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No.10/2018/SRG/LSGD(15) 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
05.02.2019-ല്  കൂടിമ  കമാഗത്തിന്റെ  നടഩടിഴിഴയം 

 
കമാഗം ഈച്ചേളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക്   നിമഭഷബാ കോംപ്ലക്സിന്ററ 610-ാാാം നമ്പര്  സാലില്  
അയംബിച്ചു. ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു.  
കമാഗത്തില്  ഩന്റെടുത്തഴരുന്റട കഩരുഴിഴയം  ഄനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിന്നു.. 

 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട  2018-19-ന്ററ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
 
05.02.2019 ഴന്റയയുള്ള അന്റേ ഩദ്ധ്തി  ന്റേറഴ് 61.13 വതഭാനഭാണ്. ട്ടൃശരിേലില്  
ഷഭര്പിച്ച  ഫികേ്  കൂടി കേര്ത്താല്  ആത് 64.96 വതഭാനം ഴരും. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ന്റേറഴ് ന്റോല്ലം ജില്ലമിലം (65.43 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് എരണാകുലം 
ജില്ലമിലഭാണ് (57.63 വതഭാനം). 257.12കോടി രൂഩയുന്റട 10558 ഫികേ്  
ട്ടൃശരിമില്  ന്റഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്. ഩദ്ധ്തി ന്റേറഴിന്റെ   ഴിവശാംവങ്ങ്  താന്റള 
കേര്ന്നു.. 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുള്ള  ന്റേറഴ് ഴിഴയം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  66.72% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  67.26% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  55.49% 

മുനിഷിപാറിറ്റി  53.86% 

കോര്പകരശ    43.93% 

അന്റേ   61.13  വതഭാനം 

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള  ന്റേറഴ് ഴിഴയം 

8 ോഷര്കഗാഡ് 60.07% 

9 അറപ്പുള 59.93 % 

10 തൃശൂര്  59.47% 

11 തിരുഴനന്തരോയം 59.27 % 

12 കോട്ടമം 58.81 % 

13 കോളികക്കാട് 58.46  % 

14 എരണാകുലം 57.63% 

 
ന്റഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുന്റട  ന്റേറഴ്  വതഭാനം  താന്റളപരയും പ്രോയഭാണ്.  
 

ജനരല്  SCSP TSP 

67.34% 56.41% 53.61% 
 

 
 
 

 

1 ന്റോല്ലം 65.43% 

2 ഩാറക്കാട് 64.88% 

3 ഴമനാട് 64.62 % 

4 േണ്ണൂര്  64.56% 

5 ഩത്തനംതിട്ട 64.16% 

6 ആടുക്കി 60.89% 

7 ഭറപ്പുരം 60.13% 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുടര്നടഩടി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  
 

2.1   31.12.2018-ന്ററ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം  തുടര്  നടഩടിേ്  
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്   

ഖണ്ഡിേ 3.1 

തകേവ ബയണസ്ഥാഩനങ്ങൾ കേയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിട്ടി, കേയല കേറ്റ് ആറക്ട്രിഷിറ്റി 
കഫാര്ഡ്, ഗ്രൗ്് ഴാട്ടര്  ഡിപാര്ട്ട്ന്റഭെ്  ഭറ്റ് ഏജൻഷിേൾ എന്നിഴമികറക്ക് 
ഴിഴിധ പ്രഴർത്തിേൾക്ക്  തുേ ന്റഡകപാഷിറ്റ് ന്റേയ്തിട്ടു്്. ഴർശങ്ങലാമി ഇ 
തുേമിൽ നന്റല്ലാരു ഩെ്  ഈഩകമാഗിക്കാന്റത േിടന്നുേമാണ്. ഇ തുേ ന്റേറഴളിച്ച് 
പ്രഴർത്തി പൂർത്തിമാക്കണന്റഭന്ന് നിർകശവിച്ചിരു.ന്റഴെിലം ഴര്ശങ്ങലാമി  
ഴലന്റയമധിേം പ്രവൃത്തിേ്  പൂര്ത്തീേയിക്കാന്റത േിടന്നുേമാണ്. ന്റഡകപാഷിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിേ്  പൂര്ത്തീേയിന്നുന്നതിന്  ഷംസ്ഥാന തറത്തിലം ജില്ലാതറത്തിലം 
താന്റള ഩരയുന്ന നടഩടിേ്  എടുക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

ആത്തയം ഏജ  ഷിേലില്  ന്റഡകപാഷിറ്റ് ന്റേയ്ത തുേ, പ്രവൃത്തി 
എന്നിഴയുന്റട  ഴര്ശം തിയിച്ച ഴിഴയം  ജില്ലാതറത്തില്  കരാഡീേയിക്കണം. 
ആതിന്റന തുടര്ന്ന് ജില്ലാതറത്തില്   ഫന്ധന്റപട്ട ഴകുപ്പു ഈകശയാഗസ്ഥര്  (ന്റഡഩൂട്ടി 
േീപ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്,  എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്, ഗ്രൗ്് ഴാട്ടര്  ഴകുപ് 
ജില്ലാ ഒപീഷര്  തുടങ്ങിമഴര്), തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിന്ററ  ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാര്, 
ന്റഷരട്ടരിഭാര്  എന്നിഴരുന്റട കമാഗം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില്  
പ്രകതയേഭാമി ഴിലിച്ചു കേര്ക്കണം.  ജില്ലാ േലരര്  ആതിന് പ്രകതയേഭാമി 
ആടന്റഩടണം.  ഒകയാ പ്രവൃത്തിയും  പൂര് ത്തീേയിന്നുന്നതിന് രു േര്മ്മ ഩദ്ധ്തി  
തയ്യാരാക്കണം. ആതിന്റെ കരാഡീേയിച്ച    രികപാര്ട്ട് ജില്ലാ േലരര്/  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി.ഡിഴിശ   േീപിനു 
നല്േണം. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  കരാഡീേയിച്ച രികപാര്ട്ട്  തുടര്  
നടഩടിേ്ക്കാമി  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  ഄഡീശണല്  േീപ് ന്റഷരട്ടരിന്നു 
നല്േണം.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ന്നുറര്  

നടഩടി- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 3.4 

കേയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിട്ടിക്ക് ന്റഴള്ളക്കയം  കുടിശ്ശിേ നല്ോനുള്ള  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട  തുേ ധനഴകുപ്  ഴിേഷനപ്ില്  നി.ം കുരഴ് ന്റേയ്തിട്ടു്്.  
എന്നാല്  ആപ്രോയം  കുരവ ന്റേയ്ത തുേ േളിഞ്ഞാല്  ഭിച്ചം തുേ ഴലന്റയ കുരഴാണ്.  
ഄതിനാല്  ആത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄനിഴായയ കപ്രാജകളുടേളുന്റട ഫില്  
തുേ കഩാലം  നല്ോ   പ്ില്ല.  ഇ ഷാസേയയത്തില്   ഴറിമ കുടിശ്ശിേയുള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട തുേ  യക്ാ മൂകന്നാ ഴര്ശംന്റോ്്  ഗക്ക്കലാമി  
ഄടയ്ക്കാവന്ന യീതിമിറാക്കണന്റഭന്ന് ധനഴകുപികനാടാഴവയന്റപടാ   തീരുഭാനിച്ചു.  

  
നടഩടി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ് 

2)ധനഴകുപ് 
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ഖണ്ഡിേ 3.5 
ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗക്കായില്ലാത്ത  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും  റ്റി.എഷ്.ഩി. ഴിസിതം 
ഄനുഴശിച്ചിട്ടു്്.  ആതിന്റെ ഴിവശാംവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്   കവഖയിച്ചിരു.. ഇ 
തുേ ഷര്ക്കായികറയ്ക്ക്  തിയിച്ചടകുന്നതന്നതിന്  ന്റസഡ് ഒപ് ഄക്കൗ്് നല്േണന്റഭന്ന് 
ധനഴകുപികനാടാഴവയന്റപടാ   തീരുഭാനിച്ചു.  കൂടാന്റത ആങ്ങന്റന തിയിച്ചടകുന്നതന്ന തുേ 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  കൂടുതലള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്   നല്കുന്നതിന്റെ 
ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനഴകുപ്പു ഡമരരര്  രികപാര്ട്ട് നല്േണം. 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് കേറ്റ് പിനാ ഷ് ന്റഷല്  കജാമിെ് ന്റഷരട്ടരിന്റമ കൂടി കേര്ത്ത്  
കമാഗം ഴിലിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു. 

  
നടഩടി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩട്ടിേ ഴര്ഗ  ഴിേഷന ഴകുപ്ഡമരരര്  

3) ധനഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 3.10 
 

ഭാര്ഗകയഖമില്  നിര്കേവിച്ച പ്രോയം  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  
ഴിേഷന പ്ിന്റെ 20 വതഭാനം തുേ ലറപ് ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റി ഴച്ചിട്ടു്്.  
എന്നാല്  േിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ന്നാം ഘട്ട ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്   
(ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്)  ആത്രയും തുേ അഴവയഭില്ല.  ഄതിനാല്  ഇ തുേ 
ന്റേറഴളിക്കന്റപടാന്റത േിടന്നുേമാണ്.  കവശിന്നുന്ന മൂ. ഭാഷം ന്റോ്്  2-ാാാം 
ഘട്ട ബഴന ഩദ്ധ്തി  (ഭൂയസിത- ബഴന യസിതര്) പ്രോയം  സ്ഥറം  ഴാങ്ങാ   
ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ് എന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄരിമിച്ചിട്ടു്്. 

 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഭാറ്റി ഴച്ചിയിന്നുന്ന 20 വതഭാനം തുേമില്  നിന്ന്  ന്നാം 
ഘട്ടഭാമി ഴീടു നല്കുന്നതിന്  അഴവയഭാമ തുേ േളിച്ച്  ഫാക്കി തുേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിന്നുന്ന ഩക്ഷം   ഴീടിന് 
സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള ഭറ്റ് അഴവയങ്ങ്ക്ക്  ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്.  
ആങ്ങന്റനയുള്ള കഷഴിംഗ്ഷ് തുേ ഈഩകമാഗിന്നുകമ്പാ്  ോറ്റഗരി 1 സ്പില്  ഒഴര്   
കപ്രാജകളുടേളുന്റട  ഫില്  തുേ നല്കുന്നതിന്  മു ഗണന നല്കേ്താണ്. 
ആങ്ങന്റനയുള്ള തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ലറപ് ഭിശ   ജില്ലാ 
കോഒര്ഡികനറ്റടെന്റട  പാഩാര്വകമാന്റട  ഄരിമിന്നുന്നതനുഷയിച്ച്  സുകറഖ 
കഷാഫ്റ്റ് ന്റഴമരില്  അഴവയഭാമ  രഭീേയണം ന്റേയ്യാ   ഐ.ന്റേ.എം. 
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരന്റര  ചുഭതറന്റപടുത്തു.. ആത് ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ് 

നടഩടി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 3.11 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  അധുനിേ ശ്മവാനം നിര്മ്മിന്നു.്്. ആതിന്റെ  
ഩയിഩാറനത്തിന് ബായിച്ച തുേ അഴവയഭാമി ഴരു..  േിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  അധുനിേ ശ്മവാനത്തിന്റെ  ഈഩകമാഗം ഴലന്റയ കുരഴാണ്.  ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം അധുനിേ ശ്മവാനം 
അഴവയമുക്ാ എ. ഩയികവാധികക്ക്തു്്. ഷംസ്ഥാനത്ത് എത്ര 
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ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്   അധുനിേ ശ്മവാനം ഈ്്, എത്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്   
ആതിന്റെ  നിര്മ്മാണം അയംബിച്ചിട്ടു്്, രു ശ്മവാനത്തിന്റെ നടത്തിപ് ന്റേറഴ്, 
എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം  ആതിന്റെ അഴവയമുക്ാ എന്നിഴ ഩയികവാധിച്ച്  
രികപാര്ട്ട് നല്ോ   പാേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരന്റര  
ചുഭതറന്റപടുത്തിമതനുഷയിച്ച് ശ്മവാനം, ഄരവവാറേ്  എന്നിഴയുന്റട 
ഴിവശാംവങ്ങ്  എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  കമാഗത്തില്   ഄഴതയിപിച്ചു. 
ഴിവശാംവങ്ങ്  താന്റളകച്ചര്ന്നു.. ആത് ഩയികവാധിച്ച് ഩിന്നീട് 
തീരുഭാനന്റഭടുന്നുന്നതാണ് . 
 

ശ്മവാനങ്ങളുന്റട എണ്ണം 

ശ്മവാനങ്ങ്  ഈള്ള 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  

അ
ന്റ
േ

 

പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

ക്ഷ
ഭ
ം 

 

 പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

യ
സ
ിത
ം 

 

ന്റ
ഩ
ാതു
ഴ
ാമ
ത
് 

ഷ
ൃേ
ായ
യം

 

 
ശ്മവാന തയം 

 ഗ്ര
ാഭ

 

ഩ
ഞ്ച
ാമ
ത്ത
് 

മു
ന
ിഷ
ിപ
ാറ
ിറ്റ
ി 

കേ
ാര്
പ
കര
ശ
 
  

ഴ
ാത
േ

 

ശ്മ
വ
ാന
ം 

ആ
റ
ക്ട്ര
ിേ
് 

ശ്മ
വ
ാന
ം 

ഩയമ്പയാഗതം 

േ
ത്ത
ിന്നു
േ

 

കു
ള
ിച്ച
ിടു
േ

 

544 81 20 645 597 48 512 133 104 11 315 235 

 
ഄരവവാറേളുന്റട എണ്ണം 

ഗ്ര
ാഭ

 

ഩ
ഞ്ച
ാമ
ത്ത
് 

മു
ന
ിഷ
ിപ
ാറ
ിറ്റ
ി 

കേ
ാര്
പ
കര
ശ
 
  

അ
ന്റ
േ

 

പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

ക്ഷ
ഭ
ം 

 

പ്ര
ഴ
ര്
ത്ത
ന

 

യ
സ
ിത
ം 

 

 
ഄരവവാറ തയം 

അധുനിേം 
 

ഩയമ്പയാഗതം 

കമ
ാ്
  

ന്റ
െ
മ
ില്
  

ഭ
ീഡ
ിമ
ം 

ന്റ
െ
മ
ില്
  

റ
ാര്
ജ
് 

ന്റ
െ
മ
ില്
  

മ
ന്ത്ര
ങ്ങ
്
  

ഈ
ള്ള
ഴ

 

മ
ന്ത്ര
ങ്ങ
്
  

ആ
ല്ല
ാത്ത

ഴ
 

35 21 3 59 51 8 7 8 2 6 36 

 
നടഩടി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 3.13 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിന്ററ  ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് 
നല്കുന്ന റാഩ് കടാഩിന്റെ ഩയഭാഴധി ണിണിറ്റ് നിയക്ക്  30,000/- രൂഩമാണ്.  
ഐ.ടി. ഭിശ    ഡമരരടെന്റട പാഩാര്വ പ്രോയഭാണ്  ഭിഡില്  ന്ററഴല്  
ന്റസ്പഷിപികക്കശന് ഇ നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്  ന്റേല്കട്ടൃാണ് , 
Centralised Procurement  and  Rate Contract System (CPRCS)  മുകഖന റാഩ് 
കടാഩ് ഴാങ്ങുകമ്പാ്  30,000/- രൂഩമിറധിേഭാന്റണന്ന് േിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄരിമിച്ചിട്ടു്്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഐ.ടി. ഭിശ   ഡമരരര്  
പാഩാര്വ ന്റേയ്ത ഭിഡില്  ന്ററഴല്  ന്റസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള  റാഩ് കടാഩ് 

ഭാത്രകഭ  ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് നല്കേ്തുളൂ എ എ.  നിര്കേവിന്നു.. ഭിഡ്–
ന്ററഴല്  ന്റസ്പഷിപികക്കശ   താന്റളകച്ചര്ന്നു..  
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Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, Internet browsing, Web based 

applications and Multiple applications with graphics and multimedia performance essential for 

Web content, smooth graphics, and video, and data intensive e-Governance applications. 

 Processor: 64 bit Multi core x86 Processor with 4 threads having either of  

 BAPCO SysMark 2014 rating of 700 or above tested with memory of 8.0GB  

 PC Mark 8 Work Accelerated Score of 3450 or higher, tested with 8GB RAM. 

 Chipset: Compatible 

 Motherboard: OEM Compatible 

 Memory: 4 GB DDR3 1333 RAM(or Higher) Expandable up to 8GB 

 Hard Disk:  1.0TB, 5400rpm or Higher 

 Display:  LED Backlit Display 

 Display Size: 15.6” 

 Resolution: 1366X768 WXGA or Higher 

 Wireless connectivity: IEEE 802.11b/g/n/WLAN integrated wireless,  

                                                       Integrated Bluetooth 4.0 

 DVD Writer:  Integrated DVD Writer 8X or above 

 Speaker: Integrated Stereo Speaker 

 Keyboard:  Keyboard with Touch Pad 

 Camera: Integrated 

 Audio: Integrated High Definition Audio 

 Expansion Port: 3USB, 1 USB3.0, 10/100/1000 Ethernet Card, RGB or Video or 

VGA/HDMI, Microphone, Stereo Headphone & other Standard features 

 Power Supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of 

Li-Ion battery suitable for approx. 4hrs operation complete with battery charger / 

adapter  

 Mouse:  Optical Scroll mouse 

 Carry case: Backpack to be provided 

 Weight:  Weight Less than 2.5 Kg  

 Warranty:  5 year comprehensive onsite OEM warranty including battery and charger 

 Certification:   Energy Star 5.0/ Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, 

RoHS (Preferable) 

 Operating System: Ubuntu 16.04 LTS preloaded 
 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചതനുഷയിച്ച് നിയക്ക് രോതുക്കി നിശ്ചമിന്നുന്നതിന്റെ  
അഴവയേത ഐ.ടി ഭിശ   ഡമരരര്   ഩയികവാധിച്ചു.  ഭിഡില്  ന്ററഴല്  
ന്റസ്പഷിപികക്കശനുള്ള റാഩ് കടാപ്പുേ്ക്ക് 38,000/- രൂഩമാകുന്റഭന്ന് ഐ.ടി. ഭിശ   
ഡമരരര്  കമാഗത്തില്  ഄരിമിച്ചു.  
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തീരുഭാനം:- ഄടുത്ത ഴര്ശം (2019-20)  മുതല്   ഭിഡില്  ന്ററഴല്  ന്റസ്പഷിപികക്കശ   
ഈള്ള റാഩ് കടാരോേളുന്റട  നിയക്ക് ഩയഭാഴധി 38,000/- രൂഩമാമി 
നിശ്ചമിന്നു.. 

നടഩടി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 4.8 
ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴയാപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന്റെ  05.11.2018-ന്ററ A2-5816/17-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ലറപ് ഭിശനില്   ഩദ്ധ്തിക്ക് റബയഭാമ ഴിസിതം  1.20 കോടി 
രൂഩമാണ് (കലാക്ക്/ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഈ്ന്റപന്റട). ഄര്സയാമ 29 
കഩയില്  25 കഩര്  എഗ്രിന്റഭന്റു ഴച്ചു.  നാലകഩര്  തീയകശവ ഩയിഩാറന നിമഭത്തിന്റെ  
ഩയിധിമില്   ഭൂഭിയുള്ളഴയാണ്. ആഴര്ക്ക് ധനഷസാമം  നല്ോ   േളിമില്ല.  
ഄതിനാല്  കവശിന്നുന്ന തുേ ഈഩകമാഗിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്തിന്ററ ബഴന യസിതരുന്റട  
ഷപ്ലിന്റഭെരി റിേിലള്ള  ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്   ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് .  
രികപാര്ട്ട്:- പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു. 

നടഩടി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

ഖണ്ഡിേ 4.16  
കോളികക്കാട് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 15.11.2018-ന്ററ േത്തും ബയണഷഭിതിയുന്റട 
25.10.2018-ന്ററ േത്തും 
  േമര്  ലേത്തരി  ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്ക്  ഴര്ക്ക് ന്റശഡ് 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനാമി  താന്റളപരയുന്ന കപ്രാജകളുടേ്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. (SRG 
1079, 1071, 1072, 1073/18) 

 

രഭ 
നം 

കപ്രാ.നം. കഩയ് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം 

1 482/19 ലഴണ്ണ േമര്  ന്റഷാലഷറ്റിക്ക് 
ധനഷസാമം നല്േല്    

15,00,000/- രൂഩ 

2 489/19 േടല്ി േമര്  ന്റഷാലഷറ്റിക്ക്  
ധനഷസാമം നല്േല്  

15,00,000/- രൂഩ 

3 1235/19 കേയല ലേത്തരി ഴീകഴഴ്സ് ന്റഷാലഷറ്റി  
ഴര്ക്ക് ന്റശഡ്  േിരമി   ഩീടിേ, ഄളിണിര്  

15,00,000/-രൂഩ 

4 1249/19 ആയങ്ങല്ലൂര്  േമര്  ഴയഴഷാമ ഷസേയണ 
ഷംഘം  - ലഴണ്ണ  

30,00,000/-രൂഩ 

ഭാര്ഗകയഖമിന്ററ ഴയഴസ്ഥ ളിഴാക്കി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമ മുനഴ   
തുേയും  ധനഷസാമഭാമി നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇ ഷസേയണ 
ഷംഘങ്ങളുന്റട പ്രഴര്ത്തനം, പ്രലമത്തില്ാമ നം  ം  എന്നിഴയുന്റട ഴിവശാംവങ്ങ്  
ഷസിതം  ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്   ഄടുത്ത  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് രികപാര്ട്ട് നല്േണം. 

നടഩടി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്  
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ഖണ്ഡിേ 4.19 
ഐക്കയനാട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  22.11.2018-ന്ററ േത്തും  ഐക്കയനാട് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന്റെ  18.09.2018-ന്ററ  A3 - 10/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
കപ്രാ.നം. 67/19, 140/19, 139/19, 69/19  ഄടെല്  25,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- ഩട്ടിേഴര്ഗ കുട്ടിേ്ക്ക് ഩകകനാഩേയണങ്ങ്  (കഭവ, േകഷയ)  

  
 

ഐക്കയനാട് ഩഞ്ചാമത്തിന്ററ േിറ ഩട്ടിേഴർഗ ഴിബാഗത്തിൽന്റപട്ട കുടുംഫങ്ങൾ 
രിസ്തുഭതത്തികറക്ക് ഩയിഴർത്തനം ന്റേയ്തു .ഄതിനാൽ 2015 മുതൽ ആഴർക്ക് ജാതി 
ഷർട്ടിപിക്കറ്റ് റബിന്നുന്നില്ല. ലട്ടൃഫൽ എക്സ്റ്േൻശൻ ഒപീഷടെന്റട 
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിന്റെ ഄടിസ്ഥാനത്തിൽ  താന്റളപരയുന്ന  കപ്രാജകളുടേ്ക്ക് 
ധനഷസാമം നൽോൻ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

1) ഴിഴിധ കോഴ്സുേ്ന്നു ഩകിന്നുന്ന  
ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് ധനഷസാമം 

ഄടെല്  64,000/- രൂഩ 

2) ഩട്ടിേഴര്ഗ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഴാട്ടര്  ടാെ് ഄടെല്  30,000/- 

3) ഩട്ടിേഴര്ഗത്തില്ന്റപട്ട  വൃദ്ധ്ര്ക്ക ്
േട്ടില്  ഴാങ്ങല്  

ഄടെല്  43,500/- രൂഩ 

 
തീരുഭാനം:- ലട്ടൃഫല്  എക്സ്റ്േ ശ   ഒപീഷടെന്റട  ഷാക്ഷയഩത്രത്തിന്റെ 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ധനഷസാമം നല്ോവന്നതാന്റണന്ന്  
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഡമരരടെന്റട പ്രതിനിധി കമാഗത്തില്  
ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച്  ഄനുഭതി നല്കു. 

നടഩടി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 4.22   
ഄയ്മനം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  24.11.2018-ന്ററ േത്തും  ഄയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിന്റെ  22.11.2018-ന്ററ േത്തും (SRG 1109/18 - CC 575/18) 
കപ്രാ.നം. 218/19    ഄടെല്   23,90,000/-- രൂഩ  
      (തനത് പ്് 3,50,000/- രൂഩ 
      പാേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം  20,40,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 

  

പ്രലമന്റത്തത്തുടര്ന്ന് ഏേകശവം 320 േക്കൂഷ് ഩഞ്ചാമത്തില്  നവിച്ചുകഩാമി. 
പാേിതൃഭിശ   പ്്  കൂടി കേര്ത്ത്  170 കഩര്ന്നു കൂടി  േക്കൂഷ് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  
കപ്രാജര് ഇ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴരാമി തുടരു..  ODF അമി പ്രഖയാഩിച്ച  
ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്   പ്രകതയേ ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്.  
തീരുഭാനം-  പാേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതഭാമി ഈ്ന്റപടുത്തിമിയിന്നുന്നത് 

ഷൃച്ഛ് ബായത് ഭിശ   (ഗ്രാഭീണ്) അണ്.  ഇ  ഴിസിതം 
ആതിനാമി  ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്ന് പാേിതൃഭിശ   
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  ഄരിമിച്ചു.  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  

 
 നടഩടി:- 1) നടഩടി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

2)പാേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  
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ഖണ്ഡിേ 4.27 
 ഩള്ളിക്കകത്താട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോട്ടമംജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 24.11.18 ന്ററ േത്തും ഩള്ളിക്കകത്താട് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുന്റട 12.09.18ന്ററ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം.  
കപ്രാ.നം  148/19            ഄടെല്  14,93,800/-  രൂഩ  
       ( തനതുപ്് 10,62,205/-  രൂഩ 
       കലാക്ക് ഴിസിതം 4,31,595/-  രൂഩ) 
2016-17 ല്  േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജര് ഈ്ന്റപടുത്തിമിരു.. അന്റേ 
ഗുണകബാക്താക്ക്  532. ആതില്  211 കഩര്   നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി കയഖേ്  
ഷഭര്പിച്ചു ധനഷസാമം ലേപറ്റി. 321 കഩര്   േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 31.03.17 നേം 
പൂര്ത്തിമാക്കി. എന്നാല്  കയഖേ്  ഷഭര്പിക്കാ   േളിമാത്തതിനാല്  ഄകത 
ഴര്ശം തുേ നല്േിമില്ല. ഇ കപ്രാജര് 2017-18, 2018-19 ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി 
തുടരു.. ധനഷസാമം നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
തീരുഭാനം:- ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്റന  ODF അമി പ്രഖയാഩിച്ചിട്ടുള്ള  

ഷാസേയയത്തില്   േക്കൂഷ് ആല്ലാത്ത ഗുണകകബാക്താക്ക്  
ഈക്ാ എന്നത് ഴിവശഭാമ പീല്ഡ്  ന്റഴയിപികക്കശ   
നടത്തി ഩഞ്ചാമത്ത് രികപാര്ട്ട്  ഷസിതം  
രോനഃഷഭര്പിക്കണം.. രികപാര്ട്ടിന്റെ ഄടിസ്ഥാന ത്തില്  
ഩിന്നീട് തീരുഭാനിന്നും 

ഖണ്ഡിേ 4.38  
അറത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 28.11.18 ന്ററ േത്ത് (SRG 1135/18 . CC 605/2018) 

കപ്രാ.നം  177/19               ഄടെല്  29,40,000/- രൂഩ (SCP) 
      (ഴിേഷനപ്് 1,40,000/- രൂഩ SCP 
          ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 24,00,000/- 
        കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 4,00,000/- 
ഴീടുഴച്ചു നല്ോനാമി ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ന്റപട്ട ഴനിതേ്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങി 
നല്ോനുള്ള കപ്രാജര് 2017-18 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിരു.. ആത് ഇ 
ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുടരു.. ലറപ് ഭിശ   ഭാര്ഗകയഖപ്രോയഭല്ല 
എന്നതിനാല്  ഇ കപ്രാജര് നടപാക്കാ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

തീരുഭാനം:-  എഷ്.ഷി. ഴകുപിന്റെ ഭാനശണ്ഡഭനുഷയിച്ച്  
നല്കുന്നതിന് പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 

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

2)േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ്  ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   
 
2.2 17.01.2019-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുടര്  നടഩടി  

ഷൃീേയികക്ക്  ഴിശമങ്ങ്  
ഖണ്ഡിേ 3.2 
ഄംഗ ഴാടി ഄദ്ധ്യാഩേര്ന്നും  അമഭാര്ന്നും നല്കേ് ഄധിേ 
ഒണകരരിമത്തിന്റെ കുടിശ്ശിേ  ഴിേഷനപ്ില്  നിന്ന്  ട്ടൃാ ഫര്  ന്റരഡിറ്റ് 

 നടഩടി:- 1)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്, പാേിതൃ ഭിശ      
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ന്റേയ്യണന്റഭന്ന്  ധനഴകുപ് നിര്കേവം നല്േിമിട്ടു്്.  എന്നാല്  ഩറ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആങ്ങന്റനയുള്ള കുടിശ്ശിേ തനത്പ്് ഈഩകമാഗിച്ചു 
നല്ോ   കപ്രാജര് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. കുടിശ്ശിേ തുേ തനത് പണ്ടുഩകമാഗിച്ച്  
നല്കുന്നതിനുള്ള ഄനുഭതി നല്േണന്റഭന്ന് ധനഴകുപികനാടാഴവയന്റപടാ   
തീരുഭാനിച്ചു. 

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

ഖണ്ഡിേ 4.1  
രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  19.12.2018-ന്ററ േത്തും  രോലിക്കീള് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുന്റട  17.12.2018-ന്ററ II(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  
തീരുഭാനവം (SRG 1230/18) CC/763/18) 
 
കപ്രാ.നം 20/19    ഄടെല്  20,00,000/- രൂഩ 
      ഴിേഷനപ്് - 10,00,000/- രൂഩ 
      നിര്മ്മല്  രോയൊയ ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- നിര്മ്മറം നിര്ബമം  (്ീ ഷൗൃദശ പാേിതൃ കലാക്ക്) 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഭാറിനയമുക്തഭാന്നുന്നതിന്റെ  ബാഗഭാമി നിര്മ്മറം നിര്ബമം 
എന്ന  കപ്രാജര് നടപാന്നു.. ആതിന്റെ ബാഗഭാമി  CC TVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. CC TV േയാഭര  സ്ഥാഩിന്നുകമ്പാ്  കഭാണിറ്റരിംഗ്, 
ന്റഭമിെന ഷ് ഄടക്കമുള്ള ബാഴി പ്രഴര്ത്തനം എങ്ങന്റനമാണ്  എന്ന  ഴിവശാംവം 
നല്േണം.  പാേിതൃ ഭിശ    ഡമരരര്  ആതു ഩയികവാധിച്ച് ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ്  രികപാര്ട്ട് നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.18  
ലേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  27.12.2018-ന്ററ  േത്ത്.(SRG 
1266/18/CC774/18)     
ലേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്ററ  നിര്മ്മാണ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്ക്  അറപ്പുള 
ജില്ലമിന്ററ കോേ് ആൻഡക്സ് പ്രോയഭാണ് എേികഭറ്റുേ്  തയ്യാരാന്നുന്നത്.  
ഴള്ളത്തില്   േമറ്റിമാണ് ഷാധന ഷാഭഗ്രിേ്    ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്തിന്നുന്നത്. 
ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  ഭൂഭിവാ്ഩയഭാമ  പ്രകതയേതേ്  ോയണം  നിറഴിന്ററ  
അറപ്പുള ജില്ലയുന്റട  കോേ് ആ ഡക്സ്  പ്രോയം  പ്രവൃത്തി ന്റേയ്യാ   
കോണ്ട്ടൃാരര്ഭാര്   തയ്യാരാകുന്നില്ല. ഄതിനാല്   ഷഭാന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള   ഷാമ് 
രോന്നഭട കോേ് ആ ഡക്സ് പ്രോയം  ലേനേയി ഩഞ്ചാമത്തിന്ററ  പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് 
ഈമര്ന്ന നിയക്ക് ഄനുഴശിക്കണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

 
 
 

 നടഩടി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  പാേിതൃ ഭിശ   
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തീരുഭാനം:- ഷാമ് രോന്നഭടയുന്റട  കോേ് ആ ഡക്സ് നല്കുകമ്പാ്  നിറഴിലള്ള 
നിയക്കികനക്കാ്  7.6%  ഄധിേ നിയക്ക് നല്കേ്താമി ഴരും  
എന്ന ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ ് േീപ ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട ്
നല്േി.  ആത് ധനഴകുപിന്റെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ   തീരുഭാനിച്ചു.   

 
നടഩടി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ് 

2)ധനഴകുപ് 
ഖണ്ഡിേ 4.23  
ഄയികക്കാട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  23.10.2018-ന്ററ േത്ത് (CC/287/18) 

കപ്രാ.നം 132/19   ഄടെല്   4,50,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - ഫഷ് ോെ് ആ രര്കറാക്കിംഗ് പൂര്ത്തീേയണം    
2017-18-ല്  ഫഷ് ോ ഡ് മാര്ഡ്  ആെര്  കറാക്കിംഗും ലൈകനജ്  
നിര്മ്മാണവം  (കപ്രാ.നം. 29/18) എന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. ലപനല്  ഫില്  
തുേമാമ  21,58,882/- രൂഩ  നല്േി. എന്നാല്   ഄധിേഭാമി  കുരച്ചു ഩണി കൂടി 

“ആെര്കറാക്ക് പൂര്ത്തീേയണം”  എന്ന കഩയില്  ഩളമ േയാടെോയന്റനന്റക്കാ്് 
ന്റട്ര്  കൂടാന്റത  ന്റേയ്യിപിച്ചു.  ആതിന്റെ തുേ നല്ോ    2018-19-ല്   കപ്രാജര് 
ഈ്ന്റപടുത്തിമിരു.ന്റഴെിലം  നടപാക്കിമ പ്രവൃത്തി അമതിനാല്   ന്റഴറ്റിംഗ് 
ഒപീഷര്  ഩയികവാധന നടത്തിമില്ല.  ന്റേയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുന്റട  ഷാധൂേയണം നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

ആതു ഩയികവാധിച്ച്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
രികപാര്ട്ട് നല്േി . ഫഷ് ോെ് മാര്ഡ്  ആെര്   കറാക്കിംഗും  ന്റൈമികനജ് 
നിര്മ്മാണവം എന്ന അശയ ഘട്ടത്തിന്ററ  പ്രവൃത്തി 32.11%  കുരഴാമാണ് േയാര്  
കഩാമത്.  ആകത  നിയക്കില്  ആതിന്റെ തുേയും നല്ോ    തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ് േീപ്  എഞ്ചിനീമര്  പാഩാര്വ ന്റേയ്തു 

ഖണ്ഡിേ 4.24  
ഄയീകക്കാട്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  23.10.2018-ന്ററ ത്ത് ( CC/288/18) 
കപ്രാ.നം 133/19    ഄടെല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - ഫഷ് ോ ഡ്  - കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ന്റേമര്കേഷ് നിര്മ്മാണം   
ഫഷ് ോ ഡ് മാര്ഡ് ആെര്കറാക്കിംഗും  ലൈകനം ം എന്ന കപ്രാജര്  2017-18-ല്   
നടപാക്കി ലപനല്  ഫില്  തുേ നല്േി  ഇ പ്രവൃത്തിയുന്റട േയാടെോയന്റന 

ന്റക്കാണ്ടുതന്റന്ന ന്റട്ര്  കൂടാന്റത ഄധിേഭാമി “ഫഷ് ോ ഡ് കശാപിംഗ് 

കോംപ്ലക്സ്  ന്റേമര്  കേഷ് നിര്മ്മാണം”  എന്ന  പ്രവൃത്തി കൂടി ന്റേയ്യിപിച്ചു.  ആതിന്റെ 
ഫില്  തുേ നല്ോ    2018-19-ല്  2.00 റക്ഷം രൂഩ ഄടെറില്  കപ്രാജര് 

   രികപാര്ട്ട്:- പ്രവൃത്തി  ഩയികവാധിച്ച് തൃപ്തിേയഭാമി  പൂര്ത്തിമാക്കിമിട്ടു 
ന്റ്െില്  അശയന്റത്ത  പ്രവൃത്തി  ന്റട്ര്  കഩാമ നിയക്കില്  
(32.11% below) തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

 നടഩടി:-1 തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് ,  

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
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തയ്യാരാക്കിന്റമെിലം പ്രവൃത്തി നടപാക്കിമതിനാല്  ന്റഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  
ഩയികവാധിച്ചില്ല. ആതിന് ഷാധൂേയണം  നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

ഖണ്ഡിേ 4.31  
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരടെന്റട കുരിപ് 
കുടുംഫശ്രീയുന്റട കനതൃതൃത്തില്  110 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  15 നഗയഷബേലിലഭാമി  
265 ഗൃസ നിര്മ്മാണ ണിണിറ്റുേ്  രൂഩീേയിച്ചിട്ടു്്. ഷര്ക്കാര്  ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്  
(ഈശാ. ലറപ്,  ഩി.എം.എ.ലഴ, അശ്രമ) ഈ്ന്റപന്റട ബഴനങ്ങളുന്റട നിര്മ്മാണം 
ഷംഫന്ധിച്ച്  ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് കനയിട്ട്  ബഴനങ്ങ്  നിര്മ്മിച്ച്  പൂര്ത്തീ 
േയിന്നുഴാ   േളിമാത്ത ഷാസേയയത്തികറാ ഗുണകബാക്താക്ക്, കുടുംഫശ്രീ 
നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേ്  മുഖാന്തിയം നിര്മ്മിക്കാ   താല്ഩയയന്റപടുന്ന ഷാസേയയത്തികറാ  
തകേവഷൃമം ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് കനയിട്ട് ഴീടുേളുന്റട നിര്മ്മാണ ചുഭതറ  
കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേന്റല ന്റട്ര്  കൂടാന്റത  ഏല്പിക്കാവന്നതാണ്.  
ആന്നന്റത്ത കമാഗ തീരുഭാനം  ഖണ്ഡിേ പ്രകതയേ ഴിശമം 4.21 കൂടി കേര്ത്ത ്

നിര്കേവം നല്കേ്താണ്. 

 
 

3.ന്റഩാതു ഴിശമങ്ങ്  
   ================ 
3.1   ഭിശ   ഄകന്തയാശമ  ഷര്കഴ ആക്കകണാഭിക്സ് അെ് ോറ്റിേിക്സ്  ഴകുപിന്ററ  പീല്ഡ് 
ഒപീഷര്ഭാരുന്റട  കഷഴനം ഈഩകമാഗിച്ച്  നടത്തുന്നതിനുള്ള  നിര്കേവങ്ങ്  നല്േി  
ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴാമിട്ടു്്.  ഷര്കഴ ഷംഫന്ധഭാമ പ്രഴര് ത്തനങ്ങ്  ഷഭമ 
ഫന്ധിതഭാമി നടന്നു.ന്റഴന്ന് ഈരപാന്നുന്നതിന് ജില്ലാതറത്തില്  രു  കഭാണിട്ടരിംഗ് 
േമ്മിറ്റി ചുഴന്റട ഩരയുന്ന ഘടനമില്  രൂഩീേയിന്നുന്നതിന് തീരുഭാനിച്ചു. 

 
ന്റേമര്കഩഴ്സണ്  - ന്റേമര്കഩഴ്സണ്, ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ന്റഷരട്ടരി  - ജില്ലാ േലരര്  & ന്റഭമ്പര്  ന്റഷരട്ടരി, ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄംഗങ്ങ്  - 1) ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിമിന്ററ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി 

2)ന്റഡഩൂട്ടി ഡമരരര്, ആക്കകണാഭിക്സ് അെ്  ോറ്റിേിക്സ്  
3) ഩഞ്ചാമത്ത് ന്റഡഩൂട്ടി ഡമരരര്  
4) ജനേീമാസൂത്രണ ജില്ലാ ന്റപഷിറികറ്ററ്റര്  

േണ്ഴീനര്   - ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  

 

 തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട്  നല്േിന്റമെിലം  
എന്തുന്റോ്് ന്റേമര്കേഷ് ഩണിമാന്റത  ന്നാം നിറ ഩണിതു എന്നതടക്കം  
ഴിവശഭാമി ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ േീപ് 
എഞ്ചിനീമകരാട്  ഴീണ്ടും നിര്കേവിച്ചു.  

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

2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , 

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 

        നടഩടി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി ) ഴകുപ് 
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3.2 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി ( GPDP) 
 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി  നടപാന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിവശഭാമ ഭാര്ഗ 
നിര്കേവം  കേന്ദ്ര ഩഞ്ചാമത്തീയാജ്  ഭന്ത്രാറമം  എല്ലാ ഷംസ്ഥാനത്തിനും  
നല്േിമിട്ടു്്. 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി  തയ്യാരാന്നുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്   
കരാഫര്  2-ന് അയംബിക്കണന്റഭന്നാണ്  ഷംസ്ഥാനങ്ങകലാട്  അഴവയന്റപട്ടിരുന്നത്.  
കേയലത്തില്  രു ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും  രു മുനിഷിപാറിറ്റിയും  ളിന്റേ എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഄടുത്ത ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിക്ക് രൂഩം നല്േിമിട്ടു്്.  
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ചിരുന്ന  എല്ലാ നടഩടിരഭങ്ങളും  കേയലത്തില്  
പൂര്ത്തിമാക്കിമിട്ടു്്.  ഩദ്ധ്തി രൂഩീേയണം ഷംഫന്ധിന്നുന്ന ഴിവശാംവങ്ങ്  (ഈശാ: 
ഗ്രാഭഷബാ, ഴിേഷന ന്റഷഭിനാര്  തുടങ്ങിമ ോമ്പമി   പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് )കേന്ദ്ര 
ഷര്ക്കായിന്റെ കഩാര്ട്ടികറയ്ക്ക്  ഄഩ് കറാഡ് ന്റേയ്തിട്ടു്്.  എന്നാല്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 
ഷംഫന്ധിച്ച ഴിഴയങ്ങ്  (ഈശാ:  എത്ര കപ്രാജര്,  ഄടെല്  തുേ തുടങ്ങിമഴ)ഄഩ് 
കറാഡ് ന്റേയ്തിട്ടില്ല. ആത് എത്രയും ന്റഩന്റട്ടന്ന് ഐ.ന്റേ.എം പൂര്ത്തിമാക്കണം  
ആതിന്റെ രോകയാഗതി  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഄഴതയിപിക്കണം.  

നടഩടി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ    

 
3.3 ജനേീമാസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  േീണര്  രീ ോര്്ിംഗിന്  ധനഷസാമം 
നല്ോവന്നതാണ്.  തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലമടക്കം  േിറ ജില്ലേലില്  േിണര്  
രീോര്്ിംഗ് ഴിരോറഭാമി നടത്തു.്്.   ഭണ്ണ് - ജറ ഷംയക്ഷണ ഩയിഩാടിന്റമന്ന 
നിറമില്  ആതിന്റെ നിര്ഴസണ ഈകശയാഗസ്ഥനാമി  കൃശി ഒപീഷന്റരമാണ്  
നിശ്ചമിച്ചിയിന്നുന്നത്.  എന്നാല്    സയിത ബഴനവഭാമി ഫന്ധന്റപട്ടുള്ള  േിണര്  രീ 
ോര്്ിംഗിന്റെ നിര്ഴസണം നിര്ഫന്ധഭായും  കൃശി ഒപീഷര്  അേണന്റഭ.ം  
ഭറ്റുള്ള  േിണര്  രീ ോര്്ിംഗിന്റെ  നിര്ഴസണ ഈകശയാഗസ്ഥനാമി  തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനം നിശ്ചമിന്നുന്ന  ഄനുകമാജയയാമ ഭറ്റു ഈകശയാഗസ്ഥന്റയ  ചുഭതറന്റപടുത്താവ 
ന്നതാന്റണ.ം  നിര്കേവം നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
 
3.4 ന്റോച്ചി കോര്പകരശ   ളിന്റേ എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങകലയും  ODF അമി 
പ്രഖയാഩിച്ചതാണ്.  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  രോതിമ േക്കൂഷ് 
നിര്മ്മാണത്തിനും  േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റപണിന്നും  കപ്രാജകളുടേ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്   
ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. ഭാര്ഗകയഖമില്  ആത് ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  ആത്തയം 
കപ്രാജകളുടേ്  നടപാക്കാനാമി കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട ഄനുഭതി   ഩറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കതടു.്്.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട ഄനുഭതിക്ക്  ഷഭര്പിന്നുന്ന  േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം, 
േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റപണി എന്നിഴയുന്റട കപ്രാജര്/ ഄകഩക്ഷകമാന്റടാപം  ആതിന്റെ 
അഴവയേത, ഭറ്റു ഴിവശാംവങ്ങ്   എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച് പാേിതൃ ഭിശ   ജില്ലാ 
കോഒര്ഡികനറ്റടെന്റട രികപാര്ട്ടും ഈ്ന്റപടുത്തണം. ആതു്ന്റപടുത്താന്റത 
ഷഭര്പിന്നുന്നഴ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  ഩയിഗണിന്നുന്നതല്ല.  

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
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3.5 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം  ഄഴഷാനിക്കാരാമ ഘട്ടത്തില്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്ക് നടപ്പു ഴര്ശന്റത്ത  ഩദ്ധ്തിക്ക് കബശഗതി ഴരുത്താനുള്ള ഷൗേയയം 
28.01.2019 മുതല്  സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ന്റഴമരില്  ന്റേയ്തിട്ടു്്. കബശഗതിേ്  
ഄന്തിഭഭാക്കി 08.02.2019-നേം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിന്നു ഷഭര്പിക്കണന്റഭന്നാണ്  
നിര്കേവിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ആത് 15.02.2019 ഴന്റയ ശീര്ഘിപിന്നു.. ഩാര്റന്റഭെ്  
ന്റതയന്റഞ്ഞടുപ്പുഭാമി ഫന്ധന്റപട്ട ന്റഩരുഭാറ്റച്ചട്ടം  ഴരുന്നതിനു മുകമ്പ  കപ്രാജര് 
കബശഗതിേ് , ന്റഴറ്റിംഗ് പ്രരിമ   തുടങ്ങിമഴ പൂര്ത്തിമാക്കിമില്ലാന്റമെില്  
ഴാറികഡശ   രഭന്റപടുത്താ   േളിമില്ല. ആത്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിന്റമ  അന്റേ ഫാധിന്നും എന്നതിനാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
പ്രകതയേ ശ്രദ്ധ് ആക്കായയത്തില്  നല്േി  ന്റഴറ്റിംഗ്, ഷാകെതിോനുഭതിമടക്കമുള്ള  
നടഩടിരഭങ്ങ്  എന്നിഴ പൂര്ത്തിമാക്കി  15.02.2019-നേം  കബശഗതി കപ്രാജകളുടേ്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് നല്േണം.  ആത് ഄതത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന്റെ  ന്റഷരട്ടരിയുന്റട ഈത്തയഴാശിത്തഭാണ്.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച പ്രകതയേ 
ഄരിമിപ് ആ.തന്റന്ന നല്ോ   ഫന്ധന്റപട്ട ഴകുപ്പുകഭധാഴിേന്റല  
ചുഭതറന്റപടുത്തു.. ആതു ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്   കൃതയഭാമി കഭാണിട്ടര്  ന്റേയ്യണം. ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിേ്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി  16.02.2018-നു തന്റന്ന  കമാഗം കേര്ന്ന്  
ഄംഗീോയ നടഩടിേ്   പൂര്ത്തിമാക്കണം. 

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

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരര്  
3)നഗയോയയ ഡമരരര്  

4) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5) എല്ലാ ജില്ലാ േലരര്ഭാരും 

 
3.6 ന്റഩാതുഴിബാഗത്തില്ന്റപടുന്ന  ഴിധഴേലാമഴരുന്റട  ന്റഩണ്ഭക്ക്ക്ക് 30,000/- രൂഩ 
നിയക്കില്  ഴിഴാസ ധനഷസാമം  ഄടുത്ത ഴര്ശം  മുതല്  (2019-20) നല്ോവന്ന 
താണ്. ഴരുഭാന ഩയിധി 2.00 റക്ഷം രൂഩ 

നടഩടി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
 
3.7 ആടഭറന്നുടി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ന്റനറ്റ് േണക്ഷ    നല്കുന്നതിന്  CSR  പ്്  
റബിന്നുന്നതടക്കമുള്ളതിന്റെ  ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്ട്ട് നല്ോ   ഩട്ടിേഴര്ഗ  
ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരരന്റര  ചുഭതറന്റപടുത്തി.  
 

നടഩടി :-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
2)ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരരര്  
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ഄയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  25.01.2019-ന്ററ േത്തും ഄയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന്റെ  22.11.2018, 07.01.2019 എന്നീ തീമതിേലിന്ററ  േത്തും  
14.11.2018-ന്ററ 4(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
 

കപ്രാ.നം 235/19    ഄടെല്  18,00,000/- രൂഩ (തനത് പ ്്) 
  349/19(SCP)   ഄടെല്  19,00,000/- രൂഩ 

(കലാക്ക് ഴിസിതം 7,98,500/-  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  11,01,500/- രൂഩ ) 

കഩയ്:-  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ന്നും  ന്റഩാതു ഴിബാഗത്തിനുഭാമി  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് 
യ്് കപ്രാജര് നടപാക്കാ   ഈകേവിന്നു..  ഗുണകബാക്തൃ കുടുംഫങ്ങ്  20 കഩര് .         
ആതിനാമി 32 ന്റഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങി 2 നിറ ന്റേട്ടിടഭാണ് ഩണിമാ   
ഈകേവിന്നുന്നത്. സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േിമാല്  കരാട്ടരി്ലബഫ്  ഴീട് ഷൗജനയഭാമി 
ഩണിതു നല്കുന്റഭന്ന്  ധായണമാമിട്ടു്്. ഗുണകബാക്താക്ക്  ഭൂയസിത-ബഴനയസിത 
യാമഴര്ന്നുള്ള  ലറപ് റിേില്  ഈ്ന്റപട്ടഴയാണ്.  രു കുടുംഫത്തിന് 3 ന്റഷെ് 
സ്ഥറം  എന്ന ഭാനശണ്ഡവം  സ്ഥറകത്തകുന്നതള്ള ഴളിയുന്റട ഴീതി 5 ഭീറ്റര്  എന്നതും  
ളിഴാക്കി നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.2തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  09.10.2018-ന്ററ  DTP/D-3/4789/17-ാാാം  
നമ്പര്  േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട  31.12.2018-ന്ററ  കമാഗ തീരുഭാനവം  
(ഖണ്ഡിേ 4.32) തൃശൂര്  -DPC യുന്റട 24.03.2018-ന്ററ കമാഗ തീരുഭാനവം  (LSGD - 
DA1/664/18/LSGD) 
 
കുട്ടിേ്ക്കിടമിന്ററ  ബുദ്ധ്ിഩയഭാമ  ന്റഴകഴിലിേ്, ഒട്ടിഷം, ന്റഷരിബ്രല്  ഩാ്ഷി, 
തുടങ്ങിമഴ കനയിടുന്നതിന് ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴയക്തിേളുന്റട കക്ഷഭവം, ഴിേഷനവം  

റക്ഷയഭാക്കി തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  “പാബാപ്തി” എന്ന കഩയില്  രു ജില്ലാതറ 
ബിന്നകവശി ഴിബഴകേന്ദ്രം (DDRC) സ്ഥാഩിന്നു.്്. ആത്തയം കുട്ടിേന്റല  ഩയിേയിന്നുന്ന 
തിനുള്ള  ന്റഷെരിന്റെ  ന്റേട്ടിട നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീേയിച്ചാല്  ഈട   തന്റന്ന  
പ്രഴര്ത്തനം തുടങ്ങണം. ആതിന് അശയന്റത്ത യ്് ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  അഴവയഭാമി 
ഴരുന്ന  ന്റേറഴ് തൃശൂര്  ജില്ലമിന്ററ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്  
േന്റ്ത്താ   ഈകേവിന്നു..  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്  ഇ തുേ 

തീരുഭാനം:- 
 

1) ലറപ് ഭിശന്റെ ന്നാം ഘട്ട ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  
എത്ര കഩരു്്, ഄഴര്ക്കാഴവയഭാമ ബഴനം നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ോ   ഭതിമാമ പ്്  റബയഭാകണാ തുടങ്ങിമഴ 
ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്  ഩയികവാധിച്ച്  
രികപാര്ട്ട് നല്ോ   നിര്കേവിന്നു.. രികപാര്ട്ടിന്റെ 
ഄടിസ്ഥാനത്തില്   ഩിന്നീട് ഩയിഗണിന്നും. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
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കവഖയിക്കാ   ഄനുഭതി കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട  31.12.2018-ന്ററ  
കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിച്ചിരു.ന്റഴെിലം ആതികേല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
തറത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട  ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുന്റട  കമാഗം കൂടി  
തീരുഭാനന്റഭടുത്ത് ഄരിമിക്കാ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  നിര് കേവിച്ചിരു.. 
 ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുന്റട  24.03.2018-ന്ററ  കമാഗത്തില്  താന്റളപരയും 
പ്രോയം  ഴിബഴ ഷഭാസയണം നടത്താ   തീരുഭാനിച്ചിട്ടുന്റ്.ം  ആതനുഷയിച്ച്  
ഄനുഭതി നല്േണന്റഭന്നതും ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
1)ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   - 50,000/- രൂഩ 
2)കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  - 1,00,000/- രൂഩ 
3)മുനിഷിപാറിറ്റി   - 1,00,000/- രൂഩ 
4) കോര്പകരശ       - 10,00,000/- രൂഩ 
5) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   -  50,00,000/- രൂഩ 

 

4.3 തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

  തൃശൂര്  ജില്ലാ േലരടെന്റട 21.03.2018-ന്ററ േത്ത് (LSGD - DB4/85/2018 - LSGD) 
തൃശൂര്  ജില്ലമില്  ഴകമാജന ഩയിഩാറന  ഩദ്ധ്തിയുന്റട അസൂത്രണം, നിര്ഴസണം, 

ഏകോഩനം  എന്നിഴയ്ക്കാമി  “സുവാന്തം - ന്റഷാലഷറ്റി  കപാര്  ന്റേമര്   അെ് 

േംഩാശ  ”  എന്ന കഩയില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് ഄദ്ധ്യക്ഷനായും  ജില്ലാ 
േലരര്  ന്റഷരട്ടരിമായും  ന്റഷാലഷറ്റി യജിേര്  ന്റേയ്ത് പ്രഴര്ത്തനം  
അയംബിച്ചിട്ടു്്.  ഇ  ന്റഷാലഷറ്റിമില്  താന്റളപരയുന്ന  നിയക്കില്  ഒകയാ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനും  ഄംഗതൃ പീഷ് എടുക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   - 1.00 റക്ഷം രൂഩ 

2)  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   - 1.00    ” 

3) മുനിഷിപാറിറ്റി    - 2.00    ” 

4) കോര്പകരശ     - 10.00   ” 

5) ജില്ലാ   ഩഞ്ചാമത്ത്   - 10.00 റക്ഷം  
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഇ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുന്റട  ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാരുന്റട കമാഗം  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില്  ഴിലിച്ച് മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ പ്രോയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുേ 
നല്ോ   തയ്യാരാന്റണെില്  തുേ ലേഭാരാ   
ഄനുഭതി  നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം:- 
 

ആപ്രോയം  ന്റഷാലഷറ്റി രൂഩിേയിച്ച്  ഇ കപ്രാജര് 
നടപാന്നുന്നത്  ഄബിോഭയഭന്റല്ലന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
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4.4 ഭാരകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 11.01.19-ന്ററ േത്ത് (SRG 19/19  CC 3/19) 
കപ്രാ.നം 201/19   ഄടെല്  2,49,793/ രൂഩ (ഴിേഷന പ്്) 
    
കഩയ്:- സ്കൂലില്  എയകരാഫിേ് ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ണിണിറ്റ് 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  യ്് സ്കൂളുേലില്  1,50,000/- രൂഩാ നിയക്കില്   എയകരാഫിേ് ഭാറിനയ 
ഷംസ്ക്കയണ ണിണിറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാ   21.03.2018-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഄനുഭതി നല്േിമിരു..  കപ്രാജര് നടപാന്നുന്നത്  IRTC മുകഖനമാണ്.  IRTC  
നല്േിമ  ണിണിറ്റ് നിയക്ക്  2,43,694/- രൂഩമാണ്. രോതുക്കിമ നിയക്കില്  കപ്രാജര് 
നടപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 
 

4.5 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  21.01.2019-ന്ററ േത്തും  കുറ്റിപ്പുരം  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  17.01.2019-ന്ററ േത്തും  D - 270/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
(SRG 62/19/  CC 55/19) 
 
ഐ.എ.ലഴ ഩദ്ധ്തിന്നു റബിച്ച തുേമില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  ഄക്കൗ്ില്  
64,15,934/- രൂഩ  ന്റേറഴളിക്കാന്റത  ഭിച്ചമു്്. ഇ തുേ  ോറ ഴര്ശന്റക്കടുതിമില്  
ഴീടു  തേര്ന്നഴര്ക്ക്  ഴീട് രിപമര്  ന്റേയ്യുന്നതിന് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് . 
 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  

4.6 ന്റോല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

ന്റോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  23.01.2019-ന്ററ േത്ത്  (SRG 89/19  CC - 70/19) 
 

കപ്രാ.നം. 509/19     ഄടെല്  34,00,000/- രൂഩ  
കഩയ് :- േിതര ലേപറ്റപാറം നിര്മ്മാണം      
േിതര ഩഞ്ചാമത്തില്  ഩാറവം  ഄകപ്രാച്ച് കരാക്ം  ആരികഗശ   ഴകുപ്പു മുകഖന  
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. 
ഩാറത്തിന് 4.00 ഭീറ്റര്  ഴീതിയും  ഄകപ്രാച്ച് കരാഡിന്  4.50 ഭീറ്റര്  ഴീതിയുഭാണുള്ളത്. 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് എടുന്നുന്ന കരാഡിന്  കുരഞ്ഞത് 6 ഭീറ്റര്  ഴീതി  കഴണന്റഭന്ന 
നിഫന്ധനയുമു്്.  ആന്റതാളിഴാക്കി നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു  ഩയികവാധിച്ച് ഷാകെതിോനുഭതി നല്കേ്ത്  
പാേിതൃ ഭിശ   അണ്.  പാേിതൃ ഭിശ   നല്കുന്ന 
ഷാകെതിോനുഭതി തുേ  എത്രമാകണാ അ നിയക്ക് 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്  
 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രലമത്തില്  തേര്ന്ന ഴീടുേ്  രിപമര്  ന്റേയ്യുന്നതിന്  
ദുയിതാവൃാഷ നിധിമില്  നി.ം ധനഷസാമം  
നല്കു.്്.  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
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4.7 ഭണ്കരാതുരുത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ന്റോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  01.12.2018ന്ററ േത്തും ഭണ്കരാ തുരുത്ത്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുന്റട 14.11.2018-ന്ററ IV(4)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  
കപ്രാ.നം. 107/19   ഄടെല്  6,50,000/- രൂഩ     
കഩയ് :- ഩയിസ്ഥിതി ഷൗൃദശ ബഴനം 
കഴറികമറ്റ - ന്റഴള്ളന്റപാക്ക ഫാധിത  പ്രകശവങ്ങലില്  ബായം കുരഞ്ഞതും  ശീര്ഘോറം  
ഇടു നില്ന്നുന്നതും  ഩയിസ്ഥിതിക്ക് ഄനുകമാജയവഭാമ  ഩയിസ്ഥിതി ഷൗൃദശ ബഴനം  
എന്ന രു നൂതന  കപ്രാജര് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ആതിന്റെ രൂഩേല്ഩന  ന്റോല്ലം 
TKM  എഞ്ചനീമരിംഗ് കോകലജാണ്  തയ്യാരാക്കിമത്. ഇ കപ്രാജര് നടപാക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

4.8 േടത്തനാട് കോക്കനട്ട് ന്റപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 

 േടത്തനാട് കോക്കനട്ട് ന്റപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി ന്റേമര്ഭാന്റെ 23.01.2019-ന്ററ േത്ത്  
          
േടത്തനാട് കോക്കനട്ട് ന്റപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിയുന്റട ഩയിധിമില്  ഴരുന്ന  കു.മ്മല്, 
തൂകണയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും ഄതില്ന്റപടുന്ന ഩതിനാല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  
കോളികക്കാട് ജില്ലാ  ഩഞ്ചാമത്തുഭാമി കേര്. ോര്ശിേ മൂറയഴര്ദ്ധ്ിത ഈ്നങന്നങ്ങളുന്റട  
ഷംബയണവം ഴിഩണനവം  നടത്തുന്ന ഩദ്ധ്തി നടപാക്കാനുകേവിന്നു..  ആതിനാമി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  (14 എണ്ണം)  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും  (2 എണ്ണം) 5.00 റക്ഷം 
രൂഩ  ഴീതവം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതവം രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ാമി 
േമ്പനിന്നു നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഩാറത്തികനാടു കേര്.ള്ള ഄകപ്രാച്ച് കരാഡ് 
അമതിനാല്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു..  
ആരികഗശ   ഴകുപിന്റെ ഄനുഭതികമാന്റട  തകേവ 
ഷൃമം ബയണ ഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ്  ഴിബാഗം 
തന്റന്ന  നിര്മ്മാണം നടകത്ത്താണ്.  ന്റഡകപാഷിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിമാമി നടപാക്കാവന്നതല്ല.  

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

 

രു ഭാതൃേ എന്ന നിറമിറാമതിനാല്  (രു ബഴനം 
ഭാത്രം)പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം  :- 
 

1) കോക്കനട്ട് ന്റപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിയുന്റട കഷഴന 
ഩയിധിമില്  ഴരുന്ന കു.മ്മല്, തുകണയി  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുേളും ഄതിനുേീളില്  ഴരുന്ന ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തുേളും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും  കമാഗം  
കേര്ന്ന് തീരുഭാനന്റഭടുന്നുേയും ആതിനാമി  ഄനുകമാ 
ജയഭാമ ഷംയുക്ത കപ്രാജര് തയ്യാരാന്നുേയും ന്റേയ്യുന്ന 
മുരയ്ക്ക്  ആതു നടപാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..  

2) ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ കനതൃതൃത്തില്  
ഫന്ധന്റപട്ട തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങന്റല  
ഈ്ന്റപടുത്തി പ്രകതയേ കഭാണിട്ടരിംഗ് ഷഭിതി രൂഩീേയി 



18 
 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  
4.9 ഄതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  04.12.2018 -ന്ററ PLG.220/18-
19/DPC/DPO/തിരു.-CC നമ്പര്  േത്തും  ഄതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  03.12.2018-ന്ററ  BP2/275/2017/ATR നമ്പര്  േത്തും  

     
കപ്രാ.നം 92/19   ഄടെല്   21,50,160/- രൂഩ     
കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േട്ടില്, പ്രശര്/ഷുഗര്  ഩയികവാധനാ ഈഩേയണങ്ങ്, ഭറ്റ് 

ഈഩേയണങ്ങ്  
2018-19 ഴാര് ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േട്ടില് , പ്രശര്-ഷുഗര്  
ഩയികവാധനാ  ഈഩേയണങ്ങ് , ന്റനബുലറഷരടക്കമുള്ള  ഭറ്റ് ഈഩേയണങ്ങ്   
എന്നിഴ നല്ോനുള്ള കപ്രാജരിന് പ്രകതയേ  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.10 ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ന്റോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  21.12.2018-ന്ററ േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുന്റട  30.11.2018-ന്ററ  കമാഗ തീരുഭാനവം ( SRG - 1227/18    CC 770/18) 
         
കപ്രാ.നം 136/19   ഄടെല്   1,79,779/-  രൂഩ 
കഩയ് - മാര്ട്ട് ഄംഗ ഴാടി 
നിറഴില്  ന്റേട്ടിടം ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കി  പ്രഴര്ത്തനം നട.ഴരുന്ന  ഄെണഴാടിക്ക് 
േംമ്പൂട്ടര്, യു.ഩി.എഷ്,  കഫഫി ന്റഩമിെിംഗ്ഷ്,  കൂലര് , ഒഡികമാ ഷിേം 
ന്റേമര്/കടഫി്, ആറക്ട്രിപികക്കശ   മുതറാമഴ നല്ോ   ഄനുഭതി 
അഴവയന്റപട്ടിയിന്നു..  ഫന്ധന്റപട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു തുേ ലേഭാരി കപ്രാജര് 
നടപാക്കാ   30.11.2018-ന്ററ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  കമാഗം  നിര്കേവിച്ചിരു..   
ആത് സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജര് അണ്.  ഄതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിച്ച കബശഗതി കപ്രാജരില്  ഴരുത്താ    േളിമാത്തതുന്റോ്്  കപ്രാജരില്  
ഈ്ന്റപടുത്തിമിരുന്നതു കഩാന്ററ  കനയിട്ട് നടപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

4.11 മുള്ള ന്റോല്ലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  27.12.2018-ന്ററ േത്ത് ( SRG 1269/18- 
CC/759/18) 
കപ്രാ.നം 146/18   ഄടെല്   4,72,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കടാഩ് 

ന്നുേയും രികഴാ്ഴിംഗ് പ്ിന്റെ ഈഩകമാഗ 
ഭടക്കമുള്ള  ോയയങ്ങ്  കഭാണിറ്റരിംഗ്  നടകത്ത്തു 
ഭാണ്. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  

 

തീരുഭാനം:- 
 

സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജരാമതിനാല്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്  
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2017-18-ല്  16 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  നല്ോനാമി റാഩ് കടാഩ്  ഴാങ്ങി . 13 കഩര്  
ഭാത്രകഭ  വയിമാമ കയഖേ്  നല്േിയുളൂ എ.  കവശിന്നുന്ന 3 റാഩ് കടാഩ്  2018-19-ന്ററ 
ഗുണകബാക്തൃ റിേിലള്ളഴര്ക്ക് നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 
4.12മുട്ടില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  27.12.20018-ന്ററ  േത്ത് (SRG/1270/18  CC 
755/18)  
 

കപ്രാ.നം  180/19             ഄടെല്  4,00,000/- റക്ഷം രൂഩ  

കഩയ് – വൃദ്ധ്ര്ക്ക് ണികരാഩയ   ക്ലബാഷറ്റ് 
ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക്  ണികരാഩയ   ക്ലബാഷറ്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജര് ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്.  ആത് നടപാക്കാ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി  
നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

4.13  ഈമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ന്റോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 28.12.2018-ന്ററ േത്ത്  (SRG 1272/18  CC 
782/18) 
കപ്രാ.നം  279/19             ഄടെല്  10,00,000/- രൂഩ 

കഩയ് – ഄെണഴാടി ന്റേട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു ഴിസിതം 
നല്േല്  

ഈമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  5 ഄെണഴാടിേ്  (നം. 5,19,34,36,32) ന്റഴട്ടിക്കഴറ  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  നിര്മ്മിന്നു.്്. ആതിനാമി  4.00 റക്ഷം രൂഩ   ഴീതം അന്റേ 
20,00,000/- രൂഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലേഭാരി. പ്് 
ഄഩയയാപ്തഭാമതിനാല്  10.00 റക്ഷം  രൂഩ കൂടി ഄധിേഭാമി  കഴണന്റഭന്ന് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  ഄരിമിച്ചിട്ടു്്.  ഄനുപൂയേ കഩാശോസായ ഩയിഩാടിമില്   കേന്ദ്ര 
ഴിസിതഭാമി റബിച്ച  26,47,431/- രൂഩ  ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ ഄക്കൗ്ില്  ഈ്്.  ആതില്  
12,23,890/- രൂഩ  ഇ ഴര്ശം കഩാശോസായത്തിന്  ഭാറ്റി ഴച്ചു. ഫാക്കി തുേമില്  
നിന്ന്  10,00,000/- രൂഩ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു ലേഭാരാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

തീരുഭാനം:- 
 
 ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

1) ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
2) ആകതകഩാന്ററ  2,00,000/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഩട്ടിേജാതി 
ഴിബാഗത്തിന്ററ വൃദ്ധ്ര്ന്നുള്ള കപ്രാജകളുടം നടപാക്കാവന്നതല്ല. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
  

ഄെണഴാടി ന്റേട്ടിടം  നിര്മ്മികക്ക് ചുഭതറ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിനാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു തുേ ലേഭാരിമ യീതി 
വയിമല്ല  എ. കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  
ഴിവശീേയണം നല്േണം. ഄനുഭതി ഩയിഗണിച്ചില്ല. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്  
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4.14  ഈമ്മന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ന്റോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷടെന്റട  28.12.2018-ന്ററ േത്ത് (SRG 1273/18  CC781/18) 
 

കപ്രാ.നം.24/19    ഄടെല്    10,00,000/- രൂഩ (SCP)  
കഩയ്:-   എഷ്.ഷി. ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക്  ഩകനമുരി  
ഩട്ടിേജാതി ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക്  ഩകനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന്  ഭാര്ഗകയഖ 
പ്രോയം  ഄഡൃാ ഷാമി  50,000/- രൂഩ  നല്ോം. ആത് 1,00,000/- രൂഩമാമി  
ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

4.15 ന്റഴളൂ എര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷടെന്റട  29.12.2018-ന്ററ േത്ത് (SRG  1277/18  
CC - 773/18)     
ഩഞ്ചാമത്തില് 7,59,44,974/- രൂഩയുന്റട  ജറനിധി കപ്രാജര് നടപാന്നു.്്. ആതിന്റെ 
15 വതഭാനം  തുേമാമ 1,13,91,746/-  രൂഩ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ജറനിധിക്ക്  
നല്േണം. േളിഞ്ഞ ഴര്ശങ്ങലിറാമി  1,10,55,000/- രൂഩ  ജറനിധിക്ക് ലേഭാരി. 
കവശിന്നുന്ന  തുേ 3,36,746/- രൂഩ. ഇ തുേ  ജറനിധിമികറയ്ക്കടയ്ക്കാ    
ോഷരകഗാഡ് ഷഫ് ട്ടൃശരിമില്   ഫില്  ഷഭര്പിച്ചുന്റഴെിലം  ജറനിധിക്ക് പ്്  
ന്റഡകപാഷിറ്റ് ന്റേയ്യാവന്നതല്ല എന്ന ോയണത്താല്  ഫില്  ഭടക്കി.  തുേ 
ജറനിധിമില്  ന്റഡകപാഷിറ്റ് ന്റേയ്യാ   ഄനുഭതി നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.16  ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 31.01.19 ന്ററ േത്ത് (SRG-138/19. CC 
102/19)) 
കപ്രാ.നം  126/19                ഄടെല്  32,00,000/- രൂഩ  

       (ഴിേഷനപ്് – 22,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം – 10,00,000/-രൂഩ) 
കഩയ് – എം.എ .റക്ഷം ഴീട് ആയട്ടഴീട് റ്റ ഴീടാക്കല്  (SCP) 
ഩഞ്ചാമത്തില്  10 ആയട്ടഴീടുേ്  റ്റ ഴീടാന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജകളുട ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. ആതു നടപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

തീരുഭാനം:- 
 

1) അഴവയം നിയഷിച്ചു 
2) ഗുണകബാക്താഴിന് നിര്മ്മാണം ബുദ്ധ്ിമുട്ടാന്റണെില്  
കുടുംഫശ്രീയുന്റട നിര്മ്മാണ ണിണിറ്റിന്റന  
ഏല്പിക്കാവന്നതാണ്. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് അഴവയഭാമ  നിര്കേവം  ട്ടൃശരി 
ഡമരരര്  മുകഖന  ഷബ്ട്ട്ടൃശരിന്നു നല്ോന്റഭന്ന്  ധനഴകുപ് 
ഄഡീശണല്  ന്റഷരട്ടരി  ഄരിമിച്ചു.  

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്  
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4.17  ഏളംകുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 31.01.19 ന്ററ േത്ത് (SRG-137/19. CC 
102/19)) 
കപ്രാ.നം  120/19               ഄടെല്  31,00,000/- രൂഩ  

      (ഴിേഷനപ്് – 2,20,000/-രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം – 5,00,000/-രൂഩ 
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 11,00,000/- രൂഩ 
തനത് പ്് 12,80,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – എം.എ .റക്ഷം ഴീട് ആയട്ടഴീട് റ്റഴീടാക്കല്  (ജനരല് ) 
ഩഞ്ചാമത്തില്  10 ആയട്ട ഴീടുേന്റല റ്റ ഴീടാന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര് ഴാര്ശിേ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. ആതു നടപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

 

4.18  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

 എരണാകുലം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 29.12.18 ന്ററ േത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ 
17.12.18 ന്ററ DP3-4327/18-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 1278/18 
CC.760/18) 
കപ്രാ.നം  491/18               ഄടെല്  45,00,000/- രൂഩ    

കഩയ് – ോമനാട് റിഫ്റ്റ് ആരികഗശ   
 

ജില്ലമിന്ററ ഭാരാടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ോമനാട് റിഫ്റ്റ് ആരികഗശ   െീഭിന്റന 
അശ്രമിച്ച് ഷഭീഩപ്രകശവത്ത് കൃശിക്കാമി ജറകഷേനഷൗേയയന്റഭാരുക്കാ   
ഈകേവിന്നു.. ആതിനാമി MLASDF- ല്  നിന്ന് രോതിമ കഭാകട്ടാര്  ഴാങ്ങി. ഇ കഭാകട്ടാര്  
പ്രഴര്ത്തിപിക്കാ   എച്ച്.റ്റി ട്ടൃാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 45.00 റക്ഷം രൂഩ 
ലഭനര്  ആരികഗശ   ഡിപാര്ട്ടുന്റഭെിന് ഡികപാഷിറ്റ് ന്റേയ്യാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

തീരുഭാനം:- 
 
 
 
 

ലറപ് ഭിശ   അശയഘട്ടത്തിന്ററ (ഭൂഭിയുള്ള ബഴന 
യസിതര്) ഗുണകബാക്താക്കളുന്റട  ബഴന നിര്മ്മാണ 
ഩദ്ധ്തിക്ക് മുടക്കം ഈ്ാേരുന്റതന്ന  നിഫന്ധനകമാന്റട  
ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ലറപ് ഭിശ   അശയഘട്ടത്തിന്ററ (ഭൂഭിയുള്ള ബഴന 
യസിതര്) ഗുണകബാക്താക്കളുന്റട  ബഴന നിര്മ്മാണ 
ഩദ്ധ്തിക്ക് മുടക്കം ഈ്ാേരുന്റതന്ന  നിഫന്ധനകമാന്റട  
ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്  

തീരുഭാനം:- 
 

ട്ടൃാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩികക്ക്ത്  KSEB അണ്. 
എന്നാല്  തുേ ലഭനര്  ആരികഗശ   ഴകുപിന് 
ന്റഡകപാഷിറ്റ് ന്റേയ്യാ   ഄനുഭതി അഴവയന്റപട്ടിയിന്നു..  
ആതില്  ഴയക്തതമില്ല  എന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.   
ഩയിഗണിച്ചില്ല.  ഴയക്തത ഴരുത്തി ഷഭര്പിക്കണം. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.19  മുടന്നുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 29.12.18 ന്ററ േത്തും (SRG 1280/18 
CC.549/18) 

 
 

2009-10  ഴാര് ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  എം.എ   റക്ഷം ഴീട് രോനര്  നിര്മ്മാണത്തിനു 
ഭാറ്റിഴച്ച ഩദ്ധ്തി ഴിസിതവം സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴിസിതവം ഈ്പന്റട അന്റേ 15.00 
റക്ഷം രൂഩ ട്ടൃശരി എഷ്.ഫി. ഄക്കൗ്ില്്. ഇ ഩദ്ധ്തി ഈകഩക്ഷിച്ചു. ഇ തുേ 
ലറപ് PMAY ഩദ്ധ്തിക്ക് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

4.20 മുടന്നുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാപ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷടെന്റട 29.12.2018-ന്ററ േത്ത് (SRG 1281/18 CC 
587/18 

    
കപ്രാ.നം.36/19    ഄടെല്    10,40,000/- രൂഩ 
 കഩയ്:-   ഴീട് ഴാഷകമാഗയഭാക്കല്  (SCP) 
 ഴീട് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാനുള്ള  ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ശ്രീ. വിഴയാജ , 
േയിമാട്ടില്  എന്ന അ്  ഈ്ന്റപട്ടിട്ടു്്.  ആമാളുന്റട ഴീടിന് 7  ഴര്ശന്റത്ത  
ഩളക്കകഭയുളൂ എ. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  8 ഴര്ശം േളികഞ്ഞ  ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക്  
ധനഷസാമം  നല്ോ   േളിണി. ധനഷസാമം നല്ോ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി  
ഷംഫന്ധിച്ച്.   

 

  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 

4.21 കുടുംഫശ്രീ ഭിശ   
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരടെന്റട 30.01.2019-ന്ററ കുരിപ്പും കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുന്റട 17.01.2019-ന്ററ ഷി.ഷി. തീരുഭാനവം  
 
ലറപ് ഭിശ   ഄടക്കമുള്ള ബഴന നിര്മ്മാണ കപ്രാജകളുടേലില്  ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് 
കനയിട്ട് ബഴനങ്ങ്  നിര്മ്മിച്ച് പൂര്ത്തീേയിന്നുഴാ   േളിമാത്ത ഷാസേയയത്തികറാ  
ഗുണകബാക്താക്ക്  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേ്  മുഖാന്തിയം  നിര്മ്മിക്കാ   
താ്നങയയന്റപടുന്ന ഷാസേയയത്തികറാ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ലറപ് 
ഭിശനടക്കമുള്ള  ബഴന നിര്മ്മാണ ചുഭതറ  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേന്റല  
ഏല്പിക്കാവന്നതാന്റണന്ന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട  17.01.2019-ന്ററ   
കമാഗത്തില്  തീരുഭാനിച്ചിരു..  ഗക്ക്ക്   ലേഭാടെന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച  തീരുഭാനം  
ഩിന്നീട് ഄരിമിന്നുന്റഭന്നാണ് തീരുഭാനിച്ചിരുന്നത്. 
 കുടുംഫശ്രീ ബഴന നിര്മ്മാണ പ്പുപ്പുേ്  ഴീടു ഩണി ഏന്ററ്റടുന്നുന്ന  ഷാസേയയത്തില്  
ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനാഴവയഭാമ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഗുണകബാക്താഴിന്റെ 

   

തീരുഭാനം:- 
 

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

 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
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ഷമ്മതകത്താന്റട  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്ക് കനയിട്ട് കുടുംഫശ്രീ ബഴന 
നിര്മ്മാണ  പ്പുപ്പുേ്ക്ക് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് . 


 
 
 
4.22 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  25.01.2019-ന്ററ േത്തും  കോട്ടമം ജില്ലാ 
കസ്പാര്്ഷ്  േൗണ്ഷില്  ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  21.01.2019-ന്ററ KDSC/225/2019-ാാാം നമ്പര്   
േത്തും 31.12.2018-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവം  (ഖണ്ഡിേ 
4.20)   (SRG 99/19/  CC 76/19)   
 

കപ്രാ.നം.605/19    ഄടെല്   5,00,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷന പ്് - 4,78,819/- രൂഩ) 
                     (കരാഡിതയ ന്റഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്  - 21,181/- രൂഩ) 

    കഩയ്:-   ഄമര്ന്നുന്നം ഡിഴിശനില്  സ്കൂളുേലില്  കഴാലിഫാ്, ഫാസ്ക്കറ്റ് ഫാ്, 
ഫു്ഫാ്  ഩയിവീറനം  

 
ഄമര്ന്നുന്നം ഡിഴിശനിന്ററ  7 മുതല്  9 ഴന്റയയുള്ള ്ലബാസ്സുേലിന്ററ  എല്ലാ എയഡഡ് 
ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിന്ററ  കുട്ടിേ്ന്നും,  കഴാലിഫാ്, ഫാസ്ക്കറ്റ് ഫാ്,  ഫുട് ഫാ്  
ഩയിവീറനത്തിന് ഄനുഭതി അഴവയന്റപട്ടിരു..  ഇ പ്രകശവന്റത്ത  കസ്പാര്്ഷ് 
ഭിേഴ,് പ്രകതയേത, ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങ  ് എന്നിഴ ഷംഫന്ധിച്ച ്  ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ ്
േൗണ്ഷിറിന്റെ രികപാര്ട്ട് ഷസിതം ഷഭര്പിക്കാ   31.12.2018-ന്ററ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം  നിര്കേവിച്ചിരു.. ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ ്
േൗണ്ഷില്  ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  രികപാര്ട്ട് ഷസിതം  ഄനുഭതിക്ക് ഷഭര്പിച്ചിയിന്നു.. 
ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഗുണകബാക്താഴിന്റെ ഷമ്മതം കൂടി ഴാങ്ങണന്റഭന്ന  
നിഫന്ധനകമാന്റട  ഄനുഴശനീമഭാമ ഗക്ക്ക്  കുടുംഫശ്രീ 
ബഴന നിര്മ്മാണ ണിണിറ്റുേ്ക്ക്  കനയിട്ടു നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

1) ഡിഴിശ   തറത്തിലള്ള  കപ്രാജകളുടേ്  ഩയിഗണി 
കക്ക്തിന്റല്ലന്ന് 17.01.2019-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിച്ചിരു.. 

2)  കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷില്  ന്റഷരട്ടരിയുന്റട രികപാര്ട്ടു 
പ്രോയം ഇ പ്രകശവത്ത് കസ്പാര്്ഷ് ഷംഫന്ധിച്ച  
പ്രകതയേ സ്ഥാഩനങ്ങകലാ  ഭറ്റു കഭേേകലാ ആല്ല. ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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4.23 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  25.01.2019-ന്ററ േത്തും  കോട്ടമം ജില്ലാ 
കസ്പാര്്ഷ്  േൗണ്ഷില്  ന്റഷരട്ടരി യുന്റട  21.01.2019-ന്ററ KSSC/225/2019-ാാാം 
നമ്പര്    േത്തും 31.12.2018-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനവം  
(ഖണ്ഡിേ 4.43)   (SRG 98/19/  CC 77/19) 

    
കപ്രാ.നം.606/19    ഄടെല്   4,90,000/- രൂഩ 
കഩയ്:-   ഄമര്ന്നുന്നം ഡിഴിശനിന്ററ ഴിഴിധ സ്കൂളുേലില്  കസ്പാര്്ഷ് േിറ്റും, 

ഄഭമന്നൂര്  ലസസ്ക്കൂലിന്  കറാംഗ്ജംഩ് ഩിറ്റും 
ഄമര്ന്നുന്നം ഡിഴിശനിന്ററ   ഴിഴിധ സ്കൂളുേലികറയ്ക്ക് കസ്പാര്്ഷ് േിറ്റും  ( 2 ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂളും 4 എയഡഡ് സ്കൂളും) ഄഭമന്നൂര്  സ്കൂലിന്  (എയഡഡ്) കറാംഗ്ജംഩ് ഩിറ്റും  
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജര് നടപാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയന്റപട്ടിരു.. ഇ 
പ്രകശവന്റത്ത കസ്പാര്്ഷ്  ഭിേഴ്, പ്രകതയേത  ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങ്  ആഴ ഷംഫന്ധിച്ച്  
ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷിറിന്റെ  രികപാര്ട്ട് ഷസിതം ഷഭര്പിക്കാ   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട  31.12.2018-ന്ററ കമാഗം നിര്കേവിച്ചിരു.. ജില്ലാ 
കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷിറിന്റെ  രികപാര്ട്ട് ഷസിതം ഄനുഭതിക്കാമി  ഷഭര്പിച്ചി 
യിന്നു.. ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.24 ന്റഩയിഞ്ഞനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  27.12.2018-ന്ററ േത്ത് (SRG 1261/18/CC -750/18) 

    
കപ്രാ.നം.147/19    ഄടെല്   6,50,000/- രൂഩ 
   

    കഩയ്:-   ഷാധുക്കലാമ ഴിധഴേളുന്റട  ന്റഩണ്ഭക്ക്ക്ക്  ഴിഴാസധനഷസാമം 
ജനരല്   ഴിബാഗത്തില്ന്റപടുന്ന  ഴിധഴേലാമഴരുന്റട ന്റഩണ്ഭക്ക്ക്ക്  ഴിഴാസ 
ധനഷസാമത്തിന് കപ്രാജര് ഇ ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്. 
ഭാര്ഗകയഖമില്  ആത് ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാല്   പ്രകതയേ ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

 
 
 

തീരുഭാനം:- 
 

1) ഡിഴിശ   തറത്തിലള്ള  കപ്രാജകളുടേ്  ഩയിഗണി 
കക്ക്തിന്റല്ലന്ന് 17.01.2019-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിച്ചിരു.. 

2)  കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷില്  ന്റഷരട്ടരിയുന്റട രികപാര്ട്ടു 
പ്രോയം ഇ പ്രകശവത്ത് കസ്പാര്്ഷ് ഷംഫന്ധിച്ച  
പ്രകതയേ സ്ഥാഩനങ്ങകലാ  ഭറ്റു കഭേേകലാ ആല്ല. ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി  നല്കു.. 30,000/-  രൂഩ നിയക്കില്  
നല്ോവന്നതാണ്. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.25 ോറടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  29.12.2018-ന്ററ  േത്ത് (SRG - 1282/18   
CC - 574/18) 

    
കപ്രാ.നം.79/19    ഄടെല്   8,00,000/- രൂഩ 
  
കഩയ്:-  റക്ഷം ഴീട് റ്റ ഴീടാക്കല്  (SCP) 
എം.എ   ബഴന ഩദ്ധ്തിമിന്ററ  ആയട്ട ഴീടുേ്  റ്റ ഴീടാന്നുന്നതിന്  കപ്രാജര് 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്   ഈ്ന്റപടുത്തിമിട്ടു്്.  ആതു നടപാക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
4.26 േ്ാണകശ്ശയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  07.01.2019-ന്ററ  േത്തും  േ്ാണകശ്ശയി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുന്റട  01.08.2018 -ന്ററ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം  

    
കപ്രാ.നം.119/19   ഄടെല്   2,00,000/- രൂഩ (തനത് പ ്്) 
കഩയ്:- ഗ്രന്ഥവാറേളുന്റട ഄടിസ്ഥാന ഷൗേയയ ഴിരോറീേയണം. 
ഗ്രന്ഥവാറേളുന്റട  ഄടിസ്ഥാന ഴിേഷനത്തിന്റെ ബാഗഭാമി  ലറബ്രരി 
േൗണ്ഷിറിന്റെ ഄംഗീോയമുള്ള   യണ്ടു ഴാമനവാറേ്ക്ക്  LCD കപ്രാജരടെേ്  
ഴാങ്ങി നല്േി.   ആതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
 
4.27 തിരുഴിറൃാഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  27.12.2018-ന്ററ േത്തും  തിരുഴിറൃാഭറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  10.08.2018-ന്ററ  ബയണഷഭിതിയുന്റട  21(4) -നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

    
2012-13, 2013-14 ഴര് ങ്ങലിറാമി എഷ്.ഷി.ഩി. പ്് ഈഩകമാഗിച്ച്  
(കപ്രാ.നം.192/13,192/14) ഩട്ടിേജാതി ഩയിവീറന കേന്ദ്രം എന്ന കപ്രാജര്  
നടപാന്നുേയും  ന്റേട്ടിട നിര്മ്മാണം നടത്തുേയും ന്റേയ്തു.  ആതിനാമി  49,74,712/- രൂഩ  
ന്റേറഴളിച്ചു.  ഇ ന്റേട്ടിടം ഈഩകമാഗിക്കാന്റത േിടന്നുേമാണ്.  ഇ ന്റേട്ടിടത്തില്  
ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  അയുര്കഴശ അപാഩത്രിയും  കസാഭികമാ അപാഩത്രിയും  
പ്രഴര്ത്തിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ലറപ് ഭിശ   അശയഘട്ടത്തിന്ററ  (ഭൂഭിയുള്ള  ബഴന 
യസിതര്) ഗുണകബാക്താക്കളുന്റട  ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിക്ക്  
മുടന്നും ഈ്ാഴരുന്റതന്ന നിഫന്ധനകമാന്റട ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

തീരുഭാനം:- 
 

LCD കപ്രാജരടെേ്  ഴാങ്ങി നല്േിമ  നടഩടിക്ക്  
ഷാധൂേയണം നല്കു.. എന്നാല്  ഭറ്റു 
നടഩടിരഭങ്ങ്  ഒഡിറ്റ് ഩയികവാധനയ്ക്ക് 
ഴികധമഭാമിയിന്നും. 
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  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
 

4.28 ഩരകക്കാട് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷടെന്റട  11.01.2019-ന്ററ  േത്ത്  ആകത തീമതിമിന്ററ   
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട R01- 415/18/DPC/DPO/PTA നമ്പര്  േത്തും (  SRG 6/19 
CC754/18)  
കപ്രാ.നം.74/19    ഄടെല്   85,48,020/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപ്് 64,00,000/-രൂഩ) 
 ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 21,48,020/- രൂഩ)  
കഩയ്:-  ോട്ടു മൃഗങ്ങലില്  നി.ം ഴില ഷംയക്ഷണം 
2018-19-ന്ററ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ടി ശീറ്റ് ന്റേട്ടി ഴിലഷംയക്ഷിന്നുന്ന ഇ കപ്രാജര്  
ഩയീക്ഷണാര്ഥം  കലാക്ക് ഩയിധിമിന്ററ ഏന്റതെിലം രു ഩഞ്ചാമത്തില്  
നടപാക്കാനും  ഴിജമപ്രശഭാന്റണെില്  ഭറ്റു  ഩഞ്ചാമത്തുേലില്  കൂടി ഴയാഩിപിക്കാനും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുന്റട  13.08.2018-ന്ററ  കമാഗം ഄനുഭതി നല്േിമിരു..  
േറഞ്ഞൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ആതു നടപാക്കിന്റമ.ം  ഴിജമപ്രശഭാന്റണ.ം  
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ േലരര്  ഄരിമിച്ചിട്ടു്്.  ഄതിനാല്  ഭറ്റു ഩഞ്ചാമത്തിലം  
നടപാക്കാവന്നതാന്റണ.ം പാഩാര്വ ന്റേയ്തിട്ടു്്.  ഭറ്റു ഩഞ്ചാമത്തില്  കൂടി  
നടപാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .  
 

  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ് 
4.29 ഈടുമ്പ കോറ  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  11.01.2019-ന്ററ േത്തും ഈടുമ്പ കോറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുന്റട  17.1.2018-ന്ററ 1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
കപ്രാ.നം.64/19    ഄടെല്   33,60,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപ്് 25,20,000/-രൂഩ) 
 ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 8,40,000/- രൂഩ)  
കഩയ്:-  ലജഴഴല ഴിതയണം 
ലജഴഴല ഴിതയണത്തിനുകഴ്ിയുള്ള ഇ കപ്രാജര് ഩട്ടമം ഈള്ളഴരും  
ആല്ലാത്തഴരുഭാമ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  കഴ്ി നടപാക്കാനാണ്  തയ്യാരാക്കി 
മിയിന്നുന്നത്.  ഩട്ടമം ആല്ലാത്തഴര്ന്നും  ലജഴഴലത്തിനു ധനഷസാമം നല്ോ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   

തീരുഭാനം:- 
 

എഷ്.ഷി.ഩി. പ്് ഈഩകമാഗിച്ചു നിര്മ്മിച്ച  ന്റേട്ടിടം 
ആപ്രോയം  ഈഩകമാഗിന്നുന്നത് ഄബിോഭയഭല്ല  എെിലം 
തല്ക്കാറകത്തയ്ക്ക് (ഹ്രഷൃോറകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി) ഇ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  പ്രഴര്ത്തിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..  
എത്രയുംകഴഗം  ഇ ന്റേട്ടിടം ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിന്  
ഈഩകമാഗിക്കാ   ഷാധിന്നുന്ന തിനുള്ള  ഩദ്ധ്തി 
നടപാക്കണം. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിന്റെ ോയയക്ഷഭത നിര്ഴസണ 
ഈകശയാഗസ്ഥര്  ഈരപ്പു ഴരുത്തണം. 
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  നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
4.30 Kerala State Development Corporation for  SC and ST Ltd. 

KSDC for SC & ST ന്റേമര്ഭാന്റെ  േത്ത് (റബിച്ചത് 13.12.2018) ( LSGD - 
DB4/109/2018/LSGD    SRG 120/19) 

    
10.09.2014-ന്ററ  2368/14 തഷൃബഴ ഈത്തയഴ് പ്രോയം  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങ്  ഴളി നല്കുന്ന  ബഴനങ്ങ്  ഩണമന്റപടുത്തി  ന്റശഡൂ്ഡ് ഫാകുകളേ്  ന്റഩാതു 
കഭഖറാ  ഫാകുകളേ് ,  ഷസേയണ ഫാകുകളേ്, എന്നിഴിടങ്ങലില്  നിന്ന് ഴായ്പന്റമടു 
ന്നുന്നതിന് ഄനുഴശിച്ചിട്ടു്്. ഇ സ്ഥാഩനങ്ങകലാന്റടാപം  കേയല ഷംസ്ഥാന 
ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന കോര്പകരശന്റന കൂടി ഈ്ന്റപടുത്തണന്റഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

4.31 ഄകത്താലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷടെന്റട 21.01.2019-ന്ററ േത്ത്  (SRG 54/19         
CC  237/18) 

    
കപ്രാ.നം.37/19    ഄടെല്   3,92,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- പാേിതൃ പാേിമുരി 
ന്റഩാട്ടിന്റപാലിഞ്ഞതും  ഈഩകമാഗകമാഗയഭല്ലാത്തതുഭാമ  ന്റടാമ് ററ്റുേ്  രിപമര്  
ന്റേയ്യുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  
 

നടഩടി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

 
4.32 തിരുഴനന്തരോയം കോര്പകരശ   
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  24.01.2019-ന്ററ  േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം  കോര്പകരശ   കഭമടെന്റട  23.01.2019-ന്ററ േത്തും തുടര്ന്ന്  01.02.2019 
ല്  HREDC ഡമരരര്   നല്േിമ കുരിപ്പും 
 
(i) േമ്പൂട്ടര്  ന്റട്ടൃമിനിംഗ് ന്റഷെര്  , ഩാലമം 
നഗയഷബയുന്റട നിമന്ത്രണത്തില്  പ്രഴര്ത്തിച്ചു ഴരുന്ന  ഇ സ്ഥാഩനത്തില്   IHRD, 
ഭറ്റു ഷര്ക്കാര്  സ്ഥാഩനങ്ങ്  എന്നിഴര്  നടത്തുന്ന  ഄംഗീകൃത കോഴ്സുേ്ക്ക്  ആഴിന്റട  
ഩയിവീറനം നല്കു.്്. ആഴര്ന്നുള്ള ഄംഗീകൃത പീഷ്  ഴിേഷന പ്ില്  നി.ം 
നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. ഭറ്റു നിഫന്ധനേ്  ഩാറിക്കണം.കൃശി 
ന്റേയ്യു.ക്ാ എന്ന് ഈരപ്പു ഴരുകത്ത്താണ്. 

തീരുഭാനം:- 
 

10.09.2014-ന്ററ  2368/14 തഷൃബഴ  ഈത്തയഴ് ആപ്രോയം  
കബശഗതി ന്റേയ്യാ   നിര്കേവിന്നു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ന്റഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.4 പ്രോയം  നടഩടി 
ഷൃീേയിക്കണം 



28 
 

(ii) രികപ്രാഗ്രാപിേ് ന്റഷെര്  - ഩാലമം  
 ഇ സ്ഥാഩനത്തില്  എല്ലാഴിധ പ്രിെിംഗ് ഄനുഫന്ധ പ്രവൃത്തിേളും  നടത്തു..  
ഷര്ക്കാര് , ഭറ്റു ഷര്ക്കാര്  ഄംഗീകൃത സ്ഥാഩനങ്ങ്   എന്നിഴയുന്റട ആത്തയം 
പ്രവൃത്തിേ്  ന്റട്ര്  കൂടാന്റത  ഇ സ്ഥാഩനന്റത്ത ഏല്പിക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

(iii) േണ്ണമ്മൂറ, ഴനിത ഐ.ടി. ഩാര്ക്ക്  
 ആഴിന്റട ഴിഴിധ  ഡാറ്റാഎ ട്ടൃി  ഴര്ന്നുേളും, കപ്രാജര് ഴര്ന്നുേളും  ഩയിവീറന 
ഩയിഩാടിേളും നടത്തു.. കൂടുതല്  കഩര്ക്ക് ന്റതാളില്  നല്കുന്നതിനുകഴ്ി  
ജനേീമാസൂത്രണം/ കുടുംഫശ്രീ തുടങ്ങിമ  കഭഖറേലില്  ഈ്ന്റപട്ട കഡറ്റാ എ ട്ടൃി  
ഴര്ന്നുേ്  ഇ സ്ഥാഩനം ഴളി ന്റട്ര്  നടഩടി കൂടാന്റത  നടത്താ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

4.33 ഴിലന്നുടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ന്റോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  21.11.2018-ന്ററ  േത്തും  ഴിലന്നുടി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്റെ 10.10.2018-ന്ററ 3(7)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 

    
കപ്രാ.നം.242 /19    ഄടെല്   15,40,000/- രൂഩ 
  (ഴിേഷനപ്് - 3,40,000/- രൂഩ 
 പാേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം  - 12,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം  (SCP) 
േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന്  2015-16 ഴര്ശത്തില്  കപ്രാജര്  ഈ് ന്റപടുത്തിമിരു.. 25 
കഩര്ക്ക്  3,400/- രൂഩ  ഴീതഭാമി  ന്നാം ഗക് നല്േി. കവശിന്നുന്ന  ഗക്ക്ക്  കൂടി 
നല്ോ   3,00,000/-  രൂഩ കഴണം.  പ്രതീക്ഷിച്ച പാേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം  റബിച്ചില്ല.  
SCP  ഴിസിതത്തില്  കഷഴിംഗ്ഷ് തുേയു്്.  ഇ തുേ  ഈഩകമാഗിച്ച്  എഗ്രിന്റഭെ് 
ഴച്ച 25 കഩര്ക്ക് ഄഴഷാന ഗക് നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

 

തീരുഭാനം:- 
 

ഷര്ക്കാര്  ഄംഗീേയിച്ച നിയക്കില്   SC/ST   ഴിബാഗത്തിന് 
100 വതഭാനവം  ന്റഩാതു ഴിബാഗത്തിന്  ഩയഭാഴധി  75 
വതഭാനവം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നടഩടി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതികേല്  കോര്  ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിന്റെ ഄബിപ്രാമം കൂടി 
അയാഞ്ഞ് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി   ഷഭര്പിക്കാ   നഗയോയയ 
ഡമരരന്റര  ചുഭതറന്റപടുത്തി. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതികേല്  കോര്  ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപിന്റെ ഄബിപ്രാമം കൂടി 
അയാഞ്ഞ് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി   ഷഭര്പിക്കാ   നഗയോയയ 
ഡമരരന്റര  ചുഭതറന്റപടുത്തി. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 
ഄനുഭതി നല്കു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.34 ഈടുമ്പ കോറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  28.12.2018-ന്ററ േത്തും ഈടുമ്പ കോറ  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുന്റട  17.11.2018-ന്ററ 1(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

    
കപ്രാ.നം.64 /19    ഄടെല്   33,60,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ലജഴഴലം  ഴിതയണം  
ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില്  നി.ം  യാഷഴലങ്ങ്  ഴാങ്ങാ   ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി 
നല്േിമിട്ടു്്. (30.07.2018-ന്ററ ഡി.എ1 553/18 തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ന്നുറര്) 
ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില്  ലജഴഴലമുള്ളതിനാല്  ആത്തയം  ഷംഘങ്ങലില്  നി. 
ന്റട്ര്  കൂടാന്റത ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

4.35 ഩള്ളിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ േത്തു് (SRG 37/19  
CC768/18) 
കപ്രാ.നം.66 /19    ഄടെല്   46,00,000/- രൂഩ 
      (CFC - 43,50,000/- രൂഩ 
      തനത്പ്്  - 2,50,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് ന്റഭമിെന ഷ് (ജനരല് )  
ഩഞ്ചാമത്തിന്ററ   ഩറ േക്കൂസുേളുകടയും  ലഡജേര്  ബാഗം  ന്റഴള്ളന്റക്കട്ട്  മൂറം 
ഈഩകമാഗ വൂനയഭാമി. ലഴപി   പ്രകശവന്റത്ത  ന്റഴള്ളന്റക്കട്ടുള്ള  
ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  േക്കൂഷ്  ന്റഭമിെന ഷിനുള്ള  കപ്രാജര് നടപാക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
4.36 ഭംഗറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 11.01.2019-ന്ററ േത്ത്  ( SRG 24/09 - CC/672/18) 

    
കപ്രാ.നം.90 /19    ഄടെല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- േൗഭായക്കായാമ ന്റഩണ്കുട്ടിേ്ക്ക്  ഴിലര്ച്ചയ്ക്ക്   അയുര്കഴശ ഭരുന്ന് ഴാങ്ങി   

നല്േല്  

േൗഭായക്കായാമ  ന്റഩണ്കുട്ടിേ്ക്ക്   കനയിട്ട് ഭരു. ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജര് നടപാക്കാ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

തീരുഭാനം:- 
 

  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

1) ലഴപി   പ്രകശവന്റത്ത  ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  
പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു. 

തീരുഭാനം:- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. അഴവയമുള്ള ഭരുന്ന് അയുര്കഴശ 
അപാഩത്രിക്ക് ഴാങ്ങി നല്േി ഩയികവാധനയുന്റട 
ഄടിസ്ഥാനത്തില്  അപാഩത്രി മുകഖന നല്ോ   
നിര്കേവിന്നു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.37 ഭംഗറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട 11.01.2019-ന്ററ േത്ത്  ( SRG 25/09 - CC/670/18) 

    
കപ്രാ.നം.19/19    ഄടെല്   2,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിയക്ഷ കയാഗിേ്ക്ക്  അയുര്കഴശ ഭരു. ഴാങ്ങല്  

ഩാറികമറ്റീഴ് കയാഗിേ്ക്ക് അഴവയമുള്ള ഭരുന്ന് ഴാങ്ങി കനയിട്ട് നല്കുന്നതിന് 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

4.38 ഭണലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  17.01.2019-ന്ററ േത്ത് (SRG 27/19  CC  21/19) 

    
കപ്രാ.നം.114/19    ഄടെല്   50,00,000/- രൂഩ 
      (തനത് പ്് 10,00,000/- രൂഩ 
      ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  40,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഗഴ.ഐ.ടി.യ്ക്ക്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  

2013-ല്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതികമാന്റട  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്റെ ഈടഭസ്ഥതമിലള്ള  50 
ന്റഷെ് സ്ഥറം  ഗഴ.ഐ.ടി.ഐ അയംബിന്നുന്നതിന്  ലേഭാരിമിരു..  ഇ 
ഐ.ടി.ഐ.യ്ക്ക്  നാശണല്  േൗണ്ഷില്  ഒപ്  ന്റഴാകക്കശണല്  ന്റട്ടൃമിനിംഗ് 
ന്റഷെരിന്റെ  ഄനുഭതി റബിക്കണന്റഭെില്  1.8 ഏക്കര്  സ്ഥറം കഴ്തിനാല്  
ഐ.ടി.ഐയ്ക്ക് കഴ്ി  1.52 ഏക്കര്  സ്ഥറം  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

4.39 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരടെന്റട  07.01.2019-ന്ററ േത്തും  കേയല കേറ്റ് ഷിഴില്  ഷലപ്ലഷ് 
കോര്പകരശ   ന്റേമര്ഭാന്റെ  29.08.2018-ന്ററ േത്തും  (LSGD - DA1/664/2018 - LSGD  
- SRG 121/19) 

 04.02.2013-ന്ററ  301/2013/തഷൃബഴ ഈത്തയഴ് പ്രോയം  തകേവ ഷൃമം ബയണ  
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  രോതുതാമി അയംബിന്നുന്ന  ഭാകഴറി കോടെേ്ക്ക്  5 ഴര്ശന്റത്ത 
ഴാടേ യസിത ന്റേട്ടിടവം  യ്ാഭത് അയംബിന്നുന്ന  ഭാകഴറി കോടെേ്ക്ക്  ഄതു 
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന മുനഴ   ോറകത്തകുന്നതം  ഴാടേ യസിത ന്റേട്ടിടവം  േമ്പൂട്ടരിനും 
പര്ണിശിംഗിനുഭാമി  രു റക്ഷം രൂഩയും  ഄതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  
ടുന്നുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്േിമിരു..  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴില്  താന്റളപരയുന്നഴ 
കൂടി  ഈ്ന്റപടുത്തി  കബശഗതി ഴരുത്തണന്റഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
(i)  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനത്തില്  യ്ാഭതാകമാ മൂന്നാഭതാകമാ, അയംബിക്കാനുകേ 
വിന്നുന്ന  ഭാകഴറികോടെേ്േ്ക്ക്  നിറഴിന്ററ  നിഫന്ധനമാമ  500 

തീരുഭാനം:- 
 

ആത്തയം കയാഗിേ്ക്ക് അഴവയമുള്ള ഭരുന്ന്   അയുര്കഴശ 
അപാഩത്രിേലില്  കവഖയിച്ച്  കഡാരടെന്റട കനതൃതൃത്തില്  
നല്കുന്ന യീതി  ഄഴറംഫിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ് 
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േതുയശ്ര ഄടി  എന്നതിനു ഩേയം  700 േതുയശ്ര ഄടി  ഴിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള  
ഄനുകമാജയഭാമ ന്റേട്ടിടം  അജീഴനാന്തം  ഴാടേ യസിതഭാമി നല്േണം.  

(ii) പര്ണിശിംഗിനും  േമ്പൂട്ടര്  ഄനുഫന്ധ ഷാഭഗ്രിേ്ന്നുഭാമി  1.00 റക്ഷം രൂഩ  
എന്നതിനു ഩേയം  3.00 റക്ഷം രൂഩ ഫന്ധന്റപട്ട  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 
ഄനുഴശിക്കണം 

 

4.40 രോറാഭകന്താ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ േത്ത് ( SRG 30/19 CC 28/19) 

    
രോറാഭകന്താ്  ഩഞ്ചാമത്തില്  3-ാാാം ഴാര്ഡില്   താഭഷക്കായിമാമ  ശ്രീഭതി. 
ഄമിശ മൂഷന്നുട്ടി, ന്റേമ്മറ സൗഷ്  എന്നമാ്  ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി റിേില്  
ഈ്ന്റപട്ടിട്ടു്്.  ഄകഩക്ഷ നല്േിമകപാ്  ആഴര്  ഷകസാശയന്റെ കരശ   
ോര്ഡിറാണ്  (നം.2053006144) ഈ്ന്റപട്ടിരുന്നത്.  21.06.2018-ല്  രോതിമ കരശ   
ോര്ഡ്  േിട്ടി (നം.2053132160) ആഴര്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ധനഷസാമം 
നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

4.41  തുരവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ  േത്തും  തുരവൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിന്റെ  28.12.2018-ന്ററ A3-100/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

    
കപ്രാ.നം.6/19    ഄടെല്   17,05,000/- രൂഩ    
കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩകനമുരി ( SCP) 

ഩട്ടിേജാതി ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩകനമുരി നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള  ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  
ശ്രീ. യാജീഴ്,കുമ്പലത്താ   എന്നമാളുന്റട ഭേ   ഈ്ന്റപട്ടിട്ടു്്. ഇ കുട്ടി. CBSC 

തീരുഭാനം:- 
 

1)തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  യ്ാഭതാമി 
അയംബിക്കാനുകേവിന്നുന്ന  ഭാകഴറി കോടെേ്ക്ക്  
നിറഴിന്ററ നിഫന്ധനമാമ  500 േതുയശ്ര ഄടി  
എന്നതിനു ഩേയം  700 േതുയശ്ര ഄടി  ഴന്റയ 
ഴിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള  ഄനുകമാജയഭാമ ന്റേട്ടിടം  5 ഴര്ശംഴന്റയ 
ഴാടേ യസിതഭാമി നല്ോ     ഄനുഭതി നല്കു..  
യ്ിറധിേം ഭാകഴറികോടെേ്  അയംബിന്നുന്നതിന്  ഴാടേ  
യസിതഭാമി  ന്റേട്ടിടം നല്കേ്തില്ല. 
2) പര്ണിശിംഗിനും  േമ്പൂട്ടര്  ഄനുഭഫന്ധ 
ഷാഭഗ്രിേ്ന്നുഭാമി  നിറഴിന്ററ നിയക്കാമ 1.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഭാത്രം  തകേവബയണ  സ്ഥാഩനം നല്േിമാല്  ഭതി.  
ഭാകഴറികോടെേ്  കുടുംഫശ്രീ ഈ്നങന്നങ്ങ്  കൂടി ഴകുന്നതന്നത് 
ഩയിഗണിക്കണം. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ   ലറപ് േീപ് 
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷന്റര  ചുഭതറന്റപടുത്തി. രികപാര്ട്ടിന്റെ 
ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീട് ഩയിഗണിന്നും. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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ലപ്രഴറ്റ് സ്കൂലില്  1-ാാാം ്ലബാസ്സിറാണ് ഩകിന്നുന്നത്. ഇ കുട്ടിന്നു ഩകനമുരിയ്ക്ക്  
ധനഷസാമം നല്ോ    ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

4.42 തുരവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ  േത്ത്  (SRG 34/19 - 
CC733/18) 

    
കപ്രാ.നം.6/19    ഄടെല്   17,25,000/- രൂഩ   
കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി  ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩകനമുരി 
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിന്ററ ഴിശയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩകനമുരി എന്ന ഩദ്ധ്തിമിന്ററ േിറ  
ഗുണകബാക്താക്ക്  േനാല്  രോരകമ്പാന്നു നിഴാഷിേലാണ്. ആഴര്ക്ക് േയം ഄടച്ച 
യഷീത്, ലേഴവാഴോവ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് , ഒണര്ശിപ് ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ്  തുടങ്ങിമഴ 
സാജയാക്കാ   നിര്ഴാസഭില്ല.  ഄതിനാല്  താഭഷ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റിന്റെ  
ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ഩകനമുരിക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.   
 

4.43 ഴടകക്കക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ  േത്ത്  (SRG 35/19 - CC  
520 /18)  
കപ്രാ.നം.118/19    ഄടെല്   9,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ ്്) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് രോനരുദ്ധ്ായണം 

 ജനേീമാസൂത്രണ ഩദ്ധ്തിയുന്റട അശയഘട്ടത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ   ധനഷസാമ 
കത്താന്റട നിര്മ്മിച്ച ഩറ േക്കൂസുേളും  റ്റു ഩിറ്റ് യീതിമിലള്ളഴമാണ്. ആതിന്റെ 
ലഡജേടെം ഭറ്റും  തേര്. കഩാമിട്ടു്്. ആഴയുന്റട ഄറ്റകുറ്റപണി നടത്താ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
 

4.44 ആടുക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി  
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  01.01.2019-ന്ററ  370/18/DPC/DPO/IDK - (2) -ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  ആടുക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുന്റട  31.12.2018-ന്ററ  3-ാാാം നമ്പര്  
കമാഗ തീരുഭാനവം  
ഴ് കഭട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്റെ ഩാറിന് ഷബ്ട്ഷിഡി എന്ന കപ്രാജര് (കപ്രാ.നം. 
118/19 - ഄടെല്  27.00 റക്ഷം രൂഩ) ന്റഴറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന്   
ഄനാഴവയഭാമ ോറതാഭഷം  ഴരുത്തിമതിനാല്  കപ്രാജര് നടപാക്കാ   
േളിയുന്നില്ല.  ആതിനു ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമത്  േട്ടപന കലാക്ക് ഡമരി പാം  ആ സ്ട്രരടെം  
േട്ടപന കലാക്ക്  DEOയും അണ്.  ആതു ഩയിസയിക്കണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 

തീരുഭാനം:- 
 

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

തീരുഭാനം:- 
 

ആതികേല്  തീരുഭാനന്റഭടുക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരന്റര 
ചുഭതറന്റപടുത്തി. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ന്റഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.4 ഩാറിച്ച് ഷഭര്പിക്കണം 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.45 അനക്കമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരരടെന്റട  15.10.2018-ന്ററ  F2 - 28380/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  
അനക്കമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  15.06.2016-ന്ററ  A - 4676/16-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  (LSGD - DA2/559/18/LSGD) 

  
അനക്കമം  ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  2015-16 ഴര്ശന്റത്ത  ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ന്റപട്ട 
അയുര്കഴശ ഡിന്റസ്പ ഷരി  ന്റഭമിെന ഷ് ഩദ്ധ്തിക്ക്  കരാഡിതയ ന്റഭമിെനസഷ്  
പ്ില്  നി.ം  ന്റേറഴളിന്നുന്നതിനു ഩേയം  കരാഡ് ന്റഭമിെന ഷ് പ്ില്  
നി.ം ട്ടൃശരിമില്  നി.ം  തുേ ഩി ഴറിച്ചു.  (88,458/- രൂഩ) ഇ ഄഩാേത 
ഩയിസയിക്കാ   സുകറഖമില്  രഭീേയണം  ന്റേയ്യണന്റഭന്നതു  ഷംഫന്ധിച്ച് 

4.46 കേയല  കഷാശയല്  ന്റഷേൂയിറ്റി ഭിശ   
കേയല കഷാശയല്  ന്റഷേൂയിറ്റി ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരടെന്റട  20.12.2018-ന്ററ 
P2/2924/KSSM(2) നമ്പര്  േത്ത്. 
 കേയലത്തില്  ഏേകശവം 2000 കുട്ടിേ്ക്ക് കോക്കലിമര്  ആംപ്ലാന്റുേ്  ന്റേയ്തിട്ടു്്.  
ആതു പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭാമി നിറനിര്ത്തുന്നതിന്  യക്ഷേര്ത്തക്ക്ക്ക്  ഴര്ശംകതാടെം  
ഴറിമ ന്റേറവ ഴരു.്്.  ഄതിനാല്  രിപമര്  ന്റേയ്യാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ട് കനയിടു.്്.  
ഇ ഴിശമം 05.09.2018-ന്ററ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ച്ച ന്റേയ്തിരു.. 
ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആഴ പ്രകതയേഭാമി ഴാങ്ങുന്നതിനു ഩേയം  
ഈഩേയണങ്ങ്  KSSM  തന്റന്ന ഴാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലന്റതന്ന്  എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്  
ഄരിമിച്ചിരു..  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരന്റര 
ചുഭതറന്റപടുത്തിമിരു..  
 ഩറ േമ്പനിേളുഭായും യക്ഷേര്ത്താക്കളുഭായും ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് േര്ച്ച 
നടത്തിന്റമ.ം  പ്രതിഴര്ശം 20,000/- രൂഩ മുതല്  1,00,000/- രൂഩഴന്റയ  ന്റേറഴ് 
ഴരുന്റഭ.ം ഄരിമിച്ചിട്ടു്്. എന്നാല്  സ്പീച്ച് ന്റപ്രാഷസ്സര്  കേടു ഴന്നാല് 4.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഴന്റയ  ന്റേറവ ഴരും. ഄതിനാല്  രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  നി.ം  രു 
കുട്ടിക്ക് നിര് ഫന്ധഭായും  50,000/- രൂഩ നിയക്കില്  കുട്ടിേളുന്റട റിേ് ഷസിതം KSSM-
കറയ്ക്ക്  ട്ടൃാ ഫര്  ന്റേയ്യണന്റഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം:- 
 

ജില്ലാ  അസൂത്രണഷഭിതി  തറത്തില്  ന്റഭമ്പര്  
ന്റഷരട്ടരികൂടിമാമ  ജില്ലാ േലരര്  നടഩടി  ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമഭാണ്. ആത്തയം ഴിശമങ്ങ്   കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിക്ക് നല്കേ്തിന്റല്ല. നിര്കേവിന്നു.. 
അഴവയഭാമ  നടഩടി ഷൃീേയിക്കാ   ജില്ലാ േലരകരാട് 
നിര്കേവിന്നു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

നടഩടിരഭത്തിന്ററ ഇ ഩിളഴ്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  
ഩയികവാധിച്ച്  ഩയിസയിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്ററ  ഗുണകബാക്താക്കളുന്റട 
എണ്ണം  ഄനുഷയിച്ച് രു കുട്ടിക്ക് 50,000/- രൂഩ നിയക്കില്  
കുട്ടിേളുന്റട റിേ് ഷസിതം  കേയല കഷാശയല്  ന്റഷേൂയിറ്റി 
ഭിശനികറയ്ക്ക്  ട്ടൃാ ഫര്  ന്റേയ്യാ   ഄനുഭതി  നല്കു.. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 
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4.47 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  16.01.2019-ന്ററ Plg1425/19-
20/DPC/DPO/തിരു CC നമ്പര്  േത്തും  തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ന്റഷരട്ടരിയുന്റട  10.01.2019-ന്ററ E8/6385/18/TDP നമ്പര്  േത്ത് 
 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന്റെ  നിമന്ത്രണത്തില്  ന്റഴറ്റരിനരി ന്റഭഡിക്കല്  
കോര്  പ്രഴര്ത്തിന്നു. ്്. ജില്ലമിന്ററ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക ്  
അഴവയമുള്ള ന്റഴറ്റരിനരി  ഭരു.േ്  ഇ ന്റഭഡിക്കല്  കോടെേലില്  നിന്ന്  ന്റട്ര്  
കൂടാന്റത ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.48 ലഩകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്    
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടെന്റട  18.01.2019-ന്ററ  േത്ത് ( SRG 36/19        
CC 550/18 
 കപ്രാ.നം.39/19    ഄടെല്   6,55,000/- രൂഩ  
      (CFC -6,52,080/- , തനത് പ്് - 2,920/- രൂഩ) 
കഩയ്:- േക്കൂഷ് ന്റഭമിെന ഷ് 

130 കഩര്ക്ക് 5000/- രൂഩ ഴീതം  േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റപണിക്ക് നല്ോനുള്ള കപ്രാജരിന്  
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

4.49 േടുങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 േടുങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന്റെ 24.05.2018 ന്ററ A2/3766/17-ാാാം 

നമ്പര്േത്തും 11.05.18 ന്ററ 45(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 142/19) 
 

1) കപ്രാ.നം  43/19            ഄടെല്  2,00,000/- റക്ഷം രൂഩ (തനത്പ്്) 

കഩയ് – േടുങ്ങല്ലൂര്  ഈലിമന്നൂര്  എല്.ഩി സ്കൂലിനു ഐ.റ്റി. ന്റസല്ഩിംഗ് സാ ഡ്  
കുട്ടിേ്ക്ക് ഐ.റ്റി. ഩകനം ഈരപാന്നുന്നതിന് ഴിശധന്റെന്റെ കഷഴനം നല്കുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജരിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

2) കപ്രാ.നം  44/19            ഄടെല്  1,60,000/- റക്ഷം രൂഩ (തനത്പ്്) 

കഩയ് – േടുങ്ങല്ലൂര്  ഈലിമന്നൂര്  എല്.ഩി സ്കൂലിനു എച്ച്.എം.ന് ന്റസല്ഩിംഗ് സാ ഡ്  
 
സ്കൂ്  ന്റസഡ് ഭാേന്റര കജാറിമില്  ഷസാമിന്നുന്നതിന് യാന്റല ഈഩകമാഗിന്നുന്ന 

തിനും ഄമാ്ക്ക് കഴതനം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജരിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം:- 
 
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം:- 
 

ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാെ് ആതിനാമി ഈഩകമാഗിക്കാ 
വന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ് 

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

 

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. ആത്തയം കപ്രാജകളുടേ്  ആനിയും 
എടുക്കാവന്നതല്ല എന്ന് നിര്കേവിന്നു..   

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
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3) കപ്രാ.നം  45/19            ഄടെല്  4,00,000/- റക്ഷം രൂഩ (തനത്പ്്) 

കഩയ് – േടുങ്ങല്ലൂര്  ഈലിമന്നൂര്  എല്.ഩി സ്കൂലിനു ട്ടൃാ കസ്പാര്കട്ടശ   
 

സ്കൂലിന്ററ കുട്ടിേ്ക്ക് മാത്രാഷൗേയയം ഏര്ന്റപടുത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാജരിന് ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 

4.50 ലറപ് ഭിശ   
 446  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ലറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിേ് പ്രോയം ഴീട് 

നല്കുന്നതിന് പ്ിന്റെ  കുരവള്ളതിനാല്  ഇ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് 
കഭഖറാ ഴിബജനം ളിഴാക്കി ഴിസിതം േന്റ്ത്തുന്നതിന് ഄനുഭതി 
ഩയിഗണിക്കണന്റഭന്ന് ലറപ് േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്   കമാഗത്തില്  
അഴവയന്റപട്ടു. 

തീരുഭാനം:- ഭസാ പ്രലമന്റത്ത  കനയിടുന്നതിന്  കഭഖറാ ഴിബജനത്തില്  ഭാറ്റം 
ഴരുത്തി ഈ്നങാശന കഭഖറമിന്ററ  നിര്ഫന്ധ  ഴേമിരുത്തറിന്റെ  
കുരഞ്ഞ ഩയിധിമില്  ആലവ ഴരുത്തിമിരു.. ആനിയും ആത്  
കുരവ ന്റേയ്യുന്നത്  ോര്ശിേ കഭഖറമിറടക്കം  മുയടിപ് 
ഈ്ാന്നും. ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനം ആത്തയം കബശഗതിേ്  
ഗുണപ്രശഭല്ല എ. കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി.  ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ആതു ഩയിഗണികക്ക്തിന്റല്ലന്ന് തീരുഭാനിച്ചു. 

നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 

കമാഗം ലഴേിട്ട്5.45-ന് ഄഴഷാനിച്ചു 

 

 ********* 

  

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകതയോനുഭതി നല്കു.. ഄടുത്ത ഄദ്ധ്യാമന 
ഴര്ശംമുതല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഇ അഴവയത്തിനു 
തുേ ന്റേറഴളിക്കാവന്നതല്ല എ. നിര്കേവിന്നു. 
നടഩടി :- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്    
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ഄനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി 
2 ഄഡീശണല്  േീപ് ന്റഷരട്ടരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
3 പ്രി ഷിപല്  ന്റഷരട്ടരി, പിനാ ഷ് ഡിപാര്ട്ട്ന്റഭെ് (പ്രതിനിധി) 
4 പ്രി ഷിപല്  ന്റഷരട്ടരി, പ്ലാനിംഗ് അെ് എക്കകണാഭിേ് ഄപകമഴ്സ് 
5 ഡമരരര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്  
6 ഡമരരര്, നഗയോയയ ഴകുപ്  (പ്രതിനിധി) 

7  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  (പ്രതിനിധി) 

8 എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരരര്, കുടുംഫശ്രീ 
9 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി) 
10 ഡമരരര്, കേറ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപാര്ട്ട്ന്റഭെ്  
11 എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരരര്, ഐ.ന്റേ.എം 
12 ഡമരരര്, എഷ്.ഷി. ന്റഡഴറപ്ന്റഭെ് (പ്രതിനിധി) 
13 ഡമരരര്, എഷ്.റ്റി. ന്റഡഴറപ്ന്റഭെ് (പ്രതിനിധി) 
14 എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്, പാേിതൃ ഭിശ   
15 ന്റഭമ്പര്  ന്റഷരട്ടരി, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
16 ഭിശ   ഡമരരര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എ (പ്രതിനിധി) 
17 േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര് , ലറപ് ഭിശ   
18 എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരരര്, കേയല കഷാശയല്  ന്റഷേൂയിറ്റി ഭിശ   
19 കേറ്റ് ന്റഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  
20 ഡമരരര്, ഷിഴില്  ഷലപ്ലഷ് കോര്പകരശ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


