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    No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(3) 
 

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 02.12.2021 ല്  
നെന്ന കമാഖത്തിടെ നെഩെിക്കുരിപ്പ് 

 
 കമാഖം ഈചൃഔളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക് ടഷക്രട്ടരികമറ്റ് ദര്ഫാര്  സാലില്  അയംബിചൄ. 

ഫഹു.തകേവ ഷവമംബയണ – എക്സഷഷ് ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി കമാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ. 
കമാഖത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിക്കു.. 

 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിഔ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി - 
ഄഴകറാഔനം  
 
02.12.2021  ഴടയയുള്ള അടഔ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 28.98 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിഔലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫികഔ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത്  30.20  വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് തൃശ്ശൂര്  ജില്ലമിലം (33.4 വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് ഭറപ്പുരം 
ജില്ലമിലഭാണ് (25.52 വതഭാനം). 79.59 കഔാെി രൂഩയുടെ  3715 ഫികഔ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഖ് അമി ഈ്്. ടഭമിെന ഷ്  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്  അടഔ 97.40 കഔാെി 
രൂഩയുടെ  4756 ഫികഔലാണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഖ് അമി ഈള്ളത്.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 32.1 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 28.59 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 19.34 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24.79 

കഔാര്പ്പകരശ   31.98 

അടഔ 28.98 
 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

8 ആടുക്കി 27.73 

9 ഔാഷര്കഖാഡ് 27.72 

10 ഴമനാെ് 27.5 

11 തിരുഴനന്തരോയം 27.31 

12 ഩത്തനംതിട്ട 27.07 

13 കഔാട്ടമം 26.64 

14 ഭറപ്പുരം 25.52 

 
 

 
ടഩാതു ഴിബാഖം, SCCP,TSPയുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്.  

ജനരല്  SCCP TSP CFC 

38.09 29.13 29.16 8.74 

 

1 തൃശ്ശൂര്  33.4 

2 അറപ്പുള 31.91 

3 ടഔാല്ലം 30.93 

4 ഩാറക്കാെ് 30.31 

5 കഔാളികക്കാെ് 30.23 

6 ഔണ്ണൂര്  28.49 

7 എരണാകുലം 28.35 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഖ് ഫികഔളുടെ  എണ്ണവം തുഔയും 
 

 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികഔളുടെ 
എണ്ണം 

തുഔ(കഔാെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 3146 47.63 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  781 12.91 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  298 11.78 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 364 19.47 

5) കഔാര്പ്പകരശ   167 5.61 

അടഔ 4756 97.40 

 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുഔളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുഔളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ക്കു.. (As on   02.12.2021) 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുഔ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുഔ്  

  അടഔ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 26.91 5.27 32.18 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 23.55 5.07 28.63 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 14.92 4.42 19.34 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 19.24 5.56 24.80 

5) കഔാര്പ്പകരശ   19.85 12.13 31.98 

അടഔ 23.35 5.63 28.98 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്    നഴംഫര്  30 ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് വതഭാനം 

2014-15 19.15 

2015-16 18.10 

2016-17 10.13 

2017-18 28.28 

2018-19 44.58 

2019-20 33.12 

2020-21 44.36 

2021-22 28.98 
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2. മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം  തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  
 
 

2.1  - 12.08.2020 -ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷവീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.1.(1) കണ്ഡിഔ (3.9)  
 സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭകറമിടറ കുടുംഫങ്ങടല ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിക്കുന്നില്ല. 
നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയഔയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. 
 കതാട്ടം കഭകറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം ഔട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള 37 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലാണ് ഈള്ളടതന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേട്ടിട്ടു്്. ഇ 
കഭകറമിടറ രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  കഭി ഔട്ത്താ   
ഔളിമാത്ത കുടുംഫങ്ങളുടെ എണ്ണവം  ഡമരക്ടര്  നല്ഔിമിട്ടു്്.   

 

കതാട്ടം കഭകറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം - ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയം 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ഏറ്റവം ഄധിഔം ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈള്ളത് മൂന്നാര്, കദഴികുലം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിറാണ് എ. 14.07.2021 ടറ കമാഖം ഴിറമിരുത്തിമ പ്രഔായം 
ഇ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ പ്രശ്നം മു ഖണന നല്ഔി ഩയിസയിക്കണം എ. തീരുഭാനിചൄ. 
എകേറ്റ് പ്രകദവഭാണ് ആഴിടെമെിലം കതാട്ടം ഴഔ ഄല്ലാത്ത സ്ഥറം ആഴിടെ 
റബയഭാക്കാ   ഔളിയും. ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  കവകയിചൃ ഇ റിേ് രഴനു ഴകുപ്പ് 

ജില്ല രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാട്ടം കഭകറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടഔാല്ലം കുലത്തുപ്പുള 112 

 ഏരൂര്  328 

അയയ ഔാഴ് 203 

ഩത്തനംതിട്ട ടഔാടുഭണ്  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 

േക്കുഩള്ളം 46 

എരണാകുലം ഄയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  അതിയപ്പള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപ്പിള്ളി 221 

ഴമനാെ് സഴത്തിയി 302 

 കഭപ്പാെി 481 

മൂസപ്പനാെ് 385 

ടനകേനി 10 

മുട്ടില്  21 

ടഩാഴുതന 649 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാ്ല്  നാെ് 15 

ഔാഷരകഖാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

അടഔ  19080 
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ടഷക്രട്ടരിക്ക് കൂെി തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പില്  നി. നല്ഔണം. സ്ഥറം 
ഔട്ത്തുന്നതിനുള്ള നെഩെി രഴനു ഴകുപ്പ് ഩയികവാധിക്കണടഭന്ന് അഴവയടപ്പൊനും 
തീരുഭാനിചൄ. 

 ഇ ഴിശമം ഫഹു.മുകയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുത്താനും തുെര്ന്ന്   
ഫഹു.മുകയഭന്ത്രിയുടെ നിര്കേവ പ്രഔായം നെഩെി ഷവീഔയിക്കാനും തീരുഭാനിചൄ. ആതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ടഷക്രട്ടരി തറത്തില്  രു കമാഖം കൂെിടമ.ം ഴിവദാംവങ്ങ്  
മുകയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്മില്ടപ്പടുത്തി തുെര്നെഩെി ഈെടന ഷവീഔയിക്കുന്നതാടണ.ം 
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
  

 

2.2)   14.07.2021 -ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തിടറ തുെര്  നെഩെി 
ഷവീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  
 
2.2. (1) കണ്ഡിഔ (3.10) PEN - ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്  
 നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്  ഫില്  ഷഭര്പ്പിക്കുകമ്പാ്  ഡിജിറ്റല്  ഷികേചൃര്  ഇ 
ഴര്ശം  നിര്ഫന്ധഭാക്കിമിട്ടു്്. ടഩര്ഭനെ് എംകലോാമി നമ്പര്  (PEN) ഈഩകമാഖിചൃാണ് 
ഇ ക്രഭീഔയണം ഷാധയഭാക്കുന്നത്. എന്നാല്  നഖയഷബഔലില്  PEN ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥരു്് (ഈദാ: ടസല്ത്ത് ഒപീഷര് ). ആഴര്ക്ക് ഫില്  ഷഭര് പ്പിക്കാ   
ഔളിയുന്നില്ല. ആതിന് ഩയിസായം ഈ്ാക്കണടഭന്ന് ട്രശരി ഴകുപ്പികനാെ്  അഴവയ 
ടപ്പട്ടിട്ടുട്െിലം പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇ ഴിശമം പ്രകതയഔഭാമി ഩയിഖണിക്ക 
ണടഭ.ം അഴവയഭാമ നിര്കേവം ട്രശരി ഡമരക്ടര്ക്ക് നല്ഔണടഭ.ം 
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  PEN നമ്പര്  
ആല്ലാത്ത നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ ഴിഴയം ധനഴകുപ്പിന് നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്  
നല്ഔി.  ആതികേല്  അഴവയഭാമ നിര്കേവം നല്ഔിമിട്ടുട്ന്ന് ധനഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  
ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. 

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ആ.യു) ഴകുപ്പ് 
 
2.3. 14.09.2021 -ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖ തീരുഭാന പ്രഔായം തുെര്  നെഩെി 
ഷവീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ് . 
 

2.3.1 കണ്ഡിഔ 3.2 
 
 ഐ.ടഔ.എം സുകറക, ഷാംകയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ ഒകയാ കപ്രാജക്ടിടെയും 
ഷാമ്പത്തിഔകനട്ടം കൃതയഭാമി ഄരിമാ   ഔളിയും. ഷാംകയമിലൂടെ ട്രശരിമില്  നി. ഫിക 
ഭാറുകമ്പാ്  തടന്ന ടേറഴ് കയകടപ്പടുത്തുന്നതിനാറാണ് ഇ കൃതയത ഈള്ളത്. എന്നാല്  
ബയതിഔ കനട്ടം ആകത യീതിമില്  ഄരിമാ   ഔളിയുന്നില്ല. ബയതിഔകനട്ടം കയകടപ്പടുത്താ   
ഐ.ടഔ.എം ക്രഭീഔയണം ടേട്ടിട്ടുട്െിലം നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്  ആതു കൃതയഭാമി 
ടേയ്യാരില്ല. 
 ആതെക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങ്  ഩയിസയിചൃ് ഐ.ടഔ.എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ 
ബയതിഔകനട്ടത്തിടെ ഔണക്ക് കൃതയഭാമി എടുക്കാ   ഔളിയും ഴിധം അഴവയഭാമ 
ക്രഭീഔയണം ടേയ്യുന്നതിന് തീരുഭാനിചൄ. ആതു ഷാധയഭാക്കുന്നതിന് ഴിശമങ്ങ്  ഴിവദഭാമി 
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ഩഠിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   രു ഔമ്മിറ്റിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ്  
ടഭമ്പര്  (ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം), ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, 
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്, ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്, തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്, ഡമരക്ടര്  ജനരല്  ഷാമ്പത്തിഔസ്ഥിതിഴിഴയ ഔണക്ക് ഴിബാഖം, കേറ്റ് 
ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം േീപ്, ഐ.ടഔ.എം എസികിഔ്ട്ടീഴ് 
ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  ഄംഖങ്ങലായുള്ള ഔമ്മിറ്റി രൂഩീഔയിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഐ.ടഔ.എം 
എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഔണ്ഴീനര്  അമിയിക്കും.  

 കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
രു കമാഖം 5.10.2021 ല്  അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ഒണ്സറനാമി ഴിലിചൄ. 
കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ബയതിഔ കനട്ടം കയകടപ്പടുത്തുന്നതില്  നിറനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആതിനാമി 
നെകത്ത് ക്രഭീഔയണങ്ങളും ഷംഫന്ധിചൃ് ഩടെടുത്ത ഄംഖങ്ങ്  ഴിവദീഔയിചൄ. 
കമാഖത്തില്  േര്ചൃ ടേട്ട പ്രഔായം നിറനില്ക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുകെയും 
നിര്കേവങ്ങളുകെയും ഷംക്ഷിരൂപ രൂഩം താടള ഩരയുന്നതാണ്. 

(i) നിറഴില്  സുകറകമില്  കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തീഔയണ ഩത്രം കയകടപ്പടുത്തുകമ്പാ്  അണ് 
ബയതിഔ റക്ഷയം, കനട്ടം എന്നിഴ കയകടപ്പടുത്തുന്നത്. ആത് ഭിക്കകപ്പാഴും ടേയ്യുന്നത് 
ഄടുത്ത ഴര്ശകത്തക്കുള്ള സ്പില്  ഒഴര്കപ്രാജക്ടുഔ്  ട്രാ ഫര്  ടേയ്യുന്ന പ്രക്രിമ 
നെക്കുകമ്പാ്  ഭാത്രഭാണ്. കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ എ ട്രി ടേയ്യുകമ്പാ്  ബയതിഔ റക്ഷയവം 
എ ട്രി ടേയ്യണം. ആങ്ങടന കയകടപ്പടുത്തുന്ന എ ട്രി പ്രഔായം ഭാത്രകഭ ബയതിഔ 
കനട്ടവം കയകടപ്പടുത്താ   ഔളിയു. ബയതിഔ കനട്ടം എ ട്രി ടേയ്യുകമ്പാ്  കനയടത്ത  
കയകടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്ന ബയതിഔ റക്ഷയം ഭാത്രകഭ ടഷറക്ട് ടേയ്യാ   ഔളിയു. ബയതിഔ 
റക്ഷയം കൃതയഭാമി എ ട്രി ടേയ്യുഔ എന്നത് ഭാത്രഭാണ് ഩയിസായ ഭാര്ഗം. ബയതിഔ 
റക്ഷയം കയകടപ്പടുത്തി ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ബയതിഔ കനട്ടവം 
കയകടപ്പടുത്തിമാല്  ഭാത്രകഭ രിഔവിഷിശ   നല്ഔാ   ഔളിയൂ എന്ന യീതിമില്  
കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  ക്രഭീഔയണം ടേയ്യണം. ആതു വയിമാടണന്ന് അലോികക്കശ   ഴളി 
ഩയികവാധിക്കാ   ഔളിമണം. ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷര്  ആത് ഩയികവാധിക്കണം എ. 
നിര്കേവിചൃിട്ടുട്െിലം ആതു ഩാറിക്കാരില്ല. ആതു ഩയിസയിക്കാ   കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്  
ക്രഭീഔയണം ടേയ്യണം. 

(ii) കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണത്തിന് കഭാണിറ്റരിംഖ് നിര്ഫന്ധഭാക്കണം. ഄത് സുകറകമിലം 
കയകടപ്പടുത്തണം. രു കപ്രാജക്ടിടെ  നിര്ഴസണ ഗട്ടം ഏതാടണന്ന് സുകറകമില്  
ഄരിമാ   ഔളിമണം. ഩാര്ട്ട് ഫില്  ടഔാടുക്കുകമ്പാ്  കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണം ഏത് 
ഗട്ടത്തിറാടണന്നരിമാ   സുകറക കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  ഷയഔയയഭില്ല എ. 
ഭാത്രഭല്ല, സപനല്  ഫില്  നല്കുകമ്പാ്  കഩാലം ബയതിഔ കനട്ടം സുകറകമില്  നിന്ന് 
ഄരിമാ   ഔളിമില്ല. ആത് കഩായായ്മമാണ്. ഇ കഩായായ്മ ഩദ്ധ്തി നെത്തിപ്പിടെ 
ഔായയക്ഷഭതയും സുതായയതയയും ആല്ലാതാക്കും. ആതു ഩയിസയിക്കണം. 

(iii) ഴയക്തിഖത ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈള്ള ഩദ്ധ്തിമാടണെില്  എത്ര ഗുണകബാക്താക്ക്  
ഄതില്  സ്ത്രീ എത്ര? രോരുശ   എത്ര? ടഩാതു ഴിബാഖം / എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി എത്ര? 
എന്നീ യീതിമില്  രികപ്പാര്ട്ട് എടുക്കാ   ഔളിമണം. 

(iv) കപ്രാജക്ട് ഄംഖീഔായത്തിന് കവശമുള്ള ഗട്ടങ്ങ്  (ഈദാ. നിര്ഴസണ ഗട്ടം) 
നിറഴില്  സുകറകമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല. ഩത്താത്തറ കഭകറമിലള്ള 
കപ്രാജക്ടാടണെില്  (ഈദാ. കരാഡ് നിര്മ്മാണം) എ. ടെ്ര്  ടേയ്തു?  പ്രവൃത്തി 
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എ. അയംബിചൄ? ടഭറ്ററിംഖ്, ൊരിംഖ് എന്ന് നെ.? എന്ന് ടേക്ക് ടഭശര്  ടേയ്തു? 
തുെങ്ങിമ ഴിഴയം കേര്ക്കണം. ആഴ കയകടപ്പടുത്താടത ബയതിഔ കനട്ടം 
കയകടപ്പടുത്താ   ഔളിമില്ല എന്ന യീതിമികറയ്ക്ക് ഭാരാ   ഔളിമണം. 

(v) ഴാങ്ങല്  കപ്രാജക്ടാടണെില്  ഏത് ആനഭാണ് ഴാങ്ങുന്നത്? എന്ന് ടെ്ര്  ടേയ്തു? 
എത്രമാണ് ഴിറ? എന്നിഴ കയകടപ്പടുത്താ   ഔളിമണം.  

(vi)  ബയതിഔ റക്ഷയം കയകടപ്പടുത്താ   ഷഭരഭാമ രു ഭാേര്  കെഫി്  തയ്യാരാക്കണം. 
ഭാേര്  കെഫി്  തയ്യാരാക്കാ   രു എക്കസ്പര്ട്ട് പ്പിപ്പിടെ കഷഴനം ഈഩകമാഖി 
ക്കണം. 

(vii) ബയതിഔ റക്ഷയങ്ങ്  കയകടപ്പടുത്തുന്ന യീതി റലിതഭാക്കണം.  

 5.10.2021 ടറ കമാഖത്തിടെ ഭിനിറ്റ്ഷ് എല്ലാ ഄംഖങ്ങ്ക്കും ഄമചൄ 
നല്ഔിമിട്ടു്്. കമാഖ തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുെര്  നെഩെി 
ഷവീഔയിക്കാ   ഐ.ടഔ.എം എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഷവീഔയിചൃ നെഩെി ഐ.ടഔ.എം. എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത 
കമാഖത്തില്  ഴിവദീഔയിക്കണം. ഇ ഔമ്മിറ്റിയുടെ  ടേമര്ഭാനാമി 
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിടെ കൂെി ചുഭതറയുള്ള കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  
ചുഭതറഴസികക്ക്താണ്.     

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഐ.ടഔ.എം. എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  

 
2.3.2 കണ്ഡിഔ 3.5 
 2021-22 ഴര്ശടത്ത ടഭമിെ ഷ് പ്ിടെ ഴിബജനം 
 അരാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ശുഩാര്വ പ്രഔായം രോതിമ ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിചൄള്ള 
ടഭമിെന ഷ് രാെ് പ്് ഴിബജനം ഄടുത്ത ഴര്ശം മുതല്  നെപ്പാക്കിമാല്  ഭതിടമന്ന്  
14.09.2021 ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖം തീരുഭാനിചൄ. ഇ ഴര്ശം  കൂെി മു   
ഴര്ശങ്ങലില്  ഄഴറംഫിചൃിരുന്ന ഄകത ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  പ്രഔായം ടഭമിെന ഷ്  പ്് 
ഴിബജിചൃ് നല്കുന്നതിനും അരാം ഷംസ്ഥാന ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ശുഩാര്വ ടേട്ട രോതിമ 
ഭാനദണ്ഡങ്ങടല ഄെിസ്ഥാനഭാക്കി  പ്് ഴിബജിക്കുന്ന യീതി ഄടുത്ത ഴര്ശം  മുതല്  
പ്രാഫറയത്തില്  ഴരുത്തുന്നതിനും തീരുഭാനിചൄ. 
 ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ശുഩാര്വഔ്  ഇ ഴര്ശം മുതല്  നെപ്പാക്കുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ് 
ഷംസ്ഥാന ഭന്ത്രിഷബ കനയകത്ത തീരുഭാനടഭടുത്ത ഴിശമഭാമതിനാല്  ആത് 
ഭന്ത്രിഷബയുടെ ഄംഖീഔായത്തിനു കൂെി ഷഭര്പ്പിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. തകേവഷവമംബയണ 
ഴകുപ്പില്  നി.ം റബിചൃ പമല്  ഫഹു. ധനഴകുപ്പുഭന്ത്രിക്ക് ഷഭര്പ്പിചൃിട്ടു്് എന്ന് ധനഴകുപ്പ് 
ഄഡീ.ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. ഔാറതാഭഷടഭാളിഴാക്കി ഭന്ത്രിഷബയുടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് 
നല്ഔാ   കമാഖം തീരുഭാനടഭടുത്തു. 
 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 
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2.3.3 കണ്ഡിഔ 3.7 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KSEB, KWA, GWD നിര്മ്മിതികഔന്ദ്ര കഩാലള്ള സ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഴളി ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തിഔ്  ടേയ്യു.്്. ഇ ഏജ ഷിഔ്ക്ക് തുഔ മു കൂരാമി 
ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേട്ടാണ് പ്രഴര്ത്തി നെപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാല്  തുഔ ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തു 
ഔളിഞ്ഞ് ഩറകപ്പാഴും ഴര്ശങ്ങ്  ഔളിഞ്ഞാണ് പ്രഴര്ത്തി  പൂര്ത്തിമാക്കുന്നത്. ആങ്ങടന 
ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേട്ട തുഔ ഈഩകമാഖിക്കടപ്പൊടത ആത്തയം ഏജ ഷിഔലില്  ഔിെക്കുന്നത് 
നിമന്ത്രികക്ക്തു്്.  

 2017-18 മുതല്  പൂര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിഔളുടെ ഴിവദാവംങ്ങ്  
തയ്യാരാക്കാ   ജില്ലാ ഔലക്ടര്  പ്രകതയഔഭാമി ആെടഩെണം. ജില്ലാതറത്തില്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ കനതൃതവത്തില്  KSEB, KWA, GWD, ഭറ്റ് ഷഭാന ഏജ ഷിഔ്  
എന്നിഴരുടെയും, തകേവബയണ സ്ഥാഩന ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാര്, ടഷക്രട്ടരിഭാര്  എന്നിഴരുടെയും 
കമാഖം ഴിലിചൃ് കേര്ത്ത് കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവകയിക്കണം. ജില്ലാ ഔലക്ടര്ക്കുകഴ്ി ഇ 
ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ലാതറത്തില്  കക്രാഡീഔയിചൃ് നല് ഔാ   ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷര്ഭാടയ 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷര്ഭാര്  നല്ഔിമ രികപ്പാര്ട്ട് കക്രാഡീഔയിചൃ് കേറ്റ് 
ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം േീപ് നല്ഔി. ഴിവദാംവം താടള 
കേര്ക്കു.. KSEB, KWA, GWD എന്നീ സ്ഥാഩനകഭധാഴിഔളുടെ കൂെി ഷാന്നിധയത്തില്  ആത് 
കമാഖം ഄഴകറാഔനം ടേയ്തു.  

  പൂർത്തിമാക്കാത്ത ടഡകപ്പാഷിറ്റ് പ്രവൃത്തിഔളുടെ ഴിഴയം (തുഔ റക്ഷം) 

 ജില്ല  
ഴകുപ്പിടെ 
കഩയ് 

2016-17 ഴടയ 
2017-18 

2018-19 2019-20 2020-21 അടഔ 

എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ എണ്ണം തുഔ 

തിരുഴനന്തരോയം  

KSEB 
42 74.01 29 450.34 26 127.33 29 191.88 31 60.94 

157 904.51 

KWA 
68 70.90 68 98.06 58 107.37 55 410.79 79 677.33 

328 1364.45 

GWD 
10 8.43 12 51.91 9 48.40 20 11.21 19 56.61 

70 276.57 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

ടഔാല്ലം  

KSEB 
2 26.14 0 0 0 0 9 59.78 2 16.07 

13 101.99 

KWA 
3 67.85 2 18.80 11 196.26 4 50.00 30 462.82 

50 795.73 

GWD 
0 0 0 0 1 13.24 0 0 11 54.70 

12 67.94 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
1 15.00 2 64.26 2 197.85 1 64.00 5 99.3 

11 441.04 

ഩത്തനംതിട്ട  

KSEB 81 226.83 70 278.75 55 188.49 68 205.11 103 295.07 377 1194.25 

KWA 46 319.48 52 466.56 88 382.39 76 350.00 133 931.46 395 2449.89 

GWD 
11 7.77 2 8.44 8 33.60 10 93.85 17 99.19 

48 242.85 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
1 0.79 3 8.80 3 7.70 1 1.50 2 12.95 

10 31.74 

അറപ്പുള  
KSEB 19 95.13 20 233.76 25 195.81 33 127.18 37 270.90 134 922.79 

KWA 23 246.90 26 296.19 17 21.50 23 256.20 83 708.33 172 3657.63 
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GWD 
13 146.01 6 7.17 2 19.60 3 20.70 11 153.84 

35 347.31 

Nirmithi 
1 39.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 39.00 

Others 
1 14.00 9 71.82 6 64.33 4 53.53 4 96.62 

24 300.30 

കഔാട്ടമം  

KSEB 
18 77.30 60 38.02 50 124.77 109 207.90 66 162.81 

303 4374.78 

KWA 
14 299.87 20 960.91 40 306.51 37 339.91 98 580.52 

209 2487.72 

GWD 
11 219.09 34 221.81 49 157.45 40 102.23 68 263.68 

202 964.26 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00 

2 5.0 

Others 
6 54.40 0 0 3 15.66 5 84.30 6 64.97 

20 1800.33 

ആടുക്കി  

KSEB 
5 321.48 7 12.69 12 29.87 12 48.79 7 31..42 

43 125.98 

KWA 
14 14.80 7 92.40 6 20.38 9 30.09 72 204.35 

108 278.87 

GWD 
1 6.27 2 2.00 2 2.72 0 0 24 53.38 

29 64.37 

Nirmithi 
1 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 9.00 

Others 
0 0 0 0 4 141.12 2 0.80 56 20.25 

62 162.16 

എരണാകുലം  

KSEB 
18 81.60 26 93.26 27 131.26 29 99.41 47 135.50 

147 541.03 

KWA 
27 150.17 34 309.54 63 234.05 51 303.70 82 1206.34 

257 2203.80 

GWD 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 

Nirmithi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Others 
1 15.00 3 1110.00 2 19.00 2 157.0 2 13.62 

10 1314.62 

തൃശൂർ  

KSEB 
0 0 0 0 0 0 0 0 16 91.85 

16 91.85 

KWA 
26 243.93 3 18.37 7 19.28 16 81.17 23 121.84 

75 484.59 

GWD 
0 0 1 5.00 38 183.94 28 173.72 52 248.20 

119 610.86 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

ഩാറക്കാെ്  

KSEB 
3 11.73 3 41.07 4 24.43 10 61.77 21 115.54 

41 254.54 

KWA 
7 71.67 14 215.65 33 305.10 28 180.39 71 581.36 

153 1354.17 

GWD 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.78 

1 11.78 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 2 4.50 0 0 

2 4.50 

Others 
0 0 0 0 0 0 7 29.28 5 39.87 

12 69.15 

ഭറപ്പുരം  

KSEB 
0 0 1 19.28 0 0 3 13.47 33 145.32 

37 178.07 

KWA 
3 13.37 2 44.34 8 111.70 38 178.74 89 464.41 

140 812.56 

GWD 
9 4.42 7 3.00 5 1.38 4 9.43 8 3.93 

33 22.16 

Nirmithi 
0 0 4 120.00 1 32.00 14 395.50 11 257.96 

30 769.46 

Others 
0 0 4 120.00 1 32.00 14 395.50 11 257.96 

30 769.46 

കഔാളികക്കാെ്  

KSEB 
0 0 3 11.17 3 56.97 5 27.54 11 283.17 

22 378.85 

KWA 
2 59.00 9 9.13 11 79.89 9 3.87 26 233.09 

57 384.98 

GWD 
0 0 0 0 1 0 2 3.04 9 7.6 

12 10.64 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
12 42.40 8 55.21 14 149.41 16 418.38 24 248.96 

74 914.36 
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ഴമനാെ്  

KSEB 0 0 0 0 0 0 0 0 13 60.71 13 60.71 

KWA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 118.25 12 118.25 

GWD 
0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.43 

6 11.43 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50 

1 1.50 

ഔണ്ണൂർ  

KSEB 
0 0 1 274.27 5 215.94 4 37.93 1 390.20 

11 918.34 

KWA 
2 .98 1 5.50 3 53.00 6 15.00 23 522.20 

35 596.68 

GWD 
0 0 0 0 2 1.83 1 1.48 22 38.14 

25 41.45 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.84 

1 2.84 

Others 
0 0 0 0 1 188.52 0 0 1 

2000.00 
 

2 2188.52 

ഔാഷർകഔാെ്  

KSEB 
0 0 0 0 0 0 0 0 

11 85.45 11 85.45 

KWA 9 220.05 1 30.50 8 165.81 0 0 13 262.89 31 679.25 

GWD 
1 3.93 6 23.85 1 4.22 4 4.80 32 55.77 

44 92.57 

Nirmithi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Others 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 193.26 

11 193.26 

  TOTAL 
512 2960.43 563 9572.65 715 8121.59 843 5333.40 1655 13594.12 4288 39582.19 

  
 

ഏജ ഷി തിയിചൄള്ള ഴിവദാംവം താടള കേര്ക്കു.. 
 

പൂര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുഔളുടെ ഴിഴയം - ഷംക്ഷിരൂപം 

ഴകുപ്പിടെ

കഩയ് 

ഴര്ശം അടഔ 

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

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

KSEB 188 595.95 220 5216.59 207 1094.88 311 1080.77 399 2144.96 1325 10133.15 

KWA 244 1778.98 239 2482.78 353 4131.74 352 2199.87 834 7075.21 2022 17668.59 

GWD 56 395.91 71 323.18 118 466.38 112 520.46 280 1058.26 637 2764.20 

NIRMITHI 

KENDRA 
2 48.00 4 120.00 1 32.00 16 364.00 14 265.80 37 829.80 

Other 

Agencies 
22 141.59 29 1430.09 36 2396.59 52 1168.29 128 3049.89 267 8186.45 

അടഔ 512 2960.43 563 9572.65 715 8121.59 843 5333.40 1655 13594.12 4288 39582.19 

 
 ജില്ലഔലില്  നി.ം റബിചൃ ഴിഴയങ്ങളും KWA, KSEB, GWD  എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
കഭധാഴിഔ്  കമാഖത്തില്  ഄഴതയിപ്പിചൃ ഴിഴയങ്ങളും തമ്മില്  ടഩാരുത്തടപ്പടുന്നിടല്ലന്ന് 
കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവകയിക്കാ   ഇ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
കഭധാഴിഔടല ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഄതിനാമി അഴവയഭാമ ഷസാമങ്ങ്  ടേയ്യാ   
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ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  എന്നിഴടയ 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതിടെ ഴിവദാംവം താടള ഩരയുന്ന യീതിമില്  ഄതത് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ്  (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 
നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര് ) ഗൂഖി്  ശീറ്റില്  കവകയിചൃ് ഄടുത്ത 
രുഭാഷത്തിനഔം KWA, KSEB, GWD കഭധാഴിഔ്ക്കും  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  
േര്ചൃ ടേയ്യാനാമി രികപ്പാര്ട്ട് കക്രാഡീഔയിക്കാ   എഷ്.അര്.ജിക്കും നല്ഔണം. ഴിഴയങ്ങ്  
താടള ഩരയുന്ന യീതിമില്  കവകയിക്കണം. കവകയിക്കുന്ന ഴിഴയങ്ങ്  ഴിവദഭാമി 
ഩയികവാധിചൃ് ഄന്തിഭ ഴിഴയങ്ങ്  KWA, KSEB, GWD  2 ഭാഷത്തിനഔം നല്ഔണം. 
    

തുെങ്ങാത്തതും പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതുഭാമ ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുഔളുടെ ഴിഴയം 

 

ജില്ല 

ഏജ ഷി

യുടെ കഩയ് 

മു   ഴര്ശങ്ങ 
ലിടറ പ്രഴര്ത്തി 
ഔ്  

ഴര്ശം അടഔ 

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

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുഔ 

(റക്ഷം) 

 KSEB             

 KWA             

 GWD             

 NIRMITHI 
KENDRA 

            

 Other 
Agencies 

            

 അടഔ             

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

2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്  

4) രാഭിഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
 

2.3.4 കണ്ഡിഔ 3.15 
ഩദ്ധ്തി നിര്വസണ ഄഴകറാഔനം ഔായയക്ഷഭഭാക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  
ഴകുപ്പ് കഭധാഴിഔ്  (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിഔഷന 
ഔമ്മീശണര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്) ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി 
ഴിറമിരുത്തണം. ജില്ലാതറത്തിലം കലാക്ക് തറത്തിലം നെത്തുന്ന ഄഴകറാഔനം 
പ്രകതയഔഭാമി ഴിറമിരുത്തണം. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ അബിമുകയത്തില്  ജില്ലാ 
തറത്തില്  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി ഔായയക്ഷഭഭാക്കണം. ഒകയാ കലാക്ക് തിയിചൃ് കലാക്കുതറ 
ഄഴകറാഔനം നെത്തണം. ഒണ്സറനാമാലം കനയിട്ടുള്ള ഄഴകറാഔനത്തിറാമാലം 
ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩ്ട്ടി ഡമരക്ടര്, ഄഡീശണല്  
ടഡഴറപ്ടഭെ് ഔമ്മീശണര്  (ജനരല്) എന്നിഴര്  കൃതയഭാമി ഩടെടുക്കണം. ഒകയാ രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തിടറയും പ്രഷിഡന്റു കഭാരും ടഷക്രട്ടരിഭാരും ഄെക്കം എല്ലാ നിര്വസണ 



11 
 

ഈകദയാഖസ്ഥരും നിര്ഫന്ധഭായും ഩടെടുക്കണം. ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടറ പ്രശ്നങ്ങ്  
ഩയിസയിക്കാ   ജില്ലാതറത്തില്  നെഩെിയു്ാഔണം. ഔളിഴതും കമാഖത്തില്  ജില്ലാ ഔലക്ടര്  
ഩടെടുക്കാ   ശ്രഭിക്കണം. കലാക്ക്തറ ഄഴകറാഔനത്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄംഖങ്ങ്  ഩടെടുക്കാ   ശ്രഭിക്കണം. ഄതിനാമി ചുഭതറ ഴീതിചൄ നല്ഔണം. ഒകയാ 
ഄഴകറാഔനത്തികെയും രികപ്പാര്ട്ട് ഩയികവാധിചൃ് നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഔളുടെ ഄഴകറാഔനം ജില്ലാതറത്തില്  പ്രകതയഔഭാമി ഴിലിക്കണം. കഔാര്പ്പകരശനുഔളുകെയും 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുകെയും ജില്ലാതറത്തില്  ഄഴകറാഔനം ടേയ്യണം. 
 ഇ ഄഴകറാഔനങ്ങ്  കക്ടാഫര്  ആരുഩകതാടെ പൂര്ത്തിമാക്കണം. ആത് കേറ്റ്  
ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീപ് പ്രകതയഔഭാമി കഭാണിറ്റര്  ടേയ്യണം. ജില്ല 
തിയിചൃ് കക്രാഡീഔയിചൃ രികപ്പാര്ട്ട്  േീപ് കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് നല്ഔണം.  
 ആതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔളും കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് േീം ം 
നല്ഔി. 
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറുടെ രികപ്പാര്ട്ട് 

 രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  ജില്ലാ കലാക്കുതറ ഄഴകറാഔനങ്ങളുടെ രികപ്പാര്ട്ട്   
ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  ഩയികവാധിചൄ എ.ം ആതിനാമി 2021 കക്ടാഫര്  7,8 തീമതിഔലില്  
പ്രകതയഔ കമാഖം കൂെിടമ.ം രാഭഴിഔഷനഔമ്മീശണര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 

നഖയഔായയഡമരക്ടറുടെ രികപ്പാര്ട്ട് 

 നഖയഷബഔളുടെ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണം  പ്രകതയഔഭാമി കഭാണിറ്റര്  ടേയ്യു.ട്ന്ന് 
നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 21.10.2021 ന് ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  നഖയഔായയ 
ഡമരക്ടര്  പ്രകതയഔഭാമി ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി ഄഴകറാഔനം ടേയ്തു.  

കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം േീപിടെ രികപ്പാര്ട്ട് 

 ജില്ലാ കലാക്കുതറ ഄഴകറാഔനത്തില്  ഴന്നതും ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  ആെടഩെല്  
അഴവയഭാമതുഭാമ ഴിശമങ്ങ്  ഴിവദഭാക്കി രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔിമിട്ടു്്. ഄതില്  
പ്രധാനഭാമഴ താടള ഩരയുന്നഴമാണ്. 

 ടഔല്കട്രാണ്  ഴളി ഩര്കചൃയ്ഷ് ടേയ്യുന്ന ഈഩഔയണങ്ങ്  ഷസലോ ടേയ്യുന്നതിന് 
ഴലടയമധിഔം ഔാറതാഭഷം കനയിടു.. 

 എം.ഩി.റാഡ്ഷ്, എം.എല്.എ എഷ്.ഡി.എപ് പ്് എന്നിഴമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി 
നെപ്പിറാക്കുന്ന സസഭാേ്, ഭിനിഭാേ് സററ്റുഔളുടെ ടഭമിെന ഷ് അെ് ഄഩ് 
ഔീപ്പ്, ആല്ക്ട്രിഷിറ്റി ോര്ജ് എന്നിഴ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴസികക്ക്ിഴരുന്ന 
തിനാല്  ഴറിമ ഷാമ്പത്തിഔ ഫാധയതയ്ക്ക് ഔായണഭാകു.. 

 ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി., ടഔ.ഡബ്ലിയു.എ, രയ്് ഴാട്ടര്  എന്നിഴിെങ്ങലില്  തുഔ 
ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേട്ട് നെപ്പിറാകക്ക് കപ്രാജക്ടുഔളുടെ എേികഭറ്റ് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി 
റബിക്കുന്നില്ല. തുഔ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേട്ട് ഔളിഞ്ഞാല്  നിര്വസണം ഷഭമഫന്ധിതഭാമി 
പൂര്ത്തീഔയിക്കുന്നില്ല. ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഄെിസ്ഥാന ഴിസിതവം പ്രകതയഔ ഈകേവ 
രാന്റു കം ഴഔമിരുത്തിമിട്ടുള്ള കപ്രാജക്ടുഔലാണ് ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി, ടഔ.ഡബ്ലിയു.എ, 
രയ്് ഴാട്ടര്  എന്നീ ഴകുപ്പുഔ്ക്ക് ഈള്ളത്. അമതിനാല്  ധനഔായയ ഔമ്മീശ   
ഴിസിതത്തില്  ടേറഴിനടത്ത ആത് ഷായഭാമി ഫാധിക്കു.. 

 ആ-രാംഷവയാജ് – ഩി.എപ്.എം.എഷ് ആെര്ടപയ്ഷ് ഴളി ധനഔായയ ഔമ്മീശ   
ഴിസിതം ഴഔമിരുത്തിമ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ടേറഴ് കയകടപ്പടുത്തുന്നതിന് 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ബുദ്ധ്ിമുട്ട് കനയിടു.്്. പ്രശ്നഩയിസായത്തിനാമി 
ഷാകെതിഔ ഷസാമം മഥാഷഭമം റബിക്കുന്നില്ല. ഡി.ഩി.ഷി തറത്തില്  ഷാകെതിഔ 
ഷസാമം നല്കുന്നതിനുള്ള ടെനികിക്കല്  ഔമ്മിറ്റി രൂഩീഔയികക്ക്താണ്. 

 എ.ഫി.ഷി ഩയിഩാെി കുടുംഫശ്രീ മുകകന നെത്തുന്നത് നിര്ത്തിടഴകുന്നതന്നതിനു നിറഴില്  
ഫഹു.സസകഔാെതി ഈത്തയഴ് നിറനില്ക്കുന്നതിനാല്  നിര്ഴസണത്തില്  തെസ്സം 
കനയിടു.. ഄഡവകക്കറ്റ് ജനരറിടെ ശ്രദ്ധ്മില്  ടഔാണ്ടുഴന്ന് കഔഷിടറ നെഩെിഔ്  
തവയിതടപ്പടുത്തണം. 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഡി.ഷി.ഷി, ഷി.എപ്.എല്.റ്റി.ഷി എന്നിഴയുടെ 
നെത്തിപ്പുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് ടേറഴാമ തുഔ ഡി.ഡി.എം.എ മില്  നിന്ന് ഭാരി 
നല്കുന്നില്ല. 

 നിറാഴ് കപ്രാജക്ടുഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് ടഔ.എഷ്.ആ.ഫിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം 
ഭന്ദഖതിമിറാമതിനാല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് പ്രാകമാഖിഔ ബുദ്ധ്ിമുട്ടു 
കനയിടു..  നിറാഴ് ഩദ്ധ്തിമില്  സററ്റുഔളുടെ ഗുണകഭേ ഈരപ്പുഴരുത്തണം 
ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔ്  ഔായയക്ഷഭഭാക്കണം. 

 ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തില്  ഩിന്നില്  നില്ക്കുന്ന തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  
ഗുണകബാക്തൃ റിേ് ആനിയും നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്ക് റബയഭാക്കിമിട്ടില്ല. 

 കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായിടെ ജറജീഴ   ഭിശ   ഩദ്ധ്തി ഴരുടഭന്ന ധായണമില്  ഄെിമന്തിയ 
പ്രാധാനയമുള്ള ഩറ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔളും ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറ്റി നെപ്പിറാക്കുന്നില്ല. 

 കസാംകഔാ, ഓശധി, ടഔ.എം.എഷ്.ഷി.എല്  എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം 
ഭരു.ഔ്  റബിക്കുന്നതിന് ഔാറതാഭഷം ഈ്ാകു..  

 ഔമ്പ്ട്ടര് CPRCS ഴളി റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങാ   ഔാറതാഭഷമു്ാകുന്നതിനാല്  
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഷാധിക്കുന്നില്ല. 

 ജറജീഴ   ഭിശടെ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി ബീഭഭാമ തുഔ ഄെയ്കക്ക് 
ഷാസേയയം നിറഴില്്. ജറജീഴ   ഭിശ   കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിക്ക് കഔയലാ ഴാട്ടര്  
ഄകതാരിറ്റി തയ്യാരാക്കുന്ന എേികഭറ്റിന് അനുഩാതിഔഭാമ ഴിസിതം ഔട്ത്താ   
തകേവ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിക്കുന്നില്ല. അമതിനാല്  ആത് ഷംഫന്ധിചൃ 
എരിടഭെില്  ഏര്ടപ്പൊ   ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിഭാര്ക്ക് ഷാധിക്കുന്നില്ല.  

 ഭറകമായ രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്കായുള്ള 
ഷാഭരിഔ്ക്ക് പ്രകതയഔ നിയക്ക് നല്ഔണടഭന്ന അഴവയം ഈ്്. 

 ഴനയമൃഖവറയം കനയിടുന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കാമി കഷാലാര്  ടപ ഷിംഖ് 
ഈ്ടപ്പടെയുള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്  ഭാര്ഗകയകമില്   ഈ്ടപ്പടുത്തണം.  

 രോതുതാമി രൂഩീഔയിക്കടപ്പട്ട നഖയഷബഔലില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  
തസ്തിഔ ആല്ലാത്തതിനാല്  ഩദ്ധ്തി നിര്വസണടത്ത ഫാധിക്കു.. 

 ക്ലീ   കഔയല ഔമ്പനി ഭാറിനയം കവകയിക്കുകമ്പാ്  വയിമാമ ഫില്  നല്കുന്നില്ല. 
ഔത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ് ഷാധനങ്ങ്  കവകയിക്കുന്നത്. 
 

 രോതിമ ഭാര്ഗകയക തയ്യാരാക്കുകമ്പാ്  ഩയിഖണികക്ക് ഴിശമങ്ങലികേല്  നെഩെി 
ഷവീഔയിക്കാ   എഷ്.അര്.ജി ടേമര്ഭാടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഭറ്റു ഴിശമങ്ങലില്  തുെര്  
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നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്ഴ ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ്  നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. ആതു 
ഄടുത്ത  കഔാഒര്ഡികനശ  ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തില്  പ്രകതയഔഭാമി ഩയികവാധിക്കുന്നതാണ്.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം, ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2)കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് പ്പിപ്പ്  

2.3.5 കണ്ഡിഔ 4.14   
ഩാരലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാരലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.02.2021 ടറ ഔത്തും ഩാരലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 3.11.2020 ടറ 1 (13)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 392/21,) 
 

 2017-18 ല്  ഴനിതഔ്ക്ക് ടസല്ത്ത് ക്ലഫ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു.. 
തുെര്.ള്ള മൂ. ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഇ കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിമാക്കുഔയും 07.08.2020 മുതല്  
ഩാരലം ഩഞ്ചാമത്ത് കുടുംഫാകയാഖയ കഔന്ദ്രം (FHC) ടഔട്ടിെത്തിനു മുഔലില്  ടസല്ത്ത്  ക്ലഫ് 
അയംബിക്കുഔയും ടേയ്തു. എന്നാല്  FHC ടഔട്ടിെത്തില്  ടസല്ത്ത് ക്ലഫ് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിന് 
അകയാഖയ ഴകുപ്പിടെകമാ ഷര്ക്കായികെകമാ ഄനുഭതി ആല്ലാത്തതിനാല്  പ്രഴര്ത്തനം 
നിര്ത്തിഴക്കാ   ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  നിര്കേവിചൃിട്ടു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  
ടസല്ത്ത് ക്ലഫിടെ പ്രഴര്ത്തനം തുെര്.  ടഔാണ്ടു കഩാഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 തീരുഭാനം -  FHC യുടെ മുഔലില്  ടസല്ത്ത് ക്ല ് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി 
നല്ഔാടഭന്ന് അകയാഖയ ഴകുപ്പ് പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ. ആതനുഷയിചൃ് ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
2.3.6 കണ്ഡിഔ 4.44   
മുക്യി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
മുക്യി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 25.05.21 ടറ A2-5078/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 
(SRG 299/21) 
താടളപ്പരയുന്ന 2019-20 ടറ 5 കപ്രാജക്ടുഔ്  2020-21 ല്  സ്പില്ഒഴരാമി 

ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ആഴ ടെ്ര്  ടേയ്തു ഔയാറുഔായനുഭാമി എരിടഭെ് ഴചൄ. 
ആഴയും 2020-21 ടറ നാല കപ്രാജക്ടുഔളും ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴര്  അക്കി ഈ്ടപ്പടുത്താ   
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩദ്ധ്തിയുടെ  
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് ഴര്ശം 

1 82/20 ഩകന്നയാട്ട് ഔനാല്  ടഔാല്ല േിര 
ഔണക്ഷ   കരാഡ് ൊരിംഖ് 

2019/20 

2 83/20 ചൂല ആല്ലത്ത് കഩാമില്  ഄംഖനഴാെി 
കരാഡ് ൊരിംഖ് 

2019/20 

3 84/20 കഖാഩാറ   ഩീെിഔ മൂചൃികറാട്ട് ഴമല്  
കരാഡ് ൊരിംഖ് 

2019/20 

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

2020/21 

5 146/21 അയുര്കഴദ ഡിടസ്പ ഷരിക്ക്  
ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔ്  

2020/21 

6 246/21 കെക്ക് എ കേക്ക് - ടഩാതു വയോറമ 
നിര്മ്മാണം 

2020/21 



14 
 

 
 

 
 
 

 

2019-20 ല്  ആത്രമധിഔം കപ്രാജക്ടുഔ്  ഴിട്ടുകഩാമതു ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദീഔയണം 

തൃരൂപിഔയഭല്ലാത്തതിനാല്  ആതു ഩയികവാധിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറ 

ടപ്പടുത്തി. ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി. 

1) കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാക്കുന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥ   

അഴവയടപ്പൊത്തതിനാറാണ് സ്പില്  ഒഴരാക്കാ   ഴിട്ടുകഩാമടത.ം ആത് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ ബാഖത്തുനി.ം എഞ്ചിനീമരിംഖ്  ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ 

ബാഖത്തു നി.മു്ാമ ഴീഴ്ചമാടണന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 

2) മുഔലില്  ഩരഞ്ഞഴമില്  ക്രഭ നമ്പര്  1,2,3,9 (കപ്രാ.നം.82/20, 83/20, 84/20, 147/20) 

എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔ്  ആതിനഔം പൂര്ത്തിമാമി. ഄതിനാല്  ആഴ സ്പില്  ഒഴരാമി 

ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി നല്ഔാവന്നതാടണന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

ഄരിമിചൄ.  

തീരുഭാനം:-  ആത് കമാഖം ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൄ. ബയണഷഭിതി സ്പില്  ഒഴരാമി 

തുെയാ   തീരുഭാനിചൃതിനാല്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 9 കപ്രാജക്ടുഔളും സ്പില്ഒഴരാമി 

തുെയാ   ഄനുഭതി നല്കു.. അഴവയഭാമ നെഩെി ഐ.ടഔ.എം. എസികിഔുട്ടീഴ് 

ഡമരക്ടര്  ഷവീഔയിക്കണം.  

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) എസികിഔ്ട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടഔ.എം.  

 
2.3.7 കണ്ഡിഔ 4.45   
സഫഷണ്ഴാറി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കിജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 03.07.2021 ടറ ഔത്തും സഫഷണ്ഴാറി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 19.3.2021 ടറ 4(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 

261/21 – CC / 143/21)  
 

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

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 4,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – കതനീചൃ ഴലര്ത്തല്  
 

ഩഞ്ചാമത്തില്  കതനീചൃകൃശിക്കാമി ടഩട്ടിക്കു ഩഔയം ഭണ്ണുടഔാണ്ടുള്ള കൂടുഔ്  

ഈഩകമാഖിക്കുന്നതിനു കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്കു നല്ഔിമിട്ടു്്. 

ആഴിടുടത്ത ഔാറാഴസ്ഥമില്  ടഩട്ടിഔലിടറ കതനീചൃ കൂടുഴിട്ടു കഩാകു.ടഴ.ം 

ഭണ്ണുടഔാണ്ടുള്ള കൂടുഔ്  ഔര്ശഔര്ക്ക് കൂടുതല്  പ്രകമാജനഔയടഭ.ം ഄരിമിചൃിയിക്കു.. 

7 248/21 സ്കൂളുഔലില്  കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം 2020/21 

8 167/20 ആല്ലത്ത് ടഩാമല്ടഷെര്  നമ്പര്  
ഄംഖനഴാെിടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം 

2019/20 

9 147/20 ഒപീഷ് ഷയഔയയം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുന്ന 
പര്ണിചൃര്  ഔയാഫി   ഷയഔയയം 

2019/20 
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ഄതിനാല്  ഷാധായണ കതനീചൃടപ്പട്ടിക്കു ഩഔയം ഭണ്ണുടഔാണ്ടുള്ള കൂടുഔ്  ഈഩകമാഖിക്കാ   

ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 തീരുഭാനം – ആതു ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ് ഷാകെതിഔഭാമി ഈഩകമാഖ 

 കമാഖയഭാടണന്ന് പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷര്  ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തുഔ  മാടണെില്  ഭണ്ണ് 

ടഔാണ്ടുള്ള കൂടുഔ്  ഈഩകമാഖിക്കാ   ഄനുഭതിനല്കു.. ഔാറതാഭഷം കൂൊടത ആടുക്കി 

പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷര്  ഩയികവാധിചൃ് തീരുഭാനടഭടുക്കണം. ജില്ലാ അസൂത്രണ 

ഷഭിതിക്ക് ഈേിതഭാമ തീരുഭാനം എടുക്കാവന്നതാണ്.   

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

2)പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷര്, ആടുക്കി 
 
2.3.8 കണ്ഡിഔ 4.48  
ആെഭറക്കുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 03.07.2021 ടറ ഔത്തും ആെഭറക്കുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 12.02.2021 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 257/21 – 

CC/122/21))  
 

 

ജനഔീമാസൂത്രണഭാര്ഖകയക പ്രഔായം ഒകയാ കഭകറകുന്നതം ഴഔമിരുകത്ത് തുഔ 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഈമര്ന്ന ഩയിധി, കുരഞ്ഞ ഩയിധി നിത്തമിചൃിട്ടു്്. ആെഭറക്കുെി 
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രകതയഔ ഷാസേയയം ഔണക്കിടറടുത്ത് ഩത്താത്തറ കഭകറയ്ക്ക് 
ഴഔമിരുത്താവന്ന ഈമര്ന്ന ഩയിധിയും (30 വതഭാനം) ഈല്പാദന കഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുകത്ത് 
കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും (30 വതഭാനം) ളിഴാക്കി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

2019-20, 2020-21 ഴര്ശം കഭകറാ ഴിബജന ത്തില്  ആലവ നല്ഔിമിട്ടു്ാമ ഭാറ്റം 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ 
ഴിബാഖം േീപിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു ഩയിഖണിക്കും. 
ഒകയാ കഭകറകുന്നതം ഇ ഴര്ശങ്ങലില്  ഴഔമിരുത്തിമ തുഔയും ടേറവം ഐ.ടഔ.എം. 
ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് േീപിനു നല്ഔണം.  

ആതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് േീപ് നല്ഔി.  

രികപ്പാര്ട്ട് – രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കരാഡ് ഄെക്കമുള്ള ഩത്താത്തറകഭകറയുടെ 
ഄഩയയാരൂപത ഩയിഖണിചൃ് ഇ ഴര്ശം കൂെി കഭകറാ ഴിബജനത്തില്  ആലഴ് 
ഄനുഴദികക്ക്താടണന്ന് കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം 
േീപ് ശുഩാര്വ ടേയ്തു.  

 

തീരുഭാനം:-  ഇ ഴര്ശം കൂെി ഈല്പാദനകഭകറയ്ക്ക് ഴഔമിരുകത്ത് കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും 
ഩത്താത്തറകഭകറയ്ക് ഴഔമിരുത്താവന്ന ഈമര്ന്ന ഩയിധികുന്നതം ആലവ നല്കു.. എന്നാല്  ഭറ്റു 
കഭകറാ നിഫന്ധനഔ്ക്ക് നിത്തമിചൃിരുന്ന ഩയിധി ഩാറികക്ക്താണ്. തുെര്  നെഩെി 
ഐ.ടഔ.എം. എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഷവീഔയിക്കണം. 

  
 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എസികിഔ്ട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം. 
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2.3.09കണ്ഡിഔ 4.50  
ടഴചര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കഔാട്ടമം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 09.07.2021 ടറ ഔത്തും ഄനുഫന്ധ കയകഔളും  (SRG 

334/21 – CC/162/21))  
 

 

ടഴചര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കരാഡ് പ്രഴര്ത്തിഔ്ക്ക് അഴവയമുള്ള രാഴല്  ഭണ്ണ് 

റബയഭാക്കുന്നത് ടഴട്ടയ്ക്കല്  (എരണാകുലം ജില്ല) നീണ്ടൂര്  (കഔാട്ടമം ജില്ല) എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില്  

നിന്നാണ്. ആത് ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്തുകമ്പാ്  950/m3 അണ് ടേറഴ്. എന്നാല്  സപ്രഷ് 

കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിടറ ഄനുഴദനീമ നിയക്ക് 428.15/ m3 ഭാത്രഭാണ്. കുട്ടനാെ് പ്രകദവഭാമ 

കുഭയഔം, ഄയ്മനം, തിരുഴാര്പ്പ്, അര്പൂക്കയ എന്നീ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  രാഴല്  ഭണ്ണിന് 

പ്രകതയഔ നിയക്ക് ഄനുഴദിചൄ നല്ഔിമിട്ടു്്. ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിനു പ്രകതയഔം നിയക്ക് 

ഄനുഴദിചൄ നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

ആതുഩയികവാധിചൃ് തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട്  നല്ഔി. 

രികപ്പാര്ട്ട് – രു ഔ്ഫിഔ് ഭീറ്റര്  ഭണ്ണിന് 400/- രൂഩയും മഥാര്ഥ ഔണ്ഴമ ഷ്  

ോര്ജ്ജം (ഩയഭാഴധി 25 ഔി.ഭി) ഄനുഴദിക്കാവന്നതാടണന്ന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 

േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൄ. ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപ്പം സഴക്കം കലാക്കിടറ 

തറമാളം, റ്റി.ഴിരോയം, ഈദമനാരോയം, ഭരഴ   തുരുത്ത്, ടേമ്പ് എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തുഔ്ക്കും ഇ നിയക്ക് ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്   ഄരിമിചൄ. 

തീരുഭാനം – േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ടില്  ഩരയുന്ന നിയക്കിന് ഄനുഭതി 

നല്കു.. ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപ്പം മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കും ഇ 

നിയക്ക് നല്ഔാവന്നതാണ്. ധനഴകുപ്പിടെ കൂെി ഄനുഭതി കഴണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പ് 

പ്രതിനിധി അഴവയടപ്പട്ടതിനാല്  ആതിടെ ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് ധനഴകുപ്പിനു നല്ഔാ   

തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.    
 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് 

3) ധനഴകുപ്പ് 
 
2.3.10കണ്ഡിഔ 4.73  
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 31.08.2021 ടറ P1/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 31.05.2021 ടറ 16(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം     

(SRG  419/21 )  
 

 
 

 

ടഔാഴിഡ് 19 ടെ ഩത്താത്തറത്തില്  CFLTC യും DCC യും തുെങ്ങുന്നതിടെ 

ബാഖഭാമി താടള ഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തിഔ്  ഄെിമന്തിയഭാമി നെപ്പിറാകക്ക് ഷാസേയയം 

ഴ.. നിറഴില്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഷിഴില്  ഴര്ക്കുഔ്  ടേയ്യുന്ന ഔയാര്ഔായില്  നിന്ന് 

എേികഭറ്റ് പ്രഔായം ഔവകട്ടശ   / ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങി കുരഞ്ഞ കരറ്റ് കയകടപ്പടുത്തിമഴടയ 



17 
 

ടഔാ്് പ്രഴര്ത്തി ടേയ്യിപ്പിചൄ. ഔയാറുഔായന് ഇ പ്രഴര്ത്തിയുടെ ഫില്  തുഔ നല്ഔാ   

ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഴിഴയം 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് ഄെെല്  

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

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

3 181/22 മുെവൂര്  ഔമ്മ്ണിറ്റി സാ്  വയോറമ 
നഴീഔയണം 

4,50,000/- രൂഩ 
(CFC Tied) 

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

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

 

 
 

 

 ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.. േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി.  
 
രികപ്പാര്ട്ട് -ഷി.എപ്.എല്.റ്റി.ഷി തുെങ്ങുന്നതിന് ടഔട്ടിെങ്ങ്  നഴീഔയണം നെത്തുന്നതിന് 
കഴ്ി ഄഞ്ചു ഩദ്ധ്തിഔ്ക്ക് എേികഭറ്റ് ഭാനുഴറാമി തയ്യാരാക്കി എല്.എഷ്.ജി.ഡി 
ഄഷിേെ് എസികിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഷാകെതിഔഭാനുഭതി നല്ഔിമിട്ടു്്. 
ഄെിമന്തിയഭാമി പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീഔയികക്ക്തിനാല്  ഔയാറുഔായില്  നിന്ന് ഔവകട്ടശ   
ക്ഷണിചൃ് ഏറ്റവം കുരഞ്ഞ നിയക്ക് ഔവാട്ട് ടേട്ട ഔയാറുഔായനുഭാമി ഔയാരില്  ഏര്ടപ്പട്ടു, 
സഷറ്റ്  സാെ് ഒഴര്  ടേയ്തു. ഒഴര്ഷിമര്, ഄഷിേെ് എസികിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്, 
ഄഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  എന്നിഴരുടെ കഭല്കനാട്ടത്തില്  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീഔയിചൄ 
എം.ബുക്ക് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. 
 

തീരുഭാനം – തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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3. ടഩാതുഴിശമങ്ങ്  
 

3.1) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി രൂഩീഔയണ പ്രക്രിമ ഷംസ്ഥാനത്തു 

ഡിഷംഫര്  ഄഴഷാനം അയംബിചൃ് ടപബ്രുഴയി ഄഴഷാനകത്താടെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി 

ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്കു  ഷഭര്പ്പിക്കുന്ന യീതിമാണ് നിറനില്ക്കുന്നത്. എന്നാല്  കഔന്ദ്ര 

ഷര്ക്കാര്  ധനഔായയഔമ്മീശ   രാന്റു കഩകമാഖിചൄള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്  ടഷപ്റ്റംഫരില്  അയംബിചൃ് 

ജനുഴയി 31 – നു പൂര്ത്തിമാകുന്ന ഔറ്ര്  അണ് ഷവീഔയിചൃിട്ടുള്ളത്. ധനഔായയഔമ്മീശ   

രാന്റു കഩകമാഖിചൄള്ള ഩദ്ധ്തിഔളും ഷംസ്ഥാനത്ത് ഷാധായണ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി 

തയ്യാരാക്കുന്ന ഔറ്ര്  പ്രഔായം (ഡിഷംഫരില്  തുെങ്ങി ടപബ്രുഴയി ഄഴഷാനം ഩദ്ധ്തി 

ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക്കു ഷഭര്പ്പിക്കല്) നെത്താ   ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ഷംസ്ഥാന 

ഷര്ക്കാര്  കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കായികനാൊഴവയടപ്പട്ടുടഴെിലം ആതികേല്  ഭറുഩെി റബിചൃില്ല. എന്നാല്  

ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം ആതിന് പ്രകതയഔാനുഭതി കഔന്ദ്രഷര്ക്കാര്  നല്ഔിമിരു.. 

ഷംസ്ഥാനത്തിടെ അഴവയം കഔന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  ഩയിഖണിചൃ് ഄരിമിപ്പു റബിക്കാത്ത 

ഷാസേയയത്തില്  ഷി.എപ്.ഷി രാന്റു കഩകമാഖിചൄള്ള ഩദ്ധ്തി രൂഩീഔയണം ആകപ്പാ്  തടന്ന 

അയംബിക്കണം. ഄങ്ങടനടമെില്   കഔന്ദ്രധനഔായയഔമ്മിശ   രാെ് ഈഩകമാഖിചൄള്ള 

ഩദ്ധ്തിഔ്ക്ക് (CFC Sub Plan) ഭാത്രഭാമി പ്രകതയഔ ഴിഔഷനടഷഭിനാര്  ഡിഷംഫരില്  

തടന്ന കേര്ന്ന് തുെര്  നെഩെിഔ്  ഷവീഔയിക്കണം. കഔയലത്തില്  രാഭഷബഔ്  ഴാര്ഡ് 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നെക്കുന്നതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  നെത്തുന്ന ഴിഔഷന 

ടഷഭിനാര്  രാഭഷബമാമി ഩയിഖണിക്കാം. എന്നാല്  രാഭഷബാ ഩൊലിത്തം കൂെി 

കേര്ക്കണം. കപാകട്ടാ ഈ്പ്പടെയുള്ള ഴിഴയങ്ങ്  കഩാര്ട്ടറില്  ഄഩ് കറാഡ് 

ടേയ്യുന്നതെക്കമുള്ള നെഩെിഔ്  ഷവീഔയിക്കണടഭന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  

നിര്കേവം നല്കു.. ഴിഔഷനടഷഭിനാരിടറ നിര്കേവങ്ങ്  കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി കഴണം 

ധനഔായയ ഔമ്മീശ   രാന്റു കഩകമാഖിചൄള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്   (CFC Sub Plan) തയ്യാരാകക്ക്ത്. 

CFC Sub Plan 31.01.2022 നഔം eGSPI കഩാര്ട്ടറില്  ഄഩ് കറാഡ് ടേയ്യാ   നെഩെി 

ഷവീഔയിക്കണം. ഩിന്നീെ് CFC Sub Plan തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴരും ഴര്ശടത്ത 

ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനു പ്രകതയഔം ക്രഭീഔയണം ടേയ്യണം. ആതിനാഴവയഭാമ 

നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. ഔയെ് ഭാര്ഗകയക എഷ്.അര്.ജി മില്  നി. തയ്യാരാക്കി ഴകുപ്പിനു 

നല്ഔണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഔണ്ഴീനര് , കേറ്റ് രികഷാഴ്സ് പ്പിപ്പ് 

 

3.2) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KWA, KSEB, GWD തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിഔ്  മുകകന 

കപ്രാജക്ടുഔ്  ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കാമി നെപ്പാക്കാറു്്. ആത്തയം കപ്രാജക്ടുഔ്  

നെപ്പാക്കുന്നതിന് KWAയും KSEBയും ഔാറതാഭഷം ഴരുത്തു.്്. ആതു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ന ം ഴരുത്തും. ഄതിനാല്  ആങ്ങടനയുള്ള ഡികപ്പാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിഔ്  

പൂര്ത്തിമാക്കാ   ഔാറതാഭഷം ഴരുഔമാടണെില്  ഩറിവ  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  
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നല്കുഔകമാ ഩറിവ തുഔ കൂെി ഡികപ്പാഷിറ്റ് തുഔയുടെ കൂടെ കേര്ക്കുഔകമാ ടേയ്യണം. ഇ 

ഏജ ഷിഔ്  ഫാങ്കുഔലില്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യുന്ന തുഔയ്ക്ക് ഔിട്ടുന്ന ഩറിവ എത്രമാകണാ 

അ തുഔമാണ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്കഔ്ത്. ആതിനാമി KWA, KSEB 

തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിഔ്  പ്രകതയഔഭാമി ഔണക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ആതികേല്  ഷവീഔയിചൃ 

നെഩെി KWA MD, KSEB േീപ് എഞ്ചിനീമര്   എന്നിഴര്  തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് 

ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ ഄരിമിക്കണം. ഴകുപ്പ് തറത്തില്  ഇ ഴിശമത്തില്  

കഩാലിഷി തീരുഭാനം എടുക്കാ   നെഩെിഔ്  ഷവീഔയികക്ക്താണ്.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര്, കഔയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറ്റി 

3) ടേമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര് , കഔയല ആറരിഷിറ്റി കഫാര്ഡ് 
 

3.3) ഫഹു. സസകക്കാെതിയുടെ 03.09.2019 ടറ W.P.(C) 22457/2019 നമ്പര്  ഈത്തയവ 

പ്രഔായം ഷംസ്ഥാനടത്ത സ്കൂളുഔളുടെ അസ്ഫകറ്റാഷ് ശീറ്റ് കഭഞ്ഞഴ ഷഭമഫന്ധിതഭാമി 

നീക്കം ടേട്ട് ഩഔയം ഄനുകമാജയഭാമത് സ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിചൃിരു.. ആതു 

പ്രഔായം അസ്ഫകറ്റാഷ് ശീറ്റ് കഭഞ്ഞ കഭല്ൂയഔളുള്ള സ്കൂളുഔലില്  നി.ം ഄഴ ഭാറ്റി 

ഄനുകമാജയഭാമ കഭല്ൂയഔ്  2 ഴര്ശത്തിനഔം (ഈത്തയഴ് തീമതി മുതല്) തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസാമകത്താടെ സ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന് 09.10.2021 ടറ 162/2019/GEDN 

നമ്പര്  പ്രഔായം ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പ് ഈത്തയഴിരക്കിമിരു.. ടഔാഴിഡ് 

ഩത്താത്തറത്തില്  ആതു പൂര്ത്തിമാക്കാ   ഩറമിെത്തും ഔളിഞ്ഞിട്ടിടല്ലന്ന് ഩഞ്ചാമത്തു 

ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിയിക്കു.. ഇ ഷാസേയയത്തില്  രു ഴര്ശം കൂെി ആതിനാമി 

ഔാറാഴധി നീട്ടി നല് ഔണടഭന്ന് ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   

തീരുഭാനിചൄ. ആതികേല്  തുെര്  നെഩെി ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  ഷവീഔയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഡബ്ലിയു.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 

3.4) ഩറ കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം ഐ.എ.സഴ ഩദ്ധ്തിക്കാമി റബിചൃ ഴിസിതം 

ടേറഴളിക്കാടത ഫാക്കിയു്്. കഔന്ദ്ര ഴിസിതം, ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ ഴിസിതം 

എന്നിഴമാണ് ആങ്ങടനയുള്ളത്. ആതിടെ ഩറിവയും കൂെി കേര്ത്ത് ഩറമിെത്തും നല്ല രു 

തുഔയു്്. ആത് ഒകയാ കലാക്കിലം എത്രയുട്ന്ന് ഔണക്കാക്കാ   രാഭഴിഔഷന 

ഔമ്മീശണടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഇ തുഔ PMAY ഩദ്ധ്തിക്ക് ഈഩകമാഖിക്കാ   

നിര്കേവിക്കു.. ഇ തുഔ ഫാെില്  നി. ഩി ഴറിചൃ് ആതിനാമി ഇ ഴര്ശം തടന്ന 

ഈഩകമാഖിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു..  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  

 
 



20 
 

3.5) ഴിഔഷന ടഭമിെന ഷ്  പണ്ടുഔലിടറ ഭാറ്റം 

20.11.2021-ടറ (ജി.)(ഩി)നം.152/2021/ധന ഈത്തയഴ് പ്രഔായം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഴിഔഷനപ്് ഴിസിതം  രോനഃക്രഭീഔയിചൃിട്ടു്്.   

രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെയും  കഔാര്പ്പകരശനുഔളുടെയും  ടഩാതുഴിബാഖം 

ഴിഔഷനപ്് ഴിസിതത്തില്  ടേരിമ ഴര്ദ്ധ്നഴ് ഈ്ാമിട്ടു്്. എന്നാല്  

മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളുടെ  ഴിസിതത്തില്  കുരഴ് ഴന്നിട്ടു്്. മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔ്ക്കുള്ള  കഔന്ദ്ര 

ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഴിസിതത്തില്  ഖണയഭാമ ഴര്ദ്ധ്നഴ് ഈ്ാമത് ഔായണഭാണ്  

ടഩാതുഴിബാഖം പ്് ആപ്രഔായം രോനഃക്രഭീഔയിചൃത്. 

 ടഭമിെന ഷ് പ്് ഴിസിതം  ഇ ഴര്ശം കൂെി, ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശങ്ങലില്  ഷവീഔയിചൄ 

ഴരുന്ന ഄകത ഭാനദണ്ഡഭനുഷയിചൃ് ഴിബജിചൄ നല്ഔാ   14.09.2021-ടറ 

കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റികമാഖം തീരുഭാനിചൃിരു.. ഭന്ത്രിഷബയുടെ കൂെി 

ഄംഖീഔായകത്താടെ ഈെ തടന്ന  ഴിസിതം രോനഃക്രഭീഔയിചൃ് ഈത്തയഴ് അകുന്നതാണ്. 

ഄതിനാല്   ഴിഔഷന, ടഭമിെന ഷ്  പണ്ടുഔലിടറ  ഭാറ്റങ്ങ്ക്ക്  ഄനുഷയിചൄള്ള 

കബദഖതി ഴരുത്തുന്നതിന് ഩിന്നീെ് ഄഴഷയം നല്ഔാ   തീരുഭാനിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 

3.6)   2013-14 മുതല്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് കനയിട്ട് നെപ്പിറാക്കി ഴരുന്ന 

കഖാത്രഷായഥി ഩദ്ധ്തിക്ക് 2020-21 മുതല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കു കൂെി കപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു.. ആകപ്പാ്  ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴകുപ്പ് ആതിനാമി തുഔ 

നല്കുന്നില്ല എന്ന് തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ചൂ്ി ഔാണിചൃിട്ടു്്.  

 ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് നിറഴില്  ഴിഔഷന പ്്, 

തനത് പ്് ആനത്തില്  ബീഭഭാമ തുഔ ടേറഴളിചൃിട്ടുള്ളതിനാല്  കഖാത്രഷായഥി ഩദ്ധ്തി 

നെത്തിപ്പിനാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് ക്കു ഭതിമാമ തുഔ ഔട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടു 

ഴരു.. ആതു കമാഖം േര്ചൃ ടേയ്തു. ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പും ആതിനാമി കുരചൄ 

ഴിസിതം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കാടഭന്ന് ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി കമാഖത്തില്  ഄരിമിചൄ. 

ആതനുഷയിചൃ് തുെര്നെഩെി ഷവീഔയിക്കണടഭന്ന് ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടകരാടു 

കമാഖം നിര്കേവിക്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്  
2)ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്  

 

3.7)  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഒപീഷ് അഴവയത്തിനു ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് താടള 
ഩരയുന്ന നിഫന്ധന ഩാറിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.. 

1) ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് തനതുപ്് ഭാത്രകഭ ഈഩകമാഖിക്കാവ. ആതിനാമി ഴകുപ്പ് 
കഭധാഴിഔളുടെ ഄനുഭതികമാടെ ഴാസനം ഴാങ്ങാവന്നതാണ്. 

2) ഴിഔഷനപണ്ടുഩകമാഖിചൃ് ഒപീഷ് അഴവയത്തിനു ഴാസനം ഴാങ്ങാവന്നതല്ല. 
ഄഥഴാ ഴിഔഷന പണ്ടുഩകമാഖിചൄ ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഈകേവിക്കു.ടഴെില്  
ധനഴകുപ്പിടെ ഄനുഭതി ഴാകങ്ങ്താണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ധനഴകുപ്പ് 
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3.8) ഴനിതാ വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പിടെ ധനഷസാമകത്താടെ നിര്മ്മിക്കുന്ന ഄെണഴാെി 

ടഔട്ടിെങ്ങ്  PWD ടഔട്ടിെ ഴിബാഖം മുകകനമാമിരു. മു ഔാറങ്ങലില്  നിര്മ്മിക്കുന്നത്. 

ആതിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄഴരുടെ ഴിസിതം PWD ക്ക് ഡികപ്പാഷിറ്റ് 

ടേട്ടിരു.. ഄെണഴാെിഔ്  LSGD എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖടത്ത ടഔാണ്ടു തടന്ന 

നിര്മ്മിക്കണടഭന്ന് കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനിചൃിരു.. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄെണഴാെി ടഔട്ടിെത്തിടെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ PWD ടഔട്ടിെ 

ഴിബാഖത്തില്  നി. ഭാറ്റി  LSGD എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിന് 27.03.2021 ടറ 

ICDS/A7/1915/2020-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തയവ പ്രഔായം ഴനിതാ വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പു 

ഡമരക്ടര്  നിര്കേവം നല്ഔിമിട്ടു്്. PWDക്ക് ആതിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  

ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേട്ട തുഔ തിയിടഔ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്ഔാ   ധനഴകുപ്പ് 

ഈത്തയഴാമിട്ടുട്ന്ന് 10.02.2021 ടറ കഔാഒര്ഡി കനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  ഴനിതാവിശു 

ഴിഔഷന ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിരു.. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ആപ്രഔായം PWD ടഔട്ടിെ 

ഴിബാഖം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് തിയിടഔ നല്കുന്ന ഴിസിതം ഔണ്കഷാലികഡറ്റഡ് 

ഄക്കയ്ികറക്ക് തിയിടഔ ഄെകുന്നതന്നതിനു ഩഔയം നിര്േി  ഄെണഴാെി ടഔട്ടിെ 

നിര്മ്മാണത്തിനു തടന്ന ഈഩകമാഖികക്ക്താണ്.   

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ/ ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഴനിതാ വിശുഴിഔഷന ഡമരക്ടര്  

 

3.9) പ്രകതയഔഗെഔഩദ്ധ്തി (SCSP) ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടറ തെസ്സങ്ങ്  

റഘൂഔയിക്കുന്നതിനാമി രോതുതാമി രൂഩീഔയിചൃ 28 നഖയഷബഔലില്  SCDO ഭാരുടെ തസ്തിഔ 

സൃ ിക്കുന്നതുഴടയ ഷഭീഩത്തുള്ള ഫന്ധടപ്പട്ട കലാക്കിടറ (കനയടത്ത ോര്ജ്ാമിരുന്ന) 

ഩട്ടിഔഴിഔഷന ഒപീഷര്ഭാര്  (SCDO) നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥയാമി തുെകയ്താടണന്ന് 

29.11.2017 ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  12.12.2017 

ടറ DA1/983/2017/തഷവബഴ ഷര്ക്കുറര്  പ്രഔായം നിര്കേവിചൃിരു.. ആകതാടൊപ്പം 

ഏടതെിലം നഖയഷബഔലില്  SCDO ഭാര്  ആടല്ലെില്  ഄഴികെയും ഷഭീഩത്തുള്ള കലാക്കിടറ 

SCDO ഭാര്  എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിര്വസണം നെകത്ത്താണ് എ. 

നിര്കേവിക്ക.. ആതില്  SCDOഭാര്  ഴീഴ്ച ഴരുത്താ   ഩാെില്ല. ഄനുകമാജയഭാമതും 

നിര്വസണം ഭറ്റുകദയാഖസ്ഥടയ ഏല്പ്പിചൃിട്ടില്ലാത്തതുഭാമ കപ്രാജക്ടുഔ്  ഭാത്രകഭ SCDO 

ഭാടയ ഏല്പിക്കാവ എ. നിര്കേവിക്കു.. ഒകയാ നഖയഷബഔലിലം ആങ്ങടന നിര്വസണം 

നെകത്ത് SCDO ഭാടയ നിത്തമിചൃ് ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  പ്രകതയഔഭാമ 

നിര്കേവം നല്ഔണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
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3.10) ഩതിനഞ്ചാം ധനഔായയ ഔമ്മീശ   രാെ് ഈഩകമാഖിചൄള്ള പ്രഴര്ത്തിഔളുടെ 

ജികമാൊഖിംഖ് നെത്തുന്നതിനും ആ-രാം ഷവയാജ് കഩാര്ട്ടറില്  ഫികഔ്  തയ്യാരാക്കാ   

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുഔകലയും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔകലയും ഷസാമിക്കുന്നതിനും ഒകയാ 

കലാക്കുഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം രു കപ്രാജക്ട് ഄഷിേെിടന 

നിമഭിക്കാവന്നതാണ്. രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ആപ്രഔായം കപ്രാജക്ടു ഄഷിേെിടന 

നിമഭിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔിടഔാണ്ടു ആരങ്ങിമ 24.09.2021ടറ 1846/2021/ 

LSGD-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തയഴിടറ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  ഩാറികക്ക്താണ്.   

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

3.11)  SCSP, TSP ഩദ്ധ്തിടേറഴ് ടഩാതുഴിബാഖം ടേറഴികനക്കാ്  കുരഴാണ്. ആതു 

ഩയിസയിക്കാ   ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ്  ഄഴകറാഔനം നെത്തി പ്രകതയഔ ആെടഩെല്  നെത്തണം. 

എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി, കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തില്  തെസ്സങ്ങ്  

ഈ്് എെില്  ഄതു ഩയിസയിക്കാ   നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. ഄത്തയം ഴിശമങ്ങ്  

ഏടതാടക്കടമന്ന് ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തില്  രികപ്പാര്ട്ട്  

ടേയ്യുഔയും കഴണം. ഄടുത്ത കമാഖം മുതല്  തകേഷബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് 

(രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, നഖയഷബഔ്, 

കഔാര്പ്പകരശ   തിയിചൃ്) SCSP, TSP ഩദ്ധ്തിഔളുടെ ടേറഴ് വതഭാനം ഐ.ടഔ.എം ല്  

നിന്ന് എഷ്.അര്.ജിക്കു നല്ഔണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം 

 
3.12) രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ജറജീഴ   ഭിശ   നെപ്പാക്കു.്്. ആകതാടൊപ്പം ഭറ്റു 

കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്, കുെിടഴള്ളവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔ് , KWA, GWD 

മുകകന നെപ്പാക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തിഔ്  എന്നിഴയും നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ജറജീഴ   

ഩദ്ധ്തിക്കാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴഔമിരുകത്ത് 15% ഴിസിതം ഴഔമി 

രുത്തണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
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4. പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1.  അരന്മുല രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 15.09.2021 ടറ ഔത്തും അരന്മുല                
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 16.02.2021 ടറ 2/3-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 491/21 - CC /173/21) 

 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 114/22                  ഄെെല്  1,75,000/- രൂഩ 
(തനത് പ്് ) 

കഩയ്  : ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് രാെ് 
 ഒണാകഗാശങ്ങളുടെ ബാഖഭാമി ഈത്രട്ടാതി ഴള്ളംഔലിമില്  ഭറ്റു 
ഩള്ളികമാെങ്ങ്ടക്കാപ്പം അരന്മുല രാഭഩഞ്ചാമത്തില്ടപ്പട്ട 7 ഩള്ളികമാെങ്ങ്  
ഩടെടുക്കു.്്. ഇ അകഗാശ ഩയിഩാെിടമ കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കുന്നതിടെ ബാഖഭാമി 
ഇ ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് (7 ഩള്ളികമാെങ്ങ്) രാന്റു ക നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
 
 

തീരുഭാനം  :- ധനഷസാമം നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്കു..   

 
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

 
4.2.  ആറന്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021 ടറ ഔത്തും ആറന്തൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിേെ് എഞ്ചിനീമറുടെ 07.06.2019 ടറ AE/LSGD/ELTR/GEN/ 
19-20- ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും (SRG  527/21 - CC /386/21) 

 
 

കപ്രാജക്ട് നം. 84/2015                  ഄെെല്  12,50,000/- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ് 

കനാണ്കരാഡ് ) 
കഩയ്  : േിരകഭല്  എല്.ഩി സ്കൂ്  നഴീഔയണം 
 
2014-15 ഴര്ശം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  േിരകഭല്  ഖഴ.എല്.ഩി.എഷിടെ രോനരുദ്ധ്ായണ 
പ്രഴര്ത്തിഔ്ക്കാമി 12.50 റക്ഷം രൂഩ ടഭമിെന ഷ് രാെ് (കനാണ്  കരാഡ്) 
ഈ്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി മുകകനമാണ് കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാക്കിമത്. സപനല്  ഫില്  തുഔ 9,77,228/- രൂഩ. 2014-15 ല്  59,865/- രൂഩയും 
2015-16 ല്  5,81,041/- രൂഩയും ഩാര്ട്ട് ഫില്  അമി നല്ഔി എന്ന് ഄഷിേെ് 
എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 26.10.2016 ല്  പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീഔയിചൄടഴെിലം ഫാക്കി 
തുഔമാമ 3,36,322/- നല്ഔിമില്ല. ഇ തുഔ നല്ഔാ   തുെര്.ള്ള ഴര്ശം സ്പില്  
ഒഴരാമി കപ്രാജക്ടു ഈ്ടപ്പടുത്തിമില്ല. ആനി നല്ഔാനുള്ള തുഔ കനാണ്കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷ്  രാെില്  നികന്നാ തനതുപ്ില്  നികന്നാ നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
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തീരുഭാനം :- 1) തനതുപണ്ടുഩകമാഖിചൄ തുഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി 

നല്കു.. 

2) 2016-17 ല്  തന്ന സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി 

ഄനുഭതി നല്ഔാത്തത് നിര്വസണ ഈകദയാഖ 

സ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ്. ആത്രയും ഔാറതാഭഷം 

ഴരുത്തിമതിടെ ഔായണം നിര്വസണ ഈകദയാഖ 

സ്ഥകനാൊയാമാനും ഈേിതഭാമ നെഩെി 

ഷവീഔയിക്കാനും തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 

എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.3.  ഔിനാനൂര്  ഔയിന്തലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഔിനാനൂര്  ഔയിന്തലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.08.2021 ടറ ഔത്തും   

(SRG  469/21 LSG D – FM2/144/2021 - LSGD) 
 
രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഩയപ്പമില്  രു KSEB ഷഫ് ടഷെര്  രോതിമതാമി ഄനുഴദിചൃ് 
പ്രഴര്ത്തനം അയംബിചൄ. ഴാെഔ ടഔട്ടിെത്തിറാണ് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നത്. ആതിടെ ഴാെഔ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് നല്ഔാടഭന്ന ഈരപ്പിറാണ് ഷഫ് ടഷെര്  ഄനുഴദിചൃത്. ആതിടെ 
ഴാെഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
 
 

തീരുഭാനം  :- ബാഴിമില്  ആത്തയം ഫാധയതഔ്  ഏടറ്റടുക്കരുടതന്ന 

നിര്കേവകത്താടെ ഄനുഭതി നല്കുന്നതിന് തീരുഭാ 

നിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
4.4.  ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ നഖയഷബ 
  ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിഷിപ്പല്  ടേമര്ഭാടെ ഔത്തും ഄനുഫന്ധ കയകഔളും 13.07.2021 ടറ 

DA1/146/2021/തഷവബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ഔത്തും (SRG  427/21 - LSGD/DA1/146/ 
2021/ LSGD) 

 

ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ നഖയഷബമില്  നിറഴില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷറുടെ 
തസ്തിഔ ആല്ല. പ്രകതയഔ ഗെഔഩദ്ധ്തി പ്രഔായമുള്ള എഷ്.ഷി. കപ്രാജക്ടുഔലില്  േിറത് 
മു ഔാറങ്ങലില്  ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ കലാക്ക് ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷരാണ് 
നിര്വസണം നെത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല്  രോതിമതാമി സ്ഥറം ഭാരി ഴന്ന 
ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ കലാക്ക് ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  നഖയഷബയുടെ 
എഷ്.ഷി.ഩി. കഭകറമിടറ കപ്രാജക്ടുഔ്  നിര്വസണം നെത്താ   ഔളിമില്ല എന്ന് 
ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  
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ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്  കനയിട്ടു നിര്വസണം 
നെകത്ത് എഷ്.ഷി.ഩി കപ്രാജക്ടുഔ്  അയാണ് നിര്വസണം നെകത്ത്ടതന്ന് 
സ്പ ീഔയണം നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.     

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്ഭായില്ലാത്ത നഖയഷബ 

ഔലില്  ആഴിടെ SCDO യുടെ തസ്തിഔ സൃ ിക്കുന്നതുഴടയ 

ടതാട്ടടുത്തുള്ള (ഫന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്) 

കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തിടറ SCDO നിര്വസണ ഈകദയാഖ 

സ്ഥനാമി തുെയണടഭന്ന് 29.11.2017 ല്  കൂെിമ 

കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖം നിര്കേവിചൃിരു.. 

ആതനുഷയിചൃ് 12.12.2017 ല്  DA1/983/2017/ തഷവബഴ 

നമ്പര്  പ്രഔായം ഷര്ക്കുറര്  ആരക്കിമിട്ടു്്. ഇ 

തീരുഭാനം രോതിമതാമി രൂഩീഔയിക്കടപ്പട്ട 28 

നഖയഷബഔടല ഷംഫന്ധിചൃാടണെിലം ടഩയിന്തല്ഭ 

ണ്ണമില്  SCDO ആല്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്  

ടതാട്ടടുത്തുള്ള ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമ 

ത്തിടറ SCDO ടമ നിര് വസണം ഏല്പ്പിക്കാവ 

ന്നതാണ് എന്ന് സ്പ ീഔയണം നല്കു.. 
 

2) 2019-20 ഴടയ SCDO മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ കപ്രാജക്ടുഔ്  

നിര്വസണം നെത്തിമിരു. എ.ം രോതിമതാമി 

ോര്ടെടുത്ത ഈകദയാഖസ്ഥ   കപ്രാജക്ടുഔ്  .ം 

നിര്ഴസണം നെത്താത്തത് വയിമാമ നെഩെിമല്ലാ 

എ.ം കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. ആതു ഖയയഴഭാമി ഔ്് 

നെഩെി ഷവീഔയിക്കാ   ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് 

ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. പ്പം ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ SCP കപ്രാജക്ടുഔലില്  SCDO 

നിര്വസണം നെകത്ത്ഴ മുഔലില്  ഩയാഭര്വിചൃ SCDO 

തടന്ന നിര്വസണം നെത്താ   നിര്കേവം നല്ഔാ   

ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പ 

ടുത്തി.   
 

നെഩെി:- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  

 

4.5.  കുമ്പലങ്ങി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 08.09.2021 ടറ ഔത്തും എരണാകുലം 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩ്ട്ടി ഡമരക്ടറുടെ 07.09.2021 ടറ DDP – EKM/1591/2021-F നമ്പര്  
ഔത്തും   (SRG  538/21  - CC/330/2021) 
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കപ്രാജക്ട് നം. 273/21                 ഄെെല്  23,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എഷ്.അര്  പ്് ) 

 
കഩയ്  : കുമ്പലങ്ങി ഩാര്ക്കില്  ഒപ്പണ്  ജിംകനശയവം എ ട്ര ഷ് കഖറ്റും സ്ഥാഩിക്കല്  
 
ടഔാചൃി   ശിഩയാര്ഡ് നല്ഔിമ ഷി.എഷ്.അര്  പണ്ടുഩകമാഖിചൃ് കുമ്പലങ്ങി 
ഩാര്ക്കില്  ഒപ്പണ്  ജിംകനശയവം എ ട്ര ഷ് കഖറ്റും സ്ഥാഩിക്കാ   2020-21 ല്  
കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ആതിടെ നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിടമമാണ് നിത്തമിചൃിരുന്നത്. SILK ടന നിര്വസണ 
ഏജ ഷിമാമി നിത്തമിക്കുഔയും ടഷക്രട്ടരിയും SILK ഷീനിമര്  ഭാകനജരുഭാമി 
ആതനുഷയിചൃ് ഔയാരില്  ഏര്ടപ്പടുഔയും ടേയ്തു. പ്പം ടഔാചൃി   ശിപ്പ് മാര്ഡം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുഭായും ഔയാരികറര്ടപ്പട്ടിട്ടു്്. രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
ടഷക്രട്ടരി ആതിടെ നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩ്ട്ടി 
ഡമരക്ടര്  അണ് ടഴറ്റു ടേകയ്യ്ത്. ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩ്ട്ടി ഡമരക്ടര്  ഇ കപ്രാജക്ട് 
ടഴറ്റു ടേയ്യാ   തയ്യാരാമില്ല. തുെര്ന്ന്  ആത് ടഴറ്റു ടേയ്യാനാമി ഄഷി.എസികിഔുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്ക്കു നല്ഔിടമെിലം ടഴറ്റു ടേയ്തു ഔിട്ടിമില്ല. കപ്രാജക്ടു നിര്വസണം 
ഄഴഷാനഗട്ടത്തിറാണ്. കപ്രാജക്ടു നിര്വസണം ഄഷിേെ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പ്് ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 1) നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥടന ഭാകറ്റ്തില്ല. ഇ 

കപ്രാജക്ട് ടഴറ്റുടേയ്യാ   ഫന്ധടപ്പട്ട ഄഷിേെ് 

എസികിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമകരാെ് നിര്കേവിക്കു.. ഭറ്റു 

നെഩെിക്രഭങ്ങ്  എരിടഭെില്  ഩരഞ്ഞിയിക്കുന്ന 

പ്രഔായം ടേയ്യണം. 

 
 

2) ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാമ SILK ടന ഇ പ്രഴര്ത്തി  

ഏല്പിചൃതില്  ഄഩാഔതയുട്ന്ന് കമാഖം  

നിയീക്ഷിചൄ. ബാഴിമില്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ 

പ്രഔായമുള്ള നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൄ ഭാത്രകഭ 

കപ്രാജക്ടു നിര്വസണം നെത്താവ എന്ന് 

നിര്കേവിക്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.6  ഔാഷര്കഔാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഔാഷര്കഔാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 08.09.2021 ടറ C3-2626/21- ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്ത്. (SRG  543/21) 

 

ഔാഷര്കഔാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനാമി രോതിമ ടഔട്ടിെം ഩണിമാ   ഈകേവിക്കു.. 
2021-22 ല്  ആതിനാമി കപ്രാജക്ടു ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. (കപ്രാ.നം. 24/2022 ഄെെല്  

4.00 കഔാെി രൂഩ – തനത് പ്്). തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
ഴിബാഖത്തിന് കജാറി തിയക്കു കൂടുതറാമതിനാല്  ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള 
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമ സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പിടന ഏല്പിക്കാ   ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തു തീരുഭാനിചൄ. ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പ് 
എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി നല്ഔി. സാഫിറ്റാറ്റ് പ്പിപ്പുഭാമി ആത്രയും പ്രാഥഭിഔ പ്രഴര്ത്തനം 
നെത്തിമതിനു കവശം ധനഴകുപ്പിടെ 28.04.2021 ടറ 67/2021/ധന നമ്പര്  
ഈത്തയഴിടറ താടളപ്പരയുന്ന നിഫന്ധനഔ്   ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി മുകന്നാട്ടു 
കഩാഔാ   തെസ്സഭാമി നില്ക്കു.. ഇ ഷാസേയയത്തില്  താടളപ്പരയുന്ന ഔായയത്തില്  
പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.   

 

i. 28.04.2021 ടറ 67/2021/ധന നമ്പര്  ഈത്തയഴിടറ കണ്ഡിഔ 6.1 പ്രഔായം  
ഫിഡ്ിംഖിലൂടെ പ്രഴര്ത്തി ഏല്പിക്കണടഭന്നാണ്. ഫിഡ്ിംഖ് കൂൊടത തടന്ന 
സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പിടന പ്രഴര്ത്തി ഏല്പിക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം  :- സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പുഭാമി പ്രാഥഭിഔ നെഩെി 

അയംബിചൃ ഷാസേയയത്തില്  പ്രകതയഔാനുഭതി 

നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

ii. 28.04.2021 ടറ 67/2021/ധന നമ്പര്  ഈത്തയഴിടറ കണ്ഡിഔ 5.1 പ്രഔായം പ്രഴര്ത്തി 
ഫന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖം മുകകന നെപ്പാക്കണടഭന്നാണ്. ആതിന് ആലഴ് 
നല്ഔി  തകേവഷവമം ബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഖ് ഴിബാഖത്തിടെ കജാറി ബായം 
ഔണക്കിടറടുത്ത് ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമ സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പിടന 
പ്രഴര്ത്തി കനയികട്ടല്പ്പിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം  :- സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകനികാലജി പ്പിപ്പുഭാമി പ്രാഥഭിഔ നെഩെി 

അയംബിചൃ ഷാസേയയത്തില്  പ്രകതയഔാനുഭതി 

നല്കു.. 

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.7 തൃക്കുന്നപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫഹു. സയിപ്പാെ് എം.എല്.എ യുടെ 11.08.2021-ടറ ഔത്തും തൃക്കുന്നപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ 10.08.2021-ടറ ഔത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 03.08.2021-ടറ 
1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 471/21) 

 

 

കപ്രാ.നം. 22/22 ഄെെല്  -  9,75,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് - ജനരല് ) 

കഩയ്:- രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  

തൃക്കുന്നപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഷവന്തഭാമി ഴാസനം ആല്ല. മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് 
പ്രഔായം ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം: - ടഩാതുഴിശമം കണ്ഡിഔ 3.7 ഫാധഔഭാണ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.8 ടഴള്ളികനളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫഹു. ടശാര്ണ്ണൂര്  എം.എല്.എ.യുടെ 05.07.2021-ടറ ഔത്തും ടഴള്ളികനളി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  19.06.2021-ടറ 151/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും (SRG -
509/21) 

 

ടഴള്ളികനളി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഴള്ളികനളി കുടുംഫാകയാഖയ കഔന്ദ്രത്തിനുകഴ്ി 
ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഩി.എചൃ്.ഷി.മില്  
ഴാസനം ആടല്ലെിലം സൈഴര്  തസ്തിഔയു്്. ആകപ്പാ്  ഇ സൈഴര്  ഩാറക്കാെ് 
ജില്ലാ അശുഩത്രിമിറാണ് കജാറി ടേയ്യുന്നത്. 

 

തീരുഭാനം:- 

- 
i. അകയാഖയ ഴകുപ്പില്  നിന്ന് ഴാസനം റബയഭാക്കാ   

നെഩെി ഷവീഔയിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു..

ii. ടഔാഴിഡിടെ ഩത്താത്തറത്തില്  തല്ക്കാറം ഴാസ 

നം ഴാെഔയ്ക്ക് എടുക്കാനും ഴാെഔ രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തിടെ തനത് പ്ില്  നി. നല്ഔാനും 

നിര്കേവിക്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.9 ഭാങ്കുലം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021-ടറ ഔത്തും ഭാങ്കുലം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  10.08.2021-ടറ 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG -531/21 - 
CC/355/21) 

 

കപ്രാ.നം. 133/22 ഄെെല്  -  20,01,000/- രൂഩ 

(CFC  Basic Grant – 20,00,000/-രൂഩ 

തനത് പ്് - 1000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- എം.എചൃ്. ആ.ഩി. രോനരുദ്ധ്ായണം 
 

ഭാങ്കുലം രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമില്  ഩാമ്പുംഔമത്ത് സ്ഥാഩിചൃിട്ടുള്ള 
സഭകക്രാ സസകൈാ ആറരിഔ് കപ്രാജക്ട് (MHEP) 2018-ടറ പ്രലമത്തില്  
പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭല്ലാതാമി. ഇ കപ്രാജക്ട് സ്ഥാഩിക്കുന്നതില്  ഩൊലിമാമ എനര്ജി  
ഭാകനജ്ടഭെ്  ടഷെര്  (EMC) യൂണിറ്റ്  ഩയികവാധിചൄ.  ടഭക്കാനിക്കല്, ആറരിക്കല്,  
ടഩ കോക്ക് സഩപ്പ്  എന്നീ ബാഖങ്ങലില്  കഔടുഩാടു ഩറ്റി എന്നരിമിചൃിട്ടു്്. ആതിടെ 
രിപ്പമരിംഖിനാമി ഇ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ഇ പ്രവൃത്തി EMC ടമ 
ടഔാ്് നെത്താ   ഈകേവിക്കു.. ഄതിനാമി EMC ടമ ഄക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിമാമി  ഄംഖീഔയിചൃ് EMC മുകകന  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം:-  രു പ്രകതയഔ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കുന്നതിനാമി EMC ടമ 
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി അകക്ക് അഴവയഭില്ല. 
ഷര്ക്കാര്  ഏജ ഷി അമതിനാലം  ഇ കപ്രാജക്ട് 
സ്ഥാഩിക്കുന്നതില്  ഩൊലി അമതിനാലം EMC ടമ 
കനയികട്ടല്പ്പിക്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.10  യാജക്കാെ്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021-ടറ ഔത്ത്  (SRG -534/21 – CC/382/21) 
 

കപ്രാ.നം. 132/22 ഄെെല്  -  1,00,000- രൂഩ 

(CFC  Tied Grant ) 

കഩയ്:- ക്ലീ   യാജാക്കാെ് രീ   യാജാക്കാെ് – േണഷഞ്ചി ഴിതയണം 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവടത്ത കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് േണഷഞ്ചി ഴിതയണത്തിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുട്െിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄംഖീഔായം നല്ഔിമിട്ടില്ല. കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔണ 
ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
തീരുഭാനം: - േണഷഞ്ചി ഴിതയണം ഏടതെിലം ഷഭര ഩയിഩാെിയുടെ 

ബാഖഭാടണെില്  ഄത്തയം ഷഭര ഩയിഩാെിയുടെ ഴിഴയങ്ങ്  
കൂെി ഴയക്തഭാക്കി നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩയിഖണിക്കുന്നതാണ്.
 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.11 ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021-ടറ ഔത്തും ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  11.08.2021-ടറ 4(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 
545/21  - CC-390/21) 

 

മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ഐ.എ.സഴ. ഩദ്ധ്തിക്കാമി ത്രിതറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഭാറ്റി ഴചൃിരുന്ന ഴിസിതത്തില്  1,04,55,336/- രൂഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 
ഄക്കയ്ില്  ഈ്്. ഴിവദാംവം താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്. 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  : 70,57,228/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം : 23,45,266/- രൂഩ 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  : 10,52,842/- രൂഩ 

---------------- 

അടഔ  : 1,04,55,336/-രൂഩ 

================ 

ഇ തുഔ ഩി.എം.എ.സഴ. അഴാഷ് ലോഷ് ഴീടുഔളുടെയും  രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ  
സറപ് ഴീടുഔളുടെയും  നിര്മ്മാണത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം എന്ന 
നിറമില്  ഈഩകമാഖിക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം: - ഄനുഭതി നല്കു. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.12  ടതാടുരോള കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021-ടറ ഔത്ത് (SRG 532/21 – CC-385/21) 
 

 

കപ്രാ.നം. 23/22 ഄെെല്  -  9,50,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
 

 

കഩയ്:- കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന് ഓകദയാഖിഔ ഴാസനം ഴാങ്ങല്  

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിന് ഈ്ാമിരുന്ന  ഴാസനം സസകരഞ്ച് 
മാത്രഔ്ക്ക് ഄനുകമാജയഭല്ലാത്തതിനാല്  ഴാസനം രാഭഴിഔഷന ഴകുപ്പിന് നല്ഔി. 
ആകപ്പാ്  ഴാസനം ആല്ല. രോതിമ ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം: - ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.7 ഫാധഔഭാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.13  ഩാമ്പാക്കുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.09.2021-ടറ ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം)  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 26.08.2021-ടറ B-34/2019-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
(SRG 554/21 - CC-329/21) 
 

കപ്രാ.നം. 83/22 ഄെെല്  -  46,40,000/- രൂഩ 

(ഫാെിടറ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് തുഔ -22,40,000/-രൂഩ 

കഔന്ദ്ര ഴിസിതം - 24,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഩി.എം.എ.സഴ (ജനരല് ) 

 

2011-12-ല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഭകറമിടറ തിരുഭാരാെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  
ഐ.എ.സഴ ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം ഴീെ് നല്ഔിമിരു.. അടഔ ഗുണകബാക്താക്ക്  73. 
ആഴര്  ഴീെ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി. രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 
ഈഩകമാഖിചൃാണ് ധനഷസാമം നല്കുന്നത്. ആതില്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമ 
19,110/- രൂഩ ആതുഴടയ നല്ഔിമിട്ടില്ല. ഐ.എ.സഴ ഴിസിതത്തില്  ഭിചൃമുള്ള തുഔ 
ഫാെില്  ഈ്്.  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  നിന്ന് 73 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  19,110/- 
രൂഩ   ഴീതം നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം: - ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.14  ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാട്ടമം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.09.2021-ടറ ഔത്തും ലാറം കലാക്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 15.09.2021-ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG  
555/21 - CC-396/21) 
 

കപ്രാ.നം. 13/22 ഄെെല്  -  5,60,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് - ജനരല് ) 

 

കഩയ്:- വൃക്ക കയാഖിഔലാമ ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക്  ഡമാറിഷിഷിന്  ധനഷസാമം 

വൃക്ക കയാഖിഔലാമ ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് ധനഷസാമം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 
 

തീരുഭാനം: - 14.09.2021-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി 

തീരുഭാനപ്രഔായം എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, ഫി.ഩി.എല് , 

ഭത്സയടത്താളിറാലി കുടുംഫത്തിന് മു ഖണന 

നല്ഔിടക്കാ്്  പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- 

രൂഩ ഫന്ധടപ്പട്ട അശുഩത്രിക്ക്  നല്ഔണടഭന്ന 

നിഫന്ധ നകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.15  ടഴചര്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കഔാട്ടമം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.09.2021-ടറ ഔത്തും  ടഴചര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  20.09.2021-ടറ A1-650/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 556/21 - CC-
381/21) 
 

ഔയിമാര്  സ്പില്കഴകുന്നത കഴ്ി ടഴചര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഴിഔഷനപ്് ജനരല്  
ഴിബാഖത്തില്  നിന്ന് 2002-03ല്  1.00 റക്ഷം രൂഩയും 2007-08-ല്  5.00 റക്ഷം രൂഩയും 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനു സഔഭാരിമിരു. (ഴിഔഷന പ്്). എന്നാല്  ഔയിമാര്  സ്പില്  
കഴകുന്നത കഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഭറ്റു ഴിസിതം ഈഩകമാഖിചൃ് നെത്തി. രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴിസിതം ഈഩകമാഖിചൃില്ല. രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഈഩകമാഖിക്കാത്ത 
ഷാസേയയത്തില്  കേറ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഖത്തിടെ നിര്കേവ പ്രഔായം  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 
6.00 റക്ഷം രൂഩ രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് തിയിടഔ നല്ഔി. ഇ തുഔ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 
തനത് പ്് ഴിസിതത്തികറയ്ക്ക് ഭാറ്റാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം: - ആത് ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   

രാഭഩഞ്ചാമത്തികനാെ് നിര്കേവിക്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 

4.16 രോതൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 30.09.2021-ടറ ഔത്ത്  (SRG  558/21 - CC-
258/21) 
 

കപ്രാ.നം. 328/22 ഄെെല്  -  19,50,000/- രൂഩ 

(TSP- 9,75,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 9,75,000/- രൂഩ) 

 

കഩയ്:- ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിന് സഴദുതി കഴറി 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട ഔര്ശഔരുടെ കൃശി  കഭി യക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ 
കപ്രാജക്ട് 2020-21 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ഇ ഴര്ശം സ്പില്  
ഒഴരാമി തുെരു.. രു സഴദുത കഴറിക്ക് 30,000/- രൂഩ ടേറഴ് ഴരും. 15,000/- 
രൂഩ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം നല്കും. ോര്ജര്, എനര്സജഷര് , ഫാറ്റരി എന്നിഴ ആ- 
ടെ്ര്  മുകകന ഴാങ്ങും. ഄനുഫന്ധ ഷാഭരിഔലാമ ഔമ്പി, ഔാല്  തുെങ്ങിമഴ 
ഔര്ശഔര്  ഷവന്തം ടേറഴില്  ഴാങ്ങും. അടഔ 65 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്്. ഇ 
കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം:- 

- 

1) 25.09.2013 ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി 

തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄഖലി, രോതൂര്, 

കശാലയൂര്  എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഔലിടറ 

ഔര്ശഔയാമ ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാരുടെ ഔാര്ശിഔ 

ഴിലഔടല ഴനയമൃഖങ്ങലില്  നി. ഷംയക്ഷിക്കുന്നതിന് 
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ടഭക്ര (ആറരിഔ് ടപ ഷിംഖ്) സ്ഥാഩിക്കാ   ഄനു 

ഭതി നല്ഔി ഈത്തയഴാമിട്ടു്്. (G.O No. 

2395/2013/തഷവബഴ 27.09.2013).  

2) ആതനുഷയിചൃ് ഄനുഭതി നല്കു.. ഗുണകബാ 

ക്തൃഴിസിതം ആല്ലാടത നല്കുന്നതിനും തെസ്സഭില്ല. 

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.17 തലിക്കുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021-ടറ ഔത്തും   ഄനുഫന്ധകയകഔളും (SRG  
546/21 - CC-208/21) 
 

 

കപ്രാ.നം. 32/22 ഄെെല്  -  3,00,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് - ജനരല് ) 

കഩയ്:- എ .ജി.. ഡമാറിഷിഷ് യൂണിറ്റിന് ധനഷസാമം 

 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവടത്ത വൃക്ക കയാഖിഔ്  താന്നിമം രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 
ടഩയികങ്ങാട്ടുഔയ ഄകഷാഷികമശ   ഡമാറിഷിഷ് ടഷെരിറാണ് ഡമാറിഷിഷ് 
നെത്തുന്നത്. ആത് രു എ .ജി. നെത്തുന്ന  സ്ഥാഩനഭാണ്. കപ്രാജക്ട് ഄെെറാമ 
3.00 റക്ഷം രൂഩ  ഇ സ്ഥാഩനത്തിന് സഔഭാരാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം: - ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.18 യാഭെയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021-ടറ ഔത്തും  യാഭെയി രാഭ  
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 19.02.2021-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG  
547/21 - CC-375/21) 
 

കപ്രാ.നം. 18/21 ഄെെല്  -  10,00,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് - ജനരല് ) 

കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  

രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഷവന്തഭാമി ഴാസനം ആല്ല എന്നരിമിചൄടഔാ്്  ഴാസനം 

ഴാങ്ങാനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം: - ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.7 ഫാധഔഭാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.19 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.09.2021 ടറ P3/DPK/2021—ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത് (SRG  572/21) 

 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആറരിക്കല്  പ്രഴര്ത്തിഔ്ക്ക് എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കുഔ, 
പ്രഴര്ത്തിഔളുടെ കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുഔ, ടെ്ര്  കയകഔ്  തയ്യാരാക്കുഔ, ഫില്  
തയ്യാരാക്കുഔ എന്നിഴയ്ക്കാമി PWD, KSEB എന്നിഴിെങ്ങലില്  നി.ം ഴിയഭിചൃ 
കമാഖയയാമ എഞ്ചിനീമര്ഭാരുടെ ഩാനല്  തയ്യാരാക്കണടഭന്ന് 22.09.2015 ടറ 
2878/15/തഷവബഴ നമ്പരാമി ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴാമിട്ടു്്. ഇ ഩാനറില്  നിന്ന് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് യാടല ടതയടഞ്ഞടുത്തു മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കജാറിഔ്  
ഏല്പിക്കാവന്നതാണ്. പ്പം തകേവഷവമംബയണ എസികിഔുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  
ഔണ്ഴീനരാമി PWD, KSEB എന്നിഴിെങ്ങലില്  നി.ം ഴിയഭിചൃ ആറരിക്കല്  
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  ഄംഖങ്ങലാമി രു ഔമ്മിറ്റിയും രൂഩീഔയിക്കാം. ആറരിക്കല്  
പ്രഴര്ത്തിഔളുടെ ഷാകെതിഔാനുഭതി, ഴര്ക്കുഔളുടെ ടേഔ് ടഭശര്ടഭെ് എന്നിഴ ഇ 
ഔമ്മിറ്റി ടേയ്യണം. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ആറകരാണിസിക് ഷംഫന്ധഭാമ 
പ്രഴര്ത്തിഔളും ഏടറ്റടുകക്ക്ി ഴരു.്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഩാനറിലം ഔമ്മിറ്റിമിലം PWD ആറകരാണിസിക് ഴിബാഖത്തില്  നി. ഴിയഭിചൃ 
എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.    

 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ഄനുഭതി നല്കു.. രിട്ടമര്  ടേട്ട PWD 
ആറകരാണിസിക് ഴിബാഖത്തിടറ എഞ്ചിനീമടര 
ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നകതാടൊപ്പം ജില്ലമികറാ, ഷഭീഩ 
ജില്ലമികറാ ഈള്ള ഷര്ക്കാര്  എഞ്ചിനീമരിംഖ് 
കഔാലജിടറ കമാഖയതയുള്ള എഞ്ചിനീമടര  കൂെി 
ഇ ഔമ്മിറ്റിമില്  / ഩാനറില്  ഈ്ടപ്പടുകത്ത 
്താണ്. 
 

2) 22.09.2015 ടറ 2878/2015/തഷവബഴ ഈത്തയഴ് 
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ തീരു 
ഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നാല പ്രാഴവയം 
കബദഖതി ടേട്ടിട്ടു്്. (25.11.2018 ടറ 2996/2018/ 
തഷവബഴ, 31.12.2018 ടറ 3277/2018/തഷവബഴ, 
08.02.2019 ടറ 267/2019/തഷവബ, 23.09.2020 ടറ 
1715/2020/തഷവബഴ ഈത്തയവഔ്). ഇ 
ഈത്തയവഔ്  എല്ലാം കേര്ത്ത്   ഷഭരഭാമ 
ഈത്തയഴിരക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഈത്തയഴിടെ ഔയടു 
തയ്യാരാക്കി ഴകുപ്പിനു നല്ഔാ   തഷവബഴ േീപ് 
എഞ്ചിനീമടരയും എഷ്.അര്.ജികമയും ചുഭതറ 
ടപ്പടുത്തി.  
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഡബ്ലിയു.എ) ഴകുപ്പ് 

2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് 
3) ഔണ്ഴീനര്, എഷ്.അര്.ജി 
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4.20.  ഩരപൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഫഹു. കഴങ്ങയ എം.എല്.എ യുടെ 15.09.2021 ടറ 95/MLA/Vengara/2021 –ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും ഩരപൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 11.08.2021 ടറ A3-2676/21-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും ഄനുഫന്ധ കയകഔളും (SRG 560/21) 

 

ടഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ അയംബഗട്ടത്തില്  ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധത്തിടെ ബാഖഭാമി 
സ്ഥിയഭാമി ഭരു. ഔളിക്കുന്ന നിര്ധനയാമ കയാഖിഔ്ക്ക് ഭരുന്ന് റബയഭാകു. എന്ന് 
ഈരപ്പാക്കണടഭന്ന് 25.03.2020 ടറ 710/2020/തഷവബഴ ഈത്തയവ പ്രഔായം ഷര്ക്കാര്  
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങകലാടു നിര്കേവിചൃിരു.. ആതുപ്രഔായം ഇ ഴര്ശവം ഔിഡ്നി/ 
ഡമാറിഷിഷ് കയാഖഭെക്കമുള്ളഴര്ക്ക് ഭരു. ഴാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ടഔാഴിഡിടെ അദയഗട്ടത്തില്  കറാക്ഡയണ്  

ഔാറടത്ത സ്ഥിതി തയണം ടേയ്യാനാണ് 

25.03.2020 ല്  ആങ്ങടന ഈത്തയഴിരക്കിമത്. ഇ 

ഷാസേയയം ആകപ്പാളില്ലാത്തതിനാല്  ഭരു. 

കനയിട്ട് ഴാങ്ങി നല്കഔ്തില്ല. എന്നാല്  താടള 

ഩരയുന്ന ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാവന്നതാണ്. 

a) മു   കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിഔലില്  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് പ്രകതയഔ 

ഄനുഭതി നല്ഔിമതുകഩാടറ ഡമാറിഷി 

ഷിന് പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ 

േിഔിത്സനല്കുന്നതിന് അശുഩത്രിക്ക് സഔ 

ഭാരി ധനഷസാമം നല്ഔാവന്നതാണ്. SC, 

ST, BPL, ഭത്സയ ടതാളിറാലി കുടുംഫം 

എന്നിഴര്ക്ക്   മു ഖണന നല്ഔണടഭ.ം 

നിര് കേവിക്കു.. 

b) പ്പം ഩി.എചൃ്.ഷിഔലില്  ഭരു. കവകയിചൃ് 

ഩി.എചൃ്.ഷി കഡാക്ടര്ഭാര്  നിര്കേവിക്കും 

പ്രഔായം കയാഖിഔ്ക്ക് ഭരു. റബയഭാക്കാ   

ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.21. ോഴക്കാെ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
12.09.2021 ടറ DA1/124/2020/തഷവബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ഔത്തും ോഴക്കാെ് നഖയഷബാ 
ടേമര്ഭാടെ 12.07.2021 ടറ ഔത്തും (SRG 571/21- LSGD DA1/124/20/തഷവബഴ) 
 
ടഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩത്താത്തറത്തില്  ടഔാഴിഡിടന കനയിടുന്നതിടെ 
ബാഖഭാമി ഡമാറിഷിഷിന് ഴികധമയാകുന്നഴര്, ഄഴമഴം ഭാറ്റി ഴചൃഴര്, ഄര്ബുദ 
ഫാധിതര്  എന്നിഴര്ക്ക് അഴവയഭാമ ജീഴ   യക്ഷാ ഭരു.ഔ്  രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
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ഔളുകെയും നഖയബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും നിമന്ത്രണത്തിലള്ള അകയാഖയ സ്ഥാഩ 
നങ്ങ്  മുകകന ഴാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു.. മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 

കയാഖകത്താടൊപ്പം Rhino – Orbital – Cerebral – Mucormycosis എന്ന കയാഖം 
ഫാധിചൃഴര്ക്കും ഭരു.് ഴാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- ടഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ അദയഗട്ടത്തില്  കറാഔ് 

ഡയണ്  പ്രകയാഩിചൃകപ്പാ്  ജീഴ   യക്ഷാഭരു. 

ഔളുടെ ദയര്റബയം ഈ്ാഔാതിയിക്കാനാണ് മുഔലില്  

ഩരഞ്ഞ കയാഖിഔ്ക്ക് ഭരു. ഴാങ്ങി നല്ഔാ   

ഄനുഭതി നല്ഔിമത്. ഇ ഷാസേയയം 

ആകപ്പാളില്ലാത്തതിനാല്  ഭരു. കനയിട്ടു ഴാങ്ങി 

നല്കഔ്തില്ല. ആതിനു ഩഔയം താടള ഩരയുന്ന 

യീതി ഄഴറംഫിക്കാവന്നതാണ്. 

1) ഡമാറിഷിഷിന് അശുഩത്രി മുകകന 

പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ നല്ഔാവ 

ന്നതാണ്. SC, ST, BPL ഭത്സയടത്താളിറാലി 

കുടുംഫം എന്നിഴര്ക്ക് മു ഖണന നല്ഔണം.  

2) ROCM ഫാധിചൃഴര്ക്ക് ടസ്പശയാറിറ്റി േിഔിത്സാ 

ഷയഔയയമുള്ള അശുഩത്രി മുകകന നല്കഔ് 

ഭരു. പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രം മുകകന  

നല്കഔ്തില്ല എ. നിര്കേവിക്കു..  

 
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.22.  ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 16.09.2021 ടറ ഔത്തും കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 13.08.2021 ടറ 6(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 
581/21)  
 
ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩയിധിമിലള്ള MGNREGS ടതാളിറാലിഔ്ക്ക് ടഔാഴിഡ് 
പ്രതികയാധത്തിടെ ബാഖഭാമി ഭാസ്ക്, ഷാനിസറ്റഷര്, ഔയ്യുര എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ഔി. 
ഔവകട്ടശകനാ ടെ്കരാ കൂൊടത എരണാകുലത്തുള്ള ഫ്ലുഭി ഷ് എന്ന ഏജ ഷിമില്  
നിന്നാണ് ഴാങ്ങി നല്ഔിമത്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 
ഄരികഴാടെമല്ലാടത ലോാ   സഔഔായയം ടേയ്യുന്ന ടഷക്ഷ   ക്ലാര്ക്കാണ് ഇ 
ഷാധനങ്ങ  ് ഴാങ്ങി നല്ഔിമത.് ആഴ കലാക്ക് ടഭമ്പര്  മുകകന ടതാളിറാലിഔ്ക്കു 
ഴിതയണം ടേയ്തു. ആഴയുടെ അടഔ ഴിറ 3,26,000/- രൂഩമാണ്. ഄെിമന്തിയ അഴവയം 
ഔണക്കിടറടുത്താണ് ആഴ ഴാങ്ങിമടതന്നതു ഩയിഖണിചൄ ആതിടെ തുഔ നല്ഔാ   
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം  :- ഷാധനങ്ങ്  ഴാങ്ങിമ ഈകദയാഖസ്ഥടെ കഩയില്  
ഴകുപ്പുതറ നെഩെി ഷവീഔയിചൃ് ഄകനവശണം 
നെക്കു.്് എന്ന് രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
ഄരിമിചൄ. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഴകുപ്പു തറത്തില്  
തടന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു നെഩെി ഷവീഔയിക്കാ   
നിര്കേവിക്കു..    

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.23. തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 06.10.2021 ടറ P1/284/2021/TDP 
നമ്പര്  ഔത്ത്   (SRG 616/21) 
 
കപ്രാ.നം. 1041/21 ഄെെല്  -  10,00,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി -കഫഷിക്ക് രാെ്) 

 

കഩയ്:- ടഴഞ്ഞാരമൂെ് ടഔമര്  കസാഭില്  കസാര്ട്ടി ഔ്ചൃര്  ടതരാപ്പിയും ഄരിഔ്ചൃര്    

          നഴ്സരിയും 

 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ നിമന്ത്രണത്തില്  ടഴഞ്ഞാരമൂെില്  രു ഭാനഷിഔാകയാഖയ 
രോനയധിഴാഷ കഔന്ദ്രം പ്രഴര്ത്തിക്കു.്്. ആഴിടെ 25 കഩര്  ഈ്്. ഇ ടഔമര്  
കസാഭിടറ ഄംഖങ്ങളുടെ ഭാനഷിഔ അകയാഖയത്തിനാമി ആഴിടെ കസാര്ട്ടിഔ്ചൃര്  
ടതരാപ്പിക്കു കഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിക്കു.. ആതിടെ ബാഖഭാമി 
ഭളഭര നിര്മ്മാണം, ഩചൃക്കരിസത ഈല്പാദനം, സസടെഔ് ഄരിഔ്ചൃര്  ഒപ്പണ്  
പ്രഷിശ   പാഭിംഖ്, ഫ്രൂെ് ലോാെ്, ഓശധകതാട്ടം, ഫട്ടര്സൈ ഩാര്ക്ക്, പിശ് കഩാ്്, 

ഩചൃക്കരി സത, സജഴഔീെനാവിനി, ഴലനിര്മ്മാണം, അെ് – കഔാളിഴലര്ത്തല്  
തുെങ്ങിമഴയും ഈ്്. ആതിന് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിമാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്.100 
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ഔാ   ഔളിമില്ല എന്ന് ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷരാമ പ്രി ഷിപ്പല്  
കൃശി ഒപീഷര്  ഄരിമിചൃിയിക്കു.. സ്ഥാഩനത്തിനാമതിനാല്  100 വതഭാനം 
ഷബ്ഷിഡികമാടെ കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം :- ഴയക്തിഔ്ക്കും പ്പിപ്പുഔ്ക്കുഭാണ് ഷബ്ഷിഡി 

നിയക്ക് ഫാധഔം. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ 

ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള സ്ഥാഩനഭാമതിനാല്  100 

വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ഔാവന്നതാണ്.    

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.24. ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഡമരക്ടകരറ്റ് 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുടെ 20.09.2021 ടറ PM3 /14382/18-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്  (SRG 573/21) 

 
കദവീമ ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാമി 100 ദിഴഷടത്ത ടതാളില്  നല്കു.്്. 
ആതിനു രോരടഭ ഄധിഔഭാമി 100 ദിഴഷടത്ത ടതാളില്  കൂെി ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്കു   
നല്കുന്നതിനുള്ള ഩദ്ധ്തിമാണ് കഔയല സട്രഫല്  ലോഷ്. MGNREGS ഭിശ   
മുകകനമാണ് ആതു നെപ്പാക്കുന്നത്. ആതിനാമി അഴവയഭാമ ഴിസിതം ഭിശന് 
പ്രകതയഔഭാമി നല്ഔണം. ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിടെ ഄംകഫരഔര്  

ടഷറ്റില്ടഭെ് ടഡഴറപ്ടഭെ് സ്കീഭിടെ രു ഗെഔഩദ്ധ്തിമാണ് „കഔയല സട്രഫല്  

ലോസ്സ്‟. സട്രഫല്  ലോഷ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി പ്രകതയഔാമി ഫഡ്ജറ്റില്  ഴഔമിരുത്തല്  ആല്ല. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് 
കഔയല സട്രഫല്  ലോഷ് ഩദ്ധ്തിക്ക് അഴവയഭാമ തുഔ ടേറഴളിക്കാ   നിര്കേവം 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനവം MGNREGS 
ഭിശന് തുഔ സഔഭാറുഔ പ്രാകമാഖിഔഭല്ല. 
ഄതിനാല്  അഴവയം ഩയിഖണിചൃില്ല.   

2) ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പിടെ ഴിസിതം 
MGNREGS  ഭിശനു കനയിട്ടു സഔഭാകര്താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.25. കേകറമ്പ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്     

 ഫഹു. ഴള്ളിക്കുന്ന് എം.എല്.എ.യുടെ  04.10.2021-ടറ  180/vallikunnu/2021/TVPM/  നമ്പര്  
ഔത്തും  കേകറമ്പ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ 03.10.2021-ടറ PRC/cbra/218/21-
ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും  കേകറമ്പ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  09.09.2021 -ടറ 
2/2(1) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 246/21  - LSGD - EPA2/246/2021 - LSGD  )  
 

കേകറമ്പ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഖഴ.അയുര്കഴദ അശുഩത്രിമില്  ഩഞ്ചഔര്മ്മ 
േിഔിത്സയുടെ  ബാഖഭാമി  പിഷികമാടതരാപ്പിേിടന 2019-20-ടറ  ഄഴഷാന യണ്ടു 
ഭാഷം നിമഭിചൄ. ആത് 2020-21-ലം തുെര്.. ആഴര്ക്ക് കഴതനം നല്ഔിമതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പു്്. ഄതിനാല്  ഷാധൂഔയണം നല്ഔണടഭ.ം  തുെര്.ം 
ടതരാപ്പിേിടന നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി  നല്ഔണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിചൃ്. 

കപ്രാജക്ട് ഴിവദാംവം താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്. 
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ക്രഭ 

നം 
ഴര്ശം കപ്രാ.നം. കഩയ് ഄെെല്  തുഔ 

1 2019-20 323/20 അയുര്കഴദ അശുഩത്രിമിടറ 

ടതരാപ്പിേിന് കഴതനം 

39,960/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 

2 2020-21 9/21 അയുര്കഴദ അശുഩത്രിമിടറ 

ടതരാപ്പിേിന് കഴതനം 

2,39,760/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 

3 2020-21 366/21 അയുര്കഴദ അശുഩത്രിമിടറ 

ടതരാപ്പിേിന് കഴതനം (സ്പില്  

ഒഴര് ) 

39,960/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 

4 2021-22 35/22 അയുര്കഴദ അശുഩത്രിമിടറ 

ടതരാപ്പിേിന് കഴതനം 

2,50,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 

 

 തീരുഭാനം :- 1) ഴകുപ്പുതറ ഩയികവാധനക്കുകവശം നല്ഔിമ 
ഴിശമഭാമതിനാലം തനതു പ്ാമതിനാലം 
ഷാധൂഔയണം നല്കു.. 

2) 2021-22 കറക്ക് തയ്യാരാക്കിമ കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.26. കഔയല ഄകരാ ടഭശിനരി  കഔാര്പ്പകരശ   (KAMCO) 

ഔാംകഔാ ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടറുടെ 02.07.2021, 09.06.2021 എന്നീ തീമതിഔലിടറ 

KAMCO/MD/MKTG – നമ്പര്  ഔത്ത് (SRG 580/21). 
       
KAMCO യുടെ രു പ്രധാന ഔാര്ശിഔ ഈല്പന്നഭാണ് ഔാംകഔാ േശ് ഔട്ടര്  
(രോകടഴട്ടിമന്ത്രം). ഇ ഈഩഔയണങ്ങ്  ഔാംകഔാമില്  നിന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩ 
നങ്ങ്ക്ക് കനയിട്ട് ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം :- 14.02.2018 ടറ 22/2018/തവബഴ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം 

(ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗകയക) തകേവബയണസ്ഥാ 

ഩനങ്ങ്ക്ക് ആതെക്കമുള്ള ഔാര്ശിഔ ഈഩഔയണ 

ങ്ങ്  KAMCO മില്  നി. ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 

നല്ഔിമിട്ടു്്. (കണ്ഡിഔ 6.1.8) ആതനുഷയിചൃ് 

നെഩെി ഷവീഔയിക്കാവന്നതാണ്. 
 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.27 കുന്ദഭംഖറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫഹു.കുന്ദഭംഖറം എം.എല്.എ യുടെ 23.09.21 , 18.09.2021 എന്നീ തീമതിഔലിടറ 
ഔത്തുഔളും കുന്ദഭംഖറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 29.07.2021 ടറ 20 (16)-
ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 561/21). 

 
എം.എല്.എയുടെ നികമാജഔഭണ്ഡറം അസ്തി ഴിഔഷന ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി 

“ഷിറ്റി ഷര്വമറ ഷ് ഷിേം കപാര്  കുന്ദഭംഖറം െയണ്  ഴിത്ത് ഔണ്കട്രാ്  റം ഄറ്റ് 

കുന്ദഭംഖറം കഩാറീഷ് കേശ  ” എന്ന ഩദ്ധ്തി നെപ്പാക്കി. ടേറഴ് 63.44 റക്ഷം 
രൂഩമാണ്. ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതികമാടെമാണ് ജില്ലാ ഔലക്ടര്  ആതിന് ബയണാനുഭതി 
നല്ഔിമത്. ആത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിനാമി ഄഞ്ച് ആെങ്ങലില്  സഴദുതി ഔണക്ഷ   
എടുക്കണം. ആടതടുക്കാത്തതിനാല്  ആകപ്പാ്  ആത് പ്രഴര്ത്തനയസിതഭാണ്. 
ആതിനാഴവയഭാമ സഴദുതി ോര്െ് കുന്ദഭംഖറം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നി. 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..   

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
4.28 ടഔാെഔയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 20.09.2021 ടറ ഔത്ത് (SRG 521/21 – 
CC/328/2021). 

 
കപ്രാ.നം. 234/22 ഄെെല്  -  2,52,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് ജനരല് ) 

കഩയ്:- സഔതാങ്ങ് – ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം 
 

വൃക്കകയാഖിഔ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 
 

തീരുഭാനം  :- രു കയാഖിക്ക് രു ഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- 
രൂഩഴടയ ഫന്ധടപ്പട്ട അശുഩത്രി മുകകന 
നല്ഔാവന്നതാണ്. 14.09.2021 ടറ കഔാഒര്ഡി   
കനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  തീരുഭാനിചൃിരുന്നതുകഩാടറ 
എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, ഫി.ഩി.എല്, ഭത്സയടതാളിറാലി 
കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് മു ഖണന നല്ഔണടഭന്ന നിഫ 
ന്ധന ഩാറിക്കണം.     

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.29.  റ്റൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021 ടറ ഔത്ത്  (SRG 551/21 – 
CC/388/2021). 

 

       കപ്രാ.നം. 168/20 ഄെെല്  -  20,90,004/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് – എഷ്.ഷി.ഩി -10,68,228/- രൂഩ) 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 4,49,924/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 5,71,852/- രൂഩ) 
 

കഩയ്:-  സറപ് ബഴനഩദ്ധ്തി മൂന്നാം ഗട്ടം – ൈാറ്റ് നിര്മ്മാണത്തിന്  കഭി 

ഴാങ്ങല്(ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖം) 

 സറപ് ബഴനഩദ്ധ്തിമില്   കഭിമില്ലാത്ത ബഴനയസിതര്ക്ക് ൈാറ്റ് നിര്മ്മിചൄ 
നല്കുന്നതിന് 2019-20 ല്  61.25 ടഷെ് സ്ഥറം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഏളാം 
ഴാര്ഡില്  ഩന്തുഴില എന്ന പ്രകദവത്തു ഴാങ്ങിമിരു.. കഔാസ്റ്റുകപാര്ഡ മുകകന ൈാറ്റ് 
നിര്മ്മിക്കാനാദേകേവിക്കുന്നത്. രു കുടുംഫത്തിന് 10.50 റക്ഷം രൂഩമാണ് ടേറഴ് 
ഈകേവിചൃിരുന്നടതെിലം ഇ നിയക്കില്  ആകപ്പാ്  ൈാറ്റ് ഩണിമാ   ഔളിമില്ല എന്ന് 
കഔാേ് കപാര്ഡ് ഄരിമിചൄ. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩാര്പ്പിെ ഷമുചൃമം എന്ന ഩദ്ധ്തി 

ഈകഩക്ഷിചൃ് ആകപ്പാ്  ഴാങ്ങിമിയിക്കുന്ന സ്ഥറം സറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമിടറ  കയസിത –
ബഴന യസിത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് 3 ടഷെ് ഴീതം നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ആത്  കയസിത – 
ബഴന യസിത സറപ ് ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക ്  
തടന്നമാഔണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു..    

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.30  റ്റൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021 ടറ ഔത്ത്  (SRG 552/21 – 
CC/387/2021). 

 
കപ്രാ.നം. 158/20 ഄെെല്  -  19,70,628/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് – ജനരല്  - 14,27,000/- രൂഩ) 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 2,67,157/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 2,76,471/- 
 

കഩയ്:-  സറപ് ബഴനഩദ്ധ്തി മൂന്നാം ഗട്ടം – ൈാറ്റ് നിര്മ്മാണത്തിന്  കഭി ഴാങ്ങല്   

(ടഩാതു ഴിബാഖം) 

സറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്   കയസിത ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീടു നിര്മ്മിചൄ 
നല്കുന്നതിനാമി 2019-20 ല്  61.26 ടഷെ് സ്ഥറം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഏളാം 
ഴാര്ഡില്  ഩന്തുഴില എന്ന പ്രകദവത്ത് ഴാങ്ങിമിരു.. കഔാേ്കപാര്ഡമുകകന 
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നിര്മ്മാണം നെത്താനാണ് ഈകേവിചൃിരുന്നത്. രു കുടുംഫത്തിന് 10.50 റക്ഷം 
രൂഩമാമിരു. ടേറഴ് ഈകേവിചൃിരുന്നത്. ഷാധന ഷാഭരിഔളുടെ ഴിറ ഴര്ദ്ധ്നവ 
പ്രഔായം ഇ യൂണിറ്റ് നിയക്കില്  നിര്മ്മാണം ഷാധയഭല്ല എന്ന് കഔാേ് കപാര്ഡ് 
ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ബഴന ഷമുചൃമ നിര്മ്മാണം ളിഴാക്കി ഇ 
സ്ഥറം സറപ് ഗുണകബാക്താക്കലാമ  കയസിത ബഴനയസിതര്ക്ക് 3 ടഷെ് ഴീതം  കഭി 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ആത്  കയസിത – 

ബഴന യസിത സറപ ് ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക ്

തടന്നമാഔണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു..     

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.31 എലങ്കുന്നപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021 ടറ ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം) 
എലങ്കുന്നപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 18.09.2021 ടറ A4/09/21-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തും. (SRG 553/21 – CC/380/2021). 
   

കപ്രാ.നം. 75/22 ഄെെല്  -  1,40,000/- രൂഩ 

(റ്റി.എഷ്.ഩി – 70,000/- രൂഩ 

കറാണ്  70,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഷവമം ടതാളില്  - ഴയക്തിഖതം (എഷ്.റ്റി) 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് ഷവമം ടതാളിറിനുകഴ്ി കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്. 
എന്നാല്  ഉരുൂട്ടത്തില്  ഭയം മുരിക്കുന്നതിനുള്ള ടഭശീ , സെല്  ഴര്ക്ക് ടഭശീ , 
ഴാര്ക്ക  ടഷറ്റ് എന്നിഴഔളുടെ ഗുണകബാക്താക്കടലമാണ് ടതയടഞ്ഞടുത്തിയിക്കുന്നത്. 
മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ ഈഩഔയണങ്ങ്ക്ക് 30,000/- രൂഩമില്  താടളമാണ് ഴിറ. 
ഩട്ടിഔഴര്ഗക്കായാമ ഇ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഫാെ് ഴാകണ് ഔട്ത്താ   
ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. ഄതിനാല്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ ഈഩഔയണങ്ങ്  നല്ഔാ   തെസ്സമുക്ാ 
എ.ം നല്ഔാവന്ന ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് എത്രമാടണ.ം സ്പ ീഔയണം 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

തീരുഭാനം  :- ഇ ഈഩഔയണങ്ങ്  നല്ഔാവന്നതാണ്. 
ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖടഭന്ന നിറമില്  100 
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും നല്ഔാവന്നതാണ്.  
 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.32.അയക്കുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 30.09.21 ടറ ഔത്തും അയക്കുള 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 24.09.2021 ടറ A1-161-21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 

562/21 – CC/403/2021). 
 

അയക്കുള രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഩ്പ്പിള്ളി ഖഴ.യു.ഩി.എഷില്  ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിടെ ബാഖഭാമി ഡി.ഷി.ഷി അയംബിചൃിരു.. ആതിടെ ബാഖഭാമി താടള 
ഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തിഔ്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി ടേയ്തു. 

ക്രഭ 

നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട്  

നമ്പര്  

കഩയ് ടേറഴളിചൃ തുഔ 

1 146/21 ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനം (ക്ലാസ്സ് 
മുരിഔളുടെ മു ഴവടത്ത മുറ്റം സെല്  
ഴിയിചൄ) 

7,04,684/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് ജനരല് ) 

2 147/21 ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനം 
(ഴാര്ഡ തിയിക്കുഔ, ഔയാഫി   തിയിക്കുഔ, 
തര വൃത്തിമാക്കുഔ, താല്ക്കാറിഔ 
ടൊമിററ്റ് തുെങ്ങിമ പ്രഴര്ത്തിഔ്  ടേയ്തു) 

11,41,435/-രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് – 
ജനരല് ) 

3 148/21 ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനം 
(സ്കൂലില്  ആറരിപികക്കശ   പ്രഴര്ത്തിഔ്  
ടേയ്തു) 

4,88,472/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് – 
ജനരല് ) 

 

 ഩ്പ്പിള്ളി സ്കൂലില്  CFLTC കമാ ഡി.ഷി.ഷി കമാ പ്രഴര്ത്തിക്കാനാണ് 
ഈകേവിചൃിരുന്നത്. ഩിന്നീെ് സ്കൂലില്  DCC തുെങ്ങി. മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തിഔ്ക്ക്  
ഔയാറുഔായടന ടതയടഞ്ഞടുത്തത് ഔവകട്ടശനിലൂടെമാണ്. DCC തുരന്ന് 
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിന് ഄെിമന്തിയഭാമി ഭറ്റു കുടര പ്രഴര്ത്തിഔ്  കൂെി ടേയ്യണടഭന്ന് 
ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  ഄരിമിചൃതനുഷയിചൃ് മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി ടേട്ട 
ഔയാറുഔായടനടക്കാ്് സ്കൂലിടെ ഩി ബാഖം ഔട്ടഴിയിക്കല്, ഄധിഔഭാമി ഴാശ് 
കഫഷിനുഔളും ഷിങ്കുഔളും സ്ഥാഩിക്കല്, മുരിഔലില്  ഷീറിംഖ് സ്ഥാഩിക്കല്, സാളുഔ്  
തിയിക്കുന്നതിന് സ്ക്രീ   സ്ഥാഩിക്കല്, സ്കൂ്  മുറ്റത്ത് താല്ക്കാറിഔഭാമി തയ്യാരാക്കിമ 
ഩന്തറിലം ഴയാന്തമിലം ഩി.ഴി.ഷി ശീറ്റു ഴിയിക്കല്  എന്നീ പ്രഴര്ത്തിഔ്  കൂെി ടേയ്യിപ്പിചൄ. 
ആതിനാമി പ്രകതയഔഭാമി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കാടതമാണ് പ്രഴര്ത്തി  ടേയ്യിപ്പിചൃത്. ഇ 
പ്രഴര്ത്തിഔളുടെ ഴാറുകഴശ   രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  
തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. അടഔ തുഔ 8,75,699/- രൂഩ. ഇ തുഔ തനതുപണ്ടുഩകമാഖിചൃ് 
കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി നല്ഔാ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു..  

 
 
 

തീരുഭാനം :- ടഔാഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി 
ഫന്ധടപ്പട്ടതാമതിനാല്  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.33 ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   

ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 7.10.2021 ടറ ഔത്തും ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

പ്രഷിഡെിടെ 14.09.2021 ടറ ഔത്തും (SRG 599/21 – CC /366/21). 
 
ആടുക്കി ജില്ലമില്  അടഔ 486 ക്ഷമകയാഖിഔ്  ഈ്്. ആഴര്ക്ക് കഩാശഔാസായം 
നല്ഔാ   ഈകേവിക്കു.. ജില്ലാ റ്റി.ഫി. ഒപീഷര്  ഄരിമിചൃ പ്രഔായം രു കയാഖിക്ക് രു 
ഭാഷകത്തക്ക് കഩാശഔാസായം നല്കുന്നതിന് 1350/- രൂഩ ടേറഴാകും. രു 
ഭാഷകത്തക്ക് അടഔ 19,68,300/- രൂഩ. കയാഖിഔ്ക്ക് ആത് എത്തിചൄ ടഔാടുക്കാ   
40,000/- രൂഩ. മൂ.ഭാഷകത്തക്ക് അടഔ ടേറഴ് 20,08,300/- രൂഩ. ജനരല്  ഩര്പ്പഷ് 
രാെ് ഈഩകമാഖിചൃ് ആതിനാമി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നത് 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ 
ഄനുഭതികമാടെ നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്.     

 
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.34.  ഩന്തലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021 ടറ ഔത്തും ഄനുഫന്ധകയകഔളും   

(SRG 525/21 – CC/373/2021). 
 

      കപ്രാ.നം. 51/2019 ഄെെല്  -  14,50,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് –5,80,000/- രൂഩ) 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം  – 8,70,000/- രൂഩ 
2018-19 ല്  കുലനെ രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഈലനാെ് 15-ാാാം നമ്പര്  ഄംഖനഴാെി ടഔട്ടിെം 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടു ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പിടെ ഷസാമം 
കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തിയുള്ള കപ്രാജക്ടിടറ കലാക്ക് ഴിസിതഭാമി 5,80,000/- രൂഩ PWD 
ഫില്ഡിംഖ് ഡിഴിശനില്  ഄെചൄ. എന്നാല്  ഄംഖനഴാെി ടഔട്ടിെം ആതുഴടയ 
നിര്മ്മാണം അയംബിചൃില്ല. ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുടെ 27.03.2021 ടറ 

ICDS/A7/1915/ 2020 – ടറ ഈത്തയവ പ്രഔായം ഄംഖനഴാെി ടഔട്ടിെത്തിടെ നിര്മ്മാണ 
ചുഭതറ PWD ഫില്ഡിംഖ് ഡിഴിശ   േീപ് എഞ്ചിനീമരില്  നി.ം ഭാറ്റി 
എല്.എഷ്.ജി.ഡി േീപ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് നല്ഔിമിട്ടു്്. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
PWD ഫില്ഡിംഖ് ഡിഴിശ   ഇ തുഔ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ട്രശരി 
ഄക്കയ്ികറക്ക് തിയിടഔ ട്രാ ഫര്  ടേയ്തു. ഇ തുഔ ഷര്ക്കായിടെ 
ഔണ്കഷാലികഡറ്റഡ് ഄക്കയ്ികറക്ക് ഄെകുന്നതന്നതിനു ഩഔയം മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഄംഖനഴാെിക്ക് ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ഈഩകമാഖിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.35 യാജക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കി ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 23.09.2021 ടറ ഔത്തും യാജക്കാെ് 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 20.09.2021 ടറ A3/4039/20-ാാാം നമ്പര്ഔത്തും 

(SRG 533/21 – CC/383/2021)  
 

കപ്രാ.നം. 69/22 ഄെെല്  -  1,50,000/- രൂഩ 
(തനത്പ്്) 

കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് സറേരിക്ക് കഴ്ി ആരുേക്രഴാസനം 

യാജാക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സറേരിമില്  നി.ം ഴാമനക്കാരുടെ 
അഴവയപ്രഔായം രോസ്തഔങ്ങ്  ഴീട്ടില്  എത്തിചൄ നല്കുന്നതിന് രു ആരുേക്രാസനം 
ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം  :- പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ഄെെല്  
തുഔ കുരയ്ക്കണം. ഖിമര്ടറഷ് സ്കൂട്ടര്  ഴാകങ്ങ് 
താണ്.   

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.36 ഔാകൊല്  അറപ്പെമ്പ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 15.09.2021 ടറ ഔത്ത് (SRG 492/21 – CC/ 283/21)   
 
കപ്രാ.നം. 07/22 ഄെെല്  -  6,00,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് ജനരല്  - 3,00,000/- 

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം – 3,00,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ്:- മുട്ടകക്കാളി ഴനിതാ പ്പിപ്പ് 

10 കഩര്  ഴീതം ഄെങ്ങുന്ന 100 പ്പിപ്പുഔ്ക്ക് അടഔ 5,000 മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണം 
ടേയ്യുന്നതിനാണ്. കപ്രാജക്ട്. ആത് ഴനിതാഗെഔ ഩദ്ധ്മിറാണ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയി 
ക്കുന്നത്. ടഴറ്റിംഖ് നെഩെി ഴടയ പൂര്ത്തിമാക്കി. ഭാര്ഗകയകപ്രഔായഭല്ല കപ്രാജക്ടു 
എന്നതിനാല്  നിര്വസണ കമാഖയഭല്ല എന്ന് നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥ   
ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 1) നിര്വസണ കമാഖയഭല്ല എ. ഩരഞ്ഞ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   തടന്ന തയ്യാരാക്കിമ കപ്രാജക്ടാണ് 

ആത്. ഇ പ്രഴണത ളിഴാക്കണടഭന്ന് നിര്കേവി 

ക്കു..  

2) പ്പിപ്പു ഷംയംബഭാമി നെപ്പാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധന 

കമാടെ ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.37 ല്ലൂക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 22.09.21 ടറ ഔത്തും ല്ലൂക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 22.06.2021 ടറ P63/2021/--ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ഄനുഫന്ധ കയകഔളും 

(SRG 523/21 – CC/ 210/21)   
 
കപ്രാ.നം. 31/22 ഄെെല്  -  12,46,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷന പ്് ജനരല്  ) 

കഩയ്:- ടഴള്ളാനിക്കയ ഷി.എചൃ്.ഷിമിടറ ഇഴനിംഖ് .ഩി 

ഷി.എചൃ്.ഷി ഔലില്  ഈചൃഔളിഞ്ഞുള്ള .ഩി ക്ക് ഄധിഔഭാമി നിമഭിക്കുന്ന കഡാക്ടര്ക്കും 
ഩായാടഭഡിക്കല്  ോപിനും ടസല്ത്ത് ഭിശ   ഭാനദണ്ഡപ്രഔായമുള്ള കഴതനം 
നല്ഔാ   ഄനുഭതിയു്്. കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 30.11.2018 ടറ തീരുഭാന 
പ്രഔായഭിരക്കിമ 17.01.2019 ടറ 442/DB2/2018/തഷവബ നമ്പര്  ഷര്ക്കുറര്  ഄനുഷയിചൃ് 
അകയാഖയ ഴകുപ്പിടെ ഄഡ്കസാക്ക് നിമഭന പ്രഔായമുള്ള കഴതനം നല്ഔാ   
ഄനുഭതിയു്്. 11.02.2021 ടറ 29/2021/ധനഴകുപ്പ് ഈത്തയഴ് പ്രഔായം  കനഴ്സുഭാര്ക്കും  
കഡാക്ടര്ഭാര്ക്കും നല്ഔാവന്ന കഴതനം രോതുക്കി നിത്തമിചൃിട്ടു്്. ഇ ഈത്തയവ പ്രഔായം 
രോതുക്കിമ കഴതനം നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം  :- മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ ധനഴകുപ്പിടെ ഈത്തയഴ് ദിഴഷകഴതനം / ഔയാര്  
ജീഴനക്കാരുടെ കഴതനം ഷംഫന്ധിചൃാണ്. ആതു പ്രഔായം നഴ്സുഭാര്ക്ക്   
പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 24250/- രൂഩയും കഡാക്ടര്ഭാര്ക്ക് 57525/- 
രൂഩയുഭാണ്. എന്നാല്  അകയാഖയ ഴകുപ്പിടെ ഄഡ്കസാക്ക് നിമഭന 
പ്രഔായം രോതിമതാമി നിമഭിക്കടപ്പടുന്ന കനഴ്സ് / കഡാക്ടര്ഭാരുടെ 
ഄെിസ്ഥാന വമ്പലഭാണ് നല്കഔ്ത്. കഔാഒര്ഡികനശ   
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 30.11.2018 ടറ തീരുഭാനപ്രഔായം ആരക്കിമ 17.01.19 ടറ 
442/DB2/2018 തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പ് ഷര്ക്കുറര്  ഄനുഷയിചൃ് 
ഇ നിയക്കിലള്ള കഴതനഭാണ് തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനം 
നിമഭിക്കുന്ന കഡാക്ടര്ഭാര്ക്കും ഩായാടഭഡിക്കല്  ോപിനും 
നല്കഔ്ടതന്ന് ഴയക്തത ഴരുത്തു.. ആതു പ്രഔായം നിറഴില്  
(രോതിമ നിയക്ക്) കനഴ്സ് ഭാര്ക്ക് (Grade II) 39,300/- രൂഩയും 
കഡാക്ടര്ഭാര്ക്ക് 63700/- രൂഩയും നല്ഔാവന്നതാണ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി , ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.38  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 14.09.2021 ടറ ഔത്ത്  (SRG 485/21 – CC/ 
338/21)   

 
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഔീളിലള്ള ജില്ലാ അയുര്കഴദാശുഩത്രിക്കും ജില്ലാ 
കസാഭികമാ അശുഩത്രിക്കുഭാമി ഒകയാ ആറരിക്സ്കൂട്ടര്  (അടഔ 2 എണ്ണം) ഴാങ്ങി 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.    

 
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 
4.39  അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 09.09.2021 ടറ ഔത്തും അറപ്പുള ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 01.07.2021 ടറ SW-2379/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും. (SRG 

478/21 – CC/ 230/21)       
  
ടഔാഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩത്താത്തറത്തിടറ ഷാമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധി ഔായണം 
ജില്ലമിടറ ഖര്ബിണിഔ്ക്ക് കഩാശഔാസായക്കുരവ്്. ആതു ഩയിസയിക്കാ   ഴനിതവിശു 
ഴിഔഷന ഴകുപ്പിടെ പ ്് ഩയയാരൂപഭല്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി ഩട്ടിഔഴര്ഗ  
ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട ഖര്ബിണിഔ്ക്കും ഷാമ്പത്തിഔഭാമി ഩികന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന 
കുടുംഫത്തിടറ ഖര്ബിണിഔ്ക്കും കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔ്  തയ്യാരാക്കുന്ന ടതരാഩ്ട്ടിക്കല്  
ം ഡ് (കഩാശഔാസായ ഭിശ്രിതം) ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   
ഈകേവിക്കു.. ആകതാടൊപ്പം ഷയജനയ കഷഴനത്തിന് ഷന്നദ്ധ്യാമ കഡാക്ടര്ഭാര്  
മുകകന േിഔിത്സയും ഔയണ്ഷിറിംഗും നല്കുന്നതിനും റക്ഷയഭിടു.. പ്പം ഖര്ബിണി 
ഔളുടെ അശുഩത്രി ഴാഷഷഭമത്ത് ഩയഷസാമം റബയഭല്ലാത്ത ഏറ്റവം ഩാഴടപ്പട്ട 
ഴര്ക്ക് സഫോെറുഔളുടെ കഷഴനവം റബയഭാക്കാ   ഈകേവിക്കു.. ആതിനാമി അടഔ 
25.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് ടേറഴ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.  

 ജില്ലമിടറ 7521 ഖര്ബിണിഔ്ക്കാണ് ഷസാമം നല്കഔ്ി ഴരുന്നത്. ടഩാതു 
ഴിബാഖം 6699, ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖം 798, ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖം 24. ആതിനാമി കപ്രാജക്ടു 
തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
  
 
 

തീരുഭാനം :- ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ഄംഖീഔാ 
യകത്താടെ നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.40 ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  ഔത്ത്  (SRG 780/21) 
 

 ജറജീഴ   ഭിശ   ഴളി എല്ലാ ഴീടുഔലിലം  കുെിടഴള്ള ഔണക്ഷ   നല്ഔിഴരുന്ന 
ഷാസേയയത്തില്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്  CFC-Tied Fund  ഈഩകമാഖിചൃ് ഏടറ്റടുത്ത 
കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്ക്ക്  അഴവയഭാമ ഔിണര്/കുളല്  ഔിണര്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  
ജില്ലാതറ ടെനികിക്കല്  ഔമ്മിറ്റിയുടെ തീരുഭാന പ്രഔായം  കജറ ഴകുപ്പ് പീഷിഫിറിറ്റി 
ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് നിറഴില്  ഄനുഴദിക്കുന്നില്ല. അമതിനാല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്  
കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്ക്കാമി  ഴഔമിരുത്തിമ CFC- Tied Fund ടേറഴളിക്കാനാഴാത്ത 
സ്ഥിതിമാദേള്ളത്. ഄതിനാല്  രാഭഩഞ്ചാത്തുഔ്ക്ക് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്ക്കാമി  



48 
 

ഴഔമിരുത്തിമ CFC Tied Fund താടളപ്പരയുന്നതില്  ഄനുഴദനീമഭാമ 
ഔായയങ്ങ്ക്കാമി ഴഔമിരുത്തുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.. 

, 1. രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഴഔമിരുത്തിമിട്ടുള്ള CFC - Tied 
Fund ഈഩകമാഖിചൃ് ടേയ്യാൻ ഔളിയുന്ന സഩപ്പ് സറൻ ഴറിക്കലം ഖാർസിഔ 
ഔണക്ഷൻ നൽഔലം ജറജീഴൻ ഭിശൻ ഩദ്ധ്തിമിൽ നിന്ന് ളിഴാക്കുഔയും കഴടര 
ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കി രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ തുഔ KWA ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ടേയ്യുന്നതിനും ഄനുഭതി 

2. രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ ഴിബാഴനം ടേട്ടിട്ടുലല ടേറുഔിെ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔ്  
കഔയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറ്റിടമ ടഔാ്് ഏടറ്റടുപ്പിചൃ് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ഴർക്കാമി 
ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുഭതി  

3 നിറഴിൽ KWA ക്ക് നൽഔാൻ കുെിവിഔയുള്ള ടഴലലക്കയം ഄെഴാക്കുന്നതിന് 
ഄനുഭതി  

4 .ഩഞ്ചാമത്തിടെ കുെിടഴലല ഩദ്ധ്തിഔൾക്ക് രോരടഭ നിറഴിലലല KWA കുെിടഴലല 
ഩദ്ധ്തിഔളുടെയും ജറകരാതസ്സുഔളുടെയും നഴീഔയണം മുതറാമ പ്രവൃത്തിഔൾക്ക് 
KWA ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുഭതി  

5. ഗുണകബാക്തൃ ഔമ്മിറ്റിഔടല ഏല്പ്പിചൃ ഩറ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിഔളും  സഴദുതി 
ോര്െ്  ഄെക്കാടതയും  ഄറ്റകുറ്റപ്പണി ടേയ്യാടതയും  ഈഩകമാഖപ്രദഭല്ലാത്ത 
ഄഴസ്ഥമാ ദേള്ളത്. ആതിടെ സഴദുതി കുെിശ്ശിഔ ഄെകുന്നതന്നതിന് ഄനുഭതി. 

6. ജറജീഴൻ ഭിശൻ ഩദ്ധ്തിഔൾക്കാമി ഩഞ്ചാമത്തുഔൾ ഄെഴാകക്ക്താമ 15 % 
ഴിസിതം നൽകുന്നതിന് 

തീരുഭാനം  :- ക്രഭ നമ്പര്  6 ളിടഔയുള്ള അഴവയങ്ങ്ക്ക്  
ഷി.എപ്.ഷി സറ്റഡ് രാെ് ഈഩകമാഖിക്കാ 
വന്നതാണ്. ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.12 
പ്രഔായം നെഩെി ഷവീഔയിക്കാവന്നതാണ്.  

 

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.41 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

 

എരണാകുലം ജില്ലാ ലോാനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 08.11.21, 06.11.2021 എന്നീ തീമതിഔലിടറ 
ഔത്തുഔളും എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 24.09.2021 ടറ 8(6)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG –684/21  - CC  505/2021) 
 

കപ്രാ.നം. 201/22                                                           ഄെെല്  - 21,00,000/- രൂഩ 

(ഴിഔഷനപ്് ജനരല് ) 

കഩയ് :- ഷാനിറ്റരി നാപ്ഔി   നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് 
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എരണാകുലം ജില്ലമില്  എെയ്ക്കാട്ടുഴമല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഭാമി 
രു നാപ്ഔി   നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിക്കു.്്. 2013-14 ഴര്ശം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷസാമകത്താടെമാണ് ആത് അയംബിചൃത്. നിറഴിടറ ടഭശീ   
ഔാറസയണടപ്പട്ടതിനാല്  ഈല്പന്നഭാമ നാപ്ഔിടെ ഗുണനിറഴായം കഭാവഭാണ്. യൂണിറ്റ് 
ന ത്തിറാണ്. ഇ ടഭശീനു ഩഔയം അധുനിഔ യീതിമിലള്ള ടഭശീ   ഴാങ്ങി യൂണിറ്റ് 
രോനരുെീഴിപ്പിക്കുഴാ   ഈകേവിക്കു.. ആതിനാമി 21.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ കപ്രാജക്ട് 
ഴചൃിയിക്കു.. രു യൂണിറ്റിനു തടന്ന ആത്രമധിഔം  തുഔ ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗകയക 
പ്രഔായം നല്ഔാവന്നതല്ല എന്നതിനാല്  പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 1)2013-14 ല്  അയംബിചൃ ഇ യൂണിറ്റിടെ 
ആതുഴടയയുള്ള പ്രഴര്ത്തനം, ആതുഴടയയുള്ള 
ഴരുഭാനം, ടേറഴ് എന്നിഴ ഷംഫന്ധിചൃ് ഴിവദാംവം. 
കുടുംഫശ്രീ എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് 
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔണം. പ്പം ഇ യൂണിറ്റ് രോനരുെീ 
ഴിപ്പിചൃ് റാബഔയഭാമി പ്രഴര്ത്തിപ്പിക്കാ   ഔളിയുകഭാ, 
ഔളിയുടഭെില്  ടേകയ്യ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  
എടന്താടക്ക എന്ന് രികപ്പാര്ട്ടില്  ഈ്ാഔണം. രികപ്പാ 
ര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും. 

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

2)എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

 
 കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄടുത്തകമാഖം 18.12.2021 യാഴിടറ 11.00 ഭണിക്ക് 
കൂടുഴാ   തീരുഭാനിചൄ. 
 

(കമാഖം സഴകുകന്നയം 6.30 ന് ഄഴഷാനിചൄ) 
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ഄനുഫന്ധം  

കമാഖത്തില്  ഩടെടുത്തഴര്  

1. ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ – എക്സഷഷ് ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 

2. ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 

3. ടഭമ്പര്, ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം, കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ്  

4. ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  

5. ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഴകുപ്പ്  

6. രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  

7. പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 

8. എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

9. എസികിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം 

10. േീപ് എസികിഔുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, സറപ് ഭിശ   

11. ഭിശ   ഡമരക്ടര് , MGNREGS (പ്രതിനിധി) 

12. ഡമരക്ടര്  ജനരല്, ഔിറ 

13. ഡമരക്ടര്, ശുേിതവഭിശ   

14.   ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, കേറ്റ് ലോാനിംഖ് കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

15. േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 

16. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

17. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

18. ഡമരക്ടര്, അകയാഖയഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

19. ഡമരക്ടര്, രയ്് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് 

20. ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര്, കഔയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറ്റി 

21. ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര്, കഔയല കേറ്റ് ആറരിഷിറ്റി കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

22. ഴനിത വിശുഴിഔഷന ഴകുപ്പ്, ഡമരക്ടര്  (പ്രതിനിധി) 

23. ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര് , ക്ലീ   കഔയല ഔമ്പനി 

 

 


