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No/9/2019/SRG/LSGD(4) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
26.09.2019 ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ നെഩെി ഴിഴയം 

 

കമാഗം  യാഴിടറ  10.30 ഭണിക്ക്  ടഷക്രട്ടരികമറ്റിടറ ഷൗത്ത് 
കോണ്പര ഷ് സാലില്  ആയംബിച്ചു. ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 
കമാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം 
അനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു..

 

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി-അഴകറാേനം 
 

   25.09.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 24.12 വതഭാനഭാണ്.   ട്രശരിേലില്  

 ഷഭര്പ്പിച്ച ബില ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ഇത് 25.46 വതഭാനഭാണ്.ഏറ്റവം കൂടുതല്  

ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ്  േണ്ണൂര്    ജില്ലമിലം  (27.35%) ഏറ്റവം കുരഴ്എരണാകുലം   

ജില്ലമിലഭാണ് (22.13 വതഭാനം).  92.23  കോെി രൂഩയുടെ 3076 ഫികേ്  ട്രശരിമില്  

ടഩ ഡിംഗ് ആമി ഉ്്. ടഭമിെന ഷ് രാനാറു ക കൂെി കേര്ത്താല്  132.51 കോെി 

രൂഩയുടെ 4046 ടഩെിംഗ് ഫികേ്   ട്രശരിമില്  ഉ്്. ഏറ്റവം അധിേം ടഩെിംഗ് 

ഫില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാണ്. 2845 ഫികേലിറാമി 59.76 കോെി രൂഩ. 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു.. 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം 

 

                 

 

 

 

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം 

 

 

 

 

 

 

 

 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 24.24 % 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 29.88 % 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 19.84 % 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24.08 % 

കോര്പ്പകരശ   21.82 % 

ആടേ 24.12 വതഭാനം 

1 േണ്ണൂര്  27.35 %         8 തിരുഴനന്തരോയം 23.73% 

2 ഴമനാെ് 27.03  % 9 ഭറപ്പുരം 23.6 % 

3 ഇടുക്കി 25.64 % 10 തൃശ്ശൂര്  23.51 % 

4 ആറപ്പുള 25.06 % 11 ഩാറക്കാെ് 23.49 % 

5 കോളികക്കാെ് 24.75 % 12 ഩത്തനംതിട്ട 23.4 % 

6 ടോല്ലം 24.38  % 13 ോഷരകഗാഡ് 22.47 % 

7 കോട്ടമം 23.82  % 14 എരണാകുലം 22.13  % 
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ടഩാതു ഴിബാഗം, എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി, എപ്.ഷി യുടെ ടേറഴ് വതഭാനം 

താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്. 

ജനരല്  എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി എപ്.ഷി 

28.89 % 19.76 % 22.83 % 18.87% 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20- ടറ ഩദ്ധ്തിടച്ച ബിലറവം ഇകത ദിഴഷം (ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  25)                              

മു   ഴര്ശങ്ങലിടറ ടേറവം താടള കേര്ന്നു.. 
 

2019-20  - 24.12 % ടഩെിംഗ് ഫില്  അെക്കം (25.46 %) 

2018-19  - 30.49 % 

2017-18  - 20.57 % 

2016-17  - 2.27  % 

 

2.    മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക്    
       ഴിശമങ്ങ്  

 

2.2  20.06.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.2 (3.6)   
 

കേയല കേറ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിറ്റി, രാനൗ്് ഴാട്ടര്   
ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ്  തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില്  മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്ത 
തുേയുടെ ജില്ല തിയിച്ച ബില് (ഴമനാെ് ജില്ല ളിടേ)  ഴിവദാംവങ്ങളും പ്രഴര്ത്തിേളുടെ എുംവം 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ േളിഞ്ഞ കമാഗത്തില്  ഴിറമിരുത്തിരു.. ഴമനാെ് 
ജില്ലയുടെ ഴിവദാംവങ്ങ്   കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി ഡിഴിശ   േീപ് 
കമാഗത്തില്  അഴതയിപ്പിച്ചു. ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു., 

കപ്രാജക്ടുേളുടെ എുംം 

ഏജ ഷിയുടെ കഩയ് 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 ആടേ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ടേയ്തതുേ (റക്ഷം) 

K.S.E.B 21 21 13 28 83 436.12 

K.W.A 25 26 53 83 187 1067.67 

G.W.D 32 32 23 33 120 177.68 

Other Agencies 30 20 23 18 91 476.49 

Total 108 99 112 162 481 2157.96 
 

          ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതവത്തില്  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
അദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുകെയും  ടഷക്രട്ടരിഭാരുകെയും   കമാഗം   അെിമന്തിയഭാമി ഴിലിച്ചു  കേര്ത്ത്  
ഇനി പൂര്ത്തിമാക്കാനുള്ള ടഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രതിത്തിേ്  പൂര്ത്തിമാക്കാ   നെഩെി 
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ഷവീേയിക്കണം. കമാഗത്തികറയ്ക്ക് KSEB, KWA,  GWD തുെങ്ങിമ  ഏജ ഷിേലിടറ  
ഫന്ധടപ്പട്ട  ജില്ലാതറ  ഉകദയാഗസ്ഥടയയും ഴിലിക്കണം.  ഇതിനാഴവയഭാമ നിര്കേവം കേറ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി ഡിഴിശ   േീപ്  നല്േണം. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്          

KSEB, KWA,  GWA – തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേളുടെ  കഭധാഴിേളുടെ കമാഗം ഴിലിച്ചു  
കേര്ത്ത് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിേ്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാ   
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് നെഩെി ഷവീേയിക്കണം. 

                നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി,എ) ഴകുപ്പ് 

2.3 30.07.2019 കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്   
 

2.3 (4.9)  
 തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
 തഷവബഴ േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ 25.03.19 ടറ DB6 6/ജനരല് /2019/CE/തഷവബഴ   
നമ്പര്േത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).  

 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്ന്നുള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ ബയണാനുഭതി, ഷാകെതിോനുഭതി 
ഇഴയ്ക്കുകവശം ടെ്ര്  ടേയ്യുകമ്പാ്  ടെ്ര്  തുേ  റ്റി.എഷ്. തുേകമക്കാ്  േിറകപ്പാ്  
കുരഴാമിയിന്നും. ഇങ്ങടനയുള്ള ഷാസേയയത്തില്  ടെ്ര്  കഷഴിംഗ്ഷ് ഉഩകമാഗിച്ച ബില് ഭറ്റു 
കപ്രാജക്ടുേ്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  എടുക്കാറു്്. സുകറഖാ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്   
കപ്രാജക്ട് തുേമാണ് കേര്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് PWD ഭാനവറിടനതിയാണ്. ഈ 
ഷാസേയയത്തില്  സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ബയണാനുഭതി/ ഷാകെതിോനുഭതി തുേയും 
ടെ്രിനുകവശമുള്ള തുേയും പ്രകതയേഭാമി കേര് ക്കാനുള്ള ക്രഭീേയണം തകേവഷവമംബയണ 
ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുഭാമി േര്ച്ച ബില ടേയ്ത്  ഐ.ടേ.എം. എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  
നെത്തണം. 

 

2.4 29.08.2019 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്   

 

2.4 (3.4) 
             01.08.2019 ടറ 6105/2019/ ധന ഉത്തയവ പ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് 
ഴിേഷന പ്ിടെ യ്ാം ഗഡു അനുഴദിച്ച ബിലിട്ടു്്. ഇങ്ങടന ഗഡു നല്േിമകപ്പാ്  ഴിഴിധ 
ആഴവയങ്ങ്ക്കാമി (ഉദാ. KWAന്നു നല്കേ് ടഴള്ളക്കയ കുെിശികിേ, ഫറപ് ബഴന 
ഩദ്ധ്തി പ്രോയം സഡ്കകക്കായ്ക്ക് നല്കേ് മുതല്  തുേയുടെ തിയിച്ച ബിലെഴ്) യ്ാം ഗഡുഴില്  
നി.ം ധനഴകുപ്പ് തുേ കുരവ ടേയ്തിട്ടു്്. ഇപ്രോയം ടേയ്ത കുരഴ് അതത് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ ഩദ്ധ്തിടേറഴാമി ഐ.ടേ.എം. കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  
ഴരുത്തുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ഐ.ടേ.എം. എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  
ടേയ്യണം. 

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

            2) എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം. 

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

       3)എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം.  
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2.4 (3.5) 

           തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പൊടത 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലൂടെ ഴിഴിധ ഩദ്ധ്തിേ്  പ്രലമടക്കടുതിടമ കനയിൊ   ഩദ്ധ്തി 
നെപ്പാന്നു.്്. ഇതുകൂെി ഐ.ടേ.എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ടോണ്ടുഴരുന്നതിന് 
ഷാധിന്നുടഭ.ം ഐ.ടേ.എം പ്രതിനിധി അരിമിച്ചു.  അതിനായുള്ള േയെ്  തയ്യാരാക്കി  
ഐ.ടേ.എം. കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികറയ്ക്ക് നല്േണം. 

   നെഩെി – 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി)ഴകുപ്പ്   

                                                             2)എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം 

2.4 (3.6) 
 നിര്മ്മാണ  കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഷാകെതിോനുഭതി, ടെ്ര്, എരാനിടഭെ് തുെങ്ങിമഴ 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില് രോകയാഗതി തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അഴതയിപ്പിച്ചു. 
ഴിവദാംവം ചുഴടെ കേര്ന്നു.. 
 

TS കഴ് 
കപ്രാജക്ടുേ്  
(എുംം) 

TS 
നല്േിമത് 

വതഭാനം ടെ്ര്  
ടേയ്തത് 

വതഭാനം എരാനിടഭെിന് 
ഴച്ച ബിലത് 

വതഭാനം പ്രഴര്ത്തി 
തുെങ്ങിമത് 

 

95974 
 

67,292 
 

70.11 % 
 

16828 
 

25.01 % 
 

13803 
 

20.51% 
 

10781 

നെഩെി – 1) തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
2.4 (3.7) 
          ഫറപ്  ബഴന  ഩദ്ധ്തി നെത്തിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച ബില് കൃതയഭാമ രു  അഴകറാേന 
രികപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് നല്േണം.  കനട്ടങ്ങളും കനയിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളും  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച ബില് രു അഴകറാേനരികപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നു മു ഩ് നല്േണം.  
 

നെഩെി – 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്   
 2) േീപ് എിിേട്ടട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ഫറപ് ഭിശ   

2.4 (3.10) 
            ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേ്  ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പാണ് നിര്ഴസണം 
നെത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല്  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനത്തിന്  പ്രകതയേ ഴകുപ്പ് ഇകപ്പാ്  
രൂഩീേയിച്ച ബിലിട്ടു്്.  ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഷാമൂസയനീതിയുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ടതും ഴനിതാ 
വിശുഴിേഷനത്തികെയും കപ്രാജക്ടുേ്  നിര്ഴസണം നെത്താനും  ടഴറ്റിംഗ് നെത്താനുമുള്ള  
ചുഭതറ നിശ്ചമിച്ച ബില് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം  സുകറഖ/ഷാംഖയ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  
ടേയ്തിട്ടു്്.  ഇതനുഷയിച്ച ബില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴനിതാ വിശുഴിേഷന കഭഖറമിടറ 
കപ്രാജക്ടുേ്  ജില്ലാ ഒപീഷര്, ഴനിത വിശു ഴിേഷനം  ആണ് നിര്ഴസണം 
നെകത്ത്ത്.  എന്നാല്  ഈ ഉകദയാഗസ്ഥന്  DDO കോഡ്  ഇല്ല.  അതിനാല്  ഴനിതാ 
വിശു ഴിേഷനം ജില്ലാ ഒപീഷര്ക്ക് DDO കോഡ് അനുഴദിന്നുന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച ബില പമല്  
അെിമന്തിയഭാമി  ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം.  

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

                                                               2) ഴനിതാവിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  

3) ധനഴകുപ്പ്  
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2.4 (4.4) നിറമ്പൂര്  നഗയഷബ  
ഫഹു. യാജയഷബാ എം.ഩി  ശ്രീ അബ്ദു്  ഴസാഫ്.ഴി.യുടെ  േത്തും നിറമ്പൂര്  നഗയഷബാ  
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.04.2018-ടറ  G2/G3-3507/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 708/2019)  
 

           നഗയഷബമിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഷകെതങ്ങളും  13 
ഩട്ടിേജാതി  ഷകെതങ്ങളും ഉ്്.  ഇഴിെടത്ത കുട്ടിേളുടെ ഩഠന നിറഴായം  
ഉമര്ത്തുന്നതിന്  ടപഷിറികറ്ററ്റര്ഭാടയ  ഴയ്ക്കാനും അഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം  4000/- രൂഩ  
കഴതനം നല്ോനും അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. ഇത് ഭറപ്പുരം പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഴിവദഭാമി 
ഩയികവാധിച്ച ബില് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. തുെര്  നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
ഡിഩി ഡിഴിശ   േീപിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

2.4 (4.9)  

    കുലത്തൂപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
     കുലത്തൂപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  16.10.2018-ടറ േത്തും ഉള്ളെക്കം 
     ടേയ്തിയിന്നുന്ന     രികപ്പാര്ട്ടുേളും  ( (SRG/691/19/   LSGD - RC2 - 157/18) 

 

              ഷംഗീതഞ്ജനാമിരുന്ന  ശ്രീ യഴീന്ദ്ര   ഭാേറുടെ  ജന്മനാൊമ  കുലത്തുപ്പുള 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  അകേസത്തിടെ സ്മയണ നിറനിര്ത്തുന്നതിനാമി  „യാഗഷകയാഴയം‟ 
എന്ന  സ്മായേ ടേട്ടിെത്തിടെ  നിര്മ്മാണം  2009-10-ല്  ആയംബിച്ചു. 40 വതഭാനം 
പൂര്ത്തിമാമി. ഩിന്നീെ് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം നെന്നില്ല. 29.01.2015-ല്  തകേവഷവമം 
ബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  കേംഫരില്  നെന്ന കമാഗത്തിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  സ്മായേ നിര്മ്മാണം രോനയായംബിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.  2018-19-ല്  168/19 
പ്രോയം കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപ്പടുത്തി.  ആടേ 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  അഡവ. ടേ. യാജുഴിടെ ആസ്തി ഴിേഷന പ്ില്  
നിന്ന്40.00 റക്ഷം രൂഩയും ആണ്  ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ഇതിടെ നിര്മ്മാണ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  പൂര്ത്തീേയിന്നുന്നതിടെ ചുഭതറ ശ്രീ.യാജീഴ് അഞ്ചറിടന 
ഏല്പ്പിന്നുന്നതിന്   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില് 

 ഇതു ഩയികവാധിച്ച ബില് ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട്  നല്ോ   തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  

േീപ്   എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.. ഈ പ്രതിത്തിയുടെ പ്രകതയേ ഷവബാഴം 

ഩയിഗണിച്ചും വില്പ ഫഴദഗ്ധയം ഩയിഗണിച്ചും ഇതിടെ നിര്മ്മാണം ശ്രീ. യാജീഴ് 

അഞ്ചറിടന ഏല്പ്പിക്കാടഭന്ന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

അരിമിച്ച ബിലതനുഷയിച്ച ബില് അനുഭതി നല്കു..       

 
 

        നെഩെി:-  1)  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ്   
          2)  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഭറപ്പുരം 

                 3) േീപ് ഡിഩി ഡിഴിശ , കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  

 നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആര്.ഷി)ഴകുപ്പ് 
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2.4 (4.16) 
       ോറിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ോറിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.07.2019-ടറ േത്ത് (SRG/738/19) 
 

        ഩഞ്ചാമത്തില്  ക്ലീ   ോറിമാര്  ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി  അഫജഴ ഭാറിനയങ്ങ്  
എനര്ജി  പ്ലാെികറയ്ക്ക് ടോണ്ടു കഩാകുന്നതിനുള്ള  ട്രാ കപാര്കട്ടശ    ടേറഴ്  ശുേിതവ 
കഭഖറമികറയ്ക്ക്  ഭാറ്റി ഴച്ച ബിലിയിന്നുന്ന  10 വതഭാനം  തുേമില്  നി. നല്ോ   അനുഭതി  
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.   

 2019 ടഭമ് ഴടയ 7,02,568/- രൂഩമാണ് പ്രഴര്ത്തന നംം. 2019 ടഭമ് ഴടയ 
4,79,068/- രൂഩ VGF റബിച്ചു. ഇതു കുരച്ച ബിലാലള്ള നംം 2,23,500/- രൂഩമാണ് എന്ന് ശുേിതവ 
ഭിശ   എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  അരിമിച്ചു.  

തീരുഭാനം : അടുത്ത കമാഗത്തില്  ക്ലീ   കേയല േമ്പനി ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടടര കൂെി ക്ഷണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടറുടെ ഴിവദീേയണഭായാഞ്ഞ് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും.  

 നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ്  

2.4 (4.30) 

    കേലേം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കേലേം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  13.03.2017-ടറ 930/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
പ്രഷിഡെിടെ  15.06.2017-ടറ  േത്തും  േണ്ണൂര്  ജില്ലമിടറ  ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩട്ടട്ടി 
ഡമരക്ടറുടെ  13.09.2017-ടറ  B2-5424/17-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  (SRG/267/19  LSGD - 
DA1/400/ 2017- LSGD ) 
കപ്രാ.നം. 9/17     അെെല്  1,90,000/- (CFC) 
 

കഩയ് :-  ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ പ്ലാെിന് ഷര്വീഷ് രിപ്പമരിംഗ്  
 

മൂന്നയ ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ഇ ഷികനറ്റരിന്  ഷര്വീഷ്, രിപ്പമര്  എന്നിഴയ്ക്കാമി  
15.12.2016-ന്  ടെ്ര്  ടേയ്തു. Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut ടെ ടെ്ര്  
1,90,000/- രൂഩയും RXD Kotta Industries, Kondotty Malappuram-ടെ  1,96,575/- രൂഩയും 
ആമിരു.. യ്ാഭത്ത േമ്പനി   EMD,  പ്രാഥഭിേ ഉെമ്പെി  എന്നിഴ ഴച്ച ബിലില്ല.  അതിനാല്  
Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, എന്ന േമ്പനിടമടോ്് പ്രതിത്തി ടേയ്യിപ്പിച്ചു.  എന്നാല്  
ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്   ടഷക്രട്ടരി നല്േിമിരുന്നില്ല.  ഈ ഷാസേയയത്തില്   കുരഞ്ഞ കരറ്റ് േവാട്ട് 
ടേയ്ത Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut ടെ  ടെ്ര്  അംഗീേയിച്ച ബില് തുേ  
നല്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

തീരുഭാനം:- ഇതികന്മല്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  നെഩെിടമടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 
       

                         നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
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2.4 (4.37) 
തലിപ്പരമ്പ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.06.2019 ടറ േത്തും 27.03.19 ടറ 16/16-ാാാം 
നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനവം (SRG 541/19- CC 344/19) 

 
            2018- ടറ പ്രലമത്തില്  തലിഩരമ്പ് താലൂക്കാശുഩത്രിമിടറ ോറപ്പളക്കം ടേന്ന 
ടഷപ്റ്റ്റിേ് ൊെ് ടഩാട്ടി തേര്ന്നിരു.. അെിമന്തിയ ഷവബാഴമുള്ളതാമിരുന്ന തിനാല്  
ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത ഇത് വയിമാന്നുന്നതിന് രു കപാണ്ഷടര േട്ത്തി 
േയാറുോയനാമ ശ്രീ ഷകന്താശ് കുഭാര്  മുകഖന പ്രതിത്തി നെത്തി. എന്നാല്  
കപാണ്ഷരാമ ABC ഗ്രൂപ്പ് മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ദുയിതാവവാഷ പ്ികറയ്ക്ക് കനയിട്ടു ഩണം 
നല്േിമതിനാല്   കപാണ്ഷര്ശിപ്പില്  നിന്ന് ഩിന്മാരി. ഈ ഷാസേയയത്തില്  
ഴാറുകഴശ   നെത്തിേയാറുോയന് തുേ നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
   

        
തീരുഭാനം :  തലിപ്പരമ്പ് മുനിഷിപ്പല്  എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ട് കമാഗം  

ഩയിഗണിച്ച ബിലില്ല. തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േിപ് എഞ്ചിനീമര്  
ഇത് കനയിട്ട് ഩയികവാധിച്ച ബില് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. ശുേിതവ 
ഭിശനില്  നിന്ന് ഇതിടെ തുേ നല്ോ   േളിയുകഭാ എന്ന് 
ഩയികവാധിക്കണം. േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് തീരുഭാനിന്നും.   

     

 
 
  
 

2.4 (4.39) 
    ോഴന്നൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
    ോഴന്നൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 30.05.2019-ടറ  േത്ത്   (SRG-  513/19) 

        എം.എ   റക്ഷം ഴീെ്  രോനരുദ്ധ്ായണ ഩദ്ധ്തിമില്ടപ്പടുത്തി  ജനരല്     
ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട  9 ഴീടുേളും  ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട  12 ഴീടുേളും  
രോനരുദ്ധ്യിന്നുന്നതിന്  07.01.2011-ല്  18,75,000/- രൂഩ കേയല  കേറ്റ്  സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡ്  
നല്േിമിരു.. ഈ തുേ ഇയട്ട ഴീെ് റ്റ ഴീൊന്നുന്നതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
             

തീരുഭാനം :-  ഇതിന് അനുഭതി നല്ോടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്തു. അനുഭതി നല്കു.. 

                        നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 

 
 
 

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

3) എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ   
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2.4 (4.52) 
     ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 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   അെെല്  19,80,000/- രൂഩ  

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

കഩയ് – കത   രാനാഭം 
  കത   ഉത്ഩാദിപ്പിന്നുന്നതിനുകഴ്ിയുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
ഷഭിതി   അനുഭതി  നിയഷിച്ചു.    കോര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റിയുടെ  അനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
2017-18-ലം ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമിട്ടുട്ന്ന്  കമാഗം  നിയീക്ഷിച്ചു. കോര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ച ബിലതനുഷയിച്ച ബില്  മു   ഴര്ശം ഇത് നെപ്പാക്കിമതു ഷംഫന്ധിച്ച ബില്  
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഩയികവാധിച്ച ബില് രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േി. 
 

തീരുഭാനം :-            മു   ഴര്ശം ഇത് ഭിേച്ച ബില   യീതിമിറാണ്   നെപ്പാക്കിമടത.ം 

                            രാനാഭഴിേഷന  േമ്മീശണര്    അരിമിച്ച ബിലതനുഷയിച്ച ബില്   അനുഭതി  
                            നല്കു.. എന്നാല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിച്ച ബിലതുകപ്പാടറ 

                            ഗ്രൂപ്പു മുകഖന നെപ്പാകക്ക്താണ്.  

 
 
 

 

3. ടഩാതുഴിശമം 
 

 ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം , ആകയാഗയം ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പുഭാമി  ഫന്ധടപ്പട്ട്      
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെപ്പാന്നുന്ന  ഩദ്ധ്തിേലില്  നിറനില്ന്നുന്ന  പ്രശ്നങ്ങ്  
േര്ച്ച ബില ടേയ്യുന്നതിന്  ഫഹു.ആകയാഗയ- ഷാമൂസയ നീതി - ഴനിതാ ഴിേഷന ഴകുപ്പു 
ഭന്ത്രിയും ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയും ഴകുപ്പുകഭധാഴിേളുഭാമി 
04.09.2019 ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ തീരുഭാനപ്രോയം താടള ഩരയുന്ന 
തീരുഭാനടഭടുത്തു. 

 
 
3.1.1 06.05.2013-ടറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) 1209/2013 തഷവബഴ നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം     

കേയല കഷാശയല്  ടഷേട്ടയിറ്റി ഭിശന് ഴിസിതം നല്കുന്നതിന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അനുഭതി നല്േിമിട്ടു്്. ഈ ഉത്തയഴ് പ്രോയം 
തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഈ ഴര്ശം  കൂെി  തുേ  ഫേഭാരാ    അനുഭതി  
നൽകു.. 
                      നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ/എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
  

           നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ  (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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3.1.2 അെണഴാെി െീച്ച ബിലര്ഭാര്ന്നും ആമഭാര്ന്നും അധിേ കസാണകരരിമം  
നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിസിതം ഫന്ധടപ്പട്ട തകേവഷവമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴേമിരുത്തണം. തുേ ഴേമിരുത്തിമിട്ടില്ലാത്ത 

തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   ധനഴകുപ്പ് അരിമിച്ച ബില പ്രോയമുള്ള തുേ 
ട്രശരിമികറക്ക് ട്രാ ഫർ ക് ടക്രഡിറ്റ് ടേയ്യണം.  

എന്നാല്  ഴിേഷന പ ്് കുരവള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക ്
ഇതിനുള്ള തുേ തനതു പ്ില്  നി.ം ടേറഴളിക്കവന്നതാണ് ഇങ്ങടന തനത് 
പ്് ഉഩകമാഗിച്ച ബില് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുന്നഴര്ക്ക് ഴിേഷന പ്ില്  നിന്ന് 
തുേ ട്രാ ഫര്  ടക്രഡിറ്റ് ടേയ്യണടഭന്ന നിഫന്ധന ളിഴാക്കണടഭന്ന് 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിച്ചു. ഇതിനുള്ള പമല്  
അെിമന്തിയഭാമ ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനക്ക് നല്േണം.  

 
            നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ് 

 

3.1.3    വായീയിേ ഭാനഷിേ ടഴല്ലഴിലിേ്   കനയിടുന്ന  ബിന്നകവശിക്കായാമ  കുട്ടിേ്ക്ക്  
കസ്കാലര്ശിപ്പ്, ഫത്ത എന്നിഴ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  നഗയഷബേളും 
നല്കു.്്.  രു കുട്ടിക്ക് വയാവയി 22,000/- രൂഩ മുതല്  28,000/- രൂഩ  ഴടയ 
നല്കേ്ി ഴരും. 12 ഭാഷവം ഇതു നല്േണടഭന്നാണ് നിര്കേവടഭെിലം  
പ്ിടെ അഩയയാപ്തത മൂറം  എല്ലാ ഭാഷവം നല്ോത്ത രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും 
ഉ്്.  ഈ ഷാസേയയത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും  ഴിസിതം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നു് നല്ോവന്നതാണ്. 

3.1.4. ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പിടെ 23.03.2019-ടറ  ICD3/A7-726/19-ാാാം 
നമ്പയായുള്ള  ഷര്ന്നുറര്  പ്രോയം ഇകപ്പാ്  അനുഭതി റബിച്ച ബിലിട്ടുള്ള  
അെണഴാെിേളുടെ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 31.03.2019-നേം ആയംബിച്ച ബിലിട്ടിടല്ലെില്  
ഇനിടമായരിമിപ്പു്ാകുന്നതു ഴടയ എല്ലാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും നിര്ത്തി ഴയ്ക്കാ   
ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഡമരക്ടര്  നിര്കേവിച്ച ബിലിരു.ടഴെിലം ഇത് 
രോക്കിമിട്ടുട്ന്ന് ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടര്  അരിമിച്ചു.  

 

  എന്നാല്  ഴനിതാവിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് സ്ഥറത്തിടെ റബയതമനുഷയിച്ച ബില്   
7 പ്ലാനുേ്  തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. രോതിമ അംഗനഴാെി ടേട്ടിെങ്ങളുടെ 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഇതില്  നിന്ന് അനുകമാജയഭാമഴ ടതയടഞ്ഞടുകക്ക്താണ്. 
പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് മു ഩ് അംഗീേയിച്ച ബില പ്ലാ   പ്രോയം നിര്മ്മാണം 
നെത്താവന്നതാണ്.  

        നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.1.5. രോതിമ അംഗനഴാെിേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും  ഩളമതിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിന്നും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പില്  നി.ം  തുേ അനുഴദിക്കാറു്്. ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴകുപ്പും  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ  
ഴേമിരുകത്ത്ത്. ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.യ്ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്ത് നിര്മ്മാണം 

                  നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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നെത്തണടഭന്ന് ഴകുപ്പിടെ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച ബില് താടളഩരയുന്ന 
തീരുഭാനടഭടുത്തു.  

തീരുഭാനം :  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന  ഴകുപ്പു നല്കുന്ന  ഴിസിതം  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഫേഭാറുന്ന യീതി ബാഴിമില്  
ഫേടക്കാള്ളുന്നതിന് ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പുതറത്തില്  
(തകേവഷവമബയണ ഴകുപ്പ്,  ഴനിതാവിശു ഴിേഷനം, 
ധനഴകുപ്പ്,  ടഩാതുഭയാഭത്ത്) േര്ച്ച ബില ടേയ്യുന്നതിന് 
തീരുഭാനിച്ചു. ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച ബില പമല്  ധനഴകുപ്പിന് 
നല്േണം. 

          നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ് 
 

3.1.6. വിശുകക്ഷഭ ഷഭിതിേളുടെ ആബിമുഖയത്തില്  ജില്ലേലില്  ക്രകശേ് ക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന് ഴിസിതം നല്കേ്തിടല്ലന്ന് കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു.   

നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
3.1.7    2019-20 - ല്  ടതയഞ്ഞടുത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്ര 

ങ്ങലാന്നുന്നതിനും േിറ േമ്മട്ടണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളുടെ പ്രഴര്ത്തനം 
ആഴ്ചമിടറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിക്കൂരാക്കാനും നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   
(NHM) റക്ഷയഭിടു.. ഇപ്രോയം ആടേ 504   കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത്       
(പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും      േമ്മട്ടണിറ്റി  ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളും കേര്ത്ത്).  
ഇതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ആണ്  നെത്തുന്നത്. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അധിേ തുേ ടേറഴളിക്കാ   തയ്യാരാടണെില്  ഈ 
ഴിസിതം  NHM -ന് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   അനുഭതി നല്കു.. 
ഇതിനാഴവയഭാമ നിര്കേവം ട്രശരിേ് ക്ക് നല്ോടഭന്ന് ധനഴകുപ്പ് പ്രതിനിധി 
കമാഗത്തില്  അരിമിച്ചു. ഇതിനുകഴ്ി പമല്  ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം. 

 
 നെഩെി :-  തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 

 

3.2. ധനഴകുപ്പിടെ 6-9-2019 ടറ 7219/2019/Fin നമ്പര്  ഉത്തയവ പ്രോയം 41 
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേ്ന്നും 4 കോര്പ്പകരശനുേ്ന്നും 14-ാാാം ധനോയയ േമ്മീശ   
അഴാര്ഡു തുേമില്  നിന്ന് 67,61,02,277/- രൂഩ ടഩര്കപാഭ ഷ് രാനാൊമി 
അനുഴദിച്ച ബിലിട്ടു്്. കൂൊടത 29.08.2019-ടറ 6950/2019 /Fin നമ്പര്  ഉത്തയഴ് 
പ്രോയം 50 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് ഇകതകഩാടറ 8,41,55,800/- രൂഩയും 
അനുഴദിച്ച ബിലിട്ടു്്.  2017-18-ല്  നല്കേ് ഈ തുേയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  
ഇകപ്പാളാണ് അനുഭതി നല്േിമത്. ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാറു കഩകമാഗിച്ചുള്ള 
പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുടെ തുേ നല്കുന്നതികനാ ഭാനദഡപ്പ്രോയമുള്ള രോതിമ 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുന്നതികനാ ഈ തുേ ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തി കബദഗതിക്ക് ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  30 ഴടയ   ഷഭമം  ദീര്ഘിപ്പിച്ചു  
നല്േിമിട്ടു്്.    മുേലില്   ഩരഞ്ഞ  ഉത്തയവ  പ്രോയമുള്ള      നഗയഷബ 
േ്ന്നും രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും അധിേഭാമി 10 ദിഴഷം കൂെി നല്ോനും 
തീരുഭാനിച്ചു. ഇതിനേം നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  പൂര്ത്തിമാക്കാ   ആഴവയഭാമ     
നിര്കേവം    ഈ   നഗയഷബേ്ന്നും   രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും   നഗയോയയ 
ഡമരക്ടറും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറും നല്േണം. ഈ ഉത്തയവ പ്രോയമുള്ള 
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ഴിസിതം സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  Receipt side-ല്  കേര്ക്കാനുള്ള നെഩെി 
ഐ.ടേ.എം. എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്   ഷവീേയിക്കണം.  
 

നെഩെി :-  1)  തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
            2) എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം  
 

3.3    ത്രിതറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷംയുക്തഭാമി നെപ്പാന്നുന്ന കപ്രാജക്ടുേലില്  
മുഖയ നിര്വസണ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഭറ്റു തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
തുേ ഫേഭാറുന്ന യീതിമാമിരു. നിറനിന്നിരുന്നത്. ഇതിനുഩേയം 
അകറാട്ട്ടഭെ് യീതിമില്  തുേ ഫേഭാരണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പ് ഉത്തയഴിരക്കി. ഇത് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  അഷൗേയയം ഉ്ാന്നും എന്നതിനാല്  േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം 31.03.2019 ഴടയ ഩളമ യീതി തുെരുഴാ   ധനഴകുപ്പ് അനുഭതി 
നല്േിമിരു.. ഈ ഴര്ശം മുതല്  ധനഴകുപ്പ് നിര്കേവിച്ച ബിലിരുന്ന അകറാട്ട്ടഭെ് 
യീതി നെപ്പാന്നുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച ബില് 29.08.2019-ടറ  കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
േര്ച്ച ബില ടേയ്തിരു.. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുഭാനപ്രോയം ഫറപ് 
ഷി.ഇ. യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതമില്  ധനഴകുപ്പികറതെക്കം ഫന്ധടപ്പട്ട 
ഉകദയാഗസ്ഥരുഭാമി  04.09.2019-ല്  ഈ ഴിശമം േര്ച്ച ബില ടേയ്തു. ഈ 
കമാഗതീരുഭാന പ്രോയം താടള ഩരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷംയുക്തഭാമി നെപ്പാന്നുന്ന കപ്രാജക്ടുേളുടെ 
മുഖയ നിര്വസണ ഏജ ഷിമായുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് 
ഩൊലിേലായുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജക്ടില്  ഴിബാഴനം 
ടേയ്തിയിന്നുന്ന പ്രോയം അകറാട്ട്ടഭെ് റ്റത്തഴണമാമി നല്േണം. മുഖയ 
നിര്വസണ സ്ഥാഩനം രിേവിഷിശ  /ഫില്  തുേ പ്രോയം തുേ 
ആഴവയഭനുഷയിച്ച ബില് അകറാട്ട്ടഭെില്  നിന്ന് ടേറഴളിക്കണം. ഫറപ് 
ഩദ്ധ്തിമെക്കം ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് തുേ ഫേഭാകര് 
അഴഷയങ്ങലില്  റബയഭാമ അകറാട്ട്ടഭെില്  നിന്ന് തുേ ഗുണകബാക്താഴിന് 
കനയിട്ടു നല്കേ്താണ്. 

മുഖയ നിര്വസണ സ്ഥാഩനത്തിന് അകറാട്ടുടഭൊമി റബിന്നുന്ന തുേ 
ടേറഴളിന്നുന്നതിന് ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  
ഐ.ടേ.എം ടേയ്യണം.  

     നെഩെി :-  1)  തകേവഷവമംബയണ(എപ്.എം)ഴകുപ്പ് 
                  2) എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം  

3.4   കേയല കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശ   
  കേയല കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശ   പ്രഷിഡെിടെ 18.09.19-ടറ   േത്ത്.  

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഗങ്ങലികറക്ക് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
അകഷാസ്സികമശ   പ്രതിനിധിടമ ഩടെടുപ്പിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.   
തീരുഭാനം :        04.10.2002- ടറ 163/2002/തഷബഴ ഉത്തയഴ് അനുഷയിച്ച ബില് 

ഡി.ഩി.ഷിേലില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാ 
സ്സികമശ   നാഭനിര്കേവം ടേയ്യുന്ന ജില്ലമിടറ രു 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡറു കം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അകഷാസ്സികമശ   നാഭനിര്കേവം ടേയ്യുന്ന ജില്ലമിടറ 
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യ്് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡറു കഭാരും പ്രകതയേം 
ക്ഷണിതാക്കാലാമിയിന്നുടഭ.ം അഴടയ ഡി.ഩി.ഷി 
കമാഗങ്ങലികറയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കണടഭ.ം നിര്കേവിച്ച ബിലിട്ടു്്.  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാസ്സികമശനില്  നിന്ന് 
കനാഭികനറ്റു ടേയ്യുന്ന മുരയ്ക്ക് ഒകയാ ജില്ലമിലം രു 
പ്രതിനിധിടമ  ഡി.ഩി.ഷി -മില്  ഩടെടുപ്പിക്കാ   നിര്കേവം  
നല്കു..   

     നെഩെി :-   തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
 

3.5. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിേഷന പ്ിടറ ജനരല്  ഴിസിതം, പ്രകതയേ ഘെേ 
ഩദ്ധ്തി, ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധ്തി എന്നീ ഴിസിതങ്ങളുടെ ആടേ തുേയുടെ 20 
വതഭാനത്തില്  കുരമാടതയുള്ള ഴിസിതം ഴിഴിധ ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റി 
ഴയ്ക്കണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിട്ടു്്. ഇകപ്പാ്  സഡ്കകോയ്ക്കുള്ള തിയിച്ച ബിലെഴ് തുേ 
ധനഴകുപ്പ് 2-ാാാം ഗഡുഴില്  നിന്ന് കുരഴ് ടേയ്തിട്ടു്്. ഇങ്ങടന കുരഴ് ടേയ്ത തുേ 
ഫറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി ഇതിനേം ഭാറ്റി ഴച്ച ബിലിയിന്നുന്ന ഴിസിതത്തില്  
(ഴിേഷനപ്ിടെ 20 വതഭാനത്തില്  കുരമാത്ത തുേ) ഉ്ടോള്ളി 
ക്കാവന്നതാണ്.    ധനഴകുപ്പു  കുരഴ് ടേയ്ത  തുേ  കൂെി   കൂട്ടികേര്ത്ത് ബഴന 
ഩദ്ധ്തിന്നുള്ള കുരഞ്ഞ ഴിസിതം ക്രഭടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. എന്നാല്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  താല്പയയടപ്പടു.ടഴെില്  ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് കൂടുതല്  
ഴിസിതം ഉ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് നിമന്ത്രണം ഇല്ല. ഇതനുഷയിച്ച ബില് തകേവഷവമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ആഴവയടപ്പടും പ്രോയം കഴ് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാൻ ഐ.ടേ.എം -
ടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
             2) എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടേ.എം    

3.6 എഞ്ചിനീമരിംഗ് കഭഖറമിടറ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി ഉകേവിച്ച ബില യീതിമിടറത്തിമില്ല 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ജില്ലാതറത്തില്  അഷി.എഞ്ചിനീമര് , 
അഷി.എിിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  എന്നിഴരുടെ കമാഗം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
എിിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഴിലിച്ചു കേര്ത്ത് രോകയാഗതി അഴകറാേനം ടേയ്യണം. 
കക്ടാഫര്  15-നേം എല്ലാ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേളും ടെ്ര്  ടേയ്യാനുള്ള നെഩെി 
ഷവീേയിക്കണം. ജില്ലാതറത്തില്  താടള ഩരയുന്ന ഴിഴയങ്ങ്  എിിേുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  അഴകറാേനം നെത്തണം. ഇതിടെ കക്രാഡീേയിച്ച ബില രികപ്പാര്ട്ട് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  അടുത്ത കമാഗത്തില്  നല്േണം. 
 

ആടേ 
നിര്മ്മാണ 
കപ്രാജക്ടുേ്  
(എുംം) 

റ്റി.എഷ്, 
ടഴറ്റിംഗ് 
നെഩെി 
പൂര്ത്തി 
മാമഴ 
(എുംം) 

ടെ്ര്  
നെഩെി 
പൂര്ത്തി 
മാമഴ  
(എുംം) 

എരാനിടഭെ് 
ഴച്ച ബിലഴ 
(എുംം) 

നിര്മ്മാണം 
തുെങ്ങിമഴ 
(എുംം) 

പൂര്ത്തിമാമഴ നിര്മ്മാണ 
പ്രതിത്തിേളു
ടെ ആടേ 
അെെല്  
(ഴിേഷന 
പ്്) 

 
 
 
ടേറഴ് 

 
 
വതഭാനം എുംം % 

  
 
 

       

                                              നെഩെി – 1)തകേവഷവമംബയണ( ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
                                                          2) തകേവഷവമംബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
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3.7. പ്രകതയേ ഘെേ ഩദ്ധ്തി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഉഩഩദ്ധ്തി കപ്രാജക്ടുേ്  പ്രകതയേഭാമി 

ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്ഭാര്  അഴകറാേനം ടേയ്യണം. 

ഇതികന്മല്  ഷവീേയിച്ച ബില നെഩെി അടുത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഡമരക്ടര്ഭാര്  

നല്േണം. 

 നെഩെി – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
3) ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

 

3.8. ഭത്സ്യടതാളിറാലിേളുടെ ഫറപ് ബഴനഩദ്ധ്തി അഴകറാേനം ടേയ്യുന്നതിനാമി 

അടുത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തികറക്ക് പിശരീഷ് ഡമരക്ടടര കൂെി 

ഩടെടുപ്പിക്കാ   കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു. 
 

 നെഩെി – 1)തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ )ഴകുപ്പ് 
 

 

3.9. ഒകയാ ആഴ്ചകതാറുമുള്ള ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി പ്രകതയേഭാമി തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 

ഫഷറ്റില്  ോണിക്കാനുള്ള നെഩെി ഐ.ടേ.എം എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  

ഷവീേയിക്കണം. കൂൊടത ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി എഷ്.എം.എഷ് ആമി 

ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്ന്നും ഭറ്റു ഫന്ധടപ്പട്ടഴര്ന്നും നല്ോനുള്ള നെഩെിയും ഐ.ടേ.എം. 

എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഷവീേയിക്കണം. 

 നെഩെി – 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
                                                          2) ഐ.ടേ.എം. എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  

4.     പ്രകതയേ ഴിശമം 
 

4.1 അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.07.2019-ടറ േത്തും  അയ്മനം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  22.06.2019-ടറ  േത്തും (SRG/19/CC - 364/19) 
 
       അപ്പര്  കുട്ടനാെ് കഭഖറമില്  ഉ്ടപ്പട്ടതാണ് അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്. 

ഇഴിടെ  രാനാഴല്  ഭുംിടെ ഭാര്ക്കറ്റ് നിയക്ക്  LSGD - നിയക്കികനക്കാ്  കൂടുതറാണ്  
ഇതിനാല്  രാനാഴല്  ഭണ്ണുഩകമാഗിച്ചുള്ള  പ്രതിത്തി നെപ്പാക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. ടഩാതു 
ഭയാഭത്ത്  പ്രതിത്തിമാമ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഭണിമാംഩരമ്പ്  - േീപ്പുെല്  കരാഡിന് എം 
േട്ടഫിന് 400/- രൂഩ  ഉ്ടപ്പടെ ഩി.ഡലു.ഡി േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  അംഗീേയിച്ച ബിലിട്ടു്്. 
40 േികറാഭീറ്റര്  ഴടയ  മഥാര്ഥ േണ്ഴമ സും  അംഗീേയിച്ച ബിലിട്ടു്്. ഈ നിയക്ക് 
തകേവഷവമംബയണ എഞ്ചിനീമരിംഗ് പ്രതിത്തിേ്ന്നും  ഫാധേഭാക്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

                 നെഩെി : 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്  
                      2) തകേവഷവമംബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

തീരുഭാനം :-   ഇത് ഩയികവാധിച്ച ബില് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേയ്യണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
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4.2.  ഩാമ്പാെി 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 ഉഩകമാഗിച്ച ബില്  കുളല്  േിണര്  
കുളിന്നുന്നതിന്  (കപ്രാ. 250/17 )1,50,000/- രൂഩ  ഭൂജറ ഴകുപ്പില്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ടേയ്തിരു.. എന്നാല്  േിണര്  കുളിക്കാ   നിശ്ചമിച്ച ബില സ്ഥറത്ത്  ജറനിധി ഩദ്ധ്തിമില്  
ജറഷംബയണി  നിര്മ്മിച്ചു.  ഇഴിടെ കുളല്  േിണര്  ആഴവയഭില്ല. അതിനാല്  ഈ തുേ 
ഉഩകമാഗിച്ച ബില്  6-ാാാം ഴാര്ഡില്  കുളല്  േിണര്  നിര്മ്മിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  

 

 

            നെഩെി : 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ.)ഴകുപ്പ്  
4.3. ോണക്കായി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.07.2019-ടറ  േത്ത് (SRG/632/19 - CC    
411/2019) 
 

കപ്രാ.നം.212/20     അെെല്  10,00,000/- രൂഩ 
       (ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ്) 
കഩയ് - ഡിജിറ്റല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
               ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ജനങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, ടേട്ടിെങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, 
രോരകമ്പാക്ക് കൃശി ഭൂഭിയുടെ ഴിഴയങ്ങ്, ഫേഭാരിക്കിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ഴിഴയങ്ങ്, േിണറുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്, കരാഡുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്   തുെങ്ങിമഴ 
ഡിജിറ്റഫറഷ്  ടേയ്തു സൂക്ഷിന്നുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  

 

            നെഩെി : 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്  
4.4.  ഴിജമരോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

     കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  02.07.2019-ടറ  േത്തും ഴിജമരോയം  

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

     (SRG/586/19 ) 

 

കപ്രാ.നം. 27/20     അെെല്  7,00,000/-  
       (ഴിേഷനപ്് - 5,00,000/- 
        തനത്  പ ്്  - 2,00,000/-) 
കഩയ് :-  സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണം  
                  സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഈ 
ഴര്ശം തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.   ഷര്ക്കാര്   സ്കൂളുേലിടറ 7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴടയയുള്ള  
കുട്ടിേ്ക്ക്     പ്രബാത   ബക്ഷണം    നല്കുന്നകതാടൊപ്പം     ഫസക്കൂളിലിടറ   

തീരുഭാനം :-  അനുഭതി നല്കു.. 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
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കുട്ടിേ്ന്നും എ  ഡഡ്  സ്കൂളുേലിടറ കുട്ടിേ്ന്നും  പ്രബാത ബക്ഷണം  നല്ോ   
അനുഭതി  ആഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു..  കൂൊടത േളിഞ്ഞ ഴര്ശം എ  ഡഡ് സ്കൂലിടറ 
കുട്ടിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം  ടോടുത്ത നെഩെിക്ക്  ഷാണവേയണവം  നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില് 

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

 
4.5 ഩള്ളം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

 കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  02.07.2019-ടറ  േത്തും ഩള്ളം ഩഞ്ചാമത്ത് 
 ടഷക്രട്ടരിയുടെ  12.05.2019-ടറ B45/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG/592/19 -CC-328/2019) 
 
   കപ്രാ.നം. 74/2017             അെെല്  1,38,000/-  
                (തനത് പ്്)  
 

കഩയ് :- കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ോെിംഗ് േമ്മിറ്റിക്ക് േകഷയ 
      2016-17-ല്  േകഷയ ഴാങ്ങുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.ടഴെിലം  
േകഷയ  നല്േി  ഷിഡ്കകോ ഫില്  ഷഭര്പ്പിച്ച ബിലത്  13.02.2019 റാണ്.  2017-18-ല്  ഈ 
കപ്രാജക്ട് പില്  ഒഴരാമി  ഉ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ഈ തുേ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ടഩാതു അഴവയ പ്ില്  നി.ം  നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില് .  

 

 നെഩെി : 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ് 
                2) ഐ.ടേ.എം. എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  

  
 

 

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

1. 7-ാാാം ക്ലാസ്സിനു താടളയുള്ള എ  ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറ 
കുട്ടിേ്ക്ക് പ്രബാതബക്ഷണം നല്കുകമ്പാ്  ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂളുേ്  ളിഴാക്കരുത് എന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു..  

2. ഫസസ്കൂ്  ഴിബാഗത്തിന് പ്രബാത ബക്ഷണം 
നല്കുന്നതിന് അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

3. മു ഴർ ക്ശം എ  ഡഡ് സ്കൂളുേലില്  പ്രബാതബക്ഷണം 
നല്േിമത് ഷംഫന്ധിച്ച ബില് ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പ് ഉക്ാ 
എന്നെക്കമുള്ള ഴിഴയങ്ങ്  അകനവശിച്ച ബില് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും  
 

തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നല്കു.. ഇതിനാഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം 
ടേയ്യാ    ഐ.ടേ.എം. എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടകരാെ്  

    നിര്കേവിന്നു..  
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4.6 കോട്ടമം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.07.2019- ടറ േത്തും കോട്ടമം 
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 10-07-2019-ടറ 1(19)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG/672/19-CC/437/2019) 
 

കപ്രാ. നം. 401/20              അെെല്  - 13,00,000/-രൂഩ 
 

കഩയ്: കുരിച്ച ബിലി ഡിഴിശ   - ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് ടഭാഫഫല്  കഭാര്ച്ച ബിലരി, ഗയാഷ് 
ക്രിഭകറ്റാരിമം എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്േല് . 

 കോട്ടമം ജില്ലമില്  ഩനച്ച ബിലിക്കാെ്, കുരിച്ച ബിലി ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് ടഭാഫഫല്  
കഭാര്ച്ച ബിലരിയും ടഭാഫഫല്  ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമവം ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 
അനുഭതി ആഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 

 

 

     നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
 

4.7  ഉളവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.07.2019- ടറ േത്ത്   (SRG/669/2019-  
 CC/437/2019) 

 

കപ്രാ. നം. 44/20    അെെല്  - 4,55,000/- രൂഩ 
      (ഷി.എപ്.ഷി - 2,27,500/-രൂഩ 
      ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം - 2,27,500/-രൂഩ) 
  

കഩയ് :  ഗാർ ക്സിേ ഭാറിനയ ഷംസ്കയണം - േിച്ച ബിലണ്  ഫി   

  ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പടുന്ന ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഫജഴഭാറിനയങ്ങളും 
അഫജഴ ഭാറിനയങ്ങളും തയംതിയിന്നുന്നതിന് രു കുടുംഫത്തിന് യണ്ടു ഫി.േ്  ഴീതം 
ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്  

തീരുഭാനം: - പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ് 
4.8 ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

 ഴമനാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17-08-2019-ടറ േത്ത് (SRG/760/19- 
 CC/501/2019). 
 
                ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് താടള ഩരയുന്ന കപ്രാജക്ടുേ്  2019-
20-ല്  ഩട്ടിേഴർ ക്ഗ ഉഩഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തി തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. ഩട്ടിേ ഴർ ക്ഗ 
ഷകെതങ്ങലികറക്കാണ് ഈ കരാഡുേ്. ഇഴയ്ക്ക് 6 ഭീറ്റരില്  താടളഭാത്രഭാണ് 
ഴീതിയുള്ളത്. ഇതു നെപ്പാക്കാ    അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 
 
 

   

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 



17 
 

ക്രഭ 
നമ്പർ ക് 

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് കപ്രാജക്ട് നം. തുേ (രൂഩ) 

1 

കതാണിച്ച ബിലാല്  വിഴ   കുന്ന് കരാഡ് 
കക്രാണ്ക്രീറ്റ് 

എെഴേ ഩഞ്ചാമത്ത് - (TSP) 

21/20 7,00,000/- 

2 

ടോല്ലിമില്  ടോലമ്പടക്കാല്ലി കോലനി 
കരാഡ്അബിതിത്തിടപ്പടുത്തല്  

ടതാ്ര്നാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് - (TSP) 
22/20 7,00,000/- 

3 
കഗാദാഴയി കോലനി കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റ് 

തഴിഞ്ഞാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് - (TSP) 
28/20 6,00,000/- 

4 

കഭാനിച്ച ബില കുന്ന് ഭണറിമൂറ കോലനി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റ്  

തഴിഞ്ഞാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് -(TSP) 

37/20 7,00,000/- 

5 

പ്രിമദര്വിനി കോലനി കരാഡ് ഫഷഡ് 
ടേട്ട് ഭണ്ഩണി 

തഴിഞ്ഞാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് -(TSP) 

38/20 7,00,000/- 

6 

ടഴങ്ങ ടേന്നി എഷ്.റ്റി കോലനി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റ് 

എെഴേ ഩഞ്ചാമത്ത് -(TSP) 

 

41/20 7,00,000/- 

7 

ടേറുഴമല്  കോലനി കരാഡ് ഫഷഡ് ടേട്ട് 
- കോണ്ക്രീറ്റ്, എെഴേ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് -

(TSP) 

68/20 5,00,000/- 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ് 
  

 

4.9 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 27-08-2019 ടറ DP/4/2494/19 CRD നമ്പര്  േത്തും 

കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 07-08-19 ടറ D/1398/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG/812/19). 
      കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ഐ.എ.ഫഴ.ഩദ്ധ്തിക്കനുഴദിച്ച ബിലതില്  64,15,934/- രൂഩ 
ടേറഴളിക്കാടത അക്കൗ്ില്  ഉ്്. ഈ തുേ റക്ഷം ഴീടു ഩദ്ധ്തിമിടറ ഇയട്ട 
ഴീടുേ്  റ്റഴീൊന്നുന്നതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപ്പട്ടിരു.. ഈ 
തുേമില്  നിന്ന് ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേ്  നല്േിമ ഴിസിതം ഭാത്രം ഉഩകമാഗിക്കാ   
20-06-2019 ല്  കൂെിമ ഷി.ഷി അനുഭതി നല്േിമിരു.. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
തുേകമാടൊപ്പം 40,49,134/-രൂഩ  ഩറിവമിനത്തില്  അക്കൗ്ില്  ഉ്്. ഇതു കൂെി 
ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില് 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

ഒകയാ കരാഡികെയും ഴീതി, നീലം എന്നിഴ ഷസിതം 
ഴിവദാംവങ്ങ്  ഉ്ടപ്പടുത്തി ഷഭര്പ്പിക്കണം. ഈ 
ഴിഴയങ്ങ്  നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
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നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ് 
  

4.10 റ്റപ്പാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
  ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19-08-19-ടറ േത്ത് (SRG/764/19-

   CC/520/2019). 
  
കപ്രാ. നം. 142/20    അെെല്  - 10,22,500/-രൂഩ 
              (ഴിേഷനപ്് - 9,20,000/-രൂഩ 
              ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 1,02,500/-രൂഩ ) 
 

കഩയ് : ടേമ്മണ്ണൂര്  കതാട്ടില്  തെമണ നിര്മ്മാണം -തൃക്കെീയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

 2016-17 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  തൃക്കെീയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ടേമ്മണ്ണൂര്  
കതാട്ടില്  തെമണ നിര്മ്മാണത്തിനു കപ്രാേ െ് (ജറകഷേനം) ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. 
ഈ കപ്രാജക്ട് ഇകപ്പാഴം പില്  ഒഴരാമി തുെരു.്്. 2016-17-ല്   നിറനിന്നിരുന്ന 
ഭാര്ഗ കയഖ പ്രോയം 10 വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കഴണം. 10 വതഭാനം 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

  

   
 
 
 
 
 
4.11 ഴ്ിടപ്പയിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.08.19-ടറ േത്തും ഇടുക്കി ഩഞ്ചാമത്ത്  

    ടഡഩട്ടട്ടി ഡമരക്ടറുടെ 22.08.2019-ടറ C1 -8156/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG/805/19-

    CC/539/2019). 
 
കപ്രാ. നം. 428/20          അെെല്  - 2,00,000/-രൂഩ 
            (കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 
 
കഩയ് :  ഴ്ിടപ്പയിമാര്  ഗഴ. സമര്  ടഷക്കെരി സ്കൂലിന് പര്ണീച്ച ബിലര്  ഴാങ്ങി   
           നല്േല്  
 ഴ്ിടപ്പയിമാര്  ഗഴ.സമര്  ടഷക്കെരി സ്കൂലിന് പര്ണിച്ച ബിലര്  ഴാങ്ങി 

നല്ോനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2017-18-ല്  ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ഇതനുഷയിച്ച ബില് 
പര്ണിച്ച ബിലര്  ഴാങ്ങി. തുേ നല്േിമിട്ടില്ല. രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഫേഭാരിമിട്ടുള്ള 
സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാല്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമതിന് ഷാണവേയണം ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 
 
 

തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കു.. 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടാമതിനാല്  ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം ളിഴാക്കാവന്നതല്ല. നിര്മ്മാണം 
ആയംബിച്ച ബിലിട്ടിടല്ലെില്   രോതിമ കപ്രാജക്ടാമി നിറഴിടറ 
ഭാര്ഗ കയഖപ്രോയം നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ് 



19 
 

 
       നെഩെി : 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 

              

4.12   തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
   തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.08.2019-ടറ േത്തുേ്  (4 എുംം 
   (SRG/796/19-CC/493/19, SRG/797/19-CC 494/19, SRG 798/19-CC495/19,  
   SRG 799/49-CC 496/19).  

 
i. കപ്രാ. നം. 274/19     അെെല് - 1,00,00,000/- 

       (ഴിേഷനപ്്) 
 

കഩയ് :-  പ്രലമം മൂറം ഩമ്പ് ടഷറ്റ് നംടപ്പട്ടഴര്ക്ക് ഩമ്പ് ടഷറ്റ് നല്േല്  
 ടഩട്ടിയും, ഩരയും എന്നിഴയ്ക്കു ഩേയം ഫഴദുതി റാബിക്കാവന്ന ടഴര്ട്ടിക്കല്  

ആിിമല്  കലാ, ഷബ്ടഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ് , ഭിിഡ് കലാ ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ്  
എന്നിഴ ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
  
 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  

ii  കപ്രാ.നം. 306/20    അെെല്  - 6,00,000/- രൂഩ 
       (ഴിേഷനപ്്- 5,40,000/-രൂഩ 
       ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം- 60,000/-രൂഩ 
 

കഩയ് :- ടേറുഴള്ളിപ്പുള നമ്പര്  ഩെഴ് രോഞ്ചകൃശി ഷംഘം 30 HP കഭാകട്ടാര്  
       ടഩട്ടിയും, ഩരയും എന്നിഴയ്ക്കു ഩേയം ഫഴദുതി റാബിക്കാവന്ന ടഴര്ട്ടിക്കല്  

ആിിമല്  കലാ, ഷബ്ടഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ് , ഭിിഡ് കലാ ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ്  
എന്നിഴ ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

 

 
 

   നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
 
iii  കപ്രാ.നം. 308/20    അെെല്  - 12,00,000/- രൂഩ 

       (ഴിേഷന പ്് - 10,80,000/- രൂഩ 
       ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം- 1,20,000/-രൂഩ) 
 

തീരുഭാനം :- 
 
 
 
 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩട്ടട്ടി ഡമരക്ടറുടെ 
രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഷാണവേയണം  
നല്കു.. എന്നാല്  പര്ണീച്ച ബിലര്  ഴാങ്ങി 
നല്േിമിട്ടുട്ന്ന് നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണം. 

തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്കു.. 

തീരുഭാനം  :- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
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കഩയ് :- ഴെകക്ക കോഞ്ചിര ഩാെകവഖയം - ടഴെിെങ്ങ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 ടഩട്ടിയും, ഩരയും എന്നിഴയ്ക്കു ഩേയം ഫഴദുതി റാബിക്കാവന്ന ടഴര്ട്ടിക്കല്  

ആിിമല്  കലാ, ഷബ്ടഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ് , ഭിിഡ് കലാ ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ്  
എന്നിഴ ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

   
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  

iv കപ്രാ.നം . 309/20    അെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷന പ്് - 4,50,000/- രൂഩ 
      ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം- 50,000/-രൂഩ) 
 

കഩയ് : ഩരപ്പൂര്  കനാര്ത്ത് ഩെഴ് ഷംഘം കഭാകട്ടാര്  ഩമ്പ് ടഷറ്റ്  
 
ടഩട്ടിയും  ഩരയും എന്നിഴയ്ക്കു ഩേയം ഫഴദുതി റാബിക്കാവന്ന ടഴര്ട്ടിക്കല്  ആിിമല്  

കലാ, ഷബ്ടഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ് , ഭിിഡ് കലാ ഩമ്പ് ടഷറ്റുേ്  എന്നിഴ 
ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

തീരുഭാനം  :-   പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
4.13 നട്ടഭാസി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

   േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.08.2019-ടറ േത്ത് SRG/779/19-CC/525/2019). 
 
കപ്രാ.നം. 88/20    അെെല്  -2,00,000/- രൂഩ 
       (ഴിേഷന പ്് -1,00,000/- രൂഩ 
       ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം - 1,00,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് : ഩയമ്പയാഗത ടേരിമ തെിഴള്ളങ്ങ്ക്ക് ഗില്ടനറ്റ് നല്േല്  
  ഩയമ്പയാഗത ടേരിമ ഴള്ളങ്ങ്ക്ക് ഗില്ടനറ്റ് നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നടതെിലം ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ടേരിമ ഫപഫര്  
ഴള്ളങ്ങലാണ് ഉള്ളത്. ഭാര്ഗ കയഖമില്  ഫപഫര്  ഴള്ളങ്ങളുടെ ോയയം ഩരയുന്നില്ല. 
ഇത്തയം ഴള്ളങ്ങളുടെ ഉെഭേ്ന്നു കൂെി ഗില്ടനറ്റ് നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
 
 
 
 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നല്കു.. 

തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നല്കു.. 
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4.14 എയകഞ്ഞാലി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.08.2019-ടറ േത്ത് SRG/778/19-CC/515/2019). 
 
കപ്രാ.നം. 38/20   അെെല്  - 12,84,600/- രൂഩ 
     (ഴിേഷന പ്് - 1,72,875/- രൂഩ 
     ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം- 5,00,000/- രൂഩ 
     കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത ഴിസിതം - 5,20,000/- രൂഩ 
     തനതു പ്് - 91725/- രൂഩ 
 

കഩയ് : എയകഞ്ഞാലി ഫഡ്കഷ് രീസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  ഫദനംദിന നെത്തിപ്പ് 
 എയകഞ്ഞാലി ഫഡ്കഷ് രീസാഫിറികറ്റശ   ടഷെരിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് 
കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതവം ഉ്്. ഭാര്ഗ കയഖ പ്രോയം ടഷെരിന് സ്ഥറം 
ഴാങ്ങല് , ടേട്ടിെം ഩണി, പര്ണീച്ച ബിലര് , ഭറ്റുഩേയണം എന്നിഴക്ക് കലാക്ക്/ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം നല്ോടഭന്നാണ്. ഫദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിന് പ്ിടെ 
കുരഴ് ഉ്്. കലാക്ക് / ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ടഷെരിടെ ഫദനംദിന 
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  
 

 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ് 
 

4.15 ടഩയിന്തല്ഭും മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
  ടഩയിന്തല്  ഭും നഗയഷബ  ടേമര്ഭാടെ  18.09.2019-ടറ േത്ത് SRG/837/19)  
 

കപ്രാ.നം. 99/20      അെെല്  7,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പ്്) 
കഩയ് : ഷാപറയം ഴകമാജന ഩദ്ധ്തി 
 ഴകമാജനങ്ങളുടെ  ഭാനഷിേ ഉല്ലാഷ പ്രഴർ ക്ത്തനത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടില്  
ആകയാഗയ ക്ലാസ്സുേ് , കമാഗ ഩയിവീറനം, ഴകമാജന വില്പവാറ, ഴകമാജന 
ദിനാേയണം, േറാോമിേ കഭലേ്. പീല്ഡ് ട്രിപ്പ് , ഩഠനമാത്ര എന്നിഴമാണ് 
ഉ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്നത് . ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 

                         തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നല്കു.. 
 

                                 നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ് 
 

4.16. ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് - ഴികഴേ ഴിശ    
  ഭറപ്പുരം ജില്ലമിടറ ഴികഴേ ഴിശ   ഡമരക്ടറുടെ േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 

  09.06.2019-ടറ J1-3730/2019 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG/596/19-LSGD DB4/8/2019  
  LSGD). 
 ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  കഭറാറ്റൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  1956-ടറ േമ്പനി ആക്ടു 
പ്രോയം പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന രു എ .ജി. ആണ് ഴികഴേ ഴിശ . ഈ എ .ജി. 
നിര്മ്മിന്നുന്ന ടേട്ടിെ ബാഗം പൂര്ത്തിമാക്കി ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് ഴിശ്രഭ കേന്ദ്രം 

  തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നല്കു.. 
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ആയംബിക്കാ   ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 10.00 റക്ഷം രൂഩ 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഉ്ടപ്പടുത്തി ഭാറ്റി ഴച്ച ബിലിട്ടു്്. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  
 

 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  

4.17 തിരുഴാറി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.06.2019-ടറ  േത്ത് ( SRG/572/19-CC/ 
369/2019). 
 
കപ്രാ.നം. 101/19      അെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
 
കഩയ് : രാനീ   കപ്രാകട്ടാകക്കാ്  നെപ്പിറാക്കല്  
 
 2018-19-ല്  രാനീ   കപ്രാകട്ടാകക്കാ്  നെപ്പിറാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ഷര്ക്കാര് , 
എ  ഡഡ് സ്കൂലിടറ 1-ാാാം ക്ലാഷ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് േീല്  ഴാട്ടര്  കഫാട്ടില്  
നല്ോ   31.12.18-ടറ കോ-ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം (ഖഡപ്ിേ 4.6) അനുഭതി 
നല്േിമിരു.. തുേ ഭിച്ച ബിലമു്ാമിരുന്നതിനാല്  2-ാാാം ക്ലാസ്സിടറ ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നും 
േീല്  ഴാട്ടര്  കഫാട്ടില്  നല്േി. ഇതിന് ഷാണവേയണം നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 
   തീരുഭാനം   :-  ഷാണവേയണം നല്കു.. 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  
 

4.18  ഩിരഴന്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.09.2019-ടറ  േത്ത് ( SRG/834/19-CC/ 
  393/2019). 
 

(i)     കപ്രാ.നം. 102/19      അെെല്  - 4,60,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷനപ്്) 
 കഩയ് : എല്.ഩി, യു.ഩി സ്കൂളുേ്ക്ക് ഡിജിറ്റല്  കഫാര്ഡും ടപ്രാജക്ടറും 

 രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടറ എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  എല്.ഩി, യു.ഩി സ്കൂളുേ്ന്നും   
ഡിജിറ്റല്  കഫാര്ഡും ടപ്രാജക്ടറും ഴാങ്ങി നല്േിമതിന് കവശം എ  ഡഡ് 
സ്കൂളുേ്ന്നും കൂെി ഇഴ നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 
 

 
 

 
നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 

  തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

 തീരുഭാനം   :- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  
ഴകുപ്പില്  നി. നല്േിമിട്ടില്ല എ.രപ്പാക്കി 
ഇയട്ടിടപ്പാളിഴാക്കണം 
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(ii) കപ്രാ.നം. 103/19     അെെല്  - 2,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷനപ്്) 
 കഩയ് : സ്കൂളുേ്ക്ക് ഫഭക്ക് ടഷറ്റ് 
 

 ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവടത്ത മുഴഴ   എല്.ഩി, യു,ഩി സ്കൂളുേ്ന്നും ഫഭക്ക് ടഷറ്റ് എന്ന 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  

  
 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  

4.19 ടേങ്ങഭനാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 ഫഹു. ആലഴ എം.എല്.എ യുടെ 26.06.2019 -ടറ AG-6679/19 -ടറ േത്തും 

 എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2018-ടറ േത്തും കോര്ഡികനശ   

 േമ്മിറ്റിയുടെ 13.08.2018-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖഡപ്ിേ 4.27 (i) (SRG 569/19). 
 

കപ്രാ.നം. 130/18     അെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
       (തനതു പ്്) 
 

കഩയ് : രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ പ്രധാന ജംഗ്ശനുേലില്  നിയീക്ഷണ േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്   
 2018-19 ല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രധാന ജംഗ്ശനുേലില്  നിയീക്ഷണ േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 13.08.2018-
ടറ കമാഗം ഇതു ഩയിഗണിന്നുേയും ഇതികന്മല്  കഩാറീഷ് ഷി.ഐ/എഷ്.ഐ-യുടെ 
രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം ഷഭര്പ്പിക്കാ   നിര്കേവിന്നുേയും ടേയ്തിരു..  
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഩരമ്പമം, കദവം, കു.ംരോരം, േപ്രകശികയി തുെങ്ങിമ 
പ്രകദവങ്ങലില്  കുറ്റകൃതയങ്ങ്  തെയുന്നതിനാമി ഷിഷിെിഴി േയാഭര സ്ഥാഩിച്ച ബില് 
കഩാറീഷ് കേശനുഭാമി ഫന്ധടപ്പടുത്തി നിയീക്ഷണ ഷംഴിധാനം ഏര്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് 
നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭ.ം പ്് അനുഴദിക്കണടഭ.ം ടനടുമ്പാകശികയി കഩാറീഷ് 
കേശ   എഷ്.ഐ രികപ്പാര്ട്ട് നല്േിമിട്ടു്്. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
 
 
 4.20. ഫഴക്കം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

  കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.08.2019 -ടറ  േത്തും ഫഴക്കം മുനിഷിപ്പല്   
  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.07.2019  -ടറ  E3 -6054/19 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും   ( SRG/783/19-CC/ 
  461/2019). 
  2015-16 -ല്  എഷ്.ഷി.ഩി ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിമിടറ ഗുണകബാക്താഴാ 
മിരുന്ന ശ്രീഭതി ഒഭന ഴായയടത്താെിയുടെ ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിടെ 2,3 ഗഡു തുേമാമ 

2,10,000/-രൂഩ ഴയാജ പ്പിട്ടു അന്നടത്ത എഷ്.ഷി പ്രകഭാട്ടരാമിരുന്ന ശ്രീഭതി ഗീത 

  തീരുഭാനം   :- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 

  തീരുഭാനം   :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
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ഫേപ്പറ്റിമതുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ടു ഴിജിറ ഷിലം ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശനിലം കേഷ് 
നെ. ഴരു.. ഫഹു. ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശടെ 17.01.2019, 10.06.19- എന്നീ 
തീമതിേലിടറ 1994/2018/KTM-ാാാം നമ്പര്  ഉത്തയവ പ്രോയം ശ്രീഭതി ഒഭന 
ഴായയടത്താെിയുടെ ദമനീമാഴസ്ഥ ഩയിഗണിച്ച ബില് ഇഴര്ക്ക് ഴീടു നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തീേയിന്നുന്നതിന് നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിച്ച ബിലിട്ടു്്. 
ഇതിനാഴവയഭാമ പ്രകതയേ ഉത്തയഴിനാമി ഷര്ക്കായിടന ഷഭീഩിക്കാനും 
നിര്കേവിച്ച ബിലിട്ടു്്. ഗുണകബാക്താഴ് ഴീെിടെ തരഭാത്രകഭ നിര്മ്മിച്ച ബിലിട്ടുള്ളു. ഈ 
ഷാസേയയത്തില്  ഴീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കാ   ധനഷസാമം നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 

 

 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
  

4.21. ഩള്ളിക്കല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.07.2019- ടറ േത്തും ഩള്ളിക്കല്   

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.07.2019  Plg.220/2018-19/DPC/DPO/തിരു. ഷിഷി 
 നമ്പര്  േത്തും (SRG/703/19-CC/219/2019). 

 

        2018-19-ല്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാറു കഩകമാഗിച്ച ബില് 43 രോതിമ പ്രതിത്തിേ്  
ടേയ്തു. ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ഉഩകമാഗിച്ച ബില് ഭറ്റ് കരാഡുേളുടെ രോനരുദ്ധ്ായണം 
ആഴവയഭില്ല എന്ന് അഷിേെ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തിറാണ് ഇപ്രോയം രോതിമ പ്രഴർ ക്ത്തിേ്  ടേയ്തത്. ഇതിന് 
ഷാണവേയണം ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
 

4.22  ഇ ഡയ   ഇ േിറ്റട്ടട്ട് ഒപ് ഇ  ാസ്ട്രക്റ്റരര്  ആെ് േണ്സ്ട്രക്റ്ക്ഷ   

  ഇ ഡയ   ഇ േിറ്റട്ടട്ട് ഒപ് ഇ  ാസ്ട്രക്റ്റരര്  ആെ് േണ്സ്ട്രക്റ്ക്ഷ   (III C) ഡമരക്ടറുടെ 
  29-05-19-ടറ III C/DIR/LSGD/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (SRG/840/2019). 
 

     ഷംസ്ഥാന ടതാളിലം ഫനരോണയവം ഴകുപ്പിടെ േീളില്  നിര്മ്മാണ 

കഭഖറയുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് പ്രഴര് ത്തിന്നുന്ന ഫനരോണയ ഴിേഷന കേന്ദ്രഭാണ് 

േഴരമിടറ ഇ ഡയ   ഇ േിറ്റട്ടട്ട് ഒപ് ഇ  ാസ്ട്രക്റ്റരര്  ആെ് േണ്സ്ട്രക്റ്ക്ഷ . 

തീരുഭാനം   :- ഇതു ഫറപ് ഭിശ   നിയക്കില്  ഇനി 
പൂര്ത്തിമാക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിന് ആനുഩാതിേ തുേ 
നല്കുന്നതിന് അനുഭതി നല്കു..   

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

മു   കോ-ഒർ ക്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുഭാന 
പ്രോയം ഩഞ്ചാമത്തിടറ  കരാഡുേ്ക്ക ്ത ഴര്ശം 
അറ്റകുറ്റപ്പണി ആഴവയഭില്ല എന്ന് ഫന്ധടപ്പട്ട 
എഞ്ചിനീമര്  ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തുേയും ബയണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനം ഏടുന്നുേയും ടേയ്തിട്ടു്ാേണടഭന്ന 
നിര്ഫന്ധനകമാടെ ഷാണവേയണം നല്കു..  
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ഇതിടെ നെത്തിപ്പ് ചുഭതറ ഊയാളുെല്  കറഫര്  കോണ്ട്രാറ്റ് ടഷാഫഷറ്റിക്കാണ്. 

ഐ.റ്റി.ഐ, കഩാലിടെക്നിേ്, എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഫിരുദം കനെിഴര്ക്ക് ഇഴിടെ വകഷവക്കാറ 

ഫനരോണയ ഴിേഷന കോഴ്സ് നെത്തു.. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ 

എഞ്ചിനീമര്ഭാര് ക്ക് പ്രകമാജനേയഭാമ രു േയിന്നുറം IIIC തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് ഈ േയിന്നുറം അനുഷയിച്ച ബില് 

ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന് തീരുഭാനമു്ാേണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

േയിന്നുറത്തിടെ ഴിവദാംവം താടള കേര്ന്നു..  
 

Name of course  Capacity building programme for 
LSGD Technical wing 

Duration  2 Weeks( 10 working days)  
 

Qualification B.Tech/Diploma 

Batch Size 40 Students 

No. of batches during 2019-20 10 Batches  
 
 

Fees Structure ( For one Participant) 

1. Tuition Fee  - Rs. 15,000/- 

2. Institutional Over head -  Rs. 3,000/- 

3. GST (19%)  - Rs. 3,420/- 

Total   - Rs. 21,420/-  

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ് 
4.23. ടനന്മാര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

     ഩാറക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.08.19 ടറ േത്ത് (SRG 838/19-CC/514/19) 
 

   കപ്രാജക്ട് നം.128/19     അെെല്  25,00,000/- രൂഩ 
       (തനതുപ്്) 

   കഩയ് – ടനന്മാര ഫഷ് ോെ് നഴീേയണം 
 

          തീരുഭാനം :- താടള ഩരയുന്ന ോയയങ്ങ്  ഩാറിക്കണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.. േിറ ഡമരക്ടര്  
അരിമിച്ച ബിലതനുഷയിച്ച ബില് ആഴവയഭാമ പ്് േിറമില്  നി. 
നല്കും. പീഷ് ഷംഫന്ധിച്ച ബില് III C  ഡമരക്ടറുഭാമി ഴീണ്ടും 
േര്ച്ച ബില ടേയ്യണം. രു ഫാച്ച ബിലിന് ഩയിവീറനം നല്േി അതു 
ഴിറമിരുത്തിമതിനുകവശം തുെര്.ള്ള ഫാച്ച ബിലിനു 
ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിനു ഩയിഗണിച്ച ബിലാല്  ഭതിമാകും. 
േിറ ഡമരക്ടറും തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമറും ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ചു കഴണം തുെര്  
നെഩെിേലികറക്ക് േെകക്ക്ത്.  
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 2018-19 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന ടനന്മാര ഫഷ് ോെ് 
നഴീേയണം എന്ന കപ്രാജക്ടു ടെ്ര്  ടേയ്ത് ഩണി പൂര്ത്തിമാമി. എന്നാല്  ടഴറ്റിംഗ് 

നെഩെി പൂര്ത്തിമാമിരുന്നില്ല. “രികട്ടണ്  ഫഫ എല്.ഫി” എന്ന ോറ്റഷില്  
േിെന്നുന്നതിനാല്  2019-20 കറക്ക് പില്  ഒഴരാമി ടോണ്ടുഴയാ   േളിയുന്നില്ല. 
പില്  ഒഴരാമി 2019-20 കറക്ക് ടോണ്ടു ഴയാ   ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 
 

 

        നെഩെി : 1. തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
                                                2. തകേവഷവമംബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 3. േിറ ഡമരക്ടര്  
 

4.24. ടനന്മാര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    ഩാറക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.08.19 ടറ േത്ത് (SRG 769/19-CC/513/19) 

 

കപ്രാജക്ട് നം.125/19     അെെല്  44,00,000/- രൂഩ 
       (തനതുപ്്) 

കഩയ് – ഴല്ലങ്ങി കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലി് നിര്മ്മാണം 
 

            2018 – 19 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന ഴല്ലങ്ങി കശാപ്പിംഗ് 
കോംപ്ലി് നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ടു ടെ്ര്  നെത്തി പ്രഴര്ത്തനം ആയംബിച്ചു. എന്നാല്  

ടഴറ്റിംഗ് നെഩെി പൂര്ത്തിമാമിരുന്നില്ല. കപ്രാജക്ടിടെ ഇകപ്പാളടത്ത ോറ്റഷ് “രികട്ടണ്  

ഫഫ എല്.ഫി” എന്നാണ്. അതിനാല്  2019-20 കറക്ക് പില്  ഒഴര്  ആക്കാ   
േളിയുന്നില്ല. പില്  ഒഴരാമി തുെയാ   ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  

 
 

 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
 
 

 

4.25. ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

   ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.07.2019- ടറ േത്ത് (SRG/699/19-

    CC/458/2019) 
 

കപ്രാ. നം. 52/20        അെെല്  - 11,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പ്്) 
കഩയ് :    േടുഴിനാല്  ഷമൃദ്ധ്ി ോർ ക്ശിേ ഴിഩണിക്ക് ടേട്ടിെം. 
 ഴള്ളിന്നുന്നം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േടുഴിനാല്  ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണി 

ടേട്ടിെം ഩണിമാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നു.. 1951-ടറ ോയിറ്റഫി്  

     തീരുഭാനം :- 
 

ആഴവയം അംഗീേയിച്ചു. സുകറഖമില്  കഴ് ക്രഭീേയണം 
നെത്തുന്നതിന് ഐ.ടേ.എം.  എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
 

തീരുഭാനം :- 
 

ആഴവയം അംഗീേയിച്ചു. സുകറഖമില്  കഴ് ക്രഭീേയണം 
നെത്തുന്നതിന് ഐ.ടേ.എം. എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
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ടഷാഫഷറ്റീഷ് ആക്ട് പ്രോയം യജിേർ ക് ടേയ്തതാണ് ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണി. 
ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

നെഩെി : 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ് 
                                                            2)  രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്   
 

4.26. ഭായായിന്നുലം ടതക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.07.2019- ടറ േത്തും ഭായായിന്നുലം ടതക്ക്  
   രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്ബയണഷഭിതിയുടെ 21-12-2018-ടറ 17(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

   (SRG/701/19-CC/338/2019). 
 

 ഫറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ശ്രീഭതി. രോഷ്പ, 
നമ്പുകുലങ്ങയ ക്രഭനമ്പർ ക്  20   ആമി  ഉ്ടപ്പട്ടിട്ടു്്.   ഇ.എം.എഷ്  ബഴന  
ഩദ്ധ്തിമില്   ഇഴര്ക്ക് 75000/- രൂഩ നല്േിമിരു..  എന്നാല്   ഩദ്ധ്തി    
പൂർ ക്ത്തിമാന്നും    മു ഩ് ഴീടും  സ്ഥറവം ഴിറ്റു. ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം അനുഴദിച്ച ബില 
75,000/- രൂഩയും ഩറിവമാമി 32475/- രൂഩയുഭെക്കം ഇമാ്  ഩഞ്ചാമത്തില്     
അെച്ചു. ഇഴര്ക്ക് ഫറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീെിനു ധനഷസാമം നല് ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 
 

 

 
 

 
 നെഩെി :        1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 

 

                                      2) േീപ് എിിേട്ടട്ടീഴ് ഒപീഷര്  ഫറപ് ഭിശ   
 

4.27. ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
   ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.08.2019- ടറ േത്ത് (SRG/806/19-

    CC/543/2019). 
 

കപ്രാ. നം. 68/20                     അെെല്  - 15,83,720/-രൂഩ 
          (ഴിേഷനപ ്്) 
 

കഩയ് :  ഷസമാനം - ഭാറിനയമുക്ത ബയണിക്കാഴ് 
      ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക് ഩയിധിമിടറ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന സയിത േർ ക്മ്മ കഷനാംഗങ്ങ്ക്ക് േീല്  
കപ്ലറ്റുേ് , ഷിരാഭിേ് കപ്ലറ്റുേ് , േീല്  ഗ്ലാഷ്/ടജഗ്ഗുേ്  തുെങ്ങിമഴ ഴാങ്ങിച്ചു 
നല്ോനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഇത് ഴിഴാസ േെങ്ങുേ്ന്നും ഭറ്റും ഴാെേയ്ക്ക് ടോടുക്കാനാണ് 
ഉകേവയം. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

തീരുഭാനം :- 
 
 
 
 

 ഈ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ഫഫകറായും േളിഞ്ഞ                   
3 ഴര്ശടത്ത ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്ട്ടും  രാനാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്  മുകഖന നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ട് റബിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക് 
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും.  

 

തീരുഭാനം  :- 
 

ഇത് ഫറപ് േീപ് എിിേട്ടട്ടീഴ് ഒപീഷര്  
ഩയികവാധിച്ച ബില് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും.  
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നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ് 
4.28 രോലിങ്കുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

    രോലിങ്കുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 03.09.2019-ടറ A4-5276/16- ാാാം നമ്പര്  
    േത്തും ഷി.ഷി യുടെ  31.12.2018-ടറ   കമാഗ   തീരുഭാനവം   (ഖഡപ്ിേ 4.34) 
    (SRG/836 /19).  
 

         2018-19 -ല്  ഒകയാ കുടുംഫത്തിനും കുെിടഴള്ള ൊെ് ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   കോർ ക്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
യുടെ അനുഭതിയ്ക്കാമി ഷഭര്പ്പിച്ച ബിലിരു.. ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് ഉഩകമാഗിച്ച ബില് 
ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നുള്ള കപ്രാജക്ടാമതിനാല്  അനുഭതി നല്േിമില്ല. 
എന്നാല്  ടഩാതു സ്ഥറകത്താ ഒകയാ ക്ലേരിന് ടഩാതുഴാകമാ ഉഩകമാഗിക്കാനുള്ള 
ൊൊടണെില്  ഷി.എപ്.ഷി ഉഩകമാഗിക്കാടഭ. നിര്കേവിച്ച ബിലിരു.. ഇതു 
രോനഩയികവാധിച്ച ബില് ഒകയാ കുടുംഫത്തിനും കുെിടഴള്ള ൊെ് ഴിതയണത്തിന് അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം)ഴകുപ്പ് 
4.29.   ആറപ്പുള ജില്ല ഩഞ്ചാമത്ത് 

    ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.08.2019-ടറ േത്ത് (SRG/777/19- 
    CC/497/2019). 
 

കപ്രാ.നം. 76/20         അെെല്  34,00,000/- രൂഩ 
 

കഩയ് : ഷഞ്ചയിന്നുന്ന ോ ഷര്  നിര്ുംമ ിറണിറ്റ് 
            ആയംബത്തില്  തടന്ന ോ ഷര്  ഫാധിതടയ േട്ത്തി േിേിത്സ് 
നിര്കേവിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 
 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
 
 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

കുടുംഫശ്രീ അംഗങ്ങലായുള്ള സയിത േര്മ്മകഷനന്നു 
കഴണം നല്കുന്നടതന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു..  

തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഴിേഷന പക്ാ 
തനതു പക്ാ ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി നല്കു.. 
എന്നാല്  രു ക്ലേരിന് ടഩാതുഴാമി 
ഉഩകമാഗിക്കാനുള്ള ൊൊടണെില്  ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാനാെ് ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

 തീരുഭാനം :- 2016-17 മുതല്  നെപ്പാന്നുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടിടെ  
നെത്തിപ്പു ഷംഫന്ധിച്ച ബില ് ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട 
നല്േണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു.. 
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4.30. ഴെകശികയിക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.08.2019-ടറ േത്ത്  (SRG/751/19- 
    CC/712/2018). 
 
കപ്രാ.നം. 20/20      അെെല്  - 16,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പ്് - ജനരല് ) 
കപ്രാ.നം. 21/20      അെെല്  - 24,00,000/- രൂഩ 
        (എഷ്.ഷി.ഩി) 
 

കഩയ് : എം.എ   റക്ഷം ഴീെ് - ഇയട്ടഴീെ് റ്റ ഴീൊക്കല്  
 2019-20- ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തി എം.എ   റക്ഷം ഴീെ് 
ഩദ്ധ്തിമിടറ ഇയട്ട ഴീെ് റ്റ ഴീൊക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  
 

നെഩെി :        1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ് 
 

                                      2) േീപ് എിിേട്ടട്ടീഴ് ഒപീഷര്  ഫറപ് ഭിശ   
 

4.31   തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
    എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.07.2019-ടറ  േത്തും തുരവൂര്  
     രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.06.2019 -ടറ A3 -3777/18 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
  
    ( SRG/601/19-CC/ 373/2019). 
 

     കപ്രാ.നം. 15/20     അെെല്  - 14,50,000/- രൂഩ 
       (എഷ്.ഷി.ഩി) 

കഩയ് : ഩട്ടിേ ജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩഠനമുരി. 
       2019-20 ടറ   ഴാര്ശിേ   ഩദ്ധ്തിമില്      ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് 
ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 25 കഩയാണ് ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  
ഉള്ളത്. ഇഴയില്  6 ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ഭാതാഩിതാക്ക്ക്ക് ഷവന്തഭാമി ഴീെില്ല. ഇകപ്പാ്  
ഇഴര്  താഭഷിന്നുന്ന ഴീടും സ്ഥറവം മുത്തച്ഛകെയും മുത്തശികിയുകെയും ഉെഭസ്ഥമിറാണ്. ഈ 
ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നു കൂെി ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച ബില്.  
 

തീരുഭാനം :- ഫറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് 
ആഴവയഭാമ തുേ ഭാറ്റി ഴച്ച ബിലിട്ടുക്ാ എ. 
ഩയികവാധിച്ച ബില് ഫറപ് േീപ് എിിേട്ടട്ടീഴ് 
ഒപീഷര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
 

തീരുഭാനം  :- ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  25 കഩര്  ഉട്െിലം കപ്രാജക്ടിടെ 
അെെല്  14.50 റക്ഷം രൂഩ ഭാത്രഭാടണ.ം നിറഴിടറ 
നിയക്കാമ 2 റക്ഷം രൂഩ അനുഷയിച്ച ബില് മുഴഴ   
ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും ഩഠനമുരി നല്ോ   ഴേമിരുത്തി 
മിയിന്നുന്ന തുേ തിേമില്ല എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി  
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നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
4.32  തിരുഭാരാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.09.19-ടറ േത്തും എരണാകുലം ടഡഩട്ടട്ടി 
ഡമരക്ടറുടെ 20.08.2019-ടറ ADP -EKM/274/2019-PA4 -ാാാം നമ്പര്  ഩയികവാധന 
കുരിപ്പും  ( SRG/839/19-CC/ 323/2019). 
 

 തിരുഭാരാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ോക്കൂര്  ോര്ശിേ കഭലക്ക് 1,00,000/- രൂഩ ഴീതം 
തനതു പ്ില്  നിന്ന് തുേ ടേറഴളിന്നുന്നതിന് 2017-18 - ല്  അനുഭതി നല്േിമിരു.. 
എന്നാല്  2017-18-ല്     2.00 റക്ഷം രൂഩ ടേറഴളിച്ചു. ഇതിന് ഷാണവേയണവം തുെര്.ള്ള 
ഴര്ശങ്ങലില്    2.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ടേറഴളിക്കാ   അനുഭതിയും  ഷംഫന്ധിച്ച ബില്. 

 

നെഩെി : തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം)ഴകുപ്പ് 
 
 
 
 

കമാഗം ഉച്ച ബിലയ്ക്ക് 1.30 ഭണിക്ക് അഴഷാനിച്ചു. 
 
 
 
 
  

ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഉമര്ന്ന ക്ലാസ്സുേലില്  ഩഠിന്നുന്ന 
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ആദയം ഩഠനമുരി നല്കുന്ന യീതിമില്  
ക്രഭടപ്പടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. ഴീെികെയും സ്ഥറത്തികെയും 
ഉെഭസ്ഥത മുത്തച്ഛനും മുത്തശികിക്കാടണെിലം ധനഷസാമം 
നല്ോവന്നതാണ്.  

തീരുഭാനം  :- ഇതികന്മല്  ഩയികവാധിച്ച ബില് നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
ഴകുപ്പിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  
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അനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 
2 അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 
3 കഡാ.ടേ.എ   സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
4 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  
5 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്   

6 രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   

7 എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
8 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  
9 ഡമരക്ടര് , കേറ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
10 എിിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം  (പ്രതിനിധി) 
11 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
12 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 

13 ഭിശ   ഡമരക്ടര് , എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷ്  
14 േീപ് എിിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ഫറപ് ഭിശ    

15 ഡമരക്ടര്, ഴനിതാവിശുകക്ഷഭ ഴകുപ്പ്  
16 ഡമരക്ടര്, േിറ 
17  എിിേട്ടട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 
18 പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 
19 ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
20 ഡമരക്ടര്  നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 

 
 
 
 
 
 
 
 


