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  No/9/2020/SRG/LSG/CC(4) 
 

 
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
23.09.2020-ല്  നെന്ന കമാഗത്തിടെ (ഒണ്ലറ )  നെഩെിക്കുരിപ്പ  

  
കമാഗം ഉചൃേളിഞ്ഞപ 2.30-നപ  ഒണ്ലറനാമി ആയംബിചൄ. ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ ഭന്ത്രി കമാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ (തൃശൂര്  േലക്ടകരറ്റപ ഴീഡികമാ 
കോണ്പര ഷപ സാലില് ). കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം  
അനുഫന്ധഭാമി  കേര്ത്തിയിക്കുു 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം  
23.09.2020 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴപ 31.35 വതഭാനഭാണപ. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്ിചൃ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ഇതപ 32.99 വതഭാനഭാണപ. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ ഩാറക്കാെപ ജില്ലമിലം (35.80%) ഏറ്റവം കുരഴപ തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലമിലഭാണപ (28.87വതഭാനം). 118.63 കോെി രൂഩയുടെ 4093 ഫികേ്  
ട്രശരിമില്  ടഩ ഡിംഗപ ആമി ഉ്പ.  ടഭമിെന ഷപ  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്   
ആടേ 161.48 കോെി രൂഩയുടെ 5641 ഫികേലാണപ ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗപ ആമി 
ഉള്ളതപ.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴപ ഴിഴയം 

രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 31.70 % 

കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 37.85% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ 37.82 % 

മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 28.98% 

കോര്പ്കരശ   22.08 % 

ആടേ 31.35 വതഭാനം 
 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴപ ഴിഴയം 

8 തൃശൂര്  31.71 % 

9 ഭറപ്പുരം 31.4 % 

10 കോട്ടമം 30.44 % 

11 േണ്ണൂര്  29.95% 

12 ടോല്ലം 29.7% 

13 എരണാകുലം 29% 

14 തിരുഴനന്തരോയം 28.87% 

 
 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ  ടേറഴപ  വതഭാനം  താടളപ്രയും പ്രോയഭാണപ.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

39.2% 32.37 % 32.36 % 20.71 % 

1 ഩാറക്കാെപ 35.80 % 

2 ഴമനാെപ 34.55% 

3 ഇടുക്കി 33.54 % 

4 കോളികക്കാെപ 32.7 % 

5 ഩത്തനംതിട്ട 32.26% 

6 ോഷര്കഗാഡപ 32.07 % 

7 ആറപ്പുള 31.74 % 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃപ ടഩെിംഗപ ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

 
തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 3785 70.51 

2) കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  586 14.236 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  413 23.991 

4) മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 592 23.71 

5) കോര്പ്കരശ   265 29.026 

ആടേ 5641 161.48 

 
 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴപ  
താടള കേര്ക്കുു. 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  ആടേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 11.64 20.06 31.70 

2) കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 9.57 28.28 37.85 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ 8.15 29.66 37.82 

4) മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 10.19 18.80 28.98 

5) കോര്പ്കരശ   4.62 17.46 22.08 

ആടേ 9.72 21.62 31.35 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ 

 

2014-15 11.23% 

2015-16 10.81% 

2016-17 2.27% 

2017-18 20.57% 

2018-19 30.49% 

2019-20 24.76% 

2020-21 31.35%  (As on 
23.09.2020) 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.1  25.02.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്   

2.1(4.9) ടോെിമത്തൂര്  ഷസേയണ ഫാെപ 
 ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുടെ  05.11.2019-ടറ േത്തം കോളികക്കാെപ 
ജില്ലമിടറ  ടോെിമത്തൂര്  ഫാെപ പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ േത്തം 
(SRG 216/20) 
ടോെിമത്തൂര്   ഷസേയണ ഫാെപ അമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ കോളികക്കാെപ ജില്ലമിടറ 
ഴിതയണ ഏജ ഷി  എടുത്തിടുണ്്പ.  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ോറിത്തീറ്റകുള്ള്ള 
ഷബ്ഷിഡി അമൂല്  ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്കപ റബിക്കുന്നില്ല.  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി നെപ്ിറാക്കുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില്  അമൂല്  
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന േര്ശേടയ്കൂടെി ഉ്ടപ്ടുത്തണടഭന്ന ആഴവയം ഷംഫന്ധിചൃപ. 
കേയല പീഡ്ഷിടെമെക്കം ോറത്തീറ്റയുടെ ഴിറ നിശ്ചമിക്കുന്നതില്  ഴകുപ്പുതറ 
ഇെടഩെല്  ഉട്ും Amul ോറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറമില്  ഴകുപ്ിനപ ഇെടഩൊ   
ഷാധയഭടല്ലും 27.05.2020-ടറ കമാഗത്തില്  മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര്  
അരിമിചൃിരുു. ഈ ഷാസേയയത്തില്   അനുഭതി ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല എും 
ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിരുു.  
കേയല പീഡ്ഷപ, അമൂല്,  ഴകുപ്പു മുകേന ഇകപ്ാ്  കേയലത്തില്  നല്കുന്ന  ഭറ 

ോറിത്തീറ്റേ്  എന്നിഴയുടെ ഴിറ  തായതഭയം ടേയ്തപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്ടുത്തിമിരുു. പ്ം അമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ 
ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൄം രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണടഭും നിര്കേവിചൃിരുു. 
ഇതനുഷയിചൃപ മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ  ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി. 

Special Livestock Breeding Programme (SLBP)കുള് കഴ്ി  കേയല പീഡ്സം  
ഭില്ഭ ഭില്ക്കപ ഭാര്ക്കറ്റിംഗപ ടപഡകരശനും ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന ോറിത്തീറ്റയുടെ   
ഴിറ രു േികറാ രാഭിനപ  22.50 രൂഩമാണപ. അമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ  ഴിറ 
താടളപ്രയും  പ്രോയഭാണപ. 

(i) അമൂല്  നൂട്രിരിചൃപ   - 27.00 രൂഩ  (രു േികറാ രാഭിനപ) 
(ii) അമൂല്  വക്തി  - 25.50 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിനപ) 
(iii) അമൂല്  ഩൗഡര്   ഡാ   - 23.90 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിനപ) 
(iv) ഴര്ദ   (ോപപ സ്റ്റാര്ട്ടര് ) - 28.60 രൂഩ  (രു േികറാ രാഭിനപ) 

 
അമൂല്  ോറിത്തീറ്റിയുടെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിക്കുന്നതിനാമി ഭണ്ണുത്തി 

ടഴറ്റരിനരി കോകലജികറയ്ക്കപ  തീറ്റയുടെ ഷാമ്പി്  നല്േിമിടുണ്്പ.  
ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൃപ മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ  

അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 
നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  

2)മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ ഡമരക്ടര്  
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2.1(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം 
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടേ. കുറ്റിപ്പുരത്തപ, േണ്ണൂര്  തുെങ്ങി 8 കഩര്  ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു 
നല്േിമ  േത്തേ്   (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD) 
 അകഩക്ഷേര്  േണ്ണൂര്  യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുടെ  Certificate in Yoga Fitness Course/PG 
Diploma  കോഴ്സപ പൂര്ത്തിമാക്കിമ കമാഗ അദ്ധ്യാഩേ കമാഗയതയുള്ളഴയാണപ.  
അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന  കമാഗ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റപ / ഡികതാഭ തുെങ്ങിമ 
കോഴ്സപ ഩാസ്സാമഴടയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കമാഗ ഩയിവീറേയാമി  
ഉ്ടപ്ടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ ആയുര്കഴദ ഡമരക്ടടെടെ അബിപ്രാമം 
ആയാഞ്ഞപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി  
രികപ്ാര്ട്ടപ:- നാശണല്  ആയുശപ ഭിശ   ഡമരക്ടടെടെ  23/11/2019-ടറ 

NAM/ADM,N/079/2016/SPMSU നം. ഉത്തയഴപ പ്രോയം കമാഗ ആെപ 
നാേുകരാഩതി ടെക്നീശയ /കമാഗ ടഡകഭാകേറ്റര്/കമാഗാ ഇ േക്ടര്  
എന്നീ തസ്തിേേളുടെ  േൃാലിപികക്കശ   BNYS/MSC (Yoga)M.Phil 
(yoga)by recognized university/PG diploma in Yoga of minimum 1 year 
duration in yoga from recognized University/approved certificate 
course  of 1 year duration in yoga  from  recognized  
University/Government Department എന്ന യീതിമില്  ആണപ.  

ആമതിനാല്  അകഩക്ഷേര്  ‘Certificate in Yoga Fitness Course/PG 

Diploma Course’  ഩാഷാമ സ്ഥിതിക്കപ കമാഗാ ഩയിവീറേയാമി  
ഩയിഗണിക്കാവന്നതാണപ എന്നപ  ആയുര്കഴദ ടഭഡിക്കല്  ഴിദയാബയാഷ 
ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ 

തീരുഭാനം:- േണ്ണൂര്  ഷര്വേറാവാറയുകെയും ഭറ്റപ അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ 
യുകെയും  ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റപ ഇ   കമാഗ പിറ്റപനഷപ കോഴ്സപ/ ഩി.ജി ഡികതാഭ 
ഩാസ്സാമഴടയ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  കമാഗ 
ഩയിവീറേയാമി  ഉ്ടപ്ടുത്താ   അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  
 
2.3) 24.06.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്   

 

2.3(3.12)ഐ.ടേ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം  കൂടുതല്  ോയയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിനും ആഴവയഭാമ 
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങ്  നെത്തന്നതിനും  അെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിടമ  ചുഭതറടപ്ടുത്തി 
മിരുു.  കഷാഫ്ടപ ടഴമര്  ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും  ഐ.ടേ.എം.ല്  
ആഴവയം കഴ് ഭാറ്റങ്ങളും  േര്ചൃ ടോാനും  ഩ്ിക്കാനും േമ്മിറ്റി  
രൂഩീേയിചൃിടുണ്്പ.   ഈ േമ്മിറ്റിമിടറ ഷാകെതിേ ഴിദഗദ്ധ്ടയ അതതപ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  കനാഭികനറ്റപ ടേയ്തിടുണ്്പ. ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടര കൂെി 
േമ്മിറ്റിമില്  ഉ്ടപ്ടുത്തി. 

 മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനിചൃ പ്രോയം  ഈ േമ്മിറ്റിയുടെ  
രികപ്ാര്ട്ടപ  ോറതാഭഷഭില്ലാടത  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ  
2)എക്സിേൂട്ടപ ഡമരക്ടര് ,  ഇ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ   
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2.3(4.39) ോടുകുറ്റി രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
 തൃശൂര്    ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 15.06.20-ടറ  േത്തപ(SRG/437/20    
CC 367/20) 
കപ്രാ.നം. 252/20   അെെല്  1,20,000/-രൂഩ (തനതപ പ്പ) 
കഩയപ - അഷ്ടഭിചൃിര - ലഴന്തറ - PWD കരാഡപ ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള തുേ 
 

ോടുകുറ്റി രാഭഩഞ്ചാമത്തിലൂടെ േെന്നപകഩാകുന്ന അഷ്ടഭിചൃിര ലഴന്തറ അന്നഭനെ  
PWD കരാഡിടെ  രോനര്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി ഫന്ധടപ്ട്ടപ കരാഡപ 
ലേകാറ്റം  ളിപ്ിക്കുന്നതിനപ ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടപ. ഷര്കവ 
നെത്തന്നതിനപ പ്പ റബയഭല്ല എന്നപ ജില്ലാ ഷര്കവ സൂപ്ര്പ അരിമിചൃ പ്രോയഭാണപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ തുേ ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നതപ. േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഈ കപ്രാജക്ടപ 
ഈ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴര്  ആമി ഉ്ടപ്ടുത്താ   ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാന 
ടഭടുത്തിടുണ്്പ. ഈ കപ്രാജക്ടിനപ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. ഇതപ ഩയികവാധിചൃപ 
തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്   രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േിമിരുു. 
ഈ കരാഡിടെ ഩറ ബാഗത്തം ഴീതി കുരഴാമതിനാല്  ടഴള്ളടക്കട്ടപ 

ളിഴാക്കുന്നതിനപ ോന നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും േകാറ്റം ളിഴാക്കുന്നതിനപ ഷര്കവ 
നെത്തന്നതിനുഭാണപ കപ്രാജക്ടപ ഴചൃിരുന്നതപ എന്നാണപ രികപ്ാര്ട്ടപ.   ഇതപ ുകൂെി 
ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ    തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  േീപപ 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്ടുത്തിമതനുഷയിചൃപേീപപ എഞ്ചിനീമര്   രോതിമ രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േി.  
രികപ്ാര്ട്ടപ:-  ഈ കരാഡപ ഩി.ഡബ്ലു.ഡി.യുടെ  ആസ്തിമില്  ഉ്ടപ്ട്ടതിനാലം നിറഴിടറ 

നിമഭപ്രോയം  ഩഞ്ചാമത്തപ പ്പ ഴിനികമാഗിചൃപ  നെപ്ിറാക്കാ   
േളിമാത്തതിനാലം  ഇതികേല്  കോ ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
ഉേിതഭാമ തീരുഭാനം എടുക്കാ   േീപപ എഞ്ചിനീമര്   ശുഩാര്വ ടേയ്തു. 

തീരുഭാനം:- തനതപ പ്ാമതിനാലം ടഩാതു ആഴവയത്തിനു കഴ്ി  
ആമതിനാലം  പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  

2.4 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.4(3.7) ഫഡ്ഷപ സ്കൂലികെയും ഫഡ്ഷപ രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെടെേളുകെയും 
പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴേമിരുത്തന്ന തുേ  
അഩയയാപ്തഭാടണും  ഩറകപ്ാഴം രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ  ഭതിമാമ 
ഴിസിതം േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്ാകുുടഴും കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫഡ്ഷപ സ്കൂളുേ്ക്കപ 
അെിസ്ഥാന ഷൗേയയടഭാരുക്കാ   കലാക്കപ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ 
ഴിസിതംഴയ്ക്കാ   അനുഭതിയുട്െിലം  ലദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ  
പ്ിടെ കുരവ്പ. ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഫഡ്ഷപ സ്കൂ്, ഫഡ്ഷപ 
രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  എന്നിഴയുടെ പ്രഴര്ത്തനം, പ്ിടെ റബയത,  ഭറ 
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പ്രശ്നങ്ങ്  ഇഴ ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്ടുത്തിമതു പ്രോയം എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്     
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി.  

രികപ്ാര്ട്ടപ:- ഷംസ്ഥാനത്തപ നിറഴില്  293 ഫഡ്ഷപ സ്കൂളുേലാണപ (140 ഫഡ്ഷപ  
സ്കൂളുേളും  153 രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെടെേളും) പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതപ. ഈ  
സ്ഥാഩനങ്ങലിടറല്ലാഭാമി  9,002 ഩയിവീറനാര്ഥിേലാണപ ഩയിവീറനം  
കനടുന്നതപ. 530 അധയാഩേരും  397 ആമഭാരും, 118 ഩാേേ ടതാളിറാലിേളും 
കഷഴനം ടേയ്യുു്പ. 

പ്പ ഴിനികമാഗം  

 07.02.2018 തീമതിമിടറ ഷ.ഉ.(എം.എഷപ) നം.20/2018/തഷൃബഴ  ഷര്ക്കാര്  
ഉത്തയഴപ പ്രോയം  രീസാഫിറികറ്റശ   േൗണ്ഷില്  ഒപപ ഇന്തയയുടെ  
അംഗീോയമുള്ള അദ്ധ്യാഩേര്ക്കപ  30,675 രൂഩയും  അംഗീോയം ഇല്ലാത്ത 
അദ്ധ്യാഩേര്ക്കപ  23,100/- രൂഩയും  ആമഭാര്ക്കപ  17,325/- രൂഩയും  ആണപ 
കഴതനഭാമി നല്കേ്തപ.  കൂൊടത  ഉചൃബക്ഷണം ഩാേേം ടേയ്യുന്നതിനാമി  
കുക്കപ, ഴാസനം ഷൃന്തഭായുള്ള സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ലൈഴര് , പിഷികമാ 
ടതരാപ്ി നല്കുന്നതിനാമി സ്ഥിയഭാകമാ  ആചയിമില്  2, 3 ദിഴഷങ്ങലികറാ  
ടതരാപ്ിസ്റ്റുേളും കഷഴനം അനുഷ്ഠിക്കുു്പ. കുക്കപ, ലൈഴര്, ടതരാപ്ിസ്റ്റപ 
തുെങ്ങിമഴര്  ദിഴഷകഴതാനാെിസ്ഥാനത്തിറാണപ  കജാറി ടേയ്യുന്നതപ.  ഈ 
ടേറവേ്  അതാതപ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലാണപ ഴസികക്ക്തപ.  

       2017 നുകവശം രോതിമതാമി ആയംബിചൃ  200 ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  
ഷര്ക്കാര്  കുടുംഫശ്രീ മുകേന യ്പ ഗഡുക്കലാമി  25 റക്ഷം രൂഩ 
പ്രേയാഩിചൃിടുണ്്പ.  ഇങ്ങടന രോതിമതാമി ആയംബിക്കാ   താല്പയയം അരിമിചൃ 
200 തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ന്നാം ഗഡുഴാമി  12.5റക്ഷം 
രൂഩ കുടുംഫശ്രീ നല്േിമിടുണ്്പ. ഈ തുേ പൂര്ണ്ണഭായും  അെിസ്ഥാന 
ഷൗേയയ ഴിേഷനത്തിനാണപ ഉഩകമാഗിക്കുന്നതപ. 

ഫഡ്ഷപ അബിമുേീേയിക്കുന്ന  പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ്  

 രു അദ്ധ്യാഩിേ, ആമ, കുക്കപ, ലൈഴര് , പിഷികമാ ടതരാപ്ിസ്റ്റപ  എന്നിഴര്  
കഷഴനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ ഏേകദവം  10 റക്ഷം 
രൂഩകമാലഭാണപരു ഴര്ശകത്തയ്ക്കപ ടേറഴപ ഴരുന്നതപ.  ജീഴനക്കാരുടെ 
എണ്ണത്തിനനുഷയിചൃപ  ഈ തുേമില്  ഭാറ്റം ഴരും. തനതപ പ്പ കുരവള്ള 
തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ഇത്രയും തുേ ഭാറ്റി ഴകുള്ഴാ   
ഷാധിക്കാത്ത അഴസ്ഥമാണുള്ളതപ.  അതിനാല്  ജീഴനക്കാര്ക്കപ കൃതയഭാമി  
കഴതനം റബിക്കാത്ത അഴസ്ഥ നിറഴില്  ഉ്പ.  98 സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഷര്ക്കാര്  
ഉത്തയഴില്  ഩരഞ്ഞിയിക്കുന്ന കഴതനം  നല്കുന്നതിനപ  ബുദ്ധ്ിമുട്ടപ കനയിടുു്പ. 

 ഩറ ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും  അെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങ്  ഇനിയും 
ഴിേഷികക്ക്താമിടുണ്്പ. 182 ഩളമ ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങലാണപ  ഉ്ാമി 
രുന്നതപ. ഇഴമില്  ഩറതിനും അെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങളുടെ ഩയിഭിതിയു്പ. ഈ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ അെിസ്ഥാന ഷൗേയയ ഴിേഷനത്തിനാമി 2020-21 
ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശടത്ത  ഩദ്ധ്തിമില്  2 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  കുടുംഫശ്രീ 
ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്പ. 
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 പ്ിടെ അഩയയാപ്തതമാണപ ഭിക്കഴാടെം ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കനയിടുന്ന 
പ്രധാന പ്രശ്നം. 
തീരുഭാനം :- കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ  ഡമരക്ടടെടെ രികപ്ാര്ട്ടപ കമാഗം േര്ചൃ 

ടേയ്തു.  
ഫഡ്ഷപ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം ടഭചൃടപ്ടുത്തന്നതിനപ ഷഭരഭാമ രു 
േര്മ്മ ഩയിഩാെി  താാരാക്കി നല്ോ   എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടടര 
ചുതഭറടപ്ടുത്തി.  ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩയിഩാറനത്തിനുള്ള  ഩയിഩാറന 
േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം  ോയയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിനപ ഷൃീേയികക്ക് നിര്കേവവം 
ഉ്ാേണം. 

 
നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ  

2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
2.4(3.8) വൃക്ക കയാഗിേ്ക്കപ ഡമാറിഷിഷപ  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനപ ഩറ 

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  കപ്രാജക്ടപ എടുക്കാടെ്പ.  ഇതപ ഭാര്ഗകയേമില്  
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിട്ടില്ല. അതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
അനുഭതികമാടു കൂെിമാണപ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജക്ടപ 
നെപ്ാക്കുന്നതപ.  ഈ ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കപ കനയിട്ടപ 
നല്ോവന്നതല്ല.  ഇതപ ഫന്ധടപ്ട്ട ആശുഩത്രി മുകേനമാണപ  നല്കുന്നതപ.  
ഈ യീതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുെകയ്താണപ. ആചയിമില്  
ഩയഭാഴധി 1000/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ഴടയ ഩയഭാഴധി  
നല്കുന്ന യീതിമിറാണപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി അനുഭതി 
നല്േിമിടുണ്ള്ളതപ. ഈ നിയക്കപ  രോനരഩയികവാധിക്കകണാ എന്നപ  ഩയികവാധിചൃപ 
കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം 

 
നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  

2)ഡമരക്ടര്, കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   
 

2.4(3.9) സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ  
ടതാളിറാലിേടല ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ 
ഷാധിക്കുന്നില്ല.  നിറഴില്  ഇഴരുടെ ഩാര്പ്ിെ ഷൗേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണപ. 
ഈ പ്രശ്നം കനയിടുന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്  േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ 
ഭാറ്റി ഴചൄ, എത്ര ടേറഴളിചൄ  തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ്  കവേയിക്കണം.  കൂൊടത 
ഇഴിടെ  എത്ര കഩര്ക്കാണപ ഴീടു ഴചൄ നല്കേ്തപ, േളിഞ്ഞ 5 
ഴര്ശക്കാറങ്ങലില്   ഇഴിടെ റക്ഷയഭിട്ടതപ എത്രമാണപ, എത്ര പൂര്ത്തീേയിചൄ 
എന്നീ ഴിഴയങ്ങ്  അെിമന്തിയഭാമി കവേയിചൃപ  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  
നല്േണം. ഇതികേല്  ആഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  ഐ.ടേ.എം. റബയഭാക്കണം. 

  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടെം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷര്ഭാരും  മുകേന റബിചൃ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേളുടെ  റിസ്റ്റപ  പ്രോയം ആടേ  132 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേലാണപ  കതാട്ടം കഭേറമിലള്ളതപ. ഈ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്   2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലില്  ബഴന 
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നിര്മ്മാണത്തിനപ ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നതും  ടേറഴളിചൃതുഭാമ തുേ  
േണക്കാക്കിമിടുണ്്പ.(ഐ.ടേ.എം. േണക്കു പ്രോയം) 

 
 

ഴര്ശം ഴേമിരുത്തിമ തുേ 
(രൂഩ റക്ഷം) 

ടേറഴപ തുേ 
(രൂഩ റക്ഷം) 

വതഭാനം 

2017-18 9926.76 6787.41 68.37 

2018-19 16845.81 14692.93 87.22 

2019-20 14620.41 11119.69 76.06 

2020-21 13641.97 2603.58 19 

 കൂടുതല്  കതാട്ടം കഭേറയുള്ള  ഇടുക്കി ജില്ലമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിടെ  
ഴിഴയങ്ങ്  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  നല്േിമതപ പ്രോയം  
താടളപ്രയുന്നതാണപ. 
ജില്ല ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ 

ആടേ ഴേമിരുത്തിമ 
തുേ (രൂഩ കോെി) 

ടേറഴളിചൃ തുേ  
(രൂഩ കോെി) 

ടേറഴപ 
വതഭാനം 

നിര്മ്മിക്കാ   
റക്ഷയഭിടുന്ന  
ബഴനങ്ങളുടെ 
എണ്ണം 

പൂര്ത്തിമാമ 
ബഴനങ്ങ്  

നിറഴിലള്ള 
ബഴന 
യസിതര്  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ഇടുക്കി 296.43 192.36 64.89 6824 3245 12428 

 
കതാട്ടം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ സ്ഥറം േട്ത്താ   
ഇത്രമധിേം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ പ്രശ്നമുക്ാ എന്നതപ 
ഫന്ധടപ്ട്ട ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ചൃ ടേയ്തും താടള തറത്തില്  ഴിവദഭാമ  
ഩയികവാധന നെത്തിയും  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്ടുത്തി. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ  
2) ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  

2.4(4.7)ടഩരുമ്പെപ്പ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ടഩരുമ്പെപ്പ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  29.10.2019-ടറ േത്തപ  
25.09.2019-ടറ  3/3(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി  തീരുഭാനവം  (SRG 
385/20 - (LSGD - DD1/9/20/LSGD) 
നഫാര്ഡപ  RIDF XVI ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  ടഩരുമ്പെപ്പ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  
ഭാരകഞ്ചയി  ഷാമൂസിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ  1,83,14,531/- 
രൂഩയ്ക്കപ  അനുഭതി റബിചൃിരുു.  ഷാകെതിോനുഭതി തുേമാമ 1,60,25,736/- 
രൂഩയുടെ ഷിഴില്  ഴര്ക്കുേ്ക്കപ  ടെ്ര്  നെഩെി ഷൃീേയിചൄ.  21.01.2014ല്  
എരിടഭെപ ഴചൄ. േയാര്  പ്രോയം  31.03.2016-നപ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കണ 
ഭാമിരുു. എന്നാല്  2019 ജനുഴയിമിറാണപ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തമാക്കിമതപ.  ഈ 
ോറമലഴില്  േയാടെോയനപ ഩാര്ട്ടപ ഫില്  പ്രോയം തുേ നല്േി. ഇകപ്ാ്  
ലപനല്  ഫില്  താാരാക്കി. തുേ 21.00 റക്ഷം രൂഩ. േയാര്  പ്രോയമുള്ള 
തീമതിക്കേം ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല്  നിമഭപ്രോയം ഩിള ഈൊക്കണം. 
ഇതപ ഏേകദവം 61.00 റക്ഷം രൂഩ ഴരും.  ഇതപ ലപനല്  ഫില്  തുേടമക്കാ്  
ഴലടയ കൂടുതറാണപ. ഈ ഷാസേയയത്തില്  18.08.2018-ടറ AC 2/223/2015/ 
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തഷൃബഴ ഷര്ക്കുറര്  പ്രോയമുള്ള രോതുക്കിമ നിയക്കിലള്ള ഩിള ഈൊക്കാനും  
ലപനല്  ഫില്  ഭാരാനുമുള്ള  അനുഴാദം  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ഇതപ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ 

േീപപ എഞ്ചിനീമര്   ഩയികവാധിചൃപ 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
രികപ്ാര്ട്ടപ  നല്േിമിരുു. 

 
രികപ്ാര്ട്ടപ:- ഷര്ക്കായിടെ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഷര്ക്കുറര്  പ്രോയം  ആദയടത്ത 3 

ഭാഷത്തിടറ  േയാര്  തുേയുടെ 1% (1,000/-രൂഩമില്  കുരമാടതയും 
50,000/-രൂഩമില്  േഴിമാടതയും)ഩിള ചുഭത്താവന്നതും ഩിന്നീെപ 
കഴ്ി ഴരുന്ന ഒകയാ ഭാഷത്തിനും  േയാര്  തുേയുടെ 2% (2,000/-
രൂഩമില്  കുരമാടതയും 1,00,000/-ല്  േഴിമാടതയും)ഩിള 
ചുഭത്താവന്നതാണപ. േയാടെെമ്പെി പ്രോയം പൂര്ത്തിമാകക്ക് 
ഷഭമത്തിനുകവശം 34 ഭാഷം കൂെി എടുത്തടോ്ാണപ പ്രവൃത്തി 
പൂര്ത്തീേയിചൃിടുണ്ള്ളതപ. കഭല്  ഷര്ക്കുറര്  പ്രോയം  േണക്കാക്കു 
കമ്പാ്  10.50 റക്ഷം രൂഩമാണപ  ഩിള ഴരുന്നതപ.  ഈ തുേ 
ലപനല്  ഫില്ലില്  നിും  ഩിള ഇനത്തില്  ഈൊക്കാം എന്നാണപ  
രികപ്ാര്ട്ടപ. 

 
തീരുഭാനം:- ഈ രികപ്ാര്ട്ടില്  ഩിള തുേ നിശ്ചമിചൃതു 

ഷംഫന്ധിചൃപ  രോനരഩയികവാധന ആഴവയമുട്ും 
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രോതുക്കിമ 
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോടഭും  തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ  േീപപ എഞ്ചിനീമര്  ഩരഞ്ഞു. ഇതനുഷയിചൃപ 
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശനപ േമ്മിറ്റിക്കപ മുമ്പപ േീപപ 
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. 

 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ 
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  

 
2.4(4.20)  ഫദിമടുക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഷരകഗാഡപ ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  24.06.2020-ടറ  േത്തേളും (9 എണ്ണം) 
ോഷരകഗാഡപ ഩഞ്ചാമത്തപ ടഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടടെടെ DDP - KSD/628/2020/SC9 
നമ്പര്  േത്തം     (SRG /522/20 CC/1332,2019, 523/20-CC/1333/2019, 524/20 - 
CC1334/2019, 525/20 -CC/1335/2019, 526/20 CC1336/2019, 527/20 - CC/1337/2019, 
528/20 - CC 1331/2019, 530/20 - CC/4/20, 521/20 - CC3/20,453/20 - ഷര്ക്കാര്  
പമല്  നം.410 6969/ 2019/ o/o Min.(LSGD)  
(A) താടളപ്രയുന്ന നാറപ കപ്രാജക്ടുേ്ക്കപ SCP/TSP ഴിസിതഭാണപ  
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിയിക്കുന്നതപ. 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമിലള്ള  ഇഴയുടെ 
നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാക്കി.  പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറം  കഷാശയല്  ഭാപ്പും 
ഇല്ലാടതമാണപ നിര്ഴസണം നെത്തിമതപ.  കൂൊടത SIDCO ഴളിമാണപ  
നിര്ഴസണം നെത്തിമതപ. ഇതിനപ ഷാൂകേയണം നല് േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
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(i) കപ്രാ.നം. 289/20  അെെല്  - 8,00,000/- രൂഩ (TSP) 

കഩയപ:  ഴിഴിധ  എഷപ.റ്റി കോലനിേലില്  ടതരുവ ഴിലക്കപ സ്ഥാഩിക്കല്  
(ii) കപ്രാ.നം. 288/20  അെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ (TSP) 

കഩയപ:- ഴിഴിധ  എഷപ.റ്റി കോലനിേലില്  കഷാലാര്  േീറ്റപ ലററ്റപ സ്ഥാഩിക്കല്  
(iii) കപ്രാ.നം. 287/20  അെെല്  - 1,50,000/- രൂഩ (SCP) 

  കഩയപ :-  ടേകെക്കല്  എഷപ.ഷി. കോലനിമില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റപ ലററ്റപ സ്ഥാഩിക്കല്  
(iv) കപ്രാ.നം. 285/20   അെെല്  - 1,00,000/- രൂഩ (SCP) 

കഩയപ:- ടേന്നഗലി എഷപ.ഷി കോലനി ജംഗ്ശനില്  ടതരുവ ഴിലക്കപ 

 തീരുഭാനം :- 1) 16.10.2015-ടറ 3140/2015/തഷൃബഴ ഉത്തയഴപ  
പ്രോയം  ക്രൂഷപ, യുലണറ്റഡപ ഇറക്ട്രിക്കല്ഷപ, 
ടേല്കട്രാണ്  എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങടലമാണപ  
ടതരുവ ഴിലക്കുേ്, അനുഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങ്  
എന്നിഴയുടെ ഴിതയണം  (Supply) സ്ഥാഩിക്കല്  
(Execution) ഩയിഩാറനം (Maintanance) എന്നീ 
പ്രവൃത്തിേ്  ഏല്പ്ിചൃിയിക്കുന്നതപ. ഇതില്  SIDCO 
ഉ്ടപ്ടുന്നില്ല. അതിനാല്  SIDCOക്കപ  പ്രവൃത്തി 
നല്കുന്നതിനപ ടെ്ര്  നെഩെി ഩാറികക്ക് 
താമിരുു എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇതപ 
ഩാറിക്കാത്തതപ നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ 
ഴീചയിമാണപ. പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറം 
കഷാശയല്  ഭാപ്പും  ഇല്ലാടത SCP/TSP 
പണ്ടുഩകമാഗിചൃപ  കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കിമതപ 
ഗുരുതയ ഴീചയിമാണപ. 

        ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഴിവദഭാമ അകനൃശണം 
നെത്തി കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േണടഭന്നപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിചൃിരുു. രികപ്ാര്ട്ടപ അന്തിഭഭാമിടല്ലും  
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പപ 
നല്ോടഭും  കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ. 
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ  മുമ്പപ 
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  
2)കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപഡമരക്ടര്  

(B) താടളപ്രയുന്ന അഞ്ചപ കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുന്നതാണപ. ഈ കപ്രാജക്ടുേ്  SIDCO മുകേന നിര്ഴസണം  
നെത്തി.  ഇതിനപ ഷാൂകേയണം  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

(i) കപ്രാ.നം. 357/20    അെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ (CFC) 
കഩയപ:- കുഞ്ചാര്  സ്കൂ്. േിഭിനിമടുക്ക എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റപ ലററ്റപ  
സ്ഥാഩിക്കല്  

(ii) കപ്രാ.നം. 253/20    അെെല്  12,25,000/- രൂഩ 
(CFC - 9,25,000/ - രൂഩ 
തനതപ പ്പ - 3,00,000/- രൂഩ) 
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 കഩയപ:- ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില്  ടതരുവഴിലക്കപ സ്ഥാഩിക്കല്  

(ഇതില്  3,98,840/- രൂഩ KSEB മില്  ടഡകപ്ാഷിറ്റപ ടേയ്തു. ഫാക്കി തുേ 
ഉഩകമാഗിചൃപ  ഷിഡ്കോ ഴളി നെപ്ാക്കി) 
 

(iii) കപ്രാ.നം. 286/20   അെെല്  - 1,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 
 

  കഩയപ:- ഩാഡ്ലടുക്ക  ജംഗ്ശ   േീറ്റപ ലററ്റപ 
 

(iv) കപ്രാ.നം. 291/20   അെെല്  - 50,000/- രൂഩ (CFC) 
 കഩയപ:- ഩാഡ്ലടുക്ക  ജംഗ്ശ   േീറ്റപ ലററ്റപ 

(v) കപ്രാ.നം. 290/20   അെെല്  - 50,000/- രൂഩ   (CFC) 
  കഩയപ:- ടേന്നഗലി എഷപ.ഷി. കോലനി ടതരുഴപ ഴിലക്കപ സ്ഥാഩിക്കല്  

തീരുഭാനം :- 16.10.2015-ടറ 3140/2015/തഷൃബഴ ഉത്തയഴപ  പ്രോയം   
അക്രഡിറ്റഡപ ഏജ ഷി എന്ന നിറമില്  ക്രൂഷപ, 
യുലണറ്റഡപ ഇറക്ട്രിക്കല്ഷപ, ടേല്കട്രാൺ എന് എന്നീ  
സ്ഥാഩനങ്ങടലമാണപ ടതരുവഴിലക്കുേ് , അനുഫന്ധ 
ഉഩേയണങ്ങ്  എന്നിഴയുടെ ഴിതയണം, സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩയിഩാറനം എന്നീ പ്രവൃത്തിേ്  ഏല്പ്ിചൃിയിക്കുന്നതപ. 
ഇതില്  ഷിഡ്കോ ഉ്ടപ്ടുന്നില്ല. അതിനാല്  ഷിഡ്കോയ്ക്കപ 
പ്രവൃത്തി നല്കുന്നതിനപ ടെ്ര്  നെഩെി  ഩാറികക്ക് 
താമിരുു. ഇതു ഩാറിക്കാത്തതപ നിര്ഴസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗത്ത നിു്ാമ ഴീചയിമാണപ. ഇതു 
ഩയികവാധിചൃപ  കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഡമരക്ടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േണടഭന്നപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
നിര്കേവിചൃിയിക്കുു. രികപ്ാര്ട്ടപ അന്തിഭഭാമിടല്ലും  
ആടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ മുമ്പപ  രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്ോടഭും കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ.  
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ മുമ്പപ  രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േണം. 

നെഩെി:- നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ  
2)ഡമരക്ടര്, കേയല കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഴകുപ്പ  

2.4 (4.23 )ബയണിക്കാഴപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ആറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  18.06.20ടറ േത്തപ     (SRG /515/20 
CC/545/20)  
കപ്രാ.നം. 21/2021    അെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ പ്) 
കഩയപ - ഋതുഭതി -  ഴനിതേ്ക്കപ  ടഭ ഷപ രുവലഴല്  േപ്പ ഴിതയണവം 
കഫാധഴല്ക്കയണവം 

ഷംസ്ക്കയിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ള്ള ഷാനിട്ടരി നാപ്റ്േിനുേ്ക്കു ഩേയം േഴേി 
ഉഩകമാഗിക്കാ   േളിയുന്ന ടഭ ൂഴല്  േപ്പ കലാക്കിനു േീളിലള്ള  
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 3000 ഴനിതേ്ക്കപ  ഴിതയണം ടോാ   ഉകേവിക്കുു. 
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കൂൊടത ഇതിടെ ഉഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃപ  ഴനിതേ്ക്കപ  കഫാധഴല്ക്കയണം  
നെത്താനും ഉകേവിക്കുു.  30 മുതല്  50 ഴടയയുള്ള  10 ഫാചൄേലാമി  ഴിദഗദ്ധ്ടയ 
ഉഩകമാഗിചൃാണപ  കഫാധഴല്ക്കയണം. ഈ കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
ഇതികേല്  ടസല്ത്തപ ഡമരക്ടടെടെ അബിപ്രാമം ആയാഞ്ഞപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്ടുത്തിമിരുു. രികപ്ാര്ട്ടപ റബിചൃിട്ടില്ല എന്നപ  
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ. അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ മുമ്പപ  
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. 

 നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ  
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  

2.4(4.47) അരൂക്കുറ്റി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  28.07.2020-ടറ േത്തപ  (SRG 588/20  CC / 
615/20) 
കപ്രാ.നം. 191/21                            അെെല്  - 8,10,000/- രൂഩ  

      (SCP - Flood Relief) - 7,88,000/- രൂഩ 
തനതപ പ്പ - 22,000/-) 

കഩയപ- രോയമിെം ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തല്  ( എഷപ.ഷി. ഴിബാഗം) 
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്ട്ട കുടുംഫങ്ങളുടെ  ബഴനങ്ങളുടെ സയക്ഷയ്ക്കപ ഴീെിനു ചുറം 
ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തന്നതിനു കഴ്ിയുള്ള  കപ്രാജക്ടപ 2019-20-ല്   ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുു.  ഈ 
ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരുു.  ോറഴര്ശക്കാറത്തപ  ടഴള്ളം ടേട്ടിക്കിെന്നപ 
ഴീടുേ്ക്കപ ഫറക്ഷമമു്ാകുുടഴും  മൂു ഴവവം ോമറാല്  ചുറ്റടപ്ട്ട 
പ്രകദവഭാടണും ചൂ്ിക്കാണിചൃപ ഈ കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. അഷി.എഞ്ചിനീമടെടെ ഴാലകഴശടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩയഭാഴധി 30,000/- രൂഩ  രു ഗുണകബാക്താഴിനപ  
നല്ോനാണപ  ഉകേവിക്കുന്നതപ.   
ഈ പ്രവൃത്തി MGNREGS മുകേന  ടോാടഭന്നപ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ േീപപ  
എഞ്ചിനീമര്  രികപ്ാര്ട്ടപ  നല്േിടമെിലം  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  ഇതപ MGNREGS-ല്  
ടോാവന്നതല്ല എന്നപ  MGNREGS ഡമരക്ടര്  കമാഗത്തില്  അരിമിചൄ.  
 തീരുഭാനം :- കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ആഴവയം  അംഗീേയിചൄ 

 നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ  
 

2.4(4.48)  ഴാളപ്ള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  29.07.2020-ടറ േത്തം ഴാളപ്ള്ളി രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  11.05.2020-ടറ  1(1) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം 
കപ്രാജക്ടിടെ ഉകേവറക്ഷയഭെങ്ങിമ രികപ്ാര്ടുണ്ം (SRG 602/20    CC 431/20) 
കപ്രാ.നം. 202/21                   അെെല്   15,00,000/- രൂഩ 

(തനതപ പ്പ) 
കഩയപ - ഭിറിട്ടരി ടട്രമിനിംഗപ 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഒകയാ ഴാര്ഡില്  നിും  10 കുട്ടിേടല ഴീതം േട്ത്തി  
ഭിറിട്ടരിമികറയ്ക്കപ ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്ൊ   6 ഭാഷടത്ത ഩയിവീറനം നല്ോനുള്ള 
കപ്രാജക്ടപ. 13,000/- രൂഩമാണപ പീഷപ. 50 വതഭാനം  ഗുണകബാക്താവം 50 വതഭാനം 
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ഩഞ്ചാമത്തം ഴസിക്കും. കഭജര്  യഴിയുടെ  ഭിറിട്ടരി രിക്രൂട്ടപടഭെപ സ്ഥാഩനത്തിറാണപ 
ഩയിവീറനം നല്കുന്നതപ. ഇതിനപ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  അനുഭതി നല്കേ്തിടല്ലന്നപ തീരുഭാനിചൄ 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം) ഴകുപ്പ 
 

2.4(4.65)  ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ  ഩഞ്ചാമത്തപ  
കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 09.03.2020-ടറ േത്തം ലറപപ ഭിശ    
ഷി.ഇ. യുടെ 21.01.2020, 03.03.2020 എന്നീ  തീമതിേലിടറ  LF3/CH/Life/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തം  ലറപപ ഭിശ   ഷി.ഇ. യുടെ  10.08.2020-ടറ LF3/CH/Life/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തേളും അനുഫന്ധ കയേേളും  (SRG 632/20   LSGD - DB1/135/2020  
LSGD)  
 
 ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തില്  കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിക്കാമി  
ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തേലില്  നിു റബിചൃതില്  ഫാക്കി ഴന്ന തുേയും ഩറിവയുഭെക്കം 
ഴിഴിധ ഫാങ്കുേലിറാമി 1,50,48,658/- രൂഩ അഴകവശിക്കുു്പ. ഈ തുേ 
ഉഩകമാഗിചൃപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമില്  കുറക്കല്ലൂര്  ഴികല്ലജിലള്ള 
38 ടഷെപ സ്ഥറത്തപ  (കുറക്കല്ലൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ) ലറപപ ഭിശനിടറ മൂന്നാം 
ഘട്ട ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കാമി ബഴന ഷമും നമം നിര്മ്മിക്കാ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൄം കൂൊടത Kerala Electrical Alliened Engineering 
Company Ltd ( KEL) മുകേന ഫ്ലാറ്റപ ഩണിമാനും അനുഭതി നല്േണടഭന്ന 
ആഴവയവം ഷംഫന്ധിചൄം. 

 കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കു നല്േിമ ആദയ േത്ത പ്രോയം 5.10 കോെി 
രൂഩ   ടേറഴില്  34 കുടുംഫങ്ങ്ക്കപ ഫ്ലാറ്റപ  നിര്മ്മിക്കാനാമാണപ  ഉകേവിചൃിയി 
ക്കുന്നതപ.  രോതുക്കിമ േത്ത പ്രോയം  2,23,50,000/- രൂഩ അെെറില്  12 
കുടുംഫങ്ങ്ക്കാമി ഫ്ലാറ്റപ ഩണിമാനാണപ  റക്ഷയഭിട്ടിയിക്കുന്നതപ.  രു ഫ്ലാറ്റിനപ 
വയാവയി 18.625 റക്ഷം രൂഩ ടേറഴപ ഴരും.  ഇതപ ഴലടയ കൂടുതറാടണന്നപ  
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഇതപ ു കൂെി ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
ലറപപ േീപപ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഒപീഷടര ചുഭതറടപ്ടുത്തിമിരുു. ലറപപ േീപപ 
എഞ്ചിനീമര്  ഇതു ഷംഫന്ധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി. 
രികപ്ാര്ട്ടപ:- 12.08.20-ടറ കോ-ഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം  

ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  രോതുക്കിമ എസ്റ്റികഭറ്റപ  
ഷഭര്പ്ിചൃിടുണ്്പ. 12 ബഴനങ്ങലെങ്ങിമ ഷമും നമത്തിനപ അനുഫന്ധ 
പ്രവൃത്തിേലെക്കം 1,73,87,000/- രൂഩമാണപ അെെല്  തുേ 
നിശ്ചമിചൃിടുണ്ള്ളതപ. രു യൂണിറ്റിനപ ഏേകദവം 14.50 റക്ഷം രൂഩ. 
ലറപപ ഭിശ   കനയിട്ടപ നെപ്ാക്കുന്ന ബഴന ഷമും നമങ്ങ്ക്കപ 
അനുഫന്ധ പ്രവൃത്തിേലെക്കം  14.50 റക്ഷം രൂഩ ഴരുു്പ. ഈ 
നിയക്കപ നീതീേയിക്കാവന്നതാണപ. നിര്മ്മാണത്തിടെ ടഭാത്തം  
ടേറഴില്   1,05,70,000/-രൂഩ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തം  25,00,000/- 
രൂഩ  കുലക്കല്ലൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തം  ഫാക്കി ഴരുന്ന  43,17,000/- 
രൂഩ ലറപപ ഭിശ   ഴിസിതവഭാണപ. അതു പ്രോയം രു 
ബഴനത്തിനപ 3.60 റക്ഷം രൂഩമാണപ ലറപപ ഭിശ   ഴിസിതഭാമി  
നല്കേ്തപ.  ടഭാത്തം ടേറഴിടെ  ഏേകദവം 25%.  
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തിരുഭാനം:- 1) ലറപപ േീപപ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഒപീഷടെടെ  ശുഩാര്വ 
അനുഷയിചൄള്ള  നിയക്കു പ്രോയം  ബഴന ഷമും നമം 
നിര്മ്മിക്കാ   അനുഭതി നല്കുു. 
 

2) ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  KEL ടന ഏല്പ്ിക്കാവന്നതല്ല.  
ഷിഴില്  പ്രവൃത്തിേ്ക്കുള്ള ഭറ്റപ അംഗീകൃത ഏജ ഷിേടല 
കൂെി ഉ്ടപ്ടുത്തി ഭാനദപ്ര പ്രോയമുള്ള ടെ്ര്  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കുേകമാ   ഇ-ടെ്ര്  ഴിലിക്കുേകമാ ടോണം. 

 
 നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ  

3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്  

3.1 ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപ്ട്ട  ഫിരുദം, ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം, 
ടപ്രാപശണല്  കോഴ്സപ എന്നിഴയ്ക്കപ ഩ്ിക്കുന്ന  ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ  റാഩപ കൊഩപ  
ഴാങ്ങാ    അനുതി നല്േിമിടുണ്്പ. ഇത്തയം  റാഩപ കൊഩപ നപ ഭിഡില്  റഴല്  
ടസ്പഷിപികക്കശ   (Specification  ഗഴണ്ടഭെപ ഷര്ക്കുറരില്  ഴയക്തഭാക്കിമിടുണ്്പ)  
ഉള്ളതാമിയി ക്കണടഭന്നപ നിഷ്കര്ശിചൃിടുണ്്പ. (Windows അധിഷ്ഠിതഭാമതിനപ 27,722 
രൂഩയും  Ubundu   അധിഷ്ഠിതഭാമതിനപ 22,895/- രൂഩയുഭാണപ ഴിറ) 
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ  ഒണ്ലറ   ഩ്നത്തിനാമി  റാഩപ കൊഩപ/േമ്പൂട്ടര്  ഴാങ്ങി 
നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി നല്േിമിടുണ്്പ. ഒണ്ലറ   ഩ്നത്തിനാമി  
ഉമര്ന്ന ടസ്പഷിപികക്കശ   ഉള്ള റാഩപ കൊഩപ ആഴവയഭില്ല. ഇതുകൂെി 
േണ്ടുടോ്ാണപ KSFE  15,000/- രൂഩമില്   താടള ഴിറ ഴരുന്ന റാഩപ കൊഩപ  
ഴാങ്ങി നല്കുന്ന ഩദ്ധ്തിക്കപ  രൂഩം നല്േിമിയിക്കുന്നതപ. 
തീരുഭാനം:-ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഒണ്ലറ   ഩ്നത്തിനാമി  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  

പ്രോയം  Middile Leval specification  ഉള്ള റാഩപ കൊഩപ  ഴാങ്ങി 
നല്കേ്തിടല്ലും  എറ്റവം Base model ആമ   laptop  ഴാങ്ങി 
നല്േിമാല്  ഭതിടമും നിര്കേവിക്കുു. ഇതനുഷയിചൃപ  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്താണപ. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
3.2  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ ഫജറ്റപ ഴിസിതത്തിടെ 2-ാാാം ഗഡു നല്േിമകപ്ാ്  
ഴിേഷന പ്പ  നല്േിമിട്ടില്ല.  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിനും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും  
രോതിമതാമി  കേന്ദ്ര ധനോയയ േമ്മീശ   രാെപ  അനുഴദിചൃകപ്ാ്  ഴിേഷന 
പ്ില്   കുരവ ഴു.  ആടേയുള്ള  ഴിേഷന പ്പ  ഗഡുക്കലാമി  തിയിചൃകപ്ാ്  
ആനുഩാതിേ നിയക്കു പ്രോയം  ആദയ ഗഡുഴില്  തടന്ന  കൂടുതല്  തുേ രിറീഷപ  
ടേയ്തതാണപ ഇതിനു ോയണം എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഩറ കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കും (ഉദാ. ഩാമ്പാെി, അയീകക്കാെപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്) 
പൂര്ത്തിമാക്കിമ  കപ്രാജക്ടുേളുടെ തുേ  ഇതു ോയണം  നല്ോ   േളിയുന്നില്ല എു 
കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. 
തീരുഭാനം:- ഇതപ ഩയിസയിക്കുന്നതിനപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ ഴിേഷന 

പ്ിടെ  കവശിക്കുന്ന ഴിസിതം  നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണ 
ടഭന്നപ ധനഴകുപ്ികനാൊഴവയടപ്ൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി/എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2)ധനോയയഴകുപ്പ 
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3.3 ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിടെ ബാഗഭാമി താടളതറത്തിടറ  
ഉകദയാഗസ്ഥോടയ കൂെി  നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥയാക്കുേയും അഴര്ക്കപ പ്രകതയേ 
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡപ നല്കുേയും ടേയ്തു. ഇതപ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണം കൂടുതല്  
ോയയക്ഷഭഭാക്കി. എന്നാല്  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഴസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥ   (self drawing) വമ്പലവം ഭറം ഴാങ്ങുന്ന  ട്രശരി അല്ല അകേസം  
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനായുള്ള  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ട്രശരി. 
 ഇങ്ങടനയുള്ള നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനപ യ്പ ട്രശരിമില്  നിും  ഇെഩാടു 
നെത്തന്നതിനപ ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതപ ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിനപ 
ഷസാമേയഭാകും. എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
തീരുഭാനം:-   ഇത്തയം  ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഏടതാടക്ക  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  

ഉ്പ  എു േട്ത്തി അഴരുടെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര് , നഗയോയയ ഡമരക്ടര് , രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര് , എന്നിഴര്  ധനോയയ ഴകുപ്ിനപ നല്േണം. 
ഇതനുഷയിചൃപ  ഈ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കപ  ടഴര്േൃല്   ഡി.ഡി. കോഡപ  
അനുഴദിക്കുന്നതപ ഩയിഗിണിക്കാടഭന്നപ  ധനഴകുപ്പ അഡീശണല്  
ടഷക്രട്ടരി അരിമിചൄ.  ഈ ഴിഴയങ്ങ്  താടള തറത്തില്  നിന്നപ  
കവേയിചൃപ  അെിമന്തിയഭാമി ധനഴകുപ്ിനപ നല്ോ   ഴകുപ്പു കഭധാ 
ഴിേ്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2) ഡമരക്ടര് , ഩഞ്ചാമത്തപ ഴകുപ്പ 
3) ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ  

4) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

3.4  എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗപ  േമ്മിറ്റി 
എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  18.09.2020-ടറ 69351/20/ CC/DPO/EKM നമ്പര്  
േത്തപ (SRG /754/20  )  

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഗങ്ങ്ക്കപ  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗങ്ങലില്  
ഩടെടുക്കുന്നതിനപ  600/- രൂഩ മാത്രാ ഫത്തയും  400/- രൂഩ ഷിറ്റിംഗപ പീയുഭാമി 
നിശ്ചമിചൃപ (ആടേ 1000/-രൂഩ)ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിടുണ്്പ. എന്നാല്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്  കഩഴ്സണ്  കൂെിമാമ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിനപ 
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗങ്ങലികറാ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുഭാമി 
ഫന്ധടപ്ട്ട ഭറ കമാഗങ്ങലികറാ ഩടെടുക്കുന്നതിനപ മാത്രാഫത്തകമാ അറഴ കഷാ 
നല്കുന്നില്ല. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്  കഩഴ്സണ്  ഭറ്റപ ഩറ  േമ്മിറ്റിേളുകെയും 
അദ്ധ്യക്ഷ   കൂെിമാണപ. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.2020, 27.05.2020 
എന്നീ തീമതിേലിടറ കമാഗത്തില്  ഇതപ േര്ചൃ ടേയ്തിരുുടഴെിലം  ഇതപ ഩിന്നീെപ 
ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴചൄ.  
 ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്കഩഴ്സണ്ഭാര്ക്കു കൂെി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
ടഭമ്പര്ഭാര്ക്കുള്ളതുകഩാടറ അറഴ ഷപ നകുകയേകമാ അല്ലാടമെില്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നപ  അനുഴദിക്കാ   നിര്കേവം നല്കുേകമാ ടോണടഭന്നാ 
ഴവയടപ്ട്ടിയിക്കുു. 

തീരുഭാനം :- ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴചൄ. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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3.5  ഇതുഴടയ 31.35 വതഭാനം  ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ ലേഴയിചൃതപ ഭിേചൃ കനട്ടഭാടണന്നപ 
കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. ഇതില്  9.72 വതഭാനം  ഭാത്രഭാണപ രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുടെ 
ടേറഴപ. കപ്രാജക്ടുേ്  പൂര്ത്തിമാക്കുന്ന മുരയ്ക്കപ ഫില്  കൃതയഭാമി  താാരാക്കി  
ട്രശരിേലില്  നല്ോ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ഷാധയഭാ 
മിെത്തപ  ഩാര്ട്ടപ ഫികേളും നല്േണം. ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ 
ഡമരക്ടര്  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നീ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ഩദ്ധ്തി 
നിര്ഴസണം  കൃതയഭാമി അഴകറാേനം ടോണം. നൂടെദിന ഩയിഩാെിമില്  
ഉ്ടക്കാള്ളിചൃഴ റക്ഷയം  കനടുന്നതിനപ  മുന്തിമ പ്രാധാനയം നല്േണം. സബിക്ഷ 
കേയലം ഩദ്ധ്തിയും ഩന്ത്ര്ിന ഩയിഩാെിയും  പ്രകതയേഭാമി അഴകറാേനം ടോണം. 
        ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര് , നഗയോയയ  ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
എന്നീ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞഴ പ്രകതയേം അഴകറാേനം ടോണം  
ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്ാര്ട്ടപ  അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

 
3.6  CFLTC േളുടെ പ്രഴര്ത്തനം  ോയയക്ഷഭഭാക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഉത്തയഴാദിതൃം നിരകഴറ്റണം. ഇതിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെത്തിമ  ടേറഴപ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്  രീ ഇംകഫഴ്സപ ടേയ്യും എന്നാണപ  
അരിമിചൃിരുന്നതപ.  എന്നാല്   ഇങ്ങടന രീ ഇംകഫഴ്സപ ടേയ്യുന്നതില്  ോറതാഭഷം 
ഉ്ാകുു എന്നപ  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാരുടെ  രു ഒണ്ലറ   
കമാഗം കൂെി ഈ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കാ   അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിടമ കമാഗം  കമാഗം ചുഭതറടപ്ടുത്തു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
3.7 ട്രസ്റ്റുേളുകെയും  ഷസേയണ ഷംഘങ്ങളുകെയും ആംബുറ സേ്  കോഴിഡപ 
പ്രതികയാധ ഩയിഩാെിക്കപ  ഉഩകമാഗികക്ക്ി ഴരും. ഈ ആംബുറ സേലില്  
കഩാകുന്ന  ലൈഴര്ഭാര്ക്കപ  ഡൂട്ടി േളിഞ്ഞപ േൃാരലെനില്  കഩാകേ്ി 
ഴരുടഭന്നതിനാല്  ഇഴര്  കോഴിഡപ പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ ഴയാ   താാരാകുന്നില്ല 
എന്ന പ്രശ്നമു്പ. ഇതുകൂെി േണ്ടുടോ്പ  ഇഴരുടെ കഷഴനം റബയഭാക്കാ   കഴ് 
നെഩെി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷൃീേയിക്കണം. കൂൊടത കോഴിഡപ പ്രതികയാധ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിനുള്ള  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറ  അഴകറാേന ഷഭിതിേളുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം  ോയയക്ഷഭഭാക്കണം. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
3.8   ജനേീമ കസാട്ടല്  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തേലിലം മുനിഷിപ്ാറിറ്റിേലിലം  
കോര്പ്കരശനു േലിലം  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം  സ്ഥാഩിക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴില്  ഩരയും 
പ്രോയം  ജനേീമ കസാട്ടല്  സ്ഥാഩിക്കാത്ത  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ഴിഴയങ്ങളും  ഭറ ഴിവദാംവങ്ങളും  അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മറ്റിക്കു മുമ്പപ  
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്  കവേയിചൃപ നല്േണം 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
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3.9 രാഭഩഞ്ചാമത്തേളും നഗയഷബേളും  അതതു സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഷാമൂസയവം 
ഴിേഷനഩയവഭാമ  േയിത്രകയേ താാരാക്കുന്നതിനപ  അനുഭതി നല്കുു. ഇതപ 
ഒകയാ 5 ഴര്ശവം  താാരാക്കുന്ന ഴിേഷനകയേയുടെ  ആഴര്ത്തനഭാേരുതപ. രു 
ഷഭരഭാമ കയേമാേണം. ഇതപ താാരാക്കുന്നതിടെ യീതിവാസ്ത്രവം  ഉള്ളെക്കം 
ഷംഫന്ധിചൄം  പ്രകതയേഭാമി നല്കുന്നതാമിയിക്കും. ഇതിനപ എത്ര രൂഩ  
ടേറഴളിക്കാം എന്നതപ  ഩിന്നീെപ അരിമിക്കും. ഇതപ ഷംഫന്ധിചൃപ  രു ഭാര്ഗകയേ 
താാരാക്കി നല്ോ   കസ്റ്ററ്റപ രികഷാഴ്സപ ഗ്രൂപ്ികനയും  േിറകമയും   ചുഭതറടപ്ടുത്തി. 

നെഩെി-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2) കസ്റ്ററ്റപ രികഷാഴ്സപ ഗ്രൂപ്പ 

3)ഡമരക്ടര്   ജനരല്, േിറ 
 

3.10 േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ജറ ജീഴ   ഭിശടെ  തകേവബയണ  സ്ഥാഩന 
ഴിസിതം  നല്കുന്നതിനപ  ധനോയയ േമ്മീശ    Tied Fund ഴിസിതം കപ്രാജക്ടില്  
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിടുണ്്പ. ധനോയയ േമ്മീശ    Tied Fund ഇതിനാമി  
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്നപ  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  അരിമിചൃിടുണ്്പ.  
         അതിനാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ജറ ജീഴ   ഭിശടെ  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩന ഴിസിതം  ഴേമിരുത്തന്നതിനപ  ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Fund ഴിസിതം 
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ധനോയയ േമ്മീശ    Tied Fund ഇതിനാമി ഴചൃിടുണ്ള്ള  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഈ ഴിസിതം കപ്രാജക്ടില്  നിന്നപ ളിഴാകക്ക്താണപ. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
 
3.11  23.05.2018-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
12.06.2018-ടറ 1591/18/തഷൃബഴ ഉത്തയഴപ പ്രോയം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ശ്രകദ്ധ്മഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കഡാേുടഭെപ ടോാ   തനതപ പ്ില്  നിന്നപ  
ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം രൂഩ  ടേറഴളിക്കാ   അനുഭതി നല്േിമിരുു. രു ബയണ 
ഷഭിതിയുടെ ോറഘട്ടത്തില്  യിക്കല്  ഭാത്രഭാണപ ഇങ്ങടന തുേ 
ടേറഴളിക്കാവന്നതപ എും നിര്കേവിചൃിരുു. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
28.01.2020, 24.06.2020  എന്നീ കമാഗ തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിടറ 
04.08.2020 -ടറ 1452/20/തഷൃബഴ  ഉത്തയഴപ പ്രോയം  നിറഴിടറ ബയണ 
ഷഭിതിയുടെ ോറടത്ത ഴിേഷകക്ഷഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കഡാേുടഭെപ ടേയ്യുന്നതിനപ  
തനതപ പ്ില്  നിും  രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതവം  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ മുനിഷിപ്ാറിറ്റി എന്നിഴയ്ക്കപ  2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതവം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തപ  കോര്പ്കരശ   എന്നിഴയ്ക്കപ  5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതവം  ടേറഴളിക്കാ   
അനുഭതി നല്േിമിടുണ്്പ.  12.06.2018-ടറ  ഉത്തയഴപ പ്രോയം ഏടതെിലം  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കഡാേുടഭകെശനപ  ഇതിനേം തുേ 
ടേറഴളിചൃിടുണ്ട്െിലം  അതിനു രോരടഭ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 04.08.2020-ടറ ഉത്തയഴപ 
പ്രോയം  അധിേഭാമി തുേ ടേറഴളിക്കാവന്നതാണപ. എന്നാല്  ഇനി  
ടേറഴളിക്കുന്ന തുേ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കില്  അധിേയിക്കാ   ഩാെില്ല. ഴീഡികമാ 
കഡാേുടഭെരികമാടൊപ്ം  അചൃെിക്കുന്ന  ഭറ്റപ റലേകറേേളും  ഇതുഩകമാഗിചൃപ 
ടോാവന്നതാണപ. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 േിരയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.08.20-ടറ േത്തം  േിരയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 
പ്രഷിഡെിടെ  10.07.2020 -ടറ  േത്തം 18.03.2020-ടറ  4/35(4) -ാാാം നമ്പര്  ബയണ 

ഷഭിതി തീരുഭാനവം - (SRG 635/20  CC/634/20, SRG 636 /20 CC/635/20, SRG 

637 /20 CC 636/20,   SRG -638 /20 CC /637/20,   SRG 639 /20 CC 638/20 , 

SRG 640 /20  CC /639/20 (6 േത്തേ് ) 
(i)  കപ്രാ.നം. 258/20    അെെല്  5,00,000/- രൂഩ 

          (തനതപ പ്പ) 
 കഩയപ- ഩനൊഴപ കുലം രോനരുദ്ധ്ായണം - മൂന്നാംഘട്ടം 

(ii) കപ്രാ.നം. 259/20     അെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ- അമ്പൂട്ടിക്കുന്നപ ടൈയ്കനജപ ഴര്ക്കപ 
(iii)  കപ്രാ.നം. 636/20     അെെല്  3,75,000/- രൂഩ 

(തനതപ പ്പ) 
കഩയപ- ഩടുണ്ഴടത്തരു കരാഡപ ഒഴപ ോല്  മൂന്നാംഘട്ടം 

(iv)  കപ്രാ.നം. 271/20     അെെല്  2,50,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ- അചൄകഴട്ടടെ  ഴീടു മുതല്  ജ ഡക്സപ കൃ്ണനടെ ഴീെപ ഴടയ കരാഡപ ൊരിംഗപ 
(ഫാക്കി ബാഗം  

(v)  കപ്രാ.നം. 286/20     അെെല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ- ഒഴപ ോല്  ഭണ്ണപ നീക്കം ടോല്  1 മുതല്  7 ഴടയ  ഴാര്ഡുേ്  
 

(vi)  കപ്രാ.നം. 287/20     അെെല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ- ഒഴപ ോല്  ഭണ്ണപ നീക്കം ടോല്  8 മുതല്  14 ഴടയ  ഴാര്ഡുേ്  
(vii)  കപ്രാ.നം. 288/20     അെെല്  3,00,000/- രൂഩ 

(തനതപ പ്പ) 
കഩയപ- ഒഴപ ോല്  ഭണ്ണപ നീക്കം ടോല്  15 മുതല്  23 ഴടയ  ഴാര്ഡുേ്  

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്ിമില്  ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുു. ഈ 
കപ്രാജക്ടുേ്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  നെപ്ാക്കി. ഈ പ്രവൃത്തിേളുടെ  തുേ അഷിസ്റ്റെപ 
എഞ്ചിനീമടെടെ  ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  നല്ോ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :-  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കിമതപ 
ഗുരുതയ ഴീചയിമാടണന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഇതപ 
ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്ടുത്തി. രികപ്ാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിക്കും. 
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നെഩെി-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  

 
4.2 ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഩാറക്കാെപ ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 07.08.20 ടറ േത്തപ(SRG -634/20- 
CC/682/20) 

     കപ്രാ.നം. 19/20                      അെെല്  4,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 

കഩയപ - ആയഴം ഇ കഡാര്  കസ്റ്റഡിമം കഫ്ലാരിംഗപ  
ഇ കഡാര്  കസ്റ്റഡിമത്തിടെ എല്ലാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  പൂര്ത്തീേയിചൄ. ഈ 
കസ്റ്റഡിമത്തില്  കഴാലികഫാ്, ശട്ടില്  തുെങ്ങിമ  ഭത്സയങ്ങ്ക്കുള്ള പ്രതറം 
(കോര്ട്ടപ) ഷകരിീേയിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രവൃത്തി  Artisans Development Co-operative 
Ltd  ടന (ARTCO) മുകേന നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

 
4.3 ഇയി്കൂടര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  11.08.2020-ടറ േത്തം ഇയി്കൂടര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  10.07-20-ടറ 78(20) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG - 642/20   CC /645/20) ) 
 
കപ്രാ.നം. 101/21      (അെെല്   2,00,000/- രൂഩ) 

(ഴിേഷന പ്പ - 1,00,000/- രൂഩ 
തനതപ പ്പ - 1,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ -  ശുേിതൃം ഷമ്പൂര്ണ്ണ താസ്റ്റിേപ നിര്മ്മാര്കരിനം - സ്കൂ്  കുട്ടിേ്ക്കപ സ്റ്റീല്  
ഴാട്ടര്  കഫാട്ടില്  , തുണി ഫാഗപ 

സ്കൂ്  കുട്ടിേ്ക്കപ  സ്റ്റീല്  ഴാട്ടര്  കഫാട്ടിലം  തുണി ഫാഗും ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  
 

തീരുഭാനം :-  അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.4 റ്റപ്ാറം മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 
ഩാറക്കാെപ ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.20 ടറ േത്തം  റ്റപ്ാറം നഗയഷബാ 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  19.08.2020-ടറ  G2-10078/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 657/20   
CC /722/20) 
കപ്രാ.നം. 362/21                              അെെല്  - 500,000/- രൂഩ 

(CFC Tied Fund) 
കഩയപ - കുമ്പായം കുന്നപ കരാഡപ CC TV സ്ഥാഩിക്കല്  
കുമ്പായംകുന്നപ കരാഡില്  CC TVസ്ഥാഩിക്കുന്നതിനപ  ധനോയയ േമ്മീശ   Tied രാെപ 
ഉഩകമാഗിചൄടോണ്ടുള്ള  കപ്രാജക്ടിനപ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ.  
ഇതിനപ പ്രകതയേ അനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
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തീരുഭാനം :-       ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Fund   ളിഴാക്കി  Basic 
Grant  അെക്കം  അനുഴദനീമഭാമ ഭറ ഴിസിതം  
ഉഩകമാഗിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  
അനുഭതി നല്കുു.  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 
 

4.5 കോളികക്കാെപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോളികക്കാെപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 26.08.2020-ടറ േത്തം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  25.08.2020-ടറ  P6-2835/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  21.08.2020-ടറ 1-61/20-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  
(SRG 674/20- CC/748/20). 
കപ്രാജക്ടപ നം. 445/21              അെെല്  25,00,000/ രൂഩ 

(എഷപ.ഷി.ഩി) 

കഩയപ – ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്കപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ 
ധനഷസാമം 

 ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടപ 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്ടുത്തിമിടുണ്്പ. 
 കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്രാക്ടപ ടഷാലഷറ്റിക്കപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള 
കപ്രാജക്ടപ  താാരാക്കാനാണപ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ തീരുഭാനടഭടുത്തിരുന്നടതന്നപ  
അരിമിചൃിയിക്കുു.  എന്നാല്  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം രു ടഷാലഷറ്റിക്കപ ഩയഭാഴധി  

5.00 റക്ഷം രൂഩടമ  നല്ോവൂ എ എന്ന ോയണത്താല്  “ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ 

ഷംഘങ്ങ്ക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ ധനഷസാമം നല്േല് ”എന്ന  
കപ്രാജക്ടാണപ സകറേ കഷാഫ്ടപ ടഴമരില്  നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമ  ജില്ലാ 
ഩട്ടിേജാതി  ഴിേഷന ഒപീഷര്  താാരാക്കിമതപ.  കപ്രാജക്ടപ അെെറാമ  25.00 
റക്ഷം രൂഩയും കുന്ദഭംഗറം  കറഫര്  കോണ്ട്രാക്ടപ ടഷാലഷറ്റിക്കപ ടേട്ടിെം 
ഩണിയുന്നതിനപ ഭാത്രഭാമി  നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 കുന്നംകുലം  കറഫര്  കോണ്ട്രാക്ടപ ടഷാലഷറ്റി 
യുടെ ഇതുഴടയയുള്ള പ്രഴര്ത്തനം, ഈ 
ടഷാലഷറ്റി മുകേന എത്ര കഩര്ക്കപ ടതാളില്  
റബിക്കുു, ഇകപ്ാളടത്ത സ്ഥിതി, ഩശ്ചാത്തറ 
ഷൗേയയം തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃപ  അഷിസ്റ്റെപ 
യജിോര് /ഫന്ധടപ്ട്ട ഉകദയാഗസ്ഥടെ  രികപ്ാര്ട്ടപ 
ഷസിതം ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 
രികപ്ാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാന ത്തില്  ഩിന്നീെപ 
ഩയിഗണിക്കും. 

 നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  
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4.6 ടേമ്പികറാെപ  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.08.2020 ടറ േത്തം  ടേമ്പികറാെപ  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 08.07.20-ടറ 3654/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
643/20- CC/ 648/20). 
കപ്രാജക്ടപ നം. 4/21     അെെല്  20,00,000/- രൂഩ 

                                   (ഴിേഷന പ്പ - 8,00,000/- രൂഩ 
കലാക്കപ ഴിസിതം - 6,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ - 6,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ – അഗതി യസിത കേയലം  - ബഴന നിര്മ്മാണം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  അഗതി യസിത കേയലം (ആശ്രമ) ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്ടപ്ട്ട  ബഴന 
യസിതയാമ 5 കഩരും ഭൂയസിത ബഴന യസിതയാമ യാളും ലറപപ ബഴന 
ഩദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉ്ടപ്ട്ടിട്ടില്ല. ഇഴര്ക്കപ  ഴീെപ നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   
ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ടപ താാരാക്കിമിടുണ്്പ. ഇതിനപ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- അഗതി യസിത കേയലം ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  
ഉ്ടപ്ട്ടിടുണ്ട്ന്നപ  ഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരി 
ഷാക്ഷയടപ്ടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
4.7 കുലനെ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 12.08.20 ടറ േത്തപ (SRG   644/20 – 
CC/699/20) 
കുലനെ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ശ്രീഭതി.ഷംഗീത, ആറഴട്ട കുറ്റിമില്, ഭാന്തുേ 
എന്നമാ്  ലറപപ ഭിശ   യ്ാം ഘട്ട റിസ്റ്റില്  (ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്) 
ഉ്ടപ്ട്ടിരുു. എന്നാല്  അകനൃശണത്തിലം  ഫന്ധടപ്ട്ട കയേേ്  ഩയികവാധി 
ചൃതിലം  ഇഴര്ക്കപ ഭൂഭികമാ ഴീകൊ ഇടല്ലന്നപ ഴികല്ലജപ എറ്റനസ്റ്റ ശ   ഒപീഷര്  
അരിമിചൃിടുണ്്പ. ഩട്ടിേജാതി  ഴിബാഗത്തില്ടപ്ട്ട ഈ ഗുണകബാക്താഴിടന  ലറപപ 
ഭിശ   മൂന്നാം ഘട്ടത്തികറയ്ക്കപ (ഭൂയസിത ബഴന യസിത  ) ട്രാ ഫര്  ടോണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   കൂെിമാമ ഴികല്ലജപ 
എറ്റനസ്റ്റ ശ   ഒപീഷര്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഴസ്തുത 
(ഭൂഭികമാ ഴീകൊ ഇല്ല എന്നതപ) ഷാക്ഷയടപ്ടുത്തണ 
ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
4.8 ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 13.08.20 ടറ േത്തപ (SRG   646/20 – 
CC/715/20)  
കപ്രാ.നം. 874/21             അെെല്  15,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant – 10,00,000/- രൂഩ 
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ഴിേഷനപ്പ – 5,00,000/ രൂഩ 
കഩയപ:- കോമിപ്രം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  േീറ്റപ ലററ്റപ സ്ഥാഩിക്കല്  - 

രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  ഴിസിതം നല്േല്  
കോമിപ്രം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  പ്ിെ കുരവ മൂറം ടതരുവഴിലക്കപ സ്ഥാഩിക്കുന്ന 
തിനപ ഷസാമം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിനപ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 

 തീരുഭാനം :-       ഩയമ്പയാഗത ലററേ്ക്കപ ഩേയം ‘നിറാഴപ’ 
ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി എല്.ഇ.ഡി. ലററ്റപ 
സ്ഥാഩിക്കുന്ന യീതിമിറാേണടഭന്ന നിഫന്ധന 
കമാടെ പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു.  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
4.9 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 13.08.20 ടറ േത്തം അനുഫന്ധ കുരിപ്പും (SRG   

647/20 – CC/607/20) 
കപ്രാ.നം. 908/21            അെെല്  2,25,40,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്പ – 29,00,000/ രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസതം -1,96,40,680/- രൂഩ) 

കഩയപ:- സബിക്ഷ കേയലം – കോളിമുട്ട, ഇരചൃി ഷൃമം ഩയയാപ്തതകുള്ള്ള ഷംകമാജിത 

കപ്രാജക്ടപ “രാഭ ഷമൃദ്ധ്ി” 

രാഭഷമൃദ്ധ്ി എന്ന കപ്രാജക്ടില്  താടളപ്രയുന്നഴമാണപ പ്രഴര്ത്തനം 
കഩയപ ഴിേഷന 

പ്പ 
ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം 

ആടേ  

(i) എഗര്  നഴ്സരി യൂണിറ്റപ 
സ്ഥാഩിക്കല്  (25 യൂണിറ്റപ) 

12,50,000 44,80,000 57,30,000 

(ii) മുട്ടകക്കാളി യൂണിറ്റപ (60 
യൂണിറ്റപ) 

6,00,000 77,94,000 83,94,000 

(iii) പൂഴ കോളി  യൂണിറ്റപ (105 
യൂണിറ്റപ) 

10,50,000 73,66,680 84,16,680 

ആടേ 29,00,000 1,96,40,680 2,25,40,680 
 
ടഴറ്റിംഗപ ഒപീഷര്  ഇതിനപ അനുഭതി നിയഷിചൄ.  പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം :- ഷംസ്ഥാനതറ അപ്ീല്  േമ്മിറ്റിക്കപ നല്ോ   
നിര്കേവിക്കുു 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
 

4.10 ഇടുക്കി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഇടുക്കി ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 18.08.20 ടറ േത്തം  ഇടുക്കി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  

ബയണഷഭിതിയുടെ  22.01.20-ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG   649/20 – 
CC/714/20) 
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താടളപ്രയുന്ന യ്പ കരാഡുേ്  നഫാര്ഡപ XVII-ല്  ഉ്ടപ്ടുത്തി  പൂര്ത്തിമാക്കി. 

(i) ഴണ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  രോലിക്കടത്താട്ടി – രു കുരു – ഏണിത്താളം 
കരാഡപ  

-  അെെല്  1.5 കോെി രൂഩ 
(ii) കുെമത്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  കഭാര്ക്കാെപ അര്ഭറ -  ഩന്തതാഴപ കരാഡപ  - 

 അെെല്   - 3.00 കോെി രൂഩ  
 
നഫാര്ഡപ നിര്കേവ പ്രോയം 30.06.2018 നാമിരുു ഇഴ പൂര്ത്തിമാക്കി  ഫില്  
നല്കേ്തപ.  എന്നാല്  ഈ ോറഩയിധിക്കു കവശഭാണപ ഫില്  നല്േിമതപ  
അതിനാല്  നഫാര്ഡപ തുേ അനുഴദിചൃില്ല. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിു തുേ 
േട്ത്താ   ഷര്ക്കാര്   നിര്കേവിചൄ. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രവൃത്തിേ്ക്കപ  ഇനി 
നല്ോനുള്ള തുേ  മഥാക്രഭം 46,04,120 രൂഩയും, 79,35,342/- രൂഩയുഭാണപ(ആടേ 
1,25,39,462/- രൂഩ) ഈ തുേ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ കരാഡപ  ടഭമിെന ഷപ 
രാെില്  നിും  നല്ോ   അനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- 1) അനുഭതി നിയഷിചൄ. രോതിമതാമി നിര്മ്മിചൃ ഈ 
കരാഡിനപ കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ 
നല് ോവന്നതല്ല. ഇതിനാഴവയഭാമ തുേ 
ഴിേഷന പ്ില്  നിു നല്ോ   
നിര്കേവിക്കുു 

2)  ഫില്  ഷഭര്പ്ിക്കാ   ോറതാഭഷമു്ാമതപ. 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ എക്സിേൂട്ടീഴപ 
എഞ്ചിനീമടെടെ ഒപീഷില്  നിന്നാടണന്നപ 
കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ.  നഫാര്ഡപ ഴിസിതം  
നഷ്ടടപ്ൊ   ഇതു ോയണഭാമി.  ഇതു  ഗുരുതയ 
ഴീചയിമാണപ. ഇതു ഩയികവാധിചൃപ  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ േീപപ 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്ടുത്തി. 

നെഩെി-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  

4.11  ഩനത്തെി  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 
ോഷരകഗാഡപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.20 ടറ  േത്തം ഩനത്തെി 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  19.06.20-ടറ SC1/6593/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 

(SRG   651/20 – CC/630/20) 
കപ്രാ.നം. 37/20 
 

അെെല്  2,60,720/- രൂഩ 
(റ്റി.എഷപ.ഩി) 

കഩയപ :- ഩട്ടിേഴര്ഗ  ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ പര്ണിചൃര്  
അഷിസ്റ്റെപ ടഷക്രട്ടരി നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമ ഈ കപ്രാജക്ടപ പ്രോയം  80 
കഭവയും േകഷയയും ഴാങ്ങി. നാറാം ക്ലാസ്സിടറ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കാണപ പര്ണിചൃര്  
ഴാങ്ങാ   ഉകേവിചൃിരുന്നതപ. ഩനത്തെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന 
പ്രാന്ത ോഴപ GUPS ല്  ടതാട്ടടുത്ത േള്ളാര് , ഫലാല്  എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 
ധായാലം  ഴിദയാര്ഥിേ്  ഩ്ിക്കുു്പ.  ടസഡ്മാസ്റ്റര്  നല്േിമ റിസ്റ്റു പ്രോയഭാണപ 
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പര്ണിചൃര്   നല്േിമതപ.  അഫദ്ധ്ഴവാല്  ഷഭീഩ ഩഞ്ചാമത്താമ  േള്ളാര് , 
ഫലാല്  എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  താഭഷക്കായാമ 5 ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കും    
പര്ണിചൃര്  നല് േി.  ഇതിനപ ഷാൂകേയണം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- ഷാൂകേയണം നല്കുു. ഇത്തയം ഴീചയിേ്  ഇനി 
ആഴര്ത്തിക്കരുതപ  എന്നപ  നിര്കേവിക്കുു.  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
4.12 ോഷരകഗാഡപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഷരകഗാഡപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.20 ടറ േത്തം  ോഷര്കഗാഡപ  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.06.2020-ടറ  B3 – 211/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 

(SRG   653/20 – CC/585/20) 
കപ്രാ.നം. 301/21 
 

അെെല്  40,22,915 രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 

കഩയപ :- ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമ  എചൃപ.ഐ.ഴി  ഫാധിതര്ക്കുള്ള  ബഴന ഩദ്ധ്തി 
2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്ടുത്തി  (കപ്രാ.നം. 690/20) ഭൂഭിയുള്ള ബഴന 
യസിതയാമ എചൃപ.ഐ.ഴി ഫാധിതര്ക്കപ ഴീെപ ഴചൃപ നല്കുന്നതിനപ കപ്രാജക്ടപ 
താാരാക്കിമിരുു. (ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി) ആടേ 36 ഗുണകബാക്താക്ക് . 4 
റക്ഷം രൂഩ യൂണിറ്റപ ടേറവം. ആടേ ടേറഴപ 1.44 കോെി രൂഩമാമിരുുടഴെിലം  
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴേമിരുത്തിമിരുന്നതപ 1,03,77,085/- രൂഩ. ഈ തുേ  PWD  ടേട്ടിെ 
ഴിബാഗത്തിനപ  ടഡകപ്ാഷിറ്റപ ടേയ്തു.  കവശിക്കുന്ന 40,22,915/- രൂഩകുള്ള്ള കപ്രാജക്ടപ. 
ഈ ഴര്ശം  താാരാക്കിമിയിക്കുു. ഴീെിടെ യൂണിറ്റപ ടേറഴപ 6 റക്ഷം രൂഩമാമി 
ഴര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- 1) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ എഞ്ചിനീമരിംഗപ ഴിബാഗമുള്ള 
കപ്ാ്  ഩി.ഡലൂ.ഡി. (ടേട്ടിെ) ഴിബാഗത്തിനപ  തുേ 
ടഡകപ്ാഷിറ്റപ ടേയ്തതപ  വയിമല്ല.  ഷര്ക്കാര്  
അനുഭതികമാടുകൂെിമല്ല ഇതു ടേയ്തടതെില്  ഫന്ധടപ്ട്ട 
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ  ബാഗത്ത നിുള്ള  
ഴീചയിമാണപ ഇതപ. ഇതു ഩയികവാധിചൃപ നെഩെി ഷൃീേയി 
ക്കാ   ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്ടുത്തി.  ഈ 
തുേ ഩി.ഡബ്ലു.ഡി. ടേട്ടിെ  ഴിബാഗത്തില്  നിന്നപ  തിയിടേ 
ഴാങ്ങി തകേവഷൃമംബയണ എഞ്ചിനീമരിംഗപ ഴിബാഗ 
ടത്തടക്കാ്പ നിര്ഴസണം നെത്തണടഭന്നപ  
നിര്കേവിക്കുു. 

2) ബഴന നിര്മ്മാണത്തിടെ യൂണിറ്റപ നിയക്കപ  4.00 റക്ഷം 
രൂഩമാമി ഩയിഭിതടപ്ടുത്തണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര് ,  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ 

4.13 ോഷരകഗാഡപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഷരകഗാഡപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.20 ടറ േത്തം  ോഷര്കഗാഡപ  

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  18.06.2020-ടറ  B3 – 1881/19-ാാാം നമ്പര്  

േത്തം (SRG   654/20 – CC/584/20) 
കപ്രാ.നം. 358/21 അെെല്  24,00,000/- രൂഩ 
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 (ഴിേഷന പ്പ) 
കഩയപ :- ഷര്ക്കാര്  അംഗീകൃത  ഴകമാജന സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ഷസാമം 

അനുഴദിക്കല്  
ഷര്ക്കാകയതിയ ഷന്നദ്ധ് സ്ഥാഩനങ്ങ്   നെത്തന്ന  ഴകമാജന സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ 
േട്ടില് , കഭവ, ഩാത്രങ്ങ് , ICU ടഫഡപ,  ഴാട്ടര്  ടഫഡപ  തുെങ്ങിമ ഷാധനങ്ങ്ക്കും 
ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം,  അറ്റകുറ്റപ്ണി തുെങ്ങിമ ഭയാഭത്തപ പ്രഴര്ത്തിേ്ക്കും 
ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനാണപ കപ്രാജക്ടപ താാരാക്കിമിയിക്കുന്നതപ. ഇതപ 
നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ  

തീരുഭാനം :- 1) ഷര്ക്കാര്  അംഗീകൃത ഩാറികമറ്റീഴപ ടഷെടെ 
േ്ക്കപ ഭാത്രം ഩാറികമറ്റീഴപ പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ 
ആഴവയഭാമ ഉഩേയണങ്ങ്  ഡി.എം. മുകേന 
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനപ അനുഭതി നല്കുു. 
ഇകതാടൊപ്ം ഩാറികമറ്റീഴപ  പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ  
ഉഩേയണങ്ങ്  ആഴവയമുള്ള  ഩി.എചൃപ.ഷി.േ്ക്കും  
ധനഷസാമം നല്േണടഭന്ന  നിഫന്ധന കൂെി 
നിര്കേവിക്കുു. എന്നാല്  ഇത്തയം സ്ഥാഩന 
ങ്ങലില്  നിര്മ്മാണ/ അറ്റകുറ്റപ്ണി  പ്രഴര്ത്തന 
ത്തിനപ ധനഷസാമം നല് ോവന്നതല്ല.  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
 

4.14 ഫദിമടുക്ക രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഷരകഗാഡപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.20 ടറ േത്തം ഫദിമടുക്ക  

രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  27.01..2020-ടറ  SC1 – 235/20-ാാാം നമ്പര്  

േത്തം – (SRG   655/20 – CC/310/20) 
 
ോഷരകഗാഡപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ എ കഡാ ഷ്പാ   ഗുണകബാക്താക്ക 

്ക്കുള്ള „തണല് ‟ ബഴന ഩദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകബാക്താഴാമ സജൃറ D/0 കൃ്ണന 
ബപ്രായി, ഫദിമടുക്ക എന്ന ആ്ക്കപ ബഴനം  അനുഴദിക്കാ   ടതയടഞ്ഞടുത്തിരുു. 
യൂണിറ്റപ നിയക്കാമ  2,50,000/- രൂഩമില്  1,25,000/- രൂഩ ഇതുഴടയ ലേപ്റ്റി. 
തരയുടെ നിര്മ്മാണം ഭാത്രകഭ ഇതുഴടയ പൂര്ത്തീേയിചൃിടുണ്. ഇന. ഇനിയുള്ള  തുേ 
ടോ്പ ബഴനം പൂര്ത്തിമാക്കാ   േളിമില്ല.  ഈ ഗുണകബാക്താഴപ ലറപപ ഭിശടെ 
ഭൂഭിയുള്ള  ബഴന യസിതരുടെ റിസ്റ്റില്  ഉ്പ  (LF1272592/14/1187/09). ലേപ്റ്റിമ  
1,25,000/- രൂഩ  ഩറിവ ളിഴാക്കി തിയിടേ അെചൄടോ്പ  ലറപപ ഭിശ   പ്രോയം 
ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്  ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- 1) ഩറിവ ളിഴാക്കി  ലേപ്റ്റിമ തുേ  തിയിടേ 
അെചൄടോ്പ  ലറപപ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിനപ ധനഷസാമം നല്ോ   
അനുഭതി നല്കുു. 

2) യിക്കല്  ഴീെപ നിര്മ്മാണത്തിനപ  ധനഷസാമം  
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നല്േിമ ആ്  എന്തുടോ്പ ലറപപ  റിസ്റ്റില്  
ഴു എന്നതപ ലറപപ േീപപ എക്സിേൂടൂവ്ഴപ 
ഒപീഷര്  ഩയികവാധിചൃപ ഇത്തയം ഩിളവേ്  
ബാഴിമില്  ളിഴാക്കണം. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
േീപപ എക്സിേൂട്ടീഴപ  ഒപീഷര്, ലറപപ ഭിശ   

 
4.15 കുലത്തൂര്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
തിരുഴനന്തരോയം   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  21.08.2020-ടറ േത്തപ (SRG   

667/20 – CC/450/20) 
കപ്രാ.നം. 228/21 
 

അെെല്  25,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ:- ആംബുറ ഷപ ഴാങ്ങല്  
ഩഞ്ചാമത്തിനപ ആംബുറ ഷപ ഴാങ്ങാനുള്ള കപ്രാജക്ടിനപ  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  
അംഗീോയം റബിചൃിടുണ്്പ. ഩഞ്ചാമത്തില്  യ്പ ഩി.എചൃപ.ഷി.േ്   ഉ്പ (കുലത്തൂര്  
ഩി.എചൃപ.ഷി., ടഩാളിയൂര്  ഩി.എചൃപ.ഷി) ഈ ഩഞ്ചാമത്തില്  ആംബുറ ഷപ ഴാങ്ങാ   
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- താടളപ്രയുന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി 
നല്കുു. 
ഩഞ്ചാമത്തിലള്ള യ്പ ഩി.എചൃപ.ഷി. േലില്  
ഏടതെിലം രു ഩി.എചൃപ.ഷി.യുടെ  ടഭഡിക്കല്  
ഒപീഷര്ക്കപ ആംബുറ ഷിടെ ചുഭതറ 
നല്േണം. കൂൊടത ആംബുറ ഷിടെ 
ആഴര്ത്തന ടേറഴപ (ഇന്ധനം, ലൈഴടെടെ 
കഴതനം, അറ്റകുറ്റപ്ണി) എന്നിഴ ഇതിടെ 
ഴരുഭാനത്തില്  നിന്നപ േട്ത്തണം. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
4.16 കോട്ടമം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  03.09.2020-ടറ േത്തം ലറപപ ഭിശ    
ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റടെടെ  06.03.2020-ടറ  79//LF -KTM/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 

(SRG   676/20 – CC/755/20) 
കപ്രാ.നം. 1384/21 
 

അെെല്  17,80,000/- രൂഩ 
(SCP - 16,20,000/- രൂഩ 

CFC(Basic Grant - 1,60,000/- രൂഩ) 
കഩയപ:- എടുണ്മുരി കോലനി ഷഭര ഴിേഷനം 
കുരിചൃി ഩഞ്ചാമത്തില്  5-ാാാം ഴാര്ഡില്  എടുണ്മുരി കോലനിമില്  7 കുടുംഫങ്ങ്  
താഭഷിക്കുന്ന ടേട്ടിെം കവാേനീമാഴസ്ഥമിറാണപ. ഈ ടേട്ടിെം  ടഩാലിചൃപ ഴീടു  
ഩണിതു  നല്കുന്നതിനപ  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  ഈ കുടുംഫം 
ലറപപ ഩദ്ധ്തിമില്  ഉ്ടപ്ൊത്തഴയാടണും  എടുണ് മുരിേളു്ാമിരുന്ന  ഈ 
ടേട്ടിെം ോറപ്ളക്കത്താല്  രോനരുദ്ധ്ായണം ടേകാ്താടണും  അതിനാല്  
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പ്രകതയേ ഩാകക്കജാമി  നിര്മ്മാണം നെകത്ത്താടണും  ലറപപ ഭിശ   ജില്ലാ 
കോഒര്ഡികനറ്റര്  അരിമിചൃിടുണ്്പ. 

തീരുഭാനം :- ലറപപ ഭിശനപ ഭാറ്റി ഴചൃിയിക്കുന്ന  20%  
പ്ിനു രോരടഭയുള്ള  ഴിസിതം ഇതിനാമി  
ഉഩകമാഗിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 
അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
 

4.17 ഩാെയം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
േണ്ണൂര്     ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 20.08.2020-ടറ േത്തം ഩാെയം  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  30.07.2020-ടറ  A3 - 2640/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  14.07.2020-ടറ  12/116/20-ാാാം നമ്പര്  

തീരുഭാനവം (SRG   661/20 – CC/679/20) 
കപ്രാ.നം. 31/21 
 

അെെല്  12,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ - 6,00,000/- രൂഩ 

കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം - 3,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ:- ബഴന നിര്മ്മാണം  (ആശ്രമ) 
അഗതി യസിത കേയലം  ഩദ്ധ്തിമിടറ  (ആശ്രമ) ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ബഴന 
യസിതയാമ  വിഴകുഭാര്  േടുങ്ങ , ഉപ്ാട്ടി ഩാടറാലി, ഭസിത എന്നിഴര്  ലറപപ  
ബഴന ഩദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉ്ടപ്ട്ടിട്ടില്ല. ഇഴര്ക്കപ ഴീെപ  നിര്മ്മിചൄ 
നല്കുന്നതിനുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടിനപ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം :- ആശ്രമ റിസ്റ്റില്  ഉ്പ എന്നപ  ഩഞ്ചാമത്തപ 
ടഷക്രട്ടരി ഷാക്ഷയടപ്ടുത്തണടഭന്ന  
നിഫന്ധനകമാടെ  അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
 

4.18 രോനലൂര്  മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 
ടോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.08.2020-ടറ േത്തം രോനലൂര്  മുനിഷിപ്ല്  
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  15.07.2020-ടറ  E1 - 1053/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം   AE യുടെ  

രികപ്ാര്ടുണ്ം (SRG  656/20 – CC/719/20) 
കപ്രാ.നം. 207/20 അെെല്  9,02,310/- രൂഩ 

(CFC - 7,77,310/- രൂഩ 
തനതപ പ്പ - 1,25,000/- രൂഩ) 

കഩയപ:-കുലഴറ്റപ കോലനി കരാഡപ കോണ്ക്രീറ്റിംഗും ഷംയക്ഷണ ബിത്തി നിര്മ്മാണവം 
2019-20-ടറ  ഈ കപ്രാജക്ടപ ടെ്ര്  കഷഴിംഗ്ഷപ എടുക്കുന്നതിനപ  കബദഗതിക്ക 

മചൃകപ്ാ്  “പ്രകൃതി കക്ഷാബം മൂറം  അെിമന്തിയഭാമി” ടേയ്തു എന്നാണപ 
കയേടപ്ടുത്തിമതപ.  ഇതിനാല്  കപ്രാജക്ടപ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിചൄ.  
അതിനാല്  ഩദ്ധ്തി ബാഗിേഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കിടമെിലം ഩാര്ട്ടപ ഫില്  
താാരാക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഩിളഴപ അഫദ്ധ്ഴവാല്  
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ഷംബഴിചൃതാണപ.  ഇതു  ഩയിസയിക്കാ   ക്രഭീേയണം ടോണടഭന്നാഴവയ 
ടപ്ട്ടിയിക്കുു. ടെ്ര്  തുേ  8,05,634/- രൂഩമാണപ. 

തീരുഭാനം :- ഇതു ഷംഫന്ധിചൃപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ കൂെി 
അബിപ്രാമം കതെി ആഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടോാ   
ഐ.ടേ.എം.ടന ചുഭതറടപ്ടുത്തു. 

നെഩെി-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 
2)എക്സിേുട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 
3) ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷര്, ടോല്ലം 

4.19 േ്ല്ലൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
േ്ല്ലൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  27.07.2020-ടറ േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ 
ബയണഷഭിതിയുടെ  15.07.2020-ടറ 2(5)ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം.  (SRG   609/20 ) 
ടോഴിഡപ 19- ലഴരഷപ ഴയാഩനത്തിടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തില്  
േമ്മൂണിറ്റി േിചൃണ്  ആയംബിചൃിരുു. ഇതിനാമി ആടേ 12,92,387/-രൂഩ ടേറഴളിചൄ.  
ഷംബാഴനമാമി റബിചൃതപ  7,93,609/- രൂഩമാണപ. ഫാക്കിയുള്ള തുേ  4,98,778/- 
രൂഩ  ഫാധയതമാമി നിറനില്ക്കുു. ഈ തുേ തനതപ പ്ില്  നികന്നാ  ഴിേഷന 
പ്ില്  നികന്നാ  നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- തനതപ പ്പ ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി 
നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

4.20 റ്റകവേയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 21.08.2020-ടറ േത്തം (യട്ണ്ണം)  
റ്റകവേയഭംഗറം  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ബയണഷഭിതിയുടെ  14.08.2020-ടറ  2(4) -ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനവം  അനുഫന്ധ കയേേളും (SRG  668/20 – CC/738/20, SRG  

669/20 – CC/739/20) 
കപ്രാ.നം. 114/20 അെെല്  12,59,692/- രൂഩ 

(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ 
CFC 3,89,692/- രൂഩ) 

കഩയപ:-ഴട്ടപ്രമ്പപ അംഗനഴാെിക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം - ഴാര്ഡപ -8 
(ii) കപ്രാ.നം. 194/20 അെെല്  13,21,086/- രൂഩ 

(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ 
CFC -4,51,086/- രൂഩ) 

കഩയപ:-പൂളനാെപ  അംഗനഴാെിക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യ്പ കപ്രാജക്ടുേളും  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്ിടെ  ഷസാമം 
കൂെി ഉ്ടപ്ടുത്തിമാണപ  കപ്രാജക്ടപ താാരാക്കിമിരുന്നതപ. ഒകയാ അെണഴാെിക്കും  
8,70,000/- രൂഩ ഴീതം  (ആടേ 17,40,000/-രൂഩ ) ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ  
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു ലേഭാടെം എന്നപ പ്രതീക്ഷിചൃിരുുടഴെിലം ഩി.ഡഫു. 
ഡിയ്ക്കാണപ  ഴകുപ്പ തുേ ലേഭാരിമതപ. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാടമെിലം  ഴകുപ്ിടെ 
ഴിസിതം നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഩി.ഡലു.ഡി.യുടെ 
ലേഴവമുള്ള ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാടെന്നതിനപ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  
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തീരുഭാനം :- 1) കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  28.01.2020-ടറ  
തീരുഭാന പ്രോയം (േപ്രിേ 2.1 (3.15) ഴനിതാ 
വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ  ഴിസിതം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിനപ ലേഭാരി തകേവഷൃമം ബയണ 
ഴകുപ്പ  എഞ്ചിനീമരിംഗപ ഴിബാഗത്തടക്കാ്പ  
നിര്മ്മാണം നെത്തണടഭന്നപ  തീരുഭാനിചൃിരുന്ന 
താണപ എന്നപ കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. 

2)  ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.മില്  നിന്നപ തിയിടേ 
ഴാങ്ങി  രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാരാ   ഴനിതാ 
വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ ഡമരക്ടര്ക്കപ  നിര്കേവം 
നല്കുു.  

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 

2)ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ ഡമരക്ടര്  

4.21 ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ  ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഩാറക്കാെപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 04.09.2020-ടറ േത്തം  ഩട്ടാമ്പി  കലാക്കപ 

ഩഞ്ചാമത്തപ  പ്രഷിെിടെ  03.09.2020 -ടറ േത്തം (SRG  691/20 – CC/777/20) 
 

ഩട്ടാമ്പി  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഩറ അക്കൗണ്ടുേലിറാമി  ഴിഴിധ ബഴന 
ഩദ്ധ്തിക്കാമി റബിചൃ  1.50 കോെി രൂഩ ഫാധയതമില്ലാടത സൂക്ഷിചൃിടുണ്്പ. PMAYബഴന 
ഩദ്ധ്തിക്കാമി  ഈ ഴര്ശം ആഴവയഭാമി ഴരുന്നതപ 44,30,000/- രൂഩമാണപ. 
ഫാക്കിയുള്ള  1,05,70,000/- രൂഩ  ഩട്ടാമ്പി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ലറപപ ഭിശ   
ബഴന ഷമും നമത്തിടെ നിര്മ്മാണത്തിനപ ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി  ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

 
4.22 രോത്ത േിര രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
തൃശൂര്   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 19.09.2020-ടറ േത്തം  രോത്ത േിര 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  23.07.20, 11.08.20 എന്നീ തീമതിേലിടറ  A4-

210/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തേളും അനുഫന്ധ കയേേളും   (SRG  707/20 – 
CC/661/20) 
 

കപ്രാ.നം. 180/21 അെെല്  5,50,000/- രൂഩ 
(SCP) 

കഩയപ:-ഡിരി, ഡികതാഭ, ഩി.ജി. തറത്തില്  ഩ്ിക്കുന്നഴര്ക്കപ റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങല്  
ഡിരി, ഡികതാഭ, ഩി.ജി. തറത്തില്  ഩ്ിക്കുന്ന  SC ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ  റാഩപ കൊഩപ 
ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടപ 2020-21-ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരുു്പ.  ആടേയുള്ള 
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉ്ടപ്ടുന്ന  8 കഩര്  അകഩക്ഷ ഷഭര്പ്ിക്കുന്ന ഷഭമത്തപ  
ഴിദയാര്ഥിേലാമിരുുടഴെിലം  ഇകപ്ാ്  കോഴ്സപ പൂര്ത്തിമാക്കി.  ഇഴര്ക്കപ കൂെി 
റാഩപ കൊഩപ നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
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തീരുഭാനം  :- 1) അനുഭതി നല്കുു 
2) ഈ കപ്രാജക്ടപ നെത്തിപ്ില്  നിര്ഴസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥനാമ  അഷി.ടഷക്രട്ടരി ഴലടയ 
മധിേം ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമിടുണ്്പ 
എന്നപ  കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ.  24.12.2018 DPC 
അംഗീേയിചൃ ഈ കപ്രാജക്ടിടെ ടഴറ്റിംഗപ 
നെത്തിമതപ  13.05.2019-റാണപ.  CPRCS 
മുകേന റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങാ   ഒര്ഡര്  
നല്േിമതപ  ഴീണ്ടും രു ഴര്ശം േളിഞ്ഞപ  
02.06.2020ലഭാണപ. ഇത്രമധിേം 
ോറതാഭഷം നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ  
ബാഗത്ത നിു്ാമ ഗുരുതയ ഴീചയിമാണപ. 
ഇതപ ഩയികവാധിചൃപ നെഩെിടമടുക്കാ   
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്ടുത്തി. 
നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടര്  
 

4.23 കഷനാഩതി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ഇടുക്കി  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 07.09.2020-ടറ േത്തം  കഷനാഩതി 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 27.08.2020-ടറ B1-2379/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടടെടെ  06.04.2020-ടറ  739/A/2020/SM  നമ്പര്  

േത്തം. (SRG  696/20 – CC/780/20) 
 

കപ്രാ.നം. 151/21 അെെല്  16,80,030/- രൂഩ 
(ശുേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം- ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃതം) 

കഩയപ:-ടഩാതു വൗോറമ നിര്മ്മാണം  
2018-19-ല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  16 യൂണിറ്റപ  ടഩാതു വൗോറമങ്ങ്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനപ  
കപ്രാജക്ടപ ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുു. ശുേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതഭാമി  28,80,000/- രൂഩയും  
ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതഭാമി  3,20,000/- രൂഩയും ഉ്ടപ്ടെ ആടേ അെെല്  
32,00,000/-  രൂഩ.  2018-19-ല്  ഈ ഩദ്ധ്തിമില്  കുടര നിര്മ്മാണം നെത്തി.  ശുേിതൃ 
ഭിശനില്  നിന്നപ  2018-19-ല്  12.00 റക്ഷം രൂഩ റബിചൄ.  2019-20-ല്  ഇതപ സ്പില്  
ഒഴരാമി എടുത്തിരുു. ശുേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതഭാമ 12.00 റക്ഷം രൂഩയും  
ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതവം കേര്ത്തപ  ആടേ 15,19,970/- രൂഩ  ഇതിനേം ടേറഴളിചൄ.  
ഇകപ്ാ്  90 വതഭാനം  പ്രവൃത്തിയും പൂര്ത്തിമാമി.  ശുേിതൃ ഭിശനില്  നിന്നപ ഇനി 
റബിക്കാനുള്ള  തുേ 16,80,030/- രൂഩമാണപ. എന്നാല്  വൗോറമ നിര്മ്മാണത്തിനപ  
ഇടുക്കി ജില്ലാ ശുേിതൃ ഭിശനില്  നിന്നപ  ബയണാനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല എന്ന 
ോയണത്താല്  പ്പ അനുഴദിക്കാ   ഷാധിക്കുേമിടല്ലന്നപ  ശുേിതൃ ഭിശ   
എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിടുണ്്പ.  ഈ തുേ അനുഴദിചൄ നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
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തീരുഭാനം :- ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്  കമാഗത്തില്  
അരിമിചൃതനുഷയിചൃപ തുേ അനുഴദിക്കാ   
നിര്കേവിക്കുു. ബയണാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ  ഭറ 
നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴപ 
ഡമരക്ടര്  പൂര്ത്തിമാക്കണം. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 
2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര് , ശുേിതൃ ഭിശ   

 
4.24 കോട്ടമം മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 

കോട്ടമം  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 03.09.2020-ടറ േത്തപ  (SRG  679/20 – 
CC/737/20) 
 

കപ്രാ.നം. 354/20 അെെല്  5,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 

കഩയപ:-ദുയന്ത നിഴായണത്തിനാമി രഫര്  കഫാടുണ് ഴാങ്ങല്  
 
പ്രലമ ഷഭമത്തപ  ഉഩകമാഗിക്കുന്നതിനപ  രഫര്  കഫാട്ടപ ഴാങ്ങാനുള്ള ഈ 
കപ്രാജക്ടിനപ  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനുഭതി നല്േിമില്ല.  പ്രകതയേ 
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ  

തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 

 
4.25 തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  

തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  26.09.2019-ടറ േത്തപ   (SRG  56/20 – 
LSGD - FM1/254/2019- LSGD) 
 

തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനു േീളില്  ഴിഞ്ജാ ഷാഗര്  വാസ്ത്ര ഷാകെതിേ ഩാര്ക്കപ  
പ്രഴര്ത്തിചൄ ഴരുു. ഇകപ്ാ്  ഇഴിടെ  ISRO ഩഴറിമ , കസ്പഷപ എറ്റനകസ്പാരിമം, 
ഷമ ഷപ റാഫപ, ഇറകക്ട്രാണിക്സപ റാഫപ-േം-സ്മാര്ട്ടപ ക്ലാഷപ , ം , വാസ്ത്ര പ്രദര്വനം 
എന്നിഴ ഉ്പ. ബാഴിമില്  3D ഭ്ട്ടിതക്സപ തികമറ്റര്, ഷഞ്ചയിക്കുന്ന  വാസ്ത്ര പ്രദര്വനം, 
ഭസാത്മാ ഗാന്ധി അംകഫദ്ക്ക്കര്  ഭൂഷിമം , താനികറ്റാരിമം എന്നിഴയും സ്ഥാഩിക്കാ   
ഉകേവിക്കുു. ഇഴിടെ 2019 ജനുഴയി മുതല്  താല്ക്കാറിോെിസ്ഥാനത്തില്  6 കഩടയ 
നിമഭിചൃിടുണ്്പ. ഴിഞ്ജാ   ഷാഗരിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിലൂടെ രു ഴര്ശം 10.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഴരുഭാനം പ്രതീക്ഷിക്കുു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേറഴപ  30.50 റക്ഷം രൂഩമാണപ. 
ഇകപ്ാളടത്ത സ്ഥിതിമില്  ഈ ഴരുഭാനത്തിലൂടെ സ്ഥാഩനം മുകന്നാടുണ് 
ടോണ്ടുകഩാോ   േളിമില്ല. ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഴയാ   കഩാകുന്ന (2019-20 
മുതല്) യണ്ടു ഴര്ശക്കാറകത്തയ്ക്കപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഴിേഷന പ്ില്  നിന്നപ  
തുേ ടേറഴളിക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
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4.26 അേറകുന്നം രാഭഩഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  03.09.2020-ടറ  േത്തം അേറകുന്നം  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 07.08.2020-ടറ A2-15/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
21.07.20-ടറ 6(1) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 680/20 CC/706/20)  
 

ഴീടു രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനപ  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപ്ട്ട  ശ്രീഭതി.  അമ്മിണി  
കതാടുണ്െല് , ശ്രീഭതി. ഷകയാജിനി കതാടുണ്െല്  എന്നിഴടയ  2020-21-ല്  ഊരുകൂട്ടം 
ടതയടഞ്ഞടുത്തിടുണ്്പ.  ഇഴര്ക്കപ 2016-17-ല്  ഴീടു രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനപ  25,000/- 
രൂഩ ഴീതം  നല്േിമിരുു. ഇഴര്ക്കപ ഈ ഴര്ശം  1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  ഴീടു  
രോനരുദ്ധ്ായണത്തിനപ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.27 ടോടുഴായൂര്  രാഭഩഩഞ്ചാമത്തപ  
ഩാറക്കാെപ ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  03.09.2020-ടറ  േത്തം ടോടുഴായൂര്   
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  31.12.2019-ടറ  17(1)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG 682/20 CC/763/20)  
ടോടുഴായൂര്  ഩഞ്ചാമത്തില്  കേയലരോയം ഴിവൃനാഥ കക്ഷത്രത്തില്  ഴര്ശംകതാടെം 
യകഥാത്സവം  നെക്കുു്പ.  േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത യകഥാത്സഴം 2020 ജനുഴയി 10,11 
തീമതിേലിറാമി  നെു.  ധായാലം ആളുേ്  ഩടെടുക്കുന്ന  ഈ ഉത്സഴത്തില്  
യഥം ഷഞ്ചയിക്കുന്ന  തേര്ന്ന കരാഡുേ്   നന്നാക്കുേയും  ആകയാഗയ ശുേിതൃ 
ഩയിഩാെിേ്  നെപ്ാക്കി നല്കുേയും കഴണടഭന്നപ  യകഥാത്സഴ േമ്മിറ്റി 
ആഴവയടപ്ൊടെ്പ.  ഇതിനാമി 2017-18-ല്  ഷര്ക്കാര്  അനുഭതികമാടെ  1,50,000/- 
രൂഩയും  2018-19-ല്  1,00,000/- രൂഩയും  ടേറഴളിചൃിരുു. ഈ ഴര്ശം ഈ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  യകഥാത്സഴ േമ്മിറ്റി  ടേയ്തു.  ഉത്സഴ േമ്മിറ്റി ഫികേ്  
ഷഭര്പ്ിക്കുന്ന മുരയ്ക്കപ ഇതിടെ ടേറഴിനാമി 1,00,000/- രൂഩമില്  അധിേയിക്കാടത  
നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- തനതപ പ്ില്  നിും നല്കുന്നതിനപ അനുഭതി 
നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
 

4.28 കോട്ടമം മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 

കോട്ടമം  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 03.09.2020-ടറ േത്തപ  (SRG  681/20 – 
CC/728/20) 
 

കപ്രാ.നം. 662/21 അെെല്  2,19,86,440/- രൂഩ 
(ധനോയയ േമ്മീശ   രാെപ - Tied Fund) 

കഩയപ:-നഗയത്തിടറയും ഴിഴിധ കതാടുേലികറയും  ഭാറിനയ നികക്ഷഩം തെയുന്നതിനപ 
േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ടഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  ഭാറിനയം തള്ളുന്നതപ േട്ത്തി  നിമഭനെഩെി 
ഷൃീേയിക്കുന്നതിനപ  നിര്മ്മിത  ബുദ്ധ്ികമാെപ കൂെിമ  പ്രകതയേ േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിനപ  പ്രകതയോനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
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തീരുഭാനം :- ഇകത യീതിമിലള്ള കപ്രാജക്ടപ  2019-20-ല്  
താാരാക്കുേയും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിയഷിചൃതുഭാണപ. ഈ ഴര്ശവം ഇകത കപ്രാജക്ടപ  
എടുത്തതപ ഉേിതഭാമിടല്ലന്നപ  കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. 
അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 
 

4.29 അട്ടപ്ാെി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഩാറക്കാെപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 03.09.2020-ടറ േത്തം അട്ടപ്ാെി കലാക്കപ  

ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 27.08.2020-ടറ േത്തപ   (SRG  683/20 – CC/765/20) 
 

(i)കപ്രാ.നം. 103/21 അെെല്  24,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 

കഩയപ:-ഩശു ഴലര്ത്തല്  കോട്ടത്തര ഡിഴിശ   ( ഴനിത)  
(ii)കപ്രാ.നം. 112/21 അെെല്  24,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്പ) 
കഩയപ:-ഩശു ഴലര്ത്തല്  - ഩാലൂര്  ഡിഴിശ   ( ഴനിത)  
ഴനിതേ്ക്കപ ഩശുക്കടല നല്കുന്നതിനുള്ള മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യ്പ കപ്രാജക്ടുേ്  
ടഩാതു ഴിബാഗം  ഴിേഷന പ്പ ഉഩകമാഗിചൃാണപ താാരാക്കിമിയിക്കുന്നതപ. 
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉ്ടപ്ട്ടിയിക്കുന്ന എല്ലാഴരും ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴനിതേലാണപ. 
ഇഴര്ക്കപ ഩശുക്കടല നല്കുകമ്പാ്  ഭാര്ഗകയേമില്  ഩരയുന്ന പ്രോയം  ഩട്ടിേഴര്ഗ 
ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ അര്സതയുള്ള  100 വതഭാനം  ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ  

തീരുഭാനം :- ടഩാതുഴിബാഗം പ്ാടണെിലം  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗ 
ത്തില്ടപ്ട്ട ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കപ 100 വതഭാനം 
ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി.)ഴകുപ്പ 
4.30 ടഩാന്മു്ം രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 03.09.2020-ടറ േത്തം ടഩന്മു്ം രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തപ  അഷി.ടഷക്രട്ടരിയുടെ  26.05.2020-ടറ 4141/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം   

(SRG  686/20 – CC/711/20) 
 

കപ്രാ.നം. 151/21 അെെല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ - 1,20,000/- രൂഩ  

ഷംബഴാന - 50,000/- രൂഩ 
കലാക്കപ ഴിസിതം -20,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം - 10,000/- രൂഩ) 
കഩയപ:-ജനേീമ കസാട്ടല്   
ജനേീമ കസാട്ടല്  ഷൃോയയ ഴയക്തിയുടെ  ഴാെേ ടേട്ടിെത്തിറാണപ പ്രഴര്ത്തനം  
ആയംബിക്കാ   ഉകേവിക്കുന്നതപ. ഴാെേ 7000/- രൂഩ പ്രതിഭാഷം. ഈ ടേട്ടിെത്തില്  
മുരിേ്  കഴര്തിയിക്കല്, അടുക്കല ഷകരിീേയിക്കല്  തുെങ്ങിമ  നിര്മ്മാണം 
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ആഴവയഭാണപ. ഈ പ്രവൃത്തിേ്  ഩഞ്ചാമത്തപ പ്പ ഉഩകമാഗിചൃപ ടോാ   
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം  :- ഇതു ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   കുടുംഫശ്രീ 
എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്ടുത്തി. 
രികപ്ാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ 
ഩയിഗണിക്കും. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 

4.31 ഭെെ രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 03.09.2020-ടറ േത്തം ഭെെ കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ അഷി. എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമടെടെ  23.06.2020-ടറ A1-21/MKD /2018-  

ാാാം നമ്പര്  േത്തം അനുഫന്ധ കയേേളും    (SRG  688/20 – CC/728/19) 
 

ഭെെ രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ രോതിമ ഒപീഷപ ഭന്ദിയം ഩണിതപ ഉത്ഘാെനം  ടേയ്തപ 
േളിഞ്ഞു. ഒപീഷപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിടെ  എസ്റ്റികഭറ്റില്  മുറ്റം ഇെര്  കറാക്കപ 
ടേയ്യുന്നതിനുള്ള ടേറഴപ  ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുന്നില്ല.  ഉത്ഘാെന ഷഭമത്തപ 
എസ്റ്റികഭകറ്റാ ഭറ്റപ ടെ്ര്  നെഩെിേകലാ കൂൊടത  മുറ്റം ഇെര്  കറാക്കപ  േട്ട 
ഉഩകമാഗിചൃപ  വൃത്തിമാക്കി. ഇതിടെ തുേ നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ.  ഇതിടെ ഴാലകഴശ   DSR നിയക്കപ അനുഷയിചൃപ  1,56,608/- 
രൂഩമാടണന്നപ ഭെെ കലാക്കപ അഷിസ്റ്റെപ എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമര്  
അരിമിചൃിടുണ്്പ. 

തീരുഭാനം :- തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്    
ഇതപ ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. 
രികപ്ാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ 
ഩയിഗണിക്കും. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  

 
4.32 ടേടെഴണ്ണൂര്   രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോളികക്കാെപ   ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 04.09.2020-ടറ േത്തം ടേടെഴണ്ണൂര്  രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 05.05.20-ടറ 43-1000/2020-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പും -  

(SRG  690/20 – CC/757/20) 
 

കപ്രാ.നം. 205 /21 അെെല്  20,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ -16,00,000/- രൂഩ  
തനതപ പ്പ - 4,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ:-ടേടെഴണ്ണൂര്  ഗഴ, ലസസ്ക്കൂലിനപ സ്ഥറടഭടുപ്പ 
ടേടെഴണ്ണൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  ഈ ഴിദയാറമം  2012-13 ഴടയ UPS ആമിരുു.   
2012-13-ല്  ഇതപ ലസസ്കൂലാമി അപ്റ്കരഡപ ടേയ്തു.  ലസസ്ക്കൂലാമി അപ്റ്കരഡപ 
ടേയ്യുന്ന  നെഩെിേ്  ഷൃീേയിക്കുന്ന ഷഭമത്തപ കൂടുതല്  ബൗതിേ ഷൗേയയങ്ങ്  
രുക്കുന്നതിനപ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ കനതൃതൃത്തില്  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനാ 
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ഴവയഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനപ ഷര്വേക്ഷി കൂട്ടായിലമില്  ധായണയു്ാ 
ക്കിമിരുു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തം 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ടപ 
താാരാക്കിമിടുണ്്പ. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെയും (10.00 റക്ഷം രൂഩ) രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെയും ഴിസിതം  (20.00 റക്ഷം രൂഩ)  സ്കൂ്. ഩി.റ്റി.എ.യ്ക്കപ  ലേഭാരി കപ്രാജക്ടപ 
നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ.  

തീരുഭാനം  :- സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ നിമഭാനുസൃത 
നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  
അനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ആര്.ഷി)ഴകുപ്പ 
 

4.33 േമ്പക്കുലം കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  

ആറപ്പുള    ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.09.2020-ടറ േത്തപ  (SRG  717/20 – 
CC/671/20) 
 

കപ്രാ.നം. 144 /21 അെെല്  23,10,600/- രൂഩ 
(CFC -Tied Fund)  

കഩയപ:-ആകയാഗയ ഴകുപ്പ  േട്ത്തന്ന  കസാട്ടപ കസ്പാടുണ്േലില്  നിയീക്ഷണ േയാഭര 
സ്ഥാഩിക്കല്  
ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്കരിനത്തിടെ ബാഗഭാമി ആകയാഗയ ഴകുപ്പു നിര്കേവിക്കുന്ന കസാട്ടപ 
കസ്പാടുണ്േലില്  നിയീക്ഷണ േയാഭര  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനു കഴ്ിയുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടിനപ  
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി  അനുഭതി നിയഷിചൄ.  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി.)ഴകുപ്പ 

 
4.34 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ആറപ്പുള    ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.09.2020-ടറ േത്തം  അനുഫന്ധ 

കയേേളും  (SRG  716/20 – CC/698/20) 
 

2020-21 ഴര്ശം  ടഩാതു ഴിബാഗം ഴിേഷനപ്ില്  നിന്നപ 14,52,500/- രൂഩ  
ഴേമിരുത്തി  ഭകനാഭിത്രം  എന്ന കപ്രാജക്ടപ  നെപ്ാക്കാനുകേവിക്കുു. ടോഴിഡപ 19 
ഭസാഭായി ോറഘട്ടത്തിലം  അതിനുകവശവം  ഭളക്കാറഴടെതിമിലം  ജനങ്ങലില്  
ഉ്ാോ   കഩാകുന്ന  ഭാനഷിേ പ്രശ്നങ്ങ്  കനയിടുന്നതിനാണപ ഈ കപ്രാജക്ടപ . 
ടേറഴപ  താടളഩരയും  പ്രോയഭാണപ. 

(i) രു ഴര്ശകത്തയ്ക്കപ  8 േൗണ്ഷിറര്ഭാടയ  15,000 
രൂഩ ഒണകരരിമം നല്േി നിമഭിക്കുേ 

               (15,000 x8 x 12) 

 41,40,000/- രൂഩ  
 

(ii) ഩയിവീറന ഩയിഩാെി 500 രൂഩ ടേറഴില്  5 എണ്ണം  2,500/- രൂഩ 

(iii) കനാട്ടീഷപ ഭറ ടേറവേ്  10,000/ - രൂഩ  

 
ഈ കപ്രാജക്ടപ ഏടറ്റടുക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
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തീരുഭാനം :- ഇത്തയം പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ആകയാഗയഴകുപ്പ 
ടേയ്യുു്പ. അതിനാല്  അനുഭതി ഩയിഗണിചൃില്ല. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.35 േീളയിയൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
കോളികക്കാെപ    ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.09.2020-ടറ േത്തം  േീളയിയൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  പ്രഷിഡെിടെ  09.09.2020-ടറ  A2-5638/19-നമ്പര്  േത്തം (SRG  

718/20 – CC/853/20) 
 

2019-20-ല്  ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ  റാഩപ കൊഩപ നല്കുന്നതിനപ കപ്രാജക്ടപ 
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുു.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉള്ള  ആതിയ .ടേ, കരാക്കുുകമ്മല്  
എന്ന ഴിദയാര്ഥി ഩ്നം പൂര്ത്തിമാക്കി. ഈ ഴിദയാര്ഥിക്കു കൂെി  റാഩപ കൊഩപ 
നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

 
4.36  ഭാനന്തഴാെി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഴമനാെപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 17.09.2020-ടറ േത്തം  ഭാനന്തഴാെി  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  26.08.2020-ടറ C/2418/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം (SRG  

746/20 – CC/758/20) 
കപ്രാ.നം. 138/21 അെെല്  10,00,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്പ)  
കഩയപ:-ഴായാമ്പറ്റ ലസസ്ക്കൂലിനപ  സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനപ ഴിസിതം  

നല്േല്  
ഴായാമ്പറ്റ ലസസ്ക്കൂലിനപ  സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനപ ഴിസിതം  
ലേഭാരാനുള്ള കപ്രാജക്ടിനപ  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

 
4.37  ഴമനാെപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഴമനാെപ  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 17.09.2020-ടറ േത്തം  ഴമനാെപ ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  24.06.20-ടറ 13(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG  

747/20 – CC/703/20) 
കപ്രാ.നം. 234/21 അെെല്  25,00,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്പ 10,00,000/- രൂഩ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം  5,00,000 /- രൂഩ 

കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം  10,00,000/- രൂഩ)  
കഩയപ:-ഴായാമ്പറ്റ സ്ക്കൂലിനപ  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
ഴായാമ്പറ്റ സ്ക്കൂലിനപ  സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ, ഭാനന്തഴാെി 
കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ, ടഴള്ളമു് രാഭഩഞ്ചാമത്തപ എന്നിഴ കേര്ന്നപ തുേ 
ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്പ.  ഈ കപ്രാജക്ടപ നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
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തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കുു 
 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ആര്.ഷി)ഴകുപ്പ 
 

4.38  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടകരറ്റപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടെടെ 16.09.2020-ടറ J1 -20905/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തപ   (SRG  
749/20) 
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കാഴവയഭാമ റാഩപ കൊഩപ  CPRCS കഩാര്ട്ടല്  മുകേന  
ഴാങ്ങണടഭന്നപ നിര്കേവിചൃിരുന്നതാണപ. എന്നാല്  CPRCS മുകേന റാഩപ കൊഩപ 
റബിക്കാ   ോറതാഭഷമു്ാകുു എന്ന ഴിശമം  12.08.2020-ടറ  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ ടേയ്തു.   തുെര്ന്നപ CPRCS കഩാര്ട്ടറില്  നിന്നപ 
റാഩപ കൊഩപ റബയഭാക്കുന്നതിനപ  രു ഭാഷത്തിറധിേം  ോറതാഭഷമു്ാമാല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ടെ്ര്/ഇ-ടെ്ര്  മുകേന ഴാങ്ങാ   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  അനുഭതി നല്േിമിരുു. 
 എന്നാല്  ഇകപ്ാഴം  KELTRON-ല്  നിന്നപ  റാഩപ കൊഩപ റബിക്കാ   
ോറതാഭഷമു്ാകുുടഴും  ഇതിനേം 599 രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്  ആടേ 18.16 
കോെി രൂഩ  മു കൂരാമി  അെചൃിട്ടപ ോത്ത നില്ക്കുേമാടണും  ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിയിക്കുു.  ഈ ഷാസേയയത്തില്  ഐ.റ്റി ഭിശ   മുകേന  
നല്േിമ തുേ  തിയിടേ രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ  നല്േണടഭും ടെ്ര്/ ഇ- 
ടെ്ര്  ഴളികമാ  GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകേനകമാ   കരറ്റപ േൃാട്ടപ  ടേയ്യുന്നഴയില്  നിും 
ഐ.െി.  ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ ടേയ്ത ടസ്പഷിപികക്കശ   ഉള്ള  റാഩപ കൊഩപ 
ഴാങ്ങുന്നതിനപ  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- 1) ഩറ പ്രാഴവയം ആഴവയടപ്ട്ടിടുണ്ം CPRCS മുകേന 
റാഩപ കൊഩപ റബിക്കാ   ോറതാഭഷമു്ാകുു 
എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഈ ഷാസേയയ 
ത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്കപ  
CPRCSല്  കഩാര്ട്ടല്  മുകേനകമാ ടെ്ര്/ഇ-
ടെ്ര്  ഴളികമാ GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകേനകമാ  
റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങാ   അനുഭതി നല്കുു. 
എന്നാല്  ഐ.െി ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ 
ടേയ്ത പ്രോയമുള്ള (21.01.2020-ടറ DA1/363/ 
2019/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കുറര്) 
ടസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള  റാഩപ കൊഩപ 
ആേണടഭന്നപ നിര്കേവിക്കുു. ഴിറ ഈ 
ഷര്ക്കുറരില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കികറാ അതില്  
കുരകഴാ ആേണടഭന്നപ നിര്കേവിക്കുു. 

2) ഐ.െി. ഭിശനില്  ഇതിനേം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  അെചൃ തുേ, തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ആഴവയടപ്ടുന്ന മുരയ്ക്കപ  തിയിടേ 
നല്കേ്താണപ. ഇങ്ങടന തിയിടേ ഴാങ്ങുന്ന  
തുേ റാഩപ കൊഩപ  ഴാങ്ങുന്നതിനു തടന്ന  
ഉഩകമാഗികക്ക്താണപ. ഴാങ്ങല്  പ്രക്രിമമില്  
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ോറതാഭഷം  ഉ്ാോ   ഩാെില്ല. 
നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

2)ഡമരക്ടര്, ഐ.െി. ഭിശ   
 

4.39  ബുധനൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗപ  ഒപീഷടെടെ   16.09.20-ടറ  േത്തം 21.08.2020-ടറ 1(7)-ാം 
നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനവം   (SRG  731/20 CC/825/20) 
 
കപ്രാ.നം. 138/21 അെെല്  1,50,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്പ -Flood Relef Fund) 
കഩയപ:-കറാട്ടരി ടതാളിറാലിേ്ക്കപ ലഷക്കി്  ഴാങ്ങല്  
ജീഴകനാഩാധി നഷ്ടടപ്ട്ടഴര്ക്കപ ജീഴകനാഩാധിേ്  നല്കുന്നതിടെ ബാഗഭാമി  
കറാട്ടരി ടതാളിറാലിേ്ക്കപ  ലഷക്കി്  ഴാങ്ങി നല്േന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിനപ  
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  അനുഭതി നല്േിമിരുു.  ഇതിടെ ഗുണകബാക്താക്കലില്  
ഭൂയിഩക്ഷം ആ്ക്കാരും  കറാട്ടരി ടതാളിറാലി  കക്ഷഭനിധി കഫാര്ഡില്  
അംഗതൃഭില്ലാത്തഴയാണപ. ഇഴര്ക്കു കൂെി ലഷക്കി്  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി 
നല്േണടഭന്നപ ഴീണ്ടും ആഴവയടപ്ട്ടിയിക്കുു. ഇതിനപ അനുഭതി നല്കുന്നതപ 
ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം  :- അനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.40  ടഷെര്  കപാര്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെപ ഒപപ ഇകഭജിംഗപ ടെകക്നാലജി   
 

C-DIT ഡമരക്ടടെടെ  26.06.20-ടറ  208/VCD/C-DIT/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
CCയുടെ  28.01.2020  തീമതിമിടറ  കമാഗ തീരുഭാനവം (SRG-744/2020-LSGD-
FM2/149/20/LSGD) 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ോറാഴധി  2020-ല്  അഴഷാനിക്കുന്ന 
ഩശ്ചാത്തറത്തില്  നിറഴിടറ  ബയണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  നെത്തിമ  
ഫഹുതറ ഴിേഷന ഩയിഩാെിേ്  ഉ്കചൃര്ത്തപ  ഒകയാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിനും  20 ഭിനിറ്റപ ലദര്ഘയമുള്ള  ഴീഡികമാ കഡാേുടഭെരി ടോാ   
ഷി-ഡിറ്റപ  ടപ്രാകപ്ാഷല്  നല്േിമിരുു.  ഇതപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
28.01.2020-ടറ  കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിക്കുേയും  ഇതിനാമി ഩയഭാഴധി  1.00 റക്ഷം 
രൂഩ തനതപ പ്ില്  നിും  ടേറഴളിക്കാ   അനുഭതി നല്കുേയും ടേയ്തു.  (ഈ 
നിയക്കപ ഩിന്നീെപ ഩയിഷ്ക്കയിചൄ)ഇതിനുള്ള ഏജ ഷിേടല ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്നതിനപ  
ഷര്ക്കാര്  ഭാനദപ്ര പ്രോയമുള്ള  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭും  നിര്കേവിചൃിരുു. 
ധായാലം ഴീഡികമാ കഡാേുടഭെരിേ്  നിര്മ്മിചൃ  അനുബഴ ഩയിേമമുള്ള  
സ്ഥാഩനടഭന്ന നിറമില്  ഇതപ ഷംഫന്ധിേപ ഉത്തയഴില്  ഷി-ഡിറ്റിടെ കഩയപ 
പ്രകതയേഭാമി  ഉ്ടപ്ടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം  :- ഇത്തയം കഡാേുടഭെരി താാരാക്കുന്നതിനപ  KSFDC, 
C-DIT എന്നീ  ഷര്ക്കാര്  സ്ഥാഩനങ്ങ്  മുകേന 
ടെ്ര്  കൂൊടത ഏല്പ്ിക്കാ   അനുഭതി നല്കുു.  
എന്നാല്  ഭറ സ്ഥാഩനങ്ങടല  ടതയടഞ്ഞടു 
ക്കുന്നതിനപ ഭാനദപ്ര പ്രോയമുള്ള നെഩെി 
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ഷൃീേയിക്കണടഭന്നപ നിര്കേവിക്കുു. ഇതിനപ 
ടേറഴളിക്കാവന്ന നിയക്കപ ഷംഫന്ധിചൃപ  ഷര്ക്കാര്  
ഉത്തയഴപ ഩാറികക്ക്താണപ. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
4.41  ബയണിക്കാഴപ കലാക്കപ  ഩഞ്ചാമത്തപ    

 

രാഭഴിേഷന േമ്മീശണടെടെ  12.12.2019-ടറ  DP4/14905/CRD നമ്പര്  േത്തപ  (SRG-
742/2020-LSGD-DP4/14905/19/CRD) 
ബയണിക്കാഴപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തില്   പ്രവൃത്തിക്കുന്ന  താസ്റ്റിേപ ടെഡ്ിംഗപ 
യൂണിറ്റില്  സയിത േര്മ്മ കഷനാംഗങ്ങലാമ 5 ഴനിതേടല നിമഭിചൃിടുണ്്പ.  
പ്രതിഭാഷ കഴതനം 8000/- രൂഩ. യൂഷര്  പീമില്  നിന്നപ  കഴതനത്തിനുള്ള തുേ 
േട്ത്തു. ഈ  യൂണിറ്റിടെ പ്രഴര്ത്തന കഭല്കനാട്ടത്തിനുകഴ്ി  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തം  കലാക്കിനു േീളിലള്ള 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തേളും കേര്ന്നപ രു 
േണ്കഷാര്ശയം  രൂഩീേയിചൃപ  േയാരില്  പ്ിടുണ്്പ. ഈ േണ്കഷാര്ശയം യജിസ്റ്റര്  
ടേയ്യുന്നതിനപ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. േണ്കഷാര്ശയം യജിസ്റ്റര്  
ടേയ്യുന്നതിനപ അനുഭതി നല്ോവന്നതാടണന്നപ  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
ശുഩാര്വ ടേയ്തിടുണ്്പ. 

തീരുഭാനം :- എരിടഭെിടറ ഉള്ളെക്കം ഷംഫന്ധിചൃപ  ഩയികവാധിചൃപ  
ആഴവയഭാമ തീരുഭാനടഭടുക്കാ   രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണടര ചുഭതറടപ്ടുത്തി.  

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
2)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

4.42  ടേങ്ങന്നൂര്  നഗയഷബ  
 

ടേങ്ങന്നൂര്  മുനിഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 01.06.2020-ടറ A1-1221/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തപ    (SRG-745/2020-LSGD-IA4/92/2020/LSGD) 
ടേങ്ങന്നൂര്  നഗയഷബ ഭാര്ക്കറ്റപ േം കശാപ്ിംഗപ കോംതക്സപ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനപ 
KURDFCമില്  നിും 2002-ല്  ഴായ്പ എടുത്തിരുു. ഇതിടെ കുെിശ്ശിേ 
റ്റത്തഴണമാമി  25.00 റക്ഷം രൂഩ അെചൄടോ്പ തീര്ക്കാ   ഷര്ക്കാര്  
ഉത്തയഴാമിടുണ്്പ.  ഇപ്രോയം ഴായ്പാ കുെിശ്ശിേ  തീര്പ്ാക്കുന്നതിനപ  ഭറ്റപ നിമഭ 
തെസ്സങ്ങ്  ഇല്ല എന്നപ KURDFC ഭാകനജിംഗപ ഡമരക്ടര്  ഉരപ്പു ഴരുകത്ത് 
താടണന്ന ഴയഴസ്ഥയ്ക്കപ ഴികധമഭാമാണപ 19.04.2020-ടറ  763/2020/തഷൃബഴ 
നമ്പര്  ഉത്തയഴപ പ്രോയം  അനുഭതി നല്േിമിയിക്കുന്നതപ.  തനതപ പ്പ 
കുരഴാമതിനാല്  ഈ തുേ  2020-21-ടറ  ഴിേഷന പ്പ ഉഩകമാഗിചൃപ  നല്ോ   
അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- ടേങ്ങന്നൂര്  നഗയഷബയുടെ  തനതപ പ്പ 
ഷംഫന്ധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   നഗയഷബാ 
ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്ടുത്തി.  രികപ്ാര്ട്ടിടെ  
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിക്കും. 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ 
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
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4.43  ഩരവൂ എര്  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
 

ഩരവൂ എര്  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 16.05.2020-ടറ േത്തം  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  കുരിപ്പും   (SRG-739/2020 - LSGD-DD2 - 180/20 /LSGD) 
താടളപ്രയുന്ന  കപ്രാജക്ടുേ്  നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപ്ട്ടിയിക്കുു. 
(i) കപ്രാ.നം. 57/21 അെെല്  14,00,000/- രൂഩ 

(SCP) 
കഩയപ:-ഭസാത്മാ േമ്മൂണിറ്റി  സാ്  - കോടുണ്ഴള്ളി  
കോടുണ്ഴള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ അഞ്ചാം ഴാര്ഡില്  തത്തപ്ള്ളിമില്  രോറമ 
ഭസാഷബ ഴേ 5 ടഷെപ സ്ഥറമു്പ. ഇതിനു ഷഭീഩ പ്രകദവങ്ങലിറാമി  100 ഒലം 
ഩട്ടിേജാതി കുടുംഫങ്ങ്  ഉ്പ. ഇഴിടെ  േമ്മൂണിറ്റി സാ്  ഩണിമാ   ഉകേവിക്കുു. 
സ്ഥറം ഩഞ്ചാമത്തിനു ഴിടുണ് നല്ോ   ഷബാംഗങ്ങ്  താാരല്ല. ഩഞ്ചാമത്തിടെ 
ആസ്തി അല്ലാത്തതിനാല്  ഇതിനപ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  അനുഭതി നല്േിമില്ല. 
പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ.  

തീരുഭാനം :- ടഩാതു ആഴവയത്തിനും ഩഞ്ചാമത്തിടെ 
ആഴവയത്തിനും  ടേട്ടിെം  ഉഩകമാഗിക്കാ   ഴിടുണ് 
നല്േണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
 

(ii) കപ്രാ.നം. 48/21 അെെല്  14,00,000/- രൂഩ 
(SCP) 

കഩയപ:-ലേതായം  രോറമ ഭസാഷബ േമ്മൂണിറ്റി സാ്  
കോടുണ്ഴള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 19-ാാാം ഴാര്ഡില്  കോടുണ്ഴള്ളി ലേതായം രോറമ 
ഐേയ ഷഭാജം ഴേ 6 ടഷെപ സ്ഥറമു്പ. ഷഭീഩ പ്രകദവത്തപ 125 ഒലം  
ഩട്ടിേജാതി കുടുംഫങ്ങ്  താഭഷിക്കുു. ഇഴിടെ േമ്മൂണിറ്റി സാ്  ഩണിമാ   
ഉകേവിക്കുു. സ്ഥറം ഴിടുണ് നല്ോ   ഷഭാജം താാരല്ല. ഩഞ്ചാമത്തിടെ ആസ്തി 
അല്ലാത്തതിനാല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയോനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ  

തീരുഭാനം :- ടഩാതു ആഴവയത്തിനും ഩഞ്ചാമത്തിടെ 
ആഴവയത്തിനും  ടേട്ടിെം  ഉഩകമാഗിക്കാ   ഴിടുണ് 
നല്േണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി 
നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
 

(iii) കപ്രാ.നം. 43/21 അെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ) 

കഩയപ:-ഴിവപ്പു യസിതം കേയലം ഩദ്ധ്തി - കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ - ജനേീമ കസാട്ടല്  
കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴേ  ടേട്ടിെത്തില്  ജനേീമ കസാട്ടല്  ആയംബിചൃിടുണ്്പ.  
ഇതിനപ ധനഷസാമഭാമി  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിും  3.00 റക്ഷം രൂഩ 
നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിനപ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ.  
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തീരുഭാനം :-  ഇതപ രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാരി ഷര്ക്കാര്  
ഉത്തയഴിടറ ഭറ്റപ നിര്കേവങ്ങ്  ഩാറിചൃപ രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്ത മുകേന  നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി 
നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
 
4.44  ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്തപ   
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  05.03.2020-ടറ  P1-600/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  04.02.2020-ടറ 41(7) -ാാാം  നമ്പര്  
തീരുഭാനവം   (SRG-740/2020 - LSGD-DA2 117/20 /LSGD) 
കപ്രാ.നം. 547/20 
(ഈ ഴര്ശടത്ത നം. 387/21) 

അെെല്  16,90,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

 
കഩയപ:-ഇല്ലത്ത കുെിപ്െിമില്  ലഴദുത ട്രാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  മൂന്നാം ഴാര്ഡിടറ ഇല്ലത്തഩെി പ്രകദവത്തപ  
കഴാ്കട്ടജപ ക്ഷാഭം ഩയിസയിക്കുന്നതിനപ  ട്രാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩിക്കാ   ഉകേവിക്കുു. 
ഇതിടെ  തുേമാമ 16.90 റക്ഷം രൂഩ KSEB യ്ക്കപ  ടഡകപ്ാഷിറ്റപ ടേയ്യുന്നതിനപ  
അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു.എന്നാല്  ോറതാഭഷം  
കൂൊടത  ട്രാ  ഷപ കപാര്ഭര്   KSEB സ്ഥാഩിക്കും 
എുരപ്ാക്കണം. 

 നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.45  തളഴ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ   
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരക്ടടെടെ  02.11.2018-ടറ േത്തം ഩഞ്ചാമത്തപ  ഡമരക്ടടെടെ തടന്ന  
05.02.20-ടറ J1 - 13007/2009-ാാാം  േത്തം,  തളഴ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  
16.12.2017,  13.08.2019  എന്നീ തീമതിേലിടറ T4-7539/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG-
741/2020 - LSGD-DA2 /563/2018 -LSGD) 
തളഴ  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  2010-11, 2011-12 ഴര്ശങ്ങലിറാമി  ഴിഴിധ പ്രിെിംഗപ 
കജാറിേ്  ടേയ്ത ഴേമില്  1,08,924/- രൂഩ  (ഴിഴിധ ജില്ലേലിറാമി) തളഴ ഴീണാ 
ഒപപ ടഷറ്റപ ഉെഭമാമ  രോഷ്പയാജനപ നല്ോനു്പ.  ഈ തുേ നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- 1)അനുഭതി നല്കുു. 
2)ബാഴിമില്  ഇത്തയം ോറതാഭഷടഭാളിഴാക്കണ 
ടഭന്നപ േര്വന നിര്കേവം നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.46 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 29.06.20 ടറ േത്തപ(SRG /546/20 -
CC/303/20)  
കപ്രാജക്ടപ നം. 2309/20                      അെെല്  30,00,000/- രൂഩ 
 (ഈ ഴര്ശടത്ത നം. 657 / 21)                                       (ഴിേഷനപ്പ ) 
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കഩയപ – ലഴയകൊെപ ബഗഴതി കക്ഷത്രത്തിനപ  ഊടുണ്രോയ നിര്മ്മാണം  
ഭറഫാര്  കദഴഷൃം കഫാര്ഡിനപ േീളിലള്ള  ലഴയകൊെപ  ബഗഴതി കക്ഷത്രത്തില്   
ബക്തജനങ്ങ്ക്കാമി  ഊടുണ്രോയ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടപ  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  
ഉ്ടപ്ടുത്തിമിരുു. ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ടപ സ്പില് ഒഴര്  ആമി ഉ്ടപ്ടുത്തി 
മിടുണ്്പ.   ഇതു നെപ്ാക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

തീരുഭാനം :- ഭറഫാര്  കദഴഷൃം കഫാര്ഡിടെ  േീളിലള്ള  
കക്ഷത്രഭാമതിനാല്  പ്രകതയോനുഭതി നല്കുു. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.47 ടേങ്ങന്നൂര്   കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
 ആറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.09.2020-ടറ േത്തം ടേങ്ങന്നൂര്  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണ ഷഭിതിയുടെ 27.01.2020-ടറ VII (1) ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG /719/20 -CC/734/20)  
ആരന്മുല ഩള്ളികമാെ കഷഴാ ഷംഘത്തിടെ  ഩള്ളിഴിലക്കുേളുടെ  ഷംയക്ഷണത്തിനപ  
രാെപ അനുഴദിക്കണടഭന്നാഴവയടപ്ട്ടിയിക്കുു. ടേങ്ങന്നൂര്  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഩയിധിമില്  14 ഩള്ളി ഴിലക്കുേലാണപ ഉള്ളതപ. 2018-ടറ  ഭസാപ്രലമത്തില്  ഈ 
ഩള്ളി ഴിലക്കുേ്ക്കപ  നാവം ഷംബഴിചൃിടുണ്്പ. രു ഩള്ളി ഴിലക്കിനപ 10,000/- രൂഩ  
ക്രഭത്തില്  ആടേ 1,40,000/-രൂഩ ഈ ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശകത്തയ്ക്കപ ഭാത്രം 
നല്ോനാണപ  ഉകേവിക്കുന്നതപ.  ഇതിനാമി  ഴിേഷന പക്ാ ജനരല്  ഩര്പ്ഷപ 
രാകൊ  ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- ഡിഷാസ്റ്റര്  ഭാകനജ്ടഭെപ പ്പ റബിചൃിട്ടിടല്ലെില്  
ജനരല്  ഩര്പ്ഷപ രാെപ ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി 
നല്കുു. കപ്രാജക്ടപ താാരാക്കി ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതിക്കപ നല്കേ്താണപ. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
4.48 തണ്ണീര്മുക്കം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
 ആറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ 11.09.2020-ടറ േത്തം തണ്ണീര്മുക്കം  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ബയണഷഭിതിയുടെ  27.08.2020-ടറ  7(6)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം  (SRG /720/20 -CC/784/20)  
കപ്രാ.നം. 115/21 
 

അെെല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ:-ഷൃമം ടതാളില്  ഴയക്തിഗതം 
കുടുംഫശ്രീ ഷൃമം ടതാളില്  ഷംയംബത്തിടെ ബാഗഭാമി ഭയത്തണല്  എന്ന കഩയില്  
തണ്ണീര് മുക്കം പിശപ ഭാര്ക്കറ്റില്  അെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങ്  രുക്കിമിടുണ്്പ. 
കുടുംഫശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങ്  കവേയിചൃപ ഴിഩണനം നെത്തേ, ോമ, സ്നാക്സപ എന്നിഴ 
നല്കുേ തുെങ്ങിമഴമാണപ റക്ഷയം. ഇതിനാമി സ്റ്റാ്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനപ 50 
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ  കുടുംഫശ്രീ അംഗങ്ങ്ക്കപ ധനഷസാമം  
നല്ോനാണപ  ഉകേവിക്കുന്നതപ. ഇതിനപ അനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- അനുഭതി നല്കുു. 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ 

 



43 
 

 
4.49 ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡപ ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം 

ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡപ  ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം േീപിടെ  18.09.20-ടറ 
643/ DPD/SPB/2020-ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പ (SRG /752/20 )  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 23.05.2018 -ടറ തീരുഭാന പ്രോയം  (േപ്രിേ 
3.8) ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷിടറ  ടെക്നിക്കല്  അഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്കപ  ഭറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ചുഭതറ നല്കേ്തിടല്ലും ളിചൄകൂൊ   ഩറ്റാത്ത  
സ്ഥറങ്ങലില്  ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിടെ അധിേ ചുഭതറ ഭാത്രം നല്ോവന്നതാ 
ടണും തീരുഭാനിചൃിരുു. എന്നാല്  ഇകപ്ാഴം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷിലള്ള  
ഐ.ടേ.എം ടെക്നിക്കല്  അഷിസ്റ്റന്റു കഭാര് ക്കപ ഭറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ചുഭതറ കൂെി  നല്േിമിടുണ്്പ. ഇതപ ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷിടറ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങടല 
ഫാധിക്കുു്പ. അതിനാല്  ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷികറയ്ക്കപ ഭാത്രഭാമി രു 
ടെക്നിക്കല്  അഷിസ്റ്റെിനു ചുഭതറ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- ഇതപ ഷംഫന്ധിചൃപ  ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടര്  
ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. രികപ്ാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിക്കും 

നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

4.50 ടനടുമ്പന  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

ടോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  14.09.2020-ടറ േത്തപ(SRG /722/20  CC 767/20  )  
കപ്രാ.നം. 246/21 
 

അെെല്  30,00,000/- രൂഩ 
(CFC Tied  Grant) 

കഩയപ: ജറ ജീഴ   ഭിശ   
കേന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഗഴണ്ടഭന്റു കേളുടെ ഷസാമകത്താടെ കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിട്ടി 
യുഭാമി  കേര്ന്നപ ജറജീഴ   ഭിശ   ഩദ്ധ്തി ടനടുമ്പന ഩഞ്ചാമത്തിലം  നെപ്ാക്കാ   
തീരുഭാനിചൃിടുണ്്പ. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നതപ 
ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Fund ആണപ. ഇതിനപ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി 
നിയഷിചൄ.  പ്രകതയേഭാനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- ധനോയയ േമ്മീശ   Tied രാെപ ഇതിനാമി 
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. അനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
4.51 ഇെമുലയ്ക്കല്   രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

ടോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗപ ഒപീഷടെടെ  14.09.2020-ടറ േത്തപ(SRG /723/20  CC 761/20  )  

കപ്രാ.നം. 314/21 
 

അെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

കഩയപ: രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷഭര േയിത്രം താാരാക്കല്  
ഇെമുലയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  രൂഩീേയണോറം (1952) മുതല്  2020 ഴടയയുള്ള  
േയിത്രം താാരാക്കുന്നതിനുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടിനപ  അനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- ടഩാതു തീരുഭാനം േപ്രിേ 3.9 ഫാധേഭാണപ 
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

(കമാഗം ലഴേിട്ടപ 5.00 നപ അഴഷാനിചൄ) 
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അനുഫന്ധം 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ ഭന്ത്രി  
2 കഡാ.ടേ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റപ താനിംഗപ കഫാര്ഡപ  
3 പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ 
4 അഡീശണല്   ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷപ ഴകുപ്പ  
5 എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്  കുടുംഫശ്രീ 
6 ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡപ (പ്രതിനിധി) 
7 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്തപ ഴകുപ്പ  
8 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ  
9 രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  (പ്രതിനിധി)  
10 ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റപ ആഡിറ്റപ ഡിപ്ാര്ട്ടപടഭെപ  
11 േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ  
12 എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   
13 ഭിശ   ഡമരക്ടര് , എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷപ  
14 ഡമരക്ടര്  ജനരല്, േിറ 
15 എക്സിേുട്ടീഴപ ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി) 
16 ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
17 ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
18 േീപപ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഒപീഷര്, ലറപപ ഭിശ    
19 ഡമരക്ടര്, മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


