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  No/9/2020/SRG/LSGD(CC-1) 
 

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 
27.05.2020-ല്  നെന്ന കമാഖത്തിടെ  നെഩെിക്കുരിപ്പ് 

  
 
കമാഖം ഈചൃഔളിഞ്ഞ് 2.30-ന്  ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ  ഡര്ഫാര്  സാലില്  അയംബിചൄ. 
ഫഹു.തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി കമാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ. 
കമാഖത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം  ഄനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിക്കു.. 

 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2020-21-ടറ ഴാര്ശിഔ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി -  
 
27.05.2020 ഴടയയുള്ള അടഔ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ് 17.37 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിഔലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫികഔ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത് 19.70 വതഭാനഭാണ്.  
ഏപ്രില്  18-നു കവശം  ഷഭര്പ്പിചൃ ഫികഔളുടെ  ടേറഴ് 2.60 വതഭാനഭാണ്. 
 

ഔളിഞ്ഞഴര്ശടത്ത ഫികഔലില്  ഏപ്രില്  18 ഴടയ  ട്രശരിമില്  ഷഭര്പ്പിക്കപ്പെടപ്പേ 
ഫികഔലില്  ഏഔകദവം 11000 എണ്ണം ആകപ്പാഴം ടഩെിംഖ് അണ്. ആഴയുടെ 
പിഷിക്കപ്പെല്  കഔാപ്പി (ഓേര്  ഫില്ലിടെ കഔാപ്പി) ട്രശരിമില്  നല്ഔി  കൊക്കപ്പെ്  
ഴാങ്ങാത്തതിനാറാണ് ഫില്  ഭാരാത്തടതന്ന് ധനഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  ടഷക്രേരി 
ഄരിമിചൄ. ഇ പ്രശ്നം ഄെിമന്തിയഭാമി ഩയിസയിക്കപ്പെണം. ആ.തടന്ന ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്, തകേവഷവമംബയണ 
ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്   എന്നിഴര്  ഫന്ധടപ്പേഴര്ക്കപ്പെ് നിര്കേവം നല്ഔണം.  
ആതില്  ഴീഴ്ച ഴരുത്തുന്ന ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ കഩയില്  നെഩെി ഷവീഔയിക്കപ്പൊ   ഴകുപ്പു 
കഭധാഴിഔടല  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ നെഩെിക്രഭങ്ങ്  കഭമ് 31-നഔം  
പൂര്ത്തിമാക്കപ്പെി എത്ര ഫികഔ്  ആനി ഭാരാനുണ്ട് എന്നതിടെ ഴിഴയം പ്രി ഷിപ്പല്  
ടഷക്രേരിക്കപ്പെ്  രികപ്പാര്േ് ടേയണംണം.  

2. മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം  തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ട 
ഴിശമങ്ങ്  

 
2.1     06.12.2019-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ട 

ഴിശമങ്ങ്  
 

2.1(4.44)  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  22.10.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG 1029/19 
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD) 
കപ്രാ.നം. 2006/20         ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ബിന്നകവശിക്കപ്പൊയാമ കുേിഔ്ക്കപ്പെ്  റപ് എപ ീയിമ ഷ്  ഩാര്ക്കപ്പെ്  
ജില്ലമിടറ ബിന്നകവശിക്കപ്പൊയാമ കുേിഔ്ക്കപ്പെ്  ഄഴരുടെ കവശി ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കപ്പൊനും  
ടഩാതുഴാമ ഔായയങ്ങലില്  ഷാഭാനയഭാമ ഄരിഴ് കനെിടക്കപ്പൊടുക്കുന്നതിനും 
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ഷസാമഔയഭാമ  റപ് എപ ീയിമ ഷ് ഩാര്ക്കപ്പെ്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയും 
ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷറം ഄംഖീഔായം നല്ഔിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയിക്കപ്പെടുത്ത്  
രോരഭണ്ണൂര്  എന്ന  സ്ഥറത്ത്  ഷന്നദ്ധ് ഷംഗെന നെത്തുന്ന  ഷര്ക്കപ്പൊര്  
ഄംഖീഔായമുള്ള  VKM ട ശയല്  സ്കൂലിറാണ്  ആത് തുെങ്ങാ   ഈകേവിക്കുന്നത്. ആതു 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമതനുഷയിചൃ്  ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 

 
 
 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി ഴകുപ്പ് 
2.2 28.01.2020-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമിടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ട 
ഴിശമങ്ങ്   

2.2 (3.1)(V) 
ഴമനാെ് ജില്ലമില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് അഴവയഭാമ  ഷാധന 
ഷാഭഗ്രിഔ്  ഭറ്റ് ജില്ലഔലില്  നിന്നാണ് ടഔാണ്ടുഴരുന്നത്. ഄതിനാല്  
ഔ്ടഴമ ഷ് ോര്ജ്ജ് ഴലടയ കൂടുതറാണ്. ഇ ഔായണത്താല്  
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔ്  ടെണ്ടര്  കഩാഔാ   ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ഴമനാെ് 
ജില്ലമികറയും  ആകതകഩാടറ  ഭറ്റു പ്രകദവകത്തയും സ്ഥിതി ഩയികവാധിചൃ്  
ഴിവദാംവങ്ങ്  കവകയിചൃ്  ഩയിഖണനയ്ക്കാമി  ധനഴകുപ്പിന് നല്ഔാ   
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.. 
ആതു ഷംഫന്ധിചൃ്  തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ ്േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ ് 
നല്ഔി. 
 
രികപ്പാര്േ് :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
തീരുഭാനം:- 

ഴമനാെ് ജില്ലമില്  ഔവാരിഔ്  പ്രഴര്ത്തിക്കപ്പൊത്തതിനാല്  
ഩാര, ടഭറ്റല്  തുെങ്ങിമഴ ഔണ്ണൂര്  കഔാളികക്കപ്പൊെ്  ജില്ലമില്  
നിന്നാണ് ഴരുന്നത്. ആതിന് വയാവയി 110 ഔി.ഭി 
ഔ്ടഴമ ഷ് ഴരും.  ഔണ്ണൂര്, കഔാളിക്കപ്പൊെ് ജില്ലഔലില്  
കഔാസ്റ്റ് ആ ഡക്് മഥാക്രഭം  132.04, 131.06 
എന്നിങ്ങടനമാണ്. എന്നാല്  110 ഔി.ഭി. ഄധിഔം  
ഔ്ടഴമ കഷാടെ  ഴമനാെ് ജില്ലമില്  കഔാസ്റ്റ് 
ആ ഡക്് 132.04 അണ്. ഷഭാന പ്രശ്നം കനയിടുന്ന  
ആടുക്കപ്പെിമില്  148.71 അണ് കഔാസ്റ്റ് ആ ഡക്്. ആതിനു 
ഷഭാനഭാമ ഈമര്ന്ന കഔാസ്റ്റ് ആ ഡക്്  ഴമനാെിനും 
ഄനുഴദിക്കപ്പെണടഭന്ന് ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ശുഩാര്വ 
ടേയ്തു.  
ആത് ധനഴകുപ്പിടെ ഄംഖീഔായത്തിനു നല്ഔാ   
തീരുഭാനിചൄ. കൂൊടത ഷഭാന പ്രശ്നം കനയിടുന്ന ഭറ്റു 
പ്രകദവങ്ങ്  ഷംഫന്ധിചൄം ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് 
ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

തീരുഭാനം:- ആതിന് ഄനുഭതി ഩയിഖണിക്കപ്പൊവുന്നതല്ല എന്ന  
ഷാമൂസയനീതി  ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വയുടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 



3 
 

 
2.2 (3.1)(viii) 

ഔ.കുേി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഖഭാമി    മൃഖ ഷംയക്ഷണ  ഴകുപ്പ്  
ഔാറിത്തീറ്റ നല്കു.ണ്ട്.  മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ്  കഔയല പീസഷില്  നിന്ന് 
ഔാറിത്തീറ്റ ടഭാത്തഭാമി  ഴാങ്ങി ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന യീതിമാണ് 
നിറനില്ക്കുന്നത്. എന്നാല്  ധനഴകുപ്പിടെ  ഈത്തയഴ് പ്രഔായം ധനഷസാമം 
ഗുണകബാക്താഴിടെ  ഄക്കപ്പൌണ്ടികറയ്ക്കാണ് കഩാകഔണ്ടത്. ഄതിനാല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ്  ഔാറിത്തീറ്റികുള്ള ള്ള തുഔ  മൃഖ ഷംയക്ഷണ 
ഴകുപ്പിന്  ഔഭാരാനുള്ള  (Deposit)  ഫില്  ട്രശരിഔലില്   ഩാഷാക്കുന്നില്ല.  
ഇ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കപ്പൊ   ആെടഩെണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   
തീരുഭാനിചൃിരു.. പമല്  ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഖണനമിറാണ്. കമാഖത്തില്  
സാജയാമിരുന്ന മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ്  ഡമരക്ടറകെയും  ധന ഴകുപ്പ് 
ഄഡീശണല്  ടഷക്രേരിയുടെ കൂെി  ഄബിപ്രാമ പ്രഔായം താടളപ്പരയുന്ന  
തീരുഭാനടഭടുത്തു. 
തീരുഭാനം:-  മു ഔാറങ്ങലില്  ടേയ്തതുകഩാടറ  ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നതിന്   

മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ്  കജാമിെ് ഡമരക്ടറടെ  കഩയില്   
(ജില്ലാതറത്തില് ) ട ശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി ഄക്കപ്പൌണ്ടികറയ്ക്ക്  
ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുഔ  ഔഭാറന്നതിന്  
ക്രഭീഔയണം ടേയണംാ   തീരുഭാനിചൄ.  ആതിനുള്ള ഄനുഭതി 
നല്ഔണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

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

2.2(3.3) ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖങ്ങ്ക്കപ്പെ്  രു ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
കമാഖത്തില്  ഩടെടുക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഖ് പീയും  മാത്രാ ഫത്തയും  കേര്ത്ത് 
1000 രൂഩ  നല്ഔാ   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖ തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄനുഭതി നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്. 

 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡൊണ് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄദ്ധ്യക്ഷ .   
എന്നാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄദ്ധ്യക്ഷന് ഷിറ്റിംഖ് പീയും മാത്രാ 
ഫത്തയും നല്കുന്നില്ല.  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്ഭാ   ഭറ്റു ഩറ ഔമ്മിറ്റി 
ഔളുകെയും  ഄദ്ധ്യക്ഷ   കൂെിമാണ്.  ഇ ഷാസേയയത്തില്   ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ടേമര്ഭാ   എന്ന നിറമില്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കമാഖത്തില്  
ഄെക്കപ്പെം  ഴിഴിധ ഔമ്മിറ്റിഔലില്  ഩടെടുക്കുന്നതിന്  ഷിറ്റിംഖ് പീ എന്ന നിറമില്   
പ്രതിഭാഷം 15,000/-രൂഩ നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കപ്പൊം 
എന്ന് ധനഴകുപ്പ് ഄരിമിചൄ. 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2.2(3.6)ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന   ഫസഷ് സ്കൂളുഔളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം  ഷാമൂസയ 

നീതി ഡമരക്ടറം  കുടുംഫശ്രീയും പ്രകതയഔം ഩയികവാധിക്കപ്പെണം.  
 മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  നിര്കേവിചൃതനുഷയിചൃ്  ഫസഷ് 

സ്കൂളുഔളുടെ  ജില്ല തിയിചൃ് ഴിഴയങ്ങ്  കമാഖത്തില്  കുടുംഫശ്രീ എക്ിഔൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  ഄഴതയിപ്പിചൄ. 
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ക്രഭ 
നം 

ജില്ല ഫസഷ് സ്കൂളുഔളുടെ 
എണ്ണം (ജില്ല തിയിചൃ് ) 

 ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഈത്തയഴ് പ്രഔായമുള്ള  
നിയക്കപ്പെില്  കഴതനം നല്ഔാത്ത 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  എണ്ണം  

1 തിരുഴനന്തരോയം 36 15 

2 ടഔാല്ലം 25 2 

3 ഩത്തനംതിേ 7 3 

4 അറപ്പുള 20 6 

5 കഔാേമം 2 2 

6 ആടുക്കപ്പെി 2 1 

7 എരണാകുലം 35 5 

8 തൃശൂര്  12 4 

9 ഩാറക്കപ്പൊെ് 25 12 

10 ഭറപ്പുരം 34 20 

11 കഔാളികക്കപ്പൊെ് 36 12 

12 ഴമനാെ് 11 6 

13 ഔണ്ണൂര്  24 6 

14 ഔാഷര്കഖാഡ് 12 4 

 അടഔ 281 98 

 
 നല്ല നിറമില്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കഩാലം  ജീഴനക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ ്
ഒണകരരിമം മുെങ്ങുന്നതെക്കപ്പെമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങ്  നിറനില്ക്കു.ണ്ട് എന്ന് കമാഖം  
ഴിറമിരുത്തി.  ആഴ ഩയികവാധിചൃ്  പ്രകതയഔ ആെടഩെല്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  
നെത്തണം.  

നെഩെി :- 1)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്  
2)എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
3)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 

2.2 (4.25) കഩാത്താനിക്കപ്പൊെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  04.11.2019-ടറ ഔത്ത് ( 2 എണ്ണം) 
ശുേിതവ ഭിശ   എരണാകുലം ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്ററടെ 19.10.2019-ടറ 700/ 
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/) 
കപ്രാ.നം.110/19  ഄെെല്   10,00,000/- രൂഩ   
     (കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം) 
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള സ്കൂളുഔ്ക്കപ്പെ്  കയ മാഴ ഭാറിനയ ഷംകയണ 
ഩദ്ധ്തിഔ്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഖീഔയിചൃ ഇ കപ്രാജക്ട് ശുേിതവ ഭിശടെ ഷര്ഴീഷ് 

ടപ്രാ ഴഡരാമ „പ്രകൃതി  അലഴ‟ എന്ന ഏജ ഷി മുകകന സ്കൂളുഔലില്  നെപ്പാക്കപ്പെി. 
എന്നാല്  ശുേിതവ ഭിശനില്  നി.ം  ഷാകെതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല. 
ഄതിനാല്  തുഔ നല്ഔാ   ഔളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഴീഴ്ച ഭാപ്പാക്കപ്പെി  തുഔ ഴിനികമാഖിക്കപ്പൊ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  
ആതു ഩയികവാധിചൃ് ശുേിതവ ഭിശ   എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 
രികപ്പാര്േ്:- 

 
 

ശുേിതവ ഭിശടെ ഷാകെതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങാടതമാണ്  
ആതു നെപ്പാക്കപ്പെിമത്.  എന്നാല്   സ്കൂളുഔലില്  സ്ഥാഩിചൃ 
യൂണിറ്റുഔ്  ഭിഔചൃ യീതിമിറാണ്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നത് 
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തീരുഭാനം:- 

 
ശുേിതവ ഭിശ   എക്ിഔൂേ് ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുഔ ഴിനികമാഖിക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

 

2.2(4.68 ) ഔണ്ണ   കദഴ   സില്  പ്ലാകെശ   പ്രകദവടത്ത  സ്കുളുഔലില്  കഭല്ൂയ 
ഭാറ്റല്  

 
ആടുക്കപ്പെി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  18.01.20-ടറ ഔത്തും  KDHP ഔമ്പനിയുടെ 
11.11.2019-ടറ 612-ാാാം നമ്പര്   ഔത്തും  (SRG   79/20   CC/56/20) 
 

മൂന്നാര്, കദഴികുലം, ഩള്ളിഴാഷല്, േിന്നക്കപ്പെനാല്, എന്നീ ഗ്രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി  
അടഔ 34 സ്കൂളുഔ്  KDHP  നെത്തു.ണ്ട്.  ആതില്  മൂന്നാരില്  10, കദഴികുലത്ത് 11, 
ഩള്ളിഴാഷറില്  1, േിന്നക്കപ്പെനാറില്  2 സ്കൂളുഔ്ക്കപ്പെ് അ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയമാണ്. 
ഫഹു. കഔയല  സകക്കപ്പൊെതി ഈത്തയഴിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഴകുപ്പിടെ  09.10.2019-ടറ  162/2019/ GEDN നമ്പര്  ഈത്തയഴ് പ്രഔായം  യണ്ടു 
ഴര്ശത്തിനഔം  അ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയ ഭാറ്റി  ഩഔയം ഄനുകമാജയഭാമ  
കഭല്ൂയ സ്ഥാഩിക്കപ്പെണടഭ.ണ്ട്. ഔമ്പനിക്കു ഷാമ്പത്തിഔ  പ്രതിഷന്ധി 
ഈള്ളതിനാല്  ഄതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ  ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഈഩകമാഖിചൃ്  
കഭല്ൂയ ഭാറ്റണടഭന്ന്  ഔമ്പനി അഴവയടപ്പേിയിക്കു.. ആതിന്  ഫന്ധടപ്പേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ്  നിര്േവം നല്ഔണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ് 
 മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി ഔമ്പനിയുടെ ചുഭതറമാണ്  എന്ന് കമാഖം  
ഴിറമിരുത്തി. ഔമ്പനിയുഭാമി േര്ചൃ ടേയ്ത്  ഇ പ്രഴര്ത്തി ഔമ്പനി തടന്ന  
ടേയ്യുന്നതിടെ  ഷാധയത ഩയികവാധിക്കപ്പൊ   ആടുക്കപ്പെി ജില്ലാ ഔലക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  
ആടുക്കപ്പെി ജില്ലാ ഔലക്ടറടെ രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടതാളില്  ഴകുപ്പുഭാമി 
േര്ചൃ ടേയ്ത്  ഩയിഖണിക്കപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. 
 തുെര്  നെഩെിക്കപ്പൊമി രികപ്പാര്േ് ഴാങ്ങി നല്ഔാ    ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരാെ് 
നിര്കേവിചൄ. 

 
2.3   25.02.2020-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമടറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ട 
ഴിശമങ്ങ്   

 
2.3(3.5) ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടപ്പേ  ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്കപ്പെ് ഩറനമുരി 

നിര്മ്മിചൄ നല്കുന്നതിന്  മൂ. ഖക്ക്കപ്പെലാമാണ് തുഔ നല്കുന്നത്. ഄഴഷാന 
ഖക് നല്കുന്നത് ഫന്ധടപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടറ രു 
എഞ്ചിനീമര്/ഒഴര്ഷീമറടെ ഴാറേകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.  
എന്നാല്  േിറ കഔസുഔലില്  ഩറനമുരിമില്  നെത്തിമിയിക്കുന്ന ഴമരിംഖിടെ 
ടേറഴ്  ഴാറേകഴശനില്  ഈ്ടപ്പടുത്താരില്ല എന്ന് കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.  ഇ 
ആനത്തില്  നല്കഔണ്ട  വയാവയി ടേറഴ്  എത്രമാടണന്ന്  ഩയികവാധിചൄ 

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

 നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രഔായം  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 

  
രികപ്പാര്േ്:- 
 
 
തീരുഭാനം:- 

 ററ്റ്, പാ , പ്ലഖ് കഩാമിെെക്കപ്പെം  വയാവയി 9100/-രൂഩമാണ് 
ടേറഴ്.   
 
ഩറനമുരിമില്  ആത്തയം പ്രവൃത്തിഔ്  ടേയ്തിടുണ്ടണ്ടെില്  പ്രകതയഔ 
ഴാറേകഴശ   കൂൊടത  ഩയഭാഴധി 9100/- രൂഩ കൂെി  ഈ്ടപ്പടുത്തി 
ഴാറേകഴശ   തുഔമില്   കേര്ക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. എന്നാല്  
ഩയഭാഴധി തുഔ  2.00 റക്ഷത്തില്  ഩയിഭിതടപ്പടുകത്തണ്ടതാണ് 

 നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

2.3 (4.2 ) ടഔാല്ലം കഔാര്പ്പകരശ    
ടഔാല്ലം കഔാര്പ്പകരശ   കഭമറടെ  17.09.2019-ടറ  PC1/37176/19 -ാാാം  നമ്പര്   
ഔത്ത്. (SRG 49/20/LSGD - BC3/676/2019 - LSGD) 

   ടഔാല്ലം കഔാര്പ്പകരശനില്  ഷദ്ബയണവുഭാമി  ഫന്ധടപ്പേ് പ്രഴര്ത്തിഔ്  
ടേയ്യുന്നത് ഉയാളുെല്  കറഫര്   കഔാ്ട്രാക്ട്  കഔാ ഒപ്പകരറ്റീഴ് ടഷാ ഷറ്റി 
മുകകനമാണ്.  ഇ കപ്രാജക്ട് ഴിരോറീഔയിക്കുന്നതിടെ ബാഖഭാമി  ആ പര്കഭശ   
ഔികമാസ്ക്,  ഔൂ ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഫകമാ ടഭട്രിഔ് ഄറ്റ ഡ ഷ് 
ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഴീഡികമാ കഔാ്പര ഷിംഖ്  എന്നീ ഷൗഔയയങ്ങ്  
രുകക്കപ്പെണ്ടതുണ്ട്. ആഴ  CPRCS കഩാര്േില്  റബയഭല്ലാടമെില്  Gem മുകകന  
ഴാങ്ങണം എന്നതാണ് നിഫന്ധന.  ആതില്  ഩറതും CPRCS ലം  Gem-ലം 
റബയഭല്ല. ഄതിനാല്  ഉയാളുെല്  കറഫര്  കഔാ്ട്രാക്ട്  കഔാഒപ്പകരറ്റീഴ് 
ടഷാ ഷറ്റി മുകകന ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ആത് ഩയികവാധിചൃ് 
ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 

 
രികപ്പാര്േ്: - മുഔലില്  ഩരഞ്ഞഴയുടെ  ട ഷിപികക്കപ്പെശ   റബയഭാക്കപ്പെിമിേില്ല. 

എന്നാലം  CPRCS ല്  റബയഭല്ല.  GEM മുകകനകമാ  ആ-ടെണ്ടര്  
മുകകനകമാ  ഴാങ്ങണം.  

തീരുഭാനം:- ഐ.െി ഭിശ   ഡമരക്ടറടെ  രികപ്പാര്േ് പ്രഔായം  നെഩെി  
ഷവീഔയിക്കുഴാ   നിര്കേവിക്കു.. 

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

2.3(4.8) കഔയല ടപഡകരശ   ഒപ് ദി  ടെ ഡ് 
കഔയല ടപഡകരശ   ഒപ് ദി ടെ ഡ് ജനരല്  ടഷക്രേരിയുടെ  03.02.2020-
ടറ 441/2020 -ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്.  ( SRG 215/2020) 

 

ഔാഴ്ചയുള്ളഴര്  ഈഩകമാഖിക്കുന്നതികനക്കപ്പൊ്  ടഭചൃടപ്പേ ട ഷിപികക്കപ്പെശ   ഔാഴ്ച 
ഩയിഭിതക്കപ്പൊരുടെ  ഔമ്പൂേറഔ്ക്കപ്പെ് അഴവയഭാണ.് ഄതിനാല്  ഔാഴ്ച ഩയിഭിതര്ക്കപ്പെ ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുകകന റബയഭാക്കുന്ന ടഡസ്ക് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ് 
ഔമ്പൂേറഔ്    താടളപ്പരയുന്ന  ട ഷിപികക്കപ്പെശ   പ്രഔായമുള്ളതാഔണടഭന്ന 
അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്    
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Specification of Desktop for the  Visually Challenged 
product Name product  

type 
OS/compatibility Description 

Desktop - intel 
Processor 
 

High end  Ubuntu Processor: Intel  & ampampreg i5 8400@3.6GHZ,6  
cores . 9 MB L3 cache,TDP-65W  
Chipset: Compatible Chipset 
Motherboard: OEM  Motherboard 
Memory:8GB DDR4 RAM upgradable to 32 GB 
Hard Disk Drive :  1.OTB 7200 rpm or higher 
Graphics Adapter : High end Graphics adapter with 
2.0GB memory 
Monitor: 21.5 & ampamprdquo or larger TFT/LED Digital 
Colour Full  HD Monitor  with   IPS display panel. same 
make as  PC 
Keyboard:  USB interface keyboard same make as PC 
Mouse:  Optical with  USB interface  same make as PC 
Ports:  6 USB  ports or more  (at least  2 USB 3.0 ports 
and two ports in front panel ( atleast 1 should be  USB 
3.0)) HDMI/DP Audio Ports  
Optical Drive : 8 X or better DVD RW Drive 
Networking Facility : 10/100/1000 on board 
 Integrated network port & ampampamp  Wi-Fi 
802 11 b/g/n connectivity 
Certifications: 

a) ROHS Compliance for  product 
b) ISO 14001 for OEM 
c) EPEAT Registered in India 

Warranty : 5 Year comprehensive  on site warranty 
including Monitor 
Operating System & ampampldquo Ubundu 16.04 or later 
should support & ampampamprdquo   

 
Specification of Laptop for the  Visually Challenged 

 

product Name product  type OS/compatibility Description 

Laptop 
 

Medium end  Ubundu Processor - Intel core i3 7020 U/7100 U @ 2.3 
GHz/2.4GHz, 4 threads, 3 .0 MB cache. 
Lithography  :14nm, TDP- 15W 
Memory : 8 GB DDR4 RAM 
Expandable  up to at least 16 GB 
Hard Disk : 1.0 tb,7200rpm or  Higher  +240 Gb SSD 
Display : Antyglare HD LED Backit Disply 
Display  Size: 15.6 inch 
Wireless connectivity : Integrated wireless b/g/n, 
integrated Bluetooth 
Optical Drive:  8X or better DVD RW Drive 
Speaker : Integrated Sterieo Speaker 
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Keryboard : Keyboard with Numerical Keypad and 
touch pad 
Camera: Integrated HD Camera 
Audio :  Integrated 
 Expansion port: 3 USB Port (at least   two number of  
USB 3.0 and one number of type C)10/100/1000 
Eternet Card , HDMI, 1 Head phone/microphone 
Combo or  Separate & other  standard  features 
Power Supply: 230V, 50 Hz AC Supply with  
rechargeable Battery  pack Comprising of Li-polymer 
battery 
Mouse: Optical Scroll Mouse 
Carry case : Backpack 
Weight: Less than or equal to 2.2 Kg Warrenty: 3 year 
Comprehensive  On iste. 1 year for Battery and 
Charger. 
Certification: 
ROHS  compliance  & BIS for Product 
Operating System:- Ubuntu 16.04 or  later shoud 
support 

 

ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടടര  

ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു..  

   രികപ്പാര്േ്:- മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഔായമുള്ള  ട ഷിപികക്കപ്പെശനും  CPRCS -ല്  റബയഭാമ  

ട ഷിപികക്കപ്പെശനും തമ്മിലള്ള ഴയതയാഷം  താടളപ്പരയുന്നതാണ്. 

(a)DESKTOP, Intel Processor, High end, Ubuntu 

 Specification as per Agenda CPRCS 
Specification 

Processor Intel i5 8400@3.6 GHz 
6 crores , 9MB L3 cache 

TDP -65W 

Intel i5 8400@2.8 GHz 
6 crores , 9MB L3 cache 

TDP -65W 

 

(b Laptop Medium end, Ubuntu 

 Specification as per Agenda CPRCS 
Specification 

Memory 8GB DDR 4 RAM  4GB DDR4 RAM 

Hard Disk 1.0 tb, 7200 RPM or Higher, 
+240 Gb SSD 

500 GB, 7200 rpm 

Display Size  15.6 inch 14 inch 

Key board keyboard with Numerical 
Keypad 

Keyboard withtouch pad 
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മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ കഔയല ടപഡകരശ   ഒപ് ദി  െ ഡ്  നല്ഔിമ 
ട ഷിപികക്കപ്പെശ   ആകപ്പാ്   CPRCS -ല്  റബയഭല്ല. റബയഭാമ ട ഷിപികക്കപ്പെശനാണ്  
മുഔലില്  ഔാണിചൃിയിക്കുന്നത്. CPRCS-ല്  റബയഭാമഴ ഭതിടമെില്   CPRCS- ല്  നി.ം 
ഴാങ്ങണം.  ഄടല്ലെില്  GEM മുകകനകമാ  ആ-ടെണ്ടര്  മുകകനകമാ  ഴാങ്ങാവുന്ന 
താടണന്ന് ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്തു.  
 തീരുഭാനം:-  ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വ കമാഖം ഄംഖീഔയിചൄ. 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ ) ഴകുപ്പ് 

2.3(4.9) ടഔാെിമത്തൂര്  ഷസഔയണ ഫാെ് 
 ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുടെ  05.11.2019-ടറ ഔത്ത് കഔാളികക്കപ്പൊെ് 
ജില്ലമിടറ  ടഔാെിമത്തൂര്  ഫാെ് പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ ഔത്തും 
(SRG 216/20) 
ഄമൂല്  ഔാറിത്തീറ്റയുടെ കഔാളികക്കപ്പൊെ് ജില്ലമിടറ ഴിതയണ ഏജ ഷി  ഫാെ് 
ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കപ്പൊയിടെ ഔാറിത്തീറ്റകുള്ള ള്ള ഷഡിഷിഡി ഄമൂല്  
ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്കപ്പെ് റബിക്കുന്നില്ല.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി 
നെപ്പിറാക്കുന്ന ഔാറിത്തീറ്റ ഷഡിഷിഡി സ്കീഭില്  ഄമൂല്  ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന  
ഔര്ശഔടയൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ് 
        കഔയല പീസഷിടെമെക്കപ്പെം ഔാറത്തീറ്റയുടെ ഴിറ നിശ്ചമിക്കുന്നതില്  
ഴകുപ്പുതറ ആെടഩെല്  ഈടണ്ട.ം Amul ഔാറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറമില്  ഴകുപ്പിന് 
ആെടഩെല്  ഷാധയതമിടല്ല.ം  കമാഖത്തില്  സാജയാമിരുന്ന  മൃഖഷംയക്ഷണ 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ. ഇ ഷാസേയയത്തില്   ഄനുഭതി ഩയിഖണിക്കപ്പൊവുന്നതല്ല 
എന്ന് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ. കഔയല പീസഷ്, ഄമൂല് ,  ഴകുപ്പു മുകകന ആകപ്പാ്  
കഔയലത്തില്  നല്കുന്ന  ഭറ്റു ഔാറിത്തീറ്റഔ്  എന്നിഴയുടെ ഴിറ  തായതഭയം ടേയ്ത് 
രികപ്പാര്േ് നല് ഔാ   മൃഖഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  പ്പം ഄമൂല്  
ഔാറിത്തീറ്റയുടെ  ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൄം  രികപ്പാര്േ് നല്ഔണം. ഩിന്നീെ് 
ഩയിഖണിക്കപ്പൊ   ഭാറ്റി ഴചൄ. 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  

2.3(4.12) കമാഖ ഩയിവീറനം 
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടഔ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, ഔണ്ണൂര്  തുെങ്ങി 8 കഩര്  ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു 
നല്ഔിമ  ഔത്തുഔ്   (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD) 

 
 ഄകഩക്ഷഔര്  ഔണ്ണൂര്  യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുടെ   Certificate in Yoga Fitness Cource/PG 
Diploma  കഔാഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കപ്പെിമ കമാഖ ഄദ്ധ്യാഩഔ കമാഖയതയുള്ളഴയാണ്.  
ഄംഖീകൃത ഷര്വഔറാവാറ നല്കുന്ന  കമാഖ ഷര്േിപിക്കപ്പെറ്റ് കഔാഴ്സ്/ ഡികപ്ലാഭ 
തുെങ്ങിമ കഔാഴ്സ്  ഩാസ്സാമഴടയ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  കമാഖ 
ഩയിവീറഔയാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ആത് ഷംഫന്ധിചൃ് അയുശ് 
ഡമരക്ടറടെ  രികപ്പാര്േ്  ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിമില്  തടന്ന 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   ഴാങ്ങി നല്കണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)അയുശ് ഡമരക്ടര്  
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2.3(4.38) ടഭാകഔയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 21.11.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG/ 1020/19- 
CC/726/19 )   

 
കപ്രാ.നം.13/20    ഄെെല്  :-13,41,000/- രൂഩ  (ഴിഔഷന പണ്ട്) 
കഩയ് -   റപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി  
ടഭാകഔയി ഩഞ്ചാമത്തില്  29 അശ്രമ കുടുംഫങ്ങലാണുള്ളത്. ആഴയില്  5 കഩര്ക്കപ്പെ്  
ഷവന്തഭാമി  ബഴനഭില്ല. ആഴര്   റപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പേിേില്ല. ആഴര്ക്കു കൂെി 
ബഴനം നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ആഴര്  അശ്രമ കുടുംഫഭാകണാ, ആഴര്  
 റപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്   ഈ്ടപ്പൊടത കഩാമതിടെ ഔായണം  തുെങ്ങിമ 
ഴിഴയങ്ങ്  ഄകനവശിചൄ  കുടുംഫശ്രീ എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 

രികപ്പാര്േ്:-   റപ്  ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്ടപ്പൊത്ത താടളപ്പരയുന്ന  5 അശ്രമ 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെലണ്  റപ്  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പൊത്തഴര് . ആഴര്ക്കപ്പെ് 
ഴീടു നല്ഔാനാണ് ഈകേവിക്കുന്നടതന്ന്  കുടുംഫശ്രീ എക്ിഔൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ.  

1)ഩാറക്കപ്പെല്  കൃഷ്ണ , ഴാര്ഡ് നം.7, (DFK 10 KAN - 55627) 
2) ഔഭറ കേക്കുേീടെ ഴിെ,  ഴാര്സനം.14, (DFK ID - KAN 55615) 
3) േന്ദ്രി ഩരമ്പത്ത്  ഔിനാത്തി,  ഴാര്ഡ് നം. 13,  (DFK ID - KAN 171601) 
4)േന്ദ്രഭതി ഴെകക്കപ്പെ നമിചൃാല് , ഴാര്ഡ് നം4 (DFK ID - KAN 14578) 
5)ടനകള്ളതില്  യാഗഴ   - (ഭയണടപ്പടുണ്) 
ആതില്  ക്രഭ നമ്പര്  3 േന്ദ്രി ഩരമ്പത്ത് ഔിനാത്തിക്കപ്പെ് ഴാഷകമാഖയഭാമ ഴീടുണ്ട്. 
ക്രഭനമ്പര്  5 (ടനകള്ളതില്  യാഗഴ  ) ഭയണടപ്പടുണ് (ഴീേില്  യാ്  ഭാത്രകഭ 
ഈണ്ടാമിരു.ള്ളൂ.) ആതു യണ്ടും ളിചൃ്  ക്രഭ നമ്പര്  1, 2, 4  എന്നിഴര്ക്കപ്പെ് ഴീടു 
നിര്മ്മാണത്തിന്  ധനഷസാമം നല്ഔണടഭന്ന്  എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ 
ടേയ്തു. 

 

തീരുഭാനം :-  കുടുംഫശ്രീ എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടറടെ ശുഩാര്വ ഄംഖീഔയിചൄ.  

 
 

2.3(4.41) ഴെഔയഩതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩാറക്കപ്പൊെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 05.12.2019-ടറ ഔത്തും ഴെഔയഩതി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  05.12.2019 -ടറ ഔത്തും (SRG/ 1106/19- 
CC/939) (SRG/ 1108/19- CC/940/19) (2 ഔത്തുഔ് ) 

  
1) കപ്രാ.നം. 147/20    ഄെെല്  1,00,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - നല്ലൂര്  രോതിമ കഫാര്ടഴല്  നിര്മ്മാണം 

 
2) കപ്രാ.നം. 148/20   ഄെെല്  1,50,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 

 നെഩെി:-തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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കഩയ് - കഔാളിപ്പാര രോതിമ കഫാര്ടഴല്  നിര്മ്മാണം 
കഫാര്ടഴല്  നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള   മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുഔ്  2017-18-ല്   
ഷാകെതിഔാനുഭതിയും  ടെണ്ടര്  നെഩെിഔളും പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെപ്പാക്കപ്പെി. 
ഇ നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കപ്പൊടത  നെപ്പാക്കപ്പെിമതിനാല്  ഫില്  തുഔ നല്ഔാ   
ഔളിഞ്ഞില്ല.  ഇ ഴര്ശം   ില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്ന ഇ കപ്രാജക്ടില്  
നി.ം  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . ആതികേല്   ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പുകണ്ടാ, 
ഴാറേകഴശ   ഭറ്റു ഴിവദാംവങ്ങ്  എന്നിഴ ഩയികവാധിചൃ്  തകേവഷവമംബയണ 
ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 
രികപ്പാര്േ്- (i) നല്ലൂര്  രോതിമ കഫാര്ടഴല്  നിര്മ്മാണത്തിന്  

1,04,497/- രൂഩമാണ് ടേറഴാമിടുണ്ള്ളടത. 
03.11.2017-ടറ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനപ്രഔായം  
ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിയുഭാമി എഗ്രിടഭെ് 
ടഴചൃിടുണ്ടണ്ട.ം  ഄരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

(ii) കഔാളിപ്പാര രോതിമ കഫാര്ടഴല്  നിര്മ്മാണം. ആതില്  
രോതിമ കഫാര്ടഴല്, ഩമ്പ് സൗഷ്,  ഩപ്പ്  റ   
എന്നീ പ്രവൃത്തിഔലാണ് ടേയ്തിടുണ്ള്ളത്.  ആതിനാമി 
1,49,141/- രൂഩ  ടേറഴാമിടുണ്ണ്ട്. ടെണ്ടര്, എഗ്രിടഭെ് 
എന്നിഴ ഴചൃിടുണ്ണ്ട്. 

ടെണ്ടര്  ടേയ്തതും എഗ്രിടഭെ് ഴചൃതും പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാക്കപ്പെിമതിനുകവശഭാണ് 
എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൄ. ഒഡിറ്റ് ഩയികവാധന നെത്തിമിേിടല്ലന്ന്  
ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ. 

തീരുഭാനം :- നെഩെിക്രഭത്തില്  ഄഩാഔതഔ്  ഷംബഴിചൃിടുണ്ടണ്ടന്ന്  
കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.  ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കപ്പൊ   
നിര്കേവിക്കു.. 
 നെഩെി:-തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

2.3(4.43) ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിഴിഴയക്കപ്പെണക്കപ്പെ്  ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ  06.02.2020-ടറ PL- 

18705/2019/DES നമ്പര്  ഔത്തും  24.02.2020 -ടറ  ആകത നമ്പര്  ഔത്തും ( 2 എണ്ണം) 
(SRG 224/20) 
ഭിശ   ഄകന്തയാദമ ഴിഴയകവകയണവും  ടഴഫ് കഩാര്േറികറയ്ക്ക്  ഡാറ്റ ഄഩ് 
കറാഡ് ടേയ്യുന്നതിനും  ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കപ്പെണക്കപ്പെ്  ഡമരക്ടകരറ്റിടന  
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു..  2019 ഴര്ശടത്ത  ഭിശ   ഄകന്തയാദമ  ഷര്കവയുടെ  
ഴിഴയകവകയണം, ഡാറ്റാ ഄഩ് കറാഡിംഖ്  എന്നിഴ മഥാഷഭമം  പൂര്ത്തീഔയി 
ചൃിടുണ്ണ്ട്. ഴകുപ്പിടറ ആ ടഴസ്റ്റികഖറ്റര്ഭാരുടെ   ദനംദിന കജാറിഔ്ക്കപ്പെ്  രോരടഭ 
ഄധിഔകജാറി അമിോണ്  ഭിശ   ഄകന്തയാദമ  ഷര്കവ ടേയ്തിടുണ്ള്ളത്.  ഭിശ   
ഄകന്തയാദമ  ഴിഴയകവകയണവും ഡാറ്റ ഄഩ് കറാഡിംഗും നെത്തിമ  ജീഴനക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് 
പ്രതിദിനം  300/- രൂഩ  നിയക്കപ്പെില്  ചുഴടെ കേര്ക്കുന്ന യീതിമില്  ഒണകരരിമം 
ഄനുഴദിക്കപ്പെണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
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1 പീല്സതറ ഈകദയാഖസ്ഥര്ക്കുള്ള  
ഒണകരരിമം (രു ഩഞ്ചാമത്തില്  2 കഩര്  
ഴീതം യണ്ടു ദിഴഷം 941X300X4) 

11,29,200/- രൂഩ 

2 ടശഡൂളുഔ്  കപാകോകഔാപ്പി എടുത്ത 
ടേറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

അടഔ 11,44,200/- രൂഩ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3(4.70) ഏറ്റുഭാനൂര്  നഖയഷബ  
കഔാേമം    ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ   14.01.2020-ടറ ഔത്തും ഏറ്റുഭാനൂര്  
മുനിഷിപ്പല്  ടേമര്ഭാടെ  30.12.2019-ടറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും    
(SRG 34/20  - CC/28/20) 

 കപ്രാ.നം. 471/20    ഄെെല് 27,53,84,972/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട് - 4,53,84,972/- രൂഩ 
      കറാ്   - 23.00 കഔാെി രൂഩ) 
കഩയ് - കശാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്് ഔം ഭ്േി പ്ലക്്  തികമറ്റര്  

2018-19-ല്   കപ്രാ.നം.  374/19 അമി ഇ ഩദ്ധ്തി  ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി ഄംഖീഔായം 
കനെിമിരു..  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔയിക്കുകമ്പാ്  നിര്വസണ യീതി  ടെണ്ടര്  
എന്നാണ് കേര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമില്  ടെണ്ടര്  ടേയ്ത ഭറ്റു േിറ പ്രവൃത്തിഔ്  
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി തീര്ത്തില്ല എന്ന ഔായണത്താല്  ടെണ്ടര്  നെഩെി ളിഴാക്കപ്പെി 25.00 
കഔാെിക്കപ്പെ് മുഔലില്  പ്രഴര്ത്തന കവശിയുള്ള  ഔമ്പനിഔലില്  നിന്ന് ടെണ്ടര്  ഴിലിചൄ.  
ആതനുഷയിചൃ്  കുരഞ്ഞ ടെണ്ടര്  ടേയ്ത ഔമ്പനിയുഭാമി  ഔയാര്  ഴചൃ് നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃത്തിഔ്  അയംബിക്കുഔയും ടേയ്തു.  ടെണ്ടരിനു ഩഔയം ഄക്രഡിറ്റഡ് 

   
MGNREGS ടെ ബയണ ടേറഴ്  ആനത്തില്  നിന്ന്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ  
തുഔ നല്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു..   2019 ഴര്ശം  യണ്ടു 
ഷര്കവ നെ..  2018 ഴര്ശടത്ത  ഷര്കവ കജാറി നെന്നത്  2019-റാണ്.  
കൂൊടത 2019-ടറ ഷര്കവ കജാറിയും  2019 റാണ് നെന്നടതന്ന്  യണ്ടു 
ഗേത്തിറാമി  നെന്ന  ഷര്കവമില്   യണ്ടു ഴര്ശടത്ത  ഴിഴയങ്ങലാണ്  
ഷര്കവയ്ക്ക് ഴികധമഭാക്കപ്പെിമത്.  ഄതിനാല്  ഒകയാ  ഴര്ശകത്തതിനും  
പ്രകതയഔഭാമി ഒണകരരിമം നല്ഔണടഭന്ന് കമാഖത്തില്  
സാജയാമിരുന്ന ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കപ്പെണക്കപ്പെ്  ഡമരക്ടകരറ്റിടറ  
ഄഡീശണൻ ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ.  ഇ ഴിഴയം  24.02.2020-ടറ 
PLCD18705/2019/DES  ഔത്തു മുകകന നല്ഔിമിടുണ്ടണ്ട.ം ഄരിമിചൄ.  
തീരുഭാനം:- ഇ  ഴിവദീഔയണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ഴയക്തതകമാടെ ഄനുഭതി നല്ഔിടക്കപ്പൊണ്ട് ഈത്തയഴ് 
നല്ഔാ   കമാഖം  നിര്കേവിചൄ.  

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 



13 
 

ഏജ ഷിടമടക്കപ്പൊണ്ട്  ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം  നെത്തുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ആതു ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. 

രികപ്പാര്േ്:- ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  നെത്തിപ്പില്  ചുഴടെ  കേര്ത്തിടുണ്ള്ള  നൂനതഔ്  
േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ രികപ്പാര്േില്  ചൂണ്ടിക്കപ്പൊണിചൃിടുണ്ണ്ട്. 
ഇ കപ്രാജക്ടിടെ നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥ   നഖയഷബമി ടറ 
ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമരാണ്. ടെണ്ടര്  മുകകന നിര്ഴസണം 
നെത്തുന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം റബിചൃ  
കപ്രാജക്ട്  ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകകന നിര്ഴസണം നെത്താ   
ഔൗ്ഷില്  തീരുഭാനിക്കുഔമാമിരു.. നഖയഷബാ ടഷക്രേരി 
കനയിേ് ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിടമ ഔടണ്ടത്തുന്നതിന് 
ടപ്രാകപ്പാഷല്  ക്ഷണിചൄ. ഇ ഔത്തില്  PMC എ. കേര്ത്തിരുന്നില്ല. 
എന്നാല്  പ്രഴര്ത്തനം ആകപ്പാ്  നെത്തുന്ന WAPCOS Ltd.  PMC 
ഭാത്രഭാണ്. ആത് ക്രഭ ഴിരുദ്ധ്ഭാണ് എന്ന്  മു ഷിപ്പല്  ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമറം രികപ്പാര്േ് ടേയ്തിരു.. 
 നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥനാമ നഖയഷബാ ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമടര ളിഴാക്കപ്പെി നഖയഷബാ ടഷക്രേരി താല്പയയഩത്രം 
ക്ഷണിചൄ. ആതില്  PMC എന്ന് സൂേിപ്പിചൃിേില്ല. 
നഖയഷബാ ടഷക്രേരി താല്പയയഩത്രം ക്ഷണിചൃ്  ടഷറക്ഷ   
കനാേീഷ് നല്ഔിമതിനുകവശഭാണ് നഖയഷബാ ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമടരടഔാണ്ട് ഔയാര്  ഈെമ്പെിമില്  ഏര്ടപ്പേിടുണ്ള്ളത്. 
 

തീരുഭാനം :- നെഩെിക്രഭങ്ങലില്  ഗുരുതയഭാമ ഴീഴ്ച ഷംബഴിചൃിടുണ്ടണ്ടന്ന് കമാഖം 
ഴിറമിരുത്തി. ഴകുപ്പുതറത്തില്  ഩയികവാധിചൃ് 
തീരുഭാനടഭടുക്കപ്പൊനും ഴീഴ്ച നെത്തിമഴരുടെ കഩയില്  ഔര്വന 
നെഩെി ഷവീഔയിക്കപ്പൊനും നിര്കേവിക്കു.. 

നെഩെി:-തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 

2.3(4.75) എയിഭയൂര്    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കപ്പൊെ്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ   22.01.2020-ടറ ഔത്ത്   (SRG / 
115/20  - CC/24/20) 

  
 കപ്രാ.നം. 273/20    ഄെെല്  - 4,88,000/- രൂഩ 
        (കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്) 

കഩയ് - ചുള്ളിഭെ കുരുഴകക്കപ്പൊെ് കരാഡ് രീ ൊരിംഖ് 
 (SC കഔാര്പ്പഷ് പണ്ട് മുകകന നെത്തിമ  പ്രവൃത്തിക്കപ്പെ് തുഔ നല്ഔല് ) 
ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്പിടെ  എഷ്.ഷി. കഔാര്പ്പഷ്  പണ്ടു്ടപ്പടുത്തി  മുഔലില്  
ഩരഞ്ഞ കരാഡ് പ്രവൃത്തി ടേയ്തിരു..  എന്നാല്  പീഷിഫിറിറ്റി റബിചൃ സ്ഥറത്തല്ല  
നിര്മ്മാണം നെത്തിമടതന്ന ഔായണത്താല്   തുഔ  നല്ഔിമില്ല.  ഄതിനാല്  ഇ 
തുഔ  നല്ഔാ   കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഈഩകമാഖിചൃ്  തയണംാരാക്കപ്പെിമ 
കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
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മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം എഷ്.ഷി. കഔാര്പ്പഷ് പണ്ട്  
ഈഩകമാഖിക്കുന്നതിനുള്ള ബയണാനുഭതി, എസ്റ്റികഭറ്റ്, ഷാകെതിഔാനുഭതി, നെപ്പാക്കപ്പെിമ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ഴാറേകഴശ , എന്നിഴ ഩയികവാധിചൄ  തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പ്  
േീപ് എഞ്ചിനീമര്   രികപ്പാര്േ് നല്ഔി. ഴിവദഴിഴയങ്ങ്  താടളപ്പരയുന്നഴമാണ്. 
രികപ്പാര്േ്:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
തീരുഭാനം:-  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കപ്പൊ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി  നല്കു..  

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
2.3 (4.78) ഴെകേയിക്കപ്പെയ    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിേ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ   24.01.2020-ടറ ഔത്ത്   (SRG / 
121/20  - CC/1165/19) 

 കപ്രാ.നം. 11/20    ഄെെല്  - 60,000/- രൂഩ 
        റ്റി.എഷ്.ഩി - 37,900/- രൂഩ 
        തനത് പണ്ട് -  22,100/- രൂഩ 
  

കഩയ് - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിടറ കുേിഔ്ക്കപ്പെ് റാഩ് കൊഩ് 
കുഭായി യാകി ഩി. യാഭേന്ദ്ര , അറക്കപ്പെല്  ലിഔല്ല് എന്ന കുേി  കഫാേണി 
ഫിരുദധായിമാണ്. ആകപ്പാ്  കഔയല  ആ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഒപ്  ആ പര്കഭശ   
ടെകനാലജിയുടെ  ഒപ് ഔാമ്പഷ് ടഷെരാമ രാന്നി റൂകട്രാണിക്്  എന്ന സ്ഥാഩനം 
ഴളി  ഄനികഭശ   & പിറിം ടെകനാലജി എന്ന  കഔാഴ്സിനു ഩറിക്കു.. ഇ കുേിക്കപ്പെ് 
റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 
തീരുഭാനം:-  ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് ടേയ്തതനുഷയിചൃ് 

ഇ ഴിദയാര്ഥി ഩേിഔ ഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടപ്പേതാടണന്ന്  
തസഷില്ദാര്  ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്ന മുരയ്ക്ക്  റാഩ് കൊഩ് നല്ഔാ   
ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
 
 
 

 

ബയണാനുഭതി തുഔ 4,75,000/- രൂഩ 

ഷാകെതിഔാനുഭതി തുഔ  4,75,000/- രൂഩ 

ഔയാര്  തീമതിയും  നമ്പറം 11.10.2017 
4/2017-18  

പ്രവൃത്തി ടേയണംിപ്പിചൃത് ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്, തഷവബഴ 
എരുഭയൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഫില്  പ്രഔായം  ടേയ്ത  
പ്രവൃത്തിയുടെ തുഔ  

4,75,000/- രൂഩ 
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3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്  
 
3.1 സുബിക്ഷ കഔയലം ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാമി  14.02.2018-ടറ 22/2018/തഷവബഴ 
നമ്പയായുള്ള  ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയകമില്  ഴരുകത്തണ്ട ഭാറ്റങ്ങ്   കമാഖം 
േര്ചൃ ടേയ്യുഔയും  താടളപ്പരയും പ്രഔായമുള്ള ഭാറ്റം  ഄംഖീഔയിക്കുഔയും ടേയ്തു.  
ആതു പ്രഔായം  ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗകയക  തയണംാരാക്കപ്പെി  തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിന് 
നല്കാ   കസ്റ്ററ്റ് രികഷാളഷ് ഗ്രൂപ്പിടന ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  ഄെിമന്തിയഭാമി 
ആതികേല്  ഈത്തയഴ് രോരടപ്പടുഴികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 
 

എ. കൃശി 

തയിവ് കൃശിക്കപ്പെ് ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്ന ഩയഭാഴധി ഷസാമം  

 (തുഔ രൂഩമില് ) 

ക്രഭ 
നം 

ആനം നിയക്കപ്പെ് 
(രു ടസക്ടരിന് ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്ന ഩയഭാഴധി തുഔ) 

ഔര്ശഔന് ഈെഭയ്ക്ക് അടഔ 

1 ടനല്ല് 35,000 5000 40,000 

2 ഩചൃക്കപ്പെരി 37,000 3000 40,000 

3 ഴാള 32,000 3000 35,000 

4 ഩമര്  ഴര്ഗങ്ങ്  (Pulses) 27,000 3000 30,000 

5 ടേറധാനയം (Millets) 27,000 3000 30,000 

6 ഭയചൃീനിയും ഭറ്റ് ഔിളങ്ങു ഴര്ഗങ്ങളും 27,000 3000 30,000 

7 മുഔലിൽ ഩയാഭർവിക്കപ്പൊത്ത ഭറ്റ് 
ഴിലഔ്  

10,000 -- 10,000 

 

 

(i)തയിവ് കൃശിക്കപ്പെ് ഷസാമം – ഭാർഖനിർകദവങ്ങൾ 

മൂന്ന് ഴര്ശത്തിറധിഔഭാമി ഔാര്ശിഔ പ്രഴര്ത്തിഔ്  ടേയ്തിേില്ലാത്ത ഭൂഭിടമ അണ് 
തയിവ് ഭൂഭി അമി ഩയിഖണികക്കപ്പെണ്ടത്. ഫന്ധടപ്പേ കൃശി ഒപീഷര്  ആത് 
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണം. മൂന്ന് ഴര്ശത്തിറധിഔഭാമി പൂര്ണ്ണഭാമി കൃശിക്കപ്പെ് 
ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊത്ത രോയമിെവും (underutilized lands) തയിവാമി ഔണക്കപ്പൊക്കപ്പെി ഄതില്  
മഥാര്ഥത്തില്  കൃശി ടേയ്യുന്ന സ്ഥറത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമ ധനഷസാമം 
നല്ഔാവുന്നതാണ്.  തയിവ് ഭൂഭിമിടറ അദയ കൃശിക്കു ഭാത്രഭാണ് തയിശു 
കൃശിയുടെ അനുകൂറയം നല്ഔാവുന്നത്. നിര്കേവിചൃിടുണ്ള്ള അനുകൂറയം യണ്ട് 
തഴണഔലാമി നല്ഔാം - അദയ തഴണ പ്ലാെിംഖ് നെക്കുകമ്പാഴം യണ്ടാം തഴണ 
ഷീഷണിടെ ഩകുതി അകുകമ്പാ്  ഩയികവാധനയ്ക്ക് കവശവും ഫാെ് 
ഄക്കപ്പൌണ്ടികറക്കപ്പെ് നല്ഔാവുന്നതാണ്. ഈെഭകുള്ള ള്ള ഷസാമം  പ്ലാെിംഖ് നെക്കുന്ന 
ഷഭമത്ത്  നല്ഔാവുന്നതാണ്. 
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 സ്ഥിയം കൃശിക്കപ്പെ് (Regular farming) ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്ന ഩയഭാഴധി ഷസാമം - കൃശി 
ടേറഴ്/കൂറി ടേറഴ് ഷഡിഷിഡി 

 

  (തുഔ രൂഩമില് ) 

ക്രഭ 
നം 

ആനം/കൃശി നിയക്കപ്പെ് (രു 
ടസക്ടരിന്ഄനുഴദിക്കപ്പൊ
വുന്ന ഩയഭാഴധി തുഔ) 

1 ടനല്ല് (രു പൂകൃശിക്കപ്പെ്)  22,000 

2 ഩചൃക്കപ്പെരി 

ഩന്തല്  ഈ്ടപ്പടെ 25,000 

ഩന്തല്  ആല്ലാടത 20,000 

വീതഔാറ ഩചൃക്കപ്പെരി 
(ആടുക്കപ്പെി, ഴമനാെ് ജില്ലഔലിടറ വീതഔാറ ഩചൃക്കപ്പെരി 
കൃശി നെത്തുന്ന പ്രകദവങ്ങ്ക്കു ഭാത്രം) 

30,000 

3 ഩമര്  ഴര്ഗങ്ങ്  (Pulses) 20,000  

4 ഭയചൃീനിയും ഭറ്റ് ഔിളങ്ങ് ഴര്ഗങ്ങളും (Tapioca and other 
tubers) 

20,000   

5 ഴാള 30,000  

6 ടേറധാനയങ്ങ്  (Millets) 20,000  

7 നിറക്കപ്പെെറ (Groundnut) 20,000  

8 എള്ളം ഭറ്റ് എണ്ണക്കുരുക്കപ്പെളും (Sesamum & other oil seeds) 10,000  

9 മുഔലിൽ ഩയാഭർവിക്കപ്പൊത്ത ഭറ്റ് ഴിലഔ്  10,000 

 

 ഹ്രഷവഔാറ ഴിലഔൾക്കപ്പെ് രു ഴര്ശം ഩയഭാഴധി യണ്ട് ഷീഷണില്  ഷസാമം 
നല്ഔാം. ടനല്ൃശിക്കും രു ഴര്ശം  യണ്ട് പ്രാഴവയം (യണ്ട് പൂ കൃശിക്കപ്പെ്) 
ഷസാമം നല്ഔാവുന്നതാണ്. തയിശ്ഭഭൂഭി കൃശികമാഖയഭാക്കുന്ന പ്രഴർത്തന 
ങ്ങൾക്കപ്പെ് ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ഷാധയത പൂർണഭാമി ഈഩകമാഖടപ്പടുത്തണം. 
തയിശ്ഭഭൂഭി കൃശികമാഖയഭാക്കുന്ന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ടതാളിലരപ്പ്  ഩദ്ധ്തിമിൽ 
നിർവസിക്കുഔമാടണെിൽ സ്ഥിയം കൃശിക്കുള്ള (regular farming) ഷസാമം 
നൽഔാവുന്നതാണ്. നിര്കേവിചൃിടുണ്ള്ള അനുകൂറയം ഷീഷണിടെ ഩകുതിമിലള്ള 
ഩയികവാധനയ്ക്ക് കവശം ഫാെ് ഄക്കപ്പൌണ്ടികറക്കപ്പെ് നല്ഔാവുന്നതാണ് 

(ii) തയിവ് കൃശിക്കും സ്ഥിയം കൃശിക്കും ഫാധഔഭാമ ടഩാതു ഭാർഖനിർകദവങ്ങൾ 

നാഭഭാത്ര - ടേറഔിെ ഔര്ശഔര്, ഔര്ശഔ കൂോ്മ// ഗ്രൂപ്പുഔ്, കുടുംഫശ്രീ കജാമിെ് 
റമ ഫിറിറ്റി ഗ്രൂപ്പുഔ് , ഩാെകവകയ ഷഭിതിഔ്, ഷവമം ഷസാമ ഷംഗങ്ങ്, 
പ്രഴാഷിഔ്,  പ്രഴാഷി കൂോ്മ/ഔ്, ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങ്, ടപ്രാഡൂഷര്  
ഔമ്പനിഔ്, ോയിറ്റഫി്  ഷംഗങ്ങ്, യുഴജന ക്ലബ്ബുഔ്  തുെങ്ങി കൃശി ടേയ്യുന്ന 
ഴയക്തിഔ്ക്കും ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്കും നല്ഔാം. ടഩാതുകഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങ്, 
കഫാര്ക്ഔ് , ഔമ്പനിഔൾ തുെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള 
ഭൂഭിമില്  സ്ഥാഩനത്തിടെ ഷസാമഭില്ലാടത ഔര്ശഔര്  / ഗ്രൂപ്പുഔ്  കൃശി ടേയ്യുന്ന 
ഄഴഷയത്തിലം കഭല്പ്പരഞ്ഞ ഷസാമം ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്.  ആകതാടൊപ്പം 
ടനല്ൃശിക്കപ്പെ്  കൃശി ഴകുപ്പിടെ അനുകൂറയങ്ങ്  കൂെി നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

      ഴിത്ത്, ഴലം, ഔീെനാവിനിഔ്  തുെങ്ങിമ ഈത്ഩാദകനാഩാധിഔളും ഭറ്റ് കൃശി 
ടേറവുഔളും ഈ്ടപ്പടെ ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്ന ഩയഭാഴധി ഷസാമഭാണ് മുഔലില്  
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ഩേിഔഔലിൽ  ഩരഞ്ഞത്. ഴിത്ത്, ഴലം ഔീെനാവിനിഔ്  തുെങ്ങിമ 
ഈത്ഩാദകനാഩാദിഔ്  ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയകമിടറ ഭാനദങ്ങങ്ങ്  പ്രഔായം 
ഄനുഴദിക്കുഔമാടണെില്  ഄഴയുടെ ഴിറ കുരഴ് ടേയ്ത് (ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം 
ഫാധഔഭാമ ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം ഈ്ടപ്പടെയുള്ള തുഔ കുരഴ് ടേയ്ത്) ഫാക്കപ്പെി 
തുഔ ഷസാമഭാമി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. എന്നാല്  ടനല്ൃശിയുടെ 
ഈത്ഩാദകനാഩാധിഔ്ക്കപ്പെ് കൃശി ഴകുപ്പ് ഄനുഴദിക്കുന്ന ഄധിഔ ഷസാമം 
ഩേിഔഔലിൽ നല്ഔിമിടുണ്ള്ള നിയക്കപ്പെിന് രോരടഭ ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

        റ്റ ഴില (mono crop) കൃശിക്കുള്ള ഷസാമങ്ങലാണ് ഩേിഔഔലിൽ 
നൽഔിമിടുണ്ള്ളത്. രു കപ്ലാേിനുള്ളിൽ ഴയതയസ്ത ഴിലഔൾ ടഴകവടരമാമി (75 
ടഷെ് ഭയചൃീനി, 50 ടഷെ് ഩചൃക്കപ്പെരി എന്നിങ്ങടന) കൃശി ടേയ്യുന്ന ഷന്ദർബത്തിൽ 
ഒകയാ ഴിലയും കൃശി ടേയ്യുന്ന സ്ഥറത്തിന് അനുഩാതിഔഭാമി ഄതത് 
ഴിലഔൾക്കപ്പെ് ഄനുഴദനീമഭാമ നിയക്കപ്പെിൽ ഷസാമം ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. രു 
കപ്ലാേിൽ ഫഹുഴില (multiple crops) കൃശി ടേയ്യുന്ന ഷന്ദർബത്തിൽ മുകയ ഴിലക്കപ്പെ് 
ഫാധഔഭാമ ഷസാമം ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതും മുകയഴില ളിടഔയുള്ള ആെഴിലഔൾക്കപ്പെ് 
ഴിത്തുഔളും  തഔളും കഭല്പരഞ്ഞ ഷസാമത്തിനു രോരടഭ ഄധിഔഭാമി 
നൽഔാവുന്നതുഭാണ്.  ഴിലഔടല ഷംസ്ഥാന ഔാര്ശിഔ ഴിഔഷന ഔര്ശഔ കക്ഷഭ 
ഴകുപ്പ് നെപ്പാക്കുന്ന ഴില ആ ശവര ഷ് സ്കീഭിടെ ബാഖഭാകക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 

             ഭൂഈെഭ ഷവന്തഭാമി കൃശി ടേയണംാതിയിക്കുഔയും എന്നാൽ കൃശി 
ടേയ്യുന്നതിന് ഭൂഭി ഴിടുണ്നൽഔാൻ ഷന്നദ്ധ്ത ഄരിമിക്കുഔയും ടേയ്യുന്ന 
ഷന്ദർബത്തിൽ ഭൂഭിയുടെ ഈെഭസ്ഥാഴഔാവം ഈെഭഔലില്  തടന്ന 
നിറനിര്ത്തുന്നതാടണന്ന് ഈെഭഔടല കഫാധയടപ്പടുത്തിടക്കപ്പൊണ്ട് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്/ 
നഖയഷബ, ഭൂവുെഭ, കൃശി ടേയ്യുന്നഴര്  തമ്മില്  ധായണയുണ്ടാകക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 
ഈെഭക്കുള്ള പ്രതിപറം എത്രടമന്ന് തുെക്കപ്പെത്തിൽ തടന്ന ധായണമാക്കുന്നതിന് 
ശ്രഭിക്കപ്പെണം. തയിവ് കൃശിയുടെ ഔായയത്തിൽ ഈെഭക്കപ്പെ് നിശ്ചമിചൃിടുണ്ള്ള തുഔ ഈെഭക്കപ്പെ് 
തടന്ന നൽകഔണ്ടതാണ്. ഈെഭ തടന്നമാണ് കൃശി ടേയ്യുന്നടതെില്  ഈെഭകുള്ള ള്ള 
തുഔ ഈ്ടപ്പടെയുള്ള ടഭാത്തം തുഔയും ഈെഭയ്ക്ക് നല്ഔാവുന്നതാണ്.   നിറഴിലള്ള 
തണ്ണീര്ത്തെങ്ങളും ടനല്ഴമലഔളും ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തി കൃശി ടേയ്യുന്ന യീതി രു 
ഔായണഴവാലം കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കപ്പൊ   ഩാെില്ല.  

        ഇ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കും നഖയഷബഔ്ക്കും 
ഏടറ്റടുത്ത് നെപ്പാക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. കൊക്കപ്പെ്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കപ്പെ് തായതകഭയന 
ഴറിമ കപ്ലാടുണ്ഔലികറാ ഩാെകവകയം ടഭാത്തത്തികറാ കൃശി ടേയ്യുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ടുഔ്  ഏടറ്റടുക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഴറിമ കപ്ലാടുണ്ഔ്ക്കും ഩാെകവകയത്തിനും 
ഈള്ളിലള്ള  ഴയക്തിഖത ഔര്ശഔര്ക്കപ്പെ്  കൊക്കപ്പെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നി.ം  
അനുകൂറയങ്ങ്  നല്ഔാം. കൊക്കപ്പെ്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔൾക്കപ്പെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാ 
മത്തുഔളുടെ കപ്രാജക്ടുഔൾക്കപ്പെ് ഴിസിതവും നൽഔാവുന്നതാണ്. കൃശി ഴകുപ്പ്, ഴിഴിധ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് , കുടുംഫശ്രീ എന്നിഴിെങ്ങലില്  നിന്ന് ഷസാമം 
ഄനുഴദിക്കുകമ്പാ്  ആയേിപ്പ് ഈണ്ടാകുന്നിടല്ലന്ന് ഈരപ്പാക്കപ്പെണം.    ഷഫ് ഷിഡി 
ഭാർഗകയകയുടെ  നിറഴിലള്ള ഭാനദങ്ങങ്ങ്ക്കപ്പെ് ഩഔയഭാമി കഭല്പ്പരഞ്ഞ  
ഭാനദങ്ങങ്ങ്  ഈ്ടപ്പടുത്താ   തീരുഭാനിചൄ. 
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 പറവൃക്ഷ  തഔ്  (രോഷ്പ-ഓശധ ഷഷയൃശിക്കുള്ള ഴിത്തുഔളും  തഔളും  ജാതി 
 തഔളും)  

ഷര്ക്കപ്പൊയിടെ ഩന്ത്രണ്ടിന ഩയിഩാെിമിടറ രു സുപ്രധാന ഩദ്ധ്തിമാമ  „രു 

കഔാെി പറവൃക്ഷ  തഔ്  നടുണ്ഴലര്ത്തല് ‟ ഩദ്ധ്തി സുബിക്ഷ കഔയലം  
ഩദ്ധ്തിയുഭാമി ഷംകമാജിപ്പിചൃാണ് നെപ്പാക്കുന്നത്. ഇ ഩദ്ധ്തിയുടെ പ്രാധാനയം 
ഩയിഖണിചൃ് പറ വൃക്ഷ തഔളുകെയും രോഷ്പ-ഓശധ-ഷഷയൃശികുള്ള ള്ള 
ഴിത്തുഔളുടെയും  തഔളുകെയും  ടതങ്ങ്, ജാതി  തഔളുകെയും ഷഡിഷിഡി എല്ലാ 
ഴിബാഖം ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കും 100 വതഭാനഭാക്കപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

ഫി. മൃഖഷംയക്ഷണം 

(i)ഔരഴയുള്ള ഩശു/ഔരഴയുള്ള എരുഭ  

യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ് 60,000 രൂഩാമി രോതുക്കപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. ടഩാതു ഴിബാഖത്തിന്  50 
വതഭാനം ഴടയയും ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് 75 വതഭാനം ഴടയയും  
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ്     100 വതഭാനം ഴടയയും ഷഡിഷിഡി നല്ഔാം. 
യണ്ട് ഩശുക്കപ്പെ്/എരുഭ, ഔാറിടതാഴത്ത് എന്നിഴ രു ഩാകക്കപ്പെജാമി നല്കുന്നതും 
ഩയിഖണിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. കഭല്പ്പരഞ്ഞ പ്രഔായം ഩാകക്കപ്പെജാമി നെപ്പാക്കുന്നതിന് 
ഈകേവിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുഔ  ് കൊക്കപ്പെ/്ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കും 
ഏടറ്റടുക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. എന്നാല്  ഫന്ധടപ്പേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം 
ഗുണകബാക്തൃ ഩേിഔ ഴാങ്ങണം. ഈദായ ഩറിവ ഴയഴസ്ഥമില്  ഴായ്പ 
റബയഭാക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ശ്രഭിക്കപ്പെണം. 

(ii) ശുേിതവ ഔാറിടത്താഴത്ത്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  ഷസാമം 

രോതിമ ഔരഴഩശു/എരുഭ ഄനുഴദിക്കുന്നതിടനാപ്പം ശുേിതവ ഔാറിടത്താഴത്ത് 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും നിറഴിലള്ള ഔാറിടത്താഴത്തിടന നഴീഔയിചൃ് ശുേിതവമുള്ള 

ഔാറിടത്താഴത്ത് അക്കപ്പെി ഭാറ്റുന്നതിനും ടഩാതു ഴിബാഖത്തിന് ടേറഴിടെ 50 

വതഭാനം  (ഩയഭാഴധി  25,000 രൂഩ ഴടയയും), ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തിന് 

ടേറഴിടെ 75 വതഭാനം (ഩയഭാഴധി 37,500 രൂഩ ഴടയയും) ഩേിഔ 

ഴര്ഗഴിബാഖത്തിന് ടേറഴിടെ 100 വതഭാനം (ഩയഭാഴധി 50,000 രൂഩ ഴടയയും)  

ഷഡിഷിഡി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്.  (യൂണിറ്റ് ടേറഴ് - 50,000 രൂഩ) 

ഔാറിടത്താഴത്ത് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ഷാധയത 

ഈഩകമാഖടപ്പടുത്തണം. ഄതിന്  ഔളിയുന്നിടല്ലെില്  ഭാത്രകഭ  ധനഷസാമം 

നല്ഔാ   ഩാടുള്ളൂ. 

(iii) ഭിനി ഡമരി പാമുഔളുടെ അധുനിഔഴത്ക്കപ്പെയണം  

ഄകഞ്ചാ ഄതില്  കൂടുതകറാ ഩശുക്കപ്പെളുള്ള ഡമരി പാമുഔ്ക്കപ്പെ് ഔരഴമന്ത്രം, 

രഫര്ഭാറ്റ്, ഒകോഭാറ്റിഔ് രിനി ഔര്  :  സാ ഡ് ശഴര്  (ഩമ്പ് ഈ്ടപ്പടെ), ഴീല്  

ഫാകയാ, ഡംഖ് സ്ക്രാപ്പര്, ോപ് ഔേര്, സ്ലരി ഩമ്പ് എന്നീ അധുനിഔ ഷൗഔയയങ്ങ്  

രുഭികചൃാ ബാഖിഔഭാകമാ ഄനുഴദിക്കുന്നതിന് ടഩാതു ഴിബാഖത്തിന് ടേറഴിടെ 50 

വതഭാനം  ഩയഭാഴധി 50,000 രൂഩ ഴടയയും  ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തിന്  

ടേറഴിടെ 75 വതഭാനം  (ഩയഭാഴധി 75,000 ഴടയയും)  ഩേിഔഴര്ഗ 
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ഴിബാഖത്തിന് ടേറഴിടെ 100 വതഭാനം (ഩയഭാഴധി 1,00,000 രൂഩ ഴടയയും)  

ഷഡിഷിഡി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. (യൂണിറ്റ് ടേറഴ് 1,00,000 രൂഩ). 

 (iv)തീറ്റപ്പുല്  കൃശി 

നാഭഭാത്ര - ടേറഔിെ ഔര്ശഔര്ക്കപ്പെ് ഷവന്തം ഭൂഭിമില്  കൃശി ടേയ്യുന്നതികനാ 

ഴയക്തിഔ്ക്കപ്പെ്/ ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്കപ്പെ് ഩാേൃശി ടേയ്യുന്നതികനാ രു ടസക്ടരിന് 15,000 

രൂഩ നിയക്കപ്പെില്  (യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 50% നിയക്കപ്പെില് ) കൃശി സ്ഥറത്തിന് 

അനുഩാതിഔഭാമി ഩയഭാഴധി 30,000 രൂഩ ഴടയ ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

(യുണിറ്റ് ടേറഴ് - രു ടസക്ടരിന് 30,000 രൂഩ). 

  (v)ഄടുക്കപ്പെല മുറ്റടത്ത കഔാളി ഴലര്ത്തല്  

ഄഞ്ച് കഔാളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രു യൂണിറ്റിന്, ഗുണകബാക്താഴ് ഷവന്തഭാമി കൂെ് 

സ്ഥാഩിക്കുഔകമാ ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്മ്മിക്കുഔകമാ ടേയ്യുഔമാടണെില്, 

എല്ലാ ഴിബാഖം ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കും  കഔാളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഴിറയുടെ  100 

വതഭാനം ഩയഭാഴധി  600 രൂഩ ഴടയ  ഷഡിഷിഡി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

(യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ് 600 രൂഩ). കൂെ് ഷവന്തഭാമി സ്ഥാഩിക്കുന്നതികനാ ടതാളിലരപ്പ് 

ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്മ്മിക്കുന്നതികനാ ഔളിയുന്നിടല്ലെില്  താടളപ്പരയുന്ന പ്രഔായം 

ഷസാമം നല്ഔാം.  

ഄഞ്ച് കഔാളി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രു യൂണിറ്റിന്  ടഩാതുഴിബാഖത്തിന് 50 

വതഭാനം ഩയഭാഴധി 300 രൂഩയും ഩേിഔ ജാതി ഴിബാഖത്തിന്  75 വതഭാനം  

ഩയഭാഴധി  450 രൂഩയും,  ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിന് 100 വതഭാനം ഩയഭാഴധി 

600 രൂഩയും. കൂെിന് എല്ലാ ഴിബാഖം  ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കും ടേറഴിടെ 25 

വതഭാനം ഩയഭാഴധി 500 രൂഩയും  ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. (ഄഞ്ച് 

കഔാളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ടേറഴ് - 600 രൂഩ, ഄഞ്ച് കഔാളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 

കൂെിടെ യൂണിറ്റ് ടേറഴ് 2000 രൂഩ). ഄഞ്ചിെ ഗുണിതങ്ങലാമി ഩയഭാഴധി 25 

കഔാളി കുഞ്ഞുങ്ങ്  ഴടയയുള്ള യൂണിറ്റുഔ്  കഭല്പ്പരഞ്ഞ ഭാനദങ്ങങ്ങ്  

പ്രഔായം ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. കഔാളിക്കുഞ്ഞുങ്ങ്  45 മുതല്  60 ദിഴഷം ഴടയ 

പ്രാമമുള്ളഴ അമിയിക്കപ്പെണം. ഔാെ, താരാഴ് മുതറാമ ഴലര്ത്തു ഩക്ഷിഔടല 

നല്കുന്നതിനും കഔാളികുഞ്ഞുങ്ങടല  ഄഞ്ചിടെ  ഗുണിതങ്ങ്  ഄല്ലാടത  

നല്കുന്നതിനും നിറഴിലള്ള ഭാര്ഗനിര്കേവങ്ങ്   ഄഴറംഫിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

(vi)ഩന്നിഴലര്ത്തല്   

മൂന്ന് ഭാഷം ഴടയ  പ്രാമമുള്ള  ഄഞ്ച് കക്രാഷ് ബ്രീഡ് ഩന്നിക്കുേിഔളുടെ രു 

യൂണിറ്റിന് 90,000 രൂഩ. യൂണിറ്റ് ടേറഴില്  ടഩാതു ഴിബാഖത്തിന് 50 വതഭാനം 

(ഩയഭാഴധി 45,000 രൂഩഴടയയും)  ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തിന് 75 വതഭാനം 

(ഩയഭാഴധി 67,500 രൂഩഴടയയും)  ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിന് 100 വതഭാനം 

(ഩയഭാഴധി  90,000 രൂഩ ഴടയയും) ഷഡിഷിഡി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. [യൂണിറ്റ് 

ടേറഴ് - 90,000 രൂഩ (5 ഩന്നിക്കുേിഔളുടെ ടേറഴ് 27,500, കൂെ് - 35,000, തീറ്റ രു 

ദിഴഷം 500 ഗ്രാം നിയക്കപ്പെില്  രു ഩന്നിക്കപ്പെ്  100 ദിഴഷകത്തയ്ക്ക് - 6250, ഫകമാ 

ഖയാഷ് പ്ലാെ് - 20,000, ഭരുന്ന് - ഭറ്റ് ടേറവുഔ്  - 1,250, അടഔ 90,000 രൂഩ) ] 

അഴവയഭാമ   റഷ സുഔ്  കനെിമിയിക്കപ്പെണം. കൂെ് നിര്മ്മാണം ടതാളിലരപ്പ് 
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ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്ഴസിക്കുന്നതിനുള്ള ഷാധയത ഈഩകമാഖടപ്പടുത്തണം. ടതാളിലരപ്പ് 

ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്ഴസിക്കുഔമാടണെില്   യൂണിറ്റ് ടേറഴില്  (90,000 രൂഩ) നി.ം 

കൂെ് നിര്മ്മാണത്തിടെ യൂണിറ്റ് തുഔ  കുരഴ്  ടേയ്തതിനു കവശമുള്ള  ഫാക്കപ്പെി 

തുഔടമ ഄെിസ്ഥാനഭാക്കപ്പെി  ഷഡിഷിഡി തുഔ (ടഩാതു ഴിബാഖം 50%, ഩേിഔജാതി-

75%, ഩേിഔഴര്ഖ ഴിബാഖം  100%) ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

ഷി.  പിശരീഷ് 

താടളപ്പരയുന്ന മൂന്ന് കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഷഡിഷിഡി ഭാനദങ്ങങ്ങ്  രോതുതാമി 

ഈ്ടപ്പടുത്താ   തീരുഭാനിചൄ. 

(i)ഴീടുണ്ഴലപ്പില്  കുലത്തിടറ ഭത്സയൃശി   

 80 േതുയശ്ര ഭീറ്റര്  (യണ്ട് ടഷെ്) ഴിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള കുലം 40 ടഷെീഭീറ്റര്  അളത്തില്  

കുളിടമടുത്ത് പ്രസ്തുത ഭണ്ണ് ഈഩകമാഖിചൃ്  കുലത്തിന് ചുറ്റുഭാമി 110 ടഷെീഭീറ്റര്  

ഈമയത്തില്  ഫണ്ട് രൂഩീഔയിചൃ കവശം (അടഔ 150 ടഷ.ഭി) കുലത്തില്  ഩടുത 

ഴിയിക്കപ്പെല്, ഄെിത്തേ് രുക്കപ്പെല് , 125 ടഷെീ ഭീറ്റര്  ഈമയത്തില്  ജറം നിരയ്ക്കല്, 

ഷംയക്ഷിത ഴറ സ്ഥാഩിക്കപ്പെല്  എന്നീ പ്രവൃത്തിഔ്  നിര്ഴസിചൃ് 1000 ഭത്സയ 

കുഞ്ഞുങ്ങടല  നികക്ഷഩിചൃ് ഴലര്ത്തുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് കമാഖം ഄംഖീഔായം 

നല്ഔി. 

 [ ഄെിസ്ഥാന ഷൗഔയയ ഴിഔഷനം - 74,000 രൂഩ (കുലം കുളിക്കപ്പെല്  - 18,400 രൂഩ,  

കഩാലിത്തി   ശീറ്റും ഄനുഫന്ധ ഷാഭഗ്രിഔളും - 38,000 രൂഩ, ഴാേര്  ഩമ്പ് - 

ടഴഞ്ചവരി ഩമ്പ് - ഷംയക്ഷിത ഴറ - ഭറ്റ് ഈഩഔയണങ്ങ്  -17600 ) 

 പ്രഴര്ത്തന ടേറവുഔ്  - 49,000 (ഭത്സയ ഴിത്ത് -6000 രൂഩ, തീറ്റ - 41,000 രൂഩ,  

ടഭഡിഷി   - 2000 രൂഩ) 

 അടഔ  യൂണിറ്റ്  ടേറഴ് - 1,23,000 രൂഩ] 

ടഩാതു ഴിബാഖം  ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കപ്പെ്  യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ  40 വതഭാനവും 

ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 75 വതഭാനവും 

ഩേിഔഴര്ഗഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 100 വതഭാനവും ഷഡിഷിഡി 

ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഷഡിഷിഡി തുഔയുടെ മൂന്നില്  യണ്ട് ഴിസിതം 

തകേവബയണസ്ഥാഩനവും മൂന്നിടറാന്ന് പിശരീഷ് ഴകുപ്പും ഴസികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 

യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റം ഷഡിഷിഡിയും 
(തുഔ രൂഩമില് ) 

ഴിബാഖം യൂണിറ്റ് 
നിയക്കപ്പെ് 

ഩയഭാഴധി ഷഡിഷിഡി ഗുണകബാക്തൃ
ഴിസിതം / 
ഴായ്പ തകേവബയണ

സ്ഥാഩനം 
പിശരീഷ് 
ഴകുപ്പ് 

അടഔ 

ടഩാതുഴിബാഖം 1,23,000 32,800 16,400 49,200 73,800 

ഩേിഔജാതി ഴിബാഖം 1,23,000 61,500 30,750 92,250 30,750 

ഩേിഔഴര്ഖ ഴിബാഖം 1,23,000 82,000 41,000 1,23,000 ആല്ല 

 

 രു ഗുണകബാക്താഴിന്  ഩയഭാഴധി 4 യൂണിറ്റുഔ്ഴടയ  ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 
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(ii)ഫകമാഫകലാക്കപ്പെ് ഭത്സയകൃശി 

  5.6 ഭീറ്റര്  ഴയാഷമുള്ള പ്ലാറ്റ് കപാഭില്  1.2 ഭീറ്റര്  ഈമയമുള്ളതും 5 ഭീറ്റര്  
ഴയാഷമുള്ളതുഭാമ ൊെ് ആരുമ്പ് േേൂെില്  നിര്മ്മിചൃ് ഄതിനുള്ളില്  550 
ജി.എഷ്.എം ഔനമുള്ള ഩി.ഴി.ഷി അഴയണം ടേമത എചൃ്.ഡി.ഩി.ആ ശീറ്റ് 
ഴിയിചൃകവശം, ൊെില്  4-6 ടഷ.ഭി ഴലപ്പമുള്ള 1250 ഭത്സയകുഞ്ഞുങ്ങടല നികക്ഷഩിചൃ് 
ഴലര്ത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിനും  ഄംഖീഔായം നല്ഔി. 

 [ മൂറധന ടേറഴ് - 92,000 രൂഩ (ൊെ്, ഩി.ഴി.ഷി അഴയണം ടേയണംടപ്പേ HDPE 
ശീറ്റ് ഴിയിചൃത് - 35,000 രൂഩ, കഭല്ൂയ - 5600 രൂഩ,  ഴദേതീഔയണം - 

പ്ലംഫിംഖ് – എമര്ഩമ്പ് - ജനകരറ്റര്  - ഭറ്റ്  ഷൗഔയയങ്ങ്  - 51,400 രൂഩ) 

  പ്രഴര്ത്തന ടേറവുഔ്  - 46,000 രൂഩ (ഭത്സയക്കുഞ്ഞ് - 10,000 രൂഩ, തീറ്റ 
23,300 രൂഩ, ഭരുന്ന്- ഭറ്റു ടേറവുഔ്  -12,700 രൂഩ) 

  അടഔ യൂണിറ്റ് ടേറഴ്  - 1,38,000 രൂഩ ] 

ടഩാതു ഴിബാഖം  ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കപ്പെ്  യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ  40 വതഭാനവും 
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 75 വതഭാനവും 
ഩേിഔഴര്ഗഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 100 വതഭാനവും ഷഡിഷിഡി 
ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഷഡിഷിഡി തുഔയുടെ മൂന്നില്  യണ്ട് ഴിസിതം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനവും മൂന്നിടറാന്ന് പിശരീഷ് ഴകുപ്പും ഴസികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 

യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റം ഷഡിഷിഡിയും 
(തുഔ രൂഩമില് ) 

ഴിബാഖം യൂണിറ്റ് 
നിയക്കപ്പെ് 

ഩയഭാഴധി ഷഡിഷിഡി ഗുണകബാക്തൃ
ഴിസിതം / 
ഴായ്പ 

തകേവബയണ
സ്ഥാഩനം 

പിശരീഷ് 
ഴകുപ്പ് 

അടഔ 

ടഩാതുഴിബാഖം 1,38,000 36,800 18,400 55,200 82,800 

ഩേിഔജാതി ഴിബാഖം 1,38,000 69,000 34,500 1,03,500 34,500 

ഩേിഔഴര്ഖ ഴിബാഖം 1,38,000 92,000 46,000 1,38,000 ആല്ല 

രു ഗുണകബാക്താഴിന് ഩയഭാഴധി 4 യൂണിറ്റുഔ്  ഴടയ ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

(iii)കുലത്തിടറ ഔയിഭീ   കൃശി 

കുരഞ്ഞത് 50 ടഷെ് ഴിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥറത്തിനുള്ളില്  രു ഭീറ്റര്  അളമുള്ള 
കുലത്തില്  ഫണ്ട് നിര്മ്മിചൃ് ഄതിനുള്ളില്  1500 ഔയിഭീ   കുഞ്ഞുങ്ങളും 6 
ഔികറാഗ്രാം ടഩാരുന്ന ഭത്സയങ്ങളും നികക്ഷഩിചൃ് ഴലര്ത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 
ഄംഖീഔായം നല്ഔി. 

[ ഄെിസ്ഥാനഷൗഔയയ ഴിഔഷനം – 65,000 രൂഩ (നിറഴിലള്ള കുലത്തിടെ ഫണ്ട് 
നന്നാക്കപ്പെല്  - 16,100 രൂഩ, ജറഴിനിഭമ  ഩപ്പുഔ്  - ഷംയക്ഷിത ഴറ തുെങ്ങിമഴ 

– 48,900 രൂഩ ) 

  പ്രഴര്ത്തന ടേറവുഔ്  - 85,000 രൂഩ  

    (ഭത്സയഴിത്ത് - 15,000 രൂഩ, ടഩാരുന്ന ഭത്സയം - 3000 രൂഩ, തീറ്റ -50,000 രൂഩ, 
കുമ്മാമം -   കഡാകലാ ഭറ്റ് - 17,000 രൂഩ) 
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  അടഔ യൂണിറ്റ് ടേറഴ് -1,50,000 രൂഩ ] 

    ടഩാതു ഴിബാഖം  ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കപ്പെ്  യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ  40 വതഭാനവും 
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 75 വതഭാനവും 
ഩേിഔഴര്ഗഴിബാഖക്കപ്പൊര്ക്കപ്പെ് യൂണിറ്റ് ടേറഴിടെ 100 വതഭാനവും ഷഡിഷിഡി 
ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഷഡിഷിഡി തുഔയുടെ മൂന്നില്  യണ്ട് ഴിസിതം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനവും മൂന്നിടറാന്ന് പിശരീഷ് ഴകുപ്പും ഴസികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 

യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റം ഷഡിഷിഡിയും 
(തുഔ രൂഩമില് ) 

ഴിബാഖം യൂണിറ്റ് 
നിയക്കപ്പെ് 

ഩയഭാഴധി ഷഡിഷിഡി ഗുണകബാക്തൃ
ഴിസിതം / 
ഴായ്പ തകേവബയണ

സ്ഥാഩനം 
പിശരീഷ് 
ഴകുപ്പ് 

അടഔ 

ടഩാതുഴിബാഖം 1,50,000 40,000 20,000 60,000 90,000 

ഩേിഔജാതി ഴിബാഖം 1,50,000 75,000 37,500 1,12,500 37,500 

ഩേിഔഴര്ഖ ഴിബാഖം 1,50,000 1,00,000 50,000 1,50,000 ആല്ല 

  രു ഗുണകബാക്താഴിന് രു യൂണിറ്റ് ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. 

 (iv) ഴീടുണ് ഴലപ്പില്  കുലത്തിടറ ഭത്സയകൃശി, ഫകമാഫകലാക്കപ്പെ് ഭത്സയകൃശി, കുലത്തിടറ 

ഔയിഭീ   കൃശി -        

 ഭത്സയൃശിമില്  താല്പയയമുള്ളതും  സ്ഥറ ഷൗഔയയമുള്ളതുഭാമ  ഴയക്തിഔ്, 

ഗ്രൂപ്പുഔ്, കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔ്  എന്നിഴടയ ഇ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ  

ഗുണകബാക്താക്കപ്പെലാക്കപ്പൊം. ഄകഩക്ഷയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സ്ഥറ ഩയികവാധന 

നെത്തി ഗുണകബാക്തൃ ടതയടഞ്ഞടുപ്പിന് നിറഴിലള്ള നിഫന്ധനഔ്  ഩാറിചൃ് 

ഗുണകബാക്താക്കപ്പെടല ടതയടഞ്ഞടുക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഴീടുണ്ഴലപ്പില്  കുലത്തിടറ 

ഭത്സയകൃശി, ഫകമാഫകലാക്കപ്പെ് ഭത്സയകൃശി, കുലത്തിടറ ഔയിഭീ   കൃശി എന്നീ 

കപ്രാജക്ടുഔളുടെ കൂടുതല്  ഷാകെതിഔ ഴിവദാവംങ്ങളും ഄതിടെ ഴിജമഔയഭാമ 

നെത്തിപ്പിന് ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ട ഭാര്ഖ നിര്കേവങ്ങളും ഈ്ടപ്പടുത്തിടക്കപ്പൊണ്ടുള്ള 

ഷര്ക്കുറര്  പിശരീഷ് ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  രോരടപ്പടുഴികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. കുലം 

നിര്മ്മിക്കപ്പെല്  ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്ഴസിക്കുന്നതിനുള്ള ഷാധയത 

ഈഩകമാഖടപ്പടുത്തണം. ടതാളിലരപ്പ് ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്വസിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തന 

ങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് തുഔ ഄതാത് യൂണിറ്റ് ടേറഴില്  കുരഴ് ടേയണംാവുന്നതും 

കവശിക്കുന്ന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുടെ ഩദ്ധ്തി ടേറഴില്   നി.ം ഷഡിഷിഡി തുഔയും 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതവും  നിശ്ചിത ഄനുഩാതത്തില്  (ടഩാതു ഴിബാഖം 40 : 60,  

ഩേിഔജാതി 75 : 25, ഩേിഔഴര്ഗം 100 : 0) നിശ്ചമിചൃ് ഷഡിഷിഡി തുഔയുടെ 

മൂന്നില്  യണ്ട് തകേവബയണ സ്ഥഩനത്തിനും മൂന്നില്  ന്ന് പിശരീഷ് ഴകുപ്പിനും 

ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതുഭാണ്. കുലങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം ഗുണകബാക്താഴ് കനയിേ് 

നിര്ഴസിക്കുന്ന ഩക്ഷം ഗുണകബാക്തൃഴിസിതത്തില്  ഈ്ടപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

ഴയക്തിഔ്ക്കും ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്കുമുള്ള കപ്രാജക്ടുഔ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കും 

നഖയബയണസ്ഥാഩങ്ങ്ക്കും നെപ്പാക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. എന്നാല്  ഗ്രൂപ്പുഔളുടെ 

ഔായയത്തില്  കൊക്കപ്പെ്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔ്ക്കും കപ്രാജക്ടുഔ്  
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ഏടറ്റടുക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ കപ്രാജക്ടുഔ്ക്കപ്പെ് കൊക്കപ്പെ്/ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്ന് ഴിസിതവും നല്ഔാവുന്നതാണ്. 

                     ഷാധനഷാഭഗ്രിഔ് , ഭത്സയ കുഞ്ഞുങ്ങ്  മുതറാമഴ ഷര്ക്കപ്പൊര്  
ഏജ ഷിഔലാമ ഏജ ഷി കപാര്  ടഡഴറപ്ടഭെ് ഒപ് ഄഔവാഔ്ചൃര്  കഔയല 
(ADAK), ഭത്സയഔര്ശഔ ഴിഔഷന ഏജ ഷി (FFDA) എന്നിഴമില്  നികന്നാ 
ഔാര്ശിഔ/ക്ഷീയ/ഭത്സയ ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങലില്  നികന്നാ കനയിേ് 
ഴാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഄല്ലാത്ത ഩക്ഷം ഷവഔായയ ഴിതയണക്കപ്പൊയില്  നി.ം 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കപ്പെ് കനയിേ് ഴാങ്ങാവുന്നതും ഫികഔ് , ഴൗചൃറഔ്   എന്നിഴ 
സാജയാക്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩയികവാധന നെത്തി ടേറവുഔ്  യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റിടറ ആനം 
തിയിചൄള്ള ടേറഴില്  ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതത്തില്  
ഈ്ടപ്പടുത്താവുന്നതും ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഔളിചൃ് ഫാക്കപ്പെി തുഔ ഈടണ്ടെില്  
ഷഡിഷിഡിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതുഭാണ്. ഷഡിഷിഡി തുഔ 
യൂണിറ്റിടെ നിര്ഴസണ രോകയാഖതി ഴിറമിരുത്തി ഩണഭാകമാ ഷാധനഭാകമാ 
ഖക്ക്കപ്പെലാമി ഄനുഴദിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്. ഭത്സയൃശിടമ പിശരീഷ് ഴകുപ്പിടെ 
ആ ശവര ഷ്  സ്കീഭിടെ  ബാഖഭാക്കപ്പെണം. ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഷവന്തഭാമി 
ഔടണ്ടത്തുന്നതിന് ബുദ്ധ്ിമുേ് കനയിടുന്ന ഷന്ദര്ബത്തില്  ഈദായ ഩറിവ 
ഴയഴസ്ഥമില്  ഴായ്പ റബയഭാക്കപ്പൊ   ശ്രഭിക്കപ്പെണം 

ഡി. ഴരുഭാന ഩയിധി 
ഔാര്ശിഔ കഭകറമില്  നാഭഭാത്ര-ടേറഔിെ ഔര്ശഔര്ക്കപ്പൊണ് ഄര്സതടമെിലം  
ടനല്കൃശിയുടെ ഔായയത്തില്  യണ്ട് ടസക്ടരിറധിഔം കൃശി ടേയ്യുന്ന ഔര്ശഔര്ക്കും  
യണ്ട് ടസക്ടര്  ഴടയയുള്ള കൃശിക്കപ്പെ് അനുകൂറയം നല്ഔാവുന്നതാണ്. 
മൃഖഷംയക്ഷണം, ക്ഷീയഴിഔഷനം, ഭത്സയഴിഔഷനം എന്നീ കഭകറഔലില്  കുടുംഫ 
ഴാര്ശിഔ ഴരുഭാനം 5 റക്ഷം രൂഩ ഴടയയുള്ളഴര്ക്കപ്പെ് അനുകൂറയം നല്ഔാവുന്ന 
താണ്. ഈത്ഩാദനകഭകറമിടറ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഗുണകബാക്താക്കപ്പെടല ടതയടഞ്ഞ 
ടുക്കുന്നതിന് 20.05.2020-ടറ 928/20 തഷവബഴ നമ്പര്  പ്രഔായമുള്ള ഭാര്ഗനിര്കേവ 
ങ്ങ്  ഄനുഷയിചൃ് സുബിക്ഷ കഔയലം കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഗുണകബാക്താക്കപ്പെടല 
നിശ്ചമിക്കപ്പൊവുന്നതാണ്.  

3.2 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടെയും ബയണ ഭിഔഴികെയും 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄഴാര്ഡ് നല്കു.ണ്ട്. ഔളിഞ്ഞ 
മൂ.ഴര്ശഭാമി ആങ്ങടന നല്കുന്ന തുഔ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ 
വീര്ശഔത്തിറാണ് നല്കുന്നത്. തുഔ ഭിക്കപ്പെകപ്പാഴം നല്കുന്നത് ഷാമ്പത്തിഔ 
ഴര്ശത്തിടെ ഄഴഷാന ഩാദത്തിറാണ്. ഩറകപ്പാഴം ഭാര്ചൃ് 31-നഔം  ഇ തുഔ 
ടേറഴളിക്കപ്പൊ   ഔളിമില്ല. ഄതിനാല്  ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശം ഔളിയുന്നകതാടെ തുഔ 
റാപ്സാമി കഩാകും. ആത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ് ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ണ്ടാക്കു. എന്ന് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

മു   ഔാറങ്ങലില്  ആങ്ങടനയുള്ള ഄഴാര്ഡ് തുഔ PD ഄക്കപ്പൌണ്ടികറക്കപ്പെ് 
 ഔഭാറന്ന യീതിമാമിരു.. ഇ യീതി രോനഃസ്ഥാഩിക്കുഔകമാ ഄടല്ലെില്  രു 
ഴര്ശം കൂെി ഔയായി ഒഴരാമി ഴിസിതം ഄനുഴദിക്കുന്നകതാ ഩയിഖണിക്കപ്പെണടഭന്ന് 
ധന ഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
 2) ധന ഴകുപ്പ്  
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3.3 2018-ടറ ഭസാപ്രലമത്തിടെ ടഔടുതിടമ കനയിടുന്നതിടെ ബാഖഭാമി 
ജീഴകനാഩാധിഔ്ക്കും ഭറ്റുഭാമി പ്രലമഫാധിത തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ് യണ്ടു 
ഗേങ്ങലിറാമി (212.50 കഔാെി + 37.50 കഔാെി) അടഔ 250.00 കഔാെി രൂഩ 
ഄനുഴദിചൃിരു.. ഔളിഞ്ഞ ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശം ഄഴഷാനഭാണ് ഇ തുഔ 
ഄനുഴദിചൃത്. ഭിക്കപ്പെ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കും ഇ തുഔ മുഴഴനായും 
ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊ   ഔളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഴിശമം ഫഹു.ധനഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്മില്  
ടഔാണ്ടുഴന്നതിടന തുെര്ന്ന്  ഇ തുഔമില്  ടേറഴളിക്കപ്പൊത്ത ഴിസിതം ഔയായി 
ഒഴരാമി പ്രകതയഔം ഄനുഴദിക്കപ്പൊടഭ.ം ആതിനുള്ള ഔളിഞ്ഞഴര്ശടത്ത 
കപ്രാജക്ടുഔ്  ഇ ഴര്ശം  ില്  ഒഴരാമി തുെയാവുന്നതാടണ.ം ഫഹു. ഭന്ത്രി 
ഄരിമിചൃിരു.. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഈത്തയഴ് ഄെിമന്തിയഭാമി ആരക്കപ്പൊ   
ഴകുപ്പുതറത്തില്  നെഩെി ഷവീഔയിക്കപ്പെണം.    
 

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

3.4 ഩി.എചൃ്.ഷി., ഷി.എചൃ്.ഷി ഔളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം ഈചൃ ഔളിഞ്ഞ് കൂെി  
ടഩാതുജനങ്ങ്ക്കപ്പെ് റബയഭാക്കപ്പൊ   കഡാക്ടടരയും ഩായാടഭഡിക്കപ്പെല്  സ്റ്റാപിടനയും  
(. ഴീതം) ഔയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിക്കപ്പൊ    തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ ് 
ഄനുഭതി  നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്.  കഔാഴിഡ് 19-ടെ  ഩശ്ചാത്തറത്തില്  6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക്  
(ജൂ്  1 മുതല്) ഒകയാ സ്റ്റാപ് കനഴ്സികനയും  എല്ലാ ഩി.എചൃ്.ഷി,ഔലിലം  
ഷി.എചൃ.്ഷി.ഔലിലം  നിമഭിക്കപ്പൊ   ഫന്ധടപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ ്
ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിനാമി ad-hoc നിമഭന യീതിക്കുള്ള  ഭാനദങ്ങം 
ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
3.5 ടഔാഴിഡ്-19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഷാധായണകഩാടറ ജൂ്  1 മുതല്  
ഴിദയാറമങ്ങലില്  ക്ലാസ്സ് തുെങ്ങാ   ഷാധിക്കപ്പെില്ല. ഄതിനാല്  1 മുതല്  12 ഴടയയുള്ള  
ക്ലാസ്സുഔലിടറ മുഴഴ   കുേിഔ്ക്കും ഒ്   റ   ക്ലാഷ് നല്ഔാ   ടഩാതു 
ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പ്  നെഩെി  ഷവീഔയിചൃിടുണ്ണ്ട്.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  എല്ലാ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  നഖയഷബാ ഩയിധിമിലം  ഒ്   റന് ക്ലാസ്സില്  ഩടെടുക്കപ്പൊ   
ഔളിമാത്ത  ഔളിമാത്ത ഴിദയാര്ഥിഔടല ഔടണ്ടത്തി  അഴര്ക്കപ്പൊഴവയഭാമ  
ഷൗഔയയങ്ങ്  ക ാ്ഷര്ശിപ്പിടെടെയും  ഭറ്റും  ഈരപ്പു ഴരുത്തുന്നതിനാഴവയഭാമ  
ആെടഩെലഔ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടേയണംണം. ഒ് റ   ക്ലാസ്സുഔ്  
റബയഭാക്കപ്പൊ   ഷാധിക്കപ്പൊത്ത ഔേിഔ്ക്കപ്പെ്  ഴാമനവാറ കഩാലള്ള  ടഩാതു 
സ്ഥറങ്ങലില്  ഒ് റ   ക്ലാസ്സ്  ഷംഗെിപ്പിക്കപ്പൊനുള്ള ആെടഩെല്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടേയണംണം. 

നെഩെി:-തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4. പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation 

National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation  Executitve 

Director -ടെ  23.07.2019-ടറ ഔത്തും  02.02.2020-ടറ തഷവബഴ - 
DA1/339/2019/തഷവബഴ ഷര്ക്കപ്പൊര്   ഔത്തും ( SRG 363/20)  

 
തൃശൂര്  ഔകല്ലറ്റുംഔയ നാശണല്  ആ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഒപ് പിഷിക്കപ്പെല്  ടഭഡിഷി   &  
രിസാഫിറികറ്റശ   (NIPMR) ബിന്നകവശിക്കപ്പൊര്ക്കപ്പൊമി കപ്രാസ്തറ്റിക്് & ഒര്കത്താേിക്കപ്പെ് 
ഈഩഔയണങ്ങ്  നിര്മ്മിക്കു.ണ്ട്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ്  അഴവയമുള്ള 
ആത്തയം  ഈഩഔയണങ്ങ്  NIPMR-ല്  നിന്ന്  ടെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊടത  ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

4.2  ഭാരാക്കപ്പെയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  09.03.2020-ടറ   ഔത്തും ഭാരാക്കപ്പെയ 
ഗ്രാഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 25.10.2019-ടറ A3/6299/19-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
(SRG 266/20     -   CC /299/20) 
 ഩഞ്ചാമത്തില്  14-ാാാം ഴാര്ഡില്  താഭഷക്കപ്പൊയിമാമ ശ്രീഭതി.കദഴഔി 
കേയിക്കപ്പെല്ലിെല്  എന്ന അ്  ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതരുടെ   റപ് റിസ്റ്റില്  
ഈ്ടപ്പേിരു..ഄര്സത ഩയികവാധിചൃ് ന്നാം ഖക്ഴാമ 40,000/- രൂഩയും നല്ഔി. 
എന്നാല്  ഩിന്നീടുള്ള ഩയികവാധനമില്  ആഴരുടെ ബര്ത്താഴിന് 2010-11-ല്  
ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം 52,500/-രൂഩ ധനഷസാമം റബിചൃിടുണ്ടണ്ട 
ന്നരിഞ്ഞു. ആതിടന തുെര്ന്ന്  റപ്  ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  ഔപ്പറ്റിമ തുഔ തിയിടഔ 
ഄെചൄ.   റപ് ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിന്  ആ.എം.എഷ് ബഴന 
ഩദ്ധ്തിമില്  റബിചൃ  52,500/- രൂഩ ഩറിവ ഷസിതം തിയിടഔ ഄെയ്ക്കാ    
ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയടപ്പേിയിക്കുഔമാണ്. ആതിന് ഩറിവ ളിഴാക്കപ്പെി നല്ഔണടഭന്ന്  
ഗുണകബാക്താഴ് അഴവയടപ്പേതനുഷയിചൃ്  ഩറിവ ളിഴാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

4.3 ഭതിറഔം കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  24.02.2020-ടറ ഔത്തും ഭതിറഔം കൊക്കപ്പെ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  24.01.2020-ടറ A-650/2012 നമ്പര്  ഔത്തും (SRG 
242/20  CC /81/20)) 

   തീരുഭാനം  :- 
 
 
 
 

NIPMR ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ഈഩഔയണങ്ങളുടെ ഗുണ 
നിറഴായം ഩയികവാധിചൃ് ഷാമൂസയനീതി 
ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔണം. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

2)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്  

തീരുഭാനം:- 
 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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 നിര്ത്തറാക്കപ്പെിമ  ടഔാടുങ്ങല്ലൂര്  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഔേിെം  ഗ്രാഭ 
നയാമാറമത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ഴിടുണ് നല്ഔാ   20.12.2016-ടറ 
3406/16/തഷവബഴ നമ്പരാമി ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു.. ടഔേിെം 
പ്രഴര്ത്തന കമാഖയഭാക്കുന്നതിന്  കൊക്കപ്പെിടറ 7  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്നാമി  
തനത് പണ്ടിനത്തില്  25,000/- രൂഩ ഴീതം  ഷഭാസയിക്കപ്പൊനും  ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄനുഭതി 
നല്ഔിമിരു.. ഗ്രാഭ നയാമാറമത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം ഈെടന അയംബിക്കുന്ന 
തിനാമി  കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പൊടത  ശ്രീ . ശിസാഫ് എന്നമാടല  ടഔാണ്ട് പ്രവൃത്തി  
ടേയണംിപ്പിചൄ. ആതിനാമി 2,29,390/- രൂഩ ടേറഴളിചൄ. എന്നാല്  ആതിടെ 
ഴാറേകഴശ   തുഔ 1,77,757/- രൂഩമാണ്. ആതു കൂൊടത ഈത്ഗാെനവുഭാമി 
ഫന്ധടപ്പേ് ഫാര്  ഄകഷാഷികമശ   പ്രഷിഡെ് ടേമര്ഭാനായും ഄദുള്  
ഴസാഫ്  ഔ്ഴീനറഭാമ ഔമ്മിറ്റി  1,60,753/- രൂഩ  ടേറഴളിചൄ. ഩണം  
റബിക്കപ്പൊനുള്ളഴര്  ടഔാടുങ്ങല്ലൂര്  താടെക്കപ്പെ് റീഖല്  ഷര്വീഷ്  ഔമ്മിറ്റിമില്  
ഩയാതിടപ്പേതു പ്രഔായം  7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം കവകയിചൃ ഩണം ഈത്ഗാെന 
ടേറഴിനത്തില്  ഔമ്മിറ്റി ഔ് ഴീനര്ക്കപ്പെ്  നല്ഔാനും ഭറ്റു പ്രവൃത്തിഔ്  നെത്തിമ  
ശ്രീ. ശസാഫിന് നല്ഔാനുള്ള ഴാറേകഴശ   തുഔമാമ  1,77,757/- രൂഩ  നല്ഔാ   
2019-20-ല്  കപ്രാജക്ട് ഴചൄ തുഔ നല്ഔാനും ഈത്തയഴിടുണ്. ആതിനാമി കപ്രാജക്ട് 
തയണംാരാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

4.4 ടഩരുെെഴില കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  22.02.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 
239/20 - CC-148/20) 

 
ടഩരുെെഴില  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്തിടറ 8 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ടഴള്ളരെ, 
ഄമ്പൂയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്  ളിടഔ ഭറ്റിെങ്ങലില്  ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   
ടഷെറഔ്  പ്രഴര്ത്തിക്കു.. ടഴള്ളരെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  കനസബഴ   
രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്, ഔത്തിപ്പാര, കൂതാലി, ടഴള്ളരെ എന്നീ ഫസഷ് സ്കൂളും 
ഄമ്പൂയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  നഴകജയാതി, ഩാമ്പായംഔാഴ്, ഄമ്പൂയി ഫസഷ് 
സ്കൂളുഔളും  ഷവഔായയ ഭാകനജ്ടഭന്റുഔലാണ് നെത്തുന്നത്. ഇ സ്കൂലിന് അനുകൂറയം 
നല്കുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കു.. 
 
 

തീരുഭാനം :- 
 

ടഔേിെത്തിടെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ  ഴാലകഴശ   
തുഔ നല്കാ   ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിനാമി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്  ഴിസിതം നല്ഔിമിടുണ്ടണ്ടെില്  
ഄത് ഈഩകമാഖിക്കപ്പെണം. തുഔ റബിചൃിേിടല്ലെില്  
ഄനുഴദനീമഭാമ  ഴിസിതം ഈഩകമാഖിചൃ് കപ്രാജക്ട് 
തയണംാരാക്കപ്പെി  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതികമാടെ  
നല്ഔണം. ഈത്ഗാെനവുഭാമി ഫന്ധടപ്പേ  ടേറഴിന് 
തുഔ നല്ഔാനുള്ള  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  

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

4.5 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 24.02.2020-ടറ ഒ്   റ   
ഔത്തും   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  ആകത തീമതിമിടറ  തടന്ന 
69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര്  ഔത്തും  ഄനുഫന്ധ കയകഔളും  (SRG 240/20 - 
CC/722/19) 
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിഔജാതി  ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിടറ 
കുേിഔ്ക്കപ്പെ്  ഴികദവ ഩറനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിഔ  
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  ഄനഗാ ശിബു,ഔയിക്കപ്പെപ്പുള ഴീെ്, ഏളിക്കപ്പെയ എന്ന 
കുേി MBBS-ന്(ന്നാം ഴര്ശം) രശയമില്  കനര്കത്ത്  കസ്റ്ററ്റ് ടഭഡിക്കപ്പെല്  
യൂണികഴഴ്സിറ്റിമില്  ഩറിക്കു.. കുേിയുടെ കുടുംഫ ഴാര്ശിഔ ഴരുഭാനം 36,000/- 
രൂഩമാണ്. ധനഷസാമം നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. െൂശ   പീഷ്$ 
4,500, കസാസ്റ്റല്  പീഷ്$ 1000  ആ ശവര ഷ് $250  ഫുഡ് $1000. 6 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  
40,500 കഡാലര്. അടഔ ഴാര്ശിഔ പീഷ്  6750 കഡാലര്  (ഏഔകദവം അടഔ 29.00 
റക്ഷം രൂഩ.) 

 4.6 കഔാളികക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്     
കഔാളികക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 23.10.2019-ടറ ഔത്തും    (SRG 912/19   
CC -  576/19)     
കപ്രാ.നം. 227/20  ഄെെല്  - 42,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്) 

  
കഩയ് - 2019-20 കഴലം  അമകഞ്ചയി - കഔാ്  നിറം കൃശിക്കപ്പെ്  ഈഩയുക്തഭാക്കപ്പെല്  
 
 കഔാളികക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കഴലം -  അമകഞ്ചയി പ്രകദവടത്ത  കഔാ്  
നിറങ്ങലില്  ടനകല്പാദനം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുഔ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ  2007-08 ഴര്ശം  
ഩദ്ധ്തി തയണംാരാക്കപ്പെി. ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄനുഭതികമാടെ  പ്രവൃത്തി  കഔയല റാ ഡ് 
ടഡഴറപ്ടഭെ് കഔാര്പ്പകരശ   (KLDC)-ടന ഏല്പ്പിചൄ. 2009-ല്  പ്രവൃത്തി 
പൂര്ത്തിമാക്കപ്പെണടഭന്നാമിരു. KLDC-യുഭാമി  ഔയാര്. എന്നാല്  പ്രവൃത്തിയുടെ 80 
വതഭാനം  ഭാത്രകഭ  പൂര്ത്തിമായുള്ളൂ. 2016 ഭാര്ചൃ്  31-ന്  ഄഴഷാനിചൃ  CAG 

ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്േില്  കങ്ങിഔ 4.8 പ്രഔായം „കഔാ് ‟ നിറങ്ങളുടെ  ഴിഔഷനത്തിടറ  
നിശ് പറ ടേറഴ്  എ. കയകടപ്പടുത്തി. ആത് ഩിന്നീെ് നിമഭഷബാ ഷഭിതിയുടെ  
ഩയിഖണനയ്ക്ക് ഴ.. 15.05.2019 ല്  നെന്ന നിമഭഷബാ ഷഭിതി കമാഖത്തില്  ഇ 
പ്രവൃത്തിയുടെ  ഫാക്കപ്പെി നിര്മ്മാണം  ഴരും ഴര്ശങ്ങലിടറ  കപ്രാജക്ടില്  

തിരുഭാനം :- 
 

ഴിവദാംവങ്ങ്  ആല്ലാത്തതിനാല്  ഩയിഖണിചൃില്ല 

തീരുഭാനം :- 
 

ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ    ഔിറ 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും.  

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഔിറ 
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ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന് നിമഭഷബാ ഷഭിതി നിര്കേവിചൄ.  ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
1.00 കഔാെി രൂഩ  ഴഔമിരുത്തി ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനടഭടുത്തു. 2019-20-ല്  42.00 റക്ഷവും 2020-21-ല്  58.00 
റക്ഷവും  ഴഔമിരുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം ഴാങ്ങിമിടുണ്ണ്ട്. ഇ 
തുഔ KLDCയ്ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്ത് പ്രവൃത്തി നെപ്പാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 4.7  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  13.09.2018-ടറ ഔത്തും  
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  31.12.2018-ടറ  (കങ്ങിഔ 4.52) തീരുഭാനവും  
ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറടെ  16.10.2019-ടറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര്  ഔത്തും  
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  28.01.20-ടറ തീരുഭാനവും (SRG 1032/19 - 
LSGD/DD2/481/2018 - LSGD) 
കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് കഔാമ്പൗണ്ടില്  ഗ്രാഭ നയാമാറമം   ഩണിമാ   75.00 റക്ഷം 
രൂഩയുടെ  എസ്റ്റികഭറ്റ് തയണംാരാക്കപ്പെിമിടുണ്ണ്ട്.  MPLAD-മില്   45.00   റക്ഷം രൂഩ 
ഄനുഴദിചൄ.  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩയും.  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിടറ  6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  നിന്ന്  2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  കൂെി 
ഈ്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.   

കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  31.12.2018-ല്  ആതു ഩയിഖണിചൃിരു. 
ടഴെിലം  ആതിന് കഔന്ദ്ര ഴിസിതം  റബിക്കുന്നതിടെ ഷാധയത കൂെി  അയാമണ 
ടഭ.ം  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  ഫന്ധടപ്പേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ  
കമാഖം ഴിലിചൃ്  രികപ്പാര്േ് ഷസിതം  നല്ഔണടഭ.ം  നിര്കേവിചൃിരു..  ഗ്രാഭ 
ഴിഔഷന  ഔമ്മീശണര്   ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ടുണ്  നല്ഔാനും  നിര്കേവിചൃിരു.. 
ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറടെ രികപ്പാര്േ് പ്രഔായം  ഇ ടഔേിെത്തിടെ 
നിര്മ്മാണം ഄന്തിഭ ഗേത്തിറാണ്. കഔാെതി അയംബിക്കുന്നതിന് ഄനുഫന്ധ 
അഴവയത്തിനാമി  30.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി  കഴണം.  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഔളുടെ 
കമാഖം കേര്.. ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഄനുഭതി റബിക്കുഔമാടണെില്  2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 
നല്ഔാ   തയണംാരാടണന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭാര്  ഄരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്.  
കഔന്ദ്ര ഴിസിതം റബിക്കുന്നതിന് ഷാധയതമിടല്ല.ം  ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  
ഄരിമിചൄ. 

4.8 ഴി.ആ. ഭാര്ക്കപ്പെ് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  
ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറടെ  14.01.2020 -ടറ DP/5554/19/CRD നമ്പര്  ഔത്തും  

കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ  തീരുഭാനവും  ( SRG 104/20 

ഴി.ആ. ഭാര്  ഒകയാ ഴര്ശവും ഏഔകദവം 1.00 കഔാെി രൂഩകമാലമുള്ള കപ്രാജക്ടുഔളുടെ 
നിര്വസണ ഈകദയാഖസ്ഥയാണ്. ആഴര്ക്കപ്പെ്ക്ലരിക്കപ്പെല്  കജാറി ടേയണംാ   ഔമ്പൂേര്  
ഄെക്കപ്പെം  പ്രകതയഔ ഷൗഔയയഭില്ല. ഄതിനാല്  എല്ലാ ഴി.ആ. ഭാര്ക്കും കൊക്കപ്പെ്  

തീരുഭാനം :- 
 

ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി കമാഖത്തികറയ്ക്ക്  
KLDC ഄധികൃതടയ കൂെി  ക്ഷണിക്കപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ.  
ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും. 

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

തീരുഭാനം :- പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കു.. 
              നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പകണ്ടാ ഴിഔഷനപകണ്ടാ ഈഩകമാഖിചൃ്  രു ഭിഡ് 
ടറഴല്  ട ഷിപികക്കപ്പെശനുള്ള (Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി  നല്ഔാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .  

 
 
 
 

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

4.9 കഔയല കാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  
കഔയല കാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരിയുടെ  10.01.2020-
ടറ ഔത്തും  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ  തീരുഭാനവും   
(SRG 73/20)  
കാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ ഔമ്മീശകെയും കഔയല കാദി ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡികെയും  
ഄംഖീഔായമുള്ള  കാദി സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കും  കഔയല കാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ  
കഫാര്ഡിനും  ഷവന്തഭാമി സ്ഥറമുണ്ട്. കൂൊടത  ഭറ്റ്  ഏജ ഷിഔ്  സ്ഥറം ഴിടുണ് 
നല്ഔാറമുണ്ട്. കാദി ഗ്രാഭഴയഴഷാമവുഭാമി ഫന്ധടപ്പേ ഭാര്ഗകയകമില്  താടള 
ഩരയുന്ന കൂേികചൃര്ക്കപ്പെലഔ്  കഴണടഭന്നാഴവയടപ്പേിയിക്കു.. ഇ സ്ഥറത്ത്  കാദി 
ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ ഈല്പന്നങ്ങളുടെ  നിര്മ്മാണത്തിനും  ഴിഩണനത്തിനും  ടഔേിെം 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും  ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔ്  നെത്തുന്നതിനും ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേി 
യിക്കു.. കൂൊടത േര്ക്കപ്പെഔളും തരിഔളും  ഭറ്റ് ഈഩഔയണങ്ങളും ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനും 
ഩയിവീറനത്തിനും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ് കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പൊ   
ഄനുഭതി ഄഴവയടപ്പേിയിക്കു.. കഔയല കാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  ഷവന്തം 
സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഏജ ഷിഔ്  ഴിടുണ് നല്കുന്ന  സ്ഥറകത്താ നെത്തുന്ന 
ഩദ്ധ്തിഔ്ക്കപ്പെ് 100 വതഭാനം ഷഡിഷിഡിയും ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ്/ 
ഷംഗങ്ങ്ക്കപ്പെ് ആകപ്പാളടത്ത ഭാര്ഗകയക പ്രഔായമുള്ള 80 വതഭാനം ഷഡിഷിഡിയും  
തുെര്ന്ന് നല്ഔാനും  ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കു..  

4.10 തുമ്പഭ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 10.12.2019-ടറ  ഔത്തും  തുമ്പഭ്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  24.09.2018-ടറ 1/7-ാാാം നമ്പര്   ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവും  (SRG 1143/19/CC/209/2018)   

 
സ്ട്രീറ്റ്  ററ്റുഔ്ക്കപ്പെ്  ഴദേതി ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 06.08.2015 ല്  3,81,600/- 
രൂഩ  (ഴിഔഷന പണ്ട്) ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി.യ്ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തു.  2 ഴര്ശത്തിനു 
കവശം  ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിചൄ. ആതിടെ പറഭാമി  ഭാഷംകതാറമുള്ള  ഴദേതി ഫില്  
64,616/- രൂഩമില്  നിന്ന് 22,151/-രൂഩമാമി കുരഞ്ഞു. 5 ഴര്ശടത്ത 

തീരുഭാനം :- 
 

തനത് പണ്ടിടെ റബയതമനുഷയിചൃ്  ഄതത് 
കൊക്കപ്പെ്  ഩഞ്ചാമത്തിന് ആതിനാമി തുഔ 
ടേറഴളിക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി നല്കു.. റാഩ് 
കൊഩ് CPRCS കഩാര്േറില്  നി. തടന്ന 
ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്. 

തീരുഭാനം :- 
 

 നിറഴിലള്ള യൂണിറ്റുഔ്ക്കപ്പെ് ഭാത്രഭാമി പ്രകതയഔ 
ഄനുഭതി നല്കു..  

 നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ ) ഴകുപ്പ് 
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ഴാരണ്ടിയുണ്ടാമിരു.. എന്നാല്  ഭാഷങ്ങ്ക്കുകവശം ഭീറ്റര്  കഔൊമി  ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  ആതിടെ രിപ്പമരിംഖ് പ്ലാ   പണ്ട്/ തനതു പണ്ട് ഈഩകമാഖിചൄ 
ടേയണംാ   ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കു.. കൂൊടത ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിചൃ JILCO 
ഔമ്പനിടക്കപ്പെതിടയ  നെഩെിടമടുക്കപ്പെണടഭന്നതും  ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ടഔ.എഷ്.ആ. ഫി. പ്രതിനിധി  കമാഖത്തില്  സാജയാമിരു.. 

 
 
 
 

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

4.11 ടേര്പ്പുലകേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
ഩാറക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 07.05.2020-ടറ  ഔത്തും  ടേര്പ്പുലകേയി 
നഖയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ  0303.2020-ടറ PW1/21/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
29.07.2019-ടറ 6(6)ാാാം നമ്പര്  ഔൗ്ഷില്  തീരുഭാനവും  (SRG 
342/20/CC/407/2020)   
കപ്രാ.നം : -  378/17   ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ  
     (കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - 2,50,000/- രൂഩ  
      തനത് പണ്ട് 50,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് - ഫഷ് സ്റ്റാ ഡ് മാര്ഡ് രീ ൊരിംഖ് 
2016-17-ല്  ഫഷ് സ്റ്റാെ് മാര്ഡ് രീൊരിംഖ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. 
ആത് 21.02.2018-ല്  പൂര്ത്തിമാമി. എന്നാല്  2018-19-ല്  ആത്  ില്  ഒഴരാമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നില്ല.   ഄതിനാല്   ഫില്  തുഔ നല്ഔാ   ഔളിഞ്ഞില്ല.  ഇ 
ഴര്ശം ആത്  ില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തി ഔയാറഔായന്  തുഔ നല്ഔാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

തീരുഭാനം :- 
 

 ഴാരെി ഔാറാഴധി തീര്ന്ന്നിേില്ലാത്തതിനാല്  
JILCO ഔമ്പനി തടന്ന  രിപ്പമര്  ടേയണംണം. 
ആതിനാഴവയഭാമ നെഩെി  KSEB ഷവീഔയിചൃ്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  മുകകന  കഔാഒര്ഡി 
കനശ   ഔമ്മിറ്റിക്കപ്പെ്  രികപ്പാര്േ് ടേയണംണം. 
JILCOയുടെ ബാഖത്തു നി.ം  ഴീഴ്ച ഷംബഴിചൃിടുണ് 
ടണ്ടെില്  KSEB ഈേിതഭാമ നെഩെി 
ഷവീഔയിക്കപ്പെണം. 

തീരുഭാനം :- 
 

1)    ില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ആത്രമധിഔം 
ഔാറതാഭഷം ഴരുത്തിമത് നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഖസ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ് എന്ന് കമാഖം 
ഴിറമിരുത്തി. 

2) ഫികം, ടേയ്ത പ്രവൃത്തിയും  ഴിവദഭാമി 
ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   തകേവ ഷവമം 
ബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാന 
ത്തില്   ഩീന്നീെ് തീരുഭാനടഭടുക്കും 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  
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4.12 ടേര്പ്പുലകേയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
ഩാറക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 16.03.2020-ടറ  ഔത്തും   ഄനുഫന്ധ 
കയകഔളും  (SRG  302/20  -  CC/716/2019)  

  
കപ്രാ.നം : -  378/17   ഄെെല്  1,03,900/- രൂഩ  
(ഩളമ നം: 329/16)         (തനത് പണ്ട് ) 
കഩയ് :- പ്ലാേീയിക്കപ്പെലം കരാഡ് രീൊരിംഖ്  
2015-16-ല്  3.00 റക്ഷം രൂഩ  അടഔ ഄെെറില്  (ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്- 1,96,100/-, 
തനത് പണ്ട് 1,03,900/- രൂഩ) മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഏടറ്റടുത്തിരു.. 
31.12.2015-ന് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാമി. ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാൊമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന 1,96,100/- രൂഩ 23.03.2016-ന് ഔയാറഔായന് നല്ഔി. തനത് 
പണ്ട് ഴിസിതഭാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന തുഔ നല്ഔിമില്ല. ആത് നല്ഔാ   2016-17-
ല്  കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.ടഴെിലം   ഄ.ം തുഔ നല്ഔിമില്ല.  തുെര്.ള്ള 
ഴര്ശങ്ങലില്   ില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമില്ല. ആകപ്പാ്  ആത്  ില്ഒഴരാമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തി  ഫില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

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

2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  

4.13 കൂത്താലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
കഔാളികക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ13.03.2020-ടറ  ഔത്ത്  (SRG 292/20   
CC/47/2020)   
 റപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി ( ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്)മില്  ശ്രീ. ഖിയീശ് ഔാപ്പുെയ എന്ന 
അ്  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പേിരു.. 2008-09-ല്  ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന 
ഴകുപ്പില്  നി.ം  അടഔ 63,750/- രൂഩ  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ആകേസം 
 ഔപ്പറ്റിമിരു.. (ഄഴഷാന ഖക് 10.09.2009ല് ). 2013-ല്  ഈണ്ടാമ  ഔാറഴര്ശ 
ടക്കപ്പെടുതിമില്  ഴീടു പൂര്ണ്ണഭായും തഔര്.. ആകപ്പാ്   ഷവന്തഭാമി ഴീെില്ല. 
ആകേസത്തിന് ഴീടു നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- 
 

1) കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പെി 2015-16-ല്  തടന്ന പ്രവൃത്തി 
പൂര്ത്തിമാക്കുഔയും ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഴിസിതം  
ഔയാറഔായന് നല്കുഔയും ടേയ്തു എെിലം  ഫാക്കപ്പെി തുഔ 
ആതുഴടയയും നല്ഔാ   നെഩെി ഷവീഔയിക്കപ്പൊത്തത്  
നിര്ഴസണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ്. 

2) ഫികം ടേയ്ത പ്രവൃത്തിയും  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ്  
രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   തകേവ ഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് തീരുഭാനടഭടുക്കും. 

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
 

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.14 തുരവൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 29.4.2020-ടറ  ഔത്തും ഄനുഫന്ധ 
കയകഔളും  (SRG 340/20 - CC/416/2020)   
കപ്രാ.നം : -  52/21   ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിഔഷന പണ്ട്) 
കഩയ് -  എയ്ഡഡ് സ്കൂലിടറ  ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്കപ്പെ്  സ്റ്റീല്  ഴാേര്  കഫാേില്  ഴാങ്ങി 

നല്ഔല്   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലില്  . മുതല്   നാലഴടയ 
ഩറിക്കുന്ന  കുേിഔ്ക്കപ്പെ് സ്റ്റീല്  ഴാേര്  കഫാേില്  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

 
4.15 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 15.4.2020-ടറ  ഔത്തും ഴമനാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ  27.03.2020-ടറ 4(1) -ാാാം നമ്പര്  
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും   (SRG 338/20 - CC/411/2020)   
കപ്രാ.നം : -  219/21   ഄെെല്  1,60,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിഔഷന പണ്ട് - 1,00,00,000/- 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 52,00,000/- 
കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 8,00,000/-) 

കഩയ് -  ജീഴനം ഩദ്ധ്തി - ഡമാറിഷിഷ് കയാഖിഔ്ക്കപ്പെ്  ധനഷസാമം 
2019-20-ല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നെപ്പാക്കപ്പെിമ ജീഴനം ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം    
ഡമാറിഷിഷ് ടേയ്യുന്ന കയാഖിഔ്ക്കപ്പെ്  പ്രതിഭാഷം  3000/- രൂഩ ഴീതം നല്ഔാ   
06.12.2019-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു.. ഇ തുഔ 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെളുടെ ഄക്കപ്പൌണ്ടികറക്കപ്പെ്  നല്കുന്നതിനു ഩഔയം  ഡമാറിഷിഷ് 
നെത്തുന്ന അശുഩത്രിക്കപ്പെ്   ഔഭാറന്ന യീതിമില്   കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കപ്പൊനാമിരു. 
ഄനുഭതി.   ഇ ഴര്ശം ഗ്രാഭ, കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്തുഭാമി കേര്ന്നാണ്  കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാക്കുന്നത്.  ഇ കപ്രാജക്ട് പ്രഔായം തുഔ  ഗുണകബാക്താക്കപ്പെളുടെ ഄക്കപ്പൌണ്ടികറയ്ക്ക് 
 ഔഭാരാനാമി ഴീണ്ടും  ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കു.. കൂൊടത ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം 
ടഩാതു ജനങ്ങലില്  നി.ം സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം  കവകയിചൃ തുഔയും  ആപ്രഔായം   
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെളുടെ  ഄക്കപ്പൌണ്ടികറയ്ക്ക്  നല്ഔാ   ഄനുഭതിയും  അഴവയടപ്പേി 
യിക്കു.. 40 കയാഖിഔ്  ഴീടുഔലിറാണ് ഡമാറിഷിന് ടേയ്യുന്നടത.ം  
ഄരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. മുഔലില്  ഩരഞ്ഞഴയ്ക്ക് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്  

  

 

 
 
 
 

തീരുഭാനം :- 
 

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

തീരുഭാനം :- 
 

1) ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  ധനഷസാമ തുഔ  
ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്ന അശുഩത്രിക്കപ്പെ്  
നല്കഔണ്ടതാണ്. 

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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4.16 അരാടുണ്രോള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 18.03.2020-ടറ  ഔത്തും  അരാടുണ്രോള 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 05.03.20-ടറ A2-592/20-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും.  (SRG 316/20 - CC/337/2020)   
ശ്രീ. ഄശരപ്, രോത്ത   ഔണ്ടത്തില്  എന്നമാ്ക്കപ്പെ്  ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തി 
പ്രഔായം 75,000/- രൂഩ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് റബിചൄ. ഴീെ് നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിമാക്കപ്പെിടമെിലം പ്രകൃതികക്ഷാബത്തില്  ഴീെ് തഔര്.കഩാമി. ആകേസം 
 റപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈണ്ട്. ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  
 ഔപ്പറ്റിമ തുഔ ഩറിവമെക്കപ്പെം (1,59,854/- രൂഩ ) 5.03.2020-ല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  
തിയിടഔ ഄെചൄ. നിറഴില്  ബഴനയസിതനാണ്.  റപ് ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം  
ധനഷാസാമം നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 
 

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

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

4.17 ഩള്ളിപ്പാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 18.03.2020-ടറ  ഔത്തും ഩള്ളിപ്പാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 01.01.2020-ടറ തീരുഭാനവും  (SRG 
314/20 - CC/210/2020)   

 
കപ്രാ.നം : -  136/20   ഄെെല്  16,00,000/- രൂഩ  
      ( ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നി.ം റബിചൃ ഴിസിതം) 
കഩയ് -  അശ്രമ ഩദ്ധ്തി ബഴന നിര്മ്മാണം 

 അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കപ്പെളുടെ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ഴിഴിധ 
ഔാറമലവുഔലിറാമി (2014-15 മുതല്) അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന് 
ഴിസിതം റബിചൃിരു.. സയിപ്പാെ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി രൂഩീഔയിചൃകപ്പാ്  േിറ 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്  മുനിഷിപ്പല്  പ്രകദവത്താമി.  ഄതിനാല്  മുഴഴ   തുഔയും 
ടേറഴളിക്കപ്പൊ   ഔളിഞ്ഞില്ല. ആങ്ങടന 16.25 റക്ഷം രൂഩ  CDS ഄക്കപ്പൌണ്ടില്  
ഈണ്ട്. ബഴന യസിതയാമ ഄഞ്ച് അശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കപ്പെലില്  നി.ം 4 
കഩര്ക്കപ്പെ് ബഴനം നിര്മ്മിചൄ നല്ഔാ   ഇ തുഔ ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകൃതികക്ഷാബത്താല്  തഔര്ന്ന ഴീൊടണെില്  
എന്തുടഔാണ്ടാണ് ആയേിമിറധിഔം തുഔ 
(ഩറിവമെക്കപ്പെം) തിയിടഔ ഄെചൄ എന്നത് 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും. 
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4.18 കഴങ്ങയ കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത്   
കഴങ്ങയ  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  29.10.2019-ടറ  ഔത്ത്   (SRG 
230/20 - LSGD- DD2/409/ 2019-LSGD)  

  

2017-18 ല്  “ഴറികമാര ഔിളകക്കപ്പെ ഔനാല്  രോനര്  നിര്മ്മാണം” എന്ന പ്രവൃത്തിക്കപ്പെ് 
40,00,000/- രൂഩ  ഭനര്  ആരിഖശ   ഴകുപ്പിന് കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ടേയ്തിരു..  എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രഔായമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീഔയിചൃ് 30,44,685/- രൂഩയുടെ 
ഴിനികമാഖ ഷര്േിപിക്കപ്പെറ്റ്  ഭനര്  ആരികഖശ   ഴകുപ്പ് നല്ഔി.  ഭനര്  
ആരികഖശ   ഴകുപ്പില്  കവശിക്കുന്ന  9,55,315/- രൂഩ ഈഩകമാഖിചൃ്  മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ഫാക്കപ്പെി ബാഖം കൂെി ടേയണംാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

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

4.19 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
  എരണാകുലം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  26.07.2019-ടറ  ഔത്തും 
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  30.11.2019-ടറ  
61139/18/DPC/DPO/EKM ഔത്തും  (SRG 228/20 -LSGD/DA1/270/2019/LSGD  

 
ജില്ലമില്  ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുഔ്  ഴിഴിധ ഴര്ശങ്ങലിറാമി  നിയഴധി 
ഔാര്ശികഔാഩഔയണങ്ങ്  ഴാങ്ങി ഩാെകവകയ ഷഭിതിഔ്, പ്രാഥഭിഔ ഔാര്ശിഔ 
ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങ് , ഔാര്ശിഔ ഔര്മ്മകഷനഔ്, ഭറ്റു ഔര്ശഔ ഗ്രൂപ്പുഔ്  
തുെങ്ങിമഴയ്ക്ക് നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്. ഄഴമില്  ഩറതും ആകപ്പാ്  പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭല്ല. 
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം ഇ ഈഩഔയണങ്ങളുടെ ഷംയക്ഷണ ടേറഴ് , ഄറ്റകുറ്റപ്പണിഔ്  
ഄതത് ഷഭിതിഔലാണ് ഴസികക്കപ്പെണ്ടത്. ഩറ ഷഭിതിഔ്ക്കും പണ്ട് 
ആല്ലാത്തതിനാല്  ആത്തയം ഈഩഔയണങ്ങ്  ഄറ്റകുറ്റപ്പണി ടേയണംാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ്  ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിചൃ്  

 

 

 

 

 

തീരുഭാനം :- 
 

ആഴര്   റപ് റിസ്റ്റില്  ആല്ലാടമെിലം  അശ്രമ 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്  അമതിനാല്   ഄനുഭതി  
നല്കു. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

 

തീരുഭാനം :- 
 

 ഄനുഭതി നല്കു. 

തീരുഭാനം :- 
 

കഔയല ഄകഗ്രാ ആ ഡസ്ട്രീഷ്  കഔാര്പ്പകരശ   
മുകകന രിപ്പമരിംഖ് ടേയണംണടഭന്ന നിഫന്ധന 
കമാെ പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.20  കഔയല ഄകഗ്രാ ടഭശിനരി കഔാര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് 

കഔയല ഄകഗ്രാ ടഭശീനരി കഔാര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് (KAMCO) ഭാകനജിംഖ് 
ഡമരക്ടറടെ  19.05.20-ടറ ഔാംകഔാ/എം.ഡി/ഡി.ഐ.എഷ്/2020-നമ്പര്  
ഔത്ത് ( SRG 373/20) 

 
 കഔാഴിഡ് 19 പ്രതികയാധത്തിടെ ബാഖഭാമി രു ടഩഡല്  ഒപ്പകരറ്റഡ് 

ഷാനി റ്റഷര് ‟ KAMCO ഴിഔഷിപ്പിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഇ ഈഩഔയണം  തകേവബയണ 
ഴകുപ്പിന് ഔീളിലള്ള  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊ   നിര്കേവം നല് ടഭന്നാഴവയ 
ടപ്പേിയിക്കു.. 500ml. ഷാനി റ്റഷര്  ഈ്ടപ്പടെ  ഇ ഈഩഔയണ ത്തിടെ അടഔ 
ഴിറ നികുതിമെക്കപ്പെം 1250/- രൂഩമാണ്. 

 

 

 

4.21 ടഴജിറ്റഫി്  അെ് ഫ്രൂേ് പ്രകഭാശ   ഔൗ്ഷില്  കഔയലം (VFPCK) 

 ടഴജിറ്റഫി്  അെ് ഫ്രൂേ് പ്രകഭാശ   ഔൗ്ഷില്  കഔയലം (VFPCK) േീപ് 
എക്ിഔൂേീഴ് ഒപീഷറടെ  13.15.20-ടറ 1R2/VFPCK/IRG/Communication /2018-

19/2226-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്  ( SRG 374/20) 
  
ജനഔീമാസൂത്രണം  ഈ്ടപ്പടെയുള്ള ഴിഴിധ ഩദ്ധ്തിഔ്ക്കപ്പൊമി  ഴിതയണം 
ടേയ്യുന്നതിന്  ഴിത്ത്, നെീല്  ഴസ്തുക്കപ്പെ്  ഭറ്റ്  ജകഴാത്ഩാദകനാഩധിഔ്  എന്നിഴ  
VFPCK റബയഭാക്കു.ണ്ട്. ഇ ഷാസേയയത്തില്  VFPCK ടമ ആത്തയം 
കഷഴനങ്ങളുടെ  ഄക്രഡിറ്റഡ്  ഏജ ഷിമാമി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

 

 

 
 

4.22  കുടുംഫശ്രീ 
കുടുംഫശ്രീ എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടറടെ  21.05.2020-ടറ  കുരിപ്പ്   ( SRG /372/20) 

 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  „വായീയിഔ ഄഔറം ഷമൂസ രുഭ‟ എന്ന അവമം  
മു നിര്ത്തി ജനങ്ങ്  ഷാമൂസിഔ  ഄഔറം ഩാറിക്കുന്നതിന് കുെയുടെ  ഈഩകമാഖം 
ഷാര്ഴത്രിഔഭാക്കുന്നതിനുള്ള ഔാമ്പമി   തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ഷസഔയണകത്താടെ  നെത്തുന്നതിന്  ഈകേവിക്കു..  കുടുംഫശ്രീക്കപ്പെ് 100 റധിഔം  
കുെ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുണ്ട്. കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുഔ്  നിര്മ്മിക്കുന്ന  കുെഔ്  

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
  

തീരുഭാനം :- 
 

VFPCK മില്  നി. ഴിത്ത്, നെീല്  ഴസ്തുക്കപ്പെ്, 
കഗ്രാ ഫാഖ് എന്നിഴ ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്കു..  
 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ ) ഴകുപ്പ് 
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഷസഔയണകത്താടെ  കുടുംഫശ്രീ ഄംഖങ്ങ്ക്കും 
നിര്ധനയാമ കുടുംഫങ്ങ്ക്കും നല്ഔാനും ഄതുഴളി  ഷാമൂസിഔ ഄഔറം എന്ന 
അവമം  കുടുംഫങ്ങലില്  എത്തിക്കപ്പൊനും  കുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഔര്ക്കപ്പെ്  ഴിഩണി ഈരപ്പു 
ഴരുത്താനും ഈകേവിക്കു.. ഷമൂസത്തില്  ഴാങ്ങല്  കവശി കുരഞ്ഞു 
നില്ക്കുന്നതിനാല്  കുെഔ്ക്കപ്പെ് 20 വതഭാനം ഷഡിഷിഡി  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  നല്കുന്നതിന്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്   

 

 

 

 
 
 

4.23  ഴാഴൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 

കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  18.05.2020-ടറ  ഔത്ത്   ( SRG 353/20 
- CC/405/20) 

  
കപ്രാ.നം. 131/21     ഄെെല്   - 12,77,400/- രൂഩ 
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ഴാഴൂര്  കുടുംഫാകയാഖയ കഔന്ദ്രത്തിടറ    ഄധിഔ സ്റ്റാഫുഔ്ക്കപ്പെ്  കഴതനം 
ഴാഴൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഩി.എചൃ്.ഷി.ടമ  കുടുംഫാകയാഖയകഔന്ദ്രഭാമി 
ഈമര്ത്തിമതാണ്. ഇ കഔന്ദ്രത്തിടെ ഈചൃഔളിഞ്ഞുള്ള  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
ഷര്ക്കപ്പൊര്  ഈത്തയഴനുഷയിചൃ് രു കഡാക്ടകരയും  ഩായാടഭഡിക്കപ്പെല്  സ്റ്റാപികനയും  
ഔയാരെിസ്ഥാനത്തില്  ഄധിഔഭാമി  നിമഭിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആതിനു രോരടഭ  ഷര്ക്കപ്പൊര്  
ഄനുഭതികമാടെ  (17.09.2019-ടറ  2001/2019/തഷവബഴ നമ്പര്  ഈത്തയഴ്) രു 
സ്റ്റാപ് കനഴ്സിടന കൂെി  ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  നിമഭിചൃിരു.. ഇ ഴര്ശം കൂെി  
രു സ്റ്റാപ് കനഴ്സിടന  നിമഭിക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. (കപ്രാജക്ടിടെ 
ഄെെല്  തുഔ  ഄധിഔഭാമി നിമഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാപിനും  കൂെി കേര്ത്താണ്) 

 

 

 

 
4.24  ഭരുതകരാഡ് ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
ഩാറക്കപ്പൊെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  18.05.2020-ടറ  ഔത്ത്   ( SRG 351/20 
- CC/414/20) 

 കപ്രാ.നം. 190/21     ഄെെല്   - 2,00,000/- രൂഩ 
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - CC TV സ്ഥാഩിക്കപ്പെല്  
 

തീരുഭാനം :- 
 

കുടുംഫശ്രീ, ഷി.ഡി.എഷ്. മുകകന ഴില്ക്കുന്ന 
കുെഔ്ക്കപ്പെ് 20 വതഭാനം ഷഡിഷിഡി 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. ഴില്ക്കുന്ന 
കുെഔളുടെ  എണ്ണഭനുഷയിചൃ്  ഷഡിഷിഡി തുഔ  
CDS നു   ഔഭാകരണ്ടതാണ്. 
 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 

തീരുഭാനം :- 
 

ഇ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് കൂെി ഄനുഭതി നല്കു.. 
 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
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ഭരുതകരാഡ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  NH-544 ഔനാല്   ഷഡ് കരാഡ് മുതല്  
ഔല്ഭങ്ങഩം ഔനാല്ഴടയയും  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ്  ഔനാല്   ഷഡ് മുതല്  
കഔാളികക്കപ്പൊെ്  ഫഩാഷ് ഴടയയുള്ള  സ്ഥറത്ത്  CCTV സ്ഥാഩിക്കപ്പൊനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
 
 
 
4.25  ബയണങ്ങാനും ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  19.05.2020-ടറ  ഔത്തും ബയണങ്ങാനും 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  14.08.20-ടറ A1-1/2019-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും    
( SRG 355/20 - CC/441/20) 

  
കപ്രാ.നം. 80/21     ഄെെല്   - 6,00,000/- രൂഩ 
        (CFC) 
കഩയ് - ശുേിതവ ഩയിഩാറനത്തിനാമി  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ കഭകറഔലില്   നറ്റ് 
ഴിശ   ഔയാഭര  സ്ഥാഩിക്കപ്പെലം  നിറഴിലള്ള ഔയാഭരഔളുടെ  ഄറ്റകുറ്റപ്പണിയും 
എ.എം.ഷി എടുക്കപ്പെലം 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  രോതിമതാമി   നറ്റ് ഴിശ   ഔയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കപ്പൊനും  നിറഴിടറ  ഔയാഭരഔളുടെ  ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള  എ.എം.ഷി. 
എടുക്കപ്പൊനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം  നല്ഔിമില്ല.  
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

 
 
 
4.26  ഭീനെം  ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  19.05.2020-ടറ  ഔത്തും  ഭീനെം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  12.5.2020-ടറ A3-3043/2019-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തും    ( SRG 356/20 - CC/439/20) 
 കപ്രാ.നം. 12/21     ഄെെല്   - 5,50,000/- രൂഩ 
        (CFC) 
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത്  കഔാ്പരഷ് സാ്  പര്ണിശിംഖ്  
ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഗ്രാെ്  ഈഩകമാഖിചൃ്  കഔാ്പര ഷ് സാ്  പര്ണിശ് 
ടേയണംാനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം നല്ഔിമില്ല. 
കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 

 

തീരുഭാനം :- 
 

പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

തീരുഭാനം :- 
 

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

തീരുഭാനം :- 
 

ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.27  ടഴലിമന്നൂര്   ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  19.05.2020-ടറ  ഔത്ത്    ( SRG 
359/20 - CC/413/20) 

  
കപ്രാ.നം. 14/20     ഄെെല്   - 2,00,000/- രൂഩ 
       (കനാ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്) 
കഩയ് - ABC ഩദ്ധ്തി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം നല്ഔല്  
 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടാമ  ABC ഩദ്ധ്തിക്കപ്പെ്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം ഄെയ്ക്കാ   കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പെിമിരു.ടഴെിലം  
ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് (കനാ്  കരാഡ്) അമതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄംഖീഔായം നല്ഔിമില്ല.  കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയഔ  ഄനുഭതി  
ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

 

4.28  ടഴലിമന്നൂര്    ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ  19.05.2020-ടറ  ഔത്ത്      ( SRG 
360/20 - CC/412/20) 

  
കപ്രാ.നം. 75/20    ഄെെല്   - 5,08,000/- രൂഩ 
       (കനാ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ) 
കഩയ് - അര് മാം ഩദ്ധ്തി -  കഡാക്ടടരയും ഩായാടഭഡിക്കപ്പെല്  സ്റ്റാപികനയും  നിമഭിക്കപ്പെല്  
 
 ടഴലിമന്നൂര്  ഩി.എചൃ്.ഷി.മില്  ഄധിഔഭാമി കഡാക്ടകരയും  ഩായാടഭഡിക്കപ്പെല്  
സ്റ്റാപികനയും  നിമഭിക്കപ്പൊ   കപ്രാജക്ട് തയണംാരാക്കപ്പെിമിരു.. ആതിനാമി കനാ്  
കരാഡ്  ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാൊണ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

4.29  കഔയല റൂരല്  എംകപ്ലായ്ടഭെ് ടഴല്ടപമര്  ടഷാ ഷറ്റി 
കഔയല റൂരല്  എംകപ്ലായ്ടഭെ് ടഴല്ടപമര്  ടഷാ ഷറ്റി ടേമര്ഭാടെ 23.05.20 

ടറ G.L.M/D/92/20 -ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്. 

 

കഔയല റൂരല്  എംകപ്ലായ്ടഭെ് ടഴല്ടപമര്  ടഷാ ഷറ്റിയുടെ (KREWS) ഔീളില്  
പ്രഴര്ത്തിചൄഴരുന്ന ഔഞ്ചികക്കപ്പൊെ് ഗ്രാഭറമി മുി മു മാാറമത്തില്  33 കുടുംഫശ്രീ 
പ്രഴര്ത്തഔര്  കജാറി ടേയ്യു.ണ്ട്. ആഴര്  മുകകന WHO നിശ്ചമിചൃ കപാര്മുറമിലം 

തീരുഭാനം :- 
 

ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ആതിനാമി 
ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊവുന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 

തീരുഭാനം :- 
 

ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ആതിനാമി 
ഈഩകമാഖിക്കപ്പൊവുന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
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ഗുണകഭേമിലം ഷാനിറ്റ രഷര്  നിര്മ്മിക്കപ്പൊ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. യണ്ടു 
യീതിമിലള്ള നിര്മ്മാണ യീതിമാണ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നത്. ന്ന് 
എഥകനാ്/അല്ക്കപ്പെകസാ്  ഄെിസ്ഥാനഭാക്കപ്പെിയും യണ്ടാഭകത്തത് ഐകഷാ 
ടപ്രാ പ്പല്  അല്ക്കപ്പെകസാ്  ഄെിസ്ഥാനഭാക്കപ്പെിയും. 

തീരുഭാനം :- 
 

എപ ഷഷ് ഄെക്കപ്പെമുള്ള ഴകുപ്പുഔളുടെ  ഄനുഭതി 
അഴവയമുടണ്ടെില്   ഴാകങ്ങണ്ടതാടണന്ന നിഫന്ധന 
കമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.30 ഴെക്കപ്പൊകഞ്ചയി കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്  ഒപീഷറടെ 20.05.20 ടറ ഔത്തും  കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രേരിയുടെ 05.05.20 ടറ 531/20(1) നമ്പര്  ഔത്തും (SRG 366/20-CC 427/20) 

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്   - 21/21                           ഄെെല്  19,79,000/- രൂഩ 
(SCP) 

കഩയ് - എഷ്.ഷി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്കപ്പെ് പര്ണിചൃര്  
ഴെക്കപ്പൊകഞ്ചയി കൊക്കപ്പെ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിലള്ള 5 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിറാമി 
395 ഩേിഔജാതി ഴിബാഖത്തിടറ കുേിഔ്ക്കപ്പെ് കഭവയും ഔകഷയയും ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് കുേിഔളുടെ കക്ഷഭത്തിനു കഴണ്ടി ഭാറ്റി 
ഴചൃിയിക്കുന്ന 5 വതഭാനം തുഔമാണ് ഈഩകമാഖിചൃിയിക്കുന്നത്. ഴയക്തിഖത 
ഗുണകബാക്താക്കപ്പെ്ക്കപ്പെ് അനുകൂറയം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് അമതിനാല്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ആതിനു ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം :- 
 

ഏടതാടക്കപ്പെ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഏടതാടക്കപ്പെ സ്കൂലിടറ 
കുേിഔ്ക്കപ്പൊണ് പര്ണിചൃര്  നല്കുന്നടതന്ന്  
ഴയക്തഭാക്കപ്പെി ഷഭര്പ്പിക്കപ്പെണം. പര്ണിചൃറഔ്  ഏടതാടക്കപ്പെ 
മാടണ.ം  നിര്ഴസണ യീതി  ഏങ്ങടനമാടണ.ം  
ഴയക്തഭാക്കപ്പെണം. ആതു്ടപ്പടുത്തി ഷഭര്പ്പിക്കുന്ന  മുരയ്ക്ക  
ഩയിഖണിക്കും. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
 

4.31 ഔെയ്ക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 19.05.20 ടറ ഔത്തും 23.03.20 ടറ 2(2)-ാാാം 

നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും. (SRG 365/20  CC/448/20) 

 

02.03.2019 ടറ  500/19/തഷവബഴ ഈത്തയവു പ്രഔായം ഴയ്ചൃാ ഫാധിത 
പ്രകദവത്ത് കുെിടഴള്ള ഴിതയണത്തിന് 31.03.19 ഴടയ 5.50 റക്ഷം രൂഩയും 
01.04.2019 മുതല്  31.05.19 ഴടയ 11.00 റക്ഷം രൂഩയുഭാണ് ടേറഴളിക്കപ്പൊവുന്നത്. 
31.03.19 ഴടയയുള്ള ഔാറഗേത്തില്  അടഔ 54,400/- രൂഩമാണ് ടേറഴ്. 
എന്നാല്  31.03.19 മുതല്  31.05.20 ഴടയ കുെിടഴള്ള ഴിതയണത്തിന് 13,97,533/- 
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രൂഩമാണ് ടേറഴാമത്. ഄധിഔഭാമി 2,97,533/- രൂഩ ടേറഴളിചൄ. ഇ തുഔ 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- 
 

ജില്ലാ ഔലക്ടരില്  നിന്ന് ഇ തുഔ റബിക്കുന്നിടല്ലെില്  
തനതുപണ്ട് ഈഩകമാഖിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു..  
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

4.32 ഔെയ്ക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 19.05.20 ടറ ഔത്ത്. (SRG 364/20-

CC415/20) 

കപ്രാജക്ട് നം. 93/21                                 ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ 
(ഴിഔഷനപണ്ട്- 8,50,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് - 1,50,000/- രൂഩ) 

കഩയ് :-സയിതഔര്മ്മകഷനയ്ക്ക് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
സയിതഔര്മ്മകഷനയ്ക്ക് ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 

പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം :- 
 

ആതിടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി,  ദനംദിന ടേറഴ്  
എന്നിഴ സയിത ഔര്മ്മകഷന ഴസിക്കപ്പെണം എന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 
ഭാറിനയം കവകയിക്കപ്പൊ   ഩയഩയാപ്തഭാമ  
ഴാസനഭാമിയിക്കപ്പെണം  ഴാകങ്ങണ്ടത്.  
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.33  രോലിങ്കുന്ന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറടെ 20.05.2020 ടറ ഔത്തും രോലിങ്കുന്ന് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 07.05.20 ടറ 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും 

(SRG 368/20-CC/446/20) 

കപ്രാജക്ട് നം. 108/21                                   ഄെെല്  1,00,000/- രൂഩ 

(SCP) 

കഩയ് - 8,9,10 ക്ലാസ്സില്  ഩറിക്കുന്ന ഩേിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്കപ്പെ്  ഷക്കപ്പെി്  

ഴാങ്ങി നല്ഔല്  

 സസ്കൂലില്  ഩറിക്കുന്ന ഩേിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്കപ്പെ്  ഷക്കപ്പെി്  ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി 
നല്ഔിമില്ല. കഔാര്ഡികനശൻ ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം :- 
 

 രോലിങ്കുന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  പ്രകതയഔ ഷാസേയയം 
ഩയിഖണിചൃ്  ഄനുഭതി നല്കു.. 
 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.34  കഔയല ഄകഗ്രാ ടഭശിനരി കഔാര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് 

കഔയല ഄകഗ്രാ ടഭശിനരി കഔാര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് (ഔാംകഔാ) ഭാകനജിംഖ്  

ഡമരക്ടറടെ  21.05.2020 -ടറ  ഔാംകഔാ/MD/GD/ഭാര്ക്കപ്പെറ്റിംഖ്  നമ്പര്  ഔത്ത് (SRG 

376/20 ) 

ഄഗ്രി ടൂ്  ഔിറ്റുഔ്  കുരഞ്ഞ ഴിറമില്  റബയഭാക്കുഔ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ  
ഔാംകഔാ ഔാര്ശിഔ ഈഩഔയണങ്ങ്  ഴിഩണിമിടറത്തിക്കപ്പൊ   ഈകേവിക്കു.. 
ടഩാതു ഴിഩണിമില്  1586/- രൂഩ  ഴിറഴരുന്ന  ഈഩഔയണങ്ങ്  999/- രൂഩകുള്ള ം  
29,000/- രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഈഩഔയണങ്ങ്  24,000/-രൂഩകുള്ള ഭാണ് ഴിഩണിമി 
ടറത്തിക്കുന്നത്. തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇ ഈഩഔയണങ്ങ്   
ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന്  നെഩെി ഷവീഔയിക്കപ്പെണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം :- 
 

1)  ഔിറ്റിലള്ള  ഈഩഔയണങ്ങ്  ഏടതാടക്കപ്പെമാ 
ടണന്നരിമിചൃിേില്ല. 

2) Store Purchase Departmentടെ കൂെി 
ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും. 
ഔിറ്റിലള്ള ഈഩഔയണങ്ങ്  ഏടതാടക്കപ്പെമാടണന്ന് 
ഔാംകഔാ ഴയക്തഭാക്കപ്പെി നല്ഔണം.   
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 

4.35  ഫഹു.ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയുടെ  15.06.2020-ടറ 191/2000/M(Edn) 

നമ്പര്  ഔത്ത്  SRG /377/20 - CC/439/20) 
  ടഔാഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഷാധായണകഩാടറ  ജൂ്  1 മുതല്  
ഴിദയാറമങ്ങ്  ക്ലാഷ് തുെങ്ങാ   ഷാധിക്കപ്പെില്ല.  ഄതിനാല്  1 മുതല്  12 ഴടയയുള്ള  
ക്ലാസ്സുഔലിടറ  മുഴഴ   കുേിഔ്ക്കും  ഒ് റ   ക്ലാസ്സ് നല്ഔാ   ടഩാതു 
ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പ് ഈകേവിക്കു.. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഒകയാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്/ 
നഖയഷബാ ഩയിധിമിലം ഒ് റ   ക്ലാസ്സില്  ഩടെടുക്കപ്പൊ   ഔളിമാത്ത 
ഴിദയാര്ഥിഔടല ഔടണ്ടത്തി ഄഴര്ക്കപ്പെ് അഴവയഭാമ ഷൗഔയയങ്ങ്  
ക ാ്ഷരിംഖിടെടെയും ഭറ്റും  ഈരപ്പു ഴരുത്തണടഭന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങകലാെ്  നിര്കേവിക്കപ്പെണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

4.36  തറക്കപ്പൊെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 26.05.20 ടറ ഔത്ത് (SRG  378 – 120) 
   
തറക്കപ്പൊെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 2020-21 ടറ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിക്കപ്പെ് 21.04.20 ല്  
കൂെിമ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായം നല്ഔിമിരു.. എന്നാല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ യണ്ടു ഴാര്ക്ഔലില്  ഗ്രാഭഷബഔ്ക്കപ്പെ് ഔവാരം ഈണ്ടാമിരുന്നില്ല 
എന്ന ഩയാതിമികേല്  26.05.20 ല്  കൂെിമ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധ്തിഔളുടെ ഄംഖീഔായം രോക്കപ്പെി. ഔവാരം തിഔമാത്ത ഗ്രാഭഷബഔ്  ഴീണ്ടും 
നെത്തുന്നതിന് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനടഭടുത്തിരു.ടഴെിലം കഔാഴിഡ് 

തീരുഭാനം :- 
 

എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ആതനുഷയിചൃ്   
ഄെിമന്തിയ നെഩെി  ഷവീഔയികക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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ഩശ്ചാത്തറത്തില്  പ്രസ്തുത ഗ്രാഭഷബഔ്  കേയാ   ഔളിഞ്ഞില്ല. ഴാര്ശിഔ 
ഩദ്ധ്തിയുടെ ഄംഖീഔായം രോക്കപ്പെിമതിനാല്  ഄെിമന്തിയ പ്രാധാനയമുള്ള 
കപ്രാജക്ടുഔ്  കഩാലം നെപ്പാക്കപ്പൊ   ഔളിയുന്നിടല്ല.ം ഄതിനാല്  ഩദ്ധ്തി 
നിര്വസണം തുെയാ   ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 

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

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

4.37   റപ് ഭിശ   
 റപ് േീപ്  എക്ിഔൂേീഴ് ഒപീഷറടെ  26.05.2020-ടറ  LF2/511/2017-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് (SRG 379/20) 
   റപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കപ്പെ് ഴിഔഷനപണ്ടിടെ  കുരഞ്ഞത് 20  വതഭാനം 
തുഔടമെിലം  ഭാറ്റി ഴയ്ക്കണടഭന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ്പെ് നിര്കേവം  
നല്ഔിമിടുണ്ണ്ട്. ഴീെ് ടഭമിെന ഷ് കൂെി കേര്ത്താണ് േിറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇ ഴിസിതം  ഭാറ്റി ഴക്കുന്നത്. ഄറ്റകുറ്റപ്പണി  റപ് ഭിശ   
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുന്നതല്ല. ഴിഔഷനപണ്ടിടെ  20 വതഭാനം തുഔ 
നിര്ഫന്ധഭായും  റപ് ഩദ്ധ്തിക്കപ്പെ് തടന്ന ഈഩകമാഖിക്കപ്പെണടഭന്ന് നിര്കേവം 
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

 

(കമാഖം  ഴകുകന്നയം 5.00 ഭണിക്കപ്പെ് ഄഴഷാനിചൄ) 

തീരുഭാനം :- 
 

1) കഔാഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  യണ്ടു ഴാര്ഡിടറ 
ഗ്രാഭഷബ  ഈെടന കൂൊ   ഷാധിക്കപ്പെില്ലാത്ത ഷാസേയയ 
ത്തില്  ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നതും 
21.04.20 ല്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി  ക്ലിമര ഷ്  
നല്കുഔയും ടേയ്ത കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിര്വസണം 
തുെയാ   പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 

2) ഗ്രാഭഷബഔ്  കൃതയഭാമി കേര്. എന്ന് ഩഞ്ചാമത്തു 
ടഷക്രേരി ടതറ്റാമി രികപ്പാര്േ് ടേയ്തതികേല്  നെഩെി 
എടുക്കപ്പെണടഭന്ന് 26.05.20 ല്  കൂെിമ ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി തീരുഭാനടഭടുത്തിടുണ്ടണ്ടന്ന് ജില്ലാ 
ഔലക്ടര്  26.05.20-ടറ 40/20-21/DPC/DPO/MPM 
നമ്പര്  ഔത്തു പ്രഔായം ഄരിമിചൃിടുണ്ണ്ട് എന്നതും കമാഖം 
ഩയികവാധിചൄ. ഔായയങ്ങ്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൄ 
രികപ്പാര്േ് നല്ഔാ   ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

തീരുഭാനം :- 
 

 റപ് ഩദ്ധ്തിക്കും ഴീെ് ഄറ്റകുറ്റപ്പണിമെക്കപ്പെമുള്ള  
ഄെിമന്തിയ പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഩയഭാഴധി ഴിസിതം (20 
വതഭാനത്തിറധിഔം) ഴഔമിരുത്താ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെഩെി ടമടുകക്കപ്പെണ്ടതാണ്. 
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
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ഄനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി 
2 പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രേരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് 
3 കഡാ.ടഔ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഖ് കഫാര്ഡ്  
4 പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രേരി, പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി) 
5 പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രേരി, പ്ലാനിംഖ് അെ് ആക്കപ്പെകണാഭിക്് ഄപകമഴ്സ് 
(പ്രതിനിധി) 

6 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  
7 ഡമരക്ടര് , i/c നഖയഔായയ ഴകുപ്പ്  

8 ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്  

9 കൃശി, ഡമക്ടര്  

10 ഄഡീശണല്  ഡമക്ടര്  , പിശരീഷ് 

11 ഡമരക്ടര്  , മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് 

12 ഄഡീശണല്  യജിസ്ട്രാര്, കഔാ ഒപ്പകരറ്റീഴ് ഴകുപ്പ്  

13 ടഷക്രേരി, KVIB 

14 േീപ് എക്ിഔൂേീഴ് ഒപീഷര്,  റപ് ഭിശ   

15 ഡമരക്ടര്, ഔിറ 

16 ഡമരക്ടര് , കസ്റ്ററ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്േ്ടഭെ്  
17 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്  
18 എക്ിഔേേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ (പ്രതിനിധി) 
19 എക്ിഔേേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം   
20 ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
21 ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി) 
22 എക്ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ   (പ്രതിനിധി) 
23 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
24 ഡമരക്ടര്  ജനരല്, ആക്കപ്പെകണാഭിക്് അെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്് ( പ്രതിനിധി) 
25 കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  

 
 

 

 

 

 


