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   No/9/2020/SRG/LSGD(CC)(7) 
 
 

 ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറ്റിയുടെ 10.02.2021-ല്  കൂെിമ  കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം 

 

കമാഗം ഈചൃേളിഞ്ഞ്  3.00 ഭണിക്ക് ടഷക്രകേരിമറ്റ് ഄനക്സ് II -ടറ ‘റമം’ സാലില്  
അയംബിചൄ. ഫഹു.തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി ഄയക്ഷത വഹത ഴസിചൄ. കമാഗത്തില്  
ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു.. 

 
1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩയക്ഷതി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
10.02.2021 ഴടയയുള്ള അടേ ഩയക്ഷതി  ടേറഴ്  57.67 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പ്പിചൃ  ഫിുേ്  കൂെി കേര്ത്താല്  ആത്  59.85 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്   
ഩയക്ഷതി ടേറഴ് ഩാറക്കാെ് ജില്ലമിലം (62.7%) ഏറ്റവം കുരഴ് തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലമിലഭാണ് (52.04വതഭാനം).158.92 കോെി രൂഩയുടെ  6862 ഫിുേ്  ട്രശരിമില്  
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്.  ടഭമിെന ഷ്  രാന്റു കൂെി കേര്ത്താല്   അടേ 239.64 
കോെി രൂഩയുടെ  9033 ഫിുേലാണ് ട്രശരിമില്  ടഩെിംഗ് അമി ഈള്ളത്.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 62.14 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 65.73 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 61.07 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 55.23 

കോര് പ്പകരശ   37.93 

അടേ 57.67 
 

ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

8 ആടുക്കി 57.95 

9 എരണാകുലം 57.79 

10 ഭറപ്പുരം 57.51 

11 േണ്ണൂര്  56.45 

12 കോളികക്കാെ് 56.45 

13 ടോല്ലം 54.72 

14 തിരുഴനന്തരോയം 52.04 

 
 
 

 

 

1 ഩാറക്കാെ് 62.7 

2 അറപ്പുള 60.67 

3 തൃശൂര്  60.66 

4 ഩത്തനംതിേ 60.54 

5 ഴമനാെ് 59.77 

6 കോേമം 58.98 

7 ോഷര്കഗാഡ് 58.23 
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ഴിേഷന പ്ില്  ഒകയാ ഴിബാഗത്തികെയും ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം (വതഭാനം) 

ക്രഭ. 
നം ജില്ല 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ജനരല്  എഷ്.ഷി.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി ജനരല്  എഷ്.ഷി.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി ജനരല്  എഷ്.ഷി.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി 

1 തിരുഴനന്തരോയം 91 62 41 82 55 71 64 57 47 

2 ടോല്ലം 85 55 36 88 66 52 72 64 30 

3 ഩത്തനംതിേ 77 36 37 83 74 64 71 55 49 

4 അറപ്പുള 87 37 69 89 56 42 72 49 31 

5 കോേമം 81 29 23 90 60 52 74 48 42 

6 ആടുക്കി  78 45 56 80 48 53 64 57 47 

7 എരണാകുലം 80 52 18 87 62 41 74 54 36 

8 തൃശൂര്  95 58 46 83 66 53 77 61 38 

9 ഩാറക്കാെ് 88 44 22 87 55 65 68 63 57 

10 ഭറപ്പുരം 81 42 31 87 62 28 72 61 47 

11 കോളികക്കാെ് 67 55 42 84 74 40 69 57 51 

12 ഴമനാെ് 75 72 29 83 51 60 73 57 64 

13 േണ്ണൂര്  97 73 72 78 54 60 67 50 56 

14 ോഷര്കഗാഡ് 84 65 73 79 37 67 70 46 62 

15 അടേ 84 49 42 85 60 58 70 58 56 

 

ഴിേഷനപ്ില്  ഒകയാ ഴിബാഗത്തികെയും ജില്ല തിയിചൄള്ള  ടേറഴ് ഴിഴയം(വതഭാനം) 

(തുെര്ചൃ) 

 
ജില്ല 

കോര്പ്പകരശ   

ജനരല്  എഷ്.ഷി.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി 

തിരുഴനന്തരോയം 30 45 30 
ടോല്ലം 24 41 61 

എരണാകുലം 56 47 29 
തൃശൂര്  46 54 0 

കോളികക്കാെ് 51 59 0 
േണ്ണൂര്  77 59 1 
അടേ 39 48 25 

 

 

 

ജില്ല 

മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  

ജനരല്  എഷ്.ഷി.ഩി റ്റി.എഷ്.ഩി 

തിരുഴനന്തരോയം 56 40 0.00 
ടോല്ലം 68 48 27 

ഩത്തനംതിേ 66 50 39 

അറപ്പുള 77 41 19 

കോേമം 53 41 16 

ആടുക്കി  55 49 33 

എരണാകുലം 72 59 28 

തൃശൂര്  78 50 0 

ഩാറക്കാെ് 66 56 7 

ഭറപ്പുരം 58 49 21 

കോളികക്കാെ് 63 44 31 

ഴമനാെ് 54 49 61 

േണ്ണൂര്  63 44 31 

ോഷര്കഗാഡ് 56 52 49 

അടേ 65 49 46 
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ഴിേഷന പ്് ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ അടേ  ടേറഴ്  വതഭാനം  താടളപ്പരയും 
പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

69.83% 56.99% 53.56% 43.04% 

 
തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഗ് ഫിുേളുടെ  എണ്ണവം തുേയും 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫിുേളുടെ 
എണ്ണം 

 
തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 5805 99.45 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  1027 19.36 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  877 60.34 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 900 27.06 

5) കോര്പ്പകരശ   424 33.42 

അടേ 9033 239.63 

 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്  
താടള കേര്ന്നു..(05.01.2021 ഴടയ) 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩയക്ഷതി ടേറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേ്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേ്  

  അടേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 32.48 28.61 61.10 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 31.78 32.44 64.22 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 23.04 36.43 59.48 

4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 24.83 29.73 54.56 

5) കോര്പ്പകരശ   13.73 23.62 37.36 

അടേ 27.24 29.39 56.89 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  ജനുഴയി 31-ടറ ഩയക്ഷതി ടേറഴ് 

2014-15 32.00% 

2015-16 31.03% 

2016-17 19.28% 

2017-18 37.05% 

2018-19 60.85% 

2019-20 42.1% 

2020-21 55.02% 
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     ഩയക്ഷതി രോകയാഗതി ഄഴകറാേനം  ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്േ് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  
കമാഗത്തില്  ഄഴതയിപ്പിചൄ. SCP, TSP ഴിസിതത്തിടറ  ടേറഴ് ഴലടയ കുരഴാടണന്ന്  
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ആത് ഩയിസയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്. നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്,  ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്,  ഩേിേഴര്ഗ 
ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  പ്രകതതേ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.  SCP, TSP 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ  നിര്ഴസണത്തില്  എഴിടെമാകണാ പ്രശ്നങ്ങ്  നിറനില്ന്നുന്നത് 
ഄത് ഩയിസയിക്കണം. 

 
 
2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

 
2.1 24.06.2020 ടറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്   
 

2.1(3.12) ഐ.ടേ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല്  ോയത വഹഭഭാന്നുന്നതിനും കഷാഫ്ട് ടഴമര്  
ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.ടേ.എം.ല്  ഄതതാഴവതം കഴ് ഭാറ്റങ്ങളും േര്ചൃ 
ടേയ്യാനും  ഩഠിക്കാനും േമ്മിറ്റി  രൂഩീേയിചൃിട്ടു്്. േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം 
ഷംഫന്ധിചൃ് ആെക്കാറ രികപ്പാര്േ് ഐ.ടേ.എം എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം.  

 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ് 

എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്,  ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ   
 

2.2 12.08.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്ക് 
ഴിശമങ്ങ്  

2.2(3.9) സ്ഥറം റബതഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാേം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  
ടതാളിറാലിേടല ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിന്നു 
ന്നില്ല.  നിറഴില്  ആഴരുടെ ഩാര്പ്പിെ ഷയേയതം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. 

  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാരും  മുകഖന മു ഩ് റബിചൃ 
റിസ്റ്റ്  പ്രോയം അടേ  132 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാണ്  കതാേം 
കഭഖറമിലള്ളത്. 

 
       കതാേം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േട്ത്താനുള്ള 
പ്രശ്നങ്ങ്  ഫന്ധടപ്പേ ഴകുപ്പുേളുഭാമി േര്ചൃ ടേും ം താടള തറത്തില്  
ഩയികവാധന നെത്തിയും രികപ്പാര്േ് നല്ോ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരു.. രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിഭാരുഭാമി േര്ചൃ ടേ്് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി.  ആതുപ്രോയം 37 രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
േലിറാണ്  ഇ പ്രശ്നമുള്ളത്.  ഇ കഭഖറമിടറ രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന്   കഭി േട്ത്താ   േളിമാത്ത  കുടുംഫങ്ങളുടെ എണ്ണവം  
ഡമരക്ടര്  നല്േി.  ഴിവദാംവങ്ങ്  താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.  
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കതാേം കഭഖറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം - ഷംഫന്ധിചൃ ഴിഴയം 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ആത് ഫന്ധടപ്പേ ഫഹു.ഴകുപ്പുഭന്ത്രിഭാരുടെ തറത്തില്  േര്ചൃ ടേയ്യാ   കമാഗം 
തീരുഭാനിചൄ.  അദത രയ്് േര്ചൃമക്ക് കവശം  ആത് ഫഹു. മുഖതഭന്ത്രിയുടെ  
ശ്രയക്ഷമില് ടപ്പടുത്താ    തീരുഭാനിചൄ.  ആതിനുള്ള തുെര്നെഩെി തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരി  ഷൃീേയിക്കണം. 

  നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
2.3  23.09.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ  തുെര്  നെഩെി 

ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.3(3.3) ഩയക്ഷതി നിര്ഴസണം ോയത വഹഭഭാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി താടളതറത്തിടറ  
ഈകദതാഗസ്ഥന്മാടയ കൂെി  നിര്വസണ ഈകദതാഗസ്ഥയാന്നുേയും ഄഴര്ക്ക് പ്രകതതേ 
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുേയും ടേും . ആത് ഩയക്ഷതി നിര്വസണം കൂടുതല്  
ോയത വഹഭഭാക്കി. എന്നാല്  േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഴസണ 
ഈകദതാഗസ്ഥര്  (self drawing) വമ്പലവം ഭറ്റം ഴാങ്ങുന്ന  ട്രശരി ഄല്ല ഄകേസം 
നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥനായുള്ള  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ  ട്രശരി.  
ആങ്ങടനയുള്ള നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥന് യ്് ട്രശരിമില്  നി.ം  ആെഩാടു 
നെത്തുന്നതിന് ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നത് ഩയക്ഷതി നിര്ഴസണത്തിന് ഷസാമ 
േയഭാകും എന്നതിനാല്  ആത്തയം  ഈകദതാഗസ്ഥര്  ഏടതാടക്ക  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഈ്്  എ. േട്ത്തി ഄഴരുടെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  

ജില്ല രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാേം കഭഖറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടോല്ലം കുലത്തുപ്പുള 112 

 ഏരൂര്  328 

അയത ോഴ് 203 

ഩത്തനംതിേ ടോടുഭണ്  2 

ഷീതകത്താെ് 148 

ഭറമാറപ്പുള 168 

ഄരുഴാപ്പുറം 32 

ആടുക്കി ഩള്ളിഴാഷല്  320 

 മൂന്നാര്  4465 

കദഴികുലം 6551 

വാന്ത   ഩാര 130 

േിന്നക്കനാല്  1801 

ഈടുമ്പ കോറ 114 

ഩീരുകഭെ് 925 

ഏറപ്പാര 850 

കുഭലി 130 

ഴ്ിടപ്പയിമാര്  553 

ഴ് കഭെ് 73 

ഈപ്പുതര 350 

േന്നുഩള്ളം 46 

എരണാകുലം ഄയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  അതിയപ്പള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപ്പിള്ളി 221 

ഴമനാെ് വഴത്തിയി തിേടപ്പടുത്തിമിേില്ല 

 കഭപ്പാെി 481 

മൂവപ്പനാെ് തിേടപ്പടുത്തിമിേില്ല 

ടനകന്മനി 10 

മുേില്  തിേടപ്പടുത്തിമിേില്ല 

ടഩാഴുതന തിേടപ്പടുത്തിമിേില്ല 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാ്ല്  നാെ് 15 

ോഷരകഗാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

അടേ  19080 
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ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് , നഗയോയത ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, 
എന്നിഴര്  ധനോയത ഴകുപ്പിന് നല്േിമിട്ടു്്. ആതനുഷയിചൃ്  ഇ 
ഈകദതാഗസ്ഥര്ക്ക്  ടഴര്േൃല്  ഡി.ഡി. കോഡ്  ഄനുഴദിന്നുന്നത് 
ഩയിഗണിക്കാടഭന്ന്  ധനഴകുപ്പ് ഄരിമിചൃിരു.. കൂൊടത പിശരീഷ് കഭഖറമില്  
രോതിമതാമി നിര്ഴസണ ചുഭതറ നല്േിമ ഈകദതാഗസ്ഥര്ന്നും ഡി.ഡി. കോഡ് 
നല്േണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാെ് അഴവതടപ്പേിട്ടു്്.  

റബതഭാമ റിസ്റ്റനുഷയിചൃ്  ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുന്നതിന് ട്രശരി 
ഡമരക്ടര്ക്ക്  നിര്കേവം നല്േിമിട്ടുട്ന്ന്  ധനഴകുപ്പ്  കജാമിെ് ടഷക്രേരി 
ഄരിമിചൄ. ആത് എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങടലയും ഴകുപ്പ് കഭധാഴിേ്  
ഄരിമിക്കണം. 

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

3) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
2.3(3.8) ജനേീമ കസാേല്  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേലിലം  

കോര്പ്പകരശനുേലിലം ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിചൃ പ്രോയം സ്ഥാഩിക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴില്  
ഩരയും പ്രോയം ജനേീമ കസാേല്  സ്ഥാഩിചൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 
ആകപ്പാളടത്ത സ്ഥിതി  കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  

 നിറഴില്  850 ജനേീമ കസാേലേലാണ് അയംബിചൃത്. (നഗയം 136, രാഭം 714) 
ഈെ   അയംബിന്നുന്നതും  കൂെികചൃര്ത്ത് അടേ 886 എണ്ണഭാണ്. (നഗയഷബാ 
പ്രകദവത്ത് 141, രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്   745). ഭറ്റ സ്ഥറങ്ങലില്  കൂെി ഈെടന 
അയംബിക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   എന്നിഴകയാെ് നിര്കേവിചൄ.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
3)നഗയോയത ഡമരക്ടര്  

4)കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
2.3(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 
(ii) കപ്രാ.നം. 194/20 ഄെെല്  13,21,086/- രൂഩ 

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

കഩയ്:-പൂളനാെ്  ഄംഗനഴാെിക്ക് ടേേിെ നിര്മ്മാണം 
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മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യ്് കപ്രാജക്ടുേളും  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പിടെ  ഷസാമം 
കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തിമാണ്  തയ്യാരാക്കിമിരുന്നത്. ഒകയാ ഄെണഴാെിന്നും  8,70,000/- 
രൂഩ ഴീതം  (അടേ 17,40,000/-രൂഩ) ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തിനു വേഭാറം എന്ന് പ്രതീ വഹിചൃിരു.ടഴെിലം ഩി.ഡലൂ.ഡിയ്ക്കാണ്  
ഴകുപ്പ് തുേ വേഭാരിമത്. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാടമെിലം  ഴകുപ്പിടെ ഴിസിതം 
നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  ഩി.ഡലു.ഡി.യുടെ വേഴവമുള്ള 
ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് വേഭാറന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  
      ഇ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.മില്  നിന്ന് തിയിടേ ഴാങ്ങി  രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് 

വേഭാരാ    ധനഴകുപ്പ്  ഈത്തയഴാമിട്ടു്് എന്ന് ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ.  ആനി ഩി.ഡലു.ഡിമില്  നിന്ന് ഇ തുേ  ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴകുപ്പിനു വേഭാരിടക്കാക്ാ, ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് 
വേഭാരിടക്കാക്ാ  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്തു്്.  ആതികന്മല്   ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. അഴവതടഭെില്  തകേവഷൃമം 
ബയണ ഴകുപ്പ് ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിയുടെ ശ്രയക്ഷമില്  ടോണ്ടുഴന്ന് 
നെഩെിേ്  കഴഗത്തിറാക്കണം. ആതിടെ ഴിവദാംവങ്ങ്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  നല്േണം.   

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

2.4  21.10.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്ക്  
ഴിശമങ്ങ്  

2.4(3.2)ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 2019-20 ടറ പ്രവൃത്തിേളുടെ ഫില്  ഭാറന്നതിന് 
ഫില്  ഡിസ്ക്കയ്ിംഗ് ഷിസ്റ്റം ടതയടഞ്ഞടുത്തിട്ടു്്. ഫില്  ഡിസ്ക്കയ്ിംഗ് ഷിസ്റ്റം  
ഈഩകമാഗിചൃ് ഫാങ്കുേലില്  നി. ഭാരിമ തുേ ആതിനേം ഄതതു ഫാങ്കുേ്ക്ക്  ധനഴകുപ്പ് 
നല്േിമിട്ടു്്. എന്നാല്  ആങ്ങടന ഭാരിമ തുേ ഭിക്ക തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 
ധനഴകുപ്പ് നിര്കേവപ്രോയം ക്രഭടപ്പടുത്തിമിേില്ല. ഇ പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിന് 

ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗനിര്കേവം 28.05.2020 ടറ G.O(P)68/2020/ധന–ാാാം നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയവ പ്രോയം ധനഴകുപ്പു രോരടപ്പടുഴിചൃിട്ടു്്. ആതനുഷയിചൃ് എല്ലാ 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ഷടസ്പ ഷ്  ടസഡികറക്ക് ക്ക്ക് ഄജസജസ്റ്റ്ടഭെ് 
ടേകയ്യ്താണ്. ആതു ടഴര്േൃറാമി ടേയ്യുന്ന രു നെഩെി ക്രഭം അണ്. ആതുഴളി 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഫജസജറ്റ് ഴിസിതത്തില്  കുരവ ഴരുന്നതല്ല. എന്നാല്  ഇ 
പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാന്നുേ എന്നത്  ധനഭാകനജ്ടഭെില്  ഄനിഴായതഭാണ്. ഄതിനാല്  ഇ 
പ്രക്രിമ ട്ടും ോറതാഭഷം കൂൊടത പൂര്ത്തിമാന്നുേ എന്നത് ഄതതു നിര്വസണ 
ഈകദതാഗസ്ഥടെ ഴതക്തിഩയഭാമ ചുഭതറമാണ്. ആതിനു കഴ് നിര്കേവം 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴര്  താകള തറത്തികറക്ക് നല്കേ്തും 
ഄഴകറാേനം ടേകയ്യ്തുഭാണ്. കൂൊടത ഷടസ്പ ഷ് ടസഡികറക്ക് ക്ക്ക് 
ഄജസജസ്റ്റ്ടഭെ് ടേയ്യുന്നതിന് ഄധിേ തുേ അഴവതമു്് എെില്  ഄതിടെ ഴിവദാംവം 
ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നി.ം കവഖയിചൃ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്/ 
നഗയോയത ഡമരക്ടര്/ രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നിഴര്  ധനഴകുപ്പിനു നല്േണം. 
തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിടെ കഩയ്, ജില്ല, ഄധിേഭാമി അഴവതമുള്ള തുേ 
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എന്നിഴമെക്കമുള്ള ഴിഴയങ്ങലാണ ് നല്കേ്ത.് ആതിടെ സ്റ്റാറ്റഷ ് രികപ്പാര്േ ്
ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം. 
 
 ആതു കൂൊടത താടളപ്പരയുന്ന  തീരുഭാനം  കൂെി 07.01.2021-ടറ കമാഗത്തില്  
എടുത്തിരു. .ധനഴകുപ്പില്  നിന്ന് കോണ്ട്രാക്ടര്/ഗുണകബാക്താഴിന് നല്കേ് ഫില്  
തുേ ഄതത് ഫാങ്കുേ്ക്ക് നല്േിമിട്ടു്്. നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുകെയും ഭറ്റം  ആ േം 
ൊക്സ്, ടഴല്പമര്  പ്ികറയ്ക്ക് ഄെയ്ക്കക്ക് ഴിസിതം, GST  തുെങ്ങിമഴ  ഄതത് 
നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥ   കുരഴ് ടേ്് ഄതത് സ്ഥാഩനത്തികറയ്ക്ക് ഄെയ്ക്കക്ക്തു്്. 
എന്നാല്  ആത് ഩറമിെത്തും ടേ്ിേില്ല. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്/നിര്വസണ 
ഈകദതാഗസ്ഥര്  ടേകയ്യ് ഇ നെഩെിേ്  ഷംഫന്ധിചൃ നിര്കേവം ഷര്ന്നുറര്  അമി 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് നല്േണം. ആതിടെ േയെ് തയ്യാരാക്കി നല്ോ   
എഷ്.അര്.ജി.ടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതിനാമി ധനഴകുപ്പ്,ട്രശരി ഡമരക്ടകരറ്റ്, 
ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ , ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമക്ടകരറ്റ്, നഗയോയത ഡമരക്ടകരറ്റ്, 
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണകരറ്റ്, NIC ഒപീഷ്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് 
എഞ്ചിനീമറടെ ഒപീഷ്, എഷ്.അര്.ജി. േണ്ഴീനര്  എന്നിഴര്  കമാഗം കൂെി കഷാഫ്ട് 
ടഴമറേലില്  ഴരുകത്ത് ഭാറ്റങ്ങ്  ഄെക്കം േര്ചൃ ടേ്് ഷൃീേയികക്ക് നെഩെിേ്  
ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്േ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിനു നല്േണം.  
ആതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്േ് എഷ്.അര്.ജി. േണ്ഴീനര്  ഄഴതയിപ്പിചൄ.  
 

കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം ആതിനുള്ള ക്രഭീേയണം കഷാഫ്റ്റ് 
ടഴമരില്  ആതിനേം ടേ്ിട്ടു്്. ഏേകദവം 1500 ഫിുേലാണ്  BDS കറയ്ക്ക് ഭാറ്റിമത്.  
ആതില്  150 ഒലം ഫിുേ്  ആതിനേം ക്രഭടപ്പടുത്തി.   

ആനിയും ക്രഭടപ്പടുത്താനുള്ള  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ രോകയാഗതി ഴകുപ്പു 
കഭധാഴിേ്  ഄഴകറാേനം ടേയ്യണടഭന്ന് കമാഗം നിര്കേവിചൄ.  പ്പം ട്രശരിമില്  നി.ം  
ഩണം ഩി ഴറിന്നുന്നതിന് ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്ന എല്ലാ നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥരും  
ഡിജിറ്റല്  ഷികേചൃര്  ഷര്േിപിക്കറ്റ്  (DSC)ഷയേയതം  േയസ്ഥഭാക്കണം.  

ഏടതെിലം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫില്  BDS യീതിമിലം  
ട്രശരി മുകഖനയും  യണ്ടു പ്രഴവതം ഗുണകബാക്താഴിടെ/കോണ്ട്രാക്ടറടെ ഄക്കയ്ികറയ്ക്ക് 
ഄെചൃിട്ടുക്ാ എന്ന് ഩയികവാധിചൃ് ആല്ല എന്ന് ഈരപ്പുഴരുത്തണം. ആത് ഫന്ധടപ്പേ 
നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥകെയും  തകേവബയണ സ്ഥാഩന ടഷക്രേരിയുകെയും ഴതക്തിഩയഭാമ 
ഈത്തയഴാദിത്തഭാണ്. 

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

2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 3)നഗയോയത ഡമരക്ടര്  
4)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

5)തകേവഷൃമബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
2.5  07.01.2021 - ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്  

2.5(3.7) ഭസാ പ്രലമത്തില്  നഷ്ടടപ്പേ ജീഴകനാഩാധിേ്  രോനഃസൃഷ്ടിന്നുന്നതിനും ഭറ്റഭാമി   
2019-20-ല്  250 കോെി രൂഩ പ്രകതതേഭാമി ഄര്സതടപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങ്ക്ക്  നല്േിമിരു.. ഇ തുേ േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഄഴഷാനകത്താടെമാണ്  
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നല്േിമത്. ഄതിനാല്  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും ഇ തുേ 
ടേറഴളിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൃ്  
തയ്യാരാക്കിമ കപ്രാജക്ടുേ്  ഇ ഴര്ശം (2020-21 ഴര്ശം) സ്പില്ഒഴരാമി തുെയാ   
ഄനുഭതി നല്േിമിരു..  
    ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചൄടോ്് കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഫില്  ആകപ്പാ്  ഇ ഴര്ശം 

ഫജസജറ്റിടറ ഄനുഫന്ധം IV  പ്രോയം ഄനുഴദിചൃ തുേമില്  നിന്നാണ് നല്കുന്നത്. 
ഭസാ പ്രലമവഭാമി ഫന്ധടപ്പേ് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഄനുഴദിചൃതില്  ടേറഴളിക്ക 
ടപ്പൊത്തതും ഇ ഴര്ശം സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുള്ളതുഭാമ  കപ്രാജക്ടിടെ 
തുേ ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്േണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊ 
ഴവതടപ്പൊ   07.01.2021-ടറ കോഒര്ഡികനശന് േമ്മിറ്റി കമാഗം   തീരുഭാനിചൄ. ആതു 
ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംങ്ങ്  ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴകുപ്പ് കഭധാഴിേ്  
മുകഖന  ധനഴകുപ്പിന് നല്ോനും നിര്കേവിചൃിരു.. 

  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ടേറഴളിക്കാത്ത തുേ ഷംഫന്ധിചൃ്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് തിയിചൃ് ഴിവദാംവം  ധനഴകുപ്പിന് നല്േിമിട്ടു്്. ആതനുഷയിചൃ്  
ജനരല്  പ്ിനത്തില്  157.80 കോെി രൂഩയും  എഷ്.ഷി.ഩി. ആനത്തില്  37.58 കോെി 
രൂഩയും  റ്റി.എഷ്.ഩി ആനത്തില്  5.68 കോെി രൂഩയുഭാണ് ഄനുഴദികക്ക്ത്.. അടേ 
201.06 കോെി രൂഩ.  
ആതു പ്രോയമുള്ള തുേ ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവതടപ്പൊ   

തീരുഭാനിചൄ.  മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേളുകെയും  കോര്പ്പകരശകെയും  ഴിഴയങ്ങ്  നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്  ഄെിമന്തിയഭാമി കവഖയിചൃ്  ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം. നഗയഷബേ്ക്ക് 
ആനി റബികക്ക് തുേയും ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവതടപ്പൊ   
തീരുഭാനിചൄ.  

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

3) നഗയോയത ഡമരക്ടര്  
2.5(4.2)ഭായായിന്നുലം 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. ശുയക്ഷജറത്തിന് RO പ്ലാന്റുേടലമാണ് അശ്രമിന്നുന്നത്. ഩഞ്ചാമത്തിടറ 
അടേയുള്ള 6 RO പ്ലാന്റുേലില്  3 എണ്ണം കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേിയുടെ  
ഈെഭസ്ഥതമിലള്ളതാണ്. ആഴ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി  നെത്താത്തതിനാല്  പ്രഴര്ത്തന 
 വഹഭഭല്ല. ആത് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ   കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റി 5,30,000/- രൂഩയുടെ 
എസ്റ്റികഭറ്റ് നല്േിമിട്ടു്്. ആതിടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
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      കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി എം.ഡി.യുടെ കൂെി ഄബിപ്രാമ പ്രോയം ഄനുഭതി 
നല്കു.. ആതിടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി 45 ദിഴഷത്തിനേം പൂര്ത്തിമാക്കാ   നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. 

 നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2.5(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) 

കപ്രാ.നം. 5/21 ഄെെല്  - 51,14,700/- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ്  (കനാണ്  കരാഡ്) - 

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

കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ഴാത്തിോെ് - പൂകന്താേ ജൊര്  ഷര്വീഷ് 
ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപ്പേ ഩഞ്ചാമത്തിന്  യ്് ജൊര്  ഷര്വീസുകളാണേലാണ് ഈള്ളത്. 
ടഩരുെലം - ഩാണാഴള്ളി ജൊര്  ഷര്വീഷിനാമി  രു ജൊര്  MLASDF ല്  
നിന്നനുഴദിചൄ. ഴാത്തിക്കാെ് - പൂകന്താേ ജൊര്  ഷര്വീഷിനാമി  ജൊര്  
ഴാെേയ്ക്ടക്കടുത്താണ് ഈഩകമാഗിന്നുന്നത്. ആതിടെ അഴവതത്തിനാമി രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി  കനാണ്കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാൊണ് ഴചൃിയിന്നുന്നത്. 
പ്രകതതോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

     രു ദിഴഷകത്തയ്ക്ക് 14,000 രൂഩമാണ് ഴാെേ എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആത് 
ഴലടയ കൂടുതറാടണന്ന് കമാഗം നിയീ വഹിചൄ.  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃ 
പ്രോയം ജൊര്  ഷര്വീഷില്  നിന്ന് രു ഭാഷം റബിന്നുന്ന ഴയഴ്, ടേറഴ്, 
ഄധിേഭാമി രു ഭാഷം ഩഞ്ചാമത്ത് േട്കത്ത് തുേ എത്ര? എന്നീ ഴിവദാംവം 
ഷസിതം  ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഴാങ്ങി നല്േി. ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  ജൊരിടെ ഴാെേയും  മൂന്ന് ജീഴനക്കാരുടെ 
കഴതനവഭെക്കം 14,500/- രൂഩമാണ് പ്രതിദിന ഴാെേ. പ്രതിഭാഷം വയാവയി 2,87,338/- 
രൂഩ ഴയവം 4,22,187/- രൂഩ  ടേറവം ഈ്്. ഄധിേഭാമി േട്കത്ത് തുേ  
പ്രതിഭാഷം 1,34,849/- രൂഩ. 

 
  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  രു ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  16,18,188/- 

രൂഩമാണ് ടേറഴ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഷഭര്പ്പിചൃിയിന്നുന്ന കപ്രാജക്ടിടെ 
ഄെെല്  51,14,700/- രൂഩമാണ്. 
തീരുഭാനം:-  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  നല്േിമ രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ജൊര്  ഷര്ഴീഷിടെ ഴയവം ടേറവം  േണക്കാക്കി ഄധിേഭാമി 
ഴരുന്ന  ടേറവ തുേമാമ  16,18,188/-രൂഩ  ടേറഴളിന്നുന്നതിന്  
ഭാത്രഭാമി പ്രകതതോനുഭതി നല്കു.. ആതിനാമി തനത് പക്ാ, 
ഴിേഷന പക്ാ,  ജില്ലാ/കലാക്ക് ഴിസിതകഭാ  ഈഩകമാഗികക്ക് 
താണ്. ആങ്ങടന പ്് േട്ത്താ   ക്യക്ഷിമുോടണെില്  
വേഭാറ്റം ടേയ്യടപ്പേ ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി  ഇ 
ഴര്ശം അഴവതഭില്ല എന്ന്  ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരി ഷാ വഹതടപ്പടു 



11 
 

ത്തുേമാടണെില്  കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്  
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

 
 നെഩെി- 1) തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 

 
2.5(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 ഴതാഩന 
ത്തിടെ കഩയില്  ക്രിേിക്കല്  േട്മി ടഭെ് കഷാണാമി പ്രഖതാഩിചൃിരു.. ആഴിടെ 
ഷാമ്പത്തിേഭാമി ഩികന്നാക്കം നില്ന്നുന്ന 750 കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ബ വഹത േിറ്റേ്  
ഴിതയണം ടേും . ആതിന് അടേ ടേറഴ് 3,86,250/- രൂഩമാണ്. ഷംബാഴനമാമി 
റബിചൃത് 29,500/- രൂഩമാണ്. ഫാക്കി തുേ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്ില്  നിന്ന് 
ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം നിര്കേവിചൃ  പ്രോയം  ആത് ഩയികവാധിചൃ്  

ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് ന. തി. തീയകദവ ഭയതൊഴതടതാളിറാലിേളുടെ ഄഴസ്ഥ 
േണക്കിടറടുത്താണ് േിറ്റ് ഴിതയണം ടേ്ടത.ം കോകരാെ് ഷര്വീഷ് ഷസേയണ 
ഫാെിനു േീളിലള്ള  ടപമര്ഭാര്േ് എന്ന സ്ഥാഩനത്തില്  നിന്നാണ് േിറ്റ 
ഴാങ്ങിമടത.ം  ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ. 
തീരുഭാനം:-  ആതിനാമി തനത് പ്് ഈഩകമാഗിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ 

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

2.5(4.12)ഩളമകു.മ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩളമകു.മ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 08.05.2018-ടറ A1 - 3086/2018-ാാാം 

നമ്പര്  േത്ത്    ( SRG-943 /20 –LSGD - FM2/174/2018/LSGD) 
ഩളമകു.മ്മല്  രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  േിലിഭാനൂര്  ഭാര്ക്കറ്റില്  2009 മുതല്  രു 
ഫകമാഗതാഷ് പ്ലാെ് പ്രഴര്ത്തിന്നു.്്. ഫകമാടെേ് മുകഖനമാണ് ആതിടെ  
നെത്തിപ്പ്. എന്നാല്  ഫകമാടെക്കിടെ പ്രഴര്ത്തനം തൃിിേയഭല്ലാത്തതിനാല്  ഄഴരു 
ഭായുള്ള  േയാര്  രോതുക്കിമില്ല. ആകപ്പാ്  ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിേ്  യാടല നിമഭിചൃ്  പ്ലാെ് 
പ്രഴര്ത്തിപ്പിന്നുേമാണ്. ആതിന് 200 രൂഩമാണ്  ദിഴഷ കഴതനഭാമി നല്കുന്നത്. 
ആമാ്ക്ക് 2018 ജനുഴയി മുതലള്ള കഴതനം നല്േിമിേില്ല. ഩഞ്ചാമത്ത് 
അഴവതടപ്പേതനുഷയിചൃ്  2017-ടറ കഴതനം തനത് പ്ില്  നി. നല്ോ   
28.12.2016ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  ഄനുഭതി നല്േി. ഩിന്നീടുള്ള  കഴതനം  
യൂഷര്  പീമില്  നി.ം നല്ോനാമിരു. നിര്കേവം. തുെര്.ള്ള കഴതനം  തനത് 
പ്ില്  നിന്ന്  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
2018,2019 ഴര്ശങ്ങലിടറ  കഴതനം നല്ോനുട്.ം  േളിഞ്ഞ 6 ഭാഷഭാമി  പ്ലാെ് 
പ്രഴര്ത്തന വഹഭഭല്ല എ.ം കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമതനുഷയിചൃ് ആതു ഩയികവാധിചൃ്  
രികപ്പാര്േ് നല്ോ   ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
ശുേിതൃ ഭിശ   ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േി. 
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രികപ്പാര്േ്:-  01.01.2018 മുതല്  01.01.2019 ഴടയ കഴതനം നല്േിമിേില്ല. ഇ 
കഴതനം തനത് പ്ില്  നിന്ന് ഄനുഴദിക്കാവന്നതാ 
ടണന്നരിമിചൄ. 24.01.2019-ടറ 12(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  
തീരുഭാനപ്രോയം  ഭാര്ക്കറ്റ് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ദിഴഷങ്ങലില്  
(അഴ്ചമില്  2 ദിഴഷം) 300/- രൂഩ ഴീതം  01.02.2019 മുതല്  
01.07.2020 ഴടയ തനത് പ്ില്  നി.ം കഴതനം 
നല്േിമിട്ടു്്. ആതിന് ഷാകരേയണവം നല്ോടഭന്നരിമിചൄ. 

 
തീരുഭാനം:-   01.01.2018 മുതല്  31.01.2019 ഴടയയുള്ള  കഴതനം തനത് പ്് 

ഈഩകമാഗിചൃ്  ഩളമ നിയക്കില്  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
01.02.2019 മുതല്  കഴതനം 01.07.2020 ഴടയ കഴതനം 
നല്േിമതിന്  ഷാകരേയണവം നല്കു.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2.5(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:- ടഭാവഫല്  ക്രിഭികറ്റാരിമം 

ഩഞ്ചാമത്തില്  ടഩാതു ശ്മവാനത്തിന്  ഴാര്ശിേ ഩയക്ഷതിമില്  ഩറ തഴണ കപ്രാജക്ട് 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.ടഴെിലം  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഄെിമന്തിയ ഷൃബാഴ 
മുള്ളതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ഴാങ്ങി ടഭാവഫല്  ക്രിഭികറ്റാരിമം എന്ന 
കപ്രാജക്ട്  നെപ്പാക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ആതിന്  ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ആതികന്മല്  രോതിമ  ബയണഷഭിതിയുടെ കൂെി  ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ശുേിതൃ ഭിശ   
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േിമിട്ടു്്. രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  ഇ കപ്രാജക്ട് ളിഴാ 
ക്കാ   ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിചൃിട്ടു്്. 
തീരുഭാനം:- ശുേിതൃ ഭിശടെ രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  ഴിശമം ഩയിഗണിചൃില്ല. 

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

2.5(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  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നുള്ള  ഷഭര ശുയക്ഷജറ 
ഴിതയണ ഩയിഩാെി  

തിരുകഴഗപ്പുര, മുതുതറ, ഩരുതൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ  ന്നാം ഘേ ശുയക്ഷജറ ഴിതയണ 
ഩയക്ഷതിക്കാമി  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനില്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. 
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അടേ 20 കോെി രൂഩമാണ് ഄെെല്. ആതിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത്  സ്ഥറം ഏടറ്റടുത്ത്  
നല്േണടഭന്ന് കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേിയുഭാമി ധായണ അമിട്ടു്്. ഭാഞ്ഞാമ്പ്ര 
പ്രകദവത്ത്  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  ൊെിനു  ഷഭീഩമുള്ള  1.30 ഏക്കര്  സ്ഥറഭാണ് 
കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി  ഄനുകമാജതഭാമി  േട്ത്തിമിയിന്നുന്നത്.  രു ടഷെിന് 
39,000/- രൂഩ ഴചൃ് അടേ  ഴിറ 50,70,000/- രൂഩ.  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം:-  കമാഗത്തില്  സാജയാമിരുന്ന  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി 
എം.ഡി.യുടെ കൂെി  ഄബിപ്രാമ പ്രോയം ഄനുഭതി നല്കു.. 
പ്പം ആത് ഷംകമാജിത കപ്രാജക്ടാന്നുന്നതിടെ  ഷാധതത 
ഩയികവാധിചൃ്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

                            നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്             
2.5(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  ഭാറിനതം േമറ്റി ഄമന്നുന്നതിന് ക്ലീ   
കേയല  േമ്പനിടമമാണ് ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല്  ടെ്ര്  നെഩെി 
കൂൊടത  ഷൃോയത േമ്പനിമാണ് ഇ ഭാറിനതം ടോണ്ടു കഩാമത്.  അടേ 22.05 െണ്  
ഭാറിനതം ആങ്ങടന ടോണ്ടു കഩാമി.  ആതിടെ ടേറഴാമി  2.00 റ വഹം രൂഩ  
നല്േണടഭന്ന്  േമ്പനി അഴവതടപ്പേിട്ടു്്.  ഭാറിനതം േമറ്റി ഄമയ്ക്കാ   2019-20-ല്  
3,50,000/- രൂഩ  തനത് പ്് ഈ്ടപ്പടുത്തി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നതാണ്. ഇ 
തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. മു   കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃ പ്രോയം  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്  ആത് 
ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്േി. 
 
രികപ്പാര്േ്:-  ഭാറിനതം നീക്കം ടേ്ിടല്ലെില്  അകയാഗത പ്രശ്നങ്ങ്  

ഈ്ാകുഭാമിരു. എന്നതിനാല്  ഭാറിനതം നീക്കം ടേ് നെഩെിക്ക്  
ഷാകരേയണം നല്ോവന്നതാണ്.  ആതിന് ടേറഴാമ 2.00 റ വഹം 
രൂഩ തനത് പ്ില്  നി.ം നല്ോടഭ.ം  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 

 
തീരുഭാനം:-  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറടെ  രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  

ഭാറനതം േമറ്റി ഄമചൃതിടെ  ടേറഴാമ 2.00 റ വഹം രൂഩ  തനത് 
പ്ില്  നി.ം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 

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

3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്   

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

 
3.1 2016 മുതല്  07.01.2021 ഴടയ നെന്ന കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം 
കമാഗം ഴിവദഭാമി ഄഴകറാേനം ടേും . മു ോറങ്ങടല ഄകഩ വഹിചൃ്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനത്തില്  ഗുണഩയഭാമി ഴറിമ ഭാറ്റങ്ങ്  
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ഇ ോറഘേത്തില്  നെ. എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇ രോതിമ ഭാതൃേ ഴരും 
ോറങ്ങലിലം തുെയാവന്നതാടണന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  പ്പം കൂടുതല്  ഭിേവറ്റ 
യീതിമില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തം േിേടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  
നിര്കേവം തയ്യാരാക്കാ   എഷ്.അര്.ജി. ടേമര്ഭാകനാെ് നിര്കേവിചൄ. കൂൊടത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ് എഷ്.അര്.ജി.മില്  
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്ന േയെ് രികപ്പാര്േ് ഄന്തിഭഭാക്കി ഩിന്നീെ് പ്രകമാജനടപ്പടുംഴിധം  
പ്രഷിയക്ഷീേയിക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് എഷ്.അര്.ജി. ടേമര്ഭാകനാെ് 
നിര്കേവിചൄ.  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
3.2 തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇ ഴര്ശടത്ത (2020-21) ഴാര്ശിേ ഩയക്ഷതി 
തയ്യാരാക്കിമത് ഫജസജറ്റ് ഴിസിതടത്തക്കാ്  കൂടുതല്  തുേയ്ക്കാണ്. രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഫജസജറ്റ് ഴിസിതടത്തക്കാ്  ഩയഭാഴധി 25 വതഭാനം ഴടയയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും  
നഗയഷബേളും ഩയഭാഴധി 30 വതഭാനംഴടയയും ഄധിേഭാമി ഴേമിരുത്താനാണ് 
ഄനുഭതി നല്േിമത്. എന്നാല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിനും കോര്പ്പകരശനും ഄധിേഭാമി 
35 വതഭാനം ഴടയ തുേയ്ക്കുള്ള കപ്രാജക്ടുേ്  ഈ്ടപ്പടുത്താഭാമിരു.. 2019-20-ല്  
സ്പില്ഒഴര്  ഫാധതതയും േൂഫില്  തുേയും കൂടുതറാമിരു..  ആകപ്പാ്  തടന്ന േിറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ആതിനേം റബതഭാമ ഴിസിതം പൂര്ണ്ണഭായും  
ടേറഴളിചൄ. ആങ്ങടന തുേ പൂര്ണ്ണഭായും  ടേറഴളിചൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  
പൂര്ത്തിമാമ പ്രവൃത്തിേളുടെ രിേൃിഷിശ   എടുക്കാകനാ ഫില്  ഷഭര്പ്പിക്കാകനാ 
േളിയുന്നില്ല. ആതികന്മല്  താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു. 

  തീരുഭാനം :-  തുേ തീര്ന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  രിേൃിഷിശ   
എടുക്കാകനാ ഫില്  തയ്യാരാക്കാകനാ േളിയുന്നില്ല എന്ന ഴസ്തുത  
കമാഗം േര്ചൃ ടേും . ഇ ഷാസേയതത്തില്  ഏതു ഴിസിത 
ഭാകണാ തീര്ന്നത് (ഴിേഷനപ്് ജനരല് , SCP, TSP 
ടഭമിെന ഷ് രാെ്  etc)  ഇ ഴിസിതം ഄധിേഭാമി 
ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവതടപ്പൊ   
തീരുഭാനിചൄ. കൂൊടത ടപബ്രുഴയി, ഭാര്ചൃ് ഭാഷങ്ങലില്   ഩറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩന ങ്ങളുകെയും ഫജറ്റ് ഴിസിതം തീയാ   
ഷാധതതയു ്്.  ആങ്ങനയുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും  
അഴവതടപ്പടുന്ന മുരയ്ക്ക്  പ്് റബതഭാക്കണടഭന്നാഴവതടപ്പൊ   
തീരുഭാനിചൄ.  ആത് പ്രകതതേ പമറാമി ധനഴകുപ്പിന് നല്ോ    
തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഄഡിശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിടമ  
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. പ്പം ആതികന്മല്   ധനഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല്  
ടഷക്രേരിയുഭാമി ഴിശമം േര്ചൃടേയ്യാ   തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ്  ഄഡീശണല്  േീപ് ടഷക്രേരിടമ  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

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

3.3  ടോഴിഡ് 19 ഭസാഭായിയുടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ടോഴിഡ് പ്രതികയാധ ഩയിയ വഹാ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്കാമി ഄെിമന്തിയ പ്രാധാനതകത്താടെ നെപ്പാക്കണടഭന്ന് 
നിര്കേവിചൄടോ്് ഴിഴിധ ചുഭതറേ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്േി 

മിരു.. ആതിനാഴവതഭാമ തുേ ടേറഴളിന്നുന്നതിന് ‘Special Projects’ എന്ന 
ഗണത്തില്   ഈ്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാനുള്ള ഄനുഭതി 21.07.2020-ടറ  
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1382/20/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഈത്തയഴ് പ്രോയം നല്േി. ആതിനാമി ഴിേഷനപ്് 
(ടഩാതുഴിബാഗം) ഈഩകമാഗിക്കാനും ഄനുഭതി നല്േിമിരു.. റബതഭാമ പ്ിന് 
ഈഩയിമാമി (ഴാറികഡശന് രോരത്ത്) കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാഭാമിരു.. ആതനുഷയിചൃ് 
ടേറഴ് ഴരുന്ന മുരയ്ക്ക്  ഫില്  തുേ ഭാരാനും  ക്രഭീേയണം നെത്തി. ആങ്ങടന 
ടേറഴളിന്നുന്ന തുേ SDRF ല്  നി.ം ഄനുഴദിന്നുന്നതിന്  അഴവതഭാമ കയഖേ്  
ഷസിതം ജില്ലാേലക്ടര് ക്ക് നല്േണടഭ.ം ഄനുഴദനീമഭാമ ടേറവേളുടെ തുേ 
രീആംകഩഴ്സ് ടേയ്യുടഭ.ഭാമിരു. ഄരിമിചൃിരുന്നത്. ജില്ലാ േലക്ടര്  മുഴുഴ   തുേയും  
ഄനുഴദിചൃിടല്ലെില്   ഫാക്കി തുേ  ധനഴകുപ്പ് പ്രകതതേഭാമി  നല്കുടഭ.ം 
ഄരിമിചൃിരു.. ആപ്രോയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ജില്ലാ േലക്ടര്  തുേ 
രീആംകഩഴ്സ് ടേയ്യു.്്. ആത് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ടസ്പശതല്  റ്റി.എഷ്.ഫി.മിറാണ്  
സൂ വഹിന്നുന്നത്. 

 
  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴ് പ്രോയം  (ഖണ്ഡിേ 3.5) SDRF ല്  നിന്ന് രീആംകഩഴ്സ് ടേ്്  
റബിന്നുന്ന തുേയും  ഷര്ക്കാര്  പ്രകതതേഭാമി നല്കുന്ന തുേയും തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാര്ശിേ ഩയക്ഷതിമില്  ആതിനേം ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുള്ള ഭറ്റ് ഴിേഷന 
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. ആതിനാമി കപ്രാജക്ട് കബദഗതി  
ടേയ്യാവന്നതാടണ.ം ഈത്തയഴില്  ഩരയു.്്.  
എന്നാല്  ഴിേഷന പ്് ഈഩകമാഗിചൄടോണ്ടുള്ള കപ്രാജക്ടിന്  കഴ്ി ഇ തുേ  

ഈഩകമാഗിന്നുന്നതില്  ഷാകെതിേ പ്രശ്നമു്് എന്ന് കമാഗം നിയീ വഹിചൄ. 
തീരുഭാനം:-  ആത് ഩയികവാധിചൃ് അഴവതഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   

ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടരയും എഷ്.അര്.ജി. 
േണ്ഴീനടരയും ചുഭതറടപ്പടുത്തി 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

3)േണ്ഴീനര്, എഷ്.അര്.ജി.  
  

3.4 2021-22-ടറ ഩയക്ഷതി തയ്യാരാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി അസൂത്രണ രാഭഷബ കൂെണടഭന്ന്  
ഈത്തയഴിലൂടെ നിഷ്ക്കര്ശിചൃിട്ടു്്. എന്നാല്  േിറ പ്രകദവങ്ങ്  ടോഴിഡ് 
ഴതാഩനത്താല്  േ്മിെ്ടഭെ്  കഷാണ്/കസാേ് കസ്പാേ് അമി  പ്രഖതാഩിചൃിട്ടു്്.  
ആഴിടെ രാഭഷബ കൂടുന്നത് ഷാധതഭല്ലാടത ഴരുന്ന ഷാസേയതത്തില്  ആത്തയം 
പ്രകദവങ്ങലില്  രാഭഷബ കൂടുന്നത് നിര്ഫന്ധഭാന്നുന്നത് ക്യക്ഷിമുോണ്. ഇ 
ഷാസേയതത്തില്  േ്മിെ്ടഭെ് കഷാണ്/ കസാേ്കസ്പാോമി പ്രഖതാഩിചൃ സ്ഥറ 
ങ്ങലിടറ രാഭ/ ഴാര്ജസഷബാ കമാഗങ്ങ്  ഭറ്റ് ഴാര്ുേലിടറ കമാഗങ്ങ്ടക്കാപ്പം 
കേരുന്നതിന് േളിയുന്നിടല്ലെില്, ആങ്ങടനയുള്ള ഴാര്ുേലിടറ കമാഗങ്ങ്  
ളിഴാക്കാവന്നതും ഭറ്റ് ഴാര്ുേലിടറ കമാഗങ്ങ്  പൂര്ത്തിമാകുന്ന മുരയ്ക്ക് അസൂത്രണ 
ത്തിടെ ഄടുത്ത ഘേഭാമ ഴിേഷന ടഷഭിനാരികറയ്ക്ക് േെക്കാവന്നതുഭാണ്. എന്നാല്  
ഷാധായണ യീതിമിലള്ള കമാഗങ്ങ്  കേരുന്നതിന് ക്യക്ഷിമുേ് കനയിടുന്ന ആത്തയം 
ഴാര്ുേലില്  േളിയുടഭെില്  ഒണ്വറ   ഭാര്ഗത്തില്  രാഭ/ഴാര്ജസഷബേ്  
കേരുന്നതിടെ ഷാധതതേ്  പ്രകമാജനടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
3.5 ഐ.ടേ.എം.ടെ സുകളാണകറഖ ഄെക്കമുള്ള കഩാര്േറില്  റബതഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  
ഴകുപ്പുകഭധാഴിേലെക്കമുള്ളഴര്ക്ക്  റബതഭാക്കാ    ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഐ.ടേ.എം.  
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ഷൃീേയിക്കാ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടകരാെ് കമാഗം നിര്കേവിചൄ.  SCP, TSP 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്ഴസണം  രിഴൂ ടേയ്യാ   ആത് ഄതതാഴവതഭാടണന്ന്  ഩേിേജാതി 
ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൄ.  ഄതിനാല്  ഫന്ധടപ്പേ ഴകുപ്പ് ടഷക്രേരിഭാര്, 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് , നഗയോയത ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് , 
ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്ക്ക്  ഩയക്ഷതി രിഴു ടേയ്യുന്നതിന് 
അഴവതഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  റബതഭാകും ഴിധം  യൂഷര്  ടനമിമും  ഩാഷ് കഴും 
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  നല്േണം. കൂൊടത അഴവതഭാമ ഷാകെതിേ 
ഷസാമങ്ങളും നല്േണം. ആതികന്മല്  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി  ഐ.ടേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രികപ്പാര്േ് ടേയ്യണം. 

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

3.6 തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് കഭഖറമില്  ആ - എം.ക്ക്ക് യീതി 
നെപ്പാന്നുഴാനും  ഇ നെഩെി പൂര്ത്തിമാമി ഴരു. എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
ഄരിമിചൃിരു.. ആത് കുറ്റഭറ്റതാക്കണടഭ.ം  ോയത വഹഭഭാമ പീല്ുതറ  
ഩയികവാധനമിലൂടെ  കഴണം ആത് നെപ്പാകക്ക്ടത.ം  കമാഗം നിര്കേവിചൄ.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലു.) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്   

3.7 നഗയഷബേ്ന്നും കോര്പ്പകരശനുേ്ന്നും  റബിന്നുന്ന TSP ഴിസിതം  ടേറഴളിക്കാ   
ക്യക്ഷിമുട്ടു കനയിടുന്നതാമി  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കനയടത്ത ഴിറമിരുത്തി 
മിരു.. ആത്തയം പ്രകദവങ്ങലില്  നെപ്പാക്കാ   ഄനുകമാജതഭാമ കപ്രാജക്ടുേ്, നൂതന 
കപ്രാജക്ടുേ്  േട്ത്തി  നല്ോ   ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ഡി.ഩി. 
ഡിഴിശ   േീപിടന  ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  േീപ് ഄെിമന്തിയഭാമി ആതികന്മല്  നെഩെി  
ഷൃീേയികക്ക്തും  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ആതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
രികപ്പാര്േ് നല്കേ്തുഭാണ്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് (ഡി.ഩി. ഡിഴിശ ) കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്   

 
3.8 തിരുഴനന്തരോയം കോര്പ്പകരശനില്  TSP ടേറഴളിക്കാ   േളിയുന്നില്ല എന്ന്  േളിഞ്ഞ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നഗയോയത ഡമരക്ടര്  ഄരിമിചൃിരു.. ആഴിടെ  TSP 
പണ്ടുഩകമാഗിചൃ്  ഩേിേഴര്ഗ ഴിദതാര്ഥിേ്ക്കാമി നല്ല നിറഴായത്തിലള്ള രു 
കസാസ്റ്റല്  ഩണിയുന്നതിടെ  ഷാധതത അയാഞ്ഞ് ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 
ഩേിേഴര്ഗ ഴകുപ്പിടെ  കസാസ്റ്ററിടെ നെത്തിപ്പ ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക ്  
വേഭാരിമിേിടല്ലെിലം  കോര്പ്പകരശടെ ഈെഭസ്ഥതമില്  രു കസാസ്റ്റല്  നിര്മ്മിക്കാ 
വന്നതാണ്. ആത് ഩയകവാധിചൃ്  ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്, നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്  എന്നിഴര്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2) നഗയോയത ഡമരക്ടര് ,  

3) ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  
3.9 വറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  രോതിമതാമി ഄകഩ വഹിക്കാനുള്ള  ഄഴഷയം ആകപ്പാ്  
ആല്ല. എന്നാല്  ഄര്സയാമ  ഩറര്ന്നും ഄകഩ വഹ നിര്േിഷ്ഠ ോറഩയിധിക്കേം  
ഷഭര്പ്പിക്കാ   േളിഞ്ഞിേില്ല എന്ന്  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഇ ഷാസേയതത്തില്  
ഄര്സതയുള്ള ബഴന യസിതര്ക്ക് ഄകഩ വഹിന്നുന്നതിനുള്ള ക്രഭീേയണം  ടേയ്യാ   
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വറപ് ഷി.ആ.ടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  ആതിനാമി  ഄെിമന്തിയഭാമി വഷറ്റ് 
എകനഫി്  ടേയ്യാനും  തീരുഭാനിചൄ.  ഄെിമന്തിയഭാമി ആതു ഷംഫന്ധിചൃ 
ഈത്തയഴ്/ഷര്ന്നുറര്  നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ഄഡീശണല്  േീപ് 
ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി.  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര് , വറപ് ഭിശ   

3.10 ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ, ഭയതൊഴതടതാളിറാലി ഴിബാഗത്തിടറ  ഴിദതാര്ഥിേ്ക്ക് 
അഴവതഭാമ റാഩ് കൊഩ് CPRCS കഩാര്േറില്  നി. ഴാങ്ങണടഭന്ന്  ഷര്ക്കാര്  
നിര്കേവം നല്േിമിട്ടു്്.  എന്നാല്  ആകപ്പാ്  CPRCS കഩാര്േല്  മുകഖന  ഷര്ക്കാര്  
നിര്കേവിചൃ ടസ്പഷിപികക്കശകനാടെ  നിശ്ചമിക്കടപ്പേ  ഴിറയ്ക് റബതഭല്ല എന്ന് ഩറ 
തകേവബണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  ഭാര്ചൃ് 31-നേം  ഴിദതാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് 
കൊഩ്  നല്കേ്തു്്. ഒണ്  വറ   ഩഠനയീതി ഷാര്വത്രിേഭാമ  ഇ ഷഭമത്ത്  
റാഩ് കൊഩ് എത്രയും കഴഗം  നല്കുന്നത്  ഇ ഴിദതാര്ഥിേ്ക്ക്  കൂടുതല്  
ഷസാമേയഭാകും.  ഇ ഷാസേയതത്തില്  CPRCS-ല്   റാഩ് കൊഩ്  റബതഭാകും ഴടയ  
21.01.2020-ടറ DA1/363/2019/തഷൃബഴ ഷര്ന്നുറരില്  ഩരയും പ്രോയമുള്ള  
ടസ്പഷിപികക്കശ   ഄനുഷയിചൃ്  റാഩ് കൊഩ്  GEM  മുകഖനകമാ  ടെ്ര്/ ആ-ടെ്ര്  
മുകഖനകമാ ഴാങ്ങി നല്ോവന്നതാണ്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  ഷര്ന്നുറരില്  ഩരയുന്ന  
നിയക്കില്  ഴിറ ഩയിഭിതടപ്പടുകത്ത്താണ്. എന്നാല്  CPRCS കഩാര്േറില്  ഴിറ 
രോതുന്നുേമാടണെില്  രോതിമ നിയക്ക്  ഫാധേഭാമിയിന്നുന്നതാണ്. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ് 
2)ഐ.റ്റി.ഭിശ   ഡമരക്ടര്  

 
3.11 കഩഴിശ നിര്മ്മാര്ജനം - ABC ഩയക്ഷതി  

ടതരുവനായ്ക്കടല നിമന്ത്രിന്നുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാകക്ക്താടണന്ന് നിര്കേവം നല്േിമിട്ടു്്. ABC ഩയക്ഷതിയുടെ നിര്ഴസണ 
ഈകദതാഗഷഥനാമി  കുടുംഫശ്രീ ജില്ലാ ഭിശ   കോര്ഡികനറ്റടരമാണ് നിശ്ചമിചൃിയിന്നു 
ന്നത്.  രു ടതരുവ നാമടമ ഴന്ധീേയിന്നുന്നതിന് 2,100/- രൂഩമാണ് 
ടേറഴളിക്കാവന്നത്. എന്നാല്  ABC ഩയക്ഷതിക്ക് േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശങ്ങലിറാമി 
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്ന തുേയും  ടേറവം കുരഞ്ഞു ഴരുന്നതാമാണ് ോണുന്നത്.  
േളിഞ്ഞ ഭാഷം ഭറപ്പുരം  ജില്ലമില്  യാ്  കഩഴിശ ഫാധിചൄ ഭയണടപ്പട്ടു.  ഇ 
ഷാസേയതത്തില്  ടതരുവനായ്ക്കടല നിമന്ത്രിന്നുന്നതിനും  ABC ഩയക്ഷതി ോയത വഹഭഭാമി  
നെപ്പാന്നുന്നതിനും  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ോയത വഹഭഭാമ  നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണം. േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം ABC ഩയക്ഷതിക്ക്  ഷംസ്ഥാനത്ത് അടേ 
ഴേമിരുത്തിമ തുേയും  ടേറഴളിചൃ തുേയും താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്. 

ഴര്ശം ഴേമിരുത്തിമ തുേ 
(റ വഹം രൂഩ) 

ടേറഴളിചൃ തുേ 
(റ വഹം രൂഩ) 

2016-17 4864.14 861.71 

2017-18 3417.89 618.58 

2018-19 1248.84 432.69 

2019-20 1027.10 407.79 

2020-21 786.28 194.13 

അടേ 11344.25 2514.9 
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  എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  പ്രകതതേിചൃ് കോര്പ്പകരശനുേളും 
നഗയഷബേളും  ഭതിമാമ തുേ ABC ഩയക്ഷതിന്നും ടതരുവനാമ നിമന്ത്രണത്തിനും 
ഴേമിരുത്തണം.  ആതിനാമി ഷഭരഭാമ  ഩയിഩാെി തയ്യാരാക്കണം. ആതികന്മല്  
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  ഷഭര ഩയിഩാെി  തയ്യാരാന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി  
മൃഗഷംയ വഹണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറഭാമി  േര്ചൃ  ടേയ്യണം.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ 
3)ഡമരക്ടര്, മൃഗഷംയ വഹണ ഴകുപ്പ്  

 
3.12  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്  PMAY(രാഭീണ്)ക്ക് ഴിസിതം ഴേമിരുത്തണടഭന്ന് നിര്കേവം 
നല്േിമിട്ടു്്. ഒകയാ ജില്ലമിലം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്  PMAY(രാഭീണ്)ക്ക്എത്ര 
തുേമാണ് ഭാറ്റി ഴയ്ക്കക്ക്ടതന്ന്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേടല ഄരിമിക്കാരില്ല.  ആത് 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയക്ഷതി തയ്യാരാന്നുന്നതില്  ക്യക്ഷിമുട്ടു്ാന്നു.്്. 
ആടതാളിഴാക്കാ   ഒകയാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും  PMAY(രാഭീണ്) ഩയക്ഷതിക്കാമി  
ഴേമിരുകത്ത് തുേ എത്രടമന്ന്  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മു കൂേി തടന്ന  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുേടല ഄരിമികക്ക്താണ്. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

 
3.13  2018,2019 പ്രലമത്തില്  ഴീടു  തേര്ന്ന  കുടുംഫങ്ങ  ് ഈ ്്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക്  

CMDRF/SDRF  ല്  നിന്ന് ധനഷസാമം നല്കു.്്. ഴീടു പൂര്ണ്ണഭാമി തേര്ന്നകതാ 
(Fully Damaged) ഴാഷകമാഗതഭല്ലാതാമകതാ (Severly Damaged greater than 75%) 
അമ ഴീടുേ്ക്ക് 4.00 റ വഹം രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. എന്നാല്  ഴീെിടെ നാവനഷ്ടം  
കുരഴാണ് എെില്  അനുഩാതിേഭാമി  ധനഷസാമത്തിടെ  നിയന്നും കുരയും.  
എന്നാല്  േിറ ഷാസേയതങ്ങലില്  കുരഞ്ഞ നിയക്കില്  SDRF ല്  നി.ം റബിന്നുന്ന  
ഷസാമം ടോ്് ഴീെ് ഴാഷകമാഗതഭാക്കാ   േളിമില്ല.  ഴീെ് ഴീണ്ടും രോനര്  
നിര്മ്മികക്ക്ി ഴരുന്ന  ഷാസേയതത്തില്   (രോതിമ ഴീെ്  നിര്മ്മികക്ക്ി ഴരുകമ്പാ് ) 
SDRF -ല്   നി. റബിചൃ തുേ എത്രമാകണാ ഄത് കുരവ ടേ്് വറപ് നിയക്കാമ   
നാല റ വഹം  രൂഩമില്  ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി ഫാക്കി തുേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്  
നിന്ന്  ന. താവന്നതാണ്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്  വറപ്  റിസ്റ്റില്   ഈ്ടപ്പേിേിടല്ലെിലം ഇ 
യീതിമില്  രോതിമ ഴീടു നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2)ഷി.ആ., വറപ് ഭിശ   

4. പ്രകതതേ ഴിശമങ്ങ്  

====================  
4.1 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  02.10.2020-ടറ B4 - 4060/19-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് (SRG   59/21   LSGD - DD1/10/2021/LSGD) 

 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  2020-21 ഩയക്ഷതിമില്  PMAY (രാഭീണ് )  പ്രോയം  ബഴന 
ഩയക്ഷതിക്ക് തുേ ഴേമിരുത്തിമിട്ടു്്. ആതു  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു വേഭാകര് 
തുേമാണ്. എന്നാല്  മു   ഴര്ശങ്ങലിലം  ഇ ഴര്ശവം PMAY(രാഭീണ് )ഩയക്ഷതിമില്  
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എത്ര രൂഩമാണ് ഭാറ്റി ഴയ്ക്കക്ക്ടതന്ന് രാഭഴിേഷന േമ്മീശണകരറ്റില്  നിന്ന്  
ഄരിമിചൃിേില്ല.  ഄതിനാല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന  തുേ മുഴുഴ   
ടേറഴളിക്കാ   േളിയുന്നില്ല.  ഇ ഷാസേയതത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  PMAY മില്  
ഭാറ്റി ഴയ്ക്കക്ക് തുേ മു കൂേി ഄരിമിക്കണടഭ.ം ആങ്ങടന ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന തുേ   ഭറ്റ 
വറപ് ഭിശ   ഩയിഩാെിന്നു കൂെി  ഈഩകമാഗിക്കാ    ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- 1) PMAY (രാഭീണ് ) ഩയക്ഷതി പ്രോയം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തുേ്  ഭാറ്റി ഴയ്ക്കക്ക് തുേ  
മു കൂേി തടന്ന രാഭ ഴിേഷന  േമ്മീശണര്  
ഄരിമിക്കണടഭന്ന്  നിര്കേവം നല്കു..  

2) PMAY യ്ക്കു കഴ്ി  ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന തുേ കൂെി  
കേര്ത്താണ് വറപ് ഩയക്ഷതിക്ക് ഴേമിരു 
കത്ത് കുരഞ്ഞ ഴിസിതം (20%)  
നിശ്ചമിന്നുന്നത്. ഄതിനാല്  PMAY മില്  
ഭാറ്റി ഴയ്ക്കുന്ന തുേ ടേറഴളിക്കാടത ഴരുകമ്പാ്  
അ തുേയും ഭറ്റ വറപ് ഴീടുേ്ക്ക് 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതാണ്. 
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

2)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   
4.2 കുളിഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 05.01.2021-ടറ േത്തും രികപ്പാര്ട്ടും ഄനുഫ 
ന്ധകയഖേളും   (SRG   20/21   CC/1026/20) 
 

 കുളിഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ അരാം ഴാര്ഡിടറ താഭഷക്കായിമാമ ശ്രീഭതി യജനി  
w/o പ്രഴീണ്  എന്നമാ്  വറപ് റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പേിരു.. അദതഗുഴാമി  40,000/- 
രൂഩ  ഗുണകബാക്താഴിന് നല്േി.  ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കായിമാമ യജനി ബര്ത്താഴിടന 
ഈകഩ വഹിചൄ കഩാമി. കുേിേ്  ബര്ത്താഴിടനാപ്പഭാണ്. ബര്ത്താഴ് ടഩാതു 
ഴിബാഗത്തില്ടപ്പേമാലാണ്. ഴീെിടെ കവശിന്നുന്ന ഗുക്ക്  ബര്ത്താഴിടെ കഩയില്  
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- കവശിന്നുന്ന ഗുക്ക്  ഴിേഷനപ്്  ജനരല്  
ഴിബാഗത്തില്  നി. നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
4.3 ഴാേത്താനം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴാേത്താനം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  16.08.2019-ടറ  A5-172/2019-ാാാം  
നമ്പര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറടെ  12.06.2020-ടറ േത്തും (SRG   61/21   LSGD - 
DB1/156/2020/LSGD) 

 ഩഞ്ചാമത്തില്  25.02.2019-ല്  വറപ് ബഴന ഩയക്ഷതി പ്രോയം  ഩണി പൂര്ത്തീേയിചൃ  
ഴീടുേളുടെ താകക്കാല്ദാനം  ഫഹു. വഴദുതി ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി നിര്ഴസിചൃിരു.. ഇ 
ടഩാതു ഩയിഩാെിയുടെ  ടേറഴിനത്തില്  37,525/- രൂഩ ടേറഴാമി. ആത്തയം 
ഩയിഩാെിക്ക് ടേറഴളിക്കാവന്ന തുേമിറധിേം  ടേറഴളിചൄ.  ഇ തുേ നല്ോ    
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
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തീരുഭാനം:- തനത് പ്ില്  നി. തുേ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
4.4 ഭറ്റത്തൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറ്റത്തൂര്   രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  02.11.2020 -ടറ A2-1000 /19-ാാാം  നമ്പര്  
േത്തും  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  17.09.2020-ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം   (SRG   60/21   LSGD - DA1/335/2020/LSGD) 
 

കപ്രാ.നം. 307/21       ഄെെല്  11,00,000/-രൂഩ 
(കപ്രാ.നം. ഩളമത് 17/20 )       (SCP) 
കഩയ്:- എഷ്.ഷി. ഫിരുദ ഴിദതാര്ഥിേ്ക്ക്  റാഩ് കൊഩ് 
 
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ  ഴിദതാര്ഥിേ് ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  
കപ്രാജക്ട്  2019-20ല്  ഩയക്ഷതിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ആത് 2020-21 -ല്  സ്പില്  
ഒഴര്  അമി തുെരു.. ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിലള്ള  6 ഴിദതാര്ഥിേ്  
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കി.  ആഴര്ന്നു കൂെി  റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   
ഄനുഭതി  നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- കോഴ്സുേളുടെ ോയതത്തില്  ഭാര് ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള 
നിഫന്ധന ഩാറിക്കണടഭന്ന നിര്കേവകത്താടെ 
ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
 

4.5 ഄജാനൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഄജാനൂര്   രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ   23.01.2021-ടറ  A1-38/2021-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്. (SRG  7/21  ) 
 
ഩേിേജാതി ഴിദതാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഇ 
ഴര്ശം ഩയക്ഷതിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവ പ്രോയം  CPRCS  
കഩാര്േല്  മുകഖന ഴാങ്ങാനാണ് ഈകേവിചൃിരുന്നത്. ആതിന് ഒണ്വറനാമി 
ആ കഴായ്ക്ഷ് എടുക്കാ   ഷാധിന്നുന്നില്ല.  KELTRON ഭാമി ഫന്ധടപ്പേകപ്പാ്  CPRCS 
കഩാര്േല്  ഴളി  റാഩ് കൊഩ്  നല്കുന്നതിനുള്ള േയാര്  30.11.2020-ല്   ഄഴഷാനിചൄ 
ടഴ.ം ഄതിനാല്  റാഩ് കൊഩ്  ഩളമ നിയക്കില്  നല്ോനാഴിടല്ല.ം  ഄരിമിചൄ.  
ഇ ഷാസേയതത്തില്  ഒപ്പണ്  ഭാര്ക്കറ്റില്  നിന്ന്  ഭാര്ക്കറ്റ്  ഴിറയ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- ടഩാതു ഴിശമം ഖണ്ഡിേ 3.10 ഫാധേം 
  നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  

4.6 ഏറ്റഭാനൂര്  നഗയഷബ  
കോേമം    ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ   14.01.2020-ടറ േത്തും ഏറ്റഭാനൂര്  
മുനിഷിപ്പല്  ടേമര്ഭാടെ  30.12.2019-ടറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  27.05.2020-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 
2.3(4.70)   (SRG 34/20  - CC/28/20 - LSGD /DC3/132/LSGD) 
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കപ്രാ.നം. 471/20                              ഄെെല് 27,53,84,972/- രൂഩ 
      (തനത് പ്് - 4,53,84,972/- രൂഩ 

      കറാണ്   - 23.00 കോെി രൂഩ) 
കഩയ് - കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് േം ഭ്േി പ്ലക്സ്  തികമറ്റര്  
2018-19-ല്   കപ്രാ.നം.  374/19 അമി ഇ ഩയക്ഷതി  ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി 
ഄംഗീോയം കനെിമിരു..  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിന്നുകമ്പാ്  നിര്വസണ 
യീതി  ടെ്ര്  എന്നാണ് കേര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമില്  ടെ്ര്  ടേ് ഭറ്റ േിറ 
പ്രവൃത്തിേ്  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി തീര്ത്തില്ല എന്ന ോയണത്താല്  ടെ്ര്  നെഩെി 
ളിഴാക്കി 25.00 കോെിക്ക് മുേലില്  തുേയ്ക്കുള്ള പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  എടുക്കാവന്ന 
ഏജ ഷിേലില്  നിന്ന് ടെ്ര്  ഴിലിചൄ. ആതനുഷയിചൃ്  കുരഞ്ഞ ടെ്ര്  ടേ് 
ഏജ ഷിയുഭാമി േയാര്  ഴചൃ് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്  അയംബിന്നുേയും ടേും .  ഇ 
നെഩെിക്രഭഴത്ക്ക്കയിന്നുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ടെ്രിനു ഩേയം ഄക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിടമടക്കാ്് ഩയക്ഷതി നിര്ഴസണം നെത്തുന്നതിന് ഄനുഭതി 
അഴവതടപ്പേിരു.. ആത് 25.02.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഩയിഗണിന്നുേയും  ആത് ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തുേയും ടേ്ിരു..  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
ആതു ഩയികവാധിചൃ് താടളപ്പരയും പ്രോയം  രികപ്പാര്േ് നല്കുേയും  27.05.2020-ടറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രികപ്പാര്േ് ഩയിഗണിന്നുേയും ടേ്ിരു.. 
ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  നെത്തിപ്പില്  ചുഴടെ  കേര്ത്തിട്ടുള്ള  നൂനതേലാണ് രികപ്പാര്േില്  

േീപ് എഞ്ചിനീമര്  ചൂ്ിോണിചൃത്. 
ഇ കപ്രാജക്ടിടെ നിര്ഴസണ ഈകദതാഗസ്ഥ   നഗയഷബമിടറ ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമരാണ്. ടെ്ര്  മുകഖന നിര്ഴസണം നെത്തുന്നതിന് ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിചൃ  കപ്രാജക്ട്  ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖന 
നിര്ഴസണം നെത്താ   േയണ്ഷില്  തീരുഭാനിന്നുേമാമിരു.. നഗയഷബാ 
ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമടര ളിഴാക്കി നഗയഷബാ ടഷക്രേരി കനയിേ് ഄക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിടമ േട്ത്തുന്നതിന് താല്പയതഩത്രം  വഹണിചൄ.  ഇ േത്തില്  PMC എ. 
കേര്ത്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്  പ്രഴര്ത്തനം ആകപ്പാ്  നെത്തുന്ന WAPCOS Ltd.  PMC 
ഭാത്രഭാണ്. ആത് ക്രഭ ഴിരുയക്ഷഭാണ് എന്ന്  മു ഷിപ്പല്  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറം 
രികപ്പാര്േ് ടേ്ിരു..  നഗയഷബാ ടഷക്രേരി താല്പയതഩത്രം  വഹണിചൃ്  ടഷറ വഹ   
കനാേീഷ് നല്േിമതിനു കവശഭാണ് നഗയഷബാ ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമടരടോ്് 
േയാര്  ഈെമ്പെിമില്  ഏര്ടപ്പേിട്ടുള്ളത്. ആതികന്മല്   27.05.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു.   
നെഩെിക്രഭങ്ങലില്  ഗുരുതയഭാമ ഴീഴ്ച ഷംബഴിചൃിട്ടുട്ന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
ഴകുപ്പുതറത്തില്  ഩയികവാധിചൃ്  തീരുഭാനടഭടുക്കാനും  ഴീഴ്ച  നെത്തിമഴരുടെ കഩയില്  
േര്വന നെഩെി ഷൃീേയിക്കാനും  കമാഗം നിര്കേവിചൃിരു.. ആതിടന തുെര്ന്ന് 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുതറത്തില്  താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനങ്ങ്  എടുത്തു. 

(i) ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമ  ഈകദതാഗസ്ഥടെ  കഩയില്  നെഩെി ഷൃീേയിന്നുഴാ   തീരുഭാനിചൄ. 
(ii) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ടെ്രിനു ഩേയം ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിടമ 

ടക്കാ്്  നിര്വസണം  നെത്തുന്നതിന് ഄനുഭതിക്കാമി ഴിശമം  
കോഒര്ഡികനശ    േമ്മറ്റിക്ക്  നല്ോ   തീരുഭാനിചൄ. 
ആതികന്മല്  ആന്നടത്ത കമാഗം (10.02.2021) താടളപ്പരയുന്ന തീരുഭാനടഭടുത്തു. 
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തീരുഭാനം:-  1) പ്രവൃത്തിയുടെ ആനിയുള്ള നിര്മ്മാണം 
ടെ്ര്/ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമിലൂടെമാകണാ 
നെകത്ത്ടതന്ന്  നഗയഷബ തീരുഭാനികക്ക്  
ഴിശമഭാണ്. ഄതിനാല്  ആതികന്മല്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി പ്രകതതേം  നിര്കേവം 
നല്കുന്നില്ല. കപ്രാജക്ട് നിര്ഴസണത്തിന്  നിറഴിടറ  
ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിക്ക് നെഩെി  
ഷൃീേയിക്കാവന്നതാണ്. 

2) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രവൃത്തി നെത്തുന്നതിന്  ഷൃീേയിചൃ 
നെഩെിക്രഭങ്ങലിടറ  ഩാലിചൃ  ഄെക്കമുള്ളഴ േീപ് 
ടെക്നിക്കല്  എക്സാഭിനര്  ഩയികവാധിചൃ്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  
നെഩെി ഷൃീേയിന്നുന്നതിന് നല്േണം. ആതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്ക്താണ്. ഴീഴ്ച ഴരുത്തിമ ഈകദതാഗസ്ഥടെ 
കഩയിലം  ആതനുഷയിചൃ് നെഩെി  ഷൃീേയിക്കാ   
നിര്കേവിന്നു..  ആതുഴടയ  നെത്തിമ പ്രവൃത്തിേളുടെ  
ഴാറുകഴശ     തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  എക്സിേൂേീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  എടുത്ത്  േീപ് എഞ്ചിനീമര്  മുകഖന  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിന്  ഄനന്തയ നെഩെി 
േ്ക്കാമി  നല്േണം. 

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

4.7 ആെഭറന്നുെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.01.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 69/21  CC/24/2021 ) 
 

 കപ്രാ.നം.25/21                                       ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
(CFC Tied Grant - 7,50,000/- രൂഩ 

         ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം - 2,50,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - ഩി.ഴി.ഷി. ഴാേര്  ൊെ് 
ഴാേര്  ൊെ് ഴിതയണത്തിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടില്  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 25% ളിഴാക്കി 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  

 
4.8 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  26.01.2021-ടറ േത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  1(10)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
 

   കപ്രാ.നം.355/21                                       ഄെെല്  - 1,07,50,000/- രൂഩ 
(രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം- 71,00,000/- രൂഩ 

   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 16,50,000/- രൂഩ 
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നഗയഷബാ ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ 
CFC basic Grant - 5,00,000/- രൂഩ ) 

കഩയ് - േതാ   കോേമം പിറ്റ് കോേമം 
കോേമം ജില്ലമിടറ ഴിഴിധ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസേയണകത്താടെ 
ജില്ലമില്  ഷര്കഴ നെത്തി േതാ ഷര്  റ വഹണമുള്ളഴടയ  േട്ത്തി  ടസ്പശതാറിറ്റി 
അശുഩത്രിേലില്  േിേിയതൊഴ നല്ോ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്.  ടോഴിഡിടെ 
ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഷര്കവ നെത്തുന്നത് ക്യക്ഷിമുോണ്. ഄതിനാല്  കപ്രാജക്ട് കബദഗതി 
ടേ്്  ഩാറാ ജനരല്  അശുഩത്രിമികറയ്ക്ക്  േതാ ഷര്  േിേിയതൊഴയ്ക്ക്  കരഡികമശ   
നല്ോ   ഈഩകമാഗിന്നുന്ന  ടോഫാ്േ് കരഡികമശ   ടഭശീ   ഴാങ്ങാ   
ഈകേവിന്നു.. ആത് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  ബയതിേ ഷാസേയതവം  കരഡികമശ   
ഒകൊലസ്റ്റിടെ തസ്തിേയും കഡാക്ടറം ആഴിടെ ഈ്്. ഩാറ ജനരല്  അശുഩത്രി 
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ േീളിറാണ്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. കൂൊടത പ്് നല്കുന്ന തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  കേയല ടഭഡിക്കല്   ഷര്വീഷ് കോര്പ്പകരശ   റിഭിറ്റഡിന് കനയികോ 
പ്് മുഴുഴ   ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് വേപ്പറ്റി  തുേ രുഭിചൃ് KMSCL - ന് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 
ടേയ്ക്കതാ  KMSCL മുകഖന ടഭശീ   ഴാങ്ങാനും ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- 1) ഭറ്റ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  
ഷസേയണകത്താടെ ഗുണകബാക്താക്ക്  
ജില്ലമിടറ  എല്ലാഴരും അണ് എന്നതു കൂെി 
ഩയിഗണിചൃ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   
പ്രകതതോനുഭതി നല്കു.. 

2) ഭറ്റ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം  
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷൃരൂഩിചൃ് തുേ KMSCL-ന്  
ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേ്് KMSCL മുകഖന ടഭശീ   
ഴാങ്ങാനും  സ്ഥാഩിക്കാനും   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  

4.9 വഫഷണ്ഴാറി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  25.01.2021-ടറ േത്തും  വഫഷണ്  ഴാറി 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  13.01.2021-ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 
57/21 -CC/18/21)   

   കപ്രാ.നം.103/21                                       ഄെെല്  - 90,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 

കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിന്  ടു ഴീറര്  ഴാങ്ങല്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിടെ  അഴവതത്തിനാമി രു ടു ഴീറര്  ഴാങ്ങാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് .  

തീരുഭാനം:- ഴനിതേ്ന്നു കൂെി ഈഩകമാഗിക്കാ   ഷയേയതമുള്ള  
ഗിമര്  ആല്ലാത്ത സ്കൂേര്  ഴാങ്ങണടഭന്ന 
നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതതോനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
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4.10 ടനടുമ്പാകേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.01.2021-ടറ േത്തും  ഄനുഫന്ധ കയഖേളും 
(SRG  70 /21 -CC/1052/20)   
 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ പ്രധാന ടതരുവേളും  ജംഗ്ശനുേളും വൃത്തിമാന്നുന്നതിന്  ഷര്ക്കാര്  
ഄനുഭതികമാടെ  മൂന്ന് കുടുംഫശ്രീ പ്രഴര്ത്തേടയ  ദിഴഷകഴതനാെിസ്ഥാനത്തില്  
നിമഭിചൃിരു..  2019 ടഷപ്റ്റ്റംഫരില്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതിയുടെ ോറാഴധി േളിഞ്ഞു. 
ആഴരുടെ ോറാഴധി ദീര്ഘിപ്പിക്കാ   14.01.2020-ല്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനടഭടുത്തു.  
എന്നാല്  കൃതതഭാമി ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതിക്കാമി ഷഭര്പ്പിചൃില്ല.  മു ോറ 
പ്രാഫറതകത്താടെ (2019 ടഷപ്റ്റ്റംഫര്  മുതല്) നിമഭന ോറാഴധി  രോതുക്കി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

തീരുഭാനം:- ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ്  

 
4.11 ഞീഴൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  26.01.2021-ടറ  േത്തും ഞീഴൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ  10.03.2020 -ടറ 9(2) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG  68 /21 -
CC/799/20)   
 

   കപ്രാ.നം. 224/21                                       ഄെെല്  - 29,60,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്  CFC  Tied Grant 

- 24,60,000/- രൂഩ) 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 5,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ് - ശ്മവാന നഴീേയണം (അധുനിേ ക്രിഭികറ്റാരിമം) 
 
2017-18 ല്  അധുനിേ ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  (ധനോയത േമ്മീശ   രാെ് 
15.00 റ വഹം രൂഩ, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  10 റ വഹം രൂഩ, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴിസിതം 5.00 റ വഹം രൂഩ)  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. എന്നാല്  
ക്രിഭികറ്റാരിമത്തിന് ജില്ലാ േലക്ടറടെ   NOC റബിചൃില്ല. 2018-19-ല്  ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി  
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.ടഴെിലം  NOC റബിക്കാത്തതിനാല്  ഈകഩ വഹിചൄ.  എന്നാല്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 5.00 റ വഹം രൂഩ ഇ ോറഘേത്തില്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്  
വേഭാരിമിരു.. ആത് ടസ്പശതല്  റ്റി.എഷ്.ഫി. ഄക്കയ്ില്  ഈ്്. 
 2019-20 ല്  NOC  റബതഭാമതിടന തുെര്ന്ന്  കപ്രാജക്ട്  ഴീണ്ടും  തയ്യാരാക്കി. ടെ്ര്  
നെഩെി പൂര്ത്തിമാക്കി. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ളിഴാക്കിമാണ് രോതിമ 
കപ്രാജക്ടിടെ ഄെെല്  നിശ്ചമിചൃിയിന്നുന്നത്.  ടസ്പശതല്  റ്റി.എഷ്.ഫി. ഄക്കയ്ില്  
േിെന്നുന്ന  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം കൂെി  ഈഩകമാഗിചൃ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 
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തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു... എന്നാല്  ടസ്പശതല്  
റ്റി.എഷ്.ഫിമിടറ  തുേ ഭാരാ   തെസ്സമുട്െില്  
ക്ലിമര ഷിനാമി  ധന ഴകുപ്പിന് കനയിട്ടു 
നല്കേ്താണ്. 

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

4.12 തൃശൂര്  കോര്പ്പകരശ     
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  05.11.2020-ടറ 80550/2020/DPO/TSR  നമ്പര്  
േത്തും (SRG  930 /20 )   
 

   കപ്രാ.നം.1147/21                                       ഄെെല്  - 1.00 കോെി/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്്  ധനോയത േമ്മീശ   രാെ്) 

   കഩയ് - Take a Break Rest House and Toilet Block at Ayyanthol Collectorate 
 
തൃശൂര്  കോര്പ്പകരശന് ഄഴരുടെ  കപ്രകദവത്തിനു രോരത്തുള്ള നഗയ ഷഞ്ചമ 
പ്രകദവങ്ങലില്  ഴിനികമാഗിക്കാ   29.4736 കോെി രൂഩ റബിചൃിട്ടു്്. ആതില്  നിന്ന് 1.00 
കോെി  രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഄയ്യകന്താ്  േലക്ടകരറ്റ് കോമ്പയ്ിനേത്ത്  കെക്ക് എ 
കേക്ക് ഴിശ്രഭ കേന്ദ്രം സ്ഥാഩിക്കാ   ഈകേവിന്നു.. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്താണ് നിര്ഴസണ 
ഏജ ഷി. ഇ നിര്മ്മാണം കോര്പ്പകരശ    പ്രകദവത്തുള്ള  േലക്ടകരറ്റാമിതിനാലം  
നിര്മ്മാണ ഏജ ഷി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാലം കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
പ്രകതതോനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
 

തീരുഭാനം:- ജില്ലമിടറ  ടഭാത്തം ടഩാതുജനങ്ങ്ക്ക്  പ്രകമാജന 
ടപ്പടുന്നതാണ് എന്നതു കൂെി  ഩയിഗണിചൃ് ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്  
4.13 ഩള്ളിചൃല്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  02.11.2020-ടറ േത്തും ഩള്ളിചൃല്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  27.08.2020-ടറ 21(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG  893 /20 - CC/971/20 )   
 

   കപ്രാ.നം. 132 /21                                       ഄെെല്  - 63,317/- (തനത് പ്്) 
കഩയ് - 21-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഄംഗ ഴാെി നിര്മ്മാണത്തിന്  ഄധിേ തുേ നല്േല്   
 
2014-15-ല്  10.00 റ വഹം രൂഩ  ഄെെറില്  (കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം 6.00 റ വഹം രൂഩ,  
കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം 4.00 റ വഹം രൂഩ) ഩേല്  ഴീെ് - ഄംഗനഴാെി ടേേിെ 
നിര്മ്മാണത്തിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു..  േണ്ഴീനര്  പ്രവൃത്തി 
പൂര്ത്തീേയിചൃില്ല.  നെത്തിമ നിര്മ്മാണത്തിടെ ഫില്  തുേ  5,49,284/- രൂഩമാണ്. 
ആതില്  4,49,875/- രൂഩ  േണ്ഴീനര്ക്ക്  2016-17-ല്  നല്േി. ഩിെിചൄ ഴചൃ രിേ ശ   
തുേ  53,944/- രൂഩയും ഫില്  പ്രോയമുള്ള ഫാക്കി തുേയും  കേര്ത്ത്  63,317/- രൂഩ 
നല്ോ   ഇ ഴര്ശം  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഇ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
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തീരുഭാനം:- ഩണി  പൂര്ത്തിമാക്കാടത  രിടെ ശ   തുേ 
നല്കുന്നതിടെ ോയണങ്ങ  ് ഄകനൃശിചൃ ്രികപ്പാര്േ്  
നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് 
എഞ്ചിനീമടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 
2) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

4.14 എറപ്പുള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ 31.10.2020-ടറ േത്തും എറപ്പുള്ളി  
രാഭഩഞ്ചാത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  19.10.2020-ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം ((SRG  
892 /20 - CC/991/20 )   

(i)  കപ്രാ.നം.269/21        തുേ 4,00,000/- രൂഩ 
        (CFC- untied) 

  കഩയ് - ഐവൃയത നഗര്  കരാഡ് -  ഴാര്ഡ് 1 
(ii) കപ്രാ.നം.281/21             തുേ 1,00,000/- രൂഩ 

            (CFC- untied) 
കഩയ് - താണിപ്പള്ളം കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റ് - ഴാര്ഡ് 11 

 
ഇ പ്രവൃത്തിേ്  ഄതിഴര്ശ ഷാസേയതത്തില്  എസ്റ്റികഭറ്റ്, ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄംഗീോയം, ടെ്ര്  നെഩെി എന്നിഴ കൂൊടത  ടേും .  ഩിന്നീെ് എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄംഗീോയം കനെി.  ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  സ്ഥറം 
ഭാരിമതിനാല്  ടഭശര്ടഭെ് എടുത്ത്  ഫില്  തയ്യാരാക്കിമിരുന്നില്ല. ഇ 
പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് ടേറഴാമ തുേ േയാറോയന് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   തകേവഷൃമം 
ബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 
രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും 
 നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  

2)േീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് 
4.15 ോരലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  30.10.2020-ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധ കയഖേളും   
(SRG  890 /20 - CC/713/20 )   

   കപ്രാ.നം. 155 /21                                       ഄെെല്  -9,11,825/-  
(CFC - Basic Grant - 5,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 4,11,825/-) 
കഩയ് - സ്ട്രീറ്റ് വറ    ഴറിക്കല്   
 
സ്ട്രീറ്റ് വറ   ഴറിക്കാനുള്ള  10.00 റ വഹം രൂഩയുടെ  കപ്രാജക്ട് 2019-20-ല്  
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. ആതിടെ ഫില്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  േൂഫില്  ഗണത്തില്  ഈ്ടപ്പട്ടു.  
KSEB എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രോയം  ഄെയ്ക്കക്ക് അടേ തുേ 11,67,471/- രൂഩമാണ്.  മുമ്പ് 
ഄെചൃ തുേ കൂെി കേര്ത്ത് അടേ 9,88,175/- രൂഩ KSEBമില്  ഄെചൄ.  എന്നാല്  



27 
 

ജി.എഷ്.റ്റിയും  പ്രലമ ടഷസ്സം  ഄെക്കം  1,79,296/- രൂഩ  കൂെി  (മഥാക്രഭം 1,77,871 + 
1425) ഄെയ്ക്കണടഭന്ന്  ടേ.എഷ്.ആ.ഫി. അഴവതടപ്പേിയിന്നുേമാണ്.  GST തുേ കൂെി 
ഄെയ്ക്കാടത  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിന്നുേമിടല്ലന്ന്  ടേ.എഷ്.ആ.ഫി. ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 
 
 േയന്നു കഷഴന നികുതി ഴകുപ്പ്  കജാമിെ് േമ്മീശണറടെ  06.03.2019-ടറ േത്ത് 
ഄനുഷയിചൃ് ബയണഘെനയുടെ 243G  ഴകുപ്പു പ്രോയം ഩഞ്ചാമത്തുേടല  ചുഭതറടപ്പടു 
ത്തിമിയിന്നുന്ന രാഭീണ കഭഖറമിടറ  വഴദുതഴല്ക്കയണം, വഴദുതി ഴിതയണം 
തുെങ്ങിമ കഷഴനങ്ങടല നികുതി മുക്തഭാക്കിമിട്ടുട്ന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  
എന്നാല്  സ്ട്രീറ്റ് വറ   ഴറിന്നുന്ന പ്രവൃത്തി രാഭീണ കഭഖറമിടറ  വഴദുത 
ഴല്ക്കയണം, വഴദുതി ഴിതയണം എന്നിഴമില്  ഈ്ടപ്പടുന്ന പ്രവൃത്തി ഄല്ല എന്ന്  
ടേ.എഷ്.ആ.ഫി. ആയിങ്ങാറന്നുെ  ആറക്ട്രിക്കല്  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  25.06.2020-
ടറ  േത്ത് മുകഖന രാഭഩഞ്ചാമത്തിടന  ഄരിമിചൃിട്ടു്്. 
ഇ ഷാസേയതത്തില്  ടതരുവഴിലക്ക് ഩയിഩാറനത്തിന്  GST ഄെഴാകക്ക്താകണാ 
എന്ന്  ഴതക്തത ഴരുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  
 

തീരുഭാനം:- സ്ട്രീറ്റ്  വറ   ഴറിന്നുന്ന പ്രവൃത്തി  രാഭീണ 
കഭഖറമിടറ വഴദുതിഴല്ക്കയണം വഴദുതി 
ഴിതയണം എന്ന ഗണത്തില്ടപ്പെില്ല എന്ന് 
കമാഗത്തില്  സാജയാമിരുന്ന   KSEB ടഡഩൂേി േീപ് 
എഞ്ചിനീമര്   ഄരിമിചൄ. ഇ ഷാസേയതത്തില്  GST 
നല്േണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  
4.16 ഭാരകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  05.01.2021 -ടറ േത്ത് (SRG  21 /20 - 
CC/1019/20 )   

   കപ്രാ.നം. 112 /21                                       ഄെെല്  - 10,00,000/-രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് - ജനരല്   2,00,000/- രൂഩ 

തനത് പ്് - 3,00,000/- രൂഩ 
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 500,000/- രൂഩ ) 

കഩയ് - അെ്  പ്രജനന യൂണിറ്റ്  
 
അെ് പ്രജനന യൂണിറ്റിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩയക്ഷതിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നു.. 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും   നഗയ ഷബേ്ന്നുഭാണ്  ഇ 
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവന്നത്.  ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   പ്രകതതോനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  യൂത്ത് ക്ലബ്ബുേ്ന്നും, പ്രഴാഷി കൂോ്കേ്ന്നും, 
കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റേ്ന്നും കഴ്ിമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്.  

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
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4.17 തൃക്കറകങ്ങാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറടെ  05.01.2021 -ടറ േത്ത് (SRG  25 /20 - 
CC/981/20 )   
 

   കപ്രാ.നം. 514 /21                                                  ഄെെല്  -2,66,800/-രൂഩ 
(ഴിേഷനപ്് -ജനരല് ) 

കഩയ് - ഴമഫിറിറ്റി ഗതാഩ് പ്് 
 
ഇ ഴര്ശം സയിത േര്മ്മകഷനാംഗങ്ങ്ന്നുള്ള പ്രഴര്ത്തന ടേറഴാമി 2,66,800/- 

രൂഩ VGF ആനത്തില്  ഴേമിരുത്തിമിരു.. യൂഷര്പീ പ്രതീ വഹിചൃതിലം 
കുരഴാമിരുന്നതിനാല്  6 ഭാഷകത്തന്നു ഴേമിരുത്തിമിരുന്ന തുേ 4 ഭാഷഭാമ 
കപ്പാകളന്നും പൂര്ണ്ണഭായും ടേറഴാമി. ഇ ഷാസേയതത്തില്  6 ഭാഷകത്തന്നുകൂെി 
ഴമഫിറിറ്റി ഗതാപ്പ് പ്് നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  

 

4.18 ടോടുഴായൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 05.01.21 ടറ േത്തും ടോടുഴായൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 04.11.20 ടറ 24/3-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
 
ടോടുഴായൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമിലള്ള അലംകേയിന്നുലം 2017-18 

മുതല്  2020-21 ഴടയ ഭയതൊഴതകൃശി നെത്തുന്നതിന് 65,500/- രൂഩയ്ക്ക് ശ്രീ. കുേ   ഭണിഭാര്  
കുലമ്പ് എന്ന അ്  കററത്തിടനടുത്തിരു.. കററതുേയുടെ അദത ഗുഴാമി 23,000/- 
രൂഩ ഩഞ്ചാമത്തികറക്കെചൄ. 2018 അഗസ്റ്റിടറ ഭസാപ്രലമത്തില്  കുലത്തിടെ ഴയമ്പ് 
ടഩാേികഩാമതിനാല്  ഭയതൊഴതങ്ങ്  മുഴുഴ   നഷ്ടടപ്പട്ടു. ആനി ഄെയ്ക്കാനുള്ള 42,500/- 
രൂഩമില്  ഩയഭാഴധി തുേ ആലഴനുഴദിചൄ നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

. 
തീരുഭാനം:- ഴകുപ്പുതറത്തില്  നെഩെിടമടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ്  

4.19 േര്ശേകഷഴന കേന്ദ്രം 
ഫഹു തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ യുടെ 27.01.21 ടറ േത്ത് (SRG/72/21)  
 
കലാക്കെിസ്ഥാനത്തില്  ഷസേയണ ഫാങ്കുേളുടെ കനതൃതൃത്തില്  േര്ശേ കഷഴന 

കേന്ദ്രങ്ങ്  പ്രഴര്ത്തിന്നു.്്. ഇ കേന്ദ്രങ്ങലില്  നി.ം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കൃശി കപ്രാജക്ടുേ്ക്കാഴവതഭാമ നെീല്  ഴസ്തുക്ക്, ഴിത്ത്, ഴലം 
മുതറാമഴ കനയിട്ടു ഴാങ്ങുന്നതിന് (ടെ്ര്  കൂൊടത) ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നത് 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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തീരുഭാനം:- ആതിടെ ഗുണനിറഴായം  കൃശി ഄഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടര്  
ഩയികവാധിചൃ് ഷാ വഹതടപ്പടുത്തണടഭന്ന നിഫന്ധന 
കമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  
4.20 േപ്പൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 15.01.21 ടറ േത്തും േപ്പൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുടെ 27.10.20 ടറ 5(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG 28/21-CC/1022/20) 
വറപ് ഭിശ   ഩയക്ഷതിക്ക് ഗുണകബാക്താക്കടല േട്ത്തുന്നതിനുള്ള ഷര്കവ 
ഷഭമത്ത് ഩഞ്ചാമത്തിടറ 18-ാാാം ഴാര്ഡിടറ ഴിഩി   S/o യഴീന്ദ്ര , ഴയമ്പനത്ത് 
എന്ന അ്ക്ക് ഷൃന്തഭാമി ഴീടും സ്ഥറവം ഈ്ാമിരു.. ഩിന്നീെ് ആകേസം 
കയാഗഫാധിതനാവേയും വൃക്ക ഭാറ്റി ഴയ്ക്കറിന് ഴികധമഭാവേയും ടേും . േിേിയതൊഴക്കാമി 
ഴീടും സ്ഥറവം ഴില്കക്ക്ിഴ.. ഷൃന്തഭാമി സ്ഥറമുള്ള ആമാടല വറപ് 
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി ഴീടു നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം:-   ഄനുഭതി നല്കു. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  

4.21  തിരുഴിറൃാഭറ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും  തിരുഴിറൃാഭറ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  07.09.2020-ടറ 25(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG 32/21-CC/954/20) 
കപ്രാ.നം. 94/2017 ഄെെല് 4,94,164/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്്- KLGSDP രാെ്) 
കഩയ്:- ഴാര്ഡ് 5,  േണ്ണംകു്് കോലനി കരാഡ്  
2016-17-ല്  കറാേ ഫാെ് പ്് ഈ്ടപ്പടുത്തി  േണ്ണംകു്് കോലനി കരാഡ്  

ൊരിംഗിനാമി  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരു.. 22.03.2017-ന്  ൊരിംഗ് പൂര്ത്തിമാക്കിടമെിലം  
ഩണി  നെത്തിമ സ്ഥറത്ത്  േിറ ഄഩാേതേ്  ഈള്ളതിനാല്  ആത് ഩയിസയിചൃ് 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ഫില്  ഷഭര്പ്പിചൃത്  31.03.2018-നാണ്. ഄതിനാല്  രിേൃിഷിശ   
നെത്തി  ഫില്  ട്രശരിമില്  ഷഭര്പ്പിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല.  കറാേ ഫാെ് ഴിസിതം 
ആല്ലാത്തതിനാല്  ഩിന്നീെ് സ്പില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപ്പടുത്താകനാ തുേ നല്ോകനാ  
േളിഞ്ഞില്ല.  ഇ ഴര്ശം ആതിടെ ഫില്  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നത് 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം:- 1) ഫന്ധടപ്പേ എഞ്ചിനീമറകെയും  ഩഞ്ചാമത്തിടെയും 
ബാഗത്തുനിന്ന് ോറതാഭഷവം  ശ്രയക്ഷന്നുരവം  ഈ്ാമി 
എ. കമാഗം നിയീ വഹിചൄ.  എഞ്ചിനീമകരാെ് 
ഴിവദീേയണം അയാമാ   നിര്കേവിന്നു.. 

2) ഇ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി തുേ 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. ആതിന് അഴവതഭാമ 
ക്രഭീേയണം  ഐ.ടേ.എം.  എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
ടേയ്യണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ആ പര്കഭശ    കേയല ഭിശ    
 



30 
 

4.22  തിരുഴിറൃാഭറ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 33/21-CC/964/20) 

 
കപ്രാ.നം. 176/2017 ഄെെല്  - 2,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
കഩയ്:- ഴിേഷനകയഖ  തയ്യാരാക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ഴിേഷനകയഖ തയ്യാരാക്കാ   (േളിഞ്ഞ ഄഞ്ചുഴര്ശടത്ത  

കനേങ്ങ്)  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു..  ഴിേഷനകയഖയുടെ  5,000 കോപ്പി പ്രിെ് 
ടേും .  ആതിടെ ടേറഴ്  1,65,000/- രൂഩമാമി. ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴ് പ്രോയം  
ആതിനാമി ടേഴളിക്കാവന്ന തുേ 1.00 റ വഹം രൂഩമാണ്. പ്രിെിംഗിന് ടേറഴാമ  
1,65,000/- രൂഩ  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം:- ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 
 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  

 
 

4.23  ഒഭല്ലൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും ഒഭല്ലൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  16.10.20-ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 
35/21-CC/1011/20) 
ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പില്  നിന്ന്  ശ്രീഭതി. സുകളാണഭ, ചുകേത്ത് ഴീേില്  എന്ന അ്ക്ക്  
േിണരിന് ഷംയ വഹണബിത്തി  ടേട്ടുന്നതിന്  രാന്നി വട്രഫല്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് 
ഒപീഷറടെ  19.09.2018-ടറ  D-3038/18(1)-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തയഴിലൂടെ  27,201/-രൂഩ 
ഄനുഴദിചൃിരു.. ആതില്  13.02.2019 ന് 13,000/- രൂഩ ഄഡൃാ ഷാമി നല്േി. ഭാര്ചൃ് 
31-നേം നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല്  ടേറഴളിക്കാത്ത തുേ  റാപ്സാമി. 
ഩിന്നീെ് ഗുണകബാക്താഴ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി. ഗുണകബാക്താഴിന് നല്കേ് 
ഫാക്കി തുേ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  റ്റി.എഷ്.ഩി ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് േട്ത്താ   
േളിമില്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
ഩഞ്ചാമത്തിന് ഷൃചെ്  ബായത് ഭിശ   (രാഭീണ്) ടഩര്കപാര്ഭ ഷ്  ടഫയ്ക്്ഡ് 
ആ ടഷെീഴ് രാൊമി  നല്േിമ 19,923/- രൂഩമില്  നികന്നാ തനത് പ്ില്  
നികന്നാ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ഄഷിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീമറടെ ഴാലകഴശ   പ്രോയം  ഫാറ ഷ് തുേ 14,201/- അണ്. 

തീരുഭാനം:- തനത് പ്ില്  നിന്ന് തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  
4.24  ഭറപ്പുരം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും കുരിപ്പും  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  28.07.2020-ടറ 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  18.08.2020-ടറ േത്തും.  (SRG 37/21-CC/963/20) 
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കപ്രാ.നം. 1862/21 

 
ഄെെല്  - 14,90,00,000/- രൂഩ 

(ധനോയത േമ്മീശ   രാെ്-
നഗയഷഞ്ചമങ്ങ്ക്ക്  ഴേമിരുത്തിമ 
പ്്, മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമില്  നി.ം 
റബിചൃത്) 

കഩയ്:- േിളന്നുംഩാെം ഴറിമ കതാെ് രോനരുയക്ഷായണ ഩയക്ഷതി - ന്നാം 
ഘേം(തിരൂയങ്ങാെി,കഴങ്ങയ, ടോക്ാേി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ് )  

 
ഩതിനഞ്ചാം ധനോയത േമ്മീശ   രാെില്  നഗയഷഞ്ചമങ്ങ്ക്കാമി  

ഴേമിരുത്തിമ പ്് ഈഩകമാഗിചൃ്  േിളന്നുംഩാെം ഴറിമകതാെ്  രോനരുയക്ഷായണ 
പ്രവൃത്തിേ്  നെന്നു.്്. ജില്ലമിടറ ഴിഴിധ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും 
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേളുകെയും  പ്രകദവം ഇ ഩയക്ഷതിമില്ടപ്പടു.. ഭറപ്പുരം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
ഇ കപ്രാജക്ടിടെ നിര്ഴസണം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടനമാണ്  ഏല്പ്പിചൃിയിന്നുന്നത്. 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗത്തിടെ  കജാറിബായം കൂെി 
േണക്കിടറടുത്ത്  ഇ പ്രവൃത്തി ഭറപ്പുരം  വഭനര്  ആരികഗശ   എക്സിേൂേീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്   മുകഖന ടേയ്യാനുകേവിന്നു.. വഭനര്  ആരികഗശ   മുകഖന ഇ പ്രവൃത്തി  
ടേയ്യാനും തുേ  വഭനര്  ആരികഗശന്  ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാനും  ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 
തീരുഭാനം:- വഭനര്  ആരികഗശ   ഴകുപ്പിന് തുേ ടഡകപ്പാഷിറ്റ് 

ടേ്്  പ്രവൃത്തി ടേയ്യാനുള്ള ഄനുഭതി  നിയഷിചൄ.  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് 
ഴിബാഗടത്ത ടോ്് പ്രവൃത്തി ടേയ്യിപ്പിക്കണം. ആത് 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  
പ്രകതതേഭാമി കഭാണിേര്  ടേയ്യണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്   

 
4.25  ഄേപ്പാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും  ഄനുഫന്ധ കയഖേളും   
(SRG 38/21-CC/578/21) 

 
(i)കപ്രാ.നം. 80/21 ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 

(CFC - Tied Fund) 
കഩയ്:- ടനല്ലിപ്പതി ടഩാതു ശ്മവാനം  - ചുറ്റഭതില്  
ടനല്ലിപ്പതി ടഩാതു ശ്മവാനത്തിന് ചുറ്റഭതില്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത്  ഩയക്ഷതിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. എന്നാല്  ശ്മവാനങ്ങളുടെ  
ഷംയ വഹണ ചുഭതറ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെതാമതിനാല്  ഄനുഴദനീമഭടല്ലന്ന്  ജില്ലാ 
ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഴിംഗ് ഄരിചൃിട്ടു്്. ഄതിനാല്  പ്രകതതോനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 
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തീരുഭാനം:- ഩേിേഴര്ഗ പ്രകദവഭാമതിനാല്  പ്രകതതോനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
 

(iii) IHRD കോകലജിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  

തീരുഭാനം:- ഴിവദാംവങ്ങ്  ആല്ലാത്തതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി ഩയിഗണിചൃില്ല.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  
 

4.26  രോത്ത േിര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും രോത്ത േിര 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  28.09.2020-ടറ  1(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG 39/21-CC/1039/20) 

 
കപ്രാ.നം. 281/21 ഄെെല്  - 75,000/- രൂഩ 

                        (തനത് പ്് ) 
കഩയ്:- വപഫര്  കഫാേ് ഴാങ്ങല്   

 
2018, 2019 ഴര്ശങ്ങലിടറ  പ്രലമത്തില്  ഇ പ്രകദവത്ത്  ടഴള്ളം േമരി. മുേിക്കല്  

രോറമര്  തുരുത്തില്  3 കുടുംഫങ്ങ്  താഭഷിന്നു.്്. ആഴരുടെ അഴവതത്തിന്  മുമ്പ്  
േെത്തു ഷംഴിധാനം  ഈ്ാമിരു..  എന്നാല്  കുടര ഴര്ശങ്ങലാമി  ആഴിടെ േെത്തു 
ഴഞ്ചി ആല്ല. കൂൊടത  ടഴള്ളത്താല്  ചുറ്റടപ്പേ ഄതിര്ത്തി  ഷ്ശര്വിന്നുന്നതിനും ഭറ്റം  
ഩഞ്ചാമത്തിനും  രു കഫാേിടെ അഴവതമു്്.  
രോറമര്  തുരുത്തില്  താഭഷിന്നുന്നഴരുകെയും  ഩഞ്ചാമത്തികെയും  അഴവതത്തിനാ 

യുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി  നിയഷിചൄ.  
പ്രകതതോനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ആത് ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് 
നല്േണം. രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ്  
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   

4.27 അനാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  13.01.2021-ടറ േത്ത്   (SRG 41/21-
CC/1056/20) 

 
കപ്രാ.നം. 123/20 ഄെെല്  - 1,50,000- രൂഩ 

(തനത് പ്്) 
കഩയ്:- സ്കൂളുേലില്  വഴറ്റ് കഫാര്ഡ് ഴാങ്ങി സ്ഥാഩിക്കല്  

 
സ്കൂളുേലില്  വഴറ്റ് കഫാര്ഡ് ഴാങ്ങി സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  കപ്രാജക്ട് 2019-20-ല്  

ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു..  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിമാക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല.  
2020 ഭാര്ചൃിനുകവശം ടെ്ര്  ടേ്് േയാറോയന് ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്   നല്കുേയും  
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ഷാധനം  ഷവപ്ല ടേ്്  ഫില്  ഷഭര്പ്പിന്നുേയും ടേും .  എന്നാല്  31.03.2020 നു 
കവശം ഇ കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒഴര്  അന്നുന്നതിന് ഩേയം  നിര്വസണ ഈകദതാഗസ്ഥ   
സുകളാണകറഖമില്  പൂര്ത്തീേയിചൄ എന്ന് കയഖടപ്പടുത്തി.  ഄതിനാല്  ഫില്  ഭാരാ   േളിമില്ല. 
ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി  ഈ്ടപ്പടുത്തി  ഫില്  ഭാരാനുള്ള ക്രഭീേയണം  ടേയ്യണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- അഴവതഭാമ  ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ   ഐ.ടേ.എം. 
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. 

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

4.28 ല്ലൂക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  15.01.2021-ടറ േത്തും ല്ലൂക്കയ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  27.10.2020-ടറ 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം    (SRG 
42/21-CC/708/20) 

 
കപ്രാ.നം. 69/21 ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പ്്  - ജനരല്  2,00,000/- രൂഩ 
തനത് പ്് - 1,00,.000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ല്ലൂക്കയ കലാക്ക് ഄകരാ ഷര്വീഷ് ടഷെരിന്  കഩാലി സയഷ് നിര്മ്മാണം 
 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കോമ്പയ്ില്  100 േ.ഭീറ്റര്  ഴിസ്തൃതിമില്   കഩാലി 

സയഷ് നിര്മ്മിചൃ്  കൃശി ഴകുപ്പ് മുകഖന  ല്ലൂക്കയ  കലാക്ക് ഄകരാ ഷര്വീഷ് 
ടഷെരിന്  ഩചൃക്കരിവതേളും  ഭറ്റ് നെീല്  ഴസ്തുക്കളും  ഈല്പാദിക്കാനാണ്  കപ്രാജക്ട്.  
ഭാര്ഗകയഖമില്  ആത് ഈ്ടപ്പടുത്താത്തതിനാല്  പ്രകതതോനുഭതി നല്േണടഭന്നത് 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു.. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  

4.29 ടഩരുഭണ്ണ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  06.01.2021-ടറ േത്തും ടഩരുഭണ്ണ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  03.12.2020-ടറ  A2 - 2510/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    
(SRG 40/21   CC/1043/20) 

 
കപ്രാ.നം. 211/21 ഄെെല്  - 10,00,000/- രൂഩ 

(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം) 
കഩയ്:- ഫജസഷ് സ്കൂ്  ന്നാം നിറ നിര്മ്മാണം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ  ധനഷസാമകത്താടെ  ഫജസഷ് സ്കൂലിടെ ന്നാം നിറ 

നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ാമിരു.. ആതിടെ ഫില്  ട്രശരിമില്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഷഭര്പ്പിചൄടഴെിലം േളിഞ്ഞ ഴര്ശാഴഷാനം (2020 ഭാര്ചൃ്) 
ഭാരിമില്ല. ആത് േൂ ഫില്  ഗണത്തികറയ്ക്ക് ഭാരി. എന്നാല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴിസിതഭാമ  10.00 റ വഹം രൂഩ  രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ടസ്പശതല്  റ്റി.എഷ്.ഫി. 
ഄക്കയ്ികറയ്ക്ക് ആതിനേം ഭാറ്റി (ഄക്കയ്് നം.799011400001788, ഷഫ് ട്രശരി  
രോതിമര, കോളികക്കാെ്) ആകപ്പാ്  ടസ്പശതല്  റ്റി.എഷ്.ഫി.മില്  നിന്ന്  തുേ ഭാരാ   
േളിയുന്നില്ല. ആതിനുള്ള  ക്രഭീേയണം  ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
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തീരുഭാനം:- ആതിനാഴവതഭാമ ക്രഭീേയണം ടേയ്യണടഭന്ന്  
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവതടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്   ഩഞ്ചാമത്ത് ധനഴകുപ്പുഭാമി  
കനയിേ് ഫന്ധടപ്പെണം. 

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

 
4.30 ടഴചചൃിര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.01.2021-ടറ േത്തും   (SRG 36/21   
CC/1060/20) 

 
കപ്രാ.നം. 95/21 ഄെെല്  - 3,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പ്് 2,00,000/- 
CFC Basic Grant 1,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക്  േമ്പൂേറം ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും 
 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക് േമ്പൂേറം ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങാ   

കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. CPRCS ഄടല്ലെില്  GEM  മുകഖന ഴാങ്ങാനാണ് 
കപ്രാജക്ടില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നത്.  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  CPRCS ല്  നി.ം  തടന്ന 
ഴാങ്ങണടഭന്ന നിര്കേവിചൃ പ്രോയം  കപ്രാജക്ടില്  ഄപ്രോയം കബദഗതി ഴരുത്തി. 
ആകപ്പാ്  CPRCS കഩാര്േിറില്  േമ്പൂേറം പ്രിെറം റബതഭല്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  
േമ്പൂേറം പ്രിെറം  GEM ഴളിഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് . 

തീരുഭാനം:- CPRCS - കഩാര്േറില്  ആഴ റബതഭല്ലാത്ത ഷാസേയത 
ത്തില്  GEM ഄടല്ലെില്  ആ- ടെ്ര്  മുകഖന  ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി നല്കു. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
4.31  കുളിഭണ്ണ  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.01.2021-ടറ േത്തും  കുരിപ്പും കുളിഭണ്ണ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  11.12.2019-ടറ  6(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
ഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറടെ  06.11.2020-ടറ രികപ്പാര്ട്ടും ഭറ്റ് ഄനുഫന്ധ 
കയഖേളും  (SRG 74/21   CC/16/21) 
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഄഞ്ചാം ഴാര്ഡിടറ േടുങ്ങല്ലൂര്  GUPS ടെ  കസ്റ്റജ്, ക്ലാഷ് റം 
എന്നിഴ സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന  ടേേിെത്തിടെ ഷംയ വഹണ ബിത്തി  2018-ടറ പ്രലമത്തില്  
തേര്..  ഄെിമന്തിയ ഷാസേയതത്തില്  ഭറ്റ് ഄനുഭതിേകലാ നെഩെിക്രഭങ്ങകലാ 
കൂൊടത ആത്  രോനര്  നിര്മ്മിചൄ.  ആതിടെ തുേ നല്േിമിേില്ല.  ഩഞ്ചാമത്ത് 
എഞ്ചിനീമറടെ ഴാലകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  ഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമര്  തയ്യാരാക്കിമ  
ഴാലകഴശ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഄംഗീേയിചൃ് 
നല്േിമിട്ടു്്.  ഴാലകഴശ   തുേ 1,98,491/- രൂഩ. 
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തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു. 
 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  

4.32    അര്േിഷാ ഷ്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് റിഭിറ്റഡ്  
അര്േിഷാ ഷ്  ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് റിഭിറ്റഡ് ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടറടെ േത്ത്  (SRG 78/21 ) 

അര്േിഷാ ഷ് ടഡഴറപ്റ്ടഭെ് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് റിഭിറ്റഡ് (ARTCO) ആ റ്റീയിമര്  
പ്രവൃത്തിേളുടെ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാണ്. 2019-20-ല്  ഏേകദവം  83.00 കോെി 
രൂഩയുടെ  പ്രവൃത്തി ടേ്ിട്ടു്്.  ഇ ഴര്ശം  150 കോെി രൂഩയുടെ  പ്രവൃത്തിേലാണ്  
റ വഹതഭിടുന്നത്.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ സ്മാര്േ്  ഄംഗനഴാെിേളുടെ  
നഴീേയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്തുന്നതിനുള്ള കനാഡല്  ഏജ ഷിമാമി  ARTCO -
ടമ  ഄംഗീേയിചൃ് ഈത്തയഴാേണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 
തീരുഭാനം:- ആെീയിമര്  പ്രവൃത്തിേ്ക്ക് ധനഴകുപ്പ് ഄംഗീേയിചൃ  

ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാണ് ARTCO. ഄംഗനഴാെി 
േളുടെ  ആെീയിമര്  ഴര്ന്നുേ്   ARTCO ടമ ടെ്ര്  
കൂൊടത ഏല്പ്പിക്കാവന്നതാണ്. കനാഡല്  ഏജ ഷി 
അക്കണടഭന്ന അഴവതം ആകപ്പാ്  ഩയിഗണിന്നുന്നില്ല. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്  
 

4.33 ഭെിവക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  30.01.2021-ടറ  CC/7/2021-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  ഭെിവക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ 06.01.2021-ടറ  S.C.1-6230/21-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG 77/21  - CC /7/2021) 
കപ്രാ.നം. 222/21 ഄെെല്  - 42,98,000/- രൂഩ 

(CFC Tied Grant) 
കഩയ്:- ജറ ജീഴ   ഭിശന് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം വേഭാരല്  

 
നിറഴിടറ ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവ പ്രോയം  ജറജീഴ   ഭിശടെ  രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴിസിതം ഄെയ്ക്കാ   ധനോയത േമ്മീശ   Tied Grant  ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. തനത് 
പ്് കുരഴാമതിനാല്  CFC Tied Grant ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി നല്ണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് . 

 
തീരുഭാനം:- CFC Tied Grant ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്ന് 

ഷര്ക്കാര്  ഴതക്തത ഴരുത്തിമതാണ്.  
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
4.34 േമ്മൂണിറ്റി വഭണ്  ടപഷിറികറ്ററ്റര്   
കേയല ജെര്  രികഷാഴ്സ് േയണ്ഷിറര്  ഷംയുക്ത ഷഭിതിന്നുകഴ്ി ശ്രീഭതി  റക്ഷ്മീ 
വാന്ത .ടജ, ശ്രീഭതി. ശ്രീറക്ഷ്മി എന്നിഴരുടെ  18.01.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 53/21 ) 

 
േമ്മൂണിറ്റി വഭൺ  പഷിറികറ്ററ്റര്/ജാരതാ ഷഭിതി വഭണ്   േയണ്ഷിറര്ഭാടയ  ഩറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നിമഭിചൃിട്ടു്്.  സ്ത്രീ വാക്തീേയണവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ടും  
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സ്ത്രീ ഷാമൂസത ഩദഴി ഈമര്ത്തുന്നതിന്  ഷസാമേവഭാമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  
ഏകോഩിപ്പിന്നുേയുഭാണ് പ്രധാന ചുഭതറ. അസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ആഴരുടെ 
കമാഗതത MSW ഄടല്ലെില്  ഄതിന് തത്തുറതഭാമ ഴിഭ ഷ് സ്റ്റഡീഷ്, 
വഷകക്കാലജി, കഷാകശതാലജി എന്നീ ഴിശമങ്ങലില്  ഫിരുദനാനന്തയ ഫിരുദ 
കമാഗതത ഈള്ളഴകയാ അേണം.(രഗുറര്  ഫാചൃില്  ഩഠിചൃഴര്)  ആഴര്ക്ക ്
നിശ്ചമിചൃിയിന്നുന്ന പ്രതിഭാഷ കഴതനം  ഩയഭാഴധി 15,000/- രൂഩമാണ്. ആത് 
ഴര്യക്ഷിപ്പിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- 1) 2018-ടറ ഭാര്ഗകയഖമിറാണ് ഇ നിയക്ക് 
നിശ്ചമിചൃിയിന്നുന്നത്. 

2) എത്ര തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  ആങ്ങന  
േയണ്ഷിറര്ഭാര്  പ്രഴര്ത്തിന്നു.്് എന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ് ഩഞ്ചാമത്ത്/നഗയോയത 
ഡമരക്ടര്ഭാര്  ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  
രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും.. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്  
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2)നഗയോയത ഡമരക്ടര്  

4.35 ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  28.01.2021-ടറ േത്തും ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിപ്പല്  
ടഷക്രേരിയുടെ  15.01.2021-ടറ E3-675/14-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. (SRG 76/21  -CC- 
26/2021) 
കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റിക്ക്  31.12.2020 ഴടയ കുെിടഴള്ള ോര്ജ് ആനത്തില്  
1,75,22,054 രൂഩ നഗയഷബ നല്ോനു്്. ഴിഴിധ രാന്റുേലില്  ഷര്ക്കാര്  കുരവ 
ടേ്തും  നഗയഷബ കനയിേെചൃതുഭാമ തുേ  1,29,79,212/- രൂഩമാണ്. കൂൊടത കരാഡ് 
രീകസ്റ്റാകരശ   ോര്ജാമി  1,25,16,702/- രൂഩ  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി നഗയഷബയ്ക്ക്  
ഄെയ്ക്കാനു്്.  അടേ 2,54,95,824/- രൂഩ. ( ആതിടെ  കൂടെ ഩറിവയും ഴരും) 
ആതനുഷയിചൃ് ഴാേര്  ഄകതാരിേി നഗയഷബയ്ക്ക്  79,73,770/- രൂഩ  തിയിടേ ഄെയ്ക്കണം.  
 ഇ ഷാസേയതത്തില്  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിറ്റിയ്ക്കുള്ള  കുെിടഴള്ള ോര്ജിടെ   
കുെിേിേമിനത്തില്  ആനിയും ധനഴകുപ്പില്  നിന്ന് തുേ കുരഴ് ടേയ്യരുടത.ം കേയല 
ഴാേര്  ഄകതാരിേി  തിയിടേ നല്ോനുള്ള  79,73,770/- രൂഩ  ഩറിവ ഷസിതം തിയിടേ 
നല്ോ   നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 കൂൊടത കുെിടഴള്ള ൊപ്പുേളുടെ എണ്ണം തിേടപ്പടുത്തുന്നതിന് ഷംയുക്ത 
ഩയികവാധനയ്ക്കാമി ഩറ പ്രാഴവതം േത്ത് നല്േിമിട്ടും  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേി 
ഷസേയിന്നുന്നില്ല എന്നതികന്മല്  നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതും ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം:- ആതികന്മല്  കമാഗത്തില്   സാജയാമിരുന്ന കേയല ഴാേര്  
ഄകതാരിേി ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറടെ ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞു.  
ഇ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കാ   ഄെിമന്തിയ നിര്കേവം  താടള 
തറത്തികറയ്ക്ക് നല്ോടഭന്ന് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  
ഄരിമിചൄ.  ഷംയുക്ത ഩയികവാധനയ്ക്കും  എം.ഡി.  നെഩെി 
ഷൃീേയിന്നും. േണന്നുപ്രോയം  കേയല ഴാേര്  ഄകതാരിേിക്ക്  
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ആനി കുെിേിേ ഄെയ്ക്കക്ക്തില്ലാത്തതിനാല്  തല്ക്കാറം 
കുെിടഴള്ള ോര്ജിടെ  കുെിേിേ പ്ില്  നി.ം  കുരവ 
ടേയ്യരുടതന്ന്  ധനഴകുപ്പികനാൊഴവതടപ്പൊ   തീരുഭാനിചൄ.  
ഇ ഴിശമം ധന ഴകുപ്പിടെ ശ്രയക്ഷമില്ടപ്പടുത്താ   
മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രേരികമാെ്  നിര്കേവിചൄ.  

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

                 3) കഭകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ടേ.ഡലു.എ  
 

4.36 തൃപ്പൂണിത്തുര മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 20.01.2021-ടറ േത്തും  ഩയികവാധനാ 
രികപ്പാര്ട്ടും തൃപ്പൂണിത്തുര മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രേരിയുടെ  PW 3-537/21 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
(SRG 55/21  - CC /15/2021) 
കപ്രാ.നം. 537/21 ഄെെല്  - 4,95,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം 
ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ 
ഩയക്ഷതിമില്  ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരു.. രു ഡമാറിഷിഷിന് 900/- രൂഩകമാ, ഫില്  
തുേകമാ ഏതാകണാ കുരഴ് ഄതു ഗുണകബാക്താഴിടെ ഄക്കയ്ികറയ്ക്ക്  കനയിട്ടു 
നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. 3 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കാമി 36,000/- രൂഩ നല്േി. ആനി മൂന്ന് 
ഗുണകബാക്താഴിന്  92,000/- രൂഩയും  ആകത നിയക്കില്  നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- 1) േിജസനി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന്  
ധനഷസാമം നല്കുന്നത് ഭാര്ഗകയഖമില്  
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിേില്ല. ആതിനാമി കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാന്നുന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  ഄനുഭതികമാടെ 
മാണ് ഷസാമം നല്കുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുര 
നഗയഷബ ആതിന് ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമിേില്ല എന്ന് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
ഡമാറിഷിഷിന് നിശ്ചമിചൃിയിന്നുന്ന നിയക്ക് 
പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩമാണ്. ആത് ഗുണകബാക്താ 
ഴിടെ ഄക്കയ്ികറയ്ക്ക് നല്േരുടത.ം  
ഫന്ധടപ്പേ അശുഩത്രിമികറയ്ക്ക്  തടന്ന നല്േണ 
ടഭ.ം  ഷര്ക്കാര്  ഩറ പ്രാഴവതം നിര്കേവിചൃിട്ടുള്ള 
താണ്. ആത് നഗയഷബ ഩാറിക്കണം. ഇ നിയക്കില്   
ഩയിഭിതടപ്പടുത്തി  ഫന്ധടപ്പേ അശുഩത്രി മുകഖന  
ഭാത്രടഭ ആനി ധനഷസാമം  നല്ോവൂ എ. 
നിര്കേവിന്നു.. 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
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4.37 എഴുഭറ്റൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩത്തനംതിേ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  30.10.2020ടറ  േത്തും  എഴുഭറ്റൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  22.09.2020-ടറ 1(3) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
12.08.2020-ടറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 2.4(4.4) ( SRG -
882/20   - CC /941/2020) 

 
 

2018 ഒഗസ്റ്റിടറ  ഭസാ പ്രലമത്തില്  താടളപ്പരയുന്ന  യണ്ടുകഩരുടെ ഴീടുേ്  തേര്. 
കഩാമി.  

(1) ശ്രീ. ശിക്.ടേ.ഷി, േയിക്കാേില്, ഴാര്ഡ് 7 
(2) ശ്രീഭതി. കജാലി ഴര്ഗീഷ്, കോന്നാട്ടു പ്ലാക്കല്  - ഴാര് ഡ് - 8 

ആഴര്ക്ക് വറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പടുത്തി  ഴീെ് നല്േണടഭന്ന് 
അഴവതടപ്പേിരു.. ആത് 12.08.20-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
ഩയിഗണിചൄ. പ്രലമത്തില്  തേര്ന്നതാേമാല്  SDRF -ല്  നിന്ന് ധനഷസാമം  
റബിക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   കോര്ഡികനശ   േമ്മറ്റി നിര്കേവിന്നു 
േമാമിരു..  ഴീെ് തേര്ന്നത്  ഩയിഗണിചൃ് താലൂക്കില്  നിന്ന് ആഴര്ക്ക് 95,100/- 
രൂഩ ഴീതം ഄനുഴദിചൃിരു.ടഴെിലം  തുേ ഄഩയതാി ഭാമതിനാല്  ഇ ഷസാമം  
കുടുംഫം വേപ്പറ്റിമില്ല. പ്രലമഷഭമത്ത് കഭല്ൂയയും ബിത്തിയും തേര്.ടഴ.ം 
ഴീെ് കുന്നി   പ്രകദവത്താമിരു.ടഴ.ം വറപ് ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റര്  
ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ഴീണ്ടും അഴവതം ഩയിഗണിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- SDRF -ല്  നിന്ന്  റബിന്നുന്ന തുേ  എത്രമാകണാ ഄത്  
ഗുണകബാക്താഴിന് ഴാങ്ങാവന്നതാണ്.  ഴീെ് നിര്മ്മാണ 
ത്തിന്  ഄനുഴദിക്കാവന്ന ഩയഭാഴധി തുേമാമ  4.00 
റ വഹം രൂഩമില്  നിന്ന്  SDRF-ല്   നി.ം റബിന്നുന്ന തുേ  
കുരഴ് ടേ്്  ഫാക്കി  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്കു.. 
ഇ നിഫന്ധനകമാടെ ആഴടയ വറപ് ഗുണകബാക്താഴാമി 
േണക്കാക്കി ധനഷസാമം  നല്ോവന്നതാണ്.  രോതിമ 
റിസ്റ്റില്  ആഴടയ ഈ്ടപ്പടുകത്ത്താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
 

4.38 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ  01.02.2021-ടറ B1-2393/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ 27.01.21-ടറ 2(2)21--ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവം, 07.01.2021-ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനവം  (ഖണ്ഡിേ 4.17)   
(SRG 79/21) 
കപ്രാ.നം. 157/20 ഄെെല്  - 1,70,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- ഩീറികക്കാെ് പാം ഩെന്ന കരാഡ് ടഭക്കാഡം ൊരിംഗ്  

 
2019-20-ല്  തയ്യാരാക്കിമ ഇ  കപ്രാജക്ടില്  അദത ഴര്ശം 15.00 റ വഹം രൂഩയും 
കവശിന്നുന്ന ഴിസിതം  ഫഹു.ഴര്ശവഭാമാണ് ഴേമിരുത്തിമിരുന്നത്.  ജില്ലാ 
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അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിചൃ ഇ കപ്രാജക്ടിടെ  ടഴറ്റിംഗ് നെഩെി പൂര്ത്തിമാമില്ല  
എെിലം  ഷാകെതിോനുഭതി  റബിചൃിരു..  പ്രവൃത്തി ടെ്ര്  ടേും .  എന്നാല്  േയാര്  
ഈെമ്പെി ഴചൃിേില്ല.  ഇ ഴര്ശം (2020-21) കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഴിട്ടുകഩാമി.  
ഷാകെതിോനുഭതികമാടെ ടെ്ര്  ടേ്തിനാല്  രോതിമ കപ്രാജക്ടാമി ഈ്ടപ്പടുത്തു 
ന്നതിനു ഩേയം  സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി അഴവതടപ്പേിയിന്നു..  
ആത് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ  07.01.2021-ടറ  കമാഗത്തില്  ഩയിഗണിചൄ.  
നാഭഭാത്രഭാമ തുേ  (15.00 റ വഹം രൂഩ)  2019-20-ല്   ഴേമിയിത്തിമിേ് 1.55 കോെി 
രൂഩ  ഫഹു ഴര്ശഭാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്നതിനാല്   ആത് തുെകയ്തുക്ാ എന്ന്  
രോതിമ ബയണഷഭിതി ഩയികവാധിക്കാ   കമാഗം നിര്കേവിചൄ.  ഇ കപ്രാജക്ട് സ്പില്  
ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   27.01.2021-ടറ  ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതി കമാഗം 
തീരുഭാനിചൃിട്ടു്്. ഇ ഷാസേയതത്തില്  സ്പില്  ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുഭതി 
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

തീരുഭാനം:- ഄധിേഭാമി കഴ് മുഴുഴ   തുേയും  ഇ ഴര്ശം തടന്ന 
ഴേമിരുത്തടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ  ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
 
4.39 ഄെഭാറി നഗയഷബ 
നഗയോയത ഡമരക്ടറടെ 22.10.2020-ടറ DC3- 13042/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ഄെഭാറി 
മുനിഷിപ്പല്  ടഷക്രേരിയുടെ  28.07.2020-ടറ PW1-6267/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    (SRG 
18/21 - LSGD - DC3/316/2020 - LSGD) 

 
നഗയഷബമിടറ 20-ാാാം ഴാര്ഡിടറ  ഴി ടഷെ്  ഡി കഩാ്  നഗര്  ടഭറ്ററിംഗ് അെ് 
ൊരിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തി ടേയ്യാ   േയണ്ഷിറിടെ 29.01.2018-ടറ കമാഗം തീരുഭാനിചൄ.  
ആതിന് എസ്റ്റികഭറ്റം ഷാകെതിോനുഭതിയും  റബതഭാക്കിടമെിലം ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല.  ആതിടെ നിര്മ്മാണം  2018-19-ല്  
പൂര്ത്തീേയിചൄ.  എസ്റ്റികഭറ്റ് തുേ  4,40,000/-രൂഩമാണ്. ഫില്  തുേ 4,39,701/- രൂഩ. 
ആതിടെ ഫില്  പ്രോയം  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

 
തീരുഭാനം:- ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി  റബിക്കാടത  കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കിമത്  ക്രഭഴരുയക്ഷഭാണ് എന്ന് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പാര്േ് നല്ോ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  േീപ് എഞ്ചിനീമടര 
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണിന്നും. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ് 
2)േീപ് എഞ്ചിമീര് , തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  

4.40 താനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
താനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതത് പ്രഷിഡെിടെ  13.10.2020-ടറ േത്തും താനൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ  13.10.2020-ടറ 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   (SRG 
17/21 - LSGD - FM2/240/2020 - LSGD) 
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ഐ.എ.വഴ ഩയക്ഷതി പ്രോയം കലാക്ക് പ്രകദവത്ത്  ഴീെ് നല്േിമിട്ടു്്. ആഴയില്  20 
കഩര്  നിശ്ചിത ഷഭമഩയിധിക്കേം ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ. ഄനുഴദനീമ ഴിസ്തീര്ണ്ണത്തിറാണ്  
ഴീെ് അദതം പൂര്ത്തിമാക്കിമത്. ആഴര്ക്ക് നല്കേ് തുേ ജില്ലാ, കലാക്ക്, 
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  ഩിന്നീടുള്ള  ഴര്ശങ്ങലിറാണ് ഐ.എ.വഴ നിയന്നു പ്രോയം  
ഴേമിരുത്തിമത്.  ആഴര്ക്ക് ഄര്സതടപ്പേ ഫാക്കി തുേ  നല്ോനു്്. ഇ 
ഴീടുേലില്  ഄംഗഷംഖത കൂെിമതനുഷയിചൃ്  ഴീെിടെ ഴിസ്തീര്ണ്ണം കൂേി. തുേ നല്കേ് 
ഷഭമത്ത്  ഄനുഴദനീമഭാമതികനക്കാ്  ഄധിേ ഴിസ്തീര്ണ്ണം ഴീെിനുള്ളതിനാല്  തുേ 
നല്േിമില്ല. ഇ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് നല്ോനുള്ള തുേ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ  
ഄക്കയ്ില്്. ആഴര്ക്ക് കൂെി ഫാക്കി തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം:- ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   രാഭഴിേഷന 
േമ്മീശണടര  ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 
2) രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   

4.41 കോേയ്ക്കല്   നഗയഷബ 
ഫഹു. കോേയ്ക്കല്  എ.എല്.എയുടെ 16.10.2020-ടറ േത്തും കോേയ്ക്കല്  മുനിഷിപ്പല്  
ടേമര്ഭാടെ  14.10.2020-ടറ േത്തും    (SRG 16/20 - LSGD - FM2/240/2020 - LSGD) 

 
 

കോേയ്ക്കല്  നഗയഷബാ പ്രകദവത്ത്  േിജസനി  ഭാറ്റിഴയ്ക്കടപ്പടുന്ന  കയാഗിേ്ക്ക്  5.00 
റ വഹം രൂഩ  ഴടയ  നഗയഷബാ േയണ്ഷില്  തീരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമം  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 
തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്  
4.42. കദറം ഩാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കദറംഩാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 18.01.20 ടറ A2-345/17-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത് (SRG 80/21) LSGD - DB1 - 17/2020/LSGD) 
വറപ് ഩയക്ഷതി പ്രോയം 6 ഗുണകബാക്താക്കലാണ് ഈ്ാമിരുന്നത.്  ഄഴര്ക്ക് 

രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതത്തില്  നിന്ന് മുഴുഴ   തുേയും നല്േി. സജസകോ മുഖാന്തിയം 
ഴായ്പമില്ല. ജനരല്  ഴിബാഗത്തില്  കപഷ് 1, കപഷ് 2, കപഷ് 3 മില്  
ഗുണകബാക്താക്ക്  അരും ആല്ല. SC, ST ഴിബാഗത്തിലം അഴവതഭാമ ഗുണകബാക്താ 
ക്ക്  ആല്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  വറപ് ഩയക്ഷതിയ്ക്ക് നിര്ഫന്ധഭാമി ഴേമിരുത്തണ 
ടഭന്ന നിഫന്ധന (20% ഴിേഷനപ്്) ളിഴാക്കി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്  

തീരുഭാനം:- ആത് േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത (2019-20) അഴവതഭാമതിനാല്  
ഩയിഗണിചൃില്ല.  ആത്തയം പ്രശ്നം ആനിയുട്െില്  വറപ് 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററടെ  രികപ്പാര്േ് ഷസിതം 
നല്േണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
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4.43. തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 03.02.2021 ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധകയഖേളും (SRG 
81/21 - CC/29/21) 

 
   കപ്രാജക്ട് നം. 549/21       ഄെെല്  31,34,575/- രൂഩ 

           (ഴിേഷന പ്് – ജനരല് ) 

    കഩയ് – ശീഩാഡ് ഩയക്ഷതി  
 

2016-17 മുതല്  ശീഩാഡ് എന്ന കഩയില്  30 ഴനിതേ്ക്ക് ഩയിവീറനം നല്േി 
ഷാനിറ്റരി നാപ്റ്േി   നിര്മ്മാണം നെത്തു.്്. കൂൊടത 441 സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
നാപ്റ്േി   ടഴെിംഗ് ടഭശീനും ആ ഷികനറ്ററം സ്ഥാഩിചൃിട്ടു്്. ഇ ഩയക്ഷതിയുടെ 
കഡാേുടഭകെശ   നെത്തുന്നതിന് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  നിന്ന് 1.00 റ വഹം 
രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിട്ടു്്.കഡാേുടഭകെശ   Kerala State Industries Enterprises  
മുകഖനമാണ് നെത്തിമത്. എന്നാല്  KSIE കഡാേുടഭകെശ   നെത്താനുള്ള 
ഄംഗീകൃത സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാല്  ഫില്  നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. ഫില്  തുേ 
നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

. 
തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  കഡാേുടഭകെശടെ 

ഗുണനിറഴായം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരി  ഈരപ്പാക്കണം. 
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്  

 
4.44. ഭറപ്പുരം നഗയഷബ 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ടേമര്ഭാടെ 04.02.2021-ടറ  PW - 116067/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 
82/21) 
കപ്രാ.നം. 753/21 ഄെെല്  - 66,40,000/-- രൂഩ 

(ശുേിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം  50,40,000/- 
ഴിേഷനപ്് - CFC Tied - 16,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഩാമ്പാെ് ഫ്ലാറ്റ്  ദ്രഴഭാറിനത ഷംസ്ക്കയണ പ്ലാെ് 
  നഗയഷബാ പ്രകദവത്ത് ഩാമ്പാെ് സയഷിംഗ്  കോലനിമില്  185 കുടുംഫങ്ങലാണ്  
താഭഷിന്നുന്നത്.  ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത്  േയിഞ്ഞ പ്രകദവത്താണ്.  കോലനിമിടറ  
േൂഷ് ഭാറിനതം കോലനിമികറയും  ഩയിഷയ പ്രകദവകത്തയും  േിണറേലികറന്നും 
ജറാവമത്തികറയ്ക്കും  ഴുകു.്്.  ആതിനു ഩയിസായഭാമി  രു ദ്രഴ ഭാറിനത ഷംസ്ക്കയണ 
പ്ലാെ്  സ്ഥാഩിക്കാ   78.00 റ വഹം രൂഩ  ഄെെറില്  2019-20-ല്  ഩയക്ഷതി തയ്യാരാക്കി 
ഷാകെതിോനുഭതിന്നും ഭറ്റഭാമി  ശുേിതൃ ഭിശനു നല്േി.  േയാറോയ   ടെ്ര്  എടുത്തത്  
66.00 റ വഹത്തിനാമതിനാല്  ഇ ഴര്ശം ഄെെല്  കുരചൄ. ശുേിതൃ ഭിശടെ  ഄനുഭതി 
പ്രോയം ടെ്ര്  നെഩെിമിലൂടെ േയാറോയടന ടതയടഞ്ഞടുത്തു നിര്മ്മാണം 
അയംബിന്നുേയും ടേും .  ആതിടെ ഷിഴില്  പ്രവൃത്തിേ്ക്ക്  15.00 റ വഹം രൂഩമാണ് 
ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നത്. ഷിഴില്  പ്രവൃത്തിേ്  പൂര്ത്തിമാമി. എന്നാല്  ശുേിതൃ 
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ഭിശനില്  നിന്ന്  ഷാകെതിോനുഭതി  നല്േിമകപ്പാ്  ഷിഴില്  പ്രവൃത്തിേളുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ്  
നല്േിമിരുന്നില്ല എന്ന ോയണത്താല്  ഇ പ്രഴര്ത്തിക്ക് ഭാത്രം ഷാകെതിോനുഭതി  
നല്േിമിരുന്നില്ല.  എന്നാല്  ഴിവദഭാമ എസ്റ്റികഭറ്റ് നഗയഷബ തയ്യാരാക്കിമിരുന്നതാ 
ടണന്നരിമിചൃിയിന്നു.. നെഩെിക്രഭങ്ങലില്  കഫാധപൂര്വഭല്ലാടത ഴന്ന ഴീഴ്ചമാണ് 
നെന്നടതന്ന്  ഄരിമിചൃിട്ടു്്.  ഷിഴില്  ഴര്ക്കിടെ  സ്ട്രചചൃരല്  സ്റ്റഫിറിറ്റി  ഈരപ്പാക്കി  
തുെര്  പ്രഴര്ത്തനം നെത്തി പ്ലാെ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്.  

തീരുഭാനം:- ഷിഴില്  ഴര്ക്കിടെ ഴാറുകഴശ   തകേവഷൃമംബയണ 
എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  നെത്തി ഄതിടെ  ഄെിസ്ഥാന 
ത്തില്  ഷിഴില്  പ്രവൃത്തിയുടെ  തുേ നല്ോനും പ്ലാെിടെ  
ഫാക്കി നിര്മ്മാണം തുെയാനും ഄനുഭതി നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്  
4.45. കോലമാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  04.02.2021-ടറ േത്ത്  (SRG 85/21  CC /959/20) 
 

കപ്രാ.നം. 13/21 ഄെെല്  - 60,000/-- രൂഩ 
(ടഭമിെന ഷ് രാെ് - കനാണ്  കരാഡ്) 

കഩയ്:- ഷഫ് ടഷെരിന്  േമ്പൂേറം ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങല്  
 
ഇ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം  േമ്പൂേറം ഄനുഫന്ധ ഷാധനങ്ങളും  CPRCS കഩാര്േല്  മുകഖന 
ഴാങ്ങാനാണ് ഈകേവിചൃിരുന്നത്.  എന്നാല്  CPRCS  കഩാര്േറില്  േമ്പൂേര്  റബതഭല്ല. ഇ 

ഷാസേയതത്തില്  ‘ടജം’ കഩാര്േല്  ഴളി ഴാങ്ങാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിചൃ്. 

തീരുഭാനം:- ‘ടജം’ കഩാര്േല്    ഄടല്ലെില്  ടെ്ര്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്  
 

4.46.ആയിങ്ങാറന്നുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ  05.02.2021-ടറ േത്തും ആയിങ്ങാറന്നുെ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ  24.06.2020-ടറ  B-1275/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 
92/21  CC /612/20) 
കപ്രാ.നം. 09/21 ഄെെല്  - 5,00,000/-രൂഩ 

(ഴിേഷനപ്് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- രോല്ലൂര്  േശുഴ്ി ഴിേഷന കോര്പ്പകരശ   േമ്പനിമില്  സ്ത്രീ 

ടതാളിറാലിേ്ക്ക് കൊമിററ്റ്  കോംപ്ലക്സ് 
കേയല ഷംസ്ഥാന േശുഴ്ി കോര്പ്പകരശടെ  രോല്ലൂര്  പാക്ടരിമില്  ഏേകദവം 300 
സ്ത്രീ ടതാളിറാലിേ്  ഈ്്. ആഴര്ക്ക്  രു കൊമിററ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിനു 
കഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- പ്രകതതോനുഭതി നല്കു.. 
 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  
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4.47.ഩാനൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ04.02.2021-ടറ േത്ത്   (SRG 84/21  CC /949/20) 

 
ടോഴിഡ് 19 കയാഗിേടല അശുഩത്രിമില്  എത്തിന്നുന്നതിനും  കയാഗം കബദഭാമഴടയ 
തിയിടേ  ഴീേില്  എത്തിന്നുന്നതിനും അംക്റ ഷ് ഷയേയതം ഏര്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന്  
കലാക്ക് പ്രകദവത്തുള്ള  ഩി.എചൃ്.ഷി.േലിടറ  ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്ഭാര്  
അഴവതടപ്പേിട്ടു്്. കലാക്കില്  ഷി.എചൃ്.ഷി. ആല്ല. ഇ ഷാസേയതത്തില്  
ടോഴിഡിടെ തീവൄത കുരയുംഴടയകമാ  6 ഭാഷക്കാറകത്തകക്കാ അംക്റ ഷ് 
ഴാെേടക്കടുക്കാ   ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 

തീരുഭാനം:- ഷര്ക്കാര്  നിഫന്ധനയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി പ്രകതതോനുഭതി 
നല്കു.. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്  
4.48.ടഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 04.02.2021-ടറ േത്തും ഄനുഫന്ധഭാമി 
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിന്നുന്ന കുരിപ്പും   (SRG 87/21  CC /931/20) 
കപ്രാ.നം. 151/21 ഄെെല്  - 64,32,720/-രൂഩ 

(CFC Tied Grant - 35,42,040/- രൂഩ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  6,90,000/- 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 22,00,000/- രൂഩ 
തനത് പ്് 680/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഗതാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം 
 

ഗതാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം  സ്പില്  ഒഴര്  

(ഫഹുഴര്ശം)അമി തുെരു.്്. ആതിടെ നിര്മ്മാണം ‘ഷില്ക്ക്’ടനമാണ് 
ഏല്പ്പിചൃത്. ഗതാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  ശുേിതൃ ഭിശടെ  ഄക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ ഷിമല്ല ‘ഷില്ക്ക്’. കപ്രാജക്ടിന് ഇ ഴര്ശവം ടഴറ്റിംഗ് അഴവതഭാമി 
ഴന്നിട്ടു്്. ഷില്ക്ക് മുകഖന അമതിനാല്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് എക്സിേൂേീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  ആത്  ടഴറ്റിംഗ് നെത്തുന്നില്ല. ഷില്ക്ക്-ടന ഏല്പ്പിചൃ നെഩെിക്ക്  
ഷാകരേയണം നല്േണടഭന്നതു  ഷംഫന്ധിചൃ്  

. തീരുഭാനം:- ആത് ശുേിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് 
രികപ്പാര്േ് നല്ണം. രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ്  
ഩയിഗണിന്നും. 

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

 
4.49.ടഩയിന്തല്ണ്ണ  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 05.02.2021-ടറ േത്തും ടഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിഷിപ്പല്  
ടേമര്ഭാടെ േത്തും   (SRG 93/21  CC /27/21) 
കപ്രാ.നം. 64/21 ഄെെല്  - 18,00,000/-രൂഩ 

(SCP) 
കഩയ്:- ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങ   SC 
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PMAY - വറപ്  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഈ്ടപ്പേിട്ടുള്ള  9 ഗുണകബാക്താക്ക്  ഈ്്.  
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപ്പേ  ആഴര്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങാനാണ് കപ്രാജക്ട്. എന്നാല്  
ടശാര്ണ്ണൂര്  - നിറമ്പൂര്  ടരമില്  ഩാതയുടെ ഒയത്ത്  ആഴര്ക്ക് 3 ടഷെ്  ഴീതം സ്ഥറം 
ഈ്്.  ആഴിടെ ഴീെ് ഴയ്ക്കാ   ടരമില്കഴ NOC നല്േില്ല. ടരമില്കഴ വറനിനു 35 
ഭീറ്റര്  ഩയിധി  േളിഞ്ഞുള്ള  കഭിമിടറ  ഴീടു ഴയ്ക്കാ   ടരമില്കഴ NOC  നല്കുേയുളൂ. 
ഇ ഷാസേയതത്തില്  ഇ സ്ഥറം  നഗയഷബ ഴാങ്ങി േലി സ്ഥറം  കഩാലള്ള ടഩാതു 
അഴവതത്തിനുഩകമാഗിക്കാനും ഩേയം ഴീടു ഴയ്ക്കാ   ഄനുകമാജതഭാമ സ്ഥറം 
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്  ഴാങ്ങി നല്ോനും ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

തീരുഭാനം:- 1)ഴീെ് ഴയ്ക്കാ   സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള  ഄനുഭതി നല്കു.. 
2) എന്നാല്  ടരമില്കഴ വറനിനു ഷഭീഩമുള്ള  സ്ഥറം 
നഗയഷബയ്ക്ക് ഴിട്ടു നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ  നിഫന്ധനയും 
ധായണയും എന്താടണന്നരിമില്ല.  ഄതിനാല്  ആതികന്മലള്ള 
നെഩെി ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം  നഗയഷബാതറത്തില്  തടന്ന 
ഷൃീേയിക്കാ   നിര്കേവിന്നു. 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്  
4.50.ടനടുമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ടനടുമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിടെ  07.01.2021-ടറ A4-1/2020-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെ 21.10.2020-ടറ തീരുഭാനവം   (SRG 97/21 ) 
കപ്രാ.നം. 235/21 ഄെെല്  - 1,97,75,705/--രൂഩ 

(കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 15,86,026/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 20,00,000/- രൂഩ 

ടോല്ലം കോര്പ്പകരശ   CFC ഴിസിതം - 75,00,000/- രൂഩ 
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  CFC Tied Grant - 86,89,679/- 

രൂഩ) 
കഩയ്:- അധുനിേ ഄരവവാറയ്ക്ക്   കഭി ഴാങ്ങി  ഄരവവാറയും ട്രീറ്റ്ടഭെ് പ്ലാന്റും 

സ്ഥാഩിക്കല്  
 

ഄരവവാറയ്ക്ക്  കഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്  ധനോയത േമ്മീശ   രാെ് (Tied Fund)  ഴിസിതം 
കൂെി ഴേമിരുത്തി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു..  സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി  
CFC Tied Fund ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്ന  ോയണത്താല്  21.10.2020-ടറ  കമാഗം 
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.  എന്നാല്  സ്ഥറം ഴാങ്ങി  ഄഴിടെ ഄരവവാറയും  ഭാറിനത 
ഷംസ്ക്കയണ പ്ലാന്റും  സ്ഥാഩിക്കാനാണ്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്.  സ്ഥറം 
ഴാങ്ങുന്നത്  ഭാറിനത ഷംസ്ക്കയണ പ്ലാെിന്  കഴ്ിമാടണന്നതിനാല്  ഄനുഭതി  
നല്േണടഭന്നാഴവതടപ്പേിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം:- ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  സ്ഥറം ഭാറിനത ഷംസ്ക്കയണ 
പ്ലാെിനു ഈഩകമാഗിന്നു.ടഴന്ന് ഈരപ്പു ഴരുത്തണം. പ്ലാെ് 
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന്  ഭതിമാമ ഫാക്കി തുേ  2021-22 ഴര്ശം  
ഈ്ടപ്പടുകത്ത്താണ്. 

 നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്  
 (കമാഗം  വഴേിേ് 6.30-ന് ഄഴഷാനിചൄ) 
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ഄനുഫന്ധം 

 

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

 

 


