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കലകക്ട്രേറ്റ് , മലപ്പുറം.
തീയതിഃ04/03/2020
19/02/2020 തീയ്യതിയിൽ 11.00 മണിയ് മലപ്പുറം ജില്ലാറം കളക്ടറുടടം കചംബറിൽ കചേർന
ജില

കറ്ലാറം

്

സുരക്്ലാറം

കൗൺസിൽിൽ

കയ്ലാറംഗതിടന

മിനിറിറ്റ്ൽ്

.

കയ്ലാറംഗതിൽ ത്ലാറംടഴ  പറയനന്േർ  പടങ്കെടു:ക്രമ
നിറം.

ക പു്

തസ്തിക , ഓഫീൽ്

1.

ശ്രീ. ജ്ലാറംഫേർ മലിക്

ടചയേർമ്ലാറംൻ, ജില്ലാറം കറ്ലാറം ് സുരക് കൗൺസിൽിൽ
& ജില്ലാറം കളകേർ, മലപ്പുറം

2.

ശ്രീ. അനൂ പ് ന്േർ്ി

കൺസിന്ീനിറേർ, ജില്ലാറം കറ്ലാറം
ആേർ.റുടടംി.ഒ . മലപ്പുറം

3.

ശ്രീ. റുടടംി.ജി.കഗ്ലാറംകുൽ

ആേർ.റുടടംി.ഒ. എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് , മലപ്പുറം

4.

ശ്രീ.അ

5.

ശ്രീ. ഷമീേർ ബ്ലാറംബ.ടക

അൽി.എഞ്ചിനിറീയേർ,കറ്ലാറം

6.

ശ്രീ. ൽംഗീത്

ജില്ലാറം
പ്രതിനിറിധി

7

ശ്രീ. പ്രദീ പ്.റുടടംി.

കദശീയ പ്ലാറംത അകത്ലാറംറിറ്റി ഓഫ് ഇന് എകി :
എഞ്ചിനിറീയ്ടറുടടം പ്രതിനിറിധി.

് സുരക് കൗൺസിൽിൽ

്:ശങുനിറ്ലാറംു്ലാറംയണൻ ടമമ്പേർ, ജില്ലാറം കറ്ലാറം ് സുരക് കൗൺസിൽിൽ &
ി.വന്.എൽ്. പി. (റിട.)

ക പ്ലാറംലീൽ്

്ൽ്, മലപ്പുറം
അധിക്ലാറംുിയടറുടടം

കയ്ലാറംഗതിൽ  പടങ്ത ന്്യികക്് ൽ്്ലാറംഗതം ആശംൽിച ടക്ലാറംണ്
ബഹ. ജില്ലാറം കളക്ം മലപ്പുറം ജില കറ്ലാറം ് സുരക് കൗൺസിൽിലിൻടറ ടചയേർമ്ലാറംുമ്ലാറംയ
ശ്രീ. ജ്ലാറംഫേർ മലിക് ഐ.എ.എൽ് മീറ്റിംഗ് ആുംഭിച.കയ്ലാറംഗതിടന ആമുമ്ലാറംയി ജില്ലാറം
കറ്ലാറം ് സുരക് കൗൺസിൽിൽ കയ്ലാറംഗം ഇനിറി മതൽ എല്ലാറം മ്ലാറംൽവം നിറിേർബനമ്ലാറംയി
കചുണടമന് അറിയിചടക്ലാറംണ് അജണയിടല ന്ിഷയ്ക ചേർ്ട്്കെടു.
1.കദശീയ കറ്ലാറം

് സുരക് ന്്ലാറംു്ലാറംചുണം, മലപ്പുറം ജില.

31-ാ്ലാറംമത് കദശീയ കറ്ലാറം ് സുരക് ന്്ലാറംു്ലാറംചുണം 2020 ജുന്ുി 11 മതൽ 17
ന്ടു ന്ിന്ിധ  പുി പ്ലാറംറുടടംികക കമ്ലാറംകട്ലാറംേർ ന്്ലാറംഹനനിറ ന്കുുപിടന ആഭിമു്തിൽ ജിലയിൽ
നിററുടടംതിയതിടന ന്ിശദമ്ലാറംയ റികുപ്ലാറംേർട് കയ്ലാറംഗതിൽ മലപ്പുറം എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറിടന
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ആേർ.റുടടംി.ഒ. ശ്രീ. റുടടംി.ജി. കഗ്ലാറംകുൽ അന്തുിുപിച. കദശീയ കറ്ലാറം ് സുരക് ന്്ലാറംു്ലാറംചുണ
 പുി പ്ലാറംറുടടംികക്്ലാറംയി കകുള കറ്ലാറം ് സുരക് അകത്ലാറംറിറ്റിയിൽ നിറിനം അുന്ദി്ി്ച 2
ലരക്ം ര പ ന്ിനിറികയ്ലാറംഗിുനതിനിറ്ലാറംയി എല്ലാറം കജ്ലാറംയിൻറ് ആേർ.റുടടംി.ഒ മ്ലാറംുിൽനിറിനം
ന്്ലാറംു്ലാറംചുണ  പുി പ്ലാറംറുടടംികക്്ലാറംയി ചിലന്ഴി് തകയടറുടടം ന്ിശദന്ിന്ു്ക ബിൽ / ന്ൗ്േർ
ൽഹനിതം ൽമേർുപിുന്്ലാറംൻ തീരുമ്ലാറംനിറിച.
(നിററുടടം പറുടടംി -ആേർ.റുടടംി.ഒ മലപ്പുറം)
2.മലപ്പുറം ജിലയിടല ന്ിന്ിധ കറ്ലാറംളകളിൽ നിറിലനിറിൽുന അ പകറുടടം ൽ്ലാറംധ്തകടളകുറി്്
എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് ഉകദ്്ലാറംഗസേർ തയ്യ്ലാറംറ്ലാറം്ിയ റികുപ്ലാറംേർട് അന്കല്ലാറംകനിറം.
മലപ്പുറം
ജിലയിടല ന്ിന്ിധ
കറ്ലാറംളകളിൽ
നിറിലനിറിൽുന
അ പകറുടടംൽ്ലാറംധ്തടയുറി്് എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് സ്്ലാറം ് നിററുടടംതിയ  പഠനിറതിടന
അറുടടംിസ്ലാറംനിറതിൽ
തയ്യ്ലാറംറ്ലാറം്ിയ
റികുപ്ലാറംേർട്
എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ്
ആേർ.റുടടംി.ഒ
ശ്രീ.റുടടംി.ജി.കഗ്ലാറംകുൽ അന്തുിുപിച. മലപ്പുറം-കക്ലാറംഴിക്്ലാറംറുടടം് റടിടല ന്ളന്ളം പ്രകദശടത
സുരക് ഇല്ലാറംത തുതിുച ഗത്ലാറംഗത ൽംന്ിധ്ലാറംനിറം പുനിറ :ക്രമീകുിുനതിുച
 പുിഹന്ലാറംുമ്ലാറംേർഗ്ഗം കയ്ലാറംഗം ചേർ് ടചെ . ന്ളന്ളം കറ്ലാറം ിടല ഗത്ലാറംഗതം
 പുിഷ്കുിുനതിനിറ്  പി. ബ്ള്. ി കയ്ലാറംറുടടം് ഒരു ന്ിശദമ്ലാറംയ റികുപ്ലാറംേർട് തയ്യ്ലാറംറ്ലാറംുന്്ലാറംും ,
ആയത് ജില്ലാറം ട്ലാറംഫിക് റഗകലറ്ററി കയ്ലാറംഗതിൽ അന്തുിുപിുന്്ലാറംും തീരുമ്ലാറംനിറിച.
എൻ.എ്്. 66 കക്ലാറംഴിട്നിറ- ക്്ലാറംറുടടം്- ഭ്ലാറംഗത് സ്ലാറം പി്ി്ച വലൻ ടൽടപ്രകറ്റേർൽ് ,
റിഫ്ളക്കക ഇല്ലാറംതത് അ പകറുടടം ൽ്ലാറംധ്ത ന്േർദിുപിുനടന്ന് മലപ്പുറം ആേർ.റുടടംി.
അറിയിച.
( നിററുടടം പറുടടംി -കദശീയ പ്ലാറംത അകത്ലാറംറിറ്റി ഓഫ് ഇന്)
3.ൽ്ക്കൂകകുടികടള ടക്ലാറംണ്ടുക പ്ലാറംകുന ന്്ലാറംഹനനിറ്ളുടറുടടം സുരക്്ലാറംമ്ലാറംനിറദ്്ക
 പ്ലാറംലിുനകണ്ലാറം എന് ഉറുപ് ന്രുകെടുനത് ൽംബനി് അന്കല്ലാറംകനിറം
സ്കൂക കുടികടള ടക്ലാറംണ് ക പ്ലാറംകുന ന്്ലാറംഹനനിറ്ളുടറുടടം സുരക്ടയ കുറി്്
കയ്ലാറംഗതിൽ ൽജീന് ചേർ് നിററുടടംന .
ഈയിടറുടടം നിററുടടംന അ പകറുടടംതിടന
അറുടടംിസ്ലാറംനിറതിൽ കകുള കമ്ലാറംകട്ലാറംേർ ന്്ലാറംഹനനിറനിറിയമം 154 (എ) യിൽ സ്കൂക കുടികടള
ന്ഹനി്് ടക്ലാറംണ് ക പ്ലാറംകുന ന്്ലാറംഹനനിറ്ക  പ്ലാറംലിക്ണ മ്ലാറംനിറദ്്ക ആേർ .റുടടംി.ഒ
എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് ന്്ലാറംയി്് കകകുപിുകയം കടില്്ലാറംറുടടംിയിൽ അ്തിടറുടടം നിററുടടംന
അ പകറുടടംതിൽ ന്്ലാറംഹനനിറതിൽ റ ്ലാറംേർ അറ്റൻറ് ഇല്ലാറംത അന്സയ്ലാറംയിരുന എനം
ഇത് ൽംബനി്് നിററുടടംന ചേർ്യിൽ നിറിനം സ്കൂക പ്രിൻൽിുപൽ  പി .റുടടംി.എ അംഗം,
ട്ലാറംൻകസ്പ്ലാറംേർട് കനിറ്ലാറം ൽ ആഫീൽേർ എനിന്േർ്്ലാറംയി കുടികളുടറുടടം സുരക്ിതയ്ലാറംെ ട
ൽംബനി് ന്ിദ്്ലാറംഭ്്ലാറംൽ ന്കുുപിടന ൽഹന്ലാറംയകത്ലാറംടറുടടം ഒരു കബ്ലാറംധന്ത്കുണ  പുി പ്ലാറംറുടടംി
അ്ത അധ്യനിറ ന്േർഷം ആുംഭിുനതിനിറ് മമ്പ് ൽംടിപറുടടംിുപിുന്്ലാറംൻ തീരുമ്ലാറംനിറിച.
(നിററുടടം പറുടടംി -ആേർ.റുടടംി.ഒ മലപ്പുറം)
4.ട പുിനൽമണ്ണ പുല്ലാറംമകന്ലാറംക റടിടല ടഫയേർ കസ്ജ് അ പ്ലാറംകതകക  പുിഹനുിുനത്
ൽംബനി്് പുല്ലാറംമകന്ലാറംക ന്ിന്ു്ലാറംന്ക്ലാറംശ കട്ലാറംാ നിറൽകിയ നിറികന്ദനിറതിുകമൽ ചേർ്
ട പുിനൽമണ്ണ പുല്ലാറംമകന്ലാറംക റടിടല ടഫയേർ കസ്ജ് അ പ്ലാറംകത
 പുിഹനുിുനത് ൽംബനി് ചേർ്യിൽ ഈ ന്ിഷയം ബഹ . കക്ലാറംറുടടംതിയടറുടടം
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 പുിഗണനിറയിൽ കസ് നിറിലനിറിൽുനത്ലാറംയി ആേർ.റുടടംി.ഒ ശ്രീ. അനൂ പ് ന്േർ്ി അറിയിച.
(നിററുടടം പറുടടംി -ആേർ.റുടടംി.ഒ മലപ്പുറം)
5.തിരു്്ലാറംറുടടംി മൻൽിുപ്ലാറംലിറ്റിയിടല 13-ാ്ലാറംം ന്്ലാറംേർ ിടല അമ്പലം കറ്ലാറം ിടല അ പകറുടടംം
കുറയ്ക്കുനതിുച ന്ിശദമ്ലാറംയ എസ്ികമറ്റ് തയ്യ്ലാറംറ്ലാറംുനത് ൽംബനി്്
തിരു്്ലാറംറുടടംി മൻൽിുപ്ലാറംലിറ്റിയിടല ആറ്ലാറംം ന്്ലാറംേർ ിടല അ പകറുടടം ൽ്ലാറംധ്ത
കറുടടംിയ അമ്പലം കറ്ലാറം ിടല സുരക് ൽംബനി് ട പ്ലാറംതമുമ്ലാറംമത് ന്കുുപികനിറ്ലാറംറുടടം്
ന്ിശദമ്ലാറംയ പ്ല്ലാറംൻ എസ്ികമറ്റ് തയ്യ്ലാറംറ്ലാറം്ി നിറൽകുന്്ലാറംൻ തീരുമ്ലാറംനിറിച.
(നിററുടടം പറുടടംി -തിരു്്ലാറംറുടടംി മൻൽിുപ്ലാറംലിറ്റി)
6.മലപ്പുറം ജിലയിൂടറുടടം കറുടടംനക പ്ലാറംകുന എൻ.എ്് 66 ൽ ജനിറകീയ  പങ്ലാറംളിതകത്ലാറം്കറുടടംി
ഒരു കറ്ലാറം ് സുരക് ടമ്ലാറംവബൽ അപ്ലിക്ഷൻ ന്ികൽിുപിുനത് ൽംബനി്്
മലപ്പുറം ജിലയിൂടറുടടം കറുടടംനക പ്ലാറംകുന നിറ്ലാറംഷണൽ വഹനകന് 66 ൽ ജനിറകീയ
 പങ്ലാറംളിതകത്ലാറം്കറുടടംി
ഒരു കറ്ലാറം ്
സുരക് ടമ്ലാറംവബൽ
ആപ്ലിക്ഷൻ
ന്ികൽിുപിുനതിടനിറ കുറി്് കയ്ലാറംഗം ചേർ് ടചെ . അ പകറുടടംം ഉണ്ലാറംയ്ലാറംൽ ഉറുടടംനിററുടടംി
പ്രതികുിുനതിനിറ്ലാറംയി ജിലയിടല ആപ പെ ടികക, ക പ്ലാറംലീൽ് കസ്ഷൻ, ഫയേർ കസ്ഷൻ,
കമ്ലാറംകട്ലാറംേർ ന്്ലാറംഹനനിറന്കുുപ്, കറ്ലാറം ് സുരക് ന്ളണിയേർ, ആബലൻൽ് , ടക്രയിൻ തറുടടം്ിയ
കൽന്നിറ്ക ൽംബനി് ന്ിന്ു്ക ഈ ആുപ് മു്ലാറംനിും ട പ്ലാറംതജനിറ്ക്്
നിറൽക്ലാറംവനത്ലാറംണ്. കമൽ പറയന ആുപ് ന്ികൽിുപിുന്്ലാറംൻ ഐ .റുടടംി.ന്ിദ്്ലാറംേർത്ഥികക്്
(എഞ്ചിനിറീയറിംഗ് ന്ിദ്്ലാറംേർത്ഥി, പുതിയ ൽംുഭകടു ) അന്ൽും നിറൽക്ലാറംടമന്
ജില്ലാറംകളകേർ അഭിപ്ര്ലാറംയടുപ്.
(നിററുടടം പറുടടംി -ആേർ.റുടടംി.ഒ എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് മലപ്പുറം)
7)കക്ലാറംട്ൽ CPI(M) കല്ലാറം്ൽ കമ്മറ്റി ൽമേർുപി്  പു്ലാറംതി
കക്ലാറംട്ൽ ഇന്നൂേർ കറ്ലാറം ിടല അ പകറുടടം്ക ഒഴിന്്ലാറംുനതമ്ലാറംയി
ബനടുപട  പു്ലാറംതി കയ്ലാറംഗതിൽ ചേർ് ടച്കയം ആയത്  പുികശ്ലാറംധി്് ആന്ശ്മ്ലാറംയ
നിററുടടം പറുടടംി ൽ്ീകുിുനതിനിറ് ട പ്ലാറംതമു്ലാറംമത് നിറിുത് ന്ിഭ്ലാറംഗം എകികിടീന്് എഞ്ചിനിറീയടറ
ചുമതലടുപ്കെടുകയം ടചെ.(നിററുടടം പറുടടംി-ജി ടൽരക്ൻ സപ്രണ്)
8)കക്ലാറംട്ൽ CPI(M) ഏുിയ കമ്മറ്റി ൽമേർുപി്  പു്ലാറംതികക
a)കക്ലാറംട്ൽ ഇന്നൂേർ കറ്ലാറം ിൽ കക്ലാറംടുപറുടടംി കഴിഞ്ഞ്ലാറംുച ന്ളന്്
നിറിന്േർകെടുനതമ്ലാറംയി ബനടുപട  പു്ലാറംതി ചേർ് ടച്കയം ആയത്  പുികശ്ലാറംധിുനതിനിറ്
കന്ണി ട പ്ലാറംതമു്ലാറംമത് നിറിുത് ന്ിഭ്ലാറംഗം എകികിടീന്് എഞ്ചിനിറീയടറയം റീജ്ണൽ
ട്ലാറംൻകസ്പ്ലാറംേർട് ഓഫീൽടറയം ചുമതലടുപ്തി(നിററുടടം പറുടടംി-ജി ടൽരക്ൻ സപ്രണ്).
b)എറുടടംുിക്്ലാറംറുടടം് തിരേർ കറ്ലാറം ിൽ ജി.യ. പി സ്കൂക  പുിൽും മതൽ മദ്
ന്ടുയച ഭ്ലാറംഗടത ഗത്ലാറംഗത കുരു്് ക്ലാറംുണം ന്ിദ്്ലാറംേർത്ഥികക്് ന്ഴി നിററുടടം്്ലാറംുച
ഫട്  പ്ലാറംത് ൽൗകു്ം ഉണ്ലാറംുനതമ്ലാറംയി ബനടുപട  പു്ലാറംതി ചേർ് ടച്കയം ആയത്
 പുികശ്ലാറംധിുനതിനിറ് കന്ണി ട പ്ലാറംതമു്ലാറംമത് നിറിുത് ന്ിഭ്ലാറംഗം എകികിടീന്്
എഞ്ചിനിറീയടറയം റീജ്ണൽ ട്ലാറംൻകസ്പ്ലാറംേർട് ഓഫീൽടറയം ചുമതലടുപ്തി(നിററുടടം പറുടടംി-ജി
ടൽരക്ൻ സപ്രണ്).
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9.കൽഫ് കകുള  പദതിയടറുടടം അന്കല്ലാറംകനിറം
കൽഫ് കകുള  പദതിയടറുടടം ഒരു ന്േർഷം കഴിഞ്ഞ ൽ്ലാറംഹനചു്തിൽ ഈ
കഴിഞ്ഞ ന്േർഷടത പ്രന്േർതനിറ്ളുടറുടടം ഒരു അന്കല്ലാറംകനിറം  പവേർ ക പ്ലാറംയിൻറ്
പ്രൽകനഷൻ മു്ലാറംനിും അന്തുിുപിച. കൽഫ് കകുളയടറുടടം ന്്ലാറംേർഷിക റികുപ്ലാറംേർട് മ്ലാറംേർ്്
മ്ലാറംൽടത കൗൺസിൽിൽ
കയ്ലാറംഗതിൽ
പ്ര്്
കക്ലാറംൺസിഫറൻൽ്
മമ്പ്ലാറംടക
അന്തുിുപിുന്്ലാറംും ജില്ലാറം കളകേർ ആന്ശ്ടുപ്.
(നിററുടടം പറുടടംി -ആേർ.റുടടംി.ഒ എൻകഫ്ലാറംഴ്ടമൻറ് മലപ്പുറം)
10. മറ്റിനിറ്ക
കയ്ലാറംഗതിൽ ചേർ് ടചെ മറ്റിനിറ്ളിൽ കുടികക ന്്ലാറംഹനനിറകമ്ലാറംറുടടംിുനത്
നിറിയനിുനതിനിറ്ലാറംയി നിറന്മ്ലാറംധ്മ്ക മു്ലാറംനിും കബ്ലാറംധന്ൽ്ുണ ൽകനശ്ക
പ്രചുിുപി്്ലാറംടമനം ഇത കറുടടം്ലാറംടത സ്കൂക തല്ളിൽ ജുവന്വനിറൽ കപ്ര്ലാറംകബഷനിററി
ഓഫീൽേർമ്ലാറംരുടറുടടം ൽഹന്ലാറംയത്ലാറംൽ ഇതു്്ലാറംേർ്് കൗൺസിൽിലിംഗ് നിറൽക്ലാറംടമനം
തീരുമ്ലാറംനിറിച.
ജിലയിടല  പലയിറുടടം്ളിൽ
യ്ലാറംെ ട്്ലാറംേർ്്ലാറംയി
ഒരു്ിയിുിുന
ക്ലാറംതിുിപ്പുകകന്ദ്ര്ക തികചം അശ്ലാറംതീയമ്ലാറംയ ുീതിയില്ലാറംണ് നിറിേർമ്മി്ിുിുനടതനം
ഇതിനിറ്ലാറംൽ കറ്ലാറം  പകറുടടം്ക ഉണ്ലാറംക്ലാറംുച ൽ്ലാറംധ്ത ഏടറയ്ലാറംടണനം കയ്ലാറംഗതിൽ
പ്രധ്ലാറംനിറ ചേർ് ന്ിഷയമ്ലാറംയി. അതിു തീരുമ്ലാറംനിറടമകന്ലാറംണം ഇനിറിമതൽ ഇതുതിുച
ക്ലാറംതിുിപ്പുകകന്ദ്ര്ക നിറിേർമ്മിുനതിു മകന്ലാറംറുടടംിയ്ലാറംയി ട പ്ലാറംതമു്ലാറംമത് , ക പ്ലാറംലീൽ്,
കമ്ലാറംകട്ലാറംേർന്്ലാറംഹനനിറം, തകദശൽ്യംഭുണം, നിറ്ലാറംഷണൽ വഹനകന് അകത്ലാറംറിറ്റി എനീ
ന്കുപ്പുകളുടറുടടം ൽംയയമ്ലാറംയ അംഗീക്ലാറംും കനിറകറുടടംണതണ് .ഇ്്ലാറംു്ം അ്ത ആേർ .റുടടംി.എ.
കൗൺസിൽിൽ കയ്ലാറംഗതിൽ തീരുമ്ലാറംനിറം വകട്്ലാറംച്ലാറംടമന് ബഹ. ജില്ലാറം കളകേർ
അഭിപ്ര്ലാറംയടുപ്.അ്ത ജില കറ്ലാറം ് സുരക്്ലാറം കൗൺസിൽിൽ കയ്ലാറംഗം 25/03/2020 നിറ്
നിററുടടംത്ലാറംടമനം ബഹ. ജില്ലാറം കളകേർ അറിയിച.
കയ്ലാറംഗം 12.00 മണി്് അന്ൽ്ലാറംനിറിച

ടചയേർമ്ലാറംൻ, ജില്ലാറം കറ്ലാറം
ൽ്ീകേർത്ലാറംന്്ഃ  പടങ്ത എല്ലാറംന്േർും

് സുരക് കൗൺസിൽിൽ &
ജില്ലാറം കളകേർ, മലപ്പുറം
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