No.9/2019/SRG/LSGD(2)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
30.07.2019-ല് കൂെിമ കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം
കമാഗം ഉച്ചേളിഞ്ഞ് 3.00-ഭണിക്ക് ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ ഷൗത്ത് കോണ്പര ഷ്
സാലില് ആയംബിച്ചു. ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത
ഴസിച്ചു.
കമാഗത്തില് ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം
അനുഫന്ധഭാമി
കേര്ത്തിയിന്നു..

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
30.07.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 13.11 വതഭാനഭാണ്. ട്ടൃശരിേലില്
ഷഭര്പിച്ച ഫില്ലുേള് കൂെി കേര്ത്താല് ഇത് 16.56 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റല്ലൃം കൂടുതല്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കോളികക്കാെ് ജില്ലമിലം (15.4%) ഏറ്റല്ലൃം കുരഴ് ടോല്ലം
ജില്ലമിലഭാണ് (11.06 വതഭാനം) 237.36 കോെി രൂഩയുടെ 3780 ഫില്ലുേള്
ട്ടൃശരിമില് ടഩ ഡിംഗ് ആമി ഉ്്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ ഴിവ ാംവങ്ങള് താടള
കേര്ന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആടേ
ജില്ല തിയിച്ചുള്ള
1
2
3
4
5
6
7

കോളികക്കാെ്
ോഷര്കഗാഡ്
ഭറപ്പുരം
േണ്ണൂര്
ഴമനാെ്
ആറപ്പുള
കോേമം

15.4%
14.66%
14.65%
14.54%
13.98%
13.68%
13.6%

13.26%
11.91%
11.68%
15.09%
13.14%
13.11 വതഭാനം
ടേറഴ് ഴിഴയം
8
9
10
11
12
13
14

ഩത്തനംതിേ
ഇടുക്കി
എരണാകുലം
തൃശൂര്
ഩാറക്കാെ്
തിരുഴനന്തരോയം
ടോല്ലം

13.35%
13.22%
13.18%
12.36%
11.65%
11.4%
11.06%

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല്
13.44%

SCP
11.43%

1

TSP
10.57%

ഈ ഴര്ശം
ഡിഷംഫര് 31-ാാാം തീമതികമാടെ
70 വതഭാനം
ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ് കേഴയിന്നുേ എന്നതാണ് റക്ഷയഭിേിയിന്നുന്നത്. അഴഷാന
ഩാ ത്തില് 30 വതഭാനം ഭാത്രം ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ്
ഴരുത്തുേ എന്ന റക്ഷയം
കേഴയിച്ചാല് ഭാത്രകഭ ഴര്ശാഴഷാനം ഴരുന്ന ടഩ ഡിംഗ് ഫില്/േൂ ഫില് പ്രശ്നം
ഩയിസയിക്കാ േളിയൂ. േളിഞ്ഞ ജൂണ് 30-ന് 15% ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ് കേഴയിക്കണ
ടഭന്നാണ് റക്ഷയഭിേിരുന്നത്. എന്നാല് 8.80% ഭാത്രഭാണ് കേഴയിച്ച ടേറഴ്.
ടഷപ്റ്റ്റംഫര് 30-ന് 45% ടേറഴാണ് റക്ഷയഭിേിയിന്നുന്നത്. ഈ റക്ഷയം കേഴയിന്നു
ന്നതിനുള്ള പ്രഴര്ത്തനം എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും േിേടപടുത്തണം.
ഇതികേല് ഷജീഴഭാമി ഇെടഩൊനും അഴകറാേനം ോയയക്ഷഭഭാമി നെത്താനും
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും പ്രകതയേം ഇെടഩെണം.
2. മു
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്
ഴിശമങ്ങള്
2.1 05.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്
ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ3.7
ഇെഭറന്നുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ടനറ്റ് േണക്ഷ
നല്കുന്നതിന് CSR പ്്
റബിന്നുന്നതെക്കമുള്ളതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടര് നല്േിമ രികപാര്േ് പ്രോയം നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ ഩേിേഴര്ഗ
ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടകരയും ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടകരയും
ചുഭതറടപടുത്തി
മിരു.. ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടറം ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടറം
രികപാര്േ് നല്േിമിരു.. എന്നാല് ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടര് കൂെിമാമ ഐ.െി.
ഭിശ
ഡമരക്ടര് താടളപരയും പ്രോയം
രോതിമ നിര്കേവം കമാഗത്തില്
അഴതയിപിച്ചു.
ഇെഭറന്നുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലികറയ്ക്ക്
ടേ.എഷ്.ഇ.ഫി
കേഫിള്
സ്ഥാഩിക്കാ കുളിടമടുന്നു.്്. ഇതിലൂടെ തടന്ന ടനറ്റ് ഴര്ക്കിന് OFC ഇൊ
KFON (Kerala Fibre Optic Net Work) നെഩെി ഷൃീേയിച്ചിട്ടു്്. ഩഞ്ചാമത്തില് Net
Work നല്ോ ഇതാണ് കൂടുതല് ഷൗേയയപ്ര ടഭ.ം ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് ടേ..
തീരുഭാനം:- ഇതിടെ നെഩെിേള് കഴഗത്തിറാക്കി േളിഴതും ഒണത്തിനു
മുമ്പ്
ഩഞ്ചാമത്തില് ടനറ്റ് ഴര്ക്ക്
റബയഭാക്കാനുള്ള
ക്രഭീേയണം ഉ്ാക്കണടഭന്ന് കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.
നെഩെി :1) തകേവഷൃമംബയണ (ആര്.ഫി.) ഴകുപ്
2)ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്
3) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം.
4)ഡമരക്ടര്, ഐ.െി. ഭിശ
2.2 27.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്
ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 3.3
കറപ് ഭിശ ഩദ്ധ്തിമില് ഷൃന്തഭാമി 3 ടഷെില് കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്
യണ്ടു റക്ഷം രൂഩമാമി നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിരു..
2

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ന്നും മുനിഷിപാറിറ്റിന്നും കോര്പകരശനും ഈ നിയന്നു
തടന്ന ഭതികമാ എ.ം ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗക്കാര്ന്നും ഈ നിയക്ക് തടന്നമാകണാ
എ.ം ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന് കറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷകരാെ്
നിര്കേവിച്ചിരു.ടഴെിലം ഴയക്തഭാമ രികപാര്േ് റബിച്ചില്ല.
ഇതികേല് താടളപരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു.
തീരുഭാനം:- 1) ടഩാതു ഴിബാഗത്തിന് 3 ടഷെില് കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്
കറപ് ഭിശ നിശ്ചമിച്ച ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷം രൂഩ എന്ന
നിയക്ക് ഩാറിക്കണം എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിബാഗത്തിന് ഫ്ലാറ്റ്
ഷമുച്ഛമം നിര്മ്മിച്ചു നനാ
േളിമാത്ത ഷാസേയയങ്ങലില്
കറപ് ഭിശ രോതിമ നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നും ഴടയ ഩേിേജാതി
ഴിേഷന ഴകുപിടെ താടളപരയുന്ന നിയക്ക് (ഩയഭാഴധി)ഭൂഭി
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഫാധേഭാണ്.
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (5ടഷെ് സ്ഥറം) - 3.75 റക്ഷം രൂഩ
മുനിഷിപാറിറ്റി ( 5 ടഷെ് സ്ഥറം) - 4.5 റക്ഷം രൂഩ
കോര്പകരശ (3 ടഷെ് സ്ഥറം) - 6.00 റക്ഷം രൂഩ
എന്നാല് മുേലില് ഩരഞ്ഞതികനക്കാള് കുരച്ചാണ് സ്ഥറം
ഴാങ്ങുന്നടതെില് ആനുഩാതിേഭാമി ധനഷസാമല്ലൃം
കുരല്ലൃ
ടേയ്യണം.
2) ടഩാതുഴിബാഗം ആള്ക്കാര്ക്ക് നഗയഷബേലിലം കോര്പകരശനു
േലിലം സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിടെ നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ച് ഴയക്തത
ഴരുത്തണടഭന്ന്
കറപ്
ഭിശ
േീപ് എക്സിേൂേീഴ്
ഒപീഷകരാെ് കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2) േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ
2.3 20.06.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്
ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 3.2
ശുേിതൃ ഭിശ
2018-19-ല് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴിസിതം
നല്േിമിരു.. േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഈ ഴിസിതം ടേറഴളിച്ചു.
എന്നാല് ഈ തുേ ട്ടൃശരിമില് നി.ം ഭാരാത്തഴരും, തുേ ഭാരി ടെശയല്
റ്റി.എഷ്.ഫി.മില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളഴരും ഉ്്. ഇപ്രോയം തുേ ഭാരി ടെശയല്
റ്റി.എഷ്.ഫി.മില് സൂക്ഷിച്ചിയിന്നുന്ന എത്ര തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളു്്, എത്ര
തുേയു്് തുെങ്ങിമ ോയയങ്ങള് ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ ശുേിതൃ ഭിശ
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തിമിരു.. തുേ ഭാരാത്ത തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഈ ഴര്ശം തുേ അനുഴ ിന്നുകമ്പാള് പ്രകതയേ ഩയിഗണന
നല്ോ േളിയുകഭാ എന്നതു ഷംഫന്ധിച്ചും രികപാര്േ് ആഴവയടപേിരു.. ഇങ്ങടന
തുേ ഭാരി െി തുേ
ടെശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി. അക്കൗ്ില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്
േണ്ണൂയിടറ എയകഞ്ഞാലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (22,725/- രൂഩ), ഩാപിനികേയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (2,40,000/- രൂഩ), കുകന്നാത്ത് ഩരമ്പ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് (4,392/രൂഩ) എന്നീ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലാടണന്ന് ശുേിതൃ ഭിശ എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് താടളപരയുന്ന
തീരുഭാനടഭടുത്തു.
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തീരുഭാനം:- ടെശയല് റ്റി.എഷ്.ഫിമില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തുേ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിന്
ഉഩകമാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
തുേ
ഭാരാത്ത
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഈ ഴര്ശം തുേ അനുഴ ിന്നുകമ്പാള്
പ്രകതയേ ഩയിഗണന നല്കേ്തില്ല. തുേ ടേറഴളിക്കാത്ത
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഇകത ആഴവയത്തിനാമി ഈ ഴര്ശം
തുേ അനുഴ ികക്ക്തില്ല. തുേ ഭാരാത്തതിടെ ോയണം കൂെി
ആയാമണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ
ഖണ്ഡിേ 3.3
06.05.2013-ടറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) 1209/2013/തഷൃബഴ നമ്പര് തീരുഭാനപ്രോയം Kerala
Social Security Mission നുള്ള ഴിസിതം നല്ോ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
അനുഭതി നല്േിമിട്ടു്്. ഇതനുഷയിച്ച് തുെര്.ള്ള ഴര്ശങ്ങലിലം തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് തുേ KSSM-ന് അെയ്ക്കു.്്. ഩളമ ഷര്ക്കാര് ഉത്തയഴ്
നിറനില്ന്നുന്നതിനാറാണ് തുേ അെയ്ക്കുന്നത്. KSSM-ന് തുേ അെയ്ക്കുന്ന യീതി ഇനി
തുെയണകഭാ എന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് ഩയികവാധിന്നുന്നതിന് കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ടഭമ്പടര കൂെി ഉള്ടപടുത്തി ഫന്ധടപേഴരുടെ കമാഗം കേയാ തീരുഭാനിച്ചു.
ഇതികേല് ഴകുപ് തുെര് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 3.6
കേയല കേറ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാേര് അകതാരിറ്റി, ഗ്രൗ്് ഴാേര്
ഡിപാര്േ്ടഭെ് തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില് മു ഴര്ശങ്ങലില് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത
തുേയുടെ ഴിവ ാംവങ്ങള് ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ച് തയ്യാരാക്കണം.
ഇതിനാമി
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുകെയും ടഷക്രേരിഭാരുകെയും കമാഗം ഴിലിച്ചു
കേര്ത്ത് ഇനി തര്ത്തിമാക്കാനുള്ള ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത പ്രല്ലത്തിേളുടെ എ,ം,
തുേ, ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത ഴര്ശം , ഏജ ഷിയുടെ കഩയ് എന്നീ ഴിവ ാംവങ്ങള്
കവഖയിന്നുേയും മു ഴര്ശങ്ങലിടറ പ്രല്ലത്തിേള് അെിമന്തിയഭാമി തര്ത്തിമാ
ക്കാ നിര്കേവിന്നുേയും കഴണം . കമാഗത്തികറയ്ക്ക് KSEB, KWA, GWD തുെങ്ങിമ
ഫന്ധടപേ ജില്ലാതറ ഉക യാഗസ്ഥടയയും ഴിലിക്കണം.
ജില്ല തിയിച്ച് ഇതിടെ ഴിവ ാംവങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിന്നു കഴ്ി
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര് കക്രാഡിേയിച്ച്
കേറ്റ്
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ േീപ് മുകഖന കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിന്നു
നല്േണം. മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഏജ ഷിേകലാടൊപം
ഭറ്റ് അക്രഡിറ്റഡ്
ഏജ ഷിേലില് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേയുകെയും
അതിടെ ഉഩകമാഗല്ലൃം
ഷംഫന്ധിച്ചും ഩയികവാധന നെത്തണം.
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ടോല്ലം, കോേമം, ഭറപ്പുരം കോളികക്കാെ്, േണ്ണൂര്, ോഷരകഗാഡ്, എന്നീ
ജില്ലേള് തര്,ഭായും
തിരുഴനന്തരോയം,
ആറപ്പുള, ഇടുക്കി, എരണാകുലം,
ഩാറക്കാെ് ജില്ലേള് ബാഗിേഭായും രികപാര്േ് നല്േിമിട്ടു്് എന്ന് ഷംസ്ഥാന
ആസൂത്രണകഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് രികപാര്േ് ടേയ്തിട്ടു്്.
ഩത്തനംതിേ, , തൃശൂര് ഴമനാെ്, എന്നീ ജില്ലേള് രികപാര്േ് നല്േിമിേില്ല.
അഴകറാേനം ആഗേ് 5-ാാാം തീമതിക്കേം തര്ത്തിമാകുടഭ.ം അടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിക്ക് മു ഩ് ഴിവ ാംവം നല്ോടഭ.ം േീപ്
അരിമിച്ചിട്ടു്്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ് , ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ ,
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
ഖണ്ഡിേ 4.2
വായീയിേ ഭാനഷിേ ടഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്ന കുേിേള്ക്ക് 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
ഉത്തയഴില് 16.11.2013-ടറ 362/13/തഷൃബഴ ഉത്തയഴില് ഩരയും പ്രോയം ഭാനഷിേ
വായീയിേ ടഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക് ധനഷസാമം
നല്ോ
ഷര്ക്കാര് തറത്തില് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിച്ചിരു..
ഇതികേല് നെഩെി ഷംഫന്ധിച്ച്
ഈ
ഴിശമത്തികേല്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഴിഴിധ
അകഷാഷികമശ
ബായഴാസിേളുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് തീരുഭാനടഭടുക്കാ
നിര്കേവിച്ചിരു.. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച തുെര് നെഩെി ഴകുപ് ഷൃീേയിക്കണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
ഖണ്ഡിേ 4.11
രോലിക്കല് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
രോലിക്കല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 16.02.2019-ടറ A1-354/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (റബിച്ചത് 11.06.2019) 23.04.2018-ടറ 10(1)--ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനല്ലൃം ( E - 3564743/19/ MLSGD)

കപ്രാ.നം. - 185/16
അെെല് - 3,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- ടേഴിോണിന്നുന്ന് ഭാമക്കയ അംഗനഴാെി നഴീേയണം
2016-17-ല് അംഗനഴാെി നഴീേയണത്തിന് 3.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. തുെര്.ള്ള ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് െില് ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്തിമില്ല. 2018
ജനുഴയിമില് പ്രല്ലത്തി തര്ത്തീേയിച്ചു. ഫില്ലുഭാമി േയാറോയ എത്തിമകപാലാണ്
അഩാേത ശ്രദ്ധ്ിച്ചത്. ഇത് െില് ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്താ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച്ച് താടളപരയും പ്രോയം രികപാര്േ് നല്േി.
2016-17-ടറ
നിര്ഴസണ ഉക
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18 ഴര്ശം െില് ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്താ
യാഗസ്ഥനാമ
അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്
ഴിവ ാംവങ്ങള്
ടഷക്രേരിക്ക് നല്േിമതാമി ോന്ന്നില്ല. 2017-18 ഴര്ശത്തില്
ഩദ്ധ്തിമില് ഉള്ടപടുത്താത്ത കപ്രാജക്ടിന് ഷാകെതിോനുഭതി
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ഴാങ്ങുേയും എഗ്രിടഭെ് ഴയ്ക്കുേയും ഴര്ക്ക് തര്ത്തീേയിന്നുേയും ടേയ്തത് അഷിേെ്
എഞ്ചിനീമറടെ ഴീഴ്ചമാണ്. പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ടിന് 2016-17 ഩദ്ധ്തിമില് ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം റബിച്ച ഷാസേയയം ഩയിഗണിച്ചും 2017-18-ല് തടന്ന
പ്രല്ലത്തി തര്ത്തീേയിച്ചതിടന തുെര്ന്ന് 2018-19- ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉള്ടപടുത്താ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനം എടുത്തതിനാലം െി കപ്രാജക്ട് െില് ഒഴര് ആമി
ഉള്ടപടുത്തുന്നതിന് അനുഭതി നല്ോല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് ശൂഩാര്വ ടേയ്തിയിന്നു..
തീരുഭാനം:-

1) ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമ അഷിേെ് എഞ്ചിനീമറടെ കഩയില് ഉേിതഭാമ
നെഩെി ഷൃീേയിന്നുഴാ
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ്
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുത്തി.
2) ഈ ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തിമില് െില് ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്താ
അനുഭതി നല്കു.. ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ഐ.ടേ.എം.
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് നെത്തണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം

3.ടഩാതുഴിശമങ്ങള്
================
3.1 താടളപരയുന്ന 31 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് 2019-20 -ടറ ഩദ്ധ്തി േളിഞ്ഞ
ഡിഷംഫരില് ഷഭര്പിച്ചകപാള് ഏതാനും കപ്രാജക്ടുേള് ഴിട്ടുകഩാമി. ഩദ്ധ്തി
അന്തിഭഭാക്കി ഷഭര്പിച്ചകപാ ം
ഇഴ കേര്ത്തില്ല. ഇത്തയം തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴിട്ടുകഩാമ
കപ്രാജക്ടുേള് കൂേികച്ചര്ക്കാ
ഷൗേയയടഭാരു
ക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് .
ക്രഭ
നം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

തകേവബയണ
സ്ഥാഩനം
ടഴള്ളനാെ്
ഩളമന്നൂര്
അയീകക്കാെ്
േല്ലൂപാര
ടഭ കഴറി
കുലനെ
ഭായായിന്നുലം ഴെക്ക്
ടനടുമുെി
ഴള്ളിന്നുന്നം
ഭാകഴറിക്കയതാഭയന്നുലം
ഉ മനാരോയം
തൃടക്കാെിത്താനം
ടനടുംങ്കുന്നം
എരുകഭറി
ഴെകക്കക്കയ

തകേവബയണ
സ്ഥാഩന
തയം
BP
BP
BP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP

കപ്രാജക്ടുേളുടെ
എ,ം

GP
GP
GP
GP
GP

8
118
51
6
76

ക്രഭ
നം
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

13
30
32
23
14
25
18
7
17
9

6

തകേവബയണ
സ്ഥാഩനം
കേയനല്ലൂര്
രുഭനയൂര്
രോന്നയൂര്
ടോവ്വന്നൂര്
ടനേണിക്കയ
ഴയാന്തയപള്ളി
ഭതിറേം
ടോപം
മുതറഭെ
ടോക്കാെ്
അങ്ങാെിപ്പുരം
എെയൂര്
ഩനഭയം
കോേമം
ോരടുക്ക
ഈയാറ്റുകഩേ

തകേവബയണ കപ്രാജക്ടു
സ്ഥാഩന തയം േളുടെ
എ,ം
GP
6
GP
6
GP
24
GP
6
GP
31
GP
6
GP
7
GP
15
GP
26
GP
19
GP
70
GP
52
GP
12
GP
6
BP
20
Mun
39

തീരുഭാനം :- ഇത്
ഫന്ധടപേ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്
ഴിവ ീേയണം ഷസിതം കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപിന് നല്കുന്ന
മുരയ്ക്ക്
ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം
സുകറഖ കഷാഫ്ട്
ടഴമരില്
ടേയ്യാ
കേറ്റ്
രികഷാഴ്സ്ഗ്രൂപികനയും
ഇ പര്കഭശ കേയല ഭിശടനയും ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
3)കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്
3.2 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് 2019-20-ടറ ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കി ഷഭര്പിക്കാനുള്ള
രോതുക്കി നിശ്ചമിച്ച തീമതി 29.06.2019 ആമിരു.. 140 തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് ഈ ോറഩയിധിക്കേം രോതുക്കിമ ഩദ്ധ്തി ഷഭര്പിച്ചില്ല. ഈ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 23.07.2019-ഴടയ ഴീണ്ടും ഷഭമം ീര്ഘിപിച്ചു
നല്േി. എന്നാല് താടളപരയുന്ന 19 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഇനിയും ഩദ്ധ്തി
ഷഭര്പിച്ചിേില്ല.
ക്രഭ
തകേവബയണ
നം
സ്ഥാഩനം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
1
േല്ലര
2
കഷനാഩതി
3
കോറാളി
4
ഉര്ങ്ങാേിയി
5
കൂതാലി
6
ഭണിയൂര്
7
കഭപയൂര്
8
രോരകഭയി
9
തറന്നുലത്തൂര്
10
ഭാട്ടൂല്
11
ഩാെയം
12
ഩാമം
13
േള്ളാര്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
14
കഭറെി
15
കോളികക്കാെ്
മുനിഷിപാറിറ്റി
16
തിരുഴല്ല
17
ആന്തൂര്
18
ശ്രീേണ്ഠരോയം
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
19
ഇടുക്കി
7

ജില്ല

തിരുഴനന്തരോയം
ഇടുക്കി
തൃശൂര്
ഭറപ്പുരം
കോളികക്കാെ്

േണ്ണൂര്

ോഷര്കഗാഡ്

കോളികക്കാെ്
ഩത്തനംതിേ
േണ്ണൂര്

ഇടുക്കി

തീരുഭാനം :- 1) ഇതിടെ ോയണം അതതു ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
പ്രകതയേഭാമി ഩയികവാധിച്ച്
ഫന്ധടപേ ജില്ലാ
േലക്ടര്ഭാര് ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് മുകഖന രികപാര്േ്
ഷര്ക്കായിന് നല്േണം
2) ഇതുഴടയയും ഩയിഷ്ക്കയിച്ച ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിക്കാത്തതിടെ ോയണം ഷസിതം
ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം എഷ്.ആര്.ജിക്ക്
നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് സുകറഖമില് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം
ടേയ്യാ
എഷ്.ആര്.ജി.ടമയും ഐ.ടേ.എം കനയും
ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ്, ഡി.ഩി. ഡിഴിശ
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
3) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
4) കേറ്റ് രികഷാളഷ് ഗ്രൂപ്
3.3 അംഗനഴാെി െീച്ചര്ഭാര്ന്നും ആമഭാര്ന്നും അധിേ ഒണകരരിമം
നല്ോ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും
നഗയഷബേളും ഴിസിതം ഴയ്ക്കുന്നത്
ഷംഫന്ധിച്ച്
20.06.2019ടറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില് േര്ച്ച ടേയ്തിരു..
ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഇതിനാമി തുേ ഴേമിരുത്തണടഭ.ം
ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭ ഡമരക്ടടര
പ്രതിനിധീേയിടച്ചത്തിമ ഉക യാഗസ്ഥര്
അരിമിച്ചിരു..
ഇതനുഷയിച്ച്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും
നഗയഷബേളും
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂപര്കഴഷര്ഭാരും, ഷി.ഡി.ഩി.ഭാരും ശുഩാര്വ ടേ്യുനന്ന
തുേ ഴേമിരുത്തണടഭന്ന് കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരു..
എന്നാല് ഷാമൂസയനിതി (ഫി) ഴകുപ് ടെശയല് ടഷക്രേരി കേയല ഗ്രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശ ജനരല് ടഷക്രേരിന്നു നല്േിമ 04.06.2019-ടറ
ഷാ.നീ.ഴ.B2/48/2019 ടറ േത്തു പ്രോയം അംഗനഴാെി ജീഴനക്കാരുടെ മു ഴ
ഒണകരരിമല്ലൃം ഴനിതാ-വിശു ഴിേഷന ഴകുപില് നി.ം നല്കുന്നതിന് യണ്ടു
ഴയതയസ്ഥ വീര്ശേങ്ങലിറാമി (2235-02-102-55-00-01-05-NP & 2235-02-102-47(P)
ആഴവയഭാമ പ്് ഴേമിരുത്തിമിട്ടുട്ന്നരിമിച്ചിട്ടു്്. ഇത് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ആവമന്നുളപമു്ാക്കി എ.ം ഇടതാളിഴാകക്ക്താമിരു.
ടഴ.ം കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.
തീരുഭാനം :- ഇത് ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭ ഡമരക്ടര് ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്
ടഷക്രേരിയുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് ഴയക്തത ഴരുത്തി അടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പാമി കയഖാമൂറം രികപാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
2)ടഷക്രേരി, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്
3)ഡമരക്ടര്, ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭം
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3.4 കഩാേ് ടഭട്ടൃിേ് കസാേല്, MRS കസാേല് എന്നിഴിെങ്ങലിടറ കുേിേളുടെ
ഷര്ഗഴാഷന കപ്രാാാസിപിന്നുന്നതിന്
ആഴവയഭാമ ഴാക യാഩേയണങ്ങള്
ഴാങ്ങി നല്ോ
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്,
ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്, തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഇതിനു നെഩെി
ഷൃീേയിക്കണം. കൂൊടത ഇത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഷാംസ്ക്കായിേ ഴകുപിടെ ഴജ്ര
ജൂഫിറി േറാോയോരുടെ കഷഴനം റബയഭാക്കണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്
3)ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്
4) ഡമരക്ടര്, ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഞ്ഞങ്ങാെ് ജില്ലാ ആശുഩത്രിക്ക് മുട്ടുച്ചിര എന്ന സ്ഥറത്ത് േിണര് കുളിച്ച് കുെി
ടഴള്ളടഭത്തിന്നുന്നതിന് 2012-13 ഴര്ശം
1.50 കോെി രൂഩ
കേയല ഴാേര്
അകതാരിറ്റിക്ക്
ഡികപാഷിറ്റ്
ടേയ്തിരു..
ഇഴിടെ
േിണര്
കുളിച്ചാല്
തകേവഴാഷിേള്ക്ക് കുെിടഴള്ള ക്ഷാഭം രൂക്ഷഭാകും എന്നതിനാല് ഩദ്ധ്തിക്ക്
എതിര്പ്പു്ാമി. അതിനാല് കേയല ഴാേര് അകതാരിറ്റിക്ക് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത 1.50
കോെി രൂഩ ഉഩകമാഗിച്ച് ോഞ്ഞങ്ങാെ് മുനിഷിപല് പ്രക വം ഴളി ജില്ലാ
ആശുഩത്രിമികറയ്ക്ക് കഩപ് ഭാറ്റിമിൊനും ശുദ്ധ്ജറ പ്ലാെ് അെക്കമുള്ള
ഷംഴിധാനങ്ങള് നഴീേയിക്കാനും പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കു.. കേയല ഴാേര് അകതാരിേി എക്സിേൂേീഴ്
എഞ്ചിനീമറടെ മു കൂര് അനുഭതി ഴാങ്ങണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
4.2 ഭകഞ്ചവൃയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭകഞ്ചവൃയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 20.06.2019-ടറ േത്തും കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് അഷിേെ് എക്സിേുേീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ 22.05.2019-ടറ D1GL/WF/MJR 2019-ാാാം നമ്പര് േത്തും.
കപ്രാ.നം. 32/18
കഩയ്:- ഷീതാംകഗലി ICDS ഴനിതാ സാള് നിര്മ്മാണം
ഷീതാംകഗലി ICDS ഴനിതാ സാള് നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19
ഩദ്ധ്തിമില് ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. ഈ കപ്രാജക്ടില് ടഴറ്റിംഗ് ഷഭമത്ത് കബ ഗതി
ഴരുത്തിമതിനുകവശം
ഴീണ്ടും
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
അംഗീോയത്തിനു
ഷഭര്പിക്കാ ഴിട്ടുകഩാമി. അതിനാല് 2019-20-ല് െില് ഒഴരാമി കേര്ക്കാ
ഷാധിച്ചില്ല. ഇത് െില് ഒഴരാമി കേര്ക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ഇതു
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േണം. രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ് തീരുഭാനടഭടുന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
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4.3 ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ
07.03.2019-ടറ
േത്തും
ഭാനന്തഴാെി കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടറടെ 28.02.2017-ടറ ADA 36/18-19-ാാാം
നമ്പര് േത്തും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 17.01.2019-ടറ 4.15-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനല്ലൃം ( 1260/18, 503/19 - LSGD DD2-42/2019)

കപ്രാ.നം. 146/19

അെെല് - 11,12,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്് - 10,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1,12,000/- രൂഩ)

2017-18-ടറ േകക്കയി ജറകഷേന ഩദ്ധ്തിക്ക് കഭാകോര് ഩമ്പ് സൗഷ്, കഩപ്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് െില് ഒഴരാമി തുെരു.്്. ഇതിന് 10 വതഭാനം
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ളിഴാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ
17.01.2019 -ടറ കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം
(ഖണ്ഡിേ 4.15) ഇതു ടഩാതു ഩദ്ധ്തിമാകണാ ഴയക്തിഗത ഩദ്ധ്തിമാകണാ എന്ന്
ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്ട്ടു നല്ോ
കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപടുത്തിമിരു..
ഇത് രു ടഩാതു ഩദ്ധ്തിമാടണ.ം 18 കുെംഫങ്ങള്ക്കാമി 35 ഏക്കര്
സ്ഥറത്ത് ടനല്ൃശി ടേയ്യാ ഷാധിന്നുടഭ.ം കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടര്
രികപാര്േ് ടേയ്തിട്ടു്്.
തീരുഭാനം :-

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ളിഴാക്കാ

അനുഭതി നല്കു..

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.4 മുോര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
08.05.2019-ടറ
DA2/124/19/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറടെ 08.04.2019-ടറ J1- 20909/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ 27.02.2019-ടറ 4.41-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനല്ലൃം
പ്രലമോറത്ത് കുെിടഴള്ളം ഴിതയണം ടേ്യുനന്നതിന് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില്
നിന്ന് (കനാണ് കരാഡ്) 5,39,500/-രൂഩ ടേറഴളിച്ചു.
ഇതിന് ഷാകരേയണം
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ്
നല്ോ
27.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മറ്റി കമാഗം ( ഖണ്ഡിേ 4.41) ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപടുത്തിമിരു..
താടളപരയും പ്രോയം
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േിമിട്ടു്്.
തനത് പ്് കുരഴാമതിനാറാണ് കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്
ഉഩകമാഗിച്ചടത.ം
ഷാകരേയണം നല്ോല്ലൃന്നതാടണ.ം
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു.
തീരുഭാനം :-

പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ2) ഴകുപ്
10

4.5 ഷീതകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഷീതകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.02.2019-ടറ S6-754/19-ടറ േത്തും
25.02.2019-ടറ 9(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 451/19-LSGD /
DA2/142/2019)
ഩഞ്ചാമത്തില് ഉള്ടപേ ഗഴിമിടറ കേയല കപാരേ് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ്
കോര്പകരശടെ
ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള
ടതാളിറാലിേള്ന്നുള്ള
റമങ്ങള്ക്ക്
അറ്റകുറ്റപണി ആഴവയമു്്. ഇതിടെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്ന്
പ്് അനുഴ ിക്കണടഭന്ന് കേയല കപാരേ് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോര്പകരശ
ഡിഴിശണല് ഭാകനജര് ആഴവയടപേിട്ടു്്. ഇത് അറ്റകുറ്റപണി നെത്താ
കുടുംഫങ്ങള്ക്ക്
േളിഴില്ല. അതിനാല് ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്ന് ധനഷസാമം
നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ചത്.
തീരുഭാനം :-

കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ2) ഴകുപ്
4.6 Kerala Small Inustries Development Corporation Ltd.
ഷിഡകോ ടേമര്ഭാടെ 21.02.2019-ടറ CON/AB/ജനരല്/12-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
(SRG 450/19 - DB4/120/19-LSGD)
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ നിര്മ്മാണ പ്രല്ലത്തിേള് SIDCO മുകഖന
നെപാന്നു.്്. ഇത്തയം പ്രല്ലത്തിേളുടെ തുേ SIDCOക്ക് അഡൃാ ഷാമി
ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

1) അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
2) ഇഴ കുടുംഫശ്രീയുടെ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് മുകഖന
നെപാക്കാ
ഷാധിന്നുകഭാ എ. ഩയികവാധിച്ച്
ആഴവയഭാമ ഇെടഩെല് നെത്താ
കുടുംഫശ്രീ
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ

4.7 ോഷര്കോെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഷര്കോെ് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.03.19 ടറ D2-4393/18-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG 448/19-LSGD-DA1/126/2019)
ജനേീമാസൂത്രണ ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഭായടതാളിറാലിേള്ക്ക് ഴറ
ഴാങ്ങുന്നതിന് നല്ോല്ലൃന്നത് യൂണിറ്റ് നിയക്കിടെ 50 വതഭാനഭാണ്. ഇത് 100
വതഭാനഭാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ആഴവയം നിയഷിച്ചു. ഷബ്ഷിഡി പിശരീഷ് ഴകുപ്/ ഭായ
ടപഡ് നല്കുന്ന ഷസാമ നിയക്ക് അധിേയിക്കാ ഩാെില്ല.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ1) ഴകുപ്
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4.8 ഭംഗറരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭംഗറരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 31.12.18 ടറ A1-7046/18—ാാാം േത്ത്
(SRG 447/19-LSGD – DB3/3/2019)
കോര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 27.07.2017 – ടറ തീരുഭാനപ്രോയം (3.28) കുടുംഫശ്രീ
അംഗങ്ങള് മുകഖന ഭാറിനയം കവഖയിന്നുന്നതിന് ഗുഡഷ് ഒകോ ഴാങ്ങുന്നതിന്
അനുഭതി നല്േിമിരു.. ഭംഗറരോയം ഩഞ്ചാമത്തിടറ ആറപ്പുരം കു.കഩാടറയുള്ള
ഩറ പ്രക വങ്ങലിലം ഗുഡഷ് ഒകോ എത്തികച്ചയില്ല. അതിനാല് ഭാക്സിഭ ഭിനിട്ടൃക്ക്
ഴാങ്ങുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഇതിടെ ആഴവയേത ഷംഫന്ധിച്ച് ശുേിതൃ ഭിശ
ജില്ലാ
കോഒര്ഡികനറ്റരിടെ കൂെി ശുഩാര്വ ഉള്ടപടുത്തി ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്ക്
നല്ോ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.9 തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം
തഷൃബഴ േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 25.03.19 ടറ DB6 6/ജനരല്/2019/CE/തഷൃബഴ
നമ്പര്േത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേള്ന്നുള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ ബയണാനുഭതി, ഷാകെതിോനുഭതി
ഇഴയ്ക്കുകവശം ടെ്ര് ടേ്യുനകമ്പാള് ടെ്ര് തുേ റ്റി.എഷ്. തുേകമക്കാള് േിറകപാള്
കുരഴാമിയിന്നും. ഇങ്ങടനയുള്ള ഷാസേയയത്തില് ടെ്ര് കഷഴിംഗ്ഷ് ഉഩകമാഗിച്ച്
ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേള് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള് എടുക്കാറ്്. സുകറഖാ കഷാഫ്റ്റ്
ടഴമരില് കപ്രാജക്ട് തുേമാണ് കേര്ക്കാറള്ളത്. ഇത് PWD ഭാനൃറിടനതിയാണ്.
ഈ
ഷാസേയയത്തില്
സുകറഖ
കഷാഫ്റ്റ്
ടഴമരില്
ബയണാനുഭതി/
ഷാകെതിോനുഭതി
തുേയും
ടെ്രിനുകവശമുള്ള
തുേയും
പ്രകതയേഭാമി
കേര്ക്കാനുള്ള ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറഭാമി േര്ച്ച
ടേയ്ത് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ ഐ.ടേ.എം.
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
3)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം

4.10 ഴെല്ലൃകോെ് രോത്ത കുയിവ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴെല്ലൃകോെ് രോത്ത കുയിവ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.11.18 ടറ 4389/18ാാാം നമ്പര് േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ 08.02.19 ടറ J1-1017/19-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്. (SRG 442/19-LSGD-DA2/ 1603)
ഩഞ്ചാമത്തില് ോര്ശിേ മന്ത്രങ്ങള് ഴിതയണം ടേ്യുനന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
നെപാന്നു.്്. ഇതിനാമി BPCL, ടോച്ചി രികപനരി അമ്പറമുേള് കഩാലള്ള
സ്ഥാഩനങ്ങള് അഴരുടെ CSR പ്് നല്ോടഭന്നരിമിച്ചിട്ടു്്. ോര്ശിേ
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മന്ത്രങ്ങള്ക്ക് 90 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും 10 വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ
ഴിസിതല്ലൃഭാണ് ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം നിശ്ചമിച്ചിയിന്നുന്നത്. ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം
ളിഴാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :
CSR ഴിസിതം ഭാത്രം ഉഩകമാഗിച്ചാടണെില് 100
വതഭാനം
തുേയും
ഷബ്ഷിഡി നല്ോ
താടളപരയുന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു..
ധനഷസാമം
ോര്ശിേ കൂോമകളേള്ക്കാ
മിയിക്കണം.
ഴയക്തിഗതഭാടണെില് 100 വതഭാനം
ഷബ്ഷിഡി
നല്ോല്ലൃന്നതല്ല.
നിറഴിലള്ള
ഭാന ണ്ഡങ്ങള് ഩാറിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്

4.11 കറപ് ഭിശ
കറപ് ഭിശ േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷറടെ 06.03.19 ടറ LF2/511/2017/കറപ്
നമ്പര് േത്ത് (SRG - 440/19. LSGD DB1/69/19)
കറപ് ഭിശ
ഗുണകബാക്തൃ ഩേിേമില് ഉള്ടപടുേയും എന്നാല് കരശ
ോര്ഡിടെ ഴിശമത്തില് ഩേിേമില് നിന്ന് ളിഴാക്കടപടുേയും ടേയ്ത ഩേിേഴര്ഗ
ഗുണകബാക്താക്കലില് ഇകപാള് കരശ ോര്ഡ് റബയഭാമിട്ടുള്ള ഗുണകബാക്താക്കടല
ഭൂഭിയുള്ള
ബഴനയസിതരുടെ
ഗുണകബാക്തൃ
ഩേിേമില്
ഉള്ടപടുത്തുന്നത്
ഩയിഗണിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര് കറപ് ഭിശ
4.12 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 30.11.2018-ടറ IF- 1748/18-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG - 438/19/LSGD - DB4/83/2019)
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഭായടതാളിറാലിേള്ക്ക് ഴള്ളം, ഴറ എന്നിഴ നല്കുന്നതിന്
യ്് കപ്രാജക്ടുേള് ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. (182/19, 186/19 - ആടേ അെെല് 56
റക്ഷം രൂഩ) ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം 50 വതഭാനഭാണ് നല്ോല്ലൃന്ന ഷബ്ഷിഡി. 100
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
4.13 കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ഡ്
കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ഡ് ടേമര്ഭാടെ 26.03.2019,
15.03.2019 - എന്നീ തീമതിേലിടറ 3830/A5/2018/KSBB നമ്പര് േത്ത് (SRG 530/19-LSGD/DA1/135/19)
ഷംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിലം കജഴ കഴഴിധയ
ഩയിഩാറന
ഷഭിതിേള്
(BMC)
നിറഴില്
ഴന്നിട്ടു്്.
BMC യുടെ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാഴവയഭാമ
ഴി കോഩക വങ്ങള്
നല്കുന്നതിനും
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഴിറമിരുത്തുന്നതിനും ഭറ്റുഭാമി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
കനതൃതൃത്തില് ജില്ലാ തറത്തില് രു കഭാണിറ്റരിംഗ് ഷംഴിധാനം കജഴകഴഴിധയ
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി ( District Bio diversity Co-ordination Committee 13

DBCC) എന്ന കഩയില് രൂഩീേയിക്കണടഭ.ം ചുഭതറേള് നിശ്ചമിക്കണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിച്ച്. നിര്കേവിച്ചിയിന്നുന്ന ഘെന താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്കഩഴ്സണ്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഗഴ.കനാഭിനി
ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര് ഒപ് ഩഞ്ചാമത്ത്
കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡിടെ
ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റര്

- ടേമര് കഩഴ്സണ്
- കഴഷ് ടേമര്കഩഴ്സണ്
- േണ്ഴീനര്
- കജാമിെ് േണ്ഴീനര്

ഭറ്റ് അംഗങ്ങള്
(1) ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി നാഭനിര്കേവം ടേ്യുനന്ന 5- ല് കുരമാത്ത ഴി േര്
(2) പ്രി ഷിപല് കൃശി ഒപീഷര്
(3) ഡിഴിശണല് കപാരേ് ഒപീഷര്/അഷിേെ് േണ്ഷര്കഴറ്റര് ഒപ് കപാരേ്
(4) ജില്ലാ പിശരീഷ് ഒപീഷര്
(5) ജില്ലാ മൃഗഷംയക്ഷണ ഒപീഷര്
(6) കപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടര് (PAU)
(7) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശ പ്രതിനിധിേള് (2 കഩര്)
(8) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശ പ്രതിനിധിേള് (2കഩര്)
(9) നഗയഷബാ ടേമര്ഭാ ഭായില് നി.ം യാള്
10) ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടഷക്രകേരിമറ്റില് നിന്ന് ഇക്കകണാഭിക്സ് ആെ്
ോറ്റിേിക്സ് ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര്
തീരുഭാനം :- കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്തതിനുകവശം
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.14 കേയല കേറ്റ് ഫകമാകഡകഴഴ്സിറ്റി കഫാര്ഡ്
KSBB - ടഭമ്പര് ടഷക്രേരിയുടെ 16.07.2019-ടറ േണ്ഷര്/3880/2018/KSBB നമ്പര്
േത്ത് (3 േത്തുേള്) (SRG 654/19)
(i)
ഷംസ്ഥാനത്ത് 904 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം 66 മുനിഷിപാറിറ്റിേലിലം 4
കോര്പകരശനുേലിലഭാമി 974 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ജനേീമ
കജഴകഴഴിധയ യജിേര് തയ്യാരാക്കല് ഩദ്ധ്തി നെപാക്കി ഴരു.. ഇത്
ഷംയക്ഷിന്നുേയും ോറാോറങ്ങലില് കൂേികച്ചര്ക്കലേള് ഴരുത്തുേയും
കഴണം. ഇത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെയും ഫി.എം.ഷി. േളുകെയും
കഭല്കനാേത്തില് ഡിജിറ്റകറഷ് ടേയ്യണം. ഒകയാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനതറത്തിലം ഇ.ഩി.ഫി.ആര്. തയ്യാരാന്നുന്നതിന് കുരഞ്ഞത് 6
ഭാഷക്കാറമലഴികറയ്ക്ക് യാടല നിമഭിന്നുന്നതിനും േമ്പൂേര് അനുഴ ിന്നുന്ന
തിനും ഈ ഴര്ശം തടന്ന പ്രല്ലത്തിേള് തര്ത്തിമാന്നുന്നതിനും അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്തതിനുകവശം
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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(ii)

(iii)

(iv)

മുേലില് ഩരഞ്ഞ കജഴ കഴഴിധയ യജിേരിടറ ഴിഴയങ്ങള് എല്ലാ
ഴര്ശല്ലൃം
അപ്റ്കഡറ്റ് ടേ്യുനന്നതിന് (തുെക്കത്തില് 5 ഴര്ശക്കാറമല
ഴികറയ്ക്ക്) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
5.00
റക്ഷം രൂഩഴടയ
ഴിനികമാഗിന്നുന്നതിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്തതിനുകവശം
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് രൂഩീേയിച്ചിട്ടുള്ള
കജഴ കഴഴിധയ
ഩയിഩാറന ഷഭിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് അഴരുടെ ചുഭതറേടലപറ്റിയും അഴ
നെപിറാന്നുന്നതിനുള്ള പ്രഴര്ത്തനം തുെങ്ങിമഴ ഷംഫന്ധിച്ചും KILA മുകഖന
ഩയിവീറനം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ആഴവയത്തികേല് തുെര് നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ
KILA
ഡമരക്ടകരയും കേയല കേറ്റ് കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡ്
ടഭമ്പര് ടഷക്രേരികമയും ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്
2)ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി, കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ഡ്
3) ഡമക്ടര്, േിറ
കജഴകഴഴിധയ ഗ്രാഭം
എല്ലാ ജില്ലമിലം ഒകയാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്/നഗയഷബേലില് കഩററ്റ്
കപ്രാജക്ട് എന്ന നിറമില് ‘കജഴകഴഴിധയ ഗ്രാഭം’ എന്ന ഩദ്ധ്തി
നെപാന്നുന്നത് ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന് കമാഗം നിര്കേവിച്ചു. ഇതിന് ആഴവയഭാമ
േര്മ്മ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കി അനുകമാജയഭാമ രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനടത്ത
എല്ലാ ജില്ലേലിലം ടതയടഞ്ഞടുന്നുന്നതിന് നിര്കേവം ഷഭര്പിക്കാ
കേയല
ഫകമാകഡകഴഴ്സിറ്റി കഫാര്ഡ് ടേമര്ഭാടന ചുഭതറടപടുത്തി
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി, കജഴകഴഴിധയ കഫാര്ഡ്

4.15 അഞ്ച്ടതങ്ങ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അഞ്ചുടതങ്ങ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 08.07.2019-ടറ A2 - 2868/19-ാാാം
നമ്പര് േത്ത് ( SRG- 604/19)
ഩഞ്ചാമത്തില് ഭാകഴറി കോര് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് അനുഭതി റബിച്ചിട്ടു്്.
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩളമ ഫ്ര്് ഒപീഷ് ടേേിെത്തില് അറ്റകുറ്റപണി നെത്തി
ഭാകഴറി കോരിന് ഷൗേയയടഭാരുക്കാ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് കബ ഗതി ഴരുത്താ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി കബ ഗതിക്കാമി ടഩാതുഴാമി ക്രഭീേയണം
ടേ്യുനകമ്പാള് നെഩെി ഷൃീേയിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.16 എറിന്നുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ
15.07.2019-ടറ േത്തും
എറിന്നുലം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 03.07.2019-ടറ A1-7191(2) -ാാാം നമ്പര് േത്തും
( SRG - 610/19 - CC395/19)
കപ്രാ.നം 56/19

അെെല് 1,50,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്് - 1,31,47,778/- രൂഩ
ഴിേഷന പ്് - 15,64,302/CFC
- 2,87,920/കഩയ് :- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേേിെ നിര്മ്മാണം
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേേിെത്തിന്
2018-19 ഴര്ശം
കപ്രാജക്ട്
ഉള്ടപടുത്തിമിരു.. ഇതിന് ഷാകെതിോനുഭതി റബിച്ചു. ടഴറ്റിംഗ് ഷഭമത്ത്
ഴാറികഡശ
കഩാമതിനാല് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇതു ക്രഭടപടുത്തി ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിച്ച് അംഗീോയം ഴാങ്ങാ േളിഞ്ഞില്ല. അതിനാല്
ഈ ഴര്ശം െില് ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്തിമില്ല. ഇത് ഩയിസയിക്കാ സുകറഖ
കഷാഫ്ട് ടഴമരില് ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കു.. ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്
ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യണം
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
4.17 ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി, ടോല്ലം
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ
20.06.2019-ടറ 1930/2019/20/DPC/
DPO/KLM/CC നമ്പര് േത്ത് (SRG - 550/19)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ
കപ്രാജക്ട് അെെല് കുരഞ്ഞത് 5.00 റക്ഷം രൂഩ
ആേണടഭന്നാണ് ഭാര്ഗകയഖ. എന്നാല് ജില്ലമില് േിറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്
ഈ കുരഞ്ഞ ഩയിധി ഩാറിക്കാടത ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് ഴിസിതം കേഭാറന്ന
കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്. ഷംയുക്ത
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിസിതം
അഞ്ച് റക്ഷത്തില്
കുരഴാമതിനാല് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് അംഗീോയം
നല്ോകഭാ എന്ന് െടീകീേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :1) ടോല്ലം
ജില്ലമില്
ഇപ്രോയം
ഴയാഩേഭാമി
കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുത്തിട്ടുക്ാ എന്ന് ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ്
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുത്തി.
2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ടേരിമ
ടേരിമ
ഩദ്ധ്തിേള്ക്ക്
ഉഩകമാഗിന്നുന്നത്
അബിറശണീമഭടല്ല.ം
ഇതു നിരുാാസടപടു
കത്ത്താടണ.ം കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. പ്രകതയേ
ഩയിഗണന
നല്കേ്
കേസുേലില്
ഩയികവാധനയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിറല്ലാടത ഇങ്ങടന
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നാഭഭാത്രഭാമി തുേ കേഭാറന്നതിന് അനുഭതി
നല്ോല്ലൃന്നതല്ല എന്ന് െടീകീേയണം നല്േ..
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
4.18 േിന്നക്കനാല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േിന്നക്കനാല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 10.07.2019-ടറ േത്തും 09.07.2019ടറ 3(4) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭതി തീരുഭാനല്ലൃം ( SRG 614/19)
കറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമ 187 ഗുണകബാക്താക്കളു്്.
േിന്നക്കനാല് ഴികല്ലജിടറ
പ്രകതയേത ോയണം ീര്ഘനാലാമി താഭഷിന്നുന്ന
ആളുേള്ന്നുകഩാലം
കേഴവാഴോവ ഷര്േിപിക്കറ്റ്
റബിക്കാ
തെസ്സമു്്.
അതിനാല് 69 കഩര് ഭാത്രഭാണ് ഇതുഴടയ എഗ്രിടഭെ് ഴച്ചത്. േയാര് ഴയ്ക്കാനുള്ള
അഴഷാന തീമതി 15.07.2019 ആമിരു.. അതിനാല് എഗ്രിടഭെ് ഴയ്ക്കാനുള്ള
ോറാഴധി
നീേണടഭ.ം
അര്സയാമഴര്ക്ക്
ോറതാഭഷം
കൂൊടത
കേഴവാഴോവകയഖ നല്ോ നിര്കേവം നല്േണടഭ.ം ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- 1) ഈ ഴിശമം ഇടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത്
രികപാര്േ്
നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപടുത്തി.
2) എഗ്രിടഭെ് ോറാഴധി ീര്ഘിപിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
ഒകയാ കേഷിനും
ഭതിമാമ ഴിവ ീേയണകത്താടെ
ആഴവയടപടുന്നതനുഷയിച്ച്
ഉേിതഭാമ നെഩെി
ടമടുക്കാ
കറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷടര
ചുഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3) േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ
4.19 താനൂര് മുനിഷിപാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 21.01.2019-ടറ േത്തും മുനിഷിപല്
ടഷക്രേരിയുടെ 01.11.2018-ടറ േത്തും (SRG - 56/19 CC/476/18)
2015-16-ല് താനൂര് മുനിഷിപാറിറ്റിമില് 135 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ബഴന ഩദ്ധ്തി
നെപാക്കിമിരു.. ഇതില് 10 കഩര് ഇതുഴടയ ബഴന നിര്മ്മാണം തര്ത്തിമാക്കിമില്ല.
ഇഴര് കറപ് റിേിലം ഉള്ടപേിരുന്നില്ല. ഇഴരുടെ ഴീടുേളുടെ നിര്മ്മാണം
തര്ത്തിമാക്കാ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമ ഴര്ശം
ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന്
നിശ്ചമിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് നിയക്ക്, നല്േിമ തുേ, ഇനി
തര്ത്തീേയിക്കാ ആഴവയഭാമ തുേ എന്നിഴ അെക്കമുള്ള
ഴിവ ാംവങ്ങള് കൂെി ഉള്ടപടുത്തി രികപാര്േ് നല്ോ
കറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപടുത്തി.
േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറടെ രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാ
നത്തില് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2) േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ
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4.20 തിരുഭിറ്റകക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 01.06.2019-ടറ േത്തും തിരുഭിറ്റകക്കാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 21.02.2019-ടറ 40(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം
( SRG 482/19-CC 276/19)
ഭാറിനയ പ്രശ്നം ഩയിസയിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ ബാഗങ്ങലില്
CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ശുേിതൃ ഭിശ ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററടെ രികപാര്േ്
ഷസിതം
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
4.21 ഴാഴൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 17.07.19 ടറ േത്ത്. (SRG629/19-CC/394/2019)

കപ്രാജക്ട് നം.104/20

അെെല് 8,64,000/- രൂഩ
(തനതുപ്്)
കഩയ് – ഴാഴൂര് കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ അധിേ ോഫുേള്ക്ക് കഴതനം.

ഴാഴൂര് ഩഞ്ചാമത്തിടറ കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ
ഉത്തയഴനുഷയിച്ച് രു ടഭഡിക്കല് ഒപീഷകരയും രു പാര്ഭഷിേികനയും
അധിേഭാമി നിമഭിച്ചിട്ടു്്. അധിേ തിയിന്നുള്ളതിനാല് രു ോപ് കനഴ്സിടനകൂെി
നിമഭിക്കണടഭന്ന് ടഭഡിക്കല് ഒപീഷര് ആഴവയടപേിട്ടു്്. ഇതിന് അനുഭതി
നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

തനത് പ്് ഭാത്രകഭ ഉഩകമാഗിക്കാല്ലൄ എന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ
ഈ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.22. മുതിര്ന്ന ഩൗയോരുടെ കക്ഷഭം ഷംഫന്ധിച്ച്
മുതിര്ന്ന ഩൗയോരുടെ കക്ഷഭം ഷംഫന്ധിച്ച നിമഭഷബാഷഭിതിയുടെ നിര്കേവ
ത്തികേല് തകേവബയണഴകുപ് DA3 ഴകുപിടെ 5.04.2019 ടറ കുരിപ് (LSGD –
475/DA3/18(LSGD).
14.05.2007 ടറ 128/2007 തഷൃബഴ ഉത്തയല്ലൃപ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഩദ്ധ്തിഴിസിതത്തിടെ 5% തുേ വിശുക്കള്, ല്ലദ്ധ്ര്, ഴിേറാംഗര് എന്നിഴരുടെ
കക്ഷഭത്തിനുകഴ്ി
ഭാറ്റിടഴയ്ക്കണടഭന്ന
ഴയഴസ്ഥ
ഷംഫന്ധിച്ച്
മുതിര്ന്ന
ഩൗയോരുടെ കക്ഷഭത്തിനായുള്ള നിമഭഷബാ ഷഭിതി േര്ച്ച ടേ.. ഴിഴിധ ഴിബാഗം
ജനങ്ങള്ക്കാമി രു ഴിസിതം ടഭാത്തഭാമി ഴയ്ക്കുേമാടണെില് എല്ലാ
ഴിബാഗങ്ങള്ന്നും തുറയഭാമ ഴിസിതം റബിന്നുേമിടല്ല.ം അതിനാല് ഒകയാ
ഴിബാഗത്തിനും നിശ്ചിത വതഭാനം നീക്കി ഴയ്ക്കടപടുന്ന യീതിമില് മുേലില് ഩരഞ്ഞ
ഉത്തയല്ലൃ കബ ഗതി ടേയ്യണടഭ.ം ഷഭിതി ശുഩാര്വ ടേയ്തിരു.. ഇതികേല്
നെഩെിടമടുന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
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തീരുഭാനം :-

14.05.2007–ടറ 128/2007 തകേവബയണഴകുപ്പു ഉത്തയല്ലൃ
പ്രോയം വിശുക്കള്, ല്ലദ്ധ്ര്, ഴിേറാംഗര് എന്നിഴര്ക്കാമി
ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 5% തുേ ഭാറ്റി ഴയ്ക്കണടഭന്നാമിരു.
നിര്കേവം. എന്നാല് ഩതിമൂന്നാം ഩഞ്ചഴായഩദ്ധ്തിന്നുള്ള
29.01.2018 ടറ 11/2018/തഷൃബഴ നമ്പരായുള്ള രോതുക്കിമ
ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം ഴിേഷന പ്ിടെ 5 വതഭാനം തുേ
കുേിേള്, ബിന്നകവശിയുള്ളഴര്, ട്ടൃാ ടജജകെഴ്സ് എന്നിഴരുടെ
ഴിേഷനത്തിനും 5 വതഭാനം തുേ ഴകമാജനങ്ങളുടെ
കക്ഷഭത്തിനും ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര് ഩയിഩാെിന്നും ഭാറ്റി
ഴയ്ക്കണടഭന്നാണ് (ആടേ ഴിസിതം 10 വതഭാനം).
ഇതുപ്രോയം ഷഭിതിയുടെ ശുഩാര്വ ഩയിഗണിച്ചിട്ടു്്.
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ഈ ഴിഴയം
ഷഭിതിടമ
അരിമിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.23 ോഴക്കാെ് മുനിഷിപാറിറ്റി
തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 08.04.2019 ടറ േത്ത് (SRG 401/19-CC47/2019).
ോഴക്കാെ് നഗയഷബമില് മുതുഴട്ടൂര്, രോത്ത േെപ്പുരം, ലാങ്ങാെ് ഫീച്ച്, തിരുഴത്ര,
ഴഞ്ചിക്കെഴ് എന്നിഴിെങ്ങലിടറ കറബ്രരരിേള് മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ ഉെഭസ്ഥത
മിലള്ളതാണ്. നഗയഷബയ്ക്ക് രു കറബ്രരിമ
ഭാത്രഭാന്ള്ളത്. ഇമാളുടെ
കഷഴനമുഩകമാഗിച്ച് മുതുഴട്ടൂര് കറബ്രരരി പ്രഴര്ത്തിച്ചുഴരു.. ഭറ്റു നാല
കറബ്രരരിേലികറക്ക് ഒകയാ കറബ്രകരരിമോടയ നിമഭിക്കാ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :ഴകുപ്പുതറത്തില്
ഩയികവാധിച്ച്
നെഩെിടമടുക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.24 ഭറമി േീള് കൂളിലിടെ നഴീേയണം
ഫഹു. ോോക്കെ എം.എല്.എ.യുടെ 19.07.2019-ടറ േത്തും 23.07.2019-ടറ േത്തുേളും
( 3എ,ം)
ടഩാതു ഴി യാബയാഷ ഷംയക്ഷണ മജ്ഞത്തിടെ ബാഗഭാമി ഭറമി േീള് ഗഴ. സമര്
ടഷക്കെരി കൂളിലിടെ നഴീേയണത്തിന് 8.55 കോെി രൂഩയുടെ ഩദ്ധ്തി
തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. ഇതിനാമി േിഫ്ഫിമില് നിന്ന് 5.00 കോെി രൂഩ
അനുഴ ിച്ചിട്ടു്്. ഫാക്കിയുള്ള 3.55 കോെി രൂഩ േട്ത്തുന്നതിന് കൂളിള് സ്ഥിതി
ടേ്യുനന്ന
ഭറമി േീള് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, കനഭം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്,
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, എന്നീ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
ഴിസിതം ഴേമിരുത്താ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :ഇത് ഭറമി േീള് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തികെയും
കനഭം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികെയും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെയും
ഩയിഗണനയ്ക്ക്
നല്ോ
നിര്കേവിന്നു..
ഈ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
ഉേിതഭാമ
തീരുഭാനടഭടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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4.25 കുടുംഫശ്രീ
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറടെ 22.07.2019-ടറ 11299/P/2018/KSHO നമ്പര്
കുരിപ്
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 05.09.2018-ടറ തീരുഭാനപ്രോയം 50 ആര്.
പ്ലാെ് ആയംബിന്നുന്നതിന് കുടുംഫശ്രീക്ക് അനുഭതി നല്േിമിരു.. ആര്. പ്ലാന്റുേള്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 25.50 റക്ഷം രൂഩ ടേറല്ലൃ ഴരുന്ന ഭാതൃേമാണ് ഉ്ാമിരുന്നത്.
ഇത് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റിന് 15.00 റക്ഷം രൂഩകമാലം മുതല്
മുെക്ക് ഴരു.്്. കൂൊടത 6 ഭാഷടത്ത പ്രഴര്ത്തന മൂറധനല്ലൃം കഴണം. ഭറ്റു
ഷംസ്ഥാനങ്ങലില് ഇതിലം കുരഞ്ഞ ടേറഴില് ഴയതയസ്ഥ ഉത്ഩാ ന കവശിയുള്ള
പ്ലാന്റുേള് ഉ്്. ഇത്തയം പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് മൂന്ന് ഏജ ഷിേടല
കുടുംഫശ്രീ അടുത്ത 2 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് എം ഩാനല് ടേയ്തിട്ടു്്. എം ഩാനല് ടേയ്ത
ഏജ ഷിേള്, പ്ലാന്റുേളുടെ േപാഷിറ്റി, നിയക്ക് എന്നിഴ ചുഴടെ കേര്ന്നു..
ക്രഭ നം
1

ഏജ ഷി

പ്ലാെ്
േപാഷിറ്റി
M/s.Tata Project Ltd.
100 LPH
Utility Services Division Splendid Towers, 500 LPH
6th Floor, Begumpet, Hyderabad - 500016 1000 LPH
2000 LPH

ഩയഭാഴധി
നിയക്ക്
2,61,431
3,23,910
4,27,750
6,24,929

2

M/S Piramal Water Pvt.Ltd
100 LPH
2,61,431
A - 705-709, Dev Auram Building Anand 500 LPH 3,23,910
Nagar
Road,
Prahlad
Nagar, 1000 LPH 4,27,750
Ahamedabad 380013
2000 LPH 6,24,929
3
M/S M.S. Scientific & Aqua Systems 5-2- 100 LPH
2,61,431
nd
13/2 2 Floor,
500 LPH 3,23,910
Chaitanya Tower, Hyderbasti, Bansilapet,
1000 LPH 4,27,750
Secunderabad - 500003
2000 LPH 6,24,929
പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് മുേലില് ഩരഞ്ഞ എംഩാനല് ടേയ്ത ഏജ ഷിേടല
ടെ്ര് നെഩെി കൂൊടത
ടതയടഞ്ഞടുക്കാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നും
കുടുംഫശ്രീന്നും അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- താടളപരയുന്ന നിഫന്ധനേകലാടെ അനുഭതി നല്കു..
(i) ആര്.. പ്ലാന്റുേള് കുടുംഫശ്രീ മുകഖന നെപാന്നുന്നതിനു
ഭാത്രഭാണ് ഈ ഏജ ഷിേടല ടെ്ര് കൂൊടത
ടതയടഞ്ഞടുക്കാല്ലൃന്നത്.
(ii) മുേലില് ഩരഞ്ഞ നിയക്ക് ഩയഭാഴധി ആമിയിന്നും
(iii) ആഴവയടഭെില് മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഏജ ഷിേലില് നിന്ന്
റിഭിറ്റഡ് ടെ്ര് നെത്താല്ലൃന്നതാണ്.
(iv) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലെക്കം ഭറ്റുള്ളഴര്ക്ക്ഒപണ്
ടെ്ര് ടേ.ം
ഏജ ഷിേടല ടതയടഞ്ഞടുക്കാം.
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എന്നാല് മുേലില് ഩരഞ്ഞ നിയക്കില് കുരഴാമിയിക്കണം.
കുെിടഴള്ളത്തിടെ ആഴവയേത അനുഷയിച്ച്
ആര്.
പ്ലാന്റുേള് തര്,കതാതില് ഉഩകമാഗിക്കാ
നെഩെി
ഷൃീേയിക്കണം.
ആര്.
പ്ലാന്റുേള്
സ്ഥാഩിന്നുന്നത്
ഷംഫന്ധിച്ച് 05.09.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി
എടുത്ത ഭറ്റു തീരുഭാനങ്ങള് ഩാറിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്

4.26 കറപ് ഭിശ
കറപ് ഭിശ

- കുന്നത്തുോല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

CEOയുടെ 26.02.2019-ടറ LF-4456/CC/2019/കറപ് നമ്പര് േത്ത്

കുന്നത്തുോല്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്
(14-ാാാം
ഴാര്ഡ്)
അമ്പമി തറ
േന്ദ്രാറമത്തില് ശ്രീഭതി. ഷി.എല്. േിത്ര എന്നമാള് കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിേില്
(ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്) 42-ാാാം നമ്പര് ആമി ഉള്ടപേിരു.. എന്നാല്
ഇഴരുടെ കഩയ് ഉള്ടപേിരുന്ന കരശ ോര്ഡില് ഭാതാഴ് ശ്രീഭതി റീറ, ഩിതാഴ്,
ഷകസാ യ എന്നിഴരും ഉ്്. ശ്രീഭതി റീറയുടെ കഩയില് നിറഴില് ഴീടു്്.
അതിനാല് ശ്രീഭതി േിത്രയ്ക്ക് ഴീടു നല്േിമില്ല. ഇഴര്ക്ക് ഇകപാള് രോതിമ കരശ
ോര്ഡ് റബിച്ചു. ഫധിയയും ഷംഷായകവശിമില്ലാത്ത ഇഴര് യ്് ടഩണ്കുേിേളുഭാമി
കുെിറിറാണ് േളിയുന്നത്. ഇഴര്ക്ക് ഴീെ് നല്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം
പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.27 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 15.07.2019-ടറ േത്ത് ( SRG - 621/19 - CC
416/19)

കപ്രാ.നം. 103/20
അെെല് 11,23,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ്് )
കഩയ് :. മുതല് നാറാം ക്ലാഷ് ഴടയയുള്ള എയ്ഡഡ് കൂളിലിടറ
ഴി യാര്ഥിേള്ക്ക് േീല് ഴാേര് കഫാേില്

കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ . മുതല് നാറാം ക്ലാഷ് ഴടയയുള്ള
എയ്ഡഡ് കൂളിലിടറ ഴി യാര്ഥിേള്ക്ക് േീല് ഴാേര് കഫാേില് ഴാങ്ങി നല്ോ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

മു ഴ ഷര്ക്കാര് കൂളിളുേലിലം േീല് ഴാേര് കഫാേില്
നല്േിമിട്ടു്് എന്ന് നിര്ഴസണ ഉക യാഗസ്ഥ
ഷാക്ഷയടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയേ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
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4.28 കോേമം മുനിഷിപാറിറ്റി
കോേമം നഗയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ 18.07.2019-ടറ G-13/9867/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും ഴിേഷനോയയ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടെ 28.06.2019-ടറ തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 655/19)
നഗയഷബയുടെ
PMAY റിേില് ഉള്ടപേ േിറ ഗുണകബാക്താക്കള് ഴീെ്
അറ്റകുറ്റപണിക്ക് േളിഞ്ഞ 8 ഴര്ശത്തിനേം 15,000/- രൂഩ മുതല് 25,000/- രൂഩ
ഴടയ കേപറ്റിമിരു.. എന്നാല് ഇത്തയം ഴീടുേള് നിറഴില് ഴാഷകമാഗയഭല്ല.
ഇഴര്ക്ക് രോതിമ ഴീടു നല്കുന്നതിന് കേപറ്റിമ തുേ 12 വതഭാനം ഩറിവമെക്കം
തിയിടേ അെയ്ക്കണടഭന്ന നിഫന്ധന ളിഴാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :-

PMAYഗുണകബാക്തൃ റിേില് ഉള്ടപേഴര്ക്ക് ഴീെ്
അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഴാങ്ങിമ തുേ തിയിടേ അെയ്ക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനമില് നിന്ന് ളിഴാക്കി ടക്കാ്് പ്രകതയേ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.29 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 24.06.2019-ടറ േത്തും ോഷരകഗാഡ്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 07.03.2019-ടറ B1-1014/18 -ാാാം നമ്പര് േത്തും
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലമില് ഴിഴിധ പ്രക വങ്ങലിറാമി കേടര നിര്ജീഴ കുെിടഴള്ള
ഩദ്ധ്തിേള് നിറഴില്്. ഇത്തയം കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിേള് രോനര്ജീഴിപിക്കാ
ആഴവയഭാമ ഩദ്ധ്തിേള് ഏടറ്റടുത്ത് നെപിറാന്നുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- ഭറ്റ് ഴകുപ്പുേളുടെ
േീളിറല്ലാത്ത
ഇത്തയം ഩദ്ധ്തിേള്
നഴീേയിന്നുന്നതിന്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
പ്രകതയേഭാകമാ ഷംയുക്തഭാകമാ ഩദ്ധ്തിേള് ഏടറ്റടുക്കാ
ല്ലൃന്നതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില് േര്ച്ച
ടേയ്ത് ആഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.30 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലാ
DPO/തിരു.നമ്പര് േത്ത്
(i)

േലക്ടറടെ

25.07.2019-ടറ

plg-1425/2019-20/DPC/

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലമില് 2018-19-ല് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി
ജില്ലമിടറ എല്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാരുടെ
േകറാാഴം
നെത്തിമിരു..
2019-20-ലം
ഇതിനാമി
എല്ലാ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും
കപ്രാജക്ട് എടുത്തിട്ടു്്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ
ഴിജമിേടല
ഉള്ടപടുത്തി
കലാക്ക്തറ
ഭായങ്ങള്
കൂെി
ഷംഘെിപിക്കണടഭന്ന് ആഴവയം ഴന്നിട്ടു്്. എല്ലാ കലാക്ക് തറത്തിലം
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േകറാാഴം നെത്തുന്നതിന് ഒകയാ കലാക്കിനും രു റക്ഷം രൂഩ ഴീതം
ടേറഴളിക്കാനാമി അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലമില് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം
േകറാാഴം ഴിജമപ്ര ഭാമി നെപാക്കിമിരു. എന്ന്
കമാഗം
ഴിറമിരുത്തിമതിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

(ii)

ഷാംസ്കായിേ ഴകുപിടെ ഴജ്ര ജൂഫിറി ടപകറാശിപ് േറാോയോടയ
ഉഩകമാഗടപടുത്തി േറാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ജില്ലമിടറ എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാ
മത്തുേലിലം നഗയഷബേലിലം
നെന്നു.്്.
ഇഴരുടെ പ്രഴര്ത്തനം
ോയയക്ഷഭഭാന്നുന്നതിന് താടളപരയുന്നഴയ്ക്ക് അനുഭതി നല്േണടഭന്നാഴവയ
ടപേിയിന്നു..
(i)
മൃ ംഗം, ഴീണ, ഴമറി
തുെങ്ങിമ
ഷംഗീകതാഩേയണങ്ങള്
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്ന്നും നഗയഷബേള്ന്നും
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി അനുഭതി നല്കു..
ഭറ്റു ജില്ലേലിടറ പ്രഴര്ത്തനം
ഴിറമിരുത്തിമിേ്
ആഴവയടപടുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്.
ഴാങ്ങിന്നുന്ന ഉഩേയണം ഩയിവീറന ആഴവയത്തിന്
(ടഩാതുഴാമി)
ഉഩകമാഗികക്ക്താണ്. ഉെഭസ്ഥത
അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനാമിയിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
(ii)

ഩയിവീറനം റബിച്ച കുേിേളുകെയും യക്ഷേര്ത്താക്കളുകെയും ത്തു
കേയറിനും േറാ പ്രേെനങ്ങള് ഷംഘെിപിന്നുന്നതിനുഭാമി ഗ്രാഭ/
കലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഇതിന് ആഴവയഭാമ ടേറല്ലൃ ഷംഫന്ധിച്ച് ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപിടന
ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)കേറ്റ് രികഷാളഷ് ഗ്രൂപ്
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4.31 േടുങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േടുങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.06.2019-ടറ േത്ത് (SRG - 681/19 LSGD/DA2/303/19)
കൂളിള് കുേിേള്ക്ക് ഗതാഗത ഷൗേയയടഭാരുക്കാനുള്ള
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- ഇതിടെ ആഴവയേത, എത്ര കൂളിളുേള്, എത്ര കുേിേള്
തുെങ്ങിമഴ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ്
നല്േണം. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

4.32 കുടുംഫശ്രീ
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറടെ 27.07.2019-ടറ 1152/D/2016/KSHO േത്ത്
ഴിവാറ ടോച്ചി ഴിേഷന അകതാരിറ്റിയുടെ ഩയിധിമില് ഴരുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങലില്
ഴിഴിധ കഭഖറേലില് ടതാളില് അഴഷയങ്ങള് നിറഴിലട്.ം ഇഴ കുടുംഫശ്രീടമ
ഏല്പിക്കാ താല്പയയമുട്.ം GCDA കുടുംഫശ്രീടമ അരിമിച്ചിട്ടു്്. എന്നാല്
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുന്നുന്നതിന് കുടുംഫശ്രീടമ ടെ്ര്/േൃകേശ നെഩെിേലില്
നി.ം ളിഴാക്കിടക്കാണ്ടുള്ള തീരുഭാനം കഴണടഭ.ം അരിമിച്ചിയിന്നു.. ഈ
ഷാസേയയത്തില് GCDA മികറയും ഇകത ഭാതൃേമിലള്ള ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും
ക്ലീനിംഗ്, സൗഷ് േീപിംഗ് റാെ് കസ്കഩിംഗ് കജാറിേള് ടെ്ര്/േൃകേശ
നെഩെിേള് ളിഴാക്കി കുടുംഫശ്രീടമ ചുഭതറടപടുത്താ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്

(കമാഗം 6.30 ഭണിക്ക് അഴഷാനിച്ചു)
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ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി
അഡീശണല് േീപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
കഡാ.ടേ.എ സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി)
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, കേറ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഭിശ ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി)
േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ (പ്രതിനിധി)
കേറ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്
ടേമര്ഭാ , കേയല കേറ്റ് ഫകമാകഡകഴഴ്സിറ്റി കഫാര്ഡ്
ഡമരക്ടര്, ഴനിതാവിശുകക്ഷഭ ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, േിറ
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ
ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്
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