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No/11/2019/SRG/LSGD(5) 

 
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 

24.10.2019-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 
 

കമാഗം യാഴിടറ 10.30 ഭണിക്ക്  ടഷക്രകേരിമറൃിടറ   അനക്സ് - 1-ടറ കഫാധി 
സാലില്  ആയംബിച്ചു.  ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  
അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം 
അനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിന്നു.. 

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

 
24.10.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 28.77 വതഭാനഭാണ്. 
ട്രശരിേലില്  ഷഭര്പിച്ച  ബി  ഫിുേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ഇത് 29.89 വതഭാനം 
ഴരും. ഏറൃവം കൂടുതല്   ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് േണ്ണൂര്  ജില്ലമിലം (32.14%) ഏറൃവം 
കുരഴ് എരണാകുലം ജില്ലമിലഭാണ് (25.22 വതഭാനം) 102.27 കോെി 
രൂഩയുടെ 3905 ഫിുേ്  ട്രശരിമില്  ടഩ ഡിംഗ് ആമി ഉ്്.  
ടഭമിെന ഷ്  രാനാറ കൂെി കേര്ത്താല്   ആടേ 158.20 കോെി രൂഩയുടെ  
4977 ഫിുേലാണ്  ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് ആമി ഉള്ളത്. ഩദ്ധ്തി 
ടേറഴിടെ   ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 29.63% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 34.51% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 23.67% 

മുനിഷിപാറിറൃി 26.89% 

കോര്പകരശ   23.35% 

ആടേ 28.77വതഭാനം 
 

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 തൃശൂര്   28.6% 

9 ഩത്തനംതിേ 27.88% 

10 ഭറപ്പുരം 27.67% 

11 തിരുഴനന്തപുയം 27.34% 

12 കോേമം 27.05% 

13 ോഷര്കഗാഡ് 25.91% 

14 എരണാകുലം 25.22% 

 

1 േണ്ണൂര്  32.14% 

2 ഇടുക്കി 30.45% 

3 ഴമനാെ് 30.42% 

4 ഩാറക്കാെ് 29.83% 

5 കോളികക്കാെ് 29.24% 

6 ആറപ്പുള 29.05% 

7 ടോല്ലം 28.76% 
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ടഩാതു ഴിബാഗം, SCSP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCSP TSP 

35.61% 23.94% 26.86% 

മു ഴര്ശങ്ങലില്  ഇകത ദിഴഷടത്ത ഩദ്ധ്തിടച്ച  ബിറഴ് താടള കേര്ന്നു.. 
 

2016-17 5.75 വതഭാനം 

2017-18 26.99 % 

2018-19 37.18 % 

2019-20 28.41 % 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

 

2.2   29.08.2019 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക്  ഴിശമങ്ങ്   
 

2.2 (3.7) 
      ലറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിയുടെ ഴിവദഭാമ അഴകറാേന രികപാര്േ് ലറപ്  
ഭിശ   േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറുടെ പ്രതിനിധി അഴതയിപിച്ചു.  
(എ)പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ബഴനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീേയണം 
പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ബഴനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീേയണത്തിന്  ആടേ  66257 
ഗുണകബാക്താക്കലാണ് ഉ്ാമിരുന്നത്.  അന്തിഭ റിസ്റ്റ് പ്രോയം 54259 
ഗുണകബാക്താക്കലാമിരു. അര്സതയുള്ളഴര് .   ഇതില്  51788 ഴീടുേളുടെ 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി ആടേ ടേറഴ് 664.87 കോെി രൂഩ. ഇനി 
പൂര്ത്തീേയിക്കാനുള്ളത് 2471 ഴീടുേലാണ്. ഇതില്  1019 ഴീടുേ്  മാടതാരു 
ോയണഴവാലം പൂര്ത്തീേയണം നെക്കില്ല. ഫാക്കിയുള്ളഴ പൂര്ത്തീേയിച്ചു ഴരു..  
(ഫി)ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്ക്ക് ബഴനം 

കയഖാ ഩയികവാധനമിലൂടെ അര്സയാമ ഗുണകബാക്താക്ക്  97466 

തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി േയാരികറര്ടപേ 
ഗുണകബാക്താക്ക്  

89521 

ബഴന നിര്മ്മാണം ആയംബിച്ച  ബി ഗുണകബാക്താക്ക്  87682 

േയാരികറര്ടപേിം ം നിര്മ്മാണം ആയംബിക്കാത്ത 
ഗുണകബാക്താക്ക്  

1839 

കഫഷ് ടഭെ് പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഗുണകബാക്താക്ക്  82406 

റിെല്  ഴടയ പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഗുണകബാക്താക്ക്  71801 

റൂപ് ഴടയ  പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഗുണകബാക്താക്ക്  52429 

ബഴന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഗുണകബാക്താക്ക്  43987 

പൂര്ത്തീേയണ വതഭാനം 49.14 

100 വതഭാനം ബഴന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഩഞ്ചാമകേ്  41 

നാലിതുഴടയ ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നു നല്േിമ തുേ (സഡകോ 
കറാണ്  1500 കോെി + LB ,ടശമര്  - 718.9. കോെി  

2218.9 കോെി 
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(ഷി) ലറപ്  - ഩി.എം.എ.ലഴ - (അര്ഫ  ) 
 അര്സയാമ 88672 ഗുണകബാക്താക്കലില്  74900 ഗുണകബാക്താക്ക്  
എരാനിടഭെ് ഴച്ച  ബി് നിര്മ്മാണം ആയംബിച്ച  ബി്  25702 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഴീെ് 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ചു. 575 കോെി രൂഩ  സഡകോ കറാണ്  ഴിസിതഭാമി 
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് നല്േിമിം ്്.  
(ഡി) ലറപ് - ഩി.എം.എ. ലഴ - റൂരല്  
അര്സയാമ 42431 ഗുണകബാക്താക്കലില്  17316 ഗുണകബാക്താക്ക്  എരാനിടഭെ് 
ഴച്ച  ബി് നിര്മ്മാണം ആയംബിന്നുേയും 16216 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഴീെ് നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തീേയിന്നുേയും ടേ..  
 

നെഩെി – 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2.2 (3.10) 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം ജില്ലാ ഒപീഷര്ക്ക് DDO കോഡ് അനുഴദിന്നുന്നതു  
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി പമല്  ധനഴകുപിനു നല്േിമിം ്്. ഡി.ഡി. കോഡ് 
അനുഴദിന്നുന്നതിനുള്ള നെഩെി കഴഗത്തിറാക്കാടഭന്ന് ധനഴകുപ് അഡീശണല്  
ടഷക്രേരി അരിമിച്ചു.   

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

2.2 (4.4) 
 നിറമ്പൂര്  നഗയഷബ  
ഫഹു. യാജയഷബാ എം.ഩി  ശ്രീ അബ്ദു്  ഴസാഫ്.ഴി.യുടെ  േകം നിറമ്പൂര്  

നഗയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ  18.04.2018-ടറ  G2/G3-3507/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 708/2019)  

    നഗയഷബമിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 ഩേിേഴര്ഗ ഷകെതങ്ങളും  
13 ഩേിേജാതി  ഷകെതങ്ങളും ഉ്്.  ഇഴിെടത്ത കുേിേളുടെ ഩഠന നിറഴായം  
ഉമര്കന്നതിന്  ടപഷിറികറൃറൃര്ഭാര്ക്ക്  പ്രതിഭാഷം  4000/- രൂഩ  കഴതനം 
നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

ഇത് ഭറപ്പുരം പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച  ബി്  രികപാര്േ് 
നല്േി. നിറമ്പൂര്  നഗയഷബമിടറ എഷ്.ഷി/എഷ്.റൃി ഷകെതങ്ങലില്  മു   
ഴര്ശങ്ങലില്  (2015-16 & 2016-17) ടപഷിറികറൃറൃര്ഭാടയ  നികമാഗിച്ച  ബിിരു 
ടന്ന.ം  െി നിമഭനങ്ങലില്  ഒഡിറൃ് തെസ്സം കനയിേതിനാല്  തുെര്ന്ന് 
ടപഷിറികറൃറൃര്ഭാര്ന്നുള്ള ഒണകരരിമം  നല്കുന്നത് നിര്ത്തി ഴച്ച  ബിിം ട്.ം 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  രികപാര്േ് ടേട്ടിം ്്. ടപഷിറികറൃറൃര്ഭാരുടെ  
പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി കഷഴനത്തിന് ഇനിയും ഒണകരരിമം നല്ോ   
ഫാക്കിയുട്.ം ആമത് നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രകതയേ അനുഭതിക്കാണ് 
അകഩക്ഷ ഷഭര്പിച്ച  ബിിം ള്ളടതന്ന് നിറമ്പൂര്  നഗയഷബാ ടഷക്രേരി 
അരിമിച്ച  ബിിം ട്.ം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  രികപാര്േ് ടേ.. 
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തീരുഭാനം:- ഒഡിറൃ് കുരിപ്പുള്ളതിനാല്  ഴിശമം കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറൃി ഩയിഗണിച്ച  ബിില്ല. ഴകുപ്പുതറത്തില്  
നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(എ.ഫി) ഴകുപ് 

2.2 (4.37) 
തലിപരമ്പ് മുനിഷിപാറിറൃി 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.06.2019 ടറ േകം 27.03.19 ടറ 16/16-
ാാാംനമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനവം (SRG 541/19- CC 344/19) 
       2018- ടറ പ്രലമത്തില്  തലിഩരമ്പ് താലൂക്കാശുഩത്രിമിടറ ോറപളക്കം 
ടേന്ന ടഷപ്റ്റൃിേ് ൊെ് ടഩാേി തേര്ന്നിരു.. അെിമന്തിയ ഷൃബാഴ 
മുള്ളതാമിരുന്നതിനാല്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത ഇത് വയിമാന്നുന്നതിന് 
രു കപാണ്ഷടര േട്ത്തി േയാറുോയനാമ ശ്രീ ഷകന്താശ് കുഭാര്  
മുകഖന പ്രവൃത്തി നെത്തി. എന്നാല്  കപാണ്ഷരാമ ABC ഗ്രൂപ് 
മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ദുയിതാവൃാഷ പ്ികറയ്ക്ക് കനയിം  ഩണം നല്േിമതിനാല്   
കപാണ്ഷര്ശിപില്  നിന്ന് ഩിന്മാരി. ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഴാറുകഴശ   
നെത്തി േയാറുോയന് തുേ നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

     
 തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 

ഴാറുകഴശ   നെത്തി തുേ നല്കുന്നതിന്   അനുഭതി  
നല്കു.. ശുേിതൃ ഭിശനില്  നിന്ന്  കഴണടഭെില്  തുേ 
നല്ോടഭന്ന്  എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്  അരിമിച്ച  ബി 
തനുഷയിച്ച  ബി്  ഈ ഷാധയതയും  മുനിഷിപാറിറൃിക്ക്  
ഉഩകമാഗടപടുത്താവന്നതാണ്.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ് 

2.3  26.09.2019 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്                        
2.3(3.1.2)  
അെണഴാെി െീച്ച  ബിര്ഭാര്ന്നും ആമഭാര്ന്നും അധിേ കസാണകരരിമം  
നല്കുന്നതിനാഴവയഭാമ ഴിസിതം ഫന്ധടപേ തകേവഷൃമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴേമിരുത്തണം. തുേ ഴേമിരുത്തിമിേില്ലാത്ത തകേവഷൃമം 
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ധനഴകുപ് അരിമിച്ച  ബി പ്രോയമുള്ള തുേ ട്രശരിമികറക്ക് 
ട്രാ ഫർ ക് ടക്രഡിറൃ് ടേണം.ണം.  

എന്നാല്  ഴിേഷന പ ്് കുരവള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക ്
ഇതിനുള്ള തുേ തനതു പ്ില്  നി.ം ടേറഴളിന്നു.്്.  ഇങ്ങടന 
തനത് പ്് ഉഩകമാഗിച്ച  ബി് കപ്രാജടര് തണം.ാരാന്നുന്നഴര്ക്ക് ഴിേഷന 
പ്ില്  നിന്ന് തുേ ട്രാ ഫര്  ടക്രഡിറൃ് ടേണം.ണടഭന്ന നിഫന്ധന 
ളിഴാക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ച  ബിിരു.. 
ഇതിനുള്ള പമല്  ധനഴകുപിടെ ഩയിഗണനക്ക് തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപില്  നിന്ന്  നല്േിമിം ്്. ഇതികന്മലള്ള തുെര്നെഩെി 

            നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
                             2) ധനഴകുപ് 
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2.3 (3.1.5)   
പുതിമ അംഗനഴാെിേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും  ഩളമതിടെ അറൃകുറൃപണിന്നും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപില്  നി.ം  തുേ അനുഴദിക്കാറു്്. ഴനിതാ 
വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40 
അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ  ഴേമിരുകത്ത്ത്. ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.യ്ക്ക് 
ടഡകപാഷിറൃ് ടേട്ട് നിര്മ്മാണം നെത്തണടഭന്ന് ഴകുപിടെ നിര് കേവം 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
     ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പു നല്കുന്ന  ഴിസിതം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് ലേഭാറുന്ന യീതി ബാഴിമില്  ലേടക്കാള്ളുന്നതിനും 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗടത്തടക്കാ്് നിര്മ്മാണം 
നെകന്നതിനും  അനുഭതിക്കാമി പമല്  ധനഴകുപിന് നല്േണം. 

  

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

 

2.3 (3.1.7)     
  2019-20-ല്  ടതയഞ്ഞടുത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ 
കേന്ദ്രങ്ങലാന്നുന്നതിനും േിറ േമ്മൂണിറൃി ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം ആയിലമിടറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിൂരാക്കാനും നാശണല്  
ടസല്ത്ത് ഭിശ   (NHM) റക്ഷയഭിടു.. ഇപ്രോയം ആടേ 504 
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത്  (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും   േമ്മൂണിറൃി  
ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളും കേര്ത്ത്).  ഇതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം 
NHM- ആണ് നെകന്നത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  അധിേ തുേ 
ടേറഴളിക്കാ   തണം.ാരാടണെില്  ഈ ഴിസിതം NHM -ന് ടഡകപാഷിറൃ് 
ടേണം.ാ   അനുഭതി നല്കു.. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി  തുെര്  നെഩെിക്കാമി  
പമല്  ധനഴകുപിനു നല്േിമിം ്്. ആഴവയഭാമ നെപെി ധനഴകുപ്  
ഷൃീേയിക്കണം. 

 നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
                    2) ധനഴകുപ് 

 

2.3 (3.3)     
 ത്രിതറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷംയുക്തഭാമി നെപാന്നുന്ന 

കപ്രാജക്ടുേലില്  മുഖയ നിര്വസണ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിന് ഭറൄ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  തുേ ലേഭാറുന്ന യീതിമാമിരു. 
നിറനിന്നിരുന്നത്. ഇതിനുഩേയം അകറാേ്ടഭെ് യീതിമില്  തുേ 
ലേഭാരണടഭന്ന് ധനഴകുപ് ഉത്തയഴിരക്കി. ഇത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  അഷൗേയയം ഉ്ാന്നും എന്നതിനാല്  േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം 31.03.2019 ഴടയ ഩളമ യീതി തുെരുഴാ   ധനഴകുപ് അനുഭതി 
നല്േിമിരു.. ഈ ഴര്ശം മുതല്  ധനഴകുപ് നിര്കേവിച്ച  ബിിരുന്ന 
അകറാേ്ടഭെ് യീതി നെപാന്നുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 29.08.2019-ടറ  
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി  േര്ച്ച  ബി ടേട്ടിരു.. ഈ കമാഗത്തില്  
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നിര്കേവിച്ച  ബി  തുെര്നെഩെിയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  താടളപരയുന്ന  
തീരുഭാനടഭടുക.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷംയുക്തഭാമി നെപാന്നുന്ന 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ മുഖയ നിര്വസണ ഏജ ഷിമായുള്ള തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് ഩൊലിേലായുള്ള ഭറൄ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
കപ്രാജടരില്  ഴിബാഴനം ടേട്ടിയിന്നുന്ന പ്രോയം അകറാേ്ടഭെ് 
റൃത്തഴണമാമി നല്േണം. മുഖയ നിര്വസണ സ്ഥാഩനം 
രിേൃിഷിശ  /ഫില്  തുേ പ്രോയം തുേ ആഴവയഭനുഷയിച്ച  ബി് 
അകറാേ്ടഭെില്  നിന്ന് ടേറഴളിക്കണം. ലറപ് ഩദ്ധ്തിമെക്കം 
ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് തുേ ലേഭാകര് അഴഷയങ്ങലില്  
റബയഭാമ അകറാേ്ടഭെില്  നിന്ന് തുേ ഗുണകബാക്താഴിന് കനയിം  
നല്കേ്താണ്. 

മുഖയ നിര്വസണ സ്ഥാഩനത്തിന് അകറാം ടഭൊമി  
നല്കുന്നതിനും റബിന്നുന്ന തുേ ടേറഴളിന്നുന്നതിനും ആഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം  അെിമന്തിയഭാമി ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  
ഐ.ടേ.എം എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്   ടേണം.ണം.  

കൂൊടത ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി  ഉത്തയഴ് ധനഴകുപിടെ  
അനുഭതികമാടെ  നല്േണം. 

     നെഩെി :- 1)  തകേവഷൃമംബയണ( എപ്.എം)ഴകുപ് 
2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്, ഐ.ടേ.എം 

 
                 

          

 
 

 

2.3 (3.9)  
ഩദ്ധ്തി പുകയാഗതി എഷ്.എം.എഷ് ആമി ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്ന്നും ഭറൄ 
ഫന്ധടപേഴര്ന്നും നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി – 1) ഐ.ടേ.എം. എക്സിേുേീഴ് ഡമരടരര്  

2.3(4.1)  
അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.07.2019-ടറ േകം  അയ്മനം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  22.06.2019-ടറ  േകം (SRG/19/CC - 
364/19) 
അപര്  കുേനാെ് കഭഖറമില്  ഉ്ടപേതാണ് അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്. 
ഇഴിടെ  രാനാഴല്  ഭണ്ണിടെ ഭാര്ക്കറൃ് നിയക്ക്  LSGD - നിയക്കികനക്കാ്  
കൂടുതറാണ്  ഇതിനാല്  രാനാഴല്  ഭണ്ണുഩകമാഗിച്ചുള്ള  പ്രവൃത്തി നെപാക്കാ   
ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ടഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിമാമ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  
ഭണിമാംഩരമ്പ്  - േീപ്പുെല്  കരാഡിന് എം േൂഫിന് 400/- രൂഩയും 40 
േികറാഭീറൃര്ഴടയ മഥാര്ത്ഥ േണ്ഴമ സം ഩി,ഡലു.ഡി. േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്   അംഗീേയിച്ച  ബിിം ്്. ഈ നിയക്ക് അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 
എഞ്ചിനീമരിംഗ് പ്രവൃത്തിേ്ന്നും  ഫാധേഭാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
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തീരുഭാനം:- ഇതിന് അനുഭതി നല്ോവന്നതാടണന്ന് തകേവഷൃമം 
ബയണ ഴകുപ ് േീപ ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് 
നല്േിമതനുഷയിച്ച  ബി്  അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി – 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ2) ഴകുപ് 
 

2.3(4.4) 

ഴിജമപുയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  02.07.2019-ടറ  േകം ഴിജമപുയം  

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

     (SRG/586/19 ) 

കപ്രാ.നം. 27/20     അെെല്  7,00,000/-  
       (ഴിേഷനപ്് - 5,00,000/- 
        തനത്  പ ്്  - 2,00,000/-) 

 
കഩയ് :-  സ്കൂ്  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണം  
 സ്കൂ്  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ന്നുള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണത്തിനുള്ള  കപ്രാജടര് ഈ ഴര്ശം 
തണം.ാരാക്കിമിം ്്. ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിടറ 7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴടയയുള്ള  
കുേിേ്ക്ക്    പ്രബാത   ബക്ഷണം    നല്കുന്നകതാടൊപം     ലസക്കൂളിലിടറ   
കുേിേ്ന്നും എ ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറ കുേിേ്ന്നും  പ്രബാത ബക്ഷണം  നല്ോ   
അനുഭതി  ആഴവയടപേിയിന്നു..  കൂൊടത േളിഞ്ഞ ഴര്ശം എ ഡഡ് 
സ്കൂലിടറ കുേിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം  ടോടുത്ത നെഩെിക്ക്  ഷാണവേയണവം  
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 തീരുഭാനം:- 1) 7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴടയയുള്ള  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂലിടറ  
കുേിേ്ടക്കാപം  എ ഡഡ ്സ്കൂലിടറ കുേിേ്ന്നും  
പ്രബാത ബക്ഷണം നല്ോ   അനുഭതി നല്കു..  

2) ലസക്കൂളിലിടറ കുേിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
നല്ോനുള്ള  അനുഭതി നിയഷിച്ചു 

3) 2017-18-ല്  എ ഡഡ് സ്കൂലില്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
നല്േിമതില്  ഒഡിറൃ് കുരിപ്പുട്ന്ന്  
കമാഗത്തില്  ഩഞ്ചാത്ത് കജാമിെ്  ഡമരടരര്  
അരിമിച്ചു.  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി ഴിശമം 
ഩയിഗണിച്ച  ബിില്ല.  ഴകുപ്പുതറത്തില്   ഩയിഗണനയ്ക്കാമി 
നല്േണം. 

 
     നെഩെി : 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  
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2.3(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 ടേേിെം. 

ഴള്ളിന്നുന്നം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േടുഴിനാല്  ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണി 
ടേേിെം ഩണിമാ   കപ്രാജടര് തണം.ാരാക്കിമിയിന്നു.. 1951-ടറ ോയിറൃഫി്  
ടഷാലഷറൃീഷ് ആടര് പ്രോയം യജിസ്റ്റർ ക് ടേട്ടതാണ് ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ 
ഴിഩണി. ഈ കപ്രാജടര് നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

 തീരുഭാനം:-   ഇകെണല്  ഒഡിറൃ   നെത്തിമതിടെ രികപാര്ം ം 
ലഫകറായും രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകഖന കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമക നല്േി.  ഇകെണല്  ഒഡിറൃ് രികപാര്േ് 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി ഩയിഗണിച്ച  ബിില്ല. ോര്കേഡ് 
അക്കൗ്െ് നെത്തിമ ഒഡിറൃ് രികപാര്േ്ഷസിതം  
ഷഭര്പിക്കണം. ഇതു  ഩയികവാധിച്ച  ബി്  രാനാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര് ക്ക് നല്േണം രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപാര്േ് ഷസിതം  നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് 
ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി :1) രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 
2.3(4.26) 
ഭായായിന്നുലം ടതക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.07.2019- ടറ േകം ഭായായിന്നുലം 
ടതക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്ബയണഷഭിതിയുടെ 21-12-2018-ടറ 17(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം(SRG/701/19-CC/338/2019). 
ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ശ്രീഭതി. പുഷ്പ, 
നമ്പുകുലങ്ങയ ക്രഭനമ്പർ ക്  20   ആമി  ഉ്ടപേിം ്്.   ഇ.എം.എഷ്  ബഴന  
ഩദ്ധ്തിമില്   ഇഴര്ക്ക് 75000/- രൂഩ നല്േിമിരു..  എന്നാല്   ഩദ്ധ്തി    
പൂർ ക്ത്തിമാന്നും    മു ഩ് ഴീടും  സ്ഥറവം ഴിറൄ. ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം 
അനുഴദിച്ച  ബി 75,000/- രൂഩയും ഩറിവമാമി 32475/- രൂഩയുഭെക്കം ഇമാ്  
ഩഞ്ചാമത്തില്     അെച്ചു. ഇഴര്ക്ക് ലറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീെിനു 
ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

 തീരുഭാനം:- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :      1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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2.3(4.30) 
ഴെകേയിക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

    ഩത്തനംതിേ 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 - ഇയേഴീെ് റൃ ഴീൊക്കല്  
2019-20- ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപടുത്തിമ എം.എ   റക്ഷം ഴീെ് 
ഩദ്ധ്തിമിടറ ഇയേ ഴീെ് റൃ ഴീൊക്കാനുള്ള കപ്രാജടരിന് അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 തീരുഭാനം:- ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയമുള്ള ബഴന 
ഩദ്ധ്തിക്ക്  ഭതിമാമ തുേ ഭാറൃി ഴച്ച  ബിിം ട്ന്ന്  
ഉരപാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി 
നല്കു.. 

 

നെഩെി :    1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 
3.ടഩാതുഴിശമങ്ങ്  
================ 
3.1  ഭിശ   അകന്തയാദമ ഷര്കഴ 

ഷാമ്പത്തിേ  സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക്  ഡമരടരറുടെ  10.10.2019-ടറ 

PL/8790/2019/DES നമ്പര്  േത്ത്  

കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവഭനുഷയിച്ച  ബി്  ഭിശ   അകകന്തയാദമ ഷര്കഴ (2019-20 
രൗ്്) കേയലത്തിലം നെത്തിമിരു..  രാനാഭങ്ങലിടറ ഴിേഷന പ്രശ്നങ്ങളും  
ഴിെവേളും  േട്കേമാണ് ഷര് കഴയുടെ മുഖയ റക്ഷയം.  ഷര്കഴ 
ഴിഴയങ്ങ്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിടെ  ഭിശ   അകന്തയാദമ കഩാര്േിറില്  അഩ് 
കറാഡ് ടേട്ടിം ്്.  ഷര്കഴ നെത്തിമ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  മാത്രാപെി, 
ബക്ഷണം, കസാണകരരിമം എന്നിഴ നിശ്ചിത  നിയക്കില്   ടതാളിലരപ് 
ഩദ്ധ്തിമിലൂടെകമാ (MGNREGS)  ഉഩജീഴന ഭിശടെകമാ  (DAY-NRLM) 
ബയണ ടേറഴില്  നിന്ന് അനുഴദിക്കാടഭന്ന് കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  
ഴയക്തഭാക്കിമിം ്്.   ഇഴര്ന്നുള്ള ഒണകരരിമം  താടളപരയുന്ന നിയക്കില്  
അനുഴദിക്കണടഭന്ന് ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക്  ഴകുപ് 
ഡമരടരറുടെ ആഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്  

 

 

 

 

 

(1) പീല്ഡതറ ഉകദയാഗസ്ഥര്ന്നുള്ള 
 ഒണകരരിമം ( രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അെിസ്ഥാനത്തില്  

     941 x 300 രൂഩ x 4  person  
              11,29,200/-  രൂഩ 

(2) ടശഡുളുേ്  കപാകോ കോപി 
 എടുത്ത ടേറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

         ആടേ     11,44,200/-  രൂഩ 
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3.2 രാനാഭഴിേഷന ഴകുപ്  

രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ  17.10.2019-ടറ ആര്.ഐ.1/7129/18/ CRG  
നമ്പര്  കുരിപ്  
നഫാര്ഡ്  ഷസാമം റബിന്നുന്ന ഩദ്ധ്തിേ്ക്ക്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിസിതം  ഴ കക്ക്തു്്. താടളപരയുന്ന  
നിയക്കിറാണ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴിസിതം  ഴ കക്ക്ത്. 

 
 
   നഫാര്ഡ്   

ഴിസിതം  
തകേവബയണ 
സ്ഥാഩന ഴിസിതം  

(i) റൂരല്  േണടരിഴിറൃി  80% 20% 

(ii) കഷാശയല്  ടഷടരര്  85% 15% 

(iii) അരാനിേ്ച്ച  ബിരല്  ടഷടരര്  95% 5% 

 
നഫാര്ഡ്  ഷസാമകത്താടെ ഇത്തയം ഩദ്ധ്തിേ്  ഏടറൃടുത്തിം ള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി  അംഗീോയ  ഷഭമക 
തടന്ന  ഭതിമാമ തുേ ഴേമിരുത്തിമിം ട്ന്ന്  ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷര്ഭാര്  ഉരപാക്കണടഭ.ം അതിനുള്ള നിര്കേവം 
നല്േണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

3.3  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
 

   തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ  22.10.2019-ടറ    
DB3 - 753/2013/CE/തഷൃബഴ  നമ്പര്  േക പ്രോയം  അപര്  കുേനാെ് 
പ്രകദവങ്ങലാമ  അയ്മനം, തിരുഴാര്പ്, കുഭയേം, ആര്പൂക്കയ,  എന്നീ 
രാനാഭഩഞ്ചാമകേലിടറ കോണ്ക്രീറൃ്, ൊരിംഗ് പ്രവൃത്തിേ്  
നെകന്നതിന്  നിറഴിടറ രാനാഴല്  ഭണ്ണിടെ നിയക്ക്  കുരഴാമതിനാല്  
ബുദ്ധ്ിമും ്് എന്നരിമിച്ച  ബിിം ്്.  അയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവടത്ത  
ടഩാതു ഭയാഭത്ത് ഴകുപ് മുഖാന്തിയം  നെപിറാന്നുന്ന പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് 
രാനാഴല്  ഭണ്ണിന് എം.േൂഫിന്  400/- രൂഩയും  40 േികറാഭീറൃര്  ഴടയ 
മഥാര്ത്ഥ േണ്കഴമ സം  ഩി.ഡലൂ. ഡി  കരാഡ് ഴിബാഗം  േീപ് 
എഞ്ചിനീമറുടെ  01.03.2019-ടറ CE/R&B)KTM/2016/2603/ Price നമ്പര്  

തീരുഭാനം  :- 
 

MGNREGS - ന്  ബയണ ടേറഴ് ഇനത്തില്  റബയഭാമ 
തുേമില്  നി. നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :     തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
 

തീരുഭാനം  :- 
 

 ഇത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ റിസ്റ്റം ഴിവദാംവ 
ങ്ങളും രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷര്ഭാര്ക്ക്   മു കൂേി നല്േണടഭ.ം അതനുഷയിച്ച  ബി് 
ഴിസിതം ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഴേമിരുത്തിമിം ട്ന്ന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഉരപാ 
ക്കണടഭ.ം നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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േക പ്രോയം  അനുഴദിച്ച  ബിിം ്്. ഈ നിയക്ക് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഩഞ്ചാമകേ്ന്നും ഫാധേഭാക്കാവന്നതാടണന്ന്  തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്   ശുഩാര്വ ടേട്ടതനുഷയിച്ച  ബി്  അയ്മനം, 
തിരുഴാര്പ്, കുഭയേം, ആര്പൂക്കയ എന്നീ രാനാഭഩഞ്ചാമകേലിടറ  
കോണ്ക്രീറൃ്, ൊരിംഗ്  പ്രവൃത്തിേ്ന്നും  ഈ നിയക്ക്  ഫാധേഭാക്കാ   
അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 

3.4(i)തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  കബദഗതി 
ഴരുത്താനും അതയാഴവയം കഴ് കൂേികച്ച  ബിര്ക്കലേ്  ഴരുത്താനും 
നിഫന്ധനേകലാടെ ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി നല്േിമിരു.. ഇഴ 
അന്തിഭഭാക്കി  ഷഭര്പിക്കണടഭന്ന്  ഩറപ്രാഴവയം ആഴവയടപേിം ം ഇനിയും 
239  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കൂെി ഩയിഷ്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി നല്ോനു്് 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ജില്ല തിയിച്ച  ബി റിസ്റ്റ് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്. 

 
 

ജില്ല തകേവബയണ  
സ്ഥഩനങ്ങളുടെ എണ്ണം 

തിരുഴനന്തപുയം 8 

ഩത്തനംതിേ 24 

ആറപ്പുള 37 

കോേമം 67 

ഇടുക്കി 06 

 എരണാകുലം 77 

ഩാറക്കാെ് 02 

ഭറപ്പുരം 06 

േണ്ണൂര്  01 

ോഷര്കഗാഡ് 11 

ആടേ 239 

 

ഈ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങകലാെ് അെിമന്തിയഭാമി ഩയിഷ്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി 
ഷഭര്പിന്നുഴാ   നിര്കേവിന്നു.. ഇകതഴടയ ഷഭര്പിക്കാത്തതിടെ 
ോയണം ഩഞ്ചാമക ഡമരടരര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് , നഗയോയയ 
ഡമരടരര്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്  എന്നിഴര്  അെിമന്തിയഭാമി  
ഩയികവാധിക്കണം. ഴീയില ഴരുത്തിമ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങകലാെ്  
ഫന്ധടപേ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ഴിവദീേയണം ആയാമണം.  

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
                                                                     2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  

3) രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
                                                           4)നഗയോയയ ഡമരടരര്  

                                                                      5) എല്ലാ ഡി.ഩി. ഭാരും 
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3.4(ii) ഩയിഷ്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കി ഈ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
ആഴവയടപടുന്ന മുരയ്ക്ക് ലഷറൃ് തുര. നല്ോ   എഷ്.ആര്.ജികമയും 
ഐ.ടേ.എം കനയും ചുഭതറടപടുത്തി. 

 
നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 
3.4(iii) ഉഩടതയടഞ്ഞടുപ്പു മൂറം ഩയിഷ്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി ഷഭര്പിന്നുന്നതിന് 

ോറതാഭഷം കനയിേ തിരുഴനന്തപുയം കോര്പകരശ   ഩത്തനംതിേ, 
കോേമം, ആറപ്പുള, എരണാകുലം, ോഷരകഗാഡ് എന്നീ ജില്ലേ്ക്ക ്
ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കി ഷഭര്പിന്നുന്നതിന് സകറഖ ലഷറൃ്  08.11.2019-
തുര. നല്കുന്നതിനു തീരുഭാനിച്ചു. തിരുഴനന്തപുയം കോര്പകരശനും 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ജില്ലേലിടറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  08.11.2019-
നേം ഩയിഷ്ക്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിന്നു ഷഭര്പികക്ക് 
താണ്. 

 
 ഇതു കൂൊടത  ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും  ഭകഞ്ചയി നഗയഷബയ്ക്കം  

ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി കബദഗതിക്കാമി  സകറഖ കഷാട് ് ടഴമരില്   തുര. 
നല്ോ   തീരുഭാനിച്ചു.  ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  04.11.2019-നേം  
ഩയിഷ്ക്കയിച്ച  ബി ഩദ്ധ്തി  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിക്കണം. 

 
നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 

3.5 പിശരീഷ് ഴകുപ്പു മുകഖന നെപാന്നുന്ന ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തി 
അഴകറാേനം ടേണം.ണടഭന്ന് 26.09.19 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി 
തീരുഭാനിച്ച  ബിിരു.ടഴെിലം  കമാഗത്തില്  പിശരീഷ് ഡമരടരര്  
സാജയാമില്ല.  അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗത്തില്  
ഡമരടരര്  ഩടെടുത്ത്  ഴിവദാംവങ്ങ്  നല്േണം. 

 
നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 

3.6(1)ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടറ ോയയക്ഷഭത ഉരപാക്കാ   ഷംസ്ഥാന 
തറത്തിലം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി തറത്തിലം അഴകറാേനം 
നെത്തണടഭന്ന് 20.06.19 ല്  കൂെിമ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗം 
നിര്കേവിച്ച  ബിിരു.. ജില്ലാ തറത്തില്  താടള ഩരയുന്ന യീതിമില്  
അഴകറാേനം നെത്താനാണ് നിര്കേവിച്ച  ബിിരുന്നത്. 

 
(i) രാനാഭഩഞ്ചാമകേളുകെയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമകേളുകെയും ഩദ്ധ്തി 
അഴകറാേനം കലാന്നുതറത്തില്  നെത്തണം. 

(ii) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, മുനിഷിപാറിറൃിേ്, കോര്പകരശ   എന്നിഴയുടെ 
അഴകറാേനം ജില്ലാതറത്തില്  നെത്തണം. 

 

   ഇതനുഷയിച്ച  ബി് യ്ാംഘേ അഴകറാേനം കടരാഫര്  15 മുതല്  നഴംഫര്  
15 നേം  പൂര്ത്തിമാക്കണം. മൂന്നാംഘേ അഴകറാേനം ഡിഷംഫര്  15 നേം 
പൂര്ത്തിമാക്കണം.  ഇതു കൃതയഭായും പറപ്രദഭായും  നെന്നു.ട്ന്ന് 
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ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്, നഗയോയയ ഡമരടരര്,  രാനാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്  ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീപ്  
എന്നിഴര്  ഉരപ്പു ഴരുത്തണം.  

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  
3)നഗയോയയ ഡമരടരര്  

4)രാനാഭഴിേഷന ഡമരടരര്  
5)േീപ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം 

കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ്  കഫാര്ഡ് 
3.6(2) ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രി, അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി, 

പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി (റൂരല്) ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  എന്നിഴര്  കേര്.ള്ള  
ജില്ലാതറ അഴകറാേന കമാഗങ്ങ്   ഡിഷംഫര്  ആദയം നെത്താ   
തീരുഭാനിച്ചു.  തീമതി ഩിന്നീെ് അരിമിന്നുന്നതാണ്.  ഇതിനുള്ള 
ഴിവദാംവങ്ങ്  കവഖയിക്കാ   കസ്റ്ററൃ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപിടന ചുഭതറടപടുത്തി. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)കസ്റ്ററൃ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 

3.7  ലറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിക്കാമി നിര്ഫന്ധഭാമി ഭാറൃിഴച്ച  ബിിയിന്നുന്ന (ഩദ്ധ്തി 
ഴിസിതത്തിടെ 20%) തുേ േിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  
ഗുണകബാക്താക്ക്  ഇല്ലാത്തതിനാല്  ടേറഴളിക്കാ   േളിയുന്നില്ല എ. 
കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് തുേ ആഴവയഭിടല്ലന്ന് ലറപ് 
ഭിശൻ ജില്ലാ കോര്ഡികനറൃറുടെ ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
അത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്ക് ഈ തുേ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  
ഭൂഭി ഴാങ്ങാകനാ  ബഴന ഷമുച്ച  ബിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതികനാ ഉഩകമാഗിക്കാ   
അനുഭതി നല്കു.. ഇപ്രോയം ലറപ് ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃറുടെ 
ഷാക്ഷയഩത്രം ഷസിതം   കസ്റ്ററൃ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ് മുകഖന ആഴവയടപടുന്ന 
തകേവങ്ങ്ക്ക്  ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേണം.ാ   ഐ.ടേ.എം. 
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരടര  ചുഭതറടപടുത്തി.  

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
3.8 ഗഴ.ടഭഡിക്കല്  കോകലജ് ഉള്ള ജില്ലേലില്  ടഭഡിക്കല്  കോകലജ് 

കേന്ദ്രീേയിച്ച  ബി് ജില്ലമിടറ ആശുഩത്രിേലിടറ  ഫകമാ ടഭഡിക്കല്  കഴസ്റ്റ് 
ഷംസ്കയിന്നുന്നതിന്  അതത് ജില്ലേലിടറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേ്   
തണം.ാരാക്കണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി  അതാത് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതിേ്  ഷൃീേയിക്കണം.  ഇതിന് കഴ് ഷാകെതിേ 
ഷസാമം  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരറും ക്ലീ   കേയല േമ്പനി 
എം.ഡി.യും നല്േണം.  ആഴവയടഭെില്  ഭറൃ് ഷാകെതിേ ഷസാമവം 
കതെണം.  ഇതിന് ടഭഡിക്കല്  എഡുകക്കശ   ഡമരടരറുടെ അനുഭതിയും 
ഷസാമവം കതെണം.  

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്, ശുേിതൃ ഭിശ   

3) ഫന്ധടപേ ജില്ലാ േലടരര്ഭാര്  
 



14 
 

 
3.9 ഩദ്ധ്തിടച്ച  ബിറഴില്   ഏറൃവം പുരേില്  നില്ന്നുന്ന  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തില്  ആഴവയഭാമ ഷസാമം  
േിറയുടെ കനതൃതൃത്തില്  നല്േണം. ഏറൃവം പുരേില്  നില്ന്നുന്ന  20 
രാനാഭഩഞ്ചാമകേടലയും  5 ഴീതം നഗയഷബേടലയും കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമകേടലയും ടതയടഞ്ഞടുത്ത്  അഴരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കഩായായ്മേളും 
േട്ത്തി ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭാന്നുന്നതിനു കഴ് ഷസാമം  
േിറ നല്േണം. ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങടല ഭിേച്ച  ബി തറത്തികറയ്ക്ക് 
എത്തിക്കാ   ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനം നല്േി ഇെടഩെല്  നെത്തണം.  
ഇതികന്മല്  ഷൃീേയിച്ച  ബി നെഩെിയും ഷൃീേയിക്കാവന്ന ഭറൃ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും 
എടന്തന്ന് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമില്  േിറ  ഡമരടരര്  
രികപാര് േ് ടേണം.ണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഡമരടരര്, േിറ 

 
3.10 ഷര്ക്കാര്  ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലില്  7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴടയ പ്രബാത ബക്ഷണം 

നല്കുന്നതിന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജക്ടുേ്  നെപാന്നു.്്.  
പ്രബാത ബക്ഷണത്തിടെ ഗുണനിറഴായം ഉരപാക്കി  ഩി.െി.എ മുകഖന 
ഩാേേക്കായടന നികമാഗികച്ച  ബിാ അടല്ലെില്  കുടുംഫശ്രീ മുകഖനകമാ ബക്ഷണം 
നല്േണം. ഇതിനാമി ടെ്ര്  ഴിലിച്ച  ബി്  ോറൃരിംഗ്  യൂണിറൃ് ഴളി ബക്ഷണം 
നല്ോവന്നതല്ല. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 
3.11 േിറര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഩാലള്ള  േിറ കലാന്നുേലില്  സ്ഥിയഭാമി  

കലാക്ക് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് ഒപീഷര്ഭാര്  ഇടല്ലന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.  
ഇങ്ങടനയുള്ള സ്ഥറങ്ങലില്  കഩാസ്റ്റ് ടേയ്യുന്ന ഫി.ഡി. ഭാര്ക്ക്  
ദീര്ഘോറ അഴധി നല്േരുടത.ം  സ്ഥിയഭാമി ഇഴിടെ നില്ക്കാ   
താല്പയയമുള്ളഴടയ ഈ സ്ഥറങ്ങലില്  നിമഭിക്കണടഭ.ം  കമാഗം 
നിര്കേവിന്നു.. ഷംസ്ഥാനടത്ത ആടേ ഫി.ഡി. ഭാരുടെ  vacancy list   
ഇന്ന് (24.10.2019)നു തടന്ന അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിന്നു നല്േണം.  
എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ നിമഭിന്നുന്നതിലം ശ്രദ്ധ് നല്േണടഭ.ം കമാഗം 
നിര്കേവിച്ചു.  

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

3) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
 

3.12 ടഭകറൃണിറൃി റീഴിനു കഩാകുന്ന  എഞ്ചിനീമര്ഭായെക്കമുള്ള ഴനിതാ 
ഉകദയാഗസ്ഥര്ന്നു ഩേയം  ആലിടന നിമഭിന്നുന്നതിടെ ഷാധയത 
ഩയികവാധിച്ച  ബി്  അെിമന്തിയഭാമി  ഉത്തയഴിരക്കാ   തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപിടന  ചുഭതറടപടുത്തി.  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ ഉത്തയഴിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  േീപ് എഞ്ചിനീമറും ഭറൃ് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും  
അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.  ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിന്  തെസ്സം 
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ഉ്ാോടത  ഉകദയാഗസ്ഥന്മാടയ നിമഭിന്നുന്നതിലം ഴിനയഷിന്നുന്നതിലം 
ജാരാനത ോണിക്കണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഇ.ഡബ്ലിയു) ഴകുപ് 
 
3.13  ഩദ്ധ്തി പുകയാഗതിമില്  പുരേില്  നില്ന്നുന്ന  എരണാകുലം, 

ോഷര്കഗാഡ്, കോേമം, തിരുഴനന്തപുയം, ഭറപ്പുരം ഩത്തനംതിേ ജില്ലേ്  
ഷന്ദര്വിച്ച  ബി്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  കനയിേ് അഴകറാേനം നെത്തണം. 
ഇതികന്മലള്ള രികപാര്േ്  അടുത്ത  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമില്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  നല്േണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരടരര്  

3.14 നിമഭഷബ കൂടുന്ന  അഴഷയങ്ങലില്  നിമഭഷബാ കോദയത്തിന്  കൃതയഭാമി 
ഭറുഩെി നല്കുന്നതിന്  ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ഒപീഷ് ഷഭമം 
േളിഞ്ഞം  ഭറുഩെി നല്കുന്നതിന്  ആഴവയടഭെില്  ക്രഭീേയണം ടേണം.ണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഩി.എഷ്) ഴകുപ് 
 
3.15 ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തികറയും, ഭത്സ്യടതാളിറാലി ഴിബാഗത്തിടറ 

കുടുംഫങ്ങലികറയും  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക്  ഭിഡില്  ടറഴല്  റാഩ് കൊഩ് 
നല്കുന്നതിന് IT ഭിശ   ഡമരടരറുടെ  ശുഩാര്വ പ്രോയം  38,902/- 
രൂഩമാമി നിയന്നു നിശ്ചമിച്ച  ബിിം ്്. എന്നാല്  ഐ.െി. ഴകുപ്പു ടഷക്രേരിയുടെ  
09.10.2019-ടറ IT Cell-1/106/2019/ITD േക പ്രോയം  ഭീഡിമം റാഩ് കൊഩ് -
ന്  22816/- രൂഩ നിയക്കില്  Centralized Procurment and Rate Contract 
System (CPRCS)ല്  നിന്ന് റബയഭാക്കാ   േളിയുടഭന്ന് അരിമിച്ച  ബിിം ്്.  

   എന്നാല്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
നല്കുന്നതിന്  IT  ഭിശ   ഡമരടരറുടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം  ഇത്  30,000/- 
രൂഩമാമിരു. നിശ്ചമിച്ച  ബിിരുന്നടത.ം  ഈ ഴര്ശം IT ഭിശ   
ഡമരടരറുടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം  ഇത് 38,902/- രൂഩമാമി  
ഴര്ദ്ധ്ിപിച്ചുടഴ.ം  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  IT ഭിശ   ഡമരടരറുടെ 
ശുഩാര്വ അനുഷയിച്ച  ബി്  ഭിഡ് ടറഴല്  ടപഷിപികക്കശ   പ്രോയം 
ഇകപാ്  CPRCS കഩാര്േറില്  റാഩ് കൊഩ് റബിന്നുന്നില്ല എ.ം  ജില്ലേലില്  
നിന്നരിമിച്ച  ബിിം ട്.ം (ഇന്നടത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗ 
നെഩെിക്രഭം ഖണ്ഡിേ 4.12) കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. നിയക്കില്  ഴന്ന ഴറിമ 
അന്തയം  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ബുദ്ധ്ിമും ്ാോ   
ഷാധയതയു ്്.  ഇത് ഩയികവാധിച്ച  ബി്  IT ഴകുപ്പു ടഷക്രേരിയുഭാമി  േര്ച്ച  ബി 
ടേട്ട് ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക് നന്ന ന്ന  റാഩ് കൊഩിടെ ടപഷിപികക്കശനും  
നിയന്നും നിശ്ചമിച്ച  ബിരിമിക്കാ   IT ഭിശ   ഡമരടരടര  ചുഭതറടപടുത്തി.  
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിന്നു മുമ്പ്  രികപാര്േ് നല്േണം. 
ഇതിനുള്ള പമല്  ഐ.െി ഡമരടരര്ന്നു നല്േണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഐ.റൃി. ഭിശ   ഡമരടരര്  
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3.16 ഫഹു. മുഖയഭന്ത്രി ടേമര്ഭാനായുള്ള  ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് അഴകറാേന േമ്മിറൃി 
യുടെ  22.10.2019-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
താടളപരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുക. 

 ഷംസ്ഥാന പ്ലാ   പ്ില്  ഉ്ടപടുത്തി 31.03.2020 നുള്ളില്  
പൂര്ത്തീേയിക്കാ   േളിയുന്ന ഩദ്ധ്തിേ്ക്ക്  കഴ്ി ഴരുന്ന തുേ  
കൃതയഭാമി േണന്നു കൂേി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് അഡീശണല്  
േീപ്  ടഷക്രേിടമ  അരിമിക്കണം 

 കേന്ദ്ര ഩദ്ധ്തിേളുടെ  ഴിനികമാഗ ഷര്േിപിക്കറൃ്  അെിമന്തിയഭാമി 
ഷഭര്പികക്ക്തും  റബികക്ക് കേന്ദ്ര ഴിസിതം  അെിമന്തിയഭാമി 
കനെിടമടുന്നുന്നതിനുകഴ്  നെഩെിയും ഷൃീേയികക്ക്തുഭാണ് 

 കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധ്തിേലിടറ  കേന്ദ്ര ഴിസിതവം ഷംസ്ഥാന 
ഴിസിതവം  എത്ര ഴീതം  റബിക്കാനു്് എന്ന ഴിഴയവം   
അെിമന്തിയഭാമി അഡീശണല്  േീപ്  ടഷക്രേരിന്നു നല്േണം. 

 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  31.03.2020 ഴടയ ആഴവയഭാമി 
ഴരുന്ന  തുേ അഡീശണല്  േീപ്  ടഷക്രേരിടമ  അെിമ 
ന്തിയഭാമി അരിമിക്കണം. 

  എല്ലാ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും പ്ലാനിംഗ്  ടഷക്ഷടെ  കമാഗം ഴിലിച്ച  ബി്  
ആഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)ഫന്ധടപേ എല്ലാ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും 

 
3.17 എഞ്ചിനീമരിംഗ് കഭഖറമിടറ ഩദ്ധ്തിപുകയാഗതി ഉകേവിച്ച  ബി യീതിമില്  

ലേഴയിച്ച  ബിിേില്ലാത്തതിനാല്  ഩദ്ധ്തി പുകയാഗതി എല്ലാ ആയിലമിലം 
ഴിവേറനം ടേണം.ണം. ആമതികറയ്ക്കാമി രു ഐ.െി ഒപീഷടര 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഒപീഷില്  
എടുക്കാവന്നതാണ്. 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
 
 
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ഩളമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.08.2019-ടറ േകം  14.05.2019-ടറ  

5/8-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG 800/19 - CC/535/19) 
 കപ്രാ.നം. 96/20    അെെല്  20,00,000/- രൂഩ (അഴാര്ഡ് 

തുേ) 
 കഩയ്:-  ഭസതി ( സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ മുരി)  
2017-18 ഷംസ്ഥാനടത്ത ഭിേച്ച  ബി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനുള്ള  അഴാര്ഡ് 
തുേമാമി  20.00 റക്ഷം റബിച്ച  ബിിം ്്  ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച  ബി്  കേയല 
േറാഭണ്ഡറം, കേറക്കയ ഗഴ.ആര്്ഷ് & ഷമ ഷ് കോകലജ് , കേറക്കയ 
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ഗഴ. കഩാലിടെക്നിക്ക്, കേറക്കയ IHRD ഷമ ഷ് &  ടെകക്നാലജി കോകലജ്  
എന്നിഴിെങ്ങലിടറ ടഩണ്കുേിേ്ന്നും  അദ്ധ്യാഩിേഭാര്ന്നും  സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ മുരി 
ഷജ്ജീേയിന്നുന്നതിന്  അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 

4.2  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ േകം  

അനുഫന്ധകയഖേളും (SRG 790/19 - CC 492/19) 
 
 ലേനമില്  യ്ാം ഴര്ശം  MBBS - ന് ഩഠിന്നുന്ന ആയതി.C.S.  എന്ന 

ഴിദയാര്ത്ഥിക്ക്  ഴികദവ ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 
4.3 േിരക്കെഴ് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.07.2019-ടറ േകം േിരക്കെഴ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  11.10.2019-ടറ  D -113/19 (SRG - 589/19-
ാാാം നമ്പര്  േകം   CC/371/19 
കപ്രാ.നം. 55/19    അെെല്  - 2,00,000/- രൂഩ 
     (കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 
കഩയ് - 3-ാാാം ലഭല്  ടഴല്പമര്  ടഷെര്  ടഭമിെന ഷ്) 
 

2018-19-ടറ  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപടുത്തിമിരുന്ന 3-ാാാം ലഭല്  
ടഴല്പമര്  ടഷെര്  ടഭമിെന ഷ് എന്ന കപ്രാജടരിന് ഷാകെതിോനുഭതി 
റബിച്ചു. ടഴറൃിംഗ് നെഩെി പൂര്ത്തിമാമില്ല.  അതിനാല്  അന്തിഭ റിസ്റ്റില്  ഈ  
കപ്രാജടര് ഉ്ടപേില്ല.  ഈ ോയണത്താല്  പില്ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   
േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴര്ശം പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

   തീരുഭാനം  : അനുഭതി നല്കു.. 
 നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഡി)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 
 

ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിന്  ഴകുപിടെ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം  
ഈ ഴിദയാര്ത്ഥിക്ക് അര്സതയുക്ാ ഇഴരുടെ കുടുംഫ 
ഴരുഭാനം,  നീറൃ് ഩയീക്ഷമില്  അര്സത ഭാര്ക്ക് റബിച്ച  ബിിം ക്ാ 
എന്നിഴ ഩയികവാധിച്ച  ബി്  രികപാര്േ് നല്ോ    ഩേിേജാതി 
ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരടരടര ചുഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്. 

നെഩെി :-  1) തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ് 
2) ഡമരടരര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്  
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നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്  ഐ.ടേ.എം 
 

4.4 േിരക്കെഴ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  02.07.2019-ടറ േകം േിരക്കെഴ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  11.10.2019-ടറ  D-113/19-ാാാം നമ്പര്  േകം 
(SRG 588/19/CC/372/19) 
കപ്രാ.നം. 260/19   അെെല്  2,00,000/- രൂഩ (തനത് പ ്്) 

കഩയ് -  അയീക്കല്  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി ലറ   സ്ഥാഩിക്കല്  

2018- 19 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപേിരുന്ന അയീക്കല്  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി  
എന്ന കപ്രാജടരിന് ഷാകെതിോനുഭതി റബിച്ച  ബിിരു.ടഴെിലം  ടഴറൃിംഗ് നെഩെി 
പൂര്ത്തിമാമിരുന്നില്ല. അതിനാല്  അന്തിഭ റിസ്റ്റില്  ഈ കപ്രാജടര്  
ഉ്ടപേിരുന്നില്ല ഈ ോയണത്താല്  പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ    
േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴര്ശം പില്  ഒഴരാമി  ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി 
ആഴവയടപേിയിന്നു.. 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(എപ്.എം)ഴകുപ് 

2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്  ഐ.ടേ.എം 
 

4.5 കഩയമ്പ്ര കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 
കഩയമ്പ്ര കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്   േമ്പനി ടേമര്ഭാടെ  05.08.2019-ടറ  
PCPC/605/2019-ാാാം  നമ്പര്  േകം  29.08.2019-ല്  കൂെിമ  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗത്തിടെ ഭിനി്സം ( ഖണ്ഡിേ 4.10) ( SRG 
755/19) 
 
24,000 േര്ശേരുടെ ഩൊലിത്തകത്താടെ  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതാണ് കഩയാമ്പ്ര  
കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി. േമ്പനിക്ക്  ടഴലിടച്ച  ബിണ്ണ ഉല്പാദിപിക്കാനുള്ള  
പ്ലാറം, നീയ, ടഴര്ജി   കോക്കനേ്  ഒമില്, കോക്കനേ്  ഴാേര് , േമര്  
നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള യൂണിറൄം  ഇഴിടെ ഉ്്. േമ്പനിക്ക്  പ്രഴര്ത്തന 
മൂറധനത്തില്  കുരവള്ളതിനാല്  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമകം  
ടോമിറാ്ി താലൂക്കിടറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാകേളും  ടോമിറാ്ി 

   തീരുഭാനം  :- 
 

പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി 
നല്കു.. ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേണം.ാ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരടര  
ചുഭതറടപടുക.. 
 

   തീരുഭാനം  :- 
 

പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി 
നല്കു.. ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേണം.ാ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരടര  
ചുഭതറടപടുക.. 
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മുനിഷിപാറിറൃിയും  താലൂക്കിടറ രാനാഭഩഞ്ചാമകേളും  േമ്പനിക്ക് 
രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് നല്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
4.6 ഭണീെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ േകം  17.07.2019-
ടറ 4-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG 788/19 - CC/506/19) 
 
കപ്രാ.നം. 83/20                  അെെല്  - 1,20,000/- രൂഩ( തനത് പ ്്)  
കഩയ് -  ഩഞ്ചേര്മ്മ  ടഷെര്   പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്   
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഏളയക്കാെ് ഗഴ. ആയുര്കഴദാശുഩത്രിമില്  ഩഞ്ചേര്മ്മ 
േിേിത്സ്ാ ഷൗേയയം ഏര്ടപടുകന്നതിടെ ബാഗഭാമി  യ  താല്ക്കാറിേ  
ജീഴനക്കാര്ക്ക്  പ്രതിദിനം 400 /-   രൂഩ ഴീതം  6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക് കഴതനം  
നല്കുന്നതിന്  അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

4.7 തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.08.2019-ടറ േകം ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  തടന്ന  07.08.2019 69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര്  
പ്രോയമുള്ള  രികപാര്ം ം ( SRG/787/19 - CC/473/2019)  
 
കപ്രാ.നം. 98/20    അെെല്  1,00,000/- രൂഩ (SCP) 
കഩയ് -  ഩേിേജാതി  ഷകെതത്തില്  ഭിനി LED  ലസഭാസ്റ്റ് 
ഩഞ്ചാമത്തില്  3-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഩേിേജാതി ഷകെതത്തില്  ഭിനി LED 
ലസഭാസ്റ്റ് (SCP) സ്ഥാഩിക്കാ   പിഷിഫിറിറൃി  ഷര്േിപിക്കറൃ് റബിച്ച  ബിിം ്്. 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

ആഴവയടപേ പ്രോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  ഩയഭാഴധി 
15.00 റക്ഷം  രൂഩയും  രാനാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമകേളും  
മുനിഷിപാറിറൃിയും ഩയഭാഴധി  5.00 റക്ഷം രൂഩയും 
നല്കുന്നതിന്  താടളപരയുന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു.. 
(i)  ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്  ഫന്ധടപേ തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അധിോയിേളുടെ കമാഗം 
ഴിലിച്ച  ബി്  േര്ച്ച  ബി ടേട്ട് കഴണം  
തീരുഭാനടഭടുകക്ക്ത്.  

(ii) ഇപ്രോയം റബിന്നുന്ന രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് 
േമ്പനിയുടെ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ  ഭാര്ക്കറൃിംഗിനു 
ഭാത്രകഭ  ഉഩകമാഗിക്കാവൂ. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 

ഇഴിടെ ഩഞ്ചേര്മ്മ േിേിത്സ്യ്ക്ക്  ഷൗേയയമുക്ാ 
എന്നതെക്കം DMO(ISM)-ടെ രികപാര്േ് ഷസിതം  
ഷഭര്പിക്കണം. രികപാര് േ് ഷസിതം ഷഭര്പിന്നുന്ന 
മുരയ്ക്ക്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
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എന്നാല്  ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാരുടെ കക്ഷത്രഭാമ  ശ്രീ.  ടോഭയ   കക്ഷത്ര 
ഭതില്  ടേേിനുള്ളില്  ലസഭാസ്റ്റ് സ്ഥാഩിക്കത്തക്ക യീതിമിറാണ്  
പിഷിഫിറിറൃി ഷര്േിപിക്കറൃ്  റബിച്ച  ബിിയിന്നുന്നത്.  കക്ഷത്രം ഷൃോയയ ഭൂഭി 
ആമതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

4.8 ഭരഴ തുരുത്ത് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ  േകം ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  30.7.2019-ടറ 2(1) -ാാാം  നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
  
കപ്രാ.നം. 10/20                       അെെല്   6,00,000/- രൂഩ 
                       (ഴിേഷന പ്് 4,00,000/- രൂഩ 
                       തനത് പ്് 2,00,000/- രൂഩ) 

      കഩയ് -  അമ്മ ഭധുയം - ഗഴണ്ടഭെ് സ്കൂ്  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ന്നുള്ള   
                പ്രബാത ബക്ഷണം 
ഷര്ക്കാര്  സ്കൂലിടറ  1 മുതല്  7 ഴടയ  ഩഠിന്നുന്ന കുേിേ്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
നല്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമില്  എ ഡഡ് സ്കൂലിടറ കുേിേടല  കൂെി  ഉ്ടപടുത്താ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്  

 

4.9 ഉളവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ  േത്ത് (SRG 786/19 - 
CC/484/19) 
 

കപ്രാ.നം.203/20    അെെല്  40,000/- രൂഩ  
                                                    (ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ് -  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് -  ഷി.ഷി. േയാഭര  ദീര്ഘിപിക്കല്  
  
2018-19-ല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഒപീഷിലം  ഩയിഷയകഭാമി  ഷിഷി. െി.ഴി 
േയാഭര സ്ഥാഩിച്ച  ബിിരു..  ഇകതാടൊപം 4 േയാഭര കൂെി സ്ഥാഩിക്കാ    
ഉകേവിന്നു.. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിച്ച  ബി ഈ കപ്രാജടരിന്  അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

   തീരുഭാനം  :- 
 

ലസഭാസ്റ്റ് ഇഴിടെ സ്ഥാഩിച്ച  ബിാല്  ടഩാതു 
ജനങ്ങ്ക്ക്  പ്രകമാജനേയഭാടണന്ന് ഉരപാക്കി 
കക്ഷത്ര ബായഴാസിയുടെ   അനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി നല്കു.. 

 നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 

കപ്രാജടര് തണം.ാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂലിടറ  
കുേിേ്ന്നു പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്നതിന് ഭാത്രഭാണ് 
എന്ന് കമാഗം നീയീക്ഷിച്ചു. എ ഡഡ് സ്കൂലിടറ 
കുേിേ്ന്നു കൂെി  പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്ന യീതിമില്  
കപ്രാജടര് കബദഗതി  ടേട്ട്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ  അംഗീോയം  ഴാങ്ങണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി നല്കു.. 

  നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
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4.10 ഉളവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ  േത്ത് (SRG 794/19 - 
CC/485/19) 
കപ്രാ.നം.70/20    അെെല്  1,00,000/- രൂഩ  

(ഴിേഷനപ്് - 75,000/- രൂഩ  
തനത് പ്് - 25,000/- രൂഩ)  

കഩയ് -  ഭാതൃ ഴന്ദനം  - നഴജാത വിശുക്ക്ന്നും അമ്മഭാര്ന്നും  ആകയാഗയ 
ഩയിയക്ഷ 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫി.ഩി.എല്   കുടുഫങ്ങലിടറ  നഴജാത വിശുക്കളുകെയും  
അമ്മഭാരുകെയും  ആകയാഗയ ഩയിയക്ഷാര്ത്ഥം  ആയുര്കഴദ ഭരു.േ്  
ഴിതയണം  ടേയ്യുന്നതിനുള്ള  ഈ കപ്രാജടരിന്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  
അനുഭതി  നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

4.11 ഩല്ലേന  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  26.08.2019-ടറ  േത്ത് (SRG 803/19 
- CC/537/19) 
 

കപ്രാ.നം.65/20           അെെല്  6,00,000/- രൂഩ  (ഴിേഷനപ്്) 
 

     കപ്രാ.നം. 66/20                          അെെല്  6,00,000/- രൂഩ ( എഷ്.ഷി.ഩി) 
 

കഩയ് -  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂ്  കുേിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം (ജനരല് )  
  ഷര്ക്കാര്  സ്കൂ്  കുേിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം ( എഷ്.ഷി.ഩി) 
 

ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിടറ  കുേിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്നതിന്  2 
കപ്രാജക്ടുേ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്്. ബക്ഷണം നല്കുന്നതിന്            
ഇ-ടെ്രിലൂടെ  ഏജ ഷിടമ േട്കന്നതിനു ഩേയം  കുടുംഫശ്രീ 
യൂണിറൄേടല  ഏല്പിക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 
 
 

     തീരുഭാനം  :- 
 
 അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
  ആഴവയമുള്ള ഭരുന്ന്  ആയുര്കഴദാശുഩത്രിമില്  ഴാങ്ങി 
സൂക്ഷിച്ച  ബി്  കഡാടരറുടെ  ഩയികവാധനകമാടെ  ഭരുന്ന്  
നല്കുന്ന യീതിമില്  കപ്രാജടര് നെപാക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 
 

                 നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
  PTA യുടെ  കനതൃതൃത്തില്  സ്കൂലില്  ഩാേേക്കായടന  
ഉഩകമാഗികച്ച  ബിാ  ഇ-ടെ്ര്  ളിഴാക്കി  കുടുംഫശ്രീ 
മുകഖനകമാ  പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്ന യീതി  
ഷൃീേയിക്കാവന്നതാണ് 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
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4.12 എരണാകുലം  ജില്ലാ േലടരറുടെ  16.10.2019-ടറ 69351/19/CC/DPO/EKM  

നമ്പര്  േത്ത് 
ഐ.െി. ഷാഭരാനിേളുടെ  ഴാങ്ങലേ്  പൂര്ണ്ണഭായും  CPRCS  കഩാര്േറിലൂടെ  
ആമിയിക്കണടഭന്ന ് ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിം ്്.  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക ്
നല്കുന്ന ഭിഡ് ടറഴല്  റാഩ് കൊഩിടെ  ടപഷിപികക്കശനും ഴിറയും  
ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരടരറുടെ ശുഩാര്വയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി അംഗീേയിച്ച  ബിിം ്്. എന്നാല്  ഈ 
ടപഷിപികക്കശ   അനുഷയിച്ചുള്ള  റാഩ് കൊഩ്  CPRCS ടെ  കഩാര്േിറില്  
റബയഭല്ല എന്ന്  അരിമിച്ച  ബിിയിന്നു..  ഇതു ോയണം  റാഩ് കൊഩ്  ഴാങ്ങാ    
ഉള്ള അഴയക്തത  ളിഴാക്കി പ്രശ്നം  ഩയിസയിക്കാ   നെഩെി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
4.13 താന്നയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.08.2019-ടറ േകം  26.07.2019-ടറ 
1(1)/19-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG/795/19/CC/475/19) 

 
അഗതി യസിത കേയലം ഩദ്ധ്തിക്കാമി റബിച്ച  ബി  ഴിസിതത്തില്  8,99,800/- രൂഩ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  അക്കൗ്ില്  ഉ്്. ഷംസ്ഥാന ഭിശ    അംഗീേയിച്ച  ബി 
തനുഷയിച്ച  ബി്  5 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  ഴീെ് നല്കേ്തു്്.  ഩഞ്ചാമത്തില്  
റബയഭാമ ഴിസിതത്തില്  നിന്ന്  8.00 റക്ഷം രൂഩ  ഉഩകമാഗിച്ച  ബി്  5 
ഗുണകബാക്താക്കലില്  നിന്ന്  യ  കഩര്ക്ക്  ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് .  

4.14 ഭറഫാര്  റൂരല്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് പൗക്ശ   
ഭറഫാര്  റൂരല്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് പൗക്ശ   േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറുടെ  
20.08.2019-ടറ  MRDF/CFM/TMR/Mix  2019-20/696-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്        
(SRG 807/19) 

 

ഭില്ഭ ഭറഫാര്  യൂണിമടെ അനുഫന്ധ സ്ഥാഩനഭാമ  ഭറഫാര്  റൂരല്  
ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് പൗക്ശ   2015 മുതല്  കൊേല്  ഭിക്സഡ് കരശ   (TMR) 
എന്ന ോറിത്തീറൃ  നിര്മ്മിന്നു.്്.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  

   തീരുഭാനം  :- 
 
  ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.15 ടെ  അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഇതു ഩയികവാധിച്ച  ബി്  രികപാര്േ് നല്ോ   ഐ.െി ഭിശ   
ഡമരടരടര ചുഭതറടപടുത്തി. ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി 
എടുന്നുന്ന തീരുഭാനം  ഫാധേഭാമിയിന്നും. 

   തീരുഭാനം  :- 
 
ആശ്രമ കുടുംഫഭാമതിനാല്  അനുഭതി 
നല്കു.. 
 

നെഩെി 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
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ഴിതയണത്തിനാമി  ോറിത്തീറൃ ഴാങുമ്കമ്പാ്  അംഗീകൃത സ്ഥാഩനഭാമി 
MRDF ടന കൂെി ഉ്ടപടുത്തണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

4.15 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  27.08.2019-ടറ േത്ത്  ( SRG 814/19 - 
CC/530/2019) 

 കപ്രാ.നം. 7/20                                          അെെല്  - 72,00,000/- രൂഩ  
     
 കഩയ് - ഩാറികമറൃീഴ് ടഷാലഷറൃിേ്ക്ക് ഉഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി നല്േല്  
2018-19-ല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ അനുഭതികമാടെ  യജിസ്റ്റര്  
ടേട്ട്  ഭിേച്ച  ബി യീതിമില്  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഩാറികമറൃീഴ് ടേമര്  ടഷാലഷറൃി 
േ്ന്നും ഩി.എച്ച  ബി്.ഷിേ്ന്നും  ഩാറികമറൃീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ന്നുള്ള  
ഉഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി നല്േിമിരു..  (േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ആടേ 
ടേറഴ് 71,89,619/- രൂഩ). ഈ ഴര്ശവം  ഇതിനാമി കപ്രാജടര്  
തണം.ാരാക്കിമിം ്്. ഩി.എച്ച  ബി്.ഷി.കമാടൊപം  ഷി.എച്ച  ബി്.ഷി.േ്ന്നും  
ഉഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്  

4.16 ടഩാന്മു്ം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.08.2019-ടറ  േകം അനുഫന്ധ 
കയഖേളും     ( SRG /815/19   CC/544/19) 

 
 കപ്രാ.നം. 111/20    അെെല്  21,54,800/- രൂഩ  
 കഩയ് - ലറപ്  ബഴന ഩദ്ധ്തി  
 
2019-20 -ല്  ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിക്ക് കപ്രാജടര് ഉ്ടപടുത്തിമിം ്്.  
ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിയുടെ  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  അര്സയാമ  
ഗുണകബാക്താക്ക്  ഇല്ലാത്തതിനാല്   തുേ  ടേറഴളിക്കാ   േളിമില്ല എന്ന് 
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   അരിമിച്ച  ബിിം ്്.  ഴീടു ഴാഷകമാഗയഭാക്കാനും 
കഭല്ൂയ ഭാറൃാനുഭാമി  ഈ ഴര്ശം  കപ്രാജടര് തണം.ാരാക്കിമിം ്്.  ഇതിനു 
ഗുണകബാക്താക്ക്  കൂടുതല്  ഉള്ളതിനാല്  ലറപ് ഩദ്ധ്തിക്ക് ഭാറൃി ഴച്ച  ബി ഈ 
തുേ ഈ കപ്രാജക്ടുേലികറയ്ക്ക്  ഭാറൃാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് . 
 

   തീരുഭാനം  :- 
 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ോറിത്തീറൃ ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിന്നുന്ന 
സ്ഥാഩനത്തില്  നി.ം ഴാങ്ങണടഭന്നാണ് നിര്കേവം.  
അതിനാല്  MRDF ടെ ോറിത്തീറൃയുടെ  ഗുണനിറഴായം 
നിശ്ചമിച്ച  ബി്  അംഗീോയം നല്കേ്ത്  മൃഗ ഷംയക്ഷണ 
ഴകുപാണ്. മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് 
നല്േണം. 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 

അനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
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നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ  ്

4.17 പുലിങ്കുന്ന്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  04.09.2019-ടറ േത്ത്   ( SRG 817/19 - 
CC/571/19) 

 കപ്രാ.നം. 33/20    അെെല്   72,000/- രൂഩ 
കഩയ ് :- 8, 9, 10 ക്ലാസ്സില്  ഩഠിന്നുന്ന ഩേിേജാതി  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക ്  

ലഷക്കി്  ഴാങ്ങി നല്േല്   
2019 - 20-ടറ  ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്ന  ഈ കപ്രാജടര്  
നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ  ്

4.18 ോറിമാര്   രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 26.07.2019-ടറ േകം  ശുേിതൃ 
ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരടരറുടെ 29.08.2019-ടറ  കുരിപ്പും  26.09.2019-ടറ  
കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറൃി  കമാഗ തീരുഭാനവം  -  ഖണ്ഡിേ 2.4 (4.16)           
(SRG 738/19) 

 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ക്ലീ   ോറിമാര്  ഩദ്ധ്തിയുടെ  ബാഗഭാമി  അലജഴ 
ഭാറിനയങ്ങ്  എനര്ജി പ്ലാെികറയ്ക്ക് ടോ കഩാകുന്നതിനുള്ള ട്രാ ഷ് 
കഩാര്കേശ   ടേറഴ്  ശുേിതൃ കഭഖറയ്ക്കാമി  ഭാറൃി ഴച്ച  ബിിയിന്നുന്ന 10 വതഭാനം  
തുേമില്  നിന്ന്  നല്ോ    അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു.. 
ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരടരറുടെ  രികപാര്േ് പ്രോയം  2019 ടഭമ് 
ഴടയ  7,02,568/- രൂഩമാണ് പ്രഴര്ത്തന നംം. 2019 ടഭമ് ഴടയ 4,79,068/-  
രൂഩ   ഴമഫിറിറൃി ഗയാഩ് പ്് റബിച്ചു.  ഇതു കുരച്ച  ബിാലള്ള നംം  2,23,500/- 
രൂഩമാണ്. ഈ തുേ നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഷി)ഴകുപ് 
 

 

   തീരുഭാനം  :- 
 

അനുഭതി നിയഷിന്നു. . ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.7 
ഫാധേഭാണ്. 

 

   തീരുഭാനം  :- 
 
പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 

   തീരുഭാനം  :- 
 
ട്രാ കപാര്കേശനുള്ള  ടെ്ര്   ഭാനദണ്ഡ 
പ്രോയഭാേണടഭ.ം  നിയക്ക് ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 
ടനകഗാശികമറൃ് ടേണം.ണടഭ.ം നിര്കേവിന്നു..  
ഇതു ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  
ഇകപാഴുള്ള 40 െണ്   ഭാറിനയം  ഭാറൄന്നതിന്  
പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു.. 
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4.19 പുതുകക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.09.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 
846/19 - CC/568/19) 

 
പുതുകക്കാെ്  കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം രു 
കഡാടരകരയും  ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപികനയും  നിമഭിച്ച  ബിിം ്്.  ഇഴര്ക്ക് 
കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെില്  നി.ം  കഴതനം നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ  ്

 
4.20 േിളക്കകഞ്ചയി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.09.2019-ടറ  േത്ത്                   
( SRG/847/19 - CC/599/19) 

 
കപ്രാ.നം. 187/20     അെെല്  25,05,000/- രൂഩ 
      ഴിേഷനപ്് ( 1,65,000/- രൂഩ) 
       എപ്.ഷി (23,40,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - േൂഷ് പുനരുദ്ധ്ായണം 
 
േൂഷ് പുനരുദ്ധ്ായണത്തിനുള്ള ഈ കപ്രാജടരില്  പ്രധാന ഴിസിതം 
ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാൊണ്. ഇതു നെപാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 
4.21  േിളക്കകഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.09.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 
848/19 - CC/600/19) 

 
കപ്രാ.നം. 189/20        അെെല്  - 10,05,000/- രൂഩ (എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ് -  േൂഷ് പുനരുദ്ധ്ായണം 
േൂഷ് പുനരുദ്ധ്ായണത്തിനുള്ള ഈ കപ്രാജടര് നെപാക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

   തീരുഭാനം  :- 
 
അനുഭതി നിയഷിച്ചു. തനത് പക്ാ 
ഴിേഷനപക്ാ  ഉഩകമാഗിക്കണം. 

   തീരുഭാനം  :- 
 
േൂഷിന് അറൃകുറൃപണി   ആഴവയഭാടണന്ന് 
ശുേിതൃ ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃര്  
ഷാക്ഷയടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  
അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഷി)ഴകുപ് 
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4.22  ഒച്ച  ബിിര കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

 ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.09.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 842/19 - 
CC/529/19) 
കപ്രാ.നം. 32/20        അെെല്  - 38,50,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പ ്് - 19,25,000/- രൂഩ) 
      ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  - 19,25,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  ക്ഷീയാമൃതം 
ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്   ഉ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്ന  ഈ കപ്രാജടരില്  
ഩശുക്കടല ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്  റക്ഷയഭിേിയിന്നുന്നത്.  ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് 
പ്രോയം  ഩശുക്കടല ഷംസ്ഥാനത്തിനു പുരക നിന്നാണ് ഴാകങ്ങ്ത്. 
ഷംസ്ഥാനത്തിനേക നി. തടന്ന  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
4.23  ശൂയനാെ് ഴെക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  11.10.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 873/19 - 
CC/654/19) 
കപ്രാ.നം. 42/20        അെെല്  - 20,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പ ്് - 10,91,200/-  രൂഩ) 
       തനത് പ്്  - 9,08,800/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലില്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
 
ലപ്രഭരി സ്കൂളുേലിടറ  ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം  ഴിതയണം 
ടേണം.ാനുള്ള  ഈ കപ്രാജടരില്  എ ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറ കുേിേകലയും  
ഉ്ടപടുത്തിമിയിന്നു. (നാറ് ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേളും നാറ് എ ഡഡ് 
സ്കൂളുേളും) എ ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറ കുേിേ്ന്നും  പ്രബാത ബക്ഷണം നല്ോ   
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 
 
 
 

   തീരുഭാനം  :- 
 
േൂഷിന് അറൃകുറൃപണി   ആഴവയഭാടണന്ന് 
ശുേിതൃ ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃര്  
ഷാക്ഷയടപടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  
അനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഷി)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
അനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 
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4.24  ഩള്ളിപാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  20.09.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 852/19 
- CC/589/19) 
കപ്രാ.നം. 69/20        അെെല്  - 4,00,000/- രൂഩ  
      ( ധനോയയ  േമ്മീശ   രാനാെ്) 
കഩയ് -  ഭാറിനയ നികക്ഷഩം തെയുന്നതിന്  ടഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  നിയീക്ഷണ 

േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 നിയീക്ഷണ േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  നൂതന ഗണത്തില്ടപേ കപ്രാജടരാണിത്.  ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാനാെ്  ഉഩകമാഗിച്ചുള്ളതാമതിനാല്  02.09.2019-ല്  കൂെിമ  
നൂതന കപ്രാജടരിനുള്ള  ജില്ലാതറ ഷഭിതി ഇതിന് അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ  പ്രകതയേ  അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

4.25  അന്തിക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.09.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 853/19 - 
CC/579/19) 
കപ്രാ.നം. 4/20        അെെല്  - 28,50,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പ ്് - 25,65,000/-  രൂഩ) 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  - 2,85,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  ടോയ്ത്ത് ടഭതിമന്ത്രം  ഴാങ്ങി നല്േല്  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ടോയ്ത്ത് മന്ത്രവം ടഭതിമന്ത്രവം  ഴാങ്ങി നല്ോ   
അനുഭതിയുട്െിലം  ഇതു യ ം  കേര്.ള്ള  ടോട്ട് ടഭതിമന്ത്രം ഴാങ്ങി  
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് പ്രതിഩാദിച്ച  ബിിേില്ല.  അതിനാല്  ഇതു ഴാങ്ങി  
നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 
4.26  കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

 കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.10.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG 593/19 - 
CC/406/19) 
കപ്രാ.നം. 418/20        അെെല്  - 14,70,000/- രൂഩ  (എഷ്.ഷി.ഩി)
     
കഩയ് -  േങ്ങള ഡിഴിശ   - എഷ്.ഷി. ഴനിതേ്ക്ക്  േരഴ ഩശുക്കടല 

ഴാങ്ങാ   ധനഷസാമം നല്കുേ 

   തീരുഭാനം  :- 
 
ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് ഉഩകമാഗിച്ചുള്ള  ഈ 
കപ്രാജടരിന് അനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
 
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
ഇതിന് അെിമന്തിയ ആഴവയഭിടല്ലന്ന  പ്രി ഷിപല്  
കൃശി ഒപീഷറുടെ രികപാര്േ്  കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. അനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഡി)ഴകുപ് 
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േങ്ങള ഡിഴിശനികറയ്ക്ക് േരഴ ഩശുക്കടല  ഴാങ്ങാ   ധനഷസാമം  
നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജടര് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപടുത്തിമിം ്്.  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  രാനാഭഩഞ്ചാമകേ്ന്നും  നഗയഷബേ്ന്നുഭാണ്  
കപ്രാജടര് ഏടറൃടുക്കാവന്നത് എന്നതിനാല്  പ്രകതയേ അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

4.27  ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ  16.10.2019-ടറ  DB3-
753/2013/CE/തഷൃബഴ നമ്പര്  േകം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ  

20.06.2019-ടറ  4.16-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  ( SRG896/19) 
 

2018-19-ല്  ഫലാല്  യാജപുയം  കരാഡ് ടഭക്കാഡം ൊരിംഗ് എന്ന കപ്രാജടര്  
ഉ്ടപടുത്തിമിരു..  (കപ്രാ.നം. 39/19) ടഴറൃിംഗ് ഒപീഷര്  േിറ കബദഗതി 
േ്  നിര്കേവിച്ച  ബിിരുന്നതിനാല്  ടഴറൃിംഗ്  2019 ഭാര്ച്ച  ബിിനേം  പൂര്ത്തിമാമില്ല.  
അതിനാല്  2019-20 - കറയ്ക്ക്  സകറഖ കഷാട് ് ടഴമരില്  പില്  ഒഴരാമി 
ഉ്ടപടുത്താ   േളിഞ്ഞിരുന്നില്ല.  ഇത് പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   
അനുഭതി ആഴവയടപേിരു.ടഴെിലം  ഇത് പുതിമകപ്രാജടരാമി           
2019-20-ല്  എടുക്കാ   20.06.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി  
നിര്കേവിച്ച  ബിിരു.. 
 എന്നാല്  ഈ കപ്രാജടരിന് 18.02.2019-ല്  ഷാകെതിോനുഭതി 
റബിച്ച  ബിതനുഷയിച്ച  ബി്  2019 ഭാര്ച്ച  ബിില്  തടന്ന ടെ്ര്  ടേയ്യുേയും  കുരഞ്ഞ 
നിയക്ക്  കയഖടപടുത്തിമ  ശ്രീ. പ്രി ഷ് ടേ.ഴി, േയിമ്പനയ്ക്കാല്  എന്ന ആടല 
പ്രവൃത്തി ഏല്പിന്നുേയും  നിര്മ്മാണം ഇകപാ്  പുകയാഗതിമിലഭാടണന്ന്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് ടേട്ടിം ്്.  
അതിനാല്  ോഷര്കഗാഡ്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് എക്സിേൂേീഴ് 
എഞ്ചിനീമറുടെ ബാഗക നി.്ാമ ഴീയില  ഭാപാക്കി ഈ ഴര്ശം  പില്  
ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 
 

           നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 

1) അനുഭതി  നിയഷിച്ചു.  
2) ഡിഴിശ   തറത്തില്  കപ്രാജടര് 
തണം.ാരാക്കരുടതന്ന  മു   കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറൃി  നിര്കേവം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമകം  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയും ഩയിഗണിക്കണം. 
 

നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ് 
 

   തീരുഭാനം  :- 
 

1) പില്  ഒഴരാമി ഉ്ടപടുത്താ   അനുഭതി 
നല്കു.. ഇതിനുള്ള നെഩെി  ഐ.ടേ.എം. 
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്  ഷൃീേയിക്കണം. 

2) ഴീയില ഴരുത്തിമ എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ 
കഩയില്  ഉേിതഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
േീപ് എഞ്ചിനീമടര  ചുഭതറടപടുത്തി. 
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4.28  േിലിഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 േിലിഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ലഴഷ് പ്രഷിഡെിടെ  /KMR -നമ്പര്  
േകം ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.09.019-ടറ  BP3 - 153/2018/KMR  
നമ്പര്േകം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 29.05.2019-ടറ III(5) -ാാാം നമ്പര്  
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 905/19 - LSGD /DB3/184/2019 LSGD 

 
േിലിഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമകം  കലാക്കിനു േീളിടറ  
രാനാഭഩഞ്ചാമകേളുഭാമി  ഷംയുക്തഭാമി  ഩളമകു.മ്മല്  രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തില്   ോനാരാമില്  ലഴദുതി ശ്മവാനം നിര്മ്മിച്ചു. ഇതിടെ പ്രഴര്ത്തനം 
ആയംബിച്ചുടഴെിലം  കപ്രാജടര് പ്രോയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  കുെിടഴള്ളം, 
കൊമ് ററൃ് എന്നീ ഷൗേയയം കൂെി ടേണം.ാനു്്. 
ഈ ശ്മവാനം  ഩളമകു.മ്മല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  ലേഭാരാനും 
ശ്മവാനത്തിടെ നിര്മ്മാണം നെത്തിമ MHTഎഞ്ചിനീമരിംഗ് േമ്പനിയുഭാമി  
േയാരികറര്ടപേ് ലഴദുതി ശ്മവാനം  പ്രഴര്ത്തിപിന്നുന്നതിനുള്ള  
അനുഴാദം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

 

 

 

  നെഩെി :-   തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴകുപ  ്

 
 

 

 

കമാഗം ഉച്ച  ബിേളിഞ്ഞ് 1.30-ന് അഴഷാനിച്ചു 

 

 

 

 

   തീരുഭാനം  :- 
 
1)കവശിന്നുന്ന നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഈ ഴര്ശം തടന്ന നെത്തണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ശ്മവാനം ഩളമകു.മ്മല്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ലേഭാരാ   അനുഭതി 
നല്കു.. എന്നാല്  ഷംയുക്തഭാമി നിര്മ്മിച്ച  ബിതാേ 
മാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഏടതെിലം 
േയാറുേലില്  ഏര്ടപേിം ട്െില്  അത് ഩാറിക്ക 
ണടഭന്ന്  നിര്കേവിന്നു.. 
2) ശ്മവാനത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം MHTേമ്പനിടമ  
ഏല്പിന്നുന്നതിന് അനുഭതി നല്കു.. എരാനിടഭെ് 
അെക്കം  ഭറൃ് നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കണം. 
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അനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
3 കഡാ.ടേ.എ   സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
4 ഡമരടരര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ് (പ്രതിനിധി) 
5 ഡമരടരര്, നഗയോയയ ഴകുപ്   

6 രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  (പ്രതിനിധി) 

7 എക്സിേുേീഴ് ഡമരടരര്, കുടുംഫശ്രീ (പ്രതിനിധി) 
8 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
9 ഡമരടരര്, കസ്റ്ററൃ് ആഡിറൃ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്   
10 എക്സിേുേീഴ് ഡമരടരര്, ഐ.ടേ.എം  (പ്രതിനിധി) 
11 ഡമരടരര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
12 ഡമരടരര് , എഷ്.റൃി. ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 

13 ഭിശ   ഡമരടരര് , എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി) 
14 േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 

15 ഡമരടരര്, ഴനിതാവിശുകക്ഷഭ ഴകുപ്(പ്രതിനിധി) 
16 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടരര്, ശുേിതൃ ഭിശ    
17 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 
18 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
19 പിശരീഷ് ഡമരടരര്  (പ്രതിനിധി) 
20 ഭാകനജിംഗ് ഡമരടരര് , ക്ലീ   കേയല േമ്പനി 

 


