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No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(5) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറ്റി കമാഗം  11.01.2022 ന് ഉചൃയ്ക്ക് 3.00 ഭണിക്ക്  

 

അജണ്ട 
 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം  
 

 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്  
 

 
2.1  - 12.08.2021 -ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിടറ തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്  
 
2.1.(1) ഖണ്ഡിേ (3.9)  
 സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  കതാട്ടം കഭഖറമിടറ കുടംഫങ്ങടല ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിന്നില്ലില്ല. 
നിറഴില്  ഇഴരുടെ ഩാര്പിെ ഷയേയയം  ഴലടയ കഭാവഭാണ്. 
 കതാട്ടം കഭഖറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േടണ്ടത്താ   ബുധതിിമുട്ടുള്ള 
37 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാണ് ഉള്ളടതല്ല് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  രികപാര്ട്ട്  
ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കഭഖറമിടറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ഭി 
േടണ്ടത്താ   േളിമാത്ത കുടംഫങ്ങളുടെ എണ്ണല്ലൃം  ഡമരക്ടര്  നല്േിമിട്ടുണ്ട്.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ ബഴന നിര്മ്മാണം  ഷംഫച്ചിചൃ ഴിഴയം 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ഏറ്റല്ലൃം അധിേം ഗുണകബാക്താക്ക്  ഉള്ളത് മൂല്ലാര്, കദഴികുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തുേലിറാണ് എന്നു 14.07.2021 ടറ കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമ പ്രോയം ഈ 
ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ പ്രശ്നം മു ഗണന നല്േി ഩയിസയിക്കണം എന്നു തീരുഭാനിചൄ. 
എകേറ്റ് പ്രകദവഭാണ് ഇഴിടെമങ്കിലം കതാട്ടം ഴേ അല്ലാത്ത സ്ഥറം ഇഴിടെ 
റബയഭാക്കാ   േളിയം. ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടര്  കവഖയിചൃ ഈ റിേ് രഴനു ഴകുപ് 
ടഷക്രട്ടരിക്ക് കൂെി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില്  നിന്നു നല്േണം. സ്ഥറം 
േടണ്ടത്തുല്ലതിനുള്ള നെഩെി രഴനു ഴകുപ് ഩയികവാധിക്കണടഭല്ല് ആഴവയ ടപൊനും 
തീരുഭാനിചൄ. 

 ഈ ഴിശമം ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രിയടെ ശ്രധതിമില്ടപടത്താനും തുെര്ല്ല് ഫഹു. 
മുഖയഭന്ത്രിയടെ നിര്കേവ പ്രോയം നെഩെി ഷൃീേയിക്കാനും തീരുഭാനിചൄ. ഇതു 
ഷംഫച്ചിചൃ് ടഷക്രട്ടരി തറത്തില്  രു കമാഗം കൂെിമിട്ടുണ്ട്. ഴിവദാംവങ്ങ്  
മുഖയഭന്ത്രിയടെ ശ്രധതിമില്ടപടത്താനും ഴകുപില്  നെഩെി ഷൃീേയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇതു 
ഷംഫച്ചിചൃ തുെര്  നെഩെി.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
  

 
 
 

ജില്ല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 
ത്തിടെ കഩയ് 

കതാട്ടം കഭഖറമിടറ 
ബഴന യസിത 

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ 
എണ്ണം 

തിരുഴനന്തരോയം ടഩയിങ്ങഭറ 48 

ഴിതുയ 151 

ടോല്ലം കുലത്തുപ്പുള 112 

 ഏരൂര്  328 

ആയയ ോഴ് 203 

ഩത്തനംതിട്ട ടോടഭണ്  2 

ഷീതകത്താെ് 148 

ഭറമാറപ്പുള 168 

അരുഴാപ്പുറം 32 

ഇടക്കി ഩള്ളിഴാഷല്  320 

 മൂല്ലാര്  4465 

കദഴികുലം 6551 

വാന്ത   ഩാര 130 

െില്ലക്കനാല്  1801 

ഉടമ്പ കൊറ 114 

ഩീരുകഭെ് 925 

ഏറപാര 850 

കുഭലി 130 

ഴണ്ടിടപയിമാര്  553 

ഴണ്ട കഭെ് 73 

ഉപ്പുതര 350 

െന്നിഩള്ളം 46 

എരണാകുലം അയ്യമ്പുള 68 

തൃശ്ശൂര്  ആതിയപള്ളി 678 

 ഭറ്റത്തൂര്  21 

ഴയന്തയപിള്ളി 221 

ഴമനാെ് വഴത്തിയി 302 

 കഭപാെി 481 

മൂവപനാെ് 385 

ടനകേനി 10 

മുട്ടില്  21 

ടഩാഴുതന 649 

തിരുടനല്ലി 3 

തഴിഞ്ഞാല്  66 

ടതാണ്ടല്  നാെ് 15 

ോഷരകഗാഡ് മുലിമര്  2 

ഩനത്തെി 15 

ആടേ  19080 
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2.2. 14.09.2021 -ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാന പ്രോയം തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ് . 
 

2.2.(1) ഖണ്ഡിേ 3.2 
 

 ഐ.ടേ.എം സുകറഖ, ഷാംഖയ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ ഒകയാ കപ്രാജക്ടിടെയം 
ഷാമ്പത്തിേകനട്ടം കൃതയഭാമി അരിമാ   േളിയം. ഷാംഖയമിലൂടെ ട്ടൃശരിമില്  നിന്നു 
ഫില്ലു ഭാറുകമ്പാ്  തടല്ല ടെറഴ് കയഖടപടത്തുല്ലതിനാറാണ് ഈ കൃതയത ഉള്ളത്. 
എല്ലാല്  ബയതിേ കനട്ടം ഇകത യീതിമില്  അരിമാ   േളിയല്ലില്ല. ബയതിേകനട്ടം 
കയഖടപടത്താ   ഐ.ടേ.എം ക്രഭീേയണം ടെയ്തിട്ടുടണ്ടങ്കിലം നിര്വസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഇതു കൃതയഭാമി ടെയ്യാരില്ല. 
 ഇതെക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങ്  ഩയിസയിചൃ് ഐ.ടേ.എം കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിലൂടെ 
ബയതിേകനട്ടത്തിടെ േണക്ക് കൃതയഭാമി എടക്കാ   േളിയംഴിധം ആഴവയഭാമ 
ക്രഭീേയണം ടെയ്യുല്ലതിന് തീരുഭാനിചൄ. ഇതു ഷാധയഭാന്നില്ലതിന് ഴിശമങ്ങ്  
ഴിവദഭാമി ഩഠിചൃ് രികപാര്ട്ട് നല്ോ   രു േമ്മിറ്റിടമ ചുഭതറടപടത്തി. കേറ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ടഭമ്പര്  (ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം), ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, 
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര് , 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്, ഡമരക്ടര്  ജനരല്, 
ഷാമ്പത്തിേസ്ഥിതിഴിഴയ േണക്ക് ഴിബാഗം, കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപ്, ഐ.ടേ.എം എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  എല്ലിഴര്  
അംഗങ്ങലായള്ള േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഐ.ടേ.എം എക്സിേുട്ടീഴ് 
ഡമരക്ടര്  േമ്മിറ്റിയടെ േണ്ഴീനര്  ആമിയിന്നിം. ഇതിടെ ടെമര്ഭാനാമി കേറ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് ടഭമ്പടര (ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം) 02.12.2021 ടറ കമാഗത്തില്  
നിശ്ചമിചൄ. 

 കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഇതു 
ഷംഫച്ചിചൃ് രു കമാഗം 5.10.2021 ല്  ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര്  ഒണ്വറനാമി 
ഴിലിചൄ. ഷൃീേയികക്കണ്ട നെഩെിേ്  ഴിവദഭാമി െര്ചൃ ടെു. ച. െര്ചൃയടെയം 
കമാഗത്തില്  ഉമര്ന്നു ഴല്ല നിര്കേവങ്ങളുടെയം അെിസ്ഥാനത്തില്  ഐ.ടേ.എം. 
ഡമരക്ടര്  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി.  

നെഩെി:- എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

 

2.2.(2) ഖണ്ഡിേ 3.7 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KSEB, KWA, GWD നിര്മ്മിതികേന്ദ്ര കഩാലള്ള 
സ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴളി ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തിേ്  ടെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഏജ ഷിേ്ക്ക് തുേ 
മു കൂരാമി ഡികപാഷിറ്റ് ടെയ്താണ് പ്രഴര്ത്തി നെപാന്നില്ലത്. എല്ലാല്  തുേ 
ഡികപാഷിറ്റ് ടെു. ച േളിഞ്ഞ് ഩറകപാഴും ഴര്ശങ്ങ്  േളിഞ്ഞാണ് പ്രഴര്ത്തി  
പൂര്ത്തിമാന്നില്ലത്. ഇങ്ങടന ഡികപാഷിറ്റ് ടെയ്ത തുേ ഉഩകമാഗിക്കടപൊടത ഇത്തയം 
ഏജ ഷിേലില്  േിെന്നില്ലത് നിമന്ത്രികക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 2017-18 മുതല്  പൂര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപാഷിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ഴിവദാവംങ്ങ്  
തയ്യാരാക്കാ   ജില്ലാ േലക്ടര്  പ്രകതയേഭാമി ഇെടഩെണം. ജില്ലാതറത്തില്  ജില്ലാ 
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ആസൂത്രണഷഭിതിയടെ കനതൃതൃത്തില്  KSEB, KWA, GWD, ഭറ്റ് ഷഭാന ഏജ ഷിേ്  
എല്ലിഴരുടെയം, തകേവബയണ സ്ഥാഩന അധതിയക്ഷ ഭാര്, ടഷക്രട്ടരിഭാര്  
എല്ലിഴരുടെയം കമാഗം ഴിലിചൃ് കെര്ത്ത് കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക്കാ   
നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ജില്ലാ േലക്ടര്ന്നികഴണ്ടി ഈ ഴിഴയങ്ങ്  ജില്ലാതറത്തില്  
കക്രാഡീേയിചൃ് നല്ോ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാടയ ചുഭതറടപടത്തി. ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്  നല്േിമ രികപാര്ട്ട് കക്രാഡീേയിചൃ് കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപ് നല്േി. ഴിവദാംവം താടള കെര്ന്നിന്നു. KSEB, 
KWA, GWD എല്ലീ സ്ഥാഩനകഭധാഴിേളുടെ കൂെി ഷാല്ലിധയത്തില്  ഇത് കമാഗം 
അഴകറാേനം ടെു. ച. 
 

ജില്ലേലില്  നിന്നു റബിചൃ പ്രോയമുള്ള ഴിവദാംവം താടള ഩരയം പ്രോയഭാണ്. 
 

പൂര്ത്തിമാക്കാത്ത ഡികപാഷിറ്റ് ഴര്ന്നിേളുടെ ഴിഴയം - ഷംക്ഷിപ്തം 

ഴകുപിടെ

കഩയ് 

ഴര്ശം ആടേ 

2016-17 ഴടയ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21   

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

KSEB 188 595.95 220 5216.59 207 1094.88 311 1080.77 399 2144.96 1325 10133.15 

KWA 244 1778.98 239 2482.78 353 4131.74 352 2199.87 834 7075.21 2022 17668.59 

GWD 56 395.91 71 323.18 118 466.38 112 520.46 280 1058.26 637 2764.20 

NIRMITHI 

KENDRA 
2 48.00 4 120.00 1 32.00 16 364.00 14 265.80 37 829.80 

Other 

Agencies 
22 141.59 29 1430.09 36 2396.59 52 1168.29 128 3049.89 267 8186.45 

ആടേ 512 2960.43 563 9572.65 715 8121.59 843 5333.40 1655 13594.12 4288 39582.19 

 
 ജില്ലേലില്  നിന്നും റബിചൃ ഴിഴയങ്ങളും KWA, KSEB, GWD  എല്ലീ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കഭധാഴിേ്  കമാഗത്തില്  അഴതയിപിചൃ ഴിഴയങ്ങളും തമ്മില്  
ടഩാരുത്തടപടല്ലിടല്ലല്ല് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. കൃതയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്  കവഖയിക്കാ   
ഈ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കഭധാഴിേടല ചുഭതറടപടത്തി. അതിനാമി ആഴവയഭാമ 
ഷസാമങ്ങ്  ടെയ്യാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് , നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എല്ലിഴടയ ചുഭതറടപടത്തി. ഇതിടെ ഴിവദാംവം താടള 
ഩരയല്ല യീതിമില്  അതത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  നില്ല് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  
(ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്) ഗൂഗി്  
ശീറ്റില്  കവഖയിചൃ് അടത്ത രുഭാഷത്തിനേം KWA, KSEB, GWD കഭധാഴിേ്ന്നിം  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  െര്ചൃ ടെയ്യാനാമി രികപാര്ട്ട് കക്രാഡീേയിക്കാ   
എഷ്.ആര്.ജിന്നിം നല്േണം. ഴിഴയങ്ങ്  താടള ഩരയല്ല യീതിമില്  കവഖയിക്കണം. 
കവഖയിന്നില്ല ഴിഴയങ്ങ്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ് അന്തിഭ ഴിഴയങ്ങ്  KWA, KSEB, 
GWD  2 ഭാഷത്തിനേം നല്േണം. 
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തുെങ്ങാത്തതും പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതുഭാമ ഡികപാഷിറ്റ് ഴര്ന്നിേളുടെ ഴിഴയം 

 

ജില്ല 

ഏജ ഷി

യടെ കഩയ് 

മു   ഴര്ശങ്ങ 
ലിടറ പ്രഴര്ത്തി 
േ്  

ഴര്ശം ആടേ 

2016-17 ഴടയ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21   

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

എണ്ണം തുേ 

(റക്ഷം) 

 KSEB             

 KWA             

 GWD             

 NIRMITHI 
KENDRA 

            

 Other 
Agencies 

            

 ആടേ             

 
നെഩെി:- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
3) ഗ്രാഭിഴിേഷന േമ്മീശണര്  
4) KSEB, KWA, GWD കഭധാഴിേ്  

2.2.(3) ഖണ്ഡിേ 4.48  
ഇെഭറന്നിെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.07.2021 ടറ േത്തും ഇെഭറന്നിെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 12.02.2021 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 257/21 – 

CC/122/21))  
 

 

ജനേീമാസൂത്രണഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഒകയാ കഭഖറ്ം ഴേമിരുകത്തണ്ട തുേ 
ഷംഫച്ചിചൃ് ഉമര്ല്ല ഩയിധി, കുരഞ്ഞ ഩയിധി നിശ്ചമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇെഭറന്നിെി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രകതയേ ഷാസെയയം േണക്കിടറടത്ത് ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറയ്ക്ക് 
ഴേമിരുത്താല്ലൃല്ല ഉമര്ല്ല ഩയിധിയം (30 വതഭാനം) ഉല്പാദന കഭഖറയ്ക്ക് 
ഴേമിരുകത്തണ്ട കുരഞ്ഞ ഩയിധിയം (30 വതഭാനം) ളിഴാക്കി നല്േണടഭല്ലതു 
ഷംഫച്ചിചൃ്. 

 

ഈ ഴര്ശം കൂെി ഉല്പാദനകഭഖറയ്ക്ക് ഴേമിരുകത്തണ്ട കുരഞ്ഞ ഩയിധിയം 
ഩശ്ചാത്തറകഭഖറയ്ക് ഴേമിരുത്താല്ലൃല്ല ഉമര്ല്ല ഩയിധി്ം ഇലല്ലൃ നല്കുന്നു. എല്ലാല്  
ഭറ്റു കഭഖറാ നിഫച്ചനേ്ക്ക് നിശ്ചമിചൃിരുല്ല ഩയിധി ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 
ഐ.ടേ.എം. എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

  
 

 

നെഩെി:- എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം. 



6 
 

 
2.2.(4) ഖണ്ഡിേ 4.50  
ടഴചര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.07.2021 ടറ േത്തും അനുഫച്ച കയഖേളും  

(SRG 334/21 – CC/162/21))  
 

 

ടഴചര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കരാഡ് പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് ആഴവയമുള്ള ഗ്രാഴല്  

ഭണ്ണ് റബയഭാന്നില്ലത് ടഴട്ടയ്ക്കല്  (എരണാകുലം ജില്ല) നീണ്ടൂര്  (കോട്ടമം ജില്ല) എല്ലീ 

സ്ഥറങ്ങലില്  നില്ലാണ്. ഇത് ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്തുകമ്പാ്  950/m3 ആണ് ടെറഴ്. 

എല്ലാല്  വപ്രഷ് കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിടറ അനുഴദനീമ നിയക്ക് 428.15/ m3 ഭാത്രഭാണ്. 

കുട്ടനാെ് പ്രകദവഭാമ കുഭയേം, അയ്മനം, തിരുഴാര്പ്, ആര്പൂക്കയ എല്ലീ 

ഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ഗ്രാഴല്  ഭണ്ണിന് പ്രകതയേ നിയക്ക് അനുഴദിചൄ നല്േിമിട്ടുണ്ട്. 

ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിനു പ്രകതയേം നിയക്ക് അനുഴദിചൄ നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്. 

ഇതുഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട്   

നല്േി. രികപാര്ട്ട് – രു േൂഫിേ് ഭീറ്റര്  ഭണ്ണിന് 400/- രൂഩയം മഥാര്ഥ  

േണ്ഴമ ഷ്  ൊര്ജ്ജം (ഩയഭാഴധി 25 േി.ഭി) അനുഴദിക്കാല്ലൃല്ലതാടണല്ല് 

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൄ. ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപം 

വഴക്കം കലാക്കിടറ തറമാളം, റ്റി.ഴിരോയം, ഉദമനാരോയം, ഭരഴ   തുരുത്ത്, ടെമ്പ് 

എല്ലീ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ ത്തുേ്ന്നിം ഈ നിയക്ക് അനുഴദിക്കണടഭല്ല് െീപ് എഞ്ചിനീമര്   

അരിമിചൄ. 

െീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപാര്ട്ടില്  ഩരയല്ല നിയക്കിന് അനുഭതി നല്കുന്നു. 

ടഴചര്  ഩഞ്ചാമത്തിടനാപം മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നിം ഈ നിയക്ക് 

നല്ോല്ലൃല്ലതാണ്. ധനഴകുപിടെ കൂെി അനുഭതി കഴണടഭല്ല് ധനഴകുപ് പ്രതിനിധി 

ആഴവയടപട്ടതിനാല്  ഇതിടെ ഴിവദഭാമ രികപാര്ട്ട് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് െീപ് 

എഞ്ചിനീമര്  ധന ഴകുപിന് നല് േണം.    
 

 

നെഩെി:-  1)െീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് 
2)ധനഴകുപ് 

 

2.3 – 02.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിന് തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്  
 

2.3 (1) ഖണ്ഡിേ 3.2  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  KWA, KSEB, GWD തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേ്  മുകഖന 

കപ്രാജക്ടുേ്  ഡികപാഷിറ്റ് ഴര്ക്കാമി നെപാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുേ്  

നെപാന്നില്ലതിന് KWAയം KSEBയം ോറതാഭഷം ഴരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ന ം ഴരുത്തും. അതിനാല്  ഇങ്ങടനയള്ള ഡികപാഷിറ്റ് 
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പ്രഴര്ത്തിേ്  പൂര്ത്തിമാക്കാ   ോറതാഭഷം ഴരുേമാടണങ്കില്  ഩറിവ  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്  നല്കുേകമാ ഩറിവ തുേ കൂെി ഡികപാഷിറ്റ് തുേയടെ 

കൂടെ കെര്ന്നിേകമാ ടെയ്യണം. ഈ ഏജ ഷിേ്  ഫാങ്കുേലില്  ടഡകപാഷിറ്റ് 

ടെയ്യുല്ല തുേയ്ക്ക് േിട്ടുല്ല ഩറിവ എത്രമാകണാ ആ തുേമാണ് 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്കേണ്ടത്. ഇതിനാമി KWA, KSEB തുെങ്ങിമ 

ഏജ ഷിേ്  പ്രകതയേഭാമി േണക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതികേല്  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി 

KWA MD, KSEB െീപ് എഞ്ചിനീമര്  എല്ലിഴര്  തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് 

അഡീശണല്  െീപ് ടഷക്രട്ടരിടമ അരിമിക്കണം. ഴകുപ് തറത്തില്  ഈ 

ഴിശമത്തികേല്  നമഩയഭാമ തീരുഭാനം എടക്കാ   നെഩെിേ്  ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്.  

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
2)ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഴാട്ടര്  അകതാരിറ്റി 

3) ടെമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്  
 

2.3 (2) ഖണ്ഡിേ 3.3  
 

ഫഹു. വസകക്കാെതിയടെ 03.09.2019 ടറ W.P.(C) 22457/2019 നമ്പര്  ഉത്തയല്ലൃ 

പ്രോയം ഷംസ്ഥാനടത്ത സ്കൂളുേളുടെ ആസ്ഫകറ്റാഷ് ശീറ്റ് കഭഞ്ഞഴ 

ഷഭമഫച്ചിതഭാമി നീക്കം ടെയ്ത് ഩേയം അനുകമാജയഭാമത് സ്ഥാഩിക്കണടഭല്ല് 

നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ഇതു പ്രോയം ആസ്ഫകറ്റാഷ് ശീറ്റ് കഭഞ്ഞ കഭല്കൂയേളുള്ള 

സ്കൂളുേലില്  നിന്നും അഴ ഭാറ്റി അനുകമാജയഭാമ കഭല്കൂയേ്  2 ഴര്ശത്തിനേം 

(ഉത്തയഴ് തീമതി മുതല്) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസാമകത്താടെ 

സ്ഥാഩിക്കണടഭല്ല് 09.10.2021 ടറ 162/2019/GEDN നമ്പര്  പ്രോയം ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ 

ഴകുപ് ഉത്തയഴിരക്കിമിരുന്നു. ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഇതു പൂര്ത്തിമാക്കാ   

ഩറമിെത്തും േളിഞ്ഞിട്ടിടല്ലല്ല് ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിയിന്നിന്നു. ഈ 

ഷാസെയയത്തില്  രു ഴര്ശം കൂെി ഇതിനാമി ോറാഴധി നീട്ടി നല്േണടഭല്ല് ടഩാതു 

ഴിദയാബയാഷ ഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിചൄ. ഇതികേല്  ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  

തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 

നെഩെി:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
 

2.3 (3) ഖണ്ഡിേ 3.4 

 ഩറ കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ഐ.എ.വഴ ഩധതിതിക്കാമി റബിചൃ ഴിസിതം 

ടെറഴളിക്കാടത ഫാക്കിയണ്ട്. കേന്ദ്ര ഴിസിതം, ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം 

എല്ലിഴമാണ് ഇങ്ങടനയള്ളത്. ഇതിടെ ഩറിവയം കൂെി കെര്ത്ത് ഩറമിെത്തും നല്ല 

രു തുേയണ്ട്. ഇത് ഒകയാ കലാക്കിലം എത്രയടണ്ടല്ല് േണക്കാക്കാ   ഗ്രാഭഴിേഷന 

േമ്മീശണടര ചുഭതറടപടത്തി. ഈ തുേ PMAY ഩധതിതിക്ക് ഉഩകമാഗിക്കാ   
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നിര്കേവിന്നിന്നു. ഈ തുേ ഫാങ്കില്  നിന്നു ഩി ഴറിചൃ് ഇതിനാമി ഈ ഴര്ശം തടല്ല 

ഉഩകമാഗിക്കണടഭല്ല് നിര്കേവിന്നിന്നു. ഇത് ഷംഫച്ചിചൃ തുെര്നെഩെി.  

നെഩെി:- ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
 

2.3 (4) ഖണ്ഡിേ 3.6 

 2013-14 മുതല്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ് കനയിട്ട് നെപിറാക്കി ഴരുല്ല 

കഗാത്രഷായഥി ഩധതിതിക്ക് 2020-21 മുതല്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നി കൂെി കപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടക്കാ   അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഇകപാ്  ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴകുപ് ഇതിനാമി തുേ 

നല്കുല്ലില്ല എല്ല് തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി ചൂണ്ടി ോണിചൃിട്ടുണ്ട്.  

 ടോഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്ത്തനല്ലൃഭാമി ഫച്ചടപട്ട് നിറഴില്  ഴിേഷന 

പണ്ട്, തനത് പണ്ട് ഇനത്തില്  ബീഭഭാമ തുേ ടെറഴളിചൃിട്ടുള്ളതിനാല്  കഗാത്രഷായഥി 

ഩധതിതി നെത്തിപിനാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നി ഭതിമാമ തുേ േടണ്ടത്താ   

ബുധതിിമുട്ടു ഴരുന്നു. ഇതു കമാഗം െര്ചൃ ടെു. ച. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പും ഇതിനാമി 

കുരചൄ ഴിസിതം ഭാറ്റി ഴയ്ക്കാടഭല്ല് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി കമാഗത്തില്  

അരിമിചൄ. ഇതനുഷയിചൃ് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്  ഷൃീേയിചൃ 

തുെര്നെഩെി. 

നെഩെി:- ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  
 

 

2.3 (5) ഖണ്ഡിേ 3.7  

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഒപീഷ് ആഴവയത്തിനു ഴാസനം ഴാങ്ങുല്ലതിന് 
താടള ഩരയല്ല നിഫച്ചന ഩാറിക്കണടഭല്ല് നിര്കേവിന്നിന്നു. 

1) ഴാസനം ഴാങ്ങുല്ലതിന് തനതുപണ്ട് ഭാത്രകഭ ഉഩകമാഗിക്കാല്ലൃ. ഇതിനാമി 
ഴകുപ് കഭധാഴിേളുടെ അനുഭതികമാടെ ഴാസനം ഴാങ്ങാല്ലൃല്ലതാണ്. 

2) ഴിേഷനപണ്ടുഩകമാഗിചൃ് ഒപീഷ് ആഴവയത്തിനു ഴാസനം ഴാങ്ങാല്ലൃല്ലതല്ല. 
അഥഴാ ഴിേഷന പണ്ടുഩകമാഗിചൄ ഴാസനം ഴാങ്ങാ   ഉകേവിന്നിന്നുടഴങ്കില്  
ധനഴകുപിടെ അനുഭതി ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതു ഷംഫച്ചിചൃ ഉത്തയഴ് 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2.3 (6) ഖണ്ഡിേ 3.8  

ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഴകുപിടെ ധനഷസാമകത്താടെ നിര്മ്മിന്നില്ല അങ്കണഴാെി 

ടേട്ടിെങ്ങ്  PWD ടേട്ടിെ ഴിബാഗം മുകഖനമാമിരുന്നു മു ോറങ്ങലില്  നിര്മ്മിന്നില്ലത്. 

ഇതിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അഴരുടെ ഴിസിതം PWD ക്ക് ഡികപാഷിറ്റ് 

ടെയ്തിരുന്നു. അങ്കണഴാെിേ്  LSGD എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗടത്ത ടോണ്ടു തടല്ല 

നിര്മ്മിക്കണടഭല്ല് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. ഇതിടെ 

അെിസ്ഥാനത്തില്  അങ്കണഴാെി ടേട്ടിെത്തിടെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ PWD ടേട്ടിെ 

ഴിബാഗത്തില്  നിന്നു ഭാറ്റി  LSGD എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗത്തിന് 27.03.2021 ടറ 

ICDS/A7/1915/2020-ാാാം നമ്പര്  ഉത്തയല്ലൃ പ്രോയം ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഴകുപ്പു 
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ഡമരക്ടര്  നിര്കേവം നല്േിമിട്ടുണ്ട്. PWDക്ക് ഇതിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  

ഡികപാഷിറ്റ് ടെയ്ത തുേ തിയിടേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്ോ   ധനഴകുപ് 

ഉത്തയഴാമിട്ടുടണ്ടല്ല് 10.02.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഴനിതാവിശു 

ഴിേഷന ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിരുന്നു. ഈ ഷാസെയയത്തില്  ഇപ്രോയം PWD ടേട്ടിെ 

ഴിബാഗം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് തിയിടേ നല്കുല്ല ഴിസിതം 

േണ്കഷാലികഡറ്റഡ് അക്കയണ്ടികറക്ക് തിയിടേ അെ്ല്ലതിനു ഩേയം നിര്േി  

അങ്കണഴാെി ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനു തടല്ല ഉഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്. ഇതു 

ഷംഫച്ചിചൃ ഉത്തയഴ്.   

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ/ ഡി.ഫി) ഴകുപ് 
2)ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഡമരക്ടര്  

 

2.3 (7) ഖണ്ഡിേ 3.9  

 പ്രകതയേഘെേഩധതിതി (SCSP) ഩധതിതി നിര്വസണത്തിടറ തെങ്ങങ്ങ്  

റഘൂേയിന്നില്ലതിനാമി രോതുതാമി രൂഩീേയിചൃ 28 നഗയഷബേലില്  SCDO ഭാരുടെ 

തസ്തിേ സൃ ിന്നില്ലതുഴടയ ഷഭീഩത്തുള്ള ഫച്ചടപട്ട കലാക്കിടറ (കനയടത്ത 

ൊര്ജ്ജണ്ടാമിരുല്ല) ഩട്ടിേഴിേഷന ഒപീഷര്ഭാര്  (SCDO) നിര്വസണ 

ഉകദയാഗസ്ഥയാമി തുെകയണ്ടതാടണല്ല് 29.11.2017 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 

തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  12.12.2017 ടറ DA1/983/2017/തഷൃബഴ ഷര്ന്നിറര്  

പ്രോയം നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ഇകതാടൊപം ഏടതങ്കിലം നഗയഷബേലില്  SCDO ഭാര്  

ഇടല്ലങ്കില്  അഴികെയം ഷഭീഩത്തുള്ള കലാക്കിടറ SCDO ഭാര്  എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി 

കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണം നെകത്തണ്ടതാണ് എന്നു നിര്കേവിക്കന്നു. ഇതില്  

SCDOഭാര്  ഴീഴ്ച ഴരുത്താ   ഩാെില്ല. അനുകമാജയഭാമതും നിര്വസണം ഭറ്റുകദയാഗസ്ഥടയ 

ഏല്പിചൃിട്ടില്ലാത്തതുഭാമ കപ്രാജക്ടുേ്  ഭാത്രകഭ SCDO ഭാടയ ഏല്പിക്കാല്ലൃ എന്നു 

നിര്കേവിന്നിന്നു. ഒകയാ നഗയഷബേലിലം ഇങ്ങടന നിര്വസണം നെകത്തണ്ട SCDO 

ഭാടയ നിശ്ചമിചൃ് ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷനഴകുപ് ഡമരക്ടര്  പ്രകതയേഭാമ നിര്കേവം 

നല്േണം. ഇതു ഷംഫച്ചിചൃ് ഷൃീേയിചൃ നെഩെി. 

നെഩെി:- ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടര്  
2.3 (8) ഖണ്ഡിേ 3.10  

 ഩതിനഞ്ചാം ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാെ് ഉഩകമാഗിചൄള്ള പ്രഴര്ത്തിേളുടെ 

ജികമാൊഗിംഗ് നെത്തുല്ലതിനും ഇ-ഗ്രാം ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടറില്  ഫില്ലുേ്  തയ്യാരാക്കാ   

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേകലയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേകലയം ഷസാമിന്നില്ലതിനും ഒകയാ 

കലാന്നിഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേലിലം രു കപ്രാജക്ട് അഷിേെിടന 

നിമഭിക്കാല്ലൃല്ലതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ഇപ്രോയം കപ്രാജക്ടു അഷിേെിടന 

നിമഭിന്നില്ലതിന് അനുഭതി നല്േിടോണ്ടു ഇരങ്ങിമ 24.09.2021ടറ 1846/2021/ 
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LSGD-ാാാം നമ്പര്  ഉത്തയഴിടറ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. ഇത് 

ഷംഫച്ചിചൃ ഉത്തയഴ്.  

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ് 
2.3 (9) ഖണ്ഡിേ 3.12  

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  ജറജീഴ   ഭിശ   നെപാന്നിന്നുണ്ട്. ഇകതാടൊപം ഭറ്റു 

കുെിടഴള്ള ഩധതിതിേ്, കുെിടഴള്ളല്ലൃഭാമി ഫച്ചടപട്ട അറ്റകുറ്റപണിേ് , KWA, GWD 

മുകഖന നെപാന്നില്ല പ്രഴര്ത്തിേ്  എല്ലിഴയം നെപാക്കാല്ലൃല്ലതാണ്. എല്ലാല്  

ജറജീഴ   ഩധതിതിക്കാമി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഴേമിരുകത്തണ്ട 15% ഴിസിതം 

ഴേമി രുത്തണം. ഇത് ഷംഫച്ചിചൃ ഉത്തയഴ്. 

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

2.3 (10) ഖണ്ഡിേ 4.19  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.09.2021 ടറ P3/DPK/2021—ാാാം നമ്പര്  
േത്ത് (SRG  572/21) 

 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് എേികഭറ്റ് 
തയ്യാരാന്നിേ, പ്രഴര്ത്തിേളുടെ കഭല്കനാട്ടം ഴസിന്നിേ, ടെണ്ടര്  കയഖേ്  
തയ്യാരാന്നിേ, ഫില്  തയ്യാരാന്നിേ എല്ലിഴയ്ക്കാമി PWD, KSEB എല്ലിഴിെങ്ങലില്  
നിന്നും ഴിയഭിചൃ കമാഗയയാമ എഞ്ചിനീമര്ഭാരുടെ ഩാനല്  തയ്യാരാക്കണടഭല്ല് 
22.09.2015 ടറ 2878/15/തഷൃബഴ നമ്പരാമി ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിട്ടുണ്ട്. ഈ 
ഩാനറില്  നില്ല് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് യാടല ടതയടഞ്ഞടത്തു മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ കജാറിേ്  ഏല്പിക്കാല്ലൃല്ലതാണ്. പം തകേവഷൃമംബയണ എക്സിേുട്ടീഴ് 
എഞ്ചിനീമര്  േണ്ഴീനരാമി PWD, KSEB എല്ലിഴിെങ്ങലില്  നിന്നും ഴിയഭിചൃ 
ഇറക്ട്രിക്കല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാര്  അംഗങ്ങലാമി രു േമ്മിറ്റിയം രൂഩീേയിക്കാം. 
ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ഷാകങ്കതിോനുഭതി, ഴര്ന്നിേളുടെ ടെേ് ടഭശര്ടഭെ് 
എല്ലിഴ ഈ േമ്മിറ്റി ടെയ്യണം. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഇറകക്ട്രാണിക്സ് 
ഷംഫച്ചഭാമ പ്രഴര്ത്തിേളും ഏടറ്റടകക്കണ്ടിഴരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷാസെയയത്തില്  
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഩാനറിലം േമ്മിറ്റിമിലം PWD ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ഴിബാഗത്തില്  നിന്നു 
ഴിയഭിചൃ എഞ്ചിനീമര്ഭാടയ കൂെി ഉ്ടപടത്തണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്.    

1) രിട്ടമര്  ടെയ്ത PWD ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ഴിബാഗത്തിടറ എഞ്ചിനീമടര 

ഉ്ടപടത്തുല്ല കതാടൊപം ജില്ലമികറാ, ഷഭീഩ ജില്ലമികറാ ഉള്ള ഷര്ക്കാര്  

എഞ്ചിനീമരിംഗ് കോലജിടറ കമാഗയതയള്ള എഞ്ചിനീമടര കൂെി ഈ 

േമ്മിറ്റിമില്  / ഩാനറില്  ഉ്ടപടകത്തണ്ടതാണ് എല്ല് കോഒര്ഡികനശ   

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിചൄ. 

2) 22.09.2015 ടറ 2878/2015/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയടെ 
തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  നാല പ്രാഴവയം ഈ ഉത്തയഴ് കബദഗതി 
ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. (25.11.2018 ടറ 2996/2018/ തഷൃബഴ, 31.12.2018 ടറ 
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3277/2018/തഷൃബഴ, 08.02.2019 ടറ 267/2019/തഷൃബഴ, 23.09.2020 ടറ 
1715/2020/തഷൃബഴ ഉത്തയല്ലൃേ്). ഈ ഉത്തയല്ലൃേ്  എല്ലാം കെര്ത്ത്    
ഷഭഗ്രഭാമ ഉത്തയഴിരക്കാ   തീരുഭാനിചൄ. ഉത്തയഴിടെ േയട തയ്യാരാക്കി 
തഷൃബഴ െീപ് എഞ്ചിനീമറും എഷ്.ആര്.ജിയം ഴകുപിനു നല്േണം.  

3)  േയട തയ്യാരാക്കി ഉെടന നല്കുല്ലതാടണല്ല് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  
അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്.  

4)  
 

നെഩെി:- 1)െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്  
2) േണ്ഴീനര്, എഷ്.ആര്.ജി 

2.3 (11) ഖണ്ഡിേ 4.41  
 

എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.11.21, 06.11.2021 എല്ലീ തീമതിേലിടറ 
േത്തുേളും എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 24.09.2021 ടറ 8(6)-ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG –684/21  - CC  505/2021) 
 

കപ്രാ.നം. 201/22                                                       അെങ്കല്  - 21,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

കഩയ് :- ഷാനിറ്റരി നാപ്േി   നിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റ് 

എരണാകുലം ജില്ലമില്  എെയ്ക്കാട്ടുഴമല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കുടംഫശ്രീ 
ഷംയംബഭാമി രു നാപ്േി   നിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റ് പ്രഴര്ത്തിന്നിന്നുണ്ട്. 2013-14 
ഴര്ശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷസാമകത്താടെമാണ് ഇത് ആയംബിചൃത്. 
നിറഴിടറ ടഭശീ   ോറസയണടപട്ടതിനാല്  ഉല്പല്ലഭാമ നാപ്േിടെ 
ഗുണനിറഴായം കഭാവഭാണ്. റ്ണിറ്റ് ന ത്തിറാണ്. ഈ ടഭശീനു ഩേയം 
ആധുനിേ യീതിമിലള്ള ടഭശീ   ഴാങ്ങി റ്ണിറ്റ് രോനരുജ്ജീഴിപിന്നിഴാ   
ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി 21.00 റക്ഷം രൂഩയടെ കപ്രാജക്ട് ഴചൃിയിന്നിന്നു. രു 
റ്ണിറ്റിനു തടല്ല ഇത്രമധിേം  തുേ ഷബ്ഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം 
നല്ോല്ലൃല്ലതല്ല എല്ലതിനാല്  പ്രകതയോനുഭതി നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്. 

 2013-14 ല്  ആയംബിചൃ ഈ റ്ണിറ്റിടെ ഇതുഴടയയള്ള പ്രഴര്ത്തനം, 
ഇതുഴടയയള്ള ഴരുഭാനം, ടെറഴ് എല്ലിഴ ഷംഫച്ചിചൃ് ഴിവദാംവം കുടംഫശ്രീ 
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നല്േണം. പം ഈ റ്ണിറ്റ് 
രോനരുജ്ജീഴിപിചൃ് റാബേയഭാമി പ്രഴര്ത്തിപിക്കാ   േളിയകഭാ, േളിയടഭങ്കില്  
ടെകയ്യണ്ട പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  എടന്താടക്ക എല്ല് രികപാര്ട്ടില്  ഉണ്ടാേണം. 

നെഩെി:- എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടംഫശ്രീ 

 
  
 
 



12 
 

2.4 – 18.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിന് തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്  
 
2.4 (1) ഖണ്ഡിേ 2.1  
 
എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി യടെ ഩധതിതി ടെറഴ് കുരഴാണ് എല്ല് കമാഗം 
ഴിറമിരുത്തി. ഴകുപ്പു കഭധാഴിേ്  ഇതു പ്രകതയേഭാമി അഴകറാേനം ടെയ്യണം. 
നഗയഷബേലില്  റ്റി.എഷ്.ഩി ടെറഴ് ഴലടയ കുരഴാണ്. നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
ഇതു പ്രകതയേഭാമി ഩയികവാധിക്കണം. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടറുടെ കൂെി 
ഷാല്ലിധതിയത്തില്  ഩട്ടിേഴര്ഗ  ഉഩഩധതിതി പ്രോയമുള്ള കപ്രാജക്ടുേ്  പ്രകതയേഭാമി 
അഴകറാേനം ടെയ്യണം. ഇതു ഷംഫച്ചിചൃ് രികപാര്ട്ട് അടത്ത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 

നെഩെി:- നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷനഴകുപ് ഡമരക്ടര്  

2.4 (2) ഖണ്ഡിേ 2.2  
 

കേന്ദ്രധനോയയേമ്മീശ   വെഡ് പണ്ട് ഉഩകമാഗിചൃ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  
കുെിടഴള്ള കപ്രാജക്ടുേ്  ഏടറ്റടന്നിന്നുണ്ട്. ഇതില്  െിറത് ഗ്രയണ്ട് ഴാട്ടര്  
ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ് മുകഖനമാണ് നെപാന്നില്ലത്. ധനോയയേമ്മീശ   ഗ്രാെ് ഇ-ഗ്രാം 
ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടല്  ഴളിമാണ് ടെറഴളിന്നില്ലത്. ഈ കഩാര്ട്ടറില്  നില്ല് ഫാങ്ക് 
അക്കയണ്ടികറക്ക് ഭാത്രകഭ തുേ വേഭാരാ   േളിയ. ഗ്രയണ്ട് ഴാട്ടര്  
ഡിപാര്ട്ട്ടഭെിടെ ഇെഩാടേ്  ട്ടൃശരി അക്കയണ്ടിലൂടെ ഭാത്രഭാണ്. എല്ലാല്  ഇ-
ഗ്രാം ഷൃയാജ് കഩാര്ട്ടറില്  നില്ല് ട്ടൃശരി അക്കയണ്ടികറക്ക് തുേ വേഭാരാ   
േളിമില്ല. ഈ ഷാസെയയത്തില്  എല്ലാ ജില്ലേലിലം ഗ്രയണ്ട് ഴാട്ടര്  ജില്ലാ 
ഒപീഷറുടെ കഩയില്  .കദവഷാല്കൃത ഫാങ്കില്  അക്കയണ്ട് തുെങ്ങാ   അനുഭതി 
നല്ോ   തീരുഭാനിചൄ. ഇതിനു കഴണ്ട നെഩെി ഗ്രയണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ് 
ഡമരക്ടറും GWD ജില്ലാ ഒപീഷര്ഭാരും ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്. ഇതു ഷംഫച്ചിചൃ 
ഉത്തയഴ്   

നെഩെി:-  ഡമറ്േെര്, ഗ്രയണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപാര്ട്ട്ടഭെ് 
 
2.4 (3) ഖണ്ഡിേ 2.3  

 
കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്തുേലെക്കം െിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ ഩട്ടിേജാതി 
ഴിേഷന ഒപീഷര്  കഗ്രഡ് II ഴിബാഗത്തില്ടപടല്ലഴയാണ്. ഇഴര്ക്ക് ഡി.ഡി. 
കോഡ് ഇല്ല എല്ല് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. നിര്ഴസണ 
ഉകദയാഗസ്ഥ   ഗഷറ്റഡ് ഒപീഷര്  അടല്ലങ്കില്  തടല്ലയം ഡി.ഡി. കോഡ് 
അനുഴദിചൃ് നിര്ഴസണം നെത്തുല്ല യീതിമാണ് ജനേീമാസൂത്രണത്തില്  തുെക്കം 
മുതല്  ഷൃീേയിചൄ ഴരുല്ലത്. ഇങ്ങടന ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്ഭാര്  അെക്കം 
ഡി.ഡി. കോഡില്ലാത്ത എത്ര നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥരുടണ്ടല്ല് റി് 
തയ്യാരാക്കി ധനഴകുപിനു നല്ോ   ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് 
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ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്  എല്ലീ 
ഴകുപ്പുകഭധാഴിേടല ചുഭതറടപടത്തി. ഇത്തയം ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  ഡി.ഡി. കോഡ് 
അനുഴദിക്കാ   ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ആര്.എ/ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്  
2)ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്  

3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
4) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

5) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   
2.4 (4) ഖണ്ഡിേ 4.12  
ഇയഴികഩരൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.10.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 622/21 – CC/ 
276/21)  
      
 

കപ്രാ.നം. 111/22 
അെങ്കല്  12,51,080/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 1,00,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 2,00,000/- രൂഩ 

ഷി.എപ്.ഷി വറ്റഡ് ഗ്രാെ് – 6,00,000/- രൂഩ 

കേറ്റ് കപാണ്കഷര്ഡ് പണ്ട് – ശുെിതൃഭിശ   ഴിസിതം – 351, 080/ 

രൂഩ ) 
 
 

കഩയ്:- ശുെിതൃകേയലം – ഷമ്പൂര്ണ്ണ ശുെിതൃമംം. 

 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില്  സയിത േര്മ്മകഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  (2,00,000/- 
രൂഩ ശുെിതൃഭിശ   ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൄ നിര്മ്മിചൃ വയൊറമങ്ങലില്  നാപ്േി   
ഇ ഷിനകരറ്ററുേ്  ഴാങ്ങി നല്േല്  (50,000/-രൂഩ), ടോഴിഡ് ട്ടൃീറ്റ്ടഭെ് 
ടഷെറുേലില്  ഇ ഷിനകറ്റര്  (1,00,000/- രൂഩ), പ്ലാേിേ് രീ വഷക്ിംഗ് റ്ണിറ്റ് 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  (1,00,000/- രൂഩ), ഭിനി എം.ഷി.എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണം (8,01,080/- 
രൂഩ) എല്ലിഴമാണ് ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് . 

 ഇതില്  ഭിനി എം.ഷി. എഫുേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ആടേ തുേമില്  
4,50,000/- രൂഩ ധനോയയ േമ്മീശ   ഴിസിതല്ലൃം 3,51,080/- രൂഩ ശുെിതൃഭിശ   
ഴിസിതല്ലൃഭാണ്. ഈ പ്രഴര്ത്തി േൃകട്ടശ   ഴിലിചൃാണ് നെപാക്കിമത്. ഏറ്റല്ലൃം കുരഞ്ഞ 
തുേയ്ക്ക് േൃകട്ടശ   നല്േിമ ഷാജ   എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴര്ക്ക്ഷ്, ഩാെത്തുഩാറം, 
ഴള്ളംകുലം എല്ല സ്ഥാഩനത്തിന് രു റ്ണിറ്റിന് 19,400/- രൂഩ നിയക്കില്  പ്രഴര്ത്തി 
ഏല്പിചൄ. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമ കവശം അഷി.എഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   
പ്രോയം രു റ്ണിറ്റിന് 18,354/- രൂഩ േണക്കാക്കി േയാറുോയന് 2,10,000/- രൂഩ 
നല്േി. ഇനി ഫാക്കി തുേ നല്ോനുണ്ട്. ടെണ്ടര്  നെഩെി ളിഴാക്കി േൃകട്ടശ   ഴിലിചൃ 
നെഩെിക്ക് ഷാധൂേയണം നല്േി ഫാക്കി തുേ കൂെി നല് ോ   അനുഭതി 
നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്.  

 ഇതു ഩയികവാധിചൄ രികപാര്ട്ട് നല്ോ   ശുെിതൃഭിശ   എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര 
ചുഭതറടപടത്തിമിരുന്നു. രികപാര്ട്ട് നല്േിമിട്ടുണ്ട്. 
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രികപാര്ട്ട്  

നെഩെിക്രഭത്തില്  അഩാേതയണ്ട് എങ്കിലം ഩധതിതി നിര്വസണം പൂര്ത്തീേയിചൃിട്ടു 
ള്ളതിനാലം ഩഞ്ചാമത്തിന് ഷാമ്പത്തിേ ന ം ഴരുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാലം 
അഷിേെ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   പ്രോയം കുരചൄ തുേ നല്േിമതിനാലം 
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ നെഩെി ഷാധൂേയിക്കാല്ലൃല്ലതാണ്.     

 

നെഩെി:- എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുെിതൃഭിശ   
 

 
2.4 (5) ഖണ്ഡിേ 4.19  

 
േരുഭല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.09.2021,  30.09.2021, എല്ലീ 
തീമതിേലിടറ  േത്തുേളും േരുഭല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ  24.09.2021-ടറ 
A3-5349/21-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ  09.08.2021-ടറ  
1(15) നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 564/21 - CC/397/21) 

 
കപ്രാ.നം - 99/22                                                 അെങ്കല്  - 5,36,000/- രൂഩ 

(CFC  Tied Grant) 
കഩയ് - ഴിഴിധ ഴാര്ുേലിടറ  കതാെ് ല്ലത്തിമാക്കല്  
 

ഭളക്കാറ ശുെീേയണത്തിടെ ബാഗഭാമി കതാടേലിടറയം നീര്ചൃാലേലിടറയം  
ഭാറിനയം ഭാറ്റി നീടയാഴുക്ക്  സുഗഭഭാന്നില്ലതിനാമി  ടെണ്ടര്/ േൃകട്ടശ   ഇല്ലാടത  
JCB, Hitachi, Floating JCB തുെങ്ങിമഴ ഴാെേയ്ക്ക് എടത്ത്  പ്രല്ലത്തി നെപാക്കി. 
ഇറക്ഷ   ടഩരുഭാറ്റചൃട്ടം നിറനില്ലതിനാറാണ് ടെണ്ടര്/േൃകട്ടശ   ടെയ്യാ   
േളിമാത്തത് എല്ല് അരിമിചൄടോണ്ട് ടെയ്ത പ്രല്ലത്തിക്ക് ഷാധൂേയണം 
നല്േണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. അഷിേെ് എഞ്ചിനീമര്  ഴാറുകഴശ   
നെത്തിമ പ്രോയം ടെയ്ത പ്രല്ലത്തിയടെ ഫില്  തുേ  5,00,248 രൂഩമാണ്.  
 ടെണ്ടര്  കൂൊടത  പ്രല്ലത്തി ടെയ്തത് ഴീഴ്ചമാണ് എന്നു കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 
ഇത് ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് െീപ് 
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടത്തി. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩില്ലീെ് 
ഩയിഗണിന്നില്ലതാണ് 
 

 

നെഩെി:- െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് 
2.4 (6) ഖണ്ഡിേ 4.38  
 

ടഴള്ളിമാഭറ്റം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഇടക്കി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ  26.10.2021 -ടറ േത്തും  ടഴള്ളിമാഭറ്റം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ  24.09.2021-ടറ  2(1) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  
(SRG 651/21  - CC 422 /2021)  

 

കപ്രാ.നം. 153/21                                                       അെങ്കല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
(ധനോയയ േമ്മീശ    (Basic Grant) 
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കഩയ് :- ആനൃല്  ടഭമിെന ഷ് കോണ്ട്ടൃാക്ട് LED   ഭിനി ഭാേ്  

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് നെത്താ   അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിേലില്  നില്ല്  
അകഩക്ഷ ക്ഷണിചൃ് യവണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക്കല്ഷ് ഇ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ് എല്ല 
സ്ഥാഩനല്ലൃഭാമി ടഷക്രട്ടരി േയാരികറര്ടപട്ടു. പം ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  
അംഗീേയിചൃ  കപ്രാജക്ടിടെ അെങ്കല്  ഴര്ധതിിപിക്കാ   നെഩെിടമടത്തു.  ഇതിനു 
കവശഭാണ് ടഴറ്റിംഗിന് അമചൃത്. ടെണ്ടര്  നെത്താടത പ്രഴര്ത്തി ഏല്പിക്കാല്ലൃ 
ല്ലതല്ല എല്ല ോയണത്താല്  ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്  അനുഭതി നിയഷിചൄ. എല്ലാല്  
ഏജ ഷി പ്രല്ലത്തി നെപിറാക്കി. അെങ്കല്  തുേ ഴര്ധതിിപിക്കാ   സുകറഖ കഷാഫ്ട് 
ടഴമരില്  നെഩെിടമടത്തതിനാല്  കപ്രാജക്ട് ഷാകങ്കതിേഭാമി ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിചൃ ോറ്റഷിറല്ല. ഈ ഷാസെയയത്തില്  
പില്ഒഴരാക്കാ   േളിമില്ല. അതിനാല്  ഫില്  തുേ  നല്ോനാമി ഈ ഴര്ശം 
രോതിമ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  

 04.07.2019-ടറ 77/2019/പി   ഉത്തയല്ലൃ പ്രോയം  റ്വണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക്കല്  
ഇ ഡസ്ട്രീീഷ് ഇറക്ട്രിക്കല്  പ്രല്ലത്തിേളുടെ PMC ഭാത്രഭാണ്. അതിനാല്  ഈ 
ഏജ ഷിടമ ഭിനിഭാേ് ടഭമിെന ഷ് കനയിട്ട് ഏല്പിചൃ നെഩെിമില്  ഴീഴ്ചയണ്ട് 
എല്ല് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഇത് ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് െീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട് നല്േണം. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩില്ലീെ് 
ഩയിഗണിന്നിം. 

നെഩെി:- െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്  
2.4 (7) ഖണ്ഡിേ 4.43  
 

ഩാണഴള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   

ആറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.10.2021-ടറ േത്തും ഩാണാഴള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാ 
മത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ  20.10.2021-ടറ B - 123/21-ാാാം  േത്തും ഩാണാഴള്ളി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ   11.10.2021 തീമതിമിടറ  1(16)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 660/21  - CC  471 /2021)  

 

കപ്രാ.നം. 85/22                                                       അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് :- ടക്കത്തര - ോയലിപണി ബാഗത്ത് ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാക്കല്  

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപട്ട കുഭായി അനായിസ പ്രകഭാദിടെ  ഴീെിന് ചുറ്റുമുള്ള 
ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാന്നില്ലതിന് ഴീെിനു ചുറ്റും ഷംയക്ഷണ ബിത്തി ഩണിമാ   കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നിന്നു. ഴീെിനു ചുറ്റുമുള്ള ടഴള്ളടക്കട്ട് ളിഴാന്നില്ലതിന് ഷംയക്ഷണ 
ബിത്തി ഩണിത് ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തണടഭല്ല് ഫഹു. മുഖയഭന്ത്രിക്ക് ഇഴര്  അകഩക്ഷ 
നല്േിമിട്ടുണ്ട് എല്ല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. വേഴവാഴോവ 
ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് പ്രോയം ഴീെ് ഇയിന്നില്ല സ്ഥറം നിറം ആണ്. ഈ കപ്രാജക്ട് 
നെപാക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്. 
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 ഇതു ഩയികവാധിചൃ ് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ ് െീപ ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട ്
നല്േണം. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩില്ലീെ് ഩയിഗണിന്നിം. 

 

നെഩെി:- െീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് 
 

 

2.4 (8) ഖണ്ഡിേ 4.44  
 

 ടോടഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 24.09.2021 ടറ DP4/7417/2021/CRD നമ്പര്  േത്തും 
ടോടഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 23.06.2021 ടറ C/991/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും   (SRG 762/21 ,  - LSGD / DD2/ 284/ 2021/ LSGD).  

 

 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ബയണകൂെത്തികെയം ഴിഴിധ ഴകുപ്പുേളുകെയം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയം ഩങ്കാലിത്തകത്താടെ ബില്ലകവശി വാക്തീേയണ ഩധതിതിമാമ 

എകനലിംഗ് കോളികക്കാെിടെ ബാഗഭാമി ടോടഴള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 

േീളിലള്ള കോെകഞ്ചയി ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  േമ്മൂണിറ്റി കഫസ്ഡ് 

ഡിഷഫിറിറ്റി ഭാകനജ്ടഭെ് ടഷെരിടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമിട്ടുണ്ട്. 

ബില്ലകവശിക്കാരുടെ വഴേറയങ്ങടല കനയടത്ത േടണ്ടത്തി അഴര്ക്കാഴവയഭാമ 

െിേിത്സയം രോനയധിഴാഷ കഷഴനങ്ങളും നല്കുേ എല്ലതാണ് ഈ ടഷെര്  ടോണ്ട് 

ഉകേവിന്നില്ലത്. ഇതിനാമി ഈ ടഷെരില്  ക്ീനിക്കല്  വഷകക്കാലജിേ് 

േണ്ഷ്ട്ടെ്, രിസാഫിറികറ്റശ   ടഷകക്കാലജിേ്, പീചൃ് റാംകഗൃജ് േണ്ഷ്ട്ടെ്, 

ഩാകത്താലജിേ്, പിഷികമാ ടതരാപിേ്, ടപശയല്  എഡൂകക്കറ്റര്  എല്ലീ ഴിബാഗം 

ആ്ക്കാടയ നിമഭിക്കണം. ഇതിനാമി രു ഴര്ശം 16.00 റക്ഷം രൂഩ കഴണം. മുേലില്  

ഩരഞ്ഞ ഴിദഗ്ദ്ധടയ നിമഭിക്കാ   ഴിേഷന പണ്ടുഩകമാഗിചൃ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   

അനുഭതി നല്േണ ടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്. 

 ഇതു ഷംഫച്ചിചൃ് ജില്ലാ േലക്ടര്  നല്േിമ ഭാര്ഗ നിര്കേവപ്രോയം ഴിദഗ്ദ്ധടയ 

നിമഭിന്നില്ലത് താടള ഩരയം പ്രോയഭാണ്. 
 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഩദഴി പ്രതിഭാഷ 
കസാണകരരിമം 

കഩാ്േളുടെ 
എണ്ണം 

1 ക്ീനിക്കല്  വഷകക്കാലജിേ് Rs.33,000/- 1 

2 രിസാഫിറികറ്റശ   വഷകക്കാലജിേ് Rs.30,000/- 1 

3 പീചൃ് ടതരാപിേ് Rs.26,400/- 1 

4 പിഷികമാ ടതരാപിേ് Rs.26,400/- 1 

5 ടപശയല്  എഡുകക്കറ്റര്  Rs.17,250/- 1 
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ഇത് ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ് ഡമരക്ടര്, ടസല്ത്ത്  ഡമരക്ടര്  എല്ലിഴര്   
ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നല്േണം. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩില്ലീട 
ഩയിഗണിക്കാ   തീരുഭാനിചൄ.    

 
 
 
 
 

നെഩെി:- 1) ഡമരക്ടര് , ആകയാഗയഴകുപ് 
2)ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്  

2.4 (9) ഖണ്ഡിേ 4.50  
ഭങ്കെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഫഹു. ഭങ്കെ എം.എല്.എ.യടെ  15.11.2021-ടറ േത്തും  ഭങ്കെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ 

ഷഭിതിയടെ  22.10.2021-ടറ 4(2)-ാാാം  നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG –772/21  - LSGD 

DD2/367/2021/LSGD) 
 

ഭങ്കെ ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  യാത്രിോറത്ത് കഡാക്ടറുടെ  കഷഴനം റബയഭല്ല.  
ഇത് താലൂക്ക് ആശുഩത്രിമാമി പ്രഖയാഩിചൃിട്ടുടണ്ടങ്കിലം  ോപ് ഩാകറ്റണ്  രോതുക്കി 
നിശ്ചമിചൃിട്ടില്ല. ോപ് ഩാകറ്റണ്  രോതുക്കി നിശ്ചമിന്നിം ഴടയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  
നിന്നും  യാത്രി ോറകത്തയ്ക്ക് രു കഡാക്ടര്, രു പാര്ഭഷിേ്, രു കസാപിറ്റല്  
അറ്റ ഡെ്  എല്ലിഴടയ നിമഭിക്കാ   അനുഭതി നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്. 

 താലൂക്ക് ആശുഩത്രിമാമി ഉമര്ത്തുല്ലത് ഷംഫച്ചിചൃ് നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  
എന്താമി എല്ല് ഩയികവാധിചൃ് ആകയാഗയ ഴകുപ് ഡമരക്ടര്  രികപാര്ട്ട് നല്േണം. 
(അതുഴടയ യാത്രിോറകത്തക്ക് താല്ക്കാറിേ നിമഭനം നെത്തുല്ലതിന് അനുഭതി 
നല്േിമിട്ടുണ്ട്) 

നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ആകയാഗയഴകുപ്  
2.4 (10) ഖണ്ഡിേ 4.65  
 

നഴനിര്മ്മിതി കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ടഷാവഷറ്റി 

നഴനിര്മ്മിതി ഭ്ട്ടി എഞ്ചിനീമരിംഗ് കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് ഷസേയണ ഷംഘം 
പ്രഷിഡെിടെ 18.11.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 790/21) 

 

 ഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിേളുടെ ടെണ്ടരില്  ഩടങ്കടന്നില്ല കറഫര്  കോണ്ട്ടൃാക്റ്റ് സൊ് 
ഷസേയണഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃോയയ കോണ്ട്ടൃാക്ടര്ഭാര്  േൃാട്ട് ടെയ്യുല്ല ഏറ്റല്ലൃം 
കുരഞ്ഞ നിയക്കികനക്കാ്  10 വതഭാനം ഴടയ അധിേനിയക്കില്  േൃാട്ട് ടെയ്താലം 
പ്രഴര്ത്തി ഈ ടഷാവഷറ്റിക്ക് നല്ോടഭല്ല് ഉത്തയല്ലൃണ്ട്. ഇതിനാമി 
ടഷാവഷറ്റിേ്ക്ക് മു ഗണന റബിക്കാനാമി നിര്േിഷ്ഠ സൊസ ടഷാവഷറ്റി ടതാട്ടു മു രോള്ള 
ഴര്ശം താടള ഩരയം പ്രോയം നിശ്ചിത തുേ്ള്ള പ്രഴര്ത്തി  പൂര്ത്തിമാക്കണം.

 എ .ക്ാങ്ങ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 500 റക്ഷം രൂഩ

 ഫി. ക്ാങ്ങ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 300 റക്ഷം രൂഩ

 ഷി. ക്ാങ്ങ് കറഫര്  ഷസേയണ ഷംഘം – 100 റക്ഷം രൂഩ  


 ടോഴിഡ് ഭസാഭായി ോയണം ഈ നിയക്കിലള്ള പ്രഴര്ത്തിേ്  ഩറ കറഫര്  
ടഷാവഷറ്റിേ്ന്നിം നെത്താ   േളിഞ്ഞിട്ടില്ല. രോതിമതാമി (2 ഴര്ശത്തിനേം) 
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രൂഩീേയിക്കടപട്ട ടഷാവഷറ്റിേ്ക്ക് ഈ തുേ തിേയ്ക്കാ   ഴറിമ ബുധതിിമുട്ടാണ്. 
അതിനാല്  ഇത്തയം ടഷാവഷറ്റിേ്ക്ക് (2 ഴര്ശത്തിനേം രൂഩീേയിക്കടപട്ട) രു 
ഴര്ശം രു കോെി രൂഩയടെ പ്രഴര്ത്തി എല്ലത് 2 ഴര്ശം ടോണ്ട് ആടേയള്ള 
പ്രഴര്ത്തിേ്  രു കോെി രൂഩ എല്ലാക്കി കബദഗതി ടെയ്യണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്.

 തകേവഷൃമംബയണഴകുപ ് െീപ ് എഞ്ചിനീമര്  ഇതു ഩയികവാധിചൃ ് രികപാര്ട്ട ്
നല്േണം. രികപാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩില്ലീട ഩയിഗണി്ം.  

 

 

 

നെഩെി:-  െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് 
 

 

 
2.4 (11) ഖണ്ഡിേ 4.69  
4.69 CPRCS മുകഖന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  

 

ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ 01.12.2021-ടറ PAN/20909/2018-J1 (DP) നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

841/21 – CC /404/21). 
 

 കുട്ടിേ്ക്ക് നല്കുല്ല റാഩ് കൊപ്പുേ്  Procurement and Rate contract System 
(CPRCS) മുകഖന ഴാങ്ങണടഭല്ലാണ് നിര്കേവം. ഐ.റ്റി.ഭിശ   ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ 
അനുഷയിചൃ് നിശ്ചമിചൃ ടപഷിപികക്കശ   പ്രോയമുള്ള ഭിഡ് ടറഴല്  റാഩ് കൊഩ് 
ആേണം ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് കഴണ്ടി ഴാകങ്ങണ്ടടതന്നും ഴിറ IT ഭിശൻ ഡമരക്ടര്  
ശുഩാര്വ പ്രോയം നിശ്ചമിചൃ (ഉബുണ്ടു അധിഷ്ഠ സൊസിതഭാമ റാഩ് കൊഩിന് 22,895/- രൂഩയം 
ഴികൊഷ് കസാം അധിഷ്ഠ സൊസിതഭാമതിന് 27,722/- രൂഩയം) ഴിറമാേണടഭന്നും 
ഉത്തയഴാമിരുന്നു.റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണക്കാരുഭായള്ള േയാര്  അഴഷാനിചൃതിനാല്  

CPRCS – ല്  റാഩ് കൊഩിടെ നിയക്ക് റബയഭല്ല. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയടെ 

14.09.21 ടറ തീരുഭാന പ്രോയം CPRCS – മുകഖന റാഩ് കൊഩ് റബിക്കാ   രു 
ഭാഷത്തിറധിേം താഭഷമുണ്ടാമാല്  ഐ.റ്റി. ഭിശനില്  ഡികപാേ് ടെയ്ത തുേ തിയിടേ 
ഴാങ്ങി GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.  

 നിറഴില്  CPRCS-ല്  റാഩ് കൊരോേ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കില്  
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  GEM, Tender, E-Tender മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി 
നല്േണടഭല്ലതു ഷംഫച്ചിചൃ്.     

1) ഐ.റ്റി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  മു ഩ് നിശ്ചമിചൄ തല്ല ഭിഡ് ടറഴല്  

ടപഷിപികക്കശ   പ്രോയം രോതിമ ഴിറ നിശ്ചമിചൄ തയാ   ഐ.റ്റി. ഭിശ   

ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടത്തി. അടത്ത് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിന്നി മുമ്പ് ഇതു 

നല്േണം. 

2) ഇങ്ങടന നിശ്ചമിചൄ തരുല്ല ഴിറമില്  ഩയിഭിതടപടത്തി കനയടത്ത നിശ്ചമിചൃ 

ടപഷി പികക്കശ   പ്രോയം GEM കഩാര്ട്ടല്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി 

നല്കുന്നു.    

 
നെഩെി:- ഡമരക്ടര് , ഐ.റ്റി. ഭിശ   
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3. ടഩാതുഴിശമം 
 
 
 

4. പ്രകതയേ ഴിശമം 

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

4.1  കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.11.2021 ടറ േത്തും കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 01.11.2021 ടറ D-1475/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    (SRG 
713 /21 - CC /528/21)) 

 

കപ്രാ.നം: 125/22 അെങ്കല്  - 84,00,000/- 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 13,00,000/- രൂഩ 

IAY ഴിസിതത്തിടറ ഫാക്കി തുേ - 68,50,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 2,50,000/- രൂഩ) 
 
കഩയ് :  വറപ് - റക്ഷം ഴീെ് കോലനിമിടറ ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റ ഴീൊക്കല്  - യണ്ടാം 
ഘട്ടം 

 

കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഭഖറമിടറ ഴിഴിധ പ്രകദവടത്ത റക്ഷം ഴീട 

കോലനിമിടറ ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റ ഴീൊന്നില്ലതിന് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടത്തിട്ടുണ്ട്. 11 

ഇയട്ട ഴീടേലിറാമി ആടേ 21 കുടംഫങ്ങലാണ് താഭഷിന്നില്ലത്. ഇഴടയല്ലാം 

ടഩാതു ഴിബാഗത്തില്ടപടല്ലഴയാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ത്രിതറ 

ഩഞ്ചാമത്തുേ്  IAY ഴിസിതത്തിനു നല്േിമ തുേമില്  ഩറിവമെക്കം 73,75,665/- 

രൂഩ ഫാങ്കില്  (ോനരാ ഫാങ്ക്, ഴലാകഞ്ചയി) ഫാക്കിയണ്ട്. ഈ തുേമില്  നില്ല് 

68,50,000/- രൂഩ കൂെി ഉ്ടപടത്തി ആടേ 84.00 റക്ഷം രൂഩയടെ കപ്രാജക്ടാണ് 

ഇതിനാമി എടത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 21 

കുടംഫങ്ങ്ക്ക് രോതിമ ഴീെ് ഩണിയല്ലതിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
 

 
4.2 രോരക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.10.2021 ടറ േത്തും രോരക്കാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 09.09.21 ടറ  I (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം 
ശ്രീഭതി റീഫകഭാ്, ടഩാന്നൂഷ് ഴില്ല, കതാട്ടപള്ളിയടെ 06.12.21 ടറ േത്തും    (SRG 
607/22 - CC /435/21, SRG 889/21) 

 

കപ്രാ.നം: 163/22 അെങ്കല്  - 4,99,600/- 
(ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - കനാണ്  കരാഡ്) 

കഩയ് :  ഗഴടെെ് ഐ.റ്റി.ഐന്നി ഴാെേ. 
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2008 മുതല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  ഗഴടെെ് ITI  യണ്ടു ഴാെേ ടേട്ടിെങ്ങലിറാമി 

പ്രഴര്ത്തിചൄ ഴരുന്നു. ഴര്ക്ക്കശാപ് ടേട്ടിെത്തിന് 5503/- രൂഩയം ഐ.റ്റി.ഐ 

ടേട്ടിെത്തിന് 10011/- രൂഩയഭാണ് പ്രതിഭാഷ ഴാെേ. ആടേ 15514/- രൂഩ . ഈ നിയക്ക് 

പ്രോയം ഴാെേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 12.05.2019 ഴടയ നല്േി. അതിനു കവശം ഷര്ക്കാര്  

ഉത്തയഴിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  2/2016 മുതല്  പ്രാഫറയത്തില്  ഴാെേ രോതുക്കി. 

ഇതനുഷയിചൃ് ഐ.റ്റി.ഐ ടേട്ടിെത്തിന് 34,375/- രൂഩയം ഴര്ക്ക്  കശാപിന് 12,946/- 

രൂഩയഭാണ് പ്രതിഭാഷ ഴാെേ. ആടേ 47,321/- രൂഩ. 2016 ടപബ്രുഴയി മുതല്  

ഇതനുഷയിചൄള്ള കുെിശ്ശിേ നല്േണടഭല്ല് ടേട്ടിെ ഉെഭ ആഴവയടപട്ടിട്ടുണ്ട്. ആടേ തുേ 

28,90,703/- രൂഩ. ഈ ഴര്ശടത്ത ഴാെേ നല്ോനാണ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ തുേ 

ഴേമിരുത്തിമിയിന്നില്ലത്. ഷര്ക്കാര്  അനുഭതികമാടെ ഇതുഴടയയള്ള ഴാെേ 

നല്േിമത് തനതു പണ്ടില്  നില്ലാണ്. തനതുപണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാല്  കനാണ്  കരാഡ് 

ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
 

4.3 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.11.2021 ടറ  േത്തും ഴാഭനരോയം 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 26.10.2021 ടറ 2 (J) നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം     
(SRG 709 /21 - CC /552/21) 

 

കപ്രാ.നം: 133/22 അെങ്കല്  - 50,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 29,00,000/- രൂഩ 

തനതു പണ്ട് - 21,00,000/- രൂഩ) 
 
കഩയ് :  കോഴിഡ് പ്രതികയാധം - േല്ലര ഷി.എചൃ്.ഷിമില്  CFLTC പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  

 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ േല്ലര ഷി.എചൃ്.ഷികമാെനുഫച്ചിചൃ് CFLTC യടെ 

പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടു പ്രോയം 50.00 റക്ഷം രൂഩകമാലം 

ടെറഴളിചൄ. ഇനിയം തുേ കഴണ്ടി ഴരും. ഇതുഴടയയള്ള ടെറഴിടെ ഫില്ലുേളും 

ഴയചൃറുേളും ജില്ലാ ദുയന്തനിഴായണ അകതാരിറ്റിക്ക് നല്േിടമങ്കിലം CFLTC യടെ 

പ്രഴര്ത്തനത്തികേലള്ള ടെറഴ് രീഇംകഩ് ് ടെു. ച തയാ   േളിമില്ല എല്ലരിമിചൄ. ഈ 

തുേ രിഇംകഩ് ് ടെു. ച റബിന്നില്ലതിന് നെഩെി കഴണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

4.4 ആതിയപള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.11.21  ടറ േത്ത്     (SRG 708 /21 - CC 
/518/21) 

 

കപ്രാ.നം: 101/22 അെങ്കല്  - 4,00,000/- രൂഩ 
(റ്റി.എഷ്.ഩി - 3,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1,00,000/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :  ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് (എഷ്.റ്റി) 
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ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 100 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് 500 റിറ്റരിടെ ഩി.ഴി.ഷി 

ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ടോടന്നില്ലതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഭാര്ഗകയഖമില്  ഩരയം പ്രോയം 25 

വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കപ്രാജക്ടില്  ഉ്ടപടത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഗുണകബാക്താ 

ക്ക്ക്ക്  ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം േടണ്ടത്താ   ബുധതിിമുട്ടുണ്ട്. അതിനാല്  ഇഴര്ക്ക് 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഇല്ലാടത ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
 

 

4.5 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.11.2021 ടറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയടെ 05.11.2021 ടറ J2-4800/- 15-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 
711 /21 - CC /530/21) 
 

കപ്രാ.നം: 1635/21 അെങ്കല്  - 15,85,557/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല് ) 

 
കഩയ് :  ഴിജമകബയി ഩധതിതി 2018-19 

 

എഷ്.എഷ്.എല്.ഷി, പ്ലസ്ടു ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ഩയീക്ഷാ ഩയിവീറനത്തിനാമി ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്ത് 2020-21 ഴര്ശം ഴിജമ കബയി എല്ല കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപടത്തിമിരുന്നു. ഇതില്  

അധതിയാഩേരുടെ ഩയിവീറനത്തിടെ ബാഗഭാമി 6,58,670/- രൂഩയടെ അചൃെി കജാറിേ്  

േൃകട്ടശ   ഴിലിചൄ ടെു. ച. ഇ-ടെണ്ടര്  മുകഖന ടെകയ്യണ്ട പ്രഴര്ത്തിമാണ് ഇത്. 

ടോഴിഡ് ഷാസെയയത്തിറാണ് ഇപ്രോയം ടെയ്തടതല്ലരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇ-ടെണ്ടരിനു 

ഩേയം േൃകട്ടശ   ടെയ്തതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നും പ്രിെ് ടെയ്തതിടെ ഫില്  

തുേമാമ 6,58,670/- രൂഩ പ്രങ്ങിനു നല്ോ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നും 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 
4.6 തീകക്കാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.11.2021 ടറ േത്തും തീകക്കാമി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 16.11.2021 ടറ A1-1055/21 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും.    
 

കപ്രാ.നം: 11/22 അെങ്കല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല് ) 

 
 

കഩയ് :  ഴിഴിധ ടൂരിേ് കഭഖറേലില്  ഷി.ഷി.റ്റി.ഴി േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  

 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ േിളക്ക   കഭഖറമില്  ടൂരി്േ്  ഴന്നു കഩാകുല്ല പ്രകദവങ്ങളുണ്ട്. 

ഇഴിടെ ഭാറിനയം നികക്ഷഩിന്നില്ലഴടയ േടണ്ടത്തുല്ലതിന് ഷി.ഷി.റ്റി.ഴി േയാഭര 

സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
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4.7 കദഴികുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.11.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 714 /21 - CC 
/562/21) 

 

ഩഞ്ചാമത്തിടെ  യിബാഗം പ്രകദവല്ലൃം എകേറ്റ് കഭഖറമിറാണ്. ആടേയള്ള 18 

ഴാര്ുേലില്  15 ഴാര്ുേ്  KDHP േമ്പനിയടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള കതാട്ടങ്ങലിലം 2 

ഴാര്ുേ്  സായിഷണ്  ഭറമാലം റിഭിറ്റഡിടെ കതാട്ടങ്ങലിലഭാണ്. എകേറ്റ് 

കഭഖറമിടറ കരാുേ്  ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിറല്ലാത്തതിനാല്  ഇഴയടെ 

നിര്മ്മാണം, അറ്റകുറ്റപണി എല്ലിഴയ്ക്കാമി ധനോയയ േമ്മീശ   (അെിസ്ഥാന ഗ്രാെ്) 

ഉഩകമാഗിക്കാ   േളിയല്ലില്ല. എകേറ്റ് ഴേ സ്ഥറത്തുള്ള കരാുേളുടെ 

നിര് മ്മാണത്തിനം അറ്റകുറ്റപണിന്നിം ധനോയയ േമ്മീശ   (അെിസ്ഥാന ഗ്രാെ്) 

ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  

 
4.8 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 01.01.2022 ടറ PLG- 50/2021 -22 DPL/DPO/ തിരു 
CC നമ്പര്  േത്ത്   (SRG 2 /22) 

 

 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില്  ഴരുല്ലതും ഴനാതിര്ത്തി  

ഩങ്കിടല്ലതുഭാമ താടളപരയല്ല ഩഞ്ചാമത്തില്   യിഩക്ഷം ജനങ്ങളും ോര്ശിേല്ലത്തി 

ടെു. ച ഉഩജീഴനം നെത്തുല്ലഴയാണ്. ഇഴിടെ ോട്ടുഩല്ലി, േയെി, കുയങ്ങു മുതറാമ 

ഴനയമൃഗങ്ങളുടെ വറയം ഉണ്ട്. അത് ഩയിസയിന്നില്ലതിനാമി ഴാഭനരോയം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തും താടള ഩരയല്ല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 

സ്ഥാഩിന്നില്ലതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഷംയക്തഭാമി ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  

ഉ്ടപടത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഈ തുേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് വേഭാരാനാണ് 

ഉകേവിന്നില്ലത്. ഴിവദാംവം താടള കെര്ന്നിന്നു. 

ക്രഭ 
നം 

തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തി
ടെ കഩയ് 

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് അെങ്കല്  
തുേ 
(ഴിേഷനപ
ണ്ട് -ജനരല് ) 

1 ടനല്ലനാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

22/22 കഷാലാര്  
ടപ ഷിംഗ് 

7,70,000/- 
രൂഩ 

2 ഩാകങ്ങാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

2/22 ഴനയമൃഗങ്ങലില്   
നില്ല് ോര്ശിേ 
ഴിലേടല 
യക്ഷിന്നില്ലതിനാമി 
ഷയയ കഴറി നിര്മ്മിന്നി 
ല്ലതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്  
 

11,70,000/- 
രൂഩ 
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3 ടഩയിങ്ങഭറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

6/22 കഷാലാര്  
ടപ ഷിംഗ് 

4,80,000/- 
രൂഩ 

4 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  

80/22 കൃശിമിെങ്ങടല 
ഴനയമൃഗങ്ങലില്  
നിന്നും ഷംയക്ഷണം 
ടപ ഷിംഗിന് 
ഴിസിതം നല്േല്  

2,00,000/- 
രൂഩ 

  

 എല്ലാല്  കഷാലാര്  കഴറി സ്ഥാഩിന്നില്ലതിനുള്ള അംഗീകൃത നിയക്ക് അനര്ട്ട്  

ഉ്പടെയള്ള രു സ്ഥാഩനത്തിലം റബയഭല്ല. കൂൊടത പ്രസ്തുത പ്രഴര്ത്തിക്ക് 

ഫാധേഭാമ ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് എത്രമാടണല്ല് ഭാര്ഗകയഖമിലം ഇല്ല. അതിനാല്  

ഇതിടെ അംഗീകൃത നിയന്നിം ഷബ്ഷിഡി നിയന്നിം അരിമിചൄ നല്േണടഭല്ലാഴവയ 

ടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

 

4.9 തിരുഴനന്തരോയം നഗയഷബ 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.11.2021, 01.01.2022 എല്ലീ 
തീമതിേലിടറ േത്തുേ്    (SRG 704 /21 - CC /547/21) 
 

1) കപ്രാ.നം:70/21 അെങ്കല്  - 4,34,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല് ) 
കഩയ് :  ആറ്ര്  ഷാഗയം 

 

 ഭത്സയടത്താളിറാലിേ്ക്ക് ടതാളില്  ഷഭമത്തുള്ള പ്രതികൂറ ഷാസെയയങ്ങ്  

ടോണ്ടുണ്ടാോല്ലൃല്ല ക്ഷതങ്ങ്ന്നിള്ള ഩഞ്ചേര്മ്മ/ ഭര്മ്മ ടതരാപി െിേിത്സയം 

ആകയാഗയഩയിഩാറനത്തിനും കഴണ്ടിയള്ള കപ്രാജക്ടാണ്. ഭത്സയടതാളിറാലിേളുടെ 

ടതാളില്  ഷഭമടത്ത ഫാധിക്കാടത കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി 

ടതരാപിേിടന നിമഭിക്കാനുള്ളതാണ് കപ്രാജക്ട്. േളിഞ്ഞഴര്ശം നെപാക്കിമ ഈ 

കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശല്ലൃം തുെയാ   ഉകേവിന്നിന്നു. അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

 

 നഗയഷബാ ഩയിധിമിലള്ള കപാര്്ഷ് കസാേലേലികറയം, ഗഴണ്ടഭെ് 

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലിടറയം കപാര്്ഷില്  ആക്ടീഴാമ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഉണ്ടകുല്ല 

ഩരുന്നിേ്ക്ക്  െിേിത്സ നല്കുല്ലതിനുള്ള ടഭാവഫല്  െിേിത്സാ ഷംഴിധാനഭാമ 

ഷാര്ക്ക്  ടഭാവഫല്  എല്ല കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉണ്ട്. ഇതിനാമി രു 

ടപശയറിേ് ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷടര നിമഭിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

േളിഞ്ഞഴര്ശല്ലൃം നെപാക്കിമ കപ്രാജക്ട് ആണ്. 
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4.10 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.12.2021 ടറ േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 19.11.2021 ടറ 4(18)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 892 /21) 

 

 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം 2019-20 

മുതല്  നല്കുന്നുണ്ട്. ആവൃാഷ് എല്ല കഩയിറില്  രു ഭാഷം 4500/- രൂഩ ഴീതം 

ഫച്ചടപട്ട ആശുഩത്രിക്കാണ് നല്കുല്ലത്. ഈ നിയക്കില്  തടല്ല തുെര്ന്നും  

നെപാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 

 
4.11 ോരുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോരുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാത്തു പ്രഷിഡെിടെ 24.11.2021 ടറ േത്ത്    (SRG 11 /22) 
 

കപ്രാ.നം: 53/22 അെങ്കല്  - 12,00,000/- രൂഩ 

(ടഭമിെ ഷ് ഗ്രാെ് – കനാണ്  കരാഡ്) 
 

കഩയ് :  ഡമാറിഷിഷ് റ്ണിറ്റ് - ഷി.എചൃ്.ഷി മൂലിമാര്  
 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളിലള്ള മൂലിമാര്  ഷി.എചൃ്.ഷി മില്  രു 

ഡമാറിഷിഷ് കേന്ദ്രം ആയംബിന്നില്ലിനുള്ള പ്രഴര്ത്തനം പൂര്ത്തീേയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ 

കേന്ദ്രത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിനാഴവയഭാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 12.00 റക്ഷം രൂഩയം 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള 7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  2.00 റക്ഷം രൂഩയം 

ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഈ തുേ ഷി.എചൃ്.ഷിമിടറ ടഭഡിക്കല്  

ഒപീഷര്ക്ക് വേഭാരി റ്ണിറ്റിടെ പ്രഴര്ത്തനം മുെക്കം കൂൊടത മുകല്ലാട്ടു 

ടോണ്ടുകഩാോ   ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലള്ള 7 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ ടഭഡിക്കല്  

ഒപീഷര്ക്ക് വേഭാരാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 
4.12 ടതങ്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2021 ടറ േത്തും ടതങ്കയ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 24.11. 2021 ടറ 11(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം    
(SRG 5 /22- CC /688/21) 
 

കപ്രാ.നം: 235/22 അെങ്കല്  - 30,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി ടഫയ്ഷിേ് ഗ്രാെ്) 

 
 

കഩയ് :  ഩി.എചൃ്.ഷി ടേട്ടിെത്തിന് ഴിസിതം നല്േല്  

 ടതങ്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് ടേട്ടിെം ഩണിമാ   

ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി ആടേ ടെറഴ് 140.89 റക്ഷം രൂഩമാകും. ഇതിനാമി 110.89 



25 
 

റക്ഷം രൂഩ NHM അനുഴദിചൃിട്ടുണ്ട്. കവശിന്നില്ല തുേമാമ 30.00 റക്ഷം രൂഩ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 

ഈ തുേകൂെി NHM- ന് വേഭാരി പ്രഴര്ത്തി NHM മുകഖന നെപാക്കാ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 
 

4.13 തുരല്ലൄര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.12.2021 ടറ േത്തുേലം (2 എണ്ണം) 
അങ്കഭാറി കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 10.11.2021 ടറ ഫി-66/21-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും അനുഫച്ചകയഖേളും   (SRG 6 /22 - CC /497/21 േത്തും) 
 

കപ്രാ.നം: 168/22 അെങ്കല്  - 8,50,000/- രൂഩ 
(കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം - 8,00,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് - 50,000/-) 
  

കഩയ് :  ആംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  
 

തുരല്ലൄര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് അംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ   

ഉകേവിന്നിന്നു. പ്രധാന ഴിസിതം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികെതാണ്. ആംബുറ ഷ്  

ഴാങ്ങാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 

4.14 രോതുകക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപട്ട കുടംഫങ്ങലിടറ ടഩണ്ഭക്ക്ക്ക് ഴിഴാസ 

ധനഷസാമം നല്കുല്ലതിന് കപ്രാജക്ട് 2021-22 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  

ഉ്ടപടത്തിമിരുന്നു. അഞ്ച് ഗുണകബാക്താക്കടല േടണ്ടത്തുേയം അഴര്ക്ക് ഴിഴാസ 

ഷസാമഭാമി 75,000/- രൂഩ ഴീതം നല്കുേയം ടെു. ച. എല്ലാല്  അഫധതിഴവാല്  

അര്സതമില്ലാത്ത രു കുടംഫത്തിനും ധനഷസാമം നല്േി. ഩില്ലീെ് ഈ തുേ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  തിയിടേ അെചൄ. ഈ തുേ ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്  തടല്ലയള്ള 

അര് സതയള്ള ഭടറ്റാരു ഗുണകബാക്താഴിനു നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  

   
 

4.15 ആയശ് ഭിശ   
കദവീമ ആയശ് ഭിശ   കേറ്റ് ഡമരക്ടറുടെ 03.09.2021 ടറ NAM/ADMIN/1143/2019/ 

SPMSU നമ്പര്  േത്ത്.  (SRG 732 /19 – LSGD – DB2/159/2021 – LSGD) 
 

കേന്ദ്രഷര്ക്കാര്  കദവീമ ആയശ് ഭിശനിലൂടെ 12,500 Ayush Health Welfare 

Centre (HWC) സ്ഥാഩിക്കാ   ഉകേവിന്നിന്നു. കേയലത്തില്  600 (HWC) സ്ഥാഩിക്കാനാണ് 

റക്ഷയഭിട്ടിയിന്നില്ലത്. ആയര്കഴദ, കസാഭികമാ ഡിടപ ഷരിേലാണ് Ayush HWC 

ആമി ഭാറ്റുല്ലത്. ഗര്ണിേലാമ ത്രീകീേളുടെ ആകയാഗയ ഩയിഩാറനം അതുഴളി സുഖ 

പ്രഷഴം, കുട്ടിേളുടെ ആകയാഗയം, ല്ലധതിരുടെ ഩയിഩാറനം (ആകയാഗയമുള്ള ഴാര്ധതിേയം) 
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ഇഴമാണ് പ്രധാന റക്ഷയങ്ങലാമി ചൂണ്ടിോണിചൃിയിന്നില്ലത്. തകേവബയണ  സ്ഥാഩന 

ങ്ങ്  മുകഖനമാണ് ഇത് നെപാക്കാനുകേവിന്നില്ലത്. ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമല്ലൃം ഭനുശയ 

ഴിബഴല്ലൃം കേന്ദ്രഷര്ക്കാര്  നല്കും. ഈ ഩധതിതിമില്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 

ഩങ്കാലിത്തം ഉരപാക്കണടഭല്ല് േത്തിലൂടെ ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.16 The Regional Agro Industrial Development Co-operative of Kerala Ltd. (RAIDCO)  

ടരയ്ക്ോ ടെമര്ഭാടെ 02.06.2021 ടറ CM/01/2021-22 നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 
9/2022- DB4/117/2021-LSGD)  

 

തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ള ടേട്ടിെങ്ങലില്  

കഷാലാര്  ഩാനലേ്  സ്ഥാഩിന്നില്ലതിന് 2.41 കോെി രൂഩയടെ പ്രഴര്ത്തിേ്  KSEB 

19.02.2019 ല്  ടരയ്ക്ോടമ ഏല്പിചൃിരുന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് KSEB ടമ ഏല്പിചൃ 

പ്രഴര്ത്തിമാണ് ഇത്. േയാര്  പ്രോയമുള്ള ോറഩയിധിക്കേം തീര്ക്കാ   േളിമാത്ത 

തിനാല്  മൂന്നുഭാഷടത്ത അധിേഷഭമം ടരയ്ക്ോ കൊദിചൄടഴങ്കിലം KSEB ഷഭമം 

നീട്ടി നല്േിമില്ല. തുെര്ല്ല് KSEB ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്  ടെര്ഭികനറ്റ് ടെു. ച. തുെര്ല്ല്  

ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഗയായെിമാമി േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഷസേയണ ഫാങ്ക് അനുഴദിചൄ തല്ല 

24.16 റക്ഷം രൂഩയടെ ഫാങ്ക് ഗയായെി ഩറിവ ഷസിതം ഈൊന്നില്ലതിന് KSEB 

ഷംസ്ഥാന ഷസേയണ ഫാങ്ക്, േണ്ണൂര്  വാഖകമാെ് ആഴവയടപട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങടന ഩിള 

ഈൊന്നില്ലതില്  നില്ല് ളിഴാക്കണടഭല്ല് RAIDCO തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിന് േത്ത് നല്േി. അനുഭതിക്കാമി ഇത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തകേവഷൃമം 

ബയണ ഴകുപിനു നല്േിമിയിന്നി േമാണ്. RAIDCO ഷാമ്പത്തിേ പ്രതിഷച്ചി കനയിടല്ല 

ഈ ഷഭമത്ത് ഫാങ്ക് ഗയായണ്ടി തുേ ഈൊന്നില്ലത് ളിഴാക്കണടഭല്ലാഴവയ 

ടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

 

4.17 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.12.2021 ടറ േത്തും ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 10.11.2021 ടറ C-39/2021 ടറ േത്തും ഉള്ളെക്കം 
ടെയ്തിയിന്നില്ല KWA എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ കേറ്റ്ടഭന്റം     
 

1) കപ്രാ.നം:187/21 അെങ്കല്  - 13,74,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

കഩയ് :  ടതലിനീര്  ഩട്ടിേജാതി ഴീടേലികറക്ക് കുെിടഴള്ള ഩധതിതി – േെമ്പളിരോരം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

2) കപ്രാ.നം:195/21 അെങ്കല്  - 7,37,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

കഩയ് :  ടതലിനീര്  - ഴിഴിധ ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലില്  കുെിടഴള്ളടഭത്തിക്കല്  
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 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  കപ്രാജക്ടുേലില്  ഩരയല്ല തുേ KWA യടെ  എേികഭറ്റു പ്രോയം 

തയ്യാരാക്കിമതാണ്. ഇത് KWA മില്  ടഡകപാഷിറ്റ് ടെു. ച. എല്ലാല്  എേികഭറ്റ് 

നിയക്കില്  ഭാറ്റം ഴല്ലതിനാല്  അധിേ തുേ അെയ്ക്കാ   KWA ആഴവയടപട്ടിട്ടുണ്ട്. കപ്രാനം. 

187/21 ന് 6,41,000/- രൂഩയം കപ്രാ.നം. 195/21 ന് 4,13000/- രൂഩയം ആണ് അധിേഭാമി 

അെയ്കക്കണ്ടത്. 

 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലില്  KWA യ്ക്ക് ഴിഴിധ പ്രഴര്ത്തിേ്ക്കാമി (10 

പ്രഴര്ത്തിേ് ) KWA – ക്ക് തുേ ടഡകപാഷിറ്റ് ടെയ്തിരുന്നു. ഇഴ പൂര്ത്തീേയിചൄ. ഈ 10 

പ്രല്ലത്തിേലില്  നില്ല് ഭിചൃഭാമി 15,29,994/- രൂഩയണ്ട്. ഫാക്കി ഴല്ല ഈ തുേമില്  

നില്ല് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ തുേ അെയ്ക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.    
 

4.18 റ്റപാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.11.2021 ടറ േത്തും റ്റപാറം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 27.10.2021 ടറ 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം (SRG 

722/21 – CC /524/21) 
 

കപ്രാ.നം: 5/22 അെങ്കല്  - 8,29,880/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് –എഷ്.ഷി.ഩി) 
 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി കോലനിേലില്  ഷാമാഹ്ന ഩഠന കേന്ദ്രം 
 

 ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലിടറ ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ഩഠനനിറഴായം ടഭചൃടപടത്തു 

ല്ലതിനു കഴണ്ടിമാണ് കപ്രാജക്ട്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഩകത്താ അതില്  

കൂടതകറാ ഴിദയാര്ഥിേളുള്ള 32 ഩട്ടിേജാതി കോലിനിേലില്  ഩയിവീറനം റബിചൃ 

െൂട്ടര്ഭാരുടെ ഷസാമകത്താടെ ഩഠനാനുഫച്ച പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്താനാണ് 

റക്ഷയം. രു െൂട്ടര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം 5000/- രൂഩ ഒണകരരിമം നല്കുന്നു. ഇതിനാമി 

ആടേ 7,68,000/- രൂഩ ടെറഴളിന്നിന്നു. 61,880/- രൂഩ േറാ ഷംസ്കായിേ 

ഩയിഩാെിേ്ക്കാമി ഭാറ്റി ഴ്ന്നു. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 
4.19 ഭല്ലപള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.11.2021 ടറ േത്തും ഭല്ലപള്ളി കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 16.11.2021 ടറ B-54 / 2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 

759/21 – CC /582/21) 
 

 ഭല്ലപള്ളി താലൂക്ക് ആശുഩത്രിമില്  നിന്നും രു കഡാക്ടറുകെയം 2 ോപ് 

കനഴ്സുഭാകയയം ഴര്ക്കിംഗ് അകരജ്ടഭെ് ഴയഴസ്ഥമില്  ഭറ്റു ആശുഩത്രിമികറക്ക് ഭാറ്റി 
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നിമഭിചൄ. ഈ ഷാസെയയത്തില്  1 കഡാക്ടര് , 1 കഡറ്റാ എ ട്ടൃി ഒപകരറ്റര് , 2 ക്ീനിംഗ് 

ോപ് എല്ലിഴടയ ദിഴഷ കഴതനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭനം നെത്താനും ഇഴര്ന്നിള്ള 

കഴതനം ഴിേഷന പണ്ട് / തനത് പണ്ടില്  നിന്നും നല്ോനും അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 

4.20 ഇടക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.11.2021 ടറ േത്തും ഇടക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 24.09.2021 ടറ 3(1)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 774/21 – CC 

/581/21) 

 

ഩീരുകഭെ് ഴണ്ടിടപയിമാര്, മൂല്ലാര്, കദഴികുലം തുെങ്ങിമ കഭഖറേലില്  ജനങ്ങ്  
ഉഩകമാഗിന്നില്ല ടഩാതു കരാുേ്  ധായാലം ഉണ്ട്. കതാട്ടം കഭഖറമിടറ ഭിക്ക 
കരാുേളും 6 ഭീറ്റരില്  താടളമാണ്. ഈ കരാുേളുടെ അറ്റകുറ്റപണി ഏടറ്റടത്ത് 
നെത്താ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

   
 

4.21 ഩട്ടണക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2021 ടറ േത്തും ഩട്ടണക്കാെ് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 08.11.2021 ടറ C3 – 123/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും.  

(SRG 796/21 – CC /575/21) 
 

കപ്രാ.നം: 213/22 അെങ്കല്  - 2,00,000/- രൂഩ 

(തനതു പണ്ട് – 1,42,066/- രൂഩ 
ഴിേഷനപണ്ട് - 57934/- രൂഩ) 

 

 

കഩയ് :  ഉദമ കഴാലി ഗ്രയണ്ടിന് വററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  - ഴാര്ഡ് 13 
 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഩതിമൂല്ലാം ഴാര്ഡിടറ ഷൃോയയ ക്ബിനിടെ ഴേ ഉദമ 

കഴാലി ഗ്രയണ്ടിന് വററ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട്. എഴുഩത്തി അഞ്ചു ഴര്ശകത്താലം 

ഩളക്കമുള്ള ഈ ക്ബിനിടറ ഩറരും പ്രവസ്തരും അഴയില്  ഩറര്ന്നിം േലിക്കാടയല്ല 

നിറമില്  ഷര്ക്കാര്  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കജാറിയം റബിചൃിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിേ്ക്ക് ഇഴിടെ 

ഩയിവീറനം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇഴിടെ വററ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   

അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

4.22 ഭായായിന്നിലം ഷയത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2021 ടറ േത്ത് (SRG 798/21 – CC 
/590/21) 
 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴേ  ശ്മവാനത്തില്  ഗയാഷിപമര്  സ്ഥാഩിന്നില്ലതിനാമി  

2013-14 ല്  രു കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടത്തിരുന്നു. ക്രിഭികറ്റാരിമം ടേട്ടിെം, ഗയാഷ് ചൂല 
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പ്രഴര്ത്തിപിക്കാനുള്ള അനുഫച്ച ഉഩേയണങ്ങ്  ഉ്ടപടെ ടെണ്ടര്  നെഩെിമിലൂടെ 

കോേ് കപാര്ഡിടനമാണ് ഏല്പിചൃത്. ആടേ എേികഭറ്റ് തുേ 39,55,000/- രൂഩ 

നിര്മ്മാണ രോകയാഗതിമനുഷയിചൃ് മൂന്നു ഗുക്കലാമി 22,82,000/- രൂഩ കോേ് 

കപാര്ഡിന് നല്േി. ടേട്ടിെംഩണി 90 വതഭാനം പൂര്ത്തീേയിചൄ. ഭറിനീേയണ 

നിമന്ത്രണ കഫാര്ഡിടെ നഴീേയിചൃ ടപഷിപികക്കശ   പ്രോയം എേികഭറ്റു 

രോതുക്കണടഭന്നും രോതുക്കിമ എേികഭറ്റ് 55,80,000/- രൂഩമാടണന്നും കോേ് കപാര്ഡ് 

അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. പില്  ഒഴരാമി ഇകപാ്  ഈ കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപടത്തിമിട്ടില്ല. കോേ് 

കപാര്ഡിനു നല്േിമ തുേ കുരചൃ് രോതുക്കിമ എേികഭറ്റു പ്രോയം ഫാക്കി തുേമാമ 

32,98,000/- രൂഩ കൂെി ഉ്ടപടത്തി കപ്രാജക്ട് പില്  ഒഴരാമി എടക്കാ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. ഇതിനാമി ഷി.എപ്.ഷി വറ്റഡ് ഗ്രാെ് ആണ് ഉ്ടപടത്താ   

ഉകേവിന്നില്ലത്.   

 
4.23 ടെങ്ങന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.11.2021 ടറ േത്തും ടെങ്ങന്നൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 18.11.21 ടറ D-1320/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും കലാന്നി 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 07.09.21 ടറ 2(7)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം  

(SRG 799/21 – CC /596/21) 
 

കപ്രാ.നം: 77/22 അെങ്കല്  - 27,03,329/- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് –കനാണ്  കരാഡ്) 
 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷ് ടേട്ടിെം രോനരുധതിായണ പ്രല്ലത്തിേ്  
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷ് ടേട്ടിെം 59 ഴര്ശടത്ത ഩളക്കമുള്ളതാടണന്നും 

ജീര്ണ്ണാഴസ്ഥമിലള്ളതാടണന്നും അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേട്ടിെം ടഩാലിചൄ ഭാറ്റി രോതിമ 

ടേട്ടിെം നിര്മ്മിന്നില്ലതിന് കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാന്റഩകമാഗിചൃ് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ടേട്ടിെം രോനരുധതിായണം എല്ലാണ് കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് എങ്കിലം 

രോതിമ ടേട്ടിെഭാണ് നിര്മ്മിക്കാനുകേവിന്നില്ലത്. ഇതിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടി 

യിന്നിന്നു.  
 

4.24 താഭയകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.12.2021 ടറ േത്തും താഭയകശ്ശയി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയടെ 08.11.2021 ടറ B2 – 9631/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

(SRG 804/21 – CC /542/21) 
 

കപ്രാ.നം: 239/22 അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 
 

കഩയ് :  ഩളമ ോെിടറ കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സില്  ഡിജിറ്റല്  കറണിംഗ് കപഷ് 
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 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩളമ ഫഷ് ോെ് കോംപ്ലക്സില്  ഐ.െി, ഡിജിറ്റല്  
സ്കില്ഷ്, രികഭാര്ട്ട് ഴര്ക്ക് എല്ലീ കഭഖറേലില്  ടതാളിലേലില്  ഏര്ടപട്ടു ഴരുഭാനം 
കനടല്ലതിനാമി യഴജനങ്ങ്ക്ക് ഩശ്ചാത്തറ ഷയേയയം രുന്നില്ലതിനായള്ള കപ്രാജക്ട് 
നെപാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 
4.25 ഭാെപള്ളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.2021 ടറ േത്ത് (SRG 807/21 – CC 
/635/21) 
 

കപ്രാ.നം: 10/22 അെങ്കല്  - 12,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട്- ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :  ഩാെകവഖയങ്ങ്ക്ക് ആക്സില്  ഩമ്പ് 
 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഴാളപള്ളി, ഴാേത്താനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തുേലിടറ ഩാെകവഖയങ്ങലില്  ടഩട്ടി ഩര് ഩേയം ആക്സില്  കലാഩമ്പ് സ്ഥാഩിന്നി 

ല്ലതിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
4.26 െക്കിട്ടപാര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.2021 ടറ േത്തും െക്കിട്ടപാര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയടെ 12.11.2021 ടറ SC1-593/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG 

811/21 – CC /594/21) 
 

കപ്രാ.നം: 12/22 അെങ്കല്  - 11,25,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിഴാസ ധനഷസാമം 
 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ടപട്ട ശ്രീ. ഫാറ , രോലിമാല്  ഭീത്ത   എല്ല ആളുടെ 

ഭേലാമ ശ്രീഭതി. ശീഫ എം.ഴിയടെ ഴിഴാസ ധനഷസാമത്തിന് അകഩക്ഷ 

നല്േിമിരുന്നു. അകഩക്ഷകമാടൊപം നല്േിമ ഴരുഭാന ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റു പ്രോയം 

ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 36,000/- രൂഩമാണ്. എല്ലാല്  ഴിഴാസ ഷഭമത്ത് ശ്രീഭതി ശീഫ 

എം.ഴിക്ക് (ഴധു) ഷര്ക്കാര്  ഷര്വീഷില്  ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്േ ശ   ഒപീഷരാമി കജാറി 

ഉണ്ടാമിരുന്നു. അകഩക്ഷ   അര്ബുധതികയാഗിമാണ് എല്ലതിനാല്  ഴരുഭാന ഩയിധി 

ഩയിഗണിക്കാടത ഇഴര്ക്ക് ഴിഴാസ ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപ 

ട്ടിയിന്നിന്നു.  
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4.27 ടോടഴള്ളി മുനിഷിപാറിറ്റി 

കോളികക്കാട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.2021 ടറ േത്ത് (SRG 812/21 – CC 
/600/2021) 
 

കപ്രാ.നം: 433/21 അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി വറ്റഡ് ഗ്രാെ്) 

 

 

കഩയ് :  ഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
 

 നഗയഷബമില്  ശുെീേയണ – ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്കാമി 

പ്രകതയേം രൂഩ േല്പന ടെയ്ത ഴാസനം ഴാങ്ങുല്ലതിനാമി അനുഭതി ആഴവയടപട്ടി 

യിന്നിന്നു. 
  
 
4.28 ടഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 20.11.2021 ടറ േത്തും 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയടെ 18.12.2021 ല്  കൂെിമ കമാഗത്തിടെ ഭിനിറ്റ്സും 
(ഖണ്ഡിേ 4.32)   
 

കപ്രാ.നം: 74/22 അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി ടഫമിഷിേ് ഗ്രാെ് – 5,00,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 5,00,000/- ) 
 

 

കഩയ് :  ഭാരകഞ്ചയി ഡമാറിഷിഷ് റ്ണിറ്റിടെ ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറ്റിക്ക് ഷര്ക്കാര്  
അനുഭതികമാടെ തുേ വേഭാരല് . 
 

 ഭാരകഞ്ചയി ഩി.എചൃ്.ഷിമില്  ഡമാറിഷിഷിന് ടഷെര്  പ്രഴര്ത്തിന്നിന്നുണ്ട്. 

ഇതിടെ പ്രഴര്ത്തനം ഴിരോറീേയിക്കാ   ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടത്തിട്ടുണ്ട്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ഩയിധിമിടറ 5 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്  5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്  ഇങ്ങടന ഴേമിരുത്തിമിയിന്നില്ല തുേ കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് അധതിയക്ഷനാമ ഭാരകഞ്ചയി രീനല്  ഡമാറിഷിഷ് ടഷെര്   

ഭാകനജ്ടഭെ് േമ്മിറ്റിയടെ അക്കയണ്ടികറക്ക് ഡികപാഷിറ്റ് ടെയ്യാ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിരുന്നു. ഇത് 18.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   ഩയിഗണിചൄടഴങ്കിലം 

ഭാരകഞ്ചയി ഩി.എചൃ്.ഷി ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷറുടെ ടപശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി 

അക്കയണ്ടികറക്ക് ഡികപാഷിറ്റ് ടെയ്യാനാണ് അനുഭതി നല്േിമത്.  

 ടഷെരിടെ പ്രഴര്ത്തനം സുഗഭഭാമി നെത്തുല്ലതിന് ഭാരകഞ്ചയി ഩി.എചൃ്.ഷി 

ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്ന്നി ഩേയം ടഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഷാമൂസയാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടറ 

ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷടര നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാക്കാനും ഷി.എചൃ്.ഷി ടഭഡിക്കല്  
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ഒപീഷറുടെ ടപശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി അക്കയണ്ടില്  തുേ ടഡകപാഷിറ്റ് ടെയ്യാനും 

അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 
4.29 മുക്കം  മുനിഷിപാറിറ്റി 
മുക്കം മുനിഷിപല്  ടഷക്രട്ടരിയടെ 04.01.2022 ടറ േത്ത്  (SRG 34/2022  
 

കപ്രാ.നം: 15/22 അെങ്കല്  - 80,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട് – 50,000/- രൂഩ  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 30,000/- രൂഩ) 

 

 

കഩയ് :  വജഴ േീെനാവിനി 
 

 ഩചൃക്കരി കൃശിക്കാഴവയഭാമ വജഴ േീെനാവിനി ഴിതയണം ടെയ്യുല്ലതിന് 

ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  കപ്രാജക്ട് ഉണ്ട്. ഇകത കപ്രാജക്ടില്  ഉ്ടപടത്തി ോട്ടുഩല്ലിടമ 

അേറ്റുല്ലതിന് കഫാരപ് നല്കുല്ലതിനു കൂെി അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. പം 

േീെനാവിനിക്ക് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോനും അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 
4.30 കെര്പ്പു ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.12.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 814/2021 – CC 
/634/2021) 
 

കപ്രാ.നം: 16/22 അെങ്കല്  - 11,17,160/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി – 10,89,160/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 28,000/- രൂഩ ) 
 

 

കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്  
 

 

 ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാക ാഩ് നല്കുല്ല കപ്രാജക്ടില്  താടള ഩരയല്ല 

യണ്ടുകഩര്  റാഩ് കൊഩിനാമി അകഩക്ഷ നല്േിമിട്ടുണ്ട്.  

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കഩയ്, ഴിറാഷം ഩഠിന്നില്ല കോ് ്, സ്ഥാഩനം 

1 ജിതി  . ഩി 
S/o ദാഷ , ഩാറയ്ക്കല്  ഴീെ് 

ടെക്നീശയ , ടഭഡിക്കല്  
ഇറകക്രാണിക്സ്  
(Govt. ITI, ൊറന്നിെി) 

2 ഷാന്ദ്ര. റ്റി.എഷ്. 
D/o ഷകന്താശ്. റ്റി.ടേ 
തചൃാെ് ഴീെ് 

ഡികപ്ലാഭ ഇ   ഩ് കട്ടൃാടഭട്ടൃി 
(ടരയ്സാ   ഐ കസാപിറ്റല്, തൃപ്ര 
മാര് ) 
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ഭാര്ഗകയഖമില്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കോഴ്സുേ്  എടത്തു ഩരയല്ലില്ല എല്ലതിനാല്  

ഇഴര്ന്നി കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.   
  
 
4.31.  േല്ലര ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.12.2021 ടറ േത്ത് (SRG 808/21 – CC /632/21) 

 

കപ്രാ.നം: 161/22 അെങ്കല്  - 7,84,200/- രൂഩ 
(CFC Tied Grant) 

 

 

കഩയ് :  ഭാറിനയമുക്ത േല്ലര – ഷര്വവറ ഷ് േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
 

 േല്ലര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േല്ലര – ടഴചര്  കരാും, േല്ലര – ഏറ്റുഭാനൂര്  കരാും 

ടനല്ഩാെത്തിടെ ഭകധയകൂെി കഩാകുല്ലതാണ്. ഇഴിടെ േകൂഷ് ഭാറിനയങ്ങളും ഭറ്റു 

ഖയഭാറിനയങ്ങളും തള്ളുല്ലത് ഩതിഴാണ്. ഇതു തെയല്ലതിനാമി ഇഴിടെ CCTV േയാഭര 

സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി നല്േണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.32.   ടന ഭണിക്കയ ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.12.2021 ടറ േത്തും  ടന ഭണിക്കയ  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയടെ 17.09.2021 ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം. 

(SRG 817/21 – CC /557/2021) 

 

കപ്രാ.നം: 180/22 അെങ്കല്  - 1,50,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

 

കഩയ് :  ല്ലക്ക കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം (ഡമാറിഷിഷ് 
നെത്തുല്ല ആശുഩത്രിക്ക്) 
 

 

 ഡമാറിഷിഷ് ആഴവയമുള്ള കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ   കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുല്ല കയാഗിേ്ക്ക് ഫച്ചടപട്ട ആശുഩത്രി 

മികറക്ക് ധനഷസാമം നല്കുല്ലതിനു ഩേയം കയാഗിേ്ക്ക്  കനയിട്ടു നല്ോ   

അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
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4.33.   അയിമ്പൂര്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.12.2021 ടറ േത്ത് (SRG 820/21 – 
CC /537/2021) 

  

കപ്രാ.നം: 133/22 അെങ്കല്  - 3,50,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant – 3,33,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട്  - 17,000/- രൂഩ) 

 

 

കഩയ് :  ഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രകഴവന േഴാെങ്ങലില്  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്    
 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രകഴവന േഴാെങ്ങലില്  CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള 

ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.34.  ഩന്തലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.12.2021 ടറ േത്തും ഩന്തലം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയടെ 25.11.2021 ടറ 2(7) –ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനം. (SRG 

824/21 – CC /658/21) 
 

കപ്രാ.നം: 128/22 അെങ്കല്  - 70,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

 

കഩയ് :  ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് ഗ്രാെ് 
 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില്  ഴരുല്ല 7 ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് 10,000/- 

രൂഩ ഴീതം ഗ്രാെ് നല്ോനുള്ള (ആടേ 70,000/- രൂഩ) കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവയ 

ടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 

4.35.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2021 ടറ േത്തും 

അനുഫച്ചകയഖേളും  (SRG 884/21 – CC /701/21) 
 

കപ്രാ.നം: 758/22 അെങ്കല്  - 4,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

 

കഩയ് :  കോളകഞ്ചയി ജില്ലാ ആശുഩത്രിമിടറ ആംബുറ ഷ് 
 

 കോളകഞ്ചയി ജില്ലാ ആശുഩത്രിമിടറ നിറഴിലള്ള ആംബുറ ഷ്  അഩേെത്തി 

ല്ടപട്ടിരുന്നു. ഇതിടെ രിപമരിംഗിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  

എചൃ്.എം.ഷിക്ക് പണ്ടില്ലാത്ത ഷാസെയയത്തില്  പ്രകതയോനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
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4.36.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2021 ടറ േത്തും ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 11.11.2021 ടറ 2(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 

883/21 – CC /704/21) 
 

കപ്രാ.നം: 773/22 അെങ്കല്  - 5,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

 

കഩയ് :  ജില്ലമിടറ ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് ഗ്രാെ് നല്േല്  
 

 ആരന്മുല ഉതൃട്ടാതി ഴള്ളം േലിമില്  ജില്ലമില്  നിന്നു നാല്പകതാലം  ഴള്ളങ്ങ്  

ഩടങ്കടന്നിന്നു. ഈ ഴള്ളങ്ങളുടെ  ഩയിഩാറനത്തിനാമി ഒകയാ ഴള്ളത്തിനും 10,000/- 

രൂഩ ഴീതം നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇതിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
 

 
4.37.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2021 ടറ േത്തും ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 11.11.2021 ടറ 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 

885/21 – CC /703/21) 
 

കപ്രാ.നം: 766/22 അെങ്കല്  - 75,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :  ഴനയമൃഗങ്ങലില്  നില്ല് ോര്ശിേ ഴില ഷംയക്ഷണം 
 

 മൃഗങ്ങ്  കൃശി നവിപിന്നില്ലതു മൂറം േര്ശേര്ക്ക് ഴറിമ ന മുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റല്ലൃം വറയം ോട്ടുഩല്ലിേലില്  നില്ലാണ്. ോട്ടുഩല്ലിേടല പ്രതികയാധിക്കാ   കൃശി 

ഇെങ്ങ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുമ്പു വഩപ്പുേ്  സ്ഥാഩിചൃ് അതില്  ടെമി   റിങ്ക്ഷ് 

ഷംഘെിപിചൃ് ഫറഴത്താമ കഴറി നിര്മ്മിന്നില്ലതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇതിനാമി കൃശി 

ഴകുപിടെ അഷി. എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്  എേികഭറ്റും റ്ണിറ്റ് നിയന്നിം 

തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. റ്ണിറ്റ് നിയക്കിടെ 50 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോനാണ് 

ഉകേവിന്നില്ലത്. ജില്ലമിടറ 24 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും ആറു കലാന്നി്  ഩഞ്ചാമത്തുേളും 

ഇതിടെ ബാഗഭാമി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ജില്ല/കലാക്ക് / ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

ഴിസിതം മഥാക്രഭം 40: 30: 30 നിയക്കിറാണ് ഉകേവിന്നില്ലത്. അഷി. എഞ്ചിനീമറുടെ 

എേികഭറ്റു പ്രോയം രു ഭീറ്റര്  കഴറി നിര്മ്മിന്നില്ലതിന് 1028/- രൂഩമാണ് ടെറഴ്. ഇതു 

നെപാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
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4.38.  ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.12.2021 ടറ  േത്തും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 11.11.2021 ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 

887/21 – CC /702/21) 
 

കപ്രാ.നം: 757/22 അെങ്കല്  - 65,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് -ജനരല്  - 59,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 5,00,000/- രൂഩ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് – 1,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  ടോടഭണ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭിനി വരഷ് ഭില്  സ്ഥാഩിക്കല്  
 

 ടോടഭണ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭിനി വരഷ് ഭില്  സ്ഥാഩിക്കാനുകേവിന്നിന്നു. 

ടോടഭണ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും ഩരകക്കാെ്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും 

ഷംയക്തഭാമാണ് കപ്രാജക്ട് നെപാന്നില്ലത്. ടോടഭണ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം ഷഭീഩ 

പ്രകദവത്തും ഉല്പാദിപിന്നില്ല ടനല്ലു കുത്തി അയിമാക്കാനും മൂറയ ഴര്ധതിിത ഉല്പല്ലങ്ങ്  

തയ്യാരാക്കാനും റക്ഷയഭിടന്നു. വരഷ് ഭില്ലിടെ ഉെഭസ്ഥതാഴോവം ടോടഭണ്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടന ഏല്പിക്കാനാണ് ഉകേവിന്നില്ലത്.  
  
 

4.39. ഏരിമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഏരിമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 20.10.2021 ടറ A5-1204/2021-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ഏരിമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 04.10.2021 ടറ 1(8)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനല്ലൃം ഭതിറേം കലാക്ക് ബയണഷഭിതിയടെ 12.10.2021 ടറ 11 (3)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനല്ലൃം.  (SRG  56/21 ) 

 
  

 എരിമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  പ്രഴര്ത്തിചൄ ഴരുല്ല ഫ്ഷ് സ്കൂ്  കഴണ്ടത്ര 

ഷയേയയഭില്ലാത്ത രു അങ്കണഴാെിമിറാണ് പ്രഴര്ത്തിന്നില്ലത്. ഇകപാ്  ഇഴിടെ 9 

കുട്ടിേ്  ഉണ്ട്. ഈ കുട്ടിേ്ക്ക് പിഷികമാ ടതരാപി കഴണം. അതിനുള്ള ഷയേയയം ഈ 

ടേട്ടിെത്തില്  ഇല്ലാത്തതിനാല്  രോതിമ അഡ്മിശ   നല്ോ   േളിയല്ലില്ല. ഈ 

ഷാസെയയത്തില്  മു ഩ് ടോടങ്ങല്ലൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്താമി പ്രഴര്ത്തിചൄ 

ടോണ്ടിരുല്ലതും ഴര്ശങ്ങലാമി ളി്ഞുകേിെന്നില്ലതുഭാമ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു ഴേ 

ടേട്ടിെത്തിടറാല്ല് (റം നമ്പര്  111/210) ഴിട്ടുനല്േണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. ഇങ്ങടന 

ടേട്ടിെം താല്ക്കാറിേഭാമി അനുഴദിചൄ നല് ോ   ഭതിറേം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

(നിറഴിടറ കലാക്ക്) തീരുഭാനടഭടത്തിട്ടുണ്ട്. 
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4.40.  ഭാെക്കത്തര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.12.2021 ടറ േത്തുേളും (2 എണ്ണം) ഭാെക്കത്തര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയടെ 11.11.2021 ടറ A2-607/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തുേളും  

(2 എണ്ണം)  (SRG 831/21 – CC / 593/21 , (SRG 832/21 – CC / 595/21)  
 
 

  

1)കപ്രാ.നം: 88/22 അെങ്കല്  - 41,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 8,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 8,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമമത്ത് ഴിസിതം – 25,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  റക്ഷം ഴീെ് ഩധതിതിമിടറ ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റഴീൊക്കല്  - 
(ജനരല് ) 
 

  

2) കപ്രാ.നം: 97/22 അെങ്കല്  - 50,44,943/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി – 13,44,943/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 12,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമമത്ത് ഴിസിതം – 25,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  റക്ഷം ഴീെ് ഩധതിതിമിടറ ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റഴീൊക്കല്  - 
(എഷ്.ഷി) 
 

 

റക്ഷം ഴീെ് ഩധതിതിമില്  നിര്മ്മിചൃ ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റ ഴീൊന്നില്ലതിന് യണ്ട് 

കപ്രാജക്ടുേ്  ഉണ്ട്. (ജനരല്  ഴിബാഗത്തിലം ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിലം). ഈ 

ഩധതിതിമിടറ ഗുണകബാക്താക്ക്  േളിഞ്ഞ 8 ഴര്ശത്തിനുള്ളില്  ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാ 

ക്കല്  ഩധതിതി പ്രോയം 20000/- രൂഩ വേപറ്റിമിട്ടുണ്ട്. എല്ലാല്  ഈ ഴീടേ്  

ഴാഷകമാഗയഭടല്ലല്ല് ഴികല്ലജ് എക്സ്റ്േഷ ശ   ഒപീഷറും അഷി. എഞ്ചിനീമറും 

അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. പം ഒകയാ ഇയട്ട ഴീടേലിലം താഭഷിന്നില്ല രു കുടംഫത്തിനു 

ഭാത്രഭാണ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ധനഷസാമം റബിചൃിട്ടുള്ളത്. നിറഴിടറ ഴീട 

ഴാഷകമാഗയഭല്ല എല്ലതു ഩയിഗണിചൃ് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഇയട്ട ഴീടേ്  റ്റ ഴീൊക്കാ   

ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
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4.41.  കോലമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.12.2021 ടറ േത്തും   (SRG 853/21 – CC / 660/21) 

 

 

കപ്രാ.നം: 15/22 അെങ്കല്  - 13,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്  - 700,000/- രൂഩ 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം – 6,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :  വിശുഭിത്ര ഫ്ഷ് സ്കൂ്  - തുെര്  പ്രഴര്ത്തനം 
 

 ടോഴിഡ് ഭസാഭായിയടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  കോലമാെ് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടറ 

വിശു ഭിത്ര ടപശയല്  ഫ്ഷ് സ്കൂ്  തുരന്നു പ്രഴര്ത്തിന്നില്ലില്ല. അതിനാല്  ഫ്ഷ് 

സ്കൂ്  വൈഴര്  , ആമ എല്ലിഴര്ക്ക് കഴതനം നല്കുല്ലില്ല. ഇഴര്ന്നി കഴതനം 

നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  

 
4.42.  ടഩയികങ്ങാട്ടു കുറുശ്ശി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 14.12.2021 ടറ േത്തും ടഩയികങ്ങാട്ടുകുറുശ്ശി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ബയണഷഭിതിയടെ 22.11.2021 ടറ 13)1-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 

854/21 – CC / 661/21) 

 

കപ്രാ.നം: 219/22 അെങ്കല്  - 20,00,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി  ടഫമിഷിേ് ഗ്രാെ്) 

 

 

കഩയ് :  ലപഭണ്ണ കോമ്പയണ്ട് ഴാ്  നിര്മ്മാണം 
 

 ഭസാേഴി ലപഭണ്ണക്ക് സ്മായേ നിര്മ്മാണത്തിന് ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ് 1.00 

കോെി രൂഩ അനുഴദിചൃിരുന്നു. സ്മായേത്തിടെ നിര്മ്മാണം സാഫിറ്റാറ്റ് ടെകക്നാലജി 

ഗ്രൂപിടനമാണ് ഏല്പിചൃിരുല്ലത്. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി ഴരുന്നു. ഇതിന് രു 

ചുറ്റുഭതില്  കൂെി നിര്മ്മിക്കാ   ഉകേവിന്നിന്നു. ഇതിനാമി 20.00 റക്ഷം രൂഩ  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇതിടെ നിര്മ്മാണല്ലൃം  സാഫിറ്റാറ്റ് 

ടെകക്നാലജി ഗ്രൂപിടന ഏല്പിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 

4.43.  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.12.2021  ടറ േത്ത്   (SRG 855/21 – CC / 667/21) 

 

കപ്രാ.നം: 765/22 അെങ്കല്  - 20,25,940/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി  ടഫമിഷിേ് ഗ്രാെ്) 

 

 

കഩയ് :  ടഩയികങ്ങാട്ടുേയ ഡമാറിഷിഷ് ടഷെരില്   കഷാലാര്  ഩാനല്  സ്ഥാഩിക്കല്  
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 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലമില്  ടഩയികങ്ങാട്ടുേയ അകഷാഷികമശ   ഡമാറിഷിഷ് 

ടഷെരില്  35 KW കഷാലാര്  ഷംഴിധാനം സ്ഥാഩിന്നില്ലതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഇതു ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഉെഭസ്ഥതമിലള്ളതല്ലാത്തതിനാല്  കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   പ്രകതയോ 

നുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
 
 

4.44.  ഴാളക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.12.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 856/21 – CC / 621/21) 

 

കപ്രാ.നം: 309/21 അെങ്കല്  - 2,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

കഩയ് :  FHC ആംബുറ ഷ് ഩയിഩാറന ടെറല്ലൃേ്  
 

 ഴാളക്കാെ് കുടംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് രു ആംബുറ ഷ് ഴി.ഩി.എഷ് ഗ്രൂപ് 

(ടസല്ത്ത് ടേമര്  ഗ്രൂപ്) ഷംബാഴന നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ആംബുറ ഷ് ആകയാഗയ 

കുടംഫകക്ഷഭ ഴകുപ് ഡമരക്ടറുടെ കഩയിറാണ് യജിേര്  ടെയ്തിയിന്നില്ലത്. ഇതിടെ 

ആഴര്ത്തന ടെറഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴസിക്കണടഭല്ല് ഡമരക്ടര്  നിര്കേവിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ഇതനുഷയിചൃ് ആംബുറ ഷിടെ വൈഴര്ക്ക് കഴതനം നല്ോ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു 
  
 
4.45.  ഴണ്ണപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.12.2021 ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയടെ  06.11.2021 ടറ 3 (4)-ാാാംനമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 827/21 – CC / 
638/21) 

 

കപ്രാ.നം: 109/22 അെങ്കല്  - 11,00,000/- രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി – 10,72,600/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 27,400/- രൂഩ) 
 

കഩയ് :   ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കല്  (എഷ്.ഷി) 
 

 ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാന്നില്ല കപ്രാജക്ടില്  ശ്രീഭതി തങ്കഭണി കജാമി എല്ല ആ്  

ഉ്ടപട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഴര്ക്ക് ഷൃന്തഭാമി ഴീെില്ല. ഷകസാദയടെ കൂടെമാണ് താഭഷിന്നി 

ല്ലത്. ഷകസാദയ   ഭയണടപട്ടു. ശ്രീഭതി തങ്കഭണി ഴിഴാസിതമല്ല. ഷകസാദയടെ 

ഴീെിടെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
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4.46.  ഴണ്ണപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.12.2021 ടറ േത്തും ഴണ്ണപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയടെ  06.11.2021 ടറ 3 (5)-ാാാംനമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 828/21 – CC / 
637/21) 

 

കപ്രാ.നം: 196/21 അെങ്കല്  - 3,50,000/- രൂഩ 
(റ്റി്.എഷ്.ഩി) 

 

 

കഩയ് :   ഴീട രോനരുധതിായണം – എഷ്.റ്റി 
 

 ഴീട രോനരുധതിായണത്തിനുള്ള ഗുണകബാക്തൃ റിേില്  ശ്രീഭതി കഷാപി കജാമി 

എല്ല ആ്  ഉണ്ട്. ഇഴര്  താഭഷിന്നില്ലത് ബര് തൃഩിതാഴിടെ കഩയിലള്ള ഴീട്ടിറാണ്. 

ബര്തൃഩിതാഴ് ഭയണടപട്ടു. അനുഴദിന്നില്ല തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് ബര്തൃഩിതാഴിടെ കഩയിലള്ള 

ഴീട രോനരുധതിായണം ടെയ്യുല്ലതിന് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. കരശ   ോര്ഡില്  

ഇഴര്    എല്ലാഴരും ഉ്ടപട്ടിട്ടുണ്ട്. 
  
 

 

4.47.  കദഴികുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടക്കി ജില്ലാ  പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.11.2021 ടറ േത്തും കദഴികുലം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 25.10.2021 ടറ  2 (9)-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 698/21 

– CC / 541/21) 

 

കപ്രാ.നം: 121/21 അെങ്കല്  - 7,50,000/- രൂഩ 

(ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് – കനാണ്  കരാഡ്) 
 

 

കഩയ് :   കലാക്ക് ഴനിതാ ഴിേഷന കേന്ദ്രത്തികെയം രികഷാര്ട്ടിടെയം നഴീേയണം 
 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴനിതാ ഴിേഷന കേന്ദ്രത്തിടെയം രികഷാര്ട്ടിടെയം 

നഴീേയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടില്  കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാൊണ് 

ഉ്ടപടത്തിമിയിന്നില്ലത്. ഇതു നെപാക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 

4.48.  ോരുക്ക കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.12.2021 ടറ േത്തും കോഒര്ഡികനശ   

േമ്മിറ്റിയടെ 18.12.2021 ടറ കമാഗ തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 857/21 – CC / 671/21) 

 

കപ്രാ.നം: 47/22 അെങ്കല്  - 20,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് – ജനരല് ) 
 

 

കഩയ് :   ആനഭതില്  - കലാക്ക് ഴിസിതം 
 



41 
 

 ോരുക്ക കലാന്നി ഩഞ്ചാമത്തും പ്രകദവടത്ത അഞ്ച് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തും 

കെര്ല്ല് ോട്ടാനേടല പ്രതികയാധിന്നില്ലതിനാമി സാങ്ങിംഗ് ടപ ഷിംഗിന് കപ്രാജക്ട് 

എടക്കാ   തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. 29 േികറാഭീറ്റര്  നീലത്തിറാണ് കഴറി നിര്മ്മിക്കാനു 

കേവിന്നില്ലത്. ഇതിനാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 20.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഈ 

ഴര്ശം കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഈ  തുേ കപാരേ് ഡിപാര്ട്ടുടഭെിനു വേഭാരി 

കപ്രാജക്ടു നിര്വസണം നെത്താ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.49.  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 20.03.2019 ടറ B2-4174 / 2017—ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്, േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 28.02.2019 ടറ 4/2019 (11)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുഭാനം, േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 18.05.2020  ടറ  B2-
4174/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്തും, ശ്രീ എ.ഩി.ടേ. യാജ   േെമ്പുള ഴീെ് എല്ല ആളുടെ 2021 

കക്ടാഫര്  ഭാഷം അമചൃ േത്തും അനുഫച്ച കയഖേളും  (SRG 35/22 ) 

 

1) േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2018-19 ല്  മൃഗഷംയക്ഷണ കഭഖറമില്  ―ഷമൃധതിി 

നിരഴ് ഩധതിതിേ്ക്ക് ധനഷസാമം‖ എല്ല കപ്രാജക്ട് എടത്തിരുന്നു. (കപ്രാ.നം. 

709/19- അെങ്കല്  4,00,000/- രൂഩ) ഈ കപ്രാജക്ടില്  ആദയം 10.00 റക്ഷം 

രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്തിമിരുല്ലടതങ്കിലം ഗുണകബാക്താക്ക്  കുരഴാമതിനാല്  

4.00 റക്ഷം രൂഩമാമി കുരചൄ. 

ഴായ്പയ്ക്ക് ഩറിവ ഷബ്ഷിഡി റബിന്നില്ലതിന് ഗുണകബാക്താക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 

നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനു ഷഭര്പിക്കണം. ഇതിടെ പ്രാകമാഗിേ ക്ഷഭതയം 

ഷാമ്പത്തിേ ഴിവേറനല്ലൃം ഩയികവാധിചൃ് നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഴായ്പയ്ക്കാമി 

ധനോയയ സ്ഥാഩനത്തികറക്ക് ശുഩാര്വ ടെയ്യുേമാണ് ഩതിഴ്. എല്ലാല്  ഈ നെഩെി 

ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിക്കാടത താടള ഩരയല്ല യണ്ടു ഗുണകബാക്താക്ക്  ധനോയയ 

സ്ഥാഩനങ്ങടല ഷഭീഩിചൃ് ഴായ്പ എടത്ത് ഷംയംബങ്ങ്  തുെങ്ങി. 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

ഗുണകബാക്താഴിടെ 
കഩയ് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാ
മത്ത് 

ആടേ 
അെങ്കല്  

ഫാങ്കിടെ 
കഩയ് 

ഷംയംബം 

1 അബ്ദു്  നാഷര് . യ.ടേ 
അരപ ഭസല്  

കുറ്റയാട്ടൂര്  10,05,000 കുറ്റയാട്ടൂര്  
ഷര്വീഷ് 
ഷസേയണ 
ഫാങ്ക് 

ഩശു 
ഴലര്ത്തല്  

2 ഷജിത. ടേ 
ആനകന്താത്ത് സയഷ് 

ഭയ്യില്  35,00,000 മുല്ലടക്കാെി 
ഷര്വീഷ് 
ഷസേയണ 
ഫാങ്ക് 

ഩശു, ആെ് 
ഇരചൃി 
കോളി 
ഴലര്ത്തല്  
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ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള നെഩെി ക്രഭങ്ങ്  ഩാറിചൃല്ല കറാണ്  എടത്തടതങ്കിലം ഩറിവ 

ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
 

ii) 2019-20 ല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷംയംബേതൃ കപ്രാത്സാസന രികഴാ്ഴിംഗ് പണ്ട് 

എല്ല ഩധതിതി ഏടറ്റടത്തിരുന്നു. (കപ്രാ.നം 615/20) 

 ശ്രീ. എ.ഩി.ടേ യാജ   േെമ്പൂര്  സയഷ് എല്ലമാ്  േരഴ ഩശു ഴലര്ത്തറിനാമി 

20.00 റക്ഷം രൂഩ 2018-ല്  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ കോ-ഒപകരറ്റീഴ് ഫാങ്കില്  നിന്നും കറാണ്  

എടത്തിരുന്നു. ഇകേസടത്ത 2019-20 ഴര്ശത്തില്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഷംയംബേതൃ 

കപ്രാത്സാസനത്തിന് രികഴാ് ഴിംഗ് പണ്ട് നല്കുല്ലതിന് ഗുണകബാക്താഴാമി ഉ്ടപട 

ത്തണടഭല്ല് െപായഩെഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ശുഩാര്വ ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. എ.ഩി.ടേ 

യാജ   ഫാങ്ക് കറാണ്  എടന്നില്ലതിന് കപ്രാജക്ട് രികപാര്ട്ട് തയ്യാരാക്കി നിര്വസണ 

ഉകദയാഗസ്ഥന് നല്േിമിരുല്ലില്ല. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള നഩെിക്രഭങ്ങ്  

ഩാറിചൃിരുല്ലില്ല. ഈ ഷംയംബേന് ഫാങ്ക് ഴായ്പയടെ ഩറിവ നല്ോ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  

  

4.50.  മൂല്ലാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ഇടക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.01.2021 ടറ േത്തുേ്  (2 എണ്ണം) ( SRG 40/22 – 

CC/19/202,  SRG 41/212 – CC / 18/22) 

 

കപ്രാ.നം: 21/22 അെങ്കല്  - 45,00,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

 

കഩയ് :   വറപ് ബഴന ഩധതിതി (എഷ്.ഷി) 
 

  

കപ്രാ.നം: 9/22 അെങ്കല്  - 48,76,400/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട്-ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :   വറപ് ബഴന ഩധതിതി (ജനരല് ) 
 

 മൂല്ലാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഏേകദവം 4665  യസിതയാമ കുടംഫങ്ങ്  ഉണ്ട്. 

ഇഴര്  ഭിക്കഴര്ന്നിം ഈ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില്   ഭി േടണ്ടത്താ   േളിയല്ലില്ല. 

ഇഴയില്  െിറര്ക്ക് ഷര്ക്കാര്  ഩധതിതിമിലൂടെയം അല്ലാടതയം ഷഭീഩ ഩഞ്ചാമത്തു 

േലാമ ഭരറ്ര് , കദഴികുലം ഉ്പടെയള്ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  അഞ്ചുമുതല്  

ഩത്തുഴടയ ടഷെ് സ്ഥറം റബയഭാമിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങടന ഴലടയമധിേം ആ്ക്കാര്  

ഉള്ളതിനാല്  ഈ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് ( ഭി റബയഭാമ) ഇഴര്ടക്കല്ലാം ബഴന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   േളിയല്ലില്ല. 
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 ഈ ഷാസെയയത്തില്  വറപ് ബഴന ഩധതിതിമില്   യസിതയാമ 

ഗുണകബാക്താക്ക്  കദഴികുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ ഏടതങ്കിലം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   ഭിഴാങ്ങിമിട്ടുടണ്ടങ്കില്  അഴര്ക്ക് മൂല്ലാര്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തില്  

നിന്നു ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. ഈ തുേ ഫച്ചടപട്ട 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു വേഭാരാനും സ്കോ ഴായ്പയം ഭറ്റും മൂല്ലാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

തടല്ല തിയിചൃെയ്ക്കാനുഭാണ് ഉകേവിന്നില്ലത്.   

 
  
 

4.51  ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.11.2021 ടറ േത്തും ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയടെ  11.11.2021 ടറ B-39/2021 നമ്പര്  േത്തും (SRG 757/ 21 – CC / 489/21) 

 

കപ്രാ.നം: 39/22 അെങ്കല്  - 4,75,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

 

കഩയ് :   ഭീനചൃില്  ഩഞ്ചാമത്തികറക്ക് ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  പ്രഴര്ത്തനകത്താെ 
നുഫച്ചിചൃ് ആംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്  
 

 ഭീനചൃില്  ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩാറികമറ്റീഴ് ടേമര്  പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി കലാന്നി 

ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാസനം ഴാങ്ങി നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഭാരുതി േമ്പനിയടെ ECCO 

ഴാസനം ഴാങ്ങാനാണ് ഉകേവിന്നില്ലത്. ഈ കഭാഡല്  GeM വഷറ്റില്  ഇല്ല. 

അതിനാല്  േമ്പനി റീഡര്ഭാര്  മുകഖന ഴാങ്ങാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 

4.52  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.12.2021 ടറ േത്തും കോളികക്കാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 20.11.21 ടറ P2-3328/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 886/ 21 

– CC / 604/21) 

 

കപ്രാ.നം: 691/22 അെങ്കല്  - 15,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് -ജനരല് ) 

 

 

കഩയ് :   ടോെല്  നെക്കാഴ് േമര്  ഷസേയണഷംഘം ഴര്ക്ക് ടശഡ്- നിര്മ്മാണ 
ധനഷസാമം - റ്റത്തഴണ                                                  

 കോളികക്കാെ് ജില്ലമില്  ടോെല്  നെക്കാഴ് േമര്  ഷസേയണ ഷംഘത്തിന് 

ഴര്ക്ക് ടശഡ് നിര്മ്മിന്നില്ലതിന് മുഴുഴ   തുേയം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപ 

ട്ടിയിന്നിന്നു. 
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4.53  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 16.06.2021 ടറ േത്ത്  (SRG 43/ 22) 

 

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളില്  പ്രഴര്ത്തിന്നില്ല ൊയിറ്റഫി്  

ടഷാവഷറ്റിമാണ് കേസകജയാതി േി്നി കഩശയെ് ടഴല്ടപമര്   ടഷാവഷറ്റി 

ജില്ലമിറാടേ ല്ലക്ക ഭാറ്റി ഴചൃ 250 കയാഗിേ്ക്ക് ഷയജനയഭാമി ഭരുന്നു നല്കുന്നുണ്ട്. 

യാ്ക്ക് തടല്ല പ്രതിഭാഷം 8000/- രൂഩ മുതല്  25,000/- രൂഩ ഴടയ ഭരുല്ലിന് 

ടെറഴാകും. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 50.00 റക്ഷം രൂഩ ഈ ഴര്ശം ഭാറ്റി ഴചൃിട്ടുണ്ട്. 

ടോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ജീഴോരുണയ പ്രഴര്ത്തനത്തിലൂടെ പണ്ടു േടണ്ടത്താ   

ബുധതിിമുട്ടാണ്. അതിനാല്  ജില്ലമിടറ മുഴുഴ   തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും 

1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം കവഖയിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
4.54  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 07.10.2021 ടറ M- 3265/11-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  
(SRG 44/ 22) 

 

 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ സുഴര്ണ്ണധായ കുെിടഴള്ള ഩധതിതിയടെ ബാഗഭാമി 

2011- 12 ഴര്ശം ആയംബിചൃ് നെപിറാക്കിമതാണ് ോട്ടാമ്പള്ളിചൃിര കുെിടഴള്ള ഩധതിതി 

(കപ്രാ.നം. 302/12 അെങ്കല്  9,20,000/- രൂഩ ഴിേഷനപണ്ട് 8,28,000/- രൂഩ + 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 92,000/- രൂഩ). പ്രഴര്ത്തി ടെയ്യിപിചൃത് കഷാകശയാ 

ഇക്കകണാഭിക്സ് പയകണ്ടശ   റ്ണിറ്റ് (SEFU) – േണ്ണൂര്  മുകഖനമാണ്. ഈ ഩധതിതിമില്  

യണ്ടു ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ഉണ്ട്. അതില്   ല്ല് േറയാകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഇയിഞ്ഞാഴ് 

കുടംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിടെ സ്ഥറത്താണ്. ഇതിനാമി ആകയാഗയ ഴകുപിടെ 

അനുഭതി റബിക്കാ   വഴേിമതിനാല്  2018 റാണ് പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിചൃത്. SEFU 

നുകഴണ്ടി ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിമാണ് പ്രഴര്ത്തി ടെയ്തത്. 2013 ടറ ഡി.എഷ്.ആര്  

പ്രോയമുള്ള തുേമാണ് SEFU ന് അനുഴദിചൃത്. അതിനാല്  േണ്ഴീനര്ന്നി  

ന മുണ്ടാമി. ഈ ഷാസെയയത്തില്  2016 ല്  നിറനില്ലിരുല്ല ഡി.എഷ്.ആര്  പ്രോയം 

കരറ്റ് രോതുക്കി അധിേ തുേ അനുഴദിക്കണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 

4.55  അയ്യമ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.12.2021, 20.12.2021  എല്ലീ തീമതിേലിടറ 
േത്തുേ്  (2 എണ്ണം) അയ്യമ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 30.10.2021 ടറ 2(1)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം    (SRG 881/ 22 – CC 592/21)) 

 

 ഇ.എം.എഷ് ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം റബയഭാമ തുേ ടെറഴളിക്കടപൊടത 

േിെപ്പുണ്ട്. ടഩാതു ഴിബാഗത്തില്  24,75,000/- രൂഩയം എഷ്.ഷി.ഩി ഴിസിതത്തില്  
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3,93,008/- രൂഩയഭാണ് ഫാങ്കില്  ഉള്ളത്. ഩറിവമെക്കം ഇകപാ്  34,95,325/- 

രൂഩയണ്ട്. ഇത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു നെപാന്നില്ല വറപ് ഩധതിതിയ്ക്കാമി ഉഩകമാഗിക്കാ   

അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

  
 
 

4.56  വഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.12.2021 ടറ േത്ത്     (SRG 871/ 22 – CC 
676/21)) 
 

കപ്രാ.നം: 58/22 അെങ്കല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

 

കഩയ് :   ഩട്ടിേജാതി യഴതിേ്ക്ക് ഩി.എഷ്.ഷി ഩയിവീറനം                                                   
 

 

 ഩട്ടിേജാതി യഴതിേ്ക്ക് ഩി.എഷ്.ഷി ഩയിവീറനത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഈ 

ഴര്ശം ഩധതിതിമില്  ഉ്ടപടത്തിമിട്ടുണ്ട്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 6 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്നും 30 കഩര്ക്ക് ഩയിവീറനം നല്കുന്നു. ഩട്ടിേജാതി 

ഴിഷേന ഴകുപിടെ ഩയിവീറനകേന്ദ്രത്തില്  ഴചൃാണ് ഩയിവീറനം. 60 ദിഴഷഭാണ് 

ഩയിവീറന ോറമലഴ്. ഩയിവീറേര്ക്ക് ഒണകരരിമം, ഩയിവീറനത്തില്  ഩടങ്കടത്ത 

ഴര്ക്ക് ബക്ഷണം, ഩഠന ഷാഭഗ്രിേ്  രു ദിഴഷടത്ത ഩഠനമാത്ര എല്ലിഴ 

ഉ്ടപടത്തിമിയിന്നിന്നു. 

  
 
 

4.57  രാല്ലി അങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.12.2021 ടറ േത്തും രാല്ലി അങ്ങാെി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 14.12.2021 ടറ C2 – 4426/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും      

(SRG 879/ 22 – CC 672/21)) 
 
 

കപ്രാ.നം: 78/21 അെങ്കല്  - 1,46,00,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് – 20,00,000/- രൂഩ 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 20,00,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 40,00,000/- രൂഩ 

ഫാങ്ക് ഴായ്പ – 66,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :   വറപ് ഭിശന്  ഴിസിതം                                                  
 

 

 വറപ് മൂല്ലാം ഘട്ടഩധതിതിമില്  ( യസിത ബഴന യസിതര് ) 101 

ഗുണകബാക്താക്ക്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഉണ്ടാമിരുന്നു. ഇതില്  അര്സതയള്ളഴര്  36 

കഩര്. ഇഴയില്  24 കഩര്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േി. ഇതില്  ശ്രീഭതി ടരനി.എം. 
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കജാര്ജ്ജ് എല്ലമാ്ക്ക് 2019-20 ലം ശ്രീഭതി അനിത രാം, ശ്രീഭതി ടേ.ഩി. യഭണിമമ്മ 

എല്ലിഴര്ക്ക് 2020-21 ലം സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്േി. വറപ് മൂല്ലാം ഘട്ടത്തില്  ഭാനദണ്ഡ 

പ്രോയം 31.12.2017 നു മുമ്പ് കരശ   ോര്ുള്ളഴര്ക്കാണ് ധനഷസാമം 

നല്ോല്ലൃല്ലത്. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഗുണകബാക്താക്കളുടെ കരശ   ോര്ഡ് 31.12.2017നു 

കവശമുള്ളതാണ്. ഭാനദണ്ഡപ്രോയം ഇഴര്ക്ക് ഇനി ഴീട നിര്മ്മിക്കാ   ധനഷസാമം 

നല്ോല്ലൃല്ലതല്ല. ഇഴര്ക്ക് ഴീട നിര്മ്മിക്കാ   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.     
 
 

4.58  ഉളല്ലൄര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുടെ 17.12.2021 ടറ േത്ത്   (SRG 869/ 22 – CC 
681/21)) 
 

കപ്രാ.നം: 252/22 അെങ്കല്  - 1,50,000/- രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി ടഫമിഷിേ് ഗ്രാെ്) 

 

 

കഩയ് :   കഭാനിപള്ളി െയണ്  ഷി.ഷി. േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്                                                    
 

 

 കഭാനിപള്ളി െയണിലം കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, േംപര്ട്ട് കേശ , കെക്ക് എ 

കേക്ക് ടേട്ടിെം എല്ലിഴിെങ്ങലിലം ഷി.ഷി.റ്റി.ഴി േയാഭര ഴയ്ക്കാ   ഉകേവിന്നിന്നു. 

െയണിടറ ഴയാഩായിേളുടെ കൂെി ഷസേയണകത്താടെമാണ് ഇത് സ്ഥാഩിന്നില്ലത്. 

ഇതിന്  അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 

4.59  തിരുനാഴാമ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.12.021 ടറ േത്തും തിരുനാഴാമ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.12.2021 ടറ േത്തും    (SRG 860/ 21 – CC 666/21)) 
 
 

കപ്രാ.നം: 339/22 അെങ്കല്  - 1,25,000/- രൂഩ 

(ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം – 1,00,000/- രൂഩ 

തനത് പണ്ട് – 12,500/- 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 12,500/-) 
 

കഩയ് :   ടഴറ്റിറ േര്ശേര്ക്ക് ഏണി                                                   
 

 

 ടഴറ്റിറ േര്ശേര്ക്ക് ഇരുമ്പ് നിര്മ്മിതഭാമ ഏണി നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. 

ടയണ്ണത്തിടെ ഴിറ 2500/- രൂഩ. 90 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ഇതു നല്ോ   

അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 

 

 



47 
 

4.60  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷറുടെ 17.12.2021 ടറ േത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 

ടഷക്രട്ടരിയടെ 16.12.2021 ടറ dpt / d3 – 6132/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും അനുഫച്ച 

കയഖേളും   (SRG 868/ 21 – CC 677/21)) 
 
 

കപ്രാ.നം: 998/22  അെങ്കല്  - 70,00,000/- രൂഩ 
(ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം) 

 

 

കഩയ് :   ജില്ലാ ഴകമാജന ഴിബഴ കേന്ദ്രം പൂര്ത്തീേയണം.                                                   
 

 

 2017-18 ഴര്ശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്നും ഴിസിതം 

ഴേമിരുത്തി (70.00 റക്ഷം രൂഩ) ―സുവാന്തം – ഴകമാജന  ഴിബഴ കേന്ദ്രം‖ എല്ല 

ഩധതിതി രൂഩീേയിചൃിരുന്നു. ജില്ലാ േലക്ടര്  ടഷക്രട്ടരിമാമി രൂഩീേയിചൃ ൊയിറ്റഫി്  

ടഷാവഷറ്റിയടെ അക്കയണ്ടികറക്ക് ഈ തുേ  വേഭാരിമിരുന്നു. എല്ലാല്  ജില്ല 

േലക്ടര്  ടഷക്രട്ടരിമാമ ൊയിറ്റഫി്  വഷവഷറ്റിക്ക് ഩധതിതി നെപാന്നില്ലതിന് 

ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി നല്േിമില്ല. ഈ ഷാസെയയത്തില്  ടഷാവഷറ്റിയടെ 

അക്കയണ്ടില്  നിന്നും തുേ ജില്ല ഩഞ്ചാമത്തു ടഷക്രട്ടരിയടെ അക്കയണ്ടികറക്ക് 

വേഭാറുല്ലതിനും ഈ തുേ ഉഩകമാഗിചൃ് ഴകമാജന ഴിബഴ കേന്ദ്രത്തിടെ നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തീേയിന്നില്ലതിനും അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.    
  
 
 
4.61  േഴിറ്ര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.12.2021 ടറ േത്തും േഴിറ്ര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയടെ 21.10.2021 ടറ c3-217/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

അനുഫച്ച കയഖേളും    (SRG 859/ 21 – CC 513/21)) 
 
 

 2014 ല്  േഴിറ്ര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ നിറഴിലള്ള ശ്മവാനത്തികറന്നിള്ള 

ഇടങ്ങിമ ഩാതയ്ക്ക് ഴീതി കൂടല്ലതിനാമി ഩാതക്ക് ഇരുഴവല്ലൃമുള്ള ഏള് ഴയക്തിേ്  

ഴയഴസ്ഥേകലാടെ  ഭി (8.50 ടഷെ് സ്ഥറം) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിട്ടു നല്േി. 270 

ഭീറ്റര്  ഴീതിമില്  ഴളി ടഴട്ടുേയം ടെു. ച. ഩാതയടെ ഇരുഴവല്ലൃം ഉമര്ന്നു നില്ന്നില്ല 

ബാഗം ഷംയക്ഷണ ബിത്തി ടേട്ടി നല്േണടഭല്ലാമിരുന്നു ഴയഴസ്ഥ. ഇതനുഷയിചൃ് 140 

ഭീറ്റര്  നീലത്തില്  2 അെി ഉമയത്തില്  ഩാതയടെ ഇരുഴവത്തുഭാമി ഷംയക്ഷണ ബിത്തി 

ടേട്ടണം. 

 ഈ ഴര്ശം ശ്മവാന കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗീനും ശ്മവാനത്തിടെ 

നഴീേയണത്തിനും കപ്രാജക്ട് (2 എണ്ണം) ഏടറ്റടത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാല്  ഷംയക്ഷണ ബിത്തി 

ടേട്ടി നല്ോടത നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്  നെത്താ   അനുഴദിക്കിടല്ലല്ല് നാട്ടുോര്  
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അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷാസെയയത്തില്  ഷൃോയയ  ഴയക്തിേളുടെ  ഭി ആടണങ്കിലം 

ഷംയക്ഷണ ബിത്തി ടേട്ടി നല്ോ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ    അനുഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.62. അബ്ദു രസിഭാ   നഗര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഒപീഷറുടെ 16.12.2021 ടറ 6 േത്തുേളും എ.ആര്. നഗര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 10.11.21 ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 862/ 21 – CC 

647/21, SRG 863/ 21 – CC 648/21, SRG 864/ 21 – CC 645/21, SRG 865/ 21 – CC 

644/21, SRG 866/ 21 – CC 643/21, SRG 867/ 21 – CC 642/21)  
 
 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ ഴാര്ുേലിടറ ഷിംഗി്  കപഷ്  വഴദുതി 

വറ   ത്രി കപഷ് വറ   ആക്കി ഭാറ്റുല്ലതിന് താടള ഩരയല്ല 6 കപ്രാജക്ടുേ്  

തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഷിംഗി്  കപഷ് വറ   ത്രീ കപഷ് ആന്നില്ലതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ 

ത്തിടെ ചുഭതറമടല്ലന്നും ഇതു ടേ.എഷ്.ഇ.ഫി യടെ ചുഭതറമാടണന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 

ടഷക്രട്ടരി ബയണഷഭിതികമാഗത്തില്  കുരിപ്പു നല് േി. ഩഞ്ചാമത്തിടറ ട്ടനഴധി 

പ്രകദവങ്ങലില്  ടതരുല്ലൃഴിലന്നി സ്ഥാഩിചൃിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  ഈ കപ്രാജക്ടുേ്  കബദഗതി 

ടെയ്ത് സ്ട്രീീറ്റ് ടഭമി   സ്ഥാഩിന്നില്ല കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നില്ലതാണ് ഉെിതടഭന്നും 

ടഷക്രട്ടരി കുരിപില്  ചൂണ്ടിക്കാട്ടിമിയിന്നിന്നു. 

 എല്ലാല്  ഈ പ്രകദവങ്ങലില്  കഴാ്കട്ടജ് ക്ഷാഭം ഉടണ്ടന്നും KSEB ത്രീകപഷ് 

വറനാക്കാ   ോറതാഭഷടഭടന്നിടഭന്നും ചൂണ്ടി ോട്ടി ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.    

ക്രഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

ഩധതിതിയടെ കഩയ് തുേ - രൂഩ 
(ഷി.എപ്.ഷി 

ടഫമിഷിേ് ഗ്രാെ്) 

1 150/2021-22 ഭണ്ണില്  ടതാട്ടു കോലനി മുതല്  യാഭ   
കതാട ബാഗത്ത് ത്രികപഷ് ഴറിക്കല്  

2,30,000/- 

2 154/2021-22 നാട്ടുേല്ല് ഇെഴളി കരാഡില്  ത്രികപഷ് 
വറ   ഴറിക്കല്  

1,15,000/- 

3 157/2021-22 ഇല്ലിക്കല്  ഇെഴളി കരാഡില്  ത്രികപഷ് 
വറ   ഴറിക്കല്  

115000/- 

4 158/2021-22 ഴി.ടേ.ഩെി കോരൂട്ട് ഇെഴളിമില്  
ത്രികപഷ് വറ   ഴറിക്കല്  

2,00,000/- 

5 159/2021-22 ഇരുമ്പുകൊറ െപങ്ങ ടതാട 
ത്രികപഷ് വറ    ഴറിക്കല്  

95,000/- 

6 161/2021-22 ഩതിനാരാം ഴാര്ഡ് കോല്ഩരമ്പ് 
കരാഡ് മുതല്  അത്താണി ഴടയ 
ത്രികപഷ് വറ   ആക്കിഭാറ്റല്  

2,30,000/- 
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4.63. ഉദമനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.12.2021 േത്ത്   (SRG 870/ 21 – CC 654/21)  

 

  

 2018-19 വറപ് ബഴനഩധതിതി (യണ്ടാം ഘട്ടം) മില്  ഭാമ, രോത്ത   തര, അ 

ക്കയപാെം എല്ല ഗുണകബാക്താഴ് നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥനുഭാമി േയാരില്  

ഏര്ടപടേയം ബഴന നിര്മ്മാണം ആയംബിന്നിേയം ടെു. ച. എല്ലാല്  ഴിവദഭാമ 

ഩയികവാധനമില്  ഗുകബാക്താഴിടെ കരശ   ോര്ഡ് 31.12.2017 നു കവശമുള്ളതാ 

ടണല്ല് േടണ്ടത്തി. ഩളമ കരശ   ോര്ഡില്  ഉ്ടപട്ട അംഗത്തിന് ഴീടള്ളതിനാല്  

ഈ കുടംഫത്തിന് അര്സതമില്ല എന്നു ഴിറമിരുത്തി നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ   

ധനഷസാമം നല്േിമില്ല. ഭറ്റുള്ളഴരുടെ ഷസാമകത്താടെ ഴീട ബിത്തി ഉമയം 

ഴടയമാമിട്ടുണ്ട്. അകഩക്ഷേ ഴിധഴയം യണ്ടു ടഩണ്കുട്ടിേളുടെ ഭാതാല്ലൃഭാണ്. ഇകപാ്  

പ്ലാേിേ് ശീറ്റു ടോണ്ടു ഭരചൃ കുെിറിറാണ് താഭഷം. ഇഴരുടെ ബഴന നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തീേയിക്കാ   ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. 
  
 
4.64. ഩരകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.12.2021 ടറ േത്തും അനുഫച്ച കയഖേളും    

(SRG 882/ 21 – CC 700/21)  

 

  

കപ്രാ.നം: 131/22  അെങ്കല്  - 14,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനല്  - 7,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 7,00,000/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :   ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ൊണേ ഷംസ്കയണ റ്ണിറ്റ്                                                   
 

 ഗ്രാഭഷബ ടതയടഞ്ഞടത്ത 70 ക്ഷീയേര്ശേടയ ൊണേ ഷംസ്കയണ റ്ണിറ്റ് 

സ്ഥാഩിന്നില്ലതിനാമി ടതയടഞ്ഞടത്തിട്ടുണ്ട്. 50 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ 

ഩയഭാഴധി 10,000/- രൂഩമാണ് ധനഷസാമം നല്കുല്ലത്. ഈ റ്ണിറ്റ് 

സ്ഥാഩിക്കാനാമി ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ  ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘടത്ത 

ടെണ്ടര്  കൂൊടത ഏല്പിക്കാ   അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
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4.65. കെറമ്പ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫഹു. ഴള്ളിന്നില്ല് എം.എല്.എയടെ 29.12.21 ടറ 250/Vallikunu/2021/Tvm നമ്പര്  േത്തും 
കെറമ്പ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 16.11.2021 ടറ 4(3)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനല്ലൃം     (SRG 46/ 22)  

 

  

 കെറമ്പ്ര ഗഴ. ആയര്കഴദ ആശുഩത്രിമില്  ആഴ്ചമില്  2 ദിഴഷകത്തക്ക് 

08.09.2020 മുതല്  യനാനി റ്ണിറ്റ് തുെങ്ങി യണ്ടു ദിഴഷഭാണ് തുക്കങ്ങ്  ആയശ് 

കസാലിേിേ് ടഷെരിടറ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്  ഇഴിടെ ഴല്ലിരുല്ലത്. ഈ 

ദിഴഷങ്ങലില്  പ്രതിദിനം 660/- രൂഩ ക്രഭത്തില്  ദിഴഷകഴതനത്തിന് പാര്ഭഷിേിടന 

നിമഭിചൄ. ഇതുഴളി ഴല്ല ടെറഴില്  ഒഡിറ്റു കുരിപ്പുണ്ട്. പാര്ഭഷിേിടന നിമഭിചൃ് 

നെത്തിമ ടെറഴിനു ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നും തുെര്ന്നും ഇഴരുടെ കഷഴനം 

ഉഩകമാഗടപടത്താ   അനുഭതി നല്േണടഭന്നും ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  
  
 
4.66. ടഴലിമകങ്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.1.2021 ടറ േത്തും ടഴലിമകങ്കാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയടെ 8.10.2021 ടറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം     

(SRG 695/ 22 – CC /487/21)  

     

കപ്രാ.നം: 142/22  അെങ്കല്  - 7,37,500/- രൂഩ 

(ഷി.എപ്.ഷി വരഡ് – 5,90,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 1,47,500/- രൂഩ) 
 

 

കഩയ് :   ഴയക്തിഗത ഴാട്ടര്  ൊങ്ക് ഴിതയണം                                                  
 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തില്  ടഩാതുഴിബാഗത്തിനാമി 500 റിറ്റരിടെ ഩി.ഴി.ഷി ഴാട്ടര്  

ൊങ്ക് ഴിതയണം ടെയ്യാ   കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപടത്തിമിയിന്നിന്നു. 245 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്   

നല്ോനാണ് ഉകേവിന്നില്ലത്. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ  

ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കാണ് കുെിടഴള്ള ൊങ്ക് നല്ോല്ലൃല്ലത്. ടഩാതു ഴിബാഗത്തിനാമ 

തിനാല്  പ്രകതയേ അനുഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു. കൂൊടത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് 

നല്ോല്ലൃല്ല ഷബ്ഷിഡി നിയന്നിം നിശ്ചമിചൄ നല്േണടഭല്ലാഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.    
  
 

4.67 ഭാകഴറി കോറുേ്ക്ക് ടേട്ടിെം -   നെത്തിപ് 
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 08.01.2022-ടറ േത്തു് ( SRG - 55/22)  

 
 ഷവപ്ലകോ ഭാകഴറി കോറുേളുടെ  ഴാെേയം  നെത്തിപ്പും ഷംഫച്ചിചൃ് ഫഹു. 

തകേവഷൃമംബയണ - എക്സ്റ്വഷഷ് ഴകുപ്പു ഭന്ത്രിയം ഫഹു.ബക്ഷയ ടഩാതു ഴിതയണ 

ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയഭാമി  05.01.2022-നു നെല്ല കമാഗത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഭാകഴറി 
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കോറുേളുടെ ഴാെേയം  നെത്തിപ്പും ഷംഫച്ചിചൃ്  താടളപരയല്ല തീരുഭാനങ്ങടലടത്തു. 

ഇതിന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയടെ അംഗീോയം നല്േണടഭല്ലാഴവയടപ 

ട്ടിയിന്നിന്നു. 

 ഷംസ്ഥാനത്ത് ഷവപ്ലകോമക്ക് നിറഴില്  843 ഭാകഴറി കോറുേലാണ് 

ഉള്ളത്. അഴമില്  ഫഹു. യിഩക്ഷല്ലൃം ഗ്രാഭീണ കഭഖറമിറാണ് പ്രഴര്ത്തിന്നില്ലത്.  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിലള്ള  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  

ഷവപ്ലകോ ഭാകഴറി കോറുേളുടെ  ഴാെേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്  നല്കുല്ലതിന് 

ഴയഴസ്ഥ ടെയ്തിട്ടുടണ്ടങ്കിലം ഇതിന് ോറാഴധി നിശ്ചമിചൃിയിന്നില്ലതിനാല്  ഭാകഴറി 

കോറുേളുടെ നെത്തിപിന്  ബുധതിിമുട്ട് കനയിടന്നു എല്ല്  ഷവപ്ലകോ അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്.  
 

 ഴിേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാന തറ കോ - ഒർഡികനശൻ ഷഭിതിയടെ 

തീരുഭാന പ്രോയം 04.02.2013 -ടറ 301/2013/ തഷൃബഴ നമ്പർ ഉത്തയഴ് പ്രോയം 

രോതുതാമി ആയംബിന്നില്ല ഭാകഴറി കോറുേൾക്ക് 5 ഴർശടത്ത ഴാെേയസിത ടേട്ടിെല്ലൃം 

യണ്ടാഭത് ആയംബിന്നില്ല ഭാകഴറികോറുേൾക്ക് അതു പ്രഴർത്തിന്നില്ല ോറകത്തക്ക് 

ഴാെേയസിത ടേട്ടിെല്ലൃം കൂൊടത േമ്പൂട്ടർ അനുഫച്ച ഉഩേയണങ്ങൾന്നിം 

പർണിശിങ്ങിനുഭാമി രു റക്ഷം രൂഩയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾക്ക് ടെറഴളിക്കാടഭല്ല് 

ഉത്തയഴാമിരുന്നു.  എല്ലാല്   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിടെ 

അെിസ്ഥാനത്തില്  22.02.2019-ടറ 386/2019/ തഷൃബഴ നമ്പർ ഉത്തയഴ് പ്രോയം 

യണ്ടാഭതാമി ആയംബിന്നില്ല ഭാകഴറി കോറുേൾക്ക് 5 ഴർശംഴടയ ഭാത്രം 

ഴാെേയസിതഭാമി ടേട്ടിെം നല്കുല്ലതിന് തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങൾക്ക് 

അനുഭതി നല്കി. യണ്ടിറധിേം ഭാകഴറികോറുേൾക്ക് ഴാെേയസിതഭാമി ടേട്ടിെം 

നൽകേണ്ടതില്ല എന്നും ഉത്തയഴാമിട്ടുണ്ട്. കൂൊടത അനുഫച്ച ഉഩേയണങ്ങൾന്നിം 

േമ്പൂട്ടർ പർണിശിങ്ങി നുഭാമി രു റക്ഷം രൂഩ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾക്ക് 

ടെറഴളിക്കാടഭന്നും ഉത്തയല്ലൃണ്ട് ഈ ഉത്തയല്ലൃേ്  താടള ഩരയം പ്രോയം  കബദഗതി 

ടെയ്യണടഭല്ല് ആഴവയടപട്ടിയിന്നിന്നു.  കൂൊടത ഭാകഴറി കോറുേളുടെ പ്രഴര്ത്തനം 

താടളപരയം പ്രോയം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കൂെി ഷസേയണകത്താടെ 

െിട്ടടപടത്തുല്ലതിനും അംഗീോയം ആഴവയ ടപട്ടിയിന്നിന്നു. 

.  
1. ഴാെേയസിത  ടേട്ടിെം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഷവപ്ലകോയ്ക്ക് നല്േിമ 
കേസുേലില്  അഴ പ്രഴർത്തിന്നില്ല ോറഭത്രയം ോറഩയിധിമില്ലാടത ഴാെേ 
തുെർന്നും ഫച്ചടപട്ട തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം തടല്ല നൽേണം 

2.  ഭാകഴറികോറുേളുടെ ഴാെേ ഭാത്രഭാമിയിന്നിം കഭൽഩരഞ്ഞപ്രോയം 
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനത്തിനു നൽകുല്ലതിനുള്ള അനുഴാദം 
ഉണ്ടാമിയിന്നിേ. ഷവപ്ലകക്കായടെ സൂപർഭാർക്കറ്റ് ഉൾടപടല്ല ഭറ്റ് സ്ഥാഩന 
ങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫാധേഭല്ല . 

3. പ്രസ്തുത ഭാകഴറികോറുേൾ പ്രഴര്ത്തിന്നില്ല സ്ഥറം, ടേട്ടിെത്തിടെ ഴാെേ, 
ടേട്ടിെഭാറ്റം, പ്രഴർത്തനം ടഭചൃടപടത്തുല്ല ോയയങ്ങൾ, രോതുതാമി ആയംബിന്നില്ല 
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ഭാകഴറികോറുേളുടെ ടേട്ടിെം ടതയടഞ്ഞടക്കൽ തുെങ്ങിമഴ കഭാണിറ്റർ 
ടെയ്യുല്ലതിനും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾക്ക് അധിോയം ഉണ്ടാമിയിന്നില്ലതാണ്.  

4. ഷവപ്ലകക്കായഭാമി ഇത്തയം ോയയങ്ങൾ കൂട്ടാമി െർചൃ ടെയ്ത് 
ഉരപ്പുഴരുത്തുല്ലതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് അധയക്ഷനും ഷവപ്ലകക്കാ 
യടെ ഫച്ചടപട്ട ഡികപാ ഭാകനജർ േൺഴീനറും ടഩാതു ഴിതയണ ഷമ്പ്രദാമം 
എല്ല ഴിശമം വേോയയം ടെയ്യുല്ല കക്ഷഭോയയ ോെിംഗ് േമ്മിറ്റിയടെ 
ടെമർകഩ് ൺ , ഭാകഴറികോർ പ്രഴർത്തിന്നില്ല ഴാർഡിടെ അംഗം/ 
അംഗങ്ങൾ ഷവപ്ലകോയടെ  ഫച്ചടപട്ട ജൂനിമര്  ഭാകനജര്, ഭാകഴറി 
കോരിടെ ഭാകനജര്/ ഭാകനജര്ഭാര്  എല്ലിഴരു്ടപട്ട ഩഞ്ചാമത്ത്തറ ഷഭിതി 
രൂഩീേയികക്കണ്ടതാണ്. തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ നല്കുല്ല  
ഭാകഴറി കോറുേളുടെ പ്രഴര്ത്തനം  ഇഴര്  നിര് ഫച്ചഭായം  നിയീക്ഷിന്നി 
ല്ലതിനും ോയയക്ഷഭഭാന്നില്ലതിനുമുള്ള  ഇെടഩെല്  നെകത്തണ്ടതാണ്. 

5. തകേവഷൃമംബയണ ഴാെേ നൽേി സ്ഥാഩനം പ്രഴർത്തിന്നില്ല ഭാകഴറി 
കോറുേലിൽ ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ കനതൃതൃത്തികറാ, കനയികട്ടാ 
ഉൽപാദിപിന്നില്ല ഉൽപല്ലങ്ങളും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ കുടംഫശ്രീ 
റ്ണിറ്റുേൾ / ഷംയംബങ്ങളുടെ, ഉൽപല്ലങ്ങളും ഭാകഴറികോർ ഴളി ഴില്പന 
നെത്തുല്ലതിനു ഷയേയയം ഏർടപടകത്തണ്ടതാണ്. 

6. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേൾ ഴാെേ നൽേി പ്രഴർത്തിന്നില്ല ഭാകഴറികോറുേലിൽ 
നികമാഗിന്നില്ല താൽക്കാറിേ ജീഴനക്കാടയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുതറ കുടംഫശ്രീ/ 
ഷിഡിഎഷ് മുകഖന ടതയടഞ്ഞടകക്കണ്ടതാണ്. 

7. തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ നൽകുല്ല ഭാകഴറി കോറുേളുടെ ഴാെേ 
തുെർല്ല് നൽകുല്ലതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഷാധിക്കാടത ഴരുല്ല 
അഴഷയത്തിൽ മുേലില്  ഩരഞ്ഞതുകഩാടറ കഭാണിട്ടരിംഗ് േമ്മിറ്റിമിൽ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ തീരുഭാനം അരിമിചൃ് െർചൃ ടെയ്ത് ഴാെേ ഫാധയതമിൽ 
നിന്നും ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടന ളിഴാന്നില്ലതാണ്. തുെർല്ല് പ്രസ്തുത 
ഭാകഴറികോർ തുെയണകഭാ എല്ലത് പൂർണ്ണഭായം ഷവപ്ലകക്കായടെ 
തീരുഭാനഭാമിയിന്നിം. അപ്രോയം തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ 
നൽോടത പ്രഴർത്തിന്നില്ല ഭാകഴറികോറുേളുടെ ോയയത്തിൽ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ അധിോയം കേയല ഩഞ്ചാമത്ത് യാജ് III ഩട്ടിേമിൽ 
ഩരയല്ലത് ഭാത്രഭാമി ഭാറുല്ലതുഭാണ് . തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനം ഴാെേ 
നൽേിഴരുല്ല ഭാകഴറികേരിടെ പ്രഴര്ത്തനം നിര്ത്തിഴയ്ക്കാ   ഷവപ്ലകോ 
ഏേഩക്ഷീമഭാമി  തീരുഭാനിക്കാ   ഩാെില്ല.  ഇത് ഩഞ്ചാമത്ത തറ 
ഷഭിതിമില്   മു കൂട്ടി െര്ചൃ ടെകയ്യണ്ടതുഭാണ്. 

8. തകേവഷൃമംബയണ  സ്ഥാഩനം  ഴാെേ നല്േി  പ്രഴര്ത്തിന്നില്ല  ഭാകഴറി  
കോറുേളുടെ  കഫാര്ഡില്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനകത്താെ്  കെര്ന്നുള്ള 
ഷംയംബം എല്ല് കയഖടപടകത്തണ്ടതാണ്. 

 

 

 

 


