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    No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(2) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 14.09.2021 ല്  
നെന്ന കമാഗത്തിടെ (ഒണ്ലറ ) നെഩെി കുരിപ്പ് 

 
കമാഗം യാഴിടറ 10.30-ന്  ഒണ്ലറനാമി അയംബിചൄ. ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
ഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ.  കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം  
ഄനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിന്നു. 

 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
 
14.09.2021  ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 11.39 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത്  13.56  വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് അറപ്പുള ജില്ലമിലം (13.71%) ഏറ്റവം കുരഴ് ോഷര്കഗാഡ് 
ജില്ലമിലഭാണ് (9.19 വതഭാനം) 136.41 കോെി രൂഩയുടെ  2306 ഫികേ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്.  ടഭമിെന ഷ്  രാനാറു ക കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 157.35 
കോെി രൂഩയുടെ  3282 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 12.94 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 9.48 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 7.57 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 11.11 

കോര്പ്പകരശ   10.68 

അടേ 11.39 
 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

8 തിരുഴനന്തരോയം 11.14 

9 ഴമനാെ് 11.07 

10 കോട്ടമം 10.76 

11 ഩത്തനംതിട്ട 10.67 

12 ആടുക്കി 9.58 

13 ഭറപ്പുരം 9.42 

14 ോഷര്കഗാഡ് 9.19 

 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

16.68 11.29 10.04 NIL 

 
 
 
 

1 അറപ്പുള 13.71 

2 ടോല്ലം 12.82 

3 േണ്ണൂര്  12.65 

4 ഩാറക്കാെ് 12.27 

5 എരണാകുലം 11.93 

6 കോളികക്കാെ് 11.89 

7 തൃശ്ശൂര്  11.31 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഗ് ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 

 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

തുേ(കോെി) 

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2307 107.30 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  463 17.42 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  177 20.98 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 261 6.33 

5) കോര്പ്പകരശ   74 5.32 

അടേ 3282 157.35 

 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ന്നു.  
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  അടേ  

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 11.17 1.77 12.94 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 7.80 1.69 9.48 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 6.09 1.48 7.57 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 9.63 1.47 11.11 

5) കോര്പ്പകരശ   8.40 2.28 10.68 

അടേ 9.68 1.71 11.39 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്    അഗസ്റ്റ് 31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് വതഭാനം 

2014-15 7.94 

2015-16 5.89 

2016-17 0.47 

2017-18 17.07 

2018-19 23.54 

2019-20 18.73 

2020-21 29.54 

2021-22 11.39 (as on 14.09.2021) 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

 
2.1  -  12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.1.(1) ഖണ്ഡിേ (3.9)  
 

 സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭഖറമിടറ കുടുംഫങ്ങടല ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിന്നന്നില്ല. 
നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. 
 കതാട്ടം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േട്ത്താനുള്ള പ്ര്നങങ്ങ്  
ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ചൃ ടേും ം താടള തറത്തില്  ഩയികവാധന നെത്തിയും 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിഭാരുഭാമി േര്ചൃ ടേ് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട്    
നല്േി. ആതുപ്രോയം 37 രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേലിറാണ്  ഇ പ്ര്നങമുള്ളത്.  ഇ കഭഖറമിടറ 
രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേലില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  കഭി േട്ത്താ   േളിമാത്ത 
കുടുംഫങ്ങളുടെ എണ്ണവം  ഡമരക്ടര്  നല്േി.  ഴിവദാംവങ്ങ്  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  

 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം - ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയം 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ജില്ല രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടോല്ലം കുലതുകളപ്പുള 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 

േന്നഩള്ളം 46 

എരണാകുലം ഄയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  അതിയപ്പള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപ്പിള്ളി 221 

ഴമനാെ് ലഴത്തിയി 302 

 കഭപ്പാെി 481 

മൂലപ്പനാെ് 385 

ടനകേനി 10 

മുട്ടില്  21 

ടഩാഴുതന 649 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാ്ല്  നാെ് 15 

ോഷരകഗാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

അടേ  19080 
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 ഏറ്റവം ഄധിേം ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈള്ളത് മൂന്നാര്, കദഴികുലം 
രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേലിറാണ് എു 14.07.2021 ടറ കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമ പ്രോയം 
ഇ ഩഞ്ചാമതുകളേളുടെ പ്ര്നങം മു ഗണന നല്േി ഩയിസയിക്കണം. എകസ്റ്ററ്റ് 
പ്രകദവഭാണ് ആഴിടെമെിലം കതാട്ടം ഴേ ഄല്ലാത്ത സ്ഥറം ആഴിടെ റബയഭാക്കാ   
േളിയും. ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  കവഖയിചൃ ഇ റിസ്റ്റ് രഴനു ഴകുപ്പ് ടഷക്രട്ടരിക്ക് കൂെി 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പില്  നിു നല്േണം. സ്ഥറം േട്തുകളന്നതിനുള്ള നെഩെി 
രഴനു ഴകുപ്പ് ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന് അഴവയടപ്പൊനും തീരുഭാനിചൄ. 

 ഇ ഴിശമം ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുത്താനും തുെര്ന്ന് 
ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രിയുടെ നിര്കേവ പ്രോയം നെഩെി ഷൃീേയിക്കാനും തീരുഭാനിചൄ. ആതിനുള്ള 
നെഩെി തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
  
2.2   10.02.2021 - ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

 
2.2. (1) ഖണ്ഡിേ (3.13)  
 

 2018,2019 പ്രലമത്തില്  ഴീടു തേര്ന്ന കുടുംഫങ്ങ്  ഈ്്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക്  
CMDRF/SDRF ല്  നിന്ന് ധനഷസാമം നല്കുു്്. ഴീടു ര്ര്ണ്ണഭാമി തേര്ന്നകതാ (Fully 
Damaged) ഴാഷകമാഗയഭല്ലാതാമകതാ (Severly Damaged greater than 75%) അമ 
ഴീടുേ്ക്ക് 4.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. എന്നാല്  ഴീെിടെ നാവനഷ്ടം  
കുരഴാണ് എെില്  അനുഩാതിേഭാമി  ധനഷസാമത്തിടെ  നിയന്നം കുരയും.  എന്നാല്  
േിറ ഷാസേയയങ്ങലില്  കുരഞ്ഞ നിയക്കില്  SDRF ല്  നിും റബിന്നന്ന  ഷസാമം 
ടോ്് ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാ   േളിമില്ല. ഴീെ് ഴീണ്ടം രോനര്  നിര്മ്മികക്ക്ിഴരുന്ന  
ഷാസേയയത്തില്   (രോതിമ ഴീെ്  നിര്മ്മികക്ക്ി ഴരുകമ്പാ് ) SDRF -ല്   നിു റബിചൃ തുേ 
എത്രമാകണാ ഄത് കുരവ ടേ് ് ലറപ് നിയക്കാമ നാല റക്ഷം രൂഩമില്  
ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി ഫാക്കി തുേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്ന്  നല്ോ   
തീരുഭാനിചൃിരുു. ഇ കുടുംഫങ്ങ്  ലറപ്  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലെിലം രോതിമ ഴീടു 
നിര്മ്മിന്നന്നതിന് ധനഷസാമത്തിന് ഄനുഭതി നല്ോടഭന്നാമിരുു 10.02.2021 ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനം. എന്നാല്  ആത്തയത്തില്  എത്രഴീടുേ്  ഈ്് 
എന്ന് േട്ത്തിമതിനുകവശം ഈത്തയഴിരക്കിമാല്  ഭതിടമു 14.07.2021 ടറ കമാഗം 
തീരുഭാനിചൄ.  
 ഒകയാ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിലം നഗയഷബേലിലം പ്രലമടേടുതിമില്  ഴാഷകമാഗയ 
ഭല്ലാത്തഴിധം തേര്ന്ന എത്ര ഴീടുേ്  ഈട്ന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം 
നഗയോയയഡമരക്ടറം ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുു. 
ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഴിധം തേര്ന്നതും രോനര്നിര്മ്മിക്കാ   ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിചൃ 
നിയക്കില്  4.00 റക്ഷം രൂഩ എഷ്.ഡി.അര്.എപില്  നിന്ന് റബിക്കാത്തഴരുഭാമ 
ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്്. ആഴര്ക്ക് SDRF ല്  നിന്ന് എത്ര രൂഩ റബിചൄ, ഷര്ക്കാര്  
നിയന്നപ്രോയം ആനിടമത്ര രൂഩ റബിക്കാനു്് എന്നീ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിചൃ് 
നല്ോനാണ് ചുഭതറടപ്പടുത്തിമത്. ഇ ഴിഴയങ്ങ്  ഫന്ധടപ്പട്ട ഴികല്ലജ് ഒപീഷറം 
ജനപ്രതിനിധിേളുഭാമി ഷംഷായിചൃ് അധിോയിേത ഈരപ്പാക്കികഴണം രികപ്പാര്ട്ട്   
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തയ്യാരാകക്ക്ടതന്ന് നിര്കേവം നല്േിമിരുുടഴെിലം ആതു ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  
ഴികല്ലജ് ഒപീഷില്  റബയഭല്ല എന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം നഗയോയയ ഡമരക്ടറം 
ഄരിമിചൄ. 

 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറകെയും നഗയോയയ ഡമരക്ടറകെയും രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുതുകള. 

 
തീരുഭാനം: -  പ്രലമത്തില്  75 മുതല്  100 വതഭാനം ഴടയ നാവനഷ്ടമു്ാമ 

ബഴനത്തിന് SDRF ല്  നിും CMRDF ല്  നിു റബിന്നന്ന തുേ 
കേര്ത്ത് അടേ 4.00 റക്ഷം രൂഩ റബിന്നം. ആത്തയം കുടുംഫത്തിന് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ആനി ഴിസിതം നല്ോവന്നതല്ല. 60 മുതല്  
74 വതഭാനംഴടയ നാവനഷ്ടമു്ാമ ബഴനങ്ങ്ക്ക് (ഷഭതറ 
പ്രകദവവം ഭറകമായ പ്രകദവവം) SDRF ല്  നിും CMDRF ല്  നിും 
അടേ 2,50,000/- രൂഩ റബിന്നം. എന്നാല്  ഩറകപ്പാഴും ഇ തുേ 
ഈഩകമാഗിചൃ് ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാ   േളിമില്ല. ആത്തയം 
കേസുേലില്  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം 
രോതിമഴീടു നിര്മ്മിതിക്കാമി ഫാക്കിഴരുന്ന 1,50,000/- രൂഩ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്ോവന്നതാണ്. 60 വതഭാന 
ത്തില്  താടള നാവനഷ്ടം ഷംബഴിചൃഴര്ക്ക് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്ന് പ്രകതയേ ധനഷസാമം നല്കേ്തില്ല. 
എന്നാല്  2018, 2019 പ്രലമത്തില്  ഴീെ് ര്ര്ണ്ണഭായും തേര്ന്ന  
ഏടതെിലം കേസുേലില്  SDRF, CMDRF ല്  നികന്നാ ഭറ്റു ഴിധത്തികറാ 
ധനഷസാമം റബിചൃിട്ടിടല്ലെില്  ഫന്ധടപ്പട്ട ഄഷിസ്റ്റ്െ് എഞ്ചിനീമര് / 
ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിനു ലറപ് നിയന്ന പ്രോയം 
ധനഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്.  
     

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

2.2. (2) ഖണ്ഡിേ (4.48.) 
 
ടഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 04.02.2021-ടറ 
േതുകളം ഄനുഫന്ധഭാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നന്ന 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  നിര്മ്മിന്നന്നതിനുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം  സ്പില്  

ഒഴര്  (ഫഹുഴര്ശം)അമി തുെരുു്്. ആതിടെ നിര്മ്മാണം ‘ഷില്ക്ക്’ടനമാണ് 
ഏല്പ്പിചൃത്. ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 80 വതഭാനകത്താലം ര്ര്ത്തിമാമി. ഗയാഷ് 
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ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിന്നന്നതിന് ശുേിതൃ ഭിശടെ  ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമല്ല 

‘ഷില്ക്ക്’. കപ്രാജക്ടിന് ഇ ഴര്ശവം ടഴറ്റിംഗ് അഴവയഭാമി ഴന്നി്ടുണ്്. ഷില്ക്ക്  മുകഖന 
അമതിനാല്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ആത്  ടഴറ്റിംഗ് 
നെതുകളന്നില്ല. ഷില്ക്ക്-ടന ഏല്പ്പിചൃ നെഩെിക്ക് ഷാണംേയണം നല്േണടഭന്ന് 
ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയടപ്പട്ടിരുു. 10.02.2021 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
തീരുഭാനപ്രോയം ആത് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്  
നല്േിമിരുു.  
 ഷില്ക്ക് എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിന്നന്നതിന് ഄക്രഡികറ്റശ   

ആല്ല. നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്  അമതിനാല്  ടെ്ര്  മുകഖനകമാ ഄക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ ഷി മുകഖനകമാ അണ് നെകത്ത്ിമിരുന്നത്. ക്രിഭികറ്റാരിമത്തിടെ പര്ണര്, 

േിമ്മിനി എന്നിഴ ശുേിതൃഭിശനില്  എംഩാനല്  ടേ് ി്ടുണള്ള കഷഴനദാതാക്ക്  മുകഖന 

ഭത്സയാധിഷ്ഠിത ടെ്ര്  അമി കഴണഭാമിരുു പ്രഴര്ത്തി  ടേകയ്യ്ിമിരുന്നത് എന്ന് 

ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിരുു. ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് 

ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്ട്ട് 14.07.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം ഩയികവാധിചൄ. 

ആതിടെ നിര്മ്മാണം ര്ര്ത്തിമാകമാ, പ്രഴര്ത്തനം തൃിിേയഭാകണാ എന്നിഴ 

ഩയികവാധിക്കാ   ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ഴീണ്ടം ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതു 

പ്രോയം യ്ാഭത് രികപ്പാര്ട്ട്  നല്േി. 

 ആതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തി ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കാമാണ് ഷില്ക്കിടന ഏച്ചിചൃത്. 

എന്നാല്  ഷില്ക്കിന് പ്് ലേഭാരിമിട്ടില്ല. പ്രഴര്ത്തിക്ക് ഷാകെതിോനുഭതി 

റബിക്കാടതമാണ് ഏജ ഷിയുഭാമി േയാരികറര്ടപ്പട്ടത്. നിറഴില്  ടേട്ടിെത്തിടെ 

സ്ട്രക്േര്  ഴര്ക്ക് ഭാത്രടഭ ര്ര്ത്തിമായു. ഫര. പര്ണ്ണഷ്, േിമ്മിനി എന്നിഴ്കുള്ളള്ള നിര്മ്മാണം 

നെന്നിട്ടില്ല. രു ഴര്ശകത്താലഭാമി നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്  നെന്നിട്ടില്ല. ആഴിടെ 

ോടുഩിെിപ്പിചൃ ഄഴസ്ഥമിറാണ്. നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിയുടെ കപാകട്ടായും എക്സിേുട്ടീഴ് 

ഡമരക്ടര്  നല്േി. ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  താടള ഩരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുതുകള. 

   
 

തീരുഭാനം :- 1) ക്രഭഴിരുദ്ധ്ഭാമാണ് SILK ടന പ്രതിത്തി ഏച്ചിചൃടതന്ന് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഫന്ധടപ്പട്ട നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥനില്  നിു ഴിവദീേയണം കതെി നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
 

2) നിര്മ്മാണം SILKടന ഏച്ചിചൃതില്  ഄഩാേതയുട്െിലം 
ആതുഴടയ ടേ്  നെഩെിക്ക് ഷാണംേയണം നല്കുു. SILK 
മുകഖന തടന്ന ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പ്രതിത്തി ര്ര്ത്തിമാ 
ക്കാ   നിര്കേവിന്നു. ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് 
ഡമരക്ടര്  ഇ പ്രഴര്ത്തി പ്രകതയേഭാമി കഭാണിറ്റര്  
ടേയ്യണം.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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2.3  14.07.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 

ഴിശമങ്ങ്  
 
 

2.3. (1) ഖണ്ഡിേ (3.3)  
 ഷംസ്ഥാനത്ത് അശ്രമറിസ്റ്റില്  (ഄഗതി യസിത കേയലം) ഈ്ടപ്പട്ടതും 
ഴാഷകമാഗയഭാമ ബഴനഭില്ലാത്തതുഭാമ േിറ കുടുംഫങ്ങ്  ലറപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്  
ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടില്ല. ആഴടയ  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിചൄ നല്ോ   കുടുംഫശ്രീ 
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൄ 
ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  നല്േി.  

 അടേ 1,53,881 അശ്രമ കുടുംഫങ്ങലാണ് ഷംസ്ഥാനതുകളള്ളത്. ആഴയില്  10,193/- 
കഩര്   കഭിയുള്ള ബഴനയസിതരും 5071 കഩര്   കയസിത ബഴന യസിതരുഭാണ്. ഴീെില്ലാത്ത 
അടേ കുടുംഫങ്ങ്  15,264 എണ്ണം. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്ന നല്േിമ രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഩേര്പ്പ് കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ലറപ് ഭിശ   േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് 
ഒപീഷര്ക്ക് നല്േണം. ഷംസ്ഥാന ലറപ് ഭിശ   േര്മ്മ ഷഭിതിമില്  ആതു ഷഭര്പ്പിചൃ് 
ഄടുത്ത ഴര്ശടത്ത റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി ആഴര്ക്ക് ബഴനം നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണഭന്ന് ലറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷകരാടു നിര്കേവിചൄ. കുടുംഫശ്രീ 
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറം ആതികേല്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

 

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

2)േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   
3)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

 

2.3. (2) ഖണ്ഡിേ (3.4)  

 ക്ഷീയേര്ശേര്ക്ക് ഩാറിനുഷഡിഷിഡിമാമി രു റിറ്റര്  ഩാറിന് 3 രൂഩ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും രു രൂഩ ഴകുപ്പുഭാണ് നല്കേ്ത്. അടേ രു റിറ്റര്  
ഩാറിന് 4 രൂഩ ഷഡിഷിഡി. ഴകുപ്പില്  നിു നല്കേ് രു രൂഩ ക്ഷീയഴിേഷന 
ഴകുപ്പുനല്കുന്നില്ല എന്ന് ടോടുഴള്ളി കലാന്ന ഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിചൄ. ക്ഷീയഴിേഷന 
ഴകുപ്പില്  നിന്ന് ഩാറിനു ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നതിനു തെസ്സമുക്ാ എു ക്ഷീയ ഴിേഷന 
ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്ട്ട് ഴാങ്ങി നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ 
പ്രോയം ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്ട്ട് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േി. 
 പ്ലാ പ്ിടെ ഄഩയയാിത മൂറം നാലിതുഴടയ മുഴുഴ   േര്ശേര്ന്നം എല്ലാ 

ഭാഷങ്ങലിലം ഩാറിന് രു രൂഩ നിയക്കില്  ഷഡിഷിഡി നല്കുഴാ   ക്ഷീയ ഴിേഷന 

ഴകുപ്പിന് ഷാധിചൃിട്ടില്ല എന്ന് ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ഩാറിന് 

ഷഡിഷിഡി നല്ോ   രു ഴര്ശം 13.00 കോെി രൂഩമാണ് ഴേമിരുതുകളന്നത്. പ്രതിദിനം 

21.42 റക്ഷം റിറ്റര്  ഩാറാണ് േര്ശേര്  ക്ഷീയഷംഘത്തില്  നല്കുന്നത്. എല്ലാഴര്ന്നം  

ഷഡിഷിഡി നല്ോ   72.00 കോെി രൂഩകമാലം അഴവയഭാമി ഴരും. ഄതിനാല്  

എല്ലാഴര്ന്നം  ഷഡിഷിഡി നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. ഇ കുരഴ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  

നിേത്തണടഭന്നാണ് അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു. ആകപ്പാ്  രു േര്ശേന് പ്രതിഴര്ശം  

ഩയഭാഴധി നല്ോവന്ന ഩാല്  ഷഡിഷിഡി 40,000/- രൂഩമാണ്. ഇ ഩയിധിയും 

ളിഴാക്കണടഭന്ന് രികപ്പാര്ട്ടില്  അഴവയടപ്പട്ടി്ടുണ്്. 
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തീരുഭാനം :- തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ആകപ്പാ്  നല്കുന്ന നിയക്ക് 
(രു റിറ്റര്  ഩാറിന് 3 രൂഩ) ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നന്നതും രു ഴര്ശം  
ഩയഭാഴധി നല്ോവന്ന തുേയുടെ ഩയിധി ഭാറ്റുന്നതും 
ഩതിനാറാം ഩദ്ധ്തി ഭാര്ഗകയഖ തയ്യാരാന്നകമ്പാ്  
ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

 

2.3.(3) ഖണ്ഡിേ (3.8)  
 മുഖയഭന്ത്രിയുടെ പ്രാകദവിേ കരാഡു ഴിേഷന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം 1000 കോെി രൂഩയുടെ 
കരാഡുപ്രതിത്തിേ്  ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നെന്നേമാണ്. ഇ പ്രതിത്തി 
േളുടെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിന്നന്നതിന് ഒകയാ ജില്ലമിലം രിട്ടമര്  ടേ്  ഒകയാ 
സൂപ്ര്ിംഗ് എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിചൃി്ടുണ്്. ആതിനാമി 
എസ്റ്റികഭറ്റിടെ 0.06 വതഭാനം തുേമാണ് പ്രതിപറഭാമി നല്കുന്നത്. ഇ ഴിസിതം 
േട്കത്ത്ത് ഄതതു പ്രഴര്ത്തിയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റില്  നിന്നാടണെിലം ആത് ആകപ്പാ്  
രഴനു  ഴകുപ്പിടെ തീരുഭാനപ്രോയം ഄനുഴദനീമഭല്ല. ഭറ്റു യീതിമില്  തുേ േട്തുകള 
ന്നതിനു ബുദ്ധ്ിമു്ടുണ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഄതതു പ്രഴര്ത്തിേളുടെ എസ്റ്റികഭറ്റില്  തടന്ന 
ഈ്ടപ്പടുത്തി ഗുണനിറഴായം ഈരപ്പാന്നന്നതിനാമി ഩയികവാധനക് നി് നികമാഗിക്കടപ്പട്ടഴര്ക്ക്  
പ്രതിപറം നല്ോ   ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന ഴിശമം ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 ഇ ഴര്ശടത്ത ഫ്ജറ്റില്  നഗയഴിേഷന കഭഖറമില്  നിര്മ്മാണ 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ Third Party Quality Monitoring ന് രു ഷംഴിധാനം എന്ന നിറമില്  2.00 
കോെി രൂഩ ഴേമിരുത്തിമി്ടുണട്ും ആത് ഇ അഴവയത്തിനാമി ഈഩകമാഗിക്കാവന്ന 
താടണും കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് കമാഗത്തില്  
ഄരിമിചൄ.  

തീരുഭാനം:-    മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 2.00 കോെി രൂഩമില്  നിന്ന് ആതിനുകഴ്ിയുള്ള 
തുേ ഈഩകമാഗിക്കാ   കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. ആതിനാഴവയഭാമ 
തുെര്നെഩെി തകേവഷൃമംബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമര്, നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ 
േീപ് എന്നിഴര്  ഷൃീേയിക്കണം. 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡഡിലിയു.ഫി)ഴകുപ്പ് 
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

3) േീപ്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം, 
ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ്,  

4)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  
 

2.3. (4) ഖണ്ഡിേ (3.10) PEN - ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  
 നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഫില്  ഷഭര്പ്പിന്നകമ്പാ്  ഡിജിറ്റല്  ഷികേചൃര്  ഇ 
ഴര്ശം  നിര്ഫന്ധഭാക്കിമി്ടുണ്്. ടഩര്ഭനെ് എംകപ്ലാമി നമ്പര്  (PEN) ഈഩകമാഗിചൃാണ് 
ഇ ക്രഭീേയണം ഷാധയഭാന്നന്നത്. എന്നാല്  നഗയഷബേലില്  PEN ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥരു്് (ഈദാ: ടസല്ത്ത് ഒപീഷര് ). ആഴര്ക്ക് ഫില്  ഷഭര് പ്പിക്കാ   
േളിയുന്നില്ല. ആതിന് ഩയിസായം ഈ്ാക്കണടഭന്ന് ട്രശരി ഴകുപ്പികനാെ്  അഴവയ 
ടപ്പട്ടി്ടുണട്െിലം പ്ര്നങം ഩയിസയിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇ ഴിശമം പ്രകതയേഭാമി ഩയിഗണിക്ക 
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ണടഭും അഴവയഭാമ നിര്കേവം ട്രശരി ഡമരക്ടര്ക്ക് നല്േണടഭും 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  PEN നമ്പര്  
ആല്ലാത്ത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥരുടെ ഴിഴയം ധനഴകുപ്പിന് നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
നല്േി.  
 

 PEN ആല്ലാടത തടന്ന ഡിജിറ്റല്  ഷികേചൃര്  റബിന്നടഭന്ന് ധനഴകുപ്പിടെ  പ്രതിനിധി 

ഄരിമിചൄടഴെിലം ഩണ ഴിതയണ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ആതു ഷാകെതിേഭാമി ഷാധിക്കില്ല 

എു കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
 

 

തീരുഭാനം:-  
:-  

ആതു ഩയികവാധിചൃ് പ്ര്നങം ഩയിസയിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊ 
ഴവയടപ്പൊ   കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. 

 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.യു)ഴകുപ്പ് 

2)ധനഴകുപ്പ് 
2.3. (5) ഖണ്ഡിേ  (4.10) - ടോടുഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 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 ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലിടറ േര്ശേര്ക്ക് ഩാറിന് ഷഡിഷിഡി  
       
 ക്ഷീയഷംഘങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുന്ന ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് രു റിറ്റര്  ഩാറിന് 4  
രൂഩമാണ് ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നത്. ആതില്  മൂു രൂഩ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ഴിസിതവം രു രൂഩ ക്ഷീയ ഴകുപ്പിടെ ഴിസിതവഭാണ്. ഴകുപ്പില്  നിുള്ള ഴിസിതം 
റബിചൃില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  നിും മുഴുഴ   ഷഡിഷിഡിഡിയും 
(രു റിറ്റര്  ഩാറിന് നാല രൂഩ) നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
2.3 . (6) ഖണ്ഡിേ (4.12). േകക്കാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 12.02.2021 ടറ േതുകളം േകക്കാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ 13.10.2020 ടറ A2-11193/19-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം ( SRG- 124/21 CC/956/20) 

 

 2019-20 ഴര്ശം േകക്കാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  സയിത േര്മ്മകഷനടമ 

ഈഩകമാഗിചൃ് ഴീടുേലില്  നിും കവഖയിചൃ ഄലജഴ ഭാറിനയം ‘നിരഴ് കഴകങ്ങയി’ എന്ന 
സ്ഥാഩനം മുകഖന രീലഷക്ിംഗ് യൂണിറ്റികറക്ക് േമറ്റി ഄമചൄ. 2019-ടറ പ്രലമടത്ത 
തുെര്ന്ന്  പ്രതീക്ഷിചൃതിലം ഄധിേം ഭാറിനയം നീക്കം ടേകയ്യ്ിഴു. സയിതേര്മ്മകഷന 
മുകഖന 8,10,000/- രൂഩ യൂഷര്  പീ അമി കവഖയിചൄ. ഭാറിനയം േമറ്റി ഄമചൃ 
സ്ഥാഩനത്തിന് യൂഷര്  പീ അമി റബിചൃ തുേമാമ 8.10  റക്ഷം രൂഩക്ക്രോരടഭ 6,00,000/- 
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കൂെി നല് േണം. രു കറാഡിന് 25,000/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  57 കറാഡ് ഭാറിനയഭാണ് േമറ്റി 
ഄമചൃത്. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
  14.07.21 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആതു 
ഩയികവാധിചൃ് ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
 
രികപ്പാര്ട്ട്:-  ടെ്രിനു ഩേയം േൃകട്ടശന്  ക്ഷണിചൃ് നെപ്പാക്കിമത് ഄഩാേതമാണ്. 

എന്നാല്  ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനത്തിനാമതിനാല്  അഴവയടപ്പട്ട ഄധിേ 
തുേ തനത് പ്ില്  നിന്ന് നല്ോവന്നതാടണന്ന് ശുഩാര്വ ടേും . 

 
തീരുഭാനം :-  ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം തനത് പ്ില്  

നിന്ന് തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുു. 
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
2.3. (7) ഖണ്ഡിേ (4.28) ലഴക്കം നഗയഷബ 
   

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.02.2021-ടറ േതുകളം  ലഴക്കം മുനിഷിപ്പല്  
എഞ്ചിനീമറടെ 24.02.2021-ടറ E3 - 2021-ാാാം  നമ്പര്  േതുകളം 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  ഩാേല്  എന്ന ര്ര്ത്തിമാക്കിമ  പ്രതിത്തിക്ക് തുേ  
 
 

 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ശ്രീമൂറം ഭാര്ക്കറ്റിടെ  രോനരുദ്ധ്ായണം എന്ന 
കപ്രാജക്ട്  നെപ്പാക്കിമിരുു. ഄെെല്  10.00 റക്ഷം രൂഩ. നിറഴിലള്ള ടേട്ടിെത്തിടെ  
കരാലിംഗ് ശട്ടര്, ബിത്തി ഄറ്റകുറ്റപ്പണി, ലെല്  ഴിയിക്കല്, പ്ലാസ്റ്റരിംഗ് തുെങ്ങിമഴ 
മാമിരുു പ്രതിത്തിേ്. എന്നാല്  ആതികനാടൊപ്പം മുറ്റം ലെല്  ഩാോനുള്ള പ്രതിത്തി കൂെി  
ടേയ്യാ   ബയണഷഭിതി നിര്കേവിചൄ.  ആതുപ്രോയം ലെല്  ആെല്  കൂെി നെത്തി . മുറ്റത്ത് 
ലെല്  ആട്ടതിടെ  തുേ നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
 
രികപ്പാര്ട്ട് - 2018 ല്ാമ പ്രലമത്തില്  ഇ ടേട്ടിെത്തിടെ മുറ്റം കേടുഴന്നതിനാല്  ലെല്  
ഩാേല്  കൂെി നെത്തിമാകറ ഭാര്ക്കറ്റ് ടേട്ടിെം കററം ടേയ്യാ   േളിയുഭാമിരുു. ഫര. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  േയണ്ഷിടറടുത്ത തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ് പ്രഴര്ത്തി   
ടേ് ടതന്ന് ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ആത് ഩയിഗണിചൃ് തുേ നല്ോവന്നതാടണന്ന് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേ് ി്ടുണ്്.  
 
 
തീരുഭാനം :-  1) ലഴക്കം കലാക്ക് ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  

(ലഴക്കം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമില്  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമരാണ് 
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മുനിഷിപ്പല്  എഞ്ചിനീമര്  എന്നതിനാല് ) ഇ പ്രഴര്ത്തിയുടെ 
ഴാറുകഴശ   നെത്തി ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുു. 

2) ആങ്ങടനയുള്ള ഴീഴ്ചേ്  ആനി അഴര്ത്തിക്കരുടതന്ന് 
നിര്കേവിന്നു. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
 
 

 

 

2.3. (8) ഖണ്ഡിേ (4.31) ോയാന്നരിശ്ശി രാനാഭഞ്ചാമത്ത്  
 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 02.06.2021 ടറ േതുകളം 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  ഭിനിഭാസ്റ്റ് (കഷാലാര്) 
ലററ്റ്സ്ഥാഩിക്കല് . 

 

ോയാന്നരിശ്ശി ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  ഭിനിഭാസ്റ്റ് (കഷാലാര്) ലററ്റ് 
സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിടെ നിര്വസണം സ്റ്റീല്  ആ സ്ട്രീഷ് റിഭിറ്റഡ് കേയല (SILK) ടമ 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. അദയ ഗഡുഴാമി 8,93,000/- രൂഩ നല്േി. നിര്മ്മാണം ര്ര്ത്തിമാകുന്ന 
ഘട്ടത്തിറാണ്. എന്നാല്  SILK എന്ന സ്ഥാഩനം ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാണ്. ഫാക്കി തുേ കൂെി 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാമ SILK എന്ന സ്ഥാഩനടത്ത നിര്വസണ ഏജ ഷിമാമി 
ടതയടഞ്ഞടുത്ത നെഩെി േട്ടഴിരുദ്ധ്ഭാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
 

രികപ്പാര്ട്ട് :- ഇ കപ്രാജക്ടിടെ നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   ോയാന്നരിശ്ശി രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിമാണ്. രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 24.08.2020 ടറ 1/12-ാാാം നമ്പര്  ഩഞ്ചാമത്ത് 

േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം ഇ ഩദ്ധ്തി  SILK മുകഖന നെപ്പിറാന്നഴാ   തീരുഭാനിചൃി്ടുണ്്. 

ആതിടന തുെര്ന്ന് SILK െി പ്രഴര്ത്തിയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് റബയഭാക്കി. 

37,76,060/- രൂഩക് നി് െി പ്രതിത്തി ര്ര്ത്തീേയിന്നന്നതിനാമി 04.09.2020 ഈത്തയഴ് നമ്പര്  

SILK/TS/CD/2019-20/233 പ്രോയമുള്ള ഷാകെതിേ ഄനുഭതിടമ തുെര്ന്ന് ോയാന്നരിശ്ശി 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയും M/s. SILK ഈം തമ്മില്  14.09.2020 ന് 2/21-ാാാം നമ്പര്  

േയാരില്  ഏര്ടപ്പ്ടുണ. 

 SILK ഈം േയാറോയനും തമ്മിലള്ള എരാനിടഭെിടെ ഩേര്പ്പ് റബയഭാമി്ടുണ്്. SILK 

എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് 25% തുേ ഄഡൃാ ഷാമി നല്േി. നിമഭപ്രോയം ആത് 

ഄനുഴദനീമഭല്ല. PMC അമി പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഏജ ഷിേടല ഏല്പ്പിന്നകമ്പാ്  

ഏജ ഷിേ്ക്ക് ഄനുഴദനീമഭാമ ടഷകെജ് ആനത്തിലള്ള തുേ ഏജ ഷിന്നം 
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പ്രഴര്ത്തിയുടെ തുേ േയാറോര്ന്നഭാണ് ഄനുഴദികക്ക്ത്. അമതിന് ഩഞ്ചാമതുകളം SILK 

ഈം േയാറോയനും തമ്മില്  tripartite agreement (ത്രിേക്ഷി എരാനിടഭെ്) ഴയ്ക്കക്ക്താണ്. 

ആങ്ങടന ത്രിേക്ഷി എരാനിടഭെ് ഴചൃിട്ടില്ല. 

 ഷര്ക്കാര്  ഄംഗീകൃത ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമ SILK ന് ഷര്ക്കാര്  

ഈത്തയവേ്  പ്രോയം തടന്ന Electro Mechanical പ്രതിത്തിേ്  (High Mast / Mini mast / LED 

lights എന്നിഴ  ഈ്ടപ്പടെ) ഏടറ്റടുക്കാവന്നതാമതിനാല്  M/s. SILK ടന PMC എന്ന 

നിറമില്  ഏജ ഷിമാമി പ്രതിത്തി ഏല്പ്പിചൃി്ടുണള്ളതില്  ഄഩാേത ോണുന്നില്ല. എ ന്നാല്  

ത്രിേക്ഷി എരാനിടഭെ് ഴചൃ് േയാര്  പ്രോയം േയാറോയന് ഭാത്രടഭ തുേ ഄനുഴദിക്കാ   

ഩാടു. ഫര.  

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

താടള ഩരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുതുകള. 

തീരുഭാനം :- 1)  PMC എന്ന നിറമില്   SILK, കോണ്ട്രാക്ടര്, ടഷക്രട്ടരി 
എന്നിഴര്  ഩയസ്പയം ത്രിേക്ഷി എരാനിടഭെ് ഴക് നിാത്തതും 
ഄഡൃാ ഷ് തുേ SILK നു നല്േിമതും നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥനാമ രാനാഭഩഞ്ചാമതുകള ടഷക്രട്ടരിയുടെ 
ഴീഴ്ചമാണ്. ആത് ഩയികവാധിചൃ് നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

2) നെത്തിമ പ്രതിത്തിയുടെ ഴാറുകഴശ /ടഭശര്ടഭെിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  േയാറോയന് നല്കേ് തുേ SILK 
ലേപ്പറ്റിമ തുേമില്  നിു നല്േണം. ഩണി 
ര്ര്ത്തിമാന്നന്ന മുരക് നി് ഫാക്കി തുേ PMC അമ SILK 
ശുഩാര്വ ടേ്യുനന്ന പ്രോയം േയാറോയന് കനയി്ടുണ 
നല്േണം.  

3) PMC എന്ന നിറമില്  SILK ന് നല്കേ് ടഷകെജ് 
ോര്ജ്  ഫില്  തുേമില്  നിന്ന് നിമഭപ്രോയം കുരവ ടേ് ് 
SILK ന് നല്േണം.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

 
2.3. (9) ഖണ്ഡിേ 4.55 ോഴിലംഩാര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 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 – ഫ്ഷ് സ്കൂ്  ടേട്ടിെനിര്മ്മാണം 
 

2019-20 ടറ ഇ കപ്രാജക്ട് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  ഄംഗീോയം നല്ോടത തിയിടേ 

ഄമചൃിരുു. ആതു ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പൊടത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ടെ്ര്  ടേും  
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പ്രഴര്ത്തി ര്ര്ത്തീേയിചൄ. ആത് 2020-21 ഴര്ശം സ്പില്ഒഴര്  അമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല. 

കപ്രാജക്ടിടെ ഫില്  തുേ നല്ോ   ഇ ഴര്ശം സ്പില്ഒഴര്അമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ഄംഗീോയ നെഩെി ര്ര്ത്തിമാന്നം മുമ്പ് ടെ്ര്  

ടേ് ് പ്രഴര്ത്തി ര്ര്ത്തീേയിചൃത് ഩയികവാധിചൄ രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ    ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
 

 

രികപ്പാര്ട്ട്:- 1) 16,50,000/- രൂഩ ഄെെല്  തുേയുള്ള ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തി  
ടഴറ്റിംഗിനാമി ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് അണ് ഄമചൃത്. 
15.00 റക്ഷം രൂഩമിറധിേഭാമതിനാല്  ആത് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീ 
മര്ക്കാമിരുു നല്കേ്ത്. ഇ ഴിഴയം ോണിചൃ് ഄഷിസ്റ്റെ് 
എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  കപ്രാജക്ട് ടഴറ്റിംഗ് നെത്താടത തിയിടേ ഄമചൄ. 
ആതു ശ്രദ്ധ്ിക്കാടത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   ഄംഗീോയം റബിചൄ എന്ന 
ധായണമില്  ടെ്ര്  ടേ് ് നിര്വസണം നെത്തി. ആതു നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗതുകളനിു്ാമ ഴീഴ്ചമാണ്. ആതു ഩയികവാധിക്കാ   
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്താവന്ന 
താടണന്ന് ശുഩാര്വ ടേും . 

2) ടെ്ര്  നെഩെിേ്  ര്ര്ത്തിമാക്കി ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തി 
ര്ര്ത്തിമാക്കിമതിനാല്  േയാര്ോയന് ഫില്  തുേ നല്കേ്ത് 
നിമഭഩയഭാമ ഫാധയതമാമതിനാല്  െി കപ്രാജക്ട് സ്പില്ഒഴരാമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തി േയാറോയന് ഫില്തുേ നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ോവ 
ന്നതാടണു ശുഩാര്വ ടേും . 

 
തീരുഭാനം :-  1) ആത്തയം ഩിളവേ്  ആനി അഴര്ത്തിക്കരുടതന്ന് ഫന്ധടപ്പട്ട 

ഈകദയാഗസ്ഥകനാടു േീപ് എഞ്ചിനീമര്  േര്വനഭാമി 
നിര്കേവിക്കണം.  

2) ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വയുടെ ഄെിസ്ഥാന ത്തില്  
ഇ കപ്രാജക്ടു സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി തുേ നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കുു. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 

2)കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
3) എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

 

3. ടഩാതുഴിശമങ്ങ്  
 

3.1) പ്രാകദവിേ ഷാമ്പത്തിേ ഴിേഷനത്തിടെ ബാഗഭാമി ഷര്ക്കാര്  പ്രഖയാഩിചൃ 1000 
കഩയില്  5 കഩര്ക്ക് ഴീതം ടതാളില്  നല്കുന്ന ഩയിഩാെിയുടെ ഷഭീഩനകയഖ കമാഗത്തില്  
ഄഴതയിപ്പിചൄ. ഷഭീഩകയഖ കമാഗം തതൃത്തില്  ഄംഗീേയിചൄ.  ആത് ഴിവദഭാമി േര്ചൃ 
ടേ് ് ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗകയഖ തയ്യാരാക്കാ   ഴകുപ്പിടന 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഷര്ക്കായിടെ ഴലടയ പ്രധാനടപ്പട്ട രു ഩയിഩാെിമാണ് ആത്. ഴിഴിധ 
ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങ്, ഷസേയണ സ്ഥാഩനങ്ങലെക്കമുള്ള ഫാങ്കുേ്  തുെങ്ങി എല്ലാ 
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സ്ഥാഩനങ്ങളുടെയും ഩൊലിത്തം ഈരപ്പാക്കണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഏറ്റവം 
മുന്തിമ ഩയിഗണന ഇ ഩയിഩാെിന്ന നല്േണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
3.2) ഐ.ടേ.എം സുകറഖ, ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ ഒകയാ കപ്രാജക്ടിടെയും 
ഷാമ്പത്തിേകനട്ടം കൃതയഭാമി ഄരിമാ   േളിയും. ഷാംഖയമിലൂടെ ട്രശരിമില്  നിു ഫിക 
ഭാറകമ്പാ്  തടന്ന ടേറഴ് കയഖടപ്പടുതുകളന്നതിനാറാണ് ഇ കൃതയത ഈള്ളത്. എന്നാല്  
ബയതിേ കനട്ടം ആകത യീതിമില്  ഄരിമാ   േളിയുന്നില്ല. ബയതിേകനട്ടം കയഖടപ്പടുത്താ   
ഐ.ടേ.എം ക്രഭീേയണം ടേ് ി്ടുണട്െിലം നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ആതു കൃതയഭാമി 
ടേയ്യാരില്ല. ബയതിേ കനട്ടം കൃതയഭാമി ഄരിയുന്നതിനുള്ള തെസ്സങ്ങളുടെ േിറ 
ഈദാസയണങ്ങ്  താടള ഩരയുന്നഴമാണ്.  

i. കപ്രാജക്ടിടെ ര്ര്ത്തീേയണ ഩത്രം നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  കൃതയഭാമി 
കയഖടപ്പടുത്താരില്ല. 

ii. ര്ര്ത്തീേയണ ഩത്രം കയഖടപ്പടുതുകളകമ്പാ്  യൂണിറ്റുേ്  ഷംഫന്ധിചൃ് ഏേീകൃത 
ഷൃബാഴം ഩറകപ്പാഴും ആല്ല. ഈദാ- കരാഡുേളുടെ ഴീതിയും നീലവം േികറാഭീറ്റരിലം 
ഭീറ്റരിലം േിറകപ്പാ  ് കയഖടപ്പടുതുകളം. ഄതിനാല്  ബയതിേ കനട്ടം മാഥാര്്യ 
വഭാമി ടഩാരുത്തടപ്പടുന്നതല്ല. പ്പം ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേളുടെ ര്ര്ത്തീേയണം 
കയഖടപ്പടുതുകളകമ്പാ്  ആയട്ടിപ്പു്ാകുു.  

iii. ബയതിേ കനട്ടം രു തറത്തിലം കഭാണിറ്റര്  ടേ്യുനന്നില്ല. ഒകയാ ഭാഷകഭാ, 
ലത്രഭാഷകഭാ ഄഴകറാേനം ടേ് ാല്  ഭാത്രടഭ ോയയക്ഷഭഭാവേയു. ഫര. 

 ആതെക്കമുള്ള പ്ര്നങങ്ങ്  ഩയിസയിചൃ് ഐ.ടേ.എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ 
ബയതിേകനട്ടത്തിടെ േണക്ക് കൃതയഭാമി എടുക്കാ   േളിയും ഴിധം അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ടേ്യുനന്നതിന് തീരുഭാനിചൄ. ആതു ഷാധയഭാന്നന്നതിന് ഴിശമങ്ങ്  ഴിവദഭാമി 
ഩഠിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   രു േമ്മിറ്റിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
ടഭമ്പര്  (ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം), ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, 
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്, ഡമരക്ടര്  ജനരല്  ഷാമ്പത്തിേസ്ഥിതിഴിഴയ േണക്ക് ഴിബാഗം, കസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ്, ഐ.ടേ.എം എക്സിേൂട്ടീഴ് 
ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  ഄംഗങ്ങലായുള്ള േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഐ.ടേ.എം 
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  േമ്മിറ്റിയുടെ േണ്ഴീനര്  അമിയിന്നം. േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം 
ഷംഫന്ധിചൃ ആെക്കാറ രികപ്പാര്ട്ട് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്േണം. 
േമ്മിറ്റിയുടെ േണ്ഴീനര്  അഴവയഭാമ തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

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

 
3.3) ഴയ്ചൃ ഷഭമത്ത് കുെിടഴള്ളം ഴിതയണം നെതുകളന്നതിന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്േിമി്ടുണ്്. ഭാര്ചൃ് 31 ഴടയ 5.50 റക്ഷം രൂഩയും  ഏപ്രില്  
1 മുതല്  ടഭമ് 31 ഴടയ  11 റക്ഷം രൂഩയുഭാണ് ടേറഴളിക്കാവന്നത്. ആതിടെ ടേറഴിടെ 
ഴയചൃറേ്  ജില്ലാ േലക്ടര്ക്ക് നല്കുകമ്പാ്  ഄനുഴദനീമ തുേ രീ ആംകഫഴ്സ് ടേ് ് 
റബിക്കാറ്്. േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞതികനക്കാ്  ഄധിേ തുേ 
ടേറഴളിക്കാറ്്. ആതിന് ഷാണംേയണം ഷംഫന്ധിേ് ഴിശമം ഴകുപ്പു തറത്തില്  
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ഩയികവാധിചൃാല്  ഭതിടമും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ലും 
മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിേലില്  നിര്കേവിചൃി്ടുണ്്. ആത് രു ഷര്ന്നറര്  അമി 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങടല ഄരിമിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
3.4) CC െി.ഴി േയാഭര സ്ഥാഩിന്നന്നതിന് ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  കപ്രാജക്ട് 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുതുകളു്്. ആത് ഭാര്ഗകയഖമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ലാ 
ത്തതിനാല്  ഇ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  പ്രകതയേ ഄനുഭതിക്കാമി  കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്ോറമു്്. പ്രകദവത്തിടെ പ്രകതയേതകൂെി ഩയിഗണിചൃ് ഄനുഭതി 
നല്കുേമാണ് ഩതിഴ്. എന്നാല്  ആങ്ങടന സ്ഥാഩിചൃിയിന്നന്ന േയാഭരേളുടെ പ്രഴര്ത്തന 
ക്ഷഭതയും ആതിടെ ഷസാമകത്താടെയുള്ള കഭാണിറ്റരിംഗും തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഈരപ്പുഴരുത്തണം. കൂൊടത ഷി.ഷി.റ്റി.ഴിയുടെ ഗുണനിറഴായം, ഴിറ എന്നിഴ ഷംഫന്ധിചൄം 
ഩയികവാധന നെത്തണം. ഷി.ഷി.റ്റി.ഴി സ്ഥാഩിന്നകമ്പാ്  ഄതിടെ കഭാണിറ്റരിംഗിന് 
കഩാറീഷ് കസ്റ്റശടനകൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തണം. ഷി.ഷി.റ്റി.ഴി േയാഭര സ്ഥാഩിന്നന്നതിന് 
രഷിഡ ഷ് ഄകഷാഷികമശ  , ഷഭീഩമുള്ള േെേ്  ഭറ്റ് ഗുണകബാക്താക്ക്  
എന്നിഴരുടെ ഷസേയണവം ഷാമ്പത്തിേഭാമി ടേരിമകതാതിടറ െിലമുള്ള ഩൊലിത്തവം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഈരപ്പുഴരുത്തണം. CC TV സ്ഥാഩിന്നന്നതിന് ആനി ഄനുഭതി 
നല്കുകമ്പാ്  ആത്തയം ടഩാതുജന ഩൊലിത്തം ഈള്ള കപ്രാജക്ടിടന മു ഗണന 
നല്കുേയു. ഫര എന്ന് തീരുഭാനിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.5) 2021-22 ഴര്ശടത്ത ടഭമിെ ഷ് പ ി്ടെ ഴിബജനം 
 മഥാര്് അഴവയങ്ങ്ക്ക് ഄനുസൃതഭാമല്ല ടഭമിെന ഷ് പ്് ഴിബജിചൃ് 
നല്കുന്നത് എന്നത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നിയന്തയം ഈന്നമിന്നന്ന രു 
ഩയാതിമാണ്. ഇ യീതിക് നി് നെപ്പുഴര്ശം മുതല്  ഭാറ്റം ഴരുതുകളേ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ 
അരാം ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശ   ഷഭര്പ്പിചൃ ശുഩാര്വേ്  ഷര്ക്കാര്  
ഄംഗീേയിന്നേയു്ാമി. ഄതനുഷയിചൃ് മൂന്നിടറാന്ന് തുേ ഭാത്രം ഴിബജിചൃ് 2021-22-ടറ 
ഫജറ്റില്  ഴേമിരുതുകളേയും അസ്തിേളുടെ സ്ഥിതിഴിഴയ േണന്നേ്  കവഖയിചൃകവശം 
രോതിമ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി ജൂലറ/അഗസ്റ്റ് ഭാഷകത്താടെ മഥാര്്   
ഴിസിതം ഄനുഴദിന്നടഭന്ന് ഴയക്തഭാന്നേയും ടേ് ിരുു. മൂന്നിടറാന്ന് തുേ ഭാത്രകഭ 
ഴിബജിചൃ് നല്േിമിരുുളൂ എ എന്നത് േണക്കിടറടുത്ത് ഩദ്ധ്തി രൂഩീേയണ ഷഭമത്ത് 
അവമന്നളപ്പം ളിഴാക്കാ   േളിഞ്ഞ ഴര്ശം (2020-21) ഄനുഴദിചൃ ടഭമിെന ഷ്  

പ്ിന് തുറയഭാമ തുേ ഄനുഷയിചൃ് ഇ ഴര്ശം കൂെി (2021 – 22) അസ്തി 
ഷംയക്ഷണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കാ   നിര്കേവം നല്േിമിരുു. ആകപ്പാ്  കബദഗതി 
ഷഭമതുകളം േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഴിസിതം ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി ഩദ്ധ്തി ക്രഭടപ്പടുത്താനാണ് 
നിര്കേവം നല്േിമി്ടുണള്ളത്. 
 കരാഡ് ഷംഫന്ധഭാമ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണന്നേ്  കുറ്റഭറ്റതാന്നന്ന പ്രക്രിമ 
േമ്മീശ   ര്ര്ത്തിമാക്കിമി്ടുണ്്. രോതിമ ഭാനദണ്ഡങ്ങടല ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷിനുള്ള ഴിസിതം േണക്കാക്കി ഷര്ക്കായിന് ഷഭര്പ്പിചൃി്ടുണ്്. കരാഡിതയ 
അസ്തിേളുടെ ഡാറ്റ കവഖയിചൃി്ടുണട്െിലം ഄഴ കുറ്റഭറ്റതാന്നന്ന പ്രക്രിമ ര്ര്ത്തിമാമിട്ടില്ല. 
 കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് പ്്, കരാഡിതയ ടഭമിെന ഷ് പ്് എന്നീ യ്് 
ഴിബാഗങ്ങലിലം രോതിമ ഭാനദണ്ഡങ്ങടല ഄെിസ്ഥാനഭാക്കിയുള്ള ഴിസിതം 
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നിശ്ചമിചൄടോ്് ഄധിേം താഭഷിമാടത ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിക്കാ   േളിയും. 
എന്നിരുന്നാലം ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തിടെ ഩകുതിക്ക് ഴചൃ് ആങ്ങടന ടേ്യുനന്നതിലൂടെ 
ഩദ്ധ്തി പ്രഴര്ത്തനങ്ങടല ഷായഭാമി ഫാധിക്കാനിെയു്്. ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാന്നന്നതിന് 
ഄഴറംഫിചൃ ഴിസിതവം, രോതിമ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  പ്രോയമുള്ള ഴിസിതവം തമ്മില്  
ോയയഭാമ ഴയതയാഷമു്ാകും. ഴിസിതം കൂടുതല്  റബിന്നന്നഴര്ക്ക് പ്രമാഷമു്ാേില്ല. 
ഄഴര്ക്ക് കൂടുതല്  കപ്രാജക്ടുേ്  ഏടറ്റടുക്കാ   േളിയും. എന്നാല്  ഴിസിതം ഗണയഭാമി 
കുരയുന്നഴര്ക്ക് പ്രമാഷങ്ങ്  ഈ്ാന്നം. ഄതിനനുസൃതഭാമി കപ്രാജക്ടുേ്  
ടഴട്ടിചൄരുകക്ക്ിഴരും.  
 ഇ ഷാസേയയത്തില്  രോതിമ ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിചൄള്ള പ്് ഴിബജനം ഄടുത്ത 
ഴര്ശം മുതല്  നെപ്പാക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഄതാമത് ഇ ഴര്ശം  കൂെി മു   ഴര്ശങ്ങലില്  
ഄഴറംഫിചൃിരുന്ന ഄകത ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  പ്രോയം ടഭമിെന ഷ്  പ്് ഴിബജിചൃ് 
നല്കുന്നതിനും അരാം ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശ   ശുഩാര്വ ടേ്  രോതിമ 
ഭാനദണ്ഡങ്ങടല ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി  പ്് ഴിബജിന്നന്ന യീതി ഄടുത്ത ഴര്ശം  മുതല്  
പ്രാഫറയത്തില്  ഴരുതുകളന്നതിനും തീരുഭാനിചൄ. 
 ധനോയയ േമ്മീശ   ശുഩാര്വേ്  ഇ ഴര്ശം മുതല്  നെപ്പാന്നന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ് 
ഷംസ്ഥാന ഭന്ത്രിഷബ കനയകത്ത തീരുഭാനടഭടുത്ത ഴിശമഭാമിതിനാല്  ആത് 
ഭന്ത്രിഷബയുടെ ഄംഗീോയത്തിനു കൂെി ഷഭര്പ്പിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ആതിന് ധനഴകുപ്പിന് 
കുരിപ്പ് നല്േണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 

 
3.6) ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ഷിറ്റിംഗ് പീഷ്, മാത്രാഫത്ത, ഒണകരരിമം  

   ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിേ്  രോനഃഷംഘെിപ്പിചൄടോ്് 05.08.2021-ടറ 
നം.33/2021/തഷൃബഴ പ്രോയം ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിചൃി്ടുണ്്. ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിമിടറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി ഄെക്കമുള്ള ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ഷിറ്റിംഗ് പീയും 
മാത്രാഫത്തയും കേര്ത്ത്  അടേ 1000/- രൂഩ നല്ോ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  മു ഩ് ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിചൃിരുു. ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിേ്  രോനഃഷംഘെിപ്പിചൄടോ്് ആകപ്പാ്  രോരടപ്പടുഴിചൃ ഈത്തയഴില്  
ആക്കായയം ഩയാഭര്വിചൃിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  താടള ഩരയുന്ന ോയയങ്ങ്  കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി 
ഴയക്തത ഴരുത്താ   തീരുഭാനിചൄ.   

1. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിമിടറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനി ഄെക്കമുള്ള ഄംഗങ്ങ്   ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി കമാഗങ്ങലിലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഷഫ് േമ്മിറ്റി 
കമാഗങ്ങലിലം ഩടെടുന്നകമ്പാ്  രു കമാഗത്തിന്  ഷിറ്റിംഗ് പീ - 600 രൂഩ, 
മാത്രാഫത്ത - 400 രൂഩ എന്ന നിയക്കില്  കബദഗതി ടേ് ് അടേ 1000 രൂഩ  
നല്കുന്നതിന് തീരുഭാനിചൄ. ഇ നിയക്കിലള്ള ഷിറ്റിംഗ് പീ, മാത്രാഫത്ത എന്നിഴ 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ടേമര്കഩഴ്സണും നല്ോവന്നതാണ്. ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിമിടറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിന്നം ഷിറ്റിംഗ്പീയും മാത്രാഫത്തയും, 
ഄഴര്  ഷര്ക്കാര്  ഈകദയാഗസ്ഥര്  അടണെില്  കൂെി നല്ോവന്നതാണ് എന്ന് 
ഴയക്തത ഴരുതുകളു. ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കമാഗത്തില്  ഒണ്ലറനാമാണ് 
ഩടെടുന്നന്നടതെില്  ഩടെടുന്നന്ന ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ഷിറ്റിംഗ് പീ ആനത്തില്  600/- 
രൂഩ നല്ോവന്നതാണ്. 
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2. കഭല്പ്പരഞ്ഞ ടേറവേ്ക്ക് കഴ് തുേ ‘ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷംഴിധാനം വക്തി 

ടപ്പടുത്തല് ’ എന്ന ഫജറ്റ് വീര്ശേത്തില്  ഴേമിരുത്തി ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ 
കഫാര്ഡ്  ഄനുഴദിന്നന്ന ഴിസിതത്തില്  നിും ഄനുഴദിന്നന്നതാണ്. 

3. ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിമിടറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിക്ക് (ഷര്ക്കാര്  ഈകദയാഗസ്ഥര്  
ഄല്ലാടതയുള്ളഴര്ക്ക്) നിറഴില്  ഄനുഴദിചൃിരുന്ന പ്രതിഭാഷം ഒണകരരിമഭാമ 
20,000 രൂഩ എന്ന നിയക്ക് തുെരുന്നതാണ്. ആഴര്ന്നള്ള ഒണകരരിമം േിറമില്  
നിു നല്േിടോ്ിയിന്നന്നത് തുെകയ്താണ്.   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
3.7) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KSEB, KWA, GWD നിര്മ്മിതികേന്ദ്ര കഩാലള്ള 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തിേ്  ടേ്യുനു്്. ഇ ഏജ ഷിേ്ക്ക് തുേ 
മു കൂരാമി ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ് ാണ് പ്രഴര്ത്തി നെപ്പാന്നന്നത്. എന്നാല്  തുേ ഡികപ്പാഷിറ്റ് 
ടേും  േളിഞ്ഞ് ഩറകപ്പാഴും ഴര്ശങ്ങ്  േളിഞ്ഞാണ് പ്രഴര്ത്തി  ര്ര്ത്തിമാന്നന്നത്. 
ആങ്ങടന ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ്  തുേ ഈഩകമാഗിക്കടപ്പൊടത ആത്തയം ഏജ ഷിേലില്  
േിെന്നന്നത് നിമന്ത്രികക്ക്തു്്. 2018 ല്  ആത് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ  
ടേ് ് ജില്ലാതറത്തില്  നെഩെി ഷൃീേയിചൃിരുുടഴെിലം ആകപ്പാഴും ഡികപ്പാഷിറ്റ് 
പ്രഴര്ത്തിേ്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ര്ര്ത്തിമാക്കാരില്ല. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് താടള 
ഩരയുന്നേിറ പ്ര്നങങ്ങ്  നിറനില്ന്നു്് എു കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 

i. KSEB, KWA തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില്  തുേ ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ്യുനന്നത് 
എസ്റ്റികഭറ്റിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറല്ല. ഴര്ശാഴഷാനം ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 
ഈമര്തുകളന്നതിടെ ബാഗഭാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  തുേ കനയിട്ട് KSEB, KWA 
മില്  ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ്യുനം. ഏതാഴവയത്തിനാണ് തുേ ഡികപ്പാഷിറ്റ് 
ടേ് ിയിന്നന്നടതന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഏജ ഷിടമ ഄരിമിക്കാ   
ലഴകും. ഄതിനുകവശഭാണ് ഩറകപ്പാഴും എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാന്നന്നത്. ഡികപ്പാഷിറ്റ് 
ടേ്  തുേ എസ്റ്റികഭറ്റിടനക്കാ്  കൂടുതകറാ കുരകഴാ അോം. 

ii. ഡികപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിേളുടെ നിര്വസണം തകേവബയണസ്ഥാഩന തറത്തികറാ, 
ജില്ലാതറത്തികറാ പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേ്യുനന്നില്ല. KWA, KSEB തുെങ്ങിമ 
ഏജ ഷിേ്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഘെേസ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാല്  
ഄഴകറാേനം ഩറകപ്പാഴും പറപ്രദഭല്ല. 

2017-18 മുതല്  ര്ര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ഴിവദാവംങ്ങ്  
തയ്യാരാക്കാനും ജില്ലാ േലക്ടര്  പ്രകതയേഭാമി ആെടഩ്ടുണ ആത് ഄഴകറാേനം ടേയ്യാനും 
നിര്കേവിന്നു. കൂൊടത KSEB, KWA, GWD എന്നീ സ്ഥാഩന കഭധാഴിേടല ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  പ്രകതയേഭാമി ക്ഷണിചൃ് പ്ര്നങങ്ങ്  േര്ചൃടേ് ്  
ഡികപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിേ്  പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേയ്യാ   തീരുഭാനിചൄ. 
ആതിനാമി ജില്ലാതറത്തില്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  KSEB, 
KWA, GWD, ഭറ്റ് ഷഭാന ഏജ ഷിേ്  എന്നിഴരുടെയും, തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാര്, ടഷക്രട്ടരിഭാര്  എന്നിഴരുടെയും കമാഗം ഴിലിചൃ് കേര്ത്ത് കൃതയഭാമ 
ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക്കണം. ജില്ലാ േലക്ടര്ന്നകഴ്ി ഇ ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ലാതറത്തില്  
കക്രാഡീേയിചൃ് നല്ോ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാടയ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതികേല്  
തുെര്നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീപിടന 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. കക്രാഡീേയിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീപ് 
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കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് നല്േണം. ജില്ല തിയിചൃ് താടള ഩരയുന്ന യീതിമില്  
ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക്കണം.  

ര്ര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ന്നേളുടെ ഴിഴയം 

 

ജില്ല 

ഏജ ഷി

യുടെ കഩയ് 

മു   ഴര്ശങ്ങ 
ലിടറ പ്രഴര്ത്തി 
േ്  

ഴര്ശം അടേ 

2016-17 ഴടയ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21   

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

 KSEB             

 KWA             

 GWD             

 NIRMITHI 

KENDRA 

            

 Other 

Agencies 

            

 അടേ             

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

2)എല്ലാ ജില്ലാേലക്ടര്ഭാരും 
3)കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് 

 

3.8) ധനോയയേമ്മീശ   രാനാെ് :- സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്  

 പ്രാകദവിേ ഷര്ക്കാരുേ്  രു ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഏടറ്റടുത്തതും അ ഴര്ശം  

നിര്ഴസണം ര്ര്ത്തിമാക്കാ   േളിമാത്തതുഭാമ കപ്രാജക്ടുേ്  ഄടുത്ത ഴര്ശടത്ത 

ഩദ്ധ്തിമില്  സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേലാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി തുെര്ന്ന് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതിയു്്. 

ആങ്ങടനയുള്ള സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുടെ കഩയ്ക്ടഭെ് ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തിടെ  

തുെക്കത്തില്  ത   ഴര്ശടത്ത ഴിസിതത്തില്  നിും നല്കുന്ന യീതിമാണ് 

ഄഴറംഫിചൄഴരുന്നത്. സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ഄനുഴദനീമഭാമ േയായിഒഴര്  

ഴിസിതം ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തിടെ ഄഴഷാനഭാണ് ഄധിേ ഴിസിതഭാമി 

ഄനുഴദിന്നന്നത്.  

നെപ്പ് ഴര്ശടത്ത ഷംഫന്ധിചൃിെകത്താലം ടഩാതുഴിബാഗം, ഷാധായണ ഴിസിതം, 

ഩട്ടിേജാതി ഈഩഩദ്ധ്തി ഴിസിതം, ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഈഩഩദ്ധ്തി ഴിസിതം എന്നിഴമിടറ സ്പില്ഒഴര്  

കപ്രാജക്ടുേളുടെ കഩയ്ക്ടഭെ് നല്കുന്നതിന് നിറഴില്  ബുദ്ധ്ിമുട്ടില്ല. നെപ്പ് ഴര്ശടത്ത 

ഴിസിതത്തില്  നിും യ്് ഗഡു തുേ ആതിനേം ഄനുഴദിചൃി്ടുണള്ളതിനാല്  രോതിമ 

കപ്രാജക്ടുേ്ടക്കാപ്പം സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുടെ കഩയ്ക്ടഭറു കം ഄതില്  നിും നല്ോ   
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േളിയും. ഇ ഴര്ശം മുതല്  ഩതിനഞ്ചാം ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിടെ 

ഄക്കയ്ിംഗ് ടൂ്  അമ ആ-രാനാംഷൃയാജ് ഈഩകമാഗിചൃ് ഫാെ് ഄക്കയ്് മുകഖനമാണ് 

ടേറഴളിന്നന്നത്. രാനാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളേ്ന്നള്ള ഇ ഴര്ശടത്ത അദയഗഡു 

തുേ ഫാെ് ഄക്കയണ്ടേലികറക്ക് ഭാറ്റി നികക്ഷഩിചൄ േളിഞ്ഞു. ഇ തുേ, ആ-രാനാംഷൃയാജ് 

കഩാര്ട്ടറില്  ഄഩ് കറാഡ് ടേ് ി്ടുണള്ള രോതിമ കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ഭാത്രകഭ ഴിനികമാഗിക്കാ   

േളിയുേയു. ഫര. ആതുഩകമാഗിചൃ് സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുടെ കഩയ്ക്ടഭെ് നല്ോ   നിറഴില്  

ഷാധിന്നേമില്ല. 

ഄതിനാല്  ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെ് ഴേമിരുത്തിമി്ടുണള്ള സ്പില്ഒഴര്  

കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഫില്തുേ നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. േളിഞ്ഞഴര്ശം ഄനുഴദിചൃ ഩതിനഞ്ചാം 

ധനോയയേമ്മീശ   രാനാെിടറ ഫാക്കി തുേ ര്ര്ണ്ണഭായും ഇ ഴര്ശം േയായി ഒഴര്  അമി 

ഄനുഴദിന്നന്നതാടണന്ന്, അരാം ഷംസ്ഥാനധനോയയ േമ്മീശടെ ശുഩാര്വ  ഄംഗീേയിചൄ 

ടോ്് ഈത്തയഴില്  ഴയക്തഭാക്കിമി്ടുണ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  എപ്.എപ്.ഷി രാനാെിടറ 

േയായി ഒഴര്  ഴിസിതം ആകപ്പാ്  ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   

തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 

3.9) ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണം 

 ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേളുടെ ോയയത്തില്  ഩൊലിേലാമ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ കഩയിലള്ള െി.എഷ്.ഫി. 
ഄക്കയ്ില്  നികക്ഷഩിചൃ് ഴിനികമാഗിന്നന്ന യീതിമാണ് മു ോറങ്ങലില്  നിറഴില്ാ 
മിരുന്നത്. എന്നാല്  ധനഴിനികമാഗ നെഩെിേ്  േിട്ടടപ്പടുതുകളന്നതിടെ ബാഗഭാമി 
ഩൊലിേലാമ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുഖയ നിര്ഴസണ സ്ഥാഩനത്തിന് 
ഄകറാട്ട്ടഭെ് നല്േി നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   ട്രശരിമില്  നിും  ഫില്  മുകഖന ഩണം 
ഭാരി നല്കുന്ന ഷമ്പ്രദാമം 2020-21-ല്  നെപ്പാക്കി.  ആതനുഷയിചൃ് ധനഴകുപ്പികെയും  
ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശടെയും  കഷാഫ്ട് ടഴമറേ്  ഩയിഷ്ക്കയിചൃിരുു. എന്നാല്  േിറ 
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് തെസ്സം കനയിടുന്നതാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഩയാതി 
ഈന്നമിന്നു്്. പ്രധാനഭായും രു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  നിും ന്നികറടര 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറ്കുള്ളള്ള പ്് ലേഭാറ്റത്തിറാണ് പ്രമാഷം കനയിടുന്നത്. 
ഇ ഴിശമം േര്ചൃ ടേ്യുനന്നതിന് ധനോയയ ഴകുപ്പ്, ട്രശരി ഴകുപ്പ്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്, 
എ .ഐ.ഷി, ഐ.ടേ.എം, എഷ്.അര്.ജി. എന്നിഴരുടെ പ്രതിനിധിേളുടെ കമാഗം 
അഗസ്റ്റ് 4 നു കേരുേയും തല്ക്കാറം റ്റി.എഷ്.ഫി ഄക്കയ്് മുകഖന ഴിനികമാഗിന്നന്ന 
ഩളമ യീതി രോനഃസ്ഥാഩിക്കാടഭും കഷാഫ്ട് ടഴമരിടറ പ്ര്നങം ഩയിസയിന്നന്ന മുരക് നി് 
ഄകറാട്ട്ടഭെ് മുകഖന ടേറഴളിന്നന്ന യീതി നെപ്പാക്കാടഭും ധായണമാമിരുു. 
ധനഴേപ്പ് ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിചൃിട്ടില്ല. ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണം തെസ്സം 
കൂൊടത മുകന്നാ്ടുണ ടോണ്ട കഩാോനാമി ആതികേല്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 
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3.10) ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ ഈഩഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണവം ടേറവം 
 
 പ്രാകദവിേ ഷര്ക്കാരുേ്  മുകഖന ഴിനികമാഗിന്നന്ന ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ  
ഈഩഩദ്ധ്തി ഴിസിതങ്ങ്  ഴേഭാറ്റി ടേറഴളിന്നന്നത് തെയുന്നതിനും പണ്ടേ്  
നഷ്ടടപ്പടുതുകളന്ന ഷാസേയയം ളിഴാന്നന്നതിനും ജനേീമാസൂത്രണത്തിടെ തുെക്കം മുതല്  
േര്വന ഴയഴസ്ഥേ്  ഏര്ടപ്പടുത്തിമിരുു. എഷ്.ഷി.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി തുേ 
നഷ്ടെടപ്പടുന്നില്ല എന്ന് ഈരപ്പാന്നന്നതിന്, ടേറഴ് വതഭാനത്തില്  ഈ്ാകുന്ന കുരഴ് 
ടഩാതുഴിബാഗം പ്ില്  നിും ഩയിസയിക്കണടഭന്ന് ഴയഴസ്ഥ ടേ് ിരുു. എന്നാല്  
ഴിേഷന പ്് ഴിസിതം ഩലിേ് ഄക്കയ്് മുകഖന ടേറഴളിചൃിരുന്ന യീതിക്ക് ഩേയം 
ഷഞ്ചിത നിധി മുകഖന ടേറഴളിന്നന്ന ഷമ്പ്രദാമത്തികറക്ക് ഭാരിമ 2015-16 മുതല്  
കഭല്പ്പരഞ്ഞ ഴയഴസ്ഥ ആല്ലാടതമാമി. ഇ ഴയഴസ്ഥ രോനഃസ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന് അരാം 
ഷംസ്ഥാന ധനോയയ േമ്മീശ   ശുഩാര്വ ടേ് ിരുു. ആത് ഄംഗീേയിചൃ് ധനഴകുപ്പ് 
താടളപ്പരയുന്ന ഭാര്ഗനിര്കേവങ്ങ്  രോരടപ്പടുഴിചൃി്ടുണ്്.  
 ആതനുഷയിചൃ് ഩട്ടിേജാതി ഈഩഩദ്ധ്തി / ഩട്ടിേഴര്ഗ ഈഩഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില്  രു 
ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം ഄനുഴദിന്നന്ന തുേമില്  ടേറഴളിക്കാത്ത പ്് (കശാര്ട്ട് പാ്) 
ടതാട്ടടുത്ത ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശടത്ത ടഩാതു ഴിബാഗം പ്ില്  നിന്ന് ഩയിസയിക്കണം. 20 
വതഭാനം ഴടയ േയായി ഒഴര്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഴദിന്നം. ഄതുേളിചൄള്ള ഷംഖയ അണ് 
ടഩാതുഴിബാഗം ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് ഩയിസായ ഴേമിരുത്തല്  നെകത്ത്ത്. ആത് 2020-21 
മുതല്  ഄനുഴദിന്നന്ന പണ്ടേ്ക്ക്  ഫാധേഭാണ്. ഇ ഴയഴസ്ഥ തകേവബയണസ്ഥാഩന 
ങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുതുകളന്നതിനും പ്രത ഫണത പണ്ടേളുടെ പറപ്രദഭാമ ഴിനികമാഗം 
ഈരപ്പാന്നന്നതിനും ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് രു ഷര്ന്നറര്  രോരടപ്പടുഴിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.11) തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഷംയുക്തഩദ്ധ്തിേ്  നെപ്പാന്നകമ്പാ്  
ഈ്ാകുന്ന പ്് ലേഭാറ്റത്തിടറ ോറതാഭഷം ളിഴാകക്ക്തു്്. ജില്ലാ, കലാക്ക്, 
രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  ഷംയുക്ത ഩദ്ധ്തിേളുടെ പണ്ട ലേഭാറ്റം സുഗഭഭവം 
ോറതാഭഷവം കൂടെടതയുഭാണ് നെതുകളന്നടതന്ന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിേ്  
നിയീക്ഷിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു. ഷംയുക്ത ഩദ്ധ്തിേളുടെ ഏകോഩനത്തിനാമി ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിേ്  പ്രകതയേഭാമി രു ഷഡിേമ്മിറ്റി രൂഩീേയികക്ക്താണ്. 
 ആങ്ങടന രൂഩീേയിന്നന്ന ഷഡിേമ്മിറ്റിമില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിമിടറ 
ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിടമ ഈ്ടപ്പടുത്തണം. ആതു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  കഭാണിറ്റര്  
ടേയ്യണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.12) തിക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് നെതുകളന്നതിന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
ഄനുഭതികമാടെ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ധനഷസാമം  നല്കുു്്. രു ഭാഷം 
ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ ഫന്ധടപ്പട്ട അശുഩത്രി മുകഖനമാണ് നല്കുന്നത്. ഡമാറിഷിഷ് 
അഴവയഭാമ എല്ലാ കയാഗിേ്ന്നം ഷസാമം നല്കുന്ന യീതിമാണ് 
തകേഷബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ടഩാതുകഴ ഷൃീേയിന്നന്നത്. പ്ിടെ ഩയിഭിതി മൂറം 
േിറകപ്പാ്  ധനഷസാമം മുെങ്ങാ   ഷാധയതയു്്. ഫി.ഩി.എല്  കുടുംഫം, ഩട്ടിേജാതി- 
ഩട്ടിേഴര്ഗഴിബാഗത്തിടറ കുടുംഫം, ഭത്സയടത്താളിറാലി കുടുംഫം എന്നിഴര്ന്ന ഇ 
ധനഷസാമത്തിനു മു ഗണന നല് കുന്ന യീതിമില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
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ഄര്സതാ ഭാനദണ്ഡ യീതി നിശ്ചമികക്ക്താണ്. കയാഗിേ്ക്ക് ബുദ്ധ്ിമുടട്ടാളിഴാക്കാ   
കരശ ോര്ഡ്, എഷ്.എഷ്.എല്.ഷി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ്, ആതിനു മു ഩ് ഭറ്റ് 
അഴവയത്തിനാമി ഴാങ്ങിമ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റുേളുടെ ഩേര്പ്പ് തുെങ്ങി റലിതഭാമി റബയഭാമ 
കയഖേ്  ആതിന് ടതലിഴാമി ഷൃീേയിക്കാവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.13) എല്ലാ ജില്ലേലിലം ജില്ലാ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കിമി്ടുണ്്. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാന്നകമ്പാ്  ജില്ലാ ഩദ്ധ്തിമിടറ നിര്കേവങ്ങളും ഩയിഗണിചൃ് 
ഷംകമാജിത കപ്രാജക്ടുേ്  എടുക്കണടഭന്ന് ഄരിമിചൃിരുു. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി തറത്തില്  ആെടഩെല്ാേണം. ആങ്ങടന തയ്യാരാന്നന്ന കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക്   
കപ്രാത്സാസന ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് 2019-20, 2020-21 ഴര്ശം ഫ്ജറ്റില്  തുേ  
ഴേമിരുത്തിമിരുുടഴെിലം ജില്ലേലില്  നിന്ന് ഄനുകമാജയഭാമ കപ്രാജക്ടുേ്  റബിചൃില്ല. 
ഄതിനാല്  തുേ ടേറഴളിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഴര്ശം 20.00 കോെി രൂഩ ഫ്ജറ്റില്  
ഇ അഴവയത്തിനു ഴേമിരുത്തിമി്ടുണ്്. ഷഭരാനഷൃബാഴമുള്ള ഷംകമാജിത കപ്രാജക്ടുേ്  
എടുന്നന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി മു ലേ  എടുക്കണടഭും ആതിനാമി  ഭാറ്റി 
ഴചൃിയിന്നന്ന കപ്രാത്സാസന ധനഷസാമം പ്രകമാജനടപ്പടുത്തണടഭും നിര്കേവം 
നല്കുു. ആതിടെ ബാഗഭാമി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്ഭാ ഭാരുടെ കമാഗം 
ഴിലിക്കാനും തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

3.14) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2021-22 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  സ്പില്ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി ഄഴവയം കഴ് കബദഗതിേകലാടെ ഷഭര്പ്പിക്കാ   അഗസ്റ്റ് 
27 ഴടയമാണ് ഷഭമം ഄനുഴദിചൃിരുന്നത്. അടേയുള്ള 1200 തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  316 സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇ ദിഴഷത്തിനേം ഄന്തിഭ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പ്പിചൄ. തുെര്ന്ന് ഇ ോറഩയിധി ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  10 ഴടയ നീട്ടി 
നല്േി. അടേ 1175 സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഩത്താം തീമതിക് നിേം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കി 
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിന്ന നല്േി. കവശിന്നന്നത് താടള ഩരയുന്ന 25 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലാണ്. (ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ല തിയിചൃ്). ആതില്  താടള ഩരയുന്ന 11 
രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  ഩദ്ധ്തി ഷഭര്പ്പിന്നന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിമില്  നിും 
ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  10-ന് മുമ്പ് പ്രാഥഭിേ ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുു. ഇ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  13-നേം  ഩയിഷ്ക്കയിചൃ  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പ്പിചൄ. 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയ് ജില്ല 

പ്രാഥഭിേ ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  

1 ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തിരുഴനന്തരോയം 

2 ടേറന്നിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് തിരുഴനന്തരോയം 

3 േെമഭംഗറം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടോല്ലം 

4 കുലക്കെ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടോല്ലം 

5 ലേനേയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 
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6 ഭാകഴറിക്കയ താഭയന്നലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

7 കോട്ടമം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി കോട്ടമം 

8 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴമനാെ് 

9 മുളന്നന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് േണ്ണൂര്  

10 ഫദിമടുക്ക രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ോഷരകഗാഡ് 

11 മുലിമാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ോഷരകഗാഡ് 

താടളപ്പരയുന്ന 14 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി കബദഗതിക്ക്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ  പ്രാഥഭിേ ഄനുഭതി കഩാലം ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല.  

ക്രഭ 
നമ്പര്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയ് ജില്ല 

പ്രാഥഭിേ ഄനുഭതി ഴാങ്ങാത്ത തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  

1 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തിരുഴനന്തരോയം 

2 ഴക്കം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് തിരുഴനന്തരോയം 

3 ടഴമ്പാമം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് തിരുഴനന്തരോയം 

4 ഄരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

5  എഴുരോന്ന രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

6 ഭണ്ണകഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

7 ഩത്തിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

8 ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അറപ്പുള 

9 കുട്ടമ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് എരണാകുലം 

10 ടനല്ലമ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഩാറക്കാെ് 

11 രോരത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഭറപ്പുരം 

12 ടഩാഴുതന രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴമനാെ് 

13 ടോട്ടിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് േണ്ണൂര്  

14 ടഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് േണ്ണൂര്  

 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ പ്രാഥഭിേ ഄനുഭതി കഩാലം ഴാങ്ങാത്ത മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 14 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങകലാടുള്ള ഴിവദീേയണം അയാമാ   ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

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

 
3.15) ഩദ്ധ്തി നിര്വസണ ഄഴകറാേനം ോയയക്ഷഭഭാക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 
ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  ഴകുപ്പ് കഭധാഴിേ്  (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്) 
ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി ഴിറമിരുത്തണം. ജില്ലാതറത്തിലം കലാക്ക് തറത്തിലം നെതുകളന്ന 
ഄഴകറാേനം പ്രകതയേഭാമി ഴിറമിരുത്തണം. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ 
അബിമുഖയത്തില്  ജില്ലാ തറത്തില്  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി ോയയക്ഷഭഭാക്കണം. ഒകയാ കലാക്ക് 
തിയിചൃ് കലാന്നതറ ഄഴകറാേനം നെത്തണം. ഒണ്ലറനാമാലം കനയി്ടുണള്ള 
ഄഴകറാേനത്തിറാമാലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്, 
ഄഡീശണല്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് േമ്മീശണര്  (ജനരല് ) എന്നിഴര്  കൃതയഭാമി ഩടെടുക്കണം. 
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ഒകയാ രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടറയും പ്രഷിഡറു കഭാരും ടഷക്രട്ടരിഭാരും ഄെക്കം എല്ലാ 
നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥരും നിര്ഫന്ധഭായും ഩടെടുക്കണം. ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടറ 
പ്ര്നങങ്ങ്  ഩയിസയിക്കാ   ജില്ലാതറത്തില്  നെഩെിയു്ാേണം. േളിഴതും കമാഗത്തില്  
ജില്ലാ േലക്ടര്  ഩടെടുക്കാ   ശ്രഭിക്കണം.. കലാക്ക്തറ ഄഴകറാേനത്തിന് ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഗങ്ങ്  ഩടെടുക്കാ   ശ്രഭിക്കണം. ഄതിനാമി ചുഭതറ ഴീതിചൄ 
നല്േണം. ഷാധിക്കാത്ത ഄഴഷയങ്ങലില്  ഒകയാ ഄഴകറാേനത്തികെയും രികപ്പാര്ട്ട്  
ഩയികവാധിചൃ് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേളുടെ ഄഴകറാേനം ജില്ലാതറത്തില്  
പ്രകതയേഭാമി ഴിലിക്കണം. കോര്പ്പകരശ   ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളേളുകെയും ജില്ലാതറത്തില്  
ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം. 
 ഇ ഄഴകറാേനങ്ങ്  കക്ടാഫര്  ആരുഩകതാടെ ര്ര്ത്തിമാക്കണം. ആത് കസ്റ്ററ്റ്  
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീപ് പ്രകതയേഭാമി കഭാണിറ്റര്  ടേയ്യണം. ജില്ല 
തിയിചൃ് കക്രാഡീേയിചൃ രികപ്പാര്ട്ട്  േീപ് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് നല്േണം.   

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

3) രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
4) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

5) േീപ്, ഡി.ഩി. ഡിഴിശ , ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ്  
 
3.16) ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് 
കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും ഭറ്റും നല്കുു്്. ആതിനാമി ഄകഩക്ഷ നല്ോ   ഴിദയാര്്ി   
ഩഠിന്നന്ന സ്ഥാഩനത്തില്  നിും ഷാക്ഷയ ഩത്രം കൂെി സാജയാക്കണം. ആകപ്പാ്  2021-22 ല്  
ഩത്താം ക്ാസ്സ് ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് പ്ലഷ് ഴണ്  ഄഡ്മിശ   ആതുഴടയ അമിട്ടില്ല. 
ആതുകഩാടറ ഭറ്റ് ഄഡ്മിശനുേളും ഈ്്. ഇ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് ഴിദയാറമത്തില്  നിന്ന് 
കയഖ സാജയാക്കാ   േളിയുന്നില്ല എന്ന പ്ര്നങം ആകപ്പാ്  ഈ്്. ആകപ്പാ്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  അനുകൂറയങ്ങ്  നല്ോനാമി ഄകഩക്ഷ ഴാങുന്ന്ന ഷഭമഭാണ്.  
 ആങ്ങടനയുള്ള ഴിദയാര്്ിേളുടെ ഄകഩക്ഷ ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനത്തിടറ 
ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് കൂൊടത തടന്ന ഴാങ്ങാനും അനുകൂറയ ഴിതയണം (പ്രധാനഭായും 
കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും) അയംബിന്നന്നതിനു മുമ്പ് ഫന്ധടപ്പട്ട ഴിദയാബയാഷ 
സ്ഥാഩനത്തിടറ ഷാക്ഷയഩത്രം സാജയാക്കിമാല്  ഭതിടമും നിര്കേവിന്നു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
 

3.17) ജനേീമാസൂത്രണ ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ടതാളില്  നല്കുന്നതിടെ 
ബാഗഭാമി ഩട്ടിേജാതി / ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ആരു േക്രഴാസനം ഴാങ്ങി 
നല്ോടഭു്്. ആതിന് 50 വതഭാനഭാണ് ഷഡിഷിഡി നല്ോവന്നത്. ആങ്ങടന 
നല്കുന്ന ഷഡിഷിഡി ഫില്  പ്രോയമുള്ള ഴാസന ഴിറയുടെ (Ex- Showroom Price + GST) 
യുടെ 50 വതഭാനം ഭാത്രഭാടണന്ന് ഴയക്തത ഴരുതുകളു. ആനി മുതല്  നല്ോവന്ന 
ഩയഭാഴധി ഷഡിഷിഡി തുേ 50000/- രൂഩമാടണും ഴയക്തത ഴരുതുകളു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1. നടുഴില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
നടുഴില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 21.10.2019 ടറ A1-6753/18-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 14.10.2019- ടറ 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം, ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഡമരക്ടറടെ 23.03.2020 ടറ PAN/2324/2020 – J7 (DP) നമ്പര്  േതുകളം തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 19.11.2020- ടറ AB1/DB2/1541/20/CE/ തഷൃബഴ േതുകളം 

ഄനുഫന്ധ കയഖേളും   (SRG   306/21 - LSGD – DA2/453/2019/LSGD) 
 

താടളഩരയുന്ന 6 കപ്രാജക്ടുേ്  2016 -17 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്   എടുത്തതാണ്. ആഴ 
2017-18, 2018-19 ഴര്ശം സ്പില്ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. 2018-19 ല്  ര്ര്ത്തീേയിചൄ. 
ഇ പ്രഴര്ത്തിേ്  ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി േണ്ഴീനറഭാമി 2016-17 ഴര്ശം തടന്ന 
എരാനിടഭെ് ഴചൄ. എന്നാല്  പ്രഴര്ത്തി ഴലടയ താഭഷിചൃ് 2018-19-റാണ് ര്ര്ത്തിമാക്കിമത്. 
എരാനിടഭെ് ോറാഴധി േളിയുന്ന മുരക് നി് േയാര്  രോതുക്കണടഭന്ന് ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി 
േണ്ഴീനര് ഭാര്ക്ക്  ഄരിഴില്ലാമിരുന്നതിനാല്  രോതുക്കിമില്ല. ഫില്  തുേ ഩിളകൂൊടത 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. പ്രതിത്തി ഷംഫന്ധിചൃ 
ഴിവദാംവങ്ങളും എരാനിടഭെ് തീമതിേളും താടള ഩരയും പ്രോയഭാണ്. 

 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാ.നം 
(2016-17 
ടറ) 

കഩയ് ഄെെല്  പ്് 
ഴിസി
തം 
 

എരാനിടഭ
െ് ഴചൃ 
തീമതി 

എരാനിടഭെ് 
ോറാഴധി 

പ്രഴര്ത്തി 
ര്ര്ത്തിമാക്കിമ 
തീമതി 

1 
116/17 

ഈടുംഫം േീത്ത കജയാതിരോയം 
േരുകഴെ കുന്ന് കരാഡ് 

കഷാലിംഗ് 
1,55,000/- 

തനതു 
പ്് 

7.2.2017 6.5.2017 17.12.2018 

2 
82/17 

നയിമോഴ് ഭണ്ണംകു്് 
കരാഡ് കഷാലിംഗും രീൊരിംഗും 

4,68,816/- 
(േയാര് പ്രോയം) 

തനതു 
പ്് 

6.3.2017 6.9.2017 6.4.2018 

3 
114/17 

നടുഴില്  ഩെിഞ്ഞാടര 
ഒര്ക്കമം കരാഡ് കഷാലിംഗ് 

2,07,135/- 
(േയാര്പ്രോയം) 

തനതു 
പ്് 

6.3.2017 14.8.2017 21.12.2018 

4 
73/17 

ടഩാതിഴചൃ തട്ട് നൂറിട്ടാഭറ 
കരാഡ് ൊരിംഗ് 

1,98,189/- 
(േയാര്പ്രോയം) 

തനതു 
പ്് 

9.2.2017 ോണിചൃിട്ടില്ല 18.4.2018 

5 
48/17 

േണിമാ   ോല്  േീത്തപ്പാര 
കരാഡ് ൊരിംഗും കഷാലിംഗും 

4,52,000/- 
(േയാര്പ്രോയം) 

തനതു 
പ്് 

10.3.2017 ോണിചൃിട്ടില്ല 27.3.2019 

6 

52/17 
ഭാവം ോല്ഩള്ളി 

ടോയ്ക്കാ്ടുണ േഴറകരാഡ് 
രീൊരിംഗ് 

4,90,000/- 
(േയാര്പ്രോയം) 

തനതു 
പ്് 

3.2.2017 ോണിചൃിട്ടില്ല 

ര്ര്ത്തീേയണ 
തീമതി, M ബുക്ക് 

ആഴ 
റബയഭാമിട്ടില്ല. 

 
 
 

തീരുഭാനം :- 1)ക്രഭ നമ്പര്  1 മുതല്  5 ഴടയ (കപ്രാജക്ട് നം. 116/17, 
82/17, 114/17, 73/17, 48/17 എന്നീ പ്രഴര്ത്തിേളുടെ 
ഫില്  തുേ ഩിള ഇൊക്കാടത നല്ോ   
പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു. ക്രഭ നമ്പര്  6 (കപ്രാ.നം. 
52/17) ടെ എം. ബുന്ന കഩാലം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  
ഩയിഗണിചൃില്ല.  
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2)എരാനിടഭെ് ോറാഴധി േളിയുന്ന മുരക് നി് േയാര്  
രോതുക്കാത്തത് നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ 
ഴീഴ്ചമാണ്. ഫന്ധടപ്പട്ട ഈകദയാഗസ്ഥകയാെ് ആതിടെ 
ഴിവദീേയണം അയാഞ്ഞ് നഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.    

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

 
4.2  ടഴചര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
കോ-ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 12.08.2020 ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ ഭിനിറ്റ്സും 
(ഖണ്ഡിേ 4.5) ഇ തീരുഭാനത്തികേല്  ഫഹു. കേയലഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ 
േമ്മീശടെ 15.12.2020, 03.03.2021 എന്നീ തീമതിേലിടറ HRMP No. 5450/11/7/2020 
KTM നമ്പരായുള്ള ഈത്തയവേ്  (2 എണ്ണം), ഭറ്റ് ഄനുഫന്ധകയഖേ് . (SRG 307 /21, 
LSGD DA1/34/2021-LSGD) 
 
കപ്രാജക്ട് നം. 43/21              ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 
കഩയ്  : േയാ ഷര്  കയാഗിേ്ന്നള്ള ധാനയേിറ്റ് ഴിതയണം 
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ േയാ ഷര്  കയാഗിേ്ക്ക് ധാനയേിറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൃിരുു. ഩഞ്ചാമത്ത് 

അഴവയടപ്പട്ടതുനുഷയിചൃ് കോര്ഡികനശക േമ്മിറ്റിയുടെ 12.08.2020 ടറ കമാഗത്തില്  

(ഖണ്ഡിേ 4.5) ആത് ഩയിഗണിചൃിരുുടഴെിലം ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നില്ല. ഇ 

തീരുഭാനം ഩത്രഴാര്ത്തമാമി ഴു. ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഫഹു. കേയല 

ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശ   ഷൃകഭധമ കേഷ് യജിസ്റ്റര്  ടേും . ആതികേല്   

രികപ്പാര്്ടുണ നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരികമാെ് 

ഫഹു.േമ്മീശ   ഈത്തയഴി്ടുണ.  

 േയാ ഷര്  കയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷയേിറ്റ് ഴിതയണം ഭാര്ഗകയഖമില്  ഈ്ടപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത 

തിനാറാണ് ആതിന് ഄനുഭതി നല്ോത്തടതും കോഴിഡ് ഷാസേയയത്തില്  

ടഩാതുഴിതയണ ഷമ്പ്രദാമം ഴളി എല്ലാ കരശ   ോര്ഡ് ഈെഭേ്ന്നം ഭാഷംകതാറം 

ഷയജനയ ബക്ഷയേിറ്റ് ഴിതയണം ടേ്യുനുട്ും തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പില്  നിന്ന് 

ഫഹു. േമ്മീശടന യജിസ്ട്രാര്  മുകഖന ഄരിമിചൄ. േിെപ്പുകയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷയേിറ്റ് 

ഴിതയണം നെതുകളന്നത് പറപ്രദഭല്ല എും എെിലം ഫഹു. േമ്മീശടെ ഈത്തയഴിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ ഴിശമം യിക്കല്  കൂെി ഩയികവാധിന്നന്നതാടണും 

തകേവബയണഴകുപ്പില്  നിന്ന് ഫഹു.േമ്മീശടന ഄരിമിചൃിരുു. ഇ േത്തിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഫഹു.േമ്മീശ   ആതികേലള്ള നെഩെി ഄഴഷാനിപ്പിചൄടോണ്ട 

03.03.2021 ല്  ഈത്തയഴാമി. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ ഴിശമം 
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കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഴീണ്ടം ഩയിഗണിന്നേയും താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനടഭടു 

ന്നേയും ടേും . 
  
 

തീരുഭാനം: - േിെപ്പുകയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷണേിറ്റ് നല്കുന്നതികനക്കാ്  
പറപ്രദം അഴവയഭാമ ഷാസേയയത്തില്  ഩാേം ടേ്  ബക്ഷണം 
ഴിതയണം ടേ്യുനന്നതാണ്. ആതിനാമി ജനേീമ കസാട്ടല്  
ഷയേയയം ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.3  ഩല്ലായിഭംഗറം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
ഩല്ലായിഭംഗറം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.12.2018 ടറ A1/2124/2011-ാാാം 
നമ്പര്  േതുകളം ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 11.09.2018 - ടറ 11/203/2018-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ 17.01.20 ടറ PAN/5568/2019/J6/(DP) നമ്പര്  
േതുകളം  (SRG 308/21- LSGD DA2/161/2019-LSGD) 

 
2008-09 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  2 റക്ഷം രൂഩ ഴിേഷനപണ്ടം 4.25  റക്ഷം രൂഩ 

ഫാെ് ഴായ്പയും ഈ്ടപ്പടുത്തി കഩപ്പര്  ഫാഗ് യൂണിറ്റ് നെത്താ   കപ്രാജക്ട് 

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. യണ്ട യൂണിറ്റ് തുെങ്ങാനാണ് ഈകേവിചൃിരുന്നടതെിലം രു 

യൂണിറ്റ് ഭാത്രഭാണ് തുെങ്ങിമത്. ആതിനാമി 52,500/- രൂഩ ടേറഴളിചൄ.  രു റക്ഷം 

രൂഩ  ഴിേഷനപ്ിനത്തില്  2017-18 ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ടിനു ഴേമിരുത്തിമിരുു. 

കറാണ്  ബാഗിേഭാമി തിയിടേമെക് നിാ   ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൄ. കറാണ്  കുെിശ്ശിേ 

ഈള്ളതുടോ്് കോെതിമില്  കേഷാമി്ടുണ്്. കോെതി തുകളതീര്പ്പു ഴയഴസ്ഥ പ്രോയം 

ഫാെ് ഩറിവ, ഩിളപ്പറിവ എന്നിഴ ളിഴാക്കി 3.50 റക്ഷം രൂഩ ഄെക് നിാ   

തീരുഭാനഭാമി. ഫാെികറക് നി് കറാണ്  ഄെക് നിാ   ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൃതില്  ഒഡിറ്റ് 

കുരിപ്പു്്. ഇ കപ്രാജക്ടിടെ അടേ ടേറഴ് 1,52,500/- രൂഩ. ഇ യൂണിറ്റ് തുെര്ന്ന്  

ടോണ്ടകഩാോ   ഷാധിക്കില്ല. ഄതിനാല്  ഫാധയത ഏടറ്റടുത്ത് ഇ യൂണിറ്റ് 

നിര്ത്തറാക്കാനും മന്ത്ര ഷാഭരാനിേ്  കററം ടേയ്യാനും ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം :- 1) കോെതിമില്  നിറനില്ന്നന്ന കേഷ് ഷംഫന്ധിചൃ നെഩെി 
ക്രഭങ്ങ്  കൂെി ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
ഄനുഭതി നല്കുു. 

2) 2017-18 ല്  ഴിേഷനപ്് ഫാെ് കുെിശ്ശിേ ഄെക് നിാ   
ഈഩകമാഗിചൃതിടറ ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പികേല്  തീരുഭാനത്തിന് 
ഴകുപ്പുതറ ഩയിഗണനക് നി് നല്കേ്താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.4  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
  
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.02.2021 ടറ േത്ത് (2 എണ്ണം) 25.02.2021 
ടറ E-5087927-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പ്  (SRG 207 /21 & 310/21, LSGD FM2/68/2021-LSGD) 

 
S.S.L.C ഩയീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിേ്ക്ക് ഴിശമങ്ങളുടെ കപാക്കഷ് ഏയിമ 

മു നിര്ത്തി ഩഠന ഷസാമി തയ്യാരാക്കാനുള്ള രു നിര്കേവം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഴിദയാബയാഷ 

ഩയിവീറന കേന്ദ്രം പ്രി ഷിപ്പല്  തയ്യാരാക്കിമി്ടുണ്്. ഭറമാലം / ആംഗ്ലീശ് 

ഭീഡമത്തിലള്ള 5 കോപ്പിേ്  ജില്ലമിടറ ഷര്ക്കാര്  ഴിദയാറമങ്ങ്ക്ക്   

ഷയജനയഭായും എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂളുേ്ക്ക് ഄചൃെിലി മറി ഭാത്രം ഇൊക്കിയും 

നല്ോനാണ് ഈകേവിന്നന്നത്. 5 റക്ഷം രൂഩ തനതു പണ്ട ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- ഇ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിന്നുടഴെില്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഩയിഗണനക് നി് നല്േണം. ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതികമാടെ നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
4.5  ഄഡീശണല്  കില്  ഄേൃിഷിശ   കപ്രാരാനാം കേയല (ASAP) 
  
ഄഡീശണല്  കില്  ഄേൃിഷിശ   കപ്രാരാനാം (ASAP) ടേമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടറടെ 16.03.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 312 /21 - LSGD DA1/83/2021-LSGD) 

 

ഈന്നത ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പിടെ േീളിലള്ള രു സ്ഥാഩനഭാണ് ASAP. ടതാളില്  

ലനരോണയമുള്ള യുഴജനങ്ങ്ക്ക് ടതാളില്  ഈരപ്പാന്നന്നതിനുള്ള ോയയപ്രാിി ഈ്ാന്നേ 

എന്നതാണ് ASAP ടെ റക്ഷയം. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കേര്ന്ന്  

യുഴജനങ്ങ്, ഴനിതേ്, തിയിടേടമത്തിമ പ്രഴാഷിേ്  എന്നിഴര്ക്കാമി രു 

ലനരോണയ ഴിേഷനഩയിഩാെി നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിന്നു. ആതിടെ ബാഗഭാമി ASAP 

ടന തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നെപ്പാന്നന്ന ലനരോണയ ഴിേഷനത്തിനുള്ള രു 

ഩയിവീറന ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിക്കണടഭും ലനരോണയ ഴിേഷനം 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഩയിഩാെിമാമി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭുള്ള 

അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം: - അഴവയം ഄംഗീേയിന്നു. ഷര്ക്കായിടെ 1000 കഩയില്  5 
കഩര്ക്ക് ടതാളില്  നല്കുേ എന്ന ഩദ്ധ്തി ഴിജമിപ്പിന്നന്നതിന്  
പ്രകതയേം ഩയിഩാെി അസൂത്രണം ടേയ്യണം. ഭാര്ഗകയഖമില്  
ആതുകൂെി ഈ്ടപ്പടുതുകളന്നതിന് ഴിവദാംവം ഴകുപ്പിനും 
എഷ്.അര്.ജിന്നം നല്േണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര് , ASAP 

3) കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
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4.6  കേയല ഄര്ഫ   & റൂരല്  ഡഴറപ്റ്ടഭെ് പിനാ ഷ് കോര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡ്   

      (KURDFC)  (SRG 315 /21 - LSGD – IA2/41/2021 - LSGD) 
 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനത്തിന് KURDFC ഴായ്പ 

നല്കുു്്. ഇ ഴായ്പമികേല്  േിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  കുെിശ്ശിേ 

ഴരുത്താറ്്. ആങ്ങടനയുള്ള കുെിശ്ശിേ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ടേറഴളിക്ക 

ടപ്പൊത്ത ഴിേഷനപ്ില്  നിും ടഭമിെന ഷ് രാനാെില്  നിും തിയിടേ 

ഄെക് നിാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്ന് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  അഴവയടപ്പട്ടിരു 

ുടഴെിലം 20.08.2020 ല്  കൂെിമ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റികമാഗം ഩയിഗണിചൃില്ല. 

ആതു രോനഃഩയികവാധിക്കണടഭും ടേറഴളിക്കാടതയുള്ള ഴിേഷന പ്ില്  നിും 

ടഭമിെന ഷ് രാനാെില്  നിും കറാണ്  തിയിചൃെഴ് നെത്താ   ഄനുഭതി 

നല് േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- 1) ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് കറാണ്  തിയിചൃെഴിന് ഈഩകമാഗി 
ക്കാവന്നതല്ല. 

2) ഴിേഷനപ്് (ജനരല്) ആതിനാമി ഄനുഴദിക്കകണാ 
എന്ന് 2021-22 ഴര്ശാഴഷാനം ഄന്നടത്ത ഩദ്ധ്തി 
ടേറഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഩിന്നീടു ഩയിഗണിന്നം.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.7  മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.07.2019 ടറ േത്ത് (SRG 316/21- 
LSGD DD2/24/2021 -LSGD) 

 

മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഘെേസ്ഥാഩനഭാമ ICDS കപ്രാജക്ട് 

ഒപീഷിടറ ഴാസനം (KL-7-A-6485) 29 ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ളതാണ്. അടേ 117 

ഄെണഴാെിേ്  കപ്രാജക്ടിനു േീളില്്. രോതിമ ഴാസനം ഴകുപ്പില്  നിു റബയഭല്ല 

എന്നരിമിചൃിയിന്നു. ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് ഩദ്ധ്തിേ്ക്കാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടേറഴളിചൃതില്  50 വതഭാനം ഄധിേ കേന്ദ്ര ഷസാമഭാമി തിയിടേ റബിചൄ. ആതില്   

ആനിയും 7,55,599/- രൂഩ ഄക്കയ്ില്  ഫാക്കിയു്്. ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൃ് 

ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് ഒപീഷിനാമി രു ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി  

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് ഒപീഷിന് ലൈഴര്  തസ്തിേയും 

നിറഴില്  ലൈഴറം ഈ്്. 
 

 

 

തീരുഭാനം: - ധനഴകുപ്പിടെ കൂെി ഄനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 

ഄനുഭതി നല്കുു.  
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.8  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടകരറ്റ് 
 

മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ 02.12.2020 ടറ AHD/5490/2020 – B2-ാാാം നമ്പര്  
േതുകളം ഩയ്ട്രി ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോര്പ്പകരശടെ 11.06.2020 ടറ KSPDC / 
Schemes/2020/396-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം  (SRG 319/21 - LSGD/ DA/41/2021 -LSGD) 

 
ഩയ്ട്രി ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോര്പ്പകരശനില്  നിന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  രു 

കോളിന്നഞ്ഞിന് 50 രൂഩ +12.50 വതഭാനം നികുതി മു കൂട്ടി ഩയ്ട്രി ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് 

കോര്പ്പകരശനില്  ഄെക് നിണടഭന്നാണ് 23.12.2008 ടറ 49235/DA1/08/തഷൃബഴ നമ്പര്  

ഷര്ന്നറര്  പ്രോയം നിര്കേവടഭന്ന് KSPDC ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിയിന്നു. 

ആത് കബദഗതി ടേ് ് മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ോറാോറങ്ങലില്  നിശ്ചമിചൃിരുന്ന 

നിയക്ക് ഫാധേഭാക്കി ഈത്തയവ്ാേണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം: - ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം (14.02.2018 ടറ 
22/2018/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയഴ്) കോളിേളുടെ യൂണിറ്റ് ഴിറ, 
കൂെിടെ ഴിറ, ഩക്ഷിേളുടെ എണ്ണം എന്നിഴ ഄതത് 
ജില്ലാതറത്തില്  നിശ്ചമിക്കാനാണ് ഩരഞ്ഞിയിന്നന്നത്. 
ജില്ലാതറത്തില്  നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നകമ്പാ്  ജില്ലാ മൃഗഷംയ 
ക്ഷണ ഒപീഷര്കൂെിയുള്ള േമ്മിറ്റിക്ക് ഴകുപ്പിടെ കൂെി 
നിര്കേവപ്രോയം നിയന്ന നിശ്ചമിക്കാവന്നതാണ്. ഇ 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറം KSPDC 
ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറം നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണ്. 

 
 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.9  രോനലൂര്  പാര്കഭഴ്സ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 
രോനലൂര്  പാര്കഭഴ്സ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി ടേമര്ഭാടെ 19.08.2019 ടറ േതുകളം 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ 08.02.2021 ടറ PAN/10928/20 – J1(DP) നമ്പര്  േത്ത്, 
ടോല്ലം പ്രി ഷിപ്പല് കൃശി ഒപീഷറടെ കുരിപ്പും 16.12.2019 ടറ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ 4.38-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഄനുഫന്ധകയഖേളും  (SRG 320/21 LSGD/ 
DA1/280/2019 -LSGD) 
 

ോര്ശിേകഭഖറമില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നെീല്  ഴത ഫണക്ക്, ഴിതുകളേ്,  

ഴലം, േീെനാവിനി എന്നിഴ ഴിതയണം ടേ്യുനന്നതിന് ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിമാമി 

രോനലൂര്  പാര്കഭഴ്സ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിടമ നിശ്ചമിക്കണടഭന്ന് അഴവയടപ്പട്ടിരുു. 

16.12.2019 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ആതു ഩയികവാധിചൃിരുു. േമ്പനിയുടെ 

ഄംഗീോയം, ഈച്ചാദിപ്പിന്നന്ന ഴത ഫണക്ക്, പ്രഴര്ത്തനം എന്നിഴമെക്കം നല്േണടഭന്ന് 

കമാഗം നിര്കേവിചൃ പ്രോയം ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടറം ടോല്ലം പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി 

ഒപീഷറം രികപ്പാര്്ടുണ നല്േിമി്ടുണ്്. 

രികപ്പാര്ട്ട് :- 24.08.2017 ല്  േമ്പനീഷ് അക്ട് പ്രോയം യജിസ്റ്റര്  ടേ്  േമ്പനിമാണ് ആത്. 

453 േര്ശേര്  ഄംഗങ്ങലാണ്. കൃശിക്കാഴവയഭാമ ഴിത്ത്, ഴലം, മൂറയ ഴര്ദ്ധ്ിത ഈച്ചന്നങ്ങ്  
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നിര്മ്മിന്നേയും ഴിഩണനം ടേ്യുനേയുഭാണ് റക്ഷയം. നാല ഴലം ഴിതയണ ഏജ ഷിയും 

കേയലപീ്ഷിടെ ഏജ ഷിയും ഈ്്. േര്ശേയില്  നിും കൃശി ഈച്ചന്നങ്ങ്  കവഖയിചൃ് 

ഴിഩണനം ടേ്യുനു്്. യണ്ട പാര്കഭഴ്സ് ഭാര്ക്കറ്റ് ഈ്്. 
 

തീരുഭാനം :-  നെീല്  ഴത ഫണക്ക്, ഴിതുകളേ്, ഴലം, േീെനാവിനി തുെങ്ങിമഴ 
ഷൃന്തഭാമി ഈച്ചാദിപ്പിന്നുക്ാ എന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
ഴയക്തഭല്ല എന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. അഴവയം 
ഩയിഗണികക്ക്തില്ല എു കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. 

    
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.10  കേയല ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ ോയയാറമം 
 

ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടറടെ 08.02.2021 ടറ KSA 15/2021 -S.S.3—ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്  (SRG    /21 LSGD) 

 

ഷംസ്ഥാനത്ത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം ഈഩകമാഗിചൃ് കരാനാ ഫാഗ് 

ഩചൃക്കരികൃശി ഴയാഩേഭാമി നെന്നു്്. രോനരുഩകമാഗ ഷാധയത ആല്ലാത്തതും 6 

ഭാഷം മുതല്  രു ഴര്ശം ഴടയ ഭാത്രം നിറനില്ന്നന്നതുഭാമ പ്ലാസ്റ്റിേ് 

ഄെിസ്ഥാനഭാമി നിര്മ്മിചൃി്ടുണള്ള ആത്തയം റക്ഷേണക്കിന് കരാനാഫാഗുേ്  

ഈഩകമാഗിന്നു. ആതു ഩയിസ്ഥിതിക്ക് കദാശേയഭാണ്. ആതിനുഩേയഭാമി 

രോനരുഩകമാഗഷാധയതയുള്ള High Density Poly Ethelene (HDPE) േട്ടിേ്  5 

ഴര്ശത്തിറധിേം ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിയും. ആത്തയം േട്ടിേ്കൂെി ടെരഷ് കൃശിന്നം 

രോയമിെകൃശിന്നം ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ആതിടെ 

ഈച്ചാദനം കുടുംഫശ്രീയൂണിറ്റുേ് ക്ക് നെത്താ   േളിയുകഭാ എന്ന് ഩയികവാധിക്കണ 

ടഭും അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു. 
 

തീരുഭാനം :- 1) ആത്തയം േട്ടിേ്  ഈച്ചാദിപ്പിന്നന്ന േമ്പനിേ്  ഴിവദാംവം 
ഷസിതം നല്കുകമ്പാ്  ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ.  

2) ആത്തയം േട്ടിേ്  കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുേ്ക്ക് ഈച്ചാദിപ്പിചൃ് 
ഴിഩണനം നെതുകളന്നതിടെ പ്രാകമാഗിേത ഩയികവാധിചൃ് 
നെഩെിടമടുക്കാ   കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

 
4.11  തഷൃബഴ എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടറടെ 10.03.2021 ടറ PAN/3173/2021-J1 (DP) നമ്പര്  േതുകളം  

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 18.01.2021 ടറ DB3 – 
5525/2017/തഷൃബഴ േതുകളം  (SRG 170/21). 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ അസ്തിേ്  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  

കവഖയിന്നന്നതിടെ ബാഗഭാമി കരാഡ് േണക്ടിഴിറ്റി ഭാപ്പിംഗ് തയ്യാരാക്കാ   

ഈകേവിന്നു. തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലമില്  ആതു നെപ്പാക്കി. Kerala State Remote Sensing 

and Enviornment Centre (KSREC) തയ്യാരാക്കിമി്ടുണള്ള ഒണ്ലറ   പ്ലാറ്റ് കപാഭികെയും 

R- track mobile application കെയും കഷഴനം പ്രകമാജനടപ്പടുത്തിമാണ് ഇ ഩദ്ധ്തി 

നെപ്പാന്നന്നത്. KSREC ന്ന നല്കേ് തുേ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 

എഞ്ചിനീമര്  നല്കും. എന്നാല്  Road Track ന് ആെര്ടനറ്റ്, ജി.ഩി.എഷ് 

അ കൈാമിഡ് ഷയേയയമുള്ള ടഭാലഫലം ഴാസനവം ഭനുശയകവശിയും കഴണം. 

ആത് ടൂഴിറര്  ഈള്ള ടേറപ്പക്കാടയ ടോണ്ട ഷാധിന്നം. ആതിനാമി രു ഴാര്ഡിന് 

3000/- രൂഩ ഴീതം ടേറഴാകും. ഇ തുേ ടേറഴളിക്കാ   കപ്രാജക്ട് ഴക് നിാ   

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- തനതുപ്് / ഴിേഷന പ്് (ജനരല്) ആതിനാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുു.   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡഡിലിയു.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.12  ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡരക്ടകരറ്റ് 
 

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 23.03.2021 ടറ 
DB4/27/2021 LSGD നമ്പര്  േത്ത്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ 
24.04.2021 ടറ A2-2229/20-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്, ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഩട്ടിേജാതി 
ഩട്ടിേ കഗാത്രഴര്ഗ േമ്മീശടെ 4678/B1/2017/EKM/KSCSC & ST നമ്പര്  ഈത്തയഴ്  
(SRG 217/21). 

 

ജനേീമാസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩട്ടിേജാതി / ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കായാമ 

ടഭരികറ്റാരിമഷ് ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് കദവീമ – ഄന്തര്കദവീമ ഷര്വേറാവാറേലില്  

ഄഡ്മിശ   റബിചൃാല്  ഄങ്ങടനയുള്ള ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  

ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോം. കോഴ്സിന് കഩാകുന്ന യാജയം / സ്ഥറം എന്നിഴ 

ഩയിഗണിചൃ് ഷര്ക്കാര്  ോറാോറങ്ങലില്  നിശ്ചമിന്നന്നതാമിയിന്നം ധനഷസാമ തുേ. 

ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പിടെ നിറഴിടറ ഈത്തയവ പ്രോയം യാ്ക്ക് നല്ോവന്ന 

ഩയഭാഴധി ധനഷസാമ തുേ 25.00 റക്ഷം രൂഩമാണ്. എരണാകുലം ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമതുകളഴളി നെപ്പാക്കിമ കപ്രാജക്ടില്  ഴികദവഩഠനത്തിനു ധനഷസാമഭാമി 25.00 

റക്ഷം രൂഩമില്  കൂടുതല്  തുേഄനുഴദിടചൃും കയ കുടുംഫത്തിടറ തടന്ന ന്നില്  

കൂടുതല്  ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ആപ്രോയം ഈമര്ന്ന നിയക്കില്  തുേ ഄനുഴദിചൄടഴും ഩട്ടിേജാതി 

ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ഴികദവഩഠനം കഩാലള്ള ഈന്നത ഴിദയാബയാഷത്തിന് 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ധനഷസാമം നല്കുന്നത് ഄബിറശണീമഭടല്ലും ഄതിനുള്ള 

ഄധിോയം ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പ് ഄദ്ധ്യക്ഷോയില്  നിശിിഭാക്കണടഭും ഩട്ടിേജാതി 

ഩട്ടിേഴര്ഗ  കഗാത്രഴര്ഗ േമ്മീശ   നിര്കേവിചൃി്ടുണ്്. 

ഇ ഴിശമത്തില്  ഴയക്തത ഴരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം :- 1) ഩഠനത്തില്  ഭിടുക്കയാമ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് ഈന്നത 
ഴിദയാബയാഷത്തിന് ഷയേയയം റബയഭാന്നേ എന്ന 
റക്ഷയകത്താടെമാണ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിും 
ധനഷസാമം നല്ോ   ഭാര്ഗകയഖമില്  ഄനുഭതി 
നല്േിമത്. ആതു ജനേീമാസൂത്രണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാന 
തതൃത്തികനാടു കേര്ന്ന രു തീരുഭാനഭാണ്. കൂൊടത 
ആതിനുള്ള തുേ ഄതതു തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലാണ് 
ഴേമിരുതുകളന്നത്. ഩട്ടിോതി ഴകുപ്പിന് ഄര്സതയുള്ള 
മുഴുഴ   ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നം അഴവയഭാമ ഷസാമം 
നല്ോ   േളിയുന്നില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തിറാണ് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുേ ഴേമിരുത്തി 
ഄര്സതയുള്ള കുട്ടിേടല ഷസാമിന്നന്നത്. തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ധന ഷസാമം നല്കുുടഴെിലം 
നിയക്കെക്കമുള്ള ഭാനദണ്ഡം ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴകുപ്പു 
നിശ്ചമിന്നന്നതാണ് ഄഴറംഫിന്നന്നത്. ഇ ഷാസേയയ 
ത്തില്  നിറഴിടറ യീതി തുെയാ   കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. 

2) ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പു നിഷ്കര്ശിചൃ നിയക്കികനക്കാ്  
കൂടുതല്  തുേ എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള നല്േിമത് 
നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ഗുരുതയ ഴീഴ്ചമാണ്. ആത് 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിക്ക് നല്ോ   ഩഞ്ചാമതുകള 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഩയികവാധിചൄ തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറ 
ടപ്പടുതുകളു. 

3) രു കുടുംഫത്തില്  തടന്ന യണ്ടകഩര്ക്കാമി 62.00 റക്ഷം 
രൂഩ (20 റക്ഷം രൂഩ + 42 റക്ഷം രൂഩ) നല്േിമി്ടുണ്് 
എന്ന് ഫഹു.േമ്മീശ   ചൂ്ിക്കാണിചൃ ഴിശമവം കമാഗം 
ഩയികവാധിചൄ. ഄര്സതയുള്ള ഭറ്റു ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  
ഄഴഷയം നികശധിചൃ് കയ കുടുംഫത്തില്  തടന്ന 
ധനഷസാമം നല്േിമി്ടുണക്ാ എന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിക്ക് 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. ഄനുഴദനീമഭാമ തുേടമക്കാ്  
ഄധിേഭാമി നല്േിമതും ഩയികവാധിക്കണം. തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.       

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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4.13  േീളയിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ േതുകളം േീളയിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 24.02.2021 ടറ A2-5638/19-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം.  (SRG 158/21, 
CC/99/21) 
 കപ്രാജക്ട് നം. 3/2021              ഄെെല്  2,27,030//- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ്  : എഷ്.ഷി.ഴിദയാര് ി്േ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് CPRCS കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന റാഩ് 

കൊഩ് റബിക്കാ   ോറതാഭഷം കനയിടുന്നതിനാല്  ടെ്ര്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   18.02.2021 

ല്  ശ്രഭിചൄടഴെിലം അയം ഩടെടുത്തില്ല. ടതയടഞ്ഞടുപ്പ് ടഩരുഭാറ്റേട്ടം മൂറം േളിഞ്ഞ 

ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനം റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഗുണകബാക്തൃ 

റിസ്റ്റിലള്ള ഄഴഷാന ഴര്ശ ഴിദയാര്്ിേ്  ഩഠനം ര്ര്ത്തിമാക്കി. ആങ്ങടനയുള്ള 3 

ഴിദയാര്്ിേ്ന്ന കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം: -  ഄനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.14  ഩാരലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
ഩാരലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.02.2021 ടറ േതുകളം ഩാരലം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 3.11.2020 ടറ 1 (13)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG 392/21,) 
  

2017-18 ല്  ഴനിതേ്ക്ക് ടസല്ത്ത് ക്ഫ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരുു. 

തുെര്ുള്ള മൂു ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഇ കപ്രാജക്ട് ര്ര്ത്തിമാന്നേയും 07.08.2020 മുതല്  

ഩാരലം ഩഞ്ചാമത്ത് കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രം (FHC) ടേട്ടിെത്തിനു മുേലില്  ടസല്ത്ത്  

ക്ഫ് അയംബിന്നേയും ടേും . എന്നാല്  FHC ടേട്ടിെത്തില്  ടസല്ത്ത് ക്ഫ് 

പ്രഴര്ത്തിന്നന്നതിന് അകയാഗയ ഴകുപ്പിടെകമാ ഷര്ക്കായികെകമാ ഄനുഭതി 

ആല്ലാത്തതിനാല്  പ്രഴര്ത്തനം നിര്ത്തിഴക്കാ   ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  

നിര്കേവിചൃി്ടുണ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ടസല്ത്ത് ക്ഫിടെ പ്രഴര്ത്തനം തുെര്ു  

ടോണ്ട കഩാോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം: -  ആത് ഩയികവാധിചൃ് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
മു ഩ് അകയാഗയ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. 
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നം. ആതിനാഴവയഭാമ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)അകയാഗയഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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4.15  കോട്ടപ്പെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
കോട്ടപ്പെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 18.03.2021 ടറ SC/1-82/2021-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്. ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 19.01.2021 ടറ 3/2021(4)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം  (SRG 393 /21) 
  

ഩഞ്ചാമത്തിടറ നാറാം ഴാര്ഡില്  താഭഷിന്നന്ന ശ്രീഭതി സുഭിത ഭാധഴ   േര്ത്ത, 

തട്ടാമത്ത് എന്ന അ്ക്ക് കരാഡഩേെടത്ത തുെര്ന്ന് നൂറ വതഭാനം ോഴ്ചവക്തി 

നഷ്ടടപ്പ്ടുണ. ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദധായിമാണ്. ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  

ബിന്നകവശി നിര്ണ്ണമേയാമ്പ് നെത്താ   ഷാധിചൃില്ല. ആഴര്ക്ക്  ോഴ്ചവക്തിമില്ലാ 

ത്തഴര്ന്നള്ള കൊക്കിംഗ് േമ്പൂട്ടര്  /റാഩ് കൊഩ് ടഭഡിക്കല്  കഫാര്ഡിടെ 

ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നല്ോ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

തീരുഭാനം: - ഄനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.16  തിരുഴളൂ എര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.02.2021 ടറ േതുകളം തിരുഴളൂ എര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 12.02.2021 ടറ B2-10764/20-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം  

(SRG 159/21 – CC/105/2021)  
  
കപ്രാജക്ട് നം. 187/21              ഄെെല്  7,00,000//- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല്  - 6,81,500/- രൂഩ 

തനത് പ്് – 18,500/- രൂഩ) 
 
കഩയ്  : ഫ്ഷ് രീസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  - െീചൃര് , ടസല്പ്പര്   ഒണകരരിമം നല്േല്  
ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫ്ഷ് 

രീസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  പ്രഴര്ത്തിന്നന്നില്ല. ഄതിനാല്  2020 ജൂണ്  ഭാഷം മുതല്  

ആഴിടുടത്ത െീചൃര്, ടസല്ഩര്, ലൈഴര്  എന്നിഴര്ക്ക് കഴതനം നല്കുന്നില്ല. ആഴര്ന്ന 

കഴതനം നല്കുന്നതിനുള്ള ഄനുഭതി നല് േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം: - ഄനുഭതി നല്കുു. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
4.17 ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
  
ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 23.06.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 394/21 )  
  
ഷര്ക്കാര്  നല്കുന്ന ഴിേഷനപണ്ടഩകമാഗിചൃ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩറ 

ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേ്  നെപ്പാന്നുമു്്. ആകതാടൊപ്പം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഴിഴിധ 

ഴിേഷന ഩദ്ധ്തിേ്  കനയി്ടുണ നെപ്പാന്നു്്. ആഴ ഩറതും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു 
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ലേഭാരിമ ഈകദയാഗസ്ഥര്  (ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഈകദയാഗസ്ഥര്) മുകഖനമാണ്. 

ഇ ഩദ്ധ്തിേലടെ നെത്തിപ്പിനുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  ഄതതു ഴകുപ്പികെതാണ്. എന്നാല്  

ആത്തയം ഩദ്ധ്തിേളുടെ ഴിവദാംവങ്ങ് , ഗുണകബാക്താക്കടലന്നരിചൄള്ള ഴിഴയങ്ങ്  

എന്നിഴ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയടപ്പടുു്് എെിലം ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന 

ഒപീഷര്, ഡമരി എക്സ്റ്റ ശ   ഒപീഷര്  തുെങ്ങിമഴര്  നല്കുന്നില്ല. ആത്തയം 

ഴിഴയങ്ങ്  നല്കേ്തില്ല എന്ന നിറഩാെികേല്  സ്പഷ്ടീേയണം നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം: - ഴകുപ്പുതറത്തിലള്ള ഩയിഩാെിേളുഭായും ഷംകമാജിപ്പിചൃ് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാന്നു്്. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ഴകുപ്പുതറ ഩയിഩാെിേളും ഫന്ധടപ്പട്ട 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങടല ഄരിമിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവി 
ന്നു. ആതു േീപ് ടഷക്രട്ടരിയുടെ കൂെി ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുത്തി 
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  മുകഖന താടള തറത്തികറക്ക് നിര്കേവം 
നല്കുഴാ   തീരുഭാനിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.18  ോറന്നെി നഗയഷബ 
ോറന്നെി മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 01.07.2021 ടറ G3-21/21-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   

(SRG 325/21 )  
  
ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെിടെ ഗഡു ഄനുഴദിചൃ് ഫില്  ഭാരാ   

ക്രഭീേയണമു്ാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

തീരുഭാനം: - ടഩാതുതീരുഭാനം 3.8 ഫാധേം. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
4.19  േയിഭണ്ണൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
  
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േത്ത് (SRG 269/21 – 
CC/164/2021)  
കപ്രാജക്ട് നം. 77/22              ഄെെല്  50,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് 
ജനരല് ) 

കഩയ്  : സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ് കേഡറ്റിനു ബക്ഷണം 
 

ഇ ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നന്ന സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ് കേഡറ്റിനു 

ബക്ഷണം നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി 

നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം: - തനതുപണ്ടഩകമാഗിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കുു. രു കുട്ടിക്ക് നല്കുന്ന ബക്ഷണത്തിടെ നിയക്ക് ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി നിശ്ചമിചൃ് നല്ോ   നിര്കേവിന്നു. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.20  ടോന്നത്തെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
  
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ടോന്നത്തെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 18.06.2021 ടറ A4-597/21-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം  (SRG 268/21 – CC/191/2021)  
  
കപ്രാജക്ട് നം. 5/21              ഄെെല്  2,28,000/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ്  : ഴാട്ടര്  ൊെ്  
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ഴാട്ടര്  ൊെ് ഴിതയണത്തിനുകഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ട് 

2020-21 ല്  ഏടറ്റടുത്തിരുു. ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം ഈ്ടപ്പടുത്താടതമാണ് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കിമിരുന്നത്. ഩിന്നീെ് ആതുകൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി കബദഗതി ടേയ്യാ   

തീരുഭാനിചൄടഴെിലം ഷാധിചൃില്ല. ഇ കപ്രാജക്ടില്  നിും 1,17,800/- രൂഩ ടേറഴളിചൃ് 

40 കഩര്ക്ക് ൊെ് ഴിതയണം ടേും . രു ൊെിന് 2945/- രൂഩ. ഇ തുേ എഷ്.ഷി.ഩി 

പ്ില്  നിു ഭാത്രഭാണ് ടേറഴളിചൃത്. കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേ് ് ഗുണകബാക്തൃ 

ഴിസിതം കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 40 കഩരുടെ 

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതഭാമ 29440 രൂഩ ഩഞ്ചാമത്തില്  ഄെചൃി്ടുണ്്.    
 

തീരുഭാനം: -  1) ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം രു ൊെിന് ഴിറയുടെ 75% ഭാത്രഭാണ് 
എഷ്.ഷി.ഩി പണ്ടഩകമാഗിചൃ് ടേറഴളിക്കാവന്നത്. ആഴിടെ 
മുഴുഴ   തുേയും എഷ്.ഷി.ഩി ഴിസിതത്തില്  നിു 
ടേറഴളിചൄ എന്നത് ഴീഴ്ചമാടണെിലം ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ഄെചൃി്ടുണ്് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
 

2) കപ്രാജക്ടിടെ ഫാക്കി ഴിസിതം കൂെി ഇ ഴര്ശം  
ടേറഴളിക്കാനും ഄതില്  ഩഞ്ചാമത്തില്  റബിചൃ 
ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം കൂെി കേര്ത്ത് കപ്രാജക്ടിടറ അടേ 
ടേറഴ് എഷ്.ഷി.ഩി ഴിസിതത്തിടെ 75 വതഭാനഭാമി 
ഩയിഭിതടപ്പടുത്താനും നിര്കേവിന്നു.   

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 

 
4.21  ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
         ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ആടുക്കി ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 10.06.2021 – ടറ 10(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 266/21 – 

CC 179/21 )  
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ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളിലള്ള ഄയിന്നളി കൃശികത്താട്ടത്തിന് 62 ഏക്കര്  

സ്ഥറവം 65 ടതാളിറാലിേളും ഈ്്. പാഭിന് രു ഩിക്ക് ഄഩ് ഴാ   ഈ്്. പാഭിടറ 

കജാറിേളും ഭറ്റും ഩയികവാധിന്നന്നതിന് രു സ്കൂട്ടര്  തനത്പ്് ഈഩകമാഗിചൃ് ഴാങ്ങാ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

തീരുഭാനം: -  കൃശി കതാട്ടത്തിടെ കഭല്കനാട്ടത്തിനാ 
മതിനാല്  ഄനുഭതി നല്കുു.    

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 
4.22  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരറ്റ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ 03.08.2021 ടറ PAN/7621/2021-J8 (DP) നമ്പര്  േത്ത്   

(SRG 366/21 )  
  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  േമ്പൂട്ടറം ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും Centralised 

Procurement and Rate Contract System (CPRCS) മുകഖന ഴാങ്ങണടഭന്നാണ് 

ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവം. എന്നാല്  CPRCS മുകഖന റാഩ് കൊഩ്, േമ്പൂട്ടര്  ആഴ േിട്ടാ   

ോറതാഭഷമു്്. 486 രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  ഩര്കചൃഷ് ഒര്ഡര്  നല്േി  

ഐ.റ്റി.ഭിശടെ ഄക്കയ്ില്  തുേ (10,02,48,017/- രൂഩ) ഄെചൄടഴെിലം ഈഩേയണ 

ങ്ങ്  ആനിയും േിട്ടിമിട്ടില്ല.  

2020-ല്  ആകതഴിശമം കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ ടേ് ിരുു. 
ഩര്കചൃഷ് ഒര്ഡര്  നല് േിമകവശം രു ഭാഷത്തിറധിേം ോറതാഭഷമു്ാമാല്  
നിര്േിഷ്ട ടസ്പഷിപികക്കശനിലം ഴിറമിലം ടെ്ര്/ആ-ടെ്ര്  നെഩെി ക്രഭത്തിലൂടെ 
ഴാങ്ങാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄനുഭതി നല്േിമിരുു. എന്നാല്   CPRCS 
മുഖാന്തിയം ഷാധനങ്ങ്  ഴാങുന്കമ്പാ്  ഴിറ മു കൂരാമി ഐ.റ്റി ഭിശനില്  ഄെക് നിണം. 
േമ്പൂട്ടറം ഭറ്റും റബിക്കാ   ോറതാഭഷമു്ാമാല്  ഇ തുേ തിയിടേ റബിക്കാ   ഴലടയ 
താഭഷടഭടുന്നം. തുേ തിയിടേ റബിചൃാല്  ഭാത്രടഭ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഭറ്റു 
യീതിമില്  ഩര്കചൃഷ് ടേയ്യാ   ഷാധിന്ന. ഄതിനാല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  
ടെ്ര്  /ആ-ടെ്ര്  നെഩെിമിലൂടെ ഴാങുന്ന്നതിന് തെസ്സം കനയിടുു.  
ഇ ഷാസേയയത്തില്  േമ്പൂട്ടറം ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും CPRCS, GEM, 
ടെ്ര്, ആ-ടെ്ര്  എന്നിഴമികറടതെിലം ഭാര്ഗത്തിലൂടെ ഴാങുന്ന്നതിന് ഄനുഭതി 
അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു. ഄകതാടൊപ്പം തടന്ന CPRCS മുഖാന്തിയം ഴാങുന്കമ്പാ്  
ഄഡൃാ ഷ് അമി തുേ ഄെഴാന്നന്ന നിറഴിടറ നെഩെിക്രഭം ളിഴാക്കി 
ഈഩേയണങ്ങ്  ഴിതയണം ടേ് തിനു കവശം ഴിറ നല്കുന്ന യീതി ഄഴറംഫിക്കാ   
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
ആതികേല്  ഐ.റ്റി ഭിശ   പ്രതിനിധി താടളപ്പരയുന്ന ഴിവദീേയണങ്ങ്  കമാഗത്തില്  
നല്േി. 
01.03.2021 മുതല്  13.09.2021 ഴടയ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് 6729 
ഐ.റ്റി ഈഩേയണങ്ങ്ന്നള്ള ഒര്ഡരാണ് റബിചൃിരുന്നടതന്ന് (റാഩ് കൊഩ്, േമ്പൂട്ടര്, 
പ്രിെര്, കാനര്) ഐ.റ്റി ഭിശ   പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ. ആതില്  4500 ഐ.റ്റി 
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ഈഩേയണങ്ങ്  ആതിനേം ഴിതയണം ടേയ്ക്ടതും ഫാക്കിയുള്ള 2229 ഐ.റ്റി 
ഈഩേയണങ്ങ്  ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  30നേം നല്കുടഭും ഐ.റ്റി ഭിശ   പ്രിതിനിധി 
ഄരിമിചൄ. ഈഩേയണങ്ങ്  നല്കുന്നതിന് രു ഭാഷത്തിറധിേം ോറതാഭഷ 
മു്ാമാല്  തുേ തിയിടേ റബിന്നന്നതിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അഴവയടപ്പട്ടാല്  
യാഴ്ചക് നിേം തുേ തിയിടേ നല്ോടഭും പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ. ആതിനേം 
ഈഩേയണങ്ങ്  ടേല്കട്രാണ്  ഷടപ്ല ടേ് ി്ടുണക്ാ എന്ന് ഩയികവാധിന്നന്നതിനാണ് 
യാഴ്ച ഷഭമടഭടുന്നന്നത്. ഐ.റ്റി. ഭിശ   പ്രതിനിധിയുടെ ഴിവദീേയണത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  താടള ഩരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുതുകള.  

 

തീരുഭാനം: - CPRCS മുകഖന ഈഩേയണങ്ങ്  റബിക്കാ   രു 
ഭാഷത്തിറധിേം താഭഷമു്ാമാല്  ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ്  തുേ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് തിയിടേ ഴാങ്ങാവന്നതാണ്. 
ആതുഩകമാഗിചൃ് GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന ഈഩേയണങ്ങ്  
ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്കുു. ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടറടെ 
ശുഩാര്വ പ്രോയം കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിശ്ചമിചൃി്ടുണള്ള 
ടസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള ഭിഡില്  ടറഴല്  റാഩ് കൊഩ്, 
അേണം ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് കഴ്ി ഴാകങ്ങ്ത് എും ഴിറ 
ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം നിശ്ചമിചൃതാഴ 
ണടഭും നിര്കേവിന്നു.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.23  ടനടുഴത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  13.07.2021-ടറ േതുകളം ടനടുഴത്തൂര്   
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  18.10.2019-ടറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG   339/21 – CC/189/20) 
 

ടനടുഴത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  15-ാാാം ഴാര്ഡിടറ റ്റ പ്ലാഴില ഴീട്ടിടറ ബാസുയ 
എന്ന അ്  (D/o കുഞ്ഞുടഩണ്ണ്) ഄഗതി യസിത കേയലം (അശ്രമ) ഩദ്ധ്തിമില്  മുമ്പ് 
ഈ്ടപ്പട്ടിരുുടഴെിലം  ഩിന്നീെ് ളിഴാക്കി. അശ്രമ റിസ്റ്റില്  ഈള്ള അലാടണന്ന്  
ഴി.ആ.. ആകപ്പാ്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േിമി്ടുണ്്. 2004-05-ല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  നിു റബിചൃ  
സ്ഥറത്ത് ഭണ്േട്ട ടേട്ടിമ ഴീട്ടിറാണ് താഭഷിന്നന്നത്. കഭല്ലി മയ കോര്ടന്നാറിന്ന 
ന്നതാടണും ബഴന നിര്മ്മാണ അനുകൂറയത്തിന് ഄര്സത ഈള്ളഴയാടണും  
ഴി.ആ. ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ആഴര്  ലറപ് റിസ്റ്റില്  ആല്ല. ഭാനഷിേ കയാഗികൂെി അമ 
ആഴടയ ലറപ് റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി ഴീടു നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്  
 

തീരുഭാനം  :- ഄഗതി കേയലം  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ട അലാടണന്ന് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരി ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.24  പ്രീ-രിക്രൂട്ട്ടഭെ് ടട്രമിനിംഗ് ടഷെര്  (PRTC) കോളികക്കാെ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ  11.02.2021-ടറ  PAN/23036/2018 - J1 (DP) നമ്പര്  േതുകളം  
PRTC ഄഡ്മിനികസ്ട്രറ്ററടെ  12.09.2020-ടറ  1101/T/VRK/PRTC/20-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം  
കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്്ടുണം (SRG 162/21) 
 
ടഩാതുഴിബാഗത്തിലം എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി. ഴിബാഗത്തിലംടഩട്ട നിമഭ ഫിരുദധായി 
േ്ക്ക്  മുനിഷിപ്, ഭജികസ്ട്രറ്റ്, റീഗല്  ഒപീഷര്, കറഫര്  ഒപീഷര്  തുെങ്ങിമ  നിമഭ 
കഭഖറമികറന്നള്ള ഩയീക്ഷേ് ക്കാമി ഩയിവീറനം  PRTC നല്ോ   ഈകേവിന്നു. മൂന്ന് 
ഭാഷടത്ത  രഷിഡ ശയല്  ഩയിവീറനഭാണ് നല്കുന്നത്. രു ഈകദയാഗാര്്ിക്ക് 
അടേ 60,000/- രൂഩ  ടേറഴാകും. ഈകദയാഗാര്്ി 10 വതഭാനം  ടേറവം  ഫാക്കി 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം ഴസിക്കണം. ഇ ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഴിസിതം  ഴേമിരുത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭും PRTC -ടമ 
ഇ ഩയിവീറനം നല്കുന്ന ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി  ഄംഗീേയിക്കണടഭും 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- 1) അഴവയം നിയഷിന്നു. 
2) ആത്തയം ഩയിവീറനങ്ങ്  നെതുകളന്നതിന് 
കുടുംഫശ്രീക്ക് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   േളിയുകഭാ 
എന്ന് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

4.25  ടനയ്യാറ്റി േയ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2021-ടറ േത്ത്  )SRG   341/21 – 
CC/211/21) 
 
കപ്രാ.നം.31/2022 ഄെെല്  : 5,00,000/- രൂഩ 

(CFC - Tied Grant) 
കഩയ്:- ഭാറിനയം  ഴറിടചൃരിയുന്നഴടയ േട്ത്താ   േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
 

ഭാറിനയം ഴറിടചൃരിയുന്നഴടയ േട്തുകളന്നതിടെ ബാഗഭാമി  ടനയ്യാറ്റി േയ 
മുനിഷിപ്പല്  പ്രകദവടത്ത ഴിഴിധ ബാഗങ്ങലില്  േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള ഇ 
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   
പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- ടഩാതുതീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.4 കൂെി 
ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കുു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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4.26  ടനയ്യാറ്റി േയ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2021-ടറ േതുകളം  ടനയ്യാറ്റി േയ 
മുനിഷിപ്പല്  േയണ്ഷിറിടെ 12.07.2021 ടറ 31-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 343/21 

– CC/213/21) 
 
കപ്രാ.നം. 168/ 2022 ഄെെല്  : 5,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant) 
 

കഩയ്:- നഗയപ്രകദവങ്ങലില്  ഷയജനയ ലഴലപ 
 

ടനയ്യാറ്റി േയ മുനിഷിപ്പല്  പ്രകദവത്ത് ഷയജനയ ലഴലപ സ്ഥാഩിന്നന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് 2021-22 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുുടഴെിലം ജില്ലാ 
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. എന്നാല്  ടതാളിറിെങ്ങലികറാ 
ടഩാതു ഒപീഷ് സ്ഥറകത്താ ലഴലപ സ്ഥാഩിക്കാ 
വന്നതാണ്. ആതിന് തനതു പണ്ടഩകമാഗിക്കണം.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
4.27 ഩയപ്പനങ്ങാെി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2021 ടറ േതുകളം (SRG 344/21 – CC 

/234/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 115/ 2022 ഄെെല്  : 20,00,000/- രൂഩ 

(തനതുപ്്) 
കഩയ്:- നഗയഷബമിടറ ഡമാറിഷിഷ് ടേ്യുനന്ന കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം 
 

ഩാഴടപ്പട്ട േി്നി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4,000/- 
രൂഩ നിയക്കില്  ഡമാറിഷിഷ് ടേ്യുനന്ന അശുഩത്രിക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടു 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ടഩാതുതീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.12 കൂെി ഩയിഗണിചൄ 
കഴണം നെപ്പാകക്ക്ടതന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
ഄനുഭതി നല്കുു.     

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.28   ഩയപ്പനങ്ങാെി  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 16.07.2021 ടറ േതുകളം (SRG 345/21 – CC 

/233/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 112/ 2022 ഄെെല്  : 10,00,000/- രൂഩ 

(തനതുപ്്) 
 

കഩയ്:- േി്നി ഭാറ്റിഴചൃഴര്ക്ക് ഭരുന്ന് 
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േി്നി ഭാറ്റിഴചൃഴര്ക്ക് ഭരുു ഴാങുന്ന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമതാണ്. കയാഗിടമ നിറഴില്  േിേിത്സിന്നന്ന 
കഡാക്ടറടെ കുരിപ്പെി പ്രോയകഭാ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെരിടറ കഡാക്ടറടെ 
കുരിപ്പെി പ്രോയകഭാ ഈള്ള ഭരുു ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.   
 

തീരുഭാനം  :- ആത്തയം കയാഗിേ്ക്ക് അഴവയമുള്ള ഭരുന്ന് 
േമ്മൂണിറ്റി/ലപ്രഭരി ടസല്ത്ത്  ടഷെരില്  ഴാങ്ങി 
കവഖയിചൃ് േമ്മൂണിറ്റി/ ലപ്രഭരി ടസല്ത്ത് ടഷെരിടറ 
കഡാക്ടര്ഭാരുടെ നിര്കേവപ്രോയം നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി 
നല്കുു. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.29  താഭയകശ്ശയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.07.2021 ടറ േതുകളം ഄനുഫന്ധ കയഖേളും 

(SRG 349/21 – CC /1/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 179/ 2021 ഄെെല്  : 10,00,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് രാനാെ്) 
 

കഩയ്:- സയിതേര്മ്മകഷനക് നി് ഭാറിനയങ്ങ്  ടോണ്ട കഩാകുന്നതിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
 
സയിതേര്മ്മകഷനക് നി് ഭാറിനയം ടോണ്ടകഩാകുന്നതിന് ഴാസനം ഴാങുന്ന്നതിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

തീരുഭാനം  :- 31.03.2006 ടറ 86/06/തഷൃബഴ നമ്പര്  പ്രോയമുള്ള 
ഈത്തയഴിടെ കൂെി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി 
നല്കുു. എന്നാല്  ഭാറിനയം കവഖയിന്നന്നതിന് 
പ്രകതയേം ഡിലഷ   ടേ്  ഴാസനഭാമിയിക്കണം.     

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.30  ലഴദുതി ഴകുപ്പ് – ഴീെ് ഴമരിംഗ് 
ഫഹു.ലഴദുതി ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രിയുടെ 02.07.2021 ടറ 229/m (Ele) Notes/2021-ാാാം നമ്പര്  

കുരിപ്പ് (SRG 372/21)  
 

ഗാര്സിേ ഈഩകബാക്താക്കളുടെ ആെമില്  ഈ്ാകുന്ന ലഴദുതി ഄഩേെങ്ങ്  
കുര്കുള്ളന്നതിനാമി 24.01.2020 ടറ 192/20/തഷൃബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം ഴീടുഴമരിംഗ് 
നെതുകളന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  നിര്കേവം 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം :- 1) േീപ് ആറക്ട്രിക്കല്  ഒപീഷറടെ േത്തിടെ ഄെിസ്ഥാ 
നത്തില്  06.12.2019 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
തീരുഭാനപ്രോയഭാണ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴിരക്കിമത് എന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. ആതു 
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പ്രോയം എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, ഫി.ഩി.എല്  ഴിബാഗത്തി 
ല്ടപ്പട്ടഴരും 20 യൂണിറ്റ് ലഴദുതി ഈഩകമാഗത്തില്  
കുരവള്ളഴരുഭാണ് ഗുണകബാക്താക്ക്. ആഴര്ക്ക്   
വയിമാമ യീതിമില്  രീഴമരിംഗ് ടേ് ് 4 
കഩാമിടെെിലം ഈ്ാേത്തക്ക യീതിമില്  എര്ത്ത് 
റീക്ക് ഷര്ക്കൂട്ട് ക ക്കര്  (ELCB) ഄെക്കമുള്ള 
ഴമരിംഗ് അണ് ഈകേവിന്നന്നത്. KSEB ആതിനു 
നിശ്ചമിചൃിയിന്നന്ന നിയക്ക് 12,287/- രൂഩമാണ്. 
ഄനുഴദനീമഭാമ ഴിസിതം ആതിനാമി ഈഩകമാഗിക്കാ 
വന്നതാടണന്ന് ഴയക്തത ഴരുതുകളു. ആത് 
ഷര്ന്നറരിലൂടെ/േത്തിലൂടെ തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങടല ഄരിമിക്കണം.  
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.31 ടഩയിങ്ങമ്മറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 23.07.2021 ടറ േത്ത് (SRG 347/21 – CC 

263/2021 )  
 

ടഩയിങ്ങമ്മറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഩാ മുെി ബാഗം ഭറകമായപ്രകദവഭാണ്. ഇ 
പ്രകദവത്ത് ഏേകദവം 250 േടുംഫങ്ങ്  താഭഷിന്നു്്. ഷാമ്പത്തിേ ഩികന്നാക്കാ 
ഴസ്ഥമിലള്ള ഇ കുടുംഫങ്ങലില്  ഩറര്ന്നം േലി മഷ് ആല്ല. ആഴയില്  ഭിക്കഴരും 
താഭഷിന്നന്ന സ്ഥറം ഷൃോയയ ഴയക്തിേളുടെ കഩയിറാണ്. ഄതിനാല്  ആഴര്ക്ക് േലി മഷ് 
നിര്മ്മിക്കാ   ധനഷസാമം നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ആഴിടെ 
ഄര്സയാമ 200 കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് േലി മഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

തീരുഭാനം  :- ടഭചൃടപ്പട്ട ഴീടുേ്ക്കാടണെില്  േലി മഷ് നിര്മ്മിചൃ് 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുു. എന്നാല്  തേര്ന്നകതാ 
ോയയഭാമ രോനരുദ്ധ്ായണം/രോതിമ നിര്മ്മാണം അഴവയ 
മുള്ള ബഴനങ്ങ്കക്കാ േലി മഷ് ഭാത്രഭാമി നല്കുന്നത് 
പ്രകമാജനേയഭല്ല. ആതിനാമി ഄര്സതയുള്ള ഗുണകബാക്താ 
ക്കടല േട്തുകളന്നതിന്  ഷര്കവ നെത്തണം. പ്പം എകസ്റ്ററ്റു 
ഈെഭമില്  നിന്ന് കൂെി ഴിസിതം റബിന്നന്നതിടെ ഷാധയത 
ഩയികവാധിക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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4.32  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.07.2021 ടറ േതുകളം ഄനുഫന്ധ കുരിപ്പും, 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 23.07.2021 ടറ P5-1341/22-ാാാം നമ്പര്  

േതുകളം  (SRG 350/21 – CC 271/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 515/ 2022 ഄെെല്  : 50,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 
 

കഩയ്:- ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം – രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്ക്ക് 
ഴിസിതം നല്േല്  
 

ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് 
ജില്ലമിടറ രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തി്ടുണ്്. ഭതിമാമ പ്് 
േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമു്ടുണട്ന്ന് ജില്ലമിടറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ പ്രഷിഡറു ക 
ഭാരുടെ കമാഗത്തില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡറു കഭാര്  ഄരിമിചൃിരുു. ആതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  4000/- രൂഩയുടെ 25 വതഭാനം ഴീതം ജില്ലാഩഞ്ചാമതുകളം 
കലാന്നഩഞ്ചാമതുകളം ഴസിക്കാ   തീരുഭാനിചൃി്ടുണ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഡമാറിഷിഷ് 
കയാഗിേ്ക്ക് പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ നല്കുന്നതിന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 50 
വതഭാനം, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 25 വതഭാനം, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 25 വതഭാനം ഴീതം 
ഴേമിരുത്തി ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം  :- ഇ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിട്ട് 
നെത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുു. 
ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റി, ഷന്നദ്ധ്ഷംഘെനേ്  മുകഖന 
നെത്താവന്നതല്ല. കയാഗിേ്ന്നള്ള ധനഷസാമം 
ഫന്ധടപ്പട്ട അശുഩത്രിേ്ക്കാണ് നല്കേ്ത്. ടഩാതു 
തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.12 ഩാറികക്ക്താണ്.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.33  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 27.07.2021 ടറ േതുകളം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള 

പ്രഷിഡെിടെ 27.06.2021 ടറ േതുകളം ഄനുഫന്ധ കയഖേളും (SRG 354/21 – CC 

243/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 21/ 22 ഄെെല്  : 35,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് -ജനരല് ) 
 

കഩയ്:- കേസസ്പര്വം 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 2011 മുതല്  രാനാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുകളേ്, നഗയഷബ, 

കോര്പ്പകരശ   എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩൊലിത്തകത്താടെ കേസസ്പര്വം എന്ന ഩദ്ധ്തി 
നെപ്പാന്നു. 2017-18 മുതല്  ഒകയാ ഴര്ശവം ഷര്ക്കാര്  (കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ) 
ഄനുഭതികമാടെമാണ് നെപ്പാന്നന്നത്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് ടേമര്ഭാനും ജില്ലാ 
േലക്ടര്  േീപ് കോഒര്ഡികനറ്ററം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരി േണ്ഴീനറഭാമ 
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കേസസ്പര്വം േി്നി കഩശയെ് ടഴല്പമര്  ടഷാലഷറ്റി എന്ന ടഷാലഷറ്റിമാണ് 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാന്നന്നത്. ഇ ഩദ്ധ്തിമിലൂടെ തിക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിനു 
ധനഷസാമം, തിക്കഭാറ്റി ഴചൃഴര്ക്ക് ഭരുന്ന്, ജീഴിതലവറി കയാഗനിര്ണ്ണമ േയാമ്പ്, 
കഫാധഴത്ക്കയണ ക്ാസ്സ്, എയ്ക്്ഷ് കയാഗിേ്ക്ക് താഭഷഷയേയയടഭാരുക്കല്  
തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് . ഡമാറിഷിഷിന് പ്രതിഭാഷം 3000/- 
രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള 35.00 റക്ഷം രൂഩ, കോര്പ്പകരശ   
75.00 റക്ഷം രൂഩ, നഗയഷബേ്  5.00 റക്ഷം രൂഩ, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുകളേ്  5.00 റക്ഷം 
രൂഩ, രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  3.00 റക്ഷം രൂഩ എന്നിങ്ങടനമാണ് ഇ ഴര്ശം ആതിനാമി 
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നന്നത്. ഇ ഴര്ശവം ഇ ഩദ്ധ്തി തുെര്ന്ന് നെത്താ   ഄനുഭതി 
നല്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

തീരുഭാനം  :- 1) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യീതിമില്  ഴിസിതം ഴേമിരുതുകള 
ന്നതിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷ 
ോരുടെ കമാഗം ഴിലിചൄ കേര്ത്ത് തീരുഭാനടഭടുക്ക 
ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുു. മു   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം 
േണന്നേളും ഭറ്റും കറാക്കല്പ്് ഒഡിറ്റിനും CAG 
ഒഡിറ്റിനും ഴികധമഭാകക്ക്താണ്. ആതിനുരോരടഭ 
ആകപ്പാ്  തുെരുന്ന ോര്കട്ടര്ഡ്  ഄക്കയ്െിടെ 
ഒഡിറ്റും നെത്തണം. മു   കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം ഒകയാ ഴര്ശ 
കത്തയും പ്രഴര്ത്തന രികപ്പാര്ട്ട് ഷര്ക്കായിന് 
റബയഭാക്കണം. 

2) ഡമാറിഷിഷിന് നല്കുന്ന ധനഷസാമം ഄതത് 
അശുഩത്രിേ്ക്കാണ് നല്കേ്ത്. ആതിന് ടഩാതു 
തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.12 കൂെി ഩാറിക്കണം.       

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.34  ഭറപ്പുരം ജില്ല 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാേലക്ടറടെ 05.06.2021 ടറ 111/2021/22/DPC/DPO/ MPM നമ്പര്  േതുകളം 

ഄനുഫന്ധകയഖേളും  (SRG 355/21 – CC 279/2021 )  
 

ബിന്നകവശിഴിബാഗക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും മുെക്കം കൂൊടത 
നല്കുന്നതിന് രാനാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 50:25:25 നിയക്കില്  ഴിസിതം 
ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഗം തീരുഭാനടഭടുത്തി്ടുണ്്. 
കുട്ടിേളുടെ എണ്ണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  13.38 കോെി രൂഩയും, 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുകളേളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളേളും 6.69 കോെി രൂഩ ഴീതവം (6.69x2 = 
13.38) നഗയഷബേ്  5.77 കോെി രൂഩയും ഄെക്കം അടേ 32.53 കോെി രൂഩ കഴണം. 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം കുട്ടിേ് , ബിന്നകവശിയുള്ളഴര്, ട്രാ ഷ് ടജകെഴ്സ്  എന്നിഴരുടെ 
കക്ഷഭത്തിനാമി ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 5 വതഭാനം ഭാറ്റിഴക് നിണടഭു്്. 
ബിന്നകവശിയുള്ള കുട്ടിേ്ക്ക് ഄനുഴദിന്നന്ന കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും മുേലില്ഩരഞ്ഞ 5 
വതഭാനത്തില്  ഩാെിടല്ലു നിഫന്ധനയു്്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ തുേയുടെ (അടേ 32.53 
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കോെി രൂഩ) 50 വതഭാനടഭെിലം കുട്ടിേ്ക്കാമി ഭാറ്റിഴ്കുള്ളന്ന ഴിസിതത്തില്  
നിടന്നടുക്കാ    ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.  

 

തീരുഭാനം  :- നിറഴിടറ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ആത് ഄനുഴദനീ 
മഭല്ല എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഐ.ടേ.എം. 
േണന്ന പ്രോയം ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  കുട്ടിേ്ക്കാമി 
ഭാറ്റിഴയ്ക്കക്ക് കുരഞ്ഞ ഫ്ജറ്റ് ഴിസിതം 21.58 
കോെി രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. ജില്ലയുടെ അഴവയം 
ഩയിഗണിചൃാല്  ഏേകദവം 16 കോെിരൂഩയും 
ആതിനാമി കഴണം. കവശിന്നന്ന 5 കോെി രൂഩ 
ഭാത്രഭാണ് കുട്ടിേളുടെ കക്ഷഭത്തിന് ടഩാതുഴാമി 
റബിന്നന്നത്. ഄതിനാല്  അഴവയം ഩയിഗണികക്ക് 
തിടല്ലു തീരുഭാനിചൄ. എന്നാല്  ഩതിനാറാം 
ഩഞ്ചഴത്സയ ഩദ്ധ്തി ഭാര്ഗകയഖ ഩയിഷ്കയിന്നകമ്പാ്  
ഇ അഴവയം ഩയിഗണിചൃ് ഈേിതഭാമ തീരുഭാന 
ടഭടുക്കാ   കമാഗം നിര്കേവിചൄ. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
 

4.35  നാദാരോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.07.2021 ടറ േതുകള് (SRG 356/21 – CC 
171/2021)   
 
കപ്രാ.നം. 88/ 22 ഄെെല്  : 2,09,000/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി – 2,07,000/- 
തനതുപ്് - 2000) 

 

കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി  ഴിദയാര് ി്േ്ക്ക് ൊഫ് ടററ്റ് ഴാങ്ങി നല്േല്  
 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ലസസ്കൂ്  ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് ഒണ്ലറ   
ഩഠനത്തിനാമി ൊഫ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം  :-  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
 

4.36  രോതുപ്പാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.07.2021 േതുകളം ഄനുഫന്ധകയഖേളും 

(SRG 357/21 – CC 141/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 55/ 22 ഄെെല്  : 64,000/- രൂഩ 

(തനതുപ്്) 
 

കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് യു.ഩി.എഷ് ഴമരിംഗ് – ടേല്കട്രാണിന് നല്ോനുള്ള 
തുേ നല്േല്   
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2019-20 ല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷില്  യു.ഩി.എഷ് ഴമരിംഗിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. (കപ്രാ.നം.336/20 ഄെെല്  70,000/- രൂഩ – തനത് പ്്). 
ആതിനാമി P.W.D ആറക്ട്രിക്കല്  ഴിബാഗം 66,000/- രൂഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി. 
പ്രഴര്ത്തി ടേല്കട്രാണിടന ഏച്ചിചൄ. P.W.D ആറക്ട്രിക്കല്  ഴിബാഗം തയ്യാരാക്കിമ 
എസ്റ്റികഭറ്റില്  16 കഩാമിറു കേലാണ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല്  25 കഩാമിെ് ടേും . 
ആത്രയും അഴവയഭാടണന്ന് ടേല്കട്രാണ്  ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ആതനുഷയിചൃ് ഫാക്കി തുേമാമ 
63,988/- രൂഩ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം  :-  ഄനുഭതി നല്കുു.  
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.37  ടേര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.07.2021 ടറ േതുകളം ടേര്പ്പുലകശ്ശയി 
മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.07.2021 ടറ P1/1588/21-ാാാം നമ്പര്  േതുകളേളും 

(യട്ണ്ണം) (SRG 358/21 – CC 277/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 244/ 22 ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് രാനാെ്) 
 

കഩയ്:-  ഭാറിനയ ഷംകയണത്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്   
 

ഖയഭാറിനയ ഷംകയണത്തിടെ ബാഗഭാമി ഭാറിനയം കവഖയിന്നന്നതിനാമി പ്രകതയേം 
രൂഩ േച്ചന ടേും  ഴാസനം ഴാങുന്ന്നതിന് ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.   
 

തീരുഭാനം  :- 31.03.2006 ടറ 86/06/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയഴിടെ 
കൂെി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഭാറിനയകവഖയണത്തിന് 
പ്രകതയേ രൂഩേച്ചന ടേ്  ഴാസനഭാേണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുു. 

 

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.38  ടേര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.07.2021 ടറ േതുകളം ടേര്പ്പുലകശ്ശയി 
മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.07.2021 ടറ P1/1588/21-ാാാം നമ്പര്  േതുകളേളും 

(യട്ണ്ണം) (SRG 359/21 – CC 278/2021 )  
 
കപ്രാ.നം. 191/ 22 ഄെെല്  1,00,000/- രൂഩ 

(തനതുപ്്) 
 

കഩയ്:-   നഗയഷബമികറക്ക് ആരുേക്രഴാസനം ഴാങ്ങല്   
 

നഗയഷബമില്  പീല്ഡുതറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്കാമി രു ആറക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടര്  ഴാങ്ങാ   
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമി്ടുണ്്. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.39  േിെങ്ങൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
േിെങ്ങൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.07.2021 ടറ A2-134/21-ാാാം നമ്പര്  
േതുകളം ലറപ് ഭിശ   കോട്ടമം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററടെ 15.04.2021 ടറ 25/LF-

KTM/2021 –ാാാം നമ്പര്  േതുകളം (SRG 362/21)  
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ എം.എ .യാജ , ഭന്ദിയം ഩരമ്പില്  എന്ന അ്  ഴീടു നിര്മ്മിചൃ് 
നല്േണടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്തികനാെ് അഴവയടപ്പട്ടി്ടുണ്്. ആമാ്  ലറപ് മൂന്നാംഘട്ട 
റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ടിരുുടഴെിലം ടേ.എഷ്.അര്.െി.ഷി ടഩ ശനരാമതിനാല്  ഄന്തിഭ 
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   േളിഞ്ഞില്ല. 7000 രൂഩ ഭാത്രഭാണ് പ്രതിഭാഷ 
ടഩ ശ   എും േയാ ഷര്  കയാഗിമാടണും ഄരിമിചൄടോ്് ആമാടല 
ഗുണകബാക്തൃറിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ആത് 
ലറപ് ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററം ശുഩാര്വ ടേ് ി്ടുണ്്.  

 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു.   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.40  Kerala State Pottery Manufacturing, Marketing and Welfare Development Corporation  
ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടറടെ 17.04.2021 ടറ PAN/3188/2021-J1 (DP) നമ്പര്  േതുകളം Kerala 
State Pottery Manufacturing, Marketing and Welfare Development Corporation Ltd. 
(KSPMMWDC) ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറടെ 03.02.2021 ടറ KSPMMWDC/33/2019-ാാാം 

നമ്പര്  േതുകളം  (SRG 218/21)  
 

ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം ഗാര്സിേ ഖയ-ദ്രഴ ഭാറിനയ ഷംകയണ ഷംഴിധാനത്തിന് 
ഷഡിഷിഡി നല്ോ   ഄനുഭതിയു്്. ആതിടെ ബാഗഭാമി ഗാര്സിേ കഩാട്ട് േകമ്പാസ്റ്റ് 
യൂണിറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാ   കൂെി ഄനുഭതി നല്േണടഭും ഄതിനാമി തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. യൂണിറ്റ് ടേറഴ് 1300/- രൂഩ. 

 

തീരുഭാനം  :- ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  കൂെി 
ഄബിപ്രാമടപ്പട്ടതനുഷയിചൃ് ഄനുഭതി നല്കുു. 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
4.41 േയിഭണ്ണൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 265/21 – CC / 163/21)  
 

കപ്രാ.നം. 62/ 22 ഄെെല്  20,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – 12,00,000/- രൂഩ 

തനതു പ്് – 8,00,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ്:-   േയിഭണ്ണൂര്  ട്രശരിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്   
 

 

േയിഭണ്ണൂര്  ഷഫ് ട്രശരിക്ക് സ്ഥറം ഴാങുന്ന്നതിനു കഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ 

ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്പ്പടുത്തിമിരുുടഴെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
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ട്രശരി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ലേഭാരിമ സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാറാണ് ഄനുഭതി 

നിയഷിചൃത്. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി നല്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.42 ലഫഷണ്ഴാറി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ലഫഷണ്ഴാറി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.04.2021 ടറ 3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG 263/21 – CC / 151/21)  
 
 

കപ്രാ.നം. 83/ 22 ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ 
(കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 

 

കഩയ്:-   ലഫഷണ്  ഴാറി ഒപ്പണ്  ഭാര്ക്കറ്റ് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി  
 

 

ലഫഷണ്  ഴാറി ഒപ്പണ്  ഭാര്ക്കറ്റിടെ ബിത്തിടേട്ടി ഄെചൄരപ്പുള്ളതാക്കി 

ഭാറ്റുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുുടഴെിലം ജില്ലാ 

അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.   
 

തീരുഭാനം  :- ഘെേ സ്ഥാഩനടഭന്ന നിറമില്  ലേഭാറ്റം 
ടേയ്യടപ്പട്ടതല്ലാത്തതിനാല്  ആതിനു കനാണ്  കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. 
തനതുപണ്ടഩകമാഗിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.43 തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം  

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 22.07.2021 ടറ DB1/7942/10/ 

CE/LID & EW നമ്പര്  േത്ത്. (SRG 368/21)  
 

 

നിറഴിടറ ഈത്തയവ പ്രോയം 5.00 റക്ഷം രൂഩക്ക് മുേലില്  എസ്റ്റികഭറ്റ്തുേ ഴരുന്ന 

പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ടെ്ര്  വതഭാനനിയക്കിനു ഩേയം ആനം ഄനുഷയിചൃ് നിയക്ക് േൃാട്ട് 

ടേയ്യണം. ആത്തയത്തില്  ഷഭര്പ്പിക്കപ്പടുന്ന ടെ്റേ്  ടനകഗാകശയറ്റ് ടേ്യുനന്നതും ആനം 

നിയക്ക് ഩയിഗണിചൃാണ്. തകേവസ്ഥാഩനങ്ങലില്  എഞ്ചിനീമരിംഗ് സ്റ്റാപ് ഩയിഭിതഭാണ്. 

ഈദാസയണത്തിന് രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേലില്  രു ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറം യണ്ട 

ഒഴര്ഷിമറം അണുള്ളത്. ടെ്ര്  ഄംഗീേയിന്നന്നത് ബയണഷഭിതിമാടണെിലം ഄത് 

ഫന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീമറടെ ശുഩാര്വ ഄനുഷയിചൃാണ്. കജാറി ബായം കൂടുതലള്ള ഇ 

ഷാസേയയത്തില്  കജാറി ബായം റഘൂേയിചൃ് ോയയക്ഷഭത ഴര്ദ്ധ്ിപ്പികക്ക്തു്്. 

തകേവബയണ ഴകുപ്പില്  ടെ്ര്  നെഩെിേ്  ഷൃീേയിചൄ ഴരുന്നത് ഩഞ്ചാമത്ത് / 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി ടഩാതുഭയാഭത്ത് േട്ടങ്ങളുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ്. ടെ്ര്  

ഄംഗീേയിന്നന്നത് ടഩാതുഭയാഭത്ത് ഭാനൃല്  പ്രോയഭല്ല എന്നതിനാല്  ആതിനു ഷാകെതിേ 
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തെസ്സം ആല്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  25.00 റക്ഷം രൂഩ ഴടയ എസ്റ്റികഭറ്റ് ഈള്ള 

പ്രഴര്ത്തിേ്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആനം തിയിചൄള്ള ടെ്രിനു ഩേയം വതഭാന 

നിയക്കികറക്ക് (അടേ എസ്റ്റികഭറ്റു തുേക് നി്) ടെ്ര്  യീതി ഭാറ്റണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ആതുഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്്ടുണ നല്ോ   േീപ് 
ടെക്നിക്കല്  എക്സാഭിനര് , േീപ് െയണ്  പ്ലാനര്, 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
എന്നിഴര്  ഄെങുന്ന്ന േമ്മിറ്റിടമ കമാഗം 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. േമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിനും ഭറ്റും 
അഴവയഭാമ തുെര്നെഩെി തകേവഷൃമം ബയണ 
േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഷൃീേയിക്കണം.   

2) എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നം 25.00 
റക്ഷം രൂഩ എന്ന ഩയിധി നിശ്ചമിക്കകണാ ഒകയാ 
തട്ടിലമുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്ക് 
(ജില്ലാ, കലാക്ക്, രാനാഭ ഩഞ്ചാമതുകളേ്, 
നഗയഷബേ്) ഴിഴിധ നിയക്ക് നിശ്ചമിക്കകണാ 
എന്നതുകൂെി േമ്മിറ്റി ഩയികവാധിക്കണം.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.44  തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ 22.06.2021 ടറ DB1/6821/2021/CE/ 

തഷൃബഴ  നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 369/21)  
 

 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നെപ്പാക്കിഴരുന്ന ടഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിേളുടെ 

നിയക്ക് ഡി.എഷ്.അര്  2016 ടന അസ്പദഭാക്കിമാണ് നിറഴില്  തയ്യാരാക്കിമിയിന്നന്നത്. 

ആകതാടൊപ്പം ജി.എഷ്.റ്റിയും കൂട്ടികചൃര്ന്നം. കേന്ദ്രടഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പ് 2016-ടറ 

ഡി.എഷ്.അര്  ഩലിശ് ടേ് തിനുകവശം 2018ലം 2019 ലം കരറ്റ് ഩയിഷ്കയിചൃി്ടുണ്്. കൂൊടത 

ഷഭമാഷഭമങ്ങലില്  Cost Index ല്  ഴയതയാഷം ഴരുതുകളേയും ടേും . എന്നാല്  

ഷംസ്ഥാനടത്ത ടഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രതിത്തിേലില്  2016 ഡി.എഷ്.അര്  നിയക്കികനാടു കൂെി 

ടഭമ് 2019 ടറ കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ് അണ് നിറഴിലം ഈഩകമാഗിചൄഴരുന്നത്. ആതുോയണം 

CPWD നിയക്കില്  നിും 38 വതഭാനം ഴടയ കുരഞ്ഞ നിയക്കിറാണ് ഷംസ്ഥാന 

ടഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാന്നന്നത്. ഇ ഴയതയാഷം 

ക്രഭഴത്േയിന്നന്നതിന് PWD / Irrigation ഴകുപ്പുേലില്  ടെ്ര്  എക്സസ്സ് നല്കുു. എന്നാല്  

LSGD പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് ടെെര്  എക്സഷ് ഄനുഴദനീമഭല്ല. ഄതിനാല്  LSGD 

പ്രഴര്ത്തിേ്  േയാറോയ   ഏടറ്റടുന്നന്നതില്  ഴിമുഖത ോണിന്നു. 

ഄതിനാല്  നിറഴിടറ ഡി.എഷ്.അര്  2019 പ്രാഴര്ത്തിേഭാന്നന്നതിനും 

ഄതിനനുഷയിചൄള്ള കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ് ഩയിഷ്കയിന്നന്നതിനും നെഩെി ലേടക്കാള്ളണടഭന്ന 

അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്. 15.08.2021 മുതല്  2018 DSR പ്രാഫറയഭാക്കിടോണ്ട ധനഴകുപ്പ് 

ഈത്തയഴിരക്കിമി്ടുണട്െിലം രോതിമ കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ് പ്രോയം തകേവബയണസ്ഥാഩന 
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ങ്ങളുടെ എല്ലാ നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും എസ്റ്റികഭറ്റ് രോതുന്നേ എന്നത് ഇ ഴര്ശം  

ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ് എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. ഄതിനാല്  ഇ  

ഴര്ശകത്തക്ക് ടെ്ര്  എക്സഷ് ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.   
 

തീരുഭാനം  :- ആതുഷംഫന്ധിചൃ പമല്  ധനഴകുപ്പിന് 
നല്േിമി്ടുണട്ും ഴിശമം  ധനഴകുപ്പിടെ 
ഩയിഗണനമിറാടണും തകേവഷൃമം ബയണ 
ഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. 
ധനഴകുപ്പിടെ തീരുഭാനം കഴഗത്തിറാക്കാ   
അഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ.     

 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.45  ലഫഷണ്ഴാറി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ലഫഷണ്ഴാറി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 19.3.2021 ടറ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 

261/21 – CC / 143/21)  
 
 

കപ്രാ.നം. 30/ 22 ഄെെല്  8,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് 4,00,000/- 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 4,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – കതനീചൃ ഴലര്ത്തല്  
 
 

ഩഞ്ചാമത്തില്  കതനീചൃകൃശിക്കാമി ടഩട്ടിന്ന ഩേയം ഭണ്ണടോണ്ടള്ള കൂടുേ്  

ഈഩകമാഗിന്നന്നതിനു കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിന്ന നല്േിമി്ടുണ്്. 

ആഴിടുടത്ത ോറാഴസ്ഥമില്  ടഩട്ടിേലിടറ കതനീചൃ കൂടുഴി്ടുണ കഩാകുുടഴും 

ഭണ്ണടോണ്ടള്ള കൂടുേ്  േര്ശേര്ക്ക് കൂടുതല്  പ്രകമാജനേയടഭും ഄരിമിചൃിയിന്നു. 

ഄതിനാല്  ഷാധായണ കതനീചൃടപ്പട്ടിന്ന ഩേയം ഭണ്ണടോണ്ടള്ള കൂടുേ്  ഈഩകമാഗിക്കാ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഭണ്ണടോണ്ടള്ള കൂെിടെ ഗുണകഭേ ഷംഫന്ധിചൃ് 
ോര്ശിേ ഷര്വേറാവാറയുടെ ഄബിപ്രാമം 
കൂെി കതെി രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   കൃശി ഴകുപ്പു 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതിനാഴവയഭാമ 
നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

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

2)കൃശി ഡമരക്ടര്  
3) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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4.46  ഴണ്ണരോരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േത്ത് (SRG 260/21 – CC / 103/21)  
 

കപ്രാ.നം. 12/ 21 ഄെെല്   :- 42,50,000/- രൂഩ 
(തനത്പ്്) 

 

 

     കഩയ് – ഴീടു രോനരുദ്ധ്ായണം 
 

ഴീടു രോനരുദ്ധ്ായണത്തിലള്ള കപ്രാജക്ടു 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിലലല ശ്രീ ശാജസാ   ഭാട്ടമില്  എന്ന അ്ക്ക് 

2015-ല്  ബഴന രോനരുദ്ധ്ായണത്തിന് 25,000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്േിമതാണ്. 

ഄകഩക്ഷേടെ ബായയ േയാ ഷര്  കയാഗിമാമതിനാല്  ഴീടു രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനു 

ഷാധിന്നന്നില്ല. ഇ ഴര്ശം ഴീണ്ടം 50,000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്ോ   കപ്രാജക്ടു 

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നു. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഴീടു ഴാഷകമാഗയഭടല്ലുള്ള ഄഷി. എഞ്ചിനീമറടെ 
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ധനഷസാമം 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുു. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.47 ആെഭറന്നെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ആെഭറന്നെി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.02.2021 ടറ 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG 258/21 – CC/123/21))  
 

 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ഩയിഷയവം ഒപീഷ് ടേട്ടിെങ്ങളും ഷംയക്ഷിന്നന്നതിനാമി 

ടേട്ടിെങ്ങ്ന്ന ചുറ്റും സുയക്ഷിതഭാമ ട്രഞ്ച് നിര്മ്മിന്നഴാ   ബയണഷഭിതി തീരുഭാനടഭടുത്തി 

്ടുണ്്. ആങ്ങടന ട്രഞ്ച് കുളിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭും 

ഄതിനാമി ലഭകക്രാടഷക്ടര്  കോഡ് നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ആങ്ങടന ട്രഞ്ച് സ്ഥാഩിന്നന്നതിടെ ഷാധയതയും 
അഴവയേതയും ഏേകദവ ടേറവം തകേവഷൃമം 
ബയണ എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഩയികവാധിചൃ് 
രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്ോ   നിര്കേവിന്നു. 
ഴിവദാംവം റബിന്നന്ന മുരക് നി് ഩിന്നീടു ഩയിഗണിന്നം. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.48  ആെഭറന്നെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.07.2021 ടറ േതുകളം ആെഭറന്നെി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.02.2021 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG 257/21 – CC/122/21))  
 

 

ജനേീമാസൂത്രണഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഒകയാ കഭഖറ്കുള്ളം ഴേമിരുകത്ത് തുേ 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഈമര്ന്ന ഩയിധി, കുരഞ്ഞ ഩയിധി നിശ്ചമിചൃി്ടുണ്്. ആെഭറന്നെി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രകതയേ ഷാസേയയം േണക്കിടറടുത്ത് ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറക് നി് 
ഴേമിരുത്താവന്ന ഈമര്ന്ന ഩയിധിയും (30 വതഭാനം) ഈച്ചാദന കഭഖറക് നി് ഴേമിരുകത്ത് 
കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും (30 വതഭാനം) ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- 2019-20, 2020-21 ഴര്ശം കഭഖറാ ഴിബജന 
ത്തില്  ആലവ നല്േിമി്ടുണ്ാമ ഭാറ്റം 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   കസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ 
ഴിബാഗം േീപിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു 
ഩയിഗണിന്നം. ഒകയാ കഭഖറ്കുള്ളം ഇ 
ഴര്ശങ്ങലില്  ഴേമിരുത്തിമ തുേയും ടേറവം 
ഐ.ടേ.എം. പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് േീപിനു 
നല്േണം. 

 

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

3) േീപ്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം,  
ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ്  

4.49 കോട്ടമം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 09.07.2021 ടറ േതുകളം കോട്ടമം ദായിദ്രയ 
റഘൂേയണ ഴിബാഗം കപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടറടെ 12.02.2021 ടറ A4/1021/2018/PAU നമ്പര്  

േതുകളം    (SRG 233/21 – CC/102/21))  
 

 

കപ്രാ.നം. 1503/ 21 ഄെെല്  8,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
 
 

കപ്രാ.നം. 1517/ 21 ഄെെല്  12,00,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കപ്രാ.നം. 1521/ 21 ഄെെല്  8,00,000/- രൂഩ 
(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

 

     കഩയ് : എ്ടുണമുരി കോലനി ഷഭരാനഴിേഷനം 
 

കുരിചൃി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ഩതാം ഴാര്ഡില്  എ്ടുണമുരി കോലനി 

ഷഭരാനഴിേഷനം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. ആതില്  ടഩാതുഴിബാഗത്തി 

ല്ടപ്പടുന്ന 2 കുടുംഫങ്ങ് , ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട 3 േടുംഫങ്ങ്  
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ഩട്ടിേഴര്ഗഴിബാഗത്തില്  ഈ്ടപ്പടുന്ന 2 കുടുംഫങ്ങ്  എന്നിങ്ങടനമാമിരുു 

ഗുണകബാക്താക്ക്. ലറപ് റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പൊത്ത കുടുംഫങ്ങ്  അമതിനാല്  ആതിനുള്ള 

ഴിസിതം ലറപ് ഭിശനാമി ഭാറ്റിഴചൃിയിന്നന്ന 20 വതഭാനം പ്ിനു രോരടഭ 

േട്ത്തണടഭന്ന നിര്കേവകത്താടെമാണ് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി പ്രകതയേ 

ഄനുഭതി നല്േിമത്. അടേയുള്ള ഏഴു ഗുണകബാക്താക്കലിടറ ജനരല്  

ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്ന േിന്നമ്മ ഷര്വീഷ് ടഩ ശനരാണ്. ഴികല്ലജ് ഒപീഷറടെ 

ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് പ്രോയം ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 2,63,808/- രൂഩമാണ്. ജനരല്  

ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ഭടറ്റാരു ഗുണകബാക്താഴാമ ശ്രീഭതി വാന്തമ്മയുടെ കരശ   ോര്ഡില്  

ഈ്ടപ്പട്ട ഭേന് ഷൃന്തഭാമി ഴീടു്്. 

ഏഴു കുടുംഫങ്ങ്  താഭഷിന്നന്ന ജീര്ണ്ണിചൃ  ടേട്ടിെം ടഩാലിചൄ ഭാറ്റിമാണ് ആഴിടെ 

രോതിമ ബഴനങ്ങ്  ഩണിയുന്നത്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട ഗുണകബാക്താക്ക്  ലറപ് 

ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിചൃ് അനുകൂറയത്തിന് ഄര്സയല്ല. ആഴടയ ളിഴാക്കി ഭറ്റുള്ളഴര്ക്ക് ബഴനം 

നിര്മ്മിചൄ നല്കുന്നത് പ്രാകമാഗിേഭല്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്   മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട 

കഩര്ന്ന ബഴനനിര്മ്മാണത്തിന് അനുകൂറയം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- ശ്രീഭതി വാന്തമ്മ എന്ന ഗുണകബാക്താഴിന് ലറപ് 
നിയന്ന പ്രോയം ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കുു. േിന്നമ്മ എന്ന ഗുണകബാക്താഴ് ഷര്വീഷ് 
ടഩ ശനര്  അണ് എന്നതു കൂെി ഩയിഗണിചൃ് ലറപ് 
നിയക്കിടെ 60 വതഭാനം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളം 40 
വതഭാനം ഗുണകബാക്താവം ഴസിക്കണം.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.50 ടഴചര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 09.07.2021 ടറ േതുകളം ഄനുഫന്ധ കയഖേളും  

(SRG 334/21 – CC/162/21))  
 

 

ടഴചര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കരാഡ് പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് അഴവയമുള്ള രാനാഴല്  ഭണ്ണ് 

റബയഭാന്നന്നത് ടഴട്ടക് നില്  (എരണാകുലം ജില്ല) നീണ്ടൂര്  (കോട്ടമം ജില്ല) എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില്  

നിന്നാണ്. ആത് ഩഞ്ചാമത്തില്  എതുകളകമ്പാ്  950/m3 അണ് ടേറഴ്. എന്നാല്  ലപ്രഷ് 

കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിടറ ഄനുഴദനീമ നിയക്ക് 428.15/ m3 ഭാത്രഭാണ്. കുട്ടനാെ് പ്രകദവഭാമ 

കുഭയേം, ഄയ്മനം, തിരുഴാര്പ്പ്, അര്ൂക്കയ എന്നീ ഩഞ്ചാമതുകളേലില്  രാനാഴല്  ഭണ്ണിന് 

പ്രകതയേ നിയക്ക് ഄനുഴദിചൄ നല്േിമി്ടുണ്്. ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിനു പ്രകതയേം നിയക്ക് 

ഄനുഴദിചൄ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം  :- ആതുഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
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4.51 ഴാഴൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 09.07.2021 ടറ േതുകളം ഴാഴൂര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.05.21 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG 335/21 – CC/161/21))  
 

 

കപ്രാ.നം. 25/ 21 ഄെെല്  12,77,400/- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 

കഩയ് : ഴാഴൂര്  കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ ഄധിേ സ്റ്റാഫുേ്ക്ക് കഴതനം. 
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം ലഴകുകന്നയം 6 

ഭണിഴടയ ദീര്ഘിപ്പിചൃി്ടുണ്്. PHC / CHC േ്  ഈചൃേളിഞ്ഞു കൂെി പ്രഴര്ത്തിന്നന്നതിന് രു 

കഡാക്ടകരയും രു ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപികനയും ഄധിേഭാമി നിമഭിക്കാ   

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്േി 

മി്ടുണ്്. ഄതിനുള്ള ടേറഴ് തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തില്  നിു ടേറഴളിക്കാനാണ് 

നിര്കേവം. ഴാഴൂര്  FHC മില്  കയാഗിേളുടെ എണ്ണം കൂടുതറാടണന്നത് േണക്കിടറടുത്ത് 

(പ്രതിഭാഷം ഏേകദവം 4000 കഩര്) കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയോനു 

ഭതികമാടെ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞതിനു രോരടഭ രു കനഴ്സിടനകൂെി 2019-20, 2020-21 ഴര്ശം  

നിമഭിചൃിരുു. ടോഴിഡിടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഇ ഴര്ശം കൂെി (2021-22) ഄധിേഭാമി 

രു കനഴ്സിടനലി മെി നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം  :- 
 

ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഇ 
ഴര്ശകത്തന്ന കൂെി ഄനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.52  അനക്കയ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 12.07.2021 ടറ േതുകളം അനക്കയ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 08.07.2021 ടറ േതുകളം   (SRG 338/21 – CC/83/21))  
 

 
 

കപ്രാ.നം. 201/ 20 ഄെെല്   4,39,824/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കപ്രാ.നം. 206/ 20 ഄെെല്   7,14,714/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിനാമി 2019-20ല്  യണ്ട 

കപ്രാജക്ടുേ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുു. റാഩ് കൊഩ് KELTRON ല്  

നിു റബിചൃകപ്പാ്  26 കുട്ടിേ്  ഩഠനം ര്ര് ത്തിമാക്കിമിരുു. ഩഠനം ര്ര്ത്തിമാടമെിലം 

ഇ കുട്ടിേ്ന്ന കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കുു 
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.53  ടോല്ലംകൊെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 06.08.2021 ടറ േതുകളം ടോല്ലകൊെ് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.07.2021 ടറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം    

(SRG 374/21 – CC/290/21))  
 
 

 

ഩി.എം.എ.ലഴ ഩദ്ധ്തിക്കാമി റബിചൃ ഴിസിതം ഫാെില്  നികക്ഷഩിചൃതില്  നിന്ന് 

30.00 റക്ഷം രൂഩ ഩറിവ ആനത്തില്  ഫാക്കിയു്്. ആത് ഩി.എം.എ.ലഴ റിസ്റ്റിലള്ള 

ജനരല്  ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട  കയസിതയാമഴര്ക്ക്  കഭി ഴാങ്ങി നല്ോ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം  :- ഇ ഴിസിതം ഩി.എം.എ.ലഴ ഩദ്ധ്തിക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമതുകള 
േളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളേളും നല്േിമ തുേമാടണന്ന് 
കലാക്ക് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് ഒപീഷര്  ഄരിമിചൄ. 
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറടെ കൂെി ഄബിപ്രാമത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്കുു. എന്നാല്  ജനരല്  
ഴിബാഗത്തിനു ഭാത്രഭാമി ധനഷസാമം ഩയിഭിത 
ടപ്പടുത്താവന്നതല്ല എു നിര്കേവിന്നു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.54  ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 06.08.2021- ടറ േതുകളം ടഴള്ളനാെ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 17.06.2021 ടറ  II(6)-ാാാം നമ്പര്   

തീരുഭാനവം     (SRG 375/21 – CC/264/21))  
 
 

കപ്രാ.നം. 82/ 22 ഄെെല്  3,65,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
 

കഩയ് : ലസഭാസ്റ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  
 
 

 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഷര്ഗധനയ ലറ രി ജംഗ്ശനിലം കുലപ്പെ വാസ്താം 

കോഴില്  ജംഗ്ശനിലം ലസഭാസ്റ്റ് സ്ഥാഩിന്നന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2021-22 ഴര്ശം  

ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുുടഴെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  
  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.55  ഈളവൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.08.2021 ടറ േതുകളം ഈളവൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 09.08.2021 ടറ C-130/2021-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം 

ഄനുഫന്ധ കയഖേളും     (SRG 381/21 – CC/309/21))  
 

 

 

ഈളവൂര്  ടേ.അര്. നായാമണ   ടഭകമ്മരിമല്  കസാസ്പിറ്ററില്  (KRNMS) 

ഡമാറിഷിഷ് യൂണിറ്റുേ്  സ്ഥാഩിക്കാ   ഈകേവിന്നു. DDMA യുടെ 28.05.21 ടറ 

കമാഗത്തിലം ആങ്ങടന നിര്കേവം ഴന്നിരുു. ആതിനാമി നാശണല്  ടസല്ത്ത് ഭിശ   

91,25,119/- രൂഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി നല്േിമി്ടുണ്്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് തുേ 

റ്റക്ക് േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമു്ടുണള്ളതുടോണ്ട കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, ഭറ്റ് ഷന്നദ്ധ് 

ഷംഘെന/ ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങ്  എന്നിഴരുടെ ഷസേയണകത്താടെ പ്് 

േട്ത്തി NHM ല്  തുേ ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേ് ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാനാണ് ഈകേവിന്നന്നത്. 

ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.   

 
 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കുു.  
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.56  ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.08.2021 ടറ േതുകളം ലാറം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 10.06.2021 ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം     

(SRG 383/21 – CC/291/21))  
 
 

കപ്രാ.നം. 22/ 21 ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
 

കഩയ് : രോരുശഷൃമം ഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ടതാളില്  ധനഷസാമം 
 

 

രോരുശഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ടതാളിറിനു ധനഷസാമത്തിനുള്ള 

കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമി്ടുണ്്. കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുതുകള നെപ്പാക്കാ   

പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുഭാനം  :- ടതാളില്  ഷംയംബത്തിനാമതിനാല്  ഄനുഭതി 
നല്കുു.   

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

4.57 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 12.08.2021 ടറ േതുകളം ലാറം കലാന്ന 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 10.06.2021 ടറ 1 (4)-ാാാം തീരുഭാനവം  (SRG 389/21 

– CC/253/21))  
 
 

കപ്രാ.നം. 21/ 22 ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
 

കഩയ് : ഴനിതാ ഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ടതാളില്  ധനഷസാമം  
 

ഴനിതേ്ക്ക് ഷൃമംടതാളിറിന് 3.00 റക്ഷം രൂഩഴടയ ഷഡിഷിഡി നല്ോനും 
ആത്തയം കപ്രാജക്ടുേ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തെക്കം എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നം  
ഏടറ്റടുക്കാവന്നതാടണും ഭാര്ഗകയഖമില്  ഄനുഭതിയു്്. നല്ോവന്ന ഷഡിഷിഡി 
നിയക്ക് 85% വതഭാനഭാണ്. ഷഡിഷിഡി തുേ 4.00 റക്ഷം രൂഩഴടയ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

 
 

 

 

തീരുഭാനം  :- അഴവയം നിയഷിചൄ. 
 

 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

4.58  ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 15.03.2021 ടറ DP-15-704/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േതുകളം 06.08.2021 ടറ DB2/63/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േതുകളം (SRG -

409/21))  
ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഘെേസ്ഥാഩനഭാമ ഭാനന്തഴാെിമിലള്ള ജില്ലാ 

അശുഩത്രി 12.02.21 ല്  ടഭഡിക്കല്കോകലജ് അശുഩത്രിമാമി ഈമര്ത്തി. ജില്ലാ അശുഩത്രി 

എന്ന നിറമില്  അശുഩത്രിയുടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഴിേഷനത്തിനും കഴ് പ്് ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്താണ് ഄനുഴദിചൃിരുന്നത്. ടഭഡിക്കല്  കോകലജാമി ഈമര്ത്തടപ്പട്ടതിനാല്  

ആകപ്പാ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ചുഭതറമിറല്ല ഇ സ്ഥാഩനം. ഄതിനാല്  ആതിനാമി 

പ്് ഄനുഴദിക്കാ   ഷാകെതിേഭാമി ബുദ്ധ്ിമു്ടുണ്്. അശുഩത്രിയുടെ തുെര്  പ്രഴര്ത്തന 

ത്തിനാമി പ്് ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  അഴവയടപ്പട്ടി്ടുണ്്. 

ഇ ഷാസേയയത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഇ അശുഩത്രിക്കാമി പണ്ട ടേറഴളിക്കാകഭാ 

എന്നതില്  ഴയക്തത ഴരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. കൂൊടത Hospital Management 

Committee യുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൄം ഴയക്തത ഴരുത്തണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു. 
 

 
 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ടഭഡിക്കല്  കോകലജാമി ഈമര്ത്തടപ്പട്ട 
ഷാസേയയത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ധനഷസാമം നല്കേ്തില്ല. 
 

2) HMC/HDC ഷംഫന്ധിചൃ് ടഭഡിക്കല്  എഡുകക്ക 
ശ   ഡമരക്ടര്  നിര്കേവിന്നന്ന ഭാനദണ്ഡം 
ഩാറികക്ക്താണ്. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.59  കതഴറക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 27.7.2021 ടറ േത്ത്  (SRG  353//21 – CC 

/266/2021)  
 

കതഴറക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഩലിക്ക് ഭാര്ക്കറ്റില്  രു ഫകമാ ഗയാഷ് പ്ലാെ് 

പ്രഴര്ത്തിന്നു്്. ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ 

പ്ലാെിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് യണ്ട കുടുംഫശ്രീ പ്രഴര്ത്തേടയ ന്നിെഴിട്ട ദിഴഷങ്ങലില്  

നിമഭിചൄ. ആഴര്ക്ക് അദയടത്ത 3 ഭാഷം പ്രതിത്തി ദിഴഷങ്ങലില്  യാ്ക്ക് 150 രൂഩ ഴീതം 

300 രൂഩ തനതുപ്ില്  നിന്ന് ഄനുഴദിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനിചൃിരുു. അദയടത്ത മൂുഭാഷം (2020 അഗസ്റ്റ് മുതല്  2020 കക്ടാഫര്ഴടയ) 

പ്രഴര്ത്തി ടേ്  ദിഴഷങ്ങലില്  യാ്ക്ക് 150/- രൂഩ ഴീതം അടേ 6,600/- രൂഩ 

തനതുപ്ില്  നിു നല്കി. തുെര്ന്ന് ആഴര്ക്ക് കഴതനം നല്േിമിട്ടില്ല. യൂഷര്പീ 

ആനത്തില്  റബിന്നന്ന തുേ ആഴരുടെ കഴതനത്തിന് ഄഩയയാിഭാണ്. ഄതിനാല്  2020 

നഴംഫര്  മുതലള്ള കഴതനം തനതുപ്ില്  നിു നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 
 

 
 

 

തീരുഭാനം  :- ആതുഴടയയുള്ള കുെിശ്ശിേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കുു. തുെര്ുള്ള കഴതനം യൂഷര്പീ, 
ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാെ് എന്നിഴമില്  നിു റബിന്നന്ന 
ഴരുഭാനം എത്രടമന്ന് തിട്ടടപ്പടുത്തി ശുേിതൃഭിശ   
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വ പ്രോയകഭ 
നല്ോവ. 
 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃഭിശ   

 
4.60 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.08.2021 ടറ േതുകളം ലാറം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 10.06.2021 ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG  

385/21 – CC /256/2021)  
 

 

   കപ്രാ.നം. 14/ 21 ഄെെല്  1,60,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
 

കഩയ് : േയാ ഷര്  ഫാധിതയാമ കുട്ടിേ്ക്ക് േീകഭാ ടതരാപ്പിക്ക് ധനഷസാമം   

ഩതിടന്ടുണ ഴമകസ്സാ ഄതില്  താടളകമാ പ്രാമമുള്ള േയാ ഷര്  ഫാധിതയാമ 

കുട്ടിേ്ക്ക് ഒകയാ േീകഭാ ടതരാപ്പിന്നം മാത്രാടേറഴ്, ഭരുന്നിടെ ഴിറ, േണ്ഷ്ട്ടിംഗ് 

ോര്ജ് എന്നിഴ ഈ്ടപ്പടെ അടേ 5000/- രൂഩ ഴീതം നല്ോനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് 

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം  :- ഏതു ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്ന കുട്ടിേ്ക്കാണ് (BPL, SC, ST 
തുെങ്ങിമഴ) ആങ്ങടന ധനഷസാമം നല്ോ   
ഈകേവിന്നന്നടതന്ന് ഴയക്തഭാക്കി നല്കുന്ന മുരക് നി് 
ഩയിഗണിന്നന്നതാണ്. 

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.61 ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 13.08.2021 ടറ േതുകളേളും (2 എണ്ണം) ടഩയിന്തല്  

ഭണ്ണ മുനിഷിപ്പല്  ടേമര്ഭാടെ 05.08.2021 – ടറ േതുകളം    (SRG  401/21 – CC 

/295/2021, SRG 402/21 CC/294/21)  
 

 

 

കപ്രാ.നം. 31/ 22 ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

കഩയ് : ഗഴ. എല്.ഩി. സ്കൂ്  ഴിദയാര് ി്േ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം – എഷ്.ഷി.ഩി   
 

കപ്രാ.നം. 33/ 22 ഄെെല്  15,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് – ജനരല് ) 
 

കഩയ് : ഗഴ. എല്.ഩി. സ്കൂ്  ഴിദയാര് ി്േ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം – ജനരല്    
 

നഗയഷബാ പ്രകദവടത്ത നാറ് ഷര്ക്കാര്  സ്കൂളുേലിടറ എല്.ഩി. ഴിബാഗം കുട്ടിേ്ക്ക്   
പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്നതിന് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട കപ്രാജക്ടുേ്  തയ്യാരാക്കിമി്ടുണ്്. 
ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ആകപ്പാ്  സ്കൂ്  തുരു പ്രഴര്ത്തിന്നന്നില്ല. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  പ്രബാത ബക്ഷണത്തിനു ഴേമിരുത്തിമിയിന്നന്ന തുേ പ്രബാത ബക്ഷണ 
േിറ്റ് നല്കുന്നതിനാമി കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേും  നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.62 അര്ട്ടിഷാ ഷ് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോര്പ്പകരശ   
അര്ട്ടിഷാ ഷ് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോര്പ്പകരശ   ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറടെ 
25.08.2021 ടറ  KADCO/E2/2636/2017-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം ഄനുഫന്ധകയഖേളും     

(SRG  412/21 )  
 

 

 

കേയലത്തിടറ ഩഞ്ചാമതുകളേ്, മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേ്, കോര്പ്പകരശനുേ്  
എന്നിഴടമ ISO നിറഴായത്തികറക്ക് ഈമര്തുകളന്നതിടെ ബാഗഭാമി നഴീേയണ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഏടറ്റടുന്നന്നതിന് KADCO ടമ കനാഡല്  ഏജ ഷിമാമി ഷര്ക്കാര്  
ഄംഗീേയിചൃി്ടുണട്ന്ന് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ആകതാടൊപ്പം 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിടെ േീളിലള്ള ഄംഗനഴാെിേളുടെ ഴര്ന്നേ്  നെതുകളന്നതിന് 
KADCO ടമ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിചൃ് പ്രഴര്ത്തിേ്  ടെ്ര്  കൂൊടത 
ഏല്പ്പിന്നന്നതിനുള്ള ഈത്തയഴ് നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
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തീരുഭാനം  :- 1) ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയികക്ക്ത് 
നിറഴില്  ധനഴകുപ്പാണ്. 04.07.2019 ടറ 77/2019/Fin 
നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രോയം KADCO ടമ ആെീയിമര്  
ഴര്ന്നേ് , ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
അധുനിേഴത്ക്കയണ പ്രഴര്ത്തിേ്  എന്നിഴയുടെ Non 

– PMC (ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി)മാമി ആതിനേം 
ഄംഗീേയിചൃി്ടുണ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഄക്രഡി 
കറ്റശ   ഷംഫന്ധിചൃ അഴവയം കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിചൃില്ല. ടെ്ര്  കൂൊടത ഏച്ചിക്ക 
ണടഭന്ന അഴവയത്തികേല്  ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി 
മാമി നിശ്ചമിചൄ ടോ്് ധനഴകുപ്പിടെ 
ഈത്തയവേലിടറ ഭാനദണ്ഡം ഩാറിക്കാ   നിര്കേവി 
ന്നു. 
 

2) ആകത അഴവയത്തിനു ഷഭാനഭാമി അര്ട്ടിഷാ ഷ് 
ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് റിഭിറ്റഡ് (ARTCO) 
ടമ കനാഡല്  ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിക്കണടഭന്ന് 
അഴവയടപ്പട്ടിരുുടഴെിലം 10.02.2021 ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി അഴവയം ഄംഗീേയിചൃില്ല. 
ARTCO യും ആെീയിമര്  പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ഄക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിമാമി ധനഴകുപ്പ് ഄംഗീേയിചൃി്ടുണ്്. 
ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടെ്ര്  കൂൊടത 
ആെീയിമര്  പ്രഴര്ത്തിേ്  ARTCO ടമ ഏച്ചിക്കാടഭന്ന് 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിയീക്ഷിചൃതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴിചൃി്ടുണ്്. ആതു 

രേ് ടേയ്യാ   തീരുഭാനിചൄ. ARTCO – ടമ 
പ്രഴര്ത്തിേ്  ഏച്ചിന്നന്നതു ഷംഫന്ധിചൄം 
ധനഴകുപ്പിടെ ഈത്തയവേലിടറ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  
ഩാറികക്ക്താടണന്ന് നിര്കേവിന്നു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.63 ോഷര്കോഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാത്ത് 

ോഷര്കോഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 18.08.2021 ടറ  C2-1625/21-ാാാം 
നമ്പര്  േതുകളം 14.07.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റികമാഗ തീരുഭാനവം 

(ഖണ്ഡിേ 4.48)   (SRG  418/21 )  
 

 

 

i. ജില്ലമില്  673 േി്നി  കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് അഴവയമു്്. ഩറ 
കയാഗിേളും ഭംഗറാരോയം കഩാടറ ജില്ലക് നി് രോരതുകളള്ള അശുഩത്രിേടലമാണ് 
അശ്രിന്നന്നത്. മുഴുഴ   കയാഗിേടലയും ജില്ലേലില്  തടന്ന ഡമാറിഷിഷ് 
ടേ്യുനന്നതിന് 92 ഡമാറിഷിഷ് ടഭശീ   കൂെി കഴണം. ആതിനുഩയിസായഭാമി 
ഒകയാ കലാന്നതറത്തിലം രു ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റി രൂഩീേയിചൃ് എല്ലാ 
കയാഗിേ്ന്നം ഡമാറിഷിഷിന് ഷസാമം നല്ോനാമി രു ഩദ്ധ്തി ജില്ലമില്  
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രൂഩം ടോടുന്നു്്. രു ഴര്ശം ആതിനാമി 589.96 റക്ഷം രൂഩ 
അഴവയഭാണ്. രു കയാഗിക്ക് 250 രൂഩ ഴീതം ജില്ല/കലാക്ക്/രാനാഭ 
ഩഞ്ചാമതുകളേ്  ഴേമിരുത്തി ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കാനാണ് 
ഈകേവിന്നന്നത്. ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ടക്കാപ്പം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
196.32 റക്ഷം രൂഩയുടെ കപ്രാജക്ടു രൂഩീേയിക്കാനും ഴിസിതം കലാന്നതറത്തിലള്ള 
ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റിക്ക് ലേഭാരാനും ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിരുു. ആത് 
14.07.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ ടേും ടഴെിലം ഴയക്തത 
കുരവ്ാമിരുന്നതിനാല്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 

ii.  കലാന്നതറത്തില്  ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റിേ്  രൂഩീേയിചൃ് ഄഴ മുകഖന 
നെപ്പാന്നന്ന യീതി ഭാറ്റി ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷടര (അകയാഗയം) നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥനാമി നിശ്ചമിചൃ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാനാണ് ഈകേവിന്നന്നടതന്ന് 
ഄരിമിചൃി്ടുണ്്. ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  മുകഖന ജില്ലാ അശുഩത്രി, ജനരല്  
അശുഩത്രി, താലൂക്ക് അശുഩത്രി, ഷി.എചൃ്.ഷി എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി ഩദ്ധ്തി 
നെത്താനാണ് റക്ഷയം. ഇ അശുഩത്രിേലിടറ സൂപ്രണ്ടഭായാണ് 
കോഒര്ഡികനറ്റര്ഭാര്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ കഩയില്  എഷ്.ഫി. 
ഄക്കയ്് അയംബിചൃ് ഄതികറക്ക് ടഩാതുനോ പ്് കവഖയിക്കാനും 
ഈകേവിന്നു. ഇ അശുഩത്രിേലിടറ ടഭശീ   പ്രഴര്ത്തിപ്പിക്കാനാമി 
ടെക്നീശനയോകയയും ഷസാമിേടലയും ദിഴഷ കഴതനം / േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  
നിമഭിചൃ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ ഄക്കയ്ില്  നിും തുേ 
ടേറഴളിക്കാനുഭാണ് ഈകേവിന്നന്നത്. ഇ യീതിമില്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ഄനുഭതി നല്കുു. താടള ഩരയുന്ന ോയയങ്ങലില്  കൂെി 
ഴയക്തത ഴരുതുകളു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരി 
യുടെ കഩയില്  ഫാെില്  ഄക്കയണ്ട അയംബിചൃ് 
ഄതികറക് നി് ടഩാതു നേപ്് ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   
ഄനുഭതി നല്കുു. അശുഩത്രിമികറക്ക് ടെക്നീശയോ 
കയയും ഷസാമിേകലയും ദിഴഷ കഴതനത്തിന് / 
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിക്കാനും ഄഴര്ന്നള്ള 
കഴതനത്തിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള ടഷക്രട്ടരിയുടെ 
ഄക്കയ്ിടറ തുേയും ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

2) ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷറടെ (അകയാഗയം) കഩയില്  
ട്രശരിമില്  Spl. TSB Account അയംബിചൃ് ജില്ല / കലാക്ക് 
/ രാനാഭഩഞ്ചാമതുകള ഴിസിതം ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേും  
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ അഴവയത്തിനു കഴ്ി ഈഩകമാഗി 
ക്കാവന്നതാണ്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഄക്കയണ്ടേ്  
അയംബിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പി 
കനാെ് ശുഩാര്വ ടേയ്യാനും തീരുഭാനിചൄ. ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയം ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം.   
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3) ടെക്നീശയോര്, ഷസാമിേ്  എന്നിഴടയ 
നിമഭിന്നന്നതിന് NHM ടെ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം ജില്ലാ 
തറത്തില്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാവന്നതാണ്. 

4) ഇ ഩദ്ധ്തി ഒഡിറ്റിംഗിനു ഴികധമഭാക്കണം. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.64 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

16.08.2021 ടറ DA1/321/2020/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േതുകളം എരണാകുലം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 26.07.2021 ടറ DP13-1014/21-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.07.2021 ടറ 8(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം      

(SRG  450/21  - LSGD – DA1/321/20/LSGD)  
 

 

 

ജില്ലമിടറ തിക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം നല്ോനാമി 

കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമി്ടുണ്്. ോരുണയ സ്പര്വം – ഡമാറിഷിഷ് തുെര്  േിേിത്സ 

(ഷംയുക്തം) എന്ന കപ്രാജക്ടിടെ അടേ ഄെെല്  2,88,00,000/- രൂഩമാണ്. (കപ്രാ.നം. 

82/22). രു ഡമാറിഷിഷിന് 1000/- രൂഩ ഴീതം (750/- രൂഩ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകളം 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 250/-) പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. ഒകയാ 

കയാഗിന്നം തുേ നല്കുന്നതിന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന് പ്രകതയേ രിേൃിഷിശ   നല്േി 

തുേ ഴാങുന്ന്നതിന് ഴലടയമധിേം നെഩെി ക്രഭങ്ങളും ോറതാഭഷവം ഈ്്. ആതിനു 

ഩയിസായഭാമി രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേളുടെ ഴിസിതം റ്റതഴണമാമി നിര്വസണ 

ഈകദയാഗസ്ഥനാമ ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷറടെ ട്രശരി ഄക്കയ്ികറക് നി് ലേഭാരി 

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം  :- ആതിനാമി ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷറടെ കഩയില്  
SPl. TSB ഄക്കയ്് തുെങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്ന് ധന ഴകുപ്പികനാെ് ശുഩാര്വ ടേയ്യാ   
തീരുഭാനിചൄ. (ടഩാതു തീരുഭാനം ഖണ്ഡിേ 3.9) 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.65 ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.09.2021 ടറ േതുകളം 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 12.08.2020 ടറ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 2.4(4.41)      

(SRG  431/21 )  
 

 

 

ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപ്പട്ട പ്രകദവഭാണ്. നിര്മ്മാണ 

പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറ്റും ഷാധന ഷാഭരാനിേ്  ജൊരിറാണ് എത്തിന്നന്നത്. നിറഴില്  

കരാഡു ഭാര്ഗമുള്ള േണ്ഴമ ഷ് നിയക്കാണ് ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നന്നത്. ജൊര്  ഭാര്ഗം ഷാധന ഷാഭരാനിേ്  ആഴിടെ എത്തിന്നകമ്പാ്  

M3
–ന് 274.41 രൂഩ ഄധിേഭാമി നല്േണം. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഷഭാന 

ഷാസേയയമുള്ള ഷാമ് രോന്നഭെക്ക് ഄനുഴദിചൃ കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ് ടഩരുമ്പലം 
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രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനും ഄനുഴദിക്കണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിരുു. ആത് കോ-ഒര് ഡികനശ   

േമ്മിറ്റിയുടെ 12.08.2020 ടറ കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിചൃ് ഄനുഭതിക്കാമി ധനഴകുപ്പിന് 

ശുഩാര്വ ടേും . ഷാമ് രോന്നഭെയുടെ നിയക്ക് ആതുഴടയ ഄനുഴദിചൃില്ല. ോറതാഭഷ 

ടഭാളിഴാക്കി ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

ഇ നിയക്ക് ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാടു ശുഩാര്വ ടേ് ി്ടുണട്ന്ന് 

തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൄ. 
 
 

 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു.      
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.66 KSFE യുടെ ഷസാമകത്താടെ റ്റി.ഴി. ഴാങ്ങല്  

28.06.2021 ടറ DA1/138/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കായ  േതുകളം ഫഹു. ോട്ടാക്കെ 

എം.എല്.എ യുടെ 03.06.2021 ടറ േതുകളം.      (SRG  451/21  LSGD – DA1/138/2021 - 

LSGD)  
 

 

 

ഒണ്ലറ   ഴിദയാബയാഷത്തിടെ ബാഗഭാമി ടേ.എഷ്.എപ്.ആയുടെ 

ഷസാമകത്താടെ ഄംഗനഴാെിേലില്  റ്റി.ഴി. ഴാങ്ങി നല്കുു്്. ആതിടെ ബാഗഭാമി 

ടേ.എഷ്.എപ്.ആ രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്ക്ക് ഴിസിതം ലേഭാരിമി്ടുണ്്. എന്നാല്  

KELTRON ഈ്പ്പടെയുള്ള ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിേലില്  നിും തടന്ന ഴാങ്ങണടഭന്ന് ഩറ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിഭാരും നിര്കേവിന്നു. ആതിനു ഩേയം ഩഞ്ചാമത്തില്  നിും 

ലറഷ ഷ് എടുത്തി്ടുണള്ള (േെ നെതുകളന്നതിന്) േെേലില്  നിു ഴാങുന്ന്നതിന് 

ഄനുഴാദം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം  :- ടേ.എഷ്.എപ്.ആ നിര്കേവിചൃി്ടുണള്ള  ാറു കേ്  
ടെ്ര്  നെഩെിമിലൂടെ ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്കുു.       

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.67 േയിഴളൂ എര്  ടഩയലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 31.08.2021 ടറ േത്ത്      (SRG  444/21  LSGD 

CC-296/21)  
 

 

 

കപ്രാ.നം. 78/ 22 ഄെെല്  6,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 3,00,000/രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 3,00,000/-) 
 

കഩയ് : ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണം 
 

20 കഩര്  ഴീതം ഄെങുന്ന്ന 50 ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് മുട്ടകക്കാളിേടല ഴിതയണം ടേയ്യാനാണ് 

ഈകേവിന്നന്നത്. അടേ 1000 കോളിേ്. ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമിറാണ് കപ്രാജക്ടുേ്  

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നന്നത്. ടഴറ്റിംഗ് നെഩെി ര്ര്ത്തിമാടമെിലം കപ്രാജക്ടു ഴനിതാഘെേ 
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ഩദ്ധ്തിമിറാമതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി കൂെി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 
 

 

തീരുഭാനം :- 1) ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  
2) ഭാര്ഗകയഖമില്  ഩരയും പ്രോയം 
കോളിഴലര്ത്തല്  ഷംയംബങ്ങ്ക്ക് ധന 
ഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.68 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 02.09.2021 ടറ േതുകളം ഈള്ളെക്കം 

ടേ് ിയിന്നന്ന കപ്രാജക്ടും      (SRG  445/21  -CC-332/21)  
 

 

 

കപ്രാ.നം. 279/ 22 ഄെെല്  25,00,000/- രൂഩ  

(ഷി.എപ്.ഷി – ലറ്റഡ് രാനാെ്) 
 

കഩയ് : ഄതിയമ്പുള ഡിഴിശ   ഄതിരുമ്പുള ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 16- ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ഒപ് ലേല്ഡ് ടസല്ത്ത് – േില്ൈണ്  
 

കോട്ടമം ടഭഡിക്കല്  കോകലജികനാെനുഫന്ധിചൃ ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട്ഒപ് ലേല്ഡ്  

ടസല്ത്തില്  (ICH) കൊമിററ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മിന്നന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആത് ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിന് ലേഭാരിമ സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാല്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ഄനുഭതി നല്കുു 
2) കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡിഴിശ   
തിയിചൃാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നന്നത്. 
ആടതാളിഴാക്കണടഭന്ന് ഩറ പ്രാഴവയം 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃിരു 
ന്നതാണ്. ആതു ഩാറിക്കാ   ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമതുകളം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയും 
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.69 കതങ്കുരിശ്ശി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.09.2021 ടറ േതുകളം കതങ്കുരിശ്ശി 

രാനാഭഩഞ്ചാമതുകള ടഷക്രട്ടരിയുടെ 31.08.2021 ടറ A3/3300/2021 –ാാാം നമ്പര്  േതുകളം.      

(SRG  446/21  -CC-331/21)  
 

 

ടോഴിഡ് 19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഫ്ഷ് സ്കൂ്  ഄെക്കമുള്ള ഴിദയാറമങ്ങ്  
പ്രഴര്ത്തിന്നന്നില്ല. ആത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങ്  പ്രഴര്ത്തിന്നന്നില്ലാടമെിലം ബിന്നകവശി 
ഴിബാഗത്തിടറ ഴിദയാര്്ിേ്ന്നം ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം നല്ോവന്ന കകാലര്ശിപ്പും 
ഫത്തയും നല്ോ   പ്രകതയേനുഭതി നല്േിമിരുു. ഇ തുേ കഡ ടേമര്  ടഷെറേലില്  
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കഩായ്ക്ടക്കാ്ിരുന്ന ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേ്  കനയിടുന്നഴര്ന്നം നല്ോകഭാ എന്ന് 
സ്പഷ്ടീേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

 

തീരുഭാനം  :- ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള നിയക്കിടെ ഄെിസ്ഥാന 
ത്തില്  പ്രതിഭാഷ ഫത്തയും മാത്രാഫത്തയും 
നല്ോവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.70 എരണാകുലം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.08.2021 ടറ േതുകളേളും (2എണ്ണം) 
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 25.06.2021 ടറ 7(3)-ാാാം നമ്പര്  

തീരുഭാനവം.     (SRG  406/21  -CC-255/21)  
 

 

 
 

കപ്രാ.നം. 648/ 22 ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ  

(ഷി.എപ്.ഷി – കഫഷിേ് രാനാെ്) 
 

 

കഩയ് : ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  യൂണിറ്റ് – അംബുറ ഷ് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  - ഩള്ളിപ്പുരം 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഩള്ളിപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി രു 

അംബുറ  ഷ്  ഴാങ്ങാനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം  :- അഴവയഭനുഷയിചൃ് അംബുറ ഷ് ഴാെേക് 
എടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.71 എരണാകുലം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.08.2021 ടറ േതുകളേളും  (2എണ്ണം) 
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 25.06.2021 ടറ 7(2)-ാാാം നമ്പര്  

തീരുഭാനവം.     (SRG  407/21  -CC-254/21) . 
 

 

 
 

കപ്രാ.നം. 558/ 22 ഄെെല്   5,00,000/- രൂഩ  
(തനത്പ്്) 

കഩയ് : ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഴഫ് ലഷറ്റ് 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ലഴഴിധയഭാര്ന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും ഴിേഷന കക്ഷഭ 

ഩയിഩാെിേളും ടഩാതുജനങ്ങലില്  എത്തിന്നന്നതിന് രു ടഴഫ് ലഷറ്റ് ഴിേഷിപ്പിക്കാ   

ഈകേവിന്നു. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം :-    ഄനുഭതി നല്കുു. എന്നാല്  ഐ.റ്റി ഭിശ   
ഡമരക്ടറടെയും ഐ.ടേ.എം.എക്സിേുട്ടീഴ് ഭിശ   
ഡമരക്ടറടെയും നിര്കേവം കൂെി അയാഞ്ഞുകഴണം 
ടഴഡിലഷറ്റ് തുെകങ്ങ്ത്.   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.72 കനാര്ത്ത് ഩരവൂര്  നഗയഷബ 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.08.2021 ടറ േതുകളേളും (2എണ്ണം) 
നഗയഷബാ േയണ്ഷിറിടെ 10(1) ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം ഄനുഫന്ധ കയഖേളും     
(SRG  408/21  -CC-193/21)  
 

 

 
 

കപ്രാ.നം. 147/ 21 ഄെെല്   18,00,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 

 
 

കഩയ് : ബിന്നകവശിയുള്ളഴര്ക്ക് കകാലര്ശിപ്പ് 
 

ബിന്നകവശി കകാലര്ശിപ്പിടെ ഗുണകബാക്താഴാമ മദുകൃഷ്ണ   ഩത്താം ക്ാസ്സ് 

ഴിദയാര്്ിമാണ്. ഭാനഷിേ ടഴകഴിലി (45 വതഭാനം) കനയിടുന്ന കുട്ടിമാണ്. ഇ 

കുട്ടിയുടെ ഭാതാഩിതാക്ക്  ഭയണടപ്പ്ടുണ. ഏേ ഷകസാദയി ഴിഴാസിതമാണ്. ഇ കുട്ടി 

ആകപ്പാ്  ശ്രീഭതി ഫിന്ദു സയിന്നട്ട , കദഴിനിഴാഷ്, ടഩരുമ്പെന്ന എന്നമാളുടെ 

ഷംയക്ഷണമിറാണ്. കറാക്കല്  ഗാര്ഡിമനാമി ോയയങ്ങ്  കനാന്നന്നത് ആഴയാണ്. ആത് 

ഴികല്ലജ് ഒപീഷറം ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തിമി്ടുണ്്. ഇ കുട്ടിക്ക് ഄര്സതയുള്ള ബിന്നകവശി 

കകാലര്ശിപ്പ് മദുകൃഷ്ണടെയും കറാക്കല്  ഗാര്ഡിമനാമ ശ്രീഭതി ഫിന്ദു സയികുട്ടടെയും 

കജാമിെ് ഄക്കയ്ികറക്ക് ഄനുഴദിക്കാകഭാ എന്ന് സ്പഷ്ടീേയണം നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്. 
  

 

തീരുഭാനം  :- 1) ഏേഷകസാദയിയുടെ ഩയിേയണം ഇ കുട്ടിക്ക് 
റബിന്നന്നില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്  തല്ക്കാറം 
കുട്ടിയുകെയും കറാക്കല്  ഗാര്ഡിമകെയും കജാമിെ് 
ഄക്കയ്ികറക്ക് കകാലര്ശിപ്പ്/ ഫത്ത 
ലേഭാറന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കുു. 

2) ഭാതാഩിതാക്ക്  ആല്ലാത്ത ഇ ഴിബാഗത്തി 
ല്ടപ്പടുന്ന കുട്ടിേളുടെ യക്ഷേര്തൃതൃം ജില്ലാ 
േലക്ടര്  ടേമര്ഭാനാമ നാശണല്  ട്രസ്റ്റിനാണ്. 
ഇ കുട്ടിയുടെ റീഗല്  ഗാര്ഡിമ   ആകപ്പാ്  
ഷകസാദയിമാമതിനാല്  ആഴരുടെ ഷമ്മതഩത്ര 
കത്താടെ കറാക്കല്  ഗാര്ഡിമനാമ ഫിന്ദു 
സയികുട്ട   ജില്ലാ േലക്ടര്ക്ക് ഄകഩക്ഷ നല്േി 
ആഴടയ റീഗല്  ഗാര്ഡിമ   അക്കാ   നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. കുട്ടിയുടെ സുയക്ഷിതതൃത്തിന് 
ആത് അഴവയഭാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
ആതിനാഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   CDPO 
കമാടും ജില്ലാ ഷാമൂസയനീതി ഒപീഷകരാടും 
നിര്കേവിന്നു. നഗയഷബാ ടഷക്രട്ടരി ആതിനുള്ള 
തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 



67 
 

4.73 ഩാമിപ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാമിപ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 31.08.2021 ടറ P1/2021-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം 
ഩാമിപ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 31.05.2021 ടറ 16(2)-ാാാം നമ്പര്  

തീരുഭാനവം     (SRG  419/21 )  
 

 
 

 

ടോഴിഡ് 19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  CFLTC യും DCC യും തുെങുന്ന്നതിടെ 

ബാഗഭാമി താടള ഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തിേ്  ഄെിമന്തിയഭാമി നെപ്പിറാകക്ക് ഷാസേയയം 

ഴു. നിറഴില്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഷിഴില്  ഴര്ന്നേ്  ടേ്യുനന്ന േയാര്ോയില്  നിന്ന് 

എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രോയം േൃകട്ടശ   / ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങി കുരഞ്ഞ കരറ്റ് കയഖടപ്പടുത്തിമഴടയ 

ടോ്് പ്രഴര്ത്തി ടേയ്യിപ്പിചൄ. േയാറോയന് ഇ പ്രഴര്ത്തിയുടെ ഫില്  തുേ നല്ോ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഴിഴയം 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് ഄെെല്  

1 176/22 മുെവൂര്  േമ്മൂണിറ്റി സാ്  നഴീേയണം 4,75,000/- രൂഩ 
(CFC Untied) 

2 177/22 ഄംഗനഴാെി നം. 77 നഴീേയണം 4,40,000/- രൂഩ 
(CFC Untied) 

3 181/22 മുെവൂര്  േമ്മൂണിറ്റി സാ്  വയോറമ 
നഴീേയണം 

4,50,000/- രൂഩ 
(CFC Tied) 

4 182/22 ഩാമിപ്ര യു.ഩി. സ്കൂ്  വയോറമ നഴീേയണം 4,52,000/- രൂഩ 
(CFC Tied) 

5 179/22 ഩാമിപ്ര യു.ഩി. സ്കൂ്  ടേട്ടിെ നഴീേയണം 4,00,000/- രൂഩ 
(CFC Untiied) 

 

 
 

 

തീരുഭാനം  :- ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവ 
ഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറ 
ടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 

4.74 ോഞ്ഞങ്ങാടു കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുകള പ്രഷിഡെിടെ 03.08.2021 ടറ േതുകളം 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 14.07.2021 ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 4.58    
 

 

ഩാഴടപ്പട്ട തിക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഷയജനയഭാമി ഡമാറിഷിഷ് ടേും  ടോടു 

ന്നന്നതികറക്കാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ടഩയിമ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെരില്  

രു ഡമാറിഷിഷ് കേന്ദ്രം അയംബിക്കാ   ഈകേവിന്നു. ഇ കേന്ദ്രത്തിടെ 

നെത്തിപ്പിനാമി ടഷാലഷറ്റി അക്ട് പ്രോയം “ജീഴനം ോയിറ്റഫി്  ടഷാലഷറ്റി കപാര്  
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ഡമാറിഷിഷ് കഩശയെ്” എന്ന കഩയില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് ടേമര്ഭാനും 

ടഷക്രട്ടരി േണ്ഴീനറം അമി രു ടഷാലഷറ്റി യജിസ്റ്റര്  ടേ് ി്ടുണ്്. ഇ കേന്ദ്രത്തിടെ 

പ്രഴര്ത്തനത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന  ഷ് ഴിസിതത്തില്  

നിന്ന് 15.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമി്ടുണ്്. (കപ്രാ.നം 41/22). 

കൂൊടത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഭഖറമിടറ 5 രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേ്  5.00 റക്ഷം രൂഩ 

ഴീതം ഴേമിരുത്താനും ഈകേവിന്നു. ടഷാലഷറ്റി ടഩയിമ കേയല ഫാെില്  ഄക്കയ്് 

അയംബിചൃി്ടുണ്്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ തുേ ഇ ഄക്കയ്ികറക്ക് നികക്ഷഩിക്കാ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രൂഩീേയിചൃ ഩദ്ധ്തിയുടെ  
(ക്രഭ നമ്പര്  4.63)ഭാതൃേമില്  ആതിടെ 
പ്രഴര്ത്തനം ക്രഭടപ്പടുത്തി മുകന്നാട്ട് ടോണ്ടകഩാ 
ോ   നിര്കേവിന്നു. 

2) അശുഩത്രി ഈഩേയണം ഴാങ്ങാനല്ലാടത ഭറ്റാഴവയ 
ത്തിന് കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.75 ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തിടറ ഴിദയാര് ി്േ്ക്ക് ധനഷസാമം 
03.09.2021 ടറ  DA1/198/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േതുകളം ശ്രീഎം.ഄബ്ദുസ്സറാം 
എന്ന അളുടെ 22.07.2021 ടറ േതുകളം (SRG 456/21) 

 

 

ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് 
ഴിഴിധ ധനഷസാമങ്ങ്  നല്കുു്്. ആതിനാമി ഄകഩക്ഷ നല്ോ   ഴിദയാര്്ി 
ഩഠിന്നന്ന സ്ഥാഩനത്തില്  നിും ഷാക്ഷയഩത്രം കൂെി സാജയാക്കണം. 2021-22 ല്  ഩത്താം 
ക്ാസ്സ്ഩാസ്സാമ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് പ്ലഷ് ഴണ്  ഄഡ്മിശ   ആതുഴടയ അമില്ല. ഇ 
ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് ഴിദയാറമത്തില്  നിു കയഖ സാജയാക്കാ   േളിമില്ല. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അനുകൂറയങ്ങ്  നല് ോനാമി ഄകഩക്ഷ ഴാങുന്ന്ന 
ഷഭമഭാണ് ആകപ്പാ് . ഄതിനാല്  ഇ ഴിദയാര്്ിേ്ക്ക് ഄകഩക്ഷ നല്ോ   
േളിയുന്നില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  പ്ലഷ് ഴണ്  ഄഡ്മിശ   ര്ര്ത്തിമാകും ഴടയ ഄകഩക്ഷ 
ഷൃീേയിക്കാ   ക്രഭീേയണം ഈ്ാേണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
 

 

തീരുഭാനം :- ആങ്ങടനയുള്ള ഴിദയാര്്ിേളുടെ ഄകഩക്ഷ 
ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനത്തിടറ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് കൂൊടത 
തടന്ന ഴാങ്ങാടഭും അനുകൂറയ ഴിതയണം 
(പ്രധാനഭായും കകാലര്ശിപ്പും ഫത്തയും) അയംബിന്ന 
ന്നതിനു മുമ്പ് ഫന്ധടപ്പട്ട ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩന 
ത്തിടറ ഷാക്ഷയഩത്രം സാജയാക്കിമാല്  ഭതിടമും 
നിര്കേവിന്നു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.76 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
13.08.2021 ടറ DB2/122/2021/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േതുകളം കോളികക്കാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.06.2021 ടറ CA-2021-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 28.05.2021 ടറ 1/38/21(4)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 457/21) 

 

 

കപ്രാ.നം. 193/ 22 ഄെെല്   1,85,00,000/- രൂഩ  
(ഷി.എപ്.ഷി ഄണ്  ലറ്റഡ് രാനാെ്) 

 

കഩയ് – ടോഴിഡ് പ്രതികയാധ ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങല്  

ടോഴിഡ് പ്രതികയാധത്തിടെ ബാഗഭാമി ടഴെികററ്റര്, ഒക്സിജ   

കോണ്ഷ കട്രറ്റുേ്, ഩ്ഷ് ഒക്സിഭീറ്റര്  എന്നിഴ ഴാങുന്ന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട് 

എടുത്തിയിന്നന്നത്. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതി റബിചൃ കപ്രാജക്ടിടെ 

നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷരാണ്. ടഴെികററ്ററേ്  ഴെേയ 

ജില്ലാ അശുഩത്രിന്നം ഒക്സിജ   കോണ്ഷ കട്രറ്റുേ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള ടതയടഞ്ഞടുന്നന്ന 

ടഩമി   & ഩാറികമറ്റീഴ് യൂണിറ്റുേ്ന്നം ഴാങ്ങി നല്ോനാണുകേവിചൃിരുന്നത്. 3700 

ഩ്ഷ്   ഒക്സിഭീറ്റര്  ആതിനേം രാനാഭഩഞ്ചാമതുകള ടഷക്രട്ടരിഭാര്ന്ന ഴാങ്ങി നല്േി. 

കോളികക്കാെ് ജില്ലമിടറ ഗുരുതയഭാമ കോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  7 ടഴെികററ്ററേ്  

കോളികക്കാെ് ടഭഡിക്കല്  കോകലജിനാണ് ഴാങ്ങി നല്േിമടതന്ന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുകള 

ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. ആഴയുടെ ഫില്തുേ ആതുഴടയ നല്േിമിട്ടില്ല. ആതിനു ഷാണംേയണം / 

ഄംഗീോയം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

 

തീരുഭാനം  :- ടോഴിഡിടെ ഗുരുതയ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  
കോളികക്കാെ് ടഭഡിക്കല്  കോകലജിനു ടഴെികറ 
റ്റര്  ഴാങ്ങി നല്േിമതിന് ഷാണംേയണം 
നല്കുു. ഭറ്റു പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഷാണംേയണം / 
ഄനുഭതി നല്കുു.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.77 ആരുേക്രഴാസനം ഴാങുന്ന്നതിന് ഷഡിഷിഡി 

09.04.2021 ടറ DA1/66/2021/ തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േതുകളം കേയല ഷസ്ഥാന 
ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ 08.02.2021 ടറ DKSA60/R1/2021-ാാാം നമ്പര്  േതുകളം  
(SRG 214/21) 

 

 

ജനേീമാസൂത്രണ ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ടതാളില്  നല്കുന്നതിടെ 
ബാഗഭാമി ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ആരുേക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങി നല്ോം. 50 
വതഭാനഭാണ് ഷഡിഷിഡി നല്ോവന്നത്. ആങ്ങടന നല്കുന്ന ഷഡിഷിഡി ഫില്  
പ്രോയമുള്ള ഴാസന ഴിറയുടെ (Ex-Showroom Price + GST) 50 വതഭാനഭാകണാ, ഒണ്  
കരാഡ് ഴിറയുടെ (Ex-Showroom Price + GST + Road Tax + Registration Charge + 
Insurance) 50 വതഭാനഭാകണാ എു സ്പഷ്ടീേയണം നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു. 
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കൂൊടത ഷഡിഷിഡിയുടെ ഈമര്ന്ന ഩയിധി എത്രടമന്ന് ഷംഫന്ധിചൄം ഴയക്തത 
ഴരുത്തണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ഫില്  പ്രോയമുള്ള ഴാസനഴിറ (Ex- showroom 
Price + GST) യുടെ 50 വതഭാനം എന്ന് ഴയക്തത 
ഴരുതുകളു. 

2) ആനി മുതല്  നല്കുന്ന ഷഡിഷിഡി തുേ 
ഩയഭാഴധി 50,000/- രൂഩ അമി നിശ്ചമിന്നു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.78 ഭിശ   ഄകന്തയാദമ ഴിഴയകവഖയണം 

ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക് ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറടെ 14.02.2021 ടറ 
DES/2537/2020-PL (1)-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 449/21) 

 

 

തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് പ്ലാ   
തയ്യാരാന്നന്നതിന് മുകന്നാെിമായുള്ള ഭിശ   ഄകന്തയാദമ ഷര്കവ 2020 ല്  
ര്ര്ത്തീേയിചൃി്ടുണ്്. ഇ ഷര്കവ ര്ര്ത്തീേയിചൃ പീല്ഡ് തറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ന്നള്ള 
ഒണകരരിമം കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിടെ ഭിശ   ഄകന്തയാദമ ലഗഡ് ലറ   പ്രോയം 
താടളഩരയുന്ന നിയക്കില്  ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

1 പീല്ഡു തറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒണകരരിമം (രു ഴികല്ലജിന് 
രു ദിഴഷകത്തക്ക് 363 രൂഩ ഴചൃ് യണ്ട ദിഴഷം 726 രൂഩ) ഇ 
നിയക്കില്  1594 ഴികല്ലജുേ്  
( 363 x 2കഩര്  x 1594 ഴികല്ലജ്)  

11,57,244/- 

2 ടോഴിഡ്  സുയക്ഷക് നി് പ്രകതയേ തുേ – രു ഴികല്ലജിനു 200/- രൂഩ 
നിയക്കില്  
(Rs. 200 x 1594) 

3,18,800/- 

3 കപാകട്ടാ കോപ്പി, േ്ിജ ഷി ടേറവേ്  14 ജില്ലാ ഒപീഷിനും 
ഡമരക്ടകരറ്റിനും 1000/- രൂഩ ഴീതം 
(15 x 1000) 

15,000/- 

 അടേ 14,91,044/- 
 
 

 

 
തീരുഭാനം  :- 

 

 

ആതു പമറാമി രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകഖന 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പിനു നല്ോ   ഷാമ്പത്തിേ 
സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക് ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടകരാടു 
നിര്കേവിന്നു.  

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയ േണക്ക് ഴകുപ്പ്  

3)രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 
 



71 
 

4.79 രോരത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
രോരത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 07.09.2021 ടറ േതുകളം ഄനുഫന്ധ 
കയഖേളും (SRG 461/21) 

 

 

രോരത്തൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് 2019-20 ല്  പ്രലമ ദുയിതഷസാമഭാമി ദുയിതം 

ഄതിജീഴിന്നന്നതിടെ ന്നാംഘട്ടഭാമി 97,10,000/- രൂഩ ഄനുഴദിചൃിരുു. (ജനരല്  

ഴിബാഗത്തില്  79,14,000/- രൂഩയും എഷ്.ഷി.ഩി ഴിബാഗത്തില്  17,96,000/-  രൂഩയും) 

ഭണ്ണിെിചൃിലം ഈരു്ടഩാട്ടലം ഷംബഴിചൃ ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ന നിറമില്  ആകത ഴര്ശം  തടന്ന 

25,00,000/-രൂഩ ഄധിേഭാമി ഴീണ്ടം ഄനുഴദിചൄ. അടേ 122.10 റക്ഷം രൂഩ. ആതനുഷയിചൃ് 

2019-20 ല്   കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കിടമെിലം തുേ ും ടേറഴളിചൃില്ല. തുെര്ന്ന് 2020-21 

ടഩാതുഴിബാഗത്തില്  41,49,863/- രൂഩയും പ്രകതയേ ഘെേഩദ്ധ്തി ഴിബാഗത്തില്  17,96,000/- 

രൂഩയും കേര്ത്ത് അടേ 59,45,863 രൂഩ ഭാത്രഭാണ് ഄനുഴദിചൃത്. 62,64,137/- രൂഩയുടെ 

കുരവ്്. 2020-21 ല്  ഄനുഴദിചൃ തുേ ടേറഴളിചൄ. ടഩാതുഴിബാഗത്തില്  47,37,189/- 

രൂഩയുകെയും പ്രകതയേ ഘെേഩദ്ധ്തിമില്  67,855/- രൂഩയുകെയും ര്ര്ത്തിമാമ 

കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ആനിയും തുേ നല്ോനു്്. (അടേ 48,05,044/- രൂഩ). ആത് 

സ്പില്ഒഴരാമി 2021-22 ല്  തുെരുന്നതിനാല്  ഴാറികഡശ   വയിമാക്കി ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 

ഄന്തിഭഭാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിന്ന ഷഭര്പ്പിക്കാ   േളിയുന്നില്ല. 

ഇ ഷാസേയയത്തില്  2020-21 ല്  പ്രലമഷസാമ പ്ിനത്തില്  ഫാക്കി റബികക്ക് 

തുേമില്  ടഩാതു ഴിബാഗത്തില്  47,37,189/- രൂഩയും പ്രകതയേ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  67,855/- 

രൂഩയും (അടേ 48,05,044/- രൂഩ) ഄനുഴദിചൄ നല്േണടഭും ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി 

ഷഭര്പ്പിക്കാനാമി ഴാറികഡശ   വയിമാക്കി നല്േണടഭുമുള്ള അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 
 

 

തീരുഭാനം  :- 1) ഇ ഴിശമം ഩയികവാധിചൃ് ഄര്സഭാമ ഴിസിതം 
ഩഞ്ചാമത്തിനു റബയഭാക്കാനുള്ള നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
ഩഞ്ചാമതുകള ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഩഞ്ചാമതുകള 
ഡമരക്ടര്  തുെര്  നെഩെിക്കാമി പമല്  ധനഴകുപ്പിനു 
നല്േണം. 

2) ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ഷഭര്പ്പിന്നന്നതിനാമി തല്ക്കാറം ഇ 
തുേേളുടെ കപ്രാജക്ടുേടല ഴാറികഡശനു രോരതുകള നിര്ത്താ   
പ്രകതയേ ക്രഭീേയണം സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  
ടേ്യുനന്നതിന് കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികനയും ഐ.ടേ.എം 
കനയും ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

 

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

3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
4)കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

5)എക്സിേുട്ടീഴ് ഭിശ   ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 
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4.80 രോരക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  09.09.2021-ടറ  േതുകളം ശ്രീ. മുരുേദാഷ്, 
ലതപ്പരമ്പ് എന്ന അളുടെ 09.09.2021-ടറ  േതുകളം ഄനുഫന്ധകയഖേളും  ( SRG 463/21   
CC/281/2021) 

  

 ശ്രീ.മുരുേദാഷ്, ലതപ്പരമ്പ, േരൂര്  എന്ന അടല 2015-16-ല്  പിശരീഷ് ഴകുപ്പില്  
നിന്ന് ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് ടതയടഞ്ഞടുന്നേയും ഷസാമ തുേമാമ 2.00 റക്ഷം 
രൂഩമില്  50,000/- രൂഩ അദയ ഗഡുഴാമി നല്കുേയും ടേും . ആതുഩകമാഗിചൃ് തര 
ടേട്ടി. ആകേസത്തിടെ ബായയയുടെ േയാ ഷര്  േിേിത്സയുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട 
ബുദ്ധ്ിമു്ടുണോയണം തുെര്ന്ന് നിര്മ്മാണം നെത്തിമില്ല. ലറപ് ന്നാം ഘട്ട 
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ഩിന്നീെ് ലറപ് എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, 
പിശരീഷ് എന്നിഴര്ന്നള്ള ഄഡീശണല്  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ടി്ടുണ്്. ലറപ് 
ഗുണകബാക്താഴ് എന്ന നിറമില്  പിശരീഷ് ഴകുപ്പ് ഄനുഴദിചൃ 50,000/- രൂഩ കുരചൃ് 
ഫാക്കി തുേ  (3,50,000/- രൂഩ) നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.81 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  09.09.2021-ടറ  േത്ത്  ( SRG 464/21   
CC/323/2021) 

  
കപ്രാ.നം. 12/22                                       ഄെെല്  -5,00,000/-രൂഩ  

(ഴിേഷന പ്് ജനരല് ) 
കഩയ് - ഋതുഭതി - ഴനിതേ്ക്ക് ടഭ ട്രുഴല്േപ്പ് ഴിതയണവം കഫാധഴല്ക്കയണവം 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില്  ഴരുന്ന അറ രാനാഭഩഞ്ചാമതുകളേലിറാണ് 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിന്നന്നത്. ഷംസ്ക്കയിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമു്ടുണള്ള ഷാനിറ്റരി 
നാപ്റ്േിനുേ്ക്ക് ഩേയം  േഴുേി തിത്തിമാക്കി ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിയുന്നതാണ് 
ടഭ ട്രുഴല്േപ്പ്. ഴിതയണകത്താടൊപ്പം ആതിടെ ഈഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃ 
കഫാധഴല്ക്കയണം നെത്താനും ഈകേവിന്നു. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

 
   തീരുഭാനം  :- 

 
 

 

എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, പിശരീഷ് എന്നിഴര്ന്നള്ള 
ഄഡീശണല്  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പട്ടി്ടുണള്ളതിനാല്  ഫാക്കി 
തുേമാമ 3,50,000/- രൂഩ ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുു. 
 

 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 

 

 

കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്ത അകയാഗയ ഴകുപ്പ് 
ഡമരക്ടറടെ കൂെി ഄബിപ്രാമഭനുഷയിചൃ് 
ഄനുഭതി നല്കുു. ആതിടെ നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   ഫന്ധടപ്പട്ട അശുഩത്രിയുടെ 
(CHC) ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷരാമിയിക്കണം. രു 
അകയാഗയ ഴിദഗ്ദ്ധടെ കൂെി ഷസേയണകത്താടെ 
അഴവയഭാമ കഫാധ ഴത്ക്കയണം നെത്തികഴണം 
ഄനുകമാജയഭാമ ഈഩേയണം നല്കേ്ത്.  
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നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
4.82. ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ 12.07.2021 -ടറ PAN/3201/2020/J1(DP) നമ്പര്  േതുകളം  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  22.01.2020-ടറ േതുകളം ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  02.07.2020-ടറ േതുകളം  ( SRG 327/21, SRG 99/20 -   

CC/49/20) 
  

 ജില്ലമില്  ദാറസ്സറാം ആസ്ലാഭിേ് ട്രസ്റ്റിടെ േീളില്  ോരുണയാ ബഴ   എന്ന ഫധിയ 
ഴിദയാറമം പ്രഴര്ത്തിന്നു്്. ആഴിടെ പ്രീ ലപ്രഭരി മുതല്  സമര്  ടഷക്കെരി ഴടയ 
47 അണ്കുട്ടിേളും 58 ടഩണ്കുട്ടിേളും ഩഠിന്നു. ഇ സ്കൂലികനാെനുഫന്ധിചൃ് 
അണ്കുട്ടിേ്ക്കാമി രു കസാസ്റ്റല്  ഩണിമാനുകേവിന്നു. പ്രതീക്ഷിന്നന്ന ടേറഴ് 
46,08,170/- രൂഩ. ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ടേറഴളിചൃ്  കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.83  ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
12.08.2021-ടറ DB3/114/2020/തഷൃബഴ േതുകളം ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  19.08.2020-റ 2(18)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ( SRG 465/21    
LSGD DB3/114/2020 /LSGD) 

  
   കപ്രാ.നം. 315/21                  ഄെെല്  -4,00,000/-രൂഩ  

          (FC Tied Grant) 
 കഩയ് - ഭാറിനയം നീക്കം ടേ്യുനന്നതിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രു MCF ഈ്്.  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  നിന്ന് 
ഭാറിനയം കവഖയിന്നന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടു 
ത്തിമിരുു. ഴാസനം ഴാങുന്ന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

(യാഴിടറ 10.30 ന് അയംബിചൃ കമാഗം ഈചൃക് നി് 1.30 ന് ഩിയിയുേയും തുെര്ന്ന് 5.00 ഭണിക്ക് 

ഴീണ്ടം അയംബിന്നേയും ടേും . യാത്രി 8.30 ന് കമാഗം ഄഴഷാനിചൄ.) 

തീരുഭാനം   :- 
 
 

എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂലാടണന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
എയ്ക്ഡഡ് സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ആതിനാമി ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. 
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

 

തീരുഭാനം  :- 
 
 

 

 

31.03.2006 ടറ 86/06/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയഴിടെ 
കൂെി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്കുു. 
എന്നാല്  ഭാറിനയം കവഖയിന്നന്നതിന് പ്രകതയേം 
ഡിലഷ   ടേ്  ഴാസനഭാമിയിക്കണം. 
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ഄനുഫന്ധം  

 

കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴര്  

1. ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 

2. ടഭമ്പര്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  

3. ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 

4. ഡമരക്ടര്,. ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  

5. ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്  

6. രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

7. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

8. േീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

9. ഭിശ   ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ്  

10. ഡമരക്ടര്  കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് 

11. ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 

12. ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

13. ഡമരക്ടര്  ജനരല്, േിറ 

14. എക്സിേുട്ടീഴ് ഭിശ   ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി) 

15. പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 

16. കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  

17. േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

18. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേ ജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

19. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ( പ്രതിനിധി) 

20. ഡമരക്ടര്  ഐ.റ്റി. ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 

21. ഭാകനജിംഗ് ഡമരേെര് , ഄഡീശണല്  കില്  ഄേൃിഷിശ   കപ്രാരാനാം കേയല 

22. ഡമരക്ടര് , അകയാഗയ ഴകുപ്പ് 

23. ഡമരക്ടര്. ആക്കകണാഭിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഴകുപ്പ്  


