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No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(5) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    

േമ്മിറ്റിയുടെ 11.01.2022 – ല്  നെന്ന കമാഗത്തിടെ നെഩെിക്കുരിപ്പ്  
 
 

 കമാഗം ഉചൃേളിഞ്ഞ് 30   ഭണിക് ് ഷംസ്ഥാന ൂസൂത്രണ കഫാര്ഡ്   

ോയയാറമത്തിടറ „ഷമൃദ്ധി‟ സാലില്  ൂയംബിചൄ0 ഫഹു0തകേവ ഷൃമം ബയണ– 
എക്സഷഷ് ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  അദ്ധയക്ഷത വത ഴസിചൄ (ഒണ്  സറനാമി) 
ഷമൃദ്ധി സാലില്  കമാഗത്തില്  സാജയാമഴരുടെ കഩരു ഴിഴയം അനുഫന്ധഭാമി 
കേര്ത്തിയിക്കു.0   

 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2 21-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധതി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം  
 
110 102 22 ഴടയയുള്ള ൂടേ ഩദ്ധതി  ടേറഴ് 3701  വതഭാനഭാണ്0 ട്ടൃശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ഇത്  38086വതഭാനഭാണ്0 ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധതി ടേറഴ് ൂറപ്പുള ജില്ലമിലം (410   വതഭാനം) ഏറ്റവം കുരഴ് ഇടുക് ി 
ജില്ലമിലഭാണ് (340 8വതഭാനം)0 115049 കോെി രൂഩയുടെ 6324 ഫികേ്  
ട്ടൃശരിമില്  ടഩ ഡിംഗ് ൂമി ഉ്്0  ടഭമിെന ഷ്  രാനാറു ക കൂെി കേര്ത്താല്   
ൂടേ 1430   കോെി രൂഩയുടെ  7894 ഫികേലാണ് ട്ടൃശരിമില്  ടഩെിംഗ് ൂമി 
ഉള്ളത്0  

 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനം 

ജനരല്  SCP TSP CFC Total 

1 രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 540 6 46091 44052 140   4204  

2 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 48097 43023 38048 14036 39029 

3 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 33055 27076 25016 1 047 26054 

4 മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 51054 25087 15099 9065 31085 

5 കോര്പ്പകരശ   4302  19082 1 066 7068 2707  

6 ൂടേ 49072 39019 37046 120   3701  

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

8 കോളികക് ാെ് 35.98 

9 എരണാകുലം 35.97 

10 േണ്ണൂര്  35.54 

11 തിരുഴനന്തരോയം 35.53 

12 ോഷരകഗാഡ് 35.34 

13 ഭറപ്പുരം 35.18 

14 ഇടുക് ി 34.08 

1 ൂറപ്പുള 41.00 

2 തൃശൂര്  40.79 

3 ടോല്ലം 39.98 

4 കോട്ടമം 38.02 

5 ഩാറക് ാെ് 37.77 

6 ഩത്തനംതിട്ട 36.70 

7 ഴമനാെ്  36.46 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഗ് ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 

 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

തുേ(കോെി) 

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 5546 79076 

2) കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത്  1 75 16099 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  468 190   

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 623 17041 

5) കോര്പ്പകരശ   182 9084 

ൂടേ 7894 1430   

 
രോതിമ കരാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കരാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ക്കു.0 (As on  110 102 22) 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധതി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കരാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കരാജക്ടുേ്  

  ൂടേ  

1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 360 9 6031 4204  

2) കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 33013 6016 39029 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2 051 60 3 26054 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24073 7012 31085 

5) കോര്പ്പകരശ   17095 9075 2707  

ൂടേ 3 039 6071 3701  

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്    ജനുഴയി 31 ടറ ഩദ്ധതി ടേറഴ് (വതഭാനം) 

2 14-15 32.00 

2 15-16 31.03 

2 16-17 19.28 

2 17-18 37.05 

2 18-19 60.85 

2 19-2  42.12 

2 2 -21 55.02 

2 21-22 3701   
(110 102 22) 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനരോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക് ് 
ഴിശമങ്ങ്  
 

2.1)   12.08.2021 -ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക് ് ഴിശമങ്ങ്  
2010(1) ഖണ്ഡിേ 309  
 സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭഖറമിടറ കുടുംഫങ്ങടല ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഷസാമിക് ാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് ഷാധിക്കുന്നില്ല0 
നിറഴില്  ഇഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്0 
 കതാട്ടം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േട്ത്താ   ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 
37 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാണ് ഉള്ളടതന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട്  
ടേയ്തിട്ടു്്0 ഈ കഭഖറമിടറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ഭി 
േട്ത്താ   േളിമാത്ത കുടുംഫങ്ങളുടെ എണ്ണവം  ഡമരക്ടര്  നല്േിമിട്ടു്്0   

 

 
കതാട്ടം കഭഖറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയം 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ജില്ല രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക് ളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടോല്ലം കുലത്തുപ്പുള 112 

 ഏരൂര്  328 

ൂയയ ോഴ് 2 3 

ഩത്തനംതിട്ട ടോടുഭണ്  2 

ഷീതകത്താെ് 148 

ഭറമാറപ്പുള 168 

അരുഴാപ്പുറം 32 

ഇടുക് ി ഩള്ളിഴാഷല്  32  

 മൂന്നാര്  4465 

കദഴികുലം 6551 

വാന്ത   ഩാര 13  

േിന്നക് നാല്  18 1 

ഉടുമ്പ കോറ 114 

ഩീരുകഭെ് 925 

ഏറപ്പാര 85  

കുഭലി 13  

ഴ്ിടപ്പയിമാര്  553 

ഴ് കഭെ് 73 

ഉപ്പുതര 35  

േക്കുഩള്ളം 46 

എരണാകുലം അയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  ൂതിയപ്പള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപ്പിള്ളി 221 

ഴമനാെ് സഴത്തിയി 3 2 

 കഭപ്പാെി 481 

മൂസപ്പനാെ് 385 

ടനകേനി 1  

മുട്ടില്  21 

ടഩാഴുതന 649 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാ്ല്  നാെ് 15 

ോഷരകഗാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

ൂടേ  19 8  
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 ഏറ്റവം അധിേം ഗുണകബാക്താക് ്  ഉള്ളത് മൂന്നാര്, കദഴികുലം രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുേലിറാണ് എ. 140 702 21 ടറ കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമ രോയം ഈ 
ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ രശ്നം മു ഗണന നല്േി ഩയിസയിക് ണം എ. തീരുഭാനിചൄ0 
എകേറ്റ് രകദവഭാണ് ഇഴിടെമങ്കിലം കതാട്ടം ഴേ അല്ലാത്ത സ്ഥറം ഇഴിടെ 
റബയഭാക് ാ   േളിയും0 ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  കവഖയിചൃ ഈ റിേ് രഴനു ഴകുപ്പ് 
ടഷക്രട്ടരിക് ് കൂെി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പില്  നി. നല്േണം0 സ്ഥറം 
േട്ത്തുന്നതിനുള്ള നെഩെി രഴനു ഴകുപ്പ് ഩയികവാധിക് ണടഭന്ന് ൂഴവയടപ്പൊനും 
തീരുഭാനിചൄ0 

 ഈ ഴിശമം ഫഹു0മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധമില്ടപ്പടുത്താനും തുെര്ന്ന് ഫഹു0 
മുഖയഭന്ത്രിയുടെ നിര്കേവ രോയം നെഩെി ഷൃീേയിക് ാനും തീരുഭാനിചൄ0 ഇതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ടഷക്രട്ടരി തറത്തില്  രു കമാഗം കൂെിമിട്ടു്്0 ഴിവദാംവങ്ങ്  
മുഖയഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധമില്ടപ്പടുത്താനുള്ള നെഩെി തൃയിതടപ്പടുത്താ   തീരുഭാനിചൄ0 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
  
 

 
2020 140 902 21 -ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാന രോയം തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക് ് ഴിശമങ്ങ് 0 
 

2.2.(1) ഖണ്ഡിേ 302 
 

 ഐ0ടേ0എം സുകറഖ, ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ ഒകയാ കരാജക്ടിടെയും 

ഷാമ്പത്തിേകനട്ടം കൃതയഭാമി അരിമാ   േളിയും0 ഷാംഖയമിലൂടെ ട്ടൃശരിമില്  നി. 

ഫിക ഭാറുകമ്പാ്  തടന്ന ടേറഴ് കയഖടപ്പടുത്തുന്നതിനാറാണ് ഈ കൃതയത ഉള്ളത്0 

എന്നാല്  ബയതിേ കനട്ടം ഇകത യീതിമില്  അരിമാ   േളിയുന്നില്ല0 ബയതിേകനട്ടം 

കയഖടപ്പടുത്താ   ഐ0ടേ0എം ക്രഭീേയണം ടേയ്തിട്ടുട്ങ്കിലം നിര്വസണ 

ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഇതു കൃതയഭാമി ടേയ്യാരില്ല0 

 ഇതെക് മുള്ള രശ്നങ്ങ്  ഩയിസയിചൃ് ഐ0ടേ0എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ 

ബയതിേകനട്ടത്തിടെ േണക് ് കൃതയഭാമി എടുക് ാ   േളിയുംഴിധം ൂഴവയഭാമ 

ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതിന് തീരുഭാനിചൄ0 ഇതു ഷാധയഭാക്കുന്നതിന് ഴിശമങ്ങ്  

ഴിവദഭാമി ഩഠിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   രു േമ്മിറ്റിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 കേറ്റ് 

പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ടഭമ്പര്  (ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം), ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 

നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്, 

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്, ഡമരക്ടര്  ജനരല്, ഷാമ്പത്തിേ 

സ്ഥിതിഴിഴയ േണക് ് ഴിബാഗം, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ 

ഴിബാഗം േീപ്, ഐ0ടേ0എം എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  അംഗങ്ങലായുള്ള 

േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക് ാ   തീരുഭാനിചൄ0 ഐ0ടേ0എം എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  േമ്മിറ്റിയുടെ 

േണ്ഴീനര്  ൂമിയിക്കും0 ഇതിടെ ടേമര്ഭാനാമി കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ടഭമ്പടര 

(ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം)  201202 21 ടറ കമാഗത്തില്  നിശ്ചമിചൄ0 കോഒര്ഡികനശ   

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് രു കമാഗം 501 02 21 
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ല്  ൂസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ഒണ്സറനാമി ഴിലിചൄ0 ഷൃീേയികക് ് നെഩെിേ്  

ഴിവദഭാമി േര്ചൃ ടേു. ച0 േര്ചൃയുടെയും കമാഗത്തില്  ഉമര്. ഴന്ന 

നിര്കേവങ്ങളുടെയും അെിസ്ഥാനത്തില്  ഐ0ടേ0എം0 ഡമരക്ടര്  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി0 

 ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ നെഩെിേ്  ഷൃീേയിചൄ ഴയിേമാടണ.ം ഴിവദ ഴിഴയങ്ങ്  

അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്ോടഭ.ം ഐ0ടേ0എം0 എക്സിേുട്ടീഴ് 

ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ0 നെപ്പാക് ാനുകേവിക്കുന്ന േര്മ്മ ഩയിഩാെിയും ഇതുഴടയ ഷൃീേയിചൃ 

നെഩെിേളും അടുത്ത കോഒഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കു മു ഩ് നല്േണടഭന്ന് കമാഗം 

നിര്കേവിചൄ0   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2) ഡമരക്ടര്, ഐ0ടേ0എം  

 

2020(2) ഖണ്ഡിേ 307 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KSEB, KWA, GWD നിര്മ്മിതികേന്ദ്ര കഩാലള്ള 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി ഴിഴിധ രഴര്ത്തിേ്  ടേയ്യു.്്0 ഈ ഏജ ഷിേ്ക് ് തുേ 
മു കൂരാമി ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്താണ് രഴര്ത്തി നെപ്പാക്കുന്നത്0 എന്നാല്  തുേ 
ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേു. ച േളിഞ്ഞ് ഩറകപ്പാഴും ഴര്ശങ്ങ്  േളിഞ്ഞാണ് രഴര്ത്തി   
പൂര്ത്തിമാക്കുന്നത്0 ഇങ്ങടന ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്ത തുേ ഉഩകമാഗിക് ടപ്പൊടത ഇത്തയം 
ഏജ ഷിേലില്  േിെക്കുന്നത് നിമന്ത്രികക് ്തു്്0  

 2 17-18 മുതല്  പൂര്ത്തിമാക് ാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് രഴര്ത്തിേളുടെ ഴിവദാവംങ്ങ്  
തയ്യാരാക് ാ   ജില്ലാ േലക്ടര്  രകതയേഭാമി ഇെടഩെണം0 ജില്ലാതറത്തില്  ജില്ലാ 
ൂസൂത്രണഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  KSEB, KWA, GWD, ഭറ്റ് ഷഭാന ഏജ ഷിേ്  
എന്നിഴരുടെയും, തകേവബയണ സ്ഥാഩന അദ്ധയക്ഷത വ ഭാര്, ടഷക്രട്ടരിഭാര്  
എന്നിഴരുടെയും കമാഗം ഴിലിചൃ് കേര്ത്ത് കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക് ാ   
നിര്കേവിചൃിരു.0 ജില്ലാ േലക്ടര്ക്കുകഴ്ി ഈ ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ലാതറത്തില്  
കക്രാഡീേയിചൃ് നല്ോ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാടയ ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്  നല്േിമ രികപ്പാര്ട്ട് കക്രാഡീേയിചൃ് കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപ് നല്േി0 ഴിവദാംവം താടള കേര്ക്കു.0 KSEB, 
KWA, GWD എന്നീ സ്ഥാഩനകഭധാഴിേളുടെ കൂെി ഷാന്നിധയത്തില്  ഇത് കമാഗം 
അഴകറാേനം ടേു. ച0 
 

ജില്ലേലില്  നി. റബിചൃ രോയമുള്ള ഴിവദാംവം താടള ഩരയും രോയഭാണ്0 
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പൂര്ത്തിമാക് ാത്ത ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുേളുടെ ഴിഴയം – ഷംക്ഷത വിപ്തം 

 

ഴകുപ്പിടെ

കഩയ് 

ഴര്ശം ൂടേ 

2 16-17 ഴടയ 2 17-18 2 18-19 2 19-2  2 2 -21   

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

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

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

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

NIRMITHI 

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

Other 

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

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

 
 ജില്ലേലില്  നി.ം റബിചൃ ഴിഴയങ്ങളും KWA, KSEB, GWD  എന്നീ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കഭധാഴിേ്  കമാഗത്തില്  അഴതയിപ്പിചൃ ഴിഴയങ്ങളും തമ്മില്  

ടഩാരുത്തടപ്പടുന്നിടല്ലന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി0 കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക് ാ   

ഈ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കഭധാഴിേടല ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 അതിനാമി ൂഴവയഭാമ 

ഷസാമങ്ങ്  ടേയ്യാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, 

രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴടയ ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 ഇതിടെ ഴിവദാംവം താടള 

ഩരയുന്ന യീതിമില്  അതത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  

(ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്) ഗൂഗി്  

ശീറ്റില്  കവഖയിചൃ് അടുത്ത രുഭാഷത്തിനേം KWA, KSEB, GWD കഭധാഴിേ്ക്കും  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ ടേയ്യാനാമി രികപ്പാര്ട്ട് കക്രാഡീേയിക് ാ   

എഷ്0ൂര്0ജിക്കും നല്േണം0 ഴിഴയങ്ങ്  താടള ഩരയുന്ന യീതിമില്  കവഖയിക് ണം0 

കവഖയിക്കുന്ന ഴിഴയങ്ങ്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ് അന്തിഭ ഴിഴയങ്ങ്  KWA, KSEB, 

GWD  കഭധാഴിേ്  യണ്ടു ഭാഷത്തിനേം നല്േണം0 
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തുെങ്ങാത്തതും പൂര്ത്തിമാക് ാത്തതുഭാമ ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക്കുേളുടെ ഴിഴയം 

 

 

ജില്ല 

ഏജ ഷി

യുടെ കഩയ് 

മു   ഴര്ശങ്ങ 
ലിടറ രഴര്ത്തി 
േ്  

ഴര്ശം ൂടേ 

2 16-17 ഴടയ 2 17-18 2 18-19 2 19-2  2 2 -21   

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷത വം) 

 KSEB             

 KWA             

 GWD             

 NIRMITHI 
KENDRA 

            

 Other 
Agencies 

            

 ൂടേ             

 
രികപ്പാര്ട്ട്:- നഗയഷബേ്  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  ജനുഴയി 15-നേം നല്ോടഭന്ന് 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ0 8 ജില്ലേലിടറ രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്  
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  നല്േി0 കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തുേ്  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  നല്േി0  
 

 കവശിക്കുന്ന ൂറു ജില്ലേലിടറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിഴയങ്ങ്  ഩഞ്ചാമത്തു 
ഡമരക്ടര്  യാഴ്ചയ്ക്കേം എഷ്0ൂര്0ജിക്കും KWA, KSEB, GWD കഭധാഴിേ്ക്കും 
നല്േണം0 നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  ജനുഴയി 15 നേം തടന്ന ഴിവദാംവങ്ങ്  നല്ോ   
നെഩെി ഷൃീേയിക് ണം0 റബിചൃ രികപ്പാര്ട്ടുേ്  KWA, KSEB, GWD കഭധാഴിേ്  
ഩയികവാധിചൃ് കുറ്റഭറ്റ  യീതിമില്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ രോയം കക്രാഡീേയിചൃ് അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് നല്േണം0 ജില്ലാ ൂസൂത്രണ ഷഭിതിേ്  ഈ 
ഴിഴയം കലാക് ് തറത്തില്  കക്രാഡീേയിചൃ് ഩയികവാധിചൃ് തുെര്നെഩെി കഭാണിട്ടര്  
ടേയ്യണം0        

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4) രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
3) KSEB, KWA, GWD കഭധാഴിേ്  

 
 
 



8 
 

2020(4) ഖണ്ഡിേ 405   
ടഴചര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  90 702 21 ടറ േത്തും അനുഫന്ധ കയഖേളും  

(SRG 334/21 – CC/162/21))  
 

 

ടഴചര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കരാഡ് രഴര്ത്തിേ്ക് ് ൂഴവയമുള്ള രാനാഴല്  

ഭണ്ണ് റബയഭാക്കുന്നത് ടഴട്ടയ്ക്കല്  (എരണാകുലം ജില്ല) നീണ്ടൂര്  (കോട്ടമം ജില്ല) എന്നീ 

സ്ഥറങ്ങലില്  നിന്നാണ്0 ഇത് ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്തുകമ്പാ്  95 /m3 ൂണ് ടേറഴ്0 

എന്നാല്  സരഷ് കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിടറ അനുഴദനീമ നിയക് ് 428015/ m3 ഭാത്രഭാണ്0 

കുട്ടനാെ് രകദവഭാമ കുഭയേം, അയ്മനം, തിരുഴാര്പ്പ്, ൂര്പൂക് യ എന്നീ 

ഩഞ്ചാമത്തുേലില്  രാനാഴല്  ഭണ്ണിന് രകതയേ നിയക് ് അനുഴദിചൄ നല്േിമിട്ടു്്0 

ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിനു രകതയേം നിയക് ് അനുഴദിചൄ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 

ഇതുഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട്   

നല്േി0  

രികപ്പാര്ട്ട് – രു േൂഫിേ് ഭീറ്റര്  ഭണ്ണിന് 4  /- രൂഩയും മഥാര്ഥ  

േണ്ഴമ ഷ്  ോര്ജ്ജം (ഩയഭാഴധി 25 േി0ഭി) അനുഴദിക് ാവന്നതാടണന്ന് 

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0 ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപ്പം 

സഴക് ം കലാക് ിടറ തറമാളം, റ്റി0ഴിരോയം, ഉദമനാരോയം, ഭരഴ   തുരുത്ത്, ടേമ്പ് 

എന്നീ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്കും ഈ നിയക് ് അനുഴദിക് ണടഭന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്   

അരിമിചൄ0 

േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്ട്ടില്  ഩരയുന്ന നിയക് ിന് അനുഭതി നല്കു.0 

ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപ്പം മുേലില്  ഩരഞ്ഞ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്കും ഈ നിയക് ് 

നല്ോവന്നതാണ്0 ധനഴകുപ്പിടെ കൂെി അനുഭതി കഴണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പ് രതിനിധി 

ൂഴവയടപ്പട്ടരോയം ഇതിടെ ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്ട്ട് ധനഴകുപ്പിന് നല്േിമിട്ടു്് 

എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0 ഇതു ഷംഫന്ധിചൄ തുെര്  നെഩെി 

തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറും ധനഴകുപ്പും ഷൃീേയിക് ണം0   
 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് 

3)ധനഴകുപ്പ് 
 

203 –  201202 21 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിന് തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക് ് ഴിശമങ്ങ്  
 

203 (1) ഖണ്ഡിേ 302  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KWA, KSEB, GWD തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേ്  മുകഖന 

കരാജക്ടുേ്  ഡികപ്പാഷിറ്റ് ഴര്ക് ാമി നെപ്പാക് ാറു്്0 ഇത്തയം കരാജക്ടുേ്  
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നെപ്പാക്കുന്നതിന് KWAയും KSEBയും ോറതാഭഷം ഴരുത്തു.്്0 ഇതു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് ന ം ഴരുത്തും0 അതിനാല്  ഇങ്ങടനയുള്ള ഡികപ്പാഷിറ്റ് 

രഴര്ത്തിേ്  പൂര്ത്തിമാക് ാ   ോറതാഭഷം ഴരുേമാടണങ്കില്  ഩറിവ  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ്  നല്കുേകമാ ഩറിവ തുേ കൂെി ഡികപ്പാഷിറ്റ് തുേയുടെ 

കൂടെ കേര്ക്കുേകമാ ടേയ്യണം0 ഈ ഏജ ഷിേ്  ഫാങ്കുേലില്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 

ടേയ്യുന്ന തുേയ്ക്ക് േിട്ടുന്ന ഩറിവ എത്രമാകണാ ൂ തുേമാണ് തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് നല്കേ്ത്0 ഇതിനാമി KWA, KSEB തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേ്  

രകതയേഭാമി േണക് ് സൂക്ഷത വിക് ണം0 ഇതികേല്  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി KWA MD, KSEB 

േീപ് എഞ്ചിനീമര്  എന്നിഴര്  തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് അഡീശണല്  േീപ് 

ടഷക്രട്ടരിക് ് ഉെടന നല്േണം0 ഴകുപ്പ് തറത്തില്  ഈ ഴിശമത്തികേല്  തുെര്  

നെഩെിേ്  ഷൃീേയികക് ്താണ്0  

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിറ്റി 

3) ടേമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്  
 

203 (3) ഖണ്ഡിേ 304 

 ഩറ കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ഐ0എ0സഴ ഩദ്ധതിക് ാമി റബിചൃ ഴിസിതം 

ടേറഴളിക് ാടത ഫാക് ിയു്്0 കേന്ദ്ര ഴിസിതം, ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം 

എന്നിഴമാണ് ഇങ്ങടനയുള്ളത്0 ഇതിടെ ഩറിവയും കൂെി കേര്ത്ത് ഩറമിെത്തും നല്ല 

രു തുേയു്്0 ഇത് ഒകയാ കലാക് ിലം എത്രയുട്ന്ന് േണക് ാക് ി അരിമിക് ാ   

രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 കോ ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 

നിര്കേവിചൃ രോയം IAY ഩദ്ധതി രോയം ടേറഴളിക് ടപ്പൊടത േിെക്കുന്ന തുേ 

ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംവങ്ങ്  രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  നല്േി0 
 

രികപ്പാര്ട്ട്:- IAY ഩദ്ധതിമില്  ടേറഴളിക് ാടത ഫാക് ിയുള്ള തുേ- 12607  കോെി രൂഩ 

       PMAY ഩദ്ധതി രോയം നിര്മ്മികക് ് ഴീടുേളുടെ എണ്ണം – 133 7 എണ്ണം 

തീരുഭാനം: – ഈ തുേ ഫാങ്കില്  നി. ഩി ഴറിചൃ് ഈ ഴര്ശം തടന്ന PMAY ഩദ്ധതി 

രോയമുള്ള ഴീടുേ്/ സറപ് ഭിശ   ഩദ്ധതി രോയമുള്ള ഴീടുേ്  എന്നിഴയ്ക്കാമി  

ഉഩകമാഗിക് ണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 ഈ യ്് തയത്തിലള്ള ഴീടുേളുടെ ൊര്ജറ്റ് 

പൂര്ത്തീേയിചൃതിനു കവശകഭ ഭ വീട ഴീടു നിര്മ്മാണം / അറ്റകുറ്റഩണിക് ാമി ഉഩകമാഗിക് ാവ 

എന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 

 നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 

203 (4) ഖണ്ഡിേ 306 

 2 13-14 മുതല്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് കനയിട്ട് നെപ്പിറാക് ി ഴരുന്ന 

കഗാത്രഷായഥി ഩദ്ധതിക് ് 2 2 -21 മുതല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കു കൂെി കരാജക്ട് 
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ഏടറ്റടുക് ാ   അനുഭതി നല്േിമിരു.0 ഇകപ്പാ്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴകുപ്പ് ഇതിനാമി തുേ 

നല്കുന്നില്ല എന്ന് തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ൂസൂത്രണ ഷഭിതി ചൂ്ി ോണിചൃിട്ടു്്0  

 ടോഴിഡ് രതികയാധ രഴര്ത്തനവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് നിറഴില്  ഴിേഷന 

പ്്, തനത് പ്് ഇനത്തില്  ബീഭഭാമ തുേ ടേറഴളിചൃിട്ടുള്ളതിനാല്  കഗാത്രഷായഥി 

ഩദ്ധതി നെത്തിപ്പിനാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കു ഭതിമാമ തുേ േട്ത്താ   

ബുദ്ധിമുട്ടു ഴരു.0 ഇതു കമാഗം േര്ചൃ ടേു. ച0 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പും ഇതിനാമി 

കുരചൄ ഴിസിതം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കാടഭന്ന് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഡമരക്ടറുടെ രതിനിധി കമാഗത്തില്  

അരിമിചൄ0 ഇതനുഷയിചൃ് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  ഷൃീേയിചൃ 

തുെര്നെഩെി0 

രികപ്പാര്ട്ട് – ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പില്  റബയഭാമ 2054 കോെി രൂഩ കഗാത്ര ഷായഥി 

ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി സട്ടൃഫല്  ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപീഷര് ഭാര്ക് ് നല്േിമിട്ടുട്ന്ന് ഩട്ടിേ 

ഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ0 

തീരുഭാനം: – ഈ തുേയും തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതവം കേര്ത്ത് കഗാത്ര 

ഷായഥി ഩദ്ധതി നെപ്പാക് ാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നെഩെി ഷൃീേയിക് ണം0 

ഫന്ധടപ്പട്ട സട്ടൃഫല്  എക്േ ശ   ഒപീഷര് ഭാര് , സട്ടൃഫല്  ടഡഴറപ്ടഭെ് 

ഒപീഷര്  ഭാര്  ൂഴവയഭാമ ഷസാമം ടേയ്യണം0   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

 
203 (1 ) ഖണ്ഡിേ 4019  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 130 902 21 ടറ P3/DPK/2021—ാാാം നമ്പര്  
േത്ത് (SRG  572/21) 

 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഇറക്ട്രിക് ല്  രഴര്ത്തിേ്ക് ് എേികഭറ്റ് 
തയ്യാരാക്കുേ, രഴര്ത്തിേളുടെ കഭല്കനാട്ടം ഴസിക്കുേ, ടെ്ര്  കയഖേ്  തയ്യാരാക്കുേ, 
ഫില്  തയ്യാരാക്കുേ എന്നിഴയ്ക്കാമി PWD, KSEB എന്നിഴിെങ്ങലില്  നി.ം ഴിയഭിചൃ 
കമാഗയയാമ എഞ്ചിനീമര്ഭാരുടെ ഩാനല്  തയ്യാരാക് ണടഭന്ന് 220 902 15 ടറ 
2878/15/തഷൃബഴ നമ്പരാമി ഷര്ക് ാര്  ഉത്തയഴാമിട്ടു്്0 ഈ ഩാനറില്  നിന്ന് 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് യാടല ടതയടഞ്ഞടുത്തു മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കജാറിേ്  
ഏല്പിക് ാവന്നതാണ്0 പ്പം തകേവഷൃമംബയണ എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  
േണ്ഴീനരാമി PWD, KSEB എന്നിഴിെങ്ങലില്  നി.ം ഴിയഭിചൃ ഇറക്ട്രിക് ല്  
എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  അംഗങ്ങലാമി രു േമ്മിറ്റിയും രൂഩീേയിക് ാം0 ഇറക്ട്രിക് ല്  
രഴര്ത്തിേളുടെ ഷാകങ്കതിോനുഭതി, ഴര്ക്കുേളുടെ ടേേ് ടഭശര്ടഭെ് എന്നിഴ ഈ 
േമ്മിറ്റി ടേയ്യണം0 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ഷംഫന്ധഭാമ 
രഴര്ത്തിേളും ഏടറ്റടുകക് ്ിഴരു.്്0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഩാനറിലം േമ്മിറ്റിമിലം PWD ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ഴിബാഗത്തില്  നി. ഴിയഭിചൃ 
എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ കൂെി ഉ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0    
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തീരുഭാനം:-  1) രിട്ടമര്  ടേയ്ത PWD ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ഴിബാഗത്തിടറ 

എഞ്ചിനീമടര ഉ്ടപ്പടുത്തുന്നകതാടൊപ്പം ജില്ലമികറാ, 
ഷഭീഩ ജില്ലമികറാ ഉള്ള ഷര്ക് ാര്  എഞ്ചിനീമരിംഗ് 
കോലജിടറ കമാഗയതയുള്ള എഞ്ചിനീമടര കൂെി ഈ 
േമ്മിറ്റിമില്  / ഩാനറില്  ഉ്ടപ്പടുകത്ത്താണ് എന്ന് 
നിര്കേവിക്കു.0 

2) 220 902 15 ടറ 2878/2 15/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് കോ 
ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാ 
നത്തില്  നാല രാഴവയം ഈ ഉത്തയഴ് കബദഗതി 
ടേയ്തിട്ടു്്0 (2501102 18 ടറ 2996/2 18/ തഷൃബഴ, 3101202 18 
ടറ 3277/2 18/തഷൃബഴ,  80 202 19 ടറ 267/2 19/ 
തഷൃബഴ, 230 902 2  ടറ 1715/2 2 /തഷൃബഴ ഉത്തയ 
വേ്)0 ഈ ഉത്തയവേ്  എല്ലാം കേര്ത്ത്     ഷഭരാനഭാമ 
ഉത്തയഴിരക് ാ   തീരുഭാനിചൄ0  

 

3)  ഇതിടെ േയെ് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറും 
എഷ്0ൂര്0ജിയും കേര്ന്ന് ോറതാഭഷം കൂൊടത തയ്യാരാക് ി ഴകുപ്പിനു നല്േണം0 

4)   
 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ0ഡബ്ലിയു0എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്  

3) േണ്ഴീനര്, എഷ്0ൂര്0ജി 
203 (11) ഖണ്ഡിേ 4041  
 

എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  8011021,  601102 21 എന്നീ തീമതിേലിടറ 
േത്തുേളും എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 240 902 21 ടറ 8(6)-ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG –684/21  - CC  5 5/2021) 
 

കരാ0നം0 2 1/22                                                       അെങ്കല്  - 21,  ,   /- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 

കഩയ് :- ഷാനിറ്റരി നാപ്േി   നിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റ് 

എരണാകുലം ജില്ലമില്  എെയ്ക്കാട്ടുഴമല്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കുടുംഫശ്രീ 
ഷംയംബഭാമി രു നാപ്േി   നിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റ് രഴര്ത്തിക്കു.്്0 2 13-14 
ഴര്ശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷസാമകത്താടെമാണ് ഇത് ൂയംബിചൃത്0 
നിറഴിടറ ടഭശീ   ോറസയണടപ്പട്ടതിനാല്  ഉല്പന്നഭാമ നാപ്േിടെ 
ഗുണനിറഴായം കഭാവഭാണ്0 റ്ണിറ്റ് ന ത്തിറാണ്0 ഈ ടഭശീനു ഩേയം 
ൂധുനിേ യീതിമിലള്ള ടഭശീ   ഴാങ്ങി റ്ണിറ്റ് രോനരുജ്ജീഴിപ്പിക്കുഴാ   
ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി 210   റക്ഷത വം രൂഩയുടെ കരാജക്ട് ഴചൃിയിക്കു.0 രു 
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റ്ണിറ്റിനു തടന്ന ഇത്രമധിേം  തുേ ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ രോയം 
നല്ോവന്നതല്ല എന്നതിനാല്  രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 

 2 13-14 ല്  ൂയംബിചൃ ഈ റ്ണിറ്റ് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ    
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 പ്പം ഈ റ്ണിറ്റ് 
രോനരുജ്ജീഴിപ്പിചൃ് റാബേയഭാമി രഴര്ത്തിപ്പിക് ാ   േളിയുകഭാ? േളിയുടഭങ്കില്  
ടേകയ്യ് രഴര്ത്തനങ്ങ്  എടന്താടക് ? ഇഴ കൂെി രികപ്പാര്ട്ടില്  ഉ്ടപ്പടുത്തണം0  

രികപ്പാര്ട്ട് – ഗുണകഭേയുള്ള ഷാനിറ്റരി നാപ്േി   നിര്മ്മാണ മന്ത്രത്തിന് വയാവയി 
1 05  റക്ഷത വം രൂഩ ൂഴവയഭാണ്0 എന്നാല്  ഒകട്ടാഭാറ്റിേ് മന്ത്രത്തിന് വയാവയി 2  
റക്ഷത വം രൂഩമാണ് ഴിറഴരുന്നത്0 ഇതുകൂൊടത നിര്മ്മിചൃ നാപ്േിനുേ്  ഩാക് ് 
ടേയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു0ഴി ടേരിസറകഷശ   ടേകയ്യ്തു്്0 ഇരോയം രു 
ടേരിസറഷര്  ഴാങ്ങുന്നതിന് 59,   /- രൂഩ േിറവ ഴരുന്നതാണ്0 കൂൊടത 
മന്ത്രങ്ങളുടെ ട്ടൃാ കസ്പാര്കട്ടശ   ോര്ജ്ജം ഇ േകറശ   ോര്ജ്ജം  
ഇകതാടൊപ്പം ഴരുന്നതാണ്0 

 ഷാനിറ്റരി നാപ്േി   ടയണ്ണം 3 രൂഩ നിയക് ിറാണ് ഴിഩണനം ടേയ്ത് ഴരുന്നത്0 
നൂതന മന്ത്ര ഷാഭരാനിേ്  ഴളി ഉത്ഩാദനം നെത്തുേമാടണങ്കില്  ഉത്ഩന്നങ്ങളുടെ 
ഗുണകഭേ ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നകതാടൊപ്പം ഉത്ഩാന േിറഴ് കുരയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ 
കുരഞ്ഞ നിയക് ില്  ഉത്ഩന്നം ഴിഩണനം ടേയ്യന്നതിനും ഇതിലൂടെ ഴിഩണിമിടറ 
ഭറ്റ് ഉത്ഩന്നങ്ങളുഭാമി േിെ ഩിെിചൃ് ഴിഩണി േയ്യെക്കുന്നതിനും ഷാധിക്കുന്നതാണ്0  

തീരുഭാനം:- കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറുടെ രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്   
ഒകട്ടാഭാറ്റിേ് മന്ത്രം ഴാങ്ങി റ്ണിറ്റ് നഴീേയിക്കുന്നതിന് കരാജക്ടില്  ഩരഞ്ഞ തുേ 
ഉഩകമാഗിക്കുന്നതിന് അനുഭതി നല്കു.0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

204 – 1801202 21 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിന് തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക് ് ഴിശമങ്ങ്  
 
204 (3) ഖണ്ഡിേ 203  

 

കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തുേലെക് ം േിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഒപീഷര്  കരാനഡ് II ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്നഴയാണ്0 ഇഴര്ക് ് ഡി0ഡി0 
കോഡ് ഇല്ല എന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അരിമിചൃിട്ടു്്0 നിര്ഴസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥ   ഗഷറ്റഡ് ഒപീഷര്  അടല്ലങ്കില്  തടന്നയും ഡി0ഡി0 കോഡ് 
അനുഴദിചൃ് നിര്ഴസണം നെത്തുന്ന യീതിമാണ് ജനേീമാസൂത്രണത്തില്  തുെക് ം 
മുതല്  ഷൃീേയിചൄ ഴരുന്നത്0 ഇങ്ങടന ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്ഭാര്  അെക് ം 
ഡി0ഡി0 കോഡില്ലാത്ത എത്ര നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥരുട്ന്ന് റി് 
തയ്യാരാക് ി ധനഴകുപ്പിനു നല്ോ   ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നീ 
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ഴകുപ്പുകഭധാഴിേടല ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 ഇത്തയം ഉകദയാഗസ്ഥര്ക് ്  ഡി0ഡി0 കോഡ് 
അനുഴദിക് ാ   ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ0  

 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
എന്നിഴര്  ഡി0ഡി0 കോഡ് റബയഭല്ലാത്ത നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥരുടെ ഴിഴയങ്ങ്  
ധനോയയ ഴകുപ്പിന് സേഭാരിമിട്ടു്് എന്നരിമിചൄ0 ഇതികേല്  ൂഴവയഭാമ 
നെഩെി ഷൃീേയിക് ണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാെ് ൂഴവയടപ്പട്ടു0 ഇങ്ങടന എത്ര 
ഉകദയാഗസ്ഥര്ക് ാണ് ഡി0ഡി0 കോഡ് നല്ോ   ധനഴകുപ്പിനു സേഭാരിമത്, 
ഇഴയില്  എത്ര കഩര്ക് ് ഡി0ഡി0 കോഡ് റബിചൄ എന്നീ ഴിഴയങ്ങ്  ഴകുപ്പ് 
കഭധാഴിേ്  അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം0  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ0ൂര്0എ/ഇ0ഩി0എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4) രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 
204 (4) ഖണ്ഡിേ 4012  
ഇയഴികഩരൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2 01 02 21 ടറ േത്ത്   (SRG 622/21 – CC/ 
276/21)  
      

 

കരാ0നം0 111/22 
അെങ്കല്  12,51, 8 /- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 1,  ,   /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 2,  ,   /- രൂഩ 

ഷി0എപ്0ഷി സറ്റഡ് രാനാെ് – 6,  ,   /- രൂഩ  

കേറ്റ് കസ്പാണ്കഷര്ഡ് പ്് – ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതം – 351,  8 / രൂഩ ) 
 
 

കഩയ്:- ശുേിതൃകേയലം – ഷമ്പൂര്ണ്ണ ശുേിതൃമംം0 

 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കരാജക്ടില്  സയിത േര്മ്മകഷന രഴര്ത്തനങ്ങ്  (2,  ,   /- 
രൂഩ, ശുേിതൃഭിശ   ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൄ നിര്മ്മിചൃ വയോറമങ്ങലില്  നാപ്േി   
ഇ ഷിനകരറ്ററുേ്  ഴാങ്ങി നല്േല്  (5 ,   /-രൂഩ), ടോഴിഡ് ട്ടൃീറ്റ്ടഭെ് 
ടഷെറുേലില്  ഇ ഷിനകറ്റര്  (1,  ,   /- രൂഩ), പ്ലാേിേ് രീ സഷക്ിംഗ് റ്ണിറ്റ് 
രഴര്ത്തനങ്ങ്  (1,  ,   /- രൂഩ), ഭിനി എം0ഷി0എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണം (8, 1, 8 /- 
രൂഩ) എന്നിഴമാണ് ഴിഴിധ രഴര്ത്തനങ്ങ് 0 

 ഇതില്  ഭിനി എം0ഷി0 എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ൂടേ തുേമില്  
4,5 ,   /- രൂഩ ധനോയയ േമ്മീശ   ഴിസിതവം 3,51, 8 /- രൂഩ ശുേിതൃഭിശ   
ഴിസിതവഭാണ്0 ഈ രഴര്ത്തി േൃകട്ടശ   ഴിലിചൃാണ് നെപ്പാക് ിമത്0 ഏറ്റവം കുരഞ്ഞ 
തുേയ്ക്ക് േൃകട്ടശ   നല്േിമ ഷാജ   എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴര്ക് ്ഷ്, ഩാെത്തുഩാറം, 
ഴള്ളംകുലം എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് രു റ്ണിറ്റിന് 19,4  /- രൂഩ നിയക് ില്  രഴര്ത്തി  
ഏല്പിചൄ0 നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമ കവശം അഷി0എഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   
രോയം രു റ്ണിറ്റിന് 18,354/- രൂഩ േണക് ാക് ി േയാറുോയന് 2,1 ,   /- രൂഩ 
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നല്േി0 ഇനി ഫാക് ി തുേ നല്ോനു്്0 ടെ്ര്  നെഩെി ളിഴാക് ി േൃകട്ടശ   ഴിലിചൃ 
നെഩെിക് ് ഷാധൂേയണം നല്േി ഫാക് ി തുേ കൂെി നല് ോ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  

 ഇതു ഩയികവാധിചൄ രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ശുേിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ രോയം രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി0 

രികപ്പാര്ട്ട്  

നെഩെിക്രഭത്തില്  അഩാേതയു്് എങ്കിലം ഩദ്ധതി നിര്വസണം പൂര്ത്തീേയിചൃിട്ടു 
ള്ളതിനാലം ഩഞ്ചാമത്തിന് ഷാമ്പത്തിേ ന ം ഴരുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാലം 
അഷിേെ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   രോയം കുരചൄ തുേ നല്േിമതിനാലം 
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ നെഩെി ഷാധൂേയിക് ാവന്നതാണ്0     

തീരുഭാനം: – ഫാക് ി തുേ കൂെി നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

204 (5) ഖണ്ഡിേ 4019  
 

േരുഭല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 290 902 21,  3 0 902 21, എന്നീ 
തീമതിേലിടറ  േത്തുേളും േരുഭല്ലൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  240 902 21-ടറ 
A3-5349/21-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ   90 802 21-ടറ  
1(15) നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 564/21 - CC/397/21) 

 
കരാ.നം - 99/22                                                 അെങ്കല്  - 5,36,000/- രൂഩ 

(CFC  Tied Grant) 
കഩയ് - ഴിഴിധ ഴാര്ുേലിടറ  കതാെ് ത്ത്തിമാക് ല്  
 

ഭളക് ാറ ശുേീേയണത്തിടെ ബാഗഭാമി കതാടുേലിടറയും നീര്ചൃാലേലിടറയും  
ഭാറിനയം ഭാറ്റി നീടയാഴുക് ്  സുഗഭഭാക്കുന്നതിനാമി  ടെ്ര്/ േൃകട്ടശ   ഇല്ലാടത  
JCB, Hitachi, Floating JCB തുെങ്ങിമഴ ഴാെേയ്ക്ക് എടുത്ത്  രത്ത്തി നെപ്പാക് ി0 
ഇറക്ഷത വ   ടഩരുഭാറ്റചൃട്ടം നിറനിന്നതിനാറാണ് ടെ്ര്/േൃകട്ടശ   ടേയ്യാ   
േളിമാത്തത് എന്ന് അരിമിചൄടോ്് ടേയ്ത രത്ത്തിക് ് ഷാധൂേയണം 
നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0 അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  ഴാറുകഴശ   
നെത്തിമ രോയം ടേയ്ത രത്ത്തിയുടെ ഫില്  തുേ  5,  ,248 രൂഩമാണ്0  
  
 ടെ്ര്  കൂൊടത  രത്ത്തി ടേയ്തത് ഴീഴ്ചമാണ് എ. കമാഗം ഴിറമിരുത്തി0 
ഇത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിക്കുന്നതാണ്0  
 രികപ്പാര്ട്ട് ഉെടന നല്ോടഭന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0  
 

 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ൂര്0ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്  
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204 (6) ഖണ്ഡിേ 4038  
ടഴള്ളിമാഭറ്റം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഇടുക് ി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  2601 02 21 -ടറ േത്തും  ടഴള്ളിമാഭറ്റം  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  240 902 21-ടറ  2(1) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 651/21  - CC 422 /2021)  

 

കരാ0നം0 153/21                                                       അെങ്കല്  - 3,  ,   /- രൂഩ 
(ധനോയയ േമ്മീശ    (Basic Grant) 

കഩയ് :- ൂനൃല്  ടഭമിെന ഷ് കോണ്ട്ടൃാക്ട് LED   ഭിനി ഭാേ്  

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കരാജക്ട് നെത്താ   അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിേലില്  നിന്ന്  
അകഩക്ഷത വ ക്ഷത വണിചൃ് യുസണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക് ല്ഷ് ഇ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ് എന്ന 
സ്ഥാഩനവഭാമി ടഷക്രട്ടരി േയാരികറര്ടപ്പട്ടു0 പ്പം ജില്ലാ ൂസൂത്രണഷഭിതി  
അംഗീേയിചൃ  കരാജക്ടിടെ അെങ്കല്  ഴര്ദ്ധിപ്പിക് ാ   നെഩെിടമടുത്തു0  ഇതിനു 
കവശഭാണ് ടഴറ്റിംഗിന് അമചൃത്0 ടെ്ര്  നെത്താടത രഴര്ത്തി ഏല്പ്പിക് ാവ 
ന്നതല്ല എന്ന ോയണത്താല്  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  അനുഭതി നിയഷിചൄ0 എന്നാല്  
ഏജ ഷി രത്ത്തി നെപ്പിറാക് ി0 അെങ്കല്  തുേ ഴര്ദ്ധിപ്പിക് ാ   സുകറഖ കഷാഫ്ട് 
ടഴമരില്  നെഩെിടമടുത്തതിനാല്  കരാജക്ട് ഷാകങ്കതിേഭാമി ജില്ലാ 
ൂസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിചൃ ോറ്റഷിറല്ല0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  
സ്പില്ഒഴരാക് ാ   േളിമില്ല0 അതിനാല്  ഫില്  തുേ  നല്ോനാമി ഈ ഴര്ശം  
രോതിമ കരാജക്ട് ഏടറ്റടുക് ാ   അനുഭതി ൂഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0  
  

  40 702 19-ടറ 77/2 19/പി   ഉത്തയവ രോയം  റ്സണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക് ല്  
ഇ ഡസ്ട്രീീഷ് ഇറക്ട്രിക് ല്  രത്ത്തിേളുടെ PMC ഭാത്രഭാണ്0 അതിനാല്  ഈ 
ഏജ ഷിടമ ഭിനിഭാേ് ടഭമിെന ഷ് കനയിട്ട് ഏല്പ്പിചൃ നെഩെിമില്  ഴീഴ്ചയു്് 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി0 ഇത് ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം0 രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിക്കും0  
 രികപ്പാര്ട്ട് ഉെടന നല്ോടഭന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0  
 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് 

 

204 (7) ഖണ്ഡിേ 4043  
 

ഩാണഴള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

ൂറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801 02 21-ടറ േത്തും ഩാണാഴള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാ 
മത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  2 01 02 21-ടറ B - 123/21-ാാാം  േത്തും ഩാണാഴള്ളി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ   1101 02 21 തീമതിമിടറ  1(16)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം (SRG 66 /21  - CC  471 /2021)  

 

കരാ0നം0 85/22                                                       അെങ്കല്  - 1 ,  ,   /- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
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കഩയ് :- ടുക് ത്തര - ോയലിപ്പണി ബാഗത്ത് ടഴള്ളടക് ട്ട് ളിഴാക് ല്  

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട കുഭായി അനായിസ രകഭാദിടെ  ഴീെിന് ചു വീടമുള്ള 
ടഴള്ളടക് ട്ട് ളിഴാക്കുന്നതിന് ഴീെിനു ചു വീടം ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി ഩണിമാ   കരാജക്ട് 
തയ്യാരാക് ിമിയിക്കു.0 ഴീെിനു ചു വീടമുള്ള ടഴള്ളടക് ട്ട് ളിഴാക്കുന്നതിന് ഷംയക്ഷത വണ 
ബിത്തി ഩണിത് ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തണടഭന്ന് ഫഹു0 മുഖയഭന്ത്രിക് ് ഇഴര്  അകഩക്ഷത വ 
നല്േിമിട്ടു്് എന്ന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിചൃിട്ടു്്0 സേഴവാഴോവ 
ഷര്ട്ടിപിക് റ്റ് രോയം ഴീെ് ഇയിക്കുന്ന സ്ഥറം നിറം ൂണ്0 ഈ കരാജക്ട് 
നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 ഇതു ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്ട്ട്  
നല്േണം0 രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും 0   
 രികപ്പാര്ട്ട് ഉെടന നല്ോടഭന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0  

 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്  

 
 

204 (8) ഖണ്ഡിേ 4044  
 

 ടോടുഴള്ളി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 240 902 21 ടറ DP4/7417/2021/CRD നമ്പര്  േത്തും 
ടോടുഴള്ളി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 230 602 21 ടറ C/991/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും   (SRG 762/21 ,  - LSGD / DD2/ 284/ 2021/ LSGD).  

 

 കോളികക് ാെ് ജില്ലാ ബയണകൂെത്തികെയും ഴിഴിധ ഴകുപ്പുേളുകെയും തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും ഩങ്കാലിത്തകത്താടെ ബിന്നകവശി വാക്തീേയണ ഩദ്ധതിമാമ 

എകനലിംഗ് കോളികക് ാെിടെ ബാഗഭാമി ടോടുഴള്ളി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 

േീളിലള്ള കോെകഞ്ചയി ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  േമ്മൂണിറ്റി കഫസ്ഡ് 

ഡിഷഫിറിറ്റി ഭാകനജ്ടഭെ് ടഷെരിടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമിട്ടു്്0 

ബിന്നകവശിക് ാരുടെ സഴേറയങ്ങടല കനയടത്ത േട്ത്തി അഴര്ക് ാഴവയഭാമ 

േിേിത്സയും രോനയധിഴാഷ കഷഴനങ്ങളും നല്കുേ എന്നതാണ് ഈ ടഷെര്  ടോ്് 

ഉകേവിക്കുന്നത്0 ഇതിനാമി ഈ ടഷെരില്  ക്ീനിക് ല്  സഷകക് ാലജിേ് 

േണ്ഷ്ട്ടെ്, രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷകക് ാലജിേ്, സ്പീചൃ് റാംകഗൃജ് േണ്ഷ്ട്ടെ്, 

ഩാകത്താലജിേ്, പിഷികമാ ടതരാപ്പിേ്, ടസ്പശയല്  എഡൂകക് റ്റര്  എന്നീ ഴിബാഗം 

ൂ്ക് ാടയ നിമഭിക് ണം0 ഇതിനാമി രു ഴര്ശം 160   റക്ഷത വം രൂഩ കഴണം0 മുേലില്  

ഩരഞ്ഞ ഴിദഗ്ദ്ധടയ നിമഭിക് ാ   ഴിേഷന പണ്ടുഩകമാഗിചൃ് കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ാ   

അനുഭതി നല് േണ ടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 

 ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് ജില്ലാ േലക്ടര്  നല്േിമ ഭാര്ഗ നിര്കേവരോയം ഴിദഗ്ദ്ധടയ 

നിമഭിക്കുന്നത് താടള ഩരയും രോയഭാണ്0 
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ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩദഴി രതിഭാഷ 
കസാണകരരിമം 

കഩാ്േളുടെ 
എണ്ണം 

1 ക്ീനിക് ല്  സഷകക് ാലജിേ് Rs.33,   /- 1 

2 രിസാഫിറികറ്റശ   സഷകക് ാലജിേ് Rs.3 ,   /- 1 

3 സ്പീചൃ് ടതരാപ്പിേ് Rs.26,4  /- 1 

4 പിഷികമാ ടതരാപ്പിേ് Rs.26,4  /- 1 

5 ടസ്പശയല്  എഡുകക് റ്റര്  Rs.17,25 /- 1 
 
 
 
 

ഇതിന് അനുഭതി നല്ോടഭന്ന് ൂകയാഗയഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  (രതിനിധി) 
കമാഗത്തില്  അരിമിചൄ0 

തീരുഭാനം – ഈ ഴര്ശകത്തക് ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞഴടയ തനതുപണ്ടുഩകമാഗിചൃ് 
നിമഭിക് ാ   അനുഭതി നല്കു.0 

 
 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 
204 (9) ഖണ്ഡിേ 405   
ഭങ്കെ കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഫഹു0 ഭങ്കെ എം0എല്0എ0യുടെ  1501102 21-ടറ േത്തും  ഭങ്കെ കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ 

ഷഭിതിയുടെ  2201 02 21-ടറ 4(2)-ാാാം  നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG –772/21  - LSGD 

DD2/367/2021/LSGD) 

ഭങ്കെ ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  യാത്രിോറത്ത് കഡാക്ടറുടെ  കഷഴനം റബയഭല്ല0  
ഇത് താലൂക് ് ൂശുഩത്രിമാമി രഖയാഩിചൃിട്ടുട്ങ്കിലം  ോപ് ഩാകറ്റണ്  രോതുക് ി 
നിശ്ചമിചൃിട്ടില്ല0 ോപ് ഩാകറ്റണ്  രോതുക് ി നിശ്ചമിക്കും ഴടയ കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തില്  
നി.ം  യാത്രി ോറകത്തയ്ക്ക് രു കഡാക്ടര്, രു പാര്ഭഷിേ്, രു കസാസ്പിറ്റല്  
അറ്റ ഡെ്  എന്നിഴടയ നിമഭിക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 

 താലൂക് ് ൂശുഩത്രിമാമി ഉമര്ത്തുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ് നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  
എന്താമി എന്ന് ഩയികവാധിചൃ് ൂകയാഗയ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം0 
അതുഴടയ യാത്രിോറകത്തക് ് താല്ക് ാറിേ നിമഭനം നെത്തുന്നതിന് അനുഭതി 
നല്േിമിട്ടു്്0  

 അടുത്ത കോഒഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട ്
നല്ോടഭന്ന് ൂകയാഗയ ഴകുപ്പില്  നി.ള്ള രതിനിധി അരിമിചൄ0 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര്, ൂകയാഗയഴകുപ്പ്  

204 (1 ) ഖണ്ഡിേ 4065  
 

നഴനിര്മ്മിതി കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ടഷാസഷറ്റി 

നഴനിര്മ്മിതി ഭ്ട്ടി എഞ്ചിനീമരിംഗ് കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ഷസേയണ ഷംഘം 
രഷിഡെിടെ 1801102 21 ടറ േത്ത്   (SRG 79 /21) 

 

 ഭയാഭത്ത് രഴര്ത്തിേളുടെ ടെ്രില്  ഩടങ്കടുക്കുന്ന കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് 
ഷസേയണഷംഘങ്ങ്ക് ് ഷൃോയയ കോണ്ട്ടൃാക്ടര്ഭാര്  േൃാട്ട് ടേയ്യുന്ന ഏറ്റവം 
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കുരഞ്ഞ നിയക് ികനക് ാ്  1  വതഭാനം ഴടയ അധിേനിയക് ില്  േൃാട്ട് ടേയ്താലം 
രഴര്ത്തി ഈ ടഷാസഷറ്റിക് ് നല്ോടഭന്ന് ഉത്തയവ്്0 ഇതിനാമി 
ടഷാസഷറ്റിേ്ക് ് മു ഗണന റബിക് ാനാമി നിര്േിഷ്ഠ സൊസ ടഷാസഷറ്റി ടതാട്ടു മു രോള്ള 
ഴര്ശം താടള ഩരയും രോയം നിശ്ചിത തുേയ്ക്കുള്ള രഴര്ത്തി  പൂര്ത്തിമാക് ണം0

 എ 0ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 5   റക്ഷത വം രൂഩ

 ഫി0 ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 3   റക്ഷത വം രൂഩ

 ഷി0 ക്ാസ്സ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 1   റക്ഷത വം രൂഩ  


 ടോഴിഡ് ഭസാഭായി ോയണം ഈ നിയക് ിലള്ള രഴര്ത്തിേ്  ഩറ കറഫര്  
ടഷാസഷറ്റിേ്ക്കും നെത്താ   േളിഞ്ഞിട്ടില്ല0 രോതിമതാമി (2 ഴര്ശത്തിനേം) 
രൂഩീേയിക് ടപ്പട്ട ടഷാസഷറ്റിേ്ക് ് ഈ തുേ തിേയ്ക്കാ   ഴറിമ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്0 
അതിനാല്  ഇത്തയം ടഷാസഷറ്റിേ്ക് ് (2 ഴര്ശത്തിനേം രൂഩീേയിക് ടപ്പട്ട) രു 
ഴര്ശം രു കോെി രൂഩയുടെ രഴര്ത്തി എന്നത് 2 ഴര്ശം ടോ്് ൂടേയുള്ള 
രഴര്ത്തിേ്  രു കോെി രൂഩ എന്നാക് ി കബദഗതി ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0

 ഇത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.0  

രികപ്പാര്ട്ട് – മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഴയഴസ്ഥ കബദഗതി ടേകയ്യ്തിടല്ലന്ന് േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ0  

തീരുഭാനം: – മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഴയഴസ്ഥ തടന്ന തുെകയ്താണ് എ. നിര്കേവിക്കു.0
 

 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
 
204 (11) ഖണ്ഡിേ 4069  
4069 CPRCS മുകഖന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  

 

ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ  101202 21-ടറ PAN/20909/2018-J1 (DP) നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

841/21 – CC /4 4/21). 
 

 കുട്ടിേ്ക് ് നല്കുന്ന റാഩ് കൊപ്പുേ്  Procurement and Rate contract System 
(CPRCS) മുകഖന ഴാങ്ങണടഭന്നാണ് നിര്കേവം0 ഐ0റ്റി0ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ 
അനുഷയിചൃ് നിശ്ചമിചൃ ടസ്പഷിപികക് ശ   രോയമുള്ള ഭിഡ് ടറഴല്  റാഩ് കൊഩ് 
ൂേണം ഴിദയാര്ഥിേ്ക് ് കഴ്ി ഴാകങ്ങ്ടത.ം ഴിറ IT ഭിശൻ ഡമരക്ടര്  
ശുഩാര്വ രോയം നിശ്ചമിചൃ (ഉബുണ്ടു അധിഷ്ഠ സൊസിതഭാമ റാഩ് കൊഩിന് 22,895/- രൂഩയും 
ഴികൊഷ് കസാം അധിഷ്ഠ സൊസിതഭാമതിന് 27,722/- രൂഩയും) ഴിറമാേണടഭ.ം 
ഉത്തയഴാമിരു.0റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണക് ാരുഭായുള്ള േയാര്  അഴഷാനിചൃതിനാല്  

CPRCS – ല്  റാഩ് കൊഩിടെ നിയക് ് റബയഭല്ല0 കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 

140 9021 ടറ തീരുഭാന രോയം CPRCS – മുകഖന റാഩ് കൊഩ് റബിക് ാ   രു 
ഭാഷത്തിറധിേം താഭഷമു്ാമാല്  ഐ0റ്റി0 ഭിശനില്  ഡികപ്പാേ് ടേയ്ത തുേ തിയിടേ 
ഴാങ്ങി GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി നല്േിമിരു.0  
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 നിറഴില്  CPRCS-ല്  റാഩ് കൊരോേ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ നിയക് ില്  
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  GEM, Tender, E-Tender മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0     

1) ഐ0റ്റി0 ഭിശ   ഡമരക്ടര്  മു ഩ് നിശ്ചമിചൄ തന്ന ഭിഡ് ടറഴല്  

ടസ്പഷിപികക് ശ   രോയം രോതിമ ഴിറ നിശ്ചമിചൄ തയാ   ഐ0റ്റി0 ഭിശ   

ഡമരക്ടടര 18.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം ചുഭതറടപ്പടുത്തി0  

2) ഇങ്ങടന നിശ്ചമിചൄ തരുന്ന ഴിറമില്  ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി കനയടത്ത നിശ്ചമിചൃ 

ടസ്പഷിപികക് ശ   രോയം GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി 

നല്കു.0    
 

രികപ്പാര്ട്ട് :- റാഩ് കൊരോേളുടെ ടസ്പഷിപികക് ശനും ഴിറയും നിശ്ചമിചൄ നല്ോ   2 22 

ജനുഴയി 25 ഴടയ ഷഭമം നീട്ടി നല്േണടഭന്ന് 110 102 22 ടറ കമാഗത്തില്  ഐ0റ്റി. 

ഭിശൻ  ഡമരക്ടര്  ൂഴവയടപ്പട്ടു0 

തീരുഭാനം:- ോറതാഭഷടഭാളിഴാക്കുന്നതിനാമി ഐ0റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ഴിറ 
നിശ്ചമിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്കുന്നതനുഷയിചൃ് ഉത്തയഴിരക് ാ   കമാഗം തീരുഭാനിചൄ0 
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം ഴടയ ോത്തിയികക് ്തില്ല0 ഇകപ്പാ്  
നിശ്ചമിചൃിയിക്കുന്ന ടസ്പഷിപികക് ശ   രോയം രോതിമ ഴിറക് ് (ഐ0റ്റി ഭിശ   
ഡമരക്ടര്  നിശ്ചമിചൄ നല്കുന്ന ഴിറ) റാഩ് കൊഩ് GEM കഩാര്ട്ടറില്  റബിക് ാടത 

ഴരുന്ന അഴഷയത്തില്  ഇ – ടെ്രിലൂടെ ഴാങ്ങാവന്നതാണ്0 
നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 

2)ഐ0റ്റി0ഭിശ   ഡമരക്ടര്  
3. ടഩാതുഴിശമം 

 

1) ഩദ്ധതി നിര്വസണവം അഴകറാേനവം ോയയക്ഷത വഭഭാക് ാ   ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  
രകതയേഭാമി ഇെടഩെണം0 ഏടതാടക്  കഭഖറമിറാണ് ഩദ്ധതി നിര്വസണവം 
ഩദ്ധതി ടേറവം രോരേില്  നില്ക്കുന്നടതന്ന് ഩയികവാധിചൃ് ൂഴവയഭാമ ഇെടഩെല്  
നെത്തണം0  സറപ് ബഴന ഩദ്ധതി രോയം ഴീടുേ്  നിര്മ്മിചൄ നല്കുന്നതില്  
കഴ് കഴഗതമില്ല0 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇതിനാമി ഭാറ്റി ഴചൃിയിക്കുന്ന തുേ 
ടേറഴളിക്കു. എന്ന് ഉരപ്പാക് ണം0 HUDCO മില്  നിന്ന് റബിയ്ക്കക് ് കറാണ്  
ഉെടന റബിക്കുടഭന്നതിനാല്  േയാരികറര്ടപ്പൊ   ഫാക് ിയുള്ളഴമില്  അെിമന്തിയ 
നെഩെി ഷൃീേയിചൃ് ബഴന നിര്മ്മാണം തൃയിതഗതിമിറാക് ണം0 പ്പം ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷനഴകുപ്പ്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ്, പിശരീഷ് ഴകുപ്പ് മുകഖന നല്കുന്ന 
ഴീടുേളുടെ നിര്മ്മാണം ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പ് കഭധാഴിേ്  രകതയേഭാമി കഭാണിറ്റര്  
ടേയ്യണം0 ഴകുപ്പുേ്  മുകഖന നിര്മ്മിക്കുന്ന ഴീടുേളുടെ രോകയാഗതിയും പ്പം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  നിര്മ്മിക്കുന്ന ഴീടുേളുടെ രോകയാഗതിയും രകതയേഭാമി 
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് നല്േണം0 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്0എം/ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)സറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്  
3)ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
4)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  

5)ഡമരക്ടര്, പിശരീഷ് ഴകുപ്പ്  
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2) ഩട്ടിേജാതി / ഩട്ടിേഴര്ഗ/ഭത്സയഫന്ധ കഭഖറമിടറ സറപ് ബഴന നിര്മ്മാണ 
ഩദ്ധതി രോയമുള്ള ൂദയ ഗു നല്കുന്നതിനുള്ള നെഩെി അെിമന്തിയഭാമി എടു 
കക് ്താണ് എന്ന് ഫസ0 ഭന്ത്രി നിര്കേവിചൄ0 

നെഩെി:-  1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  
3)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  

4)ഡമരക്ടര്, പിശരീഷ് ഴകുപ്പ്  
5)സറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്  

 

3) ധനോയയ േമ്മീശ   രാനാെിടെ ഩദ്ധതി ടേറഴ് കുരഴാണ് എന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി0 ധനോയയ േമ്മീശ   പ്് ഉഩകമാഗിചൄള്ള സ്പില്  ഒഴര്  
കരാജക്ടുേളുടെ നിര്ഴസണം കഴഗത്തിറാക് ണം0 പൂര്ത്തിമാമ കരാജക്ടുേളുടെ 
ഫില്  തുേ നല്കുന്നതില്  നിറനില്ക്കുന്ന രശ്നങ്ങ്  അപ്പകപ്പാ്  ഇെടഩട്ടു 
ഩയിസയിക് ാ   ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ശ്രദ്ധിക് ണം0 ഏറ്റവം കൂടുതല്  തുേ 
ഴിനികമാഗം ഴരുന്നത് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗത്തിടറ കരാജക്ടുേലിറാണ്0 
ചുഭതറമാണ്0 േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഇക് ായയം രകതയേം കഭാണിറ്റര്  ടേയ്യണം0 
രോതിമ കരാജക്ടുേളുടെ നിര്ഴസണത്തിന് ഇ രാനാം ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടറില്  
ടേകയ്യ് രഴര്ത്തനങ്ങ്ക് ്  ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  ഷകപ്പാര്ട്ട് ടഷല്  
രൂഩീേയിക്കുേയും ഩയിവീറനം നല്കുേയും ടേയ്തിട്ടു്്0 എന്നാല്  PFMS ഴളി തുേ 
ഭാരാ   ഷാകങ്കതിേ ോയണങ്ങലാല്  ഩറകപ്പാഴും തെസ്സമു്ാകു.്്0 ഇത്തയം 
അഴഷയങ്ങലില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങടല ഐ0ടേ0എം ടെക്നിക് ല്  
അഷിേറു കഭാര്  ഷസാമിക് ണം0 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഉകദയാഗസ്ഥ 
ര്ക് ് ഇതുഷംഫന്ധിചൃ് ൂഴവയഭാമ ഩയിവീറനം അെിമന്തിയഭാമി ഐ0ടേ0എം 
ടെക്നിക് ല്  അഷിേറു കഭാര്  നല്േണം0 ഇതിനുള്ള നെഩെി ഐ0ടേ0എം 
എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഷൃീേയിക് ണം0 കൂൊടത ഫന്ധടപ്പട്ട ഫാങ്കുഭാമി 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇെടപ്പട്ടു ോറതാഭഷടഭാളിഴാക് ാ   ഇെടഩെണം0 
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  രകതയേഭാമി കഭാണിറ്റര്  ടേയ്യണം0  
 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്0എം) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4)രാനാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5) എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ0ടേ0എം 

 
 

4) സറപ് ഗുണകബാക്താക് ലാമ  യസിത ബഴന യസിതര്ക് ് സ്ഥറം 
േട്ത്തുന്നതിന് േിറ രകദവങ്ങലില്  ബുദ്ധിമുട്ടു്്0 കതാട്ടം കഭഖറമില്  ഈ രശ്നം 
ഴലടയ ഗയയഴഭാണ്0  യസിത ബഴന യസിതരുടെ ഗുണകബാക്തൃറിേില്  
ഉ്ടപ്പടുന്നഴര്  ൂഴവയഭാമ  ഭി ൂ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തില്  
റബിക് ാതിയിക്കുേയും എന്നാല്  അകത ജില്ലമില്  തടന്ന ഭടറ്റാരു തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  റബിക്കുേയും ടേയ്താല്   സ്ഥറം റബയഭാമ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  ഴീടു നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   ഗുണകബാക്താഴിടന ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്ന 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തില്  നിന്ന് ധന ഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്0 ഇങ്ങടന 
സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നത് അതത് ജില്ലമില്  തടന്ന ൂമിയിക് ണം0 അതിനാമി 
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ഗുണകബാക്താഴിടെ കരശ   ോര്ഡ്  ഏതു തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിറാകണാ 
ഉള്ളത് ൂ തകേവബയണസ്ഥാഩനം (ഇകപ്പാ്   സ്ഥിയഭാമി താഷിക്കുന്നത്) 
അര്സതടപ്പട്ട ഴിസിതം നല്േണം0 ഇതികേലള്ള സഡകോ കറാണ്  ബാഴിമില്  
ഇകത തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിടേ അെയ്ക്കക് ്താണ്0  യസിതയാമ 
ഗുണകബാക്താക് ്ക് ്  ഭി ഴാങ്ങി നല്കുന്ന തിനും ഇകത ഭാനദണ്ഡം ഩാറിക് ാവ 
ന്നതാണ്0  

 

     യസിത – ബഴന യസിത സറപ് ഗുണകബാക്താക് ്ക് ് ഴീടു നിര്മ്മിചൄ 
നല്ോ   ൂഴവയഭാമ  ഭി േട്ത്താ   എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 

രകതയേ ഇെടഩെല്  നെത്തണം0 “ഭനകസ്സാെിത്തിയി ഭണ്ണ്” േയാംഩമി   ഴിജമിപ്പിക്കു 
ന്നതിനും സുഭനസ്സുേ്, ഷന്നദ്ധ  ഷംഘെനേ്, സ്ഥാഩനങ്ങ്  എന്നിഴയുടെ 
ഷസാമം കതടുന്നതെക് മുള്ള ഇെടഩെല്  തകേവബയണസ്ഥാഩന ങ്ങലിടറ 
ജനരതിനിധിേലെക് മുള്ളഴര്  ടേയ്യണം0  
 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)സറപ് േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്  

 
 

5) ഡി0ഡി0 കോഡ് റബിക് ാത്ത നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥരുടെ റി് കവഖയിചൄ 
ധനഴകുപ്പിനു നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, 
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴടയ ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.0 ഇതനുഷയിചൃ് 
ഴിഴയങ്ങ്  ധനഴകുപ്പിനു നല്േി എന്ന് ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  കമാഗത്തില്  
അരിമിചൃിരു.0 അടുത്ത കോഒര് ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിനു മുമ്പ് എത്ര 
കഩരുടെ റിോണ് ധനഴകുപ്പിന് നല്േിമത്, അതില്  എത്ര കഩര്ക് ് ഡി0ഡി0 
കോഡ് റബിചൄ എന്നീ ഴിഴയങ്ങ്  ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  നല്േണം0  
 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ0ൂര്0എ/ ഇ0ഩി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4)രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5)ധനഴകുപ്പ് 

4. രകതയേ ഴിശമം 

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

401  കുറ്റിപ്പുരം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1201102 21 ടറ േത്തും കുറ്റിപ്പുരം കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  101102 21 ടറ D-1475/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    (SRG 
713 /21 - CC /528/21)) 
കരാ0നം: 125/22 അെങ്കല്  - 84,  ,   /- 

(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 13,  ,   /- രൂഩ 
IAY ഴിസിതത്തിടറ ഫാക് ി തുേ - 68,5 ,   /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 2,5 ,   /- രൂഩ) 
 

കഩയ് :  സറപ് - റക്ഷത വം ഴീെ് കോലനിമിടറ ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റ ഴീൊക് ല്  - യ്ാം 
ഘട്ടം 
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കുറ്റിപ്പുരം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് കഭഖറമിടറ ഴിഴിധ രകദവടത്ത റക്ഷത വം ഴീടു 
കോലനിമിടറ ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിന് കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്0 11 
ഇയട്ട ഴീടുേലിറാമി ൂടേ 21 കുടുംഫങ്ങലാണ് താഭഷിക്കുന്നത്0 ഇഴടയല്ലാം 
ടഩാതു ഴിബാഗത്തില്ടപ്പടുന്നഴയാണ്0 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തില്  ത്രിതറ 
ഩഞ്ചാമത്തുേ്  IAY ഴിസിതത്തിനു നല്േിമ തുേമില്  ഩറിവമെക് ം 73,75,665/- 
രൂഩ ഫാങ്കില്  (ോനരാ ഫാങ്ക്, ഴലാകഞ്ചയി) ഫാക് ിയു്്0 ഈ തുേമില്  നിന്ന് 
68,5 ,   /- രൂഩ കൂെി ഉ്ടപ്പടുത്തി ൂടേ 840   റക്ഷത വം രൂഩയുടെ കരാജക്ടാണ് 
ഇതിനാമി എടുത്തിട്ടുള്ളത്0 ഈ തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 21 
കുടുംഫങ്ങ്ക് ് രോതിമ ഴീെ് ഩണിയുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്0 
തീരുഭാനം - സറപ്  ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി ഭാറ്റി ഴചൃിയിക്കുന്ന ഴിസിതത്തിനു (20%) 

രോരടഭ ൂമിയിക് ണം ഇതിനാമി ഉഩകമാഗിക്കുന്ന ഈ 
ഴിസിതം0 PMAY ൂഴാഷ് പ്ലഷ് രോയമുള്ള ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിനു ഭതിമാമ തുേ ഴേമിരുത്തണം0 ഈ 
നിഫന്ധേകലാടെ അനുഭതി നല്കു.0  

 നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 

402 രോരക് ാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ൂറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1201 02 21 ടറ േത്തും രോരക് ാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  90 9021 ടറ  I (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
ശ്രീഭതി റീഫകഭാ്, ടഩാന്നൂഷ് ഴില്ല, കതാട്ടപ്പള്ളിയുടെ  6012021 ടറ േത്തും    (SRG 
6 7/22 - CC /435/21, SRG 889/21) 

 

കരാ0നം: 163/22 അെങ്കല്  - 4,99,6  /- 
(ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് - കനാണ്  കരാഡ്) 

 
കഩയ് :  ഗഴടെെ് ഐ0റ്റി0ഐക്കു ഴാെേ0 
2  8 മുതല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഗഴടെെ് ITI  യണ്ടു ഴാെേ ടേട്ടിെങ്ങലിറാമി 

രഴര്ത്തിചൄ ഴരു.0 ഴര്ക് ്കശാപ്പ് ടേട്ടിെത്തിന് 55 3/- രൂഩയും ഐ0റ്റി0ഐ 
ടേട്ടിെത്തിന് 1  11/- രൂഩയുഭാണ് രതിഭാഷ ഴാെേ0 ൂടേ 15514/- രൂഩ 0 ഈ നിയക് ് 
രോയം ഴാെേ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 120 502 19 ഴടയ നല്േി0 അതിനു കവശം ഷര്ക് ാര്  
ഉത്തയഴിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ടപബ്രുഴയി 2 16 മുതല്  രാഫറയത്തില്  ഴാെേ 
രോതുക് ി0 ഇതനുഷയിചൃ് ഐ0റ്റി0ഐ ടേട്ടിെത്തിന് 34,375/- രൂഩയും ഴര്ക് ്  കശാപ്പിന് 
12,946/- രൂഩയുഭാണ് രതിഭാഷ ഴാെേ0 ൂടേ 47,321/- രൂഩ0 2 16 ടപബ്രുഴയി മുതല്  
ഇതനുഷയിചൄള്ള കുെിശ്ശിേ നല്േണടഭന്ന് ടേട്ടിെ ഉെഭ ൂഴവയടപ്പട്ടിട്ടു്്0 ൂടേ തുേ 
28,9 ,7 3/- രൂഩ0 ഈ ഴര്ശടത്ത ഴാെേ നല്ോനാണ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ തുേ 
ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നത്0 ഷര്ക് ാര്  അനുഭതികമാടെ ഇതുഴടയയുള്ള ഴാെേ 
നല്േിമത് തനതു പ്ില്  നിന്നാണ്0 തനതുപ്് ഇല്ലാത്തതിനാല്  കനാണ്  കരാഡ് 
ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ഉഩകമാഗിക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  

തീരുഭാനം - 1) ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് ഇതിനാമി ഉഩകമാഗിക് ാവന്നതല്ല0 
തനതുപണ്ടുഩകമാഗിചൃ് 120 5019 നു കവശമുള്ള ഴാെേ 
നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0 
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2) അടുത്ത ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം ടതാളില്  ഴകുപ്പില്  നിന്ന് 
ഴാെേയ്ക്കാമി തുേ ഴേിമിരുത്തുന്നതിന് ഐ0റ്റി0ഐ 
രി ഷിപ്പല്  നെഩെി ഷൃീേയിക് ണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരി ഇക് ായയം ഐ0െി0ഐ രി ഷി  
പ്പറിടനയും ഫന്ധടപ്പട്ട ചുഭതറക് ാടയയും അരിമിക് ണം0   

3) രോതുക് ിമ നിയക് നുഷയിചൃ ഴാെേ കുെിശ്ശിേ നല്കുന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഩയികവാധിചൃ് തീരുഭാനടഭടുക് ാ   ഩഞ്ചാ 
മത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തു.0   

 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ0യു) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 
403 ഴാഭനരോയം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1101102 21 ടറ  േത്തും ഴാഭനരോയം 
കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 2601 02 21 ടറ 2 (J) നമ്പര്  തീരുഭാനവം     
(SRG 7 9 /21 - CC /552/21) 

 

കരാ0നം: 133/22 അെങ്കല്  - 5 ,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 29,  ,   /- രൂഩ 

തനതു പ്് - 21,  ,   /- രൂഩ) 
 
കഩയ് :  കോഴിഡ് രതികയാധം - േല്ലര ഷി0എചൃ്0ഷിമില്  CFLTC രഴര്ത്തനങ്ങ്  

 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ േല്ലര ഷി0എചൃ്0ഷികമാെനുഫന്ധിചൃ് CFLTC യുടെ 

രഴര്ത്തനത്തിനാമി മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കരാജക്ടു രോയം 5 0   റക്ഷത വം രൂഩകമാലം 

ടേറഴളിചൄ0 ഇനിയും തുേ കഴ്ി ഴരും0 ഇതുഴടയയുള്ള ടേറഴിടെ ഫികേളും 

ഴയചൃറുേളും ജില്ലാ ദുയന്തനിഴായണ അകതാരിറ്റിക് ് നല്േിടമങ്കിലം CFLTC യുടെ 

രഴര്ത്തനത്തികേലള്ള ടേറഴ് രീഇംകഩ് ് ടേു. ച തയാ   േളിമില്ല എന്നരിമിചൄ0 ഈ 

തുേ രിഇംകഩ് ് ടേു. ച റബിക്കുന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക് ണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  
 

തീരുഭാനം - തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇങ്ങടന ടേറഴളിചൃതും ദുയന്ത 
നിഴായണ അകതാരിറ്റിമില്  നി.ം രീ ഇംകഩ് ് ടേു. ച 
തയാത്തതുഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  താടള ഩരയും രോയം ഩഞ്ചാമത്തു 
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
എന്നിഴര്  കവഖയിചൃ് തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് അഡീശണല്  
േീപ് ടഷക്രട്ടരിക് ് നല്േണം0 ഈ ഴിഴയം കക്രാഡീേയിചൃ് 
േീപ്  ടഷക്രട്ടരിക്കു നല്േണം0   
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ടോഴിഡ് രതികയാധ ഩയിയക്ഷത വ രഴര്ത്തനത്തിന്  2 2 -21 ഴര്ശം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ടേറഴളിചൃ ഴിസിതം ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ജില്ല തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
കഩയ് 

ടേറഴളിചൃ തുേ 
(ഴിസിതം) 

  
 
 
 

  

 

 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി/ ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4)രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 
 

404 ൂതിയപ്പള്ളി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1 011021  ടറ േത്ത്     (SRG 7 8 /21 - CC 
/518/21) 

 

കരാ0നം: 1 1/22 അെങ്കല്  - 4,  ,   /- രൂഩ 
(റ്റി0എഷ്0ഩി - 3,  ,   /- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1,  ,   /- രൂഩ) 
 

കഩയ് :  ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് (എഷ്0റ്റി) 
 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 1   ഩട്ടിേഴര്ഗ ഗുണകബാക്താക് ്ക് ് 5   റിറ്റരിടെ ഩി0ഴി0ഷി 

ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ടോടുക്കുന്നതിനാണ് കരാജക്ട്0 ഭാര്ഗകയഖമില്  ഩരയും രോയം 25 

വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കരാജക്ടില്  ഉ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്0 ഗുണകബാക്താ 

ക് ്ക് ്  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം േട്ത്താ   ബുദ്ധിമുട്ടു്്0 അതിനാല്  ഇഴര്ക് ് 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഇല്ലാടത ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0  
 

തീരുഭാനം  - ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക് ാര്ക് ാമതിനാല്  രകതയേ അനുഭതി 
നല്കു.0 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
 

405 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1201102 21 ടറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ  501102 21 ടറ J2-4800/- 15-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 
711 /21 - CC /53 /21) 
 

കരാ0നം: 1635/21 അെങ്കല്  - 15,85,557/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 

 

കഩയ് :  ഴിജമകബയി ഩദ്ധതി 2 18-19 
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എഷ്0എഷ്0എല്0ഷി, പ്ലസ്ടു ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ഩയീക്ഷത വാ ഩയിവീറനത്തിനാമി ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്ത് 2 2 -21 ഴര്ശം ഴിജമ കബയി എന്ന കരാജക്ട് ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരു.0 ഇതില്  

അദ്ധയാഩേരുടെ ഩയിവീറനത്തിടെ ബാഗഭാമി 6,58,67 /- രൂഩയുടെ അചൃെി കജാറിേ്  

േൃകട്ടശ   ഴിലിചൄ ടേു. ച0 ഇ-ടെ്ര്  മുകഖന ടേകയ്യ് രഴര്ത്തിമാണ് ഇത്0 

ടോഴിഡ് ഷാസേയയത്തിറാണ് ഇരോയം ടേയ്തടതന്നരിമിചൃിട്ടു്്0 ഇ-ടെ്രിനു 

ഩേയം േൃകട്ടശ   ടേയ്തതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതും  രിെ് ടേയ്തതിടെ 

ഫില്  തുേമാമ 6,58,67 /- രൂഩ രസ്സിനു നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതും 

ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം - ഇതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 രികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീടു ഩയിഗണിക്കുന്നതാണ്0  
   

 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 

406 തീകക് ാമി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1901102 21 ടറ േത്തും തീകക് ാമി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1601102 21 ടറ A1-1055/21 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും0    
 

കരാ0നം: 11/22 അെങ്കല്  - 3,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 

 
 

കഩയ് :  ഴിഴിധ ടൂരിേ് കഭഖറേലില്  ഷി0ഷി0റ്റി0ഴി േയാഭര സ്ഥാഩിക് ല്  
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ േിളക്    കഭഖറമില്  ടൂരി്േ്  ഴ. കഩാകുന്ന 

രകദവങ്ങളു്്0 ഇഴിടെ ഭാറിനയം നികക്ഷത വഩിക്കുന്നഴടയ േട്ത്തുന്നതിന് ഷി0ഷി0റ്റി0ഴി 

േയാഭര സ്ഥാഩിക് ാനുള്ള ഈ കരാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം - രകദവഴാഷിേ്  / സ്ഥാഩന ഉെഭേ്  എന്നിഴരുടെ 
ഷസേയണം ഉരപ്പാക് ി കഭാണിറ്റരിംഗിനാമി കഩാറീഷ് 
കേശനുഭാമി ഫന്ധിപ്പിക് ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു.0 ഷി0ഷി0റ്റി0ഴിേളുടെ ഒപ്പകരശ   & 
ടഭമിെന ഷ് ഷംഫന്ധിചൃ് ടഩാതു ഭാര്ഗ  നിര്കേവങ്ങ്  
രോരടപ്പടുഴിക് ാ   തീരുഭാനിചൄ0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (--------) ഴകുപ്പ് 
 

407 കദഴികുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക് ി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1201102 21 ടറ േത്ത്   (SRG 714 /21 - CC 
/562/21) 

 

 ഩഞ്ചാമത്തിടെ  യിബാഗം രകദവവം എകേറ്റ് കഭഖറമിറാണ്0 ൂടേയുള്ള 18 

ഴാര്ുേലില്  15 ഴാര്ുേ്  KDHP േമ്പനിയുടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള കതാട്ടങ്ങലിലം 2 

ഴാര്ുേ്  സായിഷണ്  ഭറമാലം റിഭിറ്റഡിടെ കതാട്ടങ്ങലിലഭാണ്0 എകേറ്റ് 
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കഭഖറമിടറ കരാുേ്  ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിറല്ലാത്തതിനാല്  ഇഴയുടെ 

നിര്മ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിഴയ്ക്കാമി ധനോയയ േമ്മീശ   (അെിസ്ഥാന രാനാെ്) 

ഉഩകമാഗിക് ാ   േളിയുന്നില്ല0 എകേറ്റ് ഴേ സ്ഥറത്തുള്ള കരാുേളുടെ 

നിര് മ്മാണത്തിനം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ധനോയയ േമ്മീശ   (അെിസ്ഥാന രാനാെ്) 

ഉഩകമാഗിക് ാ   അനുഭതി നല്  േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  
 

തീരുഭാനം - ടഩാതു ജനങ്ങ്ക് ് ഇത്തയം കരാുേ്  ഉഩകമാഗിക്കുന്നതിന് 
അനുഭതി നല്ോം എന്ന് എകേറ്റ് േമ്പനിയും രാനാഭഩഞ്ചാ 
മത്തും േയാര്  ഴയ്ക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു.0 ഇങ്ങടന നിര്മ്മാണം / രോനരുദ്ധായണ രഴര്ത്തി   
നെത്തുന്നത് ടഩാതുജനങ്ങ്  ഉഩകമാഗിക്കുന്ന കരാു തടന്ന 
മാടണന്ന് തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഉരപ്പു 
ഴരുകത്ത്താണ്0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (എപ്0എം) ഴകുപ്പ് 
 

 
408 ഴാഭനരോയം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ േലക്ടറുടെ  10 102 22 ടറ PLG- 5 /2 21 -22 DPL/DPO/ തിരു 
CC നമ്പര്  േത്ത്   (SRG 2 /22) 

 

 ഴാഭനരോയം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില്  ഴരുന്നതും ഴനാതിര്ത്തി  

ഩങ്കിടുന്നതുഭാമ താടളപ്പരയുന്ന ഩഞ്ചാമത്തില്   യിഩക്ഷത വം ജനങ്ങളും ോര്ശിേത്ത്തി 

ടേു. ച ഉഩജീഴനം നെത്തുന്നഴയാണ്0 ഇഴിടെ ോട്ടുഩന്നി, േയെി, കുയങ്ങു മുതറാമ 

ഴനയമൃഗങ്ങളുടെ വറയം ഉ്്0 അത് ഩയിസയിക്കുന്നതിനാമി ഴാഭനരോയം കലാക് ് 

ഩഞ്ചാമത്തും താടള ഩരയുന്ന രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 

സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് ഷംയുക്തഭാമി ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തി 

മിട്ടു്്0 ഈ തുേ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക് ് സേഭാരാനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 

ഴിവദാംവം താടള കേര്ക്കു.0 

ക്രഭ 
നം 

തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തി
ടെ കഩയ് 

കരാജക്ട് 
നമ്പര്  

കരാജക്ടിടെ കഩയ് അെങ്കല്  
തുേ 
(ഴിേഷനപ
്് -ജനരല് ) 

1 ടനല്ലനാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

22/22 കഷാലാര്  
ടപ ഷിംഗ് 

7,7 ,   /- 
രൂഩ 

2 ഩാകങ്ങാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

2/22 ഴനയമൃഗങ്ങലില്   
നിന്ന് ോര്ശിേ 
ഴിലേടല 
യക്ഷത വിക്കുന്നതിനാമി 
ഷയയകഴറി നിര്മ്മിക്കു 
ന്നതിനുള്ള കരാജക്ട്  

11,7 ,   /- 
രൂഩ 
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3 ടഩയിങ്ങഭറ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

6/22 കഷാലാര്  
ടപ ഷിംഗ് 

4,8 ,   /- 
രൂഩ 

4 ഴാഭനരോയം കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  

8 /22 കൃശിമിെങ്ങടല 
ഴനയമൃഗങ്ങലില്  
നി.ം ഷംയക്ഷത വണം0 
ടപ ഷിംഗിന് 
ഴിസിതം നല്േല്  

2,  ,   /- 
രൂഩ 

  

 കഷാലാര്  കഴറി സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത നിയക് ് അനര്ട്ട്  

ഉ്പ്പടെയുള്ള രു സ്ഥാഩനത്തിലം റബയഭല്ല0 കൂൊടത രസ്തുത രഴര്ത്തിക് ് 

ഫാധേഭാമ ഷബ്ഷിഡി നിയക് ് എത്രമാടണന്ന് ഭാര്ഗകയഖമിലം ഇല്ല0 അതിനാല്  

ഇതിടെ അംഗീകൃത നിയക്കും ഷബ്ഷിഡി നിയക്കും അരിമിചൄ നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0 

തീരുഭാനം - ഒകയാ ഴയക്തിയുകെയും സ്ഥറത്തിനു രകതയേഭാമി കഷാലാര്  
ടപ ഷിംഗ് നിര്മ്മിക് ാനാകണാ, ഴനാതിര്ത്തി ടഭാത്തഭാമി 
കഴറി നിര്മ്മിക് ാനാകണാ എ. ഴയക്തഭാക് ണം0 എത്ര 
േികറാഭീറ്റരാണ് ഇങ്ങടന ടപ ഷിംഗ് നെത്തുന്നത്, ഏതു തയം 
കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗാണ് നെത്തുന്നത്, ഇതെക് മുള്ള 
ഴിവദാംവം ഷസിതം നല്േണം0 ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് നിയക് ് നിശ്ചമിചൄ 
നല്ോ   ഴനം ഴകുപ്പ് / അടനര്ട്ടിനു നല്ോ   തീരുഭാനിചൄ0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 

409 തിരുഴനന്തരോയം നഗയഷബ 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1 01102 21,  10 102 22 എന്നീ 
തീമതിേലിടറ േത്തുേ്    (SRG 7 4 /21 - CC /547/21) 
 

1) കരാ0നം:7 /21 അെങ്കല്  - 4,34,   /- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – ജനരല് ) 
കഩയ് :  ൂറ്ര്  ഷാഗയം 

 

 ഭത്സയടത്താളിറാലിേ്ക് ് ടതാളില്  ഷഭമത്ത് രതികൂറ ഷാസേയയങ്ങ്  

ടോണ്ടു്ാോവന്ന ക്ഷത വതങ്ങ്ക്കുള്ള ഩഞ്ചേര്മ്മ/ ഭര്മ്മ ടതരാപ്പി േിേിത്സയും 

ൂകയാഗയഩയിഩാറനത്തിനും കഴ്ിയുള്ള കരാജക്ടാണ്0 ഭത്സയടതാളിറാലിേളുടെ 

ടതാളില്  ഷഭമടത്ത ഫാധിക് ാടത കരാജക്ടു നെപ്പാക് ാ   ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി 

ടതരാപ്പിേിടന നിമഭിക് ാനുള്ളതാണ് കരാജക്ട്0 േളിഞ്ഞഴര്ശം നെപ്പാക് ിമ ഈ 

കരാജക്ട് ഈ ഴര്ശവം തുെയാ   ഉകേവിക്കു.0 ഇതിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0  
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തീരുഭാനം - നിമഭനം ഷംഫന്ധിചൃ് നിറഴിടറ ഭാനദണ്ഡം രോയം 
ടതരാപ്പിേിടന നിമഭിക് ാനുള്ള നെഩെി ഷൃീേയിക് ണടഭന്ന 
നിര്കേവകത്താടെ അനുഭതി നല്കു.0 ഈ കഷഴനം ഷര്ക് ാര്  
ൂയുര്കഴദ ൂശുഩത്രി യുഭാമി കേര്. കഴണം നല്കേ്ത്0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഷി) ഴകുപ്പ് 

2) കരാ0നം:73/22 അെങ്കല്  - 11,76, 4 /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്) 

 

കഩയ് :  ഷാര്ക് ് ടഭാസഫല്  
 

 നഗയഷബാ ഩയിധിമിലള്ള കസ്പാര്്ഷ് കസാേലേലികറയും, ഗഴണ്ടഭെ് 

എയ്ക്ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറയും കസ്പാര്്ഷില്  ൂക്ടീഴാമ ഴിദയാര്ഥിേ്ക് ് ഉ്ാകുന്ന 

ഩരുക്കുേ്ക് ്  േിേിത്സ നല്കുന്നതിന് ടഭാസഫല്  േിേിത്സാ ഷംഴിധാനഭാണ് 

ഷാര്ക് ്  ടഭാസഫല്  എന്ന കരാജക്ട്0 ഇതിനാമി രു ടസ്പശയറിേ് ടഭഡിക് ല്  

ഒപീഷടര നിമഭിക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - കമാഗയതയുള്ള കസ്പാര്്ഷ് കഡാക്ടര്ഭാരുടെ കഷഴനം റബയഭാക്  

ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.0 കഡാക്ടര്ഭാ 

ടയ നിമഭിക്കുന്നതിന് നിറഴിലള്ള ഭാനദണ്ഡം ഩാറികക് ് 

താണ്0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

401  തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 2901202 21 ടറ േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 1901102 21 ടറ 4(18)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 892 /21) 

 

 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം 2 19-2  

മുതല്  നല്കു.്്0 ൂവൃാഷ് എന്ന കഩയിറില്  രു ഭാഷം 45  /- രൂഩ ഴീതം 

ഫന്ധടപ്പട്ട ൂശുഩത്രിക് ാണ് നല്കുന്നത്0 ഈ നിയക് ില്  തടന്ന തുെര്.ം  

നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

 

തീരുഭാനം: - ഭ വീട തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നല്കുന്നതു കഩാടറ 
രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4   /- രൂഩ ഫന്ധടപ്പട്ട ൂശുഩത്രി 
മുകഖന നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0 ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതിന് എഷ്0ഷി, എഷ്0റ്റി, ഫി0ഩി0എല്  ഭത്സയടതാളി 
റാലി കുടുംഫത്തിനു മു ഗണന നല്കേ്താണ്0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4011 ോരുക്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോരുക്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തു രഷിഡെിടെ 2401102 21 ടറ േത്ത്    (SRG 11 /22) 
 

കരാ0നം: 53/22 അെങ്കല്  - 12,  ,   /- രൂഩ 

(ടഭമിെ ഷ് രാനാെ് – കനാണ്  കരാഡ്) 
 

കഩയ് :  ഡമാറിഷിഷ് റ്ണിറ്റ് - ഷി0എചൃ്0ഷി മൂലിമാര്  
 

 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളിലള്ള മൂലിമാര്  ഷി0എചൃ്0ഷി മില്  രു 

ഡമാറിഷിഷ് കേന്ദ്രം ൂയംബിക്കുന്നിനുള്ള രഴര്ത്തനം പൂര്ത്തീേയിചൃിട്ടു്്0 ഈ 

കേന്ദ്രത്തിടെ രഴര്ത്തനത്തിനാഴവയഭാമി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 120   റക്ഷത വം രൂഩയും 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള 7 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  20   റക്ഷത വം രൂഩയും 

ഴേമിരുത്തി കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ഈ തുേ ഷി0എചൃ്0ഷിമിടറ ടഭഡിക് ല്  

ഒപീഷര്ക് ് സേഭാരി റ്ണിറ്റിടെ രഴര്ത്തനം മുെക് ം കൂൊടത മുകന്നാട്ടു 

ടോണ്ടുകഩാോ   ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള 7 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ ടഭഡിക് ല്  

ഒപീഷര്ക് ് സേഭാരാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

തീരുഭാനം: - 1) ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് ധനഴകുപ്പു ഇരക് ിമിയിക്കുന്ന ഭാനദണ്ഡ 
രോയം തുേ സേഭാരി ടേറഴളിക് ാ   അനുഭതി നല്കു.0 

2) കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ്  
ഴിസിതം ഷി0എചൃ്0ഷി ക് ് ൂഴവയഭാമ ഉഩേയണങ്ങ് / 
ഷാഭരാനിേ്, ടേട്ടിെത്തിടറ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുെങ്ങിമഴകക്  
ഉഩകമാഗിക് ാവ എന്ന് നിര്കേവിക്കു.0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4012 ടതങ്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801202 21 ടറ േത്തും ടതങ്കയ 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 240110 2 21 ടറ 11(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം    
(SRG 5 /22- CC /688/21) 
 

കരാ0നം: 235/22 അെങ്കല്  - 3 ,  ,   /- രൂഩ 
(ഷി0എപ്0ഷി ടഫയ്ക്ഷിേ് രാനാെ്) 

 
 

കഩയ് :  ഩി0എചൃ്0ഷി ടേട്ടിെത്തിന് ഴിസിതം നല്േല്  

 ടതങ്കയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് ടേട്ടിെം ഩണിമാ   

ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി ൂടേ ടേറഴ് 14 089 റക്ഷത വം രൂഩമാകും0 ഇതിനാമി 11 089 

റക്ഷത വം രൂഩ NHM അനുഴദിചൃിട്ടു്്0 കവശിക്കുന്ന തുേമാമ 3 0   റക്ഷത വം രൂഩ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിട്ടു്്0 ഈ തുേകൂെി NHM- ന് സേഭാരി രഴര്ത്തി 

NHM മുകഖന നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
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തീരുഭാനം: - ധനോയയഴകുപ്പിടെ രതിനിധി അരിമിചൃതിടെ അെിസ്ഥാന 
ത്തില്  ധനോയയ ഴകുപ്പിടെ ഷമ്മതം കനൊ   തീരുഭാനിചൄ0 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4013 തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2901202 21 ടറ േത്തുേലം (2 എണ്ണം) 
അങ്കഭാറി കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1 01102 21 ടറ ഫി-66/21-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും അനുഫന്ധകയഖേളും   (SRG 6 /22 - CC /497/21 േത്തും) 
 

കരാ0നം: 168/22 അെങ്കല്  - 8,5 ,   /- രൂഩ 
(കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം - 8,  ,   /- രൂഩ 

തനത് പ്് - 5 ,   /-) 
  

കഩയ് :  ൂംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  
 

തുരവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ   

ഉകേവിക്കു.0 രധാന ഴിസിതം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തികെതാണ്0 ൂംബുറ ഷ്  

ഴാങ്ങാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 ഇതിടെ ൂഴര്ത്തന ടേറഴ് (ഇന്ധനം, 
സൈഴറുടെ കഴതനം, ടഭമിെന ഷ്) തുെങ്ങിമഴ 
ഩി0എചൃ്0ഷി / എചൃ്0 എം0ഷി യുടെ ഷൃന്തം ഴരുഭാനത്തില്  നി 
. ഴസിക് ണം0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4014 രോതുകക് ാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട കുടുംഫങ്ങലിടറ ടഩണ്ഭക് ്ക് ് ഴിഴാസ 

ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് കരാജക്ട് 2 21-22 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില്  

ഉ്ടപ്പടുത്തിമിരു.0 അഞ്ച് ഗുണകബാക്താക് ടല േട്ത്തുേയും അഴര്ക് ് ഴിഴാസ 

ഷസാമഭാമി 75,   /- രൂഩ ഴീതം നല്കുേയും ടേു. ച0 എന്നാല്  അഫദ്ധഴവാല്  

അര്സതമില്ലാത്ത രു കുടുംഫത്തിനും ധനഷസാമം നല്േി0 ഩിന്നീെ് ഈ തുേ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  തിയിടേ അെചൄ0 ഈ തുേ ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്  തടന്നയുള്ള 

അര് സതയുള്ള ഭടറ്റാരു ഗുണകബാക്താഴിനു നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 ഩട്ടിേജാതി ഴകുപ്പ് നല്കുന്ന 
ഷസാമത്തിടെ ഡൂപ്ലികക് ശൻ ൂോ   ഩാെില്ല എന്ന് ഉരപ്പു 
ഴരുത്തണം0  

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
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4015 ൂയുശ് ഭിശ   
കദവീമ ൂയുശ് ഭിശ   കേറ്റ് ഡമരക്ടറുടെ  30 902 21 ടറ NAM/ADMIN/1143/2019/ 

SPMSU നമ്പര്  േത്ത്0  (SRG 732 /19 – LSGD – DB2/159/2021 – LSGD) 
 

കേന്ദ്രഷര്ക് ാര്  കദവീമ ൂയുശ് ഭിശനിലൂടെ 12,5   Ayush Health Welfare 

Centre (HWC) സ്ഥാഩിക് ാ   ഉകേവിക്കു.0 കേയലത്തില്  6   (HWC) സ്ഥാഩിക് ാനാണ് 

റക്ഷത വയഭിട്ടിയിക്കുന്നത്0 ൂയുര്കഴദ, കസാഭികമാ ഡിടസ്പ ഷരിേലാണ് Ayush HWC 

ൂമി ഭാ വീടന്നത്0 ഗര്ണിേലാമ ത്രീകീേളുടെ ൂകയാഗയ ഩയിഩാറനം അതുഴളി സുഖ 

രഷഴം, കുട്ടിേളുടെ ൂകയാഗയം, ത്ദ്ധരുടെ ഩയിഩാറനം (ൂകയാഗയമുള്ള ഴാര്ദ്ധേയം) 

ഇഴമാണ് രധാന റക്ഷത വയങ്ങലാമി ചൂ്ിോണിചൃിയിക്കുന്നത്0 തകേവബയണ  സ്ഥാഩന 

ങ്ങ്  മുകഖനമാണ് ഇത് നെപ്പാക് ാനുകേവിക്കുന്നത്0 ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമവം ഭനുശയ 

ഴിബഴവം കേന്ദ്രഷര്ക് ാര്  നല്കും0 ഈ ഩദ്ധതിമില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 

ഩങ്കാലിത്തം ഉരപ്പാക് ണടഭന്ന ൂഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  

തീരുഭാനം: - തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇതിനാഴവയഭാമ ഩങ്കാലിത്തം 
ഉരപ്പാക് ണടഭ. നിര്കേവിക്കു.0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4016 The Regional Agro Industrial Development Co-operative of Kerala Ltd. (RAIDCO)  

ടരയ്ക്കഡോ ടേമര്ഭാടെ  20 602 21 ടറ CM/01/2021-22 നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 
9/2 22- DB4/117/2 21-LSGD)  

 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള ടേട്ടിെങ്ങലില്  

കഷാലാര്  ഩാനലേ്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 2041 കോെി രൂഩയുടെ രഴര്ത്തിേ്  KSEB 

190 202 19 ല്  ടരയ്ക്കഡോടമ ഏല്പിചൃിരു.0 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് KSEB ടമ ഏല്പിചൃ 

രഴര്ത്തിമാണ് ഇത്0 േയാര്  രോയമുള്ള ോറഩയിധിക് േം തീര്ക് ാ   േളിമാത്ത 

തിനാല്  മൂ.ഭാഷടത്ത അധിേഷഭമം ടരയ്ക്കഡോ കോദിചൄടഴങ്കിലം KSEB ഷഭമം 

നീട്ടി നല്േിമില്ല0 തുെര്ന്ന് KSEB ഴര്ക് ് ഒര്ഡര്  ടെര്ഭികനറ്റ് ടേു. ച0 ഇതിടെ 

പറഭാമി ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഗയായെിമാമി േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഷസേയണ ഫാങ്ക് 

അനുഴദിചൄ തന്ന 24016 റക്ഷത വം രൂഩയുടെ ഫാങ്ക് ഗയായെി ഩറിവ ഷസിതം 

ഈൊക്കുന്നതിന് KSEB ഷംസ്ഥാന ഷസേയണ ഫാങ്ക്, േണ്ണൂര്  വാഖകമാെ് 

ൂഴവയടപ്പട്ടിട്ടു്്0 ഇങ്ങടന ഩിള ഈൊക്കുന്നതില്  നിന്ന് ളിഴാക് ണടഭന്ന് RAIDCO 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് േത്ത് നല്േി0 അനുഭതിക് ാമി ഇത് ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്ത് തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പിനു നല്േിമിയിക്കുേമാണ്0 RAIDCO 

ഷാമ്പത്തിേ രതിഷന്ധി കനയിടുന്ന ഈ ഷഭമത്ത് ഫാങ്ക് ഗയായ്ി തുേ 

ഈൊക്കുന്നത് ളിഴാക് ണടഭന്ന ൂഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്0 
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തീരുഭാനം: - ൂഴവയം  കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണികക് ്തി 
ടല്ല. തീരുഭാനിചൄ0 ഇതികേല്  KSEB യും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും 
കേര്ന്ന് ഉേിതഭാമ തീരുഭാനടഭടുക് ാ   നിര്കേവിക്കു.0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4017 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 3 01202 21 ടറ േത്തും ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക് ് 
ഩഞ്ചാത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1 01102 21 ടറ C-39/2021 ടറ േത്തും ഉള്ളെക് ം 
ടേയ്തിയിക്കുന്ന KWA എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ കേറ്റ്ടഭറു കം     
 

1) കരാ0നം:187/21 അെങ്കല്  - 13,74,   /- രൂഩ 
(എഷ്0ഷി0ഩി) 

 

കഩയ് :  ടതലിനീര്  ഩട്ടിേജാതി ഴീടുേലികറക് ് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതി – േെമ്പളിരോരം 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

2) കരാ0നം:195/21 അെങ്കല്  - 7,37,   /- രൂഩ 
(എഷ്0ഷി0ഩി) 

 

കഩയ് :  ടതലിനീര്  - ഴിഴിധ ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലില്  കുെിടഴള്ളടഭത്തിക് ല്  
 

 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  കരാജക്ടുേലില്  ഩരയുന്ന തുേ KWA യുടെ  എേികഭ വീട രോയം 

തയ്യാരാക് ിമതാണ്0 ഇത് KWA മില്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേു. ച0 എന്നാല്  എേികഭറ്റ് 

നിയക് ില്  ഭാറ്റം ഴന്നതിനാല്  അധിേ തുേ അെയ്ക്കാ   KWA ൂഴവയടപ്പട്ടിട്ടു്്0 കരാനം0 

187/21 ന് 6,41,   /- രൂഩയും കരാ0നം0 195/21 ന് 4,13   /- രൂഩയും ൂണ് അധിേഭാമി 

അെയ്ക്കക് ്ത്0 

 2 19-2 , 2 2 -21 ഴര്ശങ്ങലില്  ഴിഴിധ രഴര്ത്തിേ്ക് ാമി (1  രഴര്ത്തിേ് ) 

KWA – ക് ് തുേ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തിരു.0 ഇഴ പൂര്ത്തീേയിചൄ0 ഈ 1  രത്ത്തിേലില്  

നിന്ന് ഭിചൃഭാമി 15,29,994/- രൂഩയു്്0 ഫാക് ി ഴന്ന ഈ തുേമില്  നിന്ന് മുേലില്  

ഩരഞ്ഞ തുേ അെയ്ക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - തുേ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തത് KWA – നല്േിമ എേികഭ വീട 
രോയഭാകണാ എ. ഴയക്തഭാക് ണം0 KWA യും കലാക്കു 
ഩഞ്ചാമത്തും തമ്മില്  േയാരികറര്ടപ്പട്ടിരുകന്നാ എ.ം എന്തു 
ടോ്ാണ് അധിേ തുേ കോദിക്കുന്നടത.ം ഴയക്തഭാക് ി 
നല്േണം0 പ്പം ഈ രത്ത്തി ജറജീഴ   ഩദ്ധതിമില്  
ഉ്ടപ്പടുത്തി ടേയ്യാനുള്ള ഷാധയതയും ഩയികവാധിക് ണം0 
ഇഴടമാടക്  ഴയക്തഭാക് ി നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩയിഗണിക്കുന്ന 
താണ്0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4018 റ്റപ്പാറം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1201102 21 ടറ േത്തും റ്റപ്പാറം കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 2701 02 21 ടറ 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം (SRG 

722/21 – CC /524/21) 
 

കരാ0നം: 5/22 അെങ്കല്  - 8,29,880/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് –എഷ്0ഷി0ഩി) 
 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി കോലനിേലില്  ഷാമാഹ്ന ഩഠന കേന്ദ്രം 
 

 ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലിടറ ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ഩഠനനിറഴായം ടഭചൃടപ്പടുത്തു 

ന്നതിനു കഴ്ിമാണ് കരാജക്ട്0 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഩകത്താ അതില്  

കൂടുതകറാ ഴിദയാര്ഥിേളുള്ള 32 ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലില്  ഩയിവീറനം റബിചൃ 

െൂട്ടര്ഭാരുടെ ഷസാമകത്താടെ ഩഠനാനുഫന്ധ രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്താനാണ് 

റക്ഷത വയം0 രു െൂട്ടര്ക് ് രതിഭാഷം 5   /- രൂഩ ഒണകരരിമം നല്കു.0 ഇതിനാമി 

ൂടേ 7,68,   /- രൂഩ ടേറഴളിക്കു.0 61,88 /- രൂഩ േറാ ഷംസ്കായിേ 

ഩയിഩാെിേ്ക് ാമി ഭാറ്റി ഴയ്ക്കു.0 ഈ കരാജക്ട് നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 എഴിടെ ഴചൃാണ് ഩയിവീറനം 
നല്കുന്നടതന്ന് കരാജക്ടില്  ഴയക്തഭാക് ണം0 എഷ്0ഷി 
കോലനിേലില്  ഴചൄ തടന്നമാണ് ഩയിവീറനം നല്കുന്ന 
ടതങ്കില്  സഴദഗ്ദ്ധയമുള്ള എഷ്0ഷി ഴിബാഗത്തിടറ െൂട്ടര്ഭാര്  
ഉട്ങ്കില്  അഴടയയും ഩയിഗണികക് ്താണ്0 ഗുണഩയ 
ഭാമ ഩയിവീറനഭാണ് നല്കുന്നടതന്ന് ഉരപ്പാക് ണം0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4019 ഭല്ലപ്പള്ളി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2201102 21 ടറ േത്തും ഭല്ലപ്പള്ളി കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1601102 21 ടറ B-54 / 2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 

759/21 – CC /582/21) 
 

 ഭല്ലപ്പള്ളി താലൂക് ് ൂശുഩത്രിമില്  നി.ം രു കഡാക്ടറുകെയും 2 ോപ് 
കനഴ്സുഭാകയയും ഴര്ക് ിംഗ് അകരജ്ടഭെ് ഴയഴസ്ഥമില്  ഭ വീട ൂശുഩത്രിമികറക് ് ഭാറ്റി 
നിമഭിചൄ0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  1 കഡാക്ടര് , 1 കഡറ്റാ എ ട്ടൃി ഒപ്പകരറ്റര് , 2 ക്ീനിംഗ് 
ോപ് എന്നിഴടയ ദിഴഷ കഴതനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭനം നെത്താനും ഇഴര്ക്കുള്ള 
കഴതനം ഴിേഷന പ്് / തനത് പ്ില്  നി.ം നല്ോനും അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിചൃ്0 

 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 ൂകയാഗയ ഴകുപ്പ് ഉേിത നെഩെി 
ഷൃീേയിക് ണം0 

 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
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402  ഇടുക് ി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക് ി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2601102 21 ടറ േത്തും ഇടുക് ി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 240 902 21 ടറ 3(1)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 774/21 – CC 

/581/21) 

 

ഩീരുകഭെ് ഴ്ിടപ്പയിമാര്, മൂന്നാര്, കദഴികുലം തുെങ്ങിമ എകേറ്റ് കഭഖറേലില്  
ജനങ്ങ്  ഉഩകമാഗിക്കുന്ന ടഩാതു കരാുേ്  ധായാലം ഉ്്0 കതാട്ടം കഭഖറമിടറ 
ഭിക്  കരാുേളും 6 ഭീറ്റരില്  താടളമാണ്0 ഈ കരാുേളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി 
ഏടറ്റടുത്ത് നെത്താ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 

   
 

തീരുഭാനം:- 
- 

അനുഭതി നിയഷിചൄ0 6 ഭീറ്റരില്  കുരഴ് ഴീതിയുള്ള കരാുേ്  
ജില്ല ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിട്ട് ഏടറ്റടുകക് ്തില്ല എ. നിര്കേവി 
ക്കു.0 എന്നാല്  ഫന്ധടപ്പട്ട രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക് ് തുേ 
സേഭാരി കരാഡ് നിര്മ്മാണം/അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താവ 
ന്നതാണ്0 ഈ എകേറ്റ് കരാുേ്  ടഩാതുജനങ്ങളുടെ 
ൂഴവയത്തിന് തുര. നല്കും എന്ന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനവം എകേറ്റ് ഉെഭേളുഭാമി േയാര്  ഴയ്ക്കക് ്താണ്0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
4021 ഩട്ടണക് ാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ൂറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 3 01102 21 ടറ േത്തും ഩട്ടണക് ാെ് 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  801102 21 ടറ C3 – 123/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും0  

(SRG 796/21 – CC /575/21) 
 

കരാ0നം: 213/22 അെങ്കല്  - 2,  ,   /- രൂഩ 

(തനതു പ്് – 1,42, 66/- രൂഩ 

ഴിേഷനപ്് – 57,934/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  ഉദമ കഴാലി രാനയ്ിന് സററ്റ് സ്ഥാഩിക് ല്  - ഴാര്ഡ് 13 
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഩതിമൂന്നാം ഴാര്ഡിടറ ഷൃോയയ ക്ബിനിടെ ഴേ ഉദമ 

കഴാലി രാനയ്ിന് സററ്റ് സ്ഥാഩിക് ാനാണ് കരാജക്ട്0 എഴുഩത്തി അഞ്ചു ഴര്ശകത്താലം 

ഩളക് മുള്ള ഈ ക്ബിനിടറ ഩറരും രവസ്തരും അഴയില്  ഩറര്ക്കും േലിക് ാടയന്ന 

നിറമില്  ഷര്ക് ാര്  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കജാറിയും റബിചൃിട്ടു്്0 കുട്ടിേ്ക് ് ഇഴിടെ 

ഩയിവീറനം നല്കു.്്0 ഇഴിടെ സററ്റ് സ്ഥാഩിക് ാനുള്ള കരാജക്ട് നെപ്പാക് ാ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - ക്ബിന് ൂമതിനാലം ടഩാതുജനങ്ങ്ക് ്  രകമാജനടപ്പടും 
എന്നതുകൂെി ഩയിഗണിചൃ് സഴദുതി ോര്ജ്ജ് ക്ബിന് ഴസിക്  
ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ രകതയേ അനുഭതി നല്കു.0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
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4022 ഭായായിക്കുലം ഷയത്ത് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ൂറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 3 01102 21 ടറ േത്ത് (SRG 798/21 – CC 
/59 /21) 
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴേ  ശ്മവാനത്തില്  ഗയാഷിപമര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനാമി  

2 13-14 ല്  രു കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു.0 ക്രിഭികറ്റാരിമം ടേട്ടിെം, ഗയാഷ് ചൂല 

രഴര്ത്തിപ്പിക് ാനുള്ള അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങ്  ഉ്ടപ്പടെ ടെ്ര്  നെഩെിമിലൂടെ 

കോേ് കപാര്ഡിടനമാണ് ഏല്പിചൃത്0 ൂടേ എേികഭറ്റ് തുേ 39,55,   /- രൂഩ0 

നിര്മ്മാണ രോകയാഗതിമനുഷയിചൃ് മൂ. ഗുക് ലാമി 22,82,   /- രൂഩ കോേ് 

കപാര്ഡിന് നല്േി0 ടേട്ടിെംഩണി 9  വതഭാനം പൂര്ത്തീേയിചൄ0 ഭറിനീേയണ 

നിമന്ത്രണ കഫാര്ഡിടെ നഴീേയിചൃ ടസ്പഷിപികക് ശ   രോയം എേികഭ വീട 

രോതുക് ണടഭ.ം രോതുക് ിമ എേികഭറ്റ് 55,8 ,   /- രൂഩമാടണ.ം കോേ് കപാര്ഡ് 

അരിമിചൃിട്ടു്്0 സ്പില്  ഒഴരാമി ഇകപ്പാ്  ഈ കരാജക്ട് ഉ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല0 കോേ് 

കപാര് ഡിനു നല്േിമ തുേ കുരചൃ് രോതുക് ിമ എേികഭ വീട രോയം ഫാക് ി തുേമാമ 

32,98,   /- രൂഩ കൂെി ഉ്ടപ്പടുത്തി കരാജക്ട് സ്പില്  ഒഴരാമി എടുക് ാ   അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 ഇതിനാമി ഷി0എപ്0ഷി സറ്റഡ് രാനാെ് 

ഉ്ടപ്പടുത്താനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 
 

 

തീരുഭാനം: - ഏഴു ഴര്ശത്തിറധിേം ോറതാഭഷമു്ാമിട്ടു്് എന്ന് 
കമാഗം നിയീക്ഷത വിചൄ0 എരാനിടഭെ് ോറാഴധി, ഇതുഴടയ നെന്ന 
നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തിേ്, അഴ ഏത് ഴര്ശഭാണ് നെത്തിമത് 
തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമം 
ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി0 രികപ്പാര്ട്ടി 
ടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു ഩയിഗണിക്കുന്നതാണ്0  

 

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

4023 ടേങ്ങന്നൂര്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ൂറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 3 01102 21 ടറ േത്തും ടേങ്ങന്നൂര്  കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 18011021 ടറ D-1320/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും കലാക്കു 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  70 9021 ടറ 2(7)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  

(SRG 799/21 – CC /596/21) 
 

കരാ0നം: 77/22 അെങ്കല്  - 27, 3,329/- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് –കനാണ്  കരാഡ്) 
 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷ് ടേട്ടിെം രോനരുദ്ധായണ രത്ത്തിേ്  
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷ് ടേട്ടിെം 59 ഴര്ശടത്ത ഩളക് മുള്ളതാടണ.ം 

ജീര്ണ്ണാഴസ്ഥമിലള്ളതാടണ.ം അരിമിചൃിട്ടു്്0 ഈ ടേട്ടിെം ടഩാലിചൄ ഭാറ്റി രോതിമ 
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ടേട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാറു കഩകമാഗിചൃ് കരാജക്ട് 

തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ടേട്ടിെം രോനരുദ്ധായണം എന്നാണ് കരാജക്ടിടെ കഩയ് എങ്കിലം 

രോതിമ ടേട്ടിെഭാണ് നിര്മ്മിക് ാനുകേവിക്കുന്നത്0 ഇതിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 രോതിമ ടേട്ടിെം ഩണിയുന്നതിന് 
കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ്  രാനാറു കഩകമാഗിക് ാവന്നതല്ല0  
അനുഴദനീമഭാമ ഭ വീട ഴിസിതം ഉഩകമാഗിക് ാ   നിര്കേവി 
ക്കു.0        

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4024 താഭയകശ്ശയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  201202 21 ടറ േത്തും താഭയകശ്ശയി 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ  801102 21 ടറ B2 – 9631/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

(SRG 8 4/21 – CC /542/21) 
 

കരാ0നം: 239/22 അെങ്കല്  - 1 ,  ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 
 

കഩയ് :  ഩളമ ോെിടറ കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സില്  ഡിജിറ്റല്  കറണിംഗ് കസ്പഷ് 
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩളമ ഫഷ് ോെ് കോംപ്ലക്സില്  ഐ0െി, ഡിജിറ്റല്  
സ്കില്ഷ്, രികഭാര്ട്ട് ഴര്ക് ് എന്നീ കഭഖറേലില്  ടതാളിലേലില്  ഏര്ടപ്പട്ടു ഴരുഭാനം 
കനടുന്നതിനാമി യുഴജനങ്ങ്ക് ് ഩശ്ചാത്തറ ഷയേയയം രുക്കുന്നതിനായുള്ള കരാജക്ട് 
നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 
 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 ൂദയഘട്ട ടേറഴ് 1503  റക്ഷത വം 
രൂഩമാടണന്നാണ് എേികഭറ്റില്  ഩരഞ്ഞിയിക്കുന്നത്0 ഇതനു 
ഷയിചൃ് കരാജക്ടു നെപ്പാക് ണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 ഈ 
ടഷെരിടെ നെത്തിപ്പ് ഷംഫന്ധിചൃ് ഴയക്തഭാമ രൂഩകയഖമ  
തയ്യാരാകക് ്താണ്0  

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4025 ഭാെപ്പള്ളി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  401202 21 ടറ േത്ത് (SRG 8 7/21 – CC 
/635/21) 
 

കരാ0നം: 1 /22 അെങ്കല്  - 12,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്്- ജനരല് ) 

 

കഩയ് :  ഩാെകവഖയങ്ങ്ക് ് ൂക്സില്  കലാ ഩമ്പ് 
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 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഴാളപ്പള്ളി, ഴാേത്താനം രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുേലിടറ ഩാെകവഖയങ്ങലില്  ടഩട്ടി ഩരയ്ക്കു ഩേയം ൂക്സില്  കലാഩമ്പ് സ്ഥാഩിക്കു 
ന്നതിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
   

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0    
 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4026 േക് ിട്ടപ്പാര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  401202 21 ടറ േത്തും േക് ിട്ടപ്പാര 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1201102 21 ടറ SC1-593/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG 

811/21 – CC /594/21) 
 

കരാ0നം: 12/22 അെങ്കല്  - 11,25,   /- രൂഩ 
(എഷ്0ഷി0ഩി) 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിഴാസ ധനഷസാമം 
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പട്ട ശ്രീ0 ഫാറ , രോലിമാല്  ഭീത്ത   എന്ന ൂളുടെ 
ഭേലാമ ശ്രീഭതി0 ശീഫ എം0ഴിയുടെ ഴിഴാസ ധനഷസാമത്തിന് അകഩക്ഷത വ 
നല്േിമിരു.0 അകഩക്ഷത വകമാടൊപ്പം നല്േിമ ഴരുഭാന ഷര്ട്ടിപിക്  വീട രോയം 
ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 36,   /- രൂഩമാണ്0 എന്നാല്  ഴിഴാസ ഷഭമത്ത് ശ്രീഭതി ശീഫ 
എം0ഴിക് ് (ഴധു) ഷര്ക് ാര്  ഷര്വീഷില്  ഴികല്ലജ് എക്േ ശ   ഒപീഷരാമി കജാറി 
ഉ്ാമിരു.0 അകഩക്ഷത വ   അര്ബുദകയാഗിമാണ് എന്നതിനാല്  ഴരുഭാന ഩയിധി 
ഩയിഗണിക് ാടത ഇഴര്ക് ് ഴിഴാസ ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 
 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
4027 ടോടുഴള്ളി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 

കോളികക് ാടു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  401202 21 ടറ േത്ത് (SRG 812/21 – CC 
/6  /2 21) 
കരാ0നം: 433/21 അെങ്കല്  - 1 ,  ,   /- രൂഩ 

(ഷി0എപ്0ഷി സറ്റഡ് രാനാെ്) 
 

 

കഩയ് :  ഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
 

 നഗയഷബമില്  ശുേീേയണ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ രഴര്ത്തനങ്ങ്ക് ാമി 
രകതയേം രൂഩ േല്പ്പന ടേയ്ത ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനാമി അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്0  
   

തീരുഭാനം: - രകതയേം രൂഩേല്പന ടേയ്ത ഴാസനഭാേണം എന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.0  
  

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4028 ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 2 01102 21 ടറ േത്തും 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 1801202 21 ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ ഭിനിറ്റ്സും 
(ഖണ്ഡിേ 4032)   
 

കരാ0നം: 74/22 അെങ്കല്  - 1 ,  ,   /- രൂഩ 

(ഷി0എപ്0ഷി ടഫമിഷിേ് രാനാെ് – 5,  ,   /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 5,  ,   /- ) 
 

 

കഩയ് :  ഭാരകഞ്ചയി ഡമാറിഷിഷ് റ്ണിറ്റിടെ ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറ്റിക് ് ഷര്ക് ാര്  
അനുഭതികമാടെ തുേ സേഭാരല് 0 
 

 ഭാരകഞ്ചയി ഩി0എചൃ്0ഷിമില്  ഡമാറിഷിഷിന് ടഷെര്  രഴര്ത്തിക്കു.്്0 

ഇതിടെ രഴര്ത്തനം ഴിരോറീേയിക് ാ   ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

1 0   റക്ഷത വം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്0 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩയിധിമിടറ 5 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  50   റക്ഷത വം രൂഩ ഴീതം ഴേമിരുത്തിമിട്ടു്്0 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇങ്ങടന ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്ന തുേ കലാക് ് 

ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെ് അദ്ധയക്ഷത വനാമ ഭാരകഞ്ചയി രീനല്  ഡമാറിഷിഷ് ടഷെര്   

ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറ്റിയുടെ അക് യ്ികറക് ് ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാ   അനുഭതി 

ൂഴവയടപ്പട്ടിരു.0 ഇത് 1801202 21 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിചൄ 

ടഴങ്കിലം ഭാരകഞ്ചയി ഩി0എചൃ്0ഷി ടഭഡിക് ല്  ഒപീഷറുടെ ടസ്പശയല്  റ്റി0എഷ്0ഫി 

അക് യ്ികറക് ് ഡികപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാനാണ് അനുഭതി നല്േിമത്0  

 ടഷെരിടെ രഴര്ത്തനം സുഗഭഭാമി നെത്തുന്നതിന് ഭാരകഞ്ചയി ഩി0എചൃ്0ഷി 

ടഭഡിക് ല്  ഒപീഷര്ക്കു ഩേയം ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക് ് ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ 

ടഭഡിക് ല്  ഒപീഷടര നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാക് ാനും ഷി0എചൃ്0ഷി ടഭഡിക് ല്  

ഒപീഷറുടെ ടസ്പശയല്  റ്റി0എഷ്0ഫി അക് യ്ില്  തുേ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാനും 

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടറ മുഴുഴ   തകേവബയണസ്ഥാഩ 

നങ്ങളുടെ കൂെി ഩങ്കാലിത്തം ഉള്ളതാേമാല്  രാനാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കൂെി അനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു.0 തുേ സേഭാറുന്നതു  ഷംഫന്ധിചൃ് 
ധനഴകുപ്പിടെ ഉത്തയഴിടറ നിഫന്ധനേ്  ഩാറികക് ് 
താണ്0           

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4029 മുക് ം  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
മുക് ം മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  40 102 22 ടറ േത്ത്  (SRG 34/2 22  
 

കരാ0നം: 15/22 അെങ്കല്  - 8 ,   /- രൂഩ 

(തനത് പ്് – 5 ,   /- രൂഩ  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 3 ,   /- രൂഩ) 

 

കഩയ് :  സജഴ േീെനാവിനി 
 

 ഩചൃക് രി കൃശിക് ാഴവയഭാമ സജഴ േീെനാവിനി ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില്  കരാജക്ട് ഉ്്0 ഇകത കരാജക്ടില്  ഉ്ടപ്പടുത്തി ോട്ടുഩന്നിടമ 
അേ വീടന്നതിന് കഫാരപ്പ് നല്കുന്നതിനു കൂെി (100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ) 
അനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
  
തീരുഭാനം: - 75 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഇതു നല്ോ   അനുഭതി 

നല്കു.0           

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഷി) ഴകുപ്പ് 
 
 

403  കേര്പ്പു രാനാഭഩഞ്ചാമതത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  601202 21 ടറ േത്ത്   (SRG 814/2 21 – CC 
/634/2 21) 
 

കരാ0നം: 16/22 അെങ്കല്  - 11,17,16 /- രൂഩ 

(എഷ്0ഷി0ഩി – 1 ,89,16 /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 28,   /- രൂഩ ) 
 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക് ് റാഩ് കൊഩ്  
 
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക് ് റാക ാഩ് നല്കുന്ന കരാജക്ടില്  താടള ഩരയുന്ന 

യണ്ടുകഩര്  റാഩ് കൊഩിനാമി അകഩക്ഷത വ നല്േിമിട്ടു്്0  

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കഩയ്, ഴിറാഷം ഩഠിക്കുന്ന കോ് ്, സ്ഥാഩനം 

1 ജിതി  0 ഩി 
S/o ദാഷ , ഩാറയ്ക്കല്  ഴീെ് 

ടെക്നീശയ , ടഭഡിക് ല്  
ഇറകക്രാണിക്സ്  
(Govt. ITI, ോറക്കുെി) 

2 ഷാന്ദ്ര0 റ്റി0എഷ്0 
D/o ഷകന്താശ്0 റ്റി0ടേ 
തചൃാെ് ഴീെ് 

ഡികപ്ലാഭ ഇ   ഩ് കട്ടൃാടഭട്ടൃി 
(ടരയ്ക്സാ   ഐ കസാസ്പിറ്റല്, തൃര 
മാര് ) 

 

ഭാര്ഗകയഖമില്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കോഴ്സുേ്  എടുത്തു ഩരയുന്നില്ല എന്നതിനാല്  

ഇഴര്ക്കു കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0   
  
തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0           

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
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4031.  േല്ലര രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  401202 21 ടറ േത്ത് (SRG 8 8/21 – CC /632/21) 

 

കരാ0നം: 161/22 അെങ്കല്  - 7,84,2  /- രൂഩ 
(CFC Tied Grant) 

 
 

കഩയ് :  ഭാറിനയമുക്ത േല്ലര – ഷര്സവറ ഷ് േയാഭര സ്ഥാഩിക് ല്  
 

 േല്ലര രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േല്ലര – ടഴചര്  കരാും, േല്ലര – ഏ വീടഭാനൂര്  കരാും 

ടനല്ഩാെത്തിടെ ഭകധയകൂെി കഩാകുന്നതാണ്0 ഇഴിടെ േകൂസ്ഷ് ഭാറിനയങ്ങളും ഭ വീട 

ഖയഭാറിനയങ്ങളും തള്ളുന്നത് ഩതിഴാണ്0 ഇതു തെയുന്നതിനാമി ഇഴിടെ CCTV േയാഭര 

സ്ഥാഩിക് ാനുള്ള കരാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - കഭാണിറ്റരിംഗിന് കഩാറീഷ് കേശടന കൂെി ഫന്ധിപ്പിക് ണ 
ടഭ.ം ഷാധയഭാമ സ്ഥറങ്ങലില്  തകേവഴാഷിേ്/ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  എന്നിഴരുടെ ഷസേയണം ഉരപ്പാക് ണടഭ 
.മുള്ള നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
 

40320   ടന ഭണിക് യ രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  601202 21 ടറ േത്തും  ടന ഭണിക് യ  
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 170 902 21 ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം0 

(SRG 817/21 – CC /557/2 21) 

 

കരാ0നം: 18 /22 അെങ്കല്  - 1,5 ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 

കഩയ് :  ത്ക്  കയാഗിേ്ക് ് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം (ഡമാറിഷിഷ് 
നെത്തുന്ന ൂശുഩത്രിക് ്) 
 

 

 ഡമാറിഷിഷ് ൂഴവയമുള്ള കയാഗിേ്ക് ് ധനഷസാമം നല്ോ   കരാജക്ട് 

തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്ന കയാഗിേ്ക് ് ഫന്ധടപ്പട്ട ൂശുഩത്രി 

മികറക് ് ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനു ഩേയം കയാഗിേ്ക് ്  കനയിട്ടു നല്ോ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - 1. ധനഷസാമ തുേ ൂശുഩത്രി മുകഖന തടന്ന 

നല്േണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 
4   /- രൂഩ നിയക് ില്  SC, ST, BPL, ഭത്സയ ടതാളിറാലി 
കുടുംഫം എന്നിഴര്ക്കു മു ഗണന നല്േി കഴണം  
കരാജേ് നെപ്പാക് ാ  0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
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40330   അയിമ്പൂര്  രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  601202 21 ടറ േത്ത് (SRG 82 /21 – CC /537/2 21) 

  

കരാ0നം: 133/22 അെങ്കല്  - 3,5 ,   /- രൂഩ 

(CFC Basic Grant – 3,33,000/- രൂഩ 
തനത് പ്്  - 17,   /- രൂഩ) 

 
 

കഩയ് :  ഩഞ്ചാമത്തിടെ രകഴവന േഴാെങ്ങലില്  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക് ല്    
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ രകഴവന േഴാെങ്ങലില്  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക് ാനുള്ള 

ഈ കരാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
4034.  ഩന്തലം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  701202 21 ടറ േത്തും ഩന്തലം കലാക് ് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 2501102 21 ടറ 2(7) –ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം0 (SRG 

824/21 – CC /658/21) 
 
 

കരാ0നം: 128/22 അെങ്കല്  - 7 ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 
 

കഩയ് :  ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക് ് രാനാെ് 
 

 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില്  ഴരുന്ന 7 ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക് ് 1 ,   /- 

രൂഩ ഴീതം രാനാെ് നല്ോനുള്ള (ൂടേ 7 ,   /- രൂഩ) കരാജക്ടിന് അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - ഭ വീട തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം ഈ 
ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക് ് ഈ ഴര്ശം ധനഷസാമം റബിചൃിട്ടില്ല 
എ.രപ്പാക് ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു.0       

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4035.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801202 21 ടറ േത്തും 

അനുഫന്ധകയഖേളും  (SRG 884/21 – CC /7 1/21) 
 

കരാ0നം: 758/22 അെങ്കല്  - 4,  ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 
 

കഩയ് :  കോളകഞ്ചയി ജില്ലാ ൂശുഩത്രിമിടറ ൂംബുറ ഷ് 
 

 കോളകഞ്ചയി ജില്ലാ ൂശുഩത്രിമിടറ നിറഴിലള്ള ൂംബുറ ഷ്  അഩേെത്തി 

ല്ടപ്പട്ടിരു.0 ഇതിടെ രിപ്പമരിംഗിനാണ് കരാജക്ട്0 ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  
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എചൃ്0എം0ഷിക് ് പ്ില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്  രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - റ്റതഴണകത്തക് ്  ഭാത്രഭാമി രകതയോനുഭതി നല്കു.0 
ഇ ശൃര ഷ് േഴകരജ് ഇല്ലാടത ഴന്നത് ഫന്ധടപ്പട്ട 
ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ്0 ഇത് ൂഴര്ത്തിക് രുത് എന്ന് 
നിര്കേവിക്കു.0          

 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4036.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801202 21 ടറ േത്തും ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 1101102 21 ടറ 2(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 

883/21 – CC /7 4/21) 
 

കരാ0നം: 773/22 അെങ്കല്  - 5,  ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 
 

കഩയ് :  ജില്ലമിടറ ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക് ് രാനാെ് നല്േല്  
 

 ൂരന്മുല ഉതൃട്ടാതി ഴള്ളം േലിമില്  ജില്ലമില്  നി. നാല്പകതാലം  ഴള്ളങ്ങ്  

ഩടങ്കടുക്കു.0 ഈ ഴള്ളങ്ങളുടെ  ഩയിഩാറനത്തിനാമി ഒകയാ ഴള്ളത്തിനും 1 ,   /- 

രൂഩ ഴീതം നല്ോനുള്ള കരാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - ഭ വീട തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് ഈ ഴര്ശം  
ധനഷസാമം റബിചൃ ഩള്ളികമാെങ്ങ്  ളിചൃ് ഭ വീടള്ള ഩള്ളികമാെ 
ങ്ങ്ക് ് ഭാത്രകഭ ധനഷസാമം നല്ോവ എന്ന നിഫന്ധന 
കമാടെ അനുഭതി നല്കു.0          

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
 

4037.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801202 21 ടറ േത്തും ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 1101102 21 ടറ 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 

885/21 – CC /7 3/21) 
 

കരാ0നം: 766/22 അെങ്കല്  - 75,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല് ) 

 
 

കഩയ് :  ഴനയമൃഗങ്ങലില്  നിന്ന് ോര്ശിേ ഴില ഷംയക്ഷത വണം 
 

 മൃഗങ്ങ്  കൃശി നവിപ്പിക്കുന്നതു മൂറം േര്ശേര്ക് ് ഴറിമ ന മു്ാകു.്്0 

ഏറ്റവം വറയം ോട്ടുഩന്നിേലില്  നിന്നാണ്0 ോട്ടുഩന്നിേടല രതികയാധിക് ാ   കൃശി 

ഇെങ്ങ്ക് ് ചു വീടം ഇരുമ്പു സഩപ്പുേ്  സ്ഥാഩിചൃ് അതില്  ടേമി   റിങ്ക്ഷ് ഘെിപ്പിചൃ് 

ഫറഴത്താമ കഴറി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാണ് കരാജക്ട്0 ഇതിനാമി കൃശി ഴകുപ്പിടെ 

അഷി0 എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  എേികഭ വീടം റ്ണിറ്റ് നിയക്കും തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 
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റ്ണിറ്റ് നിയക് ിടെ 5  വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 

ജില്ലമിടറ 24 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും ൂറു കലാക്കു്  ഩഞ്ചാമത്തുേളും ഇതിടെ 

ബാഗഭാമി കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ജില്ല/കലാക് ് / രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം 

മഥാക്രഭം 4 : 30: 30 നിയക് ിറാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 അഷി0 എഞ്ചിനീമറുടെ എേികഭ വീട 

രോയം രു ഭീറ്റര്  കഴറി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 1 28/- രൂഩമാണ് ടേറഴ്0 ഇതു 

നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  

തീരുഭാനം: - ഴനഴകുപ്പിടെ കൂെി ഷസേയണം കതെണടഭന്ന നിഫന്ധന 
കമാടെ അനുഭതി നല്കു.0         

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4038.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2701202 21 ടറ  േത്തും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 1101102 21 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം   (SRG 

887/21 – CC /7 2/21) 
 

കരാ0നം: 757/22 അെങ്കല്  - 65,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് -ജനരല്  - 59,  ,   /- രൂഩ 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 5,  ,   /- രൂഩ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് – 1,  ,   /- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭിനി സരഷ് ഭില്  സ്ഥാഩിക് ല്  
 

 ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭിനി സരഷ് ഭില്  സ്ഥാഩിക് ാനുകേവിക്കു.0 

ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തും ഩരകക് ാെ്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും 

ഷംയുക്തഭാമാണ് കരാജക്ട് നെപ്പാക്കുന്നത്0 ടോടുഭണ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിലം ഷഭീഩ 

രകദവത്തും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടനക കുത്തി അയിമാക് ാനും മൂറയ ഴര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങ്  

തയ്യാരാക് ാനും റക്ഷത വയഭിടു.0 സരഷ് ഭില്ലിടെ ഉെഭസ്ഥതാഴോവം ടോടുഭണ്  

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടന ഏല്പിക് ാനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 ഈ കരാജക്ടിന് അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  
തീരുഭാനം: - താടളഩരയുന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.0  

1) ഇത് ടരാഡൂഷര്  േമ്പനി / അംഗീകൃത േര്ശേ 
ഷഭിതിേ്  മുകഖന കഴണം നെപ്പാകക് ്ത്0  

2) ഇതിടെ നെത്തിപ്പ്, അറ്റകുറ്റപ്പണിമെക് മുള്ള ടേറഴ് 
സരഷ് ഭില്ലിടെ ഴരുഭാനത്തില്  നി. തടന്ന 
േ്കത്ത്താണ്0        

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4039. ഏരിമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഏരിമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 2 01 02 21 ടറ A5-1204/2021-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ഏരിമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  401 02 21 ടറ 1(8)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം ഭതിറേം കലാക് ് ബയണഷഭിതിയുടെ 1201 02 21 ടറ 11 (3)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം0  (SRG  56/21 ) 

 

 എരിമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രഴര്ത്തിചൄ ഴരുന്ന ഫഡഷ് സ്കൂ്  കഴ്ത്ര 

ഷയേയയഭില്ലാത്ത രു അങ്കണഴാെിമിറാണ് രഴര്ത്തിക്കുന്നത്0 ഇകപ്പാ്  ഇഴിടെ 9 

കുട്ടിേ്  ഉ്്0 ഈ കുട്ടിേ്ക് ് പിഷികമാ ടതരാപ്പി കഴണം0 അതിനുള്ള ഷയേയയം ഈ 

ടേട്ടിെത്തില്  ഇല്ലാത്തതിനാല്  രോതിമ അഡ്മിശ   നല്ോ   േളിയുന്നില്ല0 ഈ 

ഷാസേയയത്തില്  മു ഩ് ടോടുങ്ങല്ലൂര്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്താമി രഴര്ത്തിചൄ 

ടോ്ിരുന്നതും ഴര്ശങ്ങലാമി ളി്ഞുകേിെക്കുന്നതുഭാമ കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തു ഴേ 

ടേട്ടിെത്തിടറാന്ന് (റം നമ്പര്  111/21 ) ഴിട്ടുനല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്0 ഇങ്ങടന 

ടേട്ടിെം താല്ക്കാറിേഭാമി അനുഴദിചൄ നല്ോ   ഭതിറേം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

(നിറഴിടറ കലാക് ്) തീരുഭാനടഭടുത്തിട്ടു്്0 
 

തീരുഭാനം: - ഈ ടേട്ടിെം ഫഡഷ് സ്കൂലിനാമി  ഴിട്ടു നല്ോ   അനുഭതി 
നല്കു.0        

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഐ0എ) ഴകുപ്പ് 
 

404 .  ഭാെക് ത്തര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  801202 21 ടറ േത്തുേളും (2 എണ്ണം) ഭാെക് ത്തര 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1101102 21 ടറ A2-607/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തുേളും  

(2 എണ്ണം)  (SRG 831/21 – CC / 593/21 , (SRG 832/21 – CC / 595/21)  
 

1)കരാ0നം: 88/22 അെങ്കല്  - 41,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 8,00,000/- രൂഩ 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 8,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമമത്ത് ഴിസിതം – 25,  ,   /- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  റക്ഷത വം ഴീെ് ഩദ്ധതിമിടറ ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റഴീൊക് ല്  - 
(ജനരല് ) 
 

 

2) കരാ0നം: 97/22 അെങ്കല്  - 5 ,44,943/- രൂഩ 

(എഷ്0ഷി0ഩി – 13,44,943/- രൂഩ 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 12,  ,   /- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമമത്ത് ഴിസിതം – 25,  ,   /- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  റക്ഷത വം ഴീെ് ഩദ്ധതിമിടറ ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റഴീൊക് ല്  - 
(എഷ്0ഷി) 
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റക്ഷത വം ഴീെ് ഩദ്ധതിമില്  നിര്മ്മിചൃ ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിന് യ്് 

കരാജക്ടുേ്  ഉ്്0 (ജനരല്  ഴിബാഗത്തിലം ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിലം)0 ഈ 

ഩദ്ധതിമിടറ ഗുണകബാക്താക് ്  േളിഞ്ഞ 8 ഴര്ശത്തിനുള്ളില്  ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാ 

ക് ല്  ഩദ്ധതി രോയം 2 ,   /- രൂഩ സേപ്പറ്റിമിട്ടു്്0 എന്നാല്  ഈ ഴീടുേ്  

ഴാഷകമാഗയഭടല്ലന്ന് ഴികല്ലജ് എക്േഷ ശ   ഒപീഷറും അഷി0 എഞ്ചിനീമറും 

അരിമിചൃിട്ടു്്0 ഒകയാ ഇയട്ട ഴീടുേലിലം താഭഷിക്കുന്ന രു കുടുംഫത്തിനു ഭാത്രഭാണ് 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ധനഷസാമം റബിചൃിട്ടുള്ളത്0 നിറഴിടറ ഴീടു ഴാഷകമാഗയഭല്ല എന്നതു 

ഩയിഗണിചൃ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഇയട്ട ഴീടുേ്  റ്റ ഴീൊക് ാ   ധനഷസാമം നല്ോ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  

തീരുഭാനം: - 1) ഇയട്ട ഴീടുേലില്  താഭഷിക്കുന്നഴയില്  8 ഴര്ശത്തിനേം 
ധനഷസാമം റബിക് ാത്ത കുടുംഫത്തിന് ധനഷസാമം 
നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0 8 ഴര്ശത്തിനു കവശം 
ഭ വീട കുടുംഫത്തിനും ധനഷസാമം നല്ോവന്നതാണ്0  

2) ധനഷസാമ തുേ സറപ് ബഴനഩദ്ധതിക് ് ഭാറ്റി 
ഴചൃിയിക്കുന്ന 2  വതഭാനത്തിനു രോരടഭ േ്കത്ത്താ 
ടണന്ന് നിര്കേവിക്കു.0        

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
 

4041.  കോലമാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  901202 21 ടറ േത്തും   (SRG 853/21 – CC / 66 /21) 

 

 

കരാ0നം: 15/22 അെങ്കല്  - 13,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് ജനരല്  - 700,000/- രൂഩ 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം – 6,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  വിശുഭിത്ര ഫഡഷ് സ്കൂ്  - തുെര്  രഴര്ത്തനം 
 

 ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  കോലമാെ് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടറ 

വിശു ഭിത്ര ടസ്പശയല്  ഫഡഷ് സ്കൂ്  തുര. രഴര്ത്തിക്കുന്നില്ല0 അതിനാല്  ഫഡഷ് 

സ്കൂ്  സൈഴര്  , ൂമ എന്നിഴര്ക് ് കഴതനം നല്കുന്നില്ല0 ഇഴര്ക്കു കഴതനം 

നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  
തീരുഭാനം: - ൂമയ്ക്കും സ്കൂലിടെ ഷൃന്തം ഴാസനഭാടണങ്കില്  സൈഴര്ക്കും  

കഴതനം നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഐ0എ) ഴകുപ്പ് 
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40420  ടഩയികങ്ങാട്ടു കുറുശ്ശി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1401202 21 ടറ േത്തും ടഩയികങ്ങാട്ടുകുറുശ്ശി 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ബയണഷഭിതിയുടെ 2201102 21 ടറ 13)1-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 

854/21 – CC / 661/21) 

കരാ0നം: 219/22 അെങ്കല്  - 2 ,  ,   /- രൂഩ 
(ഷി0എപ്0ഷി  ടഫമിഷിേ് രാനാെ്) 

 

 

കഩയ് :  ലപ്പഭണ്ണ കോമ്പയ്് ഴാ്  നിര്മ്മാണം 
 

 ഭസാേഴി ലപ്പഭണ്ണക് ് സ്മായേ നിര്മ്മാണത്തിന് ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പ് 10   

കോെി രൂഩ അനുഴദിചൃിരു.0 സ്മായേത്തിടെ നിര്മ്മാണം സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകക്നാലജി 

ഗ്രൂപ്പിടനമാണ് ഏല്പിചൃിരുന്നത്0 നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി ഴരു.0 ഇതിന് രു 

ചു വീടഭതില്  കൂെി നിര്മ്മിക് ാ   ഉകേവിക്കു.0 ഇതിനാമി 2 0   റക്ഷത വം രൂഩ  

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിട്ടു്്0 ഇതിടെ നിര്മ്മാണവം  സാഫിറ്റാറ്റ് 

ടെകക്നാലജി ഗ്രൂപ്പിടന ഏല്പിക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 ഏജ ഷിടമ  ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് 
ഭാനദണ്ഡ രോയമുള്ള നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക് ണടഭ. 
നിര്കേവിക്കു.0 

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ൂര്0ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

 
40430  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1501202 21  ടറ േത്ത്   (SRG 855/21 – CC / 667/21) 

 

കരാ0നം: 765/22 അെങ്കല്  - 2 ,25,94 /- രൂഩ 
(ഷി0എപ്0ഷി  ടഫമിഷിേ് രാനാെ്) 

 

 

കഩയ് :  ടഩയികങ്ങാട്ടുേയ ഡമാറിഷിഷ് ടഷെരില്   കഷാലാര്  ഩാനല്  സ്ഥാഩിക് ല്  
 

 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലമില്  ടഩയികങ്ങാട്ടുേയ അകഷാഷികമശ   ഡമാറിഷിഷ് 

ടഷെരില്  35 KW കഷാലാര്  ഷംഴിധാനം സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട്0 ഇതു ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ളതല്ലാത്തതിനാല്  കരാജക്ടു നെപ്പാക് ാ   രകതയോ 

നുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  
 

തീരുഭാനം: - തല്ക് ാറം അനുഭതി ഩയിഗണികക് ്തിടല്ല. തീരുഭാനിചൄ0 
 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
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40440  ഴാളക് ാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1501202 21 ടറ േത്ത്   (SRG 856/21 – CC / 621/21) 

 

കരാ0നം: 3 9/21 അെങ്കല്  - 2,  ,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 

കഩയ് :  FHC ൂംബുറ ഷ് ഩയിഩാറന ടേറവേ്  
 

 ഴാളക് ാെ് കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് രു ൂംബുറ ഷ് ഴി0ഩി0എഷ് ഗ്രൂപ്പ് 
(ടസല്ത്ത് ടേമര്  ഗ്രൂപ്പ്) ഷംബാഴന നല്േിമിട്ടു്്0 ൂംബുറ ഷ് ൂകയാഗയ 
കുടുംഫകക്ഷത വഭ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുടെ കഩയിറാണ് യജിേര്  ടേയ്തിയിക്കുന്നത്0 ഇതിടെ 
ൂഴര്ത്തന ടേറഴ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴസിക് ണടഭന്ന് ഡമരക്ടര്  നിര്കേവിചൃിട്ടു്്0 
ഇതനുഷയിചൃ് ൂംബുറ ഷിടെ സൈഴര്ക് ് കഴതനം നല്ോ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 കഴതനഭെക് മുള്ള ൂഴര്ത്തന ടേറഴ് 

കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടെ / എചൃ്0എം0ഷിയുടെ തനതു 
ഴരുഭാനത്തില്  നിന്ന് ഴസികക് ്താണ്0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

40450  ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക് ി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  801202 21 ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ   601102 21 ടറ 3 (4)-ാാാംനമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 827/21 – CC / 
638/21) 

 

കരാ0നം: 1 9/22 അെങ്കല്  - 11,  ,   /- രൂഩ 

(എഷ്0ഷി0ഩി – 1 ,72,6  /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 27,4  /- രൂഩ) 
 

കഩയ് :   ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക് ല്  (എഷ്0ഷി) 
 

 ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കുന്ന കരാജക്ടില്  ശ്രീഭതി തങ്കഭണി കജാമി എന്ന ൂ്  
ഉ്ടപ്പട്ടിട്ടു്്0 ഇഴര്ക് ് ഷൃന്തഭാമി ഴീെില്ല0 ഷകസാദയടെ കൂടെമാണ് താഭഷിക്കു 
ന്നത്0 ഷകസാദയ   ഭയണടപ്പട്ടു0 ശ്രീഭതി തങ്കഭണി ഴിഴാസിതമല്ല0 ഷകസാദയടെ 
ഴീെിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക് ് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി നല്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - ശ്രീഭതി തങ്കഭണിക് ് ജീഴിതോറഭത്രയും ഈ ബഴനത്തില്  
താഷിക് ാനുള്ള അഴോവമുട്ന്ന് േയാര്  രോയം 
ഴയഴസ്ഥ ടേയ്യണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കു.0     

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
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40460  ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക് ി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  801202 21 ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ   601102 21 ടറ 3 (5)-ാാാംനമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 828/21 – CC / 
637/21) 

 

കരാ0നം: 196/21 അെങ്കല്  - 3,5 ,   /- രൂഩ 
(റ്റി്0എഷ്0ഩി) 

 
 

കഩയ് :   ഴീടു രോനരുദ്ധായണം – എഷ്0റ്റി 
 

 ഴീടു രോനരുദ്ധായണത്തിനുള്ള ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ശ്രീഭതി കഷാപി കജാമി 

എന്ന ൂ്  ഉ്്0 ഇഴര്  താഭഷിക്കുന്നത് ബര് തൃഩിതാഴിടെ കഩയിലള്ള ഴീട്ടിറാണ്0 

ബര്തൃഩിതാഴ് ഭയണടപ്പട്ടു0 അനുഴദിക്കുന്ന തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് ബര്തൃഩിതാഴിടെ കഩയിലള്ള 

ഴീടു രോനരുദ്ധായണം ടേയ്യുന്നതിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 കരശ   

ോര്ഡില്  ഇഴര്    എല്ലാഴരും ഉ്ടപ്പട്ടിട്ടു്്0 

 
  

തീരുഭാനം: - ശ്രീഭതി കഷാപി കജാമിക് ് ജീഴിതോറഭത്രയും ഈ 
ബഴനത്തില്  താഷിക് ാനുള്ള അഴോവമുട്ന്ന് േയാര്  
രോയം ഴയഴസ്ഥ ടേയ്യണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു.0     

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

40470  കദഴികുലം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക് ി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  901102 21 ടറ േത്തും കദഴികുലം കലാക് ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 2501 02 21 ടറ  2 (9)-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 698/21 

– CC / 541/21) 

 

കരാ0നം: 121/21 അെങ്കല്  - 7,5 ,   /- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് – കനാണ്  കരാഡ്) 
 

 

കഩയ് :   കലാക് ് ഴനിതാ ഴിേഷന കേന്ദ്രത്തികെയും രികഷാര്ട്ടിടെയും നഴീേയണം 
 

 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴനിതാ ഴിേഷന കേന്ദ്രത്തിടെയും രികഷാര്ട്ടിടെയും 

നഴീേയണത്തിനുള്ള കരാജക്ടില്  കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാൊണ് ഉ്ടപ്പടു 

ത്തിമിയിക്കുന്നത്0 ഈ കരാജക്ട് നെപ്പാക് ാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - അനുഭതി നിയഷിചൄ0 കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് 

ഇതിനാമി ഉഩകമാഗിക് ാവന്നതല്ല0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
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40480  ോരുക്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1501202 21 ടറ േത്തും കോഒര്ഡികനശ   

േമ്മിറ്റിയുടെ 1801202 21 ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം   (SRG 857/21 – CC / 671/21) 

 

കരാ0നം: 47/22 അെങ്കല്  - 2 ,  ,   /- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് – ജനരല് ) 
 

 

കഩയ് :   ൂനഭതില്  - കലാക് ് ഴിസിതം 
 

 ോരുക്  കലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തും രകദവടത്ത അഞ്ച് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തും 

കേര്ന്ന് ോട്ടാനേടല രതികയാധിക്കുന്നതിനാമി സാങ്ങിംഗ് ടപ ഷിംഗിന് കരാജക്ട് 

എടുക് ാ   തീരുഭാനിചൃിരു.0 29 േികറാഭീറ്റര്  നീലത്തിറാണ് കഴറി നിര്മ്മിക് ാനു 

കേവിക്കുന്നത്0 ഇതിനാമി കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 2 0   റക്ഷത വം രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഈ 

ഴര്ശം കരാജക്ടു തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ഈ  തുേ കപാരേ് ഡിപ്പാര്ട്ടുടഭെിനു സേഭാരി 

കരാജക്ടു നിര്വസണം നെത്താ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 ട്ടൃശരി നെഩെിേ്ക് ് ധനോയയഴകു 

പ്പിടെ ഏടതങ്കിലം തയത്തിലള്ള അനുഭതി ൂഴവയഭാമി 
ഴരുന്ന ഩക്ഷത വം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് നെഩെി ഷൃീേയികക്  
്താണ്0 

    നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

 

40490  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 2 0 302 19 ടറ B2-4174 / 2 17—ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്, േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 280 202 19 ടറ 4/2 19 (11)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനം, േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 180 502 2   ടറ  B2-
4174/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്തും, ശ്രീ എ0ഩി0ടേ0 യാജ   േെമ്പുള ഴീെ് എന്ന ൂളുടെ 2 21 

കക്ടാഫര്  ഭാഷം അമചൃ േത്തും അനുഫന്ധ കയഖേളും  (SRG 35/22 ) 

 

1) േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2 18-19 ല്  മൃഗഷംയക്ഷത വണ കഭഖറമില്  ―ഷമൃദ്ധി 

നിരഴ് ഩദ്ധതിേ്ക് ് ധനഷസാമം‖ എന്ന കരാജക്ട് എടുത്തിരു.0 (കരാ0നം0 

7 9/19- അെങ്കല്  4,  ,   /- രൂഩ) ഈ കരാജക്ടില്  ൂദയം 1 0   റക്ഷത വം 

രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്തിമിരുന്നടതങ്കിലം ഗുണകബാക്താക് ്  കുരഴാമതിനാല്  

40   റക്ഷത വം രൂഩമാമി കുരചൄ0 

ഴായ്പയ്ക്ക് ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി റബിക്കുന്നതിന് ഗുണകബാക്താക് ്  കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ി 

നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനു ഷഭര്പ്പിക് ണം0 ഇതിടെ രാകമാഗിേ ക്ഷത വഭതയും 

ഷാമ്പത്തിേ ഴിവേറനവം ഩയികവാധിചൃ് നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഴായ്പയ്ക്കാമി 

ധനോയയ സ്ഥാഩനത്തികറക് ് ശുഩാര്വ ടേയ്യുേമാണ് ഩതിഴ്0 എന്നാല്  ഈ നെഩെി 
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ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക് ാടത താടള ഩരയുന്ന യണ്ടു ഗുണകബാക്താക് ്  ധനോയയ 

സ്ഥാഩനങ്ങടല ഷഭീഩിചൃ് ഴായ്പ എടുത്ത് ഷംയംബങ്ങ്  തുെങ്ങി0 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഗുണകബാക്താഴിടെ 
കഩയ് 

രാനാഭഩഞ്ചാ
മത്ത് 

ൂടേ 
അെങ്കല്  

ഫാങ്കിടെ 
കഩയ് 

ഷംയംബം 

1 അബ്ദു്  നാഷര് 0 യു0ടേ 
അരപ ഭസല്  

കുറ്റയാട്ടൂര്  1 , 5,    കുറ്റയാട്ടൂര്  
ഷര്വീഷ് 
ഷസേയണ 
ഫാങ്ക് 

ഩശു 
ഴലര്ത്തല്  

2 ഷജിത0 ടേ 
ൂനകന്താത്ത് സയഷ് 

ഭയ്യില്  35,  ,    മുല്ലടക് ാെി 
ഷര്വീഷ് 
ഷസേയണ 
ഫാങ്ക് 

ഩശു, ൂെ് 
ഇരചൃി 
കോളി 
ഴലര്ത്തല്  

 

ഭാര്ഗകയഖ രോയമുള്ള നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൃല്ല കറാണ്  എടുത്തടതങ്കിലം ഩറിവ 

ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - മു കൂര്  അനുഭതി ഴാങ്ങിമില്ല എന്നതില്  ഇലഴ് അനുഴദിക്കു.0 
എന്നാല്  പാം ൂയംബിക്കുന്നതിന് മഥാര്ഥത്തില്  എത്ര തുേ 
ൂഴവയഭാമി ഴ., ഇതിനനുഷയിചൃാകണാ കറാണ്  എടുത്തത്, 
അങ്ങടനടമങ്കില്  ൂ തുേയുടെ ഩറിവ ഭാത്രം (ഩിള ഩറിവ 
ളിടേ) എത്രമാണ്, പാഭിടെ ഇകപ്പാളടത്ത സ്ഥിതി, 
അനുഴദനീമ ധനഷസാമം എത്ര എന്നിഴ ഉ്പ്പടെ 
ഫന്ധടപ്പട്ട നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്   
നല്കേ്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ൂമത് ഩയികവാധിചൃ് 
നിമഭാനു സൃത തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക് ്തുഭാണ്0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 

 

ii) 2 19-2  ല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷംയംബേതൃ കരാത്സാസന രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് 

എന്ന ഩദ്ധതി ഏടറ്റടുത്തിരു.0 (കരാ0നം 615/2 ) 

 ശ്രീ0 എ0ഩി0ടേ യാജ  , േെമ്പൂര്  സയഷ് എന്നമാ്  േരഴ ഩശു ഴലര്ത്തറിനാമി 

2 0   റക്ഷത വം രൂഩ 2 18-ല്  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ കോ-ഒപ്പകരറ്റീഴ് ഫാങ്കില്  നി.ം കറാണ്  

എടുത്തിരു.0 ഇകേസടത്ത 2 19-2  ഴര്ശത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷംയംബേതൃ 

കരാത്സാസനത്തിന് രികഴാ് ഴിംഗ് പ്് നല്കുന്നതിന് ഗുണകബാക്താഴാമി ഉ്ടപ്പടു 

ത്തണടഭന്ന് േപ്പായഩെഴ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ശുഩാര്വ ടേയ്തിട്ടു്്0 ശ്രീ0 എ0ഩി0ടേ 

യാജ   ഫാങ്ക് കറാണ്  എടുക്കുന്നതിന് കരാജക്ട് രികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാരാക് ി നിര്വസണ 

ഉകദയാഗസ്ഥന് നല്േിമിരുന്നില്ല0 ഭാര്ഗകയഖ രോയമുള്ള നഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൃിരു 
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ന്നില്ല0 ഈ ഷംയംബേന് ഫാങ്ക് ഴായ്പയുടെ ഩറിവ നല്ോ   അനുഭതി 

ൂഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0  
 

തീരുഭാനം: - മു കൂര്  അനുഭതി ഴാങ്ങിമില്ല എന്നതില്  ഇലഴ് അനുഴദിക്കു.0 
എന്നാല്  പാം ൂയംബിക്കുന്നതിന് മഥാര്ഥത്തില്  എത്ര തുേ 
ൂഴവയഭാമി ഴ., ഇതിനനുഷയിചൃാകണാ കറാണ്  എടുത്തത്, 
അങ്ങടനടമങ്കില്  ൂ തുേയുടെ ഩറിവ ഭാത്രം (ഩിള ഩറിവ 
ളിടേ) എത്രമാണ്, പാഭിടെ ഇകപ്പാളടത്ത സ്ഥിതി, 
അനുഴദനീമ ധനഷസാമം എത്ര എന്നിഴ ഉ്പ്പടെ 
ഫന്ധടപ്പട്ട നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്   
നല്കേ്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ൂമത് ഩയികവാധിചൃ് 
നിമഭാനു സൃത തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക് ്തുഭാണ്0    

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

405 0  മൂന്നാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഇടുക് ി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  70 102 21 ടറ േത്തുേ്  (2 എണ്ണം) ( SRG 40/22 – 

CC/19/202,  SRG 41/212 – CC / 18/22) 

 

കരാ0നം: 21/22 അെങ്കല്  - 45,00,000/- രൂഩ 
(എഷ്0ഷി0ഩി) 

 

 

കഩയ് :   സറപ് ബഴന ഩദ്ധതി (എഷ്0ഷി) 
   

കരാ0നം: 9/22 അെങ്കല്  - 48,76,4  /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്-ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :   സറപ് ബഴന ഩദ്ധതി (ജനരല് ) 
 

 മൂന്നാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഏേകദവം 4665  യസിതയാമ കുടുംഫങ്ങ്  ഉ്്0 

ഇഴര്  ഭിക് ഴര്ക്കും ഈ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില്   ഭി േട്ത്താ   േളിയുന്നില്ല0 

ഇഴയില്  േിറര്ക് ് ഷര്ക് ാര്  ഩദ്ധതിമിലൂടെയും അല്ലാടതയും ഷഭീഩ ഩഞ്ചാമത്തു 

േലാമ ഭരറ്ര് , കദഴികുലം ഉ്പ്പടെയുള്ള രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  അഞ്ചുമുതല്  

ഩത്തുഴടയ ടഷെ് സ്ഥറം റബയഭാമിട്ടു്്0 ഇങ്ങടന ഴലടയമധിേം ൂ്ക് ാര്  

ഉള്ളതിനാല്  ഈ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക് ് ( ഭി റബയഭാമ) ഇഴര്ടക് ല്ലാം ബഴന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   േളിയുന്നില്ല0 

 ഈ ഷാസേയയത്തില്  മൂന്നാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ സറപ് ബഴന ഩദ്ധതിമില്  

 യസിതയാമ ഗുണകബാക്താക് ്  കദഴികുലം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 

ഏടതങ്കിലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ഭിഴാങ്ങിമിട്ടുട്ങ്കില്  അഴര്ക് ് മൂന്നാര്  രാനാഭ 

ഩഞ്ചാമത്തില്  നി. ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
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ഷംഫന്ധിചൃ്0  ഈ തുേ ഫന്ധടപ്പട്ട രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിനു സേഭാരാനും സഡകോ 

ഴായ്പയും ഭ വീടം മൂന്നാര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു തടന്ന തിയിചൃെയ്ക്കാനുഭാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0   
  
തീരുഭാനം:  1) അനുഭതി നല്കു.0 ടഩാതു ഴിശമം ഖണ്ഡിേ 3  

ഫാധേഭാണ്0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

 
 

4051  ലാറം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1901102 21 ടറ േത്തും ലാറം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ  1101102 21 ടറ B-39/2021 നമ്പര്  േത്തും (SRG 757/ 21 – CC / 489/21) 

 

കരാ0നം: 39/22 അെങ്കല്  - 4,75,   /- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

 

 

കഩയ് :   ഭീനചൃില്  ഩഞ്ചാമത്തികറക് ് ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  രഴര്ത്തനകത്താെ 
നുഫന്ധിചൃ് ൂംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  

 ഭീനചൃില്  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  രഴര്ത്തനത്തിനാമി കലാക്കു 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാസനം ഴാങ്ങി നല്ോനാണ് കരാജക്ട്0 ഭാരുതി േമ്പനിയുടെ ECCO 

ഴാസനം ഴാങ്ങാനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 ഈ കഭാഡല്  GeM സഷറ്റില്  ഇല്ല0 

അതിനാല്  േമ്പനി ഡീറര്ഭാര്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 

ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - 1) ഩാറികമറ്റീഴ് രഴര്ത്തനത്തിന് ഴാസനം ഴാെേയ്ക്ടക് ടു 
ക്കുന്നതാണ് അബിോഭയടഭ. നിര്കേവിക്കു.0 ഇതു കൂെി 
േണക് ിടറടുത്ത്  കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനടഭടു 
ക് ണം0 

2) ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ഴാങ്ങാ   തടന്നമാണ് 
തീരുഭാനടഭങ്കില്  അനുകമാജയഭാമ ഴാസനം GeM 
മുകഖന ഴാങ്ങാ   നിര്കേവിക്കു.0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4052  കോളികക് ാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക് ാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2801202 21 ടറ േത്തും കോളികക് ാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 2 011021 ടറ P2-3328/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 886/ 21 

– CC / 6 4/21) 

 

കരാ0നം: 691/22 അെങ്കല്  - 15,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് -ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :   ടോെല്  നെക് ാഴ് േമര്  ഷസേയണഷംഘം ഴര്ക് ് ടശഡ്- നിര്മ്മാണ 
ധനഷസാമം - റ്റത്തഴണ                                                  
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 കോളികക് ാെ് ജില്ലമില്  ടോെല്  നെക് ാഴ് േമര്  ഷസേയണ ഷംഘത്തിന് 

ഴര്ക് ് ടശഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് മുഴുഴ   തുേയും നല്ോ   അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0  

തീരുഭാനം: - േമര്  കഭഖറമിടറ ഫന്ധടപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥ   മുകഖന 
യജിേര്  ടേയ്ത ഷംഘഭാടണങ്കില്  ടശു നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 
ൂടേ ടേറഴിടെ ഩയഭാഴധി 8 % തുേ ഷബ്ഷിഡിമാമി 
നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0 ഩയഭാഴധി തുേ 150   റക്ഷത വം 
രൂഩമില്  ഩയിഭിതടപ്പടുത്തണം0  

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4053  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 160 602 21 ടറ േത്ത്  (SRG 43/ 22) 

 

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളില്  രഴര്ത്തിക്കുന്ന ോയിറ്റഫി്  
ടഷാസഷറ്റിമാണ് കേസകജയാതി േിഡനി കഩശയെ് ടഴല്ടപമര്   ടഷാസഷറ്റി. 
ജില്ലമിറാടേ ത്ക്  ഭാറ്റി ഴചൃ 25  കയാഗിേ്ക് ് ഷയജനയഭാമി ഭരു. നല്കു.്്0 
യാ്ക് ് തടന്ന രതിഭാഷം 8   /- രൂഩ മുതല്  25,   /- രൂഩ ഴടയ ഭരുന്നിന് 
ടേറഴാകും0 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 5 0   റക്ഷത വം രൂഩ ഈ ഴര്ശം ഭാറ്റി ഴചൃിട്ടു്്0 
ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ജീഴോരുണയ രഴര്ത്തനത്തിലൂടെ പണ്ടു േട്ത്താ   
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്0 അതിനാല്  ജില്ലമിടറ മുഴുഴ   തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം 
10   റക്ഷത വം രൂഩ ഴീതം കവഖയിക് ാ   അനുഭതി നല്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - തനത്പ്് ഷംബാഴനമാമി നല്കുന്നതിന് തകേവഷൃമം 

ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക് ് മകഥ ാനുഭതി നല്കു.0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
4054  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  701 02 21 ടറ M- 3265/11-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  
(SRG 44/ 22) 

 

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ സുഴര്ണ്ണധായ കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതിയുടെ ബാഗഭാമി 

2 11- 12 ഴര്ശം ൂയംബിചൃ് നെപ്പിറാക് ിമതാണ് ോട്ടാമ്പള്ളിചൃിര കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതി 

(കരാ0നം0 3 2/12 അെങ്കല്  9,2 ,   /- രൂഩ ഴിേഷനപ്് 8,28,   /- രൂഩ + 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 92,   /- രൂഩ). രഴര്ത്തി ടേയ്യിപ്പിചൃത് കഷാകശയാ 

ഇക് കണാഭിേ് റ്ണിറ്റ് പയക്ശ   (SEUF) – േണ്ണൂര്  മുകഖനമാണ്. ഈ ഩദ്ധതിമില്  

യണ്ടു ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ഉ്്0 അതില്   ന്ന് േറയാകശ്ശയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഇയിഞ്ഞാഴ് 

കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടെ സ്ഥറത്താണ്0 ഇതിനാമി ൂകയാഗയ ഴകുപ്പിടെ 

അനുഭതി റബിക് ാ   സഴേിമതിനാല്  2 18 റാണ് രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിചൃത്0 SEUF 
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നുകഴ്ി ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിമാണ് രഴര്ത്തി ടേയ്തത്0 2 13 ടറ ഡി0എഷ്0ൂര്  

രോയമുള്ള തുേമാണ് SEUF ന് അനുഴദിചൃത്0 അതിനാല്  േണ്ഴീനര്ക്കു  

ന മു്ാമി0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  2 16 ല്  നിറനിന്നിരുന്ന ഡി0എഷ്0ൂര്  രോയം 

കരറ്റ് രോതുക് ി അധിേ തുേ അനുഴദിക് ണടഭന്ന ൂഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - ഇതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ 

ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തു.0 രികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീടു ഩയിഗണിക്കുന്നതാണ്0  

നെഩെി:-  1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്0എം) ഴകുപ്പ് 
2)തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 

4055  അയ്യമ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2401202 21, 2 01202 21  എന്നീ തീമതിേലിടറ 
േത്തുേ്  (2 എണ്ണം) അയ്യമ്പുള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 3 01 02 21 ടറ 2(1)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം    (SRG 881/ 22 – CC 592/21)) 

 

 ഇ0എം0എഷ് ബഴന ഩദ്ധതി രോയം റബയഭാമ തുേ ടേറഴളിക് ടപ്പൊടത 

േിെപ്പു്്0 ടഩാതു ഴിബാഗത്തില്  24,75,   /- രൂഩയും എഷ്0ഷി0ഩി ഴിസിതത്തില്  

3,93,  8/- രൂഩയുഭാണ് ഫാങ്കില്  ഉള്ളത്0 ഩറിവമെക് ം ഇകപ്പാ്  34,95,325/- 

രൂഩയു്്0 ഇത് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു നെപ്പാക്കുന്ന സറപ് ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി ഉഩകമാഗിക് ാ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - അനുഭതി നല്കു.0 എന്നാല്  എഷ്0ഷി0ഩി ഴിസിതഭാമി 
ടേറഴളിക് ാത്ത തുേ എഷ്0ഷി ഴിബാഗത്തിനു തടന്ന 
നല്േണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കു.0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

 

4056  സഴക് ം കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1701202 21 ടറ േത്ത്     (SRG 871/ 22 – CC 
676/21)) 
 

കരാ0നം: 58/22 അെങ്കല്  - 3,  ,   /- രൂഩ 
(എഷ്0ഷി0ഩി) 

 

കഩയ് :   ഩട്ടിേജാതി യുഴതിേ്ക് ് ഩി0എഷ്0ഷി ഩയിവീറനം                                                   
 

 

 ഩട്ടിേജാതി യുഴതിേ്ക് ് ഩി0എഷ്0ഷി ഩയിവീറനത്തിനുള്ള കരാജക്ട് ഈ 

ഴര്ശം ഩദ്ധതിമില്  ഉ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്0 കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 6 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നി.ം 3  കഩര്ക് ് ഩയിവീറനം നല്കു.0 ഩട്ടിേജാതി 

ഴിഷേന ഴകുപ്പിടെ ഩയിവീറനകേന്ദ്രത്തില്  ഴചൃാണ് ഩയിവീറനം0 6  ദിഴഷഭാണ് 
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ഩയിവീറന ോറമലഴ്0 ഩയിവീറേര്ക് ് ഒണകരരിമം, ഩയിവീറനത്തില്  ഩടങ്കടുത്ത 

ഴര്ക് ് ബക്ഷത വണം, ഩഠന ഷാഭരാനിേ്  രു ദിഴഷടത്ത ഩഠനമാത്ര എന്നിഴ 

ഉ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കു.0 ഈ കരാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  

തീരുഭാനം: - 1) ഩട്ടിേജാതി യുഴതിേ്ക് ാമതിനാല്  രകതയേ 
അനുഭതി നല്കു.0 എന്നാല്   ഩയിവീറനം 
രഴര്ത്തന ഭിേവ ടതലിമിചൃ ടട്ടൃമിനിംഗ് സ്ഥാഩനം 
മുകഖന നെത്തുന്നതു ഩയിഗണിക് ണം0 ഩയിവീറേടയ 
േട്ത്തി ഩയിവീറനം നല്ോ   തടന്നമാണ് 
തീരുഭാനിക്കുന്നടതങ്കില്  ടരാപശണറാമ ഩയിവീറ 
േടയമാണ് നിമഭിക്കുന്നടതന്ന് നിര്വസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥ   ഉരപ്പാക് ണം0     

 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4057  രാന്നി അങ്ങാെി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2401202 21 ടറ േത്തും രാന്നി അങ്ങാെി 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 1401202 21 ടറ C2 – 4426/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും      

(SRG 879/ 22 – CC 672/21)) 
 
 

കരാ0നം: 78/21 അെങ്കല്  - 1,46,  ,   /- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് – 2 ,  ,   /- രൂഩ 

കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 2 ,  ,   /- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 4 ,  ,   /- രൂഩ 

ഫാങ്ക് ഴായ്പ – 66,  ,   /- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :   സറപ് ഭിശന്  ഴിസിതം                                                  
 

 

 സറപ് മൂന്നാം ഘട്ടഩദ്ധതിമില്  ( യസിത ബഴന യസിതര് ) 1 1 

ഗുണകബാക്താക് ്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഉ്ാമിരു.0 ഇതില്  അര്സതയുള്ളഴര്  36 

കഩര്0 ഇഴയില്  24 കഩര്ക് ് സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േി0 ഇതില്  ശ്രീഭതി ടരനി0എം0 

കജാര്ജ്ജ് എന്നമാ്ക് ് 2 19-2  ലം ശ്രീഭതി അനിത രാം, ശ്രീഭതി ടേ0ഩി0 യഭണിമമ്മ 

എന്നിഴര്ക് ് 2 2 -21 ലം സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േി0 സറപ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്  ഭാനദണ്ഡ 

രോയം 3101202 17 നു മുമ്പ് കരശ   ോര്ുള്ളഴര്ക് ാണ് ധനഷസാമം 

നല്ോവന്നത്0 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഗുണകബാക്താക് ളുടെ കരശ   ോര്ഡ് 3101202 17നു 

കവശമുള്ളതാണ്0 ഭാനദണ്ഡരോയം ഇഴര്ക് ് ഇനി ഴീടു നിര്മ്മിക് ാ   ധനഷസാമം 

നല്ോവന്നതല്ല0 ഇഴര്ക് ് ഴീടു നിര്മ്മിക് ാ   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
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തീരുഭാനം: - മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യീതിമില്  ധനഷസാമം നല്േിമത് 
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ് എ. കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി0 ഇഴര്ക് ് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   ധനഷസാമം 
നല്േിമ സ്ഥിതിക് ് ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിനു കൂെി ധനഷസാമം 
നല്ോ   രകതയോനുഭതി നല്കു.0     

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4058  ഉളവൂര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ 1701202 21 ടറ േത്ത്   (SRG 869/ 22 – CC 
681/21)) 
 

കരാ0നം: 252/22 അെങ്കല്  - 1,5 ,   /- രൂഩ 
(ഷി0എപ്0ഷി ടഫമിഷിേ് രാനാെ്) 

 

കഩയ് :   കഭാനിപ്പള്ളി െയണ്  ഷി0ഷി0 േയാഭര സ്ഥാഩിക് ല്                                                    
 

 

 കഭാനിപ്പള്ളി െയണിലം, കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, േംപര്ട്ട് കേശ , കെക് ് എ 
കേക് ് ടേട്ടിെം എന്നിഴിെങ്ങലിലം ഷി0ഷി0റ്റി0ഴി േയാഭര ഴയ്ക്കാ   ഉകേവിക്കു.0 
െയണിടറ ഴയാഩായിേളുടെ കൂെി ഷസേയണകത്താടെമാണ് ഇത് സ്ഥാഩിക്കുന്നത്0 
ഇതിന്  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 
 

തീരുഭാനം: - ഴയാഩയിേളുടെ ഷസേയണം ഉ്ാകുന്നകതാടൊപ്പം 
കഩാറീഷ് കേശനുഭാമി ഫന്ധടപ്പടുത്തി കഭാണിറ്റരിംഗ് 
ഉരപ്പാക് ണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു.0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
4059  തിരുനാഴാമ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 160120 21 ടറ േത്തും തിരുനാഴാമ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 1301202 21 ടറ േത്തും    (SRG 86 / 21 – CC 666/21)) 
 
 

കരാ0നം: 339/22 അെങ്കല്  - 1,25,   /- രൂഩ 

(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 1,  ,   /- രൂഩ 

തനത് പ്് – 12,5  /- 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 12,5  /-) 
 

കഩയ് :   ടഴറ്റിറ േര്ശേര്ക് ് ഏണി                                                   
 

 ടഴറ്റിറ േര്ശേര്ക് ് ഇരുമ്പ് നിര്മ്മിതഭാമ ഏണി നല്ോനാണ് കരാജക്ട്0 

ടയണ്ണത്തിടെ ഴിറ 25  /- രൂഩ0 9  വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഇതു നല്ോ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിചൃ്0 

തീരുഭാനം: - അനുകമാജയത ഉരപ്പു ഴരുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കു.0 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ കരാജക്ടാമി കഴണം 
നെപ്പിറാക് ാ       

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
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406   തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷറുടെ 1701202 21 ടറ േത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 1601202 21 ടറ dpt / d3 – 6132/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും അനുഫന്ധ 

കയഖേളും   (SRG 868/ 21 – CC 677/21)) 
 

കരാ0നം: 998/22  അെങ്കല്  - 7 ,  ,   /- രൂഩ 
(രാനാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം) 

 

 

കഩയ് :   ജില്ലാ ഴകമാജന ഴിബഴ കേന്ദ്രം പൂര്ത്തീേയണം0                                                   
 

 

 2 17-18 ഴര്ശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നി.ം ഴിസിതം 

ഴേമിരുത്തി (7 0   റക്ഷത വം രൂഩ) ―സുവാന്തം – ഴകമാജന  ഴിബഴ കേന്ദ്രം‖ എന്ന 

ഩദ്ധതി രൂഩീേയിചൃിരു.0 ജില്ലാ േലക്ടര്  ടഷക്രട്ടരിമാമി രൂഩീേയിചൃ ോയിറ്റഫി്  

ടഷാസഷറ്റിയുടെ അക് യ്ികറക് ് ഈ തുേ  സേഭാരിമിരു.0 എന്നാല്  ജില്ല 

േലക്ടര്  ടഷക്രട്ടരിമാമ ോയിറ്റഫി്  സഷസഷറ്റിക് ് ഩദ്ധതി നെപ്പാക്കുന്നതിന് 

ഷര്ക് ാര്  അനുഭതി നല്േിമില്ല0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  ടഷാസഷറ്റിയുടെ 

അക് യ്ില്  നി.ം തുേ ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയുടെ അക് യ്ികറക് ് 

സേഭാറുന്നതിനും ഈ തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് ഴകമാജന ഴിബഴ കേന്ദ്രത്തിടെ നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തീേയിക്കുന്നതിനും അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0   

തീരുഭാനം: - ടഷാസഷറ്റിയുടെ അക് യ്ിടറ തുേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ നിറഴിലള്ള ഫാങ്ക് അക് യ്ികറക് ് 
സേഭാരാ   അനുഭതി നല്കു.0 ഈ തുേയുടെ ഴിഴയങ്ങ്  
രകതയേഭാമി സൂക്ഷത വികക് ്താണ്0 നിറഴില്  ഫാങ്ക് 
അക് യ്് ഇടല്ലങ്കില്  ധനഴകുപ്പിടെ അനുഭതികമാടെ രോതിമ 
അക് യ്് തുെങ്ങാവന്നതാണ്0         

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4061  േഴിറ്ര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1601202 21 ടറ േത്തും േഴിറ്ര്  
രാനാഭഩഞ്ചമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 2101 02 21 ടറ c3-217/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

അനുഫന്ധ കയഖേളും    (SRG 859/ 21 – CC 513/21)) 
 

 

 2 14 ല്  േഴിറ്ര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ നിറഴിലള്ള ശ്മവാനത്തികറക്കുള്ള 

ഇടുങ്ങിമ ഩാതയ്ക്ക് ഴീതി കൂട്ടുന്നതിനാമി ഩാതക് ് ഇരുഴവവമുള്ള ഏള് ഴയക്തിേ്  

ഴയഴസ്ഥേകലാടെ  ഭി (805  ടഷെ് സ്ഥറം) രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിട്ടു നല്േി0 27  

ഭീറ്റര്  ഴീതിമില്  ഴളി ടഴട്ടുേയും ടേു. ച0 ഩാതയുടെ ഇരുഴവവം ഉമര്. നില്ക്കുന്ന 

ബാഗം ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി ടേട്ടി നല് േണടഭന്നാമിരു. ഴയഴസ്ഥ0 ഇതനുഷയിചൃ് 14  

ഭീറ്റര്  നീലത്തില്  2 അെി ഉമയത്തില്  ഩാതയുടെ ഇരുഴവത്തുഭാമി ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി 

ടേട്ടണം0 
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 ഈ ഴര്ശം ശ്മവാന കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗീനും ശ്മവാനത്തിടെ 

നഴീേയണത്തിനും കരാജക്ട് (2 എണ്ണം) ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്0 എന്നാല്  ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി 

ടേട്ടി നല്ോടത നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്താ   അനുഴദിക് ിടല്ലന്ന് നാട്ടുോര്  

അരിമിചൃിട്ടു്്0 ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഷൃോയയ  ഴയക്തിേളുടെ  ഭി ൂടണങ്കിലം 

ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി ടേട്ടി നല്ോ   കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ാ    അനുഭതി 

നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
  
തീരുഭാനം: - ഷയജനയഭാമാണ്  ഇഴര്  സ്ഥറം നല്േിമടത. 

ഩയിഗണിചൄ ഷംയക്ഷത വണ ബിത്തി ടേട്ടി നല്കുന്നതിന് 
അനുഭതി നല്കു.0 ഇതിനാമി കരാജക്ട് തയ്യാരാക് ി ജില്ലാ 
ൂസൂത്രണ ഷഭിതിക് ് നല്േണം0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 
 

40620 അബ്ദു രസിഭാ   നഗര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഒപീഷറുടെ 1601202 21 ടറ 6 േത്തുേളും എ0ൂര്0 നഗര്  രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയുടെ 1 011021 ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 862/ 21 – CC 

647/21, SRG 863/ 21 – CC 648/21, SRG 864/ 21 – CC 645/21, SRG 865/ 21 – CC 

644/21, SRG 866/ 21 – CC 643/21, SRG 867/ 21 – CC 642/21)  
 
 

 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ ഴാര്ുേലിടറ ഷിംഗി്  കപഷ്  സഴദുതി 

സറ   ത്രി കപഷ് സറ   ൂക് ി ഭാ വീടന്നതിന് താടള ഩരയുന്ന 6 കരാജക്ടുേ്  

തയ്യാരാക് ിമിട്ടു്്0 ഷിംഗി്  കപഷ് സറ   ത്രീ കപഷ് ൂക്കുന്നത് രാനാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തിടെ ചുഭതറമടല്ല.ം ഇതു ടേ0എഷ്0ഇ0ഫി യുടെ ചുഭതറമാടണ.ം ചൂ്ിക് ാട്ടി 

ടഷക്രട്ടരി ബയണഷഭിതികമാഗത്തില്  കുരിപ്പു നല് േി0 ഩഞ്ചാമത്തിടറ ട്ടനഴധി 

രകദവങ്ങലില്  ടതരുവഴിലക്കു സ്ഥാഩിചൃിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  ഈ കരാജക്ടുേ്  കബദഗതി 

ടേയ്ത് സ്ട്രീീറ്റ് ടഭമി   സ്ഥാഩിക്കുന്ന കരാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നതാണ് ഉേിതടഭ.ം 

ടഷക്രട്ടരി കുരിപ്പില്  ചൂ്ിക് ാട്ടിമിട്ടു്്0 

 എന്നാല്  ഈ രകദവങ്ങലില്  കഴാ്കട്ടജ് ക്ഷത വാഭം ഉട്.ം KSEB ത്രീകപഷ് 

സറനാക് ാ   ോറതാഭഷടഭടുക്കുടഭ.ം ചൂ്ി ോട്ടി ഈ കരാജക്ട് നെപ്പാക് ാ   

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കരാജക്ട് 
നമ്പര്  

ഩദ്ധതിയുടെ കഩയ് തുേ - രൂഩ 
(ഷി0എപ്0ഷി 

ടഫമിഷിേ് രാനാെ്) 

1 15 /2 21-22 ഭണ്ണില്  ടതാട്ടു കോലനി മുതല്  യാഭ   
കതാടു ബാഗത്ത് ത്രികപഷ് ഴറിക് ല്  

2,3 ,   /- 

2 154/2 21-22 നാട്ടുേല്ല് ഇെഴളി കരാഡില്  ത്രികപഷ് 
സറ   ഴറിക് ല്  

1,15,   /- 

3 157/2 21-22 ഇല്ലിക് ല്  ഇെഴളി കരാഡില്  ത്രികപഷ് 
സറ   ഴറിക് ല്  

115   /- 
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4 158/2 21-22 ഴി0ടേ0ഩെി കോരൂട്ട് ഇെഴളിമില്  
ത്രികപഷ് സറ   ഴറിക് ല്  

2,  ,   /- 

5 159/2 21-22 ഇരുമ്പുകോറ േപ്പങ്ങ ടതാടു 
ത്രികപഷ് സറ    ഴറിക് ല്  

95,   /- 

6 161/2 21-22 ഩതിനാരാം ഴാര്ഡ് കോല്ഩരമ്പ് 
കരാഡ് മുതല്  അത്താണി ഴടയ 
ത്രികപഷ് സറ   ൂക് ിഭാറ്റല്  

2,3 ,   /- 

 
  

തീരുഭാനം: - 1) ടതരുവ ഴിലക്കുേ്ക് ാമി സ്ട്രീീറ്റ് ടഭമി   സ്ഥാഩിക് ാവ 
ന്നതാണ്0 ത്രീ കപഷ് സറ   ഴറികക് ്തില്ല0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
40630 ഉദമനാരോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 1701202 21 േത്ത്   (SRG 87 / 21 – CC 654/21)  

   

 2 18-19 സറപ് ബഴനഩദ്ധതി (യ്ാം ഘട്ടം) മില്  ഭാമ, രോത്ത   തര, അ 

ക് യപ്പാെം എന്ന ഗുണകബാക്താഴ് നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനുഭാമി േയാരില്  

ഏര്ടപ്പടുേയും ബഴന നിര്മ്മാണം ൂയംബിക്കുേയും ടേു. ച0 എന്നാല്  ഴിവദഭാമ 

ഩയികവാധനമില്  ഗുണകബാക്താഴിടെ കരശ   ോര്ഡ് 3101202 17 നു കവശമുള്ളതാ 

ടണന്ന് േട്ത്തി0 ഩളമ കരശ   ോര്ഡില്  ഉ്ടപ്പട്ട അംഗത്തിന് ഴീടുള്ളതിനാല്  

ഈ കുടുംഫത്തിന് അര്സതമില്ല എ. ഴിറമിരുത്തി നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   

ധനഷസാമം നല്േിമില്ല0 ഭ വീടള്ളഴരുടെ ഷസാമകത്താടെ ഴീടു ബിത്തി ഉമയം 

ഴടയമാമിട്ടു്്0 അകഩക്ഷത വേ ഴിധഴയും യണ്ടു ടഩണ്കുട്ടിേളുടെ ഭാതാവഭാണ്0 ഇകപ്പാ്  

പ്ലാേിേ് ശീ വീട ടോണ്ടു ഭരചൃ കുെിറിറാണ് താഭഷം0 ഇഴരുടെ ബഴന നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തീേയിക് ാ   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

ൂഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0 
  
തീരുഭാനം: - 1) ഗുണകബാക്താഴിടെ ഇകപ്പാളടത്ത ഷാസേയയം 

ഩയിഗണിചൃ് സറപ് ഩദ്ധതിക്കു രോരത്തുള്ള (20% തുേയ്ക്കു 
രോരത്ത്) തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് 
ധനഷഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി നല്കു.0    

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

40640 ഩരകക് ാെ് കലാക് ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 2701202 21 ടറ േത്തും അനുഫന്ധ കയഖേളും    

(SRG 882/ 21 – CC 7  /21)  

 
 

കരാ0നം: 131/22  അെങ്കല്  - 14,  ,   /- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്് ജനല്  - 7,  ,   /- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 7,  ,   /- രൂഩ) 
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കഩയ് :   ക്ഷത വീയ േര്ശേര്ക് ് ോണേ ഷംസ്കയണ റ്ണിറ്റ്                                                   
 

 രാനാഭഷബ 7  ക്ഷത വീയേര്ശേടയ ോണേ ഷംസ്കയണ റ്ണിറ്റ് സ്ഥാഩിക്കുന്നതി 

നാമി ടതയടഞ്ഞടുത്തിട്ടു്്0 5  വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഩയഭാഴധി 1 ,   /- 

രൂഩമാണ് ധനഷസാമം നല്കുന്നത്0 ഈ റ്ണിറ്റ് സ്ഥാഩിക് ാനാമി ഩത്തനംതിട്ട 

ജില്ലാ  ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘടത്ത ടെ്ര്  കൂൊടത ഏല്പ്പിക് ാ   

അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0 
 

തീരുഭാനം: - േര്ശേര്  ഷൃന്തഭാമി ഷംസ്കയണ റ്ണിറ്റ് സ്ഥാഩിചൃിട്ട് 
ഫന്ധടപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഩയികവാധനയുടെ അെിസ്ഥാന 
ത്തില്  അനുഴദനീമ ധനഷസാമം നല്കുന്ന യീതി 
ഷൃീേയിക് ാ   നിര്കേവിക്കു.0 ഏജ ഷി  മുകഖന നെത്താ 
നാണ് ഉകേവിക്കുന്നടതങ്കില്  ഇ-ടെ്രിലൂടെ ഏജ ഷിടമ 
േട്കത്ത്താണ്0  

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഡി) ഴകുപ്പ് 
40650 കേറമ്പ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫഹു0 ഴള്ളിക്കുന്ന് എം0എല്0എയുടെ 29012021 ടറ 25 /Vallikunu/2021/Tvm നമ്പര്  േത്തും 
കേറമ്പ്ര രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 1601102 21 ടറ 4(3)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം     (SRG 46/ 22)  

   

 കേറമ്പ്ര ഗഴ0 ൂയുര്കഴദ ൂശുഩത്രിമില്  ൂഴ്ചമില്  2 ദിഴഷകത്തക് ് 

 80 902 2  മുതല്  യുനാനി റ്ണിറ്റ് തുെങ്ങി0 യണ്ടു ദിഴഷഭാണ് തുക് ങ്ങല്  ൂയുശ് 

കസാലിേിേ് ടഷെരിടറ ടഭഡിക് ല്  ഒപീഷര്  ഇഴിടെ ഴന്നിരുന്നത്0 ഈ 

ദിഴഷങ്ങലില്  രതിദിനം 66 /- രൂഩ ക്രഭത്തില്  ദിഴഷകഴതനത്തിന് പാര്ഭഷിേിടന 

നിമഭിചൄ0 ഇതുഴളി ഴന്ന ടേറഴില്  ഒഡി വീട കുരിപ്പു്്0 പാര്ഭഷിേിടന നിമഭിചൃ് 

നെത്തിമ ടേറഴിനു ഷാധൂേയണം നല്േണടഭ.ം തുെര്.ം ഇഴരുടെ കഷഴനം 

ഉഩകമാഗടപ്പടുത്താ   അനുഭതി നല്േണടഭ.മുള്ള ൂഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്0  
  
തീരുഭാനം: - ഒഡി വീട കുരിപ്പികേല്  തുെര്  നെഩെിക് ാമി ഴകുപ്പുതറ 

ഩയിഗണനയ്ക്കാമി നല്കേ്താണ്0   

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0ഫി/എ0ഷി) ഴകുപ്പ് 
 

40660 ടഴലിമകങ്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  90102 21 ടറ േത്തും ടഴലിമകങ്കാെ് 
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 801 02 21 ടറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം     

(SRG 695/ 22 – CC /487/21)  

     

കരാ0നം: 142/22  അെങ്കല്  - 7,37,500/- രൂഩ 

(ഷി0എപ്0ഷി സരഡ് – 5,9 ,   /- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 1,47,5  /- രൂഩ) 
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കഩയ് :   ഴയക്തിഗത ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ഴിതയണം                                                  
 രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തില്  ടഩാതുഴിബാഗത്തിനാമി 5   റിറ്റരിടെ ഩി0ഴി0ഷി ഴാട്ടര്  

ൊങ്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാ   കരാജക്ട് ഉ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കു.0 245 ഗുണകബാക്താക് ്ക് ്   

നല്ോനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്0 ഭാര്ഗകയഖ രോയം ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ  ഗുണകബാ 

ക്താക് ്ക് ാണ് കുെിടഴള്ള ൊങ്ക് നല്ോവന്നത്0 ടഩാതു ഴിബാഗത്തിനാമ തിനാല്  

രകതയേ അനുഭതി ൂഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0 കൂൊടത ഗുണകബാക്താക് ്ക് ് നല്ോവന്ന 

ഷബ്ഷിഡി നിയക്കും നിശ്ചമിചൄ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0    
 

തീരുഭാനം: - 75% ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഩയഭാഴധി 3   /- രൂഩ നല്ോ   
രകതയേ അനുഭതി നല്കു.0 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
 

4067 ഭാകഴറി കോറുേ്ക് ് ടേട്ടിെം -   നെത്തിപ്പ് 
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ  80 102 22-ടറ േത്തു് ( SRG - 55/22)  

 

 ഷസപ്ലകോ ഭാകഴറി കോറുേളുടെ  ഴാെേയും  നെത്തിപ്പും ഷംഫന്ധിചൃ് ഫഹു0 

തകേവഷൃമംബയണ - എക്സഷഷ് ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയും ഫഹു0ബക്ഷത വയ ടഩാതു ഴിതയണ 

ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുഭാമി   50 102 22-നു നെന്ന കമാഗത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഭാകഴറി 

കോറുേളുടെ ഴാെേയും  നെത്തിപ്പും ഷംഫന്ധിചൃ്  താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനങ്ങടലടുത്തു0 

ഇതിന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീോയം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്0   

 ഷംസ്ഥാനത്ത് ഷസപ്ലകോയ്ക്ക് നിറഴില്  843 ഭാകഴറി കോറുേലാണ് ഉള്ളത്0 

അഴമില്  ഫഹു0 യിഩക്ഷത വവം രാനാഭീണ കഭഖറമിറാണ് രഴര്ത്തിക്കുന്നത്0  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിലള്ള  ഉത്തയഴ് രോയം  

ഷസപ്ലകോ ഭാകഴറി കോറുേളുടെ  ഴാെേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നല്കുന്നതിന് 

ഴയഴസ്ഥ ടേയ്തിട്ടുട്ങ്കിലം ഇതിന് ോറാഴധി നിശ്ചമിചൃിയിക്കുന്നതിനാല്  ഭാകഴറി 

കോറുേളുടെ നെത്തിപ്പിന്  ബുദ്ധിമുട്ട് കനയിടു. എന്ന്  ഷസപ്ലകോ അരിമിചൃിട്ടു്്0  
 

 ഴിേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോ - ഒർഡികനശൻ േമ്മിറ്റിയുടെ 

തീരുഭാന രോയം  40 202 13 -ടറ 301/2013/ തഷൃബഴ നമ്പർ ഉത്തയഴ് രോയം 

രോതുതാമി ൂയംബിക്കുന്ന ഭാകഴറി കോറുേൾക് ് 5 ഴർശടത്ത ഴാെേയസിത ടേട്ടിെവം 

യ്ാഭത് ൂയംബിക്കുന്ന ഭാകഴറികോറുേൾക് ് അതു രഴർത്തിക്കുന്ന ോറകത്തക് ് 

ഴാെേയസിത ടേട്ടിെവം കൂൊടത േമ്പൂട്ടർ അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങൾക്കും 

പർണിശിങ്ങിനുഭാമി രു റക്ഷത വം രൂഩയും തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  

ടേറഴളിക് ാടഭന്ന് ഉത്തയഴാമിരു.0 എന്നാല്   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 

തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  22.02.2019-ടറ 386/2019/ തഷൃബഴ നമ്പർ 

ഉത്തയഴ് രോയം യ്ാഭതാമി ൂയംബിക്കുന്ന ഭാകഴറി കോറുേൾക് ് 5 ഴർശംഴടയ 

ഭാത്രം ഴാെേയസിതഭാമി ടേട്ടിെം നല്കുന്നതിന് തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക് ് 
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അനുഭതി നല്കി0 യ്ിറധിേം ഭാകഴറികോറുേൾക് ് ഴാെേയസിതഭാമി ടേട്ടിെം 

നൽകേ്തില്ല എ.ം ഉത്തയഴാമിട്ടു്്0 കൂൊടത അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങൾക്കും 

േമ്പൂട്ടർ പർണിശിങ്ങിനുഭാമി രു റക്ഷത വം രൂഩ ഫന്ധടപ്പട്ട തകേവ 

ബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കു ടേറഴളിക് ാടഭ.ം ഉത്തയവ്്0  50 102 22 ടറ 

കമാഗതീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഈ ഉത്തയവേ്  കബദഗതി ടേയ്യണടഭ.ം 

ഭാകഴറി കോറുേളുടെ രഴര്ത്തനം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കൂെി ഷസേയണ 

കത്താടെ േിട്ടടപ്പടുത്തണടഭ.ം ൂഴവയടപ്പട്ടിയിക്കു.0 ഈ ഴിശമം കമാഗത്തില്  േര്ചൃ   

ടേയ്യുേയും ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ േത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  താടള ഩരയും 

രോയം തീരുഭാനടഭടുക്കുേയും ടേു. ച0  
 

തീരുഭാനം: - 

1. ഴാെേയസിത  ടേട്ടിെം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഷസപ്ലകോയുടെ ഭാകഴറി 

കോറുേ്ക് ് നല്േിമ കേസുേലില്  അഴ രഴർത്തിക്കുന്ന ോറഭത്രയും 

ോറഩയിധിമില്ലാടത ഴാെേ തുെർ.ം ഫന്ധടപ്പട്ട തകേവഷൃമംബയണ 

സ്ഥാഩനം (രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് / നഗയഷബ) തടന്ന നൽേണം 

2.  ഭാകഴറികോറുേളുടെ ഴാെേ ഭാത്രഭാമിയിക്കും കഭൽഩരഞ്ഞരോയം തകേവ 

ഷൃമംബയണസ്ഥാഩനത്തിനു (രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് / നഗയഷബ) നൽകുന്നതിനുള്ള 

അനുഴാദം ഉ്ാമിയിക്കുേ0 ഷസപ്ലകക് ായുടെ സൂപ്പർഭാർക് റ്റ് ഉൾടപ്പടുന്ന ഭറ്റ് 

സ്ഥാഩനങ്ങൾക് ് ഇത് ഫാധേഭല്ല 0 

3. രസ്തുത ഭാകഴറികോറുേൾ രഴര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥറം, ടേട്ടിെത്തിടെ ഴാെേ, 

ടേട്ടിെഭാറ്റം, രഴർത്തനം ടഭചൃടപ്പടുത്തുന്ന ോയയങ്ങൾ, രോതുതാമി ൂയംബിക്കുന്ന 

ഭാകഴറികോറുേളുടെ ടേട്ടിെം ടതയടഞ്ഞടുക് ൽ തുെങ്ങിമഴ കഭാണിറ്റർ 

ടേയ്യുന്നതിനും രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾക് ് / നഗയഷബേ്ക് ് അധിോയം 

ഉ്ാമിയിക്കുന്നതാണ്0  

4. ഷസപ്ലകക് ായുഭാമി ഇത്തയം ോയയങ്ങൾ കൂട്ടാമി േർചൃ ടേയ്ത് 

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതിന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെ് / നഗയഷബ ടേമര്ഭാ   / 

കഭമര്  അദ്ധയക്ഷത വനും ഷസപ്ലകക് ായുടെ ഫന്ധടപ്പട്ട ഡികപ്പാ ഭാകനജർ 

േൺഴീനറും ടഩാതു ഴിതയണ ഷമ്പ്രദാമം എന്ന ഴിശമം സേോയയം ടേയ്യുന്ന 

ോെിംഗ് േമ്മിറ്റിയുടെ ടേമർകഩ് ൺ, ഭാകഴറികോർ രഴർത്തിക്കുന്ന 

ഴാർഡിടെ അംഗം/ അംഗങ്ങൾ ഷസപ്ലകോയുടെ  ഫന്ധടപ്പട്ട നിനിമര്  

ഭാകനജര്, ഭാകഴറി കോരിടെ ഭാകനജര്/ ഭാകനജര്ഭാര് , ഷി0ഡി0എഷ് 

ടേമര്കഩ് ണ്  എന്നിഴരു്ടപ്പട്ട രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ / നഗയഷബാതറ 

ഷഭിതി രൂഩീേയികക് ്താണ്0 തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനം ഴാെേ നല്കുന്ന  

ഭാകഴറി കോറുേളുടെ രഴര്ത്തനം ഇഴര്  നിര് ഫന്ധഭായും നിയീക്ഷത വിക്കുന്നതിനും 

ോയയക്ഷത വഭഭാക്കുന്നതിനുമുള്ള  ഇെടഩെല്  നെകത്ത്താണ്0 
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5. തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനം ഴാെേ നൽേി രഴർത്തിക്കുന്ന ഭാകഴറി 

കോറുേലിൽ രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ/ നഗയഷബയുടെ കനതൃതൃത്തികറാ, 

കനയികട്ടാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ/ 

നഗയഷബേലിടറ കുടുംഫശ്രീ റ്ണി വീടേൾ / ഷംയംബങ്ങ്  പാര്ഭര്  ടരാഡൂ 

കഷ് ് േമ്പനി എന്നിഴരുടെ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഭാകഴറികോർ ഴളി ഴില്പന 

നെത്തുന്നതിനു ഷയേയയം ഏർടപ്പടുകത്ത്താണ്0 

6. രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾ/നഗയഷബേ്  ഴാെേ നൽേി രഴർത്തിക്കുന്ന ഭാകഴറി 

കോറുേലിൽ നികമാഗിക്കുന്ന താൽക് ാറിേ ജീഴനക് ാടയ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്/ 

നഗയഷബമിടറ കുടുംഫശ്രീ/ ഷിഡിഎഷ് മുകഖന ടതയടഞ്ഞടുകക് ്താണ്0 

7. തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ നൽകുന്ന ഭാകഴറി കോറുേളുടെ ഴാെേ 

തുെർന്ന് നൽകുന്നതിന് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന് / നഗയഷബയ്ക്ക് ഷാധിക് ാടത 

ഴരുന്ന അഴഷയത്തിൽ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കഭാണിട്ടരിംഗ് േമ്മിറ്റിമിൽ 

രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ / നഗയഷബയുടെ തീരുഭാനം അരിമിചൃ് േർചൃ ടേയ്ത് 

ഴാെേ ഫാധയതമിൽ നി.ം രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടന / നഗയഷബടമ 

ളിഴാക് ാവന്നതാണ്0 തുെർന്ന് രസ്തുത ഭാകഴറികോർ തുെയണകഭാ എന്നത് 

പൂർണ്ണഭായും ഷസപ്ലകക് ായുടെ തീരുഭാനഭാമിയിക്കും0 അരോയം തകേവഷൃമം 

ബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ നൽോടത രഴർത്തിക്കുന്ന ഭാകഴറികോറുേളുടെ 

ോയയത്തിൽ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ / നഗയഷബേളുടെ അധിോയം കേയല 

ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് ഩട്ടിേ മൂന്നിലം നഗയഩാറിേ ഩട്ടിേ ന്നിലം ഩരയുന്നത് 

ഭാത്രഭാമി ഭാറുന്നതാണ്0 തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ നൽേിഴരുന്ന 

ഭാകഴറികേരിടെ രഴര്ത്തനം നിര്ത്തി ഴയ്ക്കാ   ഷസപ്ലകോ ഏേഩക്ഷത വീമഭാമി  

തീരുഭാനിക് ാ   ഩാെില്ല0  ഇത് ഩഞ്ചാമത്തതറ / നഗയഷബാതറ  ഷഭിതിമില്   

മു കൂട്ടി േര്ചൃ ടേകയ്യ്തുഭാണ്0 

8. തകേവഷൃമംബയണ  സ്ഥാഩനം  ഴാെേ നല്േി  രഴര്ത്തിക്കുന്ന  ഭാകഴറി  

കോറുേളുടെ  കഫാര്ഡില്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനകത്താെ് (തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയ്)  കേര്.നെത്തുന്ന ഷംയംബം എന്ന് കയഖടപ്പടുകത്ത് 

താണ്0 
 

നെഩെി:-  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി0എ) ഴകുപ്പ് 
 

കമാഗം സഴേിട്ട് 7015 ന് അഴഷാനിചൄ0 
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അനുഫന്ധം  

കമാഗത്തില്  ഩടങ്കടുത്തഴര്  

1. ഫഹു0 തകേവഷൃമംബയണ – എക്സഷഷ് ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 

2. അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 

3. ടഭമ്പര്, ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  

4. അഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രട്ടരി , പ്ലാനിംഗ് ൂെ് എക് കണാഭിേ് അപകമ് ് 

ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് (രതിനിധി) 

5. രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് (രതിനിധി) 

6. ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

7. ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്  

8. രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  (രതിനിധി) 

9. എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , കുടുംഫശ്രീ  

10. എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ0ടേ0എം 

11. േീപ് എക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷര്, സറപ് ഭിശ   (രതിനിധി) 

12. ഭിശ   ഡമരക്ടര് , MGNREGS (രതിനിധി) 

13. ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃഭിശ   (രതിനിധി) 

14.   ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് (രതിനിധി) 

15. േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

16. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

17. ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

18. ഡമരക്ടര്, ൂകയാഗയഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

19. ഡമരക്ടര്, രാനയ്് ഴാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ് (രതിനിധി) 

20. ഴനിത വിശുഴിേഷന ഴകുപ്പ്, ഡമരക്ടര്  (രതിനിധി) 

21. ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ക്ീ   കേയല േമ്പനി (രതിനിധി) 

22. ഡമരക്ടര്, ഐ0റ്റി0ഭിശ   (രതിനിധി) 

23. ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിറ്റി (രതിനിധി) 

24. ഡമരക്ടര് , ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പ് (രതിനിധി) 

 

 
 

 


