No.1/19/SRG/CC/LSGD(1)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
20.06.2019-ല് കൂെിമ കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം
കമാഗം ഉച്ചേളിഞ്ഞ് 2.30-ഭണിക്ക് നിമഭഷബാ ഭന്ദിയത്തിടറ 610-ാാാം നമ്പര് സാലില്
ആയംബിച്ചു. ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു.
കമാഗത്തില് ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം അനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു..

1. ഩദ്ധ്തി അഴകറാേനം
(i)

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2018-19-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
31.03.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 84.74വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്
ഷഭര്പിച്ച ഫികേ് കൂെി കേര്ത്താല് ഇത് 92.98വതഭാനം ഴരും. ഏറ്റവം കൂടുതല്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് േണ്ണൂര് ജില്ലമിലം (88.99 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് കോട്ടമം
ജില്ലമിലഭാണ് (81.7 വതഭാനം). 554.46 കോെി രൂഩയുടെ 19300 ഫികേ്
ട്രശരിമില് ടഩ ഡിംഗ് ആമി ഉ്്(ഴിേഷന പ്് ഭാത്രം). ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ
ഴിവദാംവങ്ങ് താടള കേര്ന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
മഥാര്ഥ ടേറഴ്

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആടേ
1
2
3
4
5
6
7

േണ്ണൂര്
ഴമനാെ്
ഩാറക്കാെ്
ടോല്ലം
ഩത്തനംതിട്ട
എരണാകുലം
ആറപ്പുള

88.56 %
89.35 %
80.64 %
81.68%
70.32 %
84.74 വതഭാനം
ജില്ല തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
8
9
10
11
12
13
14

88.99 %
88.82 %
87.02 %
86.16 %
85.62%
85.42%
85.25 %
1

ടഩെിംഗ് ഫില്
ഉ്ടപടെയുള്ള
ടേറഴ്
95.03 %
95.36 %
91.32 %
93.10 %
85.69 %
92.98 %

കോളികക്കാെ്
ഭറപ്പുരം
തൃശൂര്
ഇടുക്കി
ോഷര്കഗാഡ്
തിരുഴനന്തരോയം
കോട്ടമം

84.94 %
83.89 %
83.48 %
82.72 %
82.61 %
81.99%
81.7%

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCSP,TSPയുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല്
87.97%

(ii)

SCSP TSP
82.04% 78.15%

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി 20.06.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 7.63 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്
ഷഭര്പിച്ച ഫികേ് കൂെി കേര്ത്താല് ഇത് 9.14 വതഭാനം ഴരും. ഏറ്റവം കൂടുതല്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കോളികക്കാെ് ജില്ലമിലം (9.63 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് ഩാറക്കാെ്
ജില്ലമിലഭാണ് (4.89 വതഭാനം). 103.93 കോെി രൂഩയുടെ 2982 ഫികേ് ട്രശരിമില്
ടഩ ഡിംഗ് ആമി ഉ്്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ ഴിവദാംവങ്ങ് താടള കേര്ന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആടേ

6.12%
6.08 %
9.68 %
9.63 %
11.04 %
7.63 വതഭാനം

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

കോളികക്കാെ്
ോഷര്കഗാഡ്
ഇടുക്കി
ഭറപ്പുരം
കോട്ടമം
എരണാകുലം
ഩത്തനംതിട്ട

8
9
10
11
12
13
14

10.24 %
9.39 %
9.04 %
8.63 %
8.59%
8.07%
7.93 %

തിരുഴനന്തരോയം
േണ്ണൂര്
ആറപ്പുള
ടോല്ലം
ഴമനാെ്
തൃശൂര്
ഩാറക്കാെ്

7.73 %
7.16 %
7.14 %
6.51 %
6.32 %
6.15%
5.35 %

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCSP,TSP,CFC യുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല്
7.72 %

SCSP TSP
6.64 % 5.92 %

2

CFC
8.32 %

ഇതിനേം 719 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് 2019-20 ടറ ഩയിഷ്കയിച്ച ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ
ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിച്ചിണ്്്. (ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ് 572, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു
േ് 108, മുനിഷിപാറിറ്റിേ് 36, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2, കോര്പകരശ 1) കവശിന്നുന്ന
481 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് ജൂണ് 29-നേം ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക്
ഷഭര്പിന്നുന്നതിനു കഴ് ഇെടഩെല് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയും
നെത്തണം.

2. മു

കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

2.1 05.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റിമിടറ

തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്

തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്

ഖണ്ഡിേ3.7
ഇെഭറന്നുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ടനറ്റ് േണക്ഷ
നല്കുന്നതിന് CSR പ്്
റബിന്നുന്നതെക്കമുള്ളതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട് നല്േിമിണ്്്.
CSR പ്് ഉഩകമാഗിച്ച് െഴര് നിര്മ്മിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
ഴിഴിധ
േമ്പനിേളുഭാമി േര്ച്ച നെത്തിടമ.ം കഴാഡകപാണ് േമ്പനി പീഷിഫിറിറ്റി
ഩഠനം നെത്തുന്നതിന് ഷന്നദ്ധ്ത പ്രേെിപിച്ചിണ്ട്.ം ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി 05.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില്
അരിമിച്ചിരു.. കൂൊടത 'എമര്ടെറി‟ടെ ടനറ്റ് േഴകരജ് ഈ പ്രകദവങ്ങലില
ട്.ം െഴര് സ്ഥാഩിച്ചു നല്േിമാല് ഷൗജനയഭാമി േണക്ഷ നല്ോ അഴര്
തയ്യാരാടണ.ം ഐ.ടേ.എം ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചിരു..
ഇതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറുഭാമി കേര്ന്ന്
ആഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടകരയും
ഐ.ടേ.എം.
ഡമരക്ടകരയും ുമഭതറടപടുത്തിമിരുടന്നെിലം
നെഩെിേ് .ം ഷൃീേയിച്ചിട്ടിടല്ലന്ന്
കമാഗം
ഴിറമിരുത്തി.
ഇതികേല്
അെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷൃീേയിച്ച് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ്
രികപാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി :1) തകേവഷൃമംബയണ (ആര്.ഫി) ഴകുപ്
2)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്
3) എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം.
േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്

2.2 27.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്
ഖണ്ഡിേ 3.3
ലറപ് ഩദ്ധ്തിപ്രോയം ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുന്നതിടെ
ന്നാം ഘട്ടം ഏതാ്്
പൂര്ത്തിമാമി. യുഭിയുള്ള ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുന്ന യ്ാം ഘട്ടത്തിറാണ്
3

ഇകപാ്. േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് യുഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴച്ചു
നല്കുന്നതിന് ഭതിമാമ തുേ ഴേമിരുത്തിക്കളിഞും ം ഭിച്ചം തുേയു്്. ഇഴര്
യുയസിതയാമഴര്ക്ക് ഴീടു ഴച്ചു നല്കുന്ന ന്ന്നാം ഘട്ടത്തികറക്ക് ് േെന്നുേമാണ്.
ഴീെിടെ യൂണിറ്റ് നിയക്ക് ലറപ് ഭിശ
നിശ്ചമിച്ചിണ്ട്െിലം സ്ഥറം
ഴാങ്ങുന്നതിന് നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിട്ടില്ല. ഷൃന്തഭാമി 3 ടഷെില് കുരമാത്ത യുഭി
ഴാങ്ങുന്നതിന്
യണ്ടു റക്ഷം രൂഩമാമി നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ച്
ഷര്ന്നുറര്
ആമിണ്ട്ന്ന് ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര് അരിമിച്ചു. ഈ നിയന്നു തടന്ന
ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേ ഴര്ഗക്കാര്ന്നും ടഩാതു ഴിബാഗത്തിനും ഫാധേഭാടണന്ന് േീപ്
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര് ഩരഞും .
എന്നാല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും മുനിഷിപാറിറ്റിന്നും കോര്പകരശനും
ഈ നിയന്നു തടന്ന ഭതികമാ എ. ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന് കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.
കൂൊടത ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ന്നും ഈ നിയക്ക് തടന്ന ഭതികമാ എ.ം
ഩയികവാധിക്കണം. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്ട്ട് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്
ഖണ്ഡിേ 4.5
കൂയാച്ചു്് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളിക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
CC17/19)

കപ്രാ.നം 170/19

21.01.2019-ടറ

േത്ത് (SRG 68/19

അെെല് 7,27,704/-- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്് - 1,00,004/CFC - 6,27,700/- രൂഩ)

സയിത േര്മ്മകഷന മുകഖന ഭാറിനയം കവഖയിന്നുന്നതിനും േലക്ഷ യൂണിറ്റില്
എത്തിന്നുന്നതിനും പ്രകതയേം രൂഩേല്പന ടേ വാ ഴാസനം ഴാങ്ങാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :സയിത
േര്മ്മ കഷനക്ക് ് ഩിേ് അഩ് ഒകട്ടാരിക്ഷ ഴാങ്ങുന്നതിന്
അനുഭതി നല്ോവന്നതാണ് എന്ന് ശുേിതൃ ഭിശ എക്സിേൂട്ടീഴ്
ഡമരക്ടര് ശുഩാര്വ ടേ വാതനുഷയിച്ച് അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി.) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.17
കറാര് ഩര്കച്ചഷ് (ഫി)ഴകുപിടെ 04.10.2018-ടറ SPD - B3-52/2018 SPD നമ്പര്
കുരിപ് (LSGD DA1/502/LSGD)
11.06.2018-ടറ 1581/2018/തഷൃബഴ നമ്പര് ഉത്തയഴ് പ്രോയം ടേല്കട്രാണില് നിന്ന്
ശ്രഴണ ഷസാമിേ്, എല്.ഇ.ഡി. ലററ്റുേ് എന്നിഴ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ടെ്ര് കൂൊടത ഴാങ്ങാ അനുഭതി നല്േിമിരു.. കറാര്
ഩര്കച്ചഷിടെ അനുഭതി കൂൊടത ഉത്തയഴിരക്കിമത് ഩയികവാധിക്കണടഭ.ം
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ബാഴിമില് ഇത്തയം ഇലവേ് അനുഴദിന്നുന്നതിന് മുമ്പ് കറാര് ഩര്കച്ചഷ്
ഴകുപിടെ അനുഴാദം ഴാങ്ങണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ബാഴിമില് ടെ്ര് കൂൊടത ഷാധന ഷാഭഗ്രിേ് ഴാങ്ങുഴാ
അനുഭതി നല്കുകമ്പാ് കറാര് ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിടെ കൂെി
അനുഭതി ഴാകങ്ങ്താടണന്ന് കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.23
രോന്നപ്ര ഴെക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.01.2019-ടറ േത്തും രോന്നപ്ര ഴെക്ക്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 06.12.2018-ടറ A4-6727/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും

(SRG 126/19 CC 198/19)
കപ്രാ.നം 63/19

അെെല് 20,01,000/- രൂഩ
( CFC - 20,00,000/- രൂഩ
തനത് പ്് -1000/- രൂഩ )

കഩയ് - LED ഗ്രാഭം
ഈ ഴര്ശം ടതരുവഴിലക്ക് KEL മുകഖനമാണ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
ധനഴകുപിടെ ഉത്തയഴ് പ്രോയം
KEL
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമല്ല. കപ്രാജക്ട് ഭാകനമെടഭെ് േണ്ഷ്ട്ടെ് ഭാത്രഭാണ്.
PMC പ്രോയം ഭാനദണ്ഡം ഩാറിച്ചാകണാ നെപാക്കിമടതന്ന് ഩയികവാധിച്ച്
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട് നല്േി.
തീരുഭാനം:1) കമാഗത്തില് ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ കൂെി
അബിപ്രാമ
പ്രോയം ഷാധൂേയണം നല്ോ തീരുഭാനിച്ചു.
2) നെഩെിക്രഭം റംഘിച്ച് നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗത്തു
നി.്ാമ ഴീഴ്ചമാടണന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇത്തയം
ഴീഴ്ചേ് ഇനി ആഴര്ത്തിക്കരുടതന്ന് നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.27
ഴെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ DP4/160/19/CRD നമ്പര് േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.10.2018-ടറ േത്തും (SRG 262/19)

ഴെേയ കലാക്ക്

ഴെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഴകമാജനങ്ങളുടെ കക്ഷഭത്തിനാമി
ഊയാളുെല് കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് കോ ഒപകരറ്റീഴ് ടഷാലഷറ്റി „ഭെിത്തട്ട്‟
എന്ന ഩദ്ധ്തി
ആഴിഷ്ക്കയിച്ചിണ്്്. ഈ കേന്ദ്രത്തിടെ മുകന്നാണ്ള്ള
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികെയും അളിയൂര്, ഞ്ചിമം, കോകരാെ്,
ഏരാഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെയും ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം കവഖയിക്കാ ഉകേവിന്നു..
4 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നിന്ന് 45,90,000/- രൂഩയും കലാക്ക് ഴിസിതം 10,00,000/രൂഩയും നല്ോനാണ്
ഉകേവിന്നുന്നത്. ദ്ദ്ധ്രുടെ കക്ഷഭത്തിനാമി ഭാറ്റി
ഴയ്ക്കക്ക് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 5% തുേമില് നിന്നാണ് ഇത് േട്ത്താ
റക്ഷയഭിടുന്നത്.
മുേലില് ഩരഞ്ഞ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
തുേ
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നല്ോടഭന്നരിമിച്ചിണ്്്. ഈ തുേ ടഷാലഷറ്റിയുടെ „ഭെിത്തട്ട്‟ എന്ന
സ്ഥാഩനത്തിന് ലേഭാരാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഇതിടെ നെത്തിപ് ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവം ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് നല്േി.
തീരുഭാനം:- ഈ
ഩദ്ധ്തിമിടറ
ഷാന്സയകക്ഷഭവഭാമി ഫന്ധടപട്ടഴ
ഷി.ഡി.ഩി..യും ആകയാഗയ കഭഖറമിടറ ഘെേങ്ങ് ടഭഡിക്കല്
ഒപീഷറും നിര്ഴസണം നെത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി
നല്കു.. ഭറ്റു പ്രദ്ത്തിേ് ഉ്് എെില് അതതു കഭഖറമിടറ
ഉകദയാഗസ്ഥര് മുകഖന നെപാക്കണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.36
ഴലഴന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.02.2019-ടറ േത്ത് (SRG 231/19 CC 748/19)

കപ്രാ.നം. 190/19
അെെല് 1,92,461/- രൂഩ (ഴിേഷനപ്്)
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക് പര്ണിച്ചര് ഴാങ്ങല്
2017-18-ടറ ഈ കപ്രാജക്ട് 2018-19-ല് സ്പില് ഒഴരാമി ( ോറ്റഗരി 2) ഩദ്ധ്തിമില്
ഉ്ടപടുത്തിമിണ്്്. കപ്രാജക്ടില് ടെ്ര് മുകഖന യണ്ടു കഭവയും 464 േകഷയേളും
ഴാങ്ങാനാണ് ഉ്ടപടുത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല് SIDCO മുകഖന ടെ്ര് കൂൊടത
താടളപരയുന്ന പ്രദ്ത്തിമാണ് നെത്തിമത്.
1)ജിപ്സംഷീറിംഗ്
2) ലപ്ലവഡ് കഡാര്
3)ടഴര്ട്ടിക്കല് ലല ഡ് േര്ട്ട
4) കട്രാപി കശാകക്കഷ്
ഇതിടെ ഫില് തുേമാമ 1,92,461/- രൂഩ SIDCO ക്ക് ് നല്ോ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
ോറ്റഗരി 2 സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേയ്യുേകമാ ഉകഩക്ഷിച്ച് രോതിമ കപ്രാജക്ട്
എടുന്നുേകമാ ടേയ്യുന്നതിന് തെസ്സഭില്ല എന്നിയിടക്ക കപ്രാജക്ടില് ഩരമാത്ത പ്രദ്ത്തി
നെത്തിമത് ഗുരുതയഭാമ ഴീഴ്ചമാടണന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇത് ഩയികവാധിച്ച്
കററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷറും കററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടറും രികപാര്ട്ട്
നല്േി.
തീരുഭാനം:1) മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രദ്ത്തിയുടെ ന്റയ നിര്ണമം ഫന്ധടപട്ട
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത്
അഷിറെ്
എക്സിേൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര് നെത്തി അതിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് തുേ
നല്ോ അനുഭതി നല്കു.
2) കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണ നെഩെി ക്രഭത്തില് ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമ
ഉകദയാഗസ്ഥടന
േര്വനഭാമി താക്കീതു ടേയ്യാ
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര ുമഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
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ഖണ്ഡിേ 4.41
മുട്ടാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 31.01.2019-ടറ േത്തും മുട്ടാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്ത്
ബയണഷഭിതിയുടെ 28.01.2019-ടറ 2-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 147/19 - CC
123/19)
പ്രലമോറത്ത് കുെിടഴള്ളം ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില്
നിന്ന് (കനാണ്കരാഡ്) 5,39,500/- രൂഩ ടേറഴളിച്ചു. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇത് ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര
ുമഭതറടപടുത്തിമിരു..
ഩഞ്ചാമത്തിടറ തനത് പ്ിടെ അഩയയാപ്തത ന്റം കുെിടഴള്ള ഴിതയണം
തെസ്സടപടുന്ന ഷാസേയയം ഉ്ാമകപാ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ( കനാറ കരാഡ്)
ല് ഉ്ടപടുത്തി 5,39,500/- രൂഩ അെെല് തുേമാമി ഴേമിരുത്തുേയും 4,80,200/രൂഩ ടേറഴ് ഴയിേയും ടേ വാതാമി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട് ടേ..
തീരുഭാനം:- രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
4,80,200/- രൂഩ ടേറഴളിച്ചതിന്
ഷാധൂേയണം നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.43
േിലിഭാനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 31.01.2019-ടറ േത്ത് (SRG 151/19 CC 740/18)

കപ്രാ.നം. 12/19
കഩയ് - ടതരുവഴിലന്നുേളുടെ അറ്റകുറ്റപണി

അെെല് 4,90,000/-രൂഩ (CFC)

ടതരുവഴിലന്നുേളുടെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക്
2018-19 ആദയം 3.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുേയും
ടെ്ര് നെഩെി പൂര്ത്തിമാക്കി
നിര്ഴസണം ആയംബിന്നുേയും ടേ.. ഈ തുേ ഩയയാപ്തഭല്ലാടത ഴന്നതിനാല്
കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേ വാ്
അെെല് 4.90 റക്ഷം രൂഩമാക്കി. എന്നാല്
രോതിമതാമി ടെ്ര് ടേയ്യാടത ഈ തുേയുടെ പ്രദ്ത്തി ഩളമ ടെ്ര് എടുത്ത
ആടലടക്കാ്് പൂര്ത്തിമാക്കി. ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േി തുേ നല്ോ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്േി.
തീരുഭാനം :-

തുേ നല്ോവന്നതാടണന്ന്
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ്
എഞ്ചിനീമര് ശുഩാര്വ ടേ വാതനുഷയിച്ച് ഷാധൂേയണം നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

ഖണ്ഡിേ 4.45
േണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.02.2019-ടറ
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 20.12.2018-ടറ േത്തും

േത്തും േണ്ണൂര് ജില്ലാ

കപ്രാ.നം. 64/19
അെെല് 6,00,000/-രൂഩ
കഩയ് - േണ്ണൂര് ജില്ലാ കസാഭികമാ ആശുഩത്രി ഷീതാറമം സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ കേന്ദ്രം
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1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ജില്ലാ കസാഭികമാ ആശുഩത്രിമില് 2016-17, 2017-18 ഴര്ശം
നെപാക്കിമ “ഷീതാറമം” ഩദ്ധ്തിമില് ഴാര്ഡ , ഒപീഷ് അറ്റ രെ് , കുക്ക്
േം ക്ലീനര് എന്നിഴര്ക്ക് ഒണകരരിമവം ഷീതാറമത്തില് എത്തികച്ചരുന്നഴര്ക്ക്
ബക്ഷണവം നല്േി. ഇതികേല് ഒഡിറ്റ് കുരിപ് എഴുതി. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഒഡിറ്റ് കുരിപികേല് ഴകുപ്പുതറത്തില് തീരുഭാനടഭടുക്കണം
(27.02.2019-ടറ തീരുഭാനം)
2) 2018-19 ലം ഈ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്

ഷീതാറമത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം
ഭാതൃോഩയ
ഭാടണന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട്
ടേ വാതനുഷയിച്ച്
2018-19-ലം (Spill Over)
തുെരുന്നതിന് അനുഭതി നല്കു.. കപ്രാജക്ട്
ഴിവദാംവങ്ങ് ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്ട്ട് ജില്ലാ
ടഭഡിക്കല് ഒപീഷര് ഷഭര്പികക്ക്താണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

ഖണ്ഡിേ 4.47
ഴിലന്നുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
01.02.2019-ടറ
േത്തും ഴിലന്നുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 05.01.2019-ടറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 160/19 - CC 126/19)

കപ്രാ.നം. 64/19
കഩയ് - ഩഠനമുരി

അെെല് 1,50,000/-രൂഩ

ഩഞ്ചാമത്തില് രു ഩട്ടിേഴര്ഗ കുടുംഫകഭയുൂ. TSP ഴിസിതഭാമി 1,42,000/രൂഩയു്്. ഇതുഩകമാഗിച്ച് ഈ കുടുംഫത്തിന് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം 800.േ.അെി ഴിസ്തീര്ണമുള്ള ഴീെികനാെ് കേര്ന്നാണ്
ഩഠനമുരി ഩണിമാവന്നത്. മുേലില് ഩരഞ്ഞ കുടുംഫത്തിടെ ഴീെിന് 1500 അെി
ഴിസ്തീര്ണമു്്. കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നിയഷിച്ചു
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്
3.ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്
================
3.1 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിക്ക് ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണ
ത്തിന് റബിന്നുന്ന അഴഷാനടത്ത പൂര്ണ ഴര്ശഭാണ് 2019-20. 2019-20
ഭിേഴിടെ ഴര്ശഭാക്കണടഭ.ം ഩദ്ധ്തി ആസൂത്രണത്തിലം നിര്ഴസണത്തിലം
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഭറ്റു
ബയണ
ുമഭതറേലിലം
ഇതു
പ്രതിപറിക്കണടഭ.ഭാണ്
ഷര്ക്കായിടെ റക്ഷയം. നികുതി ഩിയിഴ്,
ISO
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ഷര്ട്ടിപികക്കശനെക്കമുള്ള ഭറ്റു ബയണഩയഭാമ ോയയങ്ങ് എന്നിഴമില് ഇെടഩെല്
നെത്തി നെഩെിേ് അതത് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ് ഷൃീേയികക്ക്താണ്.
ഷംസ്ഥാന തറത്തില് ഫന്ധടപട്ട ഴകുപ് കഭധാഴിേ് (ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര്,
നഗയോയയ
ഡമരക്ടര്,
ഗ്രാഭ
ഴിേഷന
േമ്മീശണര്,
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്)എല്ലാ ഭാഷവം
അതതു
ഴകുപ്പുേളുടെ
പ്രഴര്ത്തനം
ഴിറമിരുത്തി
നിറനില്ന്നുന്ന
പ്ര്ങളങ്ങ്
ഩയിസയിക്കണം.
ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്ട്ട്
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
4) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
5) തകേവബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
ജില്ലാതറത്തില് ഷൃീേയികക്ക്ഴ
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിടറ ോയയക്ഷഭത ഉരപാക്കാ ഩദ്ധ്തി അഴകറാേനം
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കൃതയഭാമി നെത്തണം. അഴകറാേനം താടളപരയുന്ന
യീതിമില് േിട്ടടപടുത്തണം.
(i)
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും
കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും
ഩദ്ധ്തി
അഴകറാേനം കലാന്നുതറത്തില് നെത്തണം
(ii)
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, മുനിഷിപാറിറ്റിേ്, കോര്പകരശ
എന്നിഴയുടെ
അഴകറാേനം ജില്ലാതറത്തില് നെത്തണം.
ഈ യീതിമില് അഴകറാേനം ഈ ഴര്ശം കുരഞ്ഞത് 3 പ്രാഴവയടഭെിലം
നെത്തണം. ആദയഘട്ട അഴകറാേനം ജൂലറ 15 മുതല് ആഗറ് 15 ഴടയയുള്ള
ഷഭമത്ത് പൂര്ത്തിമാക്കണം. യ്ാം ഘട്ടം കക്ടാഫര് 15 മുതല് നഴംഫര് 15
ഴടയയും ന്ന്നാം ഘട്ടം ഡിഷംഫര് 15 മുതല് ജനുഴയി 15 ഴടയയുഭാമി നെത്തണം.
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണ േറ്ര് പ്രോയം നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭഭാന്നുന്നതിനുള്ള
രുക്കങ്ങ് ആസൂത്രണം ടേ വാ് നെപാക്കണം. ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിടറ
തെസ്സങ്ങ്
ഩയിസയിക്കാ
അപകപാ്
നെഩെി
ഷൃീേയിക്കണം.
ഷംസ്ഥാനതറത്തില് ഩയിസയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്
കക്രാഡീേയിച്ച്
കററ്റ്
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ േീപ് കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്കു നല്േണം. കലാക്ക്/ജില്ലാതറ അഴകറാേന കമാഗങ്ങലില് ജില്ലാ
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്, ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്, അഷിറെ്
ടഡഴറപ്ടഭെ് േമ്മീശണര് (ജനരല്), തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് എക്സിേൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര് എന്നിഴര് നിര്ഫന്ധഭായും ഩടെടുക്കണം. േളിഴതും അഴകറാേന
കമാഗങ്ങലില് ജില്ലാ േലക്ടര് ഩടെടുക്കണം. ഷാധിക്കാത്ത സ്ഥറങ്ങലില്
പ്രതിനിധിടമ ുമഭതറടപടുത്തണം. ഒകയാ കലാക്ക്തറ അഴകറാേനത്തിനും
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടഭമ്പര്ഭാര്ക്ക്ുമഭതറ ഴീതിച്ചു നല്േണം.
മുേലില് ഩരഞ്ഞ യീതിമില് അഴകറാേനം ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
േിട്ടടപടുത്തണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
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3.2 ശുേിതൃ ഭിശ
2018-19-ല് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ഴിസിതം
നല്േിമിരു.. േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഈ ഴിസിതം ടേറഴളിച്ചു.
എന്നാല് ഈ തുേ ട്രശരിമില് നി.ം ഭാരാത്തഴരും, തുേ ഭാരി ടസ്പശയല്
റ്റി.എഷ്.ഫി.മില് സൂക്ഷിച്ചിണ്ള്ളഴരും ഉ്്. ഇങ്ങടനയുള്ള തുേക്ക് ് ഩദ്ധ്തിേ്
എടുക്കാ േളിയുകഭാ എ.ം അതിനാമി തുേ അനുഴദിന്നുകഭാ എ.ം ഫഹു.
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ കഭഖറാ കമാഗങ്ങലില് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് ആയാഞ്ഞിരു..
തീരുഭാനം :- ഇപ്രോയം തുേ ഭാരി ടസ്പശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി.മില്
സൂക്ഷിച്ചിയിന്നുന്ന എത്ര തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളു്്, എത്ര
തുേയു്് തുെങ്ങിമ ോയയങ്ങ് ഩയികവാധിച്ച്
ശുേിതൃ
ഭിശ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട് നല്േണം. തുേ
ഭാരാത്ത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഈ ഴര്ശം തുേ
അനുഴദിന്നുകമ്പാ്
പ്രകതയേ
ഩയിഗണന
നല്ോ
േളിയുകഭാ എന്നതു ഷംഫന്ധിച്ചും എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് രികപാര്ട്ട്
നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരേെര്, ശുേിതൃ ഭിശ
3.3 06.05.2013-ടറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) 1209/2013 /തഷൃബഴ നമ്പര് തീരുഭാനപ്രോയം Kerala
Social Security Mission നുള്ള ഴിസിതം നല്ോ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
അനുഭതി നല്േിമിണ്്്. ഇതനുഷയിച്ച് തുെര്.ള്ള ഴര്ശങ്ങലിലം തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് തുേ KSSM-ന് അെയ്ക്കു.്്. ഇപ്രോയം തുേ അെയ്ക്കക്ക്തില്ല
എന്ന് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനടഭടുടത്തെിലം
ഉത്തയഴ്
നല്േിമിരുന്നില്ല. ഩളമ ഷര്ക്കാര് ഉത്തയഴ് നിറനില്ന്നുന്നതിനാറാണ് തുേ
അെയ്ക്കുന്നത്. KSSM-ന് തുേ അെയ്ക്കുന്ന യീതി
ഇനി തുെയണകഭാ എന്ന്
ഩയികവാധിന്നുന്നതിന് ഫന്ധടപട്ടഴരുടെ കമാഗം കേയാ തകേവഷൃമംബയണ
ഴകുപ് അഡീശണല് േീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ ുമഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
3.4 ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ് തീരുഭാനടഭടുകക്ക് ഴിശമങ്ങ് ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്ന്നു തടന്ന
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് നല്േണം.
അത്തയം ഴിശമങ്ങ് ഴകുപ്പു
കഭധാഴിേ് പ്രകതയേഭാമി ആഴവയടപൊടത ഇനി മുതല് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിന്നുേമില്ല. കൂൊടത ഇതിനേം നെപാക്കിമ കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്
ഷാധൂേയണം
ആഴവയടപണ്ടോ്്
ഷഭര്പിന്നുന്ന
ഴിശമങ്ങലില്
കഭലകദയാഗസ്ഥടെ/ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളുടെ
രികപാര്ണ് കൂെി
ഉ്ടപടുത്തണം.
ഇപ്രോയം
രികപാര്ട്ട്
ഇല്ലാത്തഴ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില്
ഩയിഗണിന്നുേമില്ല. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാനടഭടുന്നുന്നതിനു മുമ്പ്
കഭലകദയാഗസ്ഥടെകമാ
ഴകുപ്പു
കഭധാഴിേളുടെകമാ
രികപാര്ട്ട്
ആഴവയമുള്ളഴമാടണെില് രികപാര്ട്ട് ഷസിതം നല്കേ്താണ്. ഇതില്ലാടത
നല്കുന്നഴ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഩയിഗണിന്നുന്നതല്ല.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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3.5 ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷവം
ഷഭമഫന്ധിതവഭാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി
താടളപരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു.
(i)
നിര്ഴസണ േറ്ര് കൃതയഭാമി ഩാറിച്ച്
േളിഴതും
70
വതഭാനടഭെിലം ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ് ഡിഷംഫര് 31-നേം ഴരുത്തണം.
ഈ റക്ഷയം കനടുന്നതിന് ജൂണ് ഭാഷം 30-ന് 15 വതഭാനവം
ടഷപ്റ്റംഫര് 30-ന്
45 വതഭാനവം ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്
ലേഴയിക്കണം.
(ii)
പ്രദ്ത്തിേളുടെ ഩാര്ട്ട് ഫില്, പ്രകതയേിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രദ്ത്തിേളുടെ,
തയ്യാരാക്കി നല്േണം.
എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ ഇക്കായയത്തില്
ഷസാമിക്കാ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്
ആഴവയഭാമ
ഷസാമം നല്േണം.
(iii)
ടഡകപാഷിറ്റ് പ്രദ്ത്തിേ്ക്ക് ഫന്ധടപട്ട ഏജ ഷിമില് നി.ം
എറികഭറ്റ് ഴാങ്ങി തുേ കനയകത്ത നല്കുേയും കപ്രാജക്ടുേ് ഈ
ഴര്ശം തടന്ന പൂര്ത്തിമാന്നുേയും ടേയ്യണം
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
3.6

കേയല കററ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാട്ടര് അകതാരിറ്റി, ഗ്രൗ്് ഴാട്ടര്
ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ് തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില് മു ഴര്ശങ്ങലില് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേ വാ
തുേയുടെ ഴിവദാംവങ്ങ് ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ച് തയ്യാരാക്കണം.
ഇതിനാമി
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുകെയും ടഷക്രട്ടരിഭാരുകെയും കമാഗം ഴിലിച്ചു
കേര്ത്ത് ഇനി പൂര്ത്തിമാക്കാനുള്ള ടഡകപാഷിറ്റ് ടേ വാ പ്രദ്ത്തിേളുടെ എണം,
തുേ, ടഡകപാഷിറ്റ് ടേ വാ ഴര്ശം , ഏജ ഷിയുടെ കഩയ് എന്നീ ഴിവദാംവങ്ങ്
കവഖയിന്നുേയും മു ഴര്ശങ്ങലിടറ പ്രദ്ത്തിേ് അെിമന്തിയഭാമി പൂര്ത്തിമാ
ക്കാ നിര്കേവിന്നുേയും കഴണം . കമാഗത്തികറക്ക് ് KSEB, KWA, GWD തുെങ്ങിമ
ഫന്ധടപട്ട ജില്ലാതറ ഉകദയാഗസ്ഥടയയും ഴിലിക്കണം.
ജില്ല തിയിച്ച് ഇതിടെ ഴിവദാംവങ്ങ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിന്നു കഴ്ി
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര് കക്രാഡിേയിച്ച്
കററ്റ്
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ േീപ് മുകഖന കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിന്നു
നല്േണം.
തുെര്ന്ന് ഷര്ക്കാര് തറത്തില് മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഏജ ഷിേളുടെ കഭധാഴിേളുടെ
കമാഗം പ്രകതയേഭാമി ഴിലിന്നുന്നതാണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
3)ജില്ലാ േലക്ടര്
4) ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്

3.7

അംഗനഴാെി െീച്ചര്ഭാര്ന്നും ആമഭാര്ന്നും അധിേ ഒണകരരിമം നല്ോനുള്ള
കപ്രാജക്ട്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും നഗയഷബേളും
ഈ ഴര്ശം
ഩദ്ധ്തിമില്
ഉ്ടപടുത്തണം. ആഴവയഭാമ തുേ എത്രടമന്ന് ഫന്ധടപട്ട ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്.
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സൂപര്ലഴഷര്ഭാരും ഷി.ഡി.ഩി. ഭാരും അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
നല്േണം.
ഇതിനേം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കിമ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് ഇതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടിടല്ലെില്
ഩദ്ധ്തി കബദഗതി
ഷഭമത്ത് ഇത് ഉ്ടപടുത്തണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
3.8 2019-20-ടറ ഩയിഷ്ക്കയിച്ച ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ഷഭര്പിക്കാനുള്ള അഴഷാന തീമതി
12.06.2019 ആമിരു.. ഇത് 29.06.2019 ആമി ദീര്ഘിപിച്ചു നല്േിമിണ്്്.
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിടെ ഭറ്റു പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് താടളപരയും പ്രോയം
പൂര്ത്തിമാകക്ക്താണ്.
1

ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കി ഡി.ഩി.ഷിക്ക് ് ഷഭര്പിക്കല്

ജൂണ് 29

2

ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിക്ക് ് ഡി.ഩി.ഷി അംഗീോയം നല്േല്

ജൂലറ 2

3

ഷാകെതിോനുഭതി കഴ്ാത്ത ഷാധായണ കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്
അംഗീോയം കനെല്
എറികഭറ്റ്
കഴ്
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്
ഷാകെതിോനുഭതി/അംഗീോയം കനെല്
ടെ്രിംഗ്

ജൂലറ 10

4
5
6

ജൂലറ 15
ജൂലറ 22

ഗുണകബാക്തൃ ടതയടഞ്ഞടുപ് പൂര്ത്തിമാക്കല്
ജൂലറ 22
(കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് റിറ് ലേഭാരല്
ഉ്ടപടെ)
ടഡകപാഷിറ്റ് പ്രദ്ത്തിേളുടെ തുേ അെക്ക് ല്, ഭറ്റു തകേവബയണ ആഗറ് 9
സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നു തുേ ലേഭാരല് തുെങ്ങിമഴ.
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നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
3.9

ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേ് ഷാന്സയനീതി ഴകുപാണ് നിര്ഴസണം
നെത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല് ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനത്തിന് പ്രകതയേ ഴകുപ്
ഇകപാ് രൂഩീേയിച്ചിണ്്്. ഈ ഷാസേയയത്തില് ഷാന്സയനീതിയുകെയും ഴനിതാ
വിശു ഴിേഷനത്തികെയും കപ്രാജക്ടുേ് നിര്ഴസണം നെത്താനും
ടഴറ്റിംഗ്
നെത്താനുമുള്ള ുമഭതറ താടള ഩരയും പ്രോയം നിശ്ചമിച്ചു. ഇതനുഷയിച്ച് സുകറഖ
കഷാഫ്ട് ടഴമരില് ക്രഭീേയണം നെത്തണം.
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം, ഷാന്സയ കക്ഷഭം എന്നീ
കഭഖറേലിടറ കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥരും കപ്രാജക്ട് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്ഭാരും

ക്രഭ
നം

ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

1

ഷാന്സയ നീതി

നിര്ഴസണ
ഉകദയാഗസ്ഥ

ടഴറ്റിംഗ്
ഒപീഷര്

നിര്ഴസണ
ഉകദയാഗസ്ഥ

ടഴറ്റിംഗ്
ഒപീഷര്

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്

ഷി.ഡി.ഩി.

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്

ഷി.ഡി.ഩി.

12

ഷി.ഡി.ഩി.

2

കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത്

3

ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത്

4.1

മുനിഷിപാറിറ്റി

ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഴനിതാ വിശു
ഴിേഷനം
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്/
ഷി.ഡി.ഩി.

5.1

കോര്പകരശ

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്/
ഷി.ഡി.ഩി.

ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഴനിതാ വിശു
ഴിേഷനം
ഡമരക്ടര് ഴനിതാ
വിശുഴിേഷനം
ഷി.ഡി.ഩി./
ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഴനിതാ വിശു
ഴിേഷനം
ഷി.ഡി.ഩി./
ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഴനിതാ വിശു
ഴിേഷനം

ഷി.ഡി.ഩി.

ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപ്
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്/
ഷി.ഡി.ഩി.
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
സൂപര്ലഴഷര്/
ഷി.ഡി.ഩി.

ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപ്
ഷി.ഡി.ഩി./
ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപ്
ഷി.ഡി.ഩി./
ജില്ലാ ഒപീഷര്
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപ്

മുനിഷിപാറിറ്റിേലിലം
കോര്പകരശനുേലിലം
ഷാന്സയനീതി
ഴകുപില്
നി.ം
ലേഭാരിക്കിട്ടിമ കക്ഷഭ സ്ഥാഩനം ഉട്െില്, കക്ഷഭ സ്ഥാഩനത്തിടെ സൂപ്ര്്,
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനും ജില്ലാ ഷാന്സയനീതി ഒപീഷര് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും
ആകേ്താണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
3.10 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്, മുനിഷിപാറിറ്റി എന്നിഴിെങ്ങലില്
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ഇടല്ലെില് ഴാസനം ഴാങ്ങാനും
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ
അഷിറെ്
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക്
ഴാസനം
ഴാെേയ്ക്ടക്കടുക്കാനും 14.03.18 ടറ 690/18 തഷൃബഴ ഷര്ക്കാര് ഉത്തയവപ്രോയം
അനുഭതി നല്േിമിരു.. തനതുപ്ിടെ റബയതന്നുരവള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്
ഴാസനം ഴാെേക്ക് ് എടുന്നുന്നതിന് കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
3.11 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപില് നി.ം ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ ടഩണ്കുട്ടിേളുടെ
ഴിഴാസത്തിന്
1.00
റക്ഷം
രൂഩമാണ്
ധനഷസാമം
നല്കുന്നത്.
ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩങ്ങ് നല്കുന്ന നിയക്ക് 75,000/-രൂഩമണ്.
ഇതു ഴകുപിടെ നിയക്കാമ 1.00 റക്ഷം രൂഩമാമി ഏേീേയിന്നു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

3.12 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴയ്ച്ച മുതറാമ അെിമന്തിയ ഷാസേയയങ്ങലില്
കുെിടഴള്ള ഴിതയണം നെത്തുകമ്പാ് അതിടെ ഫില് തുേ ജില്ലാ േലക്ടര്ന്നു നല്േി
രീകൂപ് ടേ വാ് േിണ്ന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2018 - ടറ േത്തും (CC/511/18 - SRG
1069/18) CC -യുടെ 31.12.2018-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 4.15) കൃശി
ഡമരക്ടറുടെ 29.03.2019-ടറ TH(2) 7610/19 -ാാാം നമ്പര് േത്തും ( LSGD-DB4/2019LSGD)

കപ്രാ.നം 362/18

അെെല് 15,00,000/- രൂഩ

ഴെേയ , കുറ്റയാെി, േെത്തനാെ്, കഩയാമ്പ്ര, കോളികക്കാെ് എന്നീ നാലികേയ ഉത്ഩാദേ
േമ്പനിേ് മുകഖന ടതങ്ങി ലതേ് ഉല്പാദിപിച്ച് േര്ശേര്ക്ക് നല്ോനുള്ള
നൂതന ഩദ്ധ്തിമാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.ടഴെിലം
ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ഷംസ്ഥാനതറ അപകററ്റ് േമ്മിറ്റിയും അനുഭതി നല്േിമില്ല.
31.12.2018 ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഈ ഴിശമം ഩയിഗണിച്ചുടഴെിലം
ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറുടെ രികപാര്ണ് ഷസിതം
നല്ോ കമാഗം നിര്കേവിച്ചിരു.. താടളപരയും പ്രോയം കൃശി ഡമരക്ടര്
രികപാര്ട്ട് നല്േി
ഭാതൃ ദ്ക്ഷത്തിടെ ടതയടഞ്ഞടുക്കല്, വാസ്ത്രീമ ഴിത്തുേളുടെ ഷംബയണം,
വാസ്ത്രീമ നഴ്സരി ഩയിഩാറനം എന്നീ ന്. ഘട്ടങ്ങലിടറ ഗുണകഭേ ഩയികവാധന,
ഭാനദണ്ഡങ്ങ് ഩാറിച്ച് ലതേളുടെ ടതയടഞ്ഞടുക്കല് എന്നീ പ്രക്രിമേ്
ഷര്ക്കാര് പ്രഷിദ്ധ്ീേയിച്ച ടതങ്ങി ലത ഉല്പാദനത്തിനുള്ള നഴ്സരി ഭാനുഴല്
ഩാറിച്ചാമിയിക്കണം.
ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന ലതേ് അനുകമാജയഭാടണന്ന്
ഷാകെതിേ ഉകദയാഗസ്ഥകനാ നാലികേയ ഴിേഷന കഫാര്കഡാ ഩയികവാധിച്ച്
ഷാക്ഷയടപടുത്തണം. കൂൊടത കപ്രാജക്ടിടെ നെത്തിപ് ജില്ലാ കൃശി ഒപീഷറുകെകമാ
ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടറുടെകമാ കഭല്കനാട്ടത്തിറാേണം.

തീരുഭാനം:-

ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുപ് ഡമറ്േെറുടെ മുേലില്
ഩരഞ്ഞ നിര്കേവം ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
4.2 വായീയിേ ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേ് കനയിടുന്ന കുട്ടിേ്ക്ക് ധനഷസാമം
ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശടെ 22.11.2018-ടറ HRMP നമ്പര്
1518/16-ാാാം നമ്പര് ഉത്തയഴ് ( LSGD - DA1-184/16)
ശ്രീ. എം. ജമകഭാസ , യാധ സൗഷ്, ജില്ലാ കോെതി ഴാര്ഡ്, ആറപ്പുള എന്ന
ആളുടെ സര്ജിമികേല് ഫഹു. കേയല ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശടെ
ഉത്തയവ പ്രോയം 16.11.2013-ടറ 362/13/തഷൃബഴ ഉത്തയഴില് ഩരയും പ്രോയം
ഭാനഷിേ വായീയിേ ടഴകഴിലിേ് കനയിടുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ കുട്ടിേ്ക്ക്
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ധനഷസാമം
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:-

നല്ോ

ഷര്ക്കാര് തറത്തില്

നെഩെി ഷൃീേയിന്നുന്നത്

16.11.2013-ടറ
362/13/തഷൃബഴ
ഉത്തയഴ്
14.02.2018-ടറ
22/18/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് പ്രോയം ഩയിഷ്ക്കയിച്ചിണ്്്. ഇതനുഷയിച്ച്
വായീയിേ
ഭാനഷിേ
ടഴകഴിലി
കനയിടുന്ന
ബിന്നകവശി
ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ധനഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്. എന്നാല് ഗ്രാഭ
ഩഞ്ചാമത്തുേ് ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന തുേ
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം
ധനഷസാമത്തിന്
തിേയുന്നില്ല എന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.
കലാക്ക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ
കൂെി ഴിസിതം
ഗ്രാഭ
ഩഞ്ചാമത്തിനു റബയഭാക്കി
ഷര്ക്കാര് ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം
ധനഷസാമം എല്ലാ ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും നല്കേ്താടണന്ന്
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. നഗയഷബേ് ഭതിമാമ തുേ അഴര്
തടന്ന േട്ത്തണം. ഈ ഴിശമത്തികേല്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഴിധ അകഷാഷികമശ ബായഴാസിേളുഭാമി
േര്ച്ച ടേ വാ്
അെിമന്തിയ
തീരുഭാനടഭടുക്കാ
കമാഗം
തീരുഭാനിച്ചു.
ഇഴ നിര്ഫന്ധ കപ്രാജക്ട് ആന്നുന്നതെക്കമുള്ള
തീരുഭാനങ്ങ് േര്ച്ചയ്ക്കുകവശം തീരുഭാനടഭടുന്നുന്നതാണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.3 ഭക്കയപരമ്പ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.05.2019-ടറ േത്തും ഭക്കയപരമ്പ്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 13.05.2019-ടറ A6-481/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും (CC315/19- SRG -474/19)
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനു ഷൗേയയഭില്ലാത്തതിനാല് 20 ടഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങി രോതിമ
ടേട്ടിെം ഩണിമാ ഉകേവിന്നു.. ഫഹു. T.A അസമ്മദ് േഫിര് MLA യുടെ ആസ്തി
ഴിേഷന ഩദ്ധ്തിമില് 50.00 റക്ഷം രൂഩ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിന് അനുഴദിച്ചിണ്്്.
തനതുപണ്ടു കുരഴാണ്. കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഇനത്തില് 1,83,90,000/രൂഩ ഈ ഴര്ശം റബിച്ചു. പ്രലമത്തിനുകവശം ഭിക്ക കരാകളേളുകെയും അറ്റകുറ്റപണി
നെത്തി. ഇനിയും 1.00 കോെി രൂഩ ഭാത്രകഭ ഇതിന് ആഴവയമുൂ. അതിനാല്
കവശിന്നുന്ന 83,90,000/- രൂഩ ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനു സ്ഥറം ഴാങ്ങാനും ടേട്ടിെം
ഩണിമാനും അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

MLA ആസ്തി ഴിേഷന പണ്ടു കൂെി റബിന്നു.
എന്നതിനാല് പ്രകതയേ അനുഭതി
താടളപരയുന്ന
നിഫന്ധനയ്ക്കു ഴികധമഭാമി നല്കു..
കരാഡ്
പ്രദ്ത്തിേ്ക്ക്
ഈ
ഴര്ശം
ടഭമിെന ഷ് ആഴവയഭിടല്ലന്ന് ഫന്ധടപട്ട അഷിറെ്
എഞ്ചിനീമര് ഷാക്ഷയടപടുത്തണം.
തനത് പ്്
റബയഭടല്ലന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയും ഷാക്ഷയടപടു
ത്തണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.4 രോരക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
14.02.2019-ടറ േത്തും
രോരക്കാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 05.02.2019-ടറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (CC-315/19- SRG -474/19)
ഩഞ്ചാമത്തില് 11-ാാാം ഴാര്ഡില് യണ്ടു ഴാെേ ടേട്ടിെങ്ങലിറാമി ഐ.റ്റി.ഐ.യും
ഴര്ക്ക്കശാപ്പും പ്രഴര്ത്തിന്നു.്്. ഴര്ക്ക്കശാപിന് 5500/- രൂഩയും ഐ.റ്റി.ഐ ക്ക്
10011/- രൂഩയുഭാണ് ഴാെേ. ഭാര്ച്ച് 2013 ഴടയ ഴര്ക്ക് കശാപിടെ ഴാെേയും
ജനുഴയി 2015 ഴടയ ഐ.റ്റി.ഐ ടേട്ടിെത്തിടെ ഴാെേയും നല്േി. തുെര്.ള്ള
ഴാെേ കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാറുപയഩകമാഗിച്ച് നല്ോ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

തനത് പ്് ഉഩകമാഗിച്ച് ഴാെേ നല്ോ അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം.) ഴകുപ്
4.5 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.03.2019-ടറ േത്തും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 28.02.2019-ടറ D-270/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും (CC -229/19 - SRG
308/19)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് ഐ.എ.ലഴ ഩദ്ധ്തിക്കനുഴദിച്ചതില് 64,15,934/- രൂഩ
ടേറഴളിക്കാടത അക്കൗ്ില് ഉ്്. ഈ തുേ റക്ഷം ഴീെ് ഩദ്ധ്തിമിടറ ഇയട്ട
ഴീടുേ് റ്റ ഴീൊന്നുന്നതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

64,15,938/- രൂഩമില് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്ത് നല്േിമ
ഴിസിതം ഭാത്രം ഉഩകമാഗിക്കാ പ്രകതയേ അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.6 അഭയമ്പറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.05.2019 -ടറ േത്തും (CC -302/19 - SRG
475/19)
ലറപ് ഗുണകബാക്താഴാമ ശ്രീഭതി.ലശറജ ഴിതനകേയി എന്ന ആ്ക്ക് ആദയ
ഗകളഴാമി 40,000/- രൂഩ നല്േി. എന്നാല് ഇഴരുടെ ബര്ത്താഴിടെ കഩയില് യ്്
നാലേക്ര ഴാസനം ഉ്് എന്ന ോയണത്താല് തുേ തിയിച്ചെക്ക് ാ
നിര്ഴസണ
ഉകദയാഗസ്ഥ കനാട്ടീഷ് നല്േി. ബര്ത്താഴ് േി നി കയാഗിമാണ്. ഇഴരുടെ
ഉഩജീഴനത്തിനാമി ോമടപാെി ഴിതയണത്തിന് േിേിത്സാ ഷസാമ േമ്മിറ്റി
ഴാങ്ങി നല്േിമതാണ് രു ഴാസനം. രു ഴാസനം ഴിറ്റതാടണ.ം ഉെഭസ്ഥത
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ഷംഫന്ധിച്ച് RCബുക്കില് ഭാറ്റാത്തതാടണ.ം ഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിച്ചിണ്്്. ഈ
ഷാസേയയത്തില് തുെര്.ള്ള ഗകളക്ക് നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

മുേലില് ഩരഞ്ഞ ോയയങ്ങ് വയിമാടണന്ന് ടഷക്രട്ടരി
ഉരപ്പുഴരുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
4.7 ഩീരുകഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩീരുകഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ
21.02.2019-ടറ േത്ത് (LSGD DB3/24/2019)

കപ്രാ.നം 39/19

അെെല് 20,47,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്് - 9,97,000/- രൂഩ
തനത്പ്് - 10,50,000/- രൂഩ)

ഩഞ്ചാമത്തില് ഭാറിനയം നീക്കാനുള്ള െിപര് കറാരി ോറപളക്കത്താല്
ഉഩകമാഗിക്കാ
േളിമില്ല.
ഇതു Uneconomic ആടണ.ം
േ്കഷശ
നെത്തണണടഭ.ം ഩി,ഡലു.ഡി. ടഭക്കാനിക്കല് ഡിഴിശ
എക്സിേൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര് ഷാക്ഷയടപടുത്തിമിണ്്്. ഇതിനു ഩേയഭാമി െിപര് കറാരി ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
4.8 ഩളമന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.06.2019-ടറ േത്ത് (CC 347/19 SRG 509/19)

കപ്രാ.നം 17/19
അെെല് 26,00,000/- രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ഩളമന്നൂര് ൌണില് CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ഭാറിനയ പ്ര്ങളം ളിഴാന്നുന്നതിനും സ്ത്രീ സുയക്ഷയ്ക്കുഭാമി ഩളമന്നൂര് ൌണില് 17 CC Tv
േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഈ
കപ്രാജക്ടിടെ തുേ
12.5 വതഭാനം ടഷകെകജാടു കൂെി PWD ഇറകക്ട്രാണിേ്
ഴിബാഗത്തിനു ടഡകപാഷിറ്റ് ടേ വാ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

2019-20
അന്തിഭ
ഩദ്ധ്തിമില്
ഈ
കപ്രാജക്ട്
ഉ്ടപടുത്തിമിണ്ട്െില് ടഷകെജ് തുേ (വതഭാനം)
ഴകുപിടെ
നിയന്നു തടന്ന ആമിയിക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ നെപാക്കാ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
4.9 തൃത്താറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
30.05.2019-ടറ
േത്തും തൃത്താറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.02.2019 -ടറ േത്തും ( CC 186/19 - SRG 477/19)

കപ്രാ.നം 12/18

അെെല് 6,34,300/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - 3,04,300/തനത് പ്് - 3,30,000)
17

2017-18-ല് സ്ട്രീറ്റ് ലററ്റ് രിപമരിംഗിന് 4,84,300/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി ടെ്ര്
ടേ വാ്
പ്രദ്ത്തി ആയംബിച്ചു. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയകത്താടെ
1,50,000/- രൂഩ കൂെി അധിേഭാമി ടേറഴളിച്ചു. ഇതിനു ടെ്ര് നെഩെി ഩാറിച്ചില്ല.
ഈ തുേ കൂെി േയാറുോയന് നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ്
ഗ്രാെ്
ഇതിനാമി ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ആഴവയം
നിയഷിച്ചു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
4.10 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്
ഩട്ടിേഴര്ഗഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടറുടെ 5.06.2019 – ടറ Pm3-14382/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തു പ്രോയമുള്ള ഩയിഗണനാ ഴിശമങ്ങ്
(i) ലറപ് ഭിശ
ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ബഴനനിര്മ്മാണ ധനഷസാമത്തിനാമി
ഷര്കേമില്
ഉ്ടപട്ട
ഗുണകബാക്താക്കടലമാണ്
ഩയിഗണിന്നുന്നത്.
അത്തയത്തില് 6025 ഩട്ടിേഴര്ഗഗുണകബാക്താക്ക് ഷര്കേമില് ഉ്ടപട്ടിണ്്്.
യുയിബാഗം
തകേവഷൃമംബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലിലം
നാഭഭാത്രഭാമിട്ടാണ്
ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് ഴീെനുഴദിന്നുന്നടതന്ന ോയയം ശ്രദ്ധ്മില്ടപട്ടിണ്്്.
ഷര്കേമില് ഉ്ടപട്ട അര്സതയുള്ള മുഴുഴ
ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും ഴീെ്
അനുഴദിന്നുന്നതിനുള്ള അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. കൂൊടത റിറില്
ഉ്ടപട്ടഴയില് ഩട്ടിേഴര്ഗത്തില്ടപൊത്തഴരും നിറഴില് ഴീെ് ഉള്ളഴരും ഉ്്.
ഇതു ഩയിസയിക്കണം. ഈ ഴിശമങ്ങ് ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :ലറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര് ഩട്ടിേഴര്ഗ
ഡമരക്ടറുഭാമി േര്ച്ച ടേ വാ് മുേലില് ഩരഞ്ഞഴ
ഩയിസയിക്കാ നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്
3) ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്
(ii) ലറപ് ഭിശ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് മുകഖന
ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് അനുഴദിന്നുന്ന ഴീടുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ് (നിര്മ്മാണ ഘട്ടം,
അനുഴദിന്നുന്ന
തുേ)
ഷംഫന്ധിച്ച്
കപ്രാജക്ട്
ഒപീഷര്/ലട്രഫല്
ടഡഴറപ്ടഭെ്
ഒപീഷര്
പീല് തറ
ഉദയാഗസ്ഥയാമ
ലട്രഫല്
എക്സ്റ്റ ശ
ഒപീഷര്ഭാര് എന്നിഴര്ക്ക് റബയഭാോത്ത ഷാസേയയമു്്.
ആമതിനാല് കഭല്ഩരഞ്ഞ പ്രോയമുള്ള ഴിഴയങ്ങ് ഗകളക്ക് അനുഴദിന്നുന്ന
മുരക്ക് ് െി ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് റബയഭാക്കണം എന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഈ ഴിഴയങ്ങ്
നല്േണടഭന്ന്നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്
(iii) ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്കാമി അനുഴദിന്നുന്ന ഴീടുേളുടെ നിര്േസണ ഉകദയാഗസ്ഥയാമി
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപിടറ ജില്ലാതറ ഉകദയാഗസ്ഥയാമ കപ്രാജക്ട്
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ഒപീഷര്/ലട്രഫല് ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപീഷര്, പീല് തറ ഉകദയാഗസ്ഥയാമ
ലട്രഫല് എക്സ്റ്റ ശ ഒപീഷര്ഭാര് എന്നിഴടയ നികമാഗിക്കണം.
തീരുഭാനം:ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും മുനിഷിപാറിറ്റിേളും കോര്പകരശനു
േളുഭാണ് ഴീടുേ് നിര്മ്മിച്ചുനല്കുന്നത്. ഈ തറങ്ങലില്
ഩട്ടിേഴര്ഗഴിേഷന ഴകുപിടെ ഉകദയാഗസ്ഥോര് ഇല്ല.
അതിനാല്
ആഴവയം
അംഗീേയിച്ചില്ല.
എന്നാല്
ഩട്ടിേഴര്ഗ
ഴിേഷന ഴകുപിടറ
ഉകദയാഗസ്ഥര്
കപ്രാജക്ട് നെത്തിപ് കൃതയഭാമി കഭാണിറ്റര് ടേയ്യണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്
(iv) രു കരശൻ ോര്ഡിന് രു ഴീടെന്ന ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം എല്ലാ ഩട്ടിേഴര്ഗ
കുടുംഫങ്ങ്ന്നും ഴീെ് റബയഭാോത്ത ഷാസേയയഭാത്ള്ളത്. ലറപ് ഭിശടെ
4-ാാാം ഉഩഷഭിതികമാഗത്തില് ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് രു കരശ ോര്ഡിന് രു
ഴീടെന്ന ഭാനദണ്ഡം ളിഴാക്കി ഊരുക്കൂട്ടം ടതയടഞ്ഞടുന്നുന്ന മുഴുഴ
ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും ഴീെനുഴദിന്നുന്നതിനുള്ള തീരുഭാനം ലേടക്കാ്ിരു.. െി
തീരുഭാനം ഷര്ക്കാര് ഉത്തയഴാമി ഇരക്കണം
തീരുഭാനം :- ലറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര് ഇതികേല് തുെര്
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്
(v) ഩട്ടിേഴര്ഗക്കായാമ യുഴാക്ക്ക്ക് ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണ കഭഖറമില് ലഴദഗ്ദ്ധ്യം
കനടുന്നതിനുള്ള ഩയിവീറനവം
ആമതിനാഴവയഭാമ ഩണിമായുധങ്ങളും
റബയഭാന്നുന്നതിനാമി “കഗാത്രജീഴിേ” എന്ന ഩദ്ധ്തി ഴിബാഴനം ടേ വാ് ഴകുപ്
നെപിറാക്കിമിണ്്്. അത്തയത്തില് ഩയിവീറനം പൂര്ത്തിമാക്കി ഩട്ടിേഴര്ഗ
കഭഖമില്തടന്ന
ടതാളിറഴഷയങ്ങ്
സൃഷ്ടിന്നുന്നതിനാണ്
ഩയിവീറനം
നല്േിമിണ്ള്ളത്. െി ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഩട്ടിേഴര്ഗകഭഖറമിടറ 1170
ടതാളില്യസിതടയ േട്ത്തി അഴര്ക്ക് നിര്മ്മാണ കഭഖറമില് കഭസ്തിയി,
ോര്ടഩെരി, ഇറക്ട്രീശയ , പ്ലംഫിഗ് തുെങ്ങിമ ഇനങ്ങലിലള്ള ടതാളില്
ലനരോണയ ഩയിവീറനം നല്േി ഷംയംബേതൃം ആയംബിന്നുന്നതിനാമി 53 ഷൃമം
ഷസാമ ഷംഘങ്ങ് രൂഩീേയിച്ച് പ്രഴര്ത്തനന്റധനം നല്കുേയും ടേ വാിണ്്്.
ഈ ഷാസേയയത്തില് ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് അനുഴദിന്നുന്ന ഴീടുേ്
ഇത്തയത്തില് ഩയിവീറനം റബിച്ച യുഴാക്കളുടെ ഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങ്
മുകഖന
നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്
നെത്തുന്നതിനാണ്
ഴകുപ്
തീരുഭാനിച്ചിണ്ള്ളത്. ഇതു കഩാടറ ലറപ് ഭിശ
മുകഖന അനുഴദിന്നുന്ന
ഴീടുേളുടെ നിര്മ്മാണ ുമഭതറ കഗാത്രജീഴിേ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ടേട്ടിെ
നിര്മ്മാണത്തില് ഩയിവീറനം റബിച്ച യുഴാക്കളുടെ ഷൃമം ഷസാമ ഷംഘങ്ങടല
ഏല്പിന്നുന്നതിന് നെഩെി കഴണം.
തീരുഭാനം :-

ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര് ഩട്ടിേഴര്ഗ
ഴിേഷന ഡമരക്ടറുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്യണം. ഷൃമം
ഷസാമ
ഷംഘങ്ങളുടെ
ോയയകവശി
ഷസിതം
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ഩയികവാധിച്ച് ഉേിതഭാമ നിര്കേവം നല്ോ ലറപ്
േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷടര ുമഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി ഴകുപ്
2)ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്
(vi)

നിര്ദ്ധ്നയാമ ഩട്ടിേഴര്ഗടഩണ്കുട്ടിേളുടെ ഴിഴാസധനഷസാമഭാമി ഴേപ്
1 റക്ഷം രൂഩ അനുഴദിച്ചു ഴരു.. എന്നാല് തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്
75,000/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ് നല്കുന്നത്. ഇത് ഏേീേയിക്കണടഭന്ന്
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം –ഴകുപിടെ നിയന്നുഭാമി ഏേീേയിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
4.11 രോലിക്കല് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
രോലിക്കല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.02.2019-ടറ A1-354/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (റബിച്ചത് 11.06.2019) 23.04.2018-ടറ 10(1)--ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം ( E - 3564743/19/ MLSGD)

കപ്രാ.നം. - 185/16
അെെല് - 3,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- ടേഴിട്ടാണിന്നുന്ന് ഭാമക്കയ അംഗനഴാെി നഴീേയണം
2016-17-ല് അംഗനഴാെി നഴീേയണത്തിന് 3.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. തുെര്.ള്ള ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് സ്പില് ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്തിമില്ല. 2018
ജനുഴയിമില് പ്രദ്ത്തി പൂര്ത്തീേയിച്ചു. ഫികഭാമി േയാറുോയ എത്തിമകപാലാണ്
അഩാേത ശ്രദ്ധ്ിച്ചത്. ഇത് സ്പില് ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

1) ഇതു ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട്
നല്േണം. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
2) ടഷക്രട്ടരിയുടെ ബാഗത്തു നി.്ാമ ഴീഴ്ചമില്
ഴിവദീേയണം ആയാമാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര
ുമഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
4.12 കേയല കററ്റ് ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ 08.03.2019 -ടറ DIR/KSITM/ 19/03/323 ാാാം നമ്പര് േത്ത് ( SRG 536/19)
ഩട്ടിേജാതി - ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് നല്കുന്ന റാഩ് കൊരോേളുടെ യൂണിറ്റ്
നിയക്ക് (ഭിഡ് റഴല്) 30,000/- രൂഩ ആമിരു.. CPR CS നിയക്ക് ഇതികനക്കാ്
അധിേഭാടണന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് ഩയികവാധിച്ച്
നിയക്ക് അരിമിക്കാ
ഐ.െി. ഭിശ
ഡമരക്ടടര ുമഭതറടപടുത്തിമിരു..
05.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില് ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര്
അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് 38,000/- രൂഩ ആമി നിശ്ചമിച്ചു. CPRCS നിയന്നു പ്രോയം
ഭിഡ് ടറഴല് ടസ്പഷിപികക്കശ അനുഷയിച്ചുള്ള റാഩ് കൊഩിന് 38,902/20

രൂഩമാടണന്ന് ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചിണ്്്. ഇതിടെ അെിസ്ഥാന
ത്തില് നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

ഭിഡ് റഴല് ടസ്പഷിപികക്കശ
പ്രോയമുള്ള റാഩ്
കൊരോേളുടെ
നിയക്ക്
38,902/-രൂഩമാമി
രോതുക്കി
നിശ്ചമിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
4.13 ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷറുടെ
18.06.2019-ടറ LF2/511/18-ാാാം
നമ്പര്േത്ത്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം അനുഴദിച്ചിണ്്്. ഈ
ഴിസിതം ലറപ് കപ്രാജക്ടുേലില് ഉ്ടപടുത്തുന്നതിന് സുകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്
ഷൗേയയഭില്ല. ഇതു്ടപടുത്തുന്നതിന് ക്രഭീേയണം ഴരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

കഴ് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ്
ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
4.14 ബുധനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ബുധനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.06.2019-ടറ BDHNR/GP/P-046/19ാാാം നമ്പര് േത്തും 12.04.2019-ടറ 11(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം
ഩഞ്ചാമത്തില് ഴയ്ച്ചാ ഷഭമത്ത് 5000 റിറ്റര് ൊെില് 310 കറാഡ് കുെിടഴള്ളം
ഴിതയണം ടേ.. ആടേ ടേറഴ് 4,49,500/- രൂഩ. തനത് പ്് ഇല്ലാമിരു..
ടതയടഞ്ഞടുപ് ടഩരുഭാറ്റച്ചട്ടം നിറഴില് ഉ്ാമിരുന്നതിനാല് ഴിേഷന പ്്
ഉഩകമാഗിച്ച്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
അംഗീോയം
ഴാങ്ങാ
േളിഞ്ഞില്ല.
അതിനാല് ജി. കപ്രാജക്ട് ഗണത്തില് ഉ്ടപടുത്തി ( 16.08.2018-ടറ G.O.( Rt)
No. 2262/2018/LSGD)ഴിേഷന പ്് ഉഩകമാഗിച്ച് തുേ നല്േി. ഇതിന്
ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

ഷാധൂേയണം നല്കു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.15 നാശണല് ടസല്ത്ത് ഭിശ
നാശണല് ടസല്ത്ത് ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ 18.06.2019-ടറ േത്ത്
2019-20 -ല് 504 പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലാക്കി
ഭാറ്റുന്നതിനുള്ള
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് നെ. ഴരു.്് . ഇതിടെ നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്
NHM മുകഖനമാണ് നെത്തുന്നത്.
ഴിബാഴനം ടേയ്യുന്ന
പ്രദ്ത്തിേ്ക്കനുഷയിച്ച്
നിര്മ്മാണം നെത്താ
ഷര്ക്കാര് അനുഴദിച്ച തുേ
തിേയുന്നില്ല.
ഈ ഷാസേയയത്തില് ഩറകപാഴും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
ഴിസിതം നല്ോ
തയ്യാരാകു.്്. ഇപ്രോയം NHM ന് തുേ ലേഭാരാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങടല അനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
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തീരുഭാനം :- ഏടതല്ലാം കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങ്ക്കാണ് ഇപ്രോയം
ടേട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നത് എന്നതെക്കമുള്ള ഴിവദഴിഴയങ്ങ്
ഷസിതം നല്േണം. ഇതു റബിന്നുന്ന മുരക്ക് ്
ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര് , എൻ.എച്ച്.എം

4.16 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.06.2018-ടറ B2-3443/18(P)
നമ്പര് േത്ത്
2018-19 -ല് ഫലാല് യാജരോയം കരാഡ് ടഭക്കാഡം ൊരിംഗ് എന്ന കപ്രാജക്ട്
ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തിമിരു.. കപ്രാ.നം. 39/19 ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര് േിറ
കബദഗതിേ് നിര്കേവിച്ചതിനാല് ടഴറ്റിംഗ് പൂര്ത്തിമാമില്ല.
അഩാേതേ്
ഩയിസയിച്ച് ഭാര്ച്ച്ഭാഷം ടഴറ്റിംഗ് നെത്തിമില്ല. അതിനാല് 2019-20 കറക്ക് ്
സുകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില് സ്പില് ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ േളിയുന്നില്ല. ഇത്
ഩയിസയിക്കാ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

1) ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറുടെ ബാഗത്തു നി.്ാമ ഴീഴ്ച
ഩയികവാധിച്ച് നെഩെി എടുക്കാ തകേവഷൃമംബയണ
ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ുമഭതറടപടുത്തി.
2) ഇത് രോതിമ കപ്രാജക്ടാമി എടുക്കാ നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്

4.17 നിറകഭല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
നിറകഭല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 27-05-19-ടറ A2-1960/19-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്

കപ്രാ.നം. 78/20

അെെല് 18,80,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് )
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേട്ടിെം നഴീേയണം
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേട്ടിെത്തിടെ നഴീേയണത്തിനാമി കനാണ് കരാഡ്
ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഴിസിതത്തില് നിന്ന് 18,80,000/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി
തയ്യാരാക്കിമ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :അനിഴായയ ുമഭതറേ്ന്നുകവശം തനത് പ്്
റബയഭല്ല
എന്ന്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രട്ടരി
ഷാക്ഷയടപടുത്തുേമാടണെില്
കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.18 ശൂയനാെ് ടതക്ക്ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ശൂയനാെ് ടതക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 23.01.2019-ടറ S4-3613/2018ാാാം നമ്പര് േത്തും 23.05.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവം
(ഖണ്ഡിേ 4.17) ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടറുടെ 17.07.2018-ടറ M18634/18(1)-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG -435/19 - LSGD-FM3/239/2018-LSGD)
2013-14 ഴര്ശം കോമിക്കല് േന്ത കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി (69/14 - അെെല് 16,98,177/രൂഩ
SCP
ഴിസിതം) എന്ന കപ്രാജക്ട്
ടഡകപാഷിറ്റ് പ്രദ്ത്തിമാമി
ഏടറ്റടുത്തിരു.. നിര്ഴസണ പ്രകദവത്തിടെ കഩയാമ ഩനന്തര കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി
എന്ന കഩയില് പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് റബയഭാമ സ്ഥറത്ത് നിര്ഴസണം
നെത്തുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
ഈ ഴിശമം കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 23.05.2018-ടറ കമാഗത്തില്
ഩയിഗണിച്ചിരു.. ഇതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന
ഡമരക്ടടര ുമഭതറടപടുത്തിമിരു.. കോമിക്കല് േന്ത കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി
പ്രകദവടത്ത ഩനന്തര കോലനി, കഭകറ േിരന്നുലം കോലനി, ടഩായ്കമില് കോലനി
എന്നീ കോലനിേലില് കഭകറ േിരന്നുലം കോലനിമിലം ടഩായ്കമില് കോലനിമിലം
കുെിടഴള്ള ൊപ് നിറഴില്്. അതിനാല് ഩനന്തര കോലനിമില് ഭാത്രം ഩദ്ധ്തി
നെപാക്കാ രോതിമ പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് നല്േിമിണ്്്. നിറഴില് ഈ
ഩദ്ധ്തി ഷംഫന്ധിച്ച്
കേസുേ് ഇല്ല എ.ം ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചിണ്്്.
പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഩനന്തര കോലനി കുെിടഴള്ള
ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാടഭന്ന് ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചിണ്്്.
തീരുഭാനം :ഩട്ടിേജാതി
ഴിേഷന
ഴകുപ്
ഡമരക്ടറുടെ
രികപാര്ട്ടിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
പീഷിഫിറിറ്റി
ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ്
റബിച്ച
പ്രകദവഭാമ
ഩനന്തര
കോലനിമില് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
(കമാഗം ഉച്ചേളിഞ്ഞ് 4.30-ന് അഴഷാനിച്ചു)

23

അനുഫന്ധം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി
അഡീശണല് േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
അഡീശണല് ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ്
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി)
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് (പ്രതിനിധി)
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, കററ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ്
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
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