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നം.20/2017/എസ്.ആര്.ജി/സി.സി 

വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 12.042017 ല്  െിയ 
കയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരം 

കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് ബഹു. തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ ക ംബറില്  ആരംഭിച്ചു. 
ബഹു.മന്ത്രി കയാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ വിവരം 
അനുബന്ധമായി ക ര്ത്തിരിന്നു..  

1 1.1 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2016-17 ടല പദ്ധ്തി ട ലവ് കയാഗം അവകലാേനം 
ട യ്തു. 31.03.17 വടരയുള്ള പദ്ധ്തി പുകരാഗതി വിവരം താടഴ ക ര്ന്നു.. സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ടുേളുടെ അന്തിമ ട ലവുേള്  െി ഉള്ടെടുമ്പോക ാള്  യഥാര്ഥ ട ലവ് ഇനിയും 
ഉയരും എന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. അന്തിമ പദ്ധ്തി ട ലവ് പിന്നീടു 
രസിദ്ധ്ീേരിന്നുന്നതാണ്. 

 
പദ്ധ്തി പുകരാഗതി ശതമാനം 
ക്രമ 

നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് 

ടപാതുവിഭാഗം എസ്.സി.
എസ്.പി. 

റ്റി.എസ്.
പി 

എഫ്.സി.
ഗ്രാെ 

കലാേബാെ് 
വിഹിതം 

ആടേ 

1 ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് 70.35 71.68 76.00 0.00 0.00 71.05 

2 കലാക്ക് 
പഞ്ചായതത് 70.57 73.65 73.54 0.00 0.00 71.54 

3 മുനിസിൊലിറ്റി 79.55 70.29 51.61 62.57 36.52 66.89 
4 കോര്െകറഷ   79.25 54.81 17.51 52.14 99.60 63.77 
5 ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് 83.92 70.81 68.29 67.67 39.47 70.53 
ആടേ 78.47 70.33 70.22 63.02 39.16 69.48 

  
ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങള് ശതമാനം 

കോര്െകറഷനുേള് ശതമാനം 

1 തിരുവനന്തപുരം 68.91 
2 ടോല്ലം 63.62 
3 ടോച്ചി 62.46 
4 േണ്ണൂര്  60.37 
5 തൃശ്ശൂര്  58.18 
6 കോഴികക്കാെ് 57.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങള്  

ജില്ലാ പഞ്ചായമ്പോേള് ശതമാനം 

1 ോസര്കഗാഡ് 85.33 
2 പത്തനംതിട്ട 85.1 
3 ആലപ്പുഴ 81.45 
4 പാലക്കാെ്

77.89 
5 കോട്ടയം 77.23 
6 തൃശ്ശൂര്  74.53 
7 കോഴികക്കാെ് 73.25 
8 േണ്ണൂര്  72.07 
9 തിരുവനന്തപുരം 71.69 
10 വയനാെ് 70.36 
11 എറണാൄളം 68.69 
12 ഇടുക്കി 66.34 
13 ടോല്ലം 60.88 
14 മലപ്പുറം 48.77 
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ഏറ്റവും ടുതല് ട ലവു വരുത്തിയ  

10 മുനിസിൊലിറ്റിേള് 

ശതമാനം 

  1 ത്താട്ടുൄളം 116.6 
2 കോട്ടയ്ക്കല്  98.57 
3 ഹരിൊെ് 96.45 
4 രാമനാട്ടുക്കര 94.77 
5 ട റുപ്ലകേരി 94.16 
6 േട്ടെന 92.17 
7 മുക്കം 91.3 
8 പകയാളി 91.28 
9 പട്ടാ ി 90.71 
10 ടപാന്നാനി 89.36 

ഏറ്റവും ൄറവ്  ട ലവു വരു 
ത്തിയ 10 മുനിസിൊലിറ്റിേള് 

 
ശതമാനം 

1 ഈരാറ്റുകപട്ട 36.63 
2 ോഞ്ഞങ്ങാെ് 47.02 
3 പാലക്കാെ് 47.55 
4 ോയംൄളം 48.33 
5 തലകേരി 49.61 
6 വവക്കം 49.73 
7 കോതമംഗലം 49.84 
8 ഇരിങ്ങാലന്നുെ 50.21 
9 ടോകടാട്ടി 53.59 
10 കനാര്ത്ത് പര ര്  55.34 

ഏറ്റവും ടുതല് ട ലവു വരുത്തിയ  

10 കലാക്ക് പഞ്ചായമ്പോേള് 

ശതമാനം 
 

  1 ലാലം 100 
2 പള്ളുരുത്തി 100 
3 നീകലശൃരം 100 
4 അെമാലി 97.58 
5 ടപരു െെ് 97.47 
6 പുലിക്കീഴ് 97.29 
7 ടവള്ളങ്ങല്ലൂര്  94.96 
8 അലങ്ങാെ് 94.87 
9 േിളിമാനൂര്  94.43 
10 മുതുൄളം 93.86 

ഏറ്റവും ൄറവ്  ട ലവു  
വരുത്തിയ 10 കലാക്ക്  
പഞ്ചായമ്പോേള് 

ശതമാനം 

 

 
1 അന്തിക്കാെ് 46.65 
2 ട ാവ്വന്നൂര്  47.13 
3 ഇരിട്ടി 47.7 
4  ിറ്റൂര്    50.22 
5 ടോല്ലംകോെ്   50.55 
6 മലമ്പുഴ 50.76 
7 േട്ടെന 50.84 
8 മെെ 51.2 
9 അള്ളൃത 52.03 
10 ോഞ്ഞിരെള്ളി 52.67 

ഏറ്റവും ടുതല് ട ലവു വരുത്തിയ  

10 ഗ്രാമപഞ്ചായമ്പോേള്  

 
ശതമാനം 

  1 അരൂൄറ്റി 100 
2 മുകത്താളി 100 
3 മുളംതുരുത്തി 100 
4 വാളേം 100 
5 മരെി 100 
6 പാെിനികേരി 100 
7 ട  ികലാെ് 100 
8 ട മ്മനകഞ്ചരി 99.96 
9 ഇലപ്പുള്ളി 99.58 
10 ോലെി    98.99 

ഏറ്റവും ൄറവ്  ട ലവു  
വരുത്തിയ  
10 ഗ്രാമപഞ്ചായമ്പോേള് 

 
ശതമാനം 

1 പട്ടുവം 25.43 
2 പൂമംഗലം 27.53 
3 ടനല്ലിയാ തി 27.84 
4 മണ്ടകരാതുരു

ത്ത് 28.13 
5 ടബല്ലൂര്  28.81 
6 മുട്ടാര്  28.88 
7 ടോള്ളൃവാനല്  29.89 
8 വലിയപറ  31.72 
9 അരിന്നുളം 34.98 
10 ഉദയഗിരി 35.66 
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1.2 2017-18 ടല 90 ശതമാനത്തിലധിേം തുേ ട ലവഴിച്ച തകേശസൃയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള  
കയാഗം രകതയേം അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഭരണ സമിതി അദ്ധ്യക്ഷന്മാര്ന്നും 
ടസക്രട്ടറിമാര്ന്നും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുടോട്  രകതയേം േടത്തള്ളൃതാ   തീരുമാനിച്ചു. 

1.3 50 ശതമാനത്തില്  താടഴ പദ്ധ്തിവിഹിതം ട ലവുവരുത്തിയ തകേശസൃയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി.ം ട ലവുൄറഞ്ഞതിടെ ോരണം ആരായാ   തീരുമാനിച്ചു. 

2. േയാരി ഒവര്  തുേ  നല്േല്  

(i) 31.03.2017 നു മു ് കരാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി  റിേൃസിഷ   നല്േിയ കരാജക്ടുേളുടെ ബില്  തുേ 
നല്േല്  

 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  2016-17-ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി മു   വര്ഷടത്ത േയാരിഒവര്  
ട യ്ത സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടുേളും  2016-17-ടല  ബഡ്ജറ്റ് തുേയ്ക്ക്  അനുസൃതമായ പുതിയ 
കരാജക്ടുേളും ക ര്ന്നതാണ്. മാറ്റമില്ലാത്ത  സ്പില്ഒവര്  കരാജ്ക്ടുേള്ക്ക്  േയാരിഒവര്  തുേ 
അനുവദിന്നും എന്ന് സര്ക്കാര്  അറിയിച്ചിരു.ടവെിലം തുേ നല്േിയിരുന്നില്ല. അതിനാല്  
പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും 2016-17-ടല ബഡ്ജറ്റ്  വിഹിതം  ഒകരാ കമഖലയിലം 
തീര്ന്നിരു..  ഉദാ.  വിേസനഫട്, എസ്.സി.എസ്.പി/ റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം  തുെങ്ങിയവ) 
ഇത്തരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  കരാജക്ടുേള്  പൂര്ത്തീേരിച്ച ് നിര്വഹണ 
ഉകദയാഗസ്ഥര്  റിേൃസിഷ   നല്േിയിട്ടുടടെിലം   ഫടിടെ അപരയാതതമതലംലം  ബില്  തുേ 
നല്േിയിട്ടില്ല.  അത്തരം കരാജക്ടുേളുടെ ബില്  രഷറിയില്  സമര്െിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് തുേ 
നല്ൄന്നതാണ്. 

3.  പുതിയ മാര്ഗകരഖയ്ക്കനുസൃതമായി  ഐ.ടേ.എം. കസാ ്് ടവയറില്  വരുകത്തട ക്രമീേരണങ്ങള്. 
ഇവ താടഴ പറയുന്ന തീയതിന്നുമു പ് തയാറാക്കണം. 

  
(I) ഒകരാ കമഖലയ്ക്കം   ഉദാ: വനിതാ ഘെേ പദ്ധ്തി, ഉല്പാദന കമഖല) കവട  വാലികഡഷ   
ക്രമടെടുത്തണം. ഒകരാ കമഖലയ്ക്കം  വേയിരുകത്തട  തുേ നിശ്ചയിച്ചു നല്േല്  - 
 15.04.2017 ന്-മു ് ) 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

 
(II) കരാജക്ടുേളുടെ എ രി നെത്താ   ക്രമീേരണം – പദ്ധ്തി കരഖയില്  െി ഉള്ടെടുത്തക്ക 
രീതിയില്  ഒകരാ കരാജക്ടികനയും സംബന്ധിച്ച ലഘു വിവരണം അെക്കം  15.04.2017- നു 
മു ് ) 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

(III) പദ്ധ്തികരഖ പരികശാധന സംബന്ധിച്ച.് പദ്ധ്തികരഖകയാടൊെം കവട  
അനുബന്ധകരഖേളും കഫാറങ്ങളും  ലഭയമാക്കല്  -  20.04.2017-നു മു ് ) 

 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

(IV) വാര്ഷിേ  പദ്ധ്തിയും  കരാജക്ടുേളും  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീേരിച്ച തിനുകശഷം  
നല്കേട  ജില്ലാ േളക്ടറുടെ നെപെിക്രമം -  25.04.2017-നു മു ് ) 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

 
(V) കരാജക്ട് ടവറ്റിംഗ്  സംബന്ധിച്ച ്– 30.04.2017-നു മു ് 

(VI) പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികൊര്ട്ടില്  വരുകത്തട മാറ്റങ്ങള്  - 05.05.2017 നു മു ് 
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(a) ഇകൊള്  സുകലഖ കസാഫ്ട് ടവയറില്  ആടേ ട ലവ്  മാത്രമാണ് ോണിന്നുന്നത്. 

ഈ രീതിയില്  മാറ്റം വരുത്തി  ഒകരാ മാസടത്ത ട ലവും,  ആടേ ട ലവും 

ോണാ   േഴിയണം. 

(b) തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികൊര്ട്ട് എല്ലാ വസറ്റിലം 

ഏേീേരിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം. 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

(Vll) നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ‘സുകലഖ’ വഴി  റിേൃസിഷ   നല്ോനുള്ള സരേരയം  

രുക്കല് - 05.05.2017 നു മു ്   

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

 

(VlIl) സുകലഖയില്  രു കരാജക്ട് ഡാറ്റാഎ രി നെമ്പോക ാള്  കരാജക്റ്റ് സാകെതിോനുമതി 
ആവശയമുള്ള കരാജക്ട് ആകണാ എന്ന് കരഖടെടുത്താ   െി സരേരയടമാരുക്കല് -
30.04.2017 നു മു ് 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

 

(ix) ഒകരാ കരാജക്ടും പൂര്ത്തിയായാല്  ആസ്തി   രജിസ്റ്ററില്   സ ിത്ര കസാഫ്ട് ടവയര്)  
ക ര്മ്പോമാത്രം റിേുസിഷ   നല്ോ   േഴിയുന്ന രീതി രുക്കല് -05.05.2017 മു ് 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 
 

(x)  മു വര്ഷടത്ത തനതു ഫട് ട ലവും ഈ വര്ഷടത്ത തനതുഫ്ടു  വേയിരുത്തലം 
സംബന്ധിച്ച പരികശാധന സുകലഖ കസാ്് ടവയറിലൂടെ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസില്  
തടന്ന നെത്താനുള്ള ക്രമീേരണം. 30.04.2017 നു മു ്. 

(നെപെി – എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM) 

4  2017-18 പദ്ധ്തി രൂപീേരണവുമായി ബന്ധടെട്ട് നെൊകക്കട കയാഗങ്ങള്,  പരിശീലനങ്ങള്  

(1) ഡി.പി.സി. ട യര്കപഴ്സണ്ണ്ട, ജില്ലാ േളക്ടര്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്, അസിസ്റ്റെ് 
ടഡവലപ്ടമെ്  േമ്മീഷണര്   ജനറല്), പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി  ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ 
റീജിയണല്  കജായിെ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവടര ഉള്ടെടുത്തിടക്കാ്ടു ള്ള വീഡികയാ 
കോണ്ടഫറ സിംഗ് – 20.04.2017 രാവിടല 11.00 മണിക്ക് നെത്താ   തീരുമാനിച്ചു.  

 നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ  ഡി.എ) വൄെ് ) 
  

(2)  രി സിെല്  ടസക്രട്ടറിയും  കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ്  കബാര്ഡ് ടമ റും പടെടുമ്പോടോട് 
സംസ്ഥാനത്ത് നാല് കമഖല തിരിച്ച ്  രസിഡന്റുമാരുകെയും  ടസക്രട്ടറിമാരുകെയും 
കയാഗം  Half Day). ആസൂത്രണമാര്ഗകരഖ പരി യടെടുത്തലം  രാധാനയം 
അവതരിെിക്കലം– 30.04.2017-നു മു ് 

(3) നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ മാര്ക്ക്  കലാക്ക് തലത്തില്   ജില്ലാതലത്തില്  
നഗരസഭേള്ക്ക്  രകതയേമായി) പരിശീലനം  
 Half Day)- 25.04.2017-നു മു ് 

 നെപെി ഡയറക്ടര്  - േില) 
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(4) ജില്ലാതലത്തില്  തീരുമാനികക്കട  യൂണിറ്റു നിരന്നുേള്  - 25.04.2017-നു മു ് 
            നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് ) 
       2.  ീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ  വിഭാഗം,  
          കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് ) 
 

(5) ടവറ്റിംഗ് ഉകദയാഗസ്ഥ മാര്ക്ക് ജില്ലാതലത്തില്  പരിശീലനം.  Half Day) 
-05.05.2017-നു മു ് 

                                                                      നെപെി -ഡയറക്ടര്  - േില) 

 
(6) ഐ.ടേ.എം.–ടെക്നിക്കല്  അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്ക് പരിശീലനം സംസ്ഥാന തലത്തില്  - 

30.04.2017-മു ്. 
(നെപെി –  1)എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  IKM 
                2) ഡയറക്ടര്  - േില) 

 
 

(7) ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര്ന്നും  ടെക്നിക്കല്  സ്റ്റാഫിനുമുള്ള ഏേദിന പരിശീലനം – 
തൃശ്ശൂര്  േിലയില് - 19.04.2017 ല്  

   നെപെി:  1) ീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ  വിഭാഗം,  
          കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

2. ഡയറക്ടര്  േില) 

5 ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖരോരം  ജില്ലാതലത്തില്  രൂപീേരികക്കട വിവിധ േമ്മിറ്റിേള്  .   
 ഇവ രൂപീേരിച്ചുടോട് ജില്ലാ േളക്ടര്  നെപെി ഉത്തരവ്  ഉെടന പുറടെടുവിക്കണം - 
 22.04.2017-നു മു ് 
       നെപെി – 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 
     2.) ീഫ് ഡി.പി ഡിവിഷ , കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്  
 
6  പദ്ധ്തി രൂപീേരണ ഘട്ടങ്ങളിടല  അവകലാേനം -  ഇത് ഫലരദമായി താടഴ പറയുന്ന 

രീതിയില്  നെൊക്കണം  

(a) കലാക്ക് തലത്തില്   കലാക്ക് പഞ്ചായമ്പോേളും ഗ്രാമപഞ്ചായമ്പോേളും)  
       നെപെി:  എല്ലാ ജില്ലാ  േളക്ടര്മാരും) 

(b) എല്ലാ നഗരസഭേള്ന്നും   ജില്ലയില്  ടരണ്ണം) 
 നെപെി:  എല്ലാ ജില്ലാ  േളക്ടര്മാരും) 

 
(c) ജില്ലാതലത്തില്  - എല്ലാ  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും-ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ  
ആഭിമുഖയത്തില്  

       നെപെി: എല്ലാ ജില്ലാ  േളക്ടര്മാരും) 
 

സംസ്ഥാനതലത്തില്  
(i) പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര്,  ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  

എന്നിവര്  രകതയേമായി  അവകലാേനം നെമ്പോേ 
     നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് ) 

(ii) നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുേള്  രകതയേമായി  തകേശസൃയംഭരണ വൄെ്  ീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്  അവകലാേനം നെത്തണം. 
     നെപെി-  ീഫ് എഞ്ചിനീയര് , LSGD) 
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(iii) കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗത്തിടെ  ആദയടത്ത അജട. ഇതിനായി 
അവകലാേന റികൊര്ട്ട് ര്ടു  ദിവസം മു പ് ബന്ധടെട്ട വൄപ്പു കമധാവിമാര്   
നല്ണം   

അവകലാേനം നെകത്തട വിഷയങ്ങള്  

(A) ഗ്രാമസഭാകയാഗങ്ങള്  
(B) കരാജക്ട് തയാറാക്കല്  - വര്ക്കിംഗ് ്പ് െ് കയാഗങ്ങള്  
(C) സ്റ്റാറ്റസ് റികൊര്ട്ട് തയാറാക്കല്  - കക്രാഡീേരണം 
(D) വിേസനകരഖ തയാറാക്കല്  
(E) വിേസന ടസമിനാറുേള്  
(F) കരാജക്ട്  എള്ളൃതി തയാറാക്കലം - ഡാറ്റാഎ രിയും 
(G) കരാജക്ടുേളും  പദ്ധ്തികരഖയും  ഡി.പി.സി.യ്ക്ക സമര്െിക്കല്  

 

7  കരാജക്ട് നിര്വഹണവും - ഭരതിേ കനട്ടവും സാ ത്തിേ കനട്ടവും – ഒകരാ മാസവും ലക്ഷയം 
വേവരിന്നുന്നതിനുകവടി സമയ പട്ടിേ ജില്ലാ േളക്ടര്മാര്  തയാറാക്കി നല് േണം.  

      നെപെി: (1) തകേശസൃയംഭരണവൄെ്,   
(2) ീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ  വിഭാഗം,  
     കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് ) 

8 അെിയന്തിരമായി നെകത്തട  പദ്ധ്തിേള്  

ഉദാ:  1)  ഏരില്  , കമയ് മാസങ്ങളില്  നെൊകക്കട നിര്മ്മാണ രതിത്തിേള് സ്പില്ഒവര് )  

       2)  െഷി കരാജക്ടുേള്  എല്ലാംതടന്ന കമയ്,ജൂണ്ട, ജൂവല മാസങ്ങളില്  ആരംഭിന്നുേ 

   3)  സ്കൂള്  ടേട്ടിെങ്ങളുടെ അറ്റൄറ്റെണി ഇത് അെിയന്തിര സൃഭാവമുള്ളതിനാല്  കരാജക്ട് 
തയാറാക്കി മറ്റ് നെപെിക്രമങ്ങള്  പാലിച്ച ്രവര്ത്തി ട യ്തതിനുകശഷം  പിന്നീെ് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണസമിതി അംഗീോരം  വാങ്ങിയാല്  മതിയാൄം.  

 (4) അംഗനവാെി കപാഷോഹാരം, പാലികയറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് തുെങ്ങി മുെക്കം ൊടത 
നെൊകക്കട മറ്റു പദ്ധ്തിേള്  എന്നിവയ്കുള്ള കരാജക്ടുേള്  തയാറാക്കി നെപെിക്രമങ്ങള്  
പാലിച്ചു നെൊക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് പിന്നീടു ഡി.പി.സിയുടെ അംഗീോരം വാങ്ങിയാല്  
മതിയാൄം. മുേളില്  പറഞ്ഞ കരാജക്ടുേള്  എല്ലാം തടന്ന വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയുടെ 
ഭാഗമാക്കിയിരിക്കണം. 

9  വയക്തിഗത ഗുണകഭാക്താക്കടള ടതരഞ്ഞടുക്കല്  ജൂണ്ട  15 നുള്ളില്  പൂര്ത്തിയാക്കണം 

10 ഇ ൄകബഷ   ഫട് 

 1. പുതിയ ആശയങ്ങകളകയാ വയതയസ്തമായ ഉല്പന്നങ്ങടളകയാ നവീനമായ സംഘെനാ 
രീതിേകളകയാ അവലംബിച്ച ് പുതിയ സംരംഭങ്ങള്  ആരംഭിക്കാ   യുവസംരംഭേകരയും 
അഭയസ്ഥവിദയരായ രവാസിേകളയും കരരിെിന്നുന്നതിന് ഇ ൄകബഷ   ഫട് 
രൂപീേരിന്നുന്നതിന് മു സിെല്  കോര്െകറഷ   തലത്തില്  കരാജക്ടുേള്  
രൂപീേരികക്കടതാണ്.  

11 സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടുേള്  നിശ്ചയിന്നുന്നതിനും േയാരി ഒവര്  തുേ നല്ൄന്നതിനും താടഴെറയും          

    രോരം തീരുമാനടമടുമ്പോ. 

I സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടുേള്  
1.1 2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഉള്ടെടുത്തിയ കരാജക്ടുേളില്  2017 മാര്ച്ച ്31-ന് നിര്വഹണം 

പൂര്ത്തിയാോത്തവയുടെ നിലവിലള്ള അവസ്ഥ എല്ലാ തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 
പരികശാധികക്കടതും ഏടതാടക്ക കരാജക്ടുേള്  തുെര്ന്ന് നെൊകക്കടതുട് എന്നത് 



7 
 

സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുകക്കടതുമാണ്. അതിന് ചുവടെ രതിപാദിന്നുന്ന നിര്കേശങ്ങള്  
പരിഗണികക്കടതാണ്.   

1. നിര്വഹണ നെപെിേള്  ഇതുവടരയും ആരംഭിക്കാത്ത കരാജക്ടുേളില്  
നെൊകക്കടതിടല്ലന്ന് ോണുന്ന കരാജക്ടുേള്  ഴിവാക്കാം. 

2. നിര്ബന്ധമായും തുെകരടതുടടന്ന് േടടമ്പോന്ന കരാജക്ടുേള്  സ്പില്ഒവറായി 
തുെര്ന്ന്നെൊക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിന് തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ തീരുമാനം മാത്രം 
മതിയാൄം. എന്നാല്  കരാജക്ടില്  കഭദഗതി വരുമ്പോേയാടണെില്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീോരം വാങ്ങിയതിനു കശഷം മാത്രകമ തുെര്ന്ന് നിര്വഹണം 
നെത്താ   പാടുള്ളൂ. 

I.2 നിര്വഹണം ആരംഭിക്കാത്ത രു കരാജക്ട് തുെര്ന്ന് നെൊക്കണടമന്ന് 
തീരുമാനിന്നുേയാടണെില്  അത് സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടാകയാ പുതിയ കരാജക്ടാകയാ 2017-
18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഉള്ടെടുത്താം. പുതിയ കരാജക്ട് ആയാണ് 
ഉള്ടെടുമ്പോന്നടതെില്  പരികശാധന, അംഗീോരം, സാകെതിേ അനുമതി  എന്നിവടയ  
സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം പുതിയ കരാജക്ടിനു ബാധേമായ നെപെിക്രമങ്ങള്  എല്ലാം  
പൂര്ത്തിയാകക്കടതാണ് 

I.3 നിര്വഹണം തുെരുന്ന സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടുേള്  നിശ്ചിത കഫാറത്തില്  സുകലഖ കസാഫ്ട് 
ടവയറില്  തയാറാക്കി 2017-18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാകക്കടതാണ്. 

12.    േയാരിഒവര്  വിഹിതം 

II.1 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീേരിച്ച കരാജക്ടുേള്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനത്തിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. േയാരിഒവര്  തുേ 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് തീരുമാനടമടുക്കാനും ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കാനും 
ധനോരയവൄെികനാെ് ആവശയടെടുവാ   തീരുമാനിച്ചു. 

 നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് ) 

II.2 ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും 2017 – 18 ടല സ്പില്ഒവര്  കരാജക്ടുേള്ക്ക് ലഭികക്കട 
േയാരിഒവര്വിഹിതം എത്രടയന്ന് േണക്കാക്കി വിശദാംശം തയാറാക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

      നെപെി – പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് ,  
     2.നഗരോരയഡയറക്ടര് ,  
     3. ഗ്രാമവിേസനേമ്മീഷര് ) 

13 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല കരാജക്ടുേളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും 
കോര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിക്കായി സമര്െിന്നുന്നതിന് താടഴെറയുന്ന നെപെിക്രമങ്ങള്  
പാലിക്കണടമന്ന് കയാഗം തീരുമാനിച്ചു. 

വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല കരാജക്ടുേളുടെ അംഗീോരം സംബന്ധിച്ച ് ആസൂത്രണ സമിതി 
തീരുമാനടമടുത്തതിനുകശഷം അതികന്മല് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് പരാതി ഉടടെില് 
അങ്ങടനയുള്ള പരാതിേള് പരിഹരിന്നുന്നതിന് കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയികലയ്ക്ക് സമര്െി 
ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ഇങ്ങടന ലഭിന്നുന്ന പരാതിേകളാടൊെം ആവശയമായ വിവരങ്ങള് 
പലകൊള്ളൃം ഉള്ടെടുത്താത്തതുോരണം കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി / സര്ക്കാര് തലത്തില് 
തീരുമാനടമടുന്നുന്നതിന് ോലതാമസമുടാൄ.ട്. ഈ സാഹ രയത്തില് കോര്ഡികനഷ   
േമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി കരാജക്ടുേള്/ മറ്റുള്ളവ സമര്െിന്നുന്നതിന് ചുവടെ വിവരിന്നുന്ന 
നെപെിക്രമങ്ങള് പാലികക്കടതാണ്. 
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13.1 ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീോരവുമായി ബന്ധടെട്ട് രു തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് 
പരാതി ഉടടെില് അങ്ങടനയുള്ള പരാതിേള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ടസക്രട്ടറികയറ്റു 
മുകഖന മാത്രകമ സര്ക്കാരികലക്ക് അയയ്ക്കാ  പാടുള്ളു.  

13.2 നൂതന കരാജക്ടുേള് സംബന്ധിച്ച ്സര്ക്കാരിടെ അനുമതി ആവശയമുടടെില് അവകയാടൊെം 
ബന്ധടെട്ട ജില്ലാതല േമ്മിറ്റിയുടെ അഭിരായന്നുറിപ്പുെി ഉള്ളെക്കം ട യണം. 

13.3 കരാജക്ടിടെ നിര്വഹണം സംബന്ധിച്ച ് ഒഡിറ്റുൄറിെികന്മല് അെീല്/സാധൂേരണം ജില്ലാതല 
ഒഡിറ്റ് കമാണിറ്ററിംഗ് സമിതിക്ക് സമര്െികക്കടതാണ്. ഈ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തികന്മല് 
അെീല് ഉട് എെില് അവ വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനത്തിനു നല്േണം. ഇവ 
കോഒര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റിയില് അംഗീോരത്തിനു പരിഗണിന്നുന്നതല്ല.  

13.4  ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയുമായല്ലാടത വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി സൃീേരികക്കട വിഷയങ്ങള് 
 ഉദാ. പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസിനു വാഹനം വാങ്ങല്) കോര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റിന്നു 
സമര്െികക്കടതില്ല. ഇവ വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനത്തിനു സമര്െിക്കണം. 

13.5 അെിയന്തിരസൃഭാവമുള്ളവ സര്ക്കാരിനു സമര്െിന്നുന്നകതാടൊെം ഇ-ടമയിലായും അയയ്ക്കണം. 
ഇ-ടമയിലായി അയയ്ക്കക ാള് സ്കാ  ട യ്ത പേര്പ്പുതടന്ന അയകയ്ക്കടതാണ്. ൊടത സംശയ 
ദൂരീേരണത്തിനായി ബന്ധടെട്ട ഉദയാഗസ്ഥടെ ടെലകഫാണ്ട ന ര് െി ക ര്ക്കണം. 

13.6 രു വിഷയത്തികന്മല് കോര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റി  ര്ച്ചട യ്ത് തീര്ൊക്കിയത് രകതയേ 
സാഹ രയമില്ലാത്തപക്ഷം വീ്ടു ം സമര്െിന്നുവാ  പാെില്ല.  

13.7 രു വിഷയം കോര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റി പരിഗണിന്നുക ാള് ടുതല് വിവരങ്ങകളാ റികൊര്കട്ടാ 
ആവശയമായി വരുന്നപക്ഷം അവ അടുത്ത കോര്ഡികനഷ  േമ്മിറ്റിയില് പരിഗണിന്നുന്നതിന് 5 
ദിവസത്തിനേം ബന്ധെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥ / വൄപ്പുകമധാവി നല്കേടതാണ്. 

13.8  ഇതികന്മല്  രകതയേ സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ് പുറടെടുവിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു.  

         നെപെി- തകേശസൃയംഭരണവൄെ് ) 

14 പതിലംന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തി രൂപീേരണത്തിടെ  ഭാഗമായി ഈ പരിശീലനപരിപാെിേള്  
താടഴപറയുന്ന തീയതിേളില്  നെത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 

 
14.1 ടപര്കഫാമ സ് ആഡിറ്റ് െീം അംഗങ്ങളുടെ പരിശീലനം 17.04.17-നു  തിരുവനന്തപുരം 

കസ്റ്ററ്റ് മുനിസിെല്  ഹാളില്   

14.2 തകേശസ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷ  , വിേസസ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറ്റി ട യര്കപഴ്സണ്്ണ്ട, ടസക്രട്ടറി, മറ്റു 

നിര്വ്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്, തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല പ്ലാ   വേോരയം ട യ്യുന്ന 

ഉകദയാഗസ്ഥ   എന്നിവര്ക്ക് മാര്ഗകരഖ വിശദീേരണം, കരാജക്ട് ഡാറ്റാ എ രി നെത്തല്  

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം ഏരില്  മാസം 24 മുതല്  27 വടര അതാത് 

കലാക്ക്/നഗരസഭാതലങ്ങളില്  

14.3 കലാക്്ക നഗരസഭാതലത്തില്  ക്ലാസ്സുേള്  വേോരയം ട കയട ഫാക്കല്റ്റി 

അംഗങ്ങള്ന്നുകവടിയുള്ള ഏേദിന പരിശീലേപരിശീലനം.  19.04.2017 ല്  തൃശൂര്  

‘േില’യില്  വച്ച ്

14.4  ജില്ലേളില്  നി.ം തിരടഞ്ഞടുക്കടെട്ട റികസാഴ്സണ്് കപഴ്സണ്ണ്ടമാരുടെ ഏേദിന പരിശീലനം 

ഏരില്  25,26 തീയതിേളില്   ര്ടു  ബാച്ചായി) തൃശൂര്  ‘േില’യില്വച്ച ്
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14.5 പതിലംന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയ്ക്ക് സഹായം നല്ൄന്ന വിദദ്ധരുരുടെ െിക രല്  25.04.2017 

തൃശൂര്  ‘േില’യില്  വച്ച ്

14.6 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസിലള്ള സാകെതിേ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്ന്നുള്ള പരിശീലനം 

19.04.17ല്  തൃശൂര്  ‘േില’യില്  വച്ച ്

14.7 കലാക്ക്/മു സിൊലിറ്റി/കോര്െകറഷ ജില്ലാതലങ്ങളില്  രവര്ത്തിന്നുന്ന ഇ ഫര്കമഷ   

കേരളാമിഷനില്  നി.ള്ള സാകെതിേ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്ന്നുള്ള പരിശീലനം 27.04.2017 

തൃശൂര്  ‘േില’യില്  വച്ച.് 

 നെപെി-ഡയറക്ടര്, േില) 

15) മറ്റു വിഷയങ്ങള്  

15.1 ൄടുംബശ്രീ  എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 06.04.2017-ടല 9051/D1/2016/KSHO ന ര്  ൄറിെ് 

ടതരുവുനായ രശ്നം പരിഹരിന്നുന്നതിന് എ.ബി.സി. പരിപാെിയുടെ നിര്വഹണ 

ഏജ സിയായി ൄടുംബശ്രീടയ െി ഉള്ടെടുത്താ   തീരുമാനിച്ചു.  ആയതിന് അംഗീെത 

ഏജ സിയായി ൄടുംബശ്രീമിഷ രൂപീേരിന്നുന്ന അനിമല്ബര്ത്ത് േണ്ടകരാള്  വമകക്രാ 

സംരംഭയൂണിറ്റുേടള ചുമതലടെടുമ്പോ.. രു ടതരുവുനായടയ വന്ധീേരിന്നുന്നതിന് തീറ്റ, 

രാ കസ്പാര്കട്ടഷ    ാര്ജ് തുെങ്ങിയവ ഉള്െടെ 2100/- രൂപ ജില്ലാ മിഷന് 

വേമാറാവുന്നതാണ്. ൄടുംബശ്രീ മിഷടന പദ്ധ്തി ഏജ സിയായി അംഗീേരിന്നുന്ന 

തകേശസ്ഥാപനങ്ങള്  തുേ ജില്ലാ കോര്ഡികനറ്റര്ക്ക് മു റായി നല്ോവുന്നതാണ്. 

ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷ   കോര്ഡികനറ്റടറ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായും അംഗീേരിന്നു.. 

ആയതിന് ആവശയമായ മാറ്റം സുകലഖ കസാ്് ടവയറില്   വരുകത്തടതാണ്. 

              നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 

                                                                 2)എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 

15.2 ൄ ടുംബശ്രീ  എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 11.04.2017-ടല 2596/2/2013/KSHO ന ര്  േത്ത് 

അട്ടൊെി കമഖലയില്   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  മറ്റു സര്ക്കാര്   വൄപ്പുേളും നെൊക്കി 

വരുന്ന പദ്ധ്തി രവര്ത്തനങ്ങളില്  ൄടുംബശ്രീ അട്ടൊെി  ടസ്പഷയല്  പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമായ  

കലാക്ക് സമിതിയുടെ കനതൃതൃത്തിലള്ള  കലബര്  ബാെില്  നിന്ന്  കയാഗയതയുള്ള അംഗങ്ങടള  

ആവശയാനുസരണം ഉള്ടെടുത്താ   അനുമതി നല്ൄ..അട്ടൊെി, മണ്ണാര്ക്കാെ് കലാക്ക് 

കമഖലയായിരിന്നും കലബര്  ബാെിടെ സര്വ്വീസ് ഏരിയ.  

     നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 

                                               2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ) 

 

15.3  ൄടുംബശ്രീ  എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 06.04.2017-ടല 5183/D/2015/KSHO ന ര്  ൄറിെ് 

പരിശീലനം ലഭിച്ച  ൄടുംബശ്രീ മിഷ   എംപാനല്  ട യ്ത ൄടുംബശ്രീ േണ്ടരക്ഷ   ്പ് പ്പുേള്  

മുകഖന 10 ലക്ഷം രൂപയില്  താടഴയുള്ള രതിത്തിേളുടെ എസ്റ്റികമറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  

ടെടര്  ൊടത നിര്മ്മാണ  രതിത്തിേള്  നെത്താ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക  

അനുമതി നല്ൄ.. ഇതിനായി  എല്ലാ  കലാന്നുേളിലം  നഗരസഭേളിലം  പരിശീലനം  
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ലഭിച്ചവടര ഉള്ടെടുത്തി  േണ്ടരക്ഷ   ്പ് പ്പുേള്  രൂപീേരികക്കടതാണ്. ഇത്തരത്തില്  

പരിശീലനം ലഭിച്ചവടര ഉള്ടെടുത്തി േണ്ടരക്ഷ   വമകക്രാ സംരംഭങ്ങള്  ആരംഭിച്ച,് 

ആയവയില്  ൄടുംബശ്രീമിഷ   അംഗീേരിന്നുന്നവടര മിഷ   എംപാനല്  ട കയടതുമാണ്. 

ഇവര്ക്ക് എസ്റ്റികമറ്റ് തുേയുടെ 25% മു റായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പദ്ധ്തി 

രൂപീേരണത്തിന് ആവശയമായ കഭദഗതി സുകലഖ കസാ്് ടവയറില്  വരുകത്തടതാണ്. 

 നെപെി - എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ) 

 

15.4      മലപ്പുറം ജില്ലയില്  ഉപടതരടഞ്ഞടുകൊെനുബന്ധിച്ച ്ടതരടഞ്ഞടുെ് ടപരുമാറ്റ ട്ടം      

     നിലനില്ന്നുന്നതിനാല്  ഗ്രാമസഭ/വാര്ഡ് സഭേള്  നെത്താനുള്ള തീയതി 30.04.2017    

      വടരയായി ദീര്ഘിെിച്ചു തീരുമാനിച്ചു. 

 നെപെി- തകേശസൃയംഭരണവൄെ് ) 

 

15.4.1 മലപ്പുറം ജില്ലയിടല തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 2017-18 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി 

ഡി.പി.സിന്നു സമര്െിന്നുവാനുള്ള സമയപരിധി 31.05.2007 വടരയായി ദീര്ഘിെിക്കാ   

തീരുമാനിച്ചു.  

 നെപെി- തകേശസൃയംഭരണവൄെ് ) 

 

15.4.2 ടതരടഞ്ഞടുെ് ടപരുമാറ്റ ട്ടം 09.03.17 മുതല്നിലവില്  വന്നതിനാല്  2016-17 ടല വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തി കഭദഗതിേള്  മാര്ച്ച ് മാസത്തില്  നെത്താ   മലപ്പുറം ജില്ലയിടല തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് േഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാഹ രയത്തില്  2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി 

30.04.2017 വടര നെത്താ   അനുമതി നല്ൄ..  

 നെപെി- തകേശസൃയംഭരണവൄെ് ) 

 

16 മലപ്പുറം ജില്ലയില്  അങ്ങാെിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഉകദയാഗസ്ഥനായ സലിംപള്ളിയില്ടതാെി 

എന്നയാളുടെ കസവനമാതൃേ സുതാരയത ഉറപ്പുവരുമ്പോന്നതില്  രശംസനീയമാണന്ന് കയാഗം 

നിരീക്ഷിച്ചു. ഇകേഹടത്ത അഭിനന്ദിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു.  

 നെപെി- രി സിെല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് ) 

കയാഗം ഉച്ചേഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് അവസാനിച്ചു 
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കയാഗത്തില്   പടെടുത്തവര്  

 

1 ശ്രീ. െി.ടേ. കജാസ്, രി സിെല്  ടസക്രട്ടറി , തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 

2 കഡാ. ടേ.എ . ഹരിലാല് , ടമ ര്  കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

3 കഡാ. ടേ. വാസുേി, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , സു ിതൃമിഷ   
4 ശ്രീ. റ്റി.പി. വിജയൄമാര് , ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറി തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 
5 ശ്രീ. എ. ഷാജഹാ  , ടസക്രട്ടറി തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 
6 കഡാ. വി.ടേ. കബബി, ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄെ് 
7 ശ്രീമതി. രസന്നൄമാരി,  ീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം പ്ലാനിംഗ്, SPB 

8 ശ്രീ.ടേ.പി. സാബു, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര് , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 

9 ശ്രീ. പി.ആര്. സജിൄമാര്,  ീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄെ്  
10 ശ്രീ. അജിത്ൄമാര്, അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്  
11 ശ്രീ. എം.എസ്.നാരായണ   നമ്പൂതിരി, കജായിെ് ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്  
12 ശ്രീ. എ .ടേ. ജയ, ഡയറക്ടര്,എ.എസ്.എഫ്, ൄടുംബശ്രീ 
13 ശ്രീ. പി.അകശാേ് ൄമാര് , സി.ആര്.ഡി 
14 ശ്രീ. ജയെഷ്ണ , പി.എഫ്. അര്ബ   അഫകയഴ്സണ്് 
15 ശ്രീമതി കശാഭന, അഡീഷണല്  ടസക്രട്ടറി, എസ്.സി. ഡിൊര്ട്ട്ടമെ് 
16 ശ്രീമതി ലിഷാകമാഹ   എം., എഡിസി, സി.ആര്.ഡി 
17 കഡാ. എസ്. സലിം, ൄടുംബശ്രീ 
18 ശ്രീ. നിഷാന്ത്. ജി.എസ്, േണ്ടസള്ട്ടെ്, ൄടുംബശ്രീ 
19 ശ്രീ. വബജു എല്.ദാസ്, റിസര്ച്ച ്അസിസ്റ്റെ് എസ്.സി. ഡിൊര്ട്ട്ടമെ് 
20 ശ്രീ. ബിബി ദാസ്, കരാജക്റ്റ് മാകനജര്, ൄടുംബശ്രീ 
21 ശ്രീമതി സീമാ ഭാസ്കര്, എ .ആര് .ഐ.ടജ.റ്റി, ൄടുംബശ്രീ 
22 ശ്രീ. സന്ദീപ്  ന്ദ്ര . എ, യൂത്ത് ടരാഫഷണല്, ൄടുംബശ്രീ 
23 ശ്രീമതി ോഞ്ചന, ഡി.എസ്, ഫിനാ സ് ഡിൊര്ട്ടുടമെ് 

24 ശ്രീ. റ്റി. സുകരഷ് ബാബു. എസ്.ആര്.ജി. ടമ ര് . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


