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    No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(4) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 18.12.2021ല്  
നെന്ന കമാഗത്തിടെ നെഩെി കുരിപ്പ്. 

 
 കമാഗം യാഴിടറ 11.00 ഭണിക്ക് ടഷക്രട്ടരികമറൃ് ഄനക്സ് 2 റമം സാലില്  അയംബിച്ചു. 
ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ - എക്സഷഷ് ഴകുപ്പു ഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. 
കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു.. 
 ആന്നടത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമില്  ഄജണ്ടേള്  കൂടുതല്  ഈള്ളതിനാല്  
ഷാധായണ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമില്  ക്രഭ നമ്പര്  യണ്ട് അമി കേര്ന്നുന്ന 
തുെര് നെഩെിേള്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിക്കാ   
തീരുഭാനിച്ചു. 

 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
 
18.12.2021  ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 33.01 വതഭാനഭാണ്. ട്ടൃശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിച്ച  ബി  ഫികേള്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത്  34.13 വതഭാനം ഴരും. ഏറൃവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് തൃശ്ശൂര്  ജില്ലമിലം (37.20 വതഭാനം) ഏറൃവം കുരഴ് ആടുക്കി 
ജില്ലമിലഭാണ് (29.94 വതഭാനം). 70.55 കോെി രൂഩയുടെ  3471 ഫികേള്  ട്ടൃശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈണ്ട്.  ടഭമിെന ഷ്  രാനാറു ക കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 88.24 
കോെി രൂഩയുടെ  4557 ഫികേലാണ് ട്ടൃശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്.  

 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനം 

ജനരല്  എഷ്.ഷി. 
ഩി 

റൃി.എഷ്. 
ഩി 

ഷി.എപ്. 
ഷി 

അടേ 

1 രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 48.11 39.71 38.96 10.75 36.92 

2 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 40.09 33.89 33.29 10.70 31.62 

3 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 27.03 23.83 21.24 8.87 21.89 

4 മുനിഷിപ്പാറിറൃി 46.48 21.90 13.94 7.62 28.93 

5 കോര്പ്പകരശ   35.83 15.27 2.59 0 34.82 

6 അടേ 43.35 32.68 32.43 10.71 33.01 
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ജില്ല തിയിച്ചുള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

8 കോട്ടമം 31.91 

9 ഴമനാെ് 31.80 

10 തിരുഴനന്തരോയം 31.44 

11 ഩത്തനംതിട്ട 30.96 

12 ോഷര്കഗാഡ് 30.89 

13 ഭറപ്പുരം 30.65 

14 ആടുക്കി 29.94 
 

തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിച്ച  ബി് ടഩെിംഗ് ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

തുേ(കോെി) 

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 3090 43.30 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  710 11.82 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  240 9.66 

4) മുനിഷിപ്പാറിറൃി 375 16.55 

5) കോര്പ്പകരശ   142 6.85 

അടേ 4557 88.24 

 
രോതിമ കരാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കരാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ന്നു..  

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കരാജക്ടുേള്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കരാജക്ടുേള്  

  അടേ  

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 31.26 5.68 36.92 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 76.16 5.46 31.62 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 16.73 5.17 21.89 

4) മുനിഷിപ്പാറിറൃി 22.57 6.36 28.93 

5) കോര്പ്പകരശ   22.02 12.80 34.82 

അടേ 26.87 6.15 33.01 
 

മു   ഴര്ശങ്ങലില്    ഡിഷംഫര്  31 ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് വതഭാനം 

2014-15 25.47 

2015-16 23.99 

2016-17 14.70 

2017-18 30.09 

2018-19 53.38 

2019-20 35.84 

2020-21 47.40 

2021-22 33.01  
(As on 18.12.21) 

1 തൃശ്ശൂര്  37.20 

2 ടോല്ലം 36.43 

3 അറപ്പുള 36.05 

4 കോളികക്കാെ്  34.13 

5 േണ്ണൂര്  32.84 

6 ഩാറക്കാെ് 32.79 

7 എരണാകുലം 32.49 
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2) ടഩാതുഴിശമം 
  

1) എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റൃി.എഷ്.ഩി യുടെ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കുരഴാണ് എന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ഴകുപ്പു കഭധാഴിേള്  ആതു രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം. 
നഗയഷബേലില്  റൃി.എഷ്.ഩി ടേറഴ് ഴലടയ കുരഴാണ്. നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  ആതു 
രകതയേഭാമി ഩയികവാധിക്കണം. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടറുടെ കൂെി 
ഷാന്നിദ്ധ്യത്തില്  ഩട്ടിേഴര്ഗ  ഈഩഩദ്ധ്തി രോയമുള്ള കരാജക്ടുേള്  രകതയേഭാമി 
ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറൃിമില്  നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 

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

3) ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
2) കേന്ദ്രധനോയയേമ്മീശ   സെഡ് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  
കുെിടഴള്ള കരാജക്ടുേള്  ഏടറൃടുന്നു.ണ്ട്. ആതില്  േിറത് രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  
ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് മുക നമാണ് നെപ്പാന്നുന്നത്. ധനോയയേമ്മീശ   രാനാെ് ആ-രാനാം 
ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടല്  ഴളിമാണ് ടേറഴളിന്നുന്നത്. ഇ കഩാര്ട്ടറില്  നിന്ന് ഫാെ് 
ഄക്കൗണ്ടികറക്ക് ഭാത്രകഭ തുേ സേഭാരാ   േളിയു. രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെിടെ 
ആെഩാടുേള്  ട്ടൃശരി ഄക്കൗണ്ടിലൂടെ ഭാത്രഭാണ്. എന്നാല്  ആ-രാനാം ഷൃയാജ് 
കഩാര്ട്ടറില്  നിന്ന് ട്ടൃശരി ഄക്കൗണ്ടികറക്ക് തുേ സേഭാരാ   േളിമില്ല. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  എല്ലാ ജില്ലേലിലം രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ജില്ലാ ഒപീഷറുടെ കഩയില്  
.കേവഷാല്കൃത ഫാെില്  ഄക്കൗണ്ട് തുെങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്ോ   തീരുഭാനിച്ചു. 
ആതിനു കഴണ്ട നെഩെി രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് ഡമരക്ടറും GWD ജില്ലാ 
ഒപീഷര്ഭാരും ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്.   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമറ്േെര്, രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് 

3) കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തുേലെക്കം േിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഒപീഷര്  കരാനഡ് II ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്നഴയാണ്. ആഴര്ക്ക് ഡി.ഡി. 
കോഡ് ആല്ല എന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. നിര്ഴസണ 
ഈകേയാഗസ്ഥ   ഗഷറൃഡ് ഒപീഷര്  ഄടല്ലെില്  തടന്നയും ഡി.ഡി. കോഡ് 
ഄനുഴേിച്ച  ബി് നിര്ഴസണം നെത്തുന്ന യീതിമാണ് ജനേീമാസൂത്രണത്തില്  തുെക്കം 
മുതല്  ഷൃീേയിച്ചു ഴരുന്നത്. ആങ്ങടന ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്ഭാര്  ഄെക്കം 
ഡി.ഡി. കോഡില്ലാത്ത എത്ര നിര്വസണ ഈകേയാഗസ്ഥരുടണ്ടന്ന് റി്റു തയ തയ്യാരാക്കി 
ധനഴകുപ്പിനു നല്ോ   ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നീ ഴകുപ്പുകഭധാഴിേടല 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആത്തയം ഈകേയാഗസ്ഥര്ക്ക്  ഡി.ഡി. കോഡ് ഄനുഴേിക്കാ   
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.അര്.എ/ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര് , ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് 

3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
4) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

5) രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   
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രകതയേ ഴിശമം 

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

4.1  ആയിങ്ങാറന്നുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒരീഷറുടെ 06.11.2020 ടറ േത്തും ആയിങ്ങാറന്നുെ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 07.10.2020 ടറ B.1275/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും , 
ആയിങ്ങാറന്നുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷറുടെ 01.10.2020 

ടറ രികപ്പാര്ട്ടും (SRG 613/21 – CC/ 939/20)   
 
കരാ.നം. 107/21 ഄെെല്  -  41,250/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 
 
കഩയ്:- ആ.എം.എഷ് ബഴനഩദ്ധ്തിമില്  പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി ഴീെിന് ഫാക്കി തുേ നല്േല്  

 

കലാന്നുഩഞ്ചാമത്തിടറ മുയിമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ രോല്ലൂര്  േീഴ്ത്താലി ഴീട്ടിടറ 
സുഭകഭാസന   (W/o കഭാസ  ) 2008-09 ടറ ആ.എം.എഷ് ബഴനഩദ്ധ്തിമിടറ 
ഗുണകബാക്താഴാണ് ആഴര്ക്ക് ഴീടുനല്ോ   ധനഷസാമത്തിന് ടതയടെടു 
ത്തിരു.. ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷരാണ് നിര്വസണ ഈകേയാഗസ്ഥ  . 
ധനഷസാമ നിയക്കാമ 75,000/- രൂഩമില്  അേയയണ്ടു ഗഡുക്കലാമി 33,750/- രൂഩ 
നല്േി. നിര്േിഷ്ട സമയ ഷഭമത്തിനേം ഴീടുനിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല്  ഫാക്കി 
തുേ നല്േിമില്ല. 2017-18 ല്  സറപ് ഭിശ   ഷര്കവ നെത്തിമകപ്പാള്  ആഴര്  ഴീടു 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ചു എ. േടണ്ടത്തി. ഄതിനാല്  സറപ് റിസ്റ്റില്  
ഈള്ടപ്പടുത്തിമില്ല. ആ.എം.എഷ് ബഴനഩദ്ധ്തി രോയം ബഴനനിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിമാക്കിമതിനാല്  ഄര്സതടപ്പട്ട ഫാക്കി തുേമാമ 41,250/- രൂഩ 
തനതുപണ്ടില്  നി. നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. മുേലില്  
ഩരെ ഴിഴയങ്ങള്  വയിമാടണന്ന് നിര്വസണ ഈകേയാഗസ്ഥനാമ ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഒപീഷര്  രികപ്പാര്ട്ട് ടേട്ടിട്ടുണ്ട് 

 
 
 

തീരുഭാനം :- തനതുപണ്ടില്   നി. ഫാക്കി തുേ നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു..    

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

4.2  അയയനാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഒപീഷറുടെ 07.10.2021 ടറ േത്തും അയയനാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 29.09.2021 ടറ 1 (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG 591/21 – CC/ 415/21)   
     

 
കരാ.നം. 148/22 ഄെെല്  -  7,74,000/- രൂഩ 

(കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ) 
 

കഩയ്:- ഴാര്ഡ് കേന്ദ്രങ്ങലില്  േമ്പൂട്ടറും പര്ണിച്ച  ബിറും ഴാങ്ങല്  
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 ഷര്ക്കായിടെ ഴാതില്പ്പെി കഷഴനം നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുേലിടറ ഄംഗനഴാെി ടേട്ടിെങ്ങലില്  ഴാര്ഡു കേന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 
ഄെിസ്ഥാനഷൗേയയടഭാരുന്നുന്നതിനുള്ള ഇ കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- ഴാതില്പ്പെി കഷഴനം നല്കുന്നതിനാമതിനാല്  
രകതയോനുഭതി നല്കു..  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.3 അയയനാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഒപീഷറുടെ 07.10.2021 ടറ േത്തും അയയനാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 29.09.2021 ടറ 1 (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG 592/21 – CC/ 417/21)       
 
കരാ.നം. 134/22 ഄെെല്  -  75,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട് ) 
കഩയ്:- രതിബ ഷംഗഭം 

  

ടോഴിഡ് 19 ഭസാഭായിടമ കനയിടുന്നതിന് മുന്നണി കഩായാലിേലാമി രഴര്ത്തിച്ച  ബി 
അകയാഗയ രഴര്ത്തേരുള്പ്പടെ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ കഭ റേലിടറ 
രതിബേടല അേയിന്നുന്നതിനുള്ള ഇ കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
 

 
 

4.4 കശാലയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.09.2021 ടറ േത്തും കശാലയൂര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 11.08.2021 ടറ 1(5)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 

481/21 – CC/ 351/21)       
 
കരാ.നം. 84/22 ഄെെല്  -  5,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് എഷ്.ഷി.ഩി – 3,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം – 2,00,000/- ) 
 

കഩയ്:- ഴിലഷംയക്ഷണ ഈഩേയണങ്ങളുടെ ഴിതയണം (ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗം) 
  

ഄട്ടപ്പാെി കഭ റമിടറ ഄഗലി, രോതൂര്, കശാലയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 
അേിഴാഷിേലാമ േര്ശേരുടെ ോര്ശിേ ഴിലേടല ഴനയമൃഗങ്ങലില്  നിന്ന് 
ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിന് ആറക്ട്രിേ് ടപ ഷിംഗിന് കരാജക്ട് ഏടറൃടുക്കാ   27.09.2013 ടറ 
2395/2013/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയവ രോയം ഄനുഭതി നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ആകതകഩാടറ 
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ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കായാമ േര്ശേര്ന്നു കൂെി ആറക്ട്രിേ് 
ടപ ഷിംഗിന് ധനഷസാമം നല്ോനുള്ള കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 

 
 

 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കു..    
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.5 ോര്ത്തിേപ്പള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.09.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 480/21 – CC/ 
209/21)       
 
കരാ.നം. 14/22 ഄെെല്  -  50,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട് ) 
 

കഩയ്:- രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ രകേവങ്ങലില്  ഷി.ഷി. േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
  

ോര്ത്തിേപ്പള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കതാട്ടുേെഴ് ഗഴ.യു.ഩി.എഷ്, ോര്ത്തിേപ്പള്ളി 
ഩാറത്തിനു ഷഭീഩം, രോളിക്കീള് ഩാെത്തിനു ഷഭീഩം എന്നീ രകേവങ്ങലില്  ഭാറിനയ 
നികക്ഷഩം നിമന്ത്രിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ഷി.ഷി. േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

  
 

തീരുഭാനം  :- മുേലില്  ഩരെ രകേവങ്ങലിടറ േെേള്, താഭഷ 
ക്കാര്  എന്നിഴരുടെ ഷസേയണവം ഫന്ധടപ്പട്ട 
കഩാറീഷ് കസ്റ്റശടെ കഭാണിറൃരിംഗും ഈരപ്പാക്ക 
ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു..    

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.6  േക്കിട്ടപ്പാര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 13.09.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 482/21 –  
CC/ 204/21) 
       
കരാ.നം. 103/22 ഄെെല്  -  93,67,850/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്  - 13,67,850/- രൂഩ 

ജറനിധി കഷഴിംഗ്ഷ് – 80,00,000/- രൂഩ ) 
 

കഩയ്:- .ജറജീഴ   
  

ഩഞ്ചാമത്തില്  ജറജീഴ   ഩദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നതിന് അടേ ടേറഴ് 16.50 കോെി 
രൂഩമാണ്. ആതില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിസിതം 2.475 കോെി രൂഩമാണ്. ജറനിധി 
കരാജക്ട് നെപ്പാക്കിമകപ്പാള്  ഷൃരൂഩിച്ച  ബി തുേമില്  88,05,273/- രൂഩ ഫാെ് 
ഄക്കൗണ്ടില്  ഫാക്കിയുണ്ട്. 2020 ല്  ജറനിധി ഩദ്ധ്തി പൂര്ത്തീേയിച്ചു. ഇ തുേ കൂെി 
ജറജീഴ   ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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ജറനിധി കരാജക്ടിന് ഴേമിരുത്തിമ തുേയും ഫാക്കി തുേയും താടള ഩരയും 
രോയഭാണ്.  

ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 60,55,151/- രൂഩ 

ഩറിവ 16,39,734/- രൂഩ 

ജറനിധി ഴിസിതം 5,34,67,428/- രൂഩ 

അടേ 6,11,62,313/- രൂഩ 

ടേറഴ് 5,23,57,041/- രൂഩ 

ഫാക്കി റബയഭാമ തുേ 88,05,272/- രൂഩ 
       

 
 
 
 

തീരുഭാനം :- ജറജീഴ   ഩദ്ധ്തിക്കാമതിനാല്  ഄനുഭതി 
നല്കു..    

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

 
4.7  േീളയിയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.09.2021 ടറ േത്തും േീളയിയൂര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 24.02.2021 ടറ A2-5638/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   

(SRG 479/21 – CC/ 280/21)     
   
കരാ.നം. 3/21 ഄെെല്  -  2,27,030/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി ഴിസിതം ) 
 

കഩയ്:- .എഷ്.ഷി. ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്  
 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണം എന്ന ഇ 
കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   താഭഷിച്ചു. റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണകഴലമില്  താടള ഩരയുന്ന 
മൂ. ഴിേയാര്ഥിേള്  ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കി. ആഴര്ന്നു കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കഩയ് ഴിറാഷം 

1 ഄബി . ടജ S/o ജിനി, നന്ദനം, തുരുത്തയാെ് 
ഴറമറില്  

2 ഄഩര്ണ്ണ അര്. ഗിയീശ്  തിരുഭംഗറത്ത് താടളകുനി 

3 അോവ് ഩി.എഷ് S/o രോവ , കതാരങ്ങാട്ട് ഭീത്തല്  

 
 

 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.8  അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.09.2021 ടറ േത്തും അറപ്പുള ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 19.07.2021 ടറ  ടറ AG-2383/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

(SRG 477/21 – CC/ 261/21)       
 

കരാ.നം. 297/22 
ഄെെല്  82,50,000/-/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി കഫഷിേ് രാനാെ് – 75,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 7,50,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ്:- ഭെഴീഴ്ചയുണ്ടാമ കുട്ടനാട്ടിടറ ഩാെകവ യങ്ങള്ക്ക് ഷഫ് കഭബിഫിള്  ഩമ്പ്  
 

ഩാെകവ യ ഷഭിതിേള്ക്കാമി ടഩട്ടി, ഩര, ഷഫ് കഭബിഫിള്  ഩമ്പ് എന്നിഴ 
നല്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം  :- ടഩട്ടി – ഩരയ്ക്കു ഩേയം സസ എപിശയ ഷി  
(ഷബ്കഭബിഫിള് ) ഩമ്പ് ടഷറൃ് സ്ഥാഩിന്നുന്നതു 
ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന നിര്കേവകത്താടെ ഄനു 
ഭതി നല്കു..  

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.9  നൂ ഭാസി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.09.2021 ടറ േത്തും നൂഭാസി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 10.09.2021 ടറ A2-2578/20- ടറ േത്തും   (SRG 498/21 – CC/ 354/21)  
      

 
കരാ.നം. 171/22 

ഄെെല്  50,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട് ) 

 

കഩയ്:- കുനിമില്  എല്.ഩി. സ്കൂള്  േിണരില്  കഭാകട്ടാര്  സ്ഥാഩിക്കല്  - ഄനുഫന്ധ 
രഴര്ത്തനങ്ങള്   

 

കുനിമില്  എല് .ഩി. സ്കൂള്  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി ജനേീമാസൂത്രണത്തിടെ 
അയംബഘട്ടത്തില്  നിര്മ്മാണം നെത്തിമതാണ്. ആതിടെ ഩയിഩാറന ചുഭതറ 
ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിന്നു സേഭാരിമിരു.. ഇ കുെിടഴള്ളഩദ്ധ്തിയുടെ കഭാകട്ടാര്  േത്തി 
നവിച്ചു. ടരമില്കഴ സറ   ഇ രകേവത്തുകൂെി േെ.കഩാകുന്നതിനാല്  കേയല ഴാട്ടര്  
ഄകതാരിറൃിയുടെ ജറഴിതയണം ആഴിടെമില്ല. രകേവഴാഷിേള്ക്ക് ഇ 
ഩദ്ധ്തിമിലൂടെമാണ് കുെിടഴള്ളം േിട്ടുന്നത്. ഗുണകബാക്താക്കലില്  ഭിക്കഴരും 
ോയിദ്ര്യകയ യ്ക്കു താടളയുള്ളഴയാമതിനാല്  ആതിടെ ഄറൃകുറൃപ്പണി ഩഞ്ചാമത്തു 
ഴസിക്കണടഭന്ന് ഗുണകബാക്തൃ േമ്മിറൃി അഴവയടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  
ആതിടെ ഄറൃകുറൃപ്പണി നെത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..  
 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
 



9 
 

4.10  ഇയാറൄകഩട്ട കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.09.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 505/21 – CC/ 
373/21)  

      
ഐ.എ.സഴ.ബഴനനിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിമില്  റബിച്ച  ബി തുേമില്  ടേറഴളിക്കടപ്പൊടത 
1,06,28,855/- രൂഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ Spl.TSB ഄക്കൗണ്ടില്  ഈണ്ട്. ആതില്  
നി.ം 41,44,000/- രൂഩ ഩി.എം.എ.സഴ ഴീടുേള്ക്ക് ഄധിേ ധനഷസാമം നല്ോ   
ഈകേവിന്നു.. കവശിന്നുന്ന തുേമില്  48,84,855/- രൂഩ ഴീടുേളുടെ രോനരുദ്ധ്ായണ 
ത്തിനും 16,00,000/- രൂഩ വായീയിേ ഭാനഷിേ ടഴകഴിലി കനയിടുന്ന അളുേള്ക്ക്  
ഄഴരുടെ ഴീെികനാെ് കേര്ന്ന് രകതയേ മുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന് ഈഩകമാഗിന്നു 
ന്നതിനും ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

  
 

 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.11  തറകേയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.09.2021 ടറ േത്തുേളും (4 എണ്ണം) തറകേയി 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 17.08.2021 ടറ 345/21-22-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   

(SRG 494/21 – CC/ 347/21, 495/21 – CC/ 348/21, 496/21 – CC/349/21, 497/21 – 
CC/350/21)  
 

താടളപ്പരയുന്ന കരാജക്ടുേള്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 
 
ക്രഭ 
നം 

കരാജക്ട് 
നം. 

കഩയ് ഴിസിതം 
(ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് 
കനാണ്  കരാഡ്) 

1 11/22 കലാക്ക് ഒപീഷ് ടേട്ടിെം ടഩമിെിംഗ് 

– നഴീേയണ രഴര്ത്തിേള്  

15,00,000/- രൂഩ 

2 22/22 ഄഷി.എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ 
ഒപീഷ് നഴീേയണം 

5,00,000/- രൂഩ 

3 65/22 അര്.അര്.എപ് കേന്ദ്രത്തില്  
ഄനുഫന്ധ ഷൗേയയം രുക്കല്  

1,09,000/- രൂഩ 

4 80/22 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അധുനിേ 
കോണ്പര ഷ് സാള്  ഷൗണ്ട് 
ഷിസ്റ്റം 

5,65,000/- രൂഩ 

  അടേ 26,74,000/- രൂഩ 

 
ഇ ഴര്ശം ടഭമിെന ഷ് (കരാഡിതയം) ഴിബാഗത്തില്  അടേ 49,03,000/- 
രൂഩമാണ് റബിച്ച  ബിിട്ടള്ളത്. കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തിനു ഴിട്ടുേിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങലാമ 
(ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങള്) കൃശി ഄഷി. ഡമരക്ടര്, ഷി.ഡി.ഩി., ഷി.ഡി.ഩി. 
ഄഡീശണല്  ഒപീഷ് മുതറാമഴ ഴാെേ ടേട്ടിെത്തിറാണ് രഴര്ത്തിന്നുന്നത്. 
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ഡമരി എക്സ്റ്റ ശ   ഒപീഷ് ഭിനി ഷിഴില്  കസ്റ്റശനിലം, ആ ഡസ്ട്രിിമല്  
എക്സ്റ്റ ശൻ  ഒപീഷ്, ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  എന്നീ ഒപീസുേള്  
കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടേട്ടിെത്തിലഭാണ് രഴര്ത്തിന്നുന്നത്. ഩിണരാമി 
ഷി.എച്ച  ബി്.ഷിക്ക് ഇ ഴര്ശം നഫാര്ഡിടെ ധനഷസാമകത്താടെ 19.75 കോെി 
രൂഩയുടെ രോതിമ ടസ്പശയാറിറൃി ടഷെര്  ഩണിയു.. ഄതിനാല്  ആഴികെയും 
ടഭമിെന ഷ് അഴവയഭില്ല. ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഄറൃകുറൃപ്പണിക്കാമി അടേ 
22.29 റക്ഷം രൂഩയുടെ 11 കരാജക്ടുേള്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  താടള 
ഩരയുന്നഴ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േിമിയിന്നു.. 

(1) ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് തുേ ഈഩകമാഗിച്ചു മുേലില്  ഩരെ കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 
 

തീരുഭാനം :- സേഭാറൃം ടേയ്യടപ്പട്ട സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഇ ഴര്ശം   
ഄറൃകുറൃപ്പണി അഴവയഭിടല്ലന്ന് തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ് ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

(2) ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ടേറഴളിന്നുന്നതിന് തെസ്സമുള്ളതിനാല്  ബാഴിമില്  
ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് കുരവ ഴരുത്തി അനുഩാതിേഭാമി ഴിേഷനപണ്ട് 
ഄധിേഭാമി നല്േണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 
 
  
 

 

തീരുഭാനം  :- ഄടുത്തഴര്ശം മുതല്  ഷംസ്ഥാനധനോയയ 
േമ്മീശടെ ശുഩാര്വ രോയം സേഭാറൃം 
ടേയ്യടപ്പട്ട അസ്തിേളുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ് 
ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് നല്കുന്നത്. ഄതിനാല്  
ഇ അഴവയം ഩയിഗണിന്നുന്നതിന് രഷക്തി ആല്ല 
എ. കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.      

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.12  ആയഴികഩരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 622/21 – CC/ 
276/21)  

      
 

കരാ.നം. 111/22 
ഄെെല്  12,51,080/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 1,00,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 2,00,000/- രൂഩ 

ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ് – 6,00,000/- രൂഩ 

കസ്റ്ററൃ് കസ്പാണ്കഷര്ഡ് പണ്ട് – ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതം – 351, 080/ രൂഩ 

) 
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കഩയ്:- ശുേിതൃകേയലം – ഷമ്പൂര്ണ്ണ ശുേിതൃമംം. 

 മുേലില്  ഩരെ കരാജക്ടില്  സയിത േര്മ്മകഷന രഴര്ത്തനങ്ങള്  (2,00,000/- രൂഩ 
ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച്ചു നിര്മ്മിച്ച  ബി വൗോറമങ്ങലില്  നാപ്േി   
ആ ഷിനകരറൃറുേള്  ഴാങ്ങി നല്േല്  (50,000/-രൂഩ), ടോഴിഡ് ട്ടൃീറൃ്ടഭെ് 
ടഷെറുേലില്  ആ ഷിനകറൃര്  (1,00,000/- രൂഩ), പ്ലാസ്റ്റിേ് രീ സഷക്ിംഗ് യൂണിറൃ് 
രഴര്ത്തനങ്ങള്  (1,00,000/- രൂഩ), ഭിനി എം.ഷി.എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണം (8,01,080/- 
രൂഩ) എന്നിഴമാണ് ഴിഴിധ രഴര്ത്തനങ്ങള് . 

 ആതില്  ഭിനി എം.ഷി. എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള അടേ തുേമില്  4,50,000/- 
രൂഩ ധനോയയ േമ്മീശ   ഴിസിതവം 3,51,080/- രൂഩ ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതവഭാണ്. 
ഇ രഴര്ത്തി േൃകട്ടശ   ഴിലിച്ച  ബിാണ് നെപ്പാക്കിമത്. ഏറൃവം കുരെ തുേയ്ക്ക് 
േൃകട്ടശ   നല്േിമ ഷാജ   എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴര്ക്ക്ഷ്, ഩാെത്തുഩാറം, ഴള്ളംകുലം 
എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് രു യൂണിറൃിന് 19,400/- രൂഩ നിയക്കില്  രഴര്ത്തി ഏച്ചിച്ചു. 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമ കവശം ഄഷി.എഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   രോയം രു 
യൂണിറൃിന് 18,354/- രൂഩ േണക്കാക്കി േയാറുോയന് 2,10,000/- രൂഩ നല്േി. ആനി 
ഫാക്കി തുേ നല്ോനുണ്ട്. ടെണ്ടര്  നെഩെി ളിഴാക്കി േൃകട്ടശ   ഴിലിച്ച  ബി നെഩെിക്ക് 
ഷാധൂേയണം നല്േി ഫാക്കി തുേ കൂെി നല്  ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

  
 
 

തീരുഭാനം  :- ആതു ഩയികവാധിച്ചു രികപ്പാര്ട്ട്  നല്ോ   
ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറ 
ടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു 
ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.    

 

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

2)എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃഭിശ   

 
4.13 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  30.09.2021-ടറ േത്തും  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  17.09.21-ടറ  േത്തും കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  16.09.2021-ടറ 11(2)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഄനുഫന്ധകയ േലം 
(SRG 566/21  -    CC 378/21)) 
കരാ.നം - 76/21                                                       ഄെെല്  - 34,15,500/- രൂഩ 

(CFC Tied - 27,65,500/- 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം- 6,50,000/- രൂഩ) 

 
കഩയ് - ശുേിതൃ ഭിത്ര - 13 കക്ഷത്രങ്ങലില്  ശുേിമുരി നിര്മ്മാണം 
കലാക്കിന് േീളിടറ 6 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാമി 13 കക്ഷത്രങ്ങലില്  ശുേിമുരി  
നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് കഴണ്ടിമാണ്  കരാജക്ട്. ടഩാതു ആെങ്ങലില്  ശുേിമുരിേളുടെ ഄബാഴം 
ഩയിസയിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി കേഴഷൃം കഫാര്ഡുേളുടെയും ഷൃോയയ 
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കക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥറത്ത് ശുേിമുരി നിര്മ്മിക്കാനാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്.  ഇ 
കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം  :- കക്ഷത്രകോമ്പൗണ്ടിനേത്ത് ശുേിമുരി നിര്മ്മിക്കാ   
കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം ഈഩകമാഗിക്കാവ 
ന്നതല്ല. കോമ്പൗണ്ടിനു രോരത്തുള്ള കക്ഷത്രഴേ 
സ്ഥറത്ത് എല്ലാ ഴിബാഗം ടഩാതുജനങ്ങള്ന്നും  
രകമാജനം ഈരപ്പാക്കി ഷര്ക്കായിടെ കെക്ക് എ 
കേക്ക് യീതിമില്  നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
ആതു ശുേിമാമി നല്ല യീതിമില്  ഩയിഩാറിക്കാനുള്ള 
നെഩെി കക്ഷത്ര ബായഴാസിേള്  ഈരപ്പാക്കണം.  

  
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.14 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  30.09.2021-ടറ േത്തും  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  17.09.2021-ടറ  േത്തും  ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  
16.09.2021-ടറ 11(2)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം ഄനുഫന്ധകയ േളും  (SRG 567/21  -    
CC 377/21)) 
 
കരാ.നം - 75/22                                                       ഄെെല്  - 28,34,500/-രൂഩ 

(CFC Tied Grant) 
കഩയ് - ജറ ഷമൃദ്ധ്ി, കുലങ്ങള്  നഴീേയിക്കല്  
 ടഩാതു കുലങ്ങളും കേഴഷൃം കഫാര്ഡിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള  കക്ഷത്ര കുലങ്ങളുകെയും   
നഴീേയണത്തിനാണ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. ടഩാതുജനങ്ങള്ക്ക് കൂെി  
ആതു രകമാജനടപ്പടും എന്നതു കൂെി േണക്കിടറടുത്ത്  കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം :- ടഩാതുജനങ്ങള്ക്ക് ആതിടെ രകമാജനം റബയഭാന്നു 
ന്നതിന് ഴാട്ടര്  ടശമര്  എരാനിടഭെ് കൂെി ഈണ്ടാേണ 
ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.15 താന്നയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18/09/2021-ടറ േത്തും  താന്നയം  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  01/09/2021-ടറ  B2/4263/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 05.08.2021-ടറ 
28(1)ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG 516/21 - CC 334/2021) 
 
കരാ.നം -121/22                                                       ഄെെല്  - 15,08,000/-രൂഩ 

തനത് പണ്ട്- 3,00,000/- രൂഩ 
CFC Tied Grant - 12,08,000/- രൂഩ 
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കഩയ് - സയിത കേയലം - ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനം - ഄസജഴഭാറിനയം 
ടോണ്ടുകഩാകുന്നതിന്  ക്ീ   കേയല േമ്പനിക്ക് തുേ നല്േല്  

 
 2018-ടറ ഭസാരലമം മുതലള്ള ഭാറിനയങ്ങള്  സയിതേര്മ്മകഷന ഴളി  കവ യിച്ച  ബിത് 
യണ്ടയ ഴര്ശം േളിൊണ് ക്ീ   കേയല േമ്പനിക്ക് സേഭാരിമത്. ആത് തയം 
തിയിച്ച  ബിിരുന്നില്ല. ക്ീ   കേയല േമ്പനിക്ക് 23,79,108/- രൂഩ ഇ ആനത്തില്  നല്ോനുണ്ട്.   
 ആത്രയും ഴറിമ തുേ ന്നിച്ച  ബി് നല്കുഴാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ളതിനാല്  ഴിേഷന പണ്ടില്  
നി.ം ടേരിമ ഗഡുക്കലാമി  കരാതസ്സില്  നിന്ന് കുരഴ്  ടേയ്യുന്നത് ഩയിഗണിക്ക 
ണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ഭാറിനയങ്ങള്  കവ യിച്ച  ബി് ഒകയാ ആനഭാമി തയം 
തിയിച്ച  ബി് ക്ീ   കേയല േമ്പനിക്ക് സേഭാറുേ 
മാമിരു.ടഴെില്  ഄതിടെ ഴിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് റബികച്ച  ബിടന. ആങ്ങടന തയം 
തിയിക്കാത്തത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ 
ബാഗത്തു നി.ണ്ടാമ ഴീഴ്ചമാടണ. കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. 

2) ക്ീ   കേയല േമ്പനി ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുടെ 
കൂെി ഄബിരാമം ഩയിഗണിച്ച  ബി് യണ്ടു ഗഡുക്കലാമി 
(യണ്ടു ഴര്ശം ടോണ്ട്) ഇ തുേ നല്േണടഭന്ന് 
നിര്കേവിന്നു..  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 

 
4.16 േിറൃായിപ്പരമ്പ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  01.10.2021-ടറ േത്തും േിറൃായിപ്പരമ്പ്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  15.09.2021-ടറ A3/3432/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
േിറൃായിപ്പരമ്പ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  04.09.2021-ടറ  169/21-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 570/21 - CC 371/2021)) 
 

േിറൃായിപ്പരമ്പ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  5-ാാാം ഴാര്ഡ് ടതാെിക്കലത്ത്  നടുക്കണ്ടിപ്പരമ്പ് 
ഴീട്ടില്  താഭഷിന്നുന്ന ശ്രീഭതി. കവാബന.ഩി. എന്നമാള്  സറപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്  
ഈള്ടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആഴരുടെ കഩയില്  25 ടഷെില്  കൂടുതല്  ഭൂഭി ഈള്ളതിനാല്  സറപ് 
ഭിശ   ഭാനേണ്ഡ രോയം  ഴീെ് ഄനുഴേിക്കാ   േളിമില്ല. ഴിധഴമാമ ആഴര്ക്ക്  
അടേ 34 ടഷെ് സ്ഥറഭാണുള്ളത്. ഭാനേണ്ഡത്തില്  ആലവ നല് േി  ശ്രീഭതി. 
കവാബനയ്ക്ക് സറപ് ഭിശ   ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  ഴീെ് ഴയ്ക്കുന്നതിന് ധനഷസാമം  
നല്ോ   ഄനുഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഭാനേണ്ഡത്തില്  ആലഴ് ഄനുഴേികക്കണ്ടതില്ല 
എ. തീരുഭാനിച്ചു. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.17 ോഴാറം   രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.09.2021-ടറ  േത്തും രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 10.09.2021-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 549/21 -       
CC 363/2021)) 
 
കരാ.നം - 120/22                                                     ഄെെല്  - 15,84,000-രൂഩ 

(CFC - Tied Grant - 15,79,800/- 
തനത് പണ്ട് - 4,200/-) 

 

കഩയ് - 500 റിറൃര്  േപ്പാഷിറൃിയുള്ള ഩി.ഴി.ഷി കുെിടഴള്ള ൊെ് 
കുെിടഴള്ള ക്ഷാഭം രൂക്ഷഭാമ  ആഴിടെ KWA യുടെ  കുെിടഴള്ള  ഩദ്ധ്തിേടലാ.ം 
നിറഴിറില്ല.  352 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ജറ ഷംബയണത്തിന്  500 റിറൃര്  േപ്പാഷിറൃി  
ഈള്ള ൊെ് ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 
 

തീരുഭാനം  :- യൂണിറൃ് നിയക്കിടെ 75 വതഭാനത്തില്  (ഩയഭാഴധി 
3000/- രൂഩ) ഷബ്ഷിഡി ഩയിഭിതടപ്പടുത്തണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.18 ഩയ്യന്നൂര്  നഗയഷബ  

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  01.10.2021-ടറ  േത്തും ഩയ്യന്നൂര്  നഗയഷബാ  
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  09.09.2021--ടറ G4 - 1205/21-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  ഩയ്യന്നൂര്  
നഗയഷബാ േൗണ്ഷിറിടെ  27.07.2021 -ടറ  13(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 
569/21  - CC/364/21). 
 
കരാ.നം - 26/22                                                   ഄെെല്  - 15,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് -ജനരല് ) 
കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് കരാട്ടീ   ഭിക്സ് 
70 ഴമസ്സു േളിെ മുഴുഴ   ഴകമാജനങ്ങള്ന്നും ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിേ ചുറൄഩാെ് 
ഩയിഗണിക്കാടത  കഩാശോസായം ഴിതയണം ടേയ്യാനാണ് കരാജക്ട്.  രുഭാഷം 
യാള്ക്ക് രു േികറാരാനാം കഩാശോസായ ഭിക്സ് അണ് നല്കുന്നത്. ആതില്  500 രാനാം 
കഗാതമ്പ്, 100 രാനാം നിറേെറ, 100 രാനാം േെറഩയിപ്പ്, 100 രാനാം കഷാമ, 200 രാനാം 
മുത്താരി (രാഗി) എന്നിഴമാണ് നല്കുന്നത്.  കുടുംഫശ്രീ യൂണിറൃിനാണ് നിര്മ്മാണ 
ചുഭതറ. 2500 ഒലം കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഇ കരാജക്ടിടെ രകമാജനം റബിന്നു.ണ്ട്.  
േളിെ 3 ഴര്ശഭാമി ഇ കരാജക്ട് നെപ്പാക്കിഴരു..  

 
തീരുഭാനം  :- 

 

രകതയേ ഄനുഭതി നല്കു..  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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4.19 േരുഭല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.09.2021,  30.09.2021, എന്നീ 
തീമതിേലിടറ   േത്തുേളും േരുഭല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  24.09.2021-ടറ 
A3-5349/21-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  09.08.2021-ടറ  
1(15) നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 564/21 - CC/397/21) 
 
കരാ.നം - 99/22                                                    ഄെെല്  - 5,36,000/- രൂഩ 

(CFC  Tied Grant) 
കഩയ് - ഴിഴിധ ഴാര്ഡുേലിടറ  കതാെ് ത്ത്തിമാക്കല്  
 

ഭളക്കാറ ശുേീേയണത്തിടെ ബാഗഭാമി കതാടുേലിടറയും നീര്ച്ച  ബിാലേലിടറയും  
ഭാറിനയം ഭാറൃി നീടയാഴുക്ക്  സുഗഭഭാന്നുന്നതിനാമി  ടെണ്ടര്/ േൃകട്ടശ   ആല്ലാടത  JCB, 
Hitachi, Floating JCB തുെങ്ങിമഴ ഴാെേയ്ക്ക് എടുത്ത്  രത്ത്തി നെപ്പാക്കി. ആറക്ഷ   
ടഩരുഭാറൃച്ച  ബിട്ടം നിറനിന്നതിനാറാണ് ടെണ്ടര്/േൃകട്ടശ   ടേയ്യാ   േളിമാത്തത് എന്ന് 
ഄരിമിച്ചുടോണ്ട് ടേട്ട രത്ത്തിക്ക് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 
ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ഴാറുകഴശ   നെത്തിമ രോയം ടേട്ട രത്ത്തിയുടെ ഫില്  
തുേ  5,00,248 രൂഩമാണ്.  
 

തീരുഭാനം  :- ടെണ്ടര്  കൂൊടത  രത്ത്തി ടേട്ടത് ഴീഴ്ചമാണ് എ. 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് 
നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെി 
സ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നുന്നതാണ്. 
 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്  

 

4.20 ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി  ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാര്ക്ക്  ഷൗേയയം 
എരണാകുലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഷര്ക്കാര്   കനാഭിനിയുടെ  20.09.2021, 
24.09.2021 എന്നീ തീമതിേലിടറ േത്തുേള്  (SRG 766/21) 
 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിേലികറയ്ക്കുള്ള ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാര്ക്ക്  താടളപ്പരയുന്ന 
ഷൗേയയം  ഏര്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

(i) ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിമിടറ ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാര്ക്ക്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ടഷക്രകട്ടരിമറൃ്  ടേട്ടിെത്തില്/ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷില്  
രകതയേ േയാഫി   ഷൗേയയം നല്േണം. 
 

തീരുഭാനം :- ആതികേല്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് 
കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരികമാൊഴവയടപ്പൊ   
തീരുഭാനിച്ചു. തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഷംസ്ഥാന 
അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ഡി. ഩി. ഡിഴിശ   േീപിടന 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
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(ii) തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിടെ അസൂത്രണവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട  ഈത്തയവേളുടെ  

ഩേര്പ്പുേള്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാര്ന്നു കൂെി  ഭാര്ന്നു 
ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഴകുപ്പുതറത്തില്  ഩയികവാധിച്ച  ബി് േീഴ്ഴളക്കഭനുഷയിച്ച  ബി് 
നെഩെിടമടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 

(iii) ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാര്ക്ക്  ID ോര്ഡ് നല്ോ   
ജില്ലാ േലക്ടര്ക്ക് നിര്കേവം നല്േണം.  

തീരുഭാനം  :- അഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാ 
കയാെ് നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)എല്ലാ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാരും 

 

(iv) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് രഷിദ്ധ്ീേയിന്നുന്ന  തകേവേം ഡമരിമില്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഷര്ക്കാര്  കനാഭിനിഭാരുടെ  ഴിഴയങ്ങള്  കൂെി കേര്ക്കണം.  
 

തീരുഭാനം  :- േീഴ്ഴളക്കഭനുഷയിച്ച  ബി് ഩയികവാധിച്ച  ബി് ഈേിതഭാമ 
തീരുഭാനടഭടുക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര  ചുഭത 
റടപ്പടുത്തി. 

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

4.21 ഭാെക്കത്തര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.09.2021-ടറ േത്തും  ഭാെക്കത്തര 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  05.07.2021 തീമതിമിടറ  A2 - 607/21-ാം നമ്പര്  
േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  28.06.21-ാാാം തീമതിമിടറ 3(1)ാാാം  നമ്പര്  
തീരുഭാനവം  (SRG 517/21 - CC/227/21) 
 
കരാ.നം - 95/22                                                     ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല് ) 
കഩയ് - ത്ക്കകയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന്  ധനഷസാമം 
 

ത്ക്കകയാഗിേള്ക്ക് രു ഡമാറിഷിഷിന് 1000രൂഩ ഴീതം രു ഭാഷം ഩയഭാഴധി 
4000/- രൂഩഴടയ  നിര്ഴസണ ഈകേയാഗസ്ഥനാമ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  മുക ന 
അശുഩത്രിക്ക് നല്കുന്നതിനാണ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. ആതു നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് 
 

തീരുഭാനം  :- 14.09.2021-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി തീരുഭാന 
രോയം SC, ST, ഭത്സ്യടതാളിറാലി, BPL കുടുംഫം 
എന്നിഴര്ക്ക് മു ഗണന നല്േണടഭന്ന  നിര്കേവ 
കത്താടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.22  അരന്മുല  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.09.2021-ടറ േത്തും   അരന്മുല 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 08.06.2021-ടറ 2(3)  തീരുഭാനവം   (SRG 490/21 -  
CC 170/21) 
 

അരന്മുല രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  തകേവബയണ ഴകുപ്പ് ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  
ഒപീഷില്  നിറഴില്  ക്ാര്ക്ക് തസ്തിേ ആല്ല.  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നതിടെ  
കജാറിബായം േണക്കിടറടുത്ത് രു ക്ാര്ക്കിടന തനത് പണ്ടില്  നിന്ന്  
േിഴഷകഴതനാെിസ്ഥാനത്തില്  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ഒപീഷില്  നിമഭിക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

തീരുഭാനം  :- ഭാനേണ്ഡങ്ങള്  ഩാറിച്ച  ബി് രു ക്ാര്ക്കിടന േിഴഷകഴ 
തനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
ആതിനാമി തനതു പണ്ട് ഈഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.23  തൃത്താറ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  17.09.2021-ടറ േത്തും തൃത്താറ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  14.09.2021-ടറ A1-3769/21-ാാാം നമ്പര്   േത്തും  
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  26.07.2021 തീമതിമിടറ  1(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം  (SRG 511/21  - CC/374/21) 
 
കരാ.നം - 58/20                                                        ഄെെല്  - 10,35,000- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട്  SCP -6,00,000/-  
കലാക്ക് ഴിസിതം - 4,35,000/- ) 

കഩയ് - ഩട്ടിേജാതി ത്ദ്ധ്ര്ക്ക് േട്ടില്  
 

2019-20 ഴര്ശം ഩട്ടിേജാതി ത്ദ്ധ്ര്ക്ക്  േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  കരാജക്ട് 
ഈള്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ആതു രോയം  237 SC ത്ദ്ധ്ര്ക്ക് ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ ഷി അമ 
KADCOമില്  നിന്ന് േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്േി. തൃത്താറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴിസിതഭാമ  4,35,000/- രൂഩ കരാജക്ടില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിരു.ടഴെിലം  ഴിസിതം 
േിട്ടിമില്ല. ഄതിനാല്  KADCOയ്ക്ക് മുഴുഴ   തുേയും  നല്േിമില്ല.  ആനി നല്ോനുള്ള 
തുേ  4,31,291/- രൂഩമാണ്. ഇ ഴര്ശം തൃത്താറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ആതിനാമി 
കരാജക്ട് എടുത്തിട്ടില്ല.  KADCO ക്ക് നല്ോനുള്ള  ഫാക്കി തുേ നല്കുന്നതിന് 2021-22 
ഴര്ശം രോതിമ കരാജക്ട് എടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കു.. 
 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.24 േണ്ണാെി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ   18.09.2021-ടറ േത്തും േണ്ണാെി  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  27.02.2021-ടറ  6(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം    
ഄനുഫന്ധ കയ േളും (SRG 514/21 -  CC - 203/21) 
  
േണ്ണാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  സയിമാറി  ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി 2009-10-ല്  
തണ്ണീര്ഩന്തല്  (കേരമ്പറൃക്കാഴ് കതാെ് ഷംയക്ഷണം) എന്ന രത്ത്തി നെപ്പാക്കാ    
നിര്ഴസണ ഈകേയാഗസ്ഥനാമി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി 
മിരു.. ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ. ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി േണ്ഴീനരാമ  
കഴണുകഗാഩാല്  എന്ന അള്ക്ക്  2,49,000/- രൂഩ  ഄഡൃാ ഷാമി നല്േി. എന്നാല്  
േയാര്  രോയമുള്ള ോറാഴധിക്ക കവശഭാണ് േയാറുോയ   രത്ത്തി  
പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബിത്. േയാറുോയ   നല്േിമ ഫികേള്  ോയിദ്ര്യ റഘൂേയണ ഴിബാഗം  

കരാജക്ട് ഡമരക്ടര്ക്ക് നല്േിടമെിലം ‘സയിമാറി’ ഩദ്ധ്തി നിര്ത്തറാക്കി 
മതിനാല്   ഫാക്കി തുേമാമ 1,57,689/- രൂഩ  നല്േിമില്ല. തുെര്ന്ന് േയാറുോയ   
ഫാക്കി തുേ ഩറിവ ഷസിതം  റബിക്കാ   ഫഹു. സസകക്കാെതിമില്  സര്ജി നല്േി.  
ഩയാതിക്കായനില്  നിന്ന് രോതിമ ഄകഩക്ഷ ഷൃീേയിച്ച  ബി്  കനയില്  കേട്ട് ഈേിതഭാമ 
തീരുഭാനടഭടുക്കാ   ഫഹു. സസകക്കാെതി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തികനാെ് നിര്കേവിച്ചു. കതാടു 
ഷംയക്ഷണം ടനല്ൃശിക്ക് രകമാജനേയഭാടണന്ന നിയീക്ഷണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാ 
നത്തില്  രത്ത്തിയുടെ ഫാക്കി തുേ നല്ോ   ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിച്ചു. ആതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഫാക്കി തുേ തനത് പണ്ട്/ ഴിേഷനപണ്ട്  ആനത്തില്  നി. 
നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 
 
 

തീരുഭാനം :- തനതു പണ്ടുഩകമാഗിച്ച  ബി് ഫാക്കി തുേ നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.25  ോഭാക്ഷി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.10.2021-ടറ  േത്തും ോഭാക്ഷി  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  5.08.2021-ടറ േത്തും േണ്ണാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  13.07.2021-ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 601/21    -  CC 
299/21) 
 
കരാ.നം - 72/22                                                         ഄെെല്  - 5,00,000- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല് ) 
കഩയ് - ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേള്ക്ക് ധനഷസാമം 
ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേള്ക്ക് ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് 2021-22 
ഴര്ശം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇ കരാജക്ട് രോയം  
കയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിനുള്ള തുേ ആടുക്കി ജില്ലാ അശുഩത്രിക്ക് സേഭാരി 
നെപ്പാക്കിമാല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഭറകമായ രകേവങ്ങലിടറ നിര്ധന 
കയാഗിേള്ക്ക് ഴിഴിധ രകേവങ്ങലില്  നിന്ന് ഡമാറിഷിഷിന് എത്തികച്ച  ബിരുന്നതിന് 
ഴറിമ ഷാമ്പത്തിേ ടേറഴ് ഴരും. ഄതിനാല്  ഇ തുേ  തെഭണി ഷസേയണ 
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അശുഩത്രിന്നു സേഭാരി ഇ അശുഩത്രി  മുക ന  ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്നതിന് 
ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 
 
 

 

തീരുഭാനം :- കയാഗിേളുടെ കൂെി ഷൗേയയം േണക്കാക്കി 
ഡമാറിഷിഷ് ഷൗേയയമുള്ള മുേലില്  ഩരെ 
അശുഩത്രിമെക്കം ഷൃോയയ അശുഩത്രിേലില്  
ഡമാറിഷിഷ് ടേയ്യുന്നഴര്ക്ക് ധനഷസാമം 
നല്ോവന്നതാണ്. എന്നാല്  രു ഭാഷം 4000/- രൂഩ 
മില്  ഩയിഭിതടപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. പ്പം 14.09.2021-ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗ തീരുഭാനരോയം  
SC, ST,  ഭത്സ്യ ടതാളിറാലി കുടുംഫം, ഫി.ഩി.എല് . 
എന്നീ ഴിബാഗത്തിന് മു ഗണന നല്േണം  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

4.26 ോഭാക്ഷി  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.10.2021-ടറ  േത്തും ോഭാക്ഷി  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 11.08.2021-ടറ  A3/1122/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  06.08.2021-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 
602/21 -          CC 311/21) 
 
ോഭാക്ഷി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 20  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഒണ്സറ   
ഩഠന ഷൗേയയം രുന്നുന്നതിനാമി  ടഭാസഫല്  കപാണ്  (smart phone) ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് Plan Fund/തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച  ബി്  കരാജക്ട് ഏടറൃടുന്നുന്നതിന്  
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ടഭാസഫല്കപാണ്  ഴാങ്ങി നല്ോവന്നതല്ല. 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ൊഫ് ടററൄ ഴാങ്ങി 
നല്ോവന്നതാണ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.27 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.09.2021-ടറ േത്തും  തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  30.07.2021-ടറ  2(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG 512/21 -  CC -326/2021) 
 
ഭാര്ഗകയ  രോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് 6 ഭീറൃരിറധിേം ഴീതിയുള്ള കരാഡുേളുടെ  
നിര്മ്മാണം, ഄറൃകുറൃപ്പണി എന്നിഴമാണ് ഏടറൃടുക്കാവന്നത്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുള്ക്ക്  
ഏടറൃടുക്കാവന്ന  റൂരല്  േണക്ടിഴിറൃി  കരാഡുേളുടെ  ഴീതി 6 ഭീറൃരില്  നി.ം 5 
ഭീറൃരാക്കണടഭ.ം തീയകേവ കരാഡുേളുടെ കുരെ ഴീതി 4 ഭീറൃരാക്കണടഭ.ള്ള 
അഴവയം   ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം  : അഴവയം നിയഷിച്ചു. ടേരിമ കരാഡുേള്  എടുകക്കണ്ടത്  
ഄതയാഴവയഭാമി ഴരുകമ്പാള്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു 
തുേ സേഭാരി രഴര്ത്തി ടേയ്യാവന്നതാണ്.  
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.28 നീകറവൃയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  07.10.2021 -ടറ േത്തും  നീകറവൃയം  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  29.09.2021-ടറ  B/1206/2021 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും   
(SRG 588/21  - CC -433/2021) 

 
കരാ.നം.128/22                                                         ഄെെല്  - 13,50,000- രൂഩ 

(CFC  Tied Grant - 11,50,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് - 2,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ് - നീകറവൃയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  അര്.അര്.എപ് രഴര്ത്തന ഷജഭാക്കല്  
 
അര്.അര്.എപ് ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബി് ടഫമിറിംഗ്  ടഭശീ   
സ്ഥാഩിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്.  ആഴികെയ്ക്കാമി രു ടെഡ്ിംഗ് ടഭശീ   ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാജക്ടിന്   
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. 25.02.2020-ടറ GO 
(Rt)469/2020/LSGD ഈത്തയഴ് രോയം നിറഴില്  ടെഡിംഗ് ടഭശീ   ഴാങ്ങുന്നതിന് 
ഷര്ക്കാര്  നിമന്ത്രണം ഏര്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നു.. ഄതിനാല്  രകതയേ ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.29 ഴമനാെ് ജില്ലാ  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  25.10.2021 -ടറ േത്തും ഴമനാെ്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  13.10.2021 -ാാാം തീമതിമിടറ  DP1/15/1130/21-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും. (SRG 644/21   -   CC 475/2021) 
 
കരാ.നം.52/22                                                         ഄെെല്  - 25,00,000- രൂഩ 
കഩയ് - ഄഴമഴം ഭാറൃി ഴച്ച  ബിഴര്ന്നും  രകതയേ ഴിബാഗക്കാര്ന്നും േിേിത്സ്ാ ഷസാമം 
 

ഄഴമഴം ഭാറൃി  ഴച്ച  ബി ജില്ലമിടറ  മുഴുഴ   ഗുണകബാക്താക്കടലയും  ഈള്ടപ്പടുത്തി 
ഒകയാരുത്തര്ന്നും  കഡാക്ടര്  നിര്കേവിച്ച  ബിിട്ടുള്ള ഭരു.േള്  റബയഭാന്നുേ എന്നതാണ്  
കരാജക്ട്. ഭാര്ഗകയ മില്  ആല്ലാത്തതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിച്ചു. 
കയാഗിേള്ക്ക് കനയിട്ട് ധനഷസാമം നല്കുന്നില്ല. ോരുണയ,  നീതി കസ്റ്റാറുേലില്  
നി.ം രതിഭാഷം  3000/- രൂഩയുടെ (കഡാക്ടര്  നിര്കേവിച്ച  ബി) ഭരു.േള്  ഴാങ്ങുന്നതിന് 
ധനഷസാമം നല് കുന്നതിനാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്. ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  
(ഄകറാഩതി) അണ് നിര്ഴസണ ഈകേയാഗസ്ഥ  . ഇ കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം :- ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ നിമന്ത്രണത്തിലള്ള  
അശുഩത്രിേള്  ഴളി ഭാത്രം നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി 
നല്കു.. അശുഩത്രിേള്  മുക ന ഭരുന്ന് നല്കു 
കമ്പാള്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്  ളിഴാക്കടപ്പടുന്നില്ല 
എ.രപ്പാക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.30 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.10.2021 -ടറ േത്തും  ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  05.10.2021-ടറ  G2/4800/15-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ഭറപ്പുരം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  15.09.2021-ടറ 1(08)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം 
(SRG  645/21  - CC  444/2021) 
 
കരാ.നം.1310/22                                                      ഄെെല്  - 10,00,000- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് ) 
കഩയ് - ടോഴിഡ് ഭസാഭായി മൂറം ഭാതാഩിതാക്കടല നഷ്ട സമയഭാമ കുട്ടിേള്ക്ക് ഴിേയാബയാഷ 
ധനഷസാമ ഩദ്ധ്തി. 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ സ്ഥിയ താഭഷക്കായാമ 1 റക്ഷം രൂഩമില്  താടള 
ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനമുള്ള  കുടുംഫത്തില്   ടോഴിഡ് മൂറം ഭാതാഩിതാക്കലില്  യാള് , 
ഭാതാഩിതാക്കള്  ആടല്ലെില്  നിറഴിടറ യക്ഷിതാഴ് ആഴയില്  അടയെിലം  
ഭയണടപ്പട്ടാല്   കുട്ടിേള്ക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ   ഈകേവിന്നു.. 
 . മുതല്  7 ഴടയ ക്ാസ്സുേലില്  ഩഠിന്നുന്ന  കുട്ടിേള്ക്ക് രതിഭാഷം  1000 
രൂഩഴടയയും 8 മുതല്  12 ഴടയയുള്ള ക്ാസ്സുേലില്  ഩഠിന്നുന്ന  കുട്ടിേള്ക്ക്  രതിഭാഷം 
2000 രൂഩ ഴടയയും  ഴിേയാബയാഷ ധനഷസാമം  നല്ോനാണ്  ഈകേവിന്നുന്നത്.  
ജില്ലാ ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഒപീഷരിനാണ് നിര്ഴസണ ചുഭതറ. കരാജക്ട് 
നെപ്പിറാന്നുന്നതിന് രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ആഴരുടെ ഩയിേയണം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് ഷര്ക്കാര്  ടഩാതു 
തീരുഭാനടഭടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.31 തിരൂയങ്ങാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.10.2021 -ടറ േത്തും  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  07.09.2021-ാാാം തീമതിമിടറ 11(2) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 650/21  - CC 429/2021) 
 
കരാ.നം. 89/22                                                       ഄെെല്  - 8,00,000/- രൂഩ 

                                        (ഴിേഷനപണ്ട്  
                                                                 CFC Tied Grant) 

കഩയ് -ടഴങ്ങാട്ട് ഄമ്പറം കരാഡ് ടെമികനജ് -നന്നമ്പ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
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നന്നമ്പ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  ടഴങ്ങാെ്  ഄമ്പറം കരാഡ്  ടെമികനജ്  എന്ന 
കരാജക്ടില്   കരാഡിന് 6 ഭീറൃര്  ഴീതിമില്ലാത്തതിനാല്   ഇ രത്ത്തി ഏടറൃടുക്കാ   
േളിമില്ല എന്ന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. 
രത്ത്തി നെപ്പാന്നുന്നതിന് രകതയോനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. അഴവയടഭെില്  ഫന്ധടപ്പട്ട 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു തുേ സേഭാരി നെപ്പാക്കാവന്ന 
താണ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.32 ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  26.10. 2021-ടറ േത്തും  ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്   രഷിഡെിടെ  23.09.2021-ാാാം തീമതിമിടറ േത്തും  ടഩരുമ്പെപ്പ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 24.08.2021-ടറ  1(6) -ാാാം  നമ്പര്  
തീരുഭാനവം (SRG 649/21  - CC 394/2021) 

 

 

 

കരാ.നം. 74/22                                                       ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട്  - CFC Baisic Grant - 5,00,000/- റക്ഷം രൂഩ 

തനത് പണ്ട് - 5,00,000/- റക്ഷം രൂഩ) 
 

കഩയ് :- ഭാരകഞ്ചയി  ഡമാറിഷിഷ് യൂണിറൃിടെ  ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറൃിക്ക്  ഷര്ക്കാര്  
ഄനുഭതികമാടെ  തുേ സേഭാരല്  

 
ഭാരകഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു േീളില്  രഴര്ത്തിച്ച  ബിിരുന്ന ഭാരകഞ്ചയി  ഩി.എച്ച  ബി്.ഷി 
.മില്  ഡമാറിഷിഷ് ടഷെര്  രഴര്ത്തിന്നു.ണ്ട്. ആത് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഏടറൃടുത്ത് രഴര്ത്തനം ഴിരോറീേയിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ആതിനാമി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്ന 10.00 റക്ഷം രൂഩയ്ക്ക് രോരടഭ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിടറ 5 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും 5.00 റക്ഷം  രൂഩ ഴീതം ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  
ഇ യൂണിറൃ് നഴീേയിന്നുന്നതിന് 50 റക്ഷം രൂഩ അഴവയഭാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
രഷിഡെ് ഄദ്ധ്യക്ഷമാമി ഭാരകഞ്ചയി രീനല്  ഡമാറിഷിഷ് ടഷെര്  ഭാകനജ്ടഭെ് 
േമ്മിറൃി രഴര്ത്തിന്നു.ണ്ട്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെയും ഭറൄ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെയും  
ഴിസിതം ഇ ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറൃിയുടെ ഄക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറൃ് ടേയ്യാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം  :- ഭാരകഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുഭാമി കൂെിമാകറാേിച്ച  ബി് 
ഩി.എച്ച  ബി്.ഷിമിടറ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  നിര്ഴ 
സണ ഈകേയാഗസ്ഥനാമി ഇ കരാജക്ടു നെപ്പാന്നുന്ന 
യീതിമികറയ്ക്ക് ഭാറൃാ   നിര്കേവിന്നു.. ഄതിനാമി 
ഭറൄ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം 
ഭാരകഞ്ചയി ഩി.എച്ച  ബി്.ഷി ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷറുടെ 
ടസ്പശയല്  റൃി.എഷ്.ഫി ഄക്കൗണ്ടികറക്ക് ധന 
ഴകുപ്പ് ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് ആരക്കിമ ഈത്തയഴ് 
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രോയം ഭാരാവന്നതാണ്. കജാമിെ് േമ്മിറൃി 
രൂഩീേയിച്ച  ബി് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 

 

4.33 ഏറൄഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
രാനാഭഴിേഷനേമ്മീശണറുടെ 16.11.2021 ടറ DP4/5026/2020/CRD നമ്പര്  േത്തും 
ഏറൄഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 17.09.2021 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം 18.03.2021 ടറ 2(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 761/21 ) 
 
(i) കരാജക്ട് നം. 68/22               ഄെെല്   10,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

കഩയ്  :  തിരുഴാര്പ്പ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് – 13 തിരുഴാമിക്കയി ഩാെകവ യത്തിന് 
അക്സില്  കലാ ഩമ്പ്. 

 

(ii) കരാജക്ട് നം. 131/22               ഄെെല്   9,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

 

കഩയ്  :  അര്ൂക്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് എരുകഭറിക്കണ്ടം കതഴര്ക്കണ്ടം ഩണ്ടായക്കയി 
ഩാെകവ യത്തിന് അക്സില്  കലാ ഩമ്പ്. 

 

ഩാെകവ യ ഷഭിതിേള്ക്ക് ടഩട്ടിയും ഩരയ്ക്കും ഩേയം അക്സില്  കലാഩമ്പ് 100 വതഭാനം 

ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള മുേലില്  ഩരെ യണ്ടു കരാജക്ടുേള്  

നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 
 
 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..  
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 
4.34 ഭാട്ടൂല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

08.11.2021 ടറ LSGD – RC3 / 426/2021 – LSG ഷര്ക്കാര്  കുരിപ്പും ഭാട്ടൂല്  

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 26.10.2021 ടറ േത്തും   (SRG 731/21 ,  - LSGD – 

RC3 / 426/21 – LSGD).  
 

1) ഭാട്ടൂല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ നാറാം ഴാര്ഡിടറ ടതന്നുമ്പാെ് രകേവം രു 

േൃീഩാണ്. ടതന്നുംമ്പാെിടനയും ഭാട്ടൂല്  രകേവകത്തയും ഫന്ധിപ്പിന്നുന്ന ഏേ ഭാര്ഗം 

കഫാട്ട് ഷര്വീഷ് ഭാത്രഭാണ്. കഫാട്ട് ഷര്വീഷ്  കററം എടുത്ത അള്  

റാബേയഭല്ലാത്തതിനാല്  ഷര്വീഷ് നിര്ത്തി ഴച്ച  ബിിയിന്നുേമാണ്. കഫാട്ട് ഷര്വീഷ് 

ഷര്ക്കാര്  ഏടറൃടുത്തു നെത്തുന്നതു ഩയിഗണിക്കണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 

ഄല്ലാടമെില്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് തനതുപണ്ടുഩകമാഗിച്ചു കഫാട്ടു ഷര്വീഷ് 

നെത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.   
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തീരുഭാനം  :- 1) ടഩാതുജനങ്ങളുടെ ഷൗേയയം ഩയിഗണിച്ച  ബി് 
കഫാട്ട് ഷര്വീഷ് മുെക്കം കൂൊടത നെത്താ 
നുള്ള നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തികനാെ് നിര്കേവിന്നു.. ആതിനാമി 
തനതുപണ്ടുഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്. 

2) പ്പം തടന്ന ബാഴിമില്  മു ോറങ്ങലിടറ 
കഩാടറ തടന്ന കററത്തിലൂടെ (കുരെ 
തുേക്കാടണെില്  കഩാലം)  കഫാട്ട് ഷര്വീഷ് 
നെത്തുന്നതിടെ ഷാധയത കതകെണ്ടതാണ്. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 

 

2) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് കനയിട്ട് കഫാട്ടുഷര്വീഷ് നെത്തിമ ടേറഴികേല്  ഒഡിറൄ 

കുരിപ്പുണ്ട്. (ടേറഴാമ തുേ തിയിടേ ഄെയ്ക്കണം) ഄതിനാല്  ആതിനു ഷാധൂേ 

യണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം  :- ഒഡിറൃ് കുരിപ്പുള്ള ഇ ഴിശമം ഴകുപ്പുതറത്തില്  
ഩയിഗണനയ്ക്കാമി നല്കേണ്ടതാണ്.    

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
 

 
4.35 തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  08.09.2021-ടറ DPT/B2 - 4750/2017-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  26.07.2021-ടറ  21-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ  23.09.2020-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം. ( ണ്ഡിേ 4.25)  
(SRG 734/21   LSGD - FM/162/2021) 
 
തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് േീളില്  ഴിംാ   ഷാഗര്  വാസ്ത്ര ഷാകെതിേ ഩാര്ക്ക്  
രഴര്ത്തിച്ചു ഴരു.. ആകപ്പാള്  ആഴിടെ  ISRO ഩഴറിമ  , കസ്പഷ് എക്കസ്പാരിമം, 
ഷമ ഷ് റാഫ്, ആറകക്ട്രാണിേ് േം സ്മാര്ട്ട് ക്ാഷ് റൂം, വാസ്ത്ര രേര്വനം  എന്നിഴ 
ഈണ്ട്.  ത്രീഡി ഭള്ട്ടി പ്ലഷ് തികമറൃര് , ഷഞ്ചയിന്നുന്ന വാസ്ത്ര രേര്വനം, ഭസാത്മാഗാന്ധി 
ഄംകഫദ്േര്  ഭൂഷിമം, പ്ലാനികറൃാരിമം , ഄകേൃരിമം എന്നിഴയും സ്ഥാഩിക്കാ   
ഈകേവിന്നു.ണ്ട്.  2019 ജനുഴയി മുതല്  താല്ക്കാറിോെിസ്ഥാനത്തില്  6 കഩടയ 
നിമഭിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ഴിംാ   ഷാഗരിടെ രഴര്ത്തനത്തിലൂടെ  രു ഴര്ശം 10.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഴരുഭാനം രതീക്ഷിന്നു..  രതീക്ഷിന്നുന്ന ടേറഴ് 30.50 റക്ഷം രൂഩ . ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ഴിംാ   ഷാഗരിടെ രഴര്ത്തനത്തിന്  2019-20 മുതല്  യണ്ട് 
ഴര്ശക്കാറകത്തയ്ക്ക്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിേഷന പണ്ടില്  നിന്ന് തുേ 
ടേറഴളിക്കാ   23.09.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗം ഄനുഭതി 
നല്േിമിരു.. എന്നാല്  ഴിേഷനപണ്ട് റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  തുേ ടേറഴളിച്ച  ബിില്ല. 
ഴിേഷനപണ്ടിന് ഩേയം 2020-21, 2021-22 ഴര്ശക്കാറകത്തയ്ക്ക് ഴിംാ   ഷാഗരിടറ 
സേനേിന ടേറവേളും  ജീഴനക്കാരുടെ വമ്പലവം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് 
പണ്ടില്  നി. ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം :- 1) 2020-21, 2021-22 ഴര്ശകത്തക്ക് ഴിേഷന 
പണ്ടിനു ഩേയം  തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഗിക്കാ   
ഄനുഭതി നല്കു..  

2) ടോഴിഡ് ഷാസേയയം ഭാറുന്ന മുരയ്ക്ക്  ഴിംാ   
ഷാഗരിടെ ഷൃന്തം ഴരുഭാനത്തില്  നിന്ന്  
ടേറഴ് േടണ്ടത്താ   നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
4.36 േട്ടപ്പന മുനിഷിപ്പാറിറൃി  
ആടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.10.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 652/21  -               
CC 449/2021) 

 
കരാ.നം. 10/22                                                       ഄെെല്  - 8,76,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട്  - ജനരല് ) 
കഩയ് :-ഴനിതേള്ക്ക് ടതാളിറധിത കിത േമ്പൂട്ടര്  കോബ് 

േമ്പൂട്ടര്  ഩയിവീറന ഩയിഩാെിന്നു കഴണ്ടിയുള്ള ഇ കരാജക്ടിന്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. രകതയേ  ഄനുഭതി  നല്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം :- ഷര്ക്കായിടെ ടതാളിറധിത കിത സനരോണയ 
ഴിേഷന ഩയിഩാെിേള്ക്കാമി ഩയിവീറനം 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. ഩയിവീറനം 
ഷര്ക്കാര്   ഏജ ഷിേലിലൂടെമാമിയിക്കണം.    

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.37  RIGHTS എന്ന ഷംഘെനയുടെ  ഡമരക്ടര്  അമ ശ്രീഭതി. യാധാറക്ഷ്മിയുടെ   േത്ത്    

2021-22 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തിടറ  ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേള്  ഄംഗീേയിച്ച  ബി  ഴാര്ശിേ  
ഩദ്ധ്തി രോയമുള്ള  ഴിഴിധ സ്കീമുേളും  ഩയിഩാെിേളും  ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേള്  ജൂണ്  - 
ജൂസറ  മുതല്    നെപ്പിറാക്കി ഴരു.. ഄകഩക്ഷകമാടൊപ്പം നല്കേണ്ട  കയ േലാമ  
ജാതി ടതലിമിന്നുന്ന ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ്, ഴരുഭാന ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ്  തുെങ്ങിമഴ ടോഴിഡ് 
ഩശ്ചാത്തറത്തില്  രഴനൂ ഄധിോയിേലില്  നി. റബിക്കാ   സഴകു.ണ്ട്. 
ഄതിനാല്  ഄകഩക്ഷ ഷൃീേയിന്നുന്ന ഄഴഷാന തീമതി നീട്ടണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം :- ആകപ്പാള്  ഇ ഷര്ട്ടിപിക്കറൄേള്  റബിക്കാ   ോറതാഭ 
ഷഭില്ല എ. കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഷാമ്പത്തിേ 
ഴര് ശത്തിടെ ഄഴഷാന ഩാേത്തികറയ്ക്ക് േെന്നുന്ന 
ഇ ഄഴഷയത്തില്  ആനി തീമതി  നീകട്ടണ്ടതില്ല 
എ. തീരുഭാനിച്ചു. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.38 ടഴള്ളിമാഭറൃം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 ആടുക്കി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  26.10.2021 -ടറ േത്തും  ടഴള്ളിമാഭറൃം  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  24.09.2021-ടറ  2(1) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 651/21  - CC 422 /2021)  

 

കരാ.നം. 153/21                                                       ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
(ധനോയയ േമ്മീശ    (Basic Grant) 

കഩയ് :- അനൃല്  ടഭമിെന ഷ് കോണ്ട്ടൃാക്ട് LED   ഭിനി ഭാസ്റ്റ്  

മുേലില്  ഩരെ കരാജക്ട് നെത്താ   ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ ഷിേലില്  നിന്ന്  ഄകഩക്ഷ 
ക്ഷണിച്ച  ബി് യുസണറൃഡ് ആറക്ട്രിക്കല്ഷ് ആ ഡസ്ട്രിീഷ് റിഭിറൃഡ് എന്ന 
സ്ഥാഩനവഭാമി ടഷക്രട്ടരി േയാരികറര്ടപ്പട്ടു. പ്പം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
ഄംഗീേയിച്ച  ബി  കരാജക്ടിടെ ഄെെല്  ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കാ   നെഩെിടമടുത്തു.  ആതിനു 
കവശഭാണ് ടഴറൃിംഗിന് ഄമച്ച  ബിത്. ടെണ്ടര്  നെത്താടത രഴര്ത്തി ഏല്പ്പിക്കാവ 
ന്നതല്ല എന്ന ോയണത്താല്  ടഴറൃിംഗ് ഒപീഷര്  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. എന്നാല്  
ഏജ ഷി രത്ത്തി നെപ്പിറാക്കി. ഄെെല്  തുേ ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കാ   സുകറ  കഷാഫ്ട് 
ടഴമരില്  നെഩെിടമടുത്തതിനാല്  കരാജക്ട് ഷാകെതിേഭാമി ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിച്ച  ബി സ്റ്റാറൃഷിറല്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  
സ്പില്ഒഴരാക്കാ   േളിമില്ല. ഄതിനാല്  ഫില്  തുേ  നല്ോനാമി ഇ ഴര്ശം 
രോതിമ കരാജക്ട് ഏടറൃടുക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു..  

 തീരുഭാനം :- 04.07.2019-ടറ 77/2019/പി   ഈത്തയവ രോയം  
യൂസണറൃഡ് ആറക്ട്രിക്കല്  ആ ഡസ്ട്രിീഷ് ആറക്ട്രിക്കല്  
രത്ത്തിേളുടെ PMC ഭാത്രഭാണ്. ഄതിനാല്  ഇ 
ഏജ ഷിടമ ഭിനിഭാസ്റ്റ് ടഭമിെന ഷ് കനയിട്ട് 
ഏല്പ്പിച്ച  ബി നെഩെിമില്  ഴീഴ്ചയുണ്ട് എന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

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

4.39 അയയനാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  28.10.2021-ടറ േത്തും അയയനാെ്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 29.09.2021-ടറ  1(1) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG- 670/21  - CC 416 /2021)  

 

കരാ.നം. 150/22                                                       ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 

(കനാണ്  കരാഡ് -ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്) 

കഩയ് :- കുടുംഫശ്രീ ടേട്ടിെം  രോനരുദ്ധ്ായണം. 
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കുടുംഫശ്രീക്ക്  ഴിഴിധ ടതാളില്  ഩയിവീറനം നെത്തുന്നതിനും  ഴാമനവാറയ്ക്കുഭാമി രു 
ടേട്ടിെം ഈണ്ട്.  പ്പം ത്ദ്ധ്ര്ക്ക് ഩേല്  ഴീൊയും ഇ ടേട്ടിെം ഈഩകമാഗിന്നു.. ഇ 
ടേട്ടിെത്തിടെ രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനാണ്  കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്.  ടേട്ടിെം 
സഴറൃ് ഴാശ് ടേയ്യുേ,  ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങള്  രുന്നുേ, ബുക്ക് രാക്ക് രോതുക്കി 
ഩണിയുേ, ഩേല്  ഴീെിനാഴവയഭാമ പര്ണിച്ച  ബിര് , ടെറിഴിശ   എന്നിഴ ഴാങ്ങുേ 
എന്നിഴമാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്.  ഇ കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.  രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം :- ആതിന് കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

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

4.40 ഩാണാഴള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  28.10.2021-ടറ േത്തും ഩാണാഴള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.10.2021-ടറ  B123/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 11.10.2021 ടറ  1(5) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 659/21 -     
CC 467 /2021)  

 

കരാ.നം. 188/22                                                       ഄെെല്  - 4,00,000/- രൂഩ 

(CFC Tied Grant) 

കഩയ് :- ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനം - CC TV സ്ഥാഩിക്കല്  

ഭാറിനയം നികക്ഷഩിന്നുന്നത് േടണ്ടത്തി  തെയുന്നതിനാണ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയി 
ന്നുന്നത്. ഴയാഩായ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറയും രകേവഴാഷിേളുടെയും ഷസേയണം 
ഈരപ്പാക്കി കഭാണിട്ടരിംഗിന് കഩാറിഷ് കസ്റ്റശടന കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തി കരാജക്ട് 
നെപ്പാക്കാനാണ്  ഈകേവിന്നുന്നത്.  ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം:-  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.41 ഄരുഴിക്കയ  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  7.10.2021-ടറ േത്തും ഄരുഴിക്കയ  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   ടഷക്രട്ടരിയുടെ 29.09.2021-ടറ  A2 - 100/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ബയണഷഭിതിയുടെ 29.09.2021-ടറ  1(2) -ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  (SRG 589/ 21  -   
CC  408 /2021)  

 

കരാ.നം. 79/22                                                       ഄെെല്  - 27,64,952/- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് പണ്ട് - 10,64,953/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം  - 17,00,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :- സഭറം ഴാര്ഡില്  സ്മാര്ട്ട് ഄെണഴാെി നിര്മ്മാണം 
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സ്മാര്ട്ട്  ഄെണഴാെി ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള  ഇ കരാജക്ടില്  കനാണ്  കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷ് പണ്ടും  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്   ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് 
രോതിമ ഄെണഴാെി നിര്മ്മാണം ഩാെില്ല എന്ന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിച്ച  ബി  രോയം രകതയേ ഄനുഭതി നല്ണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം :- 1) രോതിമ ഄെണഴാെി ടേട്ടിെത്തിന്  കനാണ്കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്  ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. 
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.   

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

4.42 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

 തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.10.2021-ടറ േത്തും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 29.09.2021-ടറ 7(21)-ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം   (SRG 
653/21  - CC  478 /2021)  

 
കരാ.നം. 1062/22                                                       ഄെെല്  - 75,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് - CFC  Basic Grant) 
 
കഩയ് :- കേസ സ്പര്വം ഭാനഷിേ ടഴകഴിലി കനയിടുന്നഴര്ന്നുള്ള  കസ്കാലര്ശിപ്പ് 

നല്കുന്നതിനാമി തനത് പണ്ടില്  നി.ം ടേറഴാമ തുേ രീകൂപ്പ് ടേയ്യല്   
 
ഭാനഷിേ ടഴകഴിലി കനയിടുന്ന കുട്ടിേള്ക്ക് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തികനാടൊപ്പം  
ജില്ല/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും  ഴിസിതം ഴയ്ക്കണം. േളിെ ഴര്ശം ആതിനാമി  
75,99,443/- രൂഩ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തനത് പണ്ടില്  നിന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക്   
നല്േി.  ഇ തുേ ധനോയയ േമ്മീശ   (Basic Grant) പണ്ടില്  നിന്ന് ഇ ഴര്ശം   
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പണ്ടികറയ്ക്ക് രീകൂപ്പ് ടേയ്യാ   കരാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കിടമെിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. ആതിന് 
രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 തീരുഭാനം:- ആത് ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോ   
നിര്കേവിന്നു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.43 ഩാണഴള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

 അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.10.2021-ടറ േത്തും ഩാണാഴള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  20.10.2021-ടറ B - 123/21-ാാാം  േത്തും ഩാണാഴള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ   11.10.2021 തീമതിമിടറ  1(16)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം (SRG 660/21  - CC  471 /2021)  
കരാ.നം. 85/22                                                       ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 
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കഩയ് :- ടുക്കത്തര - ോയലിപ്പണി ബാഗത്ത് ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാക്കല്  

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട കുഭായി ഄനായിസ രകഭാേിടെ  ഴീെിന് ചുറൄമുള്ള 
ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാന്നുന്നതിന് ഴീെിനു ചുറൄം ഷംയക്ഷണ ബിത്തി ഩണിമാ   കരാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നു.. ഴീെിനു ചുറൄമുള്ള ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാന്നുന്നതിന് ഷംയക്ഷണ 
ബിത്തി ഩണിത് ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തണടഭന്ന് ഫഹു. മു യഭന്ത്രിക്ക് ആഴര്  ഄകഩക്ഷ 
നല്േിമിട്ടുണ്ട് എന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. സേഴവാഴോവ 
ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് രോയം ഴീെ് ആയിന്നുന്ന സ്ഥറം നിറം അണ്. ഇ കരാജക്ട് 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 തീരുഭാനം :- ആതു ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും. 

 

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

 
 

4.44 ടോടുഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 24.09.2021 ടറ DP4/7417/2021/CRD നമ്പര്  േത്തും 
ടോടുഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 23.06.2021 ടറ C/991/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും   (SRG 762/21 ,  - LSGD / DD2/ 284/ 2021/ LSGD).  

 

 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ബയണകൂെത്തികെയും ഴിഴിധ ഴകുപ്പുേളുകെയും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും ഩൊലിത്തകത്താടെ ബിന്നകവശി വാക്തീേയണ ഩദ്ധ്തിമാമ 

എകനലിംഗ് കോളികക്കാെിടെ ബാഗഭാമി ടോടുഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 

േീളിലള്ള കോെകഞ്ചയി ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  േമ്മൂണിറൃി കഫസ്ഡ് 

ഡിഷഫിറിറൃി ഭാകനജ്ടഭെ് ടഷെരിടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമിട്ടുണ്ട്. 

ബിന്നകവശിക്കാരുടെ സഴേറയങ്ങടല കനയടത്ത േടണ്ടത്തി ഄഴര്ക്കാഴവയഭാമ 

േിേിത്സ്യും രോനയധിഴാഷ കഷഴനങ്ങളും നല്കുേ എന്നതാണ് ഇ ടഷെര്  ടോണ്ട് 

ഈകേവിന്നുന്നത്. ആതിനാമി ഇ ടഷെരില്  ക്ീനിക്കല്  സഷകക്കാലജിസ്റ്റ് 

േണ്ഷള്ട്ടെ്, രിസാഫിറികറൃശ   ടഷകക്കാലജിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച  ബി് റാംകഗൃജ് േണ്ഷള്ട്ടെ്, 

ഩാകത്താലജിസ്റ്റ്, പിഷികമാ ടതരാപ്പിസ്റ്റ്, ടസ്പശയല്  എഡൂകക്കറൃര്  എന്നീ ഴിബാഗം 

അള്ക്കാടയ നിമഭിക്കണം. ആതിനാമി രു ഴര്ശം 16.00 റക്ഷം രൂഩ കഴണം. മുേലില്  

ഩരെ ഴിേഗ്ദ്ധടയ നിമഭിക്കാ   ഴിേഷന പണ്ടുഩകമാഗിച്ച  ബി് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   

ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് ജില്ലാ േലക്ടര്  നല്േിമ ഭാര്ഗ നിര്കേവരോയം ഴിേഗ്ദ്ധടയ 

നിമഭിന്നുന്നത് താടള ഩരയും രോയഭാണ്. 
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ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩേഴി രതിഭാഷ 
കസാണകരരിമം 

കഩാ്റു തയേളുടെ 
എണ്ണം 

1 ക്ീനിക്കല്  സഷകക്കാലജിസ്റ്റ് Rs.33,000/- 1 

2 രിസാഫിറികറൃശ   സഷകക്കാലജിസ്റ്റ് Rs.30,000/- 1 

3 സ്പീച്ച  ബി് ടതരാപ്പിസ്റ്റ് Rs.26,400/- 1 

4 പിഷികമാ ടതരാപ്പിസ്റ്റ് Rs.26,400/- 1 

5 ടസ്പശയല്  എഡുകക്കറൃര്  Rs.17,250/- 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

തീരുഭാനം  :- 
 

1) ആത് ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്, ടസല്ത്ത്  
ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്   ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട്   
നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീടു ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.    

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2) ഡമരക്ടര്, അകയാഗയഴകുപ്പ്  

3) ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ്  
 

4.45 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്    

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.09.2021-ടറ  E2 4679/2017 -ാാാം നമ്പര്  
േത്ത് (SRG 773/21 )  

 

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  രാനിഡ് ഫന്ധിത റൂപ് കൊഩ് കഷാലാര്  ഩഴര്  ഷിസ്റ്റം 
സ്ഥാഩിക്കാ   2016-17 മുതല്  കരാജക്ട് ഏടറൃടുത്തിരു.. ഴിവോംവം താടള ഩരയും 
രോയഭാണ്. 

ഴര്ശം കരാ.നം. ഄെെല്  തുേ 
(ഴിേഷനപണ്ട് 
ജനരല് ) 

2016-17 837/17 (ന്നാം ഘട്ടം) 5,49,34,894/- രൂഩ 

2017-18 467/18 (യണ്ടാം ഘട്ടം) 2,74,26,792/- രൂഩ 

2018-19 406/19 (മൂന്നാം ഘട്ടം) 2,00,00,000/- രൂഩ 

2019-20 68/20 (നാറാം ഘട്ടം) 2,82,00,000/- രൂഩ 

അടേ 13,05,61,686/- രൂഩ 
 

  ഇ തുേ ഄതത്  ഴര്ശം ടേ.എഷ്.ആ.ഫി.മില്  ടഡകപ്പാഷിറൃ് ടേട്ടിരു.. 
ടേ.എഷ്.ആ.ഫി. ഇ രത്ത്തിടമല്ലാം ടെണ്ടര്  ടേട്ടാണ്  നെപ്പാന്നുന്നത്. ആതില്  
ന്നാംഘട്ട ഩദ്ധ്തി പൂര്ത്തീേയിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. യണ്ടാം ഘട്ട ഩദ്ധ്തി ടേ.എഷ്.ആ.ഫി.  ടെണ്ടര്  
ടേയ്തു. േയാര്  രോയം 09.12.2019-ല്  പൂര്ത്തീേയികക്കണ്ടതാടണെിലം ആതുഴടയ 
നെപ്പാക്കിമില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  മൂന്ന്, നാറ് ഘട്ട രത്ത്തിയുഭാമി  മുകന്നാട്ട് 
കഩാോ   േളിമിടല്ല.ം തുേ തിയിടേ നല്ോടഭ.ം ടേ.എഷ്.ആ.ഫി. 
ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്.  മൂന്ന്, നാറ് ഘട്ടത്തിടറ  തിയിടേ തരുന്ന അടേ തുേ  4.82 കോെി 
രൂഩ. ഇ തുേ തിയിടേ നല്കുകമ്പാള്  ആത് ഷര്ക്കായികറയ്ക്ക് ഄെയ്ക്കുന്നതിന് ഩേയം  
ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ ഷി മുക ന  ഇ ഩദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നതിന്  രകതയേ ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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 തീരുഭാനം 

:- 

1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെതല്ലാത്ത ഴീഴ്ചമാമതി 

നാല്  ഄനുഭതി നല്കു..  
2) ആതിടെ ഩറിവ കൂെി ടേ.എഷ്.ആ.ഫി 
നല്കേണ്ടതാടണന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. 
ആതികേല്  തുെര്   നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   തകേവ 
ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.46 ടനടുെണ്ടം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 

ഫഹു.ഈടുമ്പ കോറ എം.എല്.എയുടെ 11.10.2021 ടറ േത്തും ടനടുെണ്ടം രാനാഭ 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 8.10.2021 ടറ A1-8258/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG –
675/21 ).  

 

 ടനടുെണ്ടം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  400 ഭീറൃര്  ഷിന്തറൃിേ് ട്ടൃാക്ക് കസ്റ്റഡിമം ഈണ്ട്. 
ആഴിടെ ജില്ലാ കസ്പാര്്ഷ് ഄക്കാേഭിക്ക് കസാസ്റ്റല്  ഈണ്ട്. അര്ച്ച  ബിരി, ജൂകഡാ, ഄത് 
ററൃിക്സ് എന്നീ ആനങ്ങലിറാമി 93 കുട്ടിേള്ക്ക് ഴടയ കസാസ്റ്ററില്  രകഴവനം 
റബിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. കസാസ്റ്ററിനാമി കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള ടേട്ടിെഭാണ് 
ഈഩകമാഗിച്ച  ബിിരുന്നത്. ടോഴിഡ് ഷഭമത്ത് ഇ ടേട്ടിെം അകയാഗയ ഴകുപ്പിനു 
ഴിട്ടുടോടുത്തു. കസാസ്റ്റല്  ടേട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   2021-22 ഴര്ശം ഫജറജറൃില്  തുേ 
ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ആതിനാമി ജില്ലാ േലക്ടര്  സ്ഥറം ഄനുഴേിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്.  

 കസാസ്റ്റല്  രഴര്ത്തിക്കാനാമി കുഭലി മൂന്നാര്  കരാഡില്  ഩെിൊടരക്കഴറമില്  
ഫഷ് സ്റ്റാ ഡിന് ഷഭീഩം 6700 േതുയശ്ര ഄെിയുള്ള രു ഷൃോയയ ടേട്ടിെം 
േടണ്ടത്തിമിട്ടുണ്ട്. PWD നിശ്ചമിന്നുന്ന നിയക്കില്  ഄധിേയിക്കാടത 65,000/- രൂഩ 
രതിഭാഷ ഴാെേയ്ക്ക് എടുക്കാ   ധായണമാമിട്ടുണ്ട്. ഇ ഴര്ശം തനതുപണ്ടില്  നിന്ന് 
10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഇ ടേട്ടിെത്തിടെ ഴാെേന്നും ഄനുഫന്ധ 
ടേറഴിനുഭാമി കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- 1) ഄനുഭതി നല്കു.. കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിന്നു നല്കേണ്ടതാണ്.  

2) ഭറൄ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം, 
കസ്പാര്്ഷ് േൗണ്ഷിറില്  നി.ള്ള ഴിസിതം 
എന്നിഴ േടണ്ടത്താ   േളിയുകഭാ എന്ന് രാനാഭ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഩികവാധിക്കണം.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
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4.47 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  18.09.2021-ടറ േത്തും ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  17.09.2021-ടറ േത്തും  (SRG –520/21  - CC  379/21)) 
 

കരാ.നം. 70/22                                                           ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 

(CFC Baic Grant) 

കഩയ് :- ോയാന്നുരിേി ഭിനി ഭാസ്റ്റ് സററൃ് (2) 

ോയാന്നുരിേി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  യണ്ട് സ്ഥറങ്ങലിറാമി ഭിനിഭാസ്റ്റ് സററൃ് 
സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
 
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ടതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിന്നുന്നതി 
നാമി തുേ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു സേഭാരാവന്ന 
താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.48  ഭണീെ് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  29.10.2021-ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയ േളും   

(SRG –664/21  - CC  454/21). 
 

കരാ.നം. 36/22                                                           ഄെെല്  - 60,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് - എഷ്.ഷി.ഩി - 50,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് - 10,000/- രൂഩ) 
കഩയ് :- ഇറൃ ഴിതയണം - ഴനിത 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ  ഴനിതേള്ന്നു കഴണ്ടിമാണ്  കരാജക്ട്. ഇറൃ ഈച്ചന്നങ്ങള്  
ഈണ്ടാന്നുന്ന ആഴര്ക്ക്  ഫാംബു കോര്പ്പകരശനില്  നി.ം  ഇറൃ ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്  
ഈകേവിന്നുന്നത്. രു കുടുംഫത്തിന് 5000/- രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. ഭാര്ഗകയ  
രോയം 75% ഷബ്ഷിഡിമാണ് നല്ോവന്നത്. ആതിന്  ഩേയം 100 % ഷബ്ഷിഡി 
കമാടെ ഇറൃ ഴാങ്ങി നല്കു. എന്നതിനാല്  രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 

തീരുഭാനം  :- ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഩയമ്പയാഗത ടതാളിറാലി 
േള്ക്കാമതിനാലം ടേരിമ ഄെെല്  അമതിനാലം 
രകതയോനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.49  കഩാത്താനിക്കാെ് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  12.10.2021-ടറ േത്തുേളും (2എണ്ണം) 
കഩാത്താനിക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  28.09.2021-ടറ C4-123/21-ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും    (SRG –611/21  - CC  414/21)) 
 

2017-18-ല്  ഩഞ്ചാമത്തിടെ കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിടെ  മുേലില്  30 േികറാ ഴാട്ട്  
കഷാലാര്  ഒണ്  രാനിഡ് ഩഴര്  പ്ലാെ്  സ്ഥാഩിന്നുന്ന ഩദ്ധ്തി ഏടറൃടുത്തിരു..  
ആതിനാമി 26,40,000/- രൂഩ ഄനര്ട്ടില്  ടഡകപ്പാഷിറൃ് ടേയ്തു.  (ധനോയയ േമ്മീശ   
രാനാെ്  25,00,000/- രൂഩയും തനത് പണ്ട് 1,40,000/- രൂഩയും) ഩദ്ധ്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. 
17,91,085/- രൂഩമാണ് ടേറഴാമത്.  ഫാക്കി തുേമാമ  8,48,915/- രൂഩ  20.02.2020-
ന് ഩഞ്ചാമത്തിന് തിയിടേ നല്േി.  ആതില്  കനയടത്ത ഄെച്ച  ബിതില്  തനത് പണ്ട് 
ഴിസിതഭാമ 1.40 റക്ഷം രൂഩ തനത് പണ്ടില്  ഴയഴ് ഴച്ചു. ഫാക്കി തുേമാമ 7,08,915/- 
രൂഩ ഩഞ്ചാമത്ത് ഇ ഴര്ശം എടുത്തിയിന്നുന്ന പാഭിറി ടഴല്ടനസ്സ് ടഷെര്  ടേട്ടിെ 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം :- ഷി.എപ്.ഷി. രാനാെ് റാപ്സാോത്ത പണ്ടാണ് എന്നതു 
കൂെി ഩയിഗണിച്ചു ധനഴകുപ്പിടെ കൂെി ഄംഗീോയം 
ഴാങ്ങണടഭന്ന നിര്കേവകത്താടെ ഄനുഭതി 
നല്കു..  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.50  ഭെെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഫഹു. ഭെെ എം.എല്.എ.യുടെ  15.11.2021-ടറ േത്തും  ഭെെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ 

ഷഭിതിയുടെ  22.10.2021-ടറ 4(2)-ാാാം  നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG –772/21  - LSGD 
DD2/367/2021/LSGD) 
 

ഭെെ ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  യാത്രിോറത്ത് കഡാക്ടറുടെ  കഷഴനം റബയഭല്ല.  
ആത് താലൂക്ക് അശുഩത്രിമാമി ര യാഩിച്ച  ബിിട്ടുടണ്ടെിലം  സ്റ്റാപ് ഩാകറൃണ്  രോതുക്കി 
നിശ്ചമിച്ച  ബിിട്ടില്ല. സ്റ്റാപ് ഩാകറൃണ്  രോതുക്കി നിശ്ചമിന്നും ഴടയ  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  
നി.ം  യാത്രി ോറകത്തയ്ക്ക് രു കഡാക്ടര്, രു പാര്ഭഷിസ്റ്റ് , രു കസാസ്പിറൃല്  
ഄറൃ ഡെ്  എന്നിഴടയ നിമഭിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 
 
 

തീരുഭാനം  :- താലൂക്ക് അശുഩത്രിമാമി ഈമര്ത്തുന്നത് ഷംഫ 
ന്ധിച്ച  ബി് നെഩെി ക്രഭങ്ങള്  എന്താമി എന്ന് 
ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   അകയാഗയ ഴകുപ്പ്  
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഄതുഴടയ 
യാത്രിോറകത്തക്ക് താല്ക്കാറിേ നിമഭനം 
നെത്തുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. 

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

2)ഡമരക്ടര് , അകയാഗയഴകുപ്പ് 
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4.51  ോെങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ോെങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  6-11 -2021 -ടറ േത്ത്    (SRG –
768/21  - LSGD DD2/361/2021- LSGD) 
 

കരാ.നം. 35/22                                                           ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് :- ഄംഗീകൃത കസ്പാര്്ഷ് ക്ബുേള്ക്ക് കസ്പാര്്ഷ് േിറൃ് 
ഇ ഴര്ശം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ  50 ഄംഗീകൃത കസ്പാര്്ഷ്  
ക്ബുേള് ക്ക് 6000/- രൂഩ  ഴിറഭതിന്നുന്ന കസ്പാര്്ഷ് േിറൃ് ഴിതയണം ടേയ്യാ   
കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഭാര്ഗകയ  രോയം ആത്തയം കരാജക്ടുേള്  രാനാഭഩഞ്ചാ 
മത്തുേള്ന്നും നഗയഷബേള്ന്നും ഭാത്രഭാണ് എടുക്കാ   ഷാധിന്നു എന്ന  
ോയണത്താല്  ടഴറൃിംഗ് ഒപീഷര്  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ആതിന്  രകതയോനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം  :- ടഴറൃിംഗ് ഒപീഷര്  നിയഷിച്ച  ബി ഴിശമം ജില്ലാതറ 
ഄപ്പകററൃ് േമ്മിറൃി ഩയിഗണികക്കണ്ടതാടണന്ന് 
കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനം 
അമതിനാല്  ോറതാഭഷടഭാളിഴാന്നുന്നതിന് 
രകതയോനുഭതി നല്കു.. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.52  കോകട്ടാപ്പാെം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  27.10.2021-ടറ േത്തും  കോകട്ടാപ്പാെം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  22.10.2021-ടറ 1(2) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG –658/21  - CC  481/2021) 
 

കരാ.നം. 240/22                                                           ഄെെല്  - 7,50,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് :- ടതരുഴ് ഴിലക്ക് രിപ്പമര്  
ടതരുവ ഴിലക്ക് രിപ്പമര്  ടേട്ടാലം ഈെടന തടന്ന ഴീണ്ടും കേൊകു. എന്ന 
ോയണത്താല്  രിപ്പമരിംഗിനു ഩേയം 30 ഴാ്ഷ് LED സററൃ് രോതിമതാമി 
സ്ഥാഩിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. നിറാഴ് ഩദ്ധ്തി രോയം രത്ത്തി നെപ്പാക്കാ   
താഭഷമുള്ളതിനാല്  ഄംഗീകൃത ഏജ ഷി മുക ന കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   റക്ഷയഭിടു.. 
ആതിനാമി മുേലില്  ഩരെ കരാജക്ട് ഈകഩക്ഷിച്ച  ബിാണ് തുേ േടണ്ടത്തുന്നത്. ആതിന് 
ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം  :- ആതികേല്  KSEB ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറുടെ 
രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്ോ   നിര്കേവിന്നു.. 
ആതനുഷയിച്ച  ബി് രോനഃഷഭര്പ്പിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩയിഗണിന്നു 
ന്നതാണ്.  
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡബ്ലിയു.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.53 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 12.10.21 ടറ േത്തുേളും (2 എണ്ണം) ഄനുഫന്ധ കയ േളും  

(SRG –612/21  - CC  427/2021) 
 

കരാ.നം. 513/22                                                           ഄെെല്  - 15,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 7,50,000/- രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 7,50,000/- രൂഩ) 

 

കഩയ് :- രീഷര്ന്നുകററൃരി ഄേൃാേള്ച്ച  ബിര്  ഷിസ്റ്റം 

 ടഭക്കാനിക്കല്  ഫകമാലജിക്കല്  പില്കട്ടൃശനിലൂടെ ജറം രീസഷക്കിള്  .ടേട്ട് 
രോനരുഩകമാഗിച്ച  ബി് ഭത്സ്യം ഴലര്ത്തുന്ന ഷാകെതിേ ഴിേയ രോയമുള്ള കരാജക്ടാണിത്. 
രോയപ്പുരകത്താ ഴീെിനുള്ളികറാ തടന്ന ടേറുൊങ്കുേലില്  ഭത്സ്യം ഴലര്ത്താം എന്നതാണ് 
ആതിടെ രകതയേത. 5000 റിറൃര്  ഴരുന്ന രീഷര്ന്നുകററൃരി ഄേൃാേള്ച്ച  ബിര്  ഷിസ്റ്റത്തിടെ 
യൂണിറൃ് ടേറഴ് 50,000/- രൂഩമാണ്. ആതിടെ 50% തുേ ഷബ്ഷിഡി നല്കി 
ഴയക്തിേളും ഗ്രൂപ്പുേളും മുക ന ആതു നെപ്പാക്കാനാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്. പിശരീഷ് ഴകുപ്പ് 
ആത്തയം കരാജക്ടു നെപ്പാന്നു.ണ്ട്. ആതിനാമി രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.   

 
 
 

തീരുഭാനം :- രകതയോനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.54 കഴങ്ങയ രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ  06.11.2021-ടറ PAN/13806/2021/J1/(DP) നമ്പര്  േത്തും  
കഴങ്ങയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  13.10.2021-ടറ  േത്തും, കഴങ്ങയ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  13.10.2021-ടറ 1-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
ഭറപ്പുരം സഭനര്  ആരികഗശ   എക്സിേുട്ടീഴ് എ ജിനീമറുടെ  14.02.2017-ടറ A2-1831/16-
ാാാം നമ്പര്  േത്തും.  (SRG 700/21) 
 

ടേറുേിെ ജറകഷേന ഴകുപ്പിടെ  ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള ഴറികമാര റിഫ്റ്റ് ആരികഗശ   
സ്കീഭിടെ  ടേമികനജ് 0/130 മുതല്  0/800 ഴടയയുള്ള സ്ഥറത്ത്  കരാഡ് നിര്മ്മാണം 
നെത്താ   രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഈകേവിന്നു.. ആതിനാമി സഭനര്  ആരികഗശ   ഴകുപ്പ്  
നിഫന്ധനേകലാടെ ഄനുഭതി നല്േിമിട്ടുണ്ട്. രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ അസ്തി 
ഄല്ലാടമെിലം രകേവഴാഷിേള്ക്ക് രകമാജനരേഭാമതിനാല്  ആഴിടെ  കരാഡ് 
നിര്മ്മാണ രത്ത്തിേള്  ഏടറൃടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതും ഷഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- രത്ത്തി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  എഞ്ചിനീ 
മരിംഗ് ഴിബാഗം  തടന്ന നെത്തണടഭന്ന നിഫ 
ന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.55 ടനയ്യാറൃി േയ മുനിഷിപ്പാറിറൃി  

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.11.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 693/21 – CC-
212/2021) 

 

കരാ.നം. 233/22                                                       ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്  ) 

കഩയ് :- ബിന്നകവശിക്കാര്ക്ക്  ആറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  ടേമര്  ഴാങ്ങല്  
 

ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് 40,000/- രൂഩ മുതല്  50,000/- രൂഩഴടയയുള്ള  ആറക്ട്രിേ് 
ഴീല്  ടേമര്  ഴാങ്ങാനാണ് കരാജക്ട്. 10 കഩര്ക്കാണ് ഷസാമം  നല്ോ   
ഈകേവിന്നുന്നത്.  കരാജക്ടില്  ആറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  ടേമര്  എടന്നഴുതിടമെിലം 
ആറക്ട്രിേ് ഴീല്  ടേമര്  നല്ോനാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്. ഇ കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.56 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.10.2021, 16.10.2021 തീമതിേലിടറ 
േത്തുേളും എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 10.08.2021 ടറ 4(3)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 616/21 – CC/447/21) 
 

കരാ.നം. 399/22                                                      ഄെെല്  - 20,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്  ) 

 

കഩയ് :- അധുനിേ കോപി േികമാസ്കുേള്  
 

കുടുംഫശ്രീ ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുേള്ക്കാമി രകതയേം തയ്യാരാക്കിമ കയ ഭാതൃേമിലള്ള  
ടഷഭിടഩര്ഭനെ് കോപി േികമാസ്കുേള്  സ്ഥാഩിക്കാനാണ് കരാജക്ട്. ഗുണ 
കബാക്താഴ് ഷൃന്തഭാമി േടണ്ടത്തുന്ന സ്ഥറകത്താ ഩഞ്ചാമത്ത് ഄനുഴേിന്നുന്നകതാ 
അമ സ്ഥറത്താണ്  ആഴ സ്ഥാഩിന്നുന്നത്. രു േികമാസ്കിടെ യൂണിറൃ് ടേറഴ് 5.00 
റക്ഷം  രൂഩ രതീക്ഷിന്നു..  ഭാര്ഗകയ  രോയം   ആത്തയം ഷസാമം   5 കഩയെങ്ങുന്ന 
ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് യൂണിറൃ് ടേറഴിടെ 85 %  (ഩയഭാഴധി 3,00,000 രൂഩ) ഭാണ് 
നല്ോവന്നത്. 5 കഩര്ന്നു ഩേയം 2 ഄംഗങ്ങളുള്ള ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് ആകത നിയക്കില്  
ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.57 ോഞ്ഞൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 23.11.2021 ടറ േത്തും (2എണ്ണം) ഄനുഫന്ധ 

കയ േളും  (SRG 778/21 – CC/601/21) 
 

കരാ.നം. 176/22                                                      ഄെെല്  - 14,95,000/- രൂഩ 
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ) 

 

കഩയ് :- വഫയി ടരമില്കഴ ഷഭാന്തയ ഩാതേള്  ടഭമിെന ഷ് 
ോഞ്ഞൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  2-ാാാം ഴാര്ഡില്  ടേങ്ങല്  ഴട്ടത്തര രകേവത്ത് 
വഫയി ടരമിറിടെ യണ്ടു ഷഭാന്തയഩാത രമില്കഴ നിര്മ്മിച്ചു നല്േിമിരു.. ആതിന് 
ഄറൃന്നുറൃപ്പണി നെകത്തണ്ടതുണ്ട്. ആതിടെ രിപ്പമര്  ടേയ്യാ   ടരമില്കഴ ടഡഩൂട്ടി 
േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഄനുഭതി നല്േിമിട്ടുണ്ട്. രിപ്പമര്  ടേയ്യാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ അസ്തി യജിസ്റ്റരില്  
ആല്ലാത്ത രഴര്ത്തിേള്ക്ക് ടഭമിെന ഷ്   
രാനാെ് (കരാഡ്) ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. 
 

2) യണ്ട് ഩാതേള്ക്ക് രകതയേ എസ്റ്റികഭറൃ് 
തയ്യാരാക്കി ഄനുഴേനീമഭാമ ഴിേഷന പണ്ട്/ 
തനതുപണ്ട് ഈള്ടപ്പടുത്തി കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കി 
ഡി.ഩി.ഷിയുടെ ഄനുഭതികമാടെ നെപ്പാക്കാവ 
ന്നതാണ്.    

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.58 ടോല്ലം കോര്പ്പകരശൻ  

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.10.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 629/21 – CC/400/21) 
 

കരാ.നം. 813/22                                                      ഄെെല്  - 30.00 കോെി രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 15.00 റക്ഷം രൂഩ 

കറാണ്  - 29.85 കോെി രൂഩ ) 
കഩയ് :- കറാരിസ്റ്റാെ് ടഭാഫിറിറൃി സബ്ബ് കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 
 
ടോല്ലം ൌണില്  FCI കഗാഡൗണിനു ഷഭീഩം 2 ഏക്കര്  സ്ഥറത്ത് കറാരി സ്റ്റാെില്  
ടഭാഫിറിറൃി സബ്ബ് ഩണിമാ   കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിന്നു 
നല്േിമിരു.. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമിട്ടില്ല. 8275 േതുയശ്ര 
ഭീറൃരില്  ഩണിയുന്ന ഇ സബ്ബില്  ഫഷ് ഩാര്ക്കിംഗ്, രകസ്റ്റാരെ്, കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 
(25 േെേള്), ോര്  ഩാര്ക്കിംഗ് ആഴമാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്. ആതിനു ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം  :- കരാജക്ടിന് തതൃത്തില്  ഄനുഭതി നല്കു.. 
ഴിവേഭാമ കരാജക്ടു രികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാരാക്കി 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  മുക ന തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പിന് നല്േണം.    

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.59 ടതന്നുംേയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഫഹു.കുന്നംകുലം എം.എല്.എ യുടെ 26.10.2021 ടറ േത്തും ടതന്നുംേയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 29.09.2021 ടറ SC 2/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 781/21 ) 

 
കരാ.നം. 253/22                                                      ഄെെല്  - 15,00,000/-രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി ടഫയ്ഷിേ് രാനാെ് 2,00,000/- രൂഩ 

തനതുപണ്ട് – 3,00,000/- രൂഩ 
കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 10,00,000/- രൂഩ ) 

 

കഩയ് :- ടോഴിഡ് രതികയാധ രഴര്ത്തനം- അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  
 
 

ടോഴിഡ് രതികയാധ രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറൃ് ഄെിമന്തിയ അഴവയത്തിനുഭാമി രു 
അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാനുള്ള ഇ കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- രകതയോനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  അഴര്ത്തന 
ടേറഴ് ഫന്ധടപ്പട്ട ഩി.എച്ച  ബി്.ഷിമിടറ എച്ച  ബി്.എം.ഷി 
/ അംബുറ ഷില്  നി.ള്ള ഴരുഭാനത്തില്  നി. 
േടണ്ടത്തണം.    

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.60 ോരഡുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ോരഡുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ േത്ത്  (SRG 782/21 ) 
 
 

ോരഡുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ോരഡുക്ക, കേറം ഩാെി, മുലിമാര്, കഫഡമം, 
കുറൃികക്കാല്  എന്നീ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ോട്ടാനവറയം രൂക്ഷഭാണ്. ആത് 
രതികയാധിന്നുന്നതിന് ഴനംഴകുപ്പുഭാമി കേര്ന്ന് ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കാനുകേവിന്നു.. 29 
േികറാഭീറൃര്  ഷൗകയാര്ജ തൂന്നുകഴറി, ഩയിേമ ഷമ്പന്നയാമ തകേവിമടയ 
ഈള്ടപ്പടുത്തി അന രതികയാധകഷന എന്നിഴമാണ് ഩദ്ധ്തിേള്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്, മുേലില്  ഩരെ 5 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  എന്നീ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  കേര്ന്നാണ് പണ്ട് േടണ്ടത്തിമിയിന്നുന്നത്. അടേ 5.00 
കോെി രൂഩ. അേയഴര്ശം 70.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിയിന്നു.. ആതിനുകഴണ്ട 
നിര്കേവങ്ങള്  നല്േണടഭ.ം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ കരാത്സ്ാസന 
ധനഷസാമം നല്േണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം :- കരാജക്ടിന് തതൃത്തില്  ഄംഗീോയം നല്കു..  
കരാത്സ്ാസന ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിനും ഭറൄം 
ഴിവേഭാമ കരാജക്ട് രികപ്പാര്കട്ടാടെ ഷംസ്ഥാന 
അസൂത്രണ കഫാര്ഡിനു നല്േണം.     

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 

4.61 േണ്ണൂര്  കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.11.2021 ടറ േത്തും േണ്ണൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.11.21 ടറ B-554/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 755/21 – CC/586/21) 
 
 

കരാ.നം. 121/21                                                      ഄെെല്  - 24,54,000/-രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ് -24,03,220/- രൂഩ 

ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്  (കനാണ്  കരാഡ്) – 50,780/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :- േണ്ണൂര്  കലാക്ക് ത്ദ്ധ്ഭന്ദിയത്തില്  റാട്ടൃി   കഴസ്റ്റ് ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാറു കം ഭറിന 
ജറ ഷംസ്കയണവം  

േണ്ണൂര്  കലാക്ക് ഗഴണ്ടഭെ് ത്ദ്ധ്ഭന്ദിയത്തില്  റാട്ടൃി   കഴസ്റ്റ് ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാറു കം 
ഭറിനജറ ഷംസ്കയണവം എന്ന കരാജക്ട് 2020-21 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി 
മിട്ടുണ്ട്. IRTC മുക നമാണ് നിര്വസണം നെത്തുന്നത്. ഷാകെതിേ ഄനുഭതി 
റബിച്ച  ബിിട്ടില്ല. എന്നാല്  20% തുേ ഄഡൃാ ഷാമി നിര്വസണ ഏജ ഷിന്നു സേഭാരി. 
ഄഡൃാ ഷ് തുേ നല്േിമതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ ഷാധൂേയണം 
റബിച്ചുടഴെില്  ഭാത്രകഭ ശുേിതൃഭിശ   ഡമരക്ടര്  ഷാകെതിേ ഄനുഭതി നല്കു  
എന്നരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

തീരുഭാനം  :- ഷാധൂേയണം നല്കു.. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.62 ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.10.2021 ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 22.09.2021 ടറ 1 (5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 597/21 – 
CC/399/21) 
 
 

കരാ.നം. 132/22                                                      ഄെെല്  - 2,01,000/-രൂഩ  

(ഴിേഷന പണ്ട് – 2,00,000/- രൂഩ 

തനത്പണ്ട് – 1000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :- േട്ടില്  നല്േിമ ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േിെക്ക 
 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ആഴര്ക്ക്   
േിെക്ക കൂെി ഴാങ്ങി നല്ോ   ഈകേവിന്നു.. ടെണ്ടര്  ളിഴാക്കി േമര്  ടപഡ്, 
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ഷിജറകോ, രബ്കോ, KMSCL തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേലില്  നി. ഴാങ്ങാനാണ് 
ഈകേവിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം :- രകതയോനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ടെണ്ടര്  / ആ-
ടെണ്ടര്  നെഩെി ക്രഭം ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.    

 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 

4.63 േടുങ്ങല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.10.2021- ടറ േത്തുേളും (2 എണ്ണം) 
േടുങ്ങല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 09.08.2021 5(1)-ാാാം നമ്പര്  

തീരുഭാനവം  (SRG 610/21 – CC/342/21) 
 
 

കരാ.നം. 187/22                                                      ഄെെല്  - 10,00,000/-രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി. സറൃഡ് രാനാെ്) 

 

കഩയ് :- നിയീക്ഷണ േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  യണ്ടാംഘട്ടം 
 

ഭാറിനയങ്ങള്  നികക്ഷഩിന്നുന്നത് തെയുന്നതിന് 2020-21 ഴര്ശം ഷി.ഷി.േയാഭരേള്  
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 5.00 റക്ഷം രൂഩ തനതുപണ്ടുഩകമാഗിച്ച  ബി് കരാജക്ടു 
തയ്യാരാക്കിമിരു.. ആത് സ്പില്ഒഴരാമി തുെരു.. ഇ ഴര്ശം (2021-22) 
രോതിമതാമി മുേലില്  ഩരെ 10.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ കരാജക്ടും ഈള്ടപ്പടുത്തി. ഷി.ഷി 
േയാഭരന്നുകഴണ്ടിയുള്ള അടേ ഄെെല്  15.00 റക്ഷം രൂഩ. ആതിനാമി ഩി.ഡബ്ലിയു.ഡി 
ആറകക്ട്രാണിക്സ് ഴിബാഗം എസ്റ്റികഭറൃ് തയ്യാരാക്കി. 11 കഩാളുേലിറാമി 20 േയാഭരേള്  
സ്ഥാഩിക്കാനാമി എസ്റ്റികഭറൄ രോയം 29,58,280/- രൂഩമാണ് തുേ. മൂ. ഴര്ശടത്ത 
ഴാരെിയും ഈണ്ട്. റബയഭാമ തുേ കുരഴാമതിനാല്  റാന ടെകനാലജീഷ്, േലഭകേയി 
എന്ന സ്ഥാഩനടത്തടോണ്ടു രോതിമ എസ്റ്റികഭടറൃടുത്തു. 25 കഩാളുേലിറാമി 53 േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കാ   14,01,155/- രൂഩമാണ് എസ്റ്റികഭറൃ് തുേ. കഩാറീഷ് കസ്റ്റശനുഭാമി 
ഫന്ധിപ്പിച്ച  ബിാണ് കരാജക്ടു നെപ്പാന്നുന്നത്. റാന ടെകനാലജീഷ് േലഭകേയി 
തയ്യാരാക്കിമ എസ്റ്റികഭറൃ് രോയം കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) ഷി.ഷി. േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   14.09.2021 ടറ 
കോഒര്ഡികനശ  േമ്മിറൃി നിര്കേവിച്ച  ബി രോയം 
രഷിഡെ്ഷ് ഄകഷാഷികമശ   / തകേവഴാ 
ഷിേള്, േെേലെക്കമുള്ള സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ഷസേയണവം ടേരിമ യീതിമിലള്ള ഷാമ്പ 
ത്തിേ ഩൊലിത്തവം കഴണടഭ.ം കഩാറീഷ് 
കസ്റ്റശനുഭാമി ഫന്ധിപ്പിച്ച  ബി് കഭാണിറൃരിംഗ് ഈരപ്പാ 
ക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു.. 

2) ആറകക്ട്രാണിക്സ് അഴവയത്തിന് എസ്റ്റികഭറൄ 
തയ്യാരാക്കാ   ജില്ലാതറ ടെനിക്കല്  േമ്മിറൃിയുടെ 
ഷസാമം കതൊ   നിര്കേവിന്നു.. ആതിനാമി 
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ആറകക്ട്രാണിക്സ് കഭ റമിടറ ഴിേഗ്ദ്ധടയകൂെി 
02.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി 
തീരുഭാനരോയം ഇ േമ്മിറൃിമില്  ഈള്ടപ്പടു 
ത്തിമിട്ടുണ്ട്. റാന ടെകനാലജീഷ് എന്ന 
സ്ഥാഩനം തയ്യാരാക്കിമ എസ്റ്റികഭറൃ് ഩയിഗണി 
ക്കാവന്നതല്ല.    
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.64 േണ്ണ കേഴ   സില്പ്ലാകെശ   രകേവടത്ത സ്കൂളുേലില്  കഭല്ൂയ ഭാറൃല്  

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.01.20 ടറ േത്തും KDHP േമ്പനിയുടെ 11.11.2019 
ടറ 612-ാാാം നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 28.01.20, 25.02.20, 
27.05.20 എന്നീ തീമതിേലിടറ തീരുഭാനവം ആടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 21.01.2021 ടറ 
111/2021/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 26.05.2020 ടറ J1-
20909/ 2018-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 794/21) 
 
 

 

 മൂന്നാര്, കേഴികുലം, ഩള്ളിഴാഷല്, േിന്നക്കനാല്  എന്നീ രാനാഭരകേവങ്ങലിറാമി 
അടേ 34 സ്കൂളുേള്  KDHP നെത്തു.ണ്ട്. ആതില്  മൂന്നാരില്  10, കേഴികുലത്ത് 11 
ഩള്ളിഴാഷറില് 1, േിന്നക്കനാറില്  2 സ്കൂളുേള്ക്ക് (അടേ 24) അസ്ഫകറൃാഷ് 
കഭല്ൂയമാണ്. ഫഹു. സസകക്കാെതിയുടെ ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടഩാതു 
ഴിേയാബയാഷ ഴകുപ്പിടെ 09.10.2019 ടറ 162/2019/GEDN നമ്പര്  ഈത്തയവ രോയം യണ്ടു 
ഴര്ശത്തിനേം അസ്ഫകറൃാഷ് കഭല്ൂയ ഭാറൃി ഩേയം ഄനുകമാജയഭാമ കഭല്ൂയ 
സ്ഥാഩിക്കണടഭ.ണ്ട്. േമ്പനിക്ക് ഷാമ്പത്തിേ രതിഷന്ധി ഈള്ളതിനാല്  ഄതത് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് കഭല്ൂയ ഭാറൃണടഭന്ന് േമ്പനി 
അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 

 ആതിന് ഫന്ധടപ്പട്ട തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് നിര്കേവം നല്േണടഭന്ന 
അഴവയം കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 28.01.20, 25.02.20, 27.05.20 കമാഗങ്ങലില്  
േര്ച്ച  ബി ടേട്ടിരു.. മുേലില്  ഩരെ രഴര്ത്തി േമ്പനിയുടെ ചുഭതറമാടണന്ന് 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി ഴിറമിരുത്തി. KDHP േമ്പനിയുഭാമി േര്ച്ച  ബി ടേട്ട് 
രഴര്ത്തി ടേയ്യുന്നതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിക്കാ   ആടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടടര കമാഗം 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.. ജില്ലാ േലക്ടറുടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടതാളില്  
ഴകുപ്പുഭാമി േര്ച്ച  ബി ടേട്ട് ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിന്നുേമാമിരു.. അസ്ഫകറൃാഷ് 
ശീറൄ ഭാറൃി  ഄനുകമാജയഭാമഴ സ്ഥാഩിന്നുഴാ   ഷാമ്പത്തിേ ഩയാധീനതത മൂറം 
ഷാധിക്കിടല്ലന്ന് േമ്പനി ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുള്ളതിനാല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നു തടന്ന 
ഇ രഴര്ത്തിേള്  ടേയ്യുന്നതിന് രകതയോനുഭതി നല്ോവന്നതാടണന്ന് ജില്ലാ 
േലക്ടര്  ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്.   

തീരുഭാനം  :- ജില്ലാ േലക്ടറുടെ ശുഩാര്വയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
രകതയോനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.65 നഴനിര്മ്മിതി കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ടഷാസഷറൃി 

നഴനിര്മ്മിതി ഭള്ട്ടി എഞ്ചിനീമരിംഗ് കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ഷസേയണ ഷംഘം 
രഷിഡെിടെ 18.11.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 790/21) 
 

 ഭയാഭത്ത് രഴര്ത്തിേളുടെ ടെണ്ടരില്  ഩടെടുന്നുന്ന കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് 
ഷസേയണഷംഘങ്ങള്ക്ക് ഷൃോയയ കോണ്ട്ടൃാക്ടര്ഭാര്  േൃാട്ട് ടേയ്യുന്ന ഏറൃവം 
കുരെ നിയക്കികനക്കാള്  10 വതഭാനം ഴടയ ഄധിേനിയക്കില്  േൃാട്ട് ടേട്ടാലം 
രഴര്ത്തി ഇ ടഷാസഷറൃിക്ക് നല്ോടഭന്ന് ഈത്തയവണ്ട്. ആതിനാമി 
ടഷാസഷറൃിേള്ക്ക് മു ഗണന റബിക്കാനാമി നിര്േിത ക ടഷാസഷറൃി ടതാട്ടു മു രോള്ള 
ഴര്ശം താടള ഩരയും രോയം നിശ്ചിത തുേയ്ക്കുള്ള രഴര്ത്തി  പൂര്ത്തിമാക്കണം.

 എ .ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 500 റക്ഷം രൂഩ

 ഫി. ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 300 റക്ഷം രൂഩ

 ഷി. ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 100 റക്ഷം രൂഩ  


 ടോഴിഡ് ഭസാഭായി ോയണം ഇ നിയക്കിലള്ള രഴര്ത്തിേള്  ഩറ കറഫര്  
ടഷാസഷറൃിേള്ന്നും നെത്താ   േളിെിട്ടില്ല. രോതിമതാമി (2 ഴര്ശത്തിനേം) 
രൂഩീേയിക്കടപ്പട്ട ടഷാസഷറൃിേള്ക്ക് ഇ തുേ തിേയ്ക്കാ   ഴറിമ ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. 
ഄതിനാല്  ആത്തയം ടഷാസഷറൃിേള്ക്ക് (2 ഴര്ശത്തിനേം രൂഩീേയിക്കടപ്പട്ട) രു 
ഴര്ശം രു കോെി രൂഩയുടെ രഴര്ത്തി എന്നത് 2 ഴര്ശം ടോണ്ട് അടേയുള്ള 
രഴര്ത്തിേള്  രു കോെി രൂഩ എന്നാക്കി കബേഗതി ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.

 

തീരുഭാനം  :-  തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ആതു 
ഩയികവാധിച്ച  ബി് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു ഩയിഗണിയ്ക്കും.   

 

 

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

 

4.66 ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 14.06.2020 ടറ P6-70/21- ാാാം നമ്പര്  

േത്ത് (SRG 769/21 – LSGD – DB3/150/2021 - LSGD) 
 
 

കരാ.നം. 277/22                                                      ഄെെല്  - 20,00,000/-രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല് ) 

 
കഩയ് :- കോളകഞ്ചയി അശുഩത്രിമികറയ്ക്ക് അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  
 

കോളകഞ്ചയി ജില്ലാ അശൂഩത്രി ജില്ലമിടറ മു യ കോഴിഡ് േിേിത്സ് കേന്ദ്രഭാമി 
രഴര്ത്തിന്നു.. ആഴികെയ്ക്ക് കഫഷിേ് ഷകപ്പാര്കട്ടാടുകൂെിമ രു അംബുറ ഷ്   
ഴാങ്ങാ   2021-22 ഴര്ശം കരാജക്ടു ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിരു.. 
19,95,668/- രൂഩ ടേറഴളിച്ച  ബി് GEM ഷംഴിധാനത്തിലൂടെ അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങി 
അശുഩത്രിക്ക് സേഭാരി. ആതിടെ അഴര്ത്തന ടേറവേലാമ സെഴറുടെ കഴതനം, 
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ആന്ധനം, ടഭമിെന ഷ് എന്നിഴ എച്ച  ബി്.എം.ഷി മില്  നി. േടണ്ടത്തണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെമാണ് അംബുറ ഷ് സേഭാരിമിട്ടുള്ളത്. ആതിനു ഷാധൂേയണം 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

തീരുഭാനം  :- ആതികേല്  ഒഡിറൃ് കുരിപ്പില്ല എന്ന് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷര്  ഄരിമിച്ച  ബിതു  കൂെി ഩയിഗണിച്ച  ബി് ഷാധൂ 
േയണം നല്കു..    

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.67 േരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.11.2021 ടറ േത്തും േരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
രഷിഡെിടെ 23.11.2021 ടറ േത്തും രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 05.11.2021 ടറ 

4(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 775/21 – CC /606/21). 
 
 

കരാ.നം. 181 /22                                                      ഄെെല്  - 71,961/-രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 1961/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 70,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കോമ്പൗണ്ടില്  േയാഭര  സ്ഥാഩിക്കല്  
 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കോമ്പൗണ്ടില്  േയാഭര സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുള്ള കരാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. ഴാസന ഗതാഗതവം അള്ഷഞ്ചായവം 
കുരവള്ള ആഴിടെ ഷാമൂസയ ഴിരുദ്ധ്രുടെ വറയമുടണ്ട.ം ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..    

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.68 തുരയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.10.2021 ടറ േത്തും തുരയൂര്  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷി. എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ടും ഄനുഫന്ധ കയ േളും (SRG 

605/21 – CC /404/21). 
 
 

കരാ.നം. 88/22                                                      ഄെെല്  - 5,00,000/-രൂഩ 
(ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതം) 

 

കഩയ് :- എം.ഷി.എപ് നിര്മ്മാണം. 
 
മുേലില്  ഩരെ രഴര്ത്തി ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരു.. 04.02.2020 ല്  
ടെണ്ടര്  ടേട്ട് രഴര്ത്തി അയംബിച്ചു. ടേട്ടിെത്തിടെ ഄെിത്തര ടേട്ടി തരയുടെ 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി. രകേവഴാഷിേളുടെ എതിര്പ്പുമൂറം നിര്മ്മാണ 
രഴര്ത്തിേള്  ഩിന്നീെ് തുെരുഴാ   േളിെില്ല. എം.ഷി.എപിടെ രഴര് ത്തനത്തിന് 
ഭടറൃാരു ടേട്ടിെം േടണ്ടത്തി രഴര്ത്തനം അയംബിച്ചു. കഫമിടസ്മെ് ഴടയ നിര്മ്മാണം 
നെത്തിമതിടെ ഫില്  തുേ GST ഄെക്കം 87,968/- രൂഩമാണ്. തരഴടയ നിര്മ്മാണം 



44 
 

നെത്തിമ ഇ സ്ഥറം മൃഗാശുഩത്രിക്കാമി ടേട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തീരുഭാനിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. മുേലില്  ഩരെ ഫില്  തുേ ടോടുക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു..    

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

4.69 CPRCS മുക ന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  

 

ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ 01.12.2021-ടറ PAN/20909/2018-J1 (DP) നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

841/21 – CC /404/21). 
 
കുട്ടിേള്ക്ക് നല്കുന്ന റാഩ് കൊപ്പുേള്  Procurement and Rate contract System 
(CPRCS) മുക ന ഴാങ്ങണടഭന്നാണ് നിര്കേവം. ഐ.റൃി.ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ 
ഄനുഷയിച്ച  ബി് നിശ്ചമിച്ച  ബി ടസ്പഷിപികക്കശ   രോയമുള്ള ഭിഡ് ടറഴല്  റാഩ് കൊഩ് 
അേണം ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് കഴണ്ടി ഴാകങ്ങണ്ടടത.ം ഴിറ IT ഭിശൻ ഡമരക്ടര്  
ശുഩാര്വ രോയം നിശ്ചമിച്ച  ബി (ഈബുണ്ടു ഄധിത കിതഭാമ റാഩ് കൊഩിന് 22,895/- രൂഩയും 
ഴികൊഷ് കസാം ഄധിത കിതഭാമതിന് 27,722/- രൂഩയും) ഴിറമാേണടഭ.ം 
ഈത്തയഴാമിരു..റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണക്കാരുഭായുള്ള േയാര്  ഄഴഷാനിച്ച  ബിതിനാല്  

CPRCS – ല്  റാഩ് കൊഩിടെ നിയക്ക് റബയഭല്ല. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 

14.09.21 ടറ തീരുഭാന രോയം CPRCS – മുക ന റാഩ് കൊഩ് റബിക്കാ   രു 
ഭാഷത്തിറധിേം താഭഷമുണ്ടാമാല്  ഐ.റൃി. ഭിശനില്  ഡികപ്പാസ്റ്റ് ടേട്ട തുേ തിയിടേ 
ഴാങ്ങി GEM കഩാര്ട്ടല്  മുക ന ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്േിമിരു..  

 നിറഴില്  CPRCS-ല്  റാഩ് കൊരോേള്  മുേലില്  ഩരെ നിയക്കില്  
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  GEM, Tender, E-Tender മുക ന ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.     

 

തീരുഭാനം  :- 
 

1) ഐ.റൃി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  മു ഩ് നിശ്ചമിച്ചു തന്ന 
ഭിഡ് ടറഴല്  ടസ്പഷിപികക്കശ   രോയം 
രോതിമ ഴിറ നിശ്ചമിച്ചു തയാ   ഐ.റൃി. ഭിശ   
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഄടുത്ത് 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിന്നു മുമ്പ് ആതു 
നല്േണം. 
 

2) ആങ്ങടന നിശ്ചമിച്ചു തരുന്ന ഴിറമില്   
ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി കനയടത്ത നിശ്ചമിച്ച  ബി ടസ്പഷി 
പികക്കശ   രോയം GEM കഩാര്ട്ടല്  മുക ന 
ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്കു..    

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.70 ഴമറാര്  ഗഴ.ഐ.റൃി.ഐക്ക് 2021-22 ഴര്ശടത്ത ഴാെേ. 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.21 ടറ േത്തും ഴമറാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 08.10.2021 ടറ 7(1) തീരുഭാനവം (SRG 617/21 – CC /456/21). 
   
കരാ.നം. 15/22                                                      ഄെെല്  - 4,27,572/-രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് :- ഴമറാര്  ഗഴ.ഐ.റൃി.ഐക്ക് 2021-22 ഴര്ശടത്ത ഴാെേ നല്േല്  
 

ഴമറാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഗഴ.ഐ.റൃി.ഐക്ക് ഷൃന്തഭാമി  
ടേട്ടിെഭില്ലാത്തതിനാല്  േലഴംകോെം ഷര്വീഷ് കോ-ഒപ്പകരറൃീഴ് ഫാെ് ഴേ 7/565/A 
നമ്പര്  ഴാെേ ടേട്ടിെത്തിറാണ് രഴര്ത്തിച്ചു ഴരുന്നത്. PWD ഫില്ഡിംഗ് ഡിഴിശ   
നിശ്ചമിച്ച  ബി രോയം ആതിടെ രതിഭാഷ ഴാെേ 35,631/- രൂഩമാണ്. രു ഴര്ശം  
അടേ 4,27,572/- രൂഩ. ആതിടെ ഴാെേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) ഇ ഴര്ശം കൂെി ഴാെേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

2) ആതിടെ ഴാെേ ആനിമുതല്  ഴകുപ്പുതടന്ന 
നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്. ആതി 
നാമി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയും ഐ.റൃി. 
ഐ. രി ഷിപ്പലം നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.  
   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.യു) ഴകുപ്പ് 
 

 

4.71 കേയലാ ഫാെിന് നല്കേണ്ട ഴാപ ക കുെിേിേ തിയിടേ ഄെയ്ക്കല്  

തകേവബയണഴകുപ്പ് (DB) ഴകുപ്പ് DB4/262/2020/തഷൃബഴ േത്തും ധനഴകുപ്പിടെ 
07.01.2021 ടറ ഄരാനി- C1/84/2020 ധന നമ്പര്  കുരിപ്പും ഄനുഫന്ധ കയ േളും (SRG 

735/21 – LSGD – DD1/230/2020 - LSGD).  
  
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴിഴിധ ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിേള്ക്കാമി 
എടുത്ത ഴാപ ക കൂെിേിേ തീര്ന്നുന്നതിനാമി ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് 
ധനഴകുപ്പ് 07.11.2021 ല്  രകതയേ കുരിപ്പിലൂടെ തകേവബയണ ഴകുപ്പികനാൊ 
ഴവയടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആതിടെ ഴിവോവംവം താടള കേര്ന്നു.. 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩദ്ധ്തി / ഴാപ ക എടുത്ത ഏജ ഷി തുേ 

1 ബഴനശ്രീ 3.55 കോെി രൂഩ 

2 ആ.എം.എഷ്. ബഴന ഩദ്ധ്തി 72.93 കോെി രൂഩ 

3 ആന്ദിയ അഴാഷ് കമാജന 6.26 കോെി രൂഩ 

4 ജഴസര്  സൗഷിംഗ് സ്കീം 5.6 കോെി രൂഩ 

5 KURDFC 9.25 കോെി രൂഩ 

 അടേ  97.59 കോെി രൂഩ 
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ഇ കുെിവിേ നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

തീരുഭാനം  :- 1) ധനഴകുപ്പിടെ കുരിപ്പനുഷയിച്ചുള്ള തുേമിലം 
ഴകുപ്പു പമറിടറ തുേമിലം രാനാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്  നല്േിമ തുേമിലം തമ്മിലള്ള 
ഴയതയാഷം ഴകുപ്പുതറത്തില്  തടന്ന ഩയികവാധിച്ച  ബി് 
ഴയതയാഷം ഩയിസയിക്കണം.  
 

2) ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഫന്ധടപ്പട്ട 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഄനുഴേനീമ 
ഫജറജറൃ് ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് ഇ തുേ കുരവ 
ടേയ്യാ   തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ്പില്  നിന്ന് 
പമല്  ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം. ോറതാഭഷം 
ഴരുത്തു ന്നതനുഷയിച്ച  ബി് ഩറിവയും കൂടും 
എന്നതിനാല്  രു ഭാഷത്തിനേം ആതിടെ 
നെഩെി ക്രഭം പൂര്ത്തിമാക്കാ   നിര്കേവിന്നു..    

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  
3) ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  
4) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

5) ധനഴകുപ്പ് 
4.72 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.11.2021 ടറ േത്തും കോട്ടമം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 30.09.2021 ടറ 1 (5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 

676/21 – CC /494/21). 
  
കരാ.നം. 892/22                                                      ഄെെല്  - 1,82,54,582/-രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 
 
കഩയ് :- സഴക്കം താലൂക്കാശുഩത്രിമില്  ഭാകമ്മാരാനാം സ്ഥാഩിക്കല്   
 
സഴക്കം താലൂക്കാശുഩത്രിമികറക്ക് രു ഭാകമ്മാരാനാം ടഭശീ   ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
കരാജക്ട് ഇ ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിച്ച  ബി ഇ കരാജക്ടിനു രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) ഇ ഷൗേയയമുള്ള ഭറൃ് ഷര്ക്കാര്  അശുഩത്രിേള്  
സഴക്കം കഭ റമില്  ആല്ലാത്തതിനാല്  രകതയേ 
ഄനുഭതി നല്കു..    
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2) ആതിടെ രഴര്ത്തനത്തിന് കരഡികമാലഷിറൃിടന 
നിമഭിന്നുകമ്പാഴുള്ള ടേറഴെക്കമുള്ള  ോയയങ്ങള്  
എച്ച  ബി്. എം.ഷി തടന്ന ഴസിക്കണടഭന്ന് നിര്കേ  
വിന്നു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.73 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.11.2021 ടറ േത്തും ലാറം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 08.10.2021 ടറ 1 (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 14.09.2021 ടറ തീരുഭാനവം (SRG 677/21 – CC 
/491/21). 
  
കരാ.നം. 14/22                                                      ഄെെല്  - 1,60,000/-രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 
 
കഩയ് :- േയാ ഷര്  ഫാധിതയാമ കുട്ടിേള്ക്ക് േീകഭാ ടതരാപ്പിക്ക് ധനഷസാമം  
 

ഩതിടനട്ടു ഴമകസ്സാ ഄതില്  താടളകമാ രാമമുള്ള േയാ ഷര്  ഫാധിതയാമ 
കുട്ടിേള്ക്ക് േീകഭാ ടതരാപ്പിന്നും മാത്രാ ടേറഴ്, ഭരുന്നിടെ ഴിറ, േണ്ഷള്ട്ടിംഗ് 
ോര്ജ് എന്നിഴ ഈള്ടപ്പടെ അടേ 5000/- രൂഩ ഴീതം നല്ോനാണ് കരാജക്ട്. 
APL/BPL ഴയതയാഷഭില്ലാടത എല്ലാഴര്ന്നും ധനഷസാമം നല്ോനാടണന്ന് കലാന്നു 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴയക്തത ഴരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറൃി ഭിശടെ (KSSM) 
േയാ ഷര്  സുയക്ഷാ ഩദ്ധ്തിമില്  18 ഴമസ്സില്  
താടളയുള്ളഴര്ക്ക് േിേിത്സ്ാ ധനഷസാമം 
നല്കു.ണ്ട് എന്നതിനാല്  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
KSSM ഭാമിഫന്ധടപ്പട്ട് അഴവയഭാമ ഷസാമടഭ 
ത്തിക്കാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനം നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
4.74 ഴിലയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.11.2021 ടറ േത്തും ഩാറക്കാെ് സറപ് 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃറുടെ 13.10.2021 ടറ LM/P10/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

ഄനുഫന്ധകയ േളും (SRG 680/21 – CC /508/21).  
 
ഴിലയൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ മൂന്നാം ഴാര്ഡിടറ ടുഩാര റക്ഷം ഴീെ് കോലനിമില്  14 
റൃഴീടുേളും 5 ആയട്ടഴീടുേളും ഈണ്ട്. ആഴിടെ അടേ 24 കുടുംഫങ്ങള്  (ആയട്ട ഴീടുേലില്  
യണ്ടും കുടുംഫം ഴീതം) താഭഷിന്നു.. ആഴര്  രോതിമ സറപ് റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പടുത്ത 
ണടഭന്ന് ഄകഩക്ഷ നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ഇ ഴീടുേള്  40 ഴര്ശത്തിറധിേം ഩളക്കമുള്ളതും 
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ജീര്ണ്ണാഴസ്ഥമില്  ഈള്ളതുഭാണ്. ആഴിടെ അടേ 96 ടഷെ് സ്ഥറമുണ്ട്. ആഴര്  2020 

– ടറ സറപ് റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പടുത്താ   ഄകഩക്ഷ നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ആഴര്ക്ക് ഴീെ് 
രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനു ഷസാമം നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. ആത് സറപ് 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃറും ശുഩാര്വ ടേട്ടിട്ടുണ്ട്. സറപ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് ഭാറൃി 
ഴയ്ക്കുന്ന 20% ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. കുടുംഫങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് നല്േിമിട്ടുണ്ട്.  

തീരുഭാനം  :- 1) സറപ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി ഭാറൃിഴയ്ക്കുന്ന 20 
വതഭാനത്തിനു രോരടഭ ഄധിേ ഴിസിതം 
േടണ്ടത്തി ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

2) എന്നാല്  ആയട്ടഴീടുേള്  റൃ ഴീൊന്നുന്നതിന് 
മു ഗണന നല്കേണ്ടതാണ്. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.75 േിളക്കകഞ്ചയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.11.2021 ടറ േത്തും േിളക്കകഞ്ചയി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.10.2021 ടറ 9(1)-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 

681/21 – CC /515/21).  
 

കരാ.നം. 86/22                                                      ഄെെല്  - 4,00,000/-രൂഩ 
(റൃി.എഷ്.ഩി) 

 

കഩയ് :- ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി. 
 

ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്ോനുള്ള കരാജക്ടില്  താടള 
ഩരയുന്ന യണ്ടു കുട്ടിേളുടെ യക്ഷിതാക്കളുടെ കഩയില്  ഷൃന്തഭാമി ഴീെില്ല. കുടുംഫങ്ങള്  
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി ഴിഴയങ്ങള്  താടള കേര്ന്നു.. 

(i) സുകു, S/o ടഴള്ള, ഄമ്പിട്ട   തയിേ് കോലനി, േിളക്കകഞ്ചയി  
ഴിേയാര്ഥിയുടെ (ഭേെ) കഩയ്: ഷകനാജ്.എഷ്. 
ഇ കുടുംഫം താഭഷിന്നുന്ന ഴീെ്  (നം. 9/235) സുകുഴിടെ ഄമ്മയുടെ 
കഩയിറാണ്. 

(ii) സുധാേയ , ടോടുംഫാറ, കേയകഞ്ചയി 
ഴിേയാര്ഥിയുടെ ( ഭേടെ) കഩയ് - അോവ്.എഷ്. 
ഇ കുടുംഫം താഭഷിന്നുന്ന ഴീെ് (നം.10/784) സുധാേയടെ ഄമ്മ ടഴള്ളച്ച  ബിി യുടെ 
കഩയിറാണ്. 
 

ആഴര്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   തെസ്സമുകണ്ടാ എന്ന് സ്പഷ്ട സമയീേയണം 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

തീരുഭാനം  :- ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു..   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.76 ഫാലകേയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  08.11.2021-ടറ േത്തും  ഫാലകേയി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  23.10.2021-ടറ  D - 933/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ((SRG 
689/21) - CC 477/21)  

 
 

കരാ.നം. 43/22 ഄെെല്  29,60,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല്  - 29,40,000/ - രൂഩ 

തനത് പണ്ട് - 20,000/ രൂഩ  
കഩയ്:- സുബിക്ഷ കേയലം ഩദ്ധ്തി 

സുബിക്ഷ കേയലം ഩദ്ധ്തിമില്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിഴിധ  കൃശിക്കാമി  

ഷബ്ഷിഡി നല്കു.ണ്ട്. ഩച്ച  ബിക്കരി, ഴാള, േിളങ്ങ് ഴര്ഗങ്ങള്, ആഞ്ചി, ഭെള്  

സുഗന്ധ ഴിലേള്  തുെങ്ങിമ കൃശിക്ക് ഷബ്ഷിഡി നല്കുന്നതിന് ഴിലേടല 

ഷംസ്ഥാന ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുപ്പ്  നെപ്പാന്നുന്ന ഴില 

ആ ശൃര ഷ് സ്കീഭിടെ  ബാഗഭാക്കണടഭ.ണ്ട്. ഇ നിഫന്ധന  ളിഴാക്കണ 

ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
  

തീരുഭാനം  :- രകതയോനുഭതി നല്കു..  
 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.77 ഄയിന്നുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  08.11.2021-ടറ േത്തും  ഄയിന്നുലം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.10.2021-ടറ േത്തും  ഄയിന്നുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  22.09.2021-ടറ 12(1)-ാാാം നമ്പരായുള്ളതും  18.10.2021-ടറ 1(4)-ാാാം 
നമ്പരായുള്ളതുഭാമ തീരുഭാനങ്ങളും  (SRG 691/21) - CC 464/21) 

  
കരാ.നം. 78/22 ഄെെല്  2,00,000- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ്:- ടരാപശണല്  ഫിരുേ  ഫിരുോനന്തയ ഴിേയാര്ഥിേള്ക്ക്  റാഩ് കൊഩ് - 

എഷ്.ഷി.ഩി. 
 

റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണത്തിന് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിലള്ള  14 കഩയില്  8 ഴിേയാര്ഥിേള്  
ഩഠനം ആതിനേം പൂര്ത്തിമാക്കി. ആഴര്ക്ക് കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. താടളപ്പരയുന്നഴയാണ് ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കിമത്. 

1. നമന, ഭരുമ്പാട്ട് ഭീത്തല്  ോയമാെ് 
2. ഴിസ്മമ.ഴി.അര്  
3. സശനി ോെികയാട്ട് ഭീത്തല്  ോയമാെ് 
4. ഄബിയാഭി േന്നുളിമില്  
5. ഄവൃി .ഩി.ടേ. 
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6. ഄക്ഷമ് കുളിച്ച  ബിാറില്  
7. അേിശ് പൂവാകരമ്മല്  
8. നന്ദന. ഫി.എ   

 
 തീരുഭാനം  :- ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.78 അറപ്പാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

അറപ്പാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 11.11.21 ടറ Pres/101/21- ാാാം നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 791/21) 
 

കേന്ദ്രധനോയയേമ്മീശ   സെഡ് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് കുെിടഴള്ള കരാജക്ടുേള്  
ഏടറൃടുന്നു.ണ്ട്. ആതില്  േിറത് രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് മുക നമാണ് 
നെപ്പാന്നുന്നത്. ധനോയയേമ്മീശ   രാനാെ് ആ-രാനാം ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടല്  ഴളിമാണ് 
ടേറഴളിന്നുന്നത്. ഇ കഩാര്ട്ടറില്  നിന്ന് ഫാെ് ഄക്കൗണ്ടികറക്ക് ഭാത്രകഭ തുേ 
സേഭാരാ   േളിയു. രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് തുേ ഷൃീേയിന്നുന്നത് ട്ടൃശരി 
ഄക്കൗണ്ടിലൂടെ ഭാത്രഭാണ്. എന്നാല്  ആ-രാനാംഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടറില്  നിന്ന് ട്ടൃശരി 
ഄക്കൗണ്ടികറക്ക് തുേ സേഭാരാ   േളിമില്ല. ഇ രശ്നം ഩയിസയിക്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- ടഩാതു തീരുഭാനം  ണ്ഡിേ 2 ഫാധേഭാണ്.   
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
4.79 അറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

24.11.2021 ടറ തഷൃബഴ DA2/121/2021/തഷൃബഴ ഷര്ക്കാര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടറുടെ 27.07.2021 ടറ PAN/7961/2021-J8 (DP) നമ്പര്  േത്തും, 
അറരാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ 15.03.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയ േളും 

(SRG 770/21 – LSGD – DA2 /121/2021- തഷൃബഴ) 
 

 അറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ പൂഭറച്ച  ബിാല്  എന്ന രകേവം ടേറു തൊേം കൂെി കേര്ന്നതും 
ടൂരിഷം ഷാധയതയുള്ളതുഭാമ രകേവവം അണ്. ഇ രകേവം ടൂരിഷം കസ്പാട്ടാമി 
ഭാറൄന്നതിന് ടൂരിഷം അറപ്പുള ജില്ലാ ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  രു കരാജക്ട് അറ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് നല്കിമിട്ടുണ്ട്. ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി റബിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക് ആഴിടെ ടൂരിഷം 
കസ്പാട്ടാമി ഭാറൃി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു സേഭാരാടഭന്ന് ടൂരിഷം ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടര്  
ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. പൂഭറച്ച  ബിാറിന് ഷഭീഩം 750 ഭീറൃര്  ഴാക്ക് കഴ, ടരമി   ടശല്കട്ടബ്, 
തൊേത്തിനു ചുറൄം ടപ ഷിംഗ്, നെപ്പാതക്ക് സാെ് ടരമില്, കഷാലാര്  സറകറൃാടെ 
നെപ്പാത, റാെ് കസ്കപ്പ് എന്നിഴമാണ് രധാനഭായും നെത്താനുകേവിന്നുന്ന 
രഴര്ത്തനങ്ങള്. രതീക്ഷിന്നുന്ന അടേ ടേറഴ് 3.03 കോെി രൂഩമാണ്. ആതിനു 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) ധനകരാതസ്സ് ഄെക്കമുള്ള ഭറൄ ഴിവോം 
വങ്ങള്  ആല്ല. ഴിവേഭാമ കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കി 
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്ോ   
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നിര്കേവിന്നു.. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തുന്നത് 
ഩയിഗണികക്കണ്ടതാണ്. ടൂരിഷം ഴകുപ്പിടെ 
ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിടെ ഷാധയതയും 
ഩയികവാധിക്കണം.   

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

4.80 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.12.2021 ടറ േത്തും ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 17.09.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയ േളും  (SRG 515/21 – 
CC/376/2021) 
 
കരാ.നം. 53/22                                                      ഄെെല്  - 28,00,000/-രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ് :- രാനാഭശ്രീ  ാേി ടനയ്ത്ത് യൂണിറൃ് ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം  
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ടനതുകാര്ോര്ക്ക് രു ടേട്ടിെം ഩണിമാ   ഈകേവിന്നു.. 
ഷര്കവാേമ ഷംഘം എന്ന  ാേി ഷംഘത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള സ്ഥറത്താണ് 
ടേട്ടിെം ഩണിയുന്നത്. എഷ്.ഷി.ഩി പണ്ടുഩകമാഗിച്ച  ബി് ഇ ടേട്ടിെം ഩണിമാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

തീരുഭാനം :- 1)  ഭടറൃാരു ഷംഘത്തിടെ സ്ഥറത്ത് ടേട്ടിെം 
ഩണിയുന്നതിന് എഷ്.ഷി.ഩി പണ്ടുഩകമാഗിക്കാ   
േളിമില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്  എഷ്.ഷി. ഴിബാഗ 
ത്തിനു ഭാത്രഭാമി ഇ ടേട്ടിെം ഈഩകമാഗിന്നു 
എ.ം ടേട്ടിെവം സ്ഥറവം ഴിച്ചന നെത്തുേമില്ല 
എ.ം ഫന്ധടപ്പട്ട ഷംഘവം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനവം തമ്മില്  േയാരികറര്ടപ്പെണം എന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.81 തണ്ണീര്മുക്കം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

അറപ്പുളജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.2021 ടറ േത്തും തണ്ണീര്മുക്കം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 13.09.2021 ടറ 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  

(SRG 625/21 – CC/462/2021) 
 

 കുഭായി േിങ്ങിണി, േന്ദ്രഴിറാഷം, ടോകക്കാതഭംഗറം എന്ന അള്  ഭാതാഴിടനാപ്പം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഴാെേയ്ക്ക് താഭഷിന്നു.. ആഴര്ക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  2 ടഷെ് 
സ്ഥറമുണ്ട്. ഷന്നദ്ധ് ഷംഘെന ഴീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   തീരുഭാനിടച്ച  ബിെിലം തരഴടയ 
ഭാത്രടഭ നിര്മ്മിച്ചു. വാ. ഴാെേയ്ക്ക് ഭാരി ഭാരി താഭഷിന്നുന്നതിനാല്  (ഩഞ്ചാമത്തിനു 
രോരത്തും) അശ്രമ (ഄഗതിയസിത കേയലം) റിസ്റ്റിലം ആല്ല. ഷന്നദ്ധ്ഷംഘെന ഴീടു 
നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   തീരുഭാനിച്ച  ബിതിനാല്  സറപ് റിസ്റ്റിലഭില്ല. ഷംഘെന 
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കസ്പാണ്ഷര്ശിപ്പില്  നി. ഩിോരി. നിയാറംഫയാമ ഇ കുടുംഫത്തിന് സറപ് 
റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി ബഴനം നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) സറപിനാമി ഭാറൃി ഴച്ച  ബിിയിന്നുന്ന 20വതഭാനത്തിനു 
രോരത്ത് തുേ േടണ്ടത്തി ബഴനം നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. നിയാറംഫകുടുംഫ 
ഭാമതിനാല്  ബഴനനിര്മ്മാണത്തില്  നിര്വസണ 
ഈകേയാഗസ്ഥ   രകതയേ ശ്രദ്ധ് നല്കേണ്ടതാണ്. 

   
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.82 തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

അറപ്പുള ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.2021 ടറ േത്ത് (SRG 626/21 – 
CC/463/2021) 
 

കരാ.നം. 14/22 ഄെെല്   60,000/- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് 

കനാണ്  കരാഡ്) 
 

കഩയ്:- ഄെണഴാെിേള്ക്ക് കേഫിള്  േണക്ഷ   
 
 

 തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 27 ഄെണഴാെിേലിലം കസ്പാണ്ഷര്ശിപ്പിലൂടെ 
ടെറിഴിശ   റബിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ഇ ടെറിഴിശനുേള്  രഴര്ത്തിക്കാ   കേഫിള്  േണക്ഷ   
നല്ോനുള്ള ഇ കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- 1) ഄനുഭതി നല്കു.. 
2) ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിച്ച  ബി 
ആങ്ങടനയുള്ള കരാജക്ടുേള്  നിര്വസണം നെത്തുന്ന 
തില്  ആത്തയം തെസ്സങ്ങള്  ളിഴാകക്കണ്ടതാ 
ടണന്ന് നിര്കേവിന്നു..   

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

4.83 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 22.11.21 ടറ  G2-4800/15-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് 
(SRG 838/21)  
 
കരാ.നം. 333/22 ഄെെല്   20,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 
 

 
കഩയ്:- േമ്രഴട്ടം ശ്രീ ഄയ്യപ്പ കക്ഷത്രത്തിന് ഷഭീഩം ഴനിതാ ഴിശ്രഭ കേന്ദ്രം 

സ്ഥാഩിക്കല്  
 
 

 തൃരകങ്ങാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  തിരൂര്  - ടഩാന്നാനി തീയകേവ ഩാതയ്ക്ക് ഷഭീഩം 
േമ്രഴട്ടം എന്ന സ്ഥറത്ത് ബായതരോളയ്ക്ക് നടുഴിറാണ് ഭറഫാര്  കേഴഷൃം കഫാര്ഡിന് 
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േീളിലള്ള കക്ഷത്രം സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത്. ആഴിടെ ഴരുന്ന ഴനിതേള്ക്ക്  
ഴിശ്രഭിന്നുന്നതിനും ഴസ്ത്രം ഭാറുന്നതിനും ഭറൄം രു ഴിശ്രഭകേന്ദ്രം നിര്മ്മിക്കാനു 
കേവിന്നു.. ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്ന ഇ കരാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം  :- രകതയോനുഭതി നല്കു.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.84  ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.10.2021 ടറ േത്തും ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 01.09.2021 ടറ III(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 631   
/21 - CC-391/2021) 

 

ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  IAY, PMAY (G) എന്നീ ബഴനനിര്മ്മാണ 

ഩദ്ധ്തിേള്ക്കാമി മു ഴര്ശങ്ങലില്  രാനാഭ-ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നി. റബിച്ച  ബിിട്ടുള്ള 

ഴിസിതത്തില്  1,62,28,622/- രൂഩ ഫാക്കിയുണ്ട്. (മുതലം ഩറിവയും കേര്ത്ത്).  ഇ 

ഴര്ശം കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തിന് PMAY (G) ൊര്ജറൃ് 202 ഴീടുേലാണ്. മുേലില്  ഩരെ 

ഭിച്ച  ബിമുള്ള തുേ  PMAY (G) ന്നു കഴണ്ടി ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 

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

 
 

4.85  രോതുപ്പയിമായം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

രോതുപ്പയിമായം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 03.12.2021 ടറ A4-2041/21-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 03.12.2021-ടറ 1(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
ഄനുഫന്ധ കയ േളും  (SRG - 839 /21) 

 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രു ഫു്കഫാള്  രാനൗണ്ട് നിര്മ്മിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. 

സ്ഥറത്തിന് ആഴിടെ ഴിറ ഴലടയ കൂടുതറാമതിനാല്  പണ്ടു േടണ്ടത്താ   

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുണ്ട്. സ്ഥറം ഴിറടോടുത്തു ഴാങ്ങുന്നതിനു ഩേയഭാമി സ്ഥറം റീഷിടനടുക്കാ   

തീരുഭാനിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ എക്സ്സര്വീഷ് ടഭ   കോ ഒപ്പകരറൃീഴ് ടഭറൃല്  

ഴര്ക്സ്   റിഭിറൃഡ് , ഭറഫാര്  ഡിസ്ട്രിിക്റ്റ് സൊ് കോഒപ്പകരറൃീഴ് െിമ്പര്  ഴര്ക്ക്ഷ് റിഭിറൃഡ് 

എന്നീ ഷംഘെനേളുടെ കൂട്ടുെഭസ്ഥതമിലള്ള 75 ടഷെ് സ്ഥറം റീഷിനു തരുഴാ   

തയ്യാരാടണന്ന് ഄരിമിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഴയഴഷാമ കേന്ദ്രത്തിടെ 

ഄംഗീോയകത്താടെ റീഷിന് ഴാങ്ങാ   രായംബ നെഩെിേള്  ഷൃീേയിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. േലി 

സ്ഥറത്തിനാമി ഇ സ്ഥറം ഩാട്ടത്തിടനടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം:- 
- 

എത്ര ഴര്ശകത്തക്കാണ് റീഷിടനടുന്നുന്നത്, ഩാട്ടതുേ 
എത്രമാണ്, ആഴിടെ നെത്താ   കഩാകുന്ന നിര്മ്മാണ 
രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഏടതാടക്കമാണ് തുെങ്ങിമ ോയയങ്ങള്  
ഈരപ്പ് ഴരുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കു..  

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

 
4.86  ോെിയപ്പള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.10.2021 ടറ േത്തും ോെിയപ്പള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 18.10.2021 ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 632 /21 - CC /469/21)) 

 

സറപ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി അടേ 6.00 കോെി രൂഩയുടെ കരാജക്ടു ഇ ഴര്ശം ഈണ്ട്. 

(രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം, ഭറൄ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം, ഷംസ്ഥാന 

ഴിസിതം, കറാണ്  തുേ തുെങ്ങിമഴ കേര്ത്ത്) േളിെ കക്ടാഫരില്  ഈണ്ടാമ 

രലമത്തില്  ഇ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭണിഭറമാരിടെ രോരകമ്പാക്കില്  താഭഷിച്ച  ബിി 

രുന്ന 13 കുടുംഫങ്ങളുടെ ഴീടു പൂര്ണ്ണഭായും നവിച്ചു കഩാമി. ആതില്  6 കഩര്  സറപ് 

ഭിശടെ ഭൂയസിത ബഴന യസിതരുടെ റിസ്റ്റില്  ഈണ്ട്. 2 കഩര്  2020 ല്  രോതിമതാമി 

ഄകഩക്ഷ നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ഄചുപേകഩര്  രു റിസ്റ്റിലം ആല്ല. ആഴടയ കൂെി സറപ് റിസ്റ്റില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തി ഭൂഭിയും ഴീടും നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 
 

തീരുഭാനം: - 1) സറപ് ഭിശ   ഭാനേണ്ഡരോയം സറപ് റിസ്റ്റില്  
ഈള്ടപ്പടുന്നഴര്ക്ക് സറപ് ഭാനേണ്ഡരോയം ബഴനം 
നല്ോവന്നതാണ്. ഇ റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പൊത്തഴര്ക്ക്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 14.09.2021 ടറ 
കമാഗത്തില്  രലമത്തില്  തേര്ന്ന ഴീടുേള് ക്ക് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ധനഷസാമം 
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് എടുത്ത താടള ഩരയുന്ന 
തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ( ണ്ഡിേ A അമി 
കേര്ന്നു.). നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്.  

 

 A. “രലമത്തില്  75 മുതല്  100 വതഭാനം ഴടയ നാവനഷ്ട സമയമുണ്ടാമ ബഴനത്തിന് 

SDRF ല്  നി.ം CMRDF ല്  നി. റബിന്നുന്ന തുേ കേര്ത്ത് അടേ 4.00 റക്ഷം രൂഩ 

റബിന്നും. ആത്തയം കുടുംഫത്തിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ആനി ഴിസിതം 

നല്ോവന്നതല്ല. 60 മുതല്  74 വതഭാനം ഴടയ നാവനഷ്ട സമയമുണ്ടാമ ബഴനങ്ങള്ക്ക് (ഷഭതറ 

രകേവവം ഭറകമായ രകേവവം) SDRF ല്  നി.ം CMRDF ല്  നി.ം അടേ 2,50,000/- 

രൂഩ റബിന്നും. എന്നാല്  ഩറകപ്പാഴും ഇ തുേ ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാ   

േളിമില്ല. ആത്തയം കേസുേലില്  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറുടെ ശുഩാര്വ  രോയം 

രോതിമഴീടു നിര്മ്മിതിക്കാമി ഫാക്കി ഴരുന്ന 1,50,000/- രൂഩ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്   
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നല്ോവന്നതാണ്. 60 വതഭാനത്തില്  താടള നാവനഷ്ട സമയം ഷംബഴിച്ച  ബിഴര്ക്ക്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്ന് രകതയേ ധനഷസാമം നല്കേണ്ടതില്ല”.  

തീരുഭാനം: - 2) ോെിയപ്പള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ആകപ്പാഴുണ്ടാമ 
രലമത്തില്  ഴീടു പൂര്ണ്ണഭായും തേര്ന്നഴര്ക്ക് SDRF, 

CMDRF –ല്  നി.ം ധനഷസാമം റബിക്കാടത ഴയിേകമാ 
സറപ് റിസ്റ്റില്  ഈള്ടപ്പൊടത ഴയിേകമാ ടേട്ടാല്  
14.09.21 ടറ താടള ഩരയുന്ന തീരുഭാനം ( ണ്ഡിേ B) 
രോയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം ഴിസിതം 
നല്ോവന്നതാണ്.     

B. “2018, 2019 രലമത്തില്  ഴീെ് പൂര്ണ്ണഭായും തേര്ന്ന് ഏടതെിലം കേസുേലില്  SDRF, 

CMDRF ല്  നികന്നാ ഭറൄ ഴിധത്തികറാ ധനഷസാമം റബിച്ച  ബിിട്ടിടല്ലെില്  ഫന്ധടപ്പട്ട 

ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  / ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിനു സറപ് നിയന്നു രോയം ധനഷസാമം 

നല്ോവന്നതാണ്.”  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4.87  മുലകുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.10.2021 ടറ േത്തും മുലന്നുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 30.09.2021 ടറ 62(1) –ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 634 /21 - CC 
/424/21)) 

 

കരാ.നം: 178/22 ഄെെല്  - 2,80,000/- 
(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ്) 

കഩയ് :  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് ഩമ്പ് ടഷറൃ് ഴാങ്ങല്  
 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ടേല്ലാനിയിപ്പ്, കുട്ടാനിക്കല്, പ്ലാപ്പിള്ളി, ോട്ടാനപ്പിള്ളി എന്നീ 

കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിയുടെ നെത്തിപ്പ് ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിക്കാണ്. ോറപ്പളക്കത്താല്  ഇ 

കുെിടഴള്ളഩദ്ധ്തിയുടെ ഩമ്പുടഷറൄേള്  കേൊമിട്ടുണ്ട്. ആതിനു ഩേയം രോതിമ ഩമ്പുടഷറൄ 

ഴാങ്ങാനാണ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. ആത് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

തീരുഭാനം: -  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തിയുടെ ഄറൃകുറൃപ്പണിയും േരെ് ടേറവം 
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിേലാണ് ഴസികക്കണ്ടത്. എന്നാല്  രോതിമ 
ഩമ്പുടഷറൃിനു കൂടുതല്  തുേ അകും എന്നതിനാല്  ഄനുഭതി 
നല്കു..  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
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4.88 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.10.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 636/21 - CC 
/461/21)) 

 

കരാ.നം: 122/22 ഄെെല്  - 32,16,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ് - 32,08,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് - 8000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :  സേഴയി ആല്ലാടത ഭറിനജറം ആരങ്ങുന്ന േിണറുേള്  സേഴയി ടേട്ടി ശുേിതൃ 
േിണറുേള്  അക്കല്  
സേഴയി ആല്ലാത്ത േിണറുേള്  ശുേിതൃ േിണറുേലാക്കാനുള്ള ഇ കരാജക്ടില്  

അടേ 536 ഗുണകബാക്താക്കള്  ഈണ്ട്. യാള്ക്ക് 6000/- രൂഩ ഴീതം നല്കു.. 

ഭാര്ഗകയ  രോയം ഗുണകബാക്താഴ് നിര്മ്മാണ രത്ത്തി ടേട്ടതിനു കവശം  

ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ്  തുേ നല്കേണ്ടത്. േിണര്  രീ ോര്ജിംഗിനു 

കൂെി ആതു ഷസാമേയഭാകും എന്നതിനാല്  ഇ രത്ത്തി ഗുണകബാക്താക്കള്  കനയിട്ടു 

ടേയ്യുന്നതിന് ഩേയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄെിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഄംഗീകൃത സ്ഥാഩനങ്ങ 

ടലകമാ, ടജ.എല്.ജി, കുടുംഫശ്രീ ഷംഘങ്ങള്  മുക നകമാ രഴര്ത്തി  

ടേയ്യിപ്പിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം: -  കുടുംഫശ്രീ നിര്മ്മാണ യൂണിറൄേള്  രഴര്ത്തിന്നു.ണ്ട് എെില്  
ഇ യൂണിറൄ മുക ന നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. ആല്ലാടമെില്  തുേ 
ഗുണകബാക്താഴിനു കനയിട്ടു സേഭാറുന്ന യീതിമില്  കരാജക്ടു 
നെപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.  

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.89 ഭയെ് മുനിഷിപ്പാറിറൃി 
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.11.2021 ടറ േത്തുേളും (2 എണ്ണം) 
ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്ട്ടും ഄനുഫന്ധ കയ േളും  (SRG 756/21 - CC /412/21)) 

 

കരാ.നം: 72/22 ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

 

കഩയ് :  ഈമിര്പ്പ് - ത്ക്കകയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് 
 

ത്ക്കകയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം നല്ോനുള്ള ഇ കരാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം:-   രു കയാഗിക്ക് രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ ഄതതു 
അശുഩത്രിേള്ക്ക് നല്േി നിര്വസണം നെത്താ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. എഷ്.ഷി, എഷ്.റൃി ഴിബാഗക്കാര്ന്നും, ഭത്സ്യടത്താളി 
റാലി കുടുംഫം, ഫി.ഩി.എല്  കുടുംഫം എന്നിഴര്ന്നും മു ഗണന 
നല്േണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു.. 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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4.90  ഄെിഭാറി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.11.2021 ടറ േത്തും ഄെിഭാറി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 27.07.2021 ടറ േത്തും  (SRG 694/21 - CC /275/21)) 

 

കരാ.നം: 116/22 ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ്) 

 
കഩയ് :  ോര്മ്മല്  കജയാതി ടസ്പശയല്  സ്കൂള്  കൊമിററൃ് നിര്മ്മാണം 

 

ബുദ്ധ്ിഭാന്ദയമുള്ള കുട്ടിേള്ക്കാമി ോര്മ്മല്  കജയാതി ഷികസ്റ്റബ് നെത്തുന്ന 

സ്ഥാഩനഭാണ് ോര്മ്മല്  കജയാതി ടസ്പശയല്  സ്കൂള്. ആഴിടെ മുന്നൂകരാലം കുട്ടിേള്  

ഩഠിന്നു.. ഇ സ്കൂലികറക്ക് കൊമിടററൃ് നിര്മ്മിച്ചു നല് ോനുള്ള കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

 

തീരുഭാനം: -  ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട കുട്ടിേള്ന്നുള്ള സ്ഥാഩനഭാടണ 
ന്നതു കൂെി ഩയിഗണിച്ച  ബി് ഄനുഭതി നല്കു..   

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

 
4.91  ഄയ്യമ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.11.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധ കയ േളും  
(SRG 696/21 - CC /527/21)) 

 

ഄയ്യമ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 1,2,3 ഴാര്ഡുേള്  ടഩാതുകഭ റാ സ്ഥാഩനഭാമ 

പ്ലാകെശ   കോര്പ്പകരശടെ ഄധീനതമിലള്ള രകേവഭാണ്. ആഴിടുടത്ത 

ടതാളിറാലിേള്  താഭഷിന്നുന്ന റമങ്ങലിടറ കൊമിടററൃ് ഷൗേയയം കഭാവഭാണ്. 

ഄഴര്ക്ക് ധനോയയേമ്മീശ   രാനാകൊ  ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതകഭാ ഈഩകമാഗിച്ച  ബി് 

കൊമിററൃ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോനാമി കരാജക്ട് ഏടറൃടുക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 

തീരുഭാനം: - കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ഡി.ഩി.ഷിയുടെ ഄംഗീോയകത്താടെ 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്കു..  
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
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4.92  സേനേയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2021 ടറ േത്തും സേനക്കയി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 24.09.2021 ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 736/21 - CC /472/21)) 

 

കരാ.നം: 130/21 ഄെെല്  - 7,88,700/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് രാനാെ്) 

 

കഩയ് :  ഭീനപ്പള്ളി ഩാെകവ യം ശുേിമാക്കല്  
 

ഭീനപ്പള്ളി ഩാെകവ യം ഴറിമ യീതിമില്  ഭറിനടപ്പട്ട് േിെന്നുേമാണ്. ഇ 

ഩാെകവ യം ശുേിതൃഭാക്കി കൃശികമാഗയഭാക്കാനാണ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമി 

യിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു.. കൃശി അഴവയത്തിന് ആത് 
ഈഩകമാഗിക്കാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനം നെഩെി ഷൃീേയികക്ക 
ണ്ടതാണ്. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.93  അരാട്ടുപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2021 ടറ േത്തും അരാട്ടുപ്പുള 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 17.09.2021 ടറ 1 (8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 737/21 - CC /522/21)) 

 

അരാട്ടുപ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 16-ാാാം ഴാര്ഡിടറ ശ്രീ നിഷാമുേീ , തയ്യില്  

എന്ന അള്  സറപ് ഗുണകബാക്താഴാണ്. ആകേസത്തിന് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിടെ 

അേയഗഡുഴാമ 40,000/- രൂഩ നല്േി. ഴീെിടെ തരടേട്ടി. ബിത്തിയുടെ നിര്മ്മാണവം 

പൂര്ത്തീേയിച്ചു. തരഴിസ്തീര്ണ്ണം 484 േതുയശ്ര ഄെിമാണ്. ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴ് രോയം 

തരഴിസ്തൃതി 420 ഄെിമാണ്. ഄതിനാ ല്  തുെര്.ള്ള ഗഡുക്കള്  നല്ോ   

രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം: - ഴീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധന ഗുണ 
കബാക്താഴ് ഩാറിന്നു. എ.രപ്പാക്കി ഫാക്കി ഗഡുക്കള്  കൂെി 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.94  രോലിങ്കുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2021 ടറ േത്തും രോലിങ്കുന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 29.10.2021 ടറ 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 738/21 - 
CC/531/21)) 

 

കരാ.നം: 137/22 ഄെെല്  - 8,42,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി സറൃഡ് പണ്ട് – 8,40,500/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 1500/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :  ഴീടുേള്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിേ് കവ യണത്തിന് ഫി.േള്  ഴാങ്ങി നല്േല് . 
 

ഄസജഴ ഭാറിനയം കവ യിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി എല്ലാ ഴീടുേലിലം ഫി.േള്  

ഷൗജനയഭാമി ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 

 
4.95  ഩാറക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2021 ടറ േത്തും ഩാറക്കാെ് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 15.11.2021 ടറ C-61/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 742/21 - 
CC/572/21)) 

 

കരാ.നം: 56/22 ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

 

കഩയ് :  ക്ഷീയ ഷമൃദ്ധ്ി- ഩാറിന് ഷബ്ഷിഡി (ഴനിത) 
 

ഩാറിന് ഷബ്ഷിഡി നല്കുന്ന ഇ കരാജക്ടു ഴനിതാ ഘെേഩദ്ധ്തിമില്  

ഈള്പ്പടുത്തി നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 

തീരുഭാനം :- ഇ കരാജക്ട് ഴനിതാഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്താ 
വന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
4.96  ഄയീകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.11.2021 ടറ േത്തുേളും (5 എണ്ണം) കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 12.11.2021 ടറ E/186/2021 ടറ േത്ത്  (SRG 746/21 - 
CC/580/21), SRG 747/21 - CC/579/21), SRG 748/21 - CC/578/21, SRG 749/21 - 
CC/577/21, SRG 750/21 - CC/576/21). 

 
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു േീളിടറ മൂന്ന് േമ്മൂണിറൃി ടസല്ത്ത് ടഷറു കേലിലം (CHC) 

രു താലൂക്കാശുഩത്രിമിലം ഭടറൃാരു കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിലം (FHC) ഇഴനിംഗ് 
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.ഩി മികറയ്ക്ക് കഡാക്ടര്ഭാകയയും ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപികനയും നിമഭിച്ച  ബി് കഴതനം 

നല്കുന്നതിന് താടള ഩരയുന്ന 5 കരാജക്ടുേള്  എടുത്തിയിന്നു.. ആതിനാമി കനാണ്  

കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാൊണ് ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ആതില്  5 

കരാജക്ടുേലിലം കുരച്ചു രൂഩ ടേറഴളിച്ച  ബിിട്ടുണ്ട്. ആങ്ങടന ടേറവ ഴരുത്തിമതിന് 

ഷാധൂേയണം നല്േണടഭ.ം ഫാക്കി തുേ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കരാ.നം കഩയ് ഄെെല്  
(Non Road MG)  

ടേറഴളിച്ച  ബി 
തുേ 

1 46/2022 കുളിഭണ്ണ ഷി.എച്ച  ബി്.ഷിമില്  
ഇഴനിംഗ് .ഩി മികറയ്ക്കുള്ള 
കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും ഄനുഫന്ധ 
ജീഴനക്കാര്ന്നും വമ്പലം 

3,18,334/- 1,11,000/-  

2 45/2022 ഉര്ങ്ങാട്ടിയി (ടഴറൃിറപ്പാര) 
ഷി.എച്ച  ബി്.ഷി ഷിമിടറ 
ഇഴനിംഗ് .ഩി മിലള്ള 
കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും ഄനുഫന്ധ 
ജീഴനക്കാര്ന്നും വമ്പലം  

3,18,333/- 2,04,018 

3 31/2022 ഒഭനൂര്  ഷി.എച്ച  ബി്.ഷി ഷിമില്  
ഇഴനിംഗ് .ഩി മിലള്ള 
കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും ഄനുഫന്ധ 
ജീഴനക്കാര്ന്നും വമ്പലം 
 

3,18,333/- 2,40,564/- 

4 25/2022 എെഴണ്ണ ഷി.എച്ച  ബി്.ഷി ഷിമില്  
ഇഴനിംഗ് .ഩി മിലള്ള 
കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും ഄനുഫന്ധ 
ജീഴനക്കാര്ന്നും വമ്പലം 

4,00,000/- 3,15,584 

5 39/2022 ഄയീകക്കാെ് താലൂക്ക് 
അശുഩത്രിമില്  ഇഴനിംഗ് .ഩി 
മിലള്ള കഡാക്ടര്ഭാര്ന്നും 
ഄനുഫന്ധ ജീഴനക്കാര്ന്നും 
വമ്പലം  

5,00,000/- 4,42,117 

 

മുേലില്  ഩരെതില്  ക്രഭ നമ്പര്  1 (കുളിഭണ്ണ ഷി.എച്ച  ബി്.ഷി) ആകപ്പാള്  

എപ്.എച്ച  ബി്.ഷി അക്കി ഭാറൃിടമെിലം ഈെഭസ്ഥത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  നി. 

ഭാറൃിമിട്ടില്ല. 
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തീരുഭാനം - 1) കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് കഡാക്ടര്, 
ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപ് എന്നിഴരുടെ കഴതനത്തിനാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ബാഴിമില്  അഴര്ത്തിക്കരുത്. 
എെിലം കോഴിജറോറ ഷാസേയയം േണക്കിടറടുത്ത് 
ആകതഴടയയുള്ള ടേറഴിന് ഷാധൂേയണം നല്കു.. 2022 
ഭാര്ച്ച  ബി് ഭാഷം ഴടയ ഩദ്ധ്തി തുെയാ   രകതയോനുഭതി 
നല്കു..  

2) ഷാധൂേയണം ഷംഫന്ധിച്ച  ബി് ഩയികവാധനയ്ക്കാമി തകേവ 
ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിനു നല്േണം. തകേവബയണഴകുപ്പ് 
ആതികേല്  തീരുഭാനടഭടുകക്കണ്ടതാണ്.  

3) ബാഴിമില്  ഇ അഴവയത്തിന് തനത്പണ്ട് / 
ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  ഈഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 
 
4.97  ഏറൄഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഏറൄഭാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 30.11.2021 ടറ P 508/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയുടെ 12.08.2020 ടറ തീരുഭാനവം    (SRG 
840/21) 

 
 

കരാ.നം: 136/22 ഄെെല്  - 7,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

 

കഩയ് :  ഄതിയമ്പുള ഩഞ്ചാമത്തില്  ഗതോറ ഴാണിജയ രതാഩങ്ങളുടെ 
ഒര് മ്മയ്കോമി സ്മായേ നിര്മ്മാണം. 

 

കഭാകട്ടാര്  ഴാസനങ്ങള്  ഴയാഩേഭാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഄതിയമ്പുളമില്  നിന്ന് 

ഩെിൊര   കഭ റമികറന്നും ഷഭീഩ രകേവങ്ങലികറന്നും ഩറഴയംനങ്ങളും 

ഩച്ച  ബിക്കരിേളും, ഭറഞ്ചയന്നും എത്തിച്ച  ബിിരുന്നത് ോലഴണ്ടിേലിലം ടേട്ടുഴള്ളങ്ങലിലഭാണ്. 

ആതിനു സ്മായേം നിര്മ്മിക്കാ   2020-21 കരാജക്ട് ഏടറൃടുത്തിരു.. ടേട്ടുഴള്ളങ്ങളുടെ 

ത്രിഭാന വിച്ചം, ഩളമോറദൃവയങ്ങള്  ഩേര്ത്തിമ േയിത്ര സ്മായേം തുെങ്ങിമഴമാണ് 

നിര്മ്മിക്കാനുകേവിച്ച  ബിിരുന്നത്. ഇ കരാജക്ടിന് 12.08.2020 ല്  കൂെിമ കോഒഡികനശ   

േമ്മിറൃി കമാഗം ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. േളിെഴര്ശം ഇ കരാജക്ടിടെ ഄെെല്  

12.30 റക്ഷം രൂഩമാമിരു.ടഴെിലം (കരാ.നം. 41/21) ഇ ഴര്ശടത്ത ഄെെല്  7.00 

റക്ഷഭാമി കുരച്ചു.  

ഇ കരാജക്ടില്  ഩരയുന്ന നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തിേളുടെ മൂറയ നിര്ണ്ണമം നെത്താ   

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗത്തിനു േളിമില്ലാത്തതിനാല്  

രഴര്ത്തി അര്ട്ടിഷാ ഷ് ഡഴടറപ്ടഭെ് കോഒപ്പകരറൃീഴ് റിഭിറൃഡ് (ARTCO) 

മുക ന ടെണ്ടര്  കൂൊടത നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
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തീരുഭാനം :- േറാമൂറയമുള്ള സ്മായേങ്ങള്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനാമതിനാല്  ഇ 
യംഗത്ത് രാഗത്ഭ്യം ടതലിമിച്ച  ബി ഏജ ഷിടമ /ഴയക്തിടമ 
നെഩെി ക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ച  ബി് ടതയടെടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 
ആതു ഩാറിച്ചുടോണ്ട് ARTCO ഄെക്കമുള്ള ഏജ ഷിടമ 
ടതയടെടുന്നുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി തീരുഭാനം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിനു തടന്ന എടുക്കാവന്നതാണ്. 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
4.98  മുതുകുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 797/21 - 
CC/583/21)) 

 

കരാ.നം: 112/22 ഄെെല്  - 6,95,600/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

കഩയ് :  എഷ്.ഷി കുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഴീെിനു ചുറൄം ഭൂഭി ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തല്  
 

താഴ്ന്ന രകേവത്തു താഭഷിന്നുന്ന ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാരുടെ ഴീടുേലില്  ടഴള്ളം 

േമറും. ആഴരുടെ ഴീടു ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്താനുള്ള കരാജക്ടിനു ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയി 

ന്നു.. അടേ 130 കുടുംഫങ്ങള്  ഈണ്ട്.  
 

തീരുഭാനം: - ഒകയാ ഴീെിനും ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്താ   കഴണ്ട ടേറടഴത്രമാണ്, 
ഒകയാ ഴീെിനും ടോടുന്നുന്ന തുേ എത്രമാണ് എന്നീ ഴിഴയങ്ങള്  
ഷസിതം നല്േണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
4.99  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയ േളും  
(SRG 743/21 - CC/507/21)) 

 
 

എരണാകുലം ജില്ലമില്  രഴര്ത്തിന്നുന്ന രീജിമണല്  ടഴറൃിനരി ക്ീനിക്കല്  റാഫിടെ 

കഷഴനം ജില്ലമിടറ എല്ലാമിെത്തും എത്തിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ആതിനാമി റാഫിടെ 

ഷൗേയയം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കല്, ഈഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങല്, ഄധിേഭാമി കഴണ്ടിഴരുന്ന 

ജീഴനക്കാടയ നിമഭിക്കല്  എന്നിഴക്കാമി 35.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കരാജക്ട് 

ഏടറൃടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
  
 

തീരുഭാനം :- 1) രീജിമണല്  ടഴറൃിനരി ക്ീനിേ് മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് 
കനയിട്ടു നെത്തുന്നതാണ് എെിലം റാഫിടെ കഷഴനം 
എല്ലാമിെത്തും റബയഭാകും എന്നതിനാല്  ഄെിസ്ഥാന 
ഷൗേയയടഭാരുന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള സ്ഥാഩനഭ 
ല്ലാത്തതിനാല്  ജീഴനക്കാടയ നിമഭിന്നുന്നതിന് ജില്ലാ 
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ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ ഴേമിരുത്താവന്നതല്ല. ആതിടെ കൂെി 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിന്നു നല്ോ   നിര്കേവിന്നു..  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.100  ഩട്ടണക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.2021-ടറ േത്തും ഩട്ടണക്കാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 13.10.201 ടറ C2-123/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 
618/21 - CC/459/21) 

 

കരാ.നം: 219/22 ഄെെല്  - 25,00,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി. സറൃഡ് രാനാെ് – 20,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം – 5,00,000/- രൂഩ)) 
 

കഩയ് :  ഭളടഴള്ള ഷംബയണി ഩി.ഴി.ഷി  ൊെ് ഴാങ്ങി നല്േല്  
 

ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഩാതു ഴിബാഗം ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഩി.ഴി.ഷി ൊെ് ഴാങ്ങി 

നല്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

 

തീരുഭാനം: - 1000 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് 2000/- രൂഩ ഴീതം 
ഷബ്ഷിഡി നല്ോനാണ് ഈകേവിന്നുന്നടതന്ന് രാനാഭഩ 
ഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിച്ച  ബിതനുഷയിച്ച  ബി് ഄനുഭതി നല്കു.. 

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.101  കേയല കസ്റ്ററൃ് രബ്ബര്  കോഒപ്പകരറൃീഴ് റിഭിറൃഡ്. (RUBCO) 
 

രബ്കോ ടേമര്ഭാടെ 30.11.2021 ടറ RUBCO/MD/CM/ 20-21-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 
844/21 ) 

 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  60 ഴമസ്സു 
േളിെഴര്ക്ക് േട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്ോ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്   
ഄനുഭതിയുണ്ട്. ആതിടെ യൂണിറൃ് നിയക്ക് 4350/- രൂഩമാണ്. ഇ തുേ മുഴുഴനായും 
ധനഷസാമഭാമി നല്ോം. രബ്കോയുടെ 6.25 x 2.5 ഄലവള്ള േട്ടിറിന് (Item 78)ന് 
8061 രൂഩയും 6.25 x 3 ഄലഴ് േട്ടിറിന് (Item 113)  9576/- രൂഩയുഭാണ്. ഇ നിയക്കില്  
രബ്കോമില്  നി. കൂെി േട്ടില്  ഴാങ്ങാ   തകേബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  

 

തീരുഭാനം - തകേവബയണസ്ഥാഩനം നല്കുന്ന 4350/- രൂഩന്നു രോരടഭ 
ഫാക്കി ഴിസിതം ഗുണകബാക്താഴ് ഴസിച്ചുടോണ്ട് രബ്കോ 
മില്  നി. ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 



64 
 

4.102  േടുങ്ങല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.10.21, 21.10.21 തീമതിേലിടറ േത്തുേളും 

(2എണ്ണം) ഄനുഫന്ധകയ േളും  (SRG 640/21 – CC/340/2021) 
 

 

കരാ.നം: 81/22 ഄെെല്  - 6,50,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 6,00,000/-രൂഩ 

തനത്പണ്ട്  – 50,000/- രൂഩ)) 
 

കഩയ് :  ഡിജിറൃല്  ക്ാസ്സ് – ്റു തയഡികമാ പ്ലാറൃ്കപാം 
 

സ്കൂലില്  കുട്ടിേള്ക്കാമി ഒണ്സറ   ഩഠനത്തിനും അധുനിേ യീതിമില്  

ഩഠനഷൗേയയത്തിനും ഡിജിറൃല്  ക്ാസ്സ് റൂം രുന്നുന്നതിനുള്ള കരാജക്ടു ഴാര്ശിേ 

ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നു.. ഇ രഴര്ത്തി കേയല കസ്റ്ററൃ് ആ ഡസ്ട്രിിമല്  

എെര്സരഷഷ് റിഭിറൃഡ് (KSIE) മുക ന നെപ്പിറാന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്.  
 

തീരുഭാനം:  - KSIE ജനരല്  ഷിഴില്  ഴര്ക്കിടെ  ഭാത്രം ഩി.എം.ഷി അണ്. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  ടെണ്ടര്  കൂൊടത KSIE- ടമ ഇ 
രഴര്ത്തി (രകതയേിച്ച  ബി് ഡിജിറൃല്  ഈഩേയണങ്ങളുടെ) 
ഏച്ചിക്കാവന്നതല്ല. ടെണ്ടരിലൂടെ ഏജ ഷിടമ േടണ്ടത്താ 
   നിര്കേവിന്നു..  

 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.103  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 13.12.2021 ടറ 25/2021/DPC/DPO/KNR നമ്പര്  േത്ത് (SRG 
850/21) 

 

കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ േിറ ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്ഭാര്  കരാനഡ് 2 

ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്നഴയാണ്. ആഴര് ക്ക് ഡി.ഡി. കോഡ് ആല്ല. ഡി.ഡി. കോഡ്  

ആല്ലാടത ആഴര്ക്ക് ഷാം യ ഴളി  ഫില്  ട്ടൃശരിമില്  ഷഭര്പ്പിക്കാ   േളിയുന്നില്ല. 

ഄതിനാല്  ഇ ഈകേയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഡി.ഡി. കോഡ് ഄനുഴേിക്കണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിച്ച  ബി്. 
 

തീരുഭാനം:  ടഩാതുതീരുഭാനം  ണ്ഡിേ 3 രോയം നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. 
  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.അര്.എ) ഴകുപ്പ് 
 

 

കമാഗം ഈച്ച  ബിേളിെ് 2.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിച്ചു. 
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ഄനുഫന്ധം  

കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴര്  

1. ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ – എക്സഷഷ് ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 

2. ടഭമ്പര്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  

3. ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  

4. ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്  

5. രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

6. രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് (രതിനിധി) 

7. എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ (രതിനിധി) 

8. എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

9. േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, സറപ് ഭിശ   (രതിനിധി) 

10. ഭിശ   ഡമരക്ടര് , MGNREGS (രതിനിധി) 

11. ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃഭിശ   (രതിനിധി) 

12.   ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് (രതിനിധി) 

13. േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  (രതിനിധി) 

14. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

15. ഡമരക്ടര് , ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

16. ഡമരക്ടര്, അകയാഗയഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

17. ഡമരക്ടര്, രാനൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് 

18. ഴനിത വിശുഴിേഷന ഴകുപ്പ്, ഡമരക്ടര്  (രതിനിധി) 

19. ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ക്ീ   കേയല േമ്പനി 

20. കൃശി ഡമരക്ടര്  (രതിനിധി) 

21. ഡമരക്ടര് , ഐ.റൃി.ഭിശ   (രതിനിധി) 

 

 
 


