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No.10/2018/SRG/LSGD(13) 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
05.02.2019  ഉച്ചയ്ക്ക്കവശം 3.00 ഭണിക്ക്  

നിമഭഷബാ ഭന്ദിയത്തിലറ 610-ാാാം നമ്പര്   സാലില്   

അജണ്ട 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ  2018-19-ലറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം  
 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  
 

2.1   31.12.2018-ലറ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം  തുെര്  നെഩെിേള്  
ഷവീീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്   

ഖണ്ഡിേ 3.1 

തകേവ ബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിട്ടി, കേയല കേറ്റ് ഇറരിസിറിഷിറ്റി 
കഫാര്ഡ്, ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ലഭന്്  ഭറ്റ് ഏജൻഷിേൾ എന്നിഴമികറക്ക് 
ഴിഴിധ പ്രഴർത്തിേൾക്ക്  തുേ ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഴർശങ്ങലാമി ഈ 
തുേമിൽ നലലാരു ഩങ്ക്  ഉഩകമാഗിക്കാലത േിെക്കുേമാണ്. ഈ തുേ ലെറഴളിച്ച് 
പ്രഴർത്തി പൂർത്തിമാക്കണലഭന്ന് നിർകേവിച്ചിരുന്നുലഴങ്കിലം ഴര്ശങ്ങലാമി  
ഴലലയമധിേം പ്രവൃത്തിേള്  പൂര്ത്തീേയിക്കാലത േിെക്കുേമാണ്. ലഡകപ്പാഷിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിേള്  പൂര്ത്തീേയിക്കുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം ജിലാതറത്തിലം 
താലള ഩരയുന്ന നെഩെിേള്  എടുക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

(i) ഇത്തയം ഏജ ഷിേലില്  ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലെയ്ത തുേ, പ്രവൃത്തി എന്നിഴയുലെ  
ഴര്ശം തിയിച്ച ഴിഴയം  ജിലാതറത്തില്  കരാഡീേയിക്കണം. ഇതിലന തുെര്ന്ന് 
ജിലാതറത്തില്   ഫന്ധലപ്പട്ട ഴകുപ്പു ഉകേയാഗസ്ഥര്  (ലഡഩൂട്ടി െീപ് 
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്,  എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്, ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഴകുപ്പ് ജിലാ 
ഒപീഷര്  തുെങ്ങിമഴര്), തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ  അധതിയക്ഷ ഭാര്, 
ലഷരട്ടരിഭാര്  എന്നിഴരുലെ കമാഗം  ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില്  
പ്രകതയേഭാമി ഴിലിച്ചു കെര്ക്കണം.  ജിലാ േലരര്  ഇതിന് പ്രകതയേഭാമി 
ഇെലഩെണം.  ഒകയാ പ്രവൃത്തിയും  പൂര്ത്തീേയിക്കുന്നതിന് രു േര്മ്മ ഩധതിതി  
തയ്യാരാക്കണം. ഇതിലന് കരാഡീേയിച്ച    രികപ്പാര്ട്ട് ജിലാ േലരര്/  ജിലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി.ഡിഴിശ   െീപിനു 
നല്േണം. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  കരാഡീേയിച്ച രികപ്പാര്ട്ട്  തുെര്  
നെഩെിേള്ക്കാമി  തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ്  അഡീശണല്  െീപ് 
ലഷരട്ടരിക്കു നല്േണം.  

(ii) ഈ പ്രഴര്ത്തനം  പറപ്രേഭാക്കുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  KSEB, KWA, 
GWD എന്നിഴയുലെ  കഭധാഴിേളുലെ  രു കമാഗം ഫഹു.ഭന്ത്രിയുലെ 
അധതിയക്ഷതമില്   പ്രകതയേഭാമി ഴിലിക്കാ    തീരുഭാനിച്ചു.  ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച 
ഷര്ക്കുറര്    
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നെഩെി- 1)തകേവഷവീമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിേ 3.4 

കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിട്ടിക്ക് ലഴള്ളക്കയം  കുെിശ്ശിേ നല്ോനുള്ള  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ  തുേ ധനഴകുപ്പ്  ഴിേഷനപണ്ടില്  നിന്നും കുരഴ് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്.  
എന്നാല്  ഇപ്രോയം  കുരവു ലെയ്ത തുേ േളിഞ്ഞാല്  ഭിച്ചം തുേ ഴലലയ കുരഴാണ്.  
അതിനാല്  ഇത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അനിഴായയ കപ്രാജകളുടേളുലെ ഫില്  
തുേ കഩാലം  നല്ോ   പണ്ടില.  ഈ ഷാസെയയത്തില്   ഴറിമ കുെിശ്ശിേയുള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ തുേ  യകണ്ടാ മൂകന്നാ ഴര്ശംലോണ്ട്  ഗക്ക്കലാമി  
അെയ്ക്കാവുന്ന യീതിമിറാക്കണലഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയലപ്പൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിേ 3.5 
ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗക്കായിലാത്ത  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും  റ്റി.എഷ്.ഩി. ഴിസിതം 
അനുഴേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിലന് ഴിവോംവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്   കവഖയിച്ചിരുന്നു. ഈ 
തുേ ഷര്ക്കായികറയ്ക്ക്  തിയിച്ചെകുന്നതന്നതിന്  ലസഡ് ഒപ് അക്കൗണ്ട് നല്േണലഭന്ന് 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയലപ്പൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  കൂൊലത ഇങ്ങലന തിയിച്ചെകുന്നതന്ന തുേ 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  കൂടുതലള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്   നല്കുന്നതിലന് 
ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനഴകുപ്പു ഡമരരര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. 
ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച് കേറ്റ് പിനാ ഷ് ലഷല്  കജാമിന് ് ലഷരട്ടരിലമ കൂെി കെര്ത്ത്  
കമാഗം ഴിലിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:-1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩട്ടിേ ഴര്ഗ  ഴിേഷന ഴകുപ്പ്ഡമരരര്  

3) ധനഴകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിേ 3.9 

ഷംസ്ഥാനലത്ത ഏേ ഩട്ടിേഴര്ഗ ഩഞ്ചാമത്താണ് ഇെഭറക്കുെി.  ഫറ്ജറ്റ് 
പ്രോയം അനുഴേിക്കുന്ന തുേ  കഭഖറാ ഴിബജനത്തിനു ഴികധമഭാമാണ്  ഈ 
ഩഞ്ചാമത്തിലം  ലെറഴളിക്കുന്നത്. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  ഭാത്രം 
താഭഷിക്കുന്നതും ഴലലയ ഩിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്നതുഭാമ ഈ  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഩധതിതി 
ആസൂത്രണ-നിര്ഴസണത്തില്  പ്രകതയേ ഇെലഩെല്  നെത്താ   തീരുഭാനിച്ചു.   

 
1) ഩട്ടിേഴര്ഗ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  ഴിേഷനപണ്ടിലന് ഉഩകമാഗത്തില്  നിന്ന് 
ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറയുലെ ഉമര്ന്ന  ഩയിധിയും  ഉാഩാേന കഭഖറയുലെ  കുരഞ്ഞ 
ഩയിധിയും  ളിഴാക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  എന്നാല്  ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതി, കുട്ടിേള്, 
ബിന്നകവശിക്കാര്, വൃധതിര്  തുെങ്ങിമഴര്ക്ക്  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള  കുരഞ്ഞ ഩയിധി 
ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.  ഩയീക്ഷണാര്ഥം  ഇത് 2019-2020 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാണ് 
ഫാധേം 

2)  ഩഞ്ചാമത്തികറയും ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും  ഉകേയാഗസ്ഥമാരാരുലെ 
പ്രഴര്ത്തനം ലഭച്ചലപ്പടുത്താ   ജിലമില്  രു പ്രകതയേ കഭാണിട്ടരിംഗ്  ഷംഴിധാനം  
ജിലാ േലരര്  രുക്കണം. ഇഴര്  നിശ്ചിത ോറമലഴില്   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഷന്ദര്വികക്കണ്ടതും  ഩധതിതി ആസൂത്രണ നിര്ഴസണത്തില്  പ്രകതയേഭാമ 
ഇെലഩെല്  നെകത്തണ്ടതുഭാണ്. കൂൊലത  6 ഭാഷത്തിലറായിക്കലറങ്കിലം  ജിലാ 
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േലരറുലെ കനതൃതവീത്തില്  എലാ ജിലാതറ ഉകേയാഗസ്ഥകയയും  ഭറ്റ് ഫന്ധലപ്പട്ട 
ഉകേയാഗസ്ഥകയയും  ഉള്ലപ്പടുത്തി ഩഞ്ചാമത്തില്  േയാമ്പ് നെത്തണം.  േയാമ്പില്  
ഉമര്ന്നു ഴരുന്ന ആഴവയങ്ങള്  ഩയിസയിക്കാ   പ്രകതയേ ഇെലഩെല്  ജിലാ േലരര്  
നെത്തണം. ഈ ോയയത്തില്  ആഴവയഭാമ ഏകോഩനം  ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
നെത്തണം.  ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ് 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
   
ഖണ്ഡിേ 3.10 

ഭാര്ഗകയഖമില്  നിര്കേവിച്ച പ്രോയം  എലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  
ഴിേഷന പണ്ടിലന് 20 വതഭാനം തുേ ലറപ് ഩധതിതിക്കാമി ഭാറ്റി ഴച്ചിട്ടുണ്ട്.  
എന്നാല്  െിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ന്നാം ഘട്ട ബഴന ഩധതിതിമില്   
(ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്)  ഇത്രയും തുേ ആഴവയഭില.  അതിനാല്  ഈ തുേ 
ലെറഴളിക്കലപ്പൊലത േിെക്കുേമാണ്.  കവശിക്കുന്ന മൂന്നു ഭാഷം ലോണ്ട്  2-ാാാം 
ഘട്ട ബഴന ഩധതിതി  (ഭൂയസിത- ബഴന യസിതര്) പ്രോയം  സ്ഥറം  ഴാങ്ങാ   
ബുധതിിമുട്ടാണ് എന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 
ഈ ഷാസെയയത്തില്  ഭാറ്റി ഴച്ചിയിക്കുന്ന 20 വതഭാനം തുേമില്  നിന്ന്  ന്നാം 
ഘട്ടഭാമി ഴീടു നല്കുന്നതിന്  ആഴവയഭാമ തുേ േളിച്ച്  ഫാക്കി തുേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിക്കുന്ന ഩക്ഷം   ഴീെിന് 
സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതെക്കമുള്ള ഭറ്റ് ആഴവയങ്ങള്ക്ക്  ഉഩകമാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  
ഇങ്ങലന തുേ ഉഩകമാഗിക്കുകമ്പാള്  ോറ്റഗരി 1 സ്പില്  ഒഴര്   കപ്രാജകളുടേളുലെ  
ഫില്  തുേ നല്കുന്നതിന്  മു ഗണന നല്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങലനയുള്ള 
തകേവഷവീമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ലറപ് ഭിശ   ജിലാ 
കോഒര്ഡികനറ്ററുലെ  പാഩാര്വകമാലെ  അരിമിക്കുന്നതനുഷയിച്ച്  ഴാറികഡശ   
ളിഴാക്കി നല്ോ   ഐ.ലേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരലര  ചുഭതറലപ്പടുത്തുന്നു. 
ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ് 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിേ 3.11 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  ആധുനിേ ശ്മവാനം നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലന്  
ഩയിഩാറനത്തിന് ബായിച്ച തുേ ആഴവയഭാമി ഴരുന്നു.  െിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആധുനിേ ശ്മവാനത്തിലന്  ഉഩകമാഗം ഴലലയ കുരഴാണ്.  ഈ 
ഷാസെയയത്തില്  എലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ആധുനിേ ശ്മവാനം 
ആഴവയമുകണ്ടാ എന്നു ഩയികവാധികക്കണ്ടതുണ്ട്. ഷംസ്ഥാനത്ത് എത്ര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്   ആധുനിേ ശ്മവാനം ഉണ്ട്, എത്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്   
ഇതിലന്  നിര്മ്മാണം ആയംബിച്ചിട്ടുണ്ട്, രു ശ്മവാനത്തിലന് നെത്തിപ്പ് ലെറഴ്, 
എലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം  ഇതിലന് ആഴവയമുകണ്ടാ എന്നിഴ ഩയികവാധിച്ച്  
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   പാെിതവീ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരലര  ചുഭതറലപ്പടുത്തി. 
ഇതികമാരല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരറുലെ  കൂെി അബിപ്രാമവും അരിമിക്കണം. 

രികപ്പാര്ട്ട്:- ശ്മവാനം, അരവുവാറേള്  എന്നിഴയുലെ എണം 
ഷംഫന്ധിച്ച ഴിഴയം  പാെിതവീ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് 
ഡമരരര്   നല്േിമിട്ടുണ്ട്. 



4 
 

 
ശ്മവാനങ്ങളുലെ എണം 

ശ്മവാനങ്ങള്  ഉള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  

 പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

ക്ഷ
ഭ
ം 

 

 പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

യ
സ
ിത
ം 

 

ല
ഩ
ാതു
ഴ
ാമ
ത
് 

ഷ
വീേ
ായ
യം

 

 
ശ്മവാന തയം 

 ഗ്ര
ാഭ

 

ഩ
ഞ്ച
ാമ
ത്ത
് 

മു
ന
ിഷ
ിപ്പ
ാറ
ിറ്റ
ി 

കേ
ാര്
പ്പ
കര
ശ
 
  

ഴ
ാത
േ

 

ശ്മ
വ
ാന
ം 

ഇ
റ
രിസിറ
ിേ
് 

ശ്മ
വ
ാന
ം 

ഩയമ്പയാഗതം 

േ
ത്ത
ിക്കു
േ

 

കു
ള
ിച്ച
ിടു
േ

 

544 81 20 597 48 512 133 104 11 315 235 

 
അരവുവാറേളുലെ എണം 

ഗ്ര
ാഭ

 

ഩ
ഞ്ച
ാമ
ത്ത
് 

മു
ന
ിഷ
ിപ്പ
ാറ
ിറ്റ
ി 

കേ
ാര്
പ്പ
കര
ശ
 
  

പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

ക്ഷ
ഭ
ം 

 

പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

യ
സ
ിത
ം 

 
 

അരവുവാറ തയം 

ആധുനിേം 
 

ഩയമ്പയാഗതം 
കമ
ാള്
  

ല
െ
മ
ില്
  

ഭ
ീഡ
ിമ
ം 

ല
െ
മ
ില്
  

റ
ാര്
ജ
് 

ല
െ
മ
ില്
  

മ
ന്ത്ര
ങ്ങ
ള്
  

ഉ
ള്ള
ഴ

 

മ
ന്ത്ര
ങ്ങ
ള്
  

ഇ
ല
ാത്ത

ഴ
 

35 21 3 81 8 7 8 2 6 36 

 
നെഩെി:- 1)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര് , പാെിതവീ ഭിശ   

2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്  

ഖണ്ഡിേ 3.13 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിലറ  കുട്ടിേള്ക്ക് നല്കുന്ന 
റാഩ് കൊഩിലന് ഩയഭാഴധി യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  30,000/- രൂഩമാണ്.  ഐ.െി. ഭിശ    
ഡമരരറുലെ പാഩാര്വ പ്രോയഭാണ്  ഭിഡില്  റഴല്  ലസ്പഷിപികക്കശന് ഈ 
നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്  ലേല്കട്ടൃാണ് , Centralised Procurement  and  
Rate Contract System (CPRCS)  മുകഖന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങുകമ്പാള്  30,000/- 
രൂഩമിറധിേഭാലണന്ന് െിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരരര്  പാഩാര്വ ലെയ്ത ഭിഡില്  ലറഴല്  
ലസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള  റാഩ ് കൊഩ ് ഭാത്രകഭ  ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക ്

നല്കേണ്ടതുളൂ എന്നു  നിര്കേവിക്കുന്നു. ഭിഡ്–ലറഴല്  ലസ്പഷിപികക്കശ   
താലളകച്ചര്ക്കുന്നു.  

Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, Internet browsing, Web based 

applications and Multiple applications with graphics and multimedia performance essential for 

Web content, smooth graphics, and video, and data intensive e-Governance applications. 

 Processor: 64 bit Multi core x86 Processor with 4 threads having either of  

 BAPCO SysMark 2014 rating of 700 or above tested with memory of 8.0GB  

 PC Mark 8 Work Accelerated Score of 3450 or higher, tested with 8GB RAM. 



5 
 

 Chipset: Compatible 

 Motherboard: OEM Compatible 

 Memory: 4 GB DDR3 1333 RAM(or Higher) Expandable up to 8GB 

 Hard Disk:  1.0TB, 5400rpm or Higher 

 Display:  LED Backlit Display 

 Display Size: 15.6” 

 Resolution: 1366X768 WXGA or Higher 

 Wireless connectivity: IEEE 802.11b/g/n/WLAN integrated wireless,  

                                                       Integrated Bluetooth 4.0 

 DVD Writer:  Integrated DVD Writer 8X or above 

 Speaker: Integrated Stereo Speaker 

 Keyboard:  Keyboard with Touch Pad 

 Camera: Integrated 

 Audio: Integrated High Definition Audio 

 Expansion Port: 3USB, 1 USB3.0, 10/100/1000 Ethernet Card, RGB or Video or 

VGA/HDMI, Microphone, Stereo Headphone & other Standard features 

 Power Supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of 

Li-Ion battery suitable for approx. 4hrs operation complete with battery charger / 

adapter  

 Mouse:  Optical Scroll mouse 

 Carry case: Backpack to be provided 

 Weight:  Weight Less than 2.5 Kg  

 Warranty:  5 year comprehensive onsite OEM warranty including battery and charger 

 Certification:   Energy Star 5.0/ Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, 

RoHS (Preferable) 

 Operating System: Ubuntu 16.04 LTS preloaded 
 
 ഇതനുഷയിച്ചുള്ള നിയക്ക് രോതുക്കി നിശ്ചമികക്കണ്ടതുകണ്ടാ എന്ന് ഩയികവാധിച്ച്  
ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരരര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിലന് അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് തീരുഭാനലഭടുക്കും.  

നെഩെി:- 1)ഡമരരര്, ഐ.െി.ഭിശ   
 
ഖണ്ഡിേ 4.8 
 
ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്ിലന്  05.11.2018-ലറ A2-5816/17-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  
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ഩഞ്ചാമത്തില്  ലറപ് ഭിശനില്   ഩധതിതിക്ക് റബയഭാമ ഴിസിതം  1.20 കോെി 
രൂഩമാണ് (കലാക്ക്/ ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഉള്ലപ്പലെ). അര്സയാമ 29 
കഩയില്  25 കഩര്  എഗ്രിലഭന്റു ഴച്ചു.  നാലകഩര്  തീയകേവ ഩയിഩാറന നിമഭത്തിലന്  
ഩയിധിമില്   ഭൂഭിയുള്ളഴയാണ്. ഇഴര്ക്ക് ധനഷസാമം  നല്ോ   േളിമില.  
അതിനാല്  കവശിക്കുന്ന തുേ ഉഩകമാഗിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്തിലറ ബഴന യസിതരുലെ  
ഷപ്ലിലഭന്രി റിേിലള്ള  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് .  
രികപ്പാര്ട്ട്:- ഇത് ഩയികവാധിച്ച്  ലറപ് െീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്  

രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േി, ഷംസ്ഥാനലത്ത  എലാ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  ഇത്തയത്തില്  ഷപ്ലിലഭന്രി റിേ്  
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുള്ളതിനാല്  െി ഴിശമം ഴിവേഭാമി  
ഩയികവാധിച്ച കവശം  ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രി അധതിയക്ഷനായുള്ള  
ഭിശ   ഭീറ്റിംഗിലറ  തീരുഭാനത്തിന് ഴികധമഭാമി  
ഭാത്രഭാകമ  നെപ്പിറാക്കുഴാ   േളിയുേയുളൂ എന്ന് 
ലറപ് െീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്  രികപ്പാര് ട്ട്  
ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

നെഩെി:- 1) െീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

ഖണ്ഡിേ 4.16  
കോളികക്കാെ് ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 15.11.2018-ലറ േത്തും ബയണഷഭിതിയുലെ 
25.10.2018-ലറ േത്തും 
  േമര്  ലേത്തരി  ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്ക്ക്  ഴര്ക്ക് ലശഡ് 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാമി  താലളപ്പരയുന്ന കപ്രാജകളുടേള്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. (SRG 
1079, 1071, 1072, 1073/18) 

 

രഭ 
നം 

കപ്രാ.നം. കഩയ് ഩധതിതി ഴിസിതം 

1 482/19 ലഴണ േമര്  ലഷാലഷറ്റിക്ക് 
ധനഷസാമം നല്േല്    

15,00,000/- രൂഩ 

2 489/19 േെലണ്ടി േമര്  ലഷാലഷറ്റിക്ക്  
ധനഷസാമം നല്േല്  

15,00,000/- രൂഩ 

3 1235/19 കേയല ലേത്തരി ഴീകഴഴ്സ് ലഷാലഷറ്റി  
ഴര്ക്ക് ലശഡ്  െിരമി   ഩീെിേ, 
അളിയൂര്  

15,00,000/-രൂഩ 

4 1249/19 ഇയങ്ങല്ലൂര്  േമര്  ഴയഴഷാമ 
ഷസേയണ ഷംഘം  - ലഴണ  

30,00,000/-രൂഩ 

 
ഭാര്ഗകയഖമിലറ ഴയഴസ്ഥ ളിഴാക്കി  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമ മുനഴ   
തുേയും  ധനഷസാമഭാമി നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . ഈ ഷസേയണ 
ഷംഘങ്ങളുലെ പ്രഴര്ത്തനം, പ്രലമത്തിലണ്ടാമ നം  ം  എന്നിഴയുലെ ഴിവോംവങ്ങള്  
ഷസിതം  ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്   രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്  
 
ഖണ്ഡിേ 4.19 
ഐക്കയനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  22.11.2018-ലറ േത്തും  ഐക്കയനാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്ിലന്  18.09.2018-ലറ  A3 - 10/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
കപ്രാ.നം. 67/19, 140/19, 139/19, 69/19  അെങ്കല്  25,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- ഩട്ടിേഴര്ഗ കുട്ടിേള്ക്ക് ഩകകനാഩേയണങ്ങള്  (കഭവ, േകഷയ)  

  
 

ഐക്കയനാെ് ഩഞ്ചാമത്തിലറ െിറ ഩട്ടിേഴർഗ ഴിബാഗത്തിൽലപ്പട്ട കുടുംഫങ്ങൾ 
രിസ്തുഭതത്തികറക്ക് ഩയിഴർത്തനം ലെയ്തു .അതിനാൽ 2015 മുതൽ ഇഴർക്ക് ജാതി 
ഷർട്ടിപിക്കറ്റ് റബിക്കുന്നില. ലട്ടൃഫൽ എക്സ്റ്േൻശൻ ഒപീഷറുലെ 
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിലന് അെിസ്ഥാനത്തിൽ  താലളപ്പരയുന്ന  കപ്രാജകളുടേള്ക്ക് 
ധനഷസാമം നൽോൻ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

1) ഴിഴിധ കോഴ്സുേള്ക്കു ഩകിക്കുന്ന  
ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ധനഷസാമം 

അെങ്കല്  64,000/- രൂഩ 

2) ഩട്ടിേഴര്ഗ കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് അെങ്കല്  30,000/- 

3) ഩട്ടിേഴര്ഗത്തില്ലപ്പട്ട  വൃധതിര്ക്ക ്
േട്ടില്  ഴാങ്ങല്  

അെങ്കല്  43,500/- രൂഩ 

 

ഖണ്ഡിേ 4.22   
അയ്മനം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  24.11.2018-ലറ േത്തും  അയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡന്ിലന്  22.11.2018-ലറ േത്തും (SRG 1109/18 - CC 575/18) 
കപ്രാ.നം. 218/19    അെങ്കല്   23,90,000/-- രൂഩ  
      (തനത് പണ്ട് 3,50,000/- രൂഩ 
      പാെിതവീ ഭിശ   ഴിസിതം  20,40,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 

  

പ്രലമലത്തത്തുെര്ന്ന് ഏേകേവം 320 േക്കൂഷ് ഩഞ്ചാമത്തില്  നവിച്ചുകഩാമി. 
പാെിതവീഭിശ   പണ്ട്  കൂെി കെര്ത്ത്  170 കഩര്ക്കു കൂെി  േക്കൂഷ് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  
കപ്രാജര് ഈ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരുന്നു.  ODF ആമി പ്രഖയാഩിച്ച  
ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്   പ്രകതയേ അനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്.  
രികപ്പാര്ട്ട്:-  പാെിതവീ ഭിശ   ഴിസിതഭാമി ോണിച്ചിട്ടുള്ള  20,40,000/- 

രൂഩ  ഷവീച്ഛ് ബായത് ഭിശ   (ഗ്രാഭീണിലന്) ബാഗഭാമ 
ഖയഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ പണ്ടാകണാ എന്ന ോയയത്തില്  
ഴയക്തത ഴരുത്തി  ഩിന്നീെ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോലഭന്ന് 
പാെിതവീ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

ഩയികവാധിച്ച്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു 
ഡമരരലര ചുഭതറലപ്പടുത്തി.  

നെഩെി:- 1)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരരര്  
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ഖണ്ഡിേ 4.27 
 ഩള്ളിക്കകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോട്ടമംജിലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 24.11.18 ലറ േത്തും ഩള്ളിക്കകത്താെ് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ 12.09.18ലറ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും.  
കപ്രാ.നം  148/19            അെങ്കല്  14,93,800/-  രൂഩ  
       ( തനതുപണ്ട് 10,62,205/-  രൂഩ 
       കലാക്ക് ഴിസിതം 4,31,595/-  രൂഩ) 
2016-17 ല്  േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജര് ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നു. ആലേ 
ഗുണകബാക്താക്കള്  532. ഇതില്  211 കഩര്   നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി കയഖേള്  
ഷഭര്പ്പിച്ചു ധനഷസാമം ലേപ്പറ്റി. 321 കഩര്   േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 31.03.17 നേം 
പൂര്ത്തിമാക്കി. എന്നാല്  കയഖേള്  ഷഭര്പ്പിക്കാ   േളിമാത്തതിനാല്  അകത 
ഴര്ശം തുേ നല്േിമില. ഈ കപ്രാജര് 2017-18, 2018-19 ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി 
തുെരുന്നു. ധനഷസാമം നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
രികപ്പാര്ട്ട്:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലന   ODF ആമി പ്രഖയാഩിച്ചിട്ടുള്ള  

ഷാസെയയത്തില്   േക്കൂഷ് ഇലാത്ത ഗുണകകബാക്താക്കള്  
ഉകണ്ടാ എന്നത് ഴിവേഭാമ പീല്ഡ്  ലഴയിപികക്കശ   
നെത്തി രികപ്പാര്ട്ട് റബിച്ചതിനുകവശം തീരുഭാനലഭടുക്കാവു 
ന്നതാലണന്ന്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഖണ്ഡിേ 4.38  
ആറത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 28.11.18 ലറ േത്ത് (SRG 1135/18 . CC 605/2018) 

കപ്രാ.നം  177/19               അെങ്കല്  29,40,000/- രൂഩ (SCP) 
      (ഴിേഷനപണ്ട് 1,40,000/- രൂഩ SCP 
          ജിലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 24,00,000/- 
        കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 4,00,000/- 
ഴീടുഴച്ചു നല്ോനാമി ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ലപ്പട്ട ഴനിതേള്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങി 
നല്ോനുള്ള കപ്രാജര് 2017-18 ഴര്ശം ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നു. ഇത് ഈ 
ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ലറപ് ഭിശ   ഭാര്ഗകയഖപ്രോയഭല 
എന്നതിനാല്  ഈ കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
രികപ്പാര്ട്ട്:- ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമി  രു ഩട്ടിേജാതി ഗുണകബാക്താവു 

ഭാത്രകഭ ഩഞ്ചാമത്തിലളൂ. െിമാള്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിക്കാനാഴവയഭാമ  
തുേ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഭൂഭിയും ഴീടും  
ഇലാത്തഴരുലെ ലറപ്  ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  11 ഗുണകബാക്താക്കള്  
ഩട്ടിേജാതി ഴനിതാ ഴിബാഗത്തില്ലപ്പട്ടഴയാണ്. ഇഴയില്  
നിര്ഴസണ ഉകേയാഗസ്ഥ   മുകഖനയുള്ള അര്സതാ ഩയികവാധനയ്ക്ക് 
കവശം  േലണ്ടത്തുന്ന ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  െി കപ്രാജരിലള്ള തുേ 
ഉഩകമാഗിച്ച്  ഩട്ടിേജാതി ഴകുപ്പ് നിശ്ചമിച്ചിട്ടുള്ള  നിയക്കില്  ഭൂഭി 
ഴാങ്ങുന്നതിന്  അനുഭതി നല്േണം എന്നാണ് പാഩാര്വ. 

 നെഩെി:- 1) പാെിതവീ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  

 നെഩെി:- 1)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്, പാെിതവീ ഭിശ      
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ഇതനുഷയിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്തിലന് ആഴവയം ഩയിഗണിക്കാവുന്നതല. 
 നെഩെി:- 1) െീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ്  ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

ഖണ്ഡിേ 4.41  
കോക്ലിമാര്  ഇംപ്ലാന്ീഷ് അകഷാഷികമശ   ആന്് ൊയിറ്റഫിള്  ലഷാലഷറ്റി 

പ്രഷിഡന്ിലന് േത്ത്. (റബിച്ചത് 07.11.2018) (LSGD-DA1/718/2018-LSGD)   
 കോക്ലിമര്  ഇംപ്ലാന്ിനു കവശമുള്ള കേള്ഴി ഷസാമിേളും ഭറും ം നല്ോവുന്ന 

താലണന്ന് ഭാര്ഗകയഖമില്  ഉണ്ട്. ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്കും 
ഭത്സ്യലതാളിറാലിേള്ക്കും (ഭക്കള്ക്ക്) ഭാത്രഭാമി കോക്ലിമര്  ഇംപ്ലാന്ികന്യും 
അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങളുകെയും രിപ്പമരിംഗിന് ധനഷസാമം നല്േിമാല്  
ഭതിലമന്ന് കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ 27.09.2018 ലറ കമാഗതീരുഭാനപ്രോയം 
ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (15.10.2018 ലറ ഡി.എ1/718/18/തഷവീബഴ ഉത്തയഴ്) 
ഇതിനുള്ള ധനഷസാമം എലാഴര്ക്കും നല്കുന്നതിന് ഷര് ക്കാര്  തീരുഭാനമുണ്ടാ 
േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് .  KSSM ഡമരരര്  ഩയികവാധിച്ച്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. 

2.2 17.01.2019-ലറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്  നെഩെി  
ഷവീീേയികക്കണ്ട  ഴിശമങ്ങള്  
ഖണ്ഡിേ 3.2 
അംഗ ഴാെി അധതിയാഩേര്ക്കും  ആമഭാര്ക്കും നല്കേണ്ട അധിേ 
ഒണകരരിമത്തിലന് കുെിശ്ശിേ  ഴിേഷനപണ്ടില്  നിന്ന്  ട്ടൃാ ഫര്  ലരഡിറ്റ് 
ലെയ്യണലഭന്ന്  ധനഴകുപ്പ് നിര്കേവം നല്േിമിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഩറ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഇങ്ങലനയുള്ള കുെിശ്ശിേ തനാപണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ചു 
നല്ോ   കപ്രാജര് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. കുെിശ്ശിേ തുേ തനത് പണ്ടുഩകമാഗിച്ച്  
നല്കുന്നതിനുള്ള അനുഭതി നല്േണലഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയലപ്പൊ   
തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിേ 3.3 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ എഷ്.ഷി.ഩി. റ്റി.എഷ്.ഩിയുലെ ഩധതിതി ലെറഴ്  
ലഩാതു ഴിബാഗം ലെറഴികനക്കാള്  കുരഴാണ്.  എഷ്.ഷി.ഩി. റ്റി.എഷ്.ഩി. ഩധതിതി 
ലെറഴ്  ലഩാതു ഴിബാഗം  ലെറഴികനക്കാകലാ അതിറധിേകഭാ  ആക്കുന്നതിന് 
പ്രകതയേ ഇെലഩെല്  എലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നെത്തണം. ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരരര്, നഗയോയയ ഡമരരര്,  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഡമരരര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരരര്  എന്നിഴര്  പ്രകതയേം 
അഴകറാേനം ലെയ്യണം.  ഇതികമാരല്  ഷവീീേയിച്ച നെഩെി  അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്   രികപ്പാര്ട്ട്  ലെയ്യണം. 

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്  
2) നഗയോയയ ഡമരരര്  

3) ഗ്രാഭഴിേഷ ന േമ്മീശണര്  
4) ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരരര്  
5)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരരര്  

 

 നെഩെി:-1)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  ,  
കേയല ഷാമൂസയസുയക്ഷാഭിശ   
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ഖണ്ഡിേ 3.9 
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പില്  രോതിമതാമി പ്രകഴവിക്കുന്ന  എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്കും  
നഗയഷബേലില്  രോതുതാമി നിമഭിതയാകുന്ന ലഷരട്ടരിഭാര് ക്കും പ്രകതയേഩയിവീറനം 
നെത്തണം. ഇതികമാരല്   ഷവീീേയിച്ച നെഩെി 

നെഩെി:- 1)ഡമരരര്, േിറ 

ഖണ്ഡിേ 4.1  
രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  19.12.2018-ലറ േത്തും  രോലിക്കീള് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ  17.12.2018-ലറ II(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  
തീരുഭാനവും (SRG 1230/18) CC/763/18) 
കപ്രാ.നം 20/19    അെങ്കല്  20,00,000/- രൂഩ 
      ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ 
      നിര്മ്മല്  രോയൊയ ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- നിര്മ്മറം നിര്ബമം  (്ീ ഷൗൃദേ പാെിതവീ കലാക്ക്) 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഭാറിനയമുക്തഭാക്കുന്നതിലന്  ബാഗഭാമി നിര്മ്മറം നിര്ബമം 
എന്ന  കപ്രാജര് നെപ്പാക്കുന്നു. ഇതിലന് ബാഗഭാമി  CC TVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. CC TV േയാഭര  സ്ഥാഩിക്കുകമ്പാള്  കഭാണിറ്റരിംഗ്, 
ലഭമിന്ന ഷ് അെക്കമുള്ള ബാഴി പ്രഴര്ത്തനം എങ്ങലനമാണ്  എന്ന  ഴിവോംവം 
നല്േണം.  പാെിതവീ ഭിശ    ഡമരരര്  ഇതു ഩയികവാധിച്ച്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം.  

ഖണ്ഡിേ 4.18  
ലേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപ്പുള ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  27.12.2018-ലറ  േത്ത്.(SRG 
1266/18/CC774/18)     
ലേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ  നിര്മ്മാണ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ആറപ്പുള 
ജിലമിലറ കോേ് ഇൻഡക്സ് പ്രോയഭാണ് എേികഭറും േള്  തയ്യാരാക്കുന്നത്.  
ഴള്ളത്തില്   േമറ്റിമാണ് ഷാധന ഷാഭഗ്രിേള്    ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്തിക്കുന്നത്. 
ഩഞ്ചാമത്തിലന്  ഭൂഭിവാ്ഩയഭാമ  പ്രകതയേതേള്  ോയണം  നിറഴിലറ  
ആറപ്പുളയുലെ  കോേ് ഇ ഡക്സ്  പ്രോയം  പ്രവൃത്തി ലെയ്യാ   കോണ്ട്ടൃാരര്ഭാര്   
തയ്യാരാകുന്നില. അതിനാല്   ഷഭാന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള  രോന്നഭെ കോേ് ഇ ഡക്സ് 
പ്രോയം  ലേനേയി ഩഞ്ചാമത്തിലറ  പ്രവൃത്തിേള്ക്ക് ഉമര്ന്ന നിയക്ക് 
അനുഴേിക്കണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവഷവീമംബയണ  ഴകുപ്പ് െീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  ഩയികവാധിച്ച ് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രികപ്പാര്ട്ട ്
നല്േണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ്െീപ് എഞ്ചിനീമര്  
 
 
 

 . 
നെഩെി:- 1)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  പാെിതവീ ഭിശ   
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ഖണ്ഡിേ 4.23  
അയികക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  23.10.2018-ലറ േത്ത് (CC/287/18) 

കപ്രാ.നം 132/19   അെങ്കല്   4,50,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - ഫഷ് ോന്് ഇ രര്കറാക്കിംഗ് പൂര്ത്തീേയണം    
2017-18-ല്  ഫഷ് ോ ഡ് മാര്ഡ്  ഇന്ര്  കറാക്കിംഗും ലൈകനജ്  
നിര്മ്മാണവും  (കപ്രാ.നം. 29/18) എന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. ലപനല്  ഫില്  
തുേമാമ  21,58,882/- രൂഩ  നല്േി. എന്നാല്   അധിേഭാമി  കുരച്ചു ഩണി കൂെി 

“ഇന്ര്കറാക്ക് പൂര്ത്തീേയണം”  എന്ന കഩയില്  ഩളമ േയാറുോയലനലക്കാണ്ട് 
ലെണ്ടര്  കൂൊലത  ലെയ്യിപ്പിച്ചു.  ഇതിലന് തുേ നല്ോ    2018-19-ല്   കപ്രാജര് 
ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നുലഴങ്കിലം  നെപ്പാക്കിമ പ്രവൃത്തി ആമതിനാല്   ലഴറ്റിംഗ് 
ഒപീഷര്  ഩയികവാധന നെത്തിമില.  ലെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുലെ  ഷാധൂേയണം നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവ ഷവീമംബയണ 
ഴകുപ്പ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.24  
അയീകക്കാെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  23.10.2018-ലറ ത്ത് ( CC/288/18) 
കപ്രാ.നം 133/19    അെങ്കല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - ഫഷ് ോ ഡ്  - കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേമര്കേഷ് നിര്മ്മാണം   
ഫഷ് ോ ഡ് മാര്ഡ് ഇന്ര്കറാക്കിംഗും  ലൈകനം ം എന്ന കപ്രാജര്  2017-18-ല്   
നെപ്പാക്കി ലപനല്  ഫില്  തുേ നല്േി  ഈ പ്രവൃത്തിയുലെ േയാറുോയലന 

ലക്കാണ്ടുതലന്ന ലെണ്ടര്  കൂൊലത അധിേഭാമി “ഫഷ് ോ ഡ് കശാപ്പിംഗ് 

കോംപ്ലക്സ്  ലേമര്  കേഷ് നിര്മ്മാണം”  എന്ന  പ്രവൃത്തി കൂെി ലെയ്യിപ്പിച്ചു.  ഇതിലന് 
ഫില്  തുേ നല്ോ    2018-19-ല്  2.00 റക്ഷം രൂഩ അെങ്കറില്  കപ്രാജര് 
തയ്യാരാക്കിലമങ്കിലം പ്രവൃത്തി നെപ്പാക്കിമതിനാല്  ലഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  
ഩയികവാധിച്ചില. ഇതിന് ഷാധൂേയണം  നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവ 
ഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.31  
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരറുലെ കുരിപ്പ് 
കുടുംഫശ്രീയുലെ കനതൃതവീത്തില്  110 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  15 നഗയഷബേലിലഭാമി  
265 ഗൃസ നിര്മ്മാണ യൂണിറും േള്  രൂഩീേയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷര്ക്കാര്  ബഴന ഩധതിതിമില്  
(ഉോ. ലറപ്,  ഩി.എം.എ.ലഴ, ആശ്രമ) ഉള്ലപ്പലെ ബഴനങ്ങളുലെ നിര്മ്മാണം 
ഷംഫന്ധിച്ച്  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് കനയിട്ട്  ബഴനങ്ങള്  നിര്മ്മിച്ച്  പൂര്ത്തീ 
േയിക്കുഴാ   േളിമാത്ത ഷാസെയയത്തികറാ ഗുണകബാക്താക്കള്, കുടുംഫശ്രീ 
നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേള്  മുഖാന്തിയം നിര്മ്മിക്കാ   താല്ഩയയ ലപ്പടുന്ന ഷാസെയയത്തികറാ  
തകേവഷവീമം ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കനയിട്ട് ഴീടുേളുലെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ  

 നെഩെി:-1)െീപ് എഞ്ചിനീമര് ,  
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ് 

 നെഩെി:-1)െീപ് എഞ്ചിനീമര് ,  
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ് 
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കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേലല ലെണ്ടര്  കൂൊലത  ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു 
ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ് 

 

3.ലഩാതു ഴിശമങ്ങള്  
   ================ 
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 അയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  25.01.2019-ലറ േത്തും അയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്ിലന്  22.11.2018, 07.01.2019 എന്നീ തീമതിേലിലറ  േത്തും  
14.11.2018-ലറ 4(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും 
 

കപ്രാ.നം 235/19    അെങ്കല്  18,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
  349/19(SCP)   അെങ്കല്  19,00,000/- രൂഩ 

(കലാക്ക് ഴിസിതം 7,98,500/-  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  11,01,500/- രൂഩ  ) 

കഩയ്:-  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്കും  ലഩാതു ഴിബാഗത്തിനുഭാമി  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് 
യണ്ട് കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   ഉകേവിക്കുന്നു.  ഗുണകബാക്തൃ കുടുംഫങ്ങള്  20 കഩര് .         
ഇതിനാമി 32 ലഷന്് സ്ഥറം ഴാങ്ങി 2 നിറ ലേട്ടിെഭാണ് ഩണിമാ   
ഉകേവിക്കുന്നത്. സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േിമാല്  കരാട്ടരിക്ലഫ്  ഴീെ് ഷൗജനയഭാമി 
ഩണിതു നല്കുലഭന്ന്  ധായണമാമിട്ടുണ്ട്.  ഗുണകബാക്താക്കള്  ഭൂയസിത-
ബഴനയസിതയാമഴര്ക്കുള്ള  ലറപ് റിേില്  ഉള്ലപ്പട്ടഴയാലണന്ന്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
രു കുടുംഫത്തിന് 3 ലഷന്് സ്ഥറം  എന്ന ഭാനേണ്ഡവും  സ്ഥറകത്തകുന്നതള്ള ഴളിയുലെ 
ഴീതി 5 ഭീറ്റര്  എന്നതും  ളിഴാക്കി നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു 
 

4.2തൃശൂര്  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

തൃശൂര്  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷരട്ടരിയുലെ  09.10.2018-ലറ  DTP/D-3/4789/17-ാാാം  
നമ്പര്  േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ  31.12.2018-ലറ  കമാഗ തീരുഭാനവും  
(ഖണ്ഡിേ 4.32) തൃശൂര്  -DPC യുലെ 24.03.2018-ലറ കമാഗ തീരുഭാനവും  (LSGD - 
DA1/664/18/LSGD) 
 
കുട്ടിേള്ക്കിെമിലറ  ബുധതിിഩയഭാമ  ലഴവിളിഴിലിേള്, ഒട്ടിഷം, ലഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി, 
തുെങ്ങിമഴ കനയിടുന്നതിന് ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴയക്തിേളുലെ കക്ഷഭവും , ഴിേഷനവും  

റക്ഷയഭാക്കി തൃശൂര്  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  “പാബാപ്തി” എന്ന കഩയില്  രു ജിലാതറ 
ബിന്നകവശി ഴിബഴകേന്ദ്രം (DDRC) സ്ഥാഩിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തയം കുട്ടിേലല  ഩയിെയിക്കുന്ന 
തിനുള്ള  ലഷന്രിലന്  ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീേയിച്ചാല്  ഉെ   തലന്ന  
പ്രഴര്ത്തനം തുെങ്ങണം. ഇതിന് ആേയലത്ത യണ്ട് ഴര്ശലത്തയ്ക്ക്  ആഴവയഭാമി 
ഴരുന്ന  ലെറഴ് തൃശൂര്  ജിലമിലറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്  
േലണ്ടത്താ   ഉകേവിക്കുന്നു.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്  ഈ തുേ 
കവഖയിക്കാ   അനുഭതി കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ  31.12.2018-ലറ  

        നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി ) ഴകുപ്പ് 
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കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിച്ചിരുന്നു. ഇതികമാരല്  ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ  അധതിയക്ഷ ഭാരുലെ  കമാഗം കൂെി  തീരുഭാനലഭടുത്ത് 
അരിമിക്കാ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. 
 ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുലെ  24.03.2018-ലറ  കമാഗത്തില്  താലളപ്പരയും 
പ്രോയം  ഴിബഴ ഷഭാസയണം നെത്താ   തീരുഭാനിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും  ഇതനുഷയിച്ച്  
അനുഭതി നല്േണലഭന്നും  ആഴവയലപ്പട്ടിരുന്നു. 
 
1)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   - 50,000/- രൂഩ 
2)കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  - 1,00,000/- രൂഩ 
3)മുനിഷിപ്പാറിറ്റി   - 1,00,000/- രൂഩ 
4) കോര്പ്പകരശ       - 10,00,000/- രൂഩ 
5) ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   -  50,00,000/- രൂഩ 
 

4.3 തൃശൂര്  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

  തൃശൂര്  ജിലാ േലരറുലെ 21.03.2018-ലറ േത്ത് (LSGD - DB4/85/2018 - LSGD) 
തൃശൂര്  ജിലമില്  ഴകമാജന ഩയിഩാറന  ഩധതിതിയുലെ ആസൂത്രണം, നിര്ഴസണം, 

ഏകോഩനം  എന്നിഴയ്ക്കാമി  “സുവാന്തം - ലഷാലഷറ്റി  കപാര്  ലേമര്   ആന്് 

േംഩാശ  ”  എന്ന കഩയില്  ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്് അധതിയക്ഷനായും  ജിലാ 
േലരര്  ലഷരട്ടരിമായും  ലഷാലഷറ്റി യജിേര്  ലെയ്ത് പ്രഴര്ത്തനം  
ആയംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  ലഷാലഷറ്റിമില്  താലളപ്പരയുന്ന  നിയക്കില്  ഒകയാ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനും  അംഗതവീ പീഷ് എടുക്കാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   - 1.00 റക്ഷം രൂഩ 

2)  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   - 1.00    ” 

3) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി    - 2.00    ” 

4) കോര്പ്പകരശ     - 10.00   ” 

5) ജിലാ   ഩഞ്ചാമത്ത്   - 10.00 റക്ഷം  
 

4.4 ഭാരകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 11.01.19-ലറ േത്ത് (SRG 19/19  CC 3/19) 
കപ്രാ.നം 201/19   അെങ്കല്  2,49,793/ രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്) 
        
കഩയ്:- സ്കൂലില്  എയകരാഫിേ് ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ യൂണിറ്റ് 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  യണ്ട് സ്കൂളുേലില്  1,50,000/- രൂഩാ നിയക്കില്   എയകരാഫിേ് ഭാറിനയ 
ഷംസ്ക്കയണ യൂണിറ്റ് സ്ഥഩിക്കാ   21.03.2018-ലറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.  കപ്രാജര് നെപ്പാക്കുന്നത്  IRTC മുകഖനമാണ്.  IRTC  
നല്േിമ  യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  2,43,694/- രൂഩമാണ്. രോതുക്കിമ നിയക്കില്  കപ്രാജര് 
നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
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4.5 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം ജിലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  21.01.2019-ലറ േത്തും  കുറ്റിപ്പുരം  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷരട്ടരിയുലെ  17.01.2019-ലറ േത്തും  D - 270/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
(SRG 62/19/  CC 55/19) 
 
ഐ.എ.ലഴ ഩധതിതിക്കു റബിച്ച തുേമില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലന്  അക്കൗണ്ടില്  
64,15,934/- രൂഩ  ലെറഴളിക്കാലത  ഭിച്ചമുണ്ട്. ഈ തുേ  ോറ ഴര്ശലക്കടുതിമില്  
ഴീടു  തേര്ന്നഴര്ക്ക്  ഴീെ് രിപ്പമര്  ലെയ്യുന്നതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

4.6 ലോലം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

ലോലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  23.01.2019-ലറ േത്ത്  (SRG 89/19  CC - 70/19) 
 

കപ്രാ.നം. 509/19     അെങ്കല്  34,00,000/- രൂഩ  
കഩയ് :- െിതര ലേപ്പറ്റപ്പാറം നിര്മ്മാണം      
െിതര ഩഞ്ചാമത്തില്  ഩാറവും  അകപ്രാച്ച് കരാക്ം  ഇരികഗശ   ഴകുപ്പു മുകഖന  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 
ഩാറത്തിന് 4.5 ഭീറ്റര്  ഴീതിയും  അകപ്രാച്ച് കരാഡിന്  4.00 ഭീറ്റര്  ഴീതിയുഭാണുള്ളത്. 
ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എടുക്കുന്ന കരാഡിന്  കുരഞ്ഞത് 6 ഭീറ്റര്  ഴീതി  കഴണലഭന്ന 
നിഫന്ധനയുമുണ്ട്.  ഇലതാളിഴാക്കി നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.7 ഭണ്കരാതുരുത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ലോലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  01.12.2018ലറ േത്തും ഭണ്കരാ തുരുത്ത്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ 14.11.2018-ലറ IV(4)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവും  
കപ്രാ.നം. 107/19   അെങ്കല്  6,50,000/- രൂഩ 
      
കഩയ് :- ഩയിസ്ഥിതി ഷൗൃദേ ബഴനം 
കഴറികമറ്റ - ലഴള്ളലപ്പാക്ക ഫാധിത  പ്രകേവങ്ങലില്  ബായം കുരഞ്ഞതും  േീര്ഘോറം  
ഈടു നില്ക്കുന്നതും  ഩയിസ്ഥിതിക്ക് അനുകമാജയവുഭാമ  ഩയിസ്ഥിതി ഷൗൃദേ ബഴനം  
എന്ന രു നൂതന  കപ്രാജര് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്.  ഇതിലന് രൂഩേല്ഩന  ലോലം 
TKM കോകലജാണ്  തയ്യാരാക്കിമത്. ഈ കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 
4.8 േെത്തനാെ് കോക്കനട്ട് ലപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 

 േെത്തനാെ് കോക്കനട്ട് ലപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി ലെമര്ഭാലന് 23.01.2019-ലറ േത്ത്  
          
േെത്തനാെ് കോക്കനട്ട് ലപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിയുലെ ഩയിധിമില്  ഴരുന്ന  കുന്നുമ്മല്, 
തൂകണയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും  അതിലള്ലപ്പടുന്ന ഩതിനാല 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  കോളികക്കാെ് ജിലാ  ഩഞ്ചാമത്തുഭാമി കെര്ന്നു ോര്ശിേ 
മൂറയഴര്ധതിിത ഉ്നങന്നങ്ങളുലെ  ഷംയംബണവും ഴിഩണനവും  നെത്തുന്ന ഩധതിതി 
നെപ്പാക്കാനുകേവിക്കുന്നു.  ഇതിനാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  (14 എണം)  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുേളും  (2 എണം) 5.00 റക്ഷം രൂഩ  ഴീതവും ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 
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റക്ഷം രൂഩ ഴീതവും രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ടാമി േമ്പനിക്കു നല്ോ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

4.9 അതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  04.12.2018 -ലറ PLG.220/18-
19/DPC/DPO/തിരു.-CC നമ്പര്  േത്തും  അതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ലഷരട്ടരിയുലെ  03.12.2018-ലറ  BP2/275/2017/ATR നമ്പര്  േത്തും  

     
കപ്രാ.നം 92/19   അെങ്കല്   21,50,160/- രൂഩ     
കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േട്ടില്, പ്രശര്/ഷുഗര്  ഩയികവാധനാ ഉഩേയണങ്ങള്, ഭറ്റ് 

ഉഩേയണങ്ങള്  
2018-19 ഴാര് ശിേ ഩധതിതിമില്  ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േട്ടില്/ പ്രശര്-ഷുഗര്  
ഩയികവാധനാ  ഉഩേയണങ്ങള് , ലനബുലറഷരെക്കമുള്ള  ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങള്  
നല്ോനുള്ള കപ്രാജരിന് ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയേ  
അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 
4.10 ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ലോലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  21.12.2018-ലറ േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുലെ  30.11.2018-ലറ  കമാഗ തീരുഭാനവും ( SRG - 1227/18    CC 770/18) 
         
കപ്രാ.നം 136/19   അെങ്കല്   1,79,779/-  രൂഩ 
കഩയ് - മാര്ട്ട് അംഗ ഴാെി 
നിറഴില്  ലേട്ടിെം ഩണി പൂര് ത്തിമാക്കി  പ്രഴര്ത്തനം നെന്നുഴരുന്ന  അങ്കണഴാെിക്ക് 
േംമ്പൂട്ടര്, യു.ഩി.എഷ്.  കഫഫി ലഩമിന്ിംഗ്ഷ്,  കൂള്  ഫാര്, ഒഡികമാ ഷിേം 
ലെമര്/കെഫിള്, ഇറരിസിറിപികക്കശ   മുതറാമഴ നല്ോ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  ഫന്ധലപ്പട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു തുേ ലേഭാരി കപ്രാജര് 
നെപ്പാക്കാ   30.11.2018-ലറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  കമാഗം  നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.   
സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജരാമതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ച കബേഗതി 
കപ്രാജരില്  ഴരുത്താ    േളിമാത്തതുലോണ്ട്  കപ്രാജരില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നതു 
കഩാലറ  കനയിട്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.11 മുള്ള ലോലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  27.12.2018-ലറ േത്ത് ( SRG 1269/18- 
CC/759/18) 
കപ്രാ.നം 146/18   അെങ്കല്   4,72,000/- രൂഩ 
      
കഩയ്:- ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
2017-18-ല്  16 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  നല്ോനാമി റാഩ് കൊഩ്  ഴാങ്ങി . 13 കഩര്  
ഭാത്രകഭ  വയിമാമ കയഖേള്  നല്േിയുളൂ.  കവശിക്കുന്ന 3 റാഩ് കൊഩ്  2018-19-ലറ 
ഗുണകബാക്തൃ റിേിലള്ളഴര്ക്ക് നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
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4.12 മുട്ടില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  27.12.20018-ലറ  േത്ത് (SRG/1270/18  CC 
755/18)  
 

കപ്രാ.നം  180/19             അെങ്കല്  4,00,000/- റക്ഷം രൂഩ  

കഩയ് – വൃധതിര്ക്ക് യൂകരാഩയ   കക്ലാഷറ്റ് 
 
ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക്  യൂകരാഩയ   കക്ലാഷറ്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജര് ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  ഭാര്ഗകയഖമില്  ഇലാത്തതിനാല്  കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.13  ഉമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ലോലം  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 28.12.2018-ലറ േത്ത്  (SRG 1272/18  CC 
782/18) 
കപ്രാ.നം  279/19             അെങ്കല്  10,00,000/- രൂഩ 

കഩയ് – അങ്കണഴാെി ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിന്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു ഴിസിതം 
നല്േല്  

ഉമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  5 അങ്കണഴാെിേള്  (നം. 5,19,34,36,32) ലഴട്ടിക്കഴറ  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാമി  4.00 റക്ഷം രൂഩ   ഴീതം ആലേ 
20,00,000/- രൂഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലേഭാരി. പണ്ട് 
അഩയയാപ്തഭാമതിനാല്  10.00 റക്ഷം  രൂഩ കൂെി അധിേഭാമി  കഴണലഭന്ന് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അനുപൂയേ കഩാശോസായ ഩയിഩാെിമില്   കേന്ദ്ര 
ഴിസിതഭാമി റബിച്ച  26,47,431/- രൂഩ  ഩഞ്ചാമത്തിലന് അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്.  ഇതില്  
12,23,890/- രൂഩ  ഈ ഴര്ശം കഩാശോസായത്തിന്  ഭാറ്റി ഴച്ചു. ഫാക്കി തുേമില്  
നിന്ന്  10,00,000/- രൂഩ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു ലേഭാരാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  

4.14  ഉമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ലോലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുലെ  28.12.2018-ലറ േത്ത് (SRG 1273/18  CC781/18) 
 

കപ്രാ.നം.24/19    അെങ്കല്    10,00,000/- രൂഩ (SCP)  
കഩയ്:-   എഷ്.ഷി. ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഩകനമുരി  
 
ഩട്ടിേജാതി ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഩകനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന്  ഭാര്ഗകയഖ 
പ്രോയം  അഡവീാ ഷാമി  50,000/- രൂഩ  നല്ോം. ഇത് 1,00,000/- രൂഩമാമി  
ഴര്ധതിിപ്പിക്കണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  

4.15 ലഴളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷരകഗാഡ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുലെ  29.12.2018-ലറ േത്ത് (SRG  1277/18  
CC - 773/18)     
 
ഩഞ്ചാമത്തില് 7,59,44,974/- രൂഩയുലെ  ജറനിധി കപ്രാജര് നെപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലന് 
15 വതഭാനം  തുേമാമ 1,13,91,746/-  രൂഩ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ജറനിധിക്ക്  
നല്േണം. േളിഞ്ഞ ഴര്ശങ്ങലിറാമി  1,10,55,000/- രൂഩ  ജറനിധിക്ക് ലേഭാരി. 



17 
 

കവശിക്കുന്ന  തുേ  3,36,746/- രൂഩ. ഈ തുേ  ജറനിധിമികറയ്ക്കെയ്ക്കാ    
ോഷരകഗാഡ് ഷഫ് ട്ടൃശരിമില്   ഫില്  ഷഭര്പ്പിച്ചുലഴങ്കിലം  ജറനിധിക്ക് പണ്ട്  
ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലെയ്യാവുന്നതല എന്ന ോയണത്താല്  ഫില്  ഭെക്കി.  തുേ 
ജറനിധിമില്  ലഡകപ്പാഷിറ്റ് ലെയ്യാ   അനുഭതി കഴണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

4.16  ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩത്തനംതിട്ട ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 31.01.19 ലറ േത്ത് (SRG-138/19. CC 
102/19)) 

 

കപ്രാ.നം  126/19                അെങ്കല്  32,00,000/- രൂഩ  

       (ഴിേഷനപണ്ട് – 22,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം – 10,00,000/-രൂഩ) 
കഩയ് – എം.എ .റക്ഷം ഴീെ് ഇയട്ടഴീെ് റ്റ ഴീൊക്കല്  (SCP) 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  10 ഇയട്ടഴീടുേള്  റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജകളുട ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇതു നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

4.17  ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩത്തനംതിട്ട ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 31.01.19 ലറ േത്ത് (SRG-137/19. CC 
102/19)) 

 

കപ്രാ.നം  120/19               അെങ്കല്  31,00,000/- രൂഩ  

      (ഴിേഷനപണ്ട് – 2,20,000/-രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം – 5,00,000/-രൂഩ 
ജിലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 11,00,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് 12,80,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – എം.എ .റക്ഷം ഴീെ് ഇയട്ടഴീെ് റ്റഴീൊക്കല്  (ജനരല് ) 
ഩഞ്ചാമത്തില്  10 ഇയട്ട ഴീടുേലല റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര് ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇതു നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

4.18  എരണാകുലം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

 എരണാകുലം ജിലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 29.12.18 ലറ േത്തും ജിലാ ഩഞ്ചാമത്തിലന് 
17.12.18 ലറ DP3-4327/18-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും (SRG 1278/18 
CC.760/18) 

 

കപ്രാ.നം  491/18               അെങ്കല്  45,00,000/- രൂഩ    

കഩയ് – ോമനാെ് റിഫ്റ്റ് ഇരികഗശ   
 

ജിലമിലറ ഭാരാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ോമനാെ് റിഫ്റ്റ് ഇരികഗശ   െീഭിലന 
ആശ്രമിച്ച് ഷഭീഩപ്രകേവത്ത് കൃശിക്കാമി ജറകഷനഷൗേയയലഭാരുക്കാ   
ഉകേവിക്കുന്നു. ഇതിനാമി MLASDF- ല്  നിന്ന് രോതിമ കഭാകട്ടാര്  ഴാങ്ങി. ഈ കഭാകട്ടാര്  
പ്രഴര്ത്തിപ്പിക്കാ   എച്ച്.റ്റി ട്ടൃാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 45.00 റക്ഷം രൂഩ 
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ലഭനര്  ഇരികഗശ   ഡിപ്പാര്ട്ടുലഭന്ിന് ഡികപ്പാഷിറ്റ് ലെയ്യാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

4.19  മുെക്കുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജിലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 29.12.18 ലറ േത്തും (SRG 1280/18 
CC.549/18) 

 
 

2009-10  ഴാര് ശിേ ഩധതിതിമില്  എം.എ   റക്ഷം ഴീെ് രോനര്  നിര്മ്മാണത്തിനു 
ഭാറ്റിഴച്ച ഩധതിതി ഴിസിതവും സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴിസിതവും ഉള്പ്പലെ ആലേ 15.00 
റക്ഷം രൂഩ ട്ടൃശരി എഷ്.ഫി. അക്കൗണ്ടിലണ്ട്. ഈ ഩധതിതി ഉകഩക്ഷിച്ചു. ഈ തുേ 
ലറപ് PMAY ഩധതിതിക്ക് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

4.20 മുെക്കുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജിലാപ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുലെ 29.12.2018-ലറ േത്ത് (SRG 1281/18 CC 
587/18 

    
കപ്രാ.നം.36/19    അെങ്കല്    10,40,000/- രൂഩ 
 കഩയ്:-   ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കല്  (SCP) 
 ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാനുള്ള  ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ശ്രീ. വിഴയാജ , 
േയിമാട്ടില്  എന്ന ആള്  ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇമാളുലെ ഴീെിന് 7  ഴര്ശലത്ത  
ഩളക്കകഭയുളൂ. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  8 ഴര്ശം േളികഞ്ഞ  അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  
ധനഷസാമം  നല്ോ   േളിയൂ. ധനഷസാമം നല്ോ   പ്രകതയേ അനുഭതി  
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.   

 

4.21 കുടുംഫശ്രീ ഭിശ   
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരറുലെ 30.01.2019-ലറ കുരിപ്പും കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുലെ 17.01.2019-ലറ ഷി.ഷി. തീരുഭാനവും  
 
ലറപ് ഭിശ   അെക്കമുള്ള ബഴന നിര്മ്മാണ കപ്രാജകളുടേലില്  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് 
കനയിട്ട് ബഴനങ്ങള്  നിര്മ്മിച്ച് പൂര്ത്തീേയിക്കുഴാ   േളിമാത്ത ഷാസെയയത്തികറാ  
ഗുണകബാക്താക്കള്  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേള്  മുഖാന്തിയം  നിര്മ്മിക്കാ   
താ്നങയയലപ്പടുന്ന ഷാസെയയത്തികറാ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ലറപ് 
ഭിശനെക്കമുള്ള  ബഴന നിര്മ്മാണ ചുഭതറ  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേലല  
ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാലണന്ന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ  17.01.2019-ലറ   
കമാഗത്തില്  തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു.  ഗക്ക്കള്   ലേഭാറുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച  തീരുഭാനം  
ഩിന്നീെ് അരിമിക്കുലഭന്നാണ് തീരുഭാനിച്ചിരുന്നത്. 
 കുടുംഫശ്രീ ബഴന നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേള്  ഴീടു ഩണി ഏലറ്റടുക്കുന്ന  ഷാസെയയത്തില്  
ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനാഴവയഭാമ  ഩധതിതി ഴിസിതം  ഗുണകബാക്താഴിലന് 
ഷമ്മതകത്താലെ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീ ബഴന നിര്മ്മാണ  
പ്പുപ്പുേള്ക്ക് നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
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4.22 കോട്ടമം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  25.01.2019-ലറ േത്തും  കോട്ടമം ജിലാ 
കസ്പാര്്ഷ്  േൗണ്ഷില്  ലഷരട്ടരിയുലെ  21.01.2019-ലറ KDSC/225/2019-ാാാം നമ്പര്   
േത്തും 31.12.2018-ലറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവും  (ഖണ്ഡിേ 
4.20)   (SRG 99/19/  CC 76/19)   
 

കപ്രാ.നം.605/19    അെങ്കല്   5,00,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷന പണ്ട് - 4,78,819/- രൂഩ) 
                     (കരാഡിതയ ലഭമിന്ന ഷ് ഗ്രാന്്  - 21,181/- രൂഩ) 

    കഩയ്:-   അമര്ക്കുന്നം ഡിഴിശനില്  സ്കൂളുേലില്  കഴാലിഫാള്, ഫാസ്ക്കറ്റ് ഫാള്, 
ഫു്ഫാള്  ഩയിവീറനം  

 
അമര്ക്കുന്നം ഡിഴിശനിലറ  7 മുതല്  9 ഴലയയുള്ള ക്ലാസ്സുേലിലറ  എലാ എയഡഡ് 
ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിലറ  കുട്ടിേള്ക്കും,  കഴാലിഫാള്, ഫാസ്ക്കറ്റ് ഫാള്,  ഫുെ് ഫാള്  
ഩയിവീറനത്തിന് അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിരുന്നു.  ഈ പ്രകേവലത്ത  കസ്പാര്്മിേഴ്, 
പ്രകതയേത, ഭറും  സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച ്  ജിലാ കസ്പാര് ഷ ്
േൗണ്ഷിറിലന് രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം ഷഭര്പ്പിക്കാ   31.12.2018-ലറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം  നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ജിലാ കസ്പാര്്ഷ ്
േൗണ്ഷില്  ലഷരട്ടരിയുലെ  രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം  അനുഭതിക്ക് ഷഭര്പ്പിച്ചിയിക്കുന്നു.  
 

4.23 കോട്ടമം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  25.01.2019-ലറ േത്തും  കോട്ടമം ജിലാ 
കസ്പാര്്ഷ്  േൗണ്ഷില്  ലഷരട്ടരി യുലെ  21.01.2019-ലറ KSSC/225/2019-ാാാം 
നമ്പര്    േത്തും 31.12.2018-ലറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവും  
(ഖണ്ഡിേ 4.43)   (SRG 98/19/  CC 77/19) 

    
കപ്രാ.നം.606/19    അെങ്കല്   4,90,000/- രൂഩ 
കഩയ്:-   അമര്ക്കുന്നം ഡിഴിശനിലറ ഴിഴിധ സ്കൂളുേലില്  കസ്പാര്്ഷ് േിറും ം, 

അഭമന്നൂര്  ലസസ്ക്കൂലിന്  കറാംഗ്ജംഩ് ഩിറും ം 
അമര്ക്കുന്നം ഡിഴിശനിലറ   ഴിഴിധ സ്കൂളുേലികറയ്ക്ക് കസ്പാര് ്ഷ് േിറും ം  ( 2 ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂളും  4 എയഡഡ് സ്കൂളും) അഭമന്നൂര്  സ്കൂലിന്  (എയഡഡ്) കറാംഗ്ജംഩ് ഩിറും ം  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ 
പ്രകേവലത്ത കസ്പാര്്ഷ്  ഭിേഴ്, പ്രകതയേത  ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇഴ ഷംഫന്ധിച്ച്  
ജിലാ കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷിറിലന്  രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം ഷഭര്പ്പിക്കാ   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ  31.12.2018-ലറ കമാഗം നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ജിലാ 
കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷിറിലന്  രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം അനുഭതിക്കാമി  
ഷഭര്പ്പിച്ചിയിക്കുന്നു. 

4.24 ലഩയിഞ്ഞനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  27.12.2018-ലറ േത്ത് (SRG 1261/18/CC -750/18) 

    
കപ്രാ.നം.147/19    അെങ്കല്   6,50,000/- രൂഩ 
 കഩയ്:-   ഷാധുക്കലാമ ഴിധഴേളുലെ  ലഩണ്ഭക്കള്ക്ക്  ഴിഴാസധനഷസാമം 
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ജനരല്   ഴിബാഗത്തില്ലപ്പടുന്ന  ഴിധഴേലാമഴരുലെ ലഩണ്ഭക്കള്ക്ക്  ഴിഴാസ 
ധനഷസാമത്തിന് കപ്രാജര് ഈ ഴര്ശം ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 
ഭാര്ഗകയഖമില്  ഇത് ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടിലാത്തതിനാല്   പ്രകതയേ അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

4.25 ോറെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  29.12.2018-ലറ  േത്ത് (SRG - 1282/18   
CC - 574/18) 

    
കപ്രാ.നം.79/19    അെങ്കല്   8,00,000/- രൂഩ 
   
കഩയ്:-  റക്ഷം ഴീെ് റ്റ ഴീൊക്കല്  (SCP) 
എം.എ   ബഴന ഩധതിതിമിലറ  ഇയട്ട ഴീടുേള്  റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിന്  കപ്രാജര് 
ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്   ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  ഇതു നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

 
4.26 േണ്ടാണകശ്ശയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  07.01.2019-ലറ  േത്തും  േണ്ടാണകശ്ശയി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ  01.08.2018 -ലറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവും  

    
കപ്രാ.നം.119/19   അെങ്കല്   2,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്:- ഗ്രന്ഥവാറേളുലെ അെിസ്ഥാന ഷൗേയയ ഴിരോറീേയണം. 
ഗ്രന്ഥവാറേളുലെ  അെിസ്ഥാന ഴിേഷനത്തിലന് ബാഗഭാമി  ലറബ്രരി 
േൗണ്ഷിറിലന് അംഗീോയമുള്ള   യണ്ടു ഴാമനവാറേള്ക്ക്  LCD കപ്രാജരറുേള്  
ഴാങ്ങി നല്േി.   ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

 
4.27 തിരുഴിറവീാഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  27.12.2018-ലറ േത്തും  തിരുഴിറവീാഭറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലന്  10.08.2018-ലറ  ബയണഷഭിതിയുലെ  21(4) -നമ്പര്  തീരുഭാനവും  

    
2012-13, 2013-14 ഴര് ങ്ങലിറാമി  എഷ്.ഷി.ഩി. പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച്  
(കപ്രാ.നം.192/13,192/14) ഩട്ടിേജാതി ഩയിവീറന കേന്ദ്രം എന്ന കപ്രാജര്  
നെപ്പാക്കുേയും  ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണം നെത്തുേയും ലെയ്തു.  ഇതിനാമി  49,74,712/- രൂഩ  
ലെറഴളിച്ചു.  ഈ ലേട്ടിെം ഉഩകമാഗിക്കാലത േിെക്കുേമാണ്.  ഈ ലേട്ടിെത്തില്  
ഩഞ്ചാമത്തിലന്  ആയുര്കഴേ ആപാഩത്രിയും  കസാഭികമാ ആപാഩത്രിയും  
പ്രഴര്ത്തിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 

4.28 ഩരകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിട്ട ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷറുലെ  11.01.2019-ലറ  േത്ത്  ഇകത തീമതിമിലറ   
ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ R01- 415/18/DPC/DPO/PTA നമ്പര്  േത്തും (  SRG 6/19 
CC754/18)  
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കപ്രാ.നം.74/19    അെങ്കല്   85,48,020/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപണ്ട് 64,00,000/-രൂഩ) 
 ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 21,48,020/- രൂഩ)  
കഩയ്:-  ോട്ടു മൃഗങ്ങലില്  നിന്നും ഴില ഷംയക്ഷണം 
2018-19-ലറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  െി ശീറ്റ് ലേട്ടി ഴിലഷംയക്ഷിക്കുന്ന ഈ കപ്രാജര്  
ഩയീക്ഷണാര്ഥം  കലാക്ക് ഩയിധിമിലറ ഏലതങ്കിലം രു ഩഞ്ചാമത്തില്  
നെപ്പാക്കാനും  ഴിജമപ്രേഭാലണങ്കില്  ഭറും   ഩഞ്ചാമത്തുേലില്  കൂെി ഴയാഩിപ്പിക്കാനും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുലെ  13.08.2018-ലറ  കമാഗം അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.  
േറഞ്ഞൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ഇതു നെപ്പാക്കിലമന്നും  ഴിജമപ്രേഭാലണന്നും  
ഩത്തനംതിട്ട ജിലാ േലരര്  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല്  ഭറും  ഩഞ്ചാമത്തിലം  
നെപ്പാക്കാവുന്നതാലണന്നും പാഩാര്വ ലെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഭറും  ഩഞ്ചാമത്തില്  കൂെി  
നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

 
4.29 ഉടുമ്പ കൊറ  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക്കി  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  11.01.2019-ലറ േത്തും ഉടുമ്പ കൊറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുലെ  17.1.2018-ലറ 1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും  
കപ്രാ.നം.64/19    അെങ്കല്   33,60,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപണ്ട് 25,20,000/-രൂഩ) 
 ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 8,40,000/- രൂഩ)  
കഩയ്:-  ലജഴഴല ഴിതയണം 
ലജഴഴല ഴിതയണത്തിനുകഴണ്ടിയുള്ള ഈ കപ്രാജര് ഩട്ടമം ഉള്ളഴരും  
ഇലാത്തഴരുഭാമ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  കഴണ്ടി നെപ്പാക്കാനാണ്  തയ്യാരാക്കി 
മിയിക്കുന്നത്.  ഩട്ടമം ഇലാത്തഴര്ക്കും  ലജഴഴലത്തിനു ധനഷസാമം നല്ോ   
അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.   

4.30 Kerala State Development Corporation for  SC and ST Ltd. 
KSDC for SC & ST  ലെമര്ഭാലന്  േത്ത് (റബിച്ചത് 13.12.2018) ( LSGD - 
DB4/109/2018/LSGD    SRG 120/19) 

    
10.09.2014-ലറ  2368/14 തഷവീബഴ ഉത്തയഴ് പ്രോയം  തകേവഷവീമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി നല്കുന്ന  ബഴനങ്ങള്  ഩണമലപ്പടുത്തി  ലശഡൂള്ഡ് ഫാകുകളേള്  
ലഩാതു കഭഖറാ  ഫാകുകളേള്,  ഷസേയണ ഫാകുകളേള്, എന്നിഴിെങ്ങലില്  നിന്ന് 
ഴായ്പലമടുക്കുന്നതിന്  അനുഴേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ സ്ഥാഩനങ്ങകലാലൊപ്പം  കേയല 
ഷംസ്ഥാന ഩട്ടിേജാതി  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന കോര്പ്പകരശലന കൂെി 
ഉള്ലപ്പടുത്തണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.31 അകത്താലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുലെ 21.01.2019-ലറ േത്ത്  (SRG 54/19         
CC  237/18) 

    
കപ്രാ.നം.37/19    അെങ്കല്   3,92,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- പാെിതവീ പാെിമുരി 
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ലഩാട്ടിലപ്പാലിഞ്ഞതും  ഉഩകമാഗകമാഗയഭലാത്തതുഭാമ  ലൊമ് ററും േള്  രിപ്പമര്  
ലെയ്യുന്നതിന്  അനുഭതി  ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  രു ഗുണകബാക്താഴിന് 7,000/-  
രൂഩമാണ്  ഩയഭാഴധി  നല്കുന്നത്.  
 

4.32 തിരുഴനന്തരോയം കോര്പ്പകരശ   
തിരുഴനന്തരോയം  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  24.01.2019-ലറ  േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം  കോര്പ്പകരശ   കഭമറുലെ  23.01.2019-ലറ േത്തും തുെര്ന്ന്  01.02.2019 
ല്  HREDC ഡമരരര്   നല്േിമ കുരിപ്പും 
(i) േമ്പൂട്ടര്  ലട്ടൃമിനിംഗ് ലഷന്ര്  , ഩാലമം 
 
നഗയഷബയുലെ നിമന്ത്രണത്തില്  പ്രഴര് ത്തിച്ചു ഴരുന്ന  ഈ സ്ഥാഩനത്തില്   IHRD, 
ഭറും  ഷര്ക്കാര്  സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴര്  നെത്തുന്ന  അംഗീകൃത കോഴ്സുേള്ക്ക്  ഇഴിലെ  
ഩയിവീറനം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇഴര്ക്കുള്ള അംഗീകൃത പീഷ്  ഴിേഷന പണ്ടില്  നിന്നും 
നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

(ii) രികപ്രാഗ്രാപിേ് ലഷന്ര്  - ഩാലമം  
 ഈ സ്ഥാഩനത്തില്  എലാഴിധ പ്രിന്ിംഗ് അനുഫന്ധ പ്രവൃത്തിേളും  നെത്തുന്നു.  
ഷര്ക്കാര് , ഭറും  ഷര്ക്കാര്  അംഗീകൃത സ്ഥാഩനങ്ങള്   എന്നിഴരുലെ ഇത്തയം 
പ്രവൃത്തിേള്  ലെണ്ടര്  കൂൊലത  ഈ സ്ഥാഩനലത്ത ഏല്പ്പിക്കാ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.   
 

(iii) േണമ്മൂറ, ഴനിത ഐ.െി. ഩാര്ക്ക്  
 ഇഴിലെ ഴിഴിധ  ഡാറ്റാഎ ട്ടൃി  ഴര്ക്കുേളും, കപ്രാജര് ഴര്ക്കുേളും  ഩയിവീറന 
ഩയിഩാെിേളും നെത്തുന്നു. കൂടുതല്  കഩര്ക്ക് ലതാളില്  നല്കുന്നതിനുകഴണ്ടി  
ജനേീമാസൂത്രണം/ കുടുംഫശ്രീ തുെങ്ങിമ  കഭഖറേലില്  ഉള്ലപ്പട്ട കഡറ്റാ എ ട്ടൃി  
ഴര്ക്കുേള്  ഈ സ്ഥാഩനം ഴളി ലെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊലത  നെത്താ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.   
 

4.33 ഴിലക്കുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ലോലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  21.11.2018-ലറ  േത്തും  ഴിലക്കുെി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലന് 10.10.2018-ലറ 3(7)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും 

    
കപ്രാ.നം.242 /19    അെങ്കല്   15,40,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപണ്ട് - 3,40,000/- രൂഩ 
 പാെിതവീ ഭിശ   ഴിസിതം  - 12,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം  (SCP) 
േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന്  2015-16 ഴര്ശത്തില്  കപ്രാജര്  ഉള് ലപ്പടുത്തിമിരുന്നു. 25 
കഩര്ക്ക്  3,400/- രൂഩ  ഴീതഭാമി  ന്നാം ഗക് നല്േി. കവശിക്കുന്ന  ഗക്ക്കള്  കൂെി 
നല്ോ   3,00,000/-  രൂഩ കഴണം.  പ്രതീക്ഷിച്ച പാെിതവീ ഭിശ   ഴിസിതം  റബിച്ചില.  
SCP  ഴിസിതത്തില്  കഷഴിംഗ്ഷ് തുേയുണ്ട്.  ഈ തുേ  ഉഩകമാഗിച്ച്  എഗ്രിലഭന്് 
ഴച്ച 25 കഩര്ക്ക് അഴഷാന ഗക് നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
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4.34 ഉടുമ്പ കൊറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഇടുക്കി ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  28.12.2018-ലറ േത്തും ഉടുമ്പ കൊറ  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ  17.11.2018-ലറ 1(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും  

    
കപ്രാ.നം.64 /19    അെങ്കല്   33,60,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ലജഴഴലം  ഴിതയണം  
ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില്  നിന്നും  യാഷഴലങ്ങള്  ഴാങ്ങാ   ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി 
നല്േിമിട്ടുണ്ട്. (30.07.2018-ലറ ഡി.എ1 553/18 തഷവീബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കുറര്) 
ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില്  ലജഴഴലമുള്ളതിനാല്  ഇത്തയം  ഷംഘങ്ങലില്  നിന്നു 
ഴാങ്ങാ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

 
4.35 ഩള്ളിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ േത്തു് (SRG 37/19  
CC768/18) 
കപ്രാ.നം.66 /19    അെങ്കല്   46,00,000/- രൂഩ 
      (CFC - 43,50,000/- രൂഩ 
      തനാപണ്ട്  - 2,50,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് ലഭമിന്ന ഷ് (ജനരല് )  
ഩഞ്ചാമത്തിലറ   ഩറ േക്കൂസുേളുകെയും  ലഡജേര്  ബാഗം  ലഴള്ളലക്കട്ട്  മൂറം 
ഉഩകമാഗ വൂനയഭാമി. ലഴപ്പി   പ്രകേവലത്ത  ലഴള്ളലക്കട്ടുള്ള  
ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  േക്കൂഷ്  ലഭമിന്ന ഷിനുള്ള  കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   
അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

 
4.36 ഭംഗറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 11.01.2019-ലറ േത്ത്  ( SRG 24/09 - CC/672/18) 

    
കപ്രാ.നം.90 /19    അെങ്കല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- േൗഭായക്കായാമ ലഩണ്കുട്ടിേള്ക്ക്  ഴിലര്ച്ചയ്ക്ക്   ആയുര്കഴേ ഭരുന്ന് ഴാങ്ങി 

നല്േല്  

േൗഭായക്കായാമ  ലഩണ്കുട്ടിേള്ക്ക്   കനയിട്ട് ഭരുന്നു ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി  ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

 
4.37 ഭംഗറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ 11.01.2019-ലറ േത്ത്  ( SRG 25/09 - CC/670/18) 

    
കപ്രാ.നം.19/19    അെങ്കല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിയക്ഷ കയാഗിേള്ക്ക്  ആയുര്കഴേ ഭരുന്നു ഴാങ്ങല്  

ഩാറികമറ്റീഴ് കയാഗിേള്ക്ക് ആഴവയമുള്ള ഭരുന്ന് ഴാങ്ങി കനയിട്ട് നല്കുന്നതിന് 
അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
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4.38 ഭണലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  17.01.2019-ലറ േത്ത് (SRG 27/19  CC  21/19) 

    
കപ്രാ.നം.114/19    അെങ്കല്   50,00,000/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട് 10,00,000/- രൂഩ 
      ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  40,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഗഴ.ഐ.െി.യ്ക്ക്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  

2013-ല്  ഷര്ക്കാര്  അനുഭതികമാലെ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലന് ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള  50 
ലഷന്് സ്ഥറം  ഗഴ.ഐ.െി.ഐ ആയംബിക്കുന്നതിന്  ലേഭാരിമിരുന്നു.  ഈ 
ഐ.െി.ഐ.യ്ക്ക്  നാശണല്  േൗണ്ഷില്  ഒപ്  ലഴാകക്കശണല്  ലട്ടൃമിനിംഗ് 
ലഷന്രിലന്  അനുഭതി റബിക്കണലഭങ്കില്  1.8 ഏക്കര്  സ്ഥറം കഴണ്ടതിനാല്  
ഐ.െി.ഐയ്ക്ക് കഴണ്ടി  1.52 ഏക്കര്  സ്ഥറം  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  ഈ 
കപ്രാജരിന് അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

4.39 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരറുലെ  07.01.2019-ലറ േത്തും  കേയല കേറ്റ് ഷിഴില്  ഷലപ്ലഷ് 
കോര്പ്പകരശ   ലെമര്ഭാലന്  29.08.2018-ലറ േത്തും  (LSGD - DA1/664/2018 - LSGD  
- SRG 121/19) 

 04.02.2013-ലറ  301/2013/തഷവീബഴ ഉത്തയഴ് പ്രോയം  തകേവ ഷവീമം ബയണ  
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  രോതുതാമി ആയംബിക്കുന്ന  ഭാകഴറി കോറുേള്ക്ക്  5 ഴര്ശലത്ത 
ഴാെേ യസിത ലേട്ടിെവും  യണ്ടാഭത് ആയംബിക്കുന്ന  ഭാകഴറി കോറുേള്ക്ക്  അതു 
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന മുനഴ   ോറകത്തകുന്നതം  ഴാെേ യസിത ലേട്ടിെവും  േമ്പൂട്ടരിനും 
പര്ണിശിംഗിനുഭാമി  രു റക്ഷം രൂഩയും  അതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  
ടുക്കുന്നതിന്  അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.  ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴില്  താലളപ്പരയുന്നഴ 
കൂെി  ഉള്ലപ്പടുത്തി  കബേഗതി ഴരുത്തണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
(i)  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനത്തില്  യണ്ടാഭതാകമാ മൂന്നാഭതാകമാ, ആയംബിക്കാനുകേ 
വിക്കുന്ന  ഭാകഴറികോറുേള്േള്ക്ക്  നിറഴിലറ  നിഫന്ധനമാമ  500 
െതുയശ്ര അെി  എന്നതിനു ഩേയം  700 െതുയശ്ര അെി  ഴിസ്തീര്ണമുള്ള  
അനുകമാജയഭാമ ലേട്ടിെം  ആജീഴനാന്തം  ഴാെേ യസിതഭാമി നല്േണം.  

(ii) പര്ണിശിംഗിനും  േമ്പൂട്ടര്  അനുഫന്ധ ഷാഭഗ്രിേള്ക്കുഭാമി  1.00 റക്ഷം രൂഩ  
എന്നതിനു ഩേയം  3.00 റക്ഷം രൂഩ ഫന്ധലപ്പട്ട  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 
അനുഴേിക്കണം 

 

4.40 രോറാഭകന്താള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ േത്ത് ( SRG 30/19 CC 28/19) 

    
രോറാഭകന്താള്  ഩഞ്ചാമത്തില്  3-ാാാം ഴാര്ഡില്   താഭഷക്കായിമാമ  ശ്രീഭതി. 
അമിശ മൂഷക്കുട്ടി, ലെമ്മറ സൗഷ്  എന്നമാള്  ലറപ് ബഴന ഩധതിതി റിേില്  
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  അകഩക്ഷ നല്േിമകപ്പാള്  ഇഴര്  ഷകസാേയലന് കരശ   
ോര്ഡിറാണ്  (നം.2053006144) ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നത്.  21.06.2018-ല്  രോതിമ കരശ   
ോര്ഡ്  േിട്ടി (നം.2053132160) ഇഴര്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ധനഷസാമം 
നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
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4.41  തുരവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ  േത്തും  തുരവൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡന്ിലന്  28.12.2018-ലറ A3-100/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

    
കപ്രാ.നം.6/19    അെങ്കല്   17,05,000/- രൂഩ    
കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩകനമുരി ( SCP) 

ഩട്ടിേജാതി ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩകനമുരി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള  ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  
ശ്രീ. യാജീഴ്,കുമ്പലത്താ   എന്നമാളുലെ ഭേ   ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടി. CBSC 
ലപ്രഴറ്റ് സ്കൂലില്  1-ാാാം ക്ലാസ്സിറാണ് ഩകിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിക്കു ഩകനമുരിയ്ക്ക്  
ധനഷസാമം നല്ോ    അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.42 തുരവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ  േത്ത്  (SRG 34/19 - 
CC733/18) 

    
കപ്രാ.നം.6/19    അെങ്കല്   17,25,000/- രൂഩ   
കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി  ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩകനമുരി 
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിലറ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩകനമുരി എന്ന ഩധതിതിമിലറ െിറ  
ഗുണകബാക്താക്കള്  േനാല്  രോരകമ്പാക്കു നിഴാഷിേലാണ്. ഇഴര്ക്ക് േയം അെച്ച 
യഷീത്, ലേഴവാഴോവ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് , ഒണര്ശിപ്പ് ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ്  തുെങ്ങിമഴ 
സാജയാക്കാ   നിര്ഴാസഭില.  അതിനാല്  താഭഷ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റിലന്  
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩകനമുരിക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.   
 

4.43 ഴെകക്കക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ  േത്ത്  (SRG 35/19 - CC  
520 /18)  
കപ്രാ.നം.118/19    അെങ്കല്   9,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് രോനരുധതിായണം 

 ജനേീമാസൂത്രണ ഩധതിതിയുലെ ആേയഘട്ടത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിലന്   
ധനഷസാമകത്താലെ നിര്മ്മിച്ച ഩറ േക്കൂസുേളും  റും  ഩിറ്റ് യീതിമിലള്ളഴമാണ്. 
ഇതിലന് ലഡജേറും ഭറും ം  തേര്ന്നു കഩാമിട്ടുണ്ട്. ഇഴയുലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി 
നെത്താ   അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  
 

4.44 ഇടുക്കി ജിലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി  
ഇടുക്കി ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  01.01.2019-ലറ  370/18/DPC/DPO/IDK - (2) -ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  ഇടുക്കി ജിലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുലെ  31.12.2018-ലറ  3-ാാാം നമ്പര്  
കമാഗ തീരുഭാനവും  
ഴണ്ട കഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലന് ഩാറിന് ഷസഷിഡി എന്ന കപ്രാജര് (കപ്രാ.നം. 
118/19 - അെങ്കല്  27.00 റക്ഷം രൂഩ) ലഴറ്റിംഗ് നെത്തുന്നതിന്   
അനാഴവയഭാമ ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമതിനാല്  കപ്രാജര് നെപ്പാക്കാ   



26 
 

േളിയുന്നില.  ഇതിനു ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമത്  േട്ടപ്പന കലാക്ക് ഡമരി പാം  ഇ സ്ട്രരറും  
േട്ടപ്പന കലാക്ക്  DEOയും ആണ്  ഇതു ഩയിസയിക്കണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
 

4.45 ആനക്കമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരറുലെ  15.10.2018-ലറ  F2 - 28380/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  
ആനക്കമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷരട്ടരിയുലെ  15.06.2016-ലറ  A - 4676/16-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  (LSGD - DA2/559/18/LSGD) 

  
ആനക്കമം  ഩഞ്ചാമത്തിലന്  2015-16 ഴര്ശലത്ത  ഩധതിതിമില്  ഉള്ലപ്പട്ട 
ആയുര്കഴേ ഡിലസ്പ ഷരി  ലഭമിന്ന ഷ് ഩധതിതിക്ക്  കരാഡിതയ ലഭമിന്നസഷ്  
പണ്ടില്  നിന്നും  ലെറഴളിക്കുന്നതിനു ഩേയം  കരാഡ് ലഭമിന്ന ഷ് പണ്ടില്  
നിന്നും ട്ടൃശരിമില്  നിന്നും  തുേ ഩി ഴറിച്ചു.  (88,458/- രൂഩ) ഈ അഩാേത 
ഩയിസയിക്കാ   സുകറഖമില്  രഭീേയണം  ലെയ്യണലഭന്നാഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.  

4.46 കേയല  കഷാശയല്  ലഷേൂയിറ്റി ഭിശ   
കേയല കഷാശയല്  ലഷേൂയിറ്റി ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരറുലെ  20.12.2018-ലറ 
P2/2924/KSSM(2) നമ്പര്  േത്ത്. 

  
കേയലത്തില്  ഏേകേവം 2000 കുട്ടിേള്ക്ക് കക്ലാക്കലിമര്  ഇംപ്ലാന്റുേള്  ലെയ്തിട്ടുണ്ട്.  
ഇതു പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭാമി നിറനിര്ത്തുന്നതിന്  യക്ഷേര്ത്തക്കള്ക്ക്  ഴര്ശംകതാറും  
ഴറിമ ലെറവു ഴരുന്നുണ്ട്.  അതിനാല്  രിപ്പമര്  ലെയ്യാ   ബുധതിിമുട്ട് കനയിടുന്നുണ്ട്.  
ഈ ഴിശമം 05.09.2018-ലറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  െര്ച്ച ലെയ്തിരുന്നു. 
ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഇഴ പ്രകതയേഭാമി ഴാങ്ങുന്നതിനു ഩേയം  
ഉഩേയണങ്ങള്  KSSM  തലന്ന ഴാങ്ങുന്നതാണ് നലലതന്ന്  എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  
അരിമിച്ചിരുന്നു.  ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരലര 
ചുഭതറലപ്പടുത്തിമിരുന്നു.  
 ഩറ േമ്പനിേളുഭായും യക്ഷേര്ത്താക്കളുഭായും ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച് െര്ച്ച 
നെത്തിലമന്നും  പ്രതിഴര്ശം 20,000/- രൂഩ മുതല്  1,00,000/- രൂഩഴലയ  ലെറഴ് 
ഴരുലഭന്ന് അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  സ്പീച്ച് ലപ്രാഷസ്സര്  കേടു ഴന്നാല് 4.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഴലയ  ലെറവു ഴരും. അതിനാല്  രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നും  രു 
കുട്ടിക്ക് നിര്ഫന്ധഭായും  50,000/- രൂഩലമങ്കിലം  ഴേലോള്ളിക്കണലഭന്നും  ഈ തുേ 
കുട്ടിേളുലെ റിേ് ഷസിതം KSSM-കറയ്ക്ക്  ട്ടൃാ ഫര്  ലെയ്യണലഭന്നും  അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 
4.47 തിരുഴനന്തരോയം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
തിരുഴനന്തരോയം ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  16.01.2019-ലറ Plg1425/19-
20/DPC/DPO/തിരു CC നമ്പര്  േത്തും  തിരുഴനന്തരോയം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ലഷരട്ടരിയുലെ  10.01.2019-ലറ E8/6385/18/TDP നമ്പര്  േത്ത് 
 
 തിരുഴനന്തരോയം ജിലാ ഩഞ്ചാമത്തിലന്  നിമന്ത്രണത്തില്  ലഴറ്റരിനരി ലഭഡിക്കല്  
കോര്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജിലമിലറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ആഴവയമുള്ള 
ലഴറ്റരിനരി  ഭരുന്നുേള്  ഈ ലഭഡിക്കല്  കോറുേലില്  നിന്ന്  ലെണ്ടര്  കൂൊലത 
ഴാങ്ങുന്നതിന്  അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 
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4.48 ലഩകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്    
എരണാകുലം  ജിലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുലെ  18.01.2019-ലറ  േത്ത് ( SRG 36/19        
CC 550/18 
 കപ്രാ.നം.39/19    അെങ്കല്   6,55,000/- രൂഩ  
      (CFC -6,52,080/- , തനത് പണ്ട് - 2,920/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് ലഭമിന്ന ഷ് 

130 കഩര്ക്ക് 5000/- രൂഩ ഴീതം  േക്കൂഷ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നല്ോനുള്ള കപ്രാജരിന്  
അനുഭതി ആഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. 


