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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
31.12.2018 -ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ  നെഩെി ഴിഴയങ്ങള്     

 

കമാഗം യാഴിടറ 10.30-ന്  ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ അനക്സ് - 2 ടറ ‘റമം’ സാലില്  
ആയംബിചൄ. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ.  
കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം  അനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിന്നു.. 
 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2018-19-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം   
 
31.12.2018 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 54.72 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പിചൃ  ഫികേള്  കൂെി കേര്ത്താല്  ഇത് 56.92 വതഭാനം ഴരും. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ടോല്ലം ജില്ലമിലം (58.63 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് എരണാകുലം 
ജില്ലമിലഭാണ് (51.00 വതഭാനം). 147.55 കോെി രൂഩയുടെ  3425 ഫികേള്  
ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് ആമി ഉണ്ട്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ   ഴിവദാംവങ്ങള്  താടള 
കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   58.89 % 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   61.09  % 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   51.16  % 

മുനിഷിപാറിറ്റി   48.36 % 

കോര്പകരശ     40.03  % 

ആടേ   54.72   വതഭാനം 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 കോേമം 53.60 % 

9 ഭറപ്പുരം 53.47 % 

10 ോഷര്കഗാഡ് 53.34 % 

11 ആറപ്പുള 53.28 % 

12 തൃശൂര്  53.16 % 

13 കോളികക്കാെ് 51.18 % 

14 എരണാകുലം 51.00 % 

 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCSP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.  
 

ജനരല്  SCSP TSP 

61.35% 48.91% 46.74% 
 

 
 

 

1 ടോല്ലം 58.63 % 

2 േണ്ണൂര്  58.52 % 

3 ഩത്തനംതിേ 58.49  % 

4 ഩാറക്കാെ് 58.43 % 

5 ഴമനാെ് 57.98% 

6 ഇടുക്കി 54.68 % 

7 തിരുഴനന്തരോയം 53.8 % 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  
 

2.1 05.09.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  നെഩെി   
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 4.33  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 01.09.2018-ടറ  58704/2018/DPC/KKD നമ്പര്  േത്ത് 
പ്രോയം  താടളപരയുന്നഴ   കോഒര്ഡകനശ   േമ്മറ്റിയുടെ  ഩയിഗണനയ്ക്കു 
നല്േിമിയിന്നു..  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡെിടെ  13.08.2018, 21.08.2018 എന്നീ തീമതിേലിടറ  
63235/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തുേളും   
(i) കുേിേലിടറ  ഩഠന ടഩരുഭാറ്റ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  ഩയിസായം േടണ്ടത്തി  േിേി  
നല്കുന്ന (കപ്രാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അെെല്  70.00 റക്ഷം രൂഩ) കപ്രാജക്ട് 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്. 2013-14 മുതല്  നെപാക്കിടക്കാ 
ണ്ടിയിന്നുന്ന തുെര്  ഩദ്ധ്തിമാമതിനാല്  ഈഴര്ശകത്തക്ക് ഭാത്രഭാമി 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  05.09.2018-ടറ കമാഗത്തില്   അനുഭതി 
നല്േി എെിലം കപ്രാജക്ടിടെ ഇതുഴടയയുള്ള നെത്തിപ് ഷംഫന്ധിചൃ് കേയല 
കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് 
ഴിവദഭാമ രികപാര്േ്  യാഴ്ചയ്ക്കേം  നല്ോടഭന്ന്  കേയല കഷാശയല്  
ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ.  

നെഩെി- എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് ,   
കേയലകഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   

ഖണ്ഡിേ4.40 
തലിന്നുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  14.08.2018-ടറ  1257/2018/RO1/DPM(3) -ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  തലിന്നുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  10.07.2018-ടറ  േത്തും 
(SRG/653/18)  
2017-18-ല്  അനുപൂയേ കഩാശേസായ ഩയിഩാെി നെപാന്നുന്നതിന്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് നല്േിമ തുേമില്  നാേിേ, ഴാൊനപള്ളി എന്നീ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  മഥാക്രഭം 2,50,000/- രൂഩ 14,62,250/- രൂഩ ഴീതം  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക്  ടസ്പശയല്   TSP ടേന്നു മുകഖന തിയിടേമെചൄ.  ഈ തുേ ലറപ് 
ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ പമല്  
ഴിവദാംവം ഷസിതം  ധനഴകുപിന് നല്േണം. ഭകറ്റടതെിലം കയഖേള്   
ആഴവയമുടണ്ടെില്  അതുകൂെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം   ഗ്രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്  മുകഖന ഴാങ്ങി  ധന ഴകുപിന് നല്േണം. ധന ഴകുപിടെ 
തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണടര 
ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

2)ധനഴകുപ് 
3)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
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2.2  27.09.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്   നെഩെി  
ഷൃീേയികക്കണ്ട  ഴിശമങ്ങള്  
ഖണ്ഡിേ 4.30 
 ക്ലീ   കേയല േമ്പനി ഭാകനജിംഗ്  ഡമരക്ടറുടെ  19.07.2018, 16.08.2018 എന്നീ 
തീമതിേലിടറ    3/CKCL/2017-ാാാം നമ്പര്   േത്തുേള്  ( LSGD- DC1/380/2018/LSGD) 
രികഷാഴ്സ് രിക്കഴരി  ടപഷിറിറ്റിയുടെ  (RRF) പ്രഴര്ത്തന ഩയിഩാറനത്തിന്  ക്ലീ   
കേയല േമ്പനിക്ക്  പ്രതിഴര്ശം  ഉണ്ടാകുന്ന അധിേ ടേറഴ്  നിേത്തുന്നതിടെ 
ബാഗഭാമി  ആദയടത്ത രു ഴര്ശം  (2018-19-ല്)  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്     
2,06,000/- രൂഩ  ഴമഫിറിറ്റിഗയാഩ് പണ്ട് ആമി ക്ലീ   കേയല േമ്പനിക്ക് 
നല്കുന്നതിന്  08.02.2018-ടറ  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  തീരുഭാനഭാമിരു..  അലജഴ 
ഭാറിനയങ്ങള്  ലേോയയം ടേയ്യുകമ്പാള്  േമ്പനിക്ക്  നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാല്  
താടളപരയുന്നഴ കൂെി അനുഴദിചൄ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
i) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   MCF േലില്  നി.ം തയം തിയിചൃ്  സൂക്ഷിചൃിയിന്നുന്ന 
അലജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  കവഖയിചൃ്  RRF കറയ്ക്ക് ട്രാ കസ്പാര്േ്  ടേയ്യുന്നതിന് 
േമ്പനി ഴയഴസ്ഥേള്  (ട്രാ ഷ് കഩാര്കേശ , േമറ്റിമിരിക്ക് കൂറി, ഭറ്റുള്ളഴയ്ക്കാമി 
ഉണ്ടാകുന്ന ടേറഴ്, ടഭറ്റീയിമല്  ടപഷിറിറ്റിമില്  ഭാറിനയം സൂക്ഷികക്കണ്ടഴിധം  
കലാക്ക്തറ RRFേളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം മുതറാമഴ) ഉള്ടക്കാള്ളിചൃ്  തകേവ 
ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  േയാരില്  ഏര്ടപെണടഭ.ം ഈ ഇനത്തില 
ണ്ടാകുന്ന  ടേറവേള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴസിക്കണടഭ.മുള്ള 
ആഴവയം 

ii)  ക്ലീ   കേയല േമ്പനി മുകഖന  ടഭശീനരിേള്  സ്ഥാഩിചൃിണ്ട്ള്ള  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ RRF ടെ പ്രഴര്ത്തന ഩയിഩാറനവഭാമി ഫന്ധടപേ്  
ടേറഴാകുന്ന തുേ േയാര്  ഴയഴസ്ഥേള്ക്കനുസൃതഭാമി  തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനങ്ങള്  അഴരുടെ പ്ലാ   പണ്ടില്  നിന്ന് ക്ലീ   കേയല േമ്പനിക്ക്  
മു കൂരാമി  നല്േണടഭന്ന ആഴവയം 
ഇതുഴടയ സ്ഥാഩിചൃ  രിക്കഴരി ടപഷിറിറ്റിേളുടെ  ഴയവം ടേറവം  

ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംവങ്ങള്, ക്ലീ   കേയല േമ്പനിയുഭാമി  േയാരില്  ഏര്ടപേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്, േയാരില്  ഏര്ടപൊത്ത തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴമെക്കമുള്ള  ഴിവദാംവങ്ങള്  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  മുകഖന  രികപാര്േ് നല്േിടമെിലം  ആഴവയടപേ ഴിവദാംവങ്ങള്  
ഉള്ടക്കാള്ളിചൃിേില്ല. അതിനാല്  ആഴവയം ഩയിഗണിചൃില്ല. 
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര് ,  ശുേിതൃ ഭിശ    ഏക്സിേൂേീഴ്  

ഡമരക്ടര്, ക്ലീ   കേയല  േമ്പനി ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  ഇത് 
ഩയികവാധിചൃ്  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അകഷാഷികമശനുഭാമി േര്ചൃ 
ടേയ്ത് ഴിവദാംവം ഷസിതം ഷഭര്പിക്കണം എന്ന് നിര്കദവിന്നു.. ഇങ്ങടന 
ഷഭര്പിക്കടപടുന്ന മുരയ്ക്ക്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

 
 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2)ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  

3)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ക്ലീ   കേയല േമ്പനി 
4)കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
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2.3   16.10.2018 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്  നെഩെി  
ഷൃീേയികക്കണ്ട  ഴിശമങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 3.10  
   DDO കോഡ്  ഇനിയും റബിചൃിേില്ലാത്ത നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  ഇത് 
നല്കുന്നതിനുള്ള നെഩെി  ധനഴകുപില്  ഷൃീേയിചൄടോണ്ടിയിന്നുേമാണ്. 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറും തകേവഷൃമം ബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമറും  നല്േിമ 
റിസ്റ്റില്  ഇയേിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഩയിസയിചൄ നല്േണം. ടോചൃി കോര്പകരശനില്   Tribal 
Development Officer ക്ക് DDO  കോഡ്  അനുഴദിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ് താടളപരയും 
പ്രോയം  തീരുഭാനടഭടുത്തു. 

 TDOയ്ക്ക്  നിറഴില്  ഭടറ്റാരു DDO കോഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ടോചൃി കോര്പകരശ    
ഩയിധിമിറല്ല.  ഇനിയും രു DDO കോഡ് അനുഴദിന്നുന്നതിന്  ഷാകെതിേ 
തെസ്സഭില്ല.  എന്നാല്  ഇതു ഴളി ഫിക ജനകരറ്റ് ടേയ്യാ   േളിമില്ല.  അതിനാല്  TSP 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ  നിര്ഴസണം  അതതു കഭഖറമിടറ  ഫന്ധടപേ  ഉകദയാഗസ്ഥര്   
നെത്താ    നിര്കേവിന്നു.. എന്നാല്  TDO/TEO കനയിണ്ട് നിര്വസണം  നെകത്തണ്ട  
ഷൃബാഴമുള്ള കപ്രാജക്ടുേള്  കോര്പകരശ   ടഷക്രേരി നിര്ഴസണം നെകത്തണ്ടതാണ്. 
ഇതിടെ കഭല്കനാേം TDO നെത്തണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി കോര്പകരശ   
ടഷക്രേരിയും  ലട്രഫല്  ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപീഷറും ടേയ്യണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
2)ധനഴകുപ് 

3)ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന  ഴകുപ്  
4)ടോചൃി കോര്പകരശ   ടഷക്രേരി 

ഖണ്ഡിേ 3.11  
 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേള്   തയ്യാരാന്നുകമ്പാള്  മുഖയ 
നിര്വസണ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്  ഭറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  പണ്ട് 
ലേഭാറുന്ന യീതി  ഭാറ്റി അകറാേ്ടഭെ്  യീതി 03.07.2018 -ടറ 100/2018/പി   നമ്പര്  
ഉത്തയഴ് പ്രോയം  ധന ഴകുപ് ഏര്ടപടുത്തിമിരു..  ടഩടേന്ന് ഈ ക്രഭീേയണം 
ഴന്നതിലൂടെ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അഷൗേയയം ഩയിഗണിചൃ്  30.09.2018-
ഴടയ  ഩളമ യീതി തുെയാ   (പണ്ടു ലേഭാറുന്ന യീതി) 16.08.2018-ടറ 132/2018/പി   
നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  ധന ഴകുപ് അനുഭതി നല്േിമിരു..  ഷാമ്പത്തിേ 
ഴര്ശത്തിടെ ഇെയ്ക്ക് ഇപ്രോയം  ക്രഭീേയണങ്ങള്  നെത്തുന്നത്  അഷൗേയയം 
ഉണ്ടാന്നും  എന്നതിനാല്   ഩളമ യീതി (പണ്ട് ലേഭാറുന്ന യീതി) തുെരുന്നതിനുള്ള 
ഷഭമഩയിധി 31.03.2019 ഴടയമാക്കണടഭന്ന  ആഴവയം  ധനഴകുപിടെ  
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േിമിരു..  ഇതികലല്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം.  

 നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)ധനഴകുപ് 

2.4 31.10.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്  നെഩെി  
ഷൃീേയികക്കണ്ട  ഴിശമങ്ങള്  

  
 ഖണ്ഡിേ 4.22  
േെലണ്ടി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  25.10.2018 -ടറ േത്തും േെലണ്ടി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  21.10.2018-ടറ  േത്ത് (SRG 961/18  CC316/18) 
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കപ്രാ.നം 283/19          അെെല്  4,89,120/- രൂഩ (ഇതില്  50% ഗുണകബാക്തൃ  

ഴിസിതം50%   തനത് പണ്ട്)  
കഩയ് :- േെലണ്ടി കസ്പാര്്ഷ് േൗിഷില്  അത് ററ്റിക്സ്, ഫു്ഫാള്  ഩയിവീറനം 

ഖണ്ഡിേ 4.27   
തൃപകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  11.10.2018-ടറ േത്തും  ഩഞ്ചാമത്തിടെ 30.08.2018-ടറ  
157(2)-ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 

      
കപ്രാ.നം 2/19       ആടേ അെെല്  1, 52,00,000/- രൂഩ   
കഩയ് :- ലറപ് ഷമ്പൂര്ണ ബഴന ഩദ്ധ്തി  
 
 ലറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉള്ടപേ  വേകവടെതാടള റീറ എന്ന ആള്  
അര്സതാ ഩയികവാധനാ ഷഭമത്ത്  കഭല്ക്കൂയഴടയ പൂര്ത്തിമാക്കി. തര ഴിര്ീര്ണം  
1100 േതുയശ്ര അെിമാണ്.  തര ഴിര്ീര്ണം ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃതിലം കൂടുതല്  
ആമതിനാലം  കഭല്ക്കൂയഴടയ പൂര്ത്തിമാമതിനാലം   ധനഷസാമം അനുഴദിക്കാ   
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ    തയ്യാരാകുന്നില്ല.  ഫാെ് കറാണികെയും  നാണ്ട്ോരുകെയും 
ഷസാമകത്താടെ  നിര്മ്മാണം നെത്തിമതാടണന്ന് അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  ഇതിന് 
ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . അകഩക്ഷേയുടെ  ബര് ത്താഴ് 

േെലണ്ടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് കസ്പാര്്ഷ് േൗിഷിറിടെ  ആബിമുഖയത്തില്  അത് ററ്റിക്സ്, 
ഫു്കഫാള്  എന്നിഴയ്ക്ക് ഩയിവീറനം നെത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. മു   ഴര്ശങ്ങലിലം   ഈ 
കപ്രാജക്ട് നെപാന്നു.ണ്ട്. 2,44,560/- രൂഩ  തനത് പണ്ടും  അത്രയും തുേ ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതവം. ഇത് നെപാക്കാ   അനുഭതി നല്കു..  ജില്ലാ  ആസൂത്രണഷഭിതി 
അംഗീേയിചൃ ഈ കപ്രാജക്ട്  നെപാന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്  നിര്വസണ  ഉകദയാഗസ്ഥര്  
ഉന്നമിചൃ പ്രശ്നം ഩയികവാധിചൃ്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   താടളപരയും പ്രോയം രികപാര്േ് 
നല്േി.  

സ്കൂളുേലില്  ോമിേ ഴിദയാബയാഷത്തില്  താല്പയയമുള്ള കുേിേളുടെ േളിഴ് 
േടണ്ടത്തുന്നതിനും  ഩയികഩാശിപിന്നുന്നതിനും  ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനം നല്കേണ്ടത്  
സ്കൂള്  അധികൃതയാടണ.ം  അത് നെപിറാന്നു.കണ്ടാ എന്ന് ഴിറമിരുത്തി നെഩെിേള്  
ഷൃീേയിന്നുേമാണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  ടേകയ്യണ്ടടത.ം ചൂണ്ടിക്കാണിചൃ് മു   
ഴര്ശങ്ങലില്   ഈ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം ടേറഴളിചൃ തുേ  ഷംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് ഴിബാഗം 
തെസ്സടപടുത്തിമിരു..  അതിനാറാണ് നിര്ഴസണ  ഉകദയാഗസ്ഥ   ഈ കപ്രാജക്ട് 
നെപാന്നുന്നതിന്  പ്രകതയേ ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി കഴണടഭന്ന  നിറഩാടെടുക്കാ   
ോയണം. 

തീരുഭാനം:-  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ രികപാര്േനുഷയിചൃ് തുെര്  നെഩെി 
ളിഴാക്കാ    തീരുഭാനിചൄ. എന്നാല്  ഒഡിറ്റ് കുരിപിടറ  
ഩയാഭര്വം  വയിമാമ യീതിമിറല്ല എന്ന്  കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. 

 നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്  
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േയാ ഷര്  കയാഗിയും   രു ഭേ    ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തില്ടപേതും   ആണ്. 
ഇഴര്ക്ക്  ലറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  ധനഷസാമം  നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്  
  
തീരുഭാനം:- ലറപ് നിയന്നു പ്രോയം  ധനഷസാമം നല്ോ    

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 2.5 30.11.2018-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  
 ഖണ്ഡിേ 3.1   
    ഷംസ്ഥാനടത്ത  പ്രാഥഭികോകയാഗയ കേന്ദ്രം,  േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെര്  
എന്നിഴിെങ്ങലിടറ  ഉചൃ േളിഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  ഒകയാ ടഷെറുേലികറയ്ക്കും  രു  
കഡാക്ടടരയും ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപികനയും അതത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് നിമഭിക്കാവന്നതാടണന്ന് ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃിരു..  CHC/PHC 
േളുടെ പ്രഴര്ത്തനം  ഉചൃ േളിഞ്ഞ് 1.00 ഭണി മുതല്  6.00 ഭണിഴടയമാന്നുന്നതിടെ  
ബാഗഭാകമ ഇപ്രോയം  നിമഭനം നെത്താവൂ എ.ം  കഡാക്ടര്ഭാടയ ജില്ലാ േലക്ടര്  , 
ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്, ജില്ലാ കപ്രാഗ്രാം ഭാകനജര്  (NHM)  എന്നിഴയെങ്ങുന്ന 
േമ്മിറ്റി  ഇെര്ഴൂ ടേയ്ത്  എടുക്കണടഭ.ഭാണ്  നിര്കേവിചൃിരുന്നത്.  എന്നാല്  
കുടുംഫാകയാഗയ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞഴമികലല്   കബദഗതിേള്  
ഴരുത്തണടഭന്ന ആര്രം ഭിശെ  ആഴവയം  കമാഗം  ഩയികവാധിചൃ് താടള ഩരയും 
പ്രോയം  തീരുഭാനടഭടുത്തു 

i). ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം കനയിേ് നിമഭനം നെത്താ   ബുദ്ധ്ിമുണ്ട്ടണ്ടെില്  ഭാത്രം 
ജില്ലാതറത്തില്  ഇെര്ഴൂ നെത്തിടമടുന്നുന്ന യീതി  അഴറംഫിക്കാ   അനുഭതി 
നല്കു.. 

ii) നിമഭിക്കടപടുന്ന കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും  ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിനും  ആകയാഗയ ഴകുപിടെ  
അഡകസാക്ക് നിമഭന പ്രോയമുള്ള കഴതനം നല്ോവന്നതാണ്. കഴതനം 
നല്കുന്നതില്   തെസ്സമുണ്ടാോതിയിക്കാ   തനത് പകണ്ടാ ഴിേഷനപകണ്ടാ 
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

iii) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രോയം നിമഭിക്കടപടുന്നഴര്  ഉചൃ േളിഞ്ഞടത്ത കഷഴനം  
ഭാത്രം നെത്തുന്ന  യീതിമാണ്.  ഇങ്ങടന നിമഭിക്കടപടുന്നഴര്  യാഴിടറ 9.00 ഭണി 
മുതല്  ലഴേിേ് 6.00 ഭണിഴടയ  കഷഴനം നെത്തുന്നതിന്  രു െീഭാമി 
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതിനും ഭറ്റു കഡാക്ടര്ഭാരുഭാമി  കേയണം.  കൂൊടത പീല്ഡ് തറ 
പ്രഴര്ത്തനം, ഉഩകേന്ദ്ര കഷഴനം തുെങ്ങിമഴയ്ക്കും ഇഴരുടെ കഷഴനം  
ഉഩകമാഗിക്കാം. എന്നാല്  ഉചൃേളിഞ്ഞ്  1.00 ഭണി മുതല്   6.00 ഭണി ഴടയ  
കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലില്  കഡാക്ടര്ഭാരും  നസുമാഭാരും  ഉണ്ട് എ.രപ്പു 
ഴരുത്തണം. 

iv) കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലില്   നിര്ഫന്ധഭായും  അധിേഭാമി കഡാക്ടര്ഭാകയയും  
ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപികനയും  നിമഭിക്കണം.  ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ  ഷര്ക്കാര്   
ഉത്തയഴ്  ഉെടന നല്േണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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ഖണ്ഡിേ 3.7  

േമ്പൂേര്  ഴാങ്ങുന്നതിന്  KELTRONല്  ഩണഭെചൄടഴെിലം  േമ്പൂേര്  റബിക്കാ   
ഴലടയക്കാറടഭടുന്നു.ടഴന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഫഹു.ഭന്ത്രിയുടെ   
അഴകറാേനകമാഗത്തില്  അരിമിചൃിരു.. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംവം , 
(തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ എണം, തുേ, േമ്പൂേറുേളുടെ എണം) 
ഴകുപ്പുകഭധാഴിേള്  നല്േി.  
 ടഡകപാഷിറ്റ്  തുേ ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങള്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  - 67 

എണം തുേ  

178 84,94,391 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്  - 25 140 48,70,092 

നഗയഷബേള് -17 156 60,95,124 

കോര്പകരശ   -2 42 18,94,587 

ആടേ  516 2,13,54,194 
 

തീരുഭാനം:- ഈ ഴിശമം  ടേല്കട്രാി  എം.ഡിയുഭാമി  േര്ചൃ ടേയ്യാ   
തീരുഭാനിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ഐ.ഫി) ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 4.1  
ആറംകോെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഒപീഷറുടെ  16.10.2018-ടറ  േത്ത്. 
ആറംകോെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ  05.10.2018-ടറ A2 - 4395/17-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും 31.07.2018-ടറ  1(6)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
2016-17-ല്  ഗാര്സിേ ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാെ്  എന്ന കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. (കപ്രാ.നം. 84/17 - അെെല്  11,02,500/- രൂഩ) യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  
10,500/- രൂഩ. ഗുണകബാക്താക്കള്  105. 2016-17-ല്  50 ഗുണകബാക്തക്കള്ക്ക്  പ്ലാെ് 
നല്േി. 2017-18 ഴര്ശവം 2018-19  ഴര്ശവം ഈ കപ്രാജക്ട്  സ്പില്  ഒഴരാമി 
തുെരു..  2016-17 ഴര്ശം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക് അെചൃ 
ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  അകത ഴര്ശടത്ത ഷ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡപ്രോയം  കപ്രാജക്ട് 
നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  

ഖണ്ഡിേ 4.6  
ശ്രീ. ഷി. വാന്തകുഭായ   നാമര്, അനുഗ്രസ, ഭണക്കാറ,  ഩത്തനംതിേയുടെ േത്തും 
(റബിചൃത് 27.04.2017)ശ്രീ. ഩി.എഷ്. ഷതീശ്  കുഭാര്   അംഫിേ ഴിറാഷം, അടൂര്  
യുടെ  21.05.2018-ടറ േത്തും. (LSGD - DA1 - 285/17/LSGD) 
എല്ലാ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിലം  ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രക്രിമമില്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങടല ഷസാമിക്കാ   ആസൂത്രണഷഭിതിേള്  
രൂഩീേയിക്കണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിടെ ലഴഷ് 

തീരുഭാനം:- ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ 
ടേയ്തതനുഷയിചൃ് ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം അെചൃ  ഗുണകബാ 
ക്താക്കള്ക്ക് 2016-17-ടറ ഷ്ഷിഡി ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിചൃ് 
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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ടേമര്ഭാനാമി ഴിദഗദ്ധ്നാമ രു ഷന്നദ്ധ് പ്രഴര്ത്തേടന അതത്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  നിിക്മിക്കാവന്നതാണ് എ.ം നിര്കേവി 
ചൃിരു..  ഇങ്ങടന നിിക്മിന്നുന്നഴര്ക്ക്  ഒണകരരിമം  അനുഴദിചൄ നല്േണ 
ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഈ ആഴവയം  ഩയിഗണികക്കണ്ടതില്ല എന്ന്  കമാഗം 
തീരുഭാനിചൄ. എന്നാല്  21.06.2017-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  
തീരുഭാനിചൃ പ്രോയം  ഇഴര്ക്ക് അര്സഭാമ  റ്റി.എ തനത് പണ്ടില്  നി.ം 
നല്കുന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  ഇതിനുള്ള  ഉത്തയഴ് ഴകുപില്  നിന്ന്  ഉെടന 
നല്േണം 

ഖണ്ഡിേ 4.24  
ടഩായ്യ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  16.10.2018-ടറ േത്തും ടഩായ്യ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  04.10.2018-ടറ  2(15)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
(CC /279/2018) 
കപ്രാ.നം  209/18           അെെല്  1,20,000/- രൂഩ 
കഩയ് :-  നീര്ത്തെ ഭാസ്റ്റര്  പ്ലാ   ഩയിഷ്ക്കയിക്കല്  - അധിേ തുേ  അനുഴദിന്നുന്നത്  
29.01.2018-ടറ  ഷ.ഉ.(ഷാധാ)നം.256/2018/തഷൃബഴ പ്രോയം  രു  നീര്ത്തെത്തിന്  
ഭാസ്റ്റര്  പ്ലാ   തയ്യാരാക്കാ   15,000/- രൂഩ നിയക്കില്  ഩയഭാഴധി 30,000/- രൂഩ  
ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്.  രികപാര്േ് തയ്യാരാക്കാ   രു നീര്ത്തെത്തിന് 1500 
രൂഩയും ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ആടേ  8 നീര്ത്തെങ്ങള്  
ഉണ്ട്.  ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഒകയാ നീര്ത്തെത്തിനും  ഭാസ്റ്റര്  പ്ലാ   തയ്യാരാന്നുന്ന 
തിനാമി 15,000/- രൂഩ ഴീതം ടേറഴളിന്നുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  
തീരുഭാനം:- ഩഞ്ചാമത്തിടറ 8 നീര്ത്തെങ്ങളും ഴലടയ ടേറുതാടണന്ന്  ഗ്രാഭ 

ഴിേഷന േമ്മീശണര്  കമാഗത്തില്  അരിമിചൄ.  ഈ നീര്ത്തെങ്ങള്  
ഷംകമാജിപിക്കാ   േളിമില്ലാത്തതിനാല്  ഩയഭാഴധി  30,000/- 
രൂഩമില്   ഩയിഭിതടപടുത്തി  ഭാസ്റ്റര്പ്ലാ   തയ്യാരാക്കണടഭന്ന് 
നിര്കേവിന്നു.. 

ഖണ്ഡിേ 4.25  
ടേങ്ങന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.10.2018-ടറ േത്ത് (CC/292/2018) 
ഐ.എ.ലഴ  ഩദ്ധ്തിമില്  ഗ്രാഭ - കലാക്ക്-  ജില്ലാ   ഴിസിതഭാമി  റബിചൃ  തുേമില്  
ഩറിവ ഉള്ടപടെ  2,19,44,049/- രൂഩ ഫാക്കി  ഉണ്ട്.  ഈ തുേ  ഉഩകമാഗിചൃ് 
അഗതിേള്,  വായീയിേ-ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേള്  കനയിടുന്നഴര്, ഗുരുതയ കയാഗം 
ഫാധിചൃഴര്, അനാഥര്/ഴിധഴേള്  എന്നീ ഴിബാഗത്തില്ടപടുന്ന  52 കഩര്ക്ക്  ബഴനം 
നിര്മ്മിചൄ  നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
തീരുഭാനം:- 1) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അതിര്ത്തിമിടറ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

േലില്  ലറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   
പണ്ടിടെ കുരവടണ്ടന്ന് ലറപ് ഭിശ    പ്രതിനിധി 
അരിമിചൄ. അതിനാല്  ഈ തുേ ലറപ് ഭിശ   
ഩദ്ധ്തിമില്ടപടുന്ന  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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നല്ോ   ഉഩകമാഗിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു.. 
2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിചൃ പ്രോയമുള്ള  
ഴിബാഗത്തില്ടപടുന്നഴര്   ലറപ് ഭിശടെ ഗുണകബാക്തൃ 
റിസ്റ്റില്  നിന്ന് എന്തുടോണ്ട് ളിഴാമി എന്നതു  
ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്േ് നല്ോ   ഗ്രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണടര ചുഭതറടപടുത്തി.  

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
2) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

ഖണ്ഡിേ 4.26  
ഭണകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ  14.09.2018-ടറ േത്തും ഭണകഞ്ചയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രേരിയുടെ  06.08.2018-ടറ  BT 11045/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG 1046/18  
LSGD - DB3/250/18/LSGD) 

കപ്രാ.നം  11/19           അെെല്  8.00 റക്ഷം  രൂഩ  
കഩയ് :-  സയിത േര്മ്മകഷനയ്ക്ക് ഴാസനം 
 

8.00 റക്ഷം രൂഩ  ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാെ് ഉഩകമാഗിചൃ്  സയിത േര്മ്മകഷനയ്ക്ക്  
ഴാസനം ഴാങ്ങല്  എന്ന കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്.  
ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  നി.ം  പ്ലാസ്റ്റിേ് ഭാറിനയം  കവഖയിചൃ്  േലക്ഷ   ടഷെരില്   
എത്തിന്നുന്നതിനാമി 8.00 റക്ഷത്തില്  കുരമാത്ത ഴാസനം  ഴാങ്ങുന്നതിന് പ്രകതയേ  
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

ഖണ്ഡിേ 4.45  
ക്ലാപന  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഒപീഷറുടെ  14.11.2018-ടറ  േത്തും  ക്ലാപന 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 08.11.2018-ടറ  11(3) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 

 

കപ്രാ.നം  104/19           അെെല്  24,48,878 /- രൂഩ 
    (ഴിേഷനപണ്ടും KLGSDP ഴിസിതവം) 
കഩയ് :-   ഩഞ്ചാമത്ത് ടേേിെ നിര്മ്മാണം 

 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടിടെ  13,43,125/-  രൂഩയുടെ 
ഫില്  (KLGSDP) ട്രശരിമില്  േളിഞ്ഞ ഭാര്ചൃില്  നല്േിടമെിലം  തുേ ഭാരിമില്ല. 
േൂ ഫില്  ആമി. ഈ കപ്രാജക്ടിന് ഈ ഴര്ശം  പ്രകതയേഭാമി ഷര്ക്കാര്  തുേ 
അനുഴദിചൄ.  എന്നാല്  തുേ റബിക്കില്ല എന്ന ധായണമില്   ഈ കപ്രാജക്ട് കബദഗതി 
ഴരുത്തി  തനത് പണ്ട് കൂെി ഉള്ടപടുത്തി. അതിനാല്  രോതിമതാമി  അനുഴദിചൃ 
തുേ ഉഩകമാഗിക്കാ   രിേൃിഷിശ   എടുക്കാ   േളിയുന്നില്ല. ടഩാതു തീരുഭാനം  

രികപാര്േ്:- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ഇതിടെ 
ആഴര്ത്തന ടേറഴ്  ഴരുഭാനത്തില്  നിന്ന് 
ഉഩകമാഗിക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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ഖണ്ഡിേ 3.3 ടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഇത്  ഩയിസയിന്നുന്നതിന് ആഴവയഭാമ  
ക്രഭീേയണം ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   ടേയ്യണം.  

നെഩെി:-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

 

3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങള്  
   ================ 

3.1 തകേവ ബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ കേയല ഴാേര്  അകതാരിേി, കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി 
കഫാര്ഡ്, ഗ്രൗണ്ട് ഴാേര്  ഡിപാര്േ്ടഭെ്  ഭറ്റ് ഏജൻഷിേൾ എന്നിഴമികറക്ക് 
ഴിഴിധ പ്രഴർത്തിേൾക്ക്  തുേ ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്തിണ്ട്ണ്ട്. ഴർശങ്ങലാമി ഈ 
തുേമിൽ നടല്ലാരു ഩെ്  ഉഩകമാഗിക്കാടത േിെന്നുേമാണ്. ഈ തുേ ടേറഴളിചൃ് 
പ്രഴർത്തി പൂർത്തിമാക്കണടഭന്ന് നിർകദവിചൃിരു.ടഴെിലം ഴര്ശങ്ങലാമി  
ഴലടയമധിേം പ്രവൃത്തിേള്  പൂര്ത്തീേയിക്കാടത േിെന്നുേമാണ്. ടഡകപാഷിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിേള്  പൂര്ത്തീേയിന്നുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം ജില്ലാതറത്തിലം 
താടള ഩരയുന്ന നെഩെിേള്  എടുക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 

(i) ഇത്തയം ഏജ  ഷിേലില്  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേ, പ്രവൃത്തി എന്നിഴയുടെ  
ഴര്ശം തിയിചൃ ഴിഴയം  ജില്ലാതറത്തില്  കക്രാഡീേയിക്കണം. ഇതിടന തുെര്ന്ന് 
ജില്ലാതറത്തില്   ഫന്ധടപേ ഴകുപ്പു ഉകദയാഗസ്ഥര്  (ടഡഩൂേി േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്ഭാര് ,  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര് ഭാര് , ഗ്രൗണ്ട് ഴാേര്  ഴകുപ് ജില്ലാ 
ഒപീഷര്  തുെങ്ങിമഴര് ), തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ  അദ്ധ്യക്ഷ ഭാര് , 
ടഷക്രേരിഭാര്  എന്നിഴരുടെ കമാഗം  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില്  
പ്രകതയേഭാമി ഴിലിചൄ കേര്ക്കണം.  ജില്ലാ േലക്ടര്  ഇതിന് പ്രകതയേഭാമി 
ഇെടഩെണം.  ഒകയാ പ്രവൃത്തിയും  പൂര്ത്തീേയിന്നുന്നതിന് രു േര്മ്മ ഩദ്ധ്തി  
തയ്യാരാക്കണം. ഇതിടെ കക്രാഡീേയിചൃ    രികപാര്േ് ജില്ലാ േലക്ടര് /  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര് , കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി.ഡിഴിശ   േീപിനു 
നല്േണം. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  കക്രാഡീേയിചൃ രികപാര്േ്  തുെര്  
നെഩെിേള്ക്കാമി  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  അഡീശണല്  േീപ് 
ടഷക്രേരിന്നു നല്േണം.  

(ii) ഈ പ്രഴര്ത്തനം  പറപ്രദഭാന്നുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  KSEB, KWA, 
GWD എന്നിഴയുടെ  കഭധാഴിേളുടെ  രു കമാഗം ഫഹു.ഭന്ത്രിയുടെ 
അദ്ധ്യക്ഷതമില്   പ്രകതയേഭാമി ഴിലിക്കാ    തീരുഭാനിചൄ.    

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എല്ലാ ജില്ലാേലക്ടര്ഭാരും 

3)േീപ്,ഡി.ഩി. ഡിഴിശ , കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
 

3.2 ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേള്  കനയിടുന്ന കുേിേള്ക്ക്  കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും  
നല്േണടഭന്ന് നിര്കേവമുണ്ട്.  ഇത്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്/ നഗയഷബേലാണ് 
നല്കേണ്ടത്.  കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേള്ന്നും ഇതിനു  തുേ ഭാറ്റി 
ഴയ്ക്കാവന്നതാണ്.  എന്നാല്  ഇത്തയം കുേിേള്ക്ക്  അര്സഭാമ മുുവഴ   
കകാലര്ശിപ്പും   ഫത്തയും നല്ോരില്ല.  ഇതിനാഴവയഭാമ  ഭതിമാമ പണ്ട്  
ഩറകപാുവം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   റബയഭല്ലാത്തതും രു   ോയണഭാണ്. മുെന്നും 
കൂൊടത ഈ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് കലാക്ക് /ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളും  
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ഇതിന് ഭതിമാമ തുേ ഭാറ്റി ഴയ്ക്കണം. അര്സതടപേ ഫത്തയും കകാലര്ശിപ്പും  
എല്ലാ ഭാഷവം കൃതയഭാമി നല്ോ   അതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  
നഗയഷബേളും പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ഇത്തയം ഴിബാഗക്കായാമ കുേിേളുടെ  
ഴിഴയം  ഷാമൂസയസുയക്ഷാ ഭിശടെ  ലേഴവമുണ്ട് എന്ന് ഷാമൂസയസുയക്ഷാ ഭിശ   
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ.  ഈ ഴിഴയങ്ങള്  ICDS/CDPO  മുകഖന എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നും  ലേഭാരണം.  ഭതിമാമ തുേ ഭാറ്റി 
ഴയ്ക്കു.ടഴന്ന്  ICDS/CDPO ഭാര്  ഉരപ്പു ഴരുത്തണം. ഇതിന് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതി കഭല്കനാേം ഴസിക്കണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   

3.3  കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൄള്ള  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുടെ  േിറ 
ഫികേള്   2018 ഭാര്ചൃ് അഴഷാനം  േൂ റിസ്റ്റിറാമി.  ഇത്തയം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള് ക്ക്  േൂ ഫികേള്ക്ക് അനുസൃതഭാമി  അധിേഭാമി കറാേ ഫാെ് 
ഴിസിതം ധനഴകുപില്  നി. നല്േി. 
എന്നാല്  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കറാേ ഫാെ്  ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിനു 
മുമ്പ്  ഇതിടെ  ഫില്  തുേ  തനത്  പണ്ട്  ഉഩകമാഗിചൄ നല്േി. കൂൊടത േൂ 
ഫില്ലിലള്ള  തുേകമക്കാള്   അധിേഭാമി   േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്    
കറാേ ഫാെ് ഴിസിതഭാമി  റബിചൄ.  ഇങ്ങടന ഭിചൃമുള്ള  തുേയുടെ ഴിനികമാഗം  
ഷംഫന്ധിചൃ് താടളപരയുന്ന നിര്കേവം നല്കു.. 
(i) കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിനുമുമ്പ്  ഫില്  തുേ തനത് പണ്ട് 
ഉഩകമാഗിചൃ്  നല്േിടമെില്  ഭിചൃം  റബയഭാമ തുേ  കറാേ ഫാെിടെ 
ഉഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃ്  ഭാര്ഗകയഖമില്  ഩരഞ്ഞിയിന്നുന്ന  രോതിമ 
ഩദ്ധ്തിേള്കക്കാ  ഇകത ഗണത്തില്ടപേ സ്പില്  ഒഴര്   കപ്രാജക്ടുേള്കക്കാ  
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(ii) കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം അധിേഭാമി റബിചൃ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നും  
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഗണത്തില്ടപേ  കപ്രാജക്ടുേള്   നെപാന്നുന്നതിന്  
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്   ഈ തുേ  31.03.2019-നേം  
ടേറഴളിക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
3.4  കേയല ഴാേര്  അകതാരിേിക്ക് ടഴള്ളക്കയം  കുെിശ്ശിേ നല്ോനുള്ള  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  തുേ ധനഴകുപ്  ഴിേഷനപണ്ടില്  നി.ം കുരഴ് ടേയ്തിണ്ട്ണ്ട്.  
എന്നാല്  ഇപ്രോയം  കുരവ ടേയ്ത തുേ േളിഞ്ഞാല്  ഭിചൃം തുേ ഴലടയ കുരഴാണ്.  
അതിനാല്  ഇത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുേളുടെ 
ഫില്  തുേ കഩാലം  നല്ോ   പണ്ടില്ല.  ഈ ഷാസേയയത്തില്   ഴറിമ 
കുെിശ്ശിേയുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ തുേ  യകണ്ടാ മൂകന്നാ ഴര്ശംടോണ്ട്  
ഗഡുക്കലാമി  അെയ്ക്കാവന്ന യീതിമിറാക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   
തീരുഭാനിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
 

3.5 ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗക്കായില്ലാത്ത  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നും  റ്റി.എഷ്.ഩി. 
ഴിസിതം അനുഴദിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  ഇതിടെ ഴിവദാംവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   
കവഖയിചൃിരു.. ഈ തുേ ഷര്ക്കായികറയ്ക്ക്  തിയിചൃെയ്ക്കുന്നതിന്  ടസഡ് ഒപ് 
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അക്കൗണ്ട് നല്േണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിചൄ.  കൂൊടത 
ഇങ്ങടന തിയിചൃെയ്ക്കുന്ന തുേ ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  കൂടുതലള്ള തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്   നല്കുന്നതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്േ് നല്ോ   
ഩേിേഴര്ഗ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപടുത്തി. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് കസ്റ്ററ്റ് 
പിനാ ഷ് ടഷല്  കജാമിെ് ടഷക്രേരിടമ കൂെി കേര്ത്ത്  കമാഗം ഴിലിക്കാ   
തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിേ ഴര്ഗ ഡമരക്ടര്  

3.6  േണ്ണൂര്  ജില്ലമിടറ കനഴല്  അക്കാദഭിമില്  ഭാറിനയം  ഷംസ്ക്കയിന്നുന്നത്  
വാസ്ത്രീമഭാമടല്ല.ം  യാഭന്തലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ്  ടഩാതു 
ജനങ്ങള്ക്ക്  ഴറിമ ബുദ്ധ്ിമുോടണ.ം  ഫഹു.ഭന്ത്രിയുടെ ജില്ലാതറ അഴകറാേന 
കമാഗത്തില്   ഩയാഭര്വിക്കടപേിരു.. ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് , 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ േലക്ടര് , ഫന്ധടപേ ജനപ്രതിനിധിേള്  എന്നിഴര്   കേര്ന്ന്  കനഴല്  
അക്കാദഭി അധിോയിേളുഭാമി  േര്ചൃ ടേയ്ത് പ്രശ്നം ഩയിസയിന്നുന്നതിന്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് , ശുേിതൃ ഭിശ   

3) ജില്ലാ േലക്ടര്, േണ്ണൂര്  
3.7  അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്, അഷിസ്റ്റെ്  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്   എന്നിഴര്  
ഴകുപ്പുതറ ട്രാ ഫര്  ആയും ഭറ്റു  ഴകുപ്പുേലികറയ്ക്കും കഩാകുകമ്പാള്  പൂര്ത്തിമാക്കിമ 
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുടെ ടഭശര്ടഭെ്  എടുക്കാടത കഩാകു.ടഴ.ം  അതിനാല്   
ഇഴയുടെ ഫില്ല്  നല്ോ   ോറതാഭഷം  കനയിടു.ടഴ.ം  കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ.   
      ഇങ്ങടന സ്ഥാനടഭാളിഞ്ഞു കഩാകുന്ന  എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ  ഇത്തയം 
ചുഭതറേള്  പൂര്ത്തിമാക്കിമതിനുകവശം ഭാത്രകഭ  കഭല്  ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഡൂേിമില്  
നിന്ന്  രിറീഴ് ടേയ്യാവൂ എന്ന്  നിര്കേവിന്നു.. അല്ലാടത രിറീഴ് ടേയ്താല്  
ഇത്തയം കജാറിേള്  രിറീഴിംഗ്  ഉകദയാഗസ്ഥടെ  ഴയക്തിഩയഭാമ ഫാധയതമാമി  
േണക്കാന്നും. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഡലു) ഴകുപ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

3.8 ഴിഴിധ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്, പ്രകതയേിചൃ് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്, ഩാര്േ് ഫില്  
എുവതുന്ന യീതി  അഴറംഫിക്കണടഭന്ന്  ഩറ  പ്രാഴവയം  നിര്കേവിചൃിരു.ടഴെിലം  
ഇത് പറപ്രദഭാമി നെപാന്നുന്നില്ല  എ. കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. ഭറ്റു ഴകുപ്പുേടല 
അകഩക്ഷിചൃ്  എഞ്ചിനീമരിംഗ് കപ്രാജക്ടുേളുടെ ടേറഴ്  കുരഴാണ്.  അതിനാല്  
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഒകയാ ഘേം തീരുന്ന മുരയ്ക്കും  ഩാര്േ് ഫില്  എുവതുന്ന 
യീതി  കൃതയഭാമി ഩാറിക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. ഇത്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അഴകറാേനം ടേയ്യണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

3.9 ഷംസ്ഥാനടത്ത ഏേ ഩേിേഴര്ഗ ഩഞ്ചാമത്താണ് ഇെഭറന്നുെി.  ഫഡജറ്റ് 
പ്രോയം അനുഴദിന്നുന്ന തുേ  കഭഖറാ ഴിബജനത്തിനു ഴികധമഭാമാണ്  ഈ 
ഩഞ്ചാമത്തിലം  ടേറഴളിന്നുന്നത്.  ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  ഭാത്രം 
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താഭഷിന്നുന്നതും ഴലടയ ഩിന്നാക്കം  നില്ന്നുന്നതുഭാമ ഈ  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഩദ്ധ്തി 
ആസൂത്രണ-നിര്ഴസണത്തില്  പ്രകതയേ ഇെടഩെല്  നെത്താ   തീരുഭാനിചൄ.   

 
1) ഩേിേഴര്ഗ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  ഴിേഷനപണ്ടിടെ ഉഩകമാഗത്തില്  നിന്ന് 
ഩിക്ാത്തറ കഭഖറയുടെ ഉമര്ന്ന  ഩയിധിയും  ഉത്ഩാദന കഭഖറയുടെ  കുരഞ്ഞ 
ഩയിധിയും  ളിഴാക്കാ   തീരുഭാനിചൄ.  എന്നാല്  ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തി, കുേിേള്, 
ബിന്നകവശിക്കാര്, വൃദ്ധ്ര്  തുെങ്ങിമഴര്ക്ക്  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള  കുരഞ്ഞ ഩയിധി 
ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.  ഩയീക്ഷണാര്ഥം  ഇത് 2019-2020 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാണ് 
ഫാധേം 

2)  ഩഞ്ചാമത്തികറയും ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും  ഉകദയാഗസ്ഥലാരുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം ടഭചൃടപടുത്താ   ജില്ലമില്  രു പ്രകതയേ കഭാണിേരിംഗ്  
ഷംഴിധാനടഭാരുക്കാ    ജില്ലാ േലക്ടകരാെ് നിര്കേവിന്നു.. ഇഴര്  നിിക്ിത 
ോറമലഴില്   ഩഞ്ചാമത്ത് ഷന്ദര്വികക്കണ്ടതും  ഩദ്ധ്തി ആസൂത്രണ നിര്ഴസണ 
ത്തില്  പ്രകതയേഭാമ ഇെടഩെല്  നെകത്തണ്ടതുഭാണ്. കൂൊടത  6 
ഭാഷത്തിടറായിക്കടറെിലം  ജില്ലാ േലക്ടറുടെ കനതൃതൃത്തില്  എല്ലാ ജില്ലാതറ 
ഉകദയാഗസ്ഥകയയും  ഭറ്റ് ഫന്ധടപേ ഉകദയാഗസ്ഥകയയും  ഉള്ടപടുത്തി 
ഩഞ്ചാമത്തില്  േയാമ്പ് നെത്തണം.  േയാമ്പില്  ഉമര്. ഴരുന്ന ആഴവയങ്ങള്  
ഩയിസയിക്കാ   പ്രകതയേ ഇെടഩെല്  ജില്ലാ േലക്ടര്  നെത്തണം. ഈ ോയയത്തില്  
ആഴവയഭാമ ഏകോഩനം  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നെത്തണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
  2)ജില്ലാ േലക്ടര്, ഇടുക്കി 

3) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3.10 ഭാര്ഗകയഖമില്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  
ഴിേഷന പണ്ടിടെ 20 വതഭാനം തുേ ലറപ് ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റി ഴചൃിണ്ട്ണ്ട്.  
എന്നാല്  േിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ന്നാം ഘേ ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്   
(ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്)  ഇത്രയും തുേ ആഴവയഭില്ല.  അതിനാല്  ഈ തുേ 
ടേറഴളിക്കടപൊടത േിെന്നുേമാണ്.  കവശിന്നുന്ന മൂ. ഭാഷം ടോണ്ട്  2-ാാാം 
ഘേ ബഴന ഩദ്ധ്തി  (ഭൂയസിത- ബഴന യസിതര്) പ്രോയം  സ്ഥറം  ഴാങ്ങാ   
ബുദ്ധ്ിമുോണ് എന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

 
ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഭാറ്റി ഴചൃിയിന്നുന്ന 20 വതഭാനം തുേമില്  നിന്ന്  ന്നാം 
ഘേഭാമി ഴീടു നല്കുന്നതിന്  ആഴവയഭാമ തുേ േളിചൃ്  ഫാക്കി തുേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിന്നുന്ന ഩക്ഷം   ഴീെിന് 
സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതെക്കമുള്ള ഭറ്റ് ആഴവയങ്ങള്ക്ക്  ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്.  
ഇങ്ങടന തുേ ഉഩകമാഗിന്നുകമ്പാള്  ോറ്റഗരി 1 സ്പില്  ഒഴര്   കപ്രാജക്ടുേളുടെ  
ഫില്  തുേ നല്കുന്നതിന്  മു ഗണന നല്കേണ്ടതാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 

3.11  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  ആധുനിേ ശ്മവാനം നിര്മ്മിന്നു.ണ്ട്. ഇതിടെ  
ഩയിഩാറനത്തിന്  ബായിചൃ തുേ ആഴവയഭാമി ഴരു..  േിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആധുനിേ ശ്മവാനത്തിടെ  ഉഩകമാഗം ഴലടയ കുരഴാണ്.  ഈ 
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ഷാസേയയത്തില്  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  ആധുനിേ ശ്മവാനം 
ആഴവയമുകണ്ടാ എ. ഩയികവാധികക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഷംസ്ഥാനത്ത് എത്ര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്   ആധുനിേ ശ്മവാനം ഉണ്ട്, എത്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്   
ഇതിടെ  നിര്മ്മാണം ആയംബിചൃിണ്ട്ണ്ട്, രു ശ്മവാനത്തിടെ നെത്തിപ് ടേറഴ്, 
എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം  ഇതിടെ ആഴവയമുകണ്ടാ എന്നിഴ ഩയികവാധിചൃ്  
രികപാര്േ് നല്ോ   ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപടുത്തി. 
ഇതികലല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ അബിപ്രാമവം അരിമിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് , ശുേിതൃ ഭിശ   

3) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3.12 മു   ഴര്ശങ്ങലിടറ കഩാടറ ഈ ഴര്ശവം SCP, TSP ഴിസിതത്തിടെ ടേറഴ് 
വതഭാനം കൂരഴാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ 
ഴിേഷന ഴകുപ്  കനയിണ്ട് നെപാന്നുന്ന  (ഷംസ്ഥാന പ്ലാനില്  നിന്ന്)  ഩദ്ധ്തിേളുടെ 
നിര്ഴസണം അഴകറാേനം  ടേയ്യുന്നകതാടൊപം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
നെപാന്നുന്ന SCP, TSP   കപ്രാജക്ടുേളും ജില്ലാതറത്തിലം ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം 
ഴിറമിരുത്തണം.  
      ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന്  ഩേിേജാതി, 
ഩേിേഴര്ഗ ഡമരക്ടര്ഭാകയാെ്  നിര്കേവിചൄ. ഷൃീേയിചൃ നെഩെി അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്   രികപാര്േ് ടേയ്യണം.  കൂൊടത SCP, TSP  
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  കുരമാനുള്ള ോയണങ്ങള്   ഷംഫന്ധിചൃ്  ഩയികവാധിചൃ് ഇതിടെ 
രികപാര്ണ്ട്ം അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്കണം 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
3) ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

3.13 ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ  കുേിേള്ക്ക് നല്കുന്ന 
റാഩ് കൊഩിടെ ഩയഭാഴധി യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  30,000/- രൂഩമാണ്.  ഐ.െി. ഭിശ   
ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ പ്രോയഭാണ്  ഭിഡില്  റഴല്  ടസ്പഷിപികക്കശന് ഈ 
നിയക്ക് നിിക്മിചൃിരുന്നത്. എന്നാല്  ടേല്കട്രാി , Centralised Procurement  and  
Rate Contract System (CPRCS)  മുകഖന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങുകമ്പാള്  30,000/- 
രൂഩമിറധിേഭാടണന്ന് േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്ത ഭിഡില്  ടറഴല്  
ടസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള  റാഩ് കൊഩ് ഭാത്രകഭ  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് 
നല്കേണ്ടതുളൂ. ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ  അര്സതടപേ  
ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  30,000/- രൂഩ ഴടയ ഴിറയുള്ള റാഩ് കൊഩ്  

നല്ോവന്നതാണ്.  ഭിഡ്–ടറഴല്  ടസ്പഷിപികക്കശ   താടളകചൃര്ന്നു..  

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. 
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 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 
 ഇതനുഷയിചൄള്ള നിയക്ക് രോതുക്കി നിിക്മികക്കണ്ടതുകണ്ടാ എന്ന് ഩയികവാധിചൃ്  
ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േണം. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് തീരുഭാനടഭടുന്നും.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഐ.െി.ഭിശ   

3.14 ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ഩാെകവഖയങ്ങലില്  ടഩേിയും ഩരയും ( PUMP SET) 
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് ധനഷസാമം നല്ോവന്നത്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു 
ഭാത്രഭാണ.് എന്നാല്  നഗയഷബാ പ്രകദവങ്ങലില്  അതത ് നഗയഷബേള്ക്ക ്  
ഇതിന് ധനഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്.  ഭാര്ഗകയഖമിടറ  ഭറ്റ് ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  
ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 ഭാരകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഒപീഷറുടെ  12.10.2018-ടറ േത്തും ഭാരകഞ്ചയി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  12.12.2018-ടറ േത്തും (CC 265/18) 
 

കപ്രാ.നം 108/19     അെെല്  1,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- ഉണര്ഴ് - ഭാനഷിോകയാഗയ ഩയിഩാെി  
ഩഞ്ചാമത്ത് ലപ്രഭരി ടസല്ത്ത്  ടഷെരില്  രു ലഷക്കയാട്രിസ്റ്റിടെ കഷഴനം  
റബിന്നു.ണ്ട്.  ഇഴിടെ ഴരുന്ന ഩറ കയാഗിേള്ന്നും  േൗിഷിറിംഗ് ആഴവയമുണ്ട്.  
അതിനാല്  ഇഴര്ക്ക്  േൗിഷിറിംഗ്  നല്കുന്നതിന്  രു ലഷകക്കാലജിസ്റ്റിടെ 
കഷഴനം  കൂെി റബയഭാന്നുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി  ഷംഫന്ധിചൃ്.  

4.2 ഭാരകഞ്ചയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  12.11.2018-റ  േത്ത് (CC/485/18) 
 
കപ്രാ.നം. 121/18    അെെല്  4,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:-  കുടുംഫശ്രീ  ഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക് ആെ് പ്രജനന യൂണിറ്റുേള്  
കുടുംഫശ്രീ ഗ്രൂപ് അെിസ്ഥാനത്തില്  ആെ് പ്രജനന  യൂണിറ്റ് സ്ഥാഩിചൃ്  
ഩഞ്ചാമത്തിന്  ആഴവയഭാമ  ആേി   കുഞ്ഞുങ്ങടല  ഉല്പാദിപിന്നുന്നതിനു 
കഴണ്ടിയുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ട്  നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  

4.3 ോറന്നുെി നഗയഷബ 
ോറന്നുെി നഗയഷബാ ടേമര് കഩഴ്സടെ 26.09.2018-ടറ േത്ത് (LSGD - DB3/283/2018 
LSGD) 
നഗയഷബാ പ്രകദവടത്ത  GVHSS  ോറന്നുെി, GGHS എന്നീ  സ്കൂളുേള്ക്ക്  MLASDFല്    
നി.ം  ഫഷ് റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  ഈ ഫസുേളുടെ ഇന്ധന ടേറഴ്, ലൈഴറുടെ കഴതനം 
തുെങ്ങിമ  ആഴര്ത്തന ടേറഴ് നഗയഷബമില്  നി.ം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് .  

4.4 ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  01.10.2018-ടറ  1/7-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം  Kerala Law Reforms  Commission  ലഴഷ് ടേമര്ഭാടെ  31.10.2018-
ടറ  D.O.No. 1/2018-ാാാം നമ്പര്   േത്തും (LSGD DB4/9/2018/LSGD) 

തീരുഭാനം  :- 
 

അനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം:- 
 

 അനുഭതി നിയഷിചൄ.  ഇത്തയം ടേറവേള്  PTA ഴസിക്കണം 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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 ഩഞ്ചാമത്തില്   10 ഇയേ ഴീടുേള്  റ്റഴീൊന്നുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അംഗീോയം 
റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  അെെല്  63.00 റക്ഷം രൂഩ.  അംഗീകൃത ഏജ ഷിടമ ടെണ്ടര്  മുകഖന 
േടണ്ടത്താനാണ്  ഉകേവിന്നുന്നത്. കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി,ഫി) ഴകുപ് 

4.5 പൂകക്കാണ്ട്ോഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  24.09.2018-ടറ  േത്തും  പൂകക്കാണ്ട്ോഴ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ   23.05.2018 -ടറ A3-1943/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
(CC 77/18) 
കപ്രാ.നം. 94/19, 95/19   അെെല്  1,56,000/-(ജനരല് ) 
           3,90,000/- (SCP) 
കഩയ്:-1) േക്കൂഷ് മുരി നഴീേയണം (ജനരല് ) 
     2)േക്കൂഷ് മുരി നഴീേയണം (SCP) 
 േക്കൂഷ്   മുരി  നഴീേയണത്തിന് ടഩാതു ഴിബാഗം,  ഩേിേജാതി  ഴിബാഗം  
എന്നിഴമിറാമി  യണ്ടു കപ്രാജക്ടുേള്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്.  
ഇതിന് പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
  

4.6 തിരുഴാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ 23.10.2018-ടറ  േത്ത് ( CC 314/18) 

കപ്രാ.നം. 101/19     അെെല്   3,00,000/- 
കഩയ്:- ഗ്രീ   കപ്രാകോകക്കാള്  നെപിറാക്കാ    
ഷര്ക്കാര്  എയ്ഡഡ് സ്കൂലിടറ  ന്നാം ക്ലാഷ്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഷൗജനയഭാമി 
സ്റ്റീല്  ഴാേര്  കഫാേില്  നല്കുന്നതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് . 

4.7കേയല ഷംസ്ഥാന ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   അകതാരിറ്റി  
കേയല ഷംസ്ഥാന ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ  08.11.2018-ടറ E 4 - 4836/18/ 
കേ.ഷം.ഷാ.ഭി.അ. 
ഷംസ്ഥാനടത്ത മുുവഴ   കുടുംഫശ്രീ അംഗങ്ങകലയും  ഩത്താംതയം  ഴിജമിചൃഴയാക്കി 

ഭാറ്റുേ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ  തയ്യാരാക്കിമ ‘ഷഭ’  കപ്രാജക്ട്  കുടുംഫശ്രീയും 
അംഗീേയിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  ഩത്താംതയം ഴിജമിചൃിേില്ലാത്ത  CDS ബയണഷഭിതി അംഗങ്ങടല  
തുെര്  ഴിദയാബയാഷ ഩദ്ധ്തിമില്   ഉള്ടപടുത്തുന്നതിന്  ആഴവയഭാമ പീഷ്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്താ   നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ലറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയമുള്ള  ഴീടുേളുടെ നിര്മ്മാണം 
മുെങ്ങരുടതന്ന നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയേ  അനുഭതി 
നല്കു..  

തീരുഭാനം:- 
 

ഭറ്റു  ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിക്കണടഭന്ന  നിഫന്ധന 
കമാടെ  പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..  
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.8 ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  05.11.2018-ടറ A2-5816/17-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ലറപ് ഭിശനില്   ഩദ്ധ്തിക്ക് റബയഭാമ ഴിസിതം  1.20 കോെി 
രൂഩമാണ് (കലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഉള്ടപടെ). അര്സയാമ 29 
കഩയില്  25 കഩര്  എഗ്രിടഭന്റു ഴചൄ.  നാലകഩര്  തീയകദവ ഩയിഩാറന നിമഭത്തിടെ  
ഩയിധിമില്   ഭൂഭിയുള്ളഴയാണ്. ഇഴര്ക്ക് ധനഷസാമം  നല്ോ   േളിമില്ല.  
അതിനാല്  കവശിന്നുന്ന തുേ ഉഩകമാഗിചൃ്  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ബഴന യസിതരുടെ  
ഷപ്ലിടഭെരി റിസ്റ്റിലള്ള  ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് .  

 

4.9 ടഩയലകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  14.11.2018-ടറ  േത്തും ടഩയലകശ്ശയി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  03.11.2018-ടറ  A2-6558/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1062/18 - CC 459/18) 

 

കപ്രാ.നം. 17/19   അെെല്  1,72,500/- രൂഩ 
കഩയ്:- സ്കൂള്   ഩൗള്ട്രി  ക്ലഫ് 
 

ഩഞ്ചാമത്തില്  5 സ്കൂളുേലിറാമി  ഒകയാ സ്കൂളുേലികറയും  50 കുേിേള്ക്ക് 5  
കോളിേളും , തീറ്റടേറഴിനാമി  100 രൂഩയും  നല്ോനുള്ള  കപ്രാജക്ട്  നെപാക്കാ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 

 
4.10 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  12.11.2018-ടറ േത്തും ഴമനാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രേരിയുടെ  10.10.2018-ടറ  DP -14-1005/18-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 1051/18-  CC 452/18) 

 
 

കപ്രാ.നം. 388/19  അെെല്  15,00,000/-  രൂഩ 
കഩയ്:- ഴിജ്ഞാ   കജയാതി 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇതിനാമി  80.0 റക്ഷം രൂഩകമാലം  ആഴവയഭാമി 
ഴരുടഭന്ന് കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി.  അതിനാല്  ഇത്  
ഘേം ഘേഭാമി  നെപാക്കിമാല്  ഭതിടമന്ന 
നിര്കേവകത്താടെ അനുഭതി  നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇത് ഩയികവാധിചൃ്  ലറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് 
ഒപീഷര്  രികപാര്േ്  നല്േണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

 

തീരുഭാനം:- 
 

അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഷമ്പൂര്ണ ഷാക്ഷയതയുഭാമി  ഫന്ധടപേ് ഴിജ്ഞാ   കജയാതി എന്ന കപ്രാജക്ടില്  
േയാമ്പ് ഷംഘെിപിക്കല്, ഇ രക്ടര്ഭാര്ന്നും അദ്ധ്യാഩര്ന്നും  ഩയിവീറനം, ഭറ്റു 
േയാമ്പുേള്  എന്നിഴ കൂെി നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  

 

4.11 ഴാലമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 13.11.2018-ടറ േത്തു് 
(SRG 1059/18 -CC 469/18) 
 
 

കപ്രാ.നം. 14/19 അെെല്  1,00,000/-  രൂഩ (തനത് പണ്ട് 80,000/- രൂഩ,  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 20,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഴാലമം ൌണില്   CC TV സ്ഥാഩിക്കല്  
 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴാലമം  ബാഗത്ത്  ഒെമില്  ഭാറിനയം തള്ളുന്നത്  തെമാ   
ഷി.ഷി. റ്റി.ഴി. േയാഭര സ്ഥാഩിചൄ. ഇതിന്  ഷാധൂേയണം  ഷംഫന്ധിചൃ്.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
4.12 േിളകക്കാത്ത്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 13.11.2018-ടറ േത്തു് 
(SRG 1060/18 -CC 492/18) 
 
 
 

കപ്രാ.നം. 45/19      അെെല്  6,75,000/-  രൂഩ (SCP) 
കഩയ്:- ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ  യുഴാക്കള്ക്ക് ഷൃമം ടതാളില്  -ൊക്സി ോര് /  
        ഩിക്കഩ് ഴാ   
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്   ഷൃമം ടതാളിറിടെ ബാഗഭാമി ൊക്സി ോര്  /ഩിക്കഩ് 
ഴാ   (SCP)   ഴാങ്ങി നല്ോ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിനാഴവയഭാമ  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം റബിക്കാ    ബുദ്ധ്ിമുോമതിനാല്  ഒകോ ൊക്സി 
ഴിബാഗത്തില്ടപേ നാലേക്ര ഴാസനം  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.    

 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം   ഷാക്ഷയതാ കേന്ദ്രത്തിടറ ബൗതിേ 
ഷാസേയയം  ടഭചൃടപടുത്തുേ, ഩാഠ രോര്േങ്ങളുടെ ഴിറ, 
ഷാക്ഷയതാ ഭിശന് അെയ്കക്കണ്ട പീഷ്  എന്നിഴയ്ക്കാണ് 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് തുേ ടേറഴളിക്കാവന്നത്.  മുേലില്  
ഩരഞ്ഞഴയ്ക്ക്  തുേ  ടേറഴളിക്കാവന്നതല്ല.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഷഭീഩടത്ത  ഴയാഩായിേളുടെ  കൂെി   ഴിസിതം 
ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട് എന്നതിനാല്  പ്രകതയേഭാമി 
ഩയിഗണിചൃ്  ഷാധൂേയണം നല്കു.. 

തീരുഭാനം:- 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്   തീരുഭാനടഭടുക്കാ   
അനുഭതി നല്കു.. ഇത്തയം ഴിശമങ്ങള്   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് 
നല്കുന്നത്  ളിഴാകക്കണ്ടതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.13 നാരാത്ത്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 14.11.2018-ടറ േത്ത്  (SRG 1061/2018  CC-
465/18) 

 

 
 

ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിരുന്ന താടളപരയുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്  
ളിഴാക്കി  നാരാത്ത്  കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് .   
 

ക്രഭ 
നം 
കപ്രാജക്ട് 
നം 

കഩയ് അെെല്  

1 30/19 തയ്യല്  യൂണിറ്റ്  4, 70, 558/- 

2 31/19 ഩറസായ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്  3, 52,940/- 

3 32/19 കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റിന് ഷൃമം ടതാളില്   6,00,000/-  

4 33/19 ഴനിതേള്ക്ക്  ത്രീ ഴീറര്  ഩയിവീറനം  3,00,000/-  

5 246/19 ഇരചൃികക്കാളി  ഉല്പാദനം - ഴനിത  10,40,000/-  

ആടേ അെെല്   - 27,63,528/- രൂഩ  
 

4.14 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2018-ടറ േത്ത്  
 
 

കപ്രാ.നം. 318/19            അെെല്  5,00,000/-  രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- ബിന്നകവശിക്കാര്ക്ക്  ഴിഴിധ ഷസാമങ്ങള്  
ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തില്ടപേ  ശ്രീ. ഫാബു. എ .ടേ.   ഩാറമാെ് നെ എന്ന 
ആള്ക്ക് 2012-ല്   കതാെന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം ലഷഡ് ഴീല്  
ഘെിപിചൃ  സ്കൂേര്  നല്േിമിരു.. ഇത്  കറാേരി  േചൃഴെത്തിന് ഉഩകമാഗിന്നു..  
ഇകപാള്  ഇത് പ്രഴര്ത്തന യസിതഭാണ്. അതിനാല്  രു സ്കൂേര്  കൂെി നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .    

 

 
4.15 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2018-ടറ േത്തു് 
(SRG 1069/18 -CC 511/18) 
 
 

കപ്രാ.നം. 362/18    അെെല്  15,00,000/-  രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- ഴെേയ, കുറ്റിമാെി േെത്തനാെ്, കഩയാമ്പ്ര,കോളികക്കാെ് എന്നിഴിെങ്ങലിടറ  
നാലികേയ ഉത്ഩാദന  േമ്പനിേള്  
ഴെേയ, കുറ്റയാെി, േെത്തനാെ്, കഩയാമ്പ്ര, കോളികക്കാെ് എന്നീ നാലികേയ ഉത്ഩാദേ 
േമ്പനിേൾ മുകഖന ടതങ്ങിൻലതേൾ ഉൽഩാദിപിചൃ് േർശേർക്ക് നൽോനുള്ള 

തീരുഭാനം:- 
 

 

കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  നെത്താനുകേവിന്നുന്ന   
പ്രവൃത്തിേളുടെ ഴിവദാംവങ്ങള്  ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കണം.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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നൂതന കപ്രാജക്ടാമി ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഈ നാലികേയ 
ഷംഘങ്ങൾക്ക്  തുേ ഗ്രാൊമി നൽോനാണ് ഉകേവിചൃിയിന്നുന്നത്. നൂതനാവമങ്ങൾ 
ഇല്ല എ.ം കൃശിഴകുപ് ആഴവയഭാമ ടതങ്ങിൻ ലതേൾ ഉത്ഩാദിപിചൃ് 
േർശേർക്ക് നൽകു.ടണ്ട.ം കൃശിഴകുപ് അരിമിചൃതനുഷയിചൃ് ഷംസ്ഥാനതറ 
അപകററ്റ് േമ്മിറ്റി ഇതിന് അനുഭതി നൽേിമില്ല. പ്രകതയേ  അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

4.16 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2018-ടറ േത്തും ബയണഷഭിതിയുടെ 
25.10.2018-ടറ േത്തും 
  േമര്  ലേത്തരി  ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്ക്ക്  ഴര്ക്ക് ടശഡ് 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനാമി  താടളപരയുന്ന കപ്രാജക്ടുേള്  ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്. (SRG 
1079, 1071, 1072, 1073/18) 

 

ക്രഭ 
നം 
കപ്രാ.നം. കഩയ് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം 

1 482/19 ലഴണ േമര്  ടഷാലഷറ്റിക്ക് 
ധനഷസാമം നല്േല്    

15,00,000/- രൂഩ 

2 489/19 േെലണ്ടി േമര്  ടഷാലഷറ്റിക്ക്  
ധനഷസാമം നല്േല്  

15,00,000/- രൂഩ 

3 1235/19 കേയല ലേത്തരി ഴീകഴഴ്സ് 
ടഷാലഷറ്റി  ഴര്ക്ക് ടശഡ്  
േിരമി   ഩീെിേ, അളിയൂര്  

15,00,000/-രൂഩ 

4 1249/19 ഇയങ്ങല്ലൂര്  േമര്  ഴയഴഷാമ 
ഷസേയണ ഷംഘം  - ലഴണ  

30,00,000/-രൂഩ 

ഭാര്ഗകയഖമിടറ ഴയഴസ്ഥ ളിഴാക്കി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമ മുുവഴ   
തുേയും  ധനഷസാമഭാമി നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

4.17 ഭണാര്ക്കാെ് മുനിഷിപാറിറ്റി  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  15.11.2018-ടറ  േത്തും ഭണാര്ക്കാെ്  
നഗയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ 13.11.2018-ടറ A2- 1456/2018-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും (SRG 
1075/CC  504/18) 
കപ്രാ.നം. 24/19     അെെല്   6,93,000/- (SCP) 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ്  കൃശി ഡമരക്ടറുടെ  രികപാര്േ് ഷസിതം  
ഷഭര്പിക്കണം. രികപാര്േ് റബിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

 

ഈ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങളുടെ പ്രഴര്ത്തനം, 
പ്രലമത്തിലണ്ടാമ നഷ്ടം  എന്നിഴയുടെ ഴിവദാംവങ്ങള്  
ഷസിതം  ഩയികവാധിചൃ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   
രികപാര്േ് നല്േണം. രികപാര്േ് റബിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ്  
ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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കഩയ്:- ലസസ്ക്കൂള്  ഴിബാഗം എഷ്.ഷി. ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ലഷക്കിള്  ഴാങ്ങി 
നല്േല്  

  

ഈഴർശം ഩദ്ധ്തിമിൽ ലസസ്കൂലിടറ ഩേിേജാതി ഴിബാഗം ഴിദയാർഥിേൾക്ക് 
ലഷക്കിൾ ഴാങ്ങി നൽോൻ കപ്രാജക്ട് ഉൾടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതു നെപാക്കാൻ 
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്  
 

 

4.18ഐക്കയനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.11.2018-ടറ േത്തും  17.07.2018-ടറ  1(2) 
-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  
കപ്രാ.നം. 61/19    അെെല്   50,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- സ്കൂള്   സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ്  കേഡറ്റ് ധനഷസാമം  

  
 
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ േെമിയിപ് ഗഴൺടഭൻര് സമർ ടഷക്കൻഡരി സ്കൂലിൽ സ്റ്റുഡെ് 
കഩാറീഷ് കേഡറ്റ് പ്രഴർത്തിന്നു.ണ്ട്.   സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ് കേഡറ്റിന് 
ധനഷസാമം നൽോൻ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്  
  

4.19ഐക്കയനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.11.2018-ടറ േത്തും  ഐക്കയനാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  18.09.2018-ടറ  A3 - 10/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
കപ്രാ.നം. 67/19, 140/19, 139/19, 69/19  അെെല്  25,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- ഩേിേഴര്ഗ കുേിേള്ക്ക് ഩഠകനാഩേയണങ്ങള്  (കഭവ, േകഷയ)  

  
 
 

ഐക്കയനാെ് ഩഞ്ചാമത്തിടറ േിറ ഩേിേഴർഗ ഴിബാഗത്തിൽടപേ കുടുംഫങ്ങൾ 
ക്രിസ്തുഭതത്തികറക്ക് ഩയിഴർത്തനം ടേയ്തു .അതിനാൽ 2015 മുതൽ ഇഴർക്ക് ജാതി 
ഷർേിപിക്കറ്റ് റബിന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ ലട്രഫൽ എക്സ്റ്സ്റ്റൻശൻ ഒപീഷറുടെ 
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ  താടളപരയുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് 
ധനഷസാമം നൽോൻ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് 

1) ഴിഴിധ കോസുമാേള്ന്നു ഩഠിന്നുന്ന  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക ്
ധനഷസാമം 

അെെല്  64,000/- രൂഩ 

2) ഩേിേഴര്ഗ കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഴാേര്  ൊെ് അെെല്  30,000/- 

3) ഩേിേഴര്ഗത്തില്ടപേ  വൃദ്ധ്ര്ക്ക് േേില്  ഴാങ്ങല്  അെെല്  43,500/- രൂഩ 

 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്കു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇതികലല്  ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്േ് നല്ോ   
ഩേിേഴര്ഗ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിേഴര്ഗ ഡമരക്ടര്  
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4.20കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ   22.11.2018-ടറ  േത്തും  ജില്ലാ  
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  07.11.2018-ടറ  2(3) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (CC-
552/18  SRG-1107/18)    
കപ്രാ.നം. 605/19   അെെല്  4,78,819/- രൂഩ(ഴിേഷനപണ്ട്)  
                        21,181/- രൂഩ (കനാി  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ) 
കഩയ്:- അമര്ന്നുന്നം ഡിഴിശനില്  സ്കൂളുേലില്  കഴാലി ഫാള്, ഫാസ്ക്കറ്റ് ഫാള്, 

ഫു്ഫാള്  ഩയിവീറനം  
  
 

അമർന്നുന്നം ഡിഴിശനിടറ ഏള് മുതൽ 9 ഴടയ ഉള്ള ക്ലാസ്സുേലിടറ  എല്ലാ 
എയ്ഡഡ് ഷർക്കാർ സ്കൂളുേലിടറ കുേിേൾക്ക് കഴാലികഫാൾ ഫാകറ്റ്കഫാൾ 
ഫു്കഫാൾ ഩയിവീറനത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. രു പ്രകതയേ ഡിഴിശനിൽ ഭാത്രം 
ഉൾടപടുന്നതിനാൽ ഷർക്കാർ അനുഭതി  കഴണടഭന്ന് നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   
അരിമിചൃതനുഷയിചൃ്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്  

4.21 കുമ്പലം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ   22.11.2018-ടറ  േത്തും  (SRG 1108/18   CC 
286/18)    
കപ്രാ.നം. 65/19    അെെല്   12,00,000/-- രൂഩ  
കഩയ്:- ഭ യടതാളിറാലിേളുടെ ഭക്കള്ക്ക്  റാഩ് കൊപ്  

  

ഭാർഗകയഖ പ്രോയം ഫിരുദതറം  മുതലള്ള ഭ യടത്താളിറാലിേളുടെ ഭക്കൾക്ക് റാഩ് 
കൊപ് നൽോം. ഩഞ്ചാമത്തിടറ േിറ ഭ യടതാളിറാലിേളുടെ ഭക്കൾ ഩായറൽ 
കോകലജിറാണ് ഩഠിന്നുന്നത്. ഇഴർന്നു കൂെി റാഩ് കൊഩ് നൽോൻ അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 

4.22  അയ്മനം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  24.11.2018-ടറ േത്തും  അയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  22.11.2018-ടറ േത്തും (SRG 1109/18 - CC 575/18) 
കപ്രാ.നം. 218/19    അെെല്   23,90,000/-- രൂഩ  
      (തനത് പണ്ട് 3,50,000/- രൂഩ 
      ശുേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം  20,40,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 

  
 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 
 

ഈ പ്രകദവടത്ത കസ്പാര്്ഷ് ഭിേഴ്, പ്രകതയേത,ഭറ്റു 
സ്ഥാഩനങ്ങള്    എന്നിഴ ഷംഫന്ധിചൃ്  ജില്ലാ 
കസ്പാര്്ഷ് േൗിഷിറിടറ  രികപാര്േ് ഷസിതം 
ഷഭര്പിക്കണം.  രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് തീരുഭാനിന്നും 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

യൂണികഴഴ്സിറ്റി യജികരശ   ഷംഫന്ധിചൃ കയഖ  
സാജയാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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പ്രലമടത്തത്തുെര്ന്ന് ഏേകദവം 320 േക്കൂഷ് ഩഞ്ചാമത്തില്  നവിചൄകഩാമി. 
ശുേിതൃഭിശ   പണ്ട്  കൂെി കേര്ത്ത്  170 കഩര്ന്നു കൂെി  േക്കൂഷ് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  
കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരു..  ODF ആമി പ്രഖയാഩിചൃ  
ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   
തയ്യാരാകുന്നില്ല.  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ അനുഭതി  ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

4.23  ധര്മ്മെം  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  24.11.2018-ടറ േത്തും ധര്മ്മെം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രേരിയുടെ  01.11.2018-ടറ A2/4119/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  25.04.2018-ടറ  
4/202/18-ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  ഫഹു. തറകശ്ശയി ഷഫ് ജഡജ് 
കോെതിയുടെ  CMP 519/17-ാാാം  നമ്പര്  ഉത്തയവം  

 
കപ്രാ.നം. 153/18            അെെല്   5,50,000/-- രൂഩ  
      (തനത് പണ്ട് 1,50,000/- രൂഩ 
      ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  4,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േലത്തില്  ഩരമ്പ്  േിണര്  നിര്മ്മാണം 

  
 

േലത്തില്പരമ്പ് േിണര്   നിര്മ്മാണം  എന്ന കപ്രാജക്ട്  2017-18 ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിരു..  കുെിടഴള്ള ക്ഷാഭം  കനയിേതിനാല്  ഷാകെതിേ 
അനുഭതി റബിക്കാടത തടന്ന  ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി  ഏടറ്റടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആയംബിചൄ.  
നിര്മ്മാണം ഷംഫന്ധിചൃ്  നിര്ഴസണ ഘേത്തില്  കോെതി കേസുണ്ടാമി. 
ഴിജിറ ഷ്  ഩയികവാധനയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില്   ഩയാതി അെിസ്ഥാന 
യസിതഭാടണന്ന് േടണ്ടത്തി.  ഫഹു. തറകശ്ശയി ടസ്പശയല്   ജഡജ്  കോെതിയുടെ 
CMP 519/17-ാാാം  നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  കേഷ് തള്ളി. ഈ പ്രവൃത്തി 
പൂര്ത്തിമാക്കാനും  ഇതുഴടയ ടേയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിക്ക് തുേ നല്ോനും  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

4.24  ടഩയലകശ്ശയി   ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  30.11.2018 ടറ േത്തും  ടഩയലകശ്ശയി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  22.11.2018-ടറ A2-6558/17-ാാാം  മ്പര്  േത്തും 

 

തീരുഭാനം:- 
 
 

 ഇത് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   ഩയികവാധിചൃ്  
രികപാര്േ് നല്േണം. ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്. 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
 ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 
 

 
 

ഷാകെതിോനുഭതി അെക്കമുള്ള ഭറ്റ് നെഩെിക്രഭങ്ങൾ 

ഩാറിചൃ്  പ്രഴർത്തി പൂര് ത്തിമാക്കാ   അനുഭതി നല്കു.. 
ബാഗിേഭാമി നിര്മ്മാണം നെത്തിമ  ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി 
തടന്ന  കവശിന്നുന്ന നിര്മ്മാണവം  പൂര്ത്തിമാക്ക ണടഭന്ന  
നിഫന്ധനകമാടെ  ഇതുഴടയ നെത്തിമ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫില്   
തുേ  (ഴാറുകഴശടെ  അെിസ്ഥാന ത്തില്) നല്ോനും 
അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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കപ്രാ.നം. 29/19    അെെല്   1,50,000/-- രൂഩ (SCP) 
 കഩയ്:- എഷ്.ഷി. ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  റാഩ് കൊഩ് 

  
 

Centralized  Procurement  and  Rate Contract System  മുകഖന  റാഩ് കൊഩ് 
ഴാങ്ങുന്നതിന്  നിയക്ക് 33,302/- രൂഩമാണ്. ഈ നിയക്കില്  റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി 
നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

 

4.25   ഩാറക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  15.11.2018-ടറ  േത്തും  ഩാറക്കാെ് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  14.11.2018-ടറ   C - 1586/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG 
1074/18  - CC - 516/18) 
കപ്രാ.നം. 29/19    അെെല്    - 5,00,000 (SCP)   
കഩയ്:- കതാറാനിക്കാഴ്  SC കോലനി  ഷാംസ്ക്കായിേ നിറമം 

  
 

കതാറാനിക്കാഴ്  ഩേിേജാതി കോലനിമില്  നിര്മ്മിന്നുന്ന ഷാംകായിേ നിറമത്തിന്  
ഩിയാമിയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  ഴിസിതം നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് .  

 

4.26   കുറ്റികക്കാല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  01.12.2018-ടറ േത്ത് (SRG -1174/18 -   
CC 678/18) 
കപ്രാ.നം. 228/19    അെെല്    - 4,95,900 (SCP)  
 കഩയ്:- ഭറകഴണ്ട്ഴ വൃദ്ധ്ര്ക്ക് േേില്   

  
 

ഭറകഴണ്ട്ഴര്ക്ക് േേില്  എന്ന കപ്രാജക്ട്  2017-18 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഉള്ടപടുത്തിമിരു..  (കപ്രാ.നം. 92/18) ഇത് േൂ ഫില്  ആമി.  ജില്ലമില്  ഭറകഴണ്ട്ഴ 
ഴിബാഗത്തിനുള്ള പണ്ട് എഷ്.ഷി.ഩി മില്  നിന്ന്  റ്റി.എഷ്.ഩി.മികറാേ്  
ക്രഭീേയിചൃാണ്  ഈ ഴര്ശം പണ്ട് അനുഴദിചൃത്. അതിനാല്  എഷ്.ഷി.ഩി.  
ഴിസിതം കുരഞ്ഞു.   ഈ  ഴര്ശം  4,20,000/-  രൂഩമാണ്  എഷ്.ഷി.ഩി. ഫജറ്റ് 
ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൃ് ഭറ്റ്  കപ്രാജക്ടുേള് ക്ക് (േൂ ഫില്ലിടറ) തുേ നല്േി.  അതിനാല്  
ഈ തുേ ഴിേഷനപണ്ടില്  (ജനരല്) നികന്നാ റ്റി.എഷ്.ഩി.മില്  നികന്നാ  നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  
 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.13 അനുഷയിചൃ്  
തീരുഭാനം ഩിന്നീെ് അരിമിന്നുന്നതാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഐ.ടേ.എം 

തീരുഭാനം:- 
 

05.09.2018-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  
തീരുഭാനത്തില്   താടളപരയുന്ന തിരുത്തല്  ഴരുത്തു..  
ഩിയിമായി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  തുേ ലേഭാരാ   അനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

 ടഩാതു ഴിബാഗം ഴിേഷന പണ്ടില്  നി. തുേ നല്ോ   
അനുഭതി നല്കു.. 
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4.27 ഩള്ളിക്കകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോേമംജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.11.18 ടറ േത്തും ഩള്ളിക്കകത്താെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.09.18ടറ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം.  

 

കപ്രാ.നം  148/19            അെെല്  14,93,800/-  രൂഩ  
       ( തനതുപണ്ട് 10,62,205/-  രൂഩ 
       കലാക്ക് ഴിസിതം 4,31,595/-  രൂഩ) 
2016-17 ല്  േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. ആടേ 
ഗുണകബാക്താക്കള്  532. ഇതില്  211 കഩര്   നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി കയഖേള്  
ഷഭര്പിചൄ ധനഷസാമം ലേപറ്റി.321 കഩര്  31.03.17 നേം പൂര്ത്തിമാക്കി. എന്നാല്  
കയഖേള്  ഷഭര്പിക്കാ   േളിമാത്തതിനാല്  തുേ നല്േിമില്ല, ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18, 
2018-19 ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരു.. ODF ആമി പ്രഖയാഩിചൃതിനാല്  
ധനഷസാമം നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് 

4.28 ഴിറയാപള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.09.18 ടറ േത്ത് (CC65/18) 

2015-16 ഴര്ശം ഉള്ടപടുത്തിമിരുന്ന അയമാക്കൂല്  താടള േിരന്നുനി മുക്ക് ഫു്ഩാത്ത് 
എന്ന കപ്രാജക്ട് (നം.224/16) േയാറുോയ   06.01.2017 ല്  പൂര്ത്തിമാക്കി. ഫില്തുേ 
85,218/- രൂഩ. 2016-17 ല്  ഈ കപ്രാജക്ടു സ്പില്  ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്താ   
ഴിണ്ട്കഩാമതിനാല്  തുെര്.ള്ള ഴര്ശവം ഉള്ടപടുത്തിമിരുന്നില്ല. ഈ ഴര്ശം  
സ്പില്ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്താ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

4.29 ഗ്രാഭഴിേഷനേമ്മീശണറുടെ 14.12.2018 ടറ 12/2018/CRD നമ്പര്  കുരിപ് 
(SRG 1212/18) 
  ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുേള്  RIDF, PMGSY ഩദ്ധ്തിേലില്  ഉള്ടപടുത്തി 
നെപിറാക്കാനുകേവിന്നുന്ന പ്രവൃത്തിേള്  ഩറതും അഴയുടെ അംഗീോയം റബിന്നുന്ന 
മുരയ്കക്കാ അധിോയ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അരിമിപ് റബിന്നുന്ന മുരയ്കക്കാ ഭാത്രം 
പ്രാഥഭിേഭാമി ടേകയ്യണ്ട ലഷറ്റ് ഷര്കവ, കഷാമില്  ടെസ്റ്റ്, എസ്റ്റികഭറ്റ് 
തയ്യാരാക്കല് , DPR തയ്യാരാക്കല്  തുെങ്ങിമഴ നെത്തുന്നതാമാണ് ോണുന്നത്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇത് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
ഩയികവാധിചൃ്  രികപാര്േ് നല്േണം. രികപാര്േിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് തീരുഭാനടഭടുന്നും 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ      

തീരുഭാനം:- 
 

2017- ആദയം പൂര്ത്തീേയിചൃ കപ്രാജക്ടാമതിനാല്  
ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  രോതിമ കപ്രാജക്ടു 
തയ്യാരാക്കി തുേ നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഇതുമൂറം പ്രഴര്ത്തിയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ്, DPR എന്നിഴ കൃതയഭാമി ഷഭര്പിചൃ് അംഗീോയം 
കനെി ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ആയംബിക്കാ   േളിയുന്നില്ല. 
 ഈ ഷാസേയയത്തില്  RIDF, PMGSY കഩാലള്ള കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക ്  
ടപ്രാകപാഷലേള്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി നല്കുന്നതിന് ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, 
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തുേള്  മു കൂേി പ്രഴര്ത്തിേള്  േടണ്ടത്തി പ്രാഥഭിേ അകനൃശണ 
കജാറിേലാമ ലഷറ്റ് ഷര്കവ, കഷാമില്  ടെസ്റ്റ്, DPR തുെങ്ങിമഴ തയ്യാരാക്കി 
ഴയ്ക്കുന്നതിനുകഴണ്ടി ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  കപ്രാജക്ട് ഉള്ടക്കാള്ളിന്നുന്നതിന് 
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

    

4.30 ആരാണ്ട്രോള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആരാണ്ട്രോള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 11.12.18 ടറ േത്ത്  (SRG -1213/18) 
   
ഩഞ്ചാമത്തിന് മൂന്നാംഗഡു ടഩാതുഴിബാഗം ഴിേഷനപണ്ടാമി അനുഴദിചൃത് 
95,82,000/- രൂഩമാണ്. ഇതില്  87,05,648/- രൂഩ കേയല ഴാേര്  അകതാരിറ്റിക്ക് 
അെയ്കക്കണ്ട കുെിശ്ശിേമാമി ഩിെിചൄ. ഫാക്കി റബിചൃത് 8,76,000/-രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. 
ഇത് ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനടത്ത ഫാധിന്നും എന്നതിനാല്  തുേ കുരഴ് ടേയ്യുന്നത് 
തത്ക്കാറം ഭയഴിപിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്   

 

4.31 ടേങ്ങഭനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 5.11.18 ടറ J1-20081/2018-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
എരണാകുലം ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേിഡമരക്ടറുടെ 20.07.18 ടറ F-6868/18-

ാാാം നമ്പര്  േത്തും (LSGD – DA/795/2018-LSGD)   
 

താടളഩരയുന്ന  യണ്ടുകപ്രാജക്ടുേള്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്. 
1. കപ്രാ.നം  45/19            ഭ യേര്ശേരുടെ ഭക്കള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
2. കപ്രാ.നം. 65/19  ഭ യഴില്പനയ്ക്ക് കഭാകോര്  ലഷക്കിളും ഐസകഫാക്സം 
 
ടേങ്ങഭനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഷമുര/ഉള്നാെ   കഭഖറമില്  ഉള്ടപടുന്നില്ല.  
എന്നാല്  ഭംഗറരോള ഈ ഩഞ്ചാമത്തിലൂടെമാണ് േെ. കഩാകുന്നത്. അതിനാല്  
ഈ കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇതിന് ഴേമിരുത്തുന്ന തുേ  ഩിക്ാത്തറ കഭഖറമില്   
ഉള്ടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇത് ധനഴകുപിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ   
നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

അനുഭതി നിയഷിചൄ 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ  ്
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4.32 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 09.10.2018 ടറ DTP/D3-4789/17-
ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (LSGD-DA1/664/18/LSGD) 

   
കുേിേള്ക്കിെമിടറ ബുദ്ധ്ിഩയഭാമ ടഴകഴിലിേള്, ഒേിഷം., ടഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി 
തുെങ്ങിമ കനയിടുന്നതിന് ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴയക്തിേളുടെ കക്ഷഭവം ഴിേഷനവം 
റക്ഷയഭാക്കി തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ശുബാപ്തി എന്ന കഩയില്  രു ജില്ലാതറ 
ബിന്നകവശി ഴിബഴകേന്ദ്രം (DDRC) സ്ഥാഩിന്നു.ണ്ട്. ഇത്തയം കുേിേടല 
ഩയിേയിന്നുന്നതിനുള്ള ഈ ടഷെരിടെ ടേേിെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിചൃാല്  
ഉെ തടന്ന പ്രഴര്ത്തനം തുെങ്ങണം. ഇതിന് ആദയടത്ത യണ്ടുഴര്ശകത്തക്ക് 
ആഴവയഭാമി ഴരുന്ന ടേറഴ്  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലമിടറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  
നിന്ന് േടണ്ടത്താ   ഉകേവിന്നു.. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

4.33 താനൂര്  നഗയഷബ 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.11.2018 ടറ േത്ത്   (SRG 1113/18. 
CC 565/18)) 
കപ്രാ.നം  60/19            അെെല്  1,20,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ് താനൂര്  നഗയഷബമിടറ എയ്ഡഡ് ഴിദയാറമങ്ങള്ക്ക് LED TV ഴാങ്ങല്   

 
താനൂര്  നഗയഷബമിടറ എയ്ഡഡ് ഴിദയാറമങ്ങള്ക്ക് LEDTV ഴാങ്ങല്  എന്ന 
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

4.34 രോലിങ്കുന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.11.18 ടറ േത്തും രോലിങ്കുന്ന് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 29.10.18 ടറ A3.3925/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    
(SRG 1121/18. CC 505/18) 
കപ്രാ.നം  101/18               അെെല്  20,00,000/- രൂഩ  
                                 (CFC ഴിസിതം 15,00,000/- 
                                  ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 5,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- കുെിടഴള്ള ൊെ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ജില്ലമിടറ എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും 
ഴിസിതം പ്രതീക്ഷിന്നുന്നതിനാല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
തറത്തില്  ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
അദ്ധ്യക്ഷലാരുടെ കമാഗം കൂെി ഇതികലല്  
തീരുഭാനടഭടുക്കണം. ഇതിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്    

തീരുഭാനം:- 
 

ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലില്  ഇപ്രോയം  LED TV 
നല്േിമിണ്ട്കണ്ടാ ഇതിടെ ആഴവയം എന്നിഴ ഷംഫന്ധിചൃ  
രികപാര്േ് ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കണം. ഩിന്നീെ്  ഩയഗണിന്നും 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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ഒകയാ കുടുംഫത്തിനും കുെിടഴള്ള ൊെ് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 

4.35 ടോടുങ്ങല്ലൂര്  നഗയഷബ 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.11.18 ടറ േത്ത്.    (CC 367/18) 
കപ്രാ.നം  612/19               അെെല്  13,00,000/- രൂഩ  

  കഩയ് – ദുയിതാവൃാഷ േയാമ്പില്  േളിയുന്നഴര്ക്ക് താത്ോറിേ ടശഡ്                      
ടോടുങ്ങല്ലൂര്  നഗയഷബമില്  ദുയിതാവൃാഷ േയാമ്പില്  21 കഩര്  േളിയു.ണ്ട്. ഇഴര്ക്ക് 
ഷൃന്തഭാമി ഭൂഭി ഉടണ്ടെിലം ഴീടു പൂര്ണഭായും തേര്.കഩാമി. രോതിമ ഴീടു 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് കഭല്കനാേം ഴസിക്കാനും ടതാളില്  ടേയ്യാനും േളിയും ഴിധം 
ഇഴരുടെ ഷൃന്തഭാമ സ്ഥറത്ത് താത്ോറിേ ടശഡ് ഩണിമാ   ഉകേവിന്നു.. രു 
ടശഡിടെ ടേറഴ് 61904/- രൂഩ. ഇതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
നിയഷിചൄ. പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

 
4.36 ഩാകങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.11.2018 ടറ േത്തും 
ഩാകങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡെിടെ 19.11.18 ടറ േത്തും.      
കപ്രാ.നം  52/19               അെെല്  5,70,000/- രൂഩ (SCP)  

  കഩയ് – ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്                      
ഭാര് ഗകയഖപ്രോയം റാഩ് കൊഩിന് അനുഴദനീമ ഩയഭാഴധി തുേ 30,000/- 
രൂഩമാണ്. എന്നാല്  റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങാ   ടേല്കട്രാണില്  നിന്ന് ഇ കഴായ്ഷ് 
ഴാങ്ങിമകപാള്  ഴിറ 30,000/- രൂഩമിറധിേഭാണ്. അതിനാല്  നിയക്ക്  ഴര്ദ്ധ്ിപിചൃ് 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ധനോയയേമ്മീശ   ഗ്രാന്റുഩകമാഗിചൃ് ഈ കപ്രാജക്ട്  
നെപാക്കാവന്നതല്ല. എന്നാല്  ടഩാതു സ്ഥറകത്താ  ഒകയാ 
ക്ലസ്റ്റരിന് ടഩാതുഴാകമാ ഉഩകമാഗിക്കാനാടണെില്  CFC 
ഗ്രാെ്   ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്.   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇത് ഩയിഗണികക്കണ്ടതില്ല എന്ന്  നഗയഷബാ ടഷക്രേരി  
അരിമിചൃിണ്ട്ടണ്ടന്ന്  നഗയോയയ  ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി  
അരിമിചൄ.  അതിനാല്  ഩയിഗണിചൃില്ല. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.13 അനുഷയിചൃ്  ഩിന്നീെ്  
അരിമിന്നും 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 
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4.37 ലഭറപ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 ഩത്തനംതിേ ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.11.18 ടറ േത്ത് (SRG – 
1132/18-CC 615/18)   
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപേ ശ്രീ.ഷതീശ് കുഭാരിന് ഴികദവത്ത് ടതാളില്  റബിചൄ. 
നിിക്ിത ഷഭമത്തിനേം അകഩക്ഷയും അനുഫന്ധകയഖ ഷഭര്പിക്കാത്തതിനാല്  
ആനുകൂറയം റബിക്കാടതമാണ് ഴികദവകത്തക്ക് കഩാമത്. ഇകേസത്തിന് ആനുകൂറയം  
നല്ോ   അനുഭതി  ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

4.38 ആറത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.11.18 ടറ േത്ത് (SRG 1135/18 . 
CC 605/2018) 
കപ്രാ.നം  177/19               അെെല്  29,40,000/- രൂഩ (SCP) 
      (ഴിേഷനപണ്ട് 1,40,000/- രൂഩ SCP 
          ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 24,00,000/- 
        കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 4,00,000/- 
 
ഴീടുഴചൄ നല്ോനാമി ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപേ ഴനിതേള്ക്ക് സ്ഥറം 
ഴാങ്ങി നല്ോനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2017-18 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. 
ഇത് ഈ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരു.. ലറപ് ഭിശ   
ഭാര്ഗകയഖപ്രോയഭല്ല എന്നതിനാല്  ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   പ്രകതയേ 
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

  നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2) േീപ് എക്സിേൂേീഴ്  ഒപീഷര് , ലറപ് ഭിശ   

4.39ഴണപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.11.2018 ടറ േത്ത് (SRG 1138/18, 
1139/18, 1140/18-CC 590/18, CC589/18, 588/18) 
 
 

കപ്രാ.നം  13/19, 12/19, 11/19              ആടേ അെെല്  4,37,800/- രൂഩ (TSP) 
കഩയ് - ആശ്രമ ഩദ്ധ്തി 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ധനഷസാമത്തിനുള്ള ോറതാഭഷം  ളിഴാക്കി 
ടതാളില്  ഴിഷയും ഴിഭാനെിക്കറ്റും സാജയാന്നുന്ന മുരക്ക് 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ധനഷസാമം നല്ോ    അനുഭതി  
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ആദയഘേത്തില്  ലറപ് ഩദ്ധ്തിമില്  ഉള്ടപടുകത്തണ്ട 
ഗുണകബാക്താക്കളുടെ എണം, ആഴവയഭാമ തുേ (SCP) 
എന്നിഴ ഷസിതം ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്േ് നല്ോ   
ലറപ് േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപടുത്തു.. 
രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും  
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  ആശ്രമഩദ്ധ്തി പ്രോയം രോതിമഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് 2,50,000/- രൂഩയും ഴീെ് 
അറ്റകുറ്റപണിക്ക് 25000/- രൂഩ ഴീതം നല്ോനുഭാണ് തുേ ഴേമിരുത്തി 
മിയിന്നുന്നത്. ഇത് മഥാക്രഭം 4,00,000/- രൂഩയും 1,00,000/-യും ആക്കി 
ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് (ജനരല്, എഷ്.ഷി.ഩി, 
റ്റി.എഷ്.ഩിമിറാമി 3 കപ്രാജക്ടുേള് ) 
 

 

4.40 തുമ്പഭി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ 29.11.18 ടറ േത്ത് (SRG 

1148/18 . CC 654/18) 
കപ്രാ.നം  138/19            അെെല്  9,75,000/-രൂഩ  

 കഩയ് – ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
2013-14 മുതല്  2015-16 ഴടയയുള്ള ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഩഞ്ചാമത്തിനു റബിചൃ 
അഴാര്ഡുതുേമില്  നിന്ന് (ഭിേചൃ ഩഞ്ചാമത്തിനുള്ളത്) ഩഞ്ചാമത്തിടെ 14 ഴര്ശം 
ഩളക്കമുള്ള ഴാസനത്തിനു ഩേയം രോതിമ ഴാസനം ഴാങ്ങാ   കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി. 
ഇതിന് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും അപകററ്റ് േമ്മിറ്റിയും അനുഭതി നല്േിമില്ല. ഴാസനം 
ഴാങ്ങാ   പ്രകതയേ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു.. കൂൊടത നിറഴിടറ ഩളമ 
ഴാസനം ട്രമിറര്  ഘെിപിചൃ് ഭാറിനയനിര്മ്മാര്ജനത്തിന് ഉഩകമാഗിക്കാനും 
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  

4.41 കോക്ലിമാര്  ഇംപ്ലാെീഷ് അകഷാഷികമശ   ആെ് ോയിറ്റഫിള്  
ടഷാലഷറ്റി പ്രഷിഡെിടെ േത്ത്. (റബിചൃത് 07.11.2018) (LSGD-
DA1/718/2018-LSGD)   

 കോക്ലിമര്  ഇംപ്ലാെിനു കവശമുള്ള കേള്ഴി ഷസാമിേളും ഭറ്റും 
നല്ോവന്നതാടണന്ന് ഭാര്ഗകയഖമില്  ഉണ്ട്. ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ 
ഴിബാഗക്കാര്ന്നും ഭ യടതാളിറാലിേള്ന്നും (ഭക്കള്ക്ക്) ഭാത്രഭാമി കോക്ലിമര്  
ഇംപ്ലാെികെയും അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങളുകെയും രിപമരിംഗിന് ധനഷസാമം 
നല്േിമാല്  ഭതിടമന്ന് കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 27.09.2018 ടറ 
കമാഗതീരുഭാനപ്രോയം ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃിണ്ട്ണ്ട്. (15.10.2018 ടറ 
ഡി.എ1/718/18/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ്) ഇതിനുള്ള ധനഷസാമം എല്ലാഴര്ന്നും 
നല്കുന്നതിന് ഷര്ക്കാര്  തീരുഭാനമുണ്ടാേണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് .   

തീരുഭാനം:- 
 

1) രോതിമഴീെിന് 4,00,000/-രൂഩ നല്ോ   അനുഭതി 
നല്കു.. 

2) അറ്റകുറ്റപണി ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്   
ഩയിഭിതടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഴാസനം ഴാങ്ങുന്ന നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  
തീരുഭാനടഭടുക്കണം.  ടഴറ്റിംഗ്  ഒപീഷര്   എന്ന 
നിറമില്   അനുഭതി നല്ോ    ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷടര 
ചുഭതറടപടുത്തു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.42 കുറ്റികക്കാല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ോഷരാകഗാഡ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2018 ടറ േത്ത് (SRG 

1164/18 CC-677/18) 
കപ്രാ.നം  17/19                അെെല്  9,51,640/-രൂഩ  

(കലാക്ക് ഴിസിതം 8,51,640/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് 1,00,000/- രൂഩ) 

കുറ്റികക്കാല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  അണപാെിമില്  അെണഴാെി ടേേിെം 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 8.00 റക്ഷം രൂഩ ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ് ഩി.ഡലു.ഡി.ക്ക് 
ലേഭാരിമിണ്ട്ണ്ട്. അധിേഭാമി 8,51,640/- രൂഩ കൂെി കഴണം. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത് 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. നിര്വസണ ഏജ ഷി ഩി.ഡലു.ഡി ആമതിനാല്  
ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡിക്ക് ലേഭാരാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.   

 

4.43 കോേമം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്   
 കോേമം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.18 ടറ േത്തും ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 7.11.18 ടറ 2(5)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
കപ്രാ.നം  606/19                                അെെല്  4,90,000/-രൂഩ  

      കഩയ് – അമര്കുന്നം ഡിഴിശനിടറ ഴിഴിധ സ്കൂളുേലില്  കസ്പാര്്ഷ് േിറ്റ്, അഴമന്നൂര്    
ലസസ്കൂലിന് കറാംങ്ങ്ജംഩ് ഩിറ്റും 

 
അമര്കുന്നം ഡിഴിശനില്  ഴിഴിധസ്കൂളുേലികറയ്ക്ക് കസ്പാര്്ഷ് േിറ്റും (2 ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂളും 4 എയ്ഡഡ് സ്കൂളും) അഭമന്നൂര്  ലസസ്കൂലിന് (എയ്ഡഡ്) കറാംങ്ങ്ജംഩ് 
ഩിറ്റും നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. കറാങ്ങ്ജംഩ് ഩിറ്റ് (1.50 റക്ഷം രൂഩ) എയ്ഡഡ് 
സ്കൂലിറാമതിനാല്  നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ കപ്രാജക്ടു നെപാന്നുന്നില്ല. 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 

 
 

തീരുഭാനം:- 
 

KSSM ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ്  രികപാര്േ് നല്േണം. 
രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്   ഩിന്നീെ് 
തീരുഭാനടഭടുന്നും  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  , കേയല ഷാമൂസയസുയക്ഷാ 

ഭിശ   

തീരുഭാനം:- 
 

അനുഭതി നല്കു..   
   നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

   ഈ പ്രകദവടത്ത  കസ്പാര്്ഷ് ഭിേഴ്, പ്രകതയേത, ഭറ്റ്  
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇഴ ഷംഫന്ധിചൃ ്  ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ ്
േൗിഷിറിടെ  രികപാര്േ് ഷസിതം ഷഭര്പിക്കണം.  
രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് തീരുഭാനിന്നും 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.44 ആകയാഗയ കുടുംഫകക്ഷഭ പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരിയുടെ  29.10.2018-ടറ  
NHM/5439/CSD /2018/SPMSU നമ്പര്  േത്ത് 

 
 

ലപ്രഭരി  ടസല്ത്ത് ടഷെരികെയും  േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെരികെയും  
കനതൃതൃത്തില്  ഩറ ആകയാഗയ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  നെന്നു.ണ്ട്.  അതില്  പ്രധാനം  
കയാഗ പ്രതികയാധം, കയാഗ േിേി , ആകയാഗയ ഩയികഩാശണം രോനയധിഴാഷം,  
ഷാന്തൃന ഩയിഩാറനം തുെങ്ങിമഴമാണ്. ഇത്തയം പ്രഴര് ത്തനം ഴാര്ഡ് തറത്തിലം  
ഩഞ്ചാമത്ത്/ മുനിഷിപല്  തറത്തിലം അഴകറാേനം നെത്തണടഭന്ന്  
ആഴവയടപേിയിന്നു..  ഇത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തണം. 
ഇതനുഷയിചൃ് ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

4.45 തിരുഴനന്തരോയം  കഭമറുടെ  22.11.2018-ടറ  J1/15172/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  ഩനഴില 
ഗഴ. യു.ഩി.എഷ്  ഩി.റ്റി.എ ടഷക്രേരിയുടെ  28.12.2018-ടറ േത്തും  കോേിസില്   
പ്രീ ലപ്രഭരി  െീകചൃഴ്സ്  ഇ സ്റ്റിറ്റൂേ്  ഩി.റ്റി.എ പ്രഷിഡെിടെ  േത്തും. 

 
 

 

ഭാർഗകയഖ പ്രോയം ഷർക്കാർ സ്കൂലിടറ ഏളാം ക്ലാഷ്  ഴടയയുള്ള കുേിേൾക്ക് 

പ്രബാതബക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടുേൾ   സ്കൂളുേളുടെ നിമന്ത്രണ 
ചുഭതറയുള്ള തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. തിരുഴനന്തരോയം 

കോർപകരശൻ പ്രകദവടത്ത എല്ലാ ഷർക്കാർ  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലികറയും പ്രീ 
ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലികറയും കുേിേൾന്നും പ്രബാത ബക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് . പ്രീ ലപ്രഭരി  കുേിേൾന്നും പ്രബാതബക്ഷണം നൽകുന്ന ഩയിഩാെി 

കോർഩകരശനിൽ തുെർന്ന് ടോണ്ടിയിന്നുേമാണ്. ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ  ടഡഩൂേി 
ഡമരക്ടറുടെ 19.11.2018-ടറ േത്തു പ്രോയം 1 മുതൽ 7 ഴടയയുള്ള ഷർക്കാർ സ്കൂലിൽ 
ഩഠിന്നുന്ന കുേിേള്കക്ക  പ്രബാത ബക്ഷണം നല്ോവൂ എന്ന് നിര്കേവിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  പ്രീ 
ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലിടറയും  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറയുഭെക്കം  കുേിേള്ന്നും  പ്രബാത 
ബക്ഷണം  നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 
 

1)നിർഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥലാടയ ഉൾടപടുത്തി തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിൽ നെത്തുന്ന  അഴകറാേന കമാഗത്തില്  ഇതും 
ഉൾടപടുത്താൻ നിർകേവിന്നു. 
2) ഇകതാടൊപം JPHN അെക്കമുള്ളഴരുടെ പ്രഴര്ത്തനം  
പ്രകതയേഭാമി  അഴകറാേനം ടേയ്യണം. കൂൊടത  ഴാര്ഡ് 
തറത്തിടറ  ഷാനികേശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം  
കൂടുതല്  ോയയക്ഷഭഭാക്കണം. 
3) ഭളക്കാറ പൂര്വ ശുേീേയണ പ്രഴര്ത്തനം  ഭറ്റു മു   
േരുതല്  ഷഭമാഷഭമത്തു തടന്ന ോയയക്ഷഭഭാമി 
നെത്തണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.46 ഩെിഞ്ഞാടരത്തര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  27.12.2018-ടറ  േത്തും ഩെിഞ്ഞാടരത്തര  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  30.10.2018-ടറ  A4-889/19-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും 
കപ്രാ.നം. 163/18     അെെല്  2,50,000/- രൂഩ (TSP) 
കപ്രാ.നം. 165/18     അെെല്  3,50,000/- രൂഩ (SCP) 

 
 
 

കഩയ്:- വൃദ്ധ്ര്ക്ക് േിെക്ക (2 കപ്രാജക്ടുേള് ) 
ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ  വൃദ്ധ്ര്ക്ക് േിെക്ക ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജക്ട്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്   ഉള്ടപടുത്തിമിണ്ട്ണ്ട്.   ടെണ്ടര്  ടേയ്തകപാള്   
ടെണ്ടര്  റബിചൃ കുരഞ്ഞ തുേ  2760/- രൂഩമാണ്.  ഇതിടെ ഗുണകഭല 
കുരഴാമതിനാല്  ടഩാതു ഭാര്ക്കറ്റില്  കനയിേ് അകനൃശിചൃകപാള്   ഗുണനിറഴായമുള്ള 
േിെക്കയ്ക്ക്  4900/- രൂഩ ആകുടഭന്ന് േടണ്ടത്തി. ഈ  നിയക്കില്   ഴാങ്ങാ   
ടപ്രാേുര്ടഭെ് േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിചൄ.  ഈ കപ്രാജക്ട് ഭാര്കഗകയഖ 
പ്രോയഭല്ലാത്തതിനാല്  ടഷക്രേരി (i/c) ഴികമാജനന്നുരിടപുവതി.  ബയണഷഭിതി  
4900/- രൂഩയ്ക്ക്  േിെക്ക ഴാങ്ങാ   തീരുഭാനിചൄ.   ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ്  

4.47 കുന്നംകുലം നഗയഷബ   
 കുന്നംകുലം നഗയഷബ ടേമര്കഩഴ്സടെ 24.12.18 ടറ േത്ത് (SRG-1247/18) 
 
നഗയഷബമിടറ  തയിശുപ്രകദവടത്ത ഩാെകവഖയങ്ങലില്  ടനല്കൃശി തുെങ്ങിമിണ്ട്ണ്ട്. 
ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം ഩാെകവഖയങ്ങലില്  ജറകഷേനത്തിന് കഭാകോര്  ഩമ്പ്ടഷറ്റ് 
ഴിതയണം ടേയ്യാവന്നത് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനാണ്. നഗയഷബാപ്രകദവ 
ഭാമതിനാല്  നഗയഷബേള്ന്നു കൂെി ഇത്തയം കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

4.48 ടോചൃികോര്പകരശ     
 തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ 30.10.2018 ടറ DB3-

753/12/CE/തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്തും ടോചൃി മുനിഷിപല്  കോര്പകരശ   
ടഷക്രേരിയുടെ 31.08.18 ടറ 22096/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും.  

 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 
 

കോർപകരശൻ തറത്തിൽ പ്രീ ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലിൽ 
മുൻോറങ്ങലിലം പ്രബാതബക്ഷണം നൽകു.ണ്ട് എന്ന് 
കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. അതിനാൽ ഈ ഩയിഩാെി തുെയാൻ 
അനുഭതി നല്കു.. ഈ തീരുഭാനം കോേൺസിൽ 
സ്കൂൾ, ഩനഴില സ്കൂള്  എന്നിഴയ്ക്കും   ഫാധേഭാണ് 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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ടോചൃികോര്പകരശനില്  ഴിഴിധ ചുഭതറേളുടെ നിര്വസണം, ഏകോഩനം, 
കഭല്കനാേം എന്നിഴ നെപിറാന്നുന്നതുഭാമി ഫന്ധടപണ്ട് േമ്പൂേര്  അധിഷ്ഠിതഭാമ 
പ്രവൃത്തിേള്  ലേോയയം ടേയ്യുന്നതിന് േമ്പൂേര്  ഷമ ഷ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് 
ഫിരുദധായിേലാമ യണ്ടുകഩടയ താല്ക്കാറിേഭാമി നിമഭിക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് . േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇങ്ങന 2 കഩടയ നിമഭിചൃിരു.. ഇഴരുടെ 
ോറാഴധി േളിഞ്ഞു. പ്രതിഭാഷം 25000/- രൂഩ നല്ോനാണ് ഉകേവിന്നുന്നത്. 
ഇതിനായുള്ള തുേ തനതുപണ്ടില്  നി. േടണ്ടത്തു..          

 

 
4.49 േിലിഭാനൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2018 ടറ 

Plg.220/18/DPC/DPO/TVPM/CC നമ്പര്  േത്തും േിലിഭാനൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 22.12.18 ടറ A4-01/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും.  
കപ്രാ .നം  12/19            അെെല്  4,90,000 /-  രൂഩ (CFC)  

കഩയ് – ടതരുവഴിലന്നുേളുടെ അറ്റകുറ്റപണി     
ടതരുവഴിലക്ക് അറ്റകുറ്റപണിക്ക് 3.00റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തിയുള്ള കപ്രാജക്ട് 
ടെണ്ടര്  നെഩെിേള്  പൂര്ത്തിമാക്കി ഩണി ആയംബിചൄ. മുുവഴ   ടതരുവഴിലന്നുേളും 
അറ്റകുറ്റപണിേള്  നെത്തുന്നതിന് തുേ അഩയയാപ്തഭാമതിനാല്  1,90,000/- രൂഩ കൂെി 
ഉള്ടപടുത്തി കപ്രാജക്ടു അെെല്  4,90,000/- രൂഩമാമി ഴര്ദ്ധ്ിപിചൄ. എന്നാല്  രോതിമ 
തുേ പ്രോയം ടെണ്ടര്  ടേയ്യാടതമാണ് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേയിചൃത്. ഇതിന് 
ഷാധൂേയണം നല്േി ഫില്തുേ നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .   

 

 
4.50 അളിയൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  13.11.2018-ടറ േത്തും അളിയൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  02.11.2018-ടറ  A3-2100/2018-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും 
16.10.2018-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 4.3) 

 

 

കപ്രാ.നം. 87/18    അെെല്  2,00,000/- രൂഩ (തനത്പണ്ട്) 
കഩയ്:- ടഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  CC TV  േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
 
 

CC TV  േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
താടളപരയുന്ന സ്ഥറങ്ങലികറയ്ക്ക് േയാഭര സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന്  

തീരുഭാനം:- 
 

ഭറ്റു ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിചൃ് രു ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് കൂെി 
നിമഭിന്നുന്നതിന് അനുഭതി  നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ടെണ്ടര്  നെത്തിമതിടറ നെഩെിക്രഭങ്ങലിടറ ഩിളഴാമ 
തിനാല്  ഩയികവാധിചൃ് ഉേിതഭാമ തീരുഭാനടഭടുക്കാ   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡിഎ) ഴകുപ് 

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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(i) ഭാസി ടരമില്കഴ കസ്റ്റശ   
(ii)  ഭാസി അതിര്ത്തി മുതല്   കുഞ്ഞിപള്ളിഴടയയുള്ള  നാശണല്  ലസകഴ 
(iii) മുക്കാലി ൌി, ഩളമ  NH, രോതിമ NH  ഷംഗഭിന്നുന്ന സ്ഥറം  
(iv) കോമ്പാല്  സാര്ഫര്  

 
 

 

 
4.51 ഩള്ളിപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ  15.12.2018-ടറ J1- 23428/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
ഩള്ളിപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  28.07.2018-ടറ േത്തും 16.07.2018-ടറ 
15(6)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
 
കപ്രാ.നം. 129/19    അെെല്  1,25,000/- രൂഩ  

 
 

കഩയ്:- ഫാറ ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്ത്  രൂഩീേയണം 
 
കുേിേളുടെ വായീയിേവം ഭാനഷിേവഭാമ  ഉന്നഭനത്തിന് കമാഗ, േയാടേ  
എന്നിഴമില്  ഩയിവീറനം  നല്ോ   ഉകേവിന്നു..  നൂതന കപ്രാജക്ട് എന്ന 
നിറമില്    തയ്യാരാക്കിമ ഈ  കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി അനുഭതി നിയഷിചൄ.  
േയാടേ ഩയിവീറനത്തിന് രു കുേിക്ക്  പ്രതിഭാഷം 300/- രൂഩ  ഴീതഭാണ്  
നല്കുന്നത്. പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  

 

4.52 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ 16.11.2018-ടറ  േത്ത്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗണ്ടില്   ഗ്രാഭ നയാമാറമം ഩണിമാ   സ്ഥറം 
ലേഭാരിമിണ്ട്ണ്ട്. MPLAD ല്  45.00  റക്ഷം രൂഩ അനുഴദിചൄ. ആഴവയഭാമ ഫാക്കി  
തുേ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും (15.00 റക്ഷം രൂഩ - അഴാര്ഡ്  തുേ  )  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും (2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 
ഴിേഷനപണ്ട്) കേര്ന്ന് ടേറഴളിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 

 
 
 

തീരുഭാനം:- ഇതിടെ കഭാണിേരിംഗ്  ഉരപാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു., 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇതികലല്  ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ ് േൗിഷിറിടെ  രികപാര്േ ്
ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കണം. ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 

ഇതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിടെ  ഷാധയത കൂെി 
ആയാമണം. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ കമാഗം ഴിലിചൃ്  ഴിവദഭാമ  
രികപാര്േ് ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കണം. ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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4.53 ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  30.10.2018 -ടറ േത്ത് (LSGD - 
DA1/831/2018/LSGD) 
ഩേിേജാതി, ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഩഠനമുരി നിര്മ്മിചൄ നല്കുന്ന 
ഩദ്ധ്തിമില്   ധനഷസാമത്തിടെ ഗഡുക്കള്  ഷംഫന്ധിചൃ്  ഩേിേജാതി  ഩേിേഴര്ഗ 
ഴകുപികെയും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും  ഭാര്ഗ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിചൃ്  
ഴയക്തത ഴരുത്തണടഭന്നാഴവയടപേിയിന്നു..  

 

 

 (കമാഗം ഉചൃയ്ക്ക് 1.30 ന് അഴഷാനിചൄ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 
 

ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഩഠനമുരി നിര്മ്മിചൄ 
നല്കുന്നതിന്  14.02.2018-ടറ 22/2018/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ്  
പ്രോയം  ആദയഗഡുഴാമി  50,00/- രൂഩയും തുെര്ന്ന് ഫന്ധടപേ 
അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറുടെ  ഴാറയകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്   
അനുഴദനീമഭാമ  ഩയിധിക്ക് ഴികധമഭാമി  ഫാക്കി തുേയും 
നല്ോവന്നതാടണന്ന്  സ്പഷ്ടീേയണം നല്കു..  
ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപിടെ  ഉത്തയവഭാമി 
ഴാറുകഴശ   യീതി  ഏേീേയിന്നുന്നത് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്ന 
താണ്.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
3)ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
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അനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 കഡാ.ടേ.എ .സയിറാല്, ടഭമ്പര്,  കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
3 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി, പിനാ ഷ് ഡിപാര്േ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
4 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, കസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
5 ടഷക്രേരി, എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി ഴകുപ്(പ്രതിനിധി) 
6 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്  
7 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്  (പ്രതിനിധി) 

8  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

9 എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
10 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
11 എൻ.എചൃ്.എം ഡമരക്ടര് ,   
12 േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 
13 ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്(പ്രതിനിധി) 
14 എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം(പ്രതിനിധി) 
15 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
16 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
17 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   
18 ഭിശ   ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എ  
19 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


