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No.10/2019/SRG/LSGD(3) 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
29.08.2019-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 

 
കമാഗം ഈച്ചേളിഞ്ഞ് 2.00-ഭണിക്ക് ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ  ഷൗത്ത് കോണ്പര ഷ്  
സാലില്  അയംബിച്ചു.  ഫഹു.തകേവഷവമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത 
ഴസിച്ചു.  കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി  
കേര്ത്തിയിന്നു.. 

 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2019-20-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
 
28.08.2019 ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 18.00വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പിച്ച  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത് 21.44 വതഭാനം ഴരും ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കോളികക്കാെ് ജില്ലമിലം (20.23%) ഏറ്റവം കുരഴ് ടോല്ലം 
ജില്ലമിലഭാണ് (16.90 വതഭാനം) 237.18 കോെി രൂഩയുടെ 5492 ഫികേ്  
ട്രശരിമില്  ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്. ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് കൂെി കേര്ത്താല്  അടേ 
338.21 കോെി രൂഩയുടെ  7751 ഫികേ്  അണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്. 
ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ   ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 18.03% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 20.78% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 14.14% 

മുനിഷിപാറിറ്റി 18.81% 

കോര്പകരശ   18.10% 

അടേ 18.00വതഭാനം 

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 തിരുഴനന്തരോയം 17.75% 

9 ആടുക്കി 17.73% 

10 കോേമം 17.60% 

11 തൃശൂര്  17.54% 

12 ഩാറക്കാെ് 17.21% 

13 എരണാകുലം 17.03% 

14 ടോല്ലം 16.90% 

 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSP, FCയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.  
 

ജനരല്  SCP TSP FC 

20.35% 15.04% 15.35% 16.13% 

1 കോളികക്കാെ് 20.23% 

2 േണ്ണൂര്  19.49% 

3 ഴമനാെ് 18.97% 

4 അറപ്പുള 18.59% 

5 ോഷരകഗാഡ് 18.26% 

6 ഭറപ്പുരം 18.20% 

7 ഩത്തനംതിേ 17.92% 
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2019-20-ടറ  ഩദ്ധ്തിടച്ചറവം  ആകത ദിഴഷം മു   
ഴര്ശങ്ങലിടറ ടേറവം  താടള കേര്ന്നു.. 
 

2019-20  - 18.00% ടഩെിംഗ് ഫില്  ഄെക്കം (21.44%) 
2018-19 - 23.54%   
2017-18 - 17.07% 
2016-17 - 0.47% 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

 

2.1  27.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

ഖണ്ഡിേ 3.3  
ലറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിമില്   ഷവന്തഭാമി 3 ടഷെില്  കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്  
യണ്ടു റക്ഷം രൂഩമാമി നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിരു.. 
 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും മുനിഷിപാറിറ്റിന്നും കോര്പകരശനും ഇ നിയന്നു 
തടന്ന ഭതികമാ എന്ന്  ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന്  ലറപ്  േീപ് എക്സിേൂേീഴ് 
ഒപീഷകരാെ് നിര്കേവിച്ചിരുന്നതനുഷയിച്ച് താടളഩരയും പ്രോയം േീപ് എക്സിേീേീഴ് 
ഒപീഷര്  നല്േിമ നിയന്നു കമാഗം ഄംഗീേയിച്ചു. കൂൊടത ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ്ഗ  
ഴിബാഗക്കാര്ന്നും രോതിമ നിയക്ക് േീപ് എക്സിേീേീഴ് ഒപീഷര്  ഄഴതയിപിച്ചു. ആതും 
കമാഗം ഄംഗീേയിച്ചു. ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ലറപ് ഭിശ   
നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിേില്ലാത്തതിനാല്  ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപിടെ നിയന്നുപ്രോയം 
ലറപ് ഭിശനില്  ഴീടുടഴക്കാ   സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് 30.07.2019 ടറ 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. ആത് ആനിയും തുെകയ്തിടല്ലന്ന് 
എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും ഴീെ് ഴയ്ക്കാ   സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   താടള 
ഩരയുന്ന നിയക്കാണ് ആനി ഫാധേടഭ.ം തീരുഭാനിച്ചിരു.. 

ലറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിമില്  ഭൂയസിത ബഴന യസിത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് 

ഭൂഭിഴാങ്ങുന്നതിന് ഈള്ള നിയക്ക് താടള ഩരയും പ്രോയഭാണ്. ഭറ്റു ഩദ്ധ്തിപ്രോയവം 

ഴീടുഴയ്ക്കാനാമി ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന് ഇ നിയന്നുതടന്ന ഫാധേഭാമിയിന്നും. 

A) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവങ്ങലില്  
 

(i)  ജനരല്   ഴിബാഗം (3  ടഷെില്  കുരമാത്ത  ഭൂഭിക്ക്  
ഩയഭാഴധി തുേ ) 

- 2 റക്ഷം രൂഩ 
 

(ii) ഩേിേജാതി ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത ഭൂഭിക്ക് 
ഩയഭാഴധി തുേ)  

- 2.25 റക്ഷം രൂഩ 

(iii) ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത ഭൂഭിക്ക് 
ഩയഭാഴധി തുേ ) 

- 2.25 റക്ഷം രൂഩ 
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B) മുനിഷിപല്  പ്രകദവങ്ങലില്  
(i)  ജനരല്   ഴിബാഗം  (3 ടഷെില്   കുരമാത്ത 

ഭൂഭിക്ക്ഩയഭാഴധി തുേ) 
- 2.70 റക്ഷം രൂഩ 

 
(ii) ഩേിേജാതി ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത 

ഭൂഭിക്ക് ഩയഭാഴധി തുേ ) 
- 3.00 റക്ഷം രൂഩ 

(iii) ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത 
ഭൂഭിക്ക് ഩയഭാഴധി തുേ)  

 

- 3.00 റക്ഷം രൂഩ 

 
C) കോര്പകരശ   പ്രകദവങ്ങലില്   

(i) ജനരല്   ഴിബാഗം  (3  ടഷെില്   കുരമാത്ത 
ഭൂഭിക്ക് ഩയഭാഴധി തുേ)  

- 5.25 റക്ഷം രൂഩ 

(ii) ഩേിേജാതി ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത 
ഭൂഭിക്ക് ഩയഭാഴധി തുേ)  

 

- 6.00 റക്ഷം രൂഩ 

(iii) ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗം (3 ടഷെില്  കുരമാത്ത 
ഭൂഭിക്ക് ഩയഭാഴധി തുേ) 

- 6.00 റക്ഷം രൂഩ 
 

 
ഴീടുഴയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   നല്ോവന്ന ഩയഭാഴധി തുേമാണ് മുേലില്  
ഩരഞ്ഞിയിന്നുന്നത്. കഭല്സൂേിപിച്ചിടുള്ള്ളതികനക്കാ്  കുരഴാണ് സ്ഥറം 
ഴാങ്ങുന്നടതെില്  ഇ നിയക്കിന് അനുഩാതിേഭാമി ധനഷസാമവം കുരവ 
ടേകേ്താണ്. 

നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
2) ലറപ് േീപ് എക്സിേീേീഴ് ഒപീഷര്  

 
2.2  20.06.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 

ഴിശമങ്ങ്  
ഖണ്ഡിേ 3.3  
 
  06.05.2013-ടറ ഷ.ഈ.(ഷാധാ) 1209/2013/തഷവബഴ നമ്പര്  തീരുഭാനപ്രോയം  Kerala  

Social Security Mission ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിസിതം നല്കുന്നത് 
ഷംഫന്ധിച്ച് 27.08.2019-ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിനു തുെര്ച്ചമാമി  ഫഹു. അകയാഗയ 
ഷാമൂസയകക്ഷഭ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയും  ഫന്ധടപേ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളുഭാമി 04.09.2019-ന്  
നെത്താ   നിശ്ചമിച്ചിരുന്ന  കമാഗത്തിനുള്ള തുെര്  നെഩെി ഴകുപ് ഷവീേയിക്കണം. 
 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 3.6   
 

 കേയല കേറ്റ് ആറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി, രാനൗ്് ഴാേര്   
ഡിപാര്േ്ടഭെ്  തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില്  മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത 
തുേയുടെ ജില്ല തിയിച്ച  ഴിവദാംവങ്ങളും പ്രഴര്ത്തിേളുടെ എും വം കേറ്റ് നിംാനിംഗ് 
കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി ഡിഴിശ   േീപ് കമാഗത്തില്  ഄഴതയിപിച്ചു. 
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പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ഡികപാഷിറ്റ് ഴര്ന്നുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്  

Sl 
No 

ജില്ല കപ്രാജക്ടുേളുടെ എും ം അടേ 
ഡികപാഷിറ്റ്ടേയ്ത 
തുേ (Rs.in Lakh)  

ഏജ ഷിയുടെ 
കഩയ് 

2015-16 
ഴടയ 

2016-17 
 

2017-18 
 

2018-19 
 

അടേ 

1 തിരുഴനന്തരോയം KSEB 19 16 32 78 145 4005.53 

KWA 21 41 84 195 341 2108.34 

GWD 3 7 21 26 57 322.44 

OtherAgencies 1 2 5 8 16 219.10 

Total 44 66 142 307 559 6655.41 

2 ടോല്ലം KSEB 2 7 18 39 66 677.67 

KWA 6 9 65 97 177 1809.98 

GWD 0 1 18 20 39 354.67 

OtherAgencies 0 1 4 8 13 100.80 

Total 8 18 105 164 295 2943.13 

3 ഩത്തനംതിേ KSEB 30 20 50 106 206 705.88 

KWA 42 26 77 81 226 2205.00 

GWD 10 1 8 17 36 172.12 

OtherAgencies 4 4 7 4 19 181.93 

Total 86 51 142 208 487 3264.98 

4 അറപ്പുള KSEB 28 37 82 70 217 1355.65 

KWA 40 39 36 59 174 1323.13 

GWD 6 11 8 11 36 382.05 

OtherAgencies 3 6 10 18 37 279.20 

Total 77 93 136 158 464 3340.03 

5 കോേമം KSEB 4 32 42 74 152 964.73 

KWA 3 7 39 100 149 949.48 

GWD 5 12 26 45 88 493.90 

OtherAgencies 0 0 0 0 0 0 

Total 12 51 107 219 389 2408.11 

6 ആടുക്കി KSEB    4 4 4.50 

KWA 1 18 4 22 45 303.82 

GWD    14 14  

OtherAgencies     0  

Total 1 18 4 40 63 308.32 

7 എരണാകുലം KSEB 39 48 102 89 278 796.11 

KWA 38 12 76 51 177 646.08 

GWD 0 0 1 0 1 3.34 

OtherAgencies 0 0 0 0 0 0.84 

Total 77 60 179 140 456 1446.37 

8 തൃശ്ശൂര്  KSEB 0 13 27 42 82 617.53 

KWA 60 21 25 43 149 1066.01 

GWD 27 13 24 49 113 470.28 

OtherAgencies 0 8 6 2 16 70.41 

Total 87 55 82 136 360 2224.23 
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9 ഩാറക്കാെ് KSEB 28 48 43 69 190 1580.13 

KWA 9 22 71 103 205 1229.56 

GWD 0 0 0 2 2 28.36 

OtherAgencies   1 2 3 17.63 

Total 37 70 115 176 400 2855.68 

10 ഭറപ്പുരം KSEB 0 1 45 58 104 696.27 

KWA 33 23 79 92 227 2312.72 

GWD 4 2 9 20 35 109.70 

OtherAgencies 0 0 1 5 6 77.58 

Total 37 26 134 175 372 3196.27 

11 കോളികക്കാെ് KSEB 2 5 10 6 24 239.96 

KWA 2 0 14 16 36 309.63 

GWD 0 0 0 6 6 4.41 

OtherAgencies 0 3 25 20 49 259.53 

Total 4 8 49 48 115 813.53 

12 ഴമനാെ് KSEB  
 
 Not Reported 

KWA 

GWD 

OtherAgencies 

Total 0      

13 േണ്ണൂര്  KSEB 3 2 13 28 46 345.57 

KWA 7 0 6 33 46 303.53 

GWD 0 0 1 13 14 52.90 

OtherAgencies   1 1  10.22 

Total 10 2 21 75 106 712.23 

14 ോഷര്കഗാഡ് KSEB 0 1 7 26 34 486.23 

KWA 3 12 34 42 91 1545.42 

GWD 18 1 32 11 62 262.32 

OtherAgencies 0 0 4 1 5 18.72 

Total 21 14 77 80 192 2312.69 

 അടേ KSEB 155 230 471 689 1548 12475.76 

KWA 265 230 610 934 2043 16112.76 

GWD 73 48 148 220 489 2656.50 

OtherAgencies 8 24 64 69 164 1235.96 

Total 501 532 1293 1912 4244 32480.98 

 

ഴമനാെ് ജില്ലയുടെ ഴിഴയങ്ങ്  നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഄെിമന്തിയഭാമി നല്േണം 

ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതവത്തില്  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുകെയും ടഷക്രേരിഭാരുകെയും  കമാഗം ഄെിമന്തിയഭാമി ഴിലിച്ചു  കേര്ത്ത്  
ആനി പൂര്ത്തിമാക്കാനുള്ള ടഡകപാഷിറ്റ് പ്രതിത്തിേ്  പൂര്ത്തിമാക്കാ   നെഩെി 
ഷവീേയിക്കണം.ഏറ്റവം ഄധിേം ടഩെിംഗ് പ്രതിത്തിേളും  ടേറഴളിക്കാടത േിെന്നുന്ന 
തുേയും  തിരുഴനന്തരോയത്താണ്. ആത് പ്രകതയേം ഩയികവാധിച്ച്  അഴവയഭാമ നെഩെി  
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തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ േലക്ടറം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറം  ഷവീേയിക്കണം 
കമാഗത്തികറയ്ക്ക് KSEB, KWA,  GWD തുെങ്ങിമ  ഏജ ഷിേലിടറ  ഫന്ധടപേ  

ജില്ലാതറ  ഈകദയാഗസ്ഥടയയും ഴിലിക്കണം. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  KSEB, KWA, GWA – 
തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേളുടെ കഭധാഴിേളുടെ കമാഗം ഴിലിച്ചു  കേര്ത്ത് ടഡകപാഷിറ്റ് 
പ്രഴര്ത്തിേ്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാ   നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും 
തീരുഭാനിച്ചു. 

 
 ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  ഴിവദാംവങ്ങ്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്  കക്രാഡിേയിച്ച്  

കേറ്റ്  നിംാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ   േീപ്  മുകഖന  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു നല്േണം. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഏജ ഷിേകലാടൊപം  ഭറ്റ് 
ഄക്രഡിറ്റഡ്  ഏജ ഷിേലില്  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേയുകെയും  ഄതിടെ 
ഈഩകമാഗവം ഷംഫന്ധിച്ച ഩയികവാധന നെത്തണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.2  
വായീയിേ ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേ്  കനയിടുന്ന കുേിേ്ക്ക് ധനഷസാമം 

       ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശടെ  22.11.2018-ടറ HRMP നമ്പര്  
1518/16-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തയഴ്  ( LSGD - DA1-184/16) 
ശ്രീ. എം. ജമകഭാസ , യാധ സൗഷ്, ജില്ലാ കോെതി ഴാര്ഡ്, അറപ്പുള എന്ന 
അളുടെ സര്ജിമികലല്  ഫഹു. കേയല  ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശടെ  
ഈത്തയഴില്   16.11.2013-ടറ 362/13/തഷവബഴ ഈത്തയഴില്  ഩരയും പ്രോയം  ഭാനഷിേ 
വായീയിേ ടഴകഴിലിേ്  കനയിടുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ  കുേിേ്ക്ക് ധനഷസാമം 
നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  തറത്തില്  നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിച്ചിരു..  
 
ഇ ഴിശമത്തികലല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഴിധ 

ഄകഷാഷികമശ   ബായഴാസിേളുഭായും ഴകുപ് കഭധാഴിേളുഭായും 04.09.2019 ല്  
േര്ച്ച ടേോ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 4.15 . 
     നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശൻ 
നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശൻ ഡമരക്ടറടെ 18.06.2019 ടറ േത്ത് 
2019-20 ല്  504 പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലാക്കി 

ഭാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെ. ഴരു.്്. ആതിടെ നിര്മ്മാണ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  NHM മുകഖനമാണ് നെത്തുന്നത്. ഴിബാഴനം ടേയ്യുന്ന 
പ്രതിത്തിേ്ക്കനുഷയിച്ച് നിര്മ്മാണം നെത്താ   ഷര്ക്കാര്  ഄനുഴദിച്ച തുേ 
തിേയുന്നില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩറകപാഴം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിസിതം 
നല്ോ   തോരാകു.്്. ആപ്രോയം NHM ന് തുേ ലേഭാരാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങടല ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2) ഡി.ഩി., ഴമനാെ് 

3) എല്ലാ ജില്ലാേലക്ടര്ഭാരും 
4) കേറ്റ് നിംാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   
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ഏടതല്ലാം കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങ്ക്കാണ് ആപ്രോയം ടേേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നത് 
എന്നതെക്കമുള്ള ഴിവദ ഴിഴയങ്ങ്  ഷസിതം നല്ോ   നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   
ഡമരക്ടകരാടു നിര്കേവിച്ചിരു.. ആതിടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  NHM ഡമരക്ടര്   നല്േി.   
ടതയഞ്ഞടുത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലാന്നുന്ന 
കതാടൊപം േിറ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെറേളുടെ പ്രഴര്ത്തനം അയിലമില്  എല്ലാ 
ദിഴഷവം 24 ഭണിക്കൂരാക്കാനും റക്ഷയഭിടു.. അടേയുള്ള 504 കേന്ദ്രങ്ങളുടെ 
(പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെറേളും കേര്ത്ത്) ജില്ല 
തിയിച്ച റിേ് താടള കേര്ന്നു.. 

1 തിരുഴനന്തരോയം – 42 8 തൃശ്ശൂര്  - 48 

2 ടോല്ലം – 38 9 ഩാറക്കാെ് – 45 

3 ഩത്തനംതിേ – 26 10 ഭറപ്പുരം – 42 

4 അറപ്പുള – 40 11 കോളികക്കാെ് – 37 

5 കോേമം – 34 12 ഴമനാെ് – 15 

6 ആടുക്കി – 25 13 േണ്ണൂര്  - 50 

7 എരണാകുലം – 40 14 ോഷരകഗാഡ് – 22 

 
ഇ ഴിശമം 04.09.2019 ല്  ഫഹു.അകയാഗയഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുഭായുള്ള കമാഗത്തില്  േര്ച്ച 
ടേോനും േര്ച്ചയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു ഩയിഗണിക്കാനും തീരുഭാനിച്ചു.       

 നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി.) ഴകുപ്  
2) NHM ഡമരക്ടര്   

 
2.3 30.07.2019 കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്   

ഖണ്ഡിേ 3.3  
ഄംഗനഴാെി െീച്ചര്ഭാര്ന്നും അമഭാര്ന്നും ഄധിേ ഒണകരരിമം  നല്കുന്നതിന് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  നഗയഷബേളും ഴിസിതം ഴയ്ക്കുന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ച് 04.09.2019 
ല്  ഫന്ധടപേ ഴകുപ്പുകഭധാഴിേളുഭാമി േര്ച്ച ടേോ   തീരുഭാനിച്ചു    

ഖണ്ഡിേ 4.2   
ഭകഞ്ചവവയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  ഭകഞ്ചവവയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 20.06.2019-ടറ േത്തും  കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത്  ഄഷിേെ് എക്സിേീേീഴ്  എഞ്ചിനീമറടെ  22.05.2019-ടറ  D1-
GL/WF/MJR 2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

 
 കപ്രാ.നം. 32/18      
 കഩയ്:- ഷീതാംകഗലി  ICDS ഴനിതാ സാ്  നിര്മ്മാണം 
ഷീതാംകഗലി ICDS ഴനിതാ സാ്  നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19 ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപടുത്തിമിരു.. ഇ കപ്രാജക്ടില്  ടഴറ്റിംഗ് ഷഭമത്ത് കബദഗതി 
ഴരുത്തിമതിനുകവശം  ഴീണ്ടും  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഗീോയത്തിനു 
ഷഭര്പിക്കാ   ഴിടുള്കഩാമി. ഄതിനാല്  2019-20-ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി  കേര്ക്കാ   

 നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ് 
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ഷാധിച്ചില്ല.  ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി കേര്ക്കാ   ഄനുഭതിക്കാമി ഩയികവാധിച്ച് 
രികപാര്േ് നല്ോ   തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപടുത്തിമിരു.. 
ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനമുള്ള കജാറിത്തിയന്നു ോയണം ഄംഗീോയത്തിനു 

ഷഭര്പിക്കാ   േളിമാടത കഩാമതിനാറാണ് സ്പില്  ഒഴരാമി കേര്ക്കാ   
ഴിടുള്കഩാമടത.ം  ഴീയില ഭാപാക്കി  സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപടുത്താ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭ.ം ുപഩാര്വ ടേയ്തിടുള്്്. േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ുപഩാര്വ 
ടേയ്തതനുഷയിച്ച് ഄനുഭതി നല്കു.. ലേകറഖമില്  അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം 
ഴരുത്താ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഡി) ഴകുപ്  

2) ഐ.ടേ.എം. എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്  

 

ഖണ്ഡിേ 4.9  
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
തഷവബഴ േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 25.03.19 ടറ DB6 6/ജനരല് /2019/CE/തഷവബഴ 
നമ്പര്േത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).  
 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്ന്നുള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ ബയണാനുഭതി, ഷാകെതിോനുഭതി 
ആഴയ്ക്കുകവശം ടെ്ര്  ടേയ്യുകമ്പാ്  ടെ്ര്  തുേ  റ്റി.എഷ്. തുേകമക്കാ്  േിറകപാ്  
കുരഴാമിയിന്നും. ആങ്ങടനയുള്ള ഷാസേയയത്തില്  ടെ്ര്  കഷഴിംഗ്ഷ് ഈഩകമാഗിച്ച് 
ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേ്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  എടുക്കാറ്്. ലേകറഖാ കഷാഫ്റ്റ് 
ടഴമരില്   കപ്രാജക്ട് തുേമാണ് കേര്ക്കാറള്ളത്. ആത് PWD ഭാനവറിടനതിയാണ്. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  ലേകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ബയണാനുഭതി/ 
ഷാകെതിോനുഭതി തുേയും ടെ്രിനുകവശമുള്ള തുേയും പ്രകതയേഭാമി 
കേര് ക്കാനുള്ള ക്രഭീേയണം തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറഭാമി േര്ച്ച 
ടേയ്ത്  ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ടേേണം 

 
ഖണ്ഡിേ 4.17  

ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി, ടോല്ലം 
 ടോല്ലം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  20.06.2019-ടറ 1930/2019/20/DPC/ 

DPO/KLM/CC നമ്പര്  േത്ത് (SRG - 550/19) 
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ   കപ്രാജക്ട് ഄെെല്  കുരഞ്ഞത്  5.00 റക്ഷം രൂഩ 
അേണടഭന്നാണ്  ഭാര്ഗ്ഗകയഖമില്  നിര്കേവിച്ചിയിന്നുന്നത്.  എന്നാല്  ജില്ലമില്  
േിറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ്   ഇ കുരഞ്ഞ ഩയിധി ഩാറിക്കാടത  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക്  ഴിസിതം ലേഭാറന്ന  കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള  
ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേ്  ഏടറ്റടുത്തിടുള്്് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ആതു 
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ    തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപടുത്തിമിരു..  ആതനുഷയിച്ച്  തകേവഷവമംബയണഴകുപ് േീപ് 

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

    3)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം  
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എഞ്ചിനീമര്   രികപാര്േ് നല്േി. എന്നാല്  തകേവഷവമംബയണഴകുപ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  നല്േിമ രികപാര്േ് വയിമല്ല എ.ം ഴസ്തുതേ്  .കൂെി ഩയികവാധിച്ച് 
അഴവയഭാമ നിര്കേവം എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് നല്േണം എ. കമാഗം നിര്കേവിച്ചു. 
ഇ പ്രഴണത ബാഴിമില്  ഈ്ാേരുടതന്ന് േര്വനഭാമി നിര്കേവം നല്േണം.  

ഖണ്ഡിേ 4.18  
 േിന്നക്കനാല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 േിന്നക്കനാല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  10.07.2019-ടറ േത്തും  09.07.2019-

ടറ 3(4) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭതി തീരുഭാനവം ( SRG 614/19) 
 

 ലറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമ 187 ഗുണകബാക്താക്കളു്്. 
േിന്നക്കനാല്  ഴികല്ലജിടറ  പ്രകതയേത ോയണം ദീര്ഘനാലാമി താഭഷിന്നുന്ന 
അളുേ്ന്നുകഩാലം  ലേഴവാഴോവ ഷര്േിപിക്കറ്റ്  റബിക്കാ   തെസ്സമു്്.  
ഄതിനാല്  69 കഩര്  ഭാത്രഭാണ് ആതുഴടയ എരാനിടഭെ് ഴച്ചത.് ഄര്സയാമഴര്ക്ക്  
ോറതാഭഷം കൂൊടത ലേഴവാഴോവകയഖ നല്ോ   നിര്കേവം 
നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച്.  
ആടുക്കിജില്ലാ േലക്ടറഭാമി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  േര്ച്ച ടേു. ജ. ജില്ലാ േലക്ടര്  

താടള ഩരയുന്ന നെഩെി ഷവീേയിക്കാടഭന്ന് ഄരിമിച്ചിടുള്്്. രഴനീ ഭൂഭി 
ലേഴവമുള്ളഴര്ക്ക് ഄെിമന്തിയഭാമി ഷര്കേ നെത്തി ലേഴവകയഖ 
നല്കുന്നതാടണ.ം ൊറ്റ, സായിഷണ്  എന്നീ േമ്പനിേളുടെ ലേഴവത്തിലള്ള 
ഭൂഭിമില്  താഭഷിന്നുന്നഴര്ക്ക് ലേഴവകയഖ നല്കുന്നതിന് േമ്പനി 
പ്രതിനിധിേളുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് തീരുഭാനടഭടുന്നുടഭ.ം ഄരിമിച്ചിടുള്്്. 

ഖണ്ഡിേ 4.19  
താനൂര്  മുനിഷിപാറിറ്റി  
 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  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 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ബഴന ഩദ്ധ്തി  
നെപാക്കിമിരു.. ആതില്  10 കഩര്  ആതുഴടയ ബഴന നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാക്കിമില്ല.  
ആഴര്  ലറപ് റിേിലം ഈ്ടപേിരുന്നില്ല.  ആഴരുടെ ഴീടുേളുടെ  നിര്മ്മാണം  
പൂര്ത്തിമാക്കാ   ധനഷസാമം  നല്കുന്നതിന്   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ലറപ് 
േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്   ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േി. രികപാര്േില്  
ഩരയുന്ന യീതിമില്  3 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് താടള ഩരയും പ്രോയം തുേ നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു.. 

ലറപ് ഭിശ   ന്നാം ഘേഭാമ പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ബഴനങ്ങളുടെ 
പൂര്ത്തീേയണം എന്ന ഴിബാഗത്തില്  താനൂര്  മുനിഷിപാറിറ്റിമിടറ 10 
ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്ടപേിരുന്നില്ല. ആഴയില്  7 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഄഴരുടെ  ബഴന 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ചുടഴ.ം ആഴര്ക്ക് തുേ നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് (സ്പില്  
ഒഴര്) ഈ്് എ.ം േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്  ഄരിമിച്ചു. ഇ കപ്രാജക്ട്  പ്രോയം 

 നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ് 
2)േീപ്എഞ്ചിനീമര് ,  

          തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് 

 നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്  
2) ജില്ലാ േലക്ടര്, ആടുക്കി 
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7 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  തുേ നല്ോവന്നതാടണ.ം കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. 
ഫാക്കിയുള്ള 3 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  ലറപ് ഭിശ   ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിച്ച്താടള 
ഩരയും പ്രോയം നല്ോവന്നതാടണന്ന് ലറപ് ഭിശ   േീപ് എക്സിേൂേീഴ് 
ഒപീഷര്  രികപാര്േ് ടേു. ജ. 
ക്രഭ 
നം 

കഩയ് 
ഴിറാഷം 

ഴര്ശം യൂണിറ്റ് 
നിയക്ക് 

ലേപറ്റിമ  
തുേ 

ലറപ് 
phase 1 
പ്രോയം 

നല്ോവന്ന 
തുേ 

നിറഴില്  
സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടില്  
ഴേമിരുത്തിമ 

തുേ 

ലറപ് 
phase1 
പ്രോയം  

ഄധിേഭാമി 
നല്കേ് 
തുേ 

നിറഴിലള്ള 
ഄഴസ്ഥ  

1 ഈമ്മകുല്ലേ 
w/o 
കുഞ്ഞാഴ 
റ്റമില് , 
എലായം 
േെപ്പുരം 

2015-16 2,00,000 50,000 3,00,000 1,50,000 1,50,000 തരപണി 
ഭാത്രം 
പൂര്ത്തീേയിച്ചു 

2 കഫഫി, 
ടഴലഴത്ത് 
ഒറപീെിേ 

2015-16 2,00,000 1,50,000 1,00,000 50,000 50,000 കഭല്ക്കൂയ 
ബാഗിേഭാമി 
നിര്മ്മിച്ചു 

3 ഷഫൂര 
ടേറരോയയ്ക്കല്  
എലായം, 
േെപ്പുരം 

2015-16 2,00,000 1,50,000 1,00,000 50,000 50,000 കഭല്ക്കൂയ 
ബാഗിേഭാമി 
നിര്മ്മിച്ചു 

  

ലറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്  രികപാര്േ് ടേയ്ത  പ്രോയം  ഇ 
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കില്  തുേ നല്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 4.31  
േടുങ്ങല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േടുങ്ങല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  25.06.2019-ടറ േത്ത് (SRG - 681/19 - 
LSGD/DA2/303/19) 
സ്കൂ്  കുേിേ്ക്ക് ഗതാഗത ഷൗേയയടഭാരുക്കാനുള്ള  കപ്രാജക്ട് തോരാക്കി  

നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ   ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപടുത്തിമിരു.. ആതിന് ഄനുഭതി നല്കേ്തിടല്ല. ഩഞ്ചാമത്തു 
ഡമരക്ടര്  കമാഗത്തില്  ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

3. ടഩാതുഴിശമങ്ങ്  
 

3.1 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കുെിടഴള്ളം, ലഴദീതീേയണം എന്നീ 
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്   തുേ  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി,  കേയല കേറ്റ് ആറക്ട്രിഷിറ്റി 
കഫാര്ഡ്, രാനൗ്് ഴാേര്  ഡിപാര്േ്ടഭെ് തുെങ്ങിമ  ഏജ ഷിേലില്  
ടഡകപാഷിറ്റ് ടേോറ്്.  എന്നാല്  ഩണി പൂര്ത്തിമാകുകമ്പാ്  േിറകപാ്  
ഫില്  തുേ  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേടമക്കാളും കുരഴാമിയിന്നും.  ഇ  
കഷഴിംഗ്ഷ് തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  ഄതതു കഭഖറമില്  തടന്ന ഄകത 
ഏജ ഷിടമടക്കാ്്  ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേ്  നെപാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്  

 നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
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3.2 േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്തയും  ഇ ഴര്ശകത്തയും  പ്രലമത്തില്ാമ  നാവന്ടങങ്ങ്  
നിേത്തുന്നതിടെ  ബാഗഭാമി  ഴിഴിധ ഴകുപ്പുേ്   ഩയിഩാെിേ്  തോരാക്കി  
നെപാന്നു.്്.  കൂൊടത SDRF, CMDRF- ല്  നി.ം പ്് നല്കു.മു്്.  
ആതില്  േിറടതെിലം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുകഖനമാണ്. എന്നാല്  
നെപാന്നുന്ന ഩദ്ധ്തി ഷംഫന്ധിച്ചും ഴേമിരുത്തുന്ന തുേ ഷംഫന്ധിച്ചും  ഴയക്തതയും 
ഏകോഩനവം ഴരുത്തണടഭന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇ ഴിശമം  ഫന്ധടപേ 
ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   തകേവഷവമംബയണ (റൂരല് ) 
പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപടുത്തി. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
ഩയിഗണനയ്ക്കാമി ആതികലലള്ള  രികപാര്േ് പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി നല്േണം.  

 നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്  

 
3.3   2019-20- ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം മുതല്  എല്ലാ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി (GPDP) തോരാന്നുന്നതിന്  കഴ് 
നെഩെിേ്  ഷവീേയിക്കണടഭന്ന്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിരു.. 2019-20 
ഴര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 2018 കക്ടാഫര്  2 മുതല്  ഡിഷംഫര്  31 ഴടയയുള്ള  
ഷഭമത്തിനേം  പൂര്ത്തിമാക്കണടഭന്നാമിരു. നിര്കേവം.  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  
ഩരഞ്ഞിരുന്നതും ജനേീമാസൂത്രണത്തിടെ ഭറ്റ് ഈദാത്തഭാമ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും 
കേയലത്തില്  20 ഴര്ശം മുമ്പു തടന്ന അയംബിച്ചിരുന്നതാടണ.ം കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  
അഴവയടപേിരുന്ന  ഴിഴയങ്ങ്   കഩാര്േറികറയ്ക്ക്  ഄഩ് കറാഡ് ടേയ്യുന്ന കജാറി 
കേയലം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തീേയിച്ചുടഴ.ം കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.   
 കറാേഷബാ ടതയടഞ്ഞടുപ് മു   നിര്ത്തി കേയലത്തില്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 2018 ഡിഷംഫര്  31-ന് മുമ്പ് 
ഄംഗീോയം ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെഩെി ഷവീേയിച്ചു. ഄതിനാല്   2019-20-ടറ  
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവഭനുഷയിച്ച് നെഩെിക്രഭങ്ങളും   
ഷഭമക്രഭവം ഩാറിച്ച് പൂര്ത്തീേയിച്ചു.. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഷവീേയിച്ച ഇ നെഩെിേ്  
ഩാറിച്ച്  2020-21 GPDP തോരാക്കല്  പ്രക്രിമ  2019 കക്ടാഫര്  2 മുതല്  
ഡിഷംഫര്  31-നേം പൂര്ത്തിമാക്കണടഭന്ന് 16.07.2019-ടറ DO.No.M-
11015/159/2019-CB- നമ്പര്  േത്തും കമാഗം േര്ച്ച ടേു. ജ.  കൂൊടത 
ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  ഷവീേയികക്ക് നെഩെിേ്  കമാഗം േര്ച്ച ടേയ്ത് 
അഴവയഭാമ നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   ഴകുപിടന ചുഭതറടപടുത്തി. 

 
േത്തികലലള്ള േര്ച്ചയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  താടള ഩരയുന്ന നിയീക്ഷണങ്ങ്  
കമാഗം നെത്തി.  

രാനാഭഷബേലികറയ്ക്ക്  പഷിറികറ്ററ്റര്ഭാടയ നിമഭിന്നുന്നതെക്കമുള്ള  ഴിഴിധ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിയിന്നുന്നതികനക്കാ്  ഭിേച്ച 
യീതിമില്  കേയലത്തില്  നെന്നു.്്.  ഭറ്റു ഷംസ്ഥാനങ്ങടല ഄകഩക്ഷിച്ച്  
കേയലത്തില്  ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റിടറ  ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 25 വതഭാനം  പ്് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ലേഭാറേമാണ്.  ഒകയാ ഴര്ശവം ഴരും 
ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തി  തോരാന്നുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്   നഴംഫര്  ഭാഷകത്താടെ 
അയംബിച്ച് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ടപരുവരഴയി ഄഴഷാനം (ഷംസ്ഥാന ഫജറ്റ് 
ഄഴതയിപിച്ചതിനുകവശം) ജില്ലാ ഄസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിച്ച്  ഄംഗീോയം 



12 
 

ഴാങ്ങുന്ന യീതിമാണ് കേയലത്തില്  നിറനില്ന്നുന്നത്. ഄതിനാല്  GPDP 
ഡിഷംഫര്  31-നേം  പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിന്  കേയലത്തില്  ബുദ്ധ്ിമുടുള്്്.  
  എന്നാല്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിടുള്ള്ള ഷഭമക്രഭം േളിഴതും  
ഩാറിക്കാ   പ്രകതയേ ശ്രദ്ധ് നല്കുടഭന്ന് ഴിവദീേയിച്ചുടോ്്  കേന്ദ്ര 
ഷര്ക്കായിന് േടത്തഴതാ   കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു. കൂൊടത 2019 നഴംഫര്  ഭാഷം 
മുതല്  GPDP മുടന്നാരുക്ക പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  അയംബിച്ച്  2020 ടപരുവരഴയി 
ഄഴഷാനം പൂര്ത്തീേയിന്നുന്ന യീതിമില്  ഷഭമം ക്രഭീേയിന്നുന്നതിന് കേയലത്തിന് 
പ്രകതയേ  ഄനുഭതി നല്േണടഭ.ം  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായികനാൊഴവയടപൊ   
കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു. ആതിനു രോരടഭ കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിടുള്ള്ള 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ   തുെര്  നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും   
തകേവ ഷവമംബയണ ഴകുപിടന കമാഗം  ചുഭതറടപടുത്തി  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഐ.ഫി) ഴകുപ്  

3.4   01.08.2019 ടറ 6105/2019/ ധന ഈത്തയവ പ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് 
ഴിേഷന പ്ിടെ യ്ാം ഗഡു ഄനുഴദിച്ചിടുള്്്. ആങ്ങടന ഗഡു 
നല്േിമകപാ്  ഴിഴിധ അഴവയങ്ങ്ക്കാമി (ഈദാ. KWAന്നു നല്കേ് 
ടഴള്ളക്കയ കുെിശ്ശിേ, ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം സഡ്കകക്കായ്ക്ക് നല്കേ് 
മുതല്  തുേയുടെ തിയിച്ചെഴ്) യ്ാം ഗഡുഴില്  നി.ം ധനഴകുപ് തുേ കുരവ 
ടേയ്തിടുള്്്. ആപ്രോയം ടേയ്ത കുരഴ് ഄതത് തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ 
ഩദ്ധ്തിടേറഴാമി ഐ.ടേ.എം. കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  ഴരുത്തുന്നതിന് അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ഐ.ടേ.എം. എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്  ടേേണം. കൂൊടത 
ഄംഗനഴാെി ഄദ്ധ്യാഩേര്ന്നും  അമഭാര്ന്നുമുള്ള ഄധിേ ഒണകരരിമം, ഄമൃത് 
(AMRUT) ഩദ്ധ്തിമില്  ഫന്ധടപേ നഗയഷബേളുടെ ഄഞ്ചാം ഗഡു തിയിച്ചെഴ് 
എന്നിഴ ട്രശരിമികറക്ക് ട്രാ ഫര്  ക്രഡിറ്റ് ടേേണം. ഇ തുേ ട്രാ ഫര്  ക്രഡിറ്റ് 
ടേയ്യുന്നതിന് കപ്രാജക്ടു തോരാക്കി നെഩെി ഷവീേയിക്കണം. 

നെഩെി –1) തകേവഷവംബയണ(ആ.ഩി.എ)  ഴകുപ് 
2) തകേവഷവംബയണ(ഡി.ഷി)  ഴകുപ് 

3)എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം. 

3.5 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപൊടത 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലൂടെ ഴിഴിധ ഩദ്ധ്തിേ്  പ്രലമടക്കടുതിടമ കനയിൊ   
നെപാന്നു.്്. ആതുകൂെി ഐ.ടേ.എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ടോണ്ടുഴരുന്നതിടെ 
ഷാധയത ഐ.ടേ.എം.  ഩയികവാധിക്കണം.  ആതികലല്  ടേോ   േളിയുന്ന 
ക്രഭീേയണം ഷംഫന്ധിച്ച് ഄടുത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പാമി രു 
രികപാര്േ് ഐ.ടേ.എം. എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 

നെഩെി –1) തകേവഷവംബയണ(ആ.ഩി.എ)  ഴകുപ് 

2). എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം 

3.6 നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിേളുടെ  ടഴറ്റിംഗ്, ഷാകെതിോനുഭതി  എന്നിഴയുടെ   
ോറ്റഷ് ഭിേച്ച  നിറമിറല്ല എ. കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. ഷംസ്ഥാനത്ത് 43 
വതഭാനം  നിര്മ്മാണ കപ്രാജജക്ടുേ്ക്കാണ് ആതുഴടയ ഷാകെതിോനുഭതി 
നല്േിമത്. കോളികക്കാെ്, ഭറപ്പുരം , ആടുക്കി, ഩത്തനംതിേ ജില്ലേലില്  
ഷാകെതിോനുഭതി നല്േിമിയിന്നുന്നത് ആതിലം കുരഴാടണന്ന് 
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിച്ചു.  ഇ ജില്ലേലില്  
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പ്രകതയേ ഄഴകറാേനം നെത്താ   േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുത്തി.  
ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ടഴറ്റിംഗ്, ഷാകെതിോനുഭതി എന്നിഴ  
നല്േിമതിടെ ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ല തിയിച്ച്  താടളപരയും പ്രോയം  നല്േണം. 

തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനം 

ഷാകെതിോനുഭതി 
കഴ് അടേ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

ടഴറ്റിംഗ്/ഷാകെതിോനുഭതി 
നല്േിമത് 

വതഭാനം 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്    

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്    

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്    

മുനിഷിപാറിറ്റി    

കോര്പകരശ      

 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്  

2)തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

3.7 ലറപ്  ബഴന  ഩദ്ധ്തി നെത്തിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച് കൃതയഭാമ രു  ഄഴകറാേന 
രികപാര്േ്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് നല്േണം.  കനേങ്ങളും 
കനയിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും  ഴിവദഭാമി നല്േണം.  ലറപ് ഩദ്ധ്തി നെത്തിപ് 
ഷംഫന്ധിച്ച ്  രു ഩഠനം നെത്തുന്നതിടെ  ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച ്  രികപാര്േ് 
ടേേണം  

നെഩെി –1) തകേവഷവംബയണ(ഡി.ഫി)  ഴകുപ് 
2)േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

3.8 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നെപാന്നുന്ന ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേലികലല്  
മുഖയനിര്േസണ സ്ഥാഩനത്തിന് തുേ ലേഭാറന്ന യീതിമാണ് നിറനിന്നിരുന്നത്. 
ആതിനു ഩേയം ഄകറാേ്ടഭെ് യീതി േളിഞ്ഞഴര്ശം ധനഴകുപ് 
ടോണ്ടുഴ.ടഴെിലം 31.03.2019 ഴടയ ആതു നെപാന്നുന്നതു ഭാറ്റിഴച്ചിരു.. 
ഄകറാേ്ടഭെ് യീതി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും, ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും ഴറിമ 
ബുദ്ധ്ിമു്ാന്നും എന്ന് ലറപ് േീപ് എക്സിേീേീഴ് ഒപീഷര്  ഄരിമിച്ചു. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  മു ഩ് നിറനിന്നിരുന്ന യീതി (മുഖയ നിര്േസണ സ്ഥാഩനത്തിന് 
തുേ ലേഭാറന്ന യീതി) തുെയണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഐ.ടേ.എം. ടെക്നിക്കല്  െീമും  ധനഴകുപ്  പിനാ ഷ് ടഷല്  
കജാമിെ് ടഷക്രേരി ലറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറം  േര്ച്ച ടേയ്ത്  
ധായണമിടറത്താ   കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.  കമാഗത്തിടറ തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുെര്  നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി) ഴകുപ്  

3.9 ഭാര്ഗ്ഗകയഖപ്രോയം ഷാക്ഷയതാഭിശടെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കപ്രാത്സാസിപിന്നുന്നതിന് 
ഭിശ   പ്രഷിദ്ധ്ീേയിന്നുന്ന രോസ്തേങ്ങളുടെ ഴിറ നല്കുേ, ഷാക്ഷയതാഭിശന് 
ഄെയ്ക്കക്ക്താമ  പീഷ ് എന്നിഴക്കാമി രാനാഭ/ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും 
നഗയഷബേ്ന്നും കപ്രാജക്ടുേ്  ഏടറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ടഩാതുഴിബാഗം ഴിേഷന 
പ്ികനാടൊപം ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് അഴവയഭാമ തുേ 
എഷ്.ഷി.ഩി/റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിസിതത്തില്  നി.ം ഴേമിരുത്താവന്നതാണ് എ. 
നിര്കേവം നല്കു..   
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നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്  

 
3.10 ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേ്  ഷാമൂസയനീതി ഴകുപാണ് നിര്ഴസണം 

നെത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല്  ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷനത്തിന്  പ്രകതയേ ഴകുപ് 
ആകപാ്  രൂഩീേയിച്ചിടുള്്്.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഷാമൂസയനീതിയുഭാമി 
ഫന്ധടപേതും ഴനിതാ വിുപഴിേഷനത്തികെയും കപ്രാജക്ടുേ്  നിര്ഴസണം 
നെത്താനും  ടഴറ്റിംഗ് നെത്താനുമുള്ള  ചുഭതറ നിശ്ചമിച്ച് അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം  ലേകറഖ/ഷാംഖയ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  ടേയ്തിടുള്്്.  ആതനുഷയിച്ച്  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴനിതാ വിുപഴിേഷന കഭഖറമിടറ കപ്രാജക്ടുേ്  ജില്ലാ 
ഒപീഷര്, ഴനിത വിുപ ഴിേഷനം  അണ് നിര്ഴസണം നെകത്ത്ത്.  എന്നാല്  
ഇ ഈകദയാഗസ്ഥന്  DDO കോഡ്  ആല്ല.  ഄതിനാല്  ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷനം 
ജില്ലാ ഒപീഷര്ക്ക് DDO കോഡ് ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് 
ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ് 

2) ധനഴകുപ്  

 
3.11 തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തിലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി തറത്തിലം  

ഩയിസയിക്കാവന്ന ഩറ ഴിശമങ്ങളും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോറ്്. ആടതാളിഴാക്കാനാണ്  തകേവഷവമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിശമങ്ങ്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്  മുകഖന  നല്േണടഭന്ന് 
നിര്കേവിച്ചിരുന്നത്.  തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിന്നു തരുന്ന ഴിശമങ്ങ്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  തടന്ന തീരുഭാനടഭടുകക്ക്ഴ  തിയിടേ 
നല്കേ്താണ്.  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി തറത്തികറാ  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് 
ഒപീഷ് തറത്തികറാ  ഩയിഗണികക്ക്ഴ ഄതതു  തറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുത്ത്  
തിയിടേ നല്േണം. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു നല്കുന്നഴ ജില്ലാ നിംാനിംഗ് 
ഒപീഷര്ഭാര്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച്  അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കയഖടപടുത്തി 
ഴിവദാംവങ്ങ്  ഈ്ടക്കാള്ളിച്ചുകഴണം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു 
നല്കേ്ത്.  ഇ ോയയത്തില്  ഴയക്തഭാമ നിര്കേവം  കേറ്റ് നിംാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്ന്നു നല്േണം.  
ഄപൂര്ും ഭാമഴയും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  ഩയിഗണനാ  ഴിശമഭല്ലാ 
ത്തഴയും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തികനാ  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷര്കക്കാ  
എഷ്.അര്.ജി.മില്  നി. തിയിടേ നല്കേ്താണ്. 
 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്  

2)േീപ്, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (ഡി.ഩി. ഡിഴിശ  ) 

3) കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ജില്ലാ േൗണ്ഷില്  കപാര്   ലേല്ഡ് ടഴല്പമര്, തൃശൂര്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ േൗണ്ഷില്  കപാര്  ലേല്ഡ്  ടഴല്പമര്  ടഷക്രേരിയുടെ 29.01.2019-

ടറ േത്ത്  (SRG 457/19  LSGD/DA1/103/2019-LSGD) 
വിുപകക്ഷഭ ഷഭിതിേളുടെ അബിമുഖയത്തില്  ജില്ലമില്  14  ക്രകശേ്  
പ്രഴര്ത്തിന്നു.്്.  ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ന്നുള്ള  കേന്ദ്ര ഷസാമം  ആകപാ്  
കൃതയഭാമി റബിന്നുന്നില്ല. ഩദ്ധ്തി അസൂത്രണ ഭാര്ഗ്ഗകയഖമില്  ഴിേഷനപ്ിടെ 5 
വതഭാനം തുേ  കുേിേ്, ബിന്നകവശിക്കാര് , ട്രാ ഷ് ടജ കഡഴ്സ്  എന്നിഴരുടെ  
കക്ഷഭത്തിനാമി ഭാറ്റിഴയ്ക്കണടഭ.്്.  ഇ ഴിസിതത്തില്  നി.ം  കക്രകശേളുടെ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് തുേ  ഴേമിരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.2  ഫാലകശ്ശയി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  26.07.2019-ടറ േത്തും 10.06.2019-ടറ 

14(01)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഫാലകശ്ശയി താലൂക്ക് അുപഩത്രി ടഭഡിക്കല്   
ഒപീഷറടെ  ടപ്രാകപാഷലം ( SRG 697/19/CC/447/19) 
ഫാലകശ്ശയി താലൂക്ക് അുപഩത്രിമില്  ോശവാറിറ്റി ഷംഴിധാനം ഏര്ടപടുത്തുന്നതിടെ 
ബാഗഭാമി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് മുകഖന  3 കഡാക്ടര്ഭാര് , 2 കസാസ്പിറ്റല്  
ഄറ്റ ഡര്ഭാര്  രു പാര്ഭഷിേ് എന്നിഴടയ  നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.3 ഫാലകശ്ശയി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫാലകശ്ശയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  08.08.2019-ടറ  േത്തും  ഄനുഫന്ധ 
കുരിപ്പും ( SRG/740/19) 
കപ്രാ.നം. 41/20   ഄെെല്  - 22,50,000/-- രൂഩ 

തീരുഭാനം  :- 
 

1) ആതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഷംസ്ഥാനത്താടേ ഫാധയത 
എത്ര? എന്തുടോ്് കേന്ദ്ര ഴിസിതം  റബിന്നുന്നില്ല?  
എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച  ഴിവദാംവങ്ങ്  നല്ോ   
ഴനിതാവിുപ ഴിേഷന ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി. 
രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും. 

2) കൂൊടത ഇ ഴിശമം  04.09.2019-ടറ  ഫഹു. 
അകയാഗയ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുഭായുള്ള  േര്ച്ചമില്  
ഈ്ടപടുത്താ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
2)ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

തീരുഭാനം   :- 
 

1) നിറഴിടറ ഈത്തയഴില്  ഩരയുന്ന അ്ക്കാടയ 
നിമഭിന്നുന്നതിന് (എും ം ഩയിഭിതടപടുത്തി)  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിന് നെഩെി ഷവീേയിക്കാവന്നതാണ്. 

2)  ഄധിേം അ്ക്കാടയ നിമഭിന്നുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
അകയാഗയ ഴകുപിടെ  ഩയിഗണനയ്ക്ക്  നല്കേ് 
താണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 



16 
 

കഩയ്:- ടഭാലഫല്  ടജരിമാട്രിേ് ഩാറികമറ്റീഴ് ക്ലിനിക്ക് 
പ്രാമം ടേന്നഴരും  പ്രമാഷഭനുബഴിന്നുന്നഴരുഭാമ കയാഗിേ്ക്ക്  ടഭാലഫല്  
ജരിമാട്രിേ് ക്ലിനിക്കിനുള്ള ഇ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.4 നിറമ്പൂര്  നഗയഷബ  
ഫഹു. യാജയഷബാ എം.ഩി  ശ്രീ ഄബ്ദു്  ഴസാഫ്.ഴി.യുടെ  േത്തും നിറമ്പൂര്  നഗയഷബാ 
ടഷക്രേരിയുടെ  18.04.2018-ടറ  G2/G3-3507/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 708/2019)  
നഗയഷബമിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഷകെതങ്ങളും  13 
ഩേിേജാതി  ഷകെതങ്ങളും ഈ്്.  ആഴിെടത്ത കുേിേളുടെ ഩഠന നിറഴായം  
ഈമര് ത്തുന്നതിന്  ടപഷിറികറ്ററ്റര്ഭാടയ  ഴയ്ക്കാനും ഄഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം  4000/- രൂഩ  
കഴതനം നല്ോനും ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   

4.5 ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  13.08.2019-ടറ 2820/18/DPC/DPO/IDK 
നമ്പര്  േത്ത് 
 
അഗേ് ഭാഷത്തിടറ പ്രലമത്തില്  ഴ്ിടപയിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 
നൂരെിപാറം, വാന്തിപാറം എന്നിഴയുടെ ഄകപ്രാച്ച് കരാഡുേ്ക്ക് നാവന്ടങം 
ഷംബഴിച്ചു.  ഇ ഄകപ്രാച്ച് കരാഡുേ്  രോനര് നിര്മ്മിക്കാ   നൂരെിപാറത്തിന്  19.00 
റക്ഷം രൂഩയുകെയും  വാന്തിപാറത്തിന് 35.00 റക്ഷം  രൂഩയുകെയും  എേികഭറ്റ് 
തോരാക്കിമിടുള്്്.  ഇ കപ്രാജക്ടുേ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപടുത്തി  

ഴിേഷനപ്് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്  ടേറഴളിന്നുന്നത്.  
(i) ഴാസന ഴാെേ                  - 7,20,000/- രൂഩ 
(ii) ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങല്     - 1,55,200/- രൂഩ 
(iii) ഭരുന്ന്                             - 5,00,000/ രൂഩ 
(iv) കഡാക്ടര്, കനഴ്സ്,  
    പാര്ഭഷിേ് കഴതനം             - 8,74,800/- രൂഩ  

 അടേ                                   - 22,50,000/- രൂഩ 

തീരുഭാനം   :- 
 

1) ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. അഴവയടഭെില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു 
േ്  നെപിറാന്നുന്ന ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്ക്  
ഴിസിതം നല്ോവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഡി)ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

1)ആതുഴടയയും  ഒണകരരിയും  നല്േിമതികലലള്ള 
ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച്  നെഩെിേ്ക്കാമി  
ഴകുപിനു നല്േണം. 
2) ആതിടെ അഴവയേത ഄെക്കം ഭറ്റു ോയയങ്ങ്  
ഩയികവാധിച്ച്  ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടറം 
ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടറം  രികപാര്േ് നല്േണം. 
രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഷി)ഴകുപ്   
1) ഩേിേ ഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര് , 
2)ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
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ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി/ േവകേശ /എഭര്ജ ഷി േവകേശ /ഡമരക്ട് എക്സിേൂശ   ഴളി  
നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.6 കേയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് 
 കേയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറടെ  27.07.2019-ടറ  DKSA 

637/SS3/2019 

താടളപരയുന്നഴ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഗണനമക്ക് 
ഷഭര്പിച്ചിയിന്നു..  

1) നിറഴില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്കുന്ന  
രാനാെ് േണക്കില്  കേര്ന്നുന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ചുള്ള ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴ്  നിമഭേേ 
ഴയഴസ്ഥേ്ക്ക് ഴിരുദ്ധ്ഭാണ്.  (GO(P)NO.119/2015/FIN  21.03.2015) ആതു 
ഩയിസയിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

2) ഴമനാെ് ജില്ലാ  ഒഡിറ്റ്  ോയയാറമത്തില്  നി.ള്ള  ഒഡിറ്റ് രികപാര്ടുള്േലില്  
(ഴമനാെ് ജില്ലമിടറ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ്  
എന്നിഴയുടെ) ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ന്നുള്ള  ലറപ് ഩദ്ധ്തിമില്  ഴയാഩേഭാമ 
ക്രഭയാസിതയം ഈട്.ള്ളത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.7 ഄയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 02.07.2019-ടറ േത്തും  ഄയ്മനം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  22.06.2019-ടറ  േത്തും (SRG/19/CC - 364/19) 
 
ഄപര്  കുേനാെ് കഭഖറമില്  ഈ്ടപേതാണ് ഄയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്. ആഴിടെ  
രാനാഴല്  ഭും ിടെ ഭാര്ക്കറ്റ് നിയക്ക്  LSGD - നിയക്കികനക്കാ്  കൂടുതറാണ്  
ആതിനാല്  രാനാഴല്  ഭണ്ണുഩകമാഗിച്ചുള്ള  പ്രതിത്തി നെപാക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ടഩാതു 

തീരുഭാനം   :- 
 
 
 
 

അഴവയം  ഩയിഗണിച്ചില്ല. കപ്രാജക്ടുേ്  ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപടുത്തുകമ്പാ്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിമാണ് തീരുഭാനടഭടുകക്ക്ത്.  
നിര് ഴസണയീതി ഷംഫന്ധിച്ച് നിറഴിടറ ഭാനദണ്ഡം 
ഩാറിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്  ഇ ഴിശമം  ധന ഴകുപ്പുഭാമി 
േര്ച്ച ടേോ   നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (എ.ഫി)ഴകുപ് 
2)കേയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്  

3)ധനഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

1)  ഇ ഴിശമം  ലറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ്  
ഒപീഷറഭാമി  േര്ച്ച ടേയ്ത ്  ഄന്തിഭ രികപാര്േ ്
തോരാക്കി  തീരുഭാനടഭടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
2)കേയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്  

3)േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   
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ഭയാഭത്ത്  പ്രതിത്തിമാമ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഭണിമാഩരമ്പ്  - േീപ്പുെല്  കരാഡിന് എം 
േൂഫിന് 400/- രൂഩ  ഈ്ടപടെ ഩി.ഡലീ.ഡി േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  ഄംഗീേയിച്ചിടുള്്്. 
40 േികറാഭീറ്റര്  ഴടയ  മഥാര്ഥ േണ്ഴമ ലേം  ഄംഗീേയിച്ചിടുള്്്. ഇ നിയക്ക് 
തകേവഷവമംബയണ എഞ്ചിനീമരിംഗ് പ്രതിത്തിേ്ന്നും  ഫാധേഭാക്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.8 ഏലൂര്  മുനിഷിപാറിറ്റി  
ഏലൂര്  നഗയഷബ ടേമര്കഩഴ്സണ്ടെ  14.06.2019-ടറ PW3-12375/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  CC -യുടെ  27.02.2019-ടറ  തീരുഭാനവം ( ഖണ്ഡിേ 4.30) SRG 756/19) 
 
കപ്രാ.നം.350/19                          ഄെെല്  : 12,00,000/- രൂഩ 
      TSP ഴിസിതം :- 10,78,700/- രൂഩ 
      തനത് പ്് :- 1, 21, 300/- രൂഩ 
കഩയ്:- എഷ്.റ്റി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  ഴീെ് ഴയ്ക്കുന്നതിന്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗത്തിലള്ള  യ്് കുടുംഫത്തിന്  ഴീെിനു സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് 6.00 
റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ധന ഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു..  
കുരഞ്ഞത്   2  ടഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങുകമ്പാ്  6.00 റക്ഷം രൂഩ ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
ഄക്കൗ്ികറയ്ക്ക്  ലേഭാരാനാമിരു. റക്ഷയഭിേിരുന്നത്.  ആഴര്   സ്ഥറം ഴാങ്ങി. 
4.50 റക്ഷം രൂഩ  ഴീതം ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  നല്േി.  ഄധിേഭാമി  1.50 റക്ഷം 
രൂഩ  കൂെി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

4.9 കുലത്തൂപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കുലത്തൂപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  16.10.2018-ടറ േത്തും ഈള്ളെക്കം 
ടേയ്തിയിന്നുന്ന  രികപാര്ടുള്േളും  ( (SRG/691/19/   LSGD - RC2 - 157/18) 
ഷംഗീതഞ്ജനാമിരുന്ന  ശ്രീ യഴീന്ദ്ര   ഭാേറടെ  ജലനാൊമ  കുലത്തുപ്പുള 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഄകേസത്തിടെ സ്മയണ നിറനിര്ത്തുന്നതിനാമി  

‘യാഗഷകയാഴയം’ എന്ന  സ്മായേ ടേേിെത്തിടെ  നിര്മ്മാണം  2009-10-ല്  അയംബിച്ചു. 
40 വതഭാനം പൂര്ത്തിമാമി. ഩിന്നീെ് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം  നെന്നില്ല.     
29.01.2015-ല്  തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരിയുടെ  കേംഫരില്  
നെന്ന കമാഗത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സ്മായേ നിര്മ്മാണം രോനയായംബിക്കാ   
തീരുഭാനിച്ചു.  2018-19-ല്  168/19 പ്രോയം കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപടുത്തി.  അടേ എേികഭറ്റ് 
തുേ  90.00 റക്ഷം രൂഩ.  തനത് പ്് 40.00 റക്ഷം രൂഩയും , ഴിേഷനപ്് 10.00 
റക്ഷം രൂഩയും ഫഹു. ഴനം ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയും  രോനലൂര്  എം.എല്.എ.യുഭാമ  ഄഡവ. 

തീരുഭാനം   :- 
 
 
 

ഩാറാ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിടറ ഈഩ ടതയടഞ്ഞടുപ്പു 
ഭാമി ഫന്ധടപേ് കോേമം  ജില്ലമില്  ടഩരുഭാറ്റച്ചേം  
നിറനില്ന്നുന്നതിനാല്   ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

27.02.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണിച്ച 
ഴിശമഭാടണന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.  ആനിയും 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ല.ം  
തീരുഭാനിച്ചു. ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കാ   
നിര്കേവിന്നു..  

 നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
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ടേ. യാജുഴിടെ അസ്തി ഴിേഷന പ്ില്  നിന്ന്40.00 റക്ഷം രൂഩയും അണ്  
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ആതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  പൂര്ത്തീേയിന്നു 
ന്നതിടെ ചുഭതറ ശ്രീ.യാജീഴ് ഄഞ്ചറിടന ഏല്പിന്നുന്നതിന്   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.10 കഩയാമ്പ്ര കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 
കഩയാമ്പ്ര കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി ടേമര്ഭാടെ  05.08.2019-ടറ 
PC/605/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   (SRG-755/19) 
24,000 േര്ശേരുടെ  ഩൊലിത്തകത്താടെ  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതാണ്  കഩയാമ്പ്ര 
കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി. ഇ േമ്പനിക്ക് പ്രഴര്ത്തന മൂറധനം  
േട്ത്തുന്നതിന്  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും  ടോമിറാ്ി  താലൂക്കിടറ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും  മുനിഷിപാറിറ്റിേളും  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും രികഴാ്ഴിംഗ് 
പ്് നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.11 തകേവഷവമംബയണ എഞ്ചിനികമഴ്സ് ഄകഷാഷികമശ   
തകേവഷവമംബയണ എഞ്ചിനികമളഷ് ഄകഷാഷികമശ   ഷംസ്ഥാന ജനരല്  
ടഷക്രേരിയുടെ  17.01.2019-ടറ േത്ത്. (SRG.689/19-LSGD -DC3/127/2019) 
നിറഴിടറ ഈത്തയഴനുഷയിച്ച്  5.00 റക്ഷം രൂഩമിറധിേമുള്ള  നിര്മ്മാണ  
പ്രതിത്തിേടലല്ലാം  ആ-ടെ്ര്  ടേേണം.  50,000/- രൂഩ മുതല്  5.00 റക്ഷം ഴടയ  
ഄെെലള്ളത്  ടെ്കരാ ആ- ടെ്കരാ ടേോം.  50,000/- രൂഩമില്  താടളയുള്ളഴ  
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകഖനകമാ, ടെ്ര്  മുകഖനകമാ,  ആ-ടെ്ര്  മുകഖനകമാ  
നിര്േസണം നെത്താം.  ആതു കബദഗതി ടേയ്ത്  50,000/- രൂഩമില്  ഄധിേം 
ഄെെലള്ള  മുഴഴ   നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിേളും  ആ-ടെ്ര്  ടേേണടഭന്ന  നിഫന്ധന 
ടോണ്ടുഴയണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

തീരുഭാനം   :- 
 
 
 
 

ആതു ഩയികവാധിച്ച് ഴിവദഭാമ രികപാര്േ്  ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ്  നല്ോ    
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപടുത്തു.. ഩയികവാധിന്നുന്നതിനാമി പമല്  
േീപ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക്  ലേഭാകര്താണ്. 
േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (അര്.ഷി)ഴകുപ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 

ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണിന്നുന്ന 
തിനാമി ഭാറ്റി ഴച്ചു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഩദ്ധ്തി അസൂത്രണ ഭാര്കഗ്ഗകയഖ ഩയിഷ്ക്കയിന്നുകമ്പാ്   ആതു 
ഩയിഗണിന്നുന്നതിന് നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ് 
2) കേറ്റ് രികഷാളഷ് ഗ്രൂപ് 
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4.12ഩാമ്പാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാമ്പാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  15.11.2017-ടറ േത്ത്  ( (SRG/692/19/LSGD 
- DA3 - 456/17) 
ഩാമ്പാെി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  13-ാാാം ഴാര്ഡില്  (ടഷെ് കതാഭഷ് ഗഴ. 
എല്.ഩി.എഷ്) 2016-17-ല്   ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് ഈഩകമാഗിച്ച്  കുളല്  േിണര്  
കുളിന്നുന്നതിന്  (കപ്രാ. 250/17 )1,50,000/- രൂഩ  ഭൂജറ ഴകുപില്  ടഡകപാഷിറ്റ് 
ടേയ്തിരു.. എന്നാല്  േിണര്  കുളിക്കാ   നിശ്ചമിച്ച സ്ഥറത്ത്  ജറനിധി 
ഩദ്ധ്തിമില്  ജറഷംബയണി  നിര്മ്മിച്ചു.  ആഴിടെ കുളല്  േിണര്  അഴവയഭില്ല 
ഄതിനാല്  ഇ തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  6-ാാാം ഴാര്ഡില്  കുളല്  േിണര്  നിര്മ്മിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.13 തൃക്കറകങ്ങാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  24.07.2019 -ടറ േത്ത്  ( (SRG/664/19/CC - 
166/19) 
കപ്രാ.നം. 116/19                              ഄെെല്    1,29,067/- രൂഩ  
        (ഴിേഷന പ്്) 
കഩയ്:  ഩേല്ഴീെ് 
ോയന്നുന്ന് ഩേല്  ഴീേികറയ്ക്ക് ഴരുന്ന  പ്രാമഭാമഴര്ക്ക് മാത്രാ ഄറഴ ഷാമി 
പ്രതിഭാഷം  1000/- രൂഩ  നല്കുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.14േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  21.03.2019-ടറ B1-1450/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്. (SRG/687/19/DB4 - 132/19- LSGD) 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് നാല കൃശി പാമുേളും  രു കഗാേ് പാമും ഈ്്. ഇ 
പാമുേലില്  എല്ലാ ഭാഷവം  പാം  ടഡഴറപ്ടഭെ് േൗണ്ഷില്  കമാഗം 
നെക്കാറ്്.  കമാഗത്തില്  ജനപ്രതിനിധിേളും  ഈകദയാഗസ്ഥരും  േര്ശേ 
പ്രതിനിധിേ്  ഈ്ടപടെ  ഄനൗകദയാഗിോംഗങ്ങളും  ഩടെടുന്നു.്്.   
ജനപ്രതിനിധിേ്ന്നും ഈകദയാഗസ്ഥര്ന്നും ഄതത് സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് 
മാത്രാഫത്ത റബിന്നുടഭെിലം  ഄനൗകദയാഗിോംഗങ്ങ്ക്ക്  ഷിറ്റിംഗ് പീകമാ മാത്രാ 
ഫത്തകമാ  നല്ോരില്ല.  ഄനൗകദയാഗിോംഗങ്ങ്ക്ക്  പാം രഴനീഴില്  നിന്ന് 250/- 
രൂഩ  ഷിറ്റിംഗ്  പീ നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഩാറാ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിടറ  ഈഩ ടതയടഞ്ഞടുപ്പു 
ഭാമി ഫന്ധടപേ് കോേമം  ജില്ലമില്  ടഩരുഭാറ്റച്ചേം  
നിറനില്ന്നുന്നതിനാല്   ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
2)കേരര് രികഷാളഷ് ഗ്രൂപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

 ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം   :- 
 

ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
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4.15എരണാകുലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
എരണാകുലം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  07.08.2019-ടറ  69351/19/CC/DPO/EKM  
നമ്പര്  േത്ത്  
ഭാര്ഗ്ഗകയഖ പ്രോയം  ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ്ഗ  ഴിബാഗത്തികറയും  ഭത്സയ 
ടതാളിറാലിേളുടെയും  ഴിദയാര്ഥിേലാമ  ഭക്ക്ന്നും  30, 000/- രൂഩ നിയക്കില്  റാഩ് 
കൊഩ് നല്ോം. 06.07.2019-ടറ  1400/2019/തഷവബഴ  നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രോയം   
ഭിഡ് ടറഴല്  റാഩ് കൊരോേളുടെ നിയക്ക്  38,902/-  രൂഩമാമി ഴര്ദ്ധ്ിപിച്ചു.  ഈത്തയവ 
പ്രോയം  ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപടുന്ന ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കാണ് ആതു 
ഫാധേം. ഇ ഈത്തയഴ് ഭത്സയടത്താളിറാലിേളുടെ ഭക്ക്ന്നും  ഫാധേഭാക്കണ 
ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.16 ോറിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ോറിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.07.2019-ടറ േത്ത് (SRG/738/19) 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ക്ലീ   ോറിമാര്  ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി  ഄലജഴ ഭാറിനയങ്ങ്  
എനര്ജി  നിംാെികറയ്ക്ക് ടോണ്ടു കഩാകുന്നതിനുള്ള  ട്രാ കസ്പാര്കേശ    ടേറഴ്  
ുപേിതവ കഭഖറമികറയ്ക്ക്  ഭാറ്റി ഴച്ചിയിന്നുന്ന  10 വതഭാനം  തുേമില്  നി. നല്ോ   
ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.17 ോണക്കായി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  17.07.2019-ടറ  േത്ത്  (SRG/632/19 - CC 
411/2019) 
കപ്രാ.നം.212/20     ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ 
       (ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ്) 
കഩയ് - ഡിജിറ്റല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ജനങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, ടേേിെങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ് , രോരകമ്പാക്ക് 
കൃശി ഭൂഭിയുടെ ഴിഴയങ്ങ് , ലേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, 
േിണറേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, കരാഡുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്   തുെങ്ങിമഴ ഡിജിറ്റലറഷ്  
ടേു. ജ സൂക്ഷിന്നുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 

ആത ് ഭത്സയടതാളിറാലിേളുടെ ഭക്ക്ന്നും  
ഫാധേഭാക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  ഭറ്റു ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  
ഩാറിക്കണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

 ഴയവം  ടേറവം  ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്ടുള് നല്ോ   
ുപേിതവഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടു 
ത്തു..  രികപാര്േിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ് 
2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ുപേിതവഭിശ   
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4.18 ടഩരുമ്പെപ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ടഩരുമ്പെപ്  കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.07.2019-ടറ േത്ത് 
(SRG/758/19) 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്   ഭാരകഞ്ചയി ഷാമൂസയ അകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴ് പ്രോയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് മുകഖന  രു പാര്ഭഷിേ് ഄെക്കം   യണ്ടു 
ഩായാ ടഭഡിക്കല്  ോപിടന നിമഭിച്ചിടുള്്്.  അകയാഗയ ഴകുപിടെ  പാര്ഭഷി്ം 
ഈ്്. ആതിനു രോരടഭ രു പാര്ഭഷിേിടന കൂെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു മുകഖന 
നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.19 ഩാനൂര്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  11.07.2019 േത്ത് (SRG - 607/19 - CC 386/19) 
കപ്രാ.നം. 35/2020    ഄെെല്  3,50,000/- 
      (കരാഡിതയ ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 
കഩയ്:-  ഩന്നയന്നൂര്   ഩി.എച്ച്.ഷി.യ്ക്ക്  റാഫ് നിര്മ്മാണം 
ഩന്നയന്നൂര്  പ്രാഥഭിോകയാഗയ  കേന്ദ്രത്തില്   നിറഴിടറ ടേേിെത്തിടെ 
ഄറ്റകുറ്റപണിേ്  നെത്തി റാഫ് ഷൗേയയം രുന്നുന്നതിന്  ടഭമിെ ഷ് രാനാെ്      
(കനാണ്  കരാഡ്) ഈഩകമാഗിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.20 ഩാനൂര്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.07.2019-ടറ  േത്ത് (SRG/759/19 - CC 
387/2019)) 
കപ്രാ.നം. 50/2020 ഄെെല്  5,50,000/- രൂഩ  
                                        ( കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് )  
കഩയ് :-  ഩന്നയന്നൂര്   ഩി.എച്ച്.ഷി.മക്ക്  റാഫ് ഈഩേയണങ്ങ്  
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ (ക്രഭ നമ്പര്  4.19) ഩന്നയന്നൂര്  ഩി.എച്ച്.ഷി.മില്  റാഫ് 
ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങാ   കനാണ്  കരാഡ്  ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ഈഩകമാഗിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഩാറാ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിടറ  ഈഩ 
ടതയടഞ്ഞടുപ്പുഭാമി ഫന്ധടപേ് കോേമം  ജില്ലമില്  
ടഩരുഭാറ്റച്ചേം  നിറനില്ന്നുന്നതിനാല്   ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് CHC  ആല്ല എന്നതു 
ഩയിഗണിച്ച്  ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  
ഫന്ധടപേ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഷമ്മതഩത്രം 
ഈ്ാമിയിക്കണം 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
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4.21 ടഩരുെെഴില കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  06.06.2019-ടറ േത്ത്. 
(SRG/497/19  CC/337/19) 
കപ്രാ.നം. 66/20     ഄെെല്  10,00,000/- ( ഴിേഷനപ്്) 

കഩയ് - നിംാേിേ്  ഴിമുക്ത ഴിദയാറമം  - കുേിേ്ക്ക് േീല്  ഩാത്രവം േീല്  കഫാേിലം  

നിംാേിേ്  ഴിമുക്ത  ഴിദയാറമം  കുേിേ്ക്ക്  േീല്  ഩാത്രവം േീല്  കഫാേിലം എന്ന 
ഇ കപ്രാജക്ട് ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമിറാണ്  ഈ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്നത്.  ആതിന് 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല. പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.22 ഄതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  24.07.2019-ടറ േത്തും ഄതിമന്നൂര്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  12.06.2019-ടറ  േത്തും. 
(SRG/662/19  CC/404/19) 
കപ്രാ.നം. 102/19    ഄെെല്  8,48,250/ രൂഩ 

കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േേില്  ഴാങ്ങല്  

ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േേില്  ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപടുത്തിമിരു.ടഴെിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം  
നല്േിമില്ല.  പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.23 ഴമറാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 19.08.2019-ടറ േത്തും  ഴമറാര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  08.08.2019-ടറ C 8 - 2041-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  
(SRG/773/19  CC/487/19) 
കപ്രാ.നം. 103/20 20      ഄെെല്  4,27,572/- രൂഩ (തനതുപ്്)                                            
  135 /2020                         ഄെെല്   3,20,679/- രൂഩ ( തനത്പ്്) 
കഩയ് - 1)ഴമറാര്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ.യ്ക്ക്  2019-20ടറ ഴാെേ നല്േല്  
         2) ഴമറാര്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ.യ്ക്ക്  2017-18ടറ ഴാെേ നല്േല്  
ഴമറാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നത്  േലഴംകോെം  
ഷര്േീഷ് കോ ഒപകരറ്റീഴ്  ഫാെ്  ഴാെേ ടേേിെത്തിറാണ്. ഩി.ഡലീ.ഡി. 
ഫില്ഡിംഗ് ഡിഴിശ   എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ആതിന് നിശ്ചമിച്ചിയിന്നുന്ന  

തീരുഭാനം  :- 
 
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ (ക്രഭനം.4.19) തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം   :- 
 

 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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പ്രതിഭാഷ  ഴാെേ 35,361/- രൂഩമാണ്. ആതിടെ  ഴാെേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.24 ഴനിതാ വിുപ  ഴിേഷനം 
ഴനിതാ വിുപഴിേഷന ഡമരക്ടറടെ  22.11.2018  ICDS /DB3-23754/18 -ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്      
ഄെണഴാെിേലില്  ഄനുപൂയേ കഩാശോസായ ഩദ്ധ്തി നെപാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി  
പ്രീ സ്കൂ്  ഴിബാഗം  കുേിേ്ക്ക്  3 ഴമസ്സുമുതല്  6 ഴമസ്സുഴടയ  ഈച്ചബക്ഷണം 
നല്കുന്നതിന്  നിറഴിടറ 26.03.2011-ടറ  833/2011/തഷവബഴ ഈത്തയഴനുഷയിച്ച് 
ഩച്ചക്കരിക്ക് രു ഗുണകബാക്താഴിന് 1.00 രൂഩയും  ട്രാ കസ്പാര്കേശന്  രു 
േികറാമക്ക് 50 ലഩഷയുഭാണ്. ആത് മഥാക്രഭം  2.00 രൂഩയും 1.00 രൂഩയുഭാമി  
ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കണഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.25 കേറാമ്പ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 15.07.2019-ടറ േത്തും (SRG/618/19  CC/398/19) 
 
 ഩഞ്ചാമത്തില്  രൂഩീേയിച്ചിടുള്ള്ള സയിത േര്മ്മകഷനയ്ക്ക്  2018-19-ല്  
അദയഭാഷത്തില്  78 രൂഩയും  തുെര്.ള്ള ഭാഷങ്ങലില്  119  രൂഩയും ഭാത്രഭാണ്  
നല്േിമത്.  ഴമഫിറിറ്റി ഗയാഩ് പ്്  ഈ്ടപടുത്തിമിടുള്ട്െിലം  ആതുഴടയയുള്ള 
കുെിശ്ശിേ ഭാത്രഭാണ്  നല്ോ   േളിയുന്നത്.  കവശിന്നുന്ന ോറത്ത് ഭിനിഭം 
കഴതനഭാമ  പ്രതിദിനം 300/- രൂഩ ഴീതം ഩഞ്ചാമത്തിനു റബയഭാമിടുള്ള്ള ുപേിതവ 
ഭിശ   പ്്, ഷവച്ഛ ബായത് ആ ടഷെീഴ് രാനാെ്   എന്നിഴമില്  നി.ം നല്ോ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 
 
 
 

തീരുഭാനം   :-  ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.യു.) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

 
 

1) ഩച്ചക്കരിക്ക് രു ഗുണകബാക്താഴിന് 1.00 രൂഩ എന്നത്  
2.00 രൂഩമാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

2) ട്രാ കസ്പാര്കേശ   ടേറഴ് ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കണടഭന്ന 
അഴവയം  നിയഷിച്ചു. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം   :- 
 

 ുപേിതവ ഭിശ   പണ്ടും ഷവച്ഛ ബായത് ആ ടഷെീഴ് രാനാെ് 
എന്നിഴ  ഇ അഴവയത്തിന് ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്ന്  
ുപേിതവ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച്   
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്  
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4.26 ടോല്ലം  കോര്പകരശ   
ടോല്ലം   ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2019-ടറ േത്ത് (SRG/622/19  
CC/400/19) 
 
 2017-18 ഷാമ്പത്തിേ  ഴര്ശത്തില്  ഴിഴിധ കോര്പകരശനുേലില്  
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക്  നിമഭിക്കടപേ എ ഴികമാണ്ടഭെല്  
എഞ്ചിനീമര്ഭാരുകെയും  ട്രക്ചറേരല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാരുകെയും കഷഴനം  തുെര്.ം 
അഴവയമുള്ളഴര്ക്ക്  10.05.2018 മുതല്  രു ഴര്ശകത്തയ്ക്ക നിമഭിന്നുന്നതിന്  
29.11.2018-ടറ  3027/18/തഷവബഴ  നമ്പര്  ഈത്തയഴ് പ്രോയം  ഄനുഭതി 
നല്േിമിരു..  കഴതനം  തനത് പ്ില്  നിന്നാണ് നല്കേ്ത്.  ആഴരുടെ 
കഷഴനം  തുെര്.ം റബയഭാന്നുന്നതിനുള്ള  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.27 കതഴറക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം   ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2019-ടറ േത്ത് (SRG/630/19  
CC/382/19) 
കപ്രാ.നം. 91/2018    ഄെെല്   3,25,000/- രൂഩ(തനത് പ്്) 
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിന് സ്കാനര്, േമ്പൂേര്  
 2017-18 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഩഞ്ചാമത്ത് അപീഷിന് സ്കാനറം   േമ്പൂേറേളും  
എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപടുത്തിമിരു..  നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിച്ച്  ഈഩേയണങ്ങ്ക്ക് 
ഷലനിം ഒര്ഡര്  നല്േി.  ഈഩേയണങ്ങ്  ഷടനിം ടേു. ജ.  5 ഴര്ശടത്ത ഴാര്ി 
ഩിയിമിഡ് ആല്ല എന്ന്  ഐ.ടേ.എം. ടെക്നിക്കല്  ഄഷിേെ്  രികപാര്േ് ടേയ്തതു  
പ്രോയം  ഩണം നല്ോ   2018-19-ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപടുത്തിമില്ല.  തുെര്ന്ന്  
ഴാരെി ഩിയിമഡ് 5 ഴര്ശഭാക്കി  േമ്പൂേര്  ആ ോ്  ടേു. ജ.  കപ്രാജക്ട്  2019-20 ല്  
സ്പില്  ഒഴര്  അമി ഈ്ടപടുത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.28 തൃക്കൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃക്കൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  19.07.2019-ടറ A1/5852/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും 20.06.2019-ടറ 8(1) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം    (SRG/707/19 ) 
 
തൃക്കൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രോതിമ ഫഡ്കഷ് സ്കൂ്  06.06.2019 മുതല്  പ്രഴര്ത്തനം 
അയംബിച്ചു .ഫഡ്കഷ് സ്കൂലികറയ്ക്ക്  കുേിേടല ടോണ്ടു ഴരുന്നതിന്  ഴാസനം ഴാെേയ്ക് 
എടുന്നുഴാ     ഩഞ്ചാമത്തിന് പ്് റബയഭല്ല. ഫഡ്കഷ് സ്കൂലിന് ഈഩേയണങ്ങളും  ഭറ്റും 
ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാന  ദായിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജന ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്  
12,50,000/- രൂഩ ഄനുഴദിച്ചിടുള്്്.  ആതില്  തുേ ഭിച്ചമുള്ളതിനാല്  ഫാറ ഷ് തുേ 

തീരുഭാനം   :- 
 

ആതികലല്   ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കാ    
നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഡലിയു) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം  :- 
 
 

 ഄനുഭതി  നല്കു.. അഴവയഭാമ  ക്രഭീേയണം ടേോ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടടര    ചുഭതറടപടുത്തു. 

നെഩെി:-  നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ.) 
ഴകുപ്  

2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം. 
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ഈഩകമാഗിച്ച്  ഫഡ്കഷ് സ്കൂലിനു ഴാസനം  ഴാെേയ്ക്ക് എടുക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.29 കേയല ഄകരാനാ ആ ഡട്രക്ീഷ് കോര്പകരശ   
കേയല ഄകരാനാ ആ ഡട്രക്ീഷ്  കോര്പകരശ   ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറടെ  22.01.2018-
ടറ  KAICO/HO/Tech/2018-19/നികഴദനം/267-ാാാം  നമ്പര്  േത്ത്  (SRG/781/19) 
 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ോര്ശിേ ഩദ്ധ്തിേ്ക്കാഴവയഭാമ ോര്ശിേ 
മന്ത്രങ്ങളും  ഷാഭരാനിേളും  നെീല്  ഴസ്തുക്കളും,  ലജഴഴലവം  ടേയ്ക്കോമില്  നി.ം  
ടെ്ര്  കൂൊടത  ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.30 കേലേം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കേലേം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  13.03.2017-ടറ 930/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
പ്രഷിഡെിടെ  15.06.2017-ടറ  േത്തും  േണ്ണൂര്  ജില്ലമിടറ  ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേി 
ഡമരക്ടറടെ  13.09.2017-ടറ  B2-5424/17-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  (SRG/267/19  LSGD - 
DA1/400/ 2017- LSGD ) 
കപ്രാ.നം. 9/17     ഄെെല്  1,90,000/- (CFC)   
കഩയ് :-  ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ നിംാെിന് ഷര്േീഷ് രിപമരിംഗ്  
മൂന്നയ ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ആ ഷികനറ്റരിന്  ഷര്േീഷ്, രിപമര്  എന്നിഴയ്ക്കാമി  
15.12.2016-ന്  ടെ്ര്  ടേു. ജ. Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut ടെ ടെ്ര്  
1,90,000/- രൂഩയും RXD Kotta Industries, Kondotty Malappuram-ടെ  1,96,575/- 
രൂഩയും അമിരു.. യ്ാഭത്ത േമ്പനി   EMD,  പ്രാഥഭിേ ഈെമ്പെി  എന്നിഴ ഴച്ചില്ല.  
ഄതിനാല്  Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, എന്ന േമ്പനിടമടോ്് പ്രതിത്തി 
ടേേിപിച്ചു.  എന്നാല്  ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്   ടഷക്രേരി നല്േിമിരുന്നില്ല.   

 ഇ ഷാസേയയത്തില്   കുരഞ്ഞ കരറ്റ് േവാേ് ടേയ്ത Steel Tech art  Solution  Pvt. 
Ltd, Calicut ടെ  ടെ്ര്  ഄംഗീേയിച്ച് തുേ  നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം  :- 
 

 ആത് ഩയികവാധിച്ച് അഴവയഭാമ  നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഐ.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ  

 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

 
 

   ടേയ്ക്കോ ഷവന്തഭാമി  ഈല്പാദിപിന്നുന്ന ഈഩേയണങ്ങ് ന്നും 
ഷാധന ഷാഭരാനിേളും ഭാത്രം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  
ടെ്ര്  കൂൊടത ഴാങ്ങാവന്നതാണ്. 

 നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

 
 
 

1)  ആത് ഴിവദഭാമി  ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ്നല്ോ    
കേറ്റ്  ഒഡിറ്റ് ഒപീഷടര  ചുഭതറടപടുത്തു..  
രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്. 

   നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
2)കേയല കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്  
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4.31  ഴിജമരോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോേമം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  02.07.2019-ടറ  േത്തും ഴിജമരോയം  

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  27.06.2019-ടറ A1-9156/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

(SRG/586/19 ) 

കപ്രാ.നം. 27/20     ഄെെല്  7,00,000/-  
       (ഴിേഷനപ്് - 5,00,000/- 
        തനത്  പ ്്  - 2,00,000/-) 
കഩയ് :-  സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണം  
സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് തോരാക്കിമിച്ചു്്.  
ഷര്ക്കാര്   സ്കൂളുേലിടറ 7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴടയയുള്ള  കുേിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
നല്കുന്നകതാടൊപം  ലസക്കൂളിലിടറ  കുേിേ്ന്നും എയ്ക്ഡഡ്  സ്കൂളുേലിടറ 
കുേിേ്ന്നും  പ്രബാത ബക്ഷണം  നല്ോ   ഄനുഭതി  അഴവയടപേിയിന്നു..  കൂൊടത 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂലിടറ കുേിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം  ടോടുത്ത 
നെഩെിക്ക്  ഷാധൂേയണവം  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.32 ഩള്ളം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  02.07.2019-ടറ  േത്തും ഩള്ളം  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രേരിയുടെ  12.05.2019-ടറ B45/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG/592/19 -CC-
328/2019) 
കപ്രാ.നം. 74/20 17    ഄെെല്  1,38,000/-  
       (തനത് പ്്)  
കഩയ് :- കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ോെിംഗ് േമ്മിറ്റിക്ക് േകഷയ  

 2016-17-ല്  േകഷയ ഴാങ്ങുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തോരാക്കിമിരു.ടഴെിലം  
േകഷയ  നല്േി  ഷിഡ്കകോ ഫില്  ഷഭര്പിച്ചത്  13.02.2019 റാണ്.  2017-18-ല്  
ഇ കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപടുത്താ   ഴിടുള്കഩാമി. ഇ തുേ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ടഩാതു ഄഴവയ പ്ില്  നി.ം  നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് .  

 
 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഩാറാ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിടറ  ഈഩ 
ടതയടഞ്ഞടുപ്പുഭാമി ഫന്ധടപേ് കോേമം  ജില്ലമില്  
ടഩരുഭാറ്റച്ചേം  നിറനില്ന്നുന്നതിനാല്   ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഩാറാ നിമഭഷബാ ഭണ്ഡറത്തിടറ  ഈഩ 
ടതയടഞ്ഞടുപ്പുഭാമി ഫന്ധടപേ് കോേമം  ജില്ലമില്  
ടഩരുഭാറ്റച്ചേം  നിറനില്ന്നുന്നതിനാല്   ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
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4.33 ഈളഭറയ്ക്കല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 04.07.19 ടറ േത്ത് (SRG 
593/19-CC/353/19) 
കപ്രാജക്ട് നം.141/20    ഄെെല്  49,50,000/- രൂഩ (CFC) 

കഩയ് – ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണം 
ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം സ്പില്  

ഒഴരാമി ഈ്ടപടുത്തിമിടുള്്്. ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് ഈഩകമാഗിച്ച് സ്പില്  
ഒഴരാമി ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേളും ഈ്്. സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്  ഈ്ടപടുത്തുന്നതിന് 
ഇ ഴര്ശടത്ത ധനോയയേമ്മീശ   രാനാെിടെ 20 വതഭാനം ഄധിേഭാമി കപ്രാജക്ടു 
തോരാക്കാ   ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി നല്േിമിടുള്്്. ഭറ്റു സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്  കൂെി 
കേര്ന്നുകമ്പാ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടിന് ഴിസിതം േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുടുള് 
ഴരു.. ഄതിനാല്  49,50,000/- രൂഩമില്  14,87,800/- രൂഩ ഄധിേഭാമി 
ഈ്ടപടുത്താ   ഄനുഭതിയുള്ള 20 വതഭാനം തുേമിലം ഫാക്കിയുള്ള 34,62,200/- 
ഇ ഴര്ശടത്ത  ഫഡ്കജറ്റ്   തുേമിലം  ഈ്ടപടുത്താ   ലേകറഖ  കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  
ക്രഭീേയണം ടേേണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

 
4.34 കേര്പ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 29.06.2019 ടറ േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 29.04.2019 ടറ 8(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം. (SRG 574/19-
CC/352/19) 
    കപ്രാജക്ട് നം.75/20  ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ(CFC) 

കഩയ് – ടഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  ഷി.ഷി.െി.ഴി 
ഭാറിനയപ്രശ്നം ഩയിസയിന്നുന്നതിനും ഄഩേെം, കഭാശണം ആഴ തെയുന്നതിനുഭാമി 

ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ ബാഗങ്ങലില്  ഷി.ഷി.െി.ഴി േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 
 

അഴവയം ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീരുഭാനിച്ചു. 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. ഷി.ഷി.  െിഴി  കഭാണിറ്റര്  ടേോനും  
തുെര്  നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും  അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം 
ഈ്് എ.രപ്പു ഴരുത്തണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ.) ഴകുപ്  
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4.35 നൂരനാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 20.06.2019 ടറ േത്ത് (SRG 552/19-
CC/320/19) 

  കപ്രാ.നം. 7/2019 ഄെെല്  4,71,984/-രൂഩ (SCP) 
 കഩയ്:- എഷ്.ഷി. ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 

േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തോരാക്കിമിരു..  16 റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി . അഴവയഭാമ 
കയഖേ്  നല്േിമത് 14 കഩര്  ഭാത്രഭാണ്.  ഄതിനാല്  2 റാഩ് കൊരോേ്  ഴിതയണം 
ടേയ്തില്ല.  ആഴ ഇ ഴര്ശടത്ത  ഗുണകബാക്തൃ റിേിലള്ളഴര്ക്ക് നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.36 എെഴനക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

എരണാകുലം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 17.06.2019 ടറ േത്തും ജില്ലാ നിംാനിംഗ് 
ഒപീഷറടെ  തടന്ന 14.06.2019-ടറ 69351/CC/DPO/EKM  നമ്പര്  േത്തും  22.12.2018-
ടറ 1(2) -ാാാം  നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം    (SRG 539/19-CC/305/2019) 

  
 2017-18-ല്  6 ഄംഗനഴാെിേളുടെ  ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക്  കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു..   

ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരും ഩഞ്ചാമത്തും 60:40 ഄനുഩാതത്തില്  പണ്ടു ടേറഴളിക്കാ 
നാമിരു. ഈകേവിച്ചിരുന്നത്. ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത  ഴിസിതം  3,60,000/- രൂഩയും  
ഩഞ്ചാമത്ത് 2,40,000/- രൂഩയും ഴേമിരുത്തി. ഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിേെ് 
എഞ്ചിനീമര്  നിര്േസണ ഈകദയാഗസ്ഥനാമി കപ്രാജക്ടുേ്  നെപാക്കി. 
ഷംസ്ഥാനഴിസിതമു്ാമിരുന്നതിനാല്  PWD േീപ് എഞ്ചിനീമര് ക്ക് തുേ 
ഡികപാഷിറ്റ് ടേു. ജകഴണഭാമിരു. കപ്രാജക്ടു നെപാകക്ക്ത്. ഩണി 
പൂര്ത്തിമാക്കിമതനുഷയിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം നല്േി. PWD േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  മുകഖന നെപാക്കാത്തതിനാല്  ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം റബിച്ചിേില്ല. 
ഷര്ക്കായിടെ പ്രകതയേ ഈത്തയവ്ാമാല്  ഭാത്രകഭ തുേ ഩഞ്ചാമത്തിന് 
ലേഭാരാ   േളിയു എന്ന് PWD ടേേിെ ഴിബാഗം ഄരിമിച്ചിടുള്്്. ഇ തുേ 
ഄനുഴദിക്കാ   നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭ.ം ഄല്ലാടമെില്  തനതുപക്ാ ഭറ്റു 
ഴിസിതകഭാ ഈ്ടപടുത്തി തുേ നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 

 േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ഄര്സത 
യുള്ളഴര്  ആല്ല എന്ന് നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ    ഷാക്ഷയ 
ടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി  നല്കു. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം  :- 
 

തനത്പ്് ഈഩകമാഗിച്ച്  ഫില്  തുേ നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്  
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4.37 തലിപരമ്പ് മുനിഷിപാറിറ്റി 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.06.2019 ടറ േത്തും 27.03.19 ടറ 16/16-ാാാം 
നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനവം (SRG 541/19- CC 344/19) 

 
2018 ടറ പ്രലമത്തില്  തലിഩരമ്പ് താലൂക്കാുപഩത്രിമിടറ ോറപളക്കം ടേന്ന 

ടഷപ്റ്റിേ് ൊെ് ടഩാേി തേര്ന്നിരു.. ഄെിമന്തിയ ഷവബാഴമുള്ളതാമിരുന്ന 
തിനാല്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത ആത് വയിമാന്നുന്നതിന് രു കസ്പാണ്ഷടര 
േട്ത്തി േയാറോയനാമ ശ്രീ ഷകന്താശ് കുഭാര്  മുകഖന പ്രതിത്തി നെത്തി. 
എന്നാല്  കസ്പാണ്ഷരാമ ABC ഗ്രൂപ് മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ദുയിതാവവാഷ പ്ികറയ്ക്ക് 
കനയിടുള് ഩണം നല്േിമതിനാല്   കസ്പാണ്ഷര്ശിപില്  നിന്ന് ഩിലാരി. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ഴാറീകഴശ   നെത്തിേയാറോയന് തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.   

 

4.38 എരണാകുലം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.08.2014 -ാാാം  
തീമതിമിടറ  61139/18/DPO/EKM  നമ്പര്  േത്തും  ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷന 
ഡമരക്ടറടെ  15.03.2019-ടറ   ICDS/A7 - 7264/19-ാാാം  നമ്പര്  
ഷര്ന്നുററം  
ഄെണഴാെിേളുടെ  ടേേിെ നിര്മ്മാണം 31.03.2019 തീമതിക്കേം  

അയംബിച്ചിേിടല്ലെില്  ആനി രു ഄരിമിപ്പു്ാകുന്നതുഴടയ  എല്ലാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും 
നിര്ത്തി ഴയ്ക്കാ   ഴനിതാ വിുപ ഴിേഷന ഡമരക്ടറടെ  ഷര്ന്നുറരില്  
ഩരഞ്ഞിയിന്നു..  ആനി നിര്മ്മിക്കാനു കേവിന്നുന്ന ഄെണഴാെിേ്  രു ഏേീകൃത 
നിംാനില്   അമിയിക്കണടഭന്ന തീരുഭാനത്തിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ് ഷര് ന്നുറര്. 
ആതില്  ഴയക്തത ഴരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.39 ോഴന്നൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
          ോഴന്നൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 30.05.2019-ടറ  േത്ത്   (SRG-  513/19) 

എം.എ   റക്ഷം ഴീെ്  രോനരുദ്ധ്ായണ ഩദ്ധ്തിമില്ടപടുത്തി  ജനരല്  
ഴിബാഗത്തില്ടപേ  9 ഴീടുേളും  ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപേ  12 ഴീടുേളും  
രോനരുദ്ധ്യിന്നുന്നതിന്  07.01.2011-ല്  18,75,000/- രൂഩ കേയല  കേറ്റ്  സൗഷിംഗ് 
കഫാര്ഡ്  നല്േിമിരു.. ഇ തുേ ആയേ ഴീെ് റ്റ ഴീൊന്നുന്നതിന് ഈഩകമാഗിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   

 

തീരുഭാനം  :- 
 

ആത് തഷവബഴ േീപ് എഞ്ചിനീമര്   ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് 
നല്േണം.  രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും.  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2)തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

തീരുഭാനം  :- 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ പ്് 
ഈഩകമാഗിച്ചാടണെില്  നിര്മ്മാണം തുെയാവന്നതാടണന്ന്  
സ്പ്ടങീേയണം നല്കു.. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്  
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4.40 ഭകഞ്ചയി മുനിഷിപാറിറ്റി  
 

ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  12.06.2019-ടറ േത്തും  ഭകഞ്ചയി നഗയഷബാ 
ടഷക്രേരിയുടെ  11.03.2019-ടറ  P1 - 19120/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും      (SRG 517/19- CC 
330/19) 

 
കപ്രാ.നം. 543/19                                              ഄെെല്  4,00,000/- രൂഩ 
       (കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 
       
കഩയ്:-  ഴേടപാന്ത അഷാദ്  നഗര്  ഄംഗനഴാെി രോകയാഗഭന പ്രതിത്തി  

 2017-18-ടറ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട്  ഄകത ഴര്ശം പൂര്ത്തിമാക്കിമിരു..  
പ്ിടെ കുരവ ോയണം  തുേ നല്േിമില്ല.  2018-19-ല്  ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി  
ഈ്ടപടുത്താ   ഴിടുള്കഩാമി. 2019-20-ല്   ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപടുത്താ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

4.41 ഄഭയമ്പറം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  12.06.2019-ടറ േത്ത്    (SRG 518/19- CC 
270/19) 
2016-17, 2017-18.  ഴര്ശങ്ങലില്  ഄഭയമ്പറം  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഴിഴിധ  കുെിടഴള്ള 
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്  KWAമില്   ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേമില്  ടെ്ര്/ ഫില്  
കഷഴിംഗ്ഷ് അമി 6,33,072/- രൂഩ ഭിച്ചമു്്.  ഇ തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  ഭറ്റു കുെിടഴള്ള 
കപ്രാജക്ടുേ്   എടുക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
 
 

തീരുഭാനം :- 
 

1) OLH ഴീടുേളുടെ  രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനാമി 2011-ല്  
റബിച്ച ഇ തുേ  നാലിതുഴടയ  ഈഩകമാഗിക്കാത്തത് 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ബാഗത്തു നി.്ാമ ഴീയിലമാണ് 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 

2) ഇ തുേയുടെ ഩറിവമെക്കം  എത്രടമ. 
ഩയികവാധിച്ചു രികപാര്േ് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

തീരുഭാനം  :- 
 

  ഄനുഭതി നല്കു.. അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം  നെത്താ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുത്തി. 
 

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

തീരുഭാനം  :- 
 

  ഇ തുേ   ഈഩകമാഗിച്ച് KWA മുകഖന തടന്ന  ഭറ്റ് 
കുെിടഴള്ള  കപ്രാജക്ടുേ്  എടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
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4.42 ടോക്ാേി നഗയഷബ 
 

ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  12.06.2019-ടറ േത്തും ഭകഞ്ചയി  ടഩാതു 
ഭയാഭത്ത് ( കരാഡ്കഷ്)  ഴിബാഗം  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ 24.01.2019-ടറ നെഩെി 
ഈത്തയവം      (SRG 519/19- CC 332/19) 
കപ്രാ.നം. 151/19                                              ഄെെല്  4,00,000/- രൂഩ 
                  (തനത് പ്്) 
കഩയ്:-  മു്പാറം  തുരയ്ക്കല്  കരാഡ് ജംഗ്ശ   മുതല്  AMLP സ്കൂ്  ഴടയ 

ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മാണം 
 

നഗയഷബയുടെ അസ്തി യജിേരില്  ഈ്ടപടുത്തിമിേില്ലാത്ത  ടഩാതു ഭയാഭത്ത് 
ഴകുപിടെ  ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള  സ്ഥറത്ത് ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.43 ഭഴഴന്നൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

എരണാകുലം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  13.06.2019-ടറ േത്തും 30.04.2019-ടറ 
12(1) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം    (SRG 529/19- CC 329/19) 
കപ്രാ.നം. 99/19                                          ഄെെല്  16,50,000/- രൂഩ 
               (SCP - 16,28,800/- രൂഩ 
         തനത് പ്്  21,200/- രൂഩ) 
കഩയ്:-  ടഭരികറ്റരിമഷ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്  

 ഩഞ്ചാമത്തിടറ 11-ാാാം ഴാര്ഡിലള്ള  ഴല്ലാമി  ഩരമ്പില്  ഴീേില്   ഩേിേജാതി 
ഴിബാഗത്തില്ടപേ  കഗാഩിേ. ജി. എന്ന ഴിദയാര്ഥിനി Diploma in Elementary  
Education -ന്  ഩഠിന്നു..  (ദവിഴല്ഷയ കോഴ്സ്  2018-20) ഇ കുേിക്ക്  റാഩ് കൊഩ് 
നല്ോ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

4.44 ടനടുഴത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ടോല്ലം ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  16.07.2019-ടറ േത്ത്  (SRG 625/19- CC 
340/19) 

 
2018-19-ടറ ട്രക്ീറ്റ് ലററ്റ് ടഭമിെന ഷിന്  6,99,105/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി 

മിടുള്്്.  ട്രക്ീറ്റ് ലററ്റ് ടഭമിെന ഷ്  എടുത്ത ആറക്ട്രീശയനുഭായുള്ള  േയാരിടെ 
ോറാഴധി  29.01.2020 ഴടയയു്്.  2019-20-ടറ  തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  എടുന്നുന്ന ട്രക്ീറ്റ് 

തീരുഭാനം  :- 
 

 ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം  :- 
 

  പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
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ലററ്റ് ടഭമിെന ലേം ആകത  േയാറോയടനടക്കാ്്  ടെ്ര്  കൂൊടത 
ടേേിപിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

4.45 അറംകോെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  15.07.2019-ടറ േത്തും 08.05.2019-ടറ 6/4-
ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം    (SRG 631/19- CC 388/19) 

 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ശ്രീഭതി ലശറജ ടനടുമ്പരമ്പില്  എന്നമാ്ക്ക്  ഴിധഴേളുടെ  
ടഩണ്ഭക്ക്ന്നുള്ള   ഴിഴാസ ധനഷസാമഭാമി 30,000/ രൂഩ  നല്േിമിരു.. 
എന്നാല്  ആഴര്  ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപേതാണ്. ഄതിനാല്   
ഴിഴാസധനഷസാമഭാമി  75,000/-  നല്ോ   ഄര്സതയുട്.ം  ഫാക്കി തുേ 
കൂെി  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭ.ള്ള അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

4.46 ോഞ്ചിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ആടുക്കി   ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  01.08.2019-ടറ േത്ത്(SRG 719/19- CC 464/19) 
കപ്രാ.നം. 235/19  ഄെെല്   1,00,000/- രൂഩ  (തനത് പ്്) 
കഩയ്:-  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക്  ആരുേക്ര ഴാസനം 

പീല്ഡ് ഄകനവശണഭെക്കമുള്ള  ഩഞ്ചാമത്തിടെ അഴവയത്തിന് രു ആരുേക്ര 
ഴാസനം  (സ്കൂേര്  )ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

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

4.47 ആെഭറന്നുെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ആടുക്കി   ജില്ലാ നിംാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  01.08.2019-ടറ േത്തും 11.07.2019-ടറ  1(1)-
ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG 720/19- CC 439/19) 

 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 17.01.2019-ടറ കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം  

ഖണ്ഡിേ 3.9(1) (31.12.2018-ടറ തുെര്  നെഩെി) ആെഭറന്നുെി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  
ലേകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേേണടഭന്നതു  
ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം :- 
 

ഭറ്റു നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിച്ച്  ഒകോഭാറ്റിേ് ഗിമര്  ഈള്ള 
സ്കൂേര്  ഴാങ്ങാ    ഄനുഭതി നല്കു.. 

ഷംസ്ഥാനടത്ത ഏേ ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  
ഴിേഷനപ ി്ടെ ഈഩകമാഗത്തില്  നിന്ന ്ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറയുടെ  ഈമര്ന്ന 
ഩയിധിയും  ഈത്ഩാദന കഭഖറയുടെ  കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും  ളിഴാക്കാ   17.01.2019-
ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനിച്ചിടുള്്്. എന്നാല്  ഴനിതാ ഘെേ 
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4.48 ആെഭറന്നുെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ആെഭറന്നുെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ജറനിധി ഩദ്ധ്തി നെപാന്നു.്്. ജറനിധി ഩദ്ധ്തി 
അയംബിച്ച് നാറ് ഴര്ശഭാടമെിലം ഩഞ്ചാമത്തിടറ ന്നാം ഴാര്ഡില്  
കൂെല്ലാര്ന്നുെിമില്  ഭാത്രഭാണ് കുെിടഴള്ളം റബയഭാമത്. ഩഞ്ചാമത്തിടറ എല്ലാ 
കുെിേലിലം കുെിടഴള്ളക്ഷാഭമു്്. ജറനിധി ഩദ്ധ്തി ഈള്ളതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്തിന് ഭറ്റു 
ഩദ്ധ്തിേ്  എടുക്കാ   േളിയുന്നില്ല.   ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിടന 
ജറനിധി ഩദ്ധ്തിമില്  നിന്ന് ളിഴാക്കണടഭ.ം എല്ലാ ഴാര്ഡുേലിലം 2000 റിറ്റര് , 
3000 റിറ്റര്  േപാഷിറ്റിയുള്ള ൊെ് സ്ഥാഩിക്കാനും ഷവാബാഴിേ ഈരഴമില്  നിന്ന് 
കുെിടഴള്ള ൊെ് സ്ഥാഩിന്നുന്ന സ്ഥറകത്തക്ക് കസാഷ് ഴാങ്ങി നല്ോനും കപ്രാജക്ട് 
തോരാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.49 ഴള്ളിന്നുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 06.08.2019 ടറ േത്തും ുപേിതവഭിശ   ഭറപ്പുരം 
ജില്ലാ കോര്ഡികനറ്ററടെ 19.06.2019 ടറ 247/2019/ഡി.എഷ്.എം നമ്പര്  േത്തും.  
(SRG 733/19  CC /465/19) 
 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  67/20     ഄെെല്  8,93,200/- രൂഩ 

        (ഴിേഷനപ്് 8,86,335/-രൂഩ 
        തനതുപ്് 6865/- രൂഩ) 
കഩയ് - േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 
 

ഩദ്ധ്തി കുേിേ് , ബിന്നകവശിക്കാര്, തിദ്ധ്ര്  തുെങ്ങിമഴര്ക്ക്  ഭാര്ഗ്ഗകയഖ 
പ്രോയമുള്ള  കുരഞ്ഞ ഩയിധി  ഩാറിക്കാനും  നിര്കേവിച്ചിടുള്്്.   
      ഩയീക്ഷണാര്ഥം  ആത് 2019-20 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാണ് 

ഫാധേഭാക്കിമിയിന്നുന്നത്. 
തീരുഭാനം :- 

 
ഇ തീരുഭാനത്തിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ഄെിമന്തിയഭാമി ലേകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  
ടേോ   ഐ,ടേ,എം എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്   
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

തീരുഭാനം :- 
 

1. ൊെ്  സ്ഥാഩിക്കാനും  കസാഷ് ഴാങ്ങി  നല്ോനും  
ഄനുഭതി നല്േ.. 

2. ജറനിധി ഩദ്ധ്തി  ഄെിമന്തിയഭാമി  നെപാന്നുന്നതിന്  
ജറനിധി ഈകദയാഗസ്ഥരുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത്  നെഩെി 
ഷവീേയിക്കാ   ആടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടടര 
ചുഭതറടപടുത്തി.  ആതികലല്  ഷവീേയിച്ച  നെഩെി 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  രികപാര്േ് ടേേണം. 

   നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്  
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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.ഡി.എപ് അമി പ്രഖയാഩിച്ച ഩഞ്ചാമത്ത് അടണെിലം രോതിമ േക്കൂഷ് 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്  തോരാക്കിമിടുള്്്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാകക്ക്ത് 
ഄനിഴായയഭാടണന്ന് ുപേിതവഭിശ   ജില്ലാ കോര്ഡികനറ്ററം ുപഩാര്വ ടേയ്തിടുള്്്.   
ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

4.50 ഴള്ളിന്നുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 06.08.2019 ടറ േത്തും ുപേിതവഭിശ   ഭറപ്പുരം 
ജില്ലാ കോര്ഡികനറ്ററടെ 19.06.2019 ടറ 247/2019/ഡി.എഷ്.എം നമ്പര്  േത്തും. (SRG/ 
734/19 CC /466/19) 

 
    കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  - 290/2020           ഄെെല്  17,09,400/- രൂഩ 
        (ഴിേഷനപ്് 7,88,400/-രൂഩ 
      ഷി.എഷ്.എഷ്.ഴിസിതം 9,21,000/-) രൂഩ) 
േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഇ കപ്രാജക്ട് തോരാക്കിമിടുള്്്. േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റപണി 
ഄനിഴായയഭാടണന്ന് ുപേിതവഭിശ   ജില്ലാകോര്ഡികനറ്ററം ുപഩാര്വ ടേയ്തിടുള്്് 
ആതിടെ ഄെസ്ഥാനത്തില്   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.51 ആയഴികഩരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഩത്തനത്തിേ ജില്ലാനിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 09.08.2019 ടറ േത്ത് (SRG 742/19 
CC/469/19) 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  112/2020   ഄെെല്  15,00,000/- രൂഩ (SCP)  

കഩയ് – കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയം 
 

2011 – 12 ഴര്ശം മുതല്  2014-15 ഴടയ 14 ടേറേിെ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിേ്  നെപാക്കി. 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത പ്രലമത്തില്  ഇ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിേ്  പൂര്ും ഭായും േിറത് 
ബാഗിേഭായും തേര്.. ആഴ ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 
 
 

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
    നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം :- 
 

 ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  എഷ്.ഷി.ഩി പ്് 
അമതിനാല്  ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാരുടെ കുെിടഴള്ള 
ഩദ്ധ്തിന്നു ഭാത്രഭാണ് ഇ തുേ 
ഈഩകമാഗിന്നുന്നടതന്ന് ഈരപ്പു ഴരുത്തണം.     

നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്  
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4.52 ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 13.08.2019 ടറ േത്തും ടഴള്ളനാെ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.06.2019 ടറ BP4/2376/19/VLND േത്തും 

11.06.2019 ടറ II/2/2019 –ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം. 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  27/2020   ഄെെല്  19,80,000/- രൂഩ  

(ഴിഷനപ്് 18,00,000/ രൂഩ 
       ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 1,80,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – കത   രാനാഭം 
കത   ഈത്ഩാദിപിന്നുന്നതിനുകഴ്ിയുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.53 ോര്ത്തിേപള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാ  നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 25.07.2019 ടറ േത്തും ോര്ത്തിേപള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 01.07.19 ടറ ഷി3/302/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
28.06.19 ടറ 3 (1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം. (SRG 675/19  CC /410/19) 

 
2016-17 ടറ ബഴനനിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിമില്  ഗുണകബാക്താഴാമിരുന്ന ശ്രീഭതി യത്നമ്മ   
W/o ശ്രീ. അനന്ദ , നിധി ബഴനം എന്ന അ്  30,000 രൂഩ ലേപറ്റിമിരു.. 
എന്നാല്  ഗൃസനാഥ   ഄലേഖംമൂറം േിെപിറാമതിനാല്  തുെര്.ള്ള ഗഡുക്ക്  
ലേപറ്റാകനാ ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കാകനാ േളിഞ്ഞിേില്ല. ആഴര്ക്ക് ലറപ് നിയക്കാമ 
4 റക്ഷം രൂഩമില്  നിന്ന് 30,000 രൂഩ കുരച്ച് ഫാക്കി 3,70,000/- രൂഩ നല്ോ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .   

  

 
 
 
 

തീരുഭാനം :- 
 

1)2017-18-ലം ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമിടുള്ട്ന്ന് കമാഗം 
നിയീക്ഷിച്ചു. ആത് നെപാക്കിമതു ഷംഫന്ധിച്ച്  
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഩയികവാധിച്ച ് രികപാര്േ് 
നല്േണം. രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
2)രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   

 

തീരുഭാനം :- 
 

മുമ്പ് നല്േിമ 30,000/- രൂഩയുടെ നിര്മ്മാണങ്ങ്  
നെത്തിമതിനുകവശം ഫാക്കി ഗഡുക്ക്   ലറപ് 
നിയക്കിടറ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു..  

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
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4.54 ടനാച്ചാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.07.2019-ടറ േത്ത് ( SRG-695 - CC     
/438/19) 

 

 കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  61/2019  അടേ  ഄെെല്  34,20,000/- രൂഩ  
       (ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 18,52,500/- രൂഩ)

 കഩയ് – ക്ഷീയരാനാഭം ഡമരി യൂണിറ്റ് 
ഭാര്ഗ്ഗകയഖ പ്രോയം ഩുപക്കടല ഴിതയണം ടേോവന്നത് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും 
നഗയഷബേ്ന്നുഭാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി 7.00 റക്ഷം രൂഩ 
റബിന്നുടഭന്ന് ഄരിമിച്ചിടുള്്്. കലാക്ക് ഴിസിതം കൂെി ഈ്ടപടുത്തി കപ്രാജക്ട് 
നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.55 കോളികക്കാെ് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 
 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാനിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.07.19 ടറ േത്ത് (എഷ്.അര്.ജി 696/19  
CC 310/2019) 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  01/2020    ഄെെല്  25,00,000/- രൂഩ  

        (ഴിേഷനപ്്)    

കഩയ് – കേസസ്പര്വം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ അബിമുഖയത്തില്  േളിഞ്ഞ 2 ഴര്ശഭാമി കേസസ്പര്വം എന്ന 
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി ഴരു.. ആതിനാമി ഷര്ക്കാര്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േിമിടുള്്്. 
തിക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ്, തിക്ക ഭാറ്റിഴച്ചഴര്ക്ക് ഷൗജനയഭരുന്ന്, 
ഭാനഷിേ/എയ്ക്ഡ്കഷ് കയാഗ ഫാധിതര്ക്ക് േിേിത്സ, താഭഷം എന്നിഴമാണ് 
പ്രഴര്ത്തനം. താടള ഩരയും പ്രോയഭാണ് ഴിസിതം.  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്    - 25 റക്ഷം രൂഩ 
കോര്പകരശ     - 25 റക്ഷം രൂഩ 
നഗയഷബേ്     -  5 റക്ഷം രൂഩ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്    - 3 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   - 5 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 

ഇ നിയക്കില്  ഴിസിതം കവഖയിച്ച്  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
  

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു..   
    നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം :- 
 

താടളപരയുന്ന  നിഫന്ധനേകലാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 
1. ഴിസിതം നിശ്ചമിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഫന്ധടപേ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷലാരുടെ 
കമാഗം കേര്ന്ന് തീരുഭാനടഭടുക്കണം. 

2. മു   കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം 
േളിഞ്ഞ 2 ഴര്ശടത്ത പ്രഴര്ത്തന രികപാര്േ് 
ഄെിമന്തിയഭാമി ഩയികവാധനയ്ക്കാമി ഴകുപിന് 
നല്േണം.     

    നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
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4.56 ഭും കഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാനിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.07.2019 ടറ േത്തും ഭും കഞ്ചയി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രേരിയുടെ 23.07.2019 ടറ PL -7826/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
15.07.2019 ടറ 10(9)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം. (SRG 698/19  
CC/452/19) 

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ഄഗതി-അശ്രമ റിേില്  ഈ്ടപേതും ലറപ് ബഴനഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപൊത്തതുഭാമ ബഴനയസിതയാമ 26 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്്. ആഴരുടെ റിേ് 
രാനാഭഷബയും ഩഞ്ചാമത്തുേമ്മിറ്റിയും ഄംഗീേയിച്ചത് ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപടുത്തുന്നതിനു നല്േി. ആഴടയ നാലിതുഴടയ റിേില്  ഈ്ടപടുത്തിമിേില്ല. ഇ 
റിേിടറ 4 ഗുണകബാക്താക്ക്  താഭഷിന്നുന്ന ടശഡ് ഄതീഴ ഄഩേൊഴസ്ഥ 
മിറാണ്. ഄഗതി-അശ്രമ ബഴനനിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി ഴേമിരുത്തിമ 15.00 
റക്ഷം രൂഩ ഷി.ഡി.എഷ് ഄക്കൗ്ില്  ഈ്്. ആതിടെ ഩറിവമെക്കം 
ഄര്സതയുള്ള 4 ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നു ലറപ് നിയന്നു പ്രോയം (4.00 റക്ഷം രൂഩ) 
ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനു നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   

  

4.57 അയയാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാനിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 19.08.2019 ടറ േത്ത് (SRG 776/19  CC/490/19) 

 

കപ്രാ.നം.107/20                                      ഄെെല്  24,27,600/- രൂഩ 
                                                                   (CFC - 21,71,000/- 

                                                   ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം -2,44,800/- രൂഩ 
                                              തനത് പ ്് - 11,800/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഄക്ഷമ േിയണം 

 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഫി.ഩി.എല്. ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  ഷൗയ രാന്തല്  
ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

 

തീരുഭാനം :- 
 

1. അശ്രമ കുടുംഫങ്ങലാമതിനാല്  ഄതയാഴവയ 
ഷവബാഴമുള്ള ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് (4 കഩര്ക്ക്) ഴീെ് 
നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തോരാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്കു.. കപ്രാജക്ട് ഄംഗീോയത്തിനു  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്ക്  നല്േണം. 

2. അശ്രമ കുടുംഫങ്ങലാമ ഭറ്റുള്ളഴരുടെ അഴവയം 
ഩയികവാധിക്കാ   കുടുംഫശ്രീ എക്സിേീേീഴ് 
ഡമരക്ടകരയും ലറപ് േീപ് എക്സിേീേീഴ് 
ഒപീഷകരയും ചുഭതറടപടുത്തു.. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച 
രികപാര്േ്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
നല്േണം. 

നെഩെി:-  1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)  ഴകുപ്  
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രി 

3) േീപ് എക്സിേൂേീഴ്  ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   
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നെഩെി:-  1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)  ഴകുപ് 
 
4.58 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  19.7.2019-ടറ േത്തും ോഷരകഗാഡ് 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  19.10.2018-ടറ   B1-522/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 
((SRG -643/19  CC/255/18) 
നഫാര്ഡിടെ ഷസാമകത്താടെ  ജില്ലമില്  5 ടേക്ക് ഡാം നിര്മ്മിച്ചു. ഩാര്േ് ഫില്  
തോരാക്കി തുേ നല്ോ   നഫാര്ഡ് ഴിസിതം  റബിക്കാ   ോറതാഭഷം  
കനയിേകപാ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ  നല്േി.  ഄന്തിഭ ഫില്  തുേ  ഄനുഴദിച്ചു 
നല്േിമതിനുകവശം  ഩദ്ധ്തിക്ക് നഫാര്ഡ്  നല്േിമ ഄഴഷാന ഗഡു  
ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. നഫാര്ഡ് 5 ഩദ്ധ്തിേ്ക്കാമി  അടേ ഄനുഴദിച്ച  
ഴിസിതം  5,98,81,000/- രൂഩയും  അടേ  ടേറഴളിച്ചത് 4,99,84,709/- രൂഩയുഭാണ്. 
ഫാക്കി 98,96,291/- രൂഩ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഄക്കൗ്ില്  നീക്കിമിയിപ്പു്്.  ഇ തുേ 
ഈഩകമാഗിച്ച് ഈല്പാദന കഭഖറമില്  ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേ്  എടുക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ചു.  

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

2)ധന ഴകുപ് 

 

4.59 ടേല്കട്രാണ്  ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറടെ  21.08.2019-ടറ നം/76/2019 - 
20/71-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ് ( SRG 792/19)  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടെ്ര്  നെഩെിേ്  കൂൊടത  ടേല്കട്രാണ്  
നിര്മ്മിന്നുന്ന   LED ഈല്പന്നങ്ങലം ശ്രഴണ ഷസാമിേളും  ഴാങ്ങുന്നതിന് 11.06.2018-
ടറ 1581/2018/തഷവബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം  ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. എന്നാല്  
05.08.2019-ടറ 1683/2019/തഷവബഴ നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രോയം  ഇ ഈത്തയഴ്  
രോക്കിമിയിന്നു.. രോക്കിമ നെഩെി  രോനഩയികവാധിച്ച്  11.06.2018-ടറ ഈത്തയഴ് 
1581/18/തഷവബഴ  ഈത്തയഴ് രോനസ്ഥാഩിക്കണടഭന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

തീരുഭാനം :- 
 

1) നല്േിമിയിന്നുന്ന   ഴിഴയങ്ങലില്  ഄഴയക്തതയുള്ള 
തിനാല്  ധന ഴകുപിടെ ഩയികവാധനയ്ക്കുകവശം   
ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

തീരുഭാനം :- 
 

05.08.2019-ടറ 1683/2019-ടറ  ഈത്തയഴില്  
പ്രതിഩാദിന്നുന്ന കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  
(20.06.2019 ഖണ്ഡിേ 2.4.17) 11.06.2018-ടറ 
1581/2018/തഷവബഴ ഈത്തയഴ്   രോക്കാ   തീരുഭാനിച്ചിരു 
ന്നില്ല എ. കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. ഄതിനാല്  11.06.2018-ടറ  
1581/2018/ തഷവബഴ ഈത്തയഴ് രോക്കിമ നെഩെി  
രോനഃഩയികവാധിക്കാനും  ടേല്കട്രാണ്  നിര്മ്മിന്നുന്ന  LED 
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 നെഩെി:-  1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)  ഴകുപ്  

 
4.60 ടോല്ലം ജില്ലാ നിംാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  29.07.2019-ടറ  േത്ത് ( SRG 711/19 

- CC/342/19)  
കപ്രാ.നം. 255/20    ഄെെല്  30,00,000/- രൂഩ(തനത് പ്്) 
കഩയ്:- ആെമുലയ്ക്കല്  ഗഴ. LPS - മുതല്  ഐഷ് നിംാെ് ഴടയയുള്ള ബാഗത്ത് CC-TV 

േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഭാറിനയ പ്രശ്നം നിമന്ത്രിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ആെമുലയ്ക്കല്  LPS മുതല്  ഐഷ് 
നിംാന്റുഴടയയുള്ള  ബാഗത്ത്  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 നെഩെി:-  1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)  ഴകുപ്  

(കമാഗം  5.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിച്ചു) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഈല്പന്നങ്ങളും  ശ്രഴണ ഷസാമിേളും  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  ഴാങ്ങാ    
ഄനുഭതി  നല്ോനും  തീരുഭാനിച്ചു. ഇ ഴിഴയം  കോര്  
ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിടന  ഄരിമികക്ക്താണ്. 

തീരുഭാനം :- 
 

 ഄനുഭതി  നല്കു.. CCTV  കഭാണിറ്റര്  ടേോനും തുെര്  
നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും ക്രഭീേയണം ഈ്ാേണം. 
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ഄനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 പ്രി ഷിപല്   ടഷക്രേരി (റൂരല് ) തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് 
3 കഡാ.ടേ.എ   സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കേറ്റ് നിംാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
4 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്  
5 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്   

6 രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   

7 േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് 
8 ഡമരക്ടര്, കേറ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
9 എക്സിേീേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി) 
10 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
11 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 

12 ഭിശ   ഡമരക്ടര് , എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി) 
13 േീപ് എക്സിേീേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

14 ഡമരക്ടര്, ഴനിതാവിുപകക്ഷഭ ഴകുപ്(പ്രതിനിധി) 
15 ഡമരക്ടര്, േിറ 
16  എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ുപേിതവ ഭിശ   
17 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
18 കേറ്റ് േണ്ഷ്േെ്. അര്ദ്ര്ം ഭിശ   
19 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 

 
 

 
 


