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കലകക്ട്രേറ്റ് , മലപ്പുറം.
തീയതിഃ03/12/2019
29/11/2019 തീയ്യതിയിൽ 3.30 മണിയ് മലപ്പുറം റവന്യു ം റികവറി വിഭാഗംി쵐䪣ം ഡഡെപ്യൂട്ി
കളക്ടറഡട അദ്ധ്യകതയിൽ കചേർന മ쵐ലിന്ധ്നിേർമ쵐േർനനം സംബന്ി് ജില്쵐 തല
കമ쵐ണിറ്ററിം䪣് സമിതിടഡട അവകല쵐കന കയ쵐䪣തിഡി മിനിറ്റ്സ് .
കയ쵐䪣തിൽ ത쵐ഡഴ െറടനവേർ െങ്കടു:ക്രമ
നം.

കെര്

തസ്തിക , ഓഫീസ്

1

ശീമതി സൗമ ഹമീദ്

എൻവകയ쵐ൺഡമിൽ
എൻജിനീയേർ,
ജില്쵐
മലിനീകരണ നിയനണ കബന쵐േർഡ് , മലപ്പുറം

2

കഡ쵐 സജീവ് കമ쵐േർ

ഡടക്നികൽ അസി്ി്, ജില്쵐 മ䪣 സംരയകണ
ഓഫീസേർ, മലപ്പുറം

3

ശീ കുിമമ എം

ജൂനിയേർ സുപ്്, െഞ്ച쵐ത് ഡഡെപ്യൂട്ി ഡയറകേർ,
മലപ്പുറം

4

ശീ കൃഷണൻ ട ഡക

ഡടക്നികൽ അസി്ി്, ജില്쵐
ഓഫീസേർ (ആകര쵐䪣്ധ്ം), മലപ്പുറം

ഡമഡികൽ

5

ശീ ഡി ഷിബ സി

ഡടക്നികൽ അസി്ി്, ജില്쵐
ഓഫീസേർ(ആകര쵐䪣്ധ്ം), മലപ്പുറം

ഡമഡികൽ

6

ശീ ജയര쵐ജ്

ജൂനിയേർ സുപ്്,
മലപ്പുറം

7

ശീ ഹരീനന쵐ഥൻ വി ടി

അസി്ി്, എക്സികപ്യൂട്ിവ്
കസചന വകപ്പ്, മലപ്പുറം

8

ശീ ഡി എസ് ഷിബകമ쵐േർ

മ쵐കനജേർ, ജില്쵐 വ്ധ്വയ쵐യ കകനം, മലപ്പുറം

9

ശീ അബ് 䪣ഫേർ ടി

ഫ്് കഗ്റ്റഡ് ഡ쵐സ്റ്റ്മ쵐ൻ, ഡെ쵐തുമര쵐മത്
വകപ്പ്(ഡക്ിടം) വിഭാഗംി쵐䪣ം, മലപ്പുറം

10

ശീ ബന쵐ലസൂബ്ണ്ധ്ൻ ഡക

11

ശീ സസൈനുീൻ സി

12

ശീ സുകരഷ് ബന쵐ബ

മുനിസിപ്പൽ ഡസക്ര്റി, (For റീജണൽ കജ쵐യിി്
ഡയറകേർ, അേർബനൻ അഫകയേ്, കക쵐ഴികക쵐ട്)
അസി്ി്, ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ,
ശചിത്മിഷൻ, മലപ്പുറം
എക്സികപ്യൂട്ിവ്
എൻജിനീയേർ,
കകരള
ജല
അകത쵐റിറ്റി, മലപ്പുറം

ഉെവിദ്ധ്쵐ഭാഗംി്ധ്쵐സ ഡയറകേർ,
എൻജിനീയേർ,

ജല
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13

ശീമതി വിസ എ െി

14

ശീമതി ഡഷല്ി െി ഷ쵐ജി

15

ശീ വ쵐സുകദവൻ െി ടി

ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ഹരിതകകരളം,
മലപ്പുറം
ഡടക്നികൽ അസി്ി്, ജില്쵐 മലിനീകരണ
നിയനണ കബന쵐േർഡ് , മലപ്പുറം
ഡിസവഎസ്െി (For ജില്쵐 കെ쵐ലീസ് കമധ쵐വി,
മലപ്പുറം)

കയ쵐䪣നടെടിക് കൃത്ധ്ം 3.30 മണിക് മലപ്പുറം റവന്യു ം റികവറി വിഭാഗംി쵐䪣ം
ഡഡെപ്യൂട്ി കളക്ടറഡട അദ്ധ്യകതയിൽ ആരംഭാഗംിിയ . മ쵐ലിന്ധ് നിേർമ쵐േർനന്മ쵐യി
ബന്ഡപ്പട്ടുള്ള പവേർതനളെകഡളിറിയള്ള വിമദമ쵐യ ചേർ്ി കമഷം കയ쵐䪣തിൽ
ത쵐ഡഴ െറടന തീരുമ쵐നളെക് എ്കടു.
• ജില്쵐 െ쵐രിഥിതിക ല쵐ൻ തയ്യ쵐റ쵐ിനതുമ쵐യി ബന്ഡപ്പ് ക쵐ര്ധ്ളെക് ചേർ്
ഡചയ്യ쵐ൻ ഒരു മീറ്റിം䪣് വിളിക쵐്നത쵐ണ് എന് കയ쵐䪣തിൽ െഡങ്ത
എല്쵐വരും അഭാഗംിിപ쵐യഡപ്പട്ടു. കകന മലിനീകരണ നിയനണ കബന쵐േർഡിഡി
ഡവസബ്സൈറ്റിൽ (https://cpcb.nic.in) ജില്쵐 െ쵐രിഥിതിക ല쵐ൻ തയ്യ쵐േർ
ഡചയ്യുനതിൈള്ള ഒരു മ쵐ൃക ുക ലഭാഗംി്ധ്മ쵐ണ്. ജില്쵐 തല കമ쵐ണിറ്ററിം䪣് സമിതിടഡട
എല്쵐 കമറ്റി അം䪣ളെകളും ഈ മ쵐ൃക ുക ഡൗൺകല쵐ഡ് ഡച്് വ쵐യിയ
മനസ്സില쵐കക്തും, ജില്쵐 മലിനീകരണ നിയനണ കബന쵐േർഡ് , ശചിത്മിഷൻ,
െഞ്ച쵐ത് ഡഡെപ്യൂട്ി ഡയറകേർ, റീജണൽ കജ쵐യിി് ഡയറകേർ അേർബനൻ
അഫകയേ്, കക쵐ഴികക쵐ട് എനീ വകപ്പുക് ജില്쵐 െ쵐രിഥിതിക ല쵐ൻ
മനസ്സില쵐കി ബന്ഡപ്പ് വകപ്പിഡന ബന쵐ധിിന ക쵐ര്ധ്ളെക് പരിപ്പി്്
സമേർപ്പികണം. ഇതിഡനല്쵐ം പറഡമ ജില്쵐 െ쵐രിഥിതിക ല쵐ൻ അതതു തകനുമ
സ്യംഭാഗംിരണ ഥ쵐െനളെക് മുൻസകഡയ്ത് തയ്യ쵐റ쵐കി മ쵐ൃക ുക쵐െരമ쵐യ
നിേർകദമളെക് സമേർപ്പികക്ത쵐ണ്. ഇതുമ쵐യി ബന്ഡപ്പ്് കൂ്തൽ
മ쵐േർ䪣നിേർകദമളെക് ആവമ്ധ്മുഡ്ങിൽ ആയത് യഥ쵐സമയം ജില്쵐
മലിനീകരണ നിയനണ കബന쵐േർഡ് എൻവകയ쵐ഡണിൽ എന്ജിനീയേർ, ശചിത്
മിഷൻ കക쵐ഡികനറ്റേർ, കന쵐ഡൽ ഓഫീസറ쵐യിട്ടുള്ള ഡഡെപ്യൂട്ി കളകേർ (RR)
എനിവരുമ쵐യി ബന്ഡപ്പകട്ത쵐ണ്.
• എല്쵐 തകനുമസ്യംഭാഗംിരണ ഥ쵐െനളെകളും ഡസ്പഷ്ധ്ൽ കൗൺസിൽ / ഡസ്പഷ്ധ്ൽ
കബന쵐ഡ് കചേർന് ല쵐്ിക് നികര쵐ധനതിഡി ക쵐ര്ധ്തി്ം കദമീയ ഹരിത
സട്രൈബനപ്യൂടണലിഡി ഉതരവ് െ쵐ലിിന ക쵐ര്ധ്തി്ം ചേർ് ഡച്് തീരുമ쵐നളെക്
സകഡക쵐ള്ളണം.
• തകനുമസ്യംഭാഗംിരണ ഥ쵐െന ഡസക്ര്റിമ쵐രുഡട 29/12/2019 തീയതിയിഡല
െരീമീലനതിഡി ഭാഗംി쵐䪣മ쵐യി ഭാഗംി쵐വി ചമതലക് ഡഡകക쵐ര്ധ്ം ഡചയ്യുനതിന് ഒരു
ഉകനു്ധ്쵐䪣ഥഡന ചമതല ഏൽൽപ്പികക്ത쵐ണ്. അകനുഹം തുടേർനള്ള മീറ്റിം䪣ിൽ
െഡങ്കണം. കൂട쵐ഡത ഡി .എൽ.എം.സി ഡമെേർമ쵐േർക് ക쵐സ് കവണം എന
അഭാഗംിിപ쵐യം കയ쵐䪣തി്്쵐യി.
• 24/10/2019
തീയതിയിഡല കയ쵐䪣നടെടിിറിപ്പിഡല അജ്
14 പക쵐രം
തീരുമ쵐നി് കഹ쵐്ൽ ഉടമകളുഡട സംഘടടനകളുഡട മീറ്റിം䪣് നടതിയി്ില്. പസ്തുത
കയ쵐䪣ം എതടം ഡെഡ്ന് നടതണം.
• കക쵐ഴി മ쵐ലിന്ധ് സംസരണം കവ്ത രീതിയിൽ നടപ്പില쵐കിയി്ില് . അതിൈളള
സംവിധ쵐നം എല്쵐 തകനുമസ്യംഭാഗംിരണ ഥ쵐െനളെകളും ശദികണം.
• ഡി.എൽ.എം.സി കയ쵐䪣തിഡി മിനിറ്റ്സ് തയ്യ쵐റ쵐കന മുറക്
https://malappuram.nic.in എന ഡവസബ്സൈറ്റിൽ അെ്കല쵐ഡ് ഡചയ്യുനത쵐ണ് .
ആയത് െരികമ쵐ധി്് തുടേർനടെടിക് സ്ീകരിക쵐ൻ എല്쵐 കമറ്റി അം䪣ളെകളും
ശദികണം.

File No.DCMPM/4737/2019-L2

2020 ജൈവരി 1 മുതൽ നടപ്പില쵐ിന ല쵐്ിക് നികര쵐ധന്മ쵐യി ബന്ഡപ്പ്്
െരിഥിതി (ബനി) വകപ്പിൻഡറ 27-07-2019 ഡല സ.ഉ (ഡഡക നെേർ 2019)/ െരി.
നെേർ ഉതരവ് പക쵐രം ആയത് ക쵐ര്ധ്യകമമ쵐യി നടപ്പില쵐ിനതിന്
ഡിസംബനേർ മ쵐സതിൽ തഡന ഥ쵐െനളെകളില് ഡറയ്ഡ് ഉ്ഡപ്പഡടടള്ള
െരികമ쵐ധനക് നടതി നികര쵐ധിത വസ്തുക് െിടിഡ്്കക്ത쵐ണ് .
അകത쵐ഡട쵐പ്പം കമലിൽ ഇത쵐വേർതി്쵐ൽ വലിയ സംഖ്ധ് സഫൻ ആയി
ഈട쵐ിനത쵐ഡണനം െിഡനടം ആവേർതി്쵐ൽ ഥ쵐െനതിഡി
സലസൻസ് ഉ്പ്പഡട റനു쵐ിനതുമ쵐ഡണന് ത쵐കീത് നൽകക്തുമ쵐ണ് .
െരിഥിതി സംബന്മ쵐യ ഈ ഉതരവ് യഥ쵐സമയം നടപ്പ쵐ിനതിന്
ഉദ쵐സീനത ക쵐ണിിന ഉകദ്ധ്쵐䪣ഥേർഡകതിഡര കേർമനമ쵐യ നടെടി വകപ്പ്
തലതിൽ ഉ്쵐കനതിന쵐ൽ ബന്ഡപ്പ് എല്쵐 ഉകദ്ധ്쵐䪣ഥൻമ쵐രും
ഇക쵐ര്ധ്തിൽ അതീവ ജ쵐ഗ്റ്റത പലേർകത്ത쵐ണ് .
വഴികടവ് ഡചക്കെ쵐്ിൽ നികര쵐ധിത ല쵐്ിക് ഉൽെനളെക് അതിേർതികടന്
വരുനക്쵐ഡയനള്ളത് കഫ쵐റ്്, ചരികസവന നികതി, കമ쵐ക്쵐േർ
ഡവഹികി്,
എസക്സസ്
വകപ്പുക്
പകത്ധ്കം
ശദികക്ത쵐ണ്.
ആവമ്ധ്ഡമങിൽ വ쵐ഹനം ക്ഡിയിൽ എ്ത് സഡവ്ടറഡട സലസൻസ്
റദ്ദുഡചയ്യുനതു്പ്പഡടടള്ള നടെടിക് സ്ീകരികക്ത쵐ണ് .
മ쵐ലിന്ധ്സംസരണ്മ쵐യി
ബന്ഡപ്പ്്
ഡതരഡു്കഡപ്പ് മ쵐ൃക ുക쵐
െഞ്ച쵐യകടുകളിൽ നടനിട്ടുള്ള പവേർതനം സ്തുത്ധ്േർഹമല് എന കൂകറകടി
ഡമ്ഡപ്പകട്തു്നം SLMC അധികൃതേർ െറുത쵐യി എൻവകയ쵐ൺഡമിലൽ
എൻജിനീയേർ അറിയിയ. കമഷിിന എല്쵐 െഞ്ച쵐യകടുകളും മുനിസിപ്പ쵐ലിറ്റികളും
ഇക쵐ര്ധ്തിൽ ക്് ഓഫ് തീയതി ആയി ഏൽപിൽ 2020-ന് മുന്െ് ഇതിൽ കവ്ത
പകര쵐䪣തി ക쵐ണി്ി്ിഡല്ങിൽ അവരിൽ നിഡനല്쵐ം കനത തുക സഫൻ
ആയി ഈട쵐കഡെ്ഡമനം അളെകഡനവന쵐ൽ ബന്ഡപ്പ് ഉകദ്ധ്쵐䪣ഥേർ
വ്ധ്ക്തിെരമ쵐യി ഉതരവ쵐ദിത്ം ഏൽഡറ്റ്കകണടിവരുഡമനം കയ쵐䪣ം മുനറിയിപ്പു
നൽകി.
സിവിൽ ക്ഷൻ ക്ധ്쵐ിീനിൽ നിന് ഉ്쵐കന മ쵐ലിന്ധ്ം ഉറവിട സംസരണ
രീതിയിൽ ഉള്ള പവേർതനളെക് നടതിഇല്쵐ല ഡചയ്യുനതിന് കറു ബന
ഡ്ജറ്റിൽ തുക ചിലവഴി്് എന ഡചയ്യ쵐ൻ കഴിടഡമന് PWD ഡക്ിടം വിഭാഗംി쵐䪣ം
െരികമ쵐ധികക്ത쵐ണ്
മ쵐ലിന്ധ് സംസരണം സംബന്ി് അവകബന쵐ധം ഇനിടം ഏൽഡതല്쵐ം വിധതിൽ
വിദ്ധ്쵐േർത്ഥി സമഹതിനിടയിൽ നടത쵐ൻ കഴിടഡമനള്ളത് വിദ്ധ്쵐ഭാഗംി്ധ്쵐സ
ഉെഡയറകേർ െരികമ쵐ധികക്ത쵐ണ്.
•

•

•

•

•

ജില്쵐 കളകേർ
സ്ീകേർത쵐വ്ഃ െഡങ്ത എല്쵐വേർിം
െക൪പ്പ്:1. ജില്쵐 കെ쵐ലീസ് കമധ쵐വി, മലപ്പുറം
2. ഡിവിഷണൽ കഫ쵐റ്് ഓഫീസേർ, നിലമ്പൂേർ കന쵐േർത്
3. ഡസക്ര്റി, (സബന് ജഡ്ജ് ) ജില്쵐 ലീ䪣ൽ സേർവ്വീസ് ഡസ쵐സസറ്റി,

മലപ്പുറം

മകഞ്ചരി,
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4. ജില്쵐

ഡമഡികൽ ഓഫീസേർ(ആകര쵐䪣്ധ്ം), മലപ്പുറം

5. െഞ്ച쵐ത്

ഡഡെപ്യൂട്ി ഡയറകേർ, മലപ്പുറം,

6. ജില്쵐

മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ശചിത്മിഷൻ, മലപ്പുറം
7. ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ഹരിതകകരളം, മലപ്പുറം
8. എൻവകയ쵐ൺഡമിൽ എൻജിനീയേർ, ജില്쵐 മലിനീകരണ നിയനണ
കബന쵐േർഡ്, മലപ്പുറം
9. ഉെവിദ്ധ്쵐ഭാഗംി്ധ്쵐സ ഡയറകേർ, മലപ്പുറം
10.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഇറിക䪣ഷൻ ഡിവിഷൻ(കമജേർ), മലപ്പുറം
11.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഇറിക䪣ഷൻ ഡിവിഷൻ(സമനേർ), മലപ്പുറം
12.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, കകരള ജല അകത쵐റിറ്റി, മലപ്പുറം
13.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഡെ쵐തുമര쵐മത് വകപ്പ്(ഡക്ടം) വിഭാഗംി쵐䪣ം, മലപ്പുറം
14.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഡെ쵐തുമര쵐മത് വകപ്പ്(കറ쵐ഡ്സ് ) വിഭാഗംി쵐䪣ം,
മലപ്പുറം
15.റീജണൽ കജ쵐യിി് ഡയറകേർ, അേർബനൻ അഫകയേ്, കക쵐ഴികക쵐ട്
16.എക്സികപ്യൂട്ീവ് എൻജിനീയേർ, തകനുമസ്യംഭാഗംിരണ വകപ്പ്, മലപ്പുറം
17.ജില്쵐 മ䪣 സംരയകണ ഓഫീസേർ, മലപ്പുറം
18.ജനറൽ മ쵐കനജേർ, ജില്쵐 വ്ധ്വയ쵐യ കകനം, മലപ്പുറം
19.റീജണൽ ട്രൈ쵐ൻകസ്പ쵐േർ്് ഓഫീസേർ, മലപ്പറം
20.ഡഡെപ്യൂട്ി എസക്സസ് കമീഷണേർ, മലപ്പുറം
21.ഡഡെപ്യൂട്ി കമീഷണേർ, ചരി കസവന നികതി വകപ്പ്, മലപ്പുറം
22.ജില്쵐 ഇൻഫേർകമഷൻ ഓഫീസേർ, മലപ്പുറം (പസക്ത ഭാഗംി쵐䪣ളെക്ക്
ആവമ്ധ്മ쵐യ പച쵐രണം നൽകനതിന쵐യി
23.ജില്쵐
ഇൻഫേർമ쵐റ്റിക്സ്
ഓഫീസേർ,
മലപ്പുറം
(കയ쵐䪣നടെടിിറിപ്പ് https://malappuram.nic.in
ഡവസബ്സൈറ്റിൽ
െബ്ിഷ്
ഡചയ്യുനതിന쵐യി.)

ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ശചിത്മിഷൻ, മലപ്പുറം
ജില്쵐 കെ쵐ലീസ് കമധ쵐വി, മലപ്പുറം
1.

ജില്쵐 കെ쵐ലീസ് കമധ쵐വി, മലപ്പുറം
2. ഡിവിഷണൽ കഫ쵐റ്് ഓഫീസേർ, നിലമ്പൂേർ കന쵐േർത്
3. ഡസക്ര്റി,
(സബന് ജഡ്ജ്) ജില്쵐 ലീ䪣ൽ സേർവ്വീസ്
ഡസ쵐സസറ്റി, മകഞ്ചരി, മലപ്പുറം
1.

4.

ജില്쵐 ഡമഡികൽ ഓഫീസേർ(ആകര쵐䪣്ധ്ം), മലപ്പുറം

5.

െഞ്ച쵐ത് ഡഡെപ്യൂട്ി ഡയറകേർ, മലപ്പുറം,
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ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ശചിത്മിഷൻ, മലപ്പുറം
7. ജില്쵐 മിഷൻ കക쵐ഓേർഡികനറ്റേർ, ഹരിതകകരളം, മലപ്പുറം
8. എൻവകയ쵐ൺഡമിൽ
എൻജിനീയേർ, ജില്쵐 മലിനീകരണ
നിയനണ കബന쵐േർഡ്, മലപ്പുറം
9. ഉെവിദ്ധ്쵐ഭാഗംി്ധ്쵐സ ഡയറകേർ, മലപ്പുറം
10.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഇറിക䪣ഷൻ ഡിവിഷൻ(കമജേർ),
മലപ്പുറം
11.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഇറിക䪣ഷൻ ഡിവിഷൻ(സമനേർ),
മലപ്പുറം
12.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, കകരള ജല അകത쵐റിറ്റി, മലപ്പുറം
13.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഡെ쵐തുമര쵐മത് വകപ്പ്(ഡക്ടം)
വിഭാഗംി쵐䪣ം, മലപ്പുറം
14.എക്സികപ്യൂട്ിവ് എൻജിനീയേർ, ഡെ쵐തുമര쵐മത് വകപ്പ്(കറ쵐ഡ് സ് )
വിഭാഗംി쵐䪣ം, മലപ്പുറം
15.റീജണൽ
കജ쵐യിി് ഡയറകേർ, അേർബനൻ അഫകയേ്,
കക쵐ഴികക쵐ട്
16.എക്സികപ്യൂട്ീവ് എൻജിനീയേർ, തകനുമസ്യംഭാഗംിരണ വകപ്പ്, മലപ്പുറം
17.ജില്쵐 മ䪣 സംരയകണ ഓഫീസേർ, മലപ്പുറം
18.ജനറൽ മ쵐കനജേർ, ജില്쵐 വ്ധ്വയ쵐യ കകനം, മലപ്പുറം
6.
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