
1 
 

No.10/2018/SRG/LSGD(19) 

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  
27.02.2019  ല്  കൂെിമ  കമാഖത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 

 

കമാഖം ഈച്ചഔളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക്  ടഷക്രകേരിമറ്റ്  “കനാര്ത്ത് ഔമ്മിറ്റി” സാലില്  
അയംബിച്ചു.  ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രി കമാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. 
കമാഖത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം  ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു.. 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2018-19-ടറ ഴാര്ശിഔ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി - 
ഄഴകറാഔനം  
 
27.02.2019 ഴടയയുളൃ അടഔ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 63.68 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിഔലില്  
ഷഭര്പിച്ച  ഫികഔ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത് 70.55 വതഭാനം ഴരും. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ടഔാല്ലം ജില്ലമിലം (67.61 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് കഔാളികക്കാെ് 
ജില്ലമിലഭാണ് (60.53 വതഭാനം). 461.24 കഔാെി രൂഩയുടെ 15,380 ഫികഔ്  
ട്രശരിമില്  ടഩ ഡിംഖ് അമി ഈ്്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ   ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള 
കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുളൃ  ടേറഴ് ഴിഴയം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 70.09 % 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 68.93 % 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 56.76 % 

മുനിഷിപാറിറ്റി 56.32 % 

കഔാര്പകരശ   45.48 % 

അടഔ 63.68 വതഭാനം 

ജില്ല തിയിച്ചുളൃ  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 ഭറപ്പുരം 62.65 % 

9 ഔാഷരകഖാഡ് 62.44 % 

10 തൃശൂര്  61.68 % 

11 കഔാേമം 61.60 % 

12 തിരുഴനന്തരോയം 61.42 % 

13 എരണാകുലം 60.87 % 

14 കഔാളികക്കാെ് 60.53 % 

 
ടഩാതു ഴിബാഖം, SCSP, TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപരയും പ്രഔായഭാണ്.  
 

ജനരല്  SCSP TSP 

69.9% 60.61% 57.88% 
 

 
 
 

 
 

1 ടഔാല്ലം 67.61 % 

2 ഩത്തനംതിേ 67.6 % 

3 ഩാറക്കാെ് 67.15 % 

4 ഔണ്ണൂര്  67.05 % 

5 ഴമനാെ് 67.01 % 

6 അറപ്പുള 64.44 % 

7 ആടുക്കി 63.6 % 
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2. മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം  തുെര്നെഩെി ഷൃീഔയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  
 

2.1   31.12.2018-ടറ   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രഔായം  തുെര്  നെഩെിഔ്  
ഷൃീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്   

കണ്ഡിഔ 3.5 
ഩേിഔ ഴര്ഗ ഴിബാഖക്കായില്ലാത്ത  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും  റ്റി.എഷ്.ഩി. ഴിസിതം 
ഄനുഴദിച്ചിട്ടു്്.  ആതിടെ ഴിവദാംവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   കവകയിച്ചിരു.. ഇ 
തുഔ ഷര്ക്കായികറക്  ത്  തിയിച്ചെകുന്നതിന്തിന്  ടസഡ് ഒപ് ഄക്ക്്് നല്ഔണടഭിന്് 
ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  കൂൊടത ആങ്ങടന തിയിച്ചെകുന്നതിന് തുഔ 
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്  കൂടുതലളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്   നല്കുിന്തിടെ 
ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷനഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്ഔണം. 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് കേറ്റ് പിനാ ഷ് ടഷല്  കജാമിെ് ടഷക്രേരിടമ കൂെി കേര്ത്ത്  
കമാഖം ഴിലിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. ഇ പ്രശ്നത്തികേല്  ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീഔയിക്കണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിഔ ഴര്ഗ  ഴിഔഷന ഴകുപ്ഡമരക്ടര്  

3) ധനഴകുപ് 
കണ്ഡിഔ 4.16  
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2018-ടറ ഔത്തം ബയണഷഭിതിയുടെ 
25.10.2018-ടറ ഔത്തം 
  ഔമര്  കഔത്തരി  ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങ്ക്ക്  ഴര്ക്ക് ടശഡ് 
നിര്മ്മിന്നുിന്തിനാമി  താടളപരയുിന് കപ്രാജകഔ്  ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടു്്. (SRG 
1079, 1071, 1072, 1073/18) 

 

ക്രഭ 
നം 

കപ്രാ.നം. കഩയ് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം 

1 482/19 ലഴണ്ണ ഔമര്  ടഷാകഷറ്റിക്ക് 
ധനഷസാമം നല്ഔല്    

15,00,000/- രൂഩ 

2 489/19 ഔെല്ി ഔമര്  ടഷാകഷറ്റിക്ക്  
ധനഷസാമം നല്ഔല്  

15,00,000/- രൂഩ 

3 1235/19 കഔയല കഔത്തരി ഴീകഴഴ്സ് ടഷാകഷറ്റി  
ഴര്ക്ക് ടശഡ്  േിരമി   ഩീെിഔ, ഄളിയൂര്  

15,00,000/-രൂഩ 

4 1249/19 ആയങ്ങല്ലൂര്  ഔമര്  ഴയഴഷാമ ഷസഔയണ 
ഷംഗം  - ലഴണ്ണ  

30,00,000/-രൂഩ 

ഭാര്ഗകയകമിടറ ഴയഴസ്ഥ ളിഴാക്കി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴഔമിരുത്തിമ മുനഴ   
തുഔയും  ധനഷസാമഭാമി നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
തീരുഭാനം :- ആതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  നല്ഔിമ  രികപാര്േ് 

കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.  പ്രലമത്തില്ാമ നാവനഷ്ടഭാമതുടഔാ്് 
പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:-1)  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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2.2 17.01.2019-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം  തുെര്  നെഩെി  
ഷൃീഔയികക്ക്  ഴിശമങ്ങ്  
കണ്ഡിഔ 3.2 
ഄംഖ ഴാെി ഄദ്ധ്യാഩഔര്ന്നും  അമഭാര്ന്നും നല്കഔ് ഄധിഔ 
ഒണകരരിമത്തിടെ കുെിശ്ശിഔ  ഴിഔഷനപ്ില്  നിിന്്  ട്രാ ഫര്  ടക്രഡിറ്റ് 
ടേയ്യണടഭിന്്  ധനഴകുപ് നിര്കേവം നല്ഔിമിട്ടു്്.  എിന്ാല്  ഩറ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആങ്ങടനയുളൃ കുെിശ്ശിഔ തനത്പ്് ഈഩകമാഖിച്ചു 
നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. കുെിശ്ശിഔ തുഔ തനത് പണ്ടുഩകമാഖിച്ച്  
നല്കുിന്തിനുളൃ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭിന്് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപേിരു. 
ടഴെിലം  തീരുഭാനഭാമില്ല. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  പമറികേല്  ഄെിമന്തിയ  തുെര്  
നെഩെി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  ഷൃീഔയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ് 
  2)ധനഴകുപ് 

കണ്ഡിഔ 4.1  
രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  19.12.2018-ടറ ഔത്തം  രോലിക്കീള് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  17.12.2018-ടറ II(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  
തീരുഭാനവം (SRG 1230/18) CC/763/18) 
കപ്രാ.നം 20/19    ഄെെല്  20,00,000/- രൂഩ 
      ഴിഔഷനപ്് - 10,00,000/- രൂഩ 
      നിര്മ്മല്  രോയസ്കായ ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- നിര്മ്മറം നിര്ബമം  (്ീ ഷ്ൃദദ ുചേിതൃ കലാക്ക്) 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഭാറിനയമുക്തഭാന്നുിന്തിടെ  ബാഖഭാമി നിര്മ്മറം നിര്ബമം 

എിന്  കപ്രാജക്ട് നെപാന്നു.. ആതിടെ ബാഖഭാമി  CC TVഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   

ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

ഔയാഭരമിടറ ദൃവയങ്ങ്   കഩാറീഷ് കേശനില്  കൃതയഭാമി കഭാണിേര്  ടേയ്യാ   
കഩാറീഷ് ഴകുപ്പുഭാമി ധായണമി ടറത്തിമിട്ടുട്.ം  ടഭമിെന ഷിന് സയിത  
ഔര്മ്മകഷനടമ  പ്രഴര്ത്തന ഷമാകഭാക്കിമിട്ടുട്.ം  ുചേിതൃഭിശ   എക്സിഔൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു.    

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനം  ഷംഫന്ധിച്ച്  ുചേിതൃ 
ഭിശ   ഴിറമിരുത്തണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
കണ്ഡിഔ 4.24  
ഄയീകക്കാെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  23.10.2018-ടറ ത്ത് ( CC/288/18) 
കപ്രാ.നം 133/19    ഄെെല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - ഫഷ് ോ ഡ്  - കശാപിംഖ് കഔാംപ്ലക്സ് ടേമര്കഔഷ് നിര്മ്മാണം   
ഫഷ് ോ ഡ് മാര്ഡ് ആെര്കറാക്കിംം  ം  കേകനം ം എിന് കപ്രാജക്ട്  2017-18-ല്   
നെപാക്കി കപനല്  ഫില്  തുഔ നല്ഔി  ഇ പ്രത്ത്തിയുടെ ഔയാറുഔായടന 

ടക്കാണ്ടുതടിന് ടെ്ര്  കൂൊടത ഄധിഔഭാമി “ഫഷ് ോ ഡ് കശാപിംഖ് 
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കഔാംപ്ലക്സ്  ടേമര്  കഔഷ് നിര്മ്മാണം”  എിന്  പ്രത്ത്തി കൂെി ടേയ്യിപിച്ചു.  ആതിടെ 
ഫില്  തുഔ നല്ഔാ    2018-19-ല്  2.00 റക്ഷം രൂഩ ഄെെറില്  കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കിടമെിലം പ്രത്ത്തി നെപാക്കിമതിനാല്  ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  
ഩയികവാധിച്ചില്ല. ആതിന് ഷാധൂഔയണം  നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 ആതു ഩയികവാധിച്ച് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  താടളപരയും 
പ്രഔായം രികപാര്േ് നല്ഔി. 
       യണ്ടു നിറഔലിറാമി 23 ഔെമുരിഔളുളൃ ആരുനിറ ടഔേിെഭാണ് ആത്. L 
ടശയ്പിലളൃ  ഇ ടഔേിെത്തിടെ ിന്ാം നിറമികറക്  ത്  ടഔേിെത്തിടെ  ടതകക്ക 
ഄറ്റത്തം ഭധയബാഖത്തം കഔാണിപെിഔ്ഈ്്. ഇ കഔാണിപെിഔ്  തമ്മില്  19 ഭീറ്റര്   
ഄഔറമു്്. ടഭമി   കരാഡികനാടു കേര്ിന്് കഔാണിപെിമില്ലാമിരു..  ആഴിടെമാണ് 
േീല്  ടേമര്, േീല്  പ്ലാറ്റ് കപാം നിര്മ്മിച്ചത്.  നെഩെിക്രഭങ്ങ്  കൂൊടത ഇ 
പ്രത്ത്തി ടേകയ്യ് ഄെിമന്തിയ ഷൃബാഴം ആല്ലാമിരു.ടഴ.ം ഄരിമിച്ചു. 
തീരുഭാനം :-  കമാഖത്തില്  േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  കൂെി ഄബിപ്രാമടപേതനുഷയിച്ച്  

ആപ്രഔായം തീരുഭാനടഭടുത്ത. പ്രത്ത്തി ഩയികവാധിച്ച്  തൃപ്തിഔയഭാമി 
പൂര്ത്തിമാക്കിമിട്ടുട്െില്  അദയടത്ത പ്രത്ത്തി  ടെ്ര്കഩാമ 
നിയക്കില്  (32.11% below) തുഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2.3 05.02.2019-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീഔയികക്ക് 

ഴിശമങ്ങ്  
കണ്ഡിഔ 3.3  

ജനഔീമാസൂത്രണ ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം  ഔീണര്  രീ ോര്മാകിംഖിന്  ധനഷസാമം 
നല്ഔാവിന്താണ്.  തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലമെക്കം  േിറ ജില്ലഔലില്  ഔിണര്  
രീോര്മാകിംഖ് ഴിരോറഭാമി നെത്ത.്്.   ഭണ്ണ് - ജറ ഷംയക്ഷണ ഩയിഩാെിടമിന് 
നിറമില്  ആതിടെ നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമി  കൃശി ഒപീഷടരമാണ്  
നിശ്ചമിച്ചിയിന്നുിന്ത്.  എിന്ാല്    സയിത ബഴനവഭാമി ഫന്ധടപട്ടുളൃ  ഔിണര്  രീ 
ോര്മാകിംഖിടെ നിര്ഴസണം നിര്ഫന്ധഭായും  കൃശി ഒപീഷര്  അഔണടഭ.ം  
ഭറ്റുളൃ  ഔിണര്  രീ ോര്മാകിംഖിടെ  നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമി  തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനം നിശ്ചമിന്നുിന്  ഄനുകമാജയയാമ ഭറ്റു ഈകദയാഖസ്ഥടയ  ചുഭതറടപടുത്താവ 
ിന്താടണ.ം  നിര്കേവം നല്കു.. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ് 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
കണ്ഡിഔ3.7  

ആെഭറന്നുെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ടനറ്റ് ഔണക്ഷ    നല്കുിന്തിന്  CSR  പ്്  
റബിന്നുിന്തെക്കമുളൃതിടെ  ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച്  ഩേിഔഴര്ഗ  ഴിഔഷന ഴകുപ്പു 
ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്ഔി  
CSR പ്് ഈഩകമാഖിച്ച് െഴര്  നിര്മ്മിന്നുിന്ത് ഷംഫന്ധിച്ച്  ഴിഴിധ 
ഔമ്പനിഔളുഭാമി  േര്ച്ച നെത്തിടമ.ം കഴാഡകപാ    ഔമ്പനി പീഷിഫിറിറ്റി 
ഩഠനം  നെത്തിന്തിന് ഷിന്ദ്ധ്ത  പ്രഔെിപിച്ചിട്ടുട്.ം ഩേിഔജാതി ഩേിഔഴര്ഗ 

ഴിഔഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി ഄരിമിച്ചു. കൂൊടത  'എമര്ടെറി‟ടെ 
ടനറ്റ് ഔഴകരജ് ഇ പ്രകദവങ്ങലിലട്.ം െഴര്  സ്ഥാഩിച്ചു നല്ഔിമാല്  
ഷ്ജനയഭാമി ഔണക്ഷ   നല്ഔാ   തയ്യാരാടണ.ം  ഐ.ടഔ.എം ഡമരക്ടര്  
ഄരിമിച്ചു. 
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തീരുഭാനം:- ആതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച്  ആടുക്കി  ജില്ലാ ഔലക്ടറുഭാമി 
കേര്ിന്് അഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീഔയിച്ച്  രികപാര്േ് നല്ഔാ   
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഡമരക്ടകരയും  ഐ.ടഔ.എം.  ഡമരക്ടകരയും 
ചുഭതറടപടുത്തി.  

നെഩെി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ജില്ലാ ഔലക്ടര്, ആടുക്കി 
3)ഩേിഔഴര്ഗ ഡമരക്ടര്  

4) എക്സിഔൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം. 
  

 

കണ്ഡിഔ 4.1  
ഄയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  25.01.2019-ടറ ഔത്തം ഄയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.11.2018, 07.01.2019 എിന്ീ തീമതിഔലിടറ  ഔത്തം  
14.11.2018-ടറ 4(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
കപ്രാ.നം 235/19    ഄെെല്  18,00,000/- രൂഩ (തനത് പ ്്) 
  349/19(SCP)   ഄെെല്  19,00,000/- രൂഩ 

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

കഩയ്:-  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര്ന്നും  ടഩാതു ഴിബാഖത്തിനുഭാമി  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് 
യ്് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഈകേവിന്നു..  ം  ണകബാക്തൃ കുടുംഫങ്ങ്  20 കഩര്.         
ആതിനാമി 32 ടഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങി 2 നിറ ടഔേിെഭാണ് ഩണിമാ   
ഈകേവിന്നുിന്ത്. സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്ഔിമാല്  കരാേരിക്ലഫ്  ഴീെ് ഷ്ജനയഭാമി 
ഩണിതു നല്കുടഭിന്്  ധായണമാമിട്ടു്്. ം  ണകബാക്താക്ക്  ഭൂയസിത-ബഴനയസിത 
യാമഴര്ന്നുളൃ  കറപ് റിേില്  ഈ്ടപേഴയാണ്.  രു കുടുംഫത്തിന് 3 ടഷെ് 
സ്ഥറം  എിന് ഭാനദണ്ഡവം  സ്ഥറകത്തകുന്നതളൃ ഴളിയുടെ ഴീതി 5 ഭീറ്റര്  എിന്തും  
ളിഴാക്കി നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

കണ്ഡിഔ 4.40  
രോറാഭകന്താ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  18.01.2019-ടറ ഔത്ത് ( SRG 30/19 CC 28/19) 
രോറാഭകന്താ്  ഩഞ്ചാമത്തില്  3-ാാാം ഴാര്ഡില്   താഭഷക്കായിമാമ  ശ്രീഭതി. ഄമിശ 
മൂഷന്നുേി, ടേമ്മറ സ്ഷ്  എിന്മാ്  കറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി റിേില്  ഈ്ടപേിട്ടു്്.  
ഄകഩക്ഷ നല്ഔിമകപാ്  ആഴര്  ഷകസാദയടെ കരശ   ഔാര്ഡിറാണ്  
(നം.2053006144) ഈ്ടപേിരുിന്ത്.  21.06.2018-ല്  രോതിമ കരശ   ഔാര്ഡ്  ഔിേി 
(നം.2053132160) ആഴര്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ധനഷസാമം നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം :-  കറപ് േീപ് എക്സിഔുേീഴ് ഒപീഷറുടെ  രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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3.ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്  
   ================ 
3.1  കഔയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റിക്ക് നല്കഔ് ടഴളൃക്കയ കുെിശ്ശിഔ ഴിഔഷന പ്ില്  

നിിന്് കുരവടേയ്തിരു.. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അഴവയപ്രഔായം  ആത് 
ഖഡുക്കലാമി  രോനഃക്രഭീഔയിച്ചുടഔാ്് 16.02.2019ല്  ഈത്തയഴാമിട്ടു്്. ആപ്രഔായം 
കുരവ  ടേയ്ത തുഔ  ഩദ്ധ്തി ടേറഴിനാമി  ക്രഭീഔയിന്നുിന്തിനാഴവയഭാമ നെഩെി 
ഐ.ടഔ.എം. എക്സിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഷൃീഔയിക്കണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ ( എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)എക്സിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം 

3)കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 
3.2 ട്രശരിഔലില്  നിിന്്  ഫില്  ഭാരി റബിക്കാ   താഭഷമു്ാമാലം എല്ലാ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഫികഔ്  ട്രശരിമില്   കൃതയഭാമി നല്ഔണം.  എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
പ്രഴർത്തിഔളുടെ ഫികഔ്   തയ്യാരാക്കി ട്രശരിമില്  ഷഭര്പിന്നുിന്തില്  
ഔാറതാഭഷമു്ാവ. എിന്്  കമാഖം  ഴിറമിരുത്തി. ആതികേല്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്   നെഩെി ഷൃീഔയിക്കണം.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ  ( എപ്.എം) ഴകുപ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്  

4)ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
5)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

3.3 കറപ് ഩദ്ധ്തിപ്രഔായം ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുിന്തിടെ  ിന്ാം ഗേം ഏതാ്് 
പൂര്ത്തിമാമി. ഭൂഭിയുളൃ ബഴനയസിതര്ക്ക്  ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുിന് യ്ാം ഗേത്തിറാണ് 
ആകപാ്. േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഭൂഭിയുളൃ ബഴന യസിതര്ക്ക്  ഴീെ് ഴച്ചു 
നല്കുിന്തിന്  ഭതിമാമ തുഔ ഴഔമിരുത്തിക്കളിഞം ഭിച്ചം  തുഔയു്്.  ആഴര്       
ഭൂയസിതയാമഴര്ക്ക്  ഴീടു ഴച്ചു നല്കുിന്  മൂിന്ാം ഗേത്തികറക്  ത് ഔെന്നുഔമാണ്. 
ഴീെിടെ യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  കറപ് ഭിശ   നിശ്ചമിച്ചിട്ടുട്െിലം  സ്ഥറം 
ഴാങ്ങുിന്തിന്  നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിേില്ല.  ഩേിഔജാതി  ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക്  
ഭൂഭി ഴാങ്ങുിന്തിന്   തല്ക്കാറം  ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപിടറ നിയക്കാണ് 
പ്രകതയഔഭാമി ഩയിഖണിച്ച്  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്കുിന്ത്.  
ടഩാതു ഴിബാഖത്തിന് നിറഴില്  നിയക്കില്ല. 

  ഇ ഷാസേയയത്തില്  ടഩാതു ഴിബാഖം , ഩേിഔജാതി ഴിബാഖം , ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖം  
എിന്ിഴര്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങുിന്തിനുളൃ  യൂണിറ്റ് നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നുിന്തിന്  നെഩെി 
ഷൃീഔയിക്കാ   േീപ് എക്സിഔൂേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 
3.4 14.02.2018-ടറ 22/2018/തഷൃബഴ ഈത്തയഴ് പ്രഔായമുളൃ  ഷബ്ഷിഡി 

ഭാര്ഗകയകമില്   കണ്ഡിഔ 6.2.8 പ്രഔായം  ആ ശൃര്  ടേയ്ത ഩുചക്കളുളൃ  “ഭറ്റ് ക്ഷീയ 

ഔര്ശഔര്ക്ക്”  ഩാല്  ഈല്പാദനത്തിനാനുഩാതിഔഭാമി  ടഴറ്റരിനരി  ഷര്ജടെ  

തീരുഭാനം :-  കറപ് േീപ് എക്സിഔുേീഴ് ഒപീഷറുടെ  രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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ഷര്േിപിക്കറ്റിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  റിറ്റരിന് 4 രൂഩാ നിയക്കില്  രു ഴര്ശം 
ഩയഭാഴധി  15000/- രൂഩ  ഷബ്ഷിഡി നല്ഔാവിന്താണ്. ആത് താടളപരയും 
പ്രഔായം കബദഖതി ടേയ്യാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

 “ഭറ്റുളൃ ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്  ”  എ.ളൃത്  “ക്ഷീയ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളുടെ  

പ്രഴര്ത്തന കഭകറമിറല്ലാത്ത  ഭറ്റുളൃ  ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക്” ഩാല്  
ഈല്പാദനത്തിനാനുഩാതിഔഭാമി ടഴറ്റരിനരി ഷര്ജടെ ഷര്േിപിക്കറ്റിടെ  
ഄെിസ്ഥാനത്തില്   രു  റിറ്റര്  ഩാറിന്  4 രൂഩ നിയക്കില്  രു ഴര്ശം ഩയഭാഴധി  
15,000/- രൂഩ ഴടയ നല്ഔാവിന്താണ്. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
4. പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 കോകരാെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  19.01.2019 - ടറ ഔത്ത് (SRG 53/19 -      
CC - 553/18) 
കപ്രാ.നം 166/19    ഄെെല്  6,00,000/- രൂഩ  (ഴിഔഷനപ്്) 
കഩയ്:-  സുജറം - എ .ഷി. ഔനാല്  രോനരുദ്ധ്ായണം - ആരികഖശ   ഴകുപിന് തുഔ  

ടഡകപാഷിറ്റ്  ടേയ്യല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ എ .ഷി. ഔനാല്  (കോകരാെ് നെകുന്നത താടള ഔനാല്) ആരികഖശ   
ഴകുപിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലളൃതാണ്. ആതിടെ   ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്താ   കപ്രാജക്ട് 
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടു്്.  ഩഞ്ചാമത്തിടെ അസ്തി യജിേരില്   
ആല്ലാത്തതിനാല്  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   തുഔ ആരികഖശ   ഴകുപിന് 
കഔഭാരാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.2താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  21.01.2019-ടറ  ഔത്ത്   (SRG 59/19  CC 43/19) 
 
കപ്രാ.നം 242/19    ഄെെല്  9,00,000/- രൂഩ   
കഩയ്:-  കപ്രഭരി സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക്  ഴാേര്  കഫാേില്  ഴാങ്ങി നല്ഔല് . 
 
പ്ലാേിഔ്  ഈഩകമാഖം കുരകുന്നതിന്തിടെ ബാഖഭാമി ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഷര്ക്കാര്   
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിടറ  1 മുതല്  4 ഴടയ  ഩഠിന്നുിന്  കുേിഔ്ക്ക്  േീല്  
ഴാേര്കഫാേില്  ഴാങ്ങി നല്കുിന്തിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

തീരുഭാനം  :- 
 

ധനഴകുപിടെ കൂെി ഄനുഭതി  ഴാങ്ങണടഭിന് 
നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

കുേിഔളുടെ എണ്ണം  എത്രടമ. ഩയികവാധിച്ച്  കഫാേില്  
ഴാങ്ങണം. കഫാേില്  ഴാങ്ങുിന്തിടെ ഭാനദണ്ഡം  കൃതയഭാമി 
ഩാറിക്കണം. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.3 ഩളൃിപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

  അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  21.01.2019-ടറ ഔത്ത്  (SRG 66/19  CC-16/19) 
കപ്രാ.നം 75/19   ഄെെല്  20,68,000/- രൂഩ  (SCP) 
കഩയ്:-  കറപ്  - ഭൂയസിതര്ക്ക്  ഭൂഭി ഴാങ്ങല്  
കറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  ഭൂയസിതയാമ  ബഴനയസിതയാമ 
ം  ണകബാക്താക്ക്ക്ക്  5 ടഷെ് സ്ഥറത്തിന് 4,00,000/-  രൂഩ നിയക്കില്   ഭൂഭി 
ഴാങ്ങി നല്ഔാ    ഄനുഭതി   ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.4 ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കഔാളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്  ഒപീഷറുടെ  21.01.2019-ടറ ഔത്ത് ( SRG 67/19  CC - 
37/19) 
കപ്രാ.നം 129/19   ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ  
                                     (കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)     
കഩയ്:- ഔാമണ്ണ ഫഷാര്  റക്ഷം ഴീെ്  കരാഡ് ൊരിംഖ്  
ഔാമണ്ണ ഫഷാര്  റക്ഷംഴീെ് കരാഡ് ആരികഖശ   ഴകുപിടെ അസ്തിമില്ടപേതാണ്. 
ഇ കരാഡിടെ  ൊരിംഖിനാമി  തുഔ ആരികഖശ   ഴകുപിന് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.5 കൂയാച്ചു്് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  

കഔാളിക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ   21.01.2019-ടറ  ഔത്ത് (SRG 68/19  
CC17/19)  
കപ്രാ.നം 170/19   ഄെെല്  7,27,704/-- രൂഩ   
     (ഴിഔഷനപ്് - 1,00,004/- 

     CFC  - 6,27,700/- രൂഩ) 
സയിത ഔര്മ്മകഷന  മുകകന  ഭാറിനയം കവകയിന്നുിന്തിനും  ഔലക്ഷ   യൂണിറ്റില്  
എത്തിന്നുിന്തിനും  പ്രകതയഔം രൂഩഔല്പന ടേയ്ത ഴാസനം  ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി  
ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 
 
 

യ്ാം ഗേത്തിടറ (ഭൂഭിയുളൃ ബഴന  യസിതര്) 
ം  ണകബാക്താക്ക്ക്ക്  ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുിന്തിന്  
ഭതിമാമ തുഔ ഴഔമിരുത്തിമിട്ടു്് എ.രപാക്കണ 
ടഭിന് നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപിടെ നിയക്ക് 
ഩാറികക്ക്താണ് 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

ധനഴകുപിടെ ഄനുഭതി കൂെി ഴാങ്ങണടഭിന്  
നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയഔ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

ുചേിതൃ ഭിശ   എക്സിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ആത് 
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ഔണം. രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിിന്ീെ് തീരുഭാനടഭടുന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2) ുചേിതൃഭിശ   എക്സിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
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4.6 ഈണ്ണികുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കഔാളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  21.01.2019-ടറ ഔത്ത്  (SRG 70/19  CC - 
767/19) 
കപ്രാ.നം.90/19     ഄെെല്  3,73,625/- രൂഩ  

      (കനാ   കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്) 

കഩയ് :- യ്ാം ക്ലാഷ് “സ്മാര്േ് ക്ലാഷ്  ം” അക്കല്     
ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔകലാടൊപം  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിലം  സ്മാര്േ് ക്ലാഷ്  ം അക്കാ   
ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് . ടഡസ്ക്ക്, ഫഞ്ച്, അ കോയ്ഡ് െി.ഴി, െീകച്ചഴ്സ് കെഫി്   
എിന്ിഴക്  താണ് തുഔ ഴഔമിരുത്തിമിയിന്നുിന്ത്. 
 

4.7 നാദാരോയം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  19.01.2019-ടറ ഔത്ത്  ( SRG 71/19  CC 
35/19) 
കപ്രാ.നം. 41/19   ഄെെല്  2,70,000/- രൂഩ  
     (ഴിഔഷനപ്് (SCP) 2,43,000/- രൂഩ 
     ം  ണകബാക്തൃ ഴിസിതം  27,000/- രൂഩ)   
കഩയ് :- ഩേിഔജാതി കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഷ്യ രാന്തല്   
ഩേിഔജാതി  ഴിബാഖത്തില്ടപേ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക്  ഷ്യരാന്തല്  ഴിതയണം 
ടേയ്യുിന്തിനുളൃ  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടു്്. ആതു നെപാക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.8 ഔകക്കാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  22.01.2019-ടറ  ഔത്ത് (SRG82/19  
CC/48/19) 
കപ്രാ.നം 250/19   ഄെെല്  9,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷന പ്്)  
കഩയ്:-  ഩഔല്ഴീെ് ഷ്ഔയയം രുക്കല്  
         
2017-18-ടറ  ഇ കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി  ഇ ഴര്ശം തുെരു.. ഈഩകമാഖ 
വൂനയഭാമി ഔിെന്നുിന് ഩഞ്ചാമത്ത്  നഴ്സരി ടഔേിെം ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്തി ഩഔല്  
ഴീൊക്കാനാണ്  ഈകേവിന്നുിന്ത്.  ടഔേിെത്തിടെ ഄറ്റഔറ്റപണി, ആെര്  കറാക്കിംഖ്, 
ുചേിമുരി ഷ്ഔയയം  തുെങ്ങിമ നിര്മ്മാണഭാണ്  പ്രധാന പ്രത്ത്തി. ആതിടെ 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥ   ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിമാണ്.  സ്പില്  ഒഴര്  
അമതിനാല്  ഇ കപ്രാജക്ട് ടഷക്രേരി കനയിേ് നിര്ഴസണം നെത്തിന്തിന് 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം   :- 
 

 ഷര്ക്കാര്  സ്കൂലിന് ഭാത്രഭാമി ഄനുഭതി നല്കു.. 
എയ്ഡഡ് സ്കൂലിന് നല്ഔാവിന്തല്ല 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  നിര്മ്മാണ പ്രത്ത്തി അമതിനാല്  
ഄഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  മുകകന നെപാക്കണം. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 
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4.9 ഴയവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  22.01.2019-ടറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്ത്  
ബയണഷഭിതിയുടെ  15.12.2018-ടറ 3(1)/18-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 84/19  
CC/757/18 )    
കപ്രാ.നം 121/19   ഄെെല്   22,60,000/- രൂഩ  (SCP)   
കഩയ് - കറപ്  ഩദ്ധ്തി -  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
 
2017-18-ല്  കറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്ക്ക്  സ്ഥറം ഴാങ്ങി 
നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു., ഇ ഴര്ശം ഭാറ്റഭില്ലാത്ത  സ്പില്  ഒഴരാമി 
(ഔാറ്റഖരി 1) തുെരു.്്.  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.10 ഴയവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  22.01.2019-ടറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്ത്  
ബയണഷഭിതിയുടെ  15.12.2018-ടറ 3(2)/18-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
(SRG 85/19  CC/758/19 )   
കപ്രാ.നം 122/19   ഄെെല്   13,53,209/- രൂഩ  
     (ഴിഔഷനപ്് 9,81,209/- 
                                       CFC  - 3,72,000/-  രൂഩ)  
കഩയ് - കറപ്  ഩദ്ധ്തി -  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
 
കറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിമില്  ഭൂയസിത ബഴനയസിതര്ക്ക് (ജനരല്)  സ്ഥറം 
ഴാങ്ങുിന്തിന്  2017-18-ല്   കപ്രാജക്ട്  ഈ്ടപടുത്തിമിരു..  ഇ ഴര്ശം സ്പില്   
ഒഴരാമി തുെരു..  ഔാറ്റഖരി 1 സ്പില്  ഒഴരാമ ഇ കപ്രാജക്ട് കബദഖതി ടേയ്ത്  
ഭൂഭിയുളൃ ബഴനയസിതര്ക്ക്  ഴീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.11 ഴിലന്നുെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  23.01.2019-ടറ  ഔത്തം 05.01.2019-ടറ 1(3)-ാാാം 
നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം( SRG 90/19  CC 71/19) 

     
കപ്രാ.നം 240/19   ഄെെല്   -  15,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- അശ്രമ ബഴന ഩദ്ധ്തി 
ഩഞ്ചാമത്തില്  6 അശ്രമ ം  ണകബാക്താക്ക്ക്ക്  ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   
15,00,000/- രൂഩ ഴഔമിരുത്തിയുളൃ സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം തുെരു.്്.  

തീരുഭാനം  :- 
 

ഔാറ്റഖരി 1 സ്പില്  ഒഴരിന് ഄധിഔ തുഔ നല്കുഔമില്ല.. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്   ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാകക്ക്തിടല്ലിന്്  
നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഔാറ്റഖരി 1 സ്പില്  ഒഴരിന് ഄധിഔ ഴിസിതം  
നല്കുഔമില്ല.  ഄതിനാല്  ഄനുഭതി നിയഷിന്നു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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യാ്ക്ക് 2,50,000/- രൂഩ. ആത് കറപ് നിയക്കാമ  4.00 റക്ഷം  രൂഩമാക്കി  
ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.12 ഉര്ങ്ങാേിയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 24.01.2019-ടറ ഔത്ത് ( SRG  92/19- CC 83/19) 

          
കറപ്  ം  ണകബാക്തൃ റിേില്  ഈ്ടപൊത്തഴയാമ  ബഴന യസിതര്ക്ക്  ഴീെ് 
നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാനാമി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്. 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2.00 റക്ഷം,  ം  ണകബാക്താഴ് 1.00 റക്ഷം, ഷംബാഴന 1.00 റക്ഷം  
എിന്ീ നിയക്കില്   തുഔ ഔട്ത്ത.. 

4.13 ഩരകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  25.01.2019-ടറ  ഔത്ത് ( SRG 97/19 - CC 
90/19) 
കപ്രാ.നം 112/19   ഄെെല്   5,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്  - പൂതെയ GPM UPS ന് സ്മാര്േ് ക്ലാ ്  ം 

       
പൂതെയ GPM UPS-ന് ( എയ്ഡഡ് സ്കൂ്) സ്മാര്േ്  ക്ലാ ്  ം ഩണിതു നല്കുിന്തിന്  
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.14 ഴാഴൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  25.01.2019-ടറ  ഔത്തം ഴാഴൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ 16.01.2019-ടറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 101/19/CC/51/19) 
കപ്രാ.നം 230/19   ഄെെല്   3,65,000/- രൂഩ  
     (CFC   - 2,65,000/- രൂഩ) 
    കനാ   കരാഡ് ടഭമനിെന ഷ് ഗ്രാെ് 1,00,000/- രൂഩ) 
 
കഩയ്  - അര്രം  ഭിശ   യ്ാം ഗേം ഴാഴൂര്  FHC മില്   ബ്തിഔ ഷ്ഔയയങ്ങ്  
ഏര്ടപടുത്തല്  

        
നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശടെ   കൂെി ഷസാമകത്താടെ  ഩഞ്ചാമത്തില്   
കുടുംഫാകയാഖയ കഔന്ദ്രം  ഩണിയു.്്.  നിര്മ്മാണം നെത്തിന്ത്  NHM അണ്.  
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  27.07.2017-ടറ  തീരുഭാനപ്രഔായം  (കണ്ഡിഔ 3.16) 
നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   പ്രത്ത്തി പൂര്ത്തീഔയിന്നുിന് മുരക്  ത്  NHM ന്  തുഔ 
കഔഭാരാ   ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു..  ആതനുഷയിച്ച് ിന്ാം ഗേത്തിടെ  

തീരുഭാനം  :- 
 

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

ഄബിപ്രാമന്നുരിപ്  :- 
 

 ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ  എല്ലാ ഷര്ക്കാര്   
കപ്രഭരി സ്കൂളുഔലിലം   സ്മാര്േ് ക്ലാഷ്  ം  ഩണിതു 
എിന്് ഫന്ധടപേ AEO/DEO ഷാക്ഷയടപടുത്ത 
ണടഭിന്  നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാമകപാ്  തുഔ കഔഭാരി. യ്ാം ഗേത്തിടെ  
പ്രഴര്ത്തിക്കാമി  3,65,000/ രൂഩയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.   
NHMഅഴവയടപേതനുഷയിച്ച്  ഇ തുഔ മു കൂരാമി  നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.15 ഔിലിഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  28.01.2019-ടറ  Plg./1425/2019-
20/DPC/DPO/തിരു. CC ഔത്തം  ഔിലിഭാനൂര്  കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് കഴഷ് 
പ്രഷിഡെിടെ  21.12.2018-ടറ Bp3/1844/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം. 

  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് രു ടഔാത്ത് ടഭതിമന്ത്രം   (ഔമ്പമി ഡ് സാര്ടഴേര്) 
ഴാങ്ങാ    കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കല്  ഷംഫന്ധിച്ച്  

4.16ഔായകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  25.01.2019-ടറ  ഔത്ത് (SRG 110/19  -
CC/765/18) 
കപ്രാ.നം 390/19   ഄെെല്   2,56,000/- രൂഩ (ടഩാതുഴിബാഖം) 
കഩയ്  - 8-ാാാം ക്ലാ ് ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  ഴിതയണം. 
2017-2018-ല്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതികമാടെ  കഷക്കി്  ഴിതയണം എിന് കപ്രാജക്ട് 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നെപാക്കി. ം  ണകബാക്താക്കലാമി  265 കഩര്  ഈ്ാമിരു.. 200 
കഩര്ക്ക് നല്ഔി.  ഄര്സതയുളൃ ഫാക്കി 65 കഩര്ന്നു കൂെി കഷക്കി്  നല്ഔാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.17കോര്  ഩര്കച്ചഷ് (B) ഴകുപിടെ  04.10.2018-nz SPD - B3/52/2018/SPD നമ്പര്  കുരിപ് 
(LSGD DA1/502/2018/LSGD) 

 
11.06.2018-ടറ  1581/2018/തഷൃബഴ നമ്പര്   ഈത്തയവ പ്രഔായം ടഔല്കട്രാണില്  നിിന്്  
ശ്രഴണ ഷസാമിഔ്, എല്.ആ.ഡി. കററ്റുഔ്  എിന്ിഴ  തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങ്ക്ക്  ടെ്ര്  കൂൊടത ഴാങ്ങാ    ഄനുഭതി  നല്ഔിമിരു.. കോര്  ഩര്കച്ചഷ് 
ഴകുപിടെ ഄനുഭതി കൂൊടത ഈത്തയഴിരക്കിമത് ഩയികവാധിക്കണടഭ.ം  ബാഴിമില്  
ആത്തയം ആലവഔ്  ഄനുഴദിന്നുിന്തിനു മുമ്പ് കോര്  ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിടെ  
ഄനുഴാദം ഴാങ്ങണടഭ.തു ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

തീരുഭാനം   :- 
 

ധനഴകുപിടെ  ഄനുഭതി കൂെി ഴാങ്ങണടഭിന് 
നിഫന്ധനകമാടു കൂെി ഄംഖീഔായം നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഩയിഖണിച്ചില്ല. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- കോര്  ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിടറ ഈകദയാഖസ്ഥര്    കമാഖത്തില്  
സാജയാമില്ല. ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  
ഩയിഖണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.18 ഴമറാര്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമറാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  13.02.2019-ടറ  C 8- 2041/14-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത് (SRG 234/19   CC /199/19) 
കപ്രാ.നം 168/19   ഄെെല്   4,27,572/- രൂഩ (തനത് പ്്)  
കഩയ്  -ഴമറാര്  ഖഴ. ഐ.റ്റി.ഐക്  ത്  ഴാെഔ നല്ഔല്  
 
ഴമറാര്  ഖഴ. ഐ.റ്റി.ഐ - ഔലഴംകഔാെം ഷര്വീഷ്  കഔാഒപകരറ്റീഴ്   ഫാെ് ഴഔ  
ഴാെഔ ടഔേിെത്തിറാണ് പ്രഴര്ത്തിന്നുിന്ത്.  ആതിടെ ഴാെഔ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്താണ് 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  നല്ഔിമിരുിന്ത്.  ഩി.ഡലു.ഡി. ഫില്ഡിംഖ് ഡിഴിശ   
നിശ്ചമിച്ച പ്രഔായം പ്രതിഭാഷ ഴാെഔ 35,631/- രൂഩ . ഇ ഴര്ശവം ഴാെഔ നല്ഔാ   
തനത് പണ്ടുഩകമാഖിച്ച്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ആതിന് ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
4.19 കഔയല ഷംസ്ഥാന ഩേിഔജാതി - ഩേിഔഴര്ഗ  ഴിഔഷന ഷസഔയണ ടപഡകരശ   

ഭാകനജിംഖ്  ഡമരക്ടറുടെ  20.10.2018-ടറ  AP - 240/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്.  
 
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം  ഴകുപില്   പ്രാഫറയത്തിലളൃ  നിയക്കില്  അയുര്കഴദ ഭരു.ഔ്  
അയൂര്ധായമില്  നി.ം  ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതിയു്്.  അയുര്ധായമില്  
ഈത്ഩാദിപിന്നുിന്  അയുര്കഴദ  ഈല്പിന്ങ്ങ്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ  
ഷര്ന്നുറര്  ഄനുഷയിച്ച് ഓശധിമിടറ നിയക്കിനനുഷയിച്ചാണ് നല്കുിന്ത്.  
ആതുപ്രഔായം വയാവയി 30 വതഭാനം  കുരച്ചാണ് ഴിറ നല്കുിന്ത്. ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം 
32,34,360/- രൂഩ ഡിസ്ക്ക്്്  നല്കഔ്ി ഴ.. ഓശധിക്ക് അകയാഖയ ഴകുപ്  
ഗ്രാെ് നല്കു.ട്.ം  ഄതിനാല്   ഇ ഡിസ്ക്ക്്് തുഔ  ഄതത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്   അയുര്ധായക്  ത് നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2) ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്  
2)ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്  

4.20 ഴമനാെ്  ജില്ലാ ഔലക്ടറുടെ 04.02.2019 -ടറ 1/18/DPC/DPO/wayanad (1)-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്  
താടളഩരയുിന്ഴര്ക്ക് DDO കഔാഡ് ഄനുഴദിക്കണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 ക്രഭ 
നം 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ 
കഩയ്  

 നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ കഩയ് 

1 എെഴഔ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ടസഡ് ഭാേര് , GLPS, ഩളൃിക്കല്  

2 ഭീനങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ടസഡ് ഭാേര് , GLPS, ഄപാെ് 

3 സുല്ത്താ   ഫകത്തയി  കലാക്ക് ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  

തീരുഭാനം   :- പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇ തുഔ  നല്ഔണടഭിന് 
അഴവയം നിയഷിച്ചു.  എിന്ാല്  ഩേിഔജാതി , ഩേിഔഴര്ഗ 
ഴിഔഷന ഴകുപ്  ഇ  തുഔക്  ത്  തുറയഭാമ ഗ്രാെ് 
നല്കുിന്ത്  ഩയിഖണിക്കണടഭിന്്  ുചഩാര്വ ടേയ്യു.. 
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മുനിഷിപാറിറ്റി  സുല്ത്താ   ഫകത്തയി 

 

4.21  തൃടക്കാെിത്താനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  28.01.2019-ടറ ഔത്ത്  ( SRG 123/19 -         
CC  96/19) 
കപ്രാ.നം  70/19   ഄെെല്   4,41,200/- രൂഩ (CFC)  
കഩയ്  -തുണി ഫാഖ് ഴിതയണം 
 
പ്ലാേിഔ് ഈഩകമാഖം കുരകുന്നതിന്തിടെ ബാഖഭാമി  എല്ലാ ഴീടുഔലിലം  തുണി ഫാഖ് 
നല്കുിന്തിനുളൃ  കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.22 തൃടക്കാെിത്താനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  28.01.2019-ടറ ഔത്ത് ( SRG 124/19 - CC 
/95/19) 
കപ്രാ.നം 80/19   ഄെെല്   80,000/- രൂഩ  

(TSP  - 58,300/- 
     ം  ണകബാക്തൃ ഴിസിതം  - 21,700/- രൂഩ ) 

കഩയ്  :- ഷൃമംടതാളില്  ഷംയംബം (എഷ്.റ്റി) 
ഩേിഔ ഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്  ഭയം ടഴട്ടുിന്ത് ഈഩജീഴന ഭാര്ഗഭാമി  ഷ ീൃഔയിച്ചഴര്ക്ക്  
ഭയം ടഴട്ടുിന്തിന്  ടഭശീ   ഴാ്  ഴാങ്ങി നല്കുിന്തിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.23 രോിന്പ്ര ഴെക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.01.2019-ടറ ഔത്തം രോിന്പ്ര ഴെക്ക്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  06.12.2018-ടറ  A4-6727/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    
(SRG 126/19 CC 198/19) 
 
കപ്രാ.നം 63/19   ഄെെല്   20,01,000/- രൂഩ  

( CFC  - 20,00,000/- രൂഩ 

തീരുഭാനം  :- 1) ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശാഴഷാനം  രോതിമ DDO കഔാഡ്  
നല്കുിന്തിനു താഭഷടഭടുന്നും എിന്തിനാല്  മു   
ഴര്ശങ്ങലില്  ടേയ്ത യീതിമികറാ  ഩഞ്ചാമത്ത 
ടഷക്രേരി മുകകന  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കണം. 

2) DDO കഔാഡ് ഄനുഴദിന്നുിന്  ഴിശമം ഄടുത്ത  ഴര്ശം  
ഩഞ്ചാമത്ത  ഡമരക്ടര്  മുകകന  ധനഴകുപിന് 
നല്ഔണം. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

ഄബിപ്രാമന്നുരിപ്  :- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി 
നല്കുിന്ത്  ഩയിഖണിക്കണം 

 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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     തനത് പ്്  -1000/- രൂഩ )    
കഩയ് - LED ഗ്രാഭം  
ഇ ഴര്ശം ടതരുവഴിലക്ക്  KEL മുകകനമാണ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ആതിന് ഷാധൂഔയണം  
നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച്  

4.24 കൃഷ്ണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിഖ് ഒപീഷറുടെ  29.01.2019-ടറ ഔത്തം  കൃഷ്ണരോയം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 18.01.2019-ടറ 1(5) -ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം      
( SRG /127/19  CC - 97/19) 
 
കപ്രാ.നം 42/19   ഄെെല്   50,000/- രൂഩ (ഴിഔഷനപ്്) 

     
കഩയ് - ഄക്ഷയറക്ഷം ഩദ്ധ്തി  
ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാമി  നിയക്ഷയടയ ഔട്ത്തിന്തിനും ഷര്കവ 
നെത്തിന്തിനും  ആതിടെ ബാഖഭാമി ക്ലാ ് എടുന്നുിന്തിനും  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി.   
ആതിന്  ഷാധൂഔയണം നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

4.25 ടേല്ലാനം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിഖ് ഒപീഷറുടെ 30.01.2019-ടറ ഔത്ത്   ( SRG /135/19  CC - 
91/19) 
കപ്രാ.നം 75/19   ഄെെല്   8,00,000/- രൂഩ  

(ഴിഔഷനപ്്  2,00,000/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഴിസിതം  6,00,000/- )    

കഩയ് - ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠനമുരി ( SCP) 
 
ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠനമുരി  നിര്മ്മിച്ചു നല്കുിന്തിനുളൃ  ം  ണകബാക്തൃ റിേില്  
സുകയശ് ഩനത്തര എിന്മാളുടെ ഭഔ   പ്രനൂഫ് സുകയശ് ഈ്ടപേിട്ടു്്.  ഇ 
ഴിദയാര്ഥി പ്ലഷ് 2 ഴിനു ഩഠിച്ചു കതാറ്റുകഩാമി.  ആകപാ്  കപ്രഴറ്റാമി ഩഠിന്നു.. 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

ധനഴകുപിടെ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം  KEL ഄക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിമല്ല. കപ്രാജക്ട് ഭാകനമെടഭെ് ഔ ഷ്േെ് 
ഭാത്രഭാണ്. PMC പ്രഔായം ഭാനദണ്ഡം  ഩാറിച്ചാകണാ 
നെപാക്കിമടതിന്് ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ഔാ   
ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി 
രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിിന്ീെ്    തീരുഭാന 
ടഭടുന്നും. 

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

ഄബിപ്രാമന്നുരിപ്  :- 
 
 

ആതികേല്  ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ  
രികപാര്േ് ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കണം. രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിിന്ീെ് ഩയിഖണിന്നും. 

 നെഩെി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
                        2)ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ടര്  
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റ്റമുരി ഴീേില്  താഭഷിന്നുിന്  ആമാ്ക്ക് ഩഠനമുരി  നിര്മ്മിച്ചു നല് ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ചു. 

 

4.26 േിറ്റാര്    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019 -ടറ ഔത്ത് ( SRG 139/    
CC/105/19) 
 
കപ്രാ.നം 42/19   ഄെെല്   1,50,000/- രൂഩ  
കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  ( SCP) 
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്ടപേ ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക്  കഷക്കി്  ഴിതയണം 
ടേയ്യുിന്തിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.27ഴെഔയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറുടെ  DP4/160/19/CRD നമ്പര്   ഔത്തം  ഴെഔയ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  29.10.2018-ടറ ഔത്തം  (SRG 262/19) 
 
ഴെഔയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഩയിധിമിടറ ഴകമാജനങ്ങളുടെ  കക്ഷഭത്തിനാമി 

ഉയാളുെല്  കറഫര്  കഔാ ട്രാക്ട് കഔാ ഒപകരറ്റീഴ് ടഷാകഷറ്റി „ഭെിത്തേ്‟  എിന് 
ഩദ്ധ്തി  അഴിഷ്ക്കയിച്ചിട്ടു്്. ഇ കഔന്ദ്രത്തിടെ മുകിന്ാട്ടുളൃ പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികെയും  ഄളിയൂര്, ഞ്ചിമം, കോകരാെ്, ഏരാഭറ  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെയും  ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം കവകയിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. 4 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിിന്് 45,90,000/-  രൂഩയും  കലാക്ക് ഴിസിതം 10,00,000/-  
രൂഩയും നല്ഔാനാണ്  ഈകേവിന്നുിന്ത്. ത്ദ്ധ്രുടെ കക്ഷഭത്തിനാമി ഭാറ്റി ഴയ്കക്ക് 
ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 5% തുഔമില്  നിിന്ാണ്  ആത് ഔട്ത്താ   റക്ഷയഭിടുിന്ത്.  
മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   തുഔ നല്ഔാടഭിന്രിമിച്ചിട്ടു്്.  ഇ 

തുഔ ടഷാകഷറ്റിയുടെ  „ഭെിത്തേ്‟ എിന് സ്ഥാഩനത്തിന് കഔഭാരാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഄനുഭതി  നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം  :- എത്ര കുേിഔ്,  യൂണിറ്റ് ടേറഴ് എിന്ിഴ ഷസിതം  
ഷഭര്പിക്കണം. ഩിിന്ീെ് ഩയിഖണിന്നും 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആതിടെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  ഗ്രാഭഴിഔഷന 
ഔമ്മീശണര്  ഷഭര്പിക്കണം. ഄടുത്ത 
കഔാഒര്ഡികനശ    ഔമ്മിറ്റിമില്   ഩയിഖണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
2)ഗ്രാഭ ഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
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4.28 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  14.02.2019-ടറ Plg.220/18-
19/DPC/DPO/തിരു.CC നമ്പര്  ഔത്ത് പ്രഔായം  മൂിന്് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളുടെ 
ഴിശമങ്ങ്   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഖണനക്  ത്  നല്ഔിമിയിന്നു.. 
(i) ഭെവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കപ്രാ.നം. 171/19( സ്പില്  ഒഴര് )          ഄെെല്  1,13,000/- രൂഩ 
കഩയ് - രോറിയൂര്കക്കാണം . ോണമില്കഔാണം കരാഡ്  കഷഡ് കഫ 
 

സ്പില്  ഒഴര്  പ്രത്ത്തിമാമ ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  ഄെെല്  1,13,000/- രൂഩമാടണെിലം  
ഄധിഔഭാമി 28,800/ - രൂഩമാമി.  ( അടഔ ഫില്  തുഔ 1,41,000/- രൂഩ). ഇ തുഔ 
തനത് പ്ില്  നി.  നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്   

 

(ii) ഭാണിക്കല്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കപ്രാ.നം. 21/18( സ്പില്  ഒഴര് )          ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ(CFC) 
കഩയ് - ഈഩകമാഖവൂനയഭാമ  CFL ഭാറ്റി  LED സ്ഥാഩിക്കല്  

2017-18-ടറ  ഇ കപ്രാജക്ടിന് 3,75,001/- രൂഩ നല്ഔി. ഫാക്കി തുഔ  ( 6,24,999/-രൂഩ)  
ഇ ഴര്ശം ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഗ്രാെില്  നികിന്ാ  തനത് പ്ില്  നികിന്ാ 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

(iii) ടഴളൃനാെ് കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  
 
കപ്രാ.നം. 128/19( സ്പില്  ഒഴര് )          ഄെെല്  4,00,000/- രൂഩ 
കഩയ് - ഷഭഗ്ര ആ ശൃര ഷ് ഩദ്ധ്തി  

ഔ.ഔാറിടമ ആ ശൃര്  ടേയ്യുിന്കതാടൊപം  ഔര്ശഔകനയും  ആ ശൃര്  
ടേയ്യുിന്തിനുളൃ  കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .     

  നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

കപ്രാജക്ടിടറ  ഄെെല്  1,13,000/- രൂഩ  അമിരു.ടഴെിലം  
എേികഭറ്റ്  1,50,000/-  രൂഩ അമിരു. എിന്്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  കമാഖത്തില്  
ഄരിമിച്ചു.  ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കു.. എേികഭറ്റനുഷയിച്ച് കപ്രാജക്ടില്   ഄെെല്  
ഴഔമിരുത്താത്തത് ഫന്ധടപേ  നിര്വസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥടെ  ഴീഴ്ചമാടണിന്്  കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

ഇ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട്  സ്പില്  ഒഴരാമി 
ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടുക്ാ എിന്് ഴയക്തഭല്ല.  ആതു 
ഴയക്തഭാക്കി  ഷഭര്പിന്നുിന് മുരക്  ത്  ഩിിന്ീെ് 
ഩയിഖണിന്നും. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആത്തയം കപ്രാജക്ട് ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഴകുപ്പു മുകകനയും  
നെപാന്നു.ട്.ം  ആതിന്  ഄനുഭതി  
നല്ഔാവിന്താടണ.ം  കമാഖത്തില്  
സാജയാമിരുിന് ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  
ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
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4.29 അതിയപളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  13.02.2019-ടറ  ഔത്ത്.  (SRG -217/19 - 
CC/169/19) 
കപ്രാ.നം. 105/19     ഄെെല്    7,50,000/- രൂഩ  ( CFC) 
കഩയ് -  ഭമിറാടുംഩാര കരാഡ് ൊരിംഖ്  
ഭമിറാടുംഩാര കരാഡ് പ്രകദവം ൊറ്റാ കഔാപി റിഭിറ്റഡിടെ  ഄധീനതമിറാണ്. 2016-
17, 2017-18 ഴര്ശം  ഇ കരാഡിടെ നിര്മ്മാണ പ്രത്ത്തി  നെത്തിമത് 
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതികമാടെമാണ്. കരാഡിടെ ഫാക്കി ബാഖം  
കൂെി ൊരിംഖ് നെത്തിന്തിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.30 ഏലൂര്  മുനിഷിപാറിറ്റി   
 എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  30.01.2019-ടറ ഔത്ത് ( SRG 161/19  CC 74/19 

കപ്രാ.നം. 350/19     ഄെെല്   12,00,000/-- രൂഩ   
       (TSP ഴിസിതം   - 10,78,700/- 
       തനത് പ്് -  1,21,300/-) 
കഩയ് - ST ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് ഴീടുഴകുന്നതിന്തിന്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്   
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിലളൃ യ്് കുടുംഫത്തിന് ഴീെ് ഴകുന്നതിന്തിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   
6.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ധനഷസാമം നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  കുരഞ്ഞത് 
2 ടഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങുകമ്പാ്  6.00 റക്ഷം രൂഩ  ം  ണകബാക്താക്കളുടെ  
ഄക്ക്്ികറക്  ത് കഔഭാരാനാണ് കപ്രാജക്ടില്  ഈകേവിന്നുിന്ത്.  

4.31 കഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  04.02.2019-ടറ  ഔത്ത്  ( SRG 178/19  CC 
54/19) 
കപ്രാ.നം. 92/19     ഄെെല്   1,99,999/-- രൂഩ    
    
കഩയ് -ഔാറിത്തീറ്റ - ഭക്ക കോലം  ഗ്രീ   കപാഡര്  
പ്രലമ ഷഭമത്ത്  ഔ.ഔാറിഔടല ഷംയക്ഷിന്നുിന്തിന്  250 ഔികറാഗ്രാം  ഴീതമുളൃ 
1000 ഫാഖ് ഩച്ചരോല്ല്/കഷകറജ് ക്ഷീയഷംഗങ്ങ  ് മുകകന  ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക ്
ഴിതയണം ടേയ്തു.  ഄെിമന്തിയഭാമി ടേയ്ത പ്രത്ത്തി എിന് നിറമില്  ആതിടെ തുഔ 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

കരാഡ് ടഩാതുജനങ്ങളുടെ അഴവയത്തിന് തുര. 
നല്കും  എിന്് ഔമ്പനി ഄധികൃതര്  ഷമ്മതഩത്രം 
നല്ഔണടഭിന് നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കു. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഩേിഔഴര്ഗ  ഴിബാഖത്തിനു നിയക്ക്  നിശ്ചമിച്ചിേില്ലത്ത 
തിനാല്   ഩേിഔജാതി  ഴിഔഷന ഴകുപിടെ  നിയക്ക്  
ഩാറികക്ക്താണ്. ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിടറ  
കറപ് യ്ാം ഗേത്തിടറ  (ഭൂഭിയുളൃ ബഴന 
യസിതര്) മുനഴ    ം  ണകബാക്താക്ക്ന്നും  ഴീെ് 
നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   ഭതിമാമ തുഔ ഭാറ്റിഴച്ചിട്ടുട്ിന്്  
ഈരപാക്കണടഭിന് നിഫന്ധനയും ഩാറിക്കണം 
ഄനുഭതി  നല്കു..  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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തനത് പ്ില്  നിിന്്  രോകഴിതയണം  ടേയ്ത  െി.ഴി രോയടത്ത ജീഴ   പാഭിന് നല്ഔി. 
ഇ തുഔ രീകൂപ് ടേയ്യുിന്തിന് ഴിഔഷനപണ്ടുഩകമാഖിക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.32 ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഔാഷരകഖാഡ്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  22.02.2019-ടറ  ഔത്തം 
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  30.11.2018-ടറ  കമാഖ തീരുഭാനവം  (SRG 257/19, 
CC 216/19) 
കപ്രാ.നം. 461/19     ഄെെല്   50,00,000/-- രൂഩ   
       (തനത് പ്് ) 
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ISO ഷര്േിപികക്കശനും  അനിനിഔ ഴല്ക്കയണവം  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  ISO ഷര്േിപികക്കശനും അനിനിഔഴല്ക്കയണവം   എിന് 
കപ്രാജക്ടിടെ  നിര്വസണം നെത്തിന്തിന്  LSGD എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
ഴിബാഖടത്തമാണ് നിശ്ചമിച്ചിരുിന്ത്.  തകേവഷൃമംബയണ  ഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
ഴിബാഖത്തിന്  കജാറിത്തിയന്നുളൃതിനാല്   ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  നിര്വസണ 
ഏജ ഷിമാമി  ജില്ലാ നിര്മ്മിതികഔന്ദ്രടമ  ഏല്പിക്കാനുളൃ ഄനുഭതി    30.11.2018-
ടറ  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി  ഩയിഖണിച്ചിരു.. കപ്രാജക്ടിടെ ഴിവദാംവങ്ങ്, 
ഗെഔങ്ങ്  എിന്ിഴ ഷസിതം  ഷഭര്പിക്കാ   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി  
നിര്കേവിച്ചിരു.. ഴീണ്ടും ഷഭര്പിച്ചുടഔാ്്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 
4.33 ടേിന്ിത്തറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  14.02.2019-ടറ ഔത്ത്  (SRG  224/19  CC-
140/19) 
കപ്രാ.നം. 159/19    ഄെെല്   - 5,00,000/-രൂഩ  (ഴിഔഷനപ ്് 
     
കഩയ് - ഭിനി അംബുറ ഷ് ( ഩാറികമറ്റീഴ്)  
 
ഭാരുതി ഒഭ് നി  അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങുിന്തിന്  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി പ്രകതയഔ  
ഄനുഭതി നല്കുഔയും  ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാന്നുഔയും ടേയ്തു.  ഭാരുതി ഒമ്നി ഴാനിടെ  നിര്മ്മാണം നിര്ത്തിമതിനാല്  8.00 
റക്ഷം രൂഩയുടെ  അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമതിന്  ഷാധൂഔയണം നല്കു..  
എിന്ാല്  തുഔ തനത് പ്ികറക്  ത്  രീകൂപ് 
ടേയ്യാവിന്തല്ല 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ISO ഷര്േിപികക്കശനാഴവയഭാമ  പ്രകതയഔ ഗെഔ 
ങ്ങ്  ഈക്ാ  എിന്തെക്കമുളൃ  ഴിവദാംവങ്ങ്  
ഷഭര്പിക്കാനാണ് നിര്കേവിച്ചിരുിന്ത്. എിന്ാല്  ആഴ 
ഷഭര്പിച്ചിേില്ല. ആതു ഩയിഖണിച്ചില്ല. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.34 മുകത്താറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.02.2019 തീമതിമിടറ ഔത്തം  മുകത്താറി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  12.02.2019-ടറ A2 - 07/19-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  
12.02.2019-ടറ  1(2)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG/264/19 - CC/170/19) 
 
കപ്രാ.നം. 134/19   ഄെെല്   1,19,200/- രൂഩ(ഴിഔഷനപ്്)   
        
കഩയ് - ഭാറിനയ കവകയണ ഫി   ഴിതയണം 
ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്മാകനത്തിടെ  ബാഖഭാമി  ഴീടുഔലില്  ഭാറിനയ കവകയണ ഫി   
ഴിതയണത്തിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ആത് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.35 ആലംകദവം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആലംകദവം   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  15.02.2019-ടറ  ഔത്തം ആടുക്കി  
ക്ഷീയ ഴിഔഷന ടഡഩൂേി ഡമരക്ടറുടെ  29.12.2018-ടറ  D4398/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
(SRG 259/19) 
 
കപ്രാ.നം. 148/19 (ഴനിത) ഄെെല്   6,71,753/- രൂഩ (ഴിഔഷനപ ്്)  
കപ്രാ.നം. 151/19 (ഴനിത)       ഄെെല്  1,45,100/- രൂഩ  (SCP) 
കപ്രാ.നം. 149/19 (ഴനിത)       ഄെെല്  5,36,394/- രൂഩ (TSP) 
കഩയ് - ക്ഷീയ ഷാന്തൃനം ഷഭഗ്ര ആ ശൃര ഷ് ഩദ്ധ്തി ( 3 എണ്ണം) 
ക്ഷീയ ഔര്ശഔരുടെ ഩുചക്കടല ആ ശൃര്  ടേയ്യുിന്കതാടൊപം  കുടുംഫകത്തയും 
ആ ശൃര്  ടേയ്യിന്തിനുളൃ  കപ്രാജക്ട്. ആത് നെപാക്കാ   പ്രകതയഔ  ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
4.36 ഴലഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 16.02.2019-ടറ  ഔത്ത് (SRG 231/19  CC 748/19) 
കപ്രാ.നം. 190/19   ഄെെല്  1,92,461/- രൂഩ  (ഴിഔഷനപ ്്)   
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക് പര്ണിച്ചര്  ഴാങ്ങല്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 

 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആത്തയം കപ്രാജക്ട് ക്ഷീയ ഴിഔഷന ഴകുപ്പു മുകകനയും  
നെപാന്നു.ട്.ം  ആതിന്  ഄനുഭതി  നല്ഔാ 
വിന്താടണ.ം  കമാഖത്തില്  സാജയാമിരുിന് ക്ഷീയ 
ഴിഔഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് 
പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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2017-18-ടറ  ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി ( ഔാറ്റഖരി 2) ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടു്്.  കപ്രാജക്ടില്  ടെ്ര്  മുകകന യണ്ടു കഭവയും  464 ഔകഷയഔളും  
ഴാങ്ങാനാണ്  ഈ്ടപടുത്തിമിരുിന്ത്.  എിന്ാല്  SIDCO മുകകന ടെ്ര്  കൂൊടത  
താടളപരയുിന് പ്രത്ത്തിമാണ്  നെത്തിമത്. 
1)ജിപ്സംഷീറിംഖ് 
2) കപ്ലവഡ് കഡാര്  
3)ടഴര്േിക്കല്  കല ഡ് ഔര്േ   
4) കട്രാപി കശാകക്കഷ് 
ആതിടെ  ഫില്  തുഔമാമ  1,92,461/- രൂഩ  SIDCO ക്  ത് നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.37 തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 144/19 - CC 
796/19) 
കപ്രാ.നം. 61/19     ഄെെല്   50,000/-രൂഩ  (TSP) 
കഩയ് - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടപേ കസകൂള്  ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  ഴിതയണം 
നെത്താനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.38 തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 143/19 - CC 
795/18) 
കപ്രാ.നം. 62/19     ഄെെല്   1,10,000/-രൂഩ  (SCP) 
കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഔാറ്റഖരി 2 സ്പില്  ഒഴര്  കബദഖതി  ടേയ്യുഔകമാ 
ഈകഩക്ഷിച്ച് രോതിമ കപ്രാജക്ട്  എടുന്നുഔകമാ  ടേയ്യുിന് 
തിന് തെ ഭില്ല എിന്ിയിടക്ക  കപ്രാജക്ടില്   ഩരമാത്ത 
പ്രത്ത്തി നെത്തിമത് ം  രുതയഭാമ  ഴീഴ്ചമാടണിന്്  
കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. ആതു ഩയികവാധിച്ച ് രികപാര്േ ്
നല്ഔാ   കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടകരയും  കേറ്റ്  
ടഩര്കപാര്ഭ ഷ്  ഒഡിറ്റ് ഒപീഷടരയും 
ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിിന്ീെ് ഩയിഖണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)കഔയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ്ഡമരക്ടര്  

3)കേറ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ്  ഒപീഷര്  
 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

തീയ പ്രകദവഭാമതിനാല്  പ്രകതയഔ  ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്ടപേ കസകൂള്  ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  ഴിതയണം 
നെത്താനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
 
4.39 ഔാര്ത്തിഔപളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 145/19 - CC 
119/19) 
കപ്രാ.നം. 65/19     ഄെെല്   1,75,000/-രൂഩ  (SCP) 
കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കഷക്കി്  
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്ടപേ കസകൂള്  ഴിദയാര്ഥിഔ് ക്ക് കഷക്കി്  
ഴിതയണത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു.. 

 

4.40 ടനടുമുെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 146/19 - CC 
82/19) 
കപ്രാ.നം. 35/19    ഄെെല്   50,000/-രൂഩ  (ഴിഔഷനപ്്) 
കഩയ് - ഴളൃംഔലി ക്ലബുഔ്ക്ക് അഴവയഭാമ തുളച്ചില്  ഈഩഔയണങ്ങ്  
 
ഴളൃംഔലി ക്ലബുഔ്ക്ക് തുളച്ചില്  ഈഩഔയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി നല്കുിന്തിന്  കപ്രാജക്ട് 
ഈ്ടപടുത്തിമിട്ടു്്.   ആതു നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.41 മുോര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്തം മുോര്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 28.01.2019-ടറ  2-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 147/19 - CC 
123/19) 
പ്രലമഔാറത്ത്  കുെിടഴളൃം ഴിതയണം ടേയ്യുിന്തിന്  ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില്  
നിിന്്  (കനാ കരാഡ്) 5,39,500/- രൂഩ  ടേറഴളിച്ചു. ആതിന് ഷാധൂഔയണം  
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

തീയപ്രകദവഭാമതിനാല്  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

തീയപ്രകദവഭാമതിനാല്  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഴിഔഷനപ്് ഈഩകമാഖിക്കാവിന്തല്ല. തനത്പ്് 
ഈഩകമാഖിച്ചു നെപാക്കാ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആത് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് 
നല്ഔണം. രികപാര്േിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിിന്ീെ്    
ഩയിഖണിന്നും 
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2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
4.42 കഔയല കേറ്റ്  ഭില്ക്ക്  ടഷാകഷറ്റീഷ് ഄകഷാഷികമശ , ആടുക്കി  

കഔയല കേറ്റ് ഭില്ക്ക് ടഷാകഷറ്റീഷ് ഄകഷാഷികമശ   ആടുക്കി ജില്ലാ ഔമ്മിറ്റി 
ടഷക്രേരിയുടെ ഔത്ത് (റബിച്ചത് 15.02.2019) 
 
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം  ക്ഷീയ ഷംഗങ്ങലില്  ഩാല്  ഄലന്നുിന്ഴര്ക്ക്  രു റിറ്റരിന് 4 
രൂഩാ നിയക്കില്  ക്ഷീയ ഔര്ശഔടെ ഄക്ക്്ികറക്  ത് നല്കു.്്.  (കണ്ഡിഔ 6.2.8) 
ആതു കൂൊടത ആ ശൃര്  ടേയ്ത  ഩുചക്കളുളൃ ഭറ്റു ക്ഷീയ  ഔര്ശഔര്ക്ക് (ക്ഷീയ 
ഷംഗങ്ങലില്  ഩാല്  ഄലക്കാത്തഴര് )  ഩാല്  ഈല്പാദനത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമി  
ടഴറ്റരിനരി ഷര്ജടെ ഷര്േിപിക്കറ്റിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 
നിയക്കില്  രു ഴര്ശം 15000/- രൂഩ  ഴടയ  ഔര്ശഔര്ക്ക് നല്ഔാം. ക്ഷീയ 
ഷംഗങ്ങളുടെ പ്രഴര്ത്തന കഭകറമിറില്ലാത്ത ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക് ഭാത്രഭാമി  ആത് 
ഩയിഭിതടപടുത്തി കബദഖതി ടേയ്യണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.43 ഔിലിഭാനൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 151/19 - 
CC 740/18) 
കപ്രാ.നം. 12/19     ഄെെല്   4,90,000/-രൂഩ  (CFC) 
 
കഩയ് - ടതരുവഴിലന്നുഔളുടെ ഄറ്റകുറ്റപണി 
ടതരുവഴിലന്നുഔളുടെ ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക്  2018-19 അദയം 3.00 റക്ഷം രൂഩ 
ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുഔയും  ടെ്ര്  നെഩെി പൂര്ത്തിമാക്കി  നിര്ഴസണം 
അയംബിന്നുഔയും ടേയ്തു.  ഇ തുഔ ഩയയാപ്തഭല്ലാടത ഴിന്തിനാല്  കപ്രാജക്ട് കബദഖതി 
ടേയ്ത്  ഄെെല്  4.90 റക്ഷം രൂഩമാക്കി. എിന്ാല്  രോതിമതാമി ടെ്ര്  ടേയ്യാടത  
ഇ തുഔയുടെ പ്രത്ത്തി ഩളമ  ടെ്ര്  എടുത്ത അടലടക്കാ്്  പൂര്ത്തിമാക്കി. 
ആതിന് ഷാധൂഔയണം നല്ഔി തുഔ നല്ഔാ    ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

4.44 ഄഔറന്നുിന്ം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
കഔാേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  01.02.2019-ടറ  ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ  30.01.2019-ടറ A2-105/16-ാാാം  നമ്പര്   ഔത്തം  (SRG 153/19 - CC 
124/19) 
 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ 12-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  മുഴൂര്  ഴനിത ഴയഴഷാമ കഔന്ദ്രത്തിടെ  
പ്രഴര്ത്തനം  ആകപാ്  ആല്ലാത്തതിനാല്  ഔളിഞ്ഞ 12 ഴര്ശഭാമി  ആഴിടെ 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.4 ഫാധഔഭാണ്. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ഔാ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്   
ഩിിന്ീെ് ഩയിഖണിന്നും 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
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ഄംഖനഴാെി  പ്രഴര്ത്തിച്ചു ഴരു..   ഇ ടഔേിെം ഄംഖനഴാെിഔ്ക്കാമി 
ഴിട്ടുടഔാടുത്ത്  ഄടുത്ത ഴര്ശം ഄടുക്കലയും ഭറ്റ് ഄനുഫന്ധ ഷ്ഔയയവം  
രുന്നുിന്തിന് ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് .  

 

 
4.45 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  01.02.2019-ടറ  ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രേരിയുടെ  20.12.2018-ടറ ഔത്തം 
കപ്രാ.നം. 64/19     ഄെെല്   6,00,000/-രൂഩ   
 
കഩയ് -  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ കസാഭികമാ അുചഩത്രി ഷീതാറമം ്ീ ഷ്ൃദദ കഔന്ദ്രം 
 
1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ജില്ലാ കസാഭികമാ അുചഩത്രിമില്  2016-17, 2017-18 ഴര്ശം 

നെപാക്കിമ “ഷീതാറമം”  ഩദ്ധ്തിമില്   ഴാര്ഡ , ഒപീഷ് ഄറ്റ രെ് , കുക്ക് 
ഔം ക്ലീനര്  എിന്ിഴര്ക്ക ്ഒണകരരിമവം ഷീതാറമത്തില്  എത്തികച്ചരുിന്ഴര്ക്ക ് 
ബക്ഷണവം  നല്ഔി. ആതികേല്  ഒഡിറ്റ്  കുരിപ്  എനതി. ആതിന് ഷാധൂഔയണം 
ഷംഫന്ധിച്ച് . 

2) 2018-19 ലം  ഇ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

4.46 കുഞ്ഞിഭംഖറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 01.02.2019-ടറ  ഔത്തം ഄനുഫന്ധ രികപാര്ട്ടും   
(SRG 158/19 - CC 31/19) 
കപ്രാ.നം. 94/19     ഄെെല്   1,50,000/-രൂഩ  (തനതുപ ്്) 
കഩയ് - ഡമാറിഷിഷ് കയാഖിഔ്ക്ക് ഭരു.ം  ഄനുഫന്ധ  ഈഩഔയണങ്ങളും 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ഡമാറിഷിഷ ് ടേയ്യുിന് കയാഖിഔലില്  ഄര്സയാമഴര്ക്ക ്
അഴവയഭാമ ഭരു.ം  ഡമാറിഷിഷ് ഔിറ്റും ഴാങ്ങി നല്ഔാനുളൃ  കപ്രാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

1) ഒഡിറ്റു കുരിപികേല്  ഴകുപ്പുതറത്തില്    
തീരുഭാനടഭടുക്കണം 

2) ഷീതാറമത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് നല്ഔണം.  
രികപാര്േിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ ഴര്ശം  
ആതു നെപാന്നുിന്തിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  
ഩിിന്ീെ്  ഩയിഖണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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4.47 ഴിലന്നുെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ടഔാല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  01.02.2019-ടറ  ഔത്തം ഴിലന്നുെി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  05.01.2019-ടറ  1(8)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  
(SRG  160/19 - CC 126/19) 
കപ്രാ.നം. 64/19     ഄെെല്   1,50,000/-രൂഩ   
കഩയ് - ഩഠനമുരി 
ഩഞ്ചാമത്തില്  രു ഩേിഔഴര്ഗ കുടുംഫകഭയുൂ. TSP ഴിസിതഭാമി  1,42,000/- 
രൂഩയു്്. ആതുഩകമാഖിച്ച് ഇ കുടുംഫത്തിന് ഩഠനമുരി  നിര്മ്മിക്കാ   കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കി. ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായം  800.േ.ഄെി ഴിസ്തീര്ണ്ണമുളൃ ഴീെികനാെ് കേര്ിന്ാണ് 
ഩഠനമുരി  ഩണിമാവിന്ത്.  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കുടുംഫത്തിടെ ഴീെിന്  1500 ഄെി  
ഴിസ്തീര്ണ്ണമു്്.  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 

4.48 എയകഞ്ഞാലി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  01.02.2019-ടറ  ഔത്തം എയകഞ്ഞാലി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  16.01.2019-ടറ  A3-4695/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
(SRG 164/19 - CC 133/19) 
കപ്രാ.നം. 27/19     ഄെെല്   14,19,150/-രൂഩ   
 
കഩയ് - എയകഞ്ഞാലി ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   കദനംദിന  നെത്തിപ്. 
 
എയകഞ്ഞാലി  ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെരിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
ഴര്ശംകതാറും 14.00 റക്ഷം രൂഩ  കഴണം.  ഇ ഴര്ശടത്ത കപ്രാമെെ് 
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുിന്ത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെയും  (5.00 റക്ഷം രൂഩ) കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തികെയും (1.50 റക്ഷം രൂഩ) ഴിസിതം കൂെി ഈ്ടക്കാളൃിച്ചാണ്. ഭാര്കഗകയക 
പ്രഔായം ടഷെരിടെ ഄെിസ്ഥാന ഴിഔഷനത്തിനാണ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 
ഈഩകമാഖിക്കാവിന്ത്. ഇ നിഫന്ധന ളിഴാക്കി  ടഷെരിടെ എല്ലാത്തയം 
കദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ജില്ലാ/കലാന്നു  ഴിസിതവം  ഈഩകമാഖിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു. 
 

 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

ഇ കുടുംഫത്തില്  എത്ര ഄംഖങ്ങ്  ഈ്്,  
ഩഞ്ചാമത്തില്   ഭറ്റ് ഩേിഔഴര്ഗ കുടുംഫങ്ങ്  ഈക്ാ,  
ഭറ്റു കപ്രാജകഔ്ക്ക് ഷാധയതയുക്ാ?  ആഴ 
ഩയികവാധിച്ച ്  ഩേിഔഴര്ഗ  ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് 
നല്ഔണം. രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിിന്ീെ്  
ഩയിഖണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  

 



26 
 

 
 
4.49 കഔാേമം  മുനിഷിപാറിറ്റി 

നഖയഔായയ ഡമരക്ടറുടെ  13.12.2018-ടറ  DC4/25232/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  കഔാേമം 
മുനിഷിപല്  ടഷക്രേരിയുടെ  27.10.2018-ടറ G 13.23833/16(1)-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  
(LSGD - DB4/14/19-LSG)(SRG 175/19) 

മുനിഷിപാറിറ്റിമില്  2016-17-ല്  നെപാക്കിമ „ഔാരുണയം ബഴനം‟  എിന് ഩദ്ധ്തിമിടറ  
ം  ണകബാക്താഴാമ  ശ്രീഭതി. ഄിന്മ്മ ദാനികമല്  എിന് അ്  ഴീടു 
പൂര്ത്തീഔയിച്ചകപാ്  ഴിസ്തീര്ണ്ണം 75.47 േ.ഭീറ്റരാമി ഄനുഴദനീമഭാമ ഴിസ്തീര്ണ്ണം 66 
േ.ഭീറ്റരാണ്. ഇ ം  ണകബാക്താഴിന് ഄഴഷാന ഖഡു (20,000/- രൂഩ) നല്ഔാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

4.50 ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  20.07.2018-ടറ  ഔത്ത് (LSGD -
DB1/499/18/LSGD) (SRG   176/19) 
കറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  പൂര്ത്തീഔയിക്കാത്ത ബഴനങ്ങളുടെ  
പൂര്ത്തീഔയണത്തിന് 18,34,130/- രൂഩ കൂെി  (SCP) ഄധിഔഭാമി കഴണം. ഇ തുഔ 
ഄനുഴദിക്കണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച്   

 

4.51 രോതുപാെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
രോതുപാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  21.06.2018-ടറ  A2-1236/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം  24.05.2018-ടറ 24(3)/18-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (LSGD - 
DB1/445/2018/LSGD) (SRG 174/19) 
 
25 ടഷെരിറധിഔം  ഭൂഭിയുളൃഴടയ കറപ് ം  ണകബാക്തൃ റിേില്  
നിടിന്ാളിഴാക്കിമിട്ടു്്. ഴനാതിര്ത്തിമിലളൃ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  ഇ ഩയിധി 
കയക്കര്  അക്കണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 

 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

ആത്  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  
ഩയിഖണിക്കാവിന്തല്ല എിന്്  കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. 
ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപിന് തുഔയുട്െില്   
നല്കുിന്ത് ഩയിഖണിക്കാ   ുചഩാര്വ ടേയ്യു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

അഴവയം നിയഷിച്ചു 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.52 അകയാഖയഴകുപ് 
       NHM കേറ്റ് ഭിശ   ഡമരക്ടര്  25.02.2018-ടറ NHM/5439/CSD/2018/SPMSU നമ്പര്  

ഔത്ത് 
 

ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിേയണ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാര്ഗകയക ഩയിഷ്ക്കയിന്നുിന്ത് 
ഷംഫന്ധിച്ച് - 29.10.2015-ടറ  GO(Rt)3217/15/തഷൃബഴ നമ്പര്   ഈത്തയഴ്  
പ്രഔായമുളൃ   ഭാര്ഗകയക  ഩയിഷ്ക്കയിക്കണടഭിന്  നിര്കേവം    NHM കേറ്റ് ഭിശ   
ഡമരക്ടര്  നല്ഔിമിട്ടു്്.  
കഔയല ഷര്ക്കാര്  2008 -ല്  പ്രകയാഩിച്ച ഩാറികമറ്റീഴ് നമത്തിന്  ഄനുസൃതഭാമി 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അബിമുകയത്തില്   നെപാകക്ക്  പ്രഴര്ത്തനങ്ങടല  
ഷംഫന്ധിന്നുിന് ഭാര്ഗകയക തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില്  നി.ം  2009-ല്  
രോരടപടുഴിന്നുഔയും  തുെര്ിന്്  2012, 2015 ഴര്ശങ്ങലില്  ഄഴ ഩയിഷ്ക്കയിന്നുഔയും 
ടേയ്തിരു..   പ്രാഥഭിഔ ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിേയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  പ്രാഥഭികഔായാഖയ 
കഔന്ദ്രങ്ങ്  ഴളിയും  ഴിദഗ്ദ്ധ ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിേയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഈമര്ിന് 
തറങ്ങലിടറ  അുചഩത്രിഔ്  ഴളിയുഭാണ് നെത്തിന്ത്. അകയാഖയ ഴകുപ്, ഴിദഗ്ദ്ധ  
ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഷംഫന്ധിച്ച ഭാര്ഗ നിര്കേവങ്ങ്  ആകപാ്  
ഩയിഷ്ക്കയിച്ചിട്ടു്്. ആതിനനുസൃതഭാമി  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ ഭാര്ഗകയകമില്  
േിറ ഩയിഷ്ക്കയണങ്ങ്  അഴവയഭാമി ഴിന്ിട്ടു്്. ആകതാടൊപം ഭാര്ഗകയകമില്  േിറ 
കൂേികച്ചര്ക്കലഔളും ഴരുകത്ത്തു്്. ആപ്രഔായം രോതിമ ഭാര്ഗകയക  NHM കേറ്റ് 
ഭിശ   ഡമരക്ടര്  കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപിച്ചു.   

4.53 ഔരുണാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഔരുണാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 01.02.2019 ടറ A2/601/19-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തം 21.01.19 ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം. (LSGD-DA2/89/19-LSGD) (SRG265/19) 
 

താടളഩരയുിന് കപ്രാജകഔ്  ം  ണകബാക്തൃഷഭിതിമുകകന നെപാക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

നം. കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കഩയ് ഄെെല്  

1 129/19 തൂന്നുഩാറം കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

2 130/19 പ്രഔാശ്ഗഗ്രാം കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ആതു കമാഖം ഄംഖീഔയിച്ചു. ആതികേല്  ഈത്തയഴിരക്കാ   
തീരുഭാനിച്ചു.  ആത് 01.04.2019 മുതല്   പ്രാഫറയത്തില്  
ഴരുത്തിമാല്  ഭതിടമിന്്  നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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3 131/19 കോറ്റുഩാര കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

4 133/19 യാഭക്കല്കഭെ് കുെിടഴളൃ 
ഩദ്ധ്തി 

5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

5 134/19 കുരുഴിക്കാനം 
കുെിടഴളൃഩദ്ധ്തി 

5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

6 137/19 ടേിന്ാന്നുലം കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

7 145/19 കുോര്  കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 5,00,000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/- 
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-) 

 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 
 
 
4.54 ഩേണക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
       അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  13.02.2018-ടറ  ഔത്തം  ഩേണക്കാെ് കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  01.02.2019-ടറ  No.Bp/54/2019-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
ബയണഷഭിതിയുടെ  11.01.2019-ടറ 3(7)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  

 
 കപ്രാ.നം. - 57/2019     ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷനപ്്)  
 കഩയ് - ഭന്ദസാഷം (ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് കൃത്രിഭ ദന്തനിയ ഴച്ച് ഩിെിപിക്കല്  
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ  ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക്  കൃത്രിഭ ദന്തനിയ  ഴച്ചു 

ഩിെിപിന്നുിന്തിനുളൃ  “ ഭന്ദസാഷം” എിന് കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

  നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
 
4.55 ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
     ഫഹു. കേറക്കയ  എം.എല്.എ  ശ്രീ. യു.അര്. പ്രദീഩിടെ  31.01.2019-ടറ  ഔത്തം  

ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   പ്രഷിഡെിടെ  31.01.2015-ടറ  ഔത്തം. (SRG  
212/19) 
ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്   പ്രഴര്ത്തനം  അയംബിച്ച പ്ലാേിഔ് ട ഡ്ിംഖ് 
അെ് ടഫമിറിംഖ് യൂണിറ്റിടെ ബാഖഭാമി ഒപകരറ്റര്  ഔം ഭാകനജര്,  ടസല്പര്  ഔം 
ഴാച്ച്ഭാ   എിന്ീ യണ്ടു  ടതാളിറാലിഔളുടെ കഷഴനം  അറുഭാഷകത്തക്  ത് 
അഴവയഭാമി ഴരു.്്.  ആഴര്ക്ക്  കഴതനം  നല്കുിന്തിന്  ഄനുഭതി  
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
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4.56  കുേമ്പള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
     കുേമ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 20.12.2018-ടറ A3-5474/18-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തം 06.12.2018-ടറ 33(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം (SRG 256/19) 
 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ആഞ്ചടത്താേി കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തിക്ക് കഴദുതിോര്മാക് 
കുെിശ്ശിഔമാമി  71,293/- രൂഩയു്്. ആതികേല്  ം  ണകബാക്തൃ ഔ ഴീനറുടെ കഩയില്  
രഴനൂ രിക്കഴരി നെഩെി ഴ.. ആതിടെ ം  ണകബാക്താക്ക്  ദയിരരും  
ഩികിന്ാക്കക്കാരും  അമതിനാല്  ഇ തുഔ തനത് പ്ില്  നി.ം ഄനുഴദിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

 
4.57  നിന്മ്പ്ര   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
      ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ  20.02.2019-ടറ  ഔത്തം നിന്മ്പ്ര 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 15.02.2019-ടറ  ഔത്തം (SRG 247/19 CC /192/19 
 
 കപ്രാനം. 76/19   ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ(കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം) 
      കഩയ് :- ഴിഴിധ കുടുംഫശ്രീ  യൂണിറ്റ് മുകകന  പ്ലാേിഔ് ട ഡ്ിംഖ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  

ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില്  നിിന്് പ്ലാേിഔ് ഭാറിനയം  സയിത  ഔര്മ്മകഷന 
മുകകന  കവകയിന്നു..   ആതുസൂക്ഷിന്നുിന്തികനാ  ട ഡ്ിംഖ് യൂണിറ്റ്  സ്ഥാഩിന്നു 
ിന്തികനാ സ്ഥറ ഷ്ഔയയം  ഩഞ്ചാമത്തിന് ഷൃന്തഭാമി ആല്ല.   മൂ. ഴര്ശകത്തക്  ത് 
ഔയാര്  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടഔേിെം ഴാെഔക്  ത്  നല്ഔാ   രു ടഔേിെ ഈെഭ 
തയ്യാരാണ്. 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്ലാേിഔ് ട ഡ്ിംഖ്  യൂണിറ്റ് ഇ ടഔേിെത്തില്  സ്ഥാഩിച്ച് 
പ്രഴര്ത്തിപിന്നുിന്തിനുളൃ ഄനുഭതി  നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

4.58  ഫാലകശ്ശയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

തീരുഭാനം   :- 
 

പ്രഴര്ത്തനം അയംബിച്ച്  അദയടത്ത 6 ഭാഷകത്തക്  ത് 
ഭാത്രഭാമി  കഴതനം നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡിഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

തനത് പ്് ഈഩകമാഖിച്ച്  ഄെക്  താ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കു.. ബാഴിമില്  ം  ണകബാക്തൃ ഷഭിതി തടിന് ആത്തയം 
ടേറവഔ്  ഴസികക്ക്താണ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായമുളൃ  ഴാെഔ നിശ്ചമിക്കണടഭിന് 
നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 
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     കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്  ഒപീഷറുടെ  23.02.2019-ടറ  ഔത്തം  ഫാലകശ്ശയി  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  11.02.2019-ടറ ഔത്തം (SRG 274/19  
CC/159/19) 

 കപ്രാനം. 78/19    ഄെെല്   24,20,000/- രൂഩ 
          (ഴിഔഷനപ്് 22,00,000/- രൂഩ 
           ം  ണകബാക്തൃ ഴിസിതം   2,20,000/-) 
      കഩയ് :- ഷമൃദ്ധ്ം സയിതാബം (ഴനിത ആെഴില ) 

 
340  ഴനിത ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്ക്  ഷ്ജനയഭാമി  ഔിളങ്ങ് ഴര്ഗ ഴിത്ത് ഴിതയണം ടേയ്യാനും 
കജഴഴലം ഴിതയണം ടേയ്യുിന്തിനുമുളൃ  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്്.  
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ്ക്ക് ഭാത്രകഭ ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   
ഔളിയൂ.  പ്രകതയഔ ഄനുഭതി  നല്ഔണടഭിന്തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

 

കമാഖം കഴകുകിന്യം  5.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിച്ചു  

തീരുഭാനം  :- 
 

ം  ണകബാക്താക്കലില്  ആയേിപ്പു്ാഔാടത  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത 
നല്കുിന്  ം  ണകബാക്തൃ റിേ് പ്രഔായം  നെപാക്കണടഭിന് 
നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 
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ഄനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി, പിനാ ഷ് ഡിപാര്േ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
3 കഡാ.ടഔ.എൻ. സയിറാല്, ടഭമ്പര്, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണകഫാര്ഡ്  
4 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി, പ്ലാനിംഖ് അെ് എക്കകണാഭിഔ് ഄപകമഴ്സ് 
5 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്  
6 ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി) 

7  ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  (പ്രതിനിധി) 

8 എക്സിഔുേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
9 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്   
10 ഡമരക്ടര്, കേറ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്  
11 എക്സിഔുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം 
12 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
13 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
14 എക്സിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ുചേിതൃ ഭിശ   
15 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കഫാര്ഡ്(പ്രതിനിധി) 
16 ഭിശ   ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എ (പ്രതിനിധി) 
17 േീപ് എക്സിഔുേീഴ് ഒപീഷര് , കറപ് ഭിശ   
18 കേറ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  
19 ഡമരക്ടര്, ഡമരി ടഡഴറപ്ടഭെ്  
20 കേറ്റ് ഭിശ   ഡമറ്െര്, നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   


