നം. 20/2017/SRG/CC
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ
24.05.2017 ല് െിയ കയാഗത്തിടെ നെപെിവിവരം
കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് നിയമസഭാകോംപ്ലക്സിടല ഹാള് നമ്പര് 5-A-യില് അരംഭിച്ചു. ബഹു. തകേശസൃയം ഭരണ
വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഗത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയാഗത്തില് പടെടുത്തവരുടെ വിവരം ഄനുബന്ധമായി
കേര്ത്തിരിുന്നു.
2017- 18 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി അസൂത്രണ നെപെി സംബന്ധിച് ് കയാഗം ഄവകലേനം ടേതു. . വിശദാംശങളള്
താടഴ കേര്ുന്നു

1.

അസൂത്രണ പുകരാഗതി ഄവകലാേനം -22.05.2017
I സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ട്

1) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ു കകാഡീേരണം
പൂര്ത്തിയാക്കിയ സ്ഥാപനങളള്
2) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ു കകാഡീേരണം
പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത സ്ഥാപനങളള്
II ഗ്രാമ/വാര്ഡ് സഭാകയാഗങളള്
1) ഗ്രാമ/ വാര്ഡ് സഭാ കയാഗം
പൂര്ത്തിയാക്കിയ സ്ഥാപനങളള്
2) ആതുവടരയും ഗ്രാമ/ വാര്ഡ് സഭാ
കയാഗംപൂര്ത്തിയാക്കാത്തസ്ഥാപനങളള്
III വിേസന കരഖ
1) വിേസനകരഖ ഄന്തിമമാക്കിയ
സ്ഥാപനങളള്
2) വിേസനകരഖ ഄന്തിമമാക്കാത്ത
സ്ഥാപനങളള്
IV വിേസന ടസമിനാര്
1) വിേസന ടസമിനാറുേള്
നെത്തിയ സ്ഥാപനങളള്
2) വിേസന ടസമിനാറുേള്
നെത്താത്ത സ്ഥാപനങളള്
V കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കല്
1) വര്ക്കിംഗ് ്പ് പ്പ് തലത്തില്
കരാജക്ടുേള് തയ്യാറാക്കിയ
സ്ഥാപനങളള്
2) വര്ക്കിംഗ് ്പ് പ്പ് തലത്തില്
കരാജക്ടുേള് പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത
സ്ഥാപനങളള്
VI കരാജക്ട് ഡാറ്റാഎ െി
1) കരാജക്ട് ഡാറ്റാഎ രി
അരംഭിച് വര്
2) കരാജക്ട് ഡാറ്റാഎ രി
പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്
3) എത്ര കരാജക്ടുേള് ഡാറ്റാഎ രി
നെത്തി
VII പദ്ധ്തികരഖ
1) ഄന്തിമ പദ്ധ്തികരഖ
തയ്യാറാക്കിയവര്
VIII വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി DPCയ്ക്കു സമര്പ്പിക്കല്
1) കരാജക്ടുേളം പദ്ധ്തികരഖയും
ഡി.പി.സി.യ്ക്ക്
സമര്പ്പിച് സ്ഥാപനങളള്
2) കരാജക്ടുേളം പദ്ധ്തികരഖയും
ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കാ
തയ്യാറായ സ്ഥാപനങളള്
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ടപാതുവിഷയങളള്

2.1 ജില്ലാ പദ്ധ്തി
എല്ലാ ജില്ലേള്ും സമഗ്രമായ ിരു ജില്ലാ പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കണം. തകേശ
ഭരണസ്ഥാപനങളളടെ പദ്ധ്തികയാടൊപ്പം ജില്ലയില് വിവിധ വൄപ്പുേള് നെപ്പാുന്ന
പദ്ധ്തിേള്െി ജില്ലാ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപ്പടുകത്തുണ്തുുണ്്. ആതിന് കനവംതൃം നല്കേുണ്ത്
ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയാണ്. ആതിടെ മുടന്നാരുക്കടമന്ന നിലയില് 02.06.17 ല്
സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാര്ഡില് കേരുന്ന കയാഗ തീരുമാനരോരം ജില്ലാ അസൂത്രണ
സമിതിേള് നെപെിസൃീേരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )
2.2 മിക്ക തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളം കേരള വാടര് ഄകതാറിറ്റി, കേരളാ കസ്റ്ററ്റ് ആലക്ട്രിസിറ്റി
കബാര്ഡ്, ഗ്രൗുണ്് വാടര് ഡിപ്പാര്ട്ടമെ് തുെങളിയ ിജ സിേള്ക്ക് വിവിധ കരാജക്ടുേള്
നെപ്പാുന്നതിന് തുേ ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തിുുണ്്. ആവയില് പലയിെത്തം കരാജക്ടുേള്
സമയബന്ധിതമായി നെപ്പാക്കാറില്ല. ൊടത കസവിംഗ്സം ഈുണ്്. ആത് സംബന്ധിച് ് ിരു
ഄവകലാേനം നെത്തി ജില്ലാതലത്തില് നെപെി സൃീേരിക്കണം. ഓകരാ തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങളളം ആരോരം എത്ര രൂപ ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തിുുണ്്, ടേലവഴിച്  തുേ, ഭൗതിേ
കനടം, മിച് ം തുേ തുെങളിയവ ഡി.പി.സി വിശദമായി ഄവകലാേനം നെത്തണം.
േിലവഴിക്കാത്ത തുേ ഄെിയന്തിരമായി ടേലവഴിക്കണം. ഄല്ലാടയെില് സര്ക്കാരികലക്ക്
തിരിടേ ഄെയ്ക്കണം. പഞ്ചായത്ത ടഡപൂടി ഡയറക്ടര്, ഄസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ്
േമ്മീഷണര്
എന്നിവര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേളകെയും
കലാക്ക്പഞ്ചായത്തേളകെയും
വിവരങളള് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിു നല്േണം. ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തികെയും നഗരസഭേളകെയും വിവരങളള് ടസകടറിമാര് ഡി.പി.സിു കനരിു
നല്േണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )
2.3 2017-18 ടല ജനേീയാസൂത്രണ മാര്ഗകരഖരോരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല ോയിേ
വിേസനവുമായി ബന്ധടപ്പട് ഗ്രാമ, നഗരസഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാതലത്തില് യൂത്ത് ക്ലബ്
ികോപന സമിതി എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളം രൂപീേരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ.) വൄപ്പ് )
2.4 എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളം 2017-18-ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയുടെ ഡി.പി.സി
ഄംഗീോരം 31.05.2017-നു മു പ് കനെണം. ആത് എല്ലാ ദിവസവും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്,
നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് എന്നിവര് രകതയേമായി
ഄവകലാേനം ടേയ്യണം. ആതിനായി ശ്രീമതി. ഹരിത വി.ൄമാര് (നഗരോരയ ഡയറക്ടര്),
ശ്രീ സകന്താഷ് ൄമാര്(ഄഡീഷണല് ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസനം) ശ്രീ. നാരായണ്
നമ്പൂതിരി (കജായിെ് ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് ) എന്നിവടര കനാഡല്
ഓഫീസറായി രകതയേം ചുമതലടപ്പടുത്തി
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )
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2.5 കരാജക്ടുേള് തയ്യാറാുന്നതിനും കരാജക്ട് എ രി നെത്തന്നതിനും തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങളള് രകതയേമായ കമീേരണം നെത്തണം. അവശയടമെില് 31.05.2017 വടര
കരാജക്ട് എ രി നെത്തന്നതിന് ദിവസകവതാനാെിസ്ഥാനത്തില് അളേടള നിയമി
ക്കണം. അവശയടമന്നു കതാന്നുന്ന എല്ലാ കമീേരണങളളം തകേശഭരണ സ്ഥാപനം
ിരുക്കണം. ആതിനാവശയമായ ടേലവ് പദ്ധ്തി അസൂത്രണത്തിനുകവുണ്ി മാറ്റി വച് ിരിുന്ന
വിഹതത്തില് നിന്ന് ഈപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
(1. നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്)
2.6 ഐ.ടേ.എം കസാഫ്ട് ടവയര് സംബന്ധിച് ് എടന്തെിലം രശ്നങളകളാ സംശയങളകളാ
ഈടുണ്െില് ഄവ പരിഹരിുന്നതിന്
ഐ.ടേ.എം. ടഹഡ് േൃാര്ടറില് രകതയേ
സൗേരയടമാരുക്കണം. 31.05.2017 വടര
എല്ലാ ദിവസവും
രാത്രി 10.00 മണിവടര
ഐ.ടേ.എം. ടഹല്പ് ടഡസ്േ് രവര്ത്തിക്കണം.
(നെപെി: എക്സിേൂടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)
2.7 രാഥമിേ വിലയിരുത്തലില് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളടെ വിേസനകരഖയിലം സ്റ്റാറ്റസ്
റികപ്പാര്ടിലം
ണത്തില് ിേീെത സൃഭാവമില്ല. ആത് പരികശാധനയ്ക്ക് വികധയമാക്കണം.
ൄറവുേള് പരിഹരിക്കാ നെപെി സൃീേരിക്കണം. നൂതന കരാജക്ടുേള് എന്ന അശയം
എത്ര മാത്രം വിേസനകരഖയില് രതിഫലിച് ിുുണ്് എന്ന് രകതയേം വിലയിരുത്തണം.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളടെ 1997-ടലയും 2017-ടലയും വിേസനകരഖേള് താരതമയ
പഠനത്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള് വികധയമാക്കണം. ഡി.പി.സി.യും ആതു രകതയേം
വിലയിരുത്തേയും കഗ്രഡിംഗ് നല്ൄേയും ടേയ്യണം. മിേച്  കരഖേള് തയ്യാറാക്കിയ
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളടള ഄഭിനന്ദിക്കണം. ആരോരമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് എന്നിവര് തയ്യാറാക്കണം.
(നെപെി: 1) എല്ലാ ജില്ലാ േളക്ടര്മാരും
2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്)
2.8

ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷ കോഓര്ഡികനറ്റര്മാര് എല്ലാ ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിേളിലം
െതയമായി
പടെടുക്കണം. ലലഫ്, അശ്രയ
എന്നീ പദ്ധ്തിേളടെ
അസൂത്രണ
നിര്വഹണത്തില് ജില്ലാ മിഷ കോഓര്ഡികനറ്റര്മാര് രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം
(നെപെി: എക്സിേൂടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ)

2.9 കോര്പ്പകറഷനുേളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തേളം വിേസന ടസമിനാറുേളടെ കഫാകടാഗ്രാളേള്
ബന്ധടപ്പട വൄപ്പുകമധാവിേള്ു നല്േണം. ആവ തകേശഭരണ വൄപ്പിടെ ലസറ്റില്
ആെണം.
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
2. എക്സിേുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)

3

2.10 ആനിയുള്ള കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗങളളില് നഗരസഭേളടെ തനത് വരുമാനം
സംബന്ധിച് ് ഄവകലാേനം നെത്തണം. ആതിടെ വിശദാംശങളള് നഗരോരയ ഡയറക്ടര്
നല്േണം.
(നെപെി: നഗരോരയ ഡയറക്ടര്)
2.11 ഓകരാ കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗത്തിലം ിരു വൄപ്പിടെ വീതം രവര്ത്തനം
രകതയേമായി ഄവകലാേനം ടേയ്യണം. വൄപ്പിടെ മു ോല രവര്ത്തനം, ആകപ്പാഴടത്ത
പരിപാെിേള്, ഭാവി രവര്ത്തനം എന്നിവ ഄവകലാേനത്തിനു വികധയമാക്കണം.
അദയപെിയായി
ഄടുത്ത കോഓര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില് നഗരോരയ വൄപ്പിടെ
രവര്ത്തനം ഄവകലാേനം ടേയ്യാ തീരുമാനിച്ചു. ആതു സംബന്ധിച്  ൄറിപ്പ് കനരടത്ത
തടന്ന നല്േണം.
(നെപെി: 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
2) നഗരോരയ ഡയറക്ടര്)
2.12 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള്ക്ക് രകയാജനരദമാൄന്ന ോലാനുസൃതമായ രശ്നപരിഹാര
മാര്ഗങളള് ഐ.ടേ.എം. ലസറ്റില് ആെണം. ൊടത FAQ വും ലസറ്റില്ആെണം.
(നെപെി: എക്സിേൂടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)
2.13 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിടല വിദഗദ്ധ്രായ എഞ്ചിനീയര്മാടര
രകതയേ രശ്നം കനരിടുന്ന രകദശങളളില് നിയമിക്കണം. ഄവരുടെ ടരാഫഷണല്
ലവദഗ്ദ്ധ്യം പരമാവധി ഈപകയാഗടപ്പടുത്തണം
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
2.14 31.05.2017-നു മുമ്പ് സ്പില് ഓവര് കരാജക്ടുേളടെ പരമാവധി ബില്ലുേള് രഷറിയില് സമര്പ്പിച് ്
ബില് തുേ നല്േണം. നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുേള്ക്ക് പാര്ട് ബില് നല്ോനും രകതയേം
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. എല്ലാ എഞ്ചിനീയര്മാര്ും ആതു സംബന്ധിച്  ഄറിയിപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്
ആന്നു തടന്ന നല്േണം. 30.06.2017 നു മുമ്പ് സ്പില്ഓവര് കരാജക്ടുേളടെ പരമാവധി
ബില്ലുേള് മാറണം
(നെപെി: 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
2) േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തസൃഭവ)
2.15 24.05.2017 മുതല് 31.05.2017 വടര ഓകരാ ദിവസടത്തയും പദ്ധ്തി ടേലവ് ഐ.ടേ.എം.
കമാണിടര് ടേയ്യുേയും ആത് രകതയേമായി ഄടുത്ത കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില്
ഄവതരിപ്പിുേയും ടേയ്യണം.
(നെപെി: എക്സിേൂടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)
2.16

നിര്മ്മാണ രതിത്തിേളടെ
തീരുമാനടമടുത്ത.
2.16.1

നിര്വഹണം

സംബന്ധിച് ്

താടഴപ്പറയും

രോരം

50,000/- രൂപയില് താടഴയുള്ള രതിത്തിേള് നെപ്പാുന്നതിന്
ണകഭാക്തൃ
സമിതിടയ എല്പ്പിുേകയാ ടെുണ്ര് /ആ-ടെുണ്ര് രീതി ഄവലംബിുേകയാ
ടേയ്യാം

2.16.2 50,000/- രൂപ മുതല് 5.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു താടഴയുള്ള രതിത്തിേള് ടെുണ്ര്
മുകഖനകയാ ആ-ടെുണ്ര് മുകഖനകയാ നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
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2.16.3 5.00 ലക്ഷകമാ ഄതില് ടുതകലാ രൂപയ്ക്ക് മുേളിലള്ള കരാജക്ടുേള് നെപ്പാുന്നത് ആടെുണ്ര് മുകഖനമാത്രമായിരിക്കണം.
2.16.4 തുേയുടെ പരിധി കനാക്കാടത, അവശയടമെില്, പി.റ്റി.എ, കഹാസ്പിറ്റല് മാകനടെെ്
േമ്മിറ്റി ഄെണവാെി ടവല്ഫയര് േമ്മിറ്റി തുെങളിയ ിജ സി മുകഖന
നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.), (ആ.പി.എ), (ഡി.സി) വൄപ്പ് )
2.17

േില തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങളള് 2016-17-ടല ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതകത്തക്കാള് ടുതല് തുേ
ടേലവഴിച് ിുുണ്്. ആത്തരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള് ഄവ കമടപ്പടുത്തന്ന നെപെി
സൃീേരിുന്നതിന് ധനവൄപ്പിനു നല്േണം. ഇ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള്
ിടതാടക്കയാടണന്നും ിതു കമഖലയിലാണ് (ഈദാ. ജനറല്, എസ്.സി.എസ്.പി,
റ്റി.എസ്.പി) എന്നുമുള്ള വിവരം ഐ.ടേ.എം തകേശവൄപ്പു മുകഖന ധനവൄപ്പിനു നല്േണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്,
2. ധനോരയവൄപ്പ്,
3. എക്സിേുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)

3. മറ്റ് വിഷയങളള്
3.1 കോടയ്ക്കല് മുനിസിപ്പല് ടേയര്മാടെ 10.05.2017 ടല PO-13189/14-ാാാം നമ്പര് േത്തം 15.03.17 ടല
കോര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റികയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരവും
2014-15 വര്ഷത്തില് ഭവനശ്രീ പദ്ധ്തി രോരം 160 ഭവനരഹിതര്ക്ക് വീടുടവച് ്
നല്ൄന്നതിന്
ണകഭാതാകാക്കടള ടതരടുടുത്തിരുന്നു. ആതിനാവശയമായ ഫുണ്്
ഹഡ്കോയില് നിന്നും കലാടണടുക്കാനായിരുന്നു ഈകേശിച് ിരുന്നത്. ആതിന് സര്ക്കാര്
ഄനുമതി ലഭിക്കാ ലവേി. പല ണകഭാതാകാക്കളം സൃന്തമായി പണം ഈപകയാഗിച് ് വീടു
പണി തുെങളി വിവിധ ഘടങളളിലാണ്. ആവര് പണി നെത്തിയ കസ്റ്റജ് ഄനുസരിച് ് തുേ
നല്ോ ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം –

3.2

വീെിടെ ആനിയും നെകത്തുണ് നിര്മ്മാണ കജാലിും, മുമ്പ് പണി
നെത്തിയവയ്ക്കും
വാലുകവഷടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില്
തുേ
നല്ോവുന്നതാണ്. എന്നാല് മു പ് പൂര്ത്തിയായവ പുതിയ
നിര്മ്മാണ
രവര്ത്തിയാടണന്ന്
ഄസിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീയര്
സാക്ഷയടപ്പടുത്തണം. ആരോരം പണിത വീടുേളടെ കഫാകടാ ഗ്രാളം
ലിസ്റ്റം രകതയേമായി സൂക്ഷികക്കുണ്താണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )

ബഹു. ആരിങളാലുെ എം.എല്.എയുടെ 04.05.17- ടല േത്തം പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
രസിഡെിടെ 02.05.17 ടല േത്തം 31.03.17 ടല 1 (1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും.
കലാേ ബാെ് തുേ ഈപകയാഗിച് ് 2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില് പാെകശഖരങളള്ക്ക്
ടവര്ടിക്കല് അക്സിസ് കമാകടാര് പമ്പ് സ്ഥാപിുന്നതിന് (5 എണ്ണം) ലഭിച്  ടെുണ്റുേള്
എസ്റ്റികമറ്റ് തുേകയക്കാള് ടുതലാണ്. ടെുണ്ര് തുേ 31.03.17 ല് െിയ ഭരണസമിതി
ഄംഗീേരിച്ചു. ടെുണ്ര് നെപെി അരംഭിച് ത് 25.03.2017 നാണ്. ഄധിേ ടെുണ്ര് തുേയ്ക്ക്
ഄംഗീോരം നല്േി കരാജക്ടു നെത്തിപ്പിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
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തീരുമാനം –

3.3

കോര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില് പരിഗണികക്കുണ്വിഷയമല്ല എന്നു
നിരീക്ഷിച്ചു. ഄനുമതി നിരസിച്ചു. മാനദണ്ഡരോരമുള്ള നെപെി
കമങളള് പാലിച് ് 30.06.17 നു മുമ്പ് നെപ്പാക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ.) വൄപ്പ് )

ടേറുോവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 09.05.2017- ടല A1-2179/17-ാാാം നമ്പര് േത്തം
05.05.2017- ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവും.
ൄെിടവള്ളക്ഷാമം പരിഹരിുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിടല 19 വാര്ഡിലം ൊെറില് ൄെിടവള്ള
വിതരണം നെത്തന്നുുണ്്. 01.04.2017 മുതല് 31.05.2017 വടര ൄെിടവള്ള വിതരണത്തിന്
ടേലവഴിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുേ 10.00 ലക്ഷം രൂപയാടണന്ന് സര്ക്കാര് ഈത്തരവുുണ്്.
ഇ തുേ ഄപരയാപ്തമായതിനാല് തുേയുടെ പരിധി വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം- 5.00 ലക്ഷം രൂപ െി ഄധിേമായി ഈപകയാഗിക്കാ സര്്ക്കാര് ഄനുമതി
ഈുണ്്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് )

3.4 ൄമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസകടറിയുടെ 15.05.2017 ടല A-4183/17-ാാാം നമ്പര് േത്ത്.
2016-17 വര്ഷടത്ത റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതം 39,95,922 രൂപയാണ്. സ്പില് ഓവര് കരാജക്ടുേളം
െി കേര്ത്ത് അടേ 51,91,726/-രൂപ രഷറിയില് നിന്നും റ്റി.എസ്.പി കരാജ് ടുേള്ക്ക് കവുണ്ി
പി വലിച്ചു. ഄധിേമായി പി വലിച് ത് 11,95,804/- രൂപ. ഄധിേ തുേ പി വലിച് ത്
കമടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം –

ആതു സംബന്ധിച് ് പരികശാധന നെത്തി ധനവൄപ്പു തീരുമാനടമടു
കക്കുണ്താണ്. ഫയല് ധനവൄപ്പിനു ലേമാറാ തീരുമാനിച്ചു. ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിടത്തക്കാള് തുേ ടേലവഴിച് ിുള്ള മറ്റു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളളടെ
വിവരം തുെര്നെപെിയ്ക്കായി ധനവൄപ്പിനു ഐ.ടേ.എം ലേമാകറുണ്താണ്.
(നെപെി- 1. തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്
2. ധനോരയ വൄപ്പ്
3. എക്സിേുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)

3.5 ടോല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസകടറിയുടെ 31.03.2017 ടല A6-926/2014/17-ാാാം നമ്പര് േത്തം
22.03.17 ടല 4(23)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17 ല് കേരള വാടര് ഄകതാറിറ്റിയുടെ ഡികപ്പാസിറ്റ് വര്ുേളടെ ടെുണ്ര്
കസവിംഗ്സം വിവിധ ോരണങളളാല് നെപ്പാക്കാ േഴിയാത്ത കരാജക്ടുേളടെ തുേയും
ഈപകയാഗിച് ് മറ്റു ൄെിടവള്ള കരാജക്ടുേള് നെപ്പാക്കാ ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്
തീരുമാനം –
കേരളവാടര് ഄകതാറിറ്റിയുമായി േര്ച് ടേയ്ത് കസവിംഗ്സ് തുേ
ഈപകയാഗിച് ് മറ്റു കരാജക്ടുേള് എടുുന്നതു സംബന്ധിച് ്
ജില്ലാതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കാവുന്നതാണ്. ടപാതുതീരു
മാനം ഖണ്ഡിേ 2.2 രോരമുള്ള നെപെി സൃീേരികക്കുണ്താണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )
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3.6 ോസര്കഗാഡ് പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂടി ഡയറക്ടറുടെ 22.0.2017 ടല B5-136/ 2017-ാാാം നമ്പര്
േത്തേള് (2 എണ്ണം)
പടിേജാതി വിഭാഗത്തില് നിന്നും പടിേവര്ഗവിഭാഗത്തികലക്ക് മാറ്റടപ്പട ഄര്ഹരായ
ണകഭാതാകാക്കള്ക്ക്, ജനസംഖയാനുപാതിേമായി ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പുനകമീേരി
ുന്നതുവടര, രകതയേ ഘെേപദ്ധ്തി വിഹിതത്തില് നിന്നും പടിേവര്ഗോര്ക്ക്
നിശ്ചയിച് ിുള്ള
മാനദണ്ഡരോരം ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയനുസരിച്ചുള്ള
അനുലയങളള് ഄനുവദിുന്നതിന് 18.05.2013 ടല 1321/2013/തസൃഭവ നമ്പര് രോരം
സര്ക്കാര് ഈത്തരവായിുടുണ്െിലം ആരോരം അനുലയം നല്ൄവാ സാധിുകമാ
എന്നതികേല് സ്പഷ്ടീേരണം സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം–1)
18.05.2013 – ടല 1321/2013തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ഈത്തരവില്
പറയും രോരം. ജനസംഖയാനുപാതിേമായി ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം
പുനഃകമീേരിുന്നതുവടര
പടിേജാതി
വിഭാഗത്തില്
നിന്നു
പടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തികലു മാറ്റടപ്പട എല്ലാ സമുദായത്തിനും
ജനേീയാസൂത്രണ
പദ്ധ്തിയിടല
എസ്.സി.എസ്.പി.
ഫുണ്്
ഈപകയാഗിച് ് റ്റി.എസ്.പി മാനദണ്ഡ രോരമുള്ള ധനസഹായം
നല്ോവുന്നതാണ്.
2) ഄടുത്ത വര്ഷം ബഡ്ജറ്റിടെ ഄനുബന്ധം IV-ല് ജനസംഖയാനു
പാതിേമായി വിഹിതംഈള്ടപ്പടുത്തത്തക്കരീതിയില് തകേശഭരണ
സ്ഥാപന തലത്തില് തരംതിരിച് ് ജനസംഖയ (പടിേ ജാതി,
പടിേവര്ഗം വിഭാഗം) ധനോരയവൄപ്പിനു നല്ോ
പഞ്ചായത്ത
ഡയറക്ടര്, നഗരസഭഡയറക്ടര്, പടിേജാതി വിേസന ഡയറക്ടര് ,
പടിേ വര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര് എന്നിവര് നെപെി സൃീേരിക്കണം.
ധനവൄപ്പ് ആതികേല് അവശയമായ നെപെി സൃീേരിക്കകുണ്താണ്.
3)
ഇ നെപെികമം പരികശാധിച് ് അവശയമായ ശുപാര്ശ നല്ോ ,
പഞ്ചായത്തഡയറക്ടര്, നഗരോരയഡയറക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് ടപര്കഫാ മ സ്
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് എന്നിവരെങളിയ ിരു േമ്മറ്റി രൂപീേരിക്കാ
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ.) വൄപ്പ്
പടിേജാതി/പടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര്
ധനവൄപ്പ് )
3.7 വയനാെ് ജില്ലാ േളക്ടറുടെ 09.05.2017 868/16/ജി.എ.സ/ഡി.പി.ി/ വയനാെ് നമ്പര് േത്ത്.
താടഴപ്പറയുന്ന
വിഷയങളള്
കോര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ
പരിഗണനയ്ക്ക്
നല്േിയിരിുന്നു.
i)
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള ലഹസ്കൂളേകളാെ് കേര്ന്നുള്ള എല്.പി,
യു.പി.സ്കൂളേളിടല ൄടിേള്ക്ക് രഭാതഭക്ഷണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
ഈപകയാഗിച് ് നല്ോ ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം-

എല്.പി., യു.പി. വിഭാഗത്തിടല ൄടിേള്ക്ക് രഭാതഭക്ഷണം
നല്ൄന്നതിന് അവശയമായ തുേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേയിരു
ത്താവുന്നതാണ്. തുേ ഄപരയാപ്തമാടണെില് ജില്ലാപഞ്ചാ യത്തില്
നിന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തുേ ലേമാറാ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )
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ii)

വയനാെ് ജില്ലയിടല പടിേവര്ഗ വിദയാര്ഥിേളടെ ഹാജര് നില ഈറപ്പു വരുത്തന്നതിന്
എട്, ിമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസ്സുേളില് പഠിുന്ന ൄടിേള്ക്ക് രഭാത ഭക്ഷണം നല്ൄന്നതിന്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരാജക്ട് നെപ്പാുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം –

iii)

എയ്ഡഡ് സ്കൂളേളിടല ൄടിേള്ും രഭാതഭക്ഷണം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി
സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം –
അവശയടമെില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേള്ും നഗരസഭേള്ും
എയ്ഡഡ് സ്കൂളേളിടല ൄടിേള്ും രഭാതഭക്ഷണം നല്ോ
കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )

iv)

എ.ബി.സി. കരാഗ്രാം ഗ്രാമ/കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തേള് സംയുതാകമായി
നെപ്പാുന്നതിന് ഄനുമതി അവശയടപ്പടിരിുന്നു. ൊടത സകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്
ആത്തരം കരാജക്ടുേള് തയ്യാറാക്കി ടവറ്റിംഗ് നെത്താനും കമീേരണം സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം –

V)

പടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട ൄടിേള് ടുതല് ഈള്ള ജില്ല
അയതിനാല് വയനാെ് ജില്ലുമാത്രമായി രകതയേ ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )

എ.ബി.സി. കരാഗ്രാം സംയുതാകമായി നെപ്പാക്കാ
ഄനുമതിയുുണ്്.
ആതിനുള്ള സൗേരയം സകലഖാ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് ഈുണ്്. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങളള്ക്ക്
സംയുതാകമായല്ലാടതയും
കരാജക്ടുേള്
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (അര്.സി)
വൄപ്പ് )

ശാരീരിേ മാനസിേ ടവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്നവര്ക്ക് ഈപേരണങളള് നല്ൄന്ന
കരാജക്ടുേള് ിടതാടക്ക തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള്ക്ക് നല്ോം എന്ന് വയതാകത
സംബന്ധിച് ്
തീരുമാനം–
എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങളള്ും നല്ോവുന്നതാണ്. എന്നാല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേള്
ശാരീരിേ
മാനസിേ
ടവല്ലുവിളിേള്
കനരിടുന്നവര്ക്ക് കരാളര്ഷിപ്പുേള്, ബത്ത എന്നിവ മുെക്കം ൊടത
നല്ൄന്ന കരാജക്ടുേള് എടുുന്നതാണ് ഄഭിോമയം എന്ന്
മാര്ഗകരഖയുടെ ഄനുബന്ധമായ തിരുത്തല് ഈത്തരവില് വയതാക
മാക്കിയിുുണ്്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )
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ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല് ടേയര്മാടെ 11.04.2017 ടല PMC/5/2017-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
ഄംഗീെത മത്സ്യടതാഴിലാളിേള്ും ൄടുംബങളള്ും നല്ൄന്ന അനുലയങളള്ക്ക് പടിേ
വര്ഗവിഭാഗത്തിനു തുലയമായ മാനദണ്ഡങളള് പാലിക്കണടമന്ന് 18.01.17- ടല
134/2017/തസൃഭവ നമ്പറായി ഈത്തരവായിുുണ്്. ആത് ജനേീയാസൂത്രണ മാര്ഗകരഖയുടെ
ഭാഗമാക്കി സ്പഷ്ടീേരണം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം1. അനുലയം നല്ൄന്നതിന് ഄര്ഹത നിശ്ചയിുന്നതിനുമാത്രകമ
പടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിനു തുലയമായ മാനദണ്ഡങളള്
മത്സ്യടത്താഴിലാളിേള്ക്ക് ബാധേമാവുേയു..
2. പടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിന് നല്ൄന്ന സബ്സിഡിയുള്പ്പടെയുള്ള മറ്റു
അനുലയങളള്ക്ക് മത്സ്യടതാഴിലാളി ൄടുംബത്തിന് ഄര്ഹതയില്ല.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ.) വൄപ്പ് )
3.9

പത്തനംതിട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസകടറിയുടെ 22.04.2017 ടല P6/118//17-ാാാം നമ്പര്
േത്തം 12.04.17 ടല 6-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും.
ജില്ലയിടല എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്കൂളികലയും പത്താം ക്ലാസ്സില് പഠിുന്ന ൄടിേള്ക്ക്
ലസക്കിള് വാങളി നല്ൄന്ന കരാജക്ടുേള് 2017 – 18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്
ഈള്ടപ്പടുത്താ ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ് )

3.10

ആെമലുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അകരാഗയവിദയാഭയാസ സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറ്റി ടേയര്മാടെ
30.03.2017 ടല േത്ത്.
പുതിയ അസൂത്രണമാര്ഗകരഖ രോരം 50,000/- രൂപയില് ഄധിേമുള്ള നിര്മ്മാണ
കരാജക്ടുേള് ആ-ടെുണ്ര് ടേയ്യണം. ഇ ോരണത്താല് നിരവധി കരാജക്ടുേള്
നെപ്പിലാക്കാടത േിെുേയാടണന്നും ഄതിനാല് 10.00 ലക്ഷം രൂപയില് താടഴയുള്ളവ
ണകഭാക്തൃസമിതിടയടോണ്ടു ടേയ്യിപ്പിുവാ ഄനുമതി കവണടമന്നതു സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം -

ആെമലക്കൂെി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്
നെത്തന്ന
നിര്മ്മാണ
രവര്ത്തിേള്ക്ക് ഄധിേേണ്വയ സ് െി കേര്ത്ത എസ്റ്റികമറ്റ്
തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ടെുണ്ര് സംബന്ധിച് ് ടപാതുതീരുമാനം
ഖണ്ഡിേ 2.16 ബാധേമാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ.) വൄപ്പ് )

3.11

ടോല്ലം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ 19.05.2017 ടല 66/17/DPC/DPO/KLM നമ്പര് േത്തം പടാഴി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 11.05.2017 ടല േത്തം 08.05.2017 ടല 1-ാാാം നമ്പര്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിതീരുമാനവും.
2017-18 വര്ഷം 1,33,45,000/- രൂപ ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ്) ആനത്തില് പടാഴി
പഞ്ചായത്തിനു ലഭിച് ിുുണ്്. ഇതുേ കറാഡ് ടമയിെന സിനു െതലാണ്. ഄതിനാല്
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡുേളടെ ടമറ്റലിംഗ്, ൊറിംഗ് , കോണ്കീറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കു
െി ഈപകയാഗിക്കാ ഄനുമതി സംബന്ധിച് ്.
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തീരുമാനം –

3.12

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ലേമാറിേിടിയ കറാഡുേളടെ
ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേള് നെത്തിയതിനുകശഷവും കറാഡ് ടമയിെന സ്
ഗ്രാെ് ബാക്കിയുടുണ്െില് ടമറ്റലിംഗ്, ൊറിംഗ്, കോണ്കീറ്റിംഗ് ആവയ്ക്ക്
ഈപകയാഗിക്കാം.
എന്നാല്
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തിനു
ലേമാറിേിടിയ
കറാഡുേളിടലാന്നും
ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേള്
അവശയമിടല്ലന്ന് ഭരണസമിതി ിേേണ്ഠമായി തീരുമാന ടമടുക്കണം.
28.11.2012 – ടല 68228/FM/2012/തസൃഭവ നമ്പര് സര്ുലര് ആതിനു
ബാധേമായിരിും.
ൊടത
ആതു
സംബന്ധിച് ് മുേളില്
പറയുന്നതികേല് ബന്ധടപ്പട എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷയ പത്രം െി
കവണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) (അര്.സി) വൄപ്പ് )

ടോടുവായൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 12.05.2017-ടല A5-4053/2017-ാാാം നമ്പര്
േത്തം 12.05.2017-ടല 2-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസി.
എഞ്ചിനീയറുടെ 06.05.17 ടല AE/LSGD/KDR/General/2016-17-ാാാം നമ്പര് േത്തം.
2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല മാലിനയം നീക്കം ടേയ്യല് എന്ന കരാജക്ട് (നം. 223/17 തുേ
7.00 ലക്ഷം രൂപ) നെപ്പാക്കാ നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥയായ ഄസി. എഞ്ചിനീയര്
തയ്യാറാൄന്നില്ല എന്ന് ഄറിയിച് ിരിുന്നു. കവസ്റ്റ് യാര്ഡിടല മാലിനയം നീക്കം
ടേയ്യാനാണ് ഈകേശിുന്നത്. ആത് നെപ്പാക്കാ നിര്കേശം നല്േണടമന്നതുസംബന്ധിച് ്
തീരുമാനം –

ആതു സംബന്ധിച് ് പാലക്കാെ് ജില്ലാ േളക്ടര് തീരുമാനടമടുക്കണം.
(നെപെി – 1.തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ്,
2. പാലക്കാെ് ജില്ലാ േളക്ടര്)

3.13

പത്തനംതിട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.05.17, 22.05.17 എന്നീ തീയതിേളിടല
േത്തം 08.05.17 ടല X(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും.
ൄടനാെ് കമഖലയില് ടനല്െഷി, വാഴെഷി, തുെങളിയവയ്ക്കുള്ള കരാജക്ടുേള് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്
കനരിുനെപ്പാുന്നതിന്
ഄനുമതി
അവശയടപ്പടിരുന്നുടവെിലം
മാര്ഗകരഖയനുസരിച് ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേള് മുകഖന നെപ്പാക്കണടമന്ന് 10.05.17 ടല
കോര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില് തീരുമാനിച് ിരുന്നു. ആത് പുനഃപരികശാധിക്കണടമന്നതു
സംബന്ധിച് ്.
തീരുമാനം - 1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത മുകഖന നെപ്പാക്കണം. ഄപ്പര് ൄടനാെ് കമഖലയില്
മാത്രം ടനല്െഷിക്ക് ലി ടേലവിടെ 60 ശതമാനം തുേ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തിന് ടേലവഴിക്കാ
രകതയേ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
ബാക്കിതുേ മാര്ഗകരഖ രോരം ബന്ധടപ്പട തകേശഭരണ
സ്ഥാപനം ടേലവഴിക്കണം. ൊടത മാര്ഗകരഖ യില് പറയും
രോരം ഄനുവദനീയ ഘെേങളള്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു
വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നല്ോവുന്ന താണ്.
2. എത്ര ടനല്ല് ഈത്പാദിപ്പിച്ചു എന്നും എത്ര ടനല്ല് സര്ക്കാര്
ിജ സിേള് സംഭരിച്ചു എന്നതിടെ േണക്ക് ബന്ധടപ്പട
നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ സൂക്ഷിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )


കയാഗം ഈച്  േഴിു് 1.30 ന് ഄവസാനിച്ചു
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ഄനുബന്ധം

കയാഗത്തില് പടെടുത്തവര്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ശ്രീ. റ്റി.ടേ. കജാസ്, രി സിപ്പല് ടസകടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
കഡാ. ടേ.എ . ഹരിലാല്, ടമമ്പര് കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
ശ്രീ. എസ്. ദിവാേര പിള്ള, എസ്.പി.എ.ി
ശ്രീ. വി.എസ്. സകന്താഷ് ൄമാര്, ഄഡീഷണല് ഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്
ശ്രീ. കജാണ്സണ് കതാമസ്, കജായിെ് ടസകടറി, എസ്.സി.ആ.എസ്.റ്റി ഡിപ്പാര്ട്ടമെ്
ശ്രീമതി. ലിഷ കമാഹ , എഡി.സി, സി.അര്.ഡി
ശ്രീ. എം.എസ്.നാരായണ നമ്പൂതിരി, കജായിെ് ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
ശ്രീമതി രസന്നൄമാരി, േീഫ്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
ശ്രീ. എ.ടേ. കമാഹനൄമാര്, ടജ.എസ്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
ശ്രീമതി പി.ടജ. അമിന, േീഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്, എസ്.സി.ഡി.ഡി
ശ്രീ. ഡി. സാ േി , ഡയറക്ടര്, ടേ.എസ്.എ
ശ്രീ. ഡി. രാജീവ് ൄമാര്, ഫിനാ സ് ഓഫീസര്, ഄര്ബ
ശ്രീ. പി.അര്. സജിൄമാര്, േീഫ്എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
ശ്രീ. എസ്. ഹരിേികഷാര്, എക്സിേുടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ
ശ്രീമതി. ഹരിത. വി. ൄമാര്, ഡയറക്ടര്, ഄര്ബ ഄഫകയഴ്സ്
ശ്രീ. ഄനീഷ്. എ, കരാജക്ട് മാകനജര്, ഐ.ടേ.എം
ശ്രീമതി. രസന്നൄമാരി. എം.സി, ഄഡീഷണല് ടസകടറി, പ്ലാനിംഗ് വൄപ്പ്
ശ്രീ. എസ്. ജമാല്, എസ്.അര്.ജി. ടമമ്പര്
ശ്രീ. പി.വി. േമലാസന നായര്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്, പത്തനംതിട
ശ്രീ. ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു, എക്സിേുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
ശ്രീ. സി.വി.കജായി, ശുേിതൃമിഷ (ഡി.ഓപ്പകറഷ )
ശ്രീ. റ്റി.അര്. രാകജശൃരി, ഄുണ്ര് ടസകടറി, ഫിനാ സ് ഡിപ്പാര്ട്ടമെ്
ശ്രീ. ടേ. ഄര്ുന , എസ്.അര്.ജി. ടമമ്പര്
ശ്രീ. റ്റി. സകരഷ് ബാബു. എസ്.അര്.ജി. ടമമ്പര്.
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