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കലകക്ട്രേറ്റ് , മലപ്പുറം.
തീയതിഃ03/12/2020
06/10/2020 തീയതിയിൽ 11.00 മണിയ്ക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാകളക്ടറുടടെ കചംംബറിൽറിൽ ംബറിൽഹ
ുടടെപെരിന്തൽമണ്ണ സംബറിൽ്ക്ടറുടടെ അദ്ധ്തയിൽ കചർന മ്ലാകളലി്യ ധ സം്രണം
സംംബറിൽന്ധിച് ജില്ലാകളതല കമ്ലാകളണിറ്ററിംഗ് സമിതിടുടടെ അവകല്ലാകളക്യ  കയ്ലാകളഗ്ിുടടെന
മി്യ ിറ്റ്സ്.
കയ്ലാകളഗ്ിൽ ത്ലാകളുടടെഴ പെറടനവർ പെങ്കടു:1. ശ്രീമതി. അഞ.ുടടെക.എസ് ഐ.എ.എസ്, സംബറിൽ് ക്ടർ, ുടടെപെരിന്തൽമണ്ണ
2. ശ്രീ ട അബൾ്ര കരീം ഐപെിഎസ് , ജില്ലാകള കപെ്ലാകളലീസ് കമധ്ലാകളവി, മലപ്പുറം
3. ശ്രീ സ്ലാകളജൻ വി രരധ്ലാകളകക്ലാകളസ് , ുടടെഡെപെ്യൂട്ടി ക്ടർ (റവ്യ ്യൂ റികവറി)
4. ശ്രീ. ര്ലാകളകകേ് .ഇ.റ്റി, ശചിത്മിേൻ ജില്ലാകള കക്ലാകള
ർഡെിക്യ റ്റർ, മലപ്പുറം
5. ശ്രീമതി. സൗമ ഹമീദ് , എൻവകയ്ലാകളൺുടടെമനൽ എഞി്യ ീയർ, കകര് സംസ്ലാകള്യ 

മലി്യ ീകരണ ്യ ിയനണ കംബറിൽ്ലാകളർഡെ് , ജില്ലാകള ഫീസ്, മലപ്പുറം
ഫ്ലാകള്ിമ ഫസ്ല.പെി, അസിസ്റ്റന് എഞി്യ ീയർ, കകര് സംസ്ലാകള്യ 
മലി്യ ീകരണ ്യ ിയനണ കംബറിൽ്ലാകളർഡെ് , ജില്ലാകള ഫീസ്, മലപ്പുറം
7. ശ്രീമതി.
മുഹ്സി്യ .എ.ുടടെക, അസിസ്റ്റന് എഞി്യ ീയർ, കകര് സംസ്ലാകള്യ 
മലി്യ ീകരണ ്യ ിയനണ കംബറിൽ്ലാകളർഡെ് , ജില്ലാകള ഫീസ്, മലപ്പുറം
8. ശ്രീ ജിതിൻ ി വി, ഹരിതകകര്ം മിേൻ ജില്ലാകള കക്ലാകള
ർഡെിക്യ റ്റർ, മലപ്പുറം
9. ശ്രീമതി രുമം, ഉപെവിദധ്ലാകളഭധ്ലാകളസ ഡെയറടർ, മലപ്പുറം
10.ശ്രീ അബ്ലാകളസ്, മമ്യ ർ ഇറികഗേൻ, മലപ്പുറം
11.ശ്രീ മുര്ി വി ുടടെക, എഡെിപെി, പെഞ്ലാകളയ്് ുടടെഡെപെ്യൂട്ടി ഡെയറടർ, മലപ്പുറം
12.കഡെ്ലാകള. അയംബറിൽ് .എ, ുടടെഡെപെ്യൂട്ടി ഡെയറടർ, മൃഗസംര്ണ വരപ്പ്, മലപ്പുറം
13.ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ.ട.ുടടെക, ുടടെ ക്നികൽ അസിസ്റ്റന്, ജില്ലാകള ുടടെമഡെികൽ
ഫീസ്
(ആകര്ലാകളഗധം), മലപ്പുറം.
14.ശ്രീ േഫീക് മുഹഹമദ് , ജൂ്യ ിയർ ുപ്രണ്ട്, ക്കക്ട്രേറ്റ് മലപ്പുറം
15.ശ്രീ ശധ്ലാകളംല്ലാകളൽ, ക്ലർക്, ക്കക്ട്രേറ്റ് മലപ്പുറം
6. ശ്രീമതി.

വീഡെികയ്ലാകള കക്ലാകളൺഫറൻസ് 11.30 AM-്യ ് ആരംഭിച. ഹ്ലാകളജര്ലാകളയവുടടെര സംബറിൽ്
ക്ടർ ശ്രീമതി. അഞ.ുടടെക.എസ് ഐ.എ.എസ് ി കയ്ലാകളഗ്ികലക് സ്്ലാകളഗതം ുടടെചച.
കക്ലാകളവിഡെ് മഹ്ലാകളമ്ലാകളരി പെ ർന പെി ിചതിുടടെ്യ  ത ർനണ്ട്ലാകളയ കല്ലാകളക്ഡൌൺ ,
ത ർന്് കപ്ര്ലാകളകട്ട്ലാകളകക്ലാകളൾ്ര എനിവ മൂലം മ്ലാകളസ്ിുടടെല്ലാകളരികുടടെലങിും ്യ  കകണ്ട DLMC
അവകല്ലാകളക്യ  കയ്ലാകളഗങൾ്ര മനഗതിയിൽ ആയത്ലാകളയി വിലയിര്ി. ംബറിൽഹ. കദശീയ
ഹരിത
മടംബറിൽ്യൂണലിുടടെന ഒ .എ-606/2019
ഉ്രവിുടടെന അ ിസ്ലാകള്യ ്ിൽ
പെ്ലാകളരിസിതിക
്യ ിയമങൾ്ര
ഫലപ്രദമ്ലാകളയി
്യ  പ്പില്ലാകളലാകനതി്യ ്ലാകളയി
ജിലയിൽ
രൂപെീകരികുടടെപ്പട്ടത്ലാകളണ് ഈൂ ജില്ലാകളതല കമ്ലാകളണിറ്ററിംഗ് കഹമിറ്റി. കഹമിറ്റിടുടടെ ത ർന്്
പ്രവർ്്യ ങൾ്ര ഊർജർജിതമ്ലാകളകകണ്ടതിുടടെന ആവശധകതുടടെയപ്പറ്റി സംബറിൽ് ക്ടർ
സംസ്ലാകളരിച. പെിനീ ് ി വിേയ്ിൽ ്യ ിലവിു്് പകര്ലാകളഗതിുടടെയ സംംബറിൽന്ധിച്
വിശദമ്ലാകളയ ചർച ്യ  ന.
കയ്ലാകളഗ തീരമ്ലാകള്യ ങൾ്ര
1. പ്ല്ലാകളസ്റ്റിക്

്യ ികര്ലാകളധ്യ മമ്ലാകളയി

ംബറിൽന്ധുടടെപ്പട്ട

പെരികശ്ലാകളധ്യ കൾ്ര
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ഊർജർജിതുടടെപ്പ്ക്ണ്ടതണ്ട്.
കക്ലാകളവിഡെിുടടെ്യ  ത ർന്
മനഗതിയില്ലാകളയ
പെരികശ്ലാകളധ്യ കൾ്ര ഊർജർജിതുടടെപ്പ്്ിയിുടടെലങിൽ ഇതവുടടെര ുടടെചെ പ്രയരം
ുടടെവറുടടെതയ്ലാകളരം. കല്ലാകളകൽ കംബറിൽ്ലാകളഡെി തല്ിൽ ്യ ിലവിൽ ഈൂ ചമതല ഫഡെ്
ആന് കസഫി ഉകദധ്ലാകളഗസർ ്യ ിർവഹികകണ്ടത്ലാകളണ് . ഇൻുടടെസ്പെ്ൻ ്്്ലാകളഡെിുടടെന
സർമപ്രസ് പെരികശ്ലാകളധ്യ കൾ്ര ത കരണ്ടത്ലാകളണ്.
2. എല്ലാകള
പെ്ലാകളരിസിതിക ്യ ിയമങളം യഥാവ്ലാകളവിധി പെ്ലാകളലികുടടെപ്പ്നുടടെണ്ടന്
ചമതലുടടെപ്പട്ട ഉകദധ്ലാകളഗസർ ഉറപ്പു വരക്ണ്ടത്ലാകളണ് .
3. കഗ്ലാകളഡൌണക്ിൽ്യ ിന്് Banned plastic stock details മലി്യ ീകരണ ്യ ിയനണ
കംബറിൽ്ലാകളർഡെ് കശേരികകണ്ടത്ലാകളണ്.
4. ആതര്ലാകളലയങ്ിൽ്യ ിന്് ജ്യ റൽ ംബറിൽകയ്ലാകളുടടെമഡെികൽ കവസ്റ്റ്, കക്ലാകളവിഡെ്
കവസ്റ്റ് എനിവ യഥാവ്ലാകളവിധം ്യ ിയമ്ലാകളം¥തം തരംതിരിച് ഇകമജ് വഴി
സം്രിലാകനുടടെണ്ടന്
ഡെി.എ.ഒ
ഉറപ്പു വരക്ണ്ടത്ലാകളണ് .
ഇതിം്്
്യ ിർകദ്ദേശങൾ്ര
മലി്യ ീകരണ
്യ ിയനണ
കംബറിൽ്ലാകളർഡെ്
യഥാവ്ലാകളസമയം
്യ ൽകകണ്ടത്ലാകളണ്.
5. തിരൂർ പഴ ്യ വീകരണമമ്ലാകളയി ംബറിൽന്ധുടടെപ്പട്ട പ്രവർ്ികളുടടെ പകര്ലാകളഗതി
ആര്ലാകളടകടണ്ട്ലാകളയി. ആ്ൻ പ്ല്ലാകളൻ സമയംബറിൽന്ധിതമ്ലാകളയി പർ്ീകരിലാകനതി്യ ്
ഇ്യ ിടം ത സമ്ലാകളരനത് സർുടടെവ ്യ  ്ിയിട്ടില എനത്ലാകളണ് . സർുടടെവ
്യ  കടുനതി്യ ് ചമതലുടടെപ്പട്ട DLTC ഉകദധ്ലാകളഗസർ അതിം്് ത ർ്യ  പെ ികൾ്ര
സ്ീകരികകണ്ടത്ലാകളണ് എന് സംബറിൽ് ക്ടർ അറിയിച.
കയ്ലാകളഗം 12.45 മണികയ്ലാകളുടടെ അവസ്ലാകള്യ ിച.
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സ്ീകർ്്ലാകളവ്ഃ പെുടടെങ്് എല്ലാകളവർലാകം

സംബറിൽ് ക്ടർ

പെക൪പ്പ്:1. ജില്ലാകള കപെ്ലാകളലീസ് കമധ്ലാകളവി, മലപ്പുറം
2. ഡെിവിേണൽ കഫ്ലാകളറസ്റ്റ്
ഫീസർ, ്യ ിലമ്പൂർ ക്യ ്ലാകളർ്്
3. ുടടെസക്രട്ടറി, (സംബറിൽ് ജഡെ്ജ് ) ജില്ലാകള ലീഗൽ സർവീസ് ുടടെസ്ലാകളമസറ്റി, മകഞരി,
മലപ്പുറം
4. ജില്ലാകള

ുടടെമഡെികൽ

5. പെഞ്ലാകള്്
6. ജില്ലാകള

ഫീസർ(ആകര്ലാകളഗധം), മലപ്പുറം

ുടടെഡെപെ്യൂട്ടി ഡെയറടർ, മലപ്പുറം,

മിേൻ കക്ലാകള ർഡെിക്യ റ്റർ, ശചിത്മിേൻ, മലപ്പുറം
7. ജില്ലാകള മിേൻ കക്ലാകള ർഡെിക്യ റ്റർ, ഹരിതകകര്ം, മലപ്പുറം
8. എൻവകയ്ലാകളൺുടടെമനൽ എൻജി്യ ീയർ, ജില്ലാകള മലി്യ ീകരണ ്യ ിയനണ കംബറിൽ്ലാകളർഡെ് ,
മലപ്പുറം
9. ഉപെവിദധ്ലാകളഭധ്ലാകളസ ഡെയറടർ, മലപ്പുറം
10.എകിക്യൂട്ടിവ് എൻജി്യ ീയർ, ഇറികഗേൻ ഡെിവിേൻ(കമജർ), മലപ്പുറം
11.എകിക്യൂട്ടിവ് എൻജി്യ ീയർ, ഇറികഗേൻ ഡെിവിേൻ(മമ്യ ർ), മലപ്പുറം
12.എകിക്യൂട്ടിവ് എൻജി്യ ീയർ, കകര് ജല അകത്ലാകളറിറ്റി, മലപ്പുറം
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13.എകിക്യൂട്ടിവ്

എൻജി്യ ീയർ, ുടടെപെ്ലാകളതമര്ലാകളമ്് വരപ്പ്(ുടടെകട്ട ം) വിഭ്ലാകളഗം, മലപ്പുറം
14.എകിക്യൂട്ടിവ് എൻജി്യ ീയർ, ുടടെപെ്ലാകളതമര്ലാകളമ്് വരപ്പ്(കറ്ലാകളഡെ്സ് ) വിഭ്ലാകളഗം, മലപ്പുറം
15.റീജണൽ കജ്ലാകളയിന് ഡെയറടർ, അർംബറിൽൻ അഫകയേ്, കക്ലാകളഴികക്ലാകള ്
16.എകിക്യൂട്ടീവ് എൻജി്യ ീയർ, തകദ്ദേശസ്യംഭരണ വരപ്പ്, മലപ്പുറം
17.ജില്ലാകള മൃഗ സംര്ണ
ഫീസർ, മലപ്പുറം
18.ജ്യ റൽ മ്ലാകളക്യ ജർ, ജില്ലാകള വധവയ്ലാകളയ കകനം, മലപ്പുറം
19.ജില്ലാകള ഇൻഫർമ്ലാകളറ്റിക്
ഫീസർ (ുടടെവമബ്സൈറ്റിൽ പെബ്ലിേ് ുടടെചയനതി്യ ്ലാകളയി)

