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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം സഷക്രകേരിമറ്റ് അനക്സ് II റമം സാള്
07.01.2021 യാഴിസറ 10.30 AM

അജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ 2020-21-സറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട

2.5(3.1) മു ഴര്ശങ്ങലിസറ അകഩ്ിചൃ് ഭിേചൃ ഩധതിതിസലറഴാണ് ഈ ഴര്ശമു്ളതസത്്
േളിഞ്ഞ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഴിറമിരുത്തി. എ്ാല് പ്രകതകേ
ഘെേഩധതിതിമിലം ഩേിേഴര്ഗ ഉഩഩധതിതിമിലം സലറഴ് കുരഴാണ്. ഇതു ഴകുപ്പു
കഭധാഴിേള് ഗൗയഴഭാമി ോണണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്
എഷ്.ഷി.ഩി, റ്റി.എഷ്.ഩി കപ്രാജക്ടുേള് പ്രകതകേഭാമി അഴകറാേനം സലയ്യാനം
ആഴവകഭാമ ഇെസഩെല് നെത്തി കുരഴ് ഩയിസയികേണാനം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്,
നഗയോയക ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്
ലീപ് എഞ്ചിനീമര് എ്ിഴസയ ചുഭതറസപ്പടുത്തി. എഷ്.ഷി.ഩി/റ്റി.എഷ്.ഩി മില്
നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിേള് എത്ര? (സഩാതു നിര്മ്മാണം) അഴമില് പീഷിഫിറിറ്റി/
കഷാശകല് ഭാപ്പ് റബികേണാത്തത് എത്ര? ഈ പ്രതിത്തിേളുസെ ഷാകേതിോനഭതി,
സെണ്ടര്, പ്രതിത്തിേളുസെ ഇകപ്പാളസത്ത സ്ഥിതി എ്ിഴ തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്
ലീപ് എഞ്ചിനീമര് അഴകറാേനം സലകയ്യണ്ടതാണ്. അതിസെ ഇനം തിയിചൃ
ഴിവദാംവം അടുത്ത കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ലീപ് എഞ്ചിനീമര്
നല്േണം.
2. കൂൊത ലറപ് ബഴനഩധതിതി പ്രകതകേഭാമി അഴകറാേനം സലയ്യണം.
ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ ഴകുപ്പുേള് ലറപ് ബഴനഩധതിതികേണാമി ഭാറ്റിഴയ്ക്കു് തുേ
കൃതകഭാമി സലറഴളികേണസപ്പടു്ില്ല. ഇത് അെിമന്തിയഭാമി ഩയിസയികേണണം. തകേവ
ഷൃമംബയണഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല് സഷക്രേരി ഇതു പ്രകതകേഭാമി ശ്രധതിിചൃ്
ആഴവകഭാമ നെഩെി ഷൃീേയികേണണം.
3. ഴകക്തിഗത കപ്രാജക്ടുേലില് ഗുണകബാക്തൃറിസ്റ്റ് നിര്വസണ ഉകദകാഗസ്ഥന
ലേഭാരികമാ, റാഩ് കൊഩ് അെകേണം ഴിഴിധ ഉഩേയണങ്ങള് നല്കു്തിസെ
നെഩെിക്രഭത്തിസറ രോകയാഗതി, ഩധതിതി നിര്വസണത്തില് രോരേില് നില്ു്
ഴകുപ്പുേള് ഏസതാസകേണ? തുെങ്ങിമഴ ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്, നഗയോയക
ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് എ്ിഴര് അഴകറാേനം സലയ്യണം.
ഷംസ്ഥാനതറത്തില് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല് സഷക്രേരി ഇത്
പ്രകതകേഭാമി അഴകറാേനം സലയ്യണം. ഈ ഴിശമങ്ങലില് ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളുസെ
രികപ്പാര്േ്.
ഗ്രാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര് രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
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രികപ്പാര്േ്:- ഩധതിതി അഴകറാേന കമാഗങ്ങള് കലരുേയം എഷ്.ഷി.ഩി/
റ്റിഎഷ്.ഩി. കപ്രാജക്ടുേള് അഴകറാേനം സലയ്യുേയം സലയ്തിടുണ് സണ്ടന്നം
ഩധതിതി നിര്ഴസണം ോയക്ഭഭാു്തിനം ഩധതിതി സലറഴ്
തൃയിതസപ്പടുത്തു്തിനം നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്സണ്ടന്നം രികപ്പാര്േ്
സലയ്തിടുണ്ണ്ട്. റാഩ് കൊഩ് തുെങ്ങിമ ഉഩേയണങ്ങള് ഴാങ്ങു്തിന്ളത
നെഩെിേള് തൃയിതസപ്പടുത്തു്തിന്ളത നിര്കേവം നല്കുേയം
ഴകക്തിഗത കപ്രാജക്ടുേലില് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റ് നിര്ഴസണ
ഉകദകാഗസ്ഥന് ലേഭാരാത്ത ഇെങ്ങലില് ആമത് ലേഭാറു്
തിന്ളത നെഩെി ഷൃീേയികേണാ നിര്കേവം നല്കുേയം സലയ്തിടുണ്ണ്ട്
എന്നം രികപ്പാര്േ് സലയ്തിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയക ഡമരക്ടര്
3)ലറപ് ലീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്
4)തകേവഷൃമബയണ ലീപ് എഞ്ചിനീമര്
2.1

28.01.2020-സറ കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.1(3.11) ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം ഇകപ്പാള് നിറഴിറില്ലാത്ത ഴാേര് ൊപ്പു
േള്ും കേയല ഴാേര് അകതാരിേി സഴ്ളതലാര്ജ് ഈൊുന്നണ്ട്.
ഇതിസെ
േണസകേണടുത്ത് നിറഴില്ളത ൊപ്പുേള്കേണ് ഭാത്രം സഴ്ളത ലാര്ജ് നല്കു്തിന്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് നെഩെി ഷൃീേയികേണണസഭ്് നിര്കേവിചൃിരുന്ന.
ഇതിനാമി കേയല ഴാേര് അകതാരിേി
അധിോയിേളുഭാമി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് ലര്ചൃ സലയ്യണസഭന്നം നിര്കേവം നല്േിമിരുന്ന. ഇതിസെ
ബാഗഭാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിറഴില്ളത സഩാതു ൊപ്പുേളുസെ എണ്ണം,
കുെിസഴ്ളത ലാര്ജ് േണകേണാു് ഴാേര് ൊപ്പുേളുസെ എണ്ണം എ്ിഴ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറും നഗയോയക ഡമരക്ടറും നല്േണസഭന്നം കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റികമാഗം നിര്കേവിചൃിരുന്ന.
ഇതിസെ ബാഗഭാമി ജില്ലതിയിചൄ്ളത േണകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറും ഒകയാ
നഗയഷബ തിയിചൄ്ളത േണകേണ് നഗയഷബാ ഡമരക്ടറും നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതിസെ
ആസേ എണ്ണം താസളപ്പരയം പ്രോയഭാണ്.
നിറഴില്ളത
സഩാതു കുെിസഴ്ളത ലാര്ജ് േണകേണാു്
ൊപ്പുേളുസെ എണ്ണം
ൊപ്പുേളുസെ എണ്ണം
നഗയഷബ
47,381
47,665
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്
1,43,819
1,47,706
ആസേ
1,91,200
1,95,371
2.2 24.06.2020 സറ കോര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട

2.2(3.12)ഐ.സേ.എം.സെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല് ോയക്ഭഭാു്തിനം ആഴവകഭാമ
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങള് നെത്തു്തിനം
അെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷൃീേയികേണാ
2

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല് സഷക്രേരിസമ ചുഭതറസപ്പടുത്തി മിരുന്ന.
കഷാഫ്ട് സഴമര് ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.സേ.എം.ല് അതകാഴവകം കഴണ്ട
ഭാറ്റങ്ങളും ലര്ചൃ സലയ്യാനം ഩ്ികേണാനം േമ്മിറ്റി ീകഩീേയിചൃിടുണ്ണ്ട്.
ഈ േമ്മിറ്റിയസെ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്േ് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് നല്േണസഭന്ന നിര്കേവിചൃിരുന്ന. േമ്മിറ്റിയസെ പ്രഴര്ത്തനം
ഷംഫന്ധിചൃ് ഇെകേണാറ രികപ്പാര്േ് ഐ.സേ.എം എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്
നല്േണം.
നെഩെി- 1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഇ പര്കഭശ കേയല ഭിശ
2.3 12.08.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.3(3.9) സ്ഥറം റബകഭല്ലാത്തതിനാല് കതാേം കഭഖറമില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്
സതാളിറാലിേസല ഷസാമികേണാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് ഷാധിു
്ില്ല. നിറഴില് ഇഴരുസെ ഩാര്പ്പിെ ഷൗേയകം ഴലസയ കഭാവഭാണ്. ഈ പ്രശ്നം
കനയിടു് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള് േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ ഭാറ്റി ഴചൄ, എത്ര
സലറഴളിചൄ തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങള് കവഖയികേണണം. കൂൊസത ഇഴിസെ എത്ര
കഩര്കേണാണ് ഴീടു ഴചൄ നല്കേണ്ടത്, േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശകേണാറങ്ങലില് ഇഴിസെ
റ്കഭിേത് എത്രമാണ്, എത്ര പൂര്ത്തീേയിചൄ എ്ീ ഴിഴയങ്ങള് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് നല്േിമിരുന്ന.
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാരും മുകഖന റബിചൃ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ റിസ്റ്റ് പ്രോയം ആസേ 132 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാണ്
കതാേം കഭഖറമില്ളതത്. ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് 2017-18, 2018-19,
2019-20,
2020-21
ഴര്ശങ്ങലില്
ബഴന
നിര്മ്മാണത്തിന്
ഴേമിരുത്തിമിയിു്തും സലറഴളിചൃതുഭാമ തുേ േണകേണാകേണിമിടുണ്ണ്ട്.
(ഐ.സേ.എം. േണു പ്രോയം)
ഩേിേ 1
ഴര്ശം
ഴേമിരുത്തിമ തുേ
സലറഴ് തുേ
വതഭാനം
(ീകഩ റ്ം)
(ീകഩ റ്ം)
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

9926.76
16845.81
14620.41
13641.97

6787.41
14692.93
11119.69
2603.58

68.37
87.22
76.06
19

കതാേം കഭഖറമില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േസണ്ടത്താന്ളത പ്രശ്നങ്ങള്
ഫന്ധസപ്പേ ഴകുപ്പുേളുഭാമി ലര്ചൃ സലും ം താസള തറത്തില് ഴിവദഭാമ
ഩയികവാധന നെത്തി ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്േ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് നല്േണം.
ഫന്ധപ്പേ ഫഹു.ഭന്ത്രിതറത്തില് ഈ ഴിശമം ലര്ചൃ സലയ്യാ
തീരുഭാനിചൄ. അതിനാല് ോറതാഭഷം കൂൊസത
ഴിവദഭാമ രികപ്പാര്േ്
നല്േണം.

നെഩെി- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3

2 .3(4.23 )ബയണികേണാഴ് കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.06.20സറ േത്ത്
CC/545/20)

(SRG /515/20

കപ്രാ.നം. 21/2021
അെേല് - 5,00,000/- ീകഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് - ഋതുഭതി - ഴനിതേള്കേണ് സഭ ഷ് രുവലഴല് േപ്പ് ഴിതയണവം
കഫാധഴല്കേണയണവം
ഷംസ്ക്കയികേണാ
ബുധതിിമുടുണ്്ളത ഷാനിേരി നാപ്േിനേള്ു ഩേയം േ േി
ഉഩകമാഗികേണാ േളിയ് സഭ ൂഴല് േപ്പ് കലാകേണിന േീളില്ളത ഗ്രാഭഩഞ്ചാ
മത്തിസറ 3000 ഴനിതേള്കേണ് ഴിതയണം സലയ്യാ ഉകേവിുന്ന. കൂൊസത ഇതിസെ
ഉഩകമാഗം ഷംഫന്ധിചൃ് ഴനിതേള്കേണ് കഫാധഴല്കേണയണം നെത്താനം ഉകേവി
ുന്ന. 30 മുതല് 50 ഴസയയ്ളത 10 ഫാചൄേലാമി ഴിദഗധതിസയ ഉഩകമാഗിചൃാണ്
കഫാധഴല്കേണയണം. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ അനഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഇതികേല് ആകയാഗക ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുസെ അബിപ്രാമം ആയാഞ്ഞ് രികപ്പാര്േ്
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റികേണ് മുമ്പ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് നല്േണം.
നെഩെി: – 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2)ആകയാഗകഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്
2.4 23.09.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിസറ തുെര് നെഩെി
ഷൃീേയികകേണണ്ട ഴിശമങ്ങള്
2.4(3.3) ഩധതിതി നിര്ഴസണം ോയക്ഭഭാു്തിസെ ബാഗഭാമി താസളതറത്തിസറ
ഉകദകാഗസ്ഥോസയ കൂെി നിര്വസണ ഉകദകാഗസ്ഥയാുേയം അഴര്കേണ് പ്രകതകേ
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുേയം സലും . ഇത് ഩധതിതി നിര്വസണം കൂടുതല്
ോയക്ഭഭാകേണി. എ്ാല് ലിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിര്ഴസണ
ഉകദകാഗസ്ഥ (self drawing) വമ്പലവം ഭറ്റം ഴാങ്ങു് ്രഷശരി അല്ല അകേസം
നിര്ഴസണ ഉകദകാഗസ്ഥനായ്ളത തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിസെ ്രഷശരി.
ഇങ്ങസനയ്ളത നിര്ഴസണ ഉകദകാഗസ്ഥന് യണ്ട് ്രഷശരിമില് നിന്നം ഇെഩാടു
നെത്തു്തിന് ക്രഭീേയണം സലയ്യു്ത് ഩധതിതി നിര്ഴസണത്തിന് ഷസാമ
േയഭാകും എ്തിനാല് ഇത്തയം ഉകദകാഗസ്ഥര് ഏസതാസകേണ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഉണ്ട് എന്ന േസണ്ടത്തി അഴരുസെ ഴിവദാംവം ഷസിതം
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയക ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്,
എ്ിഴര് ധനോയക ഴകുപ്പിന് നല്േണം. ഇതനഷയിചൃ് ഈ ഉകദകാഗസ്ഥര്കേണ്
സഴര്ലൃല്
ഡി.ഡി. കോഡ്
അനഴദിു്ത് ഩയിഗണികേണാസഭ്്
ധനഴകുപ്പ് അഡീശണല് സഷക്രേരി അരിമിചൃിരുന്ന.
ഇപ്രോയം ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര് രോതിമതാമി ഡി.ഡി. കോഡ്
ആഴവകമു്ളതഴരുസെ റിസ്റ്റ് ധനഴകുപ്പിനം നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഗ്രാഭഴിേഷന
േമ്മീശണറും നഗയോയകഡമരക്ടറും ഇപ്രോയം ഡി.ഡി. കോഡ് ആഴവകമു്ളത
ഉകദകാഗസ്ഥര് ഉസണ്ടേില് അഴരുസെ ഴിവദാംവങ്ങള് ധനഴകുപ്പിന നല്േണം.
ധനഴകുപ്പിന് റബിചൃ റിസ്റ്റ് പ്രോയം ആഴവകമു്ളതഴര്കേണ് ഡി.ഡി.. കോഡ്
അനഴദികേണണസഭ്് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവകസപ്പൊ കമാഗം തീരുഭാനിചൄ. ഇതു
ഷംഫന്ധിചൃ തുെര് നെഩെി
നെഩെി- 1)നഗയോയക ഡമരക്ടര്
2)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
3) ധനഴകുപ്പ്
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2.4(3.8) ജനേീമ കസാേല് എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേലിലം
കോര്പ്പകരശനേലിലം ഷര്കേണാര് നിര്കേവിചൃ പ്രോയം സ്ഥാഩികേണാ എല്ലാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും നെഩെി ഷൃീേയികേണണം. ഷര്കേണാര് ഉത്തയഴില്
ഩരയം
പ്രോയം
ജനേീമ
കസാേല്
സ്ഥാഩികേണാത്ത
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴിഴയങ്ങളും ഭറ്റ ഴിവദാംവങ്ങളും കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടര് കവഖയിചൃ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ഇതിസെ അെിസ്ഥാനത്തില് താസളപ്പരയ് തീരുഭാനസഭടുത്തു.
1) ജനേീമ കസാേല് ആയംബികേണണസഭ്് റ്കഭിേിയിു് സ്ഥറങ്ങലില്/
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നിര്ഫന്ധഭായം ജനേീമ കസാേല് തുെങ്ങാ
അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയികേണണം. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറും
നഗയോയക ഡമരക്ടറും ഇെസഩെണം. റ്കഭിേകഩാസറ ജനേീമ കസാേല്
തുെങ്ങാ
േളിഞ്ഞിസല്ലേില് അത് ഫന്ധസപ്പേ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തിസറ
സഷക്രേരിയസെ ഴീഴ്ചമാമി േണ്ടു ആഴവകഭാമ നെഩെി ഷൃീേയികേണാ
പ്രി ഷിപ്പല് സഷക്രേരിസമ ചുഭതറസപ്പടുത്തി. ജനേീമ കസാേല് തുെങ്ങാത്ത
സ്ഥറസത്ത/തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴിഴയം അടുത്ത കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറും നഗയോയക ഡമരക്ടറും നല്േണം.
2) കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്േ് സലയ്ത പ്രോയം റ്കഭിേതികനകേണാള്
കൂടുതല്
ജനേീമ
കസാേല്
സ്ഥാഩിു്തിന്
അനകമാജകഭാമ
സ്ഥറമുസണ്ടേില് അഴിസെയം ജനേീമകസാേല് സ്ഥാഩികേണാവ്താണ്.
ഇങ്ങസന സ്ഥാഩിു് കസാേലേള്കേണ് ഷഡിഷിഡി നിയകേണില് ഷലപ്ലകോമില്
നി്് ഷാധനങ്ങള് റബകഭാകേണാ ആഴവകഭാമ നെഩെി ഷൃീേയികേണാ കുടുംഫശ്രീ
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപ്പടുത്തി. ഭറ്റ ഷൗേയകങ്ങള് രുകേണാ
കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് നെഩെി ഷൃീേയികേണണം. ഇതികേല് ഷൃീേയിചൃ
നെഩെി
നെഩെി- 1)ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയകഡമരക്ടര്
3)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
2 .4(4.1)ലിരയ്ക്കല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 11.08.20-സറ േത്തും ലിരയ്ക്കല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിസെ 10.07.2020 -സറ േത്തും 18.03.2020-സറ 4/35(4) -ാാാം നമ്പര് ബയണ
ഷഭിതി തീരുഭാനവം - (SRG 635/20 CC/634/20, SRG 636 /20 CC/635/20, SRG
637 /20 CC 636/20, SRG -638 /20 CC /637/20, SRG 639 /20 CC 638/20, SRG
- 640 /20 CC /639/20 (6 േത്തുേള്)
താസളപ്പരയ് കപ്രാജക്ടുേള് 2019-20 ഴര്ശത്തിസറ ഩധതിതിമില് ഉള്സപ്പടുത്തി
മിരുന്ന.

(i)

കപ്രാ.നം. 258/20

അെേല് 5,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഩനോഴ് കുലം രോനരുധതിായണം - മൂ്ാംഘേം
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(ii)

കപ്രാ.നം. 259/20

അെേല് 3,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്- അമ്പൂേിു്് സെയ്കനജ് ഴര്കേണ്
(iii)
കപ്രാ.നം. 636/20

അെേല് 3,75,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്- ഩടുണ്ഴസത്തരു കരാഡ് ഒഴ് ലാല് മൂ്ാംഘേം
(iv)

കപ്രാ.നം. 271/20

അെേല് 2,50,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- അചൄകഴേസെ ഴീടു മുതല് ജ ഡക്സ് കൃ്ണനസെ ഴീെ് ഴസയ കരാഡ് ൊരിംഗ്
(ഫാകേണി ബാഗം
(v)
കപ്രാ.നം. 286/20
അെേല് 2,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ലാല് ഭണ്ണ് നീകേണം സലയ്യല് 1 മുതല് 7 ഴസയ ഴാര്ുേള്
(vi)

കപ്രാ.നം. 287/20

അെേല് 2,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ലാല് ഭണ്ണ് നീകേണം സലയ്യല് 8 മുതല് 14 ഴസയ ഴാര്ുേള്
(vii)
കപ്രാ.നം. 288/20
അെേല് 3,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ലാല് ഭണ്ണ് നീകേണം സലയ്യല് 15 മുതല് 23 ഴസയ ഴാര്ുേള്
ഈ കപ്രാജക്ടുേള് സെണ്ടര് നെഩെി കൂൊസത നെപ്പാകേണി. ഈ പ്രതിത്തിേളുസെ തുേ
അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമറുസെ ഴാറുകഴശസെ അെിസ്ഥാനത്തില് നല്ോ അനഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്.
സെണ്ടര് നെഩെി കൂൊസത കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണിമത് ഗുരുതയ ഴീഴ്ചമാസണ്് കമാഗം
ഴിറമിരുത്തിമതിസെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഇത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപ്പടുത്തിമിരുന്ന. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്േ്
റബിചൃിടുണ്ണ്ട്.
രികപ്പാര്േ് :- നിമഭാനസൃതഭാമ മാസതാരു നെഩെിക്രഭങ്ങളും ഩാറികേണാസതമാണ്
പ്രസ്തുത 7 പ്രതിത്തിേളും പൂര്ത്തീേയിചൃത്. ഷാകേതിേ ഴിബാഗം
ഉകദകാഗസ്ഥരുസെ കഭല്കനാേത്തിറല്ല പ്രതിത്തിേള് നെ്ിടുണ്്ളതത്.
പ്രതിത്തിേളുസെ ഷൃബാഴംസോണ്ടും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകേണി രു
ഴര്ശത്തിറധിേം േളിഞ്ഞതിനാലം െി പ്രതിത്തിേളുസെ ഴാലകഴശ
എടുകേണാ
ബുധതിിമുോണ്. ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േി
തുേ
നല്കു്ത് സതറ്റാമ േീവഴഴളകേണത്തിന് ോയണഭാകും എന്നം
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്േ് സലയ്തിടുണ്ണ്ട്.
2 .4(4.5)കോളികകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 26.08.2020-സറ േത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിസെ
25.08.2020-സറ
P6-2835/20-ാാാം നമ്പര് േത്തും ജില്ലാ
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ഩഞ്ചാമത്തിസെ 21.08.2020-സറ 1-61/20-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG 674/20- CC/748/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 445/21

അെേല് 25,00,000/ ീകഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)
കഩയ് – ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്കേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന്
ധനഷസാമം
ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്കേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം
നല്കു്തിന്ളത കപ്രാജക്ട് 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപ്പടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.
കുന്ദഭംഗറം കറഫര് കോണ്ട്്രഷാക്ട് സഷാലഷറ്റികേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന്ളത
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണാനാണ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനസഭടുത്തിരു്സത്്
അരിമിചൃിയിുന്ന. എ്ാല് ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം രു സഷാലഷറ്റികേണ് ഩയഭാഴധി
5.00 റ്ം ീകഩസമ നല്ോവൂ എ എ് ോയണത്താല് “ഩേിേജാതി ഷസേയണ
ഷംഘങ്ങള്കേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്േല്”എ്
കപ്രാജക്ടാണ് സുകറഖ കഷാഫ്ട് സഴമരില് നിര്വസണ ഉകദകാഗസ്ഥനാമ ജില്ലാ
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര് തയ്യാരാകേണിമത്. കപ്രാജക്ട് അെേറാമ 25.00
റ്ം ീകഩയം കുന്ദഭംഗറം
കറഫര് കോണ്ട്്രഷാക്ട് സഷാലഷറ്റികേണ് സേേിെം
ഩണിയ്തിന് ഭാത്രഭാമി നല്ോ അനഭതി നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
കുന്ദഭംഗറം കറഫര് കോണ്ട്്രഷാക്ട് സഷാലഷറ്റി യസെ ഇതുഴസയയ്ളത പ്രഴര്ത്തനം,
ഈ സഷാലഷറ്റി മുകഖന എത്ര കഩര്കേണ് സതാളില് റബിുന്ന, ഇകപ്പാളസത്ത സ്ഥിതി,
ഩശ്ചാത്തറ ഷൗേയകം തുെങ്ങിമഴ ഩയികവാധിചൃ് അഷിസ്റ്റെ് യജിസ്ട്രാര്/ഫന്ധസപ്പേ
ഷസേയണ ഴകുപ്പ് ഉകദകാഗസ്ഥസെ രികപ്പാര്േ് ഴാങ്ങി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരാെ്
രികപ്പാര്േ് നല്ോ ആഴവകസപ്പേിരുന്ന. രികപ്പാര്േ് റബകഭാകേണിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപ്പാര്േ്:- ഇതു 1983-ല് പ്രഴര്ത്തനം ആയംബിചൃ ഷംഘഭാണ്. ഷംഘത്തിസെ 201819 ഒഡിറ്റ് ഷര്േിപികേണറ്റ് പ്രോയം 901 അംഗങ്ങളും 91,726/- ീകഩ
പ്രഴര്ത്തന മൂറധനവം 90,100/-ീകഩ ഩിയിഞ്ഞ് േിേിമ ഒസയി
മൂറധനവമുണ്ട്. ഷംഘത്തിന് ഭയാഭത്ത് ഩണിേള് ഏസറ്റടുത്ത് നെത്തു്
തിനാമി ‘ഷി’ക്ലാസ്സികറയ്ക്ക് തയംതിയിു്തിനായ്ളത അകഩ്
ഷസേയണ ഴകുപ്പ് കജാമിെ് യജിസ്ട്രാര് ഒപീഷിസെ ഩയിഗണന
മിറാണ്.
ഷംഘത്തിന് കുന്ദഭംഗറത്ത് ഷൃന്തഭായ്ളത സ്ഥറത്ത് താല്കേണാറിേ
സശഡിറാണ് ഇകപ്പാള് പ്രഴര്ത്തിു്ത്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിസെ 25
റ്ം ീകഩ ധനഷസാമം റബിു് മുരയ്ക്ക് ഷംഘം ഴേമില്ളത
സ്ഥറത്ത് സേേിെം നിര്മ്മിു്തിന് കജാമിെ് യജിസ്ട്രാര് അനഭതി
നല്േി ഉത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട്. ഷൃന്തഭാമി ഒപീഷ് സേേിെം ഉണ്ടാമാല്
ഷംഘത്തിസെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല് ോയക്ഭഭാകേണാനം ഷംഘാംഗ
ങ്ങള്കേണ് കൂടുതല് സതാളിറഴഷയങ്ങള് സൃഷ്ടികേണാനം േളിയസഭ്ാണ്
രികപ്പാര്േ്.
നെഩെി- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
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2.4(4.20 )റ്റകവഖയഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 21.08.2020-സറ േത്തും (യസണ്ടണ്ണം)
റ്റകവഖയഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 14.08.2020-സറ 2(4) -ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം അനഫന്ധ കയഖേളും (SRG 668/20 – CC/738/20, SRG 669/20
– CC/739/20)

കപ്രാ.നം. 114/20

അെേല് 12,59,692/- ീകഩ
(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- ീകഩ
CFC 3,89,692/- ീകഩ)
കഩയ്:-ഴേപ്പരമ്പ് അംഗനഴാെികേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണം - ഴാര്ഡ് -8
(ii) കപ്രാ.നം. 194/20
അെേല് 13,21,086/- ീകഩ
(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- ീകഩ
CFC -4,51,086/- ീകഩ)
കഩയ്:-പൂളനാെ് അംഗനഴാെികേണ് സേേിെ നിര്മ്മാണം
മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേളും ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പിസെ ഷസാമം
കൂെി ഉള്സപ്പടുത്തിമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിരു്ത്. ഒകയാ അേണഴാെിും
8,70,000/- ീകഩ ഴീതം (ആസേ 17,40,000/-ീകഩ ) ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന ലേഭാറും എ്് പ്രതീ്ിചൃിരുന്നസഴേിലം ഩി.ഡഫു. ഡിയ്ക്കാണ്
ഴകുപ്പ് തുേ ലേഭാരിമത്. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാസമേിലം ഴകുപ്പിസെ ഴിസിതം
നല്ോ
േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഷാസലയകത്തില് ഩി.ഡലു.ഡി.യസെ ലേഴവമു്ളത
ഴിസിതം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ലേഭാറു്തിന് നെഩെി ഷൃീേയികേണണസഭ്തു
ഷംഫന്ധിചൃ്. താസളപ്പരയ് തീരുഭാനസഭടുത്തു.
ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.മില് നി്് തിയിസേ ഴാങ്ങി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്
ലേഭാരാ ആഴവകഭാമ നെഩെി ഷൃീേയികേണാ ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപ്പടുത്തിമിരുന്ന. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ് പമല് ഴകുപ്പിന്
നല്േിമിടുണ്സണ്ടന്നം
ധനഴകുപ്പിസെ
ഩയിഗണനമിറാസണന്നം
ഴനിതാ
വിശുഴിേഷന
ഡമരക്ടര്
അരിമിചൄ.
ഇകത
ഴിശമം
ഭറ്റ
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലം
ഉസണ്ടന്നം മു
കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
തീരുഭാനപ്രോയം തുേ അതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന ലേഭാരാ ന്ളത
നെഩെി തൃയിതസപ്പടുത്തണസഭന്നം ആഴവകഭാമ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികേണണസഭന്നം
ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിചൄ.
അടുത്ത
കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില്
ഇത്
ഷംഫന്ധിചൃ്
ഴിവദാംവങ്ങള് ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര് നല്േണം.
നെഩെി- 1)ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്
2.5 21.10.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിസറ തുെര് നെഩെി
ഷൃീേയികകേണണ്ട ഴിശമങ്ങള്
2.5(3.2)ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 2019-20 സറ പ്രതിത്തിേളുസെ ഫില് ഭാറു്തിന്
ഫില് ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് ഷിസ്റ്റം സതയസഞ്ഞടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഫില് ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് ഷിസ്റ്റം
ഉഩകമാഗിചൃ് ഫാങ്കുേലില് നിന്ന ഭാരിമ തുേ ഇതിനേം അതതു ഫാങ്കുേള്കേണ്
ധനഴകുപ്പ്
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
എ്ാല്
ഇങ്ങസന
ഭാരിമ
തുേ
ഭികേണ
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തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ധനഴകുപ്പ് നിര്കേവപ്രോയം ക്രഭസപ്പടുത്തിമിേില്ല. ഈ
പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാു്തിന് ഴിവദഭാമ ഭാര്ഗനിര്കേവം 28.05.2020 സറ
G.O(P)68/2020/ധന–ാാാം നമ്പര് ഷര്കേണാര് ഉത്തയവ പ്രോയം ധനഴകുപ്പു
രോരസപ്പടുഴിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഇതനഷയിചൃ് എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ഷസെ ഷ്
സസഡികറകേണ് ബുകേണ് അഡ്ജസ്റ്റ്സഭെ് സലകയ്യണ്ടതാണ്. ഇതു സഴര്ലൃറാമി സലയ്യു് രു
നെഩെി ക്രഭം ആണ്. ഇതുഴളി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഫഡ്ജറ്റ് ഴിസിതത്തില്
കുരവ ഴരു്തല്ല. എ്ാല് ഈ പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാുേ എ്ത് ധനഭാകനജ് സഭെില്
അനിഴായകഭാണ്. അതിനാല് ഈ പ്രക്രിമ ടുണ്ം ോറതാഭഷം കൂൊസത പൂര്ത്തിമാുേ
എ്ത് അതതു നിര്വസണ ഉകദകാഗസ്ഥസെ ഴകക്തിഩയഭാമ ചുഭതറമാണ്. ഇതിന
കഴണ്ട നിര്കേവം തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ്പ് ലീപ് എഞ്ചിനീമര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്,
നഗയോയക ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് എ്ിഴര് താകള തറത്തികറകേണ്
നല്കേണ്ടതും അഴകറാേനം സലകയ്യണ്ടതുഭാണ്. കൂൊസത ഷസെ ഷ് സസഡികറകേണ്
ബുകേണ് അഡ്ജസ്റ്റ്സഭെ് സലയ്യു്തിന് അധിേ തുേ ആഴവകമുണ്ട് എേില് അതിസെ
ഴിവദാംവം ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നം കവഖയിചൃ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര്/നഗയോയക ഡമരക്ടര്/ ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് എ്ിഴര് ധനഴകുപ്പിന
നല്േണം. തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിസെ കഩയ്, ജില്ല, അധിേഭാമി ആഴവകമു്ളത തുേ
ഇനം തീയിചൃ് എ്ിഴമെകേണമു്ളത ഴിഴയങ്ങലാണ് നല്കേണ്ടത്. ഇതിസെ സ്റ്റാറ്റഷ്
രികപ്പാര്േ് ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം.
ഴിവദാംവങ്ങള് ഷസിതം അടുത്ത കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ഴകുപ്പു
കഭധാഴിേളും തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ലീപ് എഞ്ചിനീമറും രികപ്പാര്േ് നല്േണം.
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപ്പാര്േ്:- ഫില് ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് ഷിസ്റ്റം ഷംഫന്ധിചൃ് അഴകറാേനം സലയ്യുേയം ഫില്
ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് ഷിസ്റ്റം ഉഩകമാഗിചൃ് ഫാങ്കുേലില് നി്് ഭാരിമ തുേ ധന
ഴകുപ്പിസെ നിര്കേവ പ്രോയം ക്രഭസപ്പടുത്തു്തിന് നിര്കേവം നല്കുേയം
സലയ്തിടുണ്ണ്ട് എന്നം രികപ്പാര്േ് സലയ്തിടുണ്ണ്ട്. എ്ാല് ഇതിസെ സ്റ്റാറ്റഷ്
നല്േിമിേില്ല.
നെഩെി :- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയക ഡമരക്ടര്
3)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
4)തകേവഷൃമബയണ ഴകുപ്പ് ലീപ് എഞ്ചിനീമര്
2.5 (3.3)റ്ം ഴീെ് ഩധതിതിമില് നിര്മ്മിചൃ റ്റഴീടുേള് ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഇയേ ഴീടുേലാകേണിമിടുണ്ണ്ട്. ലറപ് ഭിശ ഴ്തിനകവശം ഇങ്ങസന ഇയേ ഴീടുേള്
റ്റ ഴീൊു്തിന്ളത കപ്രാജക്ടുേള് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയസെ അനഭതികമാസെമാണ് നെപ്പാു്ത്. ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩന
ങ്ങളും ഇകത ആഴവകം ഉ്മിുന്നണ്ട് എ്തു കൂെി േണകേണാകേണി താസളപ്പരയ്
തീരുഭാനസഭെത്തു.
ലറപ് ബഴന ഩധതിതികേണ് ഴിേഷന പണ്ടിസെ (CFC ളിഴാകേണി) കുരഞ്ഞത്
20 വതഭാനം തുേ ഭാറ്റി ഴചൃതിന കവശം അധിേ തുേ ഴേമിരുത്തി റ്ം ഴീെ്
ബഴന ഩധതിതിമിസറ ഴാഷകമാഗകഭല്ലാത്ത ഇയേ ഴീടുേള് റ്റ ഴീൊു്തിന് എല്ലാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ും അനഭതി നല്േി. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്
നെഩെി: – തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പ്
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2.5(4.6)ഭാകഴറികേണയ നഗയഷബ
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 11.09.2020-സറ േത്ത് (SRG 721/20- CC/
801/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 176/21

അെേല് 4,80,000/- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല്)
കഩയ് – ഭാകഴറികേണയ നഗയ ഷബ ഴിേഷന കയഖ തയ്യാരാകേണല്
ഭാകഴറികേണയ നഗയഷബയസെ
നിറഴിസറ ബയണഷഭിതിയസെ
ോറമലഴിസറ
ഴിേഷന ക്ഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് കഡാേുസഭെ് സലയ്യു്തിന്ളത സലറഴികറയ്ക്ക്
തനത് പണ്ട് റബകഭല്ല. അതിനാല് ഴിേഷന പണ്ട് ഉഩകമാഗികേണാ അനഭതി
നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്
ഷര്കേണാര് ഉത്തയവ പ്രോയമു്ളത 2.50 റ്ം ീകഩ തനതുപണ്ടിനത്തില്
േസണ്ടത്താ
മുനിഷിപ്പാറിറ്റികേണ് േളിമില്ല എ്് നഗയഷബ ചൂണ്ടികേണാേിമത്
ഩയികവാധിചൃ്
രികപ്പാര്േ് നല്ോ
നഗയോയക ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപ്പടുത്തി
മിരുന്ന. രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപ്പാര്േ്:- 2020-21 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തില് നഗയഷബമിസറ തനത്
പണ്ടിസറ നീകേണിമിയിപ്പ് തുേ 11,57,148/- ീകഩമാണന്നം
ആമതില് നി്് 2.5 റ്ം ീകഩ കഡാേുസഭകെശന്
ഴിനികമാഗിു്ത് നിറഴിസറ
ഷാസലയകത്തില് നഗയ
ഷബയ്ക്ക് ഷാമ്പത്തിേ ബുധതിിമുേ് ഉണ്ടാുസഭന്നം ോണുന്ന
എ് ഴിഴയം രികപ്പാര്േ് സലയ്തിടുണ്ണ്ട്.
2.5(4.11)ഩേിത്തര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 15.09.20-സറ േത്തും ഩേിത്തര
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 09.03.20-സറ 6(1) നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG
725/20 – CC/821/20)
ഩേിത്തര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ കരശ ോര്ഡില്ലാത്ത താസളപ്പരയ് 6 കുടുംഫം
ലറപ് ഗുണകബാക്തൃ ഩേിേമില് ഉള്സപ്പേിരുന്ന. ഇഴര്കേണ് ആദക ഗുഴാമി
40,000/- ീകഩ നല്േി. എ്ാല് ഴിവദ ഩയികവാധനമില് ഇഴര്കേണ് കരശ
ോര്ഡിസല്ല്് േസണ്ടത്തി.
അതിനാല് തുെര്ന്ന്ളത ഗുകേണള് നല്േിമില്ല.
ഇഴര്കേണ് ഇനിയ്ളത ഗുകേണള് നല്േി ഴീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകേണാ അനഭതി
നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധചൃ്.
ഗുണകബാക്താകേണള്
1. ശ്രീഭതി. നപീഷ W/o മുസമ്മദ്, സഴേിത്തരയ്ക്കല്
2. ശ്രീഭതി. രജിറ W/o അമമു, കോേമില്
3. ശ്രീഭതി, ഷീനത്ത് W/o നഴാഷ്, ലായിഩെികേണല്
4. ശ്രീഭതി. സഷഭീന W/o രപീകേണ്, അപ്പനപ്പരമ്പില്
5. ശ്രീഭതി. ശീഫ W/o പ്രഷാദ്, ലീയുളിമില്
6. ശ്രീഭതി. ശഭീര W/o ജറീല്, പ്ലാകന്താേ ഴലപ്പില്
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1) കരശ
ോര്ഡില് കഩയില്ലാസത ്ാം ഗു നല്േിമ നിര്വസണ
ഉകദകാഗസ്ഥസെ (VEO) കഩയില് നെഩെിസമടുകേണാ നിര്കേവിചൃിരുന്ന.
2) തുെര്ന്ന്ളത ഗുകേണള് നല്േകണാ എ്തു ഷംഫന്ധിചൃ് ഩയികവാധിചൃ്
ലറപ് ലീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര് രികപ്പാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി: – ലീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ
2.5(4.19) േഞ്ഞിുളി കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.10.2020-സറ േത്ത്
(SRG 835/20
CC/903/20)

കപ്രാ.നം. 38/20

അെേല് 11,00,000/- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല്)

കഩയ്:- േരഴ ഩശുകേണള്കേണ് ോറിത്തീറ്റ (ഴനിത)
2019-20-ല് “ േരഴ ഩശുകേണള്കേണ് ോറിത്തീറ്റ” എ് കപ്രാജക്ട് ഉള്സപ്പടുത്തിമിരുന്ന.
അെേല് 15,27,000/- ീകഩ. 2020 ഭാര്ചൃില് ഈ കപ്രാജക്ട് കബദഗതി സലയ്ത് 11.00 റ്ം
ീകഩ അെേറാകേണി ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിമില് നിറ നിര്ത്തിസകേണാണ്ട് ഫാകേണി തുേ
േരഴ ഩശുകേണള്കേണ് ോറിത്തീറ്റ (ജനരല്) കപ്രാജക്ടികറയ്ക്ക് ഭാറ്റി. രിഴിശ
നെത്തു്തിന സതാടുണ് മുമ്പാമി മുേലില് ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടില് 1,97,587/- ീകഩകേണ്
രിേൃിഷിശ
നല്േി തുേ ്രഷശരിമില് നിന്ന സലറഴളിചൄ. തുെര്ന്ന കപ്രാജക്ട്
പൂര്ത്തിമാകേണിമ മുരയ്ക്ക്
11.00 റ്ം ീകഩയസെ ഫിം ം ഭാരി. ആസേ സലറഴ്
12,97,587/- ീകഩ.
കപ്രാജക്ട്
രിഴിശ
ഷഭമത്ത്
നല്േിമ രിേൃിഷിശ
േകാ ഷല് സലയ്യാത്തതിനാറാണ് ഇങ്ങസന ഷംബഴിചൃത്. ഈ ഩിവകു ഩയിസയിചൃ്
അധിേഭാമി സലറഴളിചൃ 1,97,587/-ീകഩകേണ്
ഷാധൂേയണം നല്േണസഭ്തു
ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഇതു ഩയികവാധിചൃ് ഐ.സേ.എം. എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്േ് നല്േണം
നെഩെി: –1) എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് ,ഐ.സേ.എം
2.5(4.20 ) ഏറഴകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.10.2020 തീമതിമിസറ േത്തുേള് (4
എണ്ണം) (SRG 838/20 CC/842/20) SRG 837/20 CC/841/20, SRG 839/20 CC/843/20,
SRG 836/20 CC/844/20)

(i)കപ്രാ.നം. 63/21

അെേല് 2,50,000/- ീകഩ
(CFC Tied Grant))

കഩയ്:- കലപ്പകറാെ് കുെിസഴ്ളത ഩധതിതി
(ii)കപ്രാ.നം. 59/21

അെേല് 4,90,000/- ീകഩ
(CFC Tied Grant))
കഩയ്:- സോടുഴാള്പ്പാര എറന്തി സോളുമ്പ് കുെിസഴ്ളത ഩധതിതി - ലഩപ്പ് ലറ നീേല്
(iii)കപ്രാ.നം. 64/21

അെേല് 2,50,000/- ീകഩ
(CFC Tied Grant))

കഩയ്:- ഩ്ികകേണാല് കുെിസഴ്ളത ഩധതിതി
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(iv)കപ്രാ.നം. 114/21

അെേല് 1,10,000/- ീകഩ
(Road Maintanance Grant)
കഩയ്:- ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.സേ മു ഴവം ലെകനജ് നിര്മ്മാണം
മുേലില് ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള് 63/21, 59/21, 64/21 എ്ിഴയ്ക്ക് ഷാകേതിോനഭതി
റബിചൃത് 23.05.20 നം 114/21 എ് കപ്രാജക്ടിന് ഷാകേതിോനഭതി റബിചൃത്
15.05.2020 നഭാണ്. ഈ ഷഭമത്ത് ഩണി ആയംബിചൃ് ബാഗിേഭാമി പൂര്ത്തിമാകേണി
മിരുന്ന. സെണ്ടര് നെത്തിമത് 27.05.20 നാണ്. 30.06.2020 നാണ് ബയണഷഭിതി
കമാഗത്തില് സെണ്ടര് അംഗീോയത്തിന് ഷഭര്പ്പിചൃത്. നെഩെിക്രഭങ്ങള് ഩാറികേണാസത
സലയ്ത പ്രതിത്തിേള്കേണ് ഷാധൂേയണം നല്ോനം സഭശര്സഭെ് എടുത്ത് ഫില് തുേ
നല്ോനം അനഭതി നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
നിര്വസണ ഉകദകാഗസ്ഥസെ ബാഗത്തു നിന്നണ്ടാമ ഗുരുതയ ഴീഴ്ചമാസണ്്
കമാഗം ഴിറമിരുത്തുന്ന. ഇത് ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പ് ലീപ്
എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്േ് നല്േണം
നെഩെി: – 1)തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് ലീപ് എഞ്ചിനീമര്
2.5(4.21 ) ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘം
ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘം (PT - 214)സഷക്രേരിയസെ
13.10.2020-സറ േത്ത് (SRG 840/20)
ഩത്തനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷംഘം േര്ശേര്കേണ് വാരീമ
കൃശി യീതിമില് ഩയിവീറനം നല്കുേയം ലതേള്, ഴിത്തിനങ്ങള്, ലജഴ ഴലങ്ങള് ഭറ്റ്
ോര്ശിേ ഉപാദാദന ഉഩാധിേള് എ്ിഴ നിര്മ്മിുന്നമുണ്ട്. ഇത്തയം ഉപാദ്ങ്ങള്
േൃകേശ /സെണ്ടര് കൂൊസത ഈ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലില് നിന്ന ഴാങ്ങാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് അനഭതി നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഈ ഷംഘസത്ത ഷംഫന്ധിചൃ് ഩത്തനംതിേ പ്രി ഷിപ്പല് കൃശി ഒപീഷറുസെ
രികപ്പാര്േ് ഴാങ്ങി ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര് നല്േണം.
രികപ്പാര്േ് :-ഷംസ്ഥാനസത്ത ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ ക്ഭ ഴകുപ്പിസെ
ലറഷ ഷിന് അകഩ്ിചൃ് റബിു് മുരയ്ക്ക് ഷംഘത്തിന് ഭറ്റ്
ോര്ശികോപഩാദന ഉഩാധിേള് ഴിഩണനം നെത്താവ്താണ്. സ്ാം
ഩധതിതി ( SMAM Scheme - Submission on Agricultural Mechanization)
പ്രോയം
ോര്ശിേ മകന്ത്രാഩേയണങ്ങള് ഴാങ്ങാവ്താണ്.
ജനേീമാസൂത്രണ പ്രോയമു്ളത
ഭാനദണ്ഡങ്ങള് ഩാറിചൄസോണ്ട്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്
ഈ സ്ഥാഩനം ഴളി ഴാങ്ങാ
നെഩെിേള്
ഷൃീേയികേണാവ്താസണ്ാണ്
രികപ്പാര്േ്
സലയ്തിയിു്ത്.
2.5(4.25) ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 07.10.2020-സറ A1-685/15-ാാാം നമ്പര്
േത്തും കദഴികുലം കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് അഷിസ്റ്റെ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുസെ
26.08.2020-സറ DB 01/2020-ാാാം നമ്പര് േത്തും. ഉ്ളതെകേണം സലയ്തിയിു് ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനങ്ങളും (SRG 841/20 )
താസള ഩരയ്ഴ അംഗീേയിചൄ നല്േണസഭ്് ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
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(i)

ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നിറഴില്ളത മൂ്ാര് കോസ്റ്റ് ഇ ഡക്സ്,
ഒഴര് സസഡ് ലാര്ജ് എ്ിഴ ഇെഭറുെിമിസറ പ്രതിത്തിേള്കേണ് അഩയകാത
ഭാണ്. ഈ പ്രകതകേ ഷാസലയകം േണകേണിസറടുത്ത് ഭയാഭത്ത് പ്രതിത്തിേള്കേണ്
20 വതഭാനം അധിേ േണ്ട്ഴമ ഷ് ലാര്ജ്ജ് ഉള്സപ്പടുത്തി എസ്റ്റികഭറ്റ്
തയ്യാരാകേണാ അനഭതി നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഇതിന് അനഭതി നല്േി. ഇത് അെിമന്തിയഭാമി ഩയികവാധിചൃ് അഞ്ച്
ദിഴഷത്തിനേം നെഩെി ഷൃീേയികേണാ
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ലീപ്
എഞ്ചിനീമസര ചുഭതറസപ്പടുത്തി. ഇതികേല് ഷൃീേയിചൃ നെഩെി.
നെഩെി: – 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
2) ലീപ് എഞ്ചിനീമര് ,തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്

(iii) ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് , കൃശി ബഴ , മൃഗാശുഩത്രി, ഭറ്റ് അനഫന്ധ
സേേിെങ്ങള് എ്ിഴ നിര്മ്മിു്തിന് 1 സസക്ടര് ഴനഭൂഭി റബകഭാു്തിന്
നെഩെി ഷൃീേയികേണണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഩഞ്ചാമത്തിസെ
ആഴവകം ഴനം ഴകുപ്പുഭാമി ലര്ചൃ സലയ്ത്
ആഴവകഭാമ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികേണാ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്
പ്രി ഷിപ്പല് സഷക്രേരിസമ ചുഭതറസപ്പടുത്തി.
നെഩെി: – തകേവഷൃമംബയണ (ആര്.ഷി)ഴകുപ്പ്
(iv)

11.04.2017-സറ 1134/2017/തഷൃബഴ ഉത്തയവ പ്രോയം ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ്
ഉള്സപ്പസെയ്ളത എല്ലാ ഷര്കേണാര് സേേിെങ്ങളും ഩയമ്പയാഗത ഷാകേതിേ ഴിദക
അഴറംഫിചൃ് മുല, സലലി എ്ിഴ ഉഩകമാഗിചൃ് അംഗീകൃത ഏജ ഷിേസല
സകേണാണ്ട് ഩണിയ്തിന് അനഭതി നല്േിസകേണാണ്ട് തീരുഭാനസഭടുത്തിരുന്ന.
ഇതിന ഩേയം ആധുനിേ ഷാകേതിേഴിദക ഉഩകമാഗിചൃ് സലയ്യു്തിന്
അനഭതി നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
1ഇതികേല് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
ലീപ് എഞ്ചിനീമസര ചുഭതറസപ്പടുത്തി
മിരുന്ന. ലീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപ്പാര്േ് :- ഇെഭറുെിമില് േനത്ത ഭളയം ോറ്റം ഉ്ളതതിനാലം, ഩറ
പ്രകദവങ്ങലിലം ഴനകമൃഗങ്ങളുസെ വറകം കനയിടു്തുസോണ്ടും
ഩയമ്പയാഗത യീതിമില്ളത നിര്മ്മിതിേള് നെത്തു്തിന്ളത
പ്രാകമാഗിേ ബുധതിിമുടുണ്േള് ോയണവം
ഷൃാബാഴിേ
ഭൂഘെനയ്ക്ക് കദാശം ഴയാസത ആധുനിേ യീതിമില്ളത
നിര്മ്മിതിേള്കേണ് അനഭതി നല്ോവ്താണ് എ്് ലീപ്
എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി: – ലീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ്
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2.5(4.26) ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുകേണി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 16.09.2020-സറ 1067/20/DPC/DPO/IDK നമ്പര്
േത്തും ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 24.08.20-സറ A1-220/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 26.06.2020-സറ 1(9)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 842/20 )
(i)

2019-20 -ല് ഇെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്
ഴിേഷനപണ്ടിസെ
ഉഩകമാഗത്തില് നി്് ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറയസെ ഉമര്് ഩയിധിയം ഉപാദാദന
കഭഖറയസെ കുരഞ്ഞ ഩയിധിയം ളിഴാകേണിസകേണാണ്ട് ഷര്കേണാര് അനഭതി
നല്േിമിരുന്ന. ഩഞ്ചാമത്തിസെ ഩിക്ാകേണാഴസ്ഥ ഩയിഗണിചൃ് ഈ
ഴര്ശവം കഭഖറാ ഴിബജനത്തിസറ നിഫന്ധന ളിഴാകേണി നല്േണസഭ്തു
ഷംഫന്ധിചൃ്.
ഈ ഴര്ശകത്തുകൂെി (2020-21) ഉപാദാദന കഭഖറയസെ കുരഞ്ഞ ഩയിധിയം
ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറയസെ ഉമര്് ഩയിധിയം ളിഴാകേണിസോണ്ട് അനഭതി
നല്കുന്ന. എ്ാല് ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതി, കുേിേള്,
ബി്കവശികേണാര്, തിധതിര് തുെങ്ങിമ ഴിബാഗത്തിന്ളത
കുരഞ്ഞ ഩയിധി
ഩാറികേണണം. ഇതിന് ആഴവകഭാമ നെഩെി ഐ.സേ.എം. എക്സിേുേീഴ്
ഡമരക്ടസര ഷൃീേയികേണണം. ഇതികേല് ഷൃീേയിചൃ നെഩെി
നെഩെി: – 1) എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം
2.5(4.35 ) ഴല്ലപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്ത്
ഴല്ലപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 14.10.2020-സറ A3-1526/15-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG 852/20)
2018-19 ഴര്ശസത്ത താസളപ്പരയ് 3 കപ്രാജക്ടുേള് 2019-20ല് െില് ഒഴരാമി
ഉള്സപ്പടുത്താ
ഴിടുണ്കഩാമി. ഈ കപ്രാജക്ടുേളുസെ മു ഴ
തുേയം സോടുത്തു
തീര്്ിേില്ല. അഫധതിഴവാല് ഇഴ പൂര്ത്തീേയിചൃ കപ്രാജക്ടുേളുസെ റിസ്റ്റില് ആണ്
ഉള്സപ്പേിയിു്ത്. ഇത് െില് ഒഴരാമി ഉള്സപ്പടുത്താ
അനഭതി
നല്േണസഭ്തു ഷംഫന്ധിചൃ്.
കപ്രാനം
1 194/20
2. 146/19
3. 282/19

കഩയ്

അെേല്

OLP സ്കൂള് കരാഡ് കോണ്ട്ക്രീറ്റിംഗ്
(ഇനി നല്ോന്ളത തുേ 25,297/- ീകഩ)
ോേിയിുലം SC കുെിസഴ്ളത ഩധതിതി
(ഇനി നല്ോന്ളത തുേ 2,31,816/-ീകഩ)
മുകത്തെത്ത് ഩെി കരാഡ് സഭറ്ററിംഗ് ആെ്
ൊരിംഗ്
(ഇനി നല്ോന്ളത തുേ 70,070/- ീകഩ)

2,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
3,00,000
(ഴിേഷന പണ്ട്
90,000/- ീകഩ
(CFC - 70, 000/- ീകഩ)
തനത് പണ്ട് 20,000/ീകഩ

ഇത് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര് കൂെി ഩയികവാധിചൃ് ശുഩാര്വ സലയ്യു് മുരയ്ക്ക്
ആഴവകഭാമ ക്രഭീേയണം സലയ്യാ ഐ.സേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടസര
ചുഭതറസപ്പടുത്തി. ഇതികേല് ഷൃീേയിചൃ നെഩെി
നെഩെി: –.എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.സേ.എം
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3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്

================
4. പ്രകതകേ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 13.11.2020-സറ േത്തും ആറപ്പുള ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 06.11.2020-സറ PL.4463/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG
913/20 CC/1023/20)

കപ്രാ.നം. 527/21

അെേല് 40,00,000/- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് )
കഩയ്- അംഗഩയിഭിതര്കേണ് മുചൃക്ര ഴാസനം നല്േല്

2019-20-ല് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപ്പടുത്തിമിരു് ഈ കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം
െില് ഒഴരാമി തുെരുന്ന. ഇകതകഩാസറ 30.00 റ്ം ീകഩ അെേല് ഉ്ളത
(കപ്രാ.നം.530/21) രു കപ്രാജക്ടും അംഗഩയിഭിതര്കേണ് മുചൃക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങു്തിന്
ഈ ഴര്ശം െില് ഒഴരാമി ഉണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ സെണ്ടര് സലയ്തകപ്പാള്
BS-IV നിറഴായമു്ളത ഴാസനത്തിനാണ് ഴിതയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് േൃാേ് സലയ്തത്.
2020 ഭാര്ചൃിന കവശം BS-IV ഴാസനം യജിസ്റ്റര് സലയ്യാ നിമഭഩയഭാമി തെസ്സം
ഉ്ളതതിനാല് BS-VI ഴാസനത്തിനാമി രീ-സെണ്ടര് സലും . എ്ാല് ഇതിനാമി
ഩത്രഩയഷകം നല്േിമിരു്ില്ല. സെണ്ടര് ഷഭര്പ്പിചൃ 4 സ്ഥാഩനങ്ങലില് നി്്
Rajavalsam Motors Pvt Limited, Alappuzha എ് േമ്പനി നല്േിമ സെണ്ടര്
സെക്നികേണല് േമ്മിറ്റിയസെ ശുഩാര്വയ്ക്ക് ഴികധമഭാമി
ജില്ലാ ഩഞ്ചാത്ത് േമ്മിറ്റി
അംഗീേയിചൄ. ഴര്കേണ് ഒര്ഡര് നല്കുകമ്പാള്
അെയ്കകേണണ്ട സഷേൂയിറ്റി
സഡകപ്പാഷിറ്റ് േയാറുോയ നല്േിമിരു്ില്ല. ഇകപ്പാള് േയാറുോയ സഷേൂയിറ്റി
സഡകപ്പാഷിറ്റ് നല്ോ
തയ്യാരാണ്. ഩത്രപ്പയഷകം നല്ോത്ത നെഩെികേണ്
അംഗീോയം നല്േണസഭന്നം ഇകപ്പാള് സഷേൂയിറ്റി സഡകപ്പാഷിറ്റ്
ഷൃീേയിചൃ്
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ അനഭതി നല്േണസഭന്നം ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.2 ഭായായിുലം ഷൗത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 10.11.2020-സറ
േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയസെ 07.09.2020-സറ 1(3)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG -908/20, - CC/967/20)

കപ്രാ.നം. 239/21

അെേല് 5,75,000/- ീകഩ
(CFC Tied Fund)
കഩയ്:- സഩാതു കുെിസഴ്ളത ഴിതയണ ഷംഴിധാനം - ഗുണനിറഴായം സഭചൃസപ്പടുത്തല്
അറ്റകുറ്റപ്പണി
തീയകദവ പ്രകദവഭാമതിനാല് ഩഞ്ചാമത്തിസറ സഩാതു ൊപ്പുേലിസറ സഴ്ളതം ഉപ്പ്
യഷം
ഉ്ളതതാണ്. ശുധതിജറത്തിന് RO പ്ലാന്റുേസലമാണ് ആശ്രമിു്ത്.
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ആസേയ്ളത 6 RO പ്ലാന്റുേലില് 3 എണ്ണം കേയല ഴാേര്
അകതാരിേിയസെ ഉെഭസ്ഥതമില്ളതതാണ്. ഇഴ അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താത്തതിനാല്
പ്രഴര്ത്തന്ഭഭല്ല. ഇത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ
കേയല ഴാേര് അകതാരിറ്റി
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5,30,000/- ീകഩയസെ എസ്റ്റികഭറ്റ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതിസെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താന്ളത
കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.3 സഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 11.11.2020-സറ േത്തും സഩരുമ്പലം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയസെ 08.07.2020-സറ 1(4)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG - 909/20 - CC /1017/20)

കപ്രാ.നം. 5/21

അെേല് - 51,14,700/- ീകഩ
(സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് (കനാണ്ട് കരാഡ്) 16,14,700/- ീകഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 25,00,000/- ീകഩ
കലാകേണ് ഴിസിതം - 10,00,000/- ീകഩ)
കഩയ്:- ഴാത്തിോെ് - പൂകന്താേ ജോര് ഷര്വീഷ്
സഴ്ളതത്താല് ചുറ്റസപ്പേ ഩഞ്ചാമത്തിന് യണ്ട് ജോര് ഷര്വീസുേലാണ് ഉ്ളതത്.
സഩരുേലം - ഩാണാഴ്ളതി ജോര് ഷര്വീഷിനാമി രു ജോര് MLASDF ല്
നി്നഴദിചൄ. ഴാത്തികേണാെ് - പൂകന്താേ ജോര് ഷര്വീഷിനാമി
ജോര്
ഴാെേയ്സകേണടുത്താണ്
ഉഩകമാഗിു്ത്.
ഇതിസെ
ആഴവകത്തിനാമി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി
കനാണ്ട്കരാഡ്
സഭമിെന ഷ് ഗ്രാൊണ്
ഴചൃിയിു്ത്. കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതകോനഭതി ആഴവക
സപ്പേിയിുന്ന.
4.4 ഇടുകേണി ജില്ല SC/ST കറഫര് കോണ്ട്്രഷാക്ട് ഷസേയണ ഷംഘം നം. ഐ.412
ഇടുകേണി ജില്ലാ കറഫര് കോണ്ട്്രഷാക്ട് ഷസേയണ ഷംഘം പ്രഷിഡെിസെ
03.09.2020-സറ േത്തും ഇടുകേണി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 10.12.2020-സറ
A5-1750/20/(1) നമ്പര് േത്തും (SRG 912 /20, mo No -4684767/2020/m/തഷൃബഴ)
2019-20-ല് ഩേിേഴിബാഗത്തിന് രു ക്രിഭികറ്റാരിമത്തിന്
10.00 റ്ം ീകഩ
അെേറില് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിരുന്ന. അതിന്
സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും
ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയം അംഗീോയം നല്േിമില്ല. ഇതു നെപ്പാകേണാ
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.5 ആയകാെ് കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 10.11.2020-സറ േത്തും ആയകാെ് കലാകേണ്
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ
28.10.2020-സറ
E1395/20-ാാാം നമ്പര് േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയസെ 12.08.2020-ല് കൂെിമ കമാഗത്തിസെ ഭിനിട്സും
(ഖണ്ഡിേ 4.53) (SRG/907/20- CC/1001/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 97/21

അെേല് 21,19,488 ീകഩ
(CFC Basic Grant)
കഩയ് – രീ ഷൗഹൃദ ആയകാെ് - ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ്
സ്ഥാഩികേണല്

16

കലാകേണിസെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩികേണാന്ളത കപ്രാജക്ട്
12.08.2020-സറ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ഩയിഗണിചൃിരുന്ന. „നിറാഴ്‟
ഩയിഩാെിയസെ ബാഗഭാമി സതരുവഴിലിുേള് സ്ഥാഩിുന്നസണ്ടന്നം ഇതു കൂെി
ഩയിഗണിചൃ് ഫന്ധസപ്പേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുഭാമി ലര്ചൃ സലയ്ത് രികപ്പാര്േ് ഷസിതം
നല്ോ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം
നിര്കേവിചൃിരുന്ന. ഭണ്ണകഞ്ചയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്,
ആയകാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്,
ഭായായിുലം
സതകേണ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള് ബാഴിമില് ഇതിസെ ആഴര്ത്തനസലറഴ് ഴസിു്താസണ്്
അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്.
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
അനഭതികേണാമി
ഴീണ്ടും
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.6 കേയല ഷംസ്ഥാന ലജഴ ലഴഴിധക കഫാര്ഡ്
14.12.2020-സറ 275/FM1/2020/ തഷൃബഴ നമ്പര് േത്തും കേയല ഷംസ്ഥാന ലജഴ
ലഴഴിധക കഫാര്ഡ് സഭമ്പര് സഷക്രേരിയസെ 23.09.2020-സറ 1373/A5/2020/KSBC
നമ്പര് േത്തും (SRG 928/ 20).
(i)

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും നഗയഷബേളും ഇതിനേം തയ്യാരാകേണിമിടുണ്്ളത ജനേീമ
ലജഴ ലഴഴിധക യജിസ്റ്റര് (PBR) അപ്കഡശ , ഡിജിറ്റലറകഷശ (EPBR),
ലജഴ ആഴാഷ ഴകഴസ്ഥേളുസെ ഷംയ്ണം, ലജഴ ഴിബഴങ്ങളുസെ
സുസ്ഥികയാഩകമാഗം CFC എ്ിഴയ്ക്ക് അണ്ട്ലെഡ് ഉഩകമാഗികേണാവ്
താസണ്് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്
നിര്കേവം നല്േണസഭ്ാ
ഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
(ii)
മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഩഞ്ചാത്ത് തറത്തില് കോഒര്ഡികനറ്റ്
സലയ്യു്തിന് ഒണകരരിമം ഴകഴസ്ഥമില് തനത്/ ഴിേഷന പണ്ട്
ഉഩകമാഗിചൃ് രു കപ്രാജക്ട് സപകറാസമ നിമഭിു്തിന് അനഭതി
നല്േണസഭ്ാഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.7 ഇടുകേണി കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുകേണി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.12.2020-സറ േത്തും ഇടുകേണി കലാകേണ്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 04.11.2020-സറ 8(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG
926/20 – CC/1027/20)
2010-11-ല് ഇ.എം.എഷ്.ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം 325 കഩസയ സതയസഞ്ഞടുത്തിരുന്ന.
ജനരല്, ഩേിേജാതി, ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ് 75,000/- ീകഩയം ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗ
കേണാര്കേണ് 1,25,000/- ീകഩയഭാമിരുന്ന നിയകേണ്. 27.02.2020-സറ 52/2012-ാാാം നമ്പര്
ഉത്തയഴ് പ്രോയം ഇത് 2.00 റ്ം ീകഩ, 2.50 റ്ം ീകഩ എ്ീ ക്രഭത്തില്
ഴര്ധതിിപ്പിചൄ. ഇ.എം.എഷ് ബഴന ഩധതിതിമിസറ ഈ നിയകേണ് തങ്ങള്ും ഫാധേ
ഭാകേണണസഭ്് 25 ഗുണകബാക്താകേണള് ഫഹു. ലസകകേണാെതിമില് സര്ജി പമല്
സലും . ആരാഴ്ചയ്ക്കു്ളതില് ഉലിതഭാമ തീരുഭാനം ലേസകേണാ്ളതാ ഫഹു. ലസകകേണാെതി
ഉത്തയഴാമി. ഇതനഷയിചൃ് 25 ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ് രോതിമ നിയു പ്രോയം
ഷസാമം നല്ോ
27,47,500/- ീകഩ കഴണം. കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസെ
അകേണൗണ്ടില് സലറഴളികേണാത്ത ഐ.എ.ലഴ തുേമില് നിന്ന ഇതു നല്ോ
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
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4.8 മുേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുകേണി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.12.2020-സറ േത്തും മുേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിസെ 05.10.20-സറ B1-2503/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും ((SRG
927/20 –
CC/1031/20)

കപ്രാ.നം. 89/21

അെേല് 82,000/- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിേയണം

2019-20-ല്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഒപീഷ്
രോനരുധതിായണ
കഴറേള്
നെത്തി.
(കപ്രാ.നം.162/20, അെേല് 4,50,000/-) ീകഩ. തുേ കുരഴാമതിനാല് ഒപീഷ്
സേേിെത്തില് സഩാതുജനങ്ങള്കേണാമി രു കൊമിററ്റ് ഭാത്രഭാണ് നിര്മ്മിചൃത്.
രീേള്ും രോരുശ ഭാര്ും പ്രകതകേ കൊമിററ്റ് കഴണസഭ്തിനാല് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാകേണാസത രു കൊമിററ്റ് കൂെി നിര്മ്മിചൄ. ഇതിസെ തുേ നല്കു്തിനാമി ഈ
ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് ഴചൃിയിുന്ന. അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.9 കലാകരാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 23.12.2020-സറ േത്തും കലാകരാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 16.09.2020-സറ 106/20-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 936/20 – CC/955/20)
ഩഞ്ചാമത്തിസറ തീയകദവ ഴാര്ുേലാമ
17,18, ഴാര്ുേസല
സോഴിഡ്
ഴകാഩനത്തിസെ കഩയില് ക്രിേികേണല് േസണ്ടമി സഭെ് കഷാണാമി പ്രഖകാഩിചൃിരുന്ന.
ഇഴിസെ ഷാമ്പത്തിേഭാമി ഩിക്ാകേണം നില്ു് 750 കുടുംഫങ്ങള്കേണ് ബ്ക
േിറ്റേള് ഴിതയണം സലും . ഇതിന് ആസേ സലറഴ് 3,86,250/- ീകഩമാണ്.
ഷംബാഴനമാമി റബിചൃത് 29500/- ീകഩമാണ്. ഫാകേണി തുേ ഩഞ്ചാമത്ത് പണ്ടില്
നി്് സലറഴളികേണാ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.10

എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 23.12.2020-സറ േത്തും അനഫന്ധ
കയഖേളും SRG-937 /20 – CC/1028/20)

കപ്രാ.നം. 581/21

അെേല് 60,90,000- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്)
കഩയ്:- ഴിദകാറമങ്ങലില് നിയീ്ണ േകാഭരേള് സ്ഥാഩികേണല്
സ്കൂള് കോമ്പൗണ്ടിലം ഩയിഷയത്തും ഭദകം, ഭമു ഭരുന്നേളുസെ ഉഩകമാഗം, ഷാമൂസക
ഴിരുധതിരുസെ വറകം എ്ിഴസമ പ്രതികയാധിചൃ് കുേിേളുസെ സുയ് ഉരപ്പു
ഴരുത്തു്തിനം സ്കൂളുേലില് CCTV േകാഭര സ്ഥാഩികേണാനമു്ളത കപ്രാജക്ടിന്
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
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4.11 ആറംകോെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.02.2020-സറ േത്തും ആറംകോെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 26.02.2019-സറ 2(9)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനം SRG-857 /20 – CC/289/20)

കപ്രാ.നം. 37/2019

അെേല് 2,30,000/-- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്)
കഩയ്:- ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേള്കേണ് ഩമ്പ് സഷറ്റം സഩേിയം ഩരയം
ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേള്കേണ് ഩമ്പ്സഷറ്റം സഩേിയം ഩരയം എ് ഈ കപ്രാജക്ടിസെ
ബാഗഭാമി ഩഞ്ചാമത്തില് എരഴാരം കു്് - േിളികേണയ - ഩ്ളതിു്് ഷംയക്ത
ഩാെകവഖയ ഷഭിതികേണ് 10 HPയകെയം 5 HP യകെയം ഩമ്പ്സഷറ്റ് ഴിതയണം സലും .
ആസേ
2,27,300/- ീകഩ
സലറഴാമി. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം
കലാകേണ്
ഩഞ്ചാമത്തിനാണ് ഈ കപ്രാജക്ട് ഏസറ്റടുകേണാവ്ത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് നെപ്പാകേണിമ
ഈ കപ്രാജക്ടിന് ഷാധൂേയണം ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.12

ഩളമകുന്നമ്മല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩളമകുന്നമ്മല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 08.05.2018-സറ A1 - 3086/2018ാാാം നമ്പര് േത്ത് ( SRG-943 /20 –LSGD - FM2/174/2018/LSGD)

ഩളമകുന്നമ്മല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് േിലിഭാനൂര് ഭാര്കേണറ്റില് 2009 മുതല് രു
ഫകമാഗകാഷ് പ്ലാെ് പ്രഴര്ത്തിുന്നണ്ട്. ഫകമാസെേ് മുകഖനമാണ് ഇതിസെ
നെത്തിപ്പ്. എ്ാല് ഫകമാസെകേണിസെ പ്രഴര്ത്തനം തൃതിേയഭല്ലാത്തതിനാല് അഴരു
ഭായ്ളത േയാര് രോതുകേണിമില്ല. ഇകപ്പാള് ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിേ് യാസല നിമഭിചൃ് പ്ലാെ്
പ്രഴര്ത്തിപ്പിുേമാണ്. ഇതിന് 200 ീകഩമാണ് ദിഴഷ കഴതനഭാമി നല്കു്ത്.
ഇമാള്കേണ് 2018 ജനഴയി മുതല്ളത
കഴതനം നല്േിമിേില്ല.
ഩഞ്ചാമത്ത്
ആഴവകസപ്പേതനഷയിചൃ് 2017-സറ കഴതനം തനത് പണ്ടില് നിന്ന നല്ോ
28.12.2016സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി അനഭതി നല്േി. ഩി്ീടു്ളത കഴതനം
യൂഷര് പീമില് നിന്നം നല്ോനാമിരുന്ന നിര്കേവം. തുെര്ന്ന്ളത കഴതനം തനത്
പണ്ടില് നി്് നല്ോ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.13

അഞ്ചല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.12.2020-സറ േത്ത്
CC - 1088/20)

കപ്രാ.നം. 52/2021

(SRG-938 /20 –LSGD

അെേല് 10,00,00/-- ീകഩ
(CFC - Tied Grant)

കഩയ്:- ഭാറിനക ഷംസ്ക്കയണ പ്ലാെികറയ്ക്ക് ഭാറിനകം എത്തിു്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്
അഞ്ചല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഭാര്കേണറ്റ് ഴാര്ഡില് പ്രഴര്ത്തിു് ഭാറിനക ഷംണയണ
കേന്ദ്രത്തികറയ്ക്ക് ഭാറിനകം എത്തിു്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങാന്ളത കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനഭതി നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയസെ
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
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4.14

ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 13.11.2020-സറ േത്തും ആറപ്പുള ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 06.11.2020-സറ PL - 4463/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും
19.10.2020-ന് നെ് ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയസെ ഭിനിട്സും (SRG-914
/20 –CC - 1024/20)

കപ്രാ.നം. 50/2021

അെേല് 10,00,000/-- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല്)
കഩയ്:- േയപ്പുരം കോകേണനേ് സപ്രാഡൂഷര് േമ്പിനി ഉപാദാദന യൂണിറ്റിന് രികഴാള്ഴിംഗ്
പണ്ട്
േയപ്പുരം കോകേണനേ് സപ്രാഡൂഷര് േമ്പനിയസെ സഴലിസചൃണ്ണ ഉപാദാദന യൂണിറ്റിന്
രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് നല്കു് കപ്രാജക്ടിന് സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ഷംസ്ഥാനതറ
അപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയം അനഭതി നല്േിമില്ല. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയസെ
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.15

ഴളികേണെഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴളികേണെഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 30.10.2020-സറ േത്ത് (SRG 9/21)

കപ്രാ.നം. 266/19

അെേല് 50,00,00/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്:- സഴകണ്ടുംസഩാേി GLPSന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്
സഴകണ്ടുംസഩാേി GLPS-ന് 2018-19-ല് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണി ഴാസനം ഴാങ്ങി .
ഷഭീഩത്തു്ളത SC, ST കോലനിേലിസറ കുേിേള് ഇഴിസെമാണ് ഩ്ിു്ത്.
ഴാസനം ഴാങ്ങിമതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണസഭ്ാഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.16

സലങ്ങന്നൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 31.12.2020-സറ േത്ത് SRG 944/20 CC/1050/20 )

കപ്രാ.നം. 151/20

അെേല് 8,00,000/- ീകഩ
(CFC - Tied Grant)
കഩയ്:- ഴയള്ചൃ - ദുയിതാവൃാഷം - കുെിസഴ്ളത ഴിതയണം.
01.04.2020 മുതല് 31.05.2020 ഴസയ നഗയഷബാ പ്രകദവത്ത് കുെിസഴ്ളതം ഴിതയണം
സലയ്തതിന് കേന്ദ്ര ധനോയക േമ്മീശ ലെഡ് ഗ്രാെ് ഉഩകമാഗികേണാ അനഭതി
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.17 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 20.10.2020-സറ േത്തും ോഷരകഗാഡ്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 29.09.2020-സറ 33(30)/20-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം SRG 861/ 20 - CC/925/20 )

കപ്രാ.നം. 157/20 (ഫഹു ഴര്ശം)

അെേല് 1,70,00,00/- ീകഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല്)

കഩയ്:- ഩീറികകേണാെ് പാം ഩെ് കരാഡ് സഭകേണാഡം ൊരിംഗ്
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2019-20-ല് തയ്യാരാകേണിമ ഈ കപ്രാജക്ടില് ആദകഴര്ശം 15.00 റ്ം ീകഩയം
കവശിു് ഴിസിതം ഫഹു ഴര്ശഭായഭാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിു്ത്. ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിചൃ ഈ കപ്രാജക്ടിസെ
സഴറ്റിംഗ്
നെഩെി
പൂര്ത്തിമാമിസല്ലേിലം ഷാകേതിോനഭതി റബിചൃിരുന്ന. പ്രതിത്തി സെണ്ടര് സലും .
എ്ാല് േയാറുെമ്പെി ഴചൃിേില്ല. ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് ഉള്സപ്പടുത്താ ഴിടുണ്കഩാമി.
ഷാകേതിോനഭതികമാസെ
സെണ്ടര്
സലയ്തതിനാല്
രോതിമ
കപ്രാജക്ടാമി
ഉള്സപ്പടുത്തു്തിന ഩേയം െില് ഒഴരാമി ഉള്സപ്പടുത്താ
അനഭതി
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.18 ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.10.20-സറ േത്ത് 1/20/DPO/DPC/ALP നമ്പര്
േത്ത് SRG 10/21 )
ജില്ലാ
ആസൂത്രണ
ഷഭിതി
കമാഗങ്ങലില്
ഩസേടുു്തിന്
ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗങ്ങള്കേണ് ഷിറ്റിംയപീയം മാത്രാഫത്തയം കലര്ത്ത് ആസേ
1000/- ീകഩമാണ് നല്കു്ത്. സോഴിഡ് ഭസാഭായിയസെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്
കമാഗങ്ങള് കൂടു്ത് ഒണ്ട്ലറ ആമാണ്. ഒണ്ട് ലറ ആമി ഩസേടുു്
അംഗങ്ങള്കേണ് ഷിറ്റിംഗ് പീയം മാത്രാഫത്തയം നല്ോകഭാ എന്ന െഷ്ടീേയണം
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.19 നൂല്പ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 22.10.2020-സറ േത്തും നൂല്പ്പുള
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 14.08.2020-സറ 12(2)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
SRG 867/20 - CC/924/20 )

കപ്രാ.നം. 162/21

അെേല് 16,00,000/- ീകഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - CFC - Tied Grant)

കഩയ്:- സഭാലഫല് ക്രിഭികറ്റാരിമം
ഩഞ്ചാമത്തില് സഩാതു ശ്മവാനത്തിന് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഩറ തഴണ കപ്രാജക്ട്
ഉള്സപ്പടുത്തിമിരുന്നസഴേിലം
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ
േളിഞ്ഞില്ല. അെിമന്തിയ
ഷൃബാഴമു്ളതതിനാല് ഩഞ്ചാമത്ത് ഷൃന്തഭാമി ഴാസനം ഴാങ്ങി സഭാലഫല്
ക്രിഭികറ്റാരിമം എ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ
ഉകേവിുന്ന. ഇതിന് അനഭതി
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.20 തൂകണയി കലാകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.10.2020-സറ േത്തും SRG 881/20 CC/966/20 )
സുബി് കേയലം ഩധതിതിമില് താസളപ്പരയ് കപ്രാജക്ടുേള് നെപ്പാകേണി. ഷര്കേണാര്
ഉത്തയഴ് പ്രോയം
ഴിലേള് ഇ ശൃര ഷ് സലയ്യണസഭ്് നിഫന്ധനയണ്ട്.
എ്ാല് ഈ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം കക്ടാഫര് ഭാഷം തസ് ഴിലസഴടുപ്പ് തുെങ്ങി.
അതിനാല് ഴില ഇ ശൃര ഷില് നിസ്ാളിഴാകേണണസഭ്് ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
കപ്രാ.നം. കഩയ്
144/21
തയിശുനിറ ഩചൃകേണരിക്കൃശി
145/21
തയിശുനിറ സനല്ക്കൃശി

അെേല്
2,25,000/- ീകഩ (ഴിേഷന പണ്ട്(ജനരല്)
1,50,000(ഴിേഷന പണ്ട്(ജനരല്)
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148/21
140/21

4.21

ഴാളക്കൃശി
ഷഡിഷിഡി
തയിശു
ഇെഴിലക്കൃശി

കൂറിസലറഴ് 9,00,000/- ീകഩ (ഴിേഷന പണ്ട്(ജനരല്)
ഭൂഭിമില് 6,75,000/- ീകഩ (ഴിേഷന പണ്ട്(ജനരല്)

തിരുകഴഗപ്പുര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 25.10.2020-സറ േത്തും കേയല ഴാേര്
അകതാരിറ്റി ഩാറകേണാെ് കപ്രാജക്ട് ഡഴിശ എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുസെ േത്തും
SRG 871/20 - CC/969/20 )

കപ്രാ.നം. 373/21

അെേല് 60,00,000/- ീകഩ
(CFC - Tied Grant - 20,00000/- ീകഩ
ഭറ്റ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 40,00,000/- ീകഩ)
കഩയ്:-തിരുകഴഗപ്പുര, മുതുതറ,ഩരുത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ു്ളത ഷഭഗ്ര ശുധതിജറ
ഴിതയണ ഩയിഩാെി
തിരുകഴഗപ്പുര, മുതുതറ ഩരുത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ ്ാം ഘേ ശുധതിജറ
ഴിതയണ ഩധതിതികേണാമി കേയല ഴാേര് അകതാരിേി കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനില് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാകേണിമിടുണ്ണ്ട്. ആസേ 20 കോെി ീകഩമാണ് അെേല്. ഇതിനാമി ഩഞ്ചാമത്ത്
സ്ഥറം ഏസറ്റടുത്ത് നല്േണസഭ്് കേയല ഴാേര് അകതാരിേിയഭാമി ധായണ
ആമിടുണ്ണ്ട്. ഭാഞ്ഞാമ്പ്ര പ്രകദവത്ത് കേയല ഴാേര് അകതാരിേി ൊേിന ഷഭീഩമു്ളത
1.30 ഏകേണര് സ്ഥറഭാണ് കേയല ഴാേര് അകതാരിേി
അനകമാജകഭാമി
േസണ്ടത്തിമിയിു്ത്. രു സഷെിന് 39,000/- ീകഩ ഴചൃ് ആസേ ഴിറ 50,70,000/ീകഩ. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാകേണാ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന
4.22 മുതുതറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 21.10.2020-സറ േത്തും ഩാറകേണാെ് ശുലിതൃ
ഭിശ ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുസെ 17.09.2020-സറ SBM 699/20-ാാാം നമ്പര് േത്തും
SRG 866/20 - CC/443/20 )
2019-20 ഴര്ശം ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവസത്ത ഭാറിനകം േമറ്റി അമു്തിന് ക്ലീ
കേയല േമ്പനിസമമാണ് ചുഭതറസപ്പടുത്തിമിരു്ത്. എ്ാല് സെണ്ടര് നെഩെി
കൂൊസത ഷൃോയക േമ്പനിമാണ് ഈ ഭാറിനകം സോണ്ടു കഩാമത്. ആസേ 22.05
െണ്ട് ഭാറിനകം ഇങ്ങസന സോണ്ടു കഩാമി. ഇതിസെ സലറഴാമി 2.00 റ്ം ീകഩ
നല്േണസഭ്് േമ്പനി ആഴവകസപ്പേിടുണ്ണ്ട്. ഭാറിനകം േമറ്റി അമയ്ക്കാ 2019-20-ല്
3,50,000/- ീകഩ തനത് പണ്ട് ഉള്സപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിരു്താണ്.
ഈ തുേ നല്ോ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.23 ഩത്തനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.12.2020-സറ േത്തു് SRG 939/20 CC/1036/20 )

കപ്രാ.നം .299/21

അെേല് 2,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട് )
കഩയ്:- രോതുതാമി ആയംബിു് കോെതി സേേിെത്തിസെ ഴാെേ
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ഩത്തനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവത്ത് രോതുതാമി തുെങ്ങു് കോെതി
തല്കേണാറം ഴാെേ സേേിെത്തില് പ്രഴര്ത്തനം ആയംബികേണാനാണുകേവിു്ത്.
ഇതിസെ ഴാെേ നല്കു്തിന്ളത
കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
പ്രാഥഭിോനഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതകോനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.24 ഩത്തനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 28.12.2020-സറ േത്തു് SRG 941/20 CC/1037/20 )

കപ്രാ.നം .299/21
കഩയ്:- രോതുതാമി സ്ഥാഩിു്
ഷൗേയകസഭാരുകേണലം

അെേല് 3,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട് )
കോെതികേണ് പര്ണിചൃര് ഴാങ്ങലം അനഫന്ധ

ഩത്തനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില് രോതുതാമി ആയംബിു് കോെതി
ഴാെേ സേേിെത്തിറാണ് തുെങ്ങാ ഉകേവിു്ത്. ഇഴികെയ്ക്ക് പര്ണിചൃര് ഴാങ്ങാനം
അനഫന്ധ ഷൗേയകം രുകേണാനം കഴണ്ടിയ്ളത ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതകോനഭതി ആഴവക
സപ്പേിയിുന്ന.
4.25 സഩയിമ കഩാേരി ഴര്കകേണഴ്സ്  ക് കോകേജ് ഇ ഡസ്ട്രിമല് കോ ഒപ്പകരറ്റീഴ്
സഷാലഷറ്റി പ്രഷിഡെിസെ 20.11.2020-സറ േത്ത് SRG 931/20/ MO നം -E4791092/20/ തഷൃബഴ)
ഭണ്ട്ഩാത്ര സതാളിറാലിേളുസെ ക്ഭത്തിനകഴണ്ടി 1958-ല് ആയംബിചൃതാണ് സഩയിമ
കഩാേരി ഴര്കകേണഴ്സ്  ക് കോകേജ് ഇ സ്ട്രിമല് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് സഷാലഷറ്റി. യണ്ടു
ഩതിറ്റാണ്ടാമി ഇതിസെ പ്രഴര്ത്തനം നിറചൃിയിുേമാണ്. 2 ഏകേണര് ഴമല് അെകേണം
ആസേ 4 ഏകേണര് സ്ഥറം സഷാലഷറ്റിുണ്ട്. ഈ ഷംഘത്തിസെ പ്രഴര്ത്തന
ഩയിധിമില് 500 റധിേം ഭണ്ട്ഩാത്ര നിര്മ്മാണ സതാളിറാലിേള് ഉണ്ട്. കേന്ദ്ര
ഷര്കേണായിസെ ഖാദി േമ്മീശസെ SFRUTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional
Industries) ഩധതിതിമില്സപ്പടുത്തി
രു കഩാേരി ക്ലസ്റ്റര് ഷംഘത്തിസെ സ്ഥറത്ത്
അനഴദികേണാസഭ്് ജില്ലാ ഴകഴഷാമ കേന്ദ്രം അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആധുനിേ ഷാകേതിേ
യീതി ഉഩകമാഗിചൄ്ളത ഩാത്രങ്ങളും വിപാദങ്ങളും നിര്മ്മിു് യൂണിറ്റിന് 2.50 കോെി
ീകഩ സലറവ ഴരും. ഇതിസെ 10 വതഭാനം (25 റ്ം ീകഩ) ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം
കഴണം. ഈ തുേ ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നല്ോസഭ്്
ധായണമാമിടുണ്സണ്ട്് അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നം
നല്ോ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.26 രോതുപ്പ്ളതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 01.01.2021-സറ േത്ത് SRG 7/21 CC-974/20)

കപ്രാ.നം .242/21

അെേല് 4,23,378/- ീകഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്- ജനരല്)

കഩയ്:- എരോെ് സ്കൂലില് എപ്.എം. കരഡികമാ കസ്റ്റശ
സ്കൂള് ഴിദകാര്ഥിേള്കേണ് പ്രകമജനം റബിു്തിന് ഏരോെ് സ്കൂലില് എപ്.എം.
കരഡികമാ കസ്റ്റശ
തുെങ്ങു്തിന്ളത കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
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പ്രാഥഭിോനഭതി
നിയഷിചൄ.
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയസെ
അനഭതി
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.27 ോര്ത്തിേപ്പ്ളതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 31.12.2020-സറ േത്തും ോര്ത്തിേപ്പ്ളതി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 16.07.2020-സറ 3(2)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനം
SRG 945/ 20 CC-1050/20)

കപ്രാ.നം .71/21

അെേല് 3,00,000/- ീകഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്- ജനരല്)
കഩയ്:- ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പിന് തുണി ഫാഗ് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്
ഩഞ്ചാമത്തില് സയിത േര്മ്മകഷന പ്രഴര്ത്തിുന്നണ്ട്. ഇഴര്കേണ് അധിേ ഴരുഭാനം
േസണ്ടത്തു്തിസെ ബാഗഭാമി
സയിത േര്മ്മകഷനാ ഗ്രൂപ്പിന് തുണി ഫാഗ്
നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.28 ോര്ത്തിേപ്പ്ളതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 31.12.2020-സറ േത്തും ോര്ത്തിേപ്പ്ളതി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 13.08.2020-സറ 5(6)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം.
SRG 946/20 CC-1049/20)

കപ്രാ.നം .182/21

അെേല് 1,00,000/- ീകഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്:- CCTV േകാഭര സ്ഥാഩികേണല്
ഩഞ്ചാമത്തില് ോര്ത്തിേപ്പ്ളതി - ്ാണാഩെി കതാേില് ഴകാഩേഭാമി ഭാറിനകം
നിക്ഩിുന്നണ്ട്. ഩയാതിയസെ അെിസ്ഥാനത്തില് സയിപ്പാെ് മു ഷിപ്
ഭജികസ്ട്രറ്റിസെ കനതൃതൃത്തില് താലൂകേണ് റീഗല് ഷര്വീഷ് സഷാലഷറ്റി
ഇെസഩേിരുന്ന. കതാെ്
ഭാറിനക മുക്തഭാകേണി നീസയാ കേണ് സുഗഭഭാകേണണസഭന്ന
നിര്കേവിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഇതിസെ ബാഗഭാമി CCTV േകാഭര സ്ഥാഩികേണാന്ളത കപ്രാജക്ടിന്
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
4.29 േല്ലര (ലഴകേണം) ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 01.01.2021-സറ േത്തും േല്ലര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയസെ 03.11.2020-സറ 1(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനം SRG 1/21 CC1029/20)

കപ്രാ.നം .63/21

അെേല് 2,00,0000/- ീകഩ
(സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - കനാണ്ട്കരാഡ്)
കഩയ്:- ഭിനി ഇ ഡസ്ട്രീമല് എകസ്റ്ററ്റ് സേേിെം നഴീേയണം
ഭിനി ഇ ഡ്സ്ട്രീമല് എകസ്റ്ററ്റ് സേേിെത്തിസെ
അറ്റകുറ്റപ്പണികേണായ്ളത ഈ
കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനഭതി നിയഷിചൄ.
പ്രകതകോനഭതി
ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.
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4.30 എരുകഭറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 01.01.2021-സറ േത്ത് SRG 2/21 CC-1059/20)

കപ്രാ.നം .42/19

അെേല് 24,00,000/- ീകഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്- ജനരല് 12,00,000/- ീകഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 12,00,000/- ീകഩ)
കഩയ്:- േരഴപ്പശുകേണള്കേണ് ോറിത്തീറ്റ ഴിതയണം
കേയല പീഡ്ഷില് നിന്നം ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങി 2018-19-ല് േരഴപ്പശുകേണള്കേണ്
ോറിത്തീറ്റ ഴിതയണം നെത്തി. എ്ാല് കപ്രാജക്ടില് ഴേമിരുത്തിമ തുേ
തീര്്തിനാല് അഴഷാന യണ്ടു തഴണ ഴിതയണം സലയ്ത ോറിത്തീറ്റയസെ ഴിറ
കേയല പീഡ്ഷിന് നല്േിമില്ല. 2019-20-ല് ഇത് െില് ഒഴരാമി ഉള്സപ്പടുത്താ
ഴിടുണ്കഩാമി. ഈ തുേ നെപ്പു ഴര്ശസത്ത ഩധതിതിമില് ഉള്സപ്പടുത്തി നല്ോ
അനഭതി ആഴവകസപ്പേിയിുന്ന.

*******
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