നം. 20/2017/SRG/CC
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ
21.06.2017 െിയ കയാഗത്തിടെ നെപെി ൄറിപ്പ്
കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ ക ംബറില് ആരംഭിച്ചു.
ബഹു. തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പു മന്ത്രി കയാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പടെടുത്തവരുടെ
കപരുവിവരം അനുബന്ധമായി ക ത്തിരിന്നു..

1. ടപാതുവിഷയങ്ങള്
1.1 2017 – 18 ടല വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് വയക്തിഗത ഗുണകഭാക്താക്കടള തിരടെടുന്നുന്ന
തിനുള്ള ഗ്രാമസഭ/ വാുസഭ ടുന്നതിന് ്ലാ ാ തകേശസ്ഥാപനങ്ങം ം
അെിയന്തിരമായി നെപെി സൃീേരിക്കണം. ്ഗസ്റ്റ് 15നു മുമ്പ് ഗുണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ്
അന്തിമമാന്നുന്ന രീതിയില് നെപെി സൃീേരികക്കണ്ടതാണ്. പദ്ധ്തി നിവഹണം താടഴ
പറയുന്ന േലണ്ട അനുസരിച്ച് നെപ്പാക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ്ലാ ാ
തകേശഭരണ ടസക്രട്ടറിമാന്നും ഇ.തടന്ന നല്േണം. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പിടെ
സസറ്റിലം ഇ.തടന്ന അറിയിപ്പ് ഇെണം. ഇതനുസരിച്ച് പദ്ധ്തി നിവഹണം
ോരയക്ഷമമായി നെത്തുന്നതിന് ്ലാ ാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ം നെപെി
സൃീേരിക്കണം.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ടെ 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തി നിവഹണം താടഴ
പറയുന്ന നിവഹണ േലണ്ട അനുസരിച്ച് പൂത്തിയാന്നുന്നതിനുകവണ്ട നെപെിേള്
്ലാ ാ തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ം സൃീേരികക്കണ്ടതാണ്. ഇത് െതയമായി ജിലാ ാ
ആസൂത്രണ സമിതി അവകലാേനം ട യ്യണം. സംസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട, നഗരോരയ ഡയറക്ട, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ
്ന്നിവ
അവകലാേനം ട യ്യണം.
പദ്ധ്തി നിവഹണ േലണ്ട
നെകത്തണ്ട പ്രവൃത്തിേള്
അവസാന തീയതി
1

കഭദഗതി നികേശിച്ച കപ്രാജകേള് കഭദഗതി
വരുത്തി ഡി.പി.സിയുടെ അംഗീോരം
വാങ്ങല്

15.07.2017

2

അംഗീോരം നിരസിച്ചവ ോരണം പരിഹരിച്ച്
പേരം കപ്രാജകേള് തയ്യാറാക്കി അംഗീോരം
വാങ്ങല്
ഡി.പി.സി ക്ലിയ ട യ്ത കപ്രാജകേളില്
നിവഹണം ആരംഭിന്നുന്നതിന് നെപെിേള്
പൂത്തിയാകക്കണ്ട അവസാന തീയതിേള്

20.07.2017

3

25.7.2017
(i) നൂതന കപ്രാജകേള്

1

4

(ii) സാക്ഷയപത്രം ആവശയമായ കപ്രാജകേള്
ടവറ്റിംഗ് ആവശയമായ കപ്രാജകേള്
(iii)

30.06.2017
10.07.2017

(iv) ടവറ്റിംഗും സാകെതിോനുമതിയും ആവശയമായ
കപ്രാജകേള്

31.07.2017

വയക്തിഗത ഗുണകഭാക്തൃ നിണയം പൂത്തിയാന്നുന്നതിനുള്ള േലണ്ട
I ജിലാ /കലാന്നു പഞ്ചായത്തുേള്
വാഷിേപദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ള്ള പ്പ്പ്പ്
സംരംഭങ്ങം ടെ വിവരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു
സേമാകറണ്ട തീയതി
II അകപക്ഷ വിതരണം ട യ്യല്

05.07.2017

III അകപക്ഷ തിരിടേ വാങ്ങല്

20.07.2017

IV അകപക്ഷ പരികശാധിച്ച് മു ഗണന ക്രമത്തില്
വാഡ് തല േരെ് പട്ടിേ തയ്യാറാക്കല്
V ഗുണകഭാക്തൃ നിണയ ഗ്രാമസഭ

31.07.2017

VI തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല ഗുണകഭാക്തൃ
ലിസ്റ്റ് അംഗീോരം
5
േൃകട്ടഷ /ടെണ്ട കനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധ്ീേരികക്കണ്ട
തീയതി
6
നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്ക്ക് സാകെതിോനുമതി
കനകെണ്ട തീയതി
7

8

9

ഇ- ടെണ്ട നെപെി പൂത്തിയാകക്കണ്ട തീയതി
A ഒന്നാം ഘട്ടം
B രണ്ടാം ഘട്ടം
ടവറ്റിംഗ് ആവശയമിലാ ാത്ത / സാക്ഷയപത്രത്തിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് നിവഹണം നെത്താ്നന്ന
കപ്രാജക്ടിടെ നിവഹണം പൂത്തിയാകക്കണ്ട
തീയതി
സംയുക്ത കപ്രാജകേം ടെ നിവഹണത്തിന്
ഫണ്ടുനല്കേണ്ട തീയതി

10.07.2017

20.07.2017 മുതല്
10.8.2017 വടര
15.08.2017
10.08.2017
31.07.2017

31.07.2017
15.08.2017
31.08.2017
31.08.2017

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
2.ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ
3 പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട
4. നഗരോരയ ഡയറക്ട)

2

1.2 സ്കൂം േള് (സക്കാ/്യ്ഡഡ് ), ആശുപത്രിേള് മറ്റ് സക്കാ സ്ഥാപനങ്ങള് /
്ഫീസുേള് ്ന്നിവെങ്ങളില് നെപ്പാന്നുന്ന ശു ിതൃ കപ്രാജകേള്ക്ക് (മാലിനയ
സംസ്കരണം) മുഴുവ
തുേയും സബ്സിഡിയായി നല്ോ്നന്നതാണ്. ശു ിതൃമിഷടെ
ധനസഹായ്നംഇതിനായി കതൊ്നന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി. വൄപ്പ് )
1.3 സംസ്ഥാനത്ത് നെത്തിവരുന്ന കേരകളാത്സവ്നം മാഗകരലയില് നികേശിച്ചിള്ള ള്ള
ോയിേ വിേസനത്തിനായുള്ള ടഗയിംസ് മത്സരങ്ങം ം ഒകര സമയത്ത് നെത്തണം.
ഇതിനായി ്ലാ ാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ം നെപെി സൃീേരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട, നഗരോരയഡയറക്ട, ഗ്രാമവിേസനേമ്മീഷണ, കപാെ്സ് ആെ് ത്ത്ത്
അഫകയഴ്സ് ഡയറക്ട, കപാെ്സ് േസിസില്, ത്ത്ത് ടവല്ഫയ കബാഡ് , ത്ത്ത്
േമ്മീഷ , തുെങ്ങിയ സ്ഥാപന പ്രതിനിധിേം ടെ കയാഗം ക ന്ന് സംസ്ഥാനജിലാ ാതലങ്ങളില്
നെകത്തണ്ട
പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക്
േലണ്ടപരം
പരിപാെിയും
തയ്യാറാക്കണം.
(നെപെി – 1. ്സ്.ആ.ജി
2.ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ
3 പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട
4. നഗരോരയ ഡയറക്ട)
1.4
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേം കെയും നഗരസഭേം കെയും വലിയ കപ്രാജകേള് പഞ്ചായത്തു
ഡയറക്ടപരം നഗരോരയ ഡയറക്ടപരം പ്രകതയേമായി കമാണിറ്റ ട യ്യണം. ഇവയുടെ
നിവഹണം/നിമ്മാണം ോലതാമസം ൊടത പൂത്തിയാൄന്നതിനുകവണ്ട നെപെി
സൃീേരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്, ഡി.സി) വൄപ്പ്
2 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3 നഗരോരയഡയറക്ട)
1.5 മാഗകരലപ്രോരം ടനല്െഷിക്ക് ട പരേിെ/ നാമമാത്ര േഷേക്ക് ലി ട ലവായി ഒരു
ടഹക്ടറിന് 17,000/- രൂപ വീതം രണ്ടു ടഹക്ടറിന് പരമാവധി 30,000/- രൂപ
നല്ോ്നന്നതാണ് . ഇത് ടനല്െഷിന്നു മാത്രകമ നല്ോവൂ. ഒരു വഷം രണ്ടു സീസണില്
ടനല്െഷി ഇറന്നുന്നിെത്ത് ്കരാ െഷിന്നും ഇപ്രോരം സബ്സിഡി നല്ോ്നന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ് )
1.6 സമുദ്ര കമലലയിലള്ളവക്ക് മത്സയേച്ചവെത്തിന് ബസ് കബാ ് വാങ്ങാ ധനസഹായം
നല്ോ്നന്നതാടണന്ന് മാഗകരലയില് പറെിരു.. ഉള്നാെ
കമലലയിലം
മത്സയേച്ചവെത്തിന് ബസ് കബാ ് വാങ്ങാ ധനസഹായം നല്ോ്നന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ് )
1.7

ടതരു്നനായേടള നിയന്ത്രിക്കാ ്.ബി.സി. കപ്രാഗ്രാം അെിയന്തിരമായി നെപ്പാന്നുന്ന
പ്രവത്തനങ്ങള് ഉെനെി തുെകങ്ങണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റ്നം അനുകയാജയമായ സമയം ജൂി
മുതല് ഡിസംബ വടര. ഇപ്രോരം ഊജിതമായി പ്രവത്തനം നെത്തിയാല്
ടതരു്നനായ േെിച്ച്
അപേെമുണ്ടാൄന്നത് ഒഴിവാക്കാ
േഴിയും. അതിനാല്
3

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിനുകവണ്ടിയുള്ള കപ്രാജകേള് അെിയന്തിരമായി
നെപ്പാക്കണം. മൃഗസംരക്ഷണ വൄപ്പും ൄടുംബശ്രീയും കപ്രാജക നെപ്പാന്നുന്നതില്
പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ്.ബി.സി കപ്രാഗ്രാം നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ഭാഗമായി ആവശയമായ
പരിശീലനം ൄടുംബശ്രീ, ABC ME സംരംഭ പ്പ്പ്പുേള്ക്ക് നല്േണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ആ.സി) വൄപ്പ്
2 ് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട,ൄടുംബശ്രീ )
1.8

1.9

ജിലാ ാ ആസൂത്രണ സമിതി കയാഗങ്ങളില് ൄടുംബശ്രീ ജിലാ ാമിഷ കോ ്ഡികനറ്റപരം
ശു ിതൃമിഷ ജിലാ ാ കോ ്ഡികനറ്റപരം െതയമായി പടെടുക്കണം.
(നെപെി – ് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄടുംബശ്രീ
് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ശു ിതൃമിഷ )
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പിടല
്ലാ ാ വൄപ്പുകമധാവിമാരും, മിഷ
് ിേൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടമാരും, കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടമാരും തങ്ങം ടെ ്ഫീസ് ടവബ് സസററ്
പ്രതിദിനം െതയമായി അപ്കഡറ്റ് ട യ്യണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ബ.ബി)വൄപ്പ്
മറ്റ് വൄപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്മാ)

1.10

േില നെത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാെിേള് ടുതല് ഫലപ്രദമാൄന്ന രീതിയില് ആക്കണം.
പരിശീലന ടമാഡൂം േളില് ട്ടങ്ങം ം മറ്റം വിശദീേരിച്ചു കപാൄന്നതിനു പേരം ഇവ
്ങ്ങടന വിേസകനാ ിതമായി മാറ്റാം ്. െി വിശദീേരിന്നുേയും ടമാഡൂം േളില്
ഉള്ടപ്പടുത്തുേയും ട യ്യണം. ക്ലാസ്സുേളില് തിയറിന്നു പുറടമ ഫീല്ഡ് വിസിറ്റേം ം, നലാ 
മാതൃേേള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുടമലാ ാം ഉള്ടപ്പടുത്തണം.
(നെപെി - ഡയറക്ട, േില)

1.11

താടഴ പറയുന്ന പരിശീലനങ്ങള് േില മുകലന അെിയന്തിരമായി നെത്തണം.
I. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ടെ സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറ്റിേം ടെ പ്രവത്തനം
ടുതല് ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിന് പരിശീലനം.
II. നഗരവിേസന വൄപ്പിടല ജനപ്രതിനിധിേള്ന്നും സീനിയ
്ഫീസമാന്നും പദ്ധ്തി നിവഹണത്തില് പരിശീലനം
III. ഗ്രാമവിേസന വൄപ്പില് ടമച്ചടപ്പട്ട കമാണിറ്ററിംഗ് രീതിന്നു പരിശീലനം
IV. തകേശഭരണ വൄപ്പ് ്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്
കപ്രാജക്ട്
മാകനജടമെില് പരിശീലനം .
V. ൄടുംബശ്രീ മിഷ ഉകദയാഗസ്ഥന്മാക്ക് ഉ ിതമായ പരിശീലനം
VI. തകേശഭരണ സ്ഥാപന ടസക്രട്ടറിമാക്ക് മാത്രമായി പ്രകതയേം പരിശീലനം
VII. പരിശീലനത്തില് പ്രീ-ടെയിനിംഗ് ടെസ്റ്റം കപാസ്റ്റ് ടെയിനിംഗ് ടെസ്റ്റം
നിബന്ധമാക്കണം.
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VIII.
IX.

ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്, ടസക്രട്ടറിമാ ്ന്നിവക്ക് പ്രകതയേ
പരിശീലനം
കസവനാവോശം, വിവരാവോശം നിയമങ്ങള്ക്ക് ഊന്നല് നല്ൄന്ന
പരിശീലനം
(നെപെി – ഡയറക്ട, േില )

1.12

ൄടുംബശ്രീ-് ി.ഡയറക്ട താടഴപറയുന്ന പദ്ധ്തിേള് കോഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ
അനുമതിന്നു സമപ്പിന്നുേയും താടഴ പറയും പ്രോരം കയാഗം തീരുമാനടമടുന്നുേയും
ട യ്തു.
1) ൄടുംബശ്രീ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങം ടെ കനതൃതൃത്തില് വിവിധ ജിലാ േളിലായി 70
ോഷിേ നഴ്സറിേള് പ്രവത്തിന്നു.ണ്ട്. ൄടുംബശ്രീ ത്ണിറ്റേം ടെ ഇത്തരം
നഴ്സറിേളില് നി.ം ോഷിേ വിത്ത്, സതേള്, സജവ വളങ്ങള് ്ന്നിവ
പഞ്ചായത്ത് മുകലന നെപ്പിലാന്നുന്ന ോഷിേ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക് വാങ്ങാ
അനുമതി നല്കേണ്ടതാണ്. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ടെ സഹായകത്താടെ
നെത്തുന്ന പച്ചക്കറിെഷിയിലൂടെ ്കരാ വഷ്നം ്ത്രമാത്രം ഉ്ാദനം നെത്തി
്ന്നതു സംബന്ധിച്ച േണക്ക് െഷി ്ഫീസ സൂക്ഷിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ബ.്)വൄപ്പ് )
2) ടതരു്നനായ പ്രശ്നം പരിഹരിന്നുന്നതിന് ്.ബി.സി. പരിപാെിയുടെ നിവഹണ
ഏജ സിയായി
ൄടുംബശ്രീടയ
െി
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്.
ൊടത
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ടെ ്.ബി.സി.
പദ്ധ്തിയുടെ അംഗീെത
ഏജ സിയായി ൄടുംബശ്രീ മിഷ
രൂപീേരിച്ചിള്ള ള്ള ആനിമല് ടബത്ത്
േികൊള് സമകക്രാ സംരംഭേ ത്ണിറ്റേടള ചുമതലടപ്പടുത്തുേയും ഒരു
ടതരു്നനായയുടെ ABC പദ്ധ്തിയുടെ ഭക്ഷണ ട ലവ് , ൊ കപാകട്ടഷ
ാജ്, സജറി ട ലവ്, മരു.േള്, കപാസ്റ്റ് സജറി ടേയ ാജസ്
ഉള്പ്പടെ 2100/- രൂപ ട ലവഴിക്കാ്നന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത പരിപാെിയുടെ
നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി ൄടുംബശ്രീ ജിലാ ാ മിഷ കോ-്ഡികനറ്റടറ
ചുമതലടപ്പടുത്തുവാ
തീരുമാനിച്ചു. തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
ൄടുംബശ്രീ ജിലാ ാ മിഷ
കോ്ഡികനറ്റമാക്ക്
ഇതിനുള്ള തുേ
അഡൃാ സായി നല്ോ്നന്നതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ആ.സി)വൄപ്പ്
ടതരു്നനായ പ്രശ്നം പരിഹരിന്നുന്നതിന് താടഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനടമടുത്തു.
A. ്ലാ ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേം ം നഗരസഭേം ം ്.ബി.സി. പദ്ധ്തി നിവഹണത്തിന്
നിബന്ധമായും തുേ വേയിരുകത്തണ്ടതാണ്. ്.ബി.സി. കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാത്ത
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേം ം നഗരസഭേം ം പദ്ധ്തി കഭദഗതി സമയത്ത് നിബന്ധമായും
ഇതിനായി തുേ വേയിരുത്തണം.
B. ജിലാ ാ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് ആവശയടമ. കതാ.ന്ന പക്ഷം തുേ വേയിരുത്തി
സംയുക്ത കപ്രാജകേള് നെപ്പാക്കാ്നന്നതാണ്.
C. പില് ്വ കപ്രാജക്ടായി ജിലാ ാപഞ്ചായത്ത് നെപ്പിലാന്നുന്ന ്.ബി.സി. പദ്ധ്തി
ൄടുംബശ്രീ ജിലാ ാമിഷ കോ- ്ഡികനറ്റമാമുകലന നെപ്പാക്കണം.
D. ഗ്രാമീണ കമലലയില് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള് ്.ബി.സി. പദ്ധ്തിയ്ക്കുകവണ്ടി ്പ്പകറഷ
തിയറ്റ/ടമാസബല് ്പ്പകറഷ തികയറ്റ സജീേരിക്കണം. നഗരസഭ പ്രകദശത്ത്
ഈ സസേരയങ്ങള് നഗരസഭ ഒരുക്കണം.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ആ.സി) വൄപ്പ്
1.13

1.14

ഫലവൃക്ഷസതേം ടെ ഉ്ാദനം
കലാേ പരിസ്ഥിതി ദിനാ രണത്തിടെ ഭാഗമായി വിവിധ വൄപ്പുേള്ന്നും
പഞ്ചായത്തുേള്ന്നും ലഭയമാന്നുന്നതിനുള്ള സതേള് ഉ്ാദിപ്പിന്നുന്നതിന് ൄടുംബശ്രീ
ത്ണിറ്റേള്ക്ക് അനുമതി നല്ൄ.. ഈ വഷം ഉെടന തടന്ന ഇതിടെ പ്രവത്തനം
ആരംഭിക്കണം. ഒരു കോെി നാെ ഫലവൃക്ഷസതേള് ഉ്ാദിപ്പിന്നുേ ്ന്നതാേണം
ലക്ഷയം. അടുത്ത വഷം പരിസ്ഥിതി ദിനാ രണസമയത്ത് ഒരു വഷം പ്രായമായ
സതേള് (ഉകേശം 6 അെി ഉയരം) നല്ോ േഴിയണം. പ്ലാവ്, മാവ്, റംബുട്ടാ ,
ൄെംപുളി, േശുമാവ്, ടനലാ ി, കപര, മാതളം, അവക്കാകഡാ തുെങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷസതേള്
ഉ്ാദിപ്പിക്കണം. ഉ്ാദിപ്പിന്നുന്ന സതേള് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വില നല്േി
ഏടറ്റടുത്ത് ടപാതുജനങ്ങള്/ഏജ സിേള്ന്നു നല്േി നൊനും പരിപാലിക്കാനും നെപെി
സൃീേരികക്കണ്ടതാണ്. െഷി വൄപ്പ്
ഉകദയാഗസ്ഥ ഇതിടെ
പരികശാധനയും
കമാണിട്ടറിംഗും നെകത്തണ്ടതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ബ.്) വൄപ്പ്
ൄെിടവള്ളം
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ൄടുംബശ്രീയുമായി സഹേരിച്ച് ശുദ്ധ്ജല
പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുള്ള ൄടുംബശ്രീ മിഷടെ ആവശയം വിശദമായി ച്ച ട യ്ത്
അംഗീേരിച്ചു. തകേശസൃയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിന് ആവശയമായ ഭൂമി
നല്കേണ്ടതും ടമാത്തം ട ലവിടെ 50%ല് േവിയാത്ത തുേ തനത് ഫണ്ട്/വിേസന
ഫണ്ടില് നി.ം ട ലവഴിക്കാ്നന്നതാണ്. പരമാവധി 5 കപരെങ്ങുന്ന ത്ണിറ്റ്
അംഗങ്ങടള തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം ൄടുംബശ്രീയില് നി. േടണ്ടകത്തണ്ടതും
അവക്ക് ആവശയമായ പരിശീലനം ൄടുംബശ്രീ നല്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ ത്ണിറ്റ്
അംഗങ്ങള് ബാക്കി ആവശയമായി വരുന്ന
തുേ വായ്പയാകയാ അലാ ാടതകയാ
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സൃരൂപീേരികക്കണ്ടതാണ്. ത്ണിറ്റിടെ ഉെമസ്ഥാവോശം തകേശസൃയം ഭരണ
സ്ഥാപന ത്തിനായിരിന്നുന്നതാണ്.
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം നല്ൄന്ന തുേ ബന്ധടപ്പട്ട ത്ണിറ്റിടെ ബാെ്
അക്കസണ്ടില് നികക്ഷപികക്കണ്ടതും സംരംഭേ പ്പ്പ്പ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് ആവശയമായ
നെപെി സൃീേരികക്കണ്ടതുമാണ്. ബാെ് കലാി പൂത്തിയാൄന്ന മുറയ്ക്ക് വരുമാന വിഹിതം
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നല്കേണ്ടതാണ്. ൄറെ നിരക്കില് ൄെിടവള്ളം
ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭയമാന്നുന്നതിനായി ൄടുംബശ്രീ ത്ണിറ്റേം ടെ കനതൃതൃത്തില് ആ.ഒ
(റികവഴ്സ് ്കമാസിസ് ) പ്ലാന്റുേള്- ോസകഗാഡ്, ്റണാൄളം, മലപ്പുറം, കോഴികക്കാെ്
്ന്നീ ജിലാ േളില് പ്രവത്തിച്ചു വരു.. ഒരു ത്ണിറ്റ് ആരംഭിന്നുന്നതിന് 25.5 ലക്ഷം
രൂപയാണ് ട ലവ്. ൄടുംബശ്രീയുമായി ക ന്ന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആ.ഒ.
പ്ലാെ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് താടഴ പറയുന്ന ഘെേങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജകേള് ഏടറ്റടുക്കാ
്നന്നതാണ്.
1. പ്ലാെ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനാവശയമായ സ്ഥലം, ടേട്ടിെം ്ന്നീ സസേരയങ്ങള് ഒരുക്കല്
2. ടമഷിനറി, ജനകററ്റ – 3 കഫസ് സവദുതി േണക്ഷ
a) ആ.ഒ പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന സസേരയം
ഒരുന്നുന്നതിന് തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിേസന ഫണ്ട്
വേയിരുത്താ്നന്നതാണ്.
b) ഈ പദ്ധ്തിയുടെ നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/
നഗരസഭേളില് സി.ഡി.്സ് ടമമ്പ ടസക്രട്ടറികയയും, കലാക്ക് ജിലാ ാ
പഞ്ചായത്തുേളില് ൄടുംബശ്രീ ജിലാ ാ മിഷ കോ-്ഡികനറ്റകറയും നിവഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനായി ചുമതലടപ്പടുത്താ്നന്നതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ബ.്) വൄപ്പ്
1.15

പട്ടിേവഗ വിേസന്നമായി ബന്ധടപ്പട്ട് താടഴപറയുന്ന വിഷയങ്ങള് പട്ടിേവഗ
വിേസന ഡയറക്ട കോഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില് അവതരിപ്പിന്നുേയും താടഴ
പറയും പ്രോരം തീരുമാനടമടുന്നുേയും ട യ്തു.
I.

പി.ടേ. ോള ൄടുംബസഹായ പദ്ധ്തി- പട്ടിേവഗ കമലലേള്ന്നു പുറത്ത്
്ലാ ാ ജിലാ േളിലം ിന്നിച്ചിതറി താമസിന്നുന്ന ഒറ്റടപ്പട്ട പട്ടിേവഗ ൄടുംബങ്ങള്
ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ്ണം വളടര ൄറവായതിനാല് പലകപ്പാഴും പട്ടിേവഗ
ഉപപദ്ധ്തി ഫണ്ട് തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കണടമന്നിലാ . ഇത്തരം
ൄടുംബങ്ങടള ദാരിദ്രയത്തില് നി. േരേയറ്റന്നതിന് സമകക്രാപ്ലാനുേള്
തയ്യാറാക്കി പരമാവധി നിലവിലള്ള സ്കീമുേടള സംകയാജിപ്പിച്ച് പദ്ധ്തി
നെപ്പാകക്കണ്ടതുണ്ട്. പട്ടിേവഗ കമലലയ്ക്ക് പുറത്ത്
ിന്നി ിതറി േിെന്നുന്ന
പട്ടിേവഗ ൄടുംബങ്ങം ടെ സാമ്പത്തിേ, സാമുദായിേ പികന്നാക്കാവസ്ഥ
മനസ്സിലാന്നുന്ന തിന് ൄടുംബങ്ങം ടെ സടവ നെത്തിയും അവരുടെ ജീവിത
സാഹ രയങ്ങള്ക്ക് ഉതൄന്ന തരത്തിലള്ള ൄടുംബങ്ങം ടെ സടവ നെത്തി
അവരുടെ ജീവിത സാഹ രയങ്ങള്ക്ക് ഉതൄന്ന തരത്തിലള്ള ൄടുംബാധിഷ്ഠിത
7

സമകക്രാ പ്ലാനുേള് തയ്യാറാക്കി പദ്ധ്തി നെപ്പിലാകക്കണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധ്തി
നെത്തിപ്പിനായി പട്ടിേ വഗ വിേസ വൄപ്പികനാടൊപ്പം തകേശസൃയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങം ം സംയുക്തമായി പദ്ധ്തിേള് നെപ്പിലാകക്കണ്ടതാണ്.
II.

കേരളത്തിടല പട്ടിേവഗക്കാരില് പ്രകതയേ ദുബല കഗ്രാത്രവിഭാഗങ്ങള്
മാതൃശിശുമരണ നിരക്ക് ടുതലായി ോണടപ്പടുന്ന വിഭാഗങ്ങള് കപാഷോഹാര
ൄറവ് േടണ്ടത്തിയിള്ള ള്ള വിഭാഗങ്ങള്, ആകരാഗയ കേന്ദ്രങ്ങള് അപ്രാപയമായതും
വനത്തില് ഉള്ളതുമായ സകെതങ്ങളില് താമസിന്നുന്നവ തുെങ്ങിയവരുടെ
ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിന്നുന്നതിന് വൄപ്പിടെ പദ്ധ്തിേം ം തകേശസൃയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങം ടെ നിലവിലള്ള പദ്ധ്തിേം ം അപരയാപ്തമായതിനാല് ഈ
വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ആകരാഗയകമലലയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്േിടോണ്ട് പ്രകതയേ
പദ്ധ്തി ആവിഷ്കരിന്നുന്നതിനായി അെിയന്തിര ഇെടപെലേള് ആവശയമുള്ള 51
പഞ്ചായത്തുേടള തിരടെടുത്തിള്ള ണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്തുേളില് പട്ടിേ വഗ
വിേസന വൄപ്പും തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പും ബന്ധടപ്പട്ട മറ്റ വൄപ്പുേള്/
സക്കാ ഏജ സിേള് ്ന്നിവയുടെ പദ്ധ്തി വിഹിതം സംയുക്തമായി
വിനികയാഗിച്ച് പദ്ധ്തി നെപ്പിലാക്കാ
പട്ടിേവഗ വിേസന വൄപ്പുമായി
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സഹേരിക്കണം.
പട്ടിേജാതി വിേസനവൄപ്പ് ഈ പഞ്ചായത്തുേള് ഏടതാടക്കയാടണന്ന് (51
്ണം) ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള അറിയിക്കണം. ഈ
പഞ്ചായത്തുേള് പട്ടിേവഗ വിേസന വൄപ്പുമായി ക ന്ന് പദ്ധ്തി
നെപ്പിലാക്കണം.
നെപെി: 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3)പട്ടിേവഗ വിേസന ഡയറക്ട
4)പട്ടിേജാതി വിേസന ഡയറക്ട

III.

2

വനയമൃഗശലയം കനരിടുന്ന പ്രകദശങ്ങളില് അനുകയാജയമായ പദ്ധ്തിേള്
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നെപ്പാക്കാ്നന്നതാണ്.
നെപെി: 1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.്)വൄപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3) പട്ടിേ വഗ വിേസന വൄപ്പ്
4) വനംവൄപ്പ്

മറ്റ് വിഷയങ്ങള്
2.1 േല്പ്പറ്റ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 14.06.2017 ടല 900/17-ാാാം നമ്പ േത്തും
19.05.17 ടല 10/17-18-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാന്നം
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ 2016-17 ടല താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടേള് ഇ- ടെണ്ടറിനു പേരം
്പ്പി ടെണ്ട ട യ്ത് േരാപരോരനുമായി ്ഗ്രിടമെ് ടവച്ചു. ്പ്പി ടെണ്ട ട യ്ത
നെപെിക്ക് സാധൂേരണം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
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ക്രമനമ്പ
1

കപ്രാ.നമ്പ
19/17

2
3

20/17
23/17

4
5
തീരുമാനം –

തുേ
15,00,000/-

21/17

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്
അെണവാെി ൄട്ടിേള്ക്ക് കബബി ടബഡ്
വാങ്ങി നല്േല്
ഭിന്നകശഷിോക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം (ജനറല്)
ഭിന്നകശഷിക്കാരായ വനിതേള്ക്ക്
മുച്ചക്രവാഹനം (ജനറല് - വനിത)
ഭിന്നകശഷിക്കാക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം (്സ്.സി)

22/17

വിേലാംഗക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം (്സ്.റ്റി)

6,00,000/-

19,14,920/14,58,372/6,00,000/-

അനുമതി നിരസിച്ചു. 2016-17 വടത്ത പദ്ധ്തിയാണ് പുതുതായി
ഇ-ടെണ്ട നെത്തി കവണം കപ്രാജക്ട്നെപ്പാകക്കണ്ടത്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ്

2.2 അെിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.04.2017 ടല A3-666/2017-ാാാം നമ്പ േത്ത്
പട്ടിേവഗഉപപദ്ധ്തി
പ്രോരം
2015-16
വഷം
ടപ്രാഫഷണല്
കോഴ്സിനുപഠിന്നുന്ന വിദയാഥിേള്ക്കായി 33 ലാപ് കൊപുേള് വാങ്ങി. ആടേ
അെെല് 13,80,891/- രൂപ. ്ന്നാല് ലിസ്റ്റില് അഹതയുള്ളവരുടെ ൄറ്നൂലലം 16
ലാപ് കൊപുേള് നല്ോ
േഴിെിലാ . ടപ്രാഫഷണല് കോഴ്സിനു പഠിന്നുന്ന
ഗുണകഭാക്താക്കളായ പട്ടിേ വഗവിദയാഥിേം ടെ ൄറവ് ഇകപ്പാഴും ഉള്ളതിനാല്
ഇവ വിതരണം ട യ്യാടത ്ഫീസില് സൂക്ഷിച്ചിരിന്നുേയാണ്. ഇവ പട്ടിേവഗ
ഡിഗ്രി വിദയാഥിേള്ന്നു നല്ോ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം. 1. ഗുണകഭാക്താക്കം ടെ ്ണത്തിനനുസൃതമായി കവണമായിരു.
ലാപ് കൊപ് വാങ്ങാ . അധിേമായി വാങ്ങിയ നെപെിശരിയലാ .
ബന്ധടപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാകണാ ്. പരികശാധിച്ച് നെപെി
സൃീേരിക്കാ പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി
2. പുതിയ മാഗകരല പ്രോരം ബിരുദവിദയാഥിേള്ക്ക് ലാപ് കൊപ്പ്
നല്ോ്നന്നതാണ്. ആയതിനാല് ്ഫീസില് സൂക്ഷിച്ചിരിന്നുന്ന 16 ലാപ്
കൊപ്പുേള് അഹരായ ടപ്രാഫഷണല്/ ബിരുദവിദയാഥിേള്ക്ക്
നല്ോ അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.്)വൄപ്പ്
2.3 ൄട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 06.06.2017 ടല A2-3917/17-ാാാം നമ്പ േത്തും
31.05.2017 ടല 2-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാന്നം.
ആശുപത്രി വിേസനഫണ്ട് (HMC) ഇലാ ാത്തതിനാല് ൄട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്
പി.്ച്ച്.സിയുടെ ആംബുല സ് സരവക്ക് തനതു ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് കവതനം
നല്ോ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം–

അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ്
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2.4 േെിന്നുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 24.05.2017 ടല േത്ത്
2017-18 വഷം സജവപച്ചക്കറി െഷി നെത്താ ലക്ഷക്കണക്കിനു പച്ചക്കറി സതേള്
ആവശയമുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിടല 18 വാുേളിലം പ്രവത്തിന്നുന്ന ൄടുംബശ്രീയുടെ
നഴ്സറിപ്പ്പ്പുേളില് നി.ം പച്ചക്കറിസതേള് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

ഗുണകമന്മ ഉറപ്പാക്കി ൄടുംബശ്രീത്ണിറ്റേളില് നിന്ന് സതേള്
വാങ്ങാ്നന്നതാണ്. ഇതു വഴി ഉ്ാദിപ്പിക്കടപ്പടുന്ന പച്ചക്കറിേം ടെ
േണക്ക് െഷി ്ഫീസ വിലയിരുത്തണം.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ബ.്) വൄപ്പ്

2.5 ഇടുക്കി ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 16.05.2017 – ടല B2/1095/16-ാാാം നമ്പ േത്ത്.
2014- 15 വഷം 10.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി തെിയമ്പാെ് പള്ളിക്കവലആരാധനാ മഠം – പള്ളിത്താഴം കറാഡ് ്ന്ന പ്രവൃത്തി ഏടറ്റടുത്തിരു.. കറാഡ്
വീതിക്കൂട്ടല്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിമ്മാണം ടമറ്റലിംഗ് ്ന്നിവയാണ് പ്രവത്തിേള്.
ടെണ്ട മുകലന നിവഹണം തുെങ്ങിയ ഈ പ്രവത്തിയുടെ ്ത്ത് വക്ക്
പൂത്തിയാക്കി. ഇതിന് 2015-16 ല് 4,88,218/- രൂപ പാട്ട് ബില് നല്േി. ൄത്തടന
േയറ്റം ആയതിനാല് കറാള ഉപകയാഗിക്കാനാവാത്തതിനാല് കസാളിംഗിനുപേരം
കോിക്രീറ്റിംഗ് നെത്തണടമന്ന് നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായ അസി. ് ിേുട്ടീവ്
്ഞ്ചിനീയ അറിയിച്ചിരിന്നു.. ഇപ്രോരം
പില് ്വ കപ്രാജക്ടില് മാറ്റം
വരുത്താ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

കസാളിംഗിനു പേരം കോിക്രീറ്റിംഗ് മാത്രകമ ട യ്യാ േഴിയു
്ന്ന് തകേശഭരണ വൄപ്പ് ് ിേുട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയറിടെ െി
സാക്ഷയപത്രം കവണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്

2.6 ൄളത്തുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 25.05.2017 ടല A5-8367/2016-ാാാം നമ്പ േത്ത്.
2012 – 13 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് പഞ്ചായത്ത് ്ഫീസ് –േം-കഷാപ്പിംഗ് കോംപ്ല ്
നിമ്മാണത്തിന് 2,86,79,962/- വേയിരുത്തി ബഹുവഷ കപ്രാജക്ട് ്ടുത്തിരു..
ഒന്നാം നിലയുടെ നിമ്മാണം പൂത്തിയായി. 21,74,583/- രൂപ പാെ് ബില്
നല്േിയിള്ള ണ്ട്. ഈ കപ്രാജക ഇകപ്പാള് പില് ്വ ആയി തുെരാനും
കപ്രാജക്ടിടെ മുഴുവ
തുേയും േയാരി്വ ആയി നല്ോനും അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

1. േയാരീ ്വ തുേ അനുവദിന്നുന്നതലാ .
2 പില് ്വ ആയി തുെരാ്നന്നതാണ്. അടലാ െില്
സക്കാരിന്
നുണ്മുണ്ടാോത്ത
രീതിയില്
നെപെിക്രമങ്ങള് പാലിച്ച് പുതിയ കപ്രാജക്ടായി പദ്ധ്തി
നെപ്പാക്കാ്നന്നതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്
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2.7 ൄളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ േത്ത്. (്ഫീസില് ലഭിച്ചത് 08.06.17 ന് )
ഈ വഷം ധനോരയ േമ്മീഷ ഗ്രാൊയി് 2,48,27,000/- രൂപ ലഭിച്ചിള്ള ണ്ട്. ഇതില്
150.00 ലക്ഷം രൂപ ഭവനനിമ്മാണത്തിന് വേയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

അനുമതി നിരസിച്ചു. ധനോരയേമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഭവനനിമ്മാ
ണത്തിന് ഉപകയാഗിക്കാ്നന്നതലാ .
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്
2.8 േിളിമാനൂ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.06.2017 ടല േത്ത്.
മാഗകരല പ്രോരം ടനല്െഷിക്ക് ഒരു ടഹക്ടറിന് 17,000/- രൂപ ലി ട ലവിന്
സബ്സിഡി നല്ോ്നന്നതാണ്. ഒരു വഷം രണ്ടു സീസണില് ടനല്െഷി ട യുന്ന്ന
സ്ഥലങ്ങളില് രണ്ടു സീസണിടല ടനല്െഷിന്നും 17,000/- രൂപ വീതം ലി ട ലവ്
സബ്സിഡി നല്ോകമാ ്ന്ന് പുണ്ീേരണം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം –

ടനല്െഷിക്ക് ട പരേിെ/നാമമാത്ര േഷേക്ക് ലി ട ലവായി
ഒരു ടഹക്ടറിന് 17,000/- രൂപ വീതം രണ്ടു ടഹക്ടറിന് പരമാവധി
നല്ോ്നന്നത് 30,000/- രൂപയാണ്. ഒരു വഷം രണ്ടു സീസണില്
ടനല്െഷി ഇറന്നുന്നിെത്ത് ്കരാ െഷിന്നും ഇപ്രോരം സബ്സിഡി
നല്ോ്നന്നതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്

2.9 കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഗവിടമെ് ആയുകവദ ടമഡിക്കല് ്ഫീകസഴ്സ് അകസാസികയഷടെ 04.06.17
ടല നം. 23/ASSN/GS നമ്പ േത്ത്.
പഞ്ചായത്തുേളില് കയാഗ പരിശീലനം നെത്തുന്നതിന് പരിശീലേരുടെ കയാഗയത,
കവതനം ്ന്നിവ നിശ്ചയിച്ചു നല്േണടമന്ന് സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

2.10

ആയുഷ് വൄപ്പുമായി ച്ചട യ്ത് പിന്നീടു തീരുമാനിന്നുന്നതാണ്.
നെപെി: 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ്
2) ഡയറക്ട ആയുഷ് വൄപ്പ്

കയാഗാ അകസ്സാസികയഷ ്ഫ് കേരള ടസക്രട്ടറിയുടെ 12.06.2017 ടല േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നെപ്പാന്നുന്ന കയാഗപരിശീലന പരിപാെിയുടെ
കനാഡല് ഏജ സിയായി കയാഗ അകസ്സാസികയഷ
്ഫ് കേരളടയ
നിശ്ചയിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

കയാഗ അകസ്സാസികയഷനും കേരള കപാെ്സ് േസിസിലം
അംഗീേരിച്ച കയാഗയതയുള്ളവടര തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നിശ്ചയിക്കാ്നന്നതാണ്.
നെപെി: 1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറേെ
3) നഗരോരയ ഡയറക്ട
4)ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ
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2.11

തിരുവനന്തപുരം ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 29.05.2017-ടല E2/2137/2017/TDP
നമ്പ േത്തും 24.05.2017 ടല 4(1)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാന്നം.
ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ െഷി കപ്രാജകേം ടെ നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി
പ്രി സിപ്പല് െഷി ്ഫീസടറ തടന്ന ചുമതലടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

2.12

ബഹു. പുതുപ്പള്ളി ്ം.്ല്.്യുടെ 07.06.2017 ടല േത്തും അയന്നുന്നം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 01.06.2017 ടല പ്രസിഡെ്/01/17-18-ടല േത്തും
30.05.2017 ടല 55-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാന്നം.
ബാെ് വായ്പടയടുത്ത് 125 ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു നിമ്മാണത്തിന് തുേ നല്ോ 2014
– 15 ല് കപ്രാജക തയ്യാറാക്കിയിരു.. ഇത് ഈ വഷ്നം പില് ്വറായി തുെരാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

2.13

ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനടമടുന്നുന്നതിനുസരിച്ച് പ്രി സിപ്പല്
െഷി ്ഫീസകറയും െഷി കപ്രാജകേം ടെ നിവഹണ ഉകദയാഗ
സ്ഥനായി നിശ്ചയിക്കാ്നന്നതാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്

അനുമതി നല്ൄ.. ഇതിനുള്ള തുേ 2017-18 ടല ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതത്തില് നികന്നാ തനതു ഫണ്ടില് നികന്നാ േടണ്ടത്തണം.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്

ടോലാ ം മുനിസിപ്പല് കോപ്പകറഷ കമയപരടെ 08.06.2017 ടല േത്ത്.
ഇ.്ം.്സ് ഭവനപദ്ധ്തി പ്രോരം വീടു ലഭിച്ചവ 10 വഷത്തിനേം ആ്ി
സേമാറ്റം ട യ്യാ പാെിടലാ ന്ന് 07.07.2010 ടല 2234 /2010/തസൃഭവ നമ്പ പ്രോരം
സക്കാ ഉത്തരവായിരു.. ഈ ഉത്തരവില് ആ്ിേള് ധനോരയ
സ്ഥാപനങ്ങളില് പണയടപ്പടുത്തുന്നതിന് തെസ്സമിടലാ ന്ന് പറെിരു.. റവനു
റിക്കവറി നെപെിന്നു വികധയമാക്കാ ആവിലാ  ്ന്ന ോരണത്താല് പല ധനോരയ
സ്ഥാപനങ്ങം ം
അതയാവശയോരയങ്ങള്ക്ക്
ഈ
ആ്ിേള്
ഈൊയി
സൃീേരിന്നുന്നിലാ . അതിനാല് “പണയടപ്പടുത്തുന്നതിനും ഏടതെിലം ോരണവശാല്
വായ്പ മുെക്കം വരുത്തിയാല് റവനു റിക്കവറി നെപെിക്ക് വികധയമാന്നുന്നതിന്
തെസ്സമാവിലാ ” ്ന്ന് മുേളില് പറെ ഉത്തര്ന കഭദഗതി ട യ്യണടമന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ഇ.്ം.്സ്. ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകഭാക്താക്കള് സാമ്പത്തിേമായി
ദുബലവിഭാഗക്കാരാണ്. അതിനാല് ആവശയം പരിഗണികക്കണ്ടതിലാ  ്.
തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്
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2.14

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടപരടെ 28.03.17 ടല J1-19410/16-ാാാം നമ്പ േത്തും (File No. LSGDDA1/329/2017-LSGD)
്െരികക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി ല് MLASDF ഫണ്ടുപകയാഗിച്ച് നിമ്മിച്ച സാംസ്കാരിേ
നിലയത്തിന് ഫണിച്ച ്ന്ന കപ്രാജക്ടിടെ (കനാികറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് )
നിവഹണത്തില് സംഭവിച്ച താടഴ പറയുന്ന അപാേതേള് സംബന്ധിച്ച്.
1) സാംസ്കാരിേ നിലയത്തിന് ഫണിച്ച വാങ്ങാടത പഞ്ചായത്ത് ്ഫീസില്
േയാബിനുേള്, ഫ്രണ്ട് ്ഫീസ് േസണ്ട ്ന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു.
2) സാംസ്കാരിേ നിലയത്തിന് ഫണിച്ച വാങ്ങാടത പഞ്ചായത്ത് ്ഫീസിന്
ഫണിച്ച വാങ്ങി.
3) കപ്രാജക്ടില് സിഡ്കോയില് നിന്ന് ഫണിച്ച വാങ്ങാനാണ് പറെിരുന്നത്.
പേരം കേരള ഇ ഡസ്ട്രീീയല് ്െസപ്രസസില് നിന്ന് വാങ്ങി.
4) ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിച്ച് സാംസ്കാരിേ നിലയിത്തിന് ഫണിച്ച
വാങ്ങാ
സക്കാ അനുമതി നല്േിയിരു.. ്ന്നാല് പഞ്ചായത്ത്
്ഫീസിന് ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നിലാ .
ഈ വിഷയം 15.02.17 ടല കോഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില് ച്ചട യ്തിരു..
കപ്രാജക്ട് നിവഹണത്തില് പിഴ്നേള് വരുത്തിടയന്ന് കോഡികനഷ
േമ്മിറ്റി കയാഗം വിലയിരുത്തിയതിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഇത് വിശദമായി
പരികശാധിച്ച് നെപെി സൃീേരിക്കാ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പ
ടുത്തിയിരു..
തീരുമാനം പതിൂലന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തി ആരംഭിച്ചതിനാല് ഇത്തരം
പഴി്നേള്
ഇനി
ആവത്തിക്കരുത്
്ന്ന
നിബന്ധനകയാടെ പ്രവത്തി പൂത്തിയാക്കാ അനുമതി
നല്ൄന്നോരയം
പരിഗണിക്കണടമന്ന്
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടപരടെ ശുപാശ കയാഗം ച്ച ട യ്ത് നിരസിച്ചു.
നിയമവിരുദ്ധ്മായി ട യ്ത നെപെിേള്ക്ക് കോഡികനഷ
േമ്മിറ്റി സാധൂേരണം നല്ൄന്നിലാ . MLASDF ഉപകയാഗിച്ച്
നിമ്മിച്ച
സാംസ്കാരിേ
നിലയത്തില്
്ഫീസ്
പ്രവത്തിന്നുന്നതും മാനദ്ങളങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധ്മാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ്

2.15 മുള്നോെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.06.2017 ടല േത്ത്.
പഞ്ചായത്തില് പല വിേസന പരിപാെിേം ം നെപ്പാന്നുന്നത് കലാക്ക് – ജിലാ ാ
പഞ്ചായത്തുേം ടെ സഹായകത്താടെയാണ്. കലാക്ക്-ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതമുപകയാഗിച്ച് കറാഡ് നിമ്മാണം നെത്തണടമെില് കറാഡിന് 6 മീറ്റ
വീതി കവണം. 6 മീറ്റ വീതി കവണടമന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ആവശയം നിരസിച്ചു.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി, ഡി.ഡി) വൄപ്പ്
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2.16

ടപരുമ്പറമ്പൂലെല് ഗവ. ്ല്.പി.്സ്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപിേയുടെ േത്ത്.
ൄറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ വിേസനഫണ്ടില് നി.ം സ്കൂളിന് ഒരു വാഹനം
നല്ോ അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

2.17

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാക്കാത്ത കപ്രാജകേള്
സംബന്ധിച്ച് കോഡികനഷ േമ്മിറ്റി പരിഗണികക്കണ്ടതിലാ  ്.
തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്
അടൂ നഗരസഭയിടല ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായ ശ്രീ. പി.്സ്. സതീഷ്
ൄമാറിടെ 06.06.2017 ടല േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് സിറ്റിംഗ് ഫീയും
യാത്രപ്പെിയും നല്േണടമന്നതും ആസൂത്രണസമിതി ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്മാക്ക്
്ണകററിയ്നം തിരിച്ചറിയില് ോും നല്േണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – 1. പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ്നമായി ബന്ധടപ്പട്ട പരിപാെിേള്ക്ക് ഒന്നാം
ക്ലാസ്സ് യാത്രാപെി പദ്ധ്തി ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ഫണ്ടില് നി.
ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്ോ്നന്നതാണ്.
2 തിരിച്ചറിയല് ോഡ് ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് ്ഫീസ നല്േണം.
3 മറ്റ് ആവശയങ്ങള് തല്ക്കാലം പരിഗണികക്കണ്ടതിലാ  ്ന്ന്
തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്

3.18

ടോലാ ം ജിലാ ാ േളക്ടപരടെ 03.06.2017 ടല plg16/17/DPC/DPO/KLM നമ്പ േത്തും പുതുൄളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 26.05.17 ടല A4-8/17-ാാാം നമ്പ േത്തും (ല്ങളിേ 4)
ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് 2016-17 ല് 146-ാാാം നമ്പ അെണവാെിക്ക് ടേട്ടിെത്തിന്
4.00 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരു.. ഈ തുേ പഞ്ചായത്തിടെ ടപഷയല് റ്റി.്സ്.ബി
അക്കസണ്ടില് സൂക്ഷിച്ചിരു.. ഇതില് നിന്ന് 31.03.2017 ല് 2,24,332/- രൂപ ട ലവഴിച്ചു.
ബാക്കി തുേയായ 1,75,668/- രൂപ പഞ്ചായത്തിന് നുണ്മായി. ഈ തുേ സക്കാ
പ്രകതയേം അനുവദിന്നുേകയാ അലാ ാടയെില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ തനതു ഫണ്ട്
ഉപകയാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് കഭദഗതി ട യ്യാകനാ അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

2.19

ടപഷയല് റ്റി.്സ്.ബി അക്കസണ്ടില് നിന്ന് 1,75,668/- രൂപ തിരിടേ
സക്കാരിന്
അെച്ചിട്ടിടലാ െില്
ഈ
തുേ
തനതുഫണ്ടില്
നി.പകയാഗിക്കാ അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഇ.പി.്) വൄപ്പ്
േെമന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.05.2017 ടല S2-144/17-ാാാം നമ്പ േത്ത്
(LSGD-DA1-336/2017-LSGD)
സമുദ്രകമലലയിടല മത്സയേച്ചവെത്തിനുള്ള ബസ് കബാ ് വാങ്ങാനുള്ള
ധനസഹായം ഉള്നാെ കമലലയ്ക്കു െിബാധേമാക്കണതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്പ്
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3.20

േെിന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.06.17 ടല േത്ത്.
2016-17 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി ൄപരപ്പം ൄളങ്ങര പട്ടിേവഗസകെതത്തില്
ൄെിടവള്ളവിതരണത്തിന് ആ.ഒ (റികവഴ്സ് ്കമാസിസ് ) പ്ലാെ് സ്ഥാപിന്നു.ണ്ട്. ഇത്
പൂത്തീേരിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതിടെ തുെ നെത്തിപ്പും ആവത്തന ട ല്നം കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുത്ത് നെപ്പാക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –

3.21

പട്ടിേവഗ സകെതമായതിനാല് പ്രകതയേ അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ്

ടവച്ചൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 13.06.2017 ടല A1-6348/16-ാാാം നമ്പ േത്ത്.
കലാേബാെ് സഹായമായി 2016-17 ല് അനുവദിച്ച രണ്ടുകോെി രൂപയില് ടെണ്ട
കസവിംഗ്സായി ലഭിച്ച തുേയില് നി.ം 31,75,856/- രൂപ ഉപകയാഗിച്ച് താടഴ പറയുന്ന
കപ്രാജക്ട് ്ടുത്തിരു..
കപ്രാജക്ട് നമ്പ 127/16 കപര് – ടോടുത്തുരുത്ത് – മറ്റം-്സ്.് .ഡി.പി.വളച്ചക്കരി-ടവച്ചൂ കറാഡ് ടസക്കെ് റീച്ച്.
ഈ കപ്രാജക്ട് SILK ടന ഏല്പ്പിക്കാ
ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ടവറ്റിംഗ്
്ഫീസ ആദയം അംഗീേരിച്ചു. SILK ന് കറാഡ് പ്രവൃത്തിേള് ഏടറ്റടുക്കാ്നന്നതലാ  ്ന്ന്
ടവറ്റിംഗ് ്ഫീസ പിന്നീെ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നെപെി ക്രമങ്ങള് മരവിപ്പിച്ചു. പിന്നീെ്
ഈ പ്രവൃത്തി സംസ്ഥാനനിമ്മിതി കേന്ദ്രടത്ത ഏല്പ്പിച്ച് 31.03.2017 ന് ്ഗ്രിടമെ് വച്ചു.
ഈ നെപെിക്ക് സാധുേരണം ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു..
തീരുമാനം –

3.22

സാധൂേരണം നല്ൄന്നിലാ . കറാു നിമ്മാണം സംസ്ഥാന നിമ്മിതി
കേന്ദ്രടയ ടെണ്ട ൊടത ഏ്ിക്കാ്നന്നതലാ . നിമ്മിതി കേന്ദ്രം
ഭവന നിമ്മാണ കമലലയിടല അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സിയാണ്; കറാഡ്
വക്കിലലാ . ഇ – ടെണ്ട ട യ്ത് പ്രവൃത്തി നെപ്പാക്കണം. പ്രവൃത്തി
30.09.2017 നു മുമ്പ് പൂത്തിയാക്കണം.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.്) വൄപ്പ്

പുതുന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 14.06.17 ടല A-08/17-18-ാാാം നമ്പ േത്തും
13.06.17 ടല V-(1)ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാന്നം.
ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിച്ച് 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില്
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്ന താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജകേള് ഡി.പി.സി. അംഗീേരിച്ചിലാ . ഇവ
നെപ്പാക്കാ അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
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ക്രമ
നമ്പ
1
2
3

കപ്രാജക്ട്
നമ്പ
52
53
76

4

77

5

78

6

79

7

80

8

81

9

134

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

അെെല്

കഹാമികയാ ആശുപത്രിക്ക് വസ്തുവാങ്ങല്
െഷിഭവന് വസ്തു വാങ്ങല്
ഇെയാെി ൄടുംബകക്ഷമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന് വസ്തു
വാങ്ങല്
കനാത്ത് ്ല്.പി.്സിന് അധിേമായി വസ്തു
വാങ്ങല്
156- നമ്പ അെണവാെിക്ക് വസ്തുവാങ്ങല്
(വാഡ് 1)
148-നമ്പ അെണവാെിക്ക് വസ്തു വാങ്ങല്
(വാഡ് 4)
147-നമ്പ അെണവാെിക്ക് വസ്തു വാങ്ങല്
(വാഡ് 11)
152-നമ്പ അെണവാെിക്ക് വസ്തു വാങ്ങല്
(വാഡ് 17)
പ്ലാസ്റ്റിേ് ഷ്രഡിംഗ് ത്ണിറ്റിന് വസ്തു വാങ്ങല്

6 ലക്ഷം
9 ലക്ഷം
5 ലക്ഷം
4 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
5 ലക്ഷം

തീരുമാനം – വസ്തുവാങ്ങാ
ധനോരയേമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിക്കാ്നന്നതലാ .
അനുമതി നിരസിച്ചു.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം,ഡി.ബി) വൄപ്പ്
2.23. വയനാെ് ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് ്ഫീസപരടെ 21.06.2017-ടല 480/09/DPO വയനാെ് -ാാാം നമ്പ
േത്ത്
വയനാെ് ജിലാ ാ ആസൂത്രണ സമിതി
ടസക്രകട്ടറിയറ്റിടല
കോിഫറ സ്
ഹാളികലയ്ക്കും ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് ്ഫീസികലയ്ക്കും ഫണിച്ച, ഫണിഷിംഗ് കജാലിേള് മറ്റ
സസേരയങ്ങള് ്ന്നിവ ഒരുന്നുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ഇത് ജിലാ ാ ആസൂത്രണസമിതി തീരുമാനികക്കണ്ട വിഷയമാണ്.
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്
2.24

തിരുവനന്തപുരം കമയപരടെ 21.06.2017-ടല C7/135/17-ാാാം നമ്പ േത്ത്
പേച്ച പനി പ്രതികരാധ പ്രവത്തനത്തിടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ ടഹല്ത്ത് വിഭാഗം
ജീവനക്കാടര ഉള്ടപ്പടുത്തി ൄടുംബശ്രീ പ്രവത്തേ ഭവന സന്ദശന്നം ടോതുേ്
ഉറവിെ കബാധവത്ക്കരണ്നം നെത്തുന്നതിന് വീെ് ഒന്നിന് 10 രൂപ നിരക്കില് ൄടുംബശ്രീ
പ്രവത്തേക്ക് നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- അനുമതി നല്ൄ..
നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി, ബ.്) വൄപ്പ്
കയാഗം ഉച്ചേഴിെ് 3.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.
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അനുബന്ധം

കയാഗത്തില് പടെടുത്തവ
1
2
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5
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7
8
9
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19
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ശ്രീ. റ്റി.ടേ. കജാസ്, പ്രി സിപ്പല് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
കഡാ. ടേ.് . ഹരിലാല്, ടമമ്പ കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാഡ്
ശ്രീറാം സാംബശിവ റാ്ന, ് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ബ.ടേ.്ം
ശ്രീ. ്സ്. ഹരിേികഷാ, ് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄടുംബശ്രീ
കഡാ. ടേ വാസുേി, ് ിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ശു ിതൃമിഷ
ശ്രീ. രാമനാഥ . വി. ബ.ടേ.്ം. േിസള്ട്ടെ്
ശ്രീ. ്ം.പി. അജിത് ൄമാ, അഡീഷണല് ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ്
ശ്രീമതി. കജാസഫി , അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ട, ്സ്.റ്റി. ടഡവലപ്ടമെ്
ശ്രീ. ടഷമി . ്സ്. ബാബു, അസി.ഡയറക്ട, ്സ്.റ്റി.ഡി.പി
ശ്രീമതി.് .പ്രസന്നൄമാരി,
ീഫ്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, പ്ലാനിംഗ്
കബാഡ്
ശ്രീമതി. ഉഷ, ഫിനാ സ് ഡിപ്പാട്ട്ടമെ്
ശ്രീ. കഡാ.കജായി ഇളമി, ഡയറക്ട, േില
കഡാ. രാഹുല്, ൄടുംബശ്രീ മിഷ
കഡാ. സലീം. ്സ്, ൄടുംബശ്രീ
കഡാ. ്ല്. റാണി, ൄടുംബശ്രീ
ശ്രീ. ടേ. ബാലെഷ്ണ , ടഡപൂട്ടി ീഫ് ്ഞ്ചിനീയ, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
ശ്രീമതി. ഗീതാെഷ്ണ . ടേ.ബ, അസിസ്റ്റെ് ് ിേുട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയ, LSGD
ശ്രീമതി. ലിഷ കമാഹ , ്ഡി.സി, സി.ആ.ഡി
ശ്രീ. അനീഷ്. ്. കപ്രാജക്ട് മാകനജ, ബ.ടേ.്ം
ശ്രീ. രജ്ഞു. ്ല്. പിള്ള, സീനിയ േിസള്ട്ടെ് , ശു ിതൃമിഷ
ശ്രീ. ബിനു ഫ്രാ സിസ്, പി.ഒ (ജി), ൄടുംബശ്രീ
ശ്രീ. ബി.്സ്. തിരുകമനി, റൂറല് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷ്ണ
ശ്രീ. സനീഷ് ൄമാ ടേ.ടേ, ആ.ഒ., ്സ്.സി.ഡി.ഡി
കഡാ. പി. പുേകഴന്തി, ഡയറക്ട, ്സ്.റ്റി.ഡി.ഡി
ശ്രീമതി. മിനി പി.്., അഡ്മിനികസ്ട്രീറ്റീവ് അസിസ്റ്റെ്, ഡയറക്ടകററ്റ് ്ഫ് അബ
അഫകയഴ്സ്
ശ്രീമതി ഹരിതാ വി. ൄമാ, നഗരോരയ ഡയറക്ട
ശ്രീ. ടേ. അുന , ്സ്.ആ.ജി. ടമമ്പ
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