ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 03/01/2017 ല്
ലൈഫ് മിഷടെ മുന്നോെിയോയി കൂെിയ ന്യോഗത്തിന്ടെ മിടിെ്

്

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ുടെ അദ്ധ്യക്ഷത ില് 03/01/2017 ന് മുഖ്യമന്ത്രി ുടെ
യ ോണ്ഫറന്സ്
ഹോലില്
ലൈഫ്
മിഷടെ
മുടരോരുക പ
ന്ത്രവത്തനള്
വിൈ ിരുത്തുരതിനോ ി ബഹു. മന്ത്രിമോ, ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി, ഗവ: ടസന്ത് ട്ടറനിമോ
എരിവരുടെ യ ോഗം
ൂെു
ുണ്ടോ
യ ോഗത്തില് രടെെുത്തവരുടെ രട്ടി
യ ോഗത്തില്
ബഹു.തയേശ
വഷംട

ി. യ ോഗം രോവിടൈ 11.00 മണിക പ് ആരംഭിച്ചു.
ഇയതോടെോപ്പം ഉള്ളെക പം ടചയ്യുരു.

രടെെുത്തവടര ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി
സവ ംഭരണ വ ുപ്പ് മന്ത്രി, വിഷ

സവോഗതം ടച ്തു. തുെര്
ം അവതരിപ്പിച്ചു. അെുത്ത 5

ോണ്ട് ഭവനവും ഭൂമി ും വീെും ഇലാതോത്ത എലാതോവക പും ജീവിതസുരക്ഷിതത്തവും

ഉറനപ്പുവരുത്തുരതു വഴി യ രലത്തിടെ സോമൂഹി /രചാതോത്തൈ യമഖ്ൈ ില് ോരയമോ
മോറ്റം ഉണ്ടോ ുടമരും ആമുഖ്മോ ി ബഹു. മന്ത്രി രറനഞ്ഞു. തുെര് മിഷടെ
സമീരനവും ന്ത്രവത്തന രീതി ും ബഹു.മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിടനതുെര് ഓയരോ
വിഷ ത്തിൈും വലടര വിശദമോ ചച്ച നെരു.

1.

ടിര്വ്വഹയ ടയ

രദ്ധ്തി നിവഹണത്തിനോ ി രു ന ം ആവശയമോണ് എര് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി
അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. ഭവനരഹിക പ്, മോനയവും സുരക്ഷിതതവവും ഉള്ള ഭവനയത്തോടെോപ്പം
ജീവയനോരോധി ഉറനപ്പോക പോ്
ഴി ുര ഭവന സംവിധോനമോ ിരിക പണം ലൈഫില്
ഉണ്ടോക പയണ്ടത് എര് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. തുെര് വിശദ ചച ്ക പു യശഷം
തോടഴരറന ുര തീരുമോനള് എെുത്തു.

തീരുമാനം
അെുത്ത 5 വഷത്തിനുള്ളില്, എലാതോവക പും ഭവനം നല് ുരതിനോ ി, ഥോഥ
ഗുണയഭോക്തോക പടല ടണ്ടത്തി, തോടഴരറന ുര ആനു ൂൈയള് നല് ു .
-

സ്ഥൈമുള്ള എലാതോവക പും. സോതികത്തി സഹോ ം നല് ി ഗുണയഭോക്തോവ്
യനരിയട്ടോ, ഏജ്സി മുയഖ്നയ ോ നിമോണം നെത്തു .
ഭൂരഹിതക പ്, എലാതോവിധ സോമൂഹി /രചാതോത്തൈ സൗ രയയത്തോെും
ജീവയനോരോധിയ

2.

ോെും

ൂെി

ഭവന സമുച്ച

ം/ക്ലസ്റ്ററനു

് നിമിച്ചു നല്

ു

.

എലാതോവയര ും

ോണ്ടു

പദ്ധ്തിയുടെ ഗുയന് ോക്തോക്കള്

രദ്ധ്തി

ുടെ

ഗുണയഭോക്തോക പലോ

ി,

ഭവന

രഹിതരോ

ട

വരണടമരും, വോസയ ോഗയമോ ഭവനമിലാതോത്തവടര ും രരിഗണിക പണടമരും, ബഹു.
മുഖ്യമന്ത്രി അറനി ിച്ചു.
തുെര് വിശദമോ
ചച്ച ്ക പു യശഷം രദ്ധ്തി ുടെ
ഗുയണോക്തോക പലോ ി തോടഴ സൂചിപ്പിക പുര 4 വിഭോഗം ഗുണയഭോക്തോക പടല ും
ഉ്ടക പോള്ളിക പോ് തീരുമോനിച്ചു.
-

യ

ഭൂമി ുള്ള ഭവന രഹിത

ോഗതീരുമോനം
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-

ഭവന നിമോണം രൂത്തി

ോക പോ്

ഭവനം ഉള്ളവ
രുറനയതികോക പിയൈോ, തീരയദശ യമഖ്ൈ
ഭവനം ഉള്ളവ.
ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിത

ഴി

ോത്തവ/വോസയ

ിയൈോ; യതോട്ടം യമഖ്ൈ

ോഗയമലാതോത്ത

ിയൈോ തോത്

ോൈി

തീരുമാനം
a . മു

ലില് സൂചിപ്പിച്ച 4 വിഭോഗം

ുെുംബളടല ും ഗുണയഭോക്തോക പലോക പോ്

തീരുമോനിച്ചു.
b. ആദയഘട്ടത്തില് ഭൂമി ുള്ള ഭവനരഹിതക പ് വീെ് നല് ുരതിന് ന്ത്രോധോനയം
നല് ുരതിനും, ഇതിയനോടെോപ്പം തടര ഭൂമി ടണ്ടത്തി, ഭൂരഹിതരോ വരുടെ
ന്ത്രശ്നം സോദ്ധ്യമോ
സമ ബന്ധിതമോ

സ്ഥൈളലില് ട ട്ടിെസമുച്ച
ി തീക പോ് തീരുമോനിച്ചു.

c . ഗുണയഭോക്തോവിടെ
അഗതി

3.

ടല

രു

ൂണിറ്റ്

ൂണിറ്റോ

ുെുംബമോ

ള് തീത്ത്

ിരിക പുരതോണ്. എരോല്

ി രരിഗണിയക പണ്ടതോണ്.

ഗുന്യോക്തോക്കടെ കടെത്തുന ടെപെിന്ത്കമ

ഥോഥ ഗുയണോക്തോക പടല
ടണ്ടത്തു
എരതോണ് മിഷടെ ന്ത്രധോന
ടവലാതുവിലി എര് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ആമുഖ്മോ ി രറനഞ്ഞു. എസ്.ഇ.സി.സി ുടെ
വിവരള് ന്ത്ഗോമവി സന വ ുപ്പില് ൈഭയമോടണരും ആ ത് സൂച മോ ി എെുത്ത്
രരിയശോധന നെത്തി, വിട്ടുയരോ വടര ൂട്ടിയച്ചക പോവുരതോണ് എരും, അത്തരത്തില്
ൈഭയമോ ുര രട്ടി യന്ത് ോഡീ രിച്ച്, രഞ്ചോ ത്ത് തൈത്തില് അപ്പീൈിനും, തുെര് ജിലാതോ
തൈത്തില് അപ്പീൈിനും സൗ രയമുണ്ടോക പുരതോണ് ഉചിതം എരും ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി
രറനഞ്ഞു. ആര് മുഖ്ോരിരം രരിയശോധന നെത്തണടമരതിടന സംബന്ധിച്ച് വിശദമോ
ചച്ച നെരു. ഉയദയോഗസ്ഥ സംവിധോനടത്ത ഉരയ ോഗിച്ചും ുെുംബന്ത്ശീ സംവിധോനടത്ത
ഉരയ ോഗിച്ചും രരിയശോധന നെത്തുരതിടന സംബന്ധിച്ച് വിശദമോ
തുെര് തോടഴരറന ുര തീരുമോനളടലെുത്തു.

ചച്ച നെരു.

തീരുമാനം
a . 2011-ല് യ ന്ത്രസക പോ നെത്തി
അെിസ്ഥോനമോക പു .
b. ഈ സയവ

സോമൂഹി

ില് ഭവനരഹിത എരു

സോതിക

ടണ്ടത്തി

ത്തി

വരുടെ

ജോതി സയവ
ോരയത്തില് യനരിട്ടു

സയവ നെത്തി ഗുണയഭോക്തോക പടല നിണ ിക പു .
c . സയവ ക പ
് ുള്ള ചുമതൈ ുെുംബന്ത്ശീക പ് ആ ിരിക പുരതോണ്. ആ

ത്

ുെുംബന്ത്ശീ ുടെ സംഘെന സംവിധോനം ഉരയ ോഗിച്ച് നെയത്തണ്ടതോണ്
d. ആദിവോസി യമഖ്ൈ ില് ുെുംബന്ത്ശീ സംവിധോനം ശക്തമലാത എെില് രട്ടി
വഗ ന്ത്രയമോട്ടമോടര ഉരയ ോഗിക പുരതോണ്.
e. തയേശസവ

ംഭരണ സ്ഥോരനളലുടെ ല

വശമുലല എസ്.ഇ.സി.സി

വിവരള്, തയേശ
സവ ംഭരണ സ്ഥോരനള് വിവിധ രദ്ധ്തി ്ക പോ ി
തയ്യോറനോക പി ിട്ടുലല ഭവനരഹിതരുടെ രട്ടി , നഗരളലില് രി.എം.എ.ലവക പ്
തയ്യോറനോക പി രട്ടി , എരിവ രരിയശോധനക പോ ി ുെുംബന്ത്ശീക പ്
ല മോയറനണ്ടതോണ്. രരിശീൈനം സിദ്ധ്ിച്ച ുെുംബന്ത്ശീ ന്ത്രവത്ത 
ഗുണയഭോക്തോക പടല യനരില്

യ

ോഗതീരുമോനം

ണ്ട്

ഥോഥവിവരള് യരഖ്ടപ്പെുയത്തണ്ടതും
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അത്തരത്തില് തയ്യോറനോക പുര വിവരള് തയേശസവ

ംഭരണ സ്ഥോരന

ടസന്ത് ട്ടറനിക പ് ല മോയറനണ്ടതോണ്.
f . സയവ ുടെ യമല്രരിയശോധന ക പ
് ോ ുലല ചുമതൈ ഫീല്ഡ്തൈ
ഉയദയോഗസ്ഥക പോ ിരിക പുരതോണ് ഇവി.ഇ. , ടജ.എച്ച്.ഐ തുെളി വ).
ഇവ, എലാതോ സയവ വിവരളലും യന്ത് ോസ് ടചക പ് ടചയയ്യണ്ടതും അത്തരത്തില്
രരിയശോധിച്ച് അഹത ിലാതോത്തവ രട്ടി
ില് വരിട്ടിലാതോട ര്
ഉറനപ്പുവരുയത്തണ്ടതുമോണ് .
g . ഇത്തരത്തില് ൈഭയമോ

ുര സയവ വിവരള്

തികയൂട്ട അധിസ്ഥിത

വിവരയശഖ്രത്തിയൈക പ് വിനയസിപ്പിയക പണ്ടതോണ്. ന്ത്രസ്തുത വിവരള്
ടരോതുജനള്ക പ് ന്ത്രോരയമോ ിരിക പുരതോണ്. ഇതിടെ ചുമതൈ
ുെുംബന്ത്ശീക പും ന്ത്ഗോമ വി സന മീഷണക പും ആ ിരിക പുരതോണ്.
h. സയവ വിവരള് ആയക്ഷരം സവീ രിക പുരതിനോ ി ടവബ്ലസറ്റിൈും
ര

പ്പു

് രഞ്ചോ

ത്ത്/വിയലാതജ് ഓഫീസ് തൈത്തിൈും

ന്ത്രസിദ്ധ്ീ രിയക പണ്ടതോണ്.
i . ആയക്ഷരം സവീ രിക പുരതിന് രഞ്ചോ ത്ത്തൈത്തില് സംവിധോനം
ഉണ്ടോ ിരിക പണം. ആയക്ഷരം ഫീല്ഡ്തൈ ഉയദയോഗസ്ഥ യനരിട്ട് രരിയശോധിച്ച്
ആവശയടമെില് യനരിട്ട് യ ട്ട് തീപ്പോയക പണ്ടതോണ്.
j . വിട്ടുയരോ വടര ഉ്ടപ്പെുത്തുരതിന് സൗ രയമുണ്ടോ ിരിക പണം.
രട്ടി
ുറ്റമറ്റതോക പല്
k . തയേശസവ ംഭരണ സ്ഥോരനളലില് നിരും ൈഭിക പുര രട്ടി യന്ത് ോഡീ രിച്ച്
ന്ത്രസിദ്ധ്ീ രിക പുരതിടെ ചുമതൈ ജിലാതോ മിഷന് ആ ിരിക പുരതോണ്.
l . ഇത്തരത്തില് ആയക്ഷരള് യ ട്ടയശഷം തയ്യോറനോക പുര ഗുണയഭോക്തയ രട്ടി
രഞ്ചോ

ത്ത്/ജിലാതോ തൈത്തില് ന്ത്രസിദ്ധ്ീ

രിയക പണ്ടതോണ്.

m. ഇതില് ആയക്ഷരം ഉള്ളവക പ് ജിലാതോതൈ സമിതിക പ് ആയക്ഷരം
നല് ോവുരതോണ്. ആ.ഡി. /സബ് ലക്ട, അസി. ലക്ട എരിവ ഇത്
രരിയശോധിച്ച് രട്ടി അരിമമോയക പണ്ടതോണ്. ഇ2nd Appeal)
n. സയവ നെരെി ് ടഫന്ത്ബുവരി 15-നു മുതികോ ി രൂത്തീ രിച്ച് അരുതടര
ആദയ രട്ടി ന്ത്രസിദ്ധ്ീ രിയക പണ്ടതോണ്. അരിമ രട്ടി മോച്ച് 31-ന് മുതികോ ി
ന്ത്രസിദ്ധ്ീ രിയക പണ്ടതോണ്.
o. സയവ ുടെ ും, ഡോറ്റോ എ്ന്ത്െി ുടെ ും ചുമതൈ
ുെുംബന്ത്ശീക പോ

ിരിക പുരതോണ്. ആയക്ഷരം യ

്ക പുരതിനും രട്ടി

അരിമമോക പുരതിടെ ും രൂണ ചുമതൈ ജിലാതോമിഷനു ്ക പ്
ആ ിരിക പുരതോണ്.
p. ഓയരോ ഘട്ടത്തിൈും രുതുതോ ി ൂട്ടിയചക പുരവരുടെ ും,
ഴിവോക പുരവരുടെ ും രട്ടി ന്ത്രയതയ മോ ി ന്ത്രസിദ്ധ്ീ രിയക പണ്ടതോണ്.
ഴിവോക പുരതിടെ
യരഖ്ടപ്പെുത്തി

4.

ും

ൂട്ടിയച്ചക പുരതിടെ ും

ോരണം

ിരിയക പണ്ടതോണ്.

മുന്ഗയടോന്ത്കമ

എലാതോവക പും ഭവനടമര ൈക്ഷയയത്തോടെ ോണ് മിഷ് ന്ത്രവത്തിക പുരത് എെിൈും
ഏറ്റവും അഹരോ ചിൈക പ് മു്ഗണന നല് ുരത് ഉചിതമോ ിരിക പുടമര് ബഹു.

യ

ോഗതീരുമോനം
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മുഖ്യമന്ത്രി അഭിന്ത്രോ

ടപ്പട്ടു. 8 ഘെ

മു്ഗണന ന്ത് മം തയ്യോറനോക പി
ആ ത് തോടഴ യചക പുരു.

ള് ഉ്ടക പോള്ളിച്ചുട

ിട്ടുള്ളതോ

ോണ്ട്

ി ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി യ

a.
b.
c.
d.

മോനസി ടവലാതുവിലി യനരിെുരവ/അന്ധ/ശരീരി
അഗതി ്
അംഗലവ ൈയമുള്ളവ
ഭിരൈിംഗക പോ

e.

ഗുരുതര/മോര

f.
g.

അവിവോഹിതരോ അമമോ
യരോഗം/അര െത്തില്ടപ്പട്ട് യജോൈി ടച

h.

ന്ത്രോര്തി ിലാതോത്തവ
വിധവ ്

അന്ധത/ശോരീരി

രു

രെ്

ോഗടത്ത അറനി

ിച്ചു.

തലച്ച സംഭവിച്ചവ

യരോഗമുള്ളവ
്ത് വരുമോനം

തലച്ച എരിവക പ് ന്ത്രോധോനയം നല്

ടണ്ടത്തോ്

ുരത് ഉചിതമോടണെിൈും

മറ്റു ലവ ൈയമുള്ളവക പ് ുറനഞ്ഞത് 40% എെിൈും ലവ ൈയം ഉടണ്ടെില് മോന്ത്തയമ
രരിഗണിക പോവൂ എര് യ ോഗത്തില് അഭിന്ത്രോ ം ഉ രു. ഇതിനോ ി യവണ്ട
ടമഡിക പല് രരിയശോധന ഗുണയഭോക്തോക പലുടെ ഉത്തരവോദിതവം ആക പി
നിഷക പ ഷിക പരുടതരും ഇക പോരയത്തില് ന്ത്രയതയ
ഏടറ്റെുക പണടമരും അഭിന്ത്രോ ം ഉ രു.

രെ്

ൂെി

ുെുംബന്ത്ശീ

തീരുമാനം.
മു ലില് ട ോെുത്തിരിക പുര മു്ഗണനോന്ത് മം അംഗീ രിച്ചു. സയവ യഫോമില്
െി വിവരള് യശഖ്രിക പുരതിനുള്ള സംവിധോനം ഉണ്ടോ ിരിക പണടമരും, 40% ത്തിന്
മു ലില് ലവ ൈയം ഉള്ളവക പ് മോന്ത്തം മു്ഗണന നല് ുരതിനും തീരുമോനിച്ചു.

5.

പദ്ധ്തിയില് ടിനു ഒഴിവോന്ക്കെവര്വ്

രദ്ധ്തി ുടെ ഗുണയഭോക്തോക പലോ ി വരുരവരില് നിരും നിബന്ധമോ ും
ഴിവോയക പണ്ടവരുടെ മോനദണ്ഡള് യ ോഗം ചച്ച ടച ത
് ു. തോടഴരറന ുരവടര
ഴിവോക പോ് യ ോഗത്തില് ശുരോശ ുണ്ടോ ി.
a . സക പോ/അദ്ധ്സക പോ/ടരോതുയമഖ്ൈ സ്ഥോരനളലിടൈ സ്ഥിര
യജോൈി

ുള്ളവ

b. ഈ സ്ഥോരനളലില് നിരും ടര്ഷ് ൈഭിക പുരവ ഇനിചാതിത വോഷി
വരുമോനത്തില് ൂെുതല് ഉലലവ)
c . ന്ത്ഗോമ രഞ്ചോ ത്തു ലില് രു ഏക പറനില് ൂെുതല് ഭൂമി ുള്ളവരും
മു്സിപ്പോൈിറ്റി ് 50 ടസെിന് ൂെുതല് ഭൂമി ുള്ളവരും
യ

ോപ്പയറനഷനു

ബോധ

ലില് 25 ടസെിന്

ൂെുതല് ഭൂമി ുള്ളവരും ഇഎസ് റ്റിക പ്

മലാത)

d. 4 ചന്ത് വോഹനമുള്ളവ എരിവടര ഴിവോക പണടമര് അഭിന്ത്രോ ം
ഉ ടരെിൈും ഴിവോക പുരവരുടെ രട്ടി ആദയ ഘട്ടത്തില് തീരുമോനിയക പണ്ട
വിഷ മലാത എരും, സയവ നെത്തി യശഷം െി വിഷ ത്തില്
തീരുമോനടമെുക പുരത് ഉചിതമോ ിരിക പുടമരും അഭിന്ത്രോ മുണ്ടോ ി.

യ

ോഗതീരുമോനം
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തീരുമാനം.
െി വിഷ

6.

ത്തില് സയവനെത്തി

തിനുയശഷം തീരുമോനടമെുക പോ് മോറ്റിവച്ചു.

വടത്തിന്ടെ വൈിപ

ഭവനരഹിതക പ്
ആമുഖ്മോ

നല്

ുര

ഭവനം,

ി സൂചിപ്പിച്ചു. ഉരയ

മോനയമോ

ിരിക പണടമര്,

ബഹു.

മുഖ്യമന്ത്രി,

ോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഓയരോ മുറനിക പും, നിചാതിത വൈിപ്പം

യവണടമരും, അത്തരത്തില്
രു ഭവനത്തിന് 550 ചതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീണം
ഉചിതമോ ിരിക പുടമര് ബഹു.തയേശ സവ ംഭരണ വ ുപ്പ് മന്ത്രി അറനി ിച്ചു. തുെര്
വിശദമോ ചച്ച ക പ
് യ
് ശഷം, 600 ചതുരന്ത്ശ അെി ില് ൂയെണ്ടതിടലാതര് തീരുമോനിച്ചു.
ടവറനും രു മുറനി മോന്ത്തം വ ്ക പുര സ്ഥിതി
ഴിവോക പുരതിനു
യവണ്ടി
350
ചതുരന്ത്ശ അെി

ുറനഞ്ഞ വിസ്തീണമോ

ി നിജടപ്പെുത്തോ് തീരുമോനിച്ചു.

തീരുമാനം
-

-

രദ്ധ്തിന്ത്ര ോരം നിമിക പുര ഭവനത്തിടെ വൈുപ്പം ുറനഞ്ഞത് 350 ചതുരന്ത്ശ
അെി ോ ിരിക പുരതോണ്. സക പോ ഇെടരട്ടു യനരിട്ടു നിമിക പുര
ഭവനളലുടെ ും ഏറ്റവും ുറനഞ്ഞ വൈുപ്പം 350 ചതുരന്ത്ശ അെി ോ ി
നിഷ് ഷിക പുരു
ഭവനത്തിടെ രരമോവധി വൈിപ്പം 600 ചതുരന്ത്ശ അെി
വിസ്തീണമോ ിരിക പുരതോണ്.

7.

വട ടിര്വ്മോയത്തിട് ടല്കുന സട
രദ്ധ്തി ന്ത്ര

തു

ോരം ഭൂമി ുള്ള ഭവനരഹിതക പ്

വടര രരമോവധി നല്

ോ്

ഹോയ

രു ഭവനം നിമിക പുരതിന് എന്ത്ത

ഴി ുടമര് വിശദമോ

ി ചച്ച ടച

്തു. നിൈവില് രൈ

വ ുപ്പു ലും വയതയസ്തളലോ
ധനസഹോ മോണ് നല് ിവരുരത്. 2 ൈക്ഷം രൂര
മുതല് 6 ൈക്ഷം രൂര വടര വിവിധ രദ്ധ്തി ലില് ധനസഹോ ം നല് ിവരുരുണ്ട്.
മിറ്റിക പ് മുതികോട ശുരോശ ടച ്തിരിക പുര തു തോടഴ യചക പുരു.
ജനറനല്

-

3 ൈക്ഷം രൂര

രട്ടി

ജോതി

-

3.5 ൈക്ഷം രൂര

രട്ടി

വഗം -

തു

നല്യ

ഥോഥത്തില് ടചൈവോ

ുര തു

, ജിലാതോമിഷ് തീരുമോനിച്ച് െി

ണ്ടതോണ്.

600 ചതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീണമുള്ള ഭവനം നിമിക പോ്
രൂര വടര ടചൈവോ
സക പോ നൈ്യ
ആവശയമോ
തു

ുടമര് യ

ോഗത്തില് അഭിന്ത്രോ

ംഉ

ുറനഞ്ഞത് 6 ൈക്ഷം

രു. ഈ തു

രൂണമോ ും

ണ്ടതിടലാതരും മിനിമം വിസ്തീണമുലല വീെ് നിമിക പോ്
ോ
3 ൈക്ഷം രൂര ജനറനല് വിഭോഗത്തിന് നിജടപ്പെുത്തോ്

തീരുമോനിച്ചു. രട്ടി ജോതിക പോക പ് ശുരോശ ടച ്ത തു
അരരയോര്തമോടണര്
ബഹു. രട്ടി ജോതി യക്ഷമ & സോംസ് ോരി മന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. തുെര് വിശദമോ
ചച്ച ക പ
് ു യശഷം രട്ടി ജോതി വിഭോഗക പോക പ് 4 ൈക്ഷം രൂര ോ ി നിജടപ്പെുത്തോ്
തീരുമോനിച്ചു.മത്സ്യബന്ധന യമഖ്ൈ ിൈുള്ളവക പും
ഇയത തു
നൈ് ുരതോണ്.
യതോട്ടം യമഖ്ൈ
യ

ില് രണിട

ോഗതീരുമോനം

െുക പുരവക പ് വയതയസ്ത സമീരനം ആവശയമോണ് എര്
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അഭിന്ത്രോ

ം വരതിടന തുെര് യതോട്ടം യമഖ്ൈ

ിൈുള്ളവക പ് 4 ൈക്ഷം രൂര നല്

ോ്

തീരുമോനിച്ചു.

തീരുമാനം
ജനറനല് വിഭോഗം

-

3 ൈക്ഷം രൂര

രട്ടി

ജോതി

-

4 ൈക്ഷം രൂര

രട്ടി

വഗം

-

ജിലാതോമിഷ് തീരുമോനിക പുര

മത്സ്യബന്ധന യമഖ്ൈ
യതോട്ടം യമഖ്ൈ

8.

ഥോഥ തു

.

ിൈുള്ളവ - 4 ൈക്ഷം രൂര

ില് ടതോഴിടൈെുക പുരവ - 4 ൈക്ഷം രൂര

പദ്ധ്തിക്ക് സ്ഥൈ കടെത്തുക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതക പ് സ്ഥൈം അെി രിരമോ ി ടണ്ടത്തണടമര്
ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. നിൈവില് വിവിധ രദ്ധ്തി ലുടെ ഭോഗമോ ി
ഇത്തരത്തില് സ്ഥൈം ടണ്ടത്തി ിട്ടുടണ്ടരും ആ ത് റനവനയൂ വ ുപ്പില് ൈഭയമോണ്
എരും ബഹു.റനവനയൂ മന്ത്രി അറനി ിച്ചു. തുെര് വിശദ ചച്ച ്ക പ് യശഷം സ്ഥൈം
ടണ്ടത്തുരതിനോ ി ജിലാതോ ലക്ടമോടര ചുമതൈടപ്പെുത്തോ് തീരുമോനിച്ചു.
തീരുമോനം
-

ലൈഫ് മിഷടെ ഭോഗമോ ി ഭൂരഹിതരോ ഭവനരഹിതക പ് സമുച്ച ള്
നിമിച്ചു നല് ുരതിന് യവണ്ടി സ്ഥൈം ടണ്ടത്തുരതിന് ജിലാതോ ലക്ടമോടര
ചുമതൈടപ്പെുത്തുരു. ടഫന്ത്ബുവരി 28 -ന് മുതികോ ി രട്ടി സംസ്ഥോന മിഷന്
ല മോയറനണ്ടതോണ്.

-

സ്ഥൈത്തിടെ അനുയ ോജയത രരിയശോധിച്ച് ഉറനപ്പുവരുത്തുരതിനോ ി
ജിലാതോമിഷടന ചുമതൈടപ്പെുത്തി.
സക പോ/സക പോ ഏജ്സി/തയേശസവ ംഭരണ സ്ഥോരനള്/
ടരോതുയമഖ്ൈോ സ്ഥോരനള് തുെളി വരുടെ ല വശമുള്ള ഭൂമി ഈ
ആവശയത്തിനോ ി രരിഗണിക പോവുരതോണ്.

-

9.

വിവിസ ഏജന്

ികെുടെ പ പോടല്ടമന്െ്

രദ്ധ്തി ുടെ നെത്തിപ്പിനും രരിയശോധനക പും മോഗനിയേശത്തിനുമോ ി
സോയെതി ഏജ്സി ലുടെ സഹോ ം ആവശയമോണ് എര് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി
യ ോഗത്തില് അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. സംസ്ഥോനത്തുള്ള എലാതോ എഞ്ചിനീ റനിംഗ്/
യരോലിടെ ന
് ിക പു ടല ും ഇസിവില് ഉള്ളവ) ഇത്തരത്തില് യതഡ് രോട്ടി
ടെ

്നിക പല് ഏജ്സി

ലോ

ി ഇTPTA) ചുമതൈടപ്പെുത്തോവുരതോണ് എര്

തീരുമോനിച്ചു. ൂെോടത സംസ്ഥോന മിഷന് സോയെതി സഹോ ം നല് ുരതിനും TPTA
ലുടെ ന്ത്രവത്തനം രരിയശോധിക പുരതിനും മുഖ്യ T PT A ലോ ി സി.ഇ.റ്റി
തിരുവനരരുരത്തിടന ും എ്.ഐ.റ്റി യ ോഴിയക പോെിടന ും
ചുമതൈടപ്പെുത്തോവുരതോണ് എരും തീരുമോനിച്ചു. സോയെതി വിദയോഭയോസ
സ്ഥോരനളലുടെ സഹ രണയത്തോടെ തോടഴതട്ടില് രുതി സോയെതി വിദയ ്
യ

ോഗതീരുമോനം
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ന്ത്രോവത്തി

മോക പോ്

ഴി ുടമര് തയേശസവ

ംഭരണ വ

ുപ്പ് ടസന്ത് ട്ടറനി

അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. അതിനോൈോണ് ഉരത വിദയോഭയോസ ടസന്ത് ട്ടറനിട
.ക്ഷണിച്ചടതരും അയേഹം രറനഞ്ഞു.

ും യ

ോഗത്തിയൈക പ്

സോയെതി ഏജ്സി ്ക പ് രുറനടമ നിവഹണ ഏജ്സി ലും
ആവശയമോണ് എര് യ ോഗത്തില് തയേശസവ ംഭരണ വ ുപ്പ് മന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു.
ലൈഫ് സമുച്ച ള്/ക്ലസ്റ്ററനു ് നിമിക പു , രൂത്തീ രിക പോത്ത ഭവനള്
രൂത്തീ രിക പു എരിവക പ് നിവഹണ ഏജ്സി ആവശയമോണ്. തുെര് വിവിധ
ഏജ്സി

ടല നെരെിന്ത് മം രോൈിച്ച് നിവഹണത്തിനോ

ി ചുമതൈടപ്പെുത്തോ്

തീരുമോനിച്ചു.

തീരുമാനം
a . സംസ്ഥോനടത്ത എലാതോ യരോലിടെ ന
് ിക പു ലുടെ ും/എഞ്ചിനീ റനിംഗ്
യ ോയലജു ലുടെ ും ഇനിൈവില് സിവില് ന്ത്ബോഞ്ച് ഉള്ളവ) ജിലാതോതൈ/
യലോക പ്തൈ/ നഗരതൈ റ്റി.രി.റ്റി.എ ആ

ി ചുമതൈടപ്പെുത്തുവോ് തീരുമോനിച്ചു.

ആ തിനുള്ള നെരെി തയേശ സവ ം ഭരണ വ ുപ്പും/ഉരത വിദയോഭയോസ വ
യചര് എെുയക പണ്ടതോണ്.
b. മുഖ്യ റ്റി.രി.റ്റി.എ ആ ി സി.ഇ.റ്റി തിരുവനരരുരം/എ്.ഐ.റ്റി
യ ോഴിയക പോെിടന ും ചുമതൈടപ്പെുത്തോ് തീരമോനിച്ചു.
c . ഇവരുടെ ചുമതൈ/ഇവക പ് നല്യ ണ്ട ഫീസ് എരിവ തയേശ സവ
വ ുപ്പ് തീരുമോനിക പുരതോണ്.

10.

പൂര്വ്ത്തീകകിക്കോത്ത

വട യവോ

ന്യോഗയമതോത്ത

സതികൂണ രോപ്പിെ മിഷ് എര ദൗതയം രൂത്തീ

ുപ്പും

ംഭരണ

വട

രിക പണടമെില് നിൈവില്

രൂത്തീ രിക പോത്ത ഭവനളടല ും വോസയ ോഗയമലാതോത്ത ഭവനളടല ും രദ്ധ്തി
ുെക പീഴില് ട ോണ്ടുവരണടമര് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. ധോരോലം
ഭവനള് രട്ടി ജോതി യമഖ്ൈ ില് രൂത്തീ രിക പോ് ഉള്ളതോ ി ബഹു.രട്ടി ജോതി/
വഗ യക്ഷമ വ ുപ്പ് മന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. ധോരോലം മത്സ്യടത്തോഴിൈോലി ്
വോസയ ോഗയമലാതോത്ത ഭനളലില് തോമസിക പുരുടവരും, മത്സ്യബന്ധന വ ുപ്പ് മന്ത്രി
അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. ഇത്തരത്തിൈുള്ളവടര ടണ്ടത്തി, ഇവക പ് വോസയ ോഗയമോ ഭവനം
നല്

ോ് തീരുമോനിച്ചു. ഇതിനോ

ി സോയെതി

രരിയശോധന നെയത്തണ്ടതോണ്.

രരിയശോധന ുടെ അെിസ്ഥോനത്തില് ആവശയ ത ും, തു
ും
നിചാത ിയക പണ്ടതോണ്. നിവഹണ ഏജ്സി മുഖ്ോരിരം നിമോണം
നെത്തുരതോ ിരിക പും ഉചിതടമര അഭിന്ത്രോ ം ചച്ച ില് ഉ
ചച്ച ്ക പ് യശഷം തോടഴരറന ുര തീരുമോനള് എെുത്തു.

രു വരു. വിശദമോ

തീരുമാനം
-

രൂത്തി

ോ

ോത്ത ഭവനമുള്ളവ, വോസയ

ോഗയമലാതോത്ത ഭവനമുലലവ

ബന്ധടപ്പട്ട തയേശസവ ംഭരണ സ്ഥോരനളലില് നിേിഷ്ത മോതല
ിൈുള്ള
യഫോറനത്തില് എലാതോ വിവരളലും നല് ി രജിസ്ന്ത്െ ടചയയ്യണ്ടതോണ്.
-

ഇത്തരത്തിൈുലല രണ്ട് വിഭോഗം അയരക്ഷ

ലും ന്ത്രയതയ

മോ

ി രരിഗണിച്ച്

രരിയശോധന നെയത്തണ്ടതോണ്.

യ

ോഗതീരുമോനം
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-

ഇത്തരത്തില് ൈഭയമോ

ുര അയരക്ഷ

് തയേശസവ

ംഭരണ സ്ഥോരനള്

യശഖ്രിച്ച് യതഡ്രോട്ടി ടെ ്നിക പല് ഏജ്സി ഇറ്റിരി റ്റിഎ) ട
ഏല്പ്പിക പുരതും, റ്റിരിറ്റിഎ സ്ഥൈം രരിയശോധിച്ച്
രൂത്തീ രിക പുരതിനോവശയമോ ചിൈവ് ണക പോയക പണ്ടതും
വോസയ ോഗയമലാതോത്ത ഭവനളടല സംബന്ധിച്ച സോയെതി രരിയശോധന നെത്തി,
രുനരുദ്ധ്ോരണം വഴി വോസയ ോഗയമോക പോ് ഴി ുരതോയണോ, എെില് എന്ത്ത
തു ടചൈവോയക പണ്ടി വരും, അലാതോത്തരക്ഷം, ടരോലിച്ച് നീക പം ടച ത
് ് രുതി
ഭവനത്തിന് അഹരോയണോ എരുള്ള റനിയപ്പോട്ട് ജിലാതോമിഷന്
സമപ്പിയക പണ്ടതോണ്.
-

രുതി

ഭവനത്തിന് അഹത ുള്ള രക്ഷം, ഭവനരഹിതരുടെ രട്ടി

ില്

ഉ്ടക പോള്ളിയക പണ്ടതും, അലാതോത്തരക്ഷം, ഭവന രൂത്തീ രണത്തിനോ
ഭവനം വോസയ ോഗയമോക പുരതിനോ ി എ സ
് ി യൂഷ് ഏജ്സിട

ി/

ഏല്പ്പിയക പണ്ടതുമോണ്.
-

റ്റിരിറ്റിഎ ുടെ രരിയശോധനയവല ില് ആവശയമോ യഫോയട്ടോ എെുയക പണ്ടതും
അവ ുടെ വിവരള് ന്ത്രയതയ മോ ി യശഖ്രിയക പണ്ടതും ആ ത്
ടവബ്ലസറ്റില് രരസയടപ്പെുയത്തണ്ടതുമോണ്.

-

അയരക്ഷ

11.

ന്ത്പവര്വ്ത്തട കീതി

എലാതോ രഞ്ചോ
ഴി

്, ടഫന്ത്ബുവരി 2017 ആദയവോരത്തില് ക്ഷണിക പോവുരതോണ്.

ിലാതോട

ത്തു

ടല

ും ഈ രദ്ധ്തി

ില്

യരയരോടൈ രരിഗണിക പോ്

രും, വയതയസ്ത സമീരനം, ആവശയ

ത അനുസരിച്ച് ഉണ്ടോ

ണടമരും

അഭിന്ത്രോ ം ഉ രു. എലാതോ സ്ഥോരനള്ക പും മിഷ് ന്ത്രവത്തനം ആദയഘട്ടത്തില്
രുമിച്ച് തടര തുെളോ് ഴി ുടമരതിനോല്, അത്തരത്തിൈുള്ള രു സമീരനം
ആവശയമിലാതട ര് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി അറനി ിച്ചു. എരിരുരോൈും, ുറനച്ച്
ആവശയമുള്ളവക പും, വൈി തരത്തിൈുള്ള ആവശയമുള്ളവടര ും വയതയസ്തമോ ി
ോണണടമരും ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി അറനി ിച്ചു. തുെര് വിശദ ചച്ചക പ് യശഷം
തോടഴരറന ുര തീരുമോനടമെുത്തു.

തീരുമാനം
-

യ

ഏറ്റവും ുറനവ് ഭവന രഹിതരുള്ള 533 ന്ത്ഗോമ രഞ്ചോ ത്തിയന ും 7
നഗരസഭ ടല ും ആദയ ഘട്ടത്തില് ഇ87000 ഭവനള് നല് ുയതികോ്,
ഭവനരഹിതരിലാതോത്ത സ്ഥോരനളലോ ി മോറനുരു) ന്ത്രയതയ
ഭവനരഹിത ഇലാതോത്ത സ്ഥോരനള് ആക പു .

രരിഗണന നല്

-

50-ന് തോടഴ ഭവനരഹിതരുള്ളവക പ് നിൈവിൈുള്ള മോതല

തുെരോവുരതോണ്.

-

500-ല്
ന്ത്രയതയ

-

20-ല് തോടഴ ഭൂരഹിതരുള്ള സ്ഥോരനള്ക പ് നിൈവിൈുള്ള മോതല
അനുവത്തിക പോവുരതോണ്.

ൂെുതല് ഭവന രഹിതരുള്ള തയേശ സവ
ന്ത്രോധോനയം നല് ു .
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-

പ്ലോയെഷ് യമഖ്ൈ
നിമിച്ചു നല്

12.

സട

ിൈുള്ളവക പ് പ്ലയെഷ് യമഖ്ൈ

ോവുരതോണ്.

മോഹകയ

രദ്ധ്തി ൈക്ഷയത്തിടൈത്തിക പോ് ആവശയമോ
ന്ത്രധോനയമുള്ള

ില് തടര ഭവനം

ധനസമോഹരണം നെയത്തണ്ടത് ഏറ്റവും

രോണ് എര് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി രറനഞ്ഞു.

സംസ്ഥോന ആസൂന്ത്തണ യബോഡിടെ ണക പ് ന്ത്ര ോരം 4.32 ൈക്ഷം യര
ഭവനരഹിതരോ ി ഉണ്ട്. ഇതില് 1.5 ൈക്ഷം യര ഭൂരഹിതരോണ്. ഭൂമി ുള്ളവക പ്, 3
ൈക്ഷം രൂര ും, ഭൂരഹിതക പ് 6 ൈക്ഷം രൂര ും നല് ി ോല് 16,700 യ ോെി രൂര
ആവശയമോണ്. ഇതില് 8000 യ

ോെി രൂര അെുത്ത 5 വഷത്തില്, ഭവന

നിമോണത്തിനോ ി മോറ്റി വ ്ക പോ്
അധി മോ ി ടണ്ടയത്തണ്ടതോണ്.
തുെര് വിശദമോ

ചച്ച

ഴി ുരതോണ്. ബോക പി ുള്ള 8700 യ

്ക പ് യശഷം തോടഴപ്പറന

ോെി രൂര

ുര തീരുമോനള് എെുത്തു.

തീരുമാനം.
ധന സമോഹരണത്തിനുള്ള വിവിധ മോഗളടല സംബന്ധിച്ച് വയക്തത
വരുത്തുരതിനും നിയേശള് സമപ്പിക പുരതിനുമോ ി, ധന ോരയ വ ുപ്പ് അഡീ.
ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി ുമോ ി ചച്ച നെത്തുരതിന്, തയേശ സവ ംഭരണ വ ുപ്പ് ന്ത്രി്സിപ്പല്
ടസന്ത് ട്ടറനിട ചുമതൈടപ്പെുത്തി.

13.
ോസട
ോമന്ത്ഗികള്യടതോഴിൈോെികള് പനിവയുടെ ൈ യതയ
ഗുയ ടിൈവോക ഉെപോക്കല്
അെുത്ത 5 വഷത്തിനുള്ളില് 5 ൈക്ഷം ഭവനം നിമിക പോ് ധോരോലം സോധന
സോമന്ത്ഗി ലും / ലനരുണയമുള്ള ടതോഴിൈോലി ലും ആവശയമോ ിവരുടമര് മുഖ്യമന്ത്രി
അറനി ിച്ചു. ഇതിന് സംവിധോനം രുയക പണ്ടതോണ്. സോധന സോമന്ത്ഗി ലുടെ ും
ടതോഴിൈോലി ലുടെ ും ഗുണനിൈവോരം, ൈഭയത എരിവ ജിലാതോ തൈത്തില്
ഉറനപ്പോക പുരതോ ിരിക പും ഉചിതടമര് അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു.
ുെുംബന്ത്ശീ വഴി നെപ്പിൈോക പുര വിവിധ രദ്ധ്തി

് വഴി ടതോഴില് രരിശീൈനം

നല് ോ് വയവസ്ഥ ുടണ്ടരും; അതിടെ സോധയത ് രരമോവധി ഈ യമഖ്ൈ ില്
ഉരയ ോഗടപ്പെുത്തി ടതോഴിൈോലി ലുടെ ഴിവ് വദ്ധ്ിപ്പിക പുരതിനും, ഈ യമഖ്ൈ ില്
ധോരോലം സ്ന്ത്തീ ടല രരിശീൈിപ്പിക പുരതിനും ഉരയ ോഗിക പോ് ഴി ുടമരും തയേശ
സവ ംഭരണ വ ുപ്പ് ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു. തുെര് വിശദമോ
ചച്ച ക പ
് ുയശഷം തോടഴരറന ുര തീരുമോനള് എെുത്തു.

യ
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തീരുമാനം.
a . സോധന സോമന്ത്ഗി ്/ടതോഴിൈോലി ് എരിവരുടെ ൈഭയത ും ഗുണനിൈവോരവും
ഉറനപ്പുവരുത്തുവോ് ജിലാതോമിഷടന ചുമതൈടപ്പെുത്തി.
b. ടതോഴിൈോലി ലുടെ ലനരുണയം വദ്ധ്ിപ്പിക പോനും രുതി ടതോഴിൈോലി ടൈ ഈ
യമഖ്ൈ ിയൈക പ് ട ോണ്ടുവരോനും നിൈവില് ുെുംബന്ത്ശീ വഴി നെപ്പിൈോക പുര
വിവിധ രദ്ധ്തി ് ഉരയ ോഗിക പോ് ുെുംബന്ത്ശീ എ ്സി യൂട്ടീവ് ഡ റനക്ടടറന
ചുമതൈടപ്പെുത്തി. ുെുംബന്ത്ശീ ൂണിറ്റു ടല ഉരയ ോഗിച്ച് ട ട്ടിെ നിമോണ
രരിശീൈനം നല്
ടച

14.

ി ും രരിശീൈന യശഷം ഇവടര ന്ത്ഗൂപ്പു

്ത് ഇവടര നിമോണന്ത്രവത്തനത്തിന് ഉരയ

ലൈഫ് പോര്വ്പിെ

ലോ

ി രജിസ്റ്റ

ോഗിയക പണ്ടതുമോണ്.

മുങ്ങയ്ള്യക്ലസ്റ്റെുകള്

മിഷടെ ഏറ്റവും ോതൈോ ഘെ മോണ് ലൈഫ് സമുച്ച ടമരും, ആ ത്
എലാതോവിധ സൗ രയള് ഉള്ളതോ ിരിക പണടമരും ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി അറനി ിച്ചു.
ആദയഘട്ടത്തില് 6 എണടമെിൈും തുെളണടമരും ഇതിനോ ുള്ള ഡിരി.ആ
തയ്യോറനോക പണടമരും അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു.
നിൈവിൈുള്ള നിമോണ രീതി ് മോന്ത്തം ഉരയ ോഗിച്ച് സമ ബന്ധിതമോ ി
നിമോണം രൂത്തീ രിക പോ് ഴി ിലാതോട രും, ആ തിന് ന്ത്രീ-ഫോബ്/ ന്ത്രീമോനുയഫയച്ചഡ് മോതല
് അനു രിക പണടമരും യ ോഗത്തില് അഭിന്ത്രോ മുണ്ടോ
രിറനവം നഗരസഭ ില് 30 ദിവസംട ോണ്ട് 600 ചതുരന്ത്ശ അെി വിസ്തീണത്തില്
നിമിച്ച അംഗ്വോെി ും, 72 വീെു ് 7 മോസം ട ോണ്ടും തിരുവനരരുരം

ി.

രിമതത്ത് നിമിച്ച ന്ത്രവത്തന രീതി ും, ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി വിവരിച്ചു.
ഇത്തരത്തിൈുള്ള സോമന്ത്ഗി ് ഉരയ ോഗിക പുയതികോ് സംസ്ഥോനത്തിന ത്തുനിരുള്ള
സോധനളലോടണര് ഉറനപ്പുവരുത്തണടമരും, ൈഭയമടലാതെില്, നിമോണ ൂണിറ്റു ്
സംസ്ഥോനത്തു തുെളണടമരും ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി രറനഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൈുള്ള ട ട്ടിെ
സമുച്ച ള് നിമിക പുയതികോ് ലവദയതി ബന്ധം യവഗത്തില് ൈഭയമോക പോനുള്ള
വയവസ്ഥ യവണടമര് ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി അറനി ിച്ചു. തുെര് വിശദമോ
ചച്ച ്ക പുയശഷം തോടഴരറന ുര തീരുമോനള് എെുത്തു.

തീരുമാനം
-

ആദയഘട്ടത്തില് 600 യരക പ് തോമസിക പുരതിനോ ി 6 സമുച്ച ള് നിമിച്ചു
നല് ു . ഇതിടെ ഡിരിആ മോച്ച് 31 ന് മു്രോ ി സംസ്ഥോന മിഷ്
തയ്യോറനോക പി അംഗീ

യ

രിയക പണ്ടതോണ്.

-

സമുച്ച ള് നിമിക പുരതിനോ ി അനുയ ോജയമോ
ജിലാതോ ലക്ടമോ ജനുവരി 31 ന് ണ്ടയത്തണ്ടതോണ്.

-

നിൈവിൈുള്ള നിമോണ രീതിക പ് രുറനയമ, രുതി നിമോണ രീതി ലോ ന്ത്രീഫോബ്/ന്ത്രീ മോനുയഫച്ചറനിങ് എരിവ രരമോവധി ഉരയ ോഗിക പുരതിന്
തീരുമോനിച്ചു. ആ തിന് യ ന്ത്ര സക പോരിടെ ടരോതുയമഖ്ൈോ സ്ഥോരനമോ

ോഗതീരുമോനം
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ബില്ഡിംഗ് ടമറ്റീരി

ല് ആെ ് ടെ

യ
് നോലജി ടന്ത്രോയമോഷ്

ൗണ്സിൈിടെ

സഹോ ം യതെോവുരതോണ്. യ രലത്തില് തടര ുലല
നിമോണസംവിധോനള് ഇതിനോ ി വിനിയ ോഗിയക പണ്ടതോണ്
-

ഭവന സമുച്ച ള് നിമിക പുയതികോ്, ലവദയുതി യവഗത്തില്
ൈഭയമോക പുരതിന് ആവശയമോ നെരെി, ഊജ വ ുപ്പ് സവീ രിയക പണ്ടതോണ്.

-

ലൈഫിടൈ ഗുണയഭോക്തോക പ്ക പ്, ജീവയനോരോധിൈഭയമോ
രരിശീൈനം ുെുംബന്ത്ശീ ഉറനപ്പോയക പണ്ടതോണ്.

-

നിചാതിത വോെ

ഈെോക പി, തോമസം അനുവദിക പോവുരതോണ്. തു

ജിലാതോമിഷ് നിചാത ിയക പണ്ടതോണ്. ഇതിനോ
തയ്യോറനോക പുരതോണ്.

15.

ുരതിനുള്ള ടതോഴില്

ി വിശദമോ

മോഗയരഖ്

മിഷന് ന്ത്പവര്വ്ത്തട

മിഷന് മുഴുവ് സമ
ജീവനക പോ ഇലാത എരും,
ുെുംബന്ത്ശീ/ സി.ആ.ഡി
ിൈുള്ളവടര
ഉരയ ോഗിച്ചോണ് ന്ത്രോരംഭ ന്ത്രവത്തനം നെത്തിവരുരടതരും
ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി ഇതയേശ സവ ംഭരണ വ ുപ്പ് ) യ ോഗടത്ത അറനി ിച്ചു. ൂെോടത
രു
സി.ഇ. ട
നി മിയക പണ്ടതുണ്ട്.
രഞ്ചോ ത്ത്/നഗരസഭോ
തൈത്തില്,
രഞ്ചോ ത്ത്/നഗരസഭോസമിതി ആ ിരിക പണം മിഷനോ ി ന്ത്രവത്തിയക പണ്ടത് എര്
ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി യ ോഗടത്ത അറനി ിച്ചു. മിഷ് എരത് സംസ്ഥോന തൈത്തില് രു
മിഷ് മോന്ത്തമോ ിരിക പുടമരും ജിലാതോതൈത്തിൈും, രഞ്ചോ ത്ത് തൈത്തിൈും, നിവഹണ
ഏജ്സി ലോ ി/സബ്-ന്ത്ഗൂപ്പു ലോ ുമോണ് ജിലാതോതൈ മിഷനും/രഞ്ചോ ത്ത് തൈ
മിഷനും ന്ത്രവത്തിയക പണ്ടത് എരും, ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി അഭിന്ത്രോ ടപ്പട്ടു.
തുെര് വിശദമോ

ചച്ച

ക പ
് ുയശഷം, തോടഴരറന

ുര തീരുമോനം എെുത്തു.

തീരുമാനം
1. സംസ്ഥോന മിഷടെ ന്ത്രവത്തനത്തിനോ ി സി.ആ.ഡി ിൈും,
ുെുംബന്ത്ശീ ിൈും, മറ്റ് വ ുപ്പു ലിടൈ ും സമഥരോ , ടചറനി
രു സംഘം,
മുഴുവ് സമ ജീവനക പോടര നി മിക പോ് ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനിട
ചുമതൈടപ്പെുത്തി.
2. സി.ഇ. ട നി മിക പുരതിനുള്ള നെരെി സവീ രിക പുരതോണ്.
3. രഞ്ചോ ത്ത്/നഗരസഭോതൈത്തില്, ബന്ധടപ്പട്ട രഞ്ചോ ത്ത് /നഗരസഭോതൈ
മിറ്റി

് ആ

ിരിക പും, മിഷ് ന്ത്രവത്തനം നെയത്തണ്ടതോണ്.

4. ജിലാതോ തൈത്തിൈുള്ള മിഷ് ഉെനെി രൂരീ രിക പുരതിനോ ി ആവശയമോ
നിയേശം ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി ഇതസവഭവ) നല്യ ണ്ടതോണ്.

മറ്റുള്ളവ
a . യറനോഡു രുറനംയരോക പിൈും രുഴ ുടെ ും ചോനൈു
തോമസിക പുരവടര ും ഈ രദ്ധ്തി ുടെ

ലുടെ ും

ീഴില് ട

ര

ലില്

ോണ്ട് വയരണ്ടതും ആ

ന്ത്രയദശം അയപ്പോ്തടര Green Zone ആക പി നിൈനിയത്തണ്ടതുമോണ്.
ആ തിനുള്ള നെരെി ബന്ധടപ്പട്ട തയേശ സവ ംഭരണ സ്ഥോരനളലും, റനവനയൂ
വ

യ

ുപ്പും സവീ

ോഗതീരുമോനം

രിയക പണ്ടതോണ്.
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b. ഹൗസിംഗ്/ഹോബിറ്റോറ്റ് സോക്ഷരത സംബന്ധിച്ച്,
ഗുണയഭോക്തോക പ്ക പും ജിലാതോ സമിതി നല്യ
ആവശയമോ സഹോ ം നല്യ ണ്ടതോണ്.

ലതയമോ

രരിശീൈനം എലാതോ

ണ്ടതോണ്. ഇതിന് സിആഡി

c . വയതയസ്തമോ മോതയ
്/രൂര ല്പന എരിവ ും ആ തിന് ആവശയമോക പുര
ചിൈവും, ൈഘുവോ ഭോഷ ില് തയ്യോറനോക പി ൈഭയമോയക പണ്ടതോണ്

(ചുമതല സിആര്ഡി)
d. ന്ത്രോരംഭ ചിൈവ് - ന്ത്ഗോമ വി
e. ഗുണയഭോക്തയ നിചാത
രരിയശോധന
f . രദ്ധ്തി ന്ത്ര

സന വ

ത്തിനോ ും തുെരുലല യമല്യനോട്ട

ക പ
് ോ ും ജിയ

ോെോഗ് സംവിധോനം ഉരയ

ോരം അനുവദിക പുര ട

അെിവിസ്തീണത്തിന് തോടഴ
നി

ന്ത്രണത്തില് നിരും

g . ടവബ്/യസോഫ്റ്റ് ടവ
ടവ

ോ

ോഗിക പുരതോണ്.

ട്ടിെള്ക പ് 600 ചതുരന്ത്ശ
ുര രക്ഷം നിൈവിൈുലല യമഖ്ൈോ

ഴിവോയക പണ്ടതോണ്.

 എരിവ ന്ത്ഗോമ വി

റനില് ആവശയമോ

h. സിആഡി ുടെ ല
ല മോയറനണ്ടതോണ്.

ുപ്പ് നിവഹിയക പണ്ടതോണ്.

സന വ

ുപ്പ് ആവോസ് യസോഫ്റ്റ്

മോറ്റം വരുത്തി തയ്യോറനോയക പണ്ടതോണ്.
വശമുള്ള SECC Data

ുടെ വിവരള് സംസ്ഥോന മിഷന്

i . വിവിധ വിഷ ള് രരിഗണിച്ച്, ന്ത്രോയദശി
അനുവദിക പോവുരതോണ്.

ഇലവു

് ജിലാതോ മിഷന്

j . നിമോണ സോമന്ത്ഗി ലുടെ ഉത്രോദനത്തിനും സോയെതി വിദയ ുടെ
ന്ത്രയ ോഗത്തിനുമോ ി സ്റ്റോട്ട് അപ്പു ടല യന്ത്രോല്സോഹിപ്പിക പുരതോണ്.

യ

ോഗം 1.15 -ന് അവസോനിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി

യ

ോഗതീരുമോനം
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അടുബന്ധ -1
യ

ോഗത്തില് രടെെുത്തവ
1. ട

.െി.ജൈീല്, തയേശസവ

ംഭരണ വ

2. ചന്ത്രയശഖ്, റനവനയൂ & ഭവന വ
3. എ.ട

ുപ്പ് മന്ത്രി

ുപ്പ് മന്ത്രി

.ബോൈ്, എസ്.സി/എസ്.റ്റി & നി

4. യമഴ്സിക പുട്ടി

മ, ഫിഷറനീസ് വ

5. എസ്.എം.വിജ

മവ

ുപ്പ് മന്ത്രി

ുപ്പ് മന്ത്രി

ോനര്, ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി

6. യെോം യജോസ്സ്, അഡീഷണല് ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി, ടതോഴില് & ലനരുണയ വി
വ ുപ്പ്
7. യരോ് ആെണി, അഡീഷണല് ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി, ഊജ വ

സന

ുപ്പ്

8. വി.എസ്. ടസരില്, അഡീഷണല് ചീഫ് ടസന്ത് ട്ടറനി, ര്ലോനിംഗ് &
ഇക പയണോമിക പ് അയഫഴ്സ് ഡിപ്പോട്ട്ടമെ ്
9. ജ
വ

ിംസ് വഗീസ്, ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി, മത്സ്യ ബന്ധനവും തുറനമുഖ്വും
ുപ്പ്

10. രി.എച്ച്
11. റ്റി.ട

ുരയ്, ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി, റനവനയൂ വ

യജോസ്, ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി, തയേശസവ

ുപ്പ്
ംഭരണവ

ുപ്പ്

12. ബി.ന്ത്ശീനിവോസ്, ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി, ഉരതവിദയോഭയോസ വ

ുപ്പ്

13. യവണു.വി., ന്ത്രി്സിപ്പല് ടസന്ത് ട്ടറനി, രട്ടി

ുപ്പ്

ജോതി വി

സന വ

14. ശിവശെ, ഓഫീസ ഓണ് സ്ടരഷയല് ഡയൂട്ടി, ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ുടെ ഓഫീസ്
15. എ.ഷോജഹോ്, ടസന്ത് ട്ടറനി, തയേശസവ
16. എസ്.ഹരി
17. രി. ബോൈ
18. യഡോ. ട

ിയഷോ, എ
ിരണ്, ഡ

.വോസു

19. യഡോ. എസ്.

്സി

യൂട്ടീവ് ഡ

റനക്ട, രഞ്ചോ

ി, ഡ

ോത്തിയ

ംഭരണവ

ത്ത് വ

റനക്ട, നഗര
്, ഡ

റനക്ട,

ുെുംബന്ത്ശീ

ുപ്പ്

ോരയ വ

ുപ്പ്

റനക്ട, ഫിഷറനീസ് വ

20. സി. എസ്. രഞ്ചിത്ത്, ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ുടെ വി
21. ട

ുപ്പ്

സന ഉരയദഷ്െോവ്

.രി. അനില്, ലന്ത്രവറ്റ് ടസന്ത് ട്ടറനി റ്റു തയേശസവ

22. വി.എസ്. ജ
മന്ത്രി

നോരോ

ുപ്പ്

ംഭരണ വ

ണ്, അഡീഷണല് രി.എസ്. റനവനയൂ & ഭവന വ

23. യജോടസലഫ്. ടജ. അസിസ്റ്റെ ് ഡ
വി ോസ്ഭവ്

റനക്ട,എസ്.എസ്.െി വ

24. എം.രി. അജിത്

റനക്ട, രഞ്ചോ

ുമോ, യജോ

ിെ ് ഡ

ോഗതീരുമോനം
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ുപ്പ്

ുപ്പ്,

ത്ത്

25. വി.എസ്. സയരോഷ് ുമോ, അഡീഷണല് ടഡവൈപ്പ്ടമെ ്
ന്ത്ഗോമവി സന വ ുപ്പ്

യ

ുപ്പ് മന്ത്രി

മീഷണ,
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