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  No/11/2019/SRG/LSGD(7) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
28.01.2020 ന് കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 

 
 കമാഗം ഈച്ചേളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക് ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ  ഷൗത്ത്  കോണ്പര ഷ് 
സാലില്   അയംബിച്ചു. ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രി  കമാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത 
ഴസിച്ചു.  
കമാഗത്തില്  ഩടെഞ്ഞൃത്തഴരുടെ  കഩരു ഴിഴയം  ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു.. 

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

 
28.01.2020 ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 41.44 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പിച്ച  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത് 48.83 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂഞ്ഞൃതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലമിലം (48.08 %) ഏറ്റവം കുരഴ്  എരണാകുലം 
ജില്ലമിലഭാണ് (36.59 വതഭാനം) 528.85 കോെി രൂഩയുടെ 21015ഫികേ്  
ട്രശരിമില്  ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്.  ടഭമിെന ഷ്  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്   
അടേ 802.11 കോെി രൂഩയുടെ 26422 ഫികേലാണ്  ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി 
ഈള്ളത്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ   ഴിവദാംവങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 47.43% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 46.52% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 31.62% 

മുനിഷിപാറിറ്റി 35.32% 

കോര്പകരശ   28.85% 

അടേ 41.44%വതഭാനം 

 

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 തൃശൂര്  40.96% 

9 ഭറപ്പുരം  40.91% 

10 കോേമം  40.48% 

11 അറപ്പുള 40.37% 

12 ോഷര്കഗാഡ് 39.06% 

13 തിരുഴനന്തരോയം 38% 

14 എരണാകുലം  36.59% 

 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCSP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCSP TSP 

50.24% 38.75% 40.39% 

1 ആഞ്ഞൃക്കി  48.08% 

2 ഩാറക്കാെ് 45.36% 

3 ഩത്തനംതിേ 44.66% 

4 ഴമനാെ് 44.06% 

5 േണ്ണൂര്  43.99% 

6 ടോല്ലം 42.93% 

7 കോളികക്കാെ് 41.44% 
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മു ഴര്ശങ്ങലില്  ആകത ദിഴഷടത്ത ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ് താടള കേര്ന്നു.. 

2016-17 19.28% 

2017-18 37.05% 

2018-19 60.85% 

2019-20 41.44% 

 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് ,  നഗയോയയ ഡമരക്ടര് , 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര്, ഄഷിസ്റ്റെ് ടഡഴറപ്ടഭെ് 
േമ്മീശണര്(ജനരല് ),  മുനിഷിപല്/ കോര്പകരശ   ടഷക്രേരിഭാര്  എന്നിഴരുടെ 
കമാഗം  കേര്ന്ന് ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം എല്ലാ അ്ചയമിലം  ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം. 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

 
 

 2.1  26.09.2019 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്                        

 
2.1(3.1.5)   
രോതിമ ഄംഗനഴാെിേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും  ഩളമതിടെ ഄറ്റകുറ്റപണിന്നും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപില്  നി.ം  തുേ ഄനുഴദിക്കാറു്്. ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40 ഄനുഩാതത്തിറാണ് തുേ  
ഴേമിരുകത്ത്ത്. ഇ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.യ്ക്ക് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത് നിര്മ്മാണം 
നെത്തണടഭന്ന് ഴകുപിടെ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച്. 
തീരുഭാനം:- ഩി.ഡലു.ഡി.ക്ക്  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യുന്നതിനു ഩേയം ഴനിതാ 

വിശുഴിേഷന ഴകുപിടെ  ഴിസിതവം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് റേഭാരി തകേവഷൃമംബയണ 
എഞ്ചിനീമരിംഗ്  ഴകുപ്പു മുകേന നെപാന്നുന്നതിന് കമാഗം  
തീരുഭാനിച്ചു. ആനി മുതല്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
കൂെി ഴിസിതമുള്ള ആത്തയം പ്രവൃത്തിേ്  ഩി.ഡയു.ഡി.യ്ക്ക്  
ടഡകപാഷിറ്റ് ടേകയ്യ്തിടല്ല.ം തീരുഭാനിച്ചു.    

 
     

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

 

2.1(3.1.7)     
  2019-20-ല്  ടതയഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ 
കേന്ദ്രങ്ങലാന്നുന്നതിനും േിറ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം അ്ചയമിടറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാനും നാശണല്  
ടസല്ത്ത് ഭിശ   (NHM) റക്ഷയഭിഞ്ഞൃ.. ആപ്രോയം അടേ 504 
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത ് (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി  ടസല്ത്ത ്
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ടഷെറുേളും കേര്ത്ത്).  ആതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- അണ് 
നെത്തുന്നത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄധിേ തുേ ടേറഴളിക്കാ   
തയ്യാരാടണെില്  ഇ ഴിസിതം NHM -ന് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  തുെര്  നെഩെിക്കാമി  പമല്  ധനഴകുപിനു 
നല്േിമിടുണ്്്.  ആതികേല്   ധനഴകുപിടെ  തീരുഭാനം  ഈെടന ഄരിമിന്നും.   

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

 
           

 

 

2.2 24.10.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി  ഷൃീേയികക്ക്  
ഴിശമങ്ങ്  

2.2(4.2)  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.08.2019-ടറ േത്തും  

ഄനുഫന്ധകയേേളും (SRG 790/19 - CC 492/19) 
 
 റേനമില്  യ്ാം ഴര്ശം  MBBS - ന് ഩഠിന്നുന്ന അയതി.C.S.  എന്ന 

ഴിദയാര്ഥിക്ക്  ഴികദവ ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
    ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിന്  ഴകുപിടെ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം  ഇ 
ഴിദയാര്ഥിക്ക് ഄര്സതയുക്ാ, ആഴരുടെ കുഞ്ഞൃംഫ ഴരുഭാനം,  നീറ്റ് ഩയീക്ഷമില്  
ഄര്സത ഭാര്ക്ക് റബിച്ചിടുണ്ക്ാ എന്നിഴ ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് നല്ോ   
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.ടഴെിലം  
ഴിവദാംവങ്ങ്  രികപാര്േില്  ആല്ലാമിരുന്നതിനാല്  േിറ ഡമരക്ടര്  ഴിവദഭാമ 
രികപാര്േ് നല്ോ   ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. േിറ ഡമരക്ടര്    രികപാര്േ് നല്േി. 
   

കുഭായി അയതി ഷി.എഷ്    ഩഠിന്നുന്ന  ജിറി   യൂണികഴഴ്സിറ്റി  ആന്തയമിടറ 
ഭിനിസ്ട്രി ഒപ് എഡുകക്കശ   ഄംഗീേയിച്ചിടുണ്്്. നീറ്റ് ഩയീക്ഷമില്  കമാഗയത 
കനെിമിടുണ്്്.  കേയലത്തില്  ടഭയിറ്റില്  ഄഡ്മിശ   റബിക്കാത്തതിനാലം  ഷൃോയയ 
ടഭഡിക്കല്  കോകലജില്  േനത്ത പീഷ് നല്ോ   ഷാമ്പത്തിേഭാമി 
ആല്ലാത്തിനാലഭാണ് ആകപാളടത്ത യൂണികഴഴ്സിറ്റിടമ  ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃത്തടതന്ന് 
രികപാര്േ്  ടേയ്തിടുണ്്്.  
തീരുഭാനം:-  േിറ ഡമരക്ടറുടെ രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴികദവ 

ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു..യൂണികഴഴ്സിറ്റി പീം ം കസാസ്റ്റല്  പീം ം 
നല്ോവന്നതാണ്. 

 

2.3) 06.12.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  
2.3(3.4) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേലില്  മുേയ നിര്ഴസണ  സ്ഥാഩനത്തിന്  ഩണം 

നല്കുന്ന സ്ഥാഩനം  ഄകറാേ്ടഭെ് നല്കുന്നതിനു  ഩേയം േിറ ജില്ലേലില്  

  നെഩെി :-തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴേപ് 
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ടെശയല്  റ്റി.എഷ്. ഫി. ഄക്കൗ്ികറയ്ക്ക് തുേ ഭാരി നല്േി. എന്നാല്  ആകപാ്  
ഇ തുേ  ടെശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി.മില്  നിന്ന് ഩി ഴറിക്കാ   ട്രശരിേ്  
ഄനുഴദിന്നുന്നില്ല.  (ഈദാ.ഩാറക്കാെ് ജില്ലാമിടറ എല്ലാ ട്രശരിേളും) ഄതിനാല്  
ററപ് ഄെക്കമുള്ള ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  തുേ നല്ോ   േളിയുന്നില്ല.  ആത് 
പ്രകതയേഭാമി ഩയിഗണിച്ച്  ആത്തയം കേം േലില്  ഭാത്രം തുേ 
ഩി ഴറിന്നുന്നതിനും  ടേറഴളിന്നുന്നതിന്   അഴവയഭാമ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണടഭന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ച  പമല്  ധനഴകുപിന് നല്േിമിടുണ്്്. 

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

2)ധന ഴകുപ് 
2.3 (3.5)താടളപരയുന്ന യ്് ഈത്തയഴ്/ ഷര്ന്നുറരില്  ഴയക്തത ഴരുത്തുന്നത് 

ഷംഫന്ധിച്ച് 
i)  അകയാഗയ ഴകുപിടെ  22.09.2019-ടറ  PL-A4- 73745/19/അ.ഴ.ഡ. നമ്പര്  

ഷര്ന്നുറര്  പ്രോയം അകയാഗയ ഴകുപിടെ  ഴസ്തുക്കലികറാ  ടേേിെങ്ങലികറാ  
ഷര്ക്കായികെകമാ അകയാഗയ ഴകുപികെകമാ ഄനുഭതി കൂൊടത  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുകേന മാടതാരു നിര്മ്മാണ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  നെത്താ   ഩാെില്ല എന്നതികേല്  താടളപരയുന്ന 
നിര്കേവം നല്േി.  
PHC, CHC താലൂക്കാശുഩത്രിമെക്കം  ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുെങ്ങിമഴയുടെ  
ഄറ്റകുറ്റപണിന്നും /കൂേികച്ചര്ക്കലേ്ന്നും ഄതത് ഒപീഷ് കഭധാഴിയുടെ  
ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമാല്  ഭതിമാകും.  ആത് ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ന്നുറര്  

  നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
ii) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ  26.07.2019-ടറ  151/DB2/19/തഷൃബഴ  

നമ്പര്  ഷര്ന്നുറര്  പ്രോയം റേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ  
അസ്തിേലില്  ഭകറ്റടതെിലം  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്തുകമ്പാ്  
കഭല്  സ്ഥാഩനത്തിടെ  ഴകുപ്പു തറഴടെ  ഄനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന്  
നിര്കേവിച്ചിടുണ്്്.  റേഭാറ്റം ടേയ്യടപേ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  സ്ഥറത്ത്   
ഭറ്റു ഴകുപ്പുേളുടെ നിര്മ്മാണം നെത്തുന്നതിടന തെയുന്നതിനാണ് 
(ഈദാ.അശുഩത്രി കോമ്പൗണില്  ഄംഗനഴാെി ടേേിെ നിര്മ്മാണം) 
തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്  ആപ്രോയടഭാരു ഈത്തയഴിരക്കിമത് എന്ന് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഈത്തയഴിടറ ഄഴയക്തത ഭാറ്റി ഈത്തയഴിരക്കണം 

 അശുഩത്രി കോമ്പൗ്ില്  അശുഩത്രി ടേേിെങ്ങ് , സ്കൂളുേ്  കോമ്പൗ്ില്  
സ്കൂ്  ടേേിെങ്ങ്  എന്നിഴയുടെ  നിര്മ്മാണ/ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക്  ഒപീഷ്  
കഭധാഴിയുടെ  ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമാല്   ഭതിടമന്ന്  ഴയക്തത ഴരുത്തി  
ഈത്തയഴിരക്കണം.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2.3(3.11 )േളിഞ്ഞ ഡിഷംഫര്  ഄഴഷാനം ഒകയാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും  എത്ര 

നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേ്  േൂ ഫില്  ഗണത്തില്  ഈ്ടപേടത.ം ഄതിടെ തുേ 
എത്രടമ.ം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് ടേയ്തു.  േളിഞ്ഞ ഭാര്ച്ച് ഄഴഷാനം 14  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുേലില്   ഴിേഷന പ്ിറാമി 895 ഫികേ്  േൂ ഴില്  
ഈ്ാമിരു..  തുേ 66.54 കോെി രൂഩ. ടഭമിെന ഷ് രാെില്  831 
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ഫികേലിറാമി  77.96 കോെി രൂഩയും. അടേ  േൂ ഫികേളുടെ എണ്ണം  1726. 
അടേ ഫില്  തുേ  144.50 കോെി രൂഩ  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
2.3(3.12)കോക്ലിമര്  ആംപ്ലാെിനുകവശമുള്ള ടഭമിെന ഷ് ടേറവേ്  ഴസിന്നുന്നതിന് 

രു കുേിക്ക് 50,000 രൂഩ നിയക്കില്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  തുേ ഴേമിരുത്തി 

കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശന് റേഭാറുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േിടക്കാ്് 
26.02.2019 ടറ ഷ.ഈ(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ഈത്തയഴാമിടുണ്ട്െിലം 
ആതിടെ നെത്തിപില്  കേടര പ്രാകമാഗിേ ബുദ്ധ്ിമുേ് കനയിഞ്ഞൃ.്്. ഇ ഴിശമം 
േര്ച്ചടേയ്യുന്നതിനാമി 05.12.2019 ന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപല്  
ടഷക്രേരി ഴിലിച്ചു കേര്ത്ത കമാഗത്തില്  ഈരുത്തിയിഞ്ഞു ഴന്ന താടള ഩരയുന്ന 
നിര്കേവങ്ങ്ക്ക് കമാഗം ഄംഗീോയം നല്േി.  

(i) കോക്ലിമാര്  ആംപ്ലാെിനു കവശമുള്ള ടഭമിെന ഷ് 2020-21 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം 
മുതല്  കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   രു ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാെിമാമി ഭിശടെ 
ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച്ച് നെപാകക്ക്താണ്. 

(ii) 26.02.2019 ടറ ഷ.ഈ(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ഈത്തയഴാമതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നാലിതുഴടയ 18 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  കേര്ന്ന് അടേ 
65,75,520/- രൂഩ ഴിഴിധ കുേിേളുടെ കോക്ലിമാര്  ആംപ്ലാെിടെ ടഭമിെന ഷിനു കഴ്ി 
കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശന് റേഭാരിമിടുണ്്്. ആപ്രോയം ഒകയാ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനവം റേഭാരിമ പ്ിടെയും ഗുണകബാക്താക്കളുകെയും 
ഴിവദാംവങ്ങ്  കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശനില്  നി. ഗുണകബാക്താക്കലാമ 
കുേിേളുടെ യക്ഷാേര്ത്താക്കളുടെ ഷംളെനേ്ക്ക്  (CIACS, KCIST) റേഭാറുന്നതും 
ഇ ഷംളെനേ്  യക്ഷിതാക്കളുഭാമി ഫന്ധടപേ് നിശൄിത ഄകഩക്ഷാ കപാരത്തില്  
ഴിവദാംവങ്ങ്  കയേടപഞ്ഞൃത്തി ഫന്ധടപേ തകേവബയണസ്ഥാഩനം മുകേന കഷാശയല്  
ടഷേൂയിറ്റി ഭിശന് തിയിടേ റേഭാറുന്നതുഭാണ്. ഇ പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിന് 
റേല്ഡ് ടപ്രാേക്ഷ   ഒപീഷര് (ഷി.ഩി.) ഭാരുടെ ഷസാമം കതഞ്ഞൃന്നതാണ്. 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  റബയഭാക്കിമിടുണ്ള്ള തുേ ഈഩകമാഗിച്ച് എല്ലാ 
ഗുണകബാക്താക്കളുകെയും കോക്ലിമാര്  ആംപ്ലാെിടെ ടഭമിെന ഷ് കഷാശയല്  
ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   നെത്തുന്നതിനു കഴ് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ടേറഴിടെ 
ഴിവദാംവങ്ങ്  കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഫന്ധടപേ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് റബയഭാകക്ക്താണ്. ഴിനികമാഗത്തില്  ഒകയാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനവം നല്േിമ തുേമില്  ഴയതിമാനം ഈ്ാവേമാടണെില്  ഷാധൂേയണ 
ത്തിനുള്ള ടപ്രാകപാഷല്  2020 ഏപ്രിറില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
ഷഭര്പികക്ക്താണ്. 

(iii) ടഭമിെന ഷ് ഷംഫന്ധഭാമ ഭാര്ഗ്ഗകയേ ഷാ്യസയകക്ഷഭ ഴകുപ് 
രോരടപഞ്ഞൃഴികക്ക്താണ്. ടഭമിെന ഷ് ഷംഫന്ധഭാമ ടപ്രാകപാഷലേ്  ഒകയാ.ം 
ഷംസ്ഥാനതറ ടെക്നിക്കല്  േമ്മിറ്റി ഩയികവാധിച്ച കവശം ഄതിനനുഷയിച്ച് അഴവയഭാമ 
തുേ ഭാത്രം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഴേമിരുത്തിമാല്  
ഭതിടമന്ന് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് പമറില്  കയേടപഞ്ഞൃത്തി നല്േിമ ഄബിപ്രാമം 
കഭല്പരഞ്ഞ തീരുഭാനങ്ങളുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഷാ്യസയകക്ഷഭ ഴകുപ് 
ഩയിഗണികക്ക്തില്ല.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച പമല്  ഷാ്യസയനീതി  ഴകുപ് ഡമരക്ടര്ക്ക്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില്  നിന്ന്  നല്േിമിടുണ്്്. ഷാ്യസയനീതി ഴകുപ് ഡമരക്ടര്  
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഷാ്യസയനീതി ഴകുപ്  
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2.3(4.1) േങ്ങകയാത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 േങ്ങകയാത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  22.03.2018-റ A2-700/18-ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടറുടെ 31.07.2018-ടറ  7-16938/18-ാാാം  നമ്പര്  
േത്തും ഄനുഫന്ധകയേേളും (SRG 925/19 - LSGD/FM2/300/2018 - LSGD) 

 
ഩഞ്ചാമത്തില്  2015-16-ല്  MPLAD - മില്  നിന്ന്   10.00 റക്ഷം രൂഩ ഈഩകമാഗിച്ച്  
ഩാകറയിപള്ളി ഴണ്ണാംേ്ി കരാഡ്  ടഭറ്ററിംഗ് നെത്തി  ൊര്  ടേയ്തിരു.. 
നാടുണ്ോരുടെ അഴവയ പ്രോയം  ആതികനാെ് കേര്ന്ന്  96 ഭീറ്റര്  കരാഡു കൂെി 
ഄധിേഭാമി ടേയ്തു. ഄധിേ പ്രവൃത്തിക്ക്  ഷാകൊതിോനുഭതിമെക്കം  ഭറ്റു 
നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിച്ചില്ല.  ആതിന് ഄന്നടത്ത  നിയന്നു പ്രോയം  3,96,000/- രൂഩ 
നല്ോനു്്.  ഇ തുേ നല്ോ   2017-18-ല്  തനത് പ്് ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിച്ചിടുണ്്്. തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
ആതിടെ ഴാലകഴശ   എഞ്ഞൃത്ത്  നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് 

എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തിമിരു..  

    ഄധിേഭാമി ടേയ്ത ഇ പ്രവൃത്തിയുടെ  ഴാറുകഴശ   തുേ  339641/-  

രൂഩമാടണ.ം  ആതുഴടയ തുേടമാ.ം നല്കിമിേിടല്ല.ം  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

ഄരിമിച്ചു.  ഇ തുേ നല്ോനാമി ഄനുഭതി നല്കു.. ഄനുഭതി കൂൊടത  

പ്രവൃത്തി ടേയ്ത   എഞ്ചിനീമരില്  നിന്ന് ഴിവദീേയണം കതൊ   തകേവഷൃമംബയണ 

ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

2.3(4.3) കോേമം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.10.2019-ടറ േത്തും  30.09.2019-ടറ  
170/2019(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG - 920/19    CC/675/19) 
കപ്രാ.നം. 160/19   ഄെെല്  - 16,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപ്് - 10,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ) 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ)  

കഩയ് - ഄഗതി യസിത കേയലം  - ബഴന നിര്മ്മാണം 
കോേമം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഄഗതി  കേയലം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപേ  4 
ഗുണകബാക്താക്ക്  ബഴന യസിതയാമിടുണ്്്.  ആഴര്  ററപ്  ബഴനഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപേിേില്ല.  ററപ് ഭിശ   റിസ്റ്റിലള്ള ഭൂഭിയുള്ള മുഴുഴ   ബഴന യസിതര്ന്നും  ഴീെ് 
നല്േി.   തുേ ഭിച്ചമു്്. ഇ തുേ  ഈഩകമാഗിച്ച് (20%ത്തില്  ഈ്ടപേ തുേ) 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 4 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഴീെ്  നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് .  
         ആഴര്  ഄഗതി കേയലം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപേഴയാകണാ  എ.ം അടണെില്  
എന്തുടോ്്  ററപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  നിടന്നാളിഴാമി എ.ം  ഩയികവാധിച്ച്   

    നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്  
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണ  ഴകുപ് 
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രികപാര്േ് നല്ോ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപഞ്ഞൃ 
ത്തിമിരു.. എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േി.  
           രികപാര്േ് പ്രോയം  ഩഞ്ചാമത്തില്  1-ാാാം ഴാര്ഡില്  താഭഷിന്നുന്ന  ശ്രീ. 
ശിബു. ഷി. ശാസിദ. ഩി.ടേ,  5-ാാാം ഴാര്ഡില്  താഭഷിന്നുന്ന  വാന്ത.എ  , 9-ാാാം  
ഴാര്ഡില്  താഭഷിന്നുന്ന  ശ്രീഭതി. ഗീത എന്നിഴയാണ് ഗുണകബാക്താക്ക്. ആഴര്  
അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കലാണ്. ആതില്  ശ്രീഭതി ഗീതയ്ക്ക്  പ്രലമത്തില്  തേര്ന്ന 
ബഴനം   രോന നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  രഴനൂ ഴകുപ്പും  നെഩെി ഷൃീയിച്ചിടുണ്ട്ന്ന്  
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു.  ആഴര്  നാലകഩരും  ററപ് റിസ്റ്റില്  
ആല്ലാടമെിലം  അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കലാണ്. ശ്രീഭതി ഗീത ളിച്ച് ഭറ്റുള്ളഴര്ക്ക് 
ഴീഞ്ഞൃ നല്ോ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു..  ശ്രീഭതി.  ഗീതയ്ക്ക്   ബഴനം നിര്മ്മിച്ചു 
നല്കുന്നതിന്  രഴനൂ ഴകുപ് ഄന്തിഭ തീരുഭാനം എഞ്ഞൃത്തിടുണ്ട്െില്  
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന്  ഴീെ് നല്കേ്തില്ല.  

2.3(4.4) നീകറവൃയം മുനിഷിപാറിറ്റി  
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.10.2019-ടറ േത്തും നീകറവൃയം  
മുനിഷിപല്  ടഷക്രേരിയുടെ  26.08.2019-ടറ    G3-9000/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും (SRG 
921/19/CC/552/19) 
കപ്രാ.നം. 141/20     ഄെെല്  3,07,90,527/- രൂഩ  
                              (ഴിേഷനപ്് - 57,90,527/- രൂഩ 
                              തനത് പ്് - 1,00,00,000/- രൂഩ 
    ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ് - 1,50,00,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  നഗയഷബാ ഒപീഷ് ടേേിെ നിര്മ്മാണം 

57 ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ഩഞ്ചാമത്തു ടേേിെത്തിറാണ് ആകപാ്  നഗയഷബ ഒപീഷ് 
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നത്. ഄത് രോതുക്കി ഩണിമാ   7.15 കോെിരൂഩയുടെ ടേറഴ് ഈ്്. 
ആതിനാഴവയഭാമ തുേ 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഈ്ടക്കാള്ളിക്കാ   
ഈകേവിന്നു.. ഇ ഴര്ശടത്ത ഄെെറിനു കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി. ഄെെല്  
താടളഩരയും പ്രോയഭാണ്. 

ക്രഭനം പ്് ആനം ഴര്ശം 

2019-20 2020-21 

1 ഴിേഷന പ്് 57,90,527/- രൂഩ 1,00,00,000/- രൂഩ 

2 തനത് പ്് 1,00,00,000/- രൂഩ 79,09,473/- രൂഩ 

3 ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാെ് 

1,50,00,000/- രൂഩ  2,28,00,000 

 അടേ 3,07,90,527/- രൂഩ 4,07,09,473/- രൂഩ 

ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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2.3(4.15) ടതാഞ്ഞൃരോള മുനിഷിപാറിറ്റി 
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.10.2019-ടറ േത്തും ടതാഞ്ഞൃരോള നഗയഷബയുടെ  
22.06.2019-ടറ 23/23-ാാാം നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനവം ( SRG /860/19  
CC462/19)  
 
കപ്രാ.നം. 176/19    ഄെെല്  12.00 കോെി രൂഩ 
      (KURDFC കറാണ് ) 
കഩയ് :-  ഭാങ്ങാേ് േഴറ  കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മാണം 
 ഭാങ്ങാേ് േഴറ കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് 04.10.2014-ല്  11.00 
കോെിക്ക്  ഷാകെതിോനുഭതി റബിച്ചിടുണ്്്.  ഇ കപ്രാജക്ട്  ഴര്ശങ്ങലാമി  െില്  
ഒഴര്  അമി  തുെരു..  ആതിടെ  ഄെെല്  രോതുക്കി കബദഗതി ടേയ്യുന്നതിന്  
ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് . ഄെെല്  രോതുന്നുന്നതിടെ അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  
ഴിവദഭാമി  ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ്  നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തിമിരു..  രികപാര്േ് നല്േി.   
            ആതിടെ ഄെെല്  രോതുക്കി കബദഗതി ടേകയ്യ് അഴവയം  
ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ലന്ന് മുനിഷിപല്  ടഷക്രേരി ഄരിമിച്ചിടുണ്ട്ന്ന് നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു. 
 

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

 

 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ആതിന് ഄനുഭതി നിയഷിച്ചിരു.. ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാെ്  ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിമാത്തതിനാല്  ഭറ്റു യീതിമില്  പ്്  
നല്കുന്നതിടെ ഷാധയതയും നഗയഷബാ ഒപീഷിന് ആത്രയും ഄെെലള്ള 
ടേേിെത്തിടെ അഴവയേതയും   ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ   നഗയോയയ 
ഡമരക്ടടര  06.12.2019-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േി. 
 

നഗയഷബയുടെ  ഒപീഷ് ടേേിെ നിര്മ്മാണം  Impact Kerala  Limited   
മുകേന േിഫ്ഫി പ്് ഈഩകമാഗിച്ച്  നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്.  നീകറവൃയം 
നഗയഷബയുടെ  ഒപീഷ് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് DPR തയ്യാരാക്കി  Impact 
Kerala Limited ന്  ഄകഩക്ഷ ഷഭര്പിന്നുന്ന ഩക്ഷം  അമതിനുള്ള  തുേ  
നിമഭാനുഷയണം  േിഫ്ഫി  പ്ില്  നി.ം  റബിന്നുന്നതാണ്  നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േിടമെിലം  KIFB-മില്  നിന്ന് നീകറവൃയം  
മുനിഷിപാറിറ്റിക്ക്  ധനഷസാമം റബിക്കാ    നിറഴിടറ  േേഭനുഷയിച്ച്  
ഄര്സതമിടല്ലന്ന്  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.   

ഇ  ഷാസേയയത്തില്  ടേേിെ  നിര്മ്മാണം  ്യ. ഴര്ശടത്ത  ഫഹു ഴര്ശ 
കപ്രാജക്ടാമി  എഞ്ഞൃക്കാ   കമാഗം നിര്കേവിച്ചു. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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2.3(4.20) രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷറുടെ 04.10.2019-ടറ  േത്തും കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  03.10.2019-ടറ  C/1721/19- ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പും   ( SRG 
869/19  CC/637/19) 
കപ്രാ.നം. 26/20    ഄെെല്  18,50,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - നിര്മ്മറം, നിര്ബമം 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  CC TV േയാഭര ഴയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നെപാക്കി. ആതിടെ തുെര്ച്ചമാമി  ഇ ഴര്ശവം ഭറ്റു 
സ്ഥറങ്ങലില്  നിര്മ്മറം നിര്ബമം എന്ന കഩയില്  CCTVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 
        കോ ഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിച്ചതനുഷയിച്ച് 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമതു ഩയികവാധിച്ച്  ആതിടെ അഴവയേത 
ഷംഫന്ധിച്ച് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   രികപാര്േ് നല്േി. ശുേിതൃ 
ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്തതനുഷയിച്ച്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
 
2.3(4.35)  നിയണം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.11.2019-ടറ  േത്തും കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിറ്റി  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ  25.10.2019 -ടറ  AB2/5447/13-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും 05.11.2019-ടറ  11(1)-ാാാം നമ്പര്  ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം    (SRG /994/19   - CC/799/19) 
കപ്രാ.നം. 186/19    ഄെെല്  - 6,80,000/- രൂഩ 

     (കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്) 
കഩയ് : ഴാേര്  ോര്ജ് കുെിശ്ശിേ ഄെഴാക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ടഩാതു ൊപ്പുേളുടെ 9/2018 ഴടയയുള്ള ഴാേര്  ോര്ജ് കുെിശ്ശിേ 
(24 വതഭാനം ഩിള ഩറിവ ഷസിതം) 1,16,41,548/- രൂഩമാണ്.  OTS പ്രോയം  ഩിള 
ഩറിവ 24 വതഭാനം  എ.ള്ളത് 6 വതഭാനഭാമി കുരച്ചു. ആതനുഷയിച്ച്  
63,51,430/- രൂഩമാമി തുേ  കുരഞ്ഞു. ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന്  ധനഴകുപ്  
25,71,058/- രൂഩ  കുരവ ടേയ്തു.   ഫാക്കി ഄെകക്ക്ത് 37,80,372/- രൂഩ.  ആതില്  
6,80,000/- രൂഩ  കനാണ്  കരാഡ്  ടഭമിെന ഷ് രാെില്  നിന്നെയ്ക്കുന്നതിന്  
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. കവശിന്നുന്ന തുേ  തനത് പ്ില്   നിന്നെയ്ക്കാനാണ്  
റക്ഷയഭിഞ്ഞൃന്നത്.  ഇ തുേ 6 വതഭാനം ഩിളഩറിവമെക്കഭാമതിനാല്  തുേ  
ഄെയ്ക്കാവന്നതല്ല എന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരി ഄരിമച്ചതനുഷയിച്ച്  തുേ 
ഄെയ്ക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്.  
      കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചതനുഷയിച്ച് ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്ര 

ടഩാതു ൊപ്പുേ്  ഈ്്, എത്ര ഴര്ശടത്ത കുെിശ്ശിേമാണ്, ഄതത് ഷഭമത്ത് ഴാേര്  
ോര്ജ് ഄെയ്ക്കാത്തതിടെ ോയണം  എന്നിഴ ഷസിതം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േി.  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്തതനുഷയിച്ച്  ഄനുഭതി നല്കു..  

 

 നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 നെഩെി:-തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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2.3(4.44)  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 1029/19 
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD) 
കപ്രാ.നം. 2006/20         ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        (തനത് പ്്) 
കഩയ് - ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേ്ക്ക് ററപ് എക്സ് ഩിയിമ ഷ്  ഩാര്ക്ക്  
ജില്ലമിടറ ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേ്ക്ക്  ഄഴരുടെ കവശി ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാനും  
ടഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില്  ഷാഭാനയഭാമ ഄരിഴ് കനെിടക്കാഞ്ഞൃന്നുന്നതിനും 
ഷസാമേയഭാമ ററപ് എക്സ്െീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്  സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയും 
ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ഄംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയിക്കഞ്ഞൃത്ത്  
രോരഭണ്ണൂര്  എന്ന  സ്ഥറത്ത്  ഷന്നദ്ധ് ഷംളെന നെത്തുന്ന  ഷര്ക്കാര്  
ഄംഗീോയമുള്ള  VKM ടെശയല്  സ്കൂലിറാണ്  ആത് തുെങ്ങാ   ഈകേവിന്നുന്നത്. ആതു 
ഩയികവാധിച്ച് ഷാ്യസയ നീതി ഡമരക്ടര്   ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്   
രികപാര്േ് നല്േണം 

 
 
2.3(4.47) ഴണ്ടൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  25.11.2019-ടറ േത്തും  ഴണ്ടൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  16.10.2019-ടറ A2-2265/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1040/19  CC /710/19) 
കപ്രാ.നം. 30/20        ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        
കഩയ് - ഴണ്ടൂര്  ആ ഡസ്ട്രീഷ്  കോഒപകരറ്റീഴ് ടഷാറഷറ്റി, ഒഞ്ഞൃേമ്പനി 

നഴീേയണം. 
1982 മുതല്  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന  ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴണ്ടൂര്  റെല്  ഴര്കക്കഴ്സ് 
ആ ഡസ്ട്രീഷ് കോഒപകരറ്റീഴ് ടഷാറഷറ്റി. ഇ സ്ഥാഩനത്തിടറ നിറഴിടറ 
ഷാകെതിേഴിദയ  ഴലടയ ഩളക്കമുള്ളതാണ്. ആതിനു ഩേയം നൂതന ഈഩേയണങ്ങ്  
ഴാങ്ങി  അധുനിേഴത്ക്ക്കയിന്നുന്നതിന് ഇ ഴര്ശം 10.00 റക്ഷം രൂഩ  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നു.. ഄഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശവം 10.00 റക്ഷം രൂഩ  
ഴേമിരുത്തു.. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
        കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിച്ചതനുഷയിച്ച്  ആതു  ഩയികവാധിച്ച്  
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  രികപാര്േ് നല്േി.  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 
രികപാര്േ് ഄനുഷയിച്ച്  ഄനുഭതി നല്കു..  
 

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

  നെഩെി:-1) ഡമരക്ടര്, ഷാ്യസയനീതി  ഴകുപ്  
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2.3(4.59)  ഭൂഷിേ് ടതരാപി കപ്രാരാം  
Secret of Music  Charitable Trust  ട്രസ്റ്റിയുെ  08.08.2019-ടറ േത്ത്     ( SRG 
1031/19 - LSGD - FM2/127/2019/LSGD) 

 കേയലത്തിടറ  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  ഭൂഷിേ് ടതരാപി കപ്രാരാം 
നെത്താ   Secret of Music Charitable Trust   ഈകേവിന്നു.. ഭാനഷിേ  
ഈല്ലാഷഭാണ്  ഈകേവം. രു ഩഞ്ചാമത്തിടറ രു  ദിഴഷ ഩയിഩാെിക്ക്  2.00 റക്ഷം 
രൂഩമാണ് ആതിന് ടേറഴ്. ആതിനാമി ഒകയാ  ഩഞ്ചാമത്തും  തനത് പ്ില്  
നികന്നാ ഴിേഷന പ്ില്  നികന്നാ തുേ ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
         ആത് എല്ലാ  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  നെകത്ത്തിടല്ല.ം അഴവയടഭെില്  
ഴജ്രജൂഫിറി േറാോയോടയ  ഈഩകമാഗടപഞ്ഞൃത്തി ഇ  ഩയിഩാെി  
നെപാക്കാവന്നതാടണ.ം കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

 
2.3(4.60) രോളയ്ക്കല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG/989/19/ 
CC/723/19)  
കപ്രാ.നം 168/20     ഄെെല്  14,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപ്് -SCP - 7,00,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ് -  ഄയ്യൊലി ഭാതൃോ കോലനി - എം.ജി. ോഴ് 
  ഈദമനഗര്   ടേല്കട്രാണ്  ഩേിേജാതി കോലനി 
ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഷൗകയാര്ജ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി  മുലുന്നന്നത്തുോഴ്  ഈദമനഗര്  
ടേല്കട്രാണ്   കോലനിമില്   ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഷൗകയാര്ജ റഴദുതീേയണ ഩദ്ധ്തി  
നെപാക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട്  50 വതഭാനം  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമു്ടപഞ്ഞൃത്തിമാണ് 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. യൂണിറ്റ് ടേറഴ്  35,000/- രൂഩമാണ്. എന്നാല്  
ആത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
ആതിടെ പീഷിഫിറിറ്റി ഩയികവാധിച്ച്  ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േണം. 

നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്  

 
3.ടഩാതുഴിശമങ്ങ്  
================ 
3.1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ഭന്ത്രിയുടെ  ജില്ലാതറ ഄഴകറാേനത്തില്  ഴന്ന 
 ടഩാതു ഴിശമങ്ങ് .  

(i) നിറഴില്  ഷര്ക്കാര്  നല്കുന്ന അനുകൂറയം  ഗുണകബാക്താഴിടെ 
ഄക്കൗ്ികറയ്ക്കാണ്  നല്കുന്നത്.  
 ക്ഷീയ ഷംളങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുന്ന േര്ശേര്ക്ക്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും   
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും  രാഭഩഞ്ചാമത്തും കേര്ന്ന് രു റിറ്റരിന്  
ഩയഭാഴധി 3 രൂഩ ധനഷസാമം  നല്കു.്്.  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴടയ  

 
 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
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ഇ തുേ  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനം ക്ഷീയ ഷംളങ്ങ്ക്കാമിരു.  
നല്കുന്നത്.  ധനഴകുപിടെ ഈത്തയവ പ്രോയം ധനഷസാമം ക്ഷീയ 
ഷംളങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുന്ന  ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക്  ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന 
യീതിമികറയ്ക്ക് ഭാകര് സ്ഥിതി ഴന്നിടുണ്്്. 
ഗുണകബാക്താക്കളുടെ എണ്ണം  ഴലടയ കൂഞ്ഞൃതറാമതിനാല്  ആത്  DBT 
പ്രോയം ഩാല്  ഄലന്നുന്ന  േര്ശേര്ക്ക്  കനയിേ് നല്കുന്നതിന്  
പ്രാകമാഗിേ ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്്.   ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഇ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് 
ഭാത്രഭാമി  താടളപരയുന്ന തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃന്നു..  

ക്ഷീയ ഷംളടത്ത രു ഗുണകബാക്താഴാമി േണക്കാക്കി ക്ഷീയ 
ഷംളത്തിന് തുേ റേഭാരി  ഷംളം ഒകയാ േര്ശേനും ഷബ്ഷിഡി 
ഴിസിതം  നല്േണം.  ആത് ഩയിധിക്ക് ഴികധമഭാമി   കൃതയഭാമി 
ഗുണകബാക്താഴിന് നല്കു.ട്ന്ന് കലാക്ക് ഡമരി എക്സ്സ്റ്റ ശ   
ഒപീഷര്  ഩയികവാധിച്ച് ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തണം. 

  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
(ii)  ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലമില്  കൃശി അഴവയത്തിന് ഩമ്പ്ടഷറ്റ് നല്കുന്നതിന്  

േയഭെച്ച യഷീത് സാജയാക്കാ   േിറര്ക്ക്  േളിയുന്നില്ല. ഄതിനാല്  
ആത്തയം  ോര്ശിേ ഈഩേയണം നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. 

  ആതികേല്  താടളപരയുന്ന തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃത്തു. 

(iii) ഫഹു.കേയല റസകക്കാെതി ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
അശുഩത്രിേലില്  പാര്ഭഷിസ്റ്റ് ആല്ലാടമെില്  ഭരുന്ന് ഴിതയണം 
ടേയ്യാവന്നതല്ല എന്ന് ഈത്തയവ ്യറം  PHC/CHC േലില്  പാര്ഭഷിസ്റ്റ് 
ഄഴധിമാകുന്ന ദിഴഷങ്ങലില്  ഭരു. ഴിതയണം  മുെങ്ങു.്്.  ഇ 
ഴിശമം അകയാഗയ ഴകുപിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക്  നല്ോ   തീരുഭാനിച്ചു. 

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

 

(iv) ഫിറ്റുഭിടെ  ഴിറ ഴര്ദ്ധ്ിപിച്ചതിനാല്  കരാഡ് ൊരിംഗിനുള്ള കപ്രാജക്ടുേ്  
നെപാക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്്.  പ്രകതയേിച്ച് 2019 ടഷപ്റ്റംഫരിനു മുമ്പ് 
എസ്റ്റികഭടറ്റഞ്ഞൃത്ത്  ടെ്ര്  ടേയ്ത പ്രവൃത്തിേ്  

ഫിറ്റുഭിടെ രോതുക്കിമ ഴിറ  2019 ടഷപ്റ്റംഫര്  മുതല്  റപ്രഷ് കഷാഫ്ട് 
ടഴമരില്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്.  ധനഴകുപിടെ  13.11.2018-ടറ 9386/2018/Fin  
ഈത്തയഴ് പ്രോയം  ഫിറ്റുഭിടെ ഴര്ദ്ധ്ിച്ച ഴിറ നല്ോ   ഄനുഭതിയുട്െിലം  
എ ജിനീമര്ഭാര്  ആതു ടേയ്യുന്നില്ല എന്ന് കമാഗം ഴിറമിത്തി.  ഇ ഈത്തയഴ് 
ആകപാഴും പ്രാഫറയത്തില്  ഈ്് എ.ം ആതനുഷയിച്ചുള്ള  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാവന്നതാടണ.ം    െഷ്ടീേയണം  നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ 

  
 
 
 
 

േയം ഄെച്ച യഷീകതാ, റേഴവാഴോവകയേ   
എന്നിഴ സാജയാന്നുേകമാ ഄല്ലാടമെില്  േര്ശേടെ  
റേഴവമുള്ള സ്ഥറത്താണ് കൃശി  ടേയ്യുന്നടതന്ന 
ഫന്ധടപേ കൃശി ഒപീഷര്  ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തുേകമാ 
ടേയ്താല്  ഩമ്പ്ടഷറ്റ് നല്ോവന്നതാണ്. 

  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. ആതികേല്  അഴവയഭാമ 
ഷര്ന്നുറര്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നല്േണം  

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

 
(v) ഴമനാെ് ജില്ലമില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  അഴവയഭാമ ഷാധന 

ഷാഭരിേ്  ഭറ്റു ജില്ലേലില്  നിന്നാണ്  ടോണ്ടുഴരുന്നത്.  ഄതിനാല്  
േണ്ടഴമ ഷ് ോര്ജ്  ഴലടയ കൂഞ്ഞൃതറാണ്.  ഇ ോയണത്താല്  
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്   ടെ്ര്  കഩാോ   ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ഴമനാെ് 
ജില്ലമികറയും  ആകതകഩാടറ ഭറ്റു പ്രകദവകത്തയും സ്ഥിതി ഄെിമന്തിയഭാമി 
ഩയികവാധിച്ച്   ഴിവദാംവങ്ങ്  കവേയിച്ച് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി ധനഴകുപിന് 
നല്ോ   തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര  
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

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

(vi) ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  ശുേിതൃ ഭിശ   ഄംഗീേയിച്ച  
എം ഩാനല്  ടേയ്ത ഏജ ഷിേളുടെ റിസ്റ്റ് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്   എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും നല്േണം.  ആത് 
തകേവഷൃമംബയണ  ഴകുപിടെ റഷറ്റിലം ആെണം. 

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

(vii) ജില്ലാതറ ഄഴകറാേനത്തില്  േിറ ജില്ലാതറ ഈകദയാഗസ്ഥര്  
ഩടെഞ്ഞൃത്തിരുന്നില്ല. ആഴരുടെ ഴിഴയങ്ങ്  രിഴൂ ഷഭമത്തു തടന്ന  ജില്ലാ 
േലക്ടര്ക്ക്  നല്േിമിടുണ്്്. ആഴയില്  നി.ം ജില്ലാ േലക്ടര്  ഴിവദീേയണ 
ഭായാഞ്ഞ് രികപാര്േ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ഄഡീശണല്  േീപ് 
ടഷക്രേരിക്ക്  നല്േണം 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)േീപ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ ,  ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ്  

2)എല്ലാ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാരും 
(viii) േ.കുേി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഗഭാമി  എല്ലാ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാരും  മൃഗ 

ഷംയക്ഷണ  ഴകുപ്  ോറിത്തീറ്റ നല്കു.്്.  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്  
കേയല പീഡ്ഷില്  നിന്ന് ോറിത്തീറ്റ ടഭാത്തഭാമി  ഴാങ്ങി ഴിതയണം 
ടേയ്യുന്ന യീതിമാണ് നിറനില്ന്നുന്നത്. എന്നാല്  ധനഴകുപിടെ  
ഈത്തയഴ് പ്രോയം ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താഴിടെ  ഄക്കൗ്ി 
കറയ്ക്കാണ ് കഩാകേ്ത.് ഄതിനാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക ്  
ോറിത്തീറ്റിയ്ക്കുള്ള തുേ  മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപിന് റേഭാരാനുള്ള  
(Deposit)  ഫില്  ട്രശരിേലില്   ഩാഷാന്നുന്നില്ല.  ഇ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കാ   
ആെടഩെണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ധനഴകുപ് 
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(ix)  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും രോതുതാമി  ഡി.ഡി. കോഡ്  
കഴണടഭന്നാഴവയടപൊറു്്. ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനം  രോതിമ 
ഡി.ഡി. കോഡ്  ഴാങ്ങി ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി  
പൂര്ത്തിമാക്കാ    േളിമില്ല. ഄതിനാല്  മു   ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമ  
ഈകദയാഗസ്ഥടനടക്കാ്് തടന്ന കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണം നെകത്ത്താണ്.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
3.2  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഫഡ്ജറ്റിടറ  യ്്, ്യന്ന് ഗഡുക്കലില്  നിന്ന്  

ററപ് ഩദ്ധ്തിമിടറ  സഡ്കോ കറാണ്  തിയിച്ചെഴ്, ഴാേര്  ോര്ജ് കുെിശ്ശിേ,  
ഄംഗനഴാെി ഴര്ക്കര്ഭാര്ക്ക്  േളിഞ്ഞഴര്ശം  നല്കേ്  ഒണകരരിമം  
കുെിശ്ശിേ തുെങ്ങിമഴ കുരവ ടേയ്തിരു.. ആങ്ങടന കുരവ ടേയ്തതിനാല്  ആത്തയം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയമുള്ള  കഭേറാ 
നിഫന്ധന ഩാറിച്ച്  ഴാറികഡശ   ക്രഭീേയിക്കാ   േളിയുന്നില്ല.  
ഈദാസയണത്തിന്  ഈല്പാദന  കഭേറമിടറ കുരഞ്ഞ ഴേമിരുത്തല് , ഴനിതാ 
ളെേ ഩദ്ധ്തിക്ക്  കുരഞ്ഞ ഴേമിരുത്തല്  തുെങ്ങിമഴ. ഄതിനാല്   ഇ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴാറികഡശ   ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നാ 
ഴവയടപേിടുണ്്്.  

തീരുഭാനം:- തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില്  ഴാറികഡശ   
ക്രഭടപഞ്ഞൃത്താ   േളിമാത്ത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ഒകയാ കഭേറമിലം ഴേമിയത്തിമിയിന്നുന്ന തുേ, 
കപ്രാജക്ടുേ്, ധനഴകുപ്  കുരവ ടേയ്ത തുേ  എന്നീ 
ഴിവദാംവങ്ങ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഩയികവാധിച്ച് 
നല്േണം.  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷര്  ശുഩാര്വ ടേയ്യുന്ന 
പ്രോയം   പ്രകതയേ ആെടഩെല്  അഴവയമുള്ള തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഭാത്രം ഴാറികഡശനില്  ആലഴ് 
ഄനുഴദിന്നുന്നതിനു തീരുഭാനിച്ചു. എന്നാല്  ഇ ഷൗേയയം 
ഈഩകമാഗിച്ച് ഭറ്റു രോതിമ കപ്രാജക്ടുേ്   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  എഞ്ഞൃക്കാവന്നതല്ല. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷര്ഭാര്  ആപ്രോയം ഴിഴയങ്ങ്  
ഄരിമിന്നുന്നതനുഷയിച്ച്  അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   
എഷ്.അര്.ജി.കമയും ഐ.ടേ.എം.കനയും  ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 
3.3   ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗങ്ങ്ക്ക്  രു ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 

കമാഗത്തില്  ഩടെഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും  മാത്രാ ഫത്തയും  കേര്ത്ത് 
1000 രൂഩ  നല്ോ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്്്. 

 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡൊണ് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄദ്ധ്യക്ഷ .   
എന്നാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄദ്ധ്യക്ഷന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാ 
ഫത്തയും നല്കുന്നില്ല.  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്ഭാ   ഭറ്റു ഩറ 
േമ്മിറ്റിേളുകെയും  ഄദ്ധ്യക്ഷ   കൂെിമാണ്.  ഇ ഷാസേയയത്തില്   ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്ഭാ   എന്ന നിറമില്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
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കമാഗത്തില്  ഄെക്കം  ഴിഴിധ േമ്മിറ്റിേലില്  ഩടെഞ്ഞൃന്നുന്നതിന്  ഷിറ്റിംഗ് പീ 
എന്ന നിറമില്   15,000/-രൂഩ ധനഴകുപിടെ  ഄനുഭതികമാടെ നല്കുന്നതിനു 
തീരുഭാനിച്ചു.  ആത് ധനഴകുപിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോനും  തീരുഭാനിച്ചു.    

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

3.4 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഴാേര്  ോര്ജ് കുെിശ്ശിേ, KSEB  കുെിശ്ശിേ  
തുെങ്ങിമഴ   ഇ ഴകുപ്പുേ്  അഴവയടപഞ്ഞൃന്ന മുരയ്ക്ക്  ധന ഴകുപ് ഴിേഷന 
പ്ില്  നിന്ന്  കുരവ  ടേയ്തതിനു കവശഭാണ് ഗഡുക്ക്  ഴിതയണം ടേയ്യുന്നത്. 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഫജറ്റു ഴിസിതഭനുഷയിച്ച്  ഩദ്ധ്തിേ്  
തയ്യാരാക്കിമതിനുകവശം  ഄപ്രതീക്ഷിതഭാമി ഴിേഷനപ്ില്  നിന്ന്  തുേ 
കുരവ ടേയ്യുന്നതിനാല്  ഴാറികഡശ   ക്രഭീേയിന്നുന്നതെക്കം  ഴലടയമധിേം 
ബുദ്ധ്ിമുടുണ്േളു്്.  ഴരും ഴര്ശം മുതല്  ആങ്ങടന തുേ കുരവ ടേയ്യുന്നത് തകേവ 
ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭാമി  അകറാേിച്ചു കഴണം  എന്ന്  ധന 
ഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  കൂൊടത ഇ  തുേ  ഴിേഷനപ്ില്  
നി. കുരവ ടേയ്യുന്നതിനു ഩേയം  ടഭമിെന ഷ് രാെില്  നിന്ന്  കുരവ 
ടേയ്യുന്ന യീതി  ഩയിഗണിക്കണടഭ.ം  ധന ഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   
തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
3.5 (i)തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  േച്ചഴെ സ്ഥാഩനങ്ങലില്, 

ടേേിെങ്ങലില്   എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  പ്രാതിനിധയഭില്ല എന്ന് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.   ഇ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  ആത്തയം ടേേിെങ്ങളും േച്ചഴെ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും   ഄര്സഭാമ യീതിമില്  ആഴര്ന്നും റബയഭാക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭ.ം ഫിനാഭി യീതി 
ആല്ലാടമന്ന് ഈരപ്പുഴരുത്തണടഭ.ം  കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.   

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 

 (ii) ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപേ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ  

ജനപ്രതിനിധിേ്ക്ക്  „േിറ‟യുടെ അബിമുേയത്തില്  വാക്തീേയണത്തിടെ 
ബാഗഭാമി ഫന്ധടപേ ഴിശമത്തില്  പ്രകതയേം ഩയിവീറനം നല്േണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ് 
2) ഡമരക്ടര്, േിറ 

 

3.6 ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന   ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം  
ഷാ്യസയനീതി ഡമരക്ടറും  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയും പ്രകതയേം ഩയികവാധിക്കണം.  നല്ല 
നിറമില്  പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കഩാലം  ജീഴനക്കാര്ക്ക ്  
ഒണകരരിമം മുെങ്ങുന്നതെക്കമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങ്  നിറനില്ന്നു.്് എന്ന് കമാഗം  
ഴിറമിരുത്തി.  ആഴ ഩയികവാധിച്ച്  പ്രകതയേ ആെടഩെല്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  
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നെത്തണം. പം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെകത്ത്ഴ റിസ്റ്റു ഷസിതം  
ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 
2)ഷാ്യസയനീതി ഡമരക്ടര്  

3)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
3.7 അഴവയഭാമ സ്ഥറത്ത്  വൃത്തിയുള്ള ടഩാതു വൗോറമങ്ങ്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകക്ക്താണ്. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

3.8 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഫില്  ഫാുന്ന മുകേന  ഡിസ്ക്കൗ്് 
ടേയ്ടതഞ്ഞൃന്നുന്നതിന്  ധനഴകുപ് ക്രഭീേയണം  ടേയ്യു.്്.  ആതിടെ 
ഭാര്ഗ്ഗകയേ  തയ്യാരാന്നു.്്.  ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയമുള്ള  ക്രഭീേയണം  ഄതതു 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥരും  ടേയ്യണം.  BDS  - 
ടന കുരിച്ച് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ധായണന്നുരവള്ളതുടോ്്  
ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  ആതിനാമി  ഩയിവീറനം നല്കുടഭ.ം  ധനഴകുപ്  
ഄഡീശണല്  ടഷക്രേരി കമാഗടത്ത ഄരിമിച്ചു.  ഇ ഩയിവീറനം 
ജില്ലാതറത്തിലം  നെത്തുന്നത് ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന്  ധനഴകുപികനാൊഴവയ 
ടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥയാമ  തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപിടറ  എഞ്ചിനീമര്ഭാര്,  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ  
ടഷക്രേരിഭാര്,  ഭറ്റ് പ്രധാന നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  എന്നിഴര്ന്നും ആതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ഩയിവീറനം നല്കുന്നതും  ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന്  
ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിച്ചു.  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
3.9 കൂഞ്ഞൃതല്  ഄെെലള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ പ്രകതയേിച്ച്  നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേളുടെ, 

ഩാര്േ് ഫില്  തയ്യാരാക്കണടഭന്ന് ഩറ പ്രാഴവയം നിര്കേവിച്ചിടുണ്ം  ആതു കഴ് 
യീതിമില്  ടേയ്യുന്നില്ല.  എല്ലാ നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥരും   ഩാര്േ് ഫില്  
തയ്യാരാക്കി  ട്രശരിമില്  ഷഭര്പിന്നുന്നതിന്  പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം.  നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃത്തിേടല ആതുഴടയ തയ്യാരാക്കിമ  Part Bill  േളുടെ  എണ്ണം, തുേ  എന്നിഴ  
ഷംഫന്ധിച്ച ഴിഴയം  ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തകേവ 
ഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നല്േണം. 

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

3.10 കോര്പകരശനുേലില്  ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ഴലടയ കുരഴാണ്. ആത് നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്  പ്രകതയേഭാമി ഴിറമിരുത്തണം. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്േ്  ഄഞ്ഞൃത്ത 
കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം )ഴകുപ് 
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

3.11 ഩറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം ആകപാ്  നിറഴിറില്ലാത്ത ഴാേര്  
ൊപ്പുേ്ന്നും KWA ടഴള്ള ോര്ജ് ഇൊന്നു.്്.  ആതിടെ േണടക്കഞ്ഞൃത്ത്  
നിറഴിലള്ള ൊപ്പുേ്ന്നു ഭാത്രം  ടഴള്ളച്ചാര്ജ്  നല്കുന്നതിന്  എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്   KWA  ഄധിോയിേളുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് ആതു ഩയിസയിക്കണം. 
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ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലമുള്ള നിറഴിലള്ള ടഩാതു ൊപ്പുേളുടെ 
എണ്ണം, കുെിടഴള്ള ോര്ജ് േണക്കാന്നുന്ന ഴാേര്  ൊപ്പുേളുടെ  എണ്ണം എന്നിഴ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറും നഗയോയയ ഡമരക്ടറും  ഏപ്രില്  അദയം  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

 നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

3.12 ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന ഴകുപിടറ  ജില്ലാതറ/കലാക്ക്തറ 
ഈകദയാഗസ്ഥര്  SCP/TSP  കപ്രാജക്ടുേളുടെ  നിര്ഴസണം ഴിറമിരുത്തണം. 
ആത്തയം കപ്രാജക്ടുേ്  കൂഞ്ഞൃതലം നിര്ഴസണം നെത്തുന്നത് എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി 
ഴകുപിടറ ഈകദയാഗസ്ഥയല്ല. ഄങ്ങടനയുള്ള ഈകദയാഗസ്ഥകയയും  
(ഈദാ:ഄഷി.ടഷക്രേരി, ഴികല്ലജ് എക്സ്സ്റ്റ ശ   ഒപീഷര്) ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി 
ഄഴകറാേനം നെത്തി  അഴവയഭാമ ആെടഩെല്  നെത്താ   ഩേിേജാതി 
ഴിേഷന ഴകുപികറയും  ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന ഴകുപികറയും ഈകദയാഗസ്ഥടയ 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.  ജില്ലാ േലക്ടര്  ആെടഩകെ്  ഴിശമങ്ങ് , ഷര്ക്കാര്  
ആെടഩകെ് ഴിശമങ്ങ്  ഄതതു തറത്തില്  തുെര്  നെഩെിക്കാമി നല്േണം 
ആതിനാഴവയഭാമ നിര്കേവം  താകളതറത്തികറയ്ക്ക് ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പു 
ഡമരക്ടറും ഩേിേഴര് ഗ്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറും നല്േണം. 

 
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩേിേജാതി ഴിേഷന  ഴകുപ് ഡമരക്ടര്  
3)ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന  ഴകുപ് ഡമരക്ടര്  

4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ഩീരുകഭെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  22.10.2019-ടറ േത്ത്  (SRG 908/19 - 

CC/681/2019) 

കപ്രാ.നം.173/20     ഄെെല്  1,00,000/- രൂഩ  
        (ഴിേഷന പ്്) 
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക് ആരു േക്രഴാസനം ഴാങ്ങല്   
 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് അഴവയത്തിന് രു കഭാകോര്  റഫക്ക്  ഴാങ്ങുന്നതിന് 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

 
 

  തീരുഭാനം:- 
   

 
 

ഴിേഷനപ്്  ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. തനത് പ്് 
ഈഩകമാഗിച്ച്  ഒകോഭാറ്റിേ് ഗിമര്  ഷിസ്റ്റമുള്ള സ്കൂേര്  
ഴാങ്ങണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.2  അയയാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 അറപ്പുള   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 904/19/ CC- 

636/19) 
 

      കപ്രാ.നം. 14/20   ഄെെല്  17,36,000/- രൂഩ  
                                    (ഴിേഷനപ്് 17,34,080/- രൂഩ 

   തനത് പ്്  - 1,920- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഷമുദ്ര, ഈ്നാെ   ഭത്സ്യടതാളിറാലിേളുടെ  ഭക്ക്ക്ക് റാഩ് കൊരോം  
ഩഠകനാഩേയണങ്ങളും   

 ഭത്സ്യടതാളിറാലിേളുടെ ഭക്ക്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്. ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും നഗയഷബേ്ന്നുഭാണ് റാഩ് കൊഩ്  ഴിതയണത്തിന് 
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കാവന്നത്. പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

. 

4.3 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.11.2019-ടറ േത്തും  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  31.10.2019-ടറ 5-ാാാം ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  
പ്രഷിഡെിടെ  23.11.2019-ടറ േത്തും  (SRG 1053/19/CC/808/19,SRG   
1044/19) 

(i) കപ്രാ.നം.554/20   ഄെെല്  - 4,15,18,438/-  രൂഩ 
     (ഴിേഷന പ്്(SCP) -1,66,07,375/- രൂഩ 

                                രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  - 1,66,07,375/- രൂഩ 
                               കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 83,03,688/- രൂഩ) 

കഩയ് -  നൂ ററപ് - റക്ഷം ഴീെ് കോലനിേളുടെ നഴീേയണം - SC 
(ii) കപ്രാ.നം. 145/20  ഄെെല്  - 7,50,00,000/-  രൂഩ 

                (ഴിേഷനപ്്  - 3,00,00,000/- 
                             രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 3,00,00,000/- 

              കലാക്ക് ഴിസിതം - 1,50,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - നൂ ററപ് - റക്ഷം ഴീെ് കോലനിേളുടെ നഴീേയണം (ജനരല് ) 
ജില്ലമില്  റക്ഷം ഴീഞ്ഞൃ ഩദ്ധ്തിേ്  പ്രോയമുള്ള ആയേ ഴീഞ്ഞൃേ്  2000 നു മുമ്പ് 
റ്റഴീൊക്കിമിരു.. ഩിന്നീെ് ആഴയുടെ ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക്  ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമം  
നല്േിമിേില്ല.  ഇ ഴീഞ്ഞൃേ്  ജീര്ണ്ണാഴസ്ഥമിറാണ്. ആഴയ്ക്ക് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്, 
പ്ലാസ്റ്റരിംഗ്, ജനല്/ ഴാതില്   ഭാറ്റിഴയ്ക്കറെക്കം ഄറ്റകുറ്റപണി അഴവയമു്്.  ഄതിന് 
വയാവയി 2.00 റക്ഷം രൂഩ കഴണം. ഄതിനാല്  ആത്തയം ഴീഞ്ഞൃേ്  
ഴാഷകമാഗയഭാന്നുന്നതിന് രു കുഞ്ഞൃംഫത്തിന്  ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷം രൂഩഴടയ  
നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ററപ് ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റി ഴച്ചിയിന്നുന്ന 20% 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 

രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  നല്കുന്ന  രാഭഷബാ റിസ്റ്റ് പ്രോയം   
ഴിതയണം  ടേയ്യണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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ഴിസിതത്തില്  നിന്നല്ല  ആതിന് തുേ േട്ത്തുന്നത്.  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും 
രാഭഩഞ്ചാമത്തും  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും 40:40:20 ഄനുഩാതത്തിറാണ് തുേ 
േട്ത്തുന്നത്. 

 
4.4  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെടെ  13.09.2018-ടറ േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  31.12.2018-ടറ  (േണ്ഡിേ 4.52) തീരുഭാനവം  
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ  16.10.2019-ടറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1032/19 - LSGD/DD2/481/2018 - LSGD) 

 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗ്ില്  രാഭ നയാമാറമം   ഩണിമാ   75.00 റക്ഷം 
രൂഩയുടെ  എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്.  MPLAD-മില്   45.00   റക്ഷം രൂഩ 
ഄനുഴദിച്ചു.  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩയും  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിടറ  6 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്ന്  2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  കൂെി 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു..  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  31.12.2018-ടറ കമാഗത്തില്  ആതു 
ഩയിഗണിച്ചിരു.ടഴെിലം  ആതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിടെ ഷാധയത കൂെി  
അയാമണടഭ.ം   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  ഫന്ധടപേ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ  കമാഗം ഴിലിച്ച്  രികപാര്േ് ഷസിതം  നല്േണടഭ.ം  
നിര്കേവിച്ചു.  രാഭ ഴിേഷന  േമ്മീശണറുടെ രികപാര്ടുണ്  ഷസിതം ഄനുഭതിക്കാമി 
നല്േിമിയിന്നു.. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 
 
4.5 തറമാളം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.10.2019-ടറ േത്തും  തറമാളം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 05.08.2019-ടറ  2 (ii)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം (SRG 897/19 - CC/631/19) 
കപ്രാ.നം. 183/20    ഄെെല്   4,00,000/- രൂഩ  
             (ഴിേഷന പ്്  ) 
കഩയ്:- അശ്രമ ഩദ്ധ്തി 
2018-19-ല്  അശ്രമ  ഩദ്ധ്തിമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട്  
തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഇ ഴര്ശം െില്  ഒഴര്  അമി കപ്രാജക്ട് തുെരു.. ഇ 
ഩദ്ധ്തിമിടറ  ഗുണകബാക്താഴിന്  ഩള്ളി ഴേ ബഴനം റബിച്ചതിനാല്  ഴീെ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി  നല്കു.. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും 
രാഭഩഞ്ചാമത്തും  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും  
ആതിനാമി ഴേമിരുത്തുന്ന തുേ  ററപ് 
ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന 20 വതഭാനം 
തുേമില്  നിന്നാേരുടതന്ന  നിഫന്ധന 
ഩാറിക്കണം. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴച്ചു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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അഴവയഭിടല്ലന്ന് ഄരിമിച്ചു.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  കഴടര  അലില്ല.  രോതിമ റിസ്റ്റില്  
നിന്ന് യാ്ക്ക്  ഴീെ് നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

   
 
 
 
 
 
4.6 അയയാെ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്    
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  18.10.2019-ടറ േത്തും  അയയാെ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  16.10.2019-ടറ E - 3838/2018-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  21.03.2017-ടറ  803/17/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവം    
( SRG 903/19- CC/666/2019)   

 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള  1.05 ഏക്കര്  സ്ഥറത്ത്  
അയയാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അയയാെ് േമര്  കോഭണ്  പഷിറിറ്റി ടഷെര്  എന്ന 
കഩയില്  ടേേിെം നിര്മ്മിച്ചിരു.. 2000-01-ല്   പൂര്ത്തിമാമ ഇ ടേേിെത്തിടെ 
നിര്മ്മാണ ടേറഴ്  28,46,263/- രൂഩമാണ്.  പ്രാകദവിേ ോയണങ്ങലാല്  
ടേേിെത്തിടെ  പ്രഴര്ത്തനം അയംബിക്കാ   ഷാധിച്ചില്ല. ഇ സ്ഥറവം ടേേിെവം  
ഴിദയാബയാഷ ഴകുപിടെ േീളിലള്ള  ഄഡീശണല്  സ്കില്   ഄേൃിഷിശ   
കപ്രാരാഭിടെ ( ASAP) േമ്മൂണിറ്റി സ്കില്  ഩാര്ക്ക്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനാമി ഴിടുണ് 
നല്കുന്നതിന്  21.03.2017-ടറ 803/17 തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രോയം  ഄനുഭതി 
നല്േിമിരു..  
നിറഴിലള്ള ടേേിെം ടഩാലിച്ചു ഭാറ്റിമാല്  ഭാത്രകഭ   ASAP ന്  േമ്മുണിറ്റി സ്കില്  
ഩാര്ക്ക് നിര്മ്മിക്കാ   ഷാധിൂറാക. പ്രസ്തുത ഷാസേയയത്തില്  ഇ ടേേിെം ടഩാലിച്ചു 
ഭാറ്റുന്നതിന്   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 4.7  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  25.10.2019-ടറ േത്തും  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  17.10.2019-ടറ B2-4263/2018-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ( SRG 919/19 CC/688/19) 
കപ്രാ.നം. 31/19 ഄെെല്  : 20,00,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപ്് 8,00,000/- രൂഩ 
  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  12,00,000/- രൂഩ) 
  2018-19ല്  ഴലപ് കൃശി ( pen culture ) എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി ഴരു.. യാഭന്തലി, 
കുഞ്ഞിഭംഗറം  എന്നീ ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ 4 ഗ്രൂപ്പുേ്ക്കാണ് ധനഷസാമം  
നല്േിമത്. ഭത്സ്യക്കൃശിയുടെ അയംബത്തില്  നിശൄിത ഴറിപമുള്ള  ോലാഞ്ചി 
ആനത്തില്ടപേ  ഭത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങടല കേയലത്തില്  റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  
അന്ധ്രാപ്രകദവില്  നി.ം ടോണ്ടു ഴ.. ദീര്ള ൂരയം ഷഞ്ചയിച്ച് 

തീരുഭാനം:- 
 

 രോതിമ ഗുണകബാക്താഴ് ഄഗതി യസിത കേയലം 
ഩദ്ധ്തിമിടറ  ഗുണകബാക്താഴാടണെില്  രോതിമ 
കപ്രാജക്ടാമി തയ്യാരാക്കി  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ  ഄനുഭതികമാടെ  
നെപാക്കാവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

 ഭാനദണ്ഡ പ്രോയമുള്ള ഭറ്റു നെഩെിക്രഭങ്ങ്  
ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്  
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ടോണ്ടുഴന്നതിനാല്  75 വതഭാനകത്താലം കുഞ്ഞുങ്ങ്  നവിച്ചുകഩാമി. ഇ 
ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക്  ഴീണ്ടും  ഇ  ഭത്സ്യക്കൃശി ടേയ്യാ   ധനഷസാമം  നല്കുന്നതിന്  
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .   

 
 

4.8എഴുരോന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷറുടെ  16.11.2019-ടറ േത്ത് ( SRG 
982/19/CC/804/2019) 
കപ്രാ.നം. 119/20    ഄെെല്   1,70,000/- രൂഩ ( SCP) 
കഩയ് :- ടഴള്ളടക്കടുണ്ള്ള എഷ്.ഷി. കുഞ്ഞൃംഫങ്ങളുടെ  രോയമിെം  ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ 11-ാാാം  ഴാര്ഡിടറ ഩേിേജാതി കുഞ്ഞൃംഫങ്ങളുടെ രോയമിെം 
ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തുന്നതിന് ഭാനദണ്ഡം നിശൄമിച്ചു നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്    

 

 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

4.9 ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം 
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ 20.03.2019-ടറ J1-3854/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഡമരക്ടറുടെ 14.02.2019-ടറ  ICDS/B3-34955/17-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  (SRG 359/19) 

 
ഄെണഴാെിേലില്  കുേിേ്ന്നുള്ള  ഄനുപൂയേ കഩാശോസായത്തില്  രാഗി, തിന, 
ഭില്ലറ്റ് ആഴ ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

 
 
 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഴിവദാംവം ഷസിതം  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് നല്ോ   നിര്കേവിന്നു. 
  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 

ഴീെിന് ഷംയക്ഷണടഭാരുന്നുന്നതിടെ  ബാഗഭാമി 
ഴീെിനു ചുറ്റും ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തുന്നതിന്  പ്രകതയേ 
ഄനുഭതി  നല്കു.. ആതിന് ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമറുടെ എസ്റ്റികഭറ്റിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഷാകെതിോനുഭതി ഴാങ്ങി കപ്രാജക്ട് 
നെപാക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ഴീെിടെ  
ഷംയക്ഷണത്തിടെ ബാഗഭല്ലാടത  രോയമിെഭാടേ  
ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്കുന്നില്ല. 

തീരുഭാനം:- 
 

 ആഴ കേയലത്തില്  തടന്ന ഈല്പാദിപിന്നുന്ന 
ഴമാേണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 
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4.10 േഞ്ഞിന്നുളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  15.11.2019-ടറ  േത്ത് ( SRG 
980/19/CC/777/2019) 
കപ്രാ.നം : 36/20    ഄെെല്  8,50,000/- രൂഩ 
      ( ഴിേഷന പ ്് - 6,00,000/- രൂഩ 
      തനത് പ്് - 2,50,000/- രൂഩ) 
േഞ്ഞിന്നുളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ  തണ്ണീര്മുക്കം  CHC യ്ക്ക്  അംബുറ ഷ് 
ഴാങ്ങാനുള്ള  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

4.11 തിരൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.19-ടറ  േത്തും തിരൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.11.19 -ടറ േത്തും  (SRG 1094/19 - CC 884/19) 
കപ്രാ.നം : 71/20    ഄെെല്  5,88,700/- രൂഩ (SCP) 
കഩയ്:- രോരത്തൂര്   GW LPS - ക്ലാസ്സ് റം റസടെക്ക് അന്നുന്നതിന്  ഈഩേയണങ്ങ്  
ഴാങ്ങല്       
തിരൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ  രോരത്തൂര്  GWLPS - ടെ  ക്ലാസ്സ് റം  റസടെക്ക്  
അന്നുന്നതിന് ഈഩേയണം ഴാങ്ങാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  SCP പ്് ഈഩകമാഗിച്ച് 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. എന്നാല്  സ്കൂലിടറ 50 വതഭാനത്തിറധിേം  കുേിേളും 
ജനരല്  ഴിബാഗത്തില്ടപേഴയാമതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു. പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

4.12 നീ്േയ രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.19-ടറ  േത്ത് (SRG 1095/19 - CC 
932/19) 
കപ്രാ.നം : 44/20    ഄെെല്  5,95,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ ്്) 
കഩയ്:- അശ്രമ ഩേിേമില്  ഈ്ടപേ  ഴിധഴേ് ക്ക് അെ് ഴിതയണം  
അശ്രമ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപേഴര്ക്ക് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ അഞ്ഞൃ 
ഴിതയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ആതിടെ 
അഴര്ത്തന ടേറഴ്  അംബുറ ഷില്  
നി.മുള്ള  ഴരുഭാനത്തില്  നിന്ന്  േട്ത്തണം. 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 

തീരുഭാനം:- 
 
 

അശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫത്തിനുകഴ്ി  േര്മ്മ ഩദ്ധ്തി 
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്.  ഇ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപേ  
കുെംഫങ്ങ്  അടണെില്  100 വതഭാനം 
ഷബ്ഷിഡി നല്ോവന്നതാണ്. ഄല്ലാടമെില്  
ഭാര്ഗ്ഗകയേമിടറ നിയക്ക് ഩാറിക്കണം. 
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4.13 ഭീനച്ചില്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.19-ടറ  േത്തും ഄനുഫന്ധ കുരിപ്പും 
(SRG 1096/19 - CC 920/19) 

 
കപ്രാ.നം : 110/19    ഄെെല്  75,000- രൂഩ (ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ്:- പൂഴയണി ഄമ്പറം ടേത്തിഭറ്റം നെപാത കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - ഴാര്ഡ് 12 
       
2018-19-ല്  ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപേ പൂഴയണി ഄമ്പറം ടേത്തിഭറ്റം നെപാത കോണ്  
ക്രീറ്റിംഗ്  എന്ന കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ടെ്ര്  ടേയ്ത് േയാര്  ഴച്ചിരു.. ഇ 
ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തീേയിച്ചു.  െില്  ഒഴര്  അമി ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഴിടുണ്കഩാമി. 
2019-20 -ടറ ഩദ്ധ്തിമില്  െില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

 
 
 
 

4.14 നീ്േയ രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.19-ടറ  േത്ത്  28.11.2019-ടറ II (3) -
ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 1098/19 - CC 933/19) 
 ററപ്  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപേ ഴിധഴയും അശ്രമ  ഗുണകബാക്താവഭാമ ശ്രീഭതി. 
ഄകവാേ കുഭായി കുഞ്ഞൃംഫ കരശ   ോര്ഡിറാണ്  ഈ്ടപേിയിന്നുന്നത്. 
 എന്നാല്  ആകപാ്  ഷൃന്തഭാമി  കരശ   ോര്ഡ് എഞ്ഞൃത്തിടുണ്്്. ആഴര്ക്ക് ഴീഞ്ഞൃ 
നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

 

 

 
 
 
 
4.15 േിരക്കെഴ് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 05.12.19-ടറ  േത്ത് (SRG 1102/19 - CC 
870/19) 
കപ്രാ.നം : 30/20    ഄെെല്  9,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ ്്) 
കഩയ്:- പ്ലാസ്റ്റിേ് നിര്മ്മാര്ജനം - കഫാധഴല്ക്കയണവം  ഷംബയണവം  

    

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു..  െില്  ഒഴരാമി 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന്  ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

തീരുഭാനം:- 
 

ററപ്  റിസ്റ്റ് പ്രോയം  ആഴര്  
ഄകമാഗയയാടണന്ന്  ററപ്  േീപ് 
എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്  ഄരിമിച്ചു.  ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.   
         എന്നാല്  അശ്രമ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  
ഭറ്റു യീതിമില്  ഴീെ് നല്ോവന്നതാണ്. 
  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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സയിത േര്മ്മകഷന മുോന്തിയം കവേയിച്ച്  പ്ലാസ്റ്റിേ് ഭാറിനയങ്ങ്  
ോഞ്ഞിയപള്ളിമിടറ ടെഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റികറടക്കത്തിന്നുന്നതിന് ട്രാ കൊര്കേശ , 
സയിത േര്മ്മകഷനക്ക് ഩയിവീറനം, ഐഡി ോര്ഡ്, യൂണികപാം എന്നിഴയ്ക്കായുള്ള 
കപ്രാജക്ടിന് ഄംഗീോയം ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

   
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

 
4.16 ടനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  04.01.2020ടറ േത്തും ശുേിതൃ 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുടെ  14.10.2019-ടറ രികപാര്ടുണ്ം ( SRG 1267/19 - 
CC/12/20) 
കപ്രാ.നം : 182/20    ഄെെല്  8,77,800 രൂഩ (ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ്:- പ്രലമ ഫാധിത കഭേറേലില്  േൂറാകഷ്    
പ്രലമ ഫാധിത കഭേറേലില്  േൂറാകഷ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം  റബിച്ചിടുണ്്്.  ശുേിതൃ ഭിശ   രാെ് 
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  ശുേിതൃ കഭേറയ്ക്കാമി ഭാറ്റി ഴച്ചിയിന്നുന്ന  ഴിേഷന പ്്  (10 
വതഭാനം) ഈഩകമാഗിച്ച് ഇ  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
 
 
 
4.17 ഩല്ലായിഭംഗറം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
      ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.19-ടറ  േത്തും ഩല്ലായിഭംഗറം 

പ്രഷിഡെിടെ  16.05.2019-ടറ  A3-297/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  രികപാര്ടുണ്ം ( SRG 1099/19 - CC - 384/19) 

       
ഫഡ്ഷ് സ്കൂ്  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷസാമകത്താടെ  
കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്.  ആകതാടൊപം സ്കൂ്  ജീഴനക്കാരുടെ ഒണകരരിമം 
നല്കുന്നതിന്  ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ്  ഴേമിരുത്തി  12.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ 
കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിരു.ടഴെിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഗീോയം 
റബിച്ചിേില്ല.  ഭറ്റു ഴിസിതം േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുോമതിനാല്  ധനോയയ േമ്മീശ   
രാന്റു കഩകമാഗിച്ച്  ഒണകരരിമം നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു.. 
 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  രികപാര്േ് പ്രോയം  സ്കൂ്  പ്രഴര് ത്തിക്കാനുള്ള  
ടേറഴ് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്. അടേ കുേിേ്  62 
 
 

തീരുഭാനം:- 
 
 

കഫാധഴല്ക്കയണത്തിന് ഭാറ്റി ഴച്ചിയിന്നുന്ന  
3.00 റക്ഷം രൂഩ കൂഞ്ഞൃതറാടണന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ആടതാളിഴാക്കി ഭറ്റു  ളെേ 
ങ്ങ്ക്കാമി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 
നെപാക്കാവന്നതാണ് 

തീരുഭാനം:- 
 

  പ്രലമം ഫാധിച്ച പ്രകദവടഭന്ന  നിറമില്   
പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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 സ്കൂ്  പ്രഴര്ത്തനം   - 3,00,000/- രൂഩ  
      ഒണകരരിമം   - 14,53,000/- രൂഩ 
 ഴാസനടച്ചറഴ്   - 2,25,000/- രൂഩ 
ഇ ഴര്ശം ഴാസനടച്ചറഴിനത്തില്  2,00,000/- രൂഩയും  ഒണകരരിമത്തിന്  
3,66,000/- രൂഩയും ഴിേഷനപ്ില്  നി.ം ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്്.  
ഒണകരരിമത്തിന് കവശിന്നുന്ന  11.00 റക്ഷം രൂഩ ധനോയയ  േമ്മീശ   
രാന്റു കഩകമാഗിക്കാനാണ് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.18 ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.08.19-ടറ േത്തും കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ  26.09.2019-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം  (േണ്ഡിേ 4.8) ഭാനന്തഴാെി 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  15.10.2019-ടറ C/2098/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും. 
ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഈഩഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി 
ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഷകെതങ്ങലികറയ്ക്ക്  6 കരാഡുേ്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. ആഴയ്ക്ക് 6 
ഭീറ്റരില്  താടള ഭാത്രഭാണ്  ഴീതി എന്നതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
ഄനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു..  ഒകയാ കരാഡിടെയും ഴീതി,  നീലം എന്നീ 
ഴിഴയങ്ങ്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി ഷഭര്പിക്കാ   26.09.2019-ല്   കൂെിമ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ച പ്രോയം  ഴിവദാംവങ്ങ്  ഷസിതം  ഷഭര്പിച്ചു. ആതിന്  
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  
ക്രഭ 
നം 

കപ്രാനം കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് തുേ നീലം 
(ഭീറ്റര് ) 

ഴീതി 
(ഭീറ്റര് ) 

1 21/20 കതാണിച്ചാല്  
വിഴ േന്ന് കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റ് - 

എെഴേ ഩഞ്ചാമത്ത് 

7,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

400 3 

2 22/20 ടോല്ലിമില്  
ടോടമ്പടക്കാല്ലി  
കോലനി   കരാഡ്  
ടതാ്നാെ് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  

7,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

1000 5 

തീരുഭാനം:- 
 

(i) ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ്   ആതിനാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  

(ii) എന്നാല്  ആതിനാമി കലാക്ക്/ ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  ഴേമിരുത്താവന്ന 
താണ്.  ആതിനാഴവയഭാമ ആെടഩെല്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിലം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലം  
നെത്താ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ  എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപെത്തി. ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തും കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തും 
ആതിനാമി പ്രകതയേ ഩയിഗണന നല്കേ് 
താണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
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3 28/20 കഗാദാഴയി കോലനി 
കരാഡ്  കോണ്ക്രീറ്റ് 

- തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്ത്  

6,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

800 5 

4 37/20 കഭാനിച്ച കുന്ന്  
ഭണറി്യറ  കോലനി 

കരാഡ്  
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - 
തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്ത് 

 
7,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

 
800 

 
5 

5 38/20 തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  
പ്രിമദര്വിനി 
കോലനി കരാഡ് 
റഷഡ് ടേേ്  

7,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

250 3 

6 41/20 കഴ്ടേന്നി 
എഷ്.റ്റി കോലനി 

കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - 

എെഴേ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

7,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

400 3 

7 68/20 ടേറുഴമല്  കോലനി 
കരാഡ് റഷഡ് 
ടേേ് കോണ്ക്രീറ്റ് - 

എെഴേ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

5,00,000 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

250 3 

 
 

4.19തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.12.2019-ടറ േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.11.2019-ടറ 
dptvm/president/253/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG 1139/19-CC /967/2019) 

 
കപ്രാ.നം : 1514/18   ഄെെല്  42,50,000- രൂഩ (ഴിേഷനപ ്്) 
കഩയ്:- ഩഠനമുരി 2015-16, 2016-17  തുെര്  ഗഡു ധനഷസാമം      
ഩേിേജാതി ഴിബാഗങ്ങ്ക്ക്  ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചകപാ്  യ്ാം ഗഡു 
റബിക്കാത്തഴര്ക്ക്ഇ തുേ നല്കുന്നതിന്  2017-18-ല്  കപ്രാജക്ട് 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു..  9 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കാണ് തുേ നല്ോനുള്ളത്.  അടേ 
3,56,208/-  രൂഩമാണ് നല്ോനുള്ളത്. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം:- 
 
 

ഭാനദണ്ഡപ്രോയമുള്ള  പീഷിഫിറിറ്റി  
ഷര്േിപിക്കറ്റികെയും കഷാശയല്  ഭാപികെയും  
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നെപാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. പ്രവൃത്തിേ്  എല്ലാം തടന്ന  
ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഷാകെതങ്ങലില്  നിന്ന് 
അയംബികക്ക് താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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4.20 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അസ്തിമില്ടപൊത്ത കരാഡുേ്  
രോനുരുദ്ധ്യിക്കല്  

 ഫഹു. േന്ദഭംഗറം  എം.എല്.എയുടെ 08.11.2019-ടറ  T - 131/2019-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് (SRG 1049/19)    

ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി, ആരികഗശ , റഭനര്  ആരികഗശ   എന്നീ ഴകുപ്പുേളുടെ  
ഈെഭസ്ഥതമില്  ഈള്ളതും എന്നാല്  ടഩാതു ജനങ്ങ്  ഈഩകമാഗിന്നുന്നതുഭാമ 
കരാഡുേ്, ഫന്ധടപേ ഴകുപ്പുേ്  ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്തുന്നില്ല.  ഇ കരാഡുേ്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ആല്ലാത്തതു ോയണം  
ഫന്ധടപേ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്  ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്താ   േളിയുന്നില്ല.  
തേര്. േിെന്നുന്ന ആത്തയം  കരാഡുേ്  ഫന്ധടപേ  ഴകുപിടെ നിയാകക്ഷഩ ഩത്രം 
ഴാങ്ങി തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് 
ഈഩകമാഗിച്ച്  രോനരുദ്ധ്യിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 

4.21 റേനേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ  28.11.2019-ടറ   DB 

3/753/2013/CE /തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 80/2020) 
റേനേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപേ പ്രകദവഭാണ്. ആഴികെയ്ക്ക് 
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ഷാധനഷാഭരിേ്  എത്തിന്നുന്നത് ജംഗാര്  
ഭാര്ഗ്ഗകഭാ  കഫാടുണ് ഭാര്ഗ്ഗകഭാ  അണ്. ഄതിനാല്  ടേറഴ് കൂഞ്ഞൃം.  അറപ്പുള 
ജില്ലമിടറ  CPWD നിയക്കാമ 148.71 കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സാണ് ആഴിടെ  ആകപാ്  
ഫാധേം. ആതിനാല്  റേനേയിമില്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്  നെത്താ   
ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്്.എന്നാല്  റേനേയി കഩാലള്ള  ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപേ  ഭൂപ്രകൃതിക്ക് 
ഷഭാനഭാമ  SAI  രോന്നഭെ  പ്രകദവത്ത്  160.48 അണ് കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്.   
 ടഩാതുഭയാഭത്ത്  ഴകുപ്പു മുോന്തിയം റേനേയി പ്രകദവത്ത് നെപിറാന്നുന്ന 
പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക്   SAI രോന്നഭെമിടറ  കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്  പ്രോയഭാണ് എസ്റ്റികഭറ്റ്  
എഞ്ഞൃന്നുന്നത്. ഄതിനാല്  ടഩാതു ഭയാഭത്ത് ഴകുപില്  ഄനുഴദിച്ചു 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇ ഴര്ശടത്ത കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണം ഄന്തിഭ 
ളേത്തിടറത്തിമിയിന്നുന്നതിനാല്  ഇ 
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ആതു   ഩയിഗണിന്നുന്നില്ല.  എന്നാല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  അസ്തി 
യജിസ്റ്റരിലള്ള കരാഡുേ്ക്ക്  ഄറ്റകുറ്റപണി 
അഴവയഭിടല്ലെില്  ഴരും ഴര്ശങ്ങലില്   
ഫന്ധടപേ ഴകുപിടെ ഄനുഭതികമാടെ  ആത്തയം 
കരാഡുേ്  ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്താവന്നതാണ്. 
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നല്േിമിയിന്നുന്നതുകഩാടറ  റേനേയി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   SAI രോന്നഭെമിടറ  
കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്  നിശൄമിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

4.22ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷനം - കഗാത്ര ഷായഥി 
ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന  ഡമരക്ടറുടെ  06.12.2019-ടറ pm3.14382/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്  
ഴിൂരയവം ദുര്ളെവഭാമ  ഩേിേഴര്ഗ്ഗ  ഷകെതങ്ങലില്  നിന്ന് ഴിദയാര്ഥിേടല  
സ്കൂളുേലില്  എത്തിന്നുന്നതിന് 2013-14 മുതല്  ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ് കഗാത്ര 
ഷായഥി എന്ന ഩദ്ധ്തി നെപാന്നു.്്.  ഴകുപിന് പ്് കുരഴാമതിനാല്  2019-20 
മുതല്  കഗാത്ര ഷായഥി ഩദ്ധ്തിക്കാഴവയഭാമ കപ്രാജക്ട്തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ TSP പ്് ഈഩകമാഗിച്ച് തയ്യാരാക്കാ   നിര്കേവം 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

 

 

 

 

 
4.23 ഭകഞ്ചയി മുനിഷിപാറിറ്റി 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.11.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 993/19 - 
CC/818/19) 
കപ്രാ.നം. 295/2018   ഄെെല്   18,64,006 ( കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം) 
കഩയ്:- ടനല്ലിന്നുത്ത് റസസ്ക്കൂ്  ടേേിെ നിര്മ്മാണം 
2016-17 ഴര്ശം കറാേ ഫാെ് ഴിസിതഭാമി  20.00 റക്ഷം രൂഩ ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി  
ടനല്ലിന്നുത്ത് റസസ്ക്കൂ്  ടേേിെ നിര്മ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിരു.. 
ആതിടെ നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാക്കി. ഩാര്േ് ഫില്  തുേമാമി  11,80,599/- രൂഩ  
31.03.2017-ന് േയാറുോയന് നല്േി.  കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം ആല്ലാത്തതിനാല്  
ഫാക്കി തുേ നല്ോ   2019-20-ല്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. അഴവയഭാമ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തു.. 

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

 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതിനാമി ഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും  നഗയഷബ 
േ്ന്നും  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കു..  പ്് തിേമാടത ഴരുന്ന 
ഷാസേയയങ്ങലില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും 
ആതിന് ഴിസിതം ഴേമിരുത്താവന്നതാണ്.  

      നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
  

ഫില്  പ്രോയമുള്ള  ഫാക്കി തുേ നല്ോ   
ഄനുഴദനീമഭാമ  ഴിസിതം ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   
ഄനുഭതി നല്കു..  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്േണം. 

       നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
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4.24 തഴന്നൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.11.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 992/19 - 
CC/819/2019) 
കപ്രാ.നം.34/20  ഄെെല്   3,00,000/- രൂഩ  ( SCP) 
കഩയ്:- SC യുഴതീ യുഴാക്ക്ക്ക്  ടതാളിറിനുകഴ്ി ഴികദവമാത്ര ധനഷസാമം 
 
SC/ST  ഴിബാഗത്തിടറ ശ്രീ. ഫാബു ടതാഴുേമില്  എന്ന ഴയക്തി ഴികദവത്ത് 
ടതാളില്  കതെി കഩാമത് 09.03.2019റാണ്. എന്നാല്   ധനഷസാമത്തിന് 
ഄകഩക്ഷിച്ചത്  29.08.2019 നാണ്. ഄകഩക്ഷ ഷഭര്പിച്ചതില്  ഴരുത്തിമ 
ോറതാഭഷം ഭാപാക്കി ധനഷസാമം നല്ോ    ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

 
 
4.25 കഩാത്താനിക്കാെ്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  04.11.2019-ടറ േത്ത് ( 2 എണ്ണം) 
ശുേിതൃ ഭിശ   എരണാകുലം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുടെ 19.10.2019-ടറ 700/ 
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/) 
കപ്രാ.നം.110/19  ഄെെല്   10,00,000/- രൂഩ   
     (കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം) 
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള സ്കൂളുേ്ക്ക്  േയദ്രഴ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ 
ഩദ്ധ്തിേ്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഗീേയിച്ച ഇ കപ്രാജക്ട് ശുേിതൃ ഭിശടെ ഷര്ഴീഷ് 

ടപ്രാറഴഡരാമ  „പ്രകൃതി  അലഴ‟ എന്ന ഏജ ഷി മുകേന സ്കൂളുേലില്  
നെപാക്കി.  എന്നാല്  ശുേിതൃ ഭിശനില്  നി.ം  ഷാകെതിോനുഭതി 
ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല. ഄതിനാല്  തുേ നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഴീ്ചയ ഭാപാക്കി  തുേ 
ഴിനികമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

 

 

 

4.26 സയിപാെ് മുനിഷിപാറിറ്റി 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  12.11.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 978/19 - 
CC/689/2019) 
കപ്രാ.നം.78/2020  ഄെെല്   5,00,000/- രൂഩ  (ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ്:- ബഴന ഩയിഷയം ഭണ്ണിേ് ഈമര്ത്തല്  

തീരുഭാനം:- 
 

ആകപാഴും ഇ ഗുണകബാക്താഴ് ഴികദവത്ത് 
കജാറിമില്  തുെരു.്് എന്ന് ഈരപാക്കി 
ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയമുള്ള ഭാനദണ്ഡം ഩാറിച്ച്  
തുേ നല്ോവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ   
ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുഩ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   
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താഴ്ന്ന പ്രകദവങ്ങലില്  താഭഷിന്നുന്ന  ഩേിേജാതി  ഴിബാഗത്തിലള്ളഴരുടെ  നിയഴധി 
ഴീഞ്ഞൃേളുടെ  ഄെിത്തരയ്ക്ക് പ്രലമം ്യറം  ഫറക്ഷമം ഷംബഴിച്ചിടുണ്്്.  ആഴരുടെ ബഴന 
ഩയിഷയം ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാിേെിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
ഄംഗീോയം നല്േിമിടുണ്്്.  25 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്ക്ക്  20,000/- രൂഩ  ഴീതം  
നല്ോനാണ്  ഈകേവിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

 

 
 
 
 
4.27 ഩാറാ മുനിഷിപാറിറ്റി 
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  19.11.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 1000/19 - 
CC/822/2019) 
കപ്രാ.നം.377/2020  ഄെെല്   1,26,250/- രൂഩ (ഴിേഷനപ ്്)  
കഩയ്:- പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്ക്  കഫാടുണ് ഴാങ്ങല്  
പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ന്നുകഴ്ി 6 കഩര്ക്ക് ഷഞ്ചയിക്കാവന്ന 
എഞ്ചി   ളെിപിച്ച റപഫര്  കഫാേ് ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.28 ഭാഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  19.11.2019-ടറ േത്ത്. ഭാഞ്ഞൂര്   
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 06.11.2019-ടറ A2/199/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG 1002/19/ CC 770/19) 
ഩഞ്ചാമത്തില്  സ്ടീറ്റ് റററ്റ് ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഴാസനം  ഴാങ്ങാനും  
ടതാളിറാലിേ്ക്ക് കഴതനം നല്ോനും ധനോയയ േമ്മീശ   രാന്റു കഩകമാഗിച്ച് 
കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോനുഭതി 
നിയഷിച്ചു. ഇ കപ്രാജക്ട്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

 

 
 
 
 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഷര് ക്കായില്  നിന്ന് ഭറ്റ് ധനഷസാമം 
റബിച്ചിേില്ല എ.രപാക്കി ബഴന ഩയിഷയം  
ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ 
വന്നതാണ്. എന്നാല്  ഒകയാ കുഞ്ഞൃംഫത്തിനും  
20,000/- രൂഩ  ഴീതം നല്കുന്ന  യീതി ഩാെില്ല. 
ടേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ  ടഭശര്ടഭെ് പ്രോയം  
ധനഷസാമം നല്ോം 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.29 ഭാഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  19.11.2019-ടറ േത്തും 06.11.2019-ടറ  
A2/199/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 1003/19 - CC/769/2019) 

 
സ്കൂ്  കുേിേ്ക്ക്  സ്റ്റീല്  െിപി   കഫാക്സം  ഴാേര്  കഫാേിലം ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  
ഄധിേ കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

4.30 ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആഞ്ഞൃക്കി   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  19.11.2019-ടറ േത്തും 25.10.2019-ടറ 
18(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം   (SRG 1004/19 - CC/815/2019) 
കപ്രാ.നം.22/20     ഄെെല്  1,00,00,000 /- രൂഩ 
       (ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ്:- ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ഩാല്  ഈല്പാദനത്തിന്  ആ ടഷെീഴ് 
ഭില്ഭ ക്ഷീയ ഷംളങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുന്നഴര്ക്ക് ഩാറിനു ഷബ്ഷിഡി 
നല്കുന്നതുകഩാടറ ജീഴ, ഩി.ഡി.എഷ്. തുെങ്ങിമ ഷംളങ്ങലില്  ഩാല്  
നല്കുന്നഴര്ന്നും ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 

4.31 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ  02.12.2019, 20.01.2020 എന്നീ 
തീമതിേലികറക്ക് DB 2 - 753/2013/CE  തഷൃബഴ  േത്തുേ്  (2 എണ്ണം) 

(SRG105/19) 
 
(i)  ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ അസ്തി  യജിസ്റ്റരിലള്ള  6 ഭീറ്റര്  

ഴീതിമില്  കൂഞ്ഞൃതലള്ള  കരാഡുേളുടെ രോനരുദ്ധ്ായണത്തിന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ടഭമിെന ഷ്  രാെെക്കമുള്ള  ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച്ച്  
രിപമര്  ടേയ്യാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

തീരുഭാനം:- 
 

അദയം ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ്ഗ  
കുഞ്ഞൃംഫത്തിലള്ളഴര്ന്നും, ഩിന്നീെ് ഫി.ഩി.എല്  
ഴിബാഗക്കാര്ന്നും  ആഴ നല്േണടഭന്ന 
നിഫന്ധന ഩാറിക്കണം. രു ഴിദയാര്ഥിക്ക്  
ന്നിറധിേം പ്രാഴവയം ഷസാമം നല്ോ 
വന്നതല്ല.  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് നല്േണം. 

       നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു 
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(ii) ആകത യീതിമില്  2017-18-ല്  273  കരാഡുേളുടെ രോനരുദ്ധ്ായണം നെത്തി.  
ആതിനാമി  19,11,32,479 രൂഩ ടേറഴളിച്ചു.  ഇ ടേറഴ്  ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് 
തെസ്സം  ടേയ്തിയിന്നുേമാണ്. ആതിന് ഷാധൂേയണം ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

 

 
4.32 ഴി.ആ. ഭാര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ  14.01.2020 -ടറ DP/5554/19/CRD നമ്പര്  േത്ത്  

( SRG 104/20 

ഴി.ആ..ഭാര്  ഒകയാ ഴര്ശവം  ഏേകദവം  1.00 കോെി രൂഩകമാലമുള്ള 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥയാണ്. ആഴര്ക്ക്ക്ലരിക്കല്  കജാറി ടേയ്യാ   
േമ്പൂേര്  ഄെക്കം  പ്രകതയേ ഷൗേയയഭില്ല. ഄതിനാല്  എല്ലാ ഴി.ആ. ഭാര്ന്നും 
കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പക്ാ  ഴിേഷനപക്ാ ഈഩകമാഗിച്ച്  രു 
ഭിഡ് ടറഴല്  ടെഷിപികക്കശനുള്ള (Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി  
നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  

 

 

 
4.33ഩനച്ചിക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.11.2019-ടറ  േത്തും ഩനച്ചിക്കാെ്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  23.10.2019-ടറ കുരിപ്പും (SRG 1062/19 - CC / 
727/19) 
കപ്രാ.നം. 120/19     ഄെെല്   1,50,000/- രൂഩ  
      (കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്) 
 
കഩയ്:-  ഄംഗ ഴാെി ടേേിെ  ടഭമിെന ഷ് - ഴാര്ഡ് 8 
2018-19-ടറ ഩദ്ധ്തിമില്  ഄംഗ ഴാെി ടേേിെ ടഭമിെന ഷ് ( ഴാര്ഡ് 8)  എന്ന 
കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു..  ആതിടെ ഩണി ഭാര്ച്ച് ഭാഷം  

തീരുഭാനം:- 
 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള  
കരാഡുേ്  മുഴുഴനും  അഴവയഭാമ 
ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്തിമിടുണ്ട്ന്ന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  
ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്ന  നിഫന്ധനകമാടെ  
ഄനുഭതി നല്കു.. കൂൊടത ആങ്ങടന 
കരാഡുേ്   ഄറ്റകുറ്റപണി നെത്തുന്നതിന്  
ഫന്ധടപേ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ  ഷമ്മത 
ഩത്രം ഴാങ്ങണം 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

അഴവയം ഩയിഗണിച്ചില്ല. തുെര്  നെഩെി 
േ്ക്കാമി  ഴകുപ്പുതറത്തില്  നല്േണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴച്ചു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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പൂര്ത്തീേയിച്ചിരു.ടഴെിലം  തുേ നല്േിമില്ല.  ഇ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  ആത് െില്  
ഒഴരാമി   ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിേില്ല. ഇ ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തിമില്  െില്  ഒഴരാമി 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

4.34 ഈളവൂര്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.11.2019-ടറ  േത്തും  ഩഞ്ചാമത്ത്  
പ്രഷിഡെിടെ  06.11.2019-ടറ േത്തും  (SRG 1064/19 - CC / 835/19) 

 
കപ്രാ.നം. 35/20     ഄെെല്   8,00,000/- രൂഩ  

                             (ഴിേഷനപ്് ) 
 
കഩയ്:-  േിഡ്നി ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ന്നുള്ള ധനഷസാമം 
േിഡ്നി ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ന്നുള്ള  ധനഷസാമം  നല്കുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി നല്േി.  ഭാര്ഗ്ഗകയേമില്  ആത് 
ആല്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  കയാഗിേ്ക്ക് കനയികോ  
ഡമാറിഷിഷ്  ടേയ്യുന്ന അശുഩത്രി മുകേനകമാ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിന്നുന്ന  നിയക്കില്  ധനഷസാമം നല്ോനാണ്  ഈകേവിന്നുന്നത്.  

 

 

 

 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

4.35 തറമാളം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.11.2019-ടറ  േത്തും തറമാളം   
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 05.08.2019-ടറ 1/1(5)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം  (SRG 961/19 - CC / 754/19) 

 
കപ്രാ.നം. 112/20     ഄെെല്   7,50,000/- രൂഩ  
                  (ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ് ) 
കഩയ്:-  ഴയക്തിഗത േൂറാകഷ് നിര്മ്മാണം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  കൂഞ്ഞൃതലം റ്റന്നുളി േൂറാകഷ് അണ്. േളിഞ്ഞ പ്രലമത്തില്  ആഴമില്  
ഩറതും  ഈഩകമാഗ ശൂനയഭാമി. ആത് ടഭമിെന ഷ്  നെത്താവന്ന 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം  ടേയ്യാ   ഐ.ടേ.എം.  
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

തീരുഭാനം:- 
 

രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  ആതിനാമി 
കപ്രാജക്ടുേ്  നെപാന്നുകമ്പാ്  തുേ 
നല്ോവന്നതാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ്  
കനയിടുണ് കപ്രാജക്ടുേ്  നെപാകക്ക്തിടല്ലന്ന് 
നിര്കേവിന്നു.. 
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സ്ഥിതിമിറല്ലാത്തതിനാല്  രോതിമ േൂറാകഷ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കുഴാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

 

4.36 ടേറുന്നിയൂര്   രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടേറുന്നിയൂര്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ  08.01.2020 റ-ടറ േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  06.12.2019-ല്  കൂെിമ  കമാഗ തീരുഭാനവം 
(േണ്ഡിേ 4.9) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ  23.10.2019-ടറ  J1 -20909/19-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG 53/20) 

 
2018-19ല്   ടേറുന്നിയൂര്  ോര്ശിേ േര്മ്മകഷന  ഷംളത്തിന്  ടഭാറഫല്  
ഴിഩണി എന്ന ഩദ്ധ്തിയുഭാമി ഫന്ധടപേ്  5.50 റക്ഷം രൂഩ  ഈഩകമാഗിച്ച്  രു 
ഩിേ് ഄഩ് ഴാ   ഴാങ്ങിമിരു..  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  50,000/- രൂഩ  
കൂൊടത  കലാക്ക് ഴിസിതം 2,50,000/- രൂഩയും ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത പ്് 
2,00,000/- രൂഩയും ഈ്്. ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി 
ഴാങ്ങണടഭന്ന് ഈത്തയവ്ാമിരു.ടഴെിലം  കറാേഷബാ ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃപ്പു 
ഷഭമഭാമതിനാല്  ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല.  ആതിന് ഷാധൂേയണം 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
4.37അറ്റിങ്ങല്  മുനിഷിപാറിറ്റി   
അറ്റിങ്ങല്  മുനിഷിപല്  ടേമര്ഭാടെ  23.12.2019-ടറ േത്ത്  (SRG 52/2020)  
 
ഴിദയാര്ഥിേളുടെ വായീയിേവം ഭാനഷിേവഭാമി ഴിേഷനത്തിന്  
ഷസാമേഭാമതും  വാസ്ത്രീമഭാമി ഴിേഷിപിച്ചിടുണ്ള്ളതുഭാമ  പിഷിക്കല്  
എഡുകക്കശ   ഩദ്ധ്തി അറ്റിങ്ങല്  നഗയഷബയുടെ  കനതൃതൃത്തില്  നഗയഷബാ 
ഩയിധിമിലള്ള  റപ്രഭരി സ്കൂളുേലില്  നെപിറാന്നു.്്.  ഇ ഩദ്ധ്തിയുടെ 
ബാഗഭാമി  ഩയിവീറേര്ന്നും  േണ്ഷ്േെിനും  ഒണകരരിമം നല്കുന്നതിനും  രു 
േമ്പൂേര്  ഴാങ്ങുഴാനും  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ആതിനാഴവയഭാമ തുേ  
ശുേിതൃ ഭിശനില്  നി. നല്ോടഭന്ന് 
വിേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ  
പ്രതിനിധി ഄരിമിച്ചു.  ശുേിതൃ ഭിശനില്  
നിന്ന് തുേ കനെിടമഞ്ഞൃക്കാ   കഴ് നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ോര്ശിേ േര്മ്മകഷനയുടെ  പ്രഴര്ത്തനത്തിടെ 
ബാഗഭാമി  ഈല്പന്നങ്ങ്  ഭാര്ക്കറ്റു ടേയ്യുന്നതിനാണ് 
ഩിേ് ഴാ   ഴാങ്ങിമിയിന്നുന്നത്   എന്നതിനാല്  
ഷാധൂേയണം നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩയിവീറേന് പ്രതിഭാഷം  15,000/- രൂഩയും 
േണ്ഷ്േെിന്  പ്രതിഭാഷം 25,000/- 
രൂഩയും  ഴീതം തനത് പ്ില്  നിന്ന് രു 
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4.38 ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആഞ്ഞൃക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  03.12.2019-ടറ േത്ത്  (SRG 1088/19 - CC 
/ 925/19) 
കപ്രാ.നം. 1490/20    ഄെെല്  12,00,000/- രൂഩ  

(ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ്:-  ോഭാക്ഷി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  റഴദുതി കഩാസ്റ്റ് ഭാറ്റി സ്ഥാഩിക്കല്  
ോഭാക്ഷി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലിടറ  റഴദുതി കഩാസ്റ്റ് ഭാറ്റി  
സ്ഥാഩിക്കാ   KSEBക്ക്  തുേ ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

4.39 ഭണീെ് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG 1008/19 
CC /820/19) 
കപ്രാ.നം. 34/20    ഄെെല്   60,000/- രൂഩ (എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ്:- ഇറ്റ ഴിതയണം ഴനിത  
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപേ ഇറ്റ ടനത് തൊ് ടതാളിറാലിേ്ക്ക് 5000/- രൂഩമില്  
താടള ഴിറഴരുന്ന യീതിമില്  ഫാംബൂ കോര്പകരശനില്  നിന്ന്  ഇറ്റ ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്്.  ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം 
നല്ോവന്ന ഷബ്ഷിഡി 75 വതഭാനഭാണ്. ദയിദ്ര ഴിബാഗത്തില്ടപേ 
ഴയാമതിനാല്  100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
 
 
 

4.40 ഫഹു. ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ  31.12.2019-ടറ  495/2019/ M/EDN 

നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 69/20) 
 ഴിദയാബയാഷം  
 താടളപരയുന്ന ഴിശമങ്ങലില്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആെടഩെല്  
ഈ്ാേണടഭന്ന്  ഫഹു. ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുടെ കുരിപ ്കമാഗം േര്ച്ച ്
ടേയ്തു. 

ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഒണകരരിമം നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു..  നഗയഷബമില്  
നെപാന്നുന്ന  പിഷിക്കല്  എജുകക്കശ   
ഩദ്ധ്തി.മുനിഷിപല്  തറത്തില്  ഄഴകറാേനം 
ടേയ്യണം 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയോനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇ ഴര്ശത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി ഄനുഭതി നല്കു.. 
ഄഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശം ആഴടയ  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി ഗ്രൂപ്പുേ്  
രൂഩീേയിച്ച്  രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് നല്കുന്ന 
യീതിമില്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകക്ക്താണ്. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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1. 2020 ജനുഴയി മുതല്  “റസയി മുക്ത ോമ്പഷ്” എന്ന അവമം  നെപിറാക്കാ   
തുെങ്ങുേമാണ്.  ജനേീമ ഷഭിതിേ്  ഒകയാ ോമ്പഷിലം  നിറഴില്  
ഴരു.്്. ആതില്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആെടഩെല്  

2. “ഩഠകനാത്സ്ഴങ്ങ് ”  നാെിടെ ഄക്കാദഭിേ് ഈത്സ്ഴങ്ങലാക്കി  ഭാറ്റുഴാ   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആെടഩെല്  

3. ഄദ്ധ്യാഩേകയയും  ഩി.െി.എകമയും  കൂെി ഷസേയിപിച്ച്  ഗൃസ ഷന്ദര്വനം 
നെത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ  ഷസാമം 

4. തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപികെയും  ഷസേയണ ഴകുപികെയും  ഷസാമകത്താടെ  
ഒകയാ ോമ്പം ം  ശുേിതൃ ം യക്ഷിത ോമ്പം േലാക്കി ഭാറ്റുന്നതിന്  ആെടഩെല്  

5.  ഄഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശടത്ത  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഩദ്ധ്തിേലില്  
ടഩാതു ഴിദയാറമങ്ങളുടെ അഴവയങ്ങ്ന്നു കൂെി കപ്രാജക്ടുേ്  ഈ്ടക്കാള്ളിക്കണം 

6. „വൃത്തിയുള്ള ശുേിമുരി‟ എന്ന ഩദ്ധ്തിക്ക്  ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ് രൂഩം 
നല്േിമിടുണ്്്.  ആകതാടൊപം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  പണ്ടുേളും 
കേര്ത്ത്  ഩദ്ധ്തി റക്ഷയം 2020 ജൂണ്  1-ന് മുമ്പ്  റേഴയിക്കത്തക്ക യീതിമില്  
ആെടഩെല്  
            മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  റക്ഷയം റേഴയിന്നുന്നതിന് ജനപ്രതിനിധിേളുകെയും  
ഩി.െി.എ പ്രഷിഡന്റു കഭാരുകെയും  ഴിദയാറമ കഭധാഴിേളുകെയും  ഈകദയാഗസ്ഥരുകെയും  
കമാഗം ഴിലിച്ച് കേര്ന്നുന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭ.ം 
അഴവയടപേിയിന്നു.. 2020 ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ യംഗടത്ത ം ഴര്ണ്ണ ഴര്ശഭാക്കി 
ഭാറ്റുഴാ     എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷസാമിക്കണം. 

 

 

 
 
 

4.41 അതിയപള്ളി  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ  22.01.20-ടറ 
DB3/753/292/CE/LSGD (SRG 70/20) 

 
ഴനകഭേറമില്  ഈ്ടപഞ്ഞൃന്നതും  14 ഩേിേഴര്ഗ്ഗ കോലനിേ്   ഈ്ടപഞ്ഞൃന്നതുഭാമ  
അതിയപള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് ഷാധനഷാഭരിേ്  
ടോണ്ടു ഴരുന്നത് ടോെേയ  കലാക്കില്  നികന്നാ ഏരണാകുലം ജില്ലമില്  നികന്നാ 
അണ്. ആതിന് മാത്രാ ൂരയം 35 മുതല്   70 േികറാ ഭീറ്റര്  ഴടയയു്്. തൃശൂര്  ജില്ലയ്ക്ക് 
ഄനുഴദിച്ചിടുണ്ള്ള  കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ് 31.06 വതഭാനഭാണ്. ഄതിനാല്  ഇ 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം നെത്താ   േയാറുോര്  തയ്യാരാകുന്നില്ല. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  എരണാകുലം ജില്ലമില്  ഈ്ടപ്പുഞ്ഞൃന്ന  ഷഭീഩ രാഭഩഞ്ചാമത്താമ  
ഄയ്യമ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഄനുഴദിച്ചിടുണ്ള്ള 39.89 വതഭാനം കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്   
അതിയപള്ളി  രാഭഩഞ്ചാമത്തിനും  ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

തീരുഭാനം:- 
 

ആഴ ഴിദയാബയാഷ കഭേറയ്ക്ക് ഏടര  ഗുണം 
ടേയ്യുടഭന്ന്  കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. ആതികേല്  
എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക്താണ്. അഴവയഭാമ നിര്കേവം 
നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടന  
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.  
  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.42 ഭണ്കരാ തുരുത്ത് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  03.12.2019-ടറ േത്തും  ഭണ്കരാതുരുത്ത്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ േത്തും   (SRG 1092/19 CC /545/19) 
ഭണ്കരാ തുരുത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  താടളപരയുന്ന കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്  േിറ്റുഭറ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഴിസിതം ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്്. ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  5.00 
റക്ഷം  രൂഩ ഄെെലള്ള കപ്രാജക്ടുേലാണ് കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് 
എഞ്ഞൃക്കാവന്നത്. കലാക്ക്  ഴിസിതം 5.00 റക്ഷം രൂഩമില്  കുരഴാമതിനാല്  പ്രകതയേ 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

കപ്രാ.നം കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് ഄെെല്  

67/20 ടഩരുങ്ങാറം 
ഴള്ളക്കെഴ് 
കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  

4,17,000/-  രൂഩ 
(രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഴിേഷനപ്് 
1,00,000/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഴിസിതം 3,17,000/- രൂഩ) 

68/20 ടതകക്ക ടനകേനി 
ടോന്നമില്  േലെ് 
ഄവൃതി ബഴനം  
കരാഡ് 

4,67,000/- രൂഩ 
(രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഴിേഷനപ്് 
1,50,000/- രുഩ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 3,17,000/- രൂഩ) 

135/20 ഭാതിയംഩള്ളി പൂലമില്  
കരാഡ്  
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  

6,00,000/- രൂഩ 
(രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഴിേഷനപ്് 
2,50,000/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഴിസിതം - 3,50,000/- രൂഩ) 

 

 

4.43 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.07.2019-ടറ േത്തും  (SRG 699/19 CC 
/458/19) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ  05.12.2019-ടറ  DP4/8695/CRD(1) -
ാാാം നമ്പര്  േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 26.09.2019, 24.10.2019 
തീമതിേലിടറ  തീരുഭാനങ്ങളും  
കപ്രാ.നം. 52/20    ഄെെല്   11,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ്്) 
കഩയ്:- േഞ്ഞൃഴിനാല്  ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണിക്ക് ടേേിെം 
ഴള്ളിന്നുന്നം രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േഞ്ഞൃഴിനാല്  ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണിടേേിെം  
ഩണിമാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. 1951-ടറ ോയിറ്റഫി്  ടഷാറഷറ്റീഷ് 
അക്ട് പ്രോയം  യജിസ്റ്റര്  ടേയ്തതാണ്  ഷമൃദ്ധ്ി ോര്ശിേ ഴിഩണി 
 ആതിടെ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 26.09.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
ഩയിഗണിച്ചുടഴെിലം  സ്ഥാഩനത്തിടെ റഫകറായും േളിഞ്ഞ 3 ഴര്ശടത്ത  

തീരുഭാനം:- 
 
 

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

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഒഡിറ്റ് രികപാര്ടുണ്ം  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകേന നല്ോ   കമാഗം 
നിര്കേവിച്ചിരു..  ആകെണല്  ഒഡിറ്റ് രികപാര്േ് അണ് അദയം നല്േിമടതെിലം  
ോര്കേഡ്  ഄക്കൗ്െ് ഩയികവാധിച്ച രികപാര്േ് രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകേന  
നല്ോ    24.10.2019-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചു. ആതു പ്രോയം    
ോര്കേഡ് ഄക്കൗ്െ് ഩയികവാധിച്ച രികപാര്േ് രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകേന 
നല്േിമിയിന്നു.. ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

 
4.44 കോട്ടൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.06.2019-ടറ േത്ത്  (SRG 578/19 
CC /375/19)  
കപ്രാ.നം. 160/20    ഄെെല്   5,00,000/- രൂഩ  

                      (ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ് ) 
കഩയ്:- രോതികമാേ് മുക്ക് - ോയിഩാര കരാഡ് 
െില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടാമ രോതികമാടുണ്മുക്ക്  - ോയിഩാര കരാഡ് നിര്മ്മാണം 
നെകത്ത്ത് ആരികഗശ   ഴകുപ്  സ്ഥറത്താണ്.  എസ്റ്റികഭറ്റ് ആരികഗശ     
എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  തയ്യാരാക്കി നല്േിമിടുണ്്്. ഄതുപ്രോയം  ആരികഗശ   
ഴകുപിനു തുേ  ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.45 ോഞ്ചിമാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  14.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG 1224/19       
CC /704/19)  
കപ്രാ.നം. 268/20    ഄെെല്   4,63,744/- രൂഩ  

                      (ഴിേഷനപ്് ) 
കഩയ്:-റബ്ബക്കെ കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ  േിെപ്പുകയാഗിേ്ക്ക്  ബക്ഷണ ഴിതയണം. 
റബ്ബക്കെ കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ  േിെപ്പു കയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷണം 
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം 
നല്േിമിടുണ്്്. ഫി.ഩി.എല്  കുഞ്ഞൃംഫകത്താടൊപം  എ.ഩി.എല്  കുഞ്ഞൃംഫത്തിനും   
കയാഗിേളുടെ കൂടെയുള്ളഴര്ന്നും ബക്ഷണം  ഴിതയണം ടേയ്യാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 
 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

 ധന ഴകുപിടെ ഄനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  
നിര്ദ്ധ്നയാമ കയാഗിേ്ക്ക്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകേന  
ബക്ഷണം നല്ോവന്നതാണ്. 
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4.46 കേയല ോദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  
കേയല ോദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരിയുടെ  10.01.2020-
ടറ േത്ത്   (SRG 73/20)  
ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  ോദി രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശനും (KVIC) ോദി രാഭ 
ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡും  (KVIB) നെത്തുന്ന ഈല്പാദന യൂണിറ്റുേ്ന്നും ഄഴയുടെ ഷൃന്തം 
സ്ഥറത്ത്  ഩച്ചക്കരി ഈ്ടപടെയുള്ള പ്രാകദവിേ ഈല്പന്നങ്ങളുകെയും  ഷംയുക്ത 
ഴിഩണനവാറേ്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനും ഄതിടെ ഈല്പാദന യൂണിറ്റുേ്ക്കാഴവയഭാമ  
തരിയും ഭറ്റ് ഈഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനും  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് ഴേമിരുത്താവന്നതാണ്. ഴിറയുടെ /നിര്മ്മാണ 
ടേറഴിടെ  80 വതഭാനഭാണ്  ഷബ്ഷിഡി നല്ോവന്നത്.  
ആതില്  താടളപരയുന്ന കൂേികച്ചര്ക്കലേ്  നെത്തണടഭന്നാഴവയടപേിയിന്നു.. 
 ോദി രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശകെയും  കേയല ോദി ഴയഴഷാമ 

കഫാര്ഡികെയും  ഄംഗീോയമുള്ള  ോദി സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും  കേയല ോദി രാഭ 
ഴയഴഷാമ  കഫാര്ഡിനും  ഄഴരുടെ ഷൃന്തം സ്ഥറകത്താ  ഭറ്റ്  ഏജ ഷിേ്  ഴിടുണ് 
നല്കുന്ന സ്ഥറകത്താ  ോദി രാഭ ഴയഴഷാമ ഈല്പന്നങ്ങളുടെ  നിര്മ്മാണത്തിനും  
ഴിഩണനത്തിനും  ടേേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിനും  ഄറ്റകുറ്റപണിേ്  നെത്തുന്നതിനും 
േര്ക്കേളും തരിേളും  ഭറ്റ് ഈഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനും 
ഩയിവീറനത്തിനും  തുേ ഴേമിരുത്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി ഄഴവയടപേിയിന്നു..  കൂൊടത ആതിന്   100 വതഭാനം  
ഷബ്ഷിഡി നല്ോനും  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

 

4.47 രാന്നി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  02.12.2019-ടറ േത്തും രാന്നി  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  26.11.2019-ടറ  A3-3219/19 -ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും ( SRG 1110/19) 
കപ്രാ.നം. 111/20    ഄെെല്   10,00,000/- രൂഩ  

                      (ഴിേഷനപ്് ) 
കഩയ്:- ഴകമാജന ക്ലബുേ്  
 
രാന്നി കലാക്കിടറ 9 രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ  ഄെണഴാെിേലില്  ഭാഷത്തില്  
യണ്ടു തഴണ ഴീതം ഴകമാജന ക്ലബുേ്  കൂഞ്ഞൃ.്്.  ആങ്ങടന ഴകമജനക്ലബുേ്  
കൂഞ്ഞൃകമ്പാ്  ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് കഩാശോസായടഭന്ന  നിറമില്    റഘു ബക്ഷണം 
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്  ഇ ഴര്ശം എഞ്ഞൃത്തിടുണ്്്. ആതിന്   ഄനുഭതി 
അഴവയടപേിയിന്നു.. പം 2018-19 ല്  ഇ ആനത്തിന്  7,79,349/- രൂഩ ടേറവ 
ടേയ്തു. ഄതിന്  ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴച്ചു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 

1) ഇ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് പ്രകതയേ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

2) േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് 
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4.48 കേയല ഷംസ്ഥാന ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഄകതാരിറ്റി 
ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ  19.11.2019-ടറ  P3/7210/17/ കേ.ഷാ.ഭി.ഄ. 

ഡമരക്ടറുടെ  േത്ത് ( SRG 106/20) 
ഄേപാെി ഷമ്പൂര്ണ്ണ അദിഴാഷി  ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തി,  ഴമനാെ ് ഷമ്പൂര്ണ്ണ 
അദിഴാഷി ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തി  എന്നിഴ ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   നെപാന്നു.്്. ഇ 
ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  അദിഴാഷി ഉരുേടല  ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഷാക്ഷയതമില്  
എത്തിന്നുന്നതിന്  ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   പ്രഷിദ്ധ്ീേയിന്നുന്ന രോസ്തേങ്ങളുടെ ഴിറ ,  ഭറ്റ് 
ഩഠകനാഩേയണങ്ങ്, ആ സ്ട്രക്ടര്ക്ക് ഒണകരരിമം, ഴിഴിധ ഩയിവീറനങ്ങ് , 
കഭാണിേരിംഗ്,  ഩഠിതാക്ക്ക്ക്  റക് ബക്ഷണം, വില്പവാറേ്, ക്ലാഷ് രുക്കല്, 
ഩഠിതാക്കളുടെ ഷംഗഭം,   ഩയീക്ഷ എന്നിഴയ്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

4.49 ഩാമ്പാന്നുെ  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാമ്പാന്നുെ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ േത്ത്  01.01.2019 -ടറ 1(8)-ാാാം 
നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം  (SRG 107/20)  
  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്ക്  ഈഩകമാഗിന്നുന്ന KL- 17B - 8712 
ഭ് നി ഴാ   2005  കഭാഡറാണ്.  ആതു ഴലടയ ഩളമതാമതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്തിന് 
2017-18-ല്  ജില്ലമിടറ ഭിേച്ച ഩഞ്ചാമത്ത്  എന്ന നിറമില്  റബിച്ച 5.00 റക്ഷം രൂഩ  
ഈഩകമാഗിച്ച് രോതിമ ഴാസനം  ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

 

 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 
 

നെപാക്കിമതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഒഡിറ്റ് 
കുരിപ് ഈള്ളതിനാല് ,  ഷാധൂേയണം 
ഩയിഗണിച്ചില്ല. ഴകുപ്പുതറ  തീരുഭാനത്തിന് 
നല്ോ   നിര്കേവിന്നു. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (എ.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 

 ഄേപാെി കലാക്ക്,  ഴമനാെ് ജില്ല 
എന്നിഴിെങ്ങലില്  ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   
നെപിറാന്നുന്ന  ഷമ്പൂര്ണ്ണ അദിഴാഷി 
ഷാക്ഷയതാ ോമ്പമിനുകഴ്ി നിറഴിടറ 
അസൂത്രണ ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  കപ്രാജക്ടുേ്  
തയ്യാരാക്കാ    ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് നല്േണം. 
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4.50 കേയല രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാഷികമശ   

KGPA  ഄകഷാഷികമശ   ജനരല്  ടഷക്രേരിയുടെ 21.01.2020 -ടറ േത്ത്  

(SRG.77/2020) 
പ്രലമ  ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്കാമി  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് 
നല്േിമ 212.50 കോെി രൂഩ  പ്രധാനഭായും ജീഴകനാഩാധിേ്ക്കാണ് 
ഈഩകമാഗികക്ക്ത്.  ജീഴകനാഩാധിേ്  േിറതിടനാടക്ക ഭാര്ഗ്ഗകയേ പ്രോയം  
യൂണിറ്റ് നിയക്ക് നിശൄമിച്ചിടുണ്്്.  എന്നാല്  പ്രാകദവിേ സ്ഥിതിക്ക് ഄനുസൃതഭാമ 
ജീഴകനാഩാധിേ്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുകമ്പാ്  ഩറ ആനങ്ങ്ന്നും യൂണിറ്റ് 
നിയക്ക്  ഭാര്ഗ്ഗകയേമില്  ആല്ല.  ഄതിനാല്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  ടഴറ്റ് ടേയ്ത്  
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. ആതു ഩയിസയിക്കാ   
നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
തീരുഭാനം:- 
 

ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം ഄഴഷാനിക്കാരാമ ഇ ളേത്തില്  
ഒകയാന്നിനും ഷര്ക്കാര്  തറത്തില്  യൂണിറ്റ് നിയക്ക് 
നിശൄമിച്ച് നല്കുന്നതിന് ോറതാഭഷം കനയിഞ്ഞൃം 
എന്നതിനാല്  താടളപരയുന്ന ക്രഭീേയണം ഇ ഷാമ്പത്തിേ 
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി  നെത്താ   കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു.  
 പ്രലമത്തില്   നഷ്ടടപേ  ജീഴകനാഩാധിേകലാ  ഄതിനു 
ഩേയഭാമി  ഭറ്റു ടതാളില്  ടേയ്യുന്നതിനുള്ള ഈഩേയണങ്ങ് / 
ടഭശീനരിേ്  തുെങ്ങിമഴ ഴാങ്ങുന്നതികനാ ധനഷസാമം 
നല്ോ    തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   ഈകേവിന്നു.ടഴെില്   
ഄഴ നല്ോവന്നതാണ്. ആതിനാമി താല്ക്കാറിേ 
ക്രഭീേയണം എന്ന നിറമില്  അസൂത്രണ ഭാര്ഗ്ഗകയേ 
പ്രോയമുള്ള  നൂതന കപ്രാജക്ടുേ്  തയ്യാരാന്നുന്ന യീതിമില്    
കപ്രാജക്ടുേ്  തയ്യാരാക്കാവന്നതാണ്. നൂതന കപ്രാജക്ടിന് 
ഄംഗീോയം നല്കുന്നതിനുള്ള  ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി ആഴ 
ഩയികവാധിച്ച്  ആതികേല്  തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃന്നുന്നതിന്  ഄനുഭതി 
നല്കു.. ആതിടെ യൂണിറ്റ് നിയന്നും ഩയഭാഴധി നല്ോവന്ന 
ഷബ്ഷിഡി നിയന്നും ജില്ലാതറ നൂതന കപ്രാജക്ടുേ്ന്നുള്ള  
േമ്മിറ്റിക്ക് തീരുഭാനിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ഷാഭാനയ 
യീതിക്ക് ഄപ്പുരമുള്ള ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി 
ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല. കൂൊടത േിറ ജീഴകനാഩാധിേ്  
നല്ോവന്നതല്ല എന്ന് ഭാര്ഗ്ഗകയേമില്  ഩരഞ്ഞിടുണ്ട്െിലം 
(ഈദാ. തയ്യല്  ടഭശീ )  ആത്തയം ഈഩേയണങ്ങ്  
നഷ്ടടപേിടുണ്ട്െില്  ഄഴ രോനഃസ്ഥാഩിന്നുന്നതിനും  
കപ്രാജക്ടുേ്  തയ്യാരാക്കാവന്നതാണ്. 
ആതു പ്രോയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാവന്നതാണ്. പം ആതിനാഴവയ ഭാമ തുെര്  
ക്രഭീേയണങ്ങ്  ോറതാഭഷം കൂൊടത ജില്ലാ േലക്ടറും  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറും ടേകയ്യ്താണ്. ആതു പ്രകതയേ 
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4.51 ഩിരഴം മുനിഷിപാറിറ്റി  
 എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  15.01.2020 -ടറ േത്തും ഩിരഴം 
മുനിഷിപല്  ടേമര്ഭാടെ 05.01.20-ടറ േത്തും ഩിരഴം  മുനിഷിപാറിറ്റി 
ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറുടെ  14.01.20-ടറ കുരിപ്പും ( SRG 50/20,72/20 CC  
8/20) 

2014-15 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തി ഩള്ളിഭറ്റത്തില്പെി പാം കരാഡ് എന്ന 
പ്രവൃത്തി ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിരു..  ഄെെല്  15,00,000/- രൂഩ ( ഴിേഷനപ്് 9,95,000/- 
രൂഩയും തനത് പ്് 5,05,000/- രൂഩയും) ആത് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി  േണ്ഴീനര്  
മുകേന  നെപാക്കാനാണ് തീരുഭാനിച്ചിരുന്നത്. എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രോയം  113 ഭീറ്റര്  
സ്ഥറത്ത്  രീടേമനിംഗ് ഴാ്  നിര്മ്മിക്കാനും  400 ഭീറ്റര്  നീലത്തില്  ഭണ്ണിേ്  കരാഡ് 
നിര് മ്മിക്കാനുഭാണ് ഈകേവിച്ചിയിന്നുന്നത്. എന്നാല്  പ്രവൃത്തി  നെപാന്നുന്ന കഴലമില്  
റഷറ്റ് േ്ീശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  എസ്റ്റികഭറ്റില്  നി.ം ഴയതയസ്ഥഭാമി 
പ്രവൃത്തി ടേയ്തു. രോതുക്കി  തയ്യാരാക്കിമ  എസ്റ്റികഭറ്റിന് ഄനുഭതി ഴാങ്ങാടത  
പ്രവൃത്തി നെപാക്കി. കെഩ് ടഭശര്ടഭെ് പ്രോയം  േയാറുോയന് ഩാര്േ് ഫില്  
തുേമാമി  7,87,238/- രൂഩ  നല്േി.  േയാറുോയനുഭാമി  എരിടഭെ് 
രോതുക്കിമിരുന്നില്ല.  ഫാക്കി തുേ  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

 
 
 
4.52 കുെംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമറ്േെറുടെ  14.01.2020-ടറ കുരിപ് ( SRG106/20) 
 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ േീളില്   14 ജില്ലേലിലം  കേസിത ടഷെര്  പ്രഴര്ത്തിന്നു.. 
കേസിത ടഷെര്  മുകേന  റഴദയഷസാമം, കഩാറീഷ് കസ്റ്റശ , കോെതി, 
റേല്ഡ് ടഴല്പമര്  േമ്മിറ്റി  എന്നിഴിെങ്ങലില്  അഴവയഭാമ ഷന്ദര്ബങ്ങലില്  

„കേസിത‟ ഗുണകബാക്താക്കടല  എത്തിന്നു..  ആതെക്കം ഭറ്റു കഷഴനങ്ങളും  
ടേയ്യു.. ഇ അഴവയങ്ങ്ക്ക് നിറഴില്   ഴാസനം ഴാെേയ്ക്കാണ് എഞ്ഞൃന്നുന്നത് 
 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലമിടറ  കേസിത ടഷെരിടെ  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
ോഞ്ഞങ്ങാെ് കരാേരി ക്ലഫ്  രു ോര്  നല്േിമിടുണ്്്.  ഇ ഴാസനത്തിടെ  
റൈഴറുടെ കഴതനം,  ആന്ധന ടേറഴ്  ഄെക്കം പ്രതിഭാഷം  43,000/- രൂഩ  
ടേറവ ഴരും.  ആ ശൃര ഷ് 6000/- രൂഩ  രു ഴര്ശടത്തക്ക്  5,22,450/- രൂഩ. 

കുരികപാടെ  നാടല തടന്ന  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങകലയും  ഄരിമിക്കാ   ഄഡീശണല്   േീപ് ടഷക്രേരിടമ 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച ്  രികപാര്േ് 
നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി രികപാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും 
നെഩെി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
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ഇ ടേറഴ് ോഞ്ഞങ്ങാെ് നഗയഷബ ഴസിക്കാടഭന്ന് ഄരിമിച്ചിടുണ്്്.  തനത് 
പ്്/ജനരല്  ഩര്പഷ് രാെില്  നിന്ന്  ആതിനുള്ള ടേറഴ്  ഴസിക്കാ   
നഗയഷബയ്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

 

4.53 ഴണ്ണപ്പുരം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.01.2020-ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  10.12.2019-ടറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം   (SRG 74/20 CC /54/20)  
കപ്രാ.നം. 256/20    ഄെെല്   02,07,875/- രൂഩ  

                      (TSP) 
കഩയ്:- എഷ്.റ്റി. ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩഠന ഩാകക്കജ്  
ഭദയം, ഭമന്നു ഭരുന്ന്  തുെങ്ങിമ ദുശ്ശീറങ്ങ്ക്ക് എതിടയയും  കുഞ്ഞൃംഫത്തില്  
കുേിേ്ക്ക്  ഩഠിന്നുന്നതിനു കഴ് ഷാസേയയം  സൃഷ്ടിന്നുേ തുെങ്ങിമ   
ോയയങ്ങ്ന്നും  ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നും യക്ഷിതാക്ക്ന്നും  കഫാധഴല്ക്കയണം 
നെത്താനും ഩേമന്നുെി ഩേിേഴര്ഗ്ഗ കോലനിേലിടറ  1 മുതല്  ഫിരുദം ഴടയ 
ഩഠിന്നുന്ന  മുഴുഴ   കുേിേ്ന്നും  െൂശ , ബക്ഷണം എന്നിഴ നല്ോനുഭാണ് കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. ആത് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

 

 

 

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

 
4.54 തിരുഴനന്തരോയം കോര്പകരശ   
തിരുഴനന്തരോയം കോര്പകരശ   കഭമറുടെ  18.06.2018-ടറ J8/60413/2018-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 54/20 - LSGD  M1/185/2019-LSGD) 

 
തിരുഴനന്തരോയം  ടഭഡിക്കല്  കോകലജില്  ഴനിതാ ടസല്ഩ് ടഡസ്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഭാമി 
ഫന്ധടപേ് യ്് ജീഴനക്കാര്  േയാര്  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കജാറി ടേയ്യു.്്. 2017-
18  ോറമലഴില്  ജീഴനക്കാര്ക്ക് ഒണകരരിമഭാമി പ്ലാ   പ്ില്  നി.ം 2,21,893/ 
രൂഩ നല്േിമിരു.. ആതിന് ഒഡിറ്റ്  ഩയാഭര്വമു്്. 2018-19-ല്  ആഴര്ക്ക്  തനത് 
പ്ില്  നിന്ന് ഒണകരരിമം നല്േി. 
    ഒഡിറ്റ് ഩയാഭര്വം ളിഴാക്കാനും തുെര്.ം  ഴനിതാ ടസല്ഩ് ടഡസ്ക് 
ജീഴനക്കാര്ക്ക് ഴിേഷന പ്ില്  നിന്ന് ഒണകരരിമം നല്ോനും  ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതിനാമി തനത്ക്പ്് ഈഩകമാഗിക്കാ   
ോഞ്ഞങ്ങാെ് നഗയഷബയ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  
കഫാധഴല്ക്കയണം കഩാലള്ള  ളെേങ്ങ്  കേയല 
ഷര്ക്കായിടെ 'ഴിമുക്തി ഭിശനുഭാമി  കേര്. 
നെപാക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണ്. 
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4.55  ടോച്ചി കോര്പകരശ   
 തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ 22.01.2020-ടറ േത്ത് (SRG 
75/20) 
ടോച്ചി കോര്പകരശനില്  േമ്പൂേര്  ഄധിഷ്ഠിത പ്രവൃത്തിേ്ക്ക്  േമ്പൂേര്  ഷമ ഷ്   
ഫിരുദധായിേടല  തനത് പണ്ടുഩകമാഗിച്ച്  25,000/- രൂഩ നിയക്കില്  നിമഭിച്ചിടുണ്്്. 
രു ഴര്ശം  ഴീതഭാണ് നിമഭന ോറാഴധി. ആഴരുടെ ആകപാളടത്ത ോറാഴധി  
31.12.2019-ന് തീര്.. ോറാഴധി  രു ഴര്ശടത്തയ്ക്ക് കൂെി നീേി നല്കുന്നതിന്  
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

 

 

4.56  രോല്പറ്റ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഫഹു.ഭറപ്പുരം എം.എല്.എയുടെ 16.10.19 ടറ േത്തും രോല്പറ്റ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുപ്രഷിഡെിടെ 9.10.19 ടറ േത്തും 28.09.19 ടറ 10-ാാാം നമ്പര്  
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 58/20-DB4/278/2019-20 LSGD) 

യ്് ആയേ ഴീഞ്ഞൃേ്  റ്റ ഴീഞ്ഞൃേലാക്കാനും യണ്ടു ഴീഞ്ഞൃേ്  രോനര്  നിര്മ്മാണം 
നെത്താനും 12.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിരു.. (രു ഴീെിനു 
2.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 6 കഩര്ക്ക്) ആതിന് 06.02.18 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. ഴീടൊന്നിന് 2.00 റക്ഷം രൂഩ ഄഩയയാപ്തഭാമതിനാല്  
4.00 റക്ഷം രൂഩ ഄെെറില്  കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേയ്ത് അടേ ഄെെല്  24.00 
റക്ഷം രൂഩ (സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡില്  നി. റബിച്ച 4,50,000/- രൂഩയും തനത് പ്് 
19,50,000/- രൂഩയും കേര്ത്ത്). ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 
 
 

തീരുഭാനം:- 
 

1) ഒഡിറ്റ് കുരിപികേല്  തുെര്  നെഩെിക്കാമി  
ഴകുപ്പുതറത്തില്   നല്േണം. 

2) തുെര്ന്ന് ഒണകരരിമം നല്കുന്നതിന്  
തനത് പ്് ഈഩകമാഗിക്കാ   നിര്കേവി 
ന്നു.. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

േയാര്  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിന്നുന്നതിന് 
നിറഴിടറ  ഷര് ക്കാര്  ഭാനദണ്ഡം  ഩാറിക്കണ 
ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  രു ഴര്ശകത്തകമക്ക് 
കൂെി  ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിനാമി തനത് 
പ്് ഭാത്രകഭ  ഈഩകമാഗിക്കാവൂ. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
ററപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തി പ്രോയം (യ്ാം ളേം) എല്ലാഴര്ന്നും 
ഴീഞ്ഞൃനല്േികമാ എന്ന് ഩയികവാധിച്ചു രികപാര്ടുണ് നല്ോ   
ററപ് േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 
രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാ നത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഷി.ആ.. ററപ് ഭിശ   



45 
 

 
4.57  ടഷെര്  കപാര്  ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപ് ആകഭജിംഗ് ടെകക്നാലജി 

 

ഷി-ഡിറ്റ് യജിസ്ട്രാറുടെ 19.11.19 ടറ 208/VCD/C-DIT/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   

(SRG63/20 – LSGD-FM2/242-LSGD) 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ോറാഴധി 2020 ല്  ഄഴഷാനിന്നുന്ന 

ഩശൄാത്തറത്തില്  നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  നെത്തിമ 
ഫഹുതറ ഴിേഷനഩയിഩാെിേ്  ഈ്കേര്ത്ത് ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിനും 
20 ഭിനിറ്റ് റദര്ളയമുള്ള രു ഴീഡികമാ കഡാേുടഭെരി ടേയ്യാ   ഈകേവിന്നു.. 
ഏേകദവം 20 ഭിനിറ്റു റദര്ളയമുള്ള ഴീഡികമാ കഡാേുടഭെരി നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 
ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 1.50 റക്ഷം രൂഩ ടേറഴളിന്നുന്നതിന് 
മകഥഷ്ടാനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 
 

4.58  ോയകശ്ശയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.12.19 ടറ േത്ത് (SRG 1089/19-
CC/712/19) 
കപ്രാ.നം  338/20                ഄെെല്  1,80,000/-രൂഩ  

       (ഴിേഷനപ്് ) 

കഩയ് – എം.ഷി.എപ് ടേേിെത്തിന് ഴാെേ നല്േല്  
 
എം.ഷി.എപ്.ന്  ടേേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ഈകേവിച്ചിരുന്ന സ്ഥറം ഭളക്കാറത്ത് 

സ്ഥിയഭാമി ടഴള്ളം േമറുന്ന പ്രകദവഭാമതിനാല്  ടേേിെം ഩണിതില്ല. ഄതിനാല്  
തത്ക്ോറകത്തക്ക് ഴാെേടേേിെഭാണ് േട്ത്തിമത്. ആതിനു ഴാെേ 
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

  നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.യു) ഴകുപ് 
4.59  അറപ്പുള മുനിഷിപാറിറ്റി 

 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.12.19 ടറ േത്ത് (SRG 1093/19-CC/931/19) 
അറപ്പുള മുനിഷിപാറിറ്റിമില്  വതാബ്ദിഭന്ദിയത്തിന് ്യ. കപ്രാജക്ടുേ്  എഞ്ഞൃത്തിടുണ്്്. 
വതാബ്ദി ഭന്ദിയം പര്ണിച്ചര്  (കപ്രാ.നം. 155/20) വതാബ്ദി ഭന്ദിയം നിര്മ്മാണ 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം രൂഩ തനത് പ്ില്  
നിന്ന് ആതിനാമി  ടേറഴളിക്കാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്കു.. 
ആതിനുള്ള ഏജ ഷിേടല  ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃന്നുന്ന 
തിന്  ഷര്ക്കാര്  ഭാനദണ്ഡ പ്രോയമുള്ള  
നെഩെിേ്  ഷൃീേയികക്ക്താണ്. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

 ഴാെേയുടെ നിയക്ക്  ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം  
നിശൄമിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 
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പൂര്ത്തീേയണം (കപ്രാ.നം 524/20), വതാബ്ദിഭന്ദിയം പര്ണിച്ചര്  - യ്ാം ളേം 
(കപ്രാ.നം. 610/20) എന്നീ കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ധനോയയേമ്മീശ   രാൊണ് 
ഴേടോള്ളിച്ചിയിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.60  ഭകഞ്ചവൃയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഫഹു.ഭകഞ്ചവൃയം എം.എല്.എ യുടെ േത്തും ഭകഞ്ചവൃയം രാഭഩഞ്ചാമത്തു   
പ്രഷിഡെിടെ േത്ത് (SRG 61/20-DA2/433/2019-LSGD) 
ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിനു ഴറ നല്ോ   ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  കപ്രാജക്ടു 

ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്. (കപ്രാ.നം.3/20) ഭാര്ഗ്ഗകയേപ്രോയം തെിഴള്ളത്തിനും 
േേഭയത്തിനുഭാണ് ഴറ നല്ോവന്നത്. ഇ പ്രകദവങ്ങലില്  കൂഞ്ഞൃതലം റപഫര്  
ഴള്ളം അണ്. ഄതിനാല്  റപഫര്  ഴള്ളമുള്ളഴര്ന്നും ഴറ നല്ോ   ഄനുഭതി 
അഴവയടപേിയിന്നു.. കൂൊടത ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയം യജികസ്റ്റര്ഡ് 
ഭത്സ്യടത്താളിറാലിേ്ക്കാണ് ഴറ നല്ോവന്നത്. ആതും ളിഴാക്കി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.61 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 22.01.2020 ടറ കുരിപ് (SRG 76/20) 

1) ഴളിമാത്രക്കായാമ സ്ത്രീേ്ന്നും കുേിേ്ന്നും നിശൄിത ഄേറത്തില്  
വൃത്തിയുള്ള വൗോറമങ്ങ്  സ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  റക്ഷയഭിേിടുണ്്്. 
കൊമ് ടററ്റിന് അഴവയഭാമ സ്ഥറം േട്ത്തലം നിര്മ്മാണം ഷംഫന്ധിച്ച 
അസൂത്രണവം ജില്ലാേലക്ടറുടെ കനതൃതൃത്തില്  നെന്നു.്്. ആപ്രോയം 

തീരുഭാനം:- 
 

വതാബ്ദി ഭന്ദിയം എന്ന കഩയില്  മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ 
ഒപീഷ് ഭന്ദിയഭാണ് ഩണിയുന്നടത.ം ഄഴികെയ്ക്ക് 
പര്ണിച്ചര്  ഴാങ്ങുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട് എ.ം 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. കപ്രാ.നം. 155 ന് 1.00 കോെി 
രൂഩയും കപ്രാ.നം 524 ന് 3.00 കോെി രൂഩയും 
കപ്രാ.നം. 610 ന് 53,73,500/- രൂഩയും അണ് 
ധനോയയമ്മീശ   രാെ് അമി  ഴേമിരുത്തി 
മിയിന്നുന്നത്.  
ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ്  ആതിന്  ഈഩകമാഗി 
ക്കാവന്നതല്ല . ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

1) റപഫര്  ഴള്ളങ്ങളുടെ ഈെഭസ്ഥര്ന്നും ഴറ 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. നിയക്ക് 
ഭാര്ഗ്ഗകയേപ്രോയം അമിയിക്കണം (യൂണിറ്റ് 
ടേറഴിടെ 50 വതഭാനം.ഩയഭാഴധി 10,000/- 
രൂഩ) 

2) യജികസ്റ്റര്ഡ് ഭത്സ്യടത്താളിറാലിേ്  ഄല്ലാത്ത 
ഴടയ ആതിടെ ഗുണകബാക്താക്കലാമി എഞ്ഞൃക്കാ 
വന്നതല്ല. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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നിര്മ്മിന്നുന്ന കൊമിടററ്റുേളുടെ ഩയിഩാറനത്തിലൂടെ ഴനിതേ്ക്ക് ഴരുഭാനം 
റബിന്നുടഭെില്  അമത് ഏടറ്റഞ്ഞൃത്ത് നെത്താ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷന്നദ്ധ്ഭാണ്. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  താടള ഩരയുന്ന ഴിശമങ്ങലില്  ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

(i)  കൊമ് ടററ്റ് ഩയിഩാറനത്തികനാെനുഫന്ധിച്ച് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിത 
േ്ന്നുള്ള കഴതനവം ഩയിഩാറനേിറവേ്ക്കാഴവയഭാമ തുേയും 
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ തനത് പ്ികറാ പ്ലാ   പ്ികറാ 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്  

(ii)  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ടേേിെ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുേ്ക്ക് പ്രീ പാഫ് നിര്മ്മാണ 
ഷാകെതിേഴിദയമില്  ഩയിവീറനം നല്ോ   ഈകേവിന്നു.്്. ആപ്രോയം 
ഩയിവീറനം റബിച്ച കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ യൂണിറ്റുേടല ടെ്ര്  നെഩെിക്രഭങ്ങലില്  
നിടന്നാളിഴാക്കി കൊമിററ്റുേളുടെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 
 
 
 
 
4.62  കഩാത്താനിക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.11.2019 ടറ േത്ത് (SRG 1007/19 
CC/692/19) 

 
ററപ് ഩദ്ധ്തിപ്രോയം ഩേിേഴര്ഗ്ഗഴിബാഗത്തില്ടപേ ശ്രീ. ഫിമന, ഭന്നാം 
കുെിമില്  എന്ന അ്ക്ക് ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മിച്ചു നല്േി. ഴീഞ്ഞൃ ആയിന്നുന്നിെം  ഴലടയ 
ഈമര്ന്നതും ഩാരയുള്ളതുഭാമ പ്രകദവഭാമതിനാല്  തുരന്ന േിണര്  
പ്രാകമാഗിേഭല്ല. KWA ററ   രു േി.ഭി.ഄേടറമാണ്. ഄതിനാല്  ഇ 
കുഞ്ഞൃംഫത്തിന് കുളല്േിണര്  നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ആഴിടെ 
കുളല്േിണര്  പീഷിഫി്  അടണന്ന് രൗ്് ഴാേര്  ജില്ലാ ഒപീഷര്  
ഄരിമിച്ചിടുണ്്്. ടേറഴ് 75,000/- രൂഩ. 

 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഭറ്റു ഴകുപ്പുേ്  പ്രാഥഭിേ 
നെഩെി  പൂര്ത്തിമാക്കിമതിനുകവശം  ഩിന്നീെ്  
ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴച്ചു. 
    നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 

  

തീരുഭാനം:- 
 

കൊമ് ററ്റ് നിര്മ്മാണം ഷംഫന്ധിച്ച് ഭറ്റ് 
ഴകുപ്പുേ്  പ്രാഥഭിേ നെഩെി പൂര്ത്തിമാക്കി 
മതിനുകവശം ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി 
ഴച്ചു. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.63  റഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.01.2020 ടറ േത്തും. റഴക്കം 
റട്രഫല്  എക്സ്സ്റ്റ ശ   ഒപീഷറുടെ 3.08.19 ടറ VKM/679/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG 10/20 -CC/1117/2019) 

    കപ്രാ.നം  68/20                 ഄെെല്  2,00,000/-രൂഩ  

        (റ്റി.എഷ്.ഩി ) 

   കഩയ് – ഩേിേഴര്ഗ്ഗ ബഴന നിര്മ്മാണം 
ഩേിേഴര്ഗ്ഗഴിബാഗത്തില്ടപേ ശ്രീഭതി ഫി, കൈ, റേേത്ത് എന്നമാ്ക്ക് ററപ് 

ബഴനഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീഞ്ഞൃനിര്മ്മിക്കാ   4.00 റക്ഷം രൂഩ നല്േി. ഴീെിടെ 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ഴടയ പൂര്ത്തീേയിച്ചുടഴെിലം തര കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റരിംഗ്, 
കൊമിററ്റ് എന്നിഴ ആനിയും നെത്തിമിേില്ല. ആതിനാമി ആനിയും 2.00 റക്ഷം രൂഩ 
കൂെി കഴണം. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.64  കമാഗ െീച്ചര്  ടട്രമിനിംഗ്  
തിരുഴനന്തരോയം വാന്തി കമാഗ െീച്ചര്  ടട്രമിനിംഗിന് ആ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഡമരക്ടറുടെ 
26.11.2019-ടറ  േത്ത്  ( SRG/03/20) 

 
 കമാഗ  ഩയിവീറനത്തിന്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും നഗയഷബേ്ന്നും കപ്രാജക്ട് 
ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കാ   ഄനുഭതിയു്്. ആതില്   കമാഗ ഄദ്ധ്യാഩേ ഩയിവീറനം  
നല്കുന്നതില്  വാന്തി കമാഗ െീച്ചര്  ടട്രമിനിംഗ് ആ സ്റ്റിറ്റൂേിടന  കൂെി 
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.65  അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  05.10.2019 േത്ത് (SRG 45/20 ) 

 
    കപ്രാ.നം  882/20                ഄെെല്  24,00,000/-രൂഩ  
       (ഴിേഷനപ്് 21,60,000/-രൂഩ 

                                              ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം   2,40,000/- രൂഩ ) 

   കഩയ് – ഩാെകവേയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഷഫ് കഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റ് ഴാങ്ങി നല്േല്  

തീരുഭാനം:- 
 

1) ഩണിപൂര്ത്തിമാക്കാടത ഄഴഷാനഗഡു 
നല്േി മതിലം ഒകയാ ഗഡു നല്കുകമ്പാ്  
നിര്മ്മാണ ളേം ഩയികവാധിന്നുന്നതിലം 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥന് ഴീ്ചയ ഷംബഴിച്ചു 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആതു 
ഩയികവാധിച്ച് നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കാ   രാഭ 
ഴിേഷന േമ്മീശണടര ചുഭതറടപ്പുഞ്ഞൃത്തി. 

2) ഄധിേ തുേ  ടേറഴളിക്കാ   പ്രകതയേ  
ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

അഴവയം നിയാേയിച്ചു. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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ഩാെകവേയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ടഩേിയും ഩരയും  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനു ഩേയം  
ഷബ്കഭഴ്സിഫി്  ഩമ്പ് ടഷറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.66  കോേമം നഗയഷബ 

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 14.01.2020 ടറ േത്തു് (SRG 33/20 -
CC/882/2019) 

    കപ്രാ.നം  602/20                ഄെെല്  2,20,00,000/-രൂഩ  
       (ഴിേഷനപ്് 2.00 കോെി രൂഩ 

ധനോയയ േമ്മീശ   രാെ്  20.00 റക്ഷം രൂഩ) 

   കഩയ് – നഗയത്തിടറ ഴിഴിധ ഭാറിനയങ്ങ്   ഴറിടച്ചരിയുന്നത് തെയുന്നതിനാമി 
േയാഭരേ്  സ്ഥാഩിക്കല്  
കോേമം നഗയഷബമില്  52 ഴാര്ഡുേലിറാമി 65 CCTV േയാഭര 

സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. കഷാലാര്  റഴദുതി 
ഈഩകമാഗിച്ച് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഷംഴിധാനഭാണിത്. േയാഭരയും  നിര്മ്മിത ബുദ്ധ്ി 
ഷാകെതിേഴിദയയും ഈഩകമാഗിച്ചുള്ള ഷാകെതിേ ഷംഴിധാനഭാണ്  
ഈഩകമാഗിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.67  ആഞ്ഞൃക്കി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.01.2020-ടറ േത്തും ആഞ്ഞൃക്കി  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  20.01.2020-ടറ  P - 1155/20 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ജില്ലാതറ ഄപീല്  േമ്മിറ്റിയുടെ 11.10.2019-ടറ കമാഗ നെഩെി  ഴിഴയവം (SRG  
95/20 -CC/72/20) 
താടളപരയുന്ന  കപ്രാജക്ടുേ്  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ജില്ലാതറ ഄപീല്  േമ്മറ്റിയും  
ഄംഗീേയിച്ചിേില്ല. പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

(i)     കപ്രാ.നം  3/20                 ഄെെല്  26,00,000/-രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്) 

കഩയ് – തലിര്- ടേറുേിെ ഴനിതാ കതമിറ  േര്ശേ ഷംളങ്ങ്ക്ക് 
ധനഷസാമം 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതിടെ ഷാകെതിേ ഴവം ഩയികവാധിച്ച് 
രികപാര്േ് നല്ോ   ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാ 
നത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും 
നെഩെി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി.) ഴകുപ് 

2)ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി. ഭിശ   

തീരുഭാനം:- 
 

ഇ േര്ശേ ഷംളങ്ങ്  ഫാെ് ഄക്കൗണ്ടു  തുെങ്ങി 
ഄതികറയ്ക്ക് തുേ രികഴാ് ഴിംഗ് പ്ാമി നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു.. രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ിടെ  
ഈഩകമാഗം, തിയിച്ചെഴ് തുെങ്ങിമ നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 

നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
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(ii) കപ്രാ.നം. 52/20   ഄെെല്  20,000,250/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ് - ഷമൃദ്ധ്ി -  ടോടക്കാക്കൃശിക്ക് ധനഷസാമം  

(iii) കപ്രാ.നം. 53/20   ഄെെല്  26,66,666/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്്) 
കഩയ് - േല്ഩഭിത്ര - കേയ േര്ശേര്ക്ക് ടതങ്ങ് ഷംയക്ഷണത്തിന് 
ധനഷസാമം 

4.68  േണ്ണ   കദഴ   സില്  പ്ലാകെശ   പ്രകദവടത്ത  സ്കുളുേലില്  കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്  
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.01.20-ടറ േത്തും  KDHP േമ്പനിയുടെ 
11.11.2019-ടറ 612-ാാാം നമ്പര്   േത്തും  (SRG   79/20   CC/56/20) 

്യന്നാര്, കദഴികുലം, ഩള്ളിഴാഷല്, േിന്നക്കനാല്, എന്നീ രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി  
അടേ 34 സ്കൂളുേ്  KDHP  നെത്തു.്്.  ആതില്  ്യന്നാരില്  10, കദഴികുലത്ത് 11, 
ഩള്ളിഴാഷറില്  1, േിന്നക്കനാറില്  2 സ്കൂളുേ്ക്ക് അ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയമാണ്. 
ഫഹു. കേയല റസകക്കാെതി ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഴകുപിടെ  09.10.2019-ടറ  162/2019/ GEDN നമ്പര്  ഈത്തയഴ് പ്രോയം  യണ്ടു 
ഴര്ശത്തിനേം  അ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റി  ഩേയം ഄനുകമാജയഭാമ  
കഭല്ൂറാകയ സ്ഥാഩിക്കണടഭ.്്. േമ്പനിന്നു ഷാമ്പത്തിേ  പ്രതിഷന്ധി 
ഈള്ളതിനാല്  ഄതത് രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ  ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച്ച്  
കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റണടഭന്ന്  േമ്പനി അഴവയടപേിയിന്നു.. ആതിന്  ഫന്ധടപേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  നിര്േവം നല്േണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ടോടക്കാ കൃശി േര്ശേരുടെ  ഗ്രൂപ്  രൂഩീേയിച്ച്  
ഫാെ് ഄക്കൗ്് തുെങ്ങി  ഄതികറയ്ക്ക് തുേ 
രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ാമി നല്േണം. 
രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ിടെ ഈഩകമാഗം , തിയിച്ചെഴ് 
തുെങ്ങിമഴ നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  
ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

കേയ േര്ശേരുടെ  ഗ്രൂപ്  രൂഩീേയിച്ച്  ഫാെ് 
ഄക്കൗ്് തുെങ്ങി ഄതികറയ്ക്ക് തുേ രികഴാ്ഴിംഗ് 
പ്ാമി നല്േണം. രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ിടെ 
ഈഩകമാഗം , തിയിച്ചെഴ് തുെങ്ങിമഴ നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഈരപ്പുഴരുത്തണം. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി േമ്പനിയുടെ ചുഭതറമാണ്  
എന്ന ് കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. േമ്പനിയുഭാമി േര്ച്ച 
ടേയ്ത്  ഇ പ്രഴര്ത്തി ടേയ്യുന്നതിടെ  ഷാധയത 
ഩയികവാധിക്കാ   ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ േലക്ടടര 
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ടതാളില്  ഴകുപ്പുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത്  തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃക്കാ   
തീരുഭാനിച്ചു.  ജില്ലാ േലക്ടറുടെ രികപാര്േ്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
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4.69  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ  23.01.2019-ടറ കുരിപ്  
ഷംസ്ഥാനത്ത് 2018 ൽ ഈ്ാമ പ്രലമടത്ത തുെർന്ന് നഴകേയല രോനർ നിർഭാണ 
പ്രക്രിമയുടെ ബാഗഭാമി അയംബിച്ച ഩദ്ധ്തിമാണ് എറരഷ്. െി ഩദ്ധ്തിയുടെ 
ബാഗഭാമി പ്ലംഫിംഗ്, ആറക്ട്രിക്കൽ കജാറിേൾ, ആറകക്ട്രാണിക്സ് രിപമരിങ്  എന്നീ 
കഭേറേലിൽ ഹ്രഷൃോറ റഴദഗ്ധധയ ഩയിവീറനം കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകേന നൽേി 
ഴരു.്്. 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എറരഷ് ടെക്നീശയോർക്ക് തകേവ സ്ഥാഩനങ്ങൾ മുകേന 
നെപിറാന്നുന്ന ബഴനനിർമ്മാണത്തിടെ പ്ലംഫിംഗ്, ആറക്ട്രിക്കൽ ഈൾടപടെയുള്ള  
ഴിഴിധ കജാറിേൾ ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തു നെത്തുന്നതിൽ  മു ഗണന നല്േണടഭന്ന അഴവയം 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 

 

 

 

4.70  കനാര്ത്ത് ഩരവൂര്  മുനിഷിപാറിറ്റി   

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  08.11.2019-ടറ േത്തും  കനാര്ത്ത്  
ഩരവൂര്  നഗയഷബ ടഷക്രേരിയുടെ  29.10.2019-ടറ G4-10958/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  

 ഴെക്ക   ഩരവൂര്  നഗയഷബയുടെ 2019-20 -ടറ ഴിേഷന പ്ില്  (ജനരല് ) 1,2 
ഗഡുക്കലാമി ഄനുഴദിച്ച 1,54,21,400/- രൂഩമില്  ഴാേര്  ോര്ജ് കുെിശ്ശിേമിനത്തില്  
1,27,95,276 രൂഩയും   സഡ്കോ ഴായ്പ തിയിച്ചെഴാമി 13,60,000/- രൂഩയും  
ഄെണഴാെി  ഴര്ക്കര്ഭാരുടെ  ഒണകരരിമം  (ട്രാ ഫര്  ടക്രഡിറ്റ്) ആനത്തില്  
9,05,200/-രൂഩയും   കുരവ ടേയ്തു.  അടേ 1,50,60,476/-  രൂഩ. നഗയഷബയ്ക്ക് ഭിച്ചം 
റബിച്ചത് 3,60,924/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. ഄഴഷാന ഗഡു  77,10,600/- രൂഩമാണ്. 
ഴാറികഡശ   ളിഴാക്കാ   ഄനുഴദിച്ചാല്  കഩാലം  ഭറ്റ് ഄനിഴായയ  
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്  തുേ േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഴാേര്  
ോര്ജ് കുെിശ്ശിേമില്  കുരവ ടേയ്തതില്  നിന്ന്  രു നിശൄിത വതഭാനം തുേ  
തിയിടേ  ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  ഴിശമം 06.12.2019-ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  േര്ച്ച ടേയ്യുേയും  ആത് ധനഴകുപിടെ  ഩയിഗണനയ്ക്ക് 
നല്ോ   തീരുഭാനിന്നുേയും  ടേയ്തിരു.. ആതികേല്  തുെര്ന്ന് ഷൃീേയിക്കാവന്ന 
നെഩെി ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

ഡമരക്ടര്  കവേയിച്ച് ഷര്ക്കായിന് നല്േണം. 
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

തീരുഭാനം:- 
 

കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ടെക്നീശയ ഭാടയ  ആതിനുള്ള  
ഷര്േിപികക്കശ   കോഴ്സില്   ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന്  
ഉര്ജ ഴകുപ് ടഷക്രേരിന്നും ജറ ഴിബഴ ഴകുപ് 
ടഷക്രേരിന്നും  പമല്  നല്േണം. ആതിനുള്ള 
ടപ്രാകപാഷല്  ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിക്ക് 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 
നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ് 
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  നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
2) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4.71 ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ  23.01.2020-ടറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര്  േത്തും  

ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രേരിയുടെ  09.01.20-ടറ  BP2/52/20/NDD 
നമ്പര്  േത്തും ( SRG110/20)  
ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഩദ്ധ്തി പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഴിറമിരുത്തി  
കേന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുേളും  ഭറ്റ് ഏജ ഷിേളും  നല്േിമ ഴിഴിധ 
ഄഴാര്ഡുേളുടെ  ഷമ്മാനത്തുേ  ഴിനികമാഗിച്ച്  ഷാന്തൃന ഩയിേയണ കഭേറമില്  

„ഄബമം‟ എന്ന കഩയില്  രു ഭാതൃോ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ   ഈകേവിന്നു..  ഴിഴിധ 
ഄഴാര്ഡിനത്തില്  80.00 റക്ഷം രൂഩ റബിന്നും  ആതില്  50,05,000/- രൂഩ ആതിനേം 
റബിച്ചിടുണ്്്.  ഇ തുേയും ഷംബാഴനമായും/CSR ഴിസിതഭായും റബിന്നുന്ന തുേയും  
ഫാെില്  സ്ഥിയ നികക്ഷഩം നെത്തി  ആതില്  നി.ം റബിന്നുന്ന ഩറിവ ഈഩകമാഗിച്ച് 

„ഄബമം‟എന്ന കഩയില്  ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ഄര്ബുദം 
ഈ്ടപടെയുള്ള കയാഗങ്ങലില്   ഄെിഭടപേ േിെപ്പുകയാഗിേലാമഴര്ക്ക്  പ്രതിഭാഷം 
750/- രൂഩ മുതല്  1000/- രൂഩ ഴടയ നല്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമാണ്  ഄബമം.  ആതു 
നെപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

4.72തിരുഴനന്തരോയം കോര്പകരശ   
 തിരുഴനന്തരോയം കഭമറുടെ  25.01.2020-ടറ േത്ത് 

 
ഭാറിനയഩയിഩാെിയുഭാമി ഫന്ധടപേ്  2020 ടപബ്രുഴയി 15,16,17 തീമതിേലിറാമി  
തിരുഴനന്തരോയം യൂണികഴഴ്സിറ്റി കോകലജില്  രു കദവീമ ടഷഭിനാര്  
ഷംളെിപിന്നു.്്. ഇ ഴര്ശം ഭാറിനയ ഩയിഩാറനം - കവശിയും ഴിേഷനവം 
കഫാധഴല്ക്കയണ ഩയിഩാെിേളും  എന്ന രു കപ്രാജക്ട്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്.  (കപ്രാ.നം. 1243/20). ആതില്  ഇ ഴര്ശടത്ത ഴിസിതഭാമി 

തീരുഭാനം :- 
 

  ആതികേല്   ധനഴകുപ് തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃന്നുന്ന 
കതാടൊപം  ഫാക്കിയുള്ള  തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  
ഄെിമന്തിയ പ്രഴര്ത്തനം നെത്തുന്നതിന്  ഇ 
മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ കഭേറാ ഴിബജന  നിഫന്ധന 
മില്  ആലവ നല്േി ഴാറികഡശ   ളിഴാക്കി 
നല്ോ   കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു. ആതിനാഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ഐ.ടേഎം എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
ടേയ്യണം. 
     കൂൊടത  ഇ  മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം  ഩഠിച്ച്  
രു രികപാര്േ് നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരക്ടകരയും  
ചുഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റിഴച്ചു 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
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അടേ ഄെെല്  40,81,000/- രൂഩമാണ്. (കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത പ്് 24,50,000/- രൂഩയും 
ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത പ്്  16,31,000/- രൂഩയും). കദവീമ ടഷഭിനാരില്  ഴരുന്ന  
ഄതിഥിേ്ന്നും പ്രതിനിധിേ്ന്നും  മാത്ര, താഭഷം, ബക്ഷണം,  എന്നിഴയ്ക്ക്  ഇ 
കപ്രാജക്ടില്  നി.ം  തുേ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.73 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 28.01.2020-ടറ  കുരിപ് 
ഴനിതേ്ക്ക്   ം യക്ഷിത മാത്രയും  താഭഷവം രുന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി  
രൂഩീേയിന്നുന്ന ശീകറാഡ്ജ്  ശൃംേറയ്ക്ക്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടേേിെം 
നിര്മ്മിന്നു.്്.  എന്നാല്  േിറമിെത്ത്  ടേേിെം നിര്മ്മാണത്തിന്  ോറതാഭഷം 
ഈ്ാകും എന്നതിനാല്  ഴാെേ ടേേിെം എഞ്ഞൃക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ആങ്ങടന ഴാെേയ്ക്ക്  
എഞ്ഞൃന്നുന്ന ടേേിെങ്ങ്  ഄതാത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് (നഗയഷബക്ക്) 
ഴാെേയും ശീ കറാഡ്ജിടെ  പ്രഴര്ത്തനം അയംബിന്നുന്നതിനുള്ള ഭറ്റ് ടേറവം  
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 

(കമാഗം  യാത്രി 8.00 ഭണിക്ക്ഄഴഷാനിച്ചു) 

  

തീരുഭാനം:- 
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടിടറ  ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത 
പ്ില്  നിന്ന് തുേ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 
 നെഩെി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി.) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങ്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  നല്േണം. ഄഞ്ഞൃത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണിന്നും. 
 നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്  
2)കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
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ഄനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
3 കഡാ.ടേ.എ  . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
4 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്  
5 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്   

6 രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   

7 എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് , കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ  
8 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  
9 ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്   
10 എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം   
11 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
12 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 

13 ഭിശ   ഡമരക്ടര് , എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി) 
14 േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്, ററപ് ഭിശ    

15 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 
16 പ്രി ഷിപല്  ടഷക്രേരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 
17 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
18 ഡമരക്ടര്  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്  (പ്രതിനിധി) 
19 കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  
20 ഡമരക്ടര്, േിറ  

 
 

 

 


