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കേരള സർക്കാര
  ആസൂത്രണ സാണ സാമ്പത്തിാമ്പത്തികകണ സാര്യ  (്തികകാര്യ  (ഡാമ്പത്തി) വകുപപ

സാര്ക്കുലര
നം. 1034810/ഡാമ്പത്തി1/2016/ആ.സാണ സാ.വ                                   തീയതാമ്പത്തി. താമ്പത്തിരുവനന്തപുര്യ  (ം, 25/11/2016.                 

വാമ്പത്തിഷയം- ഹര്യ  (ാമ്പത്തിത കകര്യ  (ളം  മാമ്പത്തിഷന-ആദ്തികകാര്യഘട്ട പ്രവരത്തിനങ്ങള് 
    നടപണ സാ്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള നാമ്പത്തിരിനുള്ള നിര്വ്വഹണ മണ സാരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനാമ്പത്തിരകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് - 

              സാംബനാമ്പത്തിചപ.
സൂചന- 1. 28.09.2016-ലല സാ.ഉ(പാമ്പത്തി)നം.41/2016/ആ.സാണ സാ.വ

   2. 08.11.2016-ലല സാ.ഉ(എം.എസാപ)നം.159/2016/തസാ്വഭവ
            
                                                           **********************

ശുചാമ്പത്തിത്വ-മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ സാംസ്ക്കര്യ  (ണം,  ജലവാമ്പത്തിഭവം,  ജജവകൃഷാമ്പത്തി ര്യ  (ീതാമ്പത്തികപ പ്രണ സാമുഖ്യം ്തികകാര്യം ലകണ സാടുത്തുലകണ സാണ്ടുള്ള
കണ സാരഷാമ്പത്തിക വാമ്പത്തികസാനം എന്നീ കമഖ്യം ലകളുലട സാമന്വയ സാണ സാധ്യതകള് പ്തികകാര്യതകള് പര്യ  (മണ സാവധ്യതകള് പാമ്പത്തി പ്രകയണ സാജനലപടുത്തിാമ്പത്തി പുതാമ്പത്തിയ വാമ്പത്തികസാന
കണ സാഴ്ചപണ സാടപ സൃഷ്ടിാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള ബൃഹത്തിണ സായ പര്യ  (ാമ്പത്തിപണ സാടാമ്പത്തിയണ സാണപ  ഹര്യ  (ാമ്പത്തിത കകര്യ  (ളം  മാമ്പത്തിഷന.  മാമ്പത്തിഷലന്റെ പ്രവരത്തിനങ്ങള്
സാംസ്ഥണ സാന വ്തികകാര്യണ സാപകമണ സായാമ്പത്തി ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള പ്രണ സാര്യ  (ംഭ പ്രവരത്തിനങ്ങള്കപ ഇതാമ്പത്തിനകം തുടകം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������ാമ്പത്തിട്ടുണ്ട്.�����������������������������������പ.

   2. ഹര്യ  (ാമ്പത്തിത കകര്യ  (ളം  മാമ്പത്തിഷന ക്തികകാര്യണ സാമ്പയാമ്പത്തിലന്റെ ആദ്തികകാര്യഘട്ട പ്രവരത്തിനങ്ങള് എന്ന നാമ്പത്തിലയാമ്പത്തില് 2016 ഡാമ്പത്തിസാംബര
8--ണ സാം തീയതാമ്പത്തി തുടകം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തികകണ്ട്.����������������������������������� പ്രവരത്തിനങ്ങള് സാംബനാമ്പത്തിചപ തണ സാലഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.�������������������� പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������യുന്ന നാമ്പത്തിരിനുള്ള നിര്വ്വഹണ മണ സാരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗ നാമ്പത്തിരകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്
പുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ലപടുവാമ്പത്തി്ക്കുന.

3. ഹര്യ  (ാമ്പത്തിത കകര്യ  (ളം  മാമ്പത്തിഷലന്റെ ആഭാമ്പത്തിമുഖ്യം ്തികകാര്യത്തിാമ്പത്തില് ചുവലട പ്രതാമ്പത്തിപണ സാദാമ്പത്തി്ക്കുന്ന   പ്രവരത്തിനങ്ങളണ സാണപ
ഡാമ്പത്തിസാംബര എട്ടണ സാം തീയതാമ്പത്തി തുടകം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തികണ സാന ഉകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശാമ്പത്തിചാമ്പത്തിട്ടുള്ളതപ.

   3.1. ജലക്ണ സാതസ്സുകളുലട സാംര്യ  (ക്ഷണ പ്രവരത്തിനങ്ങള് 
  (1) ലപണ സാതുകാമ്പത്തിണറുകള് ഉള്ലപലട ഇകപണ സാള്  തലന്ന വറ്റിപ്പോയതോാമ്പത്തികപണ സായകതണ സാ വറ്റിപ്പോയതോണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സായകതണ സാ ആയ ജലക്ണ സാതസ്സുകള്
വൃത്തിാമ്പത്തിയണ സാകാമ്പത്തി അടുത്തി മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������സാമയങ്ങളാമ്പത്തില് ഫലപ്രദമണ സായ ജലസാംഭര്യ  (ണാമ്പത്തികലളന്ന നാമ്പത്തിലയാമ്പത്തില് പ്രവരത്തിനക്ഷമമണ സാ്ക്കുന്ന
പ്രവൃത്തിാമ്പത്തികള്കണ സാണപ മുനികള്ക്കാണ് മുന്തൂകം നല്കകണ്ട്.�����������������������������������തപ.  ഇത്തിര്യ  (ം ജലക്ണ സാതസ്സുകളാമ്പത്തില് കണ സാലണ സാകണ സാലങ്ങളണ സായാമ്പത്തി ഏതു ര്യ  (ീതാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലണ സാണപ
ജലം കശഖ്യം ര്യ  (ാമ്പത്തിച്ചു വന്നാമ്പത്തിരുന്നലതനം ഈ ജലനാമ്പത്തിരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗമന മണ സാരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗങ്ങളാമ്പത്തില് തടസ്സങ്ങള് കനര്യ  (ാമ്പത്തിട്ടാമ്പത്തിട്ടുകണ്ട്.�����������������������������������ണ സാ എനം ആയതപ
ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിവണ സാകാമ്പത്തി ഭണ സാവാമ്പത്തിയാമ്പത്തില് ഉപകയണ സാഗപ്രദമണ സായ ജലസാംഭര്യ  (ണാമ്പത്തികളണ സാകാമ്പത്തി നാമ്പത്തിലനാമ്പത്തിരകത്തിണ്ട്.�����������������������������������ലതലങ്ങലനലയനം
പര്യ  (ാമ്പത്തികശണ സാധ്യതകള് പാമ്പത്തിചണ സായാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തികണം ഇത്തിര്യ  (ം പ്രവൃത്തിാമ്പത്തികള് ആസൂത്രണം ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.�����������������������������������തപ.  കൂടണ സാലത നാമ്പത്തിലവാമ്പത്തിലുള്ള ലകട്ടാമ്പത്തിടങ്ങളുലട
കമല്മേല്ക്കൂര്യ  ( മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ലവള്ള സാംഭര്യ  (ണാമ്പത്തികള് പ്രവരത്തിന ക്ഷമമണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������താമ്പത്തിനപ ആവശ്തികകാര്യമണ സായ നടപടാമ്പത്തികളും ഏലറ്റിപ്പോയതോടുകകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.
സ്കൂളുകളാമ്പത്തിലും ഓഫീസുകളാമ്പത്തിലും പ്രവരത്തിനര്യ  (ഹാമ്പത്തിതമണ സായാമ്പത്തി കാമ്പത്തിട്ക്കുന്ന കമല്മേല്ക്കൂര്യ  ( മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ലവള്ള സാംഭര്യ  (ണാമ്പത്തികള് അറ്റിപ്പോയതോകുറ്റിപ്പോയതോപണാമ്പത്തികള്
നടത്തിാമ്പത്തി പ്രവരത്തിനക്ഷമമണ സാകണ സാനണ സാണപ
മുനഗണന നല്കകണ്ട്.�����������������������������������തപ. ഇടത്തിര്യ  (ം ജകകത്തിണ സാടുകളും ജകയണ സാണാമ്പത്തികളും ജലവാമ്പത്തിഭവ വകുപാമ്പത്തിലന്റെ കനണ സാലുകളും ശുചീകര്യ  (ാമ്പത്തിചപ
നീലര്യ  (ണ സാഴുകപ സുഗമമണ സാ്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള പ്രവരത്തിനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിാമ്പത്തില് ഏലറ്റിപ്പോയതോടുകകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.
 (2) മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ലവള്ളം മണാമ്പത്തികലകപ കാമ്പത്തിനാമ്പത്തിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������ാമ്പത്തിറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ങ്ങുന്നതാമ്പത്തിനും  ലവള്ളപണ സാചാമ്പത്തില് തടയുന്നതാമ്പത്തിനും കാമ്പത്തിണറുകളാമ്പത്തികലയും മറ്റും ജലലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പികം ജലലഭ്തികകാര്യത
വരരാമ്പത്തിപാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനും മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������്ക്കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തികള് ശണ സാസ്ത്രീയമായി നിര്ീയമണ സായാമ്പത്തി നാമ്പത്തിരകാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തും ആയതാമ്പത്തിനപ മണപ സാംര്യ  (ക്ഷണ പ്രവരത്തിനങ്ങള്
വ്തികകാര്യണ സാപകമണ സായാമ്പത്തി ഏകകണ സാപാമ്പത്തിപാമ്പത്തിച്ചു നടപണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തുമുണ്ട്.�����������������������������������പ.  ഇകതണ സാലടണ സാപം തണ സാല്കണ സാലാമ്പത്തിക കികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാലകളുലട അറ്റിപ്പോയതോകുറ്റിപ്പോയതോപണാമ്പത്തികളും
പ്രണ സാകദശാമ്പത്തികമണ സായാമ്പത്തി ലചയ്തു വന്നാമ്പത്തിരുന്ന ര്യ  (ീതാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലുള്ള ജജവബണ്ടുകളുലട  നാമ്പത്തിരകണ സാണവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം ഏലറ്റിപ്പോയതോടുകകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.
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തണ സാല്കണ സാലാമ്പത്തിക തടയണകള് നാമ്പത്തിരകാമ്പത്തി്ക്കുന്നകതണ സാലടണ സാപം ജലക്ണ സാതസ്സുകളാമ്പത്തില് അടാമ്പത്തിഞ്ഞു കൂടാമ്പത്തിയാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കുന്ന പണ സായല്, പണ സാസ്റാമ്പത്തികപ
തുടങ്ങാമ്പത്തിയ മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യങ്ങള് വണ സാര്യ  (ാമ്പത്തിമണ സാറ്റിപ്പോയതോാമ്പത്തി വൃത്തിാമ്പത്തിയണ സാ്ക്കുന്ന പ്രവരത്തിനങ്ങളും  അഭാമ്പത്തികണ സാമ്തികകാര്യമണ സാണപ.  ഈ വരഷം
മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������വണ സായതാമ്പത്തിനണ സാല് നാമ്പത്തിലവാമ്പത്തില് ജലം കശഖ്യം ര്യ  (ാമ്പത്തികലപട്ടാമ്പത്തിട്ടുള്ള ജല ക്ണ സാതസ്സുകള് വറ്റിപ്പോയതോാമ്പത്തികണ സാലത സാംര്യ  (ക്ഷാമ്പത്തികലപകടണ്ട്.�����������������������������������തപ
സാമീപ കാമ്പത്തിണറുകളാമ്പത്തിലടകം ജലലഭ്തികകാര്യത ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകണ സാന ആവശ്തികകാര്യമണ സാണപ.  അതാമ്പത്തിനണ സാല് ജലക്ണ സാതസ്സുകളാമ്പത്തിലല പണ സായലും
പണ സാസ്റാമ്പത്തികപ അടകമുള്ള മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യങ്ങളും നീകം ലചയ്ത് അവ വൃത്തിയായി പ അവ വൃത്തിാമ്പത്തിയണ സായാമ്പത്തി പര്യ  (ാമ്പത്തിപണ സാലാമ്പത്തിചണ സാല് മതാമ്പത്തിയണ സാകും.  മണപ സാംര്യ  (ക്ഷണം
ഉള്ലപലടയുള്ള നീരത്തിടണ സാധ്യതകള് പാമ്പത്തിഷ്ഠിത പ്രവരാമ്പത്തിത പ്രവരത്തിനങ്ങളുലട ഊന്നല് ഭൂഗരഭ ജലവാമ്പത്തിതണ സാനം വരരാമ്പത്തിപാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനപ ഉതകുന്ന
ര്യ  (ീതാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലണ സായാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തികണം. കമല് വാമ്പത്തിവര്യ  (ാമ്പത്തിച പ്രവരത്തിനങ്ങള് ലതണ സാഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിലുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പു പരതാമ്പത്തിയുമണ സായും തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ ഭര്യ  (ണ സ്ഥണ സാപനങ്ങളുലട
പരതാമ്പത്തിയുമണ സായും ബനലപടുത്തിാമ്പത്തിയണ സാണപ ആസൂത്രണം  ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.�����������������������������������തപ.
    3.2  പര്യ  (ാമ്പത്തിസാര്യ  ( ശുചാമ്പത്തിത്വം,  മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ  സാംസ്ക്കര്യ  (ണം എന്നാമ്പത്തിവ ലക്ഷ്തികകാര്യമാമ്പത്തിട്ടുള്ള  
         പ്രവരത്തിനങ്ങള്
   (1)  കകര്യ  (ളത്തിാമ്പത്തിലല 60  ലക്ഷം വീടുകളാമ്പത്തില് മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ വാമ്പത്തിവര്യ  ( കശഖ്യം ര്യ  (ണത്തിാമ്പത്തിനണ സായാമ്പത്തി സാരലിനുള്ള നിര്വ്വ നടത്തിണ സാനുകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശാമ്പത്തി്ക്കുന.
ഡാമ്പത്തിസാംബര ഏഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിനപ ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തിചആചആകണ്ട്.�����������������������������������ണ സാ മൂകന്നണ സാ ദാമ്പത്തിവസാങ്ങള്  ലകണ സാണ്ട്.�����������������������������������പ വാമ്പത്തിവര്യ  ( കശഖ്യം ര്യ  (ണം പൂരത്തിാമ്പത്തിയണ സാകണ സാനണ സാണപ
ഉകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശാമ്പത്തി്ക്കുന്നതപ.   വാമ്പത്തിവര്യ  ( സാണ സാകാങ്കേതാമ്പത്തിക വാമ്പത്തിദ്തികകാര്യ ഉകപയണ സാഗാമ്പത്തിചപ ലമണ സാജബല് കഫണ സാണുകളാമ്പത്തില് ആപപ അധ്യതകള് പാമ്പത്തിഷ്ഠിത പ്രവരാമ്പത്തിതമണ സായാമ്പത്തി
ആയാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കും സാരലിനുള്ള നിര്വ്വ നടത്തുക.  വാമ്പത്തിവര്യ  ( കശഖ്യം ര്യ  (ണകത്തിണ സാലടണ സാപം ഓകര്യ  (ണ സാ കുടുംബങ്ങള്്ക്കും അനുകയണ സാജ്തികകാര്യമണ സായ മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ
സാംസ്ക്കര്യ  (ണ മണ സാരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവര്യ  (വര്ക്കു തലന്ന ലതര്യ  (ലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������ടു്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള അവസാര്യ  (വും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം ഉണ്ട്.�����������������������������������ണ സാകും.  സ്കൂള് കുട്ടാമ്പത്തികള്,
ലപ്രണ സാഫഷണല് കകണ സാകളജുകള് ഉള്ലപലടയുള്ള കകണ സാകളജപ വാമ്പത്തിദ്തികകാര്യണ സാരോമ്പത്തികള്, നണ സാഷണല് സാരവീസാപ സ്കീംീം, സ്കീം സ്കൗട്ടപ ആനറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ
ജഗഡുകള്,  ആശണ സാ പ്രവരത്തികര,  കുടുംബശ്ീ അംഗങ്ങള്,  യുവജന സാംഘടനകള്,  മതസ്ഥണ സാപനങ്ങള് തുടങ്ങാമ്പത്തി
വാമ്പത്തിവാമ്പത്തിധ്യതകള് പ കമഖ്യം ലകളാമ്പത്തില് നാമ്പത്തിനള്ള സാന്നര പ്രവരത്തികലര്യ  ( ഒരുമാമ്പത്തിചപ അണാമ്പത്തിനാമ്പത്തിര്യ  (ത്തിാമ്പത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിയുന്നതും ഒറ്റിപ്പോയതോദാമ്പത്തിവസാം ലകണ സാണ്ട്.�����������������������������������പ
സാരലിനുള്ള നിര്വ്വ പൂരത്തിീകര്യ  (ാമ്പത്തികണ സാന ശ്മാമ്പത്തികണം.

(2) വീടുകള്, കഹണ സാട്ടലുകള്, അറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������വും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ ശണ സാലകള്, കല്തികകാര്യണ സാണ മണ്ഡപങ്ങള്, ആശുപത്രാമ്പത്തികള്, വ്തികകാര്യണ സാപണ സാര്യ  ( കകന്ദ്രങ്ങള്,
വാമ്പത്തിദ്തികകാര്യണ സാഭ്തികകാര്യണ സാസാ സ്ഥണ സാപനങ്ങള് എന്നാമ്പത്തിവ കകന്ദ്രീകര്യ  (ാമ്പത്തിചപ നാമ്പത്തിയമപര്യ  (മണ സായാമ്പത്തി നാമ്പത്തിരബനമണ സാകാമ്പത്തികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������������������� ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������വാമ്പത്തിട മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ
കവരതാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തികല് സാംവാമ്പത്തിധ്യതകള് പണ സാനങ്ങള് സാംബനാമ്പത്തിചപ അവകബണ സാധ്യതകള് പം സൃഷ്ടിാമ്പത്തി്ക്കുകയും ജജവ മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യങ്ങള് ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������വാമ്പത്തിടത്തിാമ്പത്തില് തലന്ന
സാംസ്ക്കര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനപ ആവശ്തികകാര്യമണ സായ നടപടാമ്പത്തികളുലട തുടകം ഈ അവസാര്യ  (ത്തിാമ്പത്തില് കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തുമുണ്ട്.�����������������������������������പ.   അജജവ
മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യങ്ങള് പുനരുപകയണ സാഗാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനും പുനുന്നതിനും പുനഃചംക്രമണം നടത്തുന്നതാമ്പത്തിനും മണ സാത്രമല്ല അവയുലട അളവപ കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������യ്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള
ശ്മങ്ങളും ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.

(3) ഓകര്യ  (ണ സാ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ ഭര്യ  (ണ സ്ഥണ സാപനങ്ങളുലട പര്യ  (ാമ്പത്തിധ്യതകള് പാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലും വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തികയണ സാര്യ  (ങ്ങളാമ്പത്തില് മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യം കണ സാലണ സാകണ സാലങ്ങളാമ്പത്തിലണ സായാമ്പത്തി
നാമ്പത്തികക്ഷപാമ്പത്തിച്ചു വന്നതാമ്പത്തിലന്റെ ഫലമണ സായാമ്പത്തി രൂപലപട്ട വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തികയണ സാര്യ  ( മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ കൂമ്പണ സാര്യ  (ങ്ങള് നീകം ലചയ്ത് അവ വൃത്തിയായി പ പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങള്
ശുചാമ്പത്തിയണ സാകാമ്പത്തി  സാ സ്കൗന്ദര്യ  (്തികകാര്യവല്കര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കുന്ന പ്രവരത്തിനങ്ങള് ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.   ഇതാമ്പത്തിനണ സായാമ്പത്തി വാമ്പത്തിശദമണ സായ മണ സാരനിര്വ്വഹണ മാര്ഗ്ഗകര്യ  (ഖ്യം 
ശുചാമ്പത്തിത്വ മാമ്പത്തിഷന നല്കുന്നതണ സാണപ.  ഓകര്യ  (ണ സാ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ ഭര്യ  (ണ സ്ഥണ സാപനങ്ങളുലട കീഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിലും കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������തപ ഇത്തിര്യ  (ം 10
കകന്ദ്രങ്ങലളാങ്കോമ്പത്തിലും ഈ ര്യ  (ീതാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലുള്ള ഇടലപടലാമ്പത്തിലൂലട ശുചീകര്യ  (ാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.

(4) കമല് പ്രവരത്തിനം പൂരത്തിാമ്പത്തിയണ സാകാമ്പത്തിയ കശഷം കകര്യ  (ളം മുഴുവനും ഒരു ദാമ്പത്തിവസാം മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ സാംസ്ക്കര്യ  (ണ സാമൂഹ
പ്രതാമ്പത്തിജ്ഞ എടുകകണ്ട്.�����������������������������������തും ആ ദാമ്പത്തിവസാം തലന്ന പണ സാസ്റാമ്പത്തികപ ഉകപയണ സാഗം പൂരണമണ സായും ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിവണ സാകാമ്പത്തിലകണ സാണ്ട്.�����������������������������������പ  ഒരു പണ സാസ്റാമ്പത്തികപ
ഹരത്തിണ സാല് ആചര്യ  (ാമ്പത്തിചപ വീടുകളാമ്പത്തിലും മറ്റും ജലലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പികമുള്ള പണ സാസ്റാമ്പത്തികപ സാണ സാമഗ്രികള് ശേഖരിച്ച് അതാതാമ്പത്തികള് കശഖ്യം ര്യ  (ാമ്പത്തിചപ അതണ സാതപ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയംഭര്യ  (ണ
സ്ഥണ സാപനങ്ങലള ഏല്പാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തുമണ സാണപ.
       3.3 കണ സാരഷാമ്പത്തിക കമഖ്യം ലയുമണ സായാമ്പത്തി ബനലപട്ടപ ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.����������������������������������� മുനഗണനണ സാ
       പ്രവരത്തിനങ്ങള്
  (1) ഈ വരഷലത്തി ഓണത്തിാമ്പത്തിനപ പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി കമഖ്യം ലയാമ്പത്തില് സാ്വയംപര്യ  (്തികകാര്യണ സാപ്തതയ്ക്ക് അടുത്തെതപ അടുലത്തിത്തിണ സാന നമുകപ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിഞ്ഞു എന്നതപ
എടുത്തു പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������കയണ്ട്.����������������������������������� കണ സാര്യ  (്തികകാര്യമണ സാണപ. ഇതു സൂചാമ്പത്തിപാമ്പത്തി്ക്കുന്നതപ കകര്യ  (ളത്തിാമ്പത്തില് ജജവപചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തികള് ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്ണ സാദാമ്പത്തിപാമ്പത്തികണ സാന തികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സായ ഒരു
കരഷക സാമൂഹവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം അവശ്തികകാര്യം കവണ്ട്.����������������������������������� പാമ്പത്തിന്തുണണ സാ സാംവാമ്പത്തിധ്യതകള് പണ സാനങ്ങളുലട ഏകകണ സാപനവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം സാണ സാധ്യതകള് പ്തികകാര്യമണ സാണപ എന്നതണ സാണപ.  ഈ
സാണ സാഹചര്യ  (്തികകാര്യം സ്ഥണ സായാമ്പത്തിയണ സായ ഒരു അവസ്ഥണ സാ വാമ്പത്തികശഷമണ സായാമ്പത്തി നാമ്പത്തിലനാമ്പത്തിരത്തിണ സാനുള്ള പ്രവരത്തിനങ്ങള്കണ സാണപ  ഇനാമ്പത്തി ഊന്നല്
നല്കകണ്ട്.�����������������������������������തപ.  ഇതാമ്പത്തികലകണ സായാമ്പത്തി 52  ആഴ്ചകളാമ്പത്തികല്ക്കും കകര്യ  (ളത്തിാമ്പത്തിനണ സാവശ്തികകാര്യമണ സായ അത്തികകാര്യണ സാവശ്തികകാര്യ പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി ഇനങ്ങളുലട
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വാമ്പത്തിളലവടുപപ  ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പുവരുത്തുന്ന ര്യ  (ീതാമ്പത്തിയാമ്പത്തില് ഒരു പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്ണ സാദന കലണ്ട്.�����������������������������������ര തികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.  പ്രണ സാകദശാമ്പത്തിക തലത്തിാമ്പത്തില്
ഇതാമ്പത്തികലകണ സായാമ്പത്തി തണ സാല്പാദിപ്പിക്കാന്ര്യ  (്തികകാര്യമുള്ള കരഷകലര്യ  (യും ഗ്രൂപ്പുകലളയും കുടുംബശ്ീ അയല്മേല്ക്കൂട്ടങ്ങലളയും സാജ്ജര്യ  (ണ സാ്ക്കുന്നകതണ സാലടണ സാപം
ഇതാമ്പത്തിനണ സാവശ്തികകാര്യമണ സായ ഭൂമാമ്പത്തി ലഭ്തികകാര്യതയും പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി വാമ്പത്തിത്തുകള്,  സാണ സാകാങ്കേതാമ്പത്തിക പാമ്പത്തിന്തുണണ സാ സാംവാമ്പത്തിധ്യതകള് പണ സാനം എന്നാമ്പത്തിവ ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാ്ക്കുകയും
ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.   പ്രണ സാകദശാമ്പത്തിക തലത്തിാമ്പത്തിലല  കൃഷാമ്പത്തിവകുപപ ഓഫീസുമണ സായാമ്പത്തി ബനലപട്ടണ സാകണം തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയംഭര്യ  (ണ
സ്ഥണ സാപനങ്ങള് ഇതാമ്പത്തിനുള്ള പ്രവരത്തിനങ്ങള്കപ കനതൃത്വം നല്കകണ്ട്.�����������������������������������തപ.  ഇതാമ്പത്തിനണ സായാമ്പത്തി അടാമ്പത്തിയന്തര്യ  (മണ സായാമ്പത്തി പഞ്ചണ സായത്തുതല
മാമ്പത്തിഷന കയണ സാഗം കചരന്നപ രൂകപര്യ  (ഖ്യം  തികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തും ജാമ്പത്തില്ല- സാംസ്ഥണ സാനതല കക്രണ സാഡീകര്യ  (ണ പ്രക്രാമ്പത്തിയ വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തി ജനുവര്യ  (ാമ്പത്തി ഒന
മുതല് പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി കലണ്ട്.�����������������������������������ര പ്രവൃത്തിാമ്പത്തി പഥത്തിാമ്പത്തില്  ലകണ സാണ്ടുവകര്യ  (ണ്ട്.�����������������������������������തുമണ സാണപ.

(2) ഓകര്യ  (ണ സാ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ ഭര്യ  (ണ പ്രകദശങ്ങളാമ്പത്തിലുമുള്ള തര്യ  (ാമ്പത്തിശു ഭൂമാമ്പത്തിയുലട ഫലപ്രദമണ സായ  വാമ്പത്തിനാമ്പത്തികയണ സാഗം കണ സാരഷാമ്പത്തിക
വൃത്തിാമ്പത്തികണ സായാമ്പത്തി ഒരു്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനണ സാവശ്തികകാര്യമണ സായ നടപടാമ്പത്തികള്കപ രൂപം ലകണ സാടുകകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.  ലതണ സാഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിലുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പു പരതാമ്പത്തി പ്രകണ സാര്യ  (ം
ഒറ്റിപ്പോയതോത്തിവണ ഇടലപടലണ സായാമ്പത്തി ഇത്തിര്യ  (ം തര്യ  (ാമ്പത്തിശു ഭുമാമ്പത്തികലള കണ സാരഷാമ്പത്തിക വൃത്തിാമ്പത്തികപ തികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സാകണ സാന വ്തികകാര്യക്തമണ സായ പരതാമ്പത്തി
തികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ സാറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ണ സാ്ക്കുകയും അംഗീകണ സാര്യ  (ം കനടുകയും ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.   ഡാമ്പത്തിസാംബര മണ സാസാം ലകണ സാണ്ട്.�����������������������������������പ ഈ പ്രവരത്തിനം
പൂരത്തിാമ്പത്തിയണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.   ഇകപണ സാള് തലന്ന സാജ്ജര്യ  (ണ സായ കണ സാരഷാമ്പത്തിക ഗ്രൂപ്പുകള്,   കുടുംബശ്ീ അയല്മേല്ക്കൂട്ടങ്ങള്
എന്നാമ്പത്തിവരകപ ലഭ്തികകാര്യയതയനുസാര്യ  (ാമ്പത്തിചപ വാമ്പത്തിത്തുള്ലപലടയുള്ള ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്ണ സാദകനണ സാപണ സാധ്യതകള് പാമ്പത്തികള് ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പുവരുത്തിാമ്പത്തി ഡാമ്പത്തിസാംബര എട്ടണ സാം തീയതാമ്പത്തി
തലന്ന സാണ സാധ്യതകള് പ്തികകാര്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാമ്പത്തില് കണ സാരഷാമ്പത്തിക പ്രവരത്തിനങ്ങള് ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.
 4. കമല്പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������  പ്രവരത്തിനങ്ങളാമ്പത്തിലലല്ലണ സാം തലന്ന വമ്പാമ്പത്തിച ലപണ സാതുജന പാങ്കേണ സാളാമ്പത്തിത്തിം ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പുവരുത്തുന്നതാമ്പത്തിനണ സാവശ്തികകാര്യമണ സായ
നടപടാമ്പത്തികള് ജാമ്പത്തില്ലണ സാമാമ്പത്തിഷനും തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശസാ്വയംഭര്യ  (ണ സ്ഥണ സാപനതല മാമ്പത്തിഷനും സാ്വീകര്യ  (ാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.   സാമൂഹത്തിാമ്പത്തിലല
സാണ സാധ്യതകള് പണ സാര്യ  (ണകണ സാകര്യ  (ണ സാലടണ സാപം തലന്ന അതതപ പ്രകദശങ്ങളാമ്പത്തിലല കലണ സാ,  സാണ സാംസ്കീംണ സാര്യ  (ാമ്പത്തിക,  സാണ സാഹാമ്പത്തിത്തികകാര്യ,  കണ സായാമ്പത്തിക കമഖ്യം ലകളാമ്പത്തിലല
പ്രശസ്തലര്യ  (യും കരഷകര,  വ്തികകാര്യവസാണ സായാമ്പത്തികള്,  കസാനണ സാ വാമ്പത്തിഭണ സാഗങ്ങളാമ്പത്തില് കസാവനമനുഷ്ഠിത പ്രവരാമ്പത്തിചവര,  പ്രമുഖ്യം  ഉകദ്തികകാര്യണ സാഗസ്ഥര,  മുന
ജനപ്രതാമ്പത്തിനാമ്പത്തിധ്യതകള് പാമ്പത്തികള് എന്നാമ്പത്തിങ്ങലനയുള്ള മണ സാന്തികകാര്യവ്തികകാര്യക്താമ്പത്തികളുലട സാജീവ സാണ സാന്നാമ്പത്തിധ്യതകള് പ്തികകാര്യം ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകണ സാന പ്രകത്തികകാര്യകമണ സായ ശ്ര
പതാമ്പത്തിപാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.  എല്ലണ സാ പ സ്കൗര്യ  (പ്രമുഖ്യം നമണ സാകര്യ  (യും വ്തികകാര്യക്താമ്പത്തിപര്യ  (മണ സായാമ്പത്തി ക്ഷണാമ്പത്തിചപ
ക്തികകാര്യണ സാമ്പയാമ്പത്തിന പ്രവരത്തിനങ്ങളാമ്പത്തില് പാങ്കേണ സാളാമ്പത്തികളണ സാ്ക്കുനലണ്ട്.�����������������������������������ന്നപ പ്രകത്തികകാര്യകം ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പുവരുത്തിണം.   ശ്കരയമണ സായ സാണ സാന്നാമ്പത്തിധ്യതകള് പ്തികകാര്യം
ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാമ്പത്തില് അനുകയണ സാജ്തികകാര്യമണ സായ മണ സാധ്യതകള് പ്തികകാര്യമ പാമ്പത്തിന്തുണയും ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകണം.  ലതലര്യ  (ലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������ടുപപ സാമയത്തു
ലചയ്യുന്നതുകപണ സാലല ഇത്തിര്യ  (ത്തിാമ്പത്തിലുള്ള പ്രണ സാകദശാമ്പത്തിക പ്രവരത്തിനങ്ങളുലട ദൃശ്തികകാര്യ ചാമ്പത്തിത്രീകര്യ  (ണം നടത്തുകയും ആയതപ
കക്രണ സാഡാമ്പത്തികര്യ  (ാമ്പത്തിചപ ഹര്യ  (ാമ്പത്തിതകകര്യ  (ളം ലവബജസാറ്റിപ്പോയതോാമ്പത്തികലകപ അപപ കലണ സാഡപ ലചയ്യുകയും കവണ്ട്.�����������������������������������തുണ്ട്.�����������������������������������പ.   ജാമ്പത്തില്ലണ സാ കളക്ടറും ജാമ്പത്തില്ലണ സാ
ഇനഫരകമഷന ഓഫീസാറും ഇതാമ്പത്തിനുള്ള നടപടാമ്പത്തി ജകലകണ സാകള്ളണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.   ഡാമ്പത്തിസാംബര എട്ടണ സാം തീയതാമ്പത്തിയാമ്പത്തിലല
പര്യ  (ാമ്പത്തിപണ സാടാമ്പത്തിയുലട വാമ്പത്തിജയകര്യ  (മണ സായ നടത്തിാമ്പത്തിപ്പും അരേവത്തിണ സായ ജനപാങ്കേണ സാളാമ്പത്തിത്തിവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകണ സാന ഡാമ്പത്തിസാംബര 5,  6
തീയതാമ്പത്തികളാമ്പത്തില് വണ സാരഡുതല സാംഘണ സാടനവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം ഭര്യ  (ണസാമാമ്പത്തിതാമ്പത്തിതല അവകലണ സാകനവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം ജാമ്പത്തില്ലണ സാതല നാമ്പത്തിര്യ  (ീക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം
ഉകദ്തികകാര്യണ സാഗസ്ഥതലത്തിാമ്പത്തില്  ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.
   5. ഹര്യ  (ാമ്പത്തിതകകര്യ  (ളം മാമ്പത്തിഷലന്റെ പ്രണ സാര്യ  (ംഭ പ്രവരത്തിനങ്ങള്കപ തുടകം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി്ക്കുന്ന 2016 ഡാമ്പത്തിസാംബര 8 നപ മുകന്നണ സാടാമ്പത്തിയണ സായാമ്പത്തി
സ്കൂള് തലത്തിാമ്പത്തില് നൂതന പ്രവരത്തിനങ്ങള് ആര്യ  (ംഭാമ്പത്തികകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ. കമല്പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������������������� വാമ്പത്തിഷയങ്ങളുമണ സായാമ്പത്തി  ബനലപട്ടപ ക്വാമ്പത്തിസാപ,
ചാമ്പത്തിത്ര ര്യ  (ചന,  പ്രബന ര്യ  (ചന,  തുടങ്ങാമ്പത്തിയ മത്സര്യ  (ങ്ങള് നടത്തിണ സാവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണന്നതണ സാണപ.   എൻ.സാാമ്പത്തി.സാാമ്പത്തി.  എന .എസാപ.എസാപ,
എസാപ.പാമ്പത്തി.സാാമ്പത്തി  തുടങ്ങാമ്പത്തിയ സാംഘടനകളുലട   സ്കൂള് തല യൂണാമ്പത്തിറ്റും ജലലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പികകള്  ഇതുമണ സായാമ്പത്തി ബനലപട്ട പ്രകത്തികകാര്യക പ്രവരത്തിനങ്ങള്
ആവാമ്പത്തിഷ്കര്യ  (ാമ്പത്തിചപ നടപണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.  ഡാമ്പത്തിസാംബര 1  മുതല്കപ ഒര്യ  (ണ സാഴ്ചകണ സാലം  ഓകര്യ  (ണ സാ പ്രവൃത്തിാമ്പത്തി ദാമ്പത്തിവസാവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം  സ്കൂള്
അസാംബളാമ്പത്തിയാമ്പത്തില് ഹര്യ  (ാമ്പത്തിതകകര്യ  (ളവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണമണ സായാമ്പത്തി ബനലപട്ട ഒരു വാമ്പത്തിഷയം കകന്ദ്രീകര്യ  (ാമ്പത്തിചപ  പ്രഭണ സാഷണം നടത്തുന്നതപ
ഉചാമ്പത്തിതമണ സായാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കും. സ്കൂള് അസാംബ്ലിയിാമ്പത്തിയാമ്പത്തില്  മണ സാലാമ്പത്തിന്തികകാര്യ നാമ്പത്തിരകണ സാരജ്ജനത്തിാമ്പത്തിനണ സായാമ്പത്തി  പ്രതാമ്പത്തിജ്ഞയും എടുകണ സാം. ഇതാമ്പത്തിനണ സാവശ്തികകാര്യമണ സായ
ജകപ്പുസ്തകം  സ്കൂളാമ്പത്തില്  എത്തിാമ്പത്തിചപ നല്കുന്നതണ സാണപ.  ഗൃഹതല സാന്ദരശനവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം  വാമ്പത്തിവര്യ  ( കശഖ്യം ര്യ  (ണവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണം  സാംബനാമ്പത്തിചപ
പര്യ  (ാമ്പത്തിശീലനം,  സ്കൂള്  കകണ സാമ്പ സ്കൗണ്ട്.�����������������������������������ാമ്പത്തില് വീഴുന്ന മഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ലവള്ളം പര്യ  (മണ സാവധ്യതകള് പാമ്പത്തി  ഭൂമാമ്പത്തിയാമ്പത്തികലയ്ക്ക് അടുത്തെതപ കാമ്പത്തിനാമ്പത്തിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.����������������������ാമ്പത്തിറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ങ്ങുന എന്നപ ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പു
വരുത്തുന്നതാമ്പത്തിനുള്ള പ്രവരത്തിനങ്ങള്  തുടങ്ങാമ്പത്തിയവയും നടകത്തിണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.
    6. അയല്മേല്ക്കൂട്ടങ്ങളുലട  കനതൃത്വത്തിാമ്പത്തില്  അതണ സാതാമ്പത്തിടലത്തി എല്ലണ സാ വാമ്പത്തിഭണ സാഗം ആള്കണ സാകര്യ  (യും ക്തികകാര്യണ സാമ്പയാമ്പത്തിന
പ്രവരത്തിനത്തിാമ്പത്തില്  പാങ്കേണ സാളാമ്പത്തികളണ സാ്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനുകവണ്ട്.�����������������������������������ാമ്പത്തിയുള്ള ഗൃഹ സാന്ദരശന പ്രവരത്തിനം സാംഘടാമ്പത്തിപാമ്പത്തികണം.
വാമ്പത്തിദ്തികകാര്യണ സാരോമ്പത്തികള്ലകണ സാപം  ഗൃഹ സാന്ദരശനത്തിാമ്പത്തിലൂലട വാമ്പത്തിവര്യ  (കശഖ്യം ര്യ  (ണം നടത്തുന്നതാമ്പത്തിനപ  അനുകൂലമണ സായ അന്തര്യ  (ീക്ഷ സൃഷ്ടിാമ്പത്തി
ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പണ സാകകണ്ട്.�����������������������������������തപ കുടുംബശ്ീ സാംഘടനണ സാ സാംവാമ്പത്തിധ്യതകള് പണ സാനത്തിാമ്പത്തിലന്റെ  പ്രധ്യതകള് പണ സാന ഉത്തിര്യ  (വണ സാദാമ്പത്തിത്തിമണ സായാമ്പത്തിര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കും.  തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയംഭര്യ  (ണ
സ്ഥണ സാപന തലത്തിാമ്പത്തില്  നട്ക്കുന്ന കൂടാമ്പത്തിയണ സാകലണ സാചന കയണ സാഗങ്ങളാമ്പത്തില് സാാമ്പത്തി.  ഡാമ്പത്തി.എസാപ  ഭണ സാര്യ  (വണ സാഹാമ്പത്തികള് പലാങ്കേടു്ക്കുകയും
ഹര്യ  (ാമ്പത്തിതകകര്യ  (ളം മാമ്പത്തിഷനുമണ സായാമ്പത്തി ബനലപട്ട പ്രവരത്തിന തീരുമണ സാനങ്ങള്  സാാമ്പത്തി.ഡാമ്പത്തി.എസാപ  ലപണ സാതുകയണ സാഗം വാമ്പത്തിളാമ്പത്തിച്ചു കചരത്തിപ
എല്ലണ സാ എ.  ഡാമ്പത്തി.എസാപ  ഭണ സാര്യ  (വണ സാഹാമ്പത്തികകളയും  അറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിയാമ്പത്തി്ക്കുകയും കവണം.   സാരകിനുള്ള നിര്വ്വ പ്രവരത്തിനത്തിാമ്പത്തില് ഏരലപടുന്ന
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വാമ്പത്തിദ്തികകാര്യണ സാരോമ്പത്തികള്ലളണ സാലടണ സാപം മുനകൂട്ടാമ്പത്തി നാമ്പത്തിശ്ചയാമ്പത്തിച  പ്രകണ സാര്യ  (ം  ഓകര്യ  (ണ സാ വീട്ടാമ്പത്തിലും  എത്തുന്ന കൂടുംബശ്ീ പ്രവരത്തികരും  ഹര്യ  (ാമ്പത്തിത
കകര്യ  (ളം മാമ്പത്തിഷലന്റെ  ലക്ഷ്തികകാര്യം വീട്ടുകണ സാരുമണ സായാമ്പത്തി പങ്കുവയ്ക്ക് അടുത്തെതണം. അതുകപണ സാലല ജല ക്ണ സാതസ്സുകളുലട  ശുചീകര്യ  (ണം , പചകറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി
ഉതപണ സാദന കലണ്ട്.�����������������������������������ര എന്നീ പ്രവരത്തിനങ്ങളുമണ സായാമ്പത്തി  ബനലപട്ട കണ സാര്യ  (്തികകാര്യങ്ങളും  ആസൂത്രണം ലചയ്ത് അവ വൃത്തിയായി പ നടപണ സാകണ സാന കവണ്ട്.�����������������������������������
നടപടാമ്പത്തികള് കുടുംബശ്ീ സാ്വീകര്യ  (ാമ്പത്തികണം. 
  7. കമല്പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������������������� പ്രവരത്തിനങ്ങള് ചാമ്പത്തിട്ടയണ സായാമ്പത്തി സാംഘടാമ്പത്തിപാമ്പത്തി്ക്കുന്നതാമ്പത്തിനപ ജാമ്പത്തില്ലണ സാ മാമ്പത്തിഷലന്റെ ആഭാമ്പത്തിമുഖ്യം ്തികകാര്യത്തിാമ്പത്തില്
ബനലപട്ടവരുലട ആദ്തികകാര്യകയണ സാഗം  നവംബര 28-കനണ സാ 29-കനണ സാ ഒരു നാമ്പത്തിശ്ചാമ്പത്തിത സാമയത്തിപ കൂകടണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.
ആദ്തികകാര്യകയണ സാഗത്തിാമ്പത്തില്  തലന്ന ഓകര്യ  (ണ സാ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയം ഭര്യ  (ണ സ്ഥണ സാപന പ്രകദശത്തും ഏലറ്റിപ്പോയതോടുകണ സാന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.��������������������ാമ്പത്തിയുന്ന ശ്കരയമണ സായ
പ്രവരത്തിനങ്ങള് കലണ്ട്.�����������������������������������ത്തിണ സാനും,    പര്യ  (ാമ്പത്തിപണ സാടാമ്പത്തിയാമ്പത്തില് പലാങ്കേടുകകണ്ട്.����������������������������������� പ്രമുഖ്യം രുലട പാങ്കേണ സാളാമ്പത്തിത്തിം ഉറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������പ്പു വരുത്തിണ സാനും
നടപടാമ്പത്തികള് എടുകകണ്ട്.�����������������������������������തണ സാണപ.   ഈ കയണ സാഗത്തിാമ്പത്തിലന്റെ ലതണ സാട്ടടുത്തി ദാമ്പത്തിവസാംതലന്ന എല്ലണ സാ തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയംഭര്യ  (ണ
സ്ഥണ സാപനങ്ങളും ഇതാമ്പത്തികലകണ സായാമ്പത്തി ഒരു പ്രകത്തികകാര്യക ഭര്യ  (ണസാമാമ്പത്തിതാമ്പത്തികയണ സാഗം കചരുകയും തുടരന്നപ  തകവ്വഹണ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ സാ്വയംഭര്യ  (ണ
സ്ഥണ സാപനതല മാമ്പത്തിഷലന്റെ ആഭാമ്പത്തിമുഖ്യം ്തികകാര്യത്തിാമ്പത്തില് ബനലപട്ട എല്ലണ സാവലര്യ  (യും പലാങ്കേടുപാമ്പത്തിച്ചുലകണ സാണ്ടുള്ള കയണ സാഗം വാമ്പത്തിളാമ്പത്തിചപ  കചരത്തിപ
പ്രവരത്തിനങ്ങള് ആവാമ്പത്തിഷ്ക്കര്യ  (ാമ്പത്തി്ക്കുകയും ലചകികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട്.����������������������������������� തണ സാണപ.

                                                                     വാമ്പത്തി.എസാപ. ലസാന്താമ്പത്തില്
അഡീഷണല് ചീഫപ ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തി

     ബനലപട്ട എല്ലണ സാ ഓഫീസാരമണ സാര്ക്കും.
     പ്രാമ്പത്തിനസാാമ്പത്തിപല് അക സ്കൗണ്ട്.�����������������������������������ന്റെപ ജനറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ല് (ആഡാമ്പത്തിറ്റിപ്പോയതോപ)കകര്യ  (ള, താമ്പത്തിരുവനന്തപുര്യ  (ം.
     അക സ്കൗണ്ട്.�����������������������������������ന്റെപ ജനറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ല് (എ & ഇ) കകര്യ  (ള, താമ്പത്തിരുവനന്തപുര്യ  (ം.
     ബനലപട്ട എല്ലണ സാ വകുപ്പു കമധ്യതകള് പണ സാവാമ്പത്തികള്്ക്കും / എല്ലണ സാ ജാമ്പത്തില്ലണ സാ കളക്ടരമണ സാര്ക്കും.
     നാമ്പത്തിയമവകുപാമ്പത്തിനപ.
     ധ്യതകള് പനകണ സാര്യ  (്തികകാര്യവകുപാമ്പത്തിനപ.
     വാമ്പത്തിവര്യ  ( ലപണ സാതുജന സാമ്പരക ( ലവബപ & ന്യൂ മീഡാമ്പത്തിയ ) വകുപാമ്പത്തിനപ.
     കരുതല് ഫയല്  / ഓഫീസാപ പകരപപ .  

                                                                                     ഉത്തിര്യ  (വാമ്പത്തിനപ്രകണ സാര്യ  (ം

   ലസാക്ഷന ഓഫീസാര
 പകരപപ . മുഖ്യം ്തികകാര്യമന്താമ്പത്തിയുലട പ്രാമ്പത്തിനസാാമ്പത്തിപല്  ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിയ്ക്ക് അടുത്തെതപ. 

    മുഖ്യം ്തികകാര്യമന്താമ്പത്തിയുലട ജപ്രവറ്റിപ്പോയതോപ  ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിയ്ക്ക് അടുത്തെതപ.
    എല്ലണ സാ മന്താമ്പത്തിമണ സാരുലടയുലടയും   ജപ്രവറ്റിപ്പോയതോപ ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിമണ സാരകപ.
   ചീഫപ ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിയുലട  അഡീഷണല് ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തികപ
    എല്ലണ സാ ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിമണ സാരുലടയും പാമ്പത്തി.എ മണ സാരകപ. 
    അഡീഷണല് ലസാക്രട്ടറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.���������ാമ്പത്തിയുലട സാാമ്പത്തി.എയ്ക്ക് അടുത്തെതപ( പണ സാനാമ്പത്തിംഗപ).
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