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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(1) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറൃി കമാഗം  02.06.2022, ഉചൃേളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക്  
ഷമൃദ്ധിസാള് , ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണകഫാര്ഡ്, ഩട്ടം  

 

അജണ്ട 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ  2021-22-ടറ ഴാര്ശിേ  ഩദ്ധതി രോകയാഗതി – 
അഴകറാേനം 

 

(രികപാര്ട്ട് ഩിട് ീെ് നും ം) 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി തീയ്യൃഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  
 

2.1. 14.09.2021 -ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗ തീയ്യൃഭാന പ്രോയം തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള് . 
 
2.1. ഖണ്ഡിേ 3.7 

 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  KSEB, KWA, GWD നിര്മ്മിതികേന്ദ്ര കഩാള  

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി ഴിഴിധ പ്രഴര്തിേള്  ടെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഏജ ഷിേള്ക്ക് തുേ 

മു ൂരാമി ഡികപാഷിറൃ് ടെതാണാണ് പ്രഴര്തി നെപാന്നതട് ത്. ാട് ാും  തുേ 

ഡികപാഷിറൃ് ടെയ്തു േളിഞ്ഞ് ഩറകപാള്ളൃം ഴര്ശങ്ങള്  േളിഞ്ഞാണ് പ്രവൃതി  

പൂര്തിമാന്നതട് ത്.  

 2017-18 മുതും  പൂര്തിമാക്കാത ഡികപാഷിറൃ് പ്രഴര്തിേളുടെ ഴിവങാവംങ്ങള്  

ഷംഫന്ധിചൃ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്  നുംേിമ രികപാര്ട്ട് കകാഡീേയിചൃ് ക്റൃ് 

പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപ് നുംേിമിയ്യൃന്നു. KSEB, 

KWA, GWD ാട് ീ സ്ഥാഩനകഭധാഴിേളുടെ ൂെി ഷാട് ിധയതിും  ഇത് കമാഗം 

അഴകറാേനം ടെയ്തു. 

 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്  നുംേിമ രികപാര്ട്ട് പ്രോയം KSEB, KWA, GWD, 

Nirmithi Kendra ഭറൄ ഏജ ഷിേള്  ാട് ിഴമിറാമി ആടേ 4288 പ്രഴര്തിേലാണ് 

2016-17 മുതും  2021 ഴടയ പൂര്തിമാക്കാളത ത്. ഇതിനാമി ആടേ ഡികപാഷിറൃ് 

ടെതാണിയിന്നതട്  തുേ 395.82 കോെി യ്യൄഩമാണ്. ാട് ാും  ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്, 

നഗയോയയഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന ഴ പ് ാട് ീ ഴ പ്പുകഭധാഴിേള്  രികപാര്ട്ട് ടെതാണ 

പ്രോയം ആടേ 4365 പ്രഴര്തിേള്  പൂര്തിമാക്കാളതണ്ട്. ഇതിടഅടങ അെ്ും  243.48 

കോെി യ്യൄഩമാണ്. 

 ഇതിടഅടങ ഴിവങഭാമ ഴിഴയങ്ങള്  മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗങ്ങലിും  

െര്ചൃ ടെയ്തു. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗതീയ്യൃഭാനപ്രോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
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ഒപീഷര്ഭാര് , ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  ാട് ിഴര്  

നുംേിമ ഴിഴയങ്ങള്  KSEB Managing Director, KWA Managing Director ാട് ിഴര്ക്ക്  

നുംേി. ഈ ഏജ ഷിേള്  ഇതു ഴിവങഭാമി ഩയികവാധിചൃ് ഴ പിടഅടങ േണന്നതഭാമി 

ത്തുകനാക്കി രികപാര്ട്ട്  നുംേണടഭട് ് നിര്കേവിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇതികേും  ഴാട്ടര്  അകതാരിട്ടി 

ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  രികപാര്ട്ട് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട് – രികപാര്ട്ട് താടള കെര്ന്നതന്നു. 

 

Table – 1 
(Rs. Crore) 

 

District Total No. of 
Works 

Taken up 

Total Deposit 
Amount 

Received 

Completed Works 

No. of 
Works 

Total Amount 
Deposit by 
Local  Body 

No.of Works 
of Which Final 

Bill Settled 

Total 
Amount 

Expended 

Amount 
Returned to 
Local Body 

No. of 
Utilization 
Certificate 

Issued 

TVM 1712 122.30 1551 68.29 1487 65.90 7.48 1475 

KLM 885 77.62 827 64.69 817 46.28 12.07 817 

PTH 1683 86.14 1379 66.98 1377 54.71 8.61 1377 

ALP 478 32.68 376 22.70 357 17.71 .98 357 

KTM 803 36.34 705 29.30 696 24.18 3.64 696 

IDK 246 9.99 160 6.68 156 5.34 .68 156 

EKM 1688 85.94 1340 45.44 1240 36.43 4.74 1240 

THR 738 28.04 685 19.79 658 12.58 6.18 658 

PKD 760 45.49 657 42.98 644 31.39 5.93 644 

MPM 907 87.30 706 50.07 662 35.50 5.65 640 

KZHK 240 22.53 217 20.56 217 14.94 3.31 217 

WYND 212 8.21 195 7.27 195 6.31 0.83 195 

KNNR 285 25.52 234 14.59 233 11.83 2.77 233 

KSRGD 178 24.27 130 15.83 130 13.76 .14 124 

Total 10815 692.37 9162 475.16 8869 376.85 63.03 8829 
 

 

Table – 2 (തുെര്ചൃ) 
(Rs. Crore) 

District On Going Works Works Not Started  Short Closed/ Not Feasible 
Works 

Total 
Balance 
Amount 

with KWA  No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

Amount 
Expended 

No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

Amount  
Re-

funded 

TVM 194 18.95 0 0 0 0 0 0 13.85 

KLM 20 6.87 0.46 11 3.79 28 2.84 2.84 16.53 

PTH 104 8.60 0 128 8.78 72 1.78 1.66 21.16 

ALP 48 4.59 .47 30 3.36 24 2.03 .58 12.94 

KTM 49 5.66 .24 0 0 51 1.38 1.38 6.91 

IDK 63 2.10 .21 16 1.18 6 .09 .09 3.73 

EKM 221 32.69 4.17 72 6.66 54 1.14 1.14 39.45 

THR 48 8.17 0 0 0 5 .08 .09 9.19 
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PKD 58 3.95 .62 10 0.21 35 1.77 1.69 9.28 

MPM 51 8.13 .27 18 6.96 132 23.95 22.11 25.58 

KZHK 18 1.30 0 1 .27 4 .40 .40 3.89 

WYND 5 0.18 0 4 .06 7 .69 0 1.07 

KNNR 19 8.70 1.28 32 2.09 0 0 0 9.50 

KSRGD 15 3.62 0 23 4.72 13 1.07 0 11.35 

Total 913 113.51 7.73 345 38.11 431 37.25 31.99 184.43 
 

 
നെഩെി:-  1) ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്  

2) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  
3) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

4) ടെമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഇറക്ട്രിഷിറൃി കഫാര്ഡ്  
(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ാ) ഴ പ്) 

 
 

2.2 – 02.12.2021 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗ തീയ്യൃഭാന പ്രോയം തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  
 

2.2  ഖണ്ഡിേ 3.2  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  KWA, KSEB, GWD തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേള്  മുകഖന 

കപ്രാജക്ടുേള്  ഡികപാഷിറൃ് ഴര്ക്കാമി നെപാന്നതന്നുണ്ട്. ഇതയം കപ്രാജക്ടുേള്  

നെപാന്നതട് തിന് KWAയം KSEBയം ോറതാഭഷം ഴയ്യൃതാറുണ്ട്. ഇതു തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ന ം ഴയ്യൃത്തും. അതിനാും  ഇങ്ങടനയ  ഡികപാഷിറൃ് 

പ്രഴര്തിേള്  പൂര്തിമാക്കാ   ോറതാഭഷം ഴയ്യൃേമാടണ്ിും  ഩറിവ തകേവ 

ബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  നും േകമാ ഩറിവ തുേ ൂെി ഡികപാഷിറൃ് തുേയടെ ൂടെ 

കെര്ന്നതേകമാ ടെം. ണം. ഈ ഏജ ഷിേള്  ഫാങ്കുേലിും  ടഡകപാഷിറൃ് ടെയ്യുട്  

തുേയ്ക്ക് േിണ്ട്ട്  ഩറിവ ാത്രമാകണാ ആ തുേമാണ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 

നുംകേണ്ടത്. ഇതിനാമി KWA, KSEB തുെങ്ങിമ ഏജ ഷിേള്  പ്രകതയേഭാമി േണക്ക് 

സൂക്ഷിക്കണം. ഇതികേും  ഷൃീേയിചൃ നെഩെി KWA MD, KSEB ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  

ാട് ിഴര്  ഇതുഴടയ നുംേിമില്ല. ഇത് അെിമതിരിയഭാമി തകേവഷൃമംബയണഴ പ് 

അഡീശണും  െീപ് ടഷകട്ടരിക്ക് നുംേണം. ജറഴിബഴ ഴ പിും  നിന്നും 

ഊര്ജഴ പിും  നിന്നും അബിപ്രാമം റബയഭാക്കി തുെര്നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 
 

  KWA ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  അബിപ്രാമം നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്:- പ്രഴര്തിേള്  

പൂര്തീേയിന്നതഴാ   നീക്കി ഴചൃിയിന്നതട്  നികക്ഷഩതുേയ്ക്ക് ഩറിവ നും ട് ത് 

പ്രാകമാഗിേഭല്ലാതതിനാും  ഈ നിര്കേവം രോനശഩയികവാധിക്കണടഭട് ാണ് കേയല 

ഴാട്ടര്  അകതാരിറൃി ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിയിന്നതട് ത്. 

 രിപ് – KSEB രികപാര്ട്ട് നുംേിമിട്ടില്ല. 

നെഩെി:-  ടെമര്ഭാ   & ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, കേയല ഇറക്ട്രിഷിറൃി കഫാര്ഡ്  
(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ാ) ഴ പ്) 
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2.3) 11.01.2022 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗ തീയ്യൃഭാന പ്രോയം തുെര്നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  
 

 
2.3  ഖണ്ഡിേ 4.22  
 

ഭായായിന്നതലം ഷൗത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

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

 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴേ  ശ്മവാനതിും  ഗയാഷിപമര്  സ്ഥാഩിന്നതട് തിനാമി  

2013-14 ും  യ്യൃ കപ്രാജക്ട് ഏടറൃടുതിയ്യൃന്നു. കിഭികറൃാരിമം ടേട്ടിെം, ഗയാഷ് ചൂല 

പ്രഴര്തിപിക്കാളത  അളതഫന്ധ ഉഩേയണങ്ങള്  ഉള്ടപടെ ടെണ്ടര്  നെഩെിമിലൂടെ 

കോ്് കപാര്ഡിടനമാണ് ഏപിചിചൃത്. ആടേ ാ്ികഭറൃ് തുേ 39,55,000/- യ്യൄഩ. 

ഷര്ക്കായിും  നിട് ളതഴങിചൃ തുേമിും  നിട് ് നിര്മ്മാണ രോകയാഗതിമളതഷയിചൃ് നുന്നു 

ഗഡുക്കലാമി 22,82,000/- യ്യൄഩ കോ്് കപാര്ഡിന് നും േി. ടേട്ടിെംഩണി 90 

വതഭാനം പൂര്തീേയിചൄ. ഭറിനീേയണ നിമരണ ബോണ കഫാര്ഡിടഅടങ നഴീേയിചൃ 

ടെഷിപികക്കശ   പ്രോയം ാ്ികഭറൄ രോതുക്കണടഭന്നും രോതുക്കിമ ാ്ികഭറൃ് 

55,80,000/- യ്യൄഩമാടണന്നും കോ്് കപാര്ഡ്   അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. െിും  ഒഴരാമി 

ഇകപാള്  ഈ കപ്രാജക്ട് ഉള്ടപടുതിമിട്ടില്ല. കോ്് കപാര്ഡിളത നുംേിമ തുേ  രചൃ് 

രോതുക്കിമ ാ്ികഭറൄ പ്രോയം ഫാക്കി തുേമാമ 32,98,000/- യ്യൄഩ ൂെി ഉള്ടപടുതി 

കപ്രാജക്ട് െിും  ഒഴരാമി ാടുക്കാ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

ഇതിനാമി ഷി.ാപ്.ഷി റ്ററൃഡ് ഗ്രാഅടങ് ഉള്ടപടുതാനാണ് ഉകേവിന്നതട് ത്. 
  

 ഏള്ളൃ ഴര്ശതിറധിേം ോറതാഭഷമുണ്ടാമിണ്ട്ണ്ട് ാട് ് കമാഗം നിയീക്ഷിചൄ. 

ാഗ്രിടഭഅടങ് ോറാഴധി, ഇതുഴടയ നെട്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്തിേള്, അഴ ഏത് 

ഴര്ശഭാണ് നെതിമത് തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   തകേവഷൃമം 

ബയണ ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതിമ പ്രോയം െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  

താടള ഩരയം പ്രോയം രികപാര്ട്ട് നുംേിമിയ്യൃന്നു. 

 കോ്് കപാര്ഡ് മുകഖന ാ്ികഭറൃ് തം. ാരാക്കി ഷാക്തിേ അളതഭതി 

റബയഭാക്കി നിര്വസണം നെതിമ പ്രുത പത പ്രവൃതിമികേും  ാഞ്ചിനീമരീംഗ് 

ഴിബാഗതിും  നിന്നും മാടതായ്യൃഴിധ ഷാക്തിേ ഩയികവാധനയം ഇകതഴടയ 

നെതിമിട്ടില്ല. ടഷകട്ടരി നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥനാമ ഈ പ്രവൃതിക്ക് ടഷകട്ടരി 

തടട് മാണ് കനയിട്ട് കഩടഭഅടങ് നെതിമത്. ഭാത്രഭല്ല ശ്മവാന നിര്മ്മാണയിഭാമി 

ഫന്ധടപട്ട് റബയഭാകക്കണ്ട അളതഭതിഩത്രങ്ങടലാന്നും തടട്  പമറിും  റബയഭല്ല. 2014 ും  

ാഗ്രിടഭഅടങ് ടഴചൃ പ്രവൃതി ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്തീേയിചൃിട്ടില്ല. രിജിനും  

ാ്ികഭറൃ് പ്രോയം 39,55,000/- യ്യൄഩയടെ ഷാക്തിേ അളതഭതി റബയഭാമിണ്ട്  െി 

പ്രവൃതിക്ക് 55,80,000/- യ്യൄഩയടെ രോതുക്കിമ ാ്ികഭറൃാണ് നിറഴിും  കോ്് 

കപാര്ഡ് ഷഭര്പിചൃിണ്ട് ത്. ഇതിും  ഗയാഷ് പര്ണഷിന് ഭാത്രം 12,00,000/- യ്യൄഩയടെ 
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ഴര്ദ്ധനഴാണ് ഴയ്യൃതിമിണ്ട് ത.് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പ്രവൃതി പൂര്തീ 

േയിചൃിയ്യൃന്നുടഴ്ിും  ാ്ികഭറൃ് രിറ്റഴഷ് ടെകം. ണ്ട ഷാസെയയം ളിഴാക്കാ 

ഭാമിയ്യൃന്നു. 

െീപ് ാഞ്ചിനീമറുടെ രികപാര്ട്ടിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  കോ്് കപാര്ഡ്  

കഭധാഴിേള്, തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ടഷകട്ടരി, ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത് അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമര്  ാട് ിഴടയ ഉള്ടപടുതി യ്യൃ 

കമാഗം ഴിലിക്കാ   11.03.2022 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി പ്രി ഷിപും  

ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുതി. ശ്മവാന നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാക്കാ   ഷൃീേയികക്കണ്ട 

നെഩെിേള്, ആയ്യൃടെ ബാഗതാണ് ഴീഴ്ച ഩറൃിമത്, കോ്് കപാര്ഡിന് ഇതിടഅടങ 

നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാക്കാ   േളിയകഭാ തുെങ്ങിമഴ ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവങഭാമ രികപാര്ട്ട് 

നുംോളതം പ്രി ഷിപും  ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുതിമിയ്യൃന്നു. 

 ഇതിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  പ്രി ഷിപും  ഡമരക്ടര്  16.04.2022 ും  രികപാര്ട്ട്   

നുംേി.  

രികപാര്ട്ട് - കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി നിര്കേവപ്രോയം ഫന്ധടപട്ടഴടയ ഉള്ടപടുതി 

08.04.2022 ന് കമാഗം കെര്ന്നു. നിറഴിും  90 വതഭാനം പ്രവൃതി പൂര്തിമാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. 

ഷംസ്ഥാന പണ്ടിും  നിന്നും 39,55,000 യ്യൄഩ യണ്ട് തഴണമാമി റബിടചൃ്ിളം ആടേ 

നുട് ് ഘട്ടങ്ങലിറാമി കോ്് കപാര്ഡിന് 22,82,000 യ്യൄഩ നുംേി. ഫാക്കി തുേമാമ 

16,73,000 യ്യൄഩ ഷര്ക്കായികറക്ക് തിയിടേ അെചൄ. 

 ശുെിതൃഭിശ   ഗയാഷിപമരിടഅടങ Product Specification (double chamber) 

ഭാറൃം ഴയ്യൃതിമത് നുറം തം. ാരാക്കടപട്ട രോതിമ ടെഷിപികക്കശ   പ്രോയം  പ്രവൃതി 

പൂര്തിമാന്നതട് തിന് 55,800,000 യ്യൄഩ ആ ടഭട് ് ോണിചൃ് കോ്് കപാര്ഡ്  

രോതുക്കിമ ാ്ികഭറൃ് നുംേി. ആങയടത ാ്ികഭറൃിും  നിട് ് ഴയതയസ്തഭാമി 16,25,000/- 

അധിേഭാമി േടണ്ടത്തുട് തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിന് േളിമാത ഷാസെയയതിും  

പ്രുത പത പ്രവൃതി ഷി.ാപ്.ഷി റ്റെഡ് പണ്ടിും  ഉള്ടപടുത്തുട് തിളത  

അളതഭതിയ്ക്കാമാണ് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയ്ക്ക് മുമ്പാടേ ഷഭര്പിചൃത്.  

 കേയല ടഩാറൂശ   േണ്ടകരാള്  കഫാര്ഡിടഅടങ Emission Specification ആണ് 

ഩയിഗണികക്കണ്ടടതന്നും ശുെിതൃഭിശ   നിര്കേവിചൃ ഡഫിള്  കെമ്പര്  ടെഷിപികക്കശ   

കപ്രാഡക്റ്റ് ടെഷിപികക്കശ   ഭാത്രഭാടണന്നും 2014 ന് കവശം Emission Specification 

ും  കേയല ടഩാറൂശ   േണ്ടകരാള്  കഫാര്ഡ് ഭാറൃം ഴയ്യൃതിമിണ്ട്ടണ്ട്ിും  ഭാത്രടഭ 

ആങയടത ാ്ികഭറൃിും  നിട് ് ഴയതയസ്തഭാമി രോതുക്കിമ ാ്ികഭറൃ് പ്രോയഭഉ  

ഗയാഷിപമര്  പ്രവൃതി ടെകം. ണ്ടതുള്ളുടഴന്നും 08.04.2022 ടറ കമാഗം ഴിറമിയ്യൃതി. 

കേയല ടഩാറൂശ   േണ്ടകരാള്  കഫാര്ഡ് 2014 ന് കവശം Emission Norms-ും  ഭാറൃം 

ഴയ്യൃതിമിട്ടിടല്ല്ിും  പ്രുത പത പ്രവൃതി ആങയടത ാ്ികഭറൃ് പ്രോയമു  തുേയ്ക്ക് 

പൂര്തീേയിക്കായിട് താടണട് ് കോ്് കപാര്ഡിന് കഴണ്ടി കമാഗതിും  സാജയാമ 

കോ്് കപാര്ഡ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. കേയല ടഩാറൂശ   േണ്ടകരാള്  
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കഫാര്ഡ് 2014 ന് കവശം Emission Norms ും  ഭാറൃം ഴയ്യൃതിമിണ്ട്കണ്ടാടമട് ് 

അരിമിന്നതട് തികറയ്ക്കാമി ജില്ലാ കജാമിഅടങ് ഡമരക്ടര്  ാും.ാഷ്.ജി.ഡി, ആറപ്പുള, 

ഭായായിന്നതലം ഷൗത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരി ാട് ിഴടയ പ്രുത പത കമാഗം 

ചുഭതറടപടുതിമിയ്യൃന്നു. 2014 ന് കവശം ഗയാഷിപമരിടഅടങ Emission Norms ും  കേയല 

ടഩാറൂശ   േണ്ടകരാലര്  കഫാര്ഡ് ഭാറൃം ഴയ്യൃതിമിട്ടില്ലാടമട് ് ഭായായിന്നതലം ടതക്ക് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരി രികപാര്ട്ട് ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. 

 കഭും  ഷാസെയയതിും  പ്രുത പത പ്രവൃതി ആങയടത ാ്ികഭറൃ് പ്രോയമു  

ഗയാഷിപമര്  സ്ഥാഩിചൃ് പൂര്തീേയിക്കായിട് താടണന്നും ആങയടത ാ്ികഭറൃ് 

പ്രോയം റബയഭാമ തുേമിും  നിട് ് ഷര്ക്കായികറക്ക് തിയിചൃെചൃ 16,73,000 യ്യൄഩ ഴീം ം 

അളതഴങിന്നതട്  ഩക്ഷം ഷി.ാപ്.ഷി റ്റെഡ് പണ്ടിും  നിട് ് പണ്ട് അളതഴങികക്കണ്ട 

ഷാസെയയം ളിഴാക്കായിട് താടണന്നും പ്രി ഷിപും  ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  

  

നെഩെി:- പ്രി ഷിപും  ഡമരക്ടര്, തകേവഷൃമംബയണഴ പ്  
(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴ പ്) 

 
 

2.4) 11.03.2022 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃികമാഗ തീയ്യൃഭാനപ്രോയം നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  
 
2.4 ഖണ്ഡിേ 3.6 

 

ജറജീഴ   ഩദ്ധതിപ്രോയം ഫന്ധടപട്ട തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  (ഗ്രാഭഩഞ്ചാ 

മത്തുേള് ) 15 വതഭാനം ഴിസിതം നുംേണം. ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ രികപാര്ട്ട്  

പ്രോയം KWA നുംേിമ ഴിഴയഭളതഷയിചൃ് 406 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  5.00 കോെി 

യ്യൄഩമിറധിേം ഇപ്രോയം അെയ്ക്കണം. ാട് ാും  യ്യൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഭാത്രഭാമി 

ഇത്രയം തുേ അെയ്ക്കക്കണ്ടി ഴയിടല്ലന്നും ഩദ്ധതിയടെ ഗുണകബാക്തൃ പ്രകങവം 

(ട് ിറധിേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  കെര്ട് ്) േണക്കാക്കിമാും  ഒകയാ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും അെയ്ക്കക്കണ്ട ഴിസിതം ഇതിളം  രഴാമിയിന്നതടഭന്നും കമാഗം 

ഴിറമിയ്യൃതി. 

 ഒകയാ പ്രകങവകതയം ഩദ്ധതി ഏതാടണന്നും ഇതിടഅടങ ആടേ ാ്ികഭറൃ് തുേ 

ാത്രമാടണന്നും ഒകയാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും ഴേമിയ്യൃകതണ്ട തുേ ാത്രമാടണന്നും 

ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   ഩഞ്ചാമത്തുഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുതി.  

ഇകതാടൊപം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴാങ്ങി നുംകേണ്ട മിഭിയടെ ഴിറ 

ാത്രമാണ്, ഗുണകബാക്താക്കള്  നുംകേണ്ട തുേ ാത്രമാണ് ാട് തു ഷംഫന്ധിചൃ് 

രികപാര്ട്ടിും  ഉണ്ടാേണം. ൂൊടത ഉഩകമാഗിക്കടപൊടത പ്രാകങവിേഭായ  

ജറകരാതസ്സുേള്  ഉകണ്ടാ? ഉണ്ട് ാ്ിും  അഴ ഉഩകമാഗടപടുതാ   േളിയകഭാ? 
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ഇതിടഅടങ ഴിവങാംവങ്ങളും തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിും  നിട് ് കവഖയിക്കണം. 

KWA ഉകങയാഗസ്ഥയ്യൃഭാമി കെര്ട് ് കഴണം ഈ ഴിഴയങ്ങള്  കവഖയികക്കണ്ടത്.  

 കേന്ദ്ര ഴിസിതം ൂെി ഉള്ടപടുതിയ  യ്യൃ ഩദ്ധതിമാണ് ഇടതട് തിനാും  

ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ജറജീഴ   ഩദ്ധതി പൂര്തിമാക്കാ   ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 

തറതിും  പ്രകതയേഭാമി കഭാണിറൃര്  ടെം. ണം. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിേള്  ഈ 

ഴിശമം ഭാത്രഭാമി പ്രകതയേം ഩയികവാധിചൃ്  രികപാര്ട്ട് ഏപ്രിും  10നേം ഩഞ്ചാമത് 

ഡമരക്ടര്  മുകഖന റബയഭാക്കണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്  

ഷൃീേയിക്കണം.  

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്  
2) KWA ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്  
3) ാല്ലാ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭായ്യൃം 

(തകേവഷൃമംബയണ (ാപ്.ാം) ഴ പ്) 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.9  
കഭപയ്യൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ  14.02.2022 ടറ േത് (SRG 215/22 – 
CC/80/2022) 

കപ്രാ.നം: 138/22 അെ്ും  26,00,000/- യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

 

കഩയ് :  ജനേീമമുക്ക് േലയിക്കണ്ടിമുക്ക് കരാഡ് ഇരികഗശ   ഴ പിളത തുേ 
റ്റേഭാരും  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ജനേീമമുക്ക് - േലയിക്കണ്ടിമുക്ക് കരാഡിന്  റുടേ 2.75 ഭീറൃര്  

ഉമയതിും  ഇരികഗശ   ഴ പിടഅടങ Aquaduct േെന്നു കഩാ ന്നുണ്ട്. ഭളക്കാറത്തും 

േനാും  തുരന്നതകമ്പാള്ളൃം കരാഡിടഅടങ ഈ ബാഗത് ടഴ ടക്കട്ട് ഉണ്ടാ ം. കരാഡ് 

ഉമര്ത്തുേകമാ അേൃാഡക്റ്റ് ടഩാലിചൄഭാറൃി രോതിമതു നിര്മ്മിന്നതേകമാ കഴണടഭട് ് 

ഇരികഗശ   ഴ പ് അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിനാമി ഇരികഗശ   ഴ പിന് ഡികപാഷിറൃാമി 

നുംോ   26.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴേമിയ്യൃതി കപ്രാജക്ട് തം. ാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഈ തുേ 

ഇരികഗശ   ഴ പിളത ഡികപാഷിറൃ് ടെം. ാ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 ഇതു ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് 

ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതമിയ്യൃന്നു. പ്രവൃതിയടെ ഷാക്തിേഭാമ ഴിവങഴിഴ 

യങ്ങള്  ൂെി ഉള്ടപടുതാ    ആഴവയടപട്ടിയ്യൃന്നു.  

 െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട്   നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്.  

രികപാര്ട്ട് - പ്രുത പത കരാഡിന്  റുടേയ  ഉമയം  രഞ്ഞ അേൃിഡക്റ്റ് ോയണം ടസഴി 

ഴാസനങ്ങള്ക്ക് കഩാോ   പ്രമാഷഭാണ്. അേൃിഡക്റ്റിടഅടങ മുേലികറക്ക് കരാഡ് 

ടോം ഴയണടഭട് ാണ് ഩഞ്ചാമതിടഅടങ ആഴവയം. ഇതിന് റ്റഷറൃിടറ Embankment 

പിും  ടെതാണ് േനാും  കൊപികറക്ക് കരാഡ് ടോം  ഴയിേയം ടഷഅടങര്  േട്ട് ടെതാണ് 

അേൃിഡറൃ് രോനര്  നിര്മ്മിചൃ് പ്രുത പത Embankment ന് ഷഭാതിരയഭാമി യ്യൃ ടെമികനജ് 
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ൂെി നിര്മ്മിക്കണം. ഈ പ്രവൃതി ഇരികഗശ   ഡിപാര്ട്ട്ടഭഅടങ് തടട്  

നിര്വസിന്നതട് താണ് അബിോഭയടഭട് ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 
 

 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ാ) ഴ പ് 
 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.13  
ാറഴകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.02.2022 ടറ േത്തും ാറഴകഞ്ചയി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷകട്ടരിയടെ 05.02.2022 ടറ Az-23/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

അളതഫന്ധ കയഖേളും (SRG 195/22 – CC/65/22) 

 
 

താടളപരയട്  8 കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20 ും  ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  ാടുത 

കപ്രാജക്ടാണ്. ഇത് 2020-21 ും  പൂര്തിമാമി. ാം.ക്ക്ക് തം. ാരാക്കിമിയ്യൃന്നു 

ടഴ്ിളം ഇഴമിും  5 പ്രവൃതിേളുടെ ാം.ക്ക്ക് ഇകപാള്  റബയഭല്ല. 3 കപ്രാജക്ടുേളുടെ 

ാ്ികഭറൃ് രിറ്റഴഷ് ടെം. ാടതമാണ് പ്രവൃതി നെപാക്കിമത്. ഈ ോയണങ്ങ 

ലാും  ഫിും  തുേ നുംോ   േളിയട് ില്ല.  

കഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാ.നം കപ്രാജക്ടിടഅടങ കഩയ് അെ്ും  ഴിസിതം 
(യ്യൃഩ) 

തുേ 
അളതഴങിക്കാ   
േളിമാതതിടഅടങ 
ോയണം 

1 104/22 േയിങ്കുലം ഈളഴ ഷമുങാമം 
ഭന്ദ് കരാഡ് കഩഴിംഗ് കലാക്ക് 

1,50,000/- 
ഷി.ാപ്.ഷി 
കഫഷിേ് ഗ്രാഅടങ് 

ാം.ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

2 105/22 തൂറൃിപാെി ഇെഴളി കരാഡ് 
കോണ്ടകീറൃിംഗ്, ഩാര്വൃബിതി 

1,50,000/-  
ഷി.ാപ്.ഷി 
കഫഷിേ് ഗ്രാഅടങ് 

ാം.ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

3 108/22 ടഭാെകക്കാെ് ഇെഴളി കരാഡ് 
ടഭറൃറിംഗ് ൊരിംഗ് 

2,00,000/-  
ടഭമിഅടങന ഷ്  
ഗ്രാഅടങ് (കരാഡ്) 

ാം.ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

4 109/22 തൂറൃിപാെം കഫാര്ടഴും  43,907/- 
ഷി.ാപ്.ഷി. 
റ്ററൃഡ് ഗ്രാഅടങ്  

ാം.ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

5 111/22 തൂറൃിപാെം  െിടഴ  ഩദ്ധതി 
പൂര്തീേയണം 

2,20,000/- 
ഷി.ാപ്.ഷി 
റ്ററൃഡ് 1,20,200/- 
തനത് പണ്ട് 
99800/-  

 
ാം ക്ക്ക്  
റബയഭല്ല 

6 106/22 ടോളുമ്പ് ഭണ്ഡഩം െം ഷബ്ബ് 
ടഷഅടങര്  ടഭമിഅടങന ഷ്  

93,071/- 
ടഭമിഅടങന ഷ് 
ഗ്രാഅടങ് (കനാണ്ട  
കരാഡ്) 

രിറ്റഴസ്ഡ് 
ാ്ികഭറൃ് 
തം. ാരാക്കി 
അംഗീോയം 
റബയഭാക്കിമിട്ടി 
ല്ലാതതിനാളം 
ടെക്ക് ടഭശര്  
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ടെം. ാത 
തിനാളം 

7 107/22 ഴടട്ടക്കാെ് GUP സ്കൂലിന് തുരട്  
േിണര്  

4,93,000 
ഷി.ാപ്.ഷി 
റ്ററൃഡ് ഗ്രാഅടങ് 

രിറ്റഴസ്ഡ് 
ാ്ികഭറൃ് 
തം. ാരാക്കി 
അംഗീോയം 
റബയഭാക്കിമിട്ടി 
ല്ലാതതിനാളം 
ടെക്ക് ടഭശര്  
ടെം. ാത 
തിനാളം 

8 110/22 ടഩയ്യൃതംകോെ് ഭണ്ഡഩം െം 
കരാഡ് 

3,00,000 
ഷി.ാപ്,ഷി 
കഫഷിേ് ഗ്രാഅടങ് 

നിര്മ്മാണതിടറ 
അഩാേത 

 

തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശടഅടങ അെി 

സ്ഥാനതിും  മുള്ളൃഴ   പ്രവൃതിേളുകെയം ഫിുംതുേ നുംോ   അളതഭതി നുംേണ 

ടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥടഅടങ ബാഗത്തു നിട് ് ഴീഴ്ചയണ്ടാമി ാന്നു കമാഗം 

നിയീക്ഷിചൄ. ഈ പ്രവൃതി ഷംഫന്ധിചൃ് ഩറ ോയയതിളം ഴയക്തത  രയിണ്ട് ാന്നും 

കമാഗം ഴിറമിയ്യൃതി. അതിനാും  തകേവ ഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  

ഒകയാ പ്രവൃതിയം പ്രകതയേം ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംേണം. രികപാര്ട്ടിും  ഭറൄ 

ഴിവങാംവങ്ങകലാടൊപം താടളഩരയട് ഴ ൂെി ഉള്ടപടുകതണ്ടതാണ്.  

 കപ്രാജക്ട് തുെങ്ങിമ ഴര്ശം, റൃി.ാഷ് നുംേിമതിടഅടങ ഴിവങാംവം, ടെണ്ടര്  ടെതാണ 

തീമതി, പ്രവൃതി പൂര്തിമാമ ങിഴഷം, ാം.ക്ക്ക് തം. ാരാക്കികമാ?, തം. ാരാ 

ക്കിമതായ്, രിറ്റഴസ്ഡ് ാ്ികഭറൃിന് അംഗീോയം നുംോതതിടഅടങ ോയണം, ഈ 

പ്രവൃതിയടെ ഇകപാളടത അഴസ്ഥ, നിര്മ്മാണതിും  അഩാേതേള്  ഉണ്ടാമിണ്ട്ടണ്ട 

്ിും  അഴ ാടതിരാടക്ക? 

െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ് നുംേിമ രികപാര്ട്ട് ചുഴടെ കെര്ന്നതന്നു. 

രികപാര്ട്ട്  

കഭ 
നം 

കപ്രാ.
നം 

കപ്രാജക്ടിടഅടങ 
കഩയ് 

കപ്രാജക്ട് 
തുെങ്ങിമ 
ഴര്ശം 

ാം ക്ക്ക് 
തം. ാരാക്കി
കമാ 

തം. ാരാ 
ക്കിമ 
തായ് 

പ്രവൃതിയടെ 
നിറഴിടറ അഴസ്ഥ 

നിര്മ്മാണതിും  
അഩാേതേള്  
ഉണ്ടാമിണ്ട്ടണ്ട്ിും  
അഴ ഏടതാടക്ക 

1 104/22 േയിങ്കുലം 
ഈളഴ 
ഷമുങാമം ഭന്ദ് 
കരാഡ് 
കഩഴിംഗ് 
കലാക്ക് 

2019-20 ാം ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

ഉഭ 
െി.ാ   
അഷി. 
ാഞ്ചിനീ
മര്  

പ്രവൃതി 
പൂര്തീേയിചൄ 

അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല 

2 105/22 തൂറൃിപാെി 
ഇെഴളി കരാഡ് 

2019-20 ാം ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

 

” 

കോണ്ടകീറൃ് കരാഡ് 
പൂര്തീേയിചൄ 

കോണ്ട  കീറൃ് 
കരാഡിും  
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കോണ്ടകീറൃിംഗ്
, ഩാര്വൃബിതി 

അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല. 
ാട് ാും  
ാ്ികഭറൃിും  
ഉള്ടപട്ട 
ഩാര്വൃബിതി 
നിര്മ്മാണം 

പൂര്തിമാക്കിമില്ല. 

3 108/22 ടഭാെകക്കാെ് 
ഇെഴളി കരാഡ് 
ടഭറൃറിംഗ് 
ൊരിംഗ് 

2019-20 ാം ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

 

” 

ജറജീഴ   ഭിശ   
ഩദ്ധതിയടെ 
ബാഗഭാമി റ്റഩപ് 
റ്ററ   പ്രവൃതി 
നുറം കരാഡ് 
തേര്ട്   
അഴസ്ഥമിും  
ോണ ടപടുന്നു 

 
ജറജീഴ   ഭിശ   
ഩദ്ധതിയടെ 
ബാഗഭാമി റ്റഩപ് 
റ്ററ   പ്രവൃതി 
നുറം കരാഡ് പൂര്ണ 
ഭായം തേര്ന്നു 

കഩാമി  

4 109/22 തൂറൃിപാെം 
കഫാര്ടഴും  

2019-20 ാം ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

 

” 

 
20.02.2020  ന് 
ഩാര്ട്ട് ഫിും  
തുേമാമ 1,06,905 

യ്യൄഩ 
അളതഴങിചൃിണ്ട്ണ്ട് 

അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല. 

ജി.ഡബ്ലിയ.ഡിയ
ടെ ഷസാ 
മകതാടെ 
ഴാറികഡശ   
നെതി കഩടഭഅടങ് 
നുംോം. 

5 111/22 തൂറൃിപാെം 
 െിടഴ  
ഩദ്ധതി 
പൂര്തീേയണം 

2019-20 ാം ക്ക്ക് 
റബയഭല്ല 

 

” 
പ്രവൃതി 
പൂര്തീേയിചൄ 

അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല. 

ജി.ഡബ്്ലിയ.ഡിയ
ടെ ഷസാ 
മകതാടെ 
ഴാറുകഴശ   
നെതി കഩ ടഭഅടങ് 
നുംോം 

6 106/22 ടോളുമ്പ് 
ഭണ്ഡഩം െം 
ഷബ്ബ് ടഷഅടങര്  
ടഭമിഅടങന ഷ്  

2019-20  
ഉണ്ട് 

 

” 

പ്രവൃതി 
പൂര്തീേയിചൃ് 
17.08.2020 ന് 
ഩാര്ട്ട് ഫിും  
തുേമാമ 1,06,929 

യ്യൄഩ 
അളതഴങിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

 
അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല 

7 107/22 ഴടട്ടക്കാെ് GUP 
സ്കൂലിന് തുരട്  
േിണര്  

2019-20  
ഉണ്ട് 

 

” 

തുരട്  േിണര്  
പ്രവൃതി 

പൂര്തീേയിചൃിണ്ട്ണ്ട് 

തുരട്  േിണര്   
പ്രവൃതിമിും  
അഩാേതേള്  
ോണാ   
േളിഞ്ഞില്ല 
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8 110/22 ടഩയ്യൃതംകോെ് 
ഭണ്ഡഩം െം 
കരാഡ് 

2019-20  
ഉണ്ട് 

 

” 

ഩാര്വൃബിതി 
നിര്മ്മാണം 
നെതിമിണ്ട്ണ്ട് 

ഩാര്വൃബിതി 
നിര്മ്മാണതിും  
അഩാേതേള്  
ോണടപടുന്നുണ്ട്. 
ഈ അഩാേതേള്  
ഩയിസയിചൃ കവശം 
രോതിമതാമി 
അലടഴടുത് 
കഩടഭഅടങ് 

നുംോയിട് താണ്. 
 

1) ാം. ക്ക്ക് റബയഭല്ലാത പ്രവൃതിേലിും  കഭ നമ്പര്  1 മുതും  5 ഴടയ (5 ാണം) 

ഩി.ഡബ്ലിയ ഡി ഭാനൃും, ഡി കോഡ് പ്രോയം നെഩെിേള്  ഷൃീേയിചൃ് ഷര്ക്കാര്  

ാഞ്ചിനീമരിംഗ് കോകലജുേലിും  നിന്നു േൃാലിറൃി & േയാണ്ടെിറൃി ഩയികവാധന 

രികപാര്ട്ട് പ്രോയം ഫിും  നുംോയിട് താണ്. ാട് ാും  കഭും  ഩട്ടിേമിും  

പ്രതിഩാങിചൃ കഭ നം. 3 ടറ പ്രവൃതി പൂര്ണഭായം തേര്ട്  അഴസ്ഥമിും  

ആമതിനാും  ഫിും  കഩടഭഅടങ് നും േ ാട് ത് പ്രമാഷേയഭാണ്. 

2) മുേലിും  സൂെിപിചൃ പ്രവൃതിേളുടെ നെതിപ് ഷംഫന്ധിചൃ് റ്റഷറൄം, പമളേളും 

ഫന്ധടപട്ട കയഖേളും ഩയികവാധിചൃതിും  നിന്നും നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥമാമ 

അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമര്  ഗുയ്യൃതയഭാമ ഴീഴ്ചേള്  ഴയ്യൃതിമിണ്ട്ണ്ട്. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  
(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ാ) ഴ പ്) 

2.4 ഖണ്ഡിേ 4.21  
ടെറുതാളം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 19.02.2022 ടറ േത്തും ടെറുതാളം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 17.11.2021 ടറയം 06.06.2021 – ടറയം തീയ്യൃഭാനയിം (SRG 235/22 – 
CC/140/22) 
കപ്രാ.നം: 150/2018 അെ്ും  - 57,00,000/- യ്യൄഩ 

(ഷി.ാപ്.ഷി കഫഷിേ് ഗ്രാഅടങ് – 10,52,500/- യ്യൄഩ 

ജില്ലാഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം – 25,00,000/- യ്യൄഩ 

തനത് പണ്ട് – 21,47,500/- യ്യൄഩ)) 
 

കഩയ് :  അതിപരമ്പ് ശ്മവാനം നിര്മ്മാണം 
 

 മുേലിും  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് 2017-18 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിറാണ് ാടുതത്. 

ഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരി നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥനാമ ഈ കപ്രാജക്ട് SILK 

മുകഖനമാണ് നെപാക്കിമത്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം പൂര്തിമാക്കി. ഇതിനേം യം  

ഗഡുക്കലാമി 32,83,119/- യ്യൄഩ നുംേി. ഇതിടഅടങ റ്റപനും  ഫിും  തം. ാരാക്കാനാമി 

അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമടര ഏപിചിചൄടഴ്ിളം ഷാക്തിോളതഭതി റബിചൃ ാ്ികഭറൃ് 

റബയഭല്ലാതതിനാും  അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമര്  നെഩെി ഷൃീേയിചൃില്ല. ടെണ്ടര്  നെഩെി 

ൂൊടതമാണ് SILK ടന നിര്വസണതിനാമി ഏപിചിചൃത്. അതിനാും  ടെതാണ നെഩെിക്ക് 
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ഷാധൂേയണം നുംേി ഫാക്കി തുേ ൂെി നുംോ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു 

ഷംഫന്ധിചൃ്.    

 SILK ഇതയം കപ്രാജക്ട് ടെയ്യുട് തിടഅടങ ഩി.ാം.ഷി ഭാത്രഭാണ്. പ്രഴര്തി  

കനയികട്ടുംപിചൃതും ാ്ികഭറൃ് റബയഭല്ല ാട് തും നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥടഅടങ ഴീഴ്ചമാണ്. 

കമാഗയതമില്ലാടത SILK പ്രഴര്തി കനയിട്ട് ഷൃീേയിചൃതും ഴീഴ്ചമാണ്. ഒഡിറൃ് 

 രിപ്പുകണ്ടാ ാട് തെക്കമു  ോയയങ്ങള്  ഴിവങഭാമി ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   

തകേവഷൃമം ബയണഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതിമിയ്യൃന്നു. െീപ് 

ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്.  

രികപാര്ട്ട് - ഷാക്തിോളതഭതി റബയഭാമതിടഅടങ കയഖേകലാ ാ്ികഭകറൃാ പമറിും  

റബയഭല്ല. പ്രുത പത പ്രവൃതിയടെ നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥ   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ടഷകട്ടരിമാണ്. കപ്രാജക്ട് യ്യൄഩീേയണ ഘട്ടതികറാ നിര്വസണ ഘട്ടതികറാ 

ാഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗതിടഅടങ കഭുംകനാട്ടം ഉണ്ടാമിട്ടില്ല. പ്രവൃതി പൂര്തീ 

േയിചൃതിളതകവശം ഷിുംക്ക് തം. ാരാക്കിമ ടഭശര്ടഭഅടങ് ക്ക്ക് ടെക്ക് ടഭശര്  

ടെയ്യുട് തിന് ഭാത്രഭാണ് ാും.ാഷ്.ജി.ഡി അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമകരാെ് 

ആഴവയടപട്ടത്.  

 ാംഩാനും  ടെതാണ ഏജ ഷിേലിും  നിന്നും ടെണ്ടര്  നെഩെിേലിലൂടെ നിര്വസണ 

ഏജ ഷിടമ ടതയടഞ്ഞടുന്നതട് തിളത ഩേയം ഷിുംക്കിടന ടതയടഞ്ഞടുതതിടഅടങ 

ോയണം ഴയക്തഭടല്ലന്നും നിര്മ്മാണ പ്രഴര്തനതിടഅടങ നുറയനിര്ണമം നെതിമ 

കയഖേള്  സാജയാക്കിമിട്ടിടല്ലന്നും കറാക്കുംപണ്ട് ഒഡിറൃ് രികപാര്ട്ടിും  

കയഖടപടുതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഗയാഷ് കിഭികറൃാരിമം പൂര്ണഭായം പ്രഴര്തനക്ഷഭഭാടണന്നും 

ജനകരറൃര്  ഴാങ്ങി സ്ഥാഩിന്നതട് തിളത  നെഩെിേള്  പൂര്തിമാമി ഴയ്യൃന്നുടഴന്നും െീപ് 

ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്.    

 

നെഩെി:- (തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴ പ്) 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.38  

ഩതനംതിട്ട ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി – KWA ഡികപാഷിറൃ് തുേയടെ ഉഩകമാഗം 
 

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്   െിടഴ  കപ്രാജക്ടുേള്ക്കാമി തുേ KWAമിും  

ടഡകപാഷിറൃ് ടെം. ാറുണ്ട്. KWA മിും  രോതിമ കരറൃ് നിറഴിും  ഴട് കപാള്  

ടഡകപാഷിറൃ് ടെതാണ തുേ തിേമാടത ഴയ്യൃന്നു ാട് ് ജില്ലാതറ അഴകറാേനതിും  

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇങ്ങടന ഴയ്യൃട്  ഷാസെയയതിും  KWA 

ഈ തുേ അതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് തിയിടേ നും ന്നുണ്ട്. യിക്കും  

ടെറഴാമി കയഖടപടുതിമതാണ് ഈ തുേ ാട് തിനാും  ഭാനങണ്ഡപ്രോയം 

ഷര്ക്കായികറക്ക് അെയ്ക്കണം. ജറജീഴ   ഩദ്ധതിക്ക് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 

ഴിസിതം േടണ്ടതാ   ക്ദ്ധിമുട്ട് കനയിടുന്നുണ്ട്. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് KWA 
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തിയിടേ നും ട്  ഴിസിതം ജറജീഴ   ഩദ്ധതിമിും  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 

ഴിസിതഭാമി ഉള്ടപടുതാ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 ാ്ികഭറൃിടഅടങയം ാഗ്രിടഭഅടങിടഅടങയം അെിസ്ഥാനതിും  ടഡകപാഷിറൃ് ടെതാണ 

തുേമാടണ്ിും  KWA ഇങ്ങടന തിയിടേ നും ട് ത് വയിമല്ല. ഇങ്ങടനയ  

പ്രവൃതിേളുടെ റി്് (തുേ അെചൃ ഴര്ശം, തുേ അെചൃത് ാ്ികഭറൃികഅടങയം 

ാഗ്രിടഭഅടങിടഅടങയം അെിസ്ഥാനതിറാകണാ, അെചൃ തുേ ാത്ര? ഈ ഴിഴയങ്ങള്  

ഒകയാ പ്രവൃതിയം തിയിചൃ്) തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൄ കവഖയിചൄ നുംോ   

ഩതനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷകരാെ് നിര്കേവിന്നതന്നു. ഈ ഴിഴയങ്ങള്  അടുത 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിന്നത മുമ്പ് നുംേണം. ഇങ്ങടന ഡികപാഷിറൃ് ടെതാണ തുേ 

തിയിടേ നും ന്നു ാട് ് KWA ഡിഴിശ   ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമറുടെ േത് 

ഷസിതം നുംേണം. ഇപ്രോയം റബയഭാ ട്  തുേ തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩന 

ഴിസിതഭാമി േണക്കാന്നതട് തിളം അബിപ്രാമം കയഖടപടുതണം.  

 ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷ് നുംേിമ രികപാര്ട്ട് ചുഴടെ 

കെര്ന്നതന്നു. 

രികപാര്ട്ട്- ഩതനംതിട്ട ജില്ലമിടറ 16 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് KWA മിും  

രോതിമ കരറൃ് നിറഴിും  ഴട്  ഷാസെയയതിും  ഡികപാഷിറൃ് ടെതാണ തുേ തിേമാടത 

ഴട് തിനാും  ഡികപാഷിറൃ് തുേ തിയിടേ നും േയണ്ടാമി. 16 തകേവബയണസ്ഥാ 

ഩനങ്ങള്  ആടേ 38 പ്രവൃതിേള്ക്കാമി 60,76,750 യ്യൄഩ KWA മിും  ഡികപാഷിറൃ് 

ടെയ്തു. ഈ തുേ മുള്ളൃഴ   തിയിടേ നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. KWA ഡിഴിശ   ാക്സിേുട്ടീഴ് 

ാഞ്ചിനീമര്  ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനതിളതം നുംേിമ േത്തുേളും ഇകതാടൊപം 

ഉണ്ട്. ഇതിും  7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ 9 പ്രവൃതിേള്ക്ക് ാഗ്രിടഭഅടങ് 

ഴയ്ക്കാടതമാണ് തുേ ഡികപാഷിറൃ് ടെതാണതത്. 

 ഈ തുേ ഭടറൃായ്യൃ കപ്രാജക്ടിനാമി ഴിനികമാഗിക്കാ   േളിമാത 

ഷാസെയയതിും , KWA മിും  തിയിടേ ടുക്കി ജറജീഴ   ഭിശ   ഩദ്ധതിയടെ 

ഫന്ധടപട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ (കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ോയയതിും  അഴ 

നിര്കേവി ന്നതട്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ) ഴിസിതഭാമി േണക്കാന്നതട് തിളത  ഷാധയത 

ഩയിഗണിയ്ക്കണടഭട് ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  അബയര്ഥിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ാപ്.ാം) ഴ പ് 
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2.4 ഖണ്ഡിേ 4.46 
ൂകയാപെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 05.02.2022 ടറ േത്തും ൂകയാപെ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 25.10.2022 ടറ 1/9-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 
186/22- CC /112/22) 

 

 താടളപരയട്  10 പ്രഴര്തിേള്  2020-21 ഴര്ശം ഩദ്ധതിമിും  
ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഷാക്തിേ അളതഭതി ൂൊടത ഇഴ ടെണ്ടര്  ടെതാണ് പ്രഴര്തി  

പൂര്തീേയിചൄ. ഈ പ്രഴര്തിേള്ക്ക് തുേ നും ട് തിന് “പൂര്തീേയിചൃ ഩദ്ധതി 

േള്ക്ക് തുേ നുംേും ” ാട്  യീതിമിും  കപ്രാജക്ട് തം. ാരാക്കി തനതുപം ഩകമാഗിചൃ് 
തുേ നുംോ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഴിവങഴിഴയങ്ങള്  

കഭ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട്  
നമ്പര്  

കഩയ് അെ്ും  
തുേ (യ്യൄഩ) 

ഴിസിതം 

1 89/21 ങലഩതി കരാഡ് രോനയ്യൃദ്ധായണം 2,00,000/- ഷി.ാപ്.ഷി 

2 107/21 ാഷ്.ാ .രോയം ഩതാറിപെി 
കരാഡ് കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

2,00,000/- തനതുപണ്ട് 

3 139/21 ൂകയാപെ കതാട്ടപ ി കരാഡിും  
ോയിഭറപെി ബാഗത് റ്റഷഡ് 
ടേട്ട് 

75,000/- ഷി.ാപ്.ഷി 

4 162/21 ഩങ്ങെ ാ.ഴി.ാഷ്. ഩാെേപ്പുയ 
നഴീേയണം 

3,00,000/- ടഭമിഅടങന ഷ്  
ഗ്രാഅടങ് (കനാണ്ട  
കരാഡ്) 

5 167/21 ഩരമയ്യൃ ട് ് അ്ണഴാെി 
ടഭമിഅടങന ഷ്  

4,00,000/- യ്യൄഩ ടഭമിഅടങന ഷ്  
ഗ്രാഅടങ് (കനാണ്ട  
കരാഡ്) 

6 171/21 ഇെയ്ക്കാണ്ട് ട് ് അ്ണഴാെി 
നഴീേയണം 

2,75,000/- ടഭമിഅടങന ഷ്  
ഗ്രാഅടങ് (കനാണ്ട  
കരാഡ്) 

7 176/21 17-ാാാം ഴാര്ഡ് ഗ്രാഭകേന്ദ്രം 
പൂര്തീേയണം 

3,54,792/- ഷി.ാപ്.ഷി 

8 93/21 േറമകതാറി – രോറി ട് ് 
കരാഡ് കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

6,15,681/- ഷി.ാപ് ഷി & 
ടഭമിഅടങന ഷ്  
ഗ്രാഅടങ് (കരാഡ്)   

9 226/21 
(202/20) 

യാജീഴ് ഗാന്ധി  െിടഴ  
ഩദ്ധതിക്ക് ൊ്് ഉമര്തി 
സ്ഥാഩിക്കും  

45,000/-  തനതുപണ്ട് 

10 81/21 
(205/20) 

ടെമ്പേപെി – അകതിരയിപെി 
കരാഡിും  േള്് നിര്മ്മാണം 

3,00,000/- യ്യൄഩ തനത്പണ്ട് 

                              ആടേ 27,65,473/- യ്യൄഩ  
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 ഩത്തുകപ്രാജക്ടുേള്  ഷാക്തിോളതഭതി ൂൊടത പ്രവൃതി ടെതാണത് നിര്വസണ 

ഉകങയാഗസ്ഥടഅടങ ഴീഴ്ചമാണ്. ഇതുഴിവങഭാമി ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   

തകേവഷൃമംബയണഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതി. രികപാര്ട്ടിടഅടങ 

അെിസ്ഥാനതിും  ഩിട് ീെ് ഩയിഗണിന്നതം. 

 െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്.  

രികപാര്ട്ട് – മുേലിും  ഩരഞ്ഞഴമിും  കഭ നമ്പര്  2 ആമ പ്രവൃതിക്ക് 

ഷാക്തിോളതഭതി റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ാട് ാും  ടഴറൃിംഗ് നെതാടതമാണ് 

പൂര്തിമാക്കിമത്. ഇതിടഅടങ അലയിേള്  ാം.ക്ക്കിും  കയഖടപടുതി അഷി്അടങ് 

ാക്സിേൂട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്   ടെക്ക് ടഭശ   ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. ഇത് ടഴറൃിംഗ് നെതിമ കവശം 

2022-23 ഴര്ശം െിും  ഒഴര്  ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതി ഫിും  നുംോയിട് താണ്. 

 കഭ നമ്പര്  8,9,10 ാട് ിഴയ്ക്ക് ഷാക്തിോളതഭതിയം അംഗീോയയിം റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

2020-21 ും  െിും  ഒഴര്  ഩദ്ധതിമാമി ഉള്ടപടുതാ   ഴിണ്ട് കഩാമി. ഇതിടഅടങ 

അലയിേള്  ാം ക്ക്കിും  കയഖടപടുതി അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമര്  ടെക്ക് ടഭശര്  

ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. ഇത് 2022-23 ഴര്ശടത െിും  ഒഴര്  ഩദ്ധതിമിും   ഉള്ടപടുതി തുേ 

നുംോയിട് താണ്.  

 കഭ നമ്പര്  1,3,4,5,6,7 ാട് ീ പ്രവൃതിേള്ക്ക് ഷാക്തിോളതഭതി ഇല്ലാടത 

ഩദ്ധതി നിര്വസണം തുെങ്ങിമതാണ്. ഇതിും  4 ാണം പൂര്തീേയിചൃിണ്ട്ണ്ട്. കഭ നമ്പര്  

6,7 ാട് ിഴ ബാഗിേഭാമി പൂര്തീേയിചൄ. ഈ പ്രവൃതിേളുടെ അലയിേള്  തുെക്കതിും  

ാം ക്ക്കിും  കയഖടപടുതിമിണ്ട് താമി അഷി് അടങ് ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട ്  

ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. അഷി്അടങ് ാഞ്ചിനീമടര ൂെി ഉള്ടപടുതി ടോണ്ട് ഴാറുകഴശ   

നെതി തുേ നുംോയിട് താണ്. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  
(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ാ) ഴ പ്) 

 

2.4 ഖണ്ഡിേ 4.51  
ഭറഫാര്  റൂരും  ഡഴറപ്ടഭഅടങ് പൗകണ്ടശ   
ഭറഫാര്  റൂരും  ഡഴറപ്ടഭഅടങ് പൗകണ്ടശ   (MRDF) ടെമര്ഭാടഅടങ 02.02.2022 ടറ 
േത്   (SRG 212/22) 

 

ഇതിരയ   ര്് ആക്ട് പ്രോയം സ്ഥാഩിചൃിണ്ട്  ഭറഫാര്  റൂരും  ഡഴറപ്ടഭഅടങ് 

പൗകണ്ടശ   (MRDF) ഴിഴിധ ഇനം ോറിതീറൃേള്, പാം ടഭശയനരിേള്, ബക്ഷയ 

ഉപിചട് ങ്ങള്, റൃി.ാം.ആര് . (Total Mix Ration) ോറിതീറൃ, ൊണേടപാെി ാട് ിഴ 

ഴിതയണം ടെയ്യുന്നുണ്ട്. ബക്ഷയ ഉപിചട് ങ്ങള്  ഷൃമം നിര്മ്മിന്നതട് ഴയം ഉണ്ട്. തകേവ 

ബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് മുേലിും  ഩരഞ്ഞഴ MRDF ും  നിട് ് കനയിണ്ട് ഴാങ്ങാ   അളതഭതി 

നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
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 MRDF-ടഅടങ  ഉപിചട് ങ്ങളുടെ ഗുണകഭേയം ഴിറയം ഩയികവാധിചൃ് മൃഗഷംയക്ഷണ 

ഴ പ് ഡമരക്ടര്  രികപാര്ണ്ട് നുംേണം. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര 

ചുഭതറടപടുതി. 
 

നെഩെി:- മൃഗഷംയക്ഷണഴ പ് ഡമരക്ടര്  
ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്  

(തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.ാ) ഴ പ്) 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.55  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
ഫഹു. യാജയഷബാ ാം.ഩി ശ്രീ അബ്ദുള്  ഴസാഫിടഅടങ 08.02.2022 ടറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 17.01.2022 ടറ DPM/MPM/10/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.02.2022 ടറ 111/2021-22/ DPC/DPO/MPM നമ്പര്  

േത്തും (SRG 160/22 – SRG /272/2022) 

 
 

 ഭറപ്പുരം ജില്ലമിും  മിജറഴ പ്പു മുകഖന  െിടഴ  കപ്രാജക്ടു നെപാന്നതന്നുണ്ട്. 

 ളും  േിണര്   ളിന്നതട് തിന് മിജറ ഴ പിടഅടങ പീഷിഫിറിറൃി ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് കഴണം. 

ാട് ാും  ഴ പിടറ ജീഴനക്കായ്യൃടെ  രയിനുറം പീഷിഫിറിറൃി ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് റബിക്കാ   

റ്റഴ ന്നു. ഈ ഷാസെയയതിും  മിജറ ഴ പിും  നിന്നു ഴിയഭിചൃ ഉകങയാഗസ്ഥടയ 

ഉള്ടപടുതി യ്യൃ ജില്ലാ ടെക്കിക്കും  േമ്മിറൃി യ്യൄഩീേയിക്കണടഭട് തും ഇഴയ്യൃടെ 

കഭുംകനാട്ടതിും  പീഷിഫിറിറൃി ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് റബയഭാക്കാ   കഴണ്ട നെഩെി ഷൃീേയിക്ക 

ണടഭന്നുതും ഷംഫന്ധിചൃ്. 

 ഈ നിര്കേവം ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപാര്ട്ട്ടഭഅടങ് 

കഭധാഴികമാൊഴവയടപടുന്നു. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപടുതി. 

രികപാര്ട്ടിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  ഩിട് ീെ് ഩയിഗണിന്നതം 
 

 

 

 

 

നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഗ്രൗണ്ട് ഴാട്ടര്  ഡിപാര്ട്ട്ടഭഅടങ്  
3) ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്  

(തകേവഷൃമംബയണ (ാപ്.ാം) ഴ പ്) 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.64  
ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 
തിയ്യൃഴനതിരരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.02.2022 ടറ Plg.50/2021-22/DPC/DPO/ 
തിയ്യൃഴനതിരരോയം നമ്പര്  േത്തും ഴാഭനരോയം കലാന്നത ഩഞ്ചാമത്തു ടഷകട്ടരിയടെ 
09.02.2022 ടറ BP2 -/439/22/VPM നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയടെ 
11.01.2022 ടറ കമാഗതീയ്യൃഭാനയിം   (SRG 291/22) 

 

 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിടഅടങ ഩയിധിമിും  ഴയ്യൃട് തും ഴനാതിര്തി   

ഩ്ിടുട് തുഭാമ താടളപരയട്  ഩഞ്ചാമതിും  മിയിഩക്ഷം ജനങ്ങളും ോര്ശിേവൃതി 

ടെയ്തു ഉഩജീഴനം നെത്തുട് ഴയാണ്. ഇഴിടെ ോണ്ട്ഩട് ി, േയെി,  യങ്ങു മുതറാമ 

ഴനയമൃഗങ്ങളുടെ വറയം ഉണ്ട്. അത് ഩയിസയിന്നതട് തിനാമി ഴാഭനരോയം കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്തും താടള ഩരയട്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 
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സ്ഥാഩിന്നതട് തിളത  കപ്രാജക്ട് ഷംയക്തഭാമി ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതി 

മിണ്ട്ണ്ട്. ഈ തുേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് റ്റേഭാരാനാണ് ഉകേവിന്നതട് ത്. 

ഴിവങാംവം താടള കെര്ന്നതന്നു. 
 

കഭ 
നം 

തകേവബയണസ്ഥാഩന
തിടഅടങ കഩയ് 

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടഅടങ കഩയ് അെ്ും  
തുേ 
(ഴിേഷനപണ്ട് 
-ജനരും ) 

1 ടനല്ലനാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
 

22/22 കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 7,70,000/- യ്യൄഩ 

2 ഩാകങ്ങാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

2/22 ഴനയമൃഗങ്ങലിും   നിട് ് 
ോര്ശിേ ഴിലേടല 
യക്ഷിന്നതട് തിനാമി 
ഷൗയ കഴറി നിര്മ്മിന്നത 
ട് തിളത  കപ്രാജക്ട്  
 

11,70,000/- യ്യൄഩ 

3 ടഩയിങ്ങഭറ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

6/22 കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 4,80,000/- യ്യൄഩ 

4 ഴാഭനരോയം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്  

80/22 കൃശിമിെങ്ങടല 
ഴനയമൃഗങ്ങലിും  നിന്നും 
ഷംയക്ഷണം 
ടപ ഷിംഗിന് 
ഴിസിതം നുംേും  

2,00,000/- യ്യൄഩ 

  

 കഷാലാര്  കഴറി സ്ഥാഩിന്നതട് തിളത  അംഗീകൃത നിയക്ക് അനര്ട്ട്   

ഉള്പടെയ  യ്യൃ സ്ഥാഩനതിളം റബയഭല്ല. ൂൊടത പ്രുത പത പ്രഴര്തിക്ക് 

ഫാധേഭാമ ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് ാത്രമാടണട് ് ഭാര്ഗകയഖമിളം ഇല്ല. അതിനാും  

ഇതിടഅടങ അംഗീകൃത നിയന്നതം ഷബ്ഷിഡി നിയന്നതം നിശ്ചമിചൄ നുംേണടഭട്  

തിയ്യൃഴനതിരരോയം ജില്ലാ േലക്ടറുടെ ആഴവയം 11.01.2022 ടറ കമാഗം ഩയിഗണിചൃിയ്യൃന്നു. 

ടപ ഷിംഗ് നെതാളതകേവിന്നതട്  പ്രകങവടത ഴിവങാംവം നും കമ്പാള്  നിയന്നതം 

നിശ്ചമിചൄ നുംോ   ഴനം ഴ പ് / അടനര്ട്ടിളത നുംോ   11.01.2022-ടറ കോഒര്ഡി 

കനശ   േമ്മിറൃി തീയ്യൃഭാനിചൄ. 
 

 ഇതളതഷയിചൃ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  ഴിവങാംവം നുംേി. 
 

 
 

കഭ 
നമ്പര്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
(കൃശിബഴ  ) 

ഴിലയടെ കഩയ് കഷാലാര്  ടപ ഷിംഗ് 
ടെകം. ം ട്  
കൃശിമിഭിയടെ 
ഴിസ്തീര്ണം 
(ടസക്ടര് ) 

േര്ശേയ്യൃടെ 
ാണം 

1 ഩാകങ്ങാെ് ഭയചൃീനി – 53 ha 109 391 



18 
 

ഴാള – 35 ha 

ഩചൃക്കരി – 21 ha  

2 ടനല്ലനാെ് ഴാള – 100 ha 

ഭയചൃീനി – 50 ha 

ഩചൃക്കരി – 50 ha 

ടനല്ല് – 5 ha 

205 520 

3 ടഩയിങ്ങമ്മറ ഴാള – 10 ha 

ഩചൃക്കരി – 5 ha 
ഭറൃ് ഴിലേള്  - 50 ha 

65 140 

 ആടേ  379 1051 

 

Type of Solar Fencing 
Fencing using 

1. Concrete Poles (2-3”) 

2. GI Pipes (1.5”) 

Height – 7 feet 

Battery – 80 – 120 Ah 
Panel 

1) Poly Crystalline 

2) Mono Crystallin 

 

Fencing using 

1) GI Wire 

2) Fencing Wire 
 

No. of wires between Poles – 4-5 
 

 ഇതിടഅടങ ഷിഴിുംഴര്ന്നത ഷംഫന്ധിചൃ നിയക്ക് തം. ാരാക്കാ   തകേവഷൃമംബയണ 

ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഷൗകയാര്ജം  ഉഩകമാഗിന്നതട്  

തിടഅടങ നിയന്നതം ഭറൄ ഴിവങാംവങ്ങളും അടനര്ട്ടിടഅടങ ഷസാമകതാടെ തം. ാരാക്കാളതം 

െീപ് ാഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപടുതി. െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  രികപാര്ട്ട് നുംേി. 

രികപാര്ട്ട് – കഷാലാര്കഴറി സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് േികറാഭീറൃരിന് ഏേകങവം 2,50,000 

യ്യൄഩമാ ം. കഷാലാര്  കഴറി  സ്ഥാഩിചൃാും  അതിടഅടങ ഩയിഩാറനതിന് ഩഞ്ചാമത് 

തടട്  യ്യൃ നിയീക്ഷണ ഷഭിതി യ്യൄഩീേയിചൃ് ങിഴകഷനയ  ഩയിഩാറനം 

നെപാകക്കണ്ടതാണ്. കഷാലാര്  കഴറിയ്ക്ക് ഷഭീഩം ഉണ്ടാ ട്  ടെരിമ േലകമാ, രോകല്ലാ 

ഴടയ ങിഴകഷന നീക്കം ടെതാണിടല്ല്ിും  കഷാലാര്കഴറിയടെ ോയയക്ഷഭതടമ ഫാധിന്നതം. 

ഇത് കഴറിയടെ പ്രഴര്തന കവശി  ര്കുന്നട് താമിയിന്നതം. കൃശി സ്ഥറത് ടഩാതു 
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ഗതാഗതതിന് നുട് ് ഭീറൃറും നെഴളിമാടണ്ിും  യ്യൃ ഭീറൃറും ഴീതിമിും  കഗറൃ് കഷാലാര്  

കഴറിമിും  ഉണ്ടാമിയിക്കണം. അടനര്ട്ട് ഇതിളത  ാ്ികഭറൃ് ഭാത്രഭാണ് നും േ. 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്തിേള്  അടനര്ട്ട് നെത്തുട് തല്ല. ഏജ ഷിടമ ടതയടഞ്ഞടുത് 

ടെണ്ടര്  നെഩെിമിലൂടെ ഩഞ്ചാമത് തടട്  കനയിട്ട് കഷാലാര്  കഴറി സ്ഥാഩിക്കണം. 

കഷാലാര്  റ്റഴങയത കഴറിേള്  ോണ്ട്ഩട് ിേടല  പ്രതികയാധിന്നതട് തിന് ൂററുവതഭാനയിം 

പറപ്രങഭല്ല. ോയണം ഇഴ ഭണ് തുയട് ് കൃശിസ്ഥറത്  പ്രകഴവിക്കാളത  ഷാധയത 

ഴലടയ ൂടുതളണ്ട്. ആനേടല പ്രതികയാധിന്നതട് തിന് ടഩാതുഴായ  യ്യൃ 

ടെഷിപികക്കശനാണിത്. ഷൗയ കഴറിയടെ നീലഭളതഷയിചൃ് ടെഷിപികക്കശളതം 

ാ്ികഭറൃ് തുേയം ഭാറുട് താണ്.   
 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  
2)ഡമരക്ടര്, അടനര്ട്ട്  

(തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴ പ്) 
3. ടഩാതുഴിശമം 
  

 

(ഩിട് ീെ് നും ം) 
 

 
 
4. പ്രകതയേ ഴിശമം 

====================  
4.1  ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്  - HDPE ടെെിചൃട്ടി. 
ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടറുടെ 05.05.2022 ടറ PAN/6090/2022/J1(DP) നമ്പര്  േത്തും 
ശ്രീ.ഫ്രാ ഷിഷ് ഴര്ഗീഷ് അളീകക്കാെ്, തൃരര്  ാട് മാള്  CMO കഩാര്ട്ടും  മുകഖന 
18.03.2022 ും  നല്കിമ േത്തും അളതഫന്ധ കയഖേളും  (SRG 507/22). 
 

 

 അടുക്കലകതാട്ടം, ടെരസ്സ് ഗാര്ഡ   ഩചൃക്കരി കൃശിക്ക് കഗ്രാഫാഗിളത ഩേയം High 

Density Polyethylene (HDPE) ടെെിെട്ടി ഉഩകമാഗിന്നതട് ത് കപ്രാത്സാസിപിക്ക 

ണടഭട് ാണാഴവയം. HDPE െട്ടിമിും  കഩാട്ടിംഗ് ഭിശ്രിതം നിരചൃ് നും കമ്പാള്  300 

യ്യൄഩമാണ് പ്രതീക്ഷിന്നതട്  ടെറഴ്. ഇത് ഴാങ്ങാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  

നിര്കേവം നുംേണടഭട് ാണാഴവയം. 
  

4.2 നുട് ിറഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.05.2021 ടറ േത്തും നുട് ിറഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

ടഷകട്ടരിയടെ 18.04.2022-ടറ A2-4/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 514/22 – 
CC/307/22). 

 

 നുട് ിറഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  NRHM (ആയശ്) ഡിടെ ഷരി ഉണ്ട്. 

ഇഴിടെയ  കഡാക്ടര്ക്ക് NRHM ും  നിന്നു കഴതനം നും ന്നുണ്ട്. അറൃ ഡര്, ഩാര്ട്ട് 

റ്റെം ഷൃീപര്  (ആടേ യം കഩര്) ാട് ിഴടയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  നിട് ് നിമഭിചൃ് 

ഩഞ്ചാമതിും  നിട് ാണ് കഴതനം നും ട് ത്. NRHM (ആയശ്) ഡിടെ ഷരി 
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ആയംബിചൃകപാള്  കഡാക്ടറുടെ കഴതനം NRHM നിന്നും അറൃ ഡര് , PTS ാട് ിഴര്ന്നത  

കഴതനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും നുംേണടഭട് ാണ് ഷര്ക്കാര്  ഉതയഴാമിയ്യൃട് ത്.  

 യ്യൃ ഴര്ശം ഇതിനാമി 3.50 റക്ഷം യ്യൄഩ ടെറഴാ ന്നു. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിളത 

തനതു പം   രഴാണ്. അതിനാും  ഇഴര്ന്നത  കഴതനം ഴിേഷന പണ്ടിും  നിന്നു 

നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 

4.3  KSEB - നിറാഴ് ഩദ്ധതി  
K.S.E.B.L ടെമര്ഭാ   ആഅടങ് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുടെ 09.03.2022 ടറ No.CP/ Plg2/ 

NILAAVU/ LED/ Street Lights/2021-22/386 നമ്പര്  േത് (SRG 496/22)  

 േിഫ്ഫി ധനഷസാമകതാടെ നെപാന്നതട്  നിറാഴ് ഩദ്ധതിയ്ക്ക് 289.82 കോെി 

യ്യൄഩമാണ് ടെറഴ് പ്രതീക്ഷിന്നതട് ത്. ഩദ്ധതി നിര്വസണതിന് K.S.E.B ടമ ടെശയും   

ഩര്പഷ് ടഴസിക്കിലാമി ചുഭതറടപടുതിമിയിന്നതന്നു. ാനര്ജി ാപിശയ ഷി ഷര്വീഷഷ് 

റിഭിറൃഡ് (EESL) ാട്  സ്ഥാഩനടതമാണ് നിറാഴ് ഩദ്ധതിമിും  ാും.ഇ.ഡി ഫള്ഫ്    

ഴിതയണം ടെയ്യുട് തിളത  കപ്രാജക്ട് ഭാകനജ്ടഭഅടങ് യൂണിറൃാമി നികമാഗിചൃിണ്ട് ത്. 

നിറാഴ് ഩദ്ധതിമിും  LED സ്ഥാഩിന്നതട് ത് യം  ഘട്ടതിറാമാണ്. ട് ാം ഘട്ടഭാമി 2 

റക്ഷം LED സ്ഥാഩിചൃിണ്ട്ണ്ട്. യണ്ടാം ഘട്ടഭാമി 8.5 റക്ഷം LED ആണ് സ്ഥാഩികക്കണ്ടത്. 

ഇതിും  1.72 റക്ഷം LED ക്ക് ഒര്ഡര്  നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. ട്രീറീറൃ് ടഭമി   ഇല്ലാതത് LED 

റ്റററൄ സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് തെസ്സഭാമി ഴയ്യൃന്നു. നിറാഴ് ഩദ്ധതിയടെ നെതിപിന് താടള 

ഩയാഭര്വിന്നതട്  ഴിശമങ്ങലിും  തീയ്യൃഭാനതിനാമി േത് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. 

 നിറാഴ് ഩദ്ധതിമിും  ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിളം ട്രീറീറൃ് ടഭമി   

ടറമിനിടഅടങ അബാഴം നുറം ഩദ്ധതി നെപാക്കാ   േളിയട് ില്ല. 2020 ും  നെട്  

റ്റഩററൃ് ്ഡിയടെ അെിസ്ഥാനതിും  1.62 റക്ഷം ട്രീറീറൃ് റ്റററൄേലിും  ട്രീറീറൃ് 

ടഭമിനില്ല. 100 യ്യൄഩ / ഭീറൃര്  നിയക്കിും  5670 േികറാഭീറൃര്   ദൂയം റ്ററ   

ഴറിന്നതട് തിന് 56.7 കോെി യ്യൄഩ ഏേകങവ ടെറഴ് ഴയ്യൃം. തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കെര്ട് ്   കജാമിഅടങ് ഇ ടെക്ഷ   നെതി ട്രീറീറൃ് ടഭമി   

ഇല്ലാതതു നുറം LED സ്ഥാഩിക്കാ   ഷാധിക്കാത ടറാകക്കശളതേളുടെ 

േണടക്കടുക്കണം.  

 ട്രീറീറൃ് ടഭമി   ഇല്ലാത പ്രകങവങ്ങലിും  ട്രീറീറൃ് ടഭമി   ഴറിന്നതട് തിന് പണ്ട് 

അളതഴങിചൃ് K.S.E.B മിും  ടഡകപാഷിറൃ് ടെം. ണം.   

 നിറാഴ് ഩദ്ധതിയടെ ബയണാളതഭതി ഉതയഴ് പ്രോയം 7 ഴര്ശ ഴാരഅടങി 

ോറാഴധി്കുന്ന ിും  ഩദ്ധതിയടെ ബാഗഭാമി സ്ഥാഩിചൃ ാും.ഇ.ഡിേലിും  കേൊമ 

ഫള്ക്േള്  EES ഷൗജനയഭാമി റബയഭാക്കണം. നിറാഴ് ഩദ്ധതിയടെ ട് ാം 

ഘട്ടഭാമി സ്ഥാഩിചൃ 2 റക്ഷം ാും.ഇ.ഡിേലിും  കേൊമഴ K.S.E.B / EESL  ും  

രോനശസ്ഥാഩിചൄ ഴയ്യൃന്നു. ാും.ഇ.ഡിേള്  ഭാറൃി സ്ഥാഩിന്നതട്  പ്രവൃതി ഏത് 
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സ്ഥാഩനടത ഏുംപിക്കണടഭട് ് ഷംഫന്ധിചൃ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്  

ഉെിതഭാമ തീയ്യൃഭാനം റ്റേടക്കാ ായിട് താണ്.  

 ഈ പ്രവൃതി K.S.E.B.L ടന ഏുംപിന്നതട്  ഩക്ഷം കേൊമ  ഒകയാ ാും.ഇ.ഡിയം 

ഭാറൃി സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് കറഫര്  ൊര്ജ് ആമി 166 യ്യൄഩ (+18% GST) നിയക്കിും  

നിര്വസിന്നതട് താണ്.  

 യണ്ടാംഘട്ടതിും  LED സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് MSME േള്ക്ക് നിമഭാളതസൃതഭാമ 

ഩയിഗണന നുംേണടഭട്  നിര്കേവം ഷംഫന്ധിചൃ്.  

 

4.4  കോട്ടമം മുനിഷിപാറിറൃി 
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 05.03.2022 ടറ േത്തും കോട്ടമം നഗയഷബ 
േൗണ്ടഷിറിടഅടങ 22.12.2021 ടറ 43-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം കോട്ടമം നഗയഷബാ 
ടഷകട്ടരിയടെ 14.02.22 ടറ NPW1-10/ 2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ഭറൃ് അളതഫന്ധ 
കയഖേളും   (SRG 315/22- CC /171/22). 
 

 

 നാട്ടേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് കോട്ടമം നഗയഷബയടെ ബാഗഭാ ട് തിളത മുമ്പ് 
െിങ്ങഴനം  െിടഴ  ഩദ്ധതിക്ക് 2004-05 ും  കപ്രാജക്ട് ഏടറൃടുതിയ്യൃന്നു. ഇകപാള്  ഈ 
പ്രകങവം കോട്ടമം നഗയഷബയടെ ബാഗഭാണ്. ഩമ്പ് സൗഷിും  നിന്നും ഴാട്ടര്  ൊ്ികറക്ക് 
റ്റഩപ് റ്ററ   സ്ഥാഩിചൃതിടഅടങ തുേ ഇനിയം നുംോളതണ്ട്. ഩാര്ട്ട് ഫിും  ആമി 
88,726 യ്യൄഩ നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. റ്റഩപ് റ്ററനിളത മുേലിലൂടെ ൊരിംഗ് നെട് തിനാും  
ഴാറുകഴശ   ാടുക്കാ   േളിയട് ില്ല. ആടേ 4738 ഭീറൃര്  ദൂയഭാണ് റ്റഩപ്പുറ്ററ   
ഉ ത്. ഇതിും  2000 ഭീറൃരിടഅടങ ഴാറുകഴശ   ാടുത്തു. ഇതളതഷയിചൃ് 3,50,024 
യ്യൄഩമാണ് ഴാറുകഴശ   തുേ. 4738 ഭീറൃര്  റ്റഩപ്പുറ്ററ   സ്ഥാഩിചൃതിടഅടങ 
ഴാറുകഴശ   തുേമിും  നിന്നു അതിടഅടങ ഩാര്ട്ട് ഫിും  തുേമാമ 88,726 യ്യൄഩ േളിഞ്ഞ് 
ഫാക്കി തുേ േയാറുോയന് അളതഴങിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 ഈ കപ്രാജക്ടിടഅടങ ാം.ക്ക്ക് അെക്കം ഭറൄ ഴിവങാംവങ്ങള്  ന്നും തടട്  റബയഭല്ല. 
 

 
4.5  റൃിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഫഹു.കോട്ടയ്ക്കും  ാം.ാും.ായടെ 28.02.2022 ടറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒപീഷറുടെ 14.03.2022 ടറ േത്തും  റൃിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 

05.03.2022 ടറ A2-960/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും അളതഫന്ധകയഖേളും  (SRG 383/22 – 

LSGD / FM3/36/2022 – LSGD, SRG 361/22- CC/234/22)  
  

 റൃിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  മുപതിുംഩയം  െിടഴ  ഩദ്ധതിയണ്ട്. ഇതിടഅടങ 

നെതിപിും  ഩമ്പ് ഒപകരറൃര്ക്ക് കഴതനം, േരം  ൊര്ജ് ാട് ീ ഇനങ്ങലിറാമി 1.90 

കോെി യ്യൄഩ മു   ഴര്ശങ്ങലിും  ടെറഴളിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് ഴിഴിധ ഒഡിറൃ് 

 രിപ്പുേളുമുണ്ട്.  െിടഴ  ഩദ്ധതി നെതിപിനാമി തുേ ടെറഴളിചൃതിന് ഷാധൂേയണം 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.6  ഭ്െ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 20.05.2022, 08.05.2022 തീമതിേലിടറ േത്തുേളും, 
KWA ഭറപ്പുരം ഡിഴിശ   ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമറുടെ 06.04.22 ടറ AB2/5461/09-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയടെ 11.03.2022 ടറ (ഖണ്ഡിേ 4.39) 

കമാഗതീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 531/22 – CC/315/2022) 
  

ഭ്െ കലാന്നത ഩഞ്ചാമതിടഅടങ മുള്ളൃഴ   പ്രകങവത്തും  െിടഴ ടഭതിക്കാ   ജറജീഴ   

ഭിശ   ഩദ്ധതി തം. ാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിനാമി ആടേ 184.00 കോെി യ്യൄഩമാണ് 

അെ്ും. ഈ ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി രീറൃ്ടഭഅടങ് പ്ലാഅടങിന് സ്ഥറം തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഴാങ്ങി 

നുംേണം. ഇതിനാമി നുര്ക്കനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  കഭാങിക്കമത് 

അളതകമാജയഭാമ സ്ഥറം േടണ്ടതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഴിറനിര്ണമിചൄ നുംോ   രഴനു 

അധിോയിേകലാെ് നിര്കേവിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 2017-18 മുതും  2020-21 ഴടയ ഴിഴിധ (13 ാണം) 

 െിടഴ  കപ്രാജക്ടുേള്ക്കാമി ആടേ 71,12,895/- യ്യൄഩ KWA മിും  ഡികപാഷിറൃ് 

ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. ഈ പ്രവൃതിേള്  പൂര്തിമാക്കാ   േളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ തുേ രീറൃ്ടഭഅടങ് 

പ്ലാഅടങിളത സ്ഥറം ഴാങ്ങുട് തിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   കലാന്നത ഩഞ്ചാമത് അളതഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയ്യൃന്നു. 

 തുേ തിയിടേ റബിക്കാ   ഷാധയത ഉകണ്ടാ ാട് ് ആയാഞ്ഞ് KWA ഭറപ്പുരം 

ഡിഴിശ   ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമറുടെ േത്തു ഷസിതം നുംോ   11.03.2022 ടറ 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി നിര്കേവിചൃിയ്യൃന്നു. ഇതളതഷയിചൄം KWA ാക്സിേുട്ടീഴ് 

ാഞ്ചിനീമറുടെ േത്തു നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. 2017-18 മുതും  2021-ഴടയ KWA മുകഖന 

നെപാക്കിമ ഡികപാഷിറൃ് പ്രഴര്തിേളുടെ ഫാക്കി തുേ തിയിടേ നും ട് തിന് 

തം. ാരാടണട് ് ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൃിയിന്നതന്നു. 
  
 

 
4.7  ടോയട്ടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
തൃരര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഒപീഷറുടെ 06.04.2022 ടറ േത്തും ടോയട്ടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ടഷകട്ടരിയടെ 31.03.2022 ടറ C3/12350/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 459/22 – 
CC/290/2022) 
ടോയട്ടി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  നാളടേട്ട് ഇയട്ടചൃിര, ടഩാങ്ങം സ്കീമുേലിും  നിട് ് 

കഴനുംോറത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ആഴവയടപട്ട പ്രോയം KWA അധിേ ശിഫ്റ്റ് നെതി. 

ഇതിനാമി ഩമ്പ് ഒപകരറൃറുടെ ങിഴഷകഴതനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് നുംേി. ൂടുതും  

ഗാര്സിേ േണക്ഷളതേള്  അളതഴങിചൃതുനുറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ഩറ ഉമര്ട്   

പ്രകങവങ്ങലിളം  െിടഴ ം റബിക്കാടത ഴന്നു. തുെര്ട് ് 2021 ജൂണ്ട  മുതും  2021 

നഴംഫര്  ഴടയ KWA അഡീശണും  ശിഫ്റ്റ് തുെയ്യൃേയണ്ടാമി. ഇതിടഅടങ കഴതനം 

നും ട് തിനാമി KWA 85,388 യ്യൄഩയടെ കനാട്ടീഷ് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. ഈ തുേ 

തനതുപണ്ടിും  നിന്നു നുംേണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
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4.8  റുഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
 റുഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ഴിേഷന ോയയ ്ാഅടങിംഗ് േമ്മിറൃി ടെമര്കഩഴ്സന്ടഅടങ 20.10.2021 
ടറ േത്തും  റുഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 21.04.21 ടറ 8(1)-ാാാം നമ്പര്  

തീയ്യൃഭാനയിം   (SRG 381/22 – DB4/154/2021 - LSGD). 
   

 റുഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  ആരാം ഴാര്ഡിും  ഉ  ാം.ാ . റക്ഷം ഴീടു കോലനിമിും  

7  ടുംഫങ്ങള്  ഇയട്ട ഴീടുേലിും  താഭഷിചൄഴയ്യൃന്നുണ്ട.് ആടേ 10  ടുംഫങ്ങള്ക്ക്  

താഭഷിക്കായിട്  ഇയട്ടഴീടുേള്  ഇഴിടെയണ്ട്. ഈ ഴീടുേള്  താഭഷകമാഗയഭല്ല. 

അതിനാും  ഇഴ റൃ ഴീടുേലാക്കാ   അളതഭതി നുംേണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 

 
4.9 കൊറൃാനിക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ാരണാ ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.03.2020 ടറ േത്തും കൊറൃാനിക്കയ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 16.02.2022 ടറ 1(7)-ാാാം നമ്പര്   തീയ്യൃഭാനയിം 
കൊറൃാനിക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷകട്ടരിയടെ 03.03.2022 ടറ C1-773/2022-ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും അളതഫന്ധ കയഖേളും  (SRG 366/22 – CC/203/2022)  
 

കപ്രാ.നം: 248/22 അെ്ും  8,00,000 യ്യൄഩ 
ഴിേഷനപണ്ട് ജനരും    1,00,000യ്യൄഩ 

ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം    2,00,000 യ്യൄഩ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം  2,20,000 യ്യൄഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം   80,000 യ്യൄഩ 

കറാണ്ട   2,00,000 യ്യൄഩ 

കഩയ് ാഷ്.റൃി.ബഴന നിര്മ്മാണം 
 

ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗതിുംടപടുട്  താടള ഩരയട്   ടുംഫങ്ങള്  ബഴനനിര്മ്മാണ 

തിളത  റ്ററപ് റി്ിും  ഉണ്ട്. ൂട്ടഴോവമു  (ഗുണകബാക്താക്കളുടെ ഭാതാഴിും  

നിന്നും റബിചൃത്) 4 ടഷഅടങ് മിഭിമിും  ഇഴര്  50 ഴര്ശഭാമി താഭഷിചൄഴയ്യൃന്നു. 

1) ശ്രീ.കഭാനാമി ൊകക്കാ 

2) ശ്രീ. ഩൗകറാഷ് ൊകക്കാ 

3) ശ്രീഭതി  ഞ്ഞുകഭാള്  ത്ചൃ   

ഇഴര്  പ്രകതയേഭാമി സ്ഥറം ഴാങ്ങി ഴീടു ഴചൄ താഭഷിക്കാ   ഉകേവിന്നതട് ില്ല. നുന്നു 

 ടുംഫതിളതം റൃ കരശ ോര്ഡാണ് ഉ ത്. ഒകയാ  ടുംഫതിളതം (3  ടുംഫം) 

പ്രകതയേം ഴാതിളം അടുക്കലയം േിെപ്പുമുരിയം വൗൊറമയിം ഉള്ടപടുതിയ  പ്ലാ   

ബയണഷഭിതി അംഗീേയിചൃിണ്ട്ണ്ട്. നാള ടഷഅടങ് മിഭിമിും  റൃനിറമിറാണ് ഴീടു 

നിര്മ്മിന്നതട് ത്. ഇതിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
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4.10  ട് ം ലം നഗയഷബ 

തൃരര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.03.2022 ടറ േത് (SRG 394/22 – CC/257/22, 

SRG 393/22 – CC/ 258/22))  
   

i)കപ്രാ.നം: 335/22 അെ്ും  
 
91,42,313 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ്  PMAY ബഴന ഩദ്ധതി – റ്ററപ് (ജനരും ) 
    

 

ii)കപ്രാ.നം: 336/22 അെ്ും  
 
35,06,563 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് PMAY ബഴന ഩദ്ധതി – റ്ററപ് (ജനരും ) 
 
 മുേലിും  ഩരഞ്ഞ PMAY ബഴന ഩദ്ധതിന്നത  കപ്രാജക്ടുേലിും  തനതുപണ്ടാണ് 

ഴേമിയ്യൃതിമിയ്യൃട് ത്. ടോഴിഡിടഅടങ ൂെി ഩശ്ചാതറതിും  നഗയഷബയ്ക്ക് 

തനതുപണ്ട്  രഴാണ്.  

 2008 – 09 ും  നെപാക്കിമ ഇ.ാം.ാ ഷ് ബഴന ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി നഗയഷബയടെ 

ഴിേഷനപണ്ടിും  നിട് ് അധിേഭാമി 91,42,313 യ്യൄഩ ജില്ലാ ഷസേയണ ഫാ്ിും  

അെചൄ. ഈ തുേ ാഷ്.ഫി.ഐമിും  പിക്സഡ് ഡികപാഷിറൃ് ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. ൂൊടത റക്ഷം 

ഴീെ് ഩദ്ധതിക്കാമി നഗയഷബ ഭാറൃി ഴചൃ തുേമിും  (ഴിേഷനപണ്ട്) 35,06,563 യ്യൄഩ 

ഫാക്കി ഴന്നു. ഇത് യൂണിമ   ഫാ്് അക്കൗണ്ടിും  സൂക്ഷിചൃിയിന്നതന്നു. ആടേ തുേ 

1,26,48,876 യ്യൄഩ. ഈ തുേ മുേലിും  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേലിും  ഴേമിയ്യൃതിയിന്നതട്  

തനതുപണ്ടിളത ഩേയം ഉഩകമാഗിക്കാ   ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.11  ആയയ്ാഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.03.2022 – ടറ േത്തും ആയയ്ാഴ്         
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 28.09.2021 ടറ 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം       

 (SRG 360/22 – CC/223/22) 

  

താടളഩരയട്  നാള ടുംഫങ്ങളുടെ ഴീടുേള്  ഇെിഞ്ഞു ഴീളാരാമതും ഴാഷകമാഗയ 

ഭല്ലാതതും ആണ്. ഇഴര്  റ്ററപ് ഗുണകബാക്തൃ റി്ിും  ഇല്ല. 

1) ശ്രീഭതി റാറി, തതക്കാെ്, കോട്ടഴാഷും  

2) ശ്രീഭതി സുഭതി തുലഷി, ഈട്ടിഴില ഴീെ്, ഊല ോെ് 

3) ശ്രീഭതി കജാഭിമ കതാഭഷ്, കഩാതനാഭറ 

4) ശ്രീഭതി പാതിഭ ഫീഴി, ഩ ിഴാഷും, അചൃ കോഴിും  

 ഈ  ടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഴിേഷനപണ്ട് / തനതു പം  ഉഩകമാഗിചൃ് ഴീടു രോനര്  

നിര്മ്മാണം ാട്  കഩയിും  ധനഷസാമം നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.12 ഩനചൃിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് – റ്ററപ് ഭിശ   
റ്ററപ് ഭിശ   െീപ് ാക്സിേുട്ടീഴ് ഒപീഷറുടെ 18.03.2022 ടറ LM7/3369/2021- ടറ 
േത്  (SRG 410/22 )  

  

ഩനചൃിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  ൂെി േെന്നു കഩാ ട്  മുലങ്കുള – ഩട് ിഭറൃം – െിങ്ങഴനം 

കരാഡിടഅടങ ഴവടത അനധികൃത േകം. റൃം ളിപിചൃ് രാ കഫാര്ഭര്  സ്ഥാഩിക്കണടഭട് ് 

ഫഹു. റ്റസകക്കാെതിമിും  സര്ജി പമും  ടെതാണിയ്യൃന്നു. (WP(c) 41283/2017). ഈ 

കരാഡിടഅടങ ഴവത് അനധികൃതഭാമി േകം. രിമ സ്ഥറം നുന്നുഭാഷതിളത ിും  അലന്നു 

തിട്ടടപടുതി തുെര്ട് ് നുന്നു ഭാഷതിളത ിും  അനധികൃത റ്റേകം. റൃം 

ളിപിന്നതട് തിളത  നിമഭാളതസൃത നെഩെി തകേവബയണസ്ഥാഩനം ഷൃീേയിക്ക 

ണടഭന്നും ഫഹു. റ്റസകക്കാെതി ഉതയഴാമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതളതഷയിചൃ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ 

ോയനുെ് രോരകമ്പാക്ക് നിഴാഷിേലാമ നാട്ടേം രോതഴും  ശ്രീ സുകയന്ദ്ര , നാട്ടേം 

ഉറുകഴാത് ശ്രീ ഩൗകറാഷ് ാട് ിഴടയ ഈ സ്ഥറത്തു നിന്നു ളിപിചൃ് 

രോനയധിഴഷിപിക്കണം. ഫഹു റ്റസകക്കാെതിമിും  കോെതിമറക്ഷയ സര്ജി പമും  

ടെതാണിണ്ട് തിനാും  അെിമതിരിയനെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിനാും  മുേലിും  

ഩരഞ്ഞ യം  കഩര്ക്ക്  റ്ററപ് മിയസിത ബഴനയസിത ഗുണകബാക്തൃറി്ിും  

ഉള്ടപടുത്തുട് തിന് പ്രകതയോളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.13  ടഴലിമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.05.2022 ടറ േത് (SRG 310/22) 
  
 

റ്ററപ് ബഴനഩദ്ധതിമിും  ഗുണകബാക്തൃറി്ിും  ഉള്ടപടുതണടഭട് ് ശ്രീഭതി യജിത, 

മുേളുഴില ഴീെ്, ടോട്ടര ാട്  ആള്  ഫഹു. മുഖയഭരണ ബോിയടെ ഷാതിരൃന െര്വം ജില്ലാതറ 

ഩയാതിഩയിസായ അങാറതിന് അകഩക്ഷ നുംേിമിയ്യൃന്നു. ഇഴര്  റ്ററപ് ബഴന 

ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുത്തുട് തിന് അര്സമാടണട് ് ഴികല്ലജ് ാ്് ശ   ഒപീഷര്  

രികപാര്ണ്ട് നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. ാട് ാും  ഇഴര്  ഒണ്ടറ്ററനാമി അകഩക്ഷ 

ഷഭര്പിചൃിയ്യൃട് ില്ല. 

 ശ്രീഭതി യജിത ബിട് കവശിക്കായിയം അഴിഴാസിതയഭാടണന്നും വൃദ്ധമാമ 

ഭാതാഴിടഅടങ ഷംയക്ഷണം ഇഴര്ക്കാടണന്നും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. നിശ്ചിത 

ഷഭമത് അകഩക്ഷിക്കാ   ഴിണ്ട്കഩാമതിനാും  പ്രകതയേ ഩയിഗണന നുംേി ഴീം ം 

അകഩക്ഷിക്കാ   അഴഷയം നും േകമാ പ്രകതയേഭാമി ഗുണകബാക്തൃ റി്ിും  

ഉള്ടപടുത്തുേകമാ ടെം. ണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. ഇകപാള്  ഴാെേഴീട്ടിറാണ് 

താഭഷിന്നതട് ത്. 4.5 ടഷഅടങ്  സ്ഥറം ഷൃതിരഭായണ്ട്.  
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4.14 ോഷര് കഗാഡ് നഗയഷബ 

ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.04.2022 ടറ േത്തും ോഷര്കഗാഡ് 
മുനിഷിപും  േൗണ്ടഷിറിടഅടങ  20.01.2021 ടറ 1-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 472/22- 
CC /292/21). 
 

 

 ോഷര്കഗാഡ് നഗയഷബമിടറ 20-ാാാം ഴാര്ഡിും  േയിടപാെി കരാഡ് ഴീതി 

ൂണ്ട്ട് തിന് 18.08.2015 ടറ േൗണ്ട ഷിും  തീയ്യൃഭാനിന്നതേയം (തീയ്യൃഭാനം നമ്പര്  37) 

പ്രവൃതി നെപാന്നതേയം ടെയ്തു. ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയടെ അളതഭതിമില്ല. 

ാട് ാും  ാ്ികഭറൃ് തം. ാരാക്കി ഷാക്തിോളതഭതി റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്. പ്രവൃതി 31.08.2015 

റാണ് ടെണ്ടര്  ടെതാണത്. ഇതിടഅടങ ാ്ികഭറൃ് 9.80 റക്ഷം യ്യൄഩമാണ്. ഫിും  തുേ 

8,85,356 യ്യൄഩ. നഗയഷബാ േൗണ്ടഷിറിടഅടങ തീയ്യൃഭാന പ്രോയം ടെതാണ പ്രവൃതി 

ഷാധൂേയിചൃ് ഫിും  നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 

 
4.15  ംഩഡടജ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
 ംഩഡടജ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 25.11.2021  ടറ േത്തും 19.03.22 ടറ 
DA2/28/2022/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തും  (SRG 401/22). 

   

 ംഩഡടജ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ആരാം ഴാര്ഡിും  തറഫമിും  നിന്നും ഭൗവാര്  

ബാഗകതന്നത  1135 ഭീറൃര്  കരാഡ് പ്ലാകഅടങശ   കോര്പകരശ   ഴേ സ്ഥറത്തുൂെിമാണ് 

േെന്നു കഩാ ട് ത്. ഈ കരാഡ് ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൃ് ൊരിംഗ് നെതാ   

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.16  തറക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  

ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.04.2022 ടറ േത്  (SRG 461/22 – 
CC/291/2022) 
  

കപ്രാ.നം: 112/22 അെ്ും  
 

9,78,933  യ്യൄഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് – 7,34,200 യ്യൄഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 2,44,733 യ്യൄഩ)  
കഩയ് ടതങ്ങുകൃശി ഴിേഷനം 
 

ടതങ്ങുകൃശിയഭാമി ഫന്ധടപട്ട് റ്റജഴഴലഴിതയണതിന് 2021-22 ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് 

നെപാക്കി. ാല്ലുടഩാെിമാണ് നുംേിമത്. 2019 ും  ജില്ലാതറതിും  നിശ്ചമിചൃ യൂണിറൃ് 

കോ്ാണ് നിറനിട് ിയ്യൃട് ത്. ഇതു പ്രോയം യ്യൃ േികറാ ഗ്രാഭിന് 32 യ്യൄഩമാണ് ഴിറ. 

ാട് ാും  Fertilizer Central Order (FCO) ഭാനങണ്ഡപ്രോയം ഗുണനിറഴായമു  

ാല്ലുടഩാെിക്ക് 38 യ്യൄഩമാ ം. 2021 ഡിഷംഫര്  ഭാഷതിും  തടട്  ാല്ലുടഩാെിയടെ 

യൂണിറൃ് കോ്് യ്യൃ േികറാഗ്രാഭിന് 38 യ്യൄഩ ആമി നിശ്ചമിക്കണടഭട് ് പ്രി ഷിപും  

കൃശി ഒപീഷര്ക്ക് േത്തു നുംേിമിയ്യൃന്നു. ഈ നിയക്കളതഷയിചൃ് തുേ ടെറഴളിചൄ. 

ാട് ാും  07.01.2022 ും  ജില്ലാതറതിും  യൂണിറൃ് നിയക്ക് നിശ്ചമിചൃത് യ്യൃ 
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േികറാഗ്രാഭിന് 36 യ്യൄഩമാമിട്ടാണ്. ഇതു ോയണം 51,522 യ്യൄഩ അധിേഭാമി 

ടെറഴാമി. അധിേഭാമി തുേ ടെറഴളിചൃതിളത ഷാധൂേയണം നുംേണടഭട് ാ 

ഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. ഴിതയണം ടെതാണ ഴലതിടഅടങ ഗുണനിറഴായം കേയല ോര്ശിേ 

ഷര്വേറാവാറയടെ േീളിള  ടഴ ാനിക്കയ കരഡികമാ റ്റരഷര്  റാഫിും  

ഩയികവാധിചൃ് ഉരപാക്കിമതാണ്.  
  
 
4.17 ചൂണ്ടും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഫഹു.ഭണലൂര്  ാം.ാും.ായടെ 01.01.2020 ടറ േത്തും ചൂണ്ടും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ടഷകട്ടരിയടെ 24.12.2019-ടറ A6/3596/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ചൂണ്ടും  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 12.07.2019 ടറ 1/7-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 

495/22 – LSGD AB3/2/2020/  – LSGD)  

 
ചൂണ്ടും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ 13-ാാാം ഴാര്ഡ് ടഩയ്യൃഭണ് ഩാെകവഖയഷഭിതിയടെ 

കഭാകട്ടാറും അളതഫന്ധ ഷാഭഗ്രിേളും ചൂണ്ടും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 

കഩയിറാണ്. ഇതിടഅടങ റ്റഴങുത  െിശ്ശിഖ 10,322 യ്യൄഩയണ്ട്. ഇത് അെയ്ക്കണടഭട് ് 

ഩാെകവഖയ ഷഭിതി ആഴവയടപട്ടതളതഷയിചൃ് ഈ തുേ നുംോ   അളതഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 

4.18 ഩനതെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.04.2022 ടറ േത്തും ഩനതെി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 21.04.2022 ടറ 1/1-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 
469/22- CC /313/22). 
 

 

 ഩനതെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ഩാണത്തൂര്   ടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രതിും  

ആകയാഗയഴ പിും  നിന്നു നിമഭിചൃ കഡാക്ടര്, ഩായാടഭഡിക്കും  ്ാപിടനാപം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ ഴിേഷന പം ഩകമാഗിചൃ് യ്യൃ കഡാക്ടകരയം യം  

ഩായാടഭഡിക്കും  ്ാപികനയം നിമഭിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്, ാ കഡാ   

ഷള്പാ   ഫാധിതര്  ാട് ിഴര്  ഉ  പ്രകങവഭാമതിനാും  ഇഴിടെ േിെതി െിേിത്സ 

രോനയാംയബികക്കണ്ടതുണ്ട്. മുേലിും  ഩരഞ്ഞഴര്ടക്കാപം ന്നു ഴീതം കഡാക്ടര്, ്ാപ് 

കനഴ്സന്്, പാര്ഭഷി്്, അറൃഅടങര്  ാട് ിഴടയ ങിഴഷ കഴതനാെിസ്ഥാനതിും  

നിമഭിന്നതട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. േിെതി െിേിത്സ ആയംബിന്നതട് തിന് 

അധിേഭാമി 2 കഡാക്ടര് , 4 ്ാപ് കനഴ്സന്്, 2 റാഫ് ടെക്കീശ  , 2 പാര്ഭഷി്്, 4 

അറൃഅടങര്  ാട് ിഴടയ കഩാ്് ടെകം. ണ്ടതുടണ്ടട് ് ആകയാഗയ ഴ പ് അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്.   
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4.19 ഭ്െ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 
ഫഹു.ഭ്െ ാം.ാും.ായടെ 28.02.2022 , 07.04.2022 ാട് ീ തീമതിേലിടറ േത്തുേളും 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 14.03.2022 ടറ േത്തും ഷി.ഷിയടെ 18.12.2021, 
10.02.2022 തീമതിേലിടറ കമാഗതീയ്യൃഭാനങ്ങളും  (SRG 472/22 DD2/170/2022-LSGD, 
SRG 362/22- CC 250/22). 
 

 

 ഭ്െ ഷാനുസയാകയാഗയ കേന്ദ്രടത താലൂക്കാശുഩത്രിമാമി പ്രഖയാഩിചൃിണ്ട്ടണ്ടട് ് 

അരിമിചൄടോണ്ട് ്ാപ് ഩാകറൃണ്ട  രോതുക്കി നിശ്ചമിന്നതം ഴടയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിും  

നിന്നും യാത്രിോറകതക്ക് യ്യൃ കഡാക്ടര്, യ്യൃ പാര്ഭഷി്്, യ്യൃ കസാെിറൃും  

അറൃ ഡഅടങ് ാട് ിഴടയ നിമഭിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയ്യൃന്നു. ഇതു പ്രോയം 

താലൂക്കാശുഩത്രിമാമി ഉമര്ത്തുട് തു ഷംഫന്ധിചൃ് നെഩെികഭങ്ങള്  ാതിരാമി ാന്നു 

ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്ട്ട് നുംോ   ആകയാഗയ ഴ പ് ഡമരക്ടടര 

ചുഭതറടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഭ്െ ഷാനുസയാകയാഗയ കേന്ദ്രടത താലൂക്കാശുഩത്രിമാമി 

ഉമര്താ   തീയ്യൃഭാനിചൃിട്ടില്ല ാട് ് 10.02.2022 ടറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിമിും  

ആകയാഗയഴ പ് ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ. ആകയാഗയ ഴ പ്പു ഡമരക്ടറുടെ രികപാര്ട്ടിടഅടങ 

അെിസ്ഥാനതിും  കലാന്നത ഩഞ്ചാമതിടഅടങ ആഴവയം കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി 

നിയഷിചൄ. 

 ഈ തീയ്യൃഭാനം രോനശഩയികവാധിക്കണടഭന്നും ഭ്െ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ ൂെി 

ഷസാമകതാടെ ഭ്െ ഷാനുസയാകയാഗയ കേന്ദ്രതിും  യാത്രിോറകതക്ക് 2 കഡാക്ടര് , 1 

പാര്ഭഷി്്, യ്യൃ കഗ്രഡ് II അറൃ ഡര്  ാട് ിഴടയ നിമഭിചൃ് തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനതിും  നിട് ് കഴതനം നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടി യിന്നതന്നു.  

 
4.20 ഇലംകങവം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 

ഇലംകങവം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ  06.04.2022 ടറ േത്  (SRG 494/22 – 

LSGD-DD2 /172/2022 – LSGD)  
  

കലാന്നത ഩഞ്ചാമതിടഅടങ ജനരും  ഩര്പഷ് ഗ്രാുപയോഩകമാഗിചൃ് ഇലംകങവം ക്ഷീയഴിേഷന 
ഒപീഷിും  യ്യൃ കഡറൃാ ാ രി ഒപകരറൃടര േയാരെിസ്ഥാനതിും  നിമഭിന്നതട് തിന് 
അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.21 ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 05.04.2022 ടറ േത്   (SRG 538/22 ) 
  

ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിന് ഩി.ാചൃ്.ഷി ഇല്ല. ടോെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിളത 

േീളിും  പ്രഴര്തിന്നതട്  ഷാനുസയാകയാഗയ കേന്ദ്രടതമാണ് ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ആശ്രമിന്നതട് ത്. ഷാനുസയാകയാഗയ കേന്ദ്രതിും  യ്യൃ  ഷിഴിും  ഷര്ജടഅടങ തസ്തിേയം 

നുട് ് അഷി്അടങ് ഷര്ജടഅടങ തസ്തിേയഭാണ് ഉ ത്. ഇതിും  ഷിഴിും  ഷര്ജടഅടങ 

തസ്തിേയം യ്യൃ അഷി്അടങ് ഷര്ജടഅടങ തസ്തിേയം ളിഞ്ഞു േീെന്നതേമാണ്. യ്യൃ 



29 
 

ങിഴഷം 300 ഒലം .ഩി. ഉ  ഈ സ്ഥാഩനതിടന 2 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഷക്തങ്ങലിടറ 

 ടുംഫങ്ങളും ആശ്രമിന്നതന്നു. ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  ഭറൃ് ഩി.ാചൃ്.ഷി 

ഇല്ലാതതിനാും  യ്യൃ കഡാക്ടകരയം യ്യൃ ഩായാടഭഡിക്കും  ്ാപികനയം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ ഴിസിതമുഩകമാഗിചൃ് േയാരെിസ്ഥാനതിും  ഈ 

ഷി.ാചൃ്.ഷിമിും  നിമഭിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.22 ഩാറാ മുനിഷിപാറിറൃി 
ഩാറാ മുനിഷിപും  ടെമര്ഭാടഅടങ 11.05.2022 ടറ േത്  (SRG 513/22). 
ഩാറാ ജനരും  ആശുഩത്രിമിും  കോകഫാള്ട്ട് ടഭശീ   സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് കോട്ടമം 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് കപ്രാജക്ട് ാടുതിയ്യൃന്നു. ആടേ അെ്ും  105.00 റക്ഷം യ്യൄഩ. (ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 68.00 റക്ഷം യ്യൄഩ, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം 37.00 റക്ഷം 

യ്യൄഩ). കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറൃി ഇതിന് അളതഭതി നുംേി. ഈ തുേ ടഭശീ   

സ്ഥാഩിക്കാ   KMSCL ന് ഡികപാഷിറൃ് ടെയ്തു. ടഭശീ   സ്ഥാഩിക്കാ   ഈ തുേ 

അഩയയാപ്തഭാടണട് ് KMSCL അരിമിചൃ പ്രോയം ഫാക്കിതുേ ൂെി അെയ്ക്കാ   

ഉകേവിന്നതന്നു. തുേ ോറതാഭഷം ൂൊടത അെചൃാും  ഭാത്രടഭ ഈ ഴര്ശം തടട്  

ടഭശീ   സ്ഥാഩിക്കാ   േളിയ. 

 2022-23 ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതി യ്യൄഩീേയണതിന് താഭഷം ഉണ്ട്. ാട് ാും  

അെിമതിരിയ ഷൃബാഴമു  കപ്രാജക്ട് ഏടറൃടുക്കാ   ഷര്ക്കാര്  പ്രകതയേ അളതഭതി 

നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. ോറതാഭഷമുണ്ടാന്നതട് തളതഷയിചൃ് കരറൃ് കോണ്ടരാക്ട് ഭാറും 

ാട് തിനാും  ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങ് (കനാണ്ട  കരാഡ്) ഉഩകമാഗിചൃ് ഇകപാള്തടട്  

കപ്രാജക്ട് തം. ാരാക്കി നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.23  കേയല കഷാശയും  ടഷേൂയിറൃി ഭിശ   
ഫഹു ഉട് തഴിങയാബയാഷയിം ഷാനുസയനീതിയം ഴ പ്പുഭരണ ബോിയടെ 18.03.2022-ടറ 621/MCH 
Edn SJ/22-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 10.02.2022 ടറ ഷി.ഷി. കമാഗ തീയ്യൃഭാനയിം (ഖണ്ഡിേ 
4.63) (SRG 436/22 ) 

  

കേയല കഷാശയും  ടഷേൂയിറൃി ഭിശൻ  മുകഖന നെപാന്നതട്  ഴി-ടേമര്  ഩദ്ധതിക്ക് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും മുനിഷിപാറിറൃിേളും 10.00 
റക്ഷം യ്യൄഩ, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളും കോര്പകരശളതേളും 25.00 റക്ഷം  യ്യൄഩ ാട് ീ 
കഭതിും  ഷംബാഴന ടെയ്യുട് തിന് 06.05.2013 ടറ 1209/2013/തഷൃബഴ നമ്പര്  
പ്രോയം ഷര്ക്കാര്  ഉതയഴാമിയ്യൃന്നു. ഈ ഉതയഴ് രോതുക്കി തുെര്ന്നും ഈ നിയക്കിും  
തുേ നുംേണടഭട് ് കഷാശയും  ടഷേൂയിറൃി ഭിശൻ  ആഴവയടപട്ടിയ്യൃന്നു. ഇത് 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയടെ 10.02.2022 ടറ കമാഗം ഩയിഗണിചൄ. ധനഷസാമം 
ഷ ീൃേയിന്നതട്  അര്സതടപട്ട കയാഗിേളു  നഗയഷബേള്ന്നതം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ന്നതം   

കയാഗിേളുടെ ാണതിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  KSSM – ന് ഴിസിതം 
നുംോയിട് താണ് ാട് ് കമാഗം നിര്കേവിചൃിയ്യൃന്നു. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  
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നും ട്  ഴിസിതം അതതു തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിടറ കയാഗിേള്ക്ക് േിണ്ട്ന്നുണ്ട് 
ാന്നുരപാക്ക ണടഭന്നും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി കമാഗം നിര്കേവിചൄ. 
 ഇത് പ്രാകമാഗിേഭാമി ക്ദ്ധിമുണ്ട്ണ്ടാന്നതന്നുടഴട് ് ചൂണ്ടിോണിചൄടോണ്ട് 2013-
ടറ ഉതയയി പ്രോയമു  യീതി തുെയണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 
 

4.24 ടോല്ലം കോര്പകരശ   
ടോല്ലം കഭമറുടെ 15.02.2022 ടറ േത്തും ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 

17.03.2022, 19.03.22 ാട് ീ തീമതിേലിടറ േത്തുേളും  (SRG 382/22 – LSGD – 

DA1/71/2022/LSGD, SRG 395/22 – CC/242/22, SRG 398/22 CC/240/22)  
 

താടള ഩരയട്  കപ്രാജക്ടുേള്  2021-22 ഴര്ശം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  
ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഈ കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  

 

i) കപ്രാ.നം: 378/22 അെ്ും  
 

 25,00,000 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്)  

കഩയ് േയാ ഷര്  കയാഗിേള്ക്ക് അളതപൂയേ കഩാശോസായം, 
മാത്രാപെി, ഭയ്യൃട് ് 

 

ഴാര്ശിേ ഴയ്യൃഭാനം 1.00 റക്ഷം യ്യൄഩമിും  താടളയ   ടുംഫതിടറ േയാ ഷര്  
കയാഗിേള്ക്ക് IMA യഭാമി ഷസേയിചൃ് കഩാശോസായം, ആശുഩത്രിമിും  
കഩാ ട് തിന് മാത്രാ ടെറഴ്, േീകഭാ ടതരാപി ടെയ്യുട് തിന് ഭയ്യൃട് ിടഅടങ ഴിറ 
നുംേും  ാട് ിഴ്കുന്ന  കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

  

 കോര്പകരശനിടറ 55 േൗണ്ടഷിറര്ഭാര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി 

നുംോളത താണ് കപ്രാജക്ട്. േൗണ്ടഷിും  ോറാഴധി പൂര്തിമാ ട്  മുരയ്ക്ക് റാഩ് 

കൊപ് തിയിടേ ഴാങ്ങുട് തിന് ഉകേവിന്നതന്നു. റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങാ   അളതഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  

  

 ഴാസനം ഴാങ്ങുട് തിളത കഴണ്ടിയ  ഈ കപ്രാജക്ടിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയി 

ന്നതന്നു.  

 
 

 

4.25  ഩിണരാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.03.2022 ടറ േത്തും അളതഫന്ധകയഖേളും  (SRG 
347/22- CC /101/22). 

 
 

കപ്രാ.നം: 90/22 അെ്ും  4,76,00,000 യ്യൄഩ 
 (ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഴിസിതം) 

കഩയ് ഩിണരാമി േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങര്  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം, 
പൂര്തീേയണം- നുട് ാം ഘട്ടം             
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 ഩിണരാമി േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ ട് ്, യണ്ട് ഘട്ടങ്ങള്  MLASDF 

പം ഩകമാഗിചൄ പൂര്തിമാമി. നുട് ാം ഘട്ട നിര്മ്മാണതിനാമി 2018-19 ും  6.00 

കോെി യ്യൄഩ ഫഡ്ജറൃിും  ഴേമിയ്യൃതിമിയ്യൃന്നു. ഇതിടഅടങ േണ്ടകരാലിംഗ് ഒപീഷരാമി 

ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടരമാണ് ഷര്ക്കാര്  നിശ്ചമിചൃിയ്യൃട് ത്. നുട് ാംഘട്ട പ്രവൃതിയടെ 

ാ്ികഭറൃ് തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  തം. ാരാക്കി നുംേി. ആടേ 

തുേ 4.76 കോെി യ്യൄഩ. ഇതിളത ബയണാളതഭതി 01.02.2019 ളത  ഷര്ക്കാര്  നുംേി. ഇതിടഅടങ 

നിര്വസണ ഏജ ഷിമാമി ഊയാളു്ും  കറഫര്  കോണ്ടരാക്റ്റ് കോ-ഒപകരറൃീഴ് 

ടഷാറ്റഷറൃിടമ ഷര്ക്കാര്  ചുഭതറടപടുതി. ഊയാളു്ും  ടഷാറ്റഷറൃി ഩിണരാമി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ടഷകട്ടരിയഭാമി നുട് ാം ഘട്ടതിടറ ഷിഴിും, ഇറക്ട്രിക്കും, 

ഇറകക്ട്രാണിക്സ്, ഇഅടങീയിമര്  പ്രവൃതിേള്  ാട് ിഴയ്ക്കാമി േയാരിും  ഏര്ടപണ്ട്. 

േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ നിര്മ്മാണം 2020 നഴംഫരിും  പൂര്തിമാമി. 

േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ നിര്മ്മാണയിം പ്രഴര്തനയിം ഷംഫന്ധിചൃ് താടള 

ഩരയട് ഴമിും  ഷാധൂേയണം / അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.    
 

1) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു മുകഖനമാണ് പ്രവൃതി നെതിമടത്ിളം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  

ഇത് ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃട് ില്ല. 2021-22 ും  ഇത് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതി 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഗീോയം റബിചൄ. ഇതിന് ഷാധൂേയണം  

 മുേലിും  ഩരഞ്ഞഴകമാടൊപം താടള ഩരയട് ഴയ്ക്ക് ൂെി ഷാധൂേയണം / 

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 

2) ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടറുടെ ൂെി അളതഭതികമാടെ 24.08.2021 ും  24,07,284 യ്യൄഩ 

ഊയാളു്ും  കറഫര്  കോണ്ടരാക്ട് ടഷാറ്റഷറൃിക്ക് ടഭാഫിറ്ററകഷശ   

അഡൃാ ഷ് നുംേിമ നെഩെിക്ക് ഷാധൂേയണം  

3) (i)ഷാക്തിോളതഭതി റബിചൃ ാ്ികഭറൃിും  ഷിഴിും, ഇറക്ട്രിേ്, ഇറകക്ട്രാണിക്സ് 

പ്രവൃതിേള്ക്ക് GST 12 വതഭാനഭാണ്. ാട് ാും  ഇതിന് 18 വതഭാനം GST 

നുംേണം. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഭായ  േയാറു പ്രോയം 18 വതഭാനഭാണ് GST 

നിയക്ക്. 18 വതഭാനം നിയക്കിും  തുേ അളതഴങിക്കാ   അളതഭതി. 

 (ii) ആടേ റൃി.ാഷ് തുേമിും  അധിേയിക്കാടത രിറ്റഴസ്ഡ് ാ്ികഭറൃ് അംഗീ 

േയിചൃ നെഩെിക്ക് ഷാധൂേയണം  

4) േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ നുട് ാംഘട്ട പ്രഴര്തനതിും  12 ഇനങ്ങളുടെ  

ഩര്കചൃഷിംഗ് ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഭത്സയാധിത കിത േൃകട്ടശ   നെഩെിമിലൂ 

ടെമാണ് ഈ ഷാധനങ്ങള്  ULCCS ഴാങ്ങിമത്. ഇഴ ഴാങ്ങിമ നെഩെിക്ക് 

ഷാധൂേയണം. 

5) േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിും  അേൃാ്ിേ് പ്രവൃതിേള്  നെതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഴ പ്പു 

തറതിും  ഇതിടഅടങ ഷാക്തിേതൃം ഴിറമിയ്യൃതി ഷാക്തിോളതഭതി 
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നുംോ   പ്രാഴിണയമു  ഏജ ഷി ഇല്ല. അതിനാും  നിറഴിും  റബയഭാമ 

ഗുണനിറഴായ ഩയികവാധനാ രികപാര്ട്ടിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  ഫിുംതുേ 

നുംോ   അളതഭതി. 

6(1) ഩിണരാമി േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിന് താടള ഩരയട്  യീതിമിറാണ് ഴാെേ 

നിശ്ചമിചൃിയിന്നതട് ത്. 

 ഴാെേ SGST CGST ആടേ 

റ്റഡനിംഗ് സാള്  ആഅടങ് 
ഒഡികറൃാരിമം 

65,000 5850 5850 76,700 

ഒഡികറൃാരിമം 40,000 3600 3600 47,200 

റ്റഡനിംഗ് 
സാള്  

25,000 2250 2250 29,500 

  

 ങിഴഷ ഴാെേനിശ്ചമിചൄ നുംോനാഴിടല്ലട് ് PWD ടേട്ടിെ ഴിബാഗം 

അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. അതിനാും  ഴാെേ നിശ്ചമിചൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ നെഩെിക്ക് 

ഷാധൂേയണം  

6.(ii) േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ യ്യൃ മുരി ഫഹു. ധര്മ്മെം ാം.ാും.ായടെ 

ഒപീഷാമി പ്രഴര്തിന്നതട് തിന് അളതഭതി നുംേിമ നെഩെിക്ക് ഷാധൂേയണം   

6.(iii) േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിടഅടങ നെതിപിനാമി താടള ഩരയട്  ജീഴനക്കാടയ 

നിമഭിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

1. സൂപര്  റ്റഴഷര്  

2. ഇറക്ട്രീശ   

3. ശുെീേയണടതാളിറാലിേള്  (2 കഩര് )  

ഇതിളത ഷാധൂേയണം  

6.(iv) േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങരിും  ജനകരറൃര്  പ്രഴര്തിന്നതന്നുണ്ട്. േണ്ടടഴ ശ   

ടഷഅടങര്  ഴാെേ്കുന്ന നും ട്  അഴഷയതിും  സാലിും  ഉണ്ടാ ട്  ആളുേളുടെ 

ാണഭളതഷയിചൃാണ് ാ.ഷിയടെ ഉഩകമാഗം. അതിനാും  ഇന്ധന ഉഩകമാഗ 

തിും  ഏറൃന്നതരചൃിും  ഉണ്ടാ ം. ഈ ഷാസെയയതിും  ജനകരറൃരിും  നിരന്നതട്  

ഡീഷളം ജനകരറൃരിടഅടങ ഉഩകമാഗയിം ഷംഫന്ധിചൃ് ഴയതയാഷം ഴയാം. ഇതു 

കഭീേയിന്നതട് തിന് അളതഭതി. 
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4.26 ോഭാക്ഷി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ോഭാക്ഷി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 10.05.2022 ടറ A4-4140/21-ാാാം നമ്പര്  

േത്തും ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.03.2022 ടറ േത്തും  (SRG 357/22 – 
CC/233/22). 

   

 
കപ്രാ.നം: 106/21 

അെ്ും  20,00,000 യ്യൄഩ 

ഷി.ാപ്.ഷി – ടഫയ്ക്ഷിേ് ഗ്രാഅടങ്   10,00,000 യ്യൄഩ 

ഴിേഷന പണ്ട് – ജനരും    4,13,680 യ്യൄഩ 
തനത് പണ്ട്  5,86,320 യ്യൄഩ 

കഩയ് : ഭാര്ക്കറൃ് േം കശാപിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സ്ഥറം ഴാങ്ങും  
 

 

 ോഭാക്ഷി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ഫഷ് ്ാഅടങ് സ്ഥിതി ടെയ്യുട് ത് 

ത്ഭണിമിറാണ്. ഫഷ് ്ാഅടങികറക്ക് ഫസ്സുേള്  േമരി ഇരങ്ങുട് തിന് ഭതിമാമ 

സ്ഥറ ഷൗേയയം ഇല്ല. ഫസ്സുേള്  ഫഷ് ്ാഅടങിും  േമരാതതിനാും  കശാപിംഗ് 

കോംപ്ലക്സിടറ മുരിേള്  കററതിന് കഩാ ട് ില്ല. ഫഷ് ്ാഅടങികറക്ക് േമരി ഇരങ്ങാ   

ഷൗേയയടഭായ്യൃന്നതട് തിന് ജിജി കഭാള്  കതാഭഷ്, കഴളമ്പകശ്ശയിും  ാട് മാളുടെ 02.28 

ആര്  സ്ഥറം (ഷര്കവ നമ്പര്  257/16 PT2, 257/17PT2, 257/39PT1) ഴാങ്ങാളതകേവിന്നതന്നു. 

സ്ഥറമുെഭയഭാമി െര്ചൃ ടെയ്തു. ഴികല്ലജ് ഒപീഷറുടെ ഴാറുകഴശ   പ്രോയം ഈ 

സ്ഥറതിടഅടങ ഴിറ 9,04,907 യ്യൄഩമാണ്. സ്ഥറമുെഭ ആഴവയടപടുട് ത് 45.00 റക്ഷം 

യ്യൄഩമാണ്. ഴികല്ലജ് ഒപീഷര്  നിശ്ചമിചൃ തുേകമാടൊപം 30 വതഭാനം ൂെി 

(ടഷാകറശയം) കെര്താളം സ്ഥറമുെഭ ആഴവയടപടുട് തികനക്കാള്  ഴലടയ  രഴാണ്. 

അതിനാും  സ്ഥറമുെഭ ആഴവയടപടുട്  45.00 റക്ഷം യ്യൄഩയ്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ   

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
  
 
4.27 ഩയപ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 

ോഷര്കോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.03.22 ടറ േത്   (SRG 363/22 – 

CC/251/2022)  
  

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു ഩയിധിമിടറ േിനാൂറര്  േയിതിരലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  ഫിയിന്നതലം 

ാട്  സ്ഥറത് യ്യൃ ടതാളിും  ഷംയംബം തുെങ്ങാ   ഉകേവിന്നതന്നു. ോഷര്കോെ് 

ഴിേഷന ഩാകക്കജിും  നിന്നും പണ്ട് േടണ്ടതി അെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങള്  

യ്യൃക്കാനാണ് റക്ഷയം.  ടുംഫശ്രീ ഭിശ , കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ാട് ിഴിെങ്ങലിും  

നിട് ് പണ്ട് േടണ്ടതി മകരണ ബോാഩേയണങ്ങള്, ഭറൃ് പ്രഴര്തനം ാട് ിഴ നെതാളതം 

ഉകേവിന്നതന്നു. ബാഴിമിും  ഇത് ഴനിതേള്ന്നത  അപായും  ഡീറ്റഷനിംഗ് 

ഇ ്ിറൃൂട്ടാമി ഭാറൃാനാണ് റക്ഷയം. 50 ഴനിതേള്ക്ക് കനയിണ്ട്ം 60 കഩര്ക്ക്  

ഩകയാക്ഷഭായം ടതാളിും  നുംോ   േളിയടഭട് ാണ് പ്രതീക്ഷ. 
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 ഈ സ്ഥാഩനം തുെങ്ങുട് തിന് ഩയപ ഴികല്ലജിും  ഷര്കവ നം.155-ും  20.32 ആര്  

(50 ടഷഅടങ്) ഷര്ക്കാര്  മിഭി ഩാട്ടതിടനടുക്കാളത  നെഩെി രോകയാഗഭിന്നതന്നു. അകഩക്ഷ 

ഷര്ക്കായിടഅടങ ഩയിഗണനമിറാണ്. 30 ഴര്ശക്കാറകതക്ക് ഩാട്ടതിടനടുന്നതട്  മിഭിക്ക് 

ആടേ ഩാട്ടത്തുേ 14,56,560/- യ്യൄഩമാണ്. ഴാര്ശിേ ഩാട്ടതുേ 48,552/- യ്യൄഩ. ഈ തുേ 

ഴനിതാഘെേ ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതി നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.28 ഩിരഴം മുനിഷിപാറിറൃി 
ാരണാ ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.03.2022 ടറ േത്തുേളും (2 ാണം) 

അളതഫന്ധ കയഖേളും (SRG 416/22 – CC/249/2022 ) 

  

ഩിരഴം നഗയഷബമിടറ 20-ാാാം ഴാര്ഡിും  ഇട്ടയാര്ഭറ രോലിതിരാനം ാഷ്.ഷി 

കരാഡിടഅടങ നിര്മ്മാണയിഭാമി ഫന്ധടപട്ട് ശ്രീ.യാജീഴ് രോതുകശ്ശയി ളിമിും  ാട് മാളുടെ 

രോയമിെതിടഅടങ ഷംയക്ഷണ ബിതിമാമിയ്യൃട്  േം. ാറ ടഩാലിചൄഭാറൃി. ഇകേസം കരാഡു 

നിര്മ്മാണതിളത ഷൗജനയഭാമാണ് സ്ഥറം ഴിണ്ട് നുംേിമത്. നിര്മ്മാണ കവശം 

േം. ാറ ടേട്ടി നുംോടഭട് ് അരിമിചൃിയ്യൃട് താടണട് ് സ്ഥറമുെഭ അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഴീടു 

നിുംന്നതട്  സ്ഥറം ആടേ 6 ടഷുപയോഭാത്രകഭയള്ളു ാന്നും കരാഡിും  നിട് ് 7 അെി 

ഉമയതിറാണ് ഴീടെന്നും സ്ഥറമുെഭ േത്തു നുംേിമിണ്ട്ണ്ട്. സ്ഥറമുെഭ ടഩാതു 

ഴിബാഗതിുംടപട്ടമാലാമതിനാും  ഷംയക്ഷണബിതി നിര്മ്മിചൄ നുംോ   പ്രകതയേ 

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
5.29  ആകഴാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ാരണാ ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 207.05.2022 ടറ േത്തും ആകഴാറി 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണ ഷഭിതിയടെ 06.04.2022 ടറ 6 (5) –ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം   

(SRG 506/22 – CC/325/2022). 
 

കപ്രാ.നം: 265/22 അെ്ും  
 

1,50,000 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് ാളഴിചൃിര കോലനി ഷംയക്ഷണ ബിതി നിര്മ്മാണം 
 

 ആകഴാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ 7-ാാാം ഴാര്ഡിടറ ാളഴിചൃിര യണ്ട് ടഷഅടങ് 

കോലനിമിും  110  ടുംഫങ്ങള്  താഭഷിന്നതന്നുണ്ട്. കരാഡ് നിയപിും  നിട് ് 

ഉമയതിറാണ് ഈ കോലനി. ഩറകപാള്ളൃം ഭണിെിചൃിും  ഉണ്ട്. കോലനിമിും  

താഭഷിന്നതട്  ശ്രീ. ഷസകങഴ   േലതിും  ാട് മാളുടെ ഴീെിടഅടങ ഷംയക്ഷണബിതി 

ഇെിഞ്ഞ് ടതാണ്ട്താടളയ  ശ്രീഭതി. നന്ദിനി ഞ്ഞ്, താണിന്നതകട് ും  ാട് മാളുടെ 

ഴീെിന് മുേലികറക്ക് ഴീള്ളൃട്  അഴസ്ഥമിറാണ്. ശ്രീ.ഷസകങഴ , ശ്രീഭതി. നന്ദിനി ഞ്ഞ് 

ാട് ിഴയ്യൃടെ ഴീെിളത നാവം ഷംബഴിക്കാതിയിക്കാ   ഇഴിടെ ഷംയക്ഷണബിതി ടേട്ടാ   

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. ഇഴര്  ടഩാതുഴിബാഗതിുംടപടുട് ഴയാണ്.  
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4.30 ടഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ടഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ േത്തും ടഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 31.12.2021 ടറ 273/2021-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം 26.03.2022 – ടറ 
DB2/100/2022/LSGD-നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തും  (SRG 442/22) 
  

ടഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  യ്യൃ േണ്ടടഴ ശ   ടഷഅടങര്  നിര്മ്മിന്നതട് തിന് 4.00 

കോെി യ്യൄഩ 2021-22 ഴാര്ശിേ ഫഡ്ജറൃിും  ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. േണ്ടടഴ ശ   

ടഷഅടങരിടഅടങ നിര്മ്മാണതിന് ആഴവയഭാമ സ്ഥറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു േടണ്ടതണം. 

സ്ഥറം ഴിണ്ട്തയാ   താപിചയയമു ഴയിും  നിട് ് അകഩക്ഷ ക്ഷണിചൃ പ്രോയം 

അളതകമാജയഭാമ 40.08 ആര്  സ്ഥറം േടണ്ടതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഈ സ്ഥറം പൂര്ണഭായം 

ഷംബാഴനമാമി ഉെഭസ്ഥര്  ഴിണ്ട്തയില്ല. ഴയക്തിേള്, സ്ഥാഩനങ്ങള്  ാട് ിഴിെങ്ങലിും  

നിന്നു ഷംബാഴന പ്രതീക്ഷിന്നതന്നു. പം ത്രിതറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിും  നിന്നും 

ഴിസിതം ഷൃീേയിക്കാളതമുകേവിന്നതന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 10.00 റക്ഷം യ്യൄഩ കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത് 5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 3.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ാട് ീ നിയക്കിും  

ത്രിതറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിും  നിന്നും ഴിസിതം ഷൃയ്യൄഩിക്കാനാണ് 

ഉകേവിന്നതട് ത്. ഈ നിയക്കിും  ഴിസിതം നും ട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടി 

യിന്നതന്നു.  
 

4.31 േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 04.12.2021 ടറ DPKNR/P/Misc -05/2021-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും ഷര്ക്കായിടഅടങ 14.03.2022 ടറ DA1/336/2021/തഷൃബഴ ഷര്ക്കാര്  േത്തും 
(SRG 431/22) 
  

ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവതിടഅടങ അെിസ്ഥാനതിും  ജനേീമാസൂത്രണതിടഅടങ യജതജൂഫിറി 

ആകഘാശം 17.08.2021 മുതും  ആയംബിചൄ. „യജതം 2021‟ ാട്  കഩയിും  യ്യൃ ഴര്ശം  

നീം  നിുംന്നതട്  ഩയിഩാെിമാണ് ആസൂത്രണം ടെതാണിയിന്നതട് ത്. ഇതിനേം 1,79,741 

യ്യൄഩയടെ ഫിുംതുേ നുംോളതണ്ട്. 95,741 യ്യൄഩ ടെറഴളിചൄ. ആടേ പ്രതീക്ഷിന്നതട്  

ടെറഴ് 6.60 റക്ഷം യ്യൄഩമാണ്. യജത ജൂഫിറി ആകഘാശതിന് ഷര്ക്കാര്  

ഉതയയിപ്രോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിളത ടെറഴളിക്കായിട്  തുേ75,000 യ്യൄഩമാണ്. ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമത് തം. ാരാക്കിമിയിന്നതട്  ാ്ികഭറൃ് പ്രോയം 6.60 റക്ഷം യ്യൄഩ തനതു 

പണ്ടിും  നിന്നു ടെറഴളിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. ക്ഷണേത്, ക്ജ് 

ടഡക്കകരശ , ഫാനര്, ബക്ഷണം, ടഭടഭകഅടങാ, കപാകട്ടാ / ഴീഡികമാ, സ്മയണിേ, 

ഴിഴിധകമാഗങ്ങള്, ഷഭാഩനഩയിഩാെി ാട് ീ ഇനതിറാണ് മുേലിും  ഩരഞ്ഞ 6.60 

റക്ഷം യ്യൄഩ ടെറഴാമി േണക്കാക്കിമിയിന്നതട് ത്.   
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4.32 തിയ്യൃഴനതിരരോയം കോര്പകരശ   
തിയ്യൃഴനതിരരോയം കോര്പകരശ   ടഷകട്ടരിയടെ 10.03.2022 ടറ J1/52096/21-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും തിയ്യൃഴനതിരരോയം നഗയഷബ കോര്പകരശ   േൗണ്ടഷിറിടഅടങ 22.02.2022 3(A) 
3-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം 26.04.2022 ടറ DA1/105/2022/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  
േത്തും   (SRG 539/22 ) 

  

ജനേീമാസൂത്രണ ഩദ്ധതിയടെ യജത ജൂഫിറി ആകഘാശങ്ങള്  2021 ആഗ്് 17-ന് 

ഉത്ഘാെനം ടെയ്തു. നഗയഷബ ആകഘാശങ്ങള്  ഷംഘെിപിന്നതേയം ടതയടഞ്ഞടു 

ക്കടപട്ട സ്ഥറങ്ങലിും  പ്രങര്വനം യ്യൃന്നതേയം ടെയ്തു. 10.08.2021 ടറ 1508/21/തഷൃബഴ 

ഉതയയി പ്രോയം യജത ജൂഫിറി ആകഘാശങ്ങള്ക്കാമി ഩയഭാഴധി 1.50 റക്ഷം  

യ്യൄഩമാണ് തിയ്യൃഴനതിരരോയം കോര്പകരശന് ടെറഴളിക്കായിട് ത്. ാട് ാും  

ഉത്ഘാെന ടെറയിേള്ക്കാമി നഗയഷബ 8,42,815 യ്യൄഩ തനതു പണ്ടിും  നിട് ് 

ടെറഴളിചൄ. അധിേഭാമി ടെറഴളിചൃ തുേയ്ക്ക് ഷാധൂേയണം നുംേണടഭട് ാഴ 

വയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 

 
4.33  തൃരര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
തൃരര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 13.05.2022 ടറ േത്തും തൃരര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമ ത് 
ടഷകട്ടരിയടെ 06.04.2022 ടറ DPT/C4-01/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും തൃരര്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 11.02.2022 ടറ 9-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 

526/22 – CC 342/22, SRG 502/22). 
 

 

 ഴിഴിധ ഩട്ടിേഴര്ഗ ഷക്തങ്ങലിും  ഇഅടങര്ടനറൃ് ഴാെേ നും ട് തിന് േളിഞ്ഞ 

ഴര്ശം അളതഭതി നുംേിമിയ്യൃന്നു. തൃരര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഩട്ടിേഴര്ഗ   

ഷക്തങ്ങലികറക്ക് പ്റൃിക്കും  റ്റപഫര്  കേഫിള്  സ്ഥാഩിചൃ് റ്റഴറ്റപ ഷൗേയയം 

ഩറ സ്ഥറങ്ങലിളം റബയഭാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇഅടങര്ടനറൃ് േണക്ടിഴിറൃിയടെ ഴാെേ ജില്ലാ 

ഩഞ്ചാമതാണ് നുംകേണ്ടത്. ഷര്ക്കാര്  ഉതയയി പ്രോയം േളിഞ്ഞ ഴര്ശം 

ഭാത്രഭാണ് ഇഅടങര്ടനറൃിടഅടങ ഴാെേ നുംോ   ഩരഞ്ഞിയ്യൃട് ത്. ഒണ്ടറ്ററ   

ഩഠനതിന് മുെക്കമുണ്ടാോതിയിക്കാ   തുെര്ന്നു  ഴര്ശങ്ങലിളം ഇഅടങര്ടനറൃ് ഴാെേ 

നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.   
 

4.34 ഈ്് ാകലയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.04.2022 ടറ േത്  (SRG 473/22 – 
CC/266/2022). 

 

കപ്രാ.നം: 79/21 അെ്ും  
 

9,00,000 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് ഩഞ്ചാമത് ഒപീഷിും  റൂപിംഗ് 
 

 ഈ കപ്രാജക്ട് 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിും  ഉണ്ടാമിയ്യൃട് താണ്. ഇ-ടെണ്ടര്  

ടെയ്ക്ടത്ിളം ആയ്യൃം പ്രവൃതി ഏടറൃടുതില്ല. ഇത് 2021-22 ഴര്ശം 153/22-ാാാം നമ്പര്  
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പ്രോയം െിും  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടാമി ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ാ്ികഭറൃിും  

ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃട്  Poly Carbonate Multi Wall Plain Sheet ാട്  റൂപിംഗ് ശീറൃിന് DSR 

പ്രോയം 672.51 യ്യൄഩമാണ് (GST ൂൊടത). ഈ തുേ അഩയയാപ്തഭാമതുടോണ്ടാണ് 

ആയ്യൃം ടെണ്ടരിും  ഩട്ടുക്കാതിയ്യൃട് ത്. അതിനാും  മുേലിും  ഩരഞ്ഞ ശീറൃിളതഩേയം 

ൂടുതും  ഈടു നിുംന്നതട്  Poly Carbonite Cristal Multi Wall Solid Plain Sheet 2.00 

mm.റൂപിംഗിനാമി ഉള്ടപടുതാ   തീയ്യൃഭാനിചൄ. ഇതിനാമി അളതഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.   
 

 

4.35 ഴറിമ ഩരമ്പ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ോഷര്കോഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.04.22 ടറ േത്തും ഴറിമ ഩരമ്പ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 08.03.2022 ടറ 2/22-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  

(SRG 470/22 – CC/302/2022). 
 

 ഴറിമഩരമ്പ  ടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രതിന് MLASDF ും  നിട് ് രോതിമതാമി യ്യൃ 

ആംക്റ ഷ് റബിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഈ ആംക്റ ഷിടഅടങ റ്റെഴര്ക്ക് കഴതനം, ഡീഷും, 

ടഭമിഅടങന ഷ് ാട് ിഴയ്ക്കാമി ാചൃ്.ാം.ഷി പണ്ട് അഩയയാപ്തഭാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാ 

മതിളത തനത് പണ്ട് ഭിചൃഭില്ല. അതിനാും  ഈ ടെറയി േടണ്ടത്തുട് തിന് 

ഴിേഷനപണ്ട്, ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങ് ഉഩകമാഗിന്നതട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപ 

ട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

4.36  തകേവഷൃമംബയണഴ പ് െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  - HINCOL – ും  നിട് ് തുേ രീപണ്ട് 
ടെം. ും .  (SRG 468/22). 

 

 Hindustan Colas Private Ltd. (HINCOL) ന് ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്, 

നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥര്  ഫിറൄഭി   ഴാങ്ങുട് തിനാമി തുേ അെചൃിണ്ട്ണ്ട്. HINCOL ടഅടങ 

Book of Accountil-ും  297 അക്കൗം േലിറാമി ഇങ്ങടന അെചൃ തുേമിും  26,72,076 

യ്യൄഩ ഫാക്കിയണ്ട്. ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്/ ഉകങയാഗസ്ഥ   ഡികപാഷിറൃ് 

ടെതാണ പ്രോയം 4.00റക്ഷം യ്യൄഩ മുതും  13 യ്യൄഩ ഴടയയ  തുേ ഇതിും  ഉള്ടപടും. ഇതു 

ഭെക്കി നുംോം ാട് ് HINCOL അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ാട് ാും  ഒകയായ്യൃതര്ന്നതം പ്രകതയേം 

പ്രകതയേം ടെന്നതേള്  നുംോ   േമ്പനിന്നത േളിമില്ല. ഩേയം ാല്ലാ തുേയം കെര്ത്  

റൃടെന്നത ഭാത്രകഭ േമ്പനി നും . 

 ഈ തുേ പ്രി ഷിപും  ഡമരക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടികറക്ക് ഭാറൃായിട് താടണട് ് 

െീപ് ാഞ്ചിനീമര്  അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിളത  അളതഭതി. ഈ തുേ ാങ്ങടന ഉഩകമാഗി 

ക്കണടഭട് തു ഷംഫന്ധിചൄം തീയ്യൃഭാനടഭടുക്കണടഭട് ് ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.       
 
 ഴടയയ   
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4.37 ഩള്ളുയ്യൃതി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 20.04.2022 ടറ 1706/DP4/2022/CRD നമ്പര്  േത്തും 
ഩള്ളുയ്യൃതി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 21.12.2021 ടറ േത്തും  (SRG 467/22). 

 

 ഩട്ടിേജാതി, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗതിടറ ഴിങയാര്ഥിേള്ക്ക് 2.00 റക്ഷം 

യ്യൄഩമാണ് ഩഠനമുരിക്ക് നുംോയിട് ത്. ആങയഗഡുഴാമി 50,000 യ്യൄഩയം കവശിന്നതട്  

തുേ  പ്രവൃതിയടെ രോകയാഗതി അളതഷയിചൃ് 75,000 യ്യൄഩയടെ യം  ഗഡുക്കലായം 

ആണ് നും ട് ത്. 28.01.2020 ടറ 221/2020/തഷൃബഴ ഉതയയിപ്രോയം ഈ 

പ്രവൃതിയടെ ഴാറുകഴശ   നെകതണ്ടത് ഫന്ധടപട്ട അഷി.ാഞ്ചിനീമര്  ാട് ാണ്. 

ഩിട് ീെ് 22.06.2020 ടറ 1216/2020/തഷൃബഴ ഉതയയി പ്രോയം ഫന്ധടപട്ട 

ാഞ്ചിനീമര്  / ഒഴര്ഷീമര്  കഴണം പ്രഴര്തിയടെ ഴാറുകഴശ   നെകതണ്ടടതട് ് 

ഩരയന്നുണ്ട്. ഴാറുകഴശ   നെകതണ്ടത് ഫന്ധടപട്ട ാഞ്ചിനീമര്  ആകണാ 

ഒഴര്ഷീമര്  ആകണാ ാന്നു ഴയക്തഭാക്കണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 
 

 

 
4.38 മുലങ്കുട് ത്തുോഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
തൃരര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.04.2022- ടറ േത്തും മുലങ്കുട് ത്തുോഴ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 25.03.2022 ടറ ാ1/235/22-ാാാം നമ്പര്   രിപ്പും 
അളതഫന്ധ കയഖേളും, തൃരര്  ജില്ലാ ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷറുടെ 24.03.2017 ടറ 

G5-33262/16-ാാാം നമ്പര്  നെഩെി ഉതയയിം (SRG 460/22 – CC/282/22). 
   

ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കായ്യൃടെ നിമരണ ബോണതിള തും ഩയമ്പയാഗതഭാമി ആയാധന 

നെതിഴയ്യൃട് തുഭാമ കക്ഷത്രങ്ങളും ോയിേളും ഷംയക്ഷിന്നതട് തിളതം രോനയ്യൃദ്ധയിന്നതട്  

തിളതം ഩട്ടിേ ജാതി ഴിേഷന ഴ പ് ധനഷസാമം നും ന്നുണ്ട്. ഇതിടഅടങ ബാഗഭാമി 

മുലങ്കുട് ത്തുോഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ആകക്കാെിക്കാഴ് ബഗഴതി കക്ഷത്രതിടഅടങ 

കഭുംൂയ, ഭതിും, ആുംതര, ഒപീഷ് മുരി ാട് ിഴ ഩണിയട് തിന് 4.90 റക്ഷം യ്യൄഩ 

24.03.2017 ും  തൃരര്  ജില്ലാ ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്  മുലങ്കുട് ത്തുോഴ്  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിക്ക് അളതഴങിചൄ. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് അഷി്അടങ് 

ാഞ്ചിനീമര്  ാ്ികഭറൃ് തം. ാരാക്കി. ാട് ാും  2017 ടഭമ്1-നേം പ്രവൃതി 

പൂര്തീേയിക്കണടഭട് ് കക്ഷത്രം തരണ ബോി നിര്കേവിചൃ പ്രോയം കക്ഷത്ര േമ്മിറൃി 

ബായഴാസിേള്  നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാക്കി. ഷാക്തിോളതഭതി ഴാങ്ങുേകമാ ടെണ്ടര്  

നെഩെി ഷൃീേയിന്നതേകമാ ടെതാണില്ല. ഈ പ്രവൃതിക്ക് യണ്ടയ റക്ഷകതാലം യ്യൄഩ 

ടെറഴാമി ാട് ് കക്ഷത്ര േമ്മിറൃി അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. ാട് ാും  അഷി്അടങ് 

ാഞ്ചിനീമറുടെ ഴാറുകഴശ   പ്രോയമു  തുേ 3,71,419 യ്യൄഩമാണ്.  

 നെഩെികഭങ്ങള്  ഩാറിക്കാടത നെപിറാക്കിമ നഴീേയണ പ്രവൃതിക്ക് ടെറഴാമ 

തുേ നുംോ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.39 ടഴള്ളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ടഴള്ളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 26.04.2022 ടറ A3-4139/22-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ടഴള്ളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 06.04.2022 ടറ 3(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീയ്യൃഭാനയിം 14.01.2022 ടറ 19(1)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 511/22)  
  

i) KWA-ക്ക് 2014-15 മുതും  2019-20 ഴടയ ഴിഴിധ പ്രവൃതിേള്ക്കാമി തുേ 

ടഡകപാഷിറൃ് ടെതാണിണ്ട്ണ്ട്. ഈ പ്രവൃതിേള്  പൂര്തീേയിചൃതിളതകവശം ഫാക്കി 

തുേമാമി 18,67,732  യ്യൄഩ 26.02.2022 ും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിന് തിയിടേ റബിചൄ. 

നുഴാറൄരോളമാരിടറ ഭണും  ഖനനം 2015 ടഭമ് ഭാഷകതാടെ നിര്തിമതിനാളം 

HNL – ും  നിന്നു റബിന്നതട്  നി തി  രഞ്ഞതിനാളം തനതുപം  ഴലടയമധിേം 

 രഞ്ഞു. അതിനാും  KWA തിയിടേ നുംേിമ തുേ തനതു പണ്ടികറക്ക് ഭാറൃാ   

അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 

 
 

ii) ii) ടഴള്ളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ പ്രധാന തനതു പം  കരാതസ്സ് HNL 

ആമിയ്യൃന്നു. 2021-22 ഴടയ 66,59,024 യ്യൄഩ HNL നി തിമിനതിും  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിളത നുംോളതണ്ട്. ടരഴനു രിക്കഴരി നെഩെിേള്  ാടുടത്ിളം 

 െിശ്ശിേ ഩയിഞ്ഞു േിണ്ട്ട് ില്ല. ഇകപാള്  HNL ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  ഏടറൃടുത് 

KPPL (Kerala Paper Products Ltd) ആമി പ്രഴര്തിന്നതേമാണ്. ഈ 

ഷാസെയയതിും  HNL നുംകേണ്ട നി തി  െിവിേ ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  

നുംോ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 

 

 

 

 

iii)  

 

4.40 ഩ ിക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ോഷര്കോടു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.03.2022 ടറ േത്  (SRG 365/22 – 
CC/656/2021)  

   

കപ്രാ.നം: 113/22 അെ്ും  1,68,721 യ്യൄഩ 
ഴിേഷനപണ്ട് ജനരും    68,721 യ്യൄഩ 

തനത് പണ്ട്  1,00,000 യ്യൄഩ) 

കഩയ് ഴിവപ്പുയസിത കേയലം- ജനേീമ കസാട്ടും  
 

 ഴിവപ്പുയസിത കേയലം ഩദ്ധതിമിും  ഩ ിക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  യം  
ജനേീമ കസാട്ടും  പ്രഴര്തിന്നതന്നുണ്ട്. ഈ കസാട്ടളേലിും  യ്യൃ ഊണ് 5 യ്യൄഩ പ്രോയം 
യ്യൃ കസാട്ടറിന് യ്യൃ ഴര്ശം ഩയഭാഴധി 50,000 യ്യൄഩ നുംോ   അളതഭതി 
ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.41 ടോല്ലം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 09.03.2022, 19.03.22 ാട് ീ തീമതിേലിടറ 
േത്തുേളും (2ാണം)ടോല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 08.03.22 ടറ േത്തും   

(SRG 356/21 – CC/244/2022)  
  

ജില്ലമിും  10 ഴമസ്സിളതമുേലിും  പ്രാമമു  ാല്ലാഴര്ന്നതം ബയണഘെനയടെ അെിസ്ഥാന 

തതൃങ്ങടല  രിചൃ് അഴകഫാധം നും ട് തിന് കഴണ്ടി “ങി ഷിറൃിഷണ്ട  2022” ാട്  
കഩയിും  കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ   ഉകേവിന്നതന്നു. ടോല്ലം ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയം 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും േിറയം കെര്ട് ാണ് ഩദ്ധതി നെപാന്നതട് ത്. ബയണഘെ 
നടമന്നതരിചൃ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിും  നിന്നു ടതയടഞ്ഞടുത ഴയക്തിേള്ക്ക്  
േിറ ഩയിവീറനം നും ം. ഩയിവീറനം റബിചൃഴര്   ടുംഫങ്ങള്ക്ക്  ക്ലാസ്സുേള്  നും ം. 
ഩഠനം പൂര്തിമാന്നതട്  ഒകയാ  ടുംഫയിം ബയണഘെനയടെ ആമുഖം ഴീടുേലിും  
ആകറഖനം ടെയ്തു സ്ഥാഩിന്നതം. ജില്ലമിടറ ാല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി 
കെര്ട് ാണ് കപ്രാജക്ടു നെപാന്നതട് ത്. ഈ ഩയിഩാെിക്കാമി ആടേ 308.00 റക്ഷം യ്യൄഩ 
ടെറയി പ്രതീക്ഷിന്നതന്നു.  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയക്തഭാമി നെപാന്നതട്  ഈ  
കപ്രാജക്ടിന് താടള ഩരയം പ്രോയം ഴിേഷന പണ്ട്/തനതു പണ്ട് ഉഩകമാഗിക്കാ   
അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. ബയണഘെനയടെയം പ്രീമാമ്പിലിടഅടങയം അചൃെി, 
ഩഠനഷാഭഗ്രിേള്, ടഷനറൃര്ഭാര്ക്ക് ഒണകരരിമം ാട് ിഴയ്ക്കാണ് ഴിസിതം 
ഴേമിയ്യൃത്തുട് ത്. താടള ഩരയം പ്രോയഭാണ് പണ്ട് േടണ്ടതാ   ഉകേവിന്നതട് ത്. 
 
 

തകേവബയണസ്ഥാഩനം ാണം തുേ (റക്ഷം) 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 68 68 x 2 റക്ഷം =   136.00 

മുനിഷിപാറിറൃി 4 4 x 5 റക്ഷം =      20.00 

കോര്പകരശ   1 1 x 40 റക്ഷം =     40.00 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 1 1 x 112 റക്ഷം =    112.00 

 ആടേ                308.00 
  
 

 

4.42 ാെഴനക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ാെഴനക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 11.08.2021 ടറ A2/5070/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 24.02.2018 ടറ A-1234/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   
02.03.22 ടറ തഷൃബഴ- DA1/318/2018 നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തും (SRG 400/22)  
  

ാെഴനക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടറ ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗതിുംടപട്ട ശ്രീ.ാ .ഩി. 

കഭാസന   (നിേത്തുതര ഴീെ്) ാട് മാളുടെ ഭേളുടെ ഴിഴാസതിന് 22.02.18 ും  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  ധനഷസാമതിനാമി അകഩക്ഷ നുംേിമിയ്യൃന്നു. 2017-18ും  

നിറനിട് ിയ്യൃട്  ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഷര്ക്കാര്  ജീഴനക്കായനാമിയ്യൃട് തിനാും  

ആളതൂറയം നുംേിമില്ല. ാട് ാും  അകഩക്ഷേ   േയാ ഷര്  കയാഗിയം ഷാമ്പതിേ 

ക്ദ്ധിമുട്ടളതബഴിന്നതട്  ആളുഭാണ്. ടഩ ശ   ഉള്ടപടെ അകഩക്ഷ നും ട്  ഷഭമത് 

1,52,304/- യ്യൄഩമാണ് ഴാര്ശിേ ഴയ്യൃഭാനം. ഈ ഗുണകബാക്താഴിടഅടങ ഭേള്ക്ക് ഴിഴാസ 

ധനഷസാമം നും ട് തിന് അളതഭതി കഴണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.43 ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 20.12.2021 ടറ A3-3888/10-ാാാം നമ്പര്  
േത്  (SRG 423/22) 
  

ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിളത ഴിണ്ട്േിട്ടിമ സ്ഥാഩനഭാണ് ടതാടുരോളമിും  പ്രഴര്തിന്നതട്  
ജില്ലാ കോളിഴലര്തും  കേന്ദ്രം. ഇഴിടെ കോളി, ഩട് ി ഴലര്തും  ാട് ിഴമാണു ത്. 
ഈ കേന്ദ്രതിും  ടഴറൃിനരി ഷര്ജടഅടങ കഩാ്ില്ല. പാം അഷി്അടങ് ഡമരക്ടര്  ഉണ്ട്. 
പാഭികറക്ക് യ്യൃ ടഴറൃിനരി ഷര്ജടഅടങ തസ്തിേ അളതഴങിചൃ് യാടല നിമഭിക്കാ   
ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.   
 

 

4.44 ടഩാതുഴിങയാബയാഷ ഡമരക്ടറുടെ ോയയാറമം – സ്കൂള്  ഫസുേളുടെ അറൃ റൃപണി. 
ടഩാതു ഴിങയാബയാഷഡമരക്ടറുടെ 11.01.2022 ാം4/303027/2021/DGE നമ്പര്  േത്തും 
12.05.2022 ടറ DB3/118/2022/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തും  (SRG 536/22) 
  

ടോഴിഡ് ഭസാഭായി നുറം ഉഩകമാഗിക്കാതിയ്യൃട്  സ്കൂള്  ഫസുേളുടെ അറൃ റൃപണി, 

പിറൃ്നഷ്, ടഩര്ഭിറൃ്, ഇ ശൃര ഷ് തുെങ്ങിമഴ മുെങ്ങിേിെന്നതേമാടണന്നും  ഇതു 

ഩയിസയിക്കണടഭന്നും ടഩാതു ഴിങയാബയാഷ ഴ പിന് അകഩക്ഷ റബിന്നതന്നുണ്ട്. ാട് ാും  

ഇതിനാഴവയഭാമ പണ്ട് ഴിങയാബയാഷ ഴ പിും  റബയഭല്ല. അതിനാും  ഇതിനാഴവയഭാമ 

തുേ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കനാണ്ടകരാഡ് ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങിും  നിന്നും 

ടെറഴളിക്കാ   നിര്കേവം നുംേണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 

 

4.45 ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഭറൃത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 26.02.2022 ടറ േത്തും അളതഫന്ധകയഖേളും    
(SRG 399/22 ) 

  

ഩീപിള്ഷ് ഡമരി ടഡഴറപ്ടഭഅടങ് കപ്രാജക്ട് ടഷ രും  ടഷാറ്റഷറൃി (PDDP) 1955 ടറ 

രാഴ ൂര്  ടോചൃി   ആക്ട് പ്രോയം യജി്ര്  ടെതാണ ൊയിറൃഫിള്  ടഷാറ്റഷറൃി ആണ്. 

ഇതിും  250റധിേം ക്ഷീയേര്ശര്  ഷജീഴ അംഗങ്ങള്  ആടണട് രിമിചൃിയിന്നതന്നു. 

ഇഴര്ക്ക് ോറിതീറൃയ്ക്ക് ഷബ്ഷിഡിമെക്കം ഭറൃ് ആളതൂറയങ്ങള്  ന്നു റബിന്നതട് ില്ല ാന്നും 

ഷര്ക്കായിടഅടങ ആളതൂറയങ്ങള്  ഈ ഷംഘതിും  ഩാും  അലന്നതട് ഴര്ക്ക് നുംേണ 

ടഭന്നും ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.   
 

4.46 ഴമറാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ആറപ്പുള ജില്ലമിടറ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.03.2022 ടറ േത്തും ഴമറാര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 17.02.2021 ടറ 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം    

(SRG 353/22 – CC/457/21)  
  

കപ്രാ.നം: 122/22 അെ്ും  
 

4,27,572 യ്യൄഩ 
(തനത് പണ്ട്)  

കഩയ് ഴമറാര്  ഗഴ.ഐറൃി. ഐക്ക് 2020-21 ഴര്ശടത ഴാെേ 
നുംേും  
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ഴമറാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിും  പ്രഴര്തിന്നതട്  ഗഴ.ഐ.റൃി.ഐ ഴാെേ 

ടേട്ടിെതിറാണ് പ്രഴര്തിന്നതട് ത്. േലഴംകോെം ഷര്വീഷ് കോഒപകരറൃീഴ് 

ഫാ്ിടഅടങ 7/565 A ടേട്ടിെഭാണ് ഐ.റൃി.ഐക്കാമി ഴാെേയ്ക്ടക്കടുതിയിന്നതട് ത്. PWD 

ഫിുംഡിംഗ് ഡിഴിശ   ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്  നിശ്ചമിചൃിയിന്നതട്  പ്രോയം 

പ്രതിഭാഷ ഴാെേ 35,631 ആണ്. യ്യൃ ഴര്ശം ആടേ 4,27,572 യ്യൄഩ. 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിളത റ്റേഭാരാത സ്ഥാഩനഭാമതിനാും  ഴാെേ നുംോ   

പ്രകതയോളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 
 
 

4.47 ഭണക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഭണക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ 16.02.2022 -  ടറ A3-2021-22-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ഭണക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിടഅടങ 27.01.2022 ടറ 5(2)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീയ്യൃഭാനയിം  (SRG 416/22 ) 

  

ടോഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്തനതിടഅടങ ബാഗഭാമ ബഴന ഷന്ദര്വനം, ഭളക്കാറ 

പൂര്വകയാഗതിടനതിടയയ  പ്രതികയാധ പ്രഴര്തനം തുെങ്ങിമഴ ആകയാഗയ 

കഭഖറമിടറ ആവാഴര്ക്കര്ഭാര്  ടെയ്യുണ്ട്. ഇതയം ോറഘട്ടങ്ങലിും  ആവാപ്രഴര്ത 

േര്ക്ക് യ്യൃ നിശ്ചിത തുേ മാത്രാഫതമാമി നും ട് തിന് 2022-23 ഴര്ശം  

കപ്രാജക്ട് യ്യൄഩീേയിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
4.48 തിയ്യൃഴനതിരരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
തിയ്യൃഴനതിരരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 17.03.2022 ടറ E7/4183/21/TDP 
നമ്പര്  േത്  (SRG 389/22 ) 
  

ഷാക്തിേ ഴിങയാബയാഷ ഴ പിന് േീളിള  ഭണതിരറ ഷര്ക്കാര്  ടോകഭഴ്സന്യും  

ഇ ്ിറൃൂട്ട്, ജില്ലമിടറ 7 ഗഴ.ഇ ്ിറൃൂട്ട് ഒപ് പാശ   ഡിറ്റഷനിംഗ് 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ാട് ിഴയടെ നെതിപ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിളത റ്റേഭാരിമിണ്ട് താണ്. 

ഈ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ നെതിപ്പുഭാമി ഫന്ധടപട്ട ഴിഴിധ ആഴവയങ്ങള്ന്നത  കപ്രാജക്ടു 

േളുടെ നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥ   നിറഴിും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു ടഷകട്ടരിമാണ്. ഈ 

സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി ഫന്ധടപട്ട കപ്രാജക്ടുേളുടെ സുഗഭയിം പറപ്രങയിഭാമ 

നെതിപിനാമി ഈ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കഭധാഴിഭാടയ നിര്വസണ ഉകങയാഗസ്ഥ 

യാന്നതട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  

 2022-23 മുതും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിളത േീളിള  7 ജി.ഐ.ാപ്.ഡി. 

സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി ഫന്ധടപട്ട കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര് വസണ ഉകങയാഗസ്ഥനാമി 

സൂപ്രണ്ട്, ഗഴ.ടെക്കിക്കും  റ്റസസ്കൂള്, ഭഞ്ച, ടനടുഭങ്ങാെ് -ടനയം ഭണതിരറ 

ഗഴ.കോകഭഴ്സന്യും  ഇ ്ിറൃൂണ്ട്ഭാമി ഫന്ധടപട്ട കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണ 

ഉകങയാഗസ്ഥനാമി സൂപ്രണ്ട്, ഗഴ.കോകഭഴ്സന്യും  ഇ ്ിറൃൂട്ട്, ഭണതിരറ-കമയം 

നികമാഗിക്കണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.   
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4.49  ഗ്രാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണകരറൃ്  
ഐ.ാ.റ്റഴ ഩദ്ധതിമിടറ ടെറഴളിക്കാത ഴിസിതം. 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 25.05.2022 ടറ 2447/DP4/2022/CRD-നമ്പര്  േത് (SRG 
552/22) 
  

കലാന്നതഩഞ്ചാമത്തുേലിും  ഐ.ാ.റ്റഴ ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി റബിചൃ ഴിസിതം ടെറഴളിക്കാടത 

ഫാക്കിയണ്ട്. ഈ തുേ PMAY (G) ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി ഴിനികമാഗിക്കാ   11.01.2022 ടറ 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃി അളതഭതി നുംേിമിയ്യൃട് താണ്. ഈ ഴിസിതം പൂര്ണഭാമി 

േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ടെറഴളിചൃിട്ടില്ല. ടെറഴളിക്കാടത ഫാക്കിയ  തുേ 2022-23 

ഴര്ശതിും  PMAY (G) ബഴനഩദ്ധതിക്ക് ഴിനികമാഗിക്കാ   അളതഭതി 

നുംേണടഭട് ാഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
 

 
4.50  ടഴചചൃിര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
ഩതനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 23.05.2022 ടറ േത്തും ടഴചെിര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 21.03.2022 ടറ 14(3)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം 

(SRG  541/22 – CC/346/2022). 
  

കപ്രാ.നം: 120/20 അെ്ും  
 

1,50,000 യ്യൄഩ 
(ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങ് - കരാഡ്)  

കഩയ് ോയയ്ക്കാട്ട് ഩെി – ടഩാ  ട് ം കജാഷപ് ഩെി നെപാത 
കോണ്ടകീറൃ് 

ോയയ്ക്കാട്ട് ഩെി – ടഩാ  ട് ം കജാഷപ് ഩെി നെപാത കോണ്ടകീറൃിംഗിനായ  

കപ്രാജക്ട് 2019-20 ും  ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. 2020-21 ും  ഇത് െിും  

ഒഴരാമി ഉള്ടപടുതി കപ്രാജക്ട് പൂര്തിമാക്കി. ാട് ാും  പണ്ടിടഅടങ   രഴ് നുറം ഫിും  

തുേ നുംേിമില്ല. 2021-22 ും  െിും  ഒഴരാമി ഉള്ടപടുതാ   ഴിണ്ട്കഩാമി. 2022-23 

ഴര്ശം ഇതു െിും  ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്തുട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
 

 
 

 
4.51  ടഴചചൃിര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
ഩതനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.12.2021 ടറ േത്തും ടഴചെിര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയടെ 26.07.2021 ടറ VII -ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം 
ടഴചചൃിര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ടഷകട്ടരിയടെ 27.05.2022 ടറ A3/555/2022-ാാാം നമ്പര്  

േത്തും  (SRG 501/21 – CC- 343/2021) 
 താടളപരയട്  നാള കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20 ഴര്ശം ഩദ്ധതിമിും  

ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. നിര്മ്മാണ കഭഖറമിള  ഈ കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20 ും  തടട്  

ടെണ്ടര്  ടെയ്തു േയാര്  ഴചൃ് പ്രവൃതി പൂര്തിമാക്കി. ാട് ാും  ഫിും  തുേ നുംോ   

േളിഞ്ഞില്ല. 2020-21 ും  ഇതു െിും  ഒഴരാമി ഉള്ടപടുതാളതം േളിഞ്ഞില്ല. ഈ 

പ്രവൃതിേള്  െിും  ഒഴരാമി ഉള്ടപടുത്തുട് തിന് അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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കഭ 
നമ്പര് 

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടഅടങ കഩയ് ഴിസിതം 

1 244/20 പ്ലാക്കളിപെി – ഩാറത്തു്ും  കരാഡ് 
കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

2,00,000 

(ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങ് – 
കരാഡ്) 

2 255/20 ൂത്രപ ി ഫാക്ഩെി മുതും  രോതുഭന 
കജാഷപ് ഩെി ഴടയ കരാഡ് 
കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

2,00,000. 
(ഷി.ാപ്.ഷി. കഫഷിേ് 
ഗ്രാഅടങ്) 

3 256/20 തുമ്പകശ്ശയിപെി ാട്ടയ്ക്കാെ് ഩെി കരാഡ് 
കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

1,00,000 

(ടഭമിഅടങന ഷ് ഗ്രാഅടങ് –

കരാഡ് – 50,000 

തനത്പണ്ട് – 50,000) 
4 252/20 ടഷഅടങ് കതാഭഷ് ഩ ിപെി പൂഴകശ്ശയി 

ഩെി കരാഡിും  ോലിമാനിപെി രോരമാറൃ് 
ഩെികരാഡ് കോണ്ടകീറൃിംഗ് 

70,000 
(ഷി.ാപ്.ഷി. കഫഷിേ് 

ഗ്രാഅടങ് – 37,640 

തനത് പണ്ട് – 32,360) 
 

4.52  ഴെക്ക   ഩരവൂര്  മുനിഷിപാറിറൃി  
ഴെക്ക   ഩരവൂര്  മുനിഷിപും  ടെമര്കഩഴ്സന്ടഅടങ 10.05.2022 ടറ േത്  (SRG 555/22) 
  

നഗയഷബമിടറ ൌണ്ടസാലിും  ഷൗണ്ട് ഷി്ം സ്ഥാഩിന്നതട് തിന് യ്യൃ കപ്രാജക്ടു 2017-

18 ഴര്ശം ഩദ്ധതിമിും  ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. ഇതിനാമി 10,64,875 യ്യൄഩ PWD 

ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്ക്ക് 08.03.2019 ും  ഡികപാഷിറൃ് ടെയ്തു. ടസഡ് 

ഒപ് അക്കൗണ്ട് ഭാരികപാമതിനാും  തുേ ഴീം ം വയിമാമ ടസഡികറക്ക് ഭാറൃി 

രാ ഫര്  ടെതാണത് 20.02.2022 നാണ്. ടോഴിഡ് ഩശ്ചാതറതിും  28.09.2020 

മുതും  01.10.2021 ഴടയ ൌണ്ടസാള്  CFLTC ക്കാമി ഴിണ്ട് നും േി. അതിനാും  ഷൗണ്ട് 

ഷി്ം സ്ഥാഩിക്കാ   േളിഞ്ഞില്ല. ോറതാഭഷം ഴട് തിനാും  അധിേ തുേ 

നുംോടഭട് ് മുനിഷിപാറിറൃിമിും  നിട് ് ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമടര അരിമിചൃിയ്യൃന്നു. 

ാട് ാും  ഉഩേയണങ്ങളുടെ റ്റപ്രഷ് ഴാറു ഉമര്ട് തിനാും  കപ്രാജക്ട് നിര്വസണം 

ഷാധിന്നതേമിടല്ലട് രിമിചൄടോണ്ട് പ്രവൃതി ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്  ടെര്ഭികനറൃ് 

ടെയ്തു.  

 ഈ തുേ ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമരിും  നിന്നു തിയിടേ ഴാങ്ങി ൌണ്ടസാലിടഅടങ 

ഭറൄ രോനയ്യൃദ്ധായണപ്രവൃതിേള്ക്ക് ഉഩകമാഗിക്കാ   അളതഭതി ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 

PWD ഇറകക്ട്രാണിക്സ് ാക്സിേുട്ടീഴ് ാഞ്ചിനീമര്ക്ക് അെചൃ തുേമിും  10,41,079 യ്യൄഩ 

ധനോയയേമ്മീശ   ഗ്രാുപയോം ഫാക്കി തുേ ഴിേഷനപണ്ട് ജനരളം ആടണട് ് 

മുനിഷിപും  ടഷകട്ടരി അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്.  
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4.53  ഇന്ദിയാ പ്ലാ്ിേ് ഴയഴഷാമ ഷസേയണഷംഘം – ഏറൄഭാൂറര്   

ഇന്ദിയ പ്ലാ്ിേ് ഴയഴഷാമ ഷസേയണ ഷംഘം, ഏറൄഭാൂറര്  പ്രഷിഡഅടങിടഅടങ േത് – 
റബിചൃത് 23.02.2022  (SRG 323/22) 
  

ഏറൄഭാൂറയ്യൃ  ഇന്ദിയാ പ്ലാ്ിേ് ഴയഴഷാമ ഷസേയണ ഷംഘം റ്റസ ടഡ ഷിറൃി 

കഩാലി ാതിറി   (HDPE) ഗ്രാനൂള്ഷ് ഉഩകമാഗിചൃ് പ്ലാ്ിേ് ൂറും  ഉപിചാങിപിചൃ് 

അയിപ, ടനറൃ്, േിണര്  ഴറേള്, ടഭാസ്കികറൃാ പ്രൂപിംഗിളത  േറുത ടനറൃ്, പ്ലാ്ിേ് 

േമര്, പ്ലാ്ിേ് ശീറൃ് തുെങ്ങിമഴ ഉപിചാങിപിന്നതന്നുണ്ട്. േിണറുേള്  ഭാറിനയ മുക്തഭാമി 

ഷംയക്ഷിന്നതട് തിന് േിണര്  ഴറേള്  ഇടുട് തിന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്   കപ്രാജക്ട് 

ാടുക്കണടഭന്നും ഇതിനാമി ഈ ഷംഘതിടഅടങ ഉുംഩട് ം ഉഩകമാഗിക്കണടഭന്നും 

നിര്കേവം നുംേണടഭട് ് ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു.  
  
 
4.54  തഴൂറര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.04.2022 ടറ േത്തും തഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയടെ 02.03.2022 ടറ 1(19)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃഭാനയിം (SRG 462/22 – 
CC/260/2022) 
  

 

കപ്രാ.നം: 228/22 അെ്ും  
 

75,000  യ്യൄഩ 
(തനത്പണ്ട്)  

കഩയ് ഒണ്ടറ്ററ   മുകഖന ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുക്കും  - 
കഷാഫ്റ്റ് ടഴമര്  തം. ാരാന്നതട് തിളത  ടെറഴ്. 

 

ജനേീമാസൂത്രണ ഩദ്ധതിമിും  ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുന്നതട് തിന് കഷാഫ്റ്റ് 

ടഴമര്  തം. ാരാക്കാളത   കപ്രാജക്ട് ൂറതന കപ്രാജക്ടുേള്ന്നത  ജില്ലാതറ േമ്മിറൃിന്നത 

നുംേി. 02.12.2021 ും  ൂെിമ േമ്മിറൃി ഇതിടഅടങ ടെക്കിക്കും  പീഷിഫിറിറൃി നുംോ   

ഐ.ടേ.ാം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറൃകരാൊഴവയടപണ്ട്. ഈ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരിടഅടങ 

പറക്ഷഭത ഩയികവാധിക്കാ   ജില്ലാതറതിും  ഷൗേയയഭിടല്ലന്നും അതിനാും  

ഩയിഗണനക്കാമി അപകററൃ് േമ്മിറൃിക്ക് നുംേണടഭന്നും ഐ.ടേ.ാം ജില്ലാ 

കോഒര്ഡികനറൃര്  അരിമിചൄ. ടോഴിഡ്-19 ടഅടങ ഩശ്ചാതറതിും  കപ്രാജക്ട് 

നെപാക്കിടമന്നും ഇതിന് ഷാധൂേയണം നുംേണടഭന്നും ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
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4.55  നാങാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.04.2022 ടറ േത് (SRG 483/22 – 
CC/289/2021) 
  

 

കപ്രാ.നം: 142/22 അെ്ും  
 

5,00,000  യ്യൄഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരും )  

കഩയ് റ്റസഭാ്്  റ്റററൃ് ഴാങ്ങും  
 

റ്റസഭാ്് സ്ഥാഩിന്നതട് തിളത  കപ്രാജക്ട് 2018-19 ും  ഉള്ടപടുതിമിയ്യൃന്നു. 2019-20 

ും  ഇതു പൂര്തീേയിചൄ. ഷാക്തിോളതഭതി ൂൊടതമാണ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമത്. 

പം ഇതിന് ഗുണനിറഴായ ഷാക്ഷയഩത്രം റബിചൃിട്ടില്ല. അതിനാും  ഫിുംതുേ നുംോ   

േളിയട് ില്ല. നാങാരോയം താലൂക്കാശുഩത്രി കോമ്പൗണ്ടിളം േല്ലാചൃി ഩളമ ഭാര്ക്കറൃ് ജീപ് 

്ാഅടങിളത ഷഭീഩയിഭാണ് റ്റററൃ് സ്ഥാഩിചൃത്. ടെണ്ടര്  നെഩെികഭം ഩാറിചൃ് 

ഩഴര്റ്ററ   ഏജ ഷീഷ്, കോളികക്കാെ് ാട്  സ്ഥാഩനടതമാണ് പ്രവൃതി 

ഏപിചിചൃത്. റ്റററൃ് സ്ഥാഩിക്കാ   PWD കരാഡ് ഡിഴിശ  , KWA, BSNL, KSEB 

ാട് ിഴര്ടക്കല്ലാം NOC ക്കാമി േത്തു നുംേിടമ്ിളം ഇത് റബിചൃില്ല. പ്രവൃതി ടെതാണ 

ഏജ ഷി ഫിും  തുേ റബിക്കാ   നിമഭ നെഩെിക്ക് യ്യൃങ്ങുന്നു ാട് ് അരിമിചൃിണ്ട്ണ്ട്. 

ഫിും  തുേ നുംേി പ്രനം ം ഩയിസയിക്കാ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറൃിയടെ അളതഭതി 

ആഴവയടപട്ടിയിന്നതന്നു. 
  
 

 

 
 


