാൾ മൊ�ഡ്ഡ്് മൊചിയ്തി് ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചിിട്ടുണ്ട് നാളംിതുവിമൊര്യിായിി 901.44 മൊ�ൈിക്ാ െൺ �ഡഡ് ൈാ�ിക്ാ ഉൽപ്പ്ാദിപ്പ്ിക്കുകായും 
630.12 മൊ�ൈികാ് െൺ പേറാഡ് നിർമ്മിാണത്തിിന് വിിതിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുമുണ്ട്. �ാലാിനാസംംസം് കാര്ണ പേ�ാജക്റ്റുകാൾ തിയ്യാറാക്കിി മൊെണ്ടർ 
നെ�െികാൾ ഒഴിിവിാക്കിി  �ദ്ധ്യതിി നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതിിന്  കാമ്പനിക്കി് അനു�തിി നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്. ഇതുവിമൊര് 165 തിപേ�ശസ്ഥാാ
�നങ്ങളു�ായിി കാമ്പനി കാര്ാറിൽ ഏർമൊപ്പ്ടുകായും 133 സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ മൊ�ഷ്വിനറികാൾ സ്ഥാാ�ിക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 1460 െണ്ണിൽ 
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അധാികാം ഇ-�ാലാിനാങ്ങൾ പേശഖര്ിച്ചി് ശാസ്ത്രീീയി�ായിി പുന:ചിംക്ര�ണം നെത്തുവിാനും കൂൊമൊതി മൂലാാവിർദ്ധ്യിതി പേസംവിനമൊ�ന്ന നിലായിിൽ 
ആ�ൽക്കിര്ം �ട്ടികായിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുള്ള െൂൈ് ബൈലാറ്റുകാൾ, സംിഎഫീ്എൽ, �ിന്റ്ർ കാാർട്ടിജുകാൾ എന്നിവി ശാസ്ത്രീീയി�ായിി 
സംംസം് കാര്ിക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. �ളംയിൈാധാിതി �പേദശങ്ങളംിമൊലാ അബൈജവി�ാലാിനാ പേശഖര്ണം, സംംസം് ക്കിര്ണം എന്നീ ചു�തിലാ
കാൾ സംർക്കിാർ കാമ്പനിമൊയി ഏൽപ്പ്ിച്ചിിരുന്നു.  �തിിനായിിര്ം െൺ �ാലാിനാ�ാണ്  �ളംയിൈാധാിതി �പേദശങ്ങളംിൽ നിന്നും പേശഖര്ി
ച്ചിിട്ടുള്ളതി്. ഇ-�ാലാിനാ പുന:ചിംക്ര�ണ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ സ്ഥാാ�ിക്കുന്നതിിനും ഗ്ലീാസം്, ചിില്ലുകുപ്പ്ികാൾ എന്നിവിയുമൊെ പേശഖര്ണത്തിിനും 
സംംസം് കാര്ണത്തിിനും തുകാൽ ഉല്പാന്നങ്ങളും ൈാഗുകാളും റബ്ബർെയിറുകാളും സംംസം് കാര്ിക്കുന്നതിിനും ആവിശാ�ായി  സംംവിിധാാനങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്നതിിനുള്ള തിയ്യാമൊറടുപ്പ്ിലാാണ് കാമ്പനി. കാമ്പനിയുമൊെ ആസ്ഥാാനം തിിരുവിനന്തപുര്ം മുനിസംിപ്പ്ൽ ഗ്�്ഹൗസം് ൈിൽഡിം
ഗ്ിലാാണ്.

ഫോകരംളം ന�രം ഗ്രാോമ വിികസ്ന ധനകോരംയ ഫോകോര്പ്പ്ഫോറാഷൻ
പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിികാസംന �ദ്ധ്യതിികാൾക്കി് വിായ്പാ ധാനസംഹായിം നൽകുന്ന പേകാര്ളം സംർ

ക്കിാർ സ്ഥാാ�ന�ാണ് പേകാര്ളം നഗ്ര് ഗ്രാംാ� വിികാസംന ധാനകാാര്ാ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിികാസംന 
�ദ്ധ്യതിികാൾക്കി് വിായ്പാ ധാനസംഹായിം നൽകുകാ എന്നതിാണ് പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വമൊന്റ് �ധാാന �വിർത്തിന ലാക്ഷാം. സംാമ്പത്തിികാ ഭദ്രതി
യുള്ള �ദ്ധ്യതിികാൾക്കി് അെങ്ക്ൽ തുകായുമൊെ 90% വിമൊര് വിായ്പ അനുവിദിക്കുന്നതിാണ്. കൂൊമൊതി �ദ്ധ്യതിി ആവിിഷ്വ് കാര്ിക്കുന്നതിിനും 
നെപ്പ്ാക്കുന്നതിിനും സംാപേങ്ക്തിികാവുംം അല്ലാാത്തിതു�ായി സംഹായിങ്ങളും �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങളും നൽകുകാ, തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ
�നങ്ങളു�ായിി സംഹകാര്ിച്ചി് �ദ്ധ്യതിികാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുകാ എന്നിവിയും �വിർത്തിന ലാക്ഷാങ്ങളംാണ്. സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ നെപ്പ്ാക്കിി 
വിരുന്ന ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ പേ�ാജക്ടിന് ഹഡ്പേകാായിിൽ നിന്നും 4000 പേകാാെി രൂ� വിായ്പ ലാഭാ�ാക്കിി എല്ലാാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ
�നങ്ങൾക്കും ഭവിന വിായ്പയിായിി വിിതിര്ണം മൊചിയ്യുംന്ന �ദ്ധ്യതിി 2018 മുതിൽ നെപ്പ്ാക്കുന്നു. പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വമൊന്റ് നിയിന്ത്രിണം 8 അംഗ്
ങ്ങളുള്ള ഡയിറക്ടർ പേൈാർഡിൽ നിക്ഷിപ്തി�ാണ്. പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വമൊന്റ് മൊഹഡ് ആഫീീസും ര്ജിസം് പേൈഡ് ആഫീീസും തിിരുവിനന്തപുര്ത്തി് 
വിഴുതിയ്ക്ക്ാെ് ൈാൻസം് െവിറിൽ �വിർത്തിിച്ചു വിരുന്നു. പേ�ഖലാാ ആഫീീസം് പേകാാഴിിപേക്കിാെ് �വിർത്തിിക്കുന്നു.

ഫോകരംളം റാിയൽ എംഫോസ്റ്ററ്റ് ടെറാഗുഫോലിറ്ററാി അഫോതിോറാിറ്റി
റിയിൽ എപേ�റ്റി് പേ�ഖലാമൊയി നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതിിനും അതിിമൊന്റ് ഉന്ന�നത്തിിനും റിയിൽ എപേ�റ്റി് പേ�ഖലായിിമൊലാ വിസ്തു ബൈകാ�ാറ്റിം, 

പേ�ാജക്ടുകാൾ, മൊകാട്ടിെങ്ങൾ, അപ്പ്ാർട്ട്മൊ�ന്റുകാൾ തുെങ്ങിയിവിയുമൊെ കാാര്ാക്ഷ�വുംം സുതിാര്ാവും�ായി ബൈകാ�ാറ്റിത്തിിനും ഈ പേ�ഖലായിി
മൊലാ ഉ�പേഭാക്താക്കിളുമൊെ തിാല്പാര്ാം സംംര്ക്ഷിക്കുന്നതിിനും തിർക്കിങ്ങൾ പേവിഗ്ത്തിിൽ �ര്ിഹര്ിക്കുന്നതിിനും ഉപേ�ശിച്ചുമൊകാാണ്ട് 2016 
മൊലാ റിയിൽ എപേ�റ്റി് (മൊറഗുപേലാഷ്വൻ ആന്റ്് മൊഡവിലാപ്പ്്മൊ�ന്റ്് ) ആക്ടിൻ കാീഴിിൽ രൂ�ികാര്ിച്ചിിട്ടുള്ള സ്ഥാാ�ന�ാണ് പേകാര്ളം റിയിൽ 
എപേ�റ്റി് മൊറഗുപേലാറ്റിറി അപേതിാറിറ്റിി.

ഫോകരംളം റൂറാൽ എംംഫോപ്ലാോയ് ടെമന്റ ് ആന്റ് ടെവിൽടെ�യര് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി
ഗ്രാംാ�ീണപേ�ഖലായിിൽ കൂടുതിൽ മൊതിാഴിിലാവിസംര്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിന് �ഞ്ചാായിത്തു വികുപ്പ്ിമൊന്റ് കാീഴിിൽ 1986-ൽ തിിരുവിനന്തപു

ര്ം ആസ്ഥാാന�ായിി ആര്ംഭിച്ചി സ്ഥാാ�ന�ാണ് പേകാര്ളം റൂറൽ എംപേൈായി് മൊ�ന്റ് ് ആന്റ്് മൊവിൽമൊഫീയിർ മൊസംാബൈസംറ്റിി. മൊസംാബൈസംറ്റിി
യുമൊെ ബൈദനംദിന ഭര്ണം നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതി് 15 അംഗ്ങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്ട്ട ഡയിറക്ടർ പേൈാർഡാണ്. സംർക്കിാർ നാ�നിർപേ�ശം മൊചിയ്യുംന്ന  
മൊചിയിർ�ാൻ, ബൈവിസം് മൊചിയിർ�ാൻ, �ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ, ജില്ലാകാളംിമൊലാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തു �സംിഡന്റു�ാര്ിൽ നിന്നും ജനറൽ 
കാൗൺസംിൽ മൊതിര്മൊ�ടുക്കുന്ന ഏഴുപേ�ർ, ഒരു വിാക്തിഗ്തി അംഗ്ം, സംർക്കിാർ നാ�നിർപേ�ശം മൊചിയ്യുംന്ന 4 പേ�ർ തുെങ്ങിയിവിർ 
ഉൾമൊപ്പ്ട്ടതിാണ് ഡയിറക്ടർ പേൈാർഡ്. �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറാണ് മൊസംാബൈസംറ്റിിയുമൊെ �ാപേനജിംഗ്് ഡയിറക്ടർ. �ഞ്ചാായിത്തി് 
പേജായിിന്റ് ് ഡയിറക്ടർ പേകാഡറിലുള്ള ഉപേദാാഗ്സ്ഥാനാണ് മൊസംാബൈസംറ്റിിയുമൊെ മൊസംക്രട്ടറി. ഓപേര്ാ ജില്ലായിിൽ നിന്നും ര്ണ്ട് എന്ന ക്ര�
ത്തിിൽ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തു �സംിഡന്റു�ാര്ിൽ നിന്നും മൊതിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ടുന്ന 28 പേ�ർ, സംർക്കിാർ നാ�നിർപേ�ശം മൊചിയ്യുംന്ന 11 പേ�ർ, 
ഡയിറക്ടർ പേൈാർഡ് അംഗ്ങ്ങൾ തുെങ്ങിയിവിർ ഉൾമൊപ്പ്ട്ട ജനറൽ കാൗൺസംിലാാണ് മൊസംാബൈസംറ്റിിയുമൊെ മൊ�ാതുവിായി �വിർത്തിനം 
നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതി്. 

ഗ്രാംാ�ലാക്ഷ്മിി മുദ്രാലായിം എന്ന പേ�ര്ിൽ ക്രൂസം് സ്ഥാാ�ിച്ചിിട്ടുള്ള ആധുനികാ ഓഫീ് മൊസംറ്റി് അച്ചിെിയിന്ത്രിങ്ങൾ സംജ്ജീകാര്ിച്ചിിട്ടുള്ള �ി
ന്റ്ിംഗ്് �സ്സുകാൾ �ാലാക്കിാെ് ജില്ലായിിമൊലാ കാഞ്ചാിപേക്കിാട്ടും തിിരുവിനന്തപുര്ം ജില്ലായിിമൊലാ കാല്ലാിയൂര്ിലും �വിർത്തിിച്ചി് വിരുന്നു. 1988-ൽ 
സ്ഥാാ�ിക്കിമൊപ്പ്ട്ട കാഞ്ചാിപേക്കിാട്ട് ഗ്രാംാ�ലാക്ഷ്മിി മുദ്രാലായിത്തിിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് ആവിശാ�ായി അച്ചിെി സംാധാനങ്ങൾ 
മുഴുവിനും വിിതിര്ണം മൊചിയ്തു വിരുന്നതി്. കൂൊമൊതി തിപേ�ശകാം, ക്രൂസം് ഡയിറി എന്നിവിയും ഇവിിമൊെ നിന്നാണ് അച്ചിെിച്ചി് പുറത്തിിറക്കുന്നതി്. 
2012-ൽ �വിർത്തിനം ആര്ംഭിച്ചി തിിരുവിനന്തപുര്ത്തി് കാല്ലാിയൂര്ിൽ സ്ഥാാ�ിച്ചിിട്ടുള്ള ഗ്രാംാ�ലാക്ഷ്മിി മുദ്രാലായിത്തിിൽ �ധാാന�ായും ഇപേപ്പ്ാൾ 
മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാളുമൊെയും മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാളുമൊെയും അച്ചിെി പേജാലാികാളംാണ് മൊചിയ്തു വിരുന്നതി്. �ഞ്ചാായിത്തി് വികുപ്പ്ിമൊന്റ് 
�സംിദ്ധ്യീകാര്ണങ്ങളംായി �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികാ ഗ്രാംാ�ലാക്ഷ്മിി മുദ്രാലായിം മുപേഖന അച്ചിെിച്ചു വിരുന്നു.

ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിമൊലാ മൊതിരുവുംവിിളംക്കുകാൾക്കി് ആവിശാ�ായി ൈൾബുകാളും അനുൈന്ധി ഉ�കാര്ണങ്ങളും നിർമ്മിിക്കുന്നതിി
നായിി ''പേകാര്ളം ഗ്രാംാ�പേജാാതിി ബൈലാറ്റിിംഗ്് ''  എന്ന പേ�ര്ിൽ ക്രൂസംിമൊന്റ് ആഭിമുഖാത്തിിൽ സംവകാാര്ാ സംംര്ംഭകാമൊര് കൂെി ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി ഒരു 
കാമ്പനി ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി് �വിർത്തിനം ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഇതിിമൊന്റ് ഫീാക്ടറിയും അനുൈന്ധി ഓഫീീസും കാാസംർപേഗ്ാഡ് ജില്ലായിിമൊലാ 
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സംീതിാംപേഗ്ാളംി കാിൻഫ്രാാ �ാർക്കിിൽ ആണ് �വിർത്തിിക്കുന്നതി്.  സംംസ്ഥാാനമൊത്തി എല്ലാാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കും 
ആവിശാ�ായി മൊതിരുവി് വിിളംക്കുകാളും അനുൈന്ധി ഉ�കാര്ണങ്ങളും സ്ഥാാ�ിക്കിലും അവിയുമൊെ �ര്ി�ാലാനവുംം ഈ കാമ്പനി മുപേഖന
യിാണ് നെന്നു വിരുന്നതി്.

ഫോകരംളം റൂറാൽ ടെ�വിലിപ് ടെമന്റ ് ആന്റ് മോര്ക്കാറ്റിം�് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി
ഐ.ആർ.ഡി.�ി/എസം്.ജി.എസം്.ബൈവി, കുടുംൈശ്രീീ, �ഹിളംാസം�ാജം മുതിലാായി ഗ്രാംാ�ീണ സംന്നദ്ധ്യ സംംഘ്യംെനകാളുമൊെ ഉല്പാന്നങ്ങ

ൾ പേനര്ിട്ട് ഉ�പേഭാക്താക്കിളംിൽ എത്തിിക്കുന്നതിിന് ചിാര്ിറ്റിൈിൾ മൊസംാബൈസംറ്റിി ആക്ട് �കാാര്ം ര്ജി�ർ  മൊചിയ്തിിട്ടുളംളം സ്ഥാാ�ന�ാണ് 
പേകാര്ളം റൂറൽ മൊഡവിലാ�്മൊ�ന്റ്് & �ാർക്കിറ്റിിംഗ്് മൊസംാബൈസംറ്റിി (പേകാര്ംസം് ).  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്് മൊസംക്രട്ടറി മൊചിയിർ�ാനും 
പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ, തിിരുവിനന്തപുര്ം മൊ�മ്പർ മൊസംക്രട്ടറിയു�ാണ്.  ഗ്രാംാ�ശ്രീീ എന്ന പേൈഡ് �ാർക്കിിൽ            �വിർത്തിിക്കുന്ന ഈ 
സ്ഥാാ�നം മൊചിറുകാിെ സംംര്ംഭങ്ങൾ  ഉല്പാാദിപ്പ്ിക്കുന്ന കാലാർപ്പ്ില്ലാാത്തി പേ�ന്മാപേയിറിയി ഉല്പാന്നങ്ങൾ നാായിവിിലായ്ക്ക്് ഉ�പേഭാക്താക്കിളംിൽ 
എത്തിിക്കുന്നു.

ഭക്ഷയസ്ംസ്് കരംണ ഫോപോഷകോഹിോരം ഫോകന്ദ്രം
1987-ൽ പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിൽദാന �ദ്ധ്യതിി �കാാര്ം പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ജില്ലായിിമൊലാ ൈാലുപേ�ര്ിയിിൽ ആര്ംഭിച്ചി ഭക്ഷാ സംം

സ്കാര്ണ പേ�ാഷ്വകാാഹാര്പേകാന്ദ്രീ�ാണ് എഫീ്.�ി.എൻ.സംി. ഭക്ഷാ സംംസ്കാര്ണ പേ�ാഷ്വകാാഹാര് കാാര്ാങ്ങളംിൽ �ര്ിശീലാന സംൗകാര്ാ
ങ്ങൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, ഭക്ഷാസംംസ്കാര്ണത്തിിൽ മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കി് എല്ലാാവിിധാ പേസംവിന സംൗകാര്ാങ്ങളും ഏർമൊപ്പ് ടുത്തുകാ, സ്കാവാഷ്വ്, 
ജാം, അച്ചിാറുകാൾ, മൊറാട്ടി, ൈിസ്കാറ്റി്, പേകാക്കി്, മൊജല്ലാി, ഫ്രൂട്ടി എന്നിവിയുമൊെ ശര്ിയിായി ഉല്പാാദനം എന്നിവി പേകാന്ദ്രീത്തിിമൊന്റ് സംൗകാര്ാങ്ങൾ 
ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചി് ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി്  നല്കുകാ, കാാർഷ്വികാ ഉല്പാന്നങ്ങളുമൊെ ഉല്പാാദനാനന്തര് സംംവിിധാാനമൊത്തി മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്ന സംാ
പേങ്ക്തിികാവിിദാ വിികാസംിപ്പ്ിമൊച്ചിടുക്കുകാ, പേ�ാഷ്വകാാഹാര് �ര്ി�ാെിക്കി് ആസൂത്രിതി�ായി സംംവിിധാാനം വിഴിി ജനങ്ങളുമൊെ ആപേര്ാഗ്ാവുംം 
പേ�ാഷ്വകാാഹാര്വുംം ഉറപ്പു വിരുത്തുകാ തുെങ്ങിയിവിയിാണ് ഈ സ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് �ധാാന ലാക്ഷാങ്ങൾ.  

�വിണ്ടെമന്റ് ൈോൻസ്് ഫോപോര്ട്ട് ആന്റ് എംകുപ് ടെമന്റ ് ഓംര്�ട്രൈനഫോസ്ഷൻ, മൂവിോറ്റുപുഴ
ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്ിനു കാീഴിിലുള്ള എല്ലാാവിിധാ വിാഹനങ്ങളുമൊെയും അറ്റികുറ്റിപ്പ്ണികാൾ നെത്തുന്നതിിനുള്ള സ്ഥാാ�ന�ാണ് മൂ

വിാറ്റുപുഴി ആസ്ഥാാന�ായുള്ള ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് ൈാൻസം് പേ�ാർട്ട് & എകാു�് മൊ�ന്റ് ് ഓർഗ്ബൈനപേസംഷ്വൻ. ജനറൽ പേഫീാർ�ാമൊന്റ് പേനതൃതിവ
ത്തിിൽ സുസ്സജ്ജ�ായി ഒരു വിർക്കി് പേഷ്വാപ്പ്് മൂവിാറ്റുപുഴി സംിവിിൽപേ�ഷ്വനു സം�ീ�ം ഈ സ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് കാീഴിിൽ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു.

റൂറാൽ ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ബൂഫോറാോ
ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്ിമൊന്റ് . �സംിദ്ധ്യീകാര്ണ, �ചിാര്ണ വിിഭാഗ്�ാണ്  റൂറൽ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ൈൂപേറാ. സംർക്കിാർ നെപ്പ്ാക്കുന്ന 

ദാര്ിദ്രാ നിർമ്മിാർജ്ജന �ദ്ധ്യതിികാൾക്കും ഗ്രാംാ�ങ്ങളംിമൊലാ വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾക്കും വിിപുലാ�ായി �ചിാര്ണം നൽകുന്നതിിലൂമൊെ 
സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് നയി�ര്ി�ാെികാൾ ജനങ്ങളംിമൊലാത്തിിക്കുന്നതിിൽ റൂറൽ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ൈൂപേറാ ഗ്ണാ�ായി �ങ്ക്വിഹിക്കുന്നു. ഗ്രാംാ�
വിികാസംന വികുപ്പ്ിമൊന്റ് ഓപേദാാഗ്ികാ മുഖ�ത്ര�ായി 'ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി' ' ബൈദവ�ാസംികാ റൂറൽ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ൈൂപേറാ മുപേഖനയിാണ്  �സംിദ്ധ്യീ
കാര്ിക്കുന്നതി് . കൂൊമൊതി ലാഘുപേലാഖകാൾ, പേ�ാ�റുകാൾ തുെങ്ങിയിവിയും അച്ചിെിച്ചി്  വിിതിര്ണം മൊചിയ്യാറുണ്ട് .

പദ്ധതിികളുംം സ്് കീമുകളുംം
ഒമ്പതിോം പദ്ധതിി (1997-2002) ജനകീയോസൂം�ണം

73, 74 ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിികാമൊളംത്തുെർന്ന് പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ്/മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി നിയി�ങ്ങൾ നിലാവിിൽ വിന്നപേതിാടുകൂെി 
വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിനും ഭര്ണതിലാത്തിിൽ ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിത്തിിനും �സംക്തിയുണ്ടായിി. ഇതി് സുസംാദ്ധ്യാ�ാക്കു ന്നതിിനുപേവിണ്ടി 
സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ ഒൻ�തിാം �ഞ്ചാവിത്സ്യര് �ദ്ധ്യതിിക്കിാലാത്തി് നെപ്പ്ാക്കിിയി ഒരു ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ �ക്രിയിയിാണ് ജന
കാീയിാസൂത്രണം. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ്യും സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ പേൈാർഡിമൊന്റ് യും സംംയുക്ത പേ�ൽപേനാട്ടത്തിിലാാണ് 
ഈ �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിിയിതി്. പൂർണ്ണ�ായി ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെ, വിിദഗ്ദ്ധമൊര്യും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാമൊര്യും ജന�തിിനിധാികാപേളംാമൊൊ
പ്പ്ം അണിനിര്ത്തിി �ദ്ധ്യതിിയിാസൂത്രണവുംം നിർവ്വഹണവുംം കാാര്ാക്ഷ��ായും സം�യിൈന്ധിിതി�ായും സുതിാര്ാ�ായും �ാതൃകാാ�ര്�ാ
യും നെത്തുന്നതിിന് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം �ാപ്തി�ാക്കുന്നതിിനുപേ�ശിച്ചുമൊകാാണ്ടാണ് 1996 ആഗ്�് 17 ന്, മൊ�ാന്നിൻ 
ചിിങ്ങപ്പുലാര്ിയിിൽ ജനകാീയിാസൂത്രണത്തിിന് തുെക്കിം കുറിച്ചിതി്. ശ്രീീ. ഇ.എം.എസം്. നമ്പൂതിിര്ിപ്പ്ാെ് അദ്ധ്യാക്ഷനായി 451 പേ�ർ അെങ്ങു
ന്ന ഉന്നതിതിലാ �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശകാ സം�ിതിിയുമൊെ പേ�ൽപേനാട്ടത്തിിലാായിിരുന്നു ജനകാീയിാസൂത്രണം നെപ്പ്ിലാാക്കിിയിതി്.

ഒമ്പതിാം �ദ്ധ്യതിിക്കിാലാം മുതിലാാണ് സംംസ്ഥാാനത്തിിമൊന്റ് �ദ്ധ്യതിിവിിഹിതിത്തിിമൊന്റ് വിലാിമൊയിാരു �ങ്ക്് തുകാ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�
നങ്ങൾക്കി് വിികാസംനപേക്ഷ� �വിർത്തിനങ്ങൾക്കിായിി അനുവിദിച്ചു നൽകാിവിരുന്നതി്. ൈഹുജനസംംഘ്യംെനകാളുമൊെയും ഭര്ണസ്ഥാാ�
നങ്ങളുമൊെയും വിാക്തികാളുമൊെയും സം�ീ�നത്തിിലും കാാഴ്ചപ്പ്ാെിലും വിികാസംപേനാന്മുഖവുംം ജനാധാി�തിാ�ര്വും�ായി �ാറ്റിം വിരുത്തുന്നതിിന് 
ജനകാീയിാസൂത്രണ �സ്ഥാാനത്തിിന് കാഴിിഞ്ഞു. സംംസ്ഥാാനത്തുെനീളംം സുതിാര്ാവുംം ജനകാീയിവുംം ശാസ്ത്രീീയിവും�ായി സം�ഗ്രാം വിികാസംന
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ത്തിിന് നിര്വിധാി �ാതൃകാകാൾ ഒമ്പതിാം �ദ്ധ്യതിിക്കിാലാത്തി് ഉണ്ടായിി.

1997-2020 വിടെരംയുള്ള കോലിയളംവിിൽ തിഫോ�ശാ സ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കാ് ബ�്ജറ്റിൽ 

വികയിരുംത്തിിയ തുക (രൂപ ഫോകോെിയിൽ)
വിർഷ്വം ൈാൻഫീണ്ട്/

വിികാസംനഫീണ്ട്
സംംസ്ഥാാനാ

വിിഷ്കൃതിം
ഭര്ണ 

നവിീകാര്ണം
ആമൊകാ (2+3+4) അനുവിദിച്ചി ൈാൻ 

ഫീണ്ട്/വിികാസംന 
ഫീണ്ട് (Release)

1 2 3 4 5 6
1997-98 
1998-99

1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

749.00
950.00
1020.00
1045.00
850.00
1342.00
1317.00
1350.00
1375.00
1400.00
1540.00
1670.53
1840.69
2050.00
2750.00
3228.00
4000.00
4700.00
4800.00
5000.00
6227.50
7000.00
7500.00
7158.00

276.00
166.50
134.40
224.21
81.65
96.18
101.54
86.03
161.69
223.38
528.66
591.52
201.68
949.03

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

244.95
234.11
124.84
47.79

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1025.00
1116.50
1154.40
1269.21
931.65
1438.18
1663.49
1670.14
1661.53
1671.17
2068.66
2262.05
2042.37
2999.03

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

749.00 
950.00
1020.00
783.75
637.50
1006.50
1454.45
1168.53
1375.00
1400.00
1540.00
1670.53
1840.69
2050.00
2750.00
3228.00
4000.00
4700.00
4800.00
5000.00
6227.50
7000.00
7500.00
7158.00

പത്തിോം പഞ്ചാവിത്സരം പദ്ധതിി (2002-07) (ഫോകരംളം വിികസ്ന പദ്ധതിി)
�ത്തിാം �ഞ്ചാവിത്സ്യര് �ദ്ധ്യതിി പേകാര്ളം വിികാസംന �ദ്ധ്യതിി എന്ന പേ�ര്ിലാാണ് നെപ്പ്ാക്കിിയിതി്. �ത്തിാം �ദ്ധ്യതിിക്കിാലാ ത്തിാണ് 

ആദാ�ായിി തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ �ഞ്ചാവിത്സ്യര്�ദ്ധ്യതിി തിയ്യാറാക്കുന്നതിിന് നിർപേ�ശം നൽകാിയിതി്. കാാർഷ്വികാ പേ�ഖലായിിലും �ര്
മ്പര്ാഗ്തി മൊചിറുകാിെ വിാാവിസംായിികാ പേ�ഖലായിിലും ഉല്പാാദന വിർദ്ധ്യനവി്, കൂടുതിൽ മൊതിാഴിിലാവിസംര്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കിൽ,                        �
കൃതിിവിിഭവി �ാപേനജ് മൊ�ന്റും സംംപേയിാജിതി ഏര്ാാ വിികാസംനവുംം, ആപേര്ാഗ്ാം, കുെിമൊവിള്ളം, വിിദാാഭാാസംം, ശുചിിതിവം, ഖര്�ാലാിനാ നിർ
മ്മിാർജ്ജനം, വിികാലാാംഗ്പേക്ഷ�ം തുെങ്ങിയി പേ�ഖലാകാളംിൽ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട പേസംവിനം, ഭര്ണര്ംഗ്ത്തി് ഉത്തിര്വിാദിതിവവുംം സുതിാര്ാതിയും, 
ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പ്ാക്കിൽ, വിിഭവി വിിനിപേയിാഗ്ത്തിിൽ കൂടുതിൽ കാാര്ാക്ഷ�തി തുെങ്ങിയി ലാക്ഷാങ്ങൾക്കിാണ് �ത്തിാം �ദ്ധ്യതിിയിിൽ 
ഊന്നൽ നൽകാിയിിരുന്നതി്.

പതിിടെനോന്നിോം പഞ്ചാവിത്സരം പദ്ധതിി (2007-12)  (ജനകീയോസൂം�ണം)
ഒമ്പതും �ത്തും �ഞ്ചാവിത്സ്യര്�ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ നെത്തിിപ്പ്ിൽ അനുഭവിമൊപ്പ്ട്ട നൂനതികാൾ �ര്ിഹര്ിച്ചി് വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണ �ക്രിയി 

സുസ്ഥാിര്�ാക്കുന്നതിിനാണ് �തിിമൊനാന്നാം �ദ്ധ്യതിി ലാക്ഷാ�ിട്ടിരുന്നതി്. കൃഷ്വി പുനരുദ്ധ്യാര്ണം, മൊ�ാതുപേസംവിനങ്ങളുമൊെ ഗുണനിലാ
വിാര്ം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ, ദര്ിദ്ര ജനവിിഭാഗ്ങ്ങൾക്കി് മുൻഗ്ണന നൽകാി �ാപേദശികാ സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംനം ബൈകാവിര്ിക്കിൽ, സംദ്ഭ
ര്ണം എന്നിവിയിാണ് �തിിമൊനാന്നാം �ദ്ധ്യതിിയിിൽ നൽകാിയിിരുന്ന മുൻഗ്ണനകാൾ. 

പന്ത്രിണ്ടിോം പഞ്ചാവിത്സരം പദ്ധതിി (2012-17) 
�ന്ത്രിണ്ടാം �ഞ്ചാവിൽസംര് �ദ്ധ്യതിിയിിൽ �ാപേദശികാ വിികാസംനവുംം സംാമൂഹാനീതിിയും സംാദ്ധ്യാ�ാക്കുവിാൻ ദീർഘ്യം വിീക്ഷണപേത്തിാ
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മൊെയുള്ള �ദ്ധ്യതിികാൾ തിയ്യാറാക്കിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനാണ് ലാക്ഷാ�ിട്ടിരുന്നതി്. ഉതി്�ാദന പേ�ഖലായുമൊെ സ്ഥാായിിയിായി വിളംർച്ചി, 
ഭപേക്ഷാാൽപ്പ്ാദനം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ,�ര്ിസ്ഥാിതിിയുമൊെയും �കൃതിി വിിഭവിങ്ങളുമൊെയും സംംര്ക്ഷണം, �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാനം, ആപേര്ാഗ്ാം, 
വിിദാാഭാാസംം, സ്ഥാായിിയിായി മൊതിാഴിിൽ, അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാവിികാസംനം, പേസംവിന �ദാന സംംവിിധാാനത്തിിമൊന്റ് ഗുണപേ�ന്മാ മൊ�ച്ചി
മൊപ്പ്ടുത്തിൽ, സംാമൂഹാനീതിി ഉറപ്പു വിരുത്തികാ, പുതിിയി ആസ്തികാൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നപേതിാമൊൊപ്പ്ം നിലാവിിലുള്ള ആസ്തികാൾ സംംര്ക്ഷിക്കു
കായും ഗുണനിലാവിാര്ം ഉയിർത്തുകായും മൊചിയ്യുംകാ തുെങ്ങിയിവിയ്ക്ക്് �ന്ത്രിണ്ടാം �ഞ്ചാവിൽസംര് �ദ്ധ്യതിിയിിൽ മുന്തിയി �ര്ിഗ്ണന നൽകാി
യിിരുന്നു.

പതിിമൂന്നിോം പഞ്ചാവിൽസ്രം പദ്ധതിി (2017-22)
�തിിമൂന്നാം �ഞ്ചാവിൽസംര് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാം സുസ്ഥാിര്വുംം �ര്ിസ്ഥാിതിി സുര്ക്ഷ ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതും സംാമൂഹാനീതിി മുറുമൊകാപ്പ്ി

െിക്കുന്നതും സംർവ്വതിലാ സ്പർശിയിായി വിികാസംനം സംാധാാ�ാക്കുന്നതു�ായി സംാമ്പത്തിികാ വിളംർച്ചിയുമൊെ ഒരു ഉയിർന്ന �ന്ഥാാവിിപേലാക്കി് 
പേകാര്ളംമൊത്തി എത്തിിക്കുകാ എന്നതിാണ്. �തിനിര്പേ�ക്ഷതി, സംമുദായി സംൗഹാർ�ം, സം�ാധാാനാന്തര്ീക്ഷം, ഉയിർന്ന ഗുണനിലാവിാര്
മുള്ള �ശ്ചാത്തിലാ സംൗകാര്ാങ്ങൾ, മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട �നുഷ്വാ വിിഭവിപേശഷ്വി, �ര്ിസ്ഥാിതിി ബൈവിവിിദ്ധ്യാം എന്നിവി ഉയിർത്തിിക്കിാണിച്ചുമൊകാാണ്ട് 
നിപേക്ഷ�ം ആകാർഷ്വിക്കുകായും അപേതിാമൊൊപ്പ്ം മൊ�ാതുനിപേക്ഷ�ം ഗ്ണാ�ായിി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകായും മൊചിയ്യുംന്ന സം�ീ�ന�ാണ് �തിിമൂന്നാം 
�ദ്ധ്യതിികാാലാത്തി് സംവീകാര്ിച്ചു വിരുന്നതി്. 

മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാ – മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം സംൗകാര്ാങ്ങൾ പേലാാപേകാാത്തിര്�ാക്കിിമൊക്കിാണ്ടും ഉന്നതി വിിദാാഭാാസംത്തിിനും മൊതിാഴിിൽ 
ബൈനപുണിക്കും ഉയിർന്ന �ര്ിഗ്ണന നൽകാിമൊക്കിാണ്ടും �നുഷ്വാ വിിഭവിപേശഷ്വിയുമൊെ സംാദ്ധ്യാതി വിലാിയി പേതിാതിിൽ ഉയിർത്തുകാ, വിളംർച്ചി
പേയിാമൊൊപ്പ്ം �ര്ിസ്ഥാിതിിര്ക്ഷ ഉറപ്പ്ാക്കിാൻ �ണ്ണും ജലാവുംം ഇതിര് �കൃതിി വിിഭവിങ്ങളും ഒപ്പ്ം കൃഷ്വിയും സംംര്ക്ഷിക്കുന്നതിിന് ഹര്ിതി 
പേകാര്ളംം �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കുകാ എന്നിവി �തിിമൂന്നാം �ദ്ധ്യതിിയിിൽ വിിഭാവിനം മൊചിയ്യുംന്നു. സംംസ്ഥാാനത്തിിമൊന്റ് �ാലാിനാ �ശ്നത്തിിന് 
ശാശവതി �ര്ിഹാര്ം കാാണുകാ, ഭൂര്ഹിതിരും ഭവിനര്ഹിതിരും അഗ്തിികാളും ഇല്ലാാത്തി സംംസ്ഥാാന�ായിി പേകാര്ളംമൊത്തി �ാറ്റുകാ, ജനനം 
മുതിൽ �ര്ണം വിമൊര്യുള്ള ജീവിിതി ചിക്രത്തിിമൊലാ എല്ലാാ ഘ്യംട്ടങ്ങളംിലും സംമൂഹത്തിിമൊന്റ് �ിന്തുണ ആവിശാമുള്ളവിർക്കി്  അതി് എത്തിി
ക്കിത്തിക്കി നിലായിിൽ സംംസ്ഥാാനത്തിിമൊന്റ് സംാമൂഹാസുര്ക്ഷാ സംംവിിധാാനമൊത്തി സം�ഗ്രാം�ാക്കിി �ാറ്റുകാ എന്നിവിയും �തിിമൂന്നാം �ദ്ധ്യ
തിിയുമൊെ ലാക്ഷാങ്ങളംിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്നു. 

2021-22 ൽ വികയിരുംത്തിിയ വിികസ്ന �ണ്ടി് (തുക ആയിരംത്തിിൽ)
തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നം മൊ�ാതുവിിഭാഗ്ം �പേതിാകാ ഘ്യംെകാ 

�ദ്ധ്യതിി
�ട്ടികാവിർഗ്ഗം 
ഉ��ദ്ധ്യതിി

ഫീിനാൻസം് 
കാമ്മിീഷ്വൻ തുകാ

ആമൊകാ 
വിിഹിതിം 

(2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6

ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ 
പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ
ജില്ലാാ�ഞ്ചാായിത്തുകാൾ
മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാൾ
പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാൾ
ആമൊകാ

17977561 
3852335
3852335
4672249 
3283020 

33637500

6099644
2033215
2033215 
1251679 
793747

12211500

1010712 
336904
336904 
110776
35704

1831000

12210000 
2035000
2035000 
4920000 
2920000 

24120000

37297917 
8257454
8257454 

10954704 
7032471 

71800000

2021-22 ൽ തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള്ക്കാ് പരംമ്പരംോ�തി ചുമതിലികള് 
നിര്വ്വഹിിക്കുന്നിതിിനും ആസ്തിസ്ംരംക്ഷണത്തിിനും അനുവിദിച്ച് തുക (ആയിരംത്തിിൽ)

തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നം മൊ�ാതു ആവിശാം /
�ര്മ്പര്ാഗ്തി ചു�തിലാകാൾ

ആസ്തി സംംര്ക്ഷണം

പേറാഡ് ആസ്തികാൾ പേറാഡിതിര് ആസ്തികാൾ

ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ 
പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ
ജില്ലാാ�ഞ്ചാായിത്തുകാൾ
മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാൾ
പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാൾ
ആമൊകാ

13931966
856672
602322

2422401
1684679

19498040

15990290
-

695090
2157479
655181

31684315

6390483
1312461
1908371
1506224
1068736

12186275

പദ്ധതിി ആസൂം�ണ പ്രക്രിയയും നെപെിക്രമങ്ങളുംം
പേദശീയിതിലാത്തിിലും സംംസ്ഥാാന തിലാത്തിിലുമുള്ള ലാക്ഷാങ്ങമൊളം �ാപേദശികാതിലാത്തിിൽ അതിാതിിെങ്ങളംിമൊലാ �പേതിാകാതികാൾ 

ഉൾമൊക്കിാണ്ടുമൊകാാണ്ട് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നതിലാത്തിിൽ ആവിശാ�ായി തിനതുലാക്ഷാങ്ങൾ കൂട്ടിപേച്ചിർത്തു തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾ �ദ്ധ്യതിിക്കി് രൂ�ം നൽകുന്നു.
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പദ്ധതിി തിയ്യോറാോഫോക്കാണ്ടിതിിടെന്റ ആവിശായകതിയും ടെപോതു വിയവിസ്ഥാകളുംം
l	ജനങ്ങളുമൊെ സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംനത്തിിനും സംാമൂഹാനീതിി ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനും �ദ്ധ്യതിി തിയ്യാറാക്കിണം  l	തിപേ�ശ സംവയിം

ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായിിട്ടുള്ളതും സംർക്കിാർ കാാലാാകാാലാങ്ങളംിൽ ഏൽപ്പ്ിച്ചുമൊകാാടുക്കുന്നതു�ായി ചു�തിലാകാൾ 
നിറപേവിറ്റുന്നതിിന് �ദ്ധ്യതിി തിയ്യാറാക്കിണം l �റ്റു തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന വിികാസംന നിർപേ�ശങ്ങളും 
പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാനാവിിഷ്കൃതി �ദ്ധ്യതിികാളും �ാപേദശികാ �ദ്ധ്യതിിയു�ായിി സംംപേയിാജിപ്പ്ിക്കിണം l	�വിാസംികാളംായി നാട്ടുകാാരുമൊെ 
അഭി�ായിങ്ങൾ കാണക്കിിമൊലാടുക്കിാനും അവിരുമൊെ �ശ്നങ്ങൾ ഉൾമൊക്കിാള്ളാനും സംഹകാര്ണം ഉറപ്പ്ാക്കിാനും ശ്രീദ്ധ്യിക്കിണം l 
ഇതിര് സംംസ്ഥാാന മൊതിാഴിിലാാളംികാളുമൊെ തിാ�സംസ്ഥാലാമൊത്തി ശുചിിതിവം, ആപേര്ാഗ്ാം, വിിദാാഭാാസംം എന്നിവി ഉൾപ്പ്മൊെയുള്ള കാാര്ാ
ങ്ങളംിൽ ശ്രീദ്ധ്യ നൽകാണം.

പദ്ധതിി ആസൂം�ണ �ട്ടങ്ങള്
l	ആസൂത്രണ സം�ിതിിയും വിർക്കിിംഗ്് ഗ്രൂപ്പുകാളും രൂ�ീകാര്ിക്കിൽ l	വിികാസംനപേര്ഖ തിയ്യാറാക്കിൽ l	ഗ്രാംാ�സംഭകാൾ/ഊരു

ക്കൂട്ടങ്ങൾ പേയിാഗ്ം പേചിര്ൽ l	വിികാസംന മൊസം�ിനാർ l	വിാർഷ്വികാ �ദ്ധ്യതിിക്കി് അന്തി�രൂ�ം നൽകാൽ l	പേ�ാജക്ടുകാൾ തിയ്യാ
റാക്കിൽ l	വിാർഷ്വികാ �ദ്ധ്യതിിക്കി് ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിി അംഗ്ീകാാര്ം l	 പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ �ര്ിപേശാധാനയും സംാപേങ്ക്തിികാ 
അനു�തിിയും l	വിാർഷ്വികാ �ദ്ധ്യതിി നിർ വ്വഹണ പേ�ാണിറ്റിറിംഗ്്. 

പദ്ധതിി നിര് വ്വഹിണം
l	 ആസൂത്രണ സം�ിതിി അംഗ്ീകാാര്വുംം പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ മൊവിറ്റിിംഗും സംാപേങ്ക്തിികാാനു�തിിയും ലാഭിച്ചു കാഴിി�ാൽ തിപേ�ശ 

സ്ഥാാ�നം സംാമ്പത്തിികാാനു�തിി നൽകാണം l പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ നിർ വ്വഹണ�ര്ി�ാെി വിർക്കിിംഗ്് ഗ്രൂപ്പ്ിമൊന്റ് സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെ 
നിർ വ്വഹണ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ തിയ്യാറാക്കിണം  l	എല്ലാാ പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെയും നിർ വ്വഹണ �ര്ി�ാെികാൾ പേക്രാഡീകാര്ിച്ചി് നിർ വ്വഹണ 
�ദ്ധ്യതിി തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നതിലാത്തിിൽ തിയ്യാറാക്കിണം l	തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് �ദ്ധ്യതിി നിർ വ്വഹണ പുപേര്ാഗ്തിി വിിലായിിരു
ത്തുന്നതിിനും പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ നിർ വ്വഹണം പേ�ാണിറ്റിർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനും നിർ വ്വഹണ കാലാണ്ടർ അനുസംര്ിച്ചുള്ള നിർ വ്വഹണ �ദ്ധ്യതിി 
അവിലാംൈ�ാപേക്കിണ്ടതിാണ്.

വിോര്ഷിക പദ്ധതിിയുടെെയും ഫോപ്രോജക്ടുകളുംടെെയും ഗുണഫോമന്മാ ടെമച്ച്ടെപ്പ്ടുത്തിൽ
�തിിമൂന്നാം �ദ്ധ്യതിിയിിമൊലാ ആദാ ര്ണ്ടു വിർഷ്വങ്ങളംിമൊലാ �ധാാന ഊന്നൽ ആസൂത്രണവുംം നിർ വ്വഹണവുംം സം�യിൈന്ധിിതി�ാക്കുകാ 

എന്നതിിനായിിരുന്നു. തുെർന്നുള്ള വിർഷ്വങ്ങളംിൽ �ദ്ധ്യതിിയുമൊെയും പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെയും ഗുണനിലാവിാര്ം ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനാണ് 
ഊന്നൽ നൽകുന്നതി്. 

ജില്ലാോ പദ്ധതിി രൂപീകരംണം
ജില്ലാകാളുമൊെ സം�ഗ്രാം പുപേര്ാഗ്തിിയും �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ ഏപേകാാ�നവുംം സംാധാാ�ാക്കുന്നതിിന് ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിി രൂ�ീകാര്ിക്കുവിാൻ 2017ൽ 

സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വി് പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. വിിശദ�ായി �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങൾക്കി് അനുസംര്ണ�ായിി അതിാതു ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ി
തിികാളുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ ഓപേര്ാ ജില്ലായിിലും ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിി തിയ്യാറാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്. ര്ണ്ടു �തിിറ്റിാണ്ടു പൂർത്തിിയിാക്കിിയി പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ 
വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിമൊലാ നിർണ്ണായികാ�ായി ഒരു ചുവിടുവിയ്പാണ് ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിി രൂ�ീകാര്ണം. ജില്ലാാ�ദ്ധ്യതിികാളംിലൂമൊെ തിപേ�
ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും സംംസ്ഥാാനഗ്വിൺമൊ�ന്റ്ിമൊന്റ് വിിവിിധാ വികുപ്പുകാളുമൊെയും �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ ഏപേകാാ�ന�ാണ് മുഖാ�ായും 
ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്. ഇത്തിര്ത്തിിലുള്ള ഏപേകാാ�നം വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങളുമൊെ ഫീലാ�ാപ്തിി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകായും ജില്ലാകാളംിമൊലാ വിിവിിധാ 
വിികാസംന ഏജൻസംികാൾ കൂട്ടായിി ഏമൊറ്റിടുക്കുന്ന നിര്വിധാി ഏപേകാാ�ിതി-സം�ഗ്രാം പേ�ാജക്ടുകാൾ രൂ�മൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും സംഹായിിക്കും. 
ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിിയിിമൊലാ  ജില്ലാാ വിികാസംന �ര്ിപേ�ക്ഷാവുംം �ാർഗ്നിർപേ�ശങ്ങളും �ര്ിഗ്ണിച്ചുപേവിണം തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങൾ തുെർന്നു
ള്ള വിർഷ്വങ്ങളംിൽ അവിയുമൊെ �ദ്ധ്യതിിയും പേ�ാജക്ടുകാളും തിയ്യാറാക്കിി നെപ്പ്ാപേക്കിണ്ടതി്. ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിി നിർപേ�ശങ്ങൾ ഗ്ൗര്വി�ായിി 
�ര്ിഗ്ണിക്കിാൻ വിികാസംന വികുപ്പുകാളും ഏജൻസംികാളും തിയ്യാറാപേവിണ്ടതിാണ്.  ഇത്തിര്ത്തിിൽ ര്ാജാത്തിിനാമൊകാ തിമൊന്ന �ാതൃകായിായിി 
ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിി രൂ�ീകാര്ണം എല്ലാാ ജില്ലാകാളംിലും പൂർത്തിിയിായിിട്ടുണ്ട.്

ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിിക്കി് ര്ണ്ട് ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

1. ജില്ലാോ വിികസ്ന പരംിഫോപ്രക്ഷയം 
	 l  അദ്ധ്യാായിങ്ങൾ -  ആമുഖം,  വിിഭവി ലാഭാതി,  വിികാസംനത്തിിമൊന്റ് സ്ഥാലാ�ാനങ്ങൾ,   വിികാസംന പേ�ഖലാകാൾ:അവിസ്ഥായും �ര്ി

പേ�ക്ഷാവുംം.

2. ജില്ലാോ പദ്ധതിി നിര്ഫോ�ശാങ്ങള്
  l പേകാന്ദ്രീ, സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ ജില്ലായിിൽ നെപ്പ്ാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ അവിപേലാാകാനവുംം അവി �ര്�ാവിധാി �പേയിാജന

മൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനുള്ള നിർപേ�ശങ്ങളും l തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ 2017-18 വിാർഷ്വികാ �ദ്ധ്യതിി അവിപേലാാകാനവുംം �ദ്ധ്യതിി
കാൾ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനുള്ള �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങളും l  �ര്ിപേ�ക്ഷാത്തിിമൊന്റ്യും നിർപേ�ശങ്ങളുമൊെയും സംംഗ്രാംഹവുംം ഉ�സംംഹാ
ര്വുംം. ര്ണ്ടാം ഭാഗ്ം എല്ലാാ വിർഷ്വവുംം �ര്ിഷ്കര്ിപേക്കിണ്ടതുണ്ട്.
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ട്രൈലി�് മിഷൻ
പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ ഭവിനര്ഹിതിരുമൊെ �ശ് നങ്ങൾക്കി് സം�ഗ്രാം �ര്ിഹാര്ം കാാണുകാ എന്ന ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെ ആര്ംഭിച്ചി ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ 

�ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ഒന്നാം ഘ്യംട്ടം വിിജയികാര്�ായിി പൂർത്തിീകാര്ിക്കുകായും ര്ണ്ടാം ഘ്യംട്ടം വിിജയികാര്�ായിി പുപേര്ാഗ്�ിച്ചു മൊകാാണ്ടിര്ിക്കുകായു
�ാണ്. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ അർഹര്ായി എല്ലാാ ഭൂര്ഹിതിര്ായി ഭവിനര്ഹിതിർക്കും സംവന്ത�ായിി മൊതിാഴിിൽ മൊചിയ്തി് ഉ�ജീവിനം നിർവിഹി
ക്കുന്നതിിനും സംാമൂഹികാ �ക്രിയികാളംിൽ �ാനാ�ായിി ഭാഗ്ഭാക്കിാകാാനും സംാമ്പത്തിികാ പേസംവിനങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ എല്ലാാ സംാമൂഹികാ 
പേക്ഷ� �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെയും �പേയിാജനം ലാഭാ�ാക്കിാനും ഉതികുന്ന സുര്ക്ഷിതിവുംം �ാനാവും�ായി വിീടുകാൾ നൽകുകാ എന്ന ഉപേ�ശപേത്തിാ
മൊെയിാണ് ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ എന്ന സംമ്പൂർണ്ണ �ാർപ്പ്ിെ സുര്ക്ഷാ �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്നതി്.

2000-01 മുതിൽ 2015-16 സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വം വിമൊര് വിിവിിധാ സംർക്കിാർ ഭവിന നിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിികാൾ �കാാര്ം ഭവിന നിർമ്മിാ
ണത്തിിന് ധാനസംഹായിം നൽകാിയിിട്ടും വിാതിാസ്ത കാാര്ണങ്ങളംാൽ സംവന്ത�ായിി അെച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കാിെപ്പ്ാെം എന്ന സംവപ്നം പൂർത്തിീ
കാര്ിക്കിാൻ കാഴിിയിാത്തി കുടുംൈങ്ങൾക്കി് അവിരുമൊെ സംവപ്നഭവിനങ്ങൾ യിാഥ്ാർത്ഥാ�ാക്കുകാമൊയിന്നതിാണ് ഒന്നാം ഘ്യംട്ട�ായിി ബൈലാഫീ് 
�ിഷ്വൻ ഏമൊറ്റിടുത്തി ദൗതിാം. വിിവിിധാ വികുപ്പുകാൾ മുപേഖന നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്ന സംംസ്ഥാാന/ പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാർ ഭവിന �ദ്ധ്യതിികാളും 
ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിച്ചി് സം�ഗ്രാം �ദ്ധ്യതിിയിായിിട്ടാണ് ബൈലാഫീ് ഭവിന �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്നതി്. ഇത്തിര്ത്തിിൽ ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ (1,43,077), 
�ി.എം.എ.ബൈവി - ബൈലാഫീ് - അർൈൻ (63,449) �ി.എം.എ.ബൈവി - ബൈലാഫീ് -  റൂറൽ (17,134), �ട്ടികാജാതിി (19,987), �ട്ടികാവിർഗ്ഗം 
(2,095), �ത്സ്യാമൊതിാഴിിലാാളംി (4,389) വികുപ്പുകാൾ മുപേഖന നാളംിതുവിമൊര് 8,461 പേകാാെി രൂ� മൊചിലാവിഴിിച്ചി് 2,50,131 വിീടുകാൾ പൂർത്തിീകാര്ി
ച്ചിിട്ടുണ്ട്.   2021 �ാർപേച്ചിാടുകൂെി മൂന്ന് ലാക്ഷം വിീടുകാളുമൊെ നിർമ്മിാണം പൂർത്തിീകാര്ിക്കുന്നതിിനാണ് �ിഷ്വൻ ലാക്ഷാ�ിട്ടിട്ടുള്ളതി്. ബൈലാഫീ് 
ഒന്നാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ പൂർത്തിീകാര്ിപേക്കിണ്ടിയിിരുന്ന 54,122 വിീടുകാളംിൽ 52,455 (96.92%) വിീടുകാൾ ഇതിിപേനാെകാം നിർമ്മിിച്ചുകാഴിിഞ്ഞു. 
680.72 പേകാാെി രൂ� ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് ഭവിന നിർമ്മിാണത്തിിന് ധാനസംഹായി�ായിി നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്.

ബൈലാഫീ് ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ ഭൂ�ിയുള്ള ഭവിനര്ഹിതിരുമൊെ ഭവിന നിർമ്മിാണവുംം മൂന്നാം ഘ്യംട്ടത്തിിൽ ഭൂര്ഹിതി ഭവിനര്ഹിതിരുമൊെ 
പുനര്ധാിവിാസംവും�ാണ് ലാക്ഷാങ്ങൾ. ര്ണ്ടാം ഘ്യംട്ടത്തിിൽ ഗ്രാംാ�സംഭ സംർപേവ്വയിിലൂമൊെ കാമൊണ്ടത്തിി അംഗ്ീകാര്ിച്ചി 1,77,972 ഗുണപേഭാക്താ
ക്കിളംിൽ പേര്ഖാ�ര്ിപേശാധാനയിിലൂമൊെ 1,03,124 ഗുണപേഭാക്താക്കിളംാണ് അർഹതി പേനെിയിതി്. ഇവിര്ിൽ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളു�ായിി കാര്ാറിൽ ഏർമൊപ്പ്ട്ടതി് 98,326 പേ�ര്ാണ്. ഇവിര്ിൽ 87,495 (88.98%) ഗുണപേഭാക്താക്കിൾ ഭവിന നിർമ്മിാണം 
പൂർത്തിീകാര്ിച്ചു. ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ വിീെ് നിർമ്മിാണം പൂർത്തിീകാര്ിക്കുന്നതിിനായിി �ലാ �മുഖ ബ്രാാൻഡുകാളു�ായിി ബൈകാപേകാാർത്തു
മൊകാാണ്ട് കുറ� നിര്ക്കിിൽ വിീെ് നിർമ്മിാണ സംാ�ഗ്രാംികാൾ വിിതിര്ണം മൊചിയ്യുംന്നതിിനുള്ള നെ�െികാൾ �ിഷ്വൻ ബൈകാമൊക്കിാണ്ടിരുന്നു. 
40-60% വിമൊര് വിിലാകുറച്ചിാണ് ഇലാക്ട്രിിക്കിൽ ഉ�കാര്ണങ്ങൾ, വിയിറിംഗ്് ഉ�കാര്ണങ്ങൾ, മൊ�യിിന്റ് ്, സംാനിറ്റിറി ഉ�കാര്ണങ്ങൾ, 
സംിമൊ�ന്റ്്, വിാട്ടർ ൊങ്ക്് തുെങ്ങിയിവി ബൈലാഫീ് ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് ലാഭാ�ാക്കിിയിതി്. ഇതിിമൊന്റ് കൂടുതിൽ വിിവിര്ങ്ങൾ www.lifemission.
kerala.gov.in - ൽ ലാഭാ�ാണ്.

ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ മൂന്നാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ സംർപേവ്വയിിലൂമൊെ കാമൊണ്ടത്തിിയി 3,37,416 ഗുണപേഭാക്താക്കിളംിൽ നാളംിതുവിമൊര് അർഹതിാ �ര്ി
പേശാധാനയ്ക്ക്് ഹാജര്ായിതി് 2,29,310 ഗുണപേഭാക്താക്കിളംാണ്. ഇവിര്ിൽ 1,35,769 ഗുണപേഭാക്താക്കിൾ അർഹര്ായിി കാമൊണ്ടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്. 
മൂന്നാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ അെി�ാലാിയിിൽ ഭവിന സംമുച്ചിയിം പൂർത്തിീകാര്ിച്ചി് അെി�ാലാി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊലാ അർഹര്ായി ഭൂര്ഹിതി ഭവിന
ര്ഹിതിര്ായി 163 ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് ബൈകാ�ാറിക്കിഴിിഞ്ഞു. ഭൂര്ഹിതി ഭവിനര്ഹിതിർക്കിായിി മൂന്നാം ഘ്യംട്ടത്തിിൽ 101 ഭവിന സംമുച്ചി
യിങ്ങളുമൊെ നിർമ്മിാണ�ാണ് ലാക്ഷാ�ിട്ടിര്ിക്കുന്നതി്. 14 ഭവിന സംമുച്ചിയിങ്ങൾ മൊകായിർ പേഹാം മുപേഖനയിാണ് നിർമ്മിിക്കുന്നതി്. 10 ബൈ�ലാറ്റി് 
ഭവിന സംമുച്ചിയിങ്ങളുമൊെ നിർമ്മിാണം പുപേര്ാഗ്തിിയിിലാാണ്. കൂൊമൊതി 26 ഭവിന സംമുച്ചിയിങ്ങളുമൊെ നിർമ്മിാണം ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുമുണ്ട്.

.ആര്ദ്രം മിഷൻ
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് ആശു�ത്രികാളംിലും �റ്റി് മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാ സംംവിിധാാനങ്ങളംിലും ആധുനികാ സംംവിിധാാനങ്ങളും 

�തിിയിായി അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങളും ഏർമൊപ്പ്ടുത്തിി പേര്ാഗ്ിസംൗഹൃദവുംം ജനസംൗഹൃദവും�ാക്കിാനുള്ള �വിർത്തിനങ്ങളംാണ് ആർദ്രം 
�ിഷ്വൻ നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്നതി്.
ലിക്ഷയങ്ങള്:
l �ാഥ്�ികാാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ മുതിൽ മൊ�ഡിക്കിൽ പേകാാപേളംജുകാൾ വിമൊര്യുള്ള ആപേര്ാഗ്ാസ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം ജനസംൗഹൃദ�ാക്കുകാ.
l �ാഥ്�ികാാപേര്ാഗ്ാപേകാന്ദ്രീങ്ങമൊളം കുടുംൈാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങളംായിി �ാറ്റുകാ
l തിാലൂക്കി്, ജില്ലാാതിലാ ആശു�ത്രികാളംിൽ സം് മൊ�ഷ്വാാലാിറ്റിി, സൂപ്പ്ർ സം് മൊ�ഷ്വാാലാിറ്റിി സംൗകാര്ാങ്ങൾ ഒരുക്കിിശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ.
l എല്ലാാ ആശു�ത്രികാളംിലും ചിികാിത്സ്യാ�ാർഗ്ഗംപേര്ഖകാളുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ ചിികാിത്സ്യകാൾ ഉറപ്പുവിരുത്തുകാ.

�ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങളുമൊെ ഭാഗ്�ായിി ആശു�ത്രികാളംിൽ ചിിട്ടയിായി ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ സംൗകാര്ാം, പേൊക്കിൺ സംംവിിധാാനം,മൊ�ഡി
ക്കിൽ പേകാാപേളംജുകാളംിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ബുക്കിിംഗ്് സംൗകാര്ാം, സംവകാാര്ാതി ഉറപ്പുവിരുത്തുന്ന �ര്ിപേശാധാനാമുറികാൾ, വൃത്തിിയും മൊവിെി
പ്പുമുള്ള കാാത്തിിര്ിപ്പ്് പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ, കുെിമൊവിള്ളം, പേൊയി് ലാറ്റി് സംൗകാര്ാങ്ങൾ തുെങ്ങിയിവി ലാഭാ�ാക്കിിവിര്ികായിാണ്. അെിസ്ഥാാനസംൗകാ
ര്ാങ്ങൾ വിികാസംിപ്പ്ിച്ചും ആധുനികാ ആശു�ത്രി ഉ�കാര്ണങ്ങൾ ലാഭാ�ാക്കിിമൊക്കിാണ്ടും ഓപ്പ്പേറഷ്വൻ തിീപേയിറ്റിറുകാൾ, ലാപേൈാറട്ടറി, 
ഫീാർ�സംി, �സംവിമുറി തുെങ്ങിയിവി ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിിമൊക്കിാണ്ടിര്ിക്കുന്നു. �ാഥ്�ികാാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ കുടുംൈാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങളംാ
യിി �ാറുന്നപേതിാമൊെ ഒരു കുടുംൈത്തിിമൊലാ എല്ലാാപേ�ർക്കും സം�ഗ്രാം�ാഥ്�ികാ ആപേര്ാഗ്ാ�ര്ിചിര്ണം നൽകാാനാവുംം. ഫീീൽഡുതിലാത്തിിൽ 
ആപേര്ാഗ്ാവിർദ്ധ്യകാ �വിർത്തിനങ്ങൾ, പേര്ാഗ്�തിിപേര്ാധാം, പേര്ാഗ്ചിികാിത്സ്യ, �ാലാിപേയിറ്റിീവി് പുനര്ധാിവിാസം �വിർത്തിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയി 
എല്ലാാ �വിർത്തിനങ്ങളും ഇതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി നെന്നുവിരുന്നു. ഇതിിനായിി കൂടുതിൽ പേഡാക്ടർ�ാർ, പേനഴി് സു�ാർ, ലാപേൈാറട്ടറി മൊെകാ് നീ
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ഷ്വാൻ, ലാാൈ് സംൗകാര്ാം എന്നിവിയും ലാഭാ�ാക്കുന്നുണ്ട്. ഇ-മൊഹൽത്തി് സംംവിിധാാനം വിഴിി എല്ലാാവിരുമൊെയും ആപേര്ാഗ്ാവിിവിര്ങ്ങൾ 
പേ�ാണിട്ടർ മൊചിയ്തി് മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട ആപേര്ാഗ്ാപേസംവിനങ്ങൾ ലാഭാ�ാക്കിാനും ആപേര്ാഗ്ാവിിവിര്ങ്ങൾ ആപേര്ാഗ്ാസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് �ര്സ്പര്ം 
ബൈകാ�ാറാനും കാഴിിയും. 

ജില്ലാാതിലാ ആശു�ത്രികാളംിൽ ഘ്യംട്ടംഘ്യംട്ട�ായിി കാാത്തി് ലാാൈ്- കാാർഡിപേയിാളംജി യൂണിറ്റുകാൾ അെങ്ങുന്ന സൂപ്പ്ർ മൊസ്പഷ്വാാലാിറ്റിി 
പേസംവിനങ്ങളും തിാലൂക്കുതിലാ ആശു�ത്രികാളംിൽ ഡയിാലാിസംിസം് സംൗകാര്ാങ്ങൾ അെക്കിമുള്ള മൊസ്പഷ്വാാലാിറ്റിി പേസംവിനങ്ങളും വിികാസംി
പ്പ്ിക്കുന്ന �വിർത്തിനങ്ങൾ പുപേര്ാഗ്�ിക്കുകായിാണ്. ആദാഘ്യംട്ടത്തിിമൊലാ 170 കുടുംൈാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾക്കു പുറപേ� ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടത്തിിമൊലാ 
504 പേകാന്ദ്രീങ്ങളുമൊെ കൂെി നിർമ്മിാണ �വിർത്തിനങ്ങൾ പൂർത്തിിയിായിി വിര്ികായിാണ്. 2020 മൂന്നാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ 212 പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ കൂെി 
കുടുംൈാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങളംാക്കിി ഉയിർത്തിി നിർമ്മിാണ�വിർത്തിനങ്ങൾ എൻ എച്ചി് എം ഫീണ്ട് വിഴിി നെന്നു വിരുന്നു. സംർക്കിാർ 
ആശു�ത്രികാളുമൊെ ഒ �ി വിിഭാഗ്ം പേര്ാഗ്ീ സംൗഹൃദ�ാക്കുന്നതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾ മൊ�ഡിക്കിൽ പേകാാപേളംജ് ആശു�
ത്രികാളുമൊെതി് ആദാഘ്യംട്ടത്തിിൽ പൂർത്തിീകാര്ിച്ചു. ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടത്തിിൽ ജില്ലാാതിലാ ആശു�ത്രികാളുമൊെ പൂർത്തിിയിായിി വിരുന്നു. തിാലൂക്കി് 
തിലാ ആശു�ത്രികാളുമൊെതും ഇതിിനകാം ആര്ംഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ആർദ്രം �ിഷ്വമൊന്റ് എല്ലാാ �വിർത്തിനങ്ങളും തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ 
പേനതൃതിവത്തിിലാാണ് നെന്നുവിരുന്നതി്. 

മുഖാ�ന്ത്രിി അദ്ധ്യാക്ഷനും ആപേര്ാഗ്ാവികുപ്പ്് �ന്ത്രിി ഉ�ാദ്ധ്യാക്ഷനു�ായി സംംസ്ഥാാനതിലാ �ിഷ്വനും ജില്ലാാ�ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് 
അദ്ധ്യാക്ഷനും ജില്ലാാ കാളംക്ടർ മൊസംക്രട്ടറിയു�ായി ജില്ലാാതിലാ�ിഷ്വനും ആർദ്രം ദൗതിാത്തിിമൊന്റ് പേ�ൽപേനാട്ടവുംം ഏപേകാാ�നവുംം നിർവ്വഹി
ക്കുന്നു. ആപേര്ാഗ്ാവികുപ്പ്് �ിൻസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി മൊചിയിർ�ാനായി സംംസ്ഥാാന �ിയിറിംഗ്് കാമ്മിറ്റിിയും സംംസ്ഥാാന �ിഷ്വൻ ഡയിറക്ടർ, 
ആപേര്ാഗ്ാപേകാര്ളംം മൊചിയിർ�ാനായി ൊകാ് സം് പേഫീാഴി് സും സംംസ്ഥാാന�ിഷ്വനു തിാമൊഴി�വിർത്തിനങ്ങളുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാഏപേകാാ�നവുംം 
നെത്തിിപ്പും നിർവ്വഹിക്കുന്നു.          

ടെപോതുവിിദയോഭയോസ് സ്ംരംക്ഷണ യജ്ഞംം
ഗുണപേ�ന്മായുള്ള വിിദാാഭാാസംം കുട്ടികാളുമൊെ അവികാാശം എന്ന കാാഴ്ചപ്പ്ാെിന് അനുഗുണ�ായിി  പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ മുഴുവിൻ മൊ�ാതുവിി

ദാാലായിങ്ങമൊളംയും �ികാവിിമൊന്റ് പേകാന്ദ്രീങ്ങളംായിി �ര്ിവിർത്തിിപ്പ്ിക്കുകാ എന്നതിാണ് മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം സംംര്ക്ഷണ യിജ്ഞംം വിഴിി ലാക്ഷാം 
വിയ്ക്കുംന്നതി്. �ികാമൊവിന്നാൽ അക്കിാദ�ികാ �ികാവിാണ്. ഈ �വിർത്തിനങ്ങളംിലൂമൊെ നാെിമൊന്റ് നന്മാമൊയിന്ന് അംഗ്ീകാര്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ട �തി നി
ര്പേ�ക്ഷ നിലാ�ാെ്,  ൈഹുസംവര്തിമൊയി ഉൾമൊക്കിാള്ളുന്ന �പേനാഭാവിവുംം സംഹിഷ്ണുതിയും ജനാധാി�തിാ പേൈാധാവുംം ഉൾമൊപ്പ്മൊെ നമ്മുമൊെ 
ഭര്ണഘ്യംെന വിിഭാവിനം മൊചിയ്യുംന്ന മൂലാാപേൈാധാങ്ങമൊളംല്ലാാം ഉൾമൊക്കിാള്ളുന്ന  തിലാമുറമൊയി വിളംർത്തിിമൊയിടുക്കിാൻ കാഴിിയിണം. മൊ�ാതുവിി
ദാാഭാാസം പേ�ഖലാമൊയി ശാക്തീകാര്ിക്കുന്നതിിനും ആധുനികാവിൽക്കിര്ിക്കുന്നതിിനുമൊ�ാപ്പ്ം �തിനിര്പേ�ക്ഷ ജനകാീയി ജനാധാി�തിാ വിി
ദാാഭാാസംം എല്ലാാവിർക്കും ഉറപ്പുവിരുത്തിലാാണ് മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം സംംര്ക്ഷണ യിജ്ഞംത്തിിമൊന്റ് ആതിാന്തികാ ലാക്ഷാം. ഇതിിനായിി 
ൈഹുമുഖ�ായി �വിർത്തിനങ്ങളംാണ് ആവിിഷ്ക്കര്ിച്ചിിട്ടുള്ളതി്. 
l ഭൗതിികാ സംൗകാര്ാ വിികാസംനം
l എല്ലാാ ബൈഹസ്കൂൾ-ഹയിർമൊസംക്കിന്റ്റി ക്ലീാസ്സുകാളും സംാപേങ്ക്തിികാവിിദാാ സംൗഹൃദം
l എല്ലാാ ബൈ��റി വിിദാാലായിങ്ങളും ഡിജിറ്റിബൈലാസം് മൊചിയ്യുംകാ 
l വിിവിര് സംാപേങ്ക്തിികാ വിിദാാധാിഷ്ഠിിതി �ഠനം ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതിിന് 'സം�ഗ്രാം'  ഡിജിറ്റിൽ വിിഭവി പേ�ാർട്ടൽ 
l എല്ലാാ വിിദാാലായിങ്ങളംിലും അക്കിാദ�ികാ �ികാവിിനായിി �പേതിാകാ �ര്ി�ാെികാൾ
l സ്കൂൾതിലാ അക്കിാദ�ികാ �ാ�ർൈാനും �വിർത്തിന രൂ�പേര്ഖയും
l എല്ലാാ വിിദാാലായിങ്ങളംിലും ബൈജവിബൈവിവിിപേധാാാദാാനം
l എല്ലാാ വിിദാാലായിങ്ങളംിലും ൊലാന്റ്്- ലാാൈ് 
l ബൈലാബ്രാറി, ലാപേൈാറട്ടറി സംംവിിധാാനങ്ങൾ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ
l �ഠന �ര്ിപേ�ാഷ്വണത്തിിന് �പേതിാകാ �ര്ിഗ്ണന നൽകാാൻ ' ശ്രീദ്ധ്യ ' 
l �ാർശവവിൽക്കിര്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ടവിര്ില്ലാാത്തി ക്ലീാസ്സ് മുറികാൾ എന്ന ആശയിം സംാക്ഷാതി്ക്കിര്ിക്കുന്നതിിനായിി �പേതിാകാ �ര്ി�ാെികാൾ
l �പേതിാകാ �ര്ിഗ്ണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികാൾക്കിായിി ഉൾപേച്ചിർത്തുള്ള വിിദാാഭാാസംത്തിിന് സംവിിപേശഷ്വ ഇെമൊ�െലുകാൾ
l എല്ലാാ സ്കൂളംിലും ലാഹര്ി-�ാലാിനാവിിമുക്ത, ഹര്ിതി-സുര്ക്ഷിതിശബ്ദ, വൃത്തിിയുള്ള ശുചിിമുറി ഉറപ്പ്ാക്കിിയി കാാാമ്പസം് 

സം�ഗ്രാം�ായി കാാഴ്ചപ്പ്ാടും �വിർത്തിന �ദ്ധ്യതിികാളും ഇതിിന് പേവിണ്ടിവിരും. ഈ ദിശയിിപേലാക്കുള്ള ൈഹുജന കൂട്ടായ്മയിാണ് മൊ�ാ
തുവിിദാാഭാാസം സംംര്ക്ഷണ യിജ്ഞംം. വിിവിിധാ തിലാങ്ങളംിലുള്ള �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, ജന�തിിനിധാികാൾ, 
പൂർ വ്വവിിദാാർത്ഥികാൾ, വിിദാാഭാാസം തിൽ�ര്ര്ായി നാട്ടുകാാർ എന്നിവിരുമൊെമൊയില്ലാാം സംക്രിയി�ായി �ങ്ക്ാളംിത്തിം വിിഭവി സം�ാഹര്ണ
ത്തിിലും വിിഭവി വിിനിപേയിാഗ്ത്തിിലും �റ്റുകാാര്ാങ്ങളംിലും ഉണ്ടാകാണം. ഇമൊതില്ലാാം ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കിാൻ കാഴിിയുകാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കിാണ്. മുഖാ�ന്ത്രിി അദ്ധ്യാക്ഷനും വിിദാാഭാാസം വികുപ്പ്് �ന്ത്രിി സംഹഅദ്ധ്യാക്ഷനു�ായി സംംസ്ഥാാനതിലാ �ി ഷ്വനും,  മൊചിയി
ർപേ�ഴ്സ്ൺ- ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിി അദ്ധ്യാക്ഷനും ജില്ലാാ കാളംക്ടർ മൊസംക്രട്ടറിയു�ായി ജില്ലാാതിലാ �ിഷ്വനും �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് 
പേ�ൽപേനാട്ടം വിഹിക്കും. 
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നവിഫോകരംളംം കര്മ്മപദ്ധതിി-2
സംർവൃതിലാ സ്പർശിയിായി വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങളംിലൂമൊെ ഒരു നവിപേകാര്ളംം സൃഷ്ടിിക്കുകാ എന്ന �ഖാാ�ിതി ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെയിാണ്  

നാലുവിികാസംന �ിഷ്വനുകാൾ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്ന നവിപേകാര്ളംം കാർമ്മി�ദ്ധ്യതിിക്്കി  കാഴിി� സംർക്കിാർ തുെക്കിം കുറിച്ചിത്ി . 2018 ഓഗ്�ിൽ സംംസ്ഥാാ
നത്തിിനു പേനര്ിപേെണ്ടിവിന്ന സം�ാനതികാളംില്ലാാത്തി �ളംയിമൊത്തി തുെർന്ന്  ഭാവിിയിിൽ ഇത്തിര്ം �കൃതിി ദുര്ന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിാൽ അതിിമൊന 
അതിിജീവിിക്കിാൻ കാഴിിയുന്ന വിിധാത്തിിൽ ആസ്തികാൾ സൃഷ്ടിിക്കിാനും നഷ്ടിമൊപ്പ്ട്ടവി �കൃതിി മൊസംൗഹാർ��ര്�ായിി പുനസൃഷ്ടിിക്കിാനും ലാക്ഷാ
�ിട്ട്  പേകാര്ളം പുനർ നിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിി എന്ന പേ�ര്ിൽ ഒരു �ദ്ധ്യതിികൂെി �വിർത്തിന�ാര്ംഭിച്ചിിരുന്നു.

നാലാ് വിികാസംന �ിഷ്വനുകാളും പേകാര്ളം പുനർ നിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിിയും നെത്തിിയി നാളംിതുവിമൊര്യുള്ള �വിർത്തിനങ്ങമൊളം സം�ഗ്രാം�ായിി 
വിിലായിിരുത്തിിയിതിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ കൂടുതിൽ ഫീലാ�ദ�ായി ഏപേകാാ�നവുംം സംംപേയിാജനവുംം വിിലായിിരുത്തിൽ ര്ീതിികാളും നെപ്പ്ാ
ക്കിാൻ കാഴിിയും വിിധാം ബൈലാഫീ് , ആർദ്രം. ഹര്ിതിപേകാര്ളംം, മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം സംംര്ക്ഷണ യിജ്ഞംം എന്നീ �ിഷ്വനുകാപേളംയും പേകാര്ളം പുന
ർനിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിിപേയിയും ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി സംർക്കിാർ പുതുതിായിി രൂ�ീകാര്ിച്ചി ഏകാീകൃതി കാർമ്മി�ദ്ധ്യതിിയിാണ്  നവിപേകാര്ളംം കാർമ്മി�ദ്ധ്യ
തിി -2.

ടെപോതു ലിക്ഷയങ്ങള്
മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാം, മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസംം, അെിസ്ഥാാന ആവിശാങ്ങളും ജീവിപേനാ�ാധാിയും കൃഷ്വി വിാാ�നം, ജലാസംംര്ക്ഷണം, �ാലാിനാ 

സംംസ്കാര്ണം,�ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണം, ദുര്ന്തങ്ങമൊളം അതിിജീവിിക്കിാൻ കാഴിിയുന്നതും �ര്ിസ്ഥാിതിി സംൗഹൃദവും�ായി വിികാസംന �ദ്ധ്യതിി
കാൾ എന്നീ പേ�ഖലാകാളംിൽ വിരുംകാാലാ മൊവില്ലുവിിളംികാമൊളംക്കൂെി പേനര്ിൊൻ കാഴിിയും വിിധാത്തിിലുള്ള മുപേന്നറ്റിമുണ്ടാക്കിിയും നിലാവിിലുള്ള �ര്ി�ി
തിികാൾ �ര്ിഹര്ിച്ചി്  ഏറ്റിവുംം ഉയിർന്ന ഗുണപേ�ൻ� ഉറപ്പ്ാക്കിിയും ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെ ഒരു നവിപേകാര്ളംം സൃഷ്ടിിക്കിാനുള്ള �വിർത്തി
നങ്ങൾ സംംഘ്യംെിപ്പ്ിക്കുകായിാണ്  ലാക്ഷാങ്ങളംിൽ �ധാാനം.

�ാർപ്പ്ിെവുംം ഉ�ജീവിന �ാർഗ്ഗംങ്ങളും ഉൾമൊപ്പ്മൊെയുള്ള അെിസ്ഥാാന ആവിശാങ്ങൾ ഇല്ലാാത്തിവിമൊര് അ�ാകാതികാളംില്ലാാത്തിവിിധാം കാമൊണ്ട
ത്തിി അവിരുമൊെ ജീവിിതി ഗുണപേ�ന്മായും ഉ�ജീവിന സംൗകാര്ാങ്ങളും വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കിാൻ ലാക്ഷാ�ിട്ടുള്ള �ദ്ധ്യതിികാൾ ആവിിഷ്കര്ിച്ചി്  നെപ്പ്ാക്കുകാ, 
ആശു�തിികാളംിലും മൊ�ാതു വിിദാാലായിങ്ങളംിലും സൃഷ്ടിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടിട്ടുള്ള മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങമൊളം �പേയിാജനമൊപ്പ്ടുത്തിി അവിി
െങ്ങളംിൽനിന്ന്  ലാഭിക്കുന്ന പേസംവിനങ്ങളുമൊെയും വിിദാാഭാാസംത്തിിമൊന്റ്യും ഗുണനിലാവിാര്ം ഉയിർത്തുകാ എന്നിവിയും ലാക്ഷാ�ാണ് . �ാലാിനാ 
സംംസ്കാര്ണം, ജലാസംംര്ക്ഷണം, കൃഷ്വി, �ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണം, മൊ�ാതു ആസ്തികാളുമൊെ �ര്ി�ാലാനം, ആശു�ത്രികാളുമൊെയും ആപേര്ാഗ്ാ 
പേസംവിനങ്ങളുമൊെയും �ര്ി�ാലാനം എന്നിവിയിിൽ ഉത്തിര്വിാദിത്തി സം�ീ�നം വിളംർത്തിിമൊയിടുക്കുകായും പേനട്ടങ്ങൾ സുസ്ഥാിര്�ാക്കുകായും 
മൊചിയ്യുംകാ തുെങ്ങിയിവിയും ഇതിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്നു.

നാലാ് വിികാസംന �ിഷ്വനുകാളുപേെയും പേകാര്ളം പുനർനിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിിയുമൊെയും നിലാവിിലുള്ള �വിർത്തിനങ്ങമൊളം ൈന്ധിിപ്പ്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് 
�വിർത്തിനങ്ങൾ ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കുകാ, നിലാവിിലുണ്ടായിിരുന്ന �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങളംിമൊലാ തുെർച്ചി സൃഷ്ടിിക്കുകാ എന്നിവി �വിർത്തിന 
സം�ീ�നത്തിിമൊലാ മുഖാ �ാർഗ്ഗം�ാണ് . ഉത്തിര്വിാദിത്തിപേത്തിാമൊെ സ്മൂതിര്ാര്ാവുംം ഫീലാ�ദവും�ായി ഭര്ണ നിർവിഹണം സംാധാാ�ാക്കുകാ, �ദ്ധ്യ
തിികാൾ ആസൂത്രണം മൊചിയ്യുംന്നതിിലും നെപ്പ്ാക്കുന്നതിിലും പേ�ാണിറ്റിറിംഗ്ിനും വിർദ്ധ്യിച്ചി ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ, വിികാസംന �വി
ർത്തിനങ്ങളംിൽ ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പ്ാക്കിി ജനകാീയി കാാാമ്പയിിനുകാളംായിി �വിർത്തിനങ്ങൾ നെപ്പ്ാക്കുകാ, പുതിിയി സംാപേങ്ക്തിികാ വിിദാ
യുമൊെ സംാധാാതികാൾ എല്ലാാ പേ�ഖലായിിലും �ര്�ാവിധാി �പേയിാജനമൊപ്പ്ടുത്തുകാ എന്നിവിയും ലാക്ഷാ�ാണ് .

ഹിരംിതിഫോകരംളംം മിഷൻ
നാെിമൊന്റ് �ച്ചിയും �ണ്ണിമൊന്റ് നന്മായും ജലാത്തിിമൊന്റ് ശുദ്ധ്യിയും �ര്ിസംര്ത്തിിമൊന്റ് വൃത്തിിയും വിീമൊണ്ടടുക്കിാനുള്ള ജനകാീയി തിീവ്ര 

യിജ്ഞം�ാണ് ഹര്ിതിപേകാര്ളംം �ിഷ്വനിലൂമൊെ വിിഭാവിനം മൊചിയ്യുംന്നതി്. �ാര്ിസ്ഥാിതിികാ നന്മാകാളുമൊെ ഭൂതികാാലാമൊത്തി വിീമൊണ്ടടുക്കിാൻ ലാക്ഷാ
�ിട്ട് 2016 ഡിസംംൈറിൽ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ ഹര്ിതിപേകാര്ളംം �ിഷ്വന് തുെക്കിം കുറിച്ചു. പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് സംവിിപേശഷ്വതികാളംായിി �കാീ
ർത്തിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടിരുന്ന വൃത്തിിയും ജലാസംമൃദ്ധ്യിയും വിീമൊണ്ടടുക്കുകാ, സുര്ക്ഷിതി ഭക്ഷാ വിസ്തുക്കിളുമൊെ ഉതി്�ാദനം വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകാ എന്നിവി
യിാണ് ഹര്ിതിപേകാര്ളംം �ിഷ്വമൊന്റ് മുഖാ ലാക്ഷാങ്ങൾ കാാലാാവിസ്ഥാാ വിാതിിയിാനം പേ�ാമൊലായുളംളം പുതിിയി മൊവില്ലുവിിളംികാൾ 
പേനര്ിടുന്നതിിനുളംളം �ാപേദശികാ �വിർത്തിനങ്ങൾ ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും �ിഷ്വൻ ലാക്ഷാ�ിടുന്നു. ശുചിിതിവ  �ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണം, 
�ണ്ണ്  ജലാ സംംര്ക്ഷണം, ബൈജവികൃഷ്വി ര്ീതിിയ്ക്ക്് �ാമുഖാം മൊകാാടുത്തു മൊകാാണ്ടുളംളം കൃഷ്വിവിികാസംനം എന്നീ മൂന്ന് ഉ��ിഷ്വനുകാൾവിഴിി
യിാണ് �ധാാന�ായും ഹര്ിതിപേകാര്ളംം �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങൾ സംംഘ്യംെിപ്പ്ിച്ചു വിരുന്നതി്.

ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെ തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിലാാണ് �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങൾ തിാമൊഴിത്തിട്ടുകാ
ളംിൽ നെപ്പ്ാക്കുകാ. �ൗര്സം�ിതിികാൾ, ൈഹുജന സംംഘ്യംെനകാൾ, സംർക്കിാര്ിതിര് സംംഘ്യംെനകാൾ, വിിദാാഭാാസം-ആപേര്ാഗ്ാസംംര്
ക്ഷണ-പേക്ഷ� �വിർത്തിന ര്ംഗ്ങ്ങളംിമൊലാ ജനകാീയി കൂട്ടായ്മകാൾ, സംഹകാര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, സംന്നദ്ധ്യ സംംഘ്യംെനകാൾ, �തിസ്ഥാാ
�നങ്ങൾ, കാമ്പനികാൾ, സംാംസ്ക്ക്ാര്ികാ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ എന്നിങ്ങമൊന സംമൂഹത്തിിമൊന്റ് സം�സ്ത പേ�ഖലാകാളംിലും �വിർത്തിിക്കുന്ന 
സംംഘ്യംെനകാളുപേെയും സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും വിാക്തികാളുമൊെയും സംാപേങ്ക്തിികാസംഹായിം, സംന്നദ്ധ്യ പേസംവിനം, സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിം 
തുെങ്ങി ൈഹുവിിധാ സംഹായിസംഹകാര്ണങ്ങൾ സം�ാഹര്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് തിാമൊഴിപ്പ്റയുന്ന മൂന്ന് തിലാങ്ങളംിമൊലാ �വിർത്തിനങ്ങൾ അർത്ഥ
പൂർണ്ണ�ായിി സംംപേയിാജിപ്പ്ിച്ചു മൊകാാണ്ടാണ് �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങൾ നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്.     

l�ിഷ്വനുകാളുമൊെ ലാക്ഷാങ്ങൾ ബൈകാവിര്ിക്കുന്നതിിനുപേവിണ്ടി �വിർത്തിനങ്ങളുമൊെ ആസൂത്രണം തിപേ�ശ ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ 
പേനതൃതിവത്തിിൽ �ാവിർത്തിികാ�ാക്കുകായും അതിിലൂമൊെ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�ന �പേദശത്തിിന് പേവിണ്ടി ഒറ്റി �ദ്ധ്യതിി (Single plan) 
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തിയ്യാറാക്കുകായും തുെർന്ന് �ദ്ധ്യതിിയിിമൊലാ വിിവിിധാ ഘ്യംെകാങ്ങൾ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട വികുപ്പുകാളും സ്ഥാാ�നങ്ങളും നിർവ്വഹണം നെത്തുകായും 
മൊചിയ്യുംകാ. ll വികുപ്പുകാളുമൊെ കാീഴിിൽ �പേതിാകാ�ായിി തിയ്യാറാക്കുന്ന പേകാന്ദ്രീ/സംംസ്ഥാാന �ദ്ധ്യതിികാളും വിിഭവിങ്ങളും കാഴിിയുന്നിെപേത്തിാളംം 
ഈ �ദ്ധ്യതിിയു�ായിിസംംപേയിാജിപ്പ്ിക്കുകാ.lll മൊ�ാതുസംമൂഹത്തിിമൊന്റ് പേനതൃതിവത്തിിലും സംഹായിത്തിിലും രൂ�മൊപ്പ്ടുന്ന �ദ്ധ്യതിികാളും 
�വിർത്തിനങ്ങളും ഈ മൊ�ാതു�ദ്ധ്യതിിയു�ായിി സംംപേയിാജിപ്പ്ിക്കുകാ.          

ടെപോതുവിോയ ലിക്ഷയങ്ങള്
l	ഭൂ�ിയും �ണ്ണും ജലാവുംം വിായുവുംം �ലാിന�ാക്കിാമൊതി വിികാസംന�വിർത്തിനങ്ങൾ സംംഘ്യംെിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും ജലാസംാന്നിധാാം പേ�ാതി

സ്സുകാളംിൽ എല്ലാാസം�യിവുംം ഉറപ്പ്ാക്കുവിാൻ ആവിശാമുളംളം �ാര്ിസ്ഥാിതിികാ പുനഃസ്ഥാാ�ന�വൃത്തിികാൾ കാമൊണ്ടത്തിി നിർ വ്വഹി
ക്കുന്നതിിനും വികുപ്പുകാമൊളംയും തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും സംമൂഹമൊത്തിയും �ാപ്തിര്ാക്കുകാ.  l	�ാര്ിസ്ഥാിതിികാ സുര്ക്ഷയും 
ഉതി്�ാദനക്ഷ�തിയും സംവയിം�ര്ാാപ്തിതിയും ലാക്ഷാ�ിട്ടുമൊകാാണ്ടുളംളം സംംപേയിാജിതി �ദ്ധ്യതിി രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിന് പേ�ര്കാശക്തി
യിായിി �വിർത്തിിക്കുകാ. l	ശുചിിതിവ-�ാലാിനാസംംസം് കാര്ണ പേ�ഖലായിിമൊലാ നിയി�ങ്ങൾ കാർശന�ായിി നെപ്പ്ാക്കുന്നുമൊവിന്ന് ഉറ
പ്പ്ാക്കുകാ, ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെ ശാസ്ത്രീീയി �ാലാിനാ സംംസം് കാര്ണം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ. l	�ഴിമൊവിളംളംസംംഭര്ണം വിാാ�കാ�ാക്കുകാ, 
ഭൂഗ്ർഭജലാസംംപേ�ാഷ്വണം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ. l	ഫീലാവൃക്ഷങ്ങൾ, വിിവിിപേധാാപേ�ശ �ര്ങ്ങൾ, ഔഷ്വധാസംസംാങ്ങൾ എന്നിവി വിാാ�കാ
�ായിി വിച്ചു�ിെിപ്പ്ിക്കുകാ.

പച്ച്ത്തുരുംത്തി്
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെപേയിാ സംന്നദ്ധ്യ സംംഘ്യംെനകാളുമൊെപേയിാ മൊ�ാതു സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെപേയിാ വികുപ്പുകാളുമൊെപേയിാ വിാ

ക്തികാളുമൊെപേയിാ പേനതൃതിവത്തിിൽ സ്ഥാലാങ്ങൾ കാമൊണ്ടത്തിി തിപേ�ശീയി�ായി വൃക്ഷങ്ങളും �റ്റി് സംസംാങ്ങളും ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി വിനത്തിിമൊന്റ് സംവിി
പേശഷ്വതികാൾ രൂ�മൊപ്പ്ടുത്തുകായും അതിിമൊന്റ് തുെർ സംംര്ക്ഷണവും�ാണ് �ച്ചിത്തുരുത്തി് �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്. കാാലാാവിസ്ഥാാ 
വിാതിിയിാനത്തിിമൊന്റ് �തിാാഘ്യംാതിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുംകാ, അധാികാം �ാണവിായു അന്തര്ീക്ഷത്തിിമൊലാത്തിിക്കുകാ, അന്തര്ീക്ഷത്തിിമൊലാ മൊ�ാെി�െ
ലാങ്ങമൊളംയും വിിവിിധാ പേ�ാതിസ്സുകാളംിൽ നിന്നുള്ള നിർഗ്ഗം�ന �ാലാിനാ വിസ്തുക്കിമൊളംയും അന്തര്ീക്ഷത്തിിൽ വിാാ�ിക്കിാമൊതി തിെഞ്ഞുനിർത്തുകാ, 
വിാഹനങ്ങളംിൽ നിന്നും വിാവിസംായിശാലാകാളംിൽ നിന്നും പുറംതിള്ളുന്ന വിിഷ്വവിായുവിിമൊന വിിഷ്വമുക്ത�ാക്കുകാ, �മൊണ്ണാലാിപ്പ്ിമൊന്റ് സംാധാാതി 
കുറയ്ക്കുംകാ, ജലാത്തിിമൊന്റ് ഒഴുക്കിിമൊന �ിതിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, ശബ്ദ�ലാിനീകാര്ണത്തിിമൊന്റ് പേതിാതി് കുറയ്ക്കുംകാ തുെങ്ങിയി ൈഹുമുഖ�ായി �പേയിാജനങ്ങ
ൾ ഉണ്ടാക്കിിമൊയിടുത്തി് �നുഷ്വാ ജീവിിതിത്തിിന് ആപേര്ാഗ്ാകാര്�ായി ആവിാസം വിാവിസ്ഥാ ഉണ്ടാക്കുകായിാണ് ഇതിിലൂമൊെ ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്.

ജലിഗുണനിലിവിോരം പരംിഫോശാോധന ലിോബുകള്
കുെിമൊവിള്ളത്തിിമൊന്റ് ഗുണനിലാവിാര്ം �ര്ിപേശാധാിക്കുന്നതിിനുപേവിണ്ടിയുള്ള �ാഥ്�ികാ �ര്ിപേശാധാനാ സംംവിിധാാന�ാണ് ഇതിിലൂമൊെ 

ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്. സംംസ്ഥാാനമൊത്തി എല്ലാാ തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�ന �ര്ിധാിയിിലും മൊതിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ട ഒരു ഹയിർ മൊസംക്കിന്റ്
റി സ്കൂളംിൽ വിിദാാഭാാസം വികുപ്പ്് അതിതി് തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നം എന്നിവിയുമൊെ സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെയിാണ് ഹര്ിതി പേകാര്ളം 
�ിഷ്വൻ ലാപേൈാറട്ടറി സംംവിിധാാനം സംജ്ജ�ാക്കുന്നതി് മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കി് കാിണർ മൊവിള്ളത്തിിമൊന്റ് സംാമ്പിൾ �ര്ിപേശാധാനാ സംൗകാര്ാം 
ഒരുക്കിിയിിട്ടുള്ള സ്കൂളുകാളംിമൊലാ ലാാബുകാളംിൽ പേനര്ിമൊട്ടത്തിിച്ചി് ഗുണനിലാവിാര് �ര്ിപേശാധാന നെത്തിാം. 

മഹിോത്മോ�ോന്ധി ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് പദ്ധതിി
�ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് നിയി�ം അവിിദഗ്ദ്ധ കാായിികാ മൊതിാഴിിൽ മൊചിയ്യാൻ സംന്നദ്ധ്യതിയുള്ള, �ായിപൂർ

ത്തിിയിായി അംഗ്ങ്ങളുള്ള, ഏമൊതിാരു ഗ്രാംാ�ീണ കുടുംൈത്തിിനും ഒരു സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വത്തിിൽ 100 ദിവിസംമൊത്തി മൊതിാഴിിൽ ഉറപ്പു 
നൽകുന്നു. ഗ്രാംാ�ീണ പേ�ഖലായിിമൊലാ ജനങ്ങളുമൊെ സംാമൂഹികാ സംാമ്പത്തിികാ പുപേര്ാഗ്തിിയും സംാമൂഹാ സം�തിവവുംം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ, �ാപേദ
ശികാ�ായി മൊതിാഴിിൽ, വിരു�ാനം എന്നിവി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകാ, സ്ത്രീീ-പുരുഷ്വ അസം�തിവം കുറയ്ക്കുംകാ, തുലാാപേജാലാിക്കി് തുലാാപേവിതിനം, നഗ്ര്
ങ്ങളംിപേലാക്കുള്ള കുെിപേയിറ്റിം തിെയുകാ, �ണ്ണ്-ജലാം, ബൈജവിസംമ്പത്തി്, �ര്ിസ്ഥാിതിി എന്നിവിയുമൊെ സംംര്ക്ഷണം ഉറപ്പ്ാക്കിി കാാർഷ്വികാ 
പേ�ഖലാമൊയി ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, ദര്ിദ്രജനവിിഭാഗ്ങ്ങളുമൊെ ആവിാസം പേകാന്ദ്രീങ്ങളുമൊെ  �ാര്ിസ്ഥാിതിികാ പേശാഷ്വണം തിെയുകാ, മൊതിാഴിിമൊലാ
ടുക്കുന്നവിര്ിൽ സംംഘ്യംപേൈാധാവുംം സംാമൂഹികാ പേൈാധാവുംം വിളംർത്തിി കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പുവിരുത്തുകാ, ഇെത്തിട്ടുകാാരുമൊെയും കാര്ാറുകാാരുമൊെയും 
ചൂഷ്വണത്തിിൽ നിന്ന് മൊതിാഴിിമൊലാടുക്കുന്നവിമൊര് സംംര്ക്ഷിക്കുകാ തുെങ്ങിയിവിയും മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാങ്ങളംാണ്. സ്ഥാായിി
യിായി ദാര്ിദ്ര� ലാഘൂകാര്ണത്തിിനുള്ള ഈ സംാദ്ധ്യാതികാളംാണ് �ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിമൊയി മുൻകാാലാ 
മൊതിാഴിിൽദാന �ദ്ധ്യതിികാളംിൽ നിന്നും വിാതിാസ്ത�ാക്കുന്നതി്.

സ്വിിഫോശാഷതികള്
lസ്ഥാായിിയിായിതും ഉല്പാാദന�ര്വും�ായി ആസ്തികാൾ സൃഷ്ടിിക്കിൽ l �ിനി�ം കൂലാി ഉറപ്പുനൽകുന്നു lപേവിതിനം ൈാങ്ക്് അക്കിൗണ്ട് 

മുപേഖന �ാത്രം l�വൃത്തിിയുമൊെ ആമൊകാമൊച്ചിലാവിിൽ പേവിതിനഘ്യംെകാം 60% ൽ കുറയിാൻ �ാെില്ലാ. lസംാധാന സംാ�ഗ്രാംികാളും വിിദഗ്ദ്ധ-അർദ്ധ്യ 
വിിദഗ്ദ്ധ മൊതിാഴിിലാാളംികാളുമൊെ കൂലാിയും അെക്കിം 40 ശതി�ാനത്തിിൽ അധാികാര്ിക്കിാൻ �ാെില്ലാ lകാര്ാറുകാാർ �ാെില്ലാ, യിന്ത്രിങ്ങൾ ഉ�
പേയിാഗ്ിക്കുന്നതിിലുള്ള നിയിന്ത്രിണം l�ദ്ധ്യതിി ആസൂത്രണത്തിിൽ ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് മുഖാ�ങ്ക്് lനിർവ്വഹണം പൂർണ്ണ�ായും 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ മുപേഖന lയിഥ്ാസം�യിം കൂലാി ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനായിി ഇ.എഫീ്.എം.എസം് സംംവിിധാാനം lപേസംാഷ്വാൽ ഓഡിറ്റി് 
l�ദ്ധ്യതിി നിർവ്വഹണവുംം ഗുണനിലാവിാര്വുംം �ര്ിപേശാധാിക്കുന്നതിിന് ജില്ലാാ-സംംസ്ഥാാനതിലാ കാവാളംിറ്റിി പേ�ാണിട്ടർ�ാർ
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വിയവിസ്ഥാകളുംം അവികോശാങ്ങളുംം
l അവിിദഗ്ദ്ധ കാായിികാാദ്ധ്യവാനം മൊചിയ്യാൻ സംന്നദ്ധ്യതിയുള്ളവിരും ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിൽ സ്ഥാിര് തിാ�സംക്കിാരു�ായിിര്ിക്കിണം l18 

വിയിസം് പൂർത്തിിയിായിിര്ിക്കിണം (ഉയിർന്ന �ായി�ര്ിധാിപേയിാ, എ.�ി.എൽ/ൈി.�ി.എൽ വിിപേവിചിനപേ�ാ ഇല്ലാ) lഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിൽ 
ര്ജിസം് പേൈഷ്വന് അപേ�ക്ഷിച്ചി് 15 ദിവിസംത്തിിനകാം മൊതിാഴിിൽ കാാർഡ് ലാഭിക്കും l	കുറ�തി് 14 ദിവിസംപേത്തിക്കി് മൊതിാഴിിലാിന് അപേ�
ക്ഷിക്കിണം lപേജാലാിക്കി് മുൻകൂറായും അപേ�ക്ഷിക്കിാം lഅപേ�ക്ഷ ലാഭിച്ചി് 15 ദിവിസംത്തിിനകാം മൊതിാഴിിൽ അമൊല്ലാങ്ക്ിൽ നിശ്ചിതി നിര്
ക്കിിൽ മൊതിാഴിിലാില്ലാായ്മ പേവിതിനം lമൊതിാഴിിൽ നൽകാിമൊക്കിാണ്ടുള്ള അറിയിിപ്പ്് പേര്ഖാമൂലാം നൽകാണം l��ർ പേറാൾ പൂർത്തിീകാര്ിച്ചി് 
15 ദിവിസംത്തിിനകാം കൂലാി lകാാലാതിാ�സംം ഉണ്ടാകുന്ന ഓപേര്ാ ദിവിസംത്തിിനും നൽകാാത്തി പേവിതിനത്തിിമൊന്റ് .05% നിര്ക്കിിൽ നഷ്ടി�
ര്ിഹാര്ം lവിനാവികാാശ നിയി��കാാര്ം ഭൂ�ി ലാഭിച്ചിവിർക്കി് 150 ദിവിസംമൊത്തി മൊതിാഴിിൽ lകുടുംൈത്തിിന് �ര്�ാവിധാി 100 ദിവിസംം 
മൊതിാഴിിൽ l5 കാിപേലാാ�ീറ്റിറിനുള്ളിൽ പേജാലാി അമൊല്ലാങ്ക്ിൽ 10% അധാികാം കൂലാി lകുെിക്കിാനുള്ള മൊവിള്ളം, വിിശ്രീ� സംൗകാര്ാം, �ഥ്� 
ശുശ്രൂഷ്വാ സംൗകാര്ാം എന്നിവി �ണിയിിെങ്ങളംിൽ ഉണ്ടായിിര്ിക്കിണം l�ര്ിക്കി് �റ്റിിയിാൽ സംൗജനാ ചിികാിത്സ്യ lഅ�കാെ �ര്ണം/
സ്ഥാിര് അംഗ്ബൈവികാലാാത്തിിന് നഷ്ടി�ര്ിഹാര്ം lമൊതിാഴിിലാാളംികാളുമൊെ 5 വിയിസ്സിൽ തിാമൊഴിയുള്ള കുട്ടികാൾക്കി് �ര്ി�ാലാന സംൗകാര്ാം 
(കുറ�തി് 5 പേ�ർ) lകുട്ടിക്കി് മൊതിാഴിിൽ സ്ഥാലാത്തുവിച്ചി് അ�കാെം �റ്റിിയിാൽ സംൗജനാ ചിികാിത്സ്യ. lഅ�കാെ�ര്ണത്തിിന് എകാ് സം് പേഗ്രാം
ഷ്വാാ.

ഏടെറ്റടുഫോക്കാണ്ടി പ്രവൃത്തിികളുംടെെ മുൻ�ണനോക്രമം
l പ്രകൃതിി വിിഭവി പരംിപോലിനവുംമോയി ബന്ധടെപ്പ്ട്ട ടെപോതുപ്രവൃത്തിികള് 1. ജലാസംംര്ക്ഷണത്തിിനും ജലാമൊകാായ്ത്ത്ിനും സംഹാ

യികാര്�ായി നിർമ്മിിതിികാൾ 2. നീർത്തിെ �ര്ി�ാലാന �വൃത്തിികാൾ. 3. സൂക്ഷ്മി-മൊചിറുകാിെ ജലാപേസംചിന �വൃത്തിികാൾ. 4. �ര്മ്പര്ാഗ്തി 
ജലാപേ�ാതിസ്സുകാളുമൊെ പുനരുദ്ധ്യാര്ണം. 5. �ര്ം വിച്ചി് �ിെിപ്പ്ിക്കിലും വിനവിതി്കാര്ണവുംം. 6. മൊ�ാതുഭൂ�ിയിിമൊലാ വിികാസംന �വൃത്തിികാൾ 
llസ്മൂഹിത്തിിൽ അവിശാതി അനുഭവിിക്കുന്നി വിിഭോ�ങ്ങള്ക്കുള്ള വിയക്താി�തി ആസ്തികള് 1. ഭൂ�ിയുമൊെ ഉല്പാാദനക്ഷ�തി വിർദ്ധ്യി
പ്പ്ിക്കുന്നതിിനായിി അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങൾ ലാഭാ�ാക്കിൽ. 2. �ഴികൃഷ്വി, �ട്ടുനൂൽകൃഷ്വി, പേതിാട്ടവിിളംകൃഷ്വി, ഫീാംപേഫീാറ�ി എന്നിവി
യിിലൂമൊെ ഉ�ജീവിനം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ. 3. തിര്ിശ് ഭൂ�ി / �ാഴി്ഭൂ�ി വിികാസംിപ്പ്ിച്ചി് കൃഷ്വിക്കി് അനുപേയിാജാ�ാക്കിൽ. 4.  പേകാന്ദ്രീ/സംംസ്ഥാാന 
സംർക്കിാരുകാൾ ആവിിഷ്ക്കര്ിക്കുന്ന  ഭവിന നിർമ്മിാണ �ദ്ധ്യതിികാൾ �കാാര്ം ഏമൊറ്റിടുക്കുന്ന ഭവിന നിർമ്മിാണത്തിിമൊലാ അവിിദഗ്ദ്ധ 
കാായിികാ മൊതിാഴിിൽ ഘ്യംെകാം. 5. മൃ ഗ്�ര്ി�ാലാനം പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനുള്ള �വൃത്തിികാൾ. 6. �ത്സ്യാൈന്ധിന �വിർത്തിനങ്ങൾ 
പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുന്നതിിന് ഉതികുന്ന �വൃത്തിികാൾ. lll സ്വയംസ്ഹിോയ സ്ം�ങ്ങള്ക്കാ് ടെപോതു അെിസ്ഥാോന സ്�കരംയങ്ങള് 
1. കാാർഷ്വിപേകാാതി്�ാദനക്ഷ�തി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനുള്ള �വൃത്തിികാൾ. 2. സംവയിം സംഹായി സംംഘ്യംങ്ങളുമൊെ ഉ�ജീവിന �വിർത്തിന
ങ്ങൾക്കി് ആവിശാ�ായി മൊ�ാതു വിർക്കി്മൊഷ്വഡ്ഡുകാളുമൊെ നിർമ്മിാണം. llll. ഗ്രാോമീണ അെിസ്ഥാോന സ്�കരംയങ്ങള് 1. ഗ്രാംാ�ീണ ശു
ചിിതിവവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട �വൃത്തിികാൾ. 2. ഗ്രാംാ�ീണ പേറാഡുകാളുമൊെ നിർമ്മിാണം. 3.  കാളംിസ്ഥാലാങ്ങളുമൊെ നിർമ്മിാണം. 4. മൊ�ാതു 
അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങൾ, പേറാഡുകാളുമൊെ പുനഃരുദ്ധ്യാര്ണം, ദൂര്ന്ത�തിിപേര്ാധാ തിയ്യാമൊറടുപ്പുകാൾ. 5. അങ്ക്ണവിാെിപേകാന്ദ്രീങ്ങൾ, 
ഗ്രാംാ�ീണ ചിന്തകാൾ എന്നിവിയ്ക്ക്ാവിശാമുള്ള മൊകാട്ടിെങ്ങളുമൊെ നിർമ്മിാണം. 6. ഭക്ഷാധാാനാ സംംഭര്ണികാളുമൊെ നിർമ്മിാണം. 7. MGNREGS 
�കാാര്ം ഏമൊറ്റിടുക്കുന്ന നിർമ്മിാണ �വൃത്തിികാളുമൊെ എ�ിപേ�റ്റിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി വിരുന്ന നിർമ്മിാണ സംാ�ഗ്രാംികാളുമൊെ ഉല്പാാദനം. 8. 
MGNREGS �കാാര്ം സൃഷ്ടിിക്കിമൊപ്പ്ട്ട ഗ്രാംാ�ീണ മൊ�ാതു ആസ്തികാളുമൊെ അറ്റികുറ്റി�ണികാൾ. 9. സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരു�ായിി കൂെിയിാപേലാാ
ചിന നെത്തിി പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാർ വിിജ്ഞംാ�നം മൊചിയ്യുംന്ന �റ്റി് ഏമൊതിാരു �വൃത്തിിയും. 

മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് നിയി�ം �ട്ടികാ 1 ഖണ്ഡികാ '9' മൊലാ വിാവിസ്ഥാകാൾക്കിനുസംര്ിച്ചുള്ള �പേദശത്തിിമൊന്റ് സംാധാാതി, �പേദശത്തിിമൊന്റ് ആവി
ശാകാതി, �ാപേദശികാ വിിഭവിങ്ങളുമൊെ ലാഭാതി എന്നിവിയ്ക്ക്നുസൃതി�ായിി ഗ്രാംാ�സംഭ തിീരു�ാനിക്കുന്ന മുൻഗ്ണനാ ക്ര��നുസംര്ിച്ചു�ായിിര്ിക്കിണം 
�വൃത്തിി നിശ്ചയിിപേക്കിണ്ടതി്. �കാെ�ല്ലാാത്തിതും അളംന്നുതിിട്ടമൊപ്പ്ടുത്തിാൻ കാഴിിയിാത്തിതു�ായി �വൃത്തിികാളും, പുല്ലാ് നീക്കിം മൊചിയ്യൽ, 
കാല്ലാ് നീക്കിം മൊചിയ്യൽ, കാാർഷ്വികാ �വൃത്തിികാൾ മുതിലാായി ആവിർത്തിന സംവഭാവിമുള്ള �വൃത്തിികാളും ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഏമൊറ്റിടുക്കിാൻ 
�ാെില്ലാാത്തിതിാണ്. 

ഫോകരംളം ട്രൈൈബൽ പ്ലാസ്്
 കേ�രളത്തിിലെ� ഓകേരാ പട്ടിി�വർഗ്ഗ കുടുംംബത്തിിനുംം കേ�ന്ദ്ര നിിയമപ്ര�ാരം ഉറപ്പു വരുത്തിിയിട്ടുള്ള 100 ദിിവസലെത്തി ലെ�ാ

ഴി�ിനുംപുറകേമ അധി�മായി 100 ദിിവസലെത്തി ലെ�ാഴിൽ കൂടി നിൽകുന്ന�ിനി് സംസ്ാനി സർക്ാർ കേ�രള ട്രൈബൽ പ്ലസ് 
പദ്ധ�ി നിടപ്ി�ാക്കുന്നു. ഇ�ിനിായി പട്ടിി�വർഗ്ഗ വി�സനി വകുപ്് 2018 -19 സാമ്പത്തിി� വർഷം 12.40 കേ�ാടി രൂപ നിീക്ി 
വയ്ക്കു�യുണ്ായി. 2019-20 ല് കേ�രള ട്രൈബൽ പ്ലസ് പദ്ധ�ിയ്കായി 37.53 കേ�ാടി രൂപ സംസ്ാനി സർക്ാർ നിീക്ിവച്ിട്ടുണ്്. 
പട്ടിി�വർഗ്ഗ കുടുംംബങ്ങൾക്് കൂ�ി �ഭിക്കുന്ന�ിനി് �ാ��ാമസം ഒഴിവാക്കുന്ന�ിനിായി അട്ടിപ്ാടി കേലോക്ിലം വയനിാട് 
ജില്ലയിലം മുൻകൂർ കൂ�ി വി�രണം കുടുംംബശ്ീ വഴി നിടപ്ി�ാക്ി വരുന്നു. 2018-19ല് 120 �ക്ം രൂപ മുൻകൂർ കൂ�ിയിനി
ത്തിിൽ പട്ടിി�വർഗ്ഗ കുടുംംബങ്ങൾക്് നിൽകു�യുണ്ായി.

മഹിോത്മോ�ോന്ധി ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് നിയമം ഫോസ്ോഷയൽ ഓം�ിറ്റ് ടെസ്ോട്രൈസ്റ്റി ഫോകരംളം
മഹാാത്മാാ ഗാാന്ധിി കേദിശീീയ ഗ്രാാമീണ ലെ�ാഴിലറപ്് പദ്ധ�ിയുലെട �ീഴിൽ നിടപ്ി�ാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിി�ളുലെട കേസാഷയൽ 

ഓഡിറ്് ഗ്രാാമസഭ�ളിലൂലെട നിടത്തിണലെമന്ന് മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കേദിശീീയ ഗ്രാാമീണ ലെ�ാഴിലറപ്് നിിയമം 2005 ലെ� വയവസ്
�ൾ അനുംശീാസിക്കുന്നു. മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കേദിശീീയ ഗ്രാാമീണ ലെ�ാഴിലറപ്പു നിിയമം കേസാഷയൽ ആഡിറ്് ചട്ടിങ്ങൾ 2011,  
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ഖണ്ി� 4 ലെ� വയവസ്�ൾ  പ്ര�ാരം സംസ്ാനിലെത്തി എല്ലാ പഞ്ായത്തു�ളിലം വർഷത്തിിൽ രണ്ടുപ്രാവശീയം കേസാഷയൽ 
ഓഡിറ്് സംഘടിപ്ികേക്ണ്തുണ്്.  ഇ�ിനിായി ചട്ടിങ്ങളിൽ വയവസ് ലെചയ്ിട്ടുളളതു പ്ര�ാരം  കേസാഷയൽ ഓഡിറ്് ലെസാട്സറ്ി 
(MGNSASK) രജിസ്റ്റർ ലെചയ്് പ്രവർത്തിനിം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.  മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കേദിശീീയ ഗ്രാാമീണ ലെ�ാഴിലറപ്് പദ്ധ�ിയുലെട 
കേസാഷയൽ ഓഡിറ്് പ്രവർത്തിനിങ്ങൾക്് ഗ്രാാമസഭ�ലെള സജ്ജമാക്കു�യാണ് ലെസാട്സറ്ിയുലെട മുഖയ�ക്യം. ഇ�ികേ�ക്ായി 
കേസാഷയൽ ഓഡിറ്് ലെെസി�ികേറ്റ്ർമാലെര �ിരലെഞെടുംത്തി് പരിശീീ�ിപ്ിച്് കേ�ന്ദ്രസർക്ാർ പുറലെപ്ടുംവിച്ിട്ടുള്ള ഓഡിറ്ിംഗാ് മാ
നിദിണ്ങ്ങൾ പ്ര�ാരം കേസാഷയൽ ഓഡിറ്് പ്രക്ിയ സുഗാമമാക്കു� എന്ന�ാണ് ലെസാട്സറ്ിയുലെട പ്രധാനി ചുമ��.

അയ്യങ്കോളംി ന�രം ടെതിോഴിലുറാപ്പ്് പദ്ധതിി
നഗ്ര്�പേദശങ്ങളംിൽ വിസംിക്കുന്ന അവിിദഗ്ദ്ധ കാായിികാ മൊതിാഴിിൽ മൊചിയ്യാൻ സംന്നദ്ധ്യതിയുള്ള ഓപേര്ാ കുടുംൈത്തിിമൊലായും �ായി

പൂർത്തിിയിായി അംഗ്ങ്ങൾക്കി്, ഒരു സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വത്തിിൽ കുറ�തി് 100 ദിവിസംം മൊതിാഴിിൽ ഉറപ്പ്ാക്കുകായും അതിിലൂമൊെ കുടും
ൈങ്ങളുമൊെ ജീവിിതിസുര്ക്ഷ ഉറപ്പ്ാക്കുകായു�ാണ് അയ്യങ്ക്ാളംി നഗ്ര് മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാം. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ എല്ലാാ മുനി
സംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാളംിലും മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാളംിലു�ാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്.

�ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ കാീഴിിൽ ഏമൊറ്റിടുത്തു നെപ്പ്ിലാാക്കിാവുംന്ന എല്ലാാ �വൃത്തിികാളും 
അയ്യങ്ക്ാളംി നഗ്ര് മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ കാീഴിിലും ഏമൊറ്റിടുക്കിാവുംന്നതിാണ്. നഗ്ര്ങ്ങളംിമൊലാ �ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണവുംം അനുവിദനീ
യി�ായി �വൃത്തിിയിാണ്. കൂൊമൊതി 2019-20 സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വം മുതിൽ ര്ണ്ടു കാന്നുകാാലാികാളംിൽ കൂടുതിലുള്ള, അവിശതി അനുഭവിി
ക്കുന്ന വിിഭാഗ്ത്തിിൽമൊപ്പ്ടുന്ന ക്ഷീര്കാർഷ്വകാമൊര്യും �ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി �ര്�ാവിധാി 100 ദിവിസംമൊത്തി പേവിതിനം അയ്യങ്ക്ാളംി 
നഗ്ര് മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് ഫീണ്ടിൽനിന്നും നൽകുന്നുണ്ട്.

ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ഉപജീവിന മിഷൻ
പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ ഉ�ജീവിന  �ിഷ്വൻ (എൻആർഎൽഎം) �ദ്ധ്യതിി പേകാര്ളംത്തിിൽ നെപ്പ്ിലാാക്കിി തുെങ്ങിയിതി് 2012-13 ൽ ആണ്.  

പേദശീയി തിലാത്തിിൽ എൻആർഎൽഎം പേ�ാമൊലായുള്ള ഒരു �ദ്ധ്യതിി ആവിിഷ്കര്ിച്ചിതി് തിമൊന്ന കുടുംൈശ്രീീമൊയി �ാതൃകായിാക്കിിമൊക്കിാണ്ടാ
ണ്. �ാവിമൊപ്പ്ട്ട സ്ത്രീീകാമൊളം സംാമൂഹാാധാിഷ്ഠിിതി സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനത്തിിലൂമൊെ ശാക്തീകാര്ിച്ചി് �ാപേദശികാ സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംന
ത്തിിനും ദാര്ിദ്രാ നിർമ്മിാർജ്ജനത്തിിനും �ാപ്തിര്ാക്കുകാ എന്നതിാണ് എൻആർഎൽഎം-മൊന്റ്  ലാക്ഷാം. 

ഫോദശാീയ ന�രം ഉപജീവിന മിഷൻ
നഗ്ര്ത്തിിമൊലാ �ാവിമൊപ്പ്ട്ടവിരുമൊെ ജീവിിതിനിലാവിാര്ം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനായിി പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ സംംയുക്ത�ാ

യിി ആവിിഷ്കര്ിച്ചി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് പേദശീയി നഗ്ര് ഉ�ജീവിന �ിഷ്വൻ. നഗ്ര്�പേദശങ്ങളംിമൊലാ ദര്ിദ്രമൊര് സംംഘ്യംെിപ്പ്ിച്ചി് അവിരുപേെതിായി 
കൂട്ടായ്മകാൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചി് സ്ഥാാ�നവിൽക്കിര്ിക്കിാൻ സംഹായിിക്കുകായും അവിമൊര് സംമൂഹത്തിിമൊന്റ് മുഖാധാാര്യിിപേലാക്കി് മൊകാാണ്ടുവിര്ികാ
യും മൊചിയ്യുംകാ, സംവയിം സംഹായി സംംഘ്യംങ്ങൾക്കും അവിയുമൊെ മൊഫീഡപേറഷ്വനുകാൾക്കും റിപേവിാൾ വിിംഗ്് ഫീണ്ട് നല്കുകാ, നഗ്ര് ഉ�ജീവിന
പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ സ്ഥാാ�ിക്കുകാ, ഈ പേ�ഖലായിിൽ �വിർത്തിിക്കുന്ന വികുപ്പുകാമൊളംയും ഏജൻസംികാമൊളംയും �ര്ിശീലാനത്തിിലൂമൊെയും കാാര്ാ
പേശഷ്വിവിികാസംനത്തിിലൂമൊെയും സംാപേങ്ക്തിികാസംഹായിം ലാഭാ�ാക്കുന്ന പേകാന്ദ്രീങ്ങളംാക്കിി �ാറ്റുകാ, വിി�ണി സംാധാാതികാൾക്കിനുസംര്ിച്ചി് 
ബൈനപുണാ�ര്ിശീലാനം നല്കിി മൊതിാഴിിൽ സംാധാാതികാൾ ഉറപ്പ്ാക്കുകാ, വിാക്തിഗ്തിവുംം ഗ്രൂപ്പ്െി സ്ഥാാനത്തിിലും മൊതിാഴിിൽ സംംര്ംഭങ്ങൾ 
ആര്ംഭിക്കുന്നതിിന് സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിം നല്കുകാ, മൊതിരുവുംവിാാ�ാര്ങ്ങൾക്കി് അനുകൂലാ�ായി തിര്ത്തിിൽ നഗ്ര്ാസൂത്രണം നെത്തുകാ, 
�ങ്ക്ാളംിത്തിര്ീതിിയിിൽ നൂതിനാശയി-സംവിിപേശഷ്വ �ദ്ധ്യതിികാൾ ഏമൊറ്റിടുക്കുകാ എന്നിവിയിാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ഘ്യംെകാങ്ങൾ. �ിഷ്വൻ നെ
ത്തിിപ്പ്ിമൊന്റ് ചു�തിലാ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ/ മുനിസംിപ്പ്ൽ മൊസംക്രട്ടറി അദ്ധ്യാക്ഷനായുള്ള എൈികാൂട്ടീവി് കാമ്മിറ്റിിക്കിാണ്.  

ദീൻ ദയോൽ ഉപോദ്ധയോയ ഗ്രാോമീണ ക�ശാല്ലായ ഫോയോജന
ദര്ിദ്ര കുടുംൈങ്ങളംിമൊലാ യുവിതിീയുവിാക്കിൾക്കി് പേവിണ്ടി പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ കുടുംൈശ്രീീ മുപേഖന നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന 

�ദ്ധ്യതിിയിാണ് ദീൻ ദയിാൽ ഉ�ാദ്ധ്യാായി ഗ്രാംാ�ീണ കാൗശല്ലാാ പേയിാജന. ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് അവിരുമൊെ വിിദാാഭാാസം പേയിാഗ്ാതിയ്ക്കുംം 
അഭിരുചിിക്കും ഉതികുന്ന �ര്ിശീലാനം നൽകാി അവിർക്കി് അർഹ�ായി മൊതിാഴിിൽ ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നു. ഈ �ദ്ധ്യ
തിിയുമൊെ ഭാഗ്�ായിി നാളംിതുവിമൊര് 117247 പേ�ർക്കി് ബൈനപുണാ �ര്ിശീലാനം നൽകാി 70% ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് മൊതിാഴിിൽ ലാഭാ�ാ
ക്കിാനുള്ള ചു�തിലാ പേകാര്ളംത്തിിൽ കുടുംൈശ്രീീമൊയി ആണ് ഏൽപ്പ്ിച്ചിിര്ിക്കുന്നതി്. നാളംിതുവിമൊര് 64813 പേ�ർക്കി് �ര്ിശീലാനം ആര്ംഭി
ക്കുകായും 53114 പേ�രുമൊെ  �ര്ിശീലാനം പൂർത്തിിയിാക്കുകായും 41144  പേ�ർക്കി് പേജാലാി ലാഭാ�ാക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്.

പ്രധോനമന്ത്രിി ആവിോസ്് ഫോയോജന (ഗ്രാോമീണ്)
2022 വിർഷ്വപേത്തിാമൊെ എല്ലാാവിർക്കും �ാർപ്പ്ിെം എന്ന ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെ 2016 ഏ�ിൽ 1 മുതിൽ �ധാാന�ന്ത്രിി ആവിാസം് പേയിാജന 

(ഗ്രാംാ�ീൺ) എന്ന �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നു.  1,20,000 രൂ� 60:40 അനു�ാതിത്തിിൽ പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ ധാനസംഹായിം 
നൽകുന്നു.  സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ �ി.എം.എ.ബൈവി.(ജി) ഭവിന �ദ്ധ്യതിിയിിമൊലാ മൊ�ാതു വിിഭാഗ്ത്തിിന് ര്ണ്ട് ലാക്ഷം രൂ�യും �ട്ടികാ
ജാതിി വിിഭാഗ്ത്തിിന് മൂന്ന് ലാക്ഷം രൂ�യും �ട്ടികാവിർഗ്ഗം വിിഭാഗ്ത്തിിന് മൂന്നര് ലാക്ഷം രൂ�യു�ായിി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിച്ചി് നൽകുന്നു. പേകാര്ളംത്തിിൽ 
ഇപേപ്പ്ാൾ ബൈലാഫീ് ഭവിന �ദ്ധ്യതിിയിിലുൾമൊപ്പ്ടുത്തിി മൊ�ാതുവിിഭാഗ്ം, �ട്ടികാജാതിി വിിഭാഗ്ം എന്നിവിർക്കി് 4,00,000 രൂ�യും സംപേങ്ക്തി
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ങ്ങളംിൽ കാഴിിയുന്ന �ട്ടികാ വിർഗ്ഗംകുടുംൈങ്ങൾക്കി് 6,00,000 രൂ�യും നൽകുന്നു. 1,20,000  രൂ� കാഴിിഞ്ഞുള്ള തുകാ ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തു
കാളും �ട്ടികാജാതിി/�ട്ടികാവിർഗ്ഗം  വിികാസംന വികുപ്പുകാളും നൽകുന്നു. ഇപേപ്പ്ാൾ ബൈലാഫീ് �ിഷ്വമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി ൈാക്കിി തുകാ നൽകുന്നു.

ഓപേര്ാ വിീെിനുമുള്ള ധാനസംഹായിത്തിിനു പുറമൊ� �ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ �ര്�ാവിധാി 
90 ദിവിസംമൊത്തി അവിിദഗ്്ധാ മൊതിാഴിിൽ ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി്  നൽകുന്നു. ഗുണപേഭാക്താവിിന് ആവിശാമുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ 70,000  രൂ� വിമൊര് 
ധാനകാാര്ാ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ നിന്നും വിായ്പമൊയിടുക്കുന്നതിിനും സംഹായിം നൽകുന്നു.  പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ വിിവിിധാ 
�ദ്ധ്യതിികാൾ �കാാര്ം ലാഭാ�ാക്കുന്ന അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങളംായി കാക്കൂസം്, കുെിമൊവിള്ളം, ബൈവിദുതിി,  ഇന്ധിനം, ഖര്-ദ്രവി �ാലാിനാ  
സംംസം് കാര്ണ സംംവിിധാാനങ്ങൾ എന്നിവി സംംപേയിാജന സംാധാാതികാളംിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നു. മൂന്ന് ഗ്ഡുക്കിളംായിി 1,20,000 
രൂ� �ി.എഫീ്.എം.എസം് മുപേഖന ഗുണപേഭാക്താക്കിളുമൊെ ൈാങ്ക്് അക്കിൗണ്ടിപേലാക്കി് പേനര്ിട്ട് നൽകുന്നു. �ി.എം.എ.ബൈവി.(ജി) ഭവിന 
�ദ്ധ്യതിിയിിപേലാക്കുള്ള ഗുണപേഭാക്താക്കിമൊളം തിിര്മൊ�ടുക്കുന്നതി് 2011-മൊലാ സംാമൂഹികാ സംാമ്പത്തിികാ ജാതിി മൊസംൻസംസം് ലാി�ിമൊലാ 
അർഹര്ായിവിമൊര്യിാണ്. �ദ്ധ്യതിി �കാാര്ം നിർമ്മിിക്കുന്ന വിീടുകാളുമൊെ കുറ� തിറ വിിസ്തീർണ്ണം 36 �ീറ്റിർ സം് കാവയിറാണ്  (ഇപേപ്പ്ാൾ 
ബൈലാഫീ് �ിഷ്വമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി 400 ചിതുര്ശ്രീ അെി).

പ്രധോനമന്ത്രിി ആവിോസ്് ഫോയോജന (ന�രംം)
'എല്ലാാവിർക്കും ഭവിനം' എന്ന ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെ പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാളുമൊെയും നഗ്ര്സംഭകാളുമൊെയും സംംയുക്താഭിമുഖാ

ത്തിിൽ  നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്ന �ധാാന�ന്ത്രിി ആവിാസം് പേയിാജന (�ിഎംഎബൈവി) �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാ പേനാഡൽ ഏജൻസംി  
കുടുംൈശ്രീീയിാണ്. �ി.എം.എ.ബൈവി(നഗ്ര്ം) -ബൈലാഫീ്  �ദ്ധ്യതിി �കാാര്ം 93 നഗ്ര്സംഭകാളംിലും വിികാസംന അപേതിാറിറ്റിിയുമൊെ �വിർത്തിന 
�ര്ിധാിയിിൽ വിരുന്ന 34 �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലു�ായിി നാളംിതുവിമൊര് 1,02,229 ഭവിനങ്ങൾക്കി് വിാക്തിഗ്തി ഭവിന നിർമ്മിാണത്തിിനായിി 
പേകാന്ദ്രീ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാളുമൊെ അനു�തിി ലാഭാ�ായിിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റിാക്ലീീനിംഗ്ിന് പേശഷ്വം കാമൊണ്ടത്തിിയി അർഹര്ായി എല്ലാാ ഗുണ
പേഭാക്താക്കിളുമൊെയും ഭവിന നിർമ്മിാണം പൂർത്തിിയിാക്കുന്നതിിന് �ദ്ധ്യതിി ലാക്ഷാം വിയ്ക്കുംന്നു. കൂൊമൊതി മൊക്രഡിറ്റി് ലാിങ്ക്്ഡ് സംൈ് സംിഡി 
സം് കാീം �കാാര്ം നാളംിതുവിമൊര് വിിവിിധാ ൈാങ്കുകാളംിൽ നിന്ന് 25,656 ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി്  ഭവിന നിർമ്മിാണ വിായ്പ ലാഭാ�ാക്കുകായും 
15,608 ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കി് സംൈ് സംിഡി ലാഭാ�ാക്കുകായും മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. കൂൊമൊതി 6 നഗ്ര്സംഭകാളംിലാായിി ബൈലാഫീ് �ിഷ്വമൊന്റ് �ങ്ക്ാ
ളംിത്തിപേമൊത്തിാെ ഭൂര്ഹിതിർക്കിായുള്ള ഭവിന സംമുച്ചിയിം നിർമ്മിിക്കുന്നതിിനുള്ള അനു�തിി ലാഭിച്ചി 774 യൂണിറ്റുകാളംിൽ 240 യൂണിറ്റുകാളുമൊെ 
നിർമ്മിാണം പൂർത്തിീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 108 യൂണിറ്റുകാൾ നിർമ്മിാണത്തിിമൊന്റ് വിിവിിധാ ഘ്യംട്ടങ്ങളംിലാാണ്. 

നോഷണൽ റാര്ബൻ മിഷൻ
പേകാന്ദ്രീ ഗ്രാംാ�വിിസംന വികുപ്പ്്  2015 മൊസം�്റ്റിംൈറിൽ �ഖാാ�ിച്ചി പുതിിയി �ദ്ധ്യതിിയിാണ്  ശാാ��സംാദ്  മുഖർജി റർൈൻ �ിഷ്വൻ 

(എസം് .�ി.എം.ആർ.എം.). നാഷ്വണൽ റർൈൻ �ിഷ്വൻ എന്ന പേ�ര്ിൽ അറിയിമൊപ്പ്ടുന്നു. 25000 മുതിൽ 50000 വിമൊര് ജനസംംഖായുള്ള 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്  / ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാമൊളം ഒരു വിികാസംന ക്ലീ�റായിി വിിജ്ഞംാ�നം മൊചിയ്തി്  ക്ലീ�റിമൊന്റ് സംാമ്പത്തിികാ ഉന്ന�നത്തിി
നും ബൈനപുണാ വിികാസംനത്തിിനും സംംര്ംഭകാതിവ വിികാസംനത്തിിനും �ശ്ചാത്തിലാ വിികാസംനത്തിിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന പേ�ാജക്ടകാ
ൾക്കി്  മുൻതൂക്കിം നൽകാി മൊകാാണ്ട്  സ്മാാർട്ട്  വിിപേല്ലാജ്  ആക്കുകായിാണ്  �ദ്ധ്യതിി മൊകാാണ്ട്  വിിഭാവിനം മൊചിയ്യുംന്നതി് . നാഷ്വണൽ റർൈൻ 
�ിഷ്വമൊന്റ് �ദ്ധ്യതിി നിർവിഹണചിട്ടങ്ങളംിൽ �തിി�ാദിച്ചിിര്ിക്കുന്ന തിാമൊഴി�റയുന്ന �ാനദണ്ഡങ്ങളംനുസംര്ിച്ചിാണ്  റർൈൻ ക്ലീ� റുകാൾ 
സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ തിിര്മൊ�ടുക്കുന്നതി് .

1. ജനസംംഖായുമൊെ ദശവിർഷ്വ വിർദ്ധ്യന
2. കാാർഷ്വിപേകാതിര് പേ�ഖലായിിമൊലാ മൊതിാഴിിലാാളംികാളുമൊെ ദശവിർഷ്വ വിർദ്ധ്യന
3. ഭൂ�ിയുമൊെ വിിലാവിർദ്ധ്യന
4. ഹയിർ മൊസംക്കിന്റ്റി തിലാത്തിിൽ മൊ�ൺകുട്ടികാളുമൊെ അംഗ്സംംഖാ
5. �ധാാന�ന്ത്രിി ജൻധാൻ പേയിാജനയിിൽ അക്കിൗണ്ട്  ആര്ംഭിച്ചി കുടുംൈങ്ങളുമൊെ എണ്ണം
6. സംവച്ഛ് ഭാര്തി്  �ിഷ്വൻ �വിർത്തിനങ്ങൾ.
7. ഭര്ണനിർവിഹണത്തിിമൊലാ പുതിിയി �ാതൃകാകാൾ
ഇന്റ്പേഗ്രാംറ്റിഡ്  ക്ലീ�ർ ആക്ഷൻ ൈാൻ �കാാര്ം തിയ്യാറാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ നെത്തിിപ്പ്ിനായിി വിിഭവി സം�ാഹര്ണം നെത്തു

പേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിട്ടിക്കിൽ ഗ്ാാപ്പുകാൾ �ര്ിഹര്ിക്കുവിാൻ ഒരു പേനാൺ ബൈൈൈൽ ക്ലീ�റിന്  30 പേകാാെി രൂ�യും ബൈൈൈൽ ക്ലീ
�റിന്  15 പേകാാെി രൂ�യും ലാഭിക്കുന്നതിാണ് . ഈ തുകാ പേകാന്ദ്രീ സംംസ്ഥാാന വിിഹിതിം 60:40 ആയിി നിശ്ചയിിച്ചിിട്ടുണ്ട് . �വൃത്തിികാൾ 
ആര്ംഭിക്കുന്നതിിന്  മുൻ�്  വിിശദ�ായി �ദ്ധ്യതിി പേര്ഖ (ഡി.�ി.ആർ) തിയ്യാറാക്കിി സം�ർപ്പ്ിപേക്കിണ്ടതിാണ് . ഒരു പേ�ാജക്ടിമൊന്റ് കാാലാാവിധാി 
3 വിർഷ്വ�ാണ് . സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ ക്രിട്ടിക്കിൽ ഗ്ാാപ്പ്്  ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചി്  നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �വൃത്തിികാൾ നിലാവിിമൊലാ ജനകാീയിാസൂത്രണ 
�ാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസംര്ിച്ചി്  �ഞ്ചാായിത്തിീര്ാജ്  സംംവിിധാാനത്തിിലൂമൊെ നെത്തിാൻ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വിായിിട്ടുണ്ട് . പേകാര്
ളംത്തിിൽ 13 ക്ലീ�റുകാളംിലാായിി 25 ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്നു.

സ്ൻസ്ദ് ആദര്ശാ് ഗ്രാോമ ഫോയോജന (സ്ോ�ി)
എം.�ി.�ാർ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ മൊതിര്മൊ�ടുക്കുകായും പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് വിിവിിധാ �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ സംംപേയിാജന 

സംാദ്ധ്യാതികാൾ �പേയിാജനമൊപ്പ്ടുത്തിി, ദമൊത്തിടുത്തി ഗ്രാംാ�മൊത്തി എല്ലാാ പേ�ഖലാകാളംിലും ഒരു �ാതൃകാാ ഗ്രാംാ�ം ആയിി �ാറ്റുന്നതിിന് വിിഭാവിനം 
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മൊചിയ്യുംന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് 2014-ൽ ആര്ംഭിച്ചി സംൻസംദ് ആദർശ് ഗ്രാംാ� പേയിാജന (സംാഗ്ി).  പേലാാകാ സംഭാംഗ്ത്തിിന് തിമൊന്റ് നിപേയിാജ
കാ�ണ്ഡലാത്തിിമൊലായും ര്ാജാസംഭാംഗ്ത്തിിന് അപേ�ഹം മൊതിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ട സംംസ്ഥാാനമൊത്തി ഏമൊതിാരു ജില്ലായിിമൊലായും ഗ്രാംാ�ീണപേ�
ഖലായിിൽ നിന്നും ഗ്രാംാ� �ഞ്ചാായിത്തി് മൊതിര്മൊ�ടുക്കിാവുംന്നതിാണ്.  2019 �ാർച്ചി് �ാസംപേത്തിാമൊെ മൂന്ന് ആദർശ ഗ്രാംാ�ങ്ങൾ വിികാസംി
പ്പ്ിമൊച്ചിടുക്കിലാാണ് �ാഥ്�ികാ�ായി ലാക്ഷാം. ഓപേര്ാ വിർഷ്വവുംം ഒന്ന് എന്ന കാണക്കിിൽ 2024-ഓമൊെ അഞ്ചാ് ആദർശ ഗ്രാംാ�ങ്ങൾ 
മൊതിര്മൊ�ടുക്കുകായും വിികാസംിപ്പ്ിക്കുകായും മൊചിപേയ്യണ്ടതുണ്ട്. കൃഷ്വി, ആപേര്ാഗ്ാം, വിിദാാഭാാസംം, ശുചിിതിവം, �ര്ിസ്ഥാിതിി, ഉ�ജീവിന
�ാർഗ്ഗംം മുതിലാായി വിിവിിധാ പേ�ഖലാകാളംിലൂമൊെ ഗ്രാംാ�ത്തിിമൊന്റ് സംംപേയിാജിതി വിികാസംന�ാണ് ഈ �ദ്ധ്യതിി ലാക്ഷാ�ിടുന്നതി്.

ഫോകരംളം സ്ംസ്ഥാോന ഗ്രാോമീണ ഫോറാോ�് വിികസ്ന ഏജൻസ്ി
ദാര്ിദ്രാ നിർമ്മിാർജ്ജനത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി ഗ്രാംാ�ീണ പേ�ഖലായിിമൊലാ പേറാഡ് ൈന്ധി�ില്ലാാമൊതി കാിെക്കുന്ന ആവിാസം പേകാന്ദ്രീങ്ങമൊളം 

�ധാാന പേറാഡു�ാപേയിാ ആവിാസംപേകാന്ദ്രീങ്ങളു�ാപേയിാ വിാാ�ാര്പേകാന്ദ്രീങ്ങളു�ാപേയിാ എല്ലാാ കാാലാാവിസ്ഥായിിലും അനുപേയിാജാ�ായി പേറാഡു 
മുഖാന്തിര്ം ൈന്ധിിപ്പ്ിക്കുവിാനായിി 2000 ഡിസംംൈർ 25 ന് �ഖാാ�ിച്ചി  പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്കൃതി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് �ധാാന�ന്ത്രിി ഗ്രാംാ�സംഡകാ് 
പേയിാജന (�ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി). �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിന് സംംസ്ഥാാന തിലാത്തിിൽ രൂ�ീകാര്ിച്ചി ഏജൻസംിയിാണ് പേകാര്ളം സം് പേറ്റി
റ്റി് റൂറൽ പേറാഡ് മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് ഏജൻസംി (മൊകാ.എസം്.ആർ.ആർ.ഡി.എ).

�ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി Iൽ ആവിാസം വിാവിസ്ഥാമൊയി ൈന്ധിിപ്പ്ിക്കുന്ന പുതിിയി പേറാഡുകാൾ നിർമ്മിിക്കുന്നതിിനാണ് ലാക്ഷാ�ിട്ടിരു
ന്നതി്. �ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി-II ലും, 2019ൽ ആര്ംഭിച്ചി �ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി III-ലും നിലാവിിലുള്ള ഗ്രാംാ�ീണ പേറാഡുകാമൊളം നവിീകാ
ര്ിക്കുന്നതിിനാണ് ലാക്ഷാ�ിട്ടിട്ടുള്ളതി്. 100% പേകാന്ദ്രീ ധാനസംഹായിപേത്തിാമൊെ ആര്ംഭിച്ചി �ദ്ധ്യതിി 2015-16 മുതിൽ പേകാന്ദ്രീ സംംസ്ഥാാന 
സംർക്കിാരുകാൾ 60:40 അനു�ാതിത്തിിലാാണ് മൊചിലാവി് വിഹിക്കുന്നതി്. എന്നാൽ മൊെണ്ടർ എകാ് സംസം്, യൂട്ടിലാിറ്റിി ഷ്വിഫ്റ്റ്ിംഗ്് മൊചിലാവി്, 
5വിർഷ്വമൊത്തി �ര്ി�ാലാന മൊചിലാവുംകാൾ, �റ്റി് ഭര്ണ മൊചിലാവുംകാൾ എന്നിവി സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാര്ാണ്  വിഹിക്കുന്നതി്.  ഇപേപ്പ്ാൾ 
�ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി-3 മൊലാ �വൃത്തിികാളംാണ് {�ധാാന�ായും നെക്കുന്നതി്. ഇതിിൽ ഗ്രാംാ�ീണ �ാർക്കിറ്റുകാൾ, സം് കൂളുകാൾ, പേഹാസ്പി
റ്റിലുകാൾ എന്നിവിമൊയി ൈന്ധിിപ്പ്ിക്കുന്നതും ഏറ്റിവുംം കൂടുതിൽ ജനങ്ങൾ ഉ�പേയിാഗ്ിക്കുന്നതു�ായി പേറാഡുകാൾ മുൻഗ്ണനാക്ര�ത്തിിൽ 
ശാസ്ത്രീീയി�ായിി മൊതിര്മൊ�ടുത്തി് നിലാവിാര്ം ഉയിർത്തുകായിാണ് മൊചിയ്തുവിരുന്നതി്. �ി.എം.ജി.എസം്.ബൈവി പേറാഡുകാളുമൊെ ഡിബൈസംൻ 
കാാലാാവിധാി 10 വിർഷ്വ�ാണ്. കാർക്കിശ�ായി ത്രിതിലാ ഗുണനിലാാവിര് �ര്ിപേശാധാനകാൾ പേറാഡ് നിർമ്മിാണ ഘ്യംട്ടങ്ങളംിലും �ര്ി�ാലാന 
കാാലായിളംവിിലും നെത്തുന്നതിിനാൽ ഈടുറ്റിതും ഉന്നതിനിലാവിാര്ം പുലാർത്തുന്നതു�ാണ് ഈ പേറാഡുകാൾ. പേറാഡ് നിലാനിൽക്കുന്നതിി
നാവിശാ�ായി സംംര്ക്ഷണഭിത്തിി, മൊവിള്ളം ഒഴുകാിപേ�ാകുന്നതിിനുള്ള ഓെകാൾ, കാലുങ്കുകാൾ എന്നിവിയും പേ�ാജക്ടിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തുന്നു
ണ്ട്. പേറാഡ് നിർമ്മിാണത്തിിമൊനാപ്പ്ം 5 വിർഷ്വമൊത്തി �ര്ി�ാലാനചു�തിലാ കൂെി കാര്ാറുകാാര്നിൽ നിക്ഷിപ്തി�ാണ്. ഈ പേറാഡുകാളംിമൊലാ 
�തിിവി് അറ്റികുറ്റി�ണികാൾക്കുള്ള തുകാ (നിർമ്മിാണ തുകായുമൊെ 9%) 5 വിർഷ്വപേത്തിയ്ക്ക്് കാര്ാറുകാാര്ന് അനുവിദിക്കുന്നു. 5 വിർഷ്വത്തിിന് 
പേശഷ്വം തുെർ�ര്ി�ാലാനത്തിിനായിി ജില്ലാ �ഞ്ചാായിത്തിിന് ബൈകാ�ാറുന്നു. ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് ഒരു �ാവിശാം റീ-ൊറിംഗ്് മൊചിയ്തി് 10 
വിർഷ്വമൊത്തി ഡിബൈസംൻ കാാലാാവിധാി നിലാനിർത്തുന്നു. ഗുണപേ�ൻ�യുള്ളതും ഈടുറ്റിതും 10 വിർഷ്വം നിലാനിൽക്കുന്നതു�ായി പേറാഡ് 
നിർമ്മിാണ�ാണ് ഈ സം് കാീ�ിമൊന്റ് മുഖമുദ്ര. 

ചിീഫീ് എഞ്ചാിനീയിറുമൊെയും എം�പേവിർഡ് ഓഫീീസംറുമൊെയും (അഡീഷ്വണൽ മൊഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണറുമൊെയും) പേനതൃതിവത്തിി
ലുള്ള സംംസ്ഥാാന ആഫീീസംായി മൊകാ.എസം്.ആർ.ആർ.ഡി.എയുമൊെ കാീഴിിൽ ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ എകാ് സംികാൂട്ടീവി് എഞ്ചാിനീയിറുമൊെ പേന
തൃതിവത്തിിൽ പേ�ാഗ്രാംാം ഇം�് ളംിമൊ�പേന്റ്ഷ്വൻ യൂണിറ്റുകാൾ �വിർത്തിിക്കുന്നു.  ഗുണനിലാവിാര് �ര്ിപേശാധാന ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനായിി 
പേ�റ്റി് കാവാളംിറ്റിി പേകാാ-ഓർഡിപേനറ്റിറും സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിലുണ്ട്. 

ഗ്രാോമീണ പശ്ചാോത്തിലി വിികസ്ന �ണ്ടി്
പേദശീയി കാാർഷ്വികാവിികാസംന ൈാങ്ക്് (നൈാർഡ്) ഗ്രാംാ� �പേദശങ്ങളുമൊെ അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാങ്ങൾ വിികാസംിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനായിി 

1995-96ൽ ആര്ംഭിച്ചിതിാണ് ഗ്രാംാ�ീണ �ശ്ചാത്തിലാ വിികാസംന ഫീണ്ട് (ആർ.ഐ.ഡി.എഫീ്) �ദ്ധ്യതിി. നൈാർഡ് സംഹായിം ലാഭിക്കു
ന്ന വികുപ്പുകാൾക്കി് അവിരുമൊെ വിിഹിതിം സംംസ്ഥാാനതിലാ എം�പേവിർഡ് കാമ്മിറ്റിി നിശ്ചയിിച്ചി് അറിയിിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്് പേ�ാജക്ടുകാളുമൊെ 
കാര്െ് നിർപേ�ശം ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിൽ നിന്നും വിാങ്ങി സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് അനു�തിിക്കി് നൽകുന്നു.  അത്തി
ര്ത്തിിൽ അംഗ്ീകാാര്ം കാിട്ടുന്ന �വൃത്തിികാൾ ജില്ലാ/പേ�ാക്കി്/ഗ്രാംാ� �ഞ്ചാായിത്തി് തിലാത്തിിൽ നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നു.  �ധാാന�ായും 
3 പേ�ഖലാകാളംിലാാണ് �വൃത്തിികാൾ അനുവിദിക്കുകാ.  കൃഷ്വിയും അനുൈന്ധി വിിഭാഗ്ങ്ങളും, സംാമൂഹികാവിിഭാഗ്ം, 
ഗ്രാംാ�ീണഗ്തിാഗ്തിസംൗകാര്ാങ്ങൾ എന്നിവിയിാണവി. ഓപേര്ാ സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വവുംം �വൃത്തിികാൾക്കി് നൈാർഡ് അംഗ്ീകാാര്ം നൽ
കുന്നതി് ൈാമൊഞ്ചാ അെിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്. �വൃത്തിികാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനുള്ള ഉത്തിര്വിാദിത്തിം ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കിാണ്.  

സ്വച്ഛ്്്് ഭോരംതി് മിഷൻ (ഗ്രാോമീണ്)
സംവച്ചി് ഭാര്തി് �ിഷ്വൻ (ഗ്രാംാ�ീൺ)ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടം  01.04.2020 മുതിൽ  ശുചിിതിവ �ിഷ്വൻ മുപേഖന ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങളംിൽ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന 

�ദ്ധ്യതിിയിാണിതി്. �ധാാന ലാക്ഷാങ്ങൾ ഇവിയിാണ്.  ഓ.ഡി.എഫീ് �ാറ്റിസം് നിലാനിർത്തുകാ, ഖര്-ദ്രവി �ാലാിനാ നിർമ്മിാർജ്ജന �ദ്ധ്യ
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തിികാൾ നെപ്പ്ാക്കുകാ, കാമ്മിൂണിറ്റിി സംാനിറ്റിറി പേകാാം�്ളംക്സുകാൾ നിർമ്മിിക്കുകാ, വിിവിിധാ കാപേമ്പാ�ിംഗ്് ൈപേയിാമൊ�ത്തിപേനഷ്വൻ ര്ീതിികാൾ 
പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുകാ, അബൈജവി �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാനത്തിിനായിി മൊ�റ്റിീര്ിയിൽ കാളംക്ഷൻ മൊഫീസംിലാിറ്റിികാൾ സ്ഥാാ�ിക്കുകാ, കാമ്മിൂണി
റ്റിി ൈപേയിാഗ്ാാസം് ൈാന്റുകാൾ (പേഗ്ാൈർധാൻ )സ്ഥാാ�ിക്കുകാ,   വിിവിര് വിിജ്ഞംാന വിാാ�ന പേശഷ്വി വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾ നെപ്പ്ി
ലാാക്കുകാ, വിിവിിധാ പേകാന്ദ്രീ-സംംസ്ഥാാന �ദ്ധ്യതിികാളു�ായിി സംംപേയിാജിപ്പ്ിക്കുകാ. ഈ �ദ്ധ്യതിി�കാാര്ം  ഖര് ദ്രവി �ാലാിനാ �ദ്ധ്യതിികാൾക്കി് 
�തിിനഞ്ചാാം ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വൻ വിിഹിതിത്തിിൽ നിന്നും ആമൊകാ മൊചിലാവിിമൊന്റ്  30% തുകാ നിർൈന്ധി�ായും വികായിിരുപേത്തിണ്ടതിാണ്.

സ്വച്ഛ്്് ഭോരംതി് മിഷൻ (അര്ബൻ)
നഗ്ര്പേ�ഖലാകാളംിൽ ശുചിിതിവം, �ാലാിനാ സംംസ്കാര്ണം എന്നിവി ലാക്ഷാ�ിട്ട് 2014 ഒപേക്ടാൈർ 2 മുതിൽ ര്ാജാത്തിിമൊന്റ് എല്ലാാ നഗ്ര് 

�പേദശങ്ങളംിലും നിലാവിിൽ വിന്ന �ദ്ധ്യതിിയിാണ് സംവച്ഛ് ഭാര്തി് �ിഷ്വൻ (അർൈൻ). ഗ്ാർഹികാ ശൗചിാലായിം,  കാമ്മിൂണിറ്റിി പേൊയി് ലാറ്റി്,  
മൊ�ാതു പേൊയി് ലാറ്റുകാളും യൂറിനലുകാളും  ഖര്�ാലാിനാ സംംസം് കാര്ണം, വിിവിര് വിിജ്ഞംാന വിാാ�നവുംം പേൈാധാവിൽക്കിര്ണവുംം പേശഷ്വിവിി
കാസംനവും�ാണ് സംവച്ഛ് ഭാര്തി് �ിഷ്വമൊന്റ് �ധാാന ഘ്യംെകാങ്ങൾ.

ഗ്ാർഹികാ ശൗചിാലായി നിർമ്മിിതിിക്കി് യൂണിറ്റിിന് 15,400 രൂ� വികായിിരുത്തിിയിിര്ിക്കുന്നതിിൽ 4,000 രൂ� പേകാന്ദ്രീവുംം 2,667 രൂ� 
സംംസ്ഥാാനവുംം 8,733 രൂ� നഗ്ര്സംഭയും വിഹിക്കും.  കാമ്മിൂണിറ്റിി, മൊ�ാതു ശൗചിാലായി നിർമ്മിിതിിക്കി് പേൊയി് ലാറ്റി് സംീമൊറ്റിാന്നിന് 98000 
രൂ� വികായിിരുത്തിിയിിര്ിക്കുന്നതിിൽ 39,200 രൂ� പേകാന്ദ്രീവുംം 26,134 രൂ� സംംസ്ഥാാനവുംം 32,666 രൂ� നഗ്ര്സംഭയും വിഹിക്കും. യൂറിനൽ 
നിർമ്മിാണത്തിിന് 32,000 രൂ� വികായിിരുത്തിിയിിര്ിക്കുന്നതിിൽ 12,800  രൂ� പേകാന്ദ്രീവുംം 8,534  രൂ� സംംസ്ഥാാനവുംം 10,666  രൂ� നഗ്ര്
സംഭയും വിഹിക്കും. ഖര്�ാലാിനാ സംംസം് കാര്ണത്തിിനായുളംളം പേ�ാജക്ടിമൊന്റ്  35% ഗ്രാംാന്റ്്/വിി.ജി.എഫീ് ആയിി പേകാന്ദ്രീം അനുവിദിക്കും. 
ൈാക്കിി 23.3% സംംസ്ഥാാനവുംം 41.7% നഗ്ര്സംഭയും കാമൊണ്ടത്തിണം. വിിവിര് വിിജ്ഞംാന �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി്  പേകാന്ദ്രീവിിഹിതിത്തിിമൊന്റ് 
12 % വിമൊര് മൊചിലാവിഴിിക്കിാം. 

കമ്മൂണിഫോക്കാഷൻ ആന്റ് കപ്പ്ോസ്ിറ്റി �വിലിപ് ടെമന്റ ് യൂണിറ്റ്  (സ്ോനിഫോട്ടഷൻ)
പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ കുെിമൊവിളംളം �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ സംഹായി �ദ്ധ്യതിിയിായിിട്ടാണ് കാമ്മിൂണിപേക്കിഷ്വൻ ആന്റ്് കാപ്പ്ാസംിറ്റിി മൊഡവിലാ�് മൊ�

ന്റ് ് യൂണിറ്റി് (സംി.സംി.ഡി.യു) സംാനിപേട്ടഷ്വൻ 2008  മുതിൽ സംംസ്ഥാാന ശുചിിതിവ �ിഷ്വനിൽ �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നതി്. ശുചിിതിവ�ാലാിനാ 
സംംസം് കാര്ണ പേ�ഖലായിിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കും സംന്നദ്ധ്യ സംംഘ്യംെനകാൾക്കും വിിദാാലായിങ്ങൾക്കും ആവിശാ�ായി 
പേശഷ്വിവിികാസംന  പേൈാധാവിതി്ക്കിര്ണ �വിർത്തിനങ്ങൾ നെത്തുകാ എന്നതിാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാം. പേദശീയി കുെിമൊവിളംളം  ശുചിിതിവ 
�ന്ത്രിാലായിത്തിിൽ നിന്ന്  ആദാഘ്യംട്ടത്തിിൽ പേനര്ിട്ടും ര്ണ്ടാംഘ്യംട്ടം മുതിൽ  പേകാര്ളം ജലാ അപേതിാറിറ്റിി വിഴിിയും �വിർത്തിനഫീണ്ട് ലാഭാ�ാ
ക്കിിയിാണ് �ദ്ധ്യതിി നെത്തിിവിരുന്നതി്. 

നൂ നോഷണൽ ബഫോയോ�യോസ്് & ഓംര്�ോനിക് മനവര് ഫോപ്രോഗ്രാോം 
പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാർ �ാര്മ്പപേര്ാതിര് ഊർജ്ജ �ന്ത്രിാലായിം വിിവിിധാ സംംസ്ഥാാനങ്ങളംിൽ നെപ്പ്ാക്കുന്ന പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്കൃതി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് 

നൂ നാഷ്വണൽ ൈപേയിാഗ്ാാസം് ൈാന്റ്് & ഓർഗ്ാനികാ് �നവർ പേ�ാഗ്രാംാം. ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ ര്ാജാമൊത്തി സംാധാാര്ണ കുടുംൈാംഗ്ങ്ങൾക്കി് 
�പേതിാകാിച്ചി് ക്ഷീര്കാർഷ്വകാർക്കും ഇതിര് കാർഷ്വകാർക്കും വിിവിിധാ പേശഷ്വിയുള്ള ൈപേയിാഗ്ാാസം് യൂണിറ്റുകാൾ നിർമ്മിിക്കുന്നതിിന് സംഹായിം 
നല്കുന്നു. ഇതുവിഴിി �ാചികാ ആവിശാങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധിനം ഉൾമൊപ്പ്മൊെയുള്ള ഊർജ്ജ ആവിശാങ്ങൾ �ര്ിഹര്ിക്കുന്നതിിനും ൈപേയിാ
ഗ്ാാസം് ൈാന്റ്ിൽ ഉല്പാാദിപ്പ്ിക്കിമൊപ്പ്ടുന്ന ‘സ്ലംറി’ ഉ�പേയിാഗ്മൊപ്പ്ടുത്തിി കൃഷ്വി അഭിവൃദ്ധ്യിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും ലാക്ഷാ�ിടുന്നു. 
ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങളംിലും മൊചിറിയി നഗ്ര് �പേദശങ്ങളംിലു�ാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്. പേകാര്ളംത്തിിൽ ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്്, കാാർഷ്വികാ 
കാർഷ്വകാ പേക്ഷ� വികുപ്പ്്, ഖാദി & വിിപേല്ലാജ് ഇൻഡ�ീസം് എന്നിവി വിഴിിയിാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്. ഈ ഏജൻസംികാൾ ൈപേയിാ
ഗ്ാാസം് ൈാന്റ് ് നിർമ്മിാണ ര്ംഗ്ത്തി് �ര്ിചിയി സംമ്പന്നര്ായി പേെൺ കാീ ഏജന്റു�ാർ വിഴിി യൂണിറ്റുകാൾ നിർമ്മിിക്കുന്നു. �ധാാന�ായും 
1m3 മുതിൽ 25m3 വിമൊര് പേശഷ്വിയുള്ള ൈാന്റുകാൾ നിർമ്മിിക്കുന്നതിിനാണ് ഊന്നൽ നല്കുന്നതി്. വിിവിിധാ പേശഷ്വിയുള്ള ൈാന്റുകാൾ നി
ർമ്മിിക്കുന്നതിിന് വിിവിിധാ നിര്ക്കിിലുള്ള സംൈ്സംിഡി നല്കുന്നു.  �ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഗുണപേഭാക്താക്കിമൊളം ഗ്രാംാ�സംഭ വിഴിിയിാണ് മൊതിര്മൊ�
ടുക്കുന്നതി്. 

 

അെൽ മിഷൻ ഫോ�ോര് ടെറാജൂവിഫോനഷൻ ആന്റ് അര്ബൻ ൈോൻസ്ഫര്ഫോമഷൻ (അമൃതി് )
നഗ്ര്ങ്ങളംിമൊലാ അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാ വിികാസംനത്തിിലൂമൊെ സംമൂഹത്തിിമൊന്റ് തിാമൊഴിതിട്ടിലുള്ള ജനവിിഭാഗ്ത്തിിമൊന്റ് ജീവിിതി നിലാവിാര്ം 

ഉയിർത്തുകാ എന്ന ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെ പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാർ ആവിിഷ്കര്ിച്ചി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് അമൃതി് (അെൽ �ിഷ്വൻ പേഫീാർ മൊറജൂവിപേനഷ്വൻ 
ആന്റ് ്അർൈൻ ൈാൻസ്ഫർപേ�ഷ്വൻ). തിിരുവിനന്തപുര്ം, മൊകാാല്ലാം, മൊകാാച്ചിി, തൃശ്ശൂർ, പേകാാഴിിപേക്കിാെ്, കാണ്ണൂർ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാളംിലും ആലാപ്പുഴി, 
ഗുരുവിായൂർ, �ാലാക്കിാെ് മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാളംിലു�ാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്നതി്. 2015–16 മുതിൽ 2019-20 വിമൊര്യിാണ് �ദ്ധ്യതിി 
കാാലായിളംവി്. ശുദ്ധ്യജലാവിിതിര്ണം, സംവിവിപേറജ്/മൊസം�്പേറ്റിജ് �ാപേനജ് മൊ�ന്റ് ്, അർൈൻ ൈാൻപേസ്പാർട്ട്, �ാർക്കി്, പേ�ാം വിാട്ടർ മൊൈയിി
പേനജ് എന്നീ അഞ്ചാ് പേ�ഖലാകാളംിലാായിി 2357.70 പേകാാെി രൂ�യുമൊെ 1008 �ദ്ധ്യതിികാൾക്കിാണ് പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാര്ിൽ നിന്നും അംഗ്ീകാാര്ം 
ലാഭിച്ചിിട്ടുള്ളതി്. മൂന്ന് വിാർഷ്വികാ കാർമ്മി �ദ്ധ്യതിികാളംായിാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതി്. നഗ്ര്ങ്ങളുമൊെ അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാ വിികാസം
നപേത്തിാമൊൊപ്പ്ം നഗ്ര്സംഭാ തിലാത്തിിലുള്ള ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുമൊെ കാാര്ാപേശഷ്വി വിികാസംനവുംം നഗ്ര്സംഭാ തിലാത്തിിലുള്ള വിിവിിധാ �ര്ിഷ്ക്ക



119

ര്ണങ്ങളംായി ഇ-ഗ്പേവിണൻസം് �ാ�ർൈാൻ നിർമ്മിാണം, മൊക്രഡിറ്റി് പേററ്റിിംഗ്്, വിീടുകാളുമൊെ മൊ�ർ�ിറ്റിിനുള്ള ഏകാജാലാകാ സംംവിിധാാനം 
തുെങ്ങിയിവിയും അമൃത്ി �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ഭാഗ്�ാണ്. അംഗ്ീകാര്ിച്ചി �ദ്ധ്യതിികാളുമൊെ പേകാന്ദ്രീവിിഹിതി�ായി 626.61 പേകാാെി രൂ� സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാ
ര്ിന് ലാഭിച്ചിിട്ടുണ്്ട. പേകാന്ദ്രീ വിിഹിതിത്തിിന് ആനു�ാതിികാ�ായി സംംസ്ഥാാന വിിഹിതി�ായി 375.92 പേകാാെി രൂ� �ദ്ധ്യതിിക്കിായിി അനുവിദിച്ചിിട്ടുണ്്ട.

ഗ്രാീൻ ഫോപ്രോഫോട്ടോഫോക്കാോള്
�ാലാിനാ ഉതി്�ാദനത്തിിമൊന്റ് അളംവി് കുറയ്ക്കുംന്നതിിന് പേവിണ്ടി ഡിസം് പേ�ാസംിൈിൾ സംാധാനങ്ങളുമൊെ ഉ�പേയിാഗ്ം പൂർണ്ണ�ായും ഒഴിി

വിാക്കിി കാഴുകാി ഉ�പേയിാഗ്ിക്കിാൻ കാഴിിയുന്ന �ാത്രങ്ങൾ ഉ�പേയിാഗ്ിക്കുന്നതിിന് �ചിാര്ം മൊകാാടുക്കുകായും പേശഷ്വം ഉണ്ടാകുന്ന ബൈജ
വി�ാലാിനാം അതിാതി് സ്ഥാലാങ്ങളംിൽ തിമൊന്ന കാപേമ്പാ�ിലൂമൊെ വിളം�ാക്കിി �ാറ്റുകായും മൊചിയ്യൂകാ എന്നതിാണ് ഗ്രാംീൻ പേ�ാപേട്ടാപേക്കിാളംിമൊന്റ് 
അെിസ്ഥാാന തിതിവം. ഇതി് ജീവിിതിത്തിിമൊന്റ് നാനാതുറകാളംിലുമൊ�ത്തിിക്കുന്നതിിനുളംളം തിീവ്രശ്രീ��ാണ് ശുചിിതിവ�ിഷ്വമൊന്റ് പേനതൃതിവത്തിിൽ നെ
ത്തുന്നത്ി . �ാലാിനാം രൂ�മൊപ്പ്ടുന്നതിിമൊന്റ് അളംവ്ി �കുതിിപേയിാളംം കുറയ്ക്കുംന്നതിിനും അബൈജവി വിസ്തുക്കിൾ വിലാിമൊച്ചിറിയുന്നതും കാത്തിിക്കുന്നത്ി മൂ
ലാവുംമുളംളം ഗുരുതിര് ആപേര്ാഗ്ാ �ശ് നങ്ങൾ ഇല്ലാാതിാക്കുന്നതിിനും ഗ്രാംീൻ പേ�ാപേട്ടാപേക്കിാൾ �വിർത്തിനത്തിിലൂമൊെ സംാധാിക്കും. വിൻ ജന�ങ്ക്ാളംി
ത്തിമുണ്ടാകുന്ന ഉത്സ്യവിങ്ങളംിലും ആപേഘ്യംാഷ്വങ്ങളംിലും പേ�ളംകാളംിലും വിിവിാഹങ്ങളംിലുമൊ�ല്ലാാം ഗ്രാംീൻ പേ�ാപേട്ടാപേക്കിാൾ �ാലാിക്കുന്നത്ി 
വിൻപേതിാതിിലുളംളം �ാലാിനാ ഉത്ി�ാദനത്തിിമൊന്റ് അളംവ്ി കുറയ്ക്കുംന്നതിിന് സംഹായികാര്�ാണ്. 2015  പേദശീയി മൊഗ്യിിംസംിൽ  തുെക്കി�ിട്ട ഗ്രാംീൻ പേ�ാ
പേട്ടാപേക്കിാൾ നിലാവിിൽ സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് എല്ലാാ �ധാാന ചിെങ്ങുകാളംിലും  നിര്വിധാി സംവകാാര്ാ ചിെങ്ങുകാളംിലും ഉത്സ്യവിങ്ങളംിലും കാലാാകാായിികാ പേ�ളം
കാളംിലും കാല്ലാാാണങ്ങളംിലും �ാലാിച്ചുവിരുന്നു. എല്ലാാ സംർക്കിാർ �ര്ി�ാെികാളും മൊ�ാതു�ര്ി�ാെികാളംിലും സംർക്കിാർ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിലും ഗ്രാംീൻ 
പേ�ാപേട്ടാപേക്കിാൾ �ര്ി�ാലാനം നിർൈന്ധി�ാക്കിി സംർക്കിർ ഉത്തിര്വ്ി പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുണ്്ട. 

ഗ്രാീൻ ഫോപ്രോഫോട്ടോഫോക്കാോള് തിതിവങ്ങള്
• നിതിാജീവിിതിത്തിിൽ നിന്ന് എല്ലാാത്തിര്ം (ൈാ�ികാ്, പേ�പ്പ്ർ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ) ഡിസം് പേ�ാസംിൈിൾ സംാധാനങ്ങളുമൊെയും ഉ�പേയിാഗ്ം 

പൂർണ്ണ�ായും ഒഴിിവിാക്കുകാ • ഡിസം് പേ�ാസംിൈിൾ വിസ്തുക്കിൾക്കി് �കാര്ം കാഴുകാി ഉ�പേയിാഗ്ിക്കുവിാൻ കാഴിിയുന്ന �കൃതിി സംൗഹൃദ 
വിസ്തുക്കിൾ വിാങ്ങി ഉ�പേയിാഗ്ിക്കുകാ (�ീൽ, ചിില്ലാ് തുെങ്ങിയിവി) • നിപേര്ാധാിതി ൈാ�ികാ് വിസ്തുക്കിളുമൊെ ഉ�പേയിാഗ്ം പൂർണ്ണ�ായും 
ഒഴിിവിാക്കുകായും പേ�ൽ വിിഷ്വയിത്തിിലുളംളം സംർക്കിാർ ചിട്ടങ്ങൾ കൃതിാ�ായിി �ാലാിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകാ • ബൈജവി - അബൈജവി �ാലാി
നാങ്ങൾ �പേതിാകാം തിര്ം തിിര്ിക്കുകാ • ബൈജവി�ാലാിനാം കാപേമ്പാ�ിങ്ങിലൂമൊെ വിളം�ാക്കുകാപേയിാ ൈപേയിാഗ്ാാസം് ൈാന്റ് ് സ്ഥാാ�ിച്ചി് 
അതിിൽ നിപേക്ഷ�ിച്ചി് ൈപേയിാഗ്ാാസം് ആക്കിി �ാറ്റുകാപേയിാ മൊചിയ്യുംകാ • അബൈജവി  വിസ്തുക്കിൾ �പേതിാകാം  തിര്ംതിിര്ിച്ചി് വൃത്തിിയിാക്കിി 
ഉണക്കിി സൂക്ഷിപേക്കിണ്ടതും അതി് നിശ്ചിതി അളംവിാകുപേമ്പാൾ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിപേനാ �ാഴി് വിസ്തു വിാാ�ാര്ികാൾ
പേക്കിാ പുന:ചിംക്ര�ണത്തിിനായിി ബൈകാ�ാറുകായും മൊചിയ്യകാ. • ഒറ്റിത്തിവിണ ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചി് വിലാിമൊച്ചിറിയുന്ന കാവിറുകാളുമൊെ ഉ�പേയിാഗ്ം 
പൂർണ്ണ�ായും ഒഴിിവിാപേക്കിണ്ടതും, തുണിയിിപേലാാ ചിണത്തിിപേലാാ പേ�പ്പ്റിപേലാാ നിർമ്മിിച്ചി �കൃതിിക്കിിണങ്ങുന്ന സംഞ്ചാികാൾ സംാധാനം 
വിാങ്ങാൻ പേ�ാകുപേമ്പാൾ ആവിശാാനുസംര്ണം ബൈകായ്യിൽ കാരുതുകായും മൊചിയ്യുംകാ. സംാധാനങ്ങൾ �ര്�ാവിധാി ഒരു�ിച്ചി് വിാങ്ങാൻ 
ശ്രീ�ിക്കുകാ. • ആഹാര് വിസ്തുക്കിൾ �ാഴി് സംലാായി് വിാങ്ങുന്നതിിന് കാെകാളംിൽ പേ�ാകുപേമ്പാൾ �കൃതിി സംൗഹൃദ �ാത്രങ്ങൾ ആവിശാാ
നുസംര്ണം ബൈകായ്യിൽ കാരുതുകാ. • അ�കാെകാര്�ായി �ാലാിനാങ്ങൾ വിലാിമൊച്ചിറിയുന്ന ശീലാം ഒഴിിവിാപേക്കിണ്ടതും ആയിതി് �പേതിാകാം 
വൃത്തിിയിാക്കിി സൂക്ഷിപേക്കിണ്ടതും പുന:ചിംക്ര�ണത്തിിനായിി അതി് പേശഖര്ിക്കുന്ന വിാക്തികാൾപേക്കിാ സ്ഥാാ�നത്തിിപേനാ നൽപേകാണ്ട
തു�ാണ്. • ഫീ് ളംക്ാ സുകാൾക്കി് �കാര്ം തുണിയിിൽ നിർമ്മിിച്ചി ൈാനറുകാൾ ഉ�പേയിാഗ്ിക്കുകാ • ഇ - �ാലാിനാങ്ങൾ �പേതിാകാം സംംഭര്
ണികാളംിൽ സുര്ക്ഷിതി�ായിി സൂക്ഷിപേക്കിണ്ടതും അതി് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിന് യിഥ്ാസം�യിം ബൈകാ�ാപേറണ്ടതു�ാണ്.

സ്വോപ് ഫോഷോപ്പുകള്
�ാശ്ചാതിാ ര്ാജാങ്ങളംിൽ �ചിാര്മുളംളംതും എന്നാൽ നമ്മുമൊെ നാട്ടിൽ �ര്ീക്ഷിച്ചിിട്ടില്ലാാത്തിതു�ായി ആശയി�ാണ് സംവാപ്പ്് പേഷ്വാപ്പു

കാൾ. ഈ ആശയിം ശുചിിതിവ�ിഷ്വൻ ഏമൊറ്റിടുത്തി് നെപ്പ്ിലാാക്കിിയിതിിലൂമൊെ പുനരു�പേയിാഗ്ം പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കിാനും അതുവിഴിി വിിലാ
മൊപ്പ്ട്ട  �കൃതിി വിിഭവിങ്ങളുമൊെ അനിയിന്ത്രിിതി�ായി ഉ�പേയിാഗ്ം കുറയ്ക്ക്ാനും സംഹായികാര്�ായിി. ഒരു വിാക്തി ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചി വിസ്തു തിമൊന്റ് 
ആവിശാത്തിിനുപേശഷ്വം വിലാിമൊച്ചിറിയുന്നതിിനു�കാര്ം �മൊറ്റിാര്ാളുമൊെ ആവിശാത്തിിനായിി ബൈകാ�ാറ്റിം മൊചിയ്യമൊപ്പ്ൊനുളംളം ഒര്വിസംര്�ാണ് 
സംവാപ്പ്് പേഷ്വാപ്പുകാളംിലൂമൊെ സംംജാതി�ാകുന്നതി്. ഉദാ: കുെ, ൈാഗ്്, തുണിത്തിര്ങ്ങൾ, ഇലാക്ാ പേൈാണിക്ാ സംാധാനങ്ങൾ മുതിലാായിവി. പേകാര്ളം
ത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ  സ്ഥാാ�നങ്ങൾ മൊ�ാതുജനങ്ങളുമൊെ �ര്ിപൂർണ്ണ സംഹകാര്ണത്തിിലൂമൊെ സംവാപ്പ്് പേഷ്വാപ്പുകാൾ സംംഘ്യംെി
പ്പ്ിച്ചു വിരുന്നു.    

രംോഷ്ട്രീീയ ഗ്രാോമ സ്വരംോജ് അഭിയോൻ (ആര്.ജി.എംസ്്.എം)
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ കാാര്ാപേശഷ്വി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിച്ചി് അവിമൊയി ശാക്തീകാര്ിക്കുന്നതിിനും ജനാധാി�തിാവിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം ശക്തി

മൊപ്പ്ടുത്തിി �ാപേദശികാ വിികാസംന �ക്രിയിയിിൽ കൂടുതിൽ ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ലാക്ഷാ�ാക്കിിമൊകാാണ്ടും 2013ൽ ആവിിഷ്കര്ിച്ചി പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്ക്കൃതി 
�ദ്ധ്യതിിയിാണ് ര്ാജീവി്ഗ്ാന്ധിി �ഞ്ചാായിത്തി് ശശാക്തീകാര്ൺ അഭിയിാൻ (ആർ.ജി.�ി.എസം്.എ). ഈ �ദ്ധ്യതിി 2017ൽ പുനര്ാവിി
ഷ്കര്ിച്ചി് ര്ാഷ്ട്രീീയി ഗ്രാംാ� സംവര്ാജ് അഭിയിാൻ (ആർ. ജി. എസം്. എ) എന്ന പേ�ര്ിൽ നെപ്പ്ാക്കിി വിരുന്നു. �ദ്ധ്യതിിയിിൽ �ര്ിശീലാന�ര്ി
�ാെികാൾക്കിാണ് മുൻ തൂക്കിം. പേകാര്ളംത്തിിൽ കാിലായിാണ് �ര്ിശീലാന ഘ്യംെകാത്തിിമൊന്റ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസംി. �റ്റു �വൃത്തിികാളുമൊെ 
നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതി് ആർ.ജി.എസം്.എ. പേകാര്ളം പേനാഡൽ ഓഫീീസംർ കൂെിയിായി �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറാണ്. 60:40 എന്ന 
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അനു�ാതിത്തിിലാാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ പേകാന്ദ്രീ സംംസ്ഥാാന വിിഹിതിം. പേകാര്ളംത്തിിൽ 2013-14 മുതിലാാണ് �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ാക്കിിവിരുന്നതി്.
  ഈ �ദ്ധ്യതിിയിിൽ ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ സ്ഥാാ�നപേശഷ്വി വിർദ്ധ്യനവി്, കാാര്ാപേശഷ്വി വിികാസംനം, സംാറ്റിബൈലാറ്റി് കാമ്മിൂണി

പേക്കിഷ്വൻ, പേൈാധാവിൽക്കിര്ണം എന്നീ ഘ്യംെകാ �ദ്ധ്യതിികാളംിലൂമൊെ വിിവിിധാ �വൃത്തിികാൾ നെപ്പ്ാക്കിി വിരുന്നു. ആർജിഎസം്എ ഫീണ്ടി
മൊന്റ് സംംസ്ഥാാന വിിഹിതിം �ാത്രം വിിനിപേയിാഗ്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് സംംസ്ഥാാനമൊത്തി മുഴുവിൻ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കും ഐ.എസം്.ഒ. സംർട്ടി
ഫീിപേക്കിഷ്വൻ ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനുള്ള �ദ്ധ്യതിി 2018 �ാർച്ചിിൽ ആര്ംഭിച്ചു. നാളംിതുവിമൊര് 939 �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് സംർട്ടിഫീിപേക്കിഷ്വൻ 
ലാഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 2014-15 വിമൊര് പേകാന്ദ്രീവിിഹിതി�ായിി 3107.50 ലാക്ഷവുംം സംംസ്ഥാാന വിിഹിതി�ായിി 500 ലാക്ഷവുംം  അനുവിദിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 2016-17 
ൽ 2852.47 ലാക്ഷം രൂ�യുമൊെയും 2017-18-ൽ 2950.15 ലാക്ഷം രൂ�യുമൊെയും 2018-19 ൽ 5178 ലാക്ഷം രൂ�യുമൊെയും 2019-20ൽ 5068 ലാക്ഷം 
രൂ�യുമൊെയും 2020-21 ൽ 4434 ലാക്ഷം രൂ�യുമൊെയും �ദ്ധ്യതിികാളംാണ് ആവിിഷ്വ് ക്കിര്ിച്ചിിര്ിക്കുന്നതി്. �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ നെത്തിിപ്പ്ിനും �ഞ്ചാാ
യിത്തി് വികുപ്പ്ിമൊന സംഹായിിക്കുന്നതിിനു�ായിി �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റിിലും മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ ആഫീീസംിലും പേ�ാജക്ട് �ാപേന
ജ് മൊ�ന്റ് ് യൂണിറ്റി് രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ആർ.ജി.എസം്.എ.�ദ്ധ്യതിിയിിൽ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് തിലാത്തിിപേലാാ ജില്ലാാതിലാത്തിിപേലാാ സംംസ്ഥാാ
നതിലാത്തിിപേലാാ നൂതിന പേ�ാജക്ടുകാൾ/�ാതൃകാാ പേ�ാജക്ടുകാൾ (Innovative, Income development & Income enhancement 
projects) ഏമൊറ്റിടുത്്തി നെപ്പ്ാക്കിാവുംന്നതിാണ്. നൂതിന പേ�ാജക്ടുകാൾക്്കി സംംസ്ഥാാനത്തിിന് �ര്�ാവിധാി ഒരു വിർഷ്വത്തിിൽ 10 പേകാാെി രൂ� 
ലാഭിക്കുന്നതിാണ്. Income development വിിഭാഗ്ത്തിിൽ ഒരു പേ�ാജക്ടിന് ശര്ാശര്ി 2 പേകാാെി നിര്ക്കിിൽ �ര്�ാവിധാി 5 പേകാാെി രൂ� 
ലാഭാ�ാകുന്നതിാണ്. പേഫീാൺ- 0471 2786304

ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ആഫോരംോ�യദ�തിയം 
ആപേര്ാഗ്ാ-കുടുംൈപേക്ഷ� ര്ംഗ്ത്തി് മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട പേസംവിനം ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനായിി 2005 കാാലായിളംവിിൽ പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാർ പേദശീയിതി

ലാത്തിിൽ ആര്ംഭിച്ചി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ ആപേര്ാഗ്ാദൗതിാം (എൻ.ആർ.എച്ചി്.എം). 2013 മുതിൽ പേദശീയി ആപേര്ാഗ്ാദൗതിാം 
എന്ന പേ�ര്ിൽ അറിയിമൊപ്പ്ടുന്ന ഈ �ദ്ധ്യതിി പേകാര്ളംത്തിിൽ ആപേര്ാഗ്ാപേകാര്ളംം എന്ന പേ�ര്ിൽ ആപേര്ാഗ്ാവികുപ്പ്ിനു കാീഴിിലുളംളം ആപേര്ാഗ്ാ 
കുടുൈപേക്ഷ� മൊസംാബൈസംറ്റിിയിായിി  �വിർത്തിിച്ചുവിരുന്നു. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാപേ�ഖലാ ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും  ആപേര്ാഗ്ാ 
പേ�ഖലായിിമൊലാ വിിശിഷ്വാാ ആദിവിാസംി, തിീര്പേദശ, നഗ്ര്ആപേര്ാഗ്ാ പേ�ഖലാകാളംിൽ സുസ്ഥാിര്�ായിി ആപേര്ാഗ്ാ �വിർത്തിനങ്ങൾ നെപ്പ്ി
ലാാക്കുന്നതിിനും ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും പേദശീയി ആപേര്ാഗ്ാ ദൗതിാം സു�ധാാന �ങ്കുവിഹിക്കുന്നു. പേദശീയി ആപേര്ാഗ്ാ ദൗതിാം �ര്ി
�ാെിയുമൊെ നെത്തിിപ്പ്ിനായുള്ള ധാനസംഹായിം ലാഭിക്കുന്നതി് ആപേര്ാഗ്ാപേകാര്ളംം വിഴിിയിാണ്. ജില്ലാാ തിലാത്തിിൽ ജില്ലാാ ആപേര്ാഗ്ാ കു
ടുംൈപേക്ഷ� മൊസംാബൈസംറ്റിികാൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചി് ജില്ലാാ മൊ�ഡിക്കിൽ ആഫീീസംറുമൊെ പേനതൃതിവത്തിിൽ എൻ എച്ചി് എം �ര്ി�ാെികാൾ 
നെപ്പ്ാക്കിിവിരുന്നു.
ഫോദശാീയ ആഫോരംോ�യ ദ�തിയത്തിിടെന്റ ലിക്ഷയങ്ങള്

ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെയുള്ള ആപേര്ാഗ്ാ സംംവിിധാാനങ്ങളുമൊെ ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ, പേഡാക്ടർ�ാരുമൊെയും അനുൈന്ധി ജീവിനക്കിാ
രുമൊെയും പേസംവിനലാഭാതി ഉറപ്പുവിരുത്തുകാ, �രുന്നുകാളുമൊെയും, ആശു�ത്രി-ലാപേൈാറട്ടറി അനുൈന്ധിപേസംവിനങ്ങളുമൊെയും ഗുണനിലാവിാ
ര്ം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ, ആപേര്ാഗ്ാപേസംവിനങ്ങൾ �ര്�ാവിധാി സംാമൂഹികാ �ാഥ്�ികാാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ വിഴിി ജനങ്ങൾക്കി് ലാഭാ�ാക്കുകാ, 
�ാതൃ-ശിശു�ര്ണ നിര്ക്കി് കുറയ്ക്കുംകാ, കാൗ�ാര് ആപേര്ാഗ്ാ �ശ് നങ്ങൾ �ര്ിഹര്ിക്കുകാ, പേര്ാഗ്�തിിപേര്ാധാം, പേര്ാഗ് നിർമ്മിാർജ്ജനം, 
നിയിന്ത്രിണം, അവിപേൈാധാം, �ര്ിശീലാനം, മൊ�രു�ാറ്റി നയി രൂ�ീകാര്ണ �വിർത്തിനങ്ങൾ ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, ജീവിിതിബൈശലാീപേര്ാഗ്
ങ്ങൾ തിെയുകാ, ജീവിിതി ബൈനപുണാ വിികാസംനം, �ാനസംികാാപേര്ാഗ്ാം, മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാം എന്നിവിയുമൊെ �ാപേയിാഗ്ികാ തിലാങ്ങളംിലു
ള്ള അറിവുംം അവിപേൈാധാവുംം നൽകുകാ തുെങ്ങി വിിവിിധാങ്ങളംായി �വിർത്തിന �ദ്ധ്യതിികാൾ ആപേര്ാഗ്ാ ദൗതിാത്തിിമൊന്റ് ലാക്ഷാങ്ങളംാണ്.
ഫോദശാീയ ആഫോരംോ�യ ദ�തിയത്തിിലൂടെെ നെപ്പ്ിലിോക്കുന്നി പ്രധോന ആഫോരംോ�യ പദ്ധതിികള് 

ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാമൊെയും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളും അനുൈന്ധി വികുപ്പുകാളും പേചിർന്ന് സംംയുക്ത�ായിി നെപ്പ്ിലാാ
ക്കുന്ന സം�ഗ്രാം ആപേര്ാഗ്ാ�ദ്ധ്യതിി, കാൗ�ാര്�ായിക്കിാർക്കിിെയിിമൊലാ ആപേര്ാഗ്ാ�ശ് നങ്ങൾ കാമൊണ്ടത്തുന്നതിിനും ചിികാിത്സ്യനൽകുന്ന
തിിനും പേവിണ്ടിയുളംളം കാൗ�ാര് ആപേര്ാഗ്ാ �ദ്ധ്യതിി, ആശു�ത്രികാളുമൊെ ഗുണനിലാവിാര്ം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനായുള്ള കാാഷ്വ് �ദ്ധ്യതിി, 
പേദശീയിതിലാത്തിിൽ  ആശു�ത്രികാളുമൊെ ഗുണനിലാവിാര് �വിർത്തിനങ്ങൾ വിിലായിിരുത്തിൽ, ആപേര്ാഗ്ാ സംംൈന്ധിിയിായി വിിവിര്പേശഖ
ര്ണവുംം പേക്രാഡീകാര്ണവുംം നെത്തുന്ന മൊഹൽത്തി് �ാപേനജ് മൊ�ന്റ് ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ സംി�ം, ദുർൈലാ ജനവിിഭാഗ്ങ്ങൾക്കി് ലാഭാ�ായി 
ആപേര്ാഗ്ാപേസംവിനമൊത്തിക്കുറിച്ചി് തിാമൊഴിത്തിട്ടിൽ പേൈാധാവിൽക്കിര്ണം നെത്തുന്നതിിനും സംഹായിം നൽകുന്നതിിനുമുള്ള ആശ �ദ്ധ്യതിി, 
സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ശാക്തീകാര്ണം, ആയുഷ്വ് (ആയുർപേവിദ, പേഹാ�ിപേയിാ, സംിദ്ധ്യ, യുനാനി) വിിഭാഗ്ങ്ങൾ ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ,അമ്മിയും 
കുഞ്ഞും �ദ്ധ്യതിി, ജനനി സുര്ക്ഷ പേയിാജന, ജീവിിതിബൈശലാീപേര്ാഗ് നിർണ്ണയിം, സംാന്തവന ശുശ്രൂഷ്വ �ദ്ധ്യതിി, �ാനസംികാാപേര്ാഗ്ാ �ദ്ധ്യതിി, 
ആപേര്ാഗ്ാ കാിര്ണം,   നൂപേൈാൺ സം് ക്രീനിംഗ്് �ര്ി�ാെി, ഡി�ിക്റ്റ്് ഏർളംി ഇന്റ്ർമൊവിൻഷ്വൻ മൊസംന്റ്ർ, സ്ത്രീീകാൾമൊക്കിതിിര്ായി ബൈലാം
ഗ്ികാാതിിക്ര�ങ്ങൾ തിെയുന്നതിിനും ബൈവിദാസംഹായിവുംം കാൗൺസംിലാിംഗും നൽകുന്നതിിനും ഭൂ�ികാ, പേറഡിപേയിാ മൊഹൽത്തി്, ആപേര്ാഗ്ാ 
സംംൈന്ധിിയിായി വിിവിര്ങ്ങൾ അറിയുന്നതിിനും സംംശയിനിവിാര്ണത്തിിനു�ായുള്ള ദിശ �ര്ി�ാെി തുെങ്ങിയി �ദ്ധ്യതിികാൾ ആപേര്ാഗ്ാ
പേകാര്ളംം �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്നു.

സ്മഗ്രാ ശാിക്ഷോ, ഫോകരംളംം
�ീ-ബൈ��റിതിലാം മുതിൽ ഹയിർമൊസംക്കിണ്ടറിതിലാം വിമൊര്യുള്ള പേ�ഖലാകാളംിൽ എല്ലാാ കുട്ടികാമൊളംയും �ര്ിഗ്ണിച്ചുമൊകാാണ്ടുള്ള �

വിർത്തിനങ്ങളംാണ് സം�ഗ്രാം ശിക്ഷാ, പേകാര്ളംം നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതി് ഭിന്നപേശഷ്വിയുള്ളവിമൊര്യും �ാർശവവിതി്കാര്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ട ജനവിിഭാഗ്ങ്ങ
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ളംിലുള്ളവിമൊര്യും ഒപ്പ്ം നിർത്തിി ചിിട്ടയിായി �വിർത്തിനങ്ങൾ ആസൂത്രണം മൊചിയ്തി് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നു. എല്ലാാ കുട്ടികാമൊളംയും സം് കൂളംിമൊലാ
ത്തിിക്കുകാ, വിിദാാലായിത്തിിൽ പേചിരുന്ന കുട്ടികാൾ മൊകാാഴിിഞ്ഞുപേ�ാകാാമൊതി വിിദാാഭാാസംം പൂർത്തിിയിാക്കുകാ, ആൺ മൊ�ൺ വിിപേവിചിനം 
അവിസംാനിപ്പ്ിക്കുകാ, മുഴുവിൻ കുട്ടികാൾക്കും ഗുണനിലാവിാര്മുള്ള വിിദാാഭാാസംം ഉറപ്പുവിരുത്തുകാ, �ീ-ബൈ��റി, മൊസംക്കിണ്ടറി, ഹയിർ
മൊസംക്കിണ്ടറി പേ�ഖലാകാളംിമൊലാ അക്കിാദ�ികാ �വിർത്തിനങ്ങൾ, ഭിന്നപേശഷ്വി സംൗഹൃദവിിദാാലായി അന്തര്ീക്ഷം കാാര്ാക്ഷ��ാക്കുന്നതിി
ന് �പേതിാകാ �ര്ിഗ്ണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികാൾക്കി് തിനതിായി �വിർത്തിനങ്ങൾ, മൊതിാഴിിലാധാിഷ്ഠിിതി വിിദാാഭാാസംം, ഫീിസംിക്കിൽ 
എഡൂപേക്കിഷ്വൻ, വിിദാാലായി വിിലായിിരുത്തിൽ, നാഷ്വണൽ അച്ചിീവി് മൊ�ന്റ് ് സംർമൊവിയുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ �ഠനവിിെവുംകാൾ �ര്ിഹ
ര്ിക്കിൽ, മൊ�ൺകുട്ടികാളുമൊെ വിിദാാഭാാസംം, മൂലാാനിർണയിം ശക്തിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ, ഗുണതിവിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കിൽ, എസം്.സംി.ഇ.ആർ.െി.യുമൊെ 
പേനതൃതിവത്തിിൽ െീച്ചിർ എഡൂപേക്കിഷ്വൻ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും ഡയിറ്റുകാമൊളം ശാക്തീകാര്ിക്കുന്നതിിനും പേവിണ്ടിയുള്ള �വിർത്തിനങ്ങൾ, 
സം് കൂളുകാൾക്കി് അെിസ്ഥാാന സംൗകാര്ാമൊ�ാരുക്കിൽ എന്നിവിയിാണ് സം�ഗ്രാംശിക്ഷായുമൊെ �ധാാന ലാക്ഷാങ്ങൾ. മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം 
വികുപ്പു �ന്ത്രിി അദ്ധ്യാക്ഷനായുള്ള ഗ്പേവിണിംഗ്് കാൗൺസംിലും മൊ�ാതുവിിദാാഭാാസം മൊസംക്രട്ടറി അദ്ധ്യാക്ഷനായി എകാ് സംികാൂട്ടീവി് കാമ്മിി
റ്റിിയും സം�ഗ്രാംശിക്ഷാ പേകാര്ളംത്തിിനുണ്ട്. പേ�റ്റി് പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ എസം്.എസം്.മൊകായുമൊെ �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് പേനതൃതിവം നൽകുന്നു. 
സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ എസം്.എസം്.മൊകായുമൊെ �വിർത്തിനങ്ങൾ നെപ്പ്ിലാാക്കിാൻ പേ�റ്റി് പേ�ാഗ്രാംാം ഓഫീീസംർ�ാർ�ാരും 14 ജില്ലാകാ
ളുമൊെ �വിർത്തിനങ്ങൾ നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതി് ജില്ലാാ പേ�ാജക്ട് പേകാാ- ഓർഡിപേനറ്റിർ�ാരു�ാണ്. 168 പേ�ാക്കി് റിപേസംാഴി് സം് മൊസംന്റ്റുകാളും 
1385 ക്ലീ�ർ റിപേസംാഴി് സം് മൊസംന്റ്റുകാളു�ാണ് എസം്.എസം്.മൊകായുമൊെ �ാപേദശികാ തിലാത്തിിമൊലാ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ. സം�ഗ്രാംശിക്ഷാ പേകാര്ളം
യുമൊെ ഓപേര്ാ വിർഷ്വമൊത്തി �വിർത്തിനങ്ങൾക്കുള്ള അെങ്ക്ൽ തുകായുമൊെ 60% തുകാ പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാരും 40% സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരു
�ാണ് വിഹിക്കുന്നതി്. 40% തുകാ തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ വിഴിിയിാണ് സം�ഗ്രാംശിക്ഷാ പേകാര്ളംയ്ക്ക്് ലാഭിക്കുന്നതി്. ത്രിതിലാ 
�ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, വിിവിിധാ വികുപ്പുകാൾ എന്നിവി കൂട്ടായിി ഈ �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്നു.

സ്ംഫോയോജിതി ശാിശു വിികസ്ന ഫോസ്വിന പദ്ധതിി
ആപേര്ാഗ്ാമുള്ള ജനവിിഭാഗ്�ാണ് ഒരു ര്ാഷ്ട്രീത്തിിമൊന്റ് മുതിൽക്കൂട്ട് എന്ന ആശയിം മുന്നിൽക്കിണ്ടുമൊകാാണ്ട് 1975ൽ ആര്ംഭിച്ചി ഒരു 

പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്വ് കൃതി �ദ്ധ്യതിിയിാണ് സംംപേയിാജിതി ശിശു വിികാസംന പേസംവിന �ദ്ധ്യതിി. സംംസ്ഥാാനത്തി് സംാമൂഹാപേക്ഷ� വികുപ്പ്് മുഖാന്തര്ം 
നെപ്പ്ിലാാക്കിി വിരുന്ന ഏറ്റിവുംം ബൃഹത്തിായി �ദ്ധ്യതിിയിാണിതി്. സം�ഗ്രാം ശിശുവിികാസംനത്തിിൽ അനിവിാര്ാ�ായി വിാതിാസ്ത പേസംവിനങ്ങൾ 
ഒപേര്സം�യിം ഒപേര് സ്ഥാലാത്തുനിന്ന് ലാഭാ�ാക്കിി മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ട്ട �പേയിാജനം സംാദ്ധ്യാ�ാക്കുകാ എന്നതിാണ് ഐസംിഡിഎസംിമൊന്റ് ദർശനം. 
�ാനവിപേശഷ്വി വിികാസംനം ലാക്ഷാ�ാക്കിി �ാതൃശിശുപേക്ഷ� പേസംവിനങ്ങൾ ഒരു�ിച്ചി് ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിന് ഏറ്റിവുംം തിാമൊഴിത്തിട്ടിലുള്ള സംാമൂഹാ 
വിിഭവി പേകാന്ദ്രീ�ാണ് ഐസംിഡിഎസം് �ദ്ധ്യതിിയിിമൊലാ അംഗ്ൻവിാെി പേകാന്ദ്രീങ്ങൾ. സംംസ്ഥാാനമൊ�ാട്ടാമൊകാ 258 ഐസംിഡിഎസം് പേ�ാ
ജക്ടുകാളംിലാായിി 33,115 അംഗ്ൻവിാെികാളും 129 �ിനി അംഗ്ൻവിാെികാളും �വിർത്തിിച്ചുവിരു ന്നുണ്ട്. 6 വിയിസ്സുവിമൊര്യുള്ള കുട്ടികാളുമൊെ 
പേ�ാഷ്വണാപേര്ാഗ്ാ നിലാവിാര്ം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, ശിശുവിിമൊന്റ് ശാര്ീര്ികാവുംം �ാനസംികാവുംം സംാമൂഹികാവും�ായി വിികാസംനത്തിിന് അെിത്തിറ 
�ാകുകാ, ശിശു�ര്ണം, പേര്ാഗ്ാതുര്തി, പേ�ാഷ്വണക്കുറവി്, സം് കൂളംിൽ നിന്നുള്ള മൊകാാഴിിഞ്ഞുപേ�ാക്കി് എന്നിവിയുമൊെ പേതിാതു കുറയ്ക്കുംകാ, 
ശിശുവിികാസംനത്തിിന് അനുപേയിാജാ�ായി വിിധാത്തിിൽ വികുപ്പുകാൾ തിമ്മിിൽ നയിരൂ�ീകാര്ണത്തിിലും നെത്തിിപ്പ്ിലും ഏപേകാാ�നം വിരു
ത്തുകാ. ശിശുക്കിളുമൊെ ശര്ിയിായി ആപേര്ാഗ്ാവുംം പേ�ാഷ്വണാവിശാകാതിയും ശ്രീദ്ധ്യിക്കുവിാൻ തിക്കിവിിധാത്തിിൽ അമ്മി�ാരുമൊെ കാഴിിവി് വിർ
ദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകാ എന്നിവിയിാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ലാക്ഷാങ്ങൾ. 6 വിയിസ്സിൽ തിാമൊഴി �ായിമുള്ള കുട്ടികാൾ, ഗ്ർഭിണികാൾ, മുലായൂട്ടുന്ന അമ്മി�ാർ, 
കാൗ�ാര്�ായിക്കിാര്ായി മൊ�ൺ കുട്ടികാൾ, 18നും 45 വിയിസ്സിനു�ിെയിിൽ �ായിമുള്ള സ്ത്രീീകാൾ എന്നിവിര്ാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ ഗുണപേഭാ
ക്താക്കിൾ. അനുപൂര്കാ പേ�ാഷ്വകാാഹാര്ം, വിളംർച്ചിാ നിര്ീക്ഷണം, ആപേര്ാഗ്ാ �ര്ിപേശാധാന, �ര്ാ�ർശ പേസംവിനം, ആപേര്ാഗ്ാ �തിി
പേര്ാധാ കുത്തിി വിയ്പുംം ചിികാിത്സ്യയും, ആപേര്ാഗ്ാ പേ�ാഷ്വണ വിിദാാഭാാസംം, അനൗ�ചിാര്ികാ �ീ- ബൈ��റി വിിദാാഭാാസംം എന്നിവിയിാണ് 
�ദ്ധ്യതിി �ദാനം മൊചിയ്യുംന്ന പേസംവിനങ്ങൾ.

രംോഷ്ട്രീീയ കൃഷി വിികോസ്് ഫോയോജന
കൃഷ്വി, അനുൈന്ധിപേ�ഖലാകാളുമൊെ വിികാസംനത്തിിനായിി ഓപേര്ാ �പേദശത്തിിനും അനുപേയിാജാ�ായി �ദ്ധ്യതിികാൾ ആവിിഷ്വ് ക്കിര്ിച്ചു 

നെപ്പ്ാക്കിാനായിി പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാര്ിൽ നിന്നും സംാമ്പത്തിികാ സംഹായിം ലാഭിക്കുന്ന ഒരു �ദ്ധ്യതിിയിാണ് ര്ാഷ്ട്രീീയി കൃഷ്വി വിികാാസം് 
പേയിാജന. �സ്തുതി �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ കാീഴിിൽ �ദ്ധ്യതിി അനുവിദിച്ചു കാിട്ടുന്നതിിനായിി ചിിലാ നെ�െിക്ര�ങ്ങൾ നിർപേ�ശിച്ചിിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്വി, മൃഗ്
സംംര്ക്ഷണം, �ത്സ്യാകൃഷ്വി എന്നീ പേ�ഖലാകാളു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ടവിയും �ാപേദശികാ ആവിശാകാതി, വിിഭവിലാഭാതി എന്നിവി കൂെി കാണക്കിി
മൊലാടുത്തി് ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട വികുപ്പുകാൾ തിയ്യാറാക്കുന്ന പേ�ാജക്ടറ്റുകാൾ അംഗ്ീകാാര്ത്തിിനായിി സംർക്കിാര്ിൽ സം�ർപ്പ്ിക്കും.  ചിീഫീ് മൊസംക്ര
ട്ടറി മൊചിയിർ�ാനായുള്ള സംംസ്ഥാാനതിലാ കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെ അംഗ്ീകാാര്ം ലാഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്് അവി നെപ്പ്ാക്കുവിാൻ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട 
വികുപ്പുകാൾക്കി്/ഏജൻസംികാൾക്കി് നൽകുന്നു.

ഭക്ഷാവിിളംകാളംായി മൊനല്ലാ്, �യിർ വിർഗ്ഗംങ്ങൾ, പേചിാളംം തുെങ്ങിയി ധാാനാങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കിൾ തുെങ്ങിയിവിയുമൊെ വിികാസംനം, 
യിന്ത്രിവിൽക്കിര്ണം, കാാർഷ്വികാ വിി�ണനം, വിി�ണി വിികാസംനം, �ണ്ണുജലാ സംംര്ക്ഷണം, മൃഗ്സംംര്ക്ഷണം, മൊചിറുകാിെ ജലാപേസംചിനം, 
വിാട്ടർമൊഷ്വഡ് �പേദശങ്ങളുമൊെ സം�ഗ്രാംവിികാസംനം, കാാർഷ്വികാ �ഠനയിാത്ര, സംംപേയിാജിതി കാീെപേര്ാഗ് നിയിന്ത്രിണം തുെങ്ങിയിവിയു�ായിി 
ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട �ദ്ധ്യതിികാൾ RKVY യിിലൂമൊെ നെപ്പ്ാക്കിാവുംന്നതിാണ്. ഇതിിപേലാക്കിാവിശാ�ായി ഫീണ്ട് പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാർ സംംസ്ഥാാനങ്ങൾക്കു 
നൽകുന്നു
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പ്രധോനമന്ത്രിി കൃഷി സ്ിഞ്ചാോയി ഫോയോജന (നീര്ത്തിെ �െകം)
സംംസ്ഥാാനത്തി് 2009-10 മുതിൽ തിിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ട പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ നെപ്പ്ിലാാക്കിിവിരുന്ന പേകാന്ദ്രീാവിിഷ്വ് കൃതി �ദ്ധ്യ

തിിയിാണ് സംംപേയിാജിതി നീർത്തിെ �ര്ി�ാലാന �ദ്ധ്യതിി (ഐ.ഡ�ു.എം.�ി.) 2015-16 മുതിൽ ഈ �ദ്ധ്യതിി �ധാാന�ന്ത്രിി കൃഷ്വി 
സംിഞ്ചാായിി പേയിാജന (�ി.എം.മൊകാ.എസം്.ബൈവി.) എന്ന ബൃഹദ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ നീർത്തിെഘ്യംെകാ�ായിി പുഃനര്ാവിിഷ്വ് കാര്ിച്ചിിര്ിക്കുന്നു. �ണ്ണ്, 
ജലാം, ബൈജവിസംമ്പത്തി് എന്നീ അെിസ്ഥാാന �കൃതിി വിിഭവിങ്ങൾ സംംര്ക്ഷിക്കുകായും �ര്ിപേ�ാഷ്വിപ്പ്ിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകായും അതിിലൂമൊെ 
�ണ്ണിമൊന്റ് ബൈജവിസംന്തുലാിതിാവിസ്ഥാ നിലാനിർത്തുകായും മൊചിയ്യുംകാ എന്നതിാണ് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ മുഖാലാക്ഷാം. ഭൂഗ്ർഭ ജലാവിിതിാനം ക്ര�ാ
നുഗ്തി�ായിി ഉയിർത്തുകാ, കാാർഷ്വികാ അനുൈന്ധിപേ�ഖലാകാളംിൽ ഉൽപ്പ്ാദനക്ഷ�തി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുകാ, ജീവിപേനാ�ാധാി 
�വിർത്തിനങ്ങളംിലൂമൊെ ഗ്രാംാ�ീണ ജനതിയുമൊെ മൊതിാഴിിലും വിരു�ാനവുംം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തിി അവിരുമൊെ ജീവിിതി നിലാവിാര്ം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുകാ 
എന്നിവി �ദ്ധ്യതിിയിിലൂമൊെ ലാക്ഷാ�ിടുന്നു. �ദ്ധ്യതിി നെത്തിിപ്പ്ിനായിി വിിപുലാ�ായി സംംഘ്യംെനാ സംംവിിധാാനം രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ചിീഫീ് 
മൊസംക്രട്ടറിയുമൊെ അദ്ധ്യാക്ഷതിയിിൽ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുള്ള പേ�റ്റി് ലാവിൽ സംാങ്്ഷ്വനിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി (എസം്.എൽ.എസം്.സംി.) ആനുവിൽ ആക്ഷൻ 
ൈാനിന് അംഗ്ീകാാര്ം നൽകുന്നു. �സ്തുതി കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ കാാർഷ്വിപേകാാൽപ്പ്ാദന കാമ്മിിഷ്വണർ മൊചിയിർ�ാനും 
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ് അഡീഷ്വണൽ ചിീഫീ് മൊസംക്രട്ടറി പേകാാ-മൊചിയിർ�ാനും ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിിഷ്വണർ ചിീഫീ് എകാ് സംി
കാൂട്ടീവി് ഓഫീീസംറു�ായിി പേ�റ്റി് ലാവിൽ പേനാഡൽ ഏജൻസംി (എസം്.എൽ.എൻ.എ)-യും ഏജൻസംിമൊയി സംഹായിിക്കുന്നതിിന് സംാ
പേങ്ക്തിികാ വിിദഗ്ദ്ധരും നിലാവിിലുണ്ട്. ജില്ലാാ തിലാത്തിിൽ ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് അധാാക്ഷനും പേ�ാജക്ട് ഡയിറക്ടർ കാൺവിീന
റു�ായുള്ള വിാട്ടർമൊഷ്വഡ് മൊസംൽ കാം ഡാറ്റി മൊസംന്റ്ർ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംാണ് �ദ്ധ്യതിി നിർവ്വഹണ 
ഏജൻസംികാൾ. പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് സംാപേങ്ക്തിികാ സംഹായിം നൽകുന്നതിിന് സംാപേങ്ക്തിികാ വിിദഗ്ദ്ധർ അെങ്ങിയി നീർത്തിെ 
വിികാസംന െീമുകാൾ (ഡ�ു.ഡി.റ്റിി.) സംഹായിിക്കുന്നു. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് തിലാത്തിിൽ �സംിഡന്റ്് അധാാക്ഷനും വിി.ഇ.ഒ. മൊസംക്രട്ടറിയു�ായിി 
നീർത്തിെ കാമ്മിിറ്റിികാൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ തിാമൊഴിത്തിട്ടിലുള്ള നിർവ്വഹണത്തിിമൊന്റ് പൂർണ്ണ ഉത്തിര്വിാദിത്തിം നീർത്തിെ കാമ്മിി
റ്റിികാളംിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായിിര്ിക്കുന്നു. 

ഇംപോക്ട് ഫോകരംളം
 തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ KIFBI ധാനസംഹായിപേത്തിാമൊെ �ദ്ധ്യതിികാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനായിി സംർക്കിാർ 
27.10.2017ന് IMPACT KERALA Ltd എന്ന ഒരു മൊസ്പഷ്വാൽ �ർപ്പ്സം് മൊവിഹിക്കിിൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചു. ആമൊകാ 550 പേകാാെി രൂ�യുമൊെ �ദ്ധ്യ
തിികാളംാണ് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതി്. 

KIFBI ധാനസംഹായിപേത്തിാമൊെ SPV  മുപേഖന നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന �ദ്ധ്യതിികാൾ ചുവിമൊെ പേചിർക്കുന്നു.
1. ആധുനികാ അറവുംശാലാ നിർമ്മിാണം (100 പേകാാെി)
2. ഗ്ാാസം് ക്രി�പേറ്റിാറിയിം (100 പേകാാെി)
3. �ാർക്കിറ്റി് ആധുനികാവിൽക്കിര്ണം (100 പേകാാെി)
4. പുതുതിായിി രൂ�ീകാര്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ട നഗ്ര്സംഭകാൾക്കുള്ള മുൻസംിപ്പ്ൽ മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണം (100 പേകാാെി)
5. മൊസം�്പേറ്റിജ് ൈീറ്റി്മൊ�ന്റ്് ൈാന്റ്്സം് (150 പേകാാെി)

സ്ോമൂഹിയ സുരംക്ഷോ ടെപൻഷനുകള്
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി എല്ലാാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളും അനുവിദിക്കുന്ന സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വനുകാളുമൊെ വിിതിര്ണം 

നെത്തുന്നതി് �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറാണ്. welfarepension.lsgkerala.gov.in മൊവിൈ്ബൈസംറ്റിിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങ
ൾ ലാഭാ�ാക്കുന്ന വിിവിര്ങ്ങളുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ് 2015 ഏ�ിൽ �ാസംം മുതിൽ ഗുണപേഭാക്താക്കിളുമൊെ ൈാങ്ക്്, പേ�ാ�് ഓഫീീസം് 
പേസംവിിംഗ്്സം് ൈാങ്ക്് അക്കിൗണ്ടുകാളംിപേലാക്കും ഇലാപേക്ട്രിാണികാ് �ണി ഓർഡർ മുപേഖനയും മൊ�ൻഷ്വൻ വിിതിര്ണം ആര്ംഭിച്ചിതി്. 2016 
ഏ�ിൽ മുതിൽ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട അക്കിൗണ്്ട മൊഹഡുകാളുമൊെ നിയിന്ത്രിണാധാികാാര്ിയിായും �ഞ്ചാായിത്്തി ഡയിറക്ടമൊറ ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തുകായുണ്ടായിി. 
2016 ജൂബൈലാ �ാസംം മുതിൽ ഗുണപേഭാക്താക്കിളുമൊെ ൈാങ്ക്് അക്കിൗണ്ടുകാളംിപേലാക്കി് തുകാ ൈാൻസ്ഫർ  മൊചിയ്യുംന്നതു കൂൊമൊതി �ാഥ്�ികാ സംഹ
കാര്ണ സംംഘ്യംങ്ങളംിമൊലാ ജീവിനക്കിാരുമൊെ പേസംവിനം ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചി് മൊ�ൻഷ്വൻ പേനര്ിട്ട് ഗുണപേഭാക്താക്കിളുമൊെ വിീടുകാളംിൽ എത്തിിക്കുന്ന 
സംംവിിധാാനവുംം ഏർമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്.

നിലാവിിലുള്ള മൊ�ൻഷ്വൻ ഗുണപേഭാക്താക്കിളുമൊെ എണ്ണം ചുവിമൊെ പേചിർക്കുന്നു. (2021 ഡിസംംൈർ 18 വിമൊര്യുള്ള കാണക്കു�കാാര്ം)

 ടെപൻഷൻ ഇനം ഗുണഫോഭോക്താോക്കാളുംടെെ എംണ്ണം
 പേദശീയി വിാർദ്ധ്യകാാകാാലാ മൊ�ൻഷ്വൻ 28,48,157
 പേദശീയി വിിധാവിാ മൊ�ൻഷ്വൻ 13,92,521    
 പേദശീയി വിികാലാാംഗ് മൊ�ൻഷ്വൻ 4,14,166
 കാർഷ്വകാ മൊതിാഴിിലാാളംി മൊ�ൻഷ്വൻ 4,17,899
 50 വിയിസംിനുപേ�ൽ �ായിമുള്ള  
 അവിിവിാഹിതി സ്ത്രീീകാൾക്കുള്ള മൊ�ൻഷ്വൻ 87,961  
                                        ആടെക 51,60,704 
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തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്് ടെവിബ് ഫോപോര്ട്ടൽ (www.lsgkerala.gov.in)
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊനയും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും കുറിച്ചുള്ള ആധാികാാര്ികാ�ായി വിിവിര്ങ്ങൾ ലാഭാ�ാ

ക്കുന്ന സം�ഗ്രാം�ാമൊയിാരു മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടൽ www.lsgkerala.gov.in 2002 ഡിസംംൈർ 9-ന് നിലാവിിൽ വിന്നു. അധാികാാര് വിിപേകാന്ദ്രീീകാ
ര്ണത്തിിമൊന്റ്യും വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിമൊന്റ്യും മുഖാ വിിവിര്പേ�ാതിസ്സായും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിിവിര്സം
ഞ്ചായി�ായും വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിട്ടുള്ള ഈ മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടൽ �ലായിാളംത്തിിലും ഇംഗ്ലീീഷ്വിലും സംാധാാര്ണക്കിാർക്കി് �ാ�ാ�ായി 
ര്ീതിിയിിലാാണ് തിയ്യാറാക്കിിയിിര്ിക്കുന്നതി്. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ 1200 തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളംയും സംംൈന്ധിിച്ചി ഭൂ�ിശാസ്ത്രീ�ര്വുംം 
ചിര്ിത്ര�ര്വുംം ജനസംംഖാാ�ര്വും�ായി വിിശദാംശങ്ങളും സംാമൂഹാ-സംാമ്പത്തിികാ അവിസ്ഥാ സംംൈന്ധിിച്ചി വിിവിര്ങ്ങളും ഇതിിൽ ലാഭാ�ാണ്.

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊന്റ്യും അനുൈന്ധി വികുപ്പുകാളുമൊെയും സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും വിിവിര്ങ്ങൾമൊക്കിാപ്പ്ം തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ നിന്ന് ലാഭാ�ാകുന്ന എല്ലാാ ഓൺബൈലാൻ പേസംവിനങ്ങളും മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടലാിൽ ലാഭാ�ാണ്. �ാപേദശികാ ഭര്ണനിർവ്വ
ഹണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ആക്ടുകാൾ, ചിട്ടങ്ങൾ, സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വുംകാൾ എന്നിവി മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടലാിൽ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചിിട്ടുണ്ട്.  തിപേ�
ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്്, �ഞ്ചാായിത്തി്, നഗ്ര്കാാര്ാ ഡയിറക്ടപേററ്റുകാൾ, ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിിഷ്വണപേററ്റി് എന്നിവിയുമൊെ സംഹകാര്ണ
പേത്തിാമൊെ കാാലാാകാാലാങ്ങളംിൽ വിരുന്ന �ാറ്റിങ്ങൾ കൂട്ടിപേച്ചിർത്തി് മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടൽ �ര്ി�ാലാിക്കുന്നതി് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ പേകാര്ളം 
�ിഷ്വനാണ്.

ടെവിബ് അധിഷ്ഠിിതി ഫോസ്വിനങ്ങള് ഒറ്റഫോനോട്ടത്തിിൽ
ഭര്ണ നിർവ്വഹണത്തിിനു ഉ�കാാര്�ദ�ായി �ദ്ധ്യതിിവിിവിര്ങ്ങൾ, മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കി് നിതിാജീവിിതിത്തിിൽ പേവിണ്ടുന്ന ജനന�

ര്ണവിിവിാഹ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റുകാൾ, വിസ്തുനികുതിി വിിവിര്ങ്ങൾ,സംാമൂഹാസുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വൻ, മൊകാട്ടിെനിർമ്മിാണ മൊ�ർ�ിറ്റുകാൾ, സംർ
ക്കിാർ ഉത്തിര്വുംകാൾ, പേയിാഗ്നെ�െിക്ര�ങ്ങളും തിീരു�ാനങ്ങളും, മൊെണ്ടർ �ര്സംാങ്ങൾ, ഫീയിലുകാളുമൊെ നിജസ്ഥാിതിി, ജി.ഐ.എസം് 
�ാപ്പുകാൾ എന്നിങ്ങമൊന സം�സ്ത പേ�ഖലാകാളംിമൊലാ വിിവിര്ങ്ങളും മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടൽ വിഴിി ലാഭാ�ാണ്. കൂൊമൊതി ഔപേദാാഗ്ികാ ആവിശാങ്ങൾ
ക്കിായുള്ള പേ�ാവിിഡന്റ്് ഫീണ്ട് വിിവിര്ങ്ങൾ, അക്കിൗണ്ടിംഗ്് സംംവിിധാാനം, വിിവിിധാ നികുതിികാളും ഫീീസുകാളും പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനുള്ള 
സംംവിിധാാനം എന്നിവിമൊയില്ലാാം മൊവിൈ് അധാിഷ്ഠിിതി സംംവിിധാാനത്തിിലൂമൊെ പേക്രാഡീകാര്ിക്കുന്നതിിനും ഉ�പേയിാഗ്മൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും 
സംാധാാ�ാകുന്നു. മൊവിൈ് പേ�ാർട്ടലാിമൊലാ വിിവിര്ങ്ങമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചി അഭി�ായിങ്ങൾ പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിന്  webmaster@ikm.org.in  
ഇ മൊ�യിിൽ ഉ�പേയിാഗ്മൊപ്പ്ടുത്തിാവുംന്നതിാണ്. 

പഞ്ചാോയത്തി് രംോജ് (മോസ്ിക)
മൂന്നാം �ഞ്ചാവിത്സ്യര്�ദ്ധ്യതിിക്കിാലാത്തി് പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാർ �സംിദ്ധ്യീകാര്ിച്ചി് വിന്നിരുന്ന �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികായുമൊെ �ാപേദശികാ 

�തിിപ്പുകാൾ തിപേ�ശഭാഷ്വയിിൽ �സംിദ്ധ്യമൊപ്പ്ടുത്തിണമൊ�ന്ന് നിർപേ�ശിച്ചിതിിമൊനത്തുെർന്ന് 1961 ആഗ്�് �ാസംം മുതിൽ �ലായിാളംത്തിിൽ 
�ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികായുമൊെ �സംിദ്ധ്യീകാര്ണം ആര്ംഭിച്ചു. പേകാര്ളംത്തിിൽ ശക്ത�ായി �ഞ്ചാായിത്തി് ഭര്ണത്തിിന് തുെക്കിം കുറിച്ചി
പേപ്പ്ാൾ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികാ �ഞ്ചാായിത്തി് ഭര്ണത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി �ാറുകായിായിിരുന്നു. ഗ്രാംാ�ഭര്ണമൊത്തിക്കുറിച്ചുള്ള നിയി�ങ്ങൾ, 
ചിട്ടങ്ങൾ, �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശങ്ങൾ ആധാികാാര്ികാവുംം കാാലാികാ�ാധാാനാവും�ായി പേലാഖനങ്ങൾ, �ഠനങ്ങൾ, ഫീീച്ചിറുകാൾ, വിികാസംന റി
പേപ്പ്ാർട്ടുകാൾ, വിാർത്തികാൾ, വിിശദീകാര്ണങ്ങൾ തുെങ്ങിയിവിയിാണ് �ധാാന�ായും �ാസംികായിിൽ �സംിദ്ധ്യമൊപ്പ്ടുത്തിിവിരുന്നതി്. �ഞ്ചാാ
യിത്തി് സം�ിതിികാൾക്കും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാർക്കും മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും �ഞ്ചാായിത്തുഭര്ണമൊത്തിക്കുറിച്ചി് കൂടുതിൽ അവിപേൈാധാം സൃഷ്ടിി
ക്കുന്നതിിന് സംഹായികാ�ാണ് ഈ �ാസംികാ. ഗ്രാംാ�വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങളും പേക്ഷ��വിർത്തിനങ്ങളും കാാര്ാക്ഷ��ായിി 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിിന് ഈ �ാസംികാ ഊർജ്ജം �കാരുന്നു. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ എല്ലാാ ജന�തിിനിധാികാൾക്കും തിപേ�ശ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ 
മൊസംക്രട്ടറി�ാർക്കും വികുപ്പു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് ലാഭാ�ാക്കുന്നുണ്ട്. കൂൊമൊതി 120 രൂ� വിാർഷ്വികാ 
വിര്ിസംംഖാ അെയ്ക്കുംന്ന മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് ലാഭിക്കും. വിര്ിക്കിാര്ാകാാൻ ആഗ്രാംഹിക്കുന്നവിർ എഡിറ്റിർ/�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ, �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികാ, �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റി്, �ൂസംിയിം �ി.ഒ., തിിരുവിനന്തപുര്ം-33 എന്ന വിിലാാസംത്തിിൽ 
വിര്ിസംംഖാ �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറുമൊെ പേ�ര്ിൽ �ണിപേയിാർഡറാപേയിാ ഡിഡി ആപേയിാ അയിയി് പേക്കിണ്ടതിാണ്. www.lsgkerla.gov.
in, www.dop.lsgkerla.gov.in എന്ന മൊവിൈ് ബൈസംറ്റുകാളംിലും �ാസംികാ ലാഭാ�ാണ് e mail : prmdp2020@gmail.com

ഗ്രാോമഭൂമി (ട്രൈദവമോസ്ിക)
1980 �ാർച്ചിിൽ �സംിദ്ധ്യീകാര്ണം ആര്ംഭിച്ചി ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി, 1983 ഏ�ിൽ മുതിലാാണ് ബൈദവ�ാസംികായിാക്കിിയിതി്. ഗ്രാംാ�വിികാസംന വികുപ്പ്ി

മൊനക്കുറിച്ചുള്ള ആധാികാാര്ികാ വിിവിര്ങ്ങൾ, സംർക്കിാര്ിൽ നിന്ന് നൽകാിവിരുന്ന ആനുകൂലാാങ്ങമൊളം കുറിച്ചും ഗ്രാംാ�തിലാത്തിിൽ നെപ്പ്ാക്കുന്ന 
�ദ്ധ്യതിികാമൊളം കുറിച്ചുമുള്ള വിിശദാംശങ്ങൾ, പേൈാധാവിതി്ക്കിര്ണ ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെയുള്ള ര്ചിനകാൾ, വിിജ്ഞംാനവുംം �ാനസംിപേകാാല്ലാാസംവുംം 
നല്കുന്ന കൃതിികാൾ എന്നിങ്ങമൊന ഗ്രാംാ�ീണ ജനതിയുമൊെ സം�ഗ്രാംവിികാസംനത്തിിനനുപേയിാജാ�ായി എല്ലാാ വിിഭവിങ്ങളും ഇതിിൽ ഒരുക്കിിയിിട്ടുണ്്ട. 
എല്ലാാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർക്കും വിി.ഇ.ഒ �ാർക്കും ഗ്രാംാ�ീണ ഗ്രാംന്ഥാശാലാകാൾക്കും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് മൊ�മ്പർ�ാർക്കും 
ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് മൊ�മ്പർ�ാർക്കും എം.എൽ.എ �ാർക്കും എം.�ി �ാർക്കും �റ്റി് ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കും ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി ലാഭാ�ാക്കുന്നു
ണ്ട്. കൂൊമൊതി 24 രൂ� വിാർഷ്വികാ വിര്ിസംംഖാ അെയ്ക്കുംന്ന മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കും ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി ലാഭിക്കും. വിര്ിക്കിാര്ാകാാൻ ആഗ്രാംഹിക്കുന്നവിർ 
ചിീഫീ് എഡിറ്റിർ, ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി, റൂറൽ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസം്, സംവര്ാജ് ഭവിൻ, നന്തൻപേകാാെ്, കാവിെിയിാർ. �ി.ഒ., തിിരുവിനന്തപുര്ം- 695003 
എന്ന വിിലാാസംത്തിിൽ 24 രൂ� �ണിപേയിാർഡറായിി അയിയി് പേക്കിണ്ടതിാണ്.
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പ്രധോന സ്ര്ക്കാോര് പ്രസ്ിദ്ധീകരംണങ്ങള്
l	 �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് �ാസംികാ (�ഞ്ചാായിത്തി് വികുപ്പ്് )
l	 സം�കാാലാികാ ജന�ഥ്ം (ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ & ��ികാ് റിപേലാഷ്വൻസം് വികുപ്പ്് )
l	 Kerala calling  (ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ & ��ികാ് റിപേലാഷ്വൻസം് വികുപ്പ്് )
l	 ഗ്രാംാ�ഭൂ�ി (റൂറൽ ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ൈൂപേറാ)
l	 കാിലാ വിാർത്തിാ�ത്രികാ (പേകാര്ളം ഇൻ�ിറ്റിൂട്ട് ഓഫീ് പേലാാക്കിൽ അഡ്മിിനിസം് പേൈഷ്വൻ)
l	 പേകാര്ളംത്തിിമൊന്റ് കുടുംൈശ്രീീ (കുടുംൈശ്രീീ)
l	 ബൈലാഫീ് നൂസം് മൊലാറ്റിർ (ബൈലാഫീ് �ിഷ്വൻ)

സ്ം�െനകള് 
ഫോകരംളം ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്തി് അഫോസ്ോസ്ിഫോയഷൻ

പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാ സംംഘ്യംെനയിാണിതി്. സംംസ്ഥാാനമൊത്തി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ ഏകാീ
കൃതിവുംം ഊർജ്ജസംവലാവും�ായി �വിർത്തിനം ലാക്ഷാ�ാക്കിിയിാണ് ഈ സംംഘ്യംെനയ്ക്ക്് രൂ�ം നല്കിിയിിട്ടുള്ളതി്. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് ജന�
തിിനിധാികാളംിൽ നിന്നു�ാണ് ഇതിിമൊന്റ് കാമ്മിിറ്റിിമൊയിയും ഭാര്വിാഹികാമൊളംയും മൊതിര്മൊ�ടുക്കുന്നതി്. പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ 
�വിർത്തിനങ്ങളംിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിെസ്സങ്ങൾ, �ശ്നങ്ങൾ എന്നിവി യിഥ്ാസം�യിം സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് ശ്രീദ്ധ്യയിിൽമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, �ഞ്ചാായിത്തു
കാളുമൊെ �വിർത്തിനങ്ങൾ മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിന് ആവിശാ�ായി �ിന്തുണ നൽകുകാ തുെങ്ങിയി ലാക്ഷാപേത്തിാമൊെയിാണ് സംംഘ്യംെന �
വിർത്തിിക്കുന്നതി്.സംംഘ്യംെനയുമൊെ ആസ്ഥാാനം തിിരുവിനന്തപുര്ത്തി് ശ്രീീ. അഹമ്മിദ് കുര്ിക്കിൽ സ്മാാര്കാ �ന്ദിിര്ത്തിിലാാണ് (�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഭവിൻ). സംർക്കിാര്ിമൊന്റ്യും ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെയും സംഹകാര്ണപേത്തിാമൊെ നിർമ്മിിച്ചിിട്ടുള്ള �ഞ്ചാായിത്തി് ഭവിനിൽ വിിപുലാ�ായി 
സംൗകാര്ാങ്ങളുള്ള ഒരു ആഡിപേറ്റിാറിയിവുംം �റ്റി് ഓഫീീസം് തിാ�സംസംൗകാര്ാങ്ങളും �ിനി പേകാാൺഫീറൻസം് ഹാളുകാൾ, �ഠന ഗ്പേവിഷ്വണ 
�വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് ഉ�പേയിാഗ്�ദ�ായി വിിധാത്തിിൽ വിിപുലാ�ായി ബൈലാബ്രാറി സംംവിിധാാനവുംം ഒരുക്കിിയിിട്ടുണ്ട്. ആഡിപേറ്റിാറിയിവുംം 
�ിനി പേകാാൺഫീറൻസം് ഹാളും മൊ�ാതുജനങ്ങൾക്കി് വിാെകായ്ക്ക്് ലാഭാ�ാണ്.

ഫോബ്ലിോക്കാ് പഞ്ചാോയത്തി് അഫോസ്ോസ്ിഫോയഷൻ
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാ സംംഘ്യംെനയിാണ് പേകാര്ളം പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് അപേസംാസംിപേയി

ഷ്വൻ. പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാര്ിൽ നിന്നു�ാണ് ഇതിിമൊന്റ് ഭാര്വിാഹികാമൊളം മൊതിര്മൊ�ടുക്കുന്നതി്. ഇതിിമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം 
തിിരുവിനന്തപുര്ം സംവര്ാജ് ഭവിനിലാാണ്. 

ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തി് പ്രസ്ി�ന്റ് സ്് ഫോചിമ്പര്
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ സംംസ്ഥാാനതിലാ സംംഘ്യംെനയിാണ് പേകാര്ളം ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് സം് പേചിമ്പർ. 

ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാര്ിൽ നിന്നു�ാണ് ഭാര്വിാഹികാമൊളം മൊതിര്മൊ�ടുക്കുന്നതി്. 

ഫോചിമ്പര് ഓം�് മുൻസ്ിപ്പ്ൽ ടെചിയര്ടെമൻ
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി നഗ്ര്സംഭകാളുമൊെ ഭര്ണ�ര്വുംം അല്ലാാത്തിതു�ായി വിിവിിധാ �വിർത്തിനങ്ങൾ സുഗ്��ാക്കുന്നതിിന ്�വിർത്തിിക്കുന്ന 

സ്ഥാാ�ന�ാണ് പേചിമ്പർ ഓഫീ് മുൻസംിപ്പ്ൽ മൊചിയിർമൊ�ൻ. 1978-ൽ സ്ഥാാ�ിതി�ായി പേചിംൈറിൽ മൊതിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ട നഗ്ര്സംഭാ 
അദ്ധ്യാക്ഷൻ�ാര്ാണ് ഭര്ണസം�ിതിി അംഗ്ങ്ങൾ. പേചിമ്പറിമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം തിിരുവിനന്തപുര്മൊത്തി പേ�റ്റി് മുനിസംിപ്പ്ൽ ഹൗസംാണ്. 
ഇവിിമൊെ ഒരു ഗ്�് ഹൗസും �വിർത്തിിക്കുന്നു.

നിയമ വിയവിസ്ഥാകള് 
 തിിരുംവിിതിോംകൂര്-ടെകോച്ച്ി-മലിബോര് ഭരംണസ്ംവിിധോനം

ഐകാാപേകാര്ളംം രൂ�ീകൃതി�ായി 1956 നവിംൈർ ഒന്നിന് മുമ്പ് തിിരുവിിതിാംകൂർ, മൊകാാച്ചിി, �ലാൈാർ �പേദശങ്ങൾക്കി് വിാതിാസ്ത 
തിപേ�ശഭര്ണ നിയി�ങ്ങളംാണ് നിലാവിിലുണ്ടായിിരുന്നതി്. ഈ ഭര്ണസംംവിിധാാനങ്ങൾക്കി് ഒരു ഏകാീകൃതി സംവഭാവിം ഉണ്ടായിിരുന്നില്ലാ. 
ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങളംിൽ സംവയിംഭര്ണാധാികാാര്മുള്ള �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ രൂ�ീകാര്ിക്കിാൻ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ നെ�െി 
സംവീകാര്ിക്കുന്നതിിന് ഇന്താൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ നാല്പാതിാം ആർട്ടിക്കിിളംിൽ അനുശാസംിച്ചിിട്ടുണ്ട്. അതിിനനുസൃതി�ായിി 1950 ൽ തിിരു-
മൊകാാച്ചിി സംംസ്ഥാാനത്തി് തിിരുവിിതിാംകൂർ മൊകാാച്ചിി �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ടും �ലാൈാർ �പേദശത്തി് �ദിര്ാശി വിിപേല്ലാജ് �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ടും 
നിലാവിിലുണ്ടായിിരുന്നു. തിിരുവിിതിാംകൂർ-മൊകാാച്ചിി �പേദശമൊത്തി മുഴുവിൻ ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങളും 458 ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തു കാളംിലാായിി തിിരുവിി
തിാംകൂർ-മൊകാാച്ചിി �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ടിമൊന്റ് �ര്ിധാിയിിൽ വിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ �ലാൈാർ �പേദശത്തി് ഇ�കാാര്ം ഏകാീകൃതി സംവഭാവി
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മുള്ള ഒരു ഭര്ണസംംവിിധാാനം സംാദ്ധ്യാ�ായിിരുന്നില്ലാ. ഈ �പേദശമൊത്തി കുമൊറ ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിി 150 �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ �ാത്രപേ� 
�ദിര്ാശി വിിപേല്ലാജ് �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ടിമൊന്റ് �ര്ിധാിയിിൽ വിന്നിരുന്നുള്ളൂ. ൈാക്കിി �പേദശങ്ങൾ �ലാൈാർ ഡി�ിക്റ്റ്് പേൈാർഡിമൊന്റ് 
ഭര്ണചു�തിലായിിലാായിിരുന്നു.

ഫോകരംളം പഞ്ചാോയത്തി് ആക്ട്, 1960
സംാമൂഹാവിികാസംന ര്ംഗ്ത്തി് കൂടുതിൽ ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനും ആസൂത്രിതി വിികാസംനം ഗ്രാംാ�തിലാത്തിിൽ രൂ�

മൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം �ാവിർത്തിികാ�ാക്കുന്നതിിനും സംഹായികാ�ാകുംവിിധാം സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാൾ 
�ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് കൂടുതിൽ അധാികാാര്ം നല്കുന്നതിിന് നിയി�നിർമ്മിാണം നെത്തിണമൊ�ന്ന ൈൽവിന്തറായി് പേ�ത്തിാ കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെയും 
ഇ.എം.എസം്. നമ്പൂതിിര്ിപ്പ്ാെ് അദ്ധ്യാക്ഷനായുള്ള ഭര്ണ�ര്ിഷ്വ് കാാര് കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെയും ശു�ാർശകാളുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഐകാാ
പേകാര്ളംത്തിിനാകാ�ാനം ൈാധാകാ�ാകുംവിിധാം 1960-മൊലാ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ട് 1.1.1962-ൽ നിലാവിിൽ വിന്നു. ഈ നിയി��കാാര്ം 
സംംസ്ഥാാനമൊത്തി മുഴുവിൻ ഗ്രാംാ��പേദശങ്ങമൊളംയും ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിമൊക്കിാണ്ട് 922 �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ രൂ�വിൽക്കിര്ിച്ചു. ഈ �ഞ്ചാായിത്തു
കാളംിൽ 1.1.1964 മുതിൽ �ാൈലാാപേത്തിാമൊെ മൊതിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ട ഭര്ണസം�ിതിികാൾ അധാികാാര്പേ�ല്ക്കുകായും മൊചിയ്തു. ഈ നിയി�ം �ഞ്ചാാ
യിത്തി് ഭര്ണസം�ിതിികാൾക്കി് ഒപേട്ടമൊറ അധാികാാര്ാവികാാശങ്ങൾ നല്കുകായും ഗ്രാംാ�ഭര്ണത്തിിന് പേശാഭന�ായി ഒരു അെിത്തിറ �ദാനം 
മൊചിയ്യുംകായും മൊചിയ്തു. കാാലാാന്തര്ത്തിിൽ ചിിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാ ളംായിി �ാറ്റിമൊപ്പ്ടുകായും കുമൊറ വിലാിയി �ഞ്ചാായിത്തുകാ
മൊളം വിിഭജിച്ചി് പുതിിയി �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും മൊചിയ്തു. 23.4.1994 ൽ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ം നിലാവിിൽ വിരുപേമ്പാൾ 
സംംസ്ഥാാനത്തിാമൊകാ 991 �ഞ്ചാായിത്തുകാളംാണുണ്ടായിിരുന്നതി്.

73, 74 ഭരംണ�െനോ ഫോഭദ�തിികള്
സംവാതിന്ത്രി�ാനന്തര് ഭാര്തിത്തിിൽ നിലാവിിലുണ്ടായിിരുന്ന �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കും നഗ്ര്സംഭകാൾക്കും വിാക്ത�ായി അധാികാാര്ങ്ങളു

മൊെയും വിിഭവിങ്ങളുമൊെയും അഭാവിം, ദുർബ്ബലാ ജനവിിഭാഗ്ങ്ങളുമൊെ �ാതിിനിധാാ കുറവി്, കൃതിാ�ായി കാാലായിളംവിിൽ മൊതിര്മൊ�ടുപ്പുകാൾ 
നെക്കിാതിിര്ിക്കുകാ തുെങ്ങിയി നിര്വിധാി കാാര്ണങ്ങളംാൽ യിഥ്ാർത്ഥ ജനാധാി�തിാ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംായിി �വിർത്തിിക്കുവിാൻ 
കാഴിി�ിരുന്നില്ലാ. എന്നാൽ 1993 ൽ �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്ന 73, 74 ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിികാൾ യിഥ്ാക്ര�ം �ഞ്ചാായിത്തിീര്ാജ്, നഗ്
ര്�ാലാികാാ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് ഭര്ണഘ്യംെനാ �ദവിി നൽകാിയിപേതിാമൊെ ഇതിിമൊനാരു �ാറ്റിം ഉണ്ടായിി. ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് 
ഭര്ണസംംവിിധാാന�ാണ് 73-ാം പേഭദഗ്തിി വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിതി്. ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ �തിിമൊനാന്നാം മൊഷ്വഡൂൾ �കാാര്മുള്ള 29 വിിഷ്വയി
ങ്ങളംിൽ സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംനത്തിിനും സംാമൂഹാനീതിിക്കും പേവിണ്ടിയുള്ള �ദ്ധ്യതിികാളും, തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നമൊ�ന്ന 
നിലായിിൽ ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യുംന്നതിിന് അധാികാാര്ങ്ങളും ഉത്തിര്വിാദിത്തിങ്ങളും സംംസ്ഥാാനങ്ങൾ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ി
ച്ചു നൽപേകാണ്ടതിാണ്. ഗ്രാംാ�സംഭകാളുമൊെ രൂ�ീകാര്ണം, സംവതിന്ത്രി ചു�തിലായുള്ള സംംസ്ഥാാന തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വൻ, സംംസ്ഥാാന 
ധാനകാാര്ാ കാമ്മിിഷ്വൻ, ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിി (74-ാം പേഭദഗ്തിി), ദുർബ്ബലാ ജനവിിഭാഗ്ങ്ങൾക്കി് സംംവിര്ണം തുെങ്ങിയി വിാവിസ്ഥാകാൾ 
പേഭദഗ്തിികാളുമൊെ സംവിിപേശഷ്വതികാളംാണ്.

ഫോകരംളം പഞ്ചാോയത്തി് രംോജ് ആക്ട്, 1994
ആസൂത്രിതി ഗ്രാംാ�വിികാസംനത്തിിനും തിപേ�ശഭര്ണ കാാര്ാങ്ങളംിൽ വിർദ്ധ്യിച്ചി പേതിാതിിലുള്ള ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിം ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനും 

ഉപേ�ശിച്ചുമൊകാാണ്ട് ഇന്താൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 73-ാം പേഭദഗ്തിി നിയി�ത്തിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ നിർമ്മിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടതിാണ് 1994 മൊലാ 
പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ം. ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തി് ഭര്ണസംംവിിധാാന�ാണ് ഈ നിയി�ത്തിിൽ വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിട്ടുള്ളതി്. 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്, പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി്, ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് എന്നിവിയിാണ് മൂന്ന് ഭര്ണസംംവിിധാാനങ്ങൾ. മൂന്ന് ഭര്ണതിലാങ്ങളും 
സംവതിന്ത്രി�ായിാണ് �വിർത്തിിക്കുന്നതി്.  ഈ നിയി�ത്തിിന് 1995 ൽ ചിിലാ പേഭദഗ്തിികാൾ വിരുത്തുകായുണ്ടായിി. അനന്തര്ം 1999 ൽ 
അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണ (മൊസംൻ) കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെയും ഒന്നാം സംംസ്ഥാാന ധാനകാാര്ാ കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ്യും മൊതിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വമൊന്റ്യും 
ശു�ാർശകാളുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ ആമൊകായുള്ള 285 വികുപ്പുകാളംിൽ നൂറ്റിിയിപേഞ്ചാാളംം വികുപ്പുകാളംിൽ സം�ഗ്രാം�ായി പേഭദഗ്തിികാൾ വിരു
ത്തുകായുണ്ടായിി. സംർക്കിാര്ിന് തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ പേ�ലുണ്ടായിിരുന്ന ഒട്ടു�ിക്കി നിയിന്ത്രിണങ്ങളും ഉപേ�ക്ഷിച്ചുമൊവിന്നതിാണ് 
ഈ പേഭദഗ്തിി നിയി�ത്തിിമൊന്റ് �പേതിാകാതി. 2000 ൽ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ം വിീണ്ടും പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തി് സംർക്കിാര്ിൽ നിക്ഷിപ്തി�ായിി
രുന്ന വിാർഡ് വിിഭജനം, സംംവിര്ണ നിർണ്ണയിം തുെങ്ങിയി അധാികാാര്ങ്ങൾ മൊതിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വന് നല്കുകായുണ്ടായിി. കൂൊമൊതി 35 
അനുൈന്ധി നിയി�ങ്ങളംിലും പേഭദഗ്തിി വിരുത്തിി. 2001 ൽ ഏഴിംഗ് ഓംബുഡ് സ്മാാൻ വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിരുന്ന നിയി�ം പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തി് 
ഏകാാംഗ് ഓംബുഡ് സ്മാാന് വിാവിസ്ഥായുണ്ടാക്കിി. 2005-ൽ നിയി�ം പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തി് വിാർഡ് വിിഭജനത്തിിന് ഡിലാി�ിപേറ്റിഷ്വൻ കാമ്മിീഷ്വൻ 
രൂ�ീകാര്ിക്കുകായുണ്ടായിി. 

2009-ൽ വിരുത്തിിയി പേഭദഗ്തിിയിിലൂമൊെ 13 വികുപ്പുകാൾ പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്യുംകായും 5 വികുപ്പുകാൾക്കി് �കാര്�ായിി 8 പുതിിയി വികുപ്പുകാൾ 
ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തുകായും മൊചിയ്തു. തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ അംഗ്സംംഖായുമൊെ 50 ശതി�ാനം വിനിതികാൾക്കി് സംംവിര്ണം മൊചിയ്യൽ, 
ഗ്രാംാ�-പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിമൊലാ �ാൻഡിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളുമൊെ എണ്ണം നാലാായിി വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കിൽ, തിറവിിസ്തീർണ്ണം, �റ്റു �ാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ എന്നിവി അെിസ്ഥാാന�ാക്കിി വിസ്തുനികുതിി നിര്ക്കുകാൾ നിശ്ചയിിക്കിൽ, ചിവിപേറാ �ാലാിനാപേ�ാ വിിസംർജ്ജാവിസ്തുക്കിപേളംാ ജലാാശ
യിങ്ങളംിലും ജലാപേ�ാതിസ്സുകാളംിലും മൊ�ാതുസ്ഥാലാങ്ങളംിലും നിപേക്ഷ�ിക്കുന്നതി് പേകാാബൈൈസംൈിളും ജാ�ാം ഇല്ലാാത്തിതു�ായി കുറ്റി�ാക്കിൽ 
തുെങ്ങിയിവിയിാണ് �ധാാന പേഭദഗ്തിികാൾ.
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�വിാസംി ഭാര്തിീയിർക്കി് പേവിാട്ടർ �ട്ടികായിിൽ സംമ്മിതിിദായികാര്ായിി ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുള്ള �പേതിാകാ വിാവിസ്ഥാ (21എ) �ാലാി
നാങ്ങൾ ഉറവിിെത്തിിൽ തിമൊന്ന ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യൽ (219 വിി), �ാലാിനാ സംംസം് കാര്ണ കാാര്ാത്തിിൽ വിീഴ്ച വിരുത്തുന്നവിർക്കി് ആറു 
�ാസംത്തിിൽ കുറയിാത്തിതും ഒരു വിർഷ്വം വിമൊര് ആകാാവുംന്നതു�ായി കാാലാപേത്തിക്കുള്ള തിെപേവിാ, �തിിനായിിര്ം രൂ�യിിൽ കുറയിാത്തിതും 
അൻ�തിിനായിിര്ം രൂ� വിമൊര് ആകാാവുംന്നതു�ായി �ിഴിപേയിാ ശിക്ഷപേയിാ നൽകുകാ എന്നിവി 2014 ഡിസംംൈർ 23ന് �ാസംാക്കിിയി 
�ധാാന പേഭദഗ്തിികാളംാണ്.

ഈ നിയി�ത്തിിമൊലാ ഏറ്റിവുംം സംവിിപേശഷ്വ�ായി ഒരു സംംവിിധാാന�ാണ് ഗ്രാംാ�സംഭ. ജനാധാി�തിാ ഭര്ണക്ര�ത്തിിൽ സംാധാാര്ണ 
ജനതിയ്ക്ക്് ഭര്ണത്തിിൽ പേനര്ിട്ട് �ങ്ക്ാളംിത്തിം ലാഭിക്കുന്ന ഏകാ സംംവിിധാാന�ാണിതി്.

ഗ്രാോമസ്ഭ: ഒരു ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാം അെിസ്ഥാാന�ാക്കിിയിാണ് ഗ്രാംാ�സംഭ രൂ�ീകാര്ിപേക്കിണ്ടതി്. നിപേയിാജകാ
�ണ്ഡലാത്തിിമൊലാ മുഴുവിൻ സംമ്മിതിിദായികാരും ആ ഗ്രാംാ�സംഭയിിമൊലാ അംഗ്ങ്ങളംാണ്. ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിംഗ്�ാണ് ഗ്രാംാ�സംഭാ 
കാൺവിീനർ. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റ്് അദ്ധ്യാക്ഷനായിിര്ിക്കും. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് നിശ്ചയിിക്കുന്ന സ്ഥാലാത്തിാണ് പേയിാഗ്ം പേചി
പേര്ണ്ടതി്. മൂന്നു�ാസംത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ എന്ന കാണക്കിിൽ വിർഷ്വത്തിിൽ 4 �ാവിശാമൊ�ങ്ക്ിലും ഗ്രാംാ�സംഭ പേയിാഗ്ം പേചിര്ണം. ഗ്രാംാ�സംഭ 
ഉൾമൊക്കിാള്ളുന്ന �പേദശമൊത്തി �തിിനിധാീകാര്ിക്കുന്ന പേ�ാക്കി്/ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് അംഗ്മൊത്തിയും നിയി�സംഭാംഗ്മൊത്തിയും നിർൈ
ന്ധി�ായും ഗ്രാംാ�സംഭാ കാൺവിീനർ ക്ഷണിപേക്കിണ്ടതിാണ്. ആമൊകാ ഗ്രാംാ�സംഭാംഗ്ങ്ങളുമൊെ 10 ശതി�ാന�ാണ് കാവാറം. 10 ശതി�ാനത്തിി
ലാധാികാം സംമ്മിതിിദായികാർ പേര്ഖാമൂലാം ആവിശാമൊപ്പ്ട്ടാൽ ര്ണ്ട് സംാധാാര്ണ പേയിാഗ്ങ്ങൾക്കിിെയിിൽ ഒരു �പേതിാകാ പേയിാഗ്വുംം പേചിപേര്
ണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാംാ�സംഭയുമൊെ പേയിാഗ്ം 3 �ാസംത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ വിിളംിച്ചുകൂട്ടുന്നതിിൽ തുെർച്ചിയിായിി മൂന്നു തിവിണ വിീഴ്ചവിരുത്തിിയിാൽ 
ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട അംഗ്ത്തിിമൊന്റ് അംഗ്തിവം നഷ്ടി�ാകുന്നതിാണ്. സംമ്മിതിിദായികാർക്കി് തിങ്ങൾ തിിര്മൊ�ടുത്തി �തിിനിധാിയു�ായിി വിർഷ്വ
ത്തിിൽ നാലു�ാവിശാമൊ�ങ്ക്ിലും മുഖാമുഖം സംംവിദിക്കിാൻ ഗ്രാംാ�സംഭ അവിസംര്മുണ്ടാക്കുന്നു. മുൻവിർഷ്വമൊത്തി വിികാസംന�ര്ി�ാെികാമൊളം
യും നെപ്പുവിർഷ്വത്തിിൽ ഏമൊറ്റിടുക്കിാനുപേ�ശിക്കുന്ന വിികാസംന �ര്ി�ാെികാമൊളംയും ഇതിിനുപേവിണ്ടിവിരുന്ന മൊചിലാവിിമൊനയും സംംൈന്ധിിച്ചി 
ഒരു റിപേപ്പ്ാർട്ടും മുൻ വിർഷ്വമൊത്തി വിാർഷ്വികാ കാണക്കുകാളുമൊെ ഒരു പേ�റ്റി് മൊ�ന്റും ഭര്ണനിർവ്വഹണാധാികാാര്സ്ഥാമൊന്റ് ഒരു റിപേപ്പ്ാർട്ടും 
ആദാപേയിാഗ്ത്തിിൽ ഗ്രാംാ�സംഭ മുമ്പാമൊകാ വിയി് പേക്കിണ്ടതിാണ്. ഗ്രാംാ�സംഭകാളുമൊെ ശു�ാർശകാൾക്കും നിർപേ�ശങ്ങൾക്കും ത്രിതിലാ �ഞ്ചാാ
യിത്തുകാൾ അർഹ�ായി �ര്ിഗ്ണന നലാ് പേകാണ്ടതിാണ്. ഗ്രാംാ�സംഭകാൾക്കി് �പേതിാകാ ചു�തിലാകാളും നിയി�ത്തിിൽ വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 
വിിവിിധാ പേക്ഷ� �ദ്ധ്യതിികാൾക്കുള്ള ഗുണപേഭാക്താക്കിമൊളം മൊതിര്മൊ�ടുക്കിാനുള്ള ചു�തിലാ ഗ്രാംാ�സംഭകാൾക്കിാണ്. ഗ്രാംാ�സംഭ തിയ്യാറാ
ക്കുന്ന ലാി�ിപേലാാ മുൻഗ്ണനാക്ര�ത്തിിപേലാാ �ാറ്റിം വിരുത്തിാൻ �ാെില്ലാ. ഗ്രാംാ�സംഭയിിലൂമൊെയിാണ് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ �ദ്ധ്യതിികാൾ 
ഉരുത്തിിര്ിയുന്നതി്. �ദ്ധ്യതിിയിാസൂത്രണത്തിിലും നിർവ്വഹണത്തിിലും ഗ്രാംാ�സംഭകാൾക്കി് നിർണ്ണായികാ�ായി സ്ഥാാനം നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ 
മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. അതിിനാൽ ഗ്രാംാ�സംഭകാൾക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാമൊളം ഗുണ�ര്�ായും �ാതൃകാാ�ര്�ായും നയിിക്കിാൻ കാഴിിയും.

പഞ്ചാോയത്തുകളുംടെെ രൂപീകരംണവുംം അം�സ്ംഖായയും: �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി��നുസംര്ിച്ചി് കാാപേനഷു�ാര്ിയുമൊെ അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ 
ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ അംഗ്സംംഖാ നിർണ്ണയിിച്ചി് �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറാണ് വിിജ്ഞംാ�നം പുറമൊപ്പ്ടുവിിക്കുന്നതി്. സംംസ്ഥാാ
നത്തി് ഇപേപ്പ്ാൾ 941 ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളും 152 പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളും 14 ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളും 16682 ഗ്രാംാ�സംഭകാളു�ാണുള്ളതി്. 
ജനസംംഖാാനു�ാതിികാ�ായിി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലും ഇപേപ്പ്ാൾ 13 മുതിൽ 23 വിമൊര് നിപേയിാജകാ�ണ്ഡ
ലാങ്ങളും ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ 16 മുതിൽ 32 വിമൊര് നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാങ്ങളു�ാണുള്ളതി്.
അം�ങ്ങളുംടെെയും പ്രസ്ി�ന്റുമോരുംടെെയും തിിരംടെ�ടുപ്പ്്: ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിമൊലാ അംഗ്ങ്ങമൊളം സംമ്മിതിിദായികാർ പേവിാമൊട്ടടു
പ്പ്ിലൂമൊെ പേനര്ിട്ട് തിിര്മൊ�ടുക്കുന്നു. ഇ�കാാര്ം തിിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ടുന്ന അംഗ്ങ്ങളംിൽ നിന്നും �സംിഡന്റ്ിമൊനയും ബൈവിസം് �സംിഡ
ന്റ്ിമൊനയും ഭൂര്ി�ക്ഷാെിസ്ഥാാനത്തിിൽ തിിര്മൊ�ടുക്കുന്നു. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാ
ളംിലും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റു�ാർ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലും അംഗ്ങ്ങളംായിിര്ിക്കും. എന്നാൽ ഇവിർക്കി് 
�സംിഡന്റ്്/ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് തിിര്മൊ�ടുപ്പ്ിപേലാാ, അവിിശവാസം�പേ�യി പേവിാമൊട്ടടുപ്പ്ിപേലാാ �മൊങ്ക്ടുക്കിാൻ അർഹതി ഉണ്ടായിിര്ിക്കു
ന്നതില്ലാ.
സ്ംവിരംണ വിയവിസ്ഥാ: വിനിതികാൾക്കും �ട്ടികാജാതിി/�ട്ടികാവിർഗ്ഗംക്കിാർക്കും ഭര്ണത്തിിൽ അർഹ�ായി �ാതിിനിധാാവുംം സംാമൂഹികാ
നീതിിയും ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലും �പേതിാകാ�ായി സംംവിര്ണം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിര്ിക്കുന്നു. ത്രിതിലാ 
�ഞ്ചാായിത്തുകാളംിമൊലാ അംഗ്സംംഖായുമൊെയും �സംിഡന്റ്് �ദവിിയുമൊെയും അമ്പതി് ശതി�ാനത്തിിൽ കുറയിാത്തി സ്ഥാാനങ്ങൾ വിനിതി
കാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. �ട്ടികാജാതിിക്കിാർക്കും �ട്ടികാവിർഗ്ഗംക്കിാർക്കും ജനസംംഖാാനു�ാതിികാ�ായിിട്ടാണ് സംംവിര്ണം 
മൊചിയ്തിിര്ിക്കുന്നതി്. ഇ�കാാര്ം സംംവിര്ണം മൊചിയ്യുംന്ന സ്ഥാാനങ്ങളംിൽ (ഒന്നിലാധാികാം ഉമൊണ്ടങ്ക്ിൽ) അമ്പതി് ശതി�ാനത്തിിൽ കുറയിാത്തി 
സ്ഥാാനം ആ വിിഭാഗ്ങ്ങളംിമൊലാ വിനിതികാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്യുംന്നു. �ാത്ര�ല്ലാ, �സംിഡന്റ്് സ്ഥാാനം സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം 
മൊചിയ്തിിട്ടില്ലാാത്തി �ഞ്ചാായിത്തിിൽ ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് സ്ഥാാനം സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. സംംവിര്ണ�ണ്ഡലാങ്ങളും 
�ഞ്ചാായിത്തുകാളും അഞ്ചുവിർഷ്വത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ ആവിർത്തിനക്ര��നുസംര്ിച്ചി് �ാറുന്നതിാണ്.
സ്ംസ്ഥാോന തിിരംടെ�ടുപ്പ്് കമ്മിഷൻ: സംവതിന്ത്രിവുംം നീതിിയുക്തവും�ായി തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തുന്നതിിന് സംവതിന്ത്രിച്ചു�തിലായുള്ള ഒരു 
തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വൻ നിയി�ം വിിഭാവിനം മൊചിയ്യുംന്നു. അഞ്ചുവിർഷ്വത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് 
മൊ�ാതുതിിര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തിാനും അതിിനുപേശഷ്വമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാാ ആകാസ്മാികാ ഒഴിിവുംകാളംിപേലാക്കും മൂന്ന് �ാസംത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ തിി
ര്മൊ�ടുപ്പ്് നെത്തിാനും നിയി�ം അനുശാസംിക്കുന്നു. 1999 മൊലാ പേഭദഗ്തിി നിയി��നുസംര്ിച്ചി് സംംവിര്ണ�ണ്ഡലാങ്ങളും സംംവിര്ണ �ഞ്ചാാ
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യിത്തുകാളും നിർണ്ണയിിക്കുന്ന ചു�തിലാകാളും വിാർഡ് വിിഭജന ചു�തിലായും തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വനാ യിിരുന്നു. 
2005-മൊലാ പേഭദഗ്തിിയിിലൂമൊെ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ നിപേയിാജകാ�ണ്ഡലാങ്ങളുമൊെ അതിിർത്തിി നിർണ്ണയിം നെത്തുന്നതിിന് സംംസ്ഥാാന 

തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിിഷ്വണർ അദ്ധ്യാക്ഷനായും ഗ്വിൺമൊ�ന്റ്് മൊസംക്രട്ടറിയുമൊെ �ദവിിയിിൽ കുറയിാത്തി നാലാ് ഉപേദാാഗ്സ്ഥാമൊര് അംഗ്
ങ്ങളംായും ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിമൊക്കിാണ്ടുള്ള ഒരു ഡിലാി�ിപേറ്റിഷ്വൻ കാമ്മിിഷ്വൻ രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിന് വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തു. 2005, 2010, 2015 വിർഷ്വ
ങ്ങളംിൽ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് നെന്ന മൊ�ാതുതിിര്മൊ�ടുപ്പ്ിന് മുപേന്നാെിയിായിി സംംസ്ഥാാന ഡീലാി�ിപേറ്റിഷ്വൻ കാമ്മിിഷ്വൻ 
രൂ�ീകാര്ിക്കുകായും അതിിർത്തിി നിർണ്ണയിം നെത്തുകായും മൊചിയ്യുംകായുണ്ടായിി.
കൂറുമോറ്റം: തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിമൊലാ അംഗ്ങ്ങളംിൽ കൂറു�ാറ്റിം നിപേര്ാധാിക്കുന്നതിിനും കൂറു�ാറുന്ന അംഗ്ങ്ങമൊളം തിപേ�ശ
ഭര്ണസ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് അംഗ്�ായിി തുെരുന്നതിിൽ നിന്നും അപേയിാഗ്ാതി കാല്പാിക്കുന്നതിിനും തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കാമ്മിീഷ്വന് അധാികാാര്മുണ്ട്. 
1999-മൊലാ പേകാര്ളം തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ (കൂറു�ാറ്റിം നിപേര്ാധാിക്കിൽ) നിയി�ത്തിിൽ ഇതിിനുള്ള വിാവിസ്ഥാകാൾ ഉൾമൊക്കിാ
ള്ളിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
അം�ങ്ങളുംടെെ അഫോയോ�യതി: ഒരു പേകാാെതിിപേയിാ, ബൈൈൈൂണപേലാാ അസംാന്മാാർഗ്ഗംികാ �വിർത്തിികാൾക്കി് മൂന്നു�ാസംത്തിിൽ കുറയിാ
മൊതിയുള്ള ഒരു കാാലാപേത്തിക്കി് തിെവുംശിക്ഷ വിിധാിച്ചിിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, അഴിി�തിിക്കുറ്റിത്തിിന് കുറ്റിക്കിാര്നായിി വിിധാിച്ചിിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, ദുർഭര്ണ
ത്തിിന് വിാക്തി�ര്�ായിി കുറ്റിക്കിാര്നാമൊണന്ന് തിപേ�ശ സംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കു പേവിണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ് സ്മാാൻ വിിധാിച്ചിിട്ടുമൊണ്ട
ങ്ക്ിൽ, സ്ഥാിര്ബുദ്ധ്യി ഇല്ലാാത്തി ആളംാമൊണന്ന് വിിധാിച്ചിിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, വിിപേദശ�ൗര്തിവം പേസംവച്ഛയിാ ആർജ്ജിച്ചിിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, 
തിിര്മൊ�ടുപ്പ്് കുറ്റിത്തിിന് ഏമൊതിങ്ക്ിലും ഒരു ക്രി�ിനൽ പേകാാെതിിയിാൽ ശിക്ഷിക്കിമൊപ്പ്ട്ടിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, �ാപ്പ്ര്ായിി വിിധാിക്കുന്നതിിന് 
അപേ�ക്ഷിക്കുകാപേയിാ �ാപ്പ്ര്ായിി വിിധാിക്കിമൊപ്പ്ടുകാപേയിാ മൊചിയ്തിിട്ടുമൊണ്ടങ്ക്ിൽ, ഒരു കാമ്പനിയിിമൊലാ ഡയിറക്ടറല്ലാാത്തി ഒരു ഓഹര്ിക്കിാര്ൻ 
എന്ന നിലായിിമൊലാാഴിിമൊകാ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് ആകാ് പേൊ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ചിട്ടങ്ങപേളംാ അനുവിദിക്കിാത്തി തിര്ത്തിിൽ സംർക്കിാരു�ാപേയിാ, 
ഏമൊതിങ്ക്ിലും തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നവും�ാപേയിാ ഉണ്ടാക്കിിയി ഏമൊതിങ്ക്ിലും കാര്ാറിപേലാാ അവിയ്ക്കുംപേവിണ്ടി മൊചിയ്യുംന്ന പേജാലാിയിിപേലാാ 
അവികാാശൈന്ധിം സ്ഥാാ�ിച്ചിാൽ, സംർക്കിാര്ിനു പേവിണ്ടിപേയിാ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട �ഞ്ചാായിത്തിിനു പേവിണ്ടിപേയിാ �തിിഫീലാം �റ്റുന്ന അഭിഭാ
ഷ്വകാനായിി പേസംവിന�നുഷ്ഠിിച്ചിാൽ, �ഞ്ചാായിത്തി് �പേദശത്തി് തിാ�സംം അവിസംാനിപ്പ്ിച്ചിാൽ, സംർക്കിാര്ിപേലാപേക്കിാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാപേക്കിാ കുെി�ികായുണ്ടാവുംകായും അതു സംംൈന്ധിിച്ചി് ൈിപേല്ലാാ, പേനാട്ടീപേസംാ ലാഭിച്ചി് അതിിമൊലാ സം�യി�ര്ിധാി കാഴിിയു
കായും മൊചിയ്തിാൽ, �ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് അനു�തിി കൂൊമൊതി മൂന്ന് �ാസംത്തിിനുള്ളിൽ തുെർച്ചിയിായിി മൂന്ന് �ാവിശാം �ഞ്ചാായിത്തി് കാമ്മിിറ്റിി
യിിപേലാാ, �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിിയിിപേലാാ ഹാജര്ാകാാതിിരുന്നാൽ, കൂറു�ാറ്റിം നെത്തുകാപേയിാ (നിയി��നുസംര്ിക്കിാത്തി വിിധാത്തിിൽ), ഗ്രാംാ�സം
ഭാപേയിാഗ്ം മൂന്ന് �ാസംത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ വിിളംിച്ചുകൂട്ടുന്നതിിൽ തുെർച്ചിയിായിി മൂന്നു�ാവിശാം വിീഴ്ചവിരുത്തുകാപേയിാ, ആസ്തിമൊയി 
സംംൈന്ധിിച്ചി �സ്താവിം നല്കിാതിിര്ിക്കുകാപേയിാ മൊചിയ്തിാൽ, �ട്ടികാജാതിിക്കിാർപേക്കിാ �ട്ടികാവിർഗ്ഗംക്കിാർപേക്കിാ പേവിണ്ടി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തി 
സ്ഥാാനപേത്തിക്കി് തിിര്മൊ�ടുക്കിമൊപ്പ്ട്ടയിാൾ �ട്ടികാജാതിിപേയിാ �ട്ടികാവിർഗ്ഗംപേ�ാ അല്ലാ എന്ന് മൊതിളംിയിിക്കിമൊപ്പ്ട്ടാൽ അംഗ്�ായിി തുെരു
ന്നതിിൽ അപേയിാഗ്ാതി കാല്പാിക്കുന്നതിിന് നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്യുംന്നു.
അവിിശാവോസ്ം: �സംിഡന്റ്്/ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് എന്നിവിർമൊക്കിതിിര്ായി അവിിശവാസംം, �ഞ്ചാായിത്തിിന് അനുവിദിക്കിമൊപ്പ്ട്ട അംഗ്
സംംഖായിിൽ ഒന്നു �കുതിിയിിൽ കൂടുതിൽ അംഗ്ങ്ങളുമൊെ �ിന്തുണപേയിാമൊെ �ാസ്സായിാൽ അവിരുമൊെ ഔപേദാാഗ്ികാ �ദവിി അവിസംാനി
ക്കുന്നതും അവിരുമൊെ സ്ഥാാനങ്ങൾ ഉെൻ �ാൈലാാത്തിിൽ ഒഴിി�തിായിി കാരുതിാനും നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 
ധനകോരംയ കമ്മിഷൻ: അഞ്ചുവിർഷ്വത്തിിമൊലാാര്ിക്കിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ സംാമ്പത്തിികാസ്ഥാിതിി അവിപേലാാകാനം 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനും വിിഭവിലാഭാതി ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനും സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ ഒരു ധാനകാാര്ാകാമ്മിിഷ്വമൊന നിയി�ിക്കിാൻ നിയി�ത്തിിൽ 
വിാവിസ്ഥായുണ്ട്. കാമ്മിിഷ്വനിൽ മൂന്നിൽ കുറയിാത്തി അംഗ്ങ്ങളംാവുംം ഉണ്ടാവുംകാ.
സ്റ്റോന്റിം�് കമ്മിറ്റികള്: ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ വിിവിിധാ ചു�തിലാകാൾക്കിായിി �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാൾ രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിന് 
നിയി�ത്തിിൽ വിാവിസ്ഥായുണ്ട്. 2009 മൊലാ പേഭദഗ്തിി �കാാര്ം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കും ധാനകാാര്ാം, 
വിികാസംനം, പേക്ഷ�കാാര്ാം, ആപേര്ാഗ്ാവുംം വിിദാാഭാാസംവുംം എന്നിങ്ങമൊന നാലാ് വിീതിം �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളും ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ
ക്കി് ധാനകാാര്ാം, വിികാസംനം, മൊ�ാതു�ര്ാ�ത്തി്, ആപേര്ാഗ്ാവുംം വിിദാാഭാാസംവുംം, പേക്ഷ�കാാര്ാം എന്നിങ്ങമൊന അഞ്ചാ് �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി
കാളുമുണ്ടാകും. ഒരു �ഞ്ചാായിത്തിിമൊലാ എല്ലാാ അംഗ്ങ്ങളും ഏമൊതിങ്ക്ിലും ഒരു �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിിയിിൽ അംഗ്�ായിിര്ിക്കും. ധാനകാാര്ാ 
�ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിിയുമൊെ മൊചിയിർ�ാൻ ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്ാണ്. 

ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് സ്ഥാാനം സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുള്ള ഗ്രാംാ�/പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തിിൽ പേക്ഷ�കാാര്ാ �ാന്റ്ിംഗ്് 
കാമ്മിിറ്റിിയിിമൊലാ മൊചിയിർ�ാൻ സ്ഥാാനവുംം, ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് സ്ഥാാനം സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്യമൊപ്പ്ട്ടിട്ടില്ലാാത്തി ഒരു �ഞ്ചാാ
യിത്തിിൽ വിികാസംനം, ആപേര്ാഗ്ാവുംം വിിദാാഭാാസംവുംം എന്നീ �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളംിമൊലാ മൊചിയിർ�ാൻ സ്ഥാാനങ്ങളും സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി 
സംംവിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. ബൈവിസം് �സംിഡന്റ്് സ്ഥാാനം സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തി ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ മൊ�ാതു�ര്ാ�
ത്തി്, പേക്ഷ�കാാര്ാം എന്നീ �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളംിമൊലാ മൊചിയിർ�ാൻ സ്ഥാാനങ്ങളും അല്ലാാത്തിയിിെങ്ങളംിൽ വിികാസംനം, പേക്ഷ�കാാര്ാം, 
ആപേര്ാഗ്ാവുംം വിിദാാഭാാസംവുംം എന്നീ �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളംിമൊലാ മൊചിയിർ�ാൻ സ്ഥാാനങ്ങളും സ്ത്രീീകാൾക്കിായിി സംംവിര്ണം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. 
�സംിഡന്റ്് എല്ലാാ �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിികാളംിലും പേവിാട്ടവികാാശ�ില്ലാാത്തി അനൗപേദാാഗ്ികാ അംഗ്�ായിിര്ിക്കും. �സംിഡന്റ്് അദ്ധ്യാക്ഷനായും 
�ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി മൊചിയിർ�ാന്മാാർ അംഗ്ങ്ങളംായും ഒരു �ിയിറിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിനും നിയി�ത്തിിൽ വിാവിസ്ഥായുണ്ട്.
ബ�്ജറ്റ്: ഓപേര്ാ �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് സ്ഥാാ�നത്തിിമൊലായും ധാനകാാര്ാ �ാന്റ്ിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിി ഓപേര്ാ വിർഷ്വവുംം അടുത്തി വിർഷ്വപേത്തിക്കു
ള്ള ൈഡ്ജറ്റി് തിയ്യാറാക്കിി അതിാതി് �ഞ്ചാായിത്തി് മുമ്പാമൊകാ സം�ർപ്പ്ിപേക്കിണ്ടതും �ഞ്ചാായിത്തി് യുക്തമൊ�ന്ന് പേതിാന്നുന്ന പേഭദഗ്തിികാ
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പേളംാമൊെ ഏ�ിൽ ഒന്നാം തിീയിതിിക്കി് മുമ്പ് ൈഡ്ജറ്റി് �ാസ്സാപേക്കിണ്ടതു�ാണ്. ൈഡ്ജറ്റി് �ാസ്സാക്കിാത്തിതുമൂലാം  �ഞ്ചാായിത്തിിന് 
സംാമ്പത്തിികാ �തിിസംന്ധിിയുണ്ടായിാൽ �ഞ്ചാായിത്തിിന് പേനാട്ടീസം് നൽകാി ഒരു വിിജ്ഞംാ�നം വിഴിി അതിിമൊന �ിര്ിച്ചുവിിൊൻ സംർ
ക്കിാര്ിന് അധാികാാര്മുണ്ട്. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളും തിയ്യാറാക്കുന്ന ൈഡ്ജറ്റിിമൊന്റ് ഒരു പേകാാപ്പ്ി ജില്ലാാ �ഞ്ചാാ
യിത്തിിന് സം�ർപ്പ്ിക്കിാനും ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾ അതിിമൊന്റ് ൈഡ്ജറ്റിിപേനാമൊൊപ്പ്ം ഇവി സംർക്കിാര്ിന് സം�ർപ്പ്ിക്കിാനും നിയി�ം 
അനുശാസംിക്കുന്നു.
ആ�ിറ്റ്: �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ വിര്വി് മൊചിലാവി് കാണക്കുകാൾ ആഡിറ്റി് മൊചിയ്തി് �ഞ്ചാായിത്തിിനും സംർക്കിാര്ിനും റിപേപ്പ്ാർട്ട് നല്കിാൻ 
പേലാാക്കിൽ ഫീണ്ട് ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്് (പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാന ആഡിറ്റി് വികുപ്പ്് ) ഡയിറക്ടമൊറ ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തിിമൊക്കിാണ്ട് നിയി�ത്തിിൽ വിാ
വിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. ആഡിറ്റിർ�ാർക്കി് വിിപുലാ�ായി അധാികാാര്ം നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്. �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ വിാർഷ്വികാ വിര്വി് മൊചിലാവി് കാണ
ക്കുകാളുമൊെ റിപേപ്പ്ാർട്ടിമൊന്റ് സംംപേക്ഷ�വുംം ആഡിറ്റി് റിപേപ്പ്ാർട്ടും ജൂബൈലാ 31-ാം തിീയിതിിക്കുമുമ്പ് സംർക്കിാർ ഇതിിപേലാക്കിായിി ചു�തിലാമൊപ്പ്
ടുത്തിിയി ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന് സം�ർപ്പ്ിക്കിാനും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ ഈ റിപേപ്പ്ാർട്ടുകാൾ സംഞ്ചായിിച്ചി് സംർക്കിാര്ിന് സം�ർപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും സംർക്കിാർ 
അതി് നിയി�സംഭ മുമ്പാമൊകാ വിയ്ക്കുംന്നതിിനും നിർപേ�ശിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാോ ആസൂം�ണ സ്മിതിി: ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിിയുമൊെ അദ്ധ്യാക്ഷൻ ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റും മൊസംക്രട്ടറി ജില്ലാാ 
കാളംക്ടറു�ാണ്. ഓപേര്ാ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തും അവിയുമൊെ അടുത്തി വിർഷ്വപേത്തിക്കുള്ള വിികാസംന �ദ്ധ്യതിികാൾ ഗ്രാംാ�സംഭകാളുമൊെ നിർപേ�ശം 
�ര്ിഗ്ണിച്ചുമൊകാാണ്ട് തിയ്യാറാക്കിി ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിിക്കും �കാർപ്പ്് ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തിിനും നല്കുന്നതിിനും 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് �ദ്ധ്യതിികാൾ �ര്ിഗ്ണിച്ചുമൊകാാണ്ട് പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് അതിിമൊന്റ് �ദ്ധ്യതിികാൾ തിയ്യാറാക്കിി ജില്ലാാ ആസൂ
ത്രണ സം�ിതിിക്കും �കാർപ്പ്് ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തിിനും നല്കുന്നതിിനും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ �ദ്ധ്യതിികാൾ �ര്ിഗ്ണിച്ചുമൊകാാണ്ട് 
ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് അതിിമൊന്റ് വിാർഷ്വികാ �ദ്ധ്യതിി തിയ്യാറാക്കിി ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിിക്കി് നല്കുന്നതിിനും നിയി�ം അനുശാസംിക്കു
ന്നു. ജില്ലാാ ആസൂത്രണ സം�ിതിി ത്രിതിലാ �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ �ദ്ധ്യതിികാൾ സൂക്ഷ്മി�ര്ിപേശാധാന നെത്തിി പേക്രാഡീകാര്ിച്ചുമൊകാാണ്ടാണ് 
ജില്ലാാ �ദ്ധ്യതിികാൾ തിയ്യാറാക്കുന്നതി്.

ഭരംണ റാിഫോപ്പ്ോര്ട്ട്: ഓപേര്ാ വിർഷ്വവുംം അവിസംാനിക്കുപേമ്പാൾ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളും പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളും നിശ്ചിതി തിീയിതിി
ക്കുള്ളിൽ അവിയുമൊെ ഭര്ണ റിപേപ്പ്ാർട്ട് തിയ്യാറാക്കിി ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തിിന് നലാ് പേകാണ്ടതും ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് അതിിമൊന്റ് ഭര്ണ റി
പേപ്പ്ാർട്ടും ഗ്രാംാ�-പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ ഭര്ണറിപേപ്പ്ാർട്ടും സംർക്കിാര്ിന് നലാ് പേകാണ്ടതും സംർക്കിാർ അതി് നിയി�സംഭയുമൊെ മുമ്പാമൊകാ 
വിയി് പേക്കിണ്ടതു�ാണ്.

പഞ്ചാോയത്തുകളുംടെെ ചുമതിലികള്: ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് 27 അനിവിാര്ാ ചു�തിലാകാളും 14 മൊ�ാതുവിായി ചു�തിലാകാളും പേ�ഖലാാെി
സ്ഥാാനത്തിിൽ 19 വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നുമുള്ള ചു�തിലാകാളും നിർവ്വഹിപേക്കിണ്ടതുണ്ട്. പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് മൊ�ാതുവിായി 3 ചു�
തിലാകാളും പേ�ഖലാാെിസ്ഥാാനത്തിിൽ 14 വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നുള്ള ചു�തിലാകാളു�ാണ് നിർവ്വഹിക്കിാനുള്ളതി്. ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കിാ
കാമൊട്ട മൊ�ാതുവിായി 3 ചു�തിലാകാളും പേ�ഖലാാെിസ്ഥാാനത്തിിൽ 16 വികുപ്പുകാളംിൽ നിന്നുള്ള ചു�തിലാകാളും നൽകാിയിിട്ടുണ്ട്. പേനര്ിട്ട് നികുതിി 
ചു�ത്തുന്നതിിനും �ിര്ിക്കുന്നതിിനുമുള്ള അധാികാാര്ം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് �ാത്ര�ാണ് �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി��കാാര്ം നല്കിി
യിിട്ടുള്ളതി്.

നിര്വ്വഹിണോധികോരംി: �ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് നിർവ്വഹണാധാികാാര്ി �ഞ്ചാായിത്തി് �സംിഡന്റും മുഖാനിർവ്വഹണ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ മൊസം
ക്രട്ടറിയു�ാണ്. �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് ബൈകാ�ാറമൊപ്പ്ട്ട വികുപ്പുകാമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചിിെപേത്തിാളംം അതിാതി് വിിഭാഗ്ത്തിിമൊലാ ഓഫീീസം് പേ�ധാാ
വിികാൾ �ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് എകാ് സം് ഒഫീിപേഷ്വാാ മൊസംക്രട്ടറി�ാര്ാണ്. �ഞ്ചാായിത്തിിമൊലാ എല്ലാാവിിഭാഗ്ം ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുമൊെയും നിയിന്ത്രിണം 
�ഞ്ചാായിത്തിിൽ നിക്ഷിപ്തി�ാണ്. എല്ലാാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുമൊെയും പേ�ര്ിൽ അച്ചിെക്കിനെ�െി സംവീകാര്ിക്കിാനുള്ള അധാികാാര്വുംം �ഞ്ചാായി
ത്തിിനുണ്ട്. എന്നാൽ ലാഘുശിക്ഷ �ാത്രപേ� ഇ�കാാര്ം നല്കിാൻ �ാടുള്ളൂ. മൊസംക്രട്ടറിയും �റ്റി് ഗ്സംറ്റിഡ് ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരും ഒഴിിമൊകായുള്ള 
ജീവിനക്കിാമൊര് അപേനവഷ്വണവിിപേധായി�ായിി സംസം് മൊ�ന്റ്് മൊചിയ്യാനുള്ള അധാികാാര്വുംം നിയി��കാാര്ം �സംിഡന്റ്ിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 
നെ�െി അടുത്തി �ഞ്ചാായിത്തി് പേയിാഗ്ം അംഗ്ീകാര്ിക്കിണം. അല്ലാാത്തി�ക്ഷം ആ നെ�െി അസംാധുവിാകും.

ഓംംബു�് സ്മാോൻ: തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും അതിിമൊലാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാന്മാാരുമൊെയും ഭര്ണനിർവ്വഹണത്തിിൽ അഴിി�തിിപേയിാ, 
ദുർഭര്ണപേ�ാ അ�ാകാതികാപേളംാ ഉൾമൊപ്പ്ടുന്ന ഏമൊതിാരു നെ�െിമൊയിയും സംംൈന്ധിിച്ചി ആപേര്ാ�ണമൊത്തിപ്പ്റ്റിി സൂക്ഷ്മിാപേനവഷ്വണവുംം 
മൊ�ാതുവിായി അപേനവഷ്വണവുംം നെത്തുന്നതിിനും ക്രി�ിനൽ കുറ്റിങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്ൊത്തി �ര്ാതിികാൾ �ര്ിഗ്ണിച്ചി് തിീർപ്പു കാല്പാിക്കുന്നതിിനും 
സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ ഒരു ഓംബുഡ് സ്മാാൻ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

ട്രൈൈബൂണൽ: തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ തിീരു�ാനങ്ങൾമൊക്കിതിിര്ായിി നല്കുന്ന അപ്പ്ീൽ, റിവിിഷ്വൻ എന്നിവി �ര്ിഗ്ണിക്കുന്ന
തിിനും തിീർപ്പ്് കാല്പാിക്കുന്നതിിനു�ായിി സംർക്കിാർ ഓപേര്ാ ജില്ലായ്ക്കുംപേവിണ്ടിപേയിാ, ഒന്നിലാധാികാം ജില്ലാകാൾക്കുപേവിണ്ടിപേയിാ ബൈൈൈൂണൽ 
രൂ�ീകാര്ിക്കുന്നതിിന് നിയി�ം അനുശാസംിക്കുന്നു. ഒരു ബൈൈൈൂണലാിൽ ജില്ലാാ ജഡ്ജിയുമൊെ �ദവിിയിിലുള്ള ഒരു നീതിിനാായിവികുപ്പു
പേദാാഗ്സ്ഥാൻ ഉണ്ടായിിര്ിക്കും. ബൈൈൈൂണലാിന് ചിിലാ സംംഗ്തിികാളംിൽ സംിവിിൽ നിയി�ത്തിിൻ കാീഴിിൽ ഒരു പേകാസം് വിിചിാര്ണ മൊചിയ്യും
പേമ്പാൾ ഒരു സംിവിിൽ പേകാാെതിിക്കുള്ള അപേതി അധാികാാര്ങ്ങൾ ഉണ്ടായിിര്ിക്കുന്നതിാണ്.
പ�രംോവികോശാഫോരംഖാ: ഓപേര്ാ �ഞ്ചാായിത്തും, നിർണ്ണയിിക്കിമൊപ്പ്ട്ട ര്ീതിിയിിൽ �ൗര്ന്മാാർക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി് ലാഭാ�ാക്കുന്ന വിിവിിധായിിനം 
പേസംവിനങ്ങമൊളംയും അവിയുമൊെ വിാവിസ്ഥാകാമൊളംയും അവി ലാഭാ�ാക്കുന്ന സം�യി�ര്ിധാിപേയിയും സംംൈന്ധിിച്ചി് ഒരു രൂ�പേര്ഖ തിയ്യാറാക്കിി 
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�ൗര്ാവികാാശപേര്ഖ എന്ന പേ�ര്ിൽ �സംിദ്ധ്യമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിന് നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. �ൗര്ാവികാാശപേര്ഖ വിർഷ്വത്തിിമൊലാാര്ി
ക്കിൽ �ഞ്ചാായിത്തി് ചിർച്ചി മൊചിയ്തി് പുതുക്കുകായും കാാലാാനുസൃതി�ാക്കുകായും മൊചിപേയ്യണ്ടതിാണ്.

ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകളുംടെെ അനിവിോരംയ ചുമതിലികള്
1.മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 2. മൊ�ാതുസ്ഥാലാങ്ങൾ കാപേയ്യറ്റിം മൊചിയ്യമൊപ്പ്ൊമൊതി സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 3. �ര്മ്പര്ാഗ്തി കുെിമൊവിള്ള 
പേ�ാതിസ്സുകാൾ സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 4. കുളംങ്ങളും �റ്റു ജലാസംംഭര്ണികാളും സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 5. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് ചു�തിലായിിലുള്ള 
ജലാ�ാർഗ്ഗംങ്ങളും കാനാലുകാളും �ര്ിര്ക്ഷിക്കുകാ. 6. ഖര്�ാലാിനാങ്ങൾ പേശഖര്ിക്കുകായും കാമൊയ്യാഴിിയുകായും മൊചിയ്യുംകാ. ദ്രവി�ാലാിനാം നീക്കിം 
മൊചിയ്തു ക്ര�ീകാര്ിക്കുകാ. 7. പേ��ാര്ിമൂലാമുണ്ടാകുന്ന മൊവിള്ളം ഒഴുക്കിിക്കിളംയുകാ. 8. �ര്ിസ്ഥാിതിി ആപേര്ാഗ്ാര്ക്ഷകാ�ാക്കിി സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 9. 
മൊ�ാതു�ാർക്കിറ്റുകാൾ �ര്ി�ാലാിക്കുകാ. 10. സംാംക്ര�ികാ പേര്ാഗ്വിാഹികാമൊളം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 11. മൃഗ്ങ്ങളുമൊെ കാശാപ്പ്്, �ാംസംം, �ത്സ്യാം, എളു
പ്പ്ത്തിിൽ പേകാടുവിരുന്ന �റ്റി് ഭക്ഷാവിസ്തു എന്നിവിയുമൊെ വിിൽപ്പ്ന മുതിലാായിവി നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 12 ഭക്ഷണശാലാകാമൊളം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 13. 
ഭക്ഷണത്തിിൽ �ായിം പേചിർക്കുന്നതി് തിെയുകാ 14. പേറാഡുകാളും �റ്റു മൊ�ാതു മുതിലുകാളും സംംര്ക്ഷിക്കുകാ.  15. മൊതിരുവും വിിളംക്കുകാൾ കാത്തിി
ക്കുകായും അവിമൊയി �ര്ി�ാലാിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകാ. 16. പേര്ാഗ് �തിിപേര്ാധാ നെ�െികാൾ സംവീകാര്ിക്കുകാ. 17. പേര്ാഗ് �തിിപേര്ാധാത്തിിനും നിയി
ന്ത്രിണത്തിിനു�ായിി പേദശീയി തിലാത്തിിലും സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിലുമുളംളം തിന്ത്രിങ്ങളും �ര്ി�ാെികാളും ഫീലാ�ദ�ായിി നെപ്പ്ാക്കുകാ. 18. ശവിപ്പ്
റമ്പുകാളും ശ്മിശാനങ്ങളും സ്ഥാാ�ിക്കുകായും സംംര്ക്ഷിക്കുയും മൊചിയ്യുംകാ. 19. അ�കാെകാര്വുംം അസംഹാകാര്വും�ായി വിാാ�ാര്ങ്ങൾക്കി് 
ബൈലാസംൻസ്ം നൽകുകാ. 20. ജനനവുംം �ര്ണവുംം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംകാ. 21. കുളംിക്കിെവുംകാളും അലാക്കുകാെവുംകാളും സ്ഥാാ�ിക്കുകാ. 22. കാെത്തുകാൾ 
ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 23. വിാഹനങ്ങൾ �ാർക്്കി മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം തിാവിളംങ്ങൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 24. യിാത്രക്കിാർക്കിായിി മൊവിയ്ിറ്റിിംഗ്് മൊഷ്വഡ്ഡുകാൾ 
നിർമ്മിിക്കുകാ. 25. മൊ�ാതു സ്ഥാലാങ്ങളംിൽ മൂത്രപ്പുര്യും കാക്കൂസും കുളംിസ്ഥാലാങ്ങളും ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 26. പേ�ളംകാളുമൊെയും ഉത്സ്യവിങ്ങളുമൊെയും 
നെത്തിിപ്്പ് ക്ര�ീകാര്ിക്കുകാ. 27. വിളംർത്തുനായ്ക്ക്ൾക്്കി ബൈലാസംൻസ്ം നൽകുകായും അലാഞ്ഞു നെക്കുന്ന നായ്ക്ക്മൊളം ഇല്ലാായ്മ മൊചിയ്യുംകായും മൊചിയ്യുംകാ.

ഫോകരംളം മുനിസ്ിപ്പ്ോലിിറ്റി ആക്ട്, 1994
1992 -മൊലാ എഴു�ത്തിിനാലാാം ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിിപേയിാടുകൂെി ഇന്തായിിമൊലാ നഗ്ര്ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 

�ിൻൈലാമുള്ള �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാളംായിി �ാറി. ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിിമൊയി തുെർന്ന് 1960-മൊലാ പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്റ്റ്് 
(1961 - മൊലാ 14), 1961 - മൊലാ പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ ആക്റ്റ്് (1961 - മൊലാ 30) എന്നീ ആക്റ്റുകാൾക്കി് �കാര്�ായിി 1994 - മൊലാ 
പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്റ്റ്് (1994 - മൊലാ 20), 1994 - പേ�യി് 30 ന്  �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നു. 74-ാം ഭര്ണഘ്യംെനാ പേഭദഗ്തിിപേയിാമൊെ 
നഗ്ര്ഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ചു�തിലാാവിിഷ്വയിങ്ങൾ ഏമൊതില്ലാാമൊ�ന്ന് �തിി�ാദിക്കുന്ന 12-ാം �ട്ടികാ ഭര്ണഘ്യംെനയിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടു
ത്തിമൊപ്പ്ട്ടു. �ന്ത്രിണ്ടാം �ട്ടികായിിൽ �റ�ിട്ടുള്ള സംംഗ്തിികാമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചി്, സംാമ്പത്തിികാ വിികാസംനത്തിിനും സംാമൂഹാനീതിിക്കും  
പേവിണ്ടിയുള്ള �ദ്ധ്യതിികാൾ ആവിിഷ്കര്ിച്ചു നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനുള്ള ഉത്തിര്വിാദിത്തിം നഗ്ര്സംഭകാൾക്കുണ്ട്. പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി 
ആക്റ്റ്്, 1994 �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നതിിന് പേശഷ്വം, അതിിലുണ്ടായി നിര്വിധാി പേഭദഗ്തിികാൾ മുപേഖന വിിവിിധാ സംർക്കിാർ വികുപ്പുകാൾ 
ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്തിിരുന്ന കൂടുതിൽ ചു�തിലാകാൾ നഗ്ര്സംഭകാൾക്കി് ബൈകാ�ാറുകായും അതുവിഴിി പേകാന്ദ്രീീകൃതി ഭര്ണര്ീതിിക്കി് �കാര്ം അധാി
കാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണം ഫീലാ�ദ�ായിി നെപ്പ്ിലാാക്കുവിാനും അതിിമൊന്റ് ഗുണഫീലാങ്ങൾ ജനങ്ങളംിപേലാക്കി് എത്തിിക്കുവിാനും സംാധാിച്ചിിട്ടു
ണ്ട്. സംമൂഹത്തിിമൊലാ നിര്ാലാംൈരും നിര്ാശ്രീയിരു�ായി വിിഭാഗ്ങ്ങൾക്കി് നെപ്പ്ിലാാക്കിിയിിരുന്ന പേക്ഷ�സുര്ക്ഷാ �ദ്ധ്യതിികാമൊളംല്ലാാം തിമൊന്ന 
നഗ്ര്സംഭകാൾക്കി് ബൈകാ�ാറിയിതി് ഇതിിമൊനാരുദാഹര്ണ�ാണ്. 1994-മൊലാ പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്റ്റ്ിമൊലാ വിിവിിധാ വികുപ്പുകാൾക്കി് 
കാീഴിിൽ വിിവിിധാ വിിഷ്വയിങ്ങളംിലാായിി നിര്വിധാി ചിട്ടങ്ങളും സംർക്കിാർ പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി ആക്ട് പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തി് 
മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാ�ൺ സംർവ്വീസം് ജീവിനക്കിാമൊര് സംർക്കിാർ ജീവിനക്കിാര്ാക്കിി �ാറ്റിിയിിട്ടുണ്ട്.

മുനിസ്ിപ്പ്ോലിിറ്റികളുംടെെ അനിവിോരംയ ചുമതിലികള്
1. മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 2. മൊ�ാതുസ്ഥാലാങ്ങൾ കാപേയ്യറ്റിം മൊചിയ്യമൊപ്പ്ൊമൊതി സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 3. �ര്മ്പര്ാഗ്തി കുെിമൊവി

ള്ള പേ�ാതിസ്സുകാൾ സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 4. കുളംങ്ങളും �റ്റു ജലാസംംഭര്ണികാളും സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 5. മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിിയുമൊെ അധാീനതിയിിലുള്ള 
ജലാ�ാർഗ്ഗംങ്ങളും കാനാലുകാളും �ര്ിര്ക്ഷിക്കുകാ. 6.ഖര്�ാലാിനാങ്ങൾ പേശഖര്ിക്കുകായും കാമൊയ്യാഴിിയുകായും മൊചിയ്യുംകാ, ദ്രവി�ാലാിനാം നീക്കിം 
മൊചിയ്തു ക്ര�ീകാര്ിക്കുകാ 7. പേ��ാര്ിമൂലാമുണ്ടാകുന്ന മൊവിള്ളം ഒഴുക്കിിക്കിളംയുകാ. 8. �ര്ിസ്ഥാിതിി ആപേര്ാഗ്ാര്ക്ഷകാ�ാക്കിി സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 9. 
മൊ�ാതു�ാർക്കിറ്റുകാൾ �ര്ി�ാലാിക്കുകാ. 10. സംാംക്ര�ികാ പേര്ാഗ്വിാഹികാമൊളം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 11. മൃഗ്ങ്ങളുമൊെ കാശാപ്പ്്, �ാംസംം, �ത്സ്യാം, 
എളുപ്പ്ത്തിിൽ പേകാടുവിരുന്ന �റ്റി് ഭക്ഷാവിസ്തു എന്നിവിയുമൊെ വിിൽപ്പ്ന മുതിലാായിവി നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 12. ഭക്ഷണശാലാകാമൊളം നിയിന്ത്രിിക്കുകാ. 
13. ഭക്ഷണത്തിിൽ �ായിം പേചിർക്കുന്നതി് തിെയുകാ 14. പേറാഡുകാളും �റ്റു മൊ�ാതു മുതിലുകാളും സംംര്ക്ഷിക്കുകാ. 15. മൊതിരുവും വിിളംക്കുകാൾ 
കാത്തിിക്കുകായും അവിമൊയി �ര്ി�ാലാിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകാ. 16. പേര്ാഗ് �തിിപേര്ാധാ നെ�െികാൾ സംവീകാര്ിക്കുകാ. 17. പേര്ാഗ് �തിിപേര്ാധാത്തിി
നും നിയിന്ത്രിണത്തിിനു�ായിി പേദശീയി തിലാത്തിിലും സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിലുമുളംളം തിന്ത്രിങ്ങളും �ര്ി�ാെികാളും ഫീലാ�ദ�ായിി നെപ്പ്ാക്കുകാ. 
18. ശവിപ്പ്റമ്പുകാളും ശ്മിശാനങ്ങളും സ്ഥാാ�ിക്കുകായും സംംര്ക്ഷിക്കുയും മൊചിയ്യുംകാ. 19. അ�കാെകാര്വുംം അസംഹാകാര്വും�ായി വിാാ�ാര്
ങ്ങൾക്കി് ബൈലാസംൻസം് നൽകുകാ. 20. ജനനവുംം �ര്ണവുംം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംകാ. 21. കുളംിക്കിെവുംകാളും അലാക്കുകാെവുംകാളും സ്ഥാാ�ിക്കുകാ. 
22. കാെത്തുകാൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 23. വിാഹനങ്ങൾ �ാർക്കി് മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം തിാവിളംങ്ങൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ.  24. യിാത്രക്കിാർക്കിായിി 
മൊവിയി്റ്റിിംഗ്് മൊഷ്വഡ്ഡുകാൾ നിർമ്മിിക്കുകാ. 25.  മൊ�ാതു സ്ഥാലാങ്ങളംിൽ മൂത്രപ്പുര്യും കാക്കൂസും കുളംിസ്ഥാലാങ്ങളും ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 26. പേ�ളം
കാളുമൊെയും ഉത്സ്യവിങ്ങളുമൊെയും നെത്തിിപ്പ്് ക്ര�ീകാര്ിക്കുകാ. 27. വിളംർത്തുനായ്ക്ക്ൾക്കി് ബൈലാസംൻസം് നൽകുകായും അലാഞ്ഞു നെക്കുന്ന 
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നായ്ക്ക്മൊളം ഇല്ലാായ്മ മൊചിയ്യുംകായും മൊചിയ്യുംകാ. 28. പേചിര്ി�പേദശങ്ങളംിൽ അെിസ്ഥാാനസംൗകാര്ാങ്ങൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 29. നെപ്പ്ാതിയും  പേറാഡ് 
മുറിച്ചുകാെക്കുന്നതിിനുള്ള സംൗകാര്ാവുംം ഉൾമൊപ്പ്മൊെയുള്ള സംൗകാര്ാങ്ങൾ കാാൽനെയിാത്രക്കിാർക്കുപേവിണ്ടി ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ. 30. ഘ്യംട്ടം 
ഘ്യംട്ട�ായിി നെപ്പ്ാക്കുന്നതിിനായിി വിിശദ�ായി നഗ്ര്ാസൂത്രണവുംം �വിർത്തിന�ദ്ധ്യതിിയും തിയ്യാറാക്കുകാ.

ജനന-മരംണ രംജിസ്് ഫോൈഷൻ
1969 മൊലാ പേകാന്ദ്രീ ജനന-�ര്ണ ര്ജിസം ്പേൈഷ്വൻ ആക്റ്റ്് നിലാവിിൽ വിന്നപേതിാമൊെയിാണ് ഇന്തായിിൽ ജനന�ര്ണ ര്ജിസം ്പേൈഷ്വന് ഒരു 

ഏകാീകൃതി നിയി�ം ഉണ്ടായിതി്. 1.4.1970 മുതിലാാണ് സംംസ്ഥാാനത്തി് ജനന-�ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ നിയി�ം നിലാവിിൽ വിന്നതി്. ഈ 
നിയി�ത്തിിനനുസംര്ിച്ചുള്ള ചിട്ടങ്ങൾ 1.7.1970 മുതിൽ സംംസ്ഥാാനത്തി് �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നു. 2000ൽ ചിട്ടങ്ങൾ സം�ഗ്രാം�ായിി �ര്ിഷ്വ് കാ
ര്ിക്കുകായുണ്ടായിി. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾ, മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാൾ, മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാൾ, കാപേന്റ്ാൺമൊ�ന്റ്് പേൈാർഡ് എന്നി
വിയിാണ് �ാപേദശികാ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ യൂണിറ്റുകാൾ. ജനനവുംം �ര്ണവുംം സംംഭവിദിവിസംം മുതിൽ 21 ദിവിസംത്തിിനുള്ളിൽ �ാപേദശികാ 
ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ യൂണിറ്റിിൽ റിപേപ്പ്ാർട്ട് മൊചിപേയ്യണ്ടതിാണ്. ഇതി് നിയി�ാനുസംര്ണം നിർൈന്ധി�ാണ്. നിശ്ചിതി ദിവിസംം കാഴിി�ാൽ 
സംംഭവിദിവിസംം മുതിൽ 30 ദിവിസംം വിമൊര് ര്ണ്ടു രൂ� �ിഴിമൊയിാടുക്കിിയും ഒരു വിർഷ്വം വിമൊര് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ �ഞ്ചാായിത്തി് മൊഡ�ൂ
ട്ടി ഡയിറക്ടറുമൊെയും നഗ്ര്സംഭകാളംിൽ മൊസംക്രട്ടറിയുമൊെയും അനുവിാദപേത്തിാമൊെ അഞ്ചു രൂ� �ിഴിമൊയിാടുക്കിിയും അതിിനുപേശഷ്വം ൈന്ധി
മൊപ്പ്ട്ട സംൈ്ഡിവിിഷ്വണൽ �ജിസം് പേൈട്ടിമൊന്റ് അനുവിാദപേത്തിാമൊെ �ത്തുരൂ� �ിഴിമൊയിാടുക്കിിയും ജനന-�ര്ണങ്ങൾ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാ
വുംന്നതിാണ്. കുട്ടിയുമൊെ പേ�ര്് പേചിർക്കിാമൊതി ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി ജനനങ്ങളംിൽ ഒരു വിർഷ്വത്തിിനകാം സംൗജനാ�ായും അതിിനുപേശഷ്വം 15 
വിർഷ്വത്തിിനകാം 5 രൂ� പേലാറ്റി് ഫീീ ഒടുക്കിിയും പേ�ര്് പേചിർക്കിാവുംന്നതിാണ്. കുട്ടിയുമൊെ പേ�രു പേചിർക്കുന്നതിിനു 15 വിർഷ്വം കാഴിി� 
പേകാസംിൽ 13.07.2026 നകാം പേ�രു പേചിർപേക്കിണ്ടതിാണ്.  1970നു മുമ്പുള്ള ര്ജിസം് പേൈഷ്വനുകാളംിമൊലാ തിിരുത്തിലുകാൾക്കും ചിീഫീ് ര്ജി�ാ
റുമൊെ അനു�തിി ആവിശാ�ാണ്. ജനന-�ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ അെിസ്ഥാാന പേര്ഖയിായിതിിനാൽ ഭാവിിയിിൽ ഇഷ്ടിാനുസംര്ണം തിിരു
ത്തിലുകാൾ വിരുത്തിാൻ കാഴിിയുകായിില്ലാ. അതിിനാൽ ജനന-�ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വന് ശര്ിയിായും വിാക്ത�ായും വിിവിര്ങ്ങൾ നല്കുന്നുമൊവിന്ന് 
ഉറപ്പുവിരുത്തിണം. �ഞ്ചാായിത്തി് പേജായിിന്റ് ്  ഡയിറക്ടറുമൊെ �ദവിിയിിലുള്ള ഉപേദാാഗ്സ്ഥാനാണ് ജനന-�ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വമൊന്റ് 
സംംസ്ഥാാന ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ. �ഞ്ചാായിത്തി് മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ�ാര്ാണ് ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ�ാർ.

ഹിിന്ദു വിിവിോഹി രംജിസ്് ഫോൈഷൻ
1955 മൊലാ ഇന്താൻ ഹിന്ദു വിിവിാഹ നിയി��കാാര്ം സംംസ്ഥാാനത്തി് നെക്കുന്ന എല്ലാാ വിിവിാഹങ്ങളും അതിാതി് 

ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി്-മുനിസംിപ്പ്ൽ-പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ ഓഫീീസുകാളംിൽ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാവുംന്നതിാണ്. 1957 മൊലാ പേകാര്ളം ഹിന്ദു വിിവിാഹ 
ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ചിട്ടം 20.5.1959 മുതിലാാണ് നിലാവിിൽ വിന്നതി്. അതിിനാൽ ഈ തിീയിതിിക്കു മുമ്പുള്ള വിിവിാഹങ്ങൾ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാവും
ന്നതില്ലാ. വിിവിാഹം നെന്ന് 15 ദിവിസംങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട തിപേ�ശസ്ഥാാ�നത്തിിൽ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിന് ചിട്ടം വിാവിസ്ഥാ 
മൊചിയ്യുംന്നുണ്ട്. നിശ്ചിതി 15 ദിവിസംത്തിിനുപേശഷ്വം 15 ദിവിസംം കൂെി �തിിയിായി കാാര്ണങ്ങളംിപേന്മാൽ പേലാാക്കിൽ ര്ജി�ാർക്കു തിമൊന്ന 
കാാലാതിാ�സംം �ാപ്പ്ാക്കിി വിിവിാഹം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാവുംന്നതിാണ്. അതിിന് പേശഷ്വമുള്ള ര്ജിസം് പേൈഷ്വനുകാൾ നെത്തുന്നതിിന് ജില്ലാാ 
ര്ജി�ാറുമൊെ (�ഞ്ചാായിത്തി് മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ) അനുവിാദം ആവിശാ�ാണ്. ര്ജിസം് പേൈഷ്വനുകാളംിൽ വിന്നിട്ടുള്ള സംാര്�ായി മൊതിറ്റുകാൾ 
തിിരുത്തുന്നതിിന് ര്ജി�ാർ ജനറലാായി �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടറുമൊെ അനു�തിി ആവിശാ�ാണ്. വിിവിാഹ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് ലാഭാ�ാക്കുന്ന
തിിന് 10 രൂ� �കാർപ്പ്് ഫീീസം് ഒഴിിമൊകാ ഹിന്ദു വിിവിാഹനിയി��കാാര്മുള്ള ര്ജിസം് പേൈഷ്വനുകാൾക്കി് �റ്റി് യിാമൊതിാരു ഫീീസും ഈൊക്കിാൻ 
�ാടുള്ളതില്ലാ.

2008-ടെലി ഫോകരംളം വിിവിോഹിങ്ങള് രംജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യൽ (ടെപോതു) ചിട്ടങ്ങള്
പേകാര്ളം സംംസ്ഥാാനത്തി് നെക്കുന്ന എല്ലാാ വിിവിാഹങ്ങളും �തിപേഭദമൊ�പേനാ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനായിി സു�ീംപേകാാെതിി നിർപേ�ശ

ത്തിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ 29.02.2008 മുതിൽ �ാൈലാാത്തിിൽ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാർ 2008 മൊലാ പേകാര്ളം വിിവിാഹങ്ങൾ ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യൽ (മൊ�ാതു) ചിട്ടങ്ങൾ പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചു. 1969 മൊലാ ജനന �ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ആക്റ്റ്് �കാാര്മുള്ള ജനന �ര്ണ ര്ജി�ാർ�ാ
ര്ാണ് വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) പേലാാക്കിൽ ര്ജി�ാർ. �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) മുഖാ ര്ജി�ാർ ജനറലും �ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ�ാർ വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ാർ ജനറൽ�ാരു�ാണ്. വിിവിാഹത്തിിൽ ഏർമൊപ്പ്ട്ട കാക്ഷികാൾ വിിവിാഹ ര്ജിസം് പേൈ
ഷ്വനുള്ള മൊ�പേമ്മിാറാണ്ടം  വിിവിാഹതിീയിതിി മുതിൽ 45 ദിവിസംത്തിിനകാം പേലാാക്കിൽ ര്ജി�ാർക്കി് സം�ർപ്പ്ിപേക്കിണ്ടതിാണ്. അപേതിാമൊൊ
പ്പ്ം ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ഫീീസംായിി 100 രൂ� ഒടുപേക്കിണ്ടതു�ാണ്. �ട്ടികാജാതിി, �ട്ടികാവിർഗ്ഗംങ്ങളംിൽമൊപ്പ്ട്ടവിരും ദാര്ിദ്ര�പേര്ഖയ്ക്കും തിാമൊഴിയു
ള്ളവിരും ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ഫീീസംായിി 10 രൂ� ഒടുക്കിിയിാൽ �തിിയിാകും. ഭാര്ാാഭർത്തിാക്കിൻ�ാർ ഹാജര്ായിി ര്ജി�റിൽ ഒപ്പുവിയ്ക്കുംകായും 
പേവിണം. ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ നെത്തിിക്കിഴിി�ാൽ അതിിമൊന്റ് മൊതിളംിവിിപേലാക്കിായിി 3 �വൃത്തിിദിവിസംത്തിിനകാം ഒരു സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് അപേ�
ക്ഷകാന് നൽകുന്നതിാണ്. ഇതിിന് 20 രൂ� ഫീീസം് ഒടുക്കിണം. ഇതു കൂൊമൊതി, ഏമൊതിാര്ാൾക്കും 25 രൂ� ഫീീസം് സംഹിതിം അപേ�ക്ഷി
ച്ചിാൽ ര്ജി�റിമൊലാ ഏമൊതിാരു ഉൾക്കുറിപ്പ്ിമൊന്റ്യും �സംക്തഭാഗ്ം അെങ്ങുന്ന സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് ലാഭിക്കും. വിിവിാഹം നെന്ന് 45 ദിവിസം
ത്തിിനു പേശഷ്വം അഞ്ചാ് വിർഷ്വം വിമൊര് നൂറു രൂ� �ിഴി ഈൊക്കിിമൊക്കിാണ്ടും അഞ്ചാ് വിർഷ്വത്തിിനു പേശഷ്വം ര്ജി�ാർ ജനറലാിമൊന്റ് 
അനു�തിിപേയിാമൊെ 250 രൂ� �ിഴി ഈൊക്കിിയും വിിവിാഹം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാവുംന്നതിാണ്. പേലാാക്കിൽ ര്ജി�ാർക്കി് സംവപേ�ധായിാപേയിാ, 
ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട കാക്ഷികാളുമൊെ അപേ�ക്ഷയിിപേന്മാപേലാാ ര്ജി�റിമൊലാ ഏമൊതിങ്ക്ിലും ഉൾക്കുറിപ്പ്്, രൂ�ത്തിിപേലാാ സംാര്ാംശത്തിിപേലാാ മൊതിറ്റിാ
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മൊണപേന്നാ വിാാജ�ായിി പേചിർത്തിതിാമൊണപേന്നാ പേൈാദ്ധ്യാമൊപ്പ്ട്ടാൽ തിിരുത്തുകാപേയിാ റ�ാക്കുകാപേയിാ മൊചിയ്യുംന്നതിിനും ചിട്ടത്തിിൽ വിാവി
സ്ഥായുണ്ട്. പേലാാക്കിൽ ര്ജി�ാറുമൊെ തിീരു�ാനങ്ങളംിപേന്മാൽ ര്ജി�ാർ ജനറലാിന് അപ്പ്ീലും അതിിമൊലാ തിീർപ്പ്ിപേന്മാൽ മുഖാ ര്ജി�ാർ 
ജനറലാിന് റിവിിഷ്വനും തിീരു�ാനം ലാഭിച്ചി് മൂന്ന് �ാസം കാാലായിളംവിിനുള്ളിൽ നൽകാാം.  

ആനന്ദ് മോഫോരംയജ് രംജിസ്് ഫോൈഷൻ
സംിഖ് �തിക്കിാർക്കിിെയിിൽ ആനന്ദി് ആചിാര്�കാാര്ം നെക്കുന്ന വിിവിാഹങ്ങളുമൊെ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ നെത്തുന്നതിിനായിി 1909-മൊലാ 

ആനന്ദി് �ാപേര്ാജ് ആക്റ്റ്ിനു കാീഴിിൽ പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചി 2014 മൊലാ പേകാര്ളം ആനന്ദി് �ാപേര്ാജ് ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ റൂൾസം് �കാാര്ം ജനന�ര്ണ 
ര്ജി�ാർ�ാമൊര് ര്ജി�ാർ�ാര്ായും �ഞ്ചാായിത്തി്  മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ�ാമൊര് ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ�ാര്ായും ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്.

ടെകട്ടിെ നിര്മ്മോണ ചിട്ടങ്ങള്
2011മൊലാ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങളംിലും 1999 മൊലാ പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങളംിലും 

സം�ഗ്രാം �ാറ്റിങ്ങൾ വിരുത്തിി പുതിിയി പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി്, മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി മൊകാട്ടിെനിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങൾ 2019 നവിംൈർ 8ന് �ാൈ
ലാാത്തിിൽ വിന്നു. �ഴിയി മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങളംിൽനിന്നും വിാതിാസ്ത�ായിി ഒപേട്ടമൊറ ഇളംവുംകാൾ മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണാനു�തിി അപേ�
ക്ഷകാർക്കി് ലാഭിക്കുംവിിധാ�ാണ് പുതിിയി ചിട്ടങ്ങൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചിിട്ടുള്ളതി്. 2019മൊലാ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങളംിലും 
പേകാര്ളം മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിി മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങളംിലും മൊകാട്ടിെ വിിനിപേയിാഗ്ഗ്ണം 12 ആയും ചിട്ടങ്ങളുമൊെ എണ്ണം 109 ആയും ലാഘൂ
കാര്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. മൊകാട്ടിെനിർമ്മിാണാനു�തിി ലാഭിക്കുന്നതിിനുള്ള സം�യി�ര്ിധാി അപേ�ക്ഷ ലാഭിച്ചി് 30 ദിവിസം�ായിി നിശ്ചയിിക്കുകായും മൊചി
യ്തിിട്ടുണ്ട്. മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ അപേ�ക്ഷകാൾ പേ�ാസംസം് മൊചിയ്യുംന്നതിിമൊലാ കാാലാതിാ�സംം ഒഴിിവിാക്കുന്നതിിനായിി അവിമൊയി ഓൺബൈലാ
നായിി  ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യുംന്ന തിര്ത്തിിലാാണ് ചിട്ടങ്ങൾ �ര്ിഷ്കര്ിച്ചിിട്ടുള്ളതി്.  അപേ�ക്ഷകാളംിൽ വിാാഖാാനത്തിിനുള്ള �ഴുതുകാൾ 
�ര്�ാവിധാി അെച്ചിാണ് പുതിിയി ചിട്ടങ്ങൾ തിയ്യാറാക്കിിയിിര്ിക്കുന്നതി്. 2019ൽ നിലാവിിൽ വിന്ന മൊകാട്ടിെനിർമ്മിാണ ചിട്ടങ്ങൾക്കി് കൂടുതിൽ 
ഇളംവുംകാൾ നൽകാി 24.09.2020ന് വിീണ്ടും പേഭദഗ്തിി മൊചിയ്തു. 

മഹിോത്മോ�ോന്ധി ഫോദശാീയ ഗ്രാോമീണ ടെതിോഴിലുറാപ്പു നിയമം 2005
2005 മൊസം�്റ്റിംൈർ 7-ന് �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്ന പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പു നിയി�ം ഗ്രാംാ�ീണ കുടുംൈങ്ങളുമൊെ ഉ�ജീവിനവുംം 

സുര്ക്ഷിതിതിവവുംം ഉറപ്പ്ാക്കുകായും സംവന്തം �പേദശത്തി് മൊതിാഴിിമൊലാടുക്കിാനുള്ള അവികാാശം സംംര്ക്ഷിക്കുകായും മൊചിയ്യുംന്നു. നിയി�ം 
നിലാവിിൽ വിന്നപേതിാമൊെ ഇന്തായിിൽ മൊതിാഴിിൽ നിയി�സംാധുതിയുള്ള ഒര്വികാാശ�ായിി �ാറിയിിര്ിക്കുകായിാണ്. അവിിദഗ്ദ്ധ കാായിികാ 
മൊതിാഴിിൽ മൊചിയ്യാൻ സംന്നദ്ധ്യതിയുള്ള, �ായിപൂർത്തിിയിായി അംഗ്ങ്ങളുള്ള, ഒരു ഗ്രാംാ�ീണ കുടുംൈത്തിിന് ഒരു സംാമ്പത്തിികാ വിർഷ്വ
ത്തിിൽ 100 ദിവിസംമൊത്തി മൊതിാഴിിൽ നിയി�ം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ര്ാജാമൊത്തി എല്ലാാ സംംസ്ഥാാനങ്ങൾക്കും ഈ നിയി�ം ൈാധാകാ�ാക്കിി
യിിട്ടുണ്ട്. ഇന്താൻ ഭര്ണഘ്യംെനയുമൊെ 41, 42, 43 അനുപേച്ഛദങ്ങൾ അനുശാസംിക്കുന്നവിിധാം എല്ലാാ �ൗര്ന്മാാർക്കും നാായിവുംം �നുഷ്വാതിവ
�ര്വും�ായി മൊതിാഴിിലാവിസംര്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനുതികുന്ന ലാക്ഷാസംാക്ഷാതി്കാാര്ത്തിിനുള്ള ഒരു നിയി�നിർമ്മിാണ�ാണിതി്. പേദശീയി 
മൊതിാഴിിലുറപ്പു നിയി�മൊത്തി അെിസ്ഥാാന�ാക്കിിയിാണ് �ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പു �ദ്ധ്യതിി നെപ്പ്ാക്കുന്നതി്.

വിിദയോഭയോസ് അവികോശാ നിയമം, 2009
സംൗജനാവുംം നിർൈന്ധിിതിവും�ായി വിിദാാഭാാസംം 6 വിയിസ്സിനും 14 വിയിസ്സിനും ഇെയ്ക്കുംള്ള എല്ലാാ കുട്ടികാൾക്കും പേനൊനുള്ള പേകാന്ദ്രീ

വിിദാാഭാാസം അവികാാശനിയി�ം 2009 ഓഗ്�് 26-ന് നിലാവിിൽ വിന്നു. ഇതിിമൊന തുെർന്ന് 2010 ഏ�ിൽ 1ന് മുതിൽ പേകാന്ദ്രീനിയി�ാവിലാി
യും �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നു. 6 മുതിൽ 14 വിയിസുവിമൊര് �ായിമുള്ള എല്ലാാവിർക്കും സം�ീ��പേദശത്തുള്ള വിിദാാഭാാസം സ്ഥാാ�നത്തിിൽ 
എട്ടാം ക്ലീാസുവിമൊര്യുള്ള �ാഥ്�ികാ വിിദാാഭാാസംം സംൗജനാ�ായിി ഈ നിയി�ം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പേകാര്ളംത്തിിൽ കുട്ടികാളുമൊെ വിിദാാഭാാസം 
അവികാാശ നിയി�ം നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായുള്ള നിയി�നിർമ്മിാണ �ക്രിയി, വിിദാാഭാാസം അവികാാശ നിയി� കാമ്മിിഷ്വമൊന്റ് 
ചു�തിലായിിൽ നെന്നുമൊകാാണ്ടിര്ിക്കുകായിാണ്. തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് ഈ നിയി�ം സംംസ്ഥാാനത്തി് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്ന
തിിൽ നിർണ്ണായികാ�ായി �ങ്കു വിഹിക്കിാനുണ്ട്. ജനനം മുതിൽ 14 വിയിസ്സു വിമൊര്യുള്ള എല്ലാാ കുട്ടികാളുമൊെയും കാണമൊക്കിടുപ്പും അവിരുമൊെ 
വിിദാാഭാാസംവുംം ഉറപ്പു വിരുത്തിൽ, �പേതിാകാ �ര്ിഗ്ണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികാൾക്കുള്ള വിിദാാഭാാസംം 18 വിയിസ്സുവിമൊര് ഉറപ്പു വിരുത്തിൽ, 
സം് കൂളുകാൾക്കി് ആവിശാമുള്ള ഭൗതിികാസംൗകാര്ാങ്ങളും �ഠനസംൗകാര്ാങ്ങളും നൽകാി മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തിൽ, സം് കൂളുകാൾ ലാഭാ�ല്ലാാത്തി �
പേദശങ്ങളംിമൊലാ കുട്ടികാൾക്കി് സം് കൂളംിപേലാക്കുള്ള വിാഹന സംൗകാര്ാങ്ങൾ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തിൽ തുെങ്ങിയിവിയിാണ് തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ
�നങ്ങൾ നിർവ്വഹിപേക്കിണ്ട �ധാാന ചു�തിലാകാൾ.

2016-ടെലി  ഫോകരംളം ന�രം-ഗ്രാോമോസൂം�ണ നിയമവുംം മോസ്റ്റര്പ്ലാോനുകളുംം
2016-മൊലാ പേകാര്ളം നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണ നിയി��ാണ് സംംസ്ഥാാനത്തി് തിയ്യാറാക്കുന്ന സംംസ്ഥാാനത്തിിനുപേവിണ്ടിയുളംളം മൊ�ർസം് മൊ�

ക്റ്റ്ീവി് ൈാൻ, ജില്ലാാ ൈാനുകാൾ, തിപേ�ശഭര്ണ തിലാത്തിിമൊലാ �ാ�ർൈാനുകാൾ, വിിശദ നഗ്ര്ാസൂത്രണ  �ദ്ധ്യതിികാൾ എന്നിവിയ്ക്കും നിയി� 
�ിൻൈലാം നൽകുന്നതി്.  സംംസ്ഥാാനത്തിിനു പേവിണ്ടിയുളംളം മൊ�ർസം് മൊ�ക്റ്റ്ീവി് ൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം ചു�തിലാ സംംസ്ഥാാന  നഗ്ര് 
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ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണ പേൈാർഡിനും ജില്ലാാ ൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം  ചു�തിലാ ജില്ലാാ  ആസൂത്രണ സം�ിതിിക്കും �ാ�ർൈാനുകാൾ,  
വിിശദ  നഗ്ര്ാസൂത്രണ �ദ്ധ്യതിികാൾ, �ാ�ർൈാനിമൊലാ �ദ്ധ്യതിികാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനുളംളം എകാ് സംികാൂഷ്വൻ ൈാനുകാൾ, ലാാന്റ് ് 
പൂളംിംഗ്് സം് കാീമുകാൾ എന്നിവി തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം ചു�തിലാ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിനു�ാണ്. ഈ ആക്ട് �കാാ
ര്മുളംളം ൈാൻ �കാാര്ം, ഭൂവിിനിപേയിാഗ്ം നിയിന്ത്രിിക്കുകായും വിികാസംന �വിർത്തിനങ്ങൾ ആവിിഷ്വ് ക്കിര്ിക്കുകായും പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കു
കായും ക്ര�ീകാര്ിക്കുകായും മൊചിയ്യുംകാ എന്ന ഉത്തിര്വിാദിത്തിം തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിനാണ്. തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നത്തിിന്, ഏതു 
സം�യിത്തും �പേ�യിം വിഴിി തിപേ�ശ�പേദശത്തിിപേനാ/ അതിിമൊന്റ് ഭാഗ്ത്തിിപേനാപേവിണ്ടി ഒരു �ാ�ർൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിപേനാ  സംവീ
കാര്ിക്കുന്നതിിപേനാ  തിീരു�ാനിക്കിാവുംന്നതിാണ്.

�ാ�ർൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുപേവിണ്ടി ആവിശാമൊ�ങ്ക്ിൽ ഒരു �പേതിാകാ �വിർത്തിന ഏജൻസംി സ്ഥാാ�ിക്കിാവുംന്നതിാണ്, 
അവിരുമൊെ �വിർത്തിനങ്ങളു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട കാാര്ാങ്ങളംിൽ �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശം നൽകുന്നതും സംഹായിം   മൊചിയ്യുംന്നതും തിപേ�ശ ഭര്ണ 
സ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് ചു�തിലായിാണ്.  �ാ�ർൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം ചു�തിലാ, ആവിശാമൊ�ങ്ക്ിൽ തിപേ�ശഭര്ണ സം�ിതിിക്കി് , �ാൻ
ഡിംഗ്് കാമ്മിിറ്റിിമൊയി ഏൽപ്പ്ിക്കിാവുംന്നതിാണ്. കൂൊമൊതി �ാ�ർൈാൻ തിയ്യാറാക്കുകാ തുെങ്ങിയി �വിർത്തിനങ്ങൾക്കി് സം് മൊ�ഷ്വാൽ 
കാമ്മിിറ്റിികാളും വിർക്കിിംഗ്് ഗ്രൂപ്പുകാളും രൂ�ീകാര്ിക്കിാവുംന്നതിാണ്. �ാ�ർൈാൻ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിനുളംളം ചു�തിലാകാൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിി
ന് നഗ്ര്-ഗ്രാംാ�ാസൂത്രണ  വികുപ്പ്് �ാർഗ്ഗംനിർപേ�ശവുംം ഉ�പേദശവുംം നൽകാണമൊ�ന്ന് നിയി�ം വിാക്ത�ാക്കുന്നു. തിയ്യാറാക്കിിയി �ാ�ർ
ൈാൻ മൊ�ാതുജനസം�ക്ഷം സം�ർപ്പ്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് �സംിദ്ധ്യീകാര്ിക്കുകാ, അവിരുമൊെ ആപേക്ഷ� നിർപേ�ശങ്ങൾ സംവീകാര്ിച്ചുമൊകാാണ്ട്  ആവി
ശാമൊ�ങ്ക്ിൽ �ാ�ർ ൈാനിൽ പേഭദഗ്തിി  വിരുത്തുകാ, അന്തി� ൈാൻ സംർക്കിാർ അംഗ്ീകാാര്ത്തിിനായിി സം�ർപ്പ്ിക്കുകാ എന്നിവിയും 
തിപേ�ശഭര്ണസ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ്  ചു�തിലായിാണ്.

�ാ�ർൈാപേനാ, വിിശദ നഗ്ര്ാസൂത്രണ �ദ്ധ്യതിിപേയിാ നെപ്പ്ിൽ വിന്നതിിനുപേശഷ്വം യിാമൊതിാര്ാളും അവിയ്ക്കും വിിപേധായി�ല്ലാാമൊതി ഏമൊതി
ങ്ക്ിലും ഭൂ�ി വിിനിപേയിാഗ്ിക്കുകാപേയിാ, ഭൂവിിനിപേയിാഗ്ത്തിിന് �ാറ്റിം  വിരുത്തുകാപേയിാ മൊചിയ്യാൻ �ാടുളംളംതില്ലാ. �ാ�ർ ൈാൻ/വിിശദനഗ്ര്ാ
സൂത്രണ �ദ്ധ്യതിി നിലാവിിൽ വിന്നാൽ മൊസംക്രട്ടറിയിിൽ നിന്നും ഭൂവിികാസംന മൊ�ർ�ിറ്റി് ലാഭിച്ചിപേശഷ്വമൊ� ഏമൊതിാര്ാളും        ഭൂ�ിയുമൊെ 
വിികാസംനപേ�ാ വിിനിപേയിാഗ്ത്തിിൽ �ാറ്റിപേ�ാ വിരുത്തിാൻ  �ാടുള്ളൂ. 

പബ്ലിിക് ടെഹിൽത്തി് ആക്ടുകള്
മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാം സംംര്ക്ഷിക്കുന്നതിിനും �ര്ിപേ�ാഷ്വിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും ഐകാാപേകാര്ളംം നിലാവിിൽ വിരുന്നതിിനു മുൻ�് മുതിൽ 

�ാൈലാാത്തിിലാിര്ിക്കുന്ന ര്ണ്ട് നിയി�ങ്ങളംാണ് 1939-മൊലാ �ദ്രാസം് ��ികാ് മൊഹൽത്തി് ആക്ടും 1955-മൊലാ ൈാവിൻകൂർ-മൊകാാച്ചിിൻ ��ികാ് 
മൊഹൽത്തി് ആക്ടും. യിഥ്ാക്ര�ം �ലാൈാർ �പേദശത്തും തിിരുവിിതിാംകൂർ-മൊകാാച്ചിി �പേദശത്തും �ാൈലാാമുള്ള ഈ നിയി�ങ്ങളംിൽ 
ആപേര്ാഗ്ാപേ�ഖലായിിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെയും ആപേര്ാഗ്ാവികുപ്പ്ിമൊന്റ്യും അധാികാാര്ങ്ങളും കാെ�കാളും നിയി�ലാം
ഘ്യംനത്തിിനുള്ള ശിക്ഷകാളും �തിി�ാദിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

ഈ നിയി�ങ്ങൾ �കാാര്ം സംർക്കിാർ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിപേലാക്കി് ബൈകാ�ാറിയി ആപേര്ാഗ്ാപേകാന്ദ്രീങ്ങൾ �ര്ി�ാലാിക്കുകാ, 
ആപേര്ാഗ്ാവികുപ്പ്ിമൊലാ ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർക്കി് ആവിശാ�ായി ആഫീീസം് സംംവിിധാാനം ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകാ, �ാഥ്�ികാാപേര്ാഗ്ാ പേകാന്ദ്രീങ്ങൾക്കിാ
വിശാ�ായി �ശ്ചാത്തിലാ സംൗകാര്ാം ഒരുക്കുകാ, അവിയുമൊെ നെത്തിിപ്പ്് മുതിലാായിവി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ കാെ�യിാണ്. 
കൂൊമൊതി, �നുഷ്വാരുമൊെ ജീവിപേനാ ആപേര്ാഗ്ാത്തിിപേനാ സംവത്തിിപേനാ അസംഹാപേ�ാ ആ�ൽക്കിര്പേ�ാ ആകാാനിെയുള്ള കാാര്ാങ്ങൾ ദൂര്ീ
കാര്ിക്കുന്നതിിനും ശുചിിതിവം �ര്ി�ാലാിക്കുന്നതിിനും മൊകാാതുകുനിവിാര്ണം നെത്തുന്നതിിനും മൊ�ാതുജനാപേര്ാഗ്ാത്തിിനായിി വിാാ�കാ�ാ
യിി �ചിാര്ണം നെത്തുന്നതിിനും സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് നിർപേ�ശങ്ങൾക്കിനുസംര്ിച്ചി് ശുദ്ധ്യജലാവിിതിര്ണം ഏമൊറ്റിടുക്കുന്നതിിനും �ാതൃ-ശിശുപേക്ഷ� 
�വിർത്തിനങ്ങൾ ഏമൊറ്റിടുക്കുന്നതിിനുമുള്ള ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെ കാെ�കാൾ ആക്ടുകാളംിൽ വിാക്ത�ാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്.

ട്രൈജവിട്രൈവിവിിധയ നിയമം, 2002
ബൈജവിബൈവിവിിധാാമൊത്തി സംംൈന്ധിിച്ചി അറിവി്, അവിയുമൊെ സംംര്ക്ഷണം, സുസ്ഥാിര്�ായി ഉ�പേയിാഗ്ം, ആവിാസംവിാവിസ്ഥാകാളുമൊെ 

�ര്ി�ാലാനം, ബൈജവിവിിഭവിങ്ങളുമൊെ ഉ�പേയിാഗ്ത്തിിൽ നിന്നു ലാഭിക്കുന്ന �പേയിാജനങ്ങളുമൊെ നീതിിപൂർവ്വ�ായി �ങ്കുമൊവിയ്ക്ക്ൽ തുെങ്ങി
യിവിയു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട കാാര്ാങ്ങൾ വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്തുമൊകാാണ്ട് 2002-ൽ രൂ�ം നൽകാിയി നിയി��ാണ് ബൈജവിബൈവിവിിധാാ ആക്ട്. 
ബൈജവിബൈവിവിിധാാ സംംര്ക്ഷണ കാാര്ാത്തിിൽ �ര്മ്പര്ാഗ്തി�ായിി സംവീകാര്ിച്ചുപേ�ാന്ന നെ�െികാൾക്കും സംമ്പ്രദായിങ്ങൾക്കും നയിങ്ങൾ
ക്കും അംഗ്ീകാാര്ം നൽകുന്ന വിാവിസ്ഥാകാളംാണ് ഈ ആക്ടിൽ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചിിട്ടുള്ളതി്. ബൈജവിബൈവിവിിധാാവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട അവിശാം 
പേവിണ്ട നിയിന്ത്രിണങ്ങമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചി് ആക്ടിൽ �തിി�ാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ആക്ടിമൊലാ വിാവിസ്ഥാകാൾ �ാവിർത്തിികാ�ാക്കുന്നതിിനായിി പേദശീയി-സംംസ്ഥാാന-�ാപേദശികാ തിലാത്തിിൽ അധാികാാര്�ര്ിധാിയുള്ള 
പേദശീയി ബൈജവിബൈവിവിിധാാ അപേതിാറിറ്റിി, സംംസ്ഥാാന ബൈജവിബൈവിവിിധാാ പേൈാർഡ്, �ാപേദശികാ ബൈജവിബൈവിവിിധാാ കാമ്മിിറ്റിികാൾ എന്നീ 
സ്ഥാാ�ന സംംവിിധാാനങ്ങൾ വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാളുമൊെ �ര്ിധാിയിിൽ വിരുന്ന �പേദശങ്ങളംിമൊലാ ബൈജവി
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ബൈവിവിിധാാ സംംര്ക്ഷണവുംം സുസ്ഥാിര്�ായി ഉ�പേയിാഗ്വുംം പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുകാ എന്നതിാണ് �ാപേദശികാ ബൈജവിബൈവിവിിധാാ കാമ്മിിറ്റിി
കാളുമൊെ ഉത്തിര്വിാദിത്തിം. �ാര്മ്പര്ാ ഇനങ്ങൾ, നാെൻ ഇനങ്ങൾ, വിളംർത്തിിനങ്ങൾ, പേ�ാറ്റി് കാന്നുകാാലാികാൾ, സൂക്ഷ്മിാണുക്കിൾ തുെങ്ങി 
ബൈജവി വിിഭവിങ്ങമൊളം സംംൈന്ധിിച്ചി വിിവിര്ങ്ങൾ പേശഖര്ിച്ചി് പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തുവിാനും കാാലാാനുസൃതി�ായിി വിന്നിട്ടുള്ള �ാറ്റിങ്ങൾ �ര്ിപേശാ
ധാിക്കുവിാനും ബൈജവിബൈവിവിിധാാ സംംര്ക്ഷണവുംം സുസ്ഥാിര്�ായി ഉ�പേയിാഗ്വുംം പേ�ാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുവിാനും �ാപേദശികാ ബൈജവിബൈവിവിി
ധാാ കാമ്മിിറ്റിികാൾക്കി് ചു�തിലായുണ്ട്. കാമ്മിിറ്റിികാളുമൊെ �വിർത്തിനത്തിിനായിി �പേതിാകാ ഫീണ്ടിനും വിാവിസ്ഥായുണ്ട്. ആക്ടിൽ വിിഭാവിനം 
മൊചിയ്യുംന്ന വിാവിസ്ഥാകാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനായിി 2004-ൽ ബൈജവിബൈവിവിിധാാ ചിട്ടങ്ങളും പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

പരംിസ്ഥാിതിി സ്ംരംക്ഷണ നിയമം, 1986
ഭൂ�ിയും വിായുവുംം ജലാവുംം അെങ്ങുന്ന �ര്ിസ്ഥാിതിിയും അവിയ്ക്ക്് �നുഷ്വാരും സൂക്ഷ്മിാണുക്കിൾ ഉൾമൊപ്പ്മൊെയുള്ള ജീവിജാലാങ്ങളു�ായുള്ള 

�ര്സ്പര്ൈന്ധിവുംം നിലാനിർത്തുന്നതിിനും വിിവിിധാ ര്ീതിിയിിലുള്ള �ലാിനീകാര്ണത്തിിൽ നിന്നും അവിമൊയി സംംര്ക്ഷിക്കുന്നതിിനും വിാവി
സ്ഥാമൊചിയ്യുംന്ന നിയി��ാണ് 1986-ൽ പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചി �ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണ നിയി�ം. �ര്ിസ്ഥാിതിി ഗുണനിലാവിാര്ം നിർണ്ണയിിക്കുന്ന
തിിനും അവി ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതിിനും �ലാിനീകാര്ണ നിയിന്ത്രിണം �ാവിർത്തിികാ�ാക്കുന്നതിിനും പേദശീയിതിലാത്തിിൽ ഇതിിനായുള്ള �ര്ി
�ാെികാൾ ആവിിഷ്വ് കാര്ിച്ചി് നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിനും ഇക്കിാര്ാങ്ങൾ സംംസ്ഥാാന സംർക്കിാരുകാളു�ായും �റ്റി് 
അധാികാാര്സ്ഥാാ�നങ്ങളു�ായും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരു�ായും ഏപേകാാ�ിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാര്ിമൊന ഈ നിയി�ം ചു�തിലാമൊപ്പ്ടുത്തുന്നു. 
�ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണവും�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട് �ലാിനീകാര്ണം നിയിന്ത്രിിക്കുന്നതിിനും തിെയുന്നതിിനും ഇല്ലാാതിാക്കുന്നതിിനും ഏമൊതിാരു 
അധാികാാര്സ്ഥാാ�നത്തിിനും ആജ്ഞം നൽകുന്നതിിനും വിിവിിധാ ഉത്തിര്വിാദിത്തിങ്ങൾ അധാികാാര്സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം ഏൽപ്പ്ിക്കുന്നതിി
നും ചിട്ടങ്ങൾ രൂ�ീകാര്ിച്ചി് നെപ്പ്ിൽ വിരുത്തുന്നതിിനും ഈ നിയി�ം പേകാന്ദ്രീസംർക്കിാര്ിമൊന അധാികാാര്മൊപ്പ്ടുത്തുന്നു.

നിയി�ത്തിിലും ചിട്ടങ്ങളംിലും �റയുന്ന വിാവിസ്ഥാകാൾ നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതിിന് വിീഴ്ചവിരുത്തുന്ന ആർമൊക്കിതിിമൊര്യും ശിക്ഷണ നെ�െി 
സംവീകാര്ിക്കുന്നതിിന് വിാവിസ്ഥായുണ്ട്. ഇതിനുസംര്ിച്ചി് അഞ്ചുവിർഷ്വം വിമൊര് തിെപേവിാ ഒരു ലാക്ഷം രൂ�വിമൊര് �ിഴിപേയിാ ര്ണ്ടും പേചിർപേത്തിാ 
ഉള്ള ശിക്ഷാനെ�െിക്കി് നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്യുംന്നു. ശിക്ഷാനെ�െി �ാലാിക്കിാത്തി�ക്ഷം ഓപേര്ാ ദിവിസംവുംം 5000 രൂ� വിീതിം 
അധാികാ �ിഴി ഈൊക്കുന്നതിിനും വിീഴ്ചാകാാലാാവിധാി ഒരു വിർഷ്വ�ായിാൽ കുറ്റിക്കിാർക്കി് 7 വിർഷ്വം വിമൊര് തിെവും നൽകുന്നതിിനും വിാവി
സ്ഥായുണ്ട്. ഈ നിയി�ത്തിിമൊന്റ് ഭാഗ്�ായിി രൂ�ം നൽകാിയിിട്ടുള്ള തിാമൊഴിപ്പ്റയുന്ന ചിിലാ ചിട്ടങ്ങൾ �ാപേദശികാ സംർക്കിാരുകാൾക്കി് 
പേനര്ിപേട്ടാ �പേര്ാക്ഷ�ാപേയിാ ൈാധാകാ�ാണ്.
1. തിീര്പേദശ നിയിന്ത്രിണ ചിട്ടങ്ങൾ, 2011
2. �ര്ിസ്ഥാിതിി ആഘ്യംാതിനിർണ്ണയി വിിജ്ഞംാ�നം, 1994, 2006
3. ൈപേയിാമൊ�ഡിക്കിൽ �ാലാിനാം (�ര്ി�ാലാനവുംം ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യലും) ചിട്ടങ്ങൾ, 1998
4. ൈാ�ികാ് (ഉതി്�ാദനം, ഉ�പേയിാഗ്ം, �ാലാിനാം) ചിട്ടങ്ങൾ, 2011
5. ൈാ�ികാ് �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന ചിട്ടങ്ങൾ, 2016 
6. ൈാ�ികാ് �ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന (പേഭദഗ്തിി) ചിട്ടങ്ങൾ, 2018
7. ഖര്�ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന ചിട്ടങ്ങൾ, 2016
8.    പേകാന്ദ്രീ�ര്ിസ്ഥാിതിി, വിനം �ന്ത്രിാലായിം 2019 ജനുവിര്ി 18 ന് പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചി വിിജ്ഞംാ�നം

പ്ലാോസ്റ്റിക് മോലിിനയ പരംിപോലിന ചിട്ടങ്ങള്, 2016 
പ്ലാോസ്റ്റിക് മോലിിനയ പരംിപോലിന (ഫോഭദ�തിി) ചിട്ടങ്ങള്, 2018 

�ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണ നിയി�ത്തിിമൊലാ 6,8,25 എന്നീ വികുപ്പുകാൾ അനുസംര്ിച്ചി് ൈാ�ികാ് �ാലാിനാങ്ങൾ ഫീലാ�ദ�ായിി ബൈകാകാാര്ാം 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനായിി 2016 ൽ പുതുക്കിിയി ചിട്ടങ്ങൾ പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാർ വിിജ്ഞംാ�നം മൊചിയ്യുംകായുണ്ടായിി. തുെർന്ന് 2018 ൽ ഇതിിമൊന്റ് പേഭദ
ഗ്തിിയും പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചു. ഇതിനുസംര്ിച്ചി് 50 ബൈ�പേക്രാണിൽ തിാമൊഴി കാട്ടിയുളംളം ൈാ�ികാ് കാാാര്ി ൈാഗുകാൾ ഉൽ�ാദിപ്പ്ിക്കുവിാപേനാ 
സൂക്ഷിച്ചുമൊവിയ്ക്കുംവിാപേനാ വിിതിര്ണം മൊചിയ്യുംവിാപേനാ �ാെില്ലാ. കൂൊമൊതി പുകായിിലാ, �ാൻ�സംാലാ, ഗുഡ്കാ തുെങ്ങിയി വിസ്തുക്കിൾ സംംഭര്ി
ച്ചുമൊവിയ്ക്കുംന്നതിിനും �ായ്ക്ക്് മൊചിയ്യുംന്നതിിനും വിിൽ�ന നെത്തുന്നതിിനും ൈാ�ികാ് കാവിറുകാൾ (�ായ്ക്ക്റ്റുകാൾ) ഉ�പേയിാഗ്ിക്കിാൻ �ാെില്ലാ. 
സംവാഭാവിികാ നിറത്തിിലുളംളം  നിശ്ചിതി ഗുണനിലാവിാര്മുളംളം ൈാ�ികാ് സംഞ്ചാികാളംിപേലാാ മൊ�ാതിികാളംിപേലാാ �ാത്രപേ� ഭക്ഷണ സംാധാനങ്ങൾ, 
�രുന്ന്, കുെിമൊവിളംളംം എന്നിവി �ായ്ക്ക്് മൊചിയ്യുംവിാൻ �ാടുളംളൂ എന്നും, പുന:ചിംക്ര�ണം മൊചിയ്തി  ൈാ�ികാ് കാവിറുകാൾ   ആഹാര് സംാധാന
ങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കിാപേനാ മൊകാാണ്ടുപേ�ാകാാപേനാ വിിതിര്ണം നെത്തിാപേനാ ഉ�പേയിാഗ്ിക്കിാൻ �ാടുളംളംതില്ലാ എന്നും ൈാ�ികാ് �ാലാിനാങ്ങൾ 
അനിയിന്ത്രിിതി�ായിി കാത്തിിക്കുന്നതി് �ാെില്ലാ എന്നും നിഷ്വ് കാർഷ്വിക്കുന്നു. ഈ ചിട്ടങ്ങൾ �കാാര്ം ഉ�പേയിാഗ്പേശഷ്വമുളംളം വിിവിിധാ �ാളംി 
ൈാ�ികാ്, സംാപേഷ്വ, സംഞ്ചാി, �ാപേക്കിജിംഗ്് എന്നിവി പേശഖര്ിച്ചി് നീക്കിം മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം ഉത്തിര്വിാദിത്തിം ഉൽ�ാദകാർ, ഇംപേ�ാർട്ടർ, 
ബ്രാാന്റ്് ഉെ�സ്ഥാർ എന്നിവിർക്കിാണ്. �ലാിനീകാര്ണ നിയിന്ത്രിണ പേൈാർഡിമൊന്റ് അമൊല്ലാങ്ക്ിൽ �ലാിനീകാര്ണ നിയിന്ത്രിണ സം�ിതിിയുമൊെ 
ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ഇല്ലാാത്തി ൈാ�ികാ്  ഉൽ�ന്നങ്ങളുമൊെ ഉൽ�ാദകാർക്കി് ഒരു നിർമ്മിാതിാവുംം  അസംംസം് കൃതി  വിസ്തുവിായിി ഉ�പേയിാഗ്ി
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ക്കിാൻ ൈാ�ികാ് നൽകുവിാൻ �ാെില്ലാ.

ഖാരംമോലിിനയ പരംിപോലിന ചിട്ടങ്ങള്, 2016
പേകാന്ദ്രീ സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് വിനം, �ര്ിസ്ഥാിതിി, കാാലാാവിസ്ഥാ വിാതിിയിാന �ന്ത്രിാലായിം, �ര്ിസ്ഥാിതിി സംംര്ക്ഷണ നിയി�ം 1986 മൊന്റ് 

6,8,25 എന്നീ വികുപ്പുകാൾ �കാാര്ം പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുളംളം ചിട്ട�ാണ് ഖര്�ാലാിനാ �ര്ി�ാലാന ചിട്ടങ്ങൾ 2016. �ര്ിസ്ഥാിതിിക്കും �നുഷ്വാാ
പേര്ാഗ്ാത്തിിനും അ�കാെമുണ്ടാക്കിാത്തി ര്ീതിിയിിൽ ഖര്�ാലാിനാം ബൈകാകാാര്ാം മൊചിയ്യുംന്നതിിന് ചിട്ടങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഓപേര്ാ 
ഉൽ�ാദകാനും ഖര്�ാലാിനാം അഴുകുന്നവി, അഴുകാാത്തിവി, അ�കാെകാാര്ിയിായി ഗ്ാർഹികാ �ാലാിനാം എന്നിങ്ങമൊന മൂന്ന് തിര്�ായിി 
തിിര്ിച്ചി് അനുപേയിാജാ�ായി സംംഭര്ണികാളംിൽ പേശഖര്ിപേക്കിണ്ടതും സം�യിാസം�യിങ്ങളംിൽ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ നിർ
പേ�ശാനുസംര്ണം അംഗ്ീകൃതി �ാലാിനാപേശഖകാർക്കി് ബൈകാ�ാപേറണ്ടതു�ാണ്. ഓപേര്ാ �ാലാിനാ ഉല്പാാദകാനും �ാലാിനാം തുറസ്സായി  മൊ�ാതു 
സ്ഥാലാങ്ങളംിപേലാാ, മൊതിരുവിിപേലാാ, ഉല്പാാദകാമൊന്റ് സ്ഥാലാത്തിിനു പുറപേത്തിാ ഓെകാളംിപേലാാ ജലാ പേ�ാതിസ്സുകാളംിപേലാാ വിലാിമൊച്ചിറിയുകാപേയിാ, 
കാത്തിിക്കുകാപേയിാ മൊചിയ്യാൻ �ാടുളംളംതിമൊല്ലാന്ന് ചിട്ടം നിഷ്വ് കാർഷ്വിക്കുന്നു. തിപേ�ശസ്ഥാാ�നം തിയ്യാറാക്കുന്ന ബൈൈലാായിിൽ ഖര്�ാലാിനാ 
�ര്ി�ാലാനത്തിിനായിി  നിഷ്വ് കാർഷ്വിച്ചിിട്ടുളംളം  യൂസംർ ഫീീ നൽകുകാ എന്നതും ഉല്പാാദകാമൊന്റ് ഉത്തിര്വിാദിത്തി�ാണ്.  �ാലാിനാം പേശഖര്ി
ച്ചി് മൊകാാണ്ടുപേ�ാകുന്നതിിമൊന്റ് മൊചിലാവി് കുറയ്ക്കുംന്നതിിനും  �ര്ിസ്ഥാിതിി ആഘ്യംാതിം കുറയ്ക്കുംന്നതിിനായിി വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതി സംംസം് കാര്ണത്തിിന് 
മുൻഗ്ണന നൽകാാനും ചിട്ടം നിർപേ�ശിക്കുന്നു. ചിട്ടങ്ങൾ നെപ്പ്ാക്കുന്നതു�ായിി ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട് വിിവിിധാ �ന്ത്രിാലായിങ്ങൾ, വികുപ്പുകാൾ, തിപേ�ശ 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, ഉപേദാാഗ്സ്ഥാർ, �ലാിനീകാര്ണ നിയിന്ത്രിണ പേൈാർഡ് / കാമ്മിിറ്റിികാൾ, ഉൽ�ാദകാർ എന്നിവിരുമൊെ ഉത്തിര്വിാദിത്തിങ്ങൾ 
ചിട്ടത്തിിൽ നിർവ്വചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്.   

ഒറ്റത്തിവിണ ഉപഫോഭോ� പ്ലാോസ്റ്റിക് വിസ്തുക്കാള്ക്കാ് നിഫോരംോധനം
2020 ജനുവിര്ി 1 മുതിൽ പേകാര്ളംത്തിിൽ ഒറ്റിത്തിവിണ ഉ�പേഭാഗ് ൈാ�ിക്ാ വിസ്തുക്കിൾ നിപേര്ാധാിച്ചു. നിപേര്ാധാിച്ചി ഉല്പാന്നങ്ങൾ ചുവിമൊെ 

�റയുന്നു. 
l		ൈാ�ികാ് കാാാര്ിൈാഗ്് (കാനം പേനാക്കിാമൊതി)	l		ൈാ�ിക്ാ ഷ്വീറ്റി്സം് (ക്ലീിംഗ്് ഫീിലാിം)	l		പേൈറ്റുകാൾ, കാപ്പുകാൾ, മൊതിർപേ�ാപേക്കിാൾ, ബൈ�

പേറാപേഫീാം ഉ�പേയിാഗ്ിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അലാങ്ക്ാര്വിസ്തുക്കിൾ	l		ഒറ്റി തിവിണ ഉ�പേഭാഗ്മുള്ള ൈാ�ികാ് കാപ്പുകാൾ, പേൈറ്റുകാൾ, സ്പൂണുകാൾ, 
പേഫീാർക്കുകാൾ, പേ�ാകാൾ, ഡിഷുകാൾ, �ിറർ l		ൈാ�ികാ് പേകാാട്ടിങ്് ഉള്ള പേ�പ്പ്ർ കാപ്പുകാൾ, പേൈറ്റുകാൾ, ൈൗൾ, കാാാര്ി ൈാഗുകാൾ 
l		പേനാൺ വൂവിൺ ൈാഗുകാൾ, ൈാ�ികാ് ഫ്ലാാഗുകാൾ, ൈാ�ികാ് ൈണ്ടിംഗ്് l		ൈാ�ികാ് വിാട്ടർ �ൗച്ചിസം്, ൈാ�ികാ് ജൂസം് �ാക്കിറ്റുകാൾ 
l		PET/PETE പേൈാട്ടിലുകാൾ കുെിക്കിാനുള്ളതി് (300 ml. കാപ്പ്ാസംിറ്റിികാ് തിാമൊഴി)	l		ഗ്ാർപേൈജ് ൈാഗ്് (ൈാ�ിക്ാ) 	l		�ി.വിി.സംി. ഫ്ലാൈ് മൊ�റ്റിീ
ര്ിയിൽസം് l		ൈാ�ികാ് �ാക്കിറ്റി്സം്.

വിാക്തികാപേളംാ കാമ്പനികാപേളംാ സ്ഥാാ�നങ്ങപേളംാ വിാവിസംായിങ്ങപേളംാ ഇവി നിർമ്മിിക്കുകാപേയിാ മൊകാാണ്ടു പേ�ാകുകാപേയിാ സൂക്ഷിക്കുകാപേയിാ 
വിില്പാന നെത്തുകാപേയിാ മൊചിയ്യാൻ �ാെില്ലാ. നിയി�ലാംഘ്യംനം നെത്തുന്ന നിർമ്മിാതിാക്കിൾക്കും വിിതിര്ണക്കിാർക്കും വിില്പാന നെത്തുന്നവി
ർക്കുമൊ�തിിമൊര് 10,000 രൂ� �ിഴി ചു�ത്തും. ര്ണ്ടാ�തുള്ള ലാംഘ്യംനത്തിിന് 25000  രൂ�യും തുെർന്നുള്ള ലാംഘ്യംനത്തിിന് 50,000 രൂ�യു�ാണ് 
�ിഴി.

ഈസ്് ഒോ�് ഡൂയിം�് ബിസ്ിനസ്്
കേ�രളലെത്തി ഒരു വയവസായ സൗഹൃദി സംസ്ാനിമാക്ി മാറ്റുന്ന�ിലെ� ഭാഗാമായി സര്ക്ാര് നിടപ്ി�ാക്ിവരുന്ന ഒരു 

പ്രധാനി പദ്ധ�ിയാണ് ഈസ് ഓെ് ഡൂയിങ്് ബിസിനിസ്സ്്. വയവസായ വളര്ച്യില് കേ�രളലെത്തി  മറ്് മുന്നിിര സംസ്ാനി
ങ്ങകേളാലെടാപ്ം എത്തിിക്കു�ലെയന്ന�് ഇ�ിലെ�  പ്രധാനി �ക്യമാണ്. സംസ്ാനിങ്ങലെള വയവസായ നിികേക്പ സാധയ�യുലെട 
അടിസ്ാനിത്തിില് റാങ്ക്് ലെചയ്യുന്ന കേ�ന്ദ്ര ഗാവണ്ലെമ�ിലെ� ഡിപ്ാര്ട്ടി്ലെമ�് കേൊര് ലെപ്രാകേമാഷന് ഓെ് ഇന്ഡസ്ട്രിി ആ�് 
ഇന് കേറ്ണല് കേരൈഡിലെ�  (ഡി.പി.ഐ.ഐ.റ്ി)  ചുവടുംപിടിച്ാണ് ഈസ് ഓെ് ഡൂയിങ്് ബിസിനിസ് നിടപ്ി�ാക്കുന്ന�്. 
നിി�വിലെ� നിിയമങ്ങള് �ഘൂ�രിക്കു�യും യുക്തിിപരമായി നിവീ�രിക്കു�യും ലെചയ്യു�, ക്ലിിയറന്സ് സംബന്ധിമായ ഭരണ
നിിര് വ്വഹാണം കൂടും�ല് െ�പ്രദിവുംം  പ്രകേയാജനി�രവുംമാക്കു�, സു�ാരയ�യും ജനിസൗഹൃദി സമീപനിവുംം ഉറപ്പുവരുത്തു�  
എന്നിവയ്കാണ് പദ്ധ�ി  ഊന്നല് നില്കുന്ന�്. ഇ�ിലെ� ഭാഗാമായി വയവസായ സംരംഭങ്ങളുലെട സുഗാമമായ നിടത്തിിപ്ിനിായി 
വിവിധ വകുപ്പു�ളുലെട �ീഴില് നിി�വിലള്ള ഏഴു നിിയമങ്ങള് കേഭദിഗാ�ി വരുത്തിിലെക്ാണ്് കേ�രള ഇന് ലെവസ്റ്റ്ലെമ�്  പ്രകേമാഷ
ന് ആ�് ലെെസി�ികേറ്ഷന് ആക്ട്് 2018 എന്ന കേപരില് പു�ിയ നിിയമം  പുറലെപ്ടുംവിച്ിട്ടുണ്്. ഈ നിിയമത്തിിൽ വയവസായം 
തുടങ്ങുവാന് അനുംമ�ി നില്കുന്നതുമായി ബന്ധിലെപ്ട്ടി  �ാ�ഹാരണലെപ്ട്ടി നിിയമങ്ങളി�ാണ് കേഭദിഗാ�ി വരുത്തിിയിരിക്കുന്ന�്. 
കൂടാലെ� 10 ചട്ടിങ്ങളും കേഭദിഗാ�ി ലെചയ്ിട്ടുണ്്. 

വയവസായം തുടങ്ങുന്ന�ിനി് വിവിധ വകുപ്പു�ളില് നിിന്നും �ഭിക്കുന്ന അനുംമ�ി�ളുലെട ഏ�ജാ�� ഓണ് ട്�ന് 
സംവിധാനിം, �കേ�ശീസവയംഭരണ സ്ാപനിങ്ങളില് നിിന്നും നില്കുന്ന ലെ�ട്ടിിട പ്ലാനും�ളുലെട ഓണ് ട്�ന് അനുംമ�ി�ള്, 
വിവിധ വകുപ്പു�ള് �മ്മിിലള്ള സംയുക്തി പരികേശീാധനിാരീ�ി, കേ�ാട്ടി് രജിസ് കേരൈഷന്, വിവിധ വകുപ്പു�ളില് നിിന്നുള്ള സമ
യബന്ധിി�മായ അനുംമ�ി�ള് നില്കുന്ന�്, ലെസല്െ് സര്ട്ടിിെികേക്ഷന് (സവയം സാക്യലെപ്ടുംത്തില്), ഡീംഡ് അപ്രൂവല്, 
ട്വദിു�ി �ണക്ന്, കേരൈഡ് ട്�സന്സ് എന്നിവ എളുപ്ത്തിില് �ഭയമാക്കുന്ന�ിനുംള്ള വയവസ്�ള് തുടങ്ങിയവയാണ് 
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പു�ിയ നിിയമത്തിിലെ�യും കേഭദിഗാ�ി�ളുലെടയും സവികേശീഷ�.
ഫോഭദ�തിി ടെചിയ്ത നിയമങ്ങള്:  l		കേ�രള പഞ്ായത്തി് രാജ് ആക്ട്് 1994	l		കേ�രള മുന്സിപ്ാ�ിറ്ി ആക്ട്് 1994	l		കേ�രള 
�ിെ് റ്്  ആ�് എസ്കകേ�കേറ്ഴ്സ്് ആക്ട്് 2013	l		കേ�രള ഗ്രാൗണ്് വാട്ടിര് ആക്ട്് 2002	l		കേ�രള ലെഹാഡ് കേ�ാഡ് വര്കേക്ഴ്സ്് ആക്ട്് 
1978	l		കേ�രള കേഷാപ്സ്് ആ�് ലെ�ാകേമഴ്സ്യല് എസ്റ്റാലേിഷ് ലെമ�് ആക്ട്് l		കേ�രള കേസ്റ്ററ്് സിംഗാിള് വിന്കേഡാ ക്ലിിയറന്സ് 
കേബാര്ഡ്സ് ആ�് ഇന്ഡസ്ട്രിിയല് ടൗണ്ഷിപ്് ഏരിയ ലെഡവ�പ്ലെമ�് ആക്ട്് 1999.
ഫോഭദ�തിി ടെചിയ്ത ചിട്ടങ്ങള്: l		കേ�രള പഞ്ായത്തി് രാജ് (ഇഷൂ ഓെ് ട്�സന്സ് ടും ഇന്ഡസ്ട്രിീസ് ൊക്ട്റീസ്, 
കേരൈഡ്സ്, എ�ര്പ്രണര്ഷിപ്് ആക്റ്റിിവിറ്ീസ് & അദിര് സര്വ്വീസസ്) റൂള്സ് 1996	l		കേ�രള പഞ്ായത്തി് രാജ് (ലെപ്രാെഷ
ന് ടാക്സ്്) റൂള്സ് 1996	l		കേ�രള മുന്സിപ്ാ�ിറ്ി (രജിസ് കേരൈഷന് ഓെ് ട്പ്രവറ്് കേഹാാ�ിറ്ല്സ് ആന്ഡ് പാരാലെമഡി
ക്ല് ഇന്സ്റ്റിറ്ൂ ഷന്സ്) റൂള്സ് 1997	l		കേ�രള പഞ്ായത്തി് രാജ് ബില്ഡിങ്് റൂള്സ് 2011	l		കേ�രള മുന്സിപ്ാ�ിറ്ി 
ബില്ഡിങ്് റൂള്സ് 1999	l		കേ�രള ൊക്ട്റീസ് റൂള്സ് 1957	l		കേ�രള ഇ�ര്കേസ്റ്ററ്് ട്മഗ്രാ�് വര്കേക്ഴ്സ്് (ലെറഗുകേ�ഷന് ഓെ് 
എംകേപ്ലായ് ലെമ�് ആന്ഡ് �ണ്ീഷന് ഓെ് സര് വ്വീസ്) റൂള്സ് 1983	l		കേ�രള കേ�ാണ് രൈാക്റ്റി് കേ�ബര് (ലെറഗുകേ�ഷന് ആന്ഡ് 
അകേബാളിഷന്) റൂള്സ് 1974	l		ബില്ഡിങ്് ആന്ഡ ്�ണ്സ്ട്രിക്ന് വര്കേക്ഴ്സ് ് (ലെറഗുകേ�ഷന് ഓെ ്എംകേപ്ലായ ്ലെമ� ്ആന്ഡ് 
�ണ്ീഷന് ഓെ ്സര് വ്വീസ)് റൂള്സ് 1998 	l		കേ�രള കേമാകേട്ടിാര് വര്കേക്ഴ്സ്് റൂള്സ് 1962.

വിിവിരംോവികോശാ നിയമം - 2005
മൊ�ാതുഅധാികാാര്സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ ബൈകാവിശമുള്ള വിിവിര്ങ്ങൾ എല്ലാാ �ൗര്ന്മാാർക്കും ലാഭാ�ാക്കുന്നതിിനും മൊ�ാതു അധാികാാര്പേകാന്ദ്രീ
ങ്ങളുമൊെ �വിർത്തിനത്തിിൽ സുതിാര്ാതിയും വിിശവാസംാതിയും വിർദ്ധ്യിപ്പ്ിക്കുന്നതിിനും ജനങ്ങപേളംാടുള്ള ഉത്തിര്വിാദിത്തിം നിലാനിർത്തു
ന്നതിിനും അഴിി�തിി നിർമ്മിാർജ്ജനം മൊചിയ്യുംന്നതിിനുമുള്ള വിിവിര്ാവികാാശ നിയി�ം 2005 ഒകാ് പേൊൈർ 12 മുതിൽ �ാൈലാാത്തിിൽ വിന്നു. 
ഭര്ണഘ്യംെനാ �കാാര്പേ�ാ പേലാാകാ് സംഭയുമൊെപേയിാ നിയി�സംഭകാളുമൊെപേയിാ നിയി�ം വിഴിിപേയിാ സംർക്കിാർ വിിജ്ഞംാ�നം വിഴിിപേയിാ നിലാ
വിിൽവിന്നപേതിാ രൂ�ീകാര്ിക്കിമൊപ്പ്ട്ടപേതിാ ആയി എല്ലാാ അധാികാാര്ികാളും സ്ഥാാ�നങ്ങളും സംർക്കിാര്ിൽ നിന്നും ഏമൊതിങ്ക്ിലും തിര്ത്തിിൽ 
സംഹായിധാനം ലാഭിക്കുന്ന സംർക്കിാർ ഇതിര് സംംഘ്യംെനകാളും ഈ നിയി�ത്തിിമൊന്റ് �ര്ിധാിയിിൽ വിരും. സംർക്കിാർ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ, 
സംർക്കിാർ സംഹായിധാനം നൽകുന്ന സ്ഥാാ�നങ്ങൾ എന്നിവിയുമൊെ അധാീനതിയിിലുള്ള ഒരു പേജാലാിപേയിാ ��ാണപേ�ാ പേര്ഖപേയിാ 
�ര്ിപേശാധാിക്കുന്നതിിനുള്ള അവികാാശം, പേര്ഖയുമൊെപേയിാ ��ാണത്തിിമൊന്റ്പേയിാ കുറിപ്പുകാപേളംാ സംംക്ഷിപ്തിപേ�ാ എടുക്കിൽ, സംാക്ഷാമൊപ്പ്
ടുത്തിിയി �കാർപ്പുകാൾ എടുക്കിൽ, ഏതു �ദാർത്ഥത്തിിമൊന്റ്യും സംാക്ഷാമൊപ്പ്ടുത്തിിയി സംാമ്പിളുകാൾ എടുക്കിൽ, കാം�ൂട്ടറിപേലാാ അതു
പേ�ാലുള്ള �റ്റു ഇലാകാ് പേൈാണികാ് സംംവിിധാാനങ്ങളംിപേലാാ പേശഖര്ിച്ചുമൊവിച്ചിിട്ടുള്ള വിിവിര്ങ്ങൾ, �ിന്റ് ് ഔട്ടുകാൾ, ഫീ് പേളംാപ്പ്ികാൾ, ഡിസം് കു
കാൾ, പേെപ്പുകാൾ, വിീഡിപേയിാ കാാസംറ്റുകാൾ മുതിലാായി രൂ�ത്തിിൽ �കാർപ്പ്ായിി ലാഭിക്കിാനും ഏമൊതിാരു �ൗര്നും അവികാാശമുമൊണ്ടന്ന് 
നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്യുംന്നു.

എല്ലാാ സംർക്കിാർ ഓഫീീസുകാളംിലും ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ�ാമൊര്യും അസംി�ന്റ്് ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീ
സംർ�ാമൊര്യും നിപേയിാഗ്ിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഏമൊതിങ്ക്ിലും ഒരു കാാര്ാമൊത്തിക്കുറിച്ചി് വിിവിര്ം ലാഭിപേക്കിണ്ടവിർ 10 രൂ� ഫീീസം് സംഹിതിം ൈന്ധിമൊപ്പ്
ട്ട ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർക്കി് അപേ�ക്ഷ നൽകാണം. പേര്ഖാമൂലാപേ�ാ ഇലാകാ് പേൈാണികാ് �ാധാാ�ം വിഴിിപേയിാ അപേ�ക്ഷ 
നൽകാാം. അപേ�ക്ഷ എഴുതിി നല്കിാൻ കാഴിിയിാത്തി വിാക്തി �റയുന്ന കാാര്ാങ്ങൾ പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തിി അപേ�ക്ഷ തിയ്യാറാക്കുന്നതിിന് ��ികാ് 
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ സംഹായിിക്കിണം. അപേ�ക്ഷകാൻ വിിവിര്ം പേതിടുന്നതി് എന്തിനാമൊണന്ന് മൊവിളംിമൊപ്പ്ടുപേത്തിണ്ടതിില്ലാ. ൈന്ധി
മൊപ്പ്ടുന്നതിിനുള്ള വിിലാാസംം �ാത്രപേ� അപേ�ക്ഷയിിൽ കാാണിപേക്കിണ്ടതുള്ളൂ. വിിവിര്ങ്ങളും പേര്ഖകാളും ലാഭിക്കുന്നതിിനുള്ള ഫീീസുകാൾ 
സംർക്കിാർ നിശ്ചയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ദാര്ിദ്രാപേര്ഖയ്ക്ക്് തിാമൊഴിയുള്ളവിമൊര് അവി മൊതിളംിയിിക്കുന്നതിിനുള്ള പേര്ഖകാൾ ഹാജര്ാക്കുന്ന�ക്ഷം നിർ�ി
ഷ്ടി ഫീീസം് ഈൊക്കുന്നതിിൽ നിന്നും ഒഴിിവിാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്.

അപേ�ക്ഷ ലാഭിച്ചി് 30 ദിവിസംത്തിിനകാം ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ അപേ�ക്ഷകാന് വിിവിര്ം നൽകാണം. അസംി�ന്റ്് 
��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ഓഫീീസംർ വിഴിി ലാഭിച്ചി അപേ�ക്ഷയിാമൊണങ്ക്ിൽ 35 ദിവിസംത്തിിനകാം വിിവിര്ം നൽകാിയിാൽ �തിി. എന്നാൽ 
വിാക്തിയുമൊെ ജീവിമൊനപേയിാ സംവാതിന്ത്രിാമൊത്തിപേയിാ ൈാധാിക്കുന്ന വിിവിര്�ാണ് ആവിശാമൊപ്പ്ടുന്നമൊതിങ്ക്ിൽ അതി് 48 �ണിക്കൂറിനകാം നൽ
കാിയിിര്ിക്കിണം. ആവിശാമൊപ്പ്ടുന്ന വിിവിര്ം ലാഭിക്കുന്നിമൊല്ലാങ്ക്ിപേലാാ അപൂർണ്ണവുംം അവിാസ്തവിവും�ായി വിിവിര്�ാണ് കാിട്ടിയിമൊതിങ്ക്ിപേലാാ 
അക്കിാര്ാത്തിിൽ �ര്ാതിിയുള്ള വിാക്തിക്കി് അപ്പ്ീൽ സംംവിിധാാനവുംം നിയി�ത്തിിൽ വിിഭാവിനം മൊചിയ്തിിട്ടുണ്ട്. നിയി�ം അനുശാസംിക്കും
വിിധാം വിിവിര്ം നൽകുന്നിമൊല്ലാങ്ക്ിൽ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട ഉപേദാാഗ്സ്ഥാമൊനതിിമൊര് ശിക്ഷണനെ�െികാളും നിയി�ം വിാവിസ്ഥാ മൊചിയ്യുംന്നു. സംംസ്ഥാാന 
ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ കാമ്മിിഷ്വനാണ് വിിവിര്ാവികാാശ നിയി�ം നെപ്പ്ിലാാക്കുന്നതും അവിയിിമൊലാ �ര്ാതിികാൾ തിീർപ്പ്ാക്കുന്നതും ശിക്ഷാന
െ�െികാൾ സംവീകാര്ിക്കുന്നതു�ായി അധാികാാര്സ്ഥാാനം. തിിരുവിനന്തപുര്ം പുന്നൻ പേറാഡിലാാണ് കാമ്മിിഷ്വമൊന്റ് ആസ്ഥാാനം.

വിിവിരംോവികോശാ നിയമപ്രകോരംമുള്ള വിിവിരംങ്ങളുംം ഫോരംഖാകളുംം 
ലിഭിക്കുന്നിതിിനുള്ള �ീസുകളുംടെെ വിിവിരംം

1.  വികുപ്പ്് 7(1) �കാാര്ം
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(എ) വിിവിര്ങ്ങൾ എ4 വിലാിപ്പ്ത്തിിലുള്ള പേ�പ്പ്റിൽ ലാഭിക്കുന്നതിിന് ഓപേര്ാ പേ�ജിനും : 3 രൂ�
(ൈി) വിലാിപ്പ്ം കൂടുതിലുള്ള പേ�പ്പ്റിൽ വിിവിര്ങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നതിിന് :  അതിിനുള്ള യിഥ്ാർത്ഥ മൊചിലാവി്
(സംി) സംാമ്പിളുകാളും പേ�ാഡലുകാളും ലാഭിക്കുന്നതിിന് : അതിിനുള്ള യിഥ്ാർത്ഥ വിിലാ/മൊചിലാവി്
(ഡി) പേര്ഖകാളുമൊെ �ര്ിപേശാധാനയ്ക്ക്് : ആദാമൊത്തി ഒരു �ണിക്കൂറിന് ഫീീസംില്ലാ

 അതിിനുപേശഷ്വമുള്ള ഓപേര്ാ 30 �ിനിറ്റിിനും അതിിമൊന്റ് അംശത്തിിനും 10 രൂ� വിീതിം.
2.  വികുപ്പ്് 7(5)

(എ) സംി.ഡി, ഫീ് പേളംാപ്പ്ി തുെങ്ങിയി ഇലാകാ് പേൈാണികാ് രൂ�ത്തിിൽ വിിവിര്ങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നതിിന് (ഓപേര്ാന്നിനും) : 70 രൂ�
(ൈി) �ിന്റ്ഡ് രൂ�ത്തിിൽ വിിവിര്ങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നതിിന് (ഓപേര്ാ പേ�ജിനും) :  2 രൂ�

 ഫീീസം് ഒടുപേക്കിണ്ട മൊഹഡ് ഓഫീ് അക്കിൗണ്ട് - 0070-60-118-99- Receipts under RI Act 2005

പബ്ലിിക് ഇൻ�ര്ഫോമഷൻ ആ�ീസ്ര്മോര്
തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ വികുപ്പ്്
സംംസ്ഥാാന ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ ആഫീീസംർ (SPIO): തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊലാ ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട മൊസംക്ഷനിമൊലാ അണ്ടർ മൊസം
ക്രട്ടറി�ാർ
അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിികാൾ (AA):  തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ വികുപ്പ്ിമൊലാ അഡീഷ്വണൽ മൊസംക്രട്ടറി�ാർ, പേജായിിന്റ് ് മൊസംക്രട്ടറി�ാർ, മൊഡ
�ൂട്ടി മൊസംക്രട്ടറി�ാർ

�ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടപേററ്റിിൽ എല്ലാാ സംീനിയിർ സൂ�ണ്ടു�ാരും ��ിസംിറ്റിി ഓഫീീസംറും സംംസ്ഥാാന ��ികാ് ഇൻഫീർപേ�ഷ്വൻ 
ആഫീീസംർ(SPIO)�ാര്ാണ്. �ഞ്ചാായിത്തി് അഡീഷ്വണൽ ഡയിറക്ടർ അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്. ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തി്  
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ ഓഫീീസംിമൊലാ സംീനിയിർ സൂ�ണ്ട്  SPIO യും ജി മൊസംക്ഷൻ സൂ�ണ്ട് APIO യും �ഞ്ചാായിത്തി് അസംി�ൻറ് 
ഡയിറക്ടർ അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്. ഗ്രാംാ�വിികാസംന കാമ്മിീഷ്വണപേററ്റിിൽ മൊഡ�ൂട്ടി മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് കാമ്മിീഷ്വണർ SPIO യും 
സംീനിയിർ അഡ്മിിനിസം് പേൈറ്റിീവി് ഓഫീീസംർ അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്.

ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തിിൽ ഫീിനാൻസം് ഓഫീീസംർ SPIO യും സംീനിയിറായി ജൂനിയിർ സൂ�ണ്ട് APIO യും മൊസംക്രട്ടറി അപ്പ്പേലാറ്റി് 
അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്. പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ മൊസംക്രട്ടറി SPIO യും മൊഹഡ് ക്ലീാർക്കി് APIO യും അസംി�ന്റ്് മൊഡവിലാ�് മൊ�ന്റ് ് 
കാമ്മിീഷ്വണർ (ജനറൽ) അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ JS യും AC/മൊഹഡ് ക്ലീാർക്കി്/സംീനിയിർ യു.ഡി 
ക്ലീാർക്കി് APIO യും അതിാതി് മൊ�ർപേഫീാ�ൻസം് ആഡിറ്റി് സൂപ്പ്ർബൈവിസംർ അപ്പ്പേലാറ്റി് അപേതിാറിറ്റിിയു�ാണ്.

ഫോസ്വിനോവികോശാ നിയമം 2012
സംർക്കിാർ ഓഫീീസുകാളംിൽനിന്നും മൊ�ാതു ജനങ്ങൾക്കി് ലാഭിപേക്കിണ്ട പേസംവിനങ്ങൾ കാാലാതിാ�സംം കൂൊമൊതി ലാഭിക്കുന്നതിിന് 

പേസംവിനങ്ങൾ അവികാാശ�ാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവിരുത്തുന്നതിിനുള്ള 'പേസംവിനാവികാാശ നിയി�ം 2012' നവിംൈർ ഒന്നു മുതിൽ സംംസ്ഥാാന
ത്തി് നിലാവിിൽ വിന്നു. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ നിന്നും നൽകാി വിരുന്ന പേസംവിനങ്ങൾ, നിർ�ിഷ്ടി സം�യി�ര്ിധാി, നിയുക്ത ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ, 
ഒന്നാം അപ്പ്ീൽ അധാികാാര്ി, ര്ണ്ടാം അപ്പ്ീൽ അധാികാാര്ി എന്നിവി സംംൈന്ധിിച്ചി വിിവിര്ങ്ങൾ ഉൾമൊക്കിാള്ളിച്ചി് 21.12.2020 ൽ അസംാ
ധാാര്ണ ഗ്സംറ്റി് വിിജ്ഞംാ�നം (VOL:9) �ഞ്ചാായിത്തി് ഡയിറക്ടർ പുറമൊപ്പ്ടുവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 

സ്വരംോജ് ഫോൈോ�ി
അധാികാാര്വിിപേകാന്ദ്രീീകാര്ണത്തിിലും വിിപേകാന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിലും ഒരു വിിസ്മായി�ാണ് പേകാര്ളംത്തിിമൊലാ തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ

�നങ്ങൾ. �ലാ തിപേ�ശഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളും ആപേര്ാഗ്ാകാര്�ായി �ത്സ്യര്സംവഭാവിപേത്തിാമൊെയിാണ് ഭര്ണവിികാസംനപേക്ഷ� �വിർത്തി
നങ്ങൾ നെത്തിിവിരുന്നതി്. ഈ ര്ംഗ്ത്തി് �ികാച്ചി�കാെനം കാാഴ്ചവിയ്ക്കുംന്ന �ഞ്ചാായിത്തുകാമൊളം ആദര്ിക്കുന്നതി് ഈ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് 
കൂടുതിൽ കാരുത്തു�കാരുമൊ�ന്നും �ാതൃകാാ�ര്�ായി �വിർത്തിനം കാാഴ്ചവിയ്ക്ക്ാൻ സംഹായിിക്കുമൊ�ന്നും സംർക്കിാർ വിിലായിിരുത്തിിയിതിിമൊന്റ് 
അെിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ് എല്ലാാ വിർഷ്വവുംം �ികാച്ചി തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങമൊളം മൊതിര്മൊ�ടുത്തി് ആദര്ിക്കിാൻ തിീരു�ാനിച്ചി
തി്. 1995-96 വിർഷ്വം മുതിൽ �ികാച്ചി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാമൊളം സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിലും ജില്ലാാതിലാത്തിിലും മൊതിര്മൊ�ടുത്തി് പേൈാഫീിയും 
കാാഷ്വ് അവിാർഡും സംാക്ഷാ�ത്രവുംം നല്കിി ആദര്ിച്ചുവിരുന്നു. എന്നാൽ 1996-97 മുതിൽ �ഹാത്മാജി വിിഭാവിനം മൊചിയ്തി ഗ്രാംാ�സംവര്ാജിമൊന 
അനുസ്മാര്ിച്ചുമൊകാാണ്ട് പേൈാഫീിക്കി് സംവര്ാജ് പേൈാഫീി എന്ന് നാ�കാര്ണം മൊചിയ്തു. 1999-2000 മുതിൽ മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിികാൾക്കും 2000-01 
മുതിൽ പേ�ാക്കി് �ഞ്ചാായിത്തി്, ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി്, മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വൻ എന്നിവിയ്ക്കുംം സംവര്ാജ് പേൈാഫീി ഏർമൊപ്പ്ടുത്തുകായു
ണ്ടായിി. 

സംംസ്ഥാാനതിലാത്തിിൽ �ികാച്ചി ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിന് സംവര്ാജ് പേൈാഫീിയും 25 ലാക്ഷം രൂ� �പേതിാകാ �ദ്ധ്യതിി സംഹായിധാന�ായും 
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ലാഭിക്കും. ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ ഒന്നാം സ്ഥാാനം പേനടുന്ന ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് സംവര്ാജ് പേൈാഫീിയും �ദ്ധ്യതിി സംഹായിധാന�ായിി 10 
ലാക്ഷം രൂ� വിീതിവുംം ലാഭിക്കും. ര്ണ്ടാം സ്ഥാാനം പേനടുന്ന �ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് സംാക്ഷാ�ത്രവുംം കൂൊമൊതി �പേതിാകാ �ദ്ധ്യതിി സംഹാ
യിധാന�ായിി 5 ലാക്ഷം രൂ� വിീതിവുംം ലാഭിക്കുന്നതിാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാാനം പേനടുന്ന മുനിസംിപ്പ്ാലാിറ്റിിക്കും പേ�ാക്കി്�ഞ്ചാായിത്തിിനും 
സംവര്ാജ് പേൈാഫീിയും �ദ്ധ്യതിി സംഹായിധാന�ായിി 25 ലാക്ഷം രൂ� വിീതിവുംം ര്ണ്ടാം സ്ഥാാനം പേനടുന്ന സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് 15 ലാക്ഷം 
രൂ� വിീതിവുംം മൂന്നാം സ്ഥാാനം പേനടുന്ന സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കി് 10 ലാക്ഷം രൂ� വിീതിവുംം �ദ്ധ്യതിി സംഹായിധാന�ായിി ലാഭിക്കുന്നതിാണ്. 
�ികാച്ചി മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനും ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തിിനും സംവര്ാജ് പേൈാഫീിയും സംാക്ഷാ�ത്രവുംം നല്കിിയിാണ് ആദര്ിക്കുന്നതി്.

സ്ംസ്ഥാോന തിലിത്തിിൽ മികച്ച് പ്രവിര്ത്തിനത്തിിന് 
സ്വരംോജ് ഫോൈോ�ിക്കാര്ഹിമോയ തിഫോ�ശാസ്വയംഭരംണ സ്ഥാോപനങ്ങള് (2010-11 മുതിൽ)

 ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകള് ഫോബ്ലിോക്കാ് പഞ്ചാോയത്തുകള്  ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തു
കള് 

2010-11  - മൊനടുമ്പന (മൊകാാല്ലാം) �ഴിയിന്നൂർ (തൃശൂർ) കാാസംർപേഗ്ാഡ്
2011-12  - പുലാാ�പേന്താൾ (�ലാപ്പുറം) വിാ�നപുര്ം (തിിരുവിനന്തപുര്ം) ആലാപ്പുഴി 
2012-13  - കാവിിയൂർ  (�ത്തിനംതിിട്ട) മുതുകുളംം (ആലാപ്പുഴി) ഇല്ലാ 
2013-14  -  നാദാപുര്ം (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ) �ല്ലാപ്പ്ള്ളി (�ത്തിനംതിിട്ട) മൊകാാല്ലാം 
2014-15  - കുലാപേശഖര്പുര്ം (മൊകാാല്ലാം) കാാളംികാാവി് (�ലാപ്പുറം) എറണാകുളംം
2015-16  - മൊചിമ്പിപേലാാെ് (കാണ്ണൂർ), ശ്രീീകൃഷ്ണപുര്ം (�ാലാക്കിാെ് ) എെക്കിാെ് (കാണ്ണൂർ)  മൊകാാല്ലാം
2016-17  - ശ്രീീകൃഷ്ണപുര്ം (�ാലാക്കിാെ് ) ളംാലാം (പേകാാട്ടയിം) �ത്തിനംതിിട്ട
2017-18  - �ാപ്പ്ിനിപേ�ര്ി (കാണ്ണൂർ) മൊനടു�ങ്ങാെ് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) തിിരുവിനന്തപുര്ം
2018-19-  �ാപ്പ്ിനിപേ�ര്ി (കാണ്ണൂർ) മൊനടു�ങ്ങാെ് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) തിിരുവിനന്തപുര്ം
2019-20- �ാപ്പ്ിനിപേ�ര്ി (കാണ്ണൂർ) മുഖത്തിലാ (മൊകാാല്ലാം)  തിിരുവിനന്തപുര്ം

മഹിോത്മോ പുരംസ്് കോരംം
�ഹാത്മാാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി ഗ്രാംാ�ീണ മൊതിാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധ്യതിിയുമൊെ �വിർത്തിനം മൊ�ച്ചിമൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിിനും ഊർജ്ജിതിമൊപ്പ്ടുത്തുന്ന

തിിനും ഒരു പേ�ാത്സ്യാഹനമൊ�ന്ന നിലായിിൽ �ികാച്ചി �വിർത്തിനങ്ങൾ കാാഴ്ചവിയ്ക്കുംന്ന ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കി് സംംസ്ഥാാന തിലാത്തിിൽ 
ഏർമൊപ്പ്ടുത്തിിയി അവിാർഡാണ് �ഹാത്മാാ പുര്സം് കാാര്ം. 2012 മുതിൽ ഏർമൊപ്പ്ടുത്തിിയി �സ്തുതി അവിാർഡ് സംംസ്ഥാാന തിലാത്തിിൽ 
ഒന്നും ര്ണ്ടും മൂന്നും  സ്ഥാാനങ്ങൾക്കും ജില്ലാാതിലാത്തിിൽ ഒന്നും ര്ണ്ടും  സ്ഥാാനങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. 
 ഒന്നിോം സ്ഥാോനം രംണ്ടിോം സ്ഥാോനം  മൂന്നിോം സ്ഥാോനം
2012-13 മൊവിള്ളറെ (തിിരുവിനന്തപുര്ം) അെി�ാലാി (ഇടുക്കിി) മൊചിങ്ക്ൽ (തിിരുവിനന്തപുര്ം)
2013-14  കാെയ്ക്ക്ാവൂർ (തിിരുവിനന്തപുര്ം) ഇെ�ലാക്കുെി (ഇടുക്കിി) അണ്ടൂർപേക്കിാണം (തിിരുവിനന്തപുര്ം)
2014-15 നീലാംപേ�രൂർ (ആലാപ്പുഴി) വിയിലാാർ (ആലാപ്പുഴി) പേചിർത്തിലാ സംൗത്തി് (ആലാപ്പുഴി)
2015-16 തിളംിക്കുളംം (തൃശൂർ) ഏങ്ങണ്ടിയൂർ (തൃശൂർ) കാടുങ്ങല്ലൂർ (എറണാകുളംം)
2016-17 ഇെ�ലാക്കുെി (ഇടുക്കിി) അഗ്ളംി (�ാലാക്കിാെ് ) �ീനങ്ങാെി (വിയിനാെ് )
2017-18 മൊകാാടു�ൺ (�ത്തിനംതിിട്ട) തുറയൂർ  (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് ) ബുധാനൂർ (ആലാപ്പുഴി)
2018-19 അവിാർഡ് നൽകാിയിിട്ടില്ലാ.
2019-20 മൊകാാക്കിയിാർ (ഇടുക്കിി) നായിര്മ്പലാം (എറണാകുളംം) വിാത്തിിക്കുെി, വിട്ടവിെ (ഇടുക്കിി)  ....
 കാള്ളിക്കിാെ് (തിിരുവിനന്തപുര്ം) �രുപേതിാങ്ക്ര്,  മൊചിറുവിണ്ണൂർ, കാാര്പേ�ര്ി (പേകാാഴിിപേക്കിാെ് )
  പുതുപ്പ്ള്ളി (പേകാാട്ടയിം) മൊവിച്ചൂച്ചിിറ, മൊകാാടു�ൺ (�ത്തിനംതിിട്ട)
  ആതിവിനാെ്, �ാറപേഞ്ചാര്ി, മൊ�രു�ണ്ണക്ലീാര്ി (�ലാപ്പുറം)
  മൊചിാവ്വന്നൂർ (തൃശൂർ), �ീനങ്ങാെി, മൊ�ാഴുതിന (വിയിനാെ് )

ഫോകരംളംം ടെവിളംിയിെ വിിസ്ര്ജ്ജ്ന വിിമുക്താ 
(ഒ.�ി.എം�് ) സ്ംസ്ഥാോനം

ഇന്തായിിമൊലാ ജനസംാന്ദ്രീതിപേയിറിയി ആദാ മൊവിളംിയിിെ വിിസംർജ്ജന വിിമുക്ത (ഒ.ഡി.എഫീ്) സംംസ്ഥാാനം എന്ന �ദവിിക്കി് പേകാര്ളംം 
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അർഹ�ായിി. 2016 നവിംൈർ 1ന് തിിരുവിനന്തപുര്ം മൊസംൻൈൽ പേ�ഡിയിത്തിിൽ നെന്ന ചിയിങ്ങിൽ മുഖാ�ന്ത്രിി �ിണറായിി വിിജയിൻ 
പേകാര്ളംമൊത്തി ഒ.ഡി.എഫീ് ആയിി �ഖാാ�ിച്ചു. 941 ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിലാായിി 174720 ശുചിിമുറികാളംാണ് ജന�ങ്ക്ാളംിത്തിപേത്തിാടുകൂെി 
പൂർത്തിീകാര്ിച്ചിതി്. ഒപേന്നമുക്കിാൽ ലാക്ഷം കുടുംൈങ്ങളംിൽ നിന്നു�ായിി എട്ടുലാക്ഷപേത്തിാളംം ജനങ്ങൾക്കിാണ് ഇതുവിഴിി �പേയിാജനം 
ലാഭിക്കുന്നതി്. ശുചിിതിവ �ിഷ്വപേനാമൊൊപ്പ്ം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളുമൊെയും ഉപേദാാഗ്സ്ഥാരുപേെയും സംന്നദ്ധ്യസംംഘ്യംെനകാളുപേെയും കൂട്ടായി 
�ര്ിശ്രീ��ാണ് മൂന്നു�ാസംം മൊകാാണ്ട് �ര്ി�ാെി പൂർണ്ണവിിജയിത്തിിമൊലാത്തിിച്ചിതി്. 15400 രൂ�യിാണ് ഓപേര്ാ ഗുണപേഭാക്താവിിനും നൽ
കാിയിതി്.

വിസ്തു നികുതിി നിര്ണയം
2011 മൊലാ പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് (വിസ്തുനികുതിിയും പേസംവിന ഉ�നികുതിിയും സംർച്ചിാർജ്ജുംം) ചിട്ടങ്ങളും 2013 മൊലാ പേകാര്ളം 

�ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് (വിസ്തു നികുതിിയും പേസംവിന ഉ�നികുതിിയും സംർച്ചിാർജ്ജുംം) പേഭദഗ്തിി ചിട്ടങ്ങളും �കാാര്ം മൊകാട്ടിെങ്ങളുമൊെ തിറ വിി
സ്തീർണ്ണത്തിിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാളംിൽ വിസ്തു നികുതിി നിർണ്ണയിിക്കുന്നതി്. 14.1.2011 മൊലാ 19/2011 തി.സംവ.
ഭ.വി. നമ്പർ സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വി്, 08.09.2020 മൊലാ സം.ഉ.(അ)നം.53/2020/തി.സംവ.ഭ.വി. നം. സംർക്കിാർ ഉത്തിര്വി് എന്നിവി �കാാര്ം 
വിിവിിധാ വിിഭാഗ്ം മൊകാട്ടിെങ്ങൾക്കി് നിശ്ചയിിച്ചിിട്ടുള്ള കുറ�തും കൂെിയിതു�ായി വിസ്തു നികുതിി നിര്ക്കുകാൾ ചുവിമൊെ പേചിർക്കുന്നു.

ക്ര� മൊകാട്ടിെങ്ങളുമൊെയും ഉ�വിിഭാഗ്ങ്ങളുമൊെയും  ഏറ്റിവുംം കുറ� ഏറ്റിവുംം കൂെിയി
നമ്പർ വിിവിര്ണം നിര്ക്കി് രൂ� നിര്ക്കി് രൂ�
1. �ാർപ്പ്ിെ ആവിശാത്തിിനുള്ളവി 3 8
1.a സംവകാാര്ാ പേഹാ�ൽ, പേഹാം പേ� 30 60
1.b റസംിഡൻഷ്വാൽ പേഹാംപേ� 10 25
2. വിാണിജാ ആവിശാത്തിിനുള്ളവി 
 (i) 100 ചി.�ീ. വിമൊര് തിറ വിിസ്തീർണ്ണമുള്ള
 പേഹാട്ടൽ, റപേ�ാറന്റുകാൾ, പേഷ്വാപ്പുകാൾ, പേഗ്ാഡൗൺ 30 60
 (ii) 100 ചി.�ീ. മുകാളംിൽ തിറ വിിസ്തീർണ്ണമുള്ള 
 പേഹാട്ടൽ, റപേ�ാറന്റുകാൾ, പേഷ്വാപ്പുകാൾ, പേഗ്ാഡൗൺ 50 70
 (iii) 200 ചി.�ീ. വിമൊര് തിറ വിിസ്തീർണ്ണമുള്ള
 സൂപ്പ്ർ�ാർക്കിറ്റുകാൾ, പേഷ്വാപ്പ്ിംഗ്് �ാളുകാൾ 30 60
 (iv) 200 ചി.�ീ. മുകാളംിൽ തിറ വിിസ്തീർണ്ണമുള്ള
 സൂപ്പ്ർ�ാർക്കിറ്റുകാൾ, പേഷ്വാപ്പ്ിംഗ്് �ാളുകാൾ 70 90
 (v) ൈങ്കുകാൾ, മൊ�ട്ടികാെകാൾ, കാം�ൂട്ടർ മൊസംന്റ്റുകാൾ, ഫീുവിൽപേ�ഷ്വൻ 30 60
3. ആഫീീസം് ഉ�പേയിാഗ്ത്തിിലുള്ളവി (വിാവിസംായി-
 ശാലാകാപേളംാെനുൈന്ധിിച്ചുള്ള ആഫീീസം് മൊകാട്ടിെങ്ങൾ ഉൾമൊപ്പ്മൊെ) 30 50
4. വിിദാാഭാാസം ആവിശാത്തിിനുള്ളവി 3 8
4 a. വിിദാാഭാാസം സ്ഥാാ�നത്തിിമൊന്റ് പേകാാമ്പൗണ്ടിൽ വിരുന്നതും 3 8
 അതിിമൊന്റ് �ാത്രം ആവിശാങ്ങൾക്കു�പേയിാഗ്ിക്കുന്നതു�ായി 
 ആഡിപേറ്റിാറിയിം കാാന്റ്ീൻ, വിർക്കി് പേഷ്വാപ്പ്് എന്നിവി 
 (അണ്ടർപേെക്കിിങ്ങിമൊന്റ് അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ)
5. ആശു�ത്രികാൾ 3 8
6. അസംം�ി മൊകാട്ടിെം, കാൺമൊവിൻഷ്വൻ മൊസംന്റ്ർ,
 ആഡിപേറ്റിാറിയിം, സംിനി� തിീയിറ്റിർ, കാലാാാണ�ണ്ഡ�ം, പേലാാഡ്ജ് 20 40
7. വിാവിസംായി ആവിശാത്തിിനുള്ളവി
 (i) ബൈകാത്തിറി മൊഷ്വഡ്, കായിർ �ിര്ിമൊഷ്വഡ്, കാശുവിണ്ടി
 ഫീാക്ടറി മൊഷ്വഡ്, �ത്സ്യാ സംംസം് കാര്ണ മൊഷ്വഡ്, പേകാാഴിിവിളംർത്തിൽ 
 മൊഷ്വഡ്, ബൈലാവി്പേ�ാക്കി് മൊഷ്വഡ്, കാര്കാൗശലാ നിർമ്മിാണ മൊഷ്വഡ്, 
 �ട്ടുനൂൽ മൊഷ്വഡ്, പേ�ാപേറജ് മൊഷ്വഡ്, �ീലാിംഗ്് മൊഷ്വഡ്, 
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 ബൈകാമൊതിാഴിിൽ മൊഷ്വഡ്, ഇഷ്ടിികാചൂളം, തിെി�ിൽ. 10 20
 (ii ഇതിര്വിാവിസംായിങ്ങൾക്കി് ആവിശാമുള്ളവി 40 60
 (iii) ബൈ�പേക്രാ സ്മാാൾ എന്റ്ർബൈ�സംസം് 40 60
 ഡവിലാപ്പ്് മൊ�ന്റ് ് ആക്ട് 2006 �കാാര്ം
 ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി വിാവിസംായി യൂണിറ്റുകാളുമൊെ മൊകാട്ടിെങ്ങൾ 15 25
8. റിപേസംാർട്ടുകാൾ 80 90
9. അ�ൂസം് മൊ�ന്റ് ് �ാർക്കി് 20 40
10. മൊ�ാബൈൈൽ മൊെലാപേഫീാൺ െവിർ 400 500
11.  ആയുർപേവിദ ചിികാിത്സ്യാപേകാന്ദ്രീങ്ങൾ 15 25

വിസ്തു നികുതിി പരംിഷ് കരംണവുംമോയി ബന്ധടെപ്പ്ട്ട പ്രധോന �വിണ്ടെമന്റ് ഉത്തിരംവുംകള്
1.  സം.ഉ. (അ) നം 18/2011/തിസംവഭവി തിീയിതിി 14/01/2011
2.  സം.ഉ. (അ) നം 19/2011/തിസംവഭവി തിീയിതിി 14/01/2011
3.  സം.ഉ. (�ി) നം 88/2013/തിസംവഭവി തിീയിതിി 13/03/2013
4.  സം.ഉ. (എം.എസം്.) നം 210/2013/തിസംവഭവി തിീയിതിി 14/06/2013
5.  സം.ഉ. (അ) നം 36/2015/തിസംവഭവി തിീയിതിി 24/02/2015
6.  സം.ഉ. (എം.എസം്.) നം 144/2015/തിസംവഭവി തിീയിതിി 27/04/2015
7.  സം.ഉ. (�ി) നം 181/2015/തിസംവഭവി തിീയിതിി 28/05/2015
8.  സം.ഉ. (എം.) നം 358/2015/തിസംവഭവി തിീയിതിി 16/12/2015
9.   സം.ഉ. (എം.എസം്.) നം 170/2016/തിസംവഭവി തിീയിതിി 16/11/2016
10.  സം.ഉ. (എം.എസം്.) നം 174/2016/തിസംവഭവി തിീയിതിി 23/11/2016
11. സം.ഉ.(അ)നം.53/2020/തി.സംവ.ഭ.വി. തിീയിതിി 08.09.2020

ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തുകള്/ന�രംസ്ഭകളുംടെെ തിനതു വിരുംമോനം
തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുമൊെ വിര്വുംകാമൊളം തിനതു വിരു�ാനം, സംർക്കിാർ നൽകുന്ന ഫീണ്ടുകാൾ, മൂലാധാന വിര്വുംകാൾ, വിായ്പ

കാൾ, �റ്റിിനങ്ങൾ എന്നിങ്ങമൊന തിര്ം തിിര്ിക്കിാം. ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് എല്ലാായിിനം വിര്വുംകാളും പേചിർന്നതിാണ് ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തിിമൊന്റ് 
ഫീണ്ട് എന്ന് പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് ര്ാജ് നിയി�ം നിർവ്വചിിക്കുന്നു. ഇപേതി നിർവ്വചിനം തിമൊന്നയിാണ് പേ�ാക്കി്, ജില്ലാാ �ഞ്ചാായിത്തി് ഫീണ്ടു
കാൾക്കുമുള്ളതി്.

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തുകാൾക്കും മുനിസംി�ാലാിറ്റിികാൾക്കും മുനിസംിപ്പ്ൽ പേകാാർപ്പ്പേറഷ്വനുകാൾക്കും 
�ാത്ര�ാണ് തിനതി് വിരു�ാനം സംവരൂ�ിക്കുന്നതിിനുള്ള അധാികാാര്മുള്ളതി്. തിനതി് വിരു�ാനത്തിിൽ തിാമൊഴിപ്പ്റയുന്ന നികുതിി വിര്വുംകാളും 
നികുതിിപേയിതിര് വിര്വുംകാളും ഉൾമൊപ്പ്ടുന്നു.

  
 നികുതിി വിരംവുംകള് നികുതിിഫോയതിരം വിരംവുംകള്
	 l വിസ്തു നികുതിി l ബൈലാസംൻസം് ഫീീസം്
	 l മൊതിാഴിിൽ നികുതിി l മൊ�ർ�ിറ്റി് ഫീീസം്
	 l �ദർശന നികുതിി l ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ഫീീസം്
	 l പേസംവിന നികുതിി l സ്ഥാലാവിാെകാ, മൊകാട്ടിെ വിാെകാ
	 l വിിപേനാദ നികുതിി	 l �ാർക്കിറ്റി്/ൈസം് �ാന്റ്്/അറവുംശാലാ വിര്വി്
	   l �ണൽ വിിറ്റുവിര്വി്
   l നിപേക്ഷ�ങ്ങളംിൽ നിന്നുള്ള വിര്വി്
 	 	 l �ിഴി
   l �റ്റു വിര്വുംകാൾ
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ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് /നഗരസഭകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സസവനങ്ങൾ 
ക്രമ 
നം.

സേവനങ്ങളുടെ 
വിവരം അസേക്ിസകേണ്ട വിധം നിബന്ധനകൾ അെയ് സകേണ്ട 

ഫീേ്
1 ജനന രജിേ് സരേ

ഷൻ (1969-ടെ 
ജനന-മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

വീട്ിൽ വച്് നെന്ന ജനനമാടണ
ങ്ിൽ ഗൃഹനാഥനം ആശുേത്ിയിൽ
വച്് നെന്നതാടണങ്ിൽ ആശുേത്ി 
അധികൃതരം മറ്റു സ്ാേനങ്ങളി 
ൊടണങ്ിൽ സ്ാേന ഉെമയം 
നിശ്ിത സഫാറത്ിൽ 21 ദിവേത്ി
നകം റിസ്ാർട്് ടെയ്യണം.

ജനനം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ തസദേശ 
േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് അസേ
ക്ികേണം. 21 ദിവേത്ിനകം 
അസേക്ിക്കുന്നവർകേ് േൗജന്യമാ
യി േർട്ിഫികേറ്് െഭിക്കും. സെറ്് ഫീ 
ഒടുകേി 30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം.

ജനന തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം.  
അ ത ി ന സ ശ ഷ ം 
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ.

2 ജനന രജിസ്റ്ററിൽ  
സേരസെർകേൽ (ജ 
നനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത
സ്ാൾ സേര് സെ 
ർത്ിട്ില്ാടയങ്ിൽ 
മാത്ം)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ മാതാ
േിതാകേൾ േംയക്തമായി അസേ
ക്ികേണം.

ആറു വയസ്് കഴിഞ്ാൽ കുട്ികളുടെ 
ജനനക്രമം ടതളിയിക്കുന്ന മാതാേിതാ
കേളുടെ േത്യപ്രസ്ാവന, േ് കൂൾ േർ
ട്ിഫികേറ്് എന്നിവ ഹാജരാകേണം.

രജിേ് സരേഷന് തീ 
യതി മുതല് ഒര 
വർഷം വടര 
േൗജന്യം. തുെർ
ന്ന് 5 രൂേ സെറ്് 
ഫീ. 15 വര്ഷത്ി
നസശഷം സേര് സെ
ര്കോന് കഴിയില്

3 മരണ രജിേ് സരേഷ 
ൻ (1969-ടെ ജനന 
മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
ആക്്)

വീട്ിൽ വച്് നെന്ന മരണമാടണ
ങ്ിൽ ഗൃഹനാഥനം ആശുേത്ിയിൽ
വച്് നെന്നതാടണങ്ിൽ ആശുേത്ി 
അധികൃതരം മറ്റു സ്ാേനങ്ങളിൊ 
ടണങ്ിൽ സ്ാേന ഉെമയം ടോതു
സ്െത്് നെന്ന അേ്വാഭാവിക മര
ണമാടണങ്ിൽ ബന്ധട്ട് സോെീ 
േ് ഓഫീേറും നിശ്ിത സഫാറത്ി 
ൽ 21 ദിവേത്ിനകം റിസ്ാർട്് 
ടെയ്യണം.

മരണം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ തസദേ
ശേ്വയംഭരണ സ്ാേനത്ില് 
അസേക്ികേണം. 21 ദിവേത്ിന
കം അസേക്ിക്കുന്നവർകേ് േൗജന്യ
മായി േർട്ിഫികേറ്് െഭിക്കും. സെറ്് 
ഫീ ഒടുകേി 30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം.

മരണ തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം. 
അ ത ി ന സ ശ ഷ ം 
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ

േർകോരിടറെ 16.10.2012 ടെ 18161/ആർ.േി3/2012/തേ്വഭവ 
നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം ജനന മരണ രജിസ്ടാറുടെ അധികാരേരി
ധിയ്ക് പുറത്ാണ് മരണം നെന്നടതങ്ിൽ മരണം നെന്ന സ്െത്് 
1969 ടെ ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആക്് പ്രകാരം പ്രസ്തുത മരണം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ില് എങ്ിൽ െി ആക്ിടെ 8,9 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 
മരണം നെന്ന സ്െത്തു നിന്നു െഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സെർത്് ജനന
-മരണ രജിസ്ടാർകേ് മരണം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

4 ജനനം/മരണം താമ
േിച്ചു രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ (1969-ടെ 
ജനന- മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ/ ടവ
ള്ളകെൊേിൽ ജനനം/മരണം നെ 
ന്ന രജിേ് സരേഷന് യൂണിറ്ിൽ അസേ
ക്ികേണം. ജനന/മരണ റിസ്ാർട്് 
നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ നൽകണം.

ജനന/മരണ തീയതി മുതൽ 30 ദി 
വേം കഴിഞ്് 1 വർഷം വടര DDP/ 
നഗരേഭ ടേക്രട്റിക്കും ഒര വർഷം 
കഴിഞ്് ആർ.ഡി.ഒയ്കം േംഭവം 
വവകി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനളള കാരണം 
കാണിക്കുന്ന അസേക്, ഗേറ്ഡ്ഓഫീ
േർ/സനാട്റി േബ്ിക് ോക്്യട്ടു
ത്ിയ േത്യവാങ്മൂെം എന്നിവ ഹാജ
രാകേണം.

30 ദിവേം മുതൽ 
ഒര വർഷം വടര 
5 രൂേ. ഒര വർഷ
ത്ിന മുകളിൽ 10 
രൂേ സെറ്് ഫീ.

േർകോരിടറെ 5.8.2013 ടെ 36511/ആർ.ഡി3/2013/തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം 30 ദിവേത്ിനസശഷ
വും ഒര വർഷത്ിനള്ളിലം െഭിക്കുന്ന ജനന മരണ രജിേ് സരേഷനള്ള അസേക്കളിസമേൽ 1969 ടെ ജനന മരണ 
രജിേ് സരേഷൻ ആക്് ടേക്ൻ 13(2) പ്രകാരം ജനനസമാ മരണസമാ നെന്ന് ഒര വർഷം പൂർത്ിയാകുന്നതിന് 
ഏതാനം ദിവേം മുമ്് രജിസ്ടാർ മുമ്ാടക റിസ്ാർട്് െഭിക്കുന്ന േംഗതികളിൽ ജില്ാ രജിസ്ടാറുടെ അനമതികോ
യി േമർ്ിക്കുകയം എന്നാൽ ജില്ാ രജിസ്ടാർ ആഫീേിൽനിന്നുള്ള അനമതി രജിേ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ നിന്ന് 
െഭിക്കുന്നത് ഒര വർഷം കഴിയന്ന തീയതിയ്ക് സശഷമാകുസമ്ാൾ ടേക്ൻ 13/(3) പ്രകാരം ഇത് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യു
ന്നതിന് ആർ.ഡി.ഒയടെ അനമതി സതെണടമന്ന് അസേക്കസരാെ് ആവശ്യട്ടുന്നത് യക്തിേഹമല്. ഇത്രം 
ോഹെര്യങ്ങളിൽ ജില്ാ രജിസ്ടാറുടെ അനമതി േരിഗണിച്് രജിേ് സരേഷൻ നെത്ാവുന്നതാണ്.

ജനന/�ര്ണ തിീയിതിി മുതിൽ 30 ദിവിസംം 
കാഴിി�് 1 വിർഷ്വം വിമൊര് DDP/ഒരു 
വിർഷ്വം കാഴിി�് ആർ.ഡി.ഒയ്ക്കുംം സംംഭവിം 
ബൈവികാി ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാനു ളംളം കാാര്ണം 
കാാണിക്കുന്ന അപേ�ക്ഷ, ഗ്സംറ്റിഡ്ഓഫീീ
സംർ/പേനാട്ടറി ��ിക്ാ സംാക്ഷാമൊപ്പ്ടു
ത്തിിയി സംതിാവിാങ്്മൂലാം എന്നിവി ഹാജ
ര്ാക്കിണം.
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5 ജനന/ മരണ േർട്ി
ഫികേറ്് 

അഞ്ചു രേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് അസേക്ികേണം.

മുദ്ര്ത്ത്ില് െഭികോന് അസേക്
കടറെ സേരിൽ വാങ്ങിയ 50 
രൂേയിൽ കുറയാത് തുകയ്കളള മുദ്ര
േത്ം ഹാജരാകേണം.

ടതരച്ിൽഫീേ് 
ഒര വർഷസത്കേ് 
2 രൂേ, േകർ്് 
ഫീേ് 5 രൂേ.

6 സനാൺ അടവയ് െ
ബിെിറ്ി േർട്ിഫി
കേറ്് (ജനനം/മരണം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ിടല്
ങ്ിൽ) (1969-ടെ 
ജനന-മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് ജനനം/മരണം നെന്ന പ്രസദ
ശത്ിടെ തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാ
േനത്ില് അസേക്ികേണം.

ജനനം/മരണം നെന്ന േമയടത് 
താമേസ്െം, ജനനം/മരണം 
നെന്ന സ്െം എന്നിവ ടതളിയിക്കു
ന്നതിനാവശ്യമായ സരഖകൾ ഹാജ
രാകേണം. അല്ാത്േക്ം സോ 
െീേ് ടവരിഫിസകേഷടറെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ മാത്സമ േർട്ിഫികേറ്് 
നൽകുന്നത് േരിഗണിക്കുകയള്ളൂ.

ടതരച്ിൽഫീേ് 
ഒര വർഷസത്കേ് 
2 രൂേ, േർട്ിഫി
കേറ്് 2 രൂേ.

7 ദടത്ടുക്കുന്ന കുട്ിക 
ളുടെ ജനന രജി
േ് സരേഷൻ

ജനന രജിസ്ടാർകേ് അസേക് നൽക 
ണം

കുട്ിയടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ി
ടല്ങ്ിൽ ദടത്ടുകേൽ അനവദിച് 
സകാെതി ഉത്രവിടറെ/അസഡാേ്ഷ
ന് ഡീഡിടറെ േകർ്് േഹിതം 
അംഗീകൃത അസഡാേ്ഷൻ 
ഏജൻേി സ്ിതിടെയ്യുന്ന രജി
േ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ/ ദടത്ടുത് 
മാതാേിതാകേളുടെ താമേ സ്െ
ടത് രജിേ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ 
അസേക്ികേണം. അസേക്ിച്് േര
മാവധി 10 ദിവേത്ിനകം േർട്ി
ഫികേറ്് നല്കുന്നതാണ്.

ജനന തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം.  
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ. 
ഒര വര്ഷം വടര 
5 രൂേ സെറ്് ഫീ 
അതിനസശഷം 10 
രൂേ

േർകോരിടറെ 04.08.2012 ടെ േ.ഉ (ആർ.റ്ി)നം 2143/2012/
തേ്വഭവ നമ്ർ പ്രകാരം ദടത്ടുകേട്ട്് നാളിതുവടരയം ജനനം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാൻ കഴിയാതിരന്ന കുട്ികളുടെ കാര്യത്ിലം 
ഇനിയം ദടത്ടുകേട്ടുന്ന കുട്ികളുടെ കാര്യത്ിലം ജനനം മാ
താേിതാകേളുടെ സ്ിരം സമൽവിൊേം ഉൾട്ടുന്ന തസദേശ േ്വ
യംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനം പ്രസ്തുത സ്െം 
ജനന സ്െമായി സരഖട്ടുത്ാനം അനമതി നൽകി േർകോർ 
ഉത്രവായിട്ടുണ്ട്. 

േർകോരിടറെ 20.5.2013 ടെ 17484/ആർ.ഡി.3/13 തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം ദടത്ടുകേട്ട്തായി ടത
ളിയിക്കുന്ന സരഖകൾ െഭ്യമല്ാത് കുട്ികളുടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിന് 1969 ടെ ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
ആക്ിടെ 13(3) വകു്് അനേരിച്ചും 1999 ടെ സകരള ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങളിടെ െട്ം 9(3) അനേ
രിച്ചും Delayed Registration നെത്ാവുന്നതാണ്. അഥവാ എേ്.എേ്.എൽ.േി. ബുകേിലം സറഷൻ കാർഡിലം 
ഐ.ഡി കാർഡിലം മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ാനത്ില് രജിേ് സരേഷൻ നെത്ാവുന്നതാണ്. 1999 ടെ സകരള 
ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങളിടെ 11(2) അനശാേിക്കുംവിധം ഉത്മ അറിവുള്ള രണ്ട് ടക്രഡിബിൾ വ്യക്തി
കളിൽ നിന്നും ഡിക്ലസറഷൻ വാങ്ങി രജിസ്ടാർകേ് തീരമാനം വകടകോണ്ട് ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാവുന്നതാണ്.  

8 വിസദശത്തു നെന്ന 
ജനനങ്ങളുടെ രജി
േ് സരേഷൻ

കുട്ിയടെ മാതാേിതാകേൾ ഇൻഡ്യ
യിൽ സ്ിരവാേമാകേണടമന്ന ഉസദേ
ശ്യസത്ാടു കൂെി തിരിടച്ത്ിയാല് 
കുട്ി ഇന്്യയിടെത്ിയ തീയതി 
മുതൽ 60 ദിവേത്ിനകം അവരടെ 
ഇന്്യയിടെ താമേസ്െടത്                
യൂണിറ്ിൽ അസേക്ികേണം. 60 
ദിവേം കഴിഞ്ാല് ജനനമരണ 
രജിേ് സരേഷൻ ആക്് വകു്് 13(2), 
13 (3) അനേരിച്് രജിേ് സരേഷൻ 
നെേെി േ്വീകരിസകേണ്ടതാണ്.

1956 ടെ േിറ്ിേൺ (ഇൻഡ്യൻ 
സകാൺസുസെറ്റുകളിടെ രജിേ് സരേഷ 
ൻ) െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം ഇൻഡ്യൻ േൗ
രമോരടെ ഇൻഡ്യയ്ക ടവളിയിലള്ള 
എല്ാ ജനനവും മരണവും ഇൻഡ്യൻ 
സകാൺസുസെറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ
യ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ിയടെ ജനനം 
േംബന്ധിച് സരഖസയാടൊ്ം  
ഇന്്യയിൽ സ്ിരതാമേമാകോൻ 
ഉസദേശിക്കുന്നു എന്ന േത്യവാങ്മൂെം 
ഹാജരാകേണം.

ഇന്്യയിടെത്ി 
60 ദിവേം വടര 
േൗജന്യം. അതു 
കഴിഞ്ാല് ജനന 
തീയതി മുതൽ 
ഒര വര്ഷം വടര 
5 രൂേ സെറ്് ഫീ 
അതിനസശഷം 10 
രൂേ

cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വവബത്സസറ്ിൽ നിന്നത് 
ഡൗണ് സലരാഡത് വെയ്യുന്ന ബരാരസകരാസഡരാടു കൂടിയ സരടിഫി
ക്കറ്റുകൾ എല്രാ സരക്കരാര ആവശ്യങ്ങൾക്കുനും ആധികരാരിക 
സരഖയരാണത്

സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് 20.5.2013 മൊലാ 17484/ആർ.ഡി.3/13 തിസംവഭവി നമ്പർ സംർക്കുലാർ �കാാര്ം ദമൊത്തിടുക്കിമൊപ്പ്ട്ടതിായിി മൊതിളംിയിിക്കുന്ന 
പേര്ഖകാൾ ലാഭാ�ല്ലാാത്തി കുട്ടികാളുമൊെ ജനനം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിന്  1969 മൊലാ ജനന �ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ആക്ടിമൊലാ 133) വികുപ്പ്്  
അനുസംര്ിച്ചും 1999 മൊലാ പേകാര്ളം ജനന �ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങളംിമൊലാ ചിട്ടം 9(3) അനുസംര്ിച്ചും Delayed Registraton നെത്തിാ
വുംന്നതിാണ് . അഥ്വിാ എസം് .എസം് .എൽ.സംി. ബുക്കിിലും പേറഷ്വൻ കാാർഡിലും ഐ.ഡി കാാർഡിലും �റ്റുമുള്ള വിിവിര്ങ്ങളുമൊെ അെിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ നെത്തിാവുംന്നതിാണ് . 1999 മൊലാ പേകാര്ളം ജനന �ര്ണ ര്ജിസം് പേൈഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങളംിമൊലാ 11(2) അനുശാസംിക്കുംവിിധാം 
ഉത്തി� അറിവുംള്ള ര്ണ്ട്  മൊക്രഡിൈിൾ വിാക്തികാളംിൽ നിന്നും ഡിക്ലീപേറഷ്വൻ വിാങ്ങി ര്ജി�ാർക്കി്  തിീരു�ാനം ജനനം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാവും
ന്നതിാണ്.  സംർക്കിാര്ിമൊന്റ് ആർ.ഡി 3/331/2021 തി.സംവ.ഭ.വി നം. സംർക്കുലാർ �കാാര്ം അച്ഛപേനാ അമ്മിപേയിാ ഇല്ലാാത്തിപേതിാ ദത്തുടുക്കി
മൊപ്പ്ൊത്തിപേതിാ, ശിശുസംംര്ക്ഷണ സ്ഥാാ�നത്തിിൽ കാഴിിയുന്നപേതിാ ആയി ഏമൊതിങ്ക്ിലും ഒരു കുട്ടി തിമൊന്റ് പേ�ര്് ജനനസംർട്ടിഫീിക്കിറ്റിിൽ 
�ാറ്റിി നൽകാാപേനാ, പേ�രു പേചിർക്കിാപേനാ ആയിി ജനന �ര്ണ ര്ജി�ാർക്കു മുമ്പാമൊകാ ഹർജി സം�ർപ്പ്ിച്ചിാൽ �സ്തുതി അപേ�ക്ഷയിിൽ 
ജനന �ര്ണ ര്ജി�ാർ കുട്ടിയുമൊെ ആവിശാം �ര്ിഗ്ണിച്ചി് കുട്ടിയുമൊെ സംമ്മിതിം നിയി�ാനുസൃതിം പേര്ഖമൊപ്പ്ടുത്തിി ആവിശാമൊപ്പ്ട്ട�കാാര്ം 
പേ�രു തിിരുത്തിി നൽകുകാപേയിാ പേ�രു പേചിർത്തു നൽകുകാപേയിാ മൊചിപേയ്യണ്ടതിാണ്. 
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9 ജനന രജിേ് സരേ
ഷൻ േമയത്് കു 
ട്ിയടെ സേര് ടത 
റ്ായി സെർത്ത് 
തിരത്ൽ/ കുട്ിയ
ടെ സേരിടെ ഇ 
ൻഷ്യൽ വികേി
്ിച്് തിരത്ി ന 
ൽകൽ (1.2.2012 
ടെ 35845/ ആർ. 
ഡി3/2011/തേ്വ
ഭവ, 7.5.2012 ടെ 
9 7 4 8 / ആ ർ . 
ഡി3/2012/തേ്വ
ഭവ നം. േർകോർ 
േർക്കുെർ.)

മാതാേിതാകേളുടെ േംയക്ത അ 
സേക് (പ്രായപൂർത്ിയാടയങ്ി
ല് കുട്ിയടെ അസേക്)

ടതറ്ായ സേര് സെർകോനിെയാ 
യ ോഹെര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന 
മാതാേിതാകേളുടെ േത്യവാ ങ്മൂ
െം(സ്കൂളില് സെര്ത് സശഷം 
സേര് സെർക്കുന്ന സകസുകളിൽ 
േ് കൂൾ സരഖ നിർബ്ബന്ധമായം 
ഹാജരാകേണം)

ടതറ്ായ വിവരം 
സെർത് കുറ്ം 
രാജിയാക്കുന്ന
തിന് 50 രൂേ 
സകാമ്ൗണ്ടിംഗ് 
ഫീേ് 

േർകോരിടറെ 31.5.2013 ടെ 50817/ആർ.ഡി.3/12 തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ 
അനേരിച്് 1969 ടെ ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആക്ിടെ ടേക്ൻ 15 
പ്രകാരവും 1999 ടെ സകരള ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ത്ിടെ െട്ം 11 
പ്രകാരവും ജനന േർട്ിഫികേറ്റുകളിൽ സെർത്ിട്ടുള്ള മാതാേിതാകേളുടെ സേര് 
(ഇൻഷ്യൽ വികേി്ികേല്, വിവാഹസശഷം ഭാര്യയടെ സേരിടനാ്ം ഭർത്ാ
വിടറെ സേര് സെർത്ിട്ടുള്ള വിവരം, സമൽ വിൊേത്ിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ര
ടതറ്് എന്നിവ) തിരത്തുന്നതിന് സനാട്റി, രണ്ട് ഗേറ്ഡ് ഓഫീേർമാർ, 
വിസല്ജ് ഓഫീേർ എന്നിവർ നൽകുന്ന േർട്ിഫികേറ്റുകളുടെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ വിശദമായ അസന്വഷണം നെത്ിയം മറ്് ബന്ധട്ട് സരഖകൾ േരി
സശാധിച്് രജിേ് സരേഷനിൽ തിരത്ൽ വരത്ാവുന്നതാണ്.

10 വിവാഹ രജിേ്  
സരേഷൻ (1955 ടെ 
ഹിന്ദു വിവാഹ 
ആക്് പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള റിസ്ാ 
ർട്്, വിവാഹിതരായി എന്നതിന
ളള ടതളിവ് (വിവാഹം നെന്ന 
സ്ാേനത്ിൽ നിന്നുള്ള ോ 
ക്്യേത്ം മുതൊയവ), പ്രായം 
ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ.

വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് 
വിവാഹം നെന്ന് 15 ദിവേത്ി
നകം റിസ്ാർട്് ടെയ്യണം. 
മതിയായ കാരണങ്ങളുടണ്ടങ്ിൽ 
30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം. ആദ്യ വിവാഹമടല്
ങ്ിൽ മുൻവിവാഹം ഒഴിവായതി
ടറെ/സവർേിരിഞ്തിടറെ നിയമ
േരമായ സരഖകൾ ഹാജരാ 
കേണം.

ഇല്

11 വിവാഹം താമ 
േിച്ചു രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യൽ: 30 ദിവേ
ത്ിന് സശഷമുള്ള 
വ (1955 ടെ ഹി 
ന്ദു വിവാഹ ആക്് 
പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലള്ള റിസ്ാ 
ർട്്, വവകി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനളള 
കാരണം കാണിക്കുന്ന  5 രൂേ 
സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േതിച് 
സൊകേൽ രജിസ്ടാർക്കും ജില്ാ 
രജിസ്ടാർക്കുമുള്ള അസേക്, വി
വാഹിതരായി എന്നതിനളള 
ടതളിവ് (വിവാഹം നെന്ന സ്ാ
േനത്ിൽ നിന്നുള്ള ോക്്യേ
ത്ം മുതൊയവ),  പ്രായം ടതളി
യിക്കുന്ന സരഖ.

വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് 
അസേക്ികേണം. ആദ്യവിവാഹ
മടല്ങ്ിൽ മുൻ വിവാഹം ഒഴിവാ
യതിടറെ/സവർേിരിഞ്തിടറെ 
നിയമേരമായ സരഖകൾ ഹാജ
രാകേണം. 

ഇല്

12 വിവാഹ േർട്ിഫി
കേറ്് (1955 ടെ 
ഹിന്ദു വിവാഹ 
ആക്് നെത്ിയ 
രജിേ് സരേഷൻ)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാ
മ്് േതിച് അസേക്.

മുദ്ര്ത്ത്ില് െഭികോന് അസേ
ക്കടറെ സേരിൽ വാങ്ങിയ 50 
രൂേയിൽ കുറയാത് തുകയ്കള്ള 
മുദ്രേത്ം ഹാജരാകേണം.

10 രൂേ. 
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13 വിവാഹ രജിേ്  
സരേഷൻ (2008-ടെ 
സകരള വിവാഹ
ങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ (ടോതു) 
െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലള്ള ടമസ്ാ
റാണ്ടത്ിടറെ രണ്ട് േകർപ്പുകൾ 
ഭാര്യാഭര്ത്ാകേമോരം രണ്ട ്ോക്ി
കളും ഒ ി്ട് ് (ഭാര്യയടെയം ഭർത്ാ 
വിടറെയം ോേ് സോർട്് വേേി
ലള്ള സഫാസട്ാ േതിച്ിരികേണം),  
സ്റ്റാറ്്യൂട്റി വ്യവസ്പ്രകാരമാടണ
ങ്ിൽ വിവാഹ ഓഫീേറുടെ ോ
ക്്യേത്ം മതാൊരപ്രകാ രമാടണ
ങ്ില് മതാധികാരസ്ാനം നല്കുന്ന 
ോക്്യേത്ം അടല്ങ്ില് സഫാറം 
നമ്ർ IIൽ MP/MLA/ഗേറ്ഡ് 
ഉസദ്യാഗസ്ർ/തസദേശേ്വയംഭരണ 
സ്ാേന അംഗം ഇവരിൽ നിന്നും 
ോക്്യേത്ം, ജനനതീയതി ടതളി
യിക്കുന്ന സരഖ എന്നിവ േഹിതം 
വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
ഗ്ാമേഞ്ായത്ിൽ/ നഗരേഭയി
ല് അസേക്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന തീയതി മുതൽ 
45 ദിവേത്ിനകം ടമസ്ാറാ
ണ്ടം നൽകണം. സശഷം 5 വർഷം 
വടര മുൻേറഞ് സരഖകൾടകോ
്ം വിവാഹം നെന്നത് േംബ
ന്ധിച്് രജിസ്ടാർകേ് സബാദ്്യമാകു
ന്ന ടതളിവ് അടല്ങ്ിൽ സഫാറം 
നമ്ർ 2-ൽ ഉള്ള ോക്്യേത്വും 
(MP/MLA/തസദേശേ്വയംഭരണ 
സ്ാേന അംഗം/ഗേറ്ഡ് 
ഓഫീേർ), 5 വർഷത്ിനസശഷ
മുള്ളവയ്ക് രജിസ്ടാർ ജനറൊയ 
േഞ്ായത്് ടഡേ്യൂട്ി ഡയറക്റു
ടെ അനമതിക്കുള്ള അ സേക്യം 
ഉണ്ടായിരികേണം. അനമതി െഭി
ച്സശഷം രജിേ് സരേഷൻ നെത്തു
ന്നതാണ്.

രജിേ് സരേഷൻ 
ഫീേ് 100 
രൂേ. േിഴ 45 
ദ ി വ േ ത് ി ന 
സശഷം 5 വർഷം 
വടര - 100 രൂേ. 
ഒര വർഷത്ിന
സശഷം - 250 
രൂേ. േർട്ിഫി
കേറ്് - 20 രൂേ. 
അധിക േർട്ി
ഫികേറ്് - 25 
രൂേ. (SC/ST/
BPL രജിേ് സരേ
ഷന് ഫീേ് 10 
രൂേ.)

14 ആനന്് മാസര്യജ് 
ര ജ ി േ്   സ രേഷ ൻ 
(േിഖ് മതകോരടെ 
ആനന്് ആൊരപ്ര
കാരമുള്ള വിവാഹ 
രജിേ്  സരേഷൻ)

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള ടമ
സ്ാറാണ്ടം, വിവാഹം േംബ
ന്ധിച് ടതളിവ് എന്നിവ േമ
ര്്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന സ്െടത് 
രജിേ്  സരേഷൻ യൂണിറ്ില് 30 ദി
വേത്ിനകം അസേക്ികേണം

50 രൂേ രജിേ്  
സരേഷൻ ഫീേ് 

15 ആനന്് മാസര്യജ് 
രജിേ്  സരേഷൻ - 30 
ദ ി വ േ ത് ി ന 
സശഷം

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള ടമ
സ്ാറാണ്ടം, വിവാഹം േംബ
ന്ധിച് ടതളിവ്,  MP/MLA/
ഗേറ്ഡ് ഉസദ്യാഗസ്ർ/തസദേശ
േ്വയംഭരണ സ്ാേന അംഗം 
ഇവരിൽ നിന്നും ോക്്യട്ടു
ത്ിയ ഡിക്ലസറഷന് എന്നിവ 
േമര്്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന സ്െടത് 
രജിേ്  സരേഷൻ യൂണിറ്ില് അസേ
ക്ികേണം

200 രൂേ രജിേ്  
സരേഷൻ ഫീേ്

16 ആനന്് മാസര്യജ് 
രജിസ്റ്ററിടെ തിര
ത്ല്

വിവാഹം രജിേ്  റ്ര് ടെയ്ത യൂ
ണിറ്ില് അസേക് നല്കണം

സേര്, വയസ്്, തീയതി എന്നിവ
യിടെ തിരത്ലകള് രജിസ്ടാര് 
ജനറെിടറെ അനമതിസയാടെയം 
മറ്റുള്ളവ രജിസ്ടാര്കേ് സബാധ്യട്
ട്ടും അനവദിക്കും

17 ഇ ന് ി ര ാ ഗ ാ ന്ധ ി 
സദശീയ വാർദ്ക്യ
കാെ ടേൻഷൻ:
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ. 75 വയസ്ിന 
മുകളിൽ 1500 രൂേ 

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേ
ക്യടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. പ്രാ 
യം ടതളിയിക്കുന്നതിനള്ള സരഖ/
സറഷൻ/ആധാര് കാർഡിടറെ 
േകർ്്. വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ 
വരമാന ോക്്യേത്ം.

60 വയസ്ിന മുകളിൽ പ്രായം. 
വാർഷിക വരമാനം 1 െക്
ത്ിൽ കവിയരത്. മറ്റു ടേൻഷ
നകൾ വാങ്ങുന്നവരാകരത്. മുന്നു 
വർഷമായി സകരളത്ിൽ താമേി
ക്കുന്നവരാകണം. യാെകവൃത്ി 
ടതാഴിൊയി േ്വീകരിച്വരാക 
രത്.

ര്ജ ി സം ്  പേ ൈ ഷ്വ ൻ 
ഫീീസം് 100 രൂ�. 
�ിഴി 45 ദ ി വി 
സംത്തിിനു പേശഷ്വം 5 
വിർഷ്വം വിമൊര് - 100 
രൂ�. അഞ്ചു വിർഷ്വ
ത്തിിനു പേശഷ്വം - 250 
രൂ�. സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് 
- 20 രൂ�. അധാികാ 
സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് - 25 
രൂ�. (SC/ST/BPL 
ര്ജ ി സം ്  പേ ൈ ഷ്വ ൻ 
ഫീീസം് 10 രൂ�.)

ഇന്ദിിര്ാഗ്ാന്ധിി പേദശീയി  
വിാർദ്ധ്യകാാ കാാലാ 
മൊ�ൻഷ്വൻ: �തിി�ാസംം 
1600 രൂ�. 

നിർ�ിഷ്ടി പേഫീാറത്തിിലുളംളം അപേ�ക്ഷയു
മൊെ ര്ണ്ടു �കാർപ്പുകാൾ. �ായിം മൊതിളംിയിി
ക്കുന്നതിിനുള്ള പേര്ഖ,  പേറഷ്വൻ, ആധാാർ 
കാാർഡിമൊന്റ് �കാർപ്പ്്. വിിപേല്ലാജ് ആഫീീ
സംറുമൊെ വിരു�ാന സംാക്ഷാ�ത്രം.
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18 അഗതി ടേൻഷൻ 
(വിധവകൾക്കും 
ഭര്ത്ാവ് ഉസേ
ക്ിച്വര്ക്കും) 
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,് ഭർത്ാവിടറെ 
മരണ േർട്ിഫികേറ്.് ഏഴു വർഷമായി 
ഭർത്ാവിടനക്കുറിച് ്യാടതാര വിവര
വുമില്ാത്വർ അതു േംബന്ധിച് വിസല്
ജാഫീേറുടെ ോക്്യേത്ം ഹാജരാ
കേണം. വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ 
വരമാന ോക്്യേത്ം.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം 1 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. 
രണ്ടു വർഷമായി സകരളത്ിൽ 
താമേിക്കുന്നവരാകണം. യാെക
വൃത്ി ടതാഴിൊയി േ്വീകരിച് 
വരാകരത്.

19 വികൊംഗ ടേൻഷ 
ൻ(വികൊംഗർ, അം
ഗവവകെ്യം േംഭ
വിച്വർ, ശാരീരിക, 
മാനേിക ടവല്ലുവിളി
കൾ സനരിടുന്നവർ) 
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ. 80%ത്ിെധി
കം വവകെ്യമുള്ള
വർകേ് 1300 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ, അംഗവവക
െ്യം ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ, സറഷൻ, 
ആധാര് കാർഡുകളുടെ േകർ്,് 
വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ വരമാന ോ
ക്്യേത്ം.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം ഒര 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. രണ്ടു 
വര്ഷമായി സകരളത്ില് താമേിക്കു
ന്നവരായിരികേണം. യാെകവൃത്ി 
ടെയ്യുന്നവരായിരികേരത്.

20 കർഷക ടതാഴിൊ 
ളി ടേൻഷൻ പ്രതി
മാേം 1200 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,്  കർഷക 
ടതാഴിൊളി സക്മനിധിയിൽ അംഗ
മായിരന്നതിടറെ ോക്്യേത്ം, 
പ്രായം ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ (തിരിച്റി
യൽ കാർഡ്/ജനന േർട്ിഫികേറ്/്
േ ്കൂൾ േർട്ിഫികേറ്)്. വിസല്ജ് ആഫീ
േറുടെ വരമാന ോക്്യേത്ം. 

സകരളത്ിൽ േത്തുവർഷമായി 
സ്ിരതാമേമായിരികേണം, 60 
വയസ്് തികഞ്ിരികേണം. കുടുംബ 
വാർഷികവരമാനം 1 െക്ം രൂേ 
യിൽ കവിയരത്.

21 50 വയസ്ിന മുകളി 
ൽ പ്രായമുളള അവി
വാഹിതകൾക്കുളള 
ടേൻഷൻ: പ്രതിമാ
േം 1200 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. പ്രായം, വിവാ
ഹിതയടല്ന്നുളളത് ടതളിയിക്കുന്ന 
േർട്ിഫികേറ്റുകൾ, സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,് തിരിച്റിയൽ 
കാർഡിടറെയം േകർ്്.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം ഒര 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. േം
സ്ാനത്് സ്ിര താമേമായിരികേ
ണം.

സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വപന്ഷന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വപരാതു മരാനദണ്ഡങ്ങൾ 
(ക്രമനമ്പര 16 മുതൽ 20 വവര ഇനങ്ങൾക്കത് ബരാധകനും)

1. കുടുംബവാര്ഷിക വരമാനം ഒര െക്ം രൂേയില് കവിയരത്. 2. േര് വ്ീേ് ടേന്ഷനര് ആകരത്. 3. 
ആദായനികുതി നല്കുന്ന ആള് ആകരത്. 4. േ്വന്ം സേരിസൊ കുടുംബത്ിടറെ സേരിസൊ രസണ്ടകേറില് കൂടുതല് 
വസ്തു ഉണ്ടാകരത് (േട്ികവര്ഗ്ഗകോര്കേ് ബാധകമല്). 5. തനതു ഫണ്ടുേസയാഗിച്് ടേന്ഷന് നല്കുന്ന സക്മനിധി 
സബാര്ഡു ടേന്ഷന് ഗുണസഭാക്താകേള്ക്കു പുതുതായി 600 രൂേ നിരകേില് ോമൂഹ്യസുരക്ാ ടേന്ഷന് െഭികോ
ന് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. 6. ആധാര് നമ്ര് െഭ്യമാകേണം (ആധാര് െഭിച്ിട്ില്ാത്വര്കേ് ടതരടഞ്ടുപ്പു തി
രിച്റിയല് കാര്സഡാ സറഷന് കാര്സഡാ േ്വീകരിച്് ടേന്ഷന് നല്ാവുന്നതാണ്.) 7. 1000 c c യില് കൂടുതല് എന്ജിന് 
ക്ാേിറ്ിയള്ള ൊക്ി അല്ാത് വാഹനങ്ങള് േ്വന്മായി ഉള്ളവരാകരത്. (അംബാേിഡര് കാറുകള്കേ് ബാധക
മല്)  8. ടോതുസമഖൊ സ്ാേനങ്ങളില് നിന്ന് വിരമിച്് ടേന്ഷന് െഭിക്കുന്നവര് ആകരത്. 9. സക്മനിധി സബാ
ര്ഡുകളിടെ കുടുംബ ടേന്ഷന്കാര് മറ്റു ടേന്ഷന് വക്റ്റുന്നിടല്ങ്ില് ഒര ോമൂഹ്യ സുരക്ടേന്ഷന് പൂര്ണ്ണ
നിരകേില് െഭിക്കും.

അഗ്തിി മൊ�ൻഷ്വൻ (വിി
ധാവികാൾക്കും ഭർത്തിാവി് 
ഉപേ�ക്ഷിച്ചി വിർക്കും) 
�തിി�ാസംം 1600രൂ�

നിർ�ിഷ്ടി പേഫീാറത്തിിലുളംളം അപേ�ക്ഷയുമൊെ ര്ണ്ടു 
�കാർപ്പുകാൾ. പേറഷ്വൻ, ആധാാർ കാാർഡുകാളുമൊെ 
�കാർപ്പ്്, ഭർത്തിാവിിമൊന്റ് �ര്ണ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് 
(ഏഴു വിർഷ്വ�ായിി ഭർത്തിാവിിമൊന കാാണ്മാനില്ലാ 
എന്ന് റവിനു അധാികാാര്ികാൾ നൽകുന്ന വിിധാവി 
സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി്/ ഭർത്തിാവി് ഉപേ�ക്ഷിച്ചി ്7 വിർഷ്വം 
കാഴിി�തും പുനർവിിവിാഹിതിര്ായിിട്ടില്ലാാത്തിവി 
രു�ായി 50 വിയിസം് കാഴിി� സ്ത്രീീകാൾക്കി് വിിപേല്ലാ
ജാഫീീസംർ നൽകുന്ന സംാക്ഷാ�ത്രം) വിരു�ാന 
സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി്

വിികാലാാംഗ് മൊ�ൻഷ്വൻ 
(വിികാലാാംഗ്ർ, അംഗ്
ബൈവികാലാാം സംംഭവിിച്ചി
വിർ, ശാര്ീര്ികാ, 
�ാനസംികാ മൊവില്ലുവിിളംി
കാൾ പേനര്ിടുന്നവിർ) �
തിി�ാസംം 1600 രൂ�.

കാർഷ്വകാ മൊതിാഴിിലാാളംി 
മൊ�ൻഷ്വൻ �തിി�ാ
സംം 1600 രൂ�

50 വിയിസ്സിനു മുകാളംിൽ 
�ായിമുളംളം അവിിവിാ
ഹ ി തി കാ ൾ ക്കു ളം ളം 
മൊ�ൻഷ്വൻ: �തിി�ാ
സംം 1600 രൂ�

1. കുടുംൈവിാർഷ്വികാ വിരു�ാനം ഒരു ലാക്ഷം രൂ�യിിൽ കാവിിയിരുതി്. 2. സംർ വ്വീസം് മൊ�ൻഷ്വനർ ആകാരുതി്.  3. ആദായിനികുതിി 
നല്കുന്ന ആൾ ആകാരുതി്. 4. സംവന്തം പേ�ര്ിപേലാാ കുടുംൈത്തിിമൊന്റ് പേ�ര്ിപേലാാ ര്പേണ്ടക്കിറിൽ കൂടുതിൽ വിസ്തു ഉണ്ടാകാരുതി് (�ട്ടികാവിർഗ്ഗംക്കിാ
ർക്കി് ൈാധാകാ�ല്ലാ). 5. തിനതു ഫീണ്ടു�പേയിാഗ്ിച്ചി് മൊ�ൻഷ്വൻ നല്കുന്ന പേക്ഷ�നിധാി പേൈാർഡു മൊ�ൻഷ്വൻ ഗുണപേഭാക്താക്കിൾക്കു പുതുതിായിി 
600 രൂ� നിര്ക്കിിൽ സംാമൂഹാസുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കിാൻ അർഹതി ഉണ്ടായിിര്ിക്കും. 6. ആധാാർ നമ്പർ ലാഭാ�ാക്കിണം (ആധാാർ 
ലാഭിച്ചിിട്ടില്ലാാത്തിവിർക്കി് പേറഷ്വൻ കാാർഡ് സംവീകാര്ിച്ചി് മൊ�ൻഷ്വൻ നല്കിാവുംന്നതിാണ്.) 7. 1000 c c യിിൽ കൂടുതിൽ എൻജിൻ കാപ്പ്ാസംിറ്റിിയു
ള്ള ൊൈി അല്ലാാത്തി വിാഹനങ്ങൾ സംവന്ത�ായിി ഉള്ളവിര്ാകാരുതി്. (അംൈാസംിഡർ കാാറുകാൾക്കി് ൈാധാകാ�ല്ലാ) 8. 2000 ചിതുര്ശ്രീ അെിയിിൽ 
കൂടുതിൽ വിിസ്ത്രീീർണ്ണമുള്ളതും ആധുനികാ ര്ീതിിയിിൽ പേഫ്ലാാറിംഗ്് നെത്തിിയിിട്ടുള്ളതും പേകാാൺക്രീറ്റി് മൊചിയ്തിതു�ായി മൊകാട്ടിെങ്ങൾ ഉള്ളവിര്ാകാ
രുതി്. 9 മൊ�ാതുപേ�ഖലാാ സ്ഥാാ�നങ്ങളംിൽ നിന്ന് വിിര്�ിച്ചി് മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കുന്നവിർ ആകാരുതി്. 10. പേക്ഷ�നിധാി പേൈാർഡുകാളംിമൊലാ 
കുടുംൈ മൊ�ൻഷ്വൻകാാർ �റ്റു മൊ�ൻഷ്വൻ ബൈകാപ്പ്റ്റുന്നിമൊല്ലാങ്ക്ിൽ ഒരു സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷമൊ�ൻഷ്വൻ പൂർണ്ണനിര്ക്കിിൽ ലാഭിക്കും. 11. വിികാ
ലാാംഗ്ർക്കി് 600 രൂ� നിര്ക്കിിൽ ഒരു സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വന് അർഹതിയുണ്ട്. 12. എകാ് പേസംാഗ്രാംഷ്വാാ/ എൻ.�ി.എസം് മൊ�ൻഷ്വൻ 
4000 രൂ�വിമൊര് ലാഭിക്കുന്നവിർക്കി് 600 രൂ� നിര്ക്കിിൽ സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷ മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കും. 13. ഇ.�ി.എഫീ് മൊ�ൻഷ്വൻ 4000 രൂ� 
വിമൊര് ലാഭിക്കുന്നവിർക്കി് പൂർണ്ണനിര്ക്കിിലും, 4000 രൂ�യ്ക്ക്് മുകാളംിൽ 600 രൂ� നിര്ക്കിിലും സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കും. 14. 
സംവാതിന്ത്രിാ സം�ര് പേസംനാനി കുടുംൈ മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കുന്നവിർക്കി് �റ്റു അർഹതിാ �ാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിിപേധായി�ായിി സംാമൂഹാ സുര്ക്ഷാ 
മൊ�ൻഷ്വൻ ലാഭിക്കും.
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22 ടതാഴിൽ രഹിത          
സവതനം:
പ്രതിമാേം 
120 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. എേ്.എേ്.
എൽ.േി ബുകേ്, എംസ്ായ് ടമറെ് 
കാർഡ്, സറഷൻ കാർഡിടറെ  േകർ
പ്പുകൾ, രോൻസ്ഫർ േർട്ിഫികേറ്് എ 
ന്നിവ ഹാജരാകേണം. എേ്.എേ്.
എൽ.േിസയാ തത്തുെ്യമായ േരീക്
സയാ ോോകണം. [വികൊംഗർ, എ 
േ്.േി/എേ്.െി എന്നിവർകേ് എേ്.
എേ്.എൽ.േി സതാറ്ാലം അസേക്ി
കോം. (നിശ്ിത വയസ്് കഴിഞ്് 
എേ്.എേ്.എൽ. േി േരീക് മാത്ം 
എഴുതി സതാറ്വർകേ് ബാധകമല്)]. 

വാർഷിക വരമാനം 12,000 രൂേ 
യിൽ കവിയരത്. അസേക്കന് േ്വ
ന്മായി 100 രൂേയിൽ കൂടുതൽ പ്ര
തിമാേ വരമാനമുണ്ടാകരത്. രജി
േ് സരേഷൻ യഥാകാെം പുതുകേിയി 
രികേണം. 18 വയസ്ിന സശഷം തുെർ
ച്യായി മൂന്ന് വർഷം രജിേ്  സരേഷൻ 
ഉണ്ടായിരികേണം (അംഗവവകെ്യമു
ള്ളവർകേ് രണ്ട് വർഷം), 35 വയസ്് 
കഴിയരത്. വിദ്യാർത്ി ആയിരികേ
രത്. അസേക്ിക്കുന്നതിന് ടതാട്ടുമു
മ്പുള്ള മൂന്നു വർഷത്ിനള്ളിൽ ഒര 
വർഷസമാ അതിൽ കൂടുതസൊ കാെയ
ളവിൽ തുെർച്യായി സജാെിയണ്ടായി
രന്നാൽ അർഹതയണ്ടാവില്.

23 ോധുകേളായ വിധവ
കളുടെ ടേൺമകേ 
ളുടെ വിവാഹത്ി 
നള്ള ധനേഹായം         
(ഒറ്ത്വണ 30,000 
രൂേ)

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ വിവാഹത്ിന 
30 ദിവേം മുമ് ്നൽകണം. (അസേക്
കയടെ ഭർത്ാവിടറെ മരണ േർട്ിഫി
കേറ്്, വിവാഹിതയാകുന്ന ടേൺ കുട്ി
യടെ പ്രായം ടതളിയിക്കുന്നതിനള്ള 
േർട്ിഫികേറ്്, വരടറെ േത്യവാങ്മൂ
െം, സറഷൻ കാർഡിടറെ േകർ്് , 
വരമാന േര്ട്ിഫികേറ്് േഹിതം)

വാർഷിക വരമാനം ഗ്ാമ പ്രസദശത്് 
20,000 രൂേയം നഗരങ്ങളില് 
22,375 രൂേയം കവിയരത്. മുന്നു 
വർഷമായി സകരളത്ിൽ താമേിക്കു
ന്നവരാകണം. ടേൺകുട്ിയടെ സേരി
ലള്ള വസ്തു, ആഭരണം, േണം മുതൊ
യവ 50,000 രൂേയിൽ കവിയാൻ 
ോെില്.

24 ടകട്ിെ നിർ്ാണ 
പ്രവൃത്ികൾക്കുള്ള 
ടേർമിറ്റുകൾ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ 5 രൂേയടെ സകാർട്് 
ഫീ സ്റ്റാമ് ്േതിച് ്അസേക്ികേണം.
1. വസ്തുവിടറെ ആധാരത്ിടറെ േക ർ്്
2. ഭൂനികുതി ഒടുകേിയ രേീത്
3.  വകവശാവകാശ േർട്ിഫികേറ്ി

ടറെ േകർ്്.
4.  നിർ ാ്ണ പ്രവൃത്ിയടെ ് ാനകൾ.
5.  അസേക് ഫീ (ടഷഡ്യൂൾ I)

ടേർമിറ്് നൽകിയ തീയതി 
മുതൽ 5 വർഷസത്കേ് ോധുത.

ടഷഡ്യൂൾ II 
പ്രകാരമുള്ള 

ടേർമിറ്് ഫീ.

25 ട ത ര വ ി സ ന ാ െ് 
സെർന്ന മതിൽ/
ഭ ി ത് ി / സ വ െ ി /
കിണർ എന്നീ പ്രവൃ
ത്ിക്കുള്ള ടേർമിറ്റു
കൾ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്. (കിണര് കുഴിക്കുന്ന 
തിന് നിര്ദേിഷ്ട ഫാറത്ില്)
1. ഉെമസ്ാവകാശം ടതളിയിക്കു

ന്ന പ്രമാണം
2. വേറ്് ്ാൻ
3. അസേക് ഫീ (ടഷഡ്യൂൾ I)

 കിണറിന് നൽകിയ തീയതി 
മുതൽ 3 വർഷം ോധുത. 
(കാൊവധി നീട്ാന് കഴിയില്)

ടഷഡ്യൂൾ II 
പ്രകാരമുള്ള 
ടേർമിറ്് ഫീ
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26 ടകട്ിെനിർ്ാണം 
- ടേർമിറ്് കാൊ 
വധി നീട്ൽ/പുതു
കേൽ 

1.   5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േ 
തിച് ടവള്ളകേെൊേിലള്ള 
അസേക്.

2. ടേർമിറ്റും അംഗീകൃത ്ാനം 
േഹിതം

കാൊവധി നീട്ടുന്നതിന് ോധു 
താ കാൊവധി അവോനിക്കുന്ന
തിനമുമ്് അസേക് േമർ്ികേ
ണം. 

1. ടകട്ിെ നിർ
്ാണ ടേർ 
മിറ്് നീട്ടുന്നതി
ന് ടേർമിറ്് 
ഫീയടെ 10%. 

2. പുതുക്കുന്നതി
ന് ടേർമിറ്് 
ഫീയടെ 50%.

27 ടെെിക്്യൂണിസകേ
ഷന് െവര് സ്ാേി
ക്കു ന്ന ത ി ന ള്ള  
ടേര്മിറ്് 

നിശ്ിത ഫാറത്ിലള്ള അസേ 
ക്. വേറ്് ്ാനം അനബന്ധ
്ാനകളും ഉെമസ്ത ടതളിയി
ക്കുന്നതിനള്ള സരഖകള്, സ്ടക്െ
റല് ടസ്റ്റബിെിറ്ി േര്ട്ിഫികേറ്് 
( ആ വ ശ ്യമ ാ യ വ യ ി ല് ) . 
അസേക്ാ ഫീേ് 1000 രൂേ

കാൊവധി ഒര വര്ഷം. 
കാൊവധി അവോനിക്കുന്നതി
നമുമ്് അസേക്ിച്ാല് ഒര 
വര്ഷം കൂെി ദീര്്ി്ികോം.

ടേർമിറ്് ഫീ െവര് 
10000 രൂേ. സോള് 
2500 രൂേ അനബ
ന്ധ ടകട്ിെങ്ങ
ള്കേ് ടഷഡ്യൂള് II 
പ്രകാരമുള്ള (Pucca 
building ടറെ )ഫീേ്  

ടകട്ിെ ഉെമസ്താ  
േർട്ിഫികേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

അസ്സ്് ടമറെ് രജിസ്റ്ററിലണ്ടായി
രികേണം. ടകട്ിെ നമ്ർ കാണി
ച്ിരികേണം. എന്ാവശ്യത്ിനാ
ണ് േർട്ിഫികേറ്് എന്ന് 
വ്യക്തമാകേിയിരികേണം.

29 താമേകോരനാ
ടണന്നുള്ള േർട്ി
ഫികേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േ 
തിച് അ സേക്. േ്വന്ം വീട്ിെ
ല് താമേടമങ്ിൽ വാെക കരാർ 
അടല്ങ്ിൽ ഉെമയടെ േ്തേ
ത്ം.

താമേിക്കുന്ന തസദേശേ്വയം 
ഭരണ സ്ാേനത്ില് അസേക്ി
കേണം. ടകട്ി െനമ്ർ കാണിച്ി
രികേണം. ആവശ്യം വ്യക്തമാ
കേിയിരികേണം. ോധാരണ 
താമേകോരനായിരികേണം. 

30 ടകട്ിെ ഉെമസ്ാത 
മാറ്ൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
ഇരകക്ികളുടെയം അസേക്. 
വകമാറ്ം േംബന്ധിച് സരഖ/
വസ്തു വകവശകോരൻ മരണട്
ടട്ങ്ിൽ േിന്തുെര്ച് േംബന്ധി
ച് ടതളിവ്, ഭൂനികുതി ഒടുകേിയ 
സരഖ.

ടകട്ിെനമ്ർ അസേക്യിലം 
ആധാരത്ിലം ഉണ്ടാകണം. േം
യക്താസേക് ഇടല്ങ്ിൽ ആധാ
രത്ിടെ മസറ് കക്ിയ്കം  രജി
സ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉെമസ്നം 
(രണ്ടും ഒരാളടല്ങ്ില്) രജിസസ്റ്റ
ഡ് സനാട്ീേ് അയച്് ആസക്േം 
േരിഗണിച്ായിരിക്കും അന്ിമ 
തീരമാനം വകടകോള്ളുന്നത്.

നിശ്ിത േമയ
ത്ിനകം വക 
മാറ്ം േംബന്ധി
ച് സനാട്ീേ് നല്കു
ന്ന ത ി സ െ ാ 
സരഖകള് ഹാജ
രാക്കുന്നതിസൊ 
വീഴ്ച വരത്ിയാ
ല് 500 രൂേയി 
ല് കവിയാടത 
േിഴ ചുമത്ാവു 
ന്നതാണ്.

tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വവബത്സസറ്ിൽ വസ്തുനി
കുതി ഓണ് സലനരായി ഒടുക്കുന്നതിനുനും ഉടമസ്ഥതരാ 
സരടിഫിക്കറ്ത് ഡൗണ് സലരാഡത് വെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനുനും 
സൗകര്യനും ലഭ്യമരാണത്.

2. 10 വിർഷ്വത്തിിനു
പേശഷ്വം നീട്ടുന്നതിിന് 
മൊ�ർ�ിറ്റി് ഫീീയുമൊെ 
ഇര്ട്ടി.

28

മൊകാട്ടിെ ഉെ�സ്ഥാതി 
�ാറ്റിൽ
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l സകരള േഞ്ായത്് ടകട്ിെ നിർ്ാണ െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്ാമേഞ്ായത്തുകടള കാറ്ഗറി I, കാറ്ഗറി II 
എന്നിങ്ങടന തരംതിരിച്ിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാറ്ഗറികളുടെയം േഞ്ായത്തുകളുടെ വിവരം 26.2.2011ടെ ജി.ഒ. 
(എം.എേ്) നമ്ർ-64/2011/തേ്വഭവ േർകോർ ഉത്രവുപ്രകാരം പ്രേിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. കാറ്ഗറി 2 േഞ്ാ
യത്തുകളിൽ 100m2 വടരയള്ള എ1 താമോവശ്യ ഒകയുടേൻേി രണ്ടു നിെയായി േരിമിതട്ടുത്ിയിട്ടുള്ള 
ഏക കുടുംബ താമോവശ്യ ടകട്ിെങ്ങൾകേ് ്ാൻ േമർ്ിച്് അനമതി വാസങ്ങണ്ടതില്. എന്നാൽ നിർ്ാ
ണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 10 ദിവേം മുമ്് നിർദേിഷ്ട ഫാറത്ിൽ ടേക്രട്റികേ് അറിയി്് നൽകണം. ആധാ
രത്ിടറെ േകർ്്, വകവശാവകാശ േർട്ിഫികേറ്് എന്നിവ ഹാജരാകേണം.

31 ചുമത്ിയ ടകട്ിെ 
നികുതിയിസമേല
ളള അ്ീൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടേക്രട്റി ചുമത്ിയ നികുതി 
അധികമാടണന്നു േറയന്നതിന
ളള കാരണം കാണിച്്, ചുമ
ത്ിയ നികുതി ഒടുകേി, രേീതി
ടറെ േകർ്് േഹിതം 30 
ദിവേത്ിനകം ധനകാര്യ/ 
നികുതി അ്ീല് സ്റ്റാറെിംഗ് ക്
റ്ിയ്കാണ് അ്ീൽ നൽസകണ്ടത്.

32 ട ക ട് ി െ ന ി കു ത ി 
ഒഴിവാകേൽ 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടകട്ിെ നികുതി തൻവർഷം വടര
യളളത് അെച്ചുതീർത്ിരികേണം. 
നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനളള 
കാരണങ്ങൾ ടതളിവു േഹിതം 
കാണിച്ിരികേണം.

33 ടോളിച്ചു മാറ്ിയ ടക
ട്ിെത്ിടറെ നികുതി 
ഒഴിവാകേൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടകട്ിെനമ്ർ കാണിച്ിരികേ 
ണം. ടകട്ിെ നികുതി തൻ വർഷം 
വടരയളളത് അെച്ചു തീർത്ിരി
കേണം.

34 ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്ന
തുമൂെം ടകട്ിെ നി 
കുതി ഇളവുടെയ്യ ൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച്് 
അസേക്. ടകട്ിെ നമ്ർ കാണി
ച്ിരികേണം. ടകട്ിെ നികുതി തൻ
വർഷം വടരയളളത് അെച്ചു തീർ
ത്ിരികേണം. 

ഏടതങ്ിലം അർദ് വർഷത്ി 
ൽ 60 ദിവേസമാ അതിൽ കൂടു 
തസൊ ഒഴിഞ്ഞും വാെകയ്ക് ടകാടു
കോടതയം കിെന്നിട്ടുടണ്ടങ്ിൽ 
മാത്ം. ഒര പ്രസത്യക തീയതി 
മുതൽ ടകട്ിെം ഒഴിയകയം വാെ
കയ്ക് ടകാടുകോതിരിക്കുകയം 
ടെയ്യുടമന്ന് ടേക്രട്റികേ് മുൻകൂ
ട്ി സനാട്ീേ് നൽകിയിരികേണം. 
സനാട്ീേിടറെ കാൊവധി അത് 
ടകാടുക്കുന്ന അർദ്വർഷസത്
കേ് മാത്മായിരിക്കും. 

35 ടേർമിറ്ില്ാത് 
നിർ്ാണം/ വ്യ
തിയാനം/ടകട്ിെ 
ന ി ർ ് ാ ണ ക്രമ
വൽകേരണം: 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള അ 
സേക്. ആധാരത്ിടറെ േകർ്്, 
വകവശാവകാശ േർട്ിഫികേറ്്, 
വേറ്് ്ാനം മറ്നബന്ധ ്ാന
കളും. അംഗീകൃത ്ാനിൽ നി 
ന്നും വ്യതിയാനമുടണ്ടങ്ിൽ അം 
ഗീകൃത ്ാനം െഭിച് ടേർമിറ്റും 
ഫീേ് ഒടുകേിയ സരഖയം.

െട്ങ്ങൾകേ് അനസൃതമായിരികേ
ണം.

രാജിയാകേല് 
ഫീേ് ടഷഡ്യൂള് 
2 പ്രകാരമുള്ള 
തിടറെ ഇരട്ി
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36 ടകട്ിെത്ിടറെ 
ഏജ് േർട്ിഫി 
കേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േ 
തിച് അസേക്. ടകട്ിെനമ്ർ 
കാണിച്ിരികേണം. ടകട്ിെ 
നികുതി തൻവർഷം വടരയളളത് 
അെച്ചുതീർത്ിരികേണം. 

ടകട്ിെ നമ്ര്, ടകട്ിെ നിർ്ാ
ണത്ിന െഭിച് അനവാദേ
ത്ിക, നിർ്ാണം പൂർത്ി 
യാകേിയ തീയതി, നികുതി ചുമ
ത്ിയ തീയതി, ോക്്യേത്ം 
എ ന് ാ വ ശ ്യത് ി ന ാ ട ണ ന്ന 
വിവരം മുതൊയവ കാണിച്ിരി
കേണം.

37 ഫാക്റികൾ, വ്യവ
ോയ സ്ാേന
ങ്ങൾ, വർകേ് സഷാ
പ്പുകൾ തുെങ്ങിയവ 
ആരംഭിക്കുന്നതിന
ള്ള വെേൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള 
അസേക്, ടകട്ിെം വാെകയ്കാ 
ടണങ്ിൽ ഉെമയടെ േ്ത 
േത്ം. 

സ്െത്ിടറെ സരഖ, വസ്തു 
നികുതി ഒടുകേിയതിടറെ ടതളിവ്, 
പുരയിെം/ടകട്ിെത്ിടറെ ്ാനം 
മറ്നബന്ധ ്ാനകളും, മറ്റു സ്ാ 
േന ങ്ങളിൽ നിന്നും െഭിസകേണ്ടു
ന്ന നിരാസക്േ േത്ങ്ങൾ (ഉദാ:- 
ടോെ്യൂഷൻ കൺസരോൾ 
സബാർഡ്, ആസരാഗ്യ വകു്്, 
വവദയുതി വകു്്, ഫയർസഫാ
ഴ് േ്, ഫാക്റി ഇൻേ് ടേക്ർ, 
വമനിംഗ് & ജിസയാളജി, വനം 
വകു്്, എക് േ് സ്ാേീവ് 
വെേൻേ് തുെങ്ങിയവ), യന്ത്ര
ശക്തിസയാ നിർ്ാണ യന്ത്രസമാ 
യന്ത്രോമഗ്ിസയാ േംബന്ധിച്് 
തസദേശ സ്ാേനം ആവശ്യട്ടു
ന്ന വിവരങ്ങൾ. 

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം

38 വ്യാോര സ്ാേ 
നത്ിനളള വെ 
േൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിതസഫാറത്ിലളള അസേ 
ക്.

പുതുതായി ആരംഭിക്കുവാൻ 30 
ദിവേം മുമ്് അസേക് നൽകു 
ക.ടകട്ിെം േംബന്ധിച് സരഖ 
(വാെക ടകട്ിെമാടണങ്ിൽ േ 
്തേത്ം, വാെകെീട്്). വസ്തു 
നികുതി ഒടുകേിയതിടറെ ടതളിവ്, 
വെേൻേ് പുതുക്കുന്നതിന് ോ
മ്ത്ിക വർഷം അവോനിക്കു
ന്നതിന് ഒര മാേം മുമ്് 
അസേക് നൽകണം.

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം

39 േ്വകാര്യ ആശുേ
ത്ികൾ, ോരാ ടമ 
ഡികേൽ സ്ാേന
ങ്ങൾ/െ്യൂസട്ാറിയൽ 
സ്ാേനങ്ങൾ തുെ
ങ്ങിയവയടെ രജി
േ് സരേഷൻ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള അസേ 
ക്. സ്ാേനം ആരംഭിക്കുന്ന 
തിന് 15 ദിവേം മുമ്് അസേക് 
നൽകണം.

ടകട്ിെം േംബന്ധിച് സരഖ (വാ 
െക ടകട്ിെമാടണങ്ിൽ േ്തേ
ത്ം, വാെക െീട്് മുതൊയവ) 
ഉണ്ടായിരികേണം. രജിേ് സരേ
ഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് ോമ്ത്ി 
ക വർഷം അവോനിക്കുന്നതിന് 
ഒര മാേം മുമ്് നിശ്ിത സഫാറ
ത്ിൽ അസേക് നൽകണം.

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം
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40 േന്നി, േട്ി എന്നിവ
ടയ വളർത്തുന്നതി
നളള വെേൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്. പ്രായം, നിറം എന്നിവ 
കാണിച്ിരികേണം.

േട്ിയ്ക് പ്രതിസരാധ കുത്ിവയ്് 
നെത്ിയതിടറെ േർട്ിഫികേറ്് 
അസേക്സയാടൊ്മുണ്ടാകണം.

ഓസരാ മൃഗത്ി
നം 10 രൂേ

കുറി്്: അസേക്സയാടൊ്ം ഹാജരാക്കുന്ന സരഖകളുടെ േകർപ്പുകൾ അേൽ കാണിച്ചു സബാദ്്യട്ടുത്തുകസയാ ോക്്യട്ടുത്ിയസതാ 
ആയിരിസകേണ്ടതാണ്. സമല്്ട്ികയില് ടോതുവായ വിവരങ്ങള് മാത്മാണ് ഉള്ട്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. ഓസരാ സേവനങ്ങടളയം േം
ബന്ധിച്് േര്കോര് അതാതു കാെയളവില് പുറട്ടുവിച്ിട്ടുള്ള ഉത്രവുകളും മാര്ഗ്ഗസരഖകളും േരിസശാധിച്് ഉറപ്പുവരസത്ണ്ടതാണ്.

സസവനരാവകരാശ നിയമപ്രകരാരമുള്ള സസവനങ്ങൾ
േഞ്ായത്് വകു്ിൽ നിന്നും നൽകി വരന്ന സേവനങ്ങൾ നിർദേിഷ്ട േമയേരിധി എന്നിവ േംബന്ധിച് 
ഗേറ്് വിജ്ാേനം (ഗേറ്് തീയതി - 26.4.2013 അോധാരണം)

1. പഞ്രായത്ത് ഡയറക്ടറുവട കരാര്യരാലയനും
ക്രമ 

നമ്പര സസവനങ്ങളുവട വിവരനും സമയപരിധി നിയുക്ത
ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്

ഒന്നരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

രണരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

1 1-4-1970-ന മുമ്പുള്ള ജനന രജിേ് സരേ 
ഷനിൽ സേര് സെർക്കുന്നതിനള്ള അന 
മതി

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനന-മരണം)/

തസദേശ േ്വയംഭ-രണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

2 1-4-1970-ന മുമ്പുള്ള ജനന മരണ രജി 
േ് സരേഷനകളിടെ തിരത്ലകൾക്കു ള്ള 
അനമതി

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനന-മരണം)/

തസദേശ േ്വയംഭരണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

3 ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ടഷനിൽ വന്നിട്ടു ള്ള 
ോരവത്ായ ടതറ്റുകൾ തിരത്തുന്ന തിന് 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ടാർ 
ജനറൽ/േഞ്ായത്് 

ഡയറക്ർ

തസദേശ േ്വയംഭരണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

2. പഞ്രായത്ത് ഡപയൂടി ഡയറക്ടറുവട കരാര്യരാലയനും
ക്രമ 

നമ്പര സസവനങ്ങളുവട വിവരനും സമയപരിധി നിയുക്ത
ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്

ഒന്നരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

രണരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

1

ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനള്ള അനമ 
തി (30ദിവേത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യാൻ കഴിയാതിരന്ന േംഭവങ്ങൾ ഒര 
വർഷത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനള്ള 
അനമതി) (ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
െട്ങ്ങൾ 1999)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

2

ജനന രജിസ്റ്ററിൽ സേര് സെർക്കുന്നതിനള്ള 
അനമതി (ജനന രജിസ്റ്ററിടെയം േ് കൂൾ 
സരഖയിടെയം ജനന തീയതികൾ ത്ി 
ൽ േത്തുമാേത്ിെധികം വ്യത്യാേമുള്ള 
േംഭവങ്ങളിൽ മാത്ം)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

3

മരണം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനള്ള അന 
മതി (30 ദിവേത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യാൻ കഴിയാത് േംഭവങ്ങൾ ഒര വർ 
ഷത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനള്ള അന 
മതി) 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

4
ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതി 
നള്ള അനമതി (30 ദിവേത്ിനള്ളിൽ 
ഗ്ാമേഞ്ായത്ിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാൻ ക 
ഴിയാത് േംഭവങ്ങൾ) 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 

ടഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ/ഹിന്ദു 

വിവാഹ രജിസ്ടാർ 
ജനറൽ

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

ഫോസ്വിനോവികോശാ നിയമപ്രകോരംം പഞ്ചാോയത്തു വികുപ്പ്ിൽ നിന്നും  
നൽകി വിരുംന്നി ഫോസ്വിനങ്ങളുംം നിര്�ിഷ്ഠി സ്മയപരംിധിയും

I പഞ്ചാോയത്തി് �യറാക്ടറുടെെ കോരംയോലിയം 

ക്ര � 
നം.

പേസംവിനങ്ങളുമൊെ വിിവിര്ം സം�യി
�ര്ിധാി

നിയുക്ത 
ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ

ഒന്നാം അപ്പ്ീ  ൽ 
അധാികാാര്ി

ര്ണ്ടാം അപ്പ്ീ ൽ 
അധാികാാര്ി

1 01-4-1970 ന് മുമ്പുളംളം ജനന ര്ജിപേ�ഷ്വനിൽ 
പേ�ര്് പേചിർക്കുന്നതിിനുളംളം അനു�തിി

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 
മൊസംക്രട്ടറി

2 01-4-1970 ന് മുമ്പുളംളം ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�
ഷ്വനുകാളംിമൊലാ തിിരുത്തിലുകാൾക്കുളംളം അനു�തിി

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 
മൊസംക്രട്ടറി

3 ഹിന്ദു വിിവിാഹ ര്ജിപേ�ഷ്വനിൽ വിന്നിട്ടുളംളം 
സംാര്വിത്തിായി മൊതിറ്റുകാ ൾ തിിരുത്തുന്നതിിന്

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ഹിന്ദു വിിവിാഹ ര്ജി
�ാർ ജനറൽ/�ഞ്ചാാ
യിത്തി് ഡയിറക്ടർ

തിപേ�ശസംവയിംഭര്ണ 
വികുപ്പ്് മൊസംക്രട്ടറി

2 പഞ്ചാോയത്തി്  �പൂട്ടി �യറാക്ടറുടെെ കോരംയോലിയം 
ക്ര� 
നം.

പേസംവിനങ്ങളുമൊെ വിിവിര്ം സം�യി�ര്ി
ധാി

നിയുക്ത ഉപേദാാഗ്
സ്ഥാൻ

ഒന്നാം അപ്പ്ീ ൽ 
അധാികാാര്ി

ര്ണ്ടാം അപ്പ്ീ ൽ 
അധാികാാര്ി

1 ജനനം ര്ജി� ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം 
അനു�തിി (30 ദിവിസംത്തിിനുളംളംി ൽ ര്ജി� ർ  
മൊചിയ്യുംവിാ  ൻ കാഴിിയിാതിിരുന്ന  സംംഭവിങ്ങൾ 
ഒരു വിർഷ്വത്തിിനുളംളംി ൽ ര്ജി� ർ മൊചിയ്യാനു
ളംളം അനു�തിി) (പേകാര്ളം ജനന �ര്ണ ര്ജി
പേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങ ൾ 1999)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട ർ

ചിീഫീ് ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

2 ജനന ര്ജിപേ�ഷ്വനി  ൽ പേ�ര്് പേചിർക്കുന്ന
തിിനുളംളം അനു�തിി (ജനന ര്ജി�റിമൊലായും 
സ്കൂ ൾ പേര്ഖയിിമൊലായും ജനന തിീയിതിികാൾ 
തിമ്മിി ൽ �ത്തി് �ാസംത്തിിലാധാികാം വിാതിാാ
സംമുളംളം സംംഭവിങ്ങളംിൽ �ാത്രം)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ജില്ലാാ 
ര്ജി�ാർ  (ജനനം 

�ര്ണം)/�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 

(ജനനം �ര്ണം)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

3 �ര്ണം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം 
അനു�തിി (30 ദിവിസംത്തിിനുളംളംി  ൽ ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യാ ൻ കാഴിിയിാത്തി സംംഭവിങ്ങൾ ഒരു 
വിർഷ്വത്തിിനുളംളംി ൽ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനു
ളംളം അനു�തിി) (പേകാര്ളം ജനന �ര്ണ ര്ജി
പേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങൾ, 1999)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ജില്ലാാ 
ര്ജി�ാർ  (ജനനം 

�ര്ണം)/�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 

(ജനനം �ര്ണം)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി
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4 ഹിന്ദു വിിവിാഹങ്ങൾ ര്ജി� ർ മൊചിയ്യുംന്നതിി
നുളംളം അനു�തിി (വിിവിാഹ തിീയിതിി മുതിൽ 
30 ദിവിസംത്തിിനുളംളംിൽ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യാ ൻ 
കാഴിിയിാത്തി വിിവിാഹങ്ങ ൾ) (പേകാര്ളം ഹിന്ദു 
വിിവിാഹ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങൾ, 1957)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ/
�ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട ർ

ഹിന്ദു വിിവിാഹ 
ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ /

�ഞ്ചാായിത്തി്  
ഡയിറക്ടർ

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

5 വിിവിാഹങ്ങൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്ന
തിിനുളംളം അനു�തിി (അഞ്ചാ് വിർഷ്വത്തിിനുളംളംി
   ൽ വിിവിാഹം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം 
മൊ�പേമ്മിാറാണ്ടം ഫീയിൽ മൊചിയ്തിിട്ടില്ലാാത്തി 
സംംഭവിങ്ങൾ)(പേകാര്ളം വിിവിാഹങ്ങൾ 
(മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ മൊചിയ്യൽ ചിട്ടങ്ങൾ, 2008)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

വിിവിാഹം (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാ ർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹം 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ  /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

6 വിിവിാഹം (മൊ�ാതു) ര്ജിപേ�ഷ്വനിമൊലാ തിിരു
ത്തിലുകാൾക്കി്  അനു�തിി (പേ�ര്്, വിയിസ്സ്, 
തിീയിതിി മുതിലാായി സംാര്വിത്തിായി ഉൾക്കു
റിപ്പുകാളംിമൊലാ തിിരുത്തിലുകാൾക്കി് )  
(പേകാര്ളം വിിവിാഹങ്ങൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യൽ ചിട്ടങ്ങൾ, 2008)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

വിിവിാഹം (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

7 വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) തിപേ�ശ ര്ജി�ാറുമൊെ 
തിീരു�ാനത്തിിമൊനതിിര്ായുളംളം അപ്പ്ീൽ 
(പേകാര്ളം വിിവിാഹങ്ങൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യൽ ചിട്ടങ്ങ ൾ, 2008)

15 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

വിിവിാഹം (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ)

തിപേ�ശസംവയിം
ഭര്ണ വികുപ്പ്് 

മൊസംക്രട്ടറി

3. ഗ്രാോമപഞ്ചാോയത്തി് ഓം�ീസുക ള്
ക്ര� 
നം.

പേസംവിനങ്ങളുമൊെ വിിവിര്ം സം�യി�ര്ിധാി നിയുക്ത 
ഉപേദാാഗ്സ്ഥാൻ

ഒന്നാം അപ്പ്ീ  ൽ 
അധാികാാര്ി

ര്ണ്ടാം അപ്പ്ീ  ൽ 
അധാികാാര്ി

1 ജനന ര്ജിപേ�ഷ്വൻ (ജനന �ര്ണ 
ര്ജിപേ�ഷ്വ   ൻ ആക്റ്റ്്, 1969, പേകാര്ളം 
ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങ
ൾ, 1999)  

1) ആശു�ത്രിയിിൽ വിച്ചി് 
നെന്ന ജനനമൊ�ങ്ക്ിൽ റിപേപ്പ്ാ
ർട്ട്  ലാഭിക്കുന്ന ദിവിസംം 
(ആശു�ത്രി, കാിപേയിാസ്കാ് സംൗ
കാര്ാമുളംളം സ്ഥാലാങ്ങളംി ൽ 
�ാത്രം)
2) �റ്റുളംളംവി 7 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം  �ര്ണം)/ 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം) /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

ചിീഫീ്  
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

2 ജനന ര്ജിപേ�ഷ്വനി  ൽ പേ�ര്് പേചി
ർക്കി ൽ  (ജനനം ര്ജി�ർ മൊചിയ്തി
പേപ്പ്ാ ൾ പേ�ര്് പേചിർത്തിിട്ടില്ലാാമൊയിങ്ക്ി
  ൽ �ാത്രം)  (ജനന �ര്ണ 
ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ആക്റ്റ്്, 1969,   പേകാര്ളം 
ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങ
 ൾ, 1999)

1) 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം
2) അനു�തിി ലാഭാ�ാപേക്കിണ്ട 
അപേ�ക്ഷകാളംിൽ ചിീഫീ് ര്ജി
�ാറുമൊെ/ ജില്ലാാ ര്ജി�ാറുമൊെ 
അനു�തിി ലാഭാ�ായിതിിനു 
പേശഷ്വം 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാ ർ 
(ജനനം  �ര്ണം)/
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം) /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

ചിീഫീ്  
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം) 



151

3 �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ (ജനന �ര്ണ 
ര്ജിപേ�ഷ്വൻ  ആക്റ്റ്് 1969, പേകാര്ളം 
ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ചിട്ടങ്ങ
ൾ 1999)

1)ആശു�ത്രിയിി ൽ വിച്ചി് 
നെന്ന �ര്ണം റിപേപ്പ്ാർട്ട്  
ലാഭിക്കുന്ന ദിവിസംം (ആശു�
ത്രി, കാിപേയിാസ്കാ് സംൗകാര്ാം 
ഉളംളം സ്ഥാലാങ്ങളംിൽ �ാത്രം)
2) �റ്റുളംളംവി 7 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/ 

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട

   ർ)

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാ ർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

4 ജനനം �ര്ണം ബൈവികാി ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യ ൽ (ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വ
 ൻ ആക്റ്റ്്, 1969)

അനു�തിി ലാഭിച്ചി് 7 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ 
 (ജനനം �ര്ണം)/
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട

ർ)

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

5 ജനന/�ര്ണ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് 
(ജനന �ര്ണ ര്ജിപേ�ഷ്വ ൻ ആക്റ്റ്്, 
1969)

1) 12-ം വികുപ്പ്് �കാാര്മുളംളം 
ജനന/�ര്ണ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് 
ര്ജിപേ�ഷ്വൻ ദിവിസംം
2) �റ്റുളംളംവി 3 �വൃത്തിി 
ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ  
(ജനനം �ര്ണം) / 
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട

ർ)

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

6 ദമൊത്തിടുക്കുന്ന കുട്ടികാളുമൊെ ജനന 
ര്ജിപേ�ഷ്വ ൻ

10 �വൃത്തിി ദിവിസംം തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ  
(ജനനം �ര്ണം)/
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാ  ർ 
(ജനനം �ര്ണം)/ 

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട

ർ)

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

7 വിിപേദശത്തു നെന്ന ജനനങ്ങളുമൊെ 
ര്ജിപേ�ഷ്വൻ (ൈന്ധിമൊപ്പ്ട്ട നിയി�ം 
/ ചിട്ടങ്ങൾക്കി്  വിിപേധായി�ായിി)

30 �വൃത്തിി ദിവിസംം തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ  
(ജനനം �ര്ണം)/
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ 
(ജനനം �ര്ണം)/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട

ർ)

ചിീഫീ് 
ര്ജി�ാർ 
(ജനനം 
�ര്ണം)

8 വിിവിാഹ ര്ജിപേ�ഷ്വ ൻ, 30 ദിവിസം
ത്തിിനുള്ളി ൽ (ഹിന്ദു, വിിവിാഹ 
ആക്റ്റ്്, 1955, പേകാര്ളം ഹിന്ദു 
വിിവിാഹം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യ ൽ ചിട്ട
ങ്ങ ൾ, 1957)

15 �വൃത്തിി ദിവിസംം തിപേ�ശ ര്ജി�ാ ർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ /
�ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട
ർ)

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ  /

ഹിന്ദു വിിവിാഹ 
ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ

9 വിിവിാഹം തിാ�സംിച്ചു ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യ ൽ, 30 ദിവിസംത്തിിന് പേശഷ്വമു
ളംളംവി (ഹിന്ദു വിിവിാഹ ആക്റ്റ്്, 1955, 
പേകാര്ളം ഹിന്ദു വിിവിാഹം ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യൽ  ചിട്ടങ്ങ ൾ, 1957)

അനു�തിി ലാഭിച്ചി്  15 �വൃ
ത്തിി ദിവിസംം

തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ /
�ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട
ർ)

ഹിന്ദു വിിവിാഹ 
ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ /

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

10 വിിവിാഹ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി് (ഹിന്ദു 
വിിവിാഹ ആക്റ്റ്്, 1955 �കാാര്ം നെ
ത്തിിയി ര്ജിപേ�ഷ്വൻ)

 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

ജില്ലാാ ര്ജി�ാർ /
�ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

ഹിന്ദു വിിവിാഹ 
ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

11 വിിവിാഹങ്ങ ൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം അനു�തിി (45 
ദിവിസംത്തിിനുള്ളി  ൽ വിിവിാഹം ര്ജി
� ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം മൊ�പേമ്മിാറാ
ണ്ടം ഫീയി ൽ മൊചിയ്തിിട്ടുള്ള സംംഭവി
ങ്ങൾ) പേകാര്ളം വിിവിാഹങ്ങൾ 
ര്ജി�ർ മൊചിയ്യൽ (മൊ�ാതു) ചിട്ടങ്ങ
ൾ, 2008)

 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം വിിവിാഹ (മൊ�ാതു)
തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറ ൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ
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12 വിിവിാഹങ്ങൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം അനു�തിി 
(അഞ്ചു വിർഷ്വതിത്തിിനുളംളംി  ൽ 
വിിവിാഹം ര്ജി� ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനു
ളംളം മൊ�പേമ്മിാറാണ്ടം ഫീയി ൽ മൊചിയ്തിി
ട്ടുള്ള സംംഭവിങ്ങൾ) പേകാര്ളം വിിവിാ
ഹങ്ങൾ ര്ജി�ർ മൊചിയ്യൽ 
(മൊ�ാതു) ചിട്ടങ്ങൾ, 2008)

10 �വൃത്തിി ദിവിസംം വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) 
തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

വിിവിാഹ (മൊ�ാതു)  
ര്ജി�ാർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

13 വിിവിാഹങ്ങൾ (മൊ�ാതു) ര്ജി�ർ 
മൊചിയ്യുംന്നതിിനുളംളം അനു�തിി 
(അഞ്ചു വിർഷ്വത്തിിനുളംളംി ൽ 
വിിവിാഹം ര്ജി�ർ മൊചിയ്യുംന്നതിിനു
ളംളം മൊ�പേമ്മിാറാണ്ടം ഫീയി ൽ മൊചിയ്തിി
ട്ടില്ലാാത്തി സംംഭവിങ്ങൾ) പേകാര്ളം 
വിിവിാഹങ്ങൾ ര്ജി� ർ മൊചിയ്യ ൽ 
(മൊ�ാതു) ചിട്ടങ്ങൾ, 2008)

അനു�തിി ലാഭിച്ചി് 7 �വൃത്തിി 
ദിവിസംത്തിിനകാം

വിിവിാഹ (മൊ�ാതു)
തിപേ�ശ ര്ജി�ാ ർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാ ർ 
ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

14 വിിവിാഹ സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി്         (പേകാര്ളം 
വിിവിാഹങ്ങൾ ര്ജി� ർ മൊചിയ്യൽ   
(മൊ�ാതു) ചിട്ടങ്ങൾ, 2008   �കാാര്ം  
നെത്തിിയി ര്ജിപേ�ഷ്വൻ)

 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം വിിവിാഹ (മൊ�ാതു)
തിപേ�ശ ര്ജി�ാർ /
ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 

മൊസംക്രട്ടറി

വിിവിാഹ (മൊ�ാതു) 
ര്ജി�ാ ർ ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട ർ

വിിവിാഹ 
(മൊ�ാതു) മുഖാ 

ര്ജി�ാർ 
ജനറൽ/

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

15 മൊകാട്ടിെ ഉെ�സ്ഥാാവികാാശം 
ബൈകാ�ാറ്റിം മൊചിയ്യൽ

45 ദിവിസംം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

16 മൊകാട്ടിെ ഉെ�സ്ഥാാവികാാശ സംർട്ടി
ഫീിക്കിറ്റി്

 3 �വൃത്തിി ദിവിസംം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

17 തി ാ � സം ക്കി ാര് ന ാ മൊ ണ ന്നു ളം ളം 
സംർട്ടിഫീിക്കിറ്റി്

 7 �വൃത്തിി ദിവിസംം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

18 വിാവിസംായിങ്ങളും ഫീാക്ടറികാളും 
വിാാ�ാര്ങ്ങളും സംംര്ംഭകാ �വി
ർത്തിനങ്ങളും �റ്റു പേസംവിനങ്ങളും 
ആര്ംഭിക്കുന്നതിിനുളംളം ബൈലാസം 
ൻസം് 

30 ദിവിസംം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

19 മൊകാട്ടിെ നിർമ്മിാണ മൊ�ർ�ിറ്റി് / 
വിികാസംന മൊ�ർ�ിറ്റി് (പേകാാമ്പൗണ്ട് 
വിാ ൾ, കാിണർ, മൊെലാികാ�ൂണിപേക്കി
ഷ്വൻ െവി ർ, എന്നിവിയ്ക്കുംം ൈാധാകാം)

30  ദിവിസംം ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ട ർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ

20 മൊതിാഴിിൽ നികുതിി ഒടുക്കി ൽ 
(പേഫീാറം III ഡി�ാന്റ് ്  പേനാട്ടീസം് 
�കാാര്ം) (പേകാര്ളം �ഞ്ചാായിത്തി് 
ര്ാജ് (മൊതിാഴിിൽ നികുതിി) ചിട്ടങ്ങൾ, 
1996)

അപേതി ദിവിസംം (പേഫീാറം II 
 ൽ വിരു�ാന വിിവിര്ങ്ങൾ 
നൽകാിയിിര്ിക്കിണം)

ഗ്രാംാ��ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊസംക്രട്ടറി

�ഞ്ചാായിത്തി് 
മൊഡ�ൂട്ടി ഡയിറക്ടർ

�ഞ്ചാായിത്തി് 
ഡയിറക്ടർ
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2012-വല സസവനരാവകരാശ നിയമപ്രകരാരനും നഗരകരാര്യവകുപ്പിവറെ അധികരാരപരിധിയിലുള്ള 
വകരാല്നും, വകരാച്ി, സകരാഴിസക്കരാടത് സമഖല സ�രായിറെത് ഡയറക്ടര ഓഫീസുകളിൽനിന്നും

വപരാതു�നങ്ങൾക്കു നല്കുന്ന സസവനങ്ങളുവട വിശദവിവരനും 

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി

സസവനങ്ങൾക്കരായുള്ള അസപക്ഷ
സയരാവടരാപ്പനും സമരപ്പിസക്കണ 

സരഖകൾ
നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും 
അപ്പീൽ

അധികരാരി

രണരാനും 
അപ്പീൽ

അധികരാരി

1 ആര്കേിടെക്റ് -എ 
ടകട്ിെ ഡിവേനര്
എഞ്ിനീയര് എ&ബി
ൌണ്്ാനര് എ&ബി
സൂ്ര് വവേര് എ&ബി
രജിേ്  സരേഷന്

ഇറെര്  വ്യൂ കഴിഞ്്  
45 ദിവേത്ിന
ള്ളില് നിശ്ിത 
ഫീേ് ഒടുക്കുന്ന

തിസമേല്

1999-ടെ സകരള മുനിേി്ാെിറ്ി ടക
ട്ിെനിര്്ാണ െട്ം അനബന്ധം ടക-
യിടെ അസേക് (സകാര്ട്് ഫീേ് സ്റ്റാ
മ്് േതിച്ത്) സയാടൊ്ം െട്ം 
151-ടെ അനബന്ധം എല് സൂെി്ി
ച്ിട്ടുള്ള േര്ട്ിഫികേറ്റുകളുടെ ോക്്യ
ട്ടുത്ിയ േകര്പ്പുകള്

ബന്ധട്ട്
സമഖെ

സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്മാര്

നഗരകാര്യ
ഡയറക്ര്

തസദേശ
േ്വയംഭരണ

വകു്്
ടേക്രട്റി2 വെേന്േ് പുതുകേല് 15 ദിവേം നിര്ണ്ണയികേട്ട് ഫീ േഹിതം 

സകാര്ട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േതിച് 
അസേക്

3 ഡ്യൂ്ിസകേറ്് 
വെേന്േ്

15 ദിവേം സകാര്ട്് ഫീേ് സ്റ്റാമ്് േതിച് 
അസേക്സയാടൊ്ം സനാട്റി 

ോക്്യട്ടുത്ിയ േത്യവാങ്മൂെം

മുനിസിപ്പൽ സകരാരപ്പസറഷനുകൾ

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

1 ജനന-മരണ നിര്ജീവ 
ജനന രജിേ്  സരേഷന്

സഹാസ്ിറ്ല് കിസയാസ്് 
വഴിയള്ളത് ഒര ദിവേം

മറ്റുള്ളവ 5 ദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

2
ദടത്ടുത്തു് രജ്സ്റ്റര്ടെയ്ത 
കുട്ികളുടെ ജനന 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം
േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

3 ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
കുട്ിയടെ സേരസെര്കേല് 15 പ്രവൃത്ിദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

4
ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
തിരത്ലകള് 
വരത്തുന്നതിന്

15 പ്രവൃത്ിദിവേം
േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

5
ജനന-മരണ
രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്് നല്കല്

1.  ഓണ്  വെന ്  - 
    3 പ്രവൃത്ിദിവേം
2. ഓഫ്  വെന് - 
    7 പ്രവൃത്ിദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

6
ജനന-മരണ രജിേ്  സരേഷന് 
ആക്ിടെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാര
മുള്ള ജനന േര്ട്ിഫികേറ്്

3 പ്രവൃത്ിദിവേം േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

7
പുതിയ ടകട്ിെത്ിന 
നമ്ര് നല്കി 
നികുതിചുമത്ല്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

8 ഉെസ്ാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് 10 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

9
റേി ഡന്ഷ്യല് േര്ട്ിഫികേറ്്

വകവശാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് (ഓകയുേന്േി)

5 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

10 ജമമാറ്ം 15 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

11 ടകട്ിെത്ിടറെ ഏജ് (േഴകേം) 
േര്ട്ിഫികേറ്് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

12
ടകട്ിെനിര്്ാണ ടേര്മിറ്് 
(സകാമ്ൗണ്ട് വാള്, കിണര്, 
ടെെിസകാം െവര് എന്നിവയ്കം 

ബാധകം)
30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടകട്ിെത്ിടറെ ്ിന്് 
ഏരിയയടെ അെിസ്ാന

ത്ില് അേിസ്റ്ററെ് 
എഞ്ിനീയര് / അേിസ്റ്റ

റെ് എക്ികയുട്ിവ് 
എഞ്ിനീയര് / എക്ി 

കയുട്ിവ് എഞ്ിനീയര് /
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ിനീയര്  

/ ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

13

വിവാഹ രജിേ്   സരേഷനം 
രജിേ്  സരേഷന് േര്ട്ിഫികേറ്് 
നല്കലം
1. ഹിന്ദു വിവാഹ രജിേ്  സരേഷ

ന് ആക്് പ്രകാരം

2. ടോതു െട്ങ്ങള്പ്രകാരമുള്ള 
വിവാഹ രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് / 
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ഡയറക്ര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

14
െ്യൂസട്ാറിയല് സ്ാേനങ്ങളുടെ
 1. രജിേ്  സരേഷന് 

2. രജിേ്  സരേഷന് പുതുകേെ ് 

15 പ്രവൃത്ിദിവേം

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

ഡയറക്ര്

15 ആംബുെന്േ് സേവനം തത്സമയം (അസേക്യി
സമേല് /സഫാണ് മുസഖന)

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

16 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

17 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ് പുതുകേല്

30 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

18 അഗതി ടേന്ഷന് (വിവാഹ
സമാെിതര്ക്കും വിധവകള്ക്കും) 60 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 
ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

19
വാര്ദ്ക്യകാെ ടേന്ഷനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

20

വികൊംഗ/കര്ഷക 
ടതാഴിൊളി ടേന്ഷന് /50 

വയസ്സുകഴിഞ് അവിവാഹിത
കള്ക്കുള്ള ടേന്ഷന് /

ടതാഴില് രഹിത സവതനം

60 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

21
വിധവകളുടെ ടേണ് മകേള്കേ് 
വിവാഹധനേഹായത്ിനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

22
േ്വകാര്യ ആശുേത്ി / ോരാ 
ടമഡികേല് സ്ാേനങ്ങളുടെ 

രജിേ്  സരേഷന്
15 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് ഓഫീേര്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

23
വ്യാോരസ്ാേനങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഡി & ഒ വെേന്േ് 
നല്കലം പുതുകേലം

30 പ്രവൃത്ിദിവേം
ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് സൂ്ര് വവേര് 
/ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

24

ആവിശക്തിസയാ മസറ്ടതങ്ിലം 
ശക്തിസയാ 

ഉേസയാഗികേട്ടുന്ന 
ഫാക്റിസയാ വര്കേ് സഷാസ്ാ 

സജാെിസ്െസമാ 
നിര്്ിക്കുന്നതിസനാ 

സ്ാേിക്കുന്നതിസനാ ഉള്ള 
അനവാദം നല്കല്

45 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

കുറിപ്പുകള് :
1. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ാ സരഖകളും േഹിതം േമ്പൂര്ണ്ണമായ അസേക് േമര്്ിക്കുന്ന തീയതി 

മുതൊണ് േമയേരിധി കണകോക്കുക
2. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനള്ള അസേക്സയാടൊ്ം േമര്്ിസകേണ്ട സരഖകള് / ഫീേ് എന്നിവ ബന്ധട്ട് 

നഗരേഭയടെ േൗരാവകാശ സരഖയില് പ്രഖ്യാേിച്ിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. നിയക്ത ഉസദ്യാഗസ്ടനന്നത് ഓസരാ നഗരേഭയിടെയം സ്റ്റാഫ് ോസറ്ണ് അനേരിച്് 4-ാം സകാളത്ില് പ്രസ്ാവിച്ിട്ടുള്ള 

ഉസദ്യാഗസ്ര ്  ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

മുനിസിപ്പരാലിറ്ികൾ

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

1 ജനന-മരണ നിര്ജീവ 
ജനന രജിേ്  സരേഷന് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

2
ദടത്ടുത്തു് രജ്സ്റ്റര്ടെയ്ത 

കുട്ികളുടെ ജനന 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

3 ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
കുട്ിയടെ സേരസെര്കേല് 15 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

4
ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 

തിരത്ലകള് 
വരത്തുന്നതിന്

15 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

5
ജനന-മരണ

രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്് നല്കല്

1.  ഓണ്  വെന ്  - 
    3 പ്രവൃത്ിദിവേം
2. ഓഫ്  വെന് - 
    7 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

6
ജനന-മരണ രജിേ്  സരേഷന് 
ആക്ിടെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാര
മുള്ള ജനന േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാര് / 
ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് ഓഫീേര്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

7
പുതിയ ടകട്ിെത്ിന 

നമ്ര് നല്കി 
നികുതിചുമത്ല്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

8 ഉെസ്ാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് 10 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 

സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

9
റേി ഡന്ഷ്യല് േര്ട്ിഫികേറ്്

വകവശാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് (ഓകയുേന്േി)

5 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

10 ജമമാറ്ം 15 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

11 ടകട്ിെത്ിടറെ ഏജ് 
(േഴകേം)  േര്ട്ിഫികേറ്് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 

സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

12
ടകട്ിെനിര്്ാണ ടേര്മിറ്് 
(സകാമ്ൗണ്ട് വാള്, കിണര്, 
ടെെിസകാം െവര് എന്നിവയ്കം 

ബാധകം)
30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടകട്ിെത്ിടറെ ്ിന്് 
ഏരിയയടെ അെിസ്ാന

ത്ില് അേിസ്റ്ററെ് 
എഞ്ിനീയര് / 

അേിസ്റ്ററെ് എക്ികയുട്ിവ് 
എഞ്ിനീയര് / എക്ി 

കയുട്ിവ് എഞ്ിനീയര് / 
നഗരേഭാ ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

ഡയറക്ര്
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13

വിവാഹ രജിേ്   സരേഷനം 
രജിേ്  സരേഷന് േര്ട്ിഫികേറ്് 
നല്കലം
1. ഹിന്ദു വിവാഹ രജിേ്  സരേഷ

ന് ആക്് പ്രകാരം

2. ടോതു െട്ങ്ങള്പ്രകാരമുള്ള 
വിവാഹ രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം

10 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് 

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ഡയറക്ര് 

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

14
െ്യൂസട്ാറിയല് സ്ാേനങ്ങളുടെ
 1. രജിേ്  സരേഷന് 
2. രജിേ്  സരേഷന് പുതുകേെ ് 

15 പ്രവൃത്ിദിവേം
7 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

15 ആംബുെന്േ് സേവനം തത്സമയം (അസേക്യി
സമേല് /സഫാണ് മുസഖന)

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

16
േിനിമ തിസയറ്ര് 

വെേന്േ് 60 പ്രവൃത്ിദിവേം
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /

റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

17 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ് പുതുകേല് 30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
റവന്യൂ ഓഫീേര് /

ടേക്രട്റി
സമഖെ സജായിറെ് 

ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

18 അഗതി ടേന്ഷന് (വിവാഹ
സമാെിതര്ക്കും വിധവകള്ക്കും) 60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

19
വാര്ദ്ക്യകാെ ടേന്ഷനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

20

വികൊംഗ/കര്ഷക 
ടതാഴിൊളി ടേന്ഷന് /50 

വയസ്സുകഴിഞ് അവിവാഹിത
കള്ക്കുള്ള ടേന്ഷന് /

ടതാഴില് രഹിത സവതനം

60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

21
വിധവകളുടെ ടേണ് മകേള്കേ് 
വിവാഹധനേഹായത്ിനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

22
േ്വകാര്യ ആശുേത്ി / ോരാ 
ടമഡികേല് സ്ാേനങ്ങളുടെ 

രജിേ്  സരേഷന്
15 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
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കുറിപ്പുകള് :
1. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ാ സരഖകളും േഹിതം േമ്പൂര്ണ്ണമായ അസേക് േമര്്ിക്കുന്ന തീയതി 

മുതൊണ് േമയേരിധി കണകോക്കുക
2. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനള്ള അസേക്സയാടൊ്ം േമര്്ിസകേണ്ട സരകഖള് / ഫീേ് എന്നിവ ബന്ധട്ട് 

നഗരേഭയടെ േൗരാവകാശ സരഖയില് പ്രഖ്യാേിച്ിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. നിയക്ത ഉസദ്യാഗസ്ടനന്നത് ഓസരാ നഗരേഭയിടെയം സ്റ്റാഫ് ോസറ്ണ് അനേരിച്് 4-ാം സകാളത്ില് പ്രസ്ാവിച്ിട്ടുള്ള 

ഉസദ്യാഗസ്ര് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

23
വ്യാോരസ്ാേനങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഡി & ഒ വെേന്േ് 
നല്കലം പുതുകേലം

30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

24

ആവിശക്തിസയാ മസറ്ടതങ്ിലം 
ശക്തിസയാ 

ഉേസയാഗികേട്ടുന്ന 
ഫാക്റിസയാ വര്കേ് സഷാസ്ാ 

സജാെിസ്െസമാ 
നിര്്ിക്കുന്നതിസനാ 

സ്ാേിക്കുന്നതിസനാ ഉള്ള 
അനവാദം നല്കല്

45 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

പഞ്രായത്തു മുനിസിപ്പൽ ഭരാരവരാഹികളുവട ഓണസററിയവനും ബത്കളുനും

ഭരാരവരാഹികൾ പ്രതിമരാസ  ഓണസററിയനും (രൂപ) സയരാഗങ്ങളിൽ പവകെടുക്കുന്നതിനുള്ള  
ഹരാ�ര ബത്

ജില്ാ 
േഞ്ായത്്

പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

15800
13200
9400
8800

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

സബ്ാകേ് 
േഞ്ായത്്

പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

14600
12000
8800
7600

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

ഗ്ാമേഞ്ായത്് പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

13200
10600
8200
7000

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

സകാര്്സറഷന് സമയര്
ടഡേ്യൂട്ി സമയര്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

15800
13200
9400
8200

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

മുനിേി്ാെിറ്ി ടെയര്മാന്
വവേ് ടെയര്മാന്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

14600
12000
8800
7600

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

16800
14200
10400
9800

15600
13000
9800
8600

14200
11600
9200
8000

15600
13000
9800
8600
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Thiruvananthapuram 40 74 95 105 118 128 136 154 165 209 228 242
 Kilimanoor 34 55 6 5 78 88 96 114 125 169 188 202

Kottarakkara 21 31 44 54 62 80 91 135 154 168
Adoor 10 23 33 41 59 70 114 133 147

Pandalam 13 23 31 49 60 104 123 137
Chengannur 10 18 36 47 91 110 124

Thiruvalla 8 26 37 81 100 114
Changanassery 18 29 73 92 106

Kottayam 11 55 74 88
Ettumanoor 44 63 77

Muvattupuzha 19 33
Perumbavoor 14
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2.  Main Central Road : THIRUVANANTHAPURAM - ANGAMALI
Distance in Kms. (Approximate)

Adoor - Punalur 30; Adoor - Kayamkulam 27; Adoor - Pathanamthitta 21; Pandalam - Mavelikkara 18;
Chengannur - Haripad 28; Thiruvalla - Mavelikkara 19; Changanassery - Alappuzha 31; Kottayam - Kanjirappally 39;

Kanjirappally - Peerumade 35; Peerumade - Vandiperiyar 32; Vandiperiyar - Kumili - 15; Kumili - Thekkadi 2;
Kumili - Munnar 115; Ettumanoor - Vaikom 30; Vaikom - Ernakulam 29; Muvattupuzha - Kothamangalam 12;

Kothamangalam - Munnar 81; Muvattupuzha - Ernakulam 42.

TABLE OF DISTANCES - ROAD WAY
1.  National Highway : THIRUVANANTHAPURAM - PALAKKAD

Distance in Kms. (Approximate)

Thiruvananthapuram 3 3 7 1 109 112 157 178 219 240 251 268 297 365
Attingal 38 76 8 9 124 145 186 207 218 235 264 332

Kollam 38 51 86 107 148 169 180 197 226 294
Kayamkulam 1 3 4 8 69 110 131 142 159 188 256

Haripad 35 56 97 118 129 146 175 243
Alappuzha 21 62 83 94 111 140 208

Cherthala 41 62 73 90 119 187
Ernakulam 2 1 32 49 78 146

Aluva 11 28 57 125
Angamali 17 46 114

Chalakkudi 29 97
Thrissur 68
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Thrissur-Kottakal 78 km, Kottakal-KKD 50 km, KKD-
Mahe 58 km, Mahe-Kannur 35km, kannur-Bakal 103
km, Bakal- KSGD 12km,

Thrissur-Shornur 35km,Thrissur-PKD 70km, KKD-
Kalpta 73km, Kalpata-S.Batheri 24km
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2022 ടെലി അവിധി ദിനങ്ങള്
എംല്ലാോ ഞാോയറാോഴ്ചയും ഓംഫോരംോ ഇംഗ്ലീീഷ്  മോസ്ത്തിിടെലിയും 

രംണ്ടിോം ശാനിയോഴ്ചയും ടെപോതു അവിധിയോയിരംിക്കും.

 റിപ്പ്�ികാ്  ദിനം      ജനുവിര്ി 26 ബുധാൻ
 ശിവിര്ാത്രി      �ാർച്ചി് 1 മൊചിാവ്വ
 മൊ�സംഹ വിാാഴിാഴ്ച/പേഡാ. ൈി.ആർ. അംപേൈദ്കാർ ജയിന്തി  ഏ�ിൽ 14 വിാാഴിം
 ദുഃഖ മൊവിള്ളിയിാഴ്ച/ വിിഷു     ഏ�ിൽ 15 മൊവിള്ളി
 ഈദുൽ ഫീിത്തിർ (റംസംാൻ)     പേ�യി്  2 തിിങ്ക്ൾ
 കാർക്കിെകാ വിാവി്      ജൂബൈലാ 28 വിാാഴിം
 മുഹറം*       ആഗ്�്  8 തിിങ്ക്ൾ
 സംവാതിന്ത്രിദിനം      ആഗ്�് 15 തിിങ്ക്ൾ
 ശ്രീീകൃഷ്ണ ജയിന്തി      ആഗ്�് 18 വിാാഴിം 
 ഒന്നാം ഓണം      മൊസം�്റ്റിംൈർ 7 ബുധാൻ
 തിിരുപേവിാണം      മൊസം�്റ്റിംൈർ 8 വിാാഴിം
 മൂന്നാം ഓണം      മൊസം�്റ്റിംൈർ 9 മൊവിള്ളി
 ശ്രീീനാര്ായിണഗുരു സം�ാധാി ദിനം    മൊസം�്റ്റിംൈർ 21 ബുധാൻ
 �ഹാനവി�ി      ഒപേക്ടാൈർ 4 മൊചിാവ്വ
 വിിജയിദശ�ി      ഒപേക്ടാൈർ 5 ബുധാൻ
 ദീ�ാവിലാി       ഒപേക്ടാൈർ 24 തിിങ്ക്ൾ

തിാമൊഴി മൊകാാടുത്തിിര്ിക്കുന്ന ആപേഘ്യംാഷ്വങ്ങൾ/ഉത്സ്യവിങ്ങൾ മൊ�ാതു അവിധാി ദിവിസംത്തിിൽ
(ഞീായിർ, ര്ണ്ടാം ശനി) വിരുന്നതിായിതിിനാൽ പേ�ല്പാറ� �ട്ടികായിിൽ ഉൾമൊപ്പ്ടുത്തിിയിിട്ടില്ലാ.

 �ന്നം ജയിന്തി      ജനുവിര്ി 2 ഞീായിർ
 ഈ�ർ       ഏ�ിൽ 17 ഞീായിർ
 മൊ�യി് ദിനം      മൊ�യി് 1 ഞീായിർ
 ഈദുൽ അദ്ഹ്  * (ൈക്രീദ്  )      ജൂബൈലാ 9 ര്ണ്ടാം ശനി
 അയ്യൻകാാളംി ജയിന്തി     ആഗ്�് 28 ഞീായിർ
 നാലാാം ഓണം/ശ്രീീനാര്ായിണ ഗുരു ജയിന്തി   മൊസം�്റ്റിംൈർ 10 ര്ണ്ടാം ശനി
 ഗ്ാന്ധിി ജയിന്തി      ഒപേക്ടാൈർ 2 ഞീായിർ
 �ിലാാഡി മൊഷ്വര്ീഫീ്  * (നൈിദിനം)    ഒപേക്ടാൈർ 8 ര്ണ്ടാം ശനി
 ക്രിസ്തു�സം്       ഡിസംംൈർ 25 ഞീായിർ

നിയന്ത്രിിതി അവിധി
അയ്യ ബൈവികുണ്ഠ സംവാ�ി ജയിന്തി �ാർച്ചി്  12 ര്ണ്ടാം ശനി - നാൊർ സംമുദായിത്തിിലുള്ള സംർക്കിാർ ജീവിനക്കിാർക്കി്  നിയിന്ത്രിിതി 
അവിധാിയിായിിര്ിക്കും.
ആവിണി അവിിട്ടം ആഗ്�്  11 വിാാഴിം - ബ്രാാഹ്മാണ സംമുദായിത്തിിലുള്ള സംർക്കിാർ ജീവിനക്കിാർക്കി്  നിയിന്ത്രിിതി അവിധാിയിായിി
ര്ിക്കും.
വിിശവകാർമ്മിദിനം - മൊസം�്റ്റിംൈർ 17 ശനി - വിിശവകാർമ്മി സംമുദായിത്തിിലുള്ള സംർക്കിാർ ജീവിനക്കിാർക്കി്  നിയിന്ത്രിിതി അവിധാി
യിായിിര്ിക്കും

* �ിറ കാാണുന്നതിനുസംര്ിച്ചി്  �ാറ്റിം വിര്ാവുംന്നതിാണ്
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                          സേരം സമല് വിൊേവും    സഫാണ് ടമാവബല്


