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   No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(1) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 14.07.2021 ല്  
നെന്ന കമാഗത്തിടെ (ഒണ്ലറ ) നെഩെി കുരിപ്പ്. 

 
കമാഗം ഈങ്ങേളിഞ്ഞ് 3.00 ന് ഒണ്ലറനാമി അയംബിങ്ങെ. ഫ ത തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് 
ഭന്ത്രി ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിങ്ങെ. കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി 

കേര്ത്തിയിന്നു..  
 

1. തകസവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
14.07.2021 ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 3.99 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിങ്ങ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത്  4.84 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് േണ്ണൂര്  ജില്ലമിലം (5.16%) ഏറ്റവം കുരഴ് ോഷര്കഗാഡ് 
ജില്ലമിലഭാണ് (2.74വതഭാനം) 53.6 കോെി രൂഩയുടെ  2253 ഫികേ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്.  ടഭമിെന ഷ്  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 77.36 
കോെി രൂഩയുടെ  3324 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്.  

തകസവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിങ്ങെള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 4.65% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 2.82% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2.29% 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 4.03% 

കോര്പ്പകരശ   4.14.% 

അടേ 3.99% 
 

ജില്ല തിയിങ്ങെള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 ഩാറക്കാെ് 3.92% 

9 ആടുക്കി 3.76% 

10 കോട്ടമം 3.75% 

11 ഩത്തനംതിട്ട 2.99% 

12 ഭറപ്പുരം 2.87% 

13 തിരുഴനന്തരോയം 2.79% 

14 ോഷര്കഗാഡ് 2.74% 

 
 
 

 

 

 

1 േണ്ണൂര്  5.16% 

2 ടോല്ലം 5.12% 

3 കോളികക്കാെ് 4.98% 

4 ഴമനാെ് 4.74% 

5 എരണാകുലം 4.51% 

6 തൃശ്ശൂര്  4.48% 

7 അറപ്പുള 4.16% 
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ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

6.13% 3.19% 3.54% 0% 

 
തകസവബയണസ്ഥാഩനം തിയിങ്ങ് ടഩെിംഗ് ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 

 

 
തകസവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2372 49.85 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  420 5.27 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  174 5.65 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 289 13.02. 

5) കോര്പ്പകരശ   69 3.55 

അടേ 3324 77.36 

 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിങ്ങെള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ന്നു..  
 

 
തകസവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  അടേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 3.86 0.52 4.38 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 2.33 0.39 2.72 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2.02 0.09 2.11 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 3.51 0.36 3.87 

5) കോര്പ്പകരശ   3.35 0.75 4.10 

അടേ 3.35 0.44 3.79 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ജൂണ്  31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 

2014-15 1.39% 

2015-16 0.82% 

2016-17 0% 

2017-18 4.99% 

2018-19 11.53% 

2019-20 8.87% 

2020-21 21.69% 

2021-22 3.99% (14.07.2021 ഴടയ) 

 
 
 
 



3 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

 
2.1   12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.1(3.9) സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  
ടതാളിറാലിേടല ഷസാമിക്കാ   തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിന്നു 
ന്നില്ല.  നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. 

   
കതാട്ടം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േട്ത്താനുള്ള പ്ര്നങങ്ങ്  

ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ങ്ങ ടേും ം താടള തറത്തില്  ഩയികവാധന നെത്തിയും 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിഭാരുഭാമി േര്ങ്ങ ടേ് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട്  
നല്േി.  ആതുപ്രോയം 37 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാണ്  ഇ പ്ര്നങമുള്ളത്.  ഇ 
കഭഖറമിടറ രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ഭൂഭി േട്ത്താ   േളിമാത്ത 
കുടുംഫങ്ങളുടെ എണ്ണവം  ഡമരക്ടര്  നല്േി.  ഴിവദാംവങ്ങ്  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  

 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം - ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിഴയം 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ഏറ്റവം ഄധിേം ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈള്ളത് മൂന്നാര്, കദഴികുലം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാണ് എ.കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ പ്ര്നങം 
മു ഗണന നല്േി ഩയിസയിക്കണം. എക്റ്റ് പ്രകദവഭാണ് ആഴിടെമെിലം കതാട്ടം ഴേ 

ജില്ല രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടോല്ലം കുലത്തുപ്പുള 112 

 ഏരൂര്  328 

അയയ ോഴ് 203 

ഩത്തനംതിട്ട ടോടുഭണ്  2 

ഷീതകത്താെ് 148 

ഭറമാറപ്പുള 168 

ഄരുഴാപ്പുറം 32 

ആടുക്കി ഩള്ളിഴാഷല്  320 

 മൂന്നാര്  4465 

കദഴികുലം 6551 

വാന്ത   ഩാര 130 

േിന്നക്കനാല്  1801 

ഈടുമ്പ കോറ 114 

ഩീരുകഭെ് 925 

ഏറപ്പാര 850 

കുഭലി 130 

ഴ്ിടപ്പയിമാര്  553 

ഴ് കഭെ് 73 

ഈപ്പുതര 350 

േന്നുഩള്ളം 46 

എരണാകുലം ഄയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  അതിയപ്പള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപ്പിള്ളി 221 

ഴമനാെ് ലഴത്തിയി 302 

 കഭപ്പാെി 481 

മൂലപ്പനാെ് 385 

ടനകേനി 10 

മുട്ടില്  21 

ടഩാള്ളൃതന 649 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാ്ല്  നാെ് 15 

ോഷരകഗാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

അടേ  19080 
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ഄല്ലാത്ത സ്ഥറം ആഴിടെ റബയഭാക്കാ   േളിയും. ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  കവഖയിങ്ങ 
ഇ റി്് രഴനു ഴകുപ്പ് ടഷക്രട്ടരിക്ക് കൂെി തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പില്  നി. 
നല്േണം. സ്ഥറം േട്ത്തുന്നതിനുള്ള നെഩെി രഴനു ഴകുപ്പ് ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന് 
അഴവയടപ്പൊനും തീരുഭാനിങ്ങെ. 
 ഫന്ധടപ്പട്ട ഫ ത.ഭന്ത്രിഭാരുഭാമി ആത് േര്ങ്ങ ടേയ്യാനാമി കമാഗം ഴിലിക്കാ   
തീരുഭാനിങ്ങെ. പ്രാഥഭിേ കമാഗത്തിനു കവശം ഇ ഴിശമം ഫ ത.മുഖയഭന്ത്രിയുടെ 
ശ്രദ്ധ്മില് ടപ്പടുത്തി നെഩെി ഷൃീേയിക്കാനും തീരുഭാനിങ്ങെ. ആതികേല്  അഴവയഭാമ 
തുെര്നെഩെി തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
  
2.2   10.02.2021 - ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി 

ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  
 
2.2(3.5) ഐ.ടേ.എം.ടെ സുകറഖ ഄെക്കമുള്ള കഩാര്ട്ടറില്  റബയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  

ഴകുപ്പുകഭധാഴിേലെക്കമുള്ളഴര്ക്ക്  റബയഭാക്കാ    ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടകരാെ് കമാഗം നിര്കസവിങ്ങെ.  SCP, TSP 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്ഴസണം  രിഴൂ ടേയ്യാ   ആത് ഄതയാഴവയഭാടണന്ന്  ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  ഄരിമിങ്ങെ.  ഄതിനാല്  ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പ് ടഷക്രട്ടരിഭാര്, 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്ക്ക്  ഩദ്ധ്തി രിഴു ടേന്നതന്നതിന് 
അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  റബയഭാകും ഴിധം  യൂഷര്  ടനമിമും  ഩാഷ് കഴഡം 
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  നല്േണം. കൂൊടത അഴവയഭാമ ഷാകെതിേ 
ഷസാമങ്ങളും നല്േണം. ഇ നെഩെി 16.07.2021 നേം പൂര്ത്തിമാക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

 
 

2.2(3.7) നഗയഷബേ്ന്നും കോര്പ്പകരശനുേ്ന്നും  റബിന്നുന്ന TSP ഴിസിതം  
ടേറഴളിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടു കനയിടുന്നതാമി  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കനയടത്ത 
ഴിറമിരുത്തിമിരു.. ആത്തയം പ്രകദവങ്ങലില്  നെപ്പാക്കാ   ഄനുകമാജയഭാമ 
കപ്രാജക്ടുേ്, നൂതന കപ്രാജക്ടുേ്  േട്ത്തി  നല്ോ   ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ 
കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം ഡിഴിശ   േീപിടന  ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി.  ആതു 
പ്രോയം േീപ് രികപ്പാര്ട്ടു നല്േി. 
 

രികപ്പാര്ട്ട്: 
1. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ത്ഥിേളുടെ ഈന്നതഴിദയാബയാഷം ഩറ ോയണങ്ങ്ടോ്് 

ഴറിമ ടഴകഴിലിേ്  കനയിടു.. ആതിടറാന്നാണ് കഩാ്് ടഭട്രിേ് 
കസാ്ലേളുടെ ഄഩയയാപ്തത. അമതിനാല്  നഗയ പ്രകദവങ്ങലിടറ കോകലജ് 
േയാമ്പസുേ്ന്നുള്ളികറാ ഷഭീപ്രകദവകത്താ കഩാ്് ടഭട്രിേ് കസാ്ല്  
ഷയേയയങ്ങ്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനഴകുപ്പുഭാമി കേര്ന്ന് തകസവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ െി.എഷ്.ഩി പ്് ഈകമാഗിങ്ങ് നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്. 
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2. നഗയപ്രകദവങ്ങലില്  ഴിഴിധ അഴവയങ്ങ്ക്കാമി എത്തുന്ന ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക്  
താഭഷിന്നുന്നതിനുള്ള ഷയേയയം (Stay homes / hostels) നിര്മ്മിന്നുേ. ആതിനാമി 
ഄതതുജില്ലേലിടറ എല്ലാ തകസവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെയും െി.എഷ്.ഩി 
പ്് ഴിനികമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

3. ഩട്ടിേഴര്ഗ കഭഖറമിടറ ഴനഴിബഴങ്ങ്  കവഖയിങ്ങ് നഗയപ്രകദവങ്ങലില്  
മൂറയഴര്ദ്ധ്ിത ഈല്പ്പന്നങ്ങലാക്കി ഴിഩണനത്തിനുള്ള ഷയേയയങ്ങ്  രുന്നുേ. 
ോഷര്കഗാഡ്, അറപ്പുള ജില്ല ളിടേയുള്ള ജില്ലേടല ആതിനാമി 
ഩയിഗണിക്കാവന്നതാണ്. ഴനഴിബഴങ്ങ്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് കനയിട്ട് 
ആെനിറക്കായില്ലാടത ഴില്ക്കാ   ഷസാമിന്നുന്നഴിധം ജില്ലമില്  സ്ഥിയം കേന്ദ്രം/ 
ഷഞ്ചയിന്നുന്ന ഴിഩണന കേന്ദ്രങ്ങ്  സ്ഥാഩിക്കാവന്നതാണ്. 

4. ഩട്ടിേഴര്ഗ ജനഴിബാഗങ്ങ്  കൂടുതലള്ള ജില്ലേലില്  ലനരോണയ ഴിേഷന 
ഩയിവീറന കേന്ദ്രങ്ങ്  സ്ഥാഩിന്നുേ. ജില്ലേലില്  ഭറ്റു ഴകുപ്പുേളുടെ പ്് 
ആതിനാമി ഷംകമാജിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  

5. കുെിടഴള്ള റബയത ഈരപ്പാന്നുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത കുെിടഴള്ള കരാതസ്സുേ്  
ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിനുഭാമി ടതാളിലരപ്പു ഩദ്ധ്തിയുഭാമി കേര്ന്ന് ഩദ്ധ്തി 
നെപ്പിറാക്കാവന്നതാണ്. 

6. റ്റടപ്പട്ടു താഭഷിന്നുന്ന ഩട്ടിേഴര് ഗ കുടുംഫങ്ങ്ക്കായുള്ള ഩി.ടേ ോല   ഩദ്ധ്തി 
ോയയക്ഷഭഭാമി നെത്തണം. നഗയഷബേലില്ആതിന് കൂടുതല്  ഷാധയതേ്  
ഈ്്.  

തീരുഭാനം :- ഩതിനാറാം ഩദ്ധ്തി ഭാര്ഗകയഖമില്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞഴയുടെ 
ഷാധയത കൂെി ഩയികവാധിങ്ങ് ഈ്ടപ്പടുത്താ   തീരുഭാനിങ്ങെ. അഴവയഭാമ 
തുെര്നെഩെി ഩട്ടിേഴര്ഗഴിേഷന ഡമരക്ട ം നഗയോയയ ഡമരക്ട ം 
എഷ്.അര്.ജിയും ഷൃീേയിക്കണം.  

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

2)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയഡമരക്ടര്   

4) േണ്ഴീനര് , എഷ്.അര്.ജി  
 
2.2(3.12)  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്  PMAY(രാഭീണ്)ക്ക് ഴിസിതം ഴേമിരുത്തണടഭന്ന് 

നിര്കസവം നല്േിമിട്ടു്്. ഒകയാ ജില്ലമിലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്  
PMAY(രാഭീണ്)ക്ക്എത്ര തുേമാണ് ഭാറ്റി ഴയ്ക്കക്ക്ടതന്ന്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേടല 
ഄരിമിക്കാരില്ല. ആത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാന്നുന്നതില്  
ബുദ്ധ്ിമുട്ടു്ാന്നു.്്. ആടതാളിഴാക്കാ   ഒകയാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും  PMAY(രാഭീണ്) 
ഩദ്ധ്തിക്കാമി  ഴേമിരുകത്ത് തുേ എത്രടമന്ന്  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മു കൂട്ടി 
തടന്ന  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേടല ഄരിമികക്ക്താണ്. ആതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് 
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഴിവദഴിഴയങ്ങ്  നല്േി. ഴിഴയങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു..  
 

PMAY (G) ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് 2021-22 ഷാമ്പത്തിേഴര്ശം കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  കേയലത്തിന് 
ഄനുഴദിങ്ങ ബയതിേ റക്ഷയം അഴാഷ് കഷാഫ്റ്റില്  കയഖടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. അമത് 
പ്രോയം 13300 ഴീടുേ്  PMAY-മില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള 
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ഄനുഭതിമാണ് ഷംസ്ഥാനത്തിന് റബിങ്ങിട്ടുള്ളത്. ജില്ല തിയിങ്ങെള്ള ബയതിേ റക്ഷയം 
ങ്ങൃഴടെ കേര്ന്നു.. 
 
 
ക്രഭ 
നമ്പര്  

ജില്ല ഴിബാഗം 

എഷ്.ഷി എഷ്.റ്റി ലഭകനാരിറ്റി ജനരല്  അടേ 

1 തിരുഴനന്തരോയം 726 41 233 552 1552 

2 ടോല്ലം 832 23 191 229 1275 

3 ഩത്തനംതിട്ട 348 49 87 94 578 

4 അറപ്പുള 391 21 121 271 804 

5 കോട്ടമം 127 15 44 110 296 

6 ആടുക്കി 676 105 182 250 1213 

7 എരണാകുലം 264 12 77 163 516 

8 തൃശൂര്  475 7 117 184 783 

9 ഩാറക്കാെ് 986 147 269 389 1791 

10 ഭറപ്പുരം 698 54 195 353 1300 

11 കോളികക്കാെ് 261 16 82 186 545 

12 ഴമനാെ് 274 913 245 199 1631 

13 േണ്ണൂര്  81 27 47 161 316 

14 ോഷര്കഗാഡ് 193 214 105 188 700 

 അടേ 6332 1644 1995 3329 13300 

  
 തീരുഭാനം:- ആതനുഷയിങ്ങ് തുെര്നെഩെി എല്ലാ തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 

ഷൃീേയികക്ക്താണ്. ഇ ഴിഴയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തെക്കമുള്ള തകസവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങടല രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഄരിമിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)രാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്   

 
2.2(3.13 ) 2018,2019 പ്രലമത്തില്  ഴീടു  തേര്ന്ന  കുടുംഫങ്ങ്  ഈ്്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് 

CMDRF/SDRF  ല്  നിന്ന് ധനഷസാമം നല്കു.്്. ഴീടു പൂര്ണ്ണഭാമി തേര്ന്നകതാ 
(Fully Damaged) ഴാഷകമാഗയഭല്ലാതാമകതാ (Severly Damaged greater than 75%) 
അമ ഴീടുേ്ക്ക് 4.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. എന്നാല്  ഴീെിടെ നാവനഷ്ടം  
കുരഴാണ് എെില്  അനുഩാതിേഭാമി  ധനഷസാമത്തിടെ  നിയന്നും കുരയും.  
എന്നാല്  േിറ ഷാസേയയങ്ങലില്  കുരഞ്ഞ നിയക്കില്  SDRF ല്  നി.ം റബിന്നുന്ന  
ഷസാമം ടോ്് ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാ   േളിമില്ല.  ഴീെ് ഴീണ്ടം രോനര്  
നിര്മ്മികക്ക്ി ഴരുന്ന  ഷാസേയയത്തില്   (രോതിമ ഴീെ്  നിര്മ്മികക്ക്ി ഴരുകമ്പാ് ) 
SDRF -ല്   നി. റബിങ്ങ തുേ എത്രമാകണാ ഄത് കുരവ ടേ് ് ലറപ് നിയക്കാമ   
നാല റക്ഷം  രൂഩമില്  ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി ഫാക്കി തുേ തകസവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  
നിന്ന്  നല്കാവന്നതാണ്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്  ലറപ്  റി്ില്   ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലെിലം ഇ 
യീതിമില്  രോതിമ ഴീടു നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ധനഷസാമത്തിന് ഄനുഭതി നല്ോ   
10.02.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തീരുഭാനിങ്ങിരു.. എന്നാല്  
ആത്തയത്തില്  എത്രഴീടുേ്  ഈ്് എന്ന് േട്ത്തിമതിനുകവശം ഈത്തയഴിരക്കിമാല്  
ഭതിടമ. തീരുഭാനിങ്ങെ.  
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ഒകയാ രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം നഗയഷബേലിലം പ്രലമടേടുതിമില്  ഴാഷകമാഗയ 
ഭല്ലാത്തഴിധം തേര്ന്നതും എന്നാല്  എഷ്.ഡി.അര്.എപില്  നിന്ന് ഴീടു 
രോനര്നിര്മ്മിക്കാ   അഴവയഭാമ 4.00 റക്ഷം രൂഩ റബിക്കാത്തതുഭാമ എത്ര ഴീടുേ്  
ഈ്് എന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ട ം നഗയോയയഡമരക്ട ം ഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് 
നല്േണം. പ്പം ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഴിധം തേര്ന്നതും രോനര്  നിര്മ്മിക്കാ   
ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിങ്ങ നിയക്കില്  4.00 റക്ഷം രൂഩ എഷ്.ഡി.അര്.എ 
പില്  നിന്ന് റബിക്കാത്തഴരുഭാമ ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്്. ആഴര്ക്ക് SDRF ല്  നിന്ന് 
എത്ര രൂഩ റബിങ്ങെ, ഷര്ക്കാര്  നിയന്നുപ്രോയം ആനിടമത്രരൂഩ റബിക്കാനു്് എന്നീ 
ഴിഴയങ്ങ്  നല്േണം. രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, നഗയഷബ തിയിങ്ങ ഴിഴയങ്ങ്  തയ്യാരാക്കി 
ജില്ല തിയിങ്ങ് കക്രാഡീേയിങ്ങ രികപ്പാര്ട്ട് താടള ഩരയും ഴിധം നല്േണം. ഫന്ധടപ്പട്ട 
ഴികല്ലജ് ഒപീഷ ം ജനപ്രതിനിധിേളുഭാമി ഷംഷായിങ്ങ് അധിോയിേത 
ഈരപ്പാക്കികഴണം രികപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാരാകക്ക്ത്. 

 
2018, 2019 പ്രലമത്തില്  തേര്ന്നതും ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്തതുഭാമി ഴീടുേ്  

ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിഴയം 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ജില്ല തേര്ന്ന 
ഴീടുേളുടെ 
എണ്ണം 

ഴീടു രോനര്  നി 
ര്മ്മിക്കാ   
പൂര്ണ്ണഭായും 
ധനം 
ഷസാമിങ്ങ 
ഴീടുേളുടെ 
എണ്ണം 

രോനര്നിര്മ്മാണം അഴവയമുള്ളതും ബാഗിേ 
ഭാമി ധനഷസാമം റബിങ്ങതുഭാമ ഴീടുേ്  
ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിഴയം 

എണ്ണം റബിങ്ങ 
ധനഷസാമം 

ഷര്ക്കാര്  
നിയന്നു 
പ്രോയം ആനി 
റബികക്ക്തുേ 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3) നഗയോയയഡമരക്ടര്  

 
2.2(4.13) ഩള്ളിങ്ങല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷ ടെ  02.11.2020-ടറ േത്തും ഩള്ളിങ്ങല്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  27.08.2020-ടറ 21(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG  893 /20 - CC/971/20 )   
 

   കപ്രാ.നം. 132 /21                                       ഄെെല്  - 63,317/- (തനത് പ്്) 
കഩയ് - 21-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഄംഗ ഴാെി നിര്മ്മാണത്തിന്  ഄധിേ തുേ നല്േല്   
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2014-15-ല്  10.00 റക്ഷം രൂഩ  ഄെെറില്  (കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം 6.00 റക്ഷം രൂഩ,  
കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം 4.00 റക്ഷം രൂഩ) ഩേല്  ഴീെ് - ഄംഗനഴാെി ടേട്ടിെ 
നിര്മ്മാണത്തിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. േണ്ഴീനര്  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേയിങ്ങില്ല.  
നെത്തിമ നിര്മ്മാണത്തിടെ ഫില്  തുേ  5,49,284/- രൂഩമാണ്. ആതില്  4,49,875/- 
രൂഩ  േണ്ഴീനര്ക്ക്  2016-17-ല്  നല്േി. ഩിെിങ്ങെ ഴങ്ങ രിട്ട ശ   തുേ  53,944/- രൂഩയും 
ഫില്  പ്രോയമുള്ള ഫാക്കി തുേയും കേര്ത്ത് 63,317/- രൂഩ നല്ോ   ഇ ഴര്ശം   
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കാടത രിടട്ട ശ   തുേ നല്കുന്നതിടെ ോയണങ്ങ്  
ഄകനൃശിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര  
ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഴസ്തുത വയിമാണ് എന്നരിമിങ്ങെ. എന്നാല്  2018-19 ല്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഭടറ്റാരു 
കപ്രാജക്ട് അമി ഈ്ടപ്പടുത്തി പൂര്ത്തീേയിങ്ങിട്ടു്്. ഄതിനാല്  രീടട്ട ശ   തുേ 
േണ്ഴീനര്ക്ക്  നല്ോവന്നതാണ് എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേും . 
 

തീരുഭാനം – േീപ് എഞ്ചിനീമ ടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
2.2(4.14) എറപ്പുള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷ ടെ 31.10.2020-ടറ േത്തും എറപ്പുള്ളി  
രാഭഩഞ്ചാത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  19.10.2020-ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം ((SRG  
892 /20 - CC/991/20 )   

(i)  കപ്രാ.നം.269/21        തുേ 4,00,000/- രൂഩ 
        (CFC- untied) 

  കഩയ് - ഐവൃയയ നഗര്  കരാഡ് -  ഴാര്ഡ് 1 
(ii) കപ്രാ.നം.281/21             തുേ 1,00,000/- രൂഩ 

            (CFC- untied) 
കഩയ് - താണിപ്പള്ളം കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റ് - ഴാര്ഡ് 11 

 
ഇ പ്രവൃത്തിേ്  ഄതിഴര്ശ ഷാസേയയത്തില്  എ്ികഭറ്റ്, ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄംഗീോയം, ടെ്ര്  നെഩെി എന്നിഴ കൂൊടത  ടേും .  ഩിന്നീെ് എ്ികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄംഗീോയം കനെി.  ഄഷി്െ് എഞ്ചിനീമര്  സ്ഥറം 
ഭാരിമതിനാല്  ടഭശര്ടഭെ് എടുത്ത് ഫില്  തയ്യാരാക്കിമിരുന്നില്ല. ഇ 
പ്രവൃത്തിേ്ക്ക്  ടേറഴാമ തുേ േയാ ോയന് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കസവിങ്ങ പ്രോയം ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് 
തകസവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
മു ഩ് ടേ്  പ്രഴര്ത്തിയുടെ ഫാക്കിബാഗഭാമാണ് ഇ പ്രഴര്ത്തി ടേ് ത്. ഇ 

കരാഡേളുടെ ഫാക്കി ബാഗത്തിടെ പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേയിങ്ങത് എ്ികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി 
ഷാകെതിോനുഭതിയും ടെ്ര്  നെഩെിയും ഷൃീേയിന്നുന്നതിന് മുമ്പാണ്. ആത് നെഩെി 
ക്രഭങ്ങളുടെ റംഘനഭാണ് എെിലം ഭറ്റ് പ്രവൃത്തിേ്  പൂര്ത്തീേയിങ്ങെ. ജൂണ്ഭാഷത്തിടറ 
ഄതിഴര്ശവം ഴലടയ ടേരിമ ബാഗം ഭാത്രഭാണ് പൂര്ത്തീേയണത്തിനാമി 
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ടേകയ്യ്ിമിരുന്നത് എ.ള്ളതും േണക്കിടറടുത്താല്  തുേ ഄനുഴദിന്നുന്നത് 
ഩയിഗണിക്കാവന്നതാണ് എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേും .  
തീരുഭാനം -  േീപ് എഞ്ചിനീമരിടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ 

പ്രഴര്ത്തിയുടെ ടഭശര്ടഭെ് പ്രോയം തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
ടഭശര്ടഭെ് എടുക്കാ   േളിമില്ല എെില്  ഫന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഄഷി്െ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചനീമ ടെ ഴാറുകഴശ   പ്രോയം തുേ 
നല്ോവന്നതാണ്. 
2) നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കാടത പ്രഴര്ത്തി ടേയ്യാ   േയാ ോയടന 

ങ്ങൃഭതറപ്പടുത്തിമ ഈകദയാഗസ്ഥടന താക്കീത് ടേയ്യാ   തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ങ്ങൃഭതറപ്പടുത്തി.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 
2.2(4.26)  രോത്ത േിര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും രോത്ത േിര 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  28.09.2020-ടറ  1(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG 39/21-CC/1039/20) 

 

കപ്രാ.നം. 281/21 ഄെെല്  - 75,000/- രൂഩ 
                        (തനത് പ്് ) 

കഩയ്:- ലപഫര്  കഫാട്ട് ഴാങ്ങല്   
 

2018, 2019 ഴര്ശങ്ങലിടറ  പ്രലമത്തില്  ഇ പ്രകദവത്ത്  ടഴള്ളം േമരി. മുട്ടിക്കല്  
രോറമര്  തുരുത്തില്  3 കുടുംഫങ്ങ്  താഭഷിന്നു.്്. ആഴരുടെ അഴവയത്തിന്  മുമ്പ്  
േെത്തു ഷംഴിധാനം  ഈ്ാമിരു..  എന്നാല്  കുടര ഴര്ശങ്ങലാമി  ആഴിടെ േെത്തു 
ഴഞ്ചി ആല്ല. കൂൊടത  ടഴള്ളത്താല്  ങ്ങൃറ്റടപ്പട്ട ഄതിര്ത്തി  ഷ്ശര്വിന്നുന്നതിനും ഭറ്റും  
ഩഞ്ചാമത്തിനും  രു കഫാട്ടിടെ അഴവയമു്്.  
രോറമര്  തുരുത്തില്  താഭഷിന്നുന്നഴരുകെയും  ഩഞ്ചാമത്തികെയും  അഴവയത്തിനാ 

യുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി  നിയഷിങ്ങെ.  പ്രകതയോനുഭതി 
ഷംഫന്ധിങ്ങ് . കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കസവപ്രോയം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
ആത ് ഩയികവാധിന്നുേയും ആതിന ് ഄനുഭതി നല്ോവന്നതാടണന്ന ് രികപ്പാര്ട്ട ്
നല്കുേയും ടേും .  

തീരുഭാനം – ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േിമ രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഄനുഭതി നല്കു.. കഫാട്ടിടെ പ്രകമാജനം ഇ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഈരപ്പാക്കണം. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 

 
2.2(4.34) േമ്മൂണിറ്റി വഭണ്  ടപഷിറികറ്ററ്റര്   

കേയല ജെര്  രികഷാഴ്സ് േയണ്ഷിറര്  ഷംയുക്ത ഷഭിതിന്നുകഴ്ി ശ്രീഭതി  റക്ഷ്മീ 
വാന്ത .ടജ, ശ്രീഭതി. ശ്രീറക്ഷ്മി എന്നിഴരുടെ  18.01.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 53/21 ) 

 
േമ്മൂണിറ്റി വഭൺ  പഷിറികറ്ററ്റര്/ജാരതാ ഷഭിതി വഭണ്   േയണ്ഷിറര്ഭാടയ  

ഩറ തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നിമഭിങ്ങിട്ടു്്.  സ്ത്രീ വാക്തീേയണവഭാമി 
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ഫന്ധടപ്പട്ടും  സ്ത്രീ ഷാമൂസയ ഩദഴി ഈമര്ത്തുന്നതിന്  ഷസാമേവഭാമ പ്രഴര്ത്തന 
ങ്ങ്  ഏകോഩിപ്പിന്നുേയുഭാണ് പ്രധാന ങ്ങൃഭതറ. അസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം 
ആഴരുടെ കമാഗയത MSW ഄടല്ലെില്  ഄതിന് തത്തുറയഭാമ ഴിഭ ഷ് ്ഡീഷ്, 
ലഷകക്കാലജി, കഷാകശയാലജി എന്നീ ഴിശമങ്ങലില്  ഫിരുദനാനന്തയ ഫിരുദ 
കമാഗയത ഈള്ളഴകയാ അേണം.(രഗുറര്  ഫാങ്ങില്  ഩഠിങ്ങഴര്)  ആഴര്ക്ക്   
നിശ്ചമിങ്ങിയിന്നുന്ന പ്രതിഭാഷ കഴതനം  ഩയഭാഴധി 15,000/- രൂഩമാണ്. ആത് 
ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 2018-ടറ ഭാര്ഗകയഖമിറാണ് ഇ നിയക്ക് 
നിശ്ചമിങ്ങിയിന്നുന്നത്. 
എത്ര തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആങ്ങടന  േയണ്ഷിറര്ഭാര്  പ്രഴര്ത്തിന്നു 

.്് എന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് ഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് / 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്ഭാടയ ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
നഗയോയയ ഡമരക്ട ം ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ട ം രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. അടേ 5 
നഗയഷബേലിലം 95 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം േയണ്ഷിറര്ഭാടയ നിമഭിങ്ങിട്ടു്്. 
ഴിവദഴിഴയങ്ങ്  താടള കേര്ന്നു.. 

 
നഗയഷബ 

 
 

േമ്മൂണിറ്റി വഭണ്  ടപഷിറികറ്ററ്റര്ഭാരുടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  

ക്രഭ 
നം 

നഗയഷബ േമ്മൂണിറ്റി വഭണ്  
ടപഷിറികറ്ററ്റര്  

തസ്തിേമില്  കജാറി 
ടേന്നതന്ന ജീഴനക്കാരുടെ 

കഩരുഴിഴയം 

എ.മുതല്  
കജാറി 

ടേും ഴരു. 

ആഴര്ക്ക് 
നല്േിഴരുന്ന 
കസാണകരരിമം 

1 ഩയവൂര്  ഴീണ പ്രഷാദ് 30.11.2020 9000 

2 േട്ടപ്പന ഈശ ഩാമ്പാടും ഩാര 01.01.2021 4500 

3 മൂഴാറ്റുരോള പ്രീത ഫിജു 07.03.2019 15000 

 
 
 

ജാരതാ ഷഭിതി വഭണ്  േയണ്ഷിറര്ഭാരുടെ ഴിവദാംവങ്ങ് 

ക്രഭ 
നം 

നഗയഷബ ജാരതാ ഷഭിതി 
വഭണ്  േയണ്ഷിറര്  
തസ്തിേമില്  കജാറി 

ടേന്നതന്ന 
ജീഴനക്കാരുടെ 
കഩരുഴിഴയം 

എ.മുതല്  
കജാറി 

ടേും ഴരു. 

ആഴര്ക്ക് 
നല്േിഴരുന്ന 
കസാണകരരിമം 

1 തലിപ്പരമ്പ് ഄഷ്ന കജാഷ് 04.03.2020 15000 

2 അന്തൂര്  എം.എം. ഄനിത 05.07.2019 3000 
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രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 
ജില്ല േയണ്ഷിറര്ഭാരുടെ എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം 9 

ടോല്ലം 4 

ഩത്തനംതിട്ട 4 

അറപ്പുള 8 

കോട്ടമം 3 

ആടുക്കി 1 

എരണാകുലം 10 

തൃശൂര്  29 

ഩാറക്കാെ് 4 

ഭറപ്പുരം 7 

കോളികക്കാെ് 2 

ഴമനാെ് 7 

േണ്ണൂര്  7 

ോഷര്കഗാഡ് 0 

അടേ 95 

 
    തീരുഭാനം - ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം നിശ്ചമിങ്ങിയിന്നുന്ന പ്രതിഭാഷകഴതനഭാമ 15000/- 
രൂഩ കഩാലം ആഴര്ന്നു നല്കുന്നില്ല എന്ന കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. എല്ലാ 
േയണ്ഷിറര്ഭാര്ന്നും ഇ കഴതനം ഈരപ്പാക്കണം. ആഴരുടെ കഷഴനം 
ോയയക്ഷഭഭാടണ.ം തൃപ്തിേയഭാമ യീതിമില്  കഷഴനം റബയഭാടണ.ം ഫന്ധടപ്പട്ട 
തകസവബയണസ്ഥാഩനം ഈരപ്പാക്കണം. നിയക്ക് ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുന്ന ോയയം ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
2.2(4.39) ഄെഭാറി നഗയഷബ 

നഗയോയയ ഡമരക്ട ടെ 22.10.2020-ടറ DC3- 13042/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ഄെഭാറി 
മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  28.07.2020-ടറ PW1-6267/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    (SRG 
18/21 - LSGD - DC3/316/2020 - LSGD) 

 
നഗയഷബമിടറ 20-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഴി ടഷെ്  ഡി കഩാ്  നഗര്  ടഭറ്ററിംഗ് അെ് 
ൊരിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തി ടേയ്യാ   േയണ്ഷിറിടെ 29.01.2018-ടറ കമാഗം തീരുഭാനിങ്ങെ.  
ആതിന് എ്ികഭറ്റും ഷാകെതിോനുഭതിയും  റബയഭാക്കിടമെിലം ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല.  ആതിടെ നിര്മ്മാണം  2018-19-ല്  
പൂര്ത്തീേയിങ്ങെ.  എ്ികഭറ്റ് തുേ  4,40,000/-രൂഩമാണ്. ഫില്  തുേ 4,39,701/- രൂഩ. 
ആതിടെ ഫില്  പ്രോയം  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി  റബിക്കാടത  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമത്  
ക്രഭഴിരുദ്ധ്ഭാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
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തീരുഭാനപ്രോയം തകസവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്തിനീമര്  ആത് ഩയികവാധിങ്ങ് 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തിന്നു ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഗീോയം 
റബയഭാക്കാതിരുന്നതിനാല്  തുേ ഄനുഴദിക്കാ   ഷാധിങ്ങില്ല. WPC (C)15679/20-ാാാം 
നമ്പര്  ഄനുഷയിങ്ങ് ഫ ത.ലസകക്കാെതിയുടെ ജഡ്ജിടഭെ് പ്രോയം 2 
ഭാഷത്തിനുള്ളില്  തുേ ഄനുഴദിന്നുന്നതിന് ഈത്തയഴാമതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫില്തുേ 4,39,701/- രൂഩ 10.02.2021 ന് ഄനുഴദിങ്ങിട്ടുമു്്  
എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേും .  

 തീരുഭാനം – ഫ ത ലസകക്കാെതിയുടെ ഈത്തയവപ്രോയം തുേ നല്േിമതിനാല്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി പ്രകതയേ തീരുഭാനടഭടുത്തില്ല. 

 
, 
 
 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

 

2.2(4.40) താനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
താനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  13.10.2020-ടറ േത്തും താനൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  13.10.2020-ടറ 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 
17/21 - LSGD - FM2/240/2020 - LSGD) 
ഐ.എ.ലഴ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം കലാക്ക് പ്രകദവത്ത്  ഴീെ് നല്േിമിട്ടു്്. ആഴയില്  20 
കഩര്  നിശ്ചിത ഷഭമഩയിധിക്കേം ഴീെ് നിര്മ്മിങ്ങെ. ഄനുഴദനീമ ഴിസ്തീര്ണ്ണത്തിറാണ്  
ഴീെ് അദയം പൂര്ത്തിമാക്കിമത്. ആഴര്ക്ക് നല്കേ് തുേ ജില്ലാ, കലാക്ക്, 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  ഩിന്നീടുള്ള  ഴര്ശങ്ങലിറാണ് ഐ.എ.ലഴ നിയന്നു പ്രോയം  
ഴേമിരുത്തിമത്.  ആഴര്ക്ക് ഄര്സതടപ്പട്ട ഫാക്കി തുേ  നല്ോനു്്. ഇ 
ഴീടുേലില്  ഄംഗഷംഖയ കൂെിമതനുഷയിങ്ങ്  ഴീെിടെ ഴിസ്തീര്ണ്ണം കൂട്ടി. തുേ നല്കേ് 
ഷഭമത്ത്  ഄനുഴദനീമഭാമതികനക്കാ്  ഄധിേ ഴിസ്തീര്ണ്ണം ഴീെിനുള്ളതിനാല്  തുേ 
നല്േിമില്ല. ഇ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് നല്ോനുള്ള തുേ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ  
ഄക്കയ്ില്്. ആഴര്ക്ക് കൂെി ഫാക്കി തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്  ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
 രികപ്പാര്ട്ട് : ഩി.എം.എ.ലഴ ഗുണകബാക്താക്ക്  ഷൃന്തം നിറയ്ക്ക് ഄധിേ ധനഴിബഴം 
േട്ത്തി ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഄനുഴദനീമഭാമതിലം ഈമര്ന്ന തര ഴിൃതിയതിമില്  ഴീെ് 
നിര്മ്മിങ്ങിട്ടുട്െില്  ഄങ്ങടനയുള്ളഴര്ന്നും ഩദ്ധ്തി പ്രോയമുള്ള മുള്ളൃഴ   തുേയും 

ഄനുഴദിന്നുന്നതിന് 20.12.2019 – ടറ ഷ.ഈ(ഷാധാ)നം2903/ 2019/തഷൃബഴ പ്രോയവം 
ഄനുഭതി ഈ്്. ലറപ് ഭിശ   ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്  ഗുണകബാക്താഴ്   
ഄനുഴദനീമഭാമതിലം ഈമര്ന്ന തര ഴിൃതിയതിമില്  ഴീെ് നിര്മ്മിങ്ങിട്ടുട്െില്  
ഄഴര്ന്നും ഩദ്ധ്തി പ്രോയമുള്ള മുള്ളൃഴ   ഷസാമവം നല്കുന്നതിന് 06.09.2019 ടറ 
ഡി.ഫി. 1/312/19/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ന്നുറര്  പ്രോയവം ഷര്ക്കാര്  നിര്കസവിങ്ങിട്ടു്്. 
ആകത ആലഴ് ഐ.എ.ലഴ ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നു കൂെി ഫാധേഭാക്കാവന്നതാണ് എന്ന് 
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഄരിമിങ്ങെ. 

 തീരുഭാനം – രാഭഴിേഷന േമ്മീശണ ടെ രികപ്പാര്ട്ട് പ്രോയം ഫാക്കി തുേ 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
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2.2(4.48.)ടഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 04.02.2021-ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധഭാമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്ന കുരിപ്പും   (SRG 87/21  CC /931/20) 
കപ്രാ.നം. 151/21 ഄെെല്  - 64,32,720/-രൂഩ 

(CFC Tied Grant - 35,42,040/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  6,90,000/- 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 22,00,000/- രൂഩ 
തനത് പ്് 680/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം 
 

ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴര്  

(ഫ തഴര്ശം)അമി തുെരു.്്. ആതിടെ നിര്മ്മാണം ‘ഷില്ക്ക്’ടനമാണ് 
ഏല്പ്പിങ്ങത്. ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  ത്േിതൃ ഭിശടെ  ഄക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ ഷിമല്ല ‘ഷില്ക്ക്’. കപ്രാജക്ടിന് ഇ ഴര്ശവം ടഴറ്റിംഗ് അഴവയഭാമി 
ഴന്നിട്ടു്്. ഷില്ക്ക് മുകഖന അമതിനാല്  തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എക്സിേൂട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  ആത്  ടഴറ്റിംഗ് നെത്തുന്നില്ല. ഷില്ക്ക്-ടന ഏല്പ്പിങ്ങ നെഩെിക്ക്  
ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിങ്ങ്. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
തീരുഭാനപ്രോയം ആത് ഩയികവാധിങ്ങ് ത്േിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട്  
നല്േി.  

രികപ്പാര്ട്ട് : ഷില്ക്ക് എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 
ഄക്രഡികറ്റശ   ആല്ല. നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്  അമതിനാല്  ടെ്ര്  മുകഖനകമാ 
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖനകമാ അണ് നെകത്ത്ിമിരുന്നത്. 
ക്രിഭികറ്റാരിമത്തിടെ പര്ണര്, േിമ്മിനി എന്നിഴ ത്േിതൃഭിശ   എംഩാനല്  ടേ് ിട്ടുള്ള 
കഷഴനദാതാക്ക്  മുകഖന ഭത്സയാധിഷ്ഠിത ടെ്ര്  അമി കഴണഭാമിരു. പ്രഴര്ത്തി  
ടേകയ്യ്ിമിരുന്നത്. 

 തീരുഭാനം – ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനം നല്ല യീതിമിറാകണാ എന്ന് ത്േിതൃഭിശ   
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിക്കണം. ഭിേങ്ങ യീതിമിറാണ് പ്രഴര്ത്തനടഭെില്  
ഷാധൂേയണം നല്ോ   ത്േിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ത്േിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  

  
3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്   

================ 
1) 2021-2022 ടറ ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കല്  
(i) സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ഄനുഴദിക്കാ   േളിയുന്ന േയായിഒഴര്  ഴിസിതം 

എത്രടമന്ന് ഒകയാ ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തികെയും  തുെക്കത്തില്  നിശ്ചമിങ്ങ് 
ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിന്നുേയും ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്  
കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തിടക്കാ്് ഴാര് ശിേ ഩദ്ധ്തി പൂര്ണ്ണഭാന്നുേയും ടേന്നതന്ന യീതിമാണ് 
നിറഴിലള്ളത്. േയായിഒഴര്  ഷംഫന്ധിങ്ങ് ടഩാതു ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിക്കണടഭന്ന് 
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അരാം ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശ   ത്ഩാര്വ ടേ് ിരു.. കേന്ദ്ര ധനോയയ 
േമ്മീശ   രാെിടറ ടേറഴളിക്കാ   ഫാക്കിയുള്ള ഴിസിതം പൂര്ണ്ണഭാമി ഄനുഴദി 
ക്കണടഭ.ം  ഭറ്റു പണ്ടേ്ക്ക് ഩയഭാഴധി 20 വതഭാനം േയായിഒഴര്  ഄനുഴദിക്ക 
ണടഭ.ഭാണ് ത്ഩാര്വ ടേ് ിരുന്നത്. ആത് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഄംഗീേയിങ്ങിട്ടു 
ട്െിലം ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിങ്ങിട്ടില്ല. ഈത്തയഴ് ഈെ    തടന്ന രോരടപ്പടുഴിന്നുന്ന 
താടണന്ന് ധനോയയ ഴകുപ്പിടെ പ്രതിനിധി ഄരിമിങ്ങെ.  

(ii) 2021-22 ഴര്ശടത്ത ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധ്തി ഄെെറിടെ 26 വതഭാനം തുേമാമ 7180 
കോെി രൂഩമാണ് തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നുള്ള ഴിേഷനപ്് ഴിസിതഭാമി 
ഫജറ്റില്  ഴേമിരുത്തിമിട്ടുള്ളത്. ആതില്  ഩതിനഞ്ചാം ധനോയയ േമ്മീശ   (FFC) 
ഴിസിതവം ഈ് ടപ്പടു.്്. എപ്.എപ്.ഷി. രാെ് ആനത്തിടറ പ്രതീക്ഷിത 
ഴിസിതഭാമി  2412 കോെി രൂഩ ഫജറ്റില്  ഴേമിരുത്തിമിരു.. എന്നാല്  
ഄെിസ്ഥാന ഴിസിതം, ലെഡ് പ്് എന്നീ ആനങ്ങലില്  1795 കോെി രൂഩമാണ് 
ഩതിനഞ്ചാം ധനോയയ േമ്മീശ   ഄനുഴദിങ്ങത്. കൂൊടത 559 കോെി രൂഩ ടസല്ത്ത് 
രാൊയും ഄനുഴദിങ്ങിട്ടു്്. ആഴ േളിങ്ങ് 58 കോെി രൂഩ ഴിബജിങ്ങെ നല്ോ   
ഫാക്കിയു്്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നഗയഷഞ്ചമങ്ങ്ന്നുള്ള (Urban Agglomerations) 
ഴിസിതത്തിടെ രു ബാഗം നഗയ ഷഞ്ചമങ്ങ്ന്നുള്ളിടറ മുഖയനഗയഷബകുള്ള്ള 
ഴിേഷനപ്് ഴിസിതത്തില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിയും ഫാക്കി തുേ മുഖയനഗയഷബയ്ക്ക് 
രോരത്തുള്ള പ്രകദവങ്ങ്ന്നുഭാണ് ഄനുഴദിങ്ങത്. നഗയഷഞ്ചമങ്ങ്ക്ക് ലെഡ് പ്് 
ഭാത്രകഭ ഈള്ളൂ. ഄതുോയണം നഗയ ഷഞ്ചമങ്ങലിടറ മുഖയനഗയഷബേ്ക്ക ്
ഷാധായണ ങ്ങൃഭതറേ്  നിരകഴറ്റുന്നതിന് ഭതിമാമ പ്ില്ല എന്ന ഩയാതി 
ഈമര്ന്നിരു.. ആത് ഩയിസയിന്നുന്നതിന് നഗയ ഷഞ്ചമങ്ങലിടറ 
മുഖയനഗയഷബേ്ക്ക് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഄധിേ ഴിസിതം 
ഄനുഴദിന്നുേയു്ാമി. ആങ്ങടന ഄധിേ ഴിസിതം ഄനുഴദിന്നുന്ന യീതി എല്ലാ 
ഴര്ശവം തുെയാനാഴില്ല എന്നതാണ് ധനോയയ ഴകുപ്പിടെ ഄബിപ്രാമം. കഭല്പ്പരഞ്ഞ 
ോയയങ്ങ്  േണക്കിടറടുത്ത് 2021-22 ഴര് ശടത്ത ഴിേഷനപ്് ഴിസിതം 
രോനഃക്രഭീേയിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിശമം ഩഠിങ്ങ് ത്ഩാര്വ ടേയ്യാ   അരാം 
ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശകനാെ് അഴവയടപ്പട്ടിട്ടുട്ന്ന് ധനോയയ ഴകുപ്പിടെ 
പ്രതിനിധി ഄരിമിങ്ങെ.  

(iii) മഥാര്ത്ഥ അഴവയങ്ങ്ക്ക് ഄനുസൃതഭാമല്ല ടഭമിെന ഷ് പ്് 
ഄനുഴദിന്നുന്നത് എന്നത് തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നിയന്തയം ഈന്നമിന്നുന്ന 
ഩയാതിമാണ്. ഇ യീതിക്ക് നെപ്പ് ഴര്ശം മുതല്  ഭാറ്റം ഴരുത്തുന്നതിന് ഈകസവിങ്ങ് 
അരാം ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശ   ഷഭര്പ്പിങ്ങ ത്ഩാര്വേ്  ഷര്ക്കാര്  
ഄംഗീേയിന്നുേയു്ാമി. ഄതനുഷയിങ്ങ് നിറഴിലള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  
ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി  മൂന്നിടറാന്ന് തുേ ഭാത്രം ഴിബജിങ്ങ് 2021-22 ഴര്ശടത്ത ഫജറ്റില്  
ഴേമിരുത്തുേയും അസ്തിേളുടെ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണന്നുേ്  കവഖയിങ്ങ് രോതിമ 
ഭാനദണ്ഡങ്ങടല ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി ജൂലറ ഭാഷകത്താടെ മഥാര്ത്ഥ ഴിസിതം 
ഄനുഴദിന്നുടഭന്ന് ഴയക്തഭാന്നുേയും ടേ് ിരു.. മൂന്നിടറാന്ന് തുേ ഭാത്രകഭ ഴിബജിങ്ങ് 
നല്േിമിരു.ള്ളൂ എന്നത് േണക്കിടറടുത്ത് ഩദ്ധ്തി രൂഩീേയണ ഷഭമത്ത് 
അവമന്നുളപ്പം ളിഴാക്കാ   തല്ക്കാറം േളിഞ്ഞ ഴര്ശം (2021-22) ഄനുഴദിങ്ങ 
ടഭമിെന ഷ് പ്ിന് തുറയഭാമ തുേയ്ക്ക് ടഭമിെന ഷ് പ്ലാ   തയ്യാരാക്കാ   
നിര്കസവിങ്ങിരു.. 
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കരാഡ് ഷംഫന്ധഭാമ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണന്നുേ്  കുറ്റഭറ്റതാന്നുന്ന പ്രക്രിമ  
േമ്മീശ   പൂര്ത്തിമാക്കിമിട്ടുട്.ം മഥാര്ത്ഥ ഴിസിതം േണക്കാക്കി യായ്കയ്ക്കേം 
ധനോയയ ഴകുപ്പിന് ഷഭര്പ്പിന്നുടഭന്ന് പ്രതീക്ഷിന്നുന്നതാമി കമാഗം നിയീക്ഷിങ്ങെ. 
എന്നാല്  കരാഡിതയ അസ്തിേളുടെ ഡാറ്റ റബിങ്ങിട്ടുട്െിലം ഄഴ കുറ്റഭറ്റതാന്നുന്ന 
പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാമിട്ടിടല്ല.ം കുരങ്ങെ കൂെി ഷഭമം അഴവയമുട്.ം  രികപ്പാര്ട്ട് 
ടേയ്യടപ്പട്ടു. ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ഩയിക്കരണയണം നീട്ടിടക്കാ്് കഩാോനാേിടല്ലന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. േയായി ഒഴര്  ഷംഫന്ധഭാമ ഈത്തയഴ് നാടല തടന്ന 
രോരടപ്പടുഴിന്നുടഭന്ന് ധനഴകുപ്പ് പ്രതിനിധി ഄരിമിങ്ങെ. 

 

തീരുഭാനം :-         ഴിേഷന പ്ിടെ രോനഃക്രഭീേയണവം ടഭമിെന ഷ് പ്ിടെ 
മഥാര്ത്ഥ ഴിസിതം നിശ്ചമിന്നുന്നതുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട 
ഴിശമങ്ങ്  ഩയിസയിങ്ങ് ഄത് ഷംഫന്ധഭാമ ഈത്തയവേ്  
യായ്കയ്ക്കേം രോരടപ്പടുഴിക്കാ   േളിയുകഭാടമന്ന് 
ഩയികവാധിന്നുന്നതിന് തകസവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  
േീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ കമാഗം  ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. യായ്കയ്ക്കേം 
ഈത്തയഴ്  രോരടപ്പടുഴിക്കാ   േളിയുടഭെില്  രോതുക്കിമ 
ഴിസിതത്തിന് ഄനുസൃതഭാമി ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 
പൂര്ണ്ണഭാക്കാവന്നതാണ്. ടഭമിെന ഷ് പ്ിടെ കൃതയഭാമ 
ഴിസിതം നിശ്ചമിന്നുന്നതിന് ആനിയും താഭഷമു്ാകുേമാ 
ടണെില്  തല്ക്കാറം േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഴിസിതഭനുഷയിങ്ങ് 
ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കാവന്നതാടണന്ന് തീരുഭാനിങ്ങെ. 
ോറതാഭഷമു്ാവേമാടണെില്  രോതിമ ഭാനദണ്ഡഭനു 
ഷയിങ്ങെള്ള പ്് ഴിബജനം ഇ ഴര്ശം നെപ്പാകക്ക്തുക്ാ 
ഄകതാ ഄടുത്ത ഴര്ശം മുതല്  നെപ്പാക്കിമാല്  ഭതികമാ എന്നത് 
ഩിന്നീെ് േര്ങ്ങ ടേ് ് തീരുഭാനിന്നുന്നതാണ്.  

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

 

2) നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ടഴറ്റിംഗ് / ഷാകെതിേ ഄനുഭതി നല്കുന്ന 

നെഩെിക്രഭം കഴഗത്തിറാേണം. ആതിന് അഴവയഭാമ നിര്കസവം എക്സിേുട്ടീഴ് 

എഞ്ചിനീമര്, ഄഷി്െ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക്  തകസവഷൃമം 

ബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നല്േണം. ആത് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം. ഴിഴയങ്ങ്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് 

നല്േണം. 

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

2)തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
 

3) ഷംസ്ഥാനത്ത് അശ്രമറി്ില്  (ഄഗതി യസിത കേയലം) ഈ്ടപ്പട്ടതും 

ഴാഷകമാഗയഭാമ ബഴനഭില്ലാത്തതു േിറ കുടുംഫങ്ങ്  ലറപ് ഭിശ   റി്ില്  
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ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടില്ല. ആഴടയ ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിഴയങ്ങ്  താടള ഩരയുന്നയീതിമില്  കവഖയിങ്ങെ 

നല്ോ   കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

തകസവബയണസ്ഥാഩന
ത്തിടെ കഩയ് 

അടേ 
അശ്രമ 
കുടുംഫം 
(എണ്ണം) 

ലറപ് റി്ില്  ളിഴാക്കടപ്പട്ട കുടുംഫം 

ഭൂഭിയുള്ള ബഴന 
യസിതര്  (എണ്ണം) 

ഭൂയസിത 
ബഴനയസിതര്  
(എണ്ണം) 

അടേ 
കുടുംഫങ്ങ്  

1      

2      

3      

      

അടേ     

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ/ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

 

4) ക്ഷീയേര്ശേര്ക്ക് ഩാറിനുഷഡിഷിഡിമാമി രു റിറ്റര്  ഩാറിന് 3 രൂഩ 

തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും രു രൂഩ ഴകുപ്പുഭാണ് നല്കേ്ത്. അടേ രു റിറ്റര്  

ഩാറിന് 4 രൂഩ ഷഡിഷിഡി. ഴകുപ്പില്  നി. നല്കേ് രു രൂഩ ക്ഷീയഴിേഷന 

ഴകുപ്പുനല്കുന്നില്ല എന്ന് ടോടുഴള്ളി കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിങ്ങെ. ക്ഷീയഴിേഷന 

ഴകുപ്പില്  നിന്ന് ഩാറിനു ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നതിനു തെസമുമുക്ാ എ. ഴയക്തഭാക്കി 

രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ക്ഷീയഴിേഷന ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ട് ഄടുത്ത 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നുമുമ്പ് നല്േണം. ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ആത് 

ക്ഷീയഴിേഷന ഡമരക്ട ടെ ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുത്തണം.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ്പ്  

3) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
5) ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേളും ഫഡ്ഷ് 

രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെ േളും തുര. പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  

ഇ സ്കൂളുേലില്  / ടഷെ േലില്  ഈള്ള കുട്ടിേളുടെ കുടുംഫത്തിന് ബക്ഷണത്തിനു 

ഴേമിരുത്തിമ തുേ ഈഩകമാഗിങ്ങ് ബക്ഷയേിറ്റ് നല്ോവന്നതാണ്.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
 

6) ഄ ഩതു ഴമസ്സുേളിഞ്ഞ ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്ോ   തകസവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്േിമിട്ടു്്. ആകതാടൊപ്പം വയ്യാഴറംഫയാമ 

ഴകമാജനങ്ങ്  ഄല്ലാത്ത നിര്ദ്ധ്നകയാഗിേ്ന്നു കൂെി േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്ോ   

ഄനുഭതി നല്കു.. ആതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് നിറഴിടറ ഈത്തയഴിടറ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  

ഩാറികക്ക്താണ്.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 



17 
 

 

7) തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ പ്രഴര്ത്തിേ്, പ്രകതയേിങ്ങ് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്, 

ഫ തഭൂയിഩക്ഷവം ടെ്ര്, ആ-ടെ്ര്  മുകഖനമണ് ടേന്നതന്നത്. പ്പം തടന്ന 

ഄതതുകഭഖറമിടറ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖനയും പ്രഴര്ത്തിേ്  ടേയ്യാ ്്. 

ഄക്രഡികറ്റശ   ഷംഫന്ധിങ്ങ് ധനഴകുപ്പ് ഒകയാ ഴര്ശവം ഈത്തയവം ആരന്നു.്്. 

്ീല്  ആ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ് കേയല (SILK), കേയല ആറക്ടിക്കല്  അെ് ഄലറഡ് 

എഞ്ചിനീമരിംഗ് േമ്പനി റിഭിറ്റഡ് (KEL) എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ്  േിറ പ്രഴര്ത്തിേളുടെ  

PMC ഭാത്രഭാണ്. എന്നാല്   ഇ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഩി.എം.ഷിയുടെ ങ്ങൃഭതറക്കപ്പുരമുള്ള 

പ്രഴര്ത്തിേ്  തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് ഏടറ്റടുത്ത് കനയിട്ടു നിര്വസണം 

നെത്തുേയും അമതികറക്ക് ഄഡൃാ ഷ്  ലേപ്പറ്റുേയും ടേന്നതന്നതാമി ോന്.. 

ഈദാ. 14.07.20 ടറ ഄജ് നമ്പര്  2.2 (4.48) പ്രോയം ടഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ 

രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റരിമം, ഄജ് നമ്പര്  4.31 ോയന്നുരിശ്ശി 

രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭിനിഭാ്് (കഷാലാര്) ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  എന്നീ കപ്രാജക്ടുേ്  

SILK മുകഖന നെത്തിമതാമി ോന്.. ആത് ഭാനദണ്ഡങ്ങ്ക്ക്  ഴിരുദ്ധ്ഭാണ്. ഇ 

ോയയത്തില്  ഒകയാ ോറഘട്ടത്തിലം ധനഴകുപ്പ് ആരന്നുന്ന ഈത്തയഴ് േര്വനഭാമി 

ഩാറിങ്ങെ ഭാത്രകഭ ആത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങ്  പ്രഴര്ത്തി  ഏടറ്റടുക്കാവ. പ്പം 

ധനഴകുപ്പിടെ ഈത്തയവ പ്രോയം ഭാത്രടഭ തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ആത്തയം 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  പ്രഴര്ത്തി നല്ോവ. ഇ ോയയത്തില്  SILK, KEL കഩാലള്ള 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഴയക്തഭാമ നിര്കസവം നല്േണടഭന്ന് ഴയഴഷാമ ഴകുപ്പികനാൊ 

ഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിങ്ങെ.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ടഷക്രട്ടരി, ഴയഴഷാമ ഴകുപ്പ് 

 

8) മുഖയഭന്ത്രിയുടെ പ്രാകദവിേ കരാഡ ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം 1000 കോെി രൂഩയുടെ 

കരാഡപ്രവൃത്തിേ്   ഴിഴിധ തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നെന്നുേമാണ്. ഇ 

പ്രവൃത്തിേളുടെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിന്നുന്നതിന് ഒകയാ ജില്ലമിലം രിട്ടമര്  ടേ്  

ഒകയാ സൂപ്ര്ിംഗ് എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിങ്ങിട്ടു്്. 

ആതിനാമി എ്ികഭറ്റിടെ 0.60 വതഭാനം തുേമാണ് പ്രതിപറഭാമി നല്കുന്നത്. 

ഇ ഴിസിതം േട്കത്ത്ത് ഄതതു പ്രഴര്ത്തിയുടെ എ്ികഭറ്റില്  നിന്നാടണെിലം 

ആത് ആകപ്പാ്  രഴനു  ഴകുപ്പിടെ തീരുഭാനപ്രോയം ഄനുഴദനീമഭല്ല. ഭറ്റു യീതിമില്  

തുേ േട്ത്തുന്നതിനു ബുദ്ധ്ിമു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഄതതു പ്രഴര്ത്തിളുടെ 

എ്ികഭറ്റില്  തടന്ന ഈ്ടപ്പടുത്തി ഗുണനിറഴായം ഈരപ്പാന്നുന്നതിനാമി 

ഩയികവാധനയ്ക്ക് നികമാഗിക്കടപ്പട്ടഴര്ക്ക് പ്രതിപറം നല്ോ   ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന 

ഴിശമം ഫ ത.മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്മില്  ടോണ്ടഴയാ   തീരുഭാനിങ്ങെ.  

നെഩെി:- തകസവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലിയു.ഫി)ഴകുപ്പ് 
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9) 27.06.2012 – ടറ 1772/2012/തഷൃബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം തകസവബയണസ്ഥാഩ 

നങ്ങലില്  നിമഭിന്നുന്ന ടെക്നിക്കല്  ഄഷി്െ്ഭാരുടെ കഴതനം ഴിേഷനപ്ില്  

നിന്ന് നല്ോവന്നതാണ്. ഇ ഈത്തയവ പ്രോയം രു ഴര്ശകത്തക്കാണ് ടെക്നിക്കല്  

ഄഷി്െ്ഭാടയ നിമഭിക്കാവന്നത്. എന്നാല്  തുെര്ന്ന് ഒകയാ ഴര്ശവം പ്രകതയേ 

ഈത്തയഴിലൂടെ ആഴരുടെ ോറാഴധി നീട്ടി നല്കു.്്. 01.02.2021 ല്  ആരക്കിമ 

ഄഴഷാന ഈത്തയവപ്രോയം ആഴരുടെ ോറാഴധി 31.03.2022 ഴടയ നീട്ടിമിട്ടു്്. 

എന്നാല്  കഴതനത്തിന് ഏത് ഴിസിതഭാണ് ഈഩകമാഗികക്ക്ടതന്ന് ഈത്തയഴില്  

ഩരഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ടെക്നിക്കല്  ഄഷി്െ്ഭാരുടെ കഴതനത്തിന് 

2020-21, 2021-22 ഴര്ശം തനതുപക്ാ ഴിേഷനപക്ാ ഈഩകമാഗിക്കാ   

ഄനുഭതി നല്കു.. ആതനുഷയിങ്ങ് 01.02.2021 ടറ 265/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  

ഈത്തയഴ് കബദഗതി ടേകയ്യ്താണ്. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

10) PEN ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഫില്  ഷഭര്പ്പിന്നുകമ്പാ്  ഡിജിറ്റല്  ഷികേങ്ങര്  ഇ ഴര്ശം  
നിര്ഫന്ധഭാക്കിമിട്ടു്്. ടഩര്ഭനെ് എംകപ്ലാമി നമ്പര്  (PEN) ഈഩകമാഗിങ്ങാണ് ഇ 
ക്രഭീേയണം ഷാധയഭാന്നുന്നത്. എന്നാല്  നഗയഷബേലില്  PEN ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥരു്് (ഈദാ: ടസല്ത്ത് ഒപീഷര് ). ആഴര്ക്ക് ഫില്  ഷഭര് പ്പിക്കാ   
േളിമാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഩയിസായം ഈ്ാക്കണടഭന്ന് ട്രശരി ഴകുപ്പികനാെ്  
അഴവയടപ്പട്ടിട്ടുട്െിലം  പ്ര്നങം ഩയിസയിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇ ഴിശമം പ്രകതയേഭാമി 
ഩയിസയിക്കണടഭ.ം അഴവയഭാമ നിര്കസവം ട്രശരി ഡമരക്ടര്ക്ക്  നല്േണടഭ.ം 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിങ്ങെ. ആങ്ങടന PEN നമ്പര്  ആല്ലാത്ത 
നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥരുടെ ഴിഴയം ഄെിമന്തിയഭാമി തയ്യാരാക്കി ധനഴകുപ്പിനു 
നല്ോനും അഴവയഭാമ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയിക്കാനും നഗയോയയ ഡമരക്ടടര 
ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ് 
2) ധനഴകുപ്പ് 

3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
11) മു ഴര്ശങ്ങലിടറ കപ്രാജക്ടുേ്  2020-21 ഴര്ശം സ്പില്ഒഴരാമി കേര്ക്കാ   
ഴിട്ടുകഩാമിട്ടുട്െില്  ഄത് ഩയികവാധിങ്ങ് ഄര്സഭാമഴ ഇ ഴര്ശം  
സ്പില്ഒഴരാമി കേര്ന്നുന്നതിനു ഷയേയയടഭാരുക്കാ   എഷ്.അര്.ജിടമ 
ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2) എഷ്.അര്.ജി 

3)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
 
4.1 തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 

തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമ ടെ  08.02.2021-ടറ DB3/753/2013 
തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്ത്  (SRG   112/21 ) 

എള്ളൃരോന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഩതാം ഴാര്ഡിടറ ഭൂയിബാഗം പ്രകദവവം സ്ഥിതി 
ടേന്നതന്നത് ോക്കതുരുത്ത് എന്ന് ദൃീഩിറാണ്. ഇ ദൃീഩിടറത്തണടഭെില്  130 ഭീറ്റര്  
ോമല്  ദൂയമു്്. ഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിേ്ക്കാഴവയഭാമ ഷാധന ഷാഭരിേ്  
ഴള്ളത്തില്  േമറ്റിമാണ്  ടോണ്ടകഩാകുന്നത്. എ്ികഭറ്റില്  കഫാട്ട് േണ്ഴമ ഷ് 
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  േയാ ോര്  പ്രവൃത്തിേ്  ഏടറ്റടുക്കാ   തയ്യാരാവന്നില്ല.  ഷഭാന 

ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള അറപ്പുളമിടറ ഭറ്റു പ്രകദവങ്ങലില്  ‘ഷാമ് രോന്നഭെ’ കോ്് ആ ഡക്സ് 
ഈഩകമാഗിങ്ങാണ് എ്ികഭറ്റ് തയ്യാരാന്നുന്നത്. അറപ്പുളമില്  നിറനില്ന്നുന്ന  കോ്് 

ആ ഡക്സ് 1.487 അണ്. ‘ഷാമ് രോന്നഭെ’ കോ്് ആ ഡക്സ് 1.6048 അണ്. 
േണ്ഴമ ഷിന് 0.1177 ഴര്ദ്ധ്നഴ് കോ്് ആ ഡക്സില്  അഴവയഭാണ്. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ഷാമ് രോന്നഭെമക്ക് നല്കുന്ന കോ്് ആ ഡക്സ് ോക്കതുരുത്ത് 
ദൃീഩിനും നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 
തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 
 
4.2 േിെങ്ങൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 19.02.2021-ടറ േത്തും േിെങ്ങൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  11.02.221-ടറ II (3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG   138/21   CC/68/21) 
 

കപ്രാ.നം. 259/21 ഄെെല്  -4,00,000/- രൂഩ 
ഴിേഷനപ്്  - ജനരല്  - 55,752/-രൂഩ 
തനത് പ്് - 3,44,248/-   രൂഩ 

കഩയ്:-ഄഗതി യസിത കേയലം - ബഴന നിര്മ്മാണം 
 

ഄഗതി യസിത കേയലം (അശ്രമ) റി്ില്ടപ്പട്ട അലാണ് ശ്രീഭതി.യാധ, 
റ്റാട്ടുകുകന്നല് . ഴീടു നല്ോ   ആഴടയ ഗുണകബാക്താഴാമി ടതയടഞ്ഞടുത്തുടഴെിലം  
ലറപ് റി്ില്  ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടില്ല. രോതുതാമി ലറപ് റി്ില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   
ഄകഩക്ഷിങ്ങിട്ടുട്െിലം ോറതാഭഷം ഈ്ാകും. അശ്രമ  കുടുംഫഭാമതിനാല്  ഇ 
ഗുണകബാക്താഴിന് ഴീെ് നല് ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം :- അശ്രമകുടുംഫഭാമതിനാല്  ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ/ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.3 ടഩരുഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 12.02.2021-ടറ േത്തും ടഩരുഭണ്ണ  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 01.10.2020-ടറ 85(26)/20-ാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം 
(SRG   123/21   CC/953/20) 
 

ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്  ഩട്ടിേജാതി ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നുകഴ്ി HUDCO കറാണ്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാല്  SCP ഫജറ്റ് ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് 29,333/- 
രൂഩ കുരവ ടേ് ിട്ടാണ് ഫാക്കി തുേ (2020-21ല് ) നല്േിമത്.  കുരവ ടേ്  തുേ 
ഄനുഴദിങ്ങെ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
തീരുഭാനം :- KURDFC യുഭാമി ലറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്  

ഇ ഴിശമം േര്ങ്ങ ടേയ്യണം. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാന 
ത്തിലള്ള രികപ്പാര്കട്ടാടെ തകസവഷൃമം ബയണഴകുപ്പു മുകഖന 
ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ   തീരുഭാനിങ്ങെ. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

2) ധനഴകുപ്പ് 
3) ലറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്  

 
4.4സുല്ത്താ   ഫകത്തയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

ഴമനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.02.2021-ടറ േത്ത് (SRG  137/21   CC/63/21) 
 

കപ്രാ.നം. 698/21 ഄെെല്  -7,44,650/- രൂഩ (TSP) 
   

കഩയ്:-ഒെപ്പള്ളം സ്കൂലിന് പര്ണിങ്ങര്  
 
സുല്ത്താ   ഫകത്തയി നഗയഷബമിടറ  ഒെപ്പള്ളം ഗഴ.ലസസ്ക്കൂലില്  ഩഠിന്നുന്നഴയില്   
62.03 വതഭാനം  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ത്ഥിേലാണ്. ആഴിടെ ടോഴിഡ് ഭാനദണ്ഡ 
പ്രോയം  ഷാമൂസയ ഄേറം ഩാറിങ്ങ്  ക്ലാസമു് മുരിേലില്  പര്ണിങ്ങര്  ആടുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.5 ടോടുമ്പ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 15.02.2021-ടറ േത്തും ടോടുമ്പ് 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  01.02.2021-ടറ A2-362/21-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും (SRG  
129/21   CC/47/21) 
 

കപ്രാ.നം. 262/21 ഄെെല്  -29,25,000- രൂഩ  
(SCP - 19,79,480/- രൂഩ  

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം -9,45,520/ 
രൂഩ) 
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കഩയ്:-ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി മൂന്നാം ഘട്ടം - ഩട്ടിേജാതി ഴനിതേ്ക്ക്  ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ട്  ഴനിതാ 
ഘെേ ഩദ്ധ്തിമിറാണ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ഴനിതേ്ന്നും രോരുശ ഭാര്ന്നും 
രു കഩാടറ പ്രകമാജനം റബിന്നുന്ന കപ്രാജക്ട് ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപ്പടുത്താവന്നതല്ല എന്ന് നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   ഄരിമിങ്ങിട്ടു്്.  ഗുണകബാക്തൃ 
റി്ില്  ഴിധഴേ്  കൂെി ഈ്് എന്നതിനാല്  ആത് ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് 

തീരുഭാനം :- ലറപ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി ഭാറ്റിഴകുള്ന്ന തുേ രു 
കുടുംഫത്തിനു ടഩാതുഴാമി പ്രകമാജടപ്പടുന്നതാ 
േമാല്   ഴനിതാഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ 
വന്നതല്ല. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.6 ഭാങ്ങാട്ടിെം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 01.10.2020 ടറ േത്ത് (SRG  143/21  - CC/797/20) 
 

കപ്രാ.നം. 53/21 ഄെെല്  -12,00,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പ്്- ജനരല്  - 8,00,000/- രൂഩ  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 2,00,000/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 2,00,000/ 
രൂഩ) 
                   

കഩയ്:-അശ്രമ ലറപ് ബഴന നിര്മ്മാണം - ജനരല്  
 

ഄഗതി  യസിത കേയലം (അശ്രമ)  റി്ില്  ഈ്ടപ്പട്ട അലാണ്  V.P. സയഷിടറ  
ശ്രീഭതി യതി. ആഴര്ക്ക് ബഴനം നല്ോ   ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിങ്ങിട്ടു്്. എന്നാല്  
ലറപ് റി്ില്  ആഴര്  ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടില്ല. അശ്രമ റി്ിലള്ള  ശ്രീഭതി യതിയും ഭേളും  
ഭാത്രഭെങ്ങുന്നതാണ് കുടുംഫം ആഴര്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ/ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 
 

4.7 തൃശൂര്  കോര്പ്പകരശ   കഭമ ടെ  17.02.2021-ടറ േത്തും  ഄനുഫന്ധകയഖേളും  
(SRG  144/21) 
 
 

തൃശൂര്  കോര്പ്പകരശനില്  2016-17, 2017-18, 2018-19 ഴര്ശങ്ങലിറാമി  അയുര്കഴദ 
ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  ഩദ്ധ്തി (കേസ സ്പര്വം) നെപ്പാക്കിമിരു.. ഇ കപ്രാജക്ടുേളുടെ 
ഴിവദാംവം താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്. 
 
 

2016-17 കപ്രാ.നം. 731/17 ഄെെല്  25,00,000/- രൂഩ 

2017-18 കപ്രാ.നം.14/18  ഄെെല്  40,00,000/- രൂഩ 

2018-19 കപ്രാ.നം.12/19 ഄെെല്  43,00,000/- രൂഩ  
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കോര്പ്പകരശനിടറ 55 ഴാര്ഡേലിടറ  േിെപ്പു കയാഗിേടല ഴീട്ടില്  കഩാമി 
േിേിത്സിന്നുന്നതാണ് പ്രഴര്ത്തനം. 
 ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഗീേയിങ്ങ കപ്രാജക്ടുേലാണ്  ആഴ. ഇ കപ്രാജക്ടിന് 
ഒഡിറ്റ ് ഩയാഭര്വമു ്്. ആതിന ് ഷാധൂേയണം നല്േിമാല്  ഭാത്രകഭ തുെര്ന്ന ്
നെപ്പാക്കാ   േളിയൂ എന്നതിനാല്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമതിന് ഷാധൂേയണം 
നല്േണടഭന്നതു ഷഫന്ധിങ്ങ്.  
 

തീരുഭാനം :- രു ഷഭര കപ്രാജക്ടിടെ ബാഗഭാമതിനാല്  
ഷാധൂേയണം നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (എ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.8 ക്ഷീയ ഴിേഷനം 

ക്ഷീയ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ട ടെ  08.06.2018-ടറ TC/8467/2018-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
ഩാണപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  9-ാാാം ഴാര്ഡ് ടഭമ്പ ടെ  07.12.2017-ടറ േത്തും (SRG  
54/21) 

 

ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക്  തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം  അനുകൂറയങ്ങ്  
റബിന്നുന്നതിനുള്ള  ഴരുഭാന ഩയിധി  5 റക്ഷം രൂഩമാണ്. ഇ ഩയിധി  
ളിഴാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ആകപ്പാ്  ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീരുഭാനിങ്ങെ. 
 

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

4.9 കേയല ഷംസ്ഥാന ഷാക്ഷയത ഭിശ   ഄകതാരിറ്റി 
 കേയല ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ട ടെ  08.02.2021-ടറ P3 - 7162/17/കേ.ഷം.ഷാ.ഭി.ഄ. 
നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  28.01.20-ടറ ഖണ്ഡിേ 4.48 -ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം ( SRG  98/21 ) 

 

 

ഴമനാെ് ജില്ലമിടറ നിയക്ഷയയാമ അദിഴാഷിേടല മുള്ളൃഴ   ഷാക്ഷയയാന്നുേ എന്ന 
റക്ഷയകത്താടെ  ഴമനാെ് അദിഴാഷി ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തി നെപ്പാന്നു.. ഴമനാെ് 
ജില്ലമിടറ  തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തിക്കാമി  ഴേമിരുത്തി 
മിയിന്നുന്ന തുേ ഩഠകനാഩേയണങ്ങ് , ആ സ്ട്രീക്ടര്ഭാരുടെ ഒണകരരിമം, ഴിഴിധ 
ഩയിവീറനങ്ങ്, കഭാണിട്ടരിംഗ്,  ഩഠിതാക്ക് ക്ക് റഘൂബക്ഷണം, വില്പവാറേ്, ക്ലാഷ് 
രുക്കല് ,  ഩഠിതാക്കളുടെ ഷംഗഭം എന്നിഴകുള്ം  ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് . ആത് ഷാക്ഷയതാ ഭിശ   ഡമരക്ടര്  19.11.2019-ടറ 
േത്തു പ്രോയവം അഴവയടപ്പട്ടിരുന്നതാണ്. 28.01.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  ആതു ഩയിഗണിന്നുേയും  അസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖമില്  ഩരഞ്ഞിയിന്നുന്ന 
ആനങ്ങ്ക്ക്  തുേ ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുേയും  ടേ് ിരു..  മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ ആനങ്ങടല  പ്രകതയേഭാമി  എടുത്തു ഩരമണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 

 

തീരുഭാനം :- ഴമനാെ് അദിഴാഷി ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തിമില്  മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ ഘെേങ്ങ്ക്ക് ഫന്ധടപ്പട്ട തകസവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് തുേ ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്.  
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.10 ടോടുഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  12.02.2021-ടറ േത്ത്  ( SRG - 126/21  

CC - 927/20 ) 
 

കപ്രാ.നം. 36/21 ഄെെല്  -62,33,365/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പ്്- ജനരല്  )   

കഩയ്:-ക്ഷീയ ഷസേയണഷംഘങ്ങലിടറ  േര്ശേര്ക്ക് ഩാറിന് ഷഡിഷിഡി 
 

ക്ഷീയ ഷംഘങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുന്ന ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് രു റിറ്റര്  ഩാറിന് 4 
രൂഩമാണ് ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നത്. ആതില്  മൂ. രൂഩ തകസവ ബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതവം  രു രൂഩ  ക്ഷീയ ഴകുപ്പിടെ  ഴിസിതവഭാണ്. ഴകുപ്പില്  
നി.ള്ള ഴിസിതം റബിങ്ങില്ല.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്   നി.ം 
മുള്ളൃഴ   ഷഡിഷിഡിയും (രു റിറ്റര്  ഩാറിന് നാല രൂഩ) നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം :- ആതികേല്  ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ട ടെ രികപ്പാര്ട്ട്  
ഴാങ്ങിമതിനുകവശം ഩിന്നീെ് ഩയിഗണികുള്ം. (ടഩാതു 
ഴിശമം ഖണ്ഡിേ 4) 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 

4.11. ടഩരുഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 12.02.2021 ടറ േത്തും ടഩരുഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ 04.09.2020 ടറ േത്തും (SRG 125/21  - CC/950/2020) 
 

2019 അഗ്് ഭാഷത്തില്ാമ പ്രലമത്തില്  ഄെിഞ്ഞുകൂെിമ ഭാറിനയങ്ങ്  നീക്കം 
ടേും . ഷര്ക്കാര്/ത്േിതൃ  ഭിശടെ ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിേലില്  നിന്ന് ഩത്ര 
ഩയഷയത്തിലൂടെ േൃകട്ടശ   ക്ഷണിങ്ങ്  േലര്  കേയല കഴ്് ഭാകനജ്ടഭെ് എന്ന 
സ്ഥാഩനടത്ത ടതയടഞ്ഞടുത്തു. രു കറാഡിന് 25,000/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  29 കറാഡ് 
ഭാറിനയം നീക്കം ടേും . ഇ തുേ ദുയന്തപ്രതിേയണ നിധിമില്  നി.ം റബിന്നുടഭ. 
പ്രതീക്ഷിങ്ങിരു.. ഩകക്ഷ റബിങ്ങില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഭാറിനയം നീക്കം ടേ് തിന് 
ടേറഴാമ 7,25,000/- രൂഩ തനതുപ്ില്  നിന്നനുഴദിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് 
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കു.. 

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

4.12. േകക്കാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 12.02.2021 ടറ േത്തും േകക്കാെി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.10.2020 ടറ A2-11193/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG- 
124/21 CC/956/20) 
 
2019-20 ഴര്ശം േകക്കാെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  സയിത േര്മ്മകഷനടമ ഈഩകമാഗിങ്ങ് 

ഴീടുേലില്  നി.ം കവഖയിങ്ങ ഄലജഴ ഭാറിനയം ‘നിരഴ് കഴകങ്ങയി’ എന്ന സ്ഥാഩനം 
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മുകഖന രീലഷക്ലിംഗ് യൂണിറ്റികറക്ക് േമറ്റി ഄമങ്ങെ. 2019-ടറ പ്രലമടത്ത തുെര്ന്ന്  
പ്രതീക്ഷിങ്ങതിലം ഄധിേം ഭാറിനയം നീക്കം ടേകയ്യ്ിഴ.. സയിതേര്മ്മകഷന മുകഖന 
8,10,000/- രൂഩ യൂഷര്  പീ അമി കവഖയിങ്ങെ. ഭാറിനയം േമറ്റി ഄമങ്ങ സ്ഥാഩനത്തിന് 
യൂഷര്  പീ അമി റബിങ്ങ തുേമാമ 8.10  റക്ഷം രൂഩക്ക്രോരടഭ 6,00,000/- കൂെി 
നല് േണം. രു കറാഡിന് 25,000/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  57 കറാഡ് ഭാറിനയഭാണ് േമറ്റി 
ഄമങ്ങത്. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  

 
തീരുഭാനം :- ആതുഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 

2) എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ത്േിതൃഭിശ   
 

4.13. ടഩരുഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 12.02.21 ടറ േത്തും ടഩരുഭണ്ണ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 07.09.20 ടറ A2-1889/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 14.08.20 ടറ 60 (6) 20-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
ഄനുഫന്ധ കയഖേളും (SRG 122/21   - CC / 951/20) 

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  17-ാാാം ഴാര്ഡില്  ഴറിമഴീട്ടില്  ഄംഗനഴാെിമികറക്ക് കരാഡ് 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിനാമി 2016-17 ല്  4,75,000/- രൂഩ (തനതുപ്്) യുടെ കപ്രാജക്ട് 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. കരാഡിടെ ഩയിഷയ പ്രകദവടത്ത 22 കഩര്  സ്ഥറം 
ഴിട്ടുനല്േി. കരാഡ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി. എന്നാല്  രിറിെൃിടെെ് നെഩെിടമ 
RDO കോെതിമില്  ആഴയില്  യാ്  കോദയം ടേും . യാളുടെ രിറിെൃിടെെ് 
നിമഭാനുസൃതഭടല്ലന്ന് RDO ഈത്തയഴിട്ടു. ആതിനാല്  കരാഡിടെ ഫില്  തുേ നല്ോ   
േളിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്  തര്ക്കമുള്ള സ്ഥറം ളിഴാക്കി അണ്  കരാഡ നിര്മ്മിങ്ങടതന്ന് 
ഫന്ധടപ്പട്ട ഴികല്ലജ് ഒപീഷര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേ് ിട്ടു്്. പ്രഴര്ത്തി ടേ്  ഗുണകബാക്തൃ 
േമ്മിറ്റി േണ്ഴീനര്  ഫ ത. ലസകക്കാെതിമില്  കേഷ് പമല്  ടേും . ഫന്ധടപ്പട്ട 
എഞ്ചീനമ ടെ ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഫില്   തുേ നല്ോ   ഫ ത 
ലസകക്കാെതി 01.10.2019 ടറ WP(C)നം.6206/2019 നമ്പര്  പ്രോയം ഈത്തയഴിട്ടു. 
ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ നല്ോടനടുത്ത ഩഞ്ചാമത്തു ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനത്തിനു ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തിരുഭാനം :- തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ധനഴകുപ്പ് 

 

4.14. ഞീള്ളൄര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 16.02.21 ടറ േത്ത് (SRG/133/21 CC/32/21) 

 
കപ്രാ.നം. 119/18 ഄെെല്  15,00,000/-രൂഩ 

(കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴിസിതം 5,00,000/- 

ഴിേഷന പ്്  (ജനരല് ) 2,00,000/- രൂഩ 

CFC, Basic Grant – 8,00,000/- രൂഩ) 
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കഩയ്:- ഫഡ്ഷ് സ്കൂ്  നിര്മ്മാണം 
ഫഡ്ഷ് സ്കൂ്  നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2017-18 റാണ് തയ്യാരാക്കിമത്. 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമ 5.00 റക്ഷം രൂഩമില്  1,35,000/- രൂഩ 2017-18 ല്  
ടേറഴളിങ്ങെ. ഫഡ്ഷ് സ്കൂലിടെ പൂര്ത്തീേയണത്തിനാമി കവശിന്നുന്ന തുേ കലാക്ക് 
ഴിസിതഭാമ 3,65,000/- രൂഩ  േടുത്തുരുത്തി ഷഫ് ട്രശരി ടസ്പശയല്  TSB ഄക്കയ്ില്  
സൂക്ഷിങ്ങിയിക്കമാണ്. ഇ തുേ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു.. അഴവയഭാമ തുെര്  നെഩെി 
ധനഴകുപ്പ് ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ധനഴകുപ്പ് 

 
4.15. ഩാനൂര്  നഗയഷബ 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 10.02.20 ടറ േത്തും ഩാനൂര്  നഗയഷബ 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 02.07.20 ടറ E1/3015/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. (SRG 119/21   -  CC 
44/21) 

 
കപ്രാ.നം. 280/19 ഄെെല്  13,65,000/-രൂഩ 

(CFC, Basic Grand 5,00,400/- 
തനതുപ്് 4,44,600/- രൂഩ 

CSS – 4,20,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ടഭറ്റീയിമല്  േലക്ഷ   ടപഷിറിറ്റി നിര്മ്മാണം 
2018-19 ടറ ഇ കപ്രാജക്ട് 08.04.2019 ല്  പ്രഴര്ത്തി അയംബിങ്ങെ. ടേട്ടിെത്തിടെ തര 

പൂര്ത്തിമാക്കി കളന്േ്ക്ക ് േമ്പി ടേട്ടിമകപ്പാ  ് പ്രകദവഴാഷിേളുടെ എതിര്പ്പ ്
ഈ്ാവേയും പ്രഴര്ത്തി തെസമുടപ്പടുേയും ടേും . 15.05.2019 നാണ് ഄഴഷാന 
ഄലടഴടുത്തത്. പ്രഴര്ത്തി  തുെയാ   ഷാധിക്കാത്ത ഴിധം പ്രതികശധം വക്തഭാമകപ്പാ്  
പ്രഴര്ത്തി നിര്ത്തിഴയ്ക്കാനും ആതുഴടയയുള്ള നിര്മ്മാണം ടേക്ക് ടഭശര്  ടേ് ് 
േയാ ോയന് തുേ നല്ോനും 06.01.20 ല്  നെന്ന േയണ്ഷില്  കമാഗം തീരുഭാനിങ്ങെ. ആതു 
പ്രോയം ഫില്തുേ നല്ോനും നിര്മ്മാണം നിര്ത്താനും  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  

 

തീരുഭാനം :- 1) ടേ്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് മുനിഷിപ്പല്  
എഞ്ചിനീമ ടെ ടഭശര്ടഭെ് / ഴാറുകഴശടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

2) എന്നാല്  എം.ഷി.എപിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം 
ഩാതിഴളിമില്  ഈകഩക്ഷിക്കാവന്നതല്ല. പ്രകദവഴാഷി 
േളുഭാമി േര്ങ്ങ ടേ് ് ഷഭഴാമത്തിടറത്തി 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി എം.ഷി.എപ് സ്ഥാഩി 
ക്കണം. ആത് മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ ങ്ങൃഭതറമാണ്. 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  ആത് ഈരപ്പാക്കണം.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)നഗയോയയഡമരക്ടര്  
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4.16 ഩന്തലം നഗയഷബ  
  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  10.02.2021-ടറ േത്ത്  ( SRG - 120/21 - 

CC - 22/21 ) 
 

കപ്രാ.നം. 62/21 ഄെെല്  -9,80,800/- രൂഩ  
(CFC - Tied Grant) )   

കഩയ്:-ഩന്തലം നഗയഷബമിടറ ഴിഴിധ ആെങ്ങലില്  CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
 

നഗയഷബമിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  CC TV സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന് 
ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷ ം ജില്ലാതറ ഄപ്പീല്  േമ്മിറ്റിയും ഄനുഭതി  നിയഷിങ്ങെ. പ്രകതയേ 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 

തീരുഭാനം :- ഭാറിനയങ്ങ്  ഴറിടങ്ങരിയുന്നത് നിമന്ത്രിന്നുന്ന 
തിനാണ് ഇ കപ്രാജടക്ടന്ന് നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
ഄരിമിങ്ങെ. ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനത്തിടെ ബാഗഭാണ് 
ആടതന്ന് ഈരപ്പാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
പ്രകതയോനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
4.17 രാന്നി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  05.02.2021-ടറ േത്തും രാന്നി കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 19.01.2021-ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
ഄനുഫന്ധകയഖേളും  ( SRG - 91/21 - CC - 38/21 ) 

 

കപ്രാ.നം. 127/21 ഄെെല്  -8,45,186/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പ്് ജനരല്  - 6,62,361/- രൂഩ  

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  1,82,825/- രൂഩ )   
കഩയ്:-ോര്ശിേ മന്ത്രഴല്ക്കയണം 
ോര്ശികോഩേയണങ്ങ്  ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് നല്കുന്നതിനാണ് ഇ കപ്രാജക്ട്. ആതിടെ 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   കൃശി ഄഷി്െ് ഡമരക്ടര്  അണ്.  കൃശി ഄഷി്െ് 
ഡമരക്ടര്ക്ക് ആ-ടെ്ര്  ടേയ്യാ   ഡിജിറ്റല്  ഷികേങ്ങര്  ആല്ല. മു   ഴര്ശങ്ങലിടറ 
കഩാടറ  KAICO/RAIDCO  തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില്  നിന്ന് ഏേകദവം  ഩകുതികമാലം 
ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി നല്േി. ക്റ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ട ടെ  21.02.2020-ടറ  േത്ത് 
പ്രോയം  ഄംഗീകൃത സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷൃന്തഭാമി  ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന ഷാധനങ്ങ്  ഭാത്രകഭ 
ടെ്ര്  കൂൊടത ഴാങ്ങാവൂ  എന്ന്  നിര്കസവിങ്ങിട്ടു്് (02.12.2016-ടറ 3299/2016/ 
തഷൃബഴ ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ). ആ- ടെ്ര്  ടേയ്യാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ളതിനാല്  
ഇ ഴര്ശം കൂെി കവശിന്നുന്ന ഈഩേയണങ്ങ്  ഇ ഏജ ഷിേലില്  നി. ഴാങ്ങി  
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 
 

തീരുഭാനം :- ഩകുതികമാലം ഈഩേയണങ്ങ്  ആതിനേം ഇ 
ഏജ ഷിേലില്  നി.ം ഴാങ്ങി നല്േിമ ഷാസേയയത്തില്  
ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ബാഴിമില്  ആ - ടെ്ര്  
ടേന്നതന്നതിന് ഡിജിറ്റല്  ഷികേങ്ങര്  ഷയേയയ ടഭാരുക്കാ   
കൃശി ഄഷി്െ്  ഡമരക്ടര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണ്. 

 
നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.18  മുട്ടാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
  അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  23.02.2021-ടറ േത്തും മുട്ടാര്  രാഭ 

ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 15.02.2021-ടറ 5-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ( SRG - 
141/21 - CC - 84/21 ) 

 

കപ്രാ.നം. 3/21 ഄെെല്  -3,40,137/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പ്്  )   

കഩയ്:-ടെക്നിക്കല്  ഄഷി്െിന് കഴതനം നല്േല്  
ടെക്നിക്കല്  ഄഷി്െിന് കഴതനം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഴിേഷന പ്ാണ് 
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ഄതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം 
നല്േിമില്ല. തനത് പ്് കുരഴാമതിനാല്  പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  
 
തീരുഭാനം :- ടഩാതുതീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ (9) ടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.19 േഞ്ഞിന്നുളി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  05.02.2021-ടറ  ഄനുഫന്ധകയഖേളും  ( SRG 

- 96/21 - CC - 28/21 ) 
 
േഞ്ഞിന്നുളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ആ.എം.എഷ്. ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കാമി  േഞ്ഞിന്നുളി 
ജില്ലാ ഷസേയണ ഫാെില്  നിന്ന് 1,61,84,235/- രൂഩ ഴായ്പ എടുത്തിരു.. ഇ തുേ 
മുള്ളൃഴനും  തിയിടേ ഄെങ്ങെ.  എന്നാല്  ഇ ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം  ധനഴകുപ്പ് ഄനുഴദിങ്ങ 
ഄഴഷാന ഗഡഴില്  നിന്ന്  11,41,135/- രൂഩ  കുരഴ് ടേ് ് ഫാക്കി തുേമാണ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ഄനുഴദിങ്ങത്.  ഫാെില്  ആനി തുേ ഄെയ്ക്കാനില്ലാത്ത 
ഷാസേയയത്തില്   ഇ തുേ തിയിടേ ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങെ.  
 

തീരുഭാനം:- തുേ തിയിടേ റബിങ്ങെ എന്ന് രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
ഄരിമിങ്ങെ.  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.20 ഭങ്ങാട്ടിെം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  12.02.2021-ടറ  ഄനുഫന്ധകയഖേളും  ( SRG - 

142/21 - CC - 39/21 ) 
 

ലറപ് ഗുണകബാക്തൃ റി്ില്  ഈ്ടപ്പൊത്ത അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കളു്്. ആഴടയ 
ലറപ് റി്ില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  ക്രഭീേയണം  ടേയ്യണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
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തീരുഭാനം :- 1) ടഩാതുഴാമി ആങ്ങടന ഷയേയയം രുന്നുന്നതിനുള്ള ഇ 
അഴവയം ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ല. തീരുഭാനിങ്ങെ. 

2) ആങ്ങടനയുള്ള അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കളുടെ എണ്ണം 
തിട്ടടപ്പടുത്തുന്നതിന് ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3 
പ്രോയം നെഩെി ഷൃീേയിന്നു.്്. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ/ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.21 ഭറ്റത്തൂര്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
  ഫ ത. ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുടെ 24.02.2021-ടറ 113/2021/M (EDL) നമ്പര്  േത്തും 

ഭറ്റത്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  20.02.2021-ടറ േത്തും  ( SRG - 154/21 ) 

 
 

KSFE യുടെ  ഷസാമകത്താടെ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  32 ഄെണഴാെിേലില്  TV  ഴാങ്ങി 

നല്കുന്നതിന്  തീരുഭാനഭാമിട്ടു്്.  32” ആംടഩക്സ് സ്മാര്ട്ട്  TV  ഴാങ്ങാനാമിരു. 
തീരുഭാനം. 9,983/- രൂഩമാണ് ആതിടെ ഴിറ. ആതിനാമി  3,20,000/- രൂഩ  KSFE  
ഄനുഴദിങ്ങിട്ടു്്.  എന്നാല്   മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  ടസ്പഷിപികക്കശ   ഈള്ള TV യുടെ  
ആകപ്പാളടത്ത ഴിറ 14,200 രൂഩമാണ്. ഴിറ  ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിങ്ങതിടെ  ബാഗഭാമി  
എം.എല്.എ യുടെ പ്രകതയേ ഴിേഷന പ്ില്  നി.ം  79,864/- രൂഩ റബയഭാന്നും 
എന്നരിമിങ്ങിട്ടു്്.  ആനി  ഄധിേഭാമി  54,536/- രൂഩ കൂെി  കഴണം. ഇ തുേ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പ്ില്  നിന്ന് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
തീരുഭാനം :- 

 

ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
4.22 ഄെിഭാറി രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ആടുക്കി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  25.02.2021-ടറ  േത്തും ഄെിഭാറി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  20.02.2021-ടറ A3-200/2021- ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  18.01.2021-ടറ 25(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG - 152/21   CC/92/2021) 

 

കപ്രാ.നം. 390/21 ഄെെല്  -6,50,00,000/- രൂഩ 
(കറാണ്  - 4,87,50,000/- രൂഩ 

തനത് പ്് - 1,62,50,000/- രൂഩ )   
 
കഩയ്:-ഄെിഭാറി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  േറയാണഭണ്ഡഩം, ഄനുഫന്ധ ഷയേയയം  

 
KURDFC യുടെ ഴായ്പ കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി  േറയാണ ഭണ്ഡഩവം ഄനുഫന്ധ ഷയേയയവം  
നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ആത് ടെ്ര്  ടേ് ് 
നെപ്പാക്കാനാണ്  കപ്രാജക്ടില്  ഈകസവിങ്ങിരുന്നത്.  എന്നാല്  പ്രീ േൃാലിപികക്കശ   
ടെ്രില്  യാ്ക്ക് ഭാത്രകഭ കമാഗയത ഈ്ാമിരു.ള്ളൂ. ഄതിനാല്  
തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രീ ടെ്രിന് ത്ഩാര്വ ടേും .  ഇ 
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ഷാസേയയത്തില്  ോറതാഭഷടഭാളിഴാക്കാ   ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖന  
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് 

 

 

തീരുഭാനം- 

 
 

തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമ ടെ ത്ഩാര്വ 
പ്രോയം രീടെ്ര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   നിര്കസവിന്നു.. രീ 
ടെ്രില്  അരും ഩടെടുത്തിടല്ലെില്  കപ്രാജക്ടു കബദഗതി 
ടേ് ് ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖന നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.23 ഄെിഭാറി രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ആടുക്കി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ  25.02.2021-ടറ  േത്തും ഄെിഭാറി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ   18.02.2021-ടറ 3(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG - 153/21   CC/106/2021) 

 

കപ്രാ.നം. 475/21 ഄെെല്  -2,50,000/- രൂഩ 
(തനത് പ്് -2,00,000/- രൂഩ  

ഷംബാഴന - 50,000/)   
കഩയ്:-ഡമാറിഷിഷ് ഩദ്ധ്തി  

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  നിര്ദ്ധ്നയാമ 19 ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേളു്്.  ആഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം 
4,000/- രൂഩമില്  ഄധിേയിക്കാടത  ഡമാറിഷിനു ധന ഷാസാമം  നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 

രു ഭാഷം ഩയഭാഴധി  4,000/- രൂഩ  നിയക്കില്  
ഫന്ധടപ്പട്ട അത്ഩത്രി മുകഖന  നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

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

4.24 ഷര്േൂട്ട് ടെകക്നാലജി  നിനഴ് കോഭണ്  ടപഷിറിറ്റി ടഷെര്  
 ഷര്േൂട്ട് ടെകക്നാലജി ടഷെര്   ടഷക്രട്ടരിയുടെ േത്ത്    (SRG - 111/21   തീമതി 23.02.2021) 
 

തൃശൂര്  ജില്ലമില്  ടഩയിങ്ങനം  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കുെംഫശ്രീയുടെ കനതൃതൃത്തിലള്ള  
യൂണിറ്റാണ് ഷര്േൂട്ട്  ടെകക്നാലജി. എം.എല് .എ ഭാരുടെ പ്രാകദവിേ  ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി 
പ്രോയം  സ്ഥാഩിന്നുന്ന എല് .ആ.ഡി. ലസഭാ്് ലററ്റ്/ഭിനി ഭാ്്, കഷാലാര്  ലസഭാ്് 
/ഭിനിഭാ്്  എന്നിഴ സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുള്ള  ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിമാമി  ഄംഗീേയിക്കണ 
ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 

തീരുഭാനം:- 

 
 
 

കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് 
രികപ്പാര്ട്ട് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പു  
മുകഖന ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ധനഴകുപ്പ് 

3)കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  
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4.25 ഩയ്യാവൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ഩയ്യാവൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.11.2009-ടറ A1 - 3821/19 ടറ േത്തും  
ഄനുഫന്ധ കയഖേളും (റബിങ്ങത് 12.02.2021)  (SRG - 101/21) 

 
 

ഖയഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ  ഩദ്ധ്തിേ്ക്കാമി  24.03.2017-ല്   7.50 റക്ഷം രൂഩയുടെ  
ബയണാനുഭതി ത്േിതൃഭിശ   നല്കുേയും  4.50 റക്ഷം രൂഩ  ഩഞ്ചാമത്തിന് 
ഄനുഴദിന്നുേയും ടേ് ിരു.. ഇ തുേ ഈഩകമാഗിങ്ങ്  യണ്ട കപ്രാജക്ടുേ്  തയ്യാരാക്കി. 

 
(i) ഗാര്സിേ ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാെ്    -  2,20,000/- രൂഩ 
(ii) ഗാര്സിേ രിംഗ് േകമ്പാ്ിംഗ് യൂണിറ്റ്  - 2,30,000/- രൂഩ 
 
ഇ തുേ രിംഗ് േകമ്പാ്ിംഗ് യൂണിറ്റിനാണ് ഄനുഴദിങ്ങിരുന്നടത.ം  ഖയദ്രഴ ഭാറിനയ 
ഷംസ്ക്കയണത്തിനാമി  ഈഩകമാഗിങ്ങതിനാല്  ഫാക്കി തുേ ഄനുഴദിന്നുന്നതടല്ല.ം 
ത്േിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിങ്ങിട്ടു്്. ബയണാനുഭതി നല്േിമകപ്പാ്  
രിംഗ് േകമ്പാ്ിനു ഭാത്രഭാമി  ഈഩകമാഗിക്കണടഭന്ന്  പ്രകതയേം  
ഩരമാത്തതിനാറാണ്  ആങ്ങടന ഷംബഴിങ്ങടതന്ന്  ഄരിമിങ്ങിയിന്നു.. 2,20,000/- രൂഩ  
ഗാര്സിേ ഫകമാഗയാഷ്  പ്ലാെിന്  ഈഩകമാഗിങ്ങ നെഩെിക്ക് ഷാധൂേയണം 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  

 
തീരുഭാനം :- 

 

ത്േിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ട ടെ ഄബിപ്രാമം കൂെി 
ഩയിഗണിങ്ങ് ഷാധൂേയണം നല്കു..  
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
4.26 ഴളിക്കെഴ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.01.2021-ടറ േത്തും ഴളിക്കെഴ് 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  04.11.2020-ടറ A3-7032/20(1) -ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
(SRG - 50/21    CC/5/2021)) 

 

കപ്രാ.നം. 47/19 ഄെെല്  -39,75,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 19,75,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 20,00,000/- )   
 

കഩയ്:-മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണം 
 

മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് ലസഡ  ഷിറ്റി കൂെ് നല്ോ   ഭാര്ഗകയഖ 
പ്രോയം ഄനുഭതിയു്്. ലസഡ ഷിറ്റി കൂെിന്  നല്ോവന്ന  ഷഡിഷിഡി 25 
വതഭാനം അമിരു.. എന്നാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  23.05.2018-ടറ 
തീരുഭാനപ്രോയം  ലസഡ ഷിറ്റി കൂെിടെ ഷഡിഷിഡി  50 വതഭാനഭാക്കി.  
ആതനുഷയിങ്ങ് 50 വതഭാനം ഷഡിഷിഡികമാടെ  കൂടു നല്േി. എന്നാല്  27.09.2018 -ല്  
കൂെിമ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിലള്ള  
15.10.2018-ടറ 2638/18/തഷൃബഴ ഈത്തയഴ് പ്രോയം  കൂെിടെ ഷഡിഷിഡി 25 
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വതഭാനഭാമി  കുരങ്ങെ.  എന്നാല്  23.05.2018-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  50 വതഭാനം ഷഡിഷിഡികമാടെ കൂടു നല്േി. 
ആതികേല്  ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പു്്. ആതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  
 

 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 23.05.2018 ടറ ഖണ്ഡിേ 
4.32 തീരുഭാനപ്രോയഭാണ് ആത് നെപ്പാക്കിമടതന്ന 
തിനാല്  ഷാധൂേയണം നല്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.27ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
   

ഫ ത. യാജയഷബാ എം.ഩി. ശ്രീ. ഄബ്ദു്  ഴസാഫ് ഩി.ഴി.യുടെ  23.02.2021 -ടറ േത്തും  
ഄനുഫന്ധ കയഖേളും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  06.12.2019-ടറ  കമാഗ 
തീരുഭാനവം  (ഖണ്ഡിേ 4.36)(SRG -156/21 ) 

 

കപ്രാ.നം. 1321/20 ഄെെല്  -25,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  )   

 

കഩയ്:-ഴണ്ടൂയിടറ രോറികക്കാട്ടില്  ലസദര്  സ്മായേ ഭ്ശിയത്തിടെ  പൂര്ത്തീേയണം 
 

രോറികക്കാട്ടില്  ലസദര്  സ്മായേം  രു യജികസ്ട്രീഡ് ട്ര്ിടെ േീളില്  പ്രഴര്ത്തിങ്ങെ 
ഴരു..  ആത് രു േറാ ഩഠന കേന്ദ്രഭാണ്. കേയല ഷംഗീത നാെേ ഄക്കാദഭിയും  
കേയല കപാക്ക് കറാര്  ഄക്കാദഭിയും ആതിന് ഄപിറികമശ   നല്േിമിട്ടു്്.  ഇ 
ടേട്ടിെത്തിടെ പൂര്ത്തീേയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയടപ്പട്ടിരു.ടഴെിലം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  06.12.2019-ല്  കൂെിമ 
കമാഗം  ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. ആത് രോനഃഩയികവാധിക്കണടഭ.ം പ്രകതയേ ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം:- പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.28 ലഴക്കം നഗയഷബ 
   

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 26.02.2021-ടറ േത്തും  ലഴക്കം മുനിഷിപ്പല്  
എഞ്ചിനീമ ടെ 24.02.2021-ടറ E3 - 2021-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും ഄനുഫന്ധ കയഖേളും 
(SRG - 155/21 -  CC /785/21 ) 

 

കപ്രാ.നം. 370/21 ഄെെല്  -4,00,000/- രൂഩ 
(CFC - Basic Grant )   

 

കഩയ്:-ശ്രീമൂറം  ഭാര്ക്കറ്റ് മുറ്റം ലെല്  ഩാോ   എന്ന പൂര്ത്തിമാക്കിമ  പ്രവൃത്തിക്ക് 
തുേ  
 
 

2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ശ്രീമൂറം ഭാര്ക്കറ്റിടെ  രോനരുദ്ധ്ായണം എന്ന കപ്രാജക്ട്  
നെപ്പാക്കിമിരു.. ഄെെല്  10.00 റക്ഷം രൂഩ. നിറഴിലള്ള ടേട്ടിെത്തിടെ  കരാലിംഗ് 
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ശട്ടര്, ബിത്തി ഄറ്റകുറ്റപ്പണി, ലെല്  ഴിയിക്കല്, പ്ലാ്രിംഗ് തുെങ്ങിമഴമാമിരു. 
പ്രവൃത്തിേ് . എന്നാല്  ആതികനാടൊപ്പം മുറ്റം ലെല്  ഩാോനുള്ള പ്രവൃത്തി കൂെി  
ടേയ്യാ   ബയണഷഭിതി നിര്കസവിങ്ങെ.  ആതുപ്രോയം ലെല്  ആെല്  കൂെി നെത്തി . മുറ്റത്ത് 
ലെല്  ആട്ടതിടെ  തുേ നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 

ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകസവഷൃമം 
ബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 
രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

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

 

4.29 കുലക്കെ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
   

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 06.05.2021 ടറ േത്തും കുലക്കെ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 16.02.2021 ടറ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG – 221/21 -  CC /136/21 ) 
 

കപ്രാ.നം. 49/2021 ഄെെല്  -3,11,216/- രൂഩ 

(SCP – 3,00,000/-രൂഩ 

 തനത് പ്് – 11216/- രൂഩ)   
 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ോനുള്ളതാണ് 
കപ്രാജക്ട്. തുേ ഷംസ്ഥാന ഐ.റ്റി ഭിശന് നല്േിടമെിലം റാഩ് കൊഩ് റബിങ്ങില്ല. 
ഗുണകബാക്താക്കലാമ ഴിദയാര്ത്ഥിേ്  കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കി. കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കിടമെിലം 
ഇ ഴിദയാര്ത്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 

കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കിടമെിലം കനയടത്ത തടന്ന 
ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

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

4.30 കൂട്ടിക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 27.05.21 ടറ േത്തും കൂട്ടിക്കല്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 29.07.2020- ടറ 3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG – 222/21 -  CC /70/2021 ) 
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഏളാം ഴാര്ഡിടറ ശ്രീഭതി. ഷതി കൃഷ്ണ , കൃഷ്ണഷദനം എന്ന അ്  
ലറപ് ഗുണകബാക്തൃറി്ില്  ഈ്ടപ്പട്ടമാലാണ്. കൂട്ടിക്കല്  ഴികല്ലജിടറ 151/7 ഷര്കവ    
നമ്പരില്ടപ്പട്ട 5.48 അര്  സ്ഥറത്ത് ഴീടു ഩണിമാ   ലേഴവാഴോവ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് 
സാജയാക്കി ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്് ശ   ഒപീഷ ഭാമി ഗുണകബാക്താഴ് േയാരികറര്ടപ്പട്ടു. 
അദയഗഡഴാമി 40,000/- രൂഩ ഗുണകബാക്താഴിനു നല്േി. എന്നാല്  ഗുണകബാക്താഴിടെ 
ഭേടെ ബായയമാമ ശ്രീഭതി ഫിന്ദു യഴീന്ദ്രടെ കഩയിലള്ള കൂട്ടിക്കല്  ഴികല്ലജിടറതടന്ന 
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ഭടറ്റാരു സ്ഥറത്താണ് ഴീടു നിര്മ്മിങ്ങത്. ഇ സ്ഥറം 25 ടഷെിറധിേം ഈ്്. ഴീടു 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി. േയാര്  പ്രോയമുള്ള സ്ഥറം ഴീടുനിര്മ്മാണത്തിന് 
ഄനുകമാജയഭല്ല എന്നതിനാറാണ് രോതിമ സ്ഥറത്ത് ഴീടു നിര്മ്മാണം നെത്തിമടതന്ന് 
ഄരിമിങ്ങിട്ടു്്. ഗുണകബാക്താഴിന് ഫാക്കി  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 

ഄനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. എന്നാല്  നിര്മ്മിങ്ങ ഴീെ് 
ഗുണകബാക്താഴിനുകൂെി പ്രകമാജനടപ്പടുന്നതാോമാല്  
ഄഡൃാ ഷാമി നല്േിമ 40000/- രൂഩയും ഩറിവയും 
തിയിടേ ഄെകുള്ന്നതില്  നിടന്നാളിഴാന്നു..  

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.31 ോയാന്നുരിശ്ശി രാഭഞ്ചാമത്ത്  
   

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 02.06.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയഖേളും 

(SRG – 223/21 -  CC /145/21 ) 
 

കപ്രാ.നം. 45/2021 ഄെെല്  -38,00,000/-രൂഩ 

(CFC Basic Grant – 29,07,000/-രൂഩ 

 തനത് പ്് – 8,93,000/- രൂഩ)   
 

കഩയ് – ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  ഭിനിഭാ്് (കഷാലാര്) 
ലററ്റ്സ്ഥാഩിക്കല് . 

 

ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  ഭിനിഭാ്് (കഷാലാര്) ലററ്റ് 
സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിടെ നിര്വസണം ്ീല്  ആ സ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ് കേയല (SILK) ടമ 
ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. അദയ ഗഡഴാമി 8,93,000/- രൂഩ നല്േി. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകുന്ന 
ഘട്ടത്തിറാണ്. എന്നാല്  SILK എന്ന സ്ഥാഩനം ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാണ്. ഫാക്കി തുേ കൂെി 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം :- 

 

ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാമ SILK എന്ന സ്ഥാഩനടത്ത 
നിര്വസണ ഏജ ഷിമാമി ടതയടഞ്ഞടുത്ത നെഩെി 
േട്ടഴിരുദ്ധ്ഭാണ്. ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   
തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ങ്ങൃഭതറ 
ടപ്പടുത്തി.   

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

2) തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
4.32 എറപ്പുള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 11.06.2021 ടറ േത്തും എറപ്പുള്ളി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 07.05.2021 ടറ 9(1), 9(2) എന്നീ 

നമ്പ േലായുള്ള തീരുഭാനങ്ങളും (SRG – 224/21 -  CC /165/2021 ) 
 

 

എറപ്പുള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  തനതു പണ്ടഩകമാഗിങ്ങ് അംബുറ ഷ്, രീസീഷര്, 
യണ്ട ടസ്ട്രീക്സ്റ്േര്  എന്നിഴ ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
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തീരുഭാനം :- 

 
 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിങ്ങില്ല. ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ   
നിര്കസവിന്നു.. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.33 രാന്നി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  

രാഭഴിേഷന േമ്മീശണ ടെ 21.06.2021 ടറ DP2/10126/20/CRD നമ്പര്  േത്ത്  

 (SRG – 251/21 ) 
 

കപ്രാ.നം. 12/2021 ഄെെല്  -6,32,000/-രൂഩ  
 

കഩയ് – ഩട്ടിേഴര്ഗ കോലനിേലില്  കഷാലാര്  ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല് . 
 
ഩട്ടിേഴര്ഗ കോലിനിേലില്  കഷാലാര്  ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2020-21 

ല്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ഇ കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിമാക്കി. ഄനര്ട്ടിടെ ടസ്പഷിപികക്കശ   
പ്രോയഭല്ല പ്രഴര്ത്തി നെപ്പാക്കിമത് എന്ന ോയണത്താല്  ഫില്  തുേ നല്ോ   കലാന്നു 
ഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരി തയ്യാരല്ല. തുേ ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് അഴവയടപ്പട്ടുടോ്് 
േയാ ോയ   ഫ ത ലസകക്കാെതില്  WP(C)21254/2020-ാാാം നമ്പരാമി കേഷ് പമല്  
ടേും . PWD ആറകക്ടാണിക്സ് ഴിബാഗത്തിടെ ടസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയം ആ-ടെ്ര്  
നെഩെിേ്  ഩാറിങ്ങെ ഴാങ്ങിമതാടണന്ന് ഄരിമിങ്ങിട്ടു്്. ആതിന് ഷാധൂേയണം 
നല് േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
തീരുഭാനം :- 

 
 

ഩി.ഡഡിലിയു.ഡി ആറകരാണിക്സ് ഴിബാഗത്തിടെ ടസ്പഷിപികക്ക 
ശ   പ്രോയഭാമതിനാല്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.34 ഩനഭയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
   

ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 14.06.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധ കയഖേളും  

 (SRG – 225/21 – CC/166/21) 
 

കപ്രാ.നം. 36/2022 ഄെെല്  -30,00,000/-രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്് ജനരല്  - 20,00,000/- രൂഩ 

കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് – 
10,00,000/- രൂഩ)   

 

കഩയ് – ഷഞ്ചയിന്നുന്ന മൃഗാത്ഩത്രി. 
 

2019-20 ല്  ഷഞ്ചയിന്നുന്ന മൃഗാത്ഩത്രി എന്ന കപ്രാജക്ട് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
നെപ്പാക്കിമിരു.. ക്ഷീയേര്ശേര്ക്ക് ഩത്ക്കകലയും ഭറ്റു ഴര്ത്തു മൃഗങ്ങകലയും ഴീട്ടില്  ടേന്ന് 
േിേിത്സ ഈരപ്പാന്നുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നത്. ആതിനാമി രു ടഴറ്റിനരി 
കഡാക്ടര്, ആഴര്ക്ക് ഷഞ്ചയിക്കാ   ഴാസനം, ലൈഴര്, ഄറ്റെര്  തുെങ്ങിമഴ 
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ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. 10 ഴര്ശം ഩയിേമമുള്ള ടഴറ്റിനരി കഡാക്ടടര േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  
നിമഭിക്കാനാണ് ഈകസവിങ്ങിരുന്നത്. ആതിനാമി കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 06.12.2019 
ടറ കമാഗ തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  03.01.2020 ടറ GO(Rt)21/2020/-ാാാം 
നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രോയം ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. ആകത യീതിമില്  2021-22 ഴര്ശം കൂെി 
ഇ കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  

 
 

തീരുഭാനം :- 

 
 

2019-20 ല്  കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കിമ യീതിമില്തടന്ന 2021-
22 ഴര്ശവം നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..   

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
4.35  കു ഭാത്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  

കു ഭാത്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.06.2021  ടറ േത്തും 09.06.2021 ടറ 5/ 
C/ M/ LSGD & Ex/2021- ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പും (SRG 294/21). 
 

പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് 25.00 റക്ഷം രൂഩ 2019-20 ല്  ഩഞ്ചാമത്തിനു 

പ്രകതയേഭാമി ഄനുഴദിങ്ങിരു.. ഄകതഴര്ശം ഇ തുേ ടേറഴളിക്കാത്തതിനാല്  

2020-21 ല്  ഴീണ്ടം ഄനുഴദിങ്ങെ നല്േി. ഇ തുേ ഈഩകമാഗിങ്ങ് അെി ഡിഷാ്ര്  

ടശല്ട്ടരിന് ടേട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നത്. ആതിടെ 

നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി ഴരു.. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ടപരുവരഴയികമാടെ ഄനുഫന്ധം IV 

പ്രോയം റബിങ്ങ ഴിേഷനപ്് തീര്.. ഷര്ക്കായില്  നിന്ന് ഄധിേഴിസിതം റബിങ്ങില്ല. 

ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഴിേഷന പണ്ടഩകമാഗിങ്ങ് നെപ്പാക്കിമ കപ്രാജക്ടുേളുടെ 

ഫില്തുേ നല്ോ    പ്രലമടേടുതി കനയിൊനാമി ഄനുഴദിങ്ങ 25.00 റക്ഷം രൂഩമില്  

നി.ം 17,41,811/- രൂഩ ടേറഴളിങ്ങെ. ഫാക്കിതുേ പ്രലമ പണ്ടഩകമാഗിങ്ങെള്ള കപ്രാജക്ടിന് 

ടേറഴളിങ്ങെ. ഇ ഷാസേയയത്തില്  17,41,811/- രൂഩ പ്രലമപ്ാമി പ്രകതയേം 

ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം- പ്രലമദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനത്തിനു റബിങ്ങ പണ്ടഩകമാഗിങ്ങ് 
നെപ്പാക്കിമ കപ്രാജക്ടിന് ആനി എത്ര രൂഩമാണ് 
നല്ോനുള്ളടതന്ന് ഴയക്തഭാക്കി ടഷക്രട്ടരിയുടെ ഷാക്ഷയഩത്രം 
ഷസിതം ധനഴകുപ്പിനു നല്കേ്താണ്.    

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

2) ധനഴകുപ്പ് 
4.36  ോഴക്കാെ് നഗയഷബ 
  

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 25.06.2021 ടറ 1257/2018/RO1/DPO നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 298/21) 
കപ്രാജക്ട് നം. 34/22              ഄെെല്  14,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 
കഩയ്  : BRC യുടെ ലദനംദിന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  
 

ോഴക്കാെ് നഗയഷബമിടറ ഫഡ്ഷ് രീസാഫിറികറ്റശടെ ലദനംദിന 

പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ന്നുള്ള കപ്രാജക്ടാണ്. ആഴിടെ നിറഴില്  18 കുട്ടിേ്  ഈ്്. ഇ 
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കപ്രാജക്ടില്  കുട്ടിേ്ക്ക് ബക്ഷണം നല്കുന്നതിനും ഈകസവിന്നു.്്. ആകപ്പാ്  

ഫി.അര്.ഷി തുരന്ന് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നില്ലാത്തതിനാല്  ബക്ഷണത്തിനു ഴേമിരുത്തിമിയി 

ന്നുന്ന തുേ ഈഩകമാഗിങ്ങ് ബക്ഷയേിറ്റ് നല്ോ   േളിയുകഭാ എന്ന് സ്പഷ്ടീേയണം 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം- ഫി.അര്.ഷി തുര. പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതുഴടയ ബക്ഷണത്തിനു 
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്ന തുേ ഈഩകമാഗിങ്ങ് ആഴര്ക്ക് ബക്ഷയേിറ്റു 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
4.37 കോന്നി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.03.2021 ടറ േത്ത്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 20.01.2021 ടറ A2-9/2020 -ാാാം  നമ്പര്  േത്ത്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 08.09.2020 ടറ 1/6-ാാാം നമ്പര് , 13.01.2021 ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  

എന്നീ തീരുഭാനങ്ങ് , ഭറ്റു ഄനുഫന്ധ കയഖേ് . (SRG  180/21 – CC/20/21) 
 

 
i) കപ്രാജക്ട് നം. 161/21             ഄെെല്  14,50,000/- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് രാെ്, കനാണ്  കരാഡ്) 
 

കഩയ് - കലാക്ക് ഄനുഫന്ധസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ടഭമിെന ഷ് ക്ജ് - 2 
 

ii) കപ്രാജക്ട് നം. 162/21             ഄെെല്  12,50,000/- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ്, കനാണ്  കരാഡ് -9,16,737/- രൂഩ 

തനത് പ്് -3,33,263) 
കഩയ്  : കലാക്ക് ഄനുഫന്ധസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ടഭമിെന ഷ് ക്ജ് - 3 

 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പയ്ിടറ ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ (ഄഷി.എക്സിേുട്ടീഴ് 

എഞ്ചിനീമ ടെ ഒപീഷ്, എഷ്.ഷി ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപീഷ്, ക്ഷീയഴിേഷന 

ഒപീഷ്) ഒപീഷ് ടേട്ടിെത്തിടെ രോനരുദ്ധ്ായണത്തിന് എ്ികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി. 

ഩളമ ടേട്ടിെത്തിടെ ബിത്തി നിറനിര്ത്തി ഩില്ലര്  ഩണിത് കഭല്ൂയ കോണ്ക്രീറ്റ് 

ടേയ്യാനാമിരു. എ്ികഭറ്റ്. എന്നാല്  ബിത്തിന്നു ഫറക്ഷമമുള്ളതിനാല്  

എഞ്ചിനീമ ടെ രികപ്പാര്ട്ട് പ്രോയം ബിത്തി ടഩാലിങ്ങെ നീക്കി ടേട്ടിെം രോതുക്കി നിര്മ്മിക്കാ   

എ്ികഭറ്റു തയ്യാരാക്കി മുേലില്  ഩരഞ്ഞപ്രോയം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി. ആതിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിങ്ങെടഴെിലം രോതിമ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി 

അമതിനാല്  ടഭമിെന ഷ് രാന്റു കഩകമാഗിക്കാ   തെസമുമു്്. ടഭമിെന ഷ്  

രാന്റു കഩകമാഗിങ്ങ് നിര്മ്മാണം നെത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

       തീരുഭാനം - രോനരുദ്ധ്ായണ പ്രൃത്തി എന്ന നിറയ്ക്ക് നിര്വസണം അയംബിങ്ങ 
കപ്രാജക്ടാമതിനാല്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
1) തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
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4.38 തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
  

തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമ ടെ 28.06.2021 ടറ DB1-2892/14/CE/LID & EW) 

നമ്പര്  േത്ത് 

(SRG 295/2021) 
 

ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  കറാക്സ്റ്ഡയണ്  ഷഭമത്ത് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്  

സുഗഭഭാമി മുകന്നാട്ടു ടോണ്ട കഩാകുന്നതിന് നിമന്ത്രണങ്ങ്  തെസമുഭാമിരു.. ഇ 

നിമന്ത്രണങ്ങ്  ോയണം തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  േയാ ോര്ക്ക് പ്രഴര്ത്തിേ്  

േയാര്  പ്രോയം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാ   േളിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിമഭഩയഭാമി 

ഩിള കൂൊടത ആഴര്ക്ക് ഷഭമം നീട്ടിനല്ോ   േളിയുന്നില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേളുടെ പൂര്ത്തീേയണ ോറാഴധി ഩിളകൂൊടത 6 ഭാഷടഭെിലം 

നീട്ടി നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു.. ആതനുഷയിങ്ങ് തുെര്  നെഩെി 
തകസവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഷൃീേയികക്ക 
്താണ്.    

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 

4.39 തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
  

തഷൃബഴ എഞ്ചിനീമ ടെ 30.04.2021 ടറ DB1-4789/21/CE/LID & EW) നമ്പര്  േത്ത് 

(SRG 296/2021) 

താടള ഩരയുന്നഴ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്കാമി നല്േിമിയിന്നു.. 

I. രു തകസവബയണസ്ഥാഩനത്തിടറ രു പ്രകദവടത്ത ഷഭാനഷൃബാഴമുള്ള കരാഡ് 

പ്രഴര്ത്തിേ്  ഴിഴിധ ഄപ്പെിക്സാക്കി റ്റ കപ്രാജക്ടാമി എ്ികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി 

നെപ്പാന്നുന്നതിനുള്ള ഄനുഭതി. പ്പം ഷഭാനഷൃബാഴമുള്ള ടേട്ടിെങ്ങളുടെ 

ഄറ്റകുറ്റപ്പണിേ്, ഄംഗനഴാെിേളുടെ ടഭമിെന ഷ്, സ്കൂളുേളുടെ ടഭമിെ 

ന ഷ്, കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം എന്നിഴ ഴിഴിധ ഄപ്പെിക്സ് അക്കി റ്റ 

കപ്രാജക്ടാക്കി നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  
 

 

തീരുഭാനം 
 
 
 
 
 
 

ഴലടയ ഴറിമ തുേകുള്ള്ള കപ്രാജക്ടുേ്  / പ്രഴര്ത്തിേ്  ആകത 
യീതിമില്  എടുക്കാവന്നതല്ല. തായതകഭയന ടേരിമ 
തുേമാമിയിക്കണം. ലഩററ്റ് കപ്രാജടക്ടന്ന യീതിമില്  
ഷാധയഭാകുന്ന തകസവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആകപ്പാ്  ആകത 
യീതിമില്  കപ്രാജടക്ടടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. ആങ്ങടനടമ 
ടുന്നുന്ന കപ്രാജക്ടുേളുടെ പ്രാകമാഗിേത കൂെി ഩയിഗണിങ്ങെ േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േണം. നിറഴിടറ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം 
ഒകയാ തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും എടുക്കാവന്ന കുരഞ്ഞ 
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തുേകുള്ള്ള ഄെെല്  എത്രമാകണാ ഄതു കൂെി ഩയിഗണിങ്ങ് കഴണം 
ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നല്കേ്ത്. 
ഩതിനാറാം ഩദ്ധ്തിയുടെ ഭാര്ഗകയഖ ഩയിരികയിന്നുകമ്പാ്  േീപ് 
എഞ്ചിനീമ ടെ രികപ്പാര്ട്ട് കൂെി ഩയിഗണിങ്ങ് ഭാര്ഗകയഖ 
തയ്യാരാന്നുന്നതാണ്.  

II. തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നിര്മ്മിന്നുന്ന കരാഡേ്ക്ക് 5 ഴര്ശടത്ത 

ടഭമിെന ഷ് ഗയായെി ഈരപ്പാന്നുന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന അഴവയം. 

ആതിനാമി ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  രു ഒണ്ലറ   കഭാണിറ്റരിംഗ് യീതി 

രൂഩീേയിക്കണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം- ഫി.എം.ഫി.ഷി നിറഴായമുള്ള കരാഡേ്ക്ക് താല്പയയമുള്ള 
തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഇ ഭാനദണ്ഡം ഩാറിക്കാവന്ന 
താണ്. എന്നാല്  ഇ യീതി ഄബിോഭയഭാമി എന്ന നിറമില്  ഭാത്രകഭ 
ഷൃീേയിന്നു.ള്ളു. നിര്ഫന്ധഭാക്കാവന്നതല്ല. ആതികേലം ഴിവദഭാമ 
രികപ്പാര്ട്ട് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നല്േണം. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 
 

4.40 തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
  

തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമ ടെ 14.06.2021 ടറ DB6-

9544/2017/CE/തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്ത് (SRG  291 /2021) 

തകസവഷൃമംബയണ ഷാകെതിേഴിബാഗം മുകഖന നെപ്പിറാന്നുന്ന പ്രവൃത്തിേളുടെ 
ഗുണനിറഴായം ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് രു അബയന്തയ ഷാകെതിേ ഩയികവാധന ഷംഴിധാനം 
ഈ്ാകേ്തു്്. നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്ന്നു രോരടഭ കഭല്ത്തട്ടില്  രു ഷാകെതിേ 
ഩയികവാധനാ ഷംഴിധാനം ഈട്െില്  ഭാത്രകഭ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഗുണനിറഴായം 
ഈരപ്പാക്കാനാവൂ. ഇ ഩയികവാധനാ ഷംഴിധാനം ഐ.ടേ.എം ടെ സുകറഖ, ഷാംഖയ 
കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി നെപ്പാന്നുന്നതിനുള്ള നിര്കസവം കുരിപ്പ് ഷസിതം 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഗണനമക്ക് നല്േിമിട്ടു്്. ആതു ഷംഫന്ധിങ്ങ 
തീരുഭാനം. 
 

തീരുഭാനം - തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ആതിടെ 
നെഩെിക്രഭം കമാഗത്തില്  ഴിവദീേയിങ്ങെ. ആതികേല്  തകസവഷൃമം 
ബയണഴകുപ്പ് (ഄര്ഫ ) േണ്ഴീനരാമി രു േമ്മിറ്റി 
രൂഩീേയിക്കാ   തീരുഭാനിങ്ങെ. ഭറ്റ് േമ്മിറ്റി ഄംഗങ്ങടല 
നിശ്ചമിക്കാ   തകസവഷൃമം ബയണഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് 
ടഷക്രട്ടരിടമ ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. േമ്മിറ്റി ആതു ഩയികവാധിങ്ങ് 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
തീരുഭാനിന്നും. ആതു ഷംഫന്ധിങ്ങ പമല്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിന്നു നല്േണം. 

 

  

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലിയു.എ) ഴകുപ്പ് 
2)തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചനീമര്  
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4.41 ോകൊല്  അറപ്പെമ്പ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  

േണ്ണൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.06.2021 ടറ േത്ത്. (SRG  226/2021 - CC/131/21) 

 
കപ്രാജക്ട് നം. 27/20             ഄെെല്  4,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് -ജനരല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം -1,00,000/- രൂഩ) 

 

കഩയ് - ഄതുല്പാദനകവശിയുള്ള ഷെയമിനം ടതങ്ങി   ലതേ്  ഴിതയണം. 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  2000 ടതങ്ങി ലതേ്  ഴിതയണം ടേയ്യാനാമിരു. 

റക്ഷയം. എരണാകുലം Vegitable & Fruits Promotion Council Keralam (VFPCK) മുകഖനമാണ്  

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമത്. എന്നാല്  VFPCK ക്ക് 4.00 റക്ഷം രൂഩ ലേഭാ ന്നതിനു ഩേയം 

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം കുരങ്ങ് 3.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് നല്േിമത്. ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ഗുണകബാക്താക്ക്  ഄെങ്ങതാണ്. ഄഫദ്ധ്ഴവാല്  ആതിടെ മുള്ളൃഴ   

ടേറവം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  കയഖടപ്പടുത്തി. ഗുണകബാക്തൃഴിസിതഭാമി ഩഞ്ചാമത്തില്  

റബയഭാമിട്ടുള്ള 1.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി VFPCK ക്ക് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

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

4.42 എയകഞ്ഞാലി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  

േണ്ണൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.06.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയഖേളും   

(SRG  227/2021 - CC/160/21) 

കപ്രാജക്ട് നം. 65/22             ഄെെല്  14,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് -ജനരല്  - 5,80,000/- രൂഩ 

തനത് പ്് - 1,20,000/- 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 2,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 5,00,000/-രൂഩ) 
കഩയ് -എയകഞ്ഞാലി ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  ലദനംദിന നെത്തിപ്പ് 2021-22 

 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  ജില്ലാ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി അടേ 7.00 റക്ഷം 

രൂഩയു്്. തനതുപ്് കുരഴാമതിനാല്  ഇ തുേകൂെി ഫഡ്ഷ് രീസാഫിറികറ്റശൻ  

ടഷെരിടെ ലദനംദിന ടേറവേ്ക്കാമി ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിങ്ങെ. മു ഴര്ശങ്ങലില്  കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഄനുഭതികമാടെമാണ് 

ആപ്രോയം തുേ ടേറഴളിങ്ങത്. തനത്പ്് കുരഴാടണന്ന് ഄരിമിങ്ങിട്ടു്്.  
 

തീരുഭാനം - തനതുപ്ിടെ ദയര്റബയം േണക്കിടറടുത്ത് ഄനുഭതി 
നല്കു.. എന്നാല്  ഫി.അര്.ഷി.യുടെ ഄെിസ്ഥാന ഷയേയയം 
ടഭങ്ങടപ്പടുത്തുന്നതിനും ഴാസന ഷയേയയം ഈരപ്പാന്നു ന്നതിനും  
ഩഞ്ചാമത്ത് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണ്. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.43 ഩാനൂര്  കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
  

േണ്ണൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.06.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയഖേളും   
(SRG  228/2021 - CC/172/21) 

 

കപ്രാജക്ട് നം. 09/22             ഄെെല്  1,00,00,000 രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ് കനാണ്  കരാഡ് - 32,27,000/- രൂഩ 

എം.എല്.എ എഷ്.ഡി.എപ് - 50,00,000/- രൂഩ 
തനത് പ്് 17,73,000/-) 

കഩയ് – ഩാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേട്ടിെത്തിനു മുേലില്  ഒഡികറ്റാരിമം 
നിര്മ്മാണം 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കോംപ്ലക്സിനു മുേലില്  അധുനിേ ഷയേയയങ്ങകലാടെ 

സാ്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടില്  കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാന്റു ക കൂെി 
ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. കോര്ഡികനശൻ 
േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങെ. 
 

തീരുഭാനം - കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെില്  നിന്ന് ഈ്ടപ്പടുത്തി 
മിയിന്നുന്ന തുേ ആതിനാമി ഈപകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
4.44 മുക്യി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  

മുക്യി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.05.21 ടറ A2-5078/21-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 299/21) 
താടളപ്പരയുന്ന 2019-20 ടറ 5 കപ്രാജക്ടുേ്  2020-21 ല്  സ്പില്ഒഴരാമി 

ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ആഴ ടെ്ര്  ടേും  േയാ ോയനുഭാമി എരിടഭെ് ഴങ്ങെ. 
ആഴയും 2020-21 ടറ നാല കപ്രാജക്ടുേളും ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴര്  അക്കി ഈ്ടപ്പടുത്താ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩദ്ധ്തിയുടെ  
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് ഴര്ശം 

1 82/20 ഩകന്നയാട്ട് േനാല്  ടോല്ല േിര 
േണക്ഷ   കരാഡ് ൊരിംഗ് 

2019/20 

2 83/20 ങ്ങൄല ആല്ലത്ത് കഩാമില്  ഄംഗനഴാെി 
കരാഡ് ൊരിംഗ് 

2019/20 

3 84/20 കഗാഩാറ   ഩീെിേ മൂങ്ങികറാട്ട് ഴമല്  
കരാഡ് ൊരിംഗ് 

2019/20 

4 229/21 എപ്.എങ്ങ്.ഷിമില്  ഭളടഴള്ള ഷംബയണി 
നിര്മ്മിക്കല്  

2020/21 

5 146/21 അയുര്കഴദ ഡിടസ്പ ഷരിക്ക്  
ഄറ്റകുറ്റപ്പണിേ്  

2020/21 

6 246/21 കെക്ക് എ കേക്ക് - ടഩാതു വയോറമ 
നിര്മ്മാണം 

2020/21 

7 248/21 സ്കൂളുേലില്  കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം 2020/21 

8 167/20 ആല്ലത്ത് ടഩാമല്ടഷെര്  നമ്പര്  
ഄംഗനഴാെിടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 

2019/20 

9 147/20 ഒപീഷ് ഷയേയയം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുന്ന 
പര്ണിങ്ങര്  േയാഫി   ഷയേയയം 

2019/20 
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തീരുഭാനം - 1) 2019-20 ല്  ആത്രമധിേം കപ്രാജക്ടുേ്  ഴിട്ടുകഩാമതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിവദീേയണം തൃപ്തിേയഭല്ലാത്തതിനാല്  ആതു 
ഩയികവാധിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ട ടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീടു ഩയിഗണിന്നും  

2) 2020-21 ടറ നാല കപ്രാജക്ടുേ്  ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴര്  
അമി ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് തകസവബയണസ്ഥാഩന തറത്തില്  
തടന്ന ഷാധിന്നുന്നതാണ്. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 

4.45 രാന്നി  ഄങ്ങാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 02.07.21 ടറ േത്തും രാന്നി ഄങ്ങാെി 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 20.06.2021 ടറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG 253/21 - CC/2017/2021) 

 
കപ്രാജക്ട് നം. 84/20             ഄെെല്  89,000/- രൂഩ 

(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്) 
 

കഩയ് - ഭാര്കത്താഭാ ഩള്ളിഩെി ഭാലികമക്കല്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് 
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് 2019-20 ല്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമി 

രുന്നതാണ്. എന്നാല്  ആത് 2020-21 ല്   സ്പില്ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ഇ 

കപ്രാജക്ട് ആതിനേം നെപ്പാക്കി. ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

 

തീരുഭാനം - ആതിന് അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   ഐ.ടേ.എം 
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തു..  

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

4.46 തഴിഞ്ഞാല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 18.06.2021 ടറ േത്തും തഴിഞ്ഞാല്  

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 04.06.2021 ടറ 3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG 230/21 - CC/175/2021) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 65/22        ഄെെല്  20,24,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 23,00,000/- 

തനത് പ്് - 1,00,000/- 
ധനോയയസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന്  ഴായ്പ - 20,00,00,000/-) 

 

കഩയ് - യാജീഴ് ഗാന്ധി ഷമ്പൂര്ണ്ണ ബഴന ഩദ്ധ്തി 
 

ലറപ് ബഴനഩദ്ധ്തിമില്  ടഩൊത്തഴരും യക്ക്കര്ഴടയ സ്ഥറം ഈള്ളഴരുഭാമ 

ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴങ്ങെനല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
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ഄംഗീോയം റബിങ്ങിട്ടു്്. 20.00 കോെി രൂഩ ഷസേയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് ഴായ്പ 

എടുക്കാനും ഈകസവിന്നു.. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - 1) ഄനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.   
2) ഏതു ഷാസേയയത്തിറാണ് ആതിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമടതന്നത് 
ഩയികവാധിങ്ങ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  രികപ്പാര്ട്ട്   
നല്േണം. ക്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാ 
സൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് ആതിനു തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. 

 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി/ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ്, ഡി.ഩി.ഡി ഡിഴിശ   

 

4.47 കോെം തുരുത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

അറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 25.06.2021 ടറ േത്തും കോെം തുരുത്ത് 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.04.2021 ടറ C2 - 240/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  

(SRG 245/21 - CC/149/2021) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 07/22         ഄെെല്  45,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്  എഷ്.ഷി.ഩി - 21,25,000/-രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 23,75,000/- രൂഩ) 

 

കഩയ് - പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ഴീടുേളുടെ പൂര്ത്തീേയണം (ഩട്ടിേജാതി) 
 

ഴിഴിധ ഴകുപ്പുേ്  മുകഖന ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിനു നല്േിമ ബഴനനിര്മ്മാണ 

ഩദ്ധ്തിേലില്  100ഒലം ഴീടുേ്  പൂര്ത്തിമാോടത േിെന്നു.്്. ഇ ഴീടുേ്  

പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിന് ഩയഭാഴധി ന്നയറക്ഷം രൂഩഴടയ നല്കുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട് 

ടോ്് ഈകസവിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - 1) ഄനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. 
2) ആതിടെ നിജസ്ഥിതി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   ഩയികവാ 

ധിക്കണം.  
 

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

4.48 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
  

ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 21.06.2021 ടറ േത്തും ോഷരകഗാഡ് 

ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 11.06.2021 ടറ C2-1625/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  

(SRG 232/21 - CC/174/2021) 
 

ജില്ലമില്  673 േിഡ്നി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് അഴവയമു്്. ഷൃോയയ 

കഭഖറമിറെക്കം അടേ 24 ഡമാറിഷിഷ് ടഭശീനുേലാണ് ജില്ലമിലള്ളത്. ഄതിനാല്  
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ഩറകയാഗിേളും ഭംഗറാരോയം കഩാടറ ജില്ലന്നുരോരത്തുള്ള അത്ഩത്രിേടലമാണ് 

അശ്രമിന്നുന്നത്. 126 ഒലം മന്ത്രങ്ങ്  ജില്ലമില്  കൂടുതറാമി റബയഭാക്കിമാല്  ഭാത്രകഭ 

കയാഗിേ്ക്ക് അഴവയഭാമ ഷയേയയടഭാരുക്കാ   േളിയു. ആതിനു ഩയിസായഭാമി ഒകയാ 

കലാന്നുതറത്തിലം രു ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റി രൂഩീേയിങ്ങ് ടഷാലഷറ്റി മുകഖന എല്ലാ  

കയാഗിേ്ന്നും ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം നല്ോ   ഈകസവിന്നു.. ആതിനാമി രു 

ഴര്ശം 5,89,96,000/- രൂഩ അഴവയഭാമി ഴരും. ഭറ്റ് തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ടക്കാപ്പം 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ആതിനാമി 1,96,32,000/-രൂഩയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 

കലാന്നുതറത്തിടറ ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റിക്ക് ലേഭാരാ   ഈകസവിന്നു.. ആതിനാമി 

കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഡമാറിഷിഷ് ടഭശീ   ഴാങ്ങി കലാക്ക് തറത്തില്  
നല്ോനാകണാ ടഷാലഷറ്റിക്ക് തുേ നല്ോനാകണാ 
ഈകസവിന്നുന്നടതന്ന് ഴയക്തഭല്ല. കപ്രാജക്ടിടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  
ഴയക്തഭാക്കി രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്േണം. ഴിവദാംവം 
ഷസിതം നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണികുള്ം. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.49 ടഴള്ളരെ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 23.06.2021 ടറ േത്ത്. (SRG 237/21 - 

CC/181/21) 
 

ടഴള്ളരെ രാഭഩഞ്ചാമത്തിനാമി രു അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധfങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - പ്രകതയേ ഷാസേയയഭിടല്ലെില്  അംബുറ ഷ ്
ഴാെേയ്ക്ടക്കടുത്ത് ഈഩകമാഗിക്കണം. രോതിമതു ഴാകങ്ങ്തില്ല. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.50 കോെംതുരുത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

അറപ്പുളജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 25.06.2021 ടറ േത്ത് (SRG 244/21 - CC/45/21) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 29/21         ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനു ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനു ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിങ്ങിട്ടു്്. ഩഞ്ചാമത്തിനു ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ആല്ല 

എന്നരിമിങ്ങിട്ടു്്. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഴകുപ്പുനെഩെിക്രഭങ്ങ്  കൂെി ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
ഄനുഭതി നല്കു.. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.51 ടതാടുരോള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
  

ആടുക്കി ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 03.07.21 ടറ േത്ത് (SRG 254/21 - CC/199/2021) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 113/22         ഄെെല്  12,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് രാെ്) 

 

കഩയ് - നഗയഷബമിടറ ടസല്ത്ത് വാഡിൃാഡിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
 

അകയാഗയകഭഖറയുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് ഴിഴിധസ്ഥറങ്ങലില്  കസാട്ടറിറെക്കം ഩയികവാധന 

നെത്തുന്നതിനും നികയാധിത ഷാധനങ്ങ്  ഩിെിടങ്ങടുന്നുന്നതിനും ടഷഭിഗുഡ്ഷ് ഴാസനം 

ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഭാറിനയനിര്മ്മാര്ജനം, ത്േിതൃം എന്നീ അഴവയത്തിന് 
ഈഩകമാഗിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.52 ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
  

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 03.07.2021 ടറ േത്തും ആടുക്കി ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 10.06.2021 ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 300/21 - 

CC/194/2021) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 375/22         ഄെെല്  15,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 

 

കഩയ് - ഄക്കാദഭിേ് എക്സറ ഷ് 
 

ആടുക്കി ജില്ലമില്  പ്ലസ്ടു തറത്തില്  ഩഠിന്നുന്ന കുട്ടിേലില്  ഒകയാ സ്കൂലില്  നി.ം 

ഩതിനകഞ്ചാലം ഴിദയാര്ത്ഥിേടല ടതയടഞ്ഞടുത്ത് ആഴര്ക്ക് ഷിഴില്  ഷര്വീഷ്, 

ഐ.ഐ.റ്റി, എ .ഐ.റ്റി, ഐ.ഐ.എം തുെങ്ങിമ കോഴ്സുേ്ക്ക് കമാഗയയാന്നുംഴിധം 

ഩയിവീറനം നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഭിേങ്ങ ഄദ്ധ്യാഩേരുടെ കഷഴനം ഈരപ്പുഴരുത്തി 

താലൂക്കെിസ്ഥാനത്തില്  ഩയിവീറനം നെത്താനാണ് ഈകസവിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്   താലൂക്കെിസ്ഥാനത്തില്  
ഄദ്ധ്യാഩേടയ ഈഩകമാഗിങ്ങ് ഩയിവീറനം നെത്തുന്നതിനു ഩേയം 
ഇ കഭഖറമിടറ ടപ്രാപശണല്  സ്ഥാഩന ങ്ങളുടെ കഷഴനം 
ഈഩകമാഗിന്നുന്നതിടെ ഷാധയത ഩയിഗണിങ്ങ് കഴണം കപ്രാജക്ടു 
നെപ്പാക്കാ  .   

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.53 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരറ്റ്  
  

ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ട ടെ 21.04.2021 ടറ PAN/5140/2021-J1 (DP) നമ്പര്  േത്ത് 

(SRG 300/2021) 
 

നിറഴിടറ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം 60 ഴമസ്സുേളിഞ്ഞ ഴകമാജനങ്ങ്ക്കാണ് 

തകസവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  മുകഖന േട്ടില്  ഴിതയണം നെത്താവന്നത്. ഇ പ്രാമഩയിധിക്ക് 

താടളയുള്ള വയ്യാഴറംഫയാമ നിര്ദ്ധ്നകയാഗിേ്ന്നു കൂെി േട്ടില്  നല്ോ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  
 

 

തീരുഭാനം - ടഩാതുതീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ (6) ഫാധേം   
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.54 ടനല്ലിമാമ്പതി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 07.07.2021 ടറ േത്ത്. (SRG 270/21 -  

CC/229/2021) 
 

താടള ഩരയുന്ന യണ്ട കപ്രാജക്ടുേ്  ഄഫദ്ധ്ഴവാല്  സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  നിന്ന് 

Delete / drop അമി കഩാമി. 

കപ്രാജക്ട് നം കഩയ് ഄെെല്  

3/21 ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ഴിഴാസ  
ധനഷസാമം 

8,25,000/- രൂഩ (SCP) 

70/21 കൂനമ്പാറം ടൈമികനജ് നിര്മ്മാണം 3,00,000 രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്് ജനരല് ) 

 

ഴിഴാസധനഷസാമത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടില്  നിന്ന് തുേ ആതിനേം ടേറഴളിങ്ങിട്ടു്്. 

കൂനമ്പാറം ടൈമികനജ് നിര്മ്മാണം ആതിനേം പൂര്ത്തിമാക്കി. ഇ കപ്രാജക്ടുേ്  സുകറഖ 

കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ആതിനാഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേുട്ടീഴ് 
ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി.  

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

 

4.55 ോഴിലംഩാര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  

കോളികക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ ടെ 06.02.2021 ടറ േത്ത്. (SRG 157/21 - 

CC/110/2021) 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 131/20         ഄെെല്  16,50,000/- രൂഩ 
(ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 10,00,000 

തനത് പ്് – 6,50,000/-) 

കഩയ് – ഫഡ്ഷ് സ്കൂ്  ടേട്ടിെനിര്മ്മാണം 
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2019-20 ടറ ഇ കപ്രാജക്ട് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  ഄംഗീോയം നല്ോടത തിയിടേ 

ഄമങ്ങിരു.. ആതു ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പൊടത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ടെ്ര്  ടേും  

പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിങ്ങെ. ആത് 2020-21 ഴര്ശം സ്പില്ഒഴര്  അമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല. 

കപ്രാജക്ടിടെ ഫില്  തുേ നല്ോ   ഇ ഴര്ശം സ്പില്ഒഴര്അമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

തീരുഭാനം - ഄംഗീോയ നെഩെി പൂര്ത്തിമാന്നും മുമ്പ് ടെ്ര്  ടേ് ് 
പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിങ്ങത് ഩയികവാധിങ്ങെ രികപ്പാര്ട്ട്  നല്ോ   
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാന ത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും.   

 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

4.56 ഫാറയാഭരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  
ഫാറയാഭരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ A3-3795/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

12.07.2021-ടറ 441/M LSGD, RD Ex / 2021-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പും (SRG 304/2021) 
 

അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാനാമി 18.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 

ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിന്നു നല്േിമിട്ടു്്. അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങി ഫാറയാഭരോയം 

കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിനു ലേഭാരാനാണ് ഈകസവിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.  
 

തീരുഭാനം - പ്രകതയേ ഷാസേയയഭിടല്ലെില്  അംബുറ ഷ് ഴാെേയ്ക്ടക്കടുത്ത് 
ഈഩകമാഗിക്കണം. രോതിമതു ഴാകങ്ങ്തില്ല 

 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.57 (1) ോഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 06.07.2021 ടറ േത്ത് (യട്ണ്ണം) 

13.07.2021 ടറ 444 / M (LSGD ,RD & Ex)2021-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പും  (SRG 305/2021) 
 

 

കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവത്ത് ക്ഷീയേര്ശേര്ക്ക് ഴീട്ടുഩെിക്കല്  മൃഗകഡാക്ട ടെ 

കഷഴനം എത്തിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ടഭാലഫല്  ടഴറ്റിനരി ക്ലീനിേ് തുെങ്ങാനാമി 

ഈകസവിന്നു.. ആതിനാമി കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. (കപ്രാജക്ട് നം. 54/22 

ഄെെല്  5.00 റക്ഷം രൂഩ). അയംബഘട്ടത്തില്  ആതിനാമി ഴാസനം കസ്പാണ്ഷര്ശിപ്പ്/ 

ഴാെേയ്ക്ക് എടുക്കാനാണ് ഈകസവിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടില്  കഡാക്ടര്ക്ക് കഴതനഭാമി 2.00 

റക്ഷംരൂഩ, ഭരുന്നിന് 2.00 റക്ഷം രൂഩ, ഈഩേയണങ്ങ്ക്ക് 1.00 റക്ഷം രൂഩ 

എന്നിങ്ങടനമാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ഩിന്നീെ് ഇ കപ്രാജക്ട് ഴിരോറീേയിക്കാ   

ഈകസവിന്നു.. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭ. ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 
 

 

തീരുഭാനം  ഄനുഭതി നല്കു. 
 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.58 (2)  അകയാഗയകഭഖറമില്  ഩാഴടപ്പട്ട വൃക്കകയഗിേ്ക്ക് ഷയജനയഭാമി ഡമാറിഷിഷ് 
ടേും  ടോടുന്നുന്നതികറയ്ക്കാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ടഩയിമ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത്  
ടഷെരില്  രു ഡമാറിഷിഷ് കേന്ദ്രം അയംബിക്കാ   ഈകസവിന്നു.. ഇ കേന്ദ്രത്തിടെ 
നെത്തിപ്പിനാമി ടഷാലഷറ്റി അക്ട് പ്രോയം ജീഴനം ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റി കപാര്  
ഡമാറിഷിഷ് കഩശയെ് എന്ന കഩയില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിെ് 
ടേമര്ഭാനാമി രു ടഷാലഷറ്റി യജി്ര്  ടേ് ിട്ടു്്. ഇ യൂണിറ്റിടെ സുഗഭഭാമ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഴിസിതത്തില്  
നിന്ന് 15.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. (കപ്രാ.നം.41/22). 
കൂൊടത 5 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ഴേമിരുത്തു.്്. ഇ തുേ 
ടഷാലഷറ്റിയുടെ ഄക്കയ്ികറക്ക് ഭാറ്റുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിങ്ങ്. 

 
 

തീരുഭാനം - ഡമാറിഷിഷ് ടഭശീ   േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെരില്  
സ്ഥാഩിക്കാനാകണാ ടഷാലഷറ്റിക്ക് തുേ നല്ോനാകണാ 
ഈകസവിന്നുന്നടത. ഴയക്തഭല്ല. കപ്രാജക്ടിടെ ഴിവദാവങ്ങ്  
ഴയക്തഭാക്കി രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്േണം. ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ (ക്രഭ നമ്പര്  4.48) ആകത ഴിശമം ഩയിഗണി 
ന്നുകമ്പാ്  ആതികേലം തീരുഭാനടഭടുന്നുന്നതാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകസവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

കമാഗം ലഴേിട്ട് 7.30 ന് ഄഴഷാനിങ്ങെ. 
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ഄനുഫന്ധം – കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴര്  

1) ഫ തതകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 

2) ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് 

3) ടഷക്രട്ടരി (ഄര്ഫ  ) തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് 

4) എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

5) ടഭമ്പര്   ടഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

6) പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

7) ഡമരക്ടര്  ജനരല്, േിറ 

8) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകസവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്  

9) ഡമരക്ടര് , ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ് 

10) ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്  

11) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

12) ഡമരക്ടര്, ക്റ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ്  

13) ഡമരക്ടര്, ത്േിതൃഭിശ   

14) േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 

15) ഭിശ   ഡമരക്ടര് , MGNREGS  
16) എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 
17) ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
18) ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനം  


