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  No/9/2020/SRG/LSGD(CC)(5) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
21.10.20 ല്  നെന്ന കമാഗത്തിടെ (ഒണ്ലറ ) നെഩെി കുരിപ്പ . 

 
കമാഗം ഈചൃേളിഞ്ഞപ 2.30 നപ ഒണ്ലറ   അമി അയംബിചൄ. ഫഹു.തകേവഷവമം 

ബയണഴകുപ്പ ഭന്ത്രി ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ. കമാഗത്തില്  ഩടെഞ്ഞൃത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം 
ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ുന്നു. 

 

 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
21.10.2020 ഴടയയുളൃ അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴപ 35.47 വതഭാനഭാണപ. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്ിചൃ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആതപ 36.78വതഭാനഭാണപ. ഏറ്റവം കൂഞ്ഞൃതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ ഩാറക്കാെപ ജില്ലമിലം (38.93%) ഏറ്റവം കുരഴപ തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലമിലഭാണപ (33.32വതഭാനം). 94.55കോെി രൂഩയുടെ 4041 ഫികേ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗപ അമി ഈ്പ.  ടഭമിെന ഷപ  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 127.28 
കോെി രൂഩയുടെ 5415ഫികേലാണപ ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗപ അമി ഈളൃതപ.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄളൃ  ടേറഴപ ഴിഴയം 

രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 36.26 % 

കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 42.83 % 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ 41.26 % 

മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 31.72% 

കോര്പ്കരശ   26.38% 

അടേ 35.47 വതഭാനം 
 

ജില്ല തിയിചൄളൃ  ടേറഴപ ഴിഴയം 

8 കോളികക്കാെപ 35.53% 

9 എരണാകുലം 35.13% 

10 കോട്ടമം 34.6% 

11 ഭറപ്പുരം 34.55% 

12 ടോല്ലം 34.26% 

13 േണ്ണൂര്  33.41% 

14 തിരുഴനന്തരോയം 33.32% 
 

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ  ടേറഴപ  വതഭാനം  താടളപ്രയും പ്രോയഭാണപ.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

45.42% 36.46% 36.48% 22.33% 

 
 
 

1 ഩാറക്കാെപ 38.93% 

2 ഴമനാെപ 38.9% 

3 ആഞ്ഞൃക്കി 37.89% 

4 ഩത്തനംതിട്ട 37.09% 

5 തൃശൂര്  36.05% 

6 ോഷര്കഗാഡപ 35.94% 

7 അറപ്പുള 35.92% 



2 
 

തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃപ ടഩെിംഗപ ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

 
തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 3704 61.92 

2) കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  573 11.22 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  364 20.35 

4) മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 591 19.29 

5) കോര്പ്കരശ   183 14.49 

അടേ 5415 127.27 

 
 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄളൃ ടേറഴപ  
താടള കേര്ുന്നു. 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  അടേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 15.26 21.00 36.26 

2) കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 13.48 29.34 42.83 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ 10.38 30.89 41.26 

4) മുനിഷിപ്ാറിറ്റി 12.26 19.47 31.72 

5) കോര്പ്കരശ   6.59 19.79 26.38 

അടേ 12.71 22.76 35.47 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  കടാഫര്  31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ 

 

2014-15 15.3% 

2015-16 15.09% 

2016-17 5.75% 

2017-18 26.99% 

2018-19 37.18% 

2019-20 29.47% 

2020-21 35.47% (As on 
October 21, 2020 

ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്, നഗയോയയ ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ഩദ്ധ്തി 
നിര്വസണം പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേുവെനടഴന്നപ ഄരിമിചൄ. ഄഴകറാേനം 
നെത്തിമതിടെ രികപ്ാര്ട്ടപ ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  കമാഗത്തില്  ഄഴതയിപ്ിചൄ. 
 
 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2 .1  25.02.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 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 ഄമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ കോളികക്കാെപ ജില്ലമിടറ 
ഴിതയണ ഏജ ഷി  എഞ്ഞൃത്തിടുണ്്പ.  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ോറിത്തീറ്റകുള്ളൃ 
ഷബ്ഷിഡി ഄമൂല്  ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്കപ റബിുന്നില്ല.  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി നെപ്ിറാുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില്  ഄമൂല്  
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന േര്ശേടയ്കൂടെി ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃപ. 
കേയല പീഡ്ഷിടെമെക്കം ോറത്തീറ്റയുടെ ഴിറ നിശ്ചമിുന്നതില്  ഴകുപ്പുതറ 
ആെടഩെല്  ഈട്ന്നും Amul ോറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറമില്  ഴകുപ്ിനപ ആെടഩൊ   
ഷാധയഭടല്ലന്നും 27.05.2020-ടറ കമാഗത്തില്  മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരടര്  
ഄരിമിചൃിരുന്നു. ഇ ഷാസേയയത്തില്   ഄനുഭതി ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല എന്നും 
ഡമരടര്  ഄരിമിചൃിരുന്നു.  
കേയല പീഡ്ഷപ, ഄമൂല്,  ഴകുപ്പു മുകേന ആകപ്ാ്  കേയലത്തില്  നല്കുന്ന  ഭറ 

ോറിത്തീറ്റേ്  എന്നിഴയുടെ ഴിറ  തായതഭയം ടേയ്തപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരടടര  ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. പ്ം ഄമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ 
ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൄം രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണടഭന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 
ആതനുഷയിചൃപ മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ  ഡമരടര്  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. ഄമൂല്  ോറിത്തീറ്റയുടെ  ഴിറ 
താടളപ്രയും  പ്രോയഭാണപ. 

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

 
ഄമൂല്  ോറിത്തീറ്റിയുടെ ഗുണനിറഴായം ഭണ്ണുത്തി ടഴറ്റിനരി കോകലജില്  

ഩയികവാധിചൄടഴന്നും കേയല പീഡ്ഷപ, ഭില്ഭ ോറിതീറ്റേടലക്കാ്  ഗുണനിറഴായം 
കുരഴാണപ ഄമൂല്  ോറിതീറ്റയ്ക്ടക്കന്നും മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരടര്  കമാഗത്തില്  
ഄരിമിചൄ.  

 
തീരുഭാനം:-  മൃഗഷംയക്ഷണഴകുപ്പ ഡമരടറുടെ രികപ്ാര്ടുണ്േളുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ടോെിമത്തൂര്  ഷസേയണ ഫാെിടെ അഴവയം നിയഷിചൄ. 
 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ 
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2.2) 24.06.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്   

 

2 .2(3.12)ഐ.ടേ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം  കൂഞ്ഞൃതല്  ോയയക്ഷഭഭാുന്നതിനും അഴവയഭാമ 
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങ്  നെത്തന്നതിനും  ഄെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി മിരുന്നു.  
കഷാഫ്ടപ ടഴമര്  ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.ടേ.എം.ല്  ഄതയാഴവയം കഴ് 
ഭാറ്റങ്ങളും  േര്ചൃ ടോാനും  ഩ്ിക്കാനും േമ്മിറ്റി  രൂഩീേയിചൃിടുണ്്പ. ഇ 
േമ്മിറ്റിമിടറ ഷാകെതിേ ഴിദഗദ്ധ്ടയ ഄതതപ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കനാഭികനറ്റപ 
ടേയ്തിടുണ്്പ. ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടടര കൂെി േമ്മിറ്റിമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

 മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനിചൃ പ്രോയം ഇ േമ്മിറ്റിയുടെ  
പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്ാര്ട്ടപ. ഇ േമ്മിറ്റിയുടെ കമാഗം 20.10.2020 നു 
കൂെിടമന്നും എന്നാല്  ഴിവദഭാമ രു േര്ചൃ നെത്തിമില്ലന്നും ഐ.ടേ.എം 
പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ. ഴിവദഭാമ ആെക്കാറ രികപ്ാര്ട്ടപ ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  നല്ോടഭന്നപ ഐ.ടേ.എം. പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ.   

 
നെഩെി- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ 

2)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര് ,  ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ   
 

2.3 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.3(3.7) ഫഡ്ഷപ സ്കൂലികെയും ഫഡ്ഷപ രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെറുേളുകെയും 
പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴേമിരുത്തന്ന തുേ  
ഄഩയയാപ്തഭാടണന്നും  ഩറകപ്ാഴം രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ  ഭതിമാമ 
ഴിസിതം േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്ാകുന്നുടഴന്നും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫഡ്ഷപ സ്കൂളുേ്ക്കപ  
ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയടഭാരുക്കാ   കലാക്കപ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ 
ഴിസിതംഴയ്ക്കാ   ഄനുഭതിയുട്െിലം  ലദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ  
പ്ിടെ കുരവ്പ. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഫഡ്ഷപ സ്കൂ്, ഫഡ്ഷപ 
രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെര്  എന്നിഴയുടെ പ്രഴര്ത്തനം, പ്ിടെ റബയത,  ഭറ 
പ്രശ്നങ്ങ്  ആഴ ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ 
ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമതു പ്രോയം എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്     രികപ്ാര്ട്ടപ  
12.08.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്കിമിരുന്നു. 
 
രികപ്ാര്ട്ടപ (i) ഷംസ്ഥാനത്തപ നിറഴില്  293 ഫഡ്ഷപ സ്കൂളുേലാണപ (140 

ഫഡ്ഷപ  സ്കൂളുേളും  153 രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷെറുേളും) 
പ്രഴര്ത്തിുന്നതപ. ഇ  സ്ഥാഩനങ്ങലിടറല്ലാഭാമി  9,002 
ഩയിവീറനാര്ഥിേലാണപ ഩയിവീറനം  കനഞ്ഞൃന്നതപ. 530 
ഄധയാഩേരും  397 അമഭാരും, 118 ഩാേേ ടതാളിറാലിേളും 
കഷഴനം ടേയ്യുന്നു്പ. 
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         (ii) പ്പ ഴിനികമാഗം  

 07.02.2018 തീമതിമിടറ ഷ.ഈ.(എം.എഷപ) നം.20/2018/തഷവബഴ  ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴപ പ്രോയം  രീസാഫിറികറ്റശ   േൗണ്ഷില്  ഒപപ ആന്തയയുടെ  
ഄംഗീോയമുളൃ ഄദ്ധ്യാഩേര്ക്കപ  30,675 രൂഩയും  ഄംഗീോയം ആല്ലാത്ത 
ഄദ്ധ്യാഩേര്ക്കപ  23,100/- രൂഩയും  അമഭാര്ക്കപ  17,325/- രൂഩയും  അണപ 
കഴതനഭാമി നല്കേ്തപ.  കൂൊടത  ഈചൃബക്ഷണം ഩാേേം ടേയ്യുന്നതിനാമി  
കുക്കപ, ഴാസനം ഷവന്തഭായുളൃ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ലൈഴര്, പിഷികമാ 
ടതരാപ്ി നല്കുന്നതിനാമി സ്ഥിയഭാകമാ  അചയിമില്  2, 3 ദിഴഷങ്ങലികറാ  
ടതരാപ്ിസ്റ്റുേളും കഷഴനം ഄനുഷ്ഠിുന്നു്പ. കുക്കപ, ലൈഴര് , ടതരാപ്ിസ്റ്റപ 
തുെങ്ങിമഴര്  ദിഴഷകഴതാനാെിസ്ഥാനത്തിറാണപ  കജാറി ടേയ്യുന്നതപ.  ഇ 
ടേറവേ്  ഄതാതപ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലാണപ ഴസികക്ക്തപ.  

       2017 നുകവശം രോതിമതാമി അയംബിചൃ  200 ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  
ഷര്ക്കാര്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകേന യ്പ ഗഡുക്കലാമി  25 റക്ഷം രൂഩ 
പ്രേയാഩിചൃിടുണ്്പ.  ആങ്ങടന രോതിമതാമി അയംബിക്കാ   താല്പയയം ഄരിമിചൃ 
200 തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ന്നാം ഗഡുഴാമി  12.5റക്ഷം 
രൂഩ കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ നല്േിമിടുണ്്പ. ഇ തുേ ര്ര്ണ്ണഭായും  ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയ 
ഴിേഷനത്തിനാണപ ഈഩകമാഗിുന്നതപ. 

         
      (iii) ഫഡ്ഷപ ഄബിമുേീേയിുന്ന  പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ്  

 രു ഄദ്ധ്യാഩിേ, അമ, കുക്കപ, ലൈഴര്, പിഷികമാ ടതരാപ്ിസ്റ്റപ  എന്നിഴര്  
കഷഴനം ഄനുഷ്ഠിുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ ഏേകദവം  10 റക്ഷം 
രൂഩകമാലഭാണപ രു ഴര്ശകത്തയ്ക്കപ ടേറഴപ ഴരുന്നതപ.  ജീഴനക്കാരുടെ 
എണ്ണത്തിനനുഷയിചൃപ  ഇ തുേമില്  ഭാറ്റം ഴരും. തനതപ പ്പ കുരവളൃ തകേവ 
ഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ആത്രയും തുേ ഭാറ്റി ഴകുള്ഴാ   ഷാധിക്കാത്ത 
ഄഴസ്ഥമാണുളൃതപ. ഄതിനാല്  ജീഴനക്കാര്ക്കപ കൃതയഭാമി കഴതനം 
റബിക്കാത്ത ഄഴസ്ഥ നിറഴില്  ഈ്പ.  98 സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴില്  ഩരഞ്ഞിയിുന്ന കഴതനം  നല്കുന്നതിനപ  ബുദ്ധ്ിമുട്ടപ കനയിഞ്ഞൃന്നു്പ. 

 ഩറ ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങ്  ആനിയും 
ഴിേഷികക്ക്താമിടുണ്്പ. 182 ഩളമ ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങലാണപ  ഈ്ാമി 
രുന്നതപ. ആഴമില്  ഩറതിനും ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങളുടെ ഩയിഭിതിയു്പ. ഇ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയ ഴിേഷനത്തിനാമി 2020-21 
ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശടത്ത  ഩദ്ധ്തിമില്  2 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്പ. 

 പ്ിടെ ഄഩയയാപ്തതമാണപ ഭിക്കഴാറും ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കനയിഞ്ഞൃന്ന 
പ്രധാന പ്രശ്നം. 

തുെര്ന്നപ 23.09.20 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഫഡ്ഷപ  
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  പ്രഴര്ത്തനം ടഭചൃടപ്ഞ്ഞൃത്തന്നതിനപ ഷഭരഭാമ രു േര്മ്മ 
ഩയിഩാെി  താാരാക്കി നല്ോ   എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടടര ചുതഭറടപ്ഞ്ഞൃത്തി.  
ഫഡ്ഷപ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩയിഩാറനത്തിനുളൃ  ഩയിഩാറന േമ്മിറ്റിയുടെ 
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പ്രഴര്ത്തനം  ോയയക്ഷഭഭാു ന്നതിനപ ഷവീേയികക്ക് നിര്കേവവം ഈ്ാേണം 
എന്നു നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 
 ആതനുഷയിചൃപ ഫഡ്ഷപ സ്കൂലിടെ നെത്തിപ്പ ടഭചൃടപ്ഞ്ഞൃത്തന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ 
ഴിവദഭാമ േര്മ്മ ഩദ്ധ്തിേളും ഫഡ്ഷപ ഴിേഷന ഭാകനമെടഭെപ ഷഭിതിേളുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം ടഭചൃടപ്ഞ്ഞൃത്തന്നതിനുളൃ നിര്കേവങ്ങളും കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ 
ഡമരടര്  കമാഗത്തില്  ഄഴതയിപ്ിചൄ. ഩദ്ധ്തി ഭാര്ഗകയേ ഩയിരികയിുകമ്പാ്  
ഇ നിര്കേവങ്ങ്  കൂെി ഩയിഗണിക്കാനും ആതപ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ഄകഷാഷികമശ   ബായഴാസിേ് , ഷാമൂസയനീതി, ഴിദയാബയാഷം എന്നീ 
ഴകുപ്പുേളുഭാമി ഴിവദഭാമി േര്ചൃ ടോാനും കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടടര 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഭാര്ഗകയേമില്  ഴരുകത്ത് 
ഭാറ്റങ്ങ്  ഷംഫന്ധിചൃ േയെപ രികപ്ാര്ട്ടപ  പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരികുള്ം 
എഷപ.അര്.ജിും നല്ോനും കമാഗം നിര്കേവിചൄ. 

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ 

2) എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
 

2.3(3.8) വൃക്ക കയാഗിേ്ക്കപ ഡമാറിഷിഷിനപ  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനപ ഩറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  കപ്രാജടപ എഞ്ഞൃക്കാറു്പ.  ആതപ ഭാര്ഗകയേമില്  
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
ഄനുഭതികമാഞ്ഞൃ കൂെിമാണപ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജടപ 
നെപ്ാുന്നതപ.  ഇ ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കപ കനയിട്ടപ 
നല്ോവന്നതല്ല.  ആതപ ഫന്ധടപ്ട്ട അപതഩത്രി മുകേനമാണപ  നല്കുന്നതപ.  
ഇ യീതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  തുെകയ്താണപ. അചയിമില്  ഩയഭാഴധി 
1000/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ഴടയ ഩയഭാഴധി  നല്കുന്ന 
യീതിമിറാണപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ളൃതപ. ഇ 
നിയക്കപ  രോനഃഩയികവാധിക്കകണാ എന്നപ  ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 
ആതുപ്രോയം കേയല കഷാശയല്  ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഡമരടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ  
നല്േി. 

  
രികപ്ാര്ട്ടപ:- ഇ നിയക്കപ രോനഩയികവാധികക്ക്തിടല്ലന്നും പ്രതിഭാഷം 4000/- 

രൂഩ എന്നതപ ഭതിമാമ നിയക്കാടണന്നും KSSM എക്സിേീട്ടീഴപ 
ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ 

 
തീരുഭാനം:- വൃക്കകയാഗിേ്ക്കപ ഡമാറിഷിഷിനപ ധനഷസാമം 

നല്കുന്നതപ ഭാര്ഗകയേമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിട്ടില്ല. എെിലം 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജടപ ഴയ്ക്കാറു്പ. ആഴ 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയോനു ഭതികമാടെമാണപ 
നെപ്ാുന്നതപ. ആങ്ങന ഄനുഭതി നല്കുകമ്പാ്  ഇ നിയക്കപ 
തടന്ന (പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ) തുെയാ   
തീരുഭാനിചൄ. ഇ തുേ ഗുണകബാക്താഴിനു കനയിടുണ് നല്കുന്നതല്ല. 
ഡമാറിഷിഷപ നെത്തന്ന അപതഩത്രിക്കപ ഄതതപ നിര്വസണ 
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ഈകദയാഗസ്ഥ   (ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്) ലേഭാകര്താണപ. 
ആങ്ങടന തുേ ലേഭാറുന്ന യീതിമില്  ോറതാഭഷടഭാളിഴാ 
കക്ക്താണപ. 

 
 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ 
 

2.3(3.9) സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ  
ടതാളിറാലിേടല ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ 
ഷാധിുന്നില്ല.  നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്ിെ ഷൗേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണപ. 
ഇ പ്രശ്നം കനയിഞ്ഞൃന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്  േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ ഭാറ്റി 
ഴചൄ, എത്ര ടേറഴളിചൄ  തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ്  കവേയിക്കണം.  കൂൊടത ആഴിടെ  
എത്ര കഩര്ക്കാണപ ഴീഞ്ഞൃ ഴചൄ നല്കേ്തപ, േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശക്കാറങ്ങലില്   
ആഴിടെ റക്ഷയഭിട്ടതപ എത്രമാണപ, എത്ര ര്ര്ത്തീേയിചൄ എന്നീ ഴിഴയങ്ങ്  
ഄെിമന്തിയഭാമി കവേയിചൃപ  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  നല്േണം. ആതികമേലല്  
അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  ഐ.ടേ.എം. റബയഭാക്കണം. 

  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടറും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷര്ഭാരും  മുകേന റബിചൃ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേളുടെ റിസ്റ്റപ  പ്രോയം അടേ  132 രാഭഩഞ്ചാമത്തേലാണപ  
കതാട്ടം കഭേറമിലളൃതപ. ഇ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്   2017-18, 2018-19, 
2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ 
ഴേമിരുത്തിമിയിുന്നതും  ടേറഴളിചൃതുഭാമ തുേ  േണക്കാക്കിമിടുണ്്പ. 
(ഐ.ടേ.എം. േണു പ്രോയം) 

ഩട്ടിേ 1 

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 

   
          കതാട്ടം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനപ സ്ഥറം േട്ത്താനുളൃ പ്രശ്നങ്ങ്  

ഫന്ധടപ്ട്ട ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ചൃ ടേുവെനം താടള തറത്തില്  ഴിവദഭാമ  
ഩയികവാധന നെത്തിയും  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടടര 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു.  
      ഇ ഴിശമം പ്രാകദവിേ തറത്തില്  ഩയികവാധിചൃപ  ഩയിസായ ഭാര്ഗങ്ങ്  
ഷസിതമുളൃ  ഴിവദഭാമ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തപ ടഡഩൂട്ടി 
ഡമരടര്ഭാര്ക്കപ  നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്ട്ന്നും  ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പപ  രികപ്ാര്ട്ടപ റബയഭാക്കാം എന്നും  ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഡമരടര്   ഄരിമിചൄ. 
 
തീരുഭാനം:- 

 
ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ ഭന്ത്രി, ഫഹു. ടതാളില്  
ഴകുപ്പ ഭന്ത്രി, ഫഹു. രഴനീഴകുപ്പ ഭന്ത്രി, ഫഹു. ഴനം ഴകുപ്പ 
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ഭന്ത്രി തറത്തില്  ഇ ഴിശമം േര്ചൃ ടേയ്തപ  രു ദീര് ോറ 
ഩയിഩാെി അസൂത്രണം ടേയ്യുന്നതിനപ കമാഗം തീരുഭാനിചൄ.  
ആതിനുളൃ നെഩെി തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  
ടഷക്രട്ടരി ഷവീേയിക്കണം. ഇ കമാഗം നെത്തന്നതികറയ്ക്കാമി 
ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടര്  ഄെിമന്തി യഭാമി രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േണം. 

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ 

2) ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  

 
2 .3(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  ഄനുഭതി റബിചൃിരുന്നു.  ഷാകെതിോനുഭതി തുേമാമ 1,60,25,736/- 
രൂഩയുടെ ഷിഴില്  ഴര്ുേ്ക്കപ  ടെ്ര്  നെഩെി ഷവീേയിചൄ.  21.01.2014ല്  
എരിടഭെപ ഴചൄ. േയാര്  പ്രോയം  31.03.2016-നപ നിര്മ്മാണം ര്ര്ത്തിമാക്കണ 
ഭാമിരുന്നു. എന്നാല്  2019 ജനുഴയിമിറാണപ നിര്മ്മാണം ര്ര്ത്തമാക്കിമതപ.  ഇ 
ോറമലഴില്  േയാറുോയനപ ഩാര്ട്ടപ ഫില്  പ്രോയം തുേ നല്േി. ആകപ്ാ്  ലപനല്  
ഫില്  താാരാക്കി. തുേ 21.00 റക്ഷം രൂഩ. േയാര്  പ്രോയമുളൃ തീമതിക്കേം ഩണി 
ര്ര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല്  നിമഭപ്രോയം ഩിള ഇൊക്കണം. ആതപ ഏേകദവം 61.00 
റക്ഷം രൂഩ ഴരും.  ആതപ ലപനല്  ഫില്  തുേടമക്കാ്  ഴലടയ കൂഞ്ഞൃതറാണപ. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  18.08.2018-ടറ AC 2/223/2015/ തഷവബഴ ഷര് ു റര്  പ്രോയമുളൃ 
രോതുക്കിമ നിയക്കിലളൃ ഩിള ഇൊക്കാനും  ലപനല്  ഫില്  ഭാരാനുമുളൃ  ഄനുഴാദം  
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ആതപ തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ 

േീപപ എഞ്ചിനീമര്   ഩയികവാധിചൃപ 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
രികപ്ാര്ട്ടപ  നല്േിമിരുന്നു. 
 ഷര്ക്കായിടെ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഷര്ുറര്  പ്രോയം  അദയടത്ത 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 ചുഭത്താവന്നതുഭാണപ. േയാറുെമ്പെി പ്രോയം ര്ര്ത്തിമാകക്ക് 
ഷഭമത്തിനുകവശം 34 ഭാഷം കൂെി എഞ്ഞൃത്തടോ്ാണപ പ്രവൃത്തി 
ര്ര്ത്തീേയിചൃിടുണ്ളൃതപ. കഭല്  ഷര്ുറര്  പ്രോയം  േണക്കാു കമ്പാ്  10.50 റക്ഷം 
രൂഩമാണപ  ഩിള ഴരുന്നതപ.  ഇ തുേ ലപനല്  ഫില്ലില്  നിന്നും  ഩിള ആനത്തില്  
ഇൊക്കാം എന്നാണപ  രികപ്ാര്ട്ടപ  
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ഇ രികപ്ാര്ട്ടില്  ഩിള തുേ നിശ്ചമിചൃതു ഷംഫന്ധിചൃപ  രോനഃഩയികവാധന 
അഴവയമുട്ന്നും ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രോതുക്കിമ രികപ്ാര്ട്ടപ  
നല്ോടഭന്നും  23.09.20 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ  േീപപ എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൃിരുന്നു. തുെര്ന്നപ ആന്നടത്ത 
കമാഗത്തില്  താടള ഩരയുംപ്രോയം രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി. 
നിറഴിടറ  ഈത്തയവേ്  പ്രോയം താടളപ്രയുന്ന  തുേമാണപ   ലപനാമി 
ഇൊക്കാവന്നതപ. 

 
1)  PWD Manual 2012 ( Clause 2112.1 &2116.1) G.O(P)No.13/2012/PWD  dated 

01.02.2012 പ്രോയം  14,96,161/-  രൂഩ ലപനാമി  ഇൊക്കാവന്നതാണപ. 
2) തകേവ ഷവമംബയണ ഴകുപ്ിടെ ഷര്ുറര്  പ്രോയം  AC2/223/2015/LSGD 

dated 18.08.2018 പ്രോയം 10,50,000/- രൂഩ ലപനാമി ഇൊക്കാവന്നതാണപ. 
3) PWD Standard Bid Document (SBD)GO(P)N0.3/2017/PWD dated 09.08.2017  
പ്രോയം  16,02,573/- രൂഩ  ലപനാമി ഇൊക്കാവന്നതാണപ. 

 
തീരുഭാനം:-  മുേലില്  ഩരഞ്ഞതില്  ക്രഭനമ്പര്  ന്നു പ്രോയമുളൃ (PWD 

ഭാനവല്  2012 തീമതി 01.02.2012) ഩിളതുേമാമ 14,96,161/- രൂഩ 
േയാറുോയനില്  നിന്നപ ഇൊക്കാ    നിര്കേവിുന്നു. 
 

നെഩെി- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ 
 
2 .3(4.20)  ഫദിമഞ്ഞൃക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഷരകഗാഡപ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  24.06.2020-ടറ  േത്തേളും (9 എണ്ണം) 
ോഷരകഗാഡപ ഩഞ്ചാമത്തപ ടഡഩൂട്ടി ഡമരടറുടെ 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  
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിയിുന്നതപ. 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമിലളൃ  ആഴയുടെ 
നിര്മ്മാണം  ര്ര്ത്തിമാക്കി.  പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറം  കഷാശയല്  ഭാപ്പും 
ആല്ലാടതമാണപ നിര്ഴസണം നെത്തിമതപ.  കൂൊടത SIDCO ഴളിമാണപ  
നിര്ഴസണം നെത്തിമതപ. ആതിനപ ഷാൂകേയണം നല് േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
(i) കപ്രാ.നം. 289/20  ഄെെല്  - 8,00,000/- രൂഩ (TSP) 

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

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

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

കഩയപ:- ടേന്നഗലി എഷപ.ഷി കോലനി ജംഗ്ശനില്  ടതരുവ ഴിലക്കപ 
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(B) കൂൊടത ടഩാതുഴിബാഗത്തില്  താടളപ്രയുന്ന ഄഞ്ചപ കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20 
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. ആഴയും SIDCO മുകേന നിര്ഴസണം  
നെത്തി.  ആതിനപ ഷാൂകേയണം  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

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

(ii) കപ്രാ.നം. 253/20    ഄെെല്  12,25,000/- രൂഩ 
(CFC - 9,25,000/ - രൂഩ 
തനതപ പ്പ - 3,00,000/- രൂഩ) 

 കഩയപ:- ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില്  ടതരുവഴിലക്കപ സ്ഥാഩിക്കല്  
(ആതില്  3,98,840/- രൂഩ KSEB മില്  ടഡകപ്ാഷിറ്റപ ടേുവെന. ഫാക്കി തുേ 
ഈഩകമാഗിചൃപ  ഷിഡ്കോ ഴളി നെപ്ാക്കി) 
 

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

  കഩയപ:- ഩാഡ്ലഞ്ഞൃക്ക  ജംഗ്ശ   സ്ട്രീറ്റപ ലററ്റപ 
 

(iv) കപ്രാ.നം. 291/20   ഄെെല്  - 50,000/- രൂഩ (CFC) 
 കഩയപ:- ഩാഡ്ലഞ്ഞൃക്ക  ജംഗ്ശ   സ്ട്രീറ്റപ ലററ്റപ 

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

തീരുഭാനം:-  16.10.2015-ടറ 3140/2015/തഷവബഴ ഈത്തയഴപ  പ്രോയം   
ഄക്രഡിറ്റഡപ ഏജ ഷി എന്ന നിറമില്  ക്രൂഷപ, യുലണറ്റഡപ 
ആറക്ട്രിക്കല്ഷപ, ടേല്കട്രാൺ എന് എന്നീ  സ്ഥാഩനങ്ങടലമാണപ 
ടതരുവഴിലുേ്, ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങ്  എന്നിഴയുടെ 
ഴിതയണം, സ്ഥാഩിക്കല്  ഩയിഩാറനം എന്നീ പ്രവൃത്തിേ്  
ഏല്പ്ിചൃിയിുന്നതപ. ആതില്  ഷിഡ്കോ ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃന്നില്ല. 
ഄതിനാല്  ഷിഡ്കോയ്ക്കപ പ്രവൃത്തി നല്കുന്നതിനപ ടെ്ര്  
നെഩെി  ഩാറികക്ക്താമിരുന്നു. ആതു ഩാറിക്കാത്തതപ 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗത്ത നിന്നു്ാമ ഴീചയിമാണപ. 
ആതു ഩയികവാധിചൃപ  കസ്റ്ററ്റപ ഒഡിറ്റപ ഡമരടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ 
നല്േണടഭന്നപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
നിര്കേവിചൃിയിുന്നു.  
        കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഒഡിറ്റപ ഴകുപ്പ ഡമരടര്  19.10.20 ടറ 
ഡി.ടേ.എഷപ.എ 309/2020-553 നമ്പര്  േത്തപ്രോയം 
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്കുേയും കമാഗത്തില്  ോയയങ്ങ്  
ഴിവദീേയിുേയും ടേുവെന.  
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രികപ്ാര്ട്ടപ:-  ഒഡിറ്റപ ഡമരടര്  നല്േിമ ഴിവദഭാമ രികപ്ാര്ട്ടില്   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെയും നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥ 
ടെയും ബാഗത്തപ  ഗുരുതയ ഴീചയി ഷംബഴിചൃതാമാണപ രികപ്ാര്ട്ടപ. 
ടെ്ര്  കൂൊടത SIDCO  ടമ പ്രഴര്ത്തി  ഏല്പിചൃിടുണ്്പ. 
പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറം കഷാശയല്   ഭാപ്പുഭില്ലാടത 
SCP/TSP പണ്ടുഩകമാഗിചൄ ടപ്രാേവമര്ടഭെപ  ഭാനവറിടെ 
റം നം, കപ്രാജക്ടു രൂഩീേയണത്തില്  ഩദ്ധ്തി അസൂത്രണ 
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം ഩാറികക്ക് നെഩെി ക്രഭങ്ങളുടെ റം നം, 
കസ്റ്റാര്  ഩര്കചൃഷപ ഭാനവറിടെ റം നം, േയാര്  ഈെമ്പെി 
താാരാക്കിമതിടറ റം നം, നിര്വസണ ഈദയാഗസ്ഥടന 
ഭരിേെന്നപ ഴര്ക്കപ  ഒര്ഡര്  നല്േല്  എന്നിഴമാണപ പ്രധാന 
ഴീചയിേ്. കൂൊടത ടതരുവഴിലുേ്  സ്ഥാഩിക്കടപ്ടുണ് എന്നു 
ഩരയുന്ന സ്ഥറങ്ങലില്  ഩറമിെത്തം ഴിലുേ്  ആല്ല 
എന്നതെക്കം ഭറ കുരവേളും ചൂ്ിോണിചൃിടുണ്്പ 

തീരുഭാനം:-  ഇ കപ്രാജടപ നിര്വസണത്തില്  ഗുരുതയഴീചയി 
ഷംബഴിചൃിടുണ്ട്ന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആതികമേലല്  
ഈേിതഭാമ ഭറ്റപ ഏജ ഷിേടല ടോ്പ ഄകനവശിപ്ിചൃപ 
നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കാ   തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്ിടന 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി  

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (എ.ഷി)ഴകുപ്പ 

2 .3(4.23 )ബയണിക്കാഴപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  18.06.20ടറ േത്തപ     (SRG /515/20 
CC/545/20)  
കപ്രാ.നം. 21/2021  ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ പ്) 
കഩയപ - ഋതുഭതി -  ഴനിതേ്ക്കപ  ടഭ ഷപ രുവലഴല്  േപ്പ ഴിതയണവം 
കഫാധഴല്ക്കയണവം 

ഷംസ്ക്കയിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃ ഷാനിട്ടരി നാപ്േിനുേ്ു ഩേയം േഴേി 
ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിയുന്ന ടഭ ൂഴല്  േപ്പ കലാക്കിനു േീളിലളൃ  
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 3000 ഴനിതേ്ക്കപ  ഴിതയണം ടോാ   ഈകേവിുന്നു. 
കൂൊടത ആതിടെ ഈഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃപ  ഴനിതേ്ക്കപ  കഫാധഴല്ക്കയണം  
നെത്താനും ഈകേവിുന്നു.  30 മുതല്  50 ഴടയയുളൃ  10 ഫാചൄേലാമി  ഴിദഗദ്ധ്ടയ 
ഈഩകമാഗിചൃാണപ  കഫാധഴല്ക്കയണം. ഇ കപ്രാജടപ നെപ്ാക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
ആതികമേലല്  അകയാഗയ ഴകുപ്പ ഡമരടറുടെ ഄബിപ്രാമം അയാഞ്ഞപ രികപ്ാര്ട്ടപ  

നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടടര  ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. രികപ്ാര്ട്ടപ റബിചൃിട്ടില്ല 
എന്നപ  ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ. ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ 
മുമ്പപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണടഭന്നപ നിര്കേവിചൃിരുന്നു.  
അകയാഗയ ഴകുപ്പ ഡമരടറുടെ  രികപ്ാര്ട്ടപ റബയഭാമില്ല എന്നും  അമതപ 

റബയഭാകുന്ന മുരയ്ക്കപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്കപ ഷഭര്പ്ിുന്നതാടണന്നും 
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ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ  ഄരിമിചൄ. ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിു 
മു ഩപ രികപ്ാര്ട്ടപ   ഴാങ്ങണം. 

 നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  

3)അകയാഗയഴകുപ്പ  ഡമരടര്  
2.4  23.09.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ  തുെര്  നെഩെി 
ഷവീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.4(3.2) കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ ഫജറ്റപ ഴിസിതത്തിടെ 2-ാാാം ഗഡു 
നല്േിമകപ്ാ്  ഴിേഷന പ്പ  നല്േിമിട്ടില്ല.  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിനും 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും  രോതിമതാമി  കേന്ദ്ര ധനോയയ േമ്മീശ   രാെപ  
ഄനുഴദിചൃകപ്ാ്  ഴിേഷന പ്ില്   കുരവ ഴന്നു.  അടേയുളൃ  ഴിേഷന 
പ്പ  ഗഡുക്കലാമി  തിയിചൃകപ്ാ്  അനുഩാതിേ നിയു പ്രോയം  അദയ 
ഗഡുഴില്  തടന്ന  കൂഞ്ഞൃതല്  തുേ രിറീഷപ  ടേയ്തതാണപ ആതിനു ോയണം എന്നപ 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഩറ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്ും (ഈദാ. ഩാമ്പാെി, 
ഄയീകക്കാെപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തേ്) ര്ര്ത്തിമാക്കിമ  കപ്രാജക്ടുേളുടെ തുേ  
ആതു ോയണം  നല്ോ   േളിയുന്നില്ല എന്നു കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ.  
 
തീരുഭാനം :- കലാു ഩഞ്ചാമത്തിനുളൃ ഄഞ്ഞൃത്ത ഗഡു നഴംഫര്  

അദയഴായം തടന്ന നല്കുടഭന്നപ ധനഴകുപ്പ ഄഡീശണല്  
ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ. 

 
 നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി/എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

2)ധനോയയഴകുപ്പ 
2.4(3.3) ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭഭാുന്നതിടെ ബാഗഭാമി താടളതറത്തിടറ  

ഈകദയാഗസ്ഥമേലാടയ കൂെി  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥയാുേയും ഄഴര്ക്കപ പ്രകതയേ 
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡപ നല്കുേയും ടേുവെന. ആതപ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണം കൂഞ്ഞൃതല്  
ോയയക്ഷഭഭാക്കി. എന്നാല്  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   (self drawing) വമ്പലവം ഭറം ഴാങ്ങുന്ന  ട്രശരി ഄല്ല ഄകേസം 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥനായുളൃ  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ട്രശരി.  
ആങ്ങടനയുളൃ നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥനപ യ്പ ട്രശരിമില്  നിന്നും  ആെഩാഞ്ഞൃ 
നെത്തന്നതിനപ ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതപ ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിനപ ഷസാമ 
േയഭാകും എന്നതിനാല്  ആത്തയം  ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഏടതാടക്ക  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഈ്പ  എന്നു േട്ത്തി ഄഴരുടെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര് , നഗയോയയ ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, 
എന്നിഴര്  ധനോയയ ഴകുപ്ിനപ നല്േണം. ആതനുഷയിചൃപ  ഇ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്കപ   
ടഴര്േവല്   ഡി.ഡി. കോഡപ  ഄനുഴദിുന്നതപ ഩയിഗിണിക്കാടഭന്നപ  
ധനഴകുപ്പ ഄഡീശണല്  ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൃിരുന്നു. 
 
രികപ്ാര്ട്ടപ:- 

 
ആപ്രോയം ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടര്  രോതിമതാമി ഡി.ഡി. 
കോഡപ അഴവയമുളൃഴരുടെ റിസ്റ്റപ ധനഴകുപ്ിനും 
നല്േിമിടുണ്ട്ന്നപ ഄരിമിചൄ. രാഭഴിേഷന 
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േമ്മീശണറും നഗയോയയഡമരടറും ആപ്രോയം ഡി.ഡി. 
കോഡപ അഴവയമുളൃ ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഈട്െില്  
ഄഴരുടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  ധനഴകുപ്ിനു നല്േണം. 
ധനഴകുപ്ിനപ റബിചൃ റിസ്റ്റപ പ്രോയം അഴവയമുളൃഴര്ക്കപ  
ഡി.ഡി.. കോഡപ ഄനുഴദിക്കണടഭന്നപ ധനഴകുപ്ി 
കനാൊ ഴവയടപ്ൊ   കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. 

 
      നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം) ഴകുപ്പ 

2)നഗയോയയ ഡമരടര്  
3)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

4) ധനഴകുപ്പ 
 

2.4(3.8) ജനേീമ കസാട്ടല്  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തേലിലം മുനിഷിപ്ാറിറ്റിേലിലം  
കോര്പ്കരശനുേലിലം  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം  സ്ഥാഩിക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നെഩെി ഷവീേയിക്കണം. ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴില്  
ഩരയും പ്രോയം ജനേീമ കസാട്ടല്  സ്ഥാഩിക്കാത്ത  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ഴിഴയങ്ങളും  ഭറ ഴിവദാംവങ്ങളും  ഄഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മറ്റിു മുമ്പപ  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്  കവേയിചൃപ നല്േണം എന്നു 
നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 

 
രികപ്ാര്ട്ടപ:- ആതു ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംവങ്ങ്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്  

നല്േിമിടുണ്്പ. 
ജനേീമ കസാട്ടല്  ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയങ്ങ്  

ക്രഭ നം ജില്ല ജനേീമ കസാട്ടല്  

  റക്ഷയം 
(എണ്ണം 

സ്ഥാഩിചൃതപ 
(എണ്ണം) 

ആനി 
സ്ഥാഩിക്കാനുളൃതപ 

(എണ്ണം) 

സ്ഥാഩിക്കാ   
സ്ഥറം 

േട്ത്തിമതപ 
(എണ്ണം) 

1 തിരുഴനന്തരോയം 80 66 14 23 

2 ടോല്ലം 73 62 12 20 

3 ഩത്തനംതിട്ട 57 39 18 18 

4 അറപ്പുള 76 49 27 30 

5 കോട്ടമം 75 40 35 39 

6 ആഞ്ഞൃക്കി 48 30 18 24 

7 എരണാകുലം 99 91 8 24 

8 തൃശൂര്  94 55 39 49 

9 ഩാറക്കാെപ 93 63 30 35 

10  ഭറപ്രം 94 48 46 62 

11  ഴമനാെപ 20 19 1 7 

12 കോളികക്കാെപ 76 62 14 28 

13  േണ്ണൂര്  81 54 27 27 

14 ോഷരകഗാഡപ  35 26 9 18 

അടേ 1001 704 208 404 
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തീരുഭാനം:- 1) ജനേീമ കസാട്ടല്  അയംബിക്കണടഭന്നപ റക്ഷയഭിട്ടിയിുന്ന 
സ്ഥറങ്ങലില് /തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഫന്ധ 
ഭായും ജനേീമ കസാട്ടല്  തുെങ്ങാ   ഄെിമന്തിയ നെഩെി 
ഷവീേയിക്കണം. ആതിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടറും 
നഗയോയയ ഡമരടറും ആെടഩെണം. റക്ഷയഭിട്ടകഩാടറ 
ജനേീമ കസാട്ടല്  തുെങ്ങാ   േളിഞ്ഞിടല്ലെില്  ഄതപ 
ഫന്ധപ്ട്ട തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടറ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 
ഴീചയിമാമി േണ്ടു അഴവയഭാമ നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. ജനേീമ 
കസാട്ടല്  തുെങ്ങാത്ത സ്ഥറടത്ത / തകേവബയണസ്ഥാ 
ഩനങ്ങളുടെ ഴിഴയം ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടറും നഗയോയയ ഡമരടറും നല്േണം.  

2) കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  രികപ്ാര്ട്ടപ ടേയ്ത പ്രോയം 
റക്ഷയഭിട്ടതികനക്കാ്  കൂഞ്ഞൃതല്  ജനേീമ കസാട്ടല്  
സ്ഥാഩിുന്നതിനപ ഄനുകമാജയഭാമ സ്ഥറമുട്െില്  
ഄഴിടെയും ജനേീമകസാട്ടല്  സ്ഥാഩിക്കാവന്നതാണപ. 
ആങ്ങടന സ്ഥാഩിുന്ന കസാട്ടലേ്ക്കപ ഷബ്ഷിഡി 
നിയക്കില്  ഷലപ്ലകോമില്  നിന്നപ ഷാധനങ്ങ്  
റബയഭാക്കാ   അഴവയഭാമ നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. ഭറ ഷൗേയയങ്ങ്  
രുക്കാ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  നെഩെി 
ഷവീേയിക്കണം. 

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ 

2)ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടര്  
3)നഗയോയയഡമരടര്  

4)എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
 

2 .4(4.1)േിരയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 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    ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ 

          (തനതപ പ്പ) 
 കഩയപ- ഩനൊഴപ കുലം രോനരുദ്ധ്ായണം - മൂന്നാം ട്ടം 

(ii) കപ്രാ.നം. 259/20     ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 
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കഩയപ- ഄമ്പൂട്ടിുന്നപ ടൈയ്ക്കനജപ ഴര്ക്കപ 
(iii)  കപ്രാ.നം. 636/20     ഄെെല്  3,75,000/- രൂഩ 

(തനതപ പ്പ) 
കഩയപ- ഩടുണ്ഴടത്തരു കരാഡപ ഒഴപ ോല്  മൂന്നാം ട്ടം 
 

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

കഩയപ- ഄചൄകഴട്ടടെ  ഴീഞ്ഞൃ മുതല്  ജ ഡക്സപ കൃ്ണനടെ ഴീെപ ഴടയ കരാഡപ ൊരിംഗപ 
(ഫാക്കി ബാഗം  

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

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

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

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

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

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്ിമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. ഇ 

കപ്രാജക്ടുേ്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  നെപ്ാക്കി. ഇ പ്രവൃത്തിേളുടെ  തുേ ഄഷിസ്റ്റെപ 

എഞ്ചിനീമറുടെ  ഴാറീകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ.  

ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  കപ്രാജടപ നെപ്ാക്കിമതപ ഗുരുതയ ഴീചയിമാടണന്നപ കമാഗം 

ഴിറമിരുത്തിമതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ആതപ ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   

ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. രികപ്ാര്ട്ടപ റബയഭാുന്നതിനപ േണ്ണൂര്  

ഩഞ്ചാമത്തപ ടഡഩൂട്ടി ഡമരടര്ക്കപ  േത്തപ നല്േിമിടുണ്ട്ന്നും   ഄഞ്ഞൃത്ത 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിനപ മുമ്പാമി  രികപ്ാര്ട്ടപ ഷഭര്പ്ിുന്നതാടണന്നും 

ഩഞ്ചാമത്തപ  ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ.  

 ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പാമി രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േണം. 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  

2 .4(4.5)കോളികക്കാെപ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോളികക്കാെപ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 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). 
കപ്രാജടപ നം. 445/21              ഄെെല്  25,00,000/ രൂഩ 
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(എഷപ.ഷി.ഩി) 

കഩയപ – ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ ഷം ങ്ങ്ക്കപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ 
ധനഷസാമം 

 ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ ഷം ങ്ങ്ക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജടപ 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്പ. 
 കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്രാടപ ടഷാലഷറ്റിക്കപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനുളൃ 
കപ്രാജടപ  താാരാക്കാനാണപ  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃത്തിരുന്നടതന്നപ  
ഄരിമിചൃിയിുന്നു.  എന്നാല്  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം രു ടഷാലഷറ്റിക്കപ ഩയഭാഴധി  

5.00 റക്ഷം രൂഩടമ  നല്ോവൂ എ എന്ന ോയണത്താല്  “ഩട്ടിേജാതി ഷസേയണ 

ഷം ങ്ങ്ക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനപ ധനഷസാമം നല്േല് ”എന്ന  
കപ്രാജടാണപ സകറേ കഷാഫ്ടപ ടഴമരില്  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥനാമ  ജില്ലാ 
ഩട്ടിേജാതി  ഴിേഷന ഒപീഷര്  താാരാക്കിമതപ.  കപ്രാജടപ ഄെെറാമ  25.00 
റക്ഷം രൂഩയും കുന്ദഭംഗറം  കറഫര്  കോണ്ട്രാടപ ടഷാലഷറ്റിക്കപ ടേട്ടിെം 
ഩണിയുന്നതിനപ ഭാത്രഭാമി  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  
 
കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്രാടപ ടഷാലഷറ്റി യുടെ ആതുഴടയയുളൃ പ്രഴര്ത്തനം, 

ഇ ടഷാലഷറ്റി മുകേന എത്ര കഩര്ക്കപ ടതാളില്  റബിുന്നു, ആകപ്ാളടത്ത സ്ഥിതി, 
ഩശ്ചാത്തറ ഷൗേയയം തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃപ  ഄഷിസ്റ്റെപ യജിസ്ട്രാര്/ഫന്ധടപ്ട്ട 
ഷസേയണ ഴകുപ്പ ഈകദയാഗസ്ഥടെ  രികപ്ാര്ട്ടപ ഷസിതം നല്ോ    ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു.  
ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്കാടഭന്നപ ഩഞ്ചാമത്തപ 

ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ. 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ 

2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  
 
2.4(4.20 )റ്റകവേയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 21.08.2020-ടറ േത്തം (യട്ണ്ണം)  
റ്റകവേയഭംഗറം  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ബയണഷഭിതിയുടെ  14.08.2020-ടറ  2(4) -ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഄനുഫന്ധ കയേേളും (SRG  668/20 – CC/738/20, SRG  669/20 

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

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

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

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

കഩയപ:-ര്ളനാെപ  ഄംഗനഴാെിക്കപ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യ്പ കപ്രാജക്ടുേളും  ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്ിടെ  ഷസാമം 
കൂെി ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമാണപ  കപ്രാജടപ താാരാക്കിമിരുന്നതപ. ഒകയാ ഄെണഴാെിും  
8,70,000/- രൂഩ ഴീതം  (അടേ 17,40,000/-രൂഩ ) ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്പ  
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രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു ലേഭാറും എന്നപ പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നുടഴെിലം ഩി.ഡഫീ. ഡിയ്ക്കാണപ  
ഴകുപ്പ തുേ ലേഭാരിമതപ. നിര്മ്മാണം ര്ര്ത്തിമാടമെിലം  ഴകുപ്ിടെ ഴിസിതം 
നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩി.ഡലീ.ഡി.യുടെ ലേഴവമുളൃ 
ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാറുന്നതിനപ നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ.  

 
തീരുഭാനം :- 1)കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  28.01.2020-ടറ  

തീരുഭാന പ്രോയം (േണ്ഡിേ 2.1 (3.15) ഴനിതാ വിപത 
ഴിേഷന ഴകുപ്പ  ഴിസിതം തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിനപ 
ലേഭാരി തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പ  എഞ്ചിനീമരിംഗപ 
ഴിബാഗടത്തടക്കാ്പ  നിര്മ്മാണം നെത്തണടഭന്നപ  
തീരുഭാനിചൃിരുന്നതാണപ എന്നപ കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. 
2)  ഇ തുേ ഩി.ഡലീ.ഡി.മില്  നിന്നപ തിയിടേ ഴാങ്ങി  
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാരാ    അഴവയഭാമ നെഩെി 
ഷവീേയിക്കാ   ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്പ ഡമരടടര 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. ആതു ഷംഫന്ധിചൃപ പമല്  
ഴകുപ്ിനപ നല്േിമിടുണ്ട്ന്നും ധനഴകുപ്ിടെ ഩയിഗണനമി 
റാടണന്നും ഴനിതാ വിപതഴിേഷന ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ. 
ആകത ഴിശമം ഭറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലം  
ഈട്ന്നും മു   കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം 
തുേ ഄതതു തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിനു ലേഭാരാനുളൃ 
നെഩെി തവയിതടപ്ഞ്ഞൃത്തണടഭന്നും അഴവയഭാമ തുെര്  
നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്നും ഡമരടകരാെപ നിര്കേവിചൄ. 
ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ആതപ ഷംഫന്ധിചൃപ 
ഴിവദാംവങ്ങ്  നല്േണം.   

 
 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ 
2)ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്പ ഡമരടര്  

2.4 (4.30) ടഩാന്മു്ം രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 03.09.2020-ടറ േത്തം ടഩന്മു്ം രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തപ  ഄഷി.ടഷക്രട്ടരിയുടെ  26.05.2020-ടറ 4141/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം   

(SRG  686/20 – CC/711/20) 
കപ്രാ.നം. 151/21 ഄെെല്  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  ഷവോയയ ഴയക്തിയുടെ  ഴാെേ ടേട്ടിെത്തിറാണപ പ്രഴര്ത്തനം  
അയംബിക്കാ   ഈകേവിുന്നതപ. ഴാെേ 7000/- രൂഩ പ്രതിഭാഷം. ഇ ടേട്ടിെത്തില്  
മുരിേ്  കഴര്തിയിക്കല്, ഄഞ്ഞൃക്കല ഷജ്ജീേയിക്കല്  തുെങ്ങിമ  നിര്മ്മാണം 
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അഴവയഭാണപ. ഇ പ്രവൃത്തിേ്  ഩഞ്ചാമത്തപ പ്പ ഈഩകമാഗിചൃപ ടോാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപആതു ഩയികവാധിചൃപ  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടടര  ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമ പ്രോയം രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി 
 
രരികപ്ാര്ട്ടപ :-  കസാട്ടറിനപ ഄഞ്ഞൃക്കല ഷൗേയയം കുരഴാടണന്നും  ബക്ഷണം േളിുന്ന 

മുരിയും ഄഞ്ഞൃക്കലയും തമ്മില്  കഴര്തിയിചൃിട്ടിടല്ലന്നും  ഄരിമിചൃിടുണ്്പ.  
ഒവ ോറിടെ കുളി ഄഞ്ഞൃക്കലയ്ക്കഞ്ഞൃത്താണപ. ആതിനപ ൊെപ ആല്ല.  
ഭളടഴളൃം കസാട്ടറികറയ്ക്കപ ഴരുന്നു.  ഫാത്തപ റം ഄഞ്ഞൃക്കലയ്ക്കേ 
ത്താണപ. രോതിമ ടേട്ടിെഭാണപ. ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയം രുക്കിമാല്  
ഭിേചൃ കസാട്ടല്  അക്കാം. 

   തീരുഭാനം: - കുരഞ്ഞതപ 5 ഴര്ശകത്തടക്കെിലം ടേട്ടിെം ജനേീമ കസാട്ടറിടെ 
നെത്തിപ്ിനപ ഴാെേയ്ക്കപ നല്കുടഭന്നപ ഈരപ്പ നല്കുേമാടണെില്  
ഭാത്രം ഩഞ്ചാമത്തപ അഴവയടപ്ട്ട പ്രഴര്ത്തിേ്  
ടോാവന്നതാണപ. ഄല്ലാടമെില്  ഴാെേമിനത്തില്  ഇ േിറഴപ 
കുരവ ടോണം.  

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം) ഴകുപ്പ 

 
2.4(4.31) ഭെെ രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 03.09.2020-ടറ േത്തം ഭെെ കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഄഷി. എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമറുടെ  23.06.2020-ടറ A1-21/MKD /2018-  

ാാാം നമ്പര്  േത്തം ഄനുഫന്ധ കയേേളും    (SRG  688/20 – CC/728/19) 
ഭെെ രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ രോതിമ ഒപീഷപ ഭന്ദിയം ഩണിതപ ഈത് ാെനം  ടേയ്തപ 
േളിഞ്ഞു. ഒപീഷപ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിടെ  എസ്റ്റികഭറ്റില്  മുറ്റം ആെര്  കറാക്കപ 
ടേയ്യുന്നതിനുളൃ ടേറഴപ ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നില്ല. ഈത് ാെന ഷഭമത്തപ 
എസ്റ്റികഭകറ്റാ ഭറ്റപ ടെ്ര്  നെഩെിേകലാ കൂൊടത  മുറ്റം ആെര്  കറാക്കപ േട്ട ഈഩകമാഗിചൃപ  
വൃത്തിമാക്കി. ആതിടെ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  
ആതിടെ ഴാലകഴശ   DSR നിയക്കപ ഄനുഷയിചൃപ  1,56,608/- രൂഩമാടണന്നപ ഭെെ 
കലാക്കപ ഄഷിസ്റ്റെപ എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൃിരുന്നു. തകേവഷവമം ബയണ 
ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമടര   ആതപ     ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ  നല്ോ   
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തിമതനുഷയിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്േി. 
 
രികപ്ാര്ട്ടപ:- 2016-17-ല്  201/17, 209/17 എന്ന 2 കപ്രാജക്ടുേലില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി 

ഭെെ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടേട്ടിെം നിര്മ്മിചൄ. മുറ്റം ആെര്  കറാക്കപ 
ടേയ്യുന്നതിനുളൃ തുേയുടെ ഄബാഴം മൂറം  ഇ ആനം 
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നില്ല. ഭള ഷഭമത്തപ ടേട്ടിെത്തിടെ മുറ്റത്തപ 
ടഴളൃം ടേടുണ്േയും  ടേലി നിരയുേയും  ടേയ്തതപ 
ളിഴാുന്നതിനാണപ ഇ പ്രവൃത്തി ടേയ്തതപ. ഈത് ാെന 
തീമതി നിശ്ചമിചൃതിനുകവശം ടഩടട്ടന്നപ പ്രവൃത്തി 
ര്ര്ത്തിമാകക്ക്ി ഴന്നു.  ഄതിനാറാണപ കപ്രാജടപ ഷഭര്പ്ിചൃപ  
ഄംഗീോയം കനൊ   േളിമാത്തതപ എന്നപ ഄഷിസ്റ്റെപ 
എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമര്  രികപ്ാര്ട്ടപ ടേയ്തിടുണ്്പ. DSR 2016 
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നിയക്കപ പ്രോയം  1,56,608/-രൂഩമാണപ  ഴാറീകഴശ   തുേ 
(contractors profit  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃന്നില്ല).  ഇ ഴിശമം ഷംഫന്ധിചൃപ  
ഴിജിറ ഷപ ഄെക്കം  കഭല്  ഒപീസേലില്  ഩയാതിയു്പ. 
20.07.2019-ടറ  ഩഞ്ചാമത്തപ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  
പ്രവൃത്തിയുടെ മൂറയം  നിര്ണ്ണമിചൃപ  തുേ ഄനുഴദിുന്നതിനും  
ഷര്ക്കായില്  നിന്നും ഄനുഭതി കനഞ്ഞൃന്നതിനും  തീരുഭാനം 
എഞ്ഞൃത്തിടുണ്്പ. കപ്രാജടിനപ ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ  
ഄംഗീോയം കനൊടതയും  ടെ്ര്  നെഩെിേ്  ര്ര്ത്തീേയിചൃപ  
എരിടഭെില്  ഏര്ടപ്ൊടതയും  അണപ നിര്മ്മാണം 
നെത്തിമതപ. 

 
തീരുഭാനം :- തല്ക്കാറം ഄനുഭതി നല്കേ്തിടല്ലന്നപ തീരുഭാനിചൄ.  

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ 

 
2.4(4.38 ) ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടകരറ്റപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടറുടെ 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   
ോറതാഭഷമു്ാകുന്നു എന്ന ഴിശമം  12.08.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  േര്ചൃ ടേുവെന.   തുെര്ന്നപ CPRCS കഩാര്ട്ടറില്  നിന്നപ റാഩപ കൊഩപ 
റബയഭാുന്നതിനപ  രു ഭാഷത്തിറധിേം  ോറതാഭഷമു്ാമാല്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ് ക്കപ ടെ്ര്/ആ-ടെ്ര്  മുകേന ഴാങ്ങാ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. 
 എന്നാല്  ആകപ്ാഴം  KELTRON-ല്  നിന്നപ  റാഩപ കൊഩപ റബിക്കാ   
ോറതാഭഷമു്ാകുന്നുടഴന്നും  ആതിനേം 599 രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്  അടേ 18.16 
കോെി രൂഩ  മു കൂരാമി  ഄെചൃിട്ടപ ോത്ത നില്ുേമാടണന്നും  ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഡമരടര്  ഄരിമിചൃിയിുന്നു. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഐ.റ്റി ഭിശ   മുകേന  നല്േിമ 
തുേ  തിയിടേ രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്ക്കപ  നല്േണടഭന്നും ടെ്ര്/ ആ- ടെ്ര്  
ഴളികമാ  GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകേനകമാ   കരറ്റപ േവാട്ടപ  ടേയ്യുന്നഴയില്  നിന്നും ഐ.െി.  
ഭിശ   ഡമരടര്  പതഩാര്വ ടേയ്ത ടസ്പഷിപികക്കശ   ഈളൃ  റാഩപ കൊഩപ 
ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :- (A) 23.09.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഩറ പ്രാഴവയം 

അഴവയടപ്ട്ടിടുണ്ം CPRCS മുകേന റാഩപ കൊഩപ റബിക്കാ   
ോറതാഭഷമു്ാകുന്നു എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇ 
ഷാസേയയത്തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  CPRCSല്  
കഩാര്ട്ടല്  മുകേനകമാ ടെ്ര്/ആ-ടെ്ര്  ഴളികമാ GEM കഩാര്ട്ടല്  
മുകേനകമാ  റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. എന്നാല്  
ഐ.െി ഭിശ   ഡമരടര്  പതഩാര്വ ടേയ്ത പ്രോയമുളൃ (21.01.2020-
ടറ DA1/363/ 2019/തഷവബഴ നമ്പര്  ഷര്ുറര്) ടസ്പഷിപികക്കശ   
പ്രോയമുളൃ  റാഩപ കൊഩപ അേണടഭന്നപ നിര്കേവിുന്നു. ഴിറ ഇ 
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ഷര്ുറരില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കികറാ ഄതില്  കുരകഴാ അേണടഭന്നപ 
നിര്കേവിുന്നു. 
       ഐ.െി. ഭിശനില്  ആതിനേം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄെചൃ 
തുേ, തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  അഴവയടപ്ഞ്ഞൃന്ന മുരയ്ക്കപ തിയിടേ 
നല്കേ്താണപ എന്നപ 23.09.20 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. എന്നാല്  റബിചൃ ഒര്ഡര്  ഄനുഷയിചൃപ 
ോറതാഭഷം കൂൊടത റാഩപ കൊഩപ നല്േി 
ടോ്ിയിുേമാടണന്നും 8-10.20 ടറ രികപ്ാര്ട്ടപ പ്രോയം അടേ 
9520 റാഩപ കൊഩപ ഒര്ഡര്  ടഩെിംഗപ ഈ്ാമിരുന്നടതന്നും ഄതില്  
8026 റാഩപ കൊഩപ ഴിതയണം ടേുവെനടഴന്നും കവശിുന്നഴ കടാഫര്  
31-നേം ഴിതയണം ടേയ്യുടഭന്നും ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരടര്  ഄരിമിചൄ. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  ആതിനേം ഐ.റ്റി.ഭിശനികറക്കപ ഄെചൃ തുേ 
തിയിടേ നല്കേ്തിടല്ലന്നപ തീരുഭാനിചൄ.  
    എന്നാല്  റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങുന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ മുേലില്  
േണ്ഡിേ (A) ല്  ഩരയുന്ന നെഩെി ക്രഭം തുെയാവന്നതാണപ.  

 
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ 

2.4(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 കോംപ്ലക്സപ നിര്മ്മിുന്നതിനപ 
KURDFCമില്  നിന്നും 2002-ല്  ഴായ്പ എഞ്ഞൃത്തിരുന്നു. ആതിടെ കുെിശ്ശിേ 
റ്റത്തഴണമാമി  25.00 റക്ഷം രൂഩ ഄെചൄടോ്പ തീര്ക്കാ   ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴാമിടുണ്്പ.  ആപ്രോയം ഴായ്പാ കുെിശ്ശിേ  തീര്പ്ാുന്നതിനപ  ഭറ്റപ നിമഭ 
തെസ്സങ്ങ്  ആല്ല എന്നപ KURDFC ഭാകനജിംഗപ ഡമരടര്  ഈരപ്പു ഴരുകത്ത് 
താടണന്ന ഴയഴസ്ഥയ്ക്കപ ഴികധമഭാമാണപ 19.04.2020-ടറ  763/2020/തഷവബഴ നമ്പര്  
ഈത്തയഴപ പ്രോയം  ഄനുഭതി നല്േിമിയിുന്നതപ.  തനതപ പ്പ കുരഴാമതിനാല്  
ഇ തുേ  2020-21-ടറ  ഴിേഷന പ്പ ഈഩകമാഗിചൃപ  നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. തനതു പ്പ ഈഩകമാഗിക്കണം. 
 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ 
2)നഗയോയയ ഡമരടര്  

 
2.4(4.49) ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡപ ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം 

ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ 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  (േണ്ഡിേ 3.8) 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷിടറ  ടെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്കപ  ഭറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ചുഭതറ നല്കേ്തിടല്ലന്നും ളിചൄകൂൊ   ഩറ്റാത്ത  സ്ഥറങ്ങലില്  
ജില്ലാഩഞ്ചാമത്തിടെ ഄധിേ ചുഭതറ ഭാത്രം നല്ോവന്നതാടണന്നും 



21 
 

തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. എന്നാല്  ആകപ്ാഴം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷിലളൃ  ഐ.ടേ.എം 
ടെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്കപ ഭറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ചുഭതറ കൂെി  
നല്േിമിടുണ്്പ. ആതപ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷിടറ  പ്രഴര്ത്തനങ്ങടല 
ഫാധിുന്നു്പ. ഄതിനാല്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷികറയ്ക്കപ ഭാത്രഭാമി രു 
ടെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റെിനു ചുഭതറ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :- ടെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റു കഭാരുടെ കുരവമൂറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ 

ഒപീഷിനു ഭാത്രഭാമി രു ടെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റെിടന 
നിമഭിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ട്ന്നപ ഐ.ടേ.എം. പ്രതിനിധി 
കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. ഇ ഷാസേയയത്തില്  നിറഴിടറ സ്ഥിതി 
തല്ക്കാറം തുെയാ   നിര്കേവിുന്നു. ഇ ഴിശമം ന്നുകൂെി 
ഩയികവാധിക്കാ   തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  
ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ 
3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്  

 

3.1 (1) മു ഴര്ശങ്ങലിടറ ഄകഩക്ഷിചൃപ ഭിേചൃ ഩദ്ധ്തിടേറഴാണപ ഇ 
ഴര്ശമുളൃടതന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഴിേഷനപ്പ ടഩാതുഴിബാഗത്തില്  
45.42 വതഭാനഭാണപ ഩദ്ധ്തി ടേറഴപ. എന്നാല്  പ്രകതയേ  െേഩദ്ധ്തിമില്  
36.46 വതഭാനവം ഩട്ടിേഴര്ഗ  ഈഩഩദ്ധ്തിമില്  36.48 വതഭാനവം അണപ. ആതു 
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ഗൗയഴഭാമി ോണണം. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  
എഷപ.ഷി.ഩി, റ്റി.എഷപ.ഩി കപ്രാജക്ടുേ്  പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടോാനും 
അഴവയഭാമ ആെടഩെല്  നെത്തി കുരഴപ ഩയിസയിക്കാനും ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്, 
നഗയോയയ ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ 
േീപപ  എഞ്ചിനീമര്  എന്നിഴടയ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. എഷപ.ഷി.ഩി/റ്റി.എഷപ.ഩി മില്  
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്  എത്ര? (ടഩാതു നിര്മ്മാണം) ഄഴമില്  പീഷിഫിറിറ്റി / 
കഷാശയല്  ഭാപ്പ റബിക്കാത്തതപ എത്ര? ഇ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഷാകെതിോനുഭതി, 
ടെ്ര്, പ്രവൃത്തിേളുടെ ആകപ്ാളടത്ത സ്ഥിതി എന്നിഴ തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ 
േീപപ എഞ്ചിനീമര്  ഄഴകറാേനം ടേകാ്താണപ. ഄതിടെ ആനം തിയിചൃ 
ഴിവദാംവം ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േീപപ എഞ്ചിനീമര്  നല്േണം.  

കൂൊത ലറപപ ബഴനഩദ്ധ്തി പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടോണം. 
ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴകുപ്പുേ്  ലറപപ ബഴനഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റിഴകുള്ന്ന തുേ 
കൃതയഭാമി ടേറഴളിക്കടപ്ഞ്ഞൃന്നില്ല. ആതപ ഄെിമന്തിയഭാമി ഩയിസയിക്കണം. 
തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരി ആതു പ്രകതയേഭാമി ശ്രദ്ധ്ിചൃപ 
അഴവയഭാമ നെഩെി ഷവീേയിക്കണം. 

ഴയക്തിഗത കപ്രാജക്ടുേലില്  ഗുണകബാക്തൃറിസ്റ്റപ നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥനു 
ലേഭാരികമാ, റാഩപ കൊഩപ ഄെക്കം ഴിഴിധ ഈഩേയണങ്ങ്  നല്കുന്നതിടെ 
നെഩെിക്രഭത്തിടറ രോകയാഗതി, ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തില്  രോരേില്  നില്ുന്ന 
ഴകുപ്പുേ്  ഏടതാടക്ക? തുെങ്ങിമഴ ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടര് , നഗയോയയ 
ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴര്  ഄഴകറാേനം ടോണം. 
ഷംസ്ഥാനതറത്തില്  തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരി ആതപ 
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പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടോണം. ആതിടെയും ഴിവദാംവങ്ങ്  
ഴകുപ്പുകഭധാഴിേ്  ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം.  

നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ/ഡി.ഫി/എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരടര്  

4)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5)ലറപപ േീപപ എക്സിേീട്ടീഴപ ഒപീഷര്  
6)തകേവഷവമബയണ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  

 
3.2 ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 2019-20 ടറ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഫില്  ഭാറുന്നതിനപ 
ഫില്  ഡിസ്ക്കൗ്ിംഗപ ഷിസ്റ്റം ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃത്തിടുണ്്പ. ഫില്  ഡിസ്ക്കൗ്ിംഗപ ഷിസ്റ്റം  
ഈഩകമാഗിചൃപ ഫാങ്കുലില്  നിന്നു ഭാരിമ തുേ ആതിനേം ഄതതു ഫാങ്കുേ്ക്കപ   
ധനഴകുപ്പ നല്േിമിടുണ്്പ. എന്നാല്  ആങ്ങടന ഭാരിമ തുേ ഭിക്ക 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ധനഴകുപ്പ നിര്കേവപ്രോയം ക്രഭടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിട്ടില്ല. ഇ 
പ്രക്രിമ ര്ര്ത്തിമാുന്നതിനപ ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗനിര്കേവം 28.05.2020 ടറ 

G.O(P)68/2020/ധന–ാാാം നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയം ധനഴകുപ്പു 
രോരടപ്ഞ്ഞൃഴിചൃിടുണ്്പ. ആതനുഷയിചൃപ എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ഷടസ്പ ഷപ  
ടസഡികറക്കപ ബുക്കപ ഄഡ്ജസ്റ്റപടഭെപ ടേകാ്താണപ. ആതു ടഴര്േവറാമി ടേയ്യുന്ന 
രു നെഩെി ക്രഭം അണപ. ആതുഴളി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഫഡ്ജറപ 
ഴിസിതത്തില്  കുരവ ഴരുന്നതല്ല. എന്നാല്  ഇ പ്രക്രിമ ര്ര്ത്തിമാുേ എന്നതപ  
ധനഭാകനജപ ടഭെില്  ഄനിഴായയഭാണപ. ഄതിനാല്  ഇ പ്രക്രിമ ടുണ്ം ോറതാഭഷം 
കൂൊടത ര്ര്ത്തിമാുേ എന്നതപ ഄതതു നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ 
ഴയക്തിഩയഭാമ ചുഭതറമാണപ. ആതിനു കഴ് നിര്കേവം തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ 
േീപപ എഞ്ചിനീമര്, ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്, നഗയോയയ ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണര്  എന്നിഴര്  താകള തറത്തികറക്കപ നല്കേ്തും ഄഴകറാേനം 
ടേകാ്തുഭാണപ. കൂൊടത ഷടസ്പ ഷപ ടസഡികറക്കപ ബുക്കപ ഄഡ്ജസ്റ്റപടഭെപ 
ടേയ്യുന്നതിനപ ഄധിേ തുേ അഴവയമു്പ എെില്  ഄതിടെ ഴിവദാംവം ഒകയാ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും കവേയിചൃപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്/നഗയോയയ 
ഡമരടര്/ രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴര്  ധനഴകുപ്ിനു നല്േണം. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയപ, ജില്ല, ഄധിേഭാമി അഴവയമുളൃ തുേ ആനം 
തീയിചൃപ എന്നിഴമെക്കമുളൃ ഴിഴയങ്ങലാണപ നല്കേ്തപ. ആതിടെ സ്റ്റാറ്റഷപ രികപ്ാര്ട്ടപ  
ധനഴകുപ്ിനപ നല്േണം. ഴിവദാംവങ്ങ്  ഄഞ്ഞൃത്ത കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
രികപ്ാര്ട്ടപ ടോണം.  

 നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ(എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരടര്  

4)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5)തകേവഷവമബയണ ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  

6)ധനഴകുപ്പ 
3.3 റക്ഷം ഴീെപ   ഩദ്ധ്തിമില്  നിര്മ്മിചൃ റ്റഴീഞ്ഞൃേ്  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  
ആയട്ട  ഴീഞ്ഞൃേലാക്കിമിടുണ്്പ.  ലറപപ ഭിശ   ഴന്നതിനുകവശം  ആങ്ങടന ആയട്ട ഴീഞ്ഞൃേ്  
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റ്റ ഴീൊുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുേ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതികമാടെമാണപ നെപ്ാുന്നതപ.  ഩറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആകത അഴവയം  ഈന്നമിുന്നു്പ. 

ഇ ഷാസേയയത്തില്  ലറപപ ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കപ  ഴിേഷന പ്ിടെ (CFC 
ളിഴാക്കി) കുരഞ്ഞതപ 20 വതഭാനം  തുേ ഭാറ്റി ഴചൃlതിനു കവശം  ഄധിേ തുേ 
ഴേമിരുത്തി  റക്ഷം ഴീെപ  ബഴന ഩദ്ധ്തിമിടറ  ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത  ആയട്ട ഴീഞ്ഞൃേ്  
റ്റ ഴീൊുന്നതിനപ എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩന ങ്ങ്ും ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
3.4 ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ  കസ്കാലര്ശിപ്പ, ഫത്ത,  റ്റി.എ, ഭറ ഷസാമം  ഴര്ശം 
മുഴഴ   നല്കുന്നതിനപ രാഭഩഞ്ചാമത്തേ്  ബുദ്ധ്ിമുട്ടനുബഴിുന്നു്പ. ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തം കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തം ആതിനാമി ഴിസിതം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കണടഭന്നപ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃിരുന്നുടഴെിലം ഭതിമാമ തുേ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  ലേഭാറുന്നില്ല.  ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ  നല്കേ് എല്ലാ 
ധനഷസാമവം  മുെക്കം കൂൊടത നല്ോ   രാഭഩഞ്ചാമത്തേളും നഗയഷബേളും  
േര്മ്മ ഩദ്ധ്തി താാരാകക്ക്താണപ. നഗയഷബ ഷവന്തഭാമി ഭതിമാമ തുേ  
ഴേമിരുത്തണം. ഒകയാ രാഭഩഞ്ചാമത്തം  കലാക്കപ, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേ്  
ഴേമിരുകത്ത് ഴിസിതം എത്രടമന്നപ േണക്കാക്കി ഴിഴയം മുേ്ത്തട്ടികറയ്ക്കപ 
നല്േണം.  ആതനുഷയിചൃപ കലാക്കപ/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ തുേ ഴേമിരുത്തി 
കപ്രാജക്ടുേ്  താാരാക്കി ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ നല്കേ് കസ്കാലര്ശിപ്പ, 
ഫത്ത, റ്റി.എ, ഭറ ധനഷസാമം തുെങ്ങിമഴ മുെക്കം കൂൊടത നല്കുന്നതിനപ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേടല ഷസാമിക്കണം. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
3.5 ഷംസ്ഥാന ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩൊലിത്തകത്താടെ 
ഴജ്രജൂഫിറി ടപകറാശിപ്പ ഩയിഩാെി ഷംസ്ഥാനത്താടേ നെപ്ാക്കി ഴരുന്നു. 
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പ നല്കുന്ന ധനഷസാമകത്താടൊപ്ം ഫന്ധടപ്ട്ട 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  5000/- രൂഩ ഴീതം പ്രതിഭാഷം രു േറാോയനപ 
നല്േണടഭന്നാണപ ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവം. ടോഴിഡപ-19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  
േളിഞ്ഞ ഭാര്ചൃിനുകവശം േറാഩയിവീറന സ്സാകേ്  ഒണ്ലറനാമാണപ 
നെുന്നതപ. ഒണ്ലറ   സ്സാസ്സപ അമതിനാല്  േിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഄഴരുടെ ഴിസിതം നല്കുന്നില്ല എന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഒണ്ലറനാമിട്ടാണപ 
സ്സാസ്സപ നെുന്നടതെിലം ഫന്ധടപ്ട്ട തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഄഴരുടെ ഴിസിതം 
േറാോയമേലാര്ക്കപ മുെക്കം കൂൊടത നല്കേ്താണപ. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

3.6 ടോഴിഡപ – 19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ താടള ഩരയുന്ന സ്പടീകീേയണം നല്കുന്നു. 

1) ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃക്കല്  

29.04.2020 ടറ നം. 794/2020/തഷവബഴ, 04.08.20-ടറ നം.1450/2020/തഷവബഴ 

എന്നീ ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവേലില്  ഩരഞ്ഞിയിുന്ന നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൃപ 

ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃക്കാവന്നതാണപ. നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ 

ോറാഴധി തീരുേമാണപ. ഗുണകബാക്താക്കടല ഏടതെിലം തകേവബയണ 
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സ്ഥാഩനം ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃത്തിട്ടില്ലാടമെില്  രോതിമ ബയണഷഭിതി ചുഭതറകമറ 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഈത്തയവ പ്രോയം ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃുംഴടയ 

2019-20 ടറ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിലളൃ ബിന്നകവശിക്കാര്ക്കപ ഇ 

ഴര്ശകത്തുഭാത്രം ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

2) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രോയം ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃക്കടപ്ട്ട ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തിടറ 

ഗുണകബാക്താക്ക് ക്കപ സ്കൂലില്  കഩാകുന്നില്ലാടമെിലം റ്റി.എ ളിഴാക്കി (സ്കൂ്  

തുരന്നിട്ടില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്) ഫത്ത, കസ്കാലര്ശിപ്പ ഄെക്കം ഭാര്ഗകയേ 

പ്രോയമുളൃ ഭറ്റപ ധനഷസാമങ്ങ്  നല്ോവന്നതാണപ. സ്കൂ്  തുരുന്ന മുരയ്ക്കപ 

റ്റി.എയും നല്ോവന്നതാണപ.  

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

3.7 നഴംഫര്  11 –നപ നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ ോറാഴധി തീരുേമാണപ. 
ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃപ്പ ടഩരുഭാറ്റേട്ടം ഩാറിചൃപ ഴിേഷന കക്ഷഭപ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  സഗഭഭാമി 
മുകന്നാടുണ് ടോണ്ടുകഩാോ   ഄതതപ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ടഷക്രട്ടരിഭാര്  
പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ടോഴിഡപ 19ടെ പ്രതികയാധ ഩയിയക്ഷ പ്രഴര്ത്തനത്തില്  രു 
ോയണഴവാലം ഴീചയിേ്  ഷംബഴിക്കരുതപ. ആതിനപ ഏറ്റവം മുന്തിമ ഩയിഗണന 
നല്ോ   ടഷക്രട്ടരിയും ഫന്ധടപ്ട്ട ഈകദയാഗസ്ഥരും ജാരത ോണിക്കണം. 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്, നഗയോയയ ഡമരടര്  ആതപ പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം 
ടോണം.  

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  

3)നഗയോയയ ഡമരടര്  

4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ഭാകഴറിക്കയ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  29.09.2020-ടറ േത്തം കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ  12.08.2020-ടറ കമാഗത്തിടെ  ഭിനിട്സം ഄനുഫന്ധ കയേേളും  (SRG 
797/20/ - CC/891/20, SRG 796/20 - CC/890/20) ( യണ്ടു േത്തേ് ) 
 

(i)  കപ്രാ.നം. 135/21    ഄെെല്  26,46,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ - ജനരല്  25,79,800 

    തനതപ പ്പ - 66,200) 
കഩയപ- കലാക്കപ ഩയിധിമിടറ  ഴിഴിധ ഡിഴിശനുേലില്  ഭിനി ഭാസ്രരപ ലററ്റപ 

സ്ഥാഩിക്കല്  
 

(ii) കപ്രാ.നം. 56/21                        ഄെെല്  45,50,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ SCP) 

കഩയപ- ഩട്ടിേജാതി കോലനിേലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റപ ലററ്റപ സ്ഥാഩിക്കല്  
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മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  യണ്ടു കപ്രാജക്ടുേളും നെപ്ാക്കാ   ഄനുഭതിക്കാമി 12.08.2020-ടറ 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്കപ ഴന്നിരുന്നു. „ നിറാഴപ‟ ഩയിഩാെിയുടെ 
ബാഗഭാമി  ടതരുവഴിലുേ്   എല്.ആ.ഡി. ലററേ്  അുന്നതിനപ ഩദ്ധ്തി 
ഷര്ക്കാര്  അഴിഷ്ക്കയിചൃിടുണ്്പ എന്നതു കൂെി ഩയിഗണിചൃപ ഄതതപ രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തേളുഭാമി േര്ചൃ ടേയ്തപ രികപ്ാര്ട്ടപ ഷസിതം നല്ോ   കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃിരുന്നു.  
കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിനു േീളിടറ 5 രാഭഩഞ്ചാമത്തേലില്  ഭാകഴറിക്കയ 

ടതകക്കക്കയ, ടേട്ടിുലങ്ങയ, തളക്കയ എന്നീ രാഭ ഩഞ്ചാമത്തേ്  ഭിനി 
ഭാസ്റ്റിനു്ാകുന്ന  ഄറ്റകുറ്റപ്ണിയും  ലഴദീതി ോര്ജം  ഴസിചൄടോളൃാടഭന്നപ  
ഄരിമിചൃിടുണ്്പ. ടേന്നിത്തറ തൃടപ്രുന്തുര ഩഞ്ചാമത്തിനപ എതിര്പ്ിടല്ലന്നപ  
ഄരിമിചൃിടുണ്്പ.  ഭാന്നാര്  രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ തീരുഭാനഭരിമിചൃിട്ടില്ല. ആതിനപ ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം- ഭിനിഭാസ്റ്റിനു്ാകുന്ന ഄറ്റകുറ്റപ്ണിയും ലഴദീതി ോര്ജം   

ബാഴിമില്  നല്ോടഭന്നപ എരിടഭെപ ഴകുള്ന്ന രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തേലില്  ഭാത്രം ഭിനി ഭാസ്റ്റപ സ്ഥാഩിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

4.2 ടഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ഴാര്ഡപ 8 ഄമല്്കൂടട്ടം  ഷാംസ്കായിേ ഷം െന 
14.09.2020-ടറ DA1/355/2016  തഷവബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഡമരടറുടെ 29.09.2016-ടറ  J4 - 22186/2018-ടറ േത്തം  (SRG -756/20, LSGD - 
DA1/355/2016 - LSGD/20) 
ടഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  8-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഄമല്്കൂടട്ടം  ഷാംസ്കായിേ 
ഷം െന  തയിവാമി േിെുന്ന ഩാെകവേയങ്ങലില്  േയിമ്പു കൃശി  നെത്താ   
ഈകേവിുന്നു. ടഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  100 ഏക്കരില്    കൃശി ടോാനാണപ 
റക്ഷയം. ആതിനാമി ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ 
 
തീരുഭാനം:- 1) 14.02.2018 ടറ 22/2018/തഷവബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം  

േയിമ്പു കൃശിക്കപ  രു ടസടരിനപ ഩയഭാഴധി  7000/- രൂഩ 
ടേറുേിെ നാഭഭാത്ര േര്ശേര്ക്കപ  നല്ോ   
ഄനുഭതിയുളൃടതന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  

2) േയിമ്പുകൃശിക്കപ കപ്രാജടപ ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കകണാ എന്നപ 
തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃകക്ക്തപ ഫന്ധടപ്ട്ട തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലാണപ. േത്തില്  ഩരയുന്ന ഷാംസ്കായിേ 
ഷം െന മുകേനകമാ ഭറ ഷം ങ്ങ്മുകേനകമാ 
േയിമ്പുകൃശി ടേയ്യുന്നതിനപ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
കപ്രാജക്ടു താാരാുകമ്പാ്  ഄതതപ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  അഴവയടപ്ഞ്ഞൃന്ന മുരയ്ക്കപ ഄനുഭതി 
പ്രകതയേം ഩയിഗണിുന്നതാണപ. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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4.3 കോളികക്കാെപ കോര്പ്കരശ   
കോളികക്കാെപ കോര്പ്കരശ    കഭമറുടെ  22.09.2020-ടറ  P1/90721/19(3) -ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഄനുഫന്ധ കയേേളും   (SRG - 825/20 )  
കോളികക്കാെപ കോര്പ്കരശടെ  േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത  31.03.2020 ഴടയയുളൃ  
ഴിേഷന പ്ിടെ ടേറഴപ  65.05 കോെി രൂഩമാണപ. (50.3 വതഭാനം) 
ടഭമിെന ഷപ രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്  82.93 കോെി രൂഩ.(48.59 വതഭാനം) 
എന്നാല്  ഴിേഷന പണ്ടും ടഭമിെന ഷപ രാന്റു കം കൂെി കേര്ത്താല്  72.84 കോെി 
രൂഩയുടെ  ടഩെിംഗപ ഫില്  ഈ്ാമിരുന്നു.  സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേ്  കൂെി 
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി ഄന്തിഭ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിക്കപ 16.09.2020-നപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
ഄംഗീോയം  റബിചൄ.  കപ്രാജക്ടുേ്  എല്ലാം ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തന്നതിനപ ഄധിേഭാമി 22.46 
കോെി രൂഩയുടെ  തനതപ പ്പ ഈഩകമാഗിചൃാണപ  ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കിമതപ.  
ആത്രയും രൂഩ തനതപ പ്ിനത്തില്  േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃതിനാല്   ഇ തുേ 
ളിഴാക്കി  ഩദ്ധ്തി കബദഗതി ടേയ്തപ   ഇ ഴര്ശം എഞ്ഞൃത്ത കപ്രാജക്ടുേ്  ഫഹു ഴര്ശ 

കപ്രാജടാക്കാകനാ ഄനുഴദനീമഭാമതികനക്കാ്  ഄധിേ തുേ  „സകറേ‟കഷാഫ്ടപ 
ടഴമരില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താകനാ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം  :- കോര്പ്കരശടെ പ്രശ്നം ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃപ 
അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതിനപ എഷപ.അര്  
.ജികമയും ഐ.ടേ.എം. കനയും ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 
 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി/എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

2)േണ്ഴീനര് , എഷപ.അര്.ജി 

3)എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര് , ഐ.ടേ.എം 

 

4.4 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഴനിത വിപത ഴിേഷന ഒപീഷപ 
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഒപീഷറുടെ 23.09.2020-ടറ 
DWCDO/TVM/E-1662/20-ാം നമ്പര്  േത്തം  തിരുഴനന്തരോയം  ICDS 
സൂപ്ര്ലഴകഷസന്ടെ  16.09.2020-ടറ  േത്തം  എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ 
ഒപീഷറുടെ  07.10.20-ടറ േത്തം (2 എണ്ണം) (SRG 726/20 , 828/20  CC /986/20) 
 
ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്കപ നല്കുന്ന  ധനഷസാമം  ടോഴിഡപ 19-ടെ 
ഩശ്ചാത്തറത്തില്  നല്കുന്നതിനപ  തെസ്സം കനയിഞ്ഞൃന്നു. ഇ ഷാസേയയത്തില്  
താടളപ്രയുന്നഴമില്  സ്പടീകീേയണം  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
(i) സ്കൂ്  ഄെഞ്ഞു േിെുന്നതിനാല്  സ്കൂലില്   കഩാകുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ 
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ ഷസാമം  നല്ോ   കഭറധിോയിേളുടെ ഷാക്ഷയഩത്രം  
േിട്ടാ    ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്പ. 

(ii) ബിന്നകവശി  രാഭഷബ കൂൊ    ഷാധിുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ഗുണകബാക്താക്കടല  
ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃക്കാ   ഷാധിുന്നില്ല. 

(iii) സ്കൂ  ് പ്രഴര്ത്തിു ന്നില്ലാത്തതിനാല്   സ്കൂലില്  ടഩായ്ക്ടക്കാ് ിയിു ന്ന കുട്ടിേ്ക്കപ 
നല്േിമിരുന്ന  ധനഷസാമം നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. 
 
തീരുഭാനം : ടഩാതുഴിശമം േണ്ഡിേ 3.6 ഫാധേഭാണപ. 
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- 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
  

4.5 േിരക്കെഴപ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 17.09.2020, 22.09.2020-ടറ േത്തേളും 
(2എണ്ണം) 04.08.2020-ടറ 1(6) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG/750/20- 
CC/819/20). 
(i)കപ്രാജടപ നം. 202/21              ഄെെല്  5,00,000/ രൂഩ 

(എഷപ.ഷി.ഩി) 

കഩയപ – ഴകമാജനങ്ങ്ക്കപ  ോരു േകഷയ നല്േല്  (SC) 
(i)കപ്രാജടപ നം. 199/21              ഄെെല്  50,000/ രൂഩ 

(റ്റി.എഷപ.ഩി) 

കഩയപ – ഴകമാജനങ്ങ്ക്കപ  ോരു േകഷയ നല്േല്  (ST) 
 ഴകമാജനങ്ങ്ക്കപ  ോരു േകഷയ  നല്കുന്നതിനുളൃ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ടു  
കപ്രാജക്ടുേ്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ഈകേവിചൃിരുന്നുടഴെിലം ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. ആതിനപ പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

     

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
 

4.6 ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബ 
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 11.09.2020-ടറ േത്തപ   (SRG 721/20- CC/ 
801/20). 
കപ്രാജടപ നം. 176/21     ഄെെല്  4,80,000/- രൂഩ 

                                   (ഴിേഷന പ്പ - ജനരല് ) 

കഩയപ – ഭാകഴറിക്കയ  നഗയ ഷബ ഴിേഷന കയേ താാരാക്കല്  
ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബയുടെ  നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ  ോറമലഴിടറ  
ഴിേഷന കക്ഷഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കഡാേീടഭെപ  ടേയ്യുന്നതിനുളൃ  ടേറഴികറയ്ക്കപ  
തനതപ പ്പ  റബയഭല്ല. ഄതിനാല്  ഴിേഷന പ്പ ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 
തീരുഭാനം :- ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയമുളൃ 2.50 റക്ഷം രൂഩ 

തനതുപ്ിനത്തില്  േട്ത്താ   മുനിഷിപ്ാറിറ്റിക്കപ 
േളിമില്ല എന്നപ നഗയഷബ ചൂ്ിക്കാട്ടിമതപ ഩയികവാധിചൃപ 
രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരടടര 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിും.  

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 
                                 2)നഗയോയയഡമരടര്  
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4.7 ടനഞ്ഞൃമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 

ടോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 17.09.2020-ടറ േത്തപ (SRG   736/20 – 
CC/768/20) 
 
കപ്രാ.നം.235/21 ഄെെല്   1,06,89,679/- രൂഩ 

കലാക്കപ  ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം  -30,00,000/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം  - 20,00,000/- രൂഩ 
ഴിേഷന പ്പ  CFC Tied Grant - 56,89,679 രൂഩ) 

കഩയപ:-അധുനിേ ഄരവവാറകുള്ം  ഭറ്റപ അഴവയങ്ങ്ുഭാമി  വഭി ഴാങ്ങല്  
ഩഞ്ചാമത്തില്  രു അധുനിേ ഄരവവാറയും  ട്രീറ്റപടഭെപ പ്ലാന്റു കം സ്ഥാഩിക്കാ   
ഈകേവിുന്നു. ആതിടെ  അഴവയത്തിനാമി  3.25 ഏക്കര്  സ്ഥറം  േട്ത്തിമിടുണ്്പ.  
ആതു ഷംഫന്ധിചൃപ  േട്ടപ്രോയമുളൃ  ഭറ നെഩെി നെുന്നു. സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനപ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ  ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Grant  ഴിസിതഭാമി  56,89,679/- 
രൂഩ  ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ 
 
തീരുഭാനം :- 1) സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനു ഭാത്രഭാമി CFC ലെഡപ രാെപ 

ഴിസിതം ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി/അര്.ഷി)ഴകുപ്പ 
4.8 ടനഞ്ഞൃമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 

ടോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 17.9.2020 ടറ േത്തപ (SRG   735/20 – 
CC/766/20)  
കപ്രാ.നം. 40/21             ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant –) 
കഩയപ:- CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിടെ  ബാഗഭാമി  CC TV സ്ഥാഩിുന്നതിനപ  5.00 റക്ഷം 
രൂഩ  ഄെെല്   ഴേമിരുത്തി  ഩദ്ധ്തി താാരാക്കി  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്കപ 
ഷഭര്പ്ിചൃിരുന്നു. ഄനുഴാദം റബിും എന്നു േരുതി  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ഩദ്ധ്തി 
നെപ്ിറാുന്നതിനപ  ടെ്ര്  നെഩെി ര്ര്ത്തീേയിചൃപ  ഴര്ക്കപ ഒര്ഡര്   നല്േി  
പ്രവൃത്തി അയംബിുേയും ടേുവെന. എന്നാല്  കപ്രാജടിനപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  കപ്രാജടിനപ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 

 തീരുഭാനം :- 1) നെഩെിക്രഭങ്ങലിടറ ആത്തയം ഴീചയി ബാഴിമില്  
ളിഴാക്കണടഭന്നു നിര്കേവിുന്നു. പ്രകതയോനുഭതി 
നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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4.9 ഭാെപ്ളൃി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 08.10.2020-ടറ േത്തം  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 

ബയണഷഭിതിയുടെ  24.09.2020-ടറ 4(3)ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  (SRG   832/20 – 
CC/932/20) 
കപ്രാ.നം. 142/21                  ഄെെല് 10,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant) 
 
കഩയപ:- തൃടക്കാെിത്താനം സമര്  ടഷക്കെരി സ്കൂലിടെ  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം -  

തൃടക്കാെിത്താനം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
 
തൃടക്കാെിത്താനം  സമര്  ടഷക്കെരി സ്കൂ്  ടേട്ടിെത്തിനപ ഴിസിതം  ലേഭാരാനുളൃ  
കപ്രാജടപ 2019-20-ല്  ഏടറ്റഞ്ഞൃുേയും  ഇ ഴര്ശം സ്പില്ഒഴരാമി തുെരുേയും  
ടേയ്യുന്നു.  തുേ തൃടക്കാെിത്താനം  രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  ലേഭാരാനാണപ  
ഈകേവിുന്നതപ.  തൃടക്കാെിത്താനം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ആകത പ്രവൃത്തിക്കപ  കപ്രാജടപ 

ഴചൃിടുണ്്പ. ഄതിെ കഩയപ  “കുന്നുംരോരം ഗഴ.ലസസ്ക്കൂ്, എല്.ഩി. സ്കൂ്  ടഭഷപ സാ്  

ഄഞ്ഞൃക്കല നിര്മ്മാണം” എന്നാണപ. തൃടക്കാെിത്താനം  ഗഴ. സമര്  ടഷക്കെരി 
സ്കൂലികനാെനുഫന്ധിചൃപ   LPS, UPS ടസസ്ക്കൂ്  ഴിബാഗം  കയ കോമ്പൗ്ില്  
തടന്നമാണപ സ്ഥിതി  ടേയ്യുന്നതപ.കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തം രാഭഩഞ്ചാമത്തം  
താാരാക്കിമിയിുന്ന  കപ്രാജടില്  സ്കൂലിടെ കഩയില്  ഴയതയാഷമുട്െിലം  കയ 
പ്രവൃത്തിമാണപ. ഇ തുേ  രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ ലേഭാരാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജടാമതിനാല്   കപ്രാജടിടെ 
കഩയില്  ഭാറ്റം ഴരുത്താ   േളിമില്ല എന്നതിനാറാണപ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
ഄനുഭതി അഴവയടപ്ട്ടിയിുന്നതപ. 
 
തീരുഭാനം :- ആതപ യണ്ടും രു പ്രവൃത്തിമാണപ എന്നപ  തകേവഷവമം 

ബയണ ഴകുപ്പ  എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമറുടെ ഷാക്ഷയഩത്രം 
നല്കുന്ന മുരയ്ക്കപ  കപ്രാജടിടെ കഩയപ ഭാറ്റാ   അഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ടോാ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴപ 
ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി.   

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
2. എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര് , ഐ.ടേ.എം 

 
4.10 ബുധനൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  16.09.20-ടറ േത്തപ SRG   732/20 – 
CC/826/20) 
കപ്രാ.നം. 87/21                 ഄെെല്   50,000/- രൂഩ 

(തനതപ പ്പ) 
കഩയപ:- ഩഞ്ചാമത്തപ ഒപീഷികറയ്ക്കപ  റാഩപ കൊഩപ  ഴാങ്ങല്  
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ടോഴിഡപ 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഭീറ്റിംഗുേളും  ഭറം    ഒണ്ലറ   അകക്ക്ി 
ഴന്നു.  CPRCS  ഴളി  റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങാ   ോറതാഭഷമു്ാകും  എന്നതിനാല്  
േവകട്ടശ   മുോന്തിയം  റാഩപ കൊഩപ ഴാങ്ങി. ആതിനപ ഷാൂകേയണം നല്േണടഭന്നതപ 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- ഷാൂകേയണം നല്കുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.11 ഩട്ടിത്തര  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 
ഩാറക്കാെപ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 15.09.20-ടറ  േത്തം ഩട്ടിത്തര 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ബയണഷഭിതി  09.03.20-ടറ 6(1) നമ്പര്   തീരുഭാനവം (SRG   

725/20 – CC/821/20) 
ഩട്ടിത്തര രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  കരശ   ോര്ഡില്ലാത്ത താടളപ്രയുന്ന  6 കുഞ്ഞൃംഫം  
ലറപപ ഗുണകബാക്തൃ ഩട്ടിേമില്  ഈ്ടപ്ട്ടിരുന്നു. ആഴര്ക്കപ അദയ ഗഡുഴാമി  
40,000/- രൂഩ നല്േി.  എന്നാല്  ഴിവദ ഩയികവാധനമില്   ആഴര്ക്കപ കരശ   
ോര്ഡിടല്ലന്നപ േട്ത്തി.  ഄതിനാല്  തുെര്ന്നുളൃ ഗഡുക്ക്  നല്േിമില്ല.  
ആഴര്ക്കപ ആനിയുളൃ ഗഡുക്ക്  നല്േി ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം  ര്ര്ത്തിമാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധചൃപ. 
ഗുണകബാക്താക്ക്  
1. ശ്രീഭതി. നപീഷ W/o മുസമ്മദപ, ടഴട്ടിത്തരയ്ക്കല്  
2. ശ്രീഭതി. രജിറ W/o ഄമമു, കോട്ടമില്  
3. ശ്രീഭതി, ഷീനത്തപ W/o നഴാഷപ, ോയിഩെിക്കല്  
4. ശ്രീഭതി.  ടഷഭീന W/o രപീക്കപ, ഄപ്നപ്രമ്പില്  
5. ശ്രീഭതി. ശീഫ W/o പ്രഷാദപ, േീയുളിമില്  
6. ശ്രീഭതി. ശഭീര W/o ജറീല്, പ്ലാകന്താട്ട ഴലപ്ില്  
 

തീരുഭാനം 1) കരശ   ോര്ഡില്  കഩയില്ലാടത ന്നാം ഗഡു നല്േിമ 
നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ (VEO) കഩയില്  
നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കാ   നിര്കേവിുന്നു. 

2) തുെര്ന്നുളൃ ഗഡുക്ക്  നല്േകണാ എന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ലറപപ േീപപ 
എക്സിേീട്ടീഴപ ഒപീഷടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
2)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

3)ലറപപ േീപപ എക്സിേീട്ടീഴപ ഒപീഷര്   
4.12 തിരുഴമ്പാെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
കോളികക്കാെപ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 18.09.20 ടറ േത്തം  തിരുഴമ്പാെി 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  17.09.2020-ടറ   A2-ERP/71/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  

(SRG   758/20 – CC/830/21) 
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കപ്രാ.നം. 214/20 ഄെെല്  4,69,054രൂഩ 
(പതേിതവ ഭിശ   ഴിസിതം   4,68,096/-രൂഩ  

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 958/- ) 

കഩയപ :- “ സ്സീ   തിരുഴമ്പാെി” ഗാര്സിേ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ഩയിഩാെി 
2019-20-ടറ ഇ കപ്രാജടപ േളിഞ്ഞ ഴര്ശം തടന്ന  ര്ര്ത്തിമാവേയും 2020 
ഭാര്ചൃില്   ലപനല്  ഫില്  ട്രശരിമില്  ഷഭര്പ്ിുേയും ടേുവെന.  തുെര്ന്നപ സകറേ 
കഷാഫ്ടപ  ടഴമരില്  ടേറഴപ  കയേടപ്ഞ്ഞൃത്തി കപ്രാജടിടെ  ര്ര്ത്തീേയണ ഩത്രവം  
കയേടപ്ഞ്ഞൃത്തി . ഩകക്ഷ ഫില്  ഭാരാടത  േൂ ഫില്  അമി ഭാറേമാമിരുന്നു. ഇ ഫില്  
ആകപ്ാ്  സ്പില്  ഒഴരാമി  തുെയാ   േളിയുന്നില്ല. ആതപ സ്പില്  ഒഴര്  അമി തുെയാ   
ക്രഭീേയണം  ടോണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :- 1) ഩഞ്ചാമത്തിടെ അഴവയം ഩയികവാധിചൃപ 

അഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം ടോാ   ഐ.ടേ.എം. 
എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി)ഴകുപ്പ 

2) എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്, ഐ.ടേ.എം 

4.13 േിരക്കെഴപ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 22.09.2020-ടറ േത്തം േിരക്കെഴപ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  14.08.2020-ടറ 1(6)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം 

(SRG   762/20 – CC/817/20) 
കപ്രാ.നം. 15/21 
 

ഄെെല്  2,66,000/- രൂഩ 
(എഷപ.ഷി.ഩി) 

കഩയപ :-ഷൗയ രാന്തല്  നല്േല്  (SC) 
ലഴദീതി േണക്ഷ   ആല്ലാത്ത കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്ക്കപ  മു ഗണന നല്േിടക്കാ്പ ഷൗയ 
രാന്തല്  ഴിതയണം ടോാനുളൃ  കപ്രാജടിനപ ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി 
നിയഷിചൄ.  പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

 
4.14 േല്ലര രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  22.09.20-ടറ േത്തം േല്ലര രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 

ബയണഷഭിതിയുടെ  20.05.2020-ടറ 2(3) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം– (SRG   765/20 – 
CC/795/20) 
കപ്രാ.നം. 72/21 
 

ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ) 

കഩയപ :-ഩി.എചൃപ.ഷി. ഩായാ ടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിനപ കഴതനം നല്േല്  
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േല്ലര പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രടത്ത കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രഭാക്കി ഈമര്ത്തി. ആഴിടെ 
താല്ക്കാറിേഭാമി നിമഭിചൃ  ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിനും സ്സീനിംഗപ സ്റ്റാപിനും  
കഴതനം നല്കുന്നതിനപ  കരാഡിതയ ടഭമിെന ഷപ രാെപ ഈഩകമാഗിചൃപ  കപ്രാജടപ 
താാരാക്കിമിരുന്നുടഴെിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോനുഭതി നിയഷിചൄ.  
പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :- 1) ഩായാടഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിനപ കഴതനം നല്കുന്നതിനപ 

കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ഄനുഴദനീമഭാമ ഭറ 
ഴിസിതം ഈഩകമാഗിക്കണം. 

2) സ്സീനിംഗപ സ്റ്റാപിടന നിമഭികക്ക് ചുഭതറ 
ഩഞ്ചാമത്തികെതല്ല. ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നപ 
ആഴര്ുളൃ കഴതനം നല്ോവന്നതല്ല. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 

4.15 േല്ലര രാഭ ഩഞ്ചാമത്തപ  
കോട്ടമം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ   22.09.20-ടറ േത്തം േല്ലര രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 

ബയണഷഭിതിയുടെ  20.05.2020-ടറ 2(4) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG   766/20 – 
CC/794/20) 
കപ്രാ.നം. 83/21 
 

ഄെെല്  75,000/- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ) 

 
കഩയപ:- േല്ലര അയുര്കഴദ ഡിടസ്പ ഷരിമിടറ ഄറ്റ ഡര്ക്കപ കഴതനം 
േല്ലര അയുര്കഴദ ഡിടസ്പ ഷരിമിടറ ഄറ്റ ഡര്ക്കപ ദിഴഷ കഴതനം 
നല്കുന്നതിനുളൃ ഇ കപ്രാജടിനപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനുഭതി 
നിയഷിചൄ.  ആതിനപ പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- അയുര്കഴദാപതഩത്രിമില്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നപ ഄറ്റ ഡര്ക്കപ കഴതനം 
നല്ോവന്നതല്ല. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 
4.16 ആലംകദവം കലാക്കപ  ഩഞ്ചാമത്തപ  
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  22.09.20-ടറ േത്തം  ആലംകദവം കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  17.09.2020-ടറ D/1069/2020 -ാാാം നമ്പര്  േത്തം (SRG   

768/20 – CC/837/20) 
ആലംകദവം  കലാക്കപ ക്ഷീയ ഴിേഷന ഒപീഷികറയ്ക്കപ  രു ഡാറ്റാ എ ട്രി ഒപ്കരറ്റടര  
നിമഭിുന്നതിനപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
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4.17 ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 22.09.2020-ടറ േത്തം  (SRG   771/20 – 
CC/832/20) 
കപ്രാ.നം. 98/21 
 

ഄെെല്  12,00,000/- രൂഩ 
(SCP 6,00,00/-രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ 
Externaly Aided- 3,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ:- ആയട്ട ഴീെപ റ്റമാക്കല്  (SCP) 
ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  എം.എ   റക്ഷം ഴീെപ ഩദ്ധ്തിമിടറ  6 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്  
താഭഷിുന്നതപ ആയട്ട ഴീഞ്ഞൃേലിറാണപ. ഇ ആയട്ട  ഴീഞ്ഞൃേ്  റ്റ ഴീൊക്കാനുളൃ  
കപ്രാജടിനപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിചൃിടുണ്്പ. കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി കൂെി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :- 1) ആതിനുഩകമാഗിുന്ന തുേ ലറപപ ബഴനഩദ്ധ്തിു 

ഭാറ്റി ഴചൃിയിുന്ന ഴിസിതത്തില്  (20 വതഭാനം തുേ) 
നിന്നാടണന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഄനുഭതി 
നിയഷിചൄ. 

2) എന്നാല്  ടഩാതു ഴിശമം േണ്ഡിേ 3.3 പ്രോയമുളൃ 
നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   തെസ്സഭില്ല. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.18 ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  22.09.20-ടറ േത്തപ  (SRG  772/20 – 
CC/831/20) 
കപ്രാ.നം. 96/21 ഄെെല് 12,00,000/-രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്പ (ജനരല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ 

Externaly Aided - 3,00,000/- രൂഩ 
തനതപ പ്പ 3,00,000/- രൂഩ) 

കഩയപ:-ആയട്ട ഴീെപ റ്റഴീൊക്കല്  (ജനരല്  
ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ എം.എ   റക്ഷം ഴീെപ ഩദ്ധ്തിമിടറ  6 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്  
താഭഷിുന്നതപ ആയട്ട ഴീഞ്ഞൃേലിറാണപ. ഇ ഴീഞ്ഞൃേ്  റ്റഴീൊുന്നതിനുളൃ  
കപ്രാജടിനപ   ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതി റബിചൃിടുണ്്പ. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി കൂെി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :- 1) ആതിനപ ഈഩകമാഗിുന്ന തുേ ലറപപ ബഴന ഩദ്ധ്തിു 

ഭാറ്റി ഴചൃിയിുന്ന ഴിസിതം (20 വതഭാനം തുേ)ത്തില്  
നിന്നാടണന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഄനുഭതി 
നിയഷിചൄ. 

2) എന്നാല്  ടഩാതു ഴിശമം േണ്ഡിേ 3.3 പ്രോയമുളൃ 
നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   തെസ്സഭില്ല.  

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ 
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4.19  േഞ്ഞിുളി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 12.10.2020-ടറ േത്തപ  (SRG 835/20 
CC/903/20) 
 
കപ്രാ.നം. 38/20      ഄെെല്  11,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പ്പ - ജനരല് ) 
കഩയപ:- േരഴ ഩപതക്ക്ക്കപ ോറിത്തീറ്റ (ഴനിത) 

2019-20-ല്  “ േരഴ ഩപതക്ക്ക്കപ ോറിത്തീറ്റ” എന്ന കപ്രാജടപ ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 
ഄെെല്  15,27,000/- രൂഩ. 2020 ഭാര്ചൃില്  ഇ കപ്രാജടപ കബദഗതി ടേയ്തപ 11.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഄെെറാക്കി ഴനിതാ  െേ ഩദ്ധ്തിമില്  നിറ നിര്ത്തിടക്കാ്പ  ഫാക്കി  തുേ 
േരഴ ഩപതക്ക്ക്കപ ോറിത്തീറ്റ (ജനരല്) കപ്രാജടികറയ്ക്കപ ഭാറ്റി. രിഴിശ   
നെത്തന്നതിനു ടതാടുണ് മുമ്പാമി മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജടില്  1,97,587/- രൂഩക്കപ  
രിേവിഷിശ   നല്േി തുേ ട്രശരിമില്  നിന്നു ടേറഴളിചൄ. തുെര്ന്നു കപ്രാജടപ 
ര്ര്ത്തിമാക്കിമ  മുരയ്ക്കപ   11.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ ഫികം ഭാരി. അടേ ടേറഴപ 
12,97,587/- രൂഩ.  കപ്രാജടപ  രിഴിശ   ഷഭമത്തപ  നല്േിമ രിേവിഷിശ   
േയാ ഷല്  ടോാത്തതിനാറാണപ  ആങ്ങടന  ഷംബഴിചൃതപ. ഇ ഩിവകു ഩയിസയിചൃപ 
ഄധിേഭാമി ടേറഴളിചൃ 1,97,587/- രൂഩക്കപ   ഷാൂകേയണം നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :- ആതു ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   ഐ.ടേ.എം. 

എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. രികപ്ാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീഞ്ഞൃ ഩയിഗണിും. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

2)ഐ.ടേ.എം എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  

4.20  ഏറഴകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  

ഩാറക്കാെപ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  12.10.2020 തീമതിമിടറ  േത്തേ്  (4 
എണ്ണം)  (SRG 838/20 CC/842/20) SRG 837/20 CC/841/20, SRG 839/20 CC/843/20, 
SRG 836/20 CC/844/20) 
(i)കപ്രാ.നം. 63/21  ഄെെല്  2,50,000/- രൂഩ  

(CFC Tied Grant)) 
കഩയപ:- കേപ്കറാെപ കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 
(ii)കപ്രാ.നം. 59/21                ഄെെല്  4,90,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയപ:- ടോഞ്ഞൃഴാ്പ്ാര എറന്തി ടോളുമ്പപ കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി  - ലഩപ്പ ലറ   നീട്ടല്  
 
(iii)കപ്രാ.നം. 64/21                ഄെെല്  2,50,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയപ:- ഩന്നികക്കാല്  കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 
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(iv)കപ്രാ.നം. 114/21                ഄെെല്  1,10,000/- രൂഩ
  (Road Maintanance Grant) 

കഩയപ:- ഴി.എപപ.ഩി.ഷി.ടേ മു ഴവം ലൈകനജപ നിര്മ്മാണം  
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേ്  63/21, 59/21, 64/21 എന്നിഴയ്ക്കപ ഷാകെതിോനുഭതി 
റബിചൃതപ  23.05.20 നും 114/21 എന്ന കപ്രാജടിനപ ഷാകെതിോനുഭതി റബിചൃതപ 
15.05.2020 നുഭാണപ. ഇ ഷഭമത്തപ ഩണി അയംബിചൃപ ബാഗിേഭാമി 
ര്ര്ത്തിമാക്കിമിരുന്നു. ടെ്ര്  നെത്തിമതപ 27.05.20 നാണപ. 30.06.2020 നാണപ 
ബയണഷഭിതി  കമാഗത്തില്  ടെ്ര്  ഄംഗീോയത്തിനപ ഷഭര്പ്ിചൃതപ. 
നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കാടത  ടേയ്ത പ്രവൃത്തിേ്ക്കപ  ഷാൂകേയണം നല്ോനും 
ടഭശര്ടഭെപ എഞ്ഞൃത്തപ ഫില്  തുേ നല്ോനും  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- 1) ആതപ നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗത്ത 
നിന്നു്ാമ ഗുരുതയ ഴീചയിമാടണന്നപ കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ഩയികവാധിചൃപ രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. രികപ്ാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിും.  

   

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

2)തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  

 

4.21  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം ം 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം ം (PT - 214)ടഷക്രട്ടരിയുടെ  
13.10.2020-ടറ േത്തപ   (SRG 840/20) 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ല ോര്ശിേ  ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം ം  േര്ശേര്ക്കപ വാരീമ 

കൃശി യീതിമില്  ഩയിവീറനം നല്കുേയും ലതേ്, ഴിത്തിനങ്ങ്, ലജഴ ഴലങ്ങ്  ഭറ്റപ 
ോര്ശിേ ഈല്പാദന ഈഩാധിേ്  എന്നിഴ നിര്മ്മിുന്നുമു്പ.  ആത്തയം ഈല്പന്നങ്ങ്  
േവകട്ടശ  /ടെ്ര്  കൂൊടത ഇ ഷസേയണ ഷം ങ്ങലില്  നിന്നു ഴാങ്ങാ   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- ഇ ഷം ടത്ത ഷംഫന്ധിചൃപ ഩത്തനംതിട്ട 
പ്രി ഷിപ്ല്  കൃശി ഒപീഷറുടെ രികപ്ാര്ട്ടപ ഴാങ്ങി 
നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

         നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 
2)ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടര്  

3)പ്രി ഷിപ്ല്  കൃശി ഒപീഷര്, ഩത്തനംതിട്ട 
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4.22  േമര്  ടപഡപ - ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ ടേെിചൃട്ടി 
ഩഞ്ചാമത്തപ ഡമരടറുടെ  20.09.2020-ടറ PAN/9244/2020/J4/(DP) നമ്പര്  േത്തം  
േമര്  ടപഡപ ടേമര്ഭാടെ  22.06.2020-ടറ CF/PDT/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
808/20) 

േമര്  ടപഡിടെ അറപ്പുള പാടരിമില്  രോതിമതാമി “ടോകക്കാ കഩാട്ടിടെ” 
(പ്രകൃതി ഷൗഹൃദ ടേെിചൃട്ടി) ഈല്പാദനം അയംബിചൃിടുണ്്പ. ഩയീക്ഷണാര്ഥം ആതപ  
കുഭായരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നല്േിമതപ രു േട്ടിയും ഄതില്  നിരയ്ക്കാനുളൃ 
േേിയികചൃാറുഭെക്കം  40/- രൂഩയ്ക്കാണപ. ഴിഴിധ ഴറിപ്ത്തിലം രൂഩത്തിലമുളൃ  
ടേെിചൃട്ടിേ്  നിര്മ്മിക്കാ   േമര്  ടപഡിനു േളിയും. പ്രകൃതി ഷൗഹൃദ ടേെിചൃട്ടി 
ഴാങ്ങാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ  ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം:- 1) പ്ലാസ്റ്റിേപ നിര്മ്മിതഭാമ കരാഫാഗിനു ഩേയം 

„ടോകക്കാ കഩാട്ടപ‟ ഈഩകമാഗിുന്നതപ കപ്രാത്സാ 
സിപ്ിക്കാവന്നതാടണന്നപ കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കൃശി കഩാലളൃ 
കപ്രാജക്ടുേ്ക്കപ ആതു ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

2) ടോകക്കാ കഩാട്ടിടെ നിര്മ്മാണത്തിടെ ഷാകെതിേ 
ഴിദയ ലേഭാരിമാല്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയ്ക്കപ ആതിടെ 
ഈല്പാദനയൂണിറ്റപ തുെങ്ങാ   േളിയുടഭന്നപ കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. 
േമര്ടപഡപ എം.ഡിയുഭാമി ആതു േര് ചൃടേുവെന 
തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃക്കാ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ 
ഡമരടടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

2)കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  

4.23  തുമ്പഭണ്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  23.09.2020-ടറ േത്തം  തുമ്പഭണ്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 11.08.2020-ടറ T2 - 07/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 
(SRG 778/20  CC 707/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 14/21 
  

             ഄെെല്  25,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ്പ 
16,00,000/- രൂഩ 

കനാണ്കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ -9,00,000/- രൂഩ) 
കഩയപ:- കോഴിഡപ പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനം CFLTC നെത്തിപ്പ 
കോഴിഡപ പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനത്തിനും  CFLTCയുടെ  നെത്തിപ്ിനുഭാമി 
താാരാക്കിമ  25 റക്ഷം രൂഩയുടെ  കപ്രാജടില്  9.00 റക്ഷം രൂഩ  കരാഡിതയ 
ടഭമിെന ഷപ രാൊണപ. ടഭമിെന ഷപ രാെപ ആതിനാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല  എന്നതിനാല്  ടഴറ്റിംഗപ ഒപീഷറും  ജില്ലാതറ ഄപ്ീല്  
േമ്മിറ്റിയും  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  ഴിേഷനപണ്ടും  തനതപ പണ്ടും കുരഴാമതിനാല്  
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കരാഡിതയ ടഭമിെന ഷപ പ്പ ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-   ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. CFLTCയുടെ  പ്രഴര്ത്തനടഭന്ന 

കപ്രാജടില്   അപതഩത്രി ഈഩേയണങ്ങ്, ഭരുന്നപ 
തുെങ്ങിമഴയും  ഴാങ്ങുന്നു്പ  എന്നപ കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ആതിനപ പ്രകതയേ കപ്രാജടപ താാരാക്കി 
കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണപ. CFLTC യുടെ ഭറ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിനപ തനതുപ്പ, ഴിേഷനപ്പ 
(GL)CFC Basic Grand എന്നിഴ ഈഩകമാഗികക്ക 
്താണപ.  
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

4.24  ര്കക്കാട്ടൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  25.09.2020-ടറ േത്തം ര്കക്കാട്ടൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  12.08.2020-ടറ 18(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG 784/20  CC 845/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 290/21 
  

             ഄെെല്  96,000/- രൂഩ  
(തനത്പ്പ)  

 
കഩയപ:- കരാഡരുേിടറ ഄഩേെേയഭാമ ഴലവേലില്  കോണ്ടഴക്സപ ഭിരര്  

സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ 18-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ടനചൃിമില്  ഄംകഫദ്ക്ക്കര്  കരാഡപ, അനു്പ- 
ഄത്താണിക്കല്  കരാഡപ, മൂറകക്കാെപ കോലനി - എ.എം.ഷി കോകലജപ കരാഡപ എന്നീ  
കരാഡുേലിടറ  ഄഩേെേയഭാമ  ഴലവേലില്  കോണ്ടഴക്സപ ഭിരര്  സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ  
കപ്രാജടിനപ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ 
 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

 
4.25  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ   
ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  07.10.2020-ടറ A1-685/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  കദഴികുലം കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  ഄഷിസ്റ്റെപ എക്സിേൂട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമറുടെ 
26.08.2020-ടറ DB 01/2020 -ാാാം നമ്പര്  േത്തം. ഈളൃെക്കം ടേയ്തിയിുന്ന 
ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതി തീരുഭാനങ്ങളും  (SRG 841/20 ) 
 
താടള ഩരയുന്നഴ ഄംഗീേയിചൄ നല്േണടഭന്നപ അഴവയടപ്ട്ടിയിുന്നു. 
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(i) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിറഴിലളൃ മൂന്നാര്  കോസ്റ്റപ ആ ഡക്സപ, 
ഒഴര്  ടസഡപ ോര്ജപ എന്നിഴ  ആെഭറുെിമിടറ പ്രവൃത്തിേ്ക്കപ  
ഄഩയയാപ്തഭാണപ. ഇ  പ്രകതയേ ഷാസേയയം േണക്കിടറഞ്ഞൃത്തപ  ഭയാഭത്തപ 
പ്രവൃത്തിേ്ക്കപ  20 വതഭാനം ഄധിേ േണ്ഴമ ഷപ ോര്ജ്ജപ ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി  
എസ്റ്റികഭറ്റപ താാരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 

തീരുഭാനം :-  അഴവയം ഄംഗീേയിചൄ. ആതപ ഄെിമന്തിയഭാമി 
ഩയികവാധിചൃപ 5 ദിഴഷത്തിനേം നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
തഷവബഴ േീപപ എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 
 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  

(ii) ആെഭറുെിയുടെ പ്രകതയേ   വ െന പ്രോയം  കരാഡപ നിര്മ്മിുന്ന ഩറ 
ബാഗങ്ങലിടറയും ഭണ്ണപ ഈരപ്ില്ലാത്തതും മൃദു ഷവബാഴമുളൃതുഭാണപ. ഄതിനാല്  
കരാഡപ പൗക്ശനപ രഫി്  ഩാക്കിംഗപ അഴവയഭാണപ. ഭക്കപ പില്ലിംഗപ, 
ജി.എഷപ.ഫി. പില്ലിംഗപ ആഴ പ്രാകമാഗിേഭല്ല. അമതിനാല്  ലൈ - രഫി്   
ഩാക്കിംഗപ ടേയ്തപ ഄതിനു മുേലില്  കോണ്ക്രീറ്റപ ടേയ്തപ കരാഡപ ഩണിയുന്നതിനപ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

 
തീരുഭാനം :-  ഄഷിസ്റ്റെപ എക്സിേീട്ടീഴപ എഞ്ചിനീമറും ആതു പതഩാര്വ 

ടേയ്തതനുഷയിചൃപ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. അഴവയഭാമ 
തുെര്  നെഩെി തകേവഷവമംബയണ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  
ഷവീേയിക്കണം. 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ േീപപ എഞ്ചിനീമര്  

 

(iii) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ , കൃശി ബഴ , മൃഗാപതഩത്രി, ഭറ്റപ ഄനുഫന്ധ 
ടേട്ടിെങ്ങ്  എന്നിഴ നിര്മ്മിുന്നതിനപ  1 ടസടര്  ഴന വഭി റബയഭാുന്നതിനപ 
നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

       തീരുഭാനം :-  ഩഞ്ചാമത്തിടെ  അഴവയം ഴനം ഴകുപ്പുഭാമി  േര്ചൃ 
ടേയ്തപ അഴവയഭാമ തുെര്  നെഩെി ഷവീേയിക്കാ   
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ പ്രി ഷിപ്ല്  
ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (അര്.ഷി)ഴകുപ്പ 
 

(iv) 11.04.2017-ടറ 1134/2017/തഷവബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം  ഩഞ്ചാമത്തപ ഒപീഷപ 
ഈ്ടപ്ടെയുളൃ  എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  ടേട്ടിെങ്ങളും  ഩയമ്പയാഗത ഷാകെതിേ 
ഴിദയ ഄഴറംഫിചൃപ  മുല, ടേലി എന്നിഴ ഈഩകമാഗിചൃപ ഄംഗീകൃത 
ഏജ ഷിേടലടക്കാ്പ ഩണിയുന്നതിനപ ഄനുഭതി നല്േിടക്കാ്പ  തീരുഭാന 
ടഭഞ്ഞൃത്തിരുന്നു. ആതിനു ഩേയം അധുനിേ ഷാകെതിേഴിദയ ഈഩകമാഗിചൃപ  
ടേയ്യുന്നതിനപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
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         തീരുഭാനം:-  13.03.2017 ല്  ഫഹു. മുേയഭന്ത്രിയുടെ ഷാന്നിദ്ധ്യത്തില്  

എഞ്ഞൃത്ത തീരുഭാനഭാടണന്ന പ്രാധാനയം  കൂെി 
േണക്കിടറഞ്ഞൃത്തപ  ആതികമേലല്  രികപ്ാര്ട്ടപ നല്ോ   
േീപപ എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. രികപ്ാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിും. 
 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ  

(v) ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിനപ ഴയക്തിഗത അനുകൂറയങ്ങ്ക്കപ ആെഭറുെിയുടെ 
പ്രകതയേ ഷാസേയയം േണക്കിടറഞ്ഞൃത്തപ ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  ര്ര്ണ്ണഭാമി 
ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

       തീരുഭാനം :-  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിനപ  
ഭിക്കഴാറും എല്ലാ ആനങ്ങ്ും 100 വതഭാനം 
ഷബ്ഷിഡിമാണപ നിറനില്ുന്നതപ.  ഏടതെിലം 
ഩദ്ധ്തിമില്  പ്രകതയോഴവയം ഈട്െില്   ഄകപ്ാ്  
അഴവയടപ്ഞ്ഞൃന്ന മുരയ്ക്കപ ഩയിഗണിുന്നതാണപ. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
 

(vi) ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമിടറ കപ്രാജക്ടുേലില്  ഴാങ്ങലേളുഭാമി ഫന്ധടപ്ട്ട  
പര്ണിചൃറുേ്  ഈ്ടപ്ടെയുളൃ ഷാധനങ്ങ്  ഏജ ഷിേ്  കറാരി 
ഷൗേയയമുളൃ ടഩട്ടിമുെി ഴടയമാണപ എത്തിുന്നതപ. ഄഴിടെ നിന്നും 
ഷാധനങ്ങ്  എത്തിുന്നതിനപ അഴവയഭാമ തുേ  ഩദ്ധ്തി  നിര്വസണ 
ടേറഴില്  നികന്നാ  തനതപ പ്ില്  നികന്നാ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 

 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നല്കുന്നു 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
 

4.26  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ   
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 16.09.2020-ടറ  1067/20/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  
േത്തം  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  24.08.20-ടറ A1-220/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തം ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  26.06.2020-ടറ 1(9)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം   (SRG 842/20 ) 
 
(i) 2019-20 -ല്  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  ഴിേഷനപ്ിടെ 

ഈഩകമാഗത്തില്  നിന്നപ  ഩശ്ചാത്തറ കഭേറയുടെ  ഈമര്ന്ന ഩയിധിയും  ഈല്പാദന 
കഭേറയുടെ കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും  ളിഴാക്കിടക്കാ്പ  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി 
നല്േിമിരുന്നു.  ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩികന്നാക്കാഴസ്ഥ  ഩയിഗണിചൃപ  ഇ 
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ഴര്ശവം കഭേറാ ഴിബജനത്തിടറ  നിഫന്ധന ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :-  ഇ ഴര്ശകത്തുകൂെി (2020-21) ഈല്പാദന കഭേറയുടെ 
കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും ഩശ്ചാത്തറ കഭേറയുടെ ഈമര്ന്ന   
ഩയിധിയും ളിഴാക്കിടോ്പ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. എന്നാല്  
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം   ഴനിതാ  െേ ഩദ്ധ്തി, കുട്ടിേ്, 
ബിന്നകവശിക്കാര്, വൃദ്ധ്ര്  തുെങ്ങിമ ഴിബാഗത്തിനുളൃ  
കുരഞ്ഞ ഩയിധി ഩാറിക്കണം. ആതിനപ അഴവയഭാമ നെഩെി 
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടടര ഷവീേയിക്കണം.  

 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2)ഐ.ടേ.എം എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  

(ii) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩികന്നാക്കാഴസ്ഥ ഩയിഗണിചൃപ  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  17.01.2019-ടറ  കമാഗത്തില്  താടളപ്രയുന്ന 

തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃത്തിരുന്നു.  

       ഩഞ്ചാമത്തികറയും  െേ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും  ഈകദയാഗസ്ഥമേലാരുടെ 
പ്രഴര്ത്തനം  ടഭചൃടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ജില്ലമില്  രു പ്രകതയേ കഭാണിട്ടരിംഗപ ഷംഴിധാനം  
ജില്ലാ േലടര്  രുക്കണം. ആഴര്  നിശ്ചിത ോറമലഴില്  ആെഭറുെി ഩഞ്ചാമത്തപ 
ഷന്ദര്വി കക്ക്തും  ഩദ്ധ്തി അസൂത്രണ നിര്ഴസണത്തില്  പ്രകതയേഭാമ ആെടഩെല്  
നെകത്ത്തുഭാണപ.  കൂൊടത 6 ഭാഷത്തിടറായിക്കടറെിലം  ജില്ലാ േലടറുടെ 
കനതൃതവത്തില്  എല്ലാ ജില്ലാതറ ഈകദയാഗസ്ഥകയയും ഭറ്റപ ഫന്ധടപ്ട്ട  
ഈകദയാഗസ്ഥടയയും  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി ഩഞ്ചാമത്തില്  േയാമ്പപ നെത്തണം. േയാമ്പില്  
ഈമര്ന്നു ഴരുന്ന അഴവയങ്ങ്  ഩയിസയിക്കാ   പ്രകതയേ ആെടഩെല്  ജില്ലാ േലടര്  
നെത്തണം. ഇ ോയയത്തില്   അഴവയഭാമ ഏകോഩനം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
നെത്തണം. ഇ ഷംഴിധാനത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം ഄഴകറാേനം ടേയ്യുന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :-  ആതപ ഄഴകറാേനം ടോാ   തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ 
പ്രി ഷിപ്ല്  ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
 

4.27  ടോല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  24.09.2020-ടറ േത്തം  ടോല്ലം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  A13-1943/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ 
ബയണഷഭിതിയുടെ  13.07.2020-ടറ  2(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 783/20  CC 
741/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 890/21 
  

             ഄെെല്  15,00,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷനപ്പ - ജനരല് )  

കഩയപ:- േവിറ്റപ കോഷപ ടറയ്ത്തപ  നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റപ നഴീേയണം 
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ഷസേയണ കഭേറമില്  പ്രഴര്ത്തിുന്ന  േവിറ്റപ കോഷപ  ടറയ്ത്തപ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റപ  
നഴീേയണത്തിനുളൃ  കപ്രാജടപ നെപ്ാുന്നതിനപ  ഭാര്ഗകയേമിടറ താടളപ്രയുന്ന  
നിഫന്ധന ളിഴാക്കി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  
(i) ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനു ടതാടുണ് മുമ്പുളൃ  ഴര്ശം  
യൂണിറ്റപ പ്രഴര്ത്തന റാബത്തിറാേണടഭന്ന നിഫന്ധന  ളിഴാക്കണം. 

(ii) ടേറഴിടെ 80 വതഭാനഭാണപ  ധനഷസാമം  നല്ോവന്നതപ. ആതപളിഴാക്കി 
100 വതഭാനം ധനഷസാമം  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണം. 

(iii) ധനഷസാമം ഫാെികറയ്ക്കപ  ഫാക്കപ എ ഡപ ഷബ്ഷിഡിമാമി  നല്കുന്നതിനു 
ഩേയം  കനയിടുണ് നല്േണം. 
 
തീരുഭാനം :-  മുേലില്  ഩരഞ്ഞതില്  ന്നാഭടത്ത നിഫന്ധന ളിഴാക്കാ   

പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. യണ്ടും മൂന്നും നിഫന്ധന 
ഩാറികക്ക്താണപ. കപ്രാജടില്  എന്തപ തയം 
നഴീേയണഭാണപ എന്നപ ഴയക്തഭാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതിക്കപ നല്േണം.  

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 
4.28  േിളക്കകഞ്ചയി ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഩാറക്കാെപ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  25.09.2020-ടറ േത്തം േിളക്കകഞ്ചയി 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  12.08.2020-ടറ  3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG 788/20  CC 882/20 ) 
കപ്രാ.നം. 321/21 
  

             ഄെെല്  1,61,000/- രൂഩ  
(TSP - 1,60,000/- 

തനതപ പ്പ 1000/- രൂഩ)  
കഩയപ:- ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ കഷാലാര്  റാമ്പപ ഴിതയണം 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ കഷാലാര്  റാമ്പപ  ഴിതയണം   
ടോാനുളൃ  കപ്രാജടപ  ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിരുന്നുടഴെിലം  റാമ്പപ ഴിതയണം ടോാ   
േളിഞ്ഞില്ല.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിടറ  ഩറരും ഩ്നം ര്ര്ത്തീേയിചൄ.  ഩ്നം 
ര്ര്ത്തീേയിചൃഴര്ു കൂെി  കഷാലാര്  റാമ്പപ ഴിതയണം ടോാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.29  തിരൂര്  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ  
ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  25.09.2020-ടറ േത്തം  തിരൂര്  കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ  ടഷക്രട്ടരിയുടെ  22.09.2020-ടറ C/20/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം ഭറപ്പുരം     
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  07.08.2020-ടറ 40/20 -21/ DPC/DPO/MPM  
 
കപ്രാ.നം. 135/21 
  

             ഄെെല്  10,00,000/- രൂഩ  
(നിര്മ്മല്  രോയസ്കായ പ്പ) 

കഩയപ:- തിരുന്നാഴാമ ലഴയകൊെപ കക്ഷത്ര ഩയിഷയത്തപ  േമ്മൂണിറ്റി കൊമിററ്റപ  
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ലഴയകൊെപ കക്ഷത്രത്തിടെ സ്ഥറത്തപ  കൊമിററ്റപ കോംപ്ലക്സപ നിര്മ്മിുന്നതിനുളൃ 
കപ്രാജടിനപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. എന്നാല്  ഇ 
ഩദ്ധ്തിക്കാമഴവയഭാമ സ്ഥറം  ഷര്ക്കായികറയ്ക്കപ  ഴിടുണ്േിടുണ്ന്നതപ ഴടയ  ഇ 
പ്രവൃത്തിയുഭാമി  ഫന്ധടപ്ട്ട  മാടതാരു നെഩെിക്രഭങ്ങളും  ഷവീേയിക്കരുതപ  എന്ന 
നിഫന്ധന  04.08.20-ല്  കൂെിമ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കമാഗം കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തികനാെപ നിര്കേവിചൃിടുണ്്പ.  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിനപ  സ്ഥറം 
ലേഭാരാടത  കക്ഷത്ര ബയണഷഭിതിയുടെ  ഷമ്മതഩത്രത്തിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
കൊമിററ്റപ കോംപ്ലക്സപ നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ടഩാതു അഴവയത്തിനപ കൊമിററ്റപ കോംപ്ലക്സപ  

റബയഭാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

4.30  ോഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
ോഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  പ്രഷിഡെിടെ 01.07.2020-ടറ A2 - 1008/20-ാാാം  
നമ്പര്  േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  17.06.20200-ടറ 2(2) -ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം (SRG 846/20 - LSGD - FM3/224/20/LSGD  
 
ജറനിധി  ഩദ്ധ്തി നെത്തിപ്ിനാമി  2016-17-ല്  10.00 റക്ഷം രൂഩ   SBI ോറെി 
ബ്രാഞ്ചില്  നികക്ഷഩിചൃിരുന്നു. ശ്രീമൂറനഗയം, ടനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി, ോഞ്ഞൂര് , ടേങ്ങഭനാെപ 
എന്നീ   ഩഞ്ചാമത്തേ്  ഷംയുക്തഭാമാണപ   ഩദ്ധ്തി അഴിഷ്ക്കയിചൃിരുന്നതപ.  ഴാട്ടര്  
ൊെപ നിര്മ്മിുന്നതിനപ  ടനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി രാഭഩഞ്ചാമത്തിനപ  ഄനുകമാജയഭാമ  
സ്ഥറം േട്ത്താ   േളിമാത്തതിനാല്  ഩദ്ധ്തി ഈകഩക്ഷിചൄ.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  
ഫാെില്  നികക്ഷഩിചൃിയിുന്ന 10.00 റക്ഷം  രൂഩ ജറ ജീഴ   ഩദ്ധ്തിക്കാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം:-  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 

4.31  രോലിങ്കുന്നപ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  29.09.2020-ടറ  േത്തപ  (SRG  795/20 -
CC/887/20) 
കപ്രാ.നം. 202/21 
  

             ഄെെല്  17,34,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പ്പ Flood Releif (ജനരല് )-13,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 4,33,500/- രൂഩ 
തനതപ പ്പ  -500) 

കഩയപ:- കുെിടഴളൃ ൊെപ 
500 റിറ്റരിടെ  കുെിടഴളൃ ൊെപ ഫി.ഩി.എല്. കുഞ്ഞൃംഫത്തിനപ ഴിതയണം ടോന്നതിനപ  
കപ്രാജടപ താാരാക്കിമിടുണ്്പ.  കുെിടഴളൃ പ്രശ്നം കനയിഞ്ഞൃന്ന ഩഞ്ചാമത്തില്  2015-16 
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മുതല്  അടേ 2578 കുെിടഴളൃ ൊെപ ഴിതയണം ടേയ്തിടുണ്്പ.  പ്രലമ ദുയിതാവവാഷ 
പ്പ ഈഩകമാഗിചൃപ  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം താാരാക്കിമ  കപ്രാജടപ നെപ്ാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (എപപ.എം)ഴകുപ്പ 
 

4.32 കേയല ഄകരാ ടഭശിനരി കോര്പ്കരശ   റിഭിറ്റഡപ 
കേയല ഄകരാ ടഭശിനരി കോര്പ്കരശ   റിഭിറ്റഡപ (ോംകോ) ഭാകനജിംഗപ  
ഡമരടറുടെ  21.05.2020 -ടറ  ോംകോ/MD/GD/ഭാര്ക്കറ്റിംഗപ  നമ്പര്  േത്തം 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  12.08.20-ടറ േണ്ഡിേ 2.3(4.34) തീരുഭാനവം 

(SRG 376/20 ( EPA4/124/20/LSGD) 
ഄരി ഞ്ഞൄ്  േിറേ്  കുരഞ്ഞ ഴിറമില്  റബയഭാുേ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ  ോംകോ 
ോര്ശിേ ഈഩേയണങ്ങ്  ഴിഩണിമിടറത്തിക്കാ   ഈകേവിുന്നു. ടഩാതു 
ഴിഩണിമില്  1586/- രൂഩ  ഴിറഴരുന്ന  ഈഩേയണങ്ങ്  999/- രൂഩകുള്ം  29,000/- 
രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഈഩേയണങ്ങ്  24,000/-രൂഩകുള്ഭാണപ ഴിഩണിമി 
ടറത്തിുന്നതപ. തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ അഴവയഭാമ   ഇ 
ഈഩേയണങ്ങ്   ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ   മു   
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  േിറ്റിലളൃ ഈഩേയണങ്ങ്  
ഏടതാടക്കമാടണന്നപ ോംകോ ഴയക്തഭാക്കി  നല്േിമിരുന്നു. ഴിവദാംവം താടള 
കേര്ുന്നു. 
 

ഞ്ഞൄ്  േിറ്റപ 1 
1)സാെപ പ്രശര്  കേമര്  -  1 റിറ്റര്  
2)ഴാട്ടര്  േിംഗ്ലര്  ോ   - 5 റിറ്റര്  
3)ടസാ ഴിത്തപ ഷിംഗിം്  കപ്രാങ്ങപ 
4) സാെപ േ്ട്ടികഴറ്റര്  
5) സാെപ ടട്രാഴല്  
6) ഞ്ഞൄ്  ഫാകഗാഞ്ഞൃ കൂെിമ  സ്റ്റൂ്  

999/- രൂഩമാടണന്നാണപ ഄരിമിചൃിയിുന്നതപ എെിലം ജി.എഷപ.െിയും 
ടഷകം ഄെക്കം  1,159/- രൂഩ.  

ഞ്ഞൄ്  േിറ്റപ 2 
1)ോംകോ ലഭകക്രാ െില്ലര്  
2)ലേ തൂമ്പ 
3)ഩഴര്  ടേമര്  (5 റിറ്റര് ) 
4)പ്രൂണിംഗപ ടഷക്കട്ടര്  (കരാ്  േട്ടപ) 
5)സാെപ ടട്രാഴല്  ഴലതപ 
6) സാെപ കപാര്ക്കപ 
7) സാെപ േ്ട്ടികഴറ്റര്  
8) ശഴല്  
9)ഗാര്ഡ   കരക്കപ 
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10) പ്രൂണിംഗപ കഷാ 
24,000/-രൂഩടമന്നാണപ ഄരിമിചൃിയിുന്നതപ എെിലം ജി.എഷപ.െിയും 

ടഷകം ഄെക്കം  28,560/- രൂഩ.  
ആതികമേലല്   കസ്റ്റാര്  ഩര്കചൃഷപ ഡിപ്ാര്ട്ടപടഭെിടെ  ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞു 

ടഴെിലം ഄബിപ്രാമഭരിമിചൃിട്ടില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില്  കസ്റ്റാര്  ഩര്കചൃഷപ 
ഴകുപ്ിടെ നിഫന്ധനയ്ക്കപ ഴികധമഭാമി  തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കപ  
ഇ ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങുന്നതിനപ ഄനുഭതി നല്േിടക്കാ്പ 12.08.20-ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃത്തിരുന്നു. 

എന്നാല്  ആകപ്ാ്  ഷര്ക്കാര്  പമറില്  കസ്റ്റാര്  ഩര്കചൃഷപ ഡിപ്ാര്ട്ടപടഭെപ  

“കേയല ഄകരാ ടഭശിനരി കോര്പ്കരശ   പ്രഴര്ത്തനം അയംബിചൃപ  5 
ഴര്ശത്തിറധിേഭാമ രു  ടഩാതു കഭേറാ  സ്ഥാഩനഭാമതിനാല്  കസ്റ്റാര്  
ഩര്കചൃഷപ ഭാനുഴല്  േണ്ഡിേ 9.22, 9.23 പ്രോയം െി സ്ഥാഩനത്തില്   നിന്നും  

ടെ്ര്  കൂൊടത  ഷാധന ഷാഭരിേ്  ഴാങ്ങുഴാ   ഷാധിുേമില്ല” എന്നപ  
ഄരിമിചൃിയിുന്നു. ആതികമേലലളൃതീരുഭാനം ഷംഫന്ധിചൃപ. 

 
  തീരുഭാനം:-  1) കസ്റ്റാര്  ഩര്കചൃഷപ ഡിപ്ാര്ട്ടപടഭെിടെ 

കുരിപ്നുഷയിചൃപ KAMCO-യുടെ അഴവയത്തികമേലല്  
12.08.20 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
നല്േിമ ഄനുഭതി രദു ച ടേയ്യുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 

4.33  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷപ 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  29.09.2020-ടറ 3177/2018-19/ DPC/DPO/MPM 
നമ്പര്  േത്തം ഴജ്ര ജൂഫിറി ടപകറാശിപ്പ  ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുടെ  
2309.2020-ടറ േത്തം   (SRG  849/20) 
ഷംസ്ഥാന ഷാംസ്ക്കായിേ ഴകുപ്പ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩൊലിത്തകത്താടെ  
ഴജ്ര ജൂഫിറി ടപകറാശിപ്പ  ഩയിഩാെി ഷംസ്ഥാനത്താടേ  നെപ്ാുന്നു്പ. 
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പ നല്കുന്ന ധനഷസാമകത്താടൊപ്ം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  5000/- രൂഩ ഴീതം നല്േണടഭന്നാണപ  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവം. 
ടോഴിഡപ 19 ഩശ്ചാത്തറത്തില്  േളിഞ്ഞ ഭാര്ചൃിനു കവശം  േറാ ഩയിവീറന 
സ്സാകേ്  ഒണ്  ലറനാമി അണപ നെുന്നതപ. ഒണ്  ലറ   സ്സാസ്സപ ജില്ലമില്  
പറപ്രദഭാമി നെുന്നുടഴന്നപ ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റര്  ഄരിമിചൃിടുണ്്പ.  
ഒണ്ലറ   സ്സാസ്സപ എഞ്ഞൃുകമ്പാഴം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ഴിസിതം 
നല്േണടഭന്നപ ഈത്തയഴില്ലാത്തതിനാല്  ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  കഴങ്ങയ,  കുറ്റിപ്പുരം എന്നീ 
കലാക്കപ  സ്സസ്റ്ററുേലിടറ  സ്സസ്റ്റര്  ഴിസിതം േറാോയമേലാര്ക്കപ  റബിുന്നില്ല. ഭറ്റപ 
കലാക്കപ  സ്സസ്റ്ററുേലില്   പ്രശ്നഭിടല്ലന്നപ ഄരിമിചൃിടുണ്്പ.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം  റബയഭാക്കാ   നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം:-  ടഩാതുതീരുഭാനം േണ്ഡിേ 3.5 ഫാധേഭാണപ. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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4.34  കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 15.10.2020-ടറ േത്തം ഄനുഫന്ധ കയേേളും   
(SRG  847/20 - CC/754/20) 
കപ്രാ.നം. 1369/21              ഄെെല്    30,00,000/- രൂഩ 
കഩയപ:- ഄമര്ുന്നം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ -  ഭസാത്മ കോലനിമില്  ലറപപ 

ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കപ ബഴന നിര്മ്മാണം 
ഄമര്ുന്നം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  12-ാാാം ഴാര്ഡില്  സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന  ഭസാത്മാ 
ഗാന്ധി കോലനിമിടറ അടേയുളൃ 18 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്ക്കപ  ബഴനം നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   
ഈകേവിുന്നു.  ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തികറയും  ടഩാതു ഴിബാഗത്തികറയും  
അ്ക്കായാണപ ആഴിടെ താഭഷിുന്നതപ.  ഭളക്കാറത്തപ ടഴളൃടപ്ാക്കമു്ാകുന്ന 
പ്രകദവഭാമതിനാല്  ഩില്ലര്  ഴാര്ത്തപ  ഄതികമേലല്  ഒകയാ ഴീഞ്ഞൃേ്  ഩണിമാനാണപ 
ഈകേവിുന്നതപ.  ഄധിേ തുേ ഷര്ക്കാര്  ഴിസിതകഭാ  കസ്പാണ്ഷര്ശികപ്ാ  അമി 
പ്രതീക്ഷിുന്നു. ഇ കൂഞ്ഞൃംഫങ്ങ്  നിറഴില്  ലറപപ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്ട്ടിട്ടില്ല. ഇ 
കപ്രാജടപ നെപ്ാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.35  ഴല്ലപ്പുള  രാഭഩഞ്ചാത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ഴല്ലപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  14.10.2020-ടറ A3-1526/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്തപ    (SRG  852/20) 
 
2018-19 ഴര്ശടത്ത  താടളപ്രയുന്ന 3 കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി  
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ഴിടുണ്കഩാമി. ഇ കപ്രാജക്ടുേളുടെ മുഴഴ   തുേയും ടോഞ്ഞൃത്ത 
തീര്ന്നിട്ടില്ല.  ഄഫദ്ധ്ഴവാല്  ആഴ  ര്ര്ത്തീേയിചൃ കപ്രാജക്ടുേളുടെ  റിസ്റ്റില്  അണപ 
ഈ്ടപ്ട്ടിയിുന്നതപ. ആതപ സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ.  

കപ്രാനം കഩയപ ഄെെല്  
1   194/20 OLP സ്കൂ്  കരാഡപ കോണ്ക്രീറ്റിംഗപ 

(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  25,297/- രൂഩ) 
2,00,000/- രൂഩ 
(തനതപ പ്പ) 

2.  146/19 ോട്ടിയിുലം  SC കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി 
(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  2,31,816/-രൂഩ) 

3,00,000 
(ഴിേഷന പ്പ 

3.   282/19 മുകത്തെത്തപ ഩെി കരാഡപ ടഭറ്ററിംഗപ അെപ 
ൊരിംഗപ 
(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  70,070/- രൂഩ) 

90,000/- രൂഩ 
(CFC  - 70, 000/- രൂഩ) 
തനതപ പ്പ 20,000/രൂഩ 

തീരുഭാനം :-  ആതപ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷര്  കൂെി ഩയികവാധിചൃപ 
പതഩാര്വ ടേയ്യുന്ന മുരയ്ക്കപ അഴവയഭാമ  ക്രഭീേയണം 
ടോാ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴപ  ഡമരടടര  
ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
2) ഐ.ടേ.എം.എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്  
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4.36  ഭണീെപ  രാഭഩഞ്ചാത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  30.09.2020-ടറ േത്തം  ഭണീെപ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ  25.09.2020-ടറ  A1-3300/14-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
ഄനുഫന്ധകയേേളും   (SRG  799/20 - CC /902/20) 
കപ്രാ.നം. 98/21 
  

             ഄെെല്    60.000/- രൂഩ 
(SCP - 50,000/- 

തനതപ പ്പ 10,000/- രൂഩ)  
കഩയപ:- ഇറ്റ ഴിതയണം (ഴനിത) 
ഫാംബു കോര്പ്കരശനില്  നിന്നും ഇറ്റ ഴാങ്ങി ഇറ്റ ടനയ്ത്തപ ടതാളിറാലിേ്ക്കപ 
ഴിതയണം ടോാനാണപ ഈകേവിുന്നതപ.  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയമുളൃ  ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം  ളിഴാക്കി ഷസാമം  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ.  
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ആകത യീതിമില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നിന്നപ  

ഄനുഭതി റബിചൃിരുന്നു. എന്നാല്  തുെര്ന്നുളൃ ഴര്ശം  രൂപ്പ്പ രൂഩീേയിചൃപ രികഴാ്ഴിംഗപ 
പ്പ നല്കുന്ന യീതിമിറാേണടഭന്നപ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ഗുണകബാക്താക്ക്  ഴകമാജനങ്ങ്  അമതിനാല്  രൂപ്പ്പ 
രൂഩീേയിചൃപ രികഴാ്ഴിംഗപ പ്പ  നല്ോ   ബുദ്ധ്ിമുടുണ്്പ എന്നരിമിചൃിടുണ്്പ. 

 
തീരുഭാനം :-  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ളിഴാക്കി ധനഷസാമം 

നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
. 

നെഩെി: – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.37  രോലിക്കീളപ കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ  30.09.2020-ടറ േത്തം രോലിക്കീളപ കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  23.09.2020-ടറ േത്തം    (SRG  802/20 - CC /883/20) 
 
 
കപ്രാ.നം. 89/21 
  

             ഄെെല്    7,22,000/- രൂഩ 
(CFC Tied  Grant  6,70,000/- 

CFC Basic  Grant - 52,000)  
കഩയപ:- നിര്മ്മറം നിര്ബമം 

 
രീ സയക്ഷ ഈരപ്ാുന്നതിനും ഭാറിനയം ഴറിടചൃരിയുന്നതപ തെയുന്നതിനുഭാമി  CC TV 

േയാഭര സ്ഥാഩിുന്നതിനു കഴ്ിയുളൃ  കപ്രാജടപ „നിര്മ്മറം നിര്ബമം‟എന്ന കഩയില്  
നെപ്ാുന്നു.  2018-19-ല്  20.00 റക്ഷം രൂഩയും    2019-20 ല്   18.50 റക്ഷം  രൂഩയും 
ആതിനാമി  ടേറഴളിചൃിടുണ്്പ.  ഭറ സ്ഥറങ്ങലില്  കൂെി  CC TV േയാഭര ഴകുള്ന്നതിനുളൃ  
ഇ കപ്രാജടിനപ  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
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4.38  കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 01.10.2020-ടറ േത്തം  കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ  25.09.2020-ടറ A2 - 606/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം.     
കപ്രാ.നം. 50/21 
  

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

കഩയപ:- രാഭ ജാറേം  ഷാംസ്കായിേ ഩതിപ്പ 
കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഒകയാ ഴര്ശടത്തയും  പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്   

ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി 'രാഭ ജാറേം‟ എന്ന കഩയില്   രു പ്രഷിദ്ധ്ീേയണം  ഩഞ്ചാമത്തില്  
ഴര്ശം കതാറുമു്പ. ഩഞ്ചാമത്തിടറ േറാ ഷാസിതയ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  
മുഴേിമിടുണ്ളൃഴരുകെയും  ഴിദയാര്ഥിേളുകെയും ഷര്ഗ ഴാഷന കപ്രാത്സാസിപ്ിു 
ന്നതിനപ കഴ്ിമാണപ ആതപ. േളിഞ്ഞ 23 ഴര്ശഭാമി ആതപ പ്രഷിദ്ധ്ീേയിുന്നു. ഇ 
കപ്രാജടിനപ ടഴറ്റിംഗപ ഒപീഷറും  ആന്നകഴറ്റീഴപ കപ്രാജടിനുളൃ  ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റിയും  
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  23 ഴര്ശഭാമി തുെരുന്ന രു പ്രഴര്ത്തനഭാമതിനാല്  

ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ)ഴകുപ്പ 

4.39  ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ  15.10.20-ടറ 0 A4 - 2524/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  29.09.2020-ടറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  29.09.2020-ടറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം. (SRG 
853/20  - ERA3/175/2019/LSGD)   
ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രു മു ഷിപപ - ഭജികസ്ട്രറ്റപ കോെതി അയംബിക്കാ   
ഷര്ക്കാര്  തതവത്തില്  ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്്പ. ആതിടെ ബാഗഭാമി  ഄട്ടപ്ാെി  ITDP 
ഒപീഷപ ഴിടുണ്ടോഞ്ഞൃക്കാ   തീരുഭാനഭാമിടുണ്്പ. (ITDP ഒപീഷപ ഷിഴില്  
കസ്റ്റശനികറയ്ക്കപ ഭാരി) ITDP ഒപീഷപ കോെതി സാലാക്കി ഭാറന്നതിനുകഴ് നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃത്തിക്കപ  6,66,000/- രൂഩ  ടേറഴളിുന്നതിനപ  കപ്രാജടപ താാരാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  1) ആതപ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ ചുഭതറമ 

ടല്ലന്നപ കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  
2) എന്നാല്  ആതിനപ അഴവയഭാമ തുേ ഩട്ടിേഴര്ഗ  
ഴിേഷന ഴകുപ്ില്  നിന്നു നല്ോടഭന്നപ 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരടര്  ഄരിമിചൃതാമി 
ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണകഫാര്ഡപ ഴികേന്ദ്രീേതാസൂ 
ത്രണ ഴിബാഗം േീപപ കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. 
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരടകരറ്റില്  നിന്നു പണ്ടു 
റബിുന്നതിനാ ഴവയഭാമ നെഩെി ITDP കപ്രാജടപ 
ഒപീഷര്  ഷവീേയിക്കണം.  

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ആ.അര്.എ)ഴകുപ്പ 

2)ഡമരടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ  

3) ഐ.റ്റി.ഡി.ഩി. കപ്രാജടപ ഡമരടര്, ഩാറക്കാെപ 
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4.40 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടറുടെ  16.10.20-ടറ േത്തപ (SRG /753/20  )  
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിത േര്ശേര്ക്കിെമില്  നിന്നും ോര്ശിേ കഭേറമില്  കൂഞ്ഞൃതല്  
പ്രാഴീണയമുളൃ  േര്ശേരുടെ കൂട്ടാ്മയമാണപ  ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേര്  എന്നതപ. ഄഴരുടെ  
ആെമില്  നിന്നും ഭറളൃഴര്ക്കപ  ഄരിഴപ ഩേര്ന്നു ടോഞ്ഞൃക്കാ   േളിവളൃഴരും  ഭിേചൃ 
യീതിമില്  ോര്ശിേ പ്രഴര്ത്തനങ്ങലില്  ആെടഩൊ   ഷാധിുന്നതും  അമ 
േര്ശേടയമാണപ ജീഴ (JEV- JLG Evaluation Agent) എന്ന നിറയ്ക്കപ  തിയടഞ്ഞഞ്ഞൃ 
ത്തിടുണ്ളൃതപ.  ഩറ  ട്ടങ്ങലിറാമി  ഴിദ്ദ്ധ ഩയിവീറനം  റബിചൃിടുണ്ളൃ ഇ േമ്മൂണിറ്റി  
രികഷാസന്പ കഩസന്ണ്ഭാര്  70,000 കത്താലം ഴരുന്ന   കൃശി ഷം ങ്ങ്ക്കപ  ഴിഴിധ കൃശി 
മുരേലില്  ഩയിവീറനം നല്േി ഴരുന്നു.  2500 ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേരും  466 ജീഴ 
ഄംഗങ്ങളും  എല്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേലിലഭാമി  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീക്കപ േീളില്  ഷജ്ജയാണപ. 
  കൃശിമികറയ്ക്കപ  തല്ഩയയാമി ഴരുന്ന രോതിമ  ോര്ശിേ ഷം ങ്ങ്കക്കാ  ഴയക്തി 
േ്കക്കാ ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിനപ ഩഞ്ചാമത്തപ തറത്തില്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ  ഇ 
ോര്ശിേ കഷഴന ഷം ങ്ങടല  ഈഩകമാഗടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ഈകേവിുന്നു. ോര്ശിേ 
കഭേറമിടറ  ഩയിവീറേയാമി  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേരുടെയും  ജീഴ െീം 
ഄംഗങ്ങളുകെയും കഷഴനത്തിനപ  പ്രതിദിനം 750/- രൂഩ ഒണകരരിമം നിയക്കില്  
ഄതതപ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നപ നല്കുന്നതിനപ  ഄനുഭതി 
നല്കണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
ജില്ലാതറത്തിടറ േമ്മൂണിറ്റി  രികഷാസന്പ കഩസന്ണ്ഭാരുടെ  എണ്ണം താടളഩരയും 
പ്രോയഭാണപ. 

 

  േമ്മൂണിറ്റി  രികഷാസന്പ കഩസന്ണ്ഭാരുടെ  എണ്ണം (2020-21) 

നം ജില്ല ജില്ലമിടറ അടേ ജീഴ 
പ്രഴര്ത്തേരുടെ എണ്ണം 

ജില്ലമിടറ അടേയുളൃ 
ഷജീഴ ഭാസ്റ്റര്  

േര്ശേരുടെ എണ്ണം 

1 തിരുഴനന്തരോയം 24 219 

2 ടോല്ലം 36 139 

3 ഩത്തനംതിട്ട 24 190 

4 അറപ്പുള 27 185 

5 കോട്ടമം 39 217 

6 ആഞ്ഞൃക്കി 25 120 

7 എരണാകുലം 39 70 

8 തൃശൂര്  64 300 

9 ഩാറക്കാെപ 24 69 

10 ഭറപ്പുരം 60 190 

11 കോളികക്കാെപ 39 84 

12 ഴമനാെപ 12 257 

13 േണ്ണൂര്   33 226 

14 ോഷര്കഗാഡപ  20 234 

 അടേ 466 2500 
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നെഩെി : – 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ 

4.41  ഭങ്ങാട്ടിെം രാഭഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 01.10.2020-ടറ േത്തം ഭങ്ങാട്ടിെം 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ പ്രഷിഡെിടെ 17.12.2019-ടറ A1-5000/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
819/20 - CC /1058/20)    
കപ്രാ.നം. 18/20              ഄെെല്    8,00,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്പ - ജനരല്  - 6,00,000/-രൂഩ 
കലാക്കപ ഴിസിതം - 1,20,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തപ ഴിസിതം - 80,000/- രൂഩ)  
കഩയപ:- അശ്രമ - ലറപപ ബഴന നിര്മ്മാണം 
ശ്രീ. ഴത്സ   കുനിമില്  എന്ന അ്  അശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫഭാണപ. ലറപപ റിസ്റ്റില്  
ഈ്ടപ്ട്ടിട്ടില്ല. ആഴര്ക്കപ  ഴീെപ നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   ലറപപ  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  
ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ലറപപ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്താടത തടന്ന ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മിചൄ 

നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

4.42  ഄളികക്കാെപ രാഭഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 01.10.2020-ടറ േത്തം ഄളികക്കാെപ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 29.07.20-ടറ A3-3129/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
820/20 - CC /740/20)    
ശ്രീഭതി ഷയഷവതി, ഴാെി സൗഷപ , ോല്  കോലനി എന്ന അ്   ലറപപ റിസ്റ്റില്  
ഈ്ടപ്ട്ടിരുന്നില്ല.  ആഴര്ക്കപ ഴീെപ നിര്മ്മാണത്തിനപ  2 ഗഡുക്കലാമി അടേ  2.00 
റക്ഷം രൂഩ നല്േി. ആഴടയ ലറപപ  റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്ഞ്ഞൃത്തി  ഫാക്കി  ഗഡു കൂെി 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  1) ലറപപ റിസ്റ്റില്  ആല്ലാത്ത ഗുണകബാക്താഴിനപ ഴീഞ്ഞൃ 

നിര്മ്മാണത്തിനപ 2.00 റക്ഷം രൂഩ നല്േിമതപ നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥടെ ബാഗത്ത്ാമ ഗുരുതയ ഴീചയിമാണപ. ആതു 
ഩയികവാധിചൃപ നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കാ   രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണടര ചുഭതറടപ്ഞ്ഞൃത്തി. 
2) ഩകുതി ധനഷസാമം നല്േിമ സ്ഥിതിക്കപ  ആതിനപ 
ഷാൂകേയണം നല്േി ഫാക്കി ഗഡു കൂെി  നല്ോ   ഄനുഭതി  
നല്കുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ 

തീരുഭാനം :- തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഄകഷാഷികമശ   ബായഴാസി 
േളുഭാമി േര്ചൃടേയ്തപ ഄകഷാഷികമശടെയും കൂെി ഄബിപ്രാമ 
ഭായാഞ്ഞപ ഩിന്നീെപ ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ.  
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4.43  ഭാഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 08.10.2020-ടറ േത്തം ഭാഞ്ഞൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  27.08.2020-ടറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 833/20 - CC /899/20)    
 
കപ്രാ.നം. 24/21 
  

             ഄെെല്    4,50,000/-- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്പ - ജനരല് )  

 
കഩയപ:- ഭാറിനയ നികക്ഷഩം നിമന്ത്രിുന്നതിനാമി CC TVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  

 
ഭാറിനയ നികക്ഷഩം നിമന്ത്രിുന്നതിനപ  CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിുന്നതിനുളൃ  
കപ്രാജടിനപ  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

4.44  ഩാനൂര്  കലാക്കപഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 01.10.2020-ടറ േത്തം  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 
ബയണഷഭിതിയുടെ  30.07.2020-ടറ  3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 821/20 - CC 
/721/20)    
കപ്രാ.നം. 102/21 
  

             ഄെെല്    5,00,000/-- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ ) 

 
കഩയപ:-ടഭാകേയി ഩി.എചൃപ.ഷി.യ്ക്കപ  റാഫപ ഈഩേയണങ്ങ്  

 
ടോസ്സി ഩി.എചൃപ.ഷി.യ്ക്കപ റാഫപ ഈഩേയണങ്ങ്  ഴാങ്ങാനുളൃ ഇ കപ്രാജടിനപ  
കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാൊണപ ഈഩകമാഗിുന്നതപ. കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ഷി.എചൃപ.ഷി. ആല്ല.  ഩാനൂര്  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഒപീസം   െേ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും രോതുതാമി നിര്മ്മിചൃ ഒപീഷപ ഷമുത്തമത്തിറാണപ പ്രഴര്ത്തിുന്നതപ. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ ഈഩകമാഗിചൃപ  ഭറ 
പ്രവൃത്തിേ്  ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കാനില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജടിനപ ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ടോഴിഡപ- 19 ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  പ്രകതയേ ഄനുഭതി 

നല്കുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
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4.45  ഩാനൂര്  കലാക്കപഩഞ്ചാമത്തപ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ ഒപീഷറുടെ 01.10.2020-ടറ േത്തം ഩാനൂര്   കലാക്കപ 
ഩഞ്ചാമത്തപ ബയണഷഭിതിയുടെ  30.07.2020-ടറ  3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 822/20 - CC / 720/20)    
കപ്രാ.നം. 93/21 
  

             ഄെെല്    6,32,500/-- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ ) 

കഩയപ:-ടോസ്സി ഩി.എചൃപ.ഷി.യ്ക്കപ കഷാലാര്  പ്ലാെപ  സ്ഥാഩിക്കല്  
ടോസ്സി ഩി.എചൃപ.ഷി.യ്ക്കപ  കഷാലാര്  പ്ലാെപ സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ  ഇ കപ്രാജടിനപ  കനാണ്  
കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാൊണപ ഈഩകമാഗിുന്നതപ. കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തില്  
ഷി.എചൃപ.ഷി േ്  ന്നും ആല്ല.  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഒപീസം  െേ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും രോതുതാമി നിര്മ്മിചൃ ഒപീഷപ ഷമുത്തമത്തിറാണപ  പ്രഴര്ത്തിുന്നതപ. 
ഇ ഷാസേയയത്തില്  കനാണ്  കരാഡപ ടഭമിെന ഷപ രാെപ ഈഩകമാഗിചൃപ  ഭറ 
പ്രവൃത്തി ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കാനില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജടപ നെപ്ാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃപ. 
 
തീരുഭാനം :-  ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 

4.46  ഭറപ്പുരം ഩഞ്ചാമത്തപ ടഡഩൂട്ടി ഡമരടര്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ഭറപ്പുരം   ഩഞ്ചാമത്തപ  ടഡഩൂട്ടി ഡമരടറുടെ  16.10.2020-ടറ DDP -MPM/2008/2020-
D-10 ാാാം നമ്പര്  േത്തപ  (SRG  85520)    
 
ടോഴിഡപ 19 ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ  ഒണ്ലറ   ഩ്ന ഷൗേയയം 
രുുന്നതിടെ ബാഗാമി ഩ്ന കേന്ദ്രങ്ങലില്  ടെറിഴിശ   ഷൗേയയം 
ഏര്ടപ്ഞ്ഞൃത്തന്നതിനപ  KSFE ഩദ്ധ്തി താാരാക്കിമിടുണ്്പ.  ഴിദയാ ഷസാമി എന്ന 
ഩദ്ധ്തിമില്  ടെറിഴിശടെ ഴിറയുടെ 75 വതഭാനം (ഩയഭാഴധി 10,0000/- 
രൂഩ)മാണപ  KSFE നല്കുന്നതപ.  ഫാക്കി തുേ MLA യുടെ   നികമാജേ ഭണ്ഡറം  
അസ്തി ഴിേഷന പണ്ടും പ്രകതയേ ഴിേഷന നിധിയും ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േിമിടുണ്്പ. േിറ പ്രകദവങ്ങലില്  തകേവബയണ സ്ഥഩനങ്ങ്  തനതപ പ്പ 
ഈഩകമാഗിുന്നു. ഏതുതയം  െി.ഴിമാണപ ഴാകങ്ങട്ടതന്നപ KSFE നിശ്ചമിചൃിടുണ്്പ.  
ോറതാഭഷം ളിഴാക്കാ   െി.ഴി. ഴാങ്ങുന്നതിനപ  ടപ്രാേീര്ടഭെപ ഭാനവല്  പ്രോയമുളൃ 
നെഩെി േട്ടങ്ങ്  ളിഴാക്കി  നല്േണടഭന്നപ ഄ്ദുറര്പ MLA അഴവയടപ്ട്ടിടുണ്്പ. 
ഄതിനാല്  ടപ്രാേീര്ടഭെപ ഭാനവല്  പ്രോയമുളൃ േട്ടങ്ങ്  ളിഴാക്കി  െി.ഴി. ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതപ ഷംഫന്ധിചൃപ. 
തീരുഭാനം :-  1) ഒണ്ലറ   ഴിദയാബയാഷഷൗേയയടഭാരുുന്നതിടറ 

ോറതാഭഷടഭാളിഴാുന്നതിനാമി KSFE റിസ്റ്റപ 
ടേയ്ത സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നപ  നിശ്ചമിക്കടപ്ട്ട 
ഴിറമില്  ഩയിഭിതടപ്ഞ്ഞൃത്തി ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. 
 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 
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4.47 ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗപ  ഒപീഷറുടെ 20.05.20 ടറ േത്തം  കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ 

ടഷക്രട്ടരിയുടെ 05.05.20 ടറ 531/20(1)-ാാാം നമ്പര്  േത്തം (SRG 856/20) 

 

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

കഩയപ - എഷപ.ഷി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കപ പര്ണിചൃര്  
ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തപ ഩയിധിമിലളൃ 5 രാഭഩഞ്ചാമത്തേലിറാമി 
395 ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ കുട്ടിേ്ക്കപ കഭവയും േകഷയയും ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിനുളൃ ഇ കപ്രാജടിനപ കുട്ടിേളുടെ കക്ഷഭത്തിനു കഴ്ി ഭാറ്റി 
ഴചൃിയിുന്ന 5 വതഭാനം തുേമാണപ ഈഩകമാഗിചൃിയിുന്നതപ. ഴയക്തിഗത 
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കപ അനുകൂറയം നല്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജടപ അമതിനാല്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ആതിനു ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  

ആതപ 27.05.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിുേയും 
ഏടതാടക്ക ഩഞ്ചാമത്തേലില്  ഏടതാടക്ക സ്കൂലിടറ കുട്ടിേ്ക്കാണപ പര്ണിചൃര്  
നല്കുന്നടതന്നപ ഴയക്തഭാക്കി ഷഭര്പ്ിക്കാ   നിര്കേവിുേയും ടേയ്തിരുന്നു. 
കൂൊടത പര്ണിചൃറുേ്  ഏടതാടക്കമാടണന്നും നിര്ഴസണ യീതി  
ഏങ്ങടനമാടണന്നും ഴയക്തഭാക്കണടഭന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ആതികമേലല്  
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ രികപ്ാര്ട്ടപ ഷസിതം ഴീണ്ടും നല്േിമിയിുന്നു. 
     ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്കപ ഩഞ്ചാമത്തിടറ  എരുഭടപ്ട്ടി, കദവഭംഗറം, ഴയവൂ എര്, 
മുള്ളൂക്കയ, ടതുംേയ എന്നീ പ്രകദവങ്ങലിടറ  10-ാാാം സ്സാക മുതല്  ഩി.ജി. തറം 
ഴടയയുളൃ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കാണപ പര്ണിചൃര്  നല്കുന്നതപ. കഭവയും 
േകഷയയുഭാണപ നല്കുന്നതപ. ടെ്ര്  കൂൊടത കനയിട്ടപ ഴാങ്ങാ   ഄനുഴാദമുളൃ  
ഷര്ക്കാര്  ഏജ ഷിേലില്  നിന്നാണപ പര്ണിചൃര്  ഴാങ്ങാ   ഈകേവിുന്നതപ  
എന്നതരിമിചൃിടുണ്്പ. ആതിനപ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി)ഴകുപ്പ 
 

4.48 സയിത കേയലം ഭിശ   
 
സയിത കേയലം ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴപ ലഴഷപ ടേമര്  കഩസന്ടെ  16.07.2020-ടറ 

A1/336/2019/ HKM നമ്പര്  േത്തം  30.09.2020-ടറ  DA1/255/20/തഷവബഴ  ഷര്ക്കാര്  

േത്തം  (SRG 857/20) 

േിണറുേലിടറ   കുെിടഴളൃത്തിടെ  ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിുന്നതിനപ  ഒകയാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തികറയും (രാഭഩഞ്ചാമത്തേലിലം നഗയഷബേലിലം)  
രു സമര്  ടഷക്കെരി  സ്കൂളുേലില്  ഴീതം റാബുേലില്  ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നു്പ.  
സമര്  ടഷക്കെരി സ്കൂളുേലില്  ആതിനുളൃ ക്രഭീേയണം  രുുന്നതപ  MLASDF -ല്   
നിന്നാണപ.  ഇ റാബുേളുടെ  തുെര്  ടേറവം  ഒകയാ ടെസ്റ്റിനും ടേറഴാകുന്ന  
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200/-  രൂഩയും  ഄതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഴസിക്കണടഭന്നും  ഄതിനുളൃ 
കപ്രാജക്ടുേ്  താാരാക്കാ   നിര്കേവിക്കണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃപ. 

തീരുഭാനം  :- 
 

തല്ക്കാറം അഴവയം ഩയിഗണികക്ക്തിടല്ലന്നപ 
തീരുഭാനിചൄ.   

നെഩെി: – തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ 

കമാഗം ലഴേിട്ടപ 5.00 നപ ഄഴഷാനിചൄ 
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ഄനുഫന്ധം 

 

1 ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ ഭന്ത്രി  
2 കഡാ.ടേ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര് , കസ്റ്ററ്റപ പ്ലാനിംഗപ കഫാര്ഡപ 
3 എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
4 ടഭമ്പര്  ടഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡപ (പ്രതിനിധി) 
5 ഡമരടര്, ഩഞ്ചാമത്തപ ഴകുപ്പ  
6 ഡമരടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ  
7 രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   
8 ഄഡീശണല്   ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷപ ഴകുപ്പ  
9 ഡമരടര് , കസ്റ്ററ്റപ അഡിറ്റപ ഡിപ്ാര്ട്ടപടഭെപ 
10 േീപപ എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ  
11 എക്സിേൂട്ടീഴപ ഡമരടര്, പതേിതവ ഭിശ    
12 ഭിശ   ഡമരടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷപ   
13 ഡമരടര്  ജനരല്, േിറ 
14 എക്സിേീട്ടീഴപ ഡമരടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി) 
15 ഡമരടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
16 ഡമരടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
17 േീപപ എക്സിേൂട്ടീഴപ ഒപീഷര്, ലറപപ ഭിശ    
18 ഡമരടര്, മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ  
19 ഭാകനജിംഗപ ഡമരടര്, േമര്  ടപഡപ 
20 ഡമരടര്, ഴനിതാ വിപതഴിേഷന ഴകുപ്പ  

 


