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തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് കീഴില് വരുന്ന എല്ാ  സ്ാേനങ്ങളുമെയും 
സമ്പൂരണ്ണ വിവരങ്ങള് ഉള്മപ്ടുത്ി േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്് 'തപദേശകം 
2020' എന്ന പേരില് ഡയറി രേസിദ്ീകരിക്കുന്നു എന്നറിഞെതിൽ 
സപന്താഷം.  ജനരേതിനിധികള്ക്കും ജീവനക്ാരക്കും മോതുജനങ്ങ
ള്ക്കും ഏമറ ഉേകാര രേദോകും ഡയറി എന്ന്  രേതീക്ഷിക്കുന്നു.

എല്ാ ഭാവകങ്ങളും പനരുന്നു.

 പിണറോയി വിജയൻ
 മുഖ്േന്തി
തിരുവനന്തപുരം
2019 ഒപക്ടാൈര 22
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ഫകരളം ഒറ്റഫനോട്ടത്ിൽ

വിസ്ീർണ്ണം 38,863 ച. കി.േീ.
തീരപദശ ബദർഘ്ം 580 കി.േീ.
നദികൾ 44
േെിഞൊപറാട്ട് ഒഴുകുന്നത് 41
കിഴപക്ാട്ട് ഒഴുകുന്നത് 3
ജില്കൾ/ജില്ാ േഞ്ായത്തുകൾ 14
താലൂക്കുകൾ 77
വിപല്ജുകൾ (ഗ്രൂപ്് വിപല്ജുകൾ ഉൾമപ്മെ) 1664
സിറ്ി പകാർപ്പറഷൻ 6
നഗരസഭകൾ 87
പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകൾ 152
ഗാേേഞ്ായത്തുകൾ 941
ജനസംഖ് (2011 മസൻസസ് രേകാരം)  3,33,87,677
പുരുഷന്ാർ                 1,60,21,290
സ്തീകൾ            1,73,66,387
ഗാേീണ ജനത     1,74,55,506
നഗര ജനത          1,59,32,171
ജനസാന്ദത (ച.കി.േീ.) 859
സ്തീ-പുരുഷ അനുോതം 1084:1000
സാക്ഷരത 93.91%
സ്തീകൾ 96.02%
പുരുഷന്ാർ 91.98%
കൂടുതൽ ജനസംഖ്യുള്ള ജില് േലപ്പുറം (41,10,956)
കുറഞെ ജനസംഖ്യുള്ള ജില് വയനാെ് (8,16,558)
നിയേസഭാ േണ്ഡലങ്ങൾ 140
പനാേിപനറ്ഡ് മേമ്പർ 1
സംവരണ നിപയാജകേണ്ഡലം (േട്ടികജാതി) 14
സംവരണ നിപയാജകേണ്ഡലം (േട്ടികവർഗ്ം) 2
പലാകസഭാ േണ്ഡലങ്ങൾ 20
സംവരണ േണ്ഡലം 2
രാജ്സഭാംഗങ്ങൾ 9
വിസ്ീർണ്ണം കൂെിയ ഗാേേഞ്ായത്് കുേിളി 795.28 ച. കി.േീ. (ഇടുക്ി ജില്)
വിസ്ീർണ്ണം കുറഞെ ഗാേേഞ്ായത്്    വളേട്ടണം 2.04 ച. കി.േീ. (കണ്ണൂർ ജില്)
ജനസംഖ് കൂെിയ ഗാേേഞ്ായത്്  ഒളവണ്ണ (പകാഴിപക്ാെ് ജില്)
ജനസംഖ് കുറഞെ ഗാേേഞ്ായത്്  ഇെേലക്കുെി (ഇടുക്ി ജില്)
ഔപദ്ാഗിക മൃഗം ആന
ഔപദ്ാഗിക േക്ഷി പവഴാമ്പൽ
ഔപദ്ാഗിക വൃക്ഷം മതങ്ങ്
ഔപദ്ാഗിക പുഷ്ം കണിമക്ാന്ന
നീളം കൂെിയ നദി മേരിയാർ 
ഉയരം കൂെിയ മകാടുമുെി  ആനമുെി (2652.3 േീ.) 
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പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളാമക സംസ്ാന സർക്ാ
രിമന് നവപകരള വികസനദകൗത്ങ്ങൾ വിജയിപ്ിക്ാൻ ഒരുേിക്കുകയാണ്. 
ക്രിയാത്കോയ േദ്തി രൂേീകരണത്ിലും കാര്ക്ഷേവം സേയൈന്ി
തവോയ  നിർവ്വഹണത്ിലും പകരളത്ിമല രോപദശിക സർക്ാരുകൾ  
േികവിമന് പുതിയ ഔന്നത്ങ്ങൾ സ്വന്തോക്ിയിരിക്കുന്നു. 2018മല േഹാ
രേളയവം 2019മല രേകൃതി ദുരന്തങ്ങളും അതിജീവിച്് വികസനത്ിമന് 
േന്ാവിൽ തിരിമച്ത്ിയ പകരളത്ിന് ജനങ്ങളുമെ ഒമത്ാരുേയും രോ
പദശിക സർക്ാരുകളുമെ ഭാവനാത്കങ്ങളായ ഇെമേെലുകളും കരുത്ാ
വകയാണ്.

 ോറുന്ന കാലത്ിമന് മവല്ലുവിളികൾ ഏമറ്ടുത്്, നാെിമന് വികസന 
വഴികളിലൂമെ നവപകരള ദകൗത്ങ്ങളുോയി മുപന്നാട്ടുപോകുന്ന വികസന 
രേവർത്കർക്് "തപദേശകം 2020"  രേപയാജനരേദോവമട്ട എന്നാശംസി
ക്കുന്നു. 

                         

എ.സി. ടമോയ്ീൻ
തിരുവനന്തപുരം  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുേന്തി
2019 ഡിസംൈര 12
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തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്്

ഭരണേരോയ കാര്ക്ഷേതയിലും േദ്തി  നിർവ്വഹണത്ിലും വിഭവ സോഹര
ണത്ിലും പുതിയ ചരിത്രമേഴുതി പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങൾ മുപന്നറുകയാണ്. പകരളമത് േിെിച്ചുകുലുക്ിയ 2018മല രേളയവം 2019മല 
രേകൃതി ദുരന്തങ്ങളും അതിജീവിച്്, വികസനത്ിമന് ോതയിൽ തിരിമച്ത്ാനും  
േികവിമന് പുതിയ ഔന്നത്ങ്ങൾ സ്വന്തോക്ാനും നമുക്് സാധിച്ചു. 2019-20 
വർഷമത് േദ്തി നിർവ്വഹണം േദ്തി വർഷത്ിമല ആദ് ോസം തമന്ന 
ആരംഭിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭരണരംഗമത് േികവിമന് േര്ായങ്ങളായി നമ്മുമെ 
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ  ോറുകയാണ്.  സംസ്ാനമത് തപദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെയും അവയ്ക് പനതൃത്വം നല്കുന്ന സംസ്ാന, ജില്ാ 
ഓഫീസുകളുമെയും സർക്ാർ നെപ്ിലാക്ി വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ വികസന 
േദ്തികളുമെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾമക്ാള്ളിച്്  'തപദേശക'ത്ിമന്  ഈ വർ
ഷമത് േതിപ്് പുറത്ിറക്കുകയാണ്. മോതുജനങ്ങള്ക്കും   തപദേശഭരണ സ്ാ
േനങ്ങളിമല  ജനരേതിനിധികൾക്കും ഉപദ്ാഗസ്ർക്കും േറ്് വികസന രേവർത്
കർക്കും ഇമതാരു ബകപ്പുസ്കവം വികസന ബഗഡുോയി രേപയാജനമപ്െമട്ട 
എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.  

തിരുവനന്തപുരം റ്റി.ടക. ഫജോസ് ഐ.എ.എസ്.
2019 ഡിസംൈര 5 അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി

 



10

10

Xt±ikzbw`cW ÿm]\ßfnse
kwhcW \ntbmPIafießfpsS hnhcw

{Kma ]©mbØv 748 966 1714 103 139 242 7409 8260 9365 6597 15962

iXam\Øn¬ 4.69 6.05 10.74 0.65 0.87 1.52 46.42 51.75 58.67 41.33 100

tªm°v ]©mbØv 75 146 221 11 20 31 1016 1102 1268 812 2080

iXam\Øn¬ 3.61 7.02 10.63 0.53 0.96 1.49 48.85 53.01 60.96 39.04 100

Pn√m ]©mbØv 16 16 32 2 4 6 150 168 188 143 331

iXam\Øn¬ 4.83 4.83 9.67 0.6 1.21 1.81 45.32 50.76 56.8 43.2 100

tIm¿∏tdj≥ 14 13 27 0 0 0 195 209 222 192 414

iXam\Øn¬ 3.38 3.14 6.52 0 0 0 47.10 50.48 53.62 46.38 100

ap\nkn∏men‰n 117 110 227 7 7 14 1454 1578 1695 1418 3113

iXam\Øn¬ 3.76 3.53 7.29 0.22 0.22 0.45 46.71 50.69 54.45 45.55 100

ÿm]\w
]´nI

PmXn

h\nX

]´nI
PmXn

a‰p≈

h¿

]´nI

PmXn

BsI

]´nI

h¿§

h\nX

]´nI

h¿§w
a‰p≈

h¿

]´nI

h¿§w

BsI

h\nX

P\-d¬

h\nX

BsI
kwhcWw

BsI
P\-d¬ BsI

Xt±-ikzbw-`-cW ÿm]-\-ß-fnse

{]kn-U‚ v/sNb¿t]gvk¨/tab¿ ÿm\w kwh-cWw

ÿm]\w FÆw kv{Xo
kw-h-cWw

kwh-cWw

]´n-I-PmXn
kv{Xo

{Kma-]-©m-bØv 941 417 46 8 46 8 416

tªm° v]-©m-bØv 152 67 7 1 8 2 67

Pn√m- ]-©m-bØv 14 7 1 6

ap\n-kn-∏m-en‰n 87 41 3 1 3 39

tIm¿∏-td-j≥ 6 3 3

BsI 1200 535 57 10 57 10 531

]´n-I
-PmXn

]´n-I-
h¿§w

]´n-I-h¿§
kv{Xo

P\-d¬



11

ഗാേവികസന കമ്ീഷണപററ്്

രേളയാനന്തര സാഹചര്ം സൃഷ്ിച് അതിശക്തോയ മവല്ലുവിളികമള അതി
ജീവിച്് നമ്മുമെ പകരളം പുതുേന്ാവിപലക്് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്. നവപക
രളം മകട്ടിപ്ടുക്കുകമയന്ന േഹത്ായ ഉത്രവാദിത്ോണ് നമ്പളവരിലും 
നിക്ഷിപ്തോയിട്ടുള്ളത്. പകരളത്ിമന് പുനർനിർമ്ാണത്ിൽ രോപദശിക 
സർക്ാരുകൾക്് ഒപട്ടമറ വിലമപ്ട്ട സംഭാവനകൾ മചയ്യാൻ സാധിക്കുമേ
ന്നത് ഈയവസരത്ിൽ ഓർപക്ണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഉപദ്ാഗസ്രും 
ജനരേതിനിധികളും മോതുജനങ്ങളും ഒരു േനപ്ാമെ, ഒറ്മക്ട്ടായിനിന്ന്  
സേർപ്ിത പസവനത്ിമന് ഉദാത് ോതൃകയായി കാര്ക്ഷേതപയാമെ 
രേവർത്ിച്് നവപകരളസൃഷ്ിക്ായി രേവർത്ിക്കുമേന്ന് ഈ അവസര
ത്ിൽ നമുക്് രേതിജ്മചയ്യാം. തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന് രേവർ
ത്നങ്ങൾക്് ആവശ്ോയ വിവരങ്ങൾ, േപനാഹരോയ രീതിയിൽ ചിട്ട
മപ്ടുത്ിയ "തപദേശകം 2020" മോതുജനങ്ങൾക്കും ജനരേതിനിധികൾക്കും 
ഉപദ്ാഗസ്ർക്കും ഒരുപോമല രേപയാജനകരോയിരിക്മട്ട എന്ന് ആശം
സിക്കുന്നു.

സ് പനഹപൂർവ്വം,

തിരുവനന്തപുരം എൻ. പത്മകുമോർ ഐ.എ.എസ്.
2019 ഡിസംൈര 7 ഗാേവികസന കമ്ീഷണര

തപദേശകം
 

          
സ് പനഹപൂർവ്വം,

         എൻ. േത്കു
ോർ, ഐ.എ.എസ്.

           ഗാേവികസന 
കമ്ീഷണർ

ച
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നഗരകാര് വകുപ്്

ോറുന്ന കാലാവസ്യില് ദുരന്തങ്ങളും മവല്ലുവിളികളും ആവരത്ിമച്ത്തുപമ്പാഴും 
ജനകീയ േങ്ാളിത്ത്ിമന്  പുതിയ ഉള്ക്ാഴ്ചകപളാമെ തപദേശസ്വയംഭരണ                 
സ്ാേനങ്ങള് കൂടുതല് ഉത്രവാദിത്ങ്ങള് പുതിയ സാധ്തകളായി ഏമറ്ടു
ക്കുകയാണ്.  സാമ്പത്ിക വികസനവം സാമൂഹിക നീതിയും ോരിസ്ിതിക 
ദിശാപൈാധവം രോപദശിക ഭരണവഴികളിലൂമെ മുപന്നറുവാന് കൃത്ോയ ആസൂ
ത്രണവം ഏപകാേനവം നാള്ക്കുനാള് തുണയാകമട്ടമയന്നും ഓപരാ നാള്വഴി
യിലും തപദേശകത്ിമന് താളുകള് ബകമുതലാകമട്ടമയന്നും ആശംസിക്കുന്നു.

                                            സ് പനഹപൂർവ്വം,

തിരുവനന്തപുരം  ആർ. ഗിരിജ  ഐ.എ.എസ്.
2019 നവംൈര 1    നഗരകാര് വകുപ്് ഡയറക്ടർ
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േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്്

വികസനം ഇെപവളകളില്ാത് യജ്ോണ്. ലക്ഷ്ങ്ങളിമല വ്ക്തതയും 
വികസന രേവർത്കർക്ിെയിമല ഏപകാേനവോണ്  വികസന ദകൗത്ങ്ങളുമെ 
കാതൽ. പുതിയ കാലമത് വികസന മവല്ലുവിളികൾക്് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് 
നവപകരള നിർമ്ാണത്ിമന് കർമ്േരിോെി രൂേമപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. 
പകരള വികസന ോതൃകയ്ക് കൂടുതൽ പശാഭ നൽകിയ ഈ വികസന ദകൗത്ങ്ങളുമെ 
മുന്നണിപപ്ാരാളികളായി പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ 
ോറുന്നത് അഭിോനകരോണ്. 

സംസ്ാനതലം മുതൽ വാർഡുതലം വമരയുള്ള വികസന രേവർത്കരുമെ 
ഒമത്ാരുേയും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുമെ ഐക്വോണ് ഈ മുപന്നറ് 
ത്ിമന് കരുത്്. അതിന് സഹായകരോയ രീതിയിൽ, ഉപദ്ാഗസ്രും അനു
പദ്ാഗസ്രുോയ തപദേശഭരണ രംഗമത് വികസന രേവർത്കർക്് ആവശ് 
മുള്ള വിവരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും പഫാൺ നമ്പരുകളും ഉൾമപ്ടുത്ി, 
േികവ് പചാരാമത "തപദേശകം 2020" ഈ വർഷവം പുറത്ിറക്ാൻ കഴിഞെ
തിൽ ചാരിതാർത്്മുണ്ട്. വിവിധ തലങ്ങളിമല വികസന രേവർത്കർക്് 
ഈ ബകപ്പുസ്കം വഴികാട്ടിയാവം എന്നുറപ്പുണ്ട്. "തപദേശകം 2020" കൂടുതല് 
േികപവാമെ  രേസിദ്ീകരിക്കുന്നതിന് സഹകരിച് എല്ാവർക്കും എമന് ഹൃദയം 
നിറഞെ നന്ി.

തിരുവനന്തപുരം  ഫ�ോ. ബി.എസ്. തിരുഫമനി ഐ.എ.എസ്.
2019 ഡിസംൈര 12 േഞ്ായത്് ഡയറക്ടര



മന്തിസഭ

 ശ്ീ. പിണറോയി വിജയൻ  0471-2333241, Fax : 0471-2333489 0471-2314853
 മുഖ്േന്തി   www.keralacm.gov.in 0471-2318406
   email: chiefminister@kerala.gov.in 9447565656

 ശ്ീ. എ.ടക. ബോലൻ 0471-2333849, 2333772   0471-2310664
 നിയേം, സാംസ് കാരികം, േട്ടികജാതി,   www.kerala.gov.in 9447962200
 േട്ടികവർഗ്, േിപന്നാക് സമുദായ പക്ഷേവകുപ്പുേന്തി  email: min.law@kerala.gov.in    9846361111

 ശ്ീ. ഇ. ചന്ദ്രഫേഖരൻ 0471-2333670, 2320408    0471-2318602
 റവനയൂ, ഭവന നിരമ്ാണം വകുപ്പുേന്തി  www.kerala.gov.in 0471-2314652
    email: min.rev@kerala.gov.in    9447672200

 ഫ�ോ. ടക.െി. ജലീൽ 0471-2327895, 2327796  0471-2330104
 ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസം, നയൂനേക്ഷ പക്ഷേം,  www.kerala.gov.in  9447896600
 വഖഫ്,  ഹജ്ജ് തീർത്ാെനം  വകുപ്പുേന്തി      email: min.hedn@kerala.gov.in   

 ശ്ീ. ഇ.പി. ജയരോജൻ 0471-2336966, 2336866 0471-2327322
 വ്വസായം, പ്ാരെ്സ്  www.minister-industries.kerala.gov.in 0471-2328322
 യുവജനകാര്ം വകുപ്പുേന്തി  email: min.ind@kerala.gov.in 9447067633   
  

 ശ്ീ. കെകംപള്ി സുഫരന്ദ്രൻ 0471-2337560, 2336605 0471-2339002
 സഹകരണം, ടൂറിസം, പദവസ്വം വകുപ്പുേന്തി   www.minister-cooperation.kerala.gov.in 9447048543
   email: min.coop@kerala.gov.in  9447917700

 ശ്ീ. ടക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി 0471-2321228 0471 -2313347
 ജലവിഭവം വകുപ്പുേന്തി    website: www.kerala.gov.in    9447012369
   email: kkrishnankutty@kerala.gov.in 9447354400 
 
 ശ്ീ. എം.എം. മണി 0471-2333160, 2335866 0471-2334144
 ബവദയുതി വകുപ്പുേന്തി  www.minister-power.kerala.gov.in 0471-2334133
   email: min.pwr@kerala.gov.in 9447695500   

  ശ്ീമതി ടജ. ഫമഴ് സിക്കുട്ടി അമ്മ  0471-2333526, 2327495 0471-2725671
 ഫിഷറീസ്, ഹാർൈർ എഞ്ിനീയറിംഗ്,  www.kerala.gov.in 0471-2725673
 കശുവണ്ടി വ്വസായം വകുപ്പുേന്തി email: min.fish@kerala.gov.in  9447592200
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ഫകരള സർക്ോർ
 ശ്ീ. ആരി�് മുഹമ്മദ് ഖോൻ
 ഗവർണ്ണർ രാജ്ഭവൻ  www.rajbhavan.kerala.gov.in പഫാണ് : 0471-2721100
   Fax: 0471-2720266  e-mail: keralagovernor@gmail.com
   keralarajbhavan@gmail.com

   പഡാ. പദപവന്ദ കുോർ പദാതാവത് ഐ.എ.എസ്., ഗവർണറുമെ മസക്രട്ടറി    
   0471-2728748 , 9447007868
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 ശ്ീ. എ.സി. ടമോയ്ീൻ  0471-2332700 0471-2727711
 തപദേശസ്വയംഭരണ  വകുപ്പുേന്തി www.kerala.gov.in, www.lsgkerala.gov.in 9447978800
   email: min.lsgd@kerala.gov.in    

 
 അ�്വ. ടക. രോജു 0471-2335366 0471-2317952
 വനം, വന്ജീവി സംരക്ഷണം,   www.minister-forest.kerala.gov.in 9447864486
 മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം വകുപ്പുേന്തി   email: kraju@kerala.gov.in   9447875500
 

 ശ്ീ. രോമചന്ദ്രൻ കെന്നപ്പള്ി 0471-2327135 ,2326772  0471-2337088
 തുറമുഖം, പുരാവസ്തു,   www.minister-ports.kerala.gov.in 9447628800
 േയൂസിയം വകുപ്പുേന്തി  email:min.ports@kerala.gov.in  9447150599

 ശ്ീ. െി.പി. രോമകൃഷ്ണൻ 0471-2333833 , 2331685 0471-2317651
 മതാഴിൽ - എക് ബസസ്  വകുപ്പുേന്തി    www.minister-labour.kerala.gov.in 0471-2318601
   email: min.lbr@kerala.gov.in  9447913300

 ടരെോ�. സി. രവീന്ദ്രനോഥ് 0471-2327574, 2332868 0471-2313530
 മോതുവിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പുേന്തി   www.kerala.gov.in 9446048800
   email: min.edu@kerala.gov.in 

 ശ്ീ. എ.ടക. േേീന്ദ്രൻ  0471-2333176 , 2332021 0471-2727072
 ഗതാഗത വകുപ്പുേന്തി   www.minister-transport.kerala.gov.in 9495969787
   email: aksaseendran@kerala.gov.in  

 ശ്ീമതി ടക.ടക. ശേലജ െീച്ചർ 0471-2327976, 2327876 0471-2721272
 ആപരാഗ്ം, വനിതാ, ശിശുവികസനം, www.minister-health.kerala.gov.in 9447982200
 സാമൂഹ്നീതി വകുപ്പുേന്തി  email: min.hlth@kerala.gov.in
 

 ശ്ീ. ജി. സുധോകരൻ 0471-2333487, 2337855  0471-2312330
 മോതുേരാേത്്, രജിസ് പരൈഷൻ   www.gsudhakaran.in, www.kerala.gov.in 9447755200
 വകുപ്പുേന്തി email: gsministerpwd16@gmail.com

       

 അ�്വ. വി.എസ്. സുനിൽ കുമോർ 0471-2333091, 2335075 0471-2314436
 കൃഷി വകുപ്പുേന്തി    www.minister-agriculture.kerala.gov.in 0471-2314435
   email: min.agri@kerala.gov.in       9447897700

 
 ശ്ീ. പി. തിഫലോത്മൻ 0471-2333371, 2327086 0471-2312326
 ഭക്ഷ്ം, മോതുവിതരണം,  www.kerala.gov.in 0478-2573137
 ഉേപഭാക്തൃകാര്ം വകുപ്പുേന്തി email: min.food@kerala.gov.in 9447584400                               

 ഫ�ോ. െി.എം. ഫതോമസ് ഐസക് 0471-2333254, 2333294 0471-2729117
 ധനം, കയർ വ്വസായം വകുപ്പുേന്തി   www.kerala.gov.in, facebook.com/thomasisaaq 0471-2331238
   email: min.fin@kerala.gov.in  9447733600
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തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്തിയുടെ കോര്യോലയം
മവൈ്ബസറ്് : www.lsgkerala.gov.in ഇ-മേയില് : min.lsgd@kerala.gov.in, lsgdmoffice@gmail.com

പഫാണ് : 0471-2332700, 2333059

 ഓഫീസ് േി.എ.ൈി.എക് സ്. വസതി/മോബൈൽ
എ.സി. ടമോയ്ീൻ 0471- 2332700  0471-2727711
തപദേശസ്വയംഭരണ  വകുപ്പുേന്തി 0471-2333059  0471-2727713
   9447978800
ടക.പി. അനിൽ 0471-2333059 251-8593 0483-2735246
ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി kpanilmpm@gmail.com  9447845696
ടക. രോജോറോം തമ്പി 0471-2332700 251-8116 9447697700
മ്ഷ്ല് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി rajaramthampi@hotmail.com  
ഫജോസ് മോതയു 0471-2332700 251-8794 0495-2276426
അഡീഷണല് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി jmputhanveettil@gmail.com 9745147174
ജി. അനിൽ 0471-2332700 251-8186 0474-2704060
അഡീഷണല് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി ganiladc@gmail.com  9447590682   
േേിധരൻ സി.സി. 0471-2332700 251-8918 9495331162
അഡീഷണല് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി sasidharan.payyannur@gmail.com     
സഫ്ോഷ് കുമോർ എസ്. 0471-2332700 251-8186 0471-2332230
അസി്റേന്് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി santhoshpoovar@gmail.com 9447102230   
ലീനോകുമോരി �ി. 0471-2332700 251-8439 9447154194   
അസി്റേന്് ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി dleenakumari@gmail.com 
പി.എസ്. കുമോർ 0471-2332700 251-8117 9495824956
പേഴ്ണല് അസി്റേന്് pskfort1963@gmail.com     
എസ്. ഷിബു 0471-2332700 251-8117 9947020789
അഡീഷണല് പേഴ്ണല് അസി്റേന്് s_shibu@ymail.com    

തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് ഫവണ്ിയുള് ഓംബു�് സ്ോൻ
മവൈ് ബസറ്് : www.ombudsmanlsgiker.gov.in   ഇ-മേയിൽ :  ombudsmanlsgi@gmail.com   ഓഫീസ് :  0471-2333542

ജസ്റീസ് ടക.ടക. ദിഫനേൻ 0471-2330546  9188331659
ഓംബുഡ് സ്ാൻ  9446591159
യമുനോറോണി വി.ജി. 0471-2330543 9447791543
മസക്രട്ടറി  9446464647
രോഫജന്ദ്രൻ ടചട്ടിയോർ 0471-2333542 6235465783
അഡ് േിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസര  
ജയൻ പി.വി. 0471-2333542 9446535872
ഫിനാന്സ് ഓഫീസര & പ്റേറ്് േ്ിക്  ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസര  

തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് ഫവണ്ിയുള് ശരൈബയൂണൽ
ഇ-മേയിൽ :  lsgitribunal@gmail.com      ഓഫീസ് :  0471-2478394

പി. മോയോഫദവി 0471-2478394, 2478449 9447768394
ബരൈൈയൂണല് 

അമൃത എസ്.വി. 0471-2478394 9446078953
മസക്രട്ടറി 

ഫസ്ററ്റ് ടപർഫ�ോമൻസ് ആ�ിറ്റ്
ബിജുകുട്ടൻ എം.എസ്. 0471-2518535  9447021034
പ്റേറ്് മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് ഓഫീസർ  



17

തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
മവൈ് ബസറ്്: www.lsgkerala.gov.in

റ്റി.ടക. ഫജോസ് ഐ.എ.എസ്. 0471-2335466 9446375216
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി  email: acslsgd@gmail.com 0471-2518163
േോരദോ മുരളീധരൻ ഐ.എ.എസ്.    0471-2517310 9650777851
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി
കണ്ണൻ ആർ.എസ്. 0471-2518346 9495569036
സ് മേഷ്ൽ മസക്രട്ടറി
ബിജുകുട്ടൻ എം.എസ്. 0471-2518535  9447021034
അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി 
രമണി മോതയൂ 0471-2518331  9447116322
അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി
പോറ്റ്സി സ്റീ�ൻ 0471-2518964 9447125473
പജായിന്് മസക്രട്ടറി (ഡിഎ, ഡിൈി)
മിനിഫമോള് �ി.  0471-2518778 8075640966
പജായിന്് മസക്രട്ടറി (ഐഎ, ഐൈി, ഡിസി)
സജു കുമോർ എൻ.  0471-2517083 9497003866
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (ആരഎ, ആരൈി)
സബിത എസ്.�ി.  0471-2518651 9446364410
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (ആരസി, ആര ഡി)
രെീത ടക.എസ്. 0471-2518790 9496202039
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (ഇആർഎ, ഇആർൈി)
ലീന എം.�ി. 0471-2518537 9497641323
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (എഎ, എൈി, എസി, േിഎസ്)
ഷീബ ബി. 0471-2518615 9497012803
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (ഇേിഎ, ഇേിൈി)
ബീനോഫമോള് ടക.ടജ. 0471-2518567 9496747971
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറി (ഇഎം, എഫ്എം)
ശ്ീകല െി.പി. 0471-2518059 9447763761
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി ( ഡിസി, ഡിഡി)
ഫഗോപകുമോർ യു. 0471-2517078 7012368758
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ഇഡ്യൂ)
മദീന ബീഗം 0471-2518539 9495406625
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ആർസി, ആർഡി)
ജി. അനിൽകുമോർ 0471-2518583 9446795737
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ആർഎ, ആർൈി)
ഹസീന ബീഗം 0471-2518505 9961399295
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി  (ഡിഎ, ഡിൈി)
ടജയ്സി ഫപോള് 0471-2518620 8129376374
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി  (എഎ, എൈി, എസി, ഇയു)
നന്ദന 0471-2518661 9664101759
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ഐഎ, ഐൈി)
ജയശ്ീ എം. 0471-2518612 9496102657
അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ഇആർഎ, ഇആർൈി)
രോജീവ് സി.ആർ. അണ്ടർ മസക്രട്ടറി (ഇഎം, എഫ്എം) 0471-2518075 9495572130

സംസ്ോന പബ്ിക ്ഇൻ�ർഫമഷൻ ആ�ീസർമോർ:  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമല ൈന്മപ്ട്ട മസക്ഷനിമല അണ്ടർമസക്രട്ടറിോർ
അപ്പഫലറ്റ ്അഫതോറിറ്റികള് : തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമല മഡേയൂട്ടി / പജായിന്്/അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറിോർ.
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രെിൻസിപ്പൽ �യറക്ടഫററ്റ്, തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
മവൈ് ബസറ്് : www.principaldirectorate.lsgkerala.gov.in     ഇ-മേയിൽ : pdlsgkerala@gmail.com

എൻ. പത്മകുമോർ ഐ.എ.എസ്. 0471-2313045 9446339700
രേിന്സിപ്ല് ഡയറക്ടര        
രോജീവ് വി.ആർ. 0471-2313045 9544838478
അസി്റേന്് മഡവലേ്മേന്് കമ്ീഷണര

പഞ്ോയത്് വകുപ്പ്
േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്് : പഫാൺ: 0471-2323286, 2786311  ഫാക്് : 0471 -2321350, 2323286

മവൈ് ബസറ്്: www.dop.lsgkerala.gov.in   ഇ-മേയിൽ : directorofpanchayat@gmail.com
 
  പഫാണ് / ഇ-മേയിൽ മോബൈൽ
ഫ�ോ. ബി.എസ്. തിരുഫമനി ഐ.എ.എസ്.  0471-2323286, 2786300 9496040600
േഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ    directorofpanchayat@gmail.com

എം.പി. അജിത്കുമോർ  0471-2321350, 2786330   9496040601
േഞ്ായത്് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ adpanchayats@gmail.com,  addldp@lsgkerala.gov.in
(അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ി, വിവരാവകാശ നിയേം)  

ഫജോസ്നഫമോള് എസ്.  0471-2321053, 2786314 9496040603
പജായിന്് ഡയറക്ടർ (വികസനം)  jddj.dp@gmail.com 
ബി.ടക. ദിഫനേ് കുമോർ   0471-2321053, 2786313 9496040602
പജായിന്് ഡയറക്ടർ (ഭരണം)  admnjointdirector@gmail.com

ഒ. മീനോകുമോരി അമ്മ  0471-2321280, 2786307 9496040605
ചീഫ് രജിസ്ടാർ (ജനനവം േരണവം) crbdkerala@gmail.com
ജി. ഹരികുമോര ഫമഫനോൻ 0471-2786316, 2321056 9496040606
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  
മോയോഫദവി ടക.  0471-2786315, 2321054 9496040607
ലാ ഓഫീസർ  lsection.dp@gmail.com
ടക. ഫഗോപിനോഥൻ  0471-2723043 9496040604
അക്കൗണ്ട് സ് ഓഫീസർ aokpepf@gmail.com   
സുഫമഷ് ടക.ആർ.  0471-2786325 9496040608
അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് അസി്റേന്്   
ജി. ഹരികൃഷ്ണൻ  0471-2786303 9496047036
േ്ിസിറ്ി ഓഫീസർ   prmdp2018@gmail.com  7907344705

പഞ്ോയത്് �യറക്ടഫററ്റിടല വിവിധ ടസക്ഷനുകളടെ ഫ�ോണ് നമ്പരും ഇ-ടമയിൽ വിലോസവം
മസക്ഷൻ പഫാൺ നമ്പർ ഇ-മേയിൽ
എ (അക്കൗണ്ട് സ്) 0471-2786320 dp.asection@gmail.com
ൈി (ജനനം, േരണം, വിവാഹം) 0471-2786309, 2321280 crbdkerala@gmail.com
സി (നിയേങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും) 0471-2786317, 2786318, 9496047037 directorofpanchayatcsection@gmail.com
ഡി (അച്െക്നെേെി) 0471-2786323, 9496047038 dpvigilance@gmail.com
ഇ (എ്റോ്ിഷ് മേന്്) 0471-2786326, 2786327, 9496047039 directorofpanchayatsestt@gmail.com
എഫ് (ഫിനാൻസ്) 0471-2786319 dpfinancetvm@gmail.com
ജി (ജനറൽ, ഹകൗസ് കീപ്ിംഗ്) 0471-2786322 directorofpanchayat.gsection@gmail.com
എച്് (സർവീസ് മേൻഷൻ) 0471-2786321 director.pension@gmail.com
മജ (വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണം, ഇലക്ഷൻ) 0471-2786304, 2786305, 9496047040 jddj.dp@gmail.com
സി്റേം ോപനജര 0471-2786306, 9947971555 systemmanager.dp@gmail.com
എൽ (നിയേം) 0471-2786315, 9496040607 lsection.dp@gmail.com
എം (ആഡിറ്്, പോണിറ്റിംഗ്) 0471-2786302 dpauditm@gmail.com
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േി (േ്ിസിറ്ി, രേസിദ്ീകരണങ്ങൾ)  0471-2786303, 9496047036 prmdp2018@gmail.com
േി.എഫ്. (പരോവിഡന്് ഫണ്ട്)  0471-2723043, 9496047041 aokpepf@gmail.com
ഡി.ൈി.റ്ി. (സാമൂഹ്സുരക്ഷാ മേൻഷൻ വിതരണം) 0471-2327526 dbtcell2017@gmail.com
ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, തോൽ  0471-2786311 tapalsection.dp @gmail.com
മഫയർപകാപ്ി മസക്ഷൻ, മഡസ് ോച്്  0471-2786331 faircopy.dp@gmail.com

പഞ്ോയത്് ട�പയൂട്ടി �യറക്ടർമോർ
  ഓഫീസ് മോബൈൽ ഇ-മേയിൽ
തിരുവനന്തപുരം ഫരേസ്യോമ്മ ആന്റണി 0471-2731212 9496040610 ddptvpm2019@gmail.com
മകാല്ം ബിനുൻ വോഹിദ് 0474-2794961 9496041700 ddpklm@gmail.com
േത്നംതിട്ട ശസമ എസ്. 0468- 2222561 9496042600 ddppathanamthitta@gmail.com
ആലപ്പുഴ ഷ�ീക്് പി.എം. 0477-2251599 9496043600 ddpalappuzha@gmail.com
പകാട്ടയം ബിനു ഫജോണ് 0481-2560282 9496044600 ddpkottayam@gmail.com
ഇടുക്ി കുര്യോഫക്ോസ് ടക.വി. 04862-222846 9496045010 ddpidukki@gmail.com
എറണാകുളം മോലതി ടക.വി. 0484-2422219 9496045700 ddp.ekm@gmail.com
തൃശൂർ ഫജോയി ഫജോണ് 0487-2360616 9496046010 ddptcr@gmail.com
ോലക്ാെ് എം. രോമൻകുട്ടി  0491-2505199 9496047100 ddppkd1@gmail.com
േലപ്പുറം രോജൻ ഇ.എ. 0483-2734838 9496047780 ddpmlpm@gmail.com
പകാഴിപക്ാെ് പി.ജി. രെകോേ് 0495-2371799 9496048100 ddpkzd@gmail.com
വയനാെ് െിമ്പിള് മോഗി പി.എസ്. 04936-202634  9496048300 ddpwayanad@gmail.com
കണ്ണൂർ അരുണ് െി.ടജ. 0497-2700081 9496049001 ddpknr1@gmail.com
കാസർപഗാഡ് ടറജികുമോർ ടക.ടക. 04994-255782 9496049700 ddpksd.dop.lsgd@kerala.gov.in

പഞ്ോയത്് അസിസ്റന്റ് �യറക്ടർ &
ജില്ോ ടപർഫ�ോമൻസ് ആ�ിറ്റ് ആ�ീസർമോർ

തിരുവനന്തപുരം സുഗതൻ ശവ.എൽ. 0471-2733593 9496040611 adptvpm@gmail.com
മകാല്ം ശബജു ഫജോസ ് 0474-2793431 9496041701 adpklm@gmail.com
േത്നംതിട്ട ഷോജി ഫജോസ� ്ടചറുകരകുഫന്നൽ 0468-2222207  9496042601 adppta3@gmail.com
ആലപ്പുഴ ശ്ീകുമോർ എസ.് 0477-2252784   9496043601 adpalappuzha@gmail.com
പകാട്ടയം ജയരോജൻ പി. 0481-2583506 9496044601 adpkottayam@gmail.com
ഇടുക്ി ഫജോസ�് ടസബോസ് റ്റ്യൻ 04862-222815 9496045011 adpidukki@gmail.com
എറണാകുളം ഫജോയ ് ടക.ടജ. 0484-2422216 9496045701 ekm.adp@gmail.com
തൃശൂർ രെസോദ ്പി.െി. 0487-2360354 9496046011 adptsr@gmail.com
ോലക്ാെ് ഫഗോപിനോഥൻ ടക. 0491-2505155 9496047101 adppalakkad1@gmail.com
േലപ്പുറം മുരളി വി.ടക. 0483-2974984 9496047781 adpmlpm@gmail.com
പകാഴിപക്ാെ് എ.വി. അബ്ദുള് ലത്ീ�് 0495-2371916   9496048101 adpkzd@gmail.com
വയനാെ് ടബന്നി ഫജോസ� ് 04936-202663  9496048301 adpwayanad@gmail.com
കണ്ണൂർ ജയസ്ണ് മോതയു 0497-2707903 9496049002 adpknr@gmail.com
കാസർപഗാഡ് ധനീഷ് പി.എം. 04994-255803 9496049701 adpksd.dop.lsgd@kerala.gov.in

പഞ്ോയത്് വകുപ്പിടല ടപർഫ�ോമൻസ് ആ�ിറ്റ് യൂണിറ്റുകള്
 മേർപഫാേൻസ്   മോബൈൽ ഇ - മേയിൽ
ജില് യൂണിറ്ിമന് നമ്പരും പേരും (സി.യു.ജി)   

തിരുവന്പുരം 1. ചിറയിൻകീഴ് 9496049912 sspau1chkl@gmail.com
 2. മചങ്ൽ 9496049913 pau2chenkal@gmail.com
 3. കാട്ടാക്െ 9496049914 pau3kattakkada@gmail.com
 4. മനല്നാെ് 9496049915 supervisornellanadu@gmail.com
 5. തിരുവനന്തപുരം 9496049916 pau5tvpm@gmail.com
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ടകോല്ം 1. കരുനാഗപ്ള്ളി 9496046922 auditsupervisorpau1@gmail.com
 2. മകാട്ടാരക്ര 9496046923 pau2ktr@gmail.com
 3. ചാത്ന്നൂർ 9496046924 pau3kollam@gmail.com
 4. തൃക്െവൂർ 9496046925 pau4kollam@gmail.com
 5. അഞ്ൽ 9496046926 supervisorpauanchal@gmail.com

പത്നംതിട്ട 1. േത്നംതിട്ട 9496046927 sspaupta@gmail.com
 2. േന്തളം 9496046928 pauptass2@gmail.com
 3. േല്പ്ള്ളി 9496046929 sspau3@gmail.com

ആലപ്പുഴ 1. തുറവൂർ 9496046930 alpypau1@gmail.com
 2. ആര്ാെ് 9496046931 pau2aryad@gmail.com
 3. ോന്നാർ 9496046932 pau3mannaralappuzha@gmail.com
 4. ഹരിപ്ാെ് 9496046933 alpypau4@gmail.com
 5. തഴക്ര 9496046934 pau5thazhakkara@gmail.com

ഫകോട്ടയം 1. പകാട്ടയം 9496046935 pauktm@gmail.com
 2. ചങ്ങനാപശേരി 9496046936 pauchry@gmail.com
 3. കാഞെിരപ്ളളി 9496046937 paukply@gmail.com
 4. േീനച്ിൽ 9496046938 pau4meenachil@gmail.com
 5. ബവക്ം 9496046939 pauvkm@gmail.com

ഇടുക്ി 1. മതാടുപുഴ 9496046940 pau1thodupuzha@gmail.com
 2. മനടുങ്ണ്ടം 9496046941 supervisorpaundkm@gmail.com
 3. അെിോലി 9496046942 pauadimali@gmail.com
 4. േീരുപേെ് 9496046943 peermadepau4@gmail.com

എറണോകുളം 1. കാക്നാെ് 9496046944 sspaunit1@gmail.com
 2. േറവൂര േിനി സിവില്പ്റേഷന് 9496046945 sspaukmlr@gmail.com
 3. മനടുമ്പാപശേരി 9496046946 nedumbasseryunit@gmail.com
 4. അശേന്നൂർ 9496046947 pau4assamannoor@gmail.com
 5. വെവപകാെ് പുത്ൻകുരിശ് 9496046948 sspaunit5@gmail.com
 6. ോയിരേ 9496046950 sspau6@gmail.com

തൃശൂർ 1. മവങ്ിെങ്ങ് 9496046951 pauvenkidangu@gmail.com
 2. വളളപത്ാൾ നഗർ 9496046952 pau2vallatholnagar@gmail.com
 3. പകാലഴി 9496046953 pau.3tsr@gmail.com
 4. ബകപ്േംഗലം 9496046954 pau4thrissur@gmail.com
 5. മവളളാങ്ല്ലൂർ 9496046955 pau5thrissur@gmail.com
 6. പുതുക്ാെ് 9496046956 pau6tsr@gmail.com

പോലക്ോെ്  1. ോലക്ാെ് 9496046957 pau1palakkad@gmail.com
 2. ആലത്തൂർ 9496046958 pau2alathur@gmail.com
 3. ചിറ്റൂർ 9496046959 pau3chittur@gmail.com
 4. േണ്ണാർക്ാെ് 9496046960 pau4mannarkkad@gmail.com
 5. േട്ടാമ്പി 9496047011 pau5pattambi12@gmail.com
 6. ഒറ്പ്ാലം 9496047012 pau6ottapalam@gmail.com

മലപ്പുറം 1. നിലമ്പൂർ 9496047013 mpmpaunilambur@gmail.com
 2. മകാപണ്ടാട്ടി 9496047014 pau2kondotty@gmail.com
 3. ോണ്ടിക്ാെ് 9496047015 seniorsupdt@gmail.com
 4. േലപ്പുറം 9496047016 pau4mpm@gmail.com
 5. പവങ്ങര 9496047017 sspau5vengara@gmail.com
 6. തലക്ാെ് 9496047018 pau6thalakkad@gmail.com
 7. എെപ്ാൾ 9496047019 pau7edapal@gmail.com
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ഗ്ോമ വികസന കമ്മീഷണഫററ്റ്
മവൈ് ബസറ്് : www.rdd.kerala.gov.in  

ഇ-മേയിൽ : crdkerala@gmail.com
ഓഫീസ് : 0471-2314526   ഫാക്് : 0471-2317214

    ഓഫീസ് മോബൈല്
എൻ. പത്മകുമോർ ഐ.എ.എസ്.  0471-2314526 9446339700
ഗാേ വികസന കമ്ീഷണർ   
വി.എസ്. സഫ്ോഷ് കുമോർ  0471-2318583 9446530019
അഡീഷണൽ മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ  
ബിഫജോയ് ടക. വർഗീസ് 0471-2315208 9447127632
അഡീഷണൽ മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ  
അജിത് ദോസ് എ.  0471-2316935 9495904127
സീനിയർ അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസർ 
സബീഹ പി.എം.   0471-2316641 9447032699
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 
മുഹമ്മദ് ജോ റ്റി.എം.  0471-2313634 9495314074
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ഡി.േി.)    
ടജ.എ. അനിൽകുമോർ  0471-2318149 8304961844
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (എ്റോ്ിഷ് മേന്്)   
ഷോജി ക്ലമന്റ്  0471-2318149 8301025364
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (എച്് & റ്ി)   
എം.ടക. ഉഷ  0471-2318057 9446292623
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്)    
എൻ. ഫേോഭ   0471-2720240 9495624588
പ്റേറ്് പകാ-ഓർഡിപനറ്ർ (വനിത-ശിശുവികസനം)
ആർ. ശഷനി   0471-2720240 9447496237
പ്റേറ്് പകാ-ഓർഡിപനറ്ർ (ഡ്യു & സി.േി.) 
ദിവ്യ ജി.  0471-2317781 9446117946
മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ (േി & എം)  
ഷിജി ബി.എച്ച്.   0471-2313882 9447386349
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
രോജീവ് വി.ആർ.  0471-2313882 9544838478
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (എച്് & റ്ി)

ഫകോഴിഫക്ോെ് 1. മകാടുവള്ളി 9496047020 pau1koduvally@gmail.com
 2. കുന്േംഗലം 9496047021 sspauknm@gmail.com
 3. പചാപറാെ് 9496047022 sspauchd@gmail.com
 4. പേരാമ്പ്ര 9496047023 sspaupba@gmail.com
 5. ൈാലുപശേരി 9496047025 sspaubly@gmail.com

വയനോെ്  1. േനേരം 9496047026 pau1pnmwnd@gmail.com
 2. സുൽത്ാൻ ൈപത്രി 9496047027 pau2sby@gmail.com

കണ്ണൂർ 1. കതിരൂർ 9496047028 sspau1knr@gmail.com
 2. പേരാവൂർ 9496047029 sspau2knr@gmail.com
 3. പുഴാതി 9496047030 sspau3knr@gmail.com
 4. കല്്ാപശേരി 9496047031 sspau4knr@gmail.com
 5. മചറുതാഴം 9496047032 sspau5knr@gmail.com

കോസർഫഗോ�് 1. േധൂർ 9496047033 pau1ksgd@gmail.com
 2. പുല്ലൂർ-മേരിയ 9496047034 sspau2ksd@gmail.com
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രഞ്ിത ആർ.   0471-2313882 9446563744
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ആര ഐ) 
എം. ലിഷോ ഫമോഹൻ   0471-2313882 9961432263
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ഡി േി) 
ഷീബ ഐ.  0471-2720240 9446792499
അക്കൗണ്ട് സ് ഓഫീസർ 
ജഗദമ്മ ടക.ടക.  0471-2316095 9495228632
അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് അസി്റേന്്  
കംപയൂട്ടർ �ിവിഷൻ  0471-2317781

നഗര-ഗ്ോമോസൂരേണ വകുപ്പ്
   മവൈ് ബസറ്്  : www.townplanningkerala.gov.in    ഇ-മേയിൽ : ctpkeralam@gmail.com

പഫാണ് : 0471 - 2721447 

ടക.എസ.് ഗിരിജ   0471-2723429 9447021429
ചീഫ് െകൗൺ ലൈാനർ (ഭരണം) 
ജിജി ഫജോർജ്്   0471-2726677 9446486551
ചീഫ് െകൗൺ ലൈാനർ (ലൈാനിംഗ്)
സി.പി. രെഫമോദ് കുമോർ, അഡീഷണല് ചീഫ് െകൗൺ ലൈാനർ & 0471-2721447 9847088545
ചീഫ് െകൗൺ ലൈാനർ ഇന് ചാരജ്-വിജിലന്സ്
രെേോ്് എച്ച്., സീനിയർ െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9446544900
രോഫജഷ് പി.എൻ., സീനിയർ െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9447793387
ഉഷോകുമോരി പി.ആർ., സീനിയർ െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2726677 9947490087
ഷീബോറോണി ശവ., െകൗൺ ലൈാനർ & എസ്.േി.ഐ.ഒ (മെക്ിക്ല്) 0471-2721447 9446045054
രോജീവൻ പിട്ടൻ, െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9447000618
ശബജു ടക., െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9495731821
മോസൂം എം.എ., െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9496311008
ആേ അഫജോയ് ഫ�ോഷ്, െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2726677 9497003151
പി.ആർ. ജയശ്ീ, െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2721447 9495779296
സിന്ധു ടക.എം., െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2726677 9495755699
സബിതോമിനി സി.ടക., െകൗൺ ലൈാനർ 0471-2726677 8075645615
അസീം എ., അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ്  ഓഫീസർ  & എസ്.േി.ഐ.ഒ (ഭരണം)  0471-2721447 9495301208
ബിന്ദു എ.ആർ., സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0471-2721447 9446551406
ശ്ീകുമോർ െി.ടക., അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ്  അസി്റേന്് 0471-2721447 9447804364
തോര ഫജക്ബ്, മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ്റോറ്ി്റേിക്് 0471-2722745 9446509366

ജില്ോ ൌണ് പ്ോനർമോർ
തിരുവനന്തപുരം അഞ്ജു �ബ്യു.സി. (ic) 0471-2339945 8547350037
മകാല്ം ഷോരി എം.വി. 0474-2742062 9645544953
േത്നംതിട്ട പി. അനിൽകുമോർ 0468-2222435 9446330594
ആലപ്പുഴ ഇന്ദു വിജയനോഥ് 0477-2253390 9497636279
പകാട്ടയം സുജ മത്ോയി 0481-2564160 9400623936
ഇടുക്ി  ജിമ്മിച്ചൻ മോതയു 0486-2235224 9447312288
എറണാകുളം ജയകുമോർ ടജ.  0484-2427223 9946487913
തൃശൂർ  ടക.ആർ. രോജീവ് 0487-2363003 9446094439
ോലക്ാെ് വി.എ. ഫഗോപി 0491-2505882 9447352780
േലപ്പുറം ദീപ വി.പി. 0483-2724997 9446820364
പകാഴിപക്ാെ് പി.എ. ഐഷ 0495-2369300 9846247448
വയനാെ് ആർ. രോമചന്ദ്രൻ 0493-6203202 7907699451
കണ്ണൂർ   ടക.വി. രഞ്ിത്് 0497-2707472 9447320265
കാസർപഗാഡ് പി. രവികുമോർ 04994-255184 9446430121
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തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭോഗം
മവൈ് ബസറ്് : www.celsgd.kerala.gov.in    ഇ-മേയിൽ : celsgd@gmail.com

  
രോജൻ എം.വി.   0471-2324951 9447009951
ചീഫ് എഞ്ിനീയർ 0471-2325071
രജീവൻ സി.  0471-2324951 9447881591
മഡേയൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ിനീയർ  
ഫരഖോ സി.എസ്. 0471-2324951 9497752878
എക്ികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനീയർ
രെീതി സി.എസ്. 0471-2324951
(അഡ് േിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസര & പ്റേറ്് േ്ിക് ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസര) 
ഫതോമസ് സോമുവൽ 0471-2324951
ഫിനാന്സ് ഓഫീസര
ഫജോണ്സണ് ടക. 0471-2300324 9447408148
സൂരേണ്ടിംഗ്  എഞ്ിനീയർ (സകൗത്് സർക്ിൾ)
അലി ടക. 0495-2727450 9447218130
സൂരേണ്ടിംഗ്  എഞ്ിനീയർ (പനാർത്് സർക്ിൾ) 

ജില്ോ പഞ്ോയത്് എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനീയർമോർ
തിരുവനന്തപുരം ഫേോഭനകുമോരി ബി. 0471-2447827 9447795388
മകാല്ം അബ്ദുള് റഹീം എ. 0474-2795571 9447024066
േത്നംതിട്ട ഹരികുമോർ എം.ജി. 0468-2323846 9447439683
ആലപ്പുഴ ബീന എ. 0477-2263746 9447159862
പകാട്ടയം മോയ ആർ. 0481-2564213 9446097366
ഇടുക്ി  സജീഷ് ആർ. 0486-2232402 9447856467
എറണാകുളം മിനി റ്റി.എൻ. 0484-2421874 9446277803
തൃശൂർ  ഫ�വി�് ഫജോണ് �ിഫമോറിസ് 0487-2361952 9495074198
ോലക്ാെ് ടക.സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ 0491-2505225  9446243931
േലപ്പുറം ചന്ദ്രൻ സി. 0483-2736924 9447188009
പകാഴിപക്ാെ് ടക.ജി. സന്ദീപ് 0495-2372180 9447351963
വയനാെ് ദിലീപ് എം.എസ്. 04936-207686 9847945898
കണ്ണൂർ  ബിഫജോയ് ടക.എൻ. 0497-2708022 9447358145
കാസർപഗാഡ് മണികണ്ഠകുമോർ െി. 04994-255250 9447333540

നഗരകോര്യ വകുപ്പ്
ഓഫീസ് : 0471-2318896  മവൈ്ബസറ്്: www.urbanaffairskerala.org 

ഇ-മേയില്: duatvpm@gmail.com    ഫാക്് :  0471-2315708

ആർ. ഗിരിജ  ഐ.എ.എസ്.  0471-2312886 9446533341
നഗരകാര്വകുപ്് ഡയറക്ടർ
ബി.ടക. ബോലരോജ്, പജായിന്് ഡയറക്ടർ (ഭരണം)  0471-2315147 9447653725
ഫ�ോ. ഉമ്മുടസൽമ്മ, പജായിന്് ഡയറക്ടർ (മഹല്ത്്) 0471-2318896 9447494342
വി. ഫഗോപോലകൃഷ്ണൻ ഫപോറ്റി, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0471-2310317 9447025357
�ി. റീന, ലാ ഓഫീസർ  0471-2311595 9446110731
പി.എ. മിനി, അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് അസി്റേന്് 0471-2318896 9497783557
എ. ഫരെമകുമോർ, മേൻഷൻ ഓഫീസർ 0471-2314493 9446054439   
എസ്. ജയകൃഷ്ണൻ, േി.എഫ്. ഓഫീസർ 0471-2314493 9495630642 

ഫമഖലോ ഫജോയിന്റ് �യറക്ടർമോർ 
ടക. ഹരികുമോർ (മകാല്ം പേഖല) duarklm@gmail.com 0474-2748812 9947264804
ആർ.എസ്. അനു (എറണാകുളം പേഖല) duarkochi@gmail.com 0484-2361707 9447964511
ടക.പി. വിനയൻ (പകാഴിപക്ാെ് പേഖല) duarkkd@gmail.com 0495-2720340 9447360258
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കളക്ടഫററ്റുകള്

തിരുവന്പുരം
ടക. ഫഗോപോലകൃഷ്ണൻ ഐ.എ.എസ്.     0471-2731177 0471-2318746
ജില്ാ കളക്ടർ   (dctvm.ker@nic.in, dctvpm14@gmail.com)  9447700222
വി.ആർ. വിഫനോദ്   0471-2731188 8547610101
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്് (admtvm.ker@nic.in)             
പി.ടക. അനൂപ്   0471-2731700 9447553348
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcgltvm@gmail.com )     
ശ്ീശുഭ എസ.്  0471-2732114 9400953533
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpatvm@gmail.com)
എൽ. ഷീല   0471-2360122 9961318910
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (sjdwpotvpm@gmail.com)
അരുണ് എസ.്എസ.്, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (diopadtvm@gmail.com) 0471-2731300 9496003215

ടകോല്ം
അബ് ദുള് നോസർ ബി. ഐ.എ.എസ്.  0474-2794900 9447795500
ജില്ാ കളക്ടർ (dcklm.ker@nic.in)   
പി.ആർ. ഫഗോപോലകൃഷ്ണൻ 0474-2795186 8547610026
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  (admklm.ker@gmail.com ) 
അനു ടക.  0474-2795446 9746914328
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcglklm12@gmail.com)   
ജസ്റിൻ പി.എ.   0474-2795005 9605709436
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ)  (adcpakollam@gmail.com)  
ടറക് സി ഫതോമസ്  0474-2798791 9495823439
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (adcglklm12@gmail.com) 
അഫജോയ് സി., ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (prdkollam@gmail.com) 0474-2794911 9496003214

പത്നംതിട്ട
പി.ബി. നൂഹ് ഐ.എ.എസ്. 0468-2222505 9447029008
ജില്ാ കളക്ടർ  (dcpta.ker@nic.in)  0468-2222506
സജി എ�്. ടമൻ�സ്  0468-2222507 9446504515
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  (admpta.ker@nic.in) 0468-2222508   
വിമൽരോജ് ടക.ടക.   0468-2322720 9961691636
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcpta@live.com)
ടക.ഇ. വിഫനോദ് കുമോർ  0468-2322720 9809016597
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpta@live.com) 
ടക.ആർ. സുജോത  0468-2322720 9496466577
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (adcpta@live.com)
സി. മണിലോൽ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (diopta1@gmail.com) 0468-2222657 9496003213

ആലപ്പുഴ
എം. അഞ് ജന ഐ.എ.എസ്. 0477-2251720 9447129011
ജില്ാ കളക്ടർ  (dcalp.ker@nic.in)      0477-2243721
വി. ഹരികുമോർ    0477-2251549 9447495001
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്് (admalp.ker@nic.in)   8547610042
ഷിൻസ് �ി.    0477-2252920  9447015607
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ)  (adcglalappuzha@gmail.com)  
ടഷറ�് പി. ഹംസ  0477-2252920 8606729960
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcglalappuzha@gmail.com)   
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എ.ടജ. എലിസബത്്  0477-2252920 9446036796
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (adcglalappuzha@gmail.com)
ടക. കല, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (prdalppy@gmail.com) 0477-2251349 9495813589

ഫകോട്ടയം
പി.ടക. സുധീർ ബോബു ഐ.എ.എസ്. 0481-2562001 9447029007
ജില്ാ കളക്ടർ          (dcktm.ker@nic.in) ഫാക് സ് : 0481-2303303 
അലക്് ഫജോസ�്    0481-2564800 9446564800
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്് (admktm.ker@nic.in)
അനീസ് ജി.    0481-2560645 9497323894
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcktym2@gmail.com) 
ശറ്റനി സൂസൻ ഫജോണ്  0481-2568930 9847914874
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േി.എ) (adcpaktm@gmail.com)  
സ�ിയബീവി പി.ഐ.   0481-2560645 9446195781
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (adcktym@gmail.com)
ജസ്റിൻ ഫജോസ�്, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (prdktym@gmail.com) 0481-2562558 9496003209

ഇടുക്ി
എച്ച്. ദിഫനേൻ ഐ.എ.എസ്. 04862-233103 9447032252
ജില്ാ കളക്ടർ  (dcidk.ker@nic.in)  
ആന്റണി സ് കറിയ  04862-233056 9446303036
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്് (admidk.ker@nic.in)
ശ്ീജിത്് ജി.പി.  04862-233002 9447948185
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) &
അസി. മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ ഇന്ചാരജ്) (adcidukki@gmail.com)  
ഹ�് സ ബീവി എം.  04862-233002 9496466947
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ  (adcidukki@gmail.com)
എൻ. സതീഷ്  കുമോർ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (dio.idk@gmail.com) 04862-233036 9496003211

എറണോകുളം
എസ്. സുഹോസ്  ഐ.എ.എസ്.  0484-2423001 9447729012
ജില്ാ കളക്ടർ (dcekm.ker@nic.in)  0484-2372902  
ടക. ചന്ദ്രഫേഖരൻ നോയർ  0484-2422282 9446463720
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  (admekm.ker@nic.in)  
േ്യോമലക്ഷി എസ്.   0484-2424777 9447151050
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ)  (adcglekm@gmail.com)    
രൈീസ ഫജോസ്   0484-2422620 9495314931
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ)  (adcglekm@gmail.com)    
സുശബദ ടക.എം.  0484-2424777  9446286621
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ  (adcglekm@gmail.com)
നിജോസ് ജ ുവൽ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (dio.ekm@gmail.com) 0484-2354208 9496003208

തൃശൂർ
എസ്. ഷോനവോസ് ഐ.എ.എസ്. 0487-2361020  9447129013
ജില്ാ കളക്ടർ (tsrcoll.ker@nic.in)  
ടറജി പി. ഫജോസ�്   0487-2360626 8547610081
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്് (tsrcoll.ker@nic.in)
അയന പി. എൻ.   0487-2361819 9946731112
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcgtsr@gmail.com)    
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 ജയ് പി. ബോൽ  0487-2364214 9447008120
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpatsr@gmail.com)  
മിനി എം.   0487-2361819 9495367008
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ  (adcgtsr@gmail.com)  
ബി. ഫസത ുരോജ്, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (diothrissur@gmail.com) 0487-2360644 9496003207

പോലക്ോെ്
�ി. ബോലമുരളി ഐ.എ.എസ്. 0491-2505266 9387288266
ജില്ാ കളക്ടർ  (dcpkd.ker@nic.in )  
െി. വിജയൻ    0491-2505008 8547610093
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  (dyc_gnlpkd.rev@kerala.gov.in)
ബോബു ടക.ജി.   0491-2505336 9446016628
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്്  കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcgeneralpkd@gmail.com)    
ബി.എൽ. ബിജിത്്  0491-2505336 8606088797
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpapkd2016@gmail.com) 
ടജ. രെമീളകുമോരി  0491-2505336 9495691863
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ, (prameela20000@gmail.com)
രെിയ ടക.ഉണ്ണികൃഷ് ണൻ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ (prd.pkd@gmail.com) 0491-2503329 9496003206

മലപ്പുറം
ജോ�ർ മലിക്  ഐ.എ.എസ്. 0483-2734355 9446539017
ജില്ാ കളക്ടർ (dcmlp.ker@nic.in)      
ടമഹറലി എൻ.എം.  0483-2734421 8547616002
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്   (admmlp.ker@nic.in)
ശബജു പി.  0483-2734846 9745117296
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adcgmlp@gmail.com) &    
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpamlp@gmail.com)  
രജനി പുല്ോനിക്ോട്ട ്  0483-2734846 9495139193
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ   (adcgmlp@gmail.com)
ബിൻസിലോൽ ജി., ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ  (diomlpm@gmail.com) 0483-2734387 9447607360

ഫകോഴിഫക്ോെ്

എസ്. സോംബേിവ റോവ ഐ.എ.എസ്.    0495-2371400    9447171400
ജില്ാ കളക്ടർ    (dckzk.ker@nic.in)          
ഫറോഷ്നി നോരോയണൻ   0495-2371062      9446007172
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  ( adm.kzk.rev@kerala.gov.in )   8547616013
നിബു െി. കുര്യൻ  0495-2371055 9947258037
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറല്)  (adcglkkd@gmail.com)
സുബ്രഹ്മണ്യൻ െി.എസ്. 0495-2374174 9995896460
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adcpakkd@gmail.com) 
ശ്ീലത വി.ടക.   0495-2371055 9048399320
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ  (adcglkkd@gmail.com)
കല ടക., ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ  (dio.prd@gmail.com) 0495-2370225 9496003203

വയനോെ്
ഫ�ോ. അദീല അബ്  ദുള് ഐ.എ.എസ്.  04936-202251 9447204666
ജില്ാ കളക്ടർ  (dcwayanad@gmail.com)    
തങ്കച്ചൻ ആന്റണി  04936-202532 9447097702
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  (admwayanad@gmail.com)
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ശനസി റഹ് മോൻ   04936-204280 9497778776
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ)   (adcglwyd@gmail.com) 
അജീഷ് സി.ടക. ടചറിയഫകോഫലോത്് 04936-204280 9495047349
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ)  (adcglwyd@gmail.com) 
ടക.െി. ഫേഖരൻ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ  (diowayanad@gmail.com) 04936-202529 9496003246

കണ്ണൂർ
സുഭോഷ്  െി.വി. ഐ.എ.എസ്.  0497-2700243    0497-2700242
ജില്ാ കളക്ടർ    (dcknr.ker@nic.in)  9447029015
ഇ.പി. ഫമഴ് സി  0497-2700577 9447766780
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്    (admkan.ker@nic.in)
രോജീവ് പി.എം.  0497-2700592 8281088590
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) (adckannur@gmail.com)    
അബ്ദുള് ജലീൽ �ി.വി.  0497-2700592 9037340568
അസി്റേന്് ഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (adckannur@gmail.com)   
ബീന ടക.  0497-2700592 9895581736
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ (adckannur@gmail.com)
ഇ.ടക. പത്മനോഭൻ, ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ,  (kannurdio@gmail.com) 0497-2700231 9496003202

കോസർഫഗോ�്
  ഫ�ോ. �ി. സജിത് ബോബു ഐ.എ.എസ്. 04994-256400 9447496600
ജില്ാ കളക്ടർ   (dckas.ker@nic.in)  
എൻ. ഫദവീദോസ്  04994-255833 9447726900
അഡീഷണൽ ഡിസ്ടിക്ട് േജിസ് പരൈറ്്  ( kascoll.ker@nic.in) 
ടബവിൻ ഫജോണ് വർഗീസ്  04994-256355 9847493219
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ)   (adcglkasaragod@gmail.com)     
ലളിത എം.  04994-256355 9446375534
ജില്ാ വനിതാപക്ഷേ ഓഫീസർ &
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ (േിഎ) (ic)   (adcglkasaragod@gmail.com)
മധുസൂദനൻ എം., ജില്ാ ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ   (dioksgd@gmail.com) 04994-255145 9496003201

ജില്ോ ദോരിദ്ര്യ നിർമ്മോർജ്ന യൂണിറ്റുകള്

തിരുവന്പുരം
ശ്ീഫലഖ സി.  0471-2360137 9048429571
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (ic) &  0471-2360138 
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി) (popautvm@gmail.com)  

ടകോല്ം
സയൂജ റ്റി.ടക.  0474-2792290 9847178064
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ  (pdpaukollam@gmail.com)             
രെസന്നകുമോരി പി.ജി.   0474-2795675 9446415651
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ   (ഡ്യുഡി) pdpaukollam@gmail.com)  

പത്നംതിട്ട
എൻ. ഹരി  0468-2962686 8075307229
പരോജക്ട് ഡയറക്ടര (drdapopta@gmail.com) 
പി.എൻ. ഫേോഭന  0468-2962686 9446344131
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ  (ഡ്യുഡി)  (drdapopta@gmail.com)
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                                                   ആലപ്പുഴ
ടജ. ടബന്നി  0477-2251063 9495691914
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdaalpy@gmail.com)   
ടപോൻസിനി പി.  0477-2251063 9995119389
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി)  (drdaalpy@gmail.com)

ഫകോട്ടയം
പി.എസ്. ഷിഫനോ   0481-2560721 9496342272
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdakottayam@gmail.com)
സി. ജയറോണി   0481-2563027 9495233779
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യൂഡി) (drdakottayam@gmail.com) 

ഇടുക്ി
പി. സുഫരന്ദ്രൻ  04862-233027 9447117285
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdaidk@gmail.com) 
ഉഷ ടക.റ്റി.
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി) (drdaidk@gmail.com) 04862-233027 9446459167

എറണോകുളം
ടക.ജി. തിലകൻ   0484-2422221 9497317373
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (pauernakulam@gmail.com)  
ടക.ടക. ഷീബ  0484-2422221 9446753034
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി)  (pauernakulam@gmail.com)

തൃശൂർ
സറീന എ. റഹ്മോൻ  0487-2365719 9567450970
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdatsr@gmail.com)  
മിനി എസ്.  0487-2365720 9495684160
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി) (drdatsr@gmail.com) 

പോലക്ോെ്
ടക.പി. ഫവലോയുധൻ  0491-2505866 9946039968
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdapopkd@gmail.com)
പി.ആർ. രമോഫദവി  0491-2505866  9446029843
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി)  (drdapopkd@gmail.com) 

മലപ്പുറം
രെീതി ഫമഫനോൻ  0483-2734976 9446382291
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (drdampm@gmail.com)
ഫദവകി എൻ.ടക.  0483-2734976 9946362777
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യു ഡി)  (drdampm@gmail.com)  

ഫകോഴിഫക്ോെ്
സിജു ഫതോമസ്  0495-2371283 9496035576
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ   (pdpaukkd@gmail.com)
സൂര്യ പി.എം.   0495-2371283 9400688167
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ  (ഡ്യുഡി)  (pdpaukkd@gmail.com) 

വയനോെ്
പി.സി. മജീദ്  04936-202465 9447518639
പരോജക്ട് ഡയറക്ടര (podrda@gmail.com) 
എലിസ പി.�ി.  04936-202465 7907157768
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ  (ഡ്യുഡി) (podrda@gmail.com) 



29

കണ്ണൂർ
വി.ടക. ദിലീപ്  0497-2700143 9446073320
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ  (pdpaukannur@gmail.com) 
ഇന്ദിര എ.ജി.   0497-2700143 9446611014
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡ്യുഡി) (pdpaukannur@gmail.com) 

കോസർഫഗോ�്
രെദീപൻ ടക.  04994-255944 9544235264
പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ (podrdaksd2019@gmail.com)  
എ. ലക്ഷി  04994-255944 9446700780
അസി്റേന്് പരോജക്ട് ഓഫീസർ  (ഡ്യു ഡി) (podrdaksd2019@gmail.com) 

സംസ്ോന ആസൂരേണ ഫബോർ�്
മവൈ് ബസറ്്: www.keralaplanningboard.org

പഫാണ് : 0471-2540707

    ഓഫീസ് വസതി 
മുഖ്യമന്തി  0471-2333812 0471-2314853
മചയർോൻ
വി.ടക. രോമചന്ദ്രൻ  0471-2540970 (Fax),  0471-2540404  0471-2315066
ബവസ് മചയർോൻ
vkr.kerala@gov.in, gokilapuram@outlook.com 

അംഗങ്ങൾ
റവനയൂ വകുപ്പു മന്തി  0471-2333670, 2327068 0471-2314652
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്തി  0471-2327561, 2321228 0471-2312329
ഗതോഗത വകുപ്പുമന്തി  0471-2333176, 2332021 0471-2310532
തുറമുഖം, മയൂസിയം, ആർക്ിഫയോളജി വകുപ്പു മന്തി 0471-2327135, 2326772 0471-2337088
ധനകോര്യ വകുപ്പുമന്തി  0471-2333254, 2333294 0471-2311238
ടരെോ�. െി. ജയരോമൻ, tjayaraman@gmail.com 0471-2540707
ടരെോ�. ആർ. രോമകുമോർ, rr@tiss.edu  0471-2540208
ഫ�ോ. ജയൻ ഫജോസ് ഫതോമസ്, jayanthomas@gmail.com 0471-2542714 1126597318
ഫ�ോ. ടക.എൻ. ഹരിലോൽ, harilal@cds.ac.in 0471-2540968 9447302752
ഫ�ോ. ബി. ഇക്ബോൽ, ekbal@gmail.com 0471-2540973 9447060912
ഫ�ോ. ടക. രവിരോമൻ,  raviramank.spb.ker@gov.in 0471-2542488 9958209920
ഫ�ോ. മൃദുൽ ഈപ്പൻ, mridul@cds.ac.in 0471-2541311 9846009557
ഫ�ോ. എ. ജയതിലക്  ഐ.എ.എസ്., മേമ്പർ മസക്രട്ടറി 0471-2541765 9446022644

ഗോയരേി നോയർ  ഐ.ഇ.എസ്. (ഇക്പണാേിക് അബഡ്വസര) 0471-2531996 9560338220
ഫരഖ വി. ഫദവ്, ചീഫ് (ഇവാലുപവഷൻ) (ic) 0471-2531394 9446777034
ഫ�ോ. വി. സഫ്ോഷ്, ചീഫ്  (മേർസ് മേക്ടീവ് ലൈാനിംഗ്) 0471-2532750 8547434266
ഫജോയി എൻ.ആർ., ചീഫ്  (വ്വസായം, അെിസ്ാനസകൗകര്ം) 0471-2540809 9495098608
എസ്.ആർ. സനൽകുമോർ, ചീഫ്  (ഡിമസൻരൈബലസ്ഡ് ലൈാനിങ്) (ic)  0471-2530277 9495098611
ഫ�ോ. എൻ. സുഫരഷ് കുമോർ, ചീഫ്  (േദ്തി ഏപകാേനം) (ic) 0471-2540852 9495098610
െി.ഇ. േോ്ി, ചീഫ് (സാമൂഹ്പസവനം) (ic) 0471-2540609 9446551957
നോഫഗഷ് എസ്.എസ്., ചീഫ്  (കൃഷി)  0471-2531395  9495098605
ഇ.ടക. േിവദോസൻ, സീനിയർ അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ആഫീസർ 0471-2541270 9495300614
സിസിലിയോമ്മ ചോഫക്ോ, ലൈാൻ േ്ിസിറ്ി ഓഫീസർ 0471-2532686 9447593697
മധു ഫമോഹൻ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0471-2542714 9847170366
ഷോജഹോൻ എൻ., േ്ിപക്ഷൻ ഓഫീസർ  0471-2540208 9846296581
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ജില്ോ പ്ോനിംഗ് ആ�ീസർമോർ
തിരുവനന്തപുരം രെീത എ.എസ്. (ic)  dpotvm.ker@nic.in 0471-2731317 9495098590
മകാല്ം ഷോജി പി.  dpokollam@gmail.com  0474-2793455 9495098591
േത്നംതിട്ട �ി. ജഗൽകുമോർ dpopta.ker@nic.in 0468-2222725 9495098592
ആലപ്പുഴ ടക.എസ്. ലതി  planningalpy@gmail.com   0477-2252064 9495098593
പകാട്ടയം ടെസ് പി. മോതയു  dpokottayam@yahoo.com 0481-2561638 9495098594
ഇടുക്ി  ഷീല ടക.ടക.  dpoidk.ker@nic.in 0486-2233010 9495525559
എറണാകുളം ലിറ്റി മോതയു   ekmdpo@gmail.com 0484-2422290            9495098596
തൃശൂര  റ്റി.ആർ. മോയ  dpothrissur@gmail.com 0487-2360672 9846486999
ോലക്ാെ് ഏലിയോമ്മ ശനനോൻ  dpopkd@gmail.com 0491-2505350 9495098598
േലപ്പുറം സോബു സി. മോതയു  dpompm@gmail.com 0483-2734832 9495098599
പകാഴിപക്ാെ് അനിൽ കുമോർ (ic)  dpokozhikode@gmail.com 0495-2371907 9495107904
വയനാെ് സുഭദ്ര നോയർ (ic)  dpowayanad@gmail.com 04936-202626 9495098602
കണ്ണൂർ  ടക. രെകോേൻ  dpokannur@gmail.com 0497-2700765 9495098601
കാസർപകാെ് സത്യരെകോേ് എസ്.   dpoksgd@gmail.com 04994-255313 9446273344

സംസ്ോന റിഫസോഴ് സ് ഗ്രൂപ്പ് - വിഫകന്ദ്രീകൃതോസൂരേണം
ഓഫീസ്  : സംസ്ാന ആസൂത്രണപൈാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം, പഫാൺ : 0471-2534826

ഇ-മേയിൽ : srglsgd12fyp@gmail.com, srglsgdcc@gmail.com

ഫ�ോ. ടക.എൻ. ഹരിലോൽ 0471-2540968 9447302752
മചയർോൻ (മേമ്പർ, സംസ്ാന ആസൂത്രണ പൈാർഡ്)  
ഫ�ോ. ഫജോയ് ഇളമണ്, ബവസ് മചയർോൻ (ഡയറക്ടര, കില) 0471-2534826 9446521312
കണ്വീനർ  0471-2534826 

ഫകരള സംസ്ോന തിരടഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
മവൈ് ബസറ്് : www.sec.kerala.gov.in,  ഇ-മേയില് : cru.sec@kerala.gov.in, electionker@gmail.com

പഫാൺ:  0471-2337884, 2325048  ഫാക് സ്: 0471-2328258, 2338288, 2336263
വി. ഭോസ് ക്രൻ  0471-2328157 8281000116
സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ിഷണർ 2337884 8086666500
എ. സഫ്ോഷ്  0471-2320789 8281000120
മസക്രട്ടറി   9447746030
സജിത പി. പി.  0471-2334130 8281000119
അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി - I & സീനിയർ അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസർ (ic)       9446333993
എസ്. ഫമോഹൻദോസ്  0471-2325058 8281000121
അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി - II & അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി - III (ic)   9446487798
വി. ഷോജിഫമോൻ  0471-2334733 8281000122
ലാ ഓഫീസർ, േ്ിക് റിപലഷന്സ് ഓഫീസര   9496102024
& പ്റേറ്് േ്ിക് ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസര (ic)   
ബി. നീന  0471-2330542 8281000124
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ോപനജർ  9895267114
ആർ. ലോലു  0471-2328158 8281000117
പജായിന്് മസക്രട്ടറി (എം)  9447638886
ജയിംസ് പി.ടജ.  0471-2334734 8281000125
പജായിന്് മസക്രട്ടറി (േി)  9495242830
പി. ഫ്ോൻസിസ് �ിക്രൂസ് 0471-2320765 8281000129
ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി റ്റു കമ്ിഷണർ  9400852450
രോധോകൃഷ്ണകുറുപ്പ് സി.  0471- 2320516 8281000126
കണ്സള്ട്ടന്്   9447556949
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സംസ്ോന വിവരോവകോേ കമ്മീഷൻ
മവൈ് ബസറ്്: www.keralasic.gov.in     ഇ-മേയിൽ: sic@kerala.nic.in 

പഫാണ്: 0471-2330920    ഫാക് സ് : 0471-2330820

വിൻസൻ എം. ഫപോള്  0471-2332533 9497889275
പ്റേറ്് ചീഫ് ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ീഷണർ  
ഫ�ോ. ടക.എൻ. വിഫവകോനന്ദൻ  0471-2330470 9447019722
ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ീഷണർ  0471-2561627 7907362848
എസ്. ഫസോമനോഥൻ പിള്  0471-2332599 9446271691
ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ീഷണർ  0471-2561617 
ടക.വി. സുധോകരൻ  0471-2332588 9497733450
ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ീഷണർ  0471-2561619 
ശ്ീലത പി.ആർ.  0471-2332566 9995011878
ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ീഷണർ  0471-2561604 
മീര  �ി.  0471-2320920 8129420747
കമ്ീഷന് മസക്രട്ടറി   0471-2335199   
എസ്.എ. രോജലക്ഷി  0471-2332477 9447792408
ലീഗല് എക്്പേരട്ട് & അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറി (നിയേം)  
വി. അജയകുമോർ  0471-2335188 9895051970
ഫിനാൻസ് എക്്പേരട്ട്  & പജായിന്് മസക്രട്ടറി  (ഫിനാ ന്സ്)
മുഹമ്മദ് റിയോസ്, പജായിന്് മസക്രട്ടറി & പ്റേറ്് േ്ിക്  ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസര 0471-2561608 9495020142

ഫലോക്ൽ ഗവണ്ടമന്റ് കമ്മീഷൻ
ഇ-മേയിൽ : lsgcommission@gmail.com        പഫാൺ: 0471-2721627

ഫ�ോ. സി.പി. വിഫനോദ്, മചയർോൻ  0471-2721627  9560705986
റ്റി.ടക. ഫജോസ് ഐ.എ.എസ്.  0471-2518163 9446375216
മേമ്പർ മസക്രട്ടറി (അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി,  L.S.G.D) 
ഫ�ോ. എൻ. രമോകോ്ൻ, മേമ്പർ  0471-2721627  9496143232

മഹോത്മോഗോന്ധി ഫദേീയ ഗ്ോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ോന മിഷൻ
  പഫാൺ: 0471-2313385, 2314385    ഫാക്്: 0471 2312385      മഹല്പ്് ബലന് പൊൾഫ്രീ : 1800 425 1004

മവൈ് ബസറ്് : www.nregs.kerala.gov.in,  ഇ-മേയില് : mgnrega.kerala@gov.in, mgnregakerala@gmail.com 

ഫ�ോ. ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ ഐ.എ.എസ്.  0471-2313385   8078972385
േിഷൻ ഡയറക്ടർ  0471-2315385   
എൽ.പി. ചിത്ർ  0471-2315385   9497568156
അഡീഷണല് േിഷൻ ഡയറക്ടർ  
സി.പി. ഫജോസ�്  0471-2315385 9446093613
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ  (ആര ഇ)  
പി. ബോലചന്ദ്രൻ നോയർ  0471-2313385 9446901481
പജായിന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ & പരോഗാം ഓഫീസർ  (േിഎം & ഇ) 
സഫനോബ് എസ്.   0471-2315385 9895174293
മഡേയൂട്ടി മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ & പരോഗാം ഓഫീസർ  (ഐറ്ി) 
രവിരോജ് ആർ.  0471-2313385 9946937951
മഡേയൂട്ടി മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ &പരോഗാം ഓഫീസർ (ഐഇസി) 
ശഷനി എൻ.  0471-2313385 9495167625
പ്റേറ്് എം.ജി.എന്.ആര.ഇ.ജി.എ. എഞ്ിനീയര  
സൂര്യ എസ്. ഫഗോപിനോഥ്  0471-2313385 9400781422
അസി്റേന്് മഡവലേ് മേന്് കമ്ീഷണർ  & പ്റേറ്് േ്ിക് ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസർ 
അനീഷ് ബി.  0471-2313385 9746815381 
അസി്റേന്് മഡവലേ്മേന്് കമ്ീഷണര &പരോഗാം ഓഫീസർ (മരൈയിനിംഗ്) 
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ജില്ോ ഫജോയിന്റ് ഫരെോഗ്ോം ഫകോർ�ിഫനറ്റർമോർ (MGNREGS)
തിരുവനന്തപുരം ഫ�ോ. റ്റി. ഷോജി  (nregatvm@yahoo.com) 0471-2360122 9447863875
മകാല്ം എ. ലോസർ  (mgnregakollam@gmail.com) 0474-2790411 7356014532
േത്നംതിട്ട എൻ. ഹരി  (drdapopta@gmail.com) 0468-2222686 9447007364
ആലപ്പുഴ ടക.ടക. ഷോജു  (jpcnregaalp@gmail.com) 0477-2262068 8281584655
പകാട്ടയം പി.എസ്. ഷിഫനോ  (drdakottayam@gmail.com) 0481-2563027 9496342272
ഇടുക്ി  ബിൻസ് സി. ഫതോമസ്  (nregaidk@gmail.com) 04862-233047 9447971317
എറണാകുളം ടക.ജി. തിലകൻ  (nregaekm@gmail.com) 0484-2427530 9497317373
തൃശൂർ  പി.സി. ബോലഫഗോപോൽ  (nregatsr@gmail.com) 0487-2364095 9447603330
ോലക്ാെ് സി.എസ്. ലതിക (jpcnregspkd@gmail.com) 0491-2505859 9446813641
േലപ്പുറം രെീതി ഫമഫനോൻ  (nregampm@gmail.com) 0483-2732345 9446382291
പകാഴിപക്ാെ് അബ്ദുള് അസീസ് പി. (jpcmgnregskkd1@gmail.com) 0495-2371283 9495056333
വയനാെ് പി.ജി. വിജയകുമോർ (jpcnregawnd@gmail.com) 04936-205939 9447746163
കണ്ണൂർ  ടക.എം. രോമകൃഷ്ണൻ (nregskannur@gmail.com) 0497-2700143 9447287542
കാസർപകാെ് ടക. രെദീപൻ (podrdaksd@gmail.com) 04994-255944 9544235264

അയ്യങ്കോളി നഗര ടതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ടസൽ
മവൈ് ബസറ്് : www.auegskerala.gov.in,  ഇ-മേയിൽ : auegskerala@gmail.com

സുഫബോധ് എസ്., പരോജക്ട് ഓഫീസര 0471-2318896 9496743562
ഹിരണ് കൃഷ്ണ എസ്.എൻ.,  ഐ.റ്ി. ഓഫീസർ 0471-2318896 9946487910

കുടുംബശ്ീ
മവൈ് ബസറ്് : www.kudumbashree.org 

ഇ-മേയിൽ : kudumbashree1@gmail.com, info@kudumbashree.org
ഓഫീസ് : 0471-2554714, 2554715, 2554716, 2554717, ഫാക് സ്: 0471-2554714, 2554715, 2554716

എസ്. ഹരികിഫഷോർ ഐ.എ.എസ്.   0471-2554714  2554715 9188112000
എക് സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ 2554716  2554717
ആേോ വർഗീസ്, ഡയറക്ടർ (എ & എഫ്) 0471-2554714  2554715 9400442075
രജനി എം.,   അക്കൗണ്ട് സ് ഓഫീസർ 0471-2554714 2554715 9496102669
ബിജു റ്റി., അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസർ 0471-2554714 2554715 9497004208
രെഫമോദ് ടക.വി., പരോഗാം ഓഫീസർ  0471-2554714 2554715  9188112003
(ഓർഗബനപസഷൻ, മജന്ഡര, എം.എഫ്, എം.ഐ.എസ്)  
അമൃത ജി.എസ്., പരോഗാം ഓഫീസർ (പസാഷ്ൽ ഡവലേ് മേന്്) 0471-2554714  2554715  9188112008
നിരഞ്ന എൻ.എസ്., പരോഗാം ഓഫീസർ (ബേപക്രാ എന്രബരേസസ്) 0471-2554714  2554715  9188112009
ദത്ൻ സി.എസ്., പരോഗാം ഓഫീസർ (അഗികള്ച്ര)
&  ചീഫ് ഓപ്പററ്ിംഗ് ഓഫീസര (ഉേജീവനം) (ic) 0471-2554714  2554715  9188112011
നിഫകഷ് കിരണ് ടക.ആർ.,  പരോഗാം ഓഫീസർ (അനിേല് ഹസ്ൈന്റി) 0471-2554714  2554715  9946101005
സജിത് എസ്., ചീഫ് ഓപ്പററ്ിംഗ് ഓഫീസർ (എൻ.ആർ.ഒ) 0471 2335714 9447761018

 ജില്ോ മിഷൻ ഫകോ-ഓർ�ിഫനറ്റർമോർ
തിരുവനന്തപുരം ഫ�ോ. ടക.ആർ. ശഷജു 0471 2447552 9446615509
മകാല്ം സഫ്ോഷ് എ.ജി.   0474 2794692 9447800658
േത്നംതിട്ട ടക. വിധു 0468 2221807 9447354898
ആലപ്പുഴ രെേോ്് ബോബു ടജ.  0477 2254104 9946209469
പകാട്ടയം സുഫരഷ് പി.എൻ. 0481 2302049 9447564311
ഇടുക്ി  റ്റി.ജി. അഫജഷ്  0486 2232223 9400030669
എറണാകുളം ഗീവർഗീസ് റ്റി.പി. 0484 2426982 9400174115
തൃശൂർ  ടക.വി. ഫജ്യോതിഷ് കുമോർ 0487 2362517 9447714148
ോലക്ാെ് ടസയ്ലവി പി. 0491 2505627 8589885889
േലപ്പുറം ഫഹമലത സി.ടക. 0483 2733470 9539070343
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പകാഴിപക്ാെ് കവിത പി.സി. 0495 2373678 9497649098
വയനാെ് സജിത പി.  04936 206589 9447841843
കണ്ണൂർ  വോസു രെദീപ് (ic) 0497 2702080 9495621587
കാസർപകാെ് സുഫരന്ദ്രൻ റ്റി.റ്റി. 04994  256111 9447006242

ശുചിത്വ മിഷൻ
ഓഫീസ് : 0471-2316730, 2319831    ഫാക് സ് :0471-2312730

website: www.sanitation.kerala.gov.in    email: sanitation.sm@kerala.gov.in

എ.സി. ടമോയ്ീൻ   0471-2332700, 2333059  9447978800
മചയർോൻ &  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുേന്തി   min.lsgd@kerala.gov.in
റ്റി.ടക. ഫജോസ് ഐ.എ.എസ്.  0471-2518163 9446375216
ബവസ് മചയർോൻ 
& അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി, തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്്  acslsgd@gmail.com
മിർ ടമോഹമ്മദ് അലി ഐ.എ.എസ്. 0471-2316334 7558017816
എക് സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ   edsuchitwamission@gmail.com
പി.�ി. �ിലിപ്പ്, ഡയറക്ടർ (ഓപ്പറഷൻസ്)  0471-2319831,2316730  9447268452
വനജകുമോരി ടക.,  ഡയറക്ടർ (കുെിമവള്ളം) 0471-2319831,2316730 9142643803
ഫജോണ്സണ് ഫരെം കുമോർ, പരോഗാം ഓഫീസർ (മരൈയിനിംഗ്) 0471-2319831,2316730 9447765793
& പ്റേറ്് േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർ  
രശ്ി ഫമോള്,  പരോഗാം ഓഫീസർ (പോണിറ്റിംഗ്)  0471-2319831,2316730 9446534312
വി. രെദീപ് കുമോർ, പരോഗാം ഓഫീസർ (മഹൽത്്) 0471-2319831,2316730 9446857694
രഞ്ജു ആർ. പിളള, സീനിയർ കൺസൾട്ടന്് (ഡിബസൻ) 0471-2319831,2316730  9961085455

 ജില്ോ ശുചിത്വ  മിഷൻ ഫകോ-ഓർ�ിഫനറ്റർമോർ
ജില് ഫപര് ഓ�ീസ്  ടമോശബൽ ഇ-ടമയിൽ
തിരുവനന്തപുരം ട�യ്സി എ. 0471- 2360643 9495330575 tvm.sm@kerala.gov.in
മകാല്ം ജി. സുധോകരൻ 0474-2791910 7025861463 klm.sm@kerala.gov.in
േത്നംതിട്ട രോധോകൃഷ്ണൻ സി. 0468-2322014 8547931565 pta.sm@kerala.gov.in
ആലപ്പുഴ ബിൻസ് സി. ഫതോമസ് 0477-2253020 9447971317 alp.sm@kerala.gov.in
പകാട്ടയം �ിലിപ്പ് ഫജോസ�് 0481-2573606  8848893176 ktm.sm@kerala.gov.in
ഇടുക്ി സജു ടസബോസ്റ്യൻ 0486-2232295 9567667220 idk.sm@kerala.gov.in
എറണാകുളം പി.എച്ച്. ശഷൻ 0484-2428701 9446666154 ekm.sm@kerala.gov.in
തൃശൂർ ശുഭ റ്റി.എസ്. 0487-2360154 8075650342 tsr.sm@kerala.gov.in
ോലക്ാെ്  ടബനില ബ്രൂഫണോ എൻ. 0491-2505710 8281340294 pkd.sm@kerala.gov.in
േലപ്പുറം രോഫകഷ് ഇ.റ്റി. 0483-2738001 9496341451 mpm.sm@kerala.gov.in
പകാഴിപക്ാെ് കബനി സി.  0495-2370677 8921940154 kzk.sm@kerala.gov.in
വയനാെ് ശനസി റഹ്മോൻ (ic) 0493-6203223 9496752776 wnd.sm@kerala.gov.in
കണ്ണൂർ അഭിജിത്്  റ്റി.ജി. 0497-2700078 9447257785 knr.sm@kerala.gov.in
കാസർപഗാഡ് ജസീർ പി.വി. 04994-255350 9562242370 ksgd.sm@kerala.gov.in

ഇൻ�ർഫമഷൻ ഫകരള മിഷൻ
മവൈ് ബസറ്് : www.ikm.gov.in,  ഇ-മേയിൽ : ikm@ikm.gov.in

പഫാൺ: 0471-2773100    ഫാക് സ് 0471-2726111
ഫ�ോ. ചിരേ എസ്.  ഐ.എ.എസ്.  0471-2773101 9400169681
എക് സികയൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടർ  
എം.പി. അജിത് കുമോർ, ഗ്രൂപ്് ഡയറക്ടർ   0471-2773102 9447872703
എം. ശസനുലോബ്ീൻ, അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസര 0471-2773100  
& പ്റേറ്് േ്ിക് ഇന്ഫരപേഷന് ഓഫീസര
നീലകണ്ഠൻ �ി.എസ്., മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടര (മെക്ിക്ല്) 0471-2773100, 2312230
ടഹൽപ് ട�സ് ക്്  0471-2773100, 2773160
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ഹരിതഫകരളം മിഷൻ
മവൈ് ബസറ്് : www.haritham.kerala.gov.in,     ഇ-മേയിൽ : haritham@kerala.gov.in

പഫാണ് : 0471-2449938, 2449939

ഫ�ോ. െി.എൻ. സീമ    0471 2449938, 2449939 9447077556
എക്ികയൂട്ടീവ് ബവസ് മചയർപേഴ് സൺ  9188120300
ഇന്ദു എസ്., അഡ്ിനിസ്  പരൈറ്ീവ് ഓഫീസര 0471 2449938, 2449939 9446456435
എബ്രഹോം ഫകോേി, കൺസൾട്ടന്് ( ജലവിഭവം) 0471 2449938, 2449939 9447388184
എസ്.യു. സഞ്ീവ്, കൺസൾട്ടന്് (കൃഷി) 0471 2449938, 2449939 9387801694
െി.പി. സുധോകരൻ, കൺസൾട്ടന്് (പശഷി വികസനം, ഏപകാേനം) 0471 2449938, 2449939 9895029009
എൻ. ജഗജീവൻ, കൺസൾട്ടന്് (ോലിന് സംസ്കരണം) 0471 2449938, 2449939 9447172199
പി. അജയകുമോർ, മെക്ിക്ൽ ഓഫീസർ (ോലിന് സംസ്കരണം) 0471 2449938, 2449939 9447221655
ഹരിരെിയഫദവി വി.വി.,  മെക്ിക്ൽ ഓഫീസർ (കൃഷി) 0471 2449938, 2449939 9447008982
ആർ.വി. സതീഷ്, മെക്ിക്ൽ ഓഫീസർ (ജലവിഭവം ) 0471 2449938, 2449939 9495244544
വി. രോഫജന്ദ്രൻ നോയർ, മെക്ിക്ൽ ഓഫീസർ  (പശഷി വികസനം, ഏപകാേനം) 0471 2449938, 2449939 9446104370
മഫനോജ് ബി., േ്ിക് റിപലഷൻസ് ഓഫീസർ  0471 2449938, 2449939 9895882812
േിവരെസോദ് വി., അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ  0471 2449938, 2449939 9495568939

ജില്ോ മിഷൻ ഫകോ-ഓർ�ിഫനറ്റർമോർ
തിരുവനന്തപുരം �ി. ഹുമയൂണ് humayoond@gmail.com 7558049330
മകാല്ം എസ്. ഐസക്് harithakeralamissionklm@gmail.com 9447721737
േത്നംതിട്ട ആർ. രോഫജഷ്  harithakeralamissionpta@gmail.com 9400912190
ആലപ്പുഴ ടക.എസ്. രോഫജഷ്  hkmalpy@gmail.com 9497676809
പകാട്ടയം പി. രഫമഷ്  rameshpdwaraka@gmail.com 9447862064
ഇടുക്ി  ഫ�ോ. ജി.എസ്. മധു  madhugsdr@gmail.com 9447466229
എറണാകുളം സുജിത് കരുണ്  sujithkarunekm@gmail.com 9446504599
തൃശൂർ  പി.എസ്. ജയകുമോർ  psjayakumar123@gmail.com 9446849395
ോലക്ാെ് ശവ. കല്യോണകൃഷ്ണൻ  kalyanakrishnany@gmail.com 9400583312
േലപ്പുറം പി.എസ്. ജയകുമോർ (ic) hkmmalapuram@gmail.com 9188120331
പകാഴിപക്ാെ് രെകോേ് പി.  hkmkozhikode@gmail.com 9447768058
വയനാെ് രെകോേ് പി. (ic) hkmwayanad@gmail.com 9188120334
കണ്ണൂർ  ഇ.ടക. ഫസോമഫേഖരൻ  hkmkannur@gmail.com 9744333345
കാസർപകാെ് എം.പി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ  hkmkasaragod@gmail.com 9497301687

ശല�് മിഷൻ
പഫാൺ : 0471 2335524, ഇ-മേയിൽ : lifemissionkerala@gmail.com

മവൈ് ബസറ്് : www.lifemission.lsgkerala.gov.in
യു.വി. ഫജോസ് ഐ.എ.എസ്.   0471 2335524  9995875524
ചീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര
ടക.പി. സോബുക്കുട്ടൻ നോയർ 0471 2335524  9447503885
മഡേയൂട്ടി ചീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര
ജയ്ൻ പി.എസ്.   0471 2335524  9387754717
ഫിനാന്സ്  ഓഫീസര
അജിത എസ്., പരോഗാം ോപനജർ 0471 2335524  9447495195
രോഹുൽ യു.എസ്., പരോഗാം ോപനജർ 0471 2335524  9895553227
ഗീതു രെേോ്്, സ്ടക്ചറല് എഞ്ിനീയര 0471 2335524  9400670347
ശ്ീഫദവി ആർ., സിവില് എഞ്ിനീയര 0471 2335524  8547355228
അജയകുമോർ എൻ., സിവില് എഞ്ിനീയര 0471 2335524  9446496949
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ജില്ോ മിഷൻ ഫകോ-ഓർ�ിഫനറ്റർമോർ
തിരുവനന്തപുരം സജീന്ദ്ര ബോബു 0471 2360137 9495904765
മകാല്ം േരത്ചന്ദ്രൻ  0474 2798534 9539878136
േത്നംതിട്ട സുനിൽ സി.പി. 0468 2222686 9447721863
ആലപ്പുഴ ഉദയസിംഹൻ പി.പി. 0477 2251063 9447246254
പകാട്ടയം സുഭോഷ് സി.എൻ.  0481 2563027 9447181292
ഇടുക്ി  രെവീണ് ടക.   9447765615
എറണാകുളം ഏണസ്റ് സി. ഫതോമസ് 0484 2422221 9446073003
തൃശൂർ  ലിൻസ് ഫ�വി�് 0487 2365720 7907520873
ോലക്ാെ് അനീഷ് ടജ. ആലയ്കോപ്പള്ി 0491 2505245 7034327862
േലപ്പുറം രോഫജഷ് കുമോർ എസ്.  9847346426
പകാഴിപക്ാെ് ഫജോർജ്് ഫജോസ�് 0495 2371283 9497211341
വയനാെ് സിബി വർഗീസ് 04936 202465 9895655937
കണ്ണൂർ  അനിൽ ടക.എൻ.  0497 2700143 9446268475
കാസർപകാെ് വത്സൻ എം.  9446169112 

ആർദ്രം മിഷൻ
മവൈ് ബസറ്് - www.arogyakeralam.gov.in, www.dhskerala.gov.in

 ഇ-മേയിൽ : arogyakeralam@gmail.com  
പഫാണ് : 0471-2301181, 2302490

ഫ�ോ. രോജൻ എൻ. ടഖോബ്രഗട� ഐ.എ.എസ്.   0471 2327865  9072628100
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ആപരാഗ്ം) pskeralahealth@gmail.com
ഫകേഫവന്ദ്രകുമോർ ഐ.എ.എസ്.  0471 2301181 9048027777
മചയരോന്, ൊസ്ക് പഫാഴ്്, ആരദ്രം േിഷന്     smdnrhm@gmail.com 
ഫ�ോ. നവഫജോത് ഫഖോസോ ഐ.എ.എസ്.  0471-2945650 8589822000
ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടര,  മക.എം.എസ്.സി.എല്.  md@kmscl.ker.gov.in 
ഫ�ോ. സരിത ആർ.എൽ.,  ഡയറക്ടര, മഹല്ത്് സര വ്വീസസ് dhskerala@gmail.com 0470-2303025 9447139266
ഫ�ോ. റംല ബീവി,   ഡയറക്ടര, മേഡിക്ല് എഡയൂപക്ഷന് director@dme.kerala.gov.in  0471-2444011 9447042126
ഫ�ോ. പി.ടക. ജമീല, പ്റേറ്് കണ്സല്ട്ടന്് (change management), ആരദ്രം േിഷന് 0471-2323223 9447737579
ഫ�ോ. രോജു വി.ആർ. 
അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര (പരോജക്ട്സ്; ഇ-മഹല്ത്്) ehealthkerala@gmail.com 0471-2983033 9400355719
ഷിനു ടക.എസ്., എക്ികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര (ic) എസ്.എച്്.എസ്.ആര.സി. 0471-2336743 9447069900
ഫ�ോ. സി.ടക. ജഗദീേൻ, പ്റേറ്് പനാഡല് ഓഫീസര, ആരദ്രം േിഷന് 0471-2302490 9447124413

ജില്ോ െോസ്് ഫ�ോഴ് സ് കണ്വീനർമോർ, ആർദ്രം മിഷൻ
തിരുവനന്തപുരം ഫ�ോ. രെീത    dmohealthtvm@gmail.com 0471 2471291 9946105472
മകാല്ം ഫ�ോ. ടഷർളി  വി.വി.    dmohkollam@gmail.com 0474 2799299 9946105473
േത്നംതിട്ട ഫ�ോ. ഷീജ എ.എൻ.    dmohpathanamthitta@gmail.com 0468 2228220 9946105475
ആലപ്പുഴ ഫ�ോ. അനിത കുമോരി    dmohalppy@yahoo.co.in 0477 2251650 9946105477
പകാട്ടയം ഫ�ോ. ഫജക്ബ്് വർഗീസ്    dmohktm@yahoo.co.in 0481 2562778 9946105479
ഇടുക്ി  ഫ�ോ. സുഷമ    dmohik@gmail.com 0486 2233030 9946105481
എറണാകുളം ഫ�ോ. എൻ.ടക. കുട്ടപ്പൻ    dmohekmoffice@gmail.com 0484 2360802 9946105483
തൃശൂർ  ഫ�ോ. റീന ടക.ടജ.    dmohtsr123@yahoo.com 0487 2333242 9946105485
ോലക്ാെ് ഫ�ോ. ടക.പി. റീത്    idsppkd@yahoo.co.in 0491 2505189 9946105487
േലപ്പുറം ഫ�ോ. സക്ീന    dmomanjeri@yahoo.co.in 0483 2736241 9946105489
പകാഴിപക്ാെ് ഫ�ോ. വി. ജയശ്ീ    dmokkd@gmail.com 0495 2370540 9946105491
വയനാെ് ഫ�ോ. ഫരണുക    dmowayanad@gmail.com 04935 240390 9946105493
കണ്ണൂർ  ഫ�ോ. നോരോയണ നോയിക്്    idspkannur@gmail.com 0497 2700194 9946105495
കാസർപകാെ് ഫ�ോ. എ.പി. ദിഫനേ് കുമോർ    idspksd@hotmail.com 0467 2030118 9946105497
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ടപോതുവിദ്യോഭ്യോസ സംരക്ഷണ യ ജ്ം
പഫാൺ : 0471-2331388, ഇ-മേയിൽ : keralaeducationmission@gmail.com

ജീവൻബോബു ടക., ഐ.എ.എസ്., ചീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര  0471-2331388  9447625106
ഫ�ോ. സി. രോമകൃഷ്ണൻ, വിദ്ാഭ്ാസ വിദഗ്ധൻ  0471-2331388 9446464727
ഫ�ോ. രതീഷ് കോളിയോെൻ, വിദ്ാഭ്ാസ വിദഗ്ധൻ  0471-2331388 9496404339
മീനോംബിക എം.ഐ., േിഷൻ അണ്ടർ മസക്രട്ടറി 0471-2331388 9497783774
ശ്ീരഞ്ിനി എസ്., േിഷൻ പരോജക്ട് ഓഫീസർ 0471-2331388 9995894226

ജില്ോ മിഷൻ ഫകോ-ഓർ�ിഫനറ്റർമോർ
തിരുവനന്തപുരം ജവോദ്  9446504874
മകാല്ം ടറനി ആന്റണി  9447037200
േത്നംതിട്ട രോഫജഷ് എസ്.  9447594838
ആലപ്പുഴ എ.ടക. രെസന്നൻ   9495118260
പകാട്ടയം രെസോദ് ടക.ടജ.  9349374321
ഇടുക്ി  ടക.എ. ബിനുഫമോൻ  9497046312
എറണാകുളം ഫജോർജ് ബോസ്റിൻ ടക.ജി.   9446343463
തൃശൂർ  മുഹമ്മദ് സിദ്ധിഖ് പി.എ.  9496238104
ോലക്ാെ് െി. ജയരെകോേ്  9495228330
േലപ്പുറം എം.എം. മണി  9447927668
പകാഴിപക്ാെ് ബി. മധു   9495889678
വയനാെ് ബി. മധു  9495889678
കണ്ണൂർ  പി. ദിലീപ്കുമോർ   9495214401
കാസർപകാെ് പി. ദിലീപ്കുമോർ  9495214401

ഫകരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് ഓ�് ഫലോക്ൽ അഡ്ിനിസ് ഫരൈഷൻ (കില)
മവൈ് ബസറ്്: www.kila.ac.in   ഇ-മേയില് : info@kila.ac.in    പഫാണ് : 0487-2207000 ഫാക്് : 0487-2201062,

facebook  : www.facebook.com/kilatcr   twitter : www.twitter.com/kilathrissur

ഫ�ോ. ഫജോയ് ഇളമണ്, ഡയറക്ടർ    director@kila.ac.in 0487-2201312 9446521312
�ി. സുധ, റീജിയണല് ഡയറക്ടര 0474-2453965 9447739404
കില-മസന്ര പഫാര ഹയൂേണ് റിപസാഴ്് മഡവലേ്മേന്്, മകാട്ടാരക്ര   kilachrd@kila.ac.in
കൃഷ്ണകുമോർ ജി., രേിന്സിപ്ല്, കില-മസന്ര പഫാര  പസാപഷ്ാ-ഇക്പണാേിക് 0474-2454621 9895324375
മഡവലേ്മേന്്, മകാട്ടാരക്ര  kilakottarakkara@kila.ac.in
അനിൽ ടക.ജി.  0487-2370209  9895489855
രേിന്സിപ്ല്, കില-മസന്ര പഫാര  ഗുഡ് ഗപവണന്സ്, േണ്ണുത്ി  kilamannuthy@kila.ac.in
ശവ. വിജയകുമോർ  0460-2203216 9947810179
രേിന്സിപ്ല്, കില-മസന്ര പഫാര  ഓരഗാനിക് ഫാേിംഗ് & പവ്റേ് ോപനജ് മേന്്, തളിപ്റമ്പ്  kilataliparamba@kila.ac.in

കിലയിടല വിവിധ വിഷയഫകന്ദ്രങ്ങള്
പേര്, ചുേതല പഫാണ് മോബൈല് ഇ-മേയില്
ടരെോ�. പി. േിവോനന്ദൻ, മസന്ര പഫാര സൈ് ആള്പട്ടണ് ്റേഡീസ്  siva.cds@gmail.com
ടരെോ�. സണ്ണി ഫജോർജ് ്(മസന്ര പഫാര അരൈന് ഗപവണന്സ ്& 0487-2207401 9446606973 george@kila.ac.in
സകൗത്് ഏഷ്ന് സ്കൂള് ഓഫ് പലാക്ല് ഗപവണന്സ്)
ഫ�ോ. സുഹൃത ്കുമോർ എ.     9446981571 
(ലീഗല് റിപസാഴ്് മസന്ര പഫാര പലാക്ല് ഗപവണന്സ്)
�ി. സുധ, മസന്ര പഫാര ജിപയാ-ഇന്ഫരോറ്ിക്് ആന്് ആര.ഡി. 0474-2453965 9447739404  kilachrd@kila.ac.in
ഫ�ോ. പീറ്റർ എം. രോജ ്(ബചല്ഡ്  റിപസാഴ്് മസന്ര)  0487-2207087 9447821046 raj@kila.ac.in
ഫ�ോ. ടജ.ബി. രോജൻ 0487-2207080 9447817042 jbrajan@kila.ac.in
(മസന്ര പഫാര സമ്റേയിനൈിള് മഡവലേ്മേന്് ആന്് പലാക്ല് ഗപവണന്സ്)
ഫ�ോ. അമൃത ടക.പി.എൻ., ജന്ര സ്കൂള് പഫാര പലാക്ല് ഗപവണന്സ് 0487-2207087 9447271170 amrutha@kila.ac.in
കില-ടഹൽപ ്ട�സ് ് 0487-2455000 helpdesk@kila.ac.in
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തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
ശകമോറ്റം ടചയ് വിഷയങ്ങളടെ വകുപ്പു ഫമധോവികള്

വകുപ്്  ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്  മോബൈൽ
കൃഷി  എ.ആർ. അജയകുമോർ ഐ.എ.എസ്. 0471-2304480 9446385900
മൃഗസംരക്ഷണം ഫ�ോ. എം.ടക. രെസോദ് 0471-2302283 9446542283
ക്ഷീരവികസനം എസ്. ശ്ീകുമോർ 0471-2445799 9497166202
എസ്.എസ്.എ ഫ�ോ. എ.പി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ 0471-2320826 9447738890
മോതുവിദ്ാഭ്ാസം ജീവൻ ബോബു ടക. ഐ.എ.എസ്.  0471-2325106 9447625106
ഹയർ മസക്ന്റി ജീവൻ ബോബു ടക. ഐ.എ.എസ്.  0471-2320714 9447625106
മെക് നിക്ൽ  എഡയൂപക്ഷൻ ഫ�ോ. ടക. പി. ഇന്ദിരോഫദവി 0471-2451369 9496380212
ഫിഷറീസ് ടവങ്കിഫെേപതി എസ്. ഐ.എ.എസ്. 0471-2303160 9496007020
ആപരാഗ്ം ഫ�ോ. സരിത ആർ.എൽ. 0471-2303025 9447139266
പഹാേിപയാപ്തി ഫ�ോ. ടക. ജമുന 0471-2470342 9447170342
ആയുർപവദം ഫ�ോ. ടക.എസ്. രെിയ 0471-2322620 9447132262
സാമൂഹ്നീതി ഷീബ ഫജോർജ് ഐ.എ.എസ്. 0471-2302887 9447171437
േട്ടികജാതി വികസനം ശ്ീവിദ്യ പി.ഐ. ഐ.എ.എസ്. 0471-2324055 9447791297
േട്ടികവർഗ് വികസനം ഫ�ോ. പി. പുഗഫഴ്ി ഐ.എ�്.എസ്. 0471-2304594 9447702525
വ്വസായം ടക. ബിജു ഐ.എ.എസ്. 0471-2302774 9446544774
സഹകരണം  ഫ�ോ.പി.ടക. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ്. 0471-2330726 
ആഡിറ്് �ി. സോംഗി  0471-2304038     9447288241

ഫസ്ററ്റ് മിഷൻ മോഫനജ്ടമന്റ് യൂണിറ്റ്, അമൃത്
മവൈ് ബസറ്് : www.amrutkerala.org  ഇ-മേയിൽ : smmukerala@gmail.com

പഫാണ് : 0471-2312856   ഫാക് സ് : 0471-2312857 
ആർ. ഗിരിജ ഐ.എ.എസ്. 0471-2312856, 2725300 9946387901
േിഷന് ഡയറക്ടർ, pd@ksudp.org  
എ. ചോള്സ്   
മഡേയൂട്ടി േിഷന് ഡയറക്ടര 0471-2312856, 2725300  9447387079

ക്ലീൻ ഫകരള കമ്പനി ലിമിറ്റ  �്
മവൈ് ബസറ്് : www.cleankeralacompany.com  ഇ-മേയിൽ : cleankeralacompany@gmail.com പഫാണ് : 0471-2724600
ഫകേവൻ നോയർ പി.                       0471-2724600  9497886600
ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ    
ശ്ീജിത്് എൽ.ടക., പരോജ്ക്ട് ോപനജര ഇന് ചാരജ്                        0471-2724600 7558086677

തഫദേേമിരേം
ഫകരള ഫലോക്ൽ ഗവണ്ടമന്റ് സർവ്ീസ് ട�ലിവറി ഫരെോജക്ട് (KLGSDP)

ഓഫീസ്: 0471-2333011, മവൈ്ബസറ്് : www.klgsdp.org  ഇ-മേയിൽ: pmuklgsdp@gmail.com 

പി. ബോല കിരണ് ഐ.എ.എസ്., പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ 0471-2333011  
ഫ�ോ. വി.പി. സുകുമോരൻ, മഡേയൂട്ടി പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ  0471-2333011 9400069351

ഫകരള ഫസ്ററ്റ് റൂറൽ ഫറോ�് ട�വലപ് ടമന്റ് ഏജൻസി
പഫാണ് : 0471-2313024,2312025    ഫാക് സ് : 0471-2576045,   ഇ-മേയിൽ: ksrrda@gmail.com

എൻ. പത്മകുമോർ ഐ.എ.എസ്
മേമ്പർ മസക്രട്ടറി & ഗാേവികസന കമ്ീഷണർ  0471-2313024 9446339700
ശ്ീല എസ്., സൂരേണ്ടിംഗ് എഞ്ിനീയർ  0471-2312025 9349427071
ടക. എസ്. അബ്ദുള് സലീം, എംേപവർഡ് ഓഫീസർ  0471-2312025 9447922373
& അഡീഷണല് മഡവലപ്് മേന്് കമ്ീഷണർ
ബി. ശ്ീബോഷ്, ജനറൽ ോപനജര & അസി. മഡവലപ്് മേന്് കമ്ീഷണർ 0471-2312025 7025958296
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 ഫകരള നഗര ഗ്ോമ വികസന ധനകോര്യ ഫകോർപ്പഫറഷൻ
മവൈ് ബസറ്് : www.kurdfc.org     ഇ-മേയിൽ: kurdfc@gmail.com പഫാണ് : 0471-2321857, 0471- 2321856

ടരെോ�. എം.െി. ഫജോസ�്  0471-2321857 9446092497
മചയർോൻ
ആർ.എസ്. കണ്ണൻ   0471-2321857 9495569036
ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടര
ഗീത ഫഗോപിനോഥ്  0471-2321857 9633633383
അഡ ്േിനിപസ്ടറ്ീവ് ഓഫീസര
ആർ. പവിരേൻ,  െകൗണ് ലൈാനര  0471-2321857 9497852768

വികസന അഫതോറിറ്റികള് 
                                    ടചയർമോൻ                    ടസക്രട്ടറി  
തിരുവനന്തപുരം       സി. ജയൻബോബു 0471-2728671         ഷിജി ഇ. ചന്ദ്രൻ  0471-2726515
  9400058844 9446544900
വിശാല മകാച്ി      അ�്വ.വി. സലീം 0484-2206230         ജിനുഫമോള് വർഗീസ് 0484-2203378
  9846005128  9495754369

സ്ോർട്ട് സിറ്റി ടസൽ - തിരുവന്പുരം ഫകോർപ്പഫറഷൻ
email: info@smartcitytvm.in       website: www.smartcitytvm.in

പി. ബോല കിരണ് ഐ.എ.എസ്., ചീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര 0471-4010374 9496922022

ഫകരള റൂറൽ എംഫപ്ോയ് ടമന്റ് ആന്റ്  ടവൽട�യർ ടസോശസറ്റി
ഓഫീസ്: 0471-2722007  ഇ-മേയിൽ: mdkrewstvpm@gmail.com

പി.വി. സുനിൽ  0471-2722007 9496044614
മചയർോൻ
ഫ�ോ. ബി.എസ്. തിരുഫമനി ഐ.എ.എസ്.  0471-2722064 9496040600
ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ (േഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ)   0471-2323286  
സോമുവൽ എസ്. ഫതോമസ്  0471-2722007 9447093247
മസക്രട്ടറി (േഞ്ായത്് പജായിന്് ഡയറക്ടര )   0471-2722064 9446507064

ഗ്ോമലക്ഷി മുദ്രോലയം, പോലക്ോെ്
ഇ-മേയിൽ: glm.kjd@gmail.com  ഓഫീസ് : 0491-2566253, ഫാക് സ്: 0491-2566053 

ഷോജി ഫബോണ്സ് ടല എസ്.  0491-2566053 9447722301
ജനറൽ ോപനജർ
മസയിൽസ് പ്റോർ  0491-2006012

ഗ്ോമലക്ഷി മുദ്രോലയം, കല്ിയൂർ, തിരുവന്പുരം
ഇ-മേയിൽ: glmk2kalliyoor@gmail.com     ഓഫീസ്: 0471-2399044, 2408044

ഫകരള റൂറൽ എംഫപ്ോയ് ടമന്റ് ആന്റ് ടവൽ�യർ ടസോശസറ്റി
കാസർപഗാഡ് (മതരുവ് വിളക്കുകളുമെ വിതരണ പകന്ദം)

ഇ-മേയിൽ: mdkrewsksgd@gmail.com    പഫാൺ: 0499-4241121

ഫകരള ഗ്ോമഫജ്യോതി ശലറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ�്, കോസർഫഗോ�് (KGL) 
www.keralagramajyothy.com 

ഇ-മേയിൽ: keralagramajyothylighting@gmail.com  ഓഫീസ്: 0499-4241011, 4241041

ഫകരള റൂറൽ �വലപ ്ടമന്റ ്ആന്റ ്മോർക്റ്റിംഗ ്ടസോശസറ്റി (ഫകരംസ് ), തിരുവന്പുരം
ടജ.എ. അനിൽകുമോർ
മേമ്പർ മസക്രട്ടറി & പജായിന്് മഡവലപ്് മേന്് കമ്ിഷണർ 0471-2326369 8304961844
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റൂറൽ ഇൻ�ർഫമഷൻ ബയൂഫറോ, തിരുവന്പുരം
   പഫാണ് നമ്പർ : 0471-2317262

ഇ മേയിൽ :  ribkerala@gmail.com 

അജിത ദോസ്, ചീഫ് ഓഫീസർ, ribkerala@gmail.com 0471-2317262 9497015037
അഞ്ന ടജ.ആർ,  ക്ാമ്പയിന് ഓഫീസര 0471-2317262 9746580509

ഗവണ്ടമന്റ് രൈോൻസ് ഫപോർട്ട് & എകയുപ് ടമന്റ് ഓർഗശനഫസഷൻ, മൂവോറ്റുപുഴ
േ്യോമലക്ഷി എസ്.             0485-2812611 94471751050
ജനറൽ പഫാർോൻ  (ic)   foremanmvpa&gmail.com  

അക്ൗണ്ന്റ് ജനറൽ ഓ�ീസ്
ജി. സുധർമിണി ഐ.എ. & എ.എസ്.  എസ്. സുനിൽ രോജ്  ഐ.എ. & എ.എസ്.
അക്ൗണ്ന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ)   അക്ൗണ്ന്റ് ജനറൽ (GSSA)
ഓഫീസ് (തിരുവനന്തപുരം) 0471-2330311  2776100  (അക്കൗണ്ടന്് ജനറൽ പലാക്ൽ പൈാഡി
     ആഡിറ്് & അക്കൗണ്ട് സ്) 0471-2330799, 2776100

ഫമഖലോ ഓ�ീസുകള്   ഫമഖലോ ഓ�ീസുകള്
പകാട്ടയം 0481-2560407  പകാട്ടയം 0481-2565937
എറണാകുളം 0484-2402163  എറണാകുളം 0484-2401895
തൃശൂർ  0487-2331218, 2331252  തൃശൂർ                        0487-2331121, 2331322
പകാഴിപക്ാെ് 0495-2770286, 2771666  പകാഴിപക്ാെ് 0495-2770366

ടക. പി. ആനന്ദ് ഐ.എ. & എ.എസ്.
അക്ൗണ്ന്റ് ജനറൽ 

(ഇക്ഫണോമിക് റിവയൂ ആന്റ് റവനയൂ ടസക്ടർ ആ�ിറ്റ് )
ഓഫീസ് (തിരുവനന്തപുരം) 0471-2330311

അ�്വഫക്റ്റ് ജനറൽ ഓ�ീസ്
ഓഫീസ്: 0484-2395052, 2395050, ഫാക് സ് : 0484-2394674

സി.പി. സുധോകര രെസോദ്  0484-2564300
അഡ്വപക്റ്് ജനറൽ 9446077442

     ഫകരള സംസ്ോന സോക്ഷരതോ മിഷൻ അഫതോറിറ്റി
                        ഓഫീസ്  നമ്പർ - 0471 2472253, 2472254  ഫാക് സ്   0471 2472252
               മവൈ് ബസറ്് -  www.literacymissionkerala.org      ഇ മേയിൽ stateliteracymission@gmail.com  
 
ഫ�ോ. പി.എസ്. ശ്ീകല, ഡയറക്ടർ 0471- 2472253  9497689809
എസ്. അജിത് കുമോർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 0471 -2472253  9895050960
ടക. അയ്യപ്പൻ നോയർ, അസി.ഡയറക്ടർ 0471 -2472253  9447863423
ഫ�ോ. ടജ. വിജയമ്മ, അസി.ഡയറക്ടർ 0471 -2472253  9895249708
�ോർലി ഫജോസ�്  0471 -2472253  9847165629
അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസർ      
രഞ്ി എസ്., പരോഗാം ഓഫീസർ 0471- 2472253  9447554490
ഇ.വി. അനിൽ, പകാ ഓർഡിപനറ്ർ 0471 -2472253  9048874849 
രെദീപ് കുമോർ, േ്ിക് റിപലഷൻസ് ഓഫീസർ 0471 -2472253  9995969711
ചിരേ നോരോയണൻ, അസി.എഡിറ്ർ 0471 -2472253  8921044716
ശഷമി ഇ.പി., അസി.എഡിറ്ർ 0471 -2472253  9645101080
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രെധോന ജില്ോ ഓ�ീസുകള്

ജില് ഫലോക്ൽ �ണ്് ആ�ിറ്റ് രൈഷറി സോക്ഷരതോ മിഷൻ ഫപോലീസ് സൂരെണ്് 
തിരുവനന്തപുരം 0471-2331231 0471-2328565 0471 2556740 0471-2300303
മകാല്ം 0474-2740141 0474-2793553 0474 2798020   0474-2764422
േത്നംതിട്ട 0468-2223691 0468-2222402 0468 2220799 0468-2222636
ആലപ്പുഴ 0477-2252753 0477-2251724 0477 2252095 0477-2239326
പകാട്ടയം 0481-2564886 0481-2562281 0481 2302055 0481-2564700
ഇടുക്ി 04862-227332 04862-252004 0486 2232294   04862-233006 
എറണാകുളം 0484-2422271 0484-2422586 0484 2426596 0484-2623550
തൃശൂർ 0487-2331249 0487-2360348 0487 2365024 0487-2361000
ോലക്ാെ് 0491-2520145 0491-2505044 0491 2505179 0491-2534011
േലപ്പുറം 0483-2734951 0483-2734459 0483 2734670 0483-2734983
പകാഴിപക്ാെ് 0495-2371012 0495-2370720 0495 2370053 0495-2722911
വയനാെ് 04936-203672 04936-202639 04936 202091 04936-202525
കണ്ണൂർ 0497-2707698 0497-2700683 0497 2707699 0497-2763330
കാസർപകാെ് 04994-256690 04994-281154 04994 255507 04994-257401

ഫകരള ഗ്ോമ പഞ്ോയത്് അഫസോസിഫയഷൻ
േഞ്ായത്് ഭവൻ - ഓഫീസ്  0471-2325185, 2735156

ഇ-മേയിൽ: keralagpa@gmail.com     മവൈ് ബസറ്് : www.keralagpassociation.org

അ�്വ. ടക. തുളസീഭോയ് പത്മനോഭൻ 0471-2325185 9447605138
രേസിഡന്്   9496045732
അ�്വ. പി. വിേ്വംഭര പണിക്ർ 0471-2325185 9447565450
ജനറൽ മസക്രട്ടറി 9496043688

ഫകരള ഫബ്ോക്് പഞ്ോയത്് അഫസോസിഫയഷൻ
സ്വരാജ് ഭവൻ, നന്തൻപകാെ്, തിരുവനന്തപുരം - ഓഫീസ്  0471-2282025 

ആർ. സുഭോഷ്  0471-2282025  9446484420
രേസിഡന്് 
സി.ടക. ചോമുണ്ണി  04922-222270   9447353695
ജനറൽ മസക്രട്ടറി

ഫകരള ജില്ോ പഞ്ോയത്് രെസി�ന്റ്സ് ഫചംബർ
വി.ടക. മധു  0471-2550750  9447790301
മചയരോന്
ഫ�ോളി കുര്യോഫക്ോസ്, മസക്രട്ടറി 0484-2422520  8281040017

  ഫചംബർ ഓ�് മുൻസിപ്പൽ ടചയർടമൻ, ഫകരള
ഓഫീസ്: 0471-2725643 ഇ-മേയിൽ: statemunicipalhouse@gmail.com, മവൈ് ബസറ്് : www.keralagpa.co.in

വി.വി. രഫമേൻ, മചയരോന് 0471-2725643 9446010322
�ബ്യു. ആർ. ഹീബ, ബവസ് മചയരപേഴ് സണ് 0471-2725643 9495073938
സോബു ടക. ഫജക്ബ്്, മസക്രട്ടറി 0471-2725643 9947133575

ഫമഫയഴ്് കൗണ്സിൽ, ഫകരള
ഫതോട്ടത്ിൽ രവീന്ദ്രൻ, രേസിഡ ന്്   0495-2365040 9447265040
ടക. ശ്ീകുമോർ, മസക്രട്ടറി    0471-2320821 9447377477
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ഗവണ്ടമന്റ് ടസക്രട്ടറിമോർ

   ഓഫീസ് േി.എ.ൈി.എക് സ് വസതി
ഗവൺമേന്് മസക്രട്ടറിപയറ്്   0471 - 2518405  ഫാക് സ് : 0471-2333115

ഫെോം ഫജോസ് 0471-2333147 251-8181 0471-2726660
ചീഫ് മസക്രട്ടറി  0471-2327176 (F)  0471-2349145
റ്റി.ടക. ഫജോസ് 0471-2335466 251-8163 0471-2433622
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി  (തപദേശസ്വയംഭരണം)   9446375216
ഫ�ോ. ആേ ഫതോമസ് 0471-2330363 251-7378 9447741818
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി (വനം, വന്ജീവി സംരക്ഷണം)  
സത്യജീത് രോജൻ 0471-2327582 251-8973 9999717301
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി (മതാഴില്, ബനപുണ്ം, എബക്സ്)
ഫ�ോ. വിേ്വോസ് ഫമത് 0471-2333174  251-8455 9968666410
അഡീഷണൽ ചീഫ ് മസക്രട്ടറി   (ആഭ്ന്തരം, വിജിലന്സ,് ജലവിഭവം, ഭവനനിരമ്ാണം)  9447156204
െീക് റോം മീണ 0471-2305116  0471-2348112
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി & ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര   9400156199
ഫദഫവന്ദ്രകുമോർ സിംഗ് 0471-2333042 251-8398 9958010316
അഡീഷണൽ ചീഫ് മസക്രട്ടറി  & കാരഷിപകാത്ോദന കമ്ീഷണര  
മഫനോജ് ഫജോഷി 0471-2327586 251-8292 9999311285
അഡീഷണൽ ചീഫ ്മസക്രട്ടറി (ധനകാര്ം, പ്റോരസ്, േരമച്യ്സ്, ൊക്സ്)
േോരദോ മുരളീധരൻ  251-7310 9650777851
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (തപദേശസ്വയംഭരണം)  
ഫ�ോ. ടക. ഇളഫങ്കോവൻ 0471-2327499 251-8445 9446001265
രേിൻസിപ്ൽ മസക്രട്ടറി (വ്വസായം, പനാരക്)
ഫ�ോ. വി. ഫവണു  0471-2329227 251-8356 9560407263
രേിൻസിപ്ൽ മസക്രട്ടറി  (ദുരന്തനിവാരണം, റവനയൂ)  
ബിേ്വനോഥ് സിൻഹ 0471-2336602 251-8444 7290002121
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (മോതുഭരണം)
ജി. കമലവർധന റോവ 0471-2335452 251-8313 0471-2726688
രേിൻസിപ്ൽ മസക്രട്ടറി (ഭരണേരിഷ്ാരം)   8129203333
ഫ�ോ. ഉഷ ശെറ്റസ് 0471-2331509 251-8997 9868124621
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസം, േരിസ്ിതി)  
ടക.ആർ. ഫജ്യോതിലോൽ 0471-2320311 251-8669 9447744200
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ഫിഷറീസ്, ഗതാഗതം, തുറമുഖം)
ഫ�ോ. എ. ജയതിലക് 0471-2333028 251-7214 0471-2540834
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ആസൂത്രണം, സാമ്പത്ിക കാര്ം, പ്ാരെ്സ്)  9446022644
രോഫജഷ് കുമോർ സിംഗ് 0471-2325507 251-8031 9868861954
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (മോതുേരാേത്്, മൃഗസംരക്ഷണം, സാംസ്കാരികകാര്ം)  
സഞ്യ് ഗോർഗ് 0471-2327451 251-8228 9871517700
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (േട്ടികജാതി, േട്ടികവരഗ്, േിപന്നാക് സമുദായ പക്ഷേം, വ്വസായം)  
ഫ�ോ. രോജൻ എൻ. ടഖോബ്രഗട� 0471-2327865 251-8255 9072628100
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ആപരാഗ്ം, കുടുംൈപക്ഷേം)  

സഞ്ീവ് കൗേിക് 0471-2331161 251-8058 9447378239
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ധനകാര്ം)   
അൽഫക്ഷ് കുമോർ േർമ്മ 0471-2335462 251-7380 9958647648
രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ഇന്ഡസ്ടിയല് പകാറിപഡാര)  
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ടരെോ�. ടക.പി. സുധീർ 0471-2548222  9444256675
എക്് ഒഫിപഷ്ാ രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (ശാസ്ത സാപങ്തികം)  0471-2444675
എ. ഷോജഹോൻ 0471-2334011 251-8851 0471-2553341
മസക്രട്ടറി (മോതുവിദ്ാഭ്ാസം, നയൂനേക്ഷപക്ഷേം)   9995508800
െിങ്കു ബിസ്വോള് 0471-2335452 251-8313 0471-2346660
മസക്രട്ടറി (ോരലമേന്റികാര്ം) 9447713067
ഫ�ോ. ബി. അഫേോക് 0471-2327438 251-8232 9446366777
മസക്രട്ടറി (ഊരജ്ജം, ജലവിഭവം)  0471-2554495
ആനന്ദ് സിംഗ് 0471-2321232 251-8008 8826736327
മസക്രട്ടറി (മോതുേരാേത്്, ജി.എസ്.റ്ി. കമ്ീഷണര)  
അരവിന്ദബോബു പി.ടക. 0471-2332955 251-8383 0471-2314224
മസക്രട്ടറി (നിയേം)   
റോണി ഫജോർജ്് 0471-2339182 251-8002 0471-2553565
മസക്രട്ടറി (ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക കാര്ം)  9447753565
എം. േിവേങ്കർ 0471-2327979 251-8653 0471-2356834
മസക്രട്ടറി  (ഇലപക്ടാണിക്് & ഐറ്ി)  9847797000 
ഫ�ോ. ഷർമ്മിള ഫമരി ഫജോസ�് 0471-2328410 251-8459 9446528400
മസക്രട്ടറി (ആയുഷ്)
മിനി ആന്റണി 0471-2322475 251-8880 8301928099
മസക്രട്ടറി  (ഭക്ഷ്-സിവിൽ സബലൈസ്,  ഉേപഭാക് തൃകാര്ം, സഹകരണം)  0484-2403500
പി. ഫവണുഫഗോപോൽ   0471-2338533 251-8451 0471-2722710
മസക്രട്ടറി  (വ്വസായം, ഐ&േി.ആര.ഡി., മോതുഭരണം, ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസം)                           9447001022
സഞ്യ്  എം. കൗള് 0471-2333701 251-7011 0471-2311969
മസക്രട്ടറി (ഫിഷറീസ്, തുറമുഖം)   9447011901
ടക. ഫഗോപോലകൃഷ്ണ ഭട്ട് 0471-2320474 251-7293 9400805046
സ് മേഷ്ൽ മസക്രട്ടറി (ഭരണേരിഷ്ാരം)
ബിജു രെഭോകർ 0471-2333374 251-7311 9447035355
സ് മേഷ്ൽ മസക്രട്ടറി  (സാമൂഹ്നീതി)
അലി അസ്ഗർ പോഷ 0471-2321572 251-8308 9447110022
മ്ഷ്ല് മസക്രട്ടറി (േട്ടികജാതി, േട്ടികവരഗ് പക്ഷേം)     

മന്തിസഭോംഗങ്ങളടെ ശരെവറ്റ് ടസക്രട്ടറിമോർ

ആർ. ഫമോഹൻ 0471-2333591 251-7575 9446422550
മുഖ്േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   
വി.എസ്. ടസ്ിൽ  0471-2321011 251-7468 9447852612
മുഖ്േന്തിയുമെ രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി (േദ്തി ഏപകാേനം)
ടക. ഉമ്മൻ 0471-2333849 251-8404 9497425252
േട്ടികജാതി/േിപന്നാക്പക്ഷേം വകുപ്് 0471-2333772 
േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 
അബ്ദുള് വോഹിദ് എ. 0471-2333670 251-8187 9447673300
റവനയൂ വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2327068  
ഫ�ോ. ടക. ഷറഫുദേീൻ 0471-2327895 251-8580 9447420038
ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസം, നയൂനേക്ഷപക്ഷേം 0471-2327796  0479-2447333
വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
രെകോേൻ മോസ്റർ എം. 0471-2336966 251-7353 9447793002
വ്വസായം, കായികം, യുവജനകാര്ം   0497-2742302
വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
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കല്റ മധു 0471-2336605 251-7223 0471-2742026
സഹകരണം,  പദവസ്വം,   9447560607
ടൂറിസം വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   
എ.അജിത് കുമോർ 0471-2327561 251-8366 9447021100
ജലവിഭവ വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   0471-2558727
എ.ടജ. വിൽസണ് 0471-2333160 251-8169 9447928800
ബവദയുതി വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി     9447421606
ടക. ശ്ീധരൻ നമ്പൂതിരി 0471-2333526 251-7174 9447692200
ഫിഷറീസ് വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   0471-2439898
ടക.പി. അനിൽ 0471-2332700 251-8593 0483-2735246
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി  9447845696
ടക. സദോേിവ ഭട്ട്  0471-2331255 251-8321 9447685500
വനം, വന്ജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്്  0471-2553004
േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
ടക.ആർ. ഹരീന്ദ്രനോഥ് 0471-2327135 251-8952 0497-2822243
തുറമുഖം, ആർക്ിപയാളജി, േയൂസിയം   9447722243
വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
എസ്.യു. രോജീവ് 0471-2335266 251-8488 9446056506
മതാഴിൽ, എക് ബസസ് വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   9447683300
എൻ. സുനിൽ കുമോർ 0471-2332868 251-8265 9447653300
മോതു വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
ടക.എസ്. മധുസൂദനൻ 0471-2333176 251-8178 9188404060
ഗതാഗത വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി   0471-2342907
അ�്വ. പി. സഫ്ോഷ് 0471-2327976 251-7128  9072582490
ആപരാഗ്ം, വനിതാശിശുവികസനം, 
സാമൂഹ്നീതി വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 
എം. അബ്ദുള് ലത്ീ�് 0471-2333487 251-8680 9447684400
മോതുേരാേത്്, രജിസ് പരൈഷൻ വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി
പി.വി. മഫനോജ് 0471-2333091 251-8885 9447638800
കൃഷിവകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2335075  
ഇ.ആർ. ഫജോഷി 0471-2333371  251-7270 9447634400
ഭക്ഷ്-സിവിൽ സബലൈസ്, കൺസയൂേർ അഫപയഴ് സ്, 
അളവതൂക് വകുപ്് േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 
വി.ജി. മനഫമോഹൻ 0471-2334648 251-8011 9447096115
ധനം, കയർ വ്വസായം വകുപ്പു േന്തിയുമെ ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2596115

ഫകരളത്ിൽ നിന്നുള് പോർലടമന്റംഗങ്ങള്
 ഫലോകസഭ

   നയൂ�ൽഹി ഫകരളം ടമോശബൽ
1. രോജ്ഫമോഹൻ ഉണ്ണിത്ോൻ (കാസർപകാെ്)   9447590800
2. ടക. സുധോകരൻ (കണ്ണൂർ)    04972-2701300 9447129130
3. ടക. മുരളീധരൻ (വെകര)   9495305555
4. രോഹുൽ ഗോന്ധി (വയനാെ്) 011-23795161
5. എം.ടക. രോ�വൻ (പകാഴിപക്ാെ്) 011-23795391 0495-2376622 9446063011
6. പി.ടക. കുഞെോലിക്കുട്ടി  (േലപ്പുറം) 011-23093373 0483-2836361 9947020200
7. ഇ.െി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ (മോന്നാനി) 011-23752428 0483-2743636 9447125278
8. വി.ടക. ശ്ീകണ്ഠൻ (ോലക്ാെ്) 9013997190             9447035000
9. രമ്യ ഹരിദോസ് (ആലത്തൂർ)     9388849748
10. െി.എൻ. രെതോപൻ (തൃശൂർ) 011-23310318 0487-2600717 9447066717
11. ടബന്നി ടബഹനോൻ (ചാലക്കുെി)  0484-2576566 9846184400
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12. ശഹബി ഈ�ൻ (എറണാകുളം)  0484-2400567 9447147091
13. അ�്വ. �ീൻ കുര്യോഫക്ോസ് (ഇടുക്ി)  0486-2267578 9447877369 
14. ഫതോമസ് ചോഴിക്ോെൻ (പകാട്ടയം)  09447160678 0481-2560678 9447160678
15. ടകോെിക്കുന്നിൽ സുഫരഷ് (ോപവലിക്ര)  011-23359009 0474-2454000 9447145400
16. അ�്വ. എ.എം. ആരി�് (ആലപ്പുഴ)  0477-2267949 9447260665
17. ആഫന്റോ ആന്റണി (േത്നംതിട്ട) 09013180320 0468-2204400 9447010000
18. എൻ.ടക. ഫരെമചന്ദ്രൻ (മകാല്ം) 011-23380261 0474-2769922 9400117700
19. അ�്വ. അടൂർ രെകോേ് (ആറ്ിങ്ങൽ)  04734-224300 9447008166
20. ഫ�ോ. േേി തരൂർ (തിരുവനന്തപുരം) 011-24644035 0471-2324555 9013180980

രോജ്യസഭ
  നയൂഡൽഹി പകരളം മോബൈൽ
1. അബ്ദുള് വഹോബ് 011-23319163 04931-220542 9847020911
2. എ.ടക. ആന്റണി  011-23013611 0471-2329303 9868181181  
3. എളമരം കരീം 09868181068 0495-2760700 9400307786  
4. ഫജോസ് ടക. മോണി     011-23765677 04822-212945 9447067772
5. ടക.ടക. രോഫഗഷ് 011-23322213 0497-2857801 9496190885
6. വയലോർ രവി           011-24652148 0478-2813162 9868181711
7. ടക. ഫസോമരെസോദ് 011-23720555 0474-2763322 9447792213
8. എം.പി. വീഫരന്ദ്രകുമോർ 9810100176 04936-202344 9810100176
9. ബിഫനോയ് വിേ്വം   9605766702
10. സുഫരഷ്ഫഗോപി (നാേനിരപദേശം മചയ്യമപ്ട്ടത്) 011-23722177 0471-2723888 9495999777

നിയമസഭ
മവൈ് ബസറ്്: www.niyamasabha.org

  ഓ�ീസ് വസതി
പി. ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ 0471-2305830  2513002  0471-2302698
്ീക്ർ 0471-2513007ഫാക് സ്: 0471-2512131 9447799330
െി. േപനാഹരൻ നായർ, ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2308890 9497849643
വി. േേി  0471-2305831 251 3008   0471-2512152
മഡേയൂട്ടി ്ീക്ർ ഫാക് സ്: 0471-2512596 9847311660
സപന്താഷ് വി., ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2513009 9447905025
രഫമേ് ടചന്നിത്ല 0471-2318330 9447777100
രേതിേക്ഷ പനതാവ് ഫാക് സ്: 0471-2315625 0471-2316465
പഡാ. മക. അമ്പാെി ഐ.ഐ.എസ്., ബരേവറ്് മസക്രട്ടറി 0471-2318330 9846310773
എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നോയർ   0471-2305834  2513006  2512002          0471-2512157
നിയേസഭാ മസക്രട്ടറി email: secretary@niyamasabha.org ഫാക് സ്: 0471-2305891 9495007917

നിയമസഭോംഗങ്ങള്
(നിപയാജകേണ്ഡലത്ിമന് പേര് ബ്ാക്റ്ിൽ പചർത്ിരിക്കുന്നു)

 പേരും നിപയാജകേണ്ഡലവം എം.എൽ.എ. പഹാ്റേൽ/ വസതി
  ഓഫീസ്/മോബൈൽ പഫാൺ

കോസർഫഗോ�് ജില്
1. എം.സി. കമറുദേീൻ 251-2330 9447077647
 (േപഞ്ശ്വരം)
2. എൻ.എ. ടനല്ിക്കുന്ന് 251-2377 04994-230638
 (കാസർപഗാഡ്) 9447010338 04994-223491
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3. ടക.കുഞെിരോമൻ 251-2324 0467-2234096
 (ഉദുേ) 9447439196 04994-280318
4. ഇ. ചന്ദ്രഫേഖരൻ (കാഞെങ്ങാെ്) 0471-2333670, 2512125 0471-2318602
 റവനയൂ, ഭവനനിരമ്ാണം വകുപ്പുേന്തി 9447672200 04994 - 237669
5. എം. രോജഫഗോപോലൻ 251-2242 9446168577
 (തൃക്രിപ്പൂർ)

 
കണ്ണൂർ ജില്

6. സി. കൃഷ്ണൻ  251-2231 04985-266909
 (േയ്യന്നൂർ) 9446680930  04985-208070
7. റ്റി.വി. രോഫജഷ് 251-2240 0497-2870040
 (കല്്ാപശേരി) 9446400828
8. ടജയിംസ് മോതയു 251-2226 0497-2746782
 (തളിപ്റമ്പ്) 9447706782
9. ടക.സി. ഫജോസ�്  251-2345 0481-2570349
 (ഇരിക്കൂർ)       9447074003   0460-2230255
10. ടക.എം. ഷോജി 251-2580 0497-2707089
 (അഴീപക്ാെ്) 9895488888 9447204715
11. രോമചന്ദ്രൻ കെന്നപ്പള്ി (കണ്ണൂർ) 0471-2327135, 2326772, 2512055 0471-2337088
 (തുറമുഖം, ആർക്ിപയാളജി, േയൂസിയം വകുപ്പുേന്തി) 9447628800
12. പിണറോയി വിജയൻ (ധർമ്െം) 0471-2333241, 2512040 0471-2318406
 (മുഖ്േന്തി) 9447565656 0471-2314853
13. എ.എൻ. ഷംസീർ 251-2229 0490-2356803
 (തലപശേരി) 9447056803
14. ടക.ടക. ശേലജ െീച്ചർ (കൂത്തുേറമ്പ്) 0471-2327976, 2327876, 2512076 0471-2721272
 (ആപരാഗ്ം, വനിതാ ശിശുവികസനം, സാമൂഹ്നീതി വകുപ്പുേന്തി) 9447982200
15. ഇ.പി. ജയരോജൻ (േട്ടന്നൂർ) 0471-2336866. 2512081 0471-2327322
 (വ്വസായം, പ്ാരെ്സ്, യുവജനകാര്ം വകുപ്പുേന്തി) 9447067633 0471-2328322
16. സണ്ണി ഫജോസ�് 251-2609 0490-2490150
 (പേരാവൂർ) 9447046694 

വയനോെ് ജില്
17. ഒ.ആർ. ഫകള  251-2582 04935-244100
 (ോനന്തവാെി) 9446545146
18. ഐ.സി. ബോലകൃഷ്ണൻ 251-2303 04936-226200
 (സുൽത്ാൻ ൈപത്രി) 9947675080 
19. സി.ടക. േേീന്ദ്രൻ 251-2366 04936-205729
 (കൽപ്റ്) 9446891227 04936-207000

ഫകോഴിഫക്ോെ് ജില്
20. സി.ടക. നോണു 251-2389 0496-2522506
 (വെകര) 9847002506
21. പോറക്ൽ അബ്ദുല് 251-2205 0496-2548600
 (കുറ്്ാെി) 9544161616 
22. ഇ.ടക. വിജയൻ  251-2237 0495-2721027
 (നാദാപുരം) 9447426175 0496-2536389
23. ടക. ദോസൻ 251-2257 0496-2621923
 (മകായിലാണ്ടി) 9447721922 0496-2620894
24. െി.പി. രോമകൃഷ്ണൻ (പേരാമ്പ്ര)                              0471-2333833, 2331685, 2512075  0471-2318601
 (മതാഴിൽ, എക് ബസസ് വകുപ്പുേന്തി)                  9447913300 0471-2317651
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25. പുരുഷൻ കെലുണ്ി 251-2344     0495-2351127
 (ൈാലുപശേരി) 9495677127 0496-2640099 
26. എ.ടക. േേീന്ദ്രൻ (ഏലത്തൂർ) 0471-2333176,2332021, 2512066   0471-2727072
  (ഗതാഗത വകുപ്പുേന്തി)     9495969787
27. എ. രെദീപ്കുമോർ 251-2236 0495-2380908
 (പകാഴിപക്ാെ് പനാർത്്) 9447130082
28. ഫ�ോ. എം.ടക. മുനീർ   251-2313 9947041000
 (പകാഴിപക്ാെ് സകൗത്്) 9995941000
29. കോരോട്ട് റസോഖ് 251-2383 0495-2213070
 (മകാടുവള്ളി) 8589010743 9446373743
30. ഫജോർജ് എം. ഫതോമസ് 251-2373 0483-2759008
 (തിരുവമ്പാെി)  9447159028
31. പി.െി.എ. റഹിം 251-2348 0495-2211222
 (കുന്േംഗലം) 9847510238 0495-2801020
32. വി.ടക.സി. മമ്മത് ഫകോയ  251-2335 0495-2432578
 (പൈപ്പൂർ) 9847002412 0495-2481187

മലപ്പുറം ജില്
33. െി.വി. ഇബ്രോഹിം 251-2297 0483-2774400
 (മകാപണ്ടാട്ടി) 9446774400  
34. പി.ടക. ബഷീർ 251-2318 0483-2700394
 (ഏറനാെ്) 9496606060 0483-2701394
35. പി.വി. അൻവർ  251-2339 04931-224466
 (നിലമ്പൂർ) 9447060901 9947839056
36. എ.പി. അനിൽ കുമോർ  251-2217 9447115677
 (വണ്ടൂർ)   
37. എം. ഉമ്മർ 251-2367 0483-2766020
 (േപഞ്രി) 9447004515
38. മഞെളോംകുഴി അലി  251-2224 04933-281200
 (മേരിന്തൽേണ്ണ) 9846222202
39. െി.എ. അഹമ്മദ് കബീർ 251-2379 0484-2532466
 (േങ്െ) 9447153246 
40. പി. ഉശബദുള് 251-2302 0483-2848121
 (േലപ്പുറം) 9447353079 
41. ടക.എൻ.എ. ഖോദർ 251-2317 0483-2752560
 (പവങ്ങര) 9846256060 
42. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി. 251-2213 04933-235722
 (വള്ളിക്കുന്ന്) 9847327102
43. പി.ടക. അബ്ദു റബ്് 251-2334 0494-2410355
 (തിരൂരങ്ങാെി) 9447010355
44. വി. അബ്ദുറഹിമോൻ  251-2360 0494-2442255
 (താനൂർ) 9447121485
45. സി. മമ്മൂട്ടി 251-2201 04935-227227
 (തിരൂർ) 9447262319 0494-2422600
 46. ടരെോ�. ആബിദ് ഹുശസൻ തങ്ങള് 251-2388 04933-282329
 (പകാട്ടക്ൽ) 9447282329 8943282329
47. ഫ�ോ. ടക.െി. ജലീൽ (തവനൂർ) 0471-2327895, 2512077 0471-2720451
 (ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസം, നയൂനേക്ഷപക്ഷേം, വഖഫ്,  9447896600 0471-2723181
 ഹജ്ജ് തീർത്ാെനം വകുപ്് േന്തി)
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48. പി. ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ (മോന്നാനി) 0471-2305830  2513002  0471-2302698
 ്ീക്ർ 0471-2513007 ഫാക് സ്: 0471-2512131 9447799330

പോലക്ോെ് ജില്
49. വി.െി. ബൽറോം 251-2351 0466-2272333
 (തൃത്ാല) 9895972376
50. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പി. 251-2485 0466-2970070
 (േട്ടാമ്പി) 9895319684
51. പി.ടക. േേി 251-2296 0466-2266555
 (മഷാർണ്ണൂർ) 9447036295 8129488564
52. പി. ഉണ്ണി 251-2384 0491-2506060
 (ഒറ്പ്ാലം) 9447144246  
53. ടക.വി. വിജയദോസ് 251-2525 0491-2583343
 (പകാങ്ങാെ്) 9447183343 
54. എൻ. ഷംസുദേീൻ  251-2214 9745222044
 (േണ്ണാർക്ാെ്) 9447340892 
55. വി.എസ്. അചയുതോനന്ദൻ 0471-2302225. 2512065 0471-2316045
 (േലമ്പുഴ) 9447711500 
56. ഷോ�ി പറമ്പിൽ 251-2252 9400000006
 (ോലക്ാെ്) 
57. എ.ടക. ബോലൻ (തരൂർ) 0471-2333849, 2333772 0471-2310664
 (നിയേം, സാംസ് കാരികം, േട്ടികജാതി/േട്ടികവർഗ്/ 0471-2512069 9447962200
 േിപന്നാക്സമുദായപക്ഷേം വകുപ്പുേന്തി)  
58. ടക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ചിറ്റൂർ) 0471-2321228, 2512070 04923-222479
 (ജലവിഭവം വകുപ്പുേന്തി) 9447012369 9447354400 
59.  ടക. ബോബു 251-2209 04923-262254
 (മനന്ാറ) 9447514738 
60. ടക.�ി. രെഫസനൻ 251-2232 0492-2222287
 (ആലത്തൂർ) 9495056056

തൃശൂർ ജില്
61. യു.ആർ. രെദീപ്  251-2639 04884-252160
 (പചലക്ര) 9947644311 9072052295
62. എ.സി. ടമോയ്ീൻ (കുന്ംകുളം) 0471-2333059, 2332700, 2512073 0471-2727713
 (തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുേന്തി) 9447978800 0471-2727711
63. ടക.വി. അബ്ദുള് ഖോദർ 251-2374 0487-2532900
 (ഗുരുവായൂർ) 9847640404
64. മുരളി ടപരുടനല്ി 251-2327 0487-2285868
 (േണലൂർ) 9447015284 
65. അനിൽ അക്ര 251-2369 04884-235304
 (വെക്ാപഞ്രി) 9387103701
66. ടക. രോജൻ (ഒല്ലൂർ) 251-2123 9961375280
 (ഗവണ്മേന്് ചീഫ് വിേ്) 0471- 2512080
67. അ�്വ. വി.എസ്. സുനിൽകുമോർ (തൃശൂർ)    0471-2333091, 2335075, 2512074 0471-2314436
 (കൃഷി വകുപ്പുേന്തി) 9447897700
68. ഗീതോ ഫഗോപി 251-2354 9446106565
 (നാട്ടിക)  
69. ഇ.െി. ശെസണ് മോസ്റർ 251-2361 0480-2817367
 (കയ്പേംഗലം) 9846958317 0480-2854437
70. ടരെോ�. ടക.യു. അരുണൻ 251-2241 0480-2877557
 (ഇരിഞൊലക്കുെ) 9497560097 8281958247
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71. ടരെോ�. സി. രവീന്ദ്രനോഥ്  (പുതുക്ാെ്)  0471-2327574,2332868,2512059 0471-2313530
 (മോതുവിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്പുേന്തി) 9446048800
72. ബി.�ി. ഫദവസ്ി 251-2301 0480-2733256
 (ചാലക്കുെി) 9446087325 0480-2712363
73. വി.ആർ. സുനിൽ കുമോർ 251-2381 0480-2802690
 (മകാടുങ്ങല്ലൂർ) 9656965759

എറണോകുളം ജില്
74. എൽഫദോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ിൽ 251-2586 0484-2593481
 (മേരുമ്പാവൂർ) 9446300547
75. ഫറോജി എം. ഫജോണ്  251-2238 9971392134
 (അങ്ോലി)  
76. അൻവർ സോദത്് 251-2337 0484-2623003
 (ആലുവ) 9846887886
77. വി.ടക. ഇബ്രോഹിം കുഞെ്  251-2333 0484-2543663
 (കളേപശേരി) 9846099400
78. വി.�ി. സതീേൻ 251-2275 0484-2449500
 (േറവൂർ) 9447018183 
79. എസ്. േർമ്മ 251-2234 0484-2442997
 (ബവപ്ിൻ) 9846054054  0484-2493236
80. ടക.ടജ. മോക് സി 251-2322 0484-2236374
 (മകാച്ി) 9447136374 0484-2221322
81. എം. സ്വരോജ്  (തൃപ്പൂണിത്തുറ)  251-2578 9447681581
82. റ്റി.ടജ. വിഫനോദ് 251-2256 0484-2344047
 (എറണാകുളം) 9447044047
83. പി.െി. ഫതോമസ് 251-2326 0484-2346900
 (തൃക്ാക്ര)  9447029595
84. വി.പി. സജീന്ദ്രൻ 251-2347 0484-2764438
 (കുന്നത്തുനാെ്)  9447065000
85. അനൂപ് ഫജക്ബ്   251-2245 0485-2243482
 (േിറവം) 9847069671
86. എൽഫദോ എബ്രഹോം 251-2398 0485-2833397
 (മൂവാറ്റുപുഴ)  9447700958
87. ആന്റണി ഫജോണ്  251-2579 0485-2861558
 (പകാതേംഗലം) 9946640994 0485-2860994

ഇടുക്ി ജില്
88. എസ്. രോഫജന്ദ്രൻ 251-2292 04865-231410
 (പദവികുളം) 9447051410 04865-231412
89. എം.എം. മണി (ഉടുമ്പൻപചാല) 0471-2333160, 2335866, 2512061 0471-2334144
 (ബവദയുതി വകുപ്പുേന്തി) 9447695500 0471-2334133
90. പി.ടജ. ഫജോസ�്  251-2331 04862-222780
 (മതാടുപുഴ) 9495766600
91. ഫറോഷി അഗസ്റിൻ 251-2262 9447021314
 (ഇടുക്ി)  
92. ഇ.എസ്. ബിജിഫമോള് 251-2387 04869-232501
 (േീരുപേെ്) 9446225273

ഫകോട്ടയം ജില്
93. മോണി സി. കോപ്പൻ  251-2120 04822-296699
 (ോല) 9447137219
94. ഫമോൻസ് ഫജോസ�് 251-2599 04829-282666
 (കടുത്തുരുത്ി) 9447306270 04829-285060
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95. സി.ടക. ആേ  251-2247 9947178605
  (ബവക്ം)
96. ടക. സുഫരഷ് കുറുപ്പ്  251-2340 0481-2538351
 (ഏറ്റുോനൂർ)  9446333730 
97. തിരുവഞ്ചൂർ രോധോകൃഷ്ണൻ   251-2290 0481-2568116
 (പകാട്ടയം)  9447018116 0481-2301919
98. ഉമ്മൻ ചോണ്ി  251-2200 0481-2351135
  (പുതുപ്ള്ളി)    0471-2342602
99.  സി.എ�്. ഫതോമസ്     251-2310 0481-2420530
 (ചങ്ങനാപശേരി)  9447019080   
100. ഫ�ോ. എൻ. ജയരോജ്  251-2295 0481-2487721
 (കാഞെിരപ്ള്ളി)  9447464451 9495705414
101. പി.സി. ഫജോർജ്  251-2350 04822-272114
  (പൂഞൊർ)   9447043027

ആലപ്പുഴ ജില്
102. ഷോനിഫമോള് ഉസ്ോൻ  251-2221 9447253703
 (അരൂർ)     
103. പി. തിഫലോത്മൻ (പചർത്ല)  0471-2333371, 2327086, 2512060 0471-2312326
 (ഭക്ഷ്ം, മോതുവിതരണം, ഉേപഭാക്തൃകാര്ം വകുപ്് േന്തി) 9447584400
104. ഫ�ോ. െി.എം. ഫതോമസ് ഐസക് (ആലപ്പുഴ) 0471-2333254, 2333294,2512057  0471-2729117
 (ധനകാര്ം, കയർ വകുപ്പുേന്തി)   9447733600  0471-2311238
105. ജി. സുധോകരൻ (അമ്പലപ്പുഴ)  0471-2333487, 2512136 0471-2312330
 (മോതുേരാേത്്, രജിസ് പരൈഷൻ വകുപ്പുേന്തി) 9447755200  
106. ഫതോമസ് ചോണ്ി  251-2235 0477-2762284
 (കുട്ടനാെ്)  9447051333  0477-2762344
107. രഫമേ് ടചന്നിത്ല (ഹരിപ്ാെ്)  0471-2318330 0471-2316465
 രേതിേക്ഷ പനതാവ് ഫാക് സ്: 0471-2315625               9447777100
108. യു. രെതിഭ  251-2291 0479-2446666
 (കായംകുളം)  9495465666 
109. ആർ. രോഫജഷ്  251-2223 0479-2357600
 (ോപവലിക്ര)  9605838180
110. സജി ടചറിയോൻ  251-2218 0479-2369379
 (മചങ്ങന്നൂർ)  9447069379  0479-2450007

പത്നംതിട്ട ജില്
111. മോതയു െി. ഫതോമസ്  251-2349  0469-2703096
 (തിരുവല്)  9447802865 0469-2635396
112. രോജു എബ്രഹോം  251-2258  04735-224445
 (റാന്നി) 9447125090
113. വീണോ ഫജോർജ്്  251-2320 0468-2222218
 (ആറന്മുള)  8547007032 
114. ടക.യു. ജനീഷ് കുമോർ  251-2359   
 (പകാന്നി)  9446115329  
115. ചിറ്റയം ഫഗോപകുമോർ  251-2342 04734-220552
 (അടൂർ)  9847103731 04734-221600

ടകോല്ം ജില്
116. ആർ. രോമചന്ദ്രൻ   251-2328 0476-2660458
 (കരുനാഗപ്ള്ളി)  9447160458 9061060458
117. എൻ. വിജയൻ പിള്  251-2665 0476-2680060
 (ചവറ)  9447074190 0476-2687700
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118. ഫകോവൂർ കുഞ്ഞുഫമോൻ  251-2312  0476-2873800
 (കുന്നത്തൂർ)  9447500371 
119. പി. അയിഷോ ഫപോറ്റി   251-2332 0474-2454268
 (മകാട്ടാരക്ര)  9447557370 0474-2452802
120. ടക.ബി. ഗഫണഷ്  കുമോർ   251-2625  0475-2351122
 (േത്നാപുരം)  9447747274 9446489055
121. അ�്വ. ടക. രോജു (പുനലൂർ)  0471-2335366, 2512078 0471-2317952
 (വനം, വന്ജീവി സംരക്ഷണം, മൃഗസംരക്ഷണം, 9447875500 
 ക്ഷീരവികസനം വകുപ്് േന്തി) 
122. മുല്ക്ര രത് നോകരൻ   251-2219 0474-2472888
 (ചെയേംഗലം)  9846347900 
123. ടജ. ഫമഴ് സിക്കുട്ടി അമ്മ (കുണ്ടറ)  0471-2333526, 2327495, 2512062 0471-2725671
 (േത്്ൈന്നം, ഹാരൈര എഞ്ിനീയറിംഗ് വകുപ്പുേന്തി) 9447592200 0471-2725673
124. എം. മുഫകഷ്  251-2343 0474-2797766
 (മകാല്ം)  9847072122
125. എം. നൗഷോദ്  251-2249 0474-2724222
 (ഇരവിപുരം)  9447454097 
126. ജി.എസ്. ജയലോൽ  251-2338 0474-2572323
 (ചാത്ന്നൂർ)  9447092323 0474-2590000

തിരുവന്പുരം ജില്
127. വി. ഫജോയി  251-2316 0470-2636262
 (വർക്ല)  9447206270
128. ബി. സത്യൻ   251-2246 0470-2623736
 (ആറ്ിങ്ങൽ)  9447142211
129. വി. േേി  (ചിറയിന്കീഴ്)  0471-2305831 251 3008    0471-2512152
 മഡേയൂട്ടി ്ീക്ർ  ഫാക് സ് : 0471-2512596 9847311660
130. സി. ദിവോകരൻ   251-2210   0471-2458966
 (മനടുേങ്ങാെ്)  9447777300 0472-2805999
131. �ി.ടക. മുരളി  251-2199 0472-2872931
 (വാേനപുരം)  9447428205  0472-2875050
132.  കെകംപള്ി സുഫരന്ദ്രൻ (കഴക്കൂട്ടം)  0471-2327560, 2512056 0471-2721900
 (സഹകരണം, പദവസ്വം, ടൂറിസം വകുപ്് േന്തി) 9447048543 9447917700
133. വി.ടക. രെേോ്്  251-2202 0471-2706500
 (വട്ടിയൂർക്ാവ്)  9447260664 9400227799
134. വി.എസ്. േിവകുമോർ   251-2285 9846022228
 (തിരുവനന്തപുരം)   
135. ഒ. രോജഫഗോപോൽ (പനേം)  251-2306 9447095118
136. ടക.എസ്. േബരീനോഥൻ   251-2323 0471-2315596
 (അരുവിക്ര) 9447736033
137. സി.ടക. ഹരീന്ദ്രൻ  251-2222 9447696005
 (ോറശോല)  
138. ഐ.ബി. സതീഷ്   251-2648  0471-2284422
 (കാട്ടാക്െ)  9446558430
139. എം. വിൻടസന്റ്  251-2365 9847346077
 (പകാവളം)  9847346007
140. ടക. ആൻസലൻ  251-2311 0471-2222221
 (മനയ്യാറ്ിൻകര)  9995191282 
141. ഫജോണ് ട�ർണോണ്സ്   251-2188 0484-2327404
 (നാേനിരപദേശം മചയ്യമപ്ട്ടത്)  9446211484 0484-2530736



51

ജില്ോ പഞ്ോയത്തുകള്
 ജില് പേര് ഓഫീസ് മോബൈല്
1. തിരുവന്പുരം
 രേസിഡന്് വി.ടക. മധു 0471-2550750  8281040011
 ബവസ് രേസിഡന്് അഡ്വ. ബഷലജ ൈീഗം 0471-2550750 8281040031
 മസക്രട്ടറി വി. സുഭാഷ് 0471-2440890 8281040051 
   email: dptvpm@gmail.com  Fax: 0471-2557653
2. ടകോല്ം
 രേസിഡന്് സി. രോധോമണി 0474-2793446 9447093446
 ബവസ് രേസിഡന്് അഡ്വ. എസ്. പവണുപഗാോല് 0474-2795198 8281040032
 മസക്രട്ടറി മക. രേസാദ് 0474-2790422 8281040052
   email: dpklam@gmail.com  Fax: 0474-2793446
3. പത്നംതിട്ട
 രേസിഡന്് അന്നപൂർണ്ണോ ഫദവി 0468-2223078 8281040013
 ബവസ് രേസിഡന്് പജാർജ്ജ് ോമ്ൻ മകാണ്ടൂര 0468-2222198 8281040033 
 മസക്രട്ടറി  പജാണ്സണ് പരേംകുോര 0468-2271374 8281040053
   email: dpptta@gmail.com  Fax: 0468-2223078
4. ആലപ്പുഴ
 രേസിഡന്് ജി. ഫവണുഫഗോപോൽ 0477-2253836 8281040014
 ബവസ് രേസിഡന്് േണി വിശ്വനാഥ് 0477-2253836 8281040034
 മസക്രട്ടറി മക. ആര. പദവദാസ് 0477-2252496 8281040054
   email: dpalpy@gmail.com  Fax: 0477-2253836
5. ഫകോട്ടയം 
 രേസിഡന്് അ�്വ. ടസബോസ് റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ 0481-2565966  8281040015
 ബവസ് രേസിഡന്് മജസിപോള് േപനാജ് 0481-2565966  8281040035 
 മസക്രട്ടറി പേരി പജാ വി.(ഇന്ചാരജ്)  0481-2301298  8281040055 
   email: kottayamdp@gmail.com  Fax: 0481-2301298
6. ഇടുക്ി
 രേസിഡന്് കുമോരി ടകോച്ചുഫരേസ്യ പൗഫലോസ് 04862-233069 8281040016 
 ബവസ് രേസിഡന്് ോതയു പജാൺ 04862-233069  8281040036 
 മസക്രട്ടറി  റഷീദ് എം.മക. (ഇൻചാർജ്) 04862-232382 8281040056 
   email: dptidk@gmail.com  Fax: 04862-233069
7. എറണോകുളം
 രേസിഡന്് ഫ�ോളി കുര്യോഫക്ോസ് 0484-2422520 8281040017 
 ബവസ് രേസിഡന്് അഡ്വ. ൈി.എ. അബ്ദുൾ മുത്ലിൈ് 0484-2422520 8281040037
 മസക്രട്ടറി മക.ജി. തിലകന് (ഇൻചാർജ്) 0484-2422520 8281040057 
   email: dpeklm@gmail.com 
8. തൃശൂർ
 രേസിഡന്് ഫമരി ഫതോമസ് 0487-2360251 9447488251
 ബവസ് രേസിഡന്് ഉദയരേകാശന് എന്.മക. 0487-2360251 9447062960
 മസക്രട്ടറി ഉഷനന്ിനി മക. (ഇൻചാർജ്) 0487-2360455 8547888061
   dpttsr@gmail.com  Fax: 0487-2360251
9. പോലക്ോെ്
 രേസിഡന്് അ�്വ. ടക. േോ്കുമോരി 0491-2505909 8281040019
 ബവസ് രേസിഡന്് െി.മക. നാരായണദാസ് 0491-2505909 8281040039
 മസക്രട്ടറി മക.സി. സുബ്ഹ്മണ്ന് (ഇൻചാർജ്) 0491-2505909 8281040059
   email: dptpkd@gmail.com  Fax: 0491-2505909
10. മലപ്പുറം
 രേസിഡന്് എ.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ  0483-2734564 8281040020
 ബവസ് രേസിഡന്് സക്ീന പുൽപ്ാെൻ  0483-2734854 9496761020
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 മസക്രട്ടറി എന്.എ. അൈ് ദുള് റഷീദ് (ഇൻചാർജ്) 0483-2734933 9446355224 
   email: dpmlppm@gmail.com  Fax: 0483-2734933
11. ഫകോഴിഫക്ോെ്
 രേസിഡന്് ബോബു പറഫശേരി   0495-2372180 9387330550 
 ബവസ് രേസിഡന്് റീന മുപണ്ടങ്ങാട്ട് 0495-2372180 9746516595 
 മസക്രട്ടറി ൈാബു വി. 0495-2372180 9400594206 
   email: dpkkde@gmail.com Fax: 0495-2370050
12. വയനോെ്
 രേസിഡന്് ടക.ബി. നസീമ   04936-202390 9496663305
 ബവസ് രേസിഡന്് എ. രേഭാകരന് ോ്റേര   04936-202390 7034042353
 മസക്രട്ടറി േി.ജി. വിജയകുോര 04936-202490 8281040062
   email: dpwynd@gmail.com  Fax: 04936-202390
13. കണ്ണൂർ
 രേസിഡന്് സുഫമഷ് ടക.വി. 0497-2700306 8281040023
 ബവസ് രേസിഡന്് ദിവ് േി.േി. 0497-2700306 8281040043
 മസക്രട്ടറി ചന്ദന് വി. 0497-2700205 8281040063
   email: dpknnr@gmail.com  Fax: 0497-2700306
14. കോസർഫഗോ�്
 രേസിഡന്് എ.ജി.സി. ബഷീർ   04994-256724 9447448727 
 ബവസ് രേസിഡന്് ശാന്തമ് ഫിലിപ്്   04994-256722 8281040044 
  മസക്രട്ടറി േി. നന്കുോര 04994-255633 9496138668
   email: kdpksd@gmail.com  Fax: 04994-256277

ഫബ്ോക്് പഞ്ോയത്തുകള്
 പ്ാക്്                                                              പഫാൺ
 േഞ്ായത്് രേസിഡന്് ഓഫീസ് മോബൈൽ ഇ-മേയിൽ
തിരുവന്പുരം
1.  വർക്ല എം.മക. യൂസഫ് 0470-2602336 9846806673 bdovarkalatvm@gmail.com
2. കിളിോനൂർ ശ്ീജ ബഷജു പദവ് 0470-2672232 8281770175 bdokmr@gmail.com
3. ചിറയിൻകീഴ് സുഭാഷ് ആർ. 0470-2640219 9446484420 bdochirayinkeezh@gmail.com
4. വാേനപുരം മക.േി.ചന്ദൻ 0472-2872062 9496254294 bdovpm08@gmail.com
5. മവള്ളനാെ് അജിതകുോരി എസ്.എസ്. 0472-2882040 8281040112  bdovellanadtvm@gmail.com 
6. മനടുേങ്ങാെ് ൈി. ൈിജു 0472-2802307 9496814060 nedumangadblock@gmail.com
7. പോത്ൻപകാെ് ഷാനിൈ ൈീഗം എ. 0471-2418258 9847572779 bdokzmtvm@gmail.com
8. മേരുങ്െവിള േി. സുജാതകുോരി 0471-2275306 8921658505 bdopkdavila@gmail.com
9. പനേം എല്. ശകുന്തളകുോരി 0471-2282025 9495773747 bdonemom@gmail.com
10. അതിയന്നൂർ ൈിന്ദു എസ്. 0471-2222289 8281040101 bdoatr@gmail.com
11. ോറശോല വി.ആർ. സലൂജ 0471-2202084 9497692984 bdopslanrega@gmail.com
ടകോല്ം
1. ചവറ ൈിന്ദു കൃഷ്ണകുോര  0476-2680292 9544109733 bdochavara123@gmail.com
2. മകാട്ടാരക്ര എസ്. ശശികുോര 0474-2454694 8281040118  bdoktra@gmail.com
3. ഇത്ിക്ര ബലല എസ്. 0474-2593260 9961583868 nregaithikkara@gmail.com
4. മവട്ടിക്വല മക.ചന്ദകുോരി 0474-2402550 8281040123 bdovettikavala@yahoo.com
5. േത്നാപുരം മക.ൈി. സജീവ് 0475-2352341 9495432838 bdoppm@gmail.com
6. അഞ്ൽ രഞ്ജു സുപരഷ് 0475-2273217 8281040113 anchalblock@yahoo.co.in
7. ഓച്ിറ എ. േജീദ്  0476-2690270  8281040120 bdoocrkollam@gmail.com 
8. ചിറ്റുേല  0474-2585242 8281040116 bdochittumala@gmail.com
9. ചെയേംഗലം എസ്. അരുണാപദവി 0474-2475370 9497618215 bpochadayamangalam@ gmail.com
10. മുഖത്ല എസ്. രാജീവ് 0474-2501097  8281040119 bdomukhathala@gmail.com
11. ശാസ്ാംപകാട്ട ൈി. അരുണാേണി 0476-2830375 8289841724  bdoskta@gmail.com
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പത്നംതിട്ട
1. േല്പ്ള്ളി പശാശാമ് പതാേസ് 0469-2682258 9447417988 bdomallappally@gmail.com
2. പുളിക്ീഴ് സതീഷ് ചാത്പങ്രി 0469-2610708 9447436645 pulikeezhublock@gmail.com
3. പകായിരേം അഡ്വ. ആര. കൃഷ് ണകുോര 0469-2662364 9447414913 bdokpm@gmail.com
4. ഇലന്തൂർ മജറി ോതയു സാം 0468-2362036 9447112512 bdoelr@gmail.com
5. റാന്നി ഗിരിജ േധു 04735-227478 9048586368 bdoranni@gmail.com
6. പകാന്നി പകാന്നിയൂർ േി.മക. 0468-2333161 8281040126 bdokonny@gmail.com
7. േന്തളം പരഖ അനില് 04734-260314 8086680459 pandalamblockpanchayat@gmail.com
8. േറപക്ാെ് ൈീന രേഭ 04734-217150 8281040129  bdoparakode@gmail.com

ആലപ്പുഴ
1. അമ്പലപ്പുഴ മക.എം. ജുബനദ് 0477-2266206 9061303300 bdoamb@yahoo.in
2. ആര്ാെ് അഡ്വ. ഷീന സനൽകുോർ 0477-2292425 9446041831 aryadbdo@gmail.com
3. കഞെിക്കുഴി രേഭാ േധു 0478-2862445 8281040138 kanjikuzhybdo@gmail.com
4. ചമ്പക്കുളം ൈിജു ോലത്ിങ്ല് 0477-2702294 9847853537 bdochm@yahoo.co.in
5. മചങ്ങന്നൂർ അജിത േി.സി. 0479-2464298  8281040136 bdochr@gmail.com
6. ബതക്ാട്ടുപശേരി നിർമ്ല മശൽവരാജ് 0478-2523010 8281040142 bdo_thycattussery@yahoo.com
7. േട്ടണക്ാെ് േണി രേഭാകരന് 0478-2592249 8281040141 bdo_ptkd@ymail.com 
8. ഭരണിക്ാവ് രജനി ജയപദവ് 0479-2382351 9995407891 bdonregabha@gmail.com
9. ോപവലിക്ര രഘുരേസാദ് 0479-2303457 9495120202 bdo_mvk@yahoo.com
10. മുതുകുളം ആനന്ന് ആര. 0479-2472044 9656736190 bdomuthukulam@gmail.com
11. മവളിയനാെ് ബലല രാജു 0477-2705542 8281040143 bdonregavel@gmail.com
12. ഹരിപ്ാെ് ൈിജു മകാല്പശേരി 0479-2413890 9656111835 bdoharipad@gmail.com

ഫകോട്ടയം
1. ബവക്ം എം.ബവ. ജയകുോരി 04829-221316 8281040154 bdovikm@gmail.com
2. കടുത്തുരുത്ി േത് ചന്ദന് 04829-282393 8281040146  bdokdty@gmail.com
3. ഏറ്റുോനൂർ           .... 0481-2537639 8281040145 bdoetnr@gmail.com
4. ഉഴവൂർ നിരമ്ലാ ദിവാകരന് 04822-230254 8281040152 bdouzvr@gmail.com
5. ളാലം അഡ്വ. പജാസ് ലൈാക്കൂട്ടം 04822-248862 8281040148 bdollm@gmail.com
6. ഈരാറ്റുപേട്ട ആർ. പരേംജി 04822-272356 8281040144 bdoetpa@gmail.com
7. ോമ്പാെി ോതയുസ് റ്ി.എസ്. 0481-2551060 8281040151 bdopdpy@gmail.com
8. േള്ളം െി.െി. ശശിന്ദനാഥ് 0481-2574665 8281040150 bdopallom@gmail.com 
9. ോെപ്ള്ളി രാഖി കപലഷ്  കുോര 0481-2472056 8547532114 bdomdpy@gmail.com
10. വാഴൂർ മക.േി. ൈാലപഗാോലൻ നായർ 0481-2456355 8281040153 bdovzur@gmail.com
11. കാഞെിരപ്ള്ളി പസാഫി പജാസഫ് 04828-202450 8281040147 bdokply@gmail.com

ഇടുക്ി
1. ഇടുക്ി മറജി മുക്ാട്ട് 04862-235290 9446170500 bdoidk@gmail.com
2. പദവികുളം ആര. രാധാകൃഷ് ണന് 04865-264201 8281233705 bdodevikulam@gmail.com
3. കട്ടപ്ന ആശ ആന്ണി 04868-272482 8281040160 bdoktp@yahoo.com
4. മതാടുപുഴ സിപനാജ് പജാസ് 04862-222464 8281040162 bdothodupuzha@gmail.com
5. അഴുത ആലീസ് സണ്ണി 04869-232059 9656976429 bdoazhutha@bsnl.in
6. അെിോലി ആർ. മുരുപകശൻ 04864-222671 8281040155 bdoadimaly@gmail.com 
7. മനടുങ്ണ്ടം മറജി േനച്ിയ് ക്ല് 04868-232060 8281040161 bdondkm@gmail.com
8. ഇളംപദശം േരട്ടില് ോതയു 04862-276909 8281040158 bdoeldm@gmail.com

എറണോകുളം     
1. േറവൂർ അഡ്വ. പയശുദാസ് േറപ്ിള്ളി 0484-2443429 8281040172 bdonparavur@gmail.com
2. ആലങ്ങാെ് വിജു ചുള്ളിക്ാെ് 0484-2670486 8281040163 bdoagd@gmail.com
3. അങ്ോലി േി. െി. പോൾ 0484-2452270 8281040164 bdoangamaly@gmail.com
4. കൂവപ്െി ൈിന്ദു പഗാോലകൃഷ് ണന് 0484-2523557 8281040166 bdokoovappady@gmail.com
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5. വാഴക്കുളം മുംതാസ് സി.മക. 0484-2677142 8281040175 bdovaz@gmail.com
6. ഇെപ്ള്ളി എം.ആർ. ആന്ണി 0484-2426636 8281040165 bdoeda@gmail.com
7. ബവപ്ിൻ പഡാ. മക.മക. പജാഷി 0484-2489600 8281040176 bdovypin@gmail.com
8.  േള്ളുരുത്ി േി.എസ്. പജാരജ്ജ് 0484-2232162 8281040170 bdopalluruthy@gmail.com
9. മുളന്തുരുത്ി ജയ പസാേൻ 0484-2740303 8281490568 mtybdo@gmail.com
10. വെവപകാെ് ഗകൗരി പവലായുധൻ 0484-2760249 8281040174 bdovadavukode@gmail.com
11. പകാതേംഗലം റഷീദ സലിം 0485-2822544 8281040167 bdokmgm@gmail.com
12. ോമ്പാക്കുെ സുേിത് സുപരന്ദന് 0485-2272282 8281040171 bdopambakuda@gmail.com
13. ോറക്െവ് ൈിന്ദു മസൈാ്റേ്ൻ 0484-2473031 8281040173 bdoparakadavu@gmail.com
14. മൂവാറ്റുപുഴ പജാസി പജാളി വട്ടക്കുഴി 0485-2812714  9446138036 bdomvpa@yahoo.com

തൃശൂർ
1. ചാവക്ാെ് മുസ് താക്് അലി സി. 0487-2507688 8281040179 chavakkadbdo123@gmail.com
2. മചാവ്വന്നൂർ കുോരി രവി സുേതി 04885-222670 8281040181 cwrbdo@gmail.com
3. വെക്ാപഞ്രി എസ്. ൈസന്ത് ലാൽ 0488-4232204 8281040192 bdowcky@gmail.com
4. േഴയന്നൂർ കുോരി വി. തങ്മ് 04884-225044 8281040188 bdopzn@gmail.com
5. ഒല്ലൂക്ര ഐ.എസ.് ഉോപദവി 0487-2370430 8281040187 bdoollukkara@gmail.com
6. പുഴയ്കൽ സി.വി. കുരിയാപക്ാസ്  0487-2307305 8281040189 secpuzhackal@gmail.com
7. മുല്പശേരി ലതി പവണുപഗാോൽ 0487-2262473 8281040186 bdomullassery@gmail.com
8. തളിക്കുളം പഡാ. സുഭാഷ്ണി േഹാപദവൻ 0487-2391785 8281040190 bdotlkm@gmail.com
9. അന്തിക്ാെ് െി.സി. ശ്ീപദവി 0487-2272018 8281040177 bdoakd@gmail.com
10. പചർപ്് വി.ആർ. സരള 0487-2342283 8281040180 cherpubdo@gmail.com
11. മകാെകര കലാരേിയ സുപരഷ് 0480-2751462 8281040183 kodakarablock@gmail.com
12. ഇരിങ്ങാലക്കുെ വി.എ. േപനാജ്കുോർ 0480-2825291 8281040182 bdoijk@gmail.com
13. മവള്ളാങ്ല്ലൂർ മക.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന് 0480-2860107 8281040191 bdovlgr@gmail.com
14. േതിലകം മക.മക. അൈിദലി 0480-2850260 8281040185 mkmbdo@gmail.com
15. ോള പകശവന്കുട്ടി ഇ. 0480-2890398 8281040184 bdomala@gmail.com
16. ചാലക്കുെി ഷിജു മക.മക. 0480-2701446 8281040178 bdockdy@gmail.com

പോലക്ോെ്      
1. ആലത്തൂർ സി.മക. ചാമുണ്ണി 04922-222270 9447353695 bdoalathur@gmail.com
2. അട്ടപ്ാെി കാളിയമ് എസ്. 04924-254060 8281040194 poitdp@gmail.com
3. ചിറ്റൂർ ധന് എം.വി. 04923-272241 8590026567 bdoctre@yahoo.co.in
4. കുഴൽേന്ം പഷർളി 04922-273284 9747415350 bdokzm@gmail.com
5. മകാല്പങ്ാെ് ശാരദ തുളസീദാസ് 04923-262373 9496644970 bdokldpkd@gmail.com
6. േലമ്പുഴ മക.േി. ബഷജ 0491-2572014 8547686668 bdompzha@gmail.com
7. േണ്ണാർക്ാെ് ഒ.േി. മഷരീഫ് 04924-222371 9446910153  bdomnkd@gmail.com
8. മനന്ാറ േി.വി. രാേകൃഷ്ണൻ 04923-244218 9447533719 bdonemmara@yahoo.in
9. ഒറ്പ്ാലം എസ്. ശിവരാേൻ 0466-2244254 8281040201 bdootp@gmail.com
10. േട്ടാമ്പി വി.എം. മുഹമ്ദാലി 0466-2212254 9447239670 bdopattambi@gmail.com
11. ോലക്ാെ് എം.േി. ൈിന്ദു 0491-2543310 8281040202 bdopkd@gmail.com
12. ശ്ീകൃഷ്ണപുരം േി. അരവിന്ാക്ഷന് ോ്റേർ 0466-2261221 9447327536 bdoskp@gmail.com
13. തൃത്ാല മക.േി.എം. പുഷ്ജ 0466-2370307 9495249314 bdothrithala@gmail.com

മലപ്പുറം
1. നിലമ്പൂർ സുഗതൻ േി.േി. 04931-220429 8281040213 bdonbr@gmail.com
2. വണ്ടൂർ ആസ് െീച്ര 04931-247074 9946564197 bdowan@gmail.com
3. അരീപക്ാെ് േറമ്പൻ ലക്ഷി 0483-2850047 8281040207 bpoakd@gmail.com
4. മകാപണ്ടാട്ടി ഫാത്ിേ േണ്ണപറാട്ട് 0483-2712084 9746613728 bdokondotty@gmail.com
5. തിരൂരങ്ങാെി അബ്ദുൾകലാം ോ്റേർ  0494-2460260 8281040219 bdotirurangadi@gmail.com
6. തിരൂർ റംല ചക്കുങ്ങേറമ്പില് 0494-2422696 8281040218  bdotirmlpker@gmail.com
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7. താനൂർ സി.മക.എ. റസാഖ് 0494-2440297 8281040217 bdotnr@yahoo.in
8. പവങ്ങര അബ്ദുള് ഹഖ് ചാക്ീരി 0494-2450283 8281040220 bdovngmlp.crd@kerala.gov.in
9. മോന്നാനി മക. ലക്ഷി 0494-2680271 8281040216 ponnanibdo@gmail.com
10. മേരുമ്പെപ്് േി.എം. ആറ്റുണ്ണി തങ്ങള് 0494-2670274 8281040215 bdoperumpadappa@gmail.com
11. കുറ്ിപ്പുറം ആതവനാെ് മുഹമ്ദ്കുട്ടി 0494-2644310 8281040210 bdoktpm@gmail.com
12. മേരിന്തൽേണ്ണ റീന മേട്ടേണ്ണ 04933-227402 8281040214 bdoptmmlp@gmail.com
13. േങ്െ ഇ. സഹീദ 04933-282034 8281040212 bdomkdmlpker@gmail.com
14. േലപ്പുറം സലീന പകാരക്ണ്ടൻ 0483-2734909 8281040211 bdompm@yahoo.co.in
15. കാളികാവ് േി. ഖാലിദ് ോ്റേർ 04931-257041 9447948331 bdoklkv@gmail.com

ഫകോഴിഫക്ോെ്
1. പകാഴിപക്ാെ് എന്. േപനാജ് കുോര 0495-2430799 9846154899 bdokkdblock@gmail.com
2. മകാടുവള്ളി ബേമൂന ഹംസ സി.മക. 0495-2210289 8281040224 bdokdykkd@gmail.com
3. പചളന്നൂർ ഒ.േി. പശാഭന 0495-2260272 8281040223 bdochrkkd@gmail.com
4. കുന്േംഗലം വിജി മുരേമ്ല് 0495-2800276 8281040226 bdokglmkkd@gmail.com
5. ൈാലുപശേരി വി. രേതിഭ 0496-2642087 9947621335 bdobalussery@gmail.com
6. പേരാമ്പ്ര എ.സി. സതി 0496-2610286 9745910122 bdoperambra@gmail.com
7. പേലെി മക. കുഞെിരാേൻ 0496-2602031 8281040228 bdomelady@rediffmail.com
8. േന്തലായനി മക.എം. പശാഭ 0496-2620305 8281040229 bdoplykkd@gmail.com
9. വെകര പകാട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ 0496-2503002 9495786533 bdovatakara@ymail.com
10. തൂപണരി സി.എച്്. ൈാലകൃഷ്ണൻ 0496-2550297 9447634217 bdotuneri2017@gmail.com
11. കുന്നുമ്ൽ മക. സജിത്് 0496-2445096 9946445811 bdokunnummal@gmail.com
12. പതാെന്നൂർ സുേ ബതക്ണ്ടി 0496-2592025 8281040231 bdotdrkkd@gmail.com

വയനോെ്
1. കൽപ്റ് ഉഷ തമ്പി 04936-202265 8281040234 bdokpt@gmail.com
2. സുൽത്ാൻ     
 ൈപത്രി ലത ശശി 04936-220202 8281040237 bdosby@gmail com
3. ോനന്തവാെി ഗീതാൈാബു 04935-240298 9447735235  bdomananthavady@gmail.com
4. േനേരം െി. എസ്. ദിലീേ് കുോർ 04935-222020 9447849007 bdopnm@gmail.com

കണ്ണൂർ
1. എെക്ാെ് എം.സി. പോഹനൻ 0497-2822496 9847922850 bdoedakkad@gmail.com
2. ഇരിക്കൂർ വസന്തകുോരി െി. 0460-2257058 8281040239 bdoirikkur@gmail.com
3. ഇരിട്ടി എൻ.െി. പറാസമ് 0490-2491240 8281040241 irittybdo@gmail.com
4. കൂത്തുേറമ്പ അപശാകൻ എ. 0490-2361784 8281040243 bdokba@gmail.com
5. കണ്ണൂർ കുടുവൻ േത്നാഭൻ 0497-2747822 9895122374 bdokannur@gmail.com
6. േയ്യന്നൂർ എം.െി.േി. നൂറുദേീന് 0498-5202927 8281040245 bdopnr@gmail.com
7. തളിപ്റമ്പ െി. ലത 0460-2203295 8281040247 bdotpba@gmail.com
8. പേരാവൂർ െി. രേസന്ന 0490-2444416 9446084123 bdoperavoor@gmail.com
9. തലപശേരി മക.മക. രാജീവൻ 0490-2389100 8281040248 bdotlry@yahoo.com
10. കല്്ാപശേരി വി.വി. രേീത 0497-2868101 9947461726 bdoklsry@gmail.com
11. ോനൂർ അനൂേ് എന്. 0490-2318720 8281040244 bdopanur@gmail.com

കോസർഫകോെ്
1. േപഞ്ശ്വരം എ.മക.എം. അഷ് റഫ് 04998-272673 8281040252 bdomanjeswar@gmail.com
2. കാസർപകാെ് സി.എച്്. മുഹമ്ദ് കുഞെി    
  ചായിന്െി 04994-230230 8281040251   bdoksd230@gmail.com
3. കാഞെങ്ങാെ് ഗകൗരി എം. 04672-204048 9947439755 bdoknhd@gmail.com
4. നീപലശ്വരം വി.േി. ജാനകി 04672-280328 8281040253 bdonlr500@gmail.com
5. േരപ് േി.  രാജൻ 04672-255155 9400528222 bdoprpa@gmail.com
6. കാറഡുക് ഓേന രാേചന്ദൻ 04998-260249 8281040250 bdokrda@gmail.com
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ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തുകള്
കുറിപ്് : അതാത് ഗാേേഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോരുമെ മോബൈൽ നമ്പറിമന് അവസാന അക്ത്ിമന് മതാട്ടടുത്
            അക്ം പചർത്ാൽ മസക്രട്ടറിോരുമെ മോബൈൽ നമ്പർ ലഭിക്കും.

            ഉദാ:  ോറശാല ഗാേേഞ്ായത്് രേസിഡന്ിമന് നമ്പർ : 9496040612
                     ഗാേേഞ്ായത്് മസക്രട്ടറിയുമെ നമ്പർ : 9496040613

                                                             പഫാൺ
ഗാേ േഞ്ായത്് രേസിഡന്് ഓഫീസ് മോബൈൽ ഇ-മേയിൽ
    

തിരുവന്പുരം ജില് 
പോറശേോല ഫബ്ോക്്     
1. ോറശോല എസ്. സുപരഷ് 0471-2202033 9496040612 parassalagp@gmail.com
2. കാപരാെ് സകൗേ് ഉദയന് 0471-2215067 9496040614    karodegp@gmail.com
3. കുളത്തൂർ മൈൽസി ജയചന്ദൻ 0471-2210089 9496040616 kulathurgp2009@gmail.com
4. മചങ്ൽ വട്ടവിള രാജ്കുോർ 0471-2232260 9496040618 chenkalgramapanchayat@gmail.com
5. തിരുപുറം എൽ. ക്രിസ്തുദാസ് 0471-2260738 9496040620 thirupuramgp@gmail.com
6. പൂവ്വാർ എം.എസ്. അജിത കുോരി 0471-2210032 9496040622 poovargp@gmail.com

ടപരുങ്കെവിള ഫബ്ോക്്
7. മവള്ളറെ എം. പശാഭകുോരി 0471-2242042 9496040624 vellaradagp@gmail.com
8. കുന്നത്തുകാൽ അരുൺ എച്്.എസ്. 0471-2250235 9496040626 nregakkl@gmail.com
9. മകാല്യിൽ ബവ. പലഖ 0471-2232383 9496040628 kollayilgp@gmail.com
10. മേരുങ്െവിള ഐ.ആർ. സുനിത 0471-2275258 9496040630 nregapkvila@gmail.com
11. ആര്പങ്ാെ് മക. അനിൽ 0471-2255226 9496040632 aryancodegp@gmail.com
12. ഒറ്പശഖരേംഗലം എൽ.വി. അജയകുോർ 0471-2255238 9496040634 ottasekharamangalamgp@gmail.com
13. കള്ളിക്ാെ് മജ.ആര. അജിത 0471-2272339 9496040636 kallikkadugp@gmail.com
14. അമ്പൂരി ഷാജി ൈി. 0471-2245242 9496040638 amboorigp@gmail.com

അതിയന്നൂർ ഫബ്ോക്്
15. അതിയന്നൂർ ൈീന ൈി.റ്ി.     0471-2222367 9496040640 athiyannoorgpt@gmail.com
16. കാഞെിരംകുളം സരസി കുട്ടപ്ന് 0471-2260031 9496040642 kanjiramkulamgp@gmail.com
17. കരുംകുളം ജി. അനില്കുോര 0471-2210042 9496040644 karumkulamgp@gmail.com
18. പകാട്ടുകാൽ സജി റ്ി. 0471-2268236 9496040646 kottukalgptvm@gmail.com
19. മവങ്ങാനൂർ ജി.എസ്. ശ്ീകല 0471-2480256 9496040648 venganoorpanchayat@gmail.com

ഫനമം ഫബ്ോക്്     
20. ോറനല്ലൂർ രേ എസ്. 0471-2298354 9496040650 marpansec@gmail.com
21. ൈാലരാേപുരം ആർ.എസ്. വസന്തകുോരി 0471-2400342 9496040652 balaramapuramgpt@gmail.com
22. േള്ളിച്ൽ േല്ിക വിജയൻ 0471-2392368 9496040654 secretarypclgp@gmail.com
23. േലയിൻകീഴ് എസ്. രാധാകൃഷ് ണന് നായർ 0471-2282021 9496040656 secretarymkl@gmail.com
24. വിളപ്ിൽ മക. അനില്കുോര 0471-2289127 9496040658 vilappil.gp@gmail.com
25. വിളവൂർക്ൽ വി. അനിൽ കുോർ 0471-2282055 9496040660 vklgp2012@gmail.com
26. കല്ിയൂർ ആർ. ജയലക്ഷി 0471-2400258 9496040662 secretaryklyrgp@gmail.com

ഫപോത്ൻഫകോെ് ഫബ്ോക്്     
27. പോത്ൻപകാെ് മക. പവണുപഗാോലൻ നായർ 0471-2419238 9496040664 pothencodugp@gmail.com
28. േംഗലപുരം സി. േധു 0471-2420261 9496040666 secmangalapuram@gmail.com
29. അണ്ടൂർപക്ാണം ഉഷാകുോരിഅമ് ആർ. 0471-2750251 9496040668 adrkmgp@gmail.com
30. കഠിനംകുളം മഫലിക്് േി.  0471-2750249 9496040670 kadinamkulamgp@gmail.com
31. അഴൂർ റ്ി. ഇന്ിര 0470-2636255 9496040730 azhoorgpt@gmail.com
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ടവള്നോെ് ഫബ്ോക്്     
32. കാട്ടാക്െ എസ്. അജിത 0471-2290337 9496040672 ktkdagp@gmail.com
33. മവള്ളനാെ് ശശിധരൻ നായർ വി. 0472-2882034 9496040674 vellanadgp@gmail.com
34. പൂവച്ൽ രാേചന്ദൻ മക. 0472-2896338 9496040676 poovachalgp@gmail.com
35. ആര്നാെ് ഷാേിലാ ൈീഗം 0472-2852029 9496040678 gp.arnd@gmail.com
36. വിതുര എസ്.എൽ. കൃഷ്ണകുോരി 0472-2856221 9496040680 vithuragramapanchayat@gmail.com
37. കുറ്ിച്ൽ ജി. േണികണ്ഠൻ 0472-2852024 9496040682 kuttichalgp@gmail.com
38. ഉഴേലയ്കൽ എ. റഹീം 0472-2899026 9496040684 uzhamalakkalgp@gmail.com
39. മതാളിപക്ാെ് ഷംന നവാസ് 0472-2879374 9496040686 sectkd@gmail.com

ടനടുമങ്ങോെ് ഫബ്ോക്്     
40. കരകുളം അനില എം.എസ്. 0471-2372046 9496040688 karakulamgp46@gmail.com
41. അരുവിക്ര ഐ. േിനി 0472-2888225 9496040690 aruvikkaragp@gmail.com
42. മവമ്പായം സീനത്് ൈീവി എന്. 0472-2832025 9496040692 vembayamgp@gmail.com
43. ആനാെ് ആനാെ് സുപരഷ്  0472-2802375 9496040694 anadgp@gmail.com
44. േനവൂർ എസ്.വി. കിപഷാർ 0472-2865761 9496040696 secretarypanavoorgp@gmail.com

വോമനപുരം ഫബ്ോക്്     
45. വാേനപുരം മക. പദവദാസ് 0472-2835034 9496040698  secretaryvamanapuramgp@gmail.

com
46. ോണിക്ൽ സുജാത എസ്. 0472-2582046 9496040700 manickalgp@gmail.com
47. മനല്നാെ് സുജിത് എസ്. കുറുപ്് 0472-2872031 9496040702 nellanadgp@gmail.com
48. പുല്മ്പാറ അസീനാ ൈീവി 0472-2829031 9496040704  pullamparagramapanchayat@

                                                                                                                                                       gmail.com
49. നന്ിപയാെ് ദീേ സുപരഷ് വി.ആര. 0472-2840224 9496040706 nanniyodesecretary@gmail.com
50. മേരിങ്ങമ്ല ചിത്രകുോരി േി. 0472-2845532 9496040708 peringamalagp@gmail.com
51. കല്റ ജി. ശിവദാസന് 0472-2860240 9496040710 kallaragp@gmail.com
52. ോപങ്ങാെ് എസ്. ഗീത 0471-2869241 9496040712 gppangodu@gmail.com

കിളിമോനൂർ ഫബ്ോക്്     
53. പുളിോത്് ൈി. വിഷ്ണു 0470-2836252 9496040714 secretarypulimath@gmail.com
54. കരവാരം ദീേ ഐ.എസ്. 0470-2690260 9496040716 karavarampanchayat@gmail.com
55. നഗരൂർ എം. രഘു 0470-2672242 9496040718 nagaroorgp@gmail.com
56. േഴയകുന്നുമ്ൽ           .... 0470-2672335 9496040720 pkmlgp@gmail.com
57. കിളിോനൂർ എസ്. രാജലക്ഷി അമ്ാൾ 0470-2672222 9496040722 secretarykmr@gmail.com
58. നാവായിക്കുളം മക. തമ്പി 0470-2692022 9496040724 nvkmgpt@gmail.com
59. േെവൂർ ഗിരിജ ൈാലചന്ദൻ 0470-2682022 9496040726 secretarymdrgp@gmail.com
60. േള്ളിക്ൽ ൈി. ഉണ്ണികൃഷ്ണേിള്ള 0470-2682049 9496040728 pallickalgp@gmail.com

ചിറയിൻകീഴ് ഫബ്ോക്്     
61. ചിറയിൻകീഴ് ഡീന എസ്. 0470-2640334 9496040732 chirayinkeezhgp@gmail.com
62. കെയ്കാവൂർ മക. വിലാസിനി 0470-2656632 9496040734 kdkvrgp@gmail.com
63. വക്ം പവണുജി എസ്. 0470-2653637 9496040736 secretaryvkkm@gmail.com
64. അഞ്ചുമതങ്ങ് ക്രി്റേി ബസേൺ 0470-2656651 9496040738 anchuthenggp@gmail.com
65. കിഴുവിലം എ. അൻസാർ 0470-2640342 9496040740 kizhuvilamgp@gmail.com
66. മുദാക്ൽ വിജയകുോരി അമ് 0470-2639035 9496040742 mudakkalgp@gmail.com

വർക്ല ഫബ്ോക്്     
67. മവട്ടൂർ അഡ്വ. അസിം ഹുബസൻ 0470-2602380 9496040744 vettoorgp@gmail.com
68. മചറുന്നിയൂർ എൻ. നവരേകാശ് 0470-2602365  9496040746 cherugp@gmail.com
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69. ഇെവ സുനിത എസ്. ൈാബു 0470-2660083 9496040748 edavagp@gmail.com
70. ഇലകേൺ വി. സുേംഗല 0470-2667611 9496040750 elakamon.panchayath@gmail.com
71. മചമ്രുതി എ.എച്്. സലിം 0470-2602377 9496040752 chemaruthygp@gmail.com
72. േണമ്പൂർ അമ്പിളി എസ്. 0470-2689044 9496040754 manamboorgp@gmail.com
73. ഒറ്റൂർ ആർ. സുഭാഷ് 0470-2689061 9496040756 ottorgp@gmail.com

ടകോല്ം ജില്
ഓച്ചിറ ഫബ്ോക്്     
1. ഓച്ിറ ആര. രാപജഷ് കുോര 0476-2690232 9496041702 oachiragramapanchayat@gmail.com
2. കുലപശഖരപുരം ശ്ീപലഖ കൃഷ്ണകുോർ 0476-2640217 9496041704 secretary.kspuram@gmail.com
3. തഴവ എസ്. ശ്ീലത  0476-2660286 9496041706 thazhavagp@gmail.com
4. ക്ാപ്ന എസ്.എം. ഇക്ൈാൽ 0476-2690278 9496041708 clappanagp@gmail.com
5. ആലപ്ാെ് േി. മസലീന 0476-2826338 9496041712 alappadgp@gmail.com
6. മതാെിയൂർ കെവിക്ാട്ട് പോഹനൻ 0476-2660276 9496041714 thodiyoorgp@gmail.com

േോസോംഫകോട്ട ഫബ്ോക്്     
7. ബേനാഗപ്ള്ളി േി. എസ്. ജയലക്ഷി 0476-2847741 9496041710 mynagappallygp@gmail.com
8. ശാസ്ാംപകാട്ട ഐ. നകൗഷാദ് 0476-2830236 9496041716 secretary.skt.gp@gmail.com
9. േെിഞൊമറ കല്െ ശുഭ മജ. 0476-2830391 9496041718 westkalladagp@gmail.com
10. ശൂരനാെ് സകൗത്്  േി. പുഷ്കുോരി 0476-2851349 9496041720 sooranadusouthgp@gmail.com
11. പോരുവഴി          ....   0476-2820542 9496041722 secretarypgp@gmail.com
12. കുന്നത്തൂർ കുന്നത്തൂർ രേസാദ് 0476-2856125   9496041724 kunnathoorgp@gmail.com
13. ശൂരനാെ ്പനാർത് ്അനിതാ രേസാദ് 0476-2851341 9496041726 secretarysngp@gmail.com

ടവട്ടിക്വല ഫബ്ോക്്     
14. ഉമ്ന്നൂർ സി. ോധവന് 0474-2492026 9496041728 ummannoorgp@gmail.com
15. മവട്ടിക്വല രേീത ോത്തുക്കുട്ടി 0474-2402533 9496041730 vettikkavala@gmail.com
16. പേലില എസ്. അനില്കുോര 0474-2402545 9496041732 melilagpklm@gmail.com
17. ബേലം ഗിരിജാ മുരളീധരൻ 0474-2453143 9496041734 mylomgp2002@gmail.com
18. കുളക്െ ജി. സരസ്വതി 0474-2415536  9496041736 kulakkadagp@gmail.com
19. േവിപത്രശ്വരം ധന് കൃഷ്ണൻ 0474-2415526  9496041738 pavithreswaram2009@gmail.com

പത്നോപുരം ഫബ്ോക്്
20. വിളക്കുെി എം.അജിപോഹന് 0475-2322026 9496041740 vilakudypanchayat@yahoo.in
21. തലവൂർ എസ്. രാപകഷ്  0475-2328128 9496041742 thalavoorgp@gmail.com
22. േിറവന്തൂർ ലതാ പസാേരാജന് 0475-2222239 9496041744 piravanthoor@gmail.com
23. േട്ടാഴി വെപക്ക്ര ആർ. ആനന്രാജൻ 0475-2399457 9496041746 pattazhyvadakkekkaragp@gmail.com
24. േട്ടാഴി മക.ൈി. ശ്ീപദവി 0475-2399458 9496041748 pattazhygp@gmail.com
25. േത്നാപുരം എച്്. നജീൈ് മുഹമ്ദ് 0475-2352346 9496041750 ptpmpanchayat@gmail.com

അഞ്ൽ ഫബ്ോക്്     
26. കുളത്തൂപ്പുഴ േി. ബലലാൈീവി 0475-2317526 9496041752 kpzagp@gmail.com
27. ഏരൂർ സുഷ ഷിബു 0475-2273253 9496041754 yeroor.gp@gmail.com
28. അലയേൺ എം. ഹംസ 0475-2304229 9496041756 alayamongramapanchayat@ gmail.com
29. അഞ്ൽ േിനി സുപരഷ് 0475-2273236 9496041758 anchalgp@gmail.com
30. ഇെമുളയ്കൽ അഡ്വ. വി. രവീന്ദനാഥ് 0475-2273344 9496041760 edamulackalgp@gmail.com
31. കരവാളൂർ വി. രാജന് 0475-2250599   9496041762 karavaloor@gmail.com
32. മതന്ല ആർ. ബലലജ 0475-2344526 9496041764 thenmalagp@gmail.com
33. ആര്ങ്ാവ് ആര.രേദീേ് 0475-2344533 9496041766 aryankavugp@gmail.com
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ടകോട്ടോരക്ര ഫബ്ോക്്     
34. മവളിയം ബഷല സലിംലാല് 0474-2462021 9496041768 veliyamgramapanchayat@gmail.com
35. പൂയപ്ള്ളി എസ്.എം. ഹംസ റാവത്ർ 0474-2462027 9496041770 sec.ppy.gamail.com@gmail.com
36. കരീരേ മക. അൈ് ദുള് റഹ്മാന് 0474-2522375 9496041772 secretarykareepra@gmail.com
37. എഴുപകാൺ അംൈിക സുപരന്ദന് 0474-2482300 9496041774 ezhukonegp@gmail.com
38. മനടുവത്തൂർ മക.േി. ശ്ീകല 0474-2454314 9496041776 gpneduvathur@gmail.com

ചിറ്റുമല ഫബ്ോക്്     
39. മേരിനാെ് എൽ. അനിൽ 0474-2552688 9496041780 perinadgp@gmail.com
40. കുണ്ടറ മക. ൈാബുരാജൻ 0474-2522288 9496041782 kundaragp@gmail.com
41. കിഴമക് കല്െ യമുന ഷാഹി 0474-2585222  9496041784 eastkalladagp@gmail.com
42. പേരയം ്റോൻസി പയശുദാസൻ 0474-2522423 9496041786 perayamgp@gmail.com
43. േൺപരൈാതുരുത്് ൈിനു കരുണാകരന് 0474-2542360 9496041788 munreothuruthupanchayath

@gmail.com
44. േനയം ഷീല എ. 0474-2553988 9496041790 panayamgp@gmail.com
45. തൃക്രുവ മക. ചന്ദപശഖരൻ േിള്ള 0474-2703260 9496041804 thrikkaruvagp@gmail.com

ചവറ ഫബ്ോക്്     
46. മതക്കുംഭാഗം പയശുദാസന് എ. 0476-2882340 9496041792 thekkumbhagomgramapanchayath@

gmail.com
47. ചവറ േി.മക. ലളിത 0476-2680247 9496041794 chavaragp@gmail.com
48. പതവലക്ര ഐ. ഷിഹാൈ് 0476-2872031 9496041796 thevalakkaragp@gmail.com
49. േന്ന ശാലിനി എസ്. 0476-2670296 9496041798 secypanmanagp@gmail.com
50. നീണ്ടകര എസ്. പസതുലക്ഷി 0476-2680331 9496041800 secneendakara@gmail.com

മുഖത്ല ഫബ്ോക്്     
51. േയ്യനാെ് എൽ. ലക്ഷണൻ 0474-2555266 9496041806 mayyanadgp@gmail.com
52. ഇളമ്പള്ളൂർ ജലജ പഗാേന് 0474-2527209 9496041808 epanchayat@gmail.com
53. തൃപക്ാവിൽവട്ടം മജ. സുപലാചന 0474-2502872 9496041810 tkvmgp@gmail.com
54. മകാറ്ങ്ര വീനിതകുോരി േി. 0474-2715780 9496041812 kottamkarapt@gmail.com
55. മനടുമ്പന എസ്. നാസറുദേീൻ 0474-2562059 9496041822 nedumpanagp@gmail.com

ഇത്ിക്ര ഫബ്ോക്്     
56. പൂതക്കുളം അഡ്വ. എം.മക. ശ്ീകുോർ 0474-2512267 9496041814 poothakulamgp@gmail.com
57. കല്ലുവാതുക്ൽ           .... 0474-2572033 9496041816 kalluvathukkalgp@gmail.com
58. ചാത്ന്നൂർ നിരമ്ല വരഗ്ീസ് 0474-2593254 9496041818 chathannoorgp@gmail.com
59. ആദിച്നല്ലൂർ എം. സുഭാഷ് 0474-2593341 9496041820 adichanalloorgpt2015@gmail.com
60. ചിറക്ര റ്ി.ആര. ദീപു 0474-2514800 9496041824 chirakkaragp@gmail.com

ചെയമംഗലം ഫബ്ോക്്     
61. ചിതറ ഉബേൈ സലാം 0474-2429524 9496041826 secchithara@gmail.com
62. കെയ്കൽ ആർ. എസ്. ൈിജു 0474-2422044 9496041828 kadakkalgrpt@gmail.com
63. ചെയേംഗലം േി. രാധാകൃഷ്ണന് നായര 0474-2475428 9496041830 cdlmgpt@gmail.com
64. ഇട്ടിവ ജി. ദിപനശ്കുോര 0474-2439523 9496041832 ittivagp@yahoo.com
65. മവളിനല്ലൂർ ഷീജ നകൗഷാദ് 0474-2466539 9496041834 velinalloorgpt@gmail.com
66. ഇളോെ് എസ്. ചിത്ര 0474-2670236 9496041836 elamadugp@gmail.com
67. നിലപേൽ എ.എം. റാഫി 0474-2433221 9496041838 secnilamel@gmail.com
68. കുമ്ിൾ ഇ. നസീറാൈീവി 0474-2448500  9496041840 kummilpanchayath@gmail.com
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പത്നംതിട്ട ജില്
മല്പ്പള്ി ഫബ്ോക്്     
1. ആനിക്ാെ് പതാേസ് ോതയു 0469-2685234 9496042602 anicadugp@gmail.com
2. കവിയൂർ എലിസൈത്് ോതയു 0469-2619253 9496042604 kaviyoorgramapanchayat@ gmail.com
3. മകാറ്നാെ് എം.എസ്. സുജാത 0469-2773253 9496042606 kottanadgp@gmail.com
4. കല്ലൂപ്ാറ മറജി ചാപക്ാ വാക്യിൽ 0469-2677237 9496042608 kalloopparagp@gmail.com
5. പകാട്ടാങ്ങൽ ൈിന്ദു പദവരാജന് 0469-2696236 9496042610 kottangalgp@gmail.com
6. കുന്നന്താനം മക.മക. രാധാകൃഷ്ണക്കുറുപ്് 0469-2693236 9496042612 kunnamthanamgp@gmail.com
7. േല്പ്ള്ളി റജി ശാമുവല് 0469-2682254 9496042614 secmlpygp@gmail.com

പുളിക്ീഴ് ഫബ്ോക്്     
8. കെരേ ഷിബു വർഗീസ് 0469-2610246 9496042616 kadapragp@gmail.com
9. കുറ്റൂർ ശ്ീപലഖ രഘുനാഥ് 0469-2614387 9496042618 kuttoorgp@gmail.com
10. നിരണം ലതാ രേസാദ് 0469-2610254 9496042620 niranamgp@gmail.com
11. മനടുമ്പ്രം മക.ജി. സുനിൽ കുോർ 0469-2643187 9496042622 nedumpuram.secretary@gmail.com
12. മേരിങ്ങര േിനിപോള് പജാസ് 0469-2630843 9496042624 peringaragp2016@gmail.com

ഫകോയിരെം ഫബ്ോക്്     
13. അയിരൂർ റ്ി.റ്ി. പതാേസ് കുട്ടി 04735-230226 9496042626 agpsec301@gmail.com
14. ഇരവിപേരൂർ അനസൂയപദവി എം.റ്ി. 0469-2657304 9496042628 eraviperoorgp@gmail.com
15. പകായിരേം പോൻസി കിഴപക്െത്് 0469-2660393 9496042630 koipuramgramapanchayat @gmail.com
16. പതാട്ടപ്പുഴപശേരി എൽസി  0468-2214387 9496042632 tpsry1@gmail.com
17. എഴുേറ്റൂർ ജയൻ പുളിക്ൽ 0469-2650528 9496042634 ezhumattoorpanchayat@gmail.com
18. പുറേറ്ം മറയ് ച്ല് പൈാൈന് 0469-2664527 9496042636 puramattomgp@gmail.com

ഇലന്തൂർ ഫബ്ോക്്      
19. ഓേല്ലൂർ ഗീതാ വിജയൻ 0468-2350237 9496042638 omalloorgp@gmail.com
20. മചന്നീർക്ര കല അജിത്് 0468-2350316 9496042640 chenneerkkaragramapanchayat@gmail.com 
21. ഇലന്തൂർ മക.േി. മുകുന്ന് 0468-2362037 9496042642 elanthoorgp@gmail.com
22. മചറുപകാൽ വല്സമ് എബ്ഹാം 0468-2212098 9496042644 cherukolegp@gmail.com
23. പകാഴപഞ്രി േിനി ശ്ാം പോഹൻ 0468-2212052 9496042646 kgp030405@gmail.com
24. േല്പ്പുഴപശേരി ലതാ വിക്രേന് 0468-2312162 9496042648 Mallappuzheassery.

gramapanchayat@gmail.com
25. നാരങ്ങാനം കെമ്നിട്ട കരുണാകരന് 0468-2216094 9496042650 naranganam.gp@gmail.com

റോന്നി ഫബ്ോക്്     
26. റാന്നി-േഴവങ്ങാെി പജാസഫ് കുര്ാപക്ാസ് 04735-226257 9496042652       rannipazhavangadigp@gmail.com
27. റാന്നി ശശികല രാജപശഖരൻ 04735-227678 9496042654 rannigp@gmail.com
28. റാന്നി-അങ്ങാെി ൈി. സുപരഷ് 04735-226275 9496042656 ranniangadigp@gmail.com
29. റാന്നി-മേരുനാെ് ൈീന  04735-240230 9496042658    rperunadugramapanchayath@gmail.com
30. വെപശേരിക്ര ഷാജി ോനാപ്ള്ളില് 04735-252029 9496042660 vadasserikkaragp@gmail.com
31. ചിറ്ാർ രവികല എൈി 04735-255225 9496042662 chittargp@gmail.com
32. സീതപത്ാെ് ൈീന മുഹമ്ദ് റാഫി 04735-258048 9496042664 lsgdseethathode@gmail.com
33. നാറാണംമൂഴി പോഹൻരാജ് പജക്ൈ് 04735-270228 9496042666 secretarynaranammoozhygp@gmail.com
34. മവച്ചൂച്ിറ പറാസമ് സ്കറിയ 04735-265238 9496042668 vechoochiragp@gmail.com

ഫകോന്നി ഫബ്ോക്്     
35. പകാന്നി എം. രജനി 0468-2333161 9496042670 konnigp@gmail.com
36. അരുവാപ്പുലം സുനിൽ വർഗീസ് ആന്ണി 0468-2242357 9496042672 aruvappulampanchayat@gmail.com
37. രേോെം പറാൈിൻ േീറ്ർ 0468-2242215 9496042674 pramadomgp@gmail.com
38. ബേലരേ പതാേസ് ോതയു 0468-2222340 9496042676 mylapragp@gmail.com
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39. വള്ളിപക്ാെ് ലി്ിപോൾ പജാസഫ് 0468-2350229 9496042678 vallicodegp@gmail.com
40. തണ്ണിപത്ാെ് എം.വി. അമ്പിളി 0468-2382223 9496042680 thannithodugp2015@gmail.com
41. േലയാലപ്പുഴ മക. ജയലാൽ 0468-2300223 9496042682 gpmalayalappuzha@gmail.com

പ്ളം ഫബ്ോക്്     
42. േന്തളം മതപക്ക്ര ജയന്തി കുോരി എസ്. 04734-228498 9496042684 pandalamthekkekara@gmail.com
43. തുമ്പേൺ സഖറിയ വർഗീസ് 04734-266292 9496042688 thumpamongp@gmail.com
44. കുളനെ അപശാകന് കുളനെ 04734-260272 9496042704 secretarykulanadagp@gmail.com
45. ആറന്മുള ഐഷ പുരുപഷാത്േൻ 0468-2319139 9496042706 aranmulagp@gmail.com
46. മേഴുപവലി എൻ. പഗാോലകൃഷ്ണക്കുറുപ്് 0468-2257228 9496042708 mezhuvelygp@gmail.com

പറഫക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
47. ഏനാദിേംഗലം രേീതാകുോരി േി.എസ്. 04734-246031 9496042690 enadimangalamgp@gmail.com
48. ഏറത്് ബഷല റജി 04734-228256 9496042692 erathugp@gmail.com
49. ഏഴംകുളം ലത ൈി. 04734-240637 9496042694 ezhamkulamgp@gmail.com
50. കെമ്പനാെ് അജീഷ് കുോർ എ.ആർ. 04734-282026 9496042696 kadampanadgp@gmail.com
51. കലഞ്ഞൂർ േപനാജ്കുോർ 04734-270363 9496042698 kalanjoorgp@gmail.com
52. മകാടുേൺ കുഞെന്നാമ് കുഞെ് 04734-285225 9496042700 seckodumongp@gmail.com
53. േള്ളിക്ൽ ജി. രേസന്നകുോരി 04734-288621 9496042702 gppallickal7@gmail.com

ആലപ്പുഴ ജില്
ശതക്ോട്ടുഫശേരി ഫബ്ോക്്      
1. അരുക്കുറ്ി ആൈിദ അസീസ് 0478-2872828 9496043602 arookuttygp@gmail.com
2. പചന്നംേള്ളിപ്പുറം േി.ആര. ഹരിക്കുട്ടന് 0478-2552230 9496043604 chennampallippuramgp@gmail.com
3. ോണാവള്ളി പഡാ. രേദീേ് കൂെയ് ക്ല് 0478-2522250 9496043606 panavallygp@gmail.com
4. മേരുമ്പളം ഷിബു. മക.എസ്. 0478-2512264 9496043608 perumbalamgp@gmail.com
5. ബതക്ാട്ടുപശേരി ശാന്തമ് രേകാശ് 0478-2532240 9496043610 thycattusserygp@gmail.com

പട്ടണക്ോെ് ഫബ്ോക്്      
6. അരൂർ ൈി. രത് നമ് 0478-2872234  9496043612 aroorgp@gmail.com
7. എഴുപുന്ന ശ്ാേളകുോരി എസ്.റ്ി. 0478-2872562  9496043614 ezhupunnagp@gmail.com
8. കുത്ിയപതാെ് പരേേ രാജപ്ൻ 0478-2562250 9496043618 kuthiathodegp@gmail.com
9. പകാെംതുരുത്് സൂസൻ മസൈാ്റേ്ൻ  0478-2562249 9496043620 kodamthuruthgp@gmail.com
  (ബഷനി മേരിങ്ങാട്ട്)   
10. തുറവൂർ അനിത പസാേൻ 0478-2562254 9496043622 thuravurgp@gmail.com
11. േട്ടണക്ാെ് മക.ആര. രേപോദ് 0478-2592232 9496043624 pattanakkadgp@gmail.com
12. വയലാർ എസ്.വി. ൈാബു  0478-2592601 9496043626 vayalargp@gmail.com

 കഞെിക്കുഴി ഫബ്ോക്്      
13. കെക്രപ്ള്ളി േത്ിനി ഡി. 0478-2813185 9496043616 kadakkarappallygp@gmail.com
14. കഞെിക്കുഴി എം.ജി. രാജു 0478-2862373 9496043628 kanjikuzhygp@gmail.com
15. പചർത്ല മതക്് ലീലാമ് 0478-2822650 9496043630 cherthalasouthgp@gmail.com
16. തണ്ണീർമുക്ം േി.എസ്. പജ്ാതി്് 0478-2582841 9496043632 thanneermukkamgp@gmail.com
17. ോരാരിക്കുളം വെക് ്അഡ്വ. ഡി. രേിപയഷ് കുോർ 0478-2862329 9496043634 maraarikkulamnorthgp@gmail.com

ആര്യോെ് ഫബ്ോക്്      
18. ആര്ാെ് കവിത ഹരിദാസ് 0477-2258030 9496043638 aryaadgp@gmail.com
19. േണ്ണപഞ്രി എം.എസ്. സപന്താഷ് 0477-2292349 9496043640 mannancherrygp@gmail.com
20. ോരാരിക്കുളം മതക് ് ഇന്ിര തിലകൻ 0477-2258238 9496043642 mararikulamsouthgp@gmail.com
21. മുഹമ് മജ. ജയലാൽ 0478-2862348 9496043636 muhammagp@gmail.com



62

അമ്പലപ്പുഴ ഫബ്ോക്്      
22. അമ്പലപ്പുഴ മതക്്  ജി. പവണുലാൽ 0477-2272033 9496043644 ambalapuzhasouthgp@gmail.com
23. അമ്പലപ്പുഴ വെക്് എം.എ. അഫ് സത്് 0477-2280525    9496043646 ambalapuzhanorth@gmail.com
24. പുന്നരേ മതക്് സുധരമ് 0477-2287827 9496043648 punnaprasouthgp@gmail.com
25. പുന്നരേ വെക്് സുവർണ്ണ േി. 0477-2286171 9496043650 punnapranorthgp@gmail.com
26. പുറക്ാെ് റഹ്മത്് 0477-2272031  9496043652 purakkadgp@gmail.com

ചമ്പക്കുളം ഫബ്ോക്്      
27. എെത്വ ആനി ഈപ്ന് 0477-2212261 9496043654 edathuagp@gmail.com
28. ബകനകരി ഷീല വി.വി. 0477-2724235 9496043656 kainakarigp@gmail.com
29. ചമ്പക്കുളം പജാർജ് ോതയു േഞെിേരം 0477-2702268 9496043658 chambakulamgp@gmail.com
30. തകഴി അംൈികാ ഷിബു 0477-2274253 9496043660 thakazhygp@gmail.com
31. തലവെി അഡ്വ. ജനൂൈ് പുഷ്ാകരൻ 0477-2212428 9496043662 thalavadygp@gmail.com
32. മനടുമുെി എം.മക. ചാപക്ാ 0477-2736236 9496043664 nedumudygp@gmail.com

ടവളിയനോെ് ഫബ്ോക്്      
33. കാവാലം സന്് രപേഷ് 0477-2747240 9496043666 kavaalmgp@gmail.com
34. പുളിങ്കുന്ന് പജാസഫ് പസവ്ര 0477-2702267 9496043668 pulincunnoogp@gmail.com
35. നീലംപേരൂർ രജനി ൈാബു 0477-2710610 9496043670 neelamperoorgp@gmail.com
36. മുട്ടാർ എം.മക. പജാസഫ് 
  ോളിപയക്ല് 0477-2219367 9496043672 muttargp@gmail.com
37. രാേങ്രി േഞ്ജു 0477-2706632 9496043674 ramankarygp@gmail.com
38. മവളിയനാെ് സജീവ് എം.േി. 0477-2753251 9496043676 veliyanadgp@gmail.com

ടചങ്ങന്നൂർ ഫബ്ോക്്       
39. ആല വി.മക.പശാഭ 0479-2369465 9496043678 alaagp@gmail.com
40. മചറിയനാെ് മക.മക. രാധമ് 0479-2360149 9496043680 cheriyanadgp@gmail.com
41. തിരുവൻവണ്ടൂർ മരോഫ. ഏലിക്കുട്ടി കുര് ാപക്ാസ ്0479-2427897 9496043682 thiruvanvandoorgp@gmail.com
42. ോണ്ടനാെ് ശിവൻകുട്ടി ഐലാരത്ില് 0479-2464287 9496043684 pandanaadgp@gmail.com
43. പുലിയൂർ റ്ി.റ്ി. ബഷലജ 0479-2464682 9496043686 puliyoorgp@gmail.com
44. ബുധനൂർ അഡ്വ.േി.വിശ്വംഭര േണിക്ർ 0479-2466383 9496043688 budhanoorgp@gmail.com
45. മുളക്കുഴ രശ്ി രവീന്ദൻ 0479-2469251 9496043692 mulakkuzhagp@gmail.com
46. മവണ്മണി മലജു കുോർ കാരിക്കുഴിയിൽ 0479-2352237 9496043694 venmonygp@gmail.com

ഹരിപ്പോെ് ഫബ്ോക്്     
47. കാർത്ികപ്ള്ളി ജിമ്ി വി.ബകപ്ളളി 0479-2485706 9496043696 karthikapallygp@gmail.com
48. കരുവാറ് സി. സുജാത 0479-2492227 9496043698 karuvattagp@gmail.com
49. കുോരപുരം എസ്. സുപരഷ് കുോർ 0479-2412776 9496043700 kumarapuramgp@gmail.com
50. മചറുതന വി.ൈി. രത് നകുോരി  0479-2413278 9496043704 cheruthanagp@gmail.com
51. തൃക്കുന്നപ്പുഴ അമ്ിണി (അമ്ിണി െീച്ർ) 0479-2482039 9496043706 thrikunnappuzhagp@gmail.com
52. േള്ളിപ്ാെ് എസ്. രാപജന്ദ കുറുപ്് 0479-2408656 9496043708 pallippadgp@gmail.com
53. വീയപുരം രേസാദ്കുോർ എൻ. 0479-2319649 9496043710 veeyapuramgp@gmail.com

മോഫവലിക്ര ഫബ്ോക്്      
54. മചന്നിത്ല                  
 തൃമപ്രുന്തുറ ഇ.എൻ. നാരായണൻ 0479-2325396 9496043714 chennithalathripperumthuragp@
     gmail.com
55. മചട്ടികുളങ്ങര സി.കൃഷ്ണമ് 0479-2348314 9496043716 chettikulangaragp@gmail.com
56. തഴക്ര സുനില സതീഷ് 0479-2356048 9496043718 thazhakkaragp@gmail.com
57. ോപവലിക്ര     
 മതപക്ക്ര ബഷല ലക്ഷണൻ 0479-2328305 9496043720 thekkekkaragp@gmail.com
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58. ോന്നാർ രേപോദ് കണ്ണാെിപശേരിൽ 0479-2312238 9496043690 mannargp@gmail.com

ഭരണിക്ോവ് ഫബ്ോക്്      
59. ചുനക്ര ശാന്ത പഗാോലകൃഷ്ണൻ 0479-2379536 9496043722 chunakkaragp@gmail.com
60. നൂറനാെ് േി. അപശാകൻ നായർ 0479-2374840 9496043724 nooranadgp@gmail.com
61. ോലപേൽ ഓേന വിജയൻ 0479-2386326 9496043726 palamelgp@gmail.com
62. ഭരണിക്ാവ് മരോഫ. വി. വാസുപദവൻ 0479-2332026 9496043728 bharanikavugp@gmail.com
63. ോപവലിക്ര-    
 താേരക്കുളം വി. ഗീത 0479-2370038 9496043730 thamarakulamgp@gmail.com
64. വള്ളികുന്നം ഇന്ിരാ തങ്പ്ന് 0479-2335236 9496043732 vallikunnamgp@gmail.com

മുതുകുളം ഫബ്ോക്്      
65. ആറാട്ടുപുഴ എസ്.അജിത 0479-2488240 9496043734 arattupuzhagp@gmail.com
66. കണ്ടല്ലൂർ എ.വി.രഞ്ിത്് 0479-2430254 9496043736 kandalloorgp@gmail.com
67. കൃഷ്ണപുരം വിജയമ് ൈി. 0479-2438682 9496043738 krishnapuramgp@gmail.com
68. ചിപങ്ങാലി എച്്. മുഹമ്ദ് നിയാസ്  0479-2486156 9496043702 chingoligp@gmail.com
  (എച്്. നിയാസ്)   
69. പചപ്ാെ് രാധ രാേചന്ദൻ 0479-2402264 9496043740 cheppadgp@gmail.com
70. പദവികുളങ്ങര ഇ. ശ്ീപദവി 0479-2445953 9496043742 devikulangaragp@gmail.com
71. േത്ിയൂർ വി. രേഭാകരൻ 0479-2435181 9496043744 pathiyurgp@gmail.com
72. മുതുകുളം മജ. ദാസന് 0479-2472027 9496043746 muthukulamgp@gmail.com

ഫകോട്ടയം ജില്
ശവക്ം ഫബ്ോക്്     
1. തലയാഴം എം. ഉഷാകുോരി 04829-222391 9496044602 thalayazhamgp@gmail.com
2. മചമ്പ് ലതാ അപശാകന് 04829-273123 9496044604 chempugp@gmail.com
3. േറവൻതുരുത്് േി.വി. ഹരിക്കുട്ടൻ 04829-236150 9496044606 maravanthuruthgp@gmail.com
4. റ്ി.വി. പുരം          .... 04829-210287 9496044608 tvpuramgp@gmail.com
5. മവച്ചൂർ ശകുന്തള േി. 04829-275124 9496044610 vechoorgp@gmail.com
6. ഉദയനാപുരം ഡി. സുനില്കുോര 04829-222253 9496044612 udayanapurampanchayat@gmail.com

കടുത്തുരുത്ി ഫബ്ോക്്     
7. കടുത്തുരുത്ി േി.വി. സുനിൽ 04829-282280     9496044614 kdtykdyktym@gmail.com
8. കല്റ(ബവക്ം) സകൗേ് അനൂേ് 04829-267341 9496044616 kllrakdyktym@gmail.com
9. മുളക്കുളം സുജാത സുപോൻ 04829-251246 9496044620 mlkmkdyktym@gmail.com
10. ഞീഴൂർ            ....                               04829-263660 9496044622 njrkdyktym@gmail.com
11. തലപയാലപ്റമ്പ് വി.ജി. പോഹനൻ 04829-236127 9496044624 thymbukdyktym@gmail.com
12. മവള്ളൂർ ബലല ജോൽ 04829-257171 9496044626 velorkdyktym@gmail.com

ഏറ്റുമോനൂർ ഫബ്ോക്്     
13. തിരുവാർപ്് മജസി ബനനാൻ 0481-2382266 9496044704 thiruvarppugpktm@gmail.com
14. അയ്മനം എ.മക. ആലിച്ൻ 0481-2515072 9496044630 aimanam.panchayat@gmail.com
15. അതിരമ്പുഴ ലിസി പൊേി 0481-2730564 9496044632 athirampuzhagp2017@gmail.com
16. ആർപ്പൂക്ര ജ്റേിന് പജാസഫ് 0481-2597230 9496044634 arpookaragp@gmail.com
17. നീണ്ടൂർ എ.ജി. വിേലക്കുട്ടിയമ് 0481-2712370 9496044636 secretary.ndr@gmail.com
18. കുേരകം എ.േി. സലിപോൻ 0481-2524322 9496044698 kumarakomgp@gmail.com

ഉഴവൂർ ഫബ്ോക്്     
19. കെലൈാേറ്ം ലി്ി പതാേസ് 04822-251232 9496044638 kadaplamattomgpktm@gmail.com
20. േരങ്ങാട്ടുേിള്ളി ആന്സമ് സാബു 04822-251037 9496044640 marangattupallygpktm@gmail.com
21. കാണക്ാരി ൈിപനായ് േി. മചറിയാന് 04822-228337 9496044642 kanakkarygpktm@gmail.com
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22. മവളിയന്നൂർ പശാഭ നാരായണന് 04822-244113 9496044644 secveliyannoor@gmail.com
23. കുറവിലങ്ങാെ് േി.സി. കുര്ൻ 04822-230236 9496044648 kuravilangadgpktm@gmail.com
24. ഉഴവൂർ പഷരളി രാജു 04822-240124 9496044650 uzhavoorgpktm@gmail.com
25. രാേപുരം ബൈജു പജാണ് 
  പുതിയിെത്തുചാലില് 04822-260248 9496044652 ramapuramgpktm@gmail.com
26. ോഞ്ഞൂർ സുനു പജാരജ്ജ് 04829-242337 9496044618 mjrkdyktym@gmail.com

ളോലം ഫബ്ോക്്     
27. ഭരണങ്ങാനം സാബു എ. പതാേസ് 04822-236232 9496044654 brgmllmktm@yahoo.in
28. കരൂർ ഓേന വി.എം. 04822-212514 9496044656 karoorgpktm@gmail.com
29. മകാഴുവനാൽ പതാേസ് പജാർജ് 04822-267037 9496044658 kzhvlllmktm@gmail.com
30. കെനാെ് മജയ്സണ് പജാർജ് 04822-246337 9496044660 kdndllmktm@gmail.com
31. േീനച്ിൽ മറനി ൈിപജായ് 04822-236337 9496044662 meenachilgp@gmail.com
32. മുപത്ാലി അഡ്വ.ജിസ് പോള് പതാേസ് 04822-205511 9496044664 mtlyllmktm@gmail.com

ഈരോറ്റുഫപട്ട ഫബ്ോക്്     
33. പേലുകാവ് നിഷ പജാസഫ് 04822-219028 9496044666 mlkvetpaktm@gmail.com
34. മൂന്നിലവ് പേരിക്കുട്ടി പജാരജ് 04822-286179 9496044668 mnlvetpaktm@gmail.com
35. പൂഞൊർ രേസാദ് പതാേസ് 04822-272184 9496044670 pnjretpaktm@gmail.com
36. പൂഞൊർ-    
 മതപക്ക്ര നിരമ്ല പോഹന് 04822-272171 9496044674 pjrtetpaktm@gmail.com
37. തലപ്ലം ഇന്ിര രാധാകൃഷ്ണൻ 04822-272195 9496044676 tlpmetpaktm@gmail.com
38. തീപക്ായി േി.മജ. മസൈാ്റേ്ന് 
  (ഷാജന് പുറപ്ന്താനം) 04822-281029 9496044678 tkoyetpaktm@gmail.com
39. തലനാെ് ൈാബു േി.എസ്. 04822-281031 9496044680 tlndetpaktm@gmail.com
40. തിെനാെ് സുജാ ൈാബു 04822-272068 9496044682 tdndetpaktm@gmail.com

പോമ്പോെി ഫബ്ോക്്     
41. േണർകാെ് ലി്ി പൈൈിച്ന് 0481-2372828 9496044708 manarkadgp@gmail.com
42. അകലക്കുന്നം പൊണി ഏബ്ഹാം ഇെയ്കാട്ടുതറ 0481-2551141 9496044684 akalakkunnamgp@gmail.com
43. എലിക്കുളം സുേംഗലാപദവി 04828-226475 9496044686 elkmpdyktm@gmail.com
44. കൂപരാപ്െ സി.എം. േത്ായി 0481-2700243 9496044688 kooroppadapanchayat@gmail.com
45. ോമ്പാെി േീലിപപ്ാസ് പതാേസ് 0481-2505323 9496044690 pmdypdyktm@gmail.com
46. േള്ളിക്പത്ാെ് ഷാജി ഐസക്് 04812-551041 9496044692 plkdpdyktm@gmail.com
47. േീനെം സിന്ധു വിശ്വന് 0481-2555307 9496044694 meenadomgp@gmail.com
48. കിെങ്ങൂർ ബഷൈി ോതയു 04822-254149 9496044646 kidangoorgpktm@gmail.com

പള്ം ഫബ്ോക്്     
49. അയർക്കുന്നം പോളി പതാേസ് 0481-2542327 9496044696 ayarkunnamgp@gmail.com
50. പുതുപ്ള്ളി നിബുപജാൺ പതാേസ് 0481-2352493 9496044700 puthupallygp@gmail.com
51. േനച്ിക്ാെ് ഇ.ആർ. സുനിൽകുോർ 0481-2330365 9496044702 panachikadgp@gmail.com
52. വിജയപുരം സിസി പൈാൈി 0481-2578463 9496044706 vijayapurampanchayat@gmail.com
53. കുറിച്ി േപനാജ് പജാരജ്ജ് 0481-2321539 9496044712 kurichygp@gmail.com

മോെപ്പള്ി ഫബ്ോക്്     
54. ോെപ്ള്ളി ബലസാമ് പദവസ് 0481-2472031 9496044714 madapallygp@gmail.com
55. ോയിപ്ാെ് രൈീസ പജാസഫ് 0481-2446087 9496044716 paippadgp@gmail.com
56. തൃമക്ാെിത്ാനം എൻ.രാജു 0481-2441805 9496044718 thrickodithanamgp@gmail.com
57. വാഴപ്ള്ളി വരഗീസ് ആന്ണി 0481-2720313 9496044720 vazhapally@gmail.com
58. വാകത്ാനം രേകാശ് ചന്ദന് േി.ൈി. 0481-2462243   9496044722 vakathanamgp@gmail.com
വോഴൂർ ഫബ്ോക്്     
59. ചിറക്െവ് ജയ ശ്ീധർ 04828-221376 9496044724 chirakkadavugpktm@gmail.com
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60. കങ്ങഴ ൈി. രേദീേ് 0481-2494321 9496044726 kangazhagpktm@gmail.com
61. മനടുങ്കുന്നം ൈീനാ നകൗഷാദ് 0481-2415129 9496044728 nedumkunnamgpktm@gmail.com
62. മവള്ളാവൂർ പറാസമ് പകായിപ്പുറം 04828-247125 9496044730 vellavoorgpktm@gmail.com
63. വാഴൂർ മരോഫ. എസ.് പുഷ് കലാപദവി 0481-2456226 9496044732 vazhoorgp@gmail.com
64. കറുകച്ാൽ ൈി. ൈിജുകുോർ 0481-2485145 9496044710 karukachalgp@gmail.com

കോഞെിരപ്പള്ി ഫബ്ോക്്     
65. എരുപേലി കൃഷ്ണകുോർ 04828-210337 9496044734 erumelygpktm@gmail.com
66. കാഞെിരപ്ള്ളി ഷക്ീല നസീർ 04828-202486 9496044736 kanjirappallygpktm@gmail.com
67. കൂട്ടിക്ൽ മജസി പജാസ് 04828-284127 9496044738 koottickalgpktm@gmail.com
68. േണിേല ആന്സി മസൈാ്റേ്ന് 04828-247126 9496044740 manimalagpktm@gmail.com
69. മുണ്ടക്യം മക.എസ്. രാജു 04828-272490 9496044742 mundakkayamgpktm@gmail.com
70. ോറപത്ാെ് ൈിനു സജീവ് 04828-234400 9496044744 parathodugpktm@gmail.com
71. പകാരുപത്ാെ് മക.ൈി. രാജന് 04828-281100 9496044746 koruthodugpktm@gmail.com

ഇടുക്ി ജില്
അെിമോലി ഫബ്ോക്്     
1. അെിോലി ദീേ രാജീവ് 04864-222160 9496045012 adimalygp@gmail.com
2. മകാന്നത്െി പജാരജ്ജ് പജാസഫ് 04868-262347 9496045014 konnathadygp@gmail.com
3. ബൈസൺവാലി പേഴ് സി പതാേസ് 04865-265264 9496045016 pttoankadu@gmail.com
4. മവള്ളത്തൂവൽ റ്ി. ആർ. ൈിജി 04864-276222 9496045018 vellathoovalgp@gmail.com
5. േള്ളിവാസൽ തുളസിഭായ് കൃഷ്ണൻ 04865-263239 9496045020 pallivasalpt@yahoo.in

ഫദവികുളം ഫബ്ോക്്     
6. േറയൂർ എന്. ആപരാഗ്ദാസ് 04865-252316 9496045022 myrpanchayat@gmail.com
7. മൂന്നാർ ആർ. കറുപ്് സ്വാേി 04865-230322    9496045024 munnarlsgkerala@gmail.com
8. കാന്തല്ലൂർ മഡയ് സി റാണി രാപജന്ദൻ 04865-246208 9496045026 kanthalloorgp@yahoo.in
9. വട്ടവെ േി. രാേരാജ് 04865-297027 9496045028 vattavada.lsg@gmail.com
10. ശാന്തൻോറ സരസ്വതി മസല് വം 04868-247230 9496045030 santhanparagp@gmail.com
11. ചിന്നക്നാൽ കറുപ്ായി സി. 04868-249343 9496045032 chinnakanalgp@gmail.com
12. ോങ്കുളം ഷാജി ോതയു 04864-218104 9496045034 mankulamgpm@gmail.com
13. പദവികുളം േി.മക. സുപരഷ് കുോര 04865-242573 9496045036 devikulamlsgd@gmail.com
14. ഇെേലക്കുെി വി. പഗാവിന്രാജ് 04865-264400 9496045038 edamalakudigp@gmail.com

ടനടുംകണ്ം ഫബ്ോക്്
15. ോമ്പാടുംോറ ഉഷ സുധാകരന് 04868-236262 9496045040 pampadumparagp@gmail.com
16. പസനാേതി പജാസ് പതാേസ് 04868-245241 9496045042 senapathygp@yahoo.in
17. കരുണാപുരം പൊേി ലൈാവമവച്തില് 04868-236207 9496045044 karunapuramgp@gmail.com
18. രാജാക്ാെ് എം.എ്്. സതി 04868-242343 9496045046 rajakadgp@gmail.com
19. മനടുങ്ണ്ടം എ്്. ജ്ാനസുന്രം 04868-232038 9496045048 gpnedukandam@gmail.com
20. ഉടുമ്പൻപചാല ശശികല മുരുപകശൻ 04868-237360 9496045050 lsgichola@gmail.com
21. രാജകുോരി െി്ി എം.മക. 04868-243248 9496045052 rajakumarygp@gmail.com

ഇളംഫദേം ഫബ്ോക്്
22. വണ്ണപ്പുറം ബഷനി മറജി 04862-245339 9496045054 secvpmgp@gmail.com
23. ഉടുമ്പന്നൂർ ൈിന്ദു സജീവ് 04862-272041 9496045056 secretaryubr@gmail.com
24. പകാെിക്കുളം പഷർളി ആന്ണി 04862-264321 9496045058 secretarykodikulam@gmail.com
25. ആലപക്ാെ് പൊേി പതാേസ് 04862-276246 9496045060 secretaryalkd@gmail.com
26. മവള്ളിയാേറ്ം ഷീൈ രാജപശഖരൻ 04862-276226 9496045062 secretaryvltm@gmail.com
27. കരിേണ്ണൂർ പദവസ് പദവസ് 04862-262221 9496045064 karimannoorgp@gmail.com
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28. കുെയത്തൂർ പുഷ് വിജയൻ 04862-253069 9496045066 secretarykudayathoor@gmail.com

ഇടുക്ി ഫബ്ോക്്     
29. ഇടുക്ി    
 കഞെിക്കുഴി രാപജശ്വരി രാജന് 04862-239210 9496045068 idukkikanjikuzhygp@gmail.com
30. വാത്ിക്കുെി േി. മക. രാജു 04868-263231 9496045070 vathikudygp@gmail.com
31. അറക്കുളം പൊം പജാസ് 04862-252030 9496045072 secarklmgp@gmail.com
32. കാോക്ഷി പജായി പതാേസ് 04868-275250 9496045074 kamakshygp@gmail.com
33. വാഴപത്ാപ്് റിന്സി സിൈി 04862-235627 9496045076 vazhathopegp@gmail.com
34. േരിയാപുരം പഡാളി പജാസ് 04862-235645 9496045078 mariyapuramgp@gmail.com

കട്ടപ്പന ഫബ്ോക്്     
35. ഉപ്പുതറ മക. സത്ന് 04869-244241 9496045082 upputharagp@gmail.com
36. വണ്ടൻപേെ് ജാൻസി മറജി 04868-277028 9496045084 secvandanmedugp@gmail.com
37. കാഞ്ിയാർ വി.ആര. ശശി 04868-271211 9496045086 kanchiyargp@gmail.com
38. ഇരട്ടയാർ റാണി പജാസഫ് 04868-276005 9496045088 erattayargramapanchayat@gmail.com
39. അയ്യപ്ൻപകാവിൽ എ.എൽ. ൈാബു 04869-244304 9496045090 ayyappancoilgp@yahoo.in
40. ചക്കുേള്ളം കുസുേം സതീഷ് 04868-282229 9496045092 chakkupallam.gp@gmail.com

ടതോടുപുഴ ഫബ്ോക്്
41. കുോരേംഗലം ലിന് സിൈിന് 04862-200687 9496045094 kumaramangalamgramapanchayat@
         gmail.com
42. മുട്ടം കുട്ടിയമ് ബേക്ിൾ 04862-255022 9496045096 muttomgramapanchayat@gmail.com
43. ഇെമവട്ടി ലത്ീഫ് മുഹമ്ദ് 04862-223809 9496045098 edavettygramapanchayat@gmail.com
44. കരിങ്കുന്നം ൈിന്ദു ൈിനു 04862-242322 9496045100 karimkunnamgramapanchayat

@gmail.com
45. േണക്ാെ് വത് പജാൺ 04862-202248 9496045102 manakkadgp@gmail.com
46. പുറപ്പുഴ ഏലിക്കുട്ടി ോണി 04862-273049 9496045104 purappuzhagramapanchayat@gmail.com

അഴുത ഫബ്ോക്്     
47. മേരുവന്താനം മക.റ്ി. ൈിനു 04869-280330 9496045106 peruvanthanamgppvm@gmail.com
48. കുേളി ഷീൈാ സുപരഷ് 04869-222035 9496045108 kumilygp@gmail.com
49. മകാക്യാർ മനച്ചൂർ തങ്പ്ൻ 04828-284148 9496045110 secretarykokkayargp@gmail.com
50. േീരുപേെ് എസ്. രേവീണ 04869-232038 9496045112 peermadegp@gmail.com.
51. ഏലപ്ാറ രാപജന്ദന് ആര. 04869-242244 9496045114 elapparagp@gmail.com
52. വണ്ടിമപ്രിയാർ ശാന്തി ഹരിദാസ് 04869-252258 9496045116 vandiperiyargp@gmail.com

എറണോകുളം ജില്
പറവൂർ ഫബ്ോക്്     
1. പചന്േംഗലം അഡ്വ. െി.ജി. അനൂൈ് 0484-2518568 9496045702 gpchendamangalam@gmail.com
2. പകാട്ടുവള്ളി ശാന്ത മക.മക. 0484-2513111 9496045704 kottuvallygp@gmail.com
3. ഏഴിക്ര േി.എ. ചന്ദിക 0484-2508475 9496045706 gpezhikkara@gmail.com
4. വെപക്ക്ര അംപബ്ാസ് മക.എം. 0484-2442265 9496045708 vdkgpt@gmail.com
5. ചിറ്ാറ്റുകര എ.ഐ. നിഷാദ് 0484-2442440 9496045710 secretarychittattukaragp@gmail.com

ആലങ്ങോെ് ഫബ്ോക്്     
6. കരുോലൂർ ജി.ഡി. ഷിജു 0484-2670478 9496045712 secrkarumallurpanchayat@gmail.com
7. വരാപ്പുഴ മക.എസ്. മുഹമ്ദ് 0484-2513003 9496045714 varapuzhasggp@gmail.com
8. ആലങ്ങാെ് രാധാേണി ജയസിംഗ് 0484-2512267 9496045716 alangadgramapanchayat@gmail.com
9. കടുങ്ങല്ലൂർ രത് നമ് സുപരഷ് 0484-2604392 9496045718 kadungalloorpanchayat@gmail.com
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അങ്കമോലി ഫബ്ോക്്     
10. മൂക്ന്നൂർ ജയ രാധാകൃഷ്ണന് 0484-2615698 9496045720 gpmookkannoor@gmail.com
11. തുറവൂർ മക.ബവ. വർഗ്ീസ് 0484-2617517 9496045722 thuravoorgramapanchayat@gmail.com
12. േഞെരേ മചറിയാൻ പതാേസ് 0484-2690392 9496045724 manjapragp@gmail.com
13. കറുകുറ്ി ഷാജു വി. മതപക്ക്ര 0484-2612231 9496045726 karukuttygp@gmail.com   
14. അയ്യമ്പുഴ നീതു അനു 0484-2696690 9496045728 ayyampuzhagp@gmail.com
15. കാഞ്ഞൂർ എം.േി. പലാനപ്ൻ 0484-2462254 9496045730 kanjoorgp@gmail.com
16. കാലെി മക. തുളസീഭായി േത്നാഭന് 0484-2462394 9496045732 kaladygpekm@gmail.com 
17. േലയാറ്റൂർ-നീലീശ്വരം ൈിൈി മസൈി 0484-2462237 9496045734 malayattoorneeleeswaramgp@gmail.com                                                                                                      

കൂവപ്പെി ഫബ്ോക്്     
18. അശേന്നൂർ എൻ.എം. സലിം 0484-2658245 9496045736 asamannoor@gmail.com
19. മുെക്കുഴ ജിഷ പസാജന് 0484-2645057 9496045738 mudakuzhagramapanchayat

@gmail.com
20. പവങ്ങൂർ എം.എ. ഷാജി 0484-2645037 9496045740 secretaryvengoor@gmail.com
21. രായേംഗലം സകൗേിനി ൈാബു 0484-2653416 9496045742 rayamangalam@gmail.com
22. ഒക്ൽ രേ ൈാബു 0484-2461709 9496045744 okkalgp@gmail.com
23. കൂവപ്െി കുഞ്ഞുപോൾ തങ്പ്ൻ 0484-2649025 9496045746 kpdypt@gmail.com

വോഴക്കുളം ഫബ്ോക്്     
24. മവപങ്ങാല സ്വാതി മറജികുോര 0484-2522432 9496045748 vengolagp@gmail.com
25. വാഴക്കുളം മഷറീന ൈഷീര 0484-2677232 9496045750 vazhakulampanchayat@gmail.com
26. കിഴക്മ്പലം മക.വി. പജക്ൈ് 0484-2680222 9496045752 kizhakkambalamgp@gmail.com
27. ചൂർണ്ണിക്ര മക.എ. ഹാരിസ് 0484-2623530    9496045754 choornikkaragp@gmail.com
28. എെത്ല സാജിത അബ്ാസ് 0484-2837132 9496045756 edathalagp@gmail.com
29. കീഴ് ോെ് മക.എ. രപേശ് 0484-2623612 9496045758 gpkeezhmad@gmail.com

ഇെപ്പള്ി ഫബ്ോക്്     
30. കെേക്കുെി ശാലിനി ൈാബു 0484-2430344 9496045760 kadamakudypt@gmail.com
31. പചരാനല്ലൂർ പസാണി ചീക്കു 0484-2430441 9496045762 cheranalloorgp@gmail.com
32. മുളവകാെ് വിജി ഷാജൻ 0484-2750880 9496045764 mulavukadgpt@gmail.com
33. എളങ്കുന്നപ്പുഴ മക.മക. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 0484-2493363 9496045772 elankunnapuzhagp@gmail.com

ശവപ്പിൻ ഫബ്ോക്്     
34. ഞാറയ്കൽ ഷിൽഡ റിപൈപരാ 0484-2492351 9496045766 secretarynjrakkalgp@gmail.com
35. നായരമ്പലം ഇ.േി. ഷിബു 0484-2493339 9496045768 nblmgp@gmail.com
36. എെവനക്ാെ് മക.യു. ജീവൻേിത്ര 0484-2506597 9496045770 edavanakadgp@gmail.com
37. േള്ളിപ്പുറം േി.മക. രാധാകൃഷ്ണൻ 0484-2488135 9496045774 pprmgpekm@gmail.com
38. കുഴുപ്ിള്ളി രജിത സജീവ് 0484-2488236 9496045776 kuzhuppillypanchayat@gmail.com

പള്ളുരുത്ി ഫബ്ോക്്     
39. മചല്ാനം പേഴ് സി പജാസി 0484-2247450 9496045778 secchellanam@gmail.com
40. കുമ്പളങ്ങി ോർട്ടിൻ ആന്ണി 0484-2240249 9496045780 kumbalanghigramapanchayat

@gmail.com
41. കുമ്പളം സീത ചക്രോണി 0484-2700260   9496045782 kumbalamgp@gmail.com

മുളന്തുരുത്ി ഫബ്ോക്്     
42. ഉദയംപേരൂർ പജാൺ പജക്ൈ് (മജ മജ) 0484-2792063 9496045784 udayamperoorgp@gmail.com
43. മുളന്തുരുത്ി മറഞ്ി കുര്ൻ മകാള്ളിനാല്  0484-2740250 9496045786 mulanthuruthygp@gmail.com
44. പചാറ്ാനിക്ര രേണി ജനകന് 0484-2711048 9496045788 chottanikaragp@gmail.com
45. എെക്ാട്ടുവയൽ  മജ്ി േീറ്ർ 0484-2747061 9496045790 edakkattuvayalgp@gmail.com
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46. ആമ്പല്ലൂർ ജലജ പോഹനൻ 0484-2740294 9496045792 amballoorgp@gmail.com
47. േണീെ് പശാഭ ഏലിയാസ്  0485-2246349 9496045836 secretary.maneedgp@gmail.com

വെവഫകോെ് ഫബ്ോക്്     
48. പൂത്തൃക് അഡ്വ. ഷിജിപോള് അജയന് 0484-2760262 9496045794 poothrikkagp@gmail.com
49. തിരുവാണിയൂർ അഡ്വ. മക.സി. േകൗപലാസ് 0484-2730029 9496045796 thiruvaniyoorgp@gmail.com
50. വെവപകാെ്-    
 പുത്ൻകുരിശ് േി.മക. പവലായുധൻ 0484-2730033 9496045798 sec.vpgp@gmail.com
51. േഴുവന്നൂർ അമ്മുക്കുട്ടി സുദർശനൻ 0484-2767309 9496045800 mazhuvannoor.gp@gmail.com
52. ഐക്രനാെ് മക.മക. രാജു 0484-2760340 9496045802 aikkaranadgp@gmail.com
53. കുന്നത്തുനാെ് മക.മക. രേഭാകരന് 0484-2680223 9496045804 secrykunnathunadugp@gmail.com

ഫകോതമംഗലം ഫബ്ോക്്     
54. ബേപങ്ങാട്ടൂർ ഡായി പതാേസ് 0485-2562046 9496045806 paingatoorgp@gmail.com
55. മനല്ിക്കുഴി രഞ്ിനി രവി 0485-2822490 9496045808 secretarynellikkuzhy@gmail.com
56. േിണ്ടിേന മജയ് സൻ ദാനിപയൽ 0485-2570262 9496045810 pindimanagp@gmail.com
57. പകാട്ടപ്െി എം.മക. പവണു 0485-2843221 9496045812 kottapth@gmail.com
58. കവളങ്ങാെ് ൈീന മൈന്നി 0485-2859061 9496045814 kavalangadgp@gmail.com
59. വാരമപ്ട്ടി നിർമ്ല പോഹനൻ 0485-2284793 9496045816 varappettygp@gmail.com
60. കീരമ്പാറ മൈന്നി പോൾ 0485-2570256 9745966814 keeramparagp@gmail.com
61. പോത്ാനിക്ാെ് ശാന്തി എബ്ഹാം 0485-2562035 9496045820 pothanicad@yahoo.com
62. േല്ാരിേംഗലം േി.മക. മോയ്തു 0485-2562252 9496045822 pallarimangalamgp@gmail.com
63. കുട്ടമ്പുഴ സന്് ലാലു 0485-2588222 9496045824 kuttampuzhagp@gmail.com

പോമ്പോക്കുെ ഫബ്ോക്്     
64. ഇലഞെി പജായ് സ് ോമ്പിള്ളി 0485-2257352 9496045826 elanjigramapanchayat

@gmail.com
65. തിരുോറാെി ഒ.എൻ. വിജയൻ 0485-2875354 9496045830 sec.tdygp@gmail.com
66. ോലക്കുഴ പജാഷി സ് കറിയ 0485-2252334 9496045834 mail.palakkuzhagp@gmail.com
67. ോമ്പാക്കുെ അമ്ിണി പജാരജ്ജ് 0485-2272588 9496045838 pampakkudagp@gmail.com
68. രാേേംഗലം അഡ്വ. മക.എ. േിനികുോരി 0485-2277242 9496045840 gpramamangalam@gmail.com

പോറക്െവ് ഫബ്ോക്്     
69. ശ്ീമൂലനഗരം അൽപഫാൺസ വരഗ്ീസ് 0484-2600554 9496045842 sreemoolanagaram@gmail.com
70. പുത്ൻപവലിക്ര േി.വി. ലാജു  0484-2487034 9496045844 puthenvelikkaragp@gmail.com
71. മചങ്ങേനാെ് ദിലീേ് കരേപശേരി 0484-2604332 9496045846 chengamanadgp@gmail.com
72. മനടുമ്പാപശേരി േിനി എൽപദാ 0484-2477531 9496045848 nedumbasserygp@gmail.com
73. ോറക്െവ് റീന രാജന് 0484-2473227 9496045850 parakkadavugp@gmail.com
74. കുന്നുകര ഫ്രാൻസിസ് തറയിൽ 0484-2478032 9496045852 kunnukara@gmail.com

മൂവോറ്റുപുഴ ഫബ്ോക്്     
75. ആപവാലി പജാർഡി എന്. വർഗീസ് 0485-2260243 9496045854 avoly.gp.mvpa@gmail.com
76. ആരക്കുഴ വള്ളേറ്ം കുഞെ് 0485-2255063 9496045856 arakuzhasec@gmail.com
77. വാളകം ലീല ൈാബു 0485-2207303 9496045858 valakomgp@gmail.com
78. ോയിരേ ആലിസ് മക. ഏലിയാസ്  0485-2812266 9496045860 paipragp@gmail.com
79. കല്ലൂർക്ാെ് ഷീന സണ്ണി 0485-2289225 9496045862 seckkd@yahoo.in
80. ആയവന മറൈി പജാസ് 0485-2282222  9496045864 ayavanagp@gmail.com
81. േഞെള്ളൂർ എന്.മജ. പജാരജ്ജ് 0485-2260231 9496045866 mjlrsecretary@gmail.com
82. ോറാെി ലത ശിവൻ 0485-2832219 9496045868 maradygp@gmail.com
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തൃശൂർ ജില്
ചോവക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
1. കെപ്പുറം  -- 0487-2530028  kadappuramgramapanchayat

@gmail.com
2. ഒരുേനയൂർ  -- 0487-2507206  omrpanchayath@gmail.com
3. പുന്നയൂർ ബുഷറാ കുന്നമ്പത്് 0487-2542281 9496046016 punnayurgramapanchayat@gmail.com
4. പുന്നയൂർക്കുളം എ.ഡി. ധനീേ് 0487-2542243 9496046018 punnayoorkulamgramapanchayat@gmail.com
5. വെപക്ക്ാെ് േറിയു മുസ്ഫ 0487-2681240 9496046020 vdkkdgp@gmail.com

ടചോവ്ന്നൂർ ഫബ്ോക്്     
6. ചൂണ്ടൽ മക.എസ്. കരീം 0488-5242021 9496046022 choondalgp@gmail.com
7. മചാവ്വന്നൂർ മക.മക. സതീശൻ 0488-5222294 9496046024 chowannurgp@gmail.com
8. കെവല്ലൂർ പശാഭന യു.േി. 0488-5280770 9496046026  kadavallurgpt@gmail.com
9. കണ്ടാണപശേരി രേപോദ് മക.ജി. 0488-5235024 9496046028 kangrap@gmail.com
10. കാട്ടകാമ്പാൽ സി.മക. സദാനന്ൻ ോ്റേർ 0488-5274225 9496046030 kattakampal.gp@gmail.com
11. പോർക്കുളം ഓേന ൈാബു 0488-5222668 9496046032 porkulamgpt@gmail.com
12. കെപങ്ങാെ് രേണി രാജൻ 0488-5262242 9496046038 kdgdgp@gmail.com
13. പവലൂർ പഷർളി ദിലീേ്കുോർ 0488-5285431 9496046048 velurgptsr@gmail.com

വെക്ോഫഞ്രി ഫബ്ോക്്     
14. പദശേംഗലം എം. േഞ്ജുള 0488-4277338 9496046034 desamangalam.panchayat@gmail.com
15. എരുേമപ്ട്ടി േീന ശലപോൻ 0488-5262227 9496046036 erumapetygp@gmail.com
16. മുള്ളൂർക്ര എം.എച്്. അബ്ദുൾ സലാം 0488-4272526 9496046042 mullurkkaragp@gmail.com
17. മതക്കുംകര ശ്ീജ എം.മക. 0488-4265268 9496046044 thekkumkarapanchayat@gmail.com
18. വരവൂർ വിജയലക്ഷി സി. 0488-4277336 9496046046 varavoorpanchayat@gmail.com

പഴയന്നൂർ ഫബ്ോക്്     
19. പചലക്ര ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0488-4252037 9496046052 chelakkaragp@gmail.com
20. വള്ളപത്ാൾ നഗർ േി. േത്ജ 0488-4262519 9496046054 vallatholgp@gmail.com
21. മകാണ്ടാഴി സുപലഖ രേദീേ് 0488-4286230 9496046056 kondazhi@gmail.com
22. ോഞൊൾ രാജന് മവട്ടത്് 0488-4274957 9496046058 panjalgptsr@gmail.com
23. േഴയന്നൂർ പശാഭന രാജൻ 0488-4225031 9496046060 pazhayannurgp@gmail.com
24. തിരുവില്വാേല എം.ആർ. േണി 0488-4282023 9496046062 thiruvilwamalagp@gmail.com

ഒല്ലൂക്ര ഫബ്ോക്്     
25. ോെക്ത്റ േി.എസ്. വിനയൻ 0487-2695537 9496046066 madakkathara@gmail.com
26. നെത്റ േി.ആർ. രജിത്് 0487-2316284 9496046068 nadathara.gp@gmail.com
27. ോണപഞ്രി അനിത മക.വി. 0487-2282057 9496046070 panancherygramapanchayat

@gmail.com
28. പുത്തൂർ േിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 0487-2352443 9496046072 puthurgp@gmail.com

പുഴയ്കൽ ഫബ്ോക്്     
29. പകാലഴി േി.ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്  0487-2200271 9496046064 kolazhypanchayat@gmail.com
30. അൊട്ട് െി.ആര. ജയചന്ദന് 0487-2307302 9496046074 adatgp@gmail.com
31. അവണൂർ വിജയ എൻ.ആർ. 0487-2200225 9496046078 avanurgp@gmail.com
32. ബകപ്റമ്പ് സി.മജ. ആപന്ാ 0487-2211221 9496046080 scrtykgp@gmail.com
33. മുളംകുന്നത്തുകാവ് ൈിന്ദു മൈന്നി 0487-2200231 9496046082 mgkavu13@gmail.com
34. പതാളൂർ രാധ രവീന്ദൻ 0487-2285664 9496046084 tholurgp@gmail.com

മുല്ഫശേരി ഫബ്ോക്്     
35. എളവള്ളി യു.മക. ലതിക 0487-2642260 9496046086 elavallygpt@gmail.com
36. മുല്പശേരി എ.േി. മൈന്നി 0487-2262339 9496046088 mullasserygramapanchayath@gmail.com
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37. ോവറട്ടി            -- 0487-2642468  pavarattygp08@gmail.com
38. മവങ്ിെങ്ങ് േത്ിനി േി.മക. 0487-2260349 9496046092 venkitangugp@gmail.com

തളിക്കുളം ഫബ്ോക്്     
39. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പജ്ാതിലാല്  േി.എന്. 0487-2290274 9496046094 engandiyurgp@gmail.com
40. വാൊനപ്ിള്ളി ഷിജിത്് വി.ആർ. 0487-2600257 9496046096 vatanappallytcr@gmail.com
41. തളിക്കുളം സജിത േി.ഐ. 0487-2391503 9496046098 talikulamgp@gmail.com
42. നാട്ടിക വിനു േി. 0487-2391245 9496046100 nattikapanchayat@gmail.com
43. വലപ്ാെ് ഇ.മക. പതാേസ് 0487-2391226 9496046102 valapadgptcr@gmail.com

അ്ിക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
44. അരിമ്പൂർ സുജാത പോഹൻദാസ്   0487-2311263 9496046076 arimpurgpt@gmail.com
45. അന്തിക്ാെ് എ.വി. ശ്ീവത്ന് 0487-2630219 9496046104 anthikadgramapanchayath@gmail.com
46. താന്ന്ം േി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന് 0487-2391214 9496046106 thanniyamgp@gmail.com
47. ചാഴൂർ പജ്ാതി കനകരാജ് 0487-2271294 9496046108 chazhurgp@gmail.com
48. േണലൂർ വിജി ശശി 0487-2630378 9496046110 manalurgp@gmail.com

ഫചർപ്പ് ഫബ്ോക്്     
49. അവിണിപശേരി സൂര് പഷാൈി 0487-2352781 9496046112 avinisserygp@gmail.com
50. പചർപ്് വിപനാദ് സി.മക. 0487-2342245 9496046114 cherpugp@gmail.com
51. ോറളം സതീേ് പജാസഫ് ോറളം 0487-2278304 9496046116 paralamgp@gmail.com
52. വല്ച്ിറ പസാഫി വരഗ്ീസ് 0487-2342368 9496046118 vallachiragp@gmail.com

ടകോെകര ഫബ്ോക്്     
53. അളഗപ്നഗർ മക. രാപജശ്വരി 0480-2751372 9496046120 alagappanagargp@gmail.com
54. മകാെകര േി.ആർ. രേസാദൻ 0480-2720230 9496046122 kodakaragp@gmail.com
55. േറ്ത്തൂർ േി.സി. സുബ്ൻ 0480-2740534 9496046124 secymattathur@gmail.com
56. മനൻേണിക്ര ഷീല േപനാഹരൻ 0480-2658792 9496046126 nenmanikkaragp@gmail.com
57. പുതുക്ാെ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ 0480-2751362 9496046128 pudukadgramapanchayat@gmail.com
58. തൃക്കൂർ ശ്ീജ അനില് 0480-2751262 9496046130 thrikkurgp@gmail.com
59. വരന്തരപ്ിള്ളി ജയശ്ീ മകാച്ചുപഗാവിന്ന് 0480-2760121 9496046132 varandarappillygp@gmail.com
     
ഇരിങ്ങോലക്കുെ ഫബ്ോക്്     
60. കാറളം ഷീജ സപന്താഷ് 0480-2885421 9496046134 karalamgp@gmail.com
61. കാട്ടൂർ െി.മക. രപേഷ് 0480-2877383 9496046136 kattoorgp@gmail.com
62. മുരിയാെ്   -- 0480-2881154  muriyadgp@gmail.com
63. േറപ്പൂക്ര കാരത്ിക ജയൻ 0480-2751272 9496046140 parappukkaragp@gmail.com
     
ടവള്ോങ്കല്ലൂർ ഫബ്ോക്്     
64. േെിയൂർ സി.എസ്. സുധന് 0480-2845279 9496046142 padiyoorgp@gmail.com
65. പൂേംഗലം വർഷ രാപജഷ് 0480-2860210 9496046144 poomangalamgpt@gmail.com
66. പുത്ൻചിറ വി.എ. നദീര 0480-2890208 9496046146 puthenchiragp@gmail.com
67. മവള്ളാങ്ല്ലൂർ രേസന്ന അനിൽകുോർ 0480-2860254 9496046148 vellangallurgpt@gmail.com
68. പവളൂക്ര  -- 0480-2860248  velukkaragpt@gmail.com

മതിലകം ഫബ്ോക്്     
69. എെത്ിരുത്ി ബൈന രേദീേ് 0480-2877259 9496046152 edathiruthygp@gmail.com
70. ബകപ്േംഗലം െി.വി. സുപരഷ് ൈാബു 0480-2844274 9496046154 kaipamangalamgp@gmail.com
71. േതിലകം ഇ.ജി. സുപരന്ദൻ 0480-2850342 9496046156 mathilakamgramapanchayat @

gmail.com
72. മേരിഞെനം മക.മക. സച്ിത്് 0480-2844258 9496046158 gpperinjanam@gmail.com
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73. ശ്ീനാരായണപുരം  -- 0480-2850252  gpsreenarayanapuram@gmail.com
74. എെവിലങ്ങ് എ.േി. ആദരശ് 0480-2802303 9496046162 edavilangugp@gmail.com
75. ഏറിയാെ് രേസാദിനി 0480-2819267  9496046164 eryd08gp@gmail.com

മോള ഫബ്ോക്്      
76. ആളൂർ സന്് ബനസൻ 0480-2720242 9496046166 aloorgramapanchayat@gmail.com 
77. അന്നേനെ മെ്ി ബെറ്സ് 0480-2770024 9496046168  annamanadagramapanchayat

@gmail com
78. കുഴൂർ സില്വി പസവ്ര 0480-2779751 9496046170 kuzhurgp@gmail.com
79. ോള പശാഭ സുഭാഷ് 0480-2890346 9496046172 malagramapanchayat@gmail.com
80. മോയ്യ സിജി വിപനാദ് 0480-2890263 9496046174 poyyagp@gmail.com

ചോലക്കുെി ഫബ്ോക്്      
81. കാടുകുറ്ി പതാേസ് ഐ. കണ്ണത്്  0480-2719628 9496046176 kadukuttygp@gmail.com
82. പകാെപശേരി ഉഷ ശശിധരൻ 0480-2740538 9496046178 kodasserypanchayat@gmail.com
83. മകാരട്ടി കുോരി ൈാലൻ 0480-2732054 9496046180 korattygpkoratty@gmail.com
84. പേലൂർ േി.േി. ൈാബു 0480-2739236 9496046182 meloorgp@gmail.com
85. േരിയാരം ജനീഷ് േി. പജാസ് 0480-2746025 9496046184 pariyaramgpttcr@gmail.com
86. അതിരപ്ിള്ളി തങ്മ് വർഗ്ീസ് 0480-2769059 9496046186 athirappillygramapanchayat@gmail.com 

പോലക്ോെ് ജില്
തൃത്ോല ഫബ്ോക്്      
1. ആനക്ര സിന്ധു രവീന്ദകുോർ 04662-254240 9496047102 ddpanakkarapkd@gmail.com
2. ചാലിപശേരി അക്ൈര ബഫസല് േി.എ. 0466-2256241 9496047104 ddpchalisseripkd@gmail.com
3. കപ്പൂർ സിന്ധു ോവര 04662-276067 9496047106 ddpkappurpkd@gmail.com
4. നാഗലപശേരി രജിഷ എം. 04662-370080 9496047108 ddpnagalasserypkd@gmail.com
5. േട്ടിത്റ സുജാത വി. 04662-373029 9496047110 ddppattitharapkd1@gmail.com
6. തിരുേിറ്പക്ാെ് മക. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 04662-258233 9496047112  ddpthirumittakodepkd@gmail.com
7. തൃത്ാല കൃഷ്ണകുോർ എ. 04662-272030 9496047114 ddpthrithalapkd@gmail.com
     
പട്ടോമ്പി ഫബ്ോക്്      
8. മകാപ്ം സുേിത േി. 04662-262225 9496047116 ddpkoppampkd@gmail.com
9. കുലുക്ല്ലൂർ മക. അബ്ദുള് കരീം 04662-216790 9496047118 ddpkulukallorpkd@gmail.com
10. മുതുതല സി.എം. നീലകണ്ഠൻ     
  ഭട്ടതിരിപ്ാെ് 04662-217256 9496047120 ddpmuthuthalapkd@gmail.com
11. ഓങ്ങല്ലൂർ ജിഷാര േറമ്പില് 04662-233242 9496047124 ddpongallurpkd@gmail.com
12. േരുതൂർ െി. ശാന്തകുോരി  0466-2238225 9496047128 ddpparuthurpkd@gmail.com
13. തിരുപവഗപ്പുറ െി.േി. ശാരദ 04662-218247 9496047130 ddpthiruvegappurapkd@gmail.com
14. വിളയൂർ മക. മുരളീധരൻ 04662-262260 9496047134 ddpvilayoorpkd@gmail.com

ഒറ്റപ്പോലം ഫബ്ോക്്     
15. മനല്ായ മുഹമ്ദ് ഷാഫി 04662-287241 9496047122 nellayapkd52@gmail.com
16. വല്പ്പുഴ എൻ. നന്വിലാസിനി 04662-235222 9496047132 ddpvallapuzhapkd@gmail.com
17. അമ്പലപ്ാറ മക.മക. കുഞെൻ 04662-240240 9496047136 gp821ambpkd@gmail.com
18. അനങ്ങനെി എൻ.ആർ. രഞ്ിത്് 04662-243225 9496047138 ddpananganadipkd@gmail.com
19. ചളവറ േി. വത്ല 04662-289387 9496047140 ddpchalavarapkd@gmail.com
20. ലക്ിെി-പേരൂർ ദീേ നാരായണൻ 0466-2230047 9496047142 ddplekkidiperroorpkd@gmail.com
21. വാണിയംകുളം രേിയ എം. 0466-2227127 9496047144 ddpvaniyankulampkd@gmail.com
22. തൃക്പെരി മക.മക. നാരായണൻകുട്ടി 0466-2380042 9496047156 ddpthrikkadeeripkd@gmail.com
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ശ്ീകൃഷ്ണപുരം ഫബ്ോക്്     
23. കെമ്പഴിപ്പുറം അംബുജാക്ഷി മക. 04662-267227 9496047148 ddpkadampazhypurampkd@gmail.com
24. കരിമ്പുഴ സുനിത പജാസഫ് 04662-261227 9496047150 ddpkarimpuzhapkd@gmail.com
25. പൂപക്ാട്ടുകാവ് മക. ജയപദവൻ 04662-240230 9496047152 ddppookkottukavupkd@

gmail.com
26. ശ്ീകൃഷ്ണപുരം ഷാജുശങ്ർ സി.എൻ. 04662-261222 9496047154 ddpsreekrishnapurampkd@gmail.com
27. മവള്ളിപനഴി മക. ശ്ീധരൻ 04662-285379 9496047158 ddpvellinezhipkd@gmail.com
28. കാരാക്കുറുശേി അഡ്വ. േജീദ് മക. 04924-249238 9496047162 ddpkarakurissipkd@gmail.com
     
മണ്ണോർക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
29. അലനല്ലൂർ രജി ഇ.മക. 04924-262235 9496047160 ddpalanallurpkd@gmail.com
30. കരിമ്പ ജയശ്ീ സി.മക. 04924-246236 9496047164 ddpkarimbapkd@gmail.com
31. പകാപട്ടാപ്ാെം മുഹമ്ദ് ഇല്്ാസ്  04924-262223 9496047166 ddpkottopadampkd@gmail.com
32. കുേരംപുത്തൂർ       -- 0492-4230157 9496047168 ddpkumaramputhoorpkd@gmail.com
33. കാഞെിരപ്പുഴ േണികണ്ഠന് േി. 04924-238265 9496047170 ddpkanjirapuzhapkd@gmail.com
34. തച്നാട്ടുകര കേറുൽ ബലല േി.െി. 04924-236236 9496047174 ddpthachanattukarapkd@gmail.com
35. തച്മ്പാറ മക. രേണി 04924-243259 9496047176 ddpthachamparapkd@gmail.com
36. മതങ്ര മക. സാവിത്രി 04924-226810 9496047178 ddpthenkarapkd@gmail.com

അട്ടപ്പോെി ഫബ്ോക്്     
37. അഗളി ശ്ീലക്ഷി ശ്ീകുോർ 04924-254231 9496047180 ddpagalipkd@gmail.com
38. പുതൂർ പജ്ാതി അനിൽകുോർ 04924-254248 9496047182 ddppudurpkd@gmail.com
39. പഷാളയൂർ രത്ിന രാേമൂർത്ി 04924-254381 9496047184 ddpsholayurpkd@gmail.com

പോലക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
40. പകരളപശേരി ൈിന്ദു കൃഷ്ണദാസ് 0491-2840254 9496047188 ddpkeralasseripkd@gmail.com
41. പകാങ്ങാെ് േി. ലത 04912-845247 9496047190 ddpkongadupkd@gmail.com
42. േങ്ര ജിൻസി എസ്. 04912-872320 9496047192 ddpmankarapkd@gmail.com
43. േണ്ണൂർ ഒ.വി. സ്വാേിനാഥൻ 04912-872262 9496047194 ddpmannorpkd@gmail.com
44. മുണ്ടൂർ എം.മക. കുട്ടികൃഷ്ണൻ 04912-832238 9496047196 ddpmundoorpkd@gmail.com
45. േറളി മക.ആർ. ഗിരിജ 04912-856231 9496047198 ddpparalipkd@gmail.com
46. േിരായിരി കല്ാണി മക. 04912-508180 9496047200 ddppirayiripkd@gmail.com
     
കുഴൽമന്ദം ഫബ്ോക്്     
47. പകാട്ടായി  രേീത േി. 04922-285244 9496047202 ddpkottayipkd@gmail.com
48. കുത്ന്നൂർ ോയ മുരളീധരൻ 04922-287222 9496047204 ddpkuthanoorpkd@gmail.com
49. കുഴൽേന്ം സി. രേകാശ് 04922-272034 9496047206 ddpkuzhalmannampkd@gmail.com
50. ോത്തൂർ െി.എം. പുഷ്ദാസ് 04922-214044 9496047208 ddpmathoorpkd@gmail.com
51. മേരുപങ്ങാട്ടുകുറുശേി       --. 04922-216233 9496047210 ddpperungottukurissipkd

@gmail.com
52. പതങ്കുറുശേി സി. ഇന്ിര 04922-284222 9496047212 ddpthenkurissipkd@gmail.com
53. കണ്ണാെി മക.എ. പവണുപഗാോലൻ 04922-272046 9496047214 ddpkannadipkd@gmail.com

ചിറ്റൂർ ഫബ്ോക്്     
54. എലപ്പുള്ളി എ. തങ്േണി 04912-583230 9496047276 ddpelappullypkd@gmail.com
55. മോൽപ്പുള്ളി ജയന്തി എസ്. 04923-222254 9496047278 ddppolpullypkd@gmail.com
56. എരുപത്മ്പതി  േി. രാജൻ എന്ന മോന്നുരാജ് 04923-236228 9496047216 ddperuthenpathipkd@gmail.com
57. മകാഴിഞൊമ്പാറ ൈൈിത എ.മക. 04923-272272 9496047218 ddpkozhinjamparapkd@gmail.com
58. നപല്പ്ിള്ളി ശാർങ്ങധരൻ േി. 04923-282313 9496047220 ddpnallepillypkd@gmail.com
59. മേരുോട്ടി ോരിമുത്തു ജി. 04923-232226 9496047224 ddpperumattypkd@gmail.com
60. വെകരപ്തി കുഴബന്ത  മതപരസ ഐ. 04923-235222 9496047226 ddpvadakarappathipkd@gmail.com 
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ടകോല്ഫങ്കോെ് ഫബ്ോക്്     
61. േട്ടപഞ്രി ജയശ്ീ മക. 04923-232244 9496047222 ddppattancherypkd@gmail.com
62. മകാല്പങ്ാെ് ശാലിനി കറുപേഷ്  04923-262324 9496047228 ddppkdkollengode@gmail.com
63. മകാടുവായൂർ ജി. കൃഷ്ണരേസാദ് 04923-252257 9496047230 ddpkoduvayurpkd@gmail.com
64. മുതലേെ പൈൈിസുധ  മക.  04923-275224 9496047232 ddpmuthalamadapkd@gmail.com
65. പുതുനഗരം എം.എം. മുഹമ്ദ് ഫാറൂഖ് 04923-252406 9496047234 ddpputhunagarampdk@gmail.com
66. വെവന്നൂർ എം. ബസരന്തി 04923-215354 9496047236 ddpvadavanoorpkd@gmail.com
67. മേരുമവമ്പ് സി. ശശികല 04923-252324 9496047282 ddpperuvembapkd@gmail.com

ടനന്ോറ ഫബ്ോക്്      
68. അയിലൂർ അഡ്വ. മക. സുകുോരൻ 04923-244274 9496047238 ddpayiloorpkd@gmail.com
69. പേലാർപകാെ് എം. ോയൻ 04922-243331 9496047240 ddpmelarkodepkd@gmail.com
70. മനല്ിയാംേതി ശ്ീജ ആര. 04923-246221 8281825764 ddpnelliyampathypkd@gmail.com
71. എലവപഞ്രി സുധ രവീന്ദൻ 04923-266410 9496047244 ddpelavancheripkd@gmail.com
72. മനന്ാറ മക. പരേേൻ 04923-244254 9496047246 ddpnemmarapkd@gmail.com
73. േല്പശേന േി. ഗീത 04923-268369 9496047248 ddppallassanapkd@gmail.com
74. വണ്ടാഴി സുോവലി പോഹൻദാസ് 04922-260021 9496047262 ddpvandazhipkd@gmail.com
 
ആലത്തൂർ ഫബ്ോക്്      
75. ആലത്തൂർ െി.ജി .ഗംഗാധരൻ 04922-222398 9496047250 ddpalathurpkd@gmail.com
76. എരിേയൂർ എം. വസന്തകുോരി 04922-210376 9496047252 ddperimayoorpkd@gmail.com
77. കാവപശേരി ഭാേ േി.സി. 04922-222392 9496047254 ddpkavasseripkd@gmail.com
78. കിഴക്പഞ്രി കവിത ോധവൻ 04922-255002 9496047256  ddpkizhakkencheripkd

@gmail.com
79. പുതുപക്ാെ് േി.എ. ഇസ്യിൽ 04922-266227 9496047258 ddpputhucodepkd@gmail.com
80. തരൂർ േപനാജ്കുോർ േി. 04922-232231 9496047260 ddptharoorpkd@gmail.com
81. വെക്പഞ്രി അനിത പോൾസൺ 04922-255008 9496047264 ddpvadakkencheripkd@gmail.com,  
82. കണ്ണമ്പ്ര ഡി. രജിപോന് 04922-266223 9496047266 ddpkannambra@gmail.com

മലമ്പുഴ ഫബ്ോക്്      
83. േലമ്പുഴ ഇന്ിര രാേചന്ദൻ 0491-2815148 9496047268 ddpmalampuzhapkd@gmail.com
84. അകപത്ത്റ ഡി. സദാശിവൻ 04912-555171 9496047270 ddpakathetharapkd@gmail.com
85. പുതുപ്രിയാരം രേസന്നകുോരി മക.എ. 04912-555139 9496047272 ddpputhuppariyarampkd@gmail.com
86. േരുത പറാഡ് മക. രാജലക്ഷി 0491-2534003 9496047274 ddpmarutharoadpkd@gmail.com
87. പുതുപശേരി മക. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 04912-566339 9496047280 ddppudusserypkd@gmail.com
88. മകാടുമ്പ് ബഷലജ എസ്. 04912-574135 9496047186 ddpkodumbupkd@gmail.com

മലപ്പുറം ജില്
നിലമ്പൂർ ഫബ്ോക്്      
1. ചാലിയാർ േി.െി. ഉസ്ാൻ 04931-206536 9496047784 chaliyargp@gmail.com
2. ചുങ്ത്റ സ്വപ്ന മക. 04931-230239 9496047786 mpmchungatharagp@gmail.com
3. മൂപത്െം രാധാേണി സി.െി. 04931-275568 9496047790 moothedamgp@gmail.com
4. വഴിക്െവ് ഇ.എ. സുകു 04931-275248 9496047792 mpmvazhikkadavugp@gmail.com 
5. എെക്ര ആലീസ് അമ്പാട്ട് 04931-275229 9496047794 mpmedakkaragp@gmail.com
6. പോത്തുകല്് സി. കരുണാകരൻേിള്ള 04931-240442 9496047798 mpmpothukallugp@gmail.com
      
ടകോഫണ്ോട്ടി ഫബ്ോക്്      
7. പചപലമ്പ്ര സി. രാപജഷ് 0483-2891104 9496047802 chelembrapanchayath@gmail.com 
8. മചറുകാവ് മഷജിനി വി.േി. 0483-2791052 9496047804 mpmcherukavugp@gmail.com
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9. േള്ളിക്ൽ േറമ്പൻ േിഥുന 0483-2790114 9496047808 pallikkalgp123@gmail.com
10. വാഴയൂർ വിേല ോറക്ണ്ടത്ിൽ 0483-2830097 9496047810 vazhayoorgp@gmail.com
11. വാഴക്ാെ് മക.എം. ജേീല െീച്ര 0483-2725232 9496047812 mpmvazhakkadgp@gmail.com
12. പുളിക്ൽ മഷറീന അസീസ് 0483-2790059 9496047814 pulikkalgp@gmail.com 
13. മുതുവല്ലൂർ മക. അഹമ്ദ് സഗീർ 0483-2754817     9496047848 mpmmuthuvalloorgp@gmail.com

വണ്ടൂർ ഫബ്ോക്്     
14. േമ്പാെ് ഷേീന കാഞെിരാല 04931-200260 9496047818 mampadgp@gmail.com
15. ോണ്ടിക്ാെ് അജിത എന്.േി. 0483-2783221 9496047822 pandikkadgp@gmail.com
16. പോരൂർ അർച്ന എന്.എസ്. 04931-247071 9496047826 porurgp@gmail.com
17. തൃക്ലപങ്ങാെ് എൻ.എം. പകായോ്റേർ 0483-2840292 9496047828 mpmtrikkalangodegp@gmail.com
18. തിരുവാലി എ.പകാേളവല്ി 0483-2721148 9496047830 thiruvalipanchayat@gmail.com
19. വണ്ടൂർ സാജിത മക.മക. 04931-247033 9496047834 wandoorgp@gmail.com
     

അരിഫക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
20. ഊർങ്ങാട്ടിരി എൻ.മക. ഷകൗക്ത്ലി 0483-2850249 9496047836 urgsec@gmail.com
21. കാവനൂർ വിദ്ാവതി മക. 0483-2862531 9496047838 mpmkavanurgp@gmail.com
22. കീഴുേറമ്പ് മക.വി. റയ്ഹാന പൈൈി 0483-2858296 9496047840 seckzp@gmail.com
23. പുല്പ്റ് സി.എച്.്  ബസനൈ 0483-2820117 9496047842 pulpattagramapanchayat

@gmail.com
24. ചീപക്ാെ് മക.േി. സഈദ് 0483-2725235 9496047844 cheacodegp@gmail.com
25. അരീപക്ാെ് രേ എം.േി. 0483-2850221  9496047846 mpmareacodegp@gamil.com
26. കുഴിേണ്ണ േി.മക. മൂ് 0483-2756187 9496047850 mpmkuzhimannagp@gmail.com
27. എെവണ്ണ ഉഷ നായര ൈി.വി. 0483-2700243 9496047824 edavannagp@gmail.com

മലപ്പുറം ഫബ്ോക്്     
28. പകാഡൂർ സി.േി. ഷാജി 0483-2868756 9496047890 koduronline@gmail.com
29. ആനക്യം േി.െി. സുനീറ 0483-2848622 9496047852 mpmanakkayamgp@gmail.com
30. മോറയൂർ മക.എം. സലീം ോ്റേർ 0483-2772038 9496047854 mpmmorayurgp@gmail.com
31. മോന്ള മോയ്ീൻ മക. 0483-2705192 9496047858 mpmponmalagp@gmail.com
32. പൂപക്ാട്ടൂർ സഫിയ േപന്നമത്ാെി 0483-2772051 9496047860 pookotturpanchayat@gmail.com
33. ഒതുക്കുങ്ങൽ ൈിഫാത്ിമ് വി. 0483-2839247 9496047910 mpmothukkungalgp@gmail.com
     
കോളികോവ ്ഫബ്ോക് ്     
34. അേരമ്പലം മുനീഷ 04931-260222 9496047782 secyagp@gmail.com
35. കരുളായി അബസനാർ വിശാരിയില് 04931-270249 9496047788 karulaigp@gmail.com
36. കാളികാവ് എന്. ബസതാലി 04931-257242 9496047796 kalikavugp@gmail.com
37. പചാക്ാെ് നസീേ തറമ്ല് 04931-260360 9496047800 mpmchokkadgp@gmail.com
38. കരുവാരക്കുണ്ട് േി. ഷകൗക്ത്ലി 04931-280228 9496047820 karuvarakundugp@gmail.com
39. തുവ്വൂർ ൈാലകൃഷ്ണൻ 04931-284128 9496047832 tvrpanchayat@gmail.com
40. എെപ്റ് പേരി മക. 04933-278279  9496047864 edappattagp@gmail.com

ടപരി്ൽമണ്ണ ഫബ്ോക്്     
41. ആലിപ്റമ്പ് സിനി എം.വി. 04933-205223 9496047862 mpmaliparambagp@gmail.com
42. ഏലംകുളം മക. ആയിഷ 04933-230313 9496047866 mpmelamkulamgp@gmail.com
43. പേലാറ്റൂർ വി. കേലം 04933-278265 9496047868 mpmmelatturgp@gmail.com
44. കീഴാറ്റൂർ രേസീത എം. 04933-271413 9496047870 keezhatturpanchayat@gmail.com 
45. താമഴപക്ാെ് എ.മക. അബ്ദുൾ നാസർ 04933-251239 9496047872 thazhekodegramapanchayat@gmail.com
46. മവട്ടത്തൂർ അന്നമ് വള്ളിയാംതെത്ിൽ 04933-245128 9496047874 mpmvettathurgp@gmail.com
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47. പുലാേപന്താൾ വി.േി. മുഹമ്ദ് ഹനീഫ 04933-267468 9496047882 mpmpulamantholegp@gmail.com
48. അങ്ങാെിപ്പുറം ഒ. പകശവൻ 04933-253263 9496047892 angadipuramgpt@gmail.com
     
മങ്കെ ഫബ്ോക്്     
49. കുറുവ യൂസഫ് മുല്േള്ളി  04933-242215 9496047876 kuruva001@gmail.com
50. േങ്െ രേണി എം.മക. 04933-239231 9496047878 mankadagp@gmail.com
51. േക്രപ്റമ്പ് കരുവള്ളി ഹൈീൈ 04933-282031 9496047880 mlpmmkpbagp@gmail.com
52. മൂർക്നാെ് മക. രാജപഗാോലൻ 04933-203236 9496047884 mkdpanchayath@gmail.com
53. കൂട്ടിലങ്ങാെി േി.േി. സുഹറാൈി 04933-240014 9496047886 secretarykoottilangadigp@gmail.com
54. പുഴക്ാട്ടിരി ജയറാം 04933-254232 9496047888 mpmpuzhakkattirigp@gmail.com

കുറ്റിപ്പുറം ഫബ്ോക്്     
55. ആതവനാെ് അനിത നായര 0494-2615615 9496047894 mpmathavanadgp@gmail.com
56. എെയൂർ മക.മക. രാജീവ് 0494-2644354 9496047896 mpmedayurgp@gmail.com
57. ഇരിമ്പിളിയം റജൂല വി.മക. 0494-2620390 9496047898 irimbiliyamgp@gmail.com
58. ോറാക്ര വി. േധുസൂധനന് 0494-2615645 9496047900 mpmmarakkaragp@gmail.com
59. കുറ്ിപ്പുറം ഫസീന അഹമ്ദ്  കുട്ടി 0494-2608329 9496047902 mpmkuttippuramgp@gmail.com
60. കല്പകപഞ്രി എൻ. മോയ്ീൻ കുട്ടി 0494-2547026 9496047938 kalpakancherygp@gmail.com
     
ഫവങ്ങര ഫബ്ോക്്     
61. എ.ആർ. നഗർ സുബൈദ 0494-2490358 9496047906 arnagargp@gmail.com
62. എെരിപക്ാെ് ബഷൈ േണമ്ല് 0483-2642390 9496047908 mpmedarikodegp@gmail.com
63. േറപ്പൂർ േറപങ്ങാെത്് മുഹമ്ദ് കുട്ടി 0483-2742290 9496047912 mpmparappurgp@gmail.com
64. മതന്നല എം.േി. കുഞെിമോയ്ീൻ 0494-2495235 9496047914 mpmthennalapanchayath@gmail.com
65. പവങ്ങര കുഞൊലൻ കുട്ടി വി.മക. 0494-2450226 9496047916 mpmvengaragp@gmail.com
66. കണ്ണേംഗലം പൈൈി ചാലില് 0494-2492000 9496047918 mpmkannamangalamgp@gmail.com
67. ഊരകം സഫ്രീന അഷ്റഫ് 0494-2450243 9496047856 mpmurakamgp@gmail.com
     

തിരൂരങ്ങോെി ഫബ്ോക്്     
68. പതഞെിപ്ലം സഫിയ 0494-2400226 9496047922 thenhipalamgp@gmail.com
69. വള്ളിക്കുന്ന് വി.എൻ. പശാഭന 0494-2470262 9496047926 mpmvallikkunnugp@gmail.com
70. മുന്നിയൂർ മഷരീഫ കുട്ടപശേരി 0494-2478255 9496047928 mpmmoonniyurgp@gmail.com
71. നന്നമ്പ്ര മുസ്ഫ േനയത്ില് 0494-2480359   9496047930 nannambragp@gmail.com
72. മേരുവള്ളൂർ േി.മക. റംല 0494-2434487 9496047932 mpmperuvallurgp@gmail.com
     

തോനൂർ ഫബ്ോക്്     
73. മേരുേണ്ണക്ാരി ഫാത്ിേ മോതുവത്് 0494-2495900 9496047934 klarigp@gmail.com
74. മചറിയമുണ്ടം അബ്ദുസലാം സി. 0494-2586426 9496047936 cheriyamundamgp@gmail.com
75. ഒഴൂർ രേജിത കിഴപക്വീട്ടിൽ 0494-2582276 9496047940 ozhurgpmlpm@gmail.com
76. താനാളൂർ എന്. മുജീൈ് ഹാജി 0494-2582278 9496047942 mpmtanalurgp@gmail.com
77. വളവന്നൂർ സുബലഖ വി.േി. 0494-2547024 9496047944 valavannurgp@gmail.com
78. മോൻമുണ്ടം സുബൈർ ഇ. 0494-2586253 9496047948 ponmundomgp@gmail.com
79. നിറേരുതൂർ സുഹറ റസാഖ്  0494-2427047 9496047950 niramaruthurgp@gmail.com

തിരൂർ ഫബ്ോക്്     
80. പുറത്തൂർ റഹ്മത്് സകൗദ 0494-2563493 9496047952 purathurgp@gmail.com
81. തലക്ാെ് എം. കുഞെിൈാവ 0494-2422796 9496047954 thalakkadgp@gmail.com
82. തൃരേപങ്ങാെ് േി. കുോരൻ 0494-2566190 9496047956 mpmtriprangodegp@gmail.com
83. മവട്ടം റംല മനല്ാപഞ്രി 0494-2630281 9496047958 mpmvettomgp@gmail.com
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84. തിരുന്നാവായ ബഫസൽ എെപശേരി 0494-2602042 9496047960 tirunavayagp@gmail.com
85. േംഗലം മക.മക. ഹാജറേജീദ് 0494-2568452 9496047962 mpmmangalamgp@gmail.com

ടപോന്നോനി ഫബ്ോക്്     
86. തവനൂർ അബ്ദുള് നാസര േി.േി. 0494-2686249 9496047964 thavanurgramapanchayat@gmail.com
87. വട്ടംകുളം ശ്ീജ ോറയ്കൽ 0494-2680253 9496047966 secretaryvattamkulam@gmail.com
88. എെപ്ാൾ ൈിപജായ് േി.േി. 0494-2680236 9496047968 edapalpanchayat@gmail.com
89. കാലെി കവിത മക.േി. 0494-2687599 9496047970 kaladipanchayatmlpm@gmail.com

ടപരുമ്പെപ്പ് ഫബ്ോക്്
90. ആലപങ്ാെ് എം.േി. അംൈിക കുോരി 0494-2650452 9496047972 mpmalamcodegp@gmail.com
91. ോറപഞ്രി സ്ിത ജയരാജന് 0494-2670263 9496047974 mpmmarancheri@gmail.com
92. നന്നമ്മുക്് മക.വി. അബ്ദുള് കരീം 0494-2650454 9496047976 nmkgp7@gmail.com
93. മേരുമ്പെപ്് അഷ്റഫ് ആലുങ്ങല് 0494-2670224 9496047978 mpmperumpadappagp@gmail.com
94. മവളിയപങ്ാെ് സുഹറ 0494-2670258 9496047980 mpmveliyancodegp@gmail.com
   

ഫകോഴിഫക്ോെ് ജില്
വെകര ഫബ്ോക്്     
1. അഴിയൂർ വി.േി. ജയന് 0496-2500101 9496048102 secretaryagp@gmail.com
2. പചപറാെ് വിജില അമ്പലത്ില് 0496-2512501 9496048104 chorodegp@gmail.com
3. ഏറാേല എം.മക. ഭാസ് കരൻ 0496-2547047 9496048106 eramalagp@gmail.com
4. ഒഞ്ിയം കവിത അഞ്ചുമൂലപ്റമ്പത്് 0496-2502025 9496048108 secogp@gmail.com
     
തൂഫണരി ഫബ്ോക്്     
5. മചക്ാെ് മതാടുവയിൽ മുഹമ്ദ് 0496-2572340 9496048110 chekkiyad.gp.09@gmail.com
6. എെപച്രി െി.മക. അരവിന്ാക്ഷൻ 0496-2547024 9496048112 edacherygramapanchayat@gmail.com
7. പുറപേരി മക. അച്ചുതൻ 0496-2550259 9496048114 purameri.gp@gmail.com
8. തൂപണരി ആറ്പക്ായ തങ്ങള് 0496-2551075 9496048116 tunerigp.@gmail.com
9. വളയം എം.സുേതി 0496-2460191 9496048118 secvalayamgp@gmail.com
10. വാണിപേൽ ജയൻ ഒ.സി. 0496-2560190 9496048120 vanimelgp@gmail.com
11. നാദാപുരം സഫീറ മൂന്നാംകുനി 0496-2550245 9496048124 nadapuramgp@gmail.com
     
കുന്നുമ്മൽ ഫബ്ോക്്     
12. കുന്നുമ്ൽ മക.െി. രാജൻ 0496-2445049 9496048122 kunnummalgp@gmail.com
13. കായമക്ാെി അശ്വതി മക.െി. 0496-2596616 9496048126 secretarykydgp@gmail.com
14. കാവിലുംോറ അന്നമ് പജാർജ്ജ് 0496-2565834 9496048128 kavilumparagp@gmail.com
15. കുറ്്ാെി സി.എൻ. ൈാലകൃഷ്ണൻ 0496-2597250 9496048130 secretarykuttiadygp@gmail.com
16. േരുപതാങ്ര മക.എം. സതി 0496-2666048 9496048132 marutgp @gmail.com
17. പവളം അബ്ദുള്ള വി.മക. 0496-2770109 9496048134 secretaryvelompanchayath@gmail.com
18. നരിപ്റ് എ.മക. നാരായണി 0496-2445043 9496048136 narippattapanchayath@gmail.com

ഫതോെന്നൂർ ഫബ്ോക്്     
19. ആയപഞ്രി എം.എം. നഷീദ െീച്ർ 0496-2580265 9496048138 ayancheri.gp@gmail.com
20. വില്ാപ്ള്ളി മക.മക. പോഹനൻ 0496-2535163 9496048140 villiappallygp@gmail.com
21. േണിയൂർ എം. ജയരേഭ 0496-2536221 9496048142 maniyurgramapanchayat@gmail.com
22. തിരുവള്ളൂർ എം. പോഹനൻ 0496-2592027 9496048144 thiruvallurgp@gmail.com

ഫമലെി ഫബ്ോക്്     
23. തുറയൂർ ഷരീഫ േണലുംപുറത്് 0496-2470059 9496048146 thurayurgp@gmail.com
24. കീഴരിയൂർ മക.േി. പഗാോലൻ നായർ 0496-2676228 9496048148 kzrgpt@gmail.com
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25. തിപക്ാെി രേ മചറുകുറ്ി 0496-2602054 9496048150 thikkodigp@gmail.com
26. പേപ്യ്യൂർ റീന േി.മക. 0496-2676227 9496048154 meppayurgp@gmail.com

ഫപരോമ്പ്ര ഫബ്ോക്്     
27. മചറുവണ്ണൂർ മക.േി. ൈിജു 0496-2775320 9496048156 secretary.cheruvannurgp@gmail.com
28. മനാച്ാെ് േി.എം. കുഞെിക്ണ്ണൻ 0496-2610269 9496048158 secretarynochadgpkkd@gmail.com
29. ചങ്ങപരാത്് ലീല മക.മക. 0496-2668164  9496048160 seccgp@gmail.com
30. കായണ്ണ േത്ജ എൻ. 0496-2659021 9496048162 secretarykgp@gmail.com
31. കൂത്ാളി മക.േി. അ്ൻകുട്ടി 0496-2610271 9496048164 koothaligp@gmail.com
32. പേരാമ്പ്ര റീന മക.എം. 0496-2610226 9496048166 secretaryperambragp@gmail.com
33. ചക്ിട്ടപ്ാറ ഷീജ ശശി 0496-2662223 9496048168 chakkittaparagp@gmail.com
     
ബോലുഫശേരി ഫബ്ോക്്     
34. ൈാലുപശേരി രൂേപലഖ മകാമ്പിലാെ് 0496-2642039 9496048170 balusserigp@gmail.com
35. നടുവണ്ണൂർ യപശാദ മതങ്ങിെ 0496-2652247 9496048172 secndr@gmail.com
36. ഉപള്ള്രി ഷാജു മചറുക്ാവിൽ 0496-2652229 9496048176 secretaryulliyerigp@gmail.com
37. പകാട്ടൂർ ഷീജ കാറപങ്ങാട്ട് 0496-2657251 9496048178 kotturgp@gmail.com
38. ഉണ്ണികുളം ൈിപനായ് ഇ.െി. 0496-2647065 9496048180 unnikulamgp@gmail.com
39. േനങ്ങാെ് വി.എം. കേലാക്ഷി 0496-2642059 9496048182 panangadgp@gmail.com
40. കൂരാച്ചുണ്ട് ഗീത ചന്ദന് 0496-2660246 9496048184 seckdu@gmail.com
     
പ്ലോയനി ഫബ്ോക്്     
41. അപത്ാളി ചിറ്റൂർ രവീന്ദൻ 0496-2672235  9496048174 sec.agp@gmail.com
42. പചേപഞ്രി അപശാകൻ പകാട്ട് 0496-2687041  9496048186 chemancherygp@rediffmail.com
43. അരിക്കുളം സി. രാധ 0496-2695327  9496048188 secagpt@gmail.com
44. മൂൊെി ഷീജ േപട്ടരി 0496-2690200 9496048190 moodadimgp@gmail.com
45. മചപങ്ങാട്ടുകാവ് കരുണാകരൻ കൂമുള്ളി 0496-2620266 9496048192 chengottukavugp@gmail.com

ഫചളന്നൂർ ഫബ്ോക്്     
46. കപക്ാെി പചായിക്കുട്ടി  മക.മക. 0495-2265711 9496048194 kakkodigp@gmail.com
47. പചളന്നൂർ െി. വത്ല 0495-2260224 9496048196 chelannurgp@gmail.com
48. കാക്കൂർ ജേീല മക. 0495-2260232 9496048198 kakkurgp@gmail.com
49. നൻേണ്ട കുണ്ടൂര ൈിജു 0495-2855049 9496048200 nanmindagp@gmail.com
50. നരിക്കുനി േി.മക. വൈിത 0495-2246215 9496048202 narikkunigp@gmail.com
51. തലക്കുളത്തൂർ സി. രേകാശന് ോ്റേര 0495-2852239 9496048204 thalakkulathurgp@gmail.com

ടകോടുവള്ി ഫബ്ോക്്     
52. തിരുവമ്പാെി േി.േി. അഗ്റേിൻ 0495-2252059 9496048206 thiruvambadygp@gmail.com
53. കൂെരഞെി പസാളി പജാസഫ് 0495-2252027 9496048208 koodaranhigp@gmail.com
54. കിഴപക്ാത്് എന്.സി. ഉ്യിന് 0495-2210237 9496048210 secretarykizhakkoth@gmail.com
55. േെവൂർ േങ്ജാക്ഷന് േി.വി. 0495-2246262 9496048212 madavoorgp@gmail.com
56. പുതുപ്ാെി രാപകഷ് േി.ആര. 0495-2235229 9496048216 pgpkkd@gmail.com
57. താേരപശേരി ഹാജറ മകാല്രുകണ്ടി 0495-2222252 9496048218 thamarasserygp@gmail.com
58. ഓേപശേരി സക്ീന മക.െി. 0495-2281253 9496048220 omasserygp@gmail.com
59. കട്ടിപ്ാറ പൈൈി രവീന്ദൻ 0495-2270900 9496048222 kattipparagpo@gmail.com
60. പകാെപഞ്രി ലി്ി ചാപക്ാ 0495-2236230 9496048238 kodencherypanchayath@gmail.com
     
കുന്ദമംഗലം ഫബ്ോക്്     
61. മകാെിയത്തൂർ സി.െി.സി. അബ്ദുള്ള 0495-2209130 9496048224 kodiyathoorgp@gmail.com
62. കുരുവട്ടൂർ േി. അപ്പുക്കുട്ടൻ 0495-2810295 9496048226 secretarykuruvattoor@gmail.com
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63. ോവൂർ മുനീറത്് സി. 0495-2883133 9496048228 mavoorgp@gmail.com
64. കാരപശേരി വി.മക.വിപനാദ് 0495-2297172 9496048230 gpkarassery@gmail.com
65. കുന്േംഗലം  ലീനകുട്ടി സി. 0495-2800275 9496048232 kunnamangalamgp@gmail.com
66. ചാത്േംഗലം മക.എസ്. ൈീന 0495-2287274  9496048234 chlmgp@gmail.com
67. മേരുവയൽ ബവ.വി. ശാന്ത 0495-2492049 9496048240 gpperuvayal@yahoo.com
68. മേരുേണ്ണ മക. അജിത 0495-2431880  9496048242 p.p.perumanna@gmail.com
     
ഫകോഴിഫക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
69. കെലുണ്ടി സി.മക. അജയകുോര 0495-2470227 9496048244 secretarykdyy@gmail.com
70. ഒളവണ്ണ തങ്േണി മക. 0495-2430788  9496048250 olavannagp@gmail.com

വയനോെ് ജില്
മോന്വോെി ഫബ്ോക്്     
1. മവള്ളമുണ്ട തങ്േണി േി. 04935-230325 9496048304 vellamundagp@gmail com
2. തിരുമനല്ി ോയാ പദവി 04935250453 9496048306 thirunelligp@gmai.com
3. മതാണ്ടർനാെ് േി. എ. ൈാബു 04935235235 9496048308 thondernadugp@gmail.com
4. എെവക ഉഷ വിജയൻ 04935 240366  9496048310 gpedavaka@gmail.com
5. തവിഞൊൽ അനിഷ സുപരന്ദൻ 04935 256236 9496048312 thavinhalgpo@gmail.com

സുൽത്ോൻബഫത്രി ഫബ്ോക്്     
6. േീനങ്ങാെി ൈീന വിജയൻ 04936-247236 9496048316 meenangadigp@gmail.com
7. മനപന്നി മക.സി. േത്നാഭന് 04936-267310 9496048318  nenmenigp@gmail.com
8. അമ്പലവയൽ സീതാ വിജയൻ 04936-260423 9496048320 ambalavayalgp@gmail com
9. നൂൽപ്പുഴ പശാഭൻകുോർ 04936-270635 9496048326 gpnoolpuzha@gmail.com 

കൽപ്പറ്റ ഫബ്ോക്്     
10. പകാട്ടത്റ ലീലാമ് പജാസഫ് 04936-286644 9496048332 kottatharagp@gmail com
11. പവങ്ങപ്ള്ളി േി.എം. നാസർ 04936-202481 9496048334 vengappalligp@gmail com
12. ബവത്ിരി വി. ഉഷാകുോരി 04936-255223 9496048336 vythirigramapanchayath@gmail.com
13. മുട്ടിൽ േി.ഭരതന് 04936-202418 9496048338 muttilgp@gmail.com
14. മോഴുതന എൻ.സി. രേസാദ് 04936-255251 9496048340 pozhuthanagp@gmail.com
15. തരിപയാെ് ഷീജ ആന്ണി  04936-250435 9496048342 thariodegp@gmail.com
16. േെിഞൊറത്റ നകൗഷാദ് എം.േി. 04936-273419 9496048344 padinharatharagp@gmail com
17. പേപ്ാെി മക.മക. സഹദ് 04936-282422 9496048346 meppadimgp@gmail com
18. മൂബപ്നാെ് ആര. യമുന 04936-217499 9496048350 muppainadugp@gmail.com

പനമരം ഫബ്ോക്്     
19. േനേരം ബഷനി കൃഷ്ണന്  04935-220772 9496048314  gppanamaram@gmail.com
20. പൂതാെി രുഗ്ിണി സുബ്ഹ്മണ്ൻ 04936-211522 9496048322 poothadigp@gmail.com
21. മുള്ളൻമകാല്ി ഗിരിജാ കൃഷ്ണൻ 04936-240273 9496048328 mullenkolly@gmail.com
22. പുൽപ്ള്ളി ൈിന്ദു രേകാശ് 04936-240221 9496048330 secpulpallygp@gmail com
23. കണിയാമ്പറ് േി.മജ. രാപജന്ദരേസാദ് 04936-286693 9496048348 kaniyambettagp@gmail.com

കണ്ണൂർ ജില്
പയ്യന്നൂർ ഫബ്ോക്്     
1. കുഞെിേംഗലം കുഞെിരാേൻ േന്്ത്് 0497-2810225 9496049007 kunhimangalamgp@gmail.com
2. രാേന്തളി പഗാവിന്ൻ എം.വി. 04985-222025 9496049013 ramanthaligp@gmail.com
3. കാപങ്ാൽ     
 ആലപ്െമ്പ് േി. ഉഷ 0498-5280235 9496049017 kankolalapadamba@gmail.com
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4. കരിമവള്ളൂർ  എം. രാഘവൻ 0498-5260235 9496049019 karivellurperalampanchayath@
 മേരളം    gmail.com
5. എരേം-കുറ്റൂർ മക. സത്ഭാേ 0498-5277029 9496049021 eramamkutturgpt@gmail.com
6. മേരിപങ്ങാം-
 വയക്ര േി. നളിനി 0498-5236231 9496049023 peringomgp@gmail.com
7. മചറുപുഴ ജേീല എം.േി. 0498-5240755 9496049025 cherupuzhapanchayat@

gmail.com

കല്്യോഫശേരി ഫബ്ോക്്     
8. മചറുതാഴം േി. രേഭാവതി 0497-2800259 9496049003 cheruthazhamgp@gmail.com
9. ഏപഴാം ഡി. വിേല 0497-2870460 9496049005 ezhomegp@gmail.com
10. ോൊയി എ. സുഹറാൈി 0497-2870278 9496049009 smadayi@gmail.com
11. ോട്ടൂൽ മക.വി. മുഹമ്ദലി 0497-2842040 9496049011 mattulgramapanchayat@gmail.com
12. മചറുകുന്ന് േി.മക. അ്ൻകുഞെി ോ്റേർ 0497-2860238 9496049029 cherukunnugp@gmail.com
13. കല്്ാപശേരി ഇ.േി. ഓേന 0497-2780818 9496049031 kalliasserigp@gmail.com
14. കണ്ണപുരം രാേകൃഷ്ണൻ മക.വി. 0497-2860234 9496049033 knpmgp@gmail.com
15. നാറാത്് ശ്ാേള മക. 0497-2796214 9496049043 secretarynarathgramapanchayat@

gmail.com
തളിപ്പറമ്പ് ഫബ്ോക്്     
16. േട്ടുവം ആനക്ീൽ ചന്ദൻ 0460-2220124 9496049027 pattuvamgp@yahoo.in
17. മചങ്ങളായി അഡ്വ. മക.മക. രത് നകുോരി 0460-2230226 9496049037 chengalayigp@gmail.com
18. കുറുോത്തൂർ ഐ.വി. നാരായണൻ  0460-2224343 9496049039 secretarykurumathur

@gmail.com 
19. േരിയാരം എ. രാപജഷ് 0460-2203262 9496049041 pariyaramgpt@gmail.com
20. ചപ്ാരപ്െവ് േി.മജ. ോതയു 0460-2270221 9496049045 secretarycgp@gmail.com
21. നടുവിൽ ൈിന്ദു ൈാലൻ 0460-2250233 9496049047 naduvilgp@gmail.com
22. ഉദയഗിരി േിനി ോതയു മുകുന്നംപകരി 0460-2286743 9496049049 udayagirigp@gmail.com
23. ആലപക്ാെ് പോളി കാെൻ കാവിൽ 0460-2255233 9496049051 alakodegp@gmail.com
24. കെന്നപ്ള്ളി      
 ോണപ്പുഴ ഇ.േി. ൈാലകൃഷ്ണൻ 0498-5277035 9496049015 kadannappallygp@gmail.com

ഇരിക്കൂർ ഫബ്ോക്്     
25. ഇരിക്കൂർ മക.െി. അനസ് 0460-2257023  9496049053 secretaryirikkurgp@gmail.com
26. എരുപവശേി അഡ്വ. പജാസഫ് ഐസക്് 0460-2212328 9496049055 egpsecretary1@gmail.com
27. േലപ്ട്ടം േി. പുഷ്ജൻ 0460-2235213  9496049057 malappatam@gmail.com
28. േയ്യാവൂർ മഡയ് സി ചിറ്റുേറമ്പില് 0460-2210124 9496049059 payyavoorgp@gmail.com
29. കുറ്ിയാട്ടൂർ എൻ. േത്നാഭൻ 0497-2790480 9496049063 kuttiattoorgp@gmail.com
30. േയ്യിൽ േി. ൈാലൻ 0460-2275210 9496049065 mayyilpanchayat@gmail.com
31. േെിയൂർ കല്്ാെ് മക. ശ്ീജ 0460-2273057  9496049069 padiyoornrega@gmail.com
32. ഉളിക്ൽ പഷർലി അലക് സാണ്ടർ 0460-2228800 9496049071 ulikkalgpknr@gmail.com

കണ്ണൂർ ഫബ്ോക്്     
33. ോപ്ിനിപശേരി മക. നാരായണൻ 0497-2786126 9496049035 pappinisserigp@gmail.com
34. ചിറക്ൽ എ. പസാേൻ 0497-2778468 9496049073 chirakkal.gramapanchayat144@

gmail.com
35. വളേട്ടണം വി.മക. ലളിതാ പദവി 0497-2778106 9496049079 valapattanamgp@gmail.com
36. അഴീപക്ാെ് സി. രേസന്ന 0497-2771486 9496049081 azhikodegp@gmail.com

എെക്ോെ് ഫബ്ോക്്     
37. മകാളപച്രി മക. താഹിറ 0460-2240230 9496049061 kolacherypanchayath@gmail.com
38. കെമ്പൂർ ഗിരീശൻ മക.മക. 0497-2820445 9496049089 secretarykadambur@gmail.com
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39. മചമ്പിപലാെ് െി.വി. ലക്ഷി 0497-2851601 9496049095 chembilodegp@gmail.com
40. മുപണ്ടരി േങ്ജാക്ഷൻ എ. 0497-2857252 9496049097 munderigp@gmail.com
41. മേരളപശേരി ൈാലപഗാോലന് മക.േി. 0497-2827425 9496049099 peralasserygpsec@gmail.com

തലഫശേരി ഫബ്ോക്്     
42. അഞ്രക്ണ്ടി സീത െി.വി. 0497-2851222 9496049083 secretaryanjarakandygp@

gmail.com
43. മുഴപ്ിലങ്ങാെ് എം.േി. ഹാൈിസ് 0497-2832055 9496049091 secretarymuzhappilangad@

gmail.com
44. ധർമ്െം പൈൈി സപരാജ സി.േി. 0490-2345754 9496049101 dharmadamgp@gmail.com
45. എരപഞൊളി രേ് എ.മക. 0490-2352320 9496049103 eranholi.gp@gmail.com
46. േിണറായി േി.മക. ഗീതമ് 0490-2382454 9496049109 pinarayigramapanchayat@

gmail.com
47. നയൂ ോഹി എ.വി. ചന്ദദാസൻ 0490-2332485 9496049117 secretarynmgp@gmail.com
48. പവങ്ങാെ് സി.േി. അനിത 0490-2382408   9496049135 vengadgp@gmail.com

കൂത്തുപറമ്പ് ഫബ്ോക്്     
49. പകാട്ടയം െി. ഷൈ് ന 0490-2361519 9496049107  kottayamgp@gmail. com
50. തൃരേപങ്ങാട്ടൂർ സുപരഷ് ൈാബു മക. 0490-2462034 9496049125 triprangottoorgp@gmail.com
51. ചിറ്ാരിപ്റമ്പ് പശാഭ യു.േി. 0490-2300540 9496049127 gpchittariparamba@yahoo.in
52. കുപന്നാത്തുേറമ്പ് ൈാലൻ മക. 0490-2391430 9496049129 secretaryknp@gmail.com
53. ോങ്ങാട്ടിെം രേസീത മക. 0490-2369491 9496049131  gpmangattidam@gmail.com
54. ോെ്ം ൈാലൻ ോ്റേർ വി. 0490-2361659 9496049133 pattiampanchayath@gmail.com

പോനൂർ ഫബ്ോക്്     
55. കതിരൂർ എം. ഷീൈ 0490-2306564 9496049105 secretary.kadirur638@gmail.com
56. മചാക്ി വി.മക. രാപകഷ് 0490-2339480 9496049111 chokligpsecretary@gmail.com
57. മോപകരി വിേല െി. 0490-2311818  9496049119 mokeripanchayat@gmail.com
58. േന്ന്ന്നൂർ എ. ബശലജ 0490-2311387 9496049121 panniyannurgp2009@gmail.com

ഇരിട്ടി ഫബ്ോക്്     
59. ആറളം ഷിജി നടുപ്റമ്പിൽ 0490-2450560 9496049137 secretaryaralam@gmail.com
60. അയ്യൻകുന്ന് അഡ്വ. ഷീജ മസൈാ്റേ്ൻ 0490-2426070 9496049139 secretaryayyankunnugp@

gmail.com
61. കീഴല്ലൂർ എം. രാജൻ 0490-2484415  9496049141 seckeezhallurgramapanchayat@

gmail.com
62. തില്പങ്രി സുഭാഷ് േി.േി. 0490-2405271 9496049143 thillenkerygp@yahoo.in
63. കൂൊളി േി.േി. നകൗഫല് 0490-2484402 9496049145 koodalipanchayath@yahoo.in
64. ോയം എൻ. അപശാകൻ 0490-2491219 9496049147  secretarypayamgp@gmail.com

ഫപരോവൂർ ഫബ്ോക്്     
65. കണിച്ാർ മസലിൻ ോണി 
  മചമ്പരത്ിക്ൽ 0490-2412065 9496049151 kanichargp@gmail.com
66. പകളകം ബേഥിലി രേണൻ 0490-2412038 9496049153 seckelakam@gmail.com
67. മകാട്ടിയൂർ ഇന്ിര ശ്ീധരൻ 0490-2430700 9496049155 kottiyoorgp@gmail.com
68. മുഴക്കുന്ന് ൈാബു പജാസഫ് 0490-2457415 9496049157 secmgp@gmail.com
69. പകാളയാെ് െി. ശങ്രന് 0490-2302437 9496049159 klknkoygp.lsgd@kerala.gov.in
70. ോലൂർ േി. അപശാകൻ 0490-2400550 9496049161 malurpanchayath

@gmail.com
71. പേരാവൂർ ജിജി പജായ് 0490-2444435 9496049163 secretary.pvrgp@gmail.com
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കോസർഫകോെ് ജില്
മഫഞ്േ്വരം ഫബ്ോക്്     
1. േംഗൽപ്ാെി ഷാഹുൽ ഹേീദ് ൈന്തിപയാെ് 04998-240221 9496049706 klksmangp.lsgd@kerala.gov.in
2. പവാർക്ാെി അബ്ദുൾ േജീദ് ൈി.എ. 04998-202259 9496049708 klksvorgp.lsgd@kerala.gov.in
3. പുത്ിമഗ അരുണ 04998-245043 9496049710 klksputgp.lsgd@kerala.gov.in
4. േീഞ് ഷംഷാദ് ഷുക്കൂർ 04998-252262 9496049712 klksmeegp.lsgd@kerala.gov.in
5. േപഞ്ശ്വരം അബ്ദുൾ അസീസ് 04998-272238 9496049714 klksmajgp.lsgd@kerala.gov.in
6. ബേവളിമഗ ഭാരതി 04998-205028 9496049718 klkspaigp.lsgd@kerala.gov.in
7. എന്കമജ ശാരദ ബവ. 04998-225031 9496049720 klksenmgp.lsgd@kerala.gov.in

കോറഡുക് ഫബ്ോക്്     
8. മൈള്ളൂർ ലത എം. 04994-260073 9496049702 klksbelgp.lsgd@kerala.gov.in
9. കുംേഡമജ ഫാത്ിേത്് സുഹറ 04998-260237 9496049704 klkskumgp.lsgd@kerala.gov.in
10. കാറഡുക് അനസൂയ ബറ 04994-260049 9496049724 klkskargp.lsgd@kerala.gov.in
11. കുറ്ിപക്ാൽ ലി്ി േി.മജ. 04994-205005 9496049726 klkskutgp.lsgd@kerala.gov.in
12. മുളിയാർ ഖാലിദ് മൈള്ളിപ്ാെി 04994-250226 9496049728 klksmulgp.lsgd@kerala.gov.in
13. പദലംോെി മുസ്ഫ 04994-270034 9496049730 klksdelgp.lsgd@kerala.gov.in
14. പൈഡഡുക് സി. രാേചന്ദൻ 04994-210235 9496049736 klksbedgp.lsgd@kerala.gov.in

പരപ്പ ഫബ്ോക്്     
15. ൈളാൽ രാധാേണി എം. 04672-242235 9496049746 klksbalgp.lsgd@kerala.gov.in
16. കള്ളാർ പത്രസ്ാമ് പജാസഫ് 04672-225100 9496049748 kallarksdgp.lsgd@kerala.gov.in
17. പകാപൊം-പൈളൂർ സി. കുഞെിക്ണ്ണൻ 04672-246350 9496049650 klkskodgp.lsgd@kerala.gov.in
18. േനത്െി േി.ജി. പോഹനൻേിള്ള 04672-227300 9496049656 klkspangp.lsgd@kerala.gov.in
19. ഈ്റേ് എപളരി മജ്ി പൊം 04672-221035 9496049664 klkseasgp.lsgd@kerala.gov.in
20. മവ്റേ് എപളരി രേസീത രാജൻ 04672-241336 9496049668 klkswesgp.lsgd@kerala.gov.in
21. കീനാനൂർ കരിന്തളം വിധുൈാല എ. 04672-235350 9496049672 klkskingp.lsgd@kerala.gov.in

കോസർഫകോെ് ഫബ്ോക്്     
22. കുമ്പള പുണ്ടരികാഷ മക.എ. 04998-213033 9496049716 klkskubgp.lsgd@kerala.gov.in
23. ൈദിയഡുക് മക.എൻ. കൃഷ്ണഭട്ട് 04998-284026 9496049722 klksbadgp.lsgd@kerala.gov.in
24. മചങ്ള ഷാഹിന സലിം 04994-280224 9496049732 klkschegp.lsgd@kerala.gov.in
25. മചമ്നാെ് കല്രൈ അബ്ദുൾഖാദർ 04994-237276 9496049734 klkschmgp.lsgd@kerala.gov.in
26. േധുർ ോലതി സുപരഷ് 04994-230427 9496049738 klksmadgp.lsgd@kerala.gov.in
27. മോഗാൽ  പുത്തൂർ എ.എ. ജലീൽ 04994-232891 9496049740 klksmoggp.lsgd@kerala.gov.in

കോഞെങ്ങോെ് ഫബ്ോക്്     
28. ഉദുേ മുഹമ്ദലി മക.എ. 04672-236242 9496049742 klksudmgp.lsgd@kerala.gov.in
29. അജാനൂർ മോെിേള്ളത്് ദാപോദരൻ 04672-266386 9496049744 klksajagp.lsgd@kerala.gov.in
30. േെിബക് സി. രേഭാകരൻ 04672-240680 9496049652 klksmakgp.lsgd@kerala.gov.in
31. േള്ളിക്ര ഇന്ിര േി. 04672-272026 9496049654 klkspalgp.lsgd@kerala.gov.in
32. പുല്ലൂർ-മേരിയ ശാരദ എസ്. നായർ 04672-234030 9496049658 klkspulgp.lsgd@kerala.gov.in

നീഫലേ്വരം ഫബ്ോക്്     
33. മചറുവത്തൂർ ോധവൻ േണിയറ 04672-260221 9496049660 klkschvgp.lsgd@kerala.gov.in
34. കയ്യൂർ-ചീപേനി മക. ശകുന്തള 04672-250322 9496049662 klkskaygp.lsgd@kerala.gov.in
35. േിലിപക്ാെ് ശ്ീധരൻ െി.വി. 04672-211504 9496049666 klkspilgp.lsgd@kerala.gov.in
36. തൃക്രിപ്പൂർ ഫകൗസിയ വി.േി. 04672-210236 9496049670 klkstrigp.lsgd@kerala.gov.in
37. േെന്ന ഫകൗസിയ േി.സി. 04672-276259 9496049674 klkspadgp.lsgd@kerala.gov.in
38. വലിയേറമ്പ എം.െി. അബ്ദുൾ ജബ്ാർ 04672-258276 9496049676 klksvalgp.lsgd@kerala.gov.in
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നഗരസഭകള് (ടചയർഫപഴ്ണ്സ് )
നഗരസഭ പേര് ഓഫീസ്  മോബൈൽ    ഇ-മേയിൽ  
മുനിസിപ്പൽ  ഫമയർ      
ഫകോർപ്പഫറഷൻ
തിരുവനന്തപുരം മക. ശ്ീകുോര 0471-2377700 9447377477 tvmmayor@gmail.com
മകാല്ം  0474-2742382 9847438440 secretarykollam@gmail.com
മകാച്ി സകൗേിനി മജയിന് 0484-2353728 9633746942 kochicorpsecretary@gmail.com
തൃശൂർ അജിത വിജയന് 0487-2422020 9446089566 secretary@corporationofthrissur.org
പകാഴിപക്ാെ് പതാട്ടത്ില് രവീന്ദന് 0495-2365040 9447265040 secretarykkd@gmail.com 
കണ്ണൂർ സുേ ൈാലകൃഷ്ണന് 0497-2700142 9847023021 mayorkannur@gmail.com
മുനിസിപ്പോലിറ്റി ടചയർഫപഴ്ണ്     
മനയ്യാറ്ിൻകര ഡ്യു.ആർ. ഹീൈ 0471-2222242 9495073938 secretarynytamc@gmail.com
മനടുേങ്ങാെ് മചറ്ച്ൽ സഹപദവൻ 0472-2812380 9496813131 nddsec@gmail.com
ആറ്ിങ്ങൽ രേദീേ്. എം. 0470-2622417 9847115669 secretaryattl@gmail.com
വർക്ല ൈിന്ദു ഹരിദാസ് 0470-2603115 9495391920 secyvarkala@gmail.com
േരവൂർ  മക.േി. കുറുപ്് 0474-2512540 9447654340 secyparavur@gmail.com
കരുനാഗപ്ള്ളി എം. പശാഭന 0476-2620243 9947730223 secknpym07@gmail.com
മകാട്ടാരക്ര ശ്ാേള അമ് ൈി. 0474-2452366 9495156098 kottarakaramp@gmail.com
പുനലൂർ മക. രാജപശഖരന് 0475-2222683 9847343265 secypnlr@gmail.com
േത്നംതിട്ട പറാസ് ലിന് സപന്താഷ് 0468-2222249 9746429579 pathanamthittamunicipality2011@gmail.com 
തിരുവല് മചറിയാന് പോളച്ിറയ്കല് 0469-2602486 9447730298 secretarytvla@gmail.com
േന്തളം റ്ി.മക. സതി 04734 -252251 9495885671 pandalammunicipality@gmail.com
അടൂർ ബഷനി പൈാൈി 04734-228362 9947856829 secyadr@gmail.com
ആലപ്പുഴ ഇല്ിക്ല് കുഞ്ഞുപോന് 0477-2252973 9447481730 chairmanalleppeymunicipality@gmail com
കായംകുളം അഡ്വ. എൻ. ശിവദാസൻ 0479-2445246 9446277316 kylmsecretary@gmail.com
പചർത്ല േി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 0478-2822648 9447054104 secretarycmc1@gmail.com
ോപവലിക്ര ലീല അഭിലാഷ്  0479-2302388 9447804191 secretarymmc@gmail.com
മചങ്ങന്നൂർ ഷിബുരാജന് മക. 0479-2450544 9446081817 seccgnrmlty@gmail.com
ഹരിപ്ാെ് വിജയമ് പുന്നൂരേഠം 0479-2412766 9446915390 secretaryharipad@gmail.com
പകാട്ടയം പസാന േി.ആർ.  0481-2567736 9567245369 secktmmunicipality@gmail.com
ചങ്ങനാപശേരി ലാലിച്ന് ആന്ണി കുന്നിപ്റമ്പില്  0481-2420044 8289901598 secretarychsry@gmail.com
ഏറ്റുോനൂർ പജാരജ്ജ് പുല്ാട്ട്  0481-2535565 9349500963 etmrmunicipality@gmail.com
ബവക്ം േി. ശശിധരന്  04829-232229 9019746581 munsecvkm@yahoo.co.in
ോലാ        .... 04822-215263 9846344697   munsecpala123@gmail.com
ഈരാറ്റുപേട്ട വി.എം. സിറാജ് 04822-272063 9496280941 etpamun@gmail.com
മതാടുപുഴ മജ്ി ആന്ണി 04862-223408 9447918247 munsectdpa@gmail.com
കട്ടപ്ന പജായി മവട്ടിക്കുഴി 04868-272235 9447072649 munsecktpna@gmail.com
ഏലൂർ സി.േി. ഉഷ 0484-2545559 9895908052 eloormunicipality@gmail.com
േരെ് െി.എച്്. നദീറ 0484-2706544 8078332961  secretarymaradu@gmail.com
േിറവം  സാബു മക. പജക്ൈ് 0485-2242669 9947133575 piravommunicipality@gmail.com
കൂത്ാട്ടുകുളം പറായി എബ്ഹാം 0485-2252350 9947092422 kklmmunicipality@gmail.com
ആലുവ ലിസി എബ്ഹാം 0484-2623192 9446289025 aluvamunicipaloffice@gmail.com
തൃക്ാക്ര ഉഷ രേവീണ് 0484-2422383 9072220624 secythrikkakaramunicipality@gmail.com
മേരുമ്പാവൂർ സതി ജയകൃഷ്ണൻ 0484-2522230 9446665595 perumbavoormunicipality@gmail.com
പനാർത്് േറവൂർ  ഡി. രാജ്കുോര 0484-2442327 9745304939 northparavoormunicipality@gmail.com
തൃപ്പൂണിത്തുറ ചന്ദിക പദവി 0484-2780318 9846855277 musectripunithura@gmail.com
മുവാറ്റുപുഴ ഉഷ ശശിധരൻ 0485-2835347 9447821016 muvattupuzhamunicipality@gmail.com
അങ്ോലി എം.എ. പഗസി െീച്ര 0484-2452367 9495220522 secretaryagly@gmail.com
പകാതേംഗലം േഞ്ജു സിജു 0485-2822160 9048370041 secretarykothamangalam@gmail.com
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കളേപശേരി റുക്ിയ ജോല് 0484-2532380 8592050505 secretarykalamassery@gmail.com
കുന്ംകുളം സീത രവീന്ദൻ 04885-225711 9947335543 kunnamkulamsecretary@gmail.com
ഇരിങ്ങാലക്കുെ നിമ്് ഷിജു 0480-2825210 9539611142 secretaryijk@gmail.com
ചാലക്കുെി ജയന്തി രേവീണ്കുോര 0480-2708323 8075804742 secretarycmcchalakudy@yahoo.com
മകാടുങ്ങല്ലൂർ മക.ആര. ബജത്രന് 0480-2806300 9446056090 secretarykdlrmty@gmail.com
ചാവക്ാെ് എന്.മക. അക്ൈർ 0487-2507453 9447919490 chavakkadsecretary@gmail.com
ഗുരുവായൂർ മരോഫ. േി.മക. ശാന്തകുോരി 0487-2556375 9447301246 guruvayurchairperosn@gmail.com
വെക്ാപഞ്രി ശിവരേിയ 0488-4232252 9645648275 wckymp@gmail.com
ോലക്ാെ് രേേീള ശശിധരൻ  0491-2534634 9447879505 secypkd@gmail.com
ചിറ്റൂർ-തത്േംഗലം മക. േധു 0492-3221620 9447917300 secretary.chittur@rediffmail.com
േട്ടാമ്പി മക.എസ.്ൈി.എ. തങ്ങള് 0466-2212233 9447190290 pattambimuncipality@gmail.com
മചർപ്പുളപശേരി  ശ്ീലജ വാഴക്കുന്നത്് 0466-2282238 9961657121 ddpcherpulasseripkd@gmail.com
േണ്ണാർക്ാെ്  സുബൈദ എം.മക. 0492-4222086 9526961515 ddpmannarkkadpkd@gmail.com
മഷാർണ്ണൂർ വി. വിേല 0466-2222427 9947706187 secretaryshornur1@gmail.com
ഒറ്പ്ാലം എൻ.എം.  നാരായണൻ നമ്പൂതിരി 04662-244349 9446066364 secotplm@gmail.com
േലപ്പുറം സി.എച്്. ജേീല െീച്ർ 0483-2734327 9846119922 mlpmmunci@gmail.com
േപഞ്രി വി.എം. സുബൈദ 0483-2766238 9895770693 musecmanjeri@gmail.com
മോന്നാനി സി.േി. മുഹമ്ദ് കുഞെി 0494-2666236 9946119512 chairmanponnani@gmail.com
മേരിന്തൽേണ്ണ എം. മുഹമ്ദ് സലിം 04933-228746 9447175954 pmnamlty@gmail.com
തിരൂർ ൈാവ മക. 0494-2425551 9895959696 secretarytirmun@gmail.com
പകാട്ടക്ൽ മക.മക. നാസർ 0483-2742221 9447143820 secretarykottakkal@gmail.com
നിലമ്പൂർ േത്ിനി പഗാേിനാഥ് 04931-220365 9496277323 nilamburmunicipality@gmail.com
േരപ്നങ്ങാെി വി.വി. ജേീല െീച്ർ 0494-2410239 9446883710 parappanangadimunicipality@gmail.com
വളാപഞ്രി സി.മക. റുഫീന 0494-2644325 7907015384 valancherymunicipality@gmail.com
തിരൂരങ്ങാെി റഹീദ മക.െി. 0494-2460339 9895754785 tirurangadiurban@gmail.com
താനൂർ സി.മക. സുബൈദ 0494-2440235 9562939939 tanurmunicipality@gmail.com
മകാപണ്ടാട്ടി ഷീൈ മക.സി. 0483-2712037 9188328622 kondottynagarasabha@gmail.com
മകായിലാണ്ടി മക. സത്ൻ 0496-2621913 9497557510 chairmankldy@gmail.com
വെകര മക. ശ്ീധരൻ 0496-2513315 9446665757 chairmanvtk@gmail.com
േപയ്യാളി വി.െി. ഉഷ 0496-2602043 9495846056 payyolimuncipality@gmail.com
മുക്ം വി. കുഞെൻ 0495-2297132 9495015872 mukkammunicipality@gmail.com
മകാടുവള്ളി മഷരീഫ കണ്ണാെിമപ്ായില് 0495-2210238 8943158476 koduvallymunicipality@gmail.com
രാേനാട്ടുകര വാഴയിൽ ൈാലകൃഷ്ണൻ 0495-2440095 9349123853 ramanattukaracity@gmail.com
ഫപറാക്് കേറുബലല മക. 0495-2482243 9744449394 ferokemunicipality@gmail.com
സുൽത്ാൻ ൈപത്രി  റ്ി.എല്. സാബു 04936-220240 9961215868 batherymunicipality@gmail.com
ോനന്തവാെി േി ആർ രേവീജ് 04935-240253 9496048302 mananthdygp@gmail.com
കൽപ്റ് സനിത ജഗദീഷ് 04936-202349 9656656958 kalpattamuncipality@gmail.com
തലപശേരി സി.മക. രപേശന് 0490-2341591 9446940430 thalasserymunicipality@gmail.com
േട്ടന്നൂർ അനിത പവണു 0490-2473388 9496710218 munofmtnr@gmail.com 
േയ്യന്നൂർ അഡ്വ. ശശി വട്ടമക്ാവ്വല് 0498-5202067 9447685425 secypynr@gmail.com
കൂത്തുേറമ്പ് എം. സുകുോരൻ 0490-2362012 9447502500 kpbamly@gmail.com
തളിപ്റമ്പ് അളളാംകുളം മുഹമ്ദ് 0460-2204922 9946888888 secthaliparamba@gmail.com
ആന്തൂർ േി.മക.ശ്ാേളെീച്ര 0497-2780450 9495762660 anthoormunicipality@gmail.com
ോനൂർ  ഇ.മക. സുവരണ്ണ 0490-2311340 9946177568 panoormunicipality2015@gmail.com
ഇരിട്ടി േി.േി.അപശാകൻ 0490-2433344 9996049149 irittymunicipality@gmail.com
ശ്ീകണ്ഠപുരം േി.േി.രാഘവൻ 0460-2230261 9847422951 skpm.gov@gmail.com
നീപലശ്വരം മക.േി.ജയരാജൻ 0467-2283098 9447297441 nileshwarammtly@gmail.com
കാഞെങ്ങാെ് വി.വി.രപേശൻ 0467-2204520 9446010322 knhdmtly@gmail.com
കാസർപഗാഡ് ൈീഫാത്ിേ ഇബ്ാഹിം 04994-230051 944744983 kasaragodmunicipality@gmail.com
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നഗരസഭകള് (ടസക്രട്ടറിമോർ)
നഗരസഭ പേര് ഓഫീസ്  മോബൈൽ    ഇ-മേയിൽ 
മുനിസിപ്പൽ 
ഫകോർപ്പഫറഷൻ ടസക്രട്ടറി      
തിരുവനന്തപുരം എല്.എസ്. ദീേ 0471-2332085 9446556176 tvpmcorpn@gmail.com
മകാല്ം എ.എസ്. അനുജ 0474-2742724 9495236548 secretarykollam@gmail.com
മകാച്ി ആര.എസ്. അനു 0484-2351211 9447964511 kochicorpsecretary@gmail.com
തൃശൂർ േി. രാധാകൃഷ്ണന്  0487-2422020 9447964037 secretary@corporationofthrissur.org
പകാഴിപക്ാെ് ൈിനു ഫ്രാന്സിസ് 0495-2365388 7012117096 secretarykkd@gmail.com 
കണ്ണൂർ ഡി. സാജു 0497-2700234  kannurmunicipalcorporation@gmail.com
മുനിസിപ്പോലിറ്റി ടസക്രട്ടറി     
മനയ്യാറ്ിൻകര േണികണ്ഠന് ആര. 0471-2222278 9446094973 secretarynytamc@gmail.com
മനടുേങ്ങാെ് എസ്. നാരായണന് 0472-2814443 9946012327 nddsec@gmail.com
ആറ്ിങ്ങൽ വിശ്വനാഥന് എസ്. 0470-2622417 9846842738 secretaryattl@gmail.com
വർക്ല സജി എല്.എസ്. 0470-2609358 9495461608 secyvarkala@gmail.com
േരവൂർ  എ. നകൗഷാദ് 0474-2512440 9495882910 secyparavur@gmail.com
കരുനാഗപ്ള്ളി എസ.് മഷരളാ ൈീഗം 0476-2620243 9745416245 secknpym07@gmail.com
മകാട്ടാരക്ര ഡി.വി. സനല്കുോര 0474-2452366 9747457726 kottarakaramp@gmail.com
പുനലൂർ പരണുകാപദവി ജി. 0475-2222683 8281947356 secypnlr@gmail.com
േത്നംതിട്ട മുംതാസ് എ.എം. 0468-2222249 9447118032 pathanamthittamunicipality2011@gmail.com
തിരുവല് ൈിജു എസ്. 0469-2602486 9447348363 secretarytvla@gmail.com
േന്തളം ൈിനുജി ജി. 04734 -252251 9447390575 pandalammunicipality@gmail.com
അടൂർ ദീപേഷ് ആര.മക.  04734-228362 9526768382 secyadr@gmail.com
ആലപ്പുഴ എന്.മക. കൃഷ്ണകുോര 0477-2251792 8921448625 secretaryalappuzha@gmail.com
കായംകുളം രാപജഷ് ജി. 0479-2445060 9061010044 kylmsecretary@gmail.com
പചർത്ല വി.എം. ലാലച്ന് (ic) 0478-2822336 9946828211 secretarycmc1@gmail.com
ോപവലിക്ര സനില് എസ്. 0479-2304694 9447249972 secretarymmc@gmail.com
മചങ്ങന്നൂർ ജി. മഷറി 0479-2452260 9497015887 seccgnrmlty@gmail.com
ഹരിപ്ാെ് വി. രാഗിപോള് 0479-2412766 6282330034 secretaryharipad@gmail.com
പകാട്ടയം മജ. മുഹമ്ദ് ഷാഫി 0481-2566665 9846073749 ktmmunicipality@gmail.com
ചങ്ങനാപശേരി ഷിബു വി.േി. 0481-2420044 8289901598 secretarychsry@gmail.com
ഏറ്റുോനൂർ വൃജ എന്.മക. 0481-2535565 6282403062 etmrmunicipality@gmail.com
ബവക്ം രേ് കൃഷ്ണന് 04829-232229 9019746581 mailtovaikommunicipality@gmail.com
ോലാ എം.മു ഹമ്ദ് ഹുബവസ്  0482-2212328 9747536917   munsecpala12@gmail.com
ഈരാറ്റുപേട്ട സനന് സിങ്ങ് ൈി. 04822-272063 9495202661 etpamun@gmail.com
മതാടുപുഴ രാജശ്ീ േി. നായര 04862-222711 8078392711 munsectdpa@gmail.com
കട്ടപ്ന േമ്പള്ളി സപന്താഷ് കുോര 04868-272235 8281846735 munsecktpna@gmail.com
ഏലൂർ സുഭാഷ് േി.മക. 0484-2545669 9645506712 eloormunicipality@gmail.com
േരെ ് എം. ആരിഫ ്മോഹമ്ദ ്ഖാന് 0484-2706544 9496103378 secretarymaradu@gmail.com
േിറവം  എം. ആരിഫ ്മോഹമ്ദ ്ഖാന് 0485-2242339 9496103378 piravommunicipality@gmail.com
കൂത്ാട്ടുകുളം ജൂഹി േരിയ പൊം 0485-2252350 8921837730 kklmmunicipality@gmail.com
ആലുവ അരുണ് രംഗന് 0484-2624304 9895577122 aluvamunicipaloffice@gmail.com
തൃക്ാക്ര േി.എസ്. ഷിബു 0484-2422383 9447900282 secythrikkakaramunicipality@gmail.com
മേരുമ്പാവൂർ യു.എസ്. സതീശന് 0484-2522230 9497195559 secretary_pbvr@yahoo.com
പനാർത്് േറവൂർ  ൈിജുപോന് പജക്ൈ് 0484-2442327 9747976547 northparavoormunicipality@gmail.com
തൃപ്പൂണിത്തുറ എച്്. അഭിലാഷ് കുോര 0484-2780318 8547223727 musectripunithura@gmail.com
മുവാറ്റുപുഴ വി.വി. ലപതഷ് കുോര 0485-2835347 9947317580 muvattupuzhamunicipality@yahoo.com
അങ്ോലി ൈീന എസ്.കുോര 0484-2452367 8281396183 secretaryagly@gmail.com
പകാതേംഗലം കവിത എസ്. കുോര 0485-2822260 9656801980 secretarykothamangalam@gmail.com
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കളേപശേരി ൈി. അനില്കുോര 0484-2540170 9446337863 secretarykalamassery@gmail.com
കുന്ംകുളം മക.മക. േപനാജ് 04885-222221 9946692902 kunnamkulamsecretary@gmail.com
ഇരിങ്ങാലക്കുെ അരുണ് മക.എസ്. 0480-2825238 8281310398 secretaryijk@gmail.com
ചാലക്കുെി ആകാശ് എം.എസ്. 0480-2708152 9496141437 secretarycmcchalakudy@yahoo.com
മകാടുങ്ങല്ലൂർ െി.മക. സുജിത് 0480-2802341 9846012841 secretarykdlrmty@gmail.com
ചാവക്ാെ് വിശ്വനാഥന് മക.ൈി. 0487-2507367 9447069753 chavakkadsecretary@gmail.com
ഗുരുവായൂർ ശ്ീകാന്ത് എ.എസ.് 0487-2556375 9895674494 guruvayursecretary@gmail.com
വെക്ാപഞ്രി മുഹമ്ദ് അനസ് മക.എം. 0488-4232252 9847911528 wckymp@gmail.com
ോലക്ാെ് രഘുരാേന് 0491-2534634 9446387663 secypkd@gmail.com
ചിറ്റൂർ-തത്േംഗലം േി. നന്കുോര (ic) 0492-3222343 9447855864 secretary.chittur@gmail.com
േട്ടാമ്പി ലതീഷ ്കുോര  വി.വി. 0466-2212233 9947317580 pattambimuncipality@gmail.com
മചർപ്പുളപശേരി  സിനി െി.  04662-282238 9544135830 ddpcherpulasseripkd@gmail.com
േണ്ണാർക്ാെ്  സുഗത കുോര എം. 0492-4222336 9447728374 ddpmannarkkadpkd@gmail.com
മഷാർണ്ണൂർ മക. രേപോദ് 0466-2222427 9037902208 secretaryshornur1@gmail.com
ഒറ്പ്ാലം എച്.് സീന 0466-2244349 8921927850 secotplm1@gmail.com
േലപ്പുറം മക.ൈാലസുബ്ഹ്മണ്ന് 0483-2734228 9847190357 mlpmmunic@gmail.com
േപഞ്രി എസ്. ജയകുോര 0483-2765609 9447169667 musecmanjeri@gmail.com
മോന്നാനി രേദീേ് കുോര ആര. 0494-2666345 9446948162 chairmanponnani@gmail.com
മേരിന്തൽേണ്ണ എസ്. അബ്ദുള് സാജിം 04933-227363 9447452720 pmnamlty@gmail.com
തിരൂർ ശശിധരന് െി. (ic) 0494-2422303 7025483997 secretarytirmun@gmail.com
പകാട്ടക്ൽ െി. ജുൈി കൃഷ്ണന് (ic) 0483-2742221 9446094973 secretarykottakkalmunicipality@gmail.com
നിലമ്പൂർ എം.എസ്. ആകാശ് 04931-220365 9895143097 nilamburmunicipality@gmail.com
േരപ്നങ്ങാെി ദിപനശ്കുോര മക.എസ്.(ic) 0494-2410239 9446855479 parappanangadimunicipality@gmail.com
വളാപഞ്രി സുനില്കുോര എസ്. 0494-2644325 9400274182 valancherymunicipality@gmail.com
തിരൂരങ്ങാെി ഇ. നാസിം 0494-2460339 8281187664 tirurangadiurban@gmail.com
താനൂർ ഹസീന മക.േി. 0494-2440235 8921436190 tanurmunicipality@gmail.com
മകാപണ്ടാട്ടി എ. ഫിപറാസ് ഖാന് 0483-2712037 8075330225 kondottynagarasabha@gmail.com
മകായിലാണ്ടി സുപരഷ് കുോര എന്. 0496-2620881 9447859661 secretaryqldy@gmail.com
വെകര േി.ജി. ചന്ദന് 0496-2512378 9446783849 secretaryvatakara@gmail.com
േപയ്യാളി മചറില് ഐറിന് പസാളേന് 0496-2602043 8301889496 payyolimunicipality@gmail.com
മുക്ം എന്.മക. ഹരീഷ് 0495-2297132 9961116374 mukkammunicipality@gmail.com
മകാടുവള്ളി ബഫസല് എ. 0495-2210238 9495431855 koduvallymunicipality@gmail.com
രാേനാട്ടുകര മജസിത േി.മജ. 0495-2440095 9497167056 ramanattukaracity@gmail.com
ഫപറാക്് േി.ആര. ജയകുോര 0495-2482243 9495376388 ferokemunicipality@gmail.com
സുൽത്ാൻ ൈപത്രി  എന്.മക. അലി അസുഹര 04936-220240 9946662739 batherymunicipality@gmail.com
ോനന്തവാെി വിശ്വനാഥന് എസ.് 04935-240253 9846842738 mndymunicipality@gmail.com
കൽപ്റ് പദവദാസ് േി.െി. (ic) 04936-202349 9497163152 kalpettamunicipality@gmail.com
തലപശേരി മക. േപനാഹര 0490-2340252 9446733547 thalasserymunicipality@gmail.com
േട്ടന്നൂർ അനീഷ് േി.എന്. 0490-2471226 9400811158 munofmtnr@gmail.com 
േയ്യന്നൂർ അജി മക. ആര.  0498-5203238 9446486291 secypynr@gmail.com
കൂത്തുേറമ്പ് മക.മക. സജിത് കുോര 0490-2361246 9496747350 kpbamly@gmail.com
തളിപ്റമ്പ് മക. അഭിലാഷ് 0460-2202259 9495962068 secthaliparamba@gmail.com
ആന്തൂർ എം. സുപരശന് 0497-2780450 9447648897 anthoormunicipality@gmail.com
ോനൂർ േമ്പള്ളി സപന്താഷ് കുോര 0490-2311340 7356307847 panoormunicipality2015@gmail.com
ഇരിട്ടി അന്സല് ഐസക് 0490-2433344 9916407067 irittymunicipality@gmail.com
ശ്ീകണ്ഠപുരം എ. രേവീണ് 0460-2230261 9446010764 skpm.gov@gmail.com
നീപലശ്വരം റ്ി. േപനാജ് കുോര 0467-2280360 9995384611 nileshwarammlty@gmail.com
കാഞെങ്ങാെ് േി.എന്. അനീഷ് 0467-2204530 9400811158 knhdmlty@gmail.com
കാസർപഗാഡ് വി. സജികുോര 04994-230051 9495738940 kasaragodmunicipality@gmail.com
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രെധോന ടെലിഫ�ോണ് നമ്പരുകള് 
   
ബചൽഡ് മഹൽേ് ബലൻ 1098
ബക്രം പ്റോപ്ർ 1090
നിർഭയ 18004251400
ഷീ ൊക് സി 8590000543
എം.എൽ.എ. ക്വാർപട്ടഴ് സ് 0471-2512261
േ്ിക് സർവ്വീസ് കമ്ീഷൻ 0471-2554000
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 0471-2721547, 2729685
ഇൻസ് മേക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്, മഹഡ്ക്വാർപട്ടഴ് സ് 0471-2318168
പോലീസ് സൂരേണ്ട്  -  തിരുവനന്തപുരം 0471-2300303
എറണാകുളം 0484-2385000
പകാഴിപക്ാെ് 0495-2722911
ഡയറക്ടർ, പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്് വകുപ്് 0471-2304038
ചീഫ് എഞ്ിനീയർ, ൈിൽഡിംഗ് ആന്് പലാക്ൽ വർക്് സ് 0471-2322946
ചീഫ് ആർക്ിമെക്ട് 0471-2322498
ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ, പകരള വാട്ടർ അപതാറിട്ടി 0471-2322797
ഡയറക്ടർ, എക്പണാേിക് സ് & ്റോറ്ി്റേിക് സ് 0471-2305318
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, (എക്പണാേിക് സ് & ്റോറ്ി്റേിക് സ്, അഡി. ചീഫ് രജിസ്ടാർ-ജനനേരണം) 0471-2304711
ഇൻസ് മേക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് രജിസ് പരൈഷൻസ് 0471-2472118, 2472110
ഡയറക്ടർ, ടൂറിസം 0471-2322547
ഡയറക്ടർ, രേിന്ിംഗ് 0471-2331458
കൺപരൈാളർ, പ്റേഷനറി 0471-2785900
ടൂറി്റേ് ഇൻഫർപേഷൻ മസന്ർ, ോർക്് വയൂ (തിരു.) 0471-2326812, 2326579
ഇൻ്റേിറ്ിയൂട്ട് ഓഫ് ോപനജ് മേന്് ഇൻ ഗവൺമേന്് 0471-2304229
ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർപേഷൻ & േ്ിക് റിപലഷൻസ് വകുപ്് 0471-2518443, 2327782
പറഷനിംഗ് കൺപരൈാളർ 0471-2320379
രജിസ്ടാർ, പകാ-ഓപ്പററ്ീവ് മസാബസറ്ി 0471-2331982
ഡയറക്ടർ, കൾച്റൽ ഡയറക്ടപററ്് 0471-2328193, 2328351
ഡി.േി.ഐ. ഓഫീസ് 0471-2324601
മസൻസസ് ഡയറക്ടപററ്് 0471-2481859
ഡയറക്ടർ, സാപങ്തിക വിദ്ാഭ്ാസം 0471-2451369
മചയർോൻ, പകരള സംസ്ാന േനുഷ്ാവകാശ കമ്ീഷൻ 0471-2307263, 2308263
എംപലൈായ് മേന്് ഡയറക്ടപററ്് 0471-2301389
ചീഫ് എഞ്ിനീയർ, ഇറിപഗഷൻ 0471-2322927
പലൈർ കമ്ീഷണർ 0471-2783900
നാഷണൽ പസവിംഗ് സ് ഡയറക്ടപററ്് 0471-2470856
ഡയറക്ടർ, േ്ിക് മഹൽത്് ലപൈാറട്ടറി 0471-2472225
രൈഷറി ഡയറക്ടപററ്് 0471-2322533
ഡയറക്ടർ, വിജിലൻസ് & ആന്ി കറേ്ഷൻ ൈയൂപറാ 0471-2305393
രജിസ്ടാർ, പലാകായുക്ത 0471-2300549
പകരള സാമൂഹ് സുരക്ഷാ േിഷൻ 0471-2341200
മുനിസിപ്ൽ ഭവൻ 0471-2725643
പകരള ശിശുപക്ഷേ സേിതി 0471-2324939
പകരള പ്റേറ്് ബലബ്റി കകൗൺസിൽ 0471-2438806, 2438808
പകരള പ്റേറ്് േ്ിക് ബലബ്റി, തിരുവനന്തപുരം 0471-2322895
പകരള സംസ്ാന നിർമ്ിതി പകന്ദം 0471-2360208, 2360559
പകരള ഭാഷാ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ട് 0471-2316306
പകരള സംസ്ാന വിദയുച്ഛക്തി പൈാർഡ് 0471-2514680, 2514456, 2448720,
മകൽപരൈാൺ 0471-2724444, 4094444
ഡയറക്ടർ, ദൂരദർശൻ 0471-2730177, 2730128, 2730143
ഡയറക്ടർ, ആകാശവാണി (തിരുവനന്തപുരം) 0471-2324982, 2325061, 2324406, 2324982
ചീഫ് പോ്റേ് ോ്റേർ ജനറൽ 0471-2308300
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രെധോന ടവബ് ശസറ്റുകള്
Government of Kerala http://www.kerala.gov.in
Local Self Government Department http://www.lsgkerala.gov.in
Ombudsman for Local Self Governments www.ombudsmanlsgiker.gov.in
Kerala State Planning Board http://www.keralaplanningboard.org
Commissionerate of Rural Development http://www.crd.kerala.gov.in
Kudumbasree – State Poverty Eradication Mission http://www.kudumbashree.org
Public Relations Department, Government of Kerala http://www.prd.kerala.gov.in
Kerala Institute of Local Administration (KILA) http://www.kilaonline.org
Kerala Information Technology Mission http://www.keralaitmission.org
Akshaya – Gateway of opportunities http://www.akshaya.net
Department of Industries, Govt. of Kerala http://www.keralaindustry.org
Cochin Special Economic Zone http://www.csez.com
Thiruvananthapuram Corporation http://www.corporationoftrivandrum.in
Cochin Corporation http://www.corporationofcochin.net
Thrissur Corporation http://www.corporationofthrissur.net
Attappady Hills Area Development Society (AHADS) http:/www.ahads.org
Ministry of Panchayati Raj, Government of India http://www.panchayat.nic.in
Ministry of Rural Development, Government of India http://www.rural.nic.in
Ministry of Urban Development, Government of India http://www.urbanindia.nic.in 
Department of Rural Development, Government of India http://www.drd.nic.in
National Institute of Rural Development http://www.nird.org.in
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) http://www.pmgsy.org
National Rural Employment Guarantee Scheme (National) http://www.nrega.nic.in
National Rural Employment Guarantee Scheme (Kerala) http://www.kerala.nic.in/nrega
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) http://www.nabard.org
National Portal of India http://www.india.gov.in
Census of India, Official website http://www.censusindia.net
Southern Railway http://www.srailway.com
Indian Railway http://www.Indianrail.gov.in

പോ്റേൽ എൻക്വയറി (ജി.േി.ഒ)  0471-2473071
ചീഫ് ജനറൽ ോപനജർ, ൈി.എസ്.എൻ.എൽ. പകരള സർക്ിൾ 0471-2302200
മറയിൽപവ റിസർപവഷൻ എൻക്വയറി (തിരുവനന്തപുരം) 139
മക.എസ്.ആർ.െി.സി.- തിരുവനന്തപുരം മസൻരൈൽ 0471-2323886
ഫ്രണ്ട് സ് ജനപസവനപകന്ദം, തിരുവനന്തപുരം 0471-2338652, 2338653
മെലപഫാൺ എൻക്വയറി (പലാക്ൽ) 197
ോസ് പോർട്ട് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം  0471-2470225, 18002581800 (Tollfree) 0471-2460132, 2471194 (ജനറൽ)

      

4മോതുജനങ്ങള്ക്് for the people പോരട്ടലില് (http//pglsgd.kerala.gov.in) േരാതികള് ഓണ് ബലനായി 
നല്കാം. 4ഈ സംവിധാനം വഴി േഞ്ായത്തുകമളയും നഗരസഭകമളയും  സംൈന്ിച്് രണ്ട് തരം േരാതികള്ക്് 
േരിഹാരം പതൊം - പസവന ലഭ്തയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള് , അഴിേതി സംൈന്ിച് േരാതി 4 വ്ാജേരാതികള് ഒഴിവാ
ക്ാന്  ആധാര/ഇലക്ഷന് തിരിച്റിയല് കാരഡ് നിരൈന്ം 4 േരാതിക്ാരുമെ വ്ക്തിവിവരങ്ങള് രഹസ്ോയി  
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സകൗകര്ം 4േഞ്ായത്് വകുപ്്, ഗാേവികസന വകുപ്്, നഗരകാര് വകുപ്്,  നഗര-ഗാോസൂത്രണ 
വകുപ്്, LSGD എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എന്നീ വകുപ്പുകമളയാണ് ഈ മവൈ്പോരട്ടലില് ഉള്മപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

(http//pglsgd.kerala.gov.in)
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ഗ്ോമവികസന ചരിരേം
ഗാേരേപദശങ്ങളുമെ പുനരുദ്ാരണം ലക്ഷ്ോക്ി ഒറ്മപ്ട്ടും കൂട്ടായുമുള്ള രേവർത്നങ്ങൾ േല സ്ലങ്ങളിലും േലകാല

ങ്ങളിലും നെന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരുേതാം നൂറ്ാണ്ടിമന് ഇരുേതുകളിൽ നെന്ന ശ്ീനിപകതനിമലയും ഗർഗപവാണിമലയും ോർത്ാ
ണ്ഡമത്യും ഗാേപുനർനിർമ്ാണ രേവർത്നങ്ങൾ ഈ പേഖലയിമല ആദ്കാല േരീക്ഷണങ്ങളാണ്. 

ശ്ീനിഫകതൻ പരീക്ഷണം: ോനുഷിക മൂല്ങ്ങളിൽ നിന്ന് രേപചാദനംമകാണ്ട് രവീന്ദനാഥ ൊപഗാർ ശ്ീനിപകതനു ചുറ്റു
മുള്ള ഏതാനും വിപല്ജുകമള ഉൾമപ്ടുത്ി അവിെമത് ഗാേീണ സമൂഹത്ിമന് സാമ്പത്ികവം സാംസ് കാരികവോയ 
പുനരധിവാസം ലക്ഷ്ോക്ി നെപ്ാക്ിയ ഉൾക്ാഴ്ചയുള്ള േരീക്ഷണോണ് േിൽക്ാലത്് ശ്ീനിപകതൻ േരീക്ഷണോയി 
അറിയമപ്ടുന്നത്.

ഗർഗഫവോണ് സംരംഭം: ഈ സംരംഭത്ിമന് ജനയിതാവ് ഗർഗപവാൺ ജില്യിമല മഡേയൂട്ടി കമ്ീഷണറായി വന്ന 
ഇന്ത്ൻ സിവിൽ സർവീസിമല എഫ്.എൽ. മബ്യ്ൻ എന്ന ഉപദ്ാഗസ്നാണ്. ഇതിമന് കാതലായ തത്വം ഗാേീണരിൽ 
തമന്ന അവരുമെ ഗാേങ്ങമളക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്ം ജനിപ്ിമച്ങ്ിപല എമന്തങ്ിലും ഫലമുണ്ടാവകയുള്ളൂ എന്ന സത്ോണ്. 
സർക്ാർ തലത്ിൽ ഇതിനുപവണ്ട ഒത്ാശകളും ോർഗ്നിർപദേശങ്ങളും ോത്രം നൽകുകപയ പവണ്ടൂ. ഈ േദ്തിയുമെ േമറ്ാരു 
പേന്യായി അവകാശമപ്ടുന്നത്, ഗാേീണ കർഷകമന്യും അവമന് കുടുംൈത്ിമന്യും ഏതാനും രേവർത്നങ്ങൾ ോത്രേല്, 
അവരുമെ ജീവിതം ഒട്ടാമകത്മന്ന കണക്ിമലടുത്് പൂർണ്ണോയി ഉദ്രിക്കുന്നതിനു പവണ്ട േരിോെികൾ ബകമക്ാണ്ടാ
പല ഫലമുണ്ടാവകയുള്ളൂ എന്ന അെിസ്ാനതത്വം അംഗീകരിച്ചുള്ള രേവർത്നോണ്.

മോർത്ോണ്ം ഫരെോജക്ട്: കന്ാകുോരി ജില്യിമല ോർത്ാണ്ഡം എന്ന സ്ലത്് 3 ബേൽ ചുറ്ളവിലുള്ള നാല്പപതാളം 
വിപല്ജുകൾ ഉൾമക്ാള്ളിച്ചുമകാണ്ട് പഡാ. സ് മേൻസർ ഹാച്് നെപ്ാക്ിയ ഗാേപുനർനിർമ്ാണ രേവർത്നോണ് ോർ
ത്ാണ്ഡം പരോജക്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയമപ്ടുന്നത്. ‘സ്വയം സഹായിക്ൽ’ ആണ് ഈ േരിോെിയുമെ തത്വശാസ്തം.

ഫസവോഗ്ോം: സ്വയംേര്ാപ്തത, ഗാേീണ വ്വസായങ്ങമള പരോത്ാഹിപ്ിക്ൽ, ഗാേീണ ശുചിത്വം, മതാട്ടുകൂൊയ്മ ഇല്ാ
താക്ൽ, ധാർമ്ിക മൂല്ങ്ങൾ വളർത്ിമയടുക്ൽ എന്നീ േഹത്ായ കാര്ങ്ങളിൽ അധിഷ്ിതോയിരുന്നു ഗാന്ിജി          
പസവാഗാേിലൂമെ രൂേം മകാടുത് ഗാേപുനർനിർമ്ാണ േരിോെികൾ.

മദ്രോസിടല �ർക് പദ്ധതി : ‘ഗാേസ്വരാജ്’ എന്ന ഗാന്ിയൻ ോതൃക ലക്ഷ്ോക്ി േദിരാശി ഗവൺമേന്് നെപ്ാക്ിയ 
ഫർക് വികസനേദ്തിയിൽ ഹ്രസ്വകാലാെിസ്ാനത്ിലും ദീർഘകാലാെിസ്ാനത്ിലും നാനാമുഖോയ വികസനത്ി
നുപവണ്ട േരിോെികൾ ഉൾമക്ാള്ളിച്ിരുന്നു. ഗാേീണ വ്വസായം, ഖാദി, ഹരിജപനാദ്ാരണം, ജലസംഭരണവം വിതര
ണവം, േഞ്ായത്തുകൾ, സഹകരണസ്ാേനങ്ങൾ, കൃഷി, ജലപസചനം, മൃഗസംരക്ഷണം മുതലായ രേവർത്നങ്ങൾ 
ഏപകാേിപ്ിച്് ഈ രേസ്ാനത്ിലൂമെ നെപ്ാക്ിയിരുന്നു.

ഇട്ടോവ ഫരെോജക്ട് : സ്വാതന്ത്ത്ിനുപശഷം ഇന്ത്യിമല സാമൂഹികവികസന േരിോെികളിപലക്് (കമ്യൂണിറ്ി ഡവ
ലേ് മേന്് പരോഗാം) വഴിമതളിച് ഒരു സുരേധാന േദ്തിമയന്ന നിലയിൽ ഉത്ർരേപദശിൽ 1948ൽ നെപ്ാക്മപ്ട്ട ഇട്ടാവ 
പരോജക്ട് ശ്പദ്യോണ്. മോതുജനങ്ങളുമെയും ഗവൺമേന്ിമന്യും സന്നദ്പസവാരേവർത്കരുമെയും കൂട്ടായ രേവർത്
നത്ിലൂമെ ഗാേവികസനം നെപ്ാക്കുക എന്ന േഹത്ായ ആദർശവം മചറു േരീക്ഷണങ്ങളിലൂമെ സ്വീകാര്ോയവയും 
അല്ാത്വയും തിരിച്റിയുക എന്ന സേീേനവം പുതിയ േരിോെികളും രീതികളും സാപങ്തിക വശങ്ങളും മചറിയ തുണ്ടു 
ഭൂേികളിൽ രോപദശികോയി േരിപശാധിച്തിനുപശഷം ോത്രം ബകമക്ാള്ളുക എന്ന സംവിധാനവം ഇട്ടാവ പരോജക്ടിമന് 
ആകർഷകോയ വശങ്ങളാണ്.

നീഫലോഫക്രി പരീക്ഷണം : ഇന്ത്യുമെ വിഭജനമത്ത്തുെർന്ന് ോകിസ്ാനിൽ നിന്നുവന്ന അഭയാർത്ികമള ആദായ
കരോയ മതാഴിൽ നൽകി പുനരധിവസിപ്ിക്കുവാൻ എസ്.മക. പഡയുമെ പനതൃത്വത്ിൽ ഒരു പുതിയ െകൗൺഷിപ്് നീപലാ
പക്രിയിൽ വികസിപ്ിമച്ടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിമന് േിന്നിമല സങ്ല്പം ഒരു സംപയാജിത ഗാേ-നഗര വികസനോയിരുന്നു. 
കൃഷി, പകാഴി വളർത്ൽ, മൃഗസംരക്ഷണം എന്നീ രേവർത്നങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്് വികസിപ്ിമച്ടുത്പപ്ാൾ പോളിമെക് നി
ക്കുകൾ, േറ്റു മതാഴിൽ േരിശീലന പകന്ദങ്ങൾ, എഞ്ിനീയറിംഗ് വർക്് പഷാപ്പുകൾ, രേിന്ിംഗ് രേസ്സുകൾ, മനയ്ത്, പസാപ്പു
ണ്ടാക്ൽ, അലക്്, തുകൽവ്വസായം തുെങ്ങി േമറ്ാരുകൂട്ടം മതാഴിലധിഷ്ിതോയ  രേവർത്നങ്ങൾ  േറുഭാഗത്തും വികസി
പ്ിമച്ടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ രേസ്ാനത്ിമന് രേപത്കത.

കമ്മയൂണിറ്റി �വലപ് ടമന്റ് (സോമൂഹിക വികസനം)
ആസൂത്രിത പദശീയ വികസനത്ിമന് ഭാഗോയി 1952-ൽ രോപദശിക തലത്ിൽ അങ്ങിങ്ങായി ആരംഭിച് കമ്യൂണിറ്ി 

ഡവലേ് മേന്് പരോഗാം 1963 ആയപപ്ാപഴക്കും 5,243 കമ്യൂണിറ്ി മഡവലേ് മേന്് പ്ാക്കുകളിലൂമെ ഇന്ത്മയാട്ടാമക 
വ്ാേിച്ചു കഴിഞെിരുന്നു. ഒരു രേപദശമത് ഭകൗതികവം ോനുഷികവോയ വിഭവങ്ങളുമെ സമ്പൂർണ്ണോയ വികസനം ഭദ്രോക്കു
കയും തദ്വാരാ ഗാേസമൂഹമത് ഉന്നതജീവിത നിലവാരത്ിപലക്് ഉയർത്തുകയുോയിരുന്നു സാമൂഹിക വികസനത്ിമന് 
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ലക്ഷ്ം. കാർഷിപകാൽോദനത്ിമന് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിപുലീകരണം േരിോെിയുമെ രോഥേിപകാപദേശ്ോയി നിശ്ചയി
ക്മപ്ട്ടു. കുെിൽ-മചറുകിെ വ്വസായങ്ങളുമെ വികസനവം ഇതിപനാെ് ൈന്ിപ്ിക്മപ്ട്ടു. ആപരാഗ്ം, ശുചിത്വം, ഭവനനിർ
മ്ാണം, വിദ്ാഭ്ാസം തുെങ്ങിയവയ്ക്കും രോധാന്ം ലഭിച്ചു. ശരിയായ ഗതാഗതസകൗകര്ങ്ങമളാരുക്ലും േരിോെിയുമെ ഭാ
ഗോയിരുന്നു. വികസനരേവർത്കരുമെ േരിശീലനത്ിനും സ്ാനം ലഭിച്ചു. ജനങ്ങളുമെ േപനാഗതിയിൽ സമൂലോയ ഒരു 
ോറ്ം സംജാതോക്ൽ, ഉന്നത ോനദണ്ഡങ്ങൾക്കു പവണ്ടിയുള്ള ഉത്ക്െോയ ആഗഹം അവരിൽ ജനിപ്ിക്ൽ ഇവയായി
രുന്നു ഏറ്വം രേധാനം.

1963 ഒക് പൊൈപറാമെ രാജ്ം മുഴുവൻ സാമൂഹ്വികസന േരിോെിക്കു കീഴിലായി. എക്്റ്ൻഷൻ സർവ്വീസുകളുമെ ഒരു 
ഏപകാേിത സംവിധാനവം അത്ാവശ്ം പവണ്ട വികസന ചട്ടക്കൂെിമന് സ്ാേനവം ഇതുവഴി രോപയാഗികോയപതാമെ 
േരിോെിയുമെ രേഥേഘട്ടം പൂർത്ിയായി. വികസനത്ിമന് ചുേതലയ്ക്  ജില്, പ്ാക്്, ഗാേം എന്നീ തലങ്ങളിൽ ജനകീയ 
സ്ാേനങ്ങളുമെ സൃഷ്ിയും വികസനവോയിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്ിൽ, ഗാേതലത്ിൽ േഞ്ായത്തും പ്ാക്കുത
ലത്ിൽ േഞ്ായത്തു സേിതിയും ജില്ാതലത്ിൽ ജില്ാേരിഷത്തും മുപഖന സാമൂഹിക വികസന രേവർത്നങ്ങൾ തുെർന്നു. 
തങ്ങളുമെ രേപദശത്ിനുപവണ്ട േദ്തികളുമെ രൂേീകരണവോയി ൈന്മപ്ട്ട് മോതുജനങ്ങളുമെ േങ്കുപചരൽ ഉപത്ജിപ്ി
ക്കുന്ന തീവ്രതരവികസനമുഖോയിരുന്നു ഘട്ടം ഒന്ന്. ഈ ഘട്ടത്ിൽ സ്വാശ്യശക്തി പനെിയ ഗാേസമൂഹങ്ങളിമല സാമൂഹിക 
വികസന സമ്പ്രദായം അതിമന് രേവർത്ന പൂർണ്ണത തീർത്തും ചിട്ടമപ്ടുത്ിയത് രണ്ടാം ഘട്ടത്ിലാണ്.

ഭരണ വകുപ്പുകള് 
തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

73, 74-ാം ഭരണഘെനാ പഭദഗതിപയാമെ നമ്മുമെ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ ഭരണഘെനാേരോയ തപദേശ 
സർക്ാരുകളായി ോറി. 1994 ൽ പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേം നിലവിൽ വന്നപതാമെ അധികാരത്ിപനാമൊപ്ം വിഭ
വങ്ങളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും വിപകന്ദീകരിച്ചു നല്ി സംസ്ാനമത് തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങമള കരുത്തുറ്വയാക്കുകയു
ണ്ടായി. എങ്ിലും സംസ്ാന സർക്ാർ േദ്തികളും തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങൾക്് പനതൃത്വം നൽകുന്ന ചുേതലയും നിർവ്വ
ഹിച്് തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും പകന്ദാവിഷ് കൃത േദ്തികൾ പ്ാക്്േഞ്ായത്തുകളിലൂമെ നെപ്ാക്കുന്ന ചുേതലപയാമെ 
ഗാേവികസന വകുപ്പും രേവർത്ിച്ിരുന്നു. ജനേങ്ാളിത്ം ഉറപ്ാക്ി േദ്തിനിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതിനും ഭരണകാര്ങ്ങ
ളിൽ പവഗതയും കാര്ക്ഷേതയും സുതാര്തയും ബകവരിക്കുന്നതിനും രണ്ട് വകുപ്പുകളുമെ സോന്തര രേവർത്നം സഹായ
കരേല്ാമയന്ന് േന്ിലാക്ി 2006-ൽ സംസ്ാനത്് ഗാേവികസന വകുപ്പും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംപയാജിപ്ിച്് 
ഒരു രേിൻസിപ്ൽ മസക്രട്ടറിയുമെ പനതൃത്വത്ിൽ ശക്തോയി തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് ഏപകാേിപ്ിക്മപ്ട്ടു. അപതാമൊ
പ്ം ജില്ാ ഗാേവികസന ഏജൻസികമള ജില്ാ േഞ്ായത്തുകളിലും ലയിപ്ിച്ചു. ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളുമെ ഏപകാേനവം 
സ്ലേരോയ സംപയാജനവം രോപദശിക വികസന േദ്തികൾമക്ാപ്ം ദാരിദ്ര്നിർമ്ാർജ്ജന േദ്തികളുമെ സംപയാ
ജനവം വികസന കാഴ്ചപ്ാടുകളിൽ വ്ക്തതയും ബകവരുത്തുവാൻ ഇതുമൂലം കഴിഞ്ഞു. ോത്രേല്, കൂടുതൽ ജനേങ്ാളിത്ം 
ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ രേക്രിയയിൽ ഉറപ്ാക്ി ഭരണസുതാര്ത ബകവരിച്ചുമകാണ്ട് തപദേശഭരണ രംഗത്് ദൂരവ്ാേകോയ 
സദ്ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂമെ സാധിച്ചു. എന്നാൽ 2011 പേയ് ോസം മുതൽ അഞ്് വർഷക്ാലം േഞ്ായത്്,  
നഗരകാര്ം, ഗാേവികസനം എന്നീ മൂന്ന് േന്താലയങ്ങളുമെ കീഴിലാണ് തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് രേവർത്ിച്ത്. 2016 
പേയ് ോസം മുതൽ വീണ്ടും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് േന്താലയത്ിന് കീഴിൽ രേവർത്ിക്കുന്നു. 

തപദേശസ്വയംഭരണവോയി ൈന്മപ്ട്ട വിവിധ വകുപ്പുകൾ, േരിശീലന സ്ാേനങ്ങൾ, മസാബസറ്ികൾ തുെങ്ങി 
നിരവധി സ്ാേനങ്ങൾ വകുപ്ിമന് കീഴിൽ രേവർത്ിച്ചുവരുന്നു. തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങൾക്് അധികാരവം വിഭവങ്ങളും 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും നൽകി നാെിമന് അെിസ്ാന വികസനരേവർത്നങ്ങളും ജനങ്ങളുമെ സാമൂഹികവം സാമ്പത്ികവ
ോയ പുപരാഗതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിപലക്് അവമയ നയിക്കുന്ന ചുേതല തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിൽ നിക്ഷിപ്തോയിരി
ക്കുന്നു. 
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തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 
രെിൻസിപ്പൽ  �യറക്ടഫററ്റ്

േഞ്ായത്്, ഗാേവികസനം, നഗരകാര്ം, തപദേശസ്വയംഭരണം, എഞ്ിനിയറിംഗ്, നഗര-ഗാോസൂത്രണം എന്നീ വി
ഭാഗങ്ങമള ഏപകാേിപ്ിച്് മകാണ്ട് ഏകീകൃത തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് രൂേീകരിക്കുന്നതിമന് ഭാഗോയി 2018 ോരച്് 15 ന് 
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് രേിന്സിപ്ല്  ഡയറക്ടപററ്് നിലവില് വന്നു. വകുപ്പുതല ഏപകാേനവം േദ്തി സംപയാജനവം 
നിര വ്വഹണവം േികച് രീതിയില് നെപ്ിലാക്കുവാന് മോതു സര വ്വീസ് രൂേീകരണത്ിലൂമെ സാധിക്കുന്നതാണ്. സരക്ാ
രിമന് വികസന േദ്തികള് കൃത്ോയ ആസൂത്രണപത്ാമെ ഫലരേദോയി നിര വ്വഹിക്കുന്നതുള്മപ്മെ എല്ാ പേഖലകളിലും 
തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങള്ക്് പനതൃത്വേരോയ േിന്തുണ നല്കുകയാണ് രേിന്സിപ്ല് ഡയറക്ടപററ്ിമന് മുഖ് ചുേതല. 
മോതുജനങ്ങളുമെയും ജനരേതിനിധികളുമെയും ഉപദ്ാഗസ്രുമെയും സന്തുലിത േങ്ാളിത്ത്ിലൂമെ വിപകന്ദീകരണ                 
രേസ്ാനമത് മുപന്നാട്ട് നയിക്ാനുള്ള ഒരു ഭരണ നിര വ്വഹണ സഹായക സംവിധാനോയിരിക്കും ഏകീകൃത തപദേശസ്വയം
ഭരണ വകുപ്്.

പഞ്ോയത്് വകുപ്പ്
പകരള േഞ്ായത്് ആക്ട് 1960 നിലവിൽ വന്നപതാമെ ഭരണസകൗകര്ാർത്ം പലാക്ൽ പൈാഡീസ് വകുപ്ിമന േഞ്ാ

യത്് വകുപ്ായും മുനിസിപ്ൽ വകുപ്ായും വിഭജിച്ചു. 1962 ജനുവരി 19-നാണ് േഞ്ായത്് വകുപ്് നിലവിൽ വന്നത്.                   
ആർ. പകശവൻ നായരായിരുന്നു വകുപ്ിമന് ആദ് അദ്്ക്ഷൻ. േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്ിമന് ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരം 
േ്ിക് ആഫീസ് ൈിൽഡിംഗ് സിലാണ്. ജില്ാതലത്ിൽ േഞ്ായത്് മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആഫീസും േഞ്ായത്് 
അസി്റേന്് ഡയറക്ടർ (ജില്ാ മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് ആഫീസർ) ആഫീസും രേവർത്ിക്കുന്നു.  ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ 
വിവിധ ഫണ്ടുകളുമെ വിനിപയാഗം, തനത് വരുോനം തുെങ്ങിയവയുമെ പുപരാഗതി നിരീക്ഷിക്കുക, സംസ്ാനത്് നെക്കുന്ന 
എല്ാ ജനന-േരണങ്ങളുമെയും വിവാഹങ്ങളുമെയും രജിസ് പരൈഷൻ ഉറപ്പു വരുത്തുക, ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ ബൈലകൾ 
അംഗീകരിക്കുക, ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളിമല അംഗസംഖ് നിശ്ചയിക്കുക , വിവിധ സാമൂഹ് സുരക്ഷാ മേൻഷനുകളുമെ 
വിതരണം നെത്തുക തുെങ്ങിയവയാണ് േഞ്ായത്് വകുപ്ിമന് രേധാന ചുേതലകൾ. 

ഗ്ോമ വികസന കമ്മിഷണഫററ്റ്
ഗാേവികസന വകുപ്ിമന് ഭരണസംവിധാനം വിപകന്ദീകരിക്കുന്നതിമന് ഭാഗോയി 1987 ജനുവരി 24-ന് ഗാേവികസന 

കമ്ിഷണപററ്് പകരളത്ിൽ രേവർത്നോരംഭിച്ചു. ഇപതാമെ മസക്രട്ടറിപയറ്ിൽ മചയ്തുമകാണ്ടിരുന്ന േല ചുേതലകളും 
കമ്ിഷണപററ്ിന് ബകോറി. ഗാേവികസന േദ്തികളുമെ നെത്ിപ്് ഗാേവികസന കമ്ിഷണറിൽ നിക്ഷിപ്തോയിരിക്കു
ന്നു. ജില്ാതലത്ിൽ ഭരണകാര്ങ്ങൾ അസി്റേന്് ഡവലേ് മേന്് കമ്ിഷണറും (ജനറൽ) പകന്ദാവിഷ് കൃത േരിോെികളു
മെ ഏപകാേനം ജില്ാേഞ്ായത്ിമല ദാരിദ്ര� ലഘൂകരണ യൂണിറ്ിമന് ചുേതലയുള്ള പരോജക്ട് ഡയറക്ടർക്കുോണ്. ഗാേ
വികസന വകുപ്ിന് രേപത്ക േിനി്റേീരിയൽ വിഭാഗവം രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. ഇപന്ണൽ ഓഡിറ്് മസക്ഷനും 
കമ്ിഷണപററ്ിമന് ഭാഗോയുണ്ട്. ഇതിമന് ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരം നന്തന്പകാടുള്ള സ്വരാജ് ഭവനിലാണ്.
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നഗരകോര്യ വകുപ്പ്
നഗരസഭകളുമെയും േഞ്ായത്തുകളുമെയും ഭരണത്ിനായി രൂേീകൃതോയിരുന്ന തപദേശ ഭരണവകുപ്് വിഭജിച്് 1962- ല് 

നഗരസഭകളുമെ ഭരണത്ിനായി മുനിസിപ്ാലിറ്ി വകുപ്് എന്ന പേരിൽ രേപത്ക വകുപ്് രൂേീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മുനിസി
പ്ൽ പകാർപ്പറഷനുകളൂമെ ഭരണനിയന്തണം കൂെി മുനിസിപ്ൽ ഡയറക്ടർക്് ലഭിക്ത്ക്വിധം വകുപ്ിമന് പേര് 1980 
മസപ്തംൈര 5 ന്  മുനിസിപ്ൽ ഭരണവകുപ്് എന്നാക്ി ോറ്ിയിരുന്നു. തുെർന്ന് 2002 ഡിസംൈര 16 ന് മുനിസിപ്ൽ വകുപ്ി
മന് പേര് നഗരകാര് വകുപ്് എന്ന് പുനർനാേകരണം മചയ്തു. നഗരങ്ങളില് അധിവസിക്കുന്ന സാമ്പത്ികവം സാമൂഹികവ
ോയി േിപന്നാക്ാവസ്യിലുള്ള നിരവധി കുടുംൈങ്ങൾക്് അെിസ്ാനേരോയ േശ്ചാത്ല സകൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് 
രേപത്കം ഊന്നൽ നൽകി നിരവധി േദ്തികൾ ആസൂത്രണം മചയ്് നഗരസഭകൾ വഴി നെപ്ാക്ി വരുന്നു. ഇതിനു പുറപേ 
ഇത്രക്ാർക്ായി പകന്ദസർക്ാർ നെപ്ാക്കുന്ന േദ്തികൾ പൂർണ്ണ ഉത്രവാദിത്പത്ാടും കാര്ക്ഷേതപയാടും കൂെി 
നഗരസഭകമളമക്ാണ്ട് നെപ്ാക്കുന്നതിനു പനാഡൽ ഏജൻസിയായി രേവർത്ിക്കുന്നു. കൂൊമത സംസ്ാന സർക്ാർ സഹാ
യപത്ാമെ നഗരവാസികൾക്് ആവശ്ോയ ഭകൗതിക സകൗകര്ങ്ങൾ ആവിഷ് കരിച്് നെപ്ാക്കുന്ന േദ്തികളുമെ ോർഗ്നിർ
പദേശങ്ങളും വകുപ്് നല്കുന്നു. നഗരസഭാ ജീവനക്ാരുമെ പരോവിഡന്് ഫണ്ട് 1981 ഡിസംൈർ മുതലും മേൻഷൻ 1991 ഒപക്ടാ
ൈർ മുതലും നെപ്ാക്ിവരുന്നു. പകരളാ മുനിസിപ്ൽ പകാേൺസർവ്വീസിമല മഹൽത്് ആഫീസർ, എൻജിനീയറിങ്ങ് 
തസ്ികകൾ എന്നിവമയാഴിമകയുള്ള തസ്ികകളിമല നിയേനാധികാരിയും അച്െക് നെേെി സ്വീകരിപക്ണ്ട അധികാരി
യും നഗരകാര് ഡയറക്ടറാണ്. നഗരസഭാ ജീവനക്ാർക്ായുള്ള മസൻരൈൽ പരോവിഡന്് ഫണ്ടും മസൻരൈൽ മേൻഷൻ 
ഫണ്ടും നഗരകാര് ഡയറക്ടറുമെ നിയന്തണത്ിലാണ്. നഗരസഭാ ജീവനക്ാമര മസൻരൈൽ പരോവിഡന്് ഫണ്ടിൽ അംഗ
ോക്കുക, സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരേിക്കുന്ന ജീവനക്ാർക്് േി.എഫ്. തുക അനുവദിച്് നൽകുക, നഗരസഭാ (കണ്ടിജന്് 
ഒഴിമക) ജീവനക്ാരുമെ മേൻഷൻ ആനുകൂല്ങ്ങൾ മേൻഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു നൽകുക എന്നിവ നഗരകാര് 
ഡയറക്ടറുമെ ചുേതലയാണ്. 2019ല് മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട് പഭദഗതി മചയ്് മുനിസിപ്ല് പകാേണ് സരവ്വീസ് ജീവനക്ാമര 
സരക്ാര ജീവനക്ാരാക്ി ോറ്ിയിട്ടുണ്ട്.

തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭോഗം
തപദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് സ്വന്തോയി എഞ്ിനീയറിംഗ് പകഡർ 2008 ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു. മോതുേ

രാേത്്, ജലപസചന വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചിത എണ്ണം സാപങ്തിക വിഭാഗം ജീവനക്ാരും േഞ്ായത്്, മുനിസി
പ്ാലിറ്ി, പകാർപ്പറഷൻ എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാപങ്തിക വിഭാഗം ജീവനക്ാരും ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജ്ജന 
വിഭാഗം, പകരള പ്റേറ്് റൂറൽ പറാഡ് മഡവലേ് മേന്് ഏജൻസി എന്നിവിെങ്ങളിമല സാപങ്തിക വിഭാഗം ജീവനക്ാമരയു
ോണ് എഞ്ിനീയറിംഗ് പകഡറിൽ ഉൾമപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. ത്രിതല േഞ്ായത്തുകൾക്് ോത്രോയി ഉത്ര/ദക്ഷിണ പേഖ
ലകളിൽ ഓപരാ സൂരേണ്ടിംഗ് എഞ്ിനിയർ ആഫീസും ഓപരാ ജില്ാ േഞ്ായത്് ആഫീസിപനാമൊപ്ം എക് സികയൂട്ടീവ് 
എഞ്ിനിയർ ആഫീസും ഓപരാ പ്ാക്് േഞ്ായത്ിപനാമൊപ്ം അസി്റേന്് എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനിയർ ആഫീസും 
ഓപരാ ഗാേേഞ്ായത്ിപനാമൊപ്ം അസി്റേന്് എഞ്ിനിയർ ആഫീസും രേവർത്ിക്കുന്നു. എല്ാ പകാർപ്പറഷൻ ആഫീ
സുകളിലും ഓപരാ സൂരേണ്ടിംഗ് എഞ്ിനിയറുമെ കീഴിൽ രേവർത്ിക്കുന്ന എഞ്ിനിയറിംഗ് വിഭാഗവം മുനിസിപ്ാലിറ്ികളിൽ 
എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനിയറുമെപയാ അസി്റേന്് എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനിയറുമെപയാ അസി്റേന്് എഞ്ിനിയറുമെപയാ 
പനതൃത്വത്ിലുള്ള എഞ്ിനിയറിംഗ് വിഭാഗവം രേവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്. പകന്ദ ഗവൺമേന്ിമന്യും േി.എം.ജി.എസ്.ബവ.യു
മെയും സഹായപത്ാമെയുള്ള രേവൃത്ികൾ നെപ്ാക്കുന്നതിന് ജില്ാ േഞ്ായത്തുകപളാെനുൈന്ിച്് എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ി
നിയറുമെ കീഴിൽ രേവർത്ിക്കുന്ന പരോജക്ട് ഇംലൈിമേപന്ഷൻ വിഭാഗവം നിലവിലുണ്ട്. ഇവയുമെ നിയന്തണം പകരള പ്റേ
റ്് റൂറൽ പറാഡ് മഡവലേ് മേന്് ഏജൻസിയിമല ചീഫ് എഞ്ിനിയർക്ാണ്. 

നഗര ഗ്ോമോസൂരേണ വകുപ്പ്
സംസ്ാനമത് നഗര ഗാേ രേപദശങ്ങളുമെ ആസൂത്രിത വികസനം  രൂേമപ്ടുത്തുന്നതിന് മുഖ് നഗരാസൂത്രകമന് പേൽ 

പനാട്ടത്ിൽ നഗര ഗാോസൂത്രണ വകുപ്് രേവർത്ിക്കുന്നു.  സംസ്ാനത്് എല്ാ ജില്ാ  ആസ്ാനങ്ങളിലും വകുപ്ിന് 
ഓഫീസുകളുണ്ട്. നഗരാസൂത്രണ േദ്തികൾ തയ്യാറാക്കുക, നഗരാസൂത്രണവോയി ൈന്മപ്ട്ട കാര്ങ്ങളിൽ സർക്ാരിന് 
സാപങ്തിക ഉേപദശം നൽകുക, മകട്ടിെ നിർമ്ാണവം ഭൂവികസനവോയി ൈന്മപ്ട്ട വിവിധ നിയേങ്ങൾ നിഷ് കർഷി
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ക്കുന്ന അനുേതികൾ നൽകുക എന്നിവയാണ് വകുപ്ിമന് രേധാന രേവർത്ന പേഖല. അമൃത് നഗരങ്ങൾ/േട്ടണങ്ങളുമെ 
ജി.ഐ.എസ്. അധിഷ്ിത ോ്റേർ ലൈാനുകള് തയ്യാറാക്ൽ എന്ന പകന്ദ േദ്തിയുമെ സംസ്ാനതല പനാഡൽ ഏജൻസി
യായും വകുപ്് രേവർത്ിക്കുന്നു.  മുഖ് നഗരാസൂത്രകൻ (ലൈാനിംഗ്) ആണ് ഈ  േദ്തിയുമെ പനാഡൽ ഓഫീസർ. ഇതിന് 
പുറമേ മുഖ് നഗരാസൂത്രകൻ ആർട്ട് & മഹറിപറ്ജ് കമ്ീഷൻ മേമ്പർ മസക്രട്ടറിയും ആണ്.   മുഖ് നഗരാസൂത്രകമന അപദേ
ഹത്ിമന് പജാലികളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം  റീജിയണൽ െകൗൺ ലൈാനിംഗ്   ഓഫീസിമല സീനിയർ 
െകൗൺ ലൈാനർ ഉൾമപ്മെ 4 സീനിയർ െകൗൺ ലൈാനർോരും 14 ജില്ാ കാര്ാലയങ്ങളിമല െകൗൺ ലൈാനർ ഉൾമപ്മെ 21 െകൗൺ 
ലൈാനർോരും  അനുൈന് ജീവനക്ാരും ഉണ്ട്.  ഭരണേരോയ കാര്ങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു അഡ്ിനിസ് പരൈ
റ്ീവ് ഓഫീസറും ഒരു ഫിനാൻസ് ഓഫീസറും അനുൈന് ജീവനക്ാരുമുണ്ട്.

ഫകരള ഫസ്ററ്റ് ആ�ിറ്റ് വകുപ്പ്
1956-ൽ പകരള സംസ്ാനം രൂേവൽകൃതോയതിമന തുെർന്ന് പകരള പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്് വകുപ്് നിലവിൽ വന്നു. 

അതിനുമുമ്പ് തിരു-മകാച്ി രേപദശമത് തപദേശസ്ാേനങ്ങളുമെ ആഡിറ്് പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്് വകുപ്പും േലൈാർ-കാസ
റപഗാഡ് രേപദശമത് ആഡിറ്് േദ്രാസ് പലാക്ൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ് എക് സാേിനറുോണ് നിർവ്വഹിച്ിരുന്നത്. ഇപപ്ാൾ 
1994-മല പകരള പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആക്ടിന് അനുസൃതോയാണ് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ ആഡിറ്് നെക്കുന്നത്. 
പകരള േഞ്ായത്് രാജ്, പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്റ്റുകള് രേകാരം സംസ്ാനമത് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ 
വരവ്-മചലവ് കണക്കുകൾ ആഡിറ്് മചയ്് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കും സർക്ാരിനും റിപപ്ാർട്ട് നൽകുന്ന ചുേതല 
പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്് വകുപ്് ഡയറക്ടറിലാണ് നിക്ഷിപ്തോയിരിക്കുന്നത്. എല്ാ തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളും ഒരു സാ
മ്പത്ികവർഷം അവസാനിച്് അടുത് ജൂലായ് 31-ന് മുമ്പ് വരവ്-മചലവ് കണക്കുകളുമെ വാർഷിക ധനകാര് േത്രിക 
തയ്യാറാക്ി ആഡിറ്ിനായി പലാക്ൽ ഫണ്ട് വകുപ്് അധികാരികൾക്് നൽകണം. ആഡിറ്് വകുപ്് ഡയറക്ടർ സോഹൃത 
ആഡിറ്് റിപപ്ാർട്ട് എല്ാ വർഷവം സംസ്ാന നിയേസഭ മുമ്പാമക വയ് പക്ണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരം വികാസ് ഭവനി
ലാണ് വകുപ്ിമന് ആസ്ാനം. എല്ാ ജില്കളിലും ജില്ാ ആഫീസുകളും രേവർത്ിക്കുന്നു. 2014 ഒക് പൊൈർ മുതൽ പകരള 
പ്റേറ്് ഓഡിറ്് വകുപ്് എന്ന് പുനർനാേകരണം മചയ്തു.

ടപർഫ�ോമൻസ് ആ�ിറ്റ്
അധികാരവിപകന്ദീകരണം ശക്തിമപ്ടുത്ിയതിമന് ഭാഗോയി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് 1997-98 മുതൽ 

വാർഷിക േദ്തിയിൽ ഉൾമപ്ടുത്ി വർദ്ിച് പതാതിൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്തിമനത്തുെർന്ന് വികസനേരവം ജനപക്ഷേക
രവം രോപദശിക സമ്പദ് വ്വസ് മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിനുമുള്ള രേവർത്നങ്ങൾ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ ഏമറ്ടുത്് 
നെത്ിവരുന്നു. അവയിൽ നിക്ഷിപ്തോയ ചുേതലകളും അവമയ ഭരപേല്പിച് സാമ്പത്ികവം നിയന്തണേരവോയ അധികാ
രങ്ങളും നിയേങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും ോർഗ്നിർപദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതോയി കാര്ക്ഷേോയും ഫലരേദോയും നിർവ്വഹി
ക്കുകയും വിനിപയാഗിക്കുകയും മചയ്യുന്നുപണ്ടാ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും ോകപ്ിഴകൾ ഉമണ്ടങ്ിൽ അവ േരിഹരിക്ാൻ 
യഥാസേയം നിർപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഒരു പുതിയ ആഡിറ്് സംവിധാനത്ിന് 1997 മല േഞ്ായത്് രാജ് (േരിപശാ
ധനാരീതിയും ആഡിറ്് സംവിധാനവം) ചട്ടങ്ങളിലൂമെ രൂേം നൽകുകയുണ്ടായി. രേസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലൂമെ സംസ്ാനതലത്ിൽ 
ഒരു മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് അപതാറിറ്ി നിലവിൽ വന്നു. തപദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്് മസക്രട്ടറിയാണ് മേർപഫാേൻസ് 
ആഡിറ്് അപതാറിറ്ി. അപദേഹമത് സഹായിക്ാൻ സംസ്ാന മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് ആഫീസമറ നിയേിച്ിട്ടുണ്ട്. 
മസക്രപട്ടറിയറ്ിൽ നിന്നും ഗാേവികസനം, േഞ്ായത്്, നഗരകാര് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ജീവനക്ാമര കമണ്ടത്ിയാണ് 
മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് െീേിൽ നിയേിക്കുന്നത്. എല്ാ ോസവം തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ ഭരണേരവം സാ
മ്പത്ികവോയ നെേെികൾ അവപലാകനം മചയ്് ശരിയായ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്ിമന് 
കർത്വ്ം. മതറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനും അവ ആവർത്ിക്കുന്നില്ാമയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുോണ് മേർപഫാേൻസ് 
ആഡിറ്് ഊന്നൽ നല്കുന്നത്. തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ വരുോന ോർഗ്ങ്ങൾ യഥാവിധി രേപയാജനമപ്ടുത്ി തനതു 
വരുോനം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നുമണ്ടന്നും വികസന രേവർത്നങ്ങൾ കുറ്േറ് രീതിയിൽ നെപ്ിലാക്കുന്നുമണ്ടന്നും അവമകാണ്ട് 
ഉപദേശിച് ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നുപണ്ടാമയന്നും വിലയിരുത്ി തക് സേയത്് പവണ്ട നെേെികമളടുക്ാൻ മേർപഫാേൻസ് ആഡിറ്് 
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള സജ്ജോക്കുന്നു.

അനുബന്ധ സ്ോപനങ്ങള്

തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്കുഫവണ്ിയുള് ഓംബു�് സ്ോൻ
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല രേസിഡന്് ഉൾമപ്മെയുള്ള ഭരണസേിതിയംഗങ്ങളും ഉപദ്ാഗസ്ന്ാരും തപദേശ 

സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്് പനരിപട്ടാ അല്ാമതപയാ നിപയാഗിച്ിട്ടുള്ളതും സ്ലംോറ്മപ്ട്ടതുോയ ഉപദ്ാഗസ്ന്ാരും 
ഭരണേരോയ കർത്വ്ങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുപമ്പാഴുണ്ടാപയക്ാവന്ന അഴിേതി, ദുർഭരണം, ക്രേപക്ടുകൾ എന്നിവമയക്കുറി
ച്ചുള്ള േരാതികൾ നിയോനുസൃതം അപന്വഷിച്് ആവശ്ോയ നെേെിമയടുക്കുകയാണ് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ
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ക്കുപവണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ് സ്ാമന് ചുേതല. േരാതികൾ ഏമതാരു വ്ക്തിക്കും ഇെനിലക്ാരമന് സഹായേില്ാമത ഓംബു
ഡ് സ്ാൻ മസക്രട്ടറിക്കു മുമ്പാമക പനരിപട്ടാ, രജിപ്റേഡ്/സാധാരണ തോൽ വഴിപയാ നൽകാവന്നതാണ്. മവള്ളക്െലാസിൽ 
എഴുതിയ േരാതിപയാമൊപ്ം ശരിയായി പൂരിപ്ിച് പഫാറം 'എ' (േത്തുരൂേയുമെ പകാർട്ടുഫീ ്റോമ്പ് ഒട്ടിച്ത്), േരാതിയുമെ 
േകർപ്പുകൾ (എതിർകക്ഷികളുമെ എണ്ണം + രണ്ട്) എന്നിവയും സേർപ്ിക്ണം. പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേത്ിമലയും 
ഓംബുഡ് സ്ാൻ (േരാതി അപന്വഷണ വിചാരണയും പസവന വ്വസ്കളും) ചട്ടങ്ങളിമലയും വ്വസ്കൾ ോലിച്ിട്ടില്ാത് 
േരാതി േരിഗണിക്കുന്നതല്.  ഓംബുഡ് സ്ാമന് സിറ്ിങ്ങുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഓഫീസിലും എറണാകുളം, തൃശൂർ, 
ോലക്ാെ്, പകാഴിപക്ാെ് , കണ്ണൂര ജില്ാ ആസ്ാനങ്ങളിലും നെത്ിവരുന്നു. േത്തുരൂേയുമെ പകാർട്ടുഫീ ്റോമ്പിനുള്ള മച
ലമവാഴിച്് േറ്് യാമതാരു വിധത്ിലുള്ള ഫീസുകളും കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഈൊക്കുകയില്. പകസുോയി ൈന്മപ്ട്ട ഏമതാരു 
വ്ക്തിക്കും ഓംബുഡ് സ്ാനു മുമ്പാമക അഭിഭാഷകമന്പയാ, േറ്റു േരസഹായം കൂൊമതപയാ പനരിട്ടും നിർഭയോയും ഹാജരാ
കുന്നതിനും തങ്ങളുമെ വാദഗതികൾ അവതരിപ്ിച്് േരിഹാരം പതടുന്നതിനും കഴിയും. 

വിലാസം: തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കുപവണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ് സ്ാൻ
സാഫല്ം പകാംലൈക് സ് (നാലാം നില), രൈിഡാ ൈിൽഡിംഗ്, യൂണിപവഴ് സിറ്ി േി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695034

തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്കുഫവണ്ിയുള് ശരൈബയൂണൽ
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ തീരുോനങ്ങൾമക്തിരായി അപ്ീൽ, റിവിഷൻ എന്നിവ േരിഗണിക്കുകയും തീർപ്പു 

കൽപ്ിക്കുകയുോണ് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കു പവണ്ടി നിയേിച്ിട്ടുള്ള ബരൈൈയൂണലിമന് ചുേതല. ജില്ാ ജഡ്ജി
യുമെ േദവിയിലുള്ള ഒരു നീതിന്ായ ഉപദ്ാഗസ്നാണ് ബരൈൈയൂണലായി നിയേിക്മപ്ടുന്നത്. കൂൊമത തപദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുമെ ഏമതങ്ിലും തീരുോനത്ിമന് നിയേസാധുതമയ േറ്ിപയാ നിലനിൽപ്ിമന േറ്ിപയാ സർക്ാരിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്ന േരാേർശത്ിപന്ൽ അഭിരോയം നൽകാനും ബരൈൈയൂണലിമന അധികാരമപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജികൾ ഏത് 
ഉത്രവിന് എതിമരയുള്ളതാപണാ അതിമന് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്ിനകം പഫാറം സിയിൽ നൽകണം. ബരൈൈയൂണ
ലിമന് അനുവാദപത്ാമെ ഒരു ോസം കാലതാേസഹരജിപയാടുകൂെി അപ്ീല്/റിവിഷന് ഫയല് മചയ്യാവന്നതാണ്.

തപദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ അപ്ീൽ ഫയൽ മചയ്് 60 ദിവസത്ിനകം തീരുോനോകാത് സംഗതികളിൽ 
90 ദിവസത്ിനകം ബരൈൈയൂണലിൽ ഹർജി നൽകിയാൽ േതിയാകും. ഹർജിപയാമൊപ്ം ഹർജിയുമെയും അതുോയി ൈന്
മപ്ട്ട പരഖകളുമെയും സാക്ഷ്മപ്ടുത്ിയ ഓപരാ േകർപ്പും ഹർജിയിൽ എത്ര എതിർകക്ഷികളുപണ്ടാ അത്രയും സാക്ഷ്മപ്
ടുത്ിയ േകർപ്പുകളും ബരൈൈയൂണൽ മുമ്പാമക പനരിപട്ടാ രജി്റേർ മചയ് തോലാപയാ നൽകാം. ഹർജിപയാമൊപ്ം 50 രൂേ 
ഫീസായി ബരൈൈയൂണലിമന് ഓഫീസിപലാ തിരുവനന്തപുരത്് ോറാൻ കഴിയുന്ന ഡി.ഡി. ആപയാ ഒടുക്ാവന്നതാണ്. 
കൂൊമത 100 രൂേ ലീഗൽ ൈനിഫിറ്് ഫണ്ട് ്റോമ്പ് ഹർജിയിൽ േതിപക്ണ്ടതുോണ്.

വിലാസം:  മസക്രട്ടറി, തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് പവണ്ടിയുള്ള ബരൈൈയൂണൽ  
ശ്ീമൂലം ൈിൽഡിംഗ്സ്, പകാർട്ട് പകാംലൈക് സ്, വഞ്ിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം.

ഫകരള സംസ്ോന തിരടഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
സംസ്ാനമത് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്് മതരമഞെടുപ്് നെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ 

243(മക) അനുപച്ഛദരേകാരം രൂേവത്കരിച് സ്ാേനോണ് സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ീഷൻ. േഞ്ായത്് രാജ്-മുനി
സിപ്ാലിറ്ി നിയേങ്ങളിമല വ്വസ്കൾ രേകാരം സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ിഷമന് പനരിട്ടുള്ള നിയന്തണത്ിലും 
പേൽപനാട്ടത്ിലുോണ് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്് മതരമഞെടുപ്് നെത്തുന്നത്. അഞ്് വർഷക്ാലാവധി 
പൂർത്ിയാകുന്ന മുറയ്ക് എല്ാ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്കും മോതുമതരമഞെടുപ്് നെത്തുന്നതിനുപുറമേ അം
ഗങ്ങളുമെ സ്ാനത്് ഉണ്ടാകുന്ന ആകസ്ിക ഒഴിവകൾ നികത്ാനുള്ള ഉേതിരമഞെടുപ്പും കമ്ീഷനാണ് നെത്തുന്നത്. 
ഭരണഘെനാേരോയ ചുേതലകൾക്കുപുറമേ തപദേശസ്വയംഭരണ നിയേങ്ങൾ രേകാരം കമ്ിഷന് നൽകമപ്ട്ട അധികാരങ്ങൾ 
വിനിപയാഗിച്ാണ് തപദേശസ്ാേനങ്ങളിമല അദ്്ക്ഷ-ഉോദ്്ക്ഷ സ്ാനങ്ങളിപലക്കും ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ി അംഗങ്ങൾ, 
മചയർോൻ എന്നീ സ്ാനങ്ങളിപലക്കും മതരമഞെടുപ്് നെത്തുന്നത്.  അദ്്ക്ഷന്ാർക്കും ഉോദ്്ക്ഷന്ാർക്കും ്റോന്ഡിംഗ്  
കമ്ിറ്ി മചയരോന്ാരക്കുമേതിമരയുള്ള അവിശ്വാസരേപേയ ചർച് സംൈന്ിച് നെേെികളും കമ്ിഷൻ അധികാരമപ്ടുത്തു
ന്ന ഉപദ്ാഗസ്നാണ് നിയന്തിക്കുന്നത്. തിരമഞെടുപ്ിൽ േത്രിക്കുന്ന സ്ാനാർത്ികൾ തിരമഞെടുപ്് കണക്കുകൾ  
ചുേതലമപ്ടുത്ിയ ഉപദ്ാഗസ്ന് യഥാസേയം സേർപ്ിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്ിയാല് അവമര അപയാഗ്രാക്കുന്നതിനും 
കമ്ിഷന് അധികാരമുണ്ട്. അംഗങ്ങളുമെ അപയാഗ്ത സംൈന്ിച് തർക്ങ്ങളിലും കൂറുോറ് നിപരാധന നിയേരേകാരം കമ്ിഷൻ 
മുമ്പാമക ഫയൽ മചയ്യുന്ന ഹർജികളിലും തീരുോനമേടുക്കുന്നതിന്  ജുഡീഷ്ൽ അധികാരസ്ാനോയും കമ്ിഷൻ രേവർത്ി
ച്ചുവരുന്നു. തപദേശസ്വയംഭരണസ്ാേനങ്ങളിമല അംഗങ്ങളുമെ/കകൗണ്സിലരോരുമെ സംവരണ സ്ാനങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നത് 
കമ്ീഷമന് പേല്പനാട്ടത്ിലാണ്.  രേസ്തുത സ്ാേനങ്ങളിമല സംവരണം മചയ് അദ്്ക്ഷ-ഉോദ്്ക്ഷ സ്ാനങ്ങളും ്റോ
ന്ഡിംഗ് കമ്ിറ്ി മചയരോന് സ്ാനങ്ങളും വീതിച്ചു നല്കുന്നത് കമ്ീഷനാണ്.

വിലാസം:  മസക്രട്ടറി, പകരള സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ീഷൻ
പകാരപ്പറഷന് ഓഫീസ് പകാംലൈക്്, എല്.എം.എസ് ജംഗ്ഷന്, ോളയം, തിരുവനന്തപുരം.
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ഫകരള സംസ്ോന ധനകോര്യ കമ്മീഷൻ
ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ 243 ഐ, ബവ എന്നീ അനുപച്ഛദങ്ങൾ രേകാരം അഞ്ചുവർഷം കൂടുപമ്പാൾ ഓപരാ സംസ്ാന

ത്തും ധനകാര് കമ്ീഷമന നിയേിക്ണമേന്ന് വ്വസ് മചയ്ിരിക്കുന്നു. ഈ വ്വസ്കൾ നെപ്ാക്കുന്നതിന് ആവശ്ോയ 
നിയേങ്ങൾ പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേത്ിലും പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയേത്ിലും ഉൾമക്ാള്ളിച്ിട്ടുണ്ട്. തപദേശഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുമെ സാമ്പത്ിക സ്ിതി അവപലാകനം മചയ്തുമകാണ്ട് സംസ്ാനവം തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളും തമ്ിൽ 
വിഭവങ്ങൾ േങ്കുമവയ്ക്കുന്നത് സംൈന്ിച്ചും തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് വികസന രേവർത്നങ്ങളും അനിവാര് ചുേതല
കളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്ോയ വിഭവലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതു സംൈന്ിച്ചും ഗവൺമേന്ിന് ശുോർശകൾ സേർപ്ി
ക്കുന്നതിനുപവണ്ടിയാണ് സംസ്ാന ധനകാര് കമ്ീഷമന അതത് സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ നിയേിക്കുന്നത്.

പകരളത്ിൽ 1994 പേയ് ോസത്ിൽ േി.എം. അബ്ഹാം അദ്്ക്ഷനായി ആദ് ധനകാര് കമ്ീഷൻ നിലവിൽ വന്നു. 
മരോഫ. രേഭാത് േെ് നായിക് അദ്്ക്ഷനായി രണ്ടാം കമ്ീഷൻ 1999 പേയ് ോസത്ിലും  മക.വി. രൈീന്ദൻ നായർ അദ്്
ക്ഷനായി മൂന്നാം കമ്ീഷൻ 2004 മസപ്തംൈറിലും മരോഫ: എം.എ. ഉമ്ൻ അദ്്ക്ഷനായി നാലാം കമ്ീഷൻ 2009 മസപ്തം
ൈറിലും  മരോഫ. ൈി.എ. രേകാശിമന അദ്്ക്ഷനാക്ി അഞ്ാം കമ്ീഷൻ 2014 ഡിസംൈറിലും രൂേീകരിച്ചു.  ഈ അഞ്് 
കമ്ീഷനുകളും സർക്ാരിന് റിപപ്ാർട്ടു സേർപ്ിക്കുകയും അവയിമല രേധാന ശുോർശകളിൽ ഭൂരിഭാഗവം സർക്ാർ അം
ഗീകരിച്് നെപ്ാക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 2019 ഒപക്ടാൈറിൽ മുന് ചീഫ് മസക്രട്ടറി എസ്.എം. വിജയാനന്് അദ്്ക്ഷനായി 
ആറാം ധനകാര് കമ്ീഷൻ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.   

ഫകരള ഫലോക്ൽ ഗവണ്ടമന്റ് കമ്മീഷൻ
ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ 73, 74-ാം പഭദഗതിപയാെനുൈന്ോയി പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ 

അധികാരവിപകന്ദീകരണം ശക്തിമപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർപദേശങ്ങൾ സേർപ്ിക്കുന്നതിന് എസ്.ൈി.മസൻ അദ്്ക്ഷനായ 
കമ്ിറ്ി ഓഫ് ഡീമസൻരൈബലപസഷൻ ഓഫ് േപവ്വർസ് രൂേീകരിക്കുകയും ഇത്  നിരവധി ചരിത്രേരോയ ഭരണോറ്ങ്ങൾ
ക്്  പവദിയാവകയും മചയ്തു. തുെരന്ന് അധികാരവിപകന്ദീകരണ രേക്രിയ കൂടുതൽ ശക്തിമപ്ടുന്നതിനും തപദേശസ്വയംഭരണ
സ്ാേനങ്ങളിമല ഭരണം കാര്ക്ഷേോക്കുന്നതിനും വി.മജ.തങ്പ്ൻ അദ്്ക്ഷനായി കണ്സൾപട്ടറ്ീവ് കമ്ിറ്ി രൂേീകരി
ച്ചു. 2012-ൽ കുട്ടി അഹമ്ദ് കുട്ടി മചയർോനായി പലാക്ൽ ഗവണ്മേന്് കമ്ീഷൻ രേവർത്നോരംഭിച്ചു.നവപകരള േിഷൻ 
രേവർത്നങ്ങളുമെ ഭാഗോയി ജനകീയാസൂത്രണ രേക്രിയയുമെ രണ്ടാംഘട്ടത്ിന് സുശക്തോയ സഹായം നൽകുന്നതിനും 
അധികാരവിപകന്ദീകരണ രേക്രിയ സ്ാേനവൽക്രിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്കു ഏറ്വം രേപയാജനകരവം ോതൃകാേരവോയ 
ഭരണരീതി തപദേശസ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിൽ രൂേീകരിക്കുന്നതിനുോയി ോർഗ്നിർപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പവണ്ടി 
2016 ജൂബല 29-ാം തീയതി പഡാ.സി.േി.വിപനാദ്  മചയർോനായി പുതിയ പലാക്ൽ ഗവണ്മേന്് കമ്ീഷൻ രൂേീകരിച്ചു 
രേവർത്ിക്കുന്നു. രോപദശിക സർക്ാരുകളുമെ ജപനാേകാരരേദോയ രേവർത്നം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും കാര്ക്ഷേതയും 
സുതാര്തയും ഉത്രവാദിത്വം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്് നിലവിലുള്ള ൈന്മപ്ട്ട നിയേങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവ
പലാകനം മചയ്തു പവണ്ട ോറ്ങ്ങൾ അവതരിപ്ിക്കുന്നതിനും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ 
സംപയാജിതോയി രേവർത്ിക്കുന്നതിനുള്ള ോർഗ്നിർപദേശങ്ങൾ സർക്ാരിന് നല്കുന്നതും കമ്ീഷമന് ചുേതലയിൽമപ്ട്ടതാണ്. 
കമ്ീഷമന് ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരമത് സ്വരാജ്ഭവനിലാണ്.

സംസ്ോന വികസന കൗണ്സിൽ
സംസ്ാനത്് തപദേശ വികസനത്ിനും പേഖലാതല വികസനത്ിനുമുള്ള നയം രൂേീകരിക്കുന്നതിനും ജില്ാ േദ്തി

കളും സംസ്ാന േദ്തികളും ഏപകാേിപ്ിക്കുന്നതിനും പവണ്ടി 1994 മല പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ടിമല 55-ാം വകുപ്് 
വ്വസ് മചയ്ിട്ടുള്ള രേകാരം മുഖ്േന്തി അദ്്ക്ഷനായി സംസ്ാന വികസന കകൗൺസിൽ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. തപദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള രേൈലമപ്ടുത്തുന്നതിനാവശ്ോയ നയം രൂേീകരിക്കുക, വികസന സംൈന്ോയി ജില്കൾ 
തമ്ിലുള്ള മോതുരേശ് നങ്ങൾ ബകകാര്ം മചയ്യുക തുെങ്ങിയ ചുേതലകളും കകൗൺസിലിനുണ്ട്. േന്തിസഭാംഗങ്ങളും സംസ്ാന 
നിയേസഭ രേതിേക്ഷ പനതാവം കകൗൺസിലിമന് ബവസ് മചയർോന്ാരാണ്. സംസ്ാന ആസൂത്രണ പൈാർഡ് ഉോദ്്
ക്ഷൻ, ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതി മചയർോന്ാർ, മുനിസിപ്ൽ പകാർപ്പറഷൻ പേയർോർ, സർക്ാർ നാേനിർപദേശം മചയ്യു
ന്ന രണ്ട് മുനിസിപ്ൽ കകൗൺസിൽ മചയർോന്ാർ, രണ്ട് പ്ാക്് േഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോർ, രണ്ട് ഗാേേഞ്ായത്് രേ
സിഡന്റുോർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ്. സംസ്ാന ചീഫ് മസക്രട്ടറിയാണ് കകൗൺസിലിമന് മേമ്പർ മസക്രട്ടറി. കകൗൺസിൽ 
ആറുോസത്ിമലാരിക്മലങ്ിലും പയാഗം പചരണമേന്നാണ് നിയേത്ിൽ വ്വസ് മചയ്ിട്ടുള്ളത്.

ഫകരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് ഓ�് ഫലോക്ൽ അഡ്ിനിസ് ഫരൈഷൻ
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് കീഴില് 1990-ല് പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ സാമ്പത്ിക സഹാ

യപത്ാമെ രൂേം നല്ിയ സ്വയംഭരണ സ്ാേനോണ് ‘കില’.മകാട്ടാരക്ര പ്റേറ്് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല് മഡവലേ്മേന്് 
(SIRD), ോലക്ാെ് അഗളിയിമല മുന് അഹാഡ്സ്-സി.സി.േി.ആര.എം., സംസ്ാനമത് മകാട്ടാരക്ര, േണ്ണുത്ി, തളിപ്റ
മ്പ എന്നിവിെങ്ങളിമല വികസന േരിശീലന പകന്ദങ്ങള് (ഇ.െി.സി.കള്) എന്നിവ കിലയുോയി സംപയാജിപ്ിച്് കിലയുമെ 
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പുതിയ റീജിയണല് മസന്റുകളായി രേവരത്ിച്ചു വരുന്നു.
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല ജനരേതിനിധികള്ക്കും ഉപദ്ാഗസ്രക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നും തപദേശ

സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങള്ക്് ബകോറിയ ഘെക സ്ാേനങ്ങളിമല ജീവനക്ാരക്കും സാമൂഹ്രേവരത്കരക്കും േരിശീ
ലനം നല്കുന്നതിലൂമെ രോപദശിക ഭരണസംവിധാനം ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ‘കില’യുമെ മുഖ്ഉപദേശ്ം.  അധികാര വിപക
ന്ദീകരണവോയും രോപദശികാസൂത്രണവോയും മോതുഭരണവോയും ൈന്മപ്ട്ട േഠന-ഗപവഷണ രേവരത്നങ്ങള് 
ഏമറ്ടുക്കുകയും ഇതുോയി ൈന്മപ്ട്ട നിയേനിരമ്ാണത്ിനും നയരൂേീകരണത്ിനുോവശ്ോയ വിദഗ്ദ്ധ ഉേപദശവം 
സഹായവം നല്കുകയും ‘കില’യുമെ ഉത്രവാദിത്ോണ്.  തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ ഭരണനിർവ്വഹണവോയി 
ൈന്മപ്ട്ട സംശയനിവാരണത്ിനുള്ള മഹല്പ് ബലന് സംവിധാനവം ‘കില’യുമെ പനതൃത്വത്ില് രേവരത്ിച്ചുവരുന്നു.

അധികാരവിപകന്ദീകരണവം രോപദശികാസൂത്രണവം സംൈന്ിച് േരിശീലനങ്ങള്  സംഘെിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പദശീയവം അന്തരപദശീയവോയ രോധാന്ം ബകവരിക്ാനും ജനാധിേത് അധികാര വിപകന്ദീകരണത്ില് േരിശീലനം 
നല്കുന്നതിനുള്ള ദക്ഷിപണന്ത്യിമല സുരേധാനോയ േരിശീലന സ്ാേനോയി ോറാനും ‘കില’യ്ക് കഴിഞെിട്ടുണ്ട്.  ജില്ാത
ലത്ില് വിപകന്ദീകൃതോയ േരിശീലന സംവിധാനം സൃഷ്ിച്ചുമകാണ്ടാണ് സേയൈന്ിതോയി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ
േനങ്ങളുമെ േരിശീലനാവശ്ങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നത്.

ഗാേവികസന േരിോെികളുമെ നിര വ്വഹണവോയി ൈന്മപ്ട്ട ഉപദ്ാഗസ്രുമെയും അനുപദ്ാഗസ്ന്ാരുമെയും േരിശീ
ലനത്ിനുള്ള മുഖ്സ്ാേനവോണ് കില.  ജില്ാ ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജ്ജന യൂണിറ്ിമല പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ, അസി്റേന്്               
ഡവലേ്മേന്് കമ്ീഷണർോർ, വകുപ്ിമല സംസ്ാന/ജില്ാതല ഉപദ്ാഗസ്ര, പ്ാക്് േഞ്ായത്് മസക്രട്ടറിോർ 
എന്നിവർക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളിമല ജില്ാ-പ്ാക്കുതല ഉപദ്ാഗസ്ർക്കുമുള്ള േരിശീലനവം കിലയുമെ പകന്ദങ്ങളില് 
നല്കുന്നുണ്ട്.  േഞ്ായത്ീരാജ് സംവിധാനം, ദാരിദ്ര� ലഘൂകരണ േദ്തികള്, പദശീയ മതാഴിലുറപ്് േദ്തി, ഇന്ിര ആവാസ് 
പയാജന, ലാൈ് ടൂ ലാന്് ഇനിപഷ്റ്ീവ്, രോപദശിക സാമ്പത്ിക വികസനം, കമ്പയൂട്ടർ അധിഷ്ിത േരിശീലനം, വിവരാ
വകാശ നിയേം 2005, നീർത്െ വികസനം, നിർമ്ല് ഭാരത് അഭിയാന്, രാഷ്ടീയ ഗാേസ്വരാജ് അഭിയാന് (RGSA) തുെങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളില് േരിശീലനം നല്കുന്നു.  കൂൊമത ഗാേവികസനം, ദാരിദ്ര� നിരമ്ാർജ്ജനം, രോപദശിക ആസൂത്രണം, ജന്ര, 
േരിസ്ിതി തുെങ്ങിയവയുോയി ൈന്മപ്ട്ട ഗപവഷണങ്ങള് , േഠനങ്ങള് എന്നിവയും കിലയുമെ ആഭിമുഖ്ത്ില് നെന്നുവ
രുന്നു.

അന്തരപദശീയ വികസന ഏജന്സിയായ യു.എന്.ഡി.േി., എസ.്ഡി.സി., യൂനിമസഫ,് യു.എന്. ഹാൈിറ്ാറ്,് പകാേണ് മവല്ത്്  
പലാക്ല് ഗവമണ്മന്് പഫാറം, പലാകൈാങ്് എന്നിവയുമെയും പദശീയതലത്ില് ഹഡ്പകാ, എന്.ഐ.യു.എ. പകന്ദ േഞ്ായത്് 
രാജ് േന്താലയം, പകന്ദ നഗരവികസന േന്താലയം എന്നിവയുമെയും സഹകരണപത്ാമെ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ 
പനതൃത്വത്ില് നെപ്ാക്കുന്ന അധികാരവിപകന്ദീകരണം ശക്തിമപ്ടുത്തുന്നതിനും ‘കില’ രേവർത്ിച്ചുവരുന്നു.  പകന്ദ േഞ്ായത്ീ
രാജ് േന്താലയം ‘കില’മയ രോപദശികാസൂത്രണത്ിമന്യും രോപദശിക ഭരണനിർവ്വഹണത്ിമന്യും ‘മസന്ര ഓഫ് എക്ല
ന്സ്’ആയി അംഗീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.  

മകാട്ടാരക്ര, േണ്ണുത്ി, തളിപ്റമ്പ എന്നിവിെങ്ങളിമല റീജിയണല് മസന്റുകളില് പ്ാക്കുകളിമല വിവിധ വിഭാഗം 
എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫീസരോരക്കുള്ള രേീ-സര വീസ്/കണ്ടന്സ്ഡ്/റിഫ്രഷര/ഓറിയപന്ഷന് മരൈയിനിംഗ് പകാഴ്സുകള്, േിനി്റേീ
രിയല് ജീവനക്ാരക്കുള്ള ഓറിയപന്ഷന് പകാഴ്സുകള്, േഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോര, േഞ്ായത്് മേമ്പരോര, േഹിളാസോജം 
രേസിഡന്റുോര, േഞ്ായത്ിമല വനിതാ അംഗങ്ങള്, ഗ്രൂപ്് സാമ്പത്ിക േരിോെി കണ് വീനരോര തുെങ്ങിയവരക്കുള്ള 
ഓറിയപന്ഷന് േരിശീലനം, വിപല്ജ് ആരട്ടിസാന് േരിശീലനം, ഡി.ഡ്യു.സി.ആര.എ. രേവരത്കരക്കും ൈാലവാെി 
അദ്്ാേികോരക്കുമുള്ള പോഷകാഹാര േരിശീലനം തുെങ്ങിയവയും ഈ പകന്ദങ്ങള് നല്കുന്നു. തപദേശസ്വയംഭരണ വകു
പ്പുേന്തി അദ്്ക്ഷനായുള്ള ഗപവണിംഗ് കകൗണ്സിലും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി മചയരോ
നായുള്ള എക്ികയൂട്ടീവ് കമ്ിറ്ിയുോണ് ഇന്പഗറ്ഡ് കിലയുമെ ഭരണേരവം നയേരവോയ തീരുോനമേടുക്കുന്നത.്

കുടുംബശ്ീ
ദാരിദ്ര�നിർമ്ാർജ്ജനം ലക്ഷ്ോക്ി 1998-ൽ സംസ്ാന തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് രൂേം നൽകിയ നൂതന സംവിധാ

നോണ് കുടുംൈശ്ീ-സംസ്ാന ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജന േിഷൻ. ദാരിദ്ര് നിർമ്ാർജ്ജനം മുഖ്ചുേതലയായി ഏമറ്ടുത്ിട്ടുള്ള 
ഈ േിഷൻ അതിമന് രേവർത്ന േരിോെി തപദേശസ്വയംഭരണ സഥാേനങ്ങളുമെ പനതൃത്വത്ിൽ രൂേീകരിക്കുന്ന സാമൂ
ഹ്ാധിഷ്ിത സംഘെനാ സംവിധാനത്ിലൂമെയാണ് നെപ്ാക്കുന്നത്. ഇരുേത് വർഷത്ിനുള്ളിൽ കുടുംൈശ്ീയുമെ രേവർ
ത്നം ശക്തവം വിപുലവോകുകയും സാമ്പത്ിക-സാമൂഹ്-സ്തീ ശാക്തീകരണം എന്നീ ലക്ഷ്ങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന
തിനുള്ള സ്തീകളുമെ കരുത്തുറ് സംഘെനാ സംവിധാനോയി നിലവിൽ വരികയും മചയ്തു.
സം�െനോ സംവിധോനം

ഓപരാ രേപദശമത്യും കുടുംൈങ്ങളിൽ നിന്നും 18 വയ്് പൂർത്ിയായ ഓപരാ സ്തീമയ വീതം ഉൾമപ്ടുത്ി രേവർത്ി
ക്കുന്ന 10 മുതൽ 20 വമര അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് സംഘെനാ സംവിധാനത്ിമല അെിസ്ാന ഘെകം. ഈ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങമള വാർഡ് തലത്ിൽ ഏര്ാ ഡവല്പമേന്് മസാബസറ്ികളായും (എഡിഎസ്), നഗരസഭാ/േഞ്ായത്് 
തലത്ിൽ കമ്യൂണിറ്ി ഡവല്പമേന്് മസാബസറ്ികളായും (സി.ഡി.എസ്.) മഫഡപററ്് മചയ്ിരിക്കുന്നു. മൂന്നു തലത്ിലും 
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രേവർത്ിക്കുന്ന ഇത്രം സംഘെനകളുമെ ഭാരവാഹിത്ം ജനാധിേത് രീതിയിൽ മതരമഞെടുക്മപ്ടുന്ന സ്തീകളാണ്.  
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല അംഗങ്ങൾ, എ.ഡി.എ്ിമന് രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിലും തപദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാേന അദ്്ക്ഷൻ കുടുംൈശ്ീ സി.ഡി.എസ്. വിലയിരുത്ൽ സേിതിയുമെ അദ്്ക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും ഈ സാമൂ
ഹ്ാധിഷ്ിത സംഘെനയ്ക് പനതൃത്വം നൽകുന്നു.  

സാമ്പത്ികോയി േിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന 43 ലക്ഷം കുടുംൈങ്ങൾ കുടുംൈശ്ീയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഓപരാ കുടുംൈത്ിൽ 
നിന്നും ഓപരാ വനിത ഉൾമപ്ടുന്ന 2.92 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അവമയ ഏപകാേിപ്ിച്് 19,489 ഏരിയാ ഡവലപ്് മേന്് 
മസാബസറ്ികളും 1065 കമ്യൂണിറ്ി ഡവലപ്് മേന്് മസാബസറ്ികളും ഉൾമപ്ടുന്ന കുടുംൈശ്ീ സംഘെനാ സംവിധാനം  
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. മോതുധാരാ അയല്ക്കുട്ടങ്ങള്മക്ാപ്ം ശാരീരിക, ോനസിക, 
ൈകൗദ്ിക മവല്ലുവിളികള് പനരിടുന്ന കുടുംൈങ്ങള്, രൈാന്സ്മജന്ഡര ജനവിഭാഗങ്ങള്, വപയാജനങ്ങള് എന്നിവരുമെ രേപത്ക 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളും രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.

രെധോന പദ്ധതികള്
l കുടുംബശ്ീ ശമഫക്രോ �ിനോൻസ് :  കുടുംൈശ്ീ സംഘെനാ സംവിധാനത്ിൽ ഉൾമപ്ട്ടിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾ 4572 

പകാെി രൂേ നിപക്ഷേോയി സോഹരിക്കുകയും 18,525 പകാെി രൂേ അംഗങ്ങൾക്് ആന്തരിക വായ്പയായി ലഭ്ോക്കുക
യും മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 

l	ലിഫങ്കജ് ബോങ്കിംഗ് :  ലഘുസമ്പാദ്മത് മൂലധന നിപക്ഷേോക്ി ോറ്ി അയൽക്കൂട്ടങ്ങമള ലഘുസംരംഭങ്ങളിൽ ഏർമപ്
ടുന്നതിന് പരേരിപ്ിക്ത്ക് വിധത്ിൽ ൈാങ്് ലിപങ്ജ് പരോഗാേിലൂമെ 13738 പകാെി രൂേ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് ലഭ്ോക്ി.

l	ശമഫക്രോ സംരംഭങ്ങള് : കുടുംൈശ്ീ വനിതകൾക്് സ്വയംമതാഴിലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്നതാണ് സൂക്ഷ 
സംരംഭങ്ങളിലൂമെ ലക്ഷ്േിടുന്നത്. ആർ.എം.ഇ/യുവശ്ീ േദ്തികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. േലിശ സൈ് സിഡിയും േറ്റു 
േല സാമ്പത്ിക സഹായങ്ങളും കുടുംൈശ്ീ സൂക്ഷ സംരംഭങ്ങൾക്് ലഭ്ോക്കുന്നുണ്ട്.  

l	അമൃതം ഫു�് സപ്ിടമന്റ് :  സംസ്ാനത്് 6 ോസം മുതൽ 3 വയസ്സുവമര രോയമുള്ള കുട്ടികളുമെ പോഷകകുറവ് േരിഹ
രിക്കുന്നതിനും അധിക പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിനും സാമൂഹ്നീതി വകുപ്് നെപ്ാക്കുന്ന റ്ി.എച്്.ആർ.എസ് േദ്
തിയാണ് അമൃതം  ഫുഡ് സലൈിമേന്്. ഇതിമന് ഭാഗോയി കുടുംൈശ്ീയുമെ കീഴിലുള്ള ആറു മുതൽ േത്തു വമര സംരംഭകർ 
അെങ്ങുന്ന 242 യൂണിറ്റുകൾ പഫാരട്ടിബഫഡ് അമൃതം നയൂരൈിേിക്് ഉല്പാദിപ്ിച്് അംഗൻവാെികളിലൂമെ വിതരണം മചയ്യുന്നു. 

l	സോ്്വനം :  ആപരാഗ് രംഗമത് കുടുംൈശ്ീയുമെ ഭാവനാപൂർണ്ണോയ േദ്തിയാണ് സാന്ത്വനം.  ോറിവരുന്ന ജീവിത
ബശലിയുമെ ഭാഗോയി ഉണ്ടാകുന്ന പരാഗങ്ങളായ രക്തസമ്ർദേം, രേപേഹം തുെങ്ങിയവ േരിശീലനം സിദ്ിച് സാന്ത്വനം 
പവാളന്ിപയഴ് സ് വീടുകള് സന്രശിച്് യഥാസേയം േരിപശാധിക്കുകയാണ് 'സാന്ത്വനം' എന്ന േരിോെിയിലൂമെ ഉപദേ
ശിക്കുന്നത്. 

l	ഹർഷം : ആപരാഗ്രംഗത്് വപയാജന േരിോലനത്ിന് േരിശീലനം സിദ്ിച് എക്ികയൂട്ടീവകളുമെ പസവനം ലഭ്ോ
ക്ിമക്ാണ്ട് നെപ്ിലാക്കുന്ന നൂതന േദ്തിയാണ് ഹരഷം മജറിയാരൈിക്് മകയര േദ്തി. മുതിരന്ന തലമുറയ്ക് ആവ
ശ്ോയ വിവിധ പസവനങ്ങള് ലഭ്ോക്കുന്ന സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകമള രൂേീകരിക്കുകയാണ് ഈ േദ്തിയിലൂമെ വിഭാവനം 
മചയ്ിരിക്കുന്നത്.

l	ഹരിതകർമ്മഫസന : തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേന തലത്ില് ോലിന് നിരമ്ാരജന രേവരത്നങ്ങള് മതാഴില് സം
രംഭഗ്രൂപ്പുകളിലൂമെ നെപ്ിലാക്കുന്ന േദ്തിയാണ് ഹരിതകരമ്പസന. കുടുംൈശ്ീ േിഷന് ഹരിതപകരളം േിഷനുോയും 
ശുചിത്വ േിഷനുോയും സംപയാജിച്് മകാണ്ട്  തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിലൂമെയാണ് ഈ േദ്തി നെപ്ിലാക്കു
ന്നത്. 28000 ല് േരം കുടുംൈശ്ീ വനിതകള് ഇതിനകം േരിശീലനം പൂരത്ീകരിച്ചു രേവരത്നസജ്ജരായി.

l	രെത്യോേ : സമൂഹത്ിമല ോരശ്വവല്കൃത വിഭാഗങ്ങള് ഉള്മപ്ടുന്ന അവിവാഹിതരായ അമ്ോര, രൈാന്സ്മജപന്ഴ്്, 
ോനസിക ബവകല്ം പനരിടുന്ന കുട്ടികള് / അവരുമെ അമ്ോര, കിെപ്് പരാഗികള് / അവരുമെ സംരക്ഷകരായ സ്തീകള്, 
വൃദ് വിധവകള് തുെങ്ങിയവരക്് സൂക്ഷ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള േദ്തി.

l	എശറസ് : സംസ്ാനത്് രേളയമക്ടുതികൾ മൂലം ഉേജീവന ോർഗ്ങ്ങൾ നഷ്മപ്ട്ട കുടുംൈങ്ങൾക്് വരുോനോർഗ്ം
കമണ്ടത്ി നൽകുന്നതിമന് ഭാഗോയി കുടുംൈശ്ീയുമെ പനതൃത്വത്ിൽ 50,000 പേർക്് ലൈംൈിംഗ്, ഇലക് പരൈാണിക് സ് 
റിപ്യറിംഗ്, ഇലക്ടിക്ൽ പജാലികൾ, കൃഷി അനുൈന് പജാലികൾ (മതങ്ങുകയറ്ം/കാടുമവട്ടൽ), പലാൺരൈി & 
അയണിംഗ്, മസയിൽസ്, ഹകൗസ് കീപ്ിംഗ്, പഡ മകയർ, ഹകൗസ് മേയ്ഡ്, ഡാറ് എൻരൈി എന്നീ 10 പേഖലകളിലായി 
സകൗജന് സ്വയംമതാഴിൽ േരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി എബറസ് പരോഗാം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ട്.

വിപണനത്ിനുള് നൂതന പദ്ധതികള് 
l	ഓണ്ശലൻ മോർക്റ്റിംഗ് :  കുടുംൈശ്ീ വനിതാ സംരംഭകരുമെ ഉല്പ്ന്നങ്ങള് ഓൺബലൻ വിേണിയില് ലഭ്ോക്കുന്ന

തിനു www.kudumbashreebazar.com എന്ന പേരില് ഒരു ഇ-പകാപേഴ്് പോരട്ടല് രേവരത്ിച്ചു വരുന്നു. കുടുംൈശ്ീ 
ഉല്േന്നങ്ങള് ആേപസാണിലും വിേണനത്ിനായി ലഭ്ോക്ിയിട്ടുണ്ട്.  
 ോസചന്തകള്, വിേണനപേളകള്, സരസ് പേളകള്, ഭക്ഷ് പേളകള്, സംപയാജിത വിേണന പകന്ദങ്ങള്, നാപനാ 
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ോരക്റ്്, ോരക്റ്ിംഗ് കിപയാസ്കുകള്, കുടുംൈശ്ീ ഔട്ട് മലറ്റുകള് എന്നിവയിലൂമെയും കുടുംൈശ്ീ ഉൽേന്നങ്ങൾ വിതരണം 
മചയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഉൽേന്നങ്ങൾക്്  രേപത്കോയി വിേണന സാധ്ത ഒരുക്കുന്നതിനായി എല്ാ ജില്കളിലും ഒരു കുടുംൈ
ശ്ീ ൈസാർ എന്ന രീതിയില് േദ്തി ആവിഷ്രിച്ിട്ടുണ്ട്. 
അഗതി രഹിത ഫകരളം - അഗതി കുടുംബങ്ങളടെ പുനരധിവോസ പദ്ധതി 

സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്നിർമ്ാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്ം സാർത്കോക്കുന്നതിനും സർക്ാർ ഒരുക്ിയിരിക്കുന്ന രേപത്ക 
േദ്തികളുമെ ആനുകൂല്ങ്ങൾ അർഹരായ ഗുണപഭാക്താക്ൾക്് ലഭ്ോക്കുന്നതിനുോയി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ളിലൂമെ ആവിഷ് കരിച്് നെപ്ിലാക്കുന്നതാണ് ഈ േദ്തി.  വ്ക്തികളുമെ സേഗോയ ഉന്നേനത്ിനും സുസ്ിരോയ വിക
സനത്ിനും അത്ന്താപേക്ഷിതോയ അതിജീവനം, അെിസ്ാന സകൗകര്ം, ോനസികം, വികസനം എന്നീ നാല് തരത്ി
ലുള്ള ആവശ്ങ്ങൾ ഇതിലൂമെ സാക്ഷാത്കരിക്മപ്ടുന്നു. േദ്തി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ തുെർച്യായ മൂന്നു 
വർഷത്ിലാണ് േദ്തി നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നത്.
ബോലസഭ

കുട്ടികളുമെ േങ്ാളിത്ാവകാശം ഉറപ്ാക്ി അവരുമെ സേഗ വികസനം സാദ്്ോക്കുകമയന്ന ലക്ഷ്ം മുൻനിർത്ി 
കുടുൈശ്ീ രൂേം മകാടുത് കുട്ടികളുമെ സാമൂഹികാധിഷ്ിത ശംഖലയാണ് ൈാലസഭകൾ. േകൗരപൈാധമുള്ള പുതുതലമുറമയ 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ് ൈാലസഭയുമെ ലക്ഷ്ം.  നിലവില് 33,000 ൈാലസഭകളിലായി 4,97,037 പേര അംഗങ്ങളാണ്. ഭിന്നപശ
ഷിക്ാർക്ായി 589 രേപത്ക ൈാലസഭകളും രേവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്.
ബ�് സ് സ്ോപനങ്ങള് (സ് കൂള്/ബി.ആർസി)

ൈകൗദ്ികോയ ഭിന്നപശഷിക്ാരായ വ്ക്തികളുമെ ക്രേോയ േരിചരണം, േരിശീലനം എന്നിവയിലൂമെ അവമര സമൂഹ
ത്ിൽ ോന്തപയാടു കൂെി ജീവിക്കുവാൻ രോപ്തോക്കുന്ന സ്ാേനങ്ങളാണ് ൈഡ് സ്, ൈിആർസി എന്നിവ. സംസ്ാനത്് 
നിലവിൽ 263 ൈഡ് സ് സ്ാേനങ്ങൾ രേവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 
ടജന്റർ

 ചൂഷണങ്ങൾക്കും അതിക്രേത്ിനും ഇരയാകുന്ന സ്തീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും താൽക്ാലിക പുനരധിവാസം, േറ്റു േിന്തു
ണകൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിനായി സ് പനഹിത മജന്ർ മഹൽേ് മഡസ് ക്കുകൾ രേവർത്ിക്കുന്നു.  സമൂഹത്ില് മോതുമവ 
സ്തീകളുമെ േദവി ഉയരത്തുന്നതിനും വനിതാ വികസന രേവരത്നങ്ങള്ക്് ആവശ്ോയ ോരഗ്നിരപദേശവം ബവദഗ്ധ്വം 
േിന്തുണയും േരിശീലനവം നല്കുന്ന മജൻഡർ റിപസാഴ് സ് മസന്റുകൾ 467 തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ രേവർ
ത്ിക്കുന്നു. 75 പ്ാക്കുതല കമ്യൂണിറ്ി കകൗൺസിലിങ്ങ് മസന്റുകള് രേവർത്ിച്ചു വരുന്നു.
ഫകന്ദ്രോവിഷ് കൃത പദ്ധതികള്

നഗര ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജ്ജനത്ിനായുള്ള പകന്ദാവിഷ് കൃത േദ്തികളായ പദശീയ ഉേജീവന ദകൗത്ം (എൻയുഎൽഎം), 
രേധാന േന്തി ആവാസ് പയാജന (നഗരം) എന്നിവ കുടുംൈശ്ീയിലൂമെയാണ് നെപ്ാക്ി വരുന്നത്. 
സം�കൃഷി/ഫജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്

കാർഷിക പേഖലയുമെ അഭിവൃദ്ിക്് സഹായകോകുന്ന തരത്ിൽ മതാഴിൽ സാധ്ത ലക്ഷ്ം വച്് രൂേം നൽകിയ 
സംരംഭോണ് സംഘകൃഷി/പജായിന്് ലയൈിലിറ്ി ഗ്രൂപ്്. കൃഷി മചയ്യുവാൻ താത്േര്മുള്ള ഭൂരഹിതരും കൃഷിഭൂേി ലഭ്േല്ാ
ത്വരുോയ അയൽക്കൂട്ട കുടുംൈങ്ങൾക്് ോട്ടത്ിന് കൃഷി മചയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തരിശുഭൂേിയുമെ 
അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൂല്വർദ്ിത ഉത്േന്ന സംരംഭങ്ങൾ പരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും സംഘകൃഷി സഹായകോയിട്ടുണ്ട്. 
നിലവിൽ 3.1 ലക്ഷത്ിൽേരം സ്തീ കർഷകർ 63,101 സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി 52,490 മഹക്ടർ സ്ലത്തു കൃഷിയിറക്ി 
വരുന്നു. മജഎൽജി ഉത്േന്നങ്ങൾക്് േികച് വരുോനം ലഭ്ോക്കുന്നതിനായി 133 ഇെത്രം മൂല്വർദ്ിത യൂണിറ്റുകളും 186 
മചറുകിെ മൂല്വർദ്ിത യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ട്.  
പ്ോന്റ് നഴ് സറി

ഗുണപേന്യുള്ള സസ്ബതകൾ േിതോയ നിരക്ിൽ ഉത്ോദിപ്ിച്് വിേണനം നെത്തുന്നതിനായി ബജവിക എന്ന 
പേരിൽ സംസ്ാനത്തുെനീളം ലൈാന്് നഴ് സറികൾ സ്ാേിച്ിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലൈാന്് നഴ് സറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നില
വിലുള്ള  നഴ് സറികള് വികസിപ്ിക്കുന്നതിനായും 50,000 രൂേ വീതം േലിശ രഹിത റിപവാൾവിങ്  ഫണ്ട് നൽകി വരുന്നു.
ശജവ കൃഷി

േതിനായിരം മഹക്ടറിൽ ഓർഗാനിക് (േിജിഎസ് -ോർട്ടിസിപപ്റ്റി ഗാരന്ീ സി്റേംസ്) സർട്ടിഫിക്പറ്ാടുകൂെി 
ബജവകൃഷി മചയ്് കാർഷിക ഉത്േന്നങ്ങൾ ഉത്ോദിപ്ിക്ാനാണ് ലക്ഷ്േിട്ടിരിക്കുന്നത്. 20000 കൃഷി സംഘങ്ങമള 
(പജായിന്് ലയൈിലിറ്ി ഗ്രൂപ്്) 201 ക്്റേറുകളിലാക്ി ബജവകൃഷിയിൽ വ്ാപൃതരാക്ാനാണ് ലക്ഷ്േിടുന്നത്. 3815 മഹക്ടർ 
ഭൂേിയിൽ നിലവിൽ പൂർണോയും ബജവ കൃഷി മചയ്തു വരുന്നു. 1020 പലാക്ൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമെ വിവരങ്ങൾ േി.ജി.എസ് പോർട്ട
ലിൽ രജി്റേർ മചയ്ിട്ടുണ്ട്.
 ടനല്് ഉൽപ്പോദന കൂട്ടോയ്മകള്

 മനൽകൃഷി വ്ാേിപ്ിക്കുന്നതിന് നെപ്ിലാക്കുന്ന േദ്തിയാണ് മനല്് ഉൽപ്ാദന കൂട്ടായ്മകൾ. നാളിതുവമര 81 മനല്് 
ഉൽപ്ാദന കൂട്ടായ്മകൾ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. ഉൽോദക കൂട്ടായ്മകൾക്് മനല്് പശഖരണം, സംസ് കരണം, ബ്ാൻഡിംഗ് എന്നീ 
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മചലവകൾക്ായി സംഭരിക്ാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന മനല്ിമന് 80%ന്  സബലൈപകായുമെ മനല്് സംഭരണ നിരക്ിൽ ോഡി 
കളക്റീവ് സ് ഫണ്ട് (േരോവധി 2 ലക്ഷം രൂേ വമര)  അനുവദിക്ാനാവന്നതാണ്.
മൃഗസംരക്ഷണ ഫമഖല

സംസ്ാനമത്ാട്ടാമക മൃഗസംരക്ഷണ പേഖലയില് പകരള ചിക്ന് (പബ്ായിലര ചിക്ന് ഉല്പാദന വിേണന േദ്തി) 
ABC (മതരുവ് നായ്കളിമല വന്്ംകരണ േദ്തി),  ആടുഗാേം, ക്ഷീരസാഗരം, ജപനാവ - മുട്ട പശഖരണ വിേണന േദ്തി, കാെ 
വളർത്ൽ എന്നീ േദ്തികൾ നെപ്ിലാക്ി വരുന്നുണ്ട്. 
പട്ടികവർഗ/ജോതി ഫമഖല

മോതു സമൂഹത്ിമല സ്തീകമളക്ാൾ കടുത് ദാരിദ്ര�ം അനുഭവിക്കുന്ന േട്ടികവർഗ്/ജാതി വിഭാഗങ്ങമള കുടുംൈശ്ീയുമെ 
കുെക്ീഴിൽ അണിനിരത്തുക എന്നത് കുടുംൈശ്ീയുമെ മുഖ്ലക്ഷ്ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.  ഇതിനായി എഡിഎസ്/സിഡിഎസ് 
സംവിധാനങ്ങളിൽ േട്ടികവർഗ്/ജാതിക്ാരുമെ ആനുോതിക േങ്ാളിത്ം ഉറപ്ാക്കുന്ന തരത്ിൽ നിയോവലിയിൽ 
പഭദഗതി വരുത്ിയിട്ടുണ്ട്. 

േട്ടികവർഗ് വിഭാഗക്ാർക്കു പവണ്ടിയുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂേീകരിക്കുക, േട്ടികവർഗ് കുടുംൈങ്ങളിൽ സമ്പാദ്-വായ്പാ
ശീലം ഉണ്ടാക്കുക, എ.ഡി.എസ് തലം വമര രേപത്ക സംഘെനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക, േട്ടികവർഗ് കുട്ടികമള മുഴുവനും 
സ് കൂളിമലത്ിക്കുക, കുട്ടികളിലും കകൗോരരോയക്ാരിലും രോയോയവരിലുമുള്ള പോഷകാഹാര നിലവാരം ഉയർത്തുക. 
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് േദ്തിയിൽ സജീവോയി േമങ്ടുക്കുന്നതിന് അവമര രോപ്തരാക്കുക, ആശ്യ േദ്തി രേകാരമുള്ള 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ ലഭ്ോക്കുന്നതിനു പവണ്ട സഹായം നൽകുക എന്നിവ രേധാന ലക്ഷ്ങ്ങളാണ്. 6978 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലാ
യി 124904 കുടുംൈങ്ങമള കുടുംൈശ്ീ സംഘെനാ സംവിധാനത്ില് അണിനിരത്ാന് കഴിഞെിട്ടുണ്ട്.
കണ്ഫസോർഷ്യം - സം�െിച്ചു േക്തരോകോൻ സംരംഭക കൂട്ടോയ്മകള്

ഒപര തരത്ിലുള്ള ഉൽേന്നങ്ങൾ ഉൽോദിപ്ിക്കുന്ന വിവിധ യൂണിറ്റുകളിമല സംരംഭകർ പചർന്ന് രൂേീകരിക്കുന്ന കൂട്ടാ
യ്മയാണ് കൺപസാർഷ്ം -   1. അമൃതം  2. ഉന്നതി  3. കാദംൈരി 
l		കഫ� കുടുംബശ്ീ: അതിഥി സൽക്ാരപേഖലയിൽ സേഗോയ ോറ്ം സൃഷ്ിച്ചുമകാണ്ടുള്ള കുടുംൈശ്ീയുമെ ഉേബ്ാന്ാണ്
 കപഫ കുടുംൈശ്ീ - േരമ്പരാഗതോയ രുചികൂട്ടുകൾ പകരളത്നിേപയാടുകൂെി ഉേപഭാക്താക്ളിപലക്് എത്ിക്കുന്നു. 
l	കുടുംബശ്ീ രൈോവൽസ്: കുടുംൈശ്ീ വനിതകൾ നെത്തുന്ന ൊക് സി സർവ്വീസ്. 
l വനിത ടകട്ടിെ നിർമ്മോണ ഗ്രൂപ്പ് - മകട്ടിെ നിർമ്ാണ പേഖലയിമല സ്തീ സാന്നിദ്്ം.
l	എൻ.ആർ. ഒ - കുടുംൈശ്ീ ോതൃകയിലുള്ള ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജ്ജന രേവർത്നങ്ങൾക്് േറ്റു സംസ്ാനങ്ങമള സഹായിക്കു

ന്നതിനായി പദശീയ ഉേജീവന േിഷൻ കുടുംൈശ്ീമയ  നാഷണൽ റിപസാഴ് സ് ഓർഗബനപസഷനായി അംഗീകരിച്ചു.

ഇൻ�ർഫമഷൻ ഫകരള മിഷൻ
സംസ്ാനമത് മുഴുവൻ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിലും ഇ-ഗപവണൻസ് നെപ്ാക്കുകമയന്ന ലക്ഷ്പത്ാമെ 1999 

ജൂണിൽ ഇൻഫർപേഷൻ പകരള േിഷൻ രൂേീകരിച്ചു. ഇ-ഗപവണൻസ് പേഖലയിൽ ചുവടുറപ്ിച്് മുപന്നറുന്ന ഇൻഫർപേഷൻ 
പകരള േിഷൻ 1955മല 12-ാേത് തിരുവിതാംകൂർ മകാച്ി സാഹിത് ശാസ്തീയ ധർമ് സംഘങ്ങൾ രജി്റേർ മചയ്യുന്നതിനുള്ള 
ആക്ട് രേകാരം തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് കീഴിൽ 2014 മഫബ്രുവരി 10 മുതൽ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ാേനോയി രജി്റേർ 
മചയ്് രേവർത്ിച്ചുവരുന്നു. തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ, തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന് ജില്ാതല ഓഫീസുകൾ, 
സംസ്ാന ആസൂത്രണ പൈാർഡ്, ജില്ാ ലൈാനിംഗ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവ തമ്ിൽ േര്രം ൈന്ിപ്ിക്കുന്ന കമ്പയൂട്ടർ 
ശംഖല സ്ാേിക്കുക, വിവിധ തലങ്ങളിമല കമ്പയൂട്ടർവൽക്രണം പൂർത്ീകരിച്് ഇ-ഗപവണൻസ് നെപ്ാക്കുക തുെങ്ങിയ
വയാണ് േിഷനില് നിക്ഷിപ്തോയ രേധാന രേവർത്നങ്ങൾ. ഇതിമന് ഭാഗോയി വിവിധതലങ്ങളിലുള്ള തപദേശസ്വയംഭരണ
സ്ാേനങ്ങളിൽ വിന്സിക്കുന്നതിനുള്ള പസാഫ്റ് മവയർ ആലൈിപക്ഷനുകൾ വികസിപ്ിക്കുകയും മുൻകാലപരഖകൾ കമ്പയൂ
ട്ടർവൽക്രണത്ിന് സജ്ജോക്കുകയും ജീവനക്ാമര ഈ പേഖലകളിൽ േരിശീലിപ്ിക്കുകയും മചയ്തു. നിലവിൽ മവൈ് 
അധിഷ്ിത പസവനങ്ങൾക്കും എം-ഗപവണൻസിനും രോധാന്ം നൽകിമക്ാണ്ടാണ് ഇ-ഗപവണൻസ് നെപ്ിലാക്ി വരു
ന്നത്. 1200 തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളിൽ KSWAN/VPN കണക്ടിവിറ്ി സ്ാേിക്കുകവഴി മോതുജനങ്ങൾക്കും, തപദേശഭര
ണസ്ാേനങ്ങളിമല ജീവനക്ാർക്കും തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളുോയി ൈന്മപ്ട്ട വിവരങ്ങൾ മവൈ് അധിഷ്ിത പസവ
നങ്ങളിലൂമെ ലഭ്ോക്ാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്ട്. കമ്പയൂട്ടർവൽക്രണവോയി ൈന്മപ്ട്ട് മോതുജനങ്ങൾക്കും തപദേശഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളിമല ജനരേതിനിധികൾക്കും ജീവനക്ാർക്കും സംശയനിവാരണത്ിനും, സാപങ്തിക സഹായത്ിനുോയി 
മഹൽപ്് ഡസ് ക്് സംവിധാനവം രേവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്. (പഫാൺ: 0471-2773160)

ഇൻ�ർഫമഷൻ ഫകരള മിഷടന്റ ഫസോഫ്റ് ടവയറുകള്
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ വിവിധ രേവർത്നങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് േഞ്ായത്് രാജ്/മുനിസിപ്ാലിറ്ി 

നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, അനുൈന് അധികാരവിപകന്ദീകരണ നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ജനന- േരണ - ഹിന്ദു വിവാഹ/മോ
തുവിവാഹ രജിസ് പരൈഷൻ നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കും അതിമല ഉപദ്ാഗസ്ന്ാർക്കും 
ൈാധകോയ േറ്റു നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയ്ക് അനുസൃതോയി ഇൻഫർപേഷൻ പകരള േിഷൻ വിവിധ പസാഫ്റ് മവ
യറുകൾ വികസിപ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സംസ്ാനത്് ഏറ്വം വലിയ പഡറ്ാപൈസുള്ള പരോജക്ടാണ് ഐ.മക.എം. വിവിധ 
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പസാഫ്റ് മവയറുകളും അവയുമെ രേവർത്ന പേഖലയും താമഴമക്ാടുക്കുന്നു.
l	സുഫലഖ - േദ്തി രൂേീകരണം മുതൽ നിർവ്വഹണം  വമരയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഓൺബലനായി നെപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 

മവൈ് അധിഷ്ിത പസാഫ്റ് മവയർ.
l	ഫസവന (സിവിൽ രജിസ് ഫരൈഷൻ) - ഓൺബലൻ സംവിധാനത്ിലൂമെ ജനന-േരണ-വിവാഹ രജിസ് പരൈഷനുകൾ നെത്തു

ന്നതിനും സർട്ടിഫിക്റ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ോപക്ജ്. 
l	ഫസവന (ടപൻഷൻ) - സംസ്ാനമത് സാമൂഹ് സുരക്ഷാ മേൻഷൻ ഗുണപഭാക്താക്ളുമെ മേൻഷൻ വിതരണം ഇല

ക് പരൈാണിക് േണിപയാർഡർ സംവിധാനത്ിലൂമെയും DBT (Direct Beneficiary Transfer) മുപഖന ൈാങ്്/പോ്റേ് ഓഫീസ് 
അക്കൗണ്ടിലൂമെയും നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മവൈ് അധിഷ്ിത പസാഫ്റ് മവയർ.

l		സഞ്യ - ഇ-പേയ് മേന്്, എസ്.എം.എസ് തുെങ്ങിയ സകൗകര്ങ്ങൾ ഉൾമപ്ടുത്ി റവനയൂ ബകകാര്ം മചയ്യുന്നതിനുള്ള 
മവൈ് അധിഷ്ിത ആലൈിപക്ഷൻ.

l		സോംഖ്യ - അക്രൂവൽ അെിസ്ാനോക്ിയുള്ള ഡൈിൾ എൻരൈി അക്കൗണ്ടിംഗ് ആലൈിപക്ഷൻ.
l		സ്ോപന -  ജീവനക്ാരുമെ പസവന-പവതന/േി എഫ് വിശദാംശങ്ങൾ.
l		സൂചിക - ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം വഴി ലഭ്ോകുന്നതും ഓഫീസിനകത്് തീർപ്് കൽപ്ിക്കുന്നതുോയ ഫയലുകളുമെ 

നീക്ം പരഖമപ്ടുത്തുന്നതിനും െച്് സ് ക്രീൻ സംവിധാനത്ിലൂമെ ഫയലുകളുമെ നിജസ്ിതി മോതുജനങ്ങൾക്് അറി
യുന്നതിനുമുള്ള ആലൈിപക്ഷൻ.

l	 സഫങ്കതം - ആർക്ിമെക്ച്ർ രജിസ് പരൈഷനും മകട്ടിെ മേർേിറ്ിനും പവണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ സേർപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം, ഇലക് പരൈാണിക് രൂേത്ിൽ മകട്ടിെ മേർേിറ്്/പൂർത്ീകരണ സർട്ടിഫിക്റ്്/ ഓക്കുപ്ൻസി 
സർട്ടിഫിക്റ്് നൽകൽ, ഫയലിമന് നിജസ്ിതി, മേർേിറ്് എന്നിവ സംൈന്ിച് വിവരങ്ങൾ എസ്.എം.എസ്. (എം. 
ഗപവണൻസ്) മുപഖന അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾമപ്ട്ട മവൈ് അധിഷ്ിത പസാഫ്റ് മവയർ.

l		സംഫവദിത: തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെ മവൈ് ബസറ്് ലഭ്ോക്കുന്നതിനുള്ള ോപക്ജ്.
l	സകർമ്മ - കകൗൺസിൽ/കമ്ിറ്ികളുമെ കാര്േരിോെികൾ, തീരുോനങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ ബകകാര്ം മചയ്യുന്നതിനും 

പയാഗ തീയതി, സേയം എന്നിവ എസ്എംഎസ് ആയും ഇ-മേയിലായും അറിയിക്കുന്നതിനും േിനിറ്് സിമന് േകർപ്് 
ൈന്മപ്ട്ട എല്ാവർക്കും ഓൺബലനായി നൽകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം.

l	സഞ്ിത - േഞ്ായത്് രാജ്-മുൻസിപ്ൽ നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സർക്ാർ ഉത്രവകൾ എന്നിവയെങ്ങിയ ഇലക് പരൈാ
ണിക് വിജ്ാന പകാശം.

l	സചിരേ (അസറ്റ് ) - തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെ ആസ്ി വിവരങ്ങൾ പരഖമപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള മവൈ് അധിഷ്ിത ആലൈി
പക്ഷൻ.

l	സചിരേ(ജി.ഐ.എസ് ) - തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെ ഭൂേെങ്ങൾ, വാർഡ് ോപ്പുകൾ എന്നിവയെങ്ങിയ ഭൂേെവയൂഹം 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ആലൈിപക്ഷൻ.

l	സഹോയ (ഓഫട്ടോമോറ്റിക് സ് കൂള് ഹോജർ സംവിധോനം) - സർക്ാർ സ് കൂളുകളിമല വിദ്ാർത്ികളുമെ േഠനവിവരങ്ങളും 
പരോഗ്് റിപപ്ാർട്ടുകളും ഹാജർ നിലയും യഥാസേയം ോതാേിതാക്ൾക്് മവൈ് ബസറ്ിലൂമെ മതരയുന്നതിനും വിവ
രങ്ങൾ എസ്എംഎസ്/ഇ-മേയിലിലൂമെ ലഭ്ോക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം.

l	സമഗ് - വ്ത്സ്യിനം ആലൈിപക്ഷനുകൾ ഒമരാറ് വിൻപഡായിൽ ലഭ്ോക്ി , പസവനങ്ങൾ ജനങ്ങളുമെ വിരൽതുമ്പിൽ 
എത്ിക്കുന്നതിനുള്ള മോബൈൽ ആലൈിപക്ഷൻ.

ഇ-ഗഫവണൻസിനോയി രൂപകൽപ്പന ടചയ്് നെപ്പിലോക്ിയ സംവിധോനങ്ങള്
l	 ഫഹോസ്ിറ്റൽ കിഫയോസ് ക് : ആശുേത്രികൾ മുപഖനയുള്ള ജനന-േരണങ്ങളുമെ തത്േയ രജിസ് പരൈഷൻ സംവിധാനം.
l	ജനഫസവനഫകന്ദ്രങ്ങള് :  മോതുജനങ്ങൾക്ാവശ്ോയ വിവിധ പസവനങ്ങൾ ലഭ്ോക്കുന്നതിനും േണേിെോടുകൾ 

നെത്തുന്നതിനുമുള്ള ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കമ്പയൂട്ടർവൽക്കൃത കകൗണ്ടർ സംവിധാനം.
l	 Enterprise Resource Plan Solution :  ഐ.മക.എം വികസിപ്ിച്ിട്ടുള്ള ഓപരാ ആലൈിപക്ഷനുകളും സ്വന്തം അസ്ിത്വത്ി

ലാണ് നിലമകാള്ളുന്നത്. ഇങ്ങമന വ്ത്സ്ോയ അസ്ിത്വമുള്ള വിവിധ പസാഫ്റ് മവയര ആലൈിപക്ഷനുകമള ഏകീക
രിച്് ഒറ് പലാഗിനിലൂമെ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല മുഴുവന് രേവരത്നങ്ങളും ബകകാര്ം മചയ്യാന് കഴിയു
ന്ന വിധത്ില് ഐ.മക.എം വികസിപ്ിച്ചു മകാണ്ടിരിക്കുന്ന പസാഫ്റ് മവയര ആലൈിപക്ഷനാണ്  ERP Solution.

l	ഇ-െിക്റ്റിംഗ് :  സിനിേ തീപയറ്റുകളില് നിന്നും തപദേശസ്വയംഭരണസ്ാേനങ്ങള്ക്കുള്ള വിപനാദ നികുതി ബകകാര്ം 
മചയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്ിയ പസാഫ്റ് മവയറാണ് ഇ-െിക്റ്ിംഗ്. ‘ഈ സിനി െിക്റ്ിംഗ് ലൈാറ്്പഫാം’ (e-Cine Ticketing 
Platform’) േദ്തി പകരളത്ിമല മുഴുവന് തീപയറ്റുകളിലും നെപ്ാക്കുകമയന്നതാണ് ലക്ഷ്ോക്കുന്നത്. 

l	നവീകരിച്ച LSGD ഫപോർട്ടൽ :  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന് മവൈ് ബസറ്് Content Management (Open Source) സാ
പങ്തികവിദ് ഉേപയാഗിച്് േരിഷ്രിച്് കൂടുതല് ആകരഷകവം, വിപുലോയ വിവരങ്ങളും പസവനങ്ങളും അെങ്ങിയിട്ടു
ള്ളതും സംപവദനക്ഷേതയുള്ളതുോയ രീതിയില് അവതരിപ്ിക്കുന്നു.

l	ശുചിത്വ ജോഗ്തോ ഫപോർട്ടൽ :  തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളില് ആപരാഗ് ജാഗതാ രേവരത്നങ്ങളുോയി ൈന്മപ്ട്ട് ഓപരാ 
വാരഡിലും നെത്തുന്ന സര പവ്വയുമെ വിവരങ്ങള് പരഖമപ്ടുത്തുന്ന പോരട്ടല്.
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l	 റിബിൽ�് ഫകരള ആപ്ിഫക്ഷൻ: പകരളത്ില് സംഭവിച് പേോരിയും േണ്ണിെിച്ിലും കാരണം വീടും/ഭൂേിയും നഷ്മപ്ട്ട
തിമന്യും വീടുകള്ക്്  സംഭവിച് നാശനഷ്ത്ിമന്യും ആധികാരികോയ കണക്കുകള് പശഖരിക്ാനായി 
രൂേമപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന ആലൈിപക്ഷന്. (https://rebuild.lsgkerala.) 

l   ഓ�ിറ്റ് ആപ്ിഫക്ഷൻ: 2017-18 മല ഓഡിറ്് രേവരത്നങ്ങളുമെ ഭാഗോയി പകരളത്ിമല മുഴുവന് തപദേശഭരണസ്ാേ
നങ്ങളുമെയും വാരഷിക റിപപ്ാരട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വിവരപശഖരണം, േരിപശാധന എന്നിവ ഇ-ഗപവണന്സ്  
സംവിധാനത്ിലൂമെ സുഗേോയി മചയ്യുന്നതിനുള്ള മവൈ് അധിഷ്ിത പസാഫ്റ് മവയര സംവിധാനം.

l   യു.എൽ.ബി രൈോൻസ്ഫർ : നഗരസഭ ജീവനക്ാരുമെ സ്ലംോറ്ം സുതാര്ോക്കുന്നതിനുപവണ്ടിയും പവഗതയാക്കുന്നതിനും 
പവണ്ടി എമ.മക.എം തയ്യാറാക്ിയിട്ടുളള മവൈ് ആലൈിപക്ഷന്.

ടവബ് അധിഷ്ിത ഓണ്ശലൻ സർവ്ീസുകള്
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് പോരട്ടല് : www.lsgkerala.gov.in
ഇൻഫർപേഷൻ പകരള േിഷൻ  : www.ikm.gov.in
ജനന-േരണ-വിവാഹ സർട്ടിഫിക്റ്റുകൾ  : www.cr.lsgkerala.gov.in
വസ്തു നികുതികളുമെ ഇ-പേയ് മേന്്  : www.tax.lsgkerala.gov.in
േദ്തി നിർവ്വഹണം  : www.plan.lsgkerala.gov.in
അക്രൂവൽ അധിഷ്ിത ഡൈിൾ എൻരൈി അക്കൗണ്ടിംഗ് : www.finance.lsgkerala.gov.in
സാമൂഹ്സുരക്ഷാ മേൻഷൻ  : www.welfarepension.lsgkerala.gov.in
ഫയൽ രൈാക്ിംഗ്  : www.filetracking.lsgkerala.gov.in
സർക്ാർ ഉത്രവകൾ  : www.go.lsgkerala.gov.in
മെന്ഡർ പനാട്ടിഫിപക്ഷൻ  : www.tender.lsgkerala.gov.in
േഞ്ായത്് ജീവനക്ാരുമെ പരോവിഡന്് ഫണ്ട്  : www.kpepf.lsgkerala.gov.in
മുൻസിപ്ിൽ ജീവനക്ാരുമെ പരോവിഡന്് ഫണ്ട്  : www.kmpecpf.lsgkerala.gov.in
ജി.ഐ.എ്് ോപ്പുകൾ   : www.gis.lsgkerala.gov.in
മകട്ടിെ നിർമ്ാണ മേർേിറ്റുകൾ : www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in
വസ്തു നികുതി നിരണ്ണയം : www.sanchaya.lsgkerala.gov.in
പയാഗതീരുോനങ്ങള് (സകരമ്) : www.meeting.lsgkerala.gov.in
ഡി&ഒ ബലസന്സ് : www.revenue.lsgkerala.gov.in
നഗരസഭ ജീവനക്ാരുമെ സ്ലം ോറ്ം : www.hr.lsgkerala.gov.in
ജീവനക്ാരുമെ േങ്ാളിത് മേന്ഷന് : www.apps.lsgkerala.gov.in/sthapana
പകാരഡിപനഷന് സേിതി േീറ്ിംഗ് ോപനജ് മേന്്  : www.ccmeeting.lsgkerala.gov.in
റീൈീല്ഡ് സരപവ്വ : www.rebuild.lsgkerala.gov.in
ബലഫ് എം.ഐ.എസ് : www.lifemissionmis.lsgkerala.gov.in
സിനിേ െിക്റ്ിംഗ് : www.keralafilms.gov.in

ശുചിത്വ മിഷൻ
ോലിന്മുക്ത പകരളം എന്ന ലക്ഷ്ം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള രോപ്തരാക്കുന്നതിന് 

പവണ്ട േരിോെികൾ ആസൂത്രണം മചയ്തു നെപ്ിലാക്കുന്നതിനാണ് ശുചിത്വ േിഷൻ രൂേീകരിച്ിട്ടുളളത്. സുരക്ഷിത േനുഷ്
വിസർജ്ജ് നിർമ്ാർജ്ജനം, ഖര-ദ്രവോലിന് േരിോലനം, കുെിമവളളശുചിത്വം, വ്ക്തിഗത - സാമൂഹ്-സ്ാേന 
ശുചിത്വം, േരിസര ശുചിത്വം ഇവയിൽ പൂർണ്ണ പനട്ടം ബകവരിക്കുക എന്നതാണ് ശുചിത്വേിഷമന് ഉപദേശ്ം. ഇതിനായി 
താമഴപ്റയുന്ന ലക്ഷ്ങ്ങൾ മുൻനിർത്ിയുളള രേവർത്നങ്ങളാണ് േിഷൻ നെപ്ിലാക്ിവരുന്നത്. 
l ശുചിത്വ പരോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിദഗ്ദ്ധ ഉേപദശം നൽകൽ
l ഖരദ്രവ ോലിന്സംസ് ക്രണ ശുചിത്വ പരോജക്ടുകൾ േരിപശാധിച്് സാപങ്തിക അംഗീകാരം നൽകൽ
l നഗര ഗാേ രേപദശങ്ങളിമല ശുചിത്വ പരോജക്ടുകൾക്് സംസ്ാന  ൈഡ്ജറ്ിൽ നിന്നും ോനദണ്ഡങ്ങള്ക്നുസൃതോയി 

സാമ്പത്ിക വിഹിതം നൽകൽ
l ശുചിത്വപേഖലയിൽ രേവർത്ിക്കുന്ന ഇതര സ്ാേനങ്ങളും വകുപ്പുകളുോയി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള കൂട്ടി

പയാജിപ്ിക്ൽ
l ശുചിത്വ പരോജക്ടുകളുമെ വിലയിരുത്ലും േഠനവം റിപപ്ാർട്ടിംഗും
l വിപുലോയ വിവര വിദ്ാഭ്ാസ വിനിേയ രേവർത്നങ്ങളിലൂമെ ശുചിത്വപൈാധം സൃഷ്ിച്ചുമകാണ്ട് ആപരാഗ്കരോയ 

േരിസരം വീടുകളിലും മതാഴിലിെങ്ങളിലും മോതുയിെങ്ങളിലും ഉറപ്പുവരുത്ി പകരളത്ിമന് േരിസ്ിതി മേച്മപ്ടുത്തുക,
 തപദേശസ്വയംഭരണസ്ാേനങ്ങമള അവയുമെ അനിവാര് ചുേതലയിൽമപ്ട്ട  ശുചിത്വ േരിോലനത്ിന് അനുപയാജ്

ോയ രേവർത്നങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്കുന്നതിന് രോപ്തരാക്ി അവ പവഗത്ിൽ നെപ്ിൽവരുത്ി പകരളമത് ോലിന്മുക്ത 
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സംസ്ാനോയി ോറ്ിമയടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക എന്നതുോണ് ശുചിത്വേിഷമന് കർത്വ്ം.  ഈ ലക്ഷ്ങ്ങൾമവ
ച്ചുമകാണ്ട് ശുചിത്വ േിഷൻ മുപഖന തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ താമഴപ്റയുന്ന േദ്തി
കൾ നെപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

 1. സ്വഛ്ഭാരത് േിഷൻ (ഗാേീൺ) 2. സ്വഛ്ഭാരത് േിഷൻ (അർൈൻ) 3. ശുചിത്വപകരളം-ഖര-ദ്രവ-ോലിന് േരിോലനം 
(നഗരം & ഗാേം) 4. കമ്യൂണിപക്ഷൻ ആന്് കപ്ാസിറ്ി ഡവലപ്് മേന്് യൂണിറ്് (സാനിപട്ടഷൻ). 

  സംസ്ാനത്് ഗീന് പരോപട്ടാപക്ാള്, സ്വാപ്് പഷാപ്പുകള്, സീപറാ പവ്റേ് ഓണ് ഗകൗണ്ട്, കളപക്റഴ്് @സ്കൂള് എന്നീ 
നൂതനാശയങ്ങള് നെപ്ിലാക്കുന്നതിനും ശുചിത്വേിഷന് തുെക്ം കുറിച്ിട്ടുണ്ട്.

ഫകരള സംസ്ോന ഗ്ോമീണ ഫറോ�് വികസന ഏജൻസി
േി.എം.ജി,എസ്.ബവയുമെ സംസ്ാനതല നിർവ്വഹണ ചുേതലയുള്ളത് സംസ്ാന ഗാേീണ പറാഡ് വികസന ഏജൻ

സിക്ാണ്. തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുേന്തി അദ്്ക്ഷനും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി ഉോ
ദ്്ക്ഷനും ഗാേവികസന കമ്ീഷണർ മേമ്പർ മസക്രട്ടറിയുോണ്. 14 ജില്കളിലും ജില്ാ േഞ്ായത്ിമല ദാരിദ്ര� ലഘൂകരണ 
യൂണിറ്ിമന് ഭാഗോയി എക് സികയൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അദ്്ക്ഷനായുള്ള ജില്ാതല േദ്തി നിർവ്വഹണ യൂണിറ്റുകളും 
ഇതിപനാെ് ൈന്മപ്ട്ട് രേവർത്ിക്കുന്നു.

ഈ േദ്തി അനുസരിച്് ഏമറ്ടുപക്ണ്ട പറാഡുകളുമെ മുൻഗണനാ േട്ടിക തയ്യാറാപക്ണ്ടത് എം.േിോർ, എം.എൽ.
എോർ എന്നിവർ േമങ്ടുക്കുന്ന ജില്ാ േഞ്ായത്ിമന് പയാഗത്ിൽ മവച്ാണ്. ഈ േട്ടിക ഗാേീണ പറാഡ് വികസന 
ഏജൻസിക്് സേർപ്ിക്കുന്നു. ഇത് പക്രാഡീകരിച്് ചീഫ് മസക്രട്ടറി മചയർോനും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് അഡീഷണല് 
ചീഫ് മസക്രട്ടറി മേമ്പർ മസക്രട്ടറിയുോയുള്ള പ്റേറ്് മലവൽ ്റോന്ിങ് കമ്റ്ിയുമെ അംഗീകാരത്ിനായി സേർപ്ിക്കുകയും 
കമ്ിറ്ിയുമെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് ഓപരാ ോപക്ജിനും വിശദോയ പരോജക്ട് റിപപ്ാർട്ട് തയ്യാറാക്ി ഗാേീണ പറാഡ് 
വികസന ഏജൻസിയിമല ചീഫ് മെക് നിക്ൽ ഓഫീസറുമെ അംഗീകാരപത്ാമെ േരിപശാധനയ്കായി പ്റേറ്് മെക് നിക്ൽ 
ഏജൻസിക്് സേർപ്ിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിംഗ് പകാപളജും പകാഴിപക്ാെ് നാഷണൽ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 
മെക് പനാളജിയുോണ് പ്റേറ്് മെക് നിക്ൽ ഏജൻസിയായി പകന്ദസർക്ാർ ചുേതലമപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. പ്റേറ്് മെക് നി
ക്ൽ ഏജൻസിയുമെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് പകന്ദസർക്ാരിമന് അംഗീകാരത്ിനായി േദ്തി സേർപ്ിക്കുന്നു. 
പകന്ദാനുേതി ലഭിച്ചു കഴിഞൊൽ സംസ്ാന സർക്ാരിമന് ഭരണാനുേതിപയാമെ ഗാേീണ പറാഡ് വികസന ഏജൻസിയി
മല ചീഫ് മെക് നിക്ൽ ഓഫീസറുമെ പേൽപനാട്ടത്ിൽ ഇ-മെൻഡർ മചയ്ാണ് േദ്തി നെപ്ിലാക്കുന്നത്.

തഫദേേമിരേം-ഫകരള ഫലോക്ൽ ഗവണ്ടമന്റ് സർവ്ീസ് ട�ലിവറി ഫരെോജക്ട്
2011-ല് ആരംഭിച് തപദേശേിത്രം േദ്തിയുമെ ആദ്ഘട്ടം 2017 ഡിസംൈര ോസം അവസാനിക്കുപമ്പാള് മേരപഫാേന്സ് 

ഗാന്് ഇനത്ില് പകരളത്ിമല ഗാേേഞ്ായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കുോയി 1490.91 പകാെി രൂേ പസവനം മേച്മപ്
ടുത്തുന്നതിപലക്കുള്ള ആസ്ി വികസനത്ിനായി നല്കുകയുണ്ടായി. 2018 ോരച്് ോസം 31 വമര 44000 ത്ില്േരം വലുതും 
മചറുതുോയ ജനപസവപനാേകാരരേദോയ വിവിധ ഉേേദ്തികള് (ോലിന്സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്, ആധുനികരീതിയിലുള്ള 
ശ്ശാനങ്ങള്, രേകൃതി വിഭവങ്ങളുമെ സംരക്ഷണം, ആധുനികരീതിയിലുള്ള അറവശാലകള്, ൈഡ്സ് സ്കൂളുകള് തുെങ്ങിയവ) 
നെപ്ിലാക്കുന്നതിപലക്ായി 1459.70 പകാെി രൂേ (97.01%) വിനിപയാഗിച്ചു. ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെയും നഗരസഭകളുമെയും 
രേവരത്നങ്ങള് മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും േനുഷ്വിഭവപശഷിയും മേച്മപ്ടുത്തുക വഴി സ്ാ
േനങ്ങളുമെ കാര്പശഷി വരദ്ിപ്ിക്കുവാന് സാധിച്ചു. തല്ഫലോയി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ അക്കൗണ്ടിംഗി
ലും ഓഡിറ്ിലും കൃത്ത ബകവരിക്ാന് സാധ്ോയി. മക.എല്.ജി.എസ്. ഡി.േി. േദ്തി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ള്ക്് ഒരു സപപ്ാരട്ട് യൂണിറ്് ആയി രേവരത്ിക്കുവാനും പലാകൈാങ്ിമന് ഉന്നത പററ്ിങ്ങില്  ഉള്മപ്ടുത്തുവാനും സാധിച്ചു.

ഒന്നാംഘട്ട േദ്തി ഉന്നത ഗുണനിലവാരത്ില് സേയൈന്ിതോയി പൂരത്ിയാക്ിയതിമന് ഫലോയി 300 േില്ണ് 
യുഎസ് പഡാളറിമന് രണ്ടാം ഘട്ടം പകന്ദ സരക്ാരും പലാക ൈാങ്കും അംഗീകരിച്ചു. പകരള പ്റേറ്് അരൈന് സര വ്വീസ് 
മഡലിവറി പരോജക്ട് എന്ന പേരില് 2020 മുതല് 2025 വമര 2785.7 പകാെിരൂേയുമെ (1950 പകാെി രൂേ പലാകൈാങ്് 
വിഹിതവം 835.7 പകാെിരൂേ സംസ്ാനസരക്ാര വിഹിതവം) േദ്തികള് നെപ്ിലാക്ാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. േദ്തി 
രൂേീകരണ രേവരത്നങ്ങള്ക്ായി 28 പകാെി രൂേ പലാക ൈാങ്് അനുവദിച്ിട്ടുണ്ട്.

ക്ലീൻ ഫകരള കമ്പനി ലിമിറ്റ  �്
സംസ്ാനത്് ദ്രുതഗതിയിൽ നെക്കുന്ന നഗരവൽക്രണത്ിമന് ഫലോയി ോലിന്ങ്ങളുമെ അളവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്ര

ോതീതോയ വർദ്നവ് മൂലം അവയുമെ പശഖരണം, സംസ് കരണം എന്നിവ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് താങ്ങാ
വന്നതിപലമറയാണ്. അതിനു ഫലരേദോയി ഇെമേെലുകള് നെത്ി േരിഹാരം കാണുന്നതിനുപവണ്ടി ക്ീൻ പകരള കമ്പനി 
ലിേിറ്ഡ് എന്ന സ്ാേനം 1956-മല കമ്പനീസ് ആക്ടിമല വ്വസ്കൾക്നുസൃതോയി 2013 -ല് രജി്റേർ മചയ്തു തപദേശ
സ്വയംഭരണവകുപ്ിമന്  കീഴിൽ രേവർത്നം ആരംഭിച്ചു. തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് േന്തി മചയർോനായി എട്ടംഗ ഡയറ
ക്ടർ പൈാർഡ് രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.  



102

കമ്പനിയുമെ രോരംഭ രേവർത്നങ്ങളിൽ രേധാനോയും അബജവോലിന്ങ്ങളായ ലൈാ്റേിക് ോലിന്ങ്ങളുമെയും ഇല
ക് പരൈാണിക് ോലിന്ങ്ങളുമെയും പശഖരണവം പുനഃചംക്രേണവം നെപ്ിലാക്കുന്ന േദ്തികളാണ് ഏമറ്ടുത്ത്.  തപദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ, മോതുേരാേത്് വകുപ്് നെപ്ിലാക്ിയ പറാഡ് നിരമ്ാണ രേവൃത്ികളിൽ തപദേശ സ്ാേനങ്ങൾ 
വഴി പശഖരിച് ലൈാ്റേിക്കുകൾ മരെഡ്് മചയ്് ഉേപയാഗിച്ിട്ടുണ്ട് നാളിതുവമരയായി 901.44 മേരൈിക് െണ് രെഡഡ് ലൈാ്റേിക് 
ഉല്പ്ാദിപ്ിക്കുകയും 630.12 മേരൈിക് െണ് പറാഡ് നിരമ്ാണത്ിന് വിതരണം മചയ്ിട്ടുമുണ്ട്. ോലിന്സംസ് കരണ പരോ
ജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്ി മെണ്ടർ നെേെികൾ ഒഴിവാക്ി  േദ്തി നിർവ്വഹണം നെത്തുന്നതിന്  കമ്പനിക്് അനുേതി നൽകി
യിട്ടുണ്ട്. ഇതുവമര 165 തപദേശസ്ാേനങ്ങളുോയി കമ്പനി കരാറിൽ ഏർമപ്ടുകയും 133 സ്ാേനങ്ങളിൽ മേഷിനറികൾ 
സ്ാേിക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 1460 െണ്ണിൽ അധികം ഇ-ോലിന്ങ്ങൾ പശഖരിച്് ശാസ്തീയോയി പുന:ചംക്രേണം നെത്തുവാ
നും കൂൊമത മൂല്വർദ്ിത പസവനമേന്ന നിലയിൽ ആേൽക്രം േട്ടികയിൽ ഉൾമപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള െയൂൈ് ബലറ്റുകൾ, സിഎ
ഫ്എൽ, രേിന്ർ കാർട്ടിജുകൾ എന്നിവ ശാസ്തീയോയി സംസ് കരിക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്. രേളയൈാധിത രേപദശങ്ങളിമല 
അബജവോലിന് പശഖരണം, സംസ് ക്രണം എന്നീ ചുേതലകള് സരക്ാര കമ്പനിമയ ഏൽപ്ിച്ിരുന്നു.  േതിനായിരം 
െൺ ോലിന്ോണ്  രേളയൈാധിത രേപദശങ്ങളിൽ നിന്നും പശഖരിച്ിട്ടുള്ളത്. ഇ-ോലിന് പുന:ചംക്രേണ പകന്ദങ്ങള് സ്ാ
േിക്കുന്നതിനും ഗ്ാസ്, ചില്ലുകുപ്ികൾ എന്നിവയുമെ പശഖരണത്ിനും സംസ് കരണത്ിനും തുകൽ ഉല്പന്നങ്ങളും ൈാഗുകളും 
റബ്ർെയറുകളും സംസ് കരിക്കുന്നതിനും ആവശ്ോയ  സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാമറടുപ്ിലാണ് കമ്പനി. 
കമ്പനിയുമെ ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്ല് ഗ്റേ്ഹകൗസ് ൈില്ഡിംഗിലാണ്.

ഫകരള നഗര ഗ്ോമ വികസന ധനകോര്യ ഫകോർപ്പഫറഷൻ
പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ വികസന േദ്തികൾക്് വായ്പാ ധനസഹായം നൽകുന്ന പകരള 

സർക്ാർ സ്ാേനോണ് പകരള നഗര ഗാേ വികസന ധനകാര് പകാർപ്പറഷൻ. തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ 
വികസന േദ്തികൾക്് വായ്പാ ധനസഹായം നൽകുക എന്നതാണ് പകാർപ്പറഷമന് രേധാന രേവർത്ന ലക്ഷ്ം. സാ
മ്പത്ിക ഭദ്രതയുള്ള േദ്തികൾക്് അെങ്ൽ തുകയുമെ 90% വമര വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. കൂൊമത േദ്തി ആവിഷ് ക
രിക്കുന്നതിനും നെപ്ാക്കുന്നതിനും സാപങ്തികവം അല്ാത്തുോയ സഹായങ്ങളും ോർഗ്നിർപദേശങ്ങളും നൽകുക, തപദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുോയി സഹകരിച്് േദ്തികൾ നെപ്ിലാക്കുക എന്നിവയും രേവർത്ന ലക്ഷ്ങ്ങളാണ്. സംസ്ാന 
സരക്ാര നെപ്ാക്ി വരുന്ന ബലഫ് േിഷന് പരോജക്ടിന് ഹഡ്പകായില് നിന്നും 4000 പകാെി രൂേ വായ്പ ലഭ്ോക്ി എല്ാ 
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങള്ക്കും ഭവന വായ്പയായി വിതരണം മചയ്യുന്ന േദ്തി 2018 മുതല് നെപ്ാക്കുന്നു. പകാർപ്
പറഷമന് നിയന്തണം 8 അംഗങ്ങളുള്ള ഡയറക്ടർ പൈാർഡിൽ നിക്ഷിപ്തോണ്. പകാർപ്പറഷമന് മഹഡ് ആഫീസും രജി
സ് പരൈഡ് ആഫീസും തിരുവനന്തപുരത്് വഴുതയ്കാെ് രൈാൻസ് െവറിൽ രേവർത്ിച്ചു വരുന്നു. പേഖലാ ആഫീസ് പകാഴിപക്ാെ് 
രേവർത്ിക്കുന്നു.

ഫകരള റൂറൽ എംഫപ്ോയ് ടമന്റ് ആന്റ് ടവൽട�യർ ടസോശസറ്റി
ഗാേീണപേഖലയിൽ കൂടുതൽ മതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിന് േഞ്ായത്തു വകുപ്ിമന് കീഴിൽ 1986-ൽ തിരുവ

നന്തപുരം ആസ്ാനോയി ആരംഭിച് സ്ാേനോണ് പകരള റൂറൽ എംപലൈായ് മേന്് ആന്് മവൽമഫയർ മസാബസറ്ി. 
മസാബസറ്ിയുമെ ബദനംദിന ഭരണം നിയന്തിക്കുന്നത് 15 അംഗങ്ങൾ ഉൾമപ്ട്ട ഡയറക്ടർ പൈാർഡാണ്. സർക്ാർ നാേ
നിർപദേശം മചയ്യുന്ന  മചയർോൻ, ബവസ് മചയർോൻ, ോപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ജില്കളിമല ഗാേേഞ്ായത്തു രേസിഡന്റു
ോരിൽ നിന്നും ജനറൽ കകൗൺസിൽ മതരമഞെടുക്കുന്ന ഏഴുപേർ, ഒരു വ്ക്തിഗത അംഗം, സർക്ാർ നാേനിർപദേശം മച
യ്യുന്ന 4 പേർ തുെങ്ങിയവർ ഉൾമപ്ട്ടതാണ് ഡയറക്ടർ പൈാർഡ്. േഞ്ായത്് ഡയറക്ടറാണ് മസാബസറ്ിയുമെ ോപനജിംഗ് 
ഡയറക്ടർ. േഞ്ായത്് പജായിന്് ഡയറക്ടർ പകഡറിലുള്ള ഉപദ്ാഗസ്നാണ് മസാബസറ്ിയുമെ മസക്രട്ടറി. ഓപരാ ജില്യിൽ 
നിന്നും രണ്ട് എന്ന ക്രേത്ിൽ ഗാേേഞ്ായത്തു രേസിഡന്റുോരിൽ നിന്നും മതരമഞെടുക്മപ്ടുന്ന 28 പേർ, സർക്ാർ 
നാേനിർപദേശം മചയ്യുന്ന 11 പേർ, ഡയറക്ടർ പൈാർഡ് അംഗങ്ങൾ തുെങ്ങിയവർ ഉൾമപ്ട്ട ജനറൽ കകൗൺസിലാണ് മസാ
ബസറ്ിയുമെ മോതുവായ രേവർത്നം നിയന്തിക്കുന്നത്. 

ഗാേലക്ഷി മുദ്രാലയം എന്ന പേരിൽ ക്രൂസ് സ്ാേിച്ിട്ടുള്ള ആധുനിക ഓഫ് മസറ്് അച്െിയന്തങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ിട്ടുള്ള 
രേിന്ിംഗ് രേസ്സുകൾ ോലക്ാെ് ജില്യിമല കഞ്ിപക്ാട്ടും തിരുവനന്തപുരം ജില്യിമല കല്ിയൂരിലും രേവർത്ിച്് വരുന്നു. 
1988-ൽ സ്ാേിക്മപ്ട്ട കഞ്ിപക്ാട്ട് ഗാേലക്ഷി മുദ്രാലയത്ിൽ നിന്നാണ് ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്് ആവശ്ോയ അച്െി 
സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും വിതരണം മചയ്തു വരുന്നത്. കൂൊമത തപദേശകം, ക്രൂസ് ഡയറി എന്നിവയും ഇവിമെ നിന്നാണ് അച്
െിച്് പുറത്ിറക്കുന്നത്. 2012-ൽ രേവർത്നം ആരംഭിച് തിരുവനന്തപുരത്് കല്ിയൂരിൽ സ്ാേിച്ിട്ടുള്ള ഗാേലക്ഷി മുദ്രാ
ലയത്ിൽ രേധാനോയും ഇപപ്ാൾ മുനിസിപ്ാലിറ്ികളുമെയും മുനിസിപ്ൽ പകാർപ്പറഷനുകളുമെയും അച്െി പജാലികളാണ് 
മചയ്തു വരുന്നത്. േഞ്ായത്് വകുപ്ിമന് രേസിദ്ീകരണങ്ങളായ േഞ്ായത്് രാജ് ോസികയും തപദേശകവം ഗാേലക്ഷി 
മുദ്രാലയം മുപഖന അച്െിക്കുന്നു.

ഗാേേഞ്ായത്തുകളിമല മതരുവവിളക്കുകൾക്് ആവശ്ോയ ൈൾബുകളും അനുൈന് ഉേകരണങ്ങളും നിർമ്ിക്കുന്ന
തിനായി ''പകരള ഗാേപജ്ാതി ബലറ്ിംഗ്''  എന്ന പേരിൽ ക്രൂസിമന് ആഭിമുഖ്ത്ിൽ സ്വകാര് സംരംഭകമര കൂെി ഉൾമപ്
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ടുത്ി ഒരു കമ്പനി രജി്റേർ മചയ്് രേവർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിമന് ഫാക്ടറിയും അനുൈന് ഓഫീസും കാസർപഗാഡ് 
ജില്യിമല സീതാംപഗാളി കിൻഫ്രാ ോർക്ിൽ ആണ് രേവർത്ിക്കുന്നത്.  സംസ്ാനമത് എല്ാ തപദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങള്ക്കും ആവശ്ോയ മതരുവ് വിളക്കുകളും അനുൈന് ഉേകരണങ്ങളും സ്ാേിക്ലും അവയുമെ േരിോലനവം 
കമ്പനി മുപഖനയാണ് നെന്നു വരുന്നത്.

ഫകരള റൂറൽ �വലപ് ടമന്റ് ആന്റ് മോർക്റ്റിംഗ് ടസോശസറ്റി
ഐ.ആര.ഡി.േി/എസ്.ജി.എസ്.ബവ, കുടുംൈശ്ീ, േഹിളാസോജം മുതലായ ഗാേീണ സന്നദ് സംഘെനകളുമെ ഉല്പ

ന്നങ്ങള് പനരിട്ട് ഉേപഭാക്താക്ളില് എത്ിക്കുന്നതിന് ചാരിറ്ൈിള് മസാബസറ്ി ആക്ട് രേകാരം രജി്റേര  മചയ്ിട്ടുളള 
സ്ാേനോണ് പകരള റൂറല് മഡവലേ്മേന്് & ോരക്റ്ിംഗ് മസാബസറ്ി (പകരംസ്).  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മസക്ര
ട്ടറി മചയരോനും പരോജക്ട് ഡയറക്ടര, തിരുവനന്തപുരം മേമ്പര മസക്രട്ടറിയുോണ്.  ഗാേശ്ീ എന്ന പരൈഡ് ോരക്ില്            
രേവരത്ിക്കുന്ന ഈ സ്ാേനം മചറുകിെ സംരംഭങ്ങള്  ഉല്പാദിപ്ിക്കുന്ന കലരപ്ില്ാത് പേന്പയറിയ ഉല്പന്നങ്ങള് ന്ായ
വിലയ്ക് ഉേപഭാക്താക്ളില് എത്ിക്കുന്നു.

ഭക്ഷ്യസംസ് കരണ ഫപോഷകോഹോര ഫകന്ദ്രം
1987-ല് പദശീയ ഗാേീണ മതാഴില്ദാന േദ്തി രേകാരം പകാഴിപക്ാെ് ജില്യിമല ൈാലുപശേരിയില് ആരംഭിച് ഭക്ഷ് 

സംസ്കരണ പോഷകാഹാരപകന്ദോണ് എഫ്.േി.എന്.സി. ഭക്ഷ് സംസ്കരണ പോഷകാഹാര കാര്ങ്ങളില് േരിശീലന 
സകൗകര്ങ്ങള് ഏരമപ്ടുത്തുക, ഭക്ഷ്സംസ്കരണത്ില് മോതുജനങ്ങള്ക്് എല്ാവിധ പസവന സകൗകര്ങ്ങളും ഏരമപ് 
ടുത്തുക, സ്ക്വാഷ്, ജാം, അച്ാറുകള്, മറാട്ടി, ൈിസ്കറ്്, പകക്്, മജല്ി, ഫ്രൂട്ടി എന്നിവയുമെ ശരിയായ ഉല്പാദനം എന്നിവ പക
ന്ദത്ിമന് സകൗകര്ങ്ങള് ഉേപയാഗിച്് ഗുണപഭാക്താക്ള്ക്്  നല്കുക, കാരഷിക ഉല്പന്നങ്ങളുമെ ഉല്പാദനാനന്തര സംവിധാ
നമത് മേച്മപ്ടുത്തുന്ന സാപങ്തികവിദ് വികസിപ്ിമച്ടുക്കുക, പോഷകാഹാര േരിോെിക്് ആസൂത്രിതോയ സംവിധാനം 
വഴി ജനങ്ങളുമെ ആപരാഗ്വം പോഷകാഹാരവം ഉറപ്പു വരുത്തുക തുെങ്ങിയവയാണ് ഈ സ്ാേനത്ിമന് രേധാന ലക്ഷ്
ങ്ങള്.  

ഗവണ്ടമന്റ് രൈോൻസ് ഫപോർട്ട് ആന്റ് എകയുപ് ടമന്റ് ഓർഗശനഫസഷൻ, മൂവോറ്റുപുഴ
ഗാേവികസന വകുപ്ിനു കീഴിലുള്ള എല്ാവിധ വാഹനങ്ങളുമെയും അറ്കുറ്പ്ണികൾ നെത്തുന്നതിനുള്ള സ്ാേനോണ് 

മൂവാറ്റുപുഴ ആസ്ാനോയുള്ള ഗവൺമേന്് രൈാൻസ് പോർട്ട് & എകയുേ് മേന്് ഓർഗബനപസഷൻ. ജനറൽ പഫാർോമന് പന
തൃത്വത്ിൽ സു്ജ്ജോയ ഒരു വർക്് പഷാപ്് മൂവാറ്റുപുഴ സിവിൽപ്റേഷനു സേീേം ഈ സ്ാേനത്ിമന് കീഴിൽ രേവർ
ത്ിച്ചുവരുന്നു.

റൂറൽ ഇൻ�ർഫമഷൻ ബയൂഫറോ
ഗാേവികസന വകുപ്ിമന് രേസിദ്ീകരണ, രേചാരണ വിഭാഗോണ് റൂറൽ ഇൻഫർപേഷൻ ൈയൂപറാ. സർക്ാർ നെപ്ാക്കു

ന്ന ദാരിദ്ര� നിർമ്ാർജ്ജന േദ്തികൾക്കും ഗാേങ്ങളിമല വികസന രേവർത്നങ്ങൾക്കും വിപുലോയ രേചാരണം നൽകു
ന്നതിലൂമെ സർക്ാരിമന് നയേരിോെികൾ ജനങ്ങളിമലത്ിക്കുന്നതിൽ റൂറൽ ഇൻഫർപേഷൻ ൈയൂപറാ ഗണ്ോയ േങ്കുവ
ഹിക്കുന്നു. ഗാേവികസന വകുപ്ിമന് ഔപദ്ാഗിക മുഖേത്രോയ 'ഗാേഭൂേി' ബദ്വോസിക ൈയൂപറായുമെ രേസിദ്ീകരണോണ്. 
കൂൊമത ലഘുപലഖകൾ, പോ്റേറുകൾ തുെങ്ങിയവയും അച്െിച്് വിതരണം മചയ്യാറുണ്ട്.

പദ്ധതികളം സ് കീമുകളം

ഒമ്പതോം പദ്ധതി (1997-2002) ജനകീയോസൂരേണം
73, 74 ഭരണഘെനാ പഭദഗതികമളത്തുെർന്ന് പകരള േഞ്ായത്് രാജ്/മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയേങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നപതാ

ടുകൂെി വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിനും ഭരണതലത്ിൽ ജനേങ്ാളിത്ത്ിനും രേസക്തിയുണ്ടായി. ഇത് സുസാദ്്ോക്കു 
ന്നതിനുപവണ്ടി സംസ്ാന സർക്ാർ ഒൻേതാം േഞ്വത്ര േദ്തിക്ാലത്് നെപ്ാക്ിയ ഒരു ആസൂത്രണ നിർവ്വഹണ 
രേക്രിയയാണ് ജനകീയാസൂത്രണം. തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന്യും സംസ്ാന ആസൂത്രണ പൈാർഡിമന് യും സംയുക്ത 
പേൽപനാട്ടത്ിലാണ് ഈ േദ്തി നെപ്ിലാക്ിയത്. പൂർണ്ണോയ ജനേങ്ാളിത്പത്ാമെ, വിദഗ്ദ്ധമരയും ഉപദ്ാഗസ്മരയും 
ജനരേതിനിധികപളാമൊപ്ം അണിനിരത്ി േദ്തിയാസൂത്രണവം നിർവ്വഹണവം കാര്ക്ഷേോയും സേയൈന്ിതോയും 
സുതാര്ോയും ോതൃകാേരോയും നെത്തുന്നതിന് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള രോപ്തോക്കുന്നതിനുപദേശിച്ചുമകാണ്ടാണ് 
1996 ആഗ്റേ് 17 ന്, മോന്നിൻ ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ ജനകീയാസൂത്രണത്ിന് തുെക്ം കുറിച്ത്. ശ്ീ. ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതി
രിപ്ാെ് അദ്്ക്ഷനായ 451 പേർ അെങ്ങുന്ന ഉന്നതതല ോർഗ്നിർപദേശക സേിതിയുമെ പേൽപനാട്ടത്ിലായിരുന്നു ജനകീ
യാസൂത്രണം നെപ്ിലാക്ിയത്.
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ഒമ്പതാം േദ്തിക്ാലം മുതലാണ് സംസ്ാനത്ിമന് േദ്തിവിഹിതത്ിമന് വലിമയാരു േങ്് തുക തപദേശഭരണ 
സ്ാേനങ്ങൾക്് വികസനപക്ഷേ രേവർത്നങ്ങൾക്ായി അനുവദിച്ചു നൽകിവരുന്നത്. ൈഹുജനസംഘെനകളുമെയും 
ഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെയും വ്ക്തികളുമെയും സേീേനത്ിലും കാഴ്ചപ്ാെിലും വികസപനാന്മുഖവം ജനാധിേത്േരവോയ ോറ്ം 
വരുത്തുന്നതിന് ജനകീയാസൂത്രണ രേസ്ാനത്ിന് കഴിഞ്ഞു. സംസ്ാനത്തുെനീളം സുതാര്വം ജനകീയവം ശാസ്തീയവോയ 
സേഗ വികസനത്ിന് നിരവധി ോതൃകകൾ ഒമ്പതാം േദ്തിക്ാലത്് ഉണ്ടായി.

പത്ോം പഞ്വത്സര പദ്ധതി (2002-07) (ഫകരള വികസന പദ്ധതി)
േത്ാം േഞ്വത്ര േദ്തി പകരള വികസന േദ്തി എന്ന പേരിലാണ് നെപ്ാക്ിയത്. േത്ാം േദ്തിക്ാല ത്ാണ് 

ആദ്ോയി തപദേശ സ്ാേനങ്ങൾ േഞ്വത്രേദ്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിർപദേശം നൽകിയത്. കാർഷിക പേഖലയിലും 
േരമ്പരാഗത മചറുകിെ വ്ാവസായിക പേഖലയിലും ഉല്പാദന വർദ്നവ്, കൂടുതൽ മതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ൽ,                        
രേകൃതിവിഭവ ോപനജ് മേന്റും സംപയാജിത ഏര്ാ വികസനവം, ആപരാഗ്ം, കുെിമവള്ളം, വിദ്ാഭ്ാസം, ശുചിത്വം, ഖരോ
ലിന് നിർമ്ാർജ്ജനം, വികലാംഗപക്ഷേം തുെങ്ങിയ പേഖലകളിൽ മേച്മപ്ട്ട പസവനം, ഭരണരംഗത്് ഉത്രവാദിത്വവം 
സുതാര്തയും, ജനേങ്ാളിത്ം ഉറപ്ാക്ൽ, വിഭവ വിനിപയാഗത്ിൽ കൂടുതൽ കാര്ക്ഷേത തുെങ്ങിയ ലക്ഷ്ങ്ങൾക്ാണ് 
േത്ാം േദ്തിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത്.

പതിടനോന്നോം പഞ്വത്സര പദ്ധതി (2007-12)  (ജനകീയോസൂരേണം)
ഒമ്പതും േത്തും േഞ്വത്രേദ്തികളുമെ നെത്ിപ്ിൽ അനുഭവമപ്ട്ട നയൂനതകൾ േരിഹരിച്് വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണ 

രേക്രിയ സുസ്ിരോക്കുന്നതിനാണ് േതിമനാന്നാം േദ്തി ലക്ഷ്േിട്ടിരുന്നത്. കൃഷി പുനരുദ്ാരണം, മോതുപസവനങ്ങളുമെ 
ഗുണനിലവാരം മേച്മപ്ടുത്ൽ, ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്് മുൻഗണന നൽകി രോപദശിക സാമ്പത്ിക വികസനം ബക
വരിക്ൽ, സദ്ഭരണം എന്നിവയാണ് േതിമനാന്നാം േദ്തിയിൽ നൽകിയിരുന്ന മുൻഗണനകൾ. 
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പന്തണ്ോം പഞ്വത്സര പദ്ധതി (2012-17) 
േന്തണ്ടാം േഞ്വല്സര േദ്തിയില് രോപദശിക വികസനവം സാമൂഹ്നീതിയും സാദ്്ോക്കുവാന് ദീരഘ വീക്ഷണ

പത്ാമെയുള്ള േദ്തികള് തയ്യാറാക്ി നെപ്ിലാക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്േിട്ടിരുന്നത്. ഉത്ോദന പേഖലയുമെ സ്ായിയായ 
വളരച്, ഭപക്ഷ്ാല്പ്ാദനം മേച്മപ്ടുത്തുക,േരിസ്ിതിയുമെയും രേകൃതി വിഭവങ്ങളുമെയും സംരക്ഷണം, ോലിന് േരിോ
ലനം, ആപരാഗ്ം, വിദ്ാഭ്ാസം, സ്ായിയായ മതാഴില്, അെിസ്ാന സകൗകര്വികസനം, പസവന രേദാന സംവിധാന
ത്ിമന് ഗുണപേന് മേച്മപ്ടുത്ല്, സാമൂഹ്നീതി ഉറപ്പു വരുത്ക, പുതിയ ആസ്ികള് സൃഷ്ിക്കുന്നപതാമൊപ്ം നിലവിലു
ള്ള ആസ്ികള് സംരക്ഷിക്കുകയും ഗുണനിലവാരം ഉയരത്തുകയും മചയ്യുക തുെങ്ങിയവയ്ക് േന്തണ്ടാം േഞ്വല്സര 
േദ്തിയില് മുന്തിയ േരിഗണന നല്കിയിരുന്നു.

പതിമൂന്നോം പഞ്വൽസര പദ്ധതി (2017-22)
േതിമൂന്നാം േഞ്വല്സര േദ്തിയുമെ ലക്ഷ്ം തുെരച്ാ സാദ്്തയുള്ള, േരിസ്ിതി സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്കുന്ന, സാമൂഹ്നീ

തി മുറുമകപ്ിെിക്കുന്ന, സാമ്പത്ിക വളരച്യുമെ ഒരു ഉയരന്ന േന്ാവിപലക്് പകരളമത് എത്ിക്കുക എന്നതാണ്. േത
നിരപേക്ഷത, സമുദായ സകൗഹാരദേം, സോധാനാന്തരീക്ഷം, ഉയരന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള േശ്ചാത്ല സകൗകര്ങ്ങള്, മേച്
മപ്ട്ട േനുഷ് വിഭവപശഷി, േരിസ്ിതി ബവവിദ്്ം എന്നിവ ഉയരത്ിക്ാണിച്ചുമകാണ്ട് നിപക്ഷേം ആകരഷിക്കുകയും 
അപതാമൊപ്ം മോതുനിപക്ഷേം ഗണ്ോയി വരദ്ിപ്ിക്കുകയും മചയ്യുന്ന സേീേനോണ് േതിമൂന്നാം േദ്തികാലത്് 
സ്വീകരിക്കുക. 

മോതുജനാപരാഗ് – മോതുവിദ്ാഭ്ാസ സകൗകര്ങ്ങള് പലാപകാത്രോക്ിമക്ാണ്ടും ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്ിനും 
മതാഴില് ബനപുണിക്കും ഉയരന്ന േരിഗണന നല്കിമക്ാണ്ടും േനുഷ് വിഭവപശഷിയുമെ സാദ്്ത വലിയ പതാതില് 
ഉയരത്തുക, വളരച്പയാമൊപ്ം േരിസ്ിതിരക്ഷ ഉറപ്ാക്ാന് േണ്ണും ജലവം ഇതര രേകൃതി വിഭവങ്ങളും ഒപ്ം കൃഷിയും 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഹരിത പകരളം േദ്തി നെപ്ിലാക്കുക എന്നിവ േതിമൂന്നാം േദ്തിയില് വിഭാവനം മചയ്യുന്നു. സം
സ്ാനത്ിമന് ോലിന് രേശ്നത്ിന് ശാശ്വത േരിഹാരം കാണുക, ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരും അഗതികളും ഇല്ാത് 
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{]tXyI ]cn-K-W\ \¬Ip∂-Xn\pw  amen-\y-]-cn-]m-e-\-Øn\v Xt±i ̀ c-W-ÿm-]-\-ßƒ I¿a-]-cn-]mSn Xøm-
dm-°p∂Xn\pw.,am\h hnI-k-\-Øn\v \nZm-\-amb Btcm-Kyw, hnZym-̀ ym-kw, ÿmbn-bmb sXmgn¬ F∂o taJ-
e-I-fn¬ {]tXyI Du∂¬ \¬Ip∂-Xn\pw PohnX KpW-\n-e-hmcw Db¿Øp-∂-Xn-\p-th≠ ASn-ÿm\ kuIcy
hnI-k-\-Øn\v (F-√m-h¿°pw hoSv, F√m-h¿°pw IpSn-sh-≈w, F√m-h¿°pw sshZyp-Xn, sa®-s∏´ KXm-KX
kuI-cy-ßƒ, ipNn-Xz-ap≈ ]cn-kcw F∂n-h-bv°v) {]tXyI ]cn-K-W\ \¬Ip∂-Xn\pw tkh-\-{]-Zm\ kwhn[m-
\-Øns‚ KpW-ta∑ (B-ip-]-{Xn-Iƒ, A¶-W-hm-Sn-Iƒ, kvIqfp-Iƒ apX-em-b-h) sa®-s∏-Sp-Øp∂-Xn\pw kmaq-
ly-\oXn Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn\v ]m¿iz-h-Xn-°-cn-°-s∏-´-hcpw  {]tXyI ]cn-K-W\ A¿ln-°p-∂-h-cp-amb apgp-
h≥ hn`m-K-ß-tfbpw (kv{Xo-Iƒ, Ip´n-Iƒ, htbm-P-\-ßƒ, ̀ n∂-ti-jn-bp-≈--h¿, ]´n-I-Pm-Xn-°m¿, ]´nIh¿§-
°m¿, ]c-º-cm-KX a’y-sØm-gn-em-fn-Iƒ, ]c-º-cm-KX sXmgn¬ taJ-e-I-fn¬ G¿s∏-́ n-cn-°p-∂-h¿) {]tXyIw
]cn-K-Wn-°-s∏-Sp∂-Xn\pw ]pXnb BkvXn-Iƒ krjvSn-°p-∂-tXm-sSm∏w \ne-hn-ep-≈ BkvXn-I-fpsS kwc-£-
W-Øn\pw ]cn-]m-e-\-Øn\pw KpW\ne-hmcw Db¿Øp-∂-Xn\pw ]{¥≠mw ]≤-Xn-bn¬ ap¥nb ]cn-K-W\
\¬Ip∂p.

{Kma ]-©m-b-Øp-Iƒ 11624995 11245981 4312325

tªm°v     ,, 682936 0 885656

Pn√m        ,, 480158 4537919 1287777

ap\n-kn-∏m-en-‰n-Iƒ 2111083 2001289 1016406

tIm¿∏-td-j-\p-Iƒ 1361692 1402630 721187

-BsI 16260864 19187819 8223351

Xt±-i-̀ -cW ÿm]-\w

2019˛2-0¬ Xt±ikzbw`cW ÿm]\ßƒ°v ]cºcmKX NpaXeIƒ \n¿Δln°p∂Xn\pw
BkvXn kwc£WØn\pw A\phZn® XpI (BbncØn¬)

2019˛20¬ hI-bn-cp-Ønb hnIk\ ^≠v (XpI e£Øn¬)

      Xt±-i-`-cW s]mXp- {]tXyI ]´n-I ^n\m≥kv BsI

      ÿm]-\w hn-`mKw LSI  h¿§ IΩoj≥ hnlnXw

]≤Xn D]-]-≤Xn XpI (2+3+4+5)

            1 2 3 4 5 6

{Kma-]-©m-b-Øp-Iƒ 163517.52 69932.51 11446.40 121730.00 366626.43

tªm°v ]©m-b-Øp-Iƒ 68011.52 21775.83 3585.14 ˛ 93372.49--

Pn√m ]©m-b-Øp-Iƒ 68011.52 21775.83 3585.14 ˛ 93372.49--

ap\n-kn-∏m-en-‰n-Iƒ 32664.61 13396.71 1271.99 63115.16 110448.47-

tIm¿∏-td-j-\p-Iƒ 28256.83 8503.12 410.33 49009.84 86180.12

                  BsI 360462.00 135384.00 20299.00 233855.00 750000.00

s]mXp Bhiyw/
]cºcmKX NpaXeIƒ

 BkvXn kwc£Ww
tdmUv BkvXnIƒ tdmUnXc BkvXnIƒ
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സംസ്ാനോയി പകരളമത് ോറ്റുക, ജനനം മുതല് േരണം വമരയുള്ള ജീവിത ചക്രത്ിമല എല്ാ ഘട്ടങ്ങളിലും സമൂഹത്ി
മന് േിന്തുണ ആവശ്മുള്ളവരക്്  അത് എത്ിക്ത്ക് നിലയില് സംസ്ാനത്ിമന് സാമൂഹ്സുരക്ഷാ സംവിധാനമത് 
സേഗോക്ി ോറ്റുക എന്നിവയും േതിമൂന്നാം േദ്തിയുമെ ലക്ഷ്ങ്ങളില് ഉള്മപ്ടുന്നു. 

പദ്ധതി ആസൂരേണ രെക്രിയയും നെപെിക്രമങ്ങളം
പദശീയതലത്ിലും സംസ്ാന തലത്ിലുമുള്ള ലക്ഷ്ങ്ങമള രോപദശികതലത്ില് അതാതിെങ്ങളിമല രേപത്കതകള് 

ഉള്മക്ാണ്ടുമകാണ്ട് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനതലത്ില് ആവശ്ോയ തനതുലക്ഷ്ങ്ങള് കൂട്ടിപച്രത്തു തപദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാേനങ്ങള് േദ്തിക്് രൂേം നല്കുന്നു.

പദ്ധതി തയ്യോറോഫക്ണ്തിടന്റ ആവേ്യകതയും ടപോതു വ്യവസ്കളം
l	ജനങ്ങളുമെ സാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹ്നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും േദ്തി തയ്യാറാക്ണം  l	തപദേശ 

സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളില് നിക്ഷിപ്തോയിട്ടുള്ളതും സരക്ാര കാലാകാലങ്ങളില് ഏല്പ്ിച്ചുമകാടുക്കുന്നതുോയ ചുേ
തലകള് നിറപവറ്റുന്നതിന് േദ്തി തയ്യാറാക്ണം l േറ്റു തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങള്ക്കു നല്കുന്ന വികസന 
നിരപദേശങ്ങളും പകന്ദ-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത േദ്തികളും രോപദശിക േദ്തിയുോയി സംപയാജിപ്ിക്ണം l	രേവാസി
കളായ നാട്ടുകാരുമെ അഭിരോയങ്ങള് കണക്ിമലടുക്ാനും അവരുമെ രേശ്നങ്ങള് ഉള്മക്ാള്ളാനും സഹകരണം ഉറപ്ാ
ക്ാനും ശ്ദ്ിക്ണം l ഇതര സംസ്ാന മതാഴിലാളികളുമെ താേസസ്ലമത് ശുചിത്വം, ആപരാഗ്ം, വിദ്ാഭ്ാസം 
എന്നിവ ഉള്പ്മെയുള്ള കാര്ങ്ങളില് ശ്ദ് നല്കണം.

പദ്ധതി ആസൂരേണ �ട്ടങ്ങള്
l	ആസൂത്രണ സേിതിയും വരക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും രൂേീകരിക്ല് l	വികസനപരഖ തയ്യാറാക്ല് l	ഗാേസഭകള്/

ഊരുക്കൂട്ടങ്ങള് പയാഗം പചരല് l	വികസന മസേിനാര l	വാരഷിക േദ്തിക്് അന്തിേരൂേം നല്കല് l	പരോജക്ടുകള് 
തയ്യാറാക്ല് l	വാരഷിക േദ്തിക്് ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതി അംഗീകാരം l	പരോജക്ടുകളുമെ േരിപശാധനയും സാ
പങ്തിക അനുേതിയും l	വാരഷിക േദ്തി നിര വ്വഹണ പോണിറ്റിംഗ്. 

പദ്ധതി നിർ വ്ഹണം
l	ആസൂത്രണ സേിതി അംഗീകാരവം പരോജക്ടുകളുമെ മവറ്ിംഗും സാപങ്തികാനുേതിയും ലഭിച്ചു കഴിഞൊല് തപദേശ 

സ്ാേനം സാമ്പത്ികാനുേതി നല്കണം l പരോജക്ടുകളുമെ നിര വ്വഹണേരിോെി വരക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ിമന് സഹകരണപത്ാ
മെ നിര വ്വഹണ ഉപദ്ാഗസ്ന് തയ്യാറാക്ണം  l	എല്ാ പരോജക്ടുകളുമെയും നിര വ്വഹണ േരിോെികള് പക്രാഡീകരിച്് 
നിര വ്വഹണ േദ്തി തപദേശ സ്ാേനതലത്ില് തയ്യാറാക്ണം l	തപദേശ സ്ാേനത്ിമന് േദ്തി നിര വ്വഹണ പുപരാഗതി 
വിലയിരുത്തുന്നതിനും പരോജക്ടുകളുമെ നിര വ്വഹണം പോണിറ്ര മചയ്യുന്നതിനും നിര വ്വഹണ കലണ്ടര അനുസരിച്ചുള്ള 
നിര വ്വഹണ േദ്തി അവലംൈോപക്ണ്ടതാണ്.

വോർഷിക പദ്ധതിയുടെയും ഫരെോജക്ടുകളടെയും ഗുണഫമന് ടമച്ചടപ്പടുത്ൽ
േതിമൂന്നാം േദ്തിയിമല ആദ് രണ്ടു വരഷങ്ങളിമല രേധാന ഊന്നല് ആസൂത്രണവം നിര വ്വഹണവം സേയൈന്ിത

ോക്കുക എന്നതിനായിരുന്നു. തുെരന്നുള്ള വരഷങ്ങളില് േദ്തിയുമെയും പരോജക്ടുകളുമെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തിനാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നത്. 

ജില്ോ പദ്ധതി രൂപീകരണം
ജില്കളുമെ സേഗ പുപരാഗതിയും േദ്തികളുമെ ഏപകാേനവം സാധ്ോക്കുന്നതിന് ജില്ാ േദ്തി രൂേീകരിക്കുവാന് 

2017ല് സരക്ാര ഉത്രവ് പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. വിശദോയ ോരഗ്നിരപദേശങ്ങള്ക്് അനുസരണോയി അതാതു ജില്ാ ആസൂ
ത്രണ സേിതികളുമെ പനതൃത്വത്ില് ഓപരാ ജില്യിലും ജില്ാ േദ്തി തയ്യാറാക്ിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു േതിറ്ാണ്ടു പൂരത്ിയാക്ിയ 
പകരളത്ിമല വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിമല നിരണ്ണായകോയ ഒരു ചുവടുവയ്പാണ് ജില്ാ േദ്തി രൂേീകരണം. ജില്ാേ
ദ്തികളിലൂമെ തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെയും സംസ്ാനഗവണ്മേന്ിമന് വിവിധ വകുപ്പുകളുമെയും േദ്തികളുമെ ഏപകാ
േനോണ് മുഖ്ോയും ലക്ഷ്േിടുന്നത്. ഇത്രത്ിലുള്ള ഏപകാേനം വികസന രേവരത്നങ്ങളുമെ ഫലരോപ്തി വരദ്ിപ്ിക്കു
കയും ജില്കളിമല വിവിധ വികസന ഏജന്സികള് കൂട്ടായി ഏമറ്ടുക്കുന്ന നിരവധി ഏപകാേിത-സേഗ പരോജക്ടുകള് 
രൂേമപ്ടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. ജില്ാ േദ്തിയിമല  ജില്ാ വികസന േരിപരേക്ഷ്വം ോരഗനിരപദേശങ്ങളും േരിഗണിച്ചു
പവണം തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങള് തുെരന്നുള്ള വരഷങ്ങളില് അവയുമെ േദ്തിയും പരോജക്ടുകളും തയ്യാറാക്ി നെപ്ാപക്ണ്ടത്. 
ജില്ാ േദ്തി നിരപദേശങ്ങള് ഗകൗരവോയി േരിഗണിക്ാന് വികസന വകുപ്പുകളും ഏജന്സികളും തയ്യാറാപവണ്ടതാണ്.  ഇത്
രത്ില് രാജ്ത്ിനാമക തമന്ന ോതൃകയായി ജില്ാ േദ്തി രൂേീകരണം എല്ാ ജില്കളിലും പൂരത്ിയായിട്ടുണ്ട്.

ജില്ാ േദ്തിക്് രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ട്. 
1. ജില്ോ വികസന പരിഫരെക്ഷ്യം 

	 l  അദ്്ായങ്ങള് -  ആമുഖം,  വിഭവ ലഭ്ത,  വികസനത്ിമന് സ്ലോനങ്ങള്,   വികസന പേഖലകള്:അവസ്യും 
േരിപരേക്ഷ്വം.
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2. ജില്ോ പദ്ധതി നിർഫദേേങ്ങള്
  l പകന്ദ, സംസ്ാന സരക്ാരുകള് ജില്യില് നെപ്ാക്കുന്ന േദ്തികളുമെ അവപലാകനവം അവ േരോവധി രേപയാജ

നമപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരപദേശങ്ങളും l തപദേശ ഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ 2017-18 വാരഷിക േദ്തി അവപലാകനവം 
േദ്തികള് മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള ോരഗ്നിരപദേശങ്ങളും l  േരിപരേക്ഷ്ത്ിമന്യും നിരപദേശങ്ങളുമെയും സംഗഹവം 
ഉേസംഹാരവം. രണ്ടാം ഭാഗം എല്ാ വരഷവം േരിഷ്രിപക്ണ്ടതുണ്ട്.

ശല�് മിഷൻ
പകരളത്ിമല ഭവനരഹിതരുമെ രേശ്നങ്ങള്ക്്  സേഗ േരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്പത്ാമെ ആരംഭിച് ബലഫ് 

േിഷൻ േദ്തിയുമെ ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരോയി പൂർത്ീകരിക്കുകയും രണ്ടാം ഘട്ടം വിജയകരോയി പുപരാഗേിച്ചുമകാണ്ടിരിക്കു 
കയുോണ്. പകരളത്ിമല എല്ാ അർഹരായ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്കും സ്വന്തോയി മതാഴിൽ മചയ്് ഉേജീവനം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക രേക്രിയകളിൽ ോന്ോയി ഭാഗഭാക്ാകാനും സാമ്പത്ിക പസവനങ്ങള് ഉള്മപ്മെ എല്ാ 
സാമൂഹിക പക്ഷേ േദ്തികളുമെയും രേപയാജനം ലഭ്ോക്ാനും ഉതകുന്ന സുരക്ഷിതവം ോന്വോയ വീടുകള് നൽകുക എന്ന 
ഉപദേശപത്ാമെയാണ് ബലഫ് േിഷൻ എന്ന സമ്പൂർണ്ണ ോർപ്ിെ സുരക്ഷാ േദ്തി നെപ്ിലാക്ി വരുന്നത്. 

2000–01 മുതൽ 2015-16 സാമ്പത്ിക വർഷം വമര വിവിധ സർക്ാർ ഭവന നിർമ്ാണ േദ്തികള് രേകാരം ഭവന 
നിർമ്ാണത്ിന് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും വ്ത്സ് കാരണങ്ങളാൽ സ്വന്തോയി അെച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കിെപ്ാെം എന്ന 
സ്വപ്നം പൂർത്ീകരിക്ാൻ കഴിയാത് കുടുംൈങ്ങള്ക്്  അവരുമെ സ്വപ്നഭവനങ്ങള് യാഥാർത്്ോക്കുകമയന്നതാണ് ഒന്നാം 
ഘട്ടോയി ബലഫ് േിഷൻ ഏമറ്ടുത് ദകൗത്ം. ഒന്നാംഘട്ടത്ിൽ പൂർത്ീകരിപക്ണ്ടിയിരുന്ന 54,256 വീടുകളിൽ 51,851  
(95.57%) വീടുകള് ഇതിപനാെകം നിർമ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 664.87 പകാെി രൂേ ഗുണപഭാക്താക്ള്ക്് ഭവന നിർമ്ാണത്ിന് 
ധനസഹായോയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ബലഫ് രണ്ടാംഘട്ടത്ിൽ ഭൂേിയുള്ള ഭവനരഹിതരുമെ ഭവന നിർമ്ാണവം മൂന്നാം ഘട്ടത്ിൽ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുമെ 
പുനരധിവാസവോണ് ലക്ഷ്ങ്ങള്. രണ്ടാം ഘട്ടത്ിൽ ഗാേസഭ സർപവ്വയിലൂമെ കമണ്ടത്ി അംഗീകരിച് 1,74,397 ഗുണ
പഭാക്താക്ളിൽ പരഖാേരിപശാധനയിലൂമെ 97,336 ഗുണപഭാക്താക്ളാണ് അർഹത പനെിയത്. ഇവരിൽ ൈന്മപ്ട്ട തപദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുോയി കരാറിൽ ഏർമപ്ട്ടത് 89,686 പേരാണ്. ഇവരിൽ 48,955 (57.58%) ഗുണപഭാക്താക്ള് 
ഭവന നിർമ്ാണം പൂർത്ീകരിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ടത്ിൽ വീെ് നിർമ്ാണം പൂർത്ീകരിക്കുന്നതിനായി േല രേമുഖ ബ്ാൻഡുക
ളുോയി ബകപകാർത്തുമകാണ്ട് കുറഞെ നിരക്ിൽ വീെ് നിർമ്ാണ സാേഗികള് വിതരണം മചയ്യുന്നതിനുള്ള നെേെികള് 
േിഷൻ ബകമക്ാണ്ടിട്ടുണ്ട്. 20-60% വമര വിലകുറച്ാണ്  ഇലക്ടിക്ൽ ഉേകരണങ്ങള്, വയറിംഗ് ഉേകരണങ്ങള്, മേയിന്്, 
സാനിറ്റി ഉേകരണങ്ങള്, സിമേന്്, വാട്ടർ ൊങ്് തുെങ്ങിയവ ബലഫ് ഗുണപഭാക്താക്ള്ക്് ലഭ്ോക്കുന്നത്. ഇതിമന് കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങള് www.lifemission.kerala.gov.in ൽ ലഭ്ോണ്.

ബലഫ് േിഷൻ മൂന്നാംഘട്ടത്ിൽ സർപവ്വയിലൂമെ കമണ്ടത്ിയ 3,37,416 ഗുണപഭാക്താക്ളിൽ നാളിതുവമര അർഹതാ 
േരിപശാധനയ്ക് ഹാജരായത് 2,29,310 ഗുണപഭാക്താക്ളാണ്. ഇവരിൽ 1,07,393 ഗുണപഭാക്താക്മള അർഹരായി കമണ്ട
ത്ിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാംഘട്ടത്ിൽ അെിോലിയിൽ ഭവന സമുച്യം പൂർത്ീകരിച്് അെിോലി ഗാേേഞ്ായത്ിമല അർഹരായ 
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായ 163 ഗുണപഭാക്താക്ള്ക്് ബകോറിക്ഴിഞ്ഞു.  മൂന്നാംഘട്ടത്ിൽ ഈ വർഷം േണി ആരംഭിക്കു
ന്ന 85 ഭവന സമുച്യങ്ങളിൽ 14 ബേലറ്് ഭവന സമുച്യങ്ങളും മകയർ പഹാം വഴി നിർമ്ിക്കുന്ന 14 ഭവന സമുച്യങ്ങളുോണ് 
ഉള്ളത്. ബേലറ്് ഭവന സമുച്യങ്ങളുമെ മെണ്ടർ നെേെികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 56 അധിക ഭവന സമുച്യങ്ങളുമെ ഡി.േി.
ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നെേെികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ബേലറ്് ഭവന സമുച്യങ്ങള് 2020 ആഗ്റേിലും അഡീ
ഷണൽ, മകയർ പഹാം വഴിയുള്ള ഭവന സമുച്യങ്ങള് 2020 ഒപക്ടാൈറിലും പൂർത്ീകരിക്ാനാണ് നിശ്ചയിച്ിരിക്കുന്നത്.

.

ആർദ്രം മിഷൻ
സംസ്ാനമത് ഗവൺമേന്് ആശുേത്രികളിലും േറ്് മോതുജനാപരാഗ് സംവിധാനങ്ങളിലും ആധുനിക സംവിധാന

ങ്ങളും േതിയായ അെിസ്ാന സകൗകര്ങ്ങളും ഏർമപ്ടുത്ി പരാഗിസകൗഹൃദവം ജനസകൗഹൃദവോക്ാനുള്ള രേവർത്നങ്ങളാണ് 
ആർദ്രം േിഷൻ നെപ്ിലാക്ി വരുന്നത്.
ലക്ഷ്യങ്ങള്:
l രോഥേികാപരാഗ് പകന്ദങ്ങൾ മുതൽ മേഡിക്ൽ പകാപളജുകൾ വമരയുള്ള ആപരാഗ്സ്ാേനങ്ങമള ജനസകൗഹൃദോക്കുക.
l രോഥേികാപരാഗ്പകന്ദങ്ങമള കുടുംൈാപരാഗ് പകന്ദങ്ങളായി ോറ്റുക
l താലൂക്്, ജില്ാതല ആശുേത്രികളില് സ് മേഷ്ാലിറ്ി, സൂപ്ർ സ് മേഷ്ാലിറ്ി സകൗകര്ങ്ങൾ ഒരുക്ിശക്തിമപ്ടുത്തുക.
l എല്ാ ആശുേത്രികളിലും ചികിത്ാോർഗ്പരഖകളുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ ചികിത്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

േിഷന് രേവരത്നങ്ങളുമെ ഭാഗോയി ആശുേത്രികളിൽ ചിട്ടയായ രജിസ് പരൈഷൻ സകൗകര്ം, പൊക്ൺ സംവിധാനം,
മേഡിക്ൽ പകാപളജുകളിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ബുക്ിംഗ് സകൗകര്ം, സ്വകാര്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന േരിപശാധനാമുറികൾ, വൃത്ിയും 
മവെിപ്പുമുള്ള കാത്ിരിപ്് പകന്ദങ്ങള്, കുെിമവള്ളം, പൊയ് ലറ്് സകൗകര്ങ്ങള് തുെങ്ങിയവ ലഭ്ോക്ിവരികയാണ്. അെിസ്ാ
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നസകൗകര്ങ്ങൾ വികസിപ്ിച്ചും ആധുനിക ആശുേത്രി ഉേകരണങ്ങൾ ലഭ്ോക്ിമക്ാണ്ടും ഓപ്പറഷൻ തീപയറ്റുകൾ, 
ലപൈാറട്ടറി, ഫാർേസി, രേസവമുറി തുെങ്ങിയവ ശക്തിമപ്ടുത്ിമക്ാണ്ടിരിക്കുന്നു. രോഥേികാപരാഗ് പകന്ദങ്ങൾ കുടുംൈാ
പരാഗ് പകന്ദങ്ങളായി ോറുന്നപതാമെ ഒരു കുടുംൈത്ിമല എല്ാപേർക്കും സേഗരോഥേിക ആപരാഗ്േരിചരണം നൽകാ
നാവം. ഫീൽഡുതലത്ിൽ ആപരാഗ്വർദ്ക രേവർത്നങ്ങൾ, പരാഗരേതിപരാധം, പരാഗചികിത്, ോലിപയറ്ീവ് പുനര
ധിവാസ രേവർത്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയ എല്ാ രേവർത്നങ്ങളും ഇതിമന് ഭാഗോയി നെന്നുവരുന്നു. ഇതിനായി കൂടുതൽ 
പഡാക്ടർോർ, പനഴ് സുോർ, ലപൈാറട്ടറി മെക് നീഷ്ൻ, ലാൈ് സകൗകര്ം എന്നിവയും ലഭ്ോക്കുന്നുണ്ട്. ഇ-മഹൽത്് 
സംവിധാനം വഴി എല്ാവരുമെയും ആപരാഗ്വിവരങ്ങൾ പോണിട്ടർ മചയ്് മേച്മപ്ട്ട ആപരാഗ്പസവനങ്ങൾ ലഭ്ോക്ാനും 
ആപരാഗ്വിവരങ്ങൾ ആപരാഗ്സ്ാേനങ്ങൾക്് േര്രം ബകോറാനും കഴിയും. 

ജില്ാതല ആശുേത്രികളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടോയി കാത്് ലാൈ് - കാർഡിപയാളജി യൂണിറ്റുകൾ അെങ്ങുന്ന സൂപ്ർസ് മേഷ്ാലിറ്ി 
സംവിധാനങ്ങളും താലൂക്് തല ആശുേത്രികളിൽ ഡയാലിസി്് സകൗകര്ങ്ങൾ അെക്മുള്ള സ് മേഷ്ാലിറ്ി പസവനങ്ങ
ളും വികസിപ്ിക്കുന്ന രേവർത്നങ്ങൾ പുപരാഗേിക്കുകയാണ്. 2017-18 ൽ കുടുംൈാപരാഗ് പകന്ദങ്ങളായി മതരമഞെടുത് 170 
പകന്ദങ്ങളിമല ോറ്ങ്ങമള പകരള സമൂഹം വലിയപതാതിൽ സ്വാഗതം മചയ് സാഹചര്ത്ിൽ 504 പകന്ദങ്ങമളകൂെി കുടും
ൈാപരാഗ്പകന്ദങ്ങളായി ോറ്ാനുള്ള രേവർത്നങ്ങൾ പുപരാഗേിക്കുകയാണ്. മേഡിക്ൽ പകാപളജ് ആശുേത്രികളിമല 
ഒ.േി വിഭാഗം പരാഗീസകൗഹൃദോക്കുന്ന രേവൃത്ികൾ പൂർത്ിയായി. ആർദ്രം േിഷമന് എല്ാ രേവർത്നങ്ങളും തപദേശഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുമെ പനതൃത്വത്ിലും മുൻബകയിലുോണ് താമഴത്ട്ടിൽ നെന്നുവരുന്നത്. 

മുഖ്േന്തി അദ്്ക്ഷനും ആപരാഗ്വകുപ്് േന്തി ഉോദ്്ക്ഷനുോയ സംസ്ാനതല േിഷനും ജില്ാേഞ്ായത്് രേസി
ഡന്് അദ്്ക്ഷനും ജില്ാ കളക്ടർ മസക്രട്ടറിയുോയ ജില്ാതലേിഷനും ആർദ്രം ദകൗത്ത്ിമന് പേൽപനാട്ടവം ഏപകാേനവം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ആപരാഗ്വകുപ്് രേിന്സിപ്ല് മസക്രട്ടറി മചയർോനായ സംസ്ാന ്റേിയറിംഗ് കമ്റ്ിയും സംസ്ാന 
േിഷൻ ഡയറക്ടർ, ആപരാഗ്പകരളം മചയർോനായ ൊക് സ് പഫാഴ് സും സംസ്ാനേിഷനു താമഴരേവർത്നങ്ങളുമെ സം
സ്ാനതലഏപകാേനവം നെത്ിപ്പും നിർവ്വഹിക്കുന്നു.          

ടപോതുവിദ്യോഭ്യോസ സംരക്ഷണ യജ്ം
ഗുണപേന്യുള്ള വിദ്ാഭ്ാസം കുട്ടികളുമെ അവകാശം എന്ന കാഴ്ചപ്ാെിന് അനുഗുണോയി  പകരളത്ിമല മുഴുവന് മോ

തുവിദ്ാലയങ്ങമളയും േികവിമന് പകന്ദങ്ങളായി േരിവരത്ിപ്ിക്കുക എന്നതാണ് മോതുവിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ഷണ യജ്ം 
വഴി ലക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നത്. േികമവന്നാല് അക്ാദേിക േികവാണ്. ഈ രേവരത്നങ്ങളിലൂമെ നാെിമന് നന്മയന്ന് അംഗീക
രിക്മപ്ട്ട േത നിരപേക്ഷ നിലോെ്,  ൈഹുസ്വരതമയ ഉള്മക്ാള്ളുന്ന േപനാഭാവവം സഹിഷ്ണുതയും ജനാധിേത് പൈാധവം 
ഉള്മപ്മെ നമ്മുമെ ഭരണഘെന വിഭാവനം മചയ്യുന്ന മൂല്പൈാധങ്ങമളല്ാം ഉള്മക്ാള്ളുന്ന  തലമുറമയ വളരത്ിമയടുക്ാന് 
കഴിയണം. മോതുവിദ്ാഭ്ാസ പേഖലമയ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ആധുനികവല്ക്രിക്കുന്നതിനുമോപ്ം േതനിരപേക്ഷ 
ജനകീയ ജനാധിേത് വിദ്ാഭ്ാസം എല്ാവരക്കും ഉറപ്പുവരുത്ലാണ് മോതുവിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ഷണ യജ്ത്ിമന് 
ആത്ന്തിക ലക്ഷ്ം. ഇതിനായി ൈഹുമുഖോയ രേവരത്നങ്ങളാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ിട്ടുള്ളത്. 

l ഭകൗതിക സകൗകര് വികസനം
l എല്ാ ബഹസ്കൂള്-ഹയരമസക്ന്റി ക്ാസ്സുകളും സാപങ്തികവിദ്ാ സകൗഹൃദം
l എല്ാ ബരേേറി വിദ്ാലയങ്ങളും ഡിജിറ്ബലസ് മചയ്യുക 
l വിവര സാപങ്തിക വിദ്ാധിഷ്ിത േഠനം ഉറപ്ാക്കുന്നതിന് 'സേഗ'  ഡിജിറ്ല് വിഭവ പോരട്ടല് 
l എല്ാ വിദ്ാലയങ്ങളിലും അക്ാദേിക േികവിനായി രേപത്ക േരിോെികള്
l സ്കൂള്തല അക്ാദേിക ോ്റേരലൈാനും രേവരത്ന രൂേപരഖയും
l എല്ാ വിദ്ാലയങ്ങളിലും ബജവബവവിപധ്ാദ്ാനം
l എല്ാ വിദ്ാലയങ്ങളിലും ൊലന്്- ലാൈ് 
l ബലബ്റി, ലപൈാറട്ടറി സംവിധാനങ്ങള് മേച്മപ്ടുത്ല്
l േഠന േരിപോഷണത്ിന് രേപത്ക േരിഗണന നല്കാന് ' ശ്ദ് ' 
l ോരശ്വവല്ക്രിക്മപ്ട്ടവരില്ാത് ക്ാ്് മുറികള് എന്ന ആശയം സാക്ഷാത്ക്രിക്കുന്നതിനായി രേപത്ക േരിോെികള്
l രേപത്ക േരിഗണന അരഹിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ായി ഉള്പച്രത്തുള്ള വിദ്ാഭ്ാസത്ിന് സവിപശഷ ഇെമേെലുകള്
l എല്ാ സ്കൂളിലും ലഹരി-ോലിന്വിമുക്ത, ഹരിത-സുരക്ഷിതശബ്ദ, വൃത്ിയുള്ള ശുചിമുറി ഉറപ്ാക്ിയ ക്ാമ്പസ് 

സേഗോയ കാഴ്ചപ്ാടും രേവരത്ന േദ്തികളും ഇതിന് പവണ്ടിവരും. ഈ ദിശയിപലക്കുള്ള ൈഹുജന കൂട്ടായ്മയാണ് 
മോതുവിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ഷണ യജ്ം. വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള േഞ്ായത്് രാജ് സ്ാേനങ്ങള്, ജനരേതിനിധികള്, 
പൂര വ്വവിദ്ാരത്ികള്, വിദ്ാഭ്ാസ തല്േരരായ നാട്ടുകാര എന്നിവരുമെമയല്ാം സക്രിയോയ േങ്ാളിത്ം വിഭവ സോഹ
രണത്ിലും വിഭവ വിനിപയാഗത്ിലും േറ്റുകാര്ങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം. ഇമതല്ാം ഏപകാേിപ്ിക്ാന് കഴിയുക തപദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാേനങ്ങള്ക്ാണ്. മുഖ്േന്തി അദ്്ക്ഷനും വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്് േന്തി സഹഅദ്്ക്ഷനുോയ സംസ്ാനതല 
േി ഷനും,  മചയരപേഴ്ണ്- ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതി അദ്്ക്ഷനും ജില്ാ കളക്ടര മസക്രട്ടറിയുോയ ജില്ാതല േിഷനും 
േിഷന് രേവരത്നങ്ങള്ക്് പേല്പനാട്ടം വഹിക്കും. 
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ഹരിതഫകരളം മിഷൻ
നാെിമന് േച്യും േണ്ണിമന് നന്യും ജലത്ിമന് ശുദ്ിയും േരിസരത്ിമന് വൃത്ിയും വീമണ്ടടുക്ാനുള്ള ജനകീയ തീവ്ര 

യജ്ോണ് ഹരിതപകരളം േിഷനിലൂമെ വിഭാവനം മചയ്യുന്നത്. ോരിസ്ിതിക നന്കളുമെ ഭൂതകാലമത് വീമണ്ടടുക്ാന് 
ലക്ഷ്േിട്ട് 2016 ഡിസംൈറില് സംസ്ാന സരക്ാര ഹരിതപകരളം േിഷന് തുെക്ം കുറിച്ചു. പകരളത്ിമന് സവിപശഷത
കളായി രേകീരത്ിക്മപ്ട്ടിരുന്ന വൃത്ിയും ജലത്ിമന് സമൃദ്ിയും വീമണ്ടടുക്കുക, സുരക്ഷിത ഭക്ഷ് വസ്തുക്ളുമെ ഉല്പ്ാദനം 
വരദ്ിപ്ിക്കുക, കാലാവസ്ാ വ്തിയാനം പോമലയുള്ള പുതിയ മവല്ലുവിളികള് പനരിടുന്നതിനുള്ള രോപദശിക രേവരത്നങ്ങള് 
ശക്തിമപ്ടുത്തുക എന്നിവയാണ് േിഷമന് മുഖ് ലക്ഷ്ങ്ങള്.               
ടപോതുവോയ ലക്ഷ്യങ്ങള്
l	ഭൂേിയും േണ്ണും ജലവം വായുവം േലിനോക്ാമത വികസനരേവരത്നങ്ങള് സംഘെിപ്ിക്കുന്നതിനും ജലസാന്നിധ്ം 

പരോതസ്സുകളില് എല്ാസേയവം ഉറപ്ാക്കുവാന് ആവശ്മുളള ോരിസ്ിതിക പുനഃസ്ാേനരേവൃത്ികള് കമണ്ടത്ി 
നിര വ്വഹിക്കുന്നതിനും വകുപ്പുകമളയും തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങമളയും സമൂഹമത്യും രോപ്തരാക്കുക.  l	ോരിസ്ിതിക 
സുരക്ഷയും ഉത്ോദനക്ഷേതയും സ്വയംേര്ാപ്തതയും ലക്ഷ്േിട്ടുമകാണ്ടുളള സംപയാജിത േദ്തി രൂേീകരിക്കുന്നതിന് 
പരേരകശക്തിയായി രേവരത്ിക്കുക. l	ശുചിത്വ-ോലിന്സംസ് കരണ പേഖലയിമല നിയേങ്ങള് കരശനോയി നെപ്ാ
ക്കുന്നുമവന്ന് ഉറപ്ാക്കുക, ജനേങ്ാളിത്പത്ാമെ ശാസ്തീയ ോലിന് സംസ് കരണം ഉറപ്ാക്കുക. l	േഴമവളളസംഭരണം 
വ്ാേകോക്കുക, ഭൂഗരഭജലസംപോഷണം ഉറപ്ാക്കുക. l	ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, വിവിപധാപദേശ േരങ്ങള്, ഔഷധസസ്ങ്ങ
ള് എന്നിവ വ്ാേകോയി വച്ചുേിെിപ്ിക്കുക.
വിഷയ പേഖലകളുമെ അെിസ്ാനത്ില് ഹരിതപകരളം േിഷന് മൂന്ന് ഉേദകൗത്ങ്ങള് ഉണ്ട്.
1. ശുചിത്വ മോലിന്യ സംസ്രണം
രെധോന ലക്ഷ്യങ്ങള്: l	പുതിയ നഗര ഖരോലിന്സംസ്കരണ നിയേരേകാരം ഒരു സാധാരണ േകൗരമന് ഉത്രവാദിത്

വം ചുേതലയും വ്ക്തോക്ി അവപൈാധം സൃഷ്ിക്കുക l	ഉത്രവാദിത് ോലിന്േരിോലന രീതികള് അവലംൈിക്കുന്ന
തിപനാെ് േകൗരന്ാരില് അനുകൂല േപനാഭാവവം ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാക്ി സമൂഹത്ിലാമക ഒരു പുതിയ ോലിന് േരിോലന 
സംസ്കാരം സൃഷ്ിക്കുക l സങ്ീരണോയ ോലിന് േരിോലന രേശ്നങ്ങള് കമണ്ടത്തുന്നതിനും േരിഹാരം സാധ്ോക്കുന്നതി
നുമുള്ള സഹായം തപദേശ സ്ാേനങ്ങള്ക്് ലഭ്ോക്കുക

2. ജലസംരക്ഷണം
രെധോന ലക്ഷ്യങ്ങള്: l	ജലസംരക്ഷണ രേവരത്നങ്ങളുമെ ആസൂത്രണവം നിരവഹണവം സംപയാജിത നീരത്ൊെി

സ്ാനത്ില് നെത്ി ജലലഭ്തയും ഉല്പ്ാദനക്ഷേതയും വരദ്ിപ്ിക്കുക l	നിലവിലുള്ള ജലപരോതസ്സുകളുമെ നവീകര
ണവം ശുദ്ീകരണവം വിനിപയാഗവം സുസ്ിരേരിോലനവം ഉറപ്ാക്കുക l	പുതിമയാരു ജലസംരക്ഷണ വിനിപയാഗ 
സംസ്കാരം ജനങ്ങളില് വളരത്ിമയടുക്കുക l	ജലസുരക്ഷയും ോരിസ്ിതിക സുരക്ഷയും ഭാവി തലമുറയ്ക് കൂെി ഉറപ്ാക്കുക

3. ശജവകൃഷിക്് രെോമുഖ്യം ടകോടുത്തുടകോണ്ടുള് കൃഷി വികസനം
രെധോന ലക്ഷ്യങ്ങള്: l	കാരഷിക പേഖലയില് സ്വയംേര്ാപ്തത പനൊനുതകുംവിധത്ില് ശക്തോയ ഇെമേെലുകള് 

നെത്തുക l	േരിസ്ിതി സംരക്ഷണം  ഉറപ്പുവരുത്ി ബജവകൃഷി പരോത്ാഹിപ്ിക്കുകയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്വസ്തുക്ളുമെ 
ഉത്ോദനം വരദ്ിപ്ിക്കുകയും മചയ്യുക. l	വീടുകളിലും തരിശ് കിെക്കുന്ന സ്ലങ്ങളിലും വ്ാേകോയി േച്ക്റിയും ഇതര 
കൃഷികളും നെപ്ിലാക്കുകയും ഉത്ോദനം വരദ്ിപ്ിക്കുകയും മചയ്യുക. l	ഉല്പന്നങ്ങള്ക്് മേച്മപ്ട്ട വില കരഷകരക്് ലഭി
ക്ത്ക് രീതിയില് വിേണി സംവിധാനം േരിഷ്ക്കരിക്കുക l	കാരഷിക പേഖലയില് േരോവധി മതാഴിലവസരങ്ങള് സൃ
ഷ്ിക്കുക l	സമ്പദ് വ്വസ്യില് കാരഷികപേഖലയുമെ സംഭാവന ത്വരിതമപ്ടുത്തുക l	ജലപരോതസ്സുകള്ക്കു ചുറ്റും േരം 
വളരത്തുന്നതുള്മപ്മെ കാരഷിക രേവരത്നങ്ങള് ശക്തിമപ്ടുത്തുക.

പച്ചത്തുരുത്്
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെപയാ സന്നദ് സംഘെനകളുമെപയാ മോതു സ്ാേനങ്ങളുമെപയാ വകുപ്പുകളുമെപയാ 

വ്ക്തികളുമെപയാ പനതൃത്വത്ില് സ്ലങ്ങള് കമണ്ടത്ി തപദേശീയോയ വൃക്ഷങ്ങളും േറ്് സസ്ങ്ങളും ഉള്മപ്ടുത്ി വനത്ിമന് 
സവിപശഷതകള് രൂേമപ്ടുത്തുകയും അതിമന് തുെര സംരക്ഷണവോണ് േച്ത്തുരുത്് േദ്തിയിലൂമെ ലക്ഷ്േിടുന്നത്. കാലാ
വസ്ാ വ്തിയാനത്ിമന് രേത്ാഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കുക, അധികം രോണവായു അന്തരീക്ഷത്ിമലത്ിക്കു, അന്തരീക്ഷത്ിമല 
മോെിേെലങ്ങമളയും വിവിധ പരോതസ്സുകളില് നിന്നുള്ള നിരഗ്േന ോലിന് വസ്തുക്മളയും അന്തരീക്ഷത്ില് വ്ാേിക്ാമത 
തെഞ്ഞുനിരത്തു, വാഹനങ്ങളില് നിന്നും വ്വസായശാലകളില് നിന്നും പുറംതള്ളുന്ന വിഷവായുവിമന വിഷമുക്തോക്കുക, േമണ്ണാ
ലിപ്ിമന് സാധ്ത കുറയ്ക്കുക, ജലത്ിമന് ഒഴുക്ിമന േിതമപ്ടുത്തുക, ശബ്ദേലിനീകരണത്ിമന് പതാത് കുറയ്ക്കുക തുെങ്ങിയ ൈഹു
മുഖോയ രേപയാജനങ്ങള് ഉണ്ടാക്ിമയടുത്് േനുഷ് ജീവിതത്ിന് ആപരാഗ്കരോയ ആവാസ വ്വസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് 
ഇതിലൂമെ ലക്ഷ്േിടുന്നത്.

മഹോത്മോഗോന്ധി ഫദേീയ ഗ്ോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്് നിയേം അവിദഗ്ദ്ധ കായിക മതാഴിൽ മചയ്യാൻ സന്നദ്തയുള്ള, രോയ

പൂർത്ിയായ അംഗങ്ങളുള്ള, ഏമതാരു ഗാേീണ കുടുംൈത്ിനും ഒരു സാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 100 ദിവസമത് മതാഴിൽ 
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ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഗാേീണ പേഖലയിമല ജനങ്ങളുമെ സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക പുപരാഗതിയും സാമൂഹ് സേത്വവം ഉറപ്ാക്കുക, 
രോപദശികോയ മതാഴിൽ, വരുോനം എന്നിവ വർദ്ിപ്ിക്കുക, സ്തീ-പുരുഷ അസേത്വം കുറയ്ക്കുക, തുല്പജാലിക്് തുല്പവത
നം, നഗരങ്ങളിപലക്കുള്ള കുെിപയറ്ം തെയുക, േണ്ണ്-ജലം, ബജവസമ്പത്്, േരിസ്ിതി എന്നിവയുമെ സംരക്ഷണം ഉറപ്ാക്ി 
കാർഷിക പേഖല ശക്തിമപ്ടുത്തുക, ദരിദ്രജന വിഭാഗങ്ങളുമെ ആവാസ പകന്ദങ്ങളുമെ ോരിസ്ിതിക പശാഷണം തെയുക, 
മതാഴിമലടുക്കുന്നവരിൽ സംഘപൈാധവം സാമൂഹിക പൈാധവം വളർത്ി കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഇെത്ട്ടുകാരുമെയും 
കരാറുകാരുമെയും ചൂഷണത്ിൽ നിന്ന് മതാഴിമലടുക്കുന്നവമര സംരക്ഷിക്കുക തുെങ്ങിയവയും മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയുമെ 
ലക്ഷ്ങ്ങളാണ്. സ്ായിയായ ദാരിദ്ര� ലഘൂകരണത്ിനുള്ള ഈ സാദ്്തകളാണ് േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ 
മതാഴിലുറപ്് േദ്തിമയ മുൻകാല മതാഴിൽദാന േദ്തികളിൽ നിന്നും വ്ത്സ്ോക്കുന്നത്.

സവിഫേഷതകള്
lസ്ായിയായതും ഉല്പാദനേരവോയ ആസ്ികൾ സൃഷ്ിക്ൽ l േിനിേം കൂലി ഉറപ്പുനൽകുന്നു lപവതനം ൈാങ്് അക്കൗ

ണ്ട് മുപഖന ോത്രം lരേവർത്ിയുമെ ആമകമച്ലവിൽ പവതനഘെകം 60% ൽ കുറയാൻ ോെില്. lസാധന സാേഗികളും 
വിദഗ്ദ്ധ-അർദ് വിദഗ്ദ്ധ മതാഴിലാളികളുമെ കൂലിയും അെക്ം 40 ശതോനത്ിൽ അധികരിക്ാൻ ോെില് lകരാറുകാർ ോെില്, 
യന്തങ്ങൾ ഉേപയാഗിക്കുന്നതിലുള്ള നിയന്തണം lേദ്തി ആസൂത്രണത്ിൽ ത്രിതല േഞ്ായത്തുകൾക്് മുഖ്േങ്് lനിർ
വ്വഹണം പൂർണ്ണോയും ഗാേേഞ്ായത്തുകൾ മുപഖന lയഥാസേയം കൂലി ലഭ്ോക്കുന്നതിനായി എന്.ഇ.എഫ്.എം.എസ് 
സംവിധാനം lപസാഷ്ൽ ഓഡിറ്് lേദ്തി നിർവ്വഹണവം ഗുണനിലവാരവം േരിപശാധിക്കുന്നതിന് സംസ്ാനതല ക്വാ
ളിറ്ി പോണിട്ടർോർ

വ്യവസ്കളം അവകോേങ്ങളം
l അവിദഗ്ദ്ധ കായികാദ്്വാനം മചയ്യാൻ സന്നദ്തയുള്ളവരും േഞ്ായത്ിൽ സ്ിര താേസക്ാരുോയിരിക്ണം l18 

വയസ് പൂർത്ിയായിരിക്ണം (ഉയർന്ന രോയേരിധിപയാ, എ.േി.എൽ/ൈി.േി.എൽ വിപവചനപോ ഇല്) lഗാേേഞ്ായ
ത്ിൽ രജിസ് പരൈഷന് അപേക്ഷിച്് 15 ദിവസത്ിനകം മതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കും l	 കുറഞെത് 14 ദിവസപത്ക്് 
മതാഴിലിന് അപേക്ഷിക്ണം lപജാലിക്് മുൻകൂറായും അപേക്ഷിക്ാം lഅപേക്ഷ ലഭിച്് 15 ദിവസത്ിനകം മതാഴിൽ 
അമല്ങ്ിൽ നിശ്ചിത നിരക്ിൽ മതാഴിലില്ായ്മ പവതനം lമതാഴിൽ നൽകിമക്ാണ്ടുള്ള അറിയിപ്് പരഖാമൂലം നൽകണം 
lേ്റേർ പറാൾ പൂർത്ീകരിച്് 15 ദിവസത്ിനകം കൂലി lകാലതാേസം ഉണ്ടാകുന്ന ഓപരാ ദിവസത്ിനും ലഭിപക്ണ്ട പവത
നത്ിമന് .05% നിരക്ിൽ നഷ്േരിഹാരം lവനാവകാശ നിയേരേകാരം ഭൂേി ലഭിച്വർക്് 150 ദിവസമത് മതാഴിൽ lആമക 
മതാഴിലിമന് 1/3 സ്തീകൾക്് lകുടുംൈത്ിന് േരോവധി 100 ദിവസം മതാഴിൽ l5 കിപലാേീറ്റിനുള്ളിൽ പജാലി അമല്ങ്ിൽ 
10% അധികം കൂലി lകുെിക്ാനുള്ള മവള്ളം, വിശ്േ സകൗകര്ം, രേഥേ ശുശ്രൂഷാ സകൗകര്ം എന്നിവ േണിയിെങ്ങളിൽ 
ഉണ്ടായിരിക്ണം lേരിക്് േറ്ിയാൽ സകൗജന് ചികിത് lഅേകെ േരണം/സ്ിര അംഗബവകല്ത്ിന് നഷ്േരിഹാരം 
lമതാഴിലാളികളുമെ 5 വയ്ിൽ താമഴയുള്ള കുട്ടികൾക്് േരിോലന സകൗകര്ം (കുറഞെത് 5 പേർ) lകുട്ടിക്് മതാഴിൽ 
സ്ലത്തുവച്് അേകെം േറ്ിയാൽ സകൗജന് ചികിത്. lഅേകെേരണത്ിന് എക് സ് പഗഷ്ാ.

ഏടറ്റടുഫക്ണ് രെവർത്ികളടെ മുൻഗണനോക്രമം
l രെകൃതി വിഭവ പരിപോലനവമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ടപോതുരെവൃത്ികള് 1. ജലസംരക്ഷണത്ിനും ജലമകായ്തിനും സഹായക

രോയ നിർമ്ിതികൾ 2. നീർത്െ േരിോലന രേവൃത്ികൾ. 3. സൂക്ഷ-മചറുകിെ ജലപസചന രേവൃത്ികൾ. 4. േരമ്പരാഗത 
ജലപരോതസ്സുകളുമെ പുനരുദ്ാരണം. 5. േരം വച്് േിെിപ്ിക്ലും വനവത്കരണവം. 6. മോതുഭൂേിയിമല വികസന രേവൃത്ി
കൾ llസമൂഹത്ിൽ അവേത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭോഗങ്ങള്ക്കുള് വ്യക്തിഗത ആസികള് 1. ഭൂേിയുമെ ഉല്പാദനക്ഷേത വർദ്ി
പ്ിക്കുന്നതിനും ജലപസചനത്ിനുമുള്ള അെിസ്ാന സകൗകര്ങ്ങൾ ലഭ്ോക്ൽ. 2. േഴകൃഷി, േട്ടുനൂൽകൃഷി, പതാട്ടവിളകൃഷി, 
ഫാംപഫാറസ്ടി എന്നിവയിലൂമെ ആജീവനം മേച്മപ്ടുത്ൽ. 3. തരിശ് ഭൂേി / ോഴ്ഭൂേി വികസിപ്ിച്് കൃഷിക്് അനുപയാ
ജ്ോക്ൽ. 4.  പകന്ദ/സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന  ഭവന നിർമ്ാണ േദ്തികൾ രേകാരം ഏമറ്ടുക്കുന്ന 
ഭവന നിർമ്ാണത്ിമല അവിദഗ്ദ്ധ കായിക മതാഴിൽ ഘെകം. 5. മൃഗേരിോലനം പരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള രേവൃത്ി
കൾ. 6. േത്്ൈന്ന രേവർത്നങ്ങൾ പരോത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രേവൃത്ികൾ. lll സ്വയംസഹോയ സം�ങ്ങള്
ക്് ടപോതു അെിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള് 1. കാർഷിപകാത്ോദനക്ഷേത വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള രേവൃത്ികൾ. 2. സ്വയം സഹായ 
സംഘങ്ങളുമെ ഉേജീവന രേവർത്നങ്ങൾക്് ആവശ്ോയ മോതു വർക്്മഷഡ്ഡുകളുമെ നിർമ്ാണം. llll. ഗ്ോമീണ അെി
സ്ോന സൗകര്യങ്ങള് 1. ഗാേീണ ശുചിത്വവോയി ൈന്മപ്ട്ട രേവൃത്ികൾ. 2. ഗാേീണ പറാഡുകളുമെ നിർമ്ാണം. 3.  കളി
സ്ലങ്ങളുമെ നിർമ്ാണം. 4. മോതു അെിസ്ാന സകൗകര്ങ്ങൾ, പറാഡുകളുമെ പുനഃരുദ്ാരണം, ദൂരന്തരേതിപരാധ തയ്യാമറ
ടുപ്പുകൾ. 5. അക്ഷയപകന്ദങ്ങള്, അങ്ണവാെിപകന്ദങ്ങൾ, ഗാേീണ ചന്തകൾ എന്നിവയ്കാവശ്മുള്ള മകട്ടിെങ്ങളുമെ യും 
ക്രിേപറ്ാറിയങ്ങളുമെയും നിർമ്ാണം. 6. ഭക്ഷ്ധാന് സംഭരണികളുമെ നിർമ്ാണം. 7. MGNREGS രേകാരം ഏമറ്ടുക്കുന്ന നിർ
മ്ാണ രേവൃത്ികളുമെ എ്റേിപേറ്ിമന് ഭാഗോയി വരുന്ന നിർമ്ാണ സാേഗികളുമെ ഉല്പാദനം. 8. MGNREGS രേകാരം സൃഷ്ി
ക്മപ്ട്ട ഗാേീണ മോതു ആസ്ികളുമെ അറ്കുറ്േണികൾ. 9. ഇത് സംൈന്ിച്് സംസ്ാന സർക്ാരുോയി കൂെിയാപലാചന 
നെത്ി പകന്ദസർക്ാർ വിജ്ാേനം മചയ്യുന്ന േറ്് ഏമതാരു രേവൃത്ിയും. 
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മതാഴിലുറപ്് നിയേം േട്ടിക 1 ഖണ്ഡിക '9' മല വ്വസ്കൾക്നുസരിച്ചുള്ള രേപദശത്ിമന് സാധ്ത, രേപദശത്ിമന് 
ആവശ്കത, രോപദശിക വിഭവങ്ങളുമെ ലഭ്ത എന്നിവയ്കനുസൃതോയി ഗാേസഭ തീരുോനിക്കുന്ന മുൻഗണനാ ക്രേേനുസരി
ച്ചുോയിരിക്ണം രേവൃത്ി നിശ്ചയിപക്ണ്ടത്. രേകെേല്ാത്തും അളന്നുതിട്ടമപ്ടുത്ാൻ കഴിയാത്തുോയ രേവൃത്ികളും, 
പുല്് നീക്ം മചയ്യല്, കല്് നീക്ം മചയ്യല്, കാർഷിക രേവൃത്ികൾ മുതലായ ആവർത്ന സ്വഭാവമുള്ള രേവൃത്ികളും ഈ 
േദ്തിയില് ഏമറ്ടുക്ാൻ ോെില്ാത്താണ്. 

ഫകരള ശരൈബൽ പ്സ്
 പകരളത്ിമല ഓപരാ േട്ടികവർഗ് കുടുംൈത്ിനും പകന്ദ നിയേരേകാരം ഉറപ്പു വരുത്ിയിട്ടുള്ള 100 ദിവസമത് മതാ

ഴിലിനുപുറപേ അധികോയി 100 ദിവസമത് മതാഴിൽ കൂെി നൽകുന്നതിന് സംസ്ാന സർക്ാർ പകരള ബരൈൈൽ ലൈസ് 
േദ്തി നെപ്ിലാക്കുന്നു. ഇതിനായി േട്ടികവർഗ് വികസന വകുപ്് 2018 -19 സാമ്പത്ിക വർഷം 12.40 പകാെി രൂേ നീക്ി 
വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. 2019-20 ല് പകരള ബരൈൈൽ ലൈസ് േദ്തിയ്കായി 37.53 പകാെി രൂേ സംസ്ാന സർക്ാർ നീക്ിവച്ിട്ടുണ്ട്. 
േട്ടികവർഗ് കുടുംൈങ്ങൾക്് കൂലി ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാേസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അട്ടപ്ാെി പ്ാക്ിലും വയനാെ് 
ജില്യിലും മുൻകൂർ കൂലി വിതരണം കുടുംൈശ്ീ വഴി നെപ്ിലാക്ി വരുന്നു. 2018-19ല് 120 ലക്ഷം രൂേ മുൻകൂർ കൂലിയിന
ത്ിൽ േട്ടികവർഗ് കുടുംൈങ്ങൾക്് നൽകുകയുണ്ടായി.

അയ്യങ്കോളി നഗര ടതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
നഗരരേപദശങ്ങളില് വസിക്കുന്ന അവിദഗ്ദ്ധ കായിക മതാഴിൽ മചയ്യാൻ സന്നദ്തയുള്ള ഓപരാ കുടുംൈത്ിമലയും രോ

യപൂർത്ിയായ അംഗങ്ങള്ക്്, ഒരു സാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ കുറഞെത് 100 ദിവസം മതാഴിൽ ഉറപ്ാക്കുകയും അതിലൂമെ 
കുടുംൈങ്ങളുമെ ജീവിതസുരക്ഷ ഉറപ്ാക്കുകയുോണ് അയ്യങ്ാളി നഗര മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയുമെ ലക്ഷ്ം. പകരളത്ിമല എല്ാ 
മുനിസിപ്ല് പകാരപ്പറഷനുകളിലും മുനിസിപ്ാലിറ്ികളിലുോണ് േദ്തി നെപ്ാക്കുന്നത്.

േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയുമെ കീഴില് ഏമറ്ടുത്തു നെപ്ിലാക്ാവന്ന എല്ാ രേവൃത്ികളും 
അയ്യങ്ാളി നഗര മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയുമെ കീഴിലും ഏമറ്ടുക്ാവന്നതാണ്. നഗരങ്ങളിമല ോലിന് സംസ്കരണവം അനുവ
ദനീയോയ രേവൃത്ിയാണ്. കൂൊമത 2019-20 സാമ്പത്ിക വരഷം മുതല് രണ്ടു കന്നുകാലികളില് കൂടുതലുള്ള, അവശത 
അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്ില്മപ്ടുന്ന ക്ഷീരകരഷകമരയും േദ്തിയില് ഉള്മപ്ടുത്ി േരോവധി 100 ദിവസമത് പവതനം 
അയ്യങ്ാളി നഗര മതാഴിലുറപ്് ഫണ്ടില്നിന്നും നല്കുന്നുണ്ട്.

ഫദേീയ ഗ്ോമീണ ഉപജീവന മിഷൻ
ഗാേീണ ദാരിദ്ര് നിർമ്ാർജ്ജന രേവർത്നങ്ങളിൽ പകന്ദ സർക്ാരിമന് മുഖ് േദ്തിയാണ്  പദശീയ ഗാേീണ ഉേ

ജീവന േിഷൻ. ദാരിദ്ര്ം അനുഭവിക്കുന്നവരുമെ പശഷി വികസനവം അവരുപെതായ ജനകീയ സംഘെനാ സംവിധാനവം 
ഉമണ്ടങ്ിൽ ോത്രപേ ദാരിദ്ര്  നിർമ്ാർജ്ജന രേവർത്നങ്ങൾ സേഗവം സുസ്ിരവോകൂ എന്ന പകരളത്ിമല കുടുംൈശ്ീ
യുമെയും ആന്ധ്രയിമല എസ്. ഇ.ആര.േി യുമെയും അനുഭവങ്ങൾ ോതൃകകളാക്ിമകാണ്ടാണ് എന്.ആര.എല്.എം േദ്തിക്് 
രൂേം മകാടുത്ിട്ടുള്ളത്. സംസ്ാനത്് കുടുംൈശ്ീ േിഷനാണ് േദ്തി നെത്ിപ്ിമന് ചുേതല. 

ഫദേീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ
നഗരത്ിമല ോവമപ്ട്ടവരുമെ ജീവിതനിലവാരം മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിനായി പകന്ദസരക്ാര ആവിഷ്രിച് േദ്തിയാണ് 

പദശീയ നഗര ഉേജീവന േിഷന്. നഗരരേപദശങ്ങളിമല ദരിദ്രമര സംഘെിപ്ിച്് അവരുപെതായ കൂട്ടായ്മകള് രൂേീകരിച്് 
സ്ാേനവല്ക്രിക്ാന് സഹായിക്കുകയും അവമര സമൂഹത്ിമന് മുഖ്ധാരയിപലക്് മകാണ്ടുവരികയും മചയ്യുക, സ്വയം 
സഹായ സംഘങ്ങള്ക്കും അവയുമെ മഫഡപറഷനുകള്ക്കും റിപവാള് വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കുക, നഗര ഉേജീവനപകന്ദങ്ങള് സ്ാ
േിക്കുക, ഈ പേഖലയില് രേവരത്ിക്കുന്ന വകുപ്പുകമളയും ഏജന്സികമളയും േരിശീലനത്ിലൂമെയും കാര്പശഷിവിക
സനത്ിലൂമെയും സാപങ്തികസഹായം ലഭ്ോക്കുന്ന പകന്ദങ്ങളാക്ി ോറ്റുക, വിേണി സാധ്തകള്ക്നുസരിച്് ബനപു
ണ്േരിശീലനം നല്ി മതാഴില് സാധ്തകള് ഉറപ്ാക്കുക, വ്ക്തിഗതവം ഗ്രൂപ്െിസ്ാനത്ിലും മതാഴില് സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്ിക സഹായം നല്കുക, മതരുവവ്ാോരങ്ങള്ക്് അനുകൂലോയ തരത്ില് നഗരാസൂത്രണം 
നെത്തുക, േങ്ാളിത്രീതിയില് നൂതനാശയ-സവിപശഷ േദ്തികള് ഏമറ്ടുക്കുക എന്നിവയാണ് േദ്തിയുമെ ഘെകങ്ങള്. 
േിഷന് നെത്ിപ്ിമന് ചുേതല പകാരപ്പറഷന്/ മുനിസിപ്ല് മസക്രട്ടറി അദ്്ക്ഷനായുള്ള എക്ികയൂട്ടീവ് കമ്റ്ിക്ാണ്.

  
മഹിളോ കിസോൻ സേോക്തീകരണ് പരിഫയോജന

കാരഷിക പേഖലയില് പജാലി മചയ്യുന്ന സ്തീ മതാഴിലാളികള്ക്് കൂടുതല് മതാഴിലവസരങ്ങളും മേച്മപ്ട്ട രേതിഫലവം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു പവണ്ടി പകന്ദ സരക്ാര പദശീയ ഗാേീണ ഉേജീവന ദകൗത്ത്ിമന് ഭാഗോയി േഹിളാ കിസാന് 
ശാക്തീകരണ േരിപയാജന എന്ന പേരില് ഒരു പുതിയ േദ്തി 2011 ല് ആരംഭിച്ചു. ഗാേേഞ്ായത്് അെിസ്ാനത്ില് 
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രൂേീകരിക്കുന്ന പലൈര ഗ്രൂപ്പുകളും പലൈര ൈാങ്കുോണ് ഈ േദ്തിയുമെ അെിസ്ാന ഘെകങ്ങള്. േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ 
ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയില് കഴിഞെ 2 വരഷങ്ങളിലായി 40 ദിവസമേങ്ിലും പജാലി മചയ്ിട്ടുള്ള 18നും 50നും വയ
്ിനിെയില് രോയമുള്ള സ്തീ മതാഴിലാളികമളയാണ് മതരമഞെടുക്കുന്നത്. മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയില് രേവൃത്ി മചയ്യുന്ന 
അവിഗ്ദ്ധരായ മതാഴിലാളികമള േഞ്ായത്െിസ്ാനത്ില് പലൈര ൈാങ്കുകളായി രൂേീകരിച്് അവരക്് കൃഷിയിലും േറ്് 
അനുൈന് പേഖലയിലും ആധുനിക കാരഷിക ഉേകരണങ്ങളുമെ ഉേപയാഗത്ിലും േരിോലനത്ിലും വിദഗ്ദ്ധ േരിശീലനം 
നല്ി കാരഷിക പേഖലയില് കൂടുതല് മതാഴിലവസരങ്ങളും മേച്മപ്ട്ട വരുോനവം ഉണ്ടാക്ിമയടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ 
േദ്തിയുമെ രേവരത്ന രീതി. 

മനല്കൃഷി, േച്ക്റി കൃഷി, മതങ്ങ് കയറ്ം എന്നീ പേഖലയിലാണ് ഈ േദ്തിയില് േരിശീലനവം േറ്് സഹായങ്ങളും 
നല്കുന്നത്. േരിശീലനപത്ാമൊപ്ം തമന്ന അവരക്ാവശ്ോയ ആധുനിക കാരഷിക യന്തസാേഗികളും മതങ്ങ്കയറ് യന്ത
ങ്ങളും ഈ പരോജക്ടിമന് ഭാഗോയി േഞ്ായത്തുതല പലൈര ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് സകൗജന്ോയി നല്കുന്നു. ഓപരാ ജില്യിലും അപഗാ 
ബക്േറ്ിക് പസാണ് അെിസ്ാനത്ില് രൂേീകരിക്കുന്ന മഫഡപറഷനുകള്ക്ാണ് ഈ േദ്തിയുമെ നെത്ിപ്ിമന് രേധാന 
ചുേതല. ഗാേേഞ്ായത്് പലൈരൈാങ്് രേസിഡന്റുോര പചരുന്നതാണ് മഫഡപറഷമന് ജനറല്പൈാഡി. 

ദീൻ ദയോൽ ഉപോദ്ധ്യോയ ഗ്ോമീണ കൗേല്്യ ഫയോജന
ദരിദ്ര കുടുംൈങ്ങളിമല യുവതീയുവാക്ൾക്് പവണ്ടി പദശീയ ഗാേീണ ഉേജീവന േിഷൻ (എൻ.ആർ.എൽ.എം) ആജീ

വികയുമെ കീഴിൽ കുടുംൈശ്ീ മുപഖന നെപ്ിലാക്കുന്ന േദ്തിയാണ് ദീൻ ദയാൽ ഉോദ്്ായ ഗാേീണ കകൗശല്് പയാജന. 
ഗുണപഭാക്താക്ൾക്് അവരുമെ വിദ്ാഭ്ാസ പയാഗ്തയ്ക്കും അഭിരുചിക്കും ഉതകുന്ന േരിശീലനം നൽകി അവർക്് അർഹ
ോയ മതാഴിൽ ഈ േദ്തിയിലൂമെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഈ േദ്തിയുമെ ഭാഗോയി 71200 പേർക്് ബനപുണ് േരിശീലനം 
നൽകി 70% ഗുണപഭാക്താക്ൾക്് മതാഴിൽ ലഭ്ോക്ാനുള്ള ചുേതല പകരളത്ിൽ കുടുംൈശ്ീമയ ആണ് ഏൽപ്ിച്ിരിക്കു
ന്നത്. നാളിതുവമര 58543 പേർക്് േരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും 46492 പേരുമെ  േരിശീലനം പൂർത്ിയാക്കുകയും 35233  
പേർക്് പജാലി ലഭ്ോക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്.

രെധോനമന്തി ആവോസ് ഫയോജന (ഗ്ോമീണ്)
2022 വർഷപത്ാമെ എല്ാവർക്കും ോർപ്ിെം എന്ന ലക്ഷ്പത്ാമെ 2016 ഏരേിൽ 1 മുതൽ രേധാനേന്തി ആവാസ് പയാജന 

(ഗാേീൺ) എന്ന േദ്തി നെപ്ിലാക്കുന്നു.  1,20,000 രൂേ 60:40 അനുോതത്ിൽ പകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ ധനസ
ഹായം നൽകുന്നു.  സംസ്ാന സർക്ാർ േി.എം.എ.ബവ.(ജി) ഭവന േദ്തിയിമല മോതു വിഭാഗത്ിന് രണ്ട് ലക്ഷം 
രൂേയും േട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂേയും േട്ടികവർഗ് വിഭാഗത്ിന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂേയുോയി വർദ്ിപ്ിച്് 
നൽകുന്നു. പകരളത്ിൽ ഇപപ്ാൾ ബലഫ് ഭവന േദ്തിയിലുൾമപ്ടുത്ി മോതുവിഭാഗം, േട്ടികജാതി വിഭാഗം എന്നിവർക്് 
4,00,000 രൂേയും സപങ്തങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന േട്ടിക വർഗ്കുടുംൈങ്ങൾക്് 6,00,000 രൂേയും നൽകുന്നു. 1,20,000  രൂേ കഴി
ഞ്ഞുള്ള തുക ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളും േട്ടികജാതി/േട്ടികവർഗ്  വികസന വകുപ്പുകളും നൽകുന്നു. ഇപപ്ാൾ ബലഫ് േിഷമന് 
ഭാഗോയി ൈാക്ി തുക നൽകുന്നു.

ഓപരാ വീെിനുമുള്ള ധനസഹായത്ിനു പുറമേ േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയിലൂമെ േരോ
വധി 90 ദിവസമത് അവിദഗ്ധ മതാഴിൽ ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്  നൽകുന്നു. ഗുണപഭാക്താവിന് ആവശ്മുമണ്ടങ്ിൽ 70,000  
രൂേ വമര ധനകാര് സ്ാേനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പമയടുക്കുന്നതിനും സഹായം നൽകുന്നു.  പകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ 
വിവിധ േദ്തികൾ രേകാരം ലഭ്ോക്കുന്ന അെിസ്ാന സകൗകര്ങ്ങളായ കക്കൂസ്, കുെിമവള്ളം, ബവദയുതി,  ഇന്നം, 
ഖര-ദ്രവ ോലിന്  സംസ് കരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സംപയാജന സാധ്തകളിൽ ഉൾമപ്ടുത്ി നെപ്ിലാക്കുന്നു. മൂന്ന് 
ഗഡുക്ളായി 1,20,000 രൂേ േി.എഫ്.എം.എസ് മുപഖന ഗുണപഭാക്താക്ളുമെ ൈാങ്് അക്കൗണ്ടിപലക്് പനരിട്ട് നൽകുന്നു. 
േി.എം.എ.ബവ.(ജി) ഭവന േദ്തിയിപലക്കുള്ള ഗുണപഭാക്താക്മള തിരമഞെടുക്കുന്നത് 2011-മല സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക 
ജാതി മസൻസസ് ലി്റേിമല അർഹരായവമരയാണ്. േദ്തി രേകാരം നിർമ്ിക്കുന്ന വീടുകളുമെ കുറഞെ തറ വിസ്ീർണ്ണം 
25 േീറ്ർ സ് ക്വയറാണ്  (ഇപപ്ാൾ ബലഫ് േിഷമന് ഭാഗോയി 400 ചതുരശ് അെി).

രെധോനമന്തി ആവോസ് ഫയോജന (നഗരം)
'എല്ാവർക്കും ഭവനം' എന്ന ലക്ഷ്പത്ാമെ പകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകളുമെയും നഗരസഭകളുമെയും സംയുക്താഭിമു

ഖ്ത്ിൽ  നെപ്ിലാക്ിവരുന്ന രേധാനേന്തി ആവാസ് പയാജന (േിഎംഎബവ) േദ്തിയുമെ സംസ്ാനതല പനാഡൽ 
ഏജൻസി  കുടുംൈശ്ീയാണ്. േി.എം.എ.ബവ(നഗരം) -ബലഫ്  േദ്തി രേകാരം 93 നഗരസഭകളിലും വികസന അപതാ
റിറ്ിയുമെ രേവർത്ന േരിധിയിൽ വരുന്ന 34 േഞ്ായത്തുകളിലുോയി നാളിതുവമര 1,11,252 ഭവനങ്ങൾക്് വ്ക്തിഗത ഭവന 
നിർമ്ാണത്ിനായി പകന്ദ സംസ്ാന സർക്ാരുകളുമെ അനുേതി ലഭ്ോയിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്ാക്ീനിംഗിന് പശഷം കമണ്ടത്ിയ 
അർഹരായ എല്ാ ഗുണപഭാക്താക്ളുമെയും ഭവന നിർമ്ാണം പൂർത്ിയാക്കുന്നതിന് േദ്തി ലക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നു. കൂൊമത 
മക്രഡിറ്് ലിങ്്ഡ് സൈ് സിഡി സ് കീം രേകാരം നാളിതുവമര വിവിധ ൈാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 15,426 ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്  
ഭവന നിർമ്ാണ വായ്പ ലഭ്ോക്കുകയും 10,344 ഗുണപഭാക്താക്ൾക്് സൈ് സിഡി ലഭ്ോക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്.
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നോഷണൽ റർബൻ മിഷൻ
പകന്ദ ഗാേവികസന വകുപ്് 2015 മസപ്തംൈറിൽ രേഖ്ാേിച് പുതിയ േദ്തിയാണ് ശ്ാേരേസാദ് മുഖർജി റർൈൻ 

േിഷൻ (എസ്.േി.എം.ആർ.എം) നാഷണൽ റർൈൻ േിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയമപ്ടുന്നു. 25000 മുതൽ 50000 വമര 
ജനസംഖ്യുള്ള ഗാേേഞ്ായത്്/ഗാേേഞ്ായത്തുകമള ഒരു വികസന ക്്റേറായി വിജ്ാേനം മചയ്്  ക്്റേറിമന് സാ
മ്പത്ിക ഉന്നേനത്ിനും ബനപുണ് വികസനത്ിനും സംരംഭകത്വ വികസനത്ിനും േശ്ചാത്ല വികസനത്ിനും 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന പരോജക്ടുകൾക്് മുൻതൂക്ം നൽകി മകാണ്ട് സ്ാർട്ട് വിപല്ജ് ആക്കുകയാണ് േദ്തി മകാണ്ട് വിഭാവനം 
മചയ്യുന്നത്.   നാഷണൽ റർൈൻ േിഷമന് േദ്തി നിർവഹണചട്ടങ്ങളിൽ രേതിോദിച്ിരിക്കുന്ന താമഴ േറയുന്ന ോനദണ്ഡ
ങ്ങളനുസരിച്ാണ് റർൈൻ ക്്റേറുകൾ സംസ്ാന സർക്ാർ  തിരമഞെടുക്കുന്നത്. 

1. ജനസംഖ്യുമെ ദശവർഷ വർദ്ന
2. കാർഷിപകതര പേഖലയിമല മതാഴിലാളികളുമെ ദശവർഷ വർദ്ന
3. ഭൂേിയുമെ വിലവർദ്ന
4. ഹയർ മസക്ന്റി തലത്ിൽ മേൺകുട്ടികളുമെ അംഗസംഖ്
5. രേധാനേന്തി ജൻധൻ പയാജനയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച് കുടുംൈങ്ങളുമെ എണ്ണം
6. സ്വച്് ഭാരത് േിഷൻ രേവർത്നങ്ങൾ
7. ഭരണനിർവഹണത്ിമല പുതിയ ോതൃകകൾ
ഇന്പഗറ്ഡ് ക്്റേർ ആക്ഷൻ ലൈാൻ രേകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന േദ്തികളുമെ നെത്ിപ്ിനായി വിഭവ സോഹരണം നെത്തു

പമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിട്ടിക്ൽ ഗ്ാപ്പുകൾ േരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു ക്്റേറിന് 30 പകാെി രൂേ ക്രേത്ിൽ നാലു ക്്റേറുകൾക്ായി 
120 പകാെി രൂേ ക്രിട്ടിക്ൽ ഗ്ാപ്് ഫണ്ട് ആയി പകന്ദ സർക്ാർ നൽകുന്നതാണ്.  ഈ തുക പകന്ദ സംസ്ാന വിഹിതം 
60:40 ആയി നിശ്ചയിച്ിട്ടുണ്ട്.  രേവൃത്ികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻേ് വിശദോയ േദ്തി പരഖ (ഡി.േി.ആർ) തയ്യാറാക്ി     
സേർപ്ിപക്ണ്ടതാണ്.  ഒരു പരോജക്ടിമന് കാലാവധി 3 വർഷോണ്.  സംസ്ാന സർക്ാർ ക്രിട്ടിക്ൽ ഗ്ാപ്് ഫണ്ട് ഉേ
പയാഗിച്് നെപ്ിലാക്കുന്ന രേവൃത്ികൾ നിലവിമല ജനകീയാസൂത്രണ ോനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്് േഞ്ായത്ീരാജ് സം
വിധാനത്ിലൂമെ നെത്ാൻ സംസ്ാന സർക്ാർ ഉത്രവായിട്ടുണ്ട്. പകരളത്ില് 12 ക്്റേറുകളിലായി 24 ഗാേേഞ്ായത്തു 
കളില് േദ്തി നെപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

സൻസദ് ആദർേ് ഗ്ോമ ഫയോജന (സോഗി)
എം.േി.ോർ ഗാേേഞ്ായത്തുകൾ മതരമഞെടുക്കുകയും പകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരിമന് വിവിധ േദ്തികളുമെ 

സംപയാജന സാദ്്തകൾ രേപയാജനമപ്ടുത്ി, ദമത്ടുത് ഗാേമത് എല്ാ പേഖലകളിലും ഒരു ോതൃകാ ഗാേം ആയി 
ോറ്റുന്നതിന് വിഭാവനം മചയ്യുന്ന േദ്തിയാണ് 2014-ൽ ആരംഭിച് സൻസദ് ആദർശ് ഗാേ പയാജന (സാഗി).  പലാക 
സഭാംഗത്ിന് തമന് നിപയാജകേണ്ഡലത്ിമലയും രാജ്സഭാംഗത്ിന് അപദേഹം മതരമഞെടുക്മപ്ട്ട സംസ്ാനമത് 
ഏമതാരു ജില്യിമലയും ഗാേീണപേഖലയിൽ നിന്നും ഗാേ േഞ്ായത്് മതരമഞെടുക്ാവന്നതാണ്.  2019 ോർച്് ോസ
പത്ാമെ മൂന്ന് ആദർശ ഗാേങ്ങൾ വികസിപ്ിമച്ടുക്ലാണ് രോഥേികോയ ലക്ഷ്ം.  ഓപരാ വർഷവം ഒന്ന് എന്ന കണക്ിൽ 
2024-ഓമെ അഞ്് ആദർശ ഗാേങ്ങൾ മതരമഞെടുക്കുകയും വികസിപ്ിക്കുകയും മചപയ്യണ്ടതുണ്ട്. കൃഷി, ആപരാഗ്ം,               
വിദ്ാഭ്ാസം, ശുചിത്വം, േരിസ്ിതി, ഉേജീവനോർഗ്ം മുതലായ വിവിധ പേഖലകളിലൂമെ ഗാേത്ിമന് സംപയാജിത            
വികസനോണ് ഈ േദ്തി ലക്ഷ്േിടുന്നത്.

രെധോനമന്തി ഗ്ോമ സെക് ഫയോജന
ഗാേരേപദശങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ജനസംഖ്യുള്ളതും പറാഡു ൈന്േില്ാത്തുോയ ആവാസപകന്ദങ്ങമള ഏമത

ങ്ിലും രേധാന പറാഡുോപയാ, പറാഡുോയി ൈന്മപ്ട്ടു കിെക്കുന്ന ഏമതങ്ിലും ആവാസപകന്ദവോപയാ ൈന്മപ്ടുത്ി 
പറാഡ് നിർമ്ിക്കുന്ന േദ്തിയാണ് േി.എം.ജി.എസ്.ബവ. നൂറു ശതോനം പകന്ദവിഹിതം ലഭിക്കുന്ന ഈ ഗാേീണ പറാഡ് 
നിർമ്ാണ േദ്തിയിൽ ഒരു കിപലാേീറ്ർ പറാഡ് നിർമ്ിക്കുന്നതിന് ശരാശരി 30 ലക്ഷം രൂേ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ േദ്
തിയിൽ ഏമറ്ടുപക്ണ്ട പറാഡുകളുമെ മുൻഗണനാ േട്ടിക ജില്ാ േഞ്ായത്ാണ് തയ്യാറാപക്ണ്ടത്. പകന്ദസർക്ാരിമന് 
ോനദണ്ഡേനുസരിച്് തയ്യാറാക്ിയിട്ടുള്ള പകാര മനറ്് വരക്് ഓഫ് റൂറല് പറാ ഡ്സ് ആണ് േി.എം.ജി.എസ്.ബവ-ൽ ഏമറ്
ടുപക്ണ്ട പറാഡുകളുമെ അെിസ്ാനപരഖ. ഈ േദ്തിയുമെ സംസ്ാനതല നിർവ്വഹണത്ിനായി തപദേശസ്വയംഭരണ വകു
പ്ിമന പനാഡൽ വകുപ്ായും മക.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ-മയ പനാഡൽ ഏജൻസിയായും ചുേതലമപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്ോമീണ പശ്ോത്ല വികസന �ണ്്
പദശീയ കാർഷികവികസന ൈാങ്് (നൈാർഡ്) ഗാേ രേപദശങ്ങളുമെ അെിസ്ാന സകൗകര്ങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതി

നായി 1995-96ൽ ആരംഭിച്താണ് ഗാേീണ േശ്ചാത്ല വികസന ഫണ്ട് (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്) േദ്തി. നൈാർഡ് 
സഹായം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്് അവരുമെ വിഹിതം സംസ്ാനതല എംേപവർഡ് കമ്റ്ി നിശ്ചയിച്് അറിയിക്കുന്ന 
മുറയ്ക് പരോജക്ടുകളുമെ കരെ് നിർപദേശം ൈന്മപ്ട്ട തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനത്ിൽ നിന്നും വാങ്ങി സർക്ാരിമന് അനു
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േതിക്് നൽകുന്നു.  അത്രത്ിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന രേവൃത്ികൾ ജില്/പ്ാക്്/ഗാേ േഞ്ായത്് തലത്ിൽ നിർവ്വ
ഹണം നെത്തുന്നു.  രേധാനോയും 3 പേഖലകളിലാണ് രേവൃത്ികൾ അനുവദിക്കുക.  കൃഷിയും അനുൈന് വിഭാഗങ്ങളും, 
സാമൂഹികവിഭാഗം, ഗാേീണഗതാഗതസകൗകര്ങ്ങൾ എന്നിവയാണവ. ഓപരാ സാമ്പത്ിക വർഷവം രേവൃത്ികൾക്് 
നൈാർഡ് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് രൈാമഞ് അെിസ്ാനത്ിലാണ്. രേവൃത്ികൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്രവാദിത്ം 
ത്രിതല േഞ്ായത്തുകൾക്ാണ്.  

സ്വച്്് ഭോരത് മിഷൻ (ഗ്ോമീണ്)
ഗാേ രേപദശങ്ങളിൽ നെപ്ിലാക്ിവന്നിരുന്ന നിർമ്ൽ ഭാരത് അഭിയാൻ േദ്തി പുന:സംഘെിപ്ിച്ചുമകാണ്ട് 2014 

ഒക് പൊൈർ 2 മുതൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് േിഷൻ (ഗാേീൺ) എന്ന പുതിയ േദ്തി നെപ്ിലാക്ി വരുന്നു.  സ്വച്ഛ് ഭാരത് േിഷൻ 
േദ്തിയിൽ താമഴേറയുന്ന ഘെകങ്ങൾ ഉൾമപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

1. ഐ.ഇ.സി 2. പശഷീ വികസനം 3. കമ്യൂണിറ്ി സാനിട്ടറി പകാംേ് ളക് സ് 4.  ഖരദ്രവ ോലിന് സംസ്കരണം (ആസ്ി 
സൃഷ്ിക്ൽ) 5. ഭരണമചലവ്.

കമ്യൂണിറ്ി സാനിട്ടറി പകാംലൈക് സുകളുമെ നിർമ്ിതിക്് 2 ലക്ഷം രൂേയും  (60% പകന്ദം, 30% സംസ്ാനം, 10% ഗുണ
പഭാക്താവം) ഖര ദ്രവ ോലിന് േരിോലന േദ്തികൾക്് േരോവധി ഒരു ഗാേ േഞ്ായത്ിന് 20 ലക്ഷം രൂേയും  (60% 
പകന്ദം 40% സംസ്ാനം) ഐ.ഇ.സി., രോരംഭമചലവ്, പശഷീ വികസനം എന്നിവയ്കായി പരോജക്ടിമന് 5% തുകയും   ഭരണ 
മചലവിന്  2% തുകയും (പകന്ദം 60% സംസ്ാനം 40%) ലഭിക്കുന്നു.

സ്വച്് ഭോരത് മിഷൻ (അർബൻ)
നഗരപേഖലകളിൽ ശുചിത്വം, ോലിന് സംസ്കരണം എന്നിവ ലക്ഷ്േിട്ട് 2014 ഒപക്ടാൈര 2 മുതൽ രാജ്ത്ിമന് എല്ാ 

നഗര രേപദശങ്ങളിലും നിലവിൽ വന്ന േദ്തിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് േിഷൻ (അർൈൻ). ഗാർഹിക ശകൗചാലയം,  കമ്യൂണി
റ്ി പൊയ് ലറ്്,  മോതു പൊയ് ലറ്റുകളും യൂറിനലുകളും  ഖരോലിന് സംസ് കരണം, വിവര വിജ്ാന വ്ാേനവം പൈാധവൽ
ക്രണവം പശഷിവികസനവോണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് േിഷമന് രേധാന ഘെകങ്ങൾ.

ഗാർഹിക ശകൗചാലയ നിർമ്ിതിക്് യൂണിറ്ിന് 15,400 രൂേ വകയിരുത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ 4,000 രൂേ പകന്ദവം 2,667 
രൂേ സംസ്ാനവം 8,733 രൂേ നഗരസഭയും വഹിക്കും.  കമ്യൂണിറ്ി, മോതു ശകൗചാലയ നിർമ്ിതിക്് പൊയ് ലറ്് സീമറ്ാ
ന്നിന് 98000 രൂേ വകയിരുത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ 39,200 രൂേ പകന്ദവം 26,134 രൂേ സംസ്ാനവം 32,666 രൂേ നഗരസ
ഭയും വഹിക്കും. യൂറിനൽ നിർമ്ാണത്ിന് 32,000 രൂേ വകയിരുത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ 12,800  രൂേ പകന്ദവം 8,534  രൂേ 
സംസ്ാനവം 10,666  രൂേ നഗരസഭയും വഹിക്കും. ഖരോലിന് സംസ് കരണത്ിനായുളള പരോജക്ടിമന്  35% ഗാന്്/
വി.ജി.എഫ് ആയി പകന്ദം അനുവദിക്കും. ൈാക്ി 23.3% സംസ്ാനവം 41.7% നഗരസഭയും കമണ്ടത്ണം. വിവര വിജ്ാന 
രേവർത്നങ്ങൾക്്  പകന്ദവിഹിതത്ിമന് 12 % വമര മചലവഴിക്ാം. 

ശുചിത്വ ഫകരളം (സംസ്ോന പ്ോൻ) 
ഖരോലിന് സംസ് ക്രണ പേഖലയിൽ ഉറവിെ ോലിന് സംസ് ക്രണത്ിനാണ് സംസ്ാന സർക്ാർ മുൻതൂക്ം 

നൽകിവരുന്നത്.  ബജവ ോലിന് സംസ് ക്രണത്ിന് അനുപയാജ്ോയ സാപങ്തികവിദ്കൾ കമണ്ടത്ി യൂണിറ്് പകാ്റേ് 
നിശ്ചയിച്ിട്ടുണ്ട്. രേസ്തുത പേഖലയിൽ ഗാേ േഞ്ായത്തുകളും നഗരസഭകളും ഏമറ്ടുക്കുന്ന പരോജക്ടുകൾക്് സർക്ാർ ഭാഗിക 
ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു. ജൂണ്-ജൂബല ോസങ്ങളിൽ സംസ്ാനത്് േെർന്നുേിെിക്ാറുളള േകർച്പ്നി, േറ്് സാംക്രേിക 
പരാഗങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്തിക്കുന്നതിനുളള രേീ-േണ്സൂണ് രേവർത്നങ്ങൾ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ പനതൃത്വ
ത്ിൽ നെത്ിവരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ശാസ്തീയോയ ോലിന് സംസ് കരണത്ിന് അനുപയാജ്ോയ ശീലങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിന് 
ദൃശ്-ശ്വ-അച്െി ോധ്േങ്ങൾ മുപഖന പൈാധവൽക്രണ രേചരണ രേവർത്നങ്ങൾ നെത്ിവരുന്നു. 2019 - 20 സാമ്പത്ിക 
വർഷം ശുചിത്വ പകരളം (അർൈൻ) 2700 ലക്ഷവം ശുചിത്വപകരളം (റൂറൽ) 3300 ലക്ഷം രൂേയും നിർപദേശിച്ിട്ടുണ്ട്.  

കമ്മയൂണിഫക്ഷൻ ആന്റ് കപ്പോസിറ്റി �വലപ് ടമന്റ് യൂണിറ്റ്  (സോനിഫട്ടഷൻ)
പദശീയ ഗാേീണ കുെിമവളള േദ്തിയുമെ സഹായ േദ്തിയായിട്ടാണ് കമ്യൂണിപക്ഷൻ ആന്് കപ്ാസിറ്ി മഡവല

േ് മേന്് യൂണിറ്് (സി.സി.ഡി.യു) സാനിപട്ടഷൻ 2008  മുതൽ സംസ്ാന ശുചിത്വ േിഷനിൽ രേവർത്ിച്ചുവരുന്നത്. ശുചി
ത്വോലിന് സംസ് കരണ പേഖലയിൽ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കും സന്നദ് സംഘെനകൾക്കും വിദ്ാലയങ്ങൾ
ക്കും ആവശ്ോയ പശഷിവികസന  പൈാധവത്ക്രണ രേവർത്നങ്ങൾ നെത്തുക എന്നതാണ് േദ്തിയുമെ ലക്ഷ്ം. 
പദശീയ കുെിമവളള  ശുചിത്വ േന്താലയത്ിൽ നിന്ന്  ആദ്ഘട്ടത്ിൽ പനരിട്ടും രണ്ടാംഘട്ടം മുതൽ  പകരള ജല അപതാറി
റ്ി വഴിയും രേവർത്നഫണ്ട് ലഭ്ോക്ിയാണ് േദ്തി നെത്ിവരുന്നത്. 

നയൂ നോഷണൽ ബഫയോഗ്യോസ് & ഓർഗോനിക് മന്വർ ഫരെോഗ്ോം 
പകന്ദ സരക്ാര ോരമ്പപര്തര ഊരജ്ജ േന്താലയം വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളില് നെപ്ാക്കുന്ന പകന്ദാവിഷ്കൃത േദ്തി

യാണ് നയൂ നാഷണല് ൈപയാഗ്ാസ് ലൈാന്് & ഓരഗാനിക് േന്വര പരോഗാം. ഈ േദ്തിയിലൂമെ രാജ്മത് സാധാരണ 
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കുടുംൈാംഗങ്ങള്ക്് രേപത്കിച്് ക്ഷീരകരഷകരക്കും ഇതര കരഷകരക്കും വിവിധ പശഷിയുള്ള ൈപയാഗ്ാസ് യൂണിറ്റുകള് 
നിരമ്ിക്കുന്നതിന് സഹായം നല്കുന്നു. ഇതുവഴി ോചക ആവശ്ങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്നം ഉള്മപ്മെയുള്ള ഊരജ്ജ ആവശ്ങ്ങ
ള് േരിഹരിക്കുന്നതിനും ൈപയാഗ്ാസ് ലൈാന്ില് ഉല്പാദിപ്ിക്മപ്ടുന്ന ‘സ്ലറി’ ഉേപയാഗമപ്ടുത്ി കൃഷി അഭിവൃദ്ിമപ്ടുത്തു
ന്നതിനും ലക്ഷ്േിടുന്നു. ഗാേരേപദശങ്ങളിലും മചറിയ നഗര രേപദശങ്ങളിലുോണ് േദ്തി നെപ്ാക്കുന്നത്. പകരളത്ില് 
ഗാേവികസന വകുപ്്, കാരഷിക കരഷക പക്ഷേ വകുപ്്, ഖാദി & വിപല്ജ് ഇന്ഡസ്ടീസ് എന്നിവ വഴിയാണ് േദ്തി നെ
പ്ാക്കുന്നത്. ഈ ഏജന്സികള് ൈപയാഗ്ാസ് ലൈാന്് നിരമ്ാണ രംഗത്് േരിചയ സമ്പന്നരായ പെണ് കീ ഏജന്റുോര വഴി 
യൂണിറ്റുകള് നിരമ്ിക്കുന്നു. രേധാനോയും 1m3 മുതല് 25m3 വമര പശഷിയുള്ള ലൈാന്റുകള് നിരമ്ിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നല് 
നല്കുന്നത്. വിവിധ പശഷിയുള്ള ലൈാന്റുകള് നിരമ്ിക്കുന്നതിന് വിവിധ നിരക്ിലുള്ള സൈ്സിഡി നല്കുന്നു.  േദ്തിയില് 
ഗുണപഭാക്താക്മള ഗാേസഭ വഴിയാണ് മതരമഞെടുക്കുന്നത്. 

 
അെൽ മിഷൻ ഫ�ോർ ടറജയൂവഫനഷൻ ആന്റ് അർബൻ രൈോൻസ്ഫർഫമഷൻ (അമൃത് )
നഗരങ്ങളിമല അെിസ്ാന സകൗകര് വികസനത്ിലൂമെ സമൂഹത്ിമന് താമഴതട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗത്ിമന് ജീവിത 

നിലവാരം ഉയരത്തുക എന്ന ലക്ഷ്പത്ാമെ പകന്ദ സരക്ാർ ആവിഷ്രിച് േദ്തിയാണ് അമൃത് (അെല് േിഷൻ പഫാർ 
മറജയൂവപനഷൻ ആന്് അരൈന് രൈാന്സ്ഫരപേഷൻ). തിരുവനന്തപുരം, മകാല്ം, മകാച്ി, തൃശ്ശൂര, പകാഴിപക്ാെ്, കണ്ണൂര പകാരപ്പറ
ഷനുകളിലും ആലപ്പുഴ, ഗുരുവായൂര, ോലക്ാെ് മുനിസിപ്ാലിറ്ികളിലുോണ് േദ്തി നെപ്ിലാക്ിവരുന്നത്. 2015–16 മുതൽ 
2019-20 വമരയാണ് േദ്തി കാലയളവ്. ശുദ്ജലവിതരണം, സ്വിവപറജ്/മസേ്പറ്ജ് ോപനജ് മേന്്, അരൈൻ രൈാന്പ്ാരട്ട്, 
ോരക്് &ഓപ്ണ് മ്യ്സ്, പ്റോം വാട്ടര മരൈയിപനജ് എന്നീ അഞ്് പേഖലകളിലായി 2357.70 പകാെി രൂേയുമെ 389 രേധാന 
േദ്തി (1023 സൈ് പരോജക്ടുകള്)കള്ക്ാണ് പകന്ദ സർക്ാരിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് വാരഷിക കരമ് 
േദ്തികളായാണ് േദ്തി നെപ്ിലാക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളുമെ അെിസ്ാന സകൗകര് വികസനപത്ാമൊപ്ം നഗരസഭാ തല
ത്ിലുള്ള ഉപദ്ാഗസ്രുമെ കാര്പശഷി വികസനവം നഗരസഭാ തലത്ിലുള്ള വിവിധ േരിഷ്ക്കരണങ്ങളായ ഇ-ഗപവണന്സ് 
ോ്റേരലൈാൻ നിരമ്ാണം, മക്രഡിറ്് പററ്ിംഗ്, വീടുകളുമെ മേരേിറ്ിനുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം തുെങ്ങിയവയും അമൃത് േദ്
തിയുമെ ഭാഗോണ്. അംഗീകരിച് േദ്തികളുമെ പകന്ദവിഹിതോയ 426.98 പകാെി രൂേ സംസ്ാന സരക്ാരിന് ലഭിച്ിട്ടുണ്ട്. 
പകന്ദ വിഹിതത്ിന് ആനുോതികോയ സംസ്ാന വിഹിതോയ 256.14 പകാെി രൂേ േദ്തിക്ായി അനുവദിച്ിട്ടുണ്ട്.

ഗ്ീൻ ഫരെോഫട്ടോഫക്ോള്
ോലിന് ഉത്ോദനത്ിമന് അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പവണ്ടി ഡിസ് പോസിൈിൾ സാധനങ്ങളുമെ ഉേപയാഗം പൂർണ്ണോയും 

ഒഴിവാക്ി കഴുകി ഉേപയാഗിക്ാൻ കഴിയുന്ന ോത്രങ്ങൾ ഉേപയാഗിക്കുന്നതിന് രേചാരം മകാടുക്കുകയും പശഷം ഉണ്ടാകുന്ന 
ബജവോലിന്ം അതാത് സ്ലങ്ങളിൽ തമന്ന കപമ്പാ്റേിലൂമെ വളോക്ി ോറ്റുകയും മചയ്യൂക എന്നതാണ് ഗീൻ പരോപട്ടാപക്ാളിമന് 
അെിസ്ാന തത്വം. ഇത് ജീവിതത്ിമന് നാനാതുറകളിലുമേത്ിക്കുന്നതിനുളള തീവ്രശ്േോണ് ശുചിത്വേിഷമന് പനതൃത്വത്ിൽ 
നെത്തുന്നത് . ോലിന്ം രൂേമപ്ടുന്നതിമന് അളവ് േകുതിപയാളം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അബജവ വസ്തുക്ൾ വലിമച്റിയുന്നതും കത്ി
ക്കുന്നത് മൂലവമുളള ഗുരുതര ആപരാഗ് രേശ് നങ്ങൾ ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും ഗീൻ പരോപട്ടാപക്ാൾ രേവർത്നത്ിലൂമെ സാധിക്കും. 
വൻ ജനേങ്ാളിത്മുണ്ടാകുന്ന ഉത്വങ്ങളിലും ആപഘാഷങ്ങളിലും പേളകളിലും വിവാഹങ്ങളിലുമേല്ാം ഗീൻ പരോപട്ടാപക്ാൾ 
ോലിക്കുന്നത് വൻപതാതിലുളള ോലിന് ഉത്ോദനത്ിമന് അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകരോണ.് 2015  പദശീയ മഗയിംസിൽ  
തുെക്േിട്ട ഗീൻ പരോപട്ടാപക്ാൾ നിലവിൽ സർക്ാരിമന് എല്ാ രേധാന ചെങ്ങുകളിലും  നിരവധി സ്വകാര് ചെങ്ങുകളിലും ഉത്വ
ങ്ങളിലും കലാകായിക പേളകളിലും കല്്ാണങ്ങളിലും സരക്ാര ഓഫീസുകളിലും ോലിച്ചുവരുന്നു.
ഗ്ീൻ ഫരെോഫട്ടോഫക്ോള് തത്വങ്ങള്
• നിത്ജീവിതത്ിൽ നിന്ന് എല്ാത്രം (ലൈാ്റേിക്, പേപ്ർ ഉൾമപ്മെ) ഡിസ് പോസിൈിൾ സാധനങ്ങളുമെയും ഉേപയാഗം 

പൂർണ്ണോയും ഒഴിവാക്കുക • ഡിസ് പോസിൈിൾ വസ്തുക്ൾക്് േകരം കഴുകി ഉേപയാഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രേകൃതി 
സകൗഹൃദ വസ്തുക്ൾ വാങ്ങി ഉേപയാഗിക്കുക (്റേീൽ, ചില്് തുെങ്ങിയവ) • നിപരാധിത ലൈാ്റേിക് വസ്തുക്ളുമെ ഉേപയാഗം 
പൂർണ്ണോയും ഒഴിവാക്കുകയും പേൽ വിഷയത്ിലുളള സർക്ാർ ചട്ടങ്ങൾ കൃത്ോയി ോലിക്കുകയും മചയ്യുക • ബജവ 
- അബജവ ോലിന്ങ്ങൾ രേപത്കം തരം തിരിക്കുക • ബജവോലിന്ം കപമ്പാ്റേിങ്ങിലൂമെ വളോക്കുകപയാ ൈപയാ
ഗ്ാസ് ലൈാന്് സ്ാേിച്് അതിൽ നിപക്ഷേിച്് ൈപയാഗ്ാസ് ആക്ി ോറ്റുകപയാ മചയ്യുക • അബജവ  വസ്തുക്ൾ രേ
പത്കം  തരംതിരിച്് വൃത്ിയാക്ി ഉണക്ി സൂക്ഷിപക്ണ്ടതും അത് നിശ്ചിത അളവാകുപമ്പാൾ തപദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാേനത്ിപനാ ോഴ് വസ്തു വ്ാോരികൾപക്ാ പുന:ചംക്രേണത്ിനായി ബകോറുകയും മചയ്യക. • ഒറ്ത്വണ ഉേ
പയാഗിച്് വലിമച്റിയുന്ന കവറുകളുമെ ഉേപയാഗം പൂർണ്ണോയും ഒഴിവാപക്ണ്ടതും, തുണിയിപലാ ചണത്ിപലാ പേപ്
റിപലാ നിർമ്ിച് രേകൃതിക്ിണങ്ങുന്ന സഞ്ികൾ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുപമ്പാൾ ആവശ്ാനുസരണം ബകയ്യിൽ 
കരുതുകയും മചയ്യുക. സാധനങ്ങൾ േരോവധി ഒരുേിച്് വാങ്ങാൻ ശ്േിക്കുക. • ആഹാര വസ്തുക്ൾ ോഴ് സലായ് വാ
ങ്ങുന്നതിന് കെകളിൽ പോകുപമ്പാൾ രേകൃതി സകൗഹൃദ ോത്രങ്ങൾ ആവശ്ാനുസരണം ബകയ്യിൽ കരുതുക. • അേകെക
രോയ ോലിന്ങ്ങൾ വലിമച്റിയുന്ന ശീലം ഒഴിവാപക്ണ്ടതും ആയത് രേപത്കം വൃത്ിയാക്ി സൂക്ഷിപക്ണ്ടതും പുന:ചം
ക്രേണത്ിനായി അത് പശഖരിക്കുന്ന വ്ക്തികൾപക്ാ സ്ാേനത്ിപനാ നൽപകണ്ടതുോണ്. • ഫ് ളക് സുകൾക്് േകരം 
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തുണിയിൽ നിർമ്ിച് ൈാനറുകൾ ഉേപയാഗിക്കുക • ഇ - ോലിന്ങ്ങൾ രേപത്കം സംഭരണികളിൽ സുരക്ഷിതോയി സൂ
ക്ഷിപക്ണ്ടതും അത് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനത്ിന് യഥാസേയം ബകോപറണ്ടതുോണ്.

സ്വോപ് ഫഷോപ്പുകള്
ോശ്ചാത് രാജ്ങ്ങളിൽ രേചാരമുളളതും എന്നാൽ നമ്മുമെ നാട്ടിൽ േരീക്ഷിച്ിട്ടില്ാത്തുോയ ആശയോണ് സ്വാപ്് 

പഷാപ്പുകൾ. ഈ ആശയം ശുചിത്വേിഷൻ ഏമറ്ടുത്് നെപ്ിലാക്ിയതിലൂമെ പുനരുേപയാഗം പരോത്ാഹിപ്ിക്ാനും 
അതുവഴി വിലമപ്ട്ട  രേകൃതി വിഭവങ്ങളുമെ അനിയന്തിതോയ ഉേപയാഗം കുറയ്കാനും സഹായകരോയി. ഒരു വ്ക്തി ഉേ
പയാഗിച് വസ്തു തമന് ആവശ്ത്ിനുപശഷം വലിമച്റിയുന്നതിനുേകരം േമറ്ാരാളുമെ ആവശ്ത്ിനായി ബകോറ്ം മചയ്യ
മപ്ൊനുളള ഒരവസരോണ് സ്വാപ്് പഷാപ്പുകളിലൂമെ സംജാതോകുന്നത്. ഉദാ: കുെ, ൈാഗ്, തുണിത്രങ്ങൾ, ഇലക് പരൈാണിക് 
സാധനങ്ങൾ മുതലായവ. പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ  സ്ാേനങ്ങൾ മോതുജനങ്ങളുമെ േരിപൂർണ്ണ സഹകരണ
ത്ിലൂമെ സ്വാപ്് പഷാപ്പുകൾ സംഘെിപ്ിച്ചു വരുന്നു.    

രോഷ്ടീയ ഗ്ോമ സ്വരോജ് അഭിയോൻ (ആർ.ജി.എസ്.എ)
ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ കാര്പശഷി വരദ്ിപ്ിച്് അവമയ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ജനാധിേത്വിപകന്ദീകരണം 

ശക്തിമപ്ടുത്ി രോപദശിക വികസന രേക്രിയയില് കൂടുതല് ജനേങ്ാളിത്ം ലക്ഷ്ോക്ിമകാണ്ടും 2013ല് ആവിഷ്രിച് 
പകന്ദാവിഷ്ക്കൃത േദ്തിയാണ് രാജീവ്ഗാന്ി േഞ്ായത്് ശശാക്തീകരണ് അഭിയാൻ (ആർ.ജി.േി.എസ്.എ). ഈ േദ്തി 
2017ല് പുനരാവിഷ്രിച്് രാഷ്ടീയ ഗാേ സ്വരാജ് അഭിയാൻ (ആർ. ജി. എസ്. എ) എന്ന പേരിൽ നെപ്ാക്ി വരുന്നു. േദ്തി
യില് േരിശീലനേരിോെികള്ക്ാണ് മുന് തൂക്ം. പകരളത്ില് കിലയാണ് േരിശീലന ഘെകത്ിമന് നിരവ്വഹണ 
ഏജന്സി. േറ്റു രേവൃത്ികളുമെ നിരവ്വഹണം നെത്തുന്നത് ആര.ജി.എസ്.എ. പകരള പനാഡല് ഓഫീസര കൂെിയായ േഞ്ാ
യത്് ഡയറക്ടറാണ്. 60:40 എന്ന അനുോതത്ിലാണ് േദ്തിയുമെ പകന്ദ സംസ്ാന വിഹിതം. പകരളത്ിൽ 2013-14 
മുതലാണ് േദ്തി നെപ്ാക്ിവരുന്നത്.

  ഈ േദ്തിയിൽ ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളുമെ സ്ാേനപശഷി വർദ്നവ്, കാര്പശഷി വികസനം, സാറ്ബലറ്് കമ്യൂ
ണിപക്ഷൻ, പൈാധവൽക്രണം എന്നീ ഘെക േദ്തിയിലൂമെ വിവിധ രേവൃത്ികൾ നെപ്ാക്ി വരുന്നു. ആരജിഎസ്എ 
ഫണ്ടിമന് സംസ്ാന വിഹിതം ോത്രം വിനിപയാഗിച്ചുമകാണ്ട് സംസ്ാനമത് മുഴുവന് ഗാേേഞ്ായത്തുകള്ക്കും ഐ.
എസ്.ഒ. സരട്ടിഫിപക്ഷന് ലഭ്ോക്കുന്നതിനുള്ള േദ്തി 2018 ോരച്ില് ആരംഭിച്ചു. നാളിതുവമര 847 േഞ്ായത്തുകള്ക്് 
സരട്ടിഫിപക്ഷന് ലഭിച്ിട്ടുണ്ട്. 2014-15 വമര പകന്ദവിഹിതോയി 3107.50 ലക്ഷവം സംസ്ാന വിഹിതോയി 500 ലക്ഷവം  
അനുവദിച്ിട്ടുണ്ട്. 2016-17 ൽ 2852.47 ലക്ഷം രൂേയുമെയും 2017-18-ല് 2950.15 ലക്ഷം രൂേയുമെയും 2018-19 ല് 5178 ലക്ഷം 
രൂേയുമെയും 2019-20ല് 5068 ലക്ഷം രൂേയുമെയും േദ്തികളാണ് ആവിഷ് ക്രിച്ിരിക്കുന്നത്. േദ്തിയുമെ നെത്ിപ്ിനും 
േഞ്ായത്് വകുപ്ിമന സഹായിക്കുന്നതിനുോയി േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്ിലും മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആഫീസിലും പരോ
ജക്ട് ോപനജ് മേന്് യൂണിറ്് രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. ആര.ജി.എസ്.എ.േദ്തിയില് ഗാേേഞ്ായത്് തലത്ിപലാ ജില്ാതലത്ി
പലാ സംസ്ാനതലത്ിപലാ നൂതന പരോജക്ടുകള്/ോതൃകാ പരോജക്ടുകള് (Innovative, Income development & Income 
enhancement projects) ഏമറ്ടുത്് നെപ്ാക്ാവന്നതാണ്. നൂതന പരോജക്ടുകള്ക്് സംസ്ാനത്ിന് േരോവധി ഒരു വരഷ
ത്ില് 10 പകാെി രൂേ ലഭിക്കുന്നതാണ്. Income development വിഭാഗത്ില് ഒരു പരോജക്ടിന് ശരാശരി 2 പകാെി നിരക്ില് 
േരോവധി 5 പകാെി രൂേ ലഭ്ോകുന്നതാണ്. പഫാണ്- 0471 2786304

ഫദേീയ ഗ്ോമീണ ആഫരോഗ്യദൗത്യം 
ആപരാഗ്-കുടുംൈപക്ഷേ രംഗത്് മേച്മപ്ട്ട പസവനം ലഭ്ോക്കുന്നതിനായി 2005 കാലയളവിൽ പകന്ദസർക്ാർ പദ

ശീയതലത്ിൽ ആരംഭിച് േദ്തിയാണ് പദശീയ ഗാേീണ ആപരാഗ്ദകൗത്ം (എൻ.ആർ.എച്്.എം). 2013 മുതൽ പദശീയ 
ആപരാഗ്ദകൗത്ം എന്ന പേരിൽ അറിയമപ്ടുന്ന ഈ േദ്തി പകരളത്ിൽ ആപരാഗ്പകരളം എന്ന പേരിൽ ആപരാഗ്വ
കുപ്ിനു കീഴിലുളള ആപരാഗ് കുടുൈപക്ഷേ മസാബസറ്ിയായി  രേവർത്ിച്ചുവരുന്നു. പകരളത്ിമല മോതുജനാപരാഗ്പേഖല 
ശക്തിമപ്ടുത്തുന്നതിനും  ആപരാഗ് പേഖലയിമല വിശിഷ്ാ ആദിവാസി, തീരപദശ, നഗരആപരാഗ് പേഖലകളിൽ സുസ്ി
രോയി ആപരാഗ് രേവർത്നങ്ങൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിനും ശക്തിമപ്ടുത്തുന്നതിനും പദശീയ ആപരാഗ് ദകൗത്ം സുരേധാന 
േങ്കുവഹിക്കുന്നു. പദശീയ ആപരാഗ് ദകൗത്ം േരിോെിയുമെ നെത്ിപ്ിനായുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത് ആപരാഗ്പകര
ളം വഴിയാണ്. ജില്ാ തലത്ിൽ ജില്ാ ആപരാഗ് കുടുംൈപക്ഷേ മസാബസറ്ികൾ രൂേീകരിച്് ജില്ാ മേഡിക്ൽ ആഫീ
സറുമെ പനതൃത്വത്ിൽ എൻ എച്് എം േരിോെികൾ നെപ്ാക്ിവരുന്നു.
ഫദേീയ ആഫരോഗ്യ ദൗത്യത്ിടന്റ ലക്ഷ്യങ്ങള്

ജനേങ്ാളിത്പത്ാമെയുള്ള ആപരാഗ് സംവിധാനങ്ങളുമെ ശക്തിമപ്ടുത്ൽ, പഡാക്ടർോരുമെയും അനുൈന് ജീവന
ക്ാരുമെയും പസവനലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുക, േരുന്നുകളുമെയും, ആശുേത്രി-ലപൈാറട്ടറി അനുൈന്പസവനങ്ങളുമെയും ഗുണ
നിലവാരം ഉറപ്ാക്കുക, ആപരാഗ്പസവനങ്ങൾ േരോവധി സാമൂഹിക രോഥേികാപരാഗ് പകന്ദങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങൾക്് 
ലഭ്ോക്കുക, ോതൃ-ശിശുേരണ നിരക്് കുറയ്ക്കുക, കകൗോര ആപരാഗ് രേശ് നങ്ങൾ േരിഹരിക്കുക, പരാഗരേതിപരാധം, പരാഗ 
നിർമ്ാർജ്ജനം, നിയന്തണം, അവപൈാധം, േരിശീലനം, മേരുോറ് നയ രൂേീകരണ രേവർത്നങ്ങൾ ശക്തിമപ്ടുത്തുക, 
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ജീവിതബശലീപരാഗങ്ങൾ തെയുക, ജീവിത ബനപുണ് വികസനം, ോനസികാപരാഗ്ം, മോതുജനാപരാഗ്ം എന്നിവയുമെ 
രോപയാഗിക തലങ്ങളിലുള്ള അറിവം അവപൈാധവം നൽകുക തുെങ്ങി വിവിധങ്ങളായ രേവർത്ന േദ്തികൾ ആപരാഗ് 
ദകൗത്ത്ിമന് ലക്ഷ്ങ്ങളാണ്.
ഫദേീയ ആഫരോഗ്യ ദൗത്യത്ിലൂടെ നെപ്പിലോക്കുന്ന രെധോന ആഫരോഗ്യ പദ്ധതികള് 

ജനേങ്ാളിത്പത്ാമെയും തപദേശസ്വയംഭരണസ്ാേനങ്ങളും അനുൈന് വകുപ്പുകളും പചർന്ന് സംയുക്തോയി നെപ്ി
ലാക്കുന്ന സേഗ ആപരാഗ്േദ്തി, കകൗോരരോയക്ാർക്ിെയിമല ആപരാഗ്രേശ് നങ്ങൾ കമണ്ടത്തുന്നതിനും ചികിത്നൽ
കുന്നതിനും പവണ്ടിയുളള കകൗോര ആപരാഗ് േദ്തി, ആശുേത്രികളുമെ ഗുണനിലവാരം മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിനായുള്ള ക്രാഷ് 
േദ്തി, പദശീയതലത്ിൽ  ആശുേത്രികളുമെ ഗുണനിലവാര രേവർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്ൽ (എൻ എ ൈി എച്് അക്ര
ഡിപറ്ഷൻ), ആപരാഗ് സംൈന്ിയായ വിവരപശഖരണവം പക്രാഡീകരണവം നെത്തുന്ന മഹൽത്് ോപനജ് മേന്് ഇൻ
ഫർപേഷൻ സി്റേം, ദുർൈല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്് ലഭ്ോയ ആപരാഗ്പസവനമത്ക്കുറിച്് താമഴത്ട്ടിൽ പൈാധവൽക്രണം 
നെത്തുന്നതിനും സഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ആശ േദ്തി, സ്ാേനങ്ങളുമെ ശാക്തീകരണം, ആയുഷ് (ആയുർപവദ, 
പഹാേിപയാ, സിദ്, യുനാനി) വിഭാഗങ്ങൾ ശക്തിമപ്ടുത്ൽ,അമ്യും കുഞ്ഞും േദ്തി, ജനനി സുരക്ഷ പയാജന, ജീവിത
ബശലീപരാഗ നിർണ്ണയം, സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷ േദ്തി, വിദ്ാലയ ആപരാഗ് േദ്തി, ോനസികാപരാഗ് േദ്തി, ആപരാഗ് 
കിരണം,   നയൂപൈാൺ സ് ക്രീനിംഗ് േരിോെി, ഡിസ്ടിക്റ് ഏർളി ഇന്ർമവൻഷൻ മസന്ർ, സ്തീകൾമക്തിരായ ബലംഗി
കാതിക്രേങ്ങൾ തെയുന്നതിനും ബവദ്സഹായവം കകൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നതിനും ഭൂേിക (ഒ എസ് സി സി), പറഡിപയാ 
മഹൽത്്, ആപരാഗ് സംൈന്ിയായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും സംശയനിവാരണത്ിനുോയുള്ള ദിശ േരിോെി, േിഷൻ 
ഇന്ദധനുഷ്, സുകൃതം തുെങ്ങിയ േദ്തികൾ ആപരാഗ്പകരളം േദ്തിയിലൂമെ നെപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

സർവ് േിക്ഷോ അഭിയോൻ
ഗുണനിലവാരമുള്ള സാർവത്രിക ബരേേറി വിദ്ാഭ്ാസത്ിന് പവണ്ടിയുള്ള ഒരു പകന്ദാവിഷ് കൃത േദ്തിയാണ് സർവ്വ

ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (എസ്.എസ്.എ). ത്രിതല േഞ്ായത്് രാജ് സ്ാേനങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ കൂട്ടായി ഈ 
േദ്തി നെപ്ാക്ി വരുന്നു. എല്ാ കുട്ടികമളയും സ് കൂളിമലത്ിക്കുക, ഒന്നാം തരത്ിൽ പചരുന്ന എല്ാ കുട്ടികളും മകാഴി
ഞ്ഞുപോകാമത ബരേേറി വിദ്ാഭ്ാസം പൂർത്ിയാക്കുക, ഇക്ാര്ങ്ങളിൽ ആൺ മേൺ വിപവചനം അവസാനിപ്ിക്കുക, 
മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്ാഭ്ാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയാണ് എസ്.എസ്.എയുമെ ലക്ഷ്ങ്ങൾ.  
മുഖ്േന്തി അദ്്ക്ഷനായുള്ള ബരേേറി എഡയൂപക്ഷൻ മഡവലേ് മേന്് മസാബസറ്ി, പകരള (മേഡസ് ക്) ഇതിമന് രേവർ
ത്നം നിയന്തിക്കുന്നു. സംസ്ാനതലത്ിൽ ഒരു ജനറൽപൈാഡിയും ഗപവണിംഗ് പൈാഡിയും എസ്.എസ്.എയ്ക്കുണ്ട്. 
ഗപവണിംഗ് പൈാഡിയിൽ പ്റേറ്് പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ, എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി ഡയറക്ടർ, മോതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറക്ടർ (DPI), 
സംസ്ാന സർക്ാർ രേതിനിധികൾ, പകന്ദസർക്ാർ രേതിനിധികൾ, അദ്്ാേക സംഘെനാ രേതിനിധികൾ എന്നിവർ 
അംഗങ്ങളാണ്. മേഡസ് കിമന് കൺവീനര കൂെിയായ പ്റേറ്് പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ എസ്.എസ്.എ രേവർത്നങ്ങൾക്് 
പനതൃത്വം നൽകുന്നു. സംസ്ാനതലത്ിൽ എസ്.എസ്.എയുമെ രേവർത്നങ്ങൾ നെപ്ിലാക്ാൻ പ്റേറ്് പരോഗാം ഓഫീ
സർോരും ഉണ്ട്. പകരളത്ിമല 14 ജില്കളിലും എസ്.എസ്.എയുമെ രേവർത്നങ്ങൾ നിയന്തിക്കുന്നത് ജില്ാ പരോജക്ട് 
ഓഫീസർോരാണ്. ജില്ാ പരോഗാം ഓഫീസർോർ ഇപദേഹമത് സഹായിക്കുന്നു. ഡി.ഡി.ഇ, ഡി.ഐ.ഇ.റ്ി രേിൻസിപ്ൽ, 
ഡി.േി.ഒ എന്നിവരുൾമപ്ടുന്ന സേിതി ജില്ാ വിദ്ാഭ്ാസ സേിതിമയടുക്കുന്ന നയേരോയ തീരുോനങ്ങൾ നെപ്ിലാക്ാൻ 
ൈാധ്സ്ോണ്. ജില്ാ പരോജക്ട് ഓഫീസുകൾക്് മതാട്ടുതാമഴ പ്ാക്് റിപസാഴ് സ് മസന്റുകൾ രേവർത്ിക്കുന്നു.             
സംസ്ാനമത് മുഴുവൻ പ്ാക്കുകളിലും ൈി.ആർ.സികൾ നിലവിലുണ്ട്. ക്്റേർ റിപസാഴ് സ് മസന്റുകളാണ് എസ്.എസ്.
എയുമെ രോപദശികതല സ്ാേനങ്ങൾ.

രോഷ്ടീയ മോധ്യമിക് േിക്ഷോ അഭിയോൻ
14-നും 18-നും ഇെയിൽ രോയമുള്ള എല്ാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള മസക്ന്റി വിദ്ാഭ്ാസം നൽകുക എന്ന 

ലക്ഷ്പത്ാമെ പകന്ദ സർക്ാർ ആവിഷ് ക്രിച് വിദ്ാഭ്ാസ േദ്തിയാണ് രാഷ്ടീയ ോധ്േിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (ആർ.
എം.എസ്.എ). 2017-ഓമെ 14-നും 18-നും ഇെയിൽ രോയമുള്ള എല്ാ കുട്ടികളും സ് കൂളിൽ എത്ിയിട്ടുമണ്ടന്ന് ഉറപ്ാക്കുക, 
2020-ഓമെ എല്ാ കുട്ടികളും സ് കൂളുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, േരസഹായം ആവശ്മുള്ള കുട്ടികൾക്് 
കൂടുതൽ ശ്ദ് നൽകുക എന്നിവയാണ് േദ്തി വിഭാവനം മചയ്യുന്നത്. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്ാഭ്ാസം ലഭിക്കുന്നതിനാ
വശ്ോയ ഭകൗതിക സാഹചര്ങ്ങളും അദ്്ാേകമരയും ലഭിക്കുന്നുമണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഓപരാ 5 കിപലാേീറ്റിനുള്ളിലും 
മസക്ന്റി സ് കൂളുകൾ ഉമണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ജാതി-േത-സാമ്പത്ിക-സാമൂഹിക വ്ത്ാസങ്ങളില്ാമത എല്ാവർക്കും 
ഗുണനിലവാരമുള്ള മസക്ന്റി വിദ്ാഭ്ാസം സ്ിരോയി ലഭിക്കുന്നുമണ്ടന്ന് ഉറപ്ാക്കുക എന്നിവയാണ് േദ്തിയുമെ മുഖ് 
ലക്ഷ്ങ്ങൾ. രേസ്തുത േദ്തിയുമെ പകന്ദ സംസ്ാന വിഹിതം 75:25 ആണ്.

സംഫയോജിത േിശു വികസന ഫസവന പദ്ധതി
ആപരാഗ്മുള്ള ജനവിഭാഗോണ് ഒരു രാഷ്ടത്ിമന് മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന ആശയം മുന്നിൽക്ണ്ടുമകാണ്ട് 1975ൽ ആരംഭിച് 

ഒരു പകന്ദാവിഷ് കൃത േദ്തിയാണ് സംപയാജിത ശിശു വികസന പസവന േദ്തി. സംസ്ാനത്് സാമൂഹ്പക്ഷേ വകുപ്് 
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മുഖാന്തരം നെപ്ിലാക്ി വരുന്ന ഏറ്വം ബൃഹത്ായ േദ്തിയാണിത്. സേഗ ശിശുവികസനത്ിൽ അനിവാര്ോയ വ്
ത്സ് പസവനങ്ങൾ ഒപരസേയം ഒപര സ്ലത്തുനിന്ന് ലഭ്ോക്ി മേച്മപ്ട്ട രേപയാജനം സാദ്്ോക്കുക എന്നതാണ് ഐസി
ഡിഎസിമന് ദർശനം. ോനവപശഷി വികസനം ലക്ഷ്ോക്ി ോതൃശിശുപക്ഷേ പസവനങ്ങൾ ഒരുേിച്് ലഭ്ോക്കുന്നതിന് 
ഏറ്വം താമഴത്ട്ടിലുള്ള സാമൂഹ് വിഭവ പകന്ദോണ് ഐസിഡിഎസ് േദ്തിയിമല അംഗൻവാെി പകന്ദങ്ങൾ. സംസ്ാ
നമോട്ടാമക 258 ഐസിഡിഎസ് പരോജക്ടുകളിലായി 33,115 അംഗൻവാെികളും 129 േിനി അംഗൻവാെികളും രേവർത്ിച്ചുവരു 
ന്നുണ്ട്. 6 വയസ്സുവമരയുള്ള കുട്ടികളുമെ പോഷണാപരാഗ് നിലവാരം മേച്മപ്ടുത്തുക, ശിശുവിമന് ശാരീരികവം ോനസിക
വം സാമൂഹികവോയ വികസനത്ിന് അെിത്റ ോകുക, ശിശുേരണം, പരാഗാതുരത, പോഷണക്കുറവ്, സ് കൂളിൽ നിന്നുള്ള 
മകാഴിഞ്ഞുപോക്് എന്നിവയുമെ പതാതു കുറയ്ക്കുക, ശിശുവികസനത്ിന് അനുപയാജ്ോയ വിധത്ിൽ വകുപ്പുകൾ തമ്ിൽ 
നയരൂേീകരണത്ിലും നെത്ിപ്ിലും ഏപകാേനം വരുത്തുക. ശിശുക്ളുമെ ശരിയായ ആപരാഗ്വം പോഷണാവശ്കത
യും ശ്ദ്ിക്കുവാൻ തക്വിധത്ിൽ അമ്ോരുമെ കഴിവ് വർദ്ിപ്ിക്കുക എന്നിവയാണ് േദ്തിയുമെ ലക്ഷ്ങ്ങൾ. 6 വയ്ിൽ 
താമഴ രോയമുള്ള കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്ോർ, കകൗോരരോയക്ാരായ മേൺ കുട്ടികൾ, 18നും 45 വയ്ിനു
േിെയിൽ രോയമുള്ള സ്തീകൾ എന്നിവരാണ് േദ്തിയുമെ ഗുണപഭാക്താക്ൾ. അനുപൂരക പോഷകാഹാരം, വളർച്ാ നിരീക്ഷ
ണം, ആപരാഗ് േരിപശാധന, േരാേർശ പസവനം, ആപരാഗ് രേതിപരാധ കുത്ി വയ്ം ചികിത്യും, ആപരാഗ് പോഷണ 
വിദ്ാഭ്ാസം, അനകൗേചാരിക രേീ- ബരേേറി വിദ്ാഭ്ാസം എന്നിവയാണ് േദ്തി രേദാനം മചയ്യുന്ന പസവനങ്ങൾ.

രോഷ്ടീയ കൃഷി വികോസ് ഫയോജന
കൃഷി, അനുൈന്പേഖലകളുമെ വികസനത്ിനായി ഓപരാ രേപദശത്ിനും അനുപയാജ്ോയ േദ്തികൾ ആവിഷ് ക്

രിച്ചു നെപ്ാക്ാനായി പകന്ദസർക്ാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്ിക സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു േദ്തിയാണ് രാഷ്ടീയ കൃഷി 
വികാസ് പയാജന. രേസ്തുത േദ്തിയുമെ കീഴിൽ േദ്തി അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി ചില നെേെിക്രേങ്ങൾ നിർപദേശിച്ി
ട്ടുണ്ട്. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, േത്്കൃഷി എന്നീ പേഖലകളുോയി ൈന്മപ്ട്ടവയും രോപദശിക ആവശ്കത, വിഭവലഭ്ത 
എന്നിവ കൂെി കണക്ിമലടുത്് ൈന്മപ്ട്ട വകുപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന േദ്തികൾ ജില്ാ കളക്ടർ മചയർോനായുള്ള കമ്ി
റ്ിക്കു സേർപ്ിക്കും.  കമ്ിറ്ി ഇവ വിശദോയി േരിപശാധിക്കുകയും നിൈന്നകൾ ോലിച്ചുള്ള േദ്തികൾ ചീഫ് മസക്രട്ട
റി മചയർോനായുള്ള  കമ്ിറ്ിക്് േദ്തി അംഗീകാരത്ിനായി നൽകുകയും മചയ്യുന്നു. സംസ്ാനതല കമ്ിറ്ിയുമെ 
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് അവ നെപ്ാക്കുവാൻ ൈന്മപ്ട്ട വകുപ്പുകൾക്്/ഏജൻസികൾക്് നൽകുന്നു.

ഭക്ഷ്വിളകളായ മനല്്, േയർ വർഗ്ങ്ങൾ, പചാളം തുെങ്ങിയ ധാന്ങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്ൾ തുെങ്ങിയവയുമെ വികസനം, 
യന്തവൽക്രണം, കാർഷിക വിേണനം, വിേണി വികസനം, േണ്ണുജല സംരക്ഷണം, മൃഗസംരക്ഷണം, മചറുകിെ ജലപസ
ചനം, വാട്ടർമഷഡ് രേപദശങ്ങളുമെ സേഗവികസനം, കാർഷിക േഠനയാത്ര, സംപയാജിത കീെപരാഗ നിയന്തണം തുെങ്ങി
യവയുോയി ൈന്മപ്ട്ട േദ്തികൾ RKVY യിലൂമെ നെപ്ാക്ാവന്നതാണ്. ഇതിപലക്ാവശ്ോയ ഫണ്ട് പകന്ദസർക്ാർ 
സംസ്ാനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു

രെധോനമന്തി കൃഷി സിഞ്ോയി ഫയോജന 
(നീർത്െ �െകം)

സംസ്ാനത്് 2009-10 മുതൽ തിരമഞെടുക്മപ്ട്ട പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളിൽ നെപ്ിലാക്ിവരുന്ന പകന്ദാവിഷ് കൃത 
േദ്തിയാണ് സംപയാജിത നീർത്െ േരിോലന േദ്തി (ഐ.ഡ്യു.എം.േി.) 2015-16 മുതൽ ഈ േദ്തി രേധാനേന്തി 
കൃഷി സിഞ്ായി പയാജന (േി.എം.മക.എസ്.ബവ.) എന്ന ബൃഹദ് േദ്തിയുമെ നീർത്െഘെകോയി പുഃനരാവിഷ് കരിച്ി
രിക്കുന്നു. േണ്ണ്, ജലം, ബജവസമ്പത്് എന്നീ അെിസ്ാന രേകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും േരിപോഷിപ്ിക്കുകയും 
മചയ്യുകയും അതിലൂമെ േണ്ണിമന് ബജവസന്തുലിതാവസ് നിലനിർത്തുകയും മചയ്യുക എന്നതാണ് േദ്തിയുമെ മുഖ്ലക്ഷ്ം. 
ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം ക്രോനുഗതോയി ഉയർത്തുക, കാർഷിക അനുൈന്പേഖലകളിൽ ഉൽപ്ാദനക്ഷേത വർദ്ിപ്ിക്കുക, 
ജീവപനാോധി രേവർത്നങ്ങളിലൂമെ ഗാേീണ ജനതയുമെ മതാഴിലും വരുോനവം മേച്മപ്ടുത്ി അവരുമെ ജീവിത 
നിലവാരം മേച്മപ്ടുത്തുക എന്നിവ േദ്തിയിലൂമെ ലക്ഷ്േിടുന്നു. േദ്തി നെത്ിപ്ിനായി വിപുലോയ സംഘെനാ 
സംവിധാനം രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് മസക്രട്ടറിയുമെ അദ്്ക്ഷതയിൽ രൂേീകരിച്ിട്ടുള്ള പ്റേറ്് ലവൽ സാങ്ഷനിംഗ് 
കമ്ിറ്ി (എസ്.എൽ.എസ്.സി.) ആനുവൽ ആക്ഷൻ ലൈാനിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു. രേസ്തുത കമ്ിറ്ിയുമെ സംസ്ാനത
ലത്ിൽ കാർഷിപകാൽപ്ാദന കമ്ിഷണർ മചയർോനും തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന് അഡീഷണല് ചീഫ് മസക്രട്ടറി 
പകാ-മചയർോനും ഗാേവികസന കമ്ിഷണർ ചീഫ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറുോയി പ്റേറ്് ലവൽ പനാഡൽ ഏജൻസി 
(എസ്.എൽ.എൻ.എ)-യും ഏജൻസിമയ സഹായിക്കുന്നതിന് സാപങ്തിക വിദഗ്ദ്ധരും നിലവിലുണ്ട്. ജില്ാ തലത്ിൽ 
ജില്ാ േഞ്ായത്് രേസിഡന്് അധ്ക്ഷനും പരോജക്ട് ഡയറക്ടർ കൺവീനറുോയുള്ള വാട്ടർമഷഡ് മസൽ കം ഡാറ് മസന്ർ 
രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളാണ് േദ്തി നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ. പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകൾക്് സാപങ്തിക 
സഹായം നൽകുന്നതിന് സാപങ്തിക വിദഗ്ദ്ധർ അെങ്ങിയ നീർത്െ വികസന െീമുകൾ (ഡ്യു.ഡി.റ്ി.) സഹായിക്കുന്നു. ഗാേ
േഞ്ായത്് തലത്ിൽ രേസിഡന്് അധ്ക്ഷനും വി.ഇ.ഒ. മസക്രട്ടറിയുോയി നീർത്െ കമ്ിറ്ികൾ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. േദ്തി
യുമെ താമഴത്ട്ടിലുള്ള നിർവ്വഹണത്ിമന് പൂർണ്ണ ഉത്രവാദിത്ം നീർത്െ കമ്ിറ്ികളിൽ നിക്ഷിപ്തോയിരിക്കുന്നു. 
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ഇംപോക്ട് ഫകരള
 തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ KIFBI ധനസഹായപത്ാമെ േദ്തികൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിനായി സർക്ാർ 
27.10.2017ന് IMPACT KERALA Ltd എന്ന ഒരു മ്ഷ്ൽ േർപ്സ് മവഹിക്ിൾ രൂേീകരിച്ചു. ആമക 550 പകാെി രൂേയുമെ 
േദ്തികളാണ് നെപ്ിലാക്കുന്നത്. 

KIFBI ധനസഹായപത്ാമെ SPV  മുപഖന നെപ്ിലാക്കുന്ന േദ്തികൾ ചുവമെ പചർക്കുന്നു.
1. ആധുനിക അറവശാല നിർമ്ാണം (100 പകാെി)
2. ഗ്ാസ് ക്രിേപറ്ാറിയം (100 പകാെി)
3. ോർക്റ്് ആധുനികവൽക്രണം (100 പകാെി)
4. പുതുതായി രൂേീകരിക്മപ്ട്ട നഗരസഭകൾക്കുള്ള മുൻസിപ്ൽ മകട്ടിെ നിർമ്ാണം (100 പകാെി)
5. മസേ്പറ്ജ് രൈീറ്്മേന്് ലൈാന്്സ് (150 പകാെി)

സോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ ടപൻഷനുകള്
സംസ്ാനമത് എല്ാ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളും അനുവദിക്കുന്ന സാമൂഹ് സുരക്ഷാ മേന്ഷനുകളുമെ വിതരണം 

നെത്തുന്നത് േഞ്ായത്് ഡയറക്ടറാണ്. welfarepension.lsgkerala.gov.in മവൈ്ബസറ്ില് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേന
ങ്ങള് ലഭ്ോക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് 2015 ഏരേില് ോസം മുതല് ഗുണപഭാക്താക്ളുമെ ൈാങ്്, പോ്റേ് 
ഓഫീസ് പസവിംഗ്സ് ൈാങ്് അക്കൗണ്ടുകളിപലക്കും ഇലപക്ടാണിക് േണി ഓരഡര മുപഖനയും മേന്ഷന് വിതരണം 
ആരംഭിച്ത്. 2016 ഏരേില് മുതല് ൈന്മപ്ട്ട അക്കൗണ്ട് മഹഡുകളുമെ നിയന്തണാധികാരിയായും േഞ്ായത്് ഡയറക്ടമറ 
ചുേതലമപ്ടുത്തുകയുണ്ടായി. 2016 ജൂബല ോസം മുതല് ഗുണപഭാക്താക്ളുമെ ൈാങ്് അക്കൗണ്ടുകളിപലക്് തുക രൈാന്സ്ഫര                 
മചയ്യുന്നതു കൂൊമത രോഥേിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിമല ജീവനക്ാരുമെ പസവനം ഉേപയാഗിച്് മേന്ഷന് പനരിട്ട് ഗു
ണപഭാക്താക്ളുമെ വീടുകളില് എത്ിക്കുന്ന സംവിധാനവം ഏരമപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള മേന്ഷന് ഗുണപഭാക്താക്ളുമെ എണ്ണം ചുവമെ പചരക്കുന്നു. (2019 ഡിസംൈര 10 വമരയുള്ള കണക്കുരേകാരം)
 ടപൻഷൻ ഇനം ഗുണഫഭോക്തോക്ളടെ എണ്ണം
 പദശീയ വാരദ്ക്കാല മേന്ഷന് 24,36,343
 പദശീയ വിധവാ മേന്ഷന് 13,41,475    
 പദശീയ വികലാംഗ മേന്ഷന് 4,02,781
 കരഷക മതാഴിലാളി മേന്ഷന് 4,56,034
 50 വയസിനുപേല് രോയമുള്ള  
 അവിവാഹിത സ്തീകള്ക്കുള്ള മേന്ഷന് 83,905  
                                        ആടക 47,20,538 

തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ടവബ് ഫപോർട്ടൽ (www.lsgkerala.gov.in)
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമനയും തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമളയും കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികോയ വിവരങ്ങൾ 

ലഭ്ോക്കുന്ന സേഗോമയാരു മവൈ് പോർട്ടൽ www.lsgkerala.gov.in 2002 ഡിസംൈർ 9-ന് നിലവിൽ വന്നു. അധികാര 
വിപകന്ദീകരണത്ിമന്യും വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിമന്യും മുഖ് വിവരപരോത്ായും തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ളുമെ വിവരസഞ്യോയും വിഭാവനം മചയ്ിട്ടുള്ള ഈ മവൈ് പോർട്ടൽ േലയാളത്ിലും ഇംഗ്ീഷിലും സാധാരണക്ാർക്് 
രോേ്ോയ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. പകരളത്ിമല 1200 തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമളയും സംൈ
ന്ിച് ഭൂേിശാസ്തേരവം ചരിത്രേരവം ജനസംഖ്ാേരവോയ വിശദാംശങ്ങളും സാമൂഹ്-സാമ്പത്ിക അവസ് സംൈന്ിച് 
വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ലഭ്ോണ്.

തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമന്യും അനുൈന് വകുപ്പുകളുമെയും സ്ാേനങ്ങളുമെയും വിവരങ്ങൾമക്ാപ്ം തപദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്ോകുന്ന എല്ാ ഓൺബലൻ പസവനങ്ങളും മവൈ് പോർട്ടലിൽ ലഭ്ോണ്. രോപദശിക 
ഭരണനിർവ്വഹണവോയി ൈന്മപ്ട്ട ആക്ടുകൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സർക്ാർ ഉത്രവകൾ എന്നിവ മവൈ് പോർട്ടലിൽ ഉൾമക്ാ
ള്ളിച്ിട്ടുണ്ട്.  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്്, േഞ്ായത്്, നഗരകാര് ഡയറക്ടപററ്റുകൾ, ഗാേവികസന കമ്ിഷണപററ്് എന്നി
വയുമെ സഹകരണപത്ാമെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ോറ്ങ്ങൾ കൂട്ടിപച്ർത്് മവൈ് പോർട്ടൽ േരിോലിക്കുന്നത് ഇൻ
ഫർപേഷൻ പകരള േിഷനാണ്.
ടവബ് അധിഷ്ിത ഫസവനങ്ങള് ഒറ്റഫനോട്ടത്ിൽ

ഭരണ നിർവ്വഹണത്ിനു ഉേകാരരേദോയ േദ്തിവിവരങ്ങൾ, മോതുജനങ്ങൾക്് നിത്ജീവിതത്ിൽ പവണ്ടുന്ന ജന
നേരണവിവാഹ സർട്ടിഫിക്റ്റുകൾ, വസ്തുനികുതി വിവരങ്ങൾ,സാമൂഹ്സുരക്ഷാ മേൻഷൻ, മകട്ടിെനിർമ്ാണ മേർേിറ്റുകൾ, 
സർക്ാർ ഉത്രവകൾ, പയാഗനെേെിക്രേങ്ങളും തീരുോനങ്ങളും, മെണ്ടർ േരസ്ങ്ങൾ, ഫയലുകളുമെ നിജസ്ിതി, ജി.ഐ
.എസ് ോപ്പുകൾ എന്നിങ്ങമന സേസ് പേഖലകളിമല വിവരങ്ങളും മവൈ് പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്ോണ്. കൂൊമത ഔപദ്ാഗിക 
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ആവശ്ങ്ങൾക്ായുള്ള പരോവിഡന്് ഫണ്ട് വിവരങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം, വിവിധ നികുതികളും ഫീസുകളും 
പരഖമപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവമയല്ാം മവൈ് അധിഷ്ിത സംവിധാനത്ിലൂമെ പക്രാഡീകരിക്കുന്നതിനും 
ഉേപയാഗമപ്ടുത്തുന്നതിനും സാധ്ോകുന്നു. മവൈ് പോർട്ടലിമല വിവരങ്ങമള സംൈന്ിച് അഭിരോയങ്ങൾ പരഖമപ്ടുത്തു
ന്നതിന്  webmaster@ikm.org.in  ഇ മേയിൽ ഉേപയാഗമപ്ടുത്ാവന്നതാണ്. 

പഞ്ോയത്് രോജ് (മോസിക)
മൂന്നാം േഞ്വത്രേദ്തിക്ാലത്് പകന്ദസർക്ാർ രേസിദ്ീകരിച്് വന്നിരുന്ന േഞ്ായത്് രാജ് ോസികയുമെ രോ

പദശിക േതിപ്പുകൾ തപദേശഭാഷയിൽ രേസിദ്മപ്ടുത്ണമേന്ന് നിർപദേശിച്തിമനത്തുെർന്ന് 1961 ആഗ്റേ് ോസം മുതൽ 
േലയാളത്ിൽ േഞ്ായത്് രാജ് ോസികയുമെ രേസിദ്ീകരണം ആരംഭിച്ചു. പകരളത്ിൽ ശക്തോയ േഞ്ായത്് ഭരണ
ത്ിന് തുെക്ം കുറിച്പപ്ാൾ േഞ്ായത്് രാജ് ോസിക േഞ്ായത്് ഭരണത്ിമന് ഭാഗോയി ോറുകയായിരുന്നു. ഗാേഭര
ണമത്ക്കുറിച്ചുള്ള നിയേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ോർഗ്നിർപദേശങ്ങൾ ആധികാരികവം കാലികരോധാന്വോയ പലഖനങ്ങൾ, 
േഠനങ്ങൾ, ഫീച്റുകൾ, വികസന റിപപ്ാർട്ടുകൾ, വാർത്കൾ, വിശദീകരണങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയാണ് രേധാനോയും ോസി
കയിൽ രേസിദ്മപ്ടുത്ിവരുന്നത്. േഞ്ായത്് സേിതികൾക്കും ഉപദ്ാഗസ്ന്ാർക്കും മോതുജനങ്ങൾക്കും േഞ്ായത്തു
ഭരണമത്ക്കുറിച്് കൂടുതൽ അവപൈാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിന് സഹായകോണ് ഈ ോസിക. ഗാേവികസന രേവർത്നങ്ങളും 
പക്ഷേരേവർത്നങ്ങളും കാര്ക്ഷേോയി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഈ ോസിക ഊർജ്ജം േകരുന്നു. പകരളത്ിമല എല്ാ 
ജനരേതിനിധികൾക്കും തപദേശ സ്ാേനങ്ങളിമല മസക്രട്ടറിോർക്കും വകുപ്പുോയി ൈന്മപ്ട്ട ഉപദ്ാഗസ്ർക്കും േഞ്ായ
ത്് രാജ് ലഭ്ോക്കുന്നുണ്ട്. കൂൊമത 120 രൂേ വാർഷിക വരിസംഖ് അെയ്ക്കുന്ന മോതുജനങ്ങൾക്കും േഞ്ായത്് രാജ് ലഭിക്കും. 
വരിക്ാരാകാൻ ആഗഹിക്കുന്നവർ എഡിറ്ർ/േഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ, േഞ്ായത്് രാജ് ോസിക, േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപറ
റ്്, േയൂസിയം േി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്ിൽ വരിസംഖ് േഞ്ായത്് ഡയറക്ടറുമെ പേരിൽ േണിപയാർ
ഡറാപയാ ഡിഡി ആപയാ അയയ് പക്ണ്ടതാണ്. www.lsgkerla.gov.in, www.dop.lsgkerla.gov.in എന്ന മവൈ് ബസറ്റുകളി
ലും ോസിക ലഭ്ോണ് e mail : prmdp2018@gmail.com

ഗ്ോമഭൂമി (ശദ്വമോസിക)
1980 ോർച്ിൽ രേസിദ്ീകരണം ആരംഭിച് ഗാേഭൂേി, 1983 ഏരേിൽ മുതലാണ് ബദ്വോസികയാക്ിയത്. ഗാേവികസന 

വകുപ്ിമനക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ, സർക്ാരിൽ നിന്ന് നൽകിവരുന്ന ആനുകൂല്ങ്ങമള കുറിച്ചും ഗാേതലത്ിൽ 
നെപ്ാക്കുന്ന േദ്തികമള കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, പൈാധവത്ക്രണ ലക്ഷ്പത്ാമെയുള്ള രചനകൾ, വിജ്ാനവം ോന
സിപകാല്ാസവം നല്കുന്ന കൃതികൾ എന്നിങ്ങമന ഗാേീണ ജനതയുമെ സേഗവികസനത്ിനനുപയാജ്ോയ എല്ാ വിഭവങ്ങളും 
ഇതിൽ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. എല്ാ ഗാേേഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോർക്കും വി.ഇ.ഒ ോർക്കും ഗാേീണ ഗന്ശാലകൾക്കും പ്ാക്് 
േഞ്ായത്് മേമ്പർോർക്കും ജില്ാ േഞ്ായത്് മേമ്പർോർക്കും എം.എൽ.എ ോർക്കും എം.േി ോർക്കും േറ്് ൈന്മപ്ട്ട ഉപദ്ാ
ഗസ്ർക്കും ഗാേഭൂേി ലഭ്ോക്കുന്നുണ്ട്. കൂൊമത 24 രൂേ ബദ്വവാർഷിക വരിസംഖ് അെയ്ക്കുന്ന മോതുജനങ്ങൾക്കും ഗാേഭൂേി 
ലഭിക്കും. വരിക്ാരാകാൻ ആഗഹിക്കുന്നവർ ചീഫ് എഡിറ്ർ, ഗാേഭൂേി, റൂറൽ ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസ്, സ്വരാജ് ഭവന്, നന്ത
ന്പകാെ്, കവെിയാര. േി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്ിൽ 24 രൂേ േണിപയാർഡറായി അയയ് പക്ണ്ടതാണ്.

രെധോന സർക്ോർ രെസിദ്ധീകരണങ്ങള്
l	 േഞ്ായത്് രാജ് ോസിക (േഞ്ായത്് വകുപ്്)
l	 സേകാലിക ജനേഥം (ഇൻഫർപേഷൻ & േ്ിക് റിപലഷൻസ് വകുപ്്)
l	 Kerala calling  (ഇൻഫർപേഷൻ & േ്ിക് റിപലഷൻസ് വകുപ്്)
l	 ഗാേഭൂേി (റൂറൽ ഇൻഫർപേഷൻ ൈയൂപറാ)
l	 കില വാർത്ാേത്രിക (പകരള ഇൻ്റേിറ്യൂട്ട് ഓഫ് പലാക്ൽ അഡ്ിനിസ് പരൈഷൻ)
l	 പകരളത്ിമന് കുടുംൈശ്ീ (കുടുംൈശ്ീ)
l	 ബലഫ് നയൂസ് മലറ്ര (ബലഫ് േിഷന്)

സം�െനകള്
ഫകരള ഗ്ോമ പഞ്ോയത്് അഫസോസിഫയഷൻ

പകരളത്ിമല ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ സംസ്ാനതല സംഘെനയാണിത്. സംസ്ാനമത് ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ 
ഏകീകൃതവം ഊർജ്ജസ്വലവോയ രേവർത്നം ലക്ഷ്ോക്ിയാണ് ഈ സംഘെനയ്ക് രൂേം നല്ിയിട്ടുള്ളത്. ഗാേേഞ്ായത്് 
ജനരേതിനിധികളിൽ നിന്നുോണ് ഇതിമന് കമ്ിറ്ിമയയും ഭാരവാഹികമളയും മതരമഞെടുക്കുന്നത്. പകരളത്ിമല ഗാേ
േഞ്ായത്തുകളുമെ രേവരത്നങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന തെ്ങ്ങള്, രേശ്നങ്ങള് എന്നിവ യഥാസേയം സരക്ാരിമന് 
ശ്ദ്യില്മപ്ടുത്തുക, േഞ്ായത്തുകളുമെ രേവരത്നങ്ങള് മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിന് ആവശ്ോയ േിന്തുണ നല്കുക തുെങ്ങിയ 
ലക്ഷ്പത്ാമെയാണ് സംഘെന രേവരത്ിക്കുന്നത്.സംഘെനയുമെ ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരത്് ശ്ീ. അഹമ്ദ് കുരിക്ൽ 
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സ്ാരക േന്ിരത്ിലാണ് (േഞ്ായത്് ഭവൻ). സർക്ാരിമന്യും ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെയും സഹകരണപത്ാമെ നിർമ്ി
ച്ിട്ടുള്ള േഞ്ായത്് ഭവനിൽ വിപുലോയ സകൗകര്ങ്ങളുള്ള ഒരു ആഡിപറ്ാറിയവം േറ്് ഓഫീസ് താേസസകൗകര്ങ്ങളും 
േിനി പകാൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ, േഠന ഗപവഷണ രേവർത്നങ്ങൾക്് ഉേപയാഗരേദോയ വിധത്ിൽ വിപുലോയ ബലബ്റി 
സംവിധാനവം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. ആഡിപറ്ാറിയവം േിനി പകാൺഫറൻസ് ഹാളും മോതുജനങ്ങൾക്് വാെകയ്ക് ലഭ്ോണ്.

ഫബ്ോക്് പഞ്ോയത്് അഫസോസിഫയഷൻ
സംസ്ാനമത് പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളുമെ സംസ്ാനതല സംഘെനയാണ് പകരള പ്ാക്് േഞ്ായത്് അപസാസി

പയഷൻ. പ്ാക്് േഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോരിൽ നിന്നുോണ് ഇതിമന് ഭാരവാഹികമള മതരമഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിമന് 
ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരം സ്വരാജ് ഭവനിലാണ്. 

ജില്ോ പഞ്ോയത്് രെസി�ന്റ് സ് ഫചമ്പർ
സംസ്ാനമത് ജില്ാ േഞ്ായത്തുകളുമെ സംസ്ാനതല സംഘെനയാണ് പകരള ജില്ാ േഞ്ായത്് രേസിഡന്് സ് 

പചമ്പർ. ജില്ാ േഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോരിൽ നിന്നുോണ് ഭാരവാഹികമള മതരമഞെടുക്കുന്നത്. 

ഫചമ്പർ ഓ�് മുൻസിപ്പൽ ടചയർടമൻ
സംസ്ാനമത് നഗരസഭകളുമെ ഭരണേരവം അല്ാത്തുോയ വിവിധ രേവരത്നങ്ങള് സുഗേോക്കുന്നതിന് രേവരത്ി

ക്കുന്ന സ്ാേനോണ് പചമ്പർ ഓഫ് മുന്സിപ്ല് മചയരമേന്. 1978-ല് സ്ാേിതോയ പചംൈറില് മതരമഞെടുക്മപ്ട്ട 
നഗരസഭാ അദ്്ക്ഷന്ോരാണ് ഭരണസേിതി അംഗങ്ങള്. പചമ്പറിമന് ആസ്ാനം തിരുവനന്തപുരമത് പ്റേറ്് മുനിസിപ്ല് 
ഹകൗസാണ്. ഇവിമെ ഒരു ഗ്റേ് ഹകൗസും രേവരത്ിക്കുന്നു.

 നിയമ വ്യവസ്കള്
തിരുവിതോംകൂർ-ടകോച്ചി-മലബോർ ഭരണസംവിധോനം

ഐക്പകരളം രൂേീകൃതോയ 1956 നവംൈർ ഒന്നിന് മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ, മകാച്ി, േലൈാർ രേപദശങ്ങൾക്് വ്ത്സ് 
തപദേശഭരണ നിയേങ്ങളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരു
ന്നില്. ഗാേരേപദശങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള േഞ്ായത്തുകൾ രൂേീകരിക്ാൻ സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ നെേെി 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ നാല്പതാം ആർട്ടിക്ിളിൽ അനുശാസിച്ിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസൃതോയി 1950 ൽ 
തിരു-മകാച്ി സംസ്ാനത്് തിരുവിതാംകൂർ മകാച്ി േഞ്ായത്് ആക്ടും േലൈാർ രേപദശത്് േദിരാശി വിപല്ജ് േഞ്ാ
യത്് ആക്ടും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ-മകാച്ി രേപദശമത് മുഴുവൻ ഗാേരേപദശങ്ങളും 458 ഗാേേഞ്ായത്തു 
കളിലായി തിരുവിതാംകൂർ-മകാച്ി േഞ്ായത്് ആക്ടിമന് േരിധിയിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ േലൈാർ രേപദശത്് ഇരേ
കാരം ഏകീകൃത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണസംവിധാനം സാദ്്ോയിരുന്നില്. ഈ രേപദശമത് കുമറ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾമപ്ടുത്ി 
150 േഞ്ായത്തുകൾ ോത്രപേ േദിരാശി വിപല്ജ് േഞ്ായത്് ആക്ടിമന് േരിധിയിൽ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ൈാക്ി രേപദശങ്ങൾ 
േലൈാർ ഡിസ്ടിക്റ് പൈാർഡിമന് ഭരണചുേതലയിലായിരുന്നു.

ഫകരള പഞ്ോയത്് ആക്ട്, 1960
സാമൂഹ്വികസന രംഗത്് കൂടുതൽ ജനേങ്ാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആസൂത്രിത വികസനം ഗാേതലത്ിൽ 

രൂേമപ്ടുത്തുന്നതിനും അധികാരവിപകന്ദീകരണം രോവർത്ികോക്കുന്നതിനും സഹായകോകുംവിധം സംസ്ാന സർക്ാ
രുകൾ േഞ്ായത്തുകൾക്് കൂടുതൽ അധികാരം നല്കുന്നതിന് നിയേനിർമ്ാണം നെത്ണമേന്ന ൈൽവന്തറായ് പേത്ാ 
കമ്ിറ്ിയുമെയും ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്ാെ് അദ്്ക്ഷനായുള്ള ഭരണേരിഷ് കാര കമ്ിറ്ിയുമെയും ശുോർശകളുമെ അെി
സ്ാനത്ിൽ ഐക്പകരളത്ിനാകോനം ൈാധകോകുംവിധം 1960-മല പകരള േഞ്ായത്് ആക്ട് 1.1.1962-ൽ നിലവിൽ 
വന്നു. ഈ നിയേരേകാരം സംസ്ാനമത് മുഴുവൻ ഗാേരേപദശങ്ങമളയും ഉൾമപ്ടുത്ിമക്ാണ്ട് 922 േഞ്ായത്തുകൾ രൂേ
വൽക്രിച്ചു. ഈ േഞ്ായത്തുകളിൽ 1.1.1964 മുതൽ രോൈല്പത്ാമെ മതരമഞെടുക്മപ്ട്ട ഭരണസേിതികൾ അധികാര
പേല്ക്കുകയും മചയ്തു. ഈ നിയേം േഞ്ായത്് ഭരണസേിതികൾക്് ഒപട്ടമറ അധികാരാവകാശങ്ങൾ നല്കുകയും ഗാേഭരണത്ി
ന് പശാഭനോയ ഒരു അെിത്റ രേദാനം മചയ്യുകയും മചയ്തു. കാലാന്തരത്ിൽ ചില േഞ്ായത്തുകൾ മുനിസിപ്ാലിറ്ിക ളായി 
ോറ്മപ്ടുകയും കുമറ വലിയ േഞ്ായത്തുകമള വിഭജിച്് പുതിയ േഞ്ായത്തുകൾ രൂേീകരിക്കുകയും മചയ്തു. 23.4.1994 ൽ 
പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേം നിലവിൽ വരുപമ്പാൾ സംസ്ാനത്ാമക 991 േഞ്ായത്തുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്.

73, 74 ഭരണ�െനോ ഫഭദഗതികള്
സ്വാതന്ത�ാനന്തര ഭാരതത്ിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന േഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും വ്ക്തോയ അധികാര

ങ്ങളുമെയും വിഭവങ്ങളുമെയും അഭാവം, ദുർബ്ല ജനവിഭാഗങ്ങളുമെ രോതിനിധ് കുറവ്, കൃത്ോയ കാലയളവിൽ മതരമഞെ
ടുപ്പുകൾ നെക്ാതിരിക്കുക തുെങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ യഥാർത് ജനാധിേത് സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളായി 
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രേവർത്ിക്കുവാൻ കഴിഞെിരുന്നില്. എന്നാൽ 1993 ൽ രോൈല്ത്ിൽ വന്ന 73, 74 ഭരണഘെനാ പഭദഗതികൾ യഥാക്രേം 
േഞ്ായത്ീരാജ്, നഗരോലികാ സ്ാേനങ്ങൾക്് ഭരണഘെനാ േദവി നൽകിയപതാമെ ഇതിമനാരു ോറ്ം ഉണ്ടായി. 
ത്രിതല േഞ്ായത്് രാജ് ഭരണസംവിധാനോണ് 73-ാം പഭദഗതി വ്വസ് മചയ്ത്. ഭരണഘെനയുമെ േതിമനാന്നാം 
മഷഡയൂൾ രേകാരമുള്ള 29 വിഷയങ്ങളിൽ സാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹ്നീതിക്കും പവണ്ടിയുള്ള േദ്തികളും, 
തപദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാേനമേന്ന നിലയിൽ ബകകാര്ം മചയ്യുന്നതിന് അധികാരങ്ങളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും സംസ്ാ
നങ്ങൾ േഞ്ായത്തുകൾക്് വിപകന്ദീകരിച്ചു നൽപകണ്ടതാണ്. ഗാേസഭകളുമെ രൂേീകരണം, സ്വതന്ത ചുേതലയുള്ള 
സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ിഷൻ, സംസ്ാന ധനകാര് കമ്ിഷൻ, ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതി (74-ാം പഭദഗതി), ദുർബ്ല 
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്് സംവരണം തുെങ്ങിയ വ്വസ്കൾ പഭദഗതികളുമെ സവിപശഷതകളാണ്.

ഫകരള പഞ്ോയത്് രോജ് ആക്ട്, 1994
ആസൂത്രിത ഗാേവികസനത്ിനും തപദേശഭരണ കാര്ങ്ങളിൽ വർദ്ിച് പതാതിലുള്ള ജനേങ്ാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

തിനും ഉപദേശിച്ചുമകാണ്ട് ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ 73-ാം പഭദഗതി നിയേത്ിമന് അെിസ്ാനത്ിൽ നിർമ്ിക്മപ്ട്ടതാണ് 
1994 മല പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേം. ത്രിതല േഞ്ായത്് ഭരണസംവിധാനോണ് ഈ നിയേത്ിൽ വിഭാവനം 
മചയ്ിട്ടുള്ളത്. ഗാേേഞ്ായത്്, പ്ാക്് േഞ്ായത്്, ജില്ാ േഞ്ായത്് എന്നിവയാണ് മൂന്ന് ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ. 
മൂന്ന് ഭരണതലങ്ങളും സ്വതന്തോയാണ് രേവർത്ിക്കുന്നത്.  ഈ നിയേത്ിന് 1995 ൽ ചില പഭദഗതികൾ വരുത്തുകയുണ്ടാ
യി. അനന്തരം 1999 ൽ അധികാരവിപകന്ദീകരണ (മസൻ) കമ്ിറ്ിയുമെയും ഒന്നാം സംസ്ാന ധനകാര് കമ്ീഷമന്യും 
മതരമഞെടുപ്് കമ്ീഷമന്യും ശുോർശകളുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ ആമകയുള്ള 285 വകുപ്പുകളിൽ നൂറ്ിയപഞ്ാളം വകുപ്പുക
ളിൽ സേഗോയ പഭദഗതികൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. സർക്ാരിന് തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെ പേലുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടുേിക് 
നിയന്തണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുമവന്നതാണ് ഈ പഭദഗതി നിയേത്ിമന് രേപത്കത. 2000 ൽ േഞ്ായത്് രാജ് നിയേം 
വീണ്ടും പഭദഗതി മചയ്് സർക്ാരിൽ നിക്ഷിപ്തോയിരുന്ന വാർഡ് വിഭജനം, സംവരണ നിർണ്ണയം തുെങ്ങിയ അധികാരങ്ങൾ 
മതരമഞെടുപ്് കമ്ീഷന് നല്കുകയുണ്ടായി. കൂൊമത 35 അനുൈന് നിയേങ്ങളിലും പഭദഗതി വരുത്ി. 2001 ൽ ഏഴംഗ 
ഓംബുഡ് സ്ാൻ വ്വസ് മചയ്ിരുന്ന നിയേം പഭദഗതി മചയ്് ഏകാംഗ ഓംബുഡ് സ്ാന് വ്വസ്യുണ്ടാക്ി. 2005-ൽ 
നിയേം പഭദഗതി മചയ്് വാർഡ് വിഭജനത്ിന് ഡിലിേിപറ്ഷൻ കമ്ീഷൻ രൂേീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 

2009-ൽ വരുത്ിയ പഭദഗതിയിലൂമെ 13 വകുപ്പുകൾ പഭദഗതി മചയ്യുകയും 5 വകുപ്പുകൾക്് േകരോയി 8 പുതിയ വകുപ്പുകൾ 
ഉൾമപ്ടുത്തുകയും മചയ്തു. തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല അംഗസംഖ്യുമെ 50 ശതോനം വനിതകൾക്് സംവരണം മചയ്യൽ, 
ഗാേ-പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളിമല ്റോൻഡിംഗ് കമ്ിറ്ികളുമെ എണ്ണം നാലായി വർദ്ിപ്ിക്ൽ, തറവിസ്ീർണ്ണം, േറ്റു ോന
ദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അെിസ്ാനോക്ി വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്ൽ, ചവപറാ ോലിന്പോ വിസർജ്ജ്വസ്തുക്പളാ 
ജലാശയങ്ങളിലും ജലപരോതസ്സുകളിലും മോതുസ്ലങ്ങളിലും നിപക്ഷേിക്കുന്നത് പകാബനൈസൈിളും ജാേ്ം ഇല്ാത്തുോയ 
കുറ്ോക്ൽ തുെങ്ങിയവയാണ് രേധാന പഭദഗതികൾ.

രേവാസി ഭാരതീയർക്് പവാട്ടർ േട്ടികയിൽ സമ്തിദായകരായി രജി്റേർ മചയ്യുന്നതിനുള്ള രേപത്ക വ്വസ് (21എ) 
ോലിന്ങ്ങൾ ഉറവിെത്ിൽ തമന്ന ബകകാര്ം മചയ്യല് (219 വി), ോലിന് സംസ് കരണ കാര്ത്ിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർ
ക്് ആറു ോസത്ിൽ കുറയാത്തും ഒരു വർഷം വമര ആകാവന്നതുോയ കാലപത്ക്കുള്ള തെപവാ, േതിനായിരം രൂേയിൽ 
കുറയാത്തും അൻേതിനായിരം രൂേ വമര ആകാവന്നതുോയ േിഴപയാ ശിക്ഷപയാ നൽകുക എന്നിവ 2014 ഡിസംൈർ 
23ന് ോസാക്ിയ രേധാന പഭദഗതികളാണ്.

ഈ നിയേത്ിമല ഏറ്വം സവിപശഷോയ ഒരു സംവിധാനോണ് ഗാേസഭ. ജനാധിേത് ഭരണക്രേത്ിൽ സാധാരണ 
ജനതയ്ക് ഭരണത്ിൽ പനരിട്ട് േങ്ാളിത്ം ലഭിക്കുന്ന ഏക സംവിധാനോണിത്.
ഗ്ോമസഭ: ഒരു ഗാേേഞ്ായത്ിമന് നിപയാജകേണ്ഡലം അെിസ്ാനോക്ിയാണ് ഗാേസഭ രൂേീകരിപക്ണ്ടത്. നിപയാ
ജകേണ്ഡലത്ിമല മുഴുവൻ സമ്തിദായകരും ആ ഗാേസഭയിമല അംഗങ്ങളാണ്. ൈന്മപ്ട്ട ഗാേേഞ്ായത്ംഗോണ് 
ഗാേസഭാ കൺവീനർ. ഗാേേഞ്ായത്് രേസിഡന്് അദ്്ക്ഷനായിരിക്കും. ഗാേേഞ്ായത്് നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ലത്ാണ് 
പയാഗം പചപരണ്ടത്. മൂന്നുോസത്ിമലാരിക്ൽ എന്ന കണക്ിൽ വർഷത്ിൽ 4 രോവശ്മേങ്ിലും ഗാേസഭ പയാഗം 
പചരണം. ഗാേസഭ ഉൾമക്ാള്ളുന്ന രേപദശമത് രേതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്ാക്്/ജില്ാ േഞ്ായത്് അംഗമത്യും നിയേ
സഭാംഗമത്യും നിർൈന്ോയും ഗാേസഭാ കൺവീനർ ക്ഷണിപക്ണ്ടതാണ്. ആമക ഗാേസഭാംഗങ്ങളുമെ 10 ശതോന
ോണ് ക്വാറം. 10 ശതോനത്ിലധികം സമ്തിദായകർ പരഖാമൂലം ആവശ്മപ്ട്ടാൽ രണ്ട് സാധാരണ പയാഗങ്ങൾക്ിെയിൽ 
ഒരു രേപത്ക പയാഗവം പചപരണ്ടതുണ്ട്. ഗാേസഭയുമെ പയാഗം 3 ോസത്ിമലാരിക്ൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ തുെർച്യായി 
രണ്ടു തവണ വീഴ്ചവരുത്ിയാൽ ൈന്മപ്ട്ട അംഗത്ിമന് അംഗത്വം നഷ്ോകുന്നതാണ്. സമ്തിദായകർക്് തങ്ങൾ മത
രമഞെടുത് രേതിനിധിയുോയി വർഷത്ിൽ നാലുരോവശ്മേങ്ിലും മുഖാമുഖം സംവദിക്ാൻ ഗാേസഭ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു. 
മുൻവർഷമത് വികസനേരിോെികമളയും നെപ്പുവർഷത്ിൽ ഏമറ്ടുക്ാനുപദേശിക്കുന്ന വികസന േരിോെികമളയും ഇതി
നുപവണ്ടിവരുന്ന മചലവിമനയും സംൈന്ിച് ഒരു റിപപ്ാർട്ടും മുൻ വർഷമത് വാർഷിക കണക്കുകളുമെ ഒരു പ്റേറ്് മേന്റും 
ഭരണനിർവ്വഹണാധികാരസ്മന് ഒരു റിപപ്ാർട്ടും ആദ്പയാഗത്ിൽ ഗാേസഭ മുമ്പാമക വയ് പക്ണ്ടതാണ്. ഗാേസഭകളുമെ 
ശുോർശകൾക്കും നിർപദേശങ്ങൾക്കും ത്രിതല േഞ്ായത്തുകൾ അർഹോയ േരിഗണന നല് പകണ്ടതാണ്. ഗാേസഭകൾക്് 
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രേപത്ക ചുേതലകളും നിയേത്ിൽ വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പക്ഷേ േദ്തികൾക്കുള്ള ഗുണപഭാക്താക്മള മതരമഞെ
ടുക്ാനുള്ള ചുേതല ഗാേസഭകൾക്ാണ്. ഗാേസഭ തയ്യാറാക്കുന്ന ലി്റേിപലാ മുൻഗണനാക്രേത്ിപലാ ോറ്ം വരുത്ാൻ 
ോെില്. ഗാേസഭയിലൂമെയാണ് ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ േദ്തികൾ ഉരുത്ിരിയുന്നത്. േദ്തിയാസൂത്രണത്ിലും നിർവ്വ
ഹണത്ിലും ഗാേസഭകൾക്് നിർണ്ണായകോയ സ്ാനം നിയേം വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഗാേസഭകൾക്് േഞ്ാ
യത്തുകമള ഗുണേരോയും ോതൃകാേരോയും നയിക്ാൻ കഴിയും.
പഞ്ോയത്തുകളടെ രൂപീകരണവം അംഗസംഖ്യയും: േഞ്ായത്് രാജ് നിയേേനുസരിച്് കാപനഷുോരിയുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളുമെ അംഗസംഖ് നിർണ്ണയിച്് േഞ്ായത്് ഡയറക്ടറാണ് വിജ്ാേനം പുറമപ്ടുവിക്കുന്നത്. സം
സ്ാനത്് ഇപപ്ാൾ 941 ഗാേേഞ്ായത്തുകളും 152 പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളും 14 ജില്ാ േഞ്ായത്തുകളും 16682 ഗാേസഭ
കളുോണുള്ളത്. ജനസംഖ്ാനുോതികോയി ഗാേേഞ്ായത്തുകളിലും പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളിലും ഇപപ്ാൾ 13 മുതൽ 23 
വമര നിപയാജകേണ്ഡലങ്ങളും ജില്ാ േഞ്ായത്തുകളിൽ 16 മുതൽ 32 വമര നിപയാജകേണ്ഡലങ്ങളുോണുള്ളത്.
അംഗങ്ങളടെയും രെസി�ന്റുമോരുടെയും ടതരടഞെടുപ്പ്: ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളിമല അംഗങ്ങമള സമ്തിദായകർ പവാമട്ടടു
പ്ിലൂമെ പനരിട്ട് മതരമഞെടുക്കുന്നു. ഇരേകാരം മതരമഞെടുക്മപ്ടുന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും രേസിഡന്ിമനയും ബവസ് 
രേസിഡന്ിമനയും ഭൂരിേക്ഷാെിസ്ാനത്ിൽ മതരമഞെടുക്കുന്നു. ഗാേേഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോർ ൈന്മപ്ട്ട പ്ാക്് 
േഞ്ായത്തുകളിലും പ്ാക്് േഞ്ായത്് രേസിഡന്റുോർ ൈന്മപ്ട്ട ജില്ാ േഞ്ായത്തുകളിലും അംഗങ്ങളായിരിക്കും. 
എന്നാൽ ഇവർക്് രേസിഡന്്/ബവസ് രേസിഡന്് മതരമഞെടുപ്ിപലാ, അവിശ്വാസരേപേയ പവാമട്ടടുപ്ിപലാ േമങ്ടുക്ാൻ 
അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
സംവരണ വ്യവസ്: വനിതകൾക്കും േട്ടികജാതി/േട്ടികവർഗ്ക്ാർക്കും ഭരണത്ിൽ അർഹോയ രോതിനിധ്വം സാമൂഹി
കനീതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിമന് ഭാഗോയി ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളിലും രേപത്കോയ സംവരണം വ്വസ് മചയ്ിരിക്കു
ന്നു. ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളിമല അംഗസംഖ്യുമെയും രേസിഡന്് േദവിയുമെയും അമ്പത് ശതോനത്ിൽ കുറയാത് 
സ്ാനങ്ങൾ വനിതകൾക്ായി സംവരണം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. േട്ടികജാതിക്ാർക്കും േട്ടികവർഗ്ക്ാർക്കും ജനസംഖ്ാനുോതി
കോയിട്ടാണ് സംവരണം മചയ്ിരിക്കുന്നത്. ഇരേകാരം സംവരണം മചയ്യുന്ന സ്ാനങ്ങളിൽ (ഒന്നിലധികം ഉമണ്ടങ്ിൽ) 
അമ്പത് ശതോനത്ിൽ കുറയാത് സ്ാനം ആ വിഭാഗങ്ങളിമല വനിതകൾക്ായി സംവരണം മചയ്യുന്നു. ോത്രേല്, രേസി
ഡന്് സ്ാനം സ്തീകൾക്ായി സംവരണം മചയ്ിട്ടില്ാത് േഞ്ായത്ിൽ ബവസ് രേസിഡന്് സ്ാനം സ്തീകൾക്ായി 
സംവരണം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. സംവരണേണ്ഡലങ്ങളും േഞ്ായത്തുകളും അഞ്ചുവർഷത്ിമലാരിക്ൽ ആവർത്നക്രേേനുസരിച്് 
ോറുന്നതാണ്.
സംസ്ോന ടതരടഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ: സ്വതന്തവം നീതിയുക്തവോയ മതരമഞെടുപ്് നെത്തുന്നതിന് സ്വതന്തച്ചുേതലയുള്ള 
ഒരു മതരമഞെടുപ്് കമ്ിഷൻ നിയേം വിഭാവനം മചയ്യുന്നു. അഞ്ചുവർഷത്ിമലാരിക്ൽ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ളിപലക്് മോതുമതരമഞെടുപ്് നെത്ാനും അതിനുപശഷമുണ്ടാകുന്ന എല്ാ ആകസ്ിക ഒഴിവകളിപലക്കും മൂന്ന് ോസത്ി
മലാരിക്ൽ മതരമഞെടുപ്് നെത്ാനും നിയേം അനുശാസിക്കുന്നു. 1999 മല പഭദഗതി നിയേേനുസരിച്് സംവരണേണ്ഡല
ങ്ങളും സംവരണ േഞ്ായത്തുകളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചുേതലകളും വാർഡ് വിഭജന ചുേതലയും മതരമഞെടുപ്് കമ്ിഷനാ 
യിരുന്നു. 

2005-മല പഭദഗതിയിലൂമെ േഞ്ായത്തുകളുമെ നിപയാജകേണ്ഡലങ്ങളുമെ അതിർത്ി നിർണ്ണയം നെത്തുന്നതിന് 
സംസ്ാന തിരമഞെടുപ്് കമ്ിഷണർ അദ്്ക്ഷനായും ഗവൺമേന്് മസക്രട്ടറിയുമെ േദവിയിൽ കുറയാത് നാല് ഉപദ്ാ
ഗസ്മര അംഗങ്ങളായും ഉൾമപ്ടുത്ിമക്ാണ്ടുള്ള ഒരു ഡിലിേിപറ്ഷൻ കമ്ിഷൻ രൂേീകരിക്കുന്നതിന് വ്വസ് മചയ്തു. 
2005, 2010, 2015 വർഷങ്ങളിൽ തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്് നെന്ന മോതുമതരമഞെടുപ്ിന് മുപന്നാെിയായി സംസ്ാന 
ഡീലിേിപറ്ഷൻ കമ്ിഷൻ രൂേീകരിക്കുകയും അതിർത്ി നിർണ്ണയം നെത്തുകയും മചയ്യുകയുണ്ടായി.
കൂറുമോറ്റം: തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിമല അംഗങ്ങളിൽ കൂറുോറ്ം നിപരാധിക്കുന്നതിനും കൂറുോറുന്ന അംഗങ്ങമള തപദേ
ശഭരണസ്ാേനത്ിമന് അംഗോയി തുെരുന്നതിൽ നിന്നും അപയാഗ്ത കല്പിക്കുന്നതിനും മതരമഞെടുപ്് കമ്ീഷന് അധി
കാരമുണ്ട്. 1999-മല പകരള തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ (കൂറുോറ്ം നിപരാധിക്ൽ) നിയേത്ിൽ ഇതിനുള്ള വ്വ
സ്കൾ ഉൾമക്ാള്ളിച്ിട്ടുണ്ട്.
അംഗങ്ങളടെ അഫയോഗ്യത: ഒരു പകാെതിപയാ, ബരൈൈയൂണപലാ അസാന്ാർഗ്ിക രേവർത്ികൾക്് മൂന്നുോസത്ിൽ കുറയാ
മതയുള്ള ഒരു കാലപത്ക്് തെവശിക്ഷ വിധിച്ിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, അഴിേതിക്കുറ്ത്ിന് കുറ്ക്ാരനായി വിധിച്ിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, 
ദുർഭരണത്ിന് വ്ക്തിേരോയി കുറ്ക്ാരനാമണന്ന് തപദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്കു പവണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ് സ്ാൻ 
വിധിച്ിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, സ്ിരബുദ്ി ഇല്ാത് ആളാമണന്ന് വിധിച്ിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, വിപദശേകൗരത്വം പസ്വച്ഛയാ ആർജ്ജിച്ിട്ടു
മണ്ടങ്ിൽ, തിരമഞെടുപ്് കുറ്ത്ിന് ഏമതങ്ിലും ഒരു ക്രിേിനൽ പകാെതിയാൽ ശിക്ഷിക്മപ്ട്ടിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, ോപ്രായി 
വിധിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകപയാ ോപ്രായി വിധിക്മപ്ടുകപയാ മചയ്ിട്ടുമണ്ടങ്ിൽ, ഒരു കമ്പനിയിമല ഡയറക്ടറല്ാ
ത് ഒരു ഓഹരിക്ാരൻ എന്ന നിലയിമലാഴിമക േഞ്ായത്് രാജ് ആക് പൊ ൈന്മപ്ട്ട ചട്ടങ്ങപളാ അനുവദിക്ാത് തര
ത്ിൽ സർക്ാരുോപയാ, ഏമതങ്ിലും തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനവോപയാ ഉണ്ടാക്ിയ ഏമതങ്ിലും കരാറിപലാ അവ
യ്ക്കുപവണ്ടി മചയ്യുന്ന പജാലിയിപലാ അവകാശൈന്ം സ്ാേിച്ാൽ, സർക്ാരിനു പവണ്ടിപയാ ൈന്മപ്ട്ട േഞ്ായത്ിനു 
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പവണ്ടിപയാ രേതിഫലം േറ്റുന്ന അഭിഭാഷകനായി പസവനേനുഷ്ിച്ാൽ, േഞ്ായത്് രേപദശത്് താേസം അവസാനിപ്ി
ച്ാൽ, സർക്ാരിപലപക്ാ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലപക്ാ കുെിശേികയുണ്ടാവകയും അതു സംൈന്ിച്് ൈിപല്ാ, 
പനാട്ടീപസാ ലഭിച്് അതിമല സേയേരിധി കഴിയുകയും മചയ്ാൽ, േഞ്ായത്ിമന് അനുേതി കൂൊമത മൂന്ന് ോസത്ിനുള്ളിൽ 
തുെർച്യായി മൂന്ന് രോവശ്ം േഞ്ായത്് കമ്ിറ്ിയിപലാ, ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ിയിപലാ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ, കൂറുോറ്ം നെ
ത്തുകപയാ (നിയേേനുസരിക്ാത് വിധത്ിൽ), ഗാേസഭാപയാഗം മൂന്ന് ോസത്ിമലാരിക്ൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ തുെർച്
യായി രണ്ടുരോവശ്ം വീഴ്ചവരുത്തുകപയാ, ആസ്ിമയ സംൈന്ിച് രേസ്ാവം നല്ാതിരിക്കുകപയാ മചയ്ാൽ, േട്ടികജാതി
ക്ാർപക്ാ േട്ടികവർഗ്ക്ാർപക്ാ പവണ്ടി സംവരണം മചയ് സ്ാനപത്ക്് മതരമഞെടുക്മപ്ട്ടയാൾ േട്ടികജാതിപയാ 
േട്ടികവർഗ്പോ അല് എന്ന് മതളിയിക്മപ്ട്ടാൽ അംഗോയി തുെരുന്നതിൽ അപയാഗ്ത കല്പിക്കുന്നതിന് നിയേം വ്വസ് 
മചയ്യുന്നു.
അവിേ്വോസം: രേസിഡന്്/ബവസ് രേസിഡന്് എന്നിവർമക്തിരായ അവിശ്വാസം, േഞ്ായത്ിന് അനുവദിക്മപ്ട്ട അം
ഗസംഖ്യിൽ ഒന്നു േകുതിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുമെ േിന്തുണപയാമെ ോ്ായാൽ അവരുമെ ഔപദ്ാഗിക േദവി അവ
സാനിക്കുന്നതും അവരുമെ സ്ാനങ്ങൾ ഉെൻ രോൈല്ത്ിൽ ഒഴിഞെതായി കരുതാനും നിയേം വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 
്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ി മചയർോമനതിരായിട്ടാണ് അവിശ്വാസമേങ്ിൽ ൈന്മപ്ട്ട ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ിയിമല ആമകയുള്ള അം
ഗങ്ങളിൽ ഭൂരിേക്ഷത്ിമന് േിന്തുണപയാമെ ോ്ായാൽ മചയർോമന് ഔപദ്ാഗിക േദവി അവസാനിക്കുന്നതും ആ 
സ്ാനം ഉെൻ ഒഴിഞെതായി കരുതാനും വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്.
ധനകോര്യ കമ്മിഷൻ: അഞ്ചുവർഷത്ിമലാരിക്ൽ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ സാമ്പത്ികസ്ിതി അവപലാകനം 
മചയ്യുന്നതിനും വിഭവലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സംസ്ാനതലത്ിൽ ഒരു ധനകാര്കമ്ിഷമന നിയേിക്ാൻ നിയേ
ത്ിൽ വ്വസ്യുണ്ട്. കമ്ിഷനിൽ മൂന്നിൽ കുറയാത് അംഗങ്ങളാവം ഉണ്ടാവക.
സ്റോന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്: ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളിൽ വിവിധ ചുേതലകൾക്ായി ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികൾ രൂേീകരിക്കുന്നതിന് 
നിയേത്ിൽ വ്വസ്യുണ്ട്. 2009 മല പഭദഗതി രേകാരം ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്കും പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകൾക്കും ധനകാ
ര്ം, വികസനം, പക്ഷേകാര്ം, ആപരാഗ്വം വിദ്ാഭ്ാസവം എന്നിങ്ങമന നാല് വീതം ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളും ജില്ാ 
േഞ്ായത്തുകൾക്് ധനകാര്ം, വികസനം, മോതുേരാേത്്, ആപരാഗ്വം വിദ്ാഭ്ാസവം, പക്ഷേകാര്ം എന്നിങ്ങമന 
അഞ്് ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളുമുണ്ടാകും. ഒരു േഞ്ായത്ിമല എല്ാ അംഗങ്ങളും ഏമതങ്ിലും ഒരു കമ്ിറ്ിയിൽ അംഗോയി
രിക്കും. ധനകാര് ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ിയുമെ മചയർോൻ ബവസ് രേസിഡന്ാണ്. 

ബവസ് രേസിഡന്് സ്ാനം സ്തീകൾക്ായി സംവരണം മചയ്ിട്ടുള്ള ഗാേ/പ്ാക്് േഞ്ായത്ിൽ പക്ഷേകാര് ്റോ
ന്ിംഗ് കമ്ിറ്ിയിമല മചയർോൻ സ്ാനവം, ബവസ് രേസിഡന്് സ്ാനം സ്തീകൾക്ായി സംവരണം മചയ്യമപ്ട്ടിട്ടില്ാത് 
ഒരു േഞ്ായത്ിൽ വികസനം, ആപരാഗ്വം വിദ്ാഭ്ാസവം എന്നീ ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളിമല മചയർോൻ സ്ാനങ്ങളും 
സ്തീകൾക്ായി സംവരണം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. ബവസ് രേസിഡന്് സ്ാനം സ്തീകൾക്ായി സംവരണം മചയ് ജില്ാ േഞ്ായത്തു
കളിൽ മോതുേരാേത്്, പക്ഷേകാര്ം എന്നീ ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളിമല മചയർോൻ സ്ാനങ്ങളും അല്ാത്യിെങ്ങളിൽ 
വികസനം, പക്ഷേകാര്ം, ആപരാഗ്വം വിദ്ാഭ്ാസവം എന്നീ ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളിമല മചയർോൻ സ്ാനങ്ങളും സ്തീ
കൾക്ായി സംവരണം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. രേസിഡന്് എല്ാ ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ികളിലും പവാട്ടവകാശേില്ാത് അനകൗപദ്ാഗിക അം
ഗോയിരിക്കും. രേസിഡന്് അദ്്ക്ഷനായും ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ി മചയർോന്ാർ അംഗങ്ങളായും ഒരു ്റേിയറിംഗ് കമ്ിറ്ി രൂ
േീകരിക്കുന്നതിനും നിയേത്ിൽ വ്വസ്യുണ്ട്.
ബ�്ജറ്റ്: ഓപരാ േഞ്ായത്് രാജ് സ്ാേനത്ിമലയും ധനകാര് ്റോന്ിംഗ് കമ്ിറ്ി ഓപരാ വർഷവം അടുത് വർഷപത്
ക്കുള്ള ൈഡ്ജറ്് തയ്യാറാക്ി അതാത് േഞ്ായത്് മുമ്പാമക സേർപ്ിപക്ണ്ടതും േഞ്ായത്് യുക്തമേന്ന് പതാന്നുന്ന പഭദ
ഗതികപളാമെ ഏരേിൽ ഒന്നാം തീയതിക്് മുമ്പ് ൈഡ്ജറ്് ോ്ാപക്ണ്ടതുോണ്. ൈഡ്ജറ്് ോ്ാക്ാത്തുമൂലം  േഞ്ാ
യത്ിന് സാമ്പത്ിക രേതിസന്ിയുണ്ടായാൽ േഞ്ായത്ിന് പനാട്ടീസ് നൽകി ഒരു വിജ്ാേനം വഴി അതിമന 
േിരിച്ചുവിൊൻ സർക്ാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ഗാേേഞ്ായത്തുകളും പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളും തയ്യാറാക്കുന്ന ൈഡ്ജറ്ിമന് 
ഒരു പകാപ്ി ജില്ാ േഞ്ായത്ിന് സേർപ്ിക്ാനും ജില്ാ േഞ്ായത്തുകൾ അതിമന് ൈഡ്ജറ്ിപനാമൊപ്ം ഇവ സർക്ാ
രിന് സേർപ്ിക്ാനും നിയേം അനുശാസിക്കുന്നു.
ആ�ിറ്റ്: േഞ്ായത്തുകളുമെ വരവ് മചലവ് കണക്കുകൾ ആഡിറ്് മചയ്് േഞ്ായത്ിനും സർക്ാരിനും റിപപ്ാർട്ട് നല്ാൻ 
പലാക്ൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്് വകുപ്് ഡയറക്ടമറ ചുേതലമപ്ടുത്ിമക്ാണ്ട് നിയേത്ിൽ വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്. ആഡിറ്ർോർക്് 
വിപുലോയ അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. േഞ്ായത്തുകളുമെ വാർഷിക വരവ് മചലവ് കണക്കുകളുമെ റിപപ്ാർട്ടിമന് സംപക്ഷ
േവം ആഡിറ്് റിപപ്ാർട്ടും ജൂബല 31-ാം തീയതിക്കുമുമ്പ് സർക്ാർ ഇതിപലക്ായി ചുേതലമപ്ടുത്ിയ ഉപദ്ാഗസ്ന് 
സേർപ്ിക്ാനും ഉപദ്ാഗസ്ൻ ഈ റിപപ്ാർട്ടുകൾ സഞ്യിച്് സർക്ാരിന് സേർപ്ിക്കുന്നതിനും സർക്ാർ അത് നിയേസഭ 
മുമ്പാമക വയ്ക്കുന്നതിനും നിർപദേശിച്ിട്ടുണ്ട്.
ജില്ോ ആസൂരേണ സമിതി: ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതിയുമെ അദ്്ക്ഷൻ ജില്ാ േഞ്ായത്് രേസിഡന്റും മസക്രട്ടറി ജില്ാ 
കളക്ടറുോണ്. ഓപരാ ഗാേേഞ്ായത്തും അവയുമെ അടുത് വർഷപത്ക്കുള്ള വികസന േദ്തികൾ ഗാേസഭകളുമെ നിർപദേ
ശം േരിഗണിച്ചുമകാണ്ട് തയ്യാറാക്ി ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതിക്കും േകർപ്് ൈന്മപ്ട്ട പ്ാക്് േഞ്ായത്ിനും നല്കുന്ന
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തിനും ഗാേേഞ്ായത്ിമന് േദ്തികൾ േരിഗണിച്ചുമകാണ്ട് പ്ാക്് േഞ്ായത്് അതിമന് േദ്തികൾ തയ്യാറാക്ി 
ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതിക്കും േകർപ്് ജില്ാ േഞ്ായത്ിനും നല്കുന്നതിനും പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളുമെ േദ്തികൾ 
േരിഗണിച്ചുമകാണ്ട് ജില്ാ േഞ്ായത്് അതിമന് വാർഷിക േദ്തി തയ്യാറാക്ി ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതിക്് നല്കുന്നതി
നും നിയേം അനുശാസിക്കുന്നു. ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതി ത്രിതല േഞ്ായത്തുകളുമെ േദ്തികൾ സൂക്ഷേരിപശാധന 
നെത്ി പക്രാഡീകരിച്ചുമകാണ്ടാണ് ജില്ാ േദ്തികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഭരണ റിഫപ്പോർട്ട്: ഓപരാ വർഷവം അവസാനിക്കുപമ്പാൾ ഗാേേഞ്ായത്തുകളും പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളും നിശ്ചിത തീയതി
ക്കുള്ളിൽ അവയുമെ ഭരണ റിപപ്ാർട്ട് തയ്യാറാക്ി ജില്ാ േഞ്ായത്ിന് നല് പകണ്ടതും ജില്ാ േഞ്ായത്് അതിമന് ഭരണ 
റിപപ്ാർട്ടും ഗാേ-പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളുമെ ഭരണറിപപ്ാർട്ടും സർക്ാരിന് നല് പകണ്ടതും സർക്ാർ അത് നിയേസഭയുമെ 
മുമ്പാമക വയ് പക്ണ്ടതുോണ്.

പഞ്ോയത്തുകളടെ ചുമതലകള്: ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്് 27 അനിവാര് ചുേതലകളും 14 മോതുവായ ചുേതലകളും പേഖലാ
െിസ്ാനത്ിൽ 19 വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ചുേതലകളും നിർവ്വഹിപക്ണ്ടതുണ്ട്. പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകൾക്് മോതുവായ 
3 ചുേതലകളും പേഖലാെിസ്ാനത്ിൽ 14 വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചുേതലകളുോണ് നിർവ്വഹിക്ാനുള്ളത്. ജില്ാ േഞ്ായ
ത്തുകൾക്ാകമട്ട മോതുവായ 3 ചുേതലകളും പേഖലാെിസ്ാനത്ിൽ 16 വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചുേതലകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
പനരിട്ട് നികുതി ചുേത്തുന്നതിനും േിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്് ോത്രോണ് േഞ്ായത്് രാജ് 
നിയേരേകാരം നല്ിയിട്ടുള്ളത്.

നിർവ്ഹണോധികോരി: േഞ്ായത്ിമന് നിർവ്വഹണാധികാരി േഞ്ായത്് രേസിഡന്റും മുഖ്നിർവ്വഹണ ഉപദ്ാഗസ്ൻ മസ
ക്രട്ടറിയുോണ്. േഞ്ായത്തുകൾക്് ബകോറമപ്ട്ട വകുപ്പുകമള സംൈന്ിച്ിെപത്ാളം അതാത് വിഭാഗത്ിമല ഓഫീസ് 
പേധാവികൾ േഞ്ായത്ിമന് എക് സ് ഒഫിപഷ്ാ മസക്രട്ടറിോരാണ്. േഞ്ായത്ിമല എല്ാവിഭാഗം ഉപദ്ാഗസ്രുമെയും 
നിയന്തണം േഞ്ായത്ിൽ നിക്ഷിപ്തോണ്. എല്ാ ഉപദ്ാഗസ്രുമെയും പേരിൽ അച്െക്നെേെി സ്വീകരിക്ാനുള്ള അധി
കാരവം േഞ്ായത്ിനുണ്ട്. എന്നാൽ ലഘുശിക്ഷ ോത്രപേ ഇരേകാരം നല്ാൻ ോടുള്ളൂ. മസക്രട്ടറിയും േറ്് ഗസറ്ഡ് ഉപദ്ാഗ
സ്രും ഒഴിമകയുള്ള ജീവനക്ാമര അപന്വഷണവിപധയോയി സസ് മേന്് മചയ്യാനുള്ള അധികാരവം നിയേരേകാരം രേ
സിഡന്ിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നെേെി അടുത് േഞ്ായത്് പയാഗം അംഗീകരിക്ണം. അല്ാത്േക്ഷം ആ നെേെി 
അസാധുവാകും.

ഓംബു�് സ്ോൻ: തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെയും അതിമല ഉപദ്ാഗസ്ന്ാരുമെയും ഭരണനിർവ്വഹണത്ിൽ അഴിേതിപയാ, 
ദുർഭരണപോ അോകതകപളാ ഉൾമപ്ടുന്ന ഏമതാരു നെേെിമയയും സംൈന്ിച് ആപരാേണമത്പ്റ്ി സൂക്ഷാപന്വഷണവം 
മോതുവായ അപന്വഷണവം നെത്തുന്നതിനും ക്രിേിനൽ കുറ്ങ്ങൾ ഉൾമപ്ൊത് േരാതികൾ േരിഗണിച്് തീർപ്പു കല്പിക്കു
ന്നതിനും സംസ്ാനതലത്ിൽ ഒരു ഓംബുഡ് സ്ാൻ രൂേീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.

ശരൈബയൂണൽ: തപദേശഭരണസ്ാേനങ്ങളുമെ തീരുോനങ്ങൾമക്തിരായി നല്കുന്ന അപ്ീൽ, റിവിഷൻ എന്നിവ േരിഗണിക്കു
ന്നതിനും തീർപ്് കല്പിക്കുന്നതിനുോയി സർക്ാർ ഓപരാ ജില്യ്ക്കുപവണ്ടിപയാ, ഒന്നിലധികം ജില്കൾക്കുപവണ്ടിപയാ ബരൈ
ൈയൂണൽ രൂേീകരിക്കുന്നതിന് നിയേം അനുശാസിക്കുന്നു. ഒരു ബരൈൈയൂണലിൽ ജില്ാ ജഡ്ജിയുമെ േദവിയിലുള്ള ഒരു 
നീതിന്ായവകുപ്പുപദ്ാഗസ്ൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബരൈൈയൂണലിന് ചില സംഗതികളിൽ സിവിൽ നിയേത്ിൻ കീഴിൽ ഒരു 
പകസ് വിചാരണ മചയ്യുപമ്പാൾ ഒരു സിവിൽ പകാെതിക്കുള്ള അപത അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പൗരോവകോേഫരഖ: ഓപരാ േഞ്ായത്തും, നിർണ്ണയിക്മപ്ട്ട രീതിയിൽ േകൗരന്ാർക്് േഞ്ായത്് ലഭ്ോക്കുന്ന വിവിധയി
നം പസവനങ്ങമളയും അവയുമെ വ്വസ്കമളയും അവ ലഭ്ോക്കുന്ന സേയേരിധിപയയും സംൈന്ിച്് ഒരു രൂേപരഖ 
തയ്യാറാക്ി േകൗരാവകാശപരഖ എന്ന പേരിൽ രേസിദ്മപ്ടുത്തുന്നതിന് നിയേം വ്വസ് മചയ്ിട്ടുണ്ട്. േകൗരാവകാശപരഖ 
വർഷത്ിമലാരിക്ൽ േഞ്ായത്് ചർച് മചയ്് പുതുക്കുകയും കാലാനുസൃതോക്കുകയും മചപയ്യണ്ടതാണ്.

ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളടെ അനിവോര്യ ചുമതലകള്
1.മകട്ടിെ നിർമ്ാണം നിയന്തിക്കുക. 2. മോതുസ്ലങ്ങൾ കപയ്യറ്ം മചയ്യമപ്ൊമത സംരക്ഷിക്കുക. 3. േരമ്പരാഗത കുെിമവ
ള്ള പരോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുക. 4. കുളങ്ങളും േറ്റു ജലസംഭരണികളും സംരക്ഷിക്കുക. 5. ഗാേേഞ്ായത്ിമന് ചുേതലയി
ലുള്ള ജലോർഗ്ങ്ങളും കനാലുകളും േരിരക്ഷിക്കുക. 6. ഖരോലിന്ങ്ങൾ പശഖരിക്കുകയും കമയ്യാഴിയുകയും മചയ്യുക. ദ്രവോലിന്ം 
നീക്ം മചയ്തു ക്രേീകരിക്കുക. 7. പേോരിമൂലമുണ്ടാകുന്ന മവള്ളം ഒഴുക്ിക്ളയുക. 8. േരിസ്ിതി ആപരാഗ്രക്ഷകോക്ി സംര
ക്ഷിക്കുക. 9. മോതുോർക്റ്റുകൾ േരിോലിക്കുക. 10. സാംക്രേിക പരാഗവാഹികമള നിയന്തിക്കുക. 11. മൃഗങ്ങളുമെ കശാപ്,് ോംസം, 
േത്്ം, എളുപ്ത്ിൽ പകടുവരുന്ന േറ്് ഭക്ഷ്വസ്തു എന്നിവയുമെ വിൽപ്ന മുതലായവ നിയന്തിക്കുക. 12 ഭക്ഷണശാലകമള നിയ
ന്തിക്കുക. 13. ഭക്ഷണത്ിൽ ോയം പചർക്കുന്നത് തെയുക 14. പറാഡുകളും േറ്റു മോതു മുതലുകളും സംരക്ഷിക്കുക.  15. മതരുവ വി
ളക്കുകൾ കത്ിക്കുകയും അവമയ േരിോലിക്കുകയും മചയ്യുക. 16. പരാഗ രേതിപരാധ നെേെികൾ സ്വീകരിക്കുക. 17. പരാഗ രേതി
പരാധത്ിനും നിയന്തണത്ിനുോയി പദശീയ തലത്ിലും സംസ്ാനതലത്ിലുമുളള തന്തങ്ങളും േരിോെികളും ഫലരേദോയി 
നെപ്ാക്കുക. 18. ശവപ്റമ്പുകളും ശ്ശാനങ്ങളും സ്ാേിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുയും മചയ്യുക. 19. അേകെകരവം അസഹ്കരവോയ 
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വ്ാോരങ്ങൾക്് ബലസൻസ് നൽകുക. 20. ജനനവം േരണവം രജി്റേർ മചയ്യുക. 21. കുളിക്െവകളും അലക്കുകെവകളും സ്ാ
േിക്കുക. 22. കെത്തുകൾ ഏർമപ്ടുത്തുക. 23. വാഹനങ്ങൾ ോർക്് മചയ്യുന്നതിനുളള താവളങ്ങൾ ഏർമപ്ടുത്തുക. 24. യാത്രക്ാർ
ക്ായി മവയ്റ്ിംഗ് മഷഡ്ഡുകൾ നിർമ്ിക്കുക. 25. മോതു സ്ലങ്ങളിൽ മൂത്രപ്പുരയും കക്കൂസും കുളിസ്ലങ്ങളും ഏർമപ്ടുത്തുക. 
26. പേളകളുമെയും ഉത്വങ്ങളുമെയും നെത്ിപ്് ക്രേീകരിക്കുക. 27. വളർത്തുനായ്കൾക്് ബലസൻസ് നൽകുകയും അലഞ്ഞു 
നെക്കുന്ന നായ്കമള ഇല്ായ്മ മചയ്യുകയും മചയ്യുക.

ഫകരള മുനിസിപ്പോലിറ്റി ആക്ട്, 1994
1992 -മല എഴുേത്ിനാലാം ഭരണഘെനാ പഭദഗതിപയാടുകൂെി ഇന്ത്യിമല നഗരഭരണ സ്ാേനങ്ങള് ഭരണഘെനയുമെ 

േിന്ൈലമുള്ള രോപദശിക സരക്ാരുകളായി ോറി. ഭരണഘെനാ പഭദഗതിമയ തുെരന്ന് 1960-മല പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി 
ആക്റ് (1961 - മല 14), 1961 - മല പകരള മുനിസിപ്ല് പകാരപ്പറഷന് ആക്റ് (1961 - മല 30) എന്നീ ആക്റ്റുകള്ക്് േകരോയി 
1994 - മല പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്റ് (1994 - മല 20), 1994 - പേയ് 30 ന്  രോൈല്ത്ില് വന്നു. 74-ാം ഭരണഘെനാ 
പഭദഗതിപയാമെ നഗരഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ ചുേതലാവിഷയങ്ങള് ഏമതല്ാമേന്ന് രേതിോദിക്കുന്ന 12-ാം േട്ടിക ഭരണ
ഘെനയില് ഉള്മപ്ടുത്മപ്ട്ടു. േന്തണ്ടാം േട്ടികയില് േറഞെിട്ടുള്ള സംഗതികമള സംൈന്ിച്്, സാമ്പത്ിക വികസന
ത്ിനും സാമൂഹ്നീതിക്കും  പവണ്ടിയുള്ള േദ്തികള് ആവിഷ്രിച്ചു നെപ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്രവാദിത്ം നഗരസഭക
ള്ക്കുണ്ട്. പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്റ്, 1994 രോൈല്ത്ില് വന്നതിന് പശഷം, അതിലുണ്ടായ നിരവധി പഭദഗതികള് 
മുപഖന വിവിധ സരക്ാര വകുപ്പുകള് ബകകാര്ം മചയ്ിരുന്ന കൂടുതല് ചുേതലകള് നഗരസഭകള്ക്് ബകോറുകയും അതുവഴി 
പകന്ദീകൃത ഭരണരീതിക്് േകരം അധികാരവിപകന്ദീകരണം ഫലരേദോയി നെപ്ിലാക്കുവാനും അതിമന് ഗുണഫലങ്ങള് 
ജനങ്ങളിപലക്് എത്ിക്കുവാനും സാധിച്ിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്ിമല നിരാലംൈരും നിരാശ്യരുോയ വിഭാഗങ്ങള്ക്് നെപ്ി
ലാക്ിയിരുന്ന പക്ഷേസുരക്ഷാ േദ്തികമളല്ാം തമന്ന നഗരസഭകള്ക്് ബകോറിയത് ഇതിമനാരുദാഹരണോണ്. 1994-
മല പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്റിമല വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്് കീഴില് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി നിരവധി ചട്ടങ്ങളും സരക്ാര 
പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. 2019ല് മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട് പഭദഗതി മചയ്് മുനിസിപ്ല് പകാേണ് സരവ്വീസ് ജീവനക്ാമര സരക്ാ
ര ജീവനക്ാരാക്ി ോറ്ിയിട്ടുണ്ട്.

മുനിസിപ്പോലിറ്റികളടെ അനിവോര്യ ചുമതലകള്
1. മകട്ടിെ നിർമ്ാണം നിയന്തിക്കുക. 2. മോതുസ്ലങ്ങൾ കപയ്യറ്ം മചയ്യമപ്ൊമത സംരക്ഷിക്കുക. 3. േരമ്പരാഗത കു

െിമവള്ള പരോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുക. 4. കുളങ്ങളും േറ്റു ജലസംഭരണികളും സംരക്ഷിക്കുക. 5. മുനിസിപ്ാലിറ്ിയുമെ അധീ
നതയിലുള്ള ജലോർഗ്ങ്ങളും കനാലുകളും േരിരക്ഷിക്കുക. 6.ഖരോലിന്ങ്ങൾ പശഖരിക്കുകയും കമയ്യാഴിയുകയും മചയ്യുക, 
ദ്രവോലിന്ം നീക്ം മചയ്തു ക്രേീകരിക്കുക 7. പേോരിമൂലമുണ്ടാകുന്ന മവള്ളം ഒഴുക്ിക്ളയുക. 8. േരിസ്ിതി ആപരാഗ്ര
ക്ഷകോക്ി സംരക്ഷിക്കുക. 9. മോതുോർക്റ്റുകൾ േരിോലിക്കുക. 10. സാംക്രേിക പരാഗവാഹികമള നിയന്തിക്കുക. 11. മൃ
ഗങ്ങളുമെ കശാപ്്, ോംസം, േത്്ം, എളുപ്ത്ിൽ പകടുവരുന്ന േറ്് ഭക്ഷ്വസ്തു എന്നിവയുമെ വിൽപ്ന മുതലായവ നിയന്തി
ക്കുക. 12. ഭക്ഷണശാലകമള നിയന്തിക്കുക. 13. ഭക്ഷണത്ിൽ ോയം പചർക്കുന്നത് തെയുക 14. പറാഡുകളും േറ്റു മോതു 
മുതലുകളും സംരക്ഷിക്കുക. 15. മതരുവ വിളക്കുകൾ കത്ിക്കുകയും അവമയ േരിോലിക്കുകയും മചയ്യുക. 16. പരാഗ രേതിപരാധ 
നെേെികൾ സ്വീകരിക്കുക. 17. പരാഗ രേതിപരാധത്ിനും നിയന്തണത്ിനുോയി പദശീയ തലത്ിലും സംസ്ാനതലത്ി
ലുമുളള തന്തങ്ങളും േരിോെികളും ഫലരേദോയി നെപ്ാക്കുക. 18. ശവപ്റമ്പുകളും ശ്ശാനങ്ങളും സ്ാേിക്കുകയും സംരക്ഷി
ക്കുയും മചയ്യുക. 19. അേകെകരവം അസഹ്കരവോയ വ്ാോരങ്ങൾക്് ബലസൻസ് നൽകുക. 20. ജനനവം േരണവം 
രജി്റേർ മചയ്യുക. 21. കുളിക്െവകളും അലക്കുകെവകളും സ്ാേിക്കുക. 22. കെത്തുകൾ ഏർമപ്ടുത്തുക. 23. വാഹനങ്ങൾ 
ോർക്് മചയ്യുന്നതിനുളള താവളങ്ങൾ ഏർമപ്ടുത്തുക.  24. യാത്രക്ാർക്ായി മവയ്റ്ിംഗ് മഷഡ്ഡുകൾ നിർമ്ിക്കുക. 25.  
മോതു സ്ലങ്ങളിൽ മൂത്രപ്പുരയും കക്കൂസും കുളിസ്ലങ്ങളും ഏർമപ്ടുത്തുക. 26. പേളകളുമെയും ഉത്വങ്ങളുമെയും നെത്ിപ്് 
ക്രേീകരിക്കുക. 27. വളർത്തുനായ്കൾക്് ബലസൻസ് നൽകുകയും അലഞ്ഞു നെക്കുന്ന നായ്കമള ഇല്ായ്മ മചയ്യുകയും മചയ്യുക. 
28. പചരിരേപദശങ്ങളില് അെിസ്ാനസകൗകര്ങ്ങള് ഏരമപ്ടുത്തുക. 29. നെപ്ാതയും  പറാഡ് മുറിച്ചുകെക്കുന്നതിനുള്ള സകൗ
കര്വം ഉള്മപ്മെയുള്ള സകൗകര്ങ്ങള് കാല്നെയാത്രക്ാരക്കുപവണ്ടി ഏരമപ്ടുത്തുക. 30. ഘട്ടം ഘട്ടോയി നെപ്ാക്കുന്നതി
നായി വിശദോയ നഗരാസൂത്രണവം രേവരത്നേദ്തിയും തയ്യാറാക്കുക.

ജനന-മരണ രജിസ് ഫരൈഷൻ
1969 മല പകന്ദ ജനന-േരണ രജിസ് പരൈഷൻ ആക്റ് നിലവിൽ വന്നപതാമെയാണ് ഇന്ത്യിൽ ജനനേരണ രജിസ് പരൈഷന് 

ഒരു ഏകീകൃത നിയേം ഉണ്ടായത്. 1.4.1970 മുതലാണ് സംസ്ാനത്് ജനന-േരണ രജിസ് പരൈഷൻ നിയേം നിലവിൽ 
വന്നത്. ഈ നിയേത്ിനനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങൾ 1.7.1970 മുതൽ സംസ്ാനത്് രോൈല്ത്ിൽ വന്നു. 2000ൽ ചട്ടങ്ങൾ 
സേഗോയി േരിഷ് കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഗാേേഞ്ായത്തുകൾ, മുനിസിപ്ാലിറ്ികൾ, മുനിസിപ്ൽ പകാർപ്പറഷനുകൾ, 
കപന്ാൺമേന്് പൈാർഡ് എന്നിവയാണ് രോപദശിക രജിസ് പരൈഷൻ യൂണിറ്റുകൾ. ജനനവം േരണവം സംഭവദിവസം മുതൽ 
21 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ രോപദശിക രജിസ് പരൈഷൻ യൂണിറ്ിൽ റിപപ്ാർട്ട് മചപയ്യണ്ടതാണ്. ഇത് നിയോനുസരണം നിർൈ
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ന്ോണ്. നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞൊൽ സംഭവദിവസം മുതൽ 30 ദിവസം വമര രണ്ടു രൂേ േിഴമയാടുക്ിയും ഒരു വർഷം 
വമര േഞ്ായത്തുകളിൽ േഞ്ായത്് മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടറുമെയും നഗരസഭകളിൽ മസക്രട്ടറിയുമെയും അനുവാദപത്ാമെ 
അഞ്ചു രൂേ േിഴമയാടുക്ിയും അതിനുപശഷം ൈന്മപ്ട്ട സൈ്ഡിവിഷണൽ േജിസ് പരൈട്ടിമന് അനുവാദപത്ാമെ േത്തുരൂേ 
േിഴമയാടുക്ിയും ജനന-േരണങ്ങൾ രജി്റേർ മചയ്യാവന്നതാണ്. കുട്ടിയുമെ പേര് പചർക്ാമത രജി്റേർ മചയ് ജനനങ്ങളിൽ 
ഒരു വർഷത്ിനകം സകൗജന്ോയും അതിനുപശഷം 15 വരഷത്ിനകം 5 രൂേ പലറ്് ഫീ ഒടുക്ിയും പേര് പചർക്ാവന്നതാ
ണ്. കുട്ടിയുമെ പേരു പചരക്ാമത 22-6-2015 വമര നെത്ിയ ജനന രജിസ് പരൈഷനുകളില് 22-6-2020 നകം പേരു പചരപക്
ണ്ടതാണ്. 1970നു മുമ്പുള്ള രജിസ് പരൈഷനുകളിമല തിരുത്ലുകൾക്കും ചീഫ് രജിസ്ടാറുമെ അനുേതി ആവശ്ോണ്. ജനന
-േരണ രജിസ് പരൈഷൻ അെിസ്ാന പരഖയായതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇഷ്ാനുസരണം തിരുത്ലുകൾ വരുത്ാൻ 
കഴിയുകയില്. അതിനാൽ ജനന-േരണ രജിസ് പരൈഷന് ശരിയായും വ്ക്തോയും വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നുമവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം. 
േഞ്ായത്് പജായിന്്  ഡയറക്ടറുമെ േദവിയിലുള്ള ഉപദ്ാഗസ്നാണ് ജനന-േരണ രജിസ് പരൈഷമന് സംസ്ാന ചീഫ് 
രജിസ്ടാർ. േഞ്ായത്് മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർോരാണ് ജില്ാ രജിസ്ടാർോർ.

ഹിന്ദു വിവോഹ രജിസ് ഫരൈഷൻ
1955 മല ഇന്ത്ൻ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയേരേകാരം സംസ്ാനത്് നെക്കുന്ന എല്ാ വിവാഹങ്ങളും അതാത് 

ഗാേേഞ്ായത്്-മുനിസിപ്ൽ-പകാർപ്പറഷൻ ഓഫീസുകളിൽ രജി്റേർ മചയ്യാവന്നതാണ്. 1957 മല പകരള ഹിന്ദു വിവാഹ 
രജിസ് പരൈഷൻ ചട്ടം 20.5.1959 മുതലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. അതിനാൽ ഈ തീയതിക്കു മുമ്പുള്ള വിവാഹങ്ങൾ രജി്റേർ 
മചയ്യാവന്നതല്. വിവാഹം നെന്ന് 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ൈന്മപ്ട്ട തപദേശസ്ാേനത്ിൽ രജി്റേർ മചയ്യുന്നതിന് ചട്ടം 
വ്വസ് മചയ്യുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത 15 ദിവസത്ിനുപശഷം 15 ദിവസം കൂെി േതിയായ കാരണങ്ങളിപന്ൽ പലാക്ൽ രജിസ്ടാർ
ക്കു തമന്ന കാലതാേസം ോപ്ാക്ി വിവാഹം രജി്റേർ മചയ്യാവന്നതാണ്. അതിന് പശഷമുള്ള രജിസ് പരൈഷനുകൾ നെത്തു
ന്നതിന് ജില്ാ രജിസ്ടാറുമെ (േഞ്ായത്് മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ) അനുവാദം ആവശ്ോണ്. രജിസ് പരൈഷനുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള 
സാരോയ മതറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് രജിസ്ടാർ ജനറലായ േഞ്ായത്് ഡയറക്ടറുമെ അനുേതി ആവശ്ോണ്. വിവാഹ 
സർട്ടിഫിക്റ്് ലഭ്ോക്കുന്നതിന് 10 രൂേ േകർപ്് ഫീസ് ഒഴിമക ഹിന്ദു വിവാഹനിയേരേകാരമുള്ള രജിസ് പരൈഷനുകള്ക്് 
േറ്് യാമതാരു ഫീസും ഈൊക്ാൻ ോടുള്ളതല്.

2008-ടല ഫകരള വിവോഹങ്ങള് രജിസ്റർ ടചയ്യൽ (ടപോതു) ചട്ടങ്ങള്
പകരള സംസ്ാനത്് നെക്കുന്ന എല്ാ വിവാഹങ്ങളും േതപഭദമേപന് രജി്റേർ മചയ്യുന്നതിനായി സുരേീംപകാെതി നിർ

പദേശത്ിമന് അെിസ്ാനത്ിൽ 29.02.2008 മുതൽ രോൈല്ത്ിൽ സംസ്ാന സർക്ാർ 2008 മല പകരള വിവാഹങ്ങൾ 
രജി്റേർ മചയ്യൽ (മോതു) ചട്ടങ്ങൾ പുറമപ്ടുവിച്ചു. 1969 മല ജനന േരണ രജിസ് പരൈഷൻ ആക്റ് രേകാരമുള്ള ജനന േരണ 
രജിസ്ടാർോരാണ് വിവാഹ (മോതു) പലാക്ൽ രജിസ്ടാർ. േഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ വിവാഹ (മോതു) മുഖ് രജിസ്ടാർ ജനറലും 
േഞ്ായത്് മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർോർ വിവാഹ (മോതു) രജിസ്ടാർ ജനറൽോരുോണ്. വിവാഹത്ിൽ ഏർമപ്ട്ട കക്ഷികൾ 
വിവാഹ രജിസ് പരൈഷനുള്ള മേപമ്ാറാണ്ടം  വിവാഹതീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്ിനകം പലാക്ൽ രജിസ്ടാർക്് സേർപ്ി
പക്ണ്ടതാണ്. അപതാമൊപ്ം രജിസ് പരൈഷൻ ഫീസായി 100 രൂേ ഒടുപക്ണ്ടതുോണ്. േട്ടികജാതി, േട്ടികവർഗ്ങ്ങളിൽമപ്
ട്ടവരും ദാരിദ്ര�പരഖയ്ക്കു താമഴയുള്ളവരും രജിസ് പരൈഷൻ ഫീസായി 10 രൂേ ഒടുക്ിയാൽ േതിയാകും. ഭാര്ാഭർത്ാക്ൻോർ 
ഹാജരായി രജി്റേറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും പവണം. രജിസ് പരൈഷൻ നെത്ിക്ഴിഞൊൽ അതിമന് മതളിവിപലക്ായി 3 രേവൃ
ത്ിദിവസത്ിനകം ഒരു സർട്ടിഫിക്റ്് അപേക്ഷകന് നൽകുന്നതാണ്. ഇതിന് 20 രൂേ ഫീസ് ഒടുക്ണം. ഇതു കൂൊമത, 
ഏമതാരാൾക്കും 25 രൂേ ഫീസ് സഹിതം അപേക്ഷിച്ാൽ രജി്റേറിമല ഏമതാരു ഉൾക്കുറിപ്ിമന്യും രേസക്തഭാഗം അെ
ങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്റ്് ലഭിക്കും. വിവാഹം നെന്ന് 45 ദിവസത്ിനു പശഷം അഞ്് വർഷം വമര നൂറു രൂേ േിഴ ഈൊക്ി
മക്ാണ്ടും അഞ്് വർഷത്ിനു പശഷം രജിസ്ടാർ ജനറലിമന് അനുേതിപയാമെ 250 രൂേ േിഴ ഈൊക്ിയും വിവാഹം 
രജി്റേർ മചയ്യാവന്നതാണ്. പലാക്ൽ രജിസ്ടാർക്് സ്വപേധയാപയാ, ൈന്മപ്ട്ട കക്ഷികളുമെ അപേക്ഷയിപന്പലാ രജി
്റേറിമല ഏമതങ്ിലും ഉൾക്കുറിപ്്, രൂേത്ിപലാ സാരാംശത്ിപലാ മതറ്ാമണപന്നാ വ്ാജോയി പചർത്താമണപന്നാ 
പൈാദ്്മപ്ട്ടാൽ തിരുത്തുകപയാ റദോക്കുകപയാ മചയ്യുന്നതിനും ചട്ടത്ിൽ വ്വസ്യുണ്ട്. പലാക്ൽ രജിസ്ടാറുമെ തീരുോ
നങ്ങളിപന്ൽ രജിസ്ടാർ ജനറലിന് അപ്ീലും അതിമല തീർപ്ിപന്ൽ മുഖ് രജിസ്ടാർ ജനറലിന് റിവിഷനും തീരുോനം ലഭിച്് 
മൂന്ന് ോസ കാലയളവിനുള്ളിൽ നൽകാം.  

ആനന്ദ് മോഫര്യജ് രജിസ് ഫരൈഷൻ
സിഖ് േതക്ാരക്ിെയില് ആനന്് ആചാരരേകാരം നെക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളുമെ രജിസ് പരൈഷന് നെത്തുന്നതിനായി 1909-

മല ആനന്് ോപര്ജ് ആക്റിനു കീഴില് പുറമപ്ടുവിച് 2014 മല പകരള ആനന്് ോപര്ജ് രജിസ് പരൈഷന് റൂള്സ് രേകാരം 
ജനനേരണ രജിസ്ടാരോമര രജിസ്ടാരോരായും േഞ്ായത്്  മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടരോമര ജില്ാ രജിസ്ടാരോരായും ചുേതലമപ്
ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.
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ടകട്ടിെ നിർമ്മോണ ചട്ടങ്ങള്
2011മല പകരള േഞ്ായത്് മകട്ടിെ നിരമ്ാണ ചട്ടങ്ങളിലും 1999 മല പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി മകട്ടിെ നിരമ്ാണ ചട്ട

ങ്ങളിലും സേഗ ോറ്ങ്ങള് വരുത്ി പുതിയ പകരള േഞ്ായത്്, മുനിസിപ്ാലിറ്ി മകട്ടിെനിരമ്ാണ ചട്ടങ്ങള് 2019 നവംൈര 
8ന് രോൈല്ത്ില് വന്നു. േഴയ മകട്ടിെ നിരമ്ാണ ചട്ടങ്ങളില്നിന്നും വ്ത്സ്ോയി ഒപട്ടമറ ഇളവകള് മകട്ടിെ നിരമ്ാ
ണാനുേതി അപേക്ഷകരക്് ലഭിക്കുംവിധോണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങള് രൂേീകരിച്ിട്ടുള്ളത്. 2019മല പകരള േഞ്ായത്് മകട്ടിെ 
നിരമ്ാണ ചട്ടങ്ങളിലും പകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി മകട്ടിെ നിരമ്ാണ ചട്ടങ്ങളിലും മകട്ടിെ വിനിപയാഗഗണം 12 ആയും ചട്ടങ്ങ
ളുമെ എണ്ണം 109 ആയും ലഘൂകരിച്ിട്ടുണ്ട്. മകട്ടിെനിരമ്ാണാനുേതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സേയേരിധി അപേക്ഷ ലഭിച്് 30 
ദിവസോയി നിശ്ചയിക്കുകയും മചയ്ിട്ടുണ്ട്. മകട്ടിെ നിരമ്ാണ അപേക്ഷകള് പരോസസ് മചയ്യുന്നതിമല കാലതാേസം 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അവമയ ഓണ്ബലനായി  ബകകാര്ം മചയ്യുന്ന തരത്ിലാണ് ചട്ടങ്ങള് േരിഷ്രിച്ിട്ടുള്ളത്.  അപേ
ക്ഷകളില് വ്ാഖ്ാനത്ിനുള്ള േഴുതുകള് േരോവധി അെച്ാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങള് തയ്യാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. 

മഹോത്മോഗോന്ധി ഫദേീയ ഗ്ോമീണ ടതോഴിലുറപ്പു നിയമം 2005
2005 മസേ്റ്ംൈർ 7-ന് രോൈല്ത്ിൽ വന്ന പദശീയ ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്പു നിയേം ഗാേീണ കുടുംൈങ്ങളുമെ ഉേജീ

വനവം സുരക്ഷിതത്വവം ഉറപ്ാക്കുകയും സ്വന്തം രേപദശത്് മതാഴിമലടുക്ാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും മചയ്യുന്നു. 
നിയേം നിലവിൽ വന്നപതാമെ ഇന്ത്യിൽ മതാഴിൽ നിയേസാധുതയുള്ള ഒരവകാശോയി ോറിയിരിക്കുകയാണ്. അവിദഗ്ദ്ധ 
കായിക മതാഴിൽ മചയ്യാൻ സന്നദ്തയുള്ള, രോയപൂർത്ിയായ അംഗങ്ങളുള്ള, ഒരു ഗാേീണ കുടുംൈത്ിന് ഒരു സാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിൽ 100 ദിവസമത് മതാഴിൽ നിയേം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. രാജ്മത് എല്ാ സംസ്ാനങ്ങൾക്കും ഈ നിയേം ൈാ
ധകോക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്ൻ ഭരണഘെനയുമെ 41, 42, 43 അനുപച്ഛദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നവിധം എല്ാ േകൗരന്ാർക്കും 
ന്ായവം േനുഷ്ത്വേരവോയ മതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ലക്ഷ്സാക്ഷാത്കാരത്ിനുള്ള ഒരു നിയേ
നിർമ്ാണോണിത്. പദശീയ മതാഴിലുറപ്പു നിയേമത് അെിസ്ാനോക്ിയാണ് േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ മതാ
ഴിലുറപ്പു േദ്തി നെപ്ാക്കുന്നത്.

വിദ്യോഭ്യോസ അവകോേ നിയമം, 2009
സകൗജന്വം നിർൈന്ിതവോയ വിദ്ാഭ്ാസം 6 വയ്ിനും 14 വയ്ിനും ഇെയ്ക്കുള്ള എല്ാ കുട്ടികൾക്കും പനൊനുള്ള 

പകന്ദവിദ്ാഭ്ാസ അവകാശനിയേം 2009 ഓഗ്റേ് 26-ന് നിലവിൽ വന്നു. ഇതിമന തുെർന്ന് 2010 ഏരേില് 1ന് മുതൽ പക
ന്ദനിയോവലിയും രോൈല്ത്ിൽ വന്നു. 6 മുതൽ 14 വയസുവമര രോയമുള്ള എല്ാവർക്കും സേീേരേപദശത്തുള്ള വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാേനത്ിൽ എട്ടാം ക്ാസുവമരയുള്ള രോഥേിക വിദ്ാഭ്ാസം സകൗജന്ോയി ഈ നിയേം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പകരളത്ിൽ 
കുട്ടികളുമെ വിദ്ാഭ്ാസ അവകാശ നിയേം നെപ്ിലാക്കുന്നതിമന് ഭാഗോയുള്ള നിയേനിർമ്ാണ രേക്രിയ, വിദ്ാഭ്ാസ 
അവകാശ നിയേ കമ്ിഷമന് ചുേതലയിൽ നെന്നുമകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് ഈ നിയേം 
സംസ്ാനത്് നെപ്ിലാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകോയ േങ്കു വഹിക്ാനുണ്ട്. ജനനം മുതൽ 14 വയസ്സു വമരയുള്ള എല്ാ കു
ട്ടികളുമെയും കണമക്ടുപ്പും അവരുമെ വിദ്ാഭ്ാസവം ഉറപ്പു വരുത്ൽ, രേപത്ക േരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള 
വിദ്ാഭ്ാസം 18 വയസ്സുവമര ഉറപ്പു വരുത്ൽ, സ് കൂളുകൾക്് ആവശ്മുള്ള ഭകൗതികസകൗകര്ങ്ങളും േഠനസകൗകര്ങ്ങളും 
നൽകി മേച്മപ്ടുത്ൽ, സ് കൂളുകൾ ലഭ്േല്ാത് രേപദശങ്ങളിമല കുട്ടികൾക്് സ് കൂളിപലക്കുള്ള വാഹന സകൗകര്ങ്ങൾ 
ഏർമപ്ടുത്ൽ തുെങ്ങിയവയാണ് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ നിർവ്വഹിപക്ണ്ട രേധാന ചുേതലകൾ.

2016-ടല  ഫകരള നഗര-ഗ്ോമോസൂരേണ നിയമവം മോസ്റർപ്ോനുകളം
2016-മല പകരള നഗര-ഗാോസൂത്രണ നിയേോണ് സംസ്ാനത്് തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ാനത്ിനുപവണ്ടിയുളള മേർ

സ് മേക്റീവ് ലൈാൻ, ജില്ാ ലൈാനുകൾ, തപദേശഭരണ തലത്ിമല ോ്റേർലൈാനുകൾ, വിശദ നഗരാസൂത്രണ  േദ്തികൾ എന്നി
വയ്ക്കു നിയേ േിൻൈലം നൽകുന്നത്.  സംസ്ാനത്ിനു പവണ്ടിയുളള മേർസ് മേക്റീവ് ലൈാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള ചുേതല 
സംസ്ാന  നഗര ഗാോസൂത്രണ പൈാർഡിനും ജില്ാ ലൈാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള  ചുേതല ജില്ാ  ആസൂത്രണ സേിതിക്കും 
ോ്റേർലൈാനുകൾ,  വിശദ  നഗരാസൂത്രണ േദ്തികൾ, ോ്റേർലൈാനിമല േദ്തികൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിനുളള എക് സികയൂഷൻ 
ലൈാനുകൾ, ലാന്് പൂളിംഗ് സ് കീമുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള ചുേതല ൈന്മപ്ട്ട തപദേശഭരണ സ്ാേനത്ിനുോണ്. 
ഈ ആക്ട് രേകാരമുളള ലൈാൻ രേകാരം, ഭൂവിനിപയാഗം നിയന്തിക്കുകയും വികസന രേവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ് ക്രിക്കുകയും 
പരോത്ാഹിപ്ിക്കുകയും ക്രേീകരിക്കുകയും മചയ്യുക എന്ന ഉത്രവാദിത്ം തപദേശഭരണ സ്ാേനത്ിനാണ്. തപദേശഭരണ 
സ്ാേനത്ിന്, ഏതു സേയത്തും രേപേയം വഴി തപദേശരേപദശത്ിപനാ/ അതിമന് ഭാഗത്ിപനാപവണ്ടി ഒരു ോ്റേർലൈാൻ 
തയ്യാറാക്കുന്നതിപനാ  സ്വീകരിക്കുന്നതിപനാ  തീരുോനിക്ാവന്നതാണ്.

ോ്റേർലൈാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുപവണ്ടി ആവശ്മേങ്ിൽ ഒരു രേപത്ക രേവർത്ന ഏജൻസി സ്ാേിക്ാവന്നതാണ്, 
അവരുമെ രേവർത്നങ്ങളുോയി ൈന്മപ്ട്ട കാര്ങ്ങളിൽ ോർഗ്നിർപദേശം നൽകുന്നതും സഹായം   മചയ്യുന്നതും തപദേശ 
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ഭരണ സ്ാേനത്ിമന് ചുേതലയാണ്.  ോ്റേർലൈാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള ചുേതല, ആവശ്മേങ്ിൽ തപദേശഭരണ സേി
തിക്് , ്റോൻഡിംഗ് കമ്ിറ്ിമയ ഏൽപ്ിക്ാവന്നതാണ്. കൂൊമത ോ്റേർലൈാൻ തയ്യാറാക്കുക തുെങ്ങിയ രേവർത്നങ്ങൾക്് 
സ് മേഷ്ൽ കമ്ിറ്ികളും വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും രൂേീകരിക്ാവന്നതാണ്. ോ്റേർലൈാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള ചുേതലകൾ 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നഗര-ഗാോസൂത്രണ  വകുപ്് ോർഗ്നിർപദേശവം ഉേപദശവം നൽകണമേന്ന് നിയേം വ്ക്തോക്കുന്നു. 
തയ്യാറാക്ിയ ോ്റേർലൈാൻ മോതുജനസേക്ഷം സേർപ്ിച്ചുമകാണ്ട് രേസിദ്ീകരിക്കുക, അവരുമെ ആപക്ഷേ നിർപദേശങ്ങൾ 
സ്വീകരിച്ചുമകാണ്ട്  ആവശ്മേങ്ിൽ ോ്റേർ ലൈാനിൽ പഭദഗതി  വരുത്തുക, അന്തിേ ലൈാൻ സർക്ാർ അംഗീകാരത്ിനായി 
സേർപ്ിക്കുക എന്നിവയും തപദേശഭരണസ്ാേനത്ിമന്  ചുേതലയാണ്.

ോ്റേർലൈാപനാ, വിശദ നഗരാസൂത്രണ േദ്തിപയാ നെപ്ിൽ വന്നതിനുപശഷം യാമതാരാളും അവയ്ക്കു വിപധയേല്ാമത 
ഏമതങ്ിലും ഭൂേി വിനിപയാഗിക്കുകപയാ, ഭൂവിനിപയാഗത്ിന് ോറ്ം  വരുത്തുകപയാ മചയ്യാൻ ോടുളളതല്. ോ്റേർ ലൈാൻ/
വിശദനഗരാസൂത്രണ േദ്തി നിലവിൽ വന്നാൽ മസക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഭൂവികസന മേർേിറ്് ലഭിച്പശഷമേ ഏമതാരാളും        
ഭൂേിയുമെ വികസനപോ വിനിപയാഗത്ിൽ ോറ്പോ വരുത്ാൻ  ോടുള്ളൂ. 

പബ്ിക് ടഹൽത്് ആക്ടുകള്
മോതുജനാപരാഗ്ം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും േരിപോഷിപ്ിക്കുന്നതിനും ഐക്പകരളം നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുൻേ് 

മുതൽ രോൈല്ത്ിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് നിയേങ്ങളാണ് 1939-മല േദ്രാസ് േ്ിക് മഹൽത്് ആക്ടും 1955-മല രൈാവൻകൂർ-മകാച്ിൻ 
േ്ിക് മഹൽത്് ആക്ടും. യഥാക്രേം േലൈാർ രേപദശത്തും തിരുവിതാംകൂർ-മകാച്ി രേപദശത്തും രോൈല്മുള്ള ഈ നി
യേങ്ങളിൽ ആപരാഗ്പേഖലയിൽ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെയും ആപരാഗ്വകുപ്ിമന്യും അധികാരങ്ങളും കെ
േകളും നിയേലംഘനത്ിനുള്ള ശിക്ഷകളും രേതിോദിച്ിട്ടുണ്ട്.

ഈ നിയേങ്ങൾ രേകാരം സർക്ാർ തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളിപലക്് ബകോറിയ ആപരാഗ്പകന്ദങ്ങൾ േരിോലി
ക്കുക, ആപരാഗ്വകുപ്ിമല ഉപദ്ാഗസ്ർക്് ആവശ്ോയ ആഫീസ് സംവിധാനം ഏർമപ്ടുത്തുക, രോഥേികാപരാഗ് പക
ന്ദങ്ങൾക്ാവശ്ോയ േശ്ചാത്ല സകൗകര്ം ഒരുക്കുക, അവയുമെ നെത്ിപ്് മുതലായവ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങ
ളുമെ കെേയാണ്. കൂൊമത, േനുഷ്രുമെ ജീവപനാ ആപരാഗ്ത്ിപനാ സ്വത്ിപനാ അസഹ്പോ ആേൽക്രപോ 
ആകാനിെയുള്ള കാര്ങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും ശുചിത്വം േരിോലിക്കുന്നതിനും മകാതുകുനിവാരണം നെത്തുന്നതിനും 
മോതുജനാപരാഗ്ത്ിനായി വ്ാേകോയി രേചാരണം നെത്തുന്നതിനും സർക്ാരിമന് നിർപദേശങ്ങൾക്നുസരിച്് ശുദ്ജ
ലവിതരണം ഏമറ്ടുക്കുന്നതിനും ോതൃ-ശിശുപക്ഷേ രേവർത്നങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെ കെേകൾ 
ആക്ടുകളിൽ വ്ക്തോക്ിയിട്ടുണ്ട്.

ശജവശവവിധ്യ നിയമം, 2002
ബജവബവവിധ്മത് സംൈന്ിച് അറിവ്, അവയുമെ സംരക്ഷണം, സുസ്ിരോയ ഉേപയാഗം, ആവാസവ്വസ്ക

ളുമെ േരിോലനം, ബജവവിഭവങ്ങളുമെ ഉേപയാഗത്ിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന രേപയാജനങ്ങളുമെ നീതിപൂർവ്വോയ േങ്കുമവയ്കൽ 
തുെങ്ങിയവയുോയി ൈന്മപ്ട്ട കാര്ങ്ങൾ വ്വസ് മചയ്തുമകാണ്ട് 2002-ൽ രൂേം നൽകിയ നിയേോണ് ബജവബവവിധ് 
ആക്ട്. ബജവബവവിധ് സംരക്ഷണ കാര്ത്ിൽ േരമ്പരാഗതോയി സ്വീകരിച്ചുപോന്ന നെേെികൾക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും 
നയങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന വ്വസ്കളാണ് ഈ ആക്ടിൽ ഉൾമക്ാള്ളിച്ിട്ടുള്ളത്. ബജവബവവിധ്വോയി 
ൈന്മപ്ട്ട അവശ്ം പവണ്ട നിയന്തണങ്ങമള സംൈന്ിച്് ആക്ടിൽ രേതിോദിക്കുന്നുണ്ട്.

ആക്ടിമല വ്വസ്കൾ രോവർത്ികോക്കുന്നതിനായി പദശീയ-സംസ്ാന-രോപദശിക തലത്ിൽ അധികാരേരിധി
യുള്ള പദശീയ ബജവബവവിധ് അപതാറിറ്ി, സംസ്ാന ബജവബവവിധ് പൈാർഡ്, രോപദശിക ബജവബവവിധ് കമ്ി
റ്ികൾ എന്നീ സ്ാേന സംവിധാനങ്ങൾ വിഭാവനം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. രോപദശിക സർക്ാരുകളുമെ േരിധിയിൽ വരുന്ന രേപദ
ശങ്ങളിമല ബജവബവവിധ് സംരക്ഷണവം സുസ്ിരോയ ഉേപയാഗവം പരോത്ാഹിപ്ിക്കുക എന്നതാണ് രോപദശിക 
ബജവബവവിധ് കമ്ിറ്ികളുമെ ഉത്രവാദിത്ം. ോരമ്പര് ഇനങ്ങൾ, നാെൻ ഇനങ്ങൾ, വളർത്ിനങ്ങൾ, പോറ്് കന്നു
കാലികൾ, സൂക്ഷാണുക്ൾ തുെങ്ങി ബജവ വിഭവങ്ങമള സംൈന്ിച് വിവരങ്ങൾ പശഖരിച്് പരഖമപ്ടുത്തുവാനും കാലാനു
സൃതോയി വന്നിട്ടുള്ള ോറ്ങ്ങൾ േരിപശാധിക്കുവാനും ബജവബവവിധ് സംരക്ഷണവം സുസ്ിരോയ ഉേപയാഗവം പരോ
ത്ാഹിപ്ിക്കുവാനും രോപദശിക ബജവബവവിധ് കമ്ിറ്ികൾക്് ചുേതലയുണ്ട്. കമ്ിറ്ികളുമെ രേവർത്നത്ിനായി 
രേപത്ക ഫണ്ടിനും വ്വസ്യുണ്ട്. ആക്ടിൽ വിഭാവനം മചയ്യുന്ന വ്വസ്കൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിനായി 2004-ൽ ബജവ
ബവവിധ് ചട്ടങ്ങളും പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്.

പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ നിയമം, 1986
ഭൂേിയും വായുവം ജലവം അെങ്ങുന്ന േരിസ്ിതിയും അവയ്ക് േനുഷ്രും സൂക്ഷാണുക്ൾ ഉൾമപ്മെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളു

ോയുള്ള േര്രൈന്വം നിലനിർത്തുന്നതിനും വിവിധ രീതിയിലുള്ള േലിനീകരണത്ിൽ നിന്നും അവമയ സംരക്ഷിക്കു
ന്നതിനും വ്വസ്മചയ്യുന്ന നിയേോണ് 1986-ൽ പുറമപ്ടുവിച് േരിസ്ിതി സംരക്ഷണ നിയേം. േരിസ്ിതി ഗുണനിലവാ
രം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും അവ ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും േലിനീകരണ നിയന്തണം രോവർത്ികോക്കുന്നതിനും പദശീയതലത്ിൽ 
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ഇതിനായുള്ള േരിോെികൾ ആവിഷ് കരിച്് നെപ്ിലാക്കുന്നതിനും ഇക്ാര്ങ്ങൾ സംസ്ാന സർക്ാരുകളുോയും േറ്് അധി
കാരസ്ാേനങ്ങളുോയും ഉപദ്ാഗസ്രുോയും ഏപകാേിപ്ിക്കുന്നതിനും പകന്ദസർക്ാരിമന ഈ നിയേം ചുേതലമപ്ടുത്തുന്നു. 
േരിസ്ിതി സംരക്ഷണവോയി ൈന്മപ്ട്ട് േലിനീകരണം നിയന്തിക്കുന്നതിനും തെയുന്നതിനും ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും 
ഏമതാരു അധികാരസ്ാേനത്ിനും ആജ് നൽകുന്നതിനും വിവിധ ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ അധികാരസ്ാേനങ്ങമള 
ഏൽപ്ിക്കുന്നതിനും ചട്ടങ്ങൾ രൂേീകരിച്് നെപ്ിൽ വരുത്തുന്നതിനും ഈ നിയേം പകന്ദസർക്ാരിമന അധികാരമപ്ടുത്തുന്നു.

നിയേത്ിലും ചട്ടങ്ങളിലും േറയുന്ന വ്വസ്കൾ നെപ്ിലാക്കുന്നതിന് വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ആർമക്തിമരയും ശിക്ഷണ 
നെേെി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്വസ്യുണ്ട്. ഇതനുസരിച്് അഞ്ചുവർഷം വമര തെപവാ ഒരു ലക്ഷം രൂേവമര േിഴപയാ രണ്ടും 
പചർപത്ാ ഉള്ള ശിക്ഷാനെേെിക്് നിയേം വ്വസ് മചയ്യുന്നു. ശിക്ഷാനെേെി ോലിക്ാത്േക്ഷം ഓപരാ ദിവസവം 5000 
രൂേ വീതം അധിക േിഴ ഈൊക്കുന്നതിനും വീഴ്ചാകാലാവധി ഒരു വർഷോയാൽ കുറ്ക്ാർക്് 7 വർഷം വമര തെവ നൽകു
ന്നതിനും വ്വസ്യുണ്ട്. ഈ നിയേത്ിമന് ഭാഗോയി രൂേം നൽകിയിട്ടുള്ള താമഴപ്റയുന്ന ചില ചട്ടങ്ങൾ രോപദശിക 
സർക്ാരുകൾക്് പനരിപട്ടാ േപരാക്ഷോപയാ ൈാധകോണ്.
1. തീരപദശ നിയന്തണ ചട്ടങ്ങൾ, 2011
2. േരിസ്ിതി ആഘാതനിർണ്ണയ വിജ്ാേനം, 1994, 2006
3. ൈപയാമേഡിക്ൽ ോലിന്ം (േരിോലനവം ബകകാര്ം മചയ്യലും) ചട്ടങ്ങൾ, 1998
4. ലൈാ്റേിക് (ഉത്ോദനം, ഉേപയാഗം, ോലിന്ം) ചട്ടങ്ങൾ, 2011
5. ലൈാ്റേിക് ോലിന് േരിോലന ചട്ടങ്ങൾ, 2016 
6. ലൈാ്റേിക് ോലിന് േരിോലന (പഭദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2018
7. ഖരോലിന് േരിോലന ചട്ടങ്ങൾ, 2016
8.    പകന്ദേരിസ്ിതി, വനം േന്താലയം 2019 ജനുവരി 18 ന് പുറമപ്ടുവിച് വിജ്ാേനം

പ്ോസ്റിക് മോലിന്യ പരിപോലന ചട്ടങ്ങള്, 2016 
പ്ോസ്റിക് മോലിന്യ പരിപോലന (ഫഭദഗതി) ചട്ടങ്ങള്, 2018 

േരിസ്ിതി സംരക്ഷണ നിയേത്ിമല 6,8,25 എന്നീ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്് ലൈാ്റേിക് ോലിന്ങ്ങൾ ഫലരേദോയി 
ബകകാര്ം മചയ്യുന്നതിനായി 2016 ൽ പുതുക്ിയ ചട്ടങ്ങൾ പകന്ദ സർക്ാർ വിജ്ാേനം മചയ്യുകയുണ്ടായി. തുെർന്ന് 2018 
ൽ ഇതിമന് പഭദഗതിയും പുറമപ്ടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്് 50 ബേപക്രാണിൽ താമഴ കട്ടിയുളള ലൈാ്റേിക് ക്ാരി ൈാഗുകൾ 
ഉൽോദിപ്ിക്കുവാപനാ സൂക്ഷിച്ചുമവയ്ക്കുവാപനാ വിതരണം മചയ്യുവാപനാ ോെില്. കൂൊമത പുകയില, ോൻേസാല, ഗുഡ്ക 
തുെങ്ങിയ വസ്തുക്ൾ സംഭരിച്ചുമവയ്ക്കുന്നതിനും ോയ്ക് മചയ്യുന്നതിനും വിൽേന നെത്തുന്നതിനും ലൈാ്റേിക് കവറുകൾ (ോയ്കറ്റു
കൾ) ഉേപയാഗിക്ാൻ ോെില്. സ്വാഭാവിക നിറത്ിലുളള  നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരമുളള ലൈാ്റേിക് സഞ്ികളിപലാ മോതി
കളിപലാ ോത്രപേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, േരുന്ന്, കുെിമവളളം എന്നിവ ോയ്ക് മചയ്യുവാൻ ോടുളളൂ എന്നും, പുന:ചംക്രേണം 
മചയ്  ലൈാ്റേിക് കവറുകൾ   ആഹാര സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്ാപനാ മകാണ്ടുപോകാപനാ വിതരണം നെത്ാപനാ ഉേപയാ
ഗിക്ാൻ ോടുളളതല് എന്നും ലൈാ്റേിക് ോലിന്ങ്ങൾ അനിയന്തിതോയി കത്ിക്കുന്നത് ോെില് എന്നും നിഷ് കർഷിക്കുന്നു. 
ഈ ചട്ടങ്ങൾ രേകാരം ഉേപയാഗപശഷമുളള വിവിധ ോളി ലൈാ്റേിക്, സാപഷ, സഞ്ി, ോപക്ജിംഗ് എന്നിവ പശഖരിച്് 
നീക്ം മചയ്യുന്നതിനുളള ഉത്രവാദിത്ം ഉൽോദകർ, ഇംപോർട്ടർ, ബ്ാന്് ഉെേസ്ർ എന്നിവർക്ാണ്. േലിനീകരണ 
നിയന്തണ പൈാർഡിമന് അമല്ങ്ിൽ േലിനീകരണ നിയന്തണ സേിതിയുമെ രജിസ് പരൈഷൻ ഇല്ാത് ലൈാ്റേിക്  ഉൽേന്ന
ങ്ങളുമെ ഉൽോദകർക്് ഒരു നിർമ്ാതാവം  അസംസ് കൃത  വസ്തുവായി ഉേപയാഗിക്ാൻ ലൈാ്റേിക് നൽകുവാൻ ോെില്.

ഖരമോലിന്യ പരിപോലന ചട്ടങ്ങള്, 2016
പകന്ദ സർക്ാരിമന് വനം, േരിസ്ിതി, കാലാവസ് വ്തിയാന േന്താലയം, േരിസ്ിതി സംരക്ഷണ നിയേം 1986 

മന് 6,8,25 എന്നീ വകുപ്പുകൾ രേകാരം പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുളള ചട്ടോണ് ഖരോലിന് േരിോലന ചട്ടങ്ങള് 2016. േരിസ്ിതിക്കും 
േനുഷ്ാപരാഗ്ത്ിനും അേകെമുണ്ടാക്ാത് രീതിയിൽ ഖരോലിന്ം ബകകാര്ം മചയ്യുന്നതിന് ചട്ടങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽ
കുന്നു. ഓപരാ ഉൽോദകനും ഖരോലിന്ം അഴുകുന്നവ, അഴുകാത്വ, അേകെകാരിയായ ഗാർഹിക ോലിന്ം എന്നിങ്ങമന 
മൂന്ന് തരോയി തിരിച്് അനുപയാജ്ോയ സംഭരണികളിൽ പശഖരിപക്ണ്ടതും സേയാസേയങ്ങളിൽ തപദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാേനങ്ങളുമെ നിർപദേശാനുസരണം അംഗീകൃത ോലിന്പശഖകർക്് ബകോപറണ്ടതുോണ്. ഓപരാ ോലിന് ഉല്പാദകനും 
ോലിന്ം തുറ്ായ  മോതു സ്ലങ്ങളിപലാ, മതരുവിപലാ, ഉല്പാദകമന് സ്ലത്ിനു പുറപത്ാ ഓെകളിപലാ ജല പരോത
സ്സുകളിപലാ വലിമച്റിയുകപയാ, കത്ിക്കുകപയാ മചയ്യാൻ ോടുളളതമല്ന്ന് ചട്ടം നിഷ് കരഷിക്കുന്നു. തപദേശസ്ാേനം 
തയ്യാറാക്കുന്ന ബൈലായിൽ ഖരോലിന് േരിോലനത്ിനായി  നിഷ് കർഷിച്ിട്ടുളള  യൂസർ ഫീ നൽകുക എന്നതും ഉല്പാ
ദകമന് ഉത്രവാദിത്ോണ്.  ോലിന്ം പശഖരിച്് മകാണ്ടുപോകുന്നതിമന് മചലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും  േരിസ്ിതി ആഘാതം 
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വിപകന്ദീകൃത സംസ് കരണത്ിന് മുൻഗണന നൽകാനും ചട്ടം നിർപദേശിക്കുന്നു. ചട്ടങ്ങൾ നെപ്ാക്കുന്നതുോയി 
ൈന്മപ്ട്ട് വിവിധ േന്താലയങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, തപദേശ സ്ാേനങ്ങൾ, ഉപദ്ാഗസ്ർ, േലിനീകരണ നിയന്തണ പൈാർഡ് / 
കമ്ിറ്ികൾ, ഉൽോദകർ എന്നിവരുമെ ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ ചട്ടത്ിൽ നിർവ്വചിച്ിട്ടുണ്ട്.   
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ഒറ്റത്വണ ഉപഫഭോഗ പ്ോസ്റിക് വസ്തുക്ള്ക്് നിഫരോധനം
2020 ജനുവരി 1 മുതല് പകരളത്ില് ഒറ്ത്വണ ഉേപഭാഗ ലൈാ്റേിക് വസ്തുക്ള് നിപരാധിച്ചു. നിപരാധിച് ഉല്പന്നങ്ങള് ചുവമെ 

േറയുന്നു. 
l		ലൈാ്റേിക് ക്ാരിൈാഗ് (കനം പനാക്ാമത)	l		ലൈാ്റേിക് ഷീറ്്സ് (ക്ിംഗ് ഫിലിം)	l		പലൈറ്റുകള്, കപ്പുകള്, മതരപോപക്ാള്, 

ബ്റേപറാപഫാം ഉേപയാഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അലങ്ാരവസ്തുക്ള്	l		ഒറ് തവണ ഉേപഭാഗമുള്ള ലൈാ്റേിക് കപ്പുകള്, പലൈറ്റുകള്, സ്പൂ
ണുകള്, പഫാരക്കുകള്, പസ്ടാകള്, ഡിഷുകള്, ്റേിറര l		ലൈാ്റേിക് പകാട്ടിങ് ഉള്ള പേപ്ര കപ്പുകള്, പലൈറ്റുകള്, ൈകൗള്, ക്ാരി 
ൈാഗുകള് l		പനാണ് വൂവണ് ൈാഗുകള്, ലൈാ്റേിക് ഫ്ാഗുകള്, ലൈാ്റേിക് ൈണ്ടിംഗ് l		ലൈാ്റേിക് വാട്ടര േകൗച്സ്, ലൈാ്റേിക് 
ജയൂസ് ോക്റ്റുകള് l		PET/PETE പൈാട്ടിലുകള് കുെിക്ാനുള്ളത് (300 ml. കപ്ാസിറ്ിക് താമഴ)	l		ഗാരപൈജ് ൈാഗ് (ലൈാ്റേിക്) 	l		േി.
വി.സി. ഫ്ക്് മേറ്ീരിയല്സ് l		ലൈാ്റേിക് ോക്റ്്സ്.

വ്ക്തികപളാ കമ്പനികപളാ സ്ാേനങ്ങപളാ വ്വസായങ്ങപളാ ഇവ നിരമ്ിക്കുകപയാ മകാണ്ടു പോകുകപയാ സൂക്ഷി
ക്കുകപയാ വില്പന നെത്തുകപയാ മചയ്യാന് ോെില്. നിയേലംഘനം നെത്തുന്ന നിരമ്ാതാക്ള്ക്കും വിതരണക്ാരക്കും വില്പന 
നെത്തുന്നവരക്കുമേതിമര 10,000 രൂേ േിഴ ചുേത്തും. രണ്ടാേതുള്ള ലംഘനത്ിന് 25000  രൂേയും തുെരന്നുള്ള ലംഘനത്ിന് 
50,000 രൂേയുോണ് േിഴ.

ഈസ് ഒോ�് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്
പകരളമത് ഒരു വ്വസായ സകൗഹൃദ സംസ്ാനോക്ി ോറ്റുന്നതിമന് ഭാഗോയി സരക്ാര നെപ്ിലാക്ിവരുന്ന ഒരു 

രേധാന േദ്തിയാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ൈിസിന്്. വ്വസായ വളരച്യില് പകരളമത്  േറ്് മുന്നിര സംസ്ാന
ങ്ങപളാമൊപ്ം എത്ിക്കുകമയന്നത് ഇതിമന്  രേധാന ലക്ഷ്ോണ്. സംസ്ാനങ്ങമള വ്വസായ നിപക്ഷേ സാധ്തയുമെ 
അെിസ്ാനത്ില് റാങ്് മചയ്യുന്ന പകന്ദ ഗവണ്മേന്ിമന് ഡിപ്ാരട്ട്മേന്് പഫാര മരോപോഷന് ഓഫ് ഇന്ഡസ്ടി ആന്് 
ഇന് പറ്ണല് പരൈഡിമന്  (ഡി.േി.ഐ.ഐ.റ്ി)  ചുവടുേിെിച്ാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ൈിസിനസ് നെപ്ിലാക്കുന്നത്. 
നിലവിമല നിയേങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുകയും യുക്തിേരോയി നവീകരിക്കുകയും മചയ്യുക, ക്ിയറന്സ് സംൈന്ോയ ഭരണ
നിര വ്വഹണം കൂടുതല് ഫലരേദവം  രേപയാജനകരവോക്കുക, സുതാര്തയും ജനസകൗഹൃദ സേീേനവം ഉറപ്പുവരുത്തുക  
എന്നിവയ്കാണ് േദ്തി  ഊന്നല് നല്കുന്നത്. ഇതിമന് ഭാഗോയി വ്വസായ സംരംഭങ്ങളുമെ സുഗേോയ നെത്ിപ്ിനായി 
വിവിധ വകുപ്പുകളുമെ കീഴില് നിലവിലുള്ള ഏഴു നിയേങ്ങള് പഭദഗതി വരുത്ിമക്ാണ്ട് പകരള ഇന് മവ്റേ്മേന്്  രേപോഷ
ന് ആന്് മഫസിലിപറ്ഷന് ആക്ട് 2018 എന്ന പേരില് പുതിയ നിയേം  പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയേത്ിൽ വ്വസായം 
തുെങ്ങുവാന് അനുേതി നല്കുന്നതുോയി ൈന്മപ്ട്ട  കാലഹരണമപ്ട്ട നിയേങ്ങളിലാണ് പഭദഗതി വരുത്ിയിരിക്കുന്നത്. 
കൂൊമത 10 ചട്ടങ്ങളും പഭദഗതി മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 

വ്വസായം തുെങ്ങുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുേതികളുമെ ഏകജാലക ഓണ് ബലന് 
സംവിധാനം, തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളില് നിന്നും നല്കുന്ന മകട്ടിെ ലൈാനുകളുമെ ഓണ് ബലന് അനുേതികള്, 
വിവിധ വകുപ്പുകള് തമ്ിലുള്ള സംയുക്ത േരിപശാധനാരീതി, പ്ാട്ട് രജിസ് പരൈഷന്, വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നുള്ള സേ
യൈന്ിതോയ അനുേതികള് നല്കുന്നത്, മസല്ഫ് സരട്ടിഫിപക്ഷന് (സ്വയം സാക്ഷ്മപ്ടുത്ല്), ഡീംഡ് അപ്രൂവല്, 
ബവദയുതി കണക്ഷന്, പരൈഡ് ബലസന്സ് എന്നിവ എളുപ്ത്ില് ലഭ്ോക്കുന്നതിനുള്ള വ്വസ്കള് തുെങ്ങിയവയാണ് 
പുതിയ നിയേത്ിമന്യും പഭദഗതികളുമെയും സവിപശഷത.
ഫഭദഗതി ടചയ് നിയമങ്ങള്: l		പകരള േഞ്ായത്് രാജ് ആക്ട് 1994	l		പകരള മുന്സിപ്ാലിറ്ി ആക്ട് 1994	l		പകരള ലിഫ് റ്്  
ആന്് എസ്കപലപറ്ഴ്് ആക്ട് 2013	l		പകരള ഗകൗണ്ട് വാട്ടര ആക്ട് 2002	l		പകരള മഹഡ് പലാഡ് വരപക്ഴ്് ആക്ട് 1978	l		പകരള 
പഷാപ്് ആന്് മകാപേഴ്്ല് എ്റോ്ിഷ് മേന്് ആക്ട് l		പകരള പ്റേറ്് സിംഗിള് വിന്പഡാ ക്ിയറന്സ് പൈാരഡ്സ് ആന്് 
ഇന്ഡസ്ടിയല് െകൗണ്ഷിപ്് ഏരിയ മഡവലേ്മേന്് ആക്ട് 1999.
ഫഭദഗതി ടചയ് ചട്ടങ്ങള്:	l		പകരള േഞ്ായത്് രാജ് (ഇഷയൂ ഓഫ് ബലസന്സ് ടു മഡയ്ഞ്റസ് ആന്ഡ് ഒഫന്സീവ് 
പരൈഡ്സ് ആന്ഡ് ഫാക്ടറീസ്) റൂള്സ് 1996	l		പകരള േഞ്ായത്് രാജ് (മരോഫഷന് ൊക്്) റൂള്സ് 1996	l		പകരള മുന്സി
പ്ാലിറ്ി (രജിസ് പരൈഷന് ഓഫ് ബരേവറ്് പഹാ്ിറ്ല്സ് ആന്ഡ് ോരാമേഡിക്ല് ഇന്്റേിറ്യൂ ഷന്സ്) റൂള്സ് 1997	
l		പകരള േഞ്ായത്് രാജ് ൈില്ഡിങ് റൂള്സ് 2011	l		പകരള മുന്സിപ്ാലിറ്ി ൈില്ഡിങ് റൂള്സ് 1999	l		പകരള ഫാക്ടറീ
സ് റൂള്സ് 1957	l		പകരള ഇന്രപ്റേറ്് ബേഗന്് വരപക്ഴ്് (മറഗുപലഷന് ഓഫ് എംപലൈായ് മേന്് ആന്ഡ് കണ്ടീഷന് ഓഫ് 
സര വ്വീസ്) റൂള്സ് 1983	l		പകരള പകാണ് രൈാക്റ് പലൈര (മറഗുപലഷന് ആന്ഡ് അപൈാളിഷന്) റൂള്സ് 1974	l		ൈില്ഡിങ് 
ആന്ഡ ്കണ്സ്ടക്ഷന് വരപക്ഴ് ്(മറഗുപലഷന് ഓഫ ്എംപലൈായ ്മേന് ്ആന്ഡ ്കണ്ടീഷന് ഓഫ ്സര വ്വീസ)് റൂള്സ് 1998 	l		പകരള 
പോപട്ടാര വരപക്ഴ്് റൂള്സ് 1962.

വിവരോവകോേ നിയമം - 2005
മോതുഅധികാരസ്ാേനങ്ങളുമെ ബകവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ാ േകൗരന്ാർക്കും ലഭ്ോക്കുന്നതിനും മോതു അധികാര
പകന്ദങ്ങളുമെ രേവർത്നത്ിൽ സുതാര്തയും വിശ്വാസ്തയും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങപളാടുള്ള ഉത്രവാദിത്ം 
നിലനിർത്തുന്നതിനും അഴിേതി നിർമ്ാർജ്ജനം മചയ്യുന്നതിനുമുള്ള വിവരാവകാശ നിയേം 2005 ഒക് പൊൈർ 12 മുതൽ 
രോൈല്ത്ിൽ വന്നു. ഭരണഘെനാ രേകാരപോ പലാക് സഭയുമെപയാ നിയേസഭകളുമെപയാ നിയേം വഴിപയാ സർക്ാർ 
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വിജ്ാേനം വഴിപയാ നിലവിൽവന്നപതാ രൂേീകരിക്മപ്ട്ടപതാ ആയ എല്ാ അധികാരികളും സ്ാേനങ്ങളും സർക്ാരിൽ 
നിന്നും ഏമതങ്ിലും തരത്ിൽ സഹായധനം ലഭിക്കുന്ന സർക്ാർ ഇതര സംഘെനകളും ഈ നിയേത്ിമന് േരിധിയിൽ 
വരും. സർക്ാർ സ്ാേനങ്ങൾ, സർക്ാർ സഹായധനം നൽകുന്ന സ്ാേനങ്ങൾ എന്നിവയുമെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു 
പജാലിപയാ രേോണപോ പരഖപയാ േരിപശാധിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, പരഖയുമെപയാ രേോണത്ിമന്പയാ കുറിപ്പുകപളാ 
സംക്ഷിപ്തപോ എടുക്ൽ, സാക്ഷ്മപ്ടുത്ിയ േകർപ്പുകൾ എടുക്ൽ, ഏതു േദാർത്ത്ിമന്യും സാക്ഷ്മപ്ടുത്ിയ സാ
മ്പിളുകൾ എടുക്ൽ, കംേയൂട്ടറിപലാ അതുപോലുള്ള േറ്റു ഇലക് പരൈാണിക് സംവിധാനങ്ങളിപലാ പശഖരിച്ചുമവച്ിട്ടുള്ള വിവര
ങ്ങൾ, രേിന്് ഔട്ടുകൾ, ഫ് പളാപ്ികൾ, ഡിസ് കുകൾ, പെപ്പുകൾ, വീഡിപയാ കാസറ്റുകൾ മുതലായ രൂേത്ിൽ േകർപ്ായി 
ലഭിക്ാനും ഏമതാരു േകൗരനും അവകാശമുമണ്ടന്ന് നിയേം വ്വസ് മചയ്യുന്നു.

എല്ാ സർക്ാർ ഓഫീസുകളിലും േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർോമരയും അസി്റേന്് േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ 
ഓഫീസർോമരയും നിപയാഗിച്ിട്ടുണ്ട്. ഏമതങ്ിലും ഒരു കാര്മത്ക്കുറിച്് വിവരം ലഭിപക്ണ്ടവർ 10 രൂേ ഫീസ് സഹിതം 
ൈന്മപ്ട്ട േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർക്് അപേക്ഷ നൽകണം. പരഖാമൂലപോ ഇലക് പരൈാണിക് ോധ്േം വഴിപയാ 
അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷ എഴുതി നല്ാൻ കഴിയാത് വ്ക്തി േറയുന്ന കാര്ങ്ങൾ പരഖമപ്ടുത്ി അപേക്ഷ തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിന് േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർ സഹായിക്ണം. അപേക്ഷകൻ വിവരം പതടുന്നത് എന്തിനാമണന്ന് മവ
ളിമപ്ടുപത്ണ്ടതില്. ൈന്മപ്ടുന്നതിനുള്ള വിലാസം ോത്രപേ അപേക്ഷയിൽ കാണിപക്ണ്ടതുള്ളൂ. വിവരങ്ങളും പരഖകളും 
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസുകൾ സർക്ാർ നിശ്ചയിച്ിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്പരഖയ്ക് താമഴയുള്ളവമര അവ മതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
പരഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നേക്ഷം നിർദേിഷ് ഫീസ് ഈൊക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ ലഭിച്് 30 ദിവസത്ിനകം േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർ അപേക്ഷകന് വിവരം നൽകണം. അസി്റേ
ന്് േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ഓഫീസർ വഴി ലഭിച് അപേക്ഷയാമണങ്ിൽ 35 ദിവസത്ിനകം വിവരം നൽകിയാൽ േതി. 
എന്നാൽ വ്ക്തിയുമെ ജീവമനപയാ സ്വാതന്ത്മത്പയാ ൈാധിക്കുന്ന വിവരോണ് ആവശ്മപ്ടുന്നമതങ്ിൽ അത് 48 േണി
ക്കൂറിനകം നൽകിയിരിക്ണം. ആവശ്മപ്ടുന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നിമല്ങ്ിപലാ അപൂർണ്ണവം അവാസ്വവോയ വിവരോണ് 
കിട്ടിയമതങ്ിപലാ അക്ാര്ത്ിൽ േരാതിയുള്ള വ്ക്തിക്് അപ്ീൽ സംവിധാനവം നിയേത്ിൽ വിഭാവനം മചയ്ിട്ടുണ്ട്. 
നിയേം അനുശാസിക്കുംവിധം വിവരം നൽകുന്നിമല്ങ്ിൽ ൈന്മപ്ട്ട ഉപദ്ാഗസ്മനതിമര ശിക്ഷണനെേെികളും നിയേം 
വ്വസ് മചയ്യുന്നു. സംസ്ാന ഇൻഫർപേഷൻ കമ്ിഷനാണ് വിവരാവകാശ നിയേം നെപ്ിലാക്കുന്നതും അവയിമല േരാ
തികൾ തീർപ്ാക്കുന്നതും ശിക്ഷാനെേെികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുോയ അധികാരസ്ാനം. തിരുവനന്തപുരം പുന്നൻ പറാഡിലാണ് 
കമ്ിഷമന് ആസ്ാനം.

വിവരോവകോേ നിയമരെകോരമുള് വിവരങ്ങളം ഫരഖകളം 
ലഭിക്കുന്നതിനുള് �ീസുകളടെ വിവരം

1.  വകുപ്് 7(1) രേകാരം
(എ) വിവരങ്ങൾ എ4 വലിപ്ത്ിലുള്ള പേപ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓപരാ പേജിനും : 2 രൂേ
(ൈി) വലിപ്ം കൂടുതലുള്ള പേപ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് :  അതിനുള്ള യഥാർത് മചലവ്
(സി) സാമ്പിളുകളും പോഡലുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് : അതിനുള്ള യഥാർത് വില/മചലവ്
(ഡി) പരഖകളുമെ േരിപശാധനയ്ക് : ആദ്മത് ഒരു േണിക്കൂറിന് ഫീസില്

 അതിനുപശഷമുള്ള ഓപരാ 30 േിനിറ്ിനും അതിമന് അംശത്ിനും 10 രൂേ വീതം.
2.  വകുപ്് 7(5)

(എ) സി.ഡി, ഫ് പളാപ്ി തുെങ്ങിയ ഇലക് പരൈാണിക് രൂേത്ിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് (ഓപരാന്നിനും) : 50 രൂേ
(ൈി) രേിന്ഡ് രൂേത്ിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് (ഓപരാ പേജിനും) :  2 രൂേ

 ഫീസ് ഒടുപക്ണ്ട മഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് - 0070-60-118-99- Receipts under RI Act 2005

പബ്ിക് ഇൻ�ർഫമഷൻ ആ�ീസർമോർ
തഫദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
സംസ്ാന േ്ിക് ഇൻഫർപേഷൻ ആഫീസർ (SPIO): തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമല ൈന്മപ്ട്ട മസക്ഷനിമല അണ്ടർ 
മസക്രട്ടറിോർ
അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ികൾ (AA):  തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിമല അഡീഷണൽ മസക്രട്ടറിോർ, പജായിന്് മസക്രട്ടറിോർ, 
മഡേയൂട്ടി മസക്രട്ടറിോർ

േഞ്ായത്് ഡയറക്ടപററ്ിൽ എല്ാ സീനിയര സൂരേണ്ടുോരും േ്ിസിറ്ി ഓഫീസറും സംസ്ാന േ്ിക് ഇൻഫർപേ
ഷൻ ആഫീസര(SPIO)ോരാണ്. േഞ്ായത്് അഡീഷണല് ഡയറക്ടർ അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ിയുോണ്. ജില്ാതലത്ിൽ 
േഞ്ായത്്  മഡേയൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിമല സീനിയര സൂരേണ്ട്  SPIO യും ജി മസക്ഷന് സൂരേണ്ട് APIO യും േഞ്ായത്് 
അസി്റേന്റ് ഡയറക്ടർ അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ിയുോണ്. ഗാേവികസന കമ്ീഷണപററ്ിൽ മഡേയൂട്ടി മഡവലേ് മേന്് കമ്ീ
ഷണർ SPIO യും സീനിയർ അഡ്ിനിസ് പരൈറ്ീവ് ഓഫീസർ അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ിയുോണ്.
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ജില്ാ േഞ്ായത്ിൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ SPIO യും സീനിയറായ ജൂനിയർ സൂരേണ്ട് APIO യും മസക്രട്ടറി അപ്പലറ്് 
അപതാറിറ്ിയുോണ്. പ്ാക്് േഞ്ായത്തുകളിൽ മസക്രട്ടറി SPIO യും മഹഡ് ക്ാർക്് APIO യും അസി്റേന്് മഡവലേ് മേ
ന്് കമ്ീഷണർ (ജനറൽ) അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ിയുോണ്. ഗാേേഞ്ായത്തുകളിൽ മസക്രട്ടറി SPIO  യും ജൂനിയർ സൂരേണ്ട്/
മഹഡ് ക്ാർക്്/സീനിയർ യു.ഡി ക്ാർക്് APIO യും േഞ്ായത്് അസി്റേന്റ് ഡയറക്ടർ അപ്പലറ്് അപതാറിറ്ിയുോണ്.

ഫസവനോവകോേ നിയമം 2012
സർക്ാർ ഓഫീസുകളിൽനിന്നും മോതു ജനങ്ങൾക്് ലഭിപക്ണ്ട പസവനങ്ങൾ കാലതാേസം കൂൊമത ലഭിക്കുന്നതിന് 

പസവനങ്ങൾ അവകാശോണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള 'പസവനാവകാശ നിയേം 2012' നവംൈർ ഒന്നു മുതൽ സം
സ്ാനത്് നിലവിൽ വന്നു. ഗാേേഞ്ായത്തുകളിൽ നിന്നും നൽകി വരുന്ന പസവനങ്ങൾ, നിർദേിഷ് സേയേരിധി, നിയുക്ത 
ഉപദ്ാഗസ്ൻ, ഒന്നാം അപ്ീൽ അധികാരി, രണ്ടാം അപ്ീൽ അധികാരി എന്നിവ സംൈന്ിച് വിവരങ്ങൾ ഉൾമക്ാള്ളിച്് 
26.4.2013 ൽ അസാധാരണ ഗസറ്് വിജ്ാേനം (VOL:2) േഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ പുറമപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. 

സ്വരോജ് ഫരൈോ�ി
അധികാരവിപകന്ദീകരണത്ിലും വിപകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിലും ഒരു വിസ്യോണ് പകരളത്ിമല തപദേശസ്വയംഭരണ 

സ്ാേനങ്ങൾ. േല തപദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങളും ആപരാഗ്കരോയ േത്രസ്വഭാവപത്ാമെയാണ് ഭരണവികസനപക്ഷേ 
രേവർത്നങ്ങൾ നെത്ിവരുന്നത്. ഈ രംഗത്് േികച്രേകെനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന േഞ്ായത്തുകമള ആദരിക്കുന്നത് ഈ സ്ാ
േനങ്ങൾക്് കൂടുതൽ കരുത്തുേകരുമേന്നും ോതൃകാേരോയ രേവർത്നം കാഴ്ചവയ്കാൻ സഹായിക്കുമേന്നും സർക്ാർ വില
യിരുത്ിയതിമന് അെിസ്ാനത്ിലാണ് എല്ാ വർഷവം േികച് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങമള മതരമഞെടുത്് 
ആദരിക്ാൻ തീരുോനിച്ത്. 1995-96 വർഷം മുതൽ േികച് ഗാേേഞ്ായത്തുകമള സംസ്ാനതലത്ിലും ജില്ാതലത്ിലും 
മതരമഞെടുത്് പരൈാഫിയും കാഷ് അവാർഡും സാക്ഷ്േത്രവം നല്ി ആദരിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ 1996-97 മുതൽ േഹാത്ജി 
വിഭാവനം മചയ് ഗാേസ്വരാജിമന അനുസ്രിച്ചുമകാണ്ട് പരൈാഫിക്് സ്വരാജ് പരൈാഫി എന്ന് നാേകരണം മചയ്തു. 1999-2000 
മുതൽ മുനിസിപ്ാലിറ്ികൾക്കും 2000-01 മുതൽ പ്ാക്് േഞ്ായത്്, ജില്ാ േഞ്ായത്്, മുനിസിപ്ൽ പകാർപ്പറഷൻ 
എന്നിവയ്ക്കും സ്വരാജ് പരൈാഫി ഏർമപ്ടുത്തുകയുണ്ടായി. 

സംസ്ാനതലത്ിൽ േികച് ഗാേേഞ്ായത്ിന് സ്വരാജ് പരൈാഫിയും 25 ലക്ഷം രൂേ രേപത്ക േദ്തി സഹായധന
ോയും ലഭിക്കും. ജില്ാതലത്ിൽ ഒന്നാം സ്ാനം പനടുന്ന ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്് സ്വരാജ് പരൈാഫിയും േദ്തി സഹായധ
നോയി 10 ലക്ഷം രൂേ വീതവം ലഭിക്കും. രണ്ടാം സ്ാനം പനടുന്ന േഞ്ായത്തുകൾക്് സാക്ഷ്േത്രവം കൂൊമത രേപത്ക 
േദ്തി സഹായധനോയി 5 ലക്ഷം രൂേ വീതവം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം സ്ാനം പനടുന്ന മുനിസിപ്ാലിറ്ിക്കും പ്ാക്്േ
ഞ്ായത്ിനും സ്വരാജ് പരൈാഫിയും േദ്തി സഹായധനോയി 25 ലക്ഷം രൂേ വീതവം രണ്ടാം സ്ാനം പനടുന്ന സ്ാേന
ങ്ങൾക്് 15 ലക്ഷം രൂേ വീതവം മൂന്നാം സ്ാനം പനടുന്ന സ്ാേനങ്ങൾക്് 10 ലക്ഷം രൂേ വീതവം േദ്തി സഹായധന
ോയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. േികച് മുനിസിപ്ൽ പകാർപ്പറഷനും ജില്ാ േഞ്ായത്ിനും സ്വരാജ് പരൈാഫിയും സാക്ഷ്േത്രവം 
നല്ിയാണ് ആദരിക്കുന്നത്.

സംസ്ോന തലത്ിൽ മികച്ച രെവർത്നത്ിന് 
സ്വരോജ് ഫരൈോ�ിക്ർഹമോയ തഫദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള് (2010-11 മുതൽ)

 ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് ഫബ്ോക്് പഞ്ോയത്തുകള്  ജില്ോ പഞ്ോയത്തുകള് 
2010-11  - മനടുമ്പന (മകാല്ം) േഴയന്നൂർ (തൃശൂർ) കാസർപഗാഡ്
2011-12  - പുലാേപന്താൾ (േലപ്പുറം) വാേനപുരം (തിരുവനന്തപുരം) ആലപ്പുഴ 
2012-13  - കവിയൂർ  (േത്നംതിട്ട) മുതുകുളം (ആലപ്പുഴ) ഇല് 
2013-14  - നാദാപുരം (പകാഴിപക്ാെ്) േല്പ്ള്ളി (േത്നംതിട്ട) മകാല്ം 
2014-15  - കുലപശഖരപുരം (മകാല്ം) കാളികാവ് (േലപ്പുറം) എറണാകുളം
2015-16  - മചമ്പിപലാെ് (കണ്ണൂര), ശ്ീകൃഷ്ണപുരം (ോലക്ാെ്) എെക്ാെ് (കണ്ണൂര)  മകാല്ം
2016-17  - ശ്ീകൃഷ്ണപുരം (ോലക്ാെ്) ളാലം (പകാട്ടയം) േത്നംതിട്ട
2017-18  - ോപ്ിനിപശേരി (കണ്ണൂര) മനടുേങ്ങാെ് (തിരുവനന്തപുരം) തിരുവനന്തപുരം

മഹോത്മോ പുരസ് കോരം
േഹാത്ാഗാന്ി പദശീയ ഗാേീണ മതാഴിലുറപ്് േദ്തിയുമെ രേവർത്നം മേച്മപ്ടുത്തുന്നതിനും ഊർജ്ജിതമപ്ടുത്തു

ന്നതിനും ഒരു പരോത്ാഹനമേന്ന നിലയിൽ േികച് രേവർത്നങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്് സംസ്ാന 
തലത്ിൽ ഏർമപ്ടുത്ിയ അവാർഡാണ് േഹാത്ാ പുരസ് കാരം. 2012 മുതൽ ഏർമപ്ടുത്ിയ രേസ്തുത അവാർഡ് സംസ്ാന 
തലത്ിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും  സ്ാനങ്ങൾക്കും ജില്ാതലത്ിൽ ഒന്നും രണ്ടും  സ്ാനങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. 
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 ഒന്നോം സ്ോനം രണ്ോം സ്ോനം  മൂന്നോം സ്ോനം
2012-13 മവള്ളറെ (തിരുവനന്തപുരം) അെിോലി (ഇടുക്ി) മചങ്ൽ (തിരുവനന്തപുരം)
2013-14  കെയ്കാവൂർ (തിരുവനന്തപുരം) ഇെേലക്കുെി (ഇടുക്ി) അണ്ടൂർപക്ാണം (തിരുവനന്തപുരം)
2014-15 നീലംപേരൂർ (ആലപ്പുഴ) വയലാർ (ആലപ്പുഴ) പചർത്ല സകൗത്് (ആലപ്പുഴ)
2015-16 തളിക്കുളം (തൃശൂര) ഏങ്ങണ്ടിയൂര (തൃശൂര) കടുങ്ങല്ലൂര (എറണാകുളം)
2016-17 ഇെേലക്കുെി (ഇടുക്ി) അഗളി (ോലക്ാെ്) േീനങ്ങാെി (വയനാെ്)
2017-18 മകാടുേൺ (േത്നംതിട്ട) തുറയൂർ  (പകാഴിപക്ാെ്) ബുധനൂർ (ആലപ്പുഴ)

ഫകരളം ടവളിയിെ വിസർജ്ന വിമുക്ത 
(ഒ.�ി.എ�് ) സംസ്ോനം

ഇന്ത്യിമല ജനസാന്ദതപയറിയ ആദ് മവളിയിെ വിസർജ്ജന വിമുക്ത (ഒ.ഡി.എഫ്) സംസ്ാനം എന്ന േദവിക്് 
പകരളം അർഹോയി. 2016 നവംൈർ 1ന് തിരുവനന്തപുരം മസൻരൈൽ പ്റേഡിയത്ിൽ നെന്ന ചയങ്ങിൽ മുഖ്േന്തി േിണറായി 
വിജയൻ പകരളമത് ഒ.ഡി.എഫ് ആയി രേഖ്ാേിച്ചു. 941 ഗാേേഞ്ായത്തുകളിലായി 174720 ശുചിമുറികളാണ് ജനേങ്ാളി
ത്പത്ാടുകൂെി പൂർത്ീകരിച്ത്. ഒപന്നമുക്ാൽ ലക്ഷം കുടുംൈങ്ങളിൽ നിന്നുോയി എട്ടുലക്ഷപത്ാളം ജനങ്ങൾക്ാണ് 
ഇതുവഴി രേപയാജനം ലഭിക്കുന്നത്. ശുചിത്വ േിഷപനാമൊപ്ം ഗാേേഞ്ായത്തുകളുമെയും ഉപദ്ാഗസ്രുപെയും സന്നദ്സം
ഘെനകളുപെയും കൂട്ടായ േരിശ്േോണ് മൂന്നുോസം മകാണ്ട് േരിോെി പൂർണ്ണവിജയത്ിമലത്ിച്ത്. 15400 രൂേയാണ് 
ഓപരാ ഗുണപഭാക്താവിനും നൽകിയത്.

വസ്തു നികുതി നിർണയം
2011 മല പകരള േഞ്ായത്് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും പസവന ഉേനികുതിയും സർച്ാർജ്ം) ചട്ടങ്ങളും 2013 മല പകരള 

േഞ്ായത്് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും പസവന ഉേനികുതിയും സർച്ാർജ്ം) പഭദഗതി ചട്ടങ്ങളും രേകാരം മകട്ടിെങ്ങളുമെ തറ 
വിസ്ീർണ്ണത്ിമന് അെിസ്ാനത്ിലാണ് ഗാേേഞ്ായത്തുകളിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. 14.1.2011 മല 19/2011 
തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്ാർ ഉത്രവ് രേകാരം വിവിധ വിഭാഗം മകട്ടിെങ്ങൾക്് നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള കുറഞെതും കൂെിയതുോയ 
വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ ചുവമെ പചർക്കുന്നു.

ക്രേ മകട്ടിെങ്ങളുമെയും ഉേവിഭാഗങ്ങളുമെയും  ഏറ്വം കുറഞെ ഏറ്വം കൂെിയ
നമ്പർ വിവരണം നിരക്് രൂേ നിരക്് രൂേ
1. ോർപ്ിെ ആവശ്ത്ിനുള്ളവ 3 8
1.a സ്വകാര് പഹാ്റേൽ, പഹാം പ്റേ 30 60
2. വാണിജ് ആവശ്ത്ിനുള്ളവ 
 (i) 100 ച.േീ. വമര തറ വിസ്ീർണ്ണമുള്ള
 പഹാട്ടൽ, റപ്റോറന്റുകൾ, പഷാപ്പുകൾ, പഗാഡകൗൺ 30 60
 (ii) 100 ച.േീ. മുകളിൽ തറ വിസ്ീർണ്ണമുള്ള 
 പഹാട്ടൽ, റപ്റോറന്റുകൾ, പഷാപ്പുകൾ, പഗാഡകൗൺ 50 70
 (iii) 200 ച.േീ. വമര തറ വിസ്ീർണ്ണമുള്ള
 സൂപ്ർോർക്റ്റുകൾ, പഷാപ്ിംഗ് ോളുകൾ 30 60
 (iv) 200 ച.േീ. മുകളിൽ തറ വിസ്ീർണ്ണമുള്ള
 സൂപ്ർോർക്റ്റുകൾ, പഷാപ്ിംഗ് ോളുകൾ 70 90
 (v) ൈങ്കുകൾ, മേട്ടികെകൾ, കംേയൂട്ടർ മസന്റുകൾ, ഫയുവൽപ്റേഷൻ 30 60
3. ആഫീസ് ഉേപയാഗത്ിലുള്ളവ (വ്വസായ-
 ശാലകപളാെനുൈന്ിച്ചുള്ള ആഫീസ് മകട്ടിെങ്ങൾ ഉൾമപ്മെ) 30 50
4. വിദ്ാഭ്ാസ ആവശ്ത്ിനുള്ളവ 3 8
4 a. വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാേനത്ിമന് പകാമ്പകൗണ്ടിൽ വരുന്നതും 3 8
 അതിമന് ോത്രം ആവശ്ങ്ങൾക്കുേപയാഗിക്കുന്നതുോയ 
 ആഡിപറ്ാറിയം കാന്ീൻ, വർക്് പഷാപ്് എന്നിവ 
 (അണ്ടർപെക്ിങ്ങിമന് അെിസ്ാനത്ിൽ)
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5. ആശുേത്രികൾ 3 8
6. അസം്ി മകട്ടിെം, കൺമവൻഷൻ മസന്ർ,
 ആഡിപറ്ാറിയം, സിനിേ തീയറ്ർ, കല്ാണേണ്ഡേം, പലാഡ്ജ് 20 40
7. വ്വസായ ആവശ്ത്ിനുള്ളവ
 (i) ബകത്റി മഷഡ്, കയർ േിരിമഷഡ്, കശുവണ്ടി
 ഫാക്ടറി മഷഡ്, േത്് സംസ് കരണ മഷഡ്, പകാഴിവളർത്ൽ 
 മഷഡ്, ബലവ്പ്റോക്് മഷഡ്, കരകകൗശല നിർമ്ാണ മഷഡ്, 
 േട്ടുനൂൽ മഷഡ്, പ്റോപറജ് മഷഡ്, േീലിംഗ് മഷഡ്, 
 ബകമതാഴിൽ മഷഡ്, ഇഷ്ികചൂള, തെിേിൽ. 10 20
 (ii ഇതരവ്വസായങ്ങൾക്് ആവശ്മുള്ളവ 40 60
 (iii) ബേപക്രാ സ്ാൾ എന്ർബരേസസ് 40 60
 ഡവലപ്് മേന്് ആക്ട് 2006 രേകാരം
 രജി്റേർ മചയ് വ്വസായ യൂണിറ്റുകളുമെ മകട്ടിെങ്ങൾ 15 25
8. റിപസാർട്ടുകൾ 80 90
9. അേയൂസ് മേന്് ോർക്് 20 40
10. മോബൈൽ മെലപഫാൺ െവർ 400 500
11.  ആയുർപവദ ചികിത്ാപകന്ദങ്ങൾ 15 25

വസ്തു നികുതി പരിഷ് കരണവമോയി ബന്ധടപ്പട്ട രെധോന ഗവണ്ടമന്റ് ഉത്രവകള്
1.  സ.ഉ. (അ) നം 18/2011/തസ്വഭവ തീയതി 14/01/2011
2.  സ.ഉ. (അ) നം 19/2011/തസ്വഭവ തീയതി 14/01/2011
3.  സ.ഉ. (േി) നം 88/2013/തസ്വഭവ തീയതി 13/03/2013
4.  സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം 210/2013/തസ്വഭവ തീയതി 14/06/2013
5.  സ.ഉ. (അ) നം 36/2015/തസ്വഭവ തീയതി 24/02/2015
6.  സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം 144/2015/തസ്വഭവ തീയതി 27/04/2015
7.  സ.ഉ. (േി) നം 181/2015/തസ്വഭവ തീയതി 28/05/2015
8.  സ.ഉ. (എം.) നം 358/2015/തസ്വഭവ തീയതി 16/12/2015
9.   സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം 170/2016/തസ്വഭവ തീയതി 16/11/2016
10.  സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം 174/2016/തസ്വഭവ തീയതി 23/11/2016

ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള്/നഗരസഭകളടെ തനതു വരുമോനം
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളുമെ വരവകമള തനതു വരുോനം, സർക്ാർ നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൂലധന വരവകൾ, 

വായ്പകൾ, േറ്ിനങ്ങൾ എന്നിങ്ങമന തരം തിരിക്ാം. ഗാേേഞ്ായത്ിമന് എല്ായിനം വരവകളും പചർന്നതാണ് ഗാേേഞ്ാ
യത്ിമന് ഫണ്ട് എന്ന് പകരള േഞ്ായത്് രാജ് നിയേം നിർവ്വചിക്കുന്നു. ഇപത നിർവ്വചനം തമന്നയാണ് പ്ാക്്, ജില്ാ 
േഞ്ായത്് ഫണ്ടുകൾക്കുമുള്ളത്.

തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ ഗാേേഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനിസിോലിറ്ികള്ക്കും മുനിസിപ്ല് പകാരപ്പറഷനുക
ള്ക്കും ോത്രോണ് തനത് വരുോനം സ്വരൂേിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. തനത് വരുോനത്ിൽ താമഴപ്റയുന്ന നികുതി 
വരവകളും നികുതിപയതര വരവകളും ഉൾമപ്ടുന്നു.

  
 നികുതി വരവകള് നികുതിഫയതര വരവകള്
	 l വസ്തു നികുതി l ബലസൻസ് ഫീസ്
	 l മതാഴിൽ നികുതി l മേർേിറ്് ഫീസ്
	 l രേദർശന നികുതി l രജിസ് പരൈഷൻ ഫീസ്
	 l പസവന നികുതി l സ്ലവാെക, മകട്ടിെ വാെക
	 l വിപനാദ നികുതി	 l ോർക്റ്്/ൈസ് ്റോന്്/അറവശാല വരവ്
	   l േണൽ വിറ്റുവരവ്
   l നിപക്ഷേങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്
 	 	 l േിഴ
   l േറ്റു വരവകൾ
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ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് /നഗരസഭകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സസവനങ്ങൾ 
ക്രമ 
നം.

സേവനങ്ങളുടെ 
വിവരം അസേക്ിസകേണ്ട വിധം നിബന്ധനകൾ അെയ് സകേണ്ട 

ഫീേ്
1 ജനന രജിേ് സരേ

ഷൻ (1969-ടെ 
ജനന-മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

വീട്ിൽ വച്് നെന്ന ജനനമാടണ
ങ്ിൽ ഗൃഹനാഥനം ആശുേത്ിയിൽ
വച്് നെന്നതാടണങ്ിൽ ആശുേത്ി 
അധികൃതരം മറ്റു സ്ാേനങ്ങളി 
ൊടണങ്ിൽ സ്ാേന ഉെമയം 
നിശ്ിത സഫാറത്ിൽ 21 ദിവേത്ി
നകം റിസ്ാർട്് ടെയ്യണം.

ജനനം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ തസദേശ 
േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് അസേ
ക്ികേണം. 21 ദിവേത്ിനകം 
അസേക്ിക്കുന്നവർകേ് േൗജന്യമാ
യി േർട്ിഫികേറ്് െഭിക്കും. സെറ്് ഫീ 
ഒടുകേി 30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം.

ജനന തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം.  
അ ത ി ന സ ശ ഷ ം 
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ.

2 ജനന രജിസ്റ്ററിൽ  
സേരസെർകേൽ (ജ 
നനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത
സ്ാൾ സേര് സെ 
ർത്ിട്ില്ാടയങ്ിൽ 
മാത്ം)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ മാതാ
േിതാകേൾ േംയക്തമായി അസേ
ക്ികേണം.

ആറു വയസ്് കഴിഞ്ാൽ കുട്ികളുടെ 
ജനനക്രമം ടതളിയിക്കുന്ന മാതാേിതാ
കേളുടെ േത്യപ്രസ്ാവന, േ് കൂൾ േർ
ട്ിഫികേറ്് എന്നിവ ഹാജരാകേണം.

രജിേ് സരേഷന് തീ 
യതി മുതല് ഒര 
വർഷം വടര 
േൗജന്യം. തുെർ
ന്ന് 5 രൂേ സെറ്് 
ഫീ. 15 വര്ഷത്ി
നസശഷം സേര് സെ
ര്കോന് കഴിയില്

3 മരണ രജിേ് സരേഷ 
ൻ (1969-ടെ ജനന 
മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
ആക്്)

വീട്ിൽ വച്് നെന്ന മരണമാടണ
ങ്ിൽ ഗൃഹനാഥനം ആശുേത്ിയിൽ
വച്് നെന്നതാടണങ്ിൽ ആശുേത്ി 
അധികൃതരം മറ്റു സ്ാേനങ്ങളിൊ 
ടണങ്ിൽ സ്ാേന ഉെമയം ടോതു
സ്െത്് നെന്ന അേ്വാഭാവിക മര
ണമാടണങ്ിൽ ബന്ധട്ട് സോെീ 
േ് ഓഫീേറും നിശ്ിത സഫാറത്ി 
ൽ 21 ദിവേത്ിനകം റിസ്ാർട്് 
ടെയ്യണം.

മരണം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ തസദേ
ശേ്വയംഭരണ സ്ാേനത്ില് 
അസേക്ികേണം. 21 ദിവേത്ിന
കം അസേക്ിക്കുന്നവർകേ് േൗജന്യ
മായി േർട്ിഫികേറ്് െഭിക്കും. സെറ്് 
ഫീ ഒടുകേി 30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം.

മരണ തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം. 
അ ത ി ന സ ശ ഷ ം 
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ

േർകോരിടറെ 16.10.2012 ടെ 18161/ആർ.േി3/2012/തേ്വഭവ 
നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം ജനന മരണ രജിസ്ടാറുടെ അധികാരേരി
ധിയ്ക് പുറത്ാണ് മരണം നെന്നടതങ്ിൽ മരണം നെന്ന സ്െത്് 
1969 ടെ ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആക്് പ്രകാരം പ്രസ്തുത മരണം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ില് എങ്ിൽ െി ആക്ിടെ 8,9 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 
മരണം നെന്ന സ്െത്തു നിന്നു െഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സെർത്് ജനന
-മരണ രജിസ്ടാർകേ് മരണം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

4 ജനനം/മരണം താമ
േിച്ചു രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ (1969-ടെ 
ജനന- മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ/ ടവ
ള്ളകെൊേിൽ ജനനം/മരണം നെ 
ന്ന രജിേ് സരേഷന് യൂണിറ്ിൽ അസേ
ക്ികേണം. ജനന/മരണ റിസ്ാർട്് 
നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ നൽകണം.

ജനന/മരണ തീയതി മുതൽ 30 ദി 
വേം കഴിഞ്് 1 വർഷം വടര DDP/ 
നഗരേഭ ടേക്രട്റിക്കും ഒര വർഷം 
കഴിഞ്് ആർ.ഡി.ഒയ്കം േംഭവം 
വവകി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനളള കാരണം 
കാണിക്കുന്ന അസേക്, ഗേറ്ഡ്ഓഫീ
േർ/സനാട്റി േബ്ിക് ോക്്യട്ടു
ത്ിയ േത്യവാങ്മൂെം എന്നിവ ഹാജ
രാകേണം.

30 ദിവേം മുതൽ 
ഒര വർഷം വടര 
5 രൂേ. ഒര വർഷ
ത്ിന മുകളിൽ 10 
രൂേ സെറ്് ഫീ.

േർകോരിടറെ 5.8.2013 ടെ 36511/ആർ.ഡി3/2013/തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം 30 ദിവേത്ിനസശഷ
വും ഒര വർഷത്ിനള്ളിലം െഭിക്കുന്ന ജനന മരണ രജിേ് സരേഷനള്ള അസേക്കളിസമേൽ 1969 ടെ ജനന മരണ 
രജിേ് സരേഷൻ ആക്് ടേക്ൻ 13(2) പ്രകാരം ജനനസമാ മരണസമാ നെന്ന് ഒര വർഷം പൂർത്ിയാകുന്നതിന് 
ഏതാനം ദിവേം മുമ്് രജിസ്ടാർ മുമ്ാടക റിസ്ാർട്് െഭിക്കുന്ന േംഗതികളിൽ ജില്ാ രജിസ്ടാറുടെ അനമതികോ
യി േമർ്ിക്കുകയം എന്നാൽ ജില്ാ രജിസ്ടാർ ആഫീേിൽനിന്നുള്ള അനമതി രജിേ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ നിന്ന് 
െഭിക്കുന്നത് ഒര വർഷം കഴിയന്ന തീയതിയ്ക് സശഷമാകുസമ്ാൾ ടേക്ൻ 13/(3) പ്രകാരം ഇത് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യു
ന്നതിന് ആർ.ഡി.ഒയടെ അനമതി സതെണടമന്ന് അസേക്കസരാെ് ആവശ്യട്ടുന്നത് യക്തിേഹമല്. ഇത്രം 
ോഹെര്യങ്ങളിൽ ജില്ാ രജിസ്ടാറുടെ അനമതി േരിഗണിച്് രജിേ് സരേഷൻ നെത്ാവുന്നതാണ്.
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5 ജനന/ മരണ േർട്ി
ഫികേറ്് 

അഞ്ചു രേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് അസേക്ികേണം.

മുദ്ര്ത്ത്ില് െഭികോന് അസേക്
കടറെ സേരിൽ വാങ്ങിയ 50 
രൂേയിൽ കുറയാത് തുകയ്കളള മുദ്ര
േത്ം ഹാജരാകേണം.

ടതരച്ിൽഫീേ് 
ഒര വർഷസത്കേ് 
2 രൂേ, േകർ്് 
ഫീേ് 5 രൂേ.

6 സനാൺ അടവയ് െ
ബിെിറ്ി േർട്ിഫി
കേറ്് (ജനനം/മരണം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ിടല്
ങ്ിൽ) (1969-ടെ 
ജനന-മരണ രജി
േ് സരേഷൻ ആക്്)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് 
േതിച്് ജനനം/മരണം നെന്ന പ്രസദ
ശത്ിടെ തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാ
േനത്ില് അസേക്ികേണം.

ജനനം/മരണം നെന്ന േമയടത് 
താമേസ്െം, ജനനം/മരണം 
നെന്ന സ്െം എന്നിവ ടതളിയിക്കു
ന്നതിനാവശ്യമായ സരഖകൾ ഹാജ
രാകേണം. അല്ാത്േക്ം സോ 
െീേ് ടവരിഫിസകേഷടറെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ മാത്സമ േർട്ിഫികേറ്് 
നൽകുന്നത് േരിഗണിക്കുകയള്ളൂ.

ടതരച്ിൽഫീേ് 
ഒര വർഷസത്കേ് 
2 രൂേ, േർട്ിഫി
കേറ്് 2 രൂേ.

7 ദടത്ടുക്കുന്ന കുട്ിക 
ളുടെ ജനന രജി
േ് സരേഷൻ

ജനന രജിസ്ടാർകേ് അസേക് നൽക 
ണം

കുട്ിയടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ി
ടല്ങ്ിൽ ദടത്ടുകേൽ അനവദിച് 
സകാെതി ഉത്രവിടറെ/അസഡാേ്ഷ
ന് ഡീഡിടറെ േകർ്് േഹിതം 
അംഗീകൃത അസഡാേ്ഷൻ 
ഏജൻേി സ്ിതിടെയ്യുന്ന രജി
േ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ/ ദടത്ടുത് 
മാതാേിതാകേളുടെ താമേ സ്െ
ടത് രജിേ് സരേഷൻ യൂണിറ്ിൽ 
അസേക്ികേണം. അസേക്ിച്് േര
മാവധി 10 ദിവേത്ിനകം േർട്ി
ഫികേറ്് നല്കുന്നതാണ്.

ജനന തീയതി 
മുതൽ 21 ദിവേം 
വടര േൗജന്യം.  
30 ദിവേം വടര 
2 രൂേ സെറ്് ഫീ. 
ഒര വര്ഷം വടര 
5 രൂേ സെറ്് ഫീ 
അതിനസശഷം 10 
രൂേ

േർകോരിടറെ 04.08.2012 ടെ േ.ഉ (ആർ.റ്ി)നം 2143/2012/
തേ്വഭവ നമ്ർ പ്രകാരം ദടത്ടുകേട്ട്് നാളിതുവടരയം ജനനം 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാൻ കഴിയാതിരന്ന കുട്ികളുടെ കാര്യത്ിലം 
ഇനിയം ദടത്ടുകേട്ടുന്ന കുട്ികളുടെ കാര്യത്ിലം ജനനം മാ
താേിതാകേളുടെ സ്ിരം സമൽവിൊേം ഉൾട്ടുന്ന തസദേശ േ്വ
യംഭരണ സ്ാേനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനം പ്രസ്തുത സ്െം 
ജനന സ്െമായി സരഖട്ടുത്ാനം അനമതി നൽകി േർകോർ 
ഉത്രവായിട്ടുണ്ട്. 

േർകോരിടറെ 20.5.2013 ടെ 17484/ആർ.ഡി.3/13 തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ പ്രകാരം ദടത്ടുകേട്ട്തായി ടത
ളിയിക്കുന്ന സരഖകൾ െഭ്യമല്ാത് കുട്ികളുടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിന് 1969 ടെ ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
ആക്ിടെ 13(3) വകു്് അനേരിച്ചും 1999 ടെ സകരള ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങളിടെ െട്ം 9(3) അനേ
രിച്ചും Delayed Registration നെത്ാവുന്നതാണ്. അഥവാ എേ്.എേ്.എൽ.േി. ബുകേിലം സറഷൻ കാർഡിലം 
ഐ.ഡി കാർഡിലം മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ാനത്ില് രജിേ് സരേഷൻ നെത്ാവുന്നതാണ്. 1999 ടെ സകരള 
ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങളിടെ 11(2) അനശാേിക്കുംവിധം ഉത്മ അറിവുള്ള രണ്ട് ടക്രഡിബിൾ വ്യക്തി
കളിൽ നിന്നും ഡിക്ലസറഷൻ വാങ്ങി രജിസ്ടാർകേ് തീരമാനം വകടകോണ്ട് ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാവുന്നതാണ്.  

8 വിസദശത്തു നെന്ന 
ജനനങ്ങളുടെ രജി
േ് സരേഷൻ

കുട്ിയടെ മാതാേിതാകേൾ ഇൻഡ്യ
യിൽ സ്ിരവാേമാകേണടമന്ന ഉസദേ
ശ്യസത്ാടു കൂെി തിരിടച്ത്ിയാല് 
കുട്ി ഇന്്യയിടെത്ിയ തീയതി 
മുതൽ 60 ദിവേത്ിനകം അവരടെ 
ഇന്്യയിടെ താമേസ്െടത്                
യൂണിറ്ിൽ അസേക്ികേണം. 60 
ദിവേം കഴിഞ്ാല് ജനനമരണ 
രജിേ് സരേഷൻ ആക്് വകു്് 13(2), 
13 (3) അനേരിച്് രജിേ് സരേഷൻ 
നെേെി േ്വീകരിസകേണ്ടതാണ്.

1956 ടെ േിറ്ിേൺ (ഇൻഡ്യൻ 
സകാൺസുസെറ്റുകളിടെ രജിേ് സരേഷ 
ൻ) െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം ഇൻഡ്യൻ േൗ
രമോരടെ ഇൻഡ്യയ്ക ടവളിയിലള്ള 
എല്ാ ജനനവും മരണവും ഇൻഡ്യൻ 
സകാൺസുസെറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ
യ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ിയടെ ജനനം 
േംബന്ധിച് സരഖസയാടൊ്ം  
ഇന്്യയിൽ സ്ിരതാമേമാകോൻ 
ഉസദേശിക്കുന്നു എന്ന േത്യവാങ്മൂെം 
ഹാജരാകേണം.

ഇന്്യയിടെത്ി 
60 ദിവേം വടര 
േൗജന്യം. അതു 
കഴിഞ്ാല് ജനന 
തീയതി മുതൽ 
ഒര വര്ഷം വടര 
5 രൂേ സെറ്് ഫീ 
അതിനസശഷം 10 
രൂേ

cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വവബത്സസറ്ിൽ നിന്നത് 
ഡൗണ് സലരാഡത് വെയ്യുന്ന ബരാരസകരാസഡരാടു കൂടിയ സരടിഫി
ക്കറ്റുകൾ എല്രാ സരക്കരാര ആവശ്യങ്ങൾക്കുനും ആധികരാരിക 
സരഖയരാണത്



138

9 ജനന രജിേ് സരേ
ഷൻ േമയത്് കു 
ട്ിയടെ സേര് ടത 
റ്ായി സെർത്ത് 
തിരത്ൽ/ കുട്ിയ
ടെ സേരിടെ ഇ 
ൻഷ്യൽ വികേി
്ിച്് തിരത്ി ന 
ൽകൽ (1.2.2012 
ടെ 35845/ ആർ. 
ഡി3/2011/തേ്വ
ഭവ, 7.5.2012 ടെ 
9 7 4 8 / ആ ർ . 
ഡി3/2012/തേ്വ
ഭവ നം. േർകോർ 
േർക്കുെർ.)

മാതാേിതാകേളുടെ േംയക്ത അ 
സേക് (പ്രായപൂർത്ിയാടയങ്ി
ല് കുട്ിയടെ അസേക്)

ടതറ്ായ സേര് സെർകോനിെയാ 
യ ോഹെര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന 
മാതാേിതാകേളുടെ േത്യവാ ങ്മൂ
െം(സ്കൂളില് സെര്ത് സശഷം 
സേര് സെർക്കുന്ന സകസുകളിൽ 
േ് കൂൾ സരഖ നിർബ്ബന്ധമായം 
ഹാജരാകേണം)

ടതറ്ായ വിവരം 
സെർത് കുറ്ം 
രാജിയാക്കുന്ന
തിന് 50 രൂേ 
സകാമ്ൗണ്ടിംഗ് 
ഫീേ് 

േർകോരിടറെ 31.5.2013 ടെ 50817/ആർ.ഡി.3/12 തേ്വഭവ നമ്ർ േർക്കുെർ 
അനേരിച്് 1969 ടെ ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആക്ിടെ ടേക്ൻ 15 
പ്രകാരവും 1999 ടെ സകരള ജനന മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ത്ിടെ െട്ം 11 
പ്രകാരവും ജനന േർട്ിഫികേറ്റുകളിൽ സെർത്ിട്ടുള്ള മാതാേിതാകേളുടെ സേര് 
(ഇൻഷ്യൽ വികേി്ികേല്, വിവാഹസശഷം ഭാര്യയടെ സേരിടനാ്ം ഭർത്ാ
വിടറെ സേര് സെർത്ിട്ടുള്ള വിവരം, സമൽ വിൊേത്ിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ര
ടതറ്് എന്നിവ) തിരത്തുന്നതിന് സനാട്റി, രണ്ട് ഗേറ്ഡ് ഓഫീേർമാർ, 
വിസല്ജ് ഓഫീേർ എന്നിവർ നൽകുന്ന േർട്ിഫികേറ്റുകളുടെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ വിശദമായ അസന്വഷണം നെത്ിയം മറ്് ബന്ധട്ട് സരഖകൾ േരി
സശാധിച്് രജിേ് സരേഷനിൽ തിരത്ൽ വരത്ാവുന്നതാണ്.

10 വിവാഹ രജിേ്  
സരേഷൻ (1955 ടെ 
ഹിന്ദു വിവാഹ 
ആക്് പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള റിസ്ാ 
ർട്്, വിവാഹിതരായി എന്നതിന
ളള ടതളിവ് (വിവാഹം നെന്ന 
സ്ാേനത്ിൽ നിന്നുള്ള ോ 
ക്്യേത്ം മുതൊയവ), പ്രായം 
ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ.

വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് 
വിവാഹം നെന്ന് 15 ദിവേത്ി
നകം റിസ്ാർട്് ടെയ്യണം. 
മതിയായ കാരണങ്ങളുടണ്ടങ്ിൽ 
30 ദിവേം വടര രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യാം. ആദ്യ വിവാഹമടല്
ങ്ിൽ മുൻവിവാഹം ഒഴിവായതി
ടറെ/സവർേിരിഞ്തിടറെ നിയമ
േരമായ സരഖകൾ ഹാജരാ 
കേണം.

ഇല്

11 വിവാഹം താമ 
േിച്ചു രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യൽ: 30 ദിവേ
ത്ിന് സശഷമുള്ള 
വ (1955 ടെ ഹി 
ന്ദു വിവാഹ ആക്് 
പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലള്ള റിസ്ാ 
ർട്്, വവകി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനളള 
കാരണം കാണിക്കുന്ന  5 രൂേ 
സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േതിച് 
സൊകേൽ രജിസ്ടാർക്കും ജില്ാ 
രജിസ്ടാർക്കുമുള്ള അസേക്, വി
വാഹിതരായി എന്നതിനളള 
ടതളിവ് (വിവാഹം നെന്ന സ്ാ
േനത്ിൽ നിന്നുള്ള ോക്്യേ
ത്ം മുതൊയവ),  പ്രായം ടതളി
യിക്കുന്ന സരഖ.

വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
തസദേശ േ്വയംഭരണസ്ാേനത്ില് 
അസേക്ികേണം. ആദ്യവിവാഹ
മടല്ങ്ിൽ മുൻ വിവാഹം ഒഴിവാ
യതിടറെ/സവർേിരിഞ്തിടറെ 
നിയമേരമായ സരഖകൾ ഹാജ
രാകേണം. 

ഇല്

12 വിവാഹ േർട്ിഫി
കേറ്് (1955 ടെ 
ഹിന്ദു വിവാഹ 
ആക്് നെത്ിയ 
രജിേ് സരേഷൻ)

അഞ്ചു രൂേയടെ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാ
മ്് േതിച് അസേക്.

മുദ്ര്ത്ത്ില് െഭികോന് അസേ
ക്കടറെ സേരിൽ വാങ്ങിയ 50 
രൂേയിൽ കുറയാത് തുകയ്കള്ള 
മുദ്രേത്ം ഹാജരാകേണം.

10 രൂേ. 
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13 വിവാഹ രജിേ്  
സരേഷൻ (2008-ടെ 
സകരള വിവാഹ
ങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ (ടോതു) 
െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം)

നിശ്ിത സഫാറത്ിലള്ള ടമസ്ാ
റാണ്ടത്ിടറെ രണ്ട് േകർപ്പുകൾ 
ഭാര്യാഭര്ത്ാകേമോരം രണ്ട ്ോക്ി
കളും ഒ ി്ട് ് (ഭാര്യയടെയം ഭർത്ാ 
വിടറെയം ോേ് സോർട്് വേേി
ലള്ള സഫാസട്ാ േതിച്ിരികേണം),  
സ്റ്റാറ്്യൂട്റി വ്യവസ്പ്രകാരമാടണ
ങ്ിൽ വിവാഹ ഓഫീേറുടെ ോ
ക്്യേത്ം മതാൊരപ്രകാ രമാടണ
ങ്ില് മതാധികാരസ്ാനം നല്കുന്ന 
ോക്്യേത്ം അടല്ങ്ില് സഫാറം 
നമ്ർ IIൽ MP/MLA/ഗേറ്ഡ് 
ഉസദ്യാഗസ്ർ/തസദേശേ്വയംഭരണ 
സ്ാേന അംഗം ഇവരിൽ നിന്നും 
ോക്്യേത്ം, ജനനതീയതി ടതളി
യിക്കുന്ന സരഖ എന്നിവ േഹിതം 
വിവാഹം നെന്ന പ്രസദശത്ിടെ 
ഗ്ാമേഞ്ായത്ിൽ/ നഗരേഭയി
ല് അസേക്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന തീയതി മുതൽ 
45 ദിവേത്ിനകം ടമസ്ാറാ
ണ്ടം നൽകണം. സശഷം 5 വർഷം 
വടര മുൻേറഞ് സരഖകൾടകോ
്ം വിവാഹം നെന്നത് േംബ
ന്ധിച്് രജിസ്ടാർകേ് സബാദ്്യമാകു
ന്ന ടതളിവ് അടല്ങ്ിൽ സഫാറം 
നമ്ർ 2-ൽ ഉള്ള ോക്്യേത്വും 
(MP/MLA/തസദേശേ്വയംഭരണ 
സ്ാേന അംഗം/ഗേറ്ഡ് 
ഓഫീേർ), 5 വർഷത്ിനസശഷ
മുള്ളവയ്ക് രജിസ്ടാർ ജനറൊയ 
േഞ്ായത്് ടഡേ്യൂട്ി ഡയറക്റു
ടെ അനമതിക്കുള്ള അ സേക്യം 
ഉണ്ടായിരികേണം. അനമതി െഭി
ച്സശഷം രജിേ് സരേഷൻ നെത്തു
ന്നതാണ്.

രജിേ് സരേഷൻ 
ഫീേ് 100 
രൂേ. േിഴ 45 
ദ ി വ േ ത് ി ന 
സശഷം 5 വർഷം 
വടര - 100 രൂേ. 
ഒര വർഷത്ിന
സശഷം - 250 
രൂേ. േർട്ിഫി
കേറ്് - 20 രൂേ. 
അധിക േർട്ി
ഫികേറ്് - 25 
രൂേ. (SC/ST/
BPL രജിേ് സരേ
ഷന് ഫീേ് 10 
രൂേ.)

14 ആനന്് മാസര്യജ് 
ര ജ ി േ്   സ രേഷ ൻ 
(േിഖ് മതകോരടെ 
ആനന്് ആൊരപ്ര
കാരമുള്ള വിവാഹ 
രജിേ്  സരേഷൻ)

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള ടമ
സ്ാറാണ്ടം, വിവാഹം േംബ
ന്ധിച് ടതളിവ് എന്നിവ േമ
ര്്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന സ്െടത് 
രജിേ്  സരേഷൻ യൂണിറ്ില് 30 ദി
വേത്ിനകം അസേക്ികേണം

50 രൂേ രജിേ്  
സരേഷൻ ഫീേ് 

15 ആനന്് മാസര്യജ് 
രജിേ്  സരേഷൻ - 30 
ദ ി വ േ ത് ി ന 
സശഷം

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള ടമ
സ്ാറാണ്ടം, വിവാഹം േംബ
ന്ധിച് ടതളിവ്,  MP/MLA/
ഗേറ്ഡ് ഉസദ്യാഗസ്ർ/തസദേശ
േ്വയംഭരണ സ്ാേന അംഗം 
ഇവരിൽ നിന്നും ോക്്യട്ടു
ത്ിയ ഡിക്ലസറഷന് എന്നിവ 
േമര്്ികേണം.

വിവാഹം നെന്ന സ്െടത് 
രജിേ്  സരേഷൻ യൂണിറ്ില് അസേ
ക്ികേണം

200 രൂേ രജിേ്  
സരേഷൻ ഫീേ്

16 ആനന്് മാസര്യജ് 
രജിസ്റ്ററിടെ തിര
ത്ല്

വിവാഹം രജിേ്  റ്ര് ടെയ്ത യൂ
ണിറ്ില് അസേക് നല്കണം

സേര്, വയസ്്, തീയതി എന്നിവ
യിടെ തിരത്ലകള് രജിസ്ടാര് 
ജനറെിടറെ അനമതിസയാടെയം 
മറ്റുള്ളവ രജിസ്ടാര്കേ് സബാധ്യട്
ട്ടും അനവദിക്കും

17 ഇ ന് ി ര ാ ഗ ാ ന്ധ ി 
സദശീയ വാർദ്ക്യ
കാെ ടേൻഷൻ:
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ. 75 വയസ്ിന 
മുകളിൽ 1500 രൂേ 

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേ
ക്യടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. പ്രാ 
യം ടതളിയിക്കുന്നതിനള്ള സരഖ/
സറഷൻ/ആധാര് കാർഡിടറെ 
േകർ്്. വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ 
വരമാന ോക്്യേത്ം.

60 വയസ്ിന മുകളിൽ പ്രായം. 
വാർഷിക വരമാനം 1 െക്
ത്ിൽ കവിയരത്. മറ്റു ടേൻഷ
നകൾ വാങ്ങുന്നവരാകരത്. മുന്നു 
വർഷമായി സകരളത്ിൽ താമേി
ക്കുന്നവരാകണം. യാെകവൃത്ി 
ടതാഴിൊയി േ്വീകരിച്വരാക 
രത്.
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18 അഗതി ടേൻഷൻ 
(വിധവകൾക്കും 
ഭര്ത്ാവ് ഉസേ
ക്ിച്വര്ക്കും) 
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,് ഭർത്ാവിടറെ 
മരണ േർട്ിഫികേറ്.് ഏഴു വർഷമായി 
ഭർത്ാവിടനക്കുറിച് ്യാടതാര വിവര
വുമില്ാത്വർ അതു േംബന്ധിച് വിസല്
ജാഫീേറുടെ ോക്്യേത്ം ഹാജരാ
കേണം. വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ 
വരമാന ോക്്യേത്ം.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം 1 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. 
രണ്ടു വർഷമായി സകരളത്ിൽ 
താമേിക്കുന്നവരാകണം. യാെക
വൃത്ി ടതാഴിൊയി േ്വീകരിച് 
വരാകരത്.

19 വികൊംഗ ടേൻഷ 
ൻ(വികൊംഗർ, അം
ഗവവകെ്യം േംഭ
വിച്വർ, ശാരീരിക, 
മാനേിക ടവല്ലുവിളി
കൾ സനരിടുന്നവർ) 
പ്രതിമാേം 1200 
രൂേ. 80%ത്ിെധി
കം വവകെ്യമുള്ള
വർകേ് 1300 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ, അംഗവവക
െ്യം ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ, സറഷൻ, 
ആധാര് കാർഡുകളുടെ േകർ്,് 
വിസല്ജ് ആഫീേറുടെ വരമാന ോ
ക്്യേത്ം.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം ഒര 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. രണ്ടു 
വര്ഷമായി സകരളത്ില് താമേിക്കു
ന്നവരായിരികേണം. യാെകവൃത്ി 
ടെയ്യുന്നവരായിരികേരത്.

20 കർഷക ടതാഴിൊ 
ളി ടേൻഷൻ പ്രതി
മാേം 1200 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,്  കർഷക 
ടതാഴിൊളി സക്മനിധിയിൽ അംഗ
മായിരന്നതിടറെ ോക്്യേത്ം, 
പ്രായം ടതളിയിക്കുന്ന സരഖ (തിരിച്റി
യൽ കാർഡ്/ജനന േർട്ിഫികേറ്/്
േ ്കൂൾ േർട്ിഫികേറ്)്. വിസല്ജ് ആഫീ
േറുടെ വരമാന ോക്്യേത്ം. 

സകരളത്ിൽ േത്തുവർഷമായി 
സ്ിരതാമേമായിരികേണം, 60 
വയസ്് തികഞ്ിരികേണം. കുടുംബ 
വാർഷികവരമാനം 1 െക്ം രൂേ 
യിൽ കവിയരത്.

21 50 വയസ്ിന മുകളി 
ൽ പ്രായമുളള അവി
വാഹിതകൾക്കുളള 
ടേൻഷൻ: പ്രതിമാ
േം 1200 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. പ്രായം, വിവാ
ഹിതയടല്ന്നുളളത് ടതളിയിക്കുന്ന 
േർട്ിഫികേറ്റുകൾ, സറഷൻ, ആധാര് 
കാർഡുകളുടെ േകർ്,് തിരിച്റിയൽ 
കാർഡിടറെയം േകർ്്.

കുടുംബ വാർഷിക വരമാനം ഒര 
െക്ം രൂേയിൽ കവിയരത്. േം
സ്ാനത്് സ്ിര താമേമായിരികേ
ണം.

സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വപന്ഷന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വപരാതു മരാനദണ്ഡങ്ങൾ 
(ക്രമനമ്പര 16 മുതൽ 20 വവര ഇനങ്ങൾക്കത് ബരാധകനും)

1. കുടുംബവാര്ഷിക വരമാനം ഒര െക്ം രൂേയില് കവിയരത്. 2. േര് വ്ീേ് ടേന്ഷനര് ആകരത്. 3. 
ആദായനികുതി നല്കുന്ന ആള് ആകരത്. 4. േ്വന്ം സേരിസൊ കുടുംബത്ിടറെ സേരിസൊ രസണ്ടകേറില് കൂടുതല് 
വസ്തു ഉണ്ടാകരത് (േട്ികവര്ഗ്ഗകോര്കേ് ബാധകമല്). 5. തനതു ഫണ്ടുേസയാഗിച്് ടേന്ഷന് നല്കുന്ന സക്മനിധി 
സബാര്ഡു ടേന്ഷന് ഗുണസഭാക്താകേള്ക്കു പുതുതായി 600 രൂേ നിരകേില് ോമൂഹ്യസുരക്ാ ടേന്ഷന് െഭികോ
ന് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. 6. ആധാര് നമ്ര് െഭ്യമാകേണം (ആധാര് െഭിച്ിട്ില്ാത്വര്കേ് ടതരടഞ്ടുപ്പു തി
രിച്റിയല് കാര്സഡാ സറഷന് കാര്സഡാ േ്വീകരിച്് ടേന്ഷന് നല്ാവുന്നതാണ്.) 7. 1000 c c യില് കൂടുതല് എന്ജിന് 
ക്ാേിറ്ിയള്ള ൊക്ി അല്ാത് വാഹനങ്ങള് േ്വന്മായി ഉള്ളവരാകരത്. (അംബാേിഡര് കാറുകള്കേ് ബാധക
മല്)  8. ടോതുസമഖൊ സ്ാേനങ്ങളില് നിന്ന് വിരമിച്് ടേന്ഷന് െഭിക്കുന്നവര് ആകരത്. 9. സക്മനിധി സബാ
ര്ഡുകളിടെ കുടുംബ ടേന്ഷന്കാര് മറ്റു ടേന്ഷന് വക്റ്റുന്നിടല്ങ്ില് ഒര ോമൂഹ്യ സുരക്ടേന്ഷന് പൂര്ണ്ണ
നിരകേില് െഭിക്കും.
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22 ടതാഴിൽ രഹിത          
സവതനം:
പ്രതിമാേം 
120 രൂേ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ. എേ്.എേ്.
എൽ.േി ബുകേ്, എംസ്ായ് ടമറെ് 
കാർഡ്, സറഷൻ കാർഡിടറെ  േകർ
പ്പുകൾ, രോൻസ്ഫർ േർട്ിഫികേറ്് എ 
ന്നിവ ഹാജരാകേണം. എേ്.എേ്.
എൽ.േിസയാ തത്തുെ്യമായ േരീക്
സയാ ോോകണം. [വികൊംഗർ, എ 
േ്.േി/എേ്.െി എന്നിവർകേ് എേ്.
എേ്.എൽ.േി സതാറ്ാലം അസേക്ി
കോം. (നിശ്ിത വയസ്് കഴിഞ്് 
എേ്.എേ്.എൽ. േി േരീക് മാത്ം 
എഴുതി സതാറ്വർകേ് ബാധകമല്)]. 

വാർഷിക വരമാനം 12,000 രൂേ 
യിൽ കവിയരത്. അസേക്കന് േ്വ
ന്മായി 100 രൂേയിൽ കൂടുതൽ പ്ര
തിമാേ വരമാനമുണ്ടാകരത്. രജി
േ് സരേഷൻ യഥാകാെം പുതുകേിയി 
രികേണം. 18 വയസ്ിന സശഷം തുെർ
ച്യായി മൂന്ന് വർഷം രജിേ്  സരേഷൻ 
ഉണ്ടായിരികേണം (അംഗവവകെ്യമു
ള്ളവർകേ് രണ്ട് വർഷം), 35 വയസ്് 
കഴിയരത്. വിദ്യാർത്ി ആയിരികേ
രത്. അസേക്ിക്കുന്നതിന് ടതാട്ടുമു
മ്പുള്ള മൂന്നു വർഷത്ിനള്ളിൽ ഒര 
വർഷസമാ അതിൽ കൂടുതസൊ കാെയ
ളവിൽ തുെർച്യായി സജാെിയണ്ടായി
രന്നാൽ അർഹതയണ്ടാവില്.

23 ോധുകേളായ വിധവ
കളുടെ ടേൺമകേ 
ളുടെ വിവാഹത്ി 
നള്ള ധനേഹായം         
(ഒറ്ത്വണ 30,000 
രൂേ)

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള അസേക്യ
ടെ രണ്ടു േകർപ്പുകൾ വിവാഹത്ിന 
30 ദിവേം മുമ് ്നൽകണം. (അസേക്
കയടെ ഭർത്ാവിടറെ മരണ േർട്ിഫി
കേറ്്, വിവാഹിതയാകുന്ന ടേൺ കുട്ി
യടെ പ്രായം ടതളിയിക്കുന്നതിനള്ള 
േർട്ിഫികേറ്്, വരടറെ േത്യവാങ്മൂ
െം, സറഷൻ കാർഡിടറെ േകർ്് , 
വരമാന േര്ട്ിഫികേറ്് േഹിതം)

വാർഷിക വരമാന േരിധി 2,00,000 
രൂേയില് കവിയരത്. മുന്നു വർഷമാ
യി സകരളത്ിൽ താമേിക്കുന്നവരാ
കണം. ടേൺകുട്ിയടെ സേരിലള്ള 
വസ്തു, ആഭരണം, േണം മുതൊയവ 
50,000 രൂേയിൽ കവിയാൻ ോെില്.

24 ടകട്ിെ നിർ്ാണ 
പ്രവൃത്ികൾക്കുള്ള 
ടേർമിറ്റുകൾ

നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിൽ 5 രൂേയടെ സകാർട്് 
ഫീ സ്റ്റാമ് ്േതിച് ്അസേക്ികേണം.
1. വസ്തുവിടറെ ആധാരത്ിടറെ േക ർ്്
2. ഭൂനികുതി ഒടുകേിയ രേീത്
3.  വകവശാവകാശ േർട്ിഫികേറ്ി

ടറെ േകർ്്.
4.  നിർ ാ്ണ പ്രവൃത്ിയടെ ് ാനകൾ.
5.  അസേക് ഫീ (ടഷഡ്യൂൾ I)

ടേർമിറ്് നൽകിയ തീയതി 
മുതൽ 5 വർഷസത്കേ് ോധുത.

ടഷഡ്യൂൾ II 
പ്രകാരമുള്ള 

ടേർമിറ്് ഫീ.

25 ട ത ര വ ി സ ന ാ െ് 
സെർന്ന മതിൽ/
ഭ ി ത് ി / സ വ െ ി /
കിണർ എന്നീ പ്രവൃ
ത്ിക്കുള്ള ടേർമിറ്റു
കൾ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്. (കിണര് കുഴിക്കുന്ന 
തിന് നിര്ദേിഷ്ട ഫാറത്ില്)
1. ഉെമസ്ാവകാശം ടതളിയിക്കു

ന്ന പ്രമാണം
2. വേറ്് ്ാൻ
3. അസേക് ഫീ (ടഷഡ്യൂൾ I)

 കിണറിന് നൽകിയ തീയതി 
മുതൽ 3 വർഷം ോധുത. 
(കാൊവധി നീട്ാന് കഴിയില്)

ടഷഡ്യൂൾ II 
പ്രകാരമുള്ള 
ടേർമിറ്് ഫീ
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26 ടകട്ിെനിർ്ാണം 
- ടേർമിറ്് കാൊ 
വധി നീട്ൽ/പുതു
കേൽ 

1.   5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േ 
തിച് ടവള്ളകേെൊേിലള്ള 
അസേക്.

2. ടേർമിറ്റും അംഗീകൃത ്ാനം 
േഹിതം

കാൊവധി നീട്ടുന്നതിന് ോധു 
താ കാൊവധി അവോനിക്കുന്ന
തിനമുമ്് അസേക് േമർ്ികേ
ണം. 

1. ടകട്ിെ നിർ
്ാണ ടേർ 
മിറ്് നീട്ടുന്നതി
ന് ടേർമിറ്് 
ഫീയടെ 10%. 

2. പുതുക്കുന്നതി
ന് ടേർമിറ്് 
ഫീയടെ 50%.

27 ടെെിക്്യൂണിസകേ
ഷന് െവര് സ്ാേി
ക്കു ന്ന ത ി ന ള്ള  
ടേര്മിറ്് 

നിശ്ിത ഫാറത്ിലള്ള അസേ 
ക്. വേറ്് ്ാനം അനബന്ധ
്ാനകളും ഉെമസ്ത ടതളിയി
ക്കുന്നതിനള്ള സരഖകള്, സ്ടക്െ
റല് ടസ്റ്റബിെിറ്ി േര്ട്ിഫികേറ്് 
( ആ വ ശ ്യമ ാ യ വ യ ി ല് ) . 
അസേക്ാ ഫീേ് 1000 രൂേ

കാൊവധി ഒര വര്ഷം. 
കാൊവധി അവോനിക്കുന്നതി
നമുമ്് അസേക്ിച്ാല് ഒര 
വര്ഷം കൂെി ദീര്്ി്ികോം.

ടേർമിറ്് ഫീ െവര് 
10000 രൂേ. സോള് 
2500 രൂേ അനബ
ന്ധ ടകട്ിെങ്ങ
ള്കേ് ടഷഡ്യൂള് II 
പ്രകാരമുള്ള (Pucca 
building ടറെ )ഫീേ്  

ടകട്ിെ ഉെമസ്താ  
േർട്ിഫികേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

അസ്സ്് ടമറെ് രജിസ്റ്ററിലണ്ടായി
രികേണം. ടകട്ിെ നമ്ർ കാണി
ച്ിരികേണം. എന്ാവശ്യത്ിനാ
ണ് േർട്ിഫികേറ്് എന്ന് 
വ്യക്തമാകേിയിരികേണം.

29 താമേകോരനാ
ടണന്നുള്ള േർട്ി
ഫികേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േ 
തിച് അ സേക്. േ്വന്ം വീട്ിെ
ല് താമേടമങ്ിൽ വാെക കരാർ 
അടല്ങ്ിൽ ഉെമയടെ േ്തേ
ത്ം.

താമേിക്കുന്ന തസദേശേ്വയം 
ഭരണ സ്ാേനത്ില് അസേക്ി
കേണം. ടകട്ി െനമ്ർ കാണിച്ി
രികേണം. ആവശ്യം വ്യക്തമാ
കേിയിരികേണം. ോധാരണ 
താമേകോരനായിരികേണം. 

30 ടകട്ിെ ഉെമസ്ാത 
മാറ്ൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
ഇരകക്ികളുടെയം അസേക്. 
വകമാറ്ം േംബന്ധിച് സരഖ/
വസ്തു വകവശകോരൻ മരണട്
ടട്ങ്ിൽ േിന്തുെര്ച് േംബന്ധി
ച് ടതളിവ്, ഭൂനികുതി ഒടുകേിയ 
സരഖ.

ടകട്ിെനമ്ർ അസേക്യിലം 
ആധാരത്ിലം ഉണ്ടാകണം. േം
യക്താസേക് ഇടല്ങ്ിൽ ആധാ
രത്ിടെ മസറ് കക്ിയ്കം  രജി
സ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉെമസ്നം 
(രണ്ടും ഒരാളടല്ങ്ില്) രജിസസ്റ്റ
ഡ് സനാട്ീേ് അയച്് ആസക്േം 
േരിഗണിച്ായിരിക്കും അന്ിമ 
തീരമാനം വകടകോള്ളുന്നത്.

നിശ്ിത േമയ
ത്ിനകം വക 
മാറ്ം േംബന്ധി
ച് സനാട്ീേ് നല്കു
ന്ന ത ി സ െ ാ 
സരഖകള് ഹാജ
രാക്കുന്നതിസൊ 
വീഴ്ച വരത്ിയാ
ല് 500 രൂേയി 
ല് കവിയാടത 
േിഴ ചുമത്ാവു 
ന്നതാണ്.

tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വവബത്സസറ്ിൽ വസ്തുനി
കുതി ഓണ് സലനരായി ഒടുക്കുന്നതിനുനും ഉടമസ്ഥതരാ 
സരടിഫിക്കറ്ത് ഡൗണ് സലരാഡത് വെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനുനും 
സൗകര്യനും ലഭ്യമരാണത്.
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l സകരള േഞ്ായത്് ടകട്ിെ നിർ്ാണ െട്ങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്ാമേഞ്ായത്തുകടള കാറ്ഗറി I, കാറ്ഗറി II 
എന്നിങ്ങടന തരംതിരിച്ിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാറ്ഗറികളുടെയം േഞ്ായത്തുകളുടെ വിവരം 26.2.2011ടെ ജി.ഒ. 
(എം.എേ്) നമ്ർ-64/2011/തേ്വഭവ േർകോർ ഉത്രവുപ്രകാരം പ്രേിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. കാറ്ഗറി 2 േഞ്ാ
യത്തുകളിൽ 100m2 വടരയള്ള എ1 താമോവശ്യ ഒകയുടേൻേി രണ്ടു നിെയായി േരിമിതട്ടുത്ിയിട്ടുള്ള 
ഏക കുടുംബ താമോവശ്യ ടകട്ിെങ്ങൾകേ് ്ാൻ േമർ്ിച്് അനമതി വാസങ്ങണ്ടതില്. 

31 ചുമത്ിയ ടകട്ിെ 
നികുതിയിസമേല
ളള അ്ീൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടേക്രട്റി ചുമത്ിയ നികുതി 
അധികമാടണന്നു േറയന്നതിന
ളള കാരണം കാണിച്്, ചുമ
ത്ിയ നികുതി ഒടുകേി, രേീതി
ടറെ േകർ്് േഹിതം 30 
ദിവേത്ിനകം ധനകാര്യ/ 
നികുതി അ്ീല് സ്റ്റാറെിംഗ് ക്
റ്ിയ്കാണ് അ്ീൽ നൽസകണ്ടത്.

32 ട ക ട് ി െ ന ി കു ത ി 
ഒഴിവാകേൽ 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടകട്ിെ നികുതി തൻവർഷം വടര
യളളത് അെച്ചുതീർത്ിരികേണം. 
നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനളള 
കാരണങ്ങൾ ടതളിവു േഹിതം 
കാണിച്ിരികേണം.

33 ടോളിച്ചു മാറ്ിയ ടക
ട്ിെത്ിടറെ നികുതി 
ഒഴിവാകേൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്.

ടകട്ിെനമ്ർ കാണിച്ിരികേ 
ണം. ടകട്ിെ നികുതി തൻ വർഷം 
വടരയളളത് അെച്ചു തീർത്ിരി
കേണം.

34 ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്ന
തുമൂെം ടകട്ിെ നി 
കുതി ഇളവുടെയ്യ ൽ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച്് 
അസേക്. ടകട്ിെ നമ്ർ കാണി
ച്ിരികേണം. ടകട്ിെ നികുതി തൻ
വർഷം വടരയളളത് അെച്ചു തീർ
ത്ിരികേണം. 

ഏടതങ്ിലം അർദ് വർഷത്ി 
ൽ 60 ദിവേസമാ അതിൽ കൂടു 
തസൊ ഒഴിഞ്ഞും വാെകയ്ക് ടകാടു
കോടതയം കിെന്നിട്ടുടണ്ടങ്ിൽ 
മാത്ം. ഒര പ്രസത്യക തീയതി 
മുതൽ ടകട്ിെം ഒഴിയകയം വാെ
കയ്ക് ടകാടുകോതിരിക്കുകയം 
ടെയ്യുടമന്ന് ടേക്രട്റികേ് മുൻകൂ
ട്ി സനാട്ീേ് നൽകിയിരികേണം. 
സനാട്ീേിടറെ കാൊവധി അത് 
ടകാടുക്കുന്ന അർദ്വർഷസത്
കേ് മാത്മായിരിക്കും. 

35 ടേർമിറ്ില്ാത് 
നിർ്ാണം/ വ്യ
തിയാനം/ടകട്ിെ 
ന ി ർ ് ാ ണ ക്രമ
വൽകേരണം: 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള അ 
സേക്. ആധാരത്ിടറെ േകർ്്, 
വകവശാവകാശ േർട്ിഫികേറ്്, 
വേറ്് ്ാനം മറ്നബന്ധ ്ാന
കളും. അംഗീകൃത ്ാനിൽ നി 
ന്നും വ്യതിയാനമുടണ്ടങ്ിൽ അം 
ഗീകൃത ്ാനം െഭിച് ടേർമിറ്റും 
ഫീേ് ഒടുകേിയ സരഖയം.

െട്ങ്ങൾകേ് അനസൃതമായിരികേ
ണം.

രാജിയാകേല് 
ഫീേ് ടഷഡ്യൂള് 
2 പ്രകാരമുള്ള 
തിടറെ ഇരട്ി
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36 ടകട്ിെത്ിടറെ 
ഏജ് േർട്ിഫി 
കേറ്് 

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േ 
തിച് അസേക്. ടകട്ിെനമ്ർ 
കാണിച്ിരികേണം. ടകട്ിെ 
നികുതി തൻവർഷം വടരയളളത് 
അെച്ചുതീർത്ിരികേണം. 

ടകട്ിെ നമ്ര്, ടകട്ിെ നിർ്ാ
ണത്ിന െഭിച് അനവാദേ
ത്ിക, നിർ്ാണം പൂർത്ി 
യാകേിയ തീയതി, നികുതി ചുമ
ത്ിയ തീയതി, ോക്്യേത്ം 
എ ന് ാ വ ശ ്യത് ി ന ാ ട ണ ന്ന 
വിവരം മുതൊയവ കാണിച്ിരി
കേണം.

37 ഫാക്റികൾ, വ്യവ
ോയ സ്ാേന
ങ്ങൾ, വർകേ് സഷാ
പ്പുകൾ തുെങ്ങിയവ 
ആരംഭിക്കുന്നതിന
ള്ള വെേൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിർദേിഷ്ട സഫാറത്ിലളള 
അസേക്, ടകട്ിെം വാെകയ്കാ 
ടണങ്ിൽ ഉെമയടെ േ്ത 
േത്ം. 

സ്െത്ിടറെ സരഖ, വസ്തു 
നികുതി ഒടുകേിയതിടറെ ടതളിവ്, 
പുരയിെം/ടകട്ിെത്ിടറെ ്ാനം 
മറ്നബന്ധ ്ാനകളും, മറ്റു സ്ാ 
േന ങ്ങളിൽ നിന്നും െഭിസകേണ്ടു
ന്ന നിരാസക്േ േത്ങ്ങൾ (ഉദാ:- 
ടോെ്യൂഷൻ കൺസരോൾ 
സബാർഡ്, ആസരാഗ്യ വകു്്, 
വവദയുതി വകു്്, ഫയർസഫാ
ഴ് േ്, ഫാക്റി ഇൻേ് ടേക്ർ, 
വമനിംഗ് & ജിസയാളജി, വനം 
വകു്്, എക് േ് സ്ാേീവ് 
വെേൻേ് തുെങ്ങിയവ), യന്ത്ര
ശക്തിസയാ നിർ്ാണ യന്ത്രസമാ 
യന്ത്രോമഗ്ിസയാ േംബന്ധിച്് 
തസദേശ സ്ാേനം ആവശ്യട്ടു
ന്ന വിവരങ്ങൾ. 

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം

38 വ്യാോര സ്ാേ 
നത്ിനളള വെ 
േൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിതസഫാറത്ിലളള അസേ 
ക്.

പുതുതായി ആരംഭിക്കുവാൻ 30 
ദിവേം മുമ്് അസേക് നൽകു 
ക.ടകട്ിെം േംബന്ധിച് സരഖ 
(വാെക ടകട്ിെമാടണങ്ിൽ േ 
്തേത്ം, വാെകെീട്്). വസ്തു 
നികുതി ഒടുകേിയതിടറെ ടതളിവ്, 
വെേൻേ് പുതുക്കുന്നതിന് ോ
മ്ത്ിക വർഷം അവോനിക്കു
ന്നതിന് ഒര മാേം മുമ്് 
അസേക് നൽകണം.

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം

39 േ്വകാര്യ ആശുേ
ത്ികൾ, ോരാ ടമ 
ഡികേൽ സ്ാേന
ങ്ങൾ/െ്യൂസട്ാറിയൽ 
സ്ാേനങ്ങൾ തുെ
ങ്ങിയവയടെ രജി
േ് സരേഷൻ

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
നിശ്ിത സഫാറത്ിലളള അസേ 
ക്. സ്ാേനം ആരംഭിക്കുന്ന 
തിന് 15 ദിവേം മുമ്് അസേക് 
നൽകണം.

ടകട്ിെം േംബന്ധിച് സരഖ (വാ 
െക ടകട്ിെമാടണങ്ിൽ േ്തേ
ത്ം, വാെക െീട്് മുതൊയവ) 
ഉണ്ടായിരികേണം. രജിേ് സരേ
ഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് ോമ്ത്ി 
ക വർഷം അവോനിക്കുന്നതിന് 
ഒര മാേം മുമ്് നിശ്ിത സഫാറ
ത്ിൽ അസേക് നൽകണം.

െട്ങ്ങൾ 
പ്രകാരം
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40 േന്നി, േട്ി എന്നിവ
ടയ വളർത്തുന്നതി
നളള വെേൻേ്

5 രൂേ സകാർട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പു േതിച് 
അസേക്. പ്രായം, നിറം എന്നിവ 
കാണിച്ിരികേണം.

േട്ിയ്ക് പ്രതിസരാധ കുത്ിവയ്് 
നെത്ിയതിടറെ േർട്ിഫികേറ്് 
അസേക്സയാടൊ്മുണ്ടാകണം.

ഓസരാ മൃഗത്ി
നം 10 രൂേ

കുറി്്: അസേക്സയാടൊ്ം ഹാജരാക്കുന്ന സരഖകളുടെ േകർപ്പുകൾ അേൽ കാണിച്ചു സബാദ്്യട്ടുത്തുകസയാ ോക്്യട്ടുത്ിയസതാ 
ആയിരിസകേണ്ടതാണ്. സമല്്ട്ികയില് ടോതുവായ വിവരങ്ങള് മാത്മാണ് ഉള്ട്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. ഓസരാ സേവനങ്ങടളയം േം
ബന്ധിച്് േര്കോര് അതാതു കാെയളവില് പുറട്ടുവിച്ിട്ടുള്ള ഉത്രവുകളും മാര്ഗ്ഗസരഖകളും േരിസശാധിച്് ഉറപ്പുവരസത്ണ്ടതാണ്.

സസവനരാവകരാശ നിയമപ്രകരാരമുള്ള സസവനങ്ങൾ
േഞ്ായത്് വകു്ിൽ നിന്നും നൽകി വരന്ന സേവനങ്ങൾ നിർദേിഷ്ട േമയേരിധി എന്നിവ േംബന്ധിച് 
ഗേറ്് വിജ്ാേനം (ഗേറ്് തീയതി - 26.4.2013 അോധാരണം)

1. പഞ്രായത്ത് ഡയറക്ടറുവട കരാര്യരാലയനും
ക്രമ 

നമ്പര സസവനങ്ങളുവട വിവരനും സമയപരിധി നിയുക്ത
ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്

ഒന്നരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

രണരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

1 1-4-1970-ന മുമ്പുള്ള ജനന രജിേ് സരേ 
ഷനിൽ സേര് സെർക്കുന്നതിനള്ള അന 
മതി

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനന-മരണം)/

തസദേശ േ്വയംഭ-രണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

2 1-4-1970-ന മുമ്പുള്ള ജനന മരണ രജി 
േ് സരേഷനകളിടെ തിരത്ലകൾക്കു ള്ള 
അനമതി

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനന-മരണം)/

തസദേശ േ്വയംഭരണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

3 ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ടഷനിൽ വന്നിട്ടു ള്ള 
ോരവത്ായ ടതറ്റുകൾ തിരത്തുന്ന തിന് 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ഹിന്ദു വിവാഹ രജിസ്ടാർ 
ജനറൽ/േഞ്ായത്് 

ഡയറക്ർ

തസദേശ േ്വയംഭരണ 
വകു്് ടേക്രട്റി

2. പഞ്രായത്ത് ഡപയൂടി ഡയറക്ടറുവട കരാര്യരാലയനും
ക്രമ 

നമ്പര സസവനങ്ങളുവട വിവരനും സമയപരിധി നിയുക്ത
ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്

ഒന്നരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

രണരാനും അപ്പസലറ്ത്
അസതരാറിറ്ി

1

ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനള്ള അനമ 
തി (30ദിവേത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യാൻ കഴിയാതിരന്ന േംഭവങ്ങൾ ഒര 
വർഷത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനള്ള 
അനമതി) (ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
െട്ങ്ങൾ 1999)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

2

ജനന രജിസ്റ്ററിൽ സേര് സെർക്കുന്നതിനള്ള 
അനമതി (ജനന രജിസ്റ്ററിടെയം േ് കൂൾ 
സരഖയിടെയം ജനന തീയതികൾ ത്ി 
ൽ േത്തുമാേത്ിെധികം വ്യത്യാേമുള്ള 
േംഭവങ്ങളിൽ മാത്ം)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

3

മരണം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനള്ള അന 
മതി (30 ദിവേത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെ 
യ്യാൻ കഴിയാത് േംഭവങ്ങൾ ഒര വർ 
ഷത്ിനള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാനള്ള അന 
മതി) 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 
ടഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

4
ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതി 
നള്ള അനമതി (30 ദിവേത്ിനള്ളിൽ 
ഗ്ാമേഞ്ായത്ിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാൻ ക 
ഴിയാത് േംഭവങ്ങൾ) 

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

ജില്ാ രജിസ്ടാർ/
േഞ്ായത്് 

ടഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ/ഹിന്ദു 

വിവാഹ രജിസ്ടാർ 
ജനറൽ

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി
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5

വിവാഹങ്ങൾ (ടോതു) രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്ന 
തിനള്ള അനമതി (ഒര വർഷത്ിനള്ളിൽ 
വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനള്ള ടമ 
സ്ാറാണ്ടം ഫയൽ ടെയ്തിട്ില്ാത് േം 
ഭവങ്ങൾ)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

വിവാഹം (ടോതു) 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/

േഞ്ായത്് ഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ/വിവാഹ 

(ടോതു)മുഖ്യ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

6
വിവാഹ (ടോതു) രജിസ്റ്ററിടെ തിരത്ല 
കൾകേ് അനമതി (സേര്, വയസ്്, തീയതി 
മുതൊയ ോരവത്ായ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിടെ 
തിരത്ലകൾകേ്)

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

വിവാഹം (ടോതു) 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/

േഞ്ായത്് ഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ/വിവാഹ 

(ടോതു)മുഖ്യ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

7 വിവാഹ (ടോതു) തസദേശ രജിസ്ടാറുടെ തീ 
രമാനത്ിടനതിടരയള്ള അ്ീൽ

15 പ്രവൃത്ി 
ദിവേം

വിവാഹം (ടോതു) 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/

േഞ്ായത്് ഡേ്യൂട്ി 
ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ/വിവാഹ 

(ടോതു)മുഖ്യ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ

തസദേശ േ്വയം
ഭരണവകു്് 
ടേക്രട്റി

3. ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് 

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങളുവട വിവരനും സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പസലറ്ത്

അസതരാറിറ്ി
രണരാനും അപ്പസലറ്ത്

അസതരാറിറ്ി

1 ജനന രജിേ് സരേഷൻ (1969-ടെ 
ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആ 
ക്്) (1999-ടെ സകരള ജനന-മര 
ണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങൾ) 

1. ആശുപത്രിയരിൽ വച്ച് നടന്ന ജനനമെങ്രിൽ 
റരിപ്പോർട്ടു ലഭരിക്കുന്ന ദരിവസം (ആശുപത്രി, കരി 
പയപോസച് കച്, സൗകര്യമുഉള്ള സ്ഥലങ്ങളരിൽ 
െപോത്ം) 2. െറ്റുള്ളവ 7 പ്രവൃത്രി ദരിവസം

തസദേശ 
രജിസ്ടാർ/ഗ്ാമ
േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്്
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

2 ജനന രജിസ്റ്ററിൽ സേര് സെർകേൽ 
(ജനനം രജിസ്റ്റർ ടെയ്തസ്ാൾ 
സേര് സെർത്ിട്ില്ാടയങ്ിൽ മാ 
ത്ം) (1969 ടെ ജനന-മരണ 
രജിേ് സരേഷൻ ആക്്) (1999-ടെ 
സകരള ജനന-മരണ രജിേ് സരേ 
ഷൻ െട്ങ്ങൾ)

1. 7 പ്രവൃത്രിദരിവസം 2. അനുെതരി ലഭ്യെപോ 
പകേണ്ട അപപക്ഷകളരിൽ ജരില്പോ രജരിസ്ടപോറുമട 
അനുെതരി ലഭ്യെപോയതരിനുപേഷം 7 പ്രവൃത്രി 
ദരിവസം

തസദേശ 
രജിസ്ടാർ/ഗ്ാമ
േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്്
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

3 മരണ രജിേ് സരേഷൻ (1969ടെ 
ജനന-മരണ രജിേ് സരേഷൻ 
ആക്്) (1999-ടെ സകരള ജനന-
മരണ രജിേ് സരേഷൻ െട്ങ്ങൾ)

15 പ്രവൃത്രിദരിവസം (ആശുപത്രി, കരിപയപോ 
സച് കച്, സൗകര്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളരിൽ െപോത്ം)

തസദേശ 
രജിസ്ടാർ/ഗ്ാമ
േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്്
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

1. വീട്രിലം സ്ഥപോപനങ്ങളരിലം വച്ചുള്ള െരണം അപനവേഷരിച്ച് രജരിസ്റ്റർ മെയ്യുന്നതരിനച് 7 പ്രവൃത്രി ദരിവസം. 
2.ആശുപത്രിയരിൽവച്ചു നടന്ന െരണം റരിപ്പോർട്ച് ലഭരിക്കുന്ന ദരിവസം

4 ജനനം മരണം താമേിച്ചു രജിസ്റ്റ 
ർ ടെയ്യൽ (1969 ടെ ജനന-
മരണ രജിേ് സരേഷൻ ആക്്)

അനമതി െഭിച്് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

5 ജനന മരണ േർട്ിഫികേറ്് 1. 12-ാം വകു്് പ്രകാരമുള്ള ജനന േർ 
ട്ിഫികേറ്് രജിേ് സരേഷൻ ദിവേം 
2. മറ്റുള്ളവ ഏഴ് പ്രവൃത്ി ദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)
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6 ദടത്ടുക്കുന്ന കുട്ികളുടെ  രജിേ്  
സരേഷൻ 

15 പ്രവൃത്ി ദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

7 വിസദശത്തു നെന്ന ജനനങ്ങളുടെ 
രജിേ് സരേഷൻ (ബന്ധട്ട് നിയ 
മം/െട്ങ്ങൾകേ് വിസധയമായി)

30 പ്രവൃത്ി ദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

െീഫ് രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)

8 വിവാഹ രജിേ് സരേഷൻ (1955-
ടെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്്/ 1957-
ടെ സകരള ഹിന്ദു വിവാഹ രജി 
സ്റ്റർ ടെയ്യൽ െട്ങ്ങൾ) 

15 പ്രവൃത്ി ദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

ഹിന്ദു വിവാഹ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/ 

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ

9 വിവാഹം താമേിച്ചു രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ, 30 ദിവേത്ിന് സശഷ 
മുള്ളവ (1955-ടെ ഹിന്ദു വിവാഹ 
ആക്് / 1957-ടെ സകരള ഹിന്ദു വി 
വാഹ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യൽ െട്ങ്ങൾ) 

അനമതി െഭിച്ത് 
15 പ്രവൃത്ി ദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

ഹിന്ദു വിവാഹ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/ 

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ

10 വിവാഹ േർട്ിഫികേറ്് (1955-
ടെ ഹിന്ദു വിവാഹ ആക്് പ്രകാരം 
നെത്ിയ രജിേ് സരേഷൻ)

7 പ്രവൃത്ി ദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാർ/
ഗ്ാമേഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

ഹിന്ദു വിവാഹ 
രജിസ്ടാർ ജനറൽ/ 

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ

11 വിവാഹ രജിേ് സരേഷൻ (2008-
ടെ സകരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്യൽ (ടോതു) െട്ങ്ങൾ പ്രകാ 
രം ഒര വർഷത്ിനസശഷമുള്ള വി 
വാഹ രജിേ് സരേഷൻ) 

അനമതി െഭിച്് 
7 പ്രവൃത്ി ദിവേം

വിവാഹം 
(ടോതു) തസദേശ 

രജിസ്ടാർ ജനറൽ/
ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 

ടേക്രട്റി

ജില്ാ രജിസ്ടാർ 
(ജനനം-മരണം)/

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്് 
ഡയറക്ർ 

 വിവാഹ (ടോതു)
മുഖ്യ രജിസ്ടാർ 

ജനറൽ

12 ടകട്ിെ ഉെമസ്ാവകാശം വകമാ 
റ്ം ടെയ്യൽ

45 ദിവേം ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്്  
ഡയറക്ർ

13 ടകട്ിെ ഉെമസ്ാവകാശം േർട്ി 
ഫികേറ്് 

3 പ്രവൃത്ി ദിവേം ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്്  
ഡയറക്ർ

14 താമേകോരനാടണന്നുള്ള 
േർട്ിഫികേറ്് 

7 പ്രവൃത്ി ദിവേം ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്്  
ഡയറക്ർ

15 ഫാക്റികൾ, വ്യവോയ സ്ാേ 
നങ്ങൾ, വർകേ് സഷാപ്പുകൾ തു 
െങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിനള്ള 
വെേൻേ്

1. മറ്് സ്ാേനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരാസക്േ 
ോക്്യേത്ം വാസങ്ങണ്ടതില്ാത് 

സകസുകളിൽ 30 ദിവേം.

ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്്  
ഡയറക്ർ

2.  ആവശ്യമായ സരഖകൾ ഹാജരാകേിയാൽ മറ്റു സ്ാേനങ്ങളില് 
നിന്ന് അനമതി വാസങ്ങണ്ട േംഗതിയിൽ അവ െഭിച്് കഴിഞ്് 

45 ദിവേത്ിനകം

16 വ്യാോര സ്ാേനത്ിനള്ള 
വെേൻേ് 

1.മറ്് സ്ാേനങ്ങളിൽ നിന്നുംനിരാസക്േ 
ോക്്യേത്ം വാസങ്ങണ്ടതില്ാത് 

സകസുകളിൽ 30 ദിവേം

ഗ്ാമ േഞ്ായത്് 
ടേക്രട്റി

േഞ്ായത്് 
ഡേ്യൂട്ി ഡയറക്ർ

േഞ്ായത്്  
ഡയറക്ർ

2. ആവശ്യമായ സരഖകൾ ഹാജരാകേിയാൽ  മറ്് സ്ാേനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരാസക്േ േത്ം വാസങ്ങണ്ട 
േംഗതിയിൽ അവ െഭിച്് കഴിഞ്് 45 ദിവേത്ിനകം
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2012-വല സസവനരാവകരാശ നിയമപ്രകരാരനും നഗരകരാര്യവകുപ്പിവറെ അധികരാരപരിധിയിലുള്ള 
വകരാല്നും, വകരാച്ി, സകരാഴിസക്കരാടത് സമഖല സ�രായിറെത് ഡയറക്ടര ഓഫീസുകളിൽനിന്നും

വപരാതു�നങ്ങൾക്കു നല്കുന്ന സസവനങ്ങളുവട വിശദവിവരനും 

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി

സസവനങ്ങൾക്കരായുള്ള അസപക്ഷ
സയരാവടരാപ്പനും സമരപ്പിസക്കണ 

സരഖകൾ
നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും 
അപ്പീൽ

അധികരാരി

രണരാനും 
അപ്പീൽ

അധികരാരി

1 ആര്കേിടെക്റ് -എ 
ടകട്ിെ ഡിവേനര്
എഞ്ിനീയര് എ&ബി
ൌണ്്ാനര് എ&ബി
സൂ്ര് വവേര് എ&ബി
രജിേ്  സരേഷന്

ഇറെര്  വ്യൂ കഴിഞ്്  
45 ദിവേത്ിന
ള്ളില് നിശ്ിത 
ഫീേ് ഒടുക്കുന്ന

തിസമേല്

1999-ടെ സകരള മുനിേി്ാെിറ്ി ടക
ട്ിെനിര്്ാണ െട്ം അനബന്ധം ടക-
യിടെ അസേക് (സകാര്ട്് ഫീേ് സ്റ്റാ
മ്് േതിച്ത്) സയാടൊ്ം െട്ം 
151-ടെ അനബന്ധം എല് സൂെി്ി
ച്ിട്ടുള്ള േര്ട്ിഫികേറ്റുകളുടെ ോക്്യ
ട്ടുത്ിയ േകര്പ്പുകള്

ബന്ധട്ട്
സമഖെ

സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്മാര്

നഗരകാര്യ
ഡയറക്ര്

തസദേശ
േ്വയംഭരണ

വകു്്
ടേക്രട്റി2 വെേന്േ് പുതുകേല് 15 ദിവേം നിര്ണ്ണയികേട്ട് ഫീ േഹിതം 

സകാര്ട്് ഫീ സ്റ്റാമ്് േതിച് 
അസേക്

3 ഡ്യൂ്ിസകേറ്് 
വെേന്േ്

15 ദിവേം സകാര്ട്് ഫീേ് സ്റ്റാമ്് േതിച് 
അസേക്സയാടൊ്ം സനാട്റി 

ോക്്യട്ടുത്ിയ േത്യവാങ്മൂെം

മുനിസിപ്പൽ സകരാരപ്പസറഷനുകൾ

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

1 ജനന-മരണ നിര്ജീവ 
ജനന രജിേ്  സരേഷന്

സഹാസ്ിറ്ല് കിസയാസ്് 
വഴിയള്ളത് ഒര ദിവേം

മറ്റുള്ളവ 5 ദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

2
ദടത്ടുത്തു് രജ്സ്റ്റര്ടെയ്ത 
കുട്ികളുടെ ജനന 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം
േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

3 ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
കുട്ിയടെ സേരസെര്കേല് 15 പ്രവൃത്ിദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

4
ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
തിരത്ലകള് 
വരത്തുന്നതിന്

15 പ്രവൃത്ിദിവേം
േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

5
ജനന-മരണ
രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്് നല്കല്

1.  ഓണ്  വെന ്  - 
    3 പ്രവൃത്ിദിവേം
2. ഓഫ്  വെന് - 
    7 പ്രവൃത്ിദിവേം

േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

6
ജനന-മരണ രജിേ്  സരേഷന് 
ആക്ിടെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാര
മുള്ള ജനന േര്ട്ിഫികേറ്്

3 പ്രവൃത്ിദിവേം േബ് രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്
ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

7
പുതിയ ടകട്ിെത്ിന 
നമ്ര് നല്കി 
നികുതിചുമത്ല്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

8 ഉെസ്ാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് 10 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

9
റേി ഡന്ഷ്യല് േര്ട്ിഫികേറ്്

വകവശാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് (ഓകയുേന്േി)

5 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

10 ജമമാറ്ം 15 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

11 ടകട്ിെത്ിടറെ ഏജ് (േഴകേം) 
േര്ട്ിഫികേറ്് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവന്യൂ 
ഓഫീേര് / റവന്യൂ 

ഓഫീേര് / സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

12
ടകട്ിെനിര്്ാണ ടേര്മിറ്് 
(സകാമ്ൗണ്ട് വാള്, കിണര്, 
ടെെിസകാം െവര് എന്നിവയ്കം 

ബാധകം)
30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടകട്ിെത്ിടറെ ്ിന്് 
ഏരിയയടെ അെിസ്ാന

ത്ില് അേിസ്റ്ററെ് 
എഞ്ിനീയര് / അേിസ്റ്റ

റെ് എക്ികയുട്ിവ് 
എഞ്ിനീയര് / എക്ി 

കയുട്ിവ് എഞ്ിനീയര് /
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ിനീയര്  

/ ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

13

വിവാഹ രജിേ്   സരേഷനം 
രജിേ്  സരേഷന് േര്ട്ിഫികേറ്് 
നല്കലം
1. ഹിന്ദു വിവാഹ രജിേ്  സരേഷ

ന് ആക്് പ്രകാരം

2. ടോതു െട്ങ്ങള്പ്രകാരമുള്ള 
വിവാഹ രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് / 
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ഡയറക്ര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

14
െ്യൂസട്ാറിയല് സ്ാേനങ്ങളുടെ
 1. രജിേ്  സരേഷന് 

2. രജിേ്  സരേഷന് പുതുകേെ ് 

15 പ്രവൃത്ിദിവേം

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

ഡയറക്ര്

15 ആംബുെന്േ് സേവനം തത്സമയം (അസേക്യി
സമേല് /സഫാണ് മുസഖന)

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

16 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

17 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ് പുതുകേല്

30 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

18 അഗതി ടേന്ഷന് (വിവാഹ
സമാെിതര്ക്കും വിധവകള്ക്കും) 60 പ്രവൃത്ിദിവേം

അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 
ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

19
വാര്ദ്ക്യകാെ ടേന്ഷനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

20

വികൊംഗ/കര്ഷക 
ടതാഴിൊളി ടേന്ഷന് /50 

വയസ്സുകഴിഞ് അവിവാഹിത
കള്ക്കുള്ള ടേന്ഷന് /

ടതാഴില് രഹിത സവതനം

60 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

21
വിധവകളുടെ ടേണ് മകേള്കേ് 
വിവാഹധനേഹായത്ിനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം
അേിസ്റ്ററെ് റവനയു 

ഓഫീേര് /സൂപ്രണ്ട് / 
റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടഡേ്യൂട്ി ടേക്രട്റി

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

22
േ്വകാര്യ ആശുേത്ി / ോരാ 
ടമഡികേല് സ്ാേനങ്ങളുടെ 

രജിേ്  സരേഷന്
15 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് ഓഫീേര്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

23
വ്യാോരസ്ാേനങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഡി & ഒ വെേന്േ് 
നല്കലം പുതുകേലം

30 പ്രവൃത്ിദിവേം
ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് സൂ്ര് വവേര് 
/ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

24

ആവിശക്തിസയാ മസറ്ടതങ്ിലം 
ശക്തിസയാ 

ഉേസയാഗികേട്ടുന്ന 
ഫാക്റിസയാ വര്കേ് സഷാസ്ാ 

സജാെിസ്െസമാ 
നിര്്ിക്കുന്നതിസനാ 

സ്ാേിക്കുന്നതിസനാ ഉള്ള 
അനവാദം നല്കല്

45 പ്രവൃത്ിദിവേം ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

കുറിപ്പുകള് :
1. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ാ സരഖകളും േഹിതം േമ്പൂര്ണ്ണമായ അസേക് േമര്്ിക്കുന്ന തീയതി 

മുതൊണ് േമയേരിധി കണകോക്കുക
2. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനള്ള അസേക്സയാടൊ്ം േമര്്ിസകേണ്ട സരഖകള് / ഫീേ് എന്നിവ ബന്ധട്ട് 

നഗരേഭയടെ േൗരാവകാശ സരഖയില് പ്രഖ്യാേിച്ിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. നിയക്ത ഉസദ്യാഗസ്ടനന്നത് ഓസരാ നഗരേഭയിടെയം സ്റ്റാഫ് ോസറ്ണ് അനേരിച്് 4-ാം സകാളത്ില് പ്രസ്ാവിച്ിട്ടുള്ള 

ഉസദ്യാഗസ്ര ്  ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

മുനിസിപ്പരാലിറ്ികൾ
ക്രമ 

നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത
ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്

ഒന്നരാനും അപ്പീൽ
അധികരാരി

രണരാനും അപ്പീൽ
അധികരാരി

1 ജനന-മരണ നിര്ജീവ 
ജനന രജിേ്  സരേഷന് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്
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ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

2
ദടത്ടുത്തു് രജ്സ്റ്റര്ടെയ്ത 

കുട്ികളുടെ ജനന 
േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

3 ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 
കുട്ിയടെ സേരസെര്കേല് 15 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

4
ജനന-മരണ രജിസ്റ്ററില് 

തിരത്ലകള് 
വരത്തുന്നതിന്

15 പ്രവൃത്ിദിവേം

തസദേശ രജിസ്ടാറായി 
നിസയാഗിച്ിട്ടുള്ള 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര്  /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

5
ജനന-മരണ

രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്് നല്കല്

1.  ഓണ്  വെന ്  - 
    3 പ്രവൃത്ിദിവേം
2. ഓഫ്  വെന് - 
    7 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /ടഹല്ത്് 
ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

6
ജനന-മരണ രജിേ്  സരേഷന് 
ആക്ിടെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാര
മുള്ള ജനന േര്ട്ിഫികേറ്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം തസദേശ രജിസ്ടാര് / 
ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /

ടഹല്ത്് ഓഫീേര്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

7
പുതിയ ടകട്ിെത്ിന 

നമ്ര് നല്കി 
നികുതിചുമത്ല്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

8 ഉെസ്ാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് 10 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 

സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

9
റേി ഡന്ഷ്യല് േര്ട്ിഫികേറ്്

വകവശാവകാശ 
േര്ട്ിഫികേറ്് (ഓകയുേന്േി)

5 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

10 ജമമാറ്ം 15 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 
സൂപ്രണ്ട്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

11 ടകട്ിെത്ിടറെ ഏജ് 
(േഴകേം)  േര്ട്ിഫികേറ്് 7 പ്രവൃത്ിദിവേം റവന്യൂ ഓഫീേര് / 

സൂപ്രണ്ട്
നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

12
ടകട്ിെനിര്്ാണ ടേര്മിറ്് 
(സകാമ്ൗണ്ട് വാള്, കിണര്, 
ടെെിസകാം െവര് എന്നിവയ്കം 

ബാധകം)
30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടകട്ിെത്ിടറെ ്ിന്് 
ഏരിയയടെ അെിസ്ാന

ത്ില് അേിസ്റ്ററെ് 
എഞ്ിനീയര് / 

അേിസ്റ്ററെ് എക്ികയുട്ിവ് 
എഞ്ിനീയര് / എക്ി 

കയുട്ിവ് എഞ്ിനീയര് / 
നഗരേഭാ ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

ഡയറക്ര്
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13

വിവാഹ രജിേ്   സരേഷനം 
രജിേ്  സരേഷന് േര്ട്ിഫികേറ്് 
നല്കലം
1. ഹിന്ദു വിവാഹ രജിേ്  സരേഷ

ന് ആക്് പ്രകാരം

2. ടോതു െട്ങ്ങള്പ്രകാരമുള്ള 
വിവാഹ രജിേ്  സരേഷന് 
േര്ട്ിഫികേറ്്

10 പ്രവൃത്ിദിവേം

10 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി 

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് 

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

ഡയറക്ര് 

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

14
െ്യൂസട്ാറിയല് സ്ാേനങ്ങളുടെ
 1. രജിേ്  സരേഷന് 
2. രജിേ്  സരേഷന് പുതുകേെ ് 

15 പ്രവൃത്ിദിവേം
7 പ്രവൃത്ിദിവേം

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

15 ആംബുെന്േ് സേവനം തത്സമയം (അസേക്യി
സമേല് /സഫാണ് മുസഖന)

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

16
േിനിമ തിസയറ്ര് 

വെേന്േ് 60 പ്രവൃത്ിദിവേം
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /

റവന്യൂ ഓഫീേര് /
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

17 േിനിമ തിസയറ്ര് 
വെേന്േ് പുതുകേല് 30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഓഫീേര് /
റവന്യൂ ഓഫീേര് /

ടേക്രട്റി
സമഖെ സജായിറെ് 

ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

18 അഗതി ടേന്ഷന് (വിവാഹ
സമാെിതര്ക്കും വിധവകള്ക്കും) 60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

19
വാര്ദ്ക്യകാെ ടേന്ഷനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

20

വികൊംഗ/കര്ഷക 
ടതാഴിൊളി ടേന്ഷന് /50 

വയസ്സുകഴിഞ് അവിവാഹിത
കള്ക്കുള്ള ടേന്ഷന് /

ടതാഴില് രഹിത സവതനം

60 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

21
വിധവകളുടെ ടേണ് മകേള്കേ് 
വിവാഹധനേഹായത്ിനള്ള 

അസേക്യിസമേലള്ള 
അസന്വഷണ റിസ്ാര്ട്്

7 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

റവന്യൂ ഇന്ടസ്ക്ര്

നഗരേഭാ
ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര്

22
േ്വകാര്യ ആശുേത്ി / ോരാ 
ടമഡികേല് സ്ാേനങ്ങളുടെ 

രജിേ്  സരേഷന്
15 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
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കുറിപ്പുകള് :
1. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ാ സരഖകളും േഹിതം േമ്പൂര്ണ്ണമായ അസേക് േമര്്ിക്കുന്ന തീയതി 

മുതൊണ് േമയേരിധി കണകോക്കുക
2. ഓസരാ സേവനവും െഭിക്കുന്നതിനള്ള അസേക്സയാടൊ്ം േമര്്ിസകേണ്ട സരകഖള് / ഫീേ് എന്നിവ ബന്ധട്ട് 

നഗരേഭയടെ േൗരാവകാശ സരഖയില് പ്രഖ്യാേിച്ിട്ടുള്ള പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. നിയക്ത ഉസദ്യാഗസ്ടനന്നത് ഓസരാ നഗരേഭയിടെയം സ്റ്റാഫ് ോസറ്ണ് അനേരിച്് 4-ാം സകാളത്ില് പ്രസ്ാവിച്ിട്ടുള്ള 

ഉസദ്യാഗസ്ര് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

23
വ്യാോരസ്ാേനങ്ങള്ക്കുള്ള 

ഡി & ഒ വെേന്േ് 
നല്കലം പുതുകേലം

30 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

24

ആവിശക്തിസയാ മസറ്ടതങ്ിലം 
ശക്തിസയാ 

ഉേസയാഗികേട്ടുന്ന 
ഫാക്റിസയാ വര്കേ് സഷാസ്ാ 

സജാെിസ്െസമാ 
നിര്്ിക്കുന്നതിസനാ 

സ്ാേിക്കുന്നതിസനാ ഉള്ള 
അനവാദം നല്കല്

45 പ്രവൃത്ിദിവേം

ടഹല്ത്് ഇന്ടസ്ക്ര് /
ടഹല്ത്് സൂ്ര് 

വവേര് /
ടഹല്ത്് ഓഫീേര് / 

ടേക്രട്റി

സമഖെ സജായിറെ് 
ഡയറക്ര് ഡയറക്ര്

ക്രമ 
നമ്പര സസവനങ്ങൾ സമയപരിധി നിയുക്ത

ഉസദ്യരാഗസ്ഥന്
ഒന്നരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി
രണരാനും അപ്പീൽ

അധികരാരി

പഞ്രായത്തു മുനിസിപ്പൽ ഭരാരവരാഹികളുവട ഓണസററിയവനും ബത്കളുനും

ഭരാരവരാഹികൾ പ്രതിമരാസ  ഓണസററിയനും (രൂപ) സയരാഗങ്ങളിൽ പവകെടുക്കുന്നതിനുള്ള  
ഹരാ�ര ബത്

ജില്ാ 
േഞ്ായത്്

പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

15800
13200
9400
8800

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

സബ്ാകേ് 
േഞ്ായത്്

പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

14600
12000
8800
7600

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

ഗ്ാമേഞ്ായത്് പ്രേിഡറെ്
വവേ് പ്രേിഡറെ്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

13200
10600
8200
7000

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

സകാര്്സറഷന് സമയര്
ടഡേ്യൂട്ി സമയര്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

15800
13200
9400
8200

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ

മുനിേി്ാെിറ്ി ടെയര്മാന്
വവേ് ടെയര്മാന്
സ്റ്റാറെിംഗ് ക്ിറ്ി ടെയർമാൻ
അംഗങ്ങൾ

14600
12000
8800
7600

250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
250 രൂേ, മാേേരിധി 1250 രൂേ
200 രൂേ, മാേേരിധി 1000 രൂേ



154
138

A
ng

am
al

i
Thiruvananthapuram 40 74 95 105 118 128 136 154 165 209 228 242

 Kilimanoor 34 55 6 5 78 88 96 114 125 169 188 202
Kottarakkara 21 31 44 54 62 80 91 135 154 168

Adoor 10 23 33 41 59 70 114 133 147
Pandalam 13 23 31 49 60 104 123 137

Chengannur 10 18 36 47 91 110 124
Thiruvalla 8 26 37 81 100 114

Changanassery 18 29 73 92 106
Kottayam 11 55 74 88

Ettumanoor 44 63 77
Muvattupuzha 19 33

Perumbavoor 14
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2.  Main Central Road : THIRUVANANTHAPURAM - ANGAMALI
Distance in Kms. (Approximate)

Adoor - Punalur 30; Adoor - Kayamkulam 27; Adoor - Pathanamthitta 21; Pandalam - Mavelikkara 18;
Chengannur - Haripad 28; Thiruvalla - Mavelikkara 19; Changanassery - Alappuzha 31; Kottayam - Kanjirappally 39;

Kanjirappally - Peerumade 35; Peerumade - Vandiperiyar 32; Vandiperiyar - Kumili - 15; Kumili - Thekkadi 2;
Kumili - Munnar 115; Ettumanoor - Vaikom 30; Vaikom - Ernakulam 29; Muvattupuzha - Kothamangalam 12;

Kothamangalam - Munnar 81; Muvattupuzha - Ernakulam 42.

TABLE OF DISTANCES - ROAD WAY
1.  National Highway : THIRUVANANTHAPURAM - PALAKKAD

Distance in Kms. (Approximate)

Thiruvananthapuram 3 3 7 1 109 112 157 178 219 240 251 268 297 365
Attingal 38 76 8 9 124 145 186 207 218 235 264 332

Kollam 38 51 86 107 148 169 180 197 226 294
Kayamkulam 1 3 4 8 69 110 131 142 159 188 256

Haripad 35 56 97 118 129 146 175 243
Alappuzha 21 62 83 94 111 140 208

Cherthala 41 62 73 90 119 187
Ernakulam 21 32 49 78 146

Aluva 11 28 57 125
Angamali 17 46 114

Chalakkudi 29 97
Thrissur 68
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Thrissur-Kottakal 78 km, Kottakal-KKD 50 km, KKD-
Mahe 58 km, Mahe-Kannur 35km, kannur-Bakal 103
km, Bakal- KSGD 12km,

Thrissur-Shornur 35km,Thrissur-PKD 70km, KKD-
Kalpta 73km, Kalpata-S.Batheri 24km
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2020 വല അവധി ദിനങ്ങൾ
എല്രാ ഞരായറരാഴ്ചയുനും ഓസരരാ ഇനുംഗ്ീഷത് മരാസത്ിവലയുനും 

രണരാനും ശനിയരാഴ്ചയുനും വപരാതു അവധിയരായിരിക്കുനും.

മന്നം ജയന്ി ജനവരി 2 വ്യാഴം
ശിവരാത്ി ടഫബ്രുവരി 21 ടവള്ളി
ടേേഹ വ്യാഴാഴ്ച ഏപ്രില് 9 വ്യാഴം
ദുഃഖ ടവള്ളിയാഴ്ച  ഏപ്രില് 10 ടവള്ളി
വിഷു/സഡാ. ബി.ആർ. അംസബദ്കർ ജയന്ി ഏപ്രില് 14 ടൊവ്
സമയ് ദിനം സമയ് 1 ടവള്ളി
കർകേെക വാവ് ജൂൊയ് 20 തിങ്ള്
ഈദൽ അദ്ഹ* (ബക്രീദ്) ജൂൊയ് 31 ടവള്ളി
േ്വാതന്ത്ര�ദിനം ആഗസ്റ്റ് 15 ശനി
അയ്യന്കാളി ജയന്ി ആഗസ്റ്റ് 28 ടവള്ളി
മുഹറം* ആഗസ്റ്റ് 29 ശനി
തിരസവാണം ആഗസ്റ്റ് 31 തിങ്ള്
മൂന്നാം ഓണം ടേേ്റ്ംബര് 1 ടൊവ് 
നാൊം ഓണം / ശ്ീനാരായണഗുര ജയന്ി ടേേ്റ്ംബര് 2 ബുധന്
ശ്ീകൃഷ്ണ ജയന്ി ടേേ്റ്ംബര് 10 വ്യാഴം
ശ്ീനാരായണഗുര േമാധി ദിനം ടേേ്റ്ംബര് 21 തിങ്ള്
ഗാന്ധിജയന്ി  ഒസക്ാബര് 2 ടവള്ളി
മഹാനവമി ഒസക്ാബര് 24 ശനി
വിജയദശമി  ഒസക്ാബര് 26 തിങ്ള്
മിൊഡി ടഷരീഫ് *(നബിദിനം) ഒസക്ാബര് 29 വ്യാഴം
ക്രിസ്തുമേ് ഡിേംബര് 25 ടവള്ളി

താടഴ ടകാടുത്ിരിക്കുന്ന ആസ്ാഷങ്ങൾ/ഉത്സവങ്ങൾ ടോതു അവധി ദിവേത്ിൽ 
(ഞായർ / രണ്ടാം ശനി) വരന്നതായതിനാൽ സമല്പറഞ് േട്ികയിൽ ഉൾട്ടുത്ിയിട്ില്.

റി്ബ്ിക് ദിനം ജനവരി 26 ഞായര്
ഈസ്റ്റർ ഏപ്രില് 12 ഞായർ
ഈദൽ ഫിത്ർ (റംോൻ)*  ടമയ് 24  ഞായർ
ഒന്നാം ഓണം ആഗസ്റ്റ് 30 ഞായര്
ദീോവെി നവംബര് 14 രണ്ടാം ശനി
 
നിയന്തിത അവധി
അയ്യ വവകുണ്ഠ േ്വാമി ജയന്ി  മാര്ച്് 12 വ്യാഴം - നാൊര് േമുദായത്ിലള്ള േർകോർ ജീവനകോർകേ് നിയന്ത്രിത  
അവധിയായിരിക്കും
ആവണി അവിട്ം ആഗസ്റ്റ് 3 തിങ്ള് - ബ്ാഹ്മണ േമുദായത്ിലള്ള േർകോർ ജീവനകോർകേ് നിയന്ത്രിത  അവധി
യായിരിക്കും.
വിശ്വകർ്ദിനം - ടേേ്റ്ംബര് 17 വ്യാഴം - വിശ്വകര്് േമുദായത്ിലള്ള േർകോർ ജീവനകോർകേ് നിയന്ത്രിത  
അവധിയായിരിക്കും

* േിറ കാണുന്നതനേരിച്് മാറ്ം വരാവുന്നതാണ്



157



158

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

                          സേരം സമല് വിൊേവും    സഫാണ് ടമാവബല്
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