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  No/9/2020/SRG/LSGD(CC)(6) 
 
 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറ്റിയുടെ  07.01.2021-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 

 

കമാഗം യാഴിടറ 10.30 ന് ടഷക്രകേരിമറ്റ് ഄനക്സ് II -ടറ ‘റമം’ സാലില്  അയംബിചൄ. 
ഫഹു.തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ. കമാഗത്തില്  ഩടെടുത്ത 
ഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ുന്നു. 

 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
07.01.2021 ഴടയയുള്ള അടേ ഩദ്ധ്തി  ടേറഴ്  47.68  വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫികേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത് 48.68 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ഩാറക്കാെ് ജില്ലമിലം (51.79%) ഏറ്റവം കുരഴ് തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലമിലഭാണ് (44.59വതഭാനം). 72.88 കോെി രൂഩയുടെ 3182 ഫികേ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്.  ടഭമിെന ഷ്  രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 91.52 
കോെി രൂഩയുടെ 4119 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 50.92% 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 51.94% 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 49.88% 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 48.35% 

കോര്പ്പകരശ   32.48% 

അടേ 47.68  
 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം 

8 ോഷര്കഗാഡ് 48.21% 

9 തൃശൂര്  47.93% 

10 കോളികക്കാെ് 47.18% 

11 ഭറപ്പുരം 46.68% 

12 േണ്ണൂര്  46.07% 

13 ടോല്ലം  45.57% 

14 തിരുഴനന്തരോയം 44.59% 

 
 
ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSP, CFC യുടെ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

55.49% 46.59% 43.67% 38.68% 

1 ഩാറക്കാെ് 51.79% 

2 ഩത്തനംതിേ 50.33% 

3 ഴമനാെ് 49.21% 

4 എരണാകുലം 49.1% 

5 ആടുക്കി  48.82% 

6 കോേമം 48.53% 

7 അറപ്പുള 48.46% 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഗ് ഫികേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുടെ 
എണ്ണം 

 
തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 2672 43.63 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  371 6.41 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  300 10.94 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 576 14.91 

5) കോര്പ്പകരശ   200 15.60 

അടേ 4119 91.52 

 
 
 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ുന്നു. 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  അടേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 23.93 26.98 50.92 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 21.21 30.74 51.94 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 16.12 33.76 49.88 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 20.01 28.34 48.35 

5) കോര്പ്പകരശ   10.74 21.74 32.48 

അടേ 20.05 27.62 47.68 

 
 
 

മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ഡിഷംഫര്  31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 
 

2014-15 25.47% 

2015-16 23.99% 

2016-17 14.7% 

2017-18 30.9% 

2018-19 53.38% 

2019-20 35.84% 

2020-21 47.68%  
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2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.1 28.01.2020-ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്   

2.1(3.11) ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം ആകപ്പാ്  നിറഴിറില്ലാത്ത ഴാേര്  ൊപ്പു 
േ്ും കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി ടഴള്ളോര്ജ് ഇൊുന്നു്്.  ആതിടെ 
േണടക്കടുത്ത് നിറഴിലള്ള ൊപ്പുേ്ക്ക് ഭാത്രം  ടഴള്ള ോര്ജ് നല്കുന്നതിതിന്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതി് നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 
ആതിനാമി കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി ഄധിോയിേളുഭാമി  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  േര്ചൃ ടേണമെണടഭന്നും നിര്കേവം നല്േിമിരുന്നു. ആതിടെ 
ബാഗഭാമി  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്   നിറഴിലള്ള ടഩാതു ൊപ്പുേളുടെ എണ്ണം, 
കുെിടഴള്ള ോര്ജ് േണക്കാുന്നതി ഴാേര്  ൊപ്പുേളുടെ  എണ്ണം എന്നതിിഴ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടറം  നഗയോയയ ഡമരക്ടറം  നല്േണടഭന്നും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
കമാഗം നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 

 ആതിടെ ബാഗഭാമി ജില്ലതിയിചൄള്ള േണക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം  ഒകയാ 
നഗയഷബ തിയിചൄള്ള േണക്ക്  നഗയഷബാ  ഡമരക്ടറം  നല്േി. ആതിടെ അടേ 
എണ്ണം  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്. 

 

 നിറഴിലള്ള ടഩാതു 
ൊപ്പുേളുടെ എണ്ണം 

കുെിടഴള്ള ോര്ജ് േണക്കാുന്നതി 
ൊപ്പുേളുടെ എണ്ണം 

നഗയഷബ 47,381 47,665 

രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  1,43,819 1,47,706 

അടേ 1,91,200 1,95,371 

 
 ഄധിേഭാമി 4171 ൊപ്പുേ്ക്ക് കുെിടഴള്ള ോര്ജ് നല്കുന്നു്്.  കൂൊടത നിറഴിടറ 

കുെിടഴള്ളം റബിക്കാത്ത ൊപ്പുേളും ഈ്ാകമക്കാം. ആത് കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിേിയുഭാമി  ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  േര്ചൃ ടേ്  ്  ആതിടെ 
കുെിടഴള്ള ോര്ജ് ളിഴാക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  
2.2 24.06.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 

ഴിശമങ്ങ്   
 

2.2(3.12)ഐ.ടേ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല്  ോയയക്ഷഭഭാുന്നതിതിനും കഷാഫ്ട് ടഴമര്  
ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.ടേ.എം.ല്  ഄതയാഴവയം കഴ് ഭാറ്റങ്ങളും േര്ചൃ 
ടേണമൊനും  ഩഠിക്കാനും േമ്മിറ്റി  രൂഩീേയിചൃിട്ടു്്. ഇ േമ്മിറ്റി  മൂന്നതി് ഷിറ്റിംഗ് 
നെത്തി എന്നതി് േിറ ഡമരക്ടര്  ജനരല്  കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. 

   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ് ആെക്കാറ രികപ്പാര്േ് ഐ.ടേ.എം 
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി.) ഴകുപ്പ്  
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്,  ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ   
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2.3 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.3(3.9) സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാേം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  
ടതാളിറാലിേടല ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിു 
ന്നതിില്ല.  നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. ഇ പ്രശ്നം 
കനയിടുന്നതി രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ ഭാറ്റി ഴചൄ, എത്ര 
ടേറഴളിചൄ  തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക്കണം.  കൂൊടത ആഴിടെ  എത്ര 
കഩര്ക്കാണ് ഴീടു ഴചൄ നല്കേ്ത്, േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശക്കാറങ്ങലില്   ആഴിടെ 
റക്ഷയഭിേത് എത്രമാണ്, എത്ര ്ര്ത്തീേയിചൄ എന്നതിീ ഴിഴയങ്ങ്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  നല്േിമിരുന്നു. 

  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാരും  മുകഖന റബിചൃ 
റിസ്റ്റ്  പ്രോയം അടേ  132 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാണ്  കതാേം കഭഖറമില 
ള്ളത്. 

            കതാേം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േട്ത്താനുള്ള 
പ്രശ്നങ്ങ്  ഫന്ധടപ്പേ ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ചൃ ടേും ം താടള തറത്തില്  
ഩയികവാധന നെത്തിയും രികപ്പാര്േ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േണം.   
ഫന്ധടപ്പേ ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിഭാരുടെ തറത്തില്  ഇ ഴിശമം  േര്ചൃ ടേണമൊ   
തീരുഭാനിചൄ. ആതിനുകഴ് നെഩെി ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി 
ഷൃീേയിക്കണം. ഄതിനാല്  ോറതാഭഷം കൂൊടത ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്േ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 

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

2 .3(4.23 )ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  18.06.20ടറ േത്ത്     (SRG /515/20 
CC/545/20)  
കപ്രാ.നം. 21/2021  ഄെെല്  - 5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ ്്) 
കഩയ് - ഊതുഭതി -  ഴനിതേ്ക്ക്  ടഭ ഷ് രുവലഴല്  േപ്പ് ഴിതയണവം 

കഫാധഴല്ക്കയണവം 
ഷംസ്ക്കയിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള ഷാനിേരി നാപ്േിനുേ്ു ഩേയം േ േി 

ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിയുന്നതി ടഭ ൂഴല്  േപ്പ് കലാക്കിനു േീളിലള്ള  രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടറ 3000 ഴനിതേ്ക്ക് ഴിതയണം ടേണമൊ   ഈകേവിുന്നു. കൂൊടത ആതിടെ 
ഈഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃ്  ഴനിതേ്ക്ക്  കഫാധഴല്ക്കയണം  നെത്താനും ഈകേവി 
ുന്നു. 30 മുതല്  50 ഴടയയുള്ള 10 ഫാചൄേലാമി ഴിദഗദ്ധ്ടയ ഈഩകമാഗിചൃാണ്  
കഫാധഴല്ക്കയണം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ആതികേല്  അകയാഗയ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ ഄബിപ്രാമം അയാഞ്ഞ ് രികപ്പാര്േ്   

ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്ോ    ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. എന്നതിാല്  ആതുഴടയ അകയാഗയ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ  
രികപ്പാര്േ് റബിചൃിേില്ല. 

 ആതികേല്  അകയാഗയ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്േ് റബിക്കാത്ത 
ഷാസേയയത്തില്  ഇ ഴര്ശം തല്ക്കാറം കപ്രാജക്ട്  നെപ്പാുന്നതിില്ല എന്നതി് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരി ഄരിമിചൄ.  
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തീരുഭാനം:- കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩിന്നതിീെ് അഴവയടപ്പടുന്നതി മുരയ്ക്ക്  
ഩയിഗണിക്കാ   ഭാറ്റി ഴചൄ.   

 നെഩെി: – - തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  
2.4  23.09.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ  തുെര്  നെഩെി 

ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.4(3.3) ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭഭാുന്നതിതിടെ ബാഗഭാമി താടളതറത്തിടറ  
ഈകദയാഗസ്ഥോടയ കൂെി  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥയാുേയും ഄഴര്ക്ക് പ്രകതയേ 
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുേയും ടേും . ആത് ഩദ്ധ്തി നിര്വസണം കൂടുതല്  
ോയയക്ഷഭഭാക്കി. എന്നതിാല്  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   (self drawing) വമ്പലവം ഭറ്റം ഴാങ്ങുന്നതി  ട്രശരി ഄല്ല ഄകേസം 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥനായുള്ള  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ട്രശരി.  
ആങ്ങടനയുള്ള നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥന് യ്് ട്രശരിമില്  നിന്നും  ആെഩാടു 
നെത്തുന്നതിതിന് ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതിത് ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തിന് ഷസാമ 
േയഭാകും എന്നതിതിനാല്  ആത്തയം  ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഏടതാടക്ക  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഈ്്  എന്നു േട്ത്തി ഄഴരുടെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് , നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, 
എന്നതിിഴര്  ധനോയയ ഴകുപ്പിന് നല്േണം. ആതനുഷയിചൃ്  ഇ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  
ടഴര്േൃല്  ഡി.ഡി. കോഡ്  ഄനുഴദിുന്നതിത് ഩയിഗണിക്കാടഭന്നതി്  ധനഴകുപ്പ് 
ഄഡീശണല്  ടഷക്രേരി ഄരിമിചൃിരുന്നു.  

ആപ്രോയം  ഡി.ഡി. കോഡ് അഴവയമുള്ളഴരുടെ  റിസ്റ്റ്  ധനഴകുപ്പിന് 
നല്േിമിട്ടുട്ന്നതി്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേ 
ഷന േമ്മീശണര്  എന്നതിിഴര്  ഄരിമിചൄ.  ഇ റിസ്റ്റനുഷയിചൃ്  ഡി.ഡി. കോഡ്  
ോറതാഭഷം കൂൊടത  ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതി്  ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ   
തീരുഭാനിചൄ. കൂൊടത പശരീഷ് കഭഖറമില്  രോതിമതാമി നിര്ഴസണ ചുഭതറ 
നല്േിമ ഈകദയാഗസ്ഥര്ും ഡി.ഡി. കോഡ് നല്േണടഭന്നതി അഴവയവം  
ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനമക്ക്  ഴകുപ്പില്  നിന്നു നല്േണം. 

      നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ധനഴകുപ്പ് 

2.4(3.8) ജനേീമ കസാേല്  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേലിലം  
കോര്പ്പകരശനുേലിലം ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം സ്ഥാഩിക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴില്  
ഩരയും പ്രോയം ജനേീമ കസാേല്  സ്ഥാഩിക്കാത്ത തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങളുടെ  ഴിഴയങ്ങളും  ഭറ്റ ഴിവദാംവങ്ങളും  കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
കവഖയിചൃ് നല്േി. 
      നിറഴില്  850 ജനേീമ കസാേലേലാണ് അയംബിചൃത് (നഗയം 136, രാഭം 
714). ന്നതിില്  കൂടുതല്  ജനേീമ കസാേലേ്  അംബിക്കാ   ഷാധയതയുള്ള 
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഴയം കവഖയിചൃിട്ടു്്. 
            കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് ടേ്   പ്രോയം 
റക്ഷയഭിേതികനക്കാ്  കൂടുതല്  ജനേീമ കസാേല്  സ്ഥാഩിുന്നതിതിന് ഄനുകമാജയ 
ഭാമ സ്ഥറമുട്െില്  ഄഴിടെയും ജനേീമകസാേല്  സ്ഥാഩിക്കാവന്നതിതാണ്. 
ആങ്ങടന സ്ഥാഩിുന്നതി കസാേലേ്ക്ക് ഷഡിഷിഡി നിയക്കില്  ഷപ്ലപ്ലകോമില്  



6 
 

നിന്നതി് ഷാധനങ്ങ്  റബയഭാക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിചൃിട്ടുട്ന്നതി് കുടുംഫശ്രീ 
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ.  
തീരുഭാനം:- ആതികേല്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 

നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
എന്നതിിഴടയ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയഡമരക്ടര്  

4) എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
2 .4(4.1)േിരയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.08.20-ടറ േത്തും  േിരയ്ക്കല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ  10.07.2020 -ടറ  േത്തും 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 േത്തുേ് ) 
താടളപ്പരയുന്നതി കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20 ഴര്ശത്തിടറ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി 
മിരുന്നു. 
(i)  കപ്രാ.നം. 258/20    ഄെെല്  5,00,000/- രൂഩ 

          (തനത് പ്്) 
 കഩയ്- ഩനൊഴ് കുലം രോനരുദ്ധ്ായണം - മൂന്നതിാംഘേം 

(ii) കപ്രാ.നം. 259/20     ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

കഩയ്- ഄമ്പൂേിുന്നതി് ടെയ്കനജ് ഴര്ക്ക് 
(iii)  കപ്രാ.നം. 636/20     ഄെെല്  3,75,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
കഩയ്- ഩട്ടുഴടത്തരു കരാഡ് ഒഴ് ോല്  മൂന്നതിാംഘേം 
 

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

കഩയ്- ഄചൄകഴേടെ  ഴീടു മുതല്  ജ ഡക്സ് കൃ്ണനടെ ഴീെ് ഴടയ കരാഡ് ൊരിംഗ് 
(ഫാക്കി ബാഗം  

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

കഩയ്- ഒഴ് ോല്  ഭണ്ണ് നീക്കം ടേണമെല്  1 മുതല്  7 ഴടയ  ഴാര്ുേ്  
 

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

കഩയ്- ഒഴ് ോല്  ഭണ്ണ് നീക്കം ടേണമെല്  8 മുതല്  14 ഴടയ  ഴാര്ുേ്  
(vii)  കപ്രാ.നം. 288/20     ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
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കഩയ്- ഒഴ് ോല്  ഭണ്ണ് നീക്കം ടേണമെല്  15 മുതല്  23 ഴടയ  ഴാര്ുേ്  
ഇ കപ്രാജക്ടുേ്  ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  നെപ്പാക്കി. ഇ പ്രവൃത്തിേളുടെ  തുേ 

ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറടെ  ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നല്ോ   ഄനുഭതി 

ഷംഫന്ധിചൃ്.  

ടെ്ര്  നെഩെി കൂൊടത  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമത് ഴീഴ്ചമാടണന്നതി് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തിമതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം  ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി  

   രികപ്പാര്േ് പ്രോയം നിമഭാനുസൃതഭാമ മാടതാരു നെഩെിക്രഭങ്ങളും 
ഩാറിക്കാടതമാണ് പ്രസ്തുത 7 പ്രവൃത്തിേളും ്ര്ത്തീേയിചൃത്. ഷാകെതിേ ഴിബാഗം 
ഈകദയാഗസ്ഥരുടെ കഭല്കനാേത്തിറല്ല ഇ പ്രവൃത്തിേ്  നെന്നതിിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിേളുടെ 
ഷൃബാഴംടോണ്ടം നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തിമാക്കി രു ഴര്ശത്തിറധിേം  േളിഞ്ഞതിനാലം  െി 
പ്രവൃത്തിേളുടെ  ഴാലകഴശ   എടുക്കാനും ബുദ്ധ്ിമുോണ്.  

തീരുഭാനം:- ആത് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ബാഗത്തു നിന്നു്ാമ  ഗുരുതയ ഴീഴ്ചമാണ് എന്നതി് 
കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി.  ഷാധൂേയണം നല്കേ്തിടല്ലന്നതി്  കമാഗം 
തീരുഭാനിചൄ.  ഇ പ്രവൃത്തി നെത്തിമത് ഷംഫന്ധിചൃ് ഫന്ധടപ്പേഴരുടെ 
കഩയില്  േര്വന  നെഩെിടമടുക്കാനും ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഷാമ്പത്തിേ 
ഫാധയത ഫന്ധടപ്പേഴരുടെ കഩയില്  നല്ോനും  ഴകുപ്പിടന 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.എം) ഴകുപ്പ് 

. 2 .4(4.5)കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 26.08.2020-ടറ േത്തും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിടെ  25.08.2020-ടറ  P6-2835/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  21.08.2020-ടറ 1-61/20-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  
(SRG 674/20- CC/748/20). 
കപ്രാജക്ട് നം. 445/21              ഄെെല്  25,00,000/ രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കഩയ് – ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്ക്  ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് 
ധനഷസാമം 

 ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. 
 കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ടഷാപ്ലഷറ്റിക്ക്  ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട്  തണമൊരാക്കാനാണ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനടഭടുത്തിരുന്നതിടതന്നതി്  
ഄരിമിചൃിരുന്നു.  എന്നതിാല്  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം രു ടഷാപ്ലഷറ്റിക്ക് ഩയഭാഴധി  

5.00 റക്ഷം രൂഩടമ  നല്ോവൂ എ എന്നതി ോയണത്താല്  “ഩേിേജാതി ഷസേയണ 

ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്േല് ”എന്നതി  
കപ്രാജക്ടാണ് സുകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥനാമ  ജില്ലാ 
ഩേിേജാതി  ഴിേഷന ഒപീഷര്  തണമൊരാക്കിമത്.  കപ്രാജക്ട് ഄെെറാമ  25.00 
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റക്ഷം രൂഩയും കുന്ദഭംഗറം  കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ടഷാപ്ലഷറ്റിക്ക് ടേേിെം 
ഩണിയുന്നതിതിന് ഭാത്രഭാമി  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ടഷാപ്ലഷറ്റി യുടെ ആതുഴടയയുള്ള പ്രഴര്ത്തനം, 

ഇ ടഷാപ്ലഷറ്റി മുകഖന എത്ര കഩര്ക്ക് ടതാളില്  റബിുന്നു, ആകപ്പാളടത്ത സ്ഥിതി, 
ഩശ്ചാത്തറ ഷയേയയം തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃ്  ഄഷിസ്റ്റെ് യജിസ്ട്രാര്/ഫന്ധടപ്പേ 
ഷസേയണ ഴകുപ്പ് ഈകദയാഗസ്ഥടെ  രികപ്പാര്േ് കൂെി ഴാങ്ങി ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടകരാെ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ആതു പ്രോയ താടളപ്പരയുന്നതി  
രികപ്പാര്േ് നല്േിമിട്ടു്്. 
രികപ്പാര്േ്:- ആതു 1983-ല്   പ്രഴര്ത്തനം അയംബിചൃ ഷംഘഭാണ്. ഷംഘത്തിടെ  2018-

19 ഒഡിറ്റ് ഷര്േിപിക്കറ്റ് പ്രോയം  901 ഄംഗങ്ങളും 91,726/- രൂഩ  
പ്രഴര്ത്തന മൂറധനവം 90,100/-രൂഩ ഩിയിഞ്ഞ് േിേിമ ഒസയി 
മൂറധനവമു്്. ഷംഘത്തിന് ഭയാഭത്ത് ഩണിേ്  ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തുന്നതി 

തിനാമി ‘ഷി’ക്ലാസ്സികറയ്ക്ക് തയംതിയിുന്നതിതിനായുള്ള ഄകഩക്ഷ  
ഷസേയണ ഴകുപ്പ്  കജാമിെ് യജിസ്ട്രാര്  ഒപീഷിടെ ഩയിഗണന 
മിറാണ്. 
ഷംഘത്തിന് കുന്ദഭംഗറത്ത് ഷൃന്തഭായുള്ള സ്ഥറത്ത് താല്ക്കാറിേ 
ടശഡിറാണ്  ആകപ്പാ്  പ്രഴര്ത്തിുന്നതിത്.   ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ 25 
റക്ഷം രൂഩ ധനഷസാമം റബിുന്നതി മുരയ്ക്ക് ഷംഘം ഴേമിലള്ള 
സ്ഥറത്ത്  ടേേിെം നിര്മ്മിുന്നതിതിന് കജാമിെ് യജിസ്ട്രാര്   ഄനുഭതി 
നല്േി ഈത്തയഴാമിട്ടു്്. ഷൃന്തഭാമി ഒപീഷ് ടേേിെം ഈ്ാമാല്   
ഷംഘത്തിടെ  പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല്  ോയയക്ഷഭഭാക്കാനും  ഷംഘാംഗ 
ങ്ങ്ക്ക് കൂടുതല്  ടതാളിറഴഷയങ്ങ്  സൃഷ്ടിക്കാനും േളിയും  

 തീരുഭാനം :- രോതിമ ടേേിെം നിര്മ്മിചൃാല്  ഷംഘത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനം  ടഭചൃടപ്പടുടഭന്നതി് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  രികപ്പാര്ട്ടു കൂെി  
ഩയിഗണിചൃ്  ഩേിേജാതി  ഷസേയണ ഷംഘങ്ങ്ക്ക്  ടേേിെ നിര്മ്മാ 
ണത്തിന്  ധനഷസാമം  നല്േല്  എന്നതി കപ്രാജക്ടിടറ ഴിസിതഭാമ  25 
റക്ഷം രൂഩ കുന്ദഭംഗറം  കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ടഷാപ്ലഷറ്റിക്ക്  ടേേിെ 
നിര്മ്മാണത്തിന് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ഇ ഷംഘത്തിടെ 
പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ് ഷസേയണ ഄഷിസ്റ്റെ് യജിസ്ട്രാര്  
പ്രകതയേഭാമി  കഭാണിറ്റര്  ടേണമെണം.  

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

2.4(4.20 )റ്റകവഖയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 21.08.2020-ടറ േത്തും (യട്ണ്ണം)  
റ്റകവഖയഭംഗറം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  14.08.2020-ടറ  2(4) -ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഄനുഫന്ധ കയഖേളും (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) 

കഩയ്:-ഴേപ്പരമ്പ് ഄംഗനഴാെിക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണം - ഴാര്ഡ് -8 
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(ii) കപ്രാ.നം. 194/20 ഄെെല്  13,21,086/- രൂഩ 
(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ 

CFC -4,51,086/- രൂഩ) 
കഩയ്:-്ളനാെ്  ഄംഗനഴാെിക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണം 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യ്് കപ്രാജക്ടുേളും  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പിടെ  ഷസാമം 
കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തിമാണ്  തണമൊരാക്കിമിരുന്നതിത്. ഒകയാ ഄെണഴാെിും  8,70,000/- 
രൂഩ ഴീതം  (അടേ 17,40,000/-രൂഩ ) ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു പ്ലേഭാറം എന്നതി് പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നുടഴെിലം ഩി.ഡലൂ.ഡിയ്ക്കാണ്  
ഴകുപ്പ് തുേ പ്ലേഭാരിമത്. നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തിമാടമെിലം  ഴകുപ്പിടെ ഴിസിതം 
നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഩി.ഡലു.ഡി.യുടെ പ്ലേഴവമുള്ള 
ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് പ്ലേഭാറന്നതിതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതിതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  
      ഇ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.മില്  നിന്നതി് തിയിടേ ഴാങ്ങി  രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് 

പ്ലേഭാരാ    അഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ് പമല്  ഴകുപ്പിന് 
നല്േിമിട്ടുട്ന്നും ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനമിറാടണന്നും ഴനിതാ വിശുഴിേഷന 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ. ആകത ഴിശമം ഭറ്റ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലം  ഈട്ന്നും 
മു   കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം തുേ ഄതതു തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിനു പ്ലേഭാരാനുള്ള നെഩെി തൃയിതടപ്പടുത്തണടഭന്നും അഴവയഭാമ 
തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നും ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിചൄ. ഄടുത്ത 
കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ആത് ഷംഫന്ധിചൃ് ഴിവദാംവങ്ങ്   ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  നല്േണം.   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്  

3)ധനഴകുപ്പ് 
2.5  21.10.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്  നെഩെി 

ഷൃീേയികക്ക്  ഴിശമങ്ങ്  

2.5(3.2)ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 2019-20 ടറ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഫില്  ഭാറന്നതിതിന് 
ഫില്  ഡിസ്ക്കയ്ിംഗ് ഷിസ്റ്റം ടതയടഞ്ഞടുത്തിട്ടു്്. ഫില്  ഡിസ്ക്കയ്ിംഗ് ഷിസ്റ്റം  
ഈഩകമാഗിചൃ് ഫാങ്കുേലില്  നിന്നു ഭാരിമ തുേ ആതിനേം ഄതതു ഫാങ്കുേ്ക്ക്  
ധനഴകുപ്പ് നല്േിമിട്ടു്്. എന്നതിാല്  ആങ്ങടന ഭാരിമ തുേ ഭിക്ക തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും ധനഴകുപ്പ് നിര്കേവപ്രോയം ക്രഭടപ്പടുത്തിമിേില്ല. ഇ പ്രക്രിമ 
്ര്ത്തിമാുന്നതിതിന് ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗനിര്കേവം 28.05.2020 ടറ G.O(P)68/2020/ 

ധന–ാാാം നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയം ധനഴകുപ്പു രോരടപ്പടുഴിചൃിട്ടു്്. 
ആതനുഷയിചൃ് എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ഷടസ്പ ഷ്  ടസഡികറക്ക് ബുക്ക് 
ഄഡ്ജസ്റ്റ്ടഭെ് ടേകണമെ്താണ്. ആതു ടഴര്േൃറാമി ടേയ്യുന്നതി രു നെഩെി ക്രഭം അണ്. 
ആതുഴളി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഫഡ്ജറ്റ് ഴിസിതത്തില്  കുരവ ഴരുന്നതിതല്ല. 
എന്നതിാല്  ഇ പ്രക്രിമ ്ര്ത്തിമാുേ എന്നതിത്  ധനഭാകനജ്ടഭെില്  ഄനിഴായയഭാണ്. 
ഄതിനാല്  ഇ പ്രക്രിമ ട്ടും ോറതാഭഷം കൂൊടത ്ര്ത്തിമാുേ എന്നതിത് ഄതതു 
നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ഴയക്തിഩയഭാമ ചുഭതറമാണ്. ആതിനു കഴ് നിര്കേവം 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ 
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ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നതിിഴര്  താകള തറത്തികറക്ക് നല്കേ്തും 
ഄഴകറാേനം ടേകണമെ്തുഭാണ്. കൂൊടത ഷടസ്പ ഷ് ടസഡികറക്ക് ബുക്ക് 
ഄഡ്ജസ്റ്റ്ടഭെ് ടേയ്യുന്നതിതിന് ഄധിേ തുേ അഴവയമു്് എെില്  ഄതിടെ ഴിവദാംവം 
ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും കവഖയിചൃ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് / 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്/ രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നതിിഴര്  ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയ്, ജില്ല, ഄധിേഭാമി അഴവയമുള്ള തുേ 
എന്നതിിഴമെക്കമുള്ള ഴിഴയങ്ങലാണ് നല്കേ്ത്. ആതിടെ സ്റ്റാറ്റഷ് രികപ്പാര്േ് 
ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം. ഴിവദാംവങ്ങ്  ഷസിതം ഄടുത്ത കോര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറം 
രികപ്പാര്േ് നല്േണം. 
 ആതു കൂൊടത താടളപ്പരയുന്നതി  തീരുഭാനം  കൂെി 07.01.2021-ടറ കമാഗത്തില്  
എടുത്തു. 
തീരുഭാനം :- ധനഴകുപ്പില്  നിന്നതി് കോണ്ട്ട്രാക്ടര്/ഗുണകബാക്താഴിന് നല്കേ് ഫില്  തുേ 

ഄതത് ഫാങ്കുേ്ക്ക് നല്േിമിട്ടു്്. നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുകെയും ഭറ്റം  
ആ േം ൊക്സ്, ടഴല്പമര്  പ്ികറയ്ക്ക് ഄെയ്കക്ക് ഴിസിതം, GST  
തുെങ്ങിമഴ  ഄതത് നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   കുരഴ് ടേ്  ് ഄതത് 
ഒപീസുേലികറയ്ക്ക് ഄെയ്കക്ക്തു്്. എന്നതിാല്  ആത് ഩറമിെത്തും 
ടേ്  ിേില്ല. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്/നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  
ടേകണമെ് ഇ നെഩെിേ്  ഷംഫന്ധിചൃ് നിര്കേവം ഷര്ുറര്  അമി 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് നല്േണം. ആതിടെ േയെ് തണമൊരാക്കി നല്ോ   
എഷ്.അര്.ജി.ടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതിനാമി ധനഴകുപ്പ്,ട്രശരി 
ഡമരക്ടകരറ്റ്, ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ , ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമക്ടകരറ്റ്, 
നഗയോയയ ഡമരക്ടകരറ്റ്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണകരറ്റ്, NIC ഒപീഷ്, 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറടെ ഒപീഷ്, എഷ്.അര്.ജി. 
േണ്ട്ഴീനര്  എന്നതിിഴര്  കമാഗം കൂെി കഷാഫ്ട് ടഴമറേലില്  ഴരുകത്ത് 
ഭാറ്റങ്ങ്  ഄെക്കം േര്ചൃ ടേ്  ് ഷൃീേയികക്ക് നെഩെിേ്  ഷംഫന്ധിചൃ 
രികപ്പാര്േ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിനു നല്േണം. കമാഗം നെത്തുന്നതി 
തിനാഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ടേണമെണം.  

 നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
5)തകേവഷൃമബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

6) േണ്ട്ഴീനര് , കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
 

2.5(4.6)ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബ 
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 11.09.2020-ടറ േത്ത്   (SRG 721/20- CC/ 
801/20). 
കപ്രാജക്ട് നം. 176/21              ഄെെല്  4,80,000/- രൂഩ 

                                   (ഴിേഷന പ്് - ജനരല് ) 

കഩയ് – ഭാകഴറിക്കയ  നഗയ ഷബ ഴിേഷന കയഖ തണമൊരാക്കല്  
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ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബയുടെ  നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ  ോറമലഴിടറ  
ഴിേഷന കക്ഷഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  കഡാേുടഭെ്  ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള  ടേറഴികറയ്ക്ക്  
തനത് പ്്  റബയഭല്ല. ഄതിനാല്  ഴിേഷന പ്് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയവ പ്രോയമുള്ള 2.50 റക്ഷം രൂഩ തനതുപ്ിനത്തില്  

േട്ത്താ   മുനിഷിപ്പാറിറ്റിക്ക് േളിമില്ല എന്നതി് നഗയഷബ ചൂ്ിക്കാേിമത് 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ 
പ്രോയം ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി. 

  2020-21 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തില്  നഗയഷബമിടറ  തനത് പ്ിടറ 
നീക്കിമിയിപ്പ് തുേ 11,57,148/- രൂഩമാണന്നും  അമതില്  നിന്നതി്  2.5 റക്ഷം രൂഩ  
കഡാേുടഭകെശന് ഴിനികമാഗിുന്നതിത് നിറഴിടറ ഷാസേയയത്തില്  നഗയഷബയ്ക്ക് 
ഷാമ്പത്തിേ ബുദ്ധ്ിമുേ്  ഈ്ാുടഭന്നും   രികപ്പാര്േ് ടേും  

തീരുഭാനം:-    നഗയഷബയുടെ  അഴവയം നിയഷിചൄ. തനത് പ്ില്  നിന്നതി് 
നിറഴിടറ ഈത്തയഴ് പ്രോയം  ഄനുഴദനീമ തുേമാമ  2.50 
റക്ഷം രൂഩ  ടേറഴളിക്കാവന്നതിതാടണന്നതി്  നിര്കേവിുന്നു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2.5(4.11)ഩേിത്തര  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 15.09.20-ടറ  േത്തും ഩേിത്തര 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതി  09.03.20-ടറ 6(1) നമ്പര്   തീരുഭാനവം (SRG   

725/20 – CC/821/20) 
ഩേിത്തര രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ  കരശ   ോര്ഡില്ലാത്ത താടളപ്പരയുന്നതി  6 കുടുംഫം  
പ്ലറപ് ഗുണകബാക്തൃ ഩേിേമില്  ഈ്ടപ്പേിരുന്നു. ആഴര്ക്ക് അദയ ഗുഴാമി  
40,000/- രൂഩ നല്േി. എന്നതിാല്  ഴിവദ ഩയികവാധനമില്  ആഴര്ക്ക് കരശ   
ോര്ഡിടല്ലന്നതി് േട്ത്തി. ഄതിനാല്  തുെര്ന്നുള്ള ഗുക്ക്  നല്േിമില്ല.  ആഴര്ക്ക് 
ആനിയുള്ള ഗുക്ക്  നല്േി ഴീടു നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തിമാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധചൃ്. 
ഗുണകബാക്താക്ക്  
1. ശ്രീഭതി. നപീഷ W/o മുസമ്മദ്, ടഴേിത്തരയ്ക്കല്  
2. ശ്രീഭതി. രജിറ W/o ഄമമു, കോേമില്  
3. ശ്രീഭതി, ഷീനത്ത് W/o നഴാഷ്, ോയിഩെിക്കല്  
4. ശ്രീഭതി.  ടഷഭീന W/o രപീക്ക്, ഄപ്പനപ്പരമ്പില്  
5. ശ്രീഭതി. ശീഫ W/o പ്രഷാദ്, േീയുളിമില്  
6. ശ്രീഭതി. ശഭീര W/o ജറീല്, പ്ലാകന്താേ ഴലപ്പില്  
 

തുെര്ന്നുള്ള ഗുക്ക്  നല്േകണാ എന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഩയികവാധിചൃ് 
പ്ലറപ് േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം  േീപ് 
എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി.  

ക്രഭനമ്പര്  4 അയുള്ള  ഷഭീന എന്നതി അ്  നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ  ഩിവകുമൂറം  
യ്ാം ഘേത്തില്  ളിഴാമതാണ്. ആത് ഩയിസയിചൃ്  യ്ാം ഘേത്തില്  ഴീെ് 
ഄനുഴദിചൃിട്ടു്്. ഫാക്കിയുള്ള ഄഞ്ചുകഩരും  കുടുംഫ കരശ ോര്ഡില്  കഩരുള്ളഴരും 
നിറഴില്  ഭാരി താഭഷിുന്നതിഴരുഭാണ്. നിറഴിടറ ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം  ആഴര്  
ധനഷസാമത്തിന് ഄര്സയല്ല എന്നതിാണ് രികപ്പാര്േ് 
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തീരുഭാനം :-  പ്ലറപ് േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറടെ  രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  ഄനുഭതി 
നിയഷിചൄ.  ഭാനദണ്ഡ പ്രോയഭല്ലാടത തുേ നല്േിമത്  നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥടെ ഴീഴ്ചമാണ്.  നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ കഩയില്  
ഈേിതഭാമ  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2.5(4.19)  േഞ്ഞിുളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 12.10.2020-ടറ േത്ത്  (SRG 835/20 
CC/903/20) 
കപ്രാ.നം. 38/20      ഄെെല്  11,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- േരഴ ഩശുക്ക്ക്ക് ോറിത്തീറ്റ (ഴനിത) 

2019-20-ല്  “ േരഴ ഩശുക്ക്ക്ക് ോറിത്തീറ്റ” എന്നതി കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. 
ഄെെല്  15,27,000/- രൂഩ. 2020 ഭാര്ചൃില്  ഇ കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ടേ്  ് 11.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഄെെറാക്കി ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില്  നിറ നിര്ത്തിടക്കാ്്  ഫാക്കി  തുേ 
േരഴ ഩശുക്ക്ക്ക് ോറിത്തീറ്റ (ജനരല്) കപ്രാജക്ടികറയ്ക്ക് ഭാറ്റി. രിഴിശ   
നെത്തുന്നതിതിനു ടതാട്ടു മുമ്പാമി മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  1,97,587/- രൂഩക്ക്  
രിേൃിഷിശ   നല്േി തുേ ട്രശരിമില്  നിന്നു ടേറഴളിചൄ. തുെര്ന്നു കപ്രാജക്ട് 
്ര്ത്തിമാക്കിമ  മുരയ്ക്ക്  11.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ ഫികം ഭാരി. അടേ ടേറഴ് 
12,97,587/- രൂഩ.  കപ്രാജക്ട് രിഴിശ   ഷഭമത്ത്  നല്േിമ രിേൃിഷിശ   േയാ ഷല്  
ടേണമൊത്തതിനാറാണ്  ആങ്ങടന  ഷംബഴിചൃത്. ഇ ഩിവകു ഩയിസയിചൃ് ഄധിേഭാമി 
ടേറഴളിചൃ 1,97,587/-രൂഩക്ക് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
തീരുഭാനം :- ഷാകെതിേഭാമി ഷംബഴിചൃ ഇ ഩിളഴ് ഩയിസയിചൄ നല്ോ   

ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  

2)എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ,ഐ.ടേ.എം 

2.5(4.20 ) ഏറഴകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  12.10.2020 തീമതിമിടറ  േത്തുേ്  (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)) 
കഩയ്:- കേപ്പകറാെ് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി 
(ii)കപ്രാ.നം. 59/21                ഄെെല്  4,90,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയ്:- ടോടുഴാ്പ്പാര എറന്തി ടോളുമ്പ് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി  - പ്ലഩപ്പ് പ്ലറ   നീേല്  
 
(iii)കപ്രാ.നം. 64/21                ഄെെല്  2,50,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയ്:- ഩന്നതിികക്കാല്  കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി 
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(iv)കപ്രാ.നം. 114/21                ഄെെല്  1,10,000/- രൂഩ
  (Road Maintanance Grant) 

കഩയ്:- ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.ടേ മു ഴവം ടെമകനജ് നിര്മ്മാണം  
 

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേ്  63/21, 59/21, 64/21 എന്നതിിഴയ്ക്ക് ഷാകെതിോനുഭതി 
റബിചൃത്  23.05.20 നും 114/21 എന്നതി കപ്രാജക്ടിന് ഷാകെതിോനുഭതി റബിചൃത് 
15.05.2020 നുഭാണ്. ഇ ഷഭമത്ത് ഩണി അയംബിചൃ് ബാഗിേഭാമി ്ര്ത്തിമാക്കി 
മിരുന്നു. ടെ്ര്  നെത്തിമത് 27.05.20 നാണ്. 30.06.2020 നാണ് ബയണഷഭിതി  
കമാഗത്തില്  ടെ്ര്  ഄംഗീോയത്തിന് ഷഭര്പ്പിചൃത്. നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കാടത  
ടേ്   പ്രവൃത്തിേ്ക്ക്  ഷാധൂേയണം നല്ോനും ടഭശര്ടഭെ് എടുത്ത് ഫില്  തുേ 
നല്ോനും  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തിമ പ്രോയം  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി.  

 
ഇ പ്രഴര്ത്തിേ്  ്ര്ത്തീേയിക്കാരാമ ഘേത്തിറാണ് ടെ്ര്  ടേ്  ടതന്നും 

ഇ നെഩെി ടതറ്റാടണന്നും േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി. 
 
തീരുഭാനം :-  ഩഞ്ചാമത്തിടെ അഴവയം നിയഷിചൄ. നെഩെിക്രഭം ഩാറിക്കാടത  

പ്രവൃത്തിേ്  ടേ്   ഈകദയാഗസ്ഥരുടെ കഩയില്  ഴകുപ്പുതറ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കാ   നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 

   
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

2.5(4.21 ) ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘം 
ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘം (PT - 214)ടഷക്രേരിയുടെ  
13.10.2020-ടറ േത്ത്   (SRG 840/20) 
ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ  ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘത്തില്    

േര്ശേര്ക്ക്വാസ്ത്രീയീമ കൃശി യീതിമില്  ഩയിവീറനം നല്കുേയും പ്ലതേ്, ഴിത്തിനങ്ങ്, 
പ്ലജഴ ഴലങ്ങ്  ഭറ്റ് ോര്ശിേ ഈപാദാദന ഈഩാധിേ്  എന്നതിിഴ നിര്മ്മിുന്നുമു്്.  
ആത്തയം ഈപാദന്നതിങ്ങ്  േൃകേശ /ടെ്ര്  കൂൊടത ഇ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില്  നിന്നു 
ഴാങ്ങാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ഇ ഷംഘടത്ത ഷംഫന്ധിചൃ് ഩത്തനംതിേ പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷറടെ രികപ്പാര്േ് 
ഴാങ്ങി  നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി 
ഒപീഷറടെ  രികപ്പാര്േ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േി.  

ഷംസ്ഥാനടത്ത ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുപ്പിടെ  പ്ലറഷ ഷിന് 
ഄകഩക്ഷിചൃ് ഄത് റബിുന്നതി മുരയ്ക്ക്  ഷംഘത്തിന് ഭറ്റ് ോര്ശികോപാഩാദന ഈഩാധിേ്  
ഴിഩണനം നെത്താവന്നതിതാണ്. ജനേീമാസൂത്രണ പ്രോയമുള്ള ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  
ഩാറിചൄടോ്് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഇ സ്ഥാഩനം ഴളി ഴാങ്ങാ   
നെഩെിേ്  ഷൃീേയിക്കാവന്നതിതുഭാടണന്നതിാണ് രികപ്പാര്േ്. 

തീരുഭാനം :-പ്രി ഷിപ്പല്  കൃശി ഒപീഷറടെ രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  അഴവയം നിയഷിചൄ.  
ഷംസ്ഥാന ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുപ്പിടെ  
പ്ലറഷ ഷിനും  ഄംഗീോയത്തിനും നല്ോ   നിര്കേവിുന്നു. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
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2.5(4.25)  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രേരിയുടെ  07.10.2020-ടറ A1-685/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  കദഴികുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ 
26.08.2020-ടറ DB 01/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. ഈള്ളെക്കം ടേ്  ിയിുന്നതി ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനങ്ങളും  (SRG 841/20 ) 
(i) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിറഴിലള്ള മൂന്നതിാര്  കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്, 

ഒഴര്  ടസഡ് ോര്ജ് എന്നതിിഴ  ആെഭറുെിമിടറ പ്രവൃത്തിേ്ക്ക്  ഄഩയയാത 
ഭാണ്. ഇ  പ്രകതയേ ഷാസേയയം േണക്കിടറടുത്ത് ഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് 
20 വതഭാനം ഄധിേ േണ്ട്ഴമ ഷ് ോര്ജ്ജ് ഈ്ടപ്പടുത്തി  എസ്റ്റികഭറ്റ് 
തണമൊരാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
ആതിന് ഄനുഭതി നല്േിഎന്നതി് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
കമാഗത്തില്  ഄരിമിചൄ. 

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

(iii) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, കൃശി ബഴ , മൃഗാശുഩത്രി, ഭറ്റ് ഄനുഫന്ധ 
ടേേിെങ്ങ്  എന്നതിിഴ നിര്മ്മിുന്നതിതിന്  1 ടസക്ടര്  ഴനഭൂഭി റബയഭാുന്നതിതിന് 
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  അഴവയം ഴനം ഴകുപ്പുഭാമി  േര്ചൃ ടേ്  ് 
അഴവയഭാമ തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി: – തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി)ഴകുപ്പ്  

(iv) 11.04.2017-ടറ 1134/2017/തഷൃബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് 
ഈ്ടപ്പടെയുള്ള  എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  ടേേിെങ്ങളും  ഩയമ്പയാഗത ഷാകെതിേ ഴിദയ 
ഄഴറംഫിചൃ്  മുല, ടേലി എന്നതിിഴ ഈഩകമാഗിചൃ് ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിേടല 
ടക്കാ്് ഩണിയുന്നതിതിന് ഄനുഭതി നല്േിടക്കാ്്  തീരുഭാന ടഭടുത്തിരുന്നു. 
ആതിനു ഩേയം അധുനിേ ഷാകെതിേഴിദയ ഈഩകമാഗിചൃ്  ടേയ്യുന്നതിതിന്  
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

        

ആതികേല്  രികപ്പാര്േ് നല്ോ   േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. 
േീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി. 
ആെഭറുെിമില്  േനത്ത ഭളയും ോറ്റം ഈള്ളതിനാലം, ഩറ പ്രകദവങ്ങലിലം 
ഴനയമൃഗങ്ങളുടെ  വറയം കനയിടുന്നതിതുടോണ്ടം  ഩയമ്പയാഗത യീതിമിലള്ള 
നിര്മ്മിതിേ്  നെത്തുന്നതിതിനുള്ള പ്രാകമാഗിേ ബുദ്ധ്ിമുട്ടുേ്  ോയണവം  
ഷൃാബാഴിേ ഭൂഘെനയ്ക്ക് കദാശം ഴയാടത അധുനിേ യീതിമിലള്ള 
നിര്മ്മിതിേ്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്ോവന്നതിതാണ് എന്നതി് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
രികപ്പാര്േ് നല്േി 

തീരുഭാനം:-  അധുനിേ യീതിമിലള്ള ടേേിെത്തിന് ഄനുഭതി നല്കുന്നതി 
കതാടൊപ്പം അധുനിേ യീതിമിലള്ള ടേേിെം നിര്മ്മിക്കാ   
ഷാധിക്കാത്ത പ്രകദവങ്ങലില്  ഩയമ്പയാഗതം/ ഄനുകമാജയ 
ഭാമ ഭറ്റ് യീതിമിലള്ള ടേേിെവം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കുന്നു. 

   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് –  
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2.5(4.35 ) ഴല്ലപ്പുള  രാഭഩഞ്ചാത്ത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ഴല്ലപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  14.10.2020-ടറ A3-1526/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്    (SRG  852/20) 
2018-19 ഴര്ശടത്ത  താടളപ്പരയുന്നതി 3 കപ്രാജക്ടുേ്  2019-20ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി  
ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ഇ കപ്രാജക്ടുേളുടെ മു ഴ   തുേയും ടോടുത്തു 
തീര്ന്നതിിേില്ല.  ഄഫദ്ധ്ഴവാല്  ആഴ  ്ര്ത്തീേയിചൃ കപ്രാജക്ടുേളുടെ  റിസ്റ്റില്  അണ് 
ഈ്ടപ്പേിയിുന്നതിത്. ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

കപ്രാനം കഩയ് ഄെെല്  
1   194/20 OLP സ്കൂ്  കരാഡ് കോണ്ട്ക്രീറ്റിംഗ് 

(ആനി നല്ോനുള്ള തുേ  25,297/- രൂഩ) 
2,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പ്്) 

2.  146/19 ോേിയിുലം  SC കുെിടഴള്ള ഩദ്ധ്തി 
(ആനി നല്ോനുള്ള തുേ  2,31,816/-രൂഩ) 

3,00,000 
(ഴിേഷന പ്് 

3.   282/19 മുകത്തെത്ത് ഩെി കരാഡ് ടഭറ്ററിംഗ് അെ് 
ൊരിംഗ് 
(ആനി നല്ോനുള്ള തുേ  70,070/- രൂഩ) 

90,000/- രൂഩ 
(CFC  - 70, 000/- രൂഩ 

തനത് പ്് 20,000/രൂഩ) 

ആത് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  കൂെി ഩയികവാധിചൃ് ശുഩാര്വ ടേയ്യുന്നതി മുരയ്ക്ക് 
അഴവയഭാമ  ക്രഭീേയണം ടേണമൊ   ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടടര  
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താവന്നതിതാണ് എന്നതി്  
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ശുഩാര്വ ടേ്  ിട്ടു്്. ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ്  ആതികേല്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2).എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  , ഐ.ടേ.എം 

3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്   

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

3.1 ഇ ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭഭാമി ്ര്ത്തിമാകക്ക്തു്്. പ്പം 
ടപബ്രുഴയി ഄഴഷാനകത്താടെ ഄടുത്ത ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തി  രൂഩീേയണവം 
ഄംഗീോയ നെഩെിേളും  ്ര്ത്തിമാക്കണം. ആഴ ഷമഫന്ധിതഭാമി  േിേകമാടെ  
്ര്ത്തിമാുന്നതിതിന് ജില്ലാതറത്തില്  ഄഴകറാേനം  ടേണമൊ    ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷര്  േണ്ട്ഴീനരാമി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ടഷക്രേരികമറ്റ്, (ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്, ജില്ലാ െയണ്ട്  പ്ലാനര്, ആക്കകണാഭിക്സ് അെ് സ്റ്റാറ്റിക്സ്  ടഡഩൂേി 
ഡമരക്ടര് )  ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര് , ഄഡീശണല്  ടഡഴറപ്ടഭെ് 
േമ്മീശണര്  (ജനരല് ), രീജിമണല്  കജാമിടെ ഡമരക്ടര്  (നഗയോയയം) എന്നതിിഴടയ 
ഈ്ടപ്പടുത്തി  രു േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. എല്ലാ അഴ്ചമിലം  ഇ േമ്മിറ്റി 
കമാഗം കേര്ന്നതി് ഄഴകറാേനം  ടേ്  ് രികപ്പാര്േ്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് , േീപ്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   എന്നതിിഴര്ു  നല്േണം. പ്പം തടന്നതി ഷംസ്ഥാന തറത്തില്  
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  എല്ലാ അഴ്ചമിലം  ആതു ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. ആതിടെ 
കക്രാഡീേയിചൃ രികപ്പാര്േ്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളും  
കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   േീഫം നല്േണം 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്. 
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3.2 ഄടുത്ത ഴര്ശടത്ത  ഩദ്ധ്തി രൂഩീേയണത്തിടെ ബാഗഭാമി  തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
തറത്തിടറ അസൂത്രണഷഭിതിേളും ഴിശമ കഭഖറാ ഴര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുേളും  
രോനഃഷംഘെിപ്പികക്ക്തു്്. ഴിദഗ്ദ്ധയാമഴടയയും അസൂത്രണ പ്രക്രിമമില്  
ഷസാമിക്കാ   േളിയുന്നതിഴകയയും േട്ത്തുന്നതിതിന് ബയണഷഭിതി പ്രകതയേ 
ആെടഩെല്  നെത്തണം. ോയയകവശിയും ബയണഷഭിതിടമ ഷസാമിക്കാ   േളിയുന്നതിതു 

ഭാമ അസൂത്രണഷഭിതി രൂഩീേയിക്കണം. ‘േിറ’ നല്കുന്നതി ഩയിവീറനത്തില്  ആത് 
ഉന്നതിിപ്പരയുന്നതികതാടൊപ്പം  ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ഄഴകറാേന  ഭീറ്റിംഗുേലില്  
തകേവബയണ സ്ഥഩനങ്ങടല  ഄരിമിുേയും ടേണമെണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
 
3.3 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  ടഩാതു ഴിബാഗം ഩദ്ധ്തി ടേറഴികനക്കാ്  കുരഴാണ്. 

എഷ്.ഷി.ഩി. റ്റി.എഷ്.ഩി.യുടെ  ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്. ജില്ലാതറത്തില്  എഷ്.ഷി.ഩി, 
റ്റി.എഷ്.ഩി കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണം  പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
എന്നതിിഴര്  ഷംസ്ഥാനതറത്തിലം എഷ്.ഷി.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി കപ്രാജക്ടുേളുടെ 
നിര്ഴസണം  പ്രകതയേഭാമ ഄഴകറാേനം ടേയ്യുേയും  അഴവയഭാമ ആെടഩെല്  
നെത്തുേയും കഴണം.   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  എഷ്.ഷി.ഩി., റ്റി.എഷ്.ഩി  
ഩദ്ധ്തിേളുടെ ഄഴകറാേനം ോയയക്ഷഭഭാുന്നതിതിന് ഩേിേജാതി ഴിേഷന 
ഡമരക്ടറം  ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടറം കൃതയഭായും  ഩടെടുക്കണം. 
ളിഴാക്കാ   ഩറ്റാത്ത  ഄഴഷയങ്ങലില്  ഈമര്ന്നതി ഈകദയാഗസ്ഥടയ തടന്നതി  
പ്രതിനിധിേലാമി ഄമയ്ക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി  ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  
3)ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  

3.4 ഩദ്ധ്തി ടേറഴില്  രോരേില്  നില്ുന്നതി  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേളുകെയും ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  
പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. ആതിടെ ഄഴകറാേന രികപ്പാര്േ് ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പ്  നല്േണം. കൂൊടത ഩദ്ധ്തി ടേറഴില്  രോരേില്  
നില്ുന്നതി ജില്ലേകലയും  പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

4) രാഭഴിേഷ േമ്മീശണര്  
3.5 നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേളുടെ  നിര്വസണം തകേവഷൃമംബയണ േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. ഷാകെതിോനുഭതിയുടെ ോറതാഭഷം 
ളിഴാക്കല് , ടെ്ര്  നെഩെിേ്  തൃയിതടപ്പടുത്തല്  എന്നതിിഴമില്  പ്രകതയേം  
ആെടഩെണം. ്ര്ത്തിമാമ പ്രവൃത്തിേളുടെ  ഫില്  ോറതാഭഷം  കൂൊടത തണമൊരാക്കി 
തുേ ഭാരി നല്േണം. ഩാര്േ് ഫില്  തണമൊരാക്കി നല്ോ   പ്രകതയേ നിര്കേവം 
നല്േണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  
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3.6 ആനി മുതല്   രാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും  നഗയഷബേളുകെയും  ഩദ്ധ്തി 
ടേറഴ് ജില്ലതിയിചൃ് പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം ടേണമൊ   തീരുഭാനിചൄ.  ഴിേഷനപ്് 
ജനരല് , എഷ്.ഷി.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി.യും പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം ടേണമെണം. 
ഄതിനാഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  മു കൂേി തടന്നതി  
എഷ്.അര്.ജി.യ്ക്ക് നല്േണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 
3.7 ഭസാ പ്രലമത്തില്  നഷ്ടടപ്പേ ജീഴകനാഩാധിേ്  രോനഃസൃഷ്ടിുന്നതിതിനും ഭറ്റഭാമി   

2019-20-ല്  250 കോെി രൂഩ പ്രകതയേഭാമി ഄര്സതടപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങ്ക്ക്  നല്േിമിരുന്നു. ഇ തുേ േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഄഴഷാനകത്താടെമാണ്  
നല്േിമത്. ഄതിനാല്  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ും ഇ തുേ 
ടേറഴളിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസേയയത്തില്  ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൃ്  
തണമൊരാക്കിമ കപ്രാജക്ടുേ്  ഇ ഴര്ശം (2020-21 ഴര്ശം) സ്പില്ഒഴരാമി തുെയാ   
ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.  
    ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൄടോ്് കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഫില്  തുേ  ആകപ്പാ്  ഇ 

ഴര്ശം ഫഡ്ജറ്റിടറ ഄനുഫന്ധം IV  പ്രോയം ഄനുഴദിചൃ തുേമില്  നിന്നതിാണ് 
നല്കുന്നതിത്. ഭസാ പ്രലമവഭാമി ഫന്ധടപ്പേ് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഄനുഴദിചൃതില്  
ടേറഴളിക്കടപ്പൊത്തതും ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുള്ളതുഭാമ  
കപ്രാജക്ടിടെ തുേ ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്േണടഭന്നതി്  
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ    തീരുഭാനിചൄ. 

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

3.8 ടേ.എഷ്.ആ.ഫി.യുകെയും േിഫ്ഫിയുകെയും ഷസാമകത്താടെ ഩളമ ടതരുവ 
ഴിലുേ്  ഭാറ്റി  എല്.ആ.ഡി. പ്ലററ്റ് സ്ഥാഩിുന്നതി നിറാഴ് എന്നതി ഩദ്ധ്തി എല്ലാ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് നഗയഷബാ പ്രകദവത്തും  നെപ്പാക്കണടഭന്നതി് നിര്കേവിചൃിട്ടു്്. ആതു 
ഷംഫന്ധിചൃ ഈത്തയഴ് പ്രോയം  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഄെിമന്തിയ 
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലയ.ഫി) ഴകുപ്പ് 
3.9 ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കമാഗത്തില്  ഩടെടുുന്നതി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 

ഄംഗങ്ങ്ക്ക്  ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാഫത്തയും (മഥാക്രഭം 400 രൂഩയും  600 
രൂഩയും) കേര്ത്ത് അടേ 1000 രൂഩമാണ്  നല്കുന്നതിത്.  ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ 
ഩശ്ചാത്തറത്തില്  കമാഗങ്ങ്  കൂടുന്നതിത് ഒണ്ട്  പ്ലറ   അമാണ്. കമാഗത്തില്  
ഄംഗങ്ങ്  ഒണ്ട്  പ്ലറനാമാണ് ഩടെടുുന്നതിടതെിലം 1000/- രൂഩ നല്ോവന്നതി 
താണ്.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
3.10 ജറജീഴ   ഭിശ   പ്രോയം  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്   ഈ്ടക്കാള്ളികക്ക് ഴിസിതം 

കേന്ദ്ര ധനോയയ േമ്മീശ   പ്ലെഡ് പ്് ഴിസിതത്തില്  നിന്നുഩകമാഗിക്കാ   
േളിയുകഭാ  എന്നു ഩയികവാധിക്കാ   ഄഡിശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിടമ  
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
3.11 ടതാളില്  ഷംയംബങ്ങടല  ഩയഭാഴധി കപ്രാത്സാസിപ്പിുന്നതി ഷഭീഩനം  തകേവബയണ  

സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഷൃീേയിക്കണം. ഄത്തയം ഷംയംബങ്ങ്ക്ക്  ധനഷസാമം റബയഭാകുന്നതി 
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കതാടൊപ്പം  പ്ലറഷ ഷ്, ഭറ്റ ഷയേയയങ്ങ്  എന്നതിിഴ പ്രദാനം ടേയ്യുന്നതിതില്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയും  ബയണഷഭിതിയും താപാദയയം ോണിക്കണം 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
3.12 നഗയഷബേലിറെക്കം േിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  റ്റി.എഷ്.ഩി. ഴിസിതം 

ടേറഴളിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടു്് എന്നതി്  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആത്തയം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടെ  കക്ഷഭ ഩയിഩാെിേ്ക്ക്  ഩയമ്പയാഗത 
കപ്രാജക്ടുേ്  തണമൊരാു ന്നതിതിന് ഩേയം  ഄഴരുടെ പ്ലദനംദിന പ്രശ്നങ്ങ്  ഩഠിചൃ്  
ഄതു ഩയിസയിക്കാ   ഷസാമേയഭാമ  നൂതന കപ്രാജക്ടുേ്ും  യ്ാം തറമുര 
പ്രശ്നങ്ങ്  ഩയിസയിുന്നതി കപ്രാജക്ടുേ്ും  രൂഩം നല്ോ   തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങ്  ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ആത്തയം ഭാതൃേ ഭറ്റ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഷൃീേയി 
ക്കണം. ആതനുഷയിചൄള്ള ഭാതൃോ കപ്രാജക്ട്  അവമങ്ങ്  ആത്തയം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  നല്ണം. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
രു രികപ്പാര് േ് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩേിേഴര്ഗ ഡമരക്ടര്  
നല്േണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  

3.13ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിലള്ളഴരുടെ േറാ കഭഖറമിറെക്കമുള്ള  
പ്ലനരോണയം കപ്രാത്സാസിപ്പിുന്നതി കപ്രാജക്ടുേ്  എടുുന്നതിതിന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
3.14 കോര്പ്പകരശ   കഭമര്ഭാരുടെ കമാഗം  ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രിയുടെ  

ഄദ്ധ്യക്ഷതമില്  കൂടുഴാ   തീരുഭാനിചൄ.  
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.എം) ഴകുപ്പ് 

4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  13.11.2020-ടറ േത്തും അറപ്പുള ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  06.11.2020-ടറ PL.4463/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 
913/20   CC/1023/20) 
 

      കപ്രാ.നം. 527/21              ഄെെല്  40,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പ്് - ജനരല്  ) 

കഩയ്- ഄംഗഩയിഭിതര്ക്ക്  മുചൃക്ര ഴാസനം നല്േല്  
 

2019-20-ല്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നതി  ഇ കപ്രാജക്ട്  ഇ ഴര്ശം 
സ്പില്  ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ആകതകഩാടറ  30.00 റക്ഷം  രൂഩ ഄെെല്  ഈള്ള 
(കപ്രാ.നം.530/21) രു കപ്രാജക്ടും  ഄംഗഩയിഭിതര്ക്ക്  മുചൃക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിതിന് 
ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ടെ്ര്  ടേ്  കപ്പാ്  
BS-IV നിറഴായമുള്ള  ഴാസനത്തിനാണ് ഴാസനം ഴില്ുന്നതി  സ്ഥാഩനങ്ങ്  േൃാേ് 
ടേ്  ത്. 2020 ഭാര്ചൃിനു കവശം BS-IV ഴാസനം യജിസ്റ്റര്  ടേണമൊ   നിമഭഩയഭാമി  
തെസ്സം ഈള്ളതിനാല്  BS-VI ഴാസനത്തിനാമി  രീ-ടെ്ര്  ടേും .  എന്നതിാല്  
ആതിനാമി ഩത്രഩയഷയം നല്േിമിരുന്നതിില്ല. ടെ്ര്  ഷഭര്പ്പിചൃ 4 സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
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നിന്നതി് Rajavalsam Motors  Pvt Limited, Alappuzha  എന്നതി േമ്പനി നല്േിമ ടെ്ര്  
ടെക്നിക്കല്  േമ്മിറ്റിയുടെ ശുഩാര്വയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് േമ്മിറ്റി  
ഄംഗീേയിചൄ. ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്  നല്കുകമ്പാ്  ഄെയ്കക്ക് ടഷേൂയിറ്റി ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
േയാറോയ   നല്േിമിരുന്നതിില്ല. ആകപ്പാ്  േയാറോയ   ടഷേൂയിറ്റി ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
നല്ോ   തണമൊരാണ്. ഩത്രപ്പയഷയം നല്ോത്ത നെഩെിക്ക് ഄംഗീോയം 
നല്േണടഭന്നും ടഷേൂയിറ്റി ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ഷൃീേയിചൃ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ    
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ഩത്രഩയഷയഭെക്കമുള്ള നെഩെിക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൃ് 
ഴീണ്ടം ടെ്ര്  ടേണമൊ   നിര്കേവിുന്നു. 
 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.2  ഭായായിുലം ഷയത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 10.11.2020-ടറ  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്  
ബയണഷഭിതിയുടെ 07.09.2020-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
 (SRG -908/20, - CC/967/20) 
കപ്രാ.നം. 239/21 ഄെെല്  5,75,000/- രൂഩ 

(CFC Tied Fund) 
കഩയ്:- ടഩാതു കുെിടഴള്ള ഴിതയണ ഷംഴിധാനം  - ഗുണനിറഴായം ടഭചൃടപ്പടുത്തല്  

ഄറ്റകുറ്റപ്പണി 
തീയകദവ പ്രകദവഭാമതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഩാതു ൊപ്പുേലിടറ  ടഴള്ളം ഈപ്പ് 
യഷം  ഈള്ളതാണ്. ശുദ്ധ്ജറത്തിന് RO പ്ലാന്റു കേടലമാണ് അശ്രമിുന്നതിത്. 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ അടേയുള്ള 6 RO പ്ലാന്റു കേലില്  3 എണ്ണം കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിേിയുടെ  ഈെഭസ്ഥതമിലള്ളതാണ്. ആഴ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി  നെത്താത്തതിനാല്  
പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭല്ല. ആത് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ   കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി 
5,30,000/- രൂഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് നല്േിമിട്ടു്്. ആതിടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താനുള്ള  
കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം :-  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി എം.ഡി.ടമ കമാഗ 
ത്തികറയ്ക്ക് ക്ഷണിചൃിരുന്നുടഴെിലം സാജയാമില്ല. 
ഄതിനാല്  ഩയിഗണിചൃില്ല. ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിക്കാ   
ഭാറ്റി ഴചൄ. ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
കമാഗത്തികറയ്ക്ക് കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി  
ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടടര  ഴീണ്ടം  ക്ഷണിക്കാ   
തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി 

 
4.3 ടഩരുമ്പലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

അറപ്പുള ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  11.11.2020-ടറ േത്തും  ടഩരുമ്പലം  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ  08.07.2020-ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG - 909/20 - CC /1017/20) 
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കപ്രാ.നം. 5/21 ഄെെല്  - 51,14,700/- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ്  (കനാണ്ട്  കരാഡ്) - 

16,14,700/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 25,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഴാത്തിോെ് - ്കന്താേ ജൊര്  ഷര്വീഷ് 
ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപ്പേ ഩഞ്ചാമത്തിന്  യ്് ജൊര്  ഷര്വീസുേലാണ് ഈള്ളത്. 
ടഩരുെലം - ഩാണാഴള്ളി ജൊര്  ഷര്വീഷിനാമി  രു ജൊര്  MLASDF ല്  
നിന്നതിനുഴദിചൄ. ഴാത്തിക്കാെ് - ്കന്താേ ജൊര്  ഷര്വീഷിനാമി  ജൊര്  
ഴാെേയ്ടക്കടുത്താണ് ഈഩകമാഗിുന്നതിത്. ആതിടെ അഴവയത്തിനാമി രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി  കനാണ്ട്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാൊണ് ഴചൃിയിുന്നതിത്. 
പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം :- രു ദിഴഷകത്തയ്ക്ക് 14,000 രൂഩമാണ് ഴാെേ എന്നതി് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഴലടയ കൂടുതറാടണന്നതി് 
കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. ജൊര്  ഷര്വീഷില്  നിന്നതി് രു 
ഭാഷം റബിുന്നതി ഴയഴ്, ടേറഴ്, ഄധിേഭാമി രു 
ഭാഷം ഩഞ്ചാമത്ത് േട്കത്ത് തുേ എത്ര? എന്നതിീ 
ഴിവദാംവം ഷസിതം നല്േണം. ആതിടെ ഴിവദാംവം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നതി്  ഴാങ്ങി നല്ോ   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലു.ഫി) ഴകുപ്പ് 

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
 

4.4  ആടുക്കി ജില്ല SC/ST  കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ഷസേയണ ഷംഘം നം. ഐ.412 
ആടുക്കി ജില്ലാ കറഫര്  കോണ്ട്ട്രാക്ട് ഷസേയണ ഷംഘം പ്രഷിഡെിടെ  
03.09.2020-ടറ  േത്തും  ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  10.12.2020-ടറ 
A5-1750/20/(1) നമ്പര്  േത്തും (SRG 912 /20, mo No -4684767/2020/m/തഷൃബഴ) 

 
2019-20-ല്  ഩേിേഴിബാഗത്തിന്  രു ക്രിഭികറ്റാരിമത്തിന്  10.00 റക്ഷം രൂഩ  
ഄെെറില്  കപ്രാജക്ട് തണമൊരാക്കിമിരുന്നു. ഄതിന്  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറം  
ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയും  ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല.  ആതു നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം  :- 1)ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറം  ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ് 
േമ്മിറ്റിയും  ഄനുഭതി നിയഷിചൃതിനാല്   ഇ കപ്രാജക്ട്  
2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിേില്ല 
എന്നതി  ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  ടഷക്രേരിയുടെ 
േത്ത് കമാഗം ഩയികവാധിചൄ. 
 
2) ഇ കപ്രാജക്ട് രോതുതാമി ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിത് 
ഷംഫന്ധിചൃ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റു കം മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ ഷസേയണ ഷംഘം  ടഷക്രേരിയുഭാമി  
േര്ചൃ ടേണമൊ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷടര 
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ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഇ കപ്രാജക്ട്  
രോതിമതാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നു്് എെില്  ഴിവദാംവം 
ഷസിതം  ഄനുഭതിക്കാമി ഴീണ്ടം 
ഷഭര്പ്പിക്കാവന്നതിതാണ്. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്, ആടുക്കി 

4.5 അയയാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  10.11.2020-ടറ  േത്തും  അയയാെ് കലാക്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  28.10.2020-ടറ  E1395/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  12.08.2020-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ ഭിനിട്സും 
(ഖണ്ഡിേ 4.53)  (SRG/907/20- CC/1001/20). 
കപ്രാജക്ട് നം. 97/21              ഄെെല്  21,19,488/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant) 

കഩയ് – സ്ത്രീയീ ഷയഹൃദ അയയാെ്  - ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റ് പ്ലററ്റ് 
സ്ഥാഩിക്കല്  

കലാക്കിടെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റ് പ്ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് 

12.08.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩയിഗണിചൃിരുന്നു. „നിറാഴ്‟ 
ഩയിഩാെിയുടെ  ബാഗഭാമി എല്.ആ.ഡി. സ്ഥാഩിക്കാ   ഷര്ക്കാര്  ഩയിഩാെി അഴിഷ്ക്കയി 
ചൃിട്ടു്്.  ആതു കൂെി ഩയിഗണിചൃ്  ഫന്ധടപ്പേ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുഭാമി  േര്ചൃ ടേ്  ്  
രികപ്പാര്േ് ഷസിതം നല്ോ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം  നിര്കേവിചൃിരുന്നു. 
ഭണ്ണകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, അയയാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, ഭായായിുലം ടതക്ക് 
എന്നതിീ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  ബാഴിമില്  ആതിടെ അഴര്ത്തനടേറഴ് ഴസിുന്നതി 
താടണന്നതി് ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- അഴര്ത്തന ടേറഴ് ഴസിക്കാടഭന്നതി് ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനടഭടുത്ത രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  സ്ഥാഩി 
ക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു.  ആതില്  
ഈഩകമാഗിുന്നതിത് എല്.ആ.ഡി. റാമ്പ് 
അേണടഭന്നതി് നിര്കേവിുന്നു. 

 നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
     

4.6 കേയല ഷംസ്ഥാന  പ്ലജഴ പ്ലഴഴിധയ കഫാര്ഡ്  
14.12.2020-ടറ 275/FM1/2020/ തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്തും  കേയല ഷംസ്ഥാന പ്ലജഴ 
പ്ലഴഴിധയ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരിയുടെ  23.09.2020-ടറ  1373/A5/2020/KSBC 
നമ്പര്  േത്തും    (SRG  928/ 20). 
 

(i) രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  നഗയഷബേളും  ആതിനേം  തണമൊരാക്കിമിട്ടുള്ള  ജനേീമ  
പ്ലജഴ പ്ലഴഴിധയ യജിസ്റ്റര്  (PBR) ഄപ്കഡശ  , ഡിജിറ്റപ്ലറകഷശ   (EPBR), 
പ്ലജഴ അഴാഷ ഴയഴസ്ഥേളുടെ ഷംയക്ഷണം, പ്ലജഴ ഴിബഴങ്ങളുടെ  
സുസ്ഥികയാഩകമാഗം എന്നതിിഴയ്ക്ക് CFC   ഄണ്ട് പ്ലെഡ് രാെ് ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതി 
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താടണന്നതി് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതിതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- നിറഴിടറ  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം പ്ലജഴപ്ലഴഴിധയ 
ഷംയക്ഷണത്തിനുള്ള ഄനുഴദനീമഭാമ  പ്രഴര്ത്തന 
ങ്ങ്ക്ക്  CFC ഄണ്ട്പ്ലെഡ് പണ്ടഩകമാഗിക്കാവന്നതി 
താടണന്നതി് നിര്കേവിുന്നു. 

(ii) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  കോഒര് ഡികനറ്റ് 
ടേയ്യുന്നതിതിന് ഒണകരരിമം ഴയഴസ്ഥമില്  തനത്/ ഴിേഷന പ്് 
ഈഩകമാഗിചൃ് രു കപ്രാജക്ട് ടപകറാടമ നിമഭിുന്നതിതിന് ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ 
ഴര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, അസൂത്രണ ഷഭിതി  ഄംഗങ്ങ് , 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്  എന്നതിിഴര്  മുകഖന ഇ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  ടേണമൊ   നിര്കേവിുന്നു.  

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
 

4.7 ആടുക്കി കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  18.12.2020-ടറ  േത്തും  ആടുക്കി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  04.11.2020-ടറ  8(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG   

926/20 – CC/1027/20) 
 
2010-11-ല്  ആ.എം.എഷ്.ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം  325 കഩടയ ടതയടഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. 
ജനരല്, ഩേിേജാതി, ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  75,000/- രൂഩയും  ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗ 
ക്കാര്ക്ക്  1,25,000/- രൂഩയുഭാമിരുന്നു നിയക്ക്. 27.02.2012-ടറ 52/2012-ാാാം നമ്പര്  
ഈത്തയഴ് പ്രോയം  ആത് 2.00 റക്ഷം രൂഩ, 2.50 റക്ഷം രൂഩ എന്നതിീ ക്രഭത്തില്  
ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിചൄ.  ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമിടറ  ഇ നിയക്ക് തങ്ങ്ും ഫാധേ 
ഭാക്കണടഭന്നതി് 25 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഫഹു. പ്ലസകക്കാെതിമില്  സര്ജി പമല്  
ടേും . അരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്  ഈേിതഭാമ തീരുഭാനം പ്ലേടക്കാള്ളാ   ഫഹു. പ്ലസകക്കാെതി 
ഈത്തയഴാമി.  ആതനുഷയിചൃ്  25 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് രോതിമ നിയു പ്രോയം  
ഷസാമം നല്ോ   27,47,500/- രൂഩ കഴണം. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 
ഄക്കയ്ില്  ടേറഴളിക്കാത്ത ഐ.എ.പ്ലഴ  തുേമില്  നിന്നു ആതു നല്ോ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- നിയക്ക് ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിചൄടോണ്ടള്ള  ഈത്തയഴിടറ 
നിര്കേവങ്ങ്  ഩാറിക്കണടഭന്നതി നിഫന്ധന 
കമാടെ  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിതിന്  ഇ തുേ 
ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.8  മുേം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.12.2020-ടറ േത്തും  മുേം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

പ്രഷിഡെിടെ  05.10.20-ടറ B1-2503/19-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും ((SRG   927/20 – 
CC/1031/20)  
കപ്രാ.നം. 89/21             ഄെെല്  82,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്്-ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തിേയണം 
2019-20-ല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് രോനരുദ്ധ്ായണ പ്രഴര്ത്തിേ്  നെത്തി.  
(കപ്രാ.നം.162/20, ഄെെല്  4,50,000/-) രൂഩ. തുേ കുരഴാമതിനാല്  ഒപീഷ് 
ടേേിെത്തില്  ടഩാതുജനങ്ങ്ക്കാമി രു  കൊമിററ്റ് ഭാത്രഭാണ്  നിര്മ്മിചൃത്.  
സ്ത്രീയീേ്ും രോരുശ ഭാര്ും  പ്രകതയേ കൊമിററ്റ് കഴണടഭന്നതിതിനാല്  കപ്രാജക്ട് 
തണമൊരാക്കാടത രു കൊമിററ്റ് കൂെി നിര്മ്മിചൄ.  ആതിടെ തുേ നല്കുന്നതിതിനാമി  ഇ 
ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് ഴചൃിയിുന്നു. ആതിന്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 തീരുഭാനം :- 1)ഄഷിസ്റ്റെ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ  
ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ നല്ോ    
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
2) ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  പ്രോയമുള്ള  നെഩെിേ്  കൂൊടത  
നിര്മ്മാണം നെത്തിമ ഫന്ധടപ്പേ ഈകദയാഗസ്ഥകനാെ്  
ഴിവദീേയണം അയാമാ   നിര്കേവിുന്നു 

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

4.9 കോകരാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  23.12.2020-ടറ േത്തും  കോകരാെ് 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  16.09.2020-ടറ  106/20-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 

(SRG   936/20 – CC/955/20) 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ തീയകദവ ഴാര്ുേലാമ  17,18, ഴാര്ുേടല  ടോഴിഡ് ഴയാഩന 
ത്തിടെ കഩയില്  ക്രിേിക്കല്  േട്മി ടഭെ് കഷാണാമി പ്രഖയാഩിചൃിരുന്നു. ആഴിടെ 
ഷാമ്പത്തിേഭാമി ഩികന്നതിാക്കം നില്ുന്നതി 750 കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ബക്ഷയ േിറ്റേ്  
ഴിതയണം ടേും . ആതിന് അടേ ടേറഴ് 3,86,250/- രൂഩമാണ്. ഷംബാഴനമാമി 
റബിചൃത് 29,500/- രൂഩമാണ്. ഫാക്കി തുേ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്ില്  നിന്നതി് 
ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ആങ്ങടന േിറ്റ നല്കുന്നതിതിടെ ടേറഴ് 
ഷംബാഴനമിലൂടെയും  ഭറ്റഭാണ് േട്കത്ത്ത്. 
750 കഩടയ ഗുണകബാക്താക്കലാമി േട്ത്തിമ 
തിടെ ഭാനദണ്ഡം എന്താടണന്നതി് ഴയക്തഭാക്കണം. 
േിറ്റ ഴിതയണം ഷംഫന്ധിചൃ്  ഴിവദഭാമി 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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4.10 എരണാകുലം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  23.12.2020-ടറ  േത്തും  ഄനുഫന്ധ 

കയഖേളും  SRG-937   /20 – CC/1028/20) 
കപ്രാ.നം. 581/21                 ഄെെല്   60,90,000- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഴിദയാറമങ്ങലില്  നിയീക്ഷണ േയാഭരേ്  സ്ഥാഩിക്കല്   
സ്കൂ്  കോമ്പയ്ിലം  ഩയിഷയത്തും  ഭദയം, ഭമു ഭരുന്നുേളുടെ ഈഩകമാഗം,  ഷാമൂസയ 
ഴിരുദ്ധ്രുടെ വറയം എന്നതിിഴടമ പ്രതികയാധിചൃ് കുേിേളുടെ സുയക്ഷ ഈരപ്പു 
ഴരുത്തുന്നതിതിനും  സ്കൂളുേലില്  CCTV  േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുമുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- തല്ക്കാറം ഄനുഭതി നല്കേ്തിടല്ലന്നതി് 
തീരുഭാനിചൄ.  രോതിമ ബയണഷഭിതി ആത് നെപ്പാക്കാ   
ഈകേവിുന്നുടഴെില്  ആതികേലള്ള ഡി.ഩി.ഐ.യുടെ 
രികപ്പാര്േ്  ഷസിതം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
നല്േണം. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.11 അറംകോെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.02.2020-ടറ േത്തും  അറംകോെ് 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  26.02.2019-ടറ 2(9)-ാാാം നമ്പര്   ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനം   SRG-857 /20 – CC/289/20) 
കപ്രാ.നം. 37/2019                ഄെെല്   2,30,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക്  ഩമ്പ് ടഷറ്റം  ടഩേിയും ഩരയും  
ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേ്ക്ക് ഩമ്പ്ടഷറ്റം ടഩേിയും ഩരയും എന്നതി ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  
ബാഗഭാമി ഩഞ്ചാമത്തില്  എരഴാരം കുന്നതി്  - േിളിക്കയ - ഩള്ളിുന്നതി് ഷംയുക്ത 
ഩാെകവഖയ ഷഭിതിക്ക്  10 HPയുകെയും  5 HP യുകെയും  ഩമ്പ്ടഷറ്റ് ഴിതയണം ടേും .  
അടേ  2,27,300/- രൂഩ  ടേറഴാമി. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിനാണ് ഇ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവന്നതിത്. രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  നെപ്പാക്കിമ  
ഇ കപ്രാജക്ടിന്  ഷാധൂേയണം  നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 
 

തീരുഭാനം :- ഷാധൂേയണം നല്കുന്നു. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.12 ഩളമകുന്നുമ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩളമകുന്നുമ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 08.05.2018-ടറ A1 - 3086/2018-

ാാാം നമ്പര്  േത്ത്    ( SRG-943 /20 –LSGD - FM2/174/2018/LSGD) 
ഩളമകുന്നുമ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  േിലിഭാനൂര്  ഭാര്ക്കറ്റില്  2009 മുതല്  രു 
ഫകമാഗയാഷ്  പ്ലാെ് പ്രഴര്ത്തിുന്നു്്. ഫകമാടെേ് മുകഖനമാണ് ആതിടെ  
നെത്തിപ്പ്. എന്നതിാല്  ഫകമാടെക്കിടെ പ്രഴര്ത്തനം തൃതിേയഭല്ലാത്തതിനാല്  ഄഴരു 
ഭായുള്ള  േയാര്  രോതുക്കിമില്ല. ആകപ്പാ്  ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിേ്  യാടല നിമഭിചൃ്  പ്ലാെ് 
പ്രഴര്ത്തിപ്പിുേമാണ്. ആതിന് 200 രൂഩമാണ്  ദിഴഷ കഴതനഭാമി നല്കുന്നതിത്. 
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ആമാ്ക്ക് 2018 ജനുഴയി മുതലള്ള  കഴതനം നല്േിമിേില്ല.  ഩഞ്ചാമത്ത് 
അഴവയടപ്പേതനുഷയിചൃ്  2017-ടറ കഴതനം തനത് പ്ില്  നിന്നു നല്ോ   
28.12.2016ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  ഄനുഭതി നല്േി. ഩിന്നതിീടുള്ള  കഴതനം  
യൂഷര്  പീമില്  നിന്നും നല്ോനാമിരുന്നു നിര്കേവം. തുെര്ന്നുള്ള കഴതനം  തനത് 
പ്ില്  നിന്നതി്  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- 2018,2019 ഴര്ശങ്ങലിടറ  കഴതനം 
നല്ോനുട്ന്നും  േളിഞ്ഞ 6 ഭാഷഭാമി  പ്ലാെ് 
പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭഭല്ല എന്നും കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   ശുേിതൃ 
ഭിശ   ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിും 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   

4.13 ഄഞ്ചല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.12.2020-ടറ േത്ത്     (SRG-938 /20 –LSGD  
CC - 1088/20) 
കപ്രാ.നം. 52/2021                ഄെെല്  10,00,000/-- രൂഩ 

(CFC - Tied Grant) 
കഩയ്:- ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ പ്ലാെികറയ്ക്ക്  ഭാറിനയം എത്തിുന്നതിതിന്  ഴാസനം 

ഴാങ്ങല്  
ഄഞ്ചല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഭാര്ക്കറ്റ് ഴാര്ഡില്  പ്രഴര്ത്തിുന്നതി  ഭാറിനയ ഷംണയണ 
കേന്ദ്രത്തികറയ്ക്ക്  ഭാറിനയം എത്തിുന്നതിതിന്  ഴാസനം ഴാങ്ങാനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന്  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം :- ഭാറിനയം ടോണ്ട കഩാകുന്നതിതിന് പ്രകതയേം  
രൂഩേല്പ്പന ടേ്   ഴാസനഭാടണന്നതി് നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   ഈരപ്പാക്കണം. ഇ ഴാസനം ഭറ്റ് 
അഴവയത്തിന് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഩാെില്ല. ഇ 
നിഫന്ധനേകലാടെ ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.14 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 13.11.2020-ടറ േത്തും അറപ്പുള ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  06.11.2020-ടറ  PL - 4463/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
19.10.2020-ന് നെന്നതി ഷംസ്ഥാനതറ ഄപ്പകററ്റ്  േമ്മിറ്റിയുടെ  ഭിനിട്സും     (SRG-914 

/20 –CC - 1024/20) 
കപ്രാ.നം. 50/2021                ഄെെല്  10,00,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- േയപ്പുരം കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി ഈപാദാദന യൂണിറ്റിന്  രികഴാ്ഴിംഗ് 

പ്് 
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േയപ്പുരം കോക്കനേ് ടപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിയുടെ  ടഴലിടചൃണ്ണ ഈപാദാദന യൂണിറ്റിന്  
രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് നല്കുന്നതി കപ്രാജക്ടിന്  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറം  ഷംസ്ഥാനതറ 
ഄപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയും  ഄനുഭതി  നല്േിമില്ല. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- 1) ഇ യൂണിറ്റിടെ രോനരുദ്ധ്ായണ ഩാകക്കജ് 
എന്നതി നിറമിറാണ്  കപ്രാജക്ട് തണമൊരാക്കിമി 
യിുന്നതിടതന്നതി്  ഄപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റി ഄരിമി 
ചൃിരുന്നു.  ഄതിടെ ഴിവദഭാമ  ഩദ്ധ്തി 
ടപ്രാകപ്പാഷല്  തണമൊരാക്കി കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിക്ക്  നല്ോനാണ്  ഄപ്പകററ്റ് 
േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിചൃിരുന്നതിത്.  േമ്പനി കപ്രാജക്ട് 
രികപ്പാര്േ് തണമൊരാക്കിമിട്ടുട്െിലം  ഄത് 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ സുകറഖ കപ്രാജക്ടില്  
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിേില്ല. 

2) ആത് ഴിവദഭാമി കപ്രാജക്ടില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി  
േമ്പനിയുടെ  ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് രികപ്പാര്േ് 
(ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്േ്)  ഷസിതം നല്ോ   
നിര്കേവിുന്നു. ആഴ റബിുന്നതി മുരയ്ക്ക് ഩിന്നതിീെ് 
ഩയിഗണിും. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.15 ഴളിക്കെഴ്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴളിക്കെഴ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 30.10.2020-ടറ േത്ത്  (SRG  9/21) 
 
കപ്രാ.നം. 266/19                ഄെെല്   5,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
കഩയ്:- ടഴക്ുംടഩാേി GLPSന്  ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
ടഴക്ുംടഩാേി GLPS-ന്  2018-19-ല്  കപ്രാജക്ട് തണമൊരാക്കി  ഴാസനം ഴാങ്ങി . 
ഷഭീഩത്തുള്ള  ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ കോലനിേലിടറ  കുേിേ്  ആഴിടെമാണ് 
ഩഠിുന്നതിത്. ഴാസനം ഴാങ്ങിമതിന് ഷാധൂേയണം  നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം :-  അഴര്ത്തനടേറഴ് PTA ഴസിക്കണടഭന്നതി 
നിഫന്ധനകമാടെ  ഷാധൂേയണം നല്കുന്നു. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
4.16 ടേങ്ങന്നൂര്  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  

അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  31.12.2020-ടറ േത്ത്  SRG  944/20  - 
CC/1050/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 151/20                 ഄെെല്  8,00,000/- രൂഩ 

(CFC - Tied Grant) 
കഩയ്:- ഴയ്ചൃ - ദുയിതാവൃാഷം - കുെിടഴള്ള ഴിതയണം. 
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01.04.2020 മുതല്  31.05.2020 ഴടയ നഗയഷബാ പ്രകദവത്ത് കുെിടഴള്ളം ഴിതയണം 
ടേ്  തിന്  കേന്ദ്ര ധനോയയ േമ്മീശ   പ്ലെഡ് രാെ് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 

 
4.17 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

ോഷര്കഗാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 20.10.2020-ടറ േത്തും ോഷരകഗാഡ് 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  29.09.2020-ടറ  33(30)/20-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം  SRG  861/ 20  - CC/925/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 157/20  (ഫഹു ഴര്ശം)           ഄെെല്  1,70,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഩീറികക്കാെ് പാം ഩെന്നതി കരാഡ് ടഭക്കാഡം ൊരിംഗ് 
 
2019-20-ല്  തണമൊരാക്കിമ ഇ കപ്രാജക്ടില്  അദയഴര്ശം 15.00 റക്ഷം രൂഩയും  
കവശിുന്നതി ഴിസിതം ഫഹു ഴര്ശഭായുഭാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിുന്നതിത്. ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിചൃ ഇ കപ്രാജക്ടിടെ ടഴറ്റിംഗ് നെഩെി ്ര്ത്തിമാമി 
ടല്ലെിലം  ഷാകെതിോനുഭതി  റബിചൃിരുന്നു. പ്രവൃത്തി ടെ്ര്  ടേും . എന്നതിാല്  
േയാറെമ്പെി ഴചൃിേില്ല. ഇ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി. ഷാകെതിോ 
നുഭതികമാടെ ടെ്ര്  ടേ്  തിനാല്  രോതിമ കപ്രാജക്ടാമി ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിതിനു ഩേയം 
സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം :-   നാഭഭാത്രഭാമ തുേ (15.00 റക്ഷം) 2019-20-ല്  ഴചൃിേ്  
1.55 കോെി രൂഩ  ഫഹു. ഴര്ശഭാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തിമ 
കപ്രാജക്ടാണ് ആത് എന്നതി് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഇ 
ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് തുെകയ്തുക്ാ എന്നതി് രോതിമ  
ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനടഭടുക്കണടഭന്നതി് നിര്കേവി 
ുന്നു. രോതിമ ബയണഷഭിതിയുടെ തീരുഭാനം  
ഈ്ടക്കാള്ളിചൃ് അഴവയടഭെില്  ഴീണ്ടം നല്േണം 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.18 ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 28.10.20-ടറ േത്ത് 1/20/DPO/DPC/ALP നമ്പര്  
േത്ത്  SRG  10/21 ) 
ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഗങ്ങലില്  ഩടെടുുന്നതിതിന് ജില്ലാ  അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ഷിറ്റിംയപീയും മാത്രാഫത്തയും കേര്ത്ത്  അടേ 1000/- 
രൂഩമാണ് നല്കുന്നതിത്. ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  കമാഗങ്ങ്  
കൂടുന്നതിത് ഒണ്ട്പ്ലറ   അമാണ്. ഒണ്ട്  പ്ലറ   അമി ഩടെടുുന്നതി ഄംഗങ്ങ് ക്ക് 
ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാഫത്തയും നല്ോകഭാ എന്നു സ്പഷ്ടീേയണം നല്േണടഭന്നതിതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം :- ടോഴിഡിടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഒണ്ട്പ്ലറനാ 
മാണ് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കൂടുന്നതിടതെിലം  
ഒണ്ട്പ്ലറ   കമാഗത്തില്  ഩടെടു ന്നതിഴര്ക്ക ്
അടേ 1000/- രൂഩ  നല്ോവന്നതിതാടണന്നതി് നിര്കേവി 
ുന്നു. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.19 നൂല്പ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  22.10.2020-ടറ േത്തും  നൂല്പ്പുള 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  14.08.2020-ടറ 12(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
SRG  867/20  - CC/924/20 ) 
കപ്രാ.നം. 162/21                 ഄെെല്  16,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്് - CFC - Tied Grant) 
കഩയ്:- ടഭാപ്ലഫല്  ക്രിഭികറ്റാരിമം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ടഩാതു ശ്മവാനത്തിന്  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്  ഩറ തഴണ കപ്രാജക്ട് 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നുടഴെിലം  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഄെിമന്തിയ 
ഷൃബാഴമുള്ളതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ഴാങ്ങി ടഭാപ്ലഫല്  
ക്രിഭികറ്റാരിമം എന്നതി കപ്രാജക്ട്  നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിുന്നു.  ആതിന്  ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ആതികേല്  രോതിമ  ബയണഷഭിതിയുടെ കൂെി  
ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം. എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിും. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് , ശുേിതൃ ഭിശ   

4.20 തൂകണയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.10.2020-ടറ േത്തും   SRG  881/20  - 
CC/966/20 ) 
സുബിക്ഷ കേയലം  ഩദ്ധ്തിമില്  താടളപ്പരയുന്നതി  കപ്രാജക്ടുേ്  നെപ്പാക്കി. ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴ് പ്രോയം  ഴിലേ്  ആ ശൃര്  ടേണമെണടഭന്നതി് നിഫന്ധനയു്്.  എന്നതിാല്   
ഇ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം  കക്ടാഫര്  ഭാഷം തടന്നതി  ഴിലടഴടുപ്പ് തുെങ്ങി.  ഄതിനാല്  
ഴില ആ ശൃര ഷില്  നിടന്നതിാളിഴാക്കണടഭന്നതി അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്.  

കപ്രാ.നം. കഩയ് ഄെെല്  

144/21 തയിശുനിറ ഩചൃക്കരിക്കൃശി 2,25,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ്്(ജനരല് ) 

145/21 തയിശുനിറ ടനല് ക്കൃശി 1,50,000(ഴിേഷന പ്്(ജനരല് ) 

148/21 ഴാളക്കൃശി കൂറിടേറഴ്  
ഷഡിഷിഡി 

9,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ്്(ജനരല് ) 

140/21 തയിശു ഭൂഭിമില്   
ആെഴിലക്കൃശി  

6,75,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പ്്(ജനരല് ) 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
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4.21 തിരുകഴഗപ്പുര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  25.10.2020-ടറ േത്തും കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിറ്റി ഩാറക്കാെ് കപ്രാജക്ട്  ഡിഴിശ   എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറടെ േത്തും    
SRG  871/20  - CC/969/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 373/21                 ഄെെല്  60,00,000/- രൂഩ 

(CFC - Tied Grant - 20,00000/- രൂഩ 
ഭറ്റ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 40,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:-തിരുകഴഗപ്പുര, മുതുതറ,ഩരുതൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ുള്ള  ഷഭര ശുദ്ധ്ജറ 
ഴിതയണ ഩയിഩാെി  

 
തിരുകഴഗപ്പുര, മുതുതറ ഩരുതൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ  ന്നതിാം ഘേ ശുദ്ധ്ജറ 
ഴിതയണ ഩദ്ധ്തിക്കാമി  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനില്  കപ്രാജക്ട് 
തണമൊരാക്കിമിട്ടു്്. അടേ 20 കോെി രൂഩമാണ് ഄെെല്. ആതിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത്  
സ്ഥറം ഏടറ്റടുത്ത്  നല്േണടഭന്നതി്  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേിയുഭാമി  ധായണ 
അമിട്ടു്്. ഭാഞ്ഞാമ്പ്ര പ്രകദവത്ത്  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  ൊെിനു  ഷഭീഩമുള്ള  
1.30 ഏക്കര്  സ്ഥറഭാണ് കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  ഄനുകമാജയഭാമി  
േട്ത്തിമിയിുന്നതിത്.  രു ടഷെിന് 39,000/- രൂഩ ഴചൃ് അടേ  ഴിറ 50,70,000/- 
രൂഩ.  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ആതികേല്  തീരുഭാനടഭടുുന്നതിതിന് കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിേി എം.ഡി.ടമക്ഷണിചൃിരുടന്നതിെിലം . എം.ഡി 
കമാഗത്തില്  സാജയാമില്ല. ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിക്കാ   
ഭാറ്റി ഴചൄ. ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
മികറയ്ക്ക്  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റ് ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടടര കൂെി ക്ഷണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര് ,  
കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി 

 
4.22 മുതുതറ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  21.10.2020-ടറ േത്തും ഩാറക്കാെ് ശുേിതൃ 
ഭിശ   ജില്ലാ  കോഒര്ഡികനറ്ററടെ  17.09.2020-ടറ  SBM 699/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
SRG  866/20  - CC/443/20 ) 
 
2019-20 ഴര്ശം ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവടത്ത  ഭാറിനയം േമറ്റി ഄമുന്നതിതിന് ക്ലീ   
കേയല  േമ്പനിടമമാണ് ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നതിത്. എന്നതിാല്  ടെ്ര്  നെഩെി 
കൂൊടത  ഷൃോയയ േമ്പനിമാണ് ഇ ഭാറിനയം ടോണ്ട കഩാമത്.  അടേ 22.05 
െണ്ട്  ഭാറിനയം ആങ്ങടന ടോണ്ട കഩാമി.  ആതിടെ ടേറഴാമി  2.00 റക്ഷം രൂഩ  
നല്േണടഭന്നതി്  േമ്പനി അഴവയടപ്പേിട്ടു്്.  ഭാറിനയം േമറ്റി ഄമയ്ക്കാ   2019-20-ല്  
3,50,000/- രൂഩ  തനത് പ്് ഈ്ടപ്പടുത്തി  കപ്രാജക്ട് തണമൊരാക്കിമിരുന്നതിതാണ്. 
ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തിരുഭാനം:- ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ആത് 
ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിും. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ   

4.23 ഩത്തനാരോയം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടോല്ലം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.12.2020-ടറ േത്തു്  SRG  939/20  - 
CC/1036/20 ) 
 
കപ്രാ.നം .299/21                 ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്് ) 
കഩയ്:- രോതുതാമി അയംബിുന്നതി  കോെതി ടേേിെത്തിടെ  ഴാെേ  
 
ഩത്തനാരോയം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രകദവത്ത്  രോതുതാമി  തുെങ്ങുന്നതി കോെതി 
തല്ക്കാറം  ഴാെേ ടേേിെത്തില്  പ്രഴര്ത്തനം  അയംബിക്കാനാ്ദകേവിുന്നതിത്. 
ആതിടെ ഴാെേ നല്കുന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
പ്രാഥഭിോനുഭതി  നിയഷിചൄ.  പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ഴാെേ  നല്കുന്നതിതിന് നിമഭ ഴകുപ്പില്  നിന്നും  
ധനഷസാമം റബിുകഭാ എന്നും  ഩയികവാധിക്കാ   
ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിും. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ആ.യു) ഴകുപ്പ് 
4.24 ഩത്തനാരോയം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ടോല്ലം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.12.2020-ടറ േത്തു്  SRG  941/20  - 
CC/1037/20 ) 
കപ്രാ.നം .299/21                 ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്് ) 
കഩയ്:- രോതുതാമി സ്ഥാഩിുന്നതി  കോെതിക്ക് പര്ണിചൃര്  ഴാങ്ങലം ഄനുഫന്ധ 
ഷയേയയടഭാരുക്കലം  
 
ഩത്തനാരോയം  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഩയിധിമില്  രോതുതാമി അയംബിുന്നതി  കോെതി 
ഴാെേ ടേേിെത്തിറാണ് തുെങ്ങാ   ഈകേവിുന്നതിത്. ആഴികെയ്ക്ക് പര്ണിചൃര്  ഴാങ്ങാനും 
ഄനുഫന്ധ ഷയേയയം രുക്കാനും കഴ്ിയുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- പര്ണിചൃര്  ഴാങ്ങുന്നതിതിന് നിമഭ ഴകുപ്പില്  
നിന്നും ധനഷസാമം  റബിുകഭാ എന്നതി് 
ഩയികവാധിക്കാ   ഄഡീശണല്  േീപ് 
ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഩിന്നതിീെ് 
ഩയിഗണിും. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
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4.25 ടഩയിമ കഩാേരി ഴര്കക്കഴ്സ്  കോകേജ് ആ ഡസ്ട്രിമല്  കോ ഒപ്പകരറ്റീഴ് 
ടഷാപ്ലഷറ്റി  പ്രഷിഡെിടെ   20.11.2020-ടറ  േത്ത്  SRG  931/20/ MO നം  -E-
4791092/20/ തഷൃബഴ)  
 
ഭണ്ട്ഩാത്ര ടതാളിറാലിേളുടെ  കക്ഷഭത്തിനുകഴ്ി 1958-ല്   അയംബിചൃതാണ് ടഩയിമ 
കഩാേരി ഴര്കക്കഴ്സ് കോകേജ് ആ സ്ട്രിമല്  കോഒപ്പകരറ്റീഴ് ടഷാപ്ലഷറ്റി. യണ്ട 
ഩതിറ്റാ്ാമി ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനം നിറചൃിയിുേമാണ്. 2 ഏക്കര്  ഴമല്  ഄെക്കം  
അടേ 4 ഏക്കര്  സ്ഥറം ടഷാപ്ലഷറ്റിു്്. ഇ ഷംഘത്തിടെ പ്രഴര്ത്തന 
ഩയിധിമില്  500 റധിേം  ഭണ്ട്ഩാത്ര നിര്മ്മാണ ടതാളിറാലിേ്  ഈ്്. കേന്ദ്ര 

ഷര്ക്കായിടെ  ഖാദി േമ്മീശടെ  SFRUTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional 

Industries) ഩദ്ധ്തിമില്ടപ്പടുത്തി  രു കഩാേരി ക്ലസ്റ്റര്  ഷംഘത്തിടെ സ്ഥറത്ത്  
ഄനുഴദിക്കാടഭന്നതി് ജില്ലാ ഴയഴഷാമ കേന്ദ്രം  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. അധുനിേ ഷാകെതിേ 
യീതി ഈഩകമാഗിചൄള്ള ഩാത്രങ്ങളും വിപാദങ്ങളും  നിര്മ്മിുന്നതി യൂണിറ്റിന്  2.50 കോെി 
രൂഩ ടേറവ ഴരും. ആതിടെ 10 വതഭാനം  (25 റക്ഷം രൂഩ) ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 
കഴണം. ഇ തുേ ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നല്ോടഭന്നതി് 
ധായണമാമിട്ടുട്ന്നതി് ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ഇ തുേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നും 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :- 500 റധിേം  ടതാളിറാലിേ്ക്ക് ടതാളില്  ഷാധയത 
ഈ്ാകുന്നതി  രു ഷംയംബഭാണിടതന്നും പ്രധാന 
മുതല്മുെക്ക്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായികെതാടണന്നും കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി.  ഇ ഷാസേയയത്തില്  ആത് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ശ്രദ്ധ്മില്ടക്കാണ്ടഴന്നതി്  കപ്രാജക്ട് 
തണമൊരാുന്നതിതിടനുരിചൃ്  അകറാേിക്കാ   DIC 
ജനരല്  ഭാകനജടയ  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. കപ്രാജക്ട് 
തണമൊരാക്കിമതിനുകവശം  അഴവയടഭെില്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് നല്ോ   
നിര്കേവിുന്നു. ആതിന് അഴവയഭാമ ആെടഩെല്  
നെത്താ   ഴയഴഷാമഴകുപ്പ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറ 
ടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഴയഴഷാമം 

4.26 രോതുപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 01.01.2021-ടറ േത്ത്   SRG 7/21   CC-974/20)   
കപ്രാ.നം .242/21                 ഄെെല്  4,23,378/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- എരിോെ് സ്കൂലില്  എപ്.എം. കരഡികമാ കസ്റ്റശ    
സ്കൂ്  ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് പ്രകമാജനം റബിുന്നതിതിന്  ഏരിോെ് സ്കൂലില്  എപ്.എം. 
കരഡികമാ കസ്റ്റശ   തുെങ്ങുന്നതിതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
പ്രാഥഭിോനുഭതി നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം :-  എപ്.എം. കരഡികമാ കസ്റ്റശ   തുെങ്ങാ   ഄനുഭതി 
നല്കേ്ത് ആ പര്കഭശ   അെ് കരാഡ്ോ 
സ്റ്റിംഗ്  ഭന്ത്രാറമഭാണ്. ഭന്ത്രാറമത്തിടെ ഄനുഭതി 
ഴാങ്ങിമതിനുകവശം അഴവയടഭെില്  കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് ഄനുഭതിക്കാമി നല്ോ   
നിര്കേവിുന്നു. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
 

4.27 ോര്ത്തിേപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 31.12.2020-ടറ േത്തും ോര്ത്തിേപ്പള്ളി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  16.07.2020-ടറ 3(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം    
SRG  945/ 20  CC-1050/20)   
കപ്രാ.നം .71/21                 ഄെെല്  3,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് തുണി ഫാഗ്  നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്  
ഩഞ്ചാമത്തില്  സയിത േര്മ്മകഷന പ്രഴര്ത്തിുന്നു്്. ആഴര്ക്ക് ഄധിേ ഴരുഭാനം 
േട്ത്തുന്നതിതിടെ ബാഗഭാമി  സയിത േര്മ്മകഷനാ ഗ്രൂപ്പിന് തുണി ഫാഗ് 
നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

 
4.28 ോര്ത്തിേപ്പള്ളി  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

അറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 31.12.2020-ടറ േത്തും ോര്ത്തിേപ്പള്ളി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുടെ  13.08.2020-ടറ  5(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം.   
SRG  946/20   CC-1049/20)   
കപ്രാ.നം .182/21      ഄെെല്  1,00,000/- രൂഩ (തനത് പ്്) 
കഩയ്:- CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തില്  ോര്ത്തിേപ്പള്ളി  - ഠാണാഩെി  കതാേില്  ഴയാഩേഭാമി  ഭാറിനയം 
നികക്ഷഩിുന്നു്്. ഩയാതിയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സയിപ്പാെ് മു ഷിപ് 
ഭജികസ്ട്രറ്റിടെ കനതൃതൃത്തില്  താലൂക്ക് റീഗല്  ഷര്വീഷ് ടഷാപ്ലഷറ്റി 
ആെടഩേിരുന്നു. കതാെ്  ഭാറിനയ മുക്തഭാക്കി  നീടയാ ക്ക് സുഗഭഭാക്കണടഭന്നു 
നിര്കേവിചൃിട്ടു്്. ആതിടെ ബാഗഭാമി  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം :-  ആതിടെ കഭാണിറ്റരിംഗ് ഷംഴിധാനവം ഈരപ്പാക്ക 
ണടഭന്നതി് നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.. 
കൂൊടത റീഗല്  ഷര്വീഷ് ടഷാപ്ലഷറ്റി നിര്കേവിചൃ 
പ്രോയം ടഩാതുജനഩൊലിത്തകത്താടെ കതാെ് 
ശുേീേയിക്കാ   കൂെി നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.29 േല്ലര (പ്ലഴക്കം) രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 01.01.2021-ടറ േത്തും  േല്ലര രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 03.11.2020-ടറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം  SRG  1/21   CC-
1029/20)   
കപ്രാ.നം .63/21                 ഄെെല്  2,00,000/- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് രാെ്  - കനാണ്ട്കരാഡ്) 
കഩയ്:- ഭിനി ആ ഡസ്ട്രീമല്  എകസ്റ്ററ്റ് ടേേിെം  നഴീേയണം 
ഭിനി ആ ഡ്സ്ട്രീമല്  എകസ്റ്ററ്റ് ടേേിെത്തിടെ  ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായുള്ള ഇ 
കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  പ്രകതയോനുഭതി 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു 
നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 

4.30 എരുകഭറി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 01.01.2021-ടറ േത്ത്   SRG  2/21   CC-1059/20)   
കപ്രാ.നം .42/19                 ഄെെല്  24,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്്- ജനരല്  12,00,000/- രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 12,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- േരഴപ്പശുക്ക്ക്ക് ോറിത്തീറ്റ ഴിതയണം 
കേയല പീഡ്ഷില്  നിന്നും ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങി  2018-19-ല്  േരഴപ്പശുക്ക്ക്ക്  
ോറിത്തീറ്റ ഴിതയണം നെത്തി. എന്നതിാല്  കപ്രാജക്ടില്  ഴേമിരുത്തിമ തുേ 
തീര്ന്നതിതിനാല്  ഄഴഷാന യണ്ട തഴണ ഴിതയണം ടേ്   ോറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറ 
കേയല പീഡ്ഷിന്  നല്േിമില്ല. 2019-20-ല്  ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   
ഴിട്ടുകഩാമി. ഇ തുേ നെപ്പു ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി നല്ോ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം :- നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥ   മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഴസ്തുത  
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ  
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. 

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.31 ആടുക്കി ജില്ല - അര്.ജി.എഷ്.എ - ഡി.ഩി.അര്.ഷി ടേേിെ നിര്മ്മാണം 

ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേി ഡമരക്ടറടെ 06/01/2021-ടറ C4/6970/14-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   
SRG  15/21  )   
ആടുക്കി ജില്ലമില്  നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തീേയിചൄ ഴരുന്നതി ഡി.ഩി.അര്.ഷി (ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
അെ് രികഷാഴ്സ് ടഷെര്)ടേേിെ നിര്മ്മാണം ്ര്ത്തീേയിുന്നതിതിന് ജില്ലമിടറ 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്നും 49,50,000/- രൂഩ ഷഭാസയിുന്നതിതിന് ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം :- ആടുക്കി ജില്ലമിടറ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്   നിന്നും  
3,00,000/- രൂഩ (മൂന്നതി് റക്ഷം)ല്  ഄധിേയിക്കാത്ത 
തുേ  തനത് പ്ില്  നിന്നതി് ടേറഴളിുന്നതിതിന് 
ഄനുഭതി നല്കുന്നു.  

നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
കമാഗം ഈചൃയ്ക്ക് 1.30-ന് ഄഴഷാനിചൄ 
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ഄനുഫന്ധം 

 

1 ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി  
2 ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
3 കഡാ.ടേ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
4 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  കുടുംഫശ്രീ (പ്രതിനിധി) 
5 ടഭമ്പര്  ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 
6 ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്  
7 ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്  
8 രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   
9 പ്രി ഷിപ്പല്  ടഷക്രേരി, പിനാ ഷ് ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 
10 ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി, പ്ലാനിംഗ് അെ് ആക്കകണാഭിക്സ്  ഄപകമഴ്സ് (പ്രതിനിധി) 
11 ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്േ്ടഭെ്  
12 േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  
13 എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ    
14 ഭിശ   ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ് (പ്രതിനിധി) 
15 ഡമരക്ടര്  ജനരല്, േിറ 
16 എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി) 
17 ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
18 ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി) 
19 േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്, പ്ലറപ് ഭിശ    
20 ഡമരക്ടര്, ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 
21 കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്  
 

 


