
1 
 

14.07.2022 തീയതിയില്സ്റ്റേറ്റ്പ്ലാനിിംഗ്സ്റ്റബാര്ഡ്സമൃധി ിഹാളില്
വച്ച്നടന്നസ്റ്റേറ്റ്റിസ്റ്റസാഴ്സ്ഗ്രൂപ്പ്സ്റ്റയാഗത്തിന്റെനടപടിക്കുറിപ്പ് 

 

സ്റ്റയാഗിം 10.30-ന് ആരിംഭിച്ചു. സിംസ്ഥാന ആസൂത്രണസ്റ്റബാര്ഡ് ന്റമപരര് കൂടിയായ  സ്റ്റേറ്റ്
റിസ്റ്റസാഴ്സ്ഗ്രൂപ്പ്ന്റെയര്മാന്സ്റ്റഡാ.ജിജു.പി.അലക്സ്സ്റ്റയാഗത്തില്അധി യക്ഷതവഹിച്ചു.പങ്കാളിത്തിം
അനുബന്ധമായി സ്റ്റെര്ത്തിട്ടുണ്ട്. എ്. ആസ്.ആര്.ജി കണ്വീനര് ശ്രീ. ആസ്.ആര്. സനല്ുമാര്
സ്റ്റയാഗത്തില്സവാഗതിംആശിംസിച്ചു.സ്റ്റയാഗത്തില്പ്രധാനമായിംെര്ച്ചന്റെസ്റ്റണ്ട. എവിഷയള്
സിംബന്ധിച്ച്അധി യക്ഷന്ആമുഖാവതരണിംനടത്തുകയ. എായി. 

1. പ്രവര്ത്തനറിസ്റ്റപ്പാര്ട് 

2. അടിയന്തിരമായിനിര്വഹിസ്റ്റകേണ. എപ്രവര്ത്തിക് 

 വികസനഫ. എ്വിഹിതിംപുതുകേണിനിശ്ചയികേണല് 

 ആസ്തിരജിേര്കാലികമാകേണല് 

 ആ.ബി.സി.പരിപാടിനടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

 പതിനഞ്ാിം ധനകാരയകമ്മീഷന് അനുവദിച്ച ന്റഹല്ത്ത് ന്റാെ് വിനിസ്റ്റയാഗിക്കു
ന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

 കണ്സ്ടന്സി സ്റ്റസവനിം  ഉപസ്റ്റയാഗന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്
രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

 സവകാരയപങ്കാളിത്തസ്റ്റപ്രാജക്ടുക്ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്
രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

 ഭൗതികസ്റ്റനടള്സ്റ്റശഖരിക്കുന്നതിനുള്ളക്രമീകരണിംസുസ്റ്റലഖസ്റ്റസാഫ്ട്ന്റവയറില്
ഏര്ന്റപ്പടുത്തല് 

 ന്റമയിെനന്സ് ഫ. എ് വിനിസ്റ്റയാഗമാമായി ബന്ധന്റപ്പട്  ഇതുവന്റര പുറന്റപ്പടുവിച്ച
മാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്സ്റ്റക്രാഡീകരികേണല് 

 സിംരിംഭകതവ സ്റ്റപ്രാത്സാഹനിം - മാതൃകാ സ്റ്റപ്രാജക്ടുകളുന്റട സമാഹാരിം
തണ്ടാറാകേണല് 

3. പധി തിനിര്വഹണപ്രവര്ത്തനള്െിടന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്സവീകരിസ്റ്റകേണ. എനടപടിക് 

 ഗുണസ്റ്റഭാക്തൃന്റതരന്റെടുപ്പ് 

 സ്റ്റപ്രാജക്ട്ന്റവറ്റിിംഗ്/സാസ്റ്റങ്കതികാനുമതി 

4. ജില്ലാറിസ്റ്റസാഴ്സ്ന്റസെറിന്റെപ്രവര്ത്തനിംകാരയക്ഷമമാകേണല് 

5. മറ്റ്വിഷയള് 
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1) പ്രവര്ത്തനറിസ്റ്റപ്പാര്ട ്

ആസ്.ആര്.ജി. കണ്വീനര് ശ്രീ.ആസ്.ആര്. സനല് ുമാര് പ്രവര്ത്തന റിസ്റ്റപ്പാര്ട് 
അവതരിപ്പിച്ചു. 

 ആസ്.ആര്.ജി.യന്റടആദയസ്റ്റയാഗിം14.12.2021-ന്സ്റ്റെര്ന്നിരുന്നു.. 

 പധി തിആസൂത്രണ- സബ്സിഡിമാര്ഗസ്റ്റരഖരൂപീകരണത്തിന്റെആദയഘടമായിവിവിധ
വുപ്പുകളില്നി.ിംനിര്സ്റ്റേശള്സവീകരിച്ചു. 

 വുപ്പുകളില് നിന്ന് ലഭിച്ച നിര്സ്റ്റേശളളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില് കിലയില് ഡിസിംബര്
19,20 തീയതികളില് ശില്പശാല സിംഘടിപ്പിച്ച് വുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉസ്റ്റദയാഗസ്ഥന്റരയിം
അസ്റ്റസാസിസ്റ്റയഷനുകളുന്റട പ്രതിനിധികന്റളയിം ആല്ലാ ജില്ലാതല ഉസ്റ്റദയാഗസ്ഥന്റരയിം
പന്റങ്കടുപ്പിച്ച്അഭിപ്രായരൂപീകരണിംനടത്തി. 

 വിവിധവുപ്പ്പ്രതിനിധികളുമായിവീണ്ടിംെര്ച്ചനടത്തി. 

 വിവിധ തലളളിലുള്ള തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുന്റട അസ്റ്റസാസിസ്റ്റയഷനുകളുന്റട
നിര്സ്റ്റേശള് കൂടി ഉ്ന്റപ്പടുത്തി തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുന്റട വാര്ഷികപധി തി
തണ്ടാറാക്കുന്നതിനുള്ള കരട് മാര്ഗസ്റ്റരഖ തണ്ടാറാകേണി. ഇപ്രകാരിം തണ്ടാറാകേണിയ കരട്
മാര്ഗസ്റ്റരഖ മന്ത്രിയന്റടഒഫീസുമായി െര്ച്ച ന്റെ് ് പരിഷ്ക്കരിച്ച സ്റ്റശഷിം കരട് മാര്ഗസ്റ്റരഖ
തസ്റ്റേശസവയിംഭരണവുപ്പ്ന്റവബ്സസറ്റില്മാര്ച്ച്9-ന്പ്രസിധി ീകരിച്ചു.തുടര്ന്ന്ലഭിച്ച
നിര്സ്റ്റേശള് കൂടി ഉ്ന്റപ്പടുത്തി  പരിഷ്ക്കരിച്ച കരട് മാര്ഗസ്റ്റരഖ പ്ലാനിിംഗ് സ്റ്റബാര്ഡ്
ന്റമപരര്മാര്,ഡിവിഷന് െീഫുമാര് ആന്നിവരുന്നുമായി െര്ച്ച ന്റെു. തുടര്ന്ന്അഡീഷണല്
െീഫ് ന്റസക്രടറിയമായി െര്ച്ച ന്റെ് ് ആസൂത്രണ മാര്ഗസ്റ്റരഖക് അന്തിമമാകേണി
ഉത്തരമാക്19.04.2022ന്പുറന്റപ്പടുവിച്ചു. 

 സബ്സിഡി മാനദണ്ഡള്ആസൂത്രണ മാര്ഗസ്റ്റരഖക്കേണ് അനുസൃതമായ മാറ്റള്
വരുന്നുത്തി. വിവിധ വുപ്പിന്റല ഉസ്റ്റദയാഗസ്ഥരുന്നുമായി െര്ച്ച നടത്തി നിര്സ്റ്റേശള്
സ്റ്റക്രാഡീകരിച്ച് സബ്സിഡി മാനദണ്ഡള് പരിഷ്ക്കരിച്ച് കരട് മാര്ഗസ്റ്റരഖ തണ്ടാറാകേണി.
അത് തസ്റ്റേശസവയിംഭരണ അഡീഷണല് െീഫ് ന്റസക്രടറിയമായിം മന്ത്രിയന്റട
ഒഫീസുമായിം െര്ച്ച  ന്റെ് ് പരിഷ്കരിച്ചു. 28.05.2022 ല് സബ്സിഡി മാര്ഗസ്റ്റരഖ
ഉത്തരവായിപുറന്റപ്പടുവിച്ചു. 

ഈ മാര്ഗസ്റ്റരഖക് പുറന്റപ്പടുവിക്കുന്നതിന് മുന്പായി താന്റഴപ്പറയന്ന ഉത്തരമാക്
ഇറക്കുന്നതിന്ആസ്.ആര്.ജിസ്റ്റനതൃതവിംനല്കി. 

i. പതിനഞ്ാിംധനകാരയകമ്മീഷന്ന്റാെ്വിനിസ്റ്റയാഗിക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗസ്റ്റരഖഡിസിംബര്
31-ന്പുറന്റപ്പടുവിച്ചു. 

ii. 2022-23 വാര്ഷിക പധി തിയിന്റല ആദയഘട സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് ആന്ന നിലയ്ക്ക് അനിവാരയ
സ്റ്റപ്രാജക്ടുക്ഉ്ന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്അനുമതിനല്കിഉത്തരവ്പുറന്റപ്പടുവിച്ചു. 

പരിശീലനള് 

 ആസൂത്രണ മാര്ഗസ്റ്റരഖ സിംബന്ധിച്ച് വിവിധ തലത്തിലുള്ള പരിശീലനിം കിലയമായി
സ്റ്റെര്ന്ന്സിംഘടിപ്പിച്ചു. 
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 പധി തിരൂപീകരണിം -ോറ്റസ് റിസ്റ്റപ്പാര്ട്, വികസനസ്റ്റരഖആന്നിവതണ്ടാറാക്കുന്നതുമായി
ബന്ധന്റപ്പട പ്രവര്ത്തനളളുന്റട പരിശീലനിം, പരിശീലക പരിശീലനിം ജനുവരി 27-ന്
നട.. 

 പധി തി ആസൂത്രണിം സിംബന്ധിച്ച് ശില്പശാല ജില്ലാതലത്തില് നടത്തി, പരിശീലക
പരിശീലനിം കിലയില്നട.. 

 07.06.2022 ന് സബ്സിഡി മാര്ഗസ്റ്റരഖയന്റട പരിശീലക പരിശീലനിം  ഒണ്സലനായി
നട.. 

 ജൂണ് 21-22, 23-24 തീയതികളില് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അിംഗള്കേണ് രണ്ട
ബാച്ചുകളിലായി തിരുന്നുവനന്തപുരത്ത് വച്്ച റസിഡന്ഷയല് പരിശീലനിം നടത്തി. ജില്ലാ
ആസൂത്രണസമിതിയന്റട അധികാരള് സിംബന്ധിച്ചുിം, മാര്ഗസ്റ്റരഖ സിംബന്ധിച്ചുിം,
ഡി.പി.സിഅിംഗള്കേണ്പരിശീലനിംനല്കി. 

 മാര്ഗസ്റ്റരഖയ്ക്ക് അനുസരണമായി സുസ്റ്റലഖ സ്റ്റസാഫ്ട് ന്റവയറില് മാറ്റിം വരുന്നുത്തുന്നതിന്
ഐ.ന്റക.ആിം മായി െര്ച്ച നടത്തി. സ്റ്റസാഫ്ട്  ന്റവയര് ന്റഡവലപ്ന്റമെ് ടീമുമായിം മീറ്റിിംഗ്
നടത്തി. 

 ഭൗതികസ്റ്റനടിം സുസ്റ്റലഖ സ്റ്റസാഫ്ട് ന്റവയറില് കൃതയമായി സ്റ്റരഖന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്
സ്റ്റകാഒര്ഡിസ്റ്റനഷന് കമ്മിറ്റിയില് തീരുന്നുമാനിം ഉ. എായതിന്റന തുടര്ന്ന്ഐ.ന്റക.ആിം മായി
രണ്ടഘടളളായിെര്ച്ചനടത്തി. 

 അതിദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പധി തിയന്റട കരട് മാര്ഗസ്റ്റരഖ പധി തിയന്റട സ്റ്റനാഡല്
ഒഫീസറുന്റട സ്റ്റനതൃതവത്തില് തണ്ടാറാകേണിയിരുന്നു.. തുടര്ന്ന് ഇത് പരിഷ്ക്കരിച്ച്
അന്തിമമാക്കുന്നപ്രക്രിയയില്ആസ്.ആര്.ജിന്റമപരര്മാരുന്നുിംപന്റങ്കടുത്തു. 

 പ്രാസ്റ്റദശിക സാപരത്തിക വികസന മാര്ഗസ്റ്റരഖ തണ്ടാറാക്കുന്നതിനുള്ള ുടുിംബശ്രീയന്റട
പ്രവര്ത്തനത്തില്ആസ്.ആര്.ജി.യിംവിവിധഘടളളില്പങ്കാളിയായി. 

 കഴിെസാപരത്തികവര്ഷിംസ്റ്റകാഒര്ഡിസ്റ്റനഷനന്കമ്മിറ്റിയന്റട4സ്റ്റയാഗള്സ്റ്റെര്..
2022-23സാപരത്തിക വര്ഷത്തില് 02.06.2022-ന് സ്റ്റകാഒര്ഡിസ്റ്റനഷന് കമ്മിറ്റി സ്റ്റയാഗിം
സ്റ്റെര്..അടുത്തസ്റ്റയാഗിം26.07.2022ന്സ്റ്റെരുന്നുന്നതാണ്. 

 ഈകാലയളവില്നിയമസഭാസ്റ്റൊദയള്,സബ്മിഷനുക്,റിസ്റ്റപ്പാര്ട്ടുണ്ട്ക്തുടളിയവയ്ക്ക്
മറുപടിതണ്ടാറാക്കുന്നതിനാവശയമായവിവരള്സര്കേണാരിന്നല്കി. 

 പധി തിരൂപീകരണപ്രവര്ത്തനള്-941ന്റാമപഞ്ായത്തുകളില്71ആണ്ണിംവാര്ഷിക
പധി തി സമര്പ്പിച്ചു. 152 സ്റ്റലാകേണ് പഞ്ായത്തുകളില് 2 ആണ്ണിം വാര്ഷിക പധി തി
സമര്പ്പിച്ചു. 

 ആസ്.ആര്.ജി ന്റെയര്മാന് സ്റ്റനരിട് 12 ജില്ലകളില് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി
അിംഗളസ്റ്റളാടുിം ജില്ലാ പഞ്ായത്ത് അിംഗളസ്റ്റളാടുിം സിംവദിക്കുകയിം അതിടന്റട പുതിയ
ആശയള്അവരിസ്റ്റലയ്ക്ക്ആത്തികേണാനുിംകഴിഞ്ഞു. 
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സ്റ്റനരന്റത്ത സൂെിപ്പിച്ച ഉത്തരമാകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില് ഏപ്രില് 1 മുതല് പധി തി
നിര്വഹണിം തുടളാന് അവസരിം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എ്.ആദയഘട സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് തണ്ടാറാകേണി
നിര്വഹണിംആരിംഭിക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്23.03.2022 ന്ഉത്തരവിറളി. 

 കണ്വീനറുന്റട പ്രവര്ത്തന റിസ്റ്റപ്പാര്ടിസ്റ്റലല് അിംഗള് അഭിപ്രായിം സ്റ്റരഖന്റപ്പടുത്തി.
മാര്ഗസ്റ്റരഖയന്റട ഉള്ളടകേണിം സമന്റമായ െര്ച്ചകളുന്റട അടിസ്ഥാനത്തില്
രൂപന്റപ്പടുത്തിയതിനാല്ഉള്ളടകേണത്തില്മികമാിം,മൗലികമായവയതയാസമാിംപുലര്ത്തു.. എ്
ആന്ന്ന്റപാതുസ്റ്റവവിലയിരുന്നുത്തന്റപ്പട്ടുണ്ട്.അടുത്തവര്ഷിംപധി തിരൂപീകരണപ്രക്രിയജനുവരി
പുതിസ്റ്റയാന്റട തന്റന്ന പൂര്ത്തിയാകേണാന് ശ്രധി ികേണണിം.  സ്റ്റസാഫ്ട് ന്റവയര് പ്രശ്നള്
പരിഹരികേണാന് ഐ.ന്റക.ആിംമായി െര്ച്ച ന്റെ് ് നടപടിന്റയടുകേണണിം. പ്രാസ്റ്റദശിക
വികസനമാമായി ബന്ധന്റപ്പട പധി തിക് സ്റ്റമാണിടര് ന്റെണ്ടാന് ജില്ലാ പ്ലാനിിംഗ്
ഒഫീസര്മാര്കേണ്  നിര്സ്റ്റേശിം നല്കണിം. ആസൂത്രണ സബ്സിഡി മാര്ഗസ്റ്റരഖകളില്
സ്റ്റെര്കേണാന് വിട്ടുണ്ട്സ്റ്റപായിട്ടുണ്ട്ള്ള  പ്രധാനന്റപ്പട വിഷയള് ആന്റന്തങ്കിലുിം ഉസ്റ്റ. എാ ആന്ന്
ഫീല്ഡ്തലത്തില്നിന്ന്  സ്റ്റശഖരികേണണന്റമന്നനിര്സ്റ്റേശിംവ..സുസ്റ്റലഖ സ്റ്റഫാറളളില്
െിലതില് ഇനിയിം അപ്സ്റ്റഡഷന് വന്നിടില്ല. ഇത്ഐ.ന്റക.ആിം. ശ്രധി ികേണണിം. 2022-23
വാര്ഷിക പധി തി സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീര്ഘിപ്പികേണണിം. പ്ലാന് സ്റ്റമാണിടറിിംഗ്
ഫലപ്രദമാകേണണിം. ഡി.പി.സി ക്കേണ് മികച്ച രീതിയില് സ്റ്റമാണിറ്ററിിംഗ് നടത്താന്
കഴിയണിം. 

 ജില്ലാപ്ലാനിിംഗ്ഒഫീസര്മാര്കേണ്  സ്റ്റമാണിടറിിംഗിന് സ്റ്റവ. എനിര്സ്റ്റേശിംനല്കിയിട്ടുണ്ട്ള്ളതായി
വിസ്റ്റകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗിം െീഫ് അറിയിച്ചു. ഭൗതിക സ്റ്റനടള്
സ്റ്റരഖന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമിംഈ വര്ഷിം തുടങ്ങിം. കവാളിസ്റ്ററ്ററ്റീവ് ആെ് കവാ. എിസ്റ്ററ്ററ്റീവ്
ഇിംപാക്ട്സ്റ്റരഖന്റപ്പടുത്താന്തീരുന്നുമാനന്റമടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ്. 

 നിര്മ്മാണ സ്റ്റപ്രാജക്ടുക്കേണ് അിംഗീകാരമാിം സാസ്റ്റങ്കതികാനുമതിയിം നല്ുന്നതിനുള്ള
സാപരത്തിക പരിധി വര്ധി ിപ്പിച്ചത് ഗുണപരമായ മാറ്റമാന്റണന്ന് ന്റപാതുന്റവ
വിലയിരുന്നുത്തന്റപ്പട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി നിര്വഹണിം സമയബന്ധിതമാിം സുഗമമാകേണാനുിം കഴിയിം.
ആല്.ആസ്.ജി.ഡി ആഞ്ിനീയറിിംഗ് വിിംഗിന്റല ോഫിന്റെ ുറവ് പരിഹരികേണാന്
സര്ടിസഫഡ് കണ്ട്രക്ഷന് ന്റപ്രാഫഷണല്സിന്റന ആല്ലാ തസ്റ്റേശഭരണ
സ്ഥാപനള്ക്കുിം നിയമികേണാന് തീരുന്നുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ്. ഇതുവഴി പധി തി നിര്വഹണത്തിന്റെ
സ്റ്റവഗതകൂടാിം.ഇത്സിംബന്ധിച്ചഉത്തരവ്ഉടന്പുറന്റപ്പടുവിക്കുിം. 

2)തുടര്ന്ന്അജ. എഇനള്െര്ച്ചന്റെ് ്താന്റഴപറയന്നതീരുന്നുമാനള്ആടുത്തു. 

1.വികസനഫ. എ്വിഹിതിംപുതുകേണിനിശ്ചയികേണല് 

 2022-23 വാര്ഷിക പധി തിയിന്റല ന്റമയിെനന്സ് ഫ. എ് സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് താല്കേണാലിക
വിഹിതന്റത്ത അടിസ്ഥാനമാകേണി തണ്ടാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്സ്റ്റേശിം നല്കാനിടയായ
സാഹെരയിംആസ്.ആര്.ജി.കണ്വീനര്വിശദീകരിച്ചു.  

ആറാിം സിംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷന് ശുപാര്ശ ന്റെ്  മാനദണ്ഡള് പ്രകാരമാണ്
സിംസ്ഥാനബഡ്ജറ്റിന്റെഅനുബന്ധിം IV ല് ന്റമയിെനന്സ്ന്റാെ് വകയിരുന്നുത്തിയിട്ടുണ്ട്ള്ളത്.
ആന്നാല്വിഹിതത്തില്വലിയവയതയാസിംഉ. എായിട്ടുണ്ട്ള്ളതായിംസ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളിന്റല
സ്റ്റപാരായ്മക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് രവസരിം നല്കണന്റമ.ിം നിരവധി തസ്റ്റേശഭരണ
സ്ഥാപനള് ആവശയന്റപ്പട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയിം സര്കേണാര് പരിസ്റ്റശാധിക്കുകയിം സ്ഥിതി
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വിവരകണക്കുകളില് നൂനതയസ്റ്റ. എാആന്ന് പരിസ്റ്റശാധിച്ച്അവുറ്റമറ്റതാകേണാനുള്ളനടപടികേണ്
സര്കേണാര് തുടകേണിം ുറിക്കുകയിം ന്റെ് ിട്ടുണ്ട്. എ്. വാര്ഷിക പധി തി രൂപീകരണ പ്രക്രിയ
അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തിയാസ്റ്റകേണ. എതിനാല് 2022-23 സാപരത്തിക വര്ഷന്റത്ത സിംസ്ഥാന
ബഡ്ജറ്റില് ന്റമയിെനന്സ് ന്റാെ് സ്റ്റനാണ് സ്റ്ററാഡ്, ന്റമയിെനന്സ് ന്റാെ് സ്റ്ററാഡ്
വിഹിതത്തില് വകയിരുന്നുത്തിരിക്കുന്ന തുക 2020-21-ല് ഒസ്റ്റരാ തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനുിം
അനുവദിച്ച വിഹിതത്തിന് ആനുപാതികമായി കണകേണാകേണി സുസ്റ്റലഖ സ്റ്റസാഫ്ട് ന്റവയറില്
ഉ്ന്റപ്പടുത്തി നല്കി. ഇപ്രകാരിം ഉ്ന്റപ്പടുത്തി നല്ുന്ന താല്കേണാലിക വിഹിതിം
അടിസ്ഥാനമാകേണി ആല്ലാ തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനളളുിം 2022-23 വര്ഷന്റത്ത ന്റമയിെനന്സ് 
ഫ. എ്സ്റ്റപ്രാജക്ടുക്കേണ്രൂപിംനല്കാന്നിര്സ്റ്റേശിച്ചു. 

വികസനഫ. എ്വിഹിതിംപൂര്ണ്ണമായിവിഭജിച്ച്നല്കിയിടില്ല.ധനകാരയകമ്മീഷന്റെര. എാമത്
റിസ്റ്റപ്പാര്ട് സര്കേണാര് അിംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ്. ഇത് പ്രകാരിം വിഹിതിം പൂര്ണ്ണമായി വിഭജിച്ച്
നല്ുകയിം ഇളന്റന ലഭിക്കുന്ന വിഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി വാര്ഷിക പധി തി
പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന് അവസരിം നല്ുകയിം സ്റ്റവണിം. പ്രാസ്റ്റദശിക സാപരത്തിക വികസനിം,
അതിദരിദ്ര്രുന്നുന്റടസമസ്റ്റക്രാപ്ലാന്തണ്ടാറാകേണലുമായിബന്ധന്റപ്പടസ്റ്റപ്രാജക്ടുക്ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതിന്
മുന്ഗണന നല്കണിം. ഫ. എ് വിഭജിച്ച് നല്ുന്ന പ്രക്രിയ ഒഗേ് പുതിസ്റ്റയാടുകൂടി
പൂര്ത്തിയാക്കുകയിം ന്റസപ്റ്റിംബറില് വാര്ഷിക പധി തി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന് അവസരിം
നല്കാന്റമ.ിം തീരുന്നുമാനിച്ചു. ഒഗേ് പുതിസ്റ്റയാന്റട ഫ. എ് വിഭജിച്ച് നല്ുന്ന പ്രക്രിയ
പൂര്ത്തിയാകേണണന്റമന്ന് സൂെിപ്പിച്ചുന്റകാ. എ് ആസ്.ആര്.ജി ന്റെയര്മാന് ബഹു: ധന മന്ത്രികേണ്
കത്ത്അയയ്ക്കണിം. 

ഇന്ന്റസെീവ്ന്റാെ ്

തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനളളുന്റട തനത് ഫ. എില് 2019-20-ല് നി.ിം 2020-21 ല്  ഉ. എായ
വര്ധി നവ് അനുസരിച്ച് ഒസ്റ്റരാ തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനുിം 15 ശതമാനിം ഇന്ന്റസെീവ്
ന്റാെില് നി.ള്ള വിഹിതിം ലഭിക്കുിം. തനത് ഫ. എിന്റല വര്ധി നവ് സിംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ
ഐ.ന്റക.ആിംല്നിന്ന്ലഭിക്കുന്നതിന്അനുസരിച്ച്ഇതിസ്റ്റലല്തുടര്നടപടിഉ. എാുിം. 

2.ആസ്തിരജിേര്കാലികമാകേണല് 

ആറാിം സിംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷന് തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളില് നി.ിം

ആസ്തികളുന്റട സ്ഥിതിവിവരകേണണക്കുക് സ്റ്റശഖരിച്ചിരുന്നു.. ആ സ്ഥിതി വിവരകേണണക്കുകളില്

നൂനത ഉസ്റ്റ. എാ ആന്ന് പരിസ്റ്റശാധിച്ച് അവ ുറ്റമറ്റതാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി

പൂര്ത്തിയാസ്റ്റകേണ. എതു. എ്. പ്പിംആസ്തി രജിേര്കാലികമാക്കുകയിം ന്റെസ്റ്റണ്ട. എതു. എ.്ഈവിഷയിം

സ്റ്റയാഗത്തില് െര്ച്ച ന്റെുകയുകയിം താന്റഴപ്പറയന്ന ശുപാര്ശക് സര്കേണാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക്

നല്കാന്തീരുന്നുമാനിക്കുകയിംന്റെു. 

1. തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനളളുന്റടനിയന്ത്രണത്തിലുള്ളആസ്തി രജിേര്കാലികമാക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനള്കേണ് സ്റ്റനതൃതവിം നല്ുന്നതിനുിം ഇതിന്റെ രീതിശാതിം
നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുമായി പ്രിന്സിപ്പല് ഡയറക്ടര് ന്റെയര്സ്റ്റപഴ്സണായി രുന്നു കമ്മിറ്റികേണ്
രൂപിംനല്കാമാന്നതാണ്. 
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2. കമ്മിറ്റിയന്റടപരിഗണനാവിഷയള്ചുവന്റടസ്റ്റെര്ക്കു.. 
i. തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുന്റട ആസ്തി രജിസറ്റര് കാലികമാക്കുകയിം

ഡിജിസറ്റസ്റ്റസഷന് നടത്തുകയിം ന്റെുകയുന്ന പ്രവര്ത്തനളളുന്റട രീതിശാതിം

നിശ്ചയിക്കുകയിംസ്റ്റമല്സ്റ്റനാടിംവഹിക്കുകയിംന്റെുകയുക. 

ii. ആറാിംസിംസ്ഥാനധനകാരയകമ്മീഷന്ശുപാര്ശന്റെ് മാനദണ്ഡള്പ്രകാരിം

ഫ. എ് വിഭജിച്ച്  നല്ുന്നതിനുള്ള സഞ്ിത വിവരസ്റ്റശഖരിം ുറ്റമറ്റ രീതിയില്

തണ്ടാറാക്കുക. 

തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുന്റട  പ്ലാന്ഫ. എ് ഉപസ്റ്റയാഗിച്്ച  മറ്റ് നിര്ബന്ധിത
വകയിരുന്നുത്തലുക് നടസ്റ്റത്ത. എി വരികയിം (ജലജീവന് മിഷന്, അമൃത്, സ്മാര്ട് സിറ്റി
മുതലായവ) മറ്റ് വുപ്പുക് തണ്ടാറാക്കുന്ന പ്ലാന് അനുസരിച്ച് ഇവ നിര്വഹണിം
നടസ്റ്റത്ത. എിവരികയിം ന്റെുകയു.. എ്. ഇതിന്റനാരുന്നു പരിഹാരിം കന്റ. എത്തണന്റമന്ന് ന്റകാച്ചിന്
സ്റ്റകാര്പ്പസ്റ്ററഷന്സ്റ്റമയര്ആവശയന്റപ്പട്ടുണ്ട്. 

3.ആ.ബി.സിസ്റ്റപ്രാന്റാിംനടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

 സബ്സിഡി മാര്ഗസ്റ്റരഖയില് ആ.ബി.സി സ്റ്റപ്രാന്റാിം പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ആങ്കിലുിം പല
തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനളളുിംസ്റ്റപ്രാജക്ട്തണ്ടാറാകേണിയിട്ടുണ്ട്. എ.് 

കാസര്സ്റ്റഗാഡ്,തിരുന്നുവനന്തപുരിംജില്ലകളില്ജില്ലാപഞ്ായത്തുിം,സ്റ്റലാകേണ്പഞ്ായത്തുകളുിം,
ന്റാമപഞ്ായത്തുകളുിം സിംയക്തമായി ജില്ലാ ന്റവറ്റിനറി ന്റസെറില് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന
സൗകരയളന്റളാരുന്നുകേണി, ുടുിംബശ്രീയന്റട സ്റ്റഡാഗ് കാസ്റ്റച്ചഴ്്സ ന്റന ഉ്ന്റപ്പടുത്തിആ.ബി.സി സ്റ്റപ്രാന്റാിം
നടത്തി വരുന്നു.. ആവശയത്തിന് ന്റവറ്റിനറി സര്ജന്മാര് ഇന്റല്ലങ്കില് സ്റ്റകാണ്രാക്ട്
അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമികേണാമാന്നതാണ്. ബന്ധന്റപ്പടവരുന്നുമായി െര്ച്ച നടത്തി മാര്ഗസ്റ്റരഖ
അടിയന്തിരമായിപുറന്റപ്പടുവികേണണിം. 

4.പതിനഞ്ാിംധനകാരയകമ്മീഷന്അനുവദിച്ചന്റഹല്ത്ത്ന്റാെ്വിനിസ്റ്റയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്രൂപന്റപ്പടുത്തല് 
 പതിനഞ്ാിം ധനകാരയ കമ്മീഷന് പ്രാഥമികാസ്റ്റരാഗയ പരിരക്ഷാ സൗകരയള്
ന്റമച്ചന്റപ്പടുത്താന് ആസ്റ്റരാഗയസ്റ്റമഖലാ ന്റാെ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ്. 2021-26 ആണ് അവാര്ഡ് 
കാലയളവ്. 2021-22-ന്റല ന്റഹല്ത്ത് ന്റാെ് വിഹിതിം തസ്റ്റേശഭരണസ്ഥാപനള്കേണ് വിഭജിച്ച്
കിടിന്റയങ്കിലുിം ഇത് വിനിസ്റ്റയാഗികേണാന് കഴിെിടില്ല.ഈ ന്റാെ് വിനിസ്റ്റയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗസ്റ്റരഖയന്റടഏകസ്റ്റദശരൂപസ്റ്റരഖആയിട്ടുണ്ട്. എ്. അടുത്ത4വര്ഷസ്റ്റത്ത്ക്കുളള്ളന്റഹല്ത്ത്ന്റാെ്
വിനിസ്റ്റയാഗത്തിനുള്ള മാര്ഗസ്റ്റരഖ തുടര്ന്ന് തണ്ടാറാകേണണിം. കില ഡയറക്ടര് ജനറല്
അധി യക്ഷനായള്ളകമ്മിറ്റിയന്റടസ്റ്റനതൃതവത്തിലാണ്മാര്ഗസ്റ്റരഖതണ്ടാറാക്കുന്നതിനുള്ളപ്രവര്ത്തനിം
നടത്തുന്നത്. ന്റഹല്ത്ത് ന്റാെ്പൂര്ണ്ണമായിംസടഡ്ന്റാൊണ്. 6ീീമുക്കേണായിടാണ്ന്റാെ്
ലഭിക്കുന്നത്. നിര്വഹണത്തിസ്റ്റലയ്ക്ക് സ്റ്റപാുസ്റ്റപരാ്ആദയ വര്ഷിം െില പ്രാസ്റ്റയാഗികബുധി ിമുട്ടുണ്ട്ക്
ഉ. എാസ്റ്റയകേണാിം.അതനുസരിച്ച്തുടര്.ള്ളമാര്ഗസ്റ്റരഖയില്മാറ്റള്വരുന്നുസ്റ്റത്ത. എിവരുന്നുിം. 

5.കണ്സ്ടന്സിസ്റ്റസവനിംഉപസ്റ്റയാഗന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള്രൂപന്റപ്പടുത്തല് 

i. പ്രാസ്റ്റദശിക സാപരത്തിക വികസനിം സിംബന്ധിച്ച ഡി.പി.ആര് തസ്റ്റേശഭരണ
സ്ഥാപനള് തണ്ടാറാസ്റ്റകേണ. എതു. എ.് പ്രാസ്റ്റദശിക സവദഗധി യിം ഇല്ലാത്തതിനാല്
കണ്സ്ടന്സി സര്വീസ് സ്റ്റവ. എി വരുന്നുിം. കണ്സ്ടിിംഗ് ഫീസ് നല്ുന്നതിനുിം
ന്റട. എറിനുിം ന്റപ്രാവിഷന് കന്റ. എത്തണിം. തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുന്റട മറ്റ്
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സ്റ്റപ്രാജക്ടുക്കേണ്  കൂടി കണ്സ്ടന്സി സര്വീസിനുസ്റ്റവ. എി കണ്സ്ടന്സികന്റള
ആിംപാനല്  ന്റെണ്ടണിം. കണ്സ്ടന്സി സ്റ്റസവനിം പ്രസ്റ്റയാജനന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുിം
കണ്സ്ടന്റുമാരമാന്റരനിസ്റ്റയാഗിക്കുന്നതിനുമുള്ളമാനദണ്ഡള്നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്രുന്നു
വിദഗ്ദ്ധസമിതിന്റയനിശ്ചയികേണണിം.ഇത്സിംബന്ധിച്ച്െര്ച്ചന്റെ് ്കരട്മാര്ഗസ്റ്റരഖ
ആസ്.ആര്.ജിനല്കണിം. 

ii. ന്റതാഴില് സഭക് ആഗേ് മാസിം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണിം ന്റെണ്ടണിം,
മാര്ഗസ്റ്റരഖതണ്ടാറാകേണണിം. 

6.സവകാരയപങ്കാളിത്തസ്റ്റപ്രാജക്ടുക്ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ളമാര്ഗനിര്സ്റ്റേശള് 
രൂപന്റപ്പടുത്തല് 
 തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനള് സവകാരയ പങ്കാളിത്തസ്റ്റത്താന്റട നടത്തുന്ന
പധി തിക്കേണായള്ളമാനദണ്ഡള്ആസ്.ആര്.ജിയന്റടസ്റ്റനതൃതവത്തില്രൂപന്റപ്പടുത്തണിം. 

7.ഭൗതികസ്റ്റനടള്സ്റ്റശഖരിക്കുന്നതിനുള്ളക്രമീകരണിംസുസ്റ്റലഖസ്റ്റസാഫ്ട്ന്റവയറില് 
ഏര്ന്റപ്പടുത്തല് 

സ്റ്റപ്രാജക്ട് ന്റെലവ് ആമാസ്റ്റപരാ് തന്റന്ന ആസ്തി രജിേറില് അപ്സ്റ്റഡറ്റ് ന്റെുകയുന്ന രീതി
സ്റ്റവണിം.ഉല്പാദനസ്റ്റമഖല,സ്റ്റസവനസ്റ്റമഖലആന്നിവയ്ക്ക്മുന്ഗണനനല്കണിം. 

 ഭൗതിക സ്റ്റനടിം സ്റ്റരഖന്റപ്പടുത്തുസ്റ്റപരാ് മാനദണ്ഡിം, പരാമീറ്റര് ആന്റന്താന്റകേണ ഉ്ന്റപ്പടുത്താിം
ആന്നത് സിംബന്ധിച്ച് ഐ.ന്റക.ആിം, ഡി.പി.ഡി, െീഫ് ആഞ്ിനീയര് ആന്നിവര് സ്റ്റെര്ന്ന് രുന്നു
വര്കേണ്സ്റ്റഷാപ്പ്നടത്തണിം. 

8.ന്റമയിെനന്സ്ഫ. എ്വിനിസ്റ്റയാഗമാമായിബന്ധന്റപ്പട്ഇതുവന്റരപുറന്റപ്പടുവിച്ചമാര്ഗ 
 നിര്സ്റ്റേശള്സ്റ്റക്രാഡീകരികേണല് 
 ന്റമയിെനന്സ്ന്റാെിന്റെവിനിസ്റ്റയാഗമാമായിബന്ധന്റപ്പട് 2004മുതല്പുറന്റപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്ള്ള
നിര്സ്റ്റേശള് സ്റ്റക്രാഡീകരിച്ച് കാലികമായി പുതുകേണി മാര്ഗസ്റ്റരഖ തണ്ടാറാകേണണിം. തനത്
ആസ്തിയന്റടന്റമയിെനന്സിനുിംഅനുവാദിംനല്കണിം. 

9.സിംരിംഭകതവസ്റ്റപ്രാത്സാഹനിം–മാതൃകാസ്റ്റപ്രാജക്ടുകളുന്റടസമാഹാരിംതണ്ടാറാകേണല് 

 പ്രാസ്റ്റദശിക ഉല്പന്നളളില് നിന്ന് മൂലയവര്ധി ിത ഉപന്നപ്പന്നള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് സ്റ്റപ്രാജക്ട്
വിശദാിംശള്,ന്റമഷീനറി,ന്റെലവ്ഉ്പ്പന്റടയള്ളകാരയള്സ്റ്റക്രാഡീകരിച്ച്പ്രസിധി ീകരികേണാന്
ആസ്.ആര്.ജി ഉസ്റ്റേശിക്കു.. ഇതിനുള്ള പ്രാരിംഭ സ്റ്റജാലിക് ആരിംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ്. ഇത് സ്റ്റയാഗിം
അിംഗീകരിച്ചു. 

10.പധി തിനിര്വഹണപ്രവര്ത്തനിംെിടന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്സവീകരിസ്റ്റകേണ. എനടപടിക്. 

i. മികേണ തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനളളുിം ോറ്റസ് റിസ്റ്റപ്പാര്ട് മികച്ച രീതിയില് അല്ല
തണ്ടാറാക്കുന്നത്.പഞ്ായത്ത്വുപ്പുിംതസ്റ്റേശഭരണവുപ്പുിംഇത്ഫലപ്രദമായിസ്റ്റമാണിറ്റര്
ന്റെണ്ടണിം. 

ii. ന്റവറ്റിിംഗുിം ന്റടക്നികേണല് സാങ്ഷനുിം സ്റ്റവഗത്തിലാക്കുന്നതിനുിം ന്റാമ, വാര്ഡ് സഭക്
കൂടുന്നതിനുമുള്ള കല. എര് തണ്ടാറാകേണണിം. ന്റവറ്റിിംഗ് ഒഫീസര്മാര്കേണ് പരിശീലനിം
നല്കണിം. 

iii. 2022-23വാര്ഷികപധി തിസിംബന്ധിച്ച്താന്റഴപ്പറയന്നതീരുന്നുമാനന്റമടുത്തു. 
 ജൂസല31നകിംവാര്ഷികപധി തിജില്ലാആസൂത്രണസമിതികേണ്സമര്പ്പിച്ച്ആഗേ്

പുതിസ്റ്റയാന്റടന്റവറ്റിിംഗ്പൂര്ത്തിയാകേണിനിര്വഹണത്തിസ്റ്റലയ്ക്ക്കടകേണണിം. 
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 അധികമായി ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപസ്റ്റയാഗിച്ച് ന്റസപ്റ്റിംബറില് പധി തി സ്റ്റഭദഗതി
നടത്തണിം. 

 ന്റഹല്ത്ത്ന്റാെിന്റെആദയവര്ഷവിഹിതിംഉപസ്റ്റയാഗിച്ചുള്ളസ്റ്റപ്രാജക്ടുക്ഡി.പി.സി
യന്റടഅിംഗീകാരിംഇല്ലാന്റതസ്ന്റപഷയല്സ്റ്റപ്രാജക്ട്ആന്നനിലയ്ക്ക്ന്റവറ്റിിംഗ്കഴിെ്
നിര്വഹണിം തുടങ്ങകയിം പിന്നീട് റിവിഷന് സമയത്ത് വാര്ഷിക പധി തിയമായി
സിംസ്റ്റയാജിപ്പിക്കുകയിംന്റെണ്ടണിം 

iv. ന്റവറ്റിിംഗ് ഒഫീസര്മാര്കേണ് പ്രസ്റ്റതയക പരിശീലനിം കില നല്കണിം. വുപ്പ് സ്റ്റമധാവിക്
ഇടന്റപട് ന്റവറ്റിിംഗ് നടപടി കാരയക്ഷമാകേണാന് ജില്ലാതലത്തിലുിം സ്റ്റലാകേണ് തലത്തിലുിം ഉള്ള
ഉസ്റ്റദയാഗസ്ഥര്കേണ്നിര്സ്റ്റേശിംനല്കണിം. 

v. പധി തിസമര്പ്പണത്തിനുള്ളഐ.ന്റക.ആിം സ്റ്റസാ്്ന്റവയറില്വരുന്നുന്നപ്രശ്നള്ഉടനടി
പരിഹരികേണാനുളളനടപടിക്സവീകരികേണണന്റമന്ന്തീരുന്നുമാനിച്ചു. 

11.ജില്ലാറിസ്റ്റസാഴ്സ്ന്റസെറിന്റെപ്രവര്ത്തനിംകാരയക്ഷമമാകേണല് 

 ജില്ലാ റിസ്റ്റസാഴ്സ് ന്റസെറിന്റെ പ്രവര്ത്തനിം പല ജില്ലകളിലുിം കാരയക്ഷമമല്ല. പ്ലാനിിംഗ്
സ്റ്റബാര്ഡ്ഇകേണാരയത്തില്ആവശയമായഇടന്റപടല്നടത്തണിം. 

12.മാര്ഗസ്റ്റരഖയില്വരുന്നുസ്റ്റത്ത. എമാറ്റള് 

i. വാഹനിം – മുനിസിപ്പല് ന്റെയര്മാന്മാര്കേണ് വാഹനിം വാങ്ങന്നതിന് പരിധി 15
ലക്ഷമാകേണിഉയര്ത്തണിം 

ii. കൃഷി 

 വയക്തിഗത സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് ന്റാമപഞ്ായത്തുക്ക്കുിം മുന്സിപ്പാലിറ്റിക്ക്കുിം മാത്രമാിം ഗ്രൂപ്പ്
അധിഷ്ഠിത സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് ആല്ലാ തസ്റ്റേശഭരണ സ്ഥാപനള്ക്കുിം ആടുകേണാമാന്നതാണ് ആന്ന്
ന്റപാതുമാനദണ്ഡമാണ് സബ്സിഡി മാര്ഗസ്റ്റരഖയിലുള്ളത്. വയക്തിഗത ഗുണസ്റ്റഭാക്താകേണ്കേണ് 
സ്റ്റവ. എിയള്ള ഉല്പാദന സ്റ്റപ്രാജക്ടുക് ന്റാമപഞ്ായത്തുക് നടപ്പാക്കുസ്റ്റപരാ് സ്റ്റലാകേണ്, ജില്ലാ
പഞ്ായത്തുക്കേണ് ഇതില് പങ്കാളികളാകാന്റമന്ന നിര്സ്റ്റേശിം ഉ്ന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധയത
പരിസ്റ്റശാധികേണണിം. 

    സ്റ്റയാഗിംഉച്ചയ്ക്ക്2.00മണികേണ്അവസാനിച്ചു. 

സ്റ്റയാഗത്തിന്റെഹാജര്ചുവന്റടസ്റ്റെര്ക്കു.. 

1) സ്റ്റഡാ. ജിജു.പി.അലക്സ്, ന്റമപരര് വിസ്റ്റകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണിം & ന്റെയര്മാന് ആസ.്ആര്.ജി, സ്റ്റേറ്റ്
പ്ലാനിിംഗ്സ്റ്റബാര്ഡ ്

2) ശ്രീ.ആസ്.ആര്.സനല്ുമാര്,കണ്വീനര്,സ്റ്റേറ്റ്റിസ്റ്റസാഴ്സ്ഗ്രൂപ്പ് 
3) ശ്രീമതി.സ്റ്റജാസസഫന്.ന്റജ,െീഫ്വിസ്റ്റകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണിം, സിംസ്ഥാനആസൂത്രണസ്റ്റബാര്ഡ് 
4) ശ്രീ.പ്രകാശന്.ന്റക,ജില്ലാപ്ലാനിിംഗ്ഒഫീസര്,കണ്ണൂര് 
5) ശ്രീമതി.ആസ.്സ്റ്റജാസ്നസ്റ്റമാ്,സ്റ്റജായിെ്ഡയറക്ടര്,പഞ്ായത്ത്വുപ്പ് 
6) ശ്രീ.സ്റ്റജാണ്സണ്.ന്റക,െീഫ്ആഞ്ിനീയര്,LID & EW 
7) ശ്രീമതി.സിന്ധു.വി,സ്റ്റേറ്റ്സ്റ്റപ്രാന്റാിംമാസ്റ്റനജര്,ുടുിംബശ്രീ 
8) ശ്രീ.ആ.സ്റ്റപ്രിംുമാര്,ഫിനാന്സ്ഒഫീസര്,നഗരകാരയവുപ്പ്. 
9) ശ്രീമതി.സുധ.ഡി,ഡയറക്ടര്,കില-CHRD 
10) അഡവ.ആിം.അനില്ുമാര്,പ്രസിഡെ്,സ്റ്റമസ്റ്റയഴ്സ്കൗണ്സില്,സ്റ്റകരള(ഒണ്സലന്) 
11) ശ്രീ.ആിം.കൃഷ്ണദാസ്,ന്റെയര്മാന്,സ്റ്റെിംബര്ഒഫ്മുനിസിപ്പല്ന്റെയര്ന്റമന് 
12) ശ്രീ.ബി.പി.മുരളി,പ്രസിഡെ്,സ്റ്റകരളസ്റ്റലാകേണ്പഞ്ായത്ത്അസ്റ്റസാസിസ്റ്റയഷന് 
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13) ശ്രീ.വി.പി.പിമുസ്തഫ,ബഹു: തസ്റ്റേശസവയിംഭരണവുപ്പ്മന്ത്രിയന്റടസപ്രവറ്റ്ന്റസക്രടറി 
14) ശ്രീ. സി.പി വിസ്റ്റനാദ്, ബഹു: തസ്റ്റേശസവയിംഭരണ വുപ്പ് മന്ത്രിയന്റട സ്ന്റപഷയല് സപ്രവറ്റ്
ന്റസക്രടറി 

15) ശ്രീ. ആിം.സുസ്റ്റരശന്, ബഹു: തസ്റ്റേശസവയിംഭരണ വുപ്പ് മന്ത്രിയന്റട അഡീഷണല് സപ്രവറ്റ്
ന്റസക്രടറി 

16) ശ്രീ.വിസ്റ്റനാദ്കുമാര്.ന്റക,ബഹു: തസ്റ്റേശസവയിംഭരണവുപ്പ് മന്ത്രിയന്റടഅഡീഷണല്സപ്രവറ്റ്
ന്റസക്രടറി 

17) ശ്രീ.അനീഷ്.ആ,സ്റ്റപ്രാജക്ട്മാസ്റ്റനജര്,ഇന്ഫര്സ്റ്റമഷന്സ്റ്റകരളമിഷന് 
18) ന്റപ്രാഫ.പി.ന്റകരവീന്ദ്രന്, ആസ.്ആര്.ജിഅിംഗിം 
19) ശ്രീ.ടി.ഗിംഗാധരന്,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
20) ശ്രീ.അനൂപ്കിസ്റ്റഷാര്,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
21) ശ്രീ.ആസ്.ജമാല്,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
22) ശ്രീ.റ്റി.സുസ്റ്റരഷ്ബാബു,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
23) ശ്രീ.ആഡിസണ്.ആസ്,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
24) ശ്രീ.വിമല്ുമാര്.ന്റക.ആന്,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
25) ശ്രീ.നന്ദുമാര്.സി,ആസ്.ആര്.ജിഅിംഗിം 
26) ശ്രീ. ശ്രീുമാര്.റ്റി.ആല്, അസിേെ് ഡയറക്ടര്, വിസ്റ്റകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗിം, സിംസ്ഥാന
ആസൂത്രണസ്റ്റബാര്ഡ് 

27) ശ്രീ.അനൂഷ.്സവ,സീനിയര്ക്ലര്കേണ,്നഗരകാരയവുപ്പ.് 


