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നം. 20/2017/SRG/CC/12 
 

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 
19.10.2017-ല്  കൂെിമ കമാഖത്തിടെ  നെഩെി ഴിഴയം 

 
കമാഖം  ഈച്ച ഔളിഞ്ഞ്  2.30-ന്  ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ  ക ംഫരില്  
അയംബിച്ചു.  ഫഹു. ഭന്ത്രി കമാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. കമാഖത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ 
കഩരു ഴിഴയം  സാജ  യജിസ്റ്റ  പ്രഔായം 
 

1. ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി ഄഴകറാഔനം  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  19.10.2017-ഴടയയുള്ള  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി കമാഖം  
ഄഴകറാഔനം ട യ്തു.  അടഔ ട റഴ് 22.33 വതഭാനഭാണ്.  ഴിവദഴിഴയം  താടള 
ക ുന്നു. 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  - 24.32 വതഭാനം 
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി - 24.24   ” 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് - 22.96   ” 
കഔാപ്പകരശ   - 21.28    ” 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  -  12.81     ” 
അടഔ   22.33    വതഭാനം 

               ====== 
 ഏറ്റല്ലൃം ഈമന ഩദ്ധ്തി ട റഴ് തിരുഴന്തപരോയം ജില്ലമിും (24.27%) ഏറ്റല്ലൃം കുരഴ്    

കഔാട്ടമം ജില്ലമിുഭാണ് (19.37%). ട്രശരിഔലില്  ഷഭ പ്പിക്കടപ്പട്ട ഫില്ലുഔലില്  4463 

എണ്ണം ആനിയും  ഩാഷാഔാനുണ്ട്. ഄഴയുടെ അടഔ തുഔ 150.41 കഔാെി രൂഩമാണ്. 

ഏറ്റല്ലൃം  കൂടുതല്  ഫില്ലുഔള്  തിരുഴന്തപരോയം  ജില്ലമിും  (543 ഫില്ലുഔലിറാമി  21.96 

കഔാെി രൂഩ) ഏറ്റല്ലൃം കുരഴ് ഴമനാെ് ജില്ലമിും  (143 ഫില്ലുഔലിറാമി 4.07 കഔാെി രൂഩ) 

അണ്.  അടഔ 82 വതഭാനം നിമ്മാണ കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക് ഷാകെതിഔ  ഄനുഭതി 

നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്.  ഷാകെതിഔ ഄനുഭതി അഴവയമുള്ള 85,801 കപ്രാജടുകളഔലാണ് ഈള്ളത്.  

ഄഴമില്  69,959 കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക്  ഷാകെതിഔാനുഭതി നല്ഔി. 

(നെഩെി:-തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം) ഴകുപ്പ്) 
2. മു   കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രഔായം ഷൃീഔയിച്ച തുെ  നെഩെിഔള്  

2.2  13.09.2017-ടറ കഔാഡികനശ   ഔമ്മിറ്റികമാഖത്തിടറ  തീരുഭാനപ്രഔായം  

ഷൃീഔയികക്കണ്ട  തുെ  നെഩെിഔള്   



  

2 
 

 
 

(I)കണ്ഡിഔ നം.2.2.6  
ഔാഴന്നൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.08.2017-ടറ ഔത്ത്  

ഔിണ  രീ  ാജിംഖിനുള്ള യൂണിറ്റ്  ട റഴ്, ഡിസഷ , എസ്റ്റികഭറ്റ്  എനിഴ 

ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ്. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്   ീപ് എഞ്ചിനീമ  ഴിവദ 

ഴിഴയങ്ങള്  ഴകുപ്പികറയ്ക്ക് നല്ഔണം. യാഴ്ചയ്ക്കഔം ഈത്തയഴിരങ്ങം 

(നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ് എഞ്ചിനീമ ) 

(II)കണ്ഡിഔ നം.2.2.7 
ഔണ്ണൂ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  22.08.2017-ടറ  82/2017/DPO /Kannur നമ്പ    
ഔത്ത്. 

കഷാലാ   എനജിയുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട  കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക് എസ്റ്റികഭറ്റ് തറാകാരാക്കാനും 
ഷാകെതിഔാനുഭതിുഭാമി ജില്ലാതറത്തില്  ഔമ്മിറ്റി രൂഩീഔയിുനതിനുള്ള 
ഈത്തയഴ്. യാഴ്ചയ്ക്കഔം ഈത്തയഴിരങ്ങം 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ആ.ഡലൂ) ഴകുപ്പ്) 
3.  03.10.207-ടറ കഔാ ഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം  നെഩെി ഷൃീഔയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

(III)കണ്ഡിഔ നം.3.4  
ഷബ്ഷിഡി ഭാഖകയകമിടറ  (ഷ.ഈ.(എം.എഷ്) നമ്പ  80/2017/തഷൃബഴ, 
തീമതി 03.04.2017) കണ്ഡിഔ 8.1.8-ല്  ടനല്കൃശിക്ക്  ജറകഷ നത്തിന്  
ടഩട്ടിയും  ഩരയും  100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഩാെകവകയഷഭിതിഔള്ക്ക് 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി  നല്ഔിമിരുന്നു.  ടഩട്ടി, ഩര ആഴകമാടൊപ്പം  കഭാകട്ടാ  കൂെി  
നല്ഔാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ്/ഷുറ . യാഴ്ചയ്ക്കഔം 
ഈത്തയഴിരങ്ങം 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 
(IV)കണ്ഡിഔ 3.5 

സ്കൂളുഔള്, അശുഩത്രിഔള്, കസാസ്റ്റുഔള്  തുെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഭാറിനയ 

ഷംസ്ക്കയണ ഷംഴിധാനം  രുുനതിന്  ഭാഖകയക പ്രഔായം  50 വതഭാനഭാണ് 

ഷബ്ഷിഡി നല്ഔാല്ലൃനത്.  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  സഔഭാരിക്കിട്ടിമ  

ആത്തയം  ടഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ഷംഴിധാനടഭാരുു 

നതിന്  100 വതഭാനം  ഷബ്ഷിഡി നല്കുനതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ്/ 

ഷുറ   -യാഴ്ചയ്ക്കഔം  ഈത്തയഴിരങ്ങം 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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(V)കണ്ഡിഔ 3.6 
കഔന്ദ്ര ധനഔായയ ഔമ്മീശടെ  ടഩകപാഭ ഷ്  ഗ്രാെ്  ഴിതയണം 
ട യ്യുനതിന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  തനത് ഴിബഴ ഷഭാസയണ കനട്ടം  
ഴിറമിരുത്തു നതിനുള്ള  ഭാനദണ്ഡങ്ങളും  ഩയികവാധനാക്രഭല്ലൃം  തീരുഭാനിക്കാ   
തകേവബയണ ഴകുപ്പ് ടെശയല്  ടഷക്രട്ടരി ട മഭാനും, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്,  
നഖയഔായയ ഡമരടര്, കസ്റ്ററ്റ് പിനാ ഷ് ഔമ്മീശ   ടഷല്  ടഡഩൂട്ടി ടഷക്രട്ടരി 
എനിഴ  ഄംഖങ്ങലായും ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഡമരടര്  ഔണ്ഴീനരായുമുള്ള 
ഔമ്മിറ്റി  രൂഩീഔയിച്ചുടഔാണ്ടുള്ള ഈത്തയഴ് - യാഴ്ചയ്ക്കഔം  ഈത്തയഴിരങ്ങം 

 (നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം)ഴകുപ്പ് 
2) ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഡമരടര്  

(VI)കണ്ഡിഔ 3.7 

കഔയല കസ്റ്ററ്റ് ആറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാഡ്, കഔയല ഴാട്ട  ഄകതാരിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ട  
ഡിപ്പാട്ട്ടഭെ്  തുെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഴിഴിധ പ്രവൃത്തിഔള്ക്കാമി  
തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുഔ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ട യ്തിടുണ്ണ്ട്. ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ട യ്ത തുഔടമ യണ്ടാമി തിയിച്ച് 2017-18 ഴശത്തിനു മു രോള്ള ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിഔള്  (ഔാറ്റഖരി A), 2017-18 ടറ  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രവൃത്തിഔള്  (ഔാറ്റഖരി B) 
ഷംഫന്ധിച്ച  ഴിഴയങ്ങള്  കവകയിക്കല് . ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  
ഄടുത്ത കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  നല്ഔണം. ഄടുത്ത  
കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്   കഔയല കസ്റ്ററ്റ് ആറക്ട്രിസ്റ്റി കഫാഡ്, കഔയല 
ഴാട്ട  ഄകതാരിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ട  എനീ  ഴകുപ്പുഔളുടെ  ഭാകനജിംഖ് 
ഡമരടര്ഭാടയ കൂെി  പ്രകതയഔഭാമി  ക്ഷണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  

 (നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  

 3) നഖയഔായയ ഡമരടര്  
4) ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണ ) 

(VII)കണ്ഡിഔ 3.9 

SSAക്ക് ഔളിഞ്ഞഴശം (2016-17) തകേവസ്ഥാഩനങ്ങള്   നല്ഔിമ തുഔ, ഄതിടെ 
ട റഴ്, ബൗതിഔ കനട്ടം എനിഴ ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാട്ട് ഄടുത്ത കഔാഒഡികനശ   
ഔമ്മിറ്റിമില്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്റും നഖയഔായയ ഡമരടര്റും ഷഭപ്പിക്കണം. 

      (നെഩെി:-  1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
 2) നഖയഔായയ ഡമരടര്  
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(VIII)കണ്ഡിഔ 3.17 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  തനതു ഴരുഭാനം ഴദ്ധ്ിപ്പിുനതിനുള്ള നികേവങ്ങള്  

കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ്  ഡമരടര്  ഄഴതയിപ്പിച്ചു. 

  പ്രധാന ഴരുഭാന കരാതസ്സുഔലാമ ഴസ്തു നികുതി, ടതാളില്  നികുതി,  ഩയഷയ 

നികുതി, ടഔട്ടിെ നിമ്മാണ ടഩഭിറ്റ്, ടഔട്ടിെ  ഴാെഔ, ഡി &   സറഷ ഷ് പീ  

എനിഴ ഔാകറാ ിതഭാമി  ഩയിഷ്ക്കയിുഔയും  ആഴ മുകകനയുള്ള  ഴരുഭാനം 

ഴദ്ധ്ിപ്പിുനതിന്  നെഩെി ഷൃീഔയിുഔയും കഴണം.  ആതികേല്  ഴിവദഭാമ രികപ്പാട്ട്  

ഴകുപ്പിന് നല്ഔാ   ഡമരടര്കരാെ്  നികേവിച്ചു.  ഴകുപ്പുതറത്തില്  തുെനെഩെി  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(എ.എ) ഴകുപ്പ് 
(IX)കണ്ഡിഔ 3.22 

തകേവ  ബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി നിഴസണം  ഷംഫന്ധിച്ച  
കലാക്ക്/ജില്ലാ/മുനിഷിപ്പല്തറ ഄഴകറാഔനം നെത്തുനതിന് തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു. 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് രികപ്പാട്ട്  
 

നെഩെി-1)  ീപ്, ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം, 
 കസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഖ്  കഫാഡ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
3)നഖയഔായയ ഡമരടര്  

4)ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണ  

(X) കണ്ഡിഔ 4.11 

അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.08.2016,01.02.2017 എനീ തീമതിഔലിടറ ED 

- 2325/15-ാാാം  നമ്പ  ഔത്തുഔളും  കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തിടെ  07.06.2017-

ടറ  കമാഖ നെഩെിയും  (LSGD/DB3/159/2016- LSGD) 
 

2015-16 -ല്   അറപ്പുള  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് സ്കൂളുഔള്ുകഴണ്ടി  8 ഭിനി ഫഷ് ഴാങ്ങിമത് 
ഷംഫന്ധിച്ച്  ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരടര്ടര  
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് രികപ്പാട്ട്  ഄടുത്ത കഔാഒഡികനശ   
ഔമ്മിറ്റിമില്  ഷഭപ്പിക്കണം. 

(നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
2) തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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 (XI)കണ്ഡിഔ 4.13 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ്  എ ജിനീമറുടെ 18.09.2017-ടറ DB7/8185/17/CE തഷൃബഴ 
ഔത്തും  ഩെിയൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  10.04.2017-ടറ ഔത്തും   

 

2014-15 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  കറാഔ  ഫാെ് ഴിസിതം  ഈഩകമാഖിച്ച്   ടെണ്ട  
നെഩെി ഷൃീഔയിുനതിനു മുമ്പ്  കുറ്റിറക്കെഴ് കരാഡ്  നിമ്മാണം  നെത്തിമത് 
ഷംഫന്ധിച്ച്  ഫഹു. സസകക്കാെതി ഈത്തയഴ്  പ്രഔായം  നെഩെി ഷൃീഔയിുനതിടെ  
ബാഖഭാമി ഩയാതിക്കായ , ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ്, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരി, ഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷി.എഞ്ചിനീമ  എനിഴരുടെ സിമരിംഖ്  നെത്താ   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്ടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. ആത് ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാട്ട് 
ഄടുത്ത  കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  ഷഭപ്പിക്കണം. 

നെഩെി:-1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
2) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ് എഞ്ചിനീമ ) 

(XII)കണ്ഡിഔ 4.17 

ടഔല്കട്രാണ്  ഭാകനജിംഖ് ഡമരടര്റുടെ  ഔത്ത്  (റബിച്ചത് 14.09.2017)  
 

പ്രകതയഔ ഩയിഖണന ഄസിുനഴക്കാഴവയഭാമ  (ബിനകവശി ഴിബാഖക്കാ) 
ശ്രഴണ ഷസാമി, ഷഞ്ചായ ഷസാമ ഈഩഔയണങ്ങള്   എനിഴ  ടഔല്കട്രാണ്  
നിമ്മിുന്നുണ്ട്.  കൂൊടത ബിനകവശി  ഴിബാഖക്കാക്ക്  ഈഩകമാഖിക്കത്തക്ക 
യീതിമില്  ഭാറ്റങ്ങകലാടെ  സ്കൂട്ടറുഔലില്  സഷഡ് ഴീല്  ഗെിപ്പിച്ചും  നല്കുന്നുണ്ട്.  
ടഔല്കട്രാണ്  ഷൃമം നിമ്മിുന ഈഩഔയണങ്ങളും  സഷഡ് ഴീല്  ഗെിപ്പിച്ച  സ്കൂട്ടറും 
ടഔല്കട്രാണില്  നിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴാങ്ങനതിനുള്ള  ഄനുഭതി  
ഷംഫന്ധിച്ച ഷുറ   - യാഴ്ചയ്ക്കഔം ആരും.   

(നെഩെി:-തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 

3.ടഩാതു ഴിശമങ്ങള് . 

3.1 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  എഷ്.ഷി.എഷ്. 

ഩി./റ്റി.എഷ്.ഩി. പണ്ടുഔളുടെ  ട റഴ് ടഩാതു ഴിബാഖം പണ്ടിടെ  ട റഴികനക്കാള്  

കുരഴാണ് എന്നും ആത് ഩയിസയിക്കാ   നെഩെി ഷൃീഔയിക്കണടഭന്നും  03.10.2017-ടറ 

കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു.  

  ആത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാഡില്  04.10.2017-ല്   കൂെിമ 

പ്രകതയഔ കമാഖത്തിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്   എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി/റ്റി.എഷ്.ഩി 

പണ്ടുഔളുടെ  ഈഩകമാഖം  ഷംഫന്ധിച്ചു നിറനില്ുന തെ്ങളങ്ങള്  നീുനതിനും  



  

6 
 

ഩദ്ധ്തി നിഴസണം കൂടുതല്  ഔായയക്ഷഭഭാക്കി  എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി/റ്റി.എഷ്.ഩി 

പണ്ടിടെ  ട റഴ് നൂറു വതഭാനഭാുനതിനും  അഴവയഭാമ  തുെ  നെഩെി  

ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.  കമാഖ തീരുഭാനം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്, ഗ്രാഭഴിഔഷന 

ഔമ്മീശണ ,  നഖയഔായയ ഡമരടര്  എഷ.്ഷി./എഷ.്റ്റി ഡമരടര്ഭാ  എനിഴക്ക ്

നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(നെഩെി. 1)  ീപ്, ഡി.ഩി. ഡിഴിശ  , 
കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഖ്  പ്ലാനിംഖ് കഫാഡ് 

2) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്) 
3.2 തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകകന നല്കുന  ിറ ഷസാമങ്ങള്    ഫി.ഩി.എല്  

ഴിബാഖങ്ങടല കൂൊടത  ഴരുഭാന ഩയിധിു ഴികധമഭാമി  ഭറ്റു ഴിബാഖത്തിനും 

നല്ഔാടഭന് ഭാകഖകയകമില്  ഩരയുന്നുണ്ട്.  ിറ ഷസാമങ്ങള്ക്ക് ട രിമ 

തുഔമാണ് ഷബ്ഷിഡിമാമി റബിുനത്. ട രിമ തുഔയ്ക്കുകഴണ്ടി  ഴരുഭാന 

ഷട്ടിപിക്കറ്റ്  ഴാങ്ങനതിന്  ബുദ്ധ്ിമുട്ട് കനയിടുന്നുടഴന്  ഄഴകറാഔന കമാഖങ്ങലില്   

ഩറ നിഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥോരും  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ആത്തയം  ഔായയങ്ങലില്  ഴരുഭാന 

ഷട്ടിപിക്കറ്റിനു ഩഔയം  താടളപ്പരയുന കയകഔഔള്  പ്രഔായം അനുകൂറയം  

നല്ഔാല്ലൃനതാണ്. 

1) കരശ   ഔാഡിടറ  ഴരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
2) ഴരുഭാനം ഷംഫന്ധിച്ച  നിഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ  ഷാക്ഷയഩത്രം 
3)  ഭറ്റ് അഴവയത്തിനു ഴാങ്ങിമ ഴരുഭാന ഷട്ടിപിക്കറ്റിടെ  ഩഔപ്പ് ഈടണ്ടെില്  
ഄഴ 

(നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 

3.3 ഩറ തകേവബബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  സറപ് ഩദ്ധ്തിമില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തി ഴീെ് നിമ്മാണത്തിന് തുഔ ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  എനാല്  സറപ് 

ഩദ്ധ്തിമില്  ഇ ഴശം രോതിമ ഴീെ് ഴച്ച് നല്ഔാ   ഈത്തയഴാമിട്ടില്ല. 

പൂത്തീഔയിക്കാത്ത  ഴീടുഔള്ക്ക്  ഩറമിെത്തും ഇ തുഔ മുഴുഴനും അഴവയഭില്ല  എന് 

 ിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കൂൊടത  ിറ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങലില്  റിസ്റ്റ് പ്രഔായം പൂത്തീഔയിക്കാത്ത ഴീടുഔള്  ആല്ല. ഇ 
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ഷാസ യയത്തില്  ട റഴളിക്കാ   ഔളിമാത്ത തുഔ  ഈഩകമാഖിച്ച് ഴീടു ഴയ്ക്കുനതിനും 

ഴീെിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാനും  ഄനുഭതി ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  

അഴവയടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് താടളപ്പരയുന തീരുഭാനടഭടുത്തു 

  ബഴന നിമ്മാണത്തിന്/സറപ് ഭിശന് ഴഔമിരുത്തിമിയിുന  തുഔ 

ഷക്കാ  ഈത്തയഴ് പ്രഔായം റിസ്റ്റിുള്ള ഗുണകബാക്താക്കളുടെ ഴീെിടെ  

പൂത്തീഔയണത്തിന് ഈഩകമാഖിക്കണം. ഄതിനുകവശം  തുഔ ഫാക്കിയുണ്ട്  എെില്  

സറപ് ഭിശടെ റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പട്ടിടുണ്ള്ള  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  മു ഖണനാ 

ക്രഭഭനുഷയിച്ച്  ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുനതിന്  ഈഩകമാഖിക്കാല്ലൃനതാണ്.  സറപ്  ഭിശ   

ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  നിശ്ചമിുന നിയക്ക്  ആതിന് ഫാധഔഭാമിയിും. നിയക്ക് 

ഷംഫന്ധിച്ച  ഈത്തയഴ് ഈെടന  രോരടപ്പടുഴിും. കൂൊടത റിസ്റ്റിുള്ളഴക്ക്  ബഴന 

നിമ്മാണത്തിന്  ഴസ്തു ഴാങ്ങി നല്കുനതിനും  ഇ തുഔ ഈഩകമാഖിക്കാല്ലൃനതാണ്. 

സറപ് ഭിശ   പ്രഔായം ഄംഖീഔയിച്ച റിസ്റ്റ് ഄനുഷയിച്ച് ഴീടുഔളുടെ  

പൂത്തീഔയണത്തിന് ഭതിമാമ തുഔ ഩദ്ധ്തി കബദഖതി ഷഭമത്ത്  ഴഔമിരുത്തണം.    

ഄപ്രഔായം ഭതിമാമ തുഔ  ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി  കബദഖതി  ഷഭമത്ത്  

ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ടണ്ടന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഈരപ്പു ഴരുത്തണം. 

(നെഩെി:-1)  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
2)  ീപ് എക്സിഔൂട്ടീഴ്  ഒപീഷ  , സറപ് ഭിശ  ) 

3.4 കസാഭികമാ ഭരുന്നുഔള്  റബിുനതിന്  HOMCO-മികറയ്ക്കും  അയുകഴദ ഭരുന്നു 

റബിുനതിന്  ഓശധിമികറയ്ക്കും ഩണഭെച്ചാല്  ഭരുന്നു റബിക്കാ   ഔാറതാഭഷ 

മുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആതു ഩയികവാധിുനതിന് HOMCO-യുകെയും  ഓശധിയുകെയും  

ഭാകനജിംഖ് ഡമരടര്റുഭാമി  പ്രകതയഔം  ച്ചട റാകാ   തീരുഭാനിച്ചു.   

                                                      (നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 

3.5 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ABC ഩദ്ധ്തിുകഴണ്ടി  കപ്രാജടുകളഔള്  നെപ്പാക്കണടഭന് 

നികേവിച്ചിരുന്നു എെിും  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഭതിമാമ തുഔ  ABC 

ഩദ്ധ്തിുകഴണ്ടി  ഴഔമിരുത്തിമിട്ടില്ല എന് കമാഖം നിയീക്ഷിച്ചു.   ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി 
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കബദഖതി ഷഭമത്ത്  അഴവയഭാമ തുഔ  ABC ഩയിഩാെിഔള്ക്ക്  ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട് 

എന്   ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഈരപ്പു ഴരുകത്തണ്ടതാണ്. 

(നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (അ.ഷി)ഴകുപ്പ്) 
3.6  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ും കറാഔ ഫാെ് ഴിസിതത്തില്  കഷഴിംഗ്ഷ് ഈണ്ട്. 
ഇ തുഔ ഈഩകമാഖിച്ച്  രോതിമ കപ്രാജടുകളഔള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  എടുക്കാ 
ല്ലൃനതാണ്. ആതിന് താടളപ്പരയുന  നികേവങ്ങള്  നല്കുന്നു. 

(i) 31.12.2017 –നഔം  കപ്രാജടര്് പൂത്തിമാക്കി ഫില്  തുഔ  നല്ഔാ   ഔളിയുന  
കപ്രാടുകളഔള്  ഭാത്രകഭ  എടുക്കാ   ഩാടുള്ളൂ. ഏടതെിും ഔായണഴവാല്   31.12.2017-
നഔം  കപ്രാജടര്് പൂത്തിമാക്കി  തുഔ നല്ഔാ   ഔളിഞ്ഞിടല്ലെില്   ഄതിടെ ഫില്  
തുഔ  ഴിഔഷനപകണ്ടാ തനത് പകണ്ടാ ഈഩകമാഖിച്ച് നല്ഔണം. 

(ii) ആകപ്പാള്   കറാഔ ഫാെ്  ഴിസിതം ഷംഫന്ധിച്ച്  സുകറക കഷാഫ്ട് ടഴമരില്   
ഴാറികഡശ   ആല്ല.  ഄതിനാല്  ആതു പ്രകതയഔഭാമി  ഩയികവാധിക്കാ   കറാഔ ഫാെ്  
ഴിസിതം, ട റഴ്, ഭിച്ചം തുഔ എനിഴ  ഷംഫന്ധിച്ച ഴിഴയം  പ്രകതയഔഭാമി  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ടഷക്രട്ടരി നല്കഔണ്ടതും  ആതു വയിമാടണന് 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ  ഩയികവാധിച്ച് ഈരപ്പു ഴരുകത്തണ്ടതുഭാണ്. 

 (നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 

3.7  (i)  യണ്ടാം ജനഔീമാസൂത്രണ ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി  താടളപ്പരയുനഴ  2016 
നഴംഫ  ഭാഷം മുതല്  ജില്ലാതറ ടപഷിറികറ്ററ്റഭായാമി പ്രഴത്തിുന്നുണ്ട്.  
ആഴരുടെ  പ്രഴത്തനം ്തിിഔയഭാമതിനാല്  ആഴടയ  ജനഔീമാസൂത്രണ ജില്ലാതറ 
ടപഷിറികറ്ററ്റഭായാമി   ഄതത് ജില്ലഔലില്  നിമഭിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  

PnÃ t]cv t^m¬ \¼À 

Xncph\´]pcw  sI.kp_mjv N{µ³ 9446701833 

sImÃw än. t{]wemÂ 9446905595 

]¯\w¯n« Fw.sI. hmkp 9446030811 

Be¸pg ]n. PbcmPv 9961261362 

tIm«bw Fw. at\mlc³ 9446942314 

CSp¡n jmlpÂ laoZv 9446212594 

FdWmIpfw sI.sI.chn 9446434659 

XrÈqÀ hn.hn. kp[mIc³ 9446410426 

]me¡mSv kn.]n. tPm¬ 9446876009 

ae¸pdw {io[c³ amÌÀ 9496361716 

tImgnt¡mSv C.]n. cXv\mIc³ 9446453970 

hb\mSv sI. _metKm]mÂ 9447188489 

I®qÀ ]n.hn. cXv\mIc³ 9447074794 

ImkÀtImUv ]n.hn. ]ß\m`³ 94477-81182 

 

(ii) കൂൊടത  ഷംസ്ഥാനതറത്തില്   കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികറയ്ക്ക് 29.09.2016-ടറ 
139/2016/തഷൃബഴ (ഡി.എ) നമ്പ  ഷക്കാ  ഈത്തയഴ് പ്രഔായം ഏഴു 
ഴിദഗ്ദ്ാംഖങ്ങടല   നിമഭിച്ച്  ഈത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട്. 02.12.2016-ടറ 44/2016/തഷൃബഴ 
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(ആ.എം) നമ്പ  ഷക്കാ  ഈത്തയല്ലൃ പ്രഔായം എല്ലാ  ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിഔലികറയ്ക്കും  രു ഷക്കാ  പ്രതിനിധിടമ  ഴീതം  നിമഭിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 



   എഷ്.അ.ജി.മിടറ ഴിദഗ്ദ്ാംങ്ങള്ക്ക് ആകപ്പാള്  നല്ഔി ഴരുന  പ്രതിഭാഷ 
ഒണകരരിമം  22,000/- രൂഩമാണ്.  ആത് 35,000/- രൂഩമാമി ഴദ്ധ്ിപ്പിക്കാനും  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിമിടറ  ഷക്കാ  കനാഭിനിഔള്ക്ക് പ്രതിഭാഷം  20,000/- രൂഩ 
ഒണകരരിമം നല്ഔാനും  ജനഔീമാസൂത്രണ ജില്ലാതറ ടപഷിറികറ്ററ്റഭാക്ക്   
പ്രതിഭാഷം 20,000/- രൂഩ ഒണകരരിമം നല്ഔാനും  തീരുഭാനിച്ചു.  ആഴുള്ള 

ഒണകരരിമം ഔിറമില്  നിന്നും നല്ഔാനും തീരുഭാനിച്ചു.  എഷ്.അ.ജി. 
ഄംഖങ്ങള്ുള്ള ഴദ്ധ്ിപ്പിച്ച  നിയക്കിുള്ള ഒണകരരിമല്ലൃം ജനഔീമാസൂത്രണ 
ജില്ലാതറ ടപഷിറികറ്ററ്റഭാും  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിമിടറ  ഷക്കാ  
കനാഭിനിഔള്ും  രോതിമതാമി  നിശ്ചമിച്ചിയിുന ഒണകരരിമല്ലൃം 01.09.2017  
മുതുള്ള  പ്രാഫറയകത്താടെ നല്ഔാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

 

    ജില്ലാതറ ടപഷിറികറ്ററ്റഭാ  ഄഴരുടെ ഒകയാ ഭാഷകത്തയും ടൂ  ഡമരി 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷക്ക്  നല്കഔണ്ടതും  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷ  ഄത്  
ഔിറമികറയ്ക്ക്  ഒണകരരിമം നല്ഔാനുള്ള ശുഩാ വകമാടെ ഄമയ്ക്കക്കണ്ടതുഭാണ്. 
ജില്ലാതറ ടപഷിറികറ്ററ്റഭാരുടെ  ചുഭതറഔളും പ്രഴത്തനങ്ങളും  ഷംഫന്ധിച്ചുള്ള 

ഭാഖകയക  തറാകാരാക്കാ   എഷ്.അ.ജി.ടമ  ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  
 

 (iii) ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിും ജനഔീമാസൂത്രണ 
പ്രഴത്തനങ്ങള്  ഏകഔാഩിപ്പിുനതിന്  ഔളിഴതും  ജനഔീമാസൂത്രണ 
പ്രഴത്തനങ്ങലില്  ഩയി മമുള്ള രു ഷനദ്ധ് പ്രഴത്തഔടന  ഫന്ധടപ്പട്ട 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്  നിശ്ചമിുനതിന് ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ആഴക്ക് 
പ്രതിഭാഷം 5000/- രൂഩ കസാണകരരിമഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ ഩദ്ധ്തി 
രൂഩീഔയണ/കഭാണിറ്റരിംഖ് പ്രഴത്തനങ്ങള്ുള്ള ഴിസിതത്തില്  നിന്നും ഄതത്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2) കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്) 

3.8 GSTഷംഫന്ധിച്ച ഔയെ് കുരിപ്പ് കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്   ച്ച ട യ്തു.  ആത് 
ഷംഫന്ധിച്ച് ഄെിമ്തപിയഭാമി ഈത്തയഴിരക്കാ    നെഩെി ഷൃീഔയിക്കണടഭന് കമാഖം 
തീരുഭാനിച്ചു.  

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്) 
 

3.9 നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ുള്ള  കപ്രാജടുകളഔള്  ടെണ്ട  ട യ്യുനതിന്  എട്തപെിും 
തെ്ങളങ്ങകലാ   ഔാറതാഭഷകഭാ  ഈണ്ടാമാല്  ഫന്ധടപ്പട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ഷക്കായിടെ /കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  ശ്രദ്ധ്മില്  ടഔാണ്ടു ഴയണം.  ടെണ്ട, 
രീ ടെണ്ട  നെഩെിഔള്ക്ക്  കവശല്ലൃം  ഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിഔള്  ഏടറ്റടുുനതിന്  
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ഔയാറുഔാ  തറാകാരാഴാത്ത ഷാസ യയം ഈണ്ടാല്ലൃന ഩക്ഷം  20 റക്ഷം രൂഩ ഴടയയുള്ള 
പ്രവൃത്തിഔള്  ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിഔള്  മുകകന നിഴസണം  നെത്തുന ഔായയം  
ഩയിഖണികക്കണ്ടി ഴരുടഭന്  നിയീക്ഷിച്ചു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്പ്) 

3.10  സറപ് ഭിശ   പ്രഔായം  ടഩാതു ഴിബാഖത്തിനും  ഩട്ടിഔ ജാതി ഴിബാഖത്തിനും  ഴീെ് 
ഴയ്ക്കുനതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  4.00 റക്ഷം രൂഩയും  ഩട്ടിഔ ഴഗ ഴിബാഖത്തിന്  
ഴീെിടെ മഥാഥ  ട റഴ്  എന്നും  ധായണമാമിടുണ്ണ്ട് എന് സറപ് ഭിശ    ീപ് 
എക്സിഔൂട്ടീഴ്  ഒപീഷ  ഄരിമിച്ചു.  ആത് ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ്  ഡിഷംഫ  
ഭാഷകത്താടെ  ആരങ്ങനതാണ്. 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

3.11  സറപ് ഭിശ   ഈത്തയല്ലൃപ്രഔായം  2016-17-ല്  PMAYമില്  ഴീടു ഴയ്ക്കാ   ധനഷസാമം 
റബിച്ചഴരുടെ  ആനിയും പൂത്തിമാഔാത്ത  ഴീടുഔള്  പൂത്തീഔയിക്കാ   സറപ് ഭിശ    
ഈത്തയഴ് പ്രഔായം  ധനഷസാമം  റബിക്കില്ല. ഇ കഩായായ്മ കൂെി  ഩയിസയിക്കണടഭന് 

ഗ്രാഭഴിഔഷന  ഴകുപ്പിടറ ഄഡീശണല്  ഡമരടര്   അഴവയടപ്പടുണ്. 2016-17 –ല്  
(31.03.2016-നും 31.03.2017-നും ആെമില് ) PMAYഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  ധനഷസാമം 
റബിച്ചഴക്ക്  ആനിയും  ഴീടുഩണി പൂത്തീഔയിക്കാനുടണ്ടെില്  ഄഴക്ക്  സറപ് ഭിശ   
ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായമുള്ള  ഄധിഔ ധനഷസാമം  നല്ഔാല്ലൃനതാണ്. 

(നെഩെി:- തകേവബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
 

3.12  SCSP/TSP  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതിയുടെ ജില്ല തിയിച്ച  രികപ്പാട്ട് കൂെി (വതഭാനം) 
പ്രകതയഔഭാമി  തകേവബയണ ഴകുപ്പിടെ  സഷറ്റില്  ആെണം. 

(നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) എക്സിഔൂട്ടീഴ് ഡരടര്,  ഐ.ടഔ.എം) 

 

3.13  ഄടുത്ത കഔാഒഡികനശ    ഔമ്മിറ്റിമില്  ഒകയാ ജില്ലമിും, പ്രകതയഔിച്ച്  SCSP/TSP 
കഭകറമില്  എന്തുടഔാണ്ട് ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി  രോരഔിറാകുന്നു എന് പ്രകതയഔഭാമി 
രികപ്പാട്ട് ട റാകണം. പ്ര്ങളങ്ങള്  ഄഩഗ്രഥിച്ച ്  ഩയിസായ ഭാഗം കൂെി രികപ്പാട്ട് 
ട റാകണം. 

 (നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
3) നഖയഔായയ ഡമരടര്  

4) ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണ ) 
 

3.14  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്, നഖയഷബഔള്, ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എനീ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി  ഒകയാ 

കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിു മുമ്പ്  ഴകുപ്പുകഭധാഴിഔള്  ഄഴകറാഔനം ട യ്യുഔയും  
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നിറനില്ുന പ്ര്ങളങ്ങളും ഩയിസായ നികേവങ്ങളും ഷൃീഔയിച്ച നെഩെിഔളും  

കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനടഭടുകക്കണ്ട ഴിശമങ്ങളും  ഷംഫന്ധിച്ച  രികപ്പാട്ട്  

കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തിടെ  4 ദിഴഷം മുടമ്പെിും  എഷ്.അ.ജി.ു 

നല്ഔി  ഄജണ്ടമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തണം. 

(നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടര്  
3) നഖയഔായയ ഡമരടര്  

4) ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണ ) 
 

4 പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങള്  

 
1) 

4.1 ഔടുങ്ങല്ലൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  14.09.2017 -ടറ  A2-757/17-ാാാം നമ്പ  
ഔത്ത്  

 

ടതരുല്ലൃഴിലക്ക് ഩയിഩാറനത്തിന്  2016-17-ല്  4,35,660/-  രൂഩ ഴഔമിരുത്തി 

ടഔാണ്ടുള്ള കപ്രാജടര്്  നെപ്പാക്കാ   ടെണ്ടരിലൂടെ  ശ്രീ.യഘു.എ   എനമാടല 

ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നു.  ആതിടെ ഔാറാഴധി  30.03.2018 ഴടയമാണ്.  ഇ ഴശം  7.00 

റക്ഷം രൂഩ  ഴഔമിരുത്തിടക്കാണ്ടുള്ള ടതരുല്ലൃഴിലക്ക് ഩയിഩാറനത്തിനുള്ള  രോതിമ 

കപ്രാജടുകളം  ശ്രീ.യഘു.എ   എനമാടല  ഏല്പ്പിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

തീരുഭാനം- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ടെണ്ട  നെഩെി ഩാറിച്ച് നെപ്പാക്കണം. 
  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 

 

4.2  ഴാളയൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.08.2017-ടറ  ഔത്തും  16.08.2017-ടറ 6(1)-
ാാാം നമ്പ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 
2014-15 ഴാ ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  അുങ്ങല്  117-ാാാം  നമ്പ  ഄെണഴാെി ടഔട്ടിെ 

നിമ്മാണത്തിന്  (കപ്രാ.നം. 179/15) തനത് പണ്ടാമി 1,22,000/- രൂഩയും  നഫാഡ് 

ഴിസിതഭാമി  6,88,000/- രൂഩയും ഈള്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജടര്്   തറാകാരാക്കിമിരുന്നു.   

2015-16-ല്  കപ്രാജടര്് പൂത്തിമാക്കി.  2015 - 16-ല്  തനത് പണ്ടില്  നിന്  1,22,000/- 

രൂഩ നല്ഔി. നഫാഡ് ഴിസിതം റബിച്ചില്ല. 2016-17 ല്  െില്  ഒഴരാമി എടുക്കാ   

ഴിടുണ്കഩമി.  ആനി  നല്ഔാനുള്ള 6,87,923/-രൂഩ  തനത് പണ്ടില്  നിന്  

നല്കുനതിന്  രോതിമ കപ്രാജടര്് എടുക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്  
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തീരുഭാനം -      ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ്) 

4.3 ഔണിമാമ്പറ്റ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.09.2017-ടറ  A1-500/2017-ാാാം 
നമ്പ   ഔത്തും  19.09.2017-ടറ  1/2017(2)-ാാാം നമ്പ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 

 
ഩട്ടിഔഴഗ ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട  ിതയസിതക്ക്  ിതഭി റബയഭാുനതിന്  2017-18 ഴശം  
31,50,000/- രൂഩ  (കപ്രാ.നം 44/2018) ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റം  
തറാകാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  സറപ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ഭാഖകയക ഴയാ    ഔാറതാഭഷം ഴരും 
എനതിനാല്  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈള്ളഴക്ക്  ിതഭി ഴാങ്ങി  നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം - ടഩാതു തീരുഭാനം  കണ്ഡിഔ 3.3 പ്രഔായം 
നെപ്പാക്കാല്ലൃനതാണ്. 

  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
4.4 ഄഴണ്ണൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ 09.10.2017-ടറ  A2-1281/17(1) -ാാാം നമ്പ  
ഔത്ത്. 
താടളപ്പരയുന  2016-17-ടറ  കപ്രാജടുകളഔള്  2017-18 ഴശം ഭാറ്റഭില്ലാത്ത  െില്  
ഒഴരാമി തുെരുന്നുണ്ട്.  രോതിമ ഭാഖകയക പ്രഔായം 50,000/-രൂഩമിറധിഔം  
ഄെെല്  ഈള്ള കപ്രാജടുകളഔള്  ആ- ടെണ്ട  ട റാകണം എനാണ്. ഇ കപ്രാജടുകളഔള്  
തറാകാരാക്കിമിയിുനത് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകകന  നെപ്പാുന യീതിമിറാണ്. 
ഭാറ്റഭില്ലാത്ത െില്  ഒഴരാമതിനാല്  ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകകന തടന  
നെപ്പാക്കാനാമി ഷാകെതിഔാനുഭതി നല്ഔാ   ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമകരാെ്  നികേവിക്കണടഭന  അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  
ക്രഭ 
നം 

കപ്രാജടര്് 
നം 

കപ്രാജടര്ിടെ കഩയ് ഄെെല്  തുഔ  

1 166 ഭണിത്തര റക്ഷം ഴീെ് കഔലനി 
ഴാട്ട  ൊെ് നിമ്മാണം 

4,35,000/- (എഷ്.ഷി.ഩി) 

2 165 ഄപ്പംകുലങ്ങയ ൊെ് 
നിമ്മാണം 

5, 00,000/- (എഷ്.ഷി.ഩി) 

3 123 ഄപ്പംകുലങ്ങയ കഔാലനി കരാഡ് 
ആംപ്രൂവ്ടഭെ്ഷ് 

3,00,000/- (എഷ്.ഷി.ഩി) 

4 194 കഔാട്ടമില്  കരാഡ് രീൊരിംഖ് 4,00,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 

5 195 ടഩയിഞ്ചിര ടഷെ  
ടഩയിഞ്ഞിര ഩാറം കരാഡ് 
രീൊരിംഖ് 

5, 00,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 

6 196  യുഴകഴദി കരാഡ് രീ ൊരിംഖ്  4,50,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 

7 197 നാട്ടി രോരം  കരാഡ് രീ ൊരിംഖ് 4,50,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 
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8 198 ശ്രീഔകേവൃയം  കരാഡ് രീ 
ൊരിംഖ്- അഔാവഴാണി 
കരാഡ് രീൊരിംഖ് 

4,41,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 

9 199 ഄഴണൂ  കരഡികമാ  കസ്റ്റശ   
കരാഡ്  രീ ൊരിംഖ്  

4,00,000/- (ടഭമിെന   ഗ്രാെ്, കരാഡ്) 

 

തീരുഭാനം - െില്  ഒഴ  കപ്രാജടുകളഔള്  അമതിനാല്  ഔളിഞ്ഞ ഴശം 
നിറ നിന  ഭാഖകയക പ്രഔായം തടന  നെപ്പാക്കാല്ലൃന 
താണ്.  ആതനുഷയിച്ച് ഷാകെതിഔ ഄനുഭതി നല്ഔാല്ലൃന 
താണ്. 

(നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ് എഞ്ചിനീമ ) 

4.5 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ  03.10.2017-ടറ 833/17-18 /DPC/DPO/ഭറപ്പുരം  - നമ്പ  ഔത്ത് 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  2016-17-ടറ താടളപ്പരയുന  ജറകഷ ന കപ്രാജടുകളഔള്  
2017-18-ല്  െില്ഒഴരാമി തുെരുന്നുണ്ട്.  (ജനരല്   ഴിബാഖം)  ആഴയുടെ ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം ളിഴാക്കി  നെപ്പാക്കാ    ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

ക്രഭ 
നം 

കപ്രാജടര്്നം കപ്രാജടര്ിടെ കഩയ് ഩദ്ധ്തി 
ഴിസിതം 

ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം  

അടഔ 

1 493 ഭന്തപറക്കെഴ് ജറകഷ ന 
ഩദ്ധ്തി , ഴാളക്കാെ് 

13,50,000 1,50,000 15,00,000 

2 503 എം.ഷി. ടഔ.റ്റി. ഔെഴ്  

തകട്ടക്കാെ് കതാെിന് VCB- 

ഏറംകുലം   

27,00,000 3,00,000 30,00,000 

3 554 ഫിൊത്തി  കതാെിന്  ഭണറി 
ബാഖത്ത്   ിര നിമ്മാണം- 
അറിപ്പരമ്പ് 

13,50,000 1,50,000 15,00,000 

4 563 ഩനമ്പിറാക്കല്  കതാെ്  
ഴി.ഷി.ഫി. നിമ്മാണം -
ടഩരുഭണ്ണ ക്ലായി 

18,00,000 2,00,000 20,00,000 

5 570  ടതകക്കപ്പാെം   ഔനാല്  
നഴീഔയണം- മുനിയൂ  

22,50,000 2,50,000 25,00,000 

6 593 ഄകണ്ണക്കാെ് ഴി.ഷി.ഫി. 
നിമ്മാണം  - ടഴട്ടം 

22,44,175 2,49,352 24,93,527 

7 599 ടഔാകണ്ടാട്ടി ഔനാല്  മുതല്  
അറത്തൂ  കരാഡ് 
മുയൊഴില്ഩെി ഔനാല്   
നിമ്മാണം  -  തഴനൂ  

18,00,000 2,00,000 20,00,000 
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തീരുഭാനം- ഄനുഭതി  നിയഷിച്ചു. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

4.6 ഩനമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  21.08.2017-ടറ ഔത്ത്  
 
സപ്രഭരി ടസല്ത്ത് ടഷെ  സ്ഥിതി ട യ്യുന സ്ഥറത്ത്  168 ടഷെ് സ്ഥറം  

അകയാഖയ ഴകുപ്പിന് ഈണ്ട്. ആതില്  15 ടഷെ് സ്ഥറം ‘കേസ ഴീെ്’ എന കഩയില്  
പ്രഴത്തിുന  ഫ  ഷ്  രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെരിന്  ടഔട്ടിെം ഩണിമാ   ഴിടുണ് 
നല്ഔണടഭനതു ഷംഫന്ധിച്ചു. 

തീരുഭാനം - ഴകുപ്പുതറത്തില്  നെഩെി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ്) 

4.7 ഴെഔയ കഔാക്കനട്ട്  പാകഭഴ്സ്  ടപ്രാഡൂഷ  ഔമ്പനി റിഭിറ്റഡിടെ  05.10.2017-ടറ  
VCFPLL/ADMN/067/17-18-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത്  
 

നാലികഔയത്തില്  നിന്  ഈല്ഩനങ്ങള്  ഈണ്ടാുന  ഔമ്പനിമാമ  Vadakara  
Coconut   Farmers Producer Company Ltd. (VCFPCL)  ഔമ്പനിയുടെ  
പ്രഴത്തനം ഴിരോറടപ്പടുത്താ   ജില്ലമിടറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ഈത്ഩാദന കഭകറമില്  നിന് 6.00 റക്ഷം  രൂഩ ഴീതം  ഄനുഴദിക്കാ   നികേവം 
നല്ഔണടഭനതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം- ആത് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല്  
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  ഩയിഖണനയ്ക്ക്  നല്ഔാ   തീരുഭാനിച്ചു.  
പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ രികപ്പാട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഩിനീെ് തീരുഭാനടഭടുും. 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 
4.8 ഴാൊനപ്പള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  23.08.2017-ടറ ഔത്ത്  

 

ബിനകവശിക്കാക്ക്  2015-16-ല്   മുച്ചക്ര ഴാസനം  നല്ഔിമിരുന്നു.  താല്ക്കാറിഔ 

യജികേശ   എടുത്താണ് ഴാസനം നല്ഔിമത്. ആതില്  സനീപ എം.ടഔ. (മുസ്ലിമാം 

ഴീെ്, ്തത്തല്ലൂ) എന ഴയക്തി ഴാസനം ഴാങ്ങി  RTO ഒപീഷില്  കഩാമി  

യജികേശ   നെത്തുനതിനു മു ഩ്  ഭയണടപ്പടുണ്കഩാമി.  ഇ ഴാസനം ഭടറ്റാരു  

ഴയക്തിക്ക് നല്ഔാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിച്ചു.  ശ്രീ സനീപയുടെ  

കഩയില്  യജികേശ   നെത്തിമതിനുകവശകഭ രോതിമ അളുടെ കഩയികറയ്ക്ക്  ഈെഭസ്ഥത 

ഭാറ്റാ   ഔളിയു എനതിനാല്   ൊക്സ്  ഄെുനതെക്കമുള്ള   ട റഴ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഴസിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  
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തീരുഭാനം-  ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട ഴയക്തി നിദ്ധ്ന കുടുംഫത്തി 
ല്ടപ്പട്ട ഴയക്തിമാണ് എന് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച്   തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഖിച്ച്  
ഇ ട റഴ് ഴസിക്കാ    ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (എപ്.എം)ഴകുപ്പ്) 

4.9 ട റുഴത്തൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.09.2017 -ടറ എഷ്.ഷി.1-101/2017-ാാാം 
നമ്പ  ഔത്ത് 
 

ഩഞ്ചാമത്തിന് 49,000/- രൂഩ  റ്റി.എഷ്.ഩിമില്  ഫ  ജറ്റ്  ഴിസിതഭാമി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

എനാല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഩട്ടിഔഴഗ ഴിബാഖക്കാ  താഭഷഭില്ല. ഇ തുഔ ഩി ഴറിച്ച്  

ഔണ്കഷാലികഡറ്റഡ് ഄക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തിയിച്ചെയ്ക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനിച്ചു 

ടഴെിും നിറഴില്  ഇ തുഔ ഔണ്കഷാലികഡറ്റഡ് ഄക്കൗണ്ടില്  തടന  

ഔിെുനതിനാല്  തിയിച്ചെയ്ക്കാ   ഷാധിുനില്ല. സുകറക കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  നിന് 

ഇ തുഔ  ളിഴാക്കാ   ക്രഭീഔയണം  ട റാകണടഭനതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

തീരുഭാനം- ആങ്ങടനയുള്ള TSP പണ്ട് ഷരണ്ട  ട യ്യുനതിന്  
അഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീഔയിക്കാ   ധനഔായയ ഴകുപ്പിടെ  
ഩയിഖണനയ്ക്ക്  നല്ഔാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (എപ്.എം)ഴകുപ്പ്) 

4.10 ഩരകക്കാെ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  17.08.2017-ടറ ഔത്ത്  
 

2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഔട്ടിും  ഔിെക്കയും  നല്കുനതിന് ടഩാതു 

ഴിബാഖത്തില്  21,24,000/- രൂഩയും എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി.  -മില്  14,22,000/- രൂഩയും  

ഴഔമിരുത്തി  കപ്രാജടര്ിന് ഄംഖീഔായം  റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇ കപ്രാജടുകള നെപ്പാക്കാ   

ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

തീരുഭാനം-  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്   നല്കുന ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റ് പ്രഔായം  

ഔട്ടില്  നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ഔിെക്ക 

നല്ഔാല്ലൃനതല്ല. 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
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4.11 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ  28.09.2017-ടറ 833/2017-18/DPC/DPO/Malappuram - 

നമ്പ  ഔത്ത്  
നിമഭഷബാ ഈഩടതയടഞ്ഞടുപ്പ് പ്രഭാണിച്ച്  ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  ടതയടഞ്ഞടുപ്പ്  

ടഩരുഭാറ്റ ട്ടം നിറനില്ുനതിനാല്  ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി കബദഖതിുള്ള ഷഭമം  

കടര്ാഫ  18 മുതല്   രു ഭാഷം ദീഗിപ്പിക്കണടഭനതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം- ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തി  കബദഖതിുള്ള ഷഭമം 06.11.2017-
ഴടയ ദീഗിപ്പിച്ചു നകുന്ന്നു.  

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 
 

4.12 ഭറഫാ  ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒപ് സഗ് ഴിംഖ് ടെകമാലജി ഭാകനജിംഖ് ഡമരടര്റുടെ  
14.06.2017-ടറ ഔത്ത് 
 

 ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔ ഴഗ ടഩാതു ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട യുഴതീ യുഴാക്കള്ക്ക്  ടസഴി 

ടഭശീനരിഔലാമ  ടക്രമി , ടജ.ഷി.ഫി, കപാക്ക് റിഫ്റ്റ്, ട്രാടര്  എനിഴയുടെ 

ഒപ്പകരറ്റ  ഩയിവീറനം  കഔയലത്തിടറ  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി  

നെത്തുനതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം – ഇ അഴവയം ഄക്രഡികറ്റശ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് നല്ഔണം. 
ഄക്രഡികറ്റശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിനീെ് ഩയിഖണിും. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 
 

4.13 അറംകഔാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  03.08.2017-ടറ ഔത്ത്  
 

 2016-17 ഴശം ഩട്ടിഔജാതി  ഴിബാഖക്കാക്ക്  ിതഭി ഴാങ്ങല്  എന കപ്രാജടര്ില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തി  ശ്രീ.യ, തി, ടതകക്കക്കയ. ഩി.,  കഔാര  എന അള്ക്ക്  28.03.2017-ല്  

ിതഭി ഴാങ്ങി  യജിസ്റ്റ  ട യ്തു. എനാല്   യജികേശ   കയകഔളും ഭറ്റും  നല്ഔാ    

സഴഔിമതിനാല്  ധനഷസാമം നല്ഔിമില്ല.  ഇ തുഔ നല്ഔാ   െില്  ഒഴരാമി 

കപ്രാജടര്് എടുത്തിരുന്നുടഴെിും ഩിവഔ് മൂറം രോതിമ കപ്രാജടര്ാമാണ് 

ഈള്ടപ്പടുത്തിമത്. സറപ് ഩദ്ധ്തി ഈള്ളതിനാല്  ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷ  ടഴറ്റ് 

ട യ്യുനില്ല. പ്രകതയഔ ഩയിഖണന നല്ഔി ഇ തുഔ  നല്കുനതിനുള്ള  രോതിമ 

കപ്രാജടര്ിന് ഄംഖീഔായം നല്ഔണടഭനതു  ഷംഫന്ധിച്ച്  
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തീരുഭാനം-  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

4.14 തിരുഴന്തപരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 09.10.2017-ടറ P1-315/2017/TDP 
നമ്പ  ഔത്തും കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമിടറ 03.10.2017-ടറ തീരുഭാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 
4.10) 

 

 തിരുഴന്തപരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  ബിനകവശിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഷഭഗ്ര 
 ിഔിത്സ എന ഩദ്ധ്തി (കേസധായ) നെപ്പാുന്നുണ്ട്. ഇ ഴശടത്ത ഄെെല്  55  
റക്ഷം രൂഩ.  കപ്രാജടര്് നം.1162/18. ടഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി, ഒട്ടിഷം, ബുദ്ധ്ിഭാദ്യം, 
സസപ്പ  അടര്ിഴിറ്റി എനിഴയ്ക്ക്  അയുകഴദ  ിഔിത്സകമാടൊപ്പം  പിഷികമാ 
ടതരാപ്പി,  െീച്ച് ടതരാപ്പി, ഭനഃവാസ്ത്ര  ിഔിത്സ  എനിഴയും നല്കുന്നു. പൂജപ്പുയ 
അയുകഴദ അശുഩത്രി കഔന്ദ്രീഔയിച്ചു നെത്തി ഴരുന  പ്രസ്തുത  ിഔിത്സക്ക്  ഇ 
ഴശം മുതല്  ഴക്കറ, ഩാകറാെ്, ഔിഴുഴിറം, ഩാരാാറ എനീ അയുകഴദ 
അശുഩത്രിമില്രെി  ടഩയിപരല്  .ഩി. അയംബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇ ഩദ്ധ്തി തീരുംഴടയ  
താടളപ്പരയുന തസ്തിഔമികറയ്ക്ക്  പ്രതിഭാഷ കസാണകരരിമം  ഴയഴസ്ഥമില്  
അളുഔടല നിമഭിക്കണടഭന അഴവയം 03.10.2017-ടറ കഔാഒഡികനശ   
ഔമ്മിറ്റിമില്   ച്ച ട യ്തിരുന്നു. ഇ ഩയിഩാെിയുടെ ഴിവദാംവങ്ങള്  നല്ഔാ   
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരികമാെ് അഴവയടപ്പട്ടതനുഷയിച്ച് രികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 
2014-15-ല്  25.00 റക്ഷം രൂഩ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില്  ഴഔമിരുത്തി അയംബിച്ച 
ഩയിഩാെിമാണ് ആടതന്നും ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നും അഴവയടപ്പട്ടിയിുന്നു.   

ക്രഭ 
നം 

തസ്തിഔ എണ്ണം പ്രതിഭാഷ  
ഒണകരരിമം 

1 ടെശയറിസ്റ്റ് 
ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷ  

1 39,000/- രൂഩ 

2 ഩഞ്ചഔമ്മ 
ടതരാപ്പിസ്റ്റ് 

2 24,000/ രൂഩ 

3 പിഷികമാ ടതരാപ്പിസ്റ്റ് 1 15,000/ രൂഩ 

4 െീച്ച് ടതരാപ്പിസ്റ്റ് 1 15,000/- രൂഩ 

5 നഴ്സ് 1 15,000/- രൂഩ 

6 ക്ലാക്ക്  1 18,000/ രൂഩ 

7 ഷാനികട്ടശ   ഴക്ക  1 12,000/- രൂഩ  
 

തീരുഭാനം- ക്ലാക്ക്, ഷാനികട്ടശ   ഴക്ക   എനിഴടയ  ളിച്ച്  
ഫാക്കിയുള്ളഴടയ  നിമഭിുനതിന് പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. ആതിടെ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് റബിച്ച 
പ്രകമാജനം  ഷംഫന്ധിച്ച് പ്രകതയഔ രികപ്പാട്ട് 
നിഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥ   തറാകാരാക്കണം. കൂൊടത  
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ആതിടെ നിഴസണം കഷാശയല്  ഒഡിറ്റിനു 
ഴികധമഭാക്കണം. 

  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

4.15 ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 11.10.2017-ടറ ഔത്ത്  
 

2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  സറപ് ഭിശനില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  ബഴനയസിതക്ക്  
ഴീെിന് 20.00 റക്ഷം  രൂഩയുടെ കപ്രാജടര്് തറാകാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട് (16,47,200 രൂഩ 
ഴിഔഷന പണ്ടും   3,52,800 രൂഩ തനത് പണ്ടും). എനാല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  സറപ് 
ഭിശനില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഩണി പൂത്തിമാക്കാനുള്ള ഴീടുഔള്  ന്നും തടന ആല്ല. 
ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജടര്് ളിഴാക്കി  ഇ തുഔ  ഈഩകമാഖിച്ച്  ഴയാപ്പുള 
ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി. ഷഫ് കസ്റ്റശന്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ടഔട്ടിെം  ഩണിയുനതെക്കം  ഭറ്റു 
കപ്രാജടുകളഔള്  എടുക്കാ   ഄനുഭതി    ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം- ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ  3.3 പ്രഔായം  സ്ഥറം 
ഴാങ്ങനതിനും ഴീടു ഩണിയുനതിനും തുഔ 
ഈഩകമാഖിക്കാല്ലൃനതാണ്. ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി. 
ഒപീഷിടെ  പ്രഴത്തനത്തിന്  ടഔട്ടിെം  ഩണിതു 
നല്കഔണ്ടതില്ല. 

  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
4.16 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ 16.09.2017-ടറ 833/2017-18/DPC/DPO/MPM/നമ്പ  ഔത്ത് 
(ഴണ്ടൂ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടന ഷംഫന്ധിച്ച്) 
 

 2017--18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ടപ്രാപശണല്  കഔാഴ്സിനു ഩഠിുന എഷ്.ഷി.  

ഴനിതഔള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുനതിന്  കപ്രാജടര്് ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. (കപ്രാ.നം.   

18, ഄെെല്  22,72,350/-ഴനിതാ ഗെഔ ഩദ്ധ്തി ) ആത് ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറും ജില്ലതറ 

ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയും ഄംഖീഔയിച്ചില്ല. ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി തീരുഭാനപ്രഔായം  

ഄനുഭതിക്കാമി കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് നല്ഔിമിയിുന്നു.  ഄനുഭതി 

ഷംഫന്ധിച്ച്   

 

തീരുഭാനം-     ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നല്കുന  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റ പ്രഔായം  
നല്ഔാ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. എനാല്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുകെയും ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന 
ഴകുപ്പികെയും  ആകത ഩയിഩാെിയുഭാമി  ആയട്ടിപ്പ് ഈണ്ടാഔരുത്. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
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4.17 ടഩയിങ്ങയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 28.09.2017-ടറ  A1-4094-ാാാം നമ്പ  

ഔത്തും 20.02.2017-ടറ 2(2)ാാാം നമ്പ  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. ഄപ്പ  കുട്ടനാെ് 
ടനല്  ഔശഔ ഷഭിതി പ്രഷിഡെിടെ ഔത്തും 10.05.2017-കറയും 24.05.2017-കറയും  
കഔാഒ ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനങ്ങളും ( കണ്ഡിഔ 3.17 ഈം, 3.13 ഈം) 

 

 ടനല്ൃശിുകഴണ്ടി നിറം രുുനതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തികനാടൊപ്പം 50 
വതഭാനം ഴിസിതം കലാക്ക്/ ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിന് ഴഔമിരുത്താടഭനാണ് 
ഭാഖകയകമില്  ഩരയുനത്. ഇ ഄനുഩാതം ളിഴാക്കി നല്ഔണടഭന്നും 
ജില്ലാ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഭാമി ക ന് ഔലനാവിനി, 
ഔാശിഔ ഈഩഔയണങ്ങള്  തുെങ്ങിമഴ നല്കുനതിന് ഄനുഭതി നല് ഔണടഭന്നും 
അഴവയടപ്പട്ടിയിുന്നു. ആകത ഴിശമം ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
അഴവയടപ്പട്ടതനുഷയിച്ച് കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 10.05.2017, 24.05.2017 
തീമതിഔലിടറ കമാഖങ്ങലില്   ച്ച ട യ്തിരുന്നു.  ഄപ്പ  കുട്ടനാെ്  കഭകറമില്  കൂറി 
ട റഴിടെ 60 വതഭാനം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനു ട റഴളിക്കാ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്ഔിമിരുന്നു. എനാല്  ഭതിമാമ തുഔ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് ഴഔമിരുത്താ   
ഔളിമില്ലാത്തതിനാല്  മുഴുഴ   തുഔയും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴഔമിരുത്തി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴളി നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം- ആത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് മു ഩ് അഴവയടപ്പട്ടിരു 
നതിനാും ഄപ്പ  കുട്ടനാെ്  കഭകറ അമതിനാും   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് മുകകന നെപ്പാക്കണടഭന നിഫന്ധന 
കമാടെ  ഄനുഭതി നല്കുന്നു.  

 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 

4.18  മ്പുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 27.09.2017-ടറ  ഔത്ത്  
 

 2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്   ‘ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം’  എന കഩയില്  കപ്രാജടര്ിന് 
ജില്ലാ ഄസൂത്രണഷഭിതിയുകെയും ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറുകെയും ഄംഖീഔായം റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
(ഄെെല്  13,50,000/- രൂഩ).  എല്ലാ ഴീടുഔലില്  നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഭാറിനയം കവകയിച്ച്  
ഔലക്ഷ   ടഷെരില്  എത്തിച്ച് രീ സഷക്ലിംഖ് ഏജ ഷിക്ക് സഔഭാറുഔ, 
ജംഗ്ശനുഔലില്  ഫിന്നുഔള്  സ്ഥാഩിുഔ, ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ ഔയായി ഫാഖ്, ഴറിമ 
 ണ ഷഞ്ചി എനിഴ  ഷൗജനയഭാമി നല്കുഔ, ജംഗ്ശനുഔലില്  ഷി.ഷി. ഔയാഭര 
സ്ഥാഩിുഔ എനിഴമാണ് പ്രഴത്തനങ്ങള്   

ഷബ്ഷിഡി  ഭാഖകയകമില്  ആഴ ആല്ലാത്തതിനാല്   ഷക്കാ  ഄനുഭതി 
ഴാങ്ങണടഭന് നിഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമ ഴികല്ലജ് എക്സ ശ   ഒപീഷ  
അഴവയടപ്പട്ടതനുഷയിച്ച്  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔണഭനതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.  
  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ്) 
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4.19 രോലിക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 22.08.2017-ടറ A3-2128/2017-ാാാം 
നമ്പ  ഔത്ത്  
ഄെണഴാെി ടഔട്ടിെ നിമ്മാണത്തിന് 2014-15 ഴശം  8,10,000/- രൂഩ ഴഔമിരുത്തി 
കപ്രാജടര്് അയംബിച്ചു. 2015-16 ഴശം പൂത്തിമാക്കി. (നഫാഡ് ഴിസിതം 6,88,000/- 
രൂഩ, തനത് പണ്ട്  1,22, 000/- രൂഩ).  തനത് പണ്ട്  ഴിസിതം ട റഴളിച്ചു. 
നഫാഡ് ഴിസിതം റബിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഫില്ല് പ്രഔായം ഫാക്കിയുള്ള 6,63,019/- 
രൂഩ നല്ഔിമില്ല. ഇ കപ്രാജടര്് ഄഫദ്ധ്ഴവാല്   പൂത്തിമാമി എന് സുകറകാ 
കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  ക ത്തതിനാല്  െില്  ഒഴരാക്കാ   ഔളിയുനില്ല.  
െില്ഒഴരാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം-  രോതിമ കപ്രാജടര്്  തറാകാരാക്കി ഫില്  തുഔ നല്ഔാ   
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ്) 

4.20 അറപ്പുള ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ 11.10.2017-ടറ 100/17/DPC/DPO/Alpyനമ്പ  ഔത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടൂരിഷം കഭകറയുഭാമി  ഫന്ധടപ്പട്ട നൂതന  കപ്രാജടര്് 

എന നിറമില്  ‘ടൂരിഷം ഴിഔഷന ഩദ്ധ്തി (ഔാഴ്ചഴട്ടം)’എന കപ്രാജടര്്  
എടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  ഄെെല്  10 റക്ഷം രൂഩ  (പ്ലാ   പണ്ട്  7,61,447/-രൂഩ, തനത് പണ്ട്  

2,38,553/- രൂഩ). ആത് ടഴറ്റ് ട റാകാനുള്ള ഈകദയാഖസ്ഥടന നിശ്ചമിച്ചു 

നല്ഔണടഭന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

തീരുഭാനം- ടൂരിഷം കപ്രാജടുകളഔള്  ടഴറ്റു ട യ്യുനതിന്  
ജില്ലാതറത്തില്   പ്രഴത്തിുന  ടൂരിഷം ടഡഩൂട്ടി 
ഡമരടര്ടര/കജാമിെ് ഡമരടര്ടര ചുഭതറടപ്പടുത്താ 
ല്ലൃനതാണ്. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
4.21 ഫഹു. ട ങ്ങന്നൂ  എം.എല്.എയുടെ  27.03.2017-ടറ ഔത്തും ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  24.09.2017-ടറ D-170/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
 

ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  40 കുടുംഫശ്രീ/നീത്തെ കജാമിെ് റമഫിറിറ്റി ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് 
(JLG)  രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ട് നല്കുനതിന്  10 റക്ഷം രൂഩ  ഴഔമിരുത്തിടുണ്ണ്ട്.  8 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്നും ഗ്രാഭഷബ ഄംഖീഔയിച്ചു നല്കുന റിസ്റ്റ് പ്രഔായം  
ഄസയാമ കുടുംഫശ്രീ/ടജ.എല്ജി ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് (ഴാധിഷാധിത സിത ഷംയംബഔക്ക്) 
രികഴാള്ഴിംഖ് പണ്ട് നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം- ഴാധിഷാ ഫന്ധിതഭാമി  ടജ.എല്.ജി.ഔള് ക്ക് (ഗ്രൂപ്പുഔള്) 
അമതിനാല്  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
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4.22 ഫഹു ട ങ്ങന്നൂ  എം.എല്.എയുടെ 27.09.2017-ടറ ഔത്തും  ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ  26.09.2017-ടറ  D/170/17-ാാാം  നമ്പ  ഔത്തും. 
ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  5 കഩ  ഄെങ്ങന  16 ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക്  ഔരഴ ഩശു 

ഴാങ്ങി നല്കുനതിന്  20.00 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജടര്് തറാകാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. 

ഭാഖകയക പ്രഔായം  ആഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ും നഖയഷബഔള്ും ഭാത്രകഭ  

നെപ്പാക്കാ   ഔളിയൂ എന ഔായണത്താല്   ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറും ഄപ്പകററ്റ് 

ഔമ്മിറ്റിയും  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയഔ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം- ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്കാമതിനാല്  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
4.23 ഫഹു ട ങ്ങന്നൂ  എം.എല്.എയുടെ 27.09.2017-ടറ ഔത്തും  ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ  23.09.2017-ടറ  ഔത്തും. 
ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് ഩയിധിമില്  പ്രഴത്തിച്ചു ഴരുന ഔരുണ ടഩമി   അെ് 

ഩാറികമറ്റീഴ് ടഔമ  ടഷാസഷറ്റി ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയി യണം, സജഴ ഩച്ചക്കരികൃശി, 

ക്ഷീയ ഴിഔഷനം എനീ കഭകറമില്  പ്രഴത്തിച്ചു ഴരുന്നു. ഇ സ്ഥാഩനല്ലൃഭാമി 

ക ന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  നൂതന കപ്രാജടുകളഔള്  ഏടറ്റടുക്കണടഭന്  ഫഹു. 

ട ങ്ങന്നൂ  എം.എല്.എ അഴവയടപ്പട്ടതനുഷയിച്ച് കപ്രാജടര്്  ഏടറ്റടുക്കാ   

ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

തീരുഭാനം- ഭാഗകയക പ്രഔായം  ഄനുകമാജയഭാമ കപ്രാജടുകളഔള്  
തറാകാരാക്കി  ജില്ലാതറ ഩയികവാധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കി   
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിു ഷഭപ്പിക്കണം. ഭാനദണ്ഡ 
പ്രഔായം  ഷക്കാർ പരി ഩയിഖണികക്കണ്ട  ഴിശമമുടണ്ടെില്  
കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് ഷഭപ്പിക്കണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
4.24 ടഴള്ളിമാഭറ്റം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.09.2017-ടറ G1- 583/17-ാാാം 

നമ്പ  ഔത്ത്. 
2015-16 ഴശം  ആടുക്കി  ജില്ലാ ഫാെില്  നിന്  2.14 കഔാെി രൂഩ  ഴാധിഷടമടുത്ത്  
ടഴലലിമാഭറ്റം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിും ഈടുമ്പന്നൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിും ജഴസ   ബഴന 
ഩദ്ധ്തി  നെപ്പാക്കി ഴരുന്നു. ഴാശിഔ ഩറിവമാമി 6,53,742/- രൂഩ  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഄെയ്ക്കണം. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഭാമി ക നാണ് 
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ഴാധിഷടമടുത്തത്.  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു തനത് പണ്ട് കുരഴാമതിനാല്  ഴാശിഔ 
ഩറിവ തിയിച്ചെഴ് ഴിഔഷന പണ്ടില്  നിന്നു എടുക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം- ഄനുഭതി  നല്ഔിമകപ്പാള്  ഩറിവ തനത് പണ്ടില്  
നിന്നും മുതല്  ഴിഔഷനപണ്ടില്  നിന്നും  ഄെക്കണ 
ടഭനാണ് ഷക്കാ  നികേവിച്ചിരുനത്. തനത് 
പണ്ട് റബയത ടഩകപാഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഩയികവാധിച്ച് 
രികപ്പാട്ട് നല്കുന  മുരയ്ക്ക് ഩിനീെ്  ഩയിഖണിും 

 (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (എ.എ)ഴകുപ്പ്) 
4.25 ഫഹു. ഔധിഷഭംഖറം  എം.എല്.എ.യുടെ  26.09.2017-ടറ ഔത്തും എെഴിറങ്ങ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ ഔത്തും 10.08.2017-ടറ 4-ാാാം നമ്പ  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം 
കഩാട്ടഫിള്  ഫകമാഫി   നല്കുനതിന്  12.00 റക്ഷം രൂഩ  ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  രു ഫകമാ  ഫിനിന് 360/- രൂഩമാണ്  ഴിറ. ആത് 100 
വതഭാനം  ഷബ്ഷിഡികമാടെ  നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്   
 

തീരുഭാനം- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഭാഖകയക പ്രഔായമുള്ള 
ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് ഩാറിക്കണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 
4.26 ടഴള്ളിമാഭറ്റം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  26.09.2017-ടറ - G1-583/17-ാാാം 
നമ്പ  ഔത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഇ ഴശം  അശ്രമ കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്, ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖത്തിടറ  കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖക്കാക്ക്   
ബഴന നിമ്മാണം എനീ കപ്രാജടുകളഔള്  ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഭാഖകയകമില്  സറപ്  
ഩദ്ധ്തി ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായം  നെപ്പാക്കണടഭനാണ്  നികേവടഭനതിനാല്  ഇ 
ഴശകത്തയ്ക്ക്  ഇ കപ്രാജടുകളള്  നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം- ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.3.ഫാധഔഭാണ്. 
  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

4.27 വാസ്താംകഔാട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  23.09.2017-ടറ c1-1936/17ാാാം 

നമ്പ  ഔത്ത്. 

2014-15-ല്  മൂത്തിനെ - ഭാങ്കുലം കരാഡ് (SCSP) എന കപ്രാജടര്്  ഏടറ്റടുത്തിരുന്നു. 

04.03.2016-ല്  കപ്രാജടര്് പൂത്തിമാമി. 2016-17-ല്  ഇ കപ്രാജടര്് െില്ഒഴരാമി 

എടുക്കാ   ഴിടുണ്കഩാമി.  2017-18-ല്  െില്  ഒഴരാമി ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഫില്  തുഔ  

(1,22,281/- രൂഩ) നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്   
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തീരുഭാനം െില്  ഒഴരാമി ആനി എടുക്കാല്ലൃനതല്ല.  ഫില്  തുഔ 
നല്ഔാനാമി  രോതിമ കപ്രാജടര്് എടുക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു.  

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 

 

4.28 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  ഔത്ത് (റബിച്ചത് 10.10.2017-ല് ) 
ഩാെകവകയ ഷഭിതിഔള്ക്ക് കഭാകട്ടാ  ഩമ്പ് ടഷറ്റ് ഴാങ്ങി  നല്ഔാ    2016-17-ല്  

കപ്രാജടര്് തറാകാരാക്കിമിരുന്നു.  ഇ ഴശം െില്ഒഴ  അമി തുെരുന്നു.  ഇ 

കപ്രാജടര്് 100 വതഭാനം  ഷബ്ഷിഡികമാടെ നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം– ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 2016-17 ഴശം നിറനിന 
ഭാഖകയക പ്രഔായമുള്ള  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കഴണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 

4.29 ഩത്തനംതിട്ട ഄഷിസ്റ്റെ്  ടഡഴറപ്ടഭെ് ഔമ്മീശണറുടെ  19.09.2017-ടറ D3-119/17-

ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  രാനി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  14.07.2017-ടറ A3-
140/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
രാനി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  താലൂക്ക് അശുഩത്രിക്ക്  

ഄെിസ്ഥാന ഴിഔഷനത്തിനാമി  സ്ഥറം ഴാങ്ങനതിന് 80 റക്ഷം രൂഩ 

ഴഔമിരുത്തി  കപ്രാജടര്് തറാകാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ഄംഖീഔായം 

കനെിമിടുണ്ണ്ട്.  ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷ  ഄംഖീഔയിച്ചു.  ഴിറ നിശ്ചമിച്ച്  തസഷില്ദാ  

ഷാക്ഷയ ഩത്രം നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്.  സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം- ഴിറ നിശ്ചമിുനത് ഷംഫന്ധിച്ച്  രഴനൂ ഴകുപ്പിടെ 
നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിക്കടപ്പട്ടിടുണ്ടണ്ടന് ഈരപ്പു 
ഴരുത്തണടഭന  നിഫന്ധനകമാടെ  സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി  നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
4.30 ഴിജമരോയം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  A1-4123/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത് – 

(LSGD – DA1/603/2017-LSGD) 

(i) ഄെണഴാെിഔള്ക്ക് ഄെിസ്ഥാന ഷൗഔയയം ഴദ്ധ്ിപ്പിക്കല്  - എമ  
ഔണ്ടീശണിംഖ് (കപ്രാ.നം.144/18) എന  കപ്രാജടര്് ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഄംഖീഔയിച്ചിരുന്നു.  ഄെണഴാെിഔള്  എമ   ഔണ്ടീശ   ട റാകാ    
ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിരുടനെിും  12.07.2017-ടറ  കഔാഒഡികനശ   
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ഔമ്മിറ്റി ഄംഖീഔായം  നല്ഔിമിരുനില്ല.  ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന് ഴീണ്ടും 
അഴവയടപ്പട്ടിയിുനതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഄെണഴാെിഔള്  എമ  
ഔണ്ടീശനിംഖ്  ട റാകാ   കപ്രാജടര്് നെപ്പാക്കാല്ലൃനതല്ല 
എന്  കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി  ടഩാതു തീരുഭാന 
ടഭടുത്ത് ഩഞ്ചാമത്തിടന ഄരിമിച്ചതിനുകവശല്ലൃം ഴീണ്ടും  
കഔാഒഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഖണനമക്ക്  
നല്കുന യീതി  വയിമല്ല   എന് കമാഖം നിയീക്ഷിച്ചു.  

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 

(ii) ടഩാതു കുലിക്കെല്ലൃഔള്  രോനരുദ്ധ്യിുനതിന്  കപ്രാജടര്്  ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ആത് ഭാഖകയകമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാും  

അസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ഈള്ടപ്പടുത്തുനതിുള്ള ഔാറ്റഖരി ആല്ലാത്തതിനാും  

കപ്രാജടര്് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിുന്നു. കൂൊടത  അസ്തി 

യജിസ്റ്റരില്   ഈള്ടപ്പടുത്താ   ക്രഭീഔയണം ട റാകണടഭന്നും അഴവയടപ്പട്ടി 

യിുന്നു.  

ഄബിപ്രാമുരിപ്പ്- കപ്രാജടര്് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 

4.31  ഒച്ചിര കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  19.09.2017-ടറ ഔത്ത്  
21.06.2017-ടറ  ഷക്കാ  ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഒച്ചിര ഔമ്മൂണിറ്റി 

ടസല്ത്ത് ടഷെരില്  ഇഴനിംഖ് .ഩി.മികറയ്ക്ക്  രു കഡാടര്കരയും  നഴ്സികനയും  

റാഫ് ടെമീശയകനയും  നിമഭിച്ചിരുന്നു.  ആഴരുടെ ഔാറാഴധി  06.10.2017-

ഴടയമാമിരുന്നു. ആഴരുടെ  കഷഴനം തുെന്  റബയഭാക്കാനുള്ള കപ്രാജടര്് 

നെപ്പാക്കാ    ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

തീരുഭാനം– അഴവയഭനുഷയിച്ച് നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   
ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായം കഡാടര്ടരയും ഩായാടഭഡിക്കല്  
സ്റ്റാപികനയും  നിമഭിക്കാം എനാണ് ഷക്കാ  ഈത്തയഴ്.  
ആതില്  ഔാറാഴധി ഩരഞ്ഞിട്ടില്ല. ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ്) 
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4.32 ടഩാനാനിമിടറ  ശ്രീ.ഈണ്ണികൃഷ്ണ   ഄെക്കം  രു കൂട്ടം  ഔയാറുഔാരുടെ  15.06.2017-ടറ  
ഔത്ത് (റബിച്ചത് 09.10.2017) 
ടഩാനാനി കലാക്കില്  ഩറ സ്ഥറങ്ങലിറാമി  ൊരിംഖ്  പ്രഴത്തിഔള്ക്ക്  

അഴവയഭാമ ഫിറ്റുഭിനും എഭല്ശനും എരണാകുലത്തുള്ള ‘ഫിറ്റുഭിക്സ്’  എന 
സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നു ഴാങ്ങിമാണ് ഈഩകമാഖിച്ചത്.  അഴവയഭാമ  ഫിറ്റുഭി    IOC 
തുെങ്ങിമ  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും  റബിക്കാ   ഔാറതാഭഷം  ഴനതിനാറാണ്  
ആപ്രഔായം ഷൃഔായയ ഔമ്പനിമില്  നിന്നു ഴാങ്ങിമത്.  ഷൃഔായയ ഔമ്പനിമില്  നിന്നും  
ഫിറ്റുഭി   ഴാങ്ങി  ൊരിംഖ് നെത്തിമതിനാല്  ഫില്  ഭാരി റബിുനില്ല.  50.00  റക്ഷം 
രൂഩയുടെ  ഫില്ലുഔള്  ഩാഷാഔാനുണ്ട്. ഇ തുഔ നല്ഔണടഭനതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം–  നിമ്മാണം പൂത്തിമാമ സ്ഥിതിക്ക്  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
ആനിയും ആപ്രഔായം ഷൃഔായയ ഔമ്പനിഔലില്  നിന്  ഫിറ്റുഭി   
ഴാങ്ങി ഈഩകമാഖിക്കരുടതന നികേവം ഔവനഭാമി 
ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.  

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്) 
 

4.33 ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ  16.09.2017-ടറ 833/2017-18/DPC/DPO/MPM  നമ്പ  ഔത്തും  

ടഩരുഭണ്ണക്ലായി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  27.07.2017-ടറ E3-നമ്പ  ഔത്തും. 
2016-17-ടറ  82/17-ാാാം നമ്പരായും  2017-18 െില്ഒഴരാമി  തുെരുനതുഭാമ  
ഄസജഴ ഭാറിനയങ്ങള്ക്ക്  പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഫി   നല്ഔല്  എന കപ്രാജടര്ിടെ  നെത്തിപ്പു  
ഷംഫന്ധിച്ച്   ിറ കൂട്ടികച്ചക്കല്  കഴണടഭന് അഴവയടപ്പട്ടിയിുന്നു. ഴീടുണ്ഔാ  
പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഫിന്നുഔലില്  സൂക്ഷിുന ഭാറിനയങ്ങള്  കുടുംഫശ്രീ പ്രഴത്തഔ   
കവകയിുന യീതിയും  പീഷ് ഇൊുന  ഴയഴസ്ഥഔളും  ഭറ്റുഭാണ്  കപ്രാജടര്ില്  
ക ക്കാ   ഴിടുണ്കഩാമത്.  ഇ നിഫന്ധനഔള്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  കപ്രാജടര്് കബദഖതി 
ട റാകാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം–  െില്ഒഴ  കപ്രാജടര്ാമതിനാല്  കബദഖതിക്ക് ഷൗഔയയഭില്ല. 
കപ്രാജടര്ിടെ നെത്തിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച കൂട്ടികച്ചക്കുഔലാമതു 
ടഔാണ്ട്   നെത്തിപ്പു യീതി നിശ്ചമിച്ച്  ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിയുടെ  ഄനുഭതികമാടെ  ഭിനിട്ഷിടെ  ഄെിസ്ഥാന 
ത്തില്  നെപ്പാക്കാല്ലൃനതാണ്. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ്) 
 

4.34 ഩാറക്കാെ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.09.2017-ടറ ഔത്ത് . 
ഩരലി, ഭെയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നെപ്പാക്കി ഴരുന  ജറനിധി കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പണ്ട് ഄഩയയാിഭാമതിനാല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 
നല്കുനതിന്  താടളപ്പരയുന കപ്രാജടുകളഔള്  തറാകാരാക്കി  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄംഖീഔയിച്ചിടുണ്ണ്ട്.ആത് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
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ക്രഭ 
നം 

കപ്രാജടര്ിടെ 
കഩയ് 

ഄെെല്  തുഔ 

1 ജറനിധി – ഭെയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് കലാക്ക് 
ഴിസിതം (ജനരല് ) 

8,00,000/- റക്ഷം രൂഩ 

2 ജറനിധി – ഩരലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് കലാക്ക് 
ഴിസിതം (ജനരല് )  

15,00,000/- റക്ഷം രൂഩ 

3 ജറനിധി – ഭെയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് കലാക്ക് 

ഴിസിതം (SCSP) 

24,00,000/-  റക്ഷം രൂഩ 

4 ജറനിധി – ഩരലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  കലാക്ക് 

ഴിസിതം  (SCSP) 

24,00,000/-  റക്ഷം രൂഩ 

തീരുഭാനം–  ക്രഭനം. 1,2 ആഴയ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
  ക്രഭനം. 3,4 എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി. കപ്രാജടര്ാമതിനാല്  

പീഷിഫിറിറ്റി  ഷട്ടിപിക്കറ്റും കഷാശയല്  ഭാപ്പും കഴണടഭന 
നിഫന്ധന ഩാറിച്ചു നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

  (നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ്) 
 

4.35 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  28.09.2017-ടറ PL- 4463/17-ാാാം 
നമ്പ  ഔത്ത്. 
2017-18 ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമിടറ  താടളപ്പരയുന  കപ്രാജടുകളഔള്  ഷംസ്ഥാനതറ 
ഄപ്പകററ്റ്  ഔമ്മിറ്റിമില്  ഄംഖീഔായത്തിനു ഷഭപ്പിച്ചിരുന്നുടഴെിും  ഄംഖീഔായം 
റബിച്ചില്ല.  ആഴയ്ക്ക് ഄനുഭതി  നല്ഔണഭനത്  ഷംഫന്ധിച്ച്  

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
ക്രഭ 
നം 

കപ്രാജടര്് 
നം 

കപ്രാജടര്ിടെ കഩയ് ഄെെല്   തുഔ ഄപ്പകററ്റ് ഔമ്മിറ്റിയുടെ  
തീരുഭാനം/കുരിപ്പ് 

1 346/18 പ്രതിബഔടല അദയിക്കല്   8,00,00/- രൂഩ ഭാഖകയക പ്രഔായം 
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

                    തീരുഭാനം     –     ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

2 497/18 ടനടുമുെി ഴാഡ് – ഭണത്രാക്കല്  
ഩാെകവകയ രോരം ഫണ്ട് മുടുണ്െല്  
ഩാറം മുതല്   ാകഴറി ഩാറം ഴടയ  

9,00,000/- രൂഩ 
1,00,000/- രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം) 

ഈത്ഩാദന കഭകറമില്   
ഈള്ടപ്പടുത്താല്ലൃനതല്ല. 

              തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
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3 527/18 ട റുതന ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  
ആറഴദനം ഩള്ളിഴാതുക്കല്  ഫണ്ട് 
നിമ്മാണം  

9,00,000/- രൂഩ 
+ 

1,00,000/- 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം) 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

 തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

4 545/18 നീറംകഩരൂ  നായഔത്തര 
ഔിലിമൊഴ് ഩാെകവകയം  
ഩള്ളത്തുഴടയ ഫണ്ട് നിമ്മാണം 

9,00,000/- രൂഩ 
+ 

1,00,000/- രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

                    തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

5 547/18 രോലിങ്കുന് കഭകച്ചയി ഴഔ  
ഩാെകവകയം  കഭാഴൂ  ജംഗ്ശ   
മുതല്  ഫണ്ട് നിമ്മാണം  

9,00,000/- രൂഩ 
+ 

1,00,000/- രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

6 560/18 മൂപ്പംടഴല്ലി ടഔാണ്ടന്നൂ  
ഩാെകവകയ ഫണ്ട് നിമ്മാണം 

7,20,000 
+ 

80,000/-രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം ) 

നിയഷിച്ചു 

തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

7 543/18 ടഴലിമനാെ് കുനംഔാഴി ഩരമ്പെി 
ഩാെകവകയം  - ഭനത്തു ഩാറം  
ട റുഴള്ളിഔാഴ് ഫണ്ട്  

9,00,000/- രൂഩ 
+ 

1,00,000/- രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

8 540/18 ടഴലിമനാെ്  ഩെിഞ്ഞാടര 
ടഴലിമ്പ്രാക്ക ഩാെകവകയം  
ഩി.ഡലു.ഡി. കരാഡ് മുതല്  
, തവാനം  ഴടയ ഫണ്ട് നിമ്മാണം 

10,80,000/- രൂഩ 
+ 

1,20,000 രൂഩ 
(ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം) 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 
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തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

9 548/18 നീറം കഩരൂ  എച്ച് കലാക്ക്  
ഔാമല്  ഴാച്ചാല്  അളം കൂട്ടല്   

7,20,000/ രൂഩ 
+ 

80,000 /- രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം 

ഈല്പാദന കഭകറമില്  
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 

10 344/18  കാദി നൂല്പ ് കഔന്ദ്രങ്ങലില്   ക്ക 
ഴാങ്ങല്  

15,00,000/- രൂഩ  ഭാഖകയക പ്രഔായം  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് 
എടുക്കാ   ഩാെില്ല. 

തീരുഭാനം     –  ഴിവദാംവങ്ങള്  കപ്രാജടര്ില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  കപ്രാജടര്് കബദഖതി 
ട യ്ത് ഷഭപ്പിക്കണം.  ഄതിനുകവശം ഩിനീെ്  ഩയിഖണിുന 
താണ്. 

11 8/18 സഴകക്കാല്  ടഫമിറിംഖ് യൂണിറ്റ് 5,00,000/- രൂഩ  കപ്രാജടര്്ഄപൂണ്ണഭാണ്. 

തീരുഭാനം     –     ഴിവദാംവങ്ങള്  കപ്രാജടര്ില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  കപ്രാജടര്് കബദഖതി ട യ്ത് 
ഷഭപ്പിക്കണം.  ഄതിനുകവശം ഩിനീെ്  ഩയിഖണിുനതാണ്. 
ഩദ്ധ്തി ഄെെല്  ഭാഗകയക പ്രഔായഭാമിയിക്കണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
 

12 579/18 ഩാറികമറ്റീഴ് ടഔമ  പ്രഴത്തന 
ത്തിന്  ഄംഖീകൃത ടഷാസഷറ്റി 
ഔള്ക്ക്  ഈഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി 
നല്ഔല്  

25,00,000/- രൂഩ  ഏജ ഷിഔള്ക്്ക 
ഈഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി 
നല്കുനത് 
ഄനുഴദനീമഭല്ല. 

തീരുഭാനം    – ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷടര നിവസണ  ഈകദയാഖസ്ഥനാക്കിടക്കാണ്ട്  
ഴിവദാംവങ്ങള്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഷഭപ്പിക്കണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
13 41/18 ടനല്ൃശി  ഄഷാധയഭാമ  ഩാെ 

കവകയങ്ങടല  ഩായിസ്ഥിതിഔ കഔന്ദ്ര 
ങ്ങലാുഔ. ടനല്ൃശി ഄഷാദ്ധ്യ 
ഭാമ കുട്ടനാട്ടിടറ ഩാെകവകയങ്ങടല  
ശുദ്ധ്ജറ ഷംബയണ കഔന്ദ്രങ്ങ ലാുഔ 
ഴളി  ിതഖബ ജറത്തിടെ  റബയത 
ഴദ്ധ്ിപ്പിച്ച് കഴനല്ക്കാറങ്ങലില്  ജറ 
റബയത ഴരുത്താ   ഈകേവിച്ചു 
ടഔാണ്ടുള്ള കപ്രാജടര്് 

40,00,000/- രൂഩ  നിയഷിച്ചു. 

തീരുഭാനം –        MGNREGS ടെ  ഷാധയത  കൂെി കപ്രാജടര്ില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  

ഴിവദാംവങ്ങള്  ക ത്ത്  ഷഭപ്പിക്കണം 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
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14 224/18  തീയകദവ കഭകറമിും  കുട്ടനാെ   
കഭകറമിും കുെിടഴള്ള ഷംബയണി 
(ഷംയുക്ത ഩദ്ധ്തി) 

30,00,000/- രൂഩ  ഭാഗകയക പ്രഔായം  
ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തു 
ഔള്ും  നഖയഷബ 
ഔള്ും  ഭാത്രടഭടുക്കാ 
ല്ലൃന കപ്രാജടര്്. 

തീരുഭാനം –      കപ്രാജടര്ിടെ ഴിവദാംവങ്ങള്  ഷഭപ്പിച്ചിട്ടില്ല.   ആതു കൂെി 
ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഷഭപ്പിക്കണം. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 
15 369/18 ഄംഖീകൃത ഗ്രന്ഥവാറഔള്ും  

ഷാംസ്കായിഔ സ്ഥാഩനങ്ങള്ും  
ഔമ്പൂട്ടറും  രോസ്തഔങ്ങളും  ഴാങ്ങി 
നല്ഔല്  

40,00,000/- രൂഩ  ഭതിമാമ ഩയികവാധനാ 
രികപ്പാട്ടില്ല, 

തീരുഭാനം – ഴിവദാംവങ്ങള്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല.  ആത് കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഷഭപ്പിക്കണം. 
(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

 

4.36 തിരുഴന്തപരോയം ജില്ലാ ഔലടര്റുടെ 12.10.2017-ടറ PLG-500/2017-18/DPC/DPO/TVPM 
നമ്പ  ഔത്ത് 
 

 ഭിക്ക തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളും PMAY ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം ബഴന നിമ്മാണത്തിന്  

ഴാശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  തുഔ ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. PMAY കപ്രാജടുകളഔളുടെ  

ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുുനത് ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിഔ ജാതി  ടഷ ഷഷ്  
പ്രഔായം രൂഩിഔയിച്ച റിസ്റ്റില്  നിനാണ്. പ്രസ്തുത റിസ്റ്റ് പ്രഔായം  ഩറ  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിും  ഗുണകബാക്താക്കള്  ആല്ല. ഄതിനാല്  ആങ്ങടന ഭാറ്റി ഴച്ച തുഔ 
ട റഴളിക്കാ   ഔളിയുനില്ല. ആത്  ഷംഫന്ധിച്ച്  നികേവം നല്ഔണടഭനതു  
ഷംഫന്ധിച്ച്  

തീരുഭാനം– ടഩാതു തീരുഭാനം  കണ്ഡിഔ 3.3 പ്രഔായം  നെഩെി 
ഷൃീഔയിക്കാല്ലൃനതാണ്. ഇ തുഔ  സറപ് റിസ്റ്റ 
പ്രഔായമുള്ള ബഴന  നിമ്മാണത്തിന് ഈഩകമാഖിക്കാല്ലൃന 
താണ്. 

(നെഩെി:- തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്) 

4.37 ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരടര്റുടെ 15.09.17 ടറ J-272589/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും ഔല്ലിയൂ  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 05.08.2017 – ടറ A2-560/14/17-ാാാം  നമ്പ  

ഔത്തും (LSGD-DA3/398/2017-LSGD) 

ഔല്ലിയൂ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2016-17 ല്  എല്.ആ.ഡി ടതരുല്ലൃഴിലു ഴാങ്ങല്  എന 
കപ്രാജടര്ിന് (കപ്രാ.നം. 8/17) 48.00 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഇ ഴശം 
ആത് െില്  ഒഴരാമി തുെരുന്നു. പ്രഴത്തി ടെണ്ട  ട യ്തകപ്പാള്  ഔലൂ  
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ആറകക്ട്രാണിക്സ് എന സ്ഥാഩനം ഏറ്റല്ലൃം കുരഴ് തുഔ നല്ഔി. ആഴരുടെ ഷാമ്പിള്  
തിരുഴന്തപരോയം ഖഴ. എഞ്ചിനീമരിംഖ ് കഔാകലജ ് ഩയികവാധിച്ച ് ടെസ്റ്റ ് രികപ്പാട്ട ്
നല്ഔി. എനാല്  ടെസ്റ്റ് രികപ്പാടുണ്ഭാത്രം കഩാടയന്നും  ഫി.ഐ.എഷ്. 
ഷട്ടിപികക്കശനും കഴണടഭന് ആറക്ട്രിഔ് ആ ടെടര്കരറ്റ് രികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 
ടെണ്ടരില്  ഩടെടുത്ത ഔമ്പനിടക്കാന്നും ഫി.ഐ.എഷ്. ഷട്ടിപികക്കശനില്ല. 
ഫി.ഐ.എഷ് ഷട്ടിപികക്കശ   പ്രഔായമുള്ള ഗുണകഭേ ഩയികവാധിച്ച് 
ഈരപ്പുഴരുത്താ   കഔയലത്തില്  ഷൗഔയയഭില്ല. ആത് ഈരപ്പു ഴരുത്താ   ഫാംഗ്ലൂ  

പ്രഴത്തിുന Central Power Research Institute – ടറ ഩയികവാധന അഴവയമുണ്ട്. 
ആഴിടെ യണ്ടു ഷാമ്പിളുഔള്  ഩയികവാധിക്കാ   പീഷാമി 1,24,000/- രൂഩയും 
മാത്രാട റല്ലൃം ഴരും. 
 ഇ ഷാസ യയത്തില്  ഖഴ.എഞ്ചിനീമരിംഖ് കഔാകലജില്  നിന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് 
രികപ്പാട്ട്, ആറക്ട്രിക്കല്  ആ ടെടര്കരറ്റ്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീമ  
എനിഴിെങ്ങലിടറ ഷാകെതിഔ ഈഩകദവം എനിഴമികേല്   എന്തു തീരുഭാനം 
എടുക്കണടഭന് നികേവിുഔകമാ ടഷെരല്  ഩഴ  രിഷച്ച് ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ടില്  
ഩയികവാധിുനതിനായുള്ള ട റഴ് തനതുപണ്ടില്  നിന്നു ഴസിുനതിനായുള്ള 
ഷാമ്പത്തിഔാനുഭതി റബയഭാുഔകമാ ഄടല്ലെില്  ടെണ്ട  ഔയാ ഷല്  ട യ്ത് 
െില്ഒഴ  തുഔമില്  നിന് ട റല്ലൃട യ്യുന യീതിമില്  രീടെണ്ട  ട യ്യുനതിനുള്ള 
ഄനുഭതി നല്കുഔകമാ ട റാകണടഭന  അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

തീരുഭാനം- ഇ പമല്   ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാടുണ് ഷഭപ്പിുഴാ   

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  
രികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഄടുത്ത കഔാഒഡികനശ   
ഔമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഖണിും.   

(നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ീപ് എഞ്ചിനീമ ) 

 

   
കമാഖം  സഴഔിട്ട് 6.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിച്ചു. 
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