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No.10/2019/SRG/LSGD(2) 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 

29.08.2019  ഉച്ചയ്ക്ക്കവശം 2.00 ഭണിക്ക് 
സഷക്രകേരിമറ്റിസറ ഷൗത്ത് കോണ്പര ഷ് സാലില്    

അജണ്ട 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  2019-20-സറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി രോകയാഗതി - 
അഴകറാേനം  

 
 

2. മു   കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 

2.1  27.02.2019-സറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 3.3  
ലറപ് ഭിശ   ഩധതിതിമില്   ഷൃന്തഭാമി 3 സഷന്റില്  കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്  
യണ്ടു റക്ഷം രൂഩമാമി നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിരുന്നു. 
 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്കം മുനിഷിിാറിറ്റികം കോര്ികരശ ം ഈ നിയക 
തസന്ന ഭതികമാ എന്നും  ഩയികവാധിക്കണസഭന്ന്  ലറപ്  ചീപ് എക്സിേൂേീഴ് 
ഓപീഷകരാെ് നിര്കേവിച്ചിരുന്നുസഴലി ം  ഴതമായ ഭാമ രികിാര്േ്  റബിച്ചി .  
 ഇതികേല്  താസളിരയുന്ന  തീരുഭാനസഭടുത്തു.  

 

1) സഩാതു ഴിബാഗത്തിന് 3 സഷന്റില്  കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന് ലറപ് ഭിശ   
നിശ്ചമിച്ച ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷം രൂഩ  എന്ന നിയക്ക് ഩാറിക്കണം 
എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിബാഗത്തിന്  ഫ്ലാറ്റ് ഷമുച്ഛമം  നിര്മ്മിച്ചു  നല  നനാ   േളിമാത്ത 
ഷാസചയതമങ്ങലില്  ലറപ് ഭിശ   രോതിമ നിയക്ക്  നിശ്ചമികം ഴസയ  ഩേിേജാതി 
ഴിേഷന ഴകുിിസന്റ  താസളിരയുന്ന നിയക്ക് (ഩയഭാഴധി)ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന്  
ഫാധേഭാണ്. 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  (5സഷന്റ് സ്ഥറം)  - 3.75 റക്ഷം രൂഩ 
മുനിഷിിാറിറ്റി ( 5 സഷന്റ് സ്ഥറം)     - 4.5 റക്ഷം രൂഩ 
കോര്ികരശ   (3 സഷന്റ് സ്ഥറം)     - 6.00 റക്ഷം രൂഩ 

     എന്നാല്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞതികനക്കാള്  കുരച്ചാണ് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നസതലില്  
ആ ഩാതിേഭാമി ധനഷസാമല്ലൃം  കുരല്ലൃ സചയ്യണം.ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ് 

നെഩെി :-തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുി് 
2) സഩാതുഴിബാഗം ആള്ക്കാര്ക്ക് നഗയഷബേലി ം  കോര്ികരശ  േലി ം  
സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിസന്റ നിയക്ക്  ലറപ് ചീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഓപീഷര്  
നിശ്ചമിച്ച് ഴതമായ ത ഴരുത്തണം 

നെഩെി :-1) ചീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഓപീഷര് , ലറപ്  ഭിശ   
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2.2  20.06.2019-സറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 
ഖണ്ഡിേ 3.3  
 
  06.05.2013-സറ ഷ.ഉ.(ഷാധാ) 1209/2013/തഷൃബഴ നമ്പര്  തീരുഭാനപ്രോയം  Kerala  

Social Security Mission  ള്ള ഴിസിതം നല്ോ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 
അ ഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇത ഷയിച്ച്  തുെര്ന്നുള്ള ഴര്ശങ്ങലി ം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുേ  KSSM-ന്  അെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.  ഩളമ ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് 
നിറനില്കന്നതിനാറാണ് തുേ അെയ്ക്കുന്നത്. KSSM-ന്  തുേ അെയ്ക്കുന്ന യീതി  ഇനി 
തുെയണകഭാ എന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് ഩയികവാധികന്നതിന് കേറ്റ്  പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
സഭമ്പസര കൂെി  ഉള്സിടുത്തി ഫന്ധസിേഴരുസെ കമാഗം  കചയാ   തീരുഭാനിച്ചു  നല. 
ഇതികേല്   ഴകുി്  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. 
 

നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുി് 
ഖണ്ഡിേ 3.6   
 

 കേയല കേറ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാേര്  അകതാരിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് ഴാേര്   
ഡിിാര്േ്സഭന്റ്  തുെങ്ങിമ ിജ ഷിേലില്  മു   ഴര്ശങ്ങലില്  സഡകിാഷിറ്റ് സചയ്ത 
തുേയുസെ  ഴിവദാംവങ്ങള്  ഓകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ച് തയ്യാരാക്കണം. 
ഇതിനാമി  ജി ാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുസെ കനതൃതൃത്തില്  തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  അധതിതമക്ഷ ഭാരുകെയും സഷക്രേരിഭാരുകെയും  കമാഗം ഴിലിച്ചു  നല  
കചര്ത്ത്  ഇനി തര്ത്തിമാക്കാ ള്ള സഡകിാഷിറ്റ് സചയ്ത  പ്രതിത്തിേളുസെ എ,ം,  
തുേ, സഡകിാഷിറ്റ് സചയ്ത ഴര്ശം , ിജ ഷിയുസെ കഩയ് എന്നീ  ഴിവദാംവങ്ങള്  
കവഖയികേയും മു   ഴര്ശങ്ങലിസറ പ്രതിത്തിേള്  അെിമന്തിയഭാമി തര്ത്തിമാ 
ക്കാ   നിര്കേവികേയും കഴണം . കമാഗത്തികറയ്ക്ക് KSEB, KWA,  GWD തുെങ്ങിമ  
ഫന്ധസിേ  ജി ാതറ  ഉകദതമാഗസ്ഥസയയും ഴിലിക്കണം. 
 

   ജി  തിയിച്ച് ഇതിസന്റ ഴിവദാംവങ്ങള്  ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതിക കഴണ്ടി  
ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷര്  കക്രാഡിേയിച്ച്  കേറ്റ്  പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ് 
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിഴിശ   ചീപ്  മുകഖന  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക 
നല്േണം. മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ിജ ഷിേകലാസൊിം  ഭറ്റ് അക്രഡിറ്റഡ്  
ിജ ഷിേലില്  സഡകിാഷിറ്റ് സചയ്ത തുേയുകെയും  അതിസന്റ ഉഩകമാഗല്ലൃം 
ഷംഫന്ധിച്ചു  നലം  ഩയികവാധന നെത്തണം.  

ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 4.2  
വായീയിേ ഭാനഷിേ സഴല്ലുഴിലിേള്  കനയിടുന്ന കുേിേള്ക്ക് ധനഷസാമം 

       ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഭ ശതമാഴോവ േമ്മീശസന്റ  22.11.2018-സറ HRMP നമ്പര്  
1518/16-ാാാം നമ്പര്  ഉത്തയഴ്  ( LSGD - DA1-184/16) 

 നെഩെി :- 1)ചീപ് , ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ  ഡിഴിശ  , 
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് 
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ശ്രീ. എം. ജമകഭാസ , യാധ സൗഷ്, ജി ാ കോെതി ഴാര്ഡ്, ആറപുഴ ള എന്ന 
ആളുസെ സര്ജിമികേല്  ഫഹു. കേയല  ഷംസ്ഥാന ഭ ശതമാഴോവ േമ്മീശസന്റ  
ഉത്തയഴില്   16.11.2013-സറ 362/13/തഷൃബഴ ഉത്തയഴില്  ഩരയും പ്രോയം  ഭാനഷിേ 
വായീയിേ സഴല്ലുഴിലിേള്  കനയിടുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ  കുേിേള്ക്ക് ധനഷസാമം 
നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  തറത്തില്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്ന് നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. 
ഇതികേല്  നെഩെി ഷംഫന്ധിച്ച്  
ഈ ഴിശമത്തികേല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴിഴിധ 

അകഷാഷികമശ   ബായഴാസിേളുഭാമി ചര്ച്ച സചയ്ത് തീരുഭാനസഭടുക്കാ    
നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.  

 നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുി് 

2.3 30.07.2019 കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 3.2   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  2019-20-സറ  ഩധതിതി അന്തിഭഭാക്കി ഷഭര്ിിക്കാ ള്ള  
രോതുക്കി നിശ്ചമിച്ച തീമതി 29.06.2019 ആമിരുന്നു. 140 തകേവബയണ  
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഈ ോറഩയിധിക്കേം  രോതുക്കിമ ഩധതിതി ഷഭര്ിിച്ചി .  ഈ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  23.07.2019-ഴസയ  ഴീണ്ടും ഷഭമം ദീര്ഘിിിച്ചു  നല 
നല്േി.  എന്നാല്  താസളിരയുന്ന 19 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇനിയും ഩധതിതി 
ഷഭര്ിിച്ചിേി .   

ക്രഭ 
നം 

തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനം 

ജി  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

1 േ ര തിരുഴനന്തരോയം 

2 കഷനാഩതി ഇടുക്കി 

3 കോറാളി തൃശൂര്  

4 ഉര്ങ്ങാേിയി ഭറപുഴ രം 

5 കൂതാലി  
കോളികക്കാെ് 6 ഭണിയൂര്  

7 കഭിയൂര്  

8 രോരകഭയി 

9 തറകലത്തൂര്  

10 ഭാട്ടൂല്  േണ്ണൂര്  

11 ഩാെതമം 

12 ഩാമം 

13 േള്ളാര്  ോഷര്കഗാഡ് 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

14 കഭറെി  
കോളികക്കാെ് 15 കോളികക്കാെ് 

മുനിഷിിാറിറ്റി 

16 തിരുഴ  ഩത്തനംതിേ 

17 ആന്തൂര്  േണ്ണൂര്  
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18 ശ്രീേണ്ഠരോയം  

ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത്  

19 ഇടുക്കി  ഇടുക്കി 

ഖണ്ഡിേ 3.3  
അംഗനഴാെി െീച്ചര്ഭാര്കം ആമഭാര്കം അധിേ ഓണകരരിമം  നല്ോ   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും  നഗയഷബേളും ഴിസിതം ഴയ്ക്കുന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ച്  
20.06.2019സറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  ചര്ച്ച സചയ്തിരുന്നു. 
ഫന്ധസിേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ഇതിനാമി  തുേ ഴേമിരുത്തണസഭന്നും  
ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭ ഡമരക്ടസര  പ്രതിനിധീേയിസച്ചത്തിമ ഉകദതമാഗസ്ഥര്  
അരിമിച്ചിരുന്നു. ഇത ഷയിച്ച് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും നഗയഷബേളും  
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് സൂിര്ലഴഷര്ഭാരും,   ഷി.ഡി.ഩി.ാഭാരും  ശുഩാര്വ സച്യുനന്ന 
തുേ  ഴേമിരുത്തണസഭന്ന് കോഓര് ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. 

 
എന്നാല്  ഷാമൂസതമനിതി (ഫി) ഴകുി് സെശതമല്  സഷക്രേരി കേയല ഗ്രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശ   ജനരല്  സഷക്രേരിക നല്േിമ  04.06.2019-സറ 
ഷാ.നീ.ഴ.B2/48/2019 സറ േത്തു പ്രോയം  അംഗനഴാെി ജീഴനക്കാരുസെ മുഴുഴ   
ഓണകരരിമല്ലൃം  ഴനിതാ-വിശു ഴിേഷന ഴകുിില്  നിന്നും നല്കുന്നതിന് യണ്ടു 
ഴതമതതമസ്ഥ വീര്ശേങ്ങലിറാമി  (2235-02-102-55-00-01-05-NP & 2235-02-102-47(P) 
ആഴവതമഭാമ പണ്ട് ഴേമിരുത്തിമിടുണ്സണ്ടന്നരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇത് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ആവമകളിമുണ്ടാക്കി എന്നും  ഇസതാളിഴാകക്കണ്ടതാമിരുന്നു 
സഴന്നും കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  
ഇത് ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭ ഡമരക്ടര്   ഷാമൂസതമനീതി ഴകുി് സഷക്രേരിയുഭാമി  ചര്ച്ച 
സചയ്ത്  ഴതമായ ത ഴരുത്തി  അടുത്ത കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക മുമ്പാമി  
കയഖാമൂറം രികിാര്േ് നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.2   
ഭകഞ്ചവൃയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
  ഭകഞ്ചവൃയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 20.06.2019-സറ േത്തും  കലാക്ക് 

ഩഞ്ചാമത്ത്  അഷിേന്റ് എക്സിേുേീഴ്  എഞ്ചിനീമറുസെ  22.05.2019-സറ  D1-
GL/WF/MJR 2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

 കപ്രാ.നം. 32/18      
 കഩയ്:- ഷീതാംകഗലി  ICDS ഴനിതാ സാള്  നിര്മ്മാണം 

 
ഇതിസന്റ ോയണം അതതു ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതിേളും ഴകുപുഴ  
കഭധാഴിേളും പ്രകതതമേഭാമി ഩയികവാധിച്ച്  രികിാര്േ് നല്േണം. 

നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2)നഗയോയതമ ഡമരക്ടര്  

3) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
4) എ ാ ജി ാ േലക്ടര്ഭാരും 

 നെഩെി:-1)സഷക്രേരി, ഷാമൂസതമനീതി ഴകുി് 
2)ഡമരക്ടര്, ഴനിതാ വിശുകക്ഷഭം 
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ഷീതാംകഗലി ICDS ഴനിതാ സാള്  നിര്മ്മാണത്തി ള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19 ഩധതിതിമില്  
ഉള്സിടുത്തിമിരുന്നു.  ഈ കപ്രാജക്ടില്  സഴറ്റിംഗ് ഷഭമത്ത് കബദഗതി 
ഴരുത്തിമതി കവശം  ഴീണ്ടും  ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതി  അംഗീോയത്തി  
ഷഭര്ിിക്കാ   ഴിടുണ്കഩാമി. അതിനാല്  2019-20-ല്  െില്  ഓഴരാമി  കചര്ക്കാ   
ഷാധിച്ചി .  ഇത് െില്  ഓഴരാമി കചര്ക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി്  ചീപ് എഞ്ചിനീമര്   ഩയികവാധിച്ച് രികിാര്േ് നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.9  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
തഷൃബഴ ചീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ 25.03.19 സറ DB6 6/ജനരല് /2019/CE/തഷൃബഴ 
നമ്പര്േത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).  
 

നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേള്കള്ള കപ്രാജകളുടേളുസെ ബയണാ ഭതി, ഷാകലതിോ ഭതി 
ഇഴയ്ക്കുകവശം സെണ്ടര്  സച്യുനകമ്പാള്  സെണ്ടര്  തുേ  റ്റി.എഷ്. തുേകമക്കാള്  ചിറകിാള്  
കുരഴാമിയികം. ഇങ്ങസനയുള്ള ഷാസചയതമത്തില്  സെണ്ടര്  കഷഴിംഗ്ഷ് ഉഩകമാഗിച്ച് 
ഭറ്റു കപ്രാജകളുടേള്  തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  എടുക്കാറുണ്ട്. സുകറഖാ കഷാഫ്റ്റ് 
സഴമരില്   കപ്രാജക്ട് തുേമാണ് കചര്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് PWD ഭാനൃറിസനതിയാണ്. 
ഈ ഷാസചയതമത്തില്  സുകറഖ കഷാഫ്റ്റ് സഴമരില്  ബയണാ ഭതി/ 
ഷാകലതിോ ഭതി തുേയും സെണ്ടരി കവശമുള്ള തുേയും പ്രകതതമേഭാമി 
കചര് ക്കാ ള്ള ക്രഭീേയണം സചയ്യണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി് ചീപ് എഞ്ചിനീമറുഭാമി ചര്ച്ച സചയ്ത്  
ഐ.സേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  ആഴവതമഭാമ ക്രഭീേയണം സചയ്യണം 

 
ഖണ്ഡിേ 4.16  
എറികലം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോേമം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  15.07.2019-സറ േത്തും  എറികലം  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  സഷക്രേരിയുസെ  03.07.2019-സറ  A1-7191(2) -ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  
( SRG - 610/19 - CC395/19) 
കപ്രാ.നം 56/19    അെലല്   1,50,00,000/- രൂഩ 
     (തനത് പണ്ട്     -  1,31,47,778/- രൂഩ 
     ഴിേഷന പണ്ട്   -  15,64,302/- 
     CFC                   -  2,87,920/- 
കഩയ് :- ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷ് സേേിെ നിര്മ്മാണം 
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷ് സേേിെത്തിന്  2018-19 ഴര്ശം  കപ്രാജക്ട് 
ഉള്സിടുത്തിമിരുന്നു.  ഇതിന്  ഷാകലതിോ ഭതി റബിച്ചു  നല. സഴറ്റിംഗ് ഷഭമത്ത്  
ഴാറികഡശ   കഩാമതിനാല്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇതു ക്രഭസിടുത്തി ജി ാ 
ആസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്ിിച്ച്  അംഗീോയം ഴാങ്ങാ   േളിഞ്ഞി .   അതിനാല്  

 നെഩെി:- 1)ചീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി്  

   
നെഩെി:-1)ചീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി്  

2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം  
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ഈ ഴര്ശം െില്  ഓഴരാമി ഉള്സിടുത്തിമി .  ഇത് ഩയിസയിക്കാ   സുകറഖ 
കഷാഫ്ട് സഴമരില്  ക്രഭീേയണം ഐ.സേ.എം. എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  സചയ്യണം 

ഖണ്ഡിേ 4.17  
ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതി, സോ ം 

 സോ ം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  20.06.2019-സറ 1930/2019/20/DPC/ 
DPO/KLM/CC നമ്പര്  േത്ത് (SRG - 550/19) 

 

 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ   കപ്രാജക്ട് അെലല്  കുരഞ്ഞത്  5.00 റക്ഷം രൂഩ 
ആേണസഭന്നാണ്  ഭാര്ഗകയഖ.  എന്നാല്  ജി മില്  ചിറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്   
ഈ കുരഞ്ഞ ഩയിധി ഩാറിക്കാസത  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക്  ഴിസിതം ലേഭാറുന്ന  
കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തി ള്ള  ഷംയുായ  കപ്രാജകളുടേള്  ിസറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  സോ ം 
ജി മില്  ഇപ്രോയം ഴതമാഩേഭാമി  കപ്രാജകളുടേള്  ിസറ്റടുത്തിടുണ്കണ്ടാ എന്ന്  
ഩയികവാധിച്ച്തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്     രികിാര്േ് നല്േണം 

ഖണ്ഡിേ 4.18  
 ചിന്നക്കനാല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ചിന്നക്കനാല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  10.07.2019-സറ േത്തും  09.07.2019-

സറ 3(4) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭതി തീരുഭാനല്ലൃം ( SRG 614/19) 
 

 ലറപ് ഩധതിതി പ്രോയം  ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമ 187 ഗുണകബാായ ാക്കളുണ്ട്. 

ചിന്നക്കനാല്  ഴിക ജിസറ  പ്രകതതമേത ോയണം ദീര്ഘനാലാമി താഭഷികന്ന 

ആളുേള്കകഩാ ം  ലേഴവാഴോവ ഷര്േിപിക്കറ്റ്  റബിക്കാ   തെസ്സമുണ്ട്.  

അതിനാല്  69 കഩര്  ഭാത്രഭാണ് ഇതുഴസയ എഗ്രിസഭന്റ് ഴച്ചത്. േയാര്  ഴയ്ക്കാ ള്ള 

അഴഷാന തീമതി 15.07.2019 ആമിരുന്നു. അതിനാല്   എഗ്രിസഭന്റ് ഴയ്ക്കാ ള്ള 

ോറാഴധി നീേണസഭന്നും അര്സയാമഴര്ക്ക് ോറതാഭഷം കൂൊസത  

ലേഴവാഴോവകയഖ നല്ോ   നിര്കേവം നല്േണസഭന്നും  ഷംഫന്ധിച്ച്. ഈ 

ഴിശമം ഇടുക്കി ജി ാ േലക്ടറുഭാമി  ചര്ച്ച സചയ്ത ് ഩഞ്ചാമത്ത ്ഡമരക്ടര്  രികിാര്േ ്

നല്േണം 

ഖണ്ഡിേ 4.19  
താനൂര്  മുനിഷിിാറിറ്റി  
 ഭറപുഴ രം ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  21.01.2019-സറ  േത്തും  മുനിഷിില്  

സഷക്രേരിയുസെ 01.11.2018-സറ േത്തും (SRG  - 56/19 CC/476/18) 
 

2015-16-ല്  താനൂര്  മുനിഷിിാറിറ്റിമില്  135 ഗുണകബാായ ാക്കള്ക്ക് ബഴന ഩധതിതി  

നെിാക്കിമിരുന്നു. ഇതില്  10 കഩര്  ഇതുഴസയ ബഴന നിര്മ്മാണം  തര്ത്തിമാക്കിമി .  

 നെഩെി:-1) എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം 

  
നെഩെി:- 1)ചീപ് എഞ്ചിനീമര് ,  

                         തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി് 

 നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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ഇഴര്  ലറപ് റിേി ം ഉള്സിേിരുന്നി .  ഇഴരുസെ ഴീടുേളുസെ  നിര്മ്മാണം  

തര് ത്തിമാക്കാ   ധനഷസാമം  നല്കുന്നതിന്   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

കപ്രാജക്ട് നെിാക്കിമ ഴര്ശം  ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് നിശ്ചമിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് 
നിയക്ക്, നല്േിമ തുേ,  ഇനി തര്ത്തീേയിക്കാ   ആഴവതമഭാമ തുേ  എന്നിഴ   
അെക്കമുള്ള  ഴിവദാംവങ്ങള്  കൂെി ഉള്സിടുത്തി  ലറപ് ചീപ് എക്സിേൂേീഴ് 
ഓപീഷര്   രികിാര്േ് നല്േണം. 

ഖണ്ഡിേ 4.31  
േടുങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
േടുങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  25.06.2019-സറ േത്ത് (SRG - 681/19 - 
LSGD/DA2/303/19) 
 
സ്കൂള്  കുേിേള്ക്ക് ഗതാഗത ഷൗേയതമസഭാരുക്കാ ള്ള  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി  

നെിാക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇതിസന്റ ആഴവതമേത, എത്ര സ്കൂളുേള്, എത്ര 
കുേിേള്  തുെങ്ങിമഴ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിച്ച് രികിാര്േ് നല്േണം. 
രികിാര്േിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഩിന്നീെ്  ഩയിഗണികം. 

 
3. സഩാതുഴിശമങ്ങള്  
 
4. പ്രകതതമേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 ജി ാ േൗണ്ഷില്  കപാര്   സചല്ഡ് സഴല്പമര്, തൃശൂര്  
തൃശൂര്  ജി ാ േൗണ്ഷില്  കപാര്  ലചല്ഡ്  സഴല്പമര്  സഷക്രേരിയുസെ 29.01.2019-

സറ േത്ത്  (SRG 457/19  LSGD/DA1/103/2019-LSGD) 
വിശുകക്ഷഭ ഷഭിതിേളുസെ ആബിമുഖതമത്തില്  ജി മില്  14  ക്രകശേള്  
പ്രഴര്ത്തികന്നുണ്ട്.  ഇതിസന്റ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്കള്ള  കേന്ദ്ര ഷസാമം  ഇകിാള്  
കൃതതമഭാമി റബികന്നി . ഴാര്ശിേ ഩധതിതി ആസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖമില്  
ഴിേഷനപണ്ടിസന്റ 5 വതഭാനം തുേ  കുേിേള്, ബിന്നകവശിക്കാര്. ട്രാ ഷ് 
സജ കഡഴ്സ്  എന്നിഴരുസെ കക്ഷഭത്തിനാമി ഭാറ്റിഴയ്ക്കണസഭന്നുണ്ട്. ഈ ഴിസിതത്തില്  
നിന്നും  കക്രകശേളുസെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് തുേ  ഴേമിരുത്തണസഭന്നാഴവതമ 
സിേിയികന്നു. 

4.2  ഫാ കേയി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 കോളികക്കാെ് ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  26.07.2019-സറ േത്തും 10.06.2019-സറ 

14(01)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം  ഫാ കേയി താലൂക്ക് ആശുഩത്രി സഭഡിക്കല്   
ഓപീഷറുസെ  സപ്രാകിാഷ ം ( SRG 697/19/CC/447/19) 

 
ഫാ കേയി താലൂക്ക് ആശുഩത്രിമില്  ോശൃാറിറ്റി ഷംഴിധാനം ിര്സിടുത്തുന്നതിസന്റ 
ബാഗഭാമി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് മുകഖന  3 കഡാക്ടര്ഭാര് , 2 കസാെിറ്റല്  

 നെഩെി:- 1) ചീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഓപീഷര്, ലറപ് ഭിശ   

 നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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അറ്റ ഡര്ഭാര്  ാരു പാര്ഭഷിേ് എന്നിഴസയ നിമഭിക്കാ   അ ഭതി  
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.3 ഫാ കേയി  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഫാ കേയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  08.08.2019-സറ  േത്തും  അ ഫന്ധ 
കുരിപുഴ ം ( SRG/740/19) 
കപ്രാ.നം. 41/20   അെലല്  - 22,50,000/-- രൂഩ 
കഩയ്:- സഭാലഫല്  സജരിമാട്രിേ് ഩാറികമറ്റീഴ് ക്ലിനിക്ക് 
       
പ്രാമം സചന്നഴരും  പ്രമാഷഭ ബഴികന്നഴരുഭാമ കയാഗിേള്ക്ക്  സഭാലഫല്  
ജരിമാട്രിേ് ക്ലിനിക്കി ള്ള  ഈ ഩധതിതി നെിാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമ 
സിേിയികന്നു. 

4.4 നിറമ്പൂര്  നഗയഷബ  
ഫഹു. യാജതമഷബാ എം.ഩി  ശ്രീ അബ്ദുള്  ഴസാഫ്.ഴി.യുസെ  േത്തും നിറമ്പൂര്  നഗയഷബാ 
സഷക്രേരിയുസെ  18.04.2018-സറ  G2/G3-3507/17-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 708/2019)  
നഗയഷബമിസറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 9 ഩേിേഴര്ഗ ഷകലതങ്ങളും  13 
ഩേിേജാതി  ഷകലതങ്ങളും ഉണ്ട്.  ഇഴിെസത്ത കുേിേളുസെ ഩഠന നിറഴായം  
ഉമര് ത്തുന്നതിന്  പഷിറികറ്ററ്റര്ഭാസയ  ഴയ്ക്കാ ം അഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം  4000/- രൂഩ  
കഴതനം നല്ോ ം അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   

4.5 ഇടുക്കി ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  13.08.2019-സറ 2820/18/DPC/DPO/IDK 
നമ്പര്  േത്ത് 
 
ആഗേ് ഭാഷത്തിസറ പ്രലമത്തില്  ഴണ്ടിസിയിമാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ 
നൂരെിിാറം, വാന്തിിാറം എന്നിഴയുസെ അകപ്രാച്ച് കരാഡുേള്ക്ക് നാവന ം 
ഷംബഴിച്ചു  നല.  ഈ അകപ്രാച്ച് കരാഡുേള്  രോനര് നിര്മ്മിക്കാ   നൂരെിിാറത്തിന്  19.00 
റക്ഷം രൂഩയുകെയും  വാന്തിിാറത്തിന് 35.00 റക്ഷം  രൂഩയുകെയും  എേികഭറ്റ് 
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ഈ കപ്രാജകളുടേള്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്സിടുത്തി  
ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി/ േൃകേശ /എഭര്ജ ഷി േൃകേശ /ഡമരക്ട് എക്സിേൂശ   ഴളി  
നെിാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.6 കേയല കേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഴകുി് 
 കേയല കേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഴകുപുഴ  ഡമരക്ടറുസെ  27.07.2019-സറ  DKSA 

637/SS3/2019 

 
താസളിരയുന്നഴ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ ഩയിഗണനമക്ക് 
ഷഭര്ിിച്ചിയികന്നു.  

1) നിറഴില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന  
ഗ്രാന്റ് േണക്കില്  കചര്കന്നത്  ഷംഫന്ധിച്ചു  നലള്ള ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ്  നിമഭചേ 
ഴതമഴസ്ഥേള്ക്ക് ഴിരുധതിഭാണ്.  (GO(P)NO.119/2015/FIN  21.03.2015) 
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2) ഴമനാെ് ജി ാ  ഓഡിറ്റ്  ോയതമാറമത്തില്  നിന്നുള്ള  ഓഡിറ്റ് രികിാര്ടുണ്േലില്  
(ഴമനാെ് ജി മിസറ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്, കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്  
എന്നിഴയുസെ) ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്കള്ള  ലറപ് ഩധതിതിമില്  ഴതമാഩേഭാമ 
ക്രഭയാസിതതമം ഉസണ്ടന്നുള്ളത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
4.7 അയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 02.07.2019-സറ േത്തും  അയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡന്റിസന്റ  22.06.2019-സറ  േത്തും (SRG/19/CC - 364/19) 
 
അിര്  കുേനാെ് കഭഖറമില്  ഉള്സിേതാണ് അയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്. ഇഴിസെ  
ഗ്രാഴല്  ഭ,ിസന്റ ഭാര്ക്കറ്റ് നിയക്ക്  ഴിറ LSGD - നിയക്കികനക്കാള്  കൂടുതറാണ്  
ഇതിനാല്  ഗ്രാഴല്  ഭണ്ണുഩകമാഗിച്ചു  നലള്ള  പ്രതിത്തി നെിാക്കാ   ബുധതിിമുോണ്. സഩാതു 
ഭയാഭത്ത്  പ്രതിത്തിമാമ ഩഞ്ചാമത്തിസറ  ഭണിമാഩരമ്പ്  - ചീപുഴ ലല്  കരാഡിന് എം 
േൂഫിന് 400/- രൂഩ  ഉള്സിസെ  ഩി.ഡലു.ഡി ചീപ്  എഞ്ചിനീമര്  
അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട.് 40 േികറാഭീറ്റര്  ഴസയ  മഥാര്ഥ േണ്ഴമ സും  
അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ നിയക്ക് തകേവഷൃമംബയണ എഞ്ചിനീമരിംഗ് പ്രതിത്തി 
േള്കം  ഫാധേഭാക്കണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.8 ിലൂര്  മുനിഷിിാറിറ്റി  
ിലൂര്  നഗയഷബ സചമര്കഩഴ്സണ്സന്റ  14.06.2019-സറ PW3-12375/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  CC -യുസെ  27.02.2019-സറ  തീരുഭാനല്ലൃം ( ഖണ്ഡിേ 4.30) SRG 756/19) 
 
കപ്രാ.നം.350/19                          അെലല്  : 12,00,000/- രൂഩ 
      TSP ഴിസിതം :- 10,78,700/- രൂഩ 
      തനത് പണ്ട് :- 1, 21, 300/- രൂഩ 
കഩയ്:- എഷ്.റ്റി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  ഴീെ് ഴയ്ക്കുന്നതിന്  സ്ഥറം ഴാങ്ങല്  
 
ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തി ള്ള  യണ്ട് കുടുംഫത്തിന്  ഴീടു ഴയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥറം 
ഴാങ്ങുന്നതിന് 6.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ധന ഷസാമം നല്ോ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു.  കുരഞ്ഞത്   2  സഷന്റ് സ്ഥറം ഴാങ്ങുകമ്പാള്  6.00 റക്ഷം 
രൂഩ ഗുണകബാായ ാക്കളുസെ അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക്  ലേഭാരാനാമിരുന്നു റക്ഷതമഭിേിരുന്നത്.  
ഇഴര്   സ്ഥറം ഴാങ്ങി. 4.50 റക്ഷം രൂഩ  ഴീതം ഗുണകബാായ ാക്കള്ക്ക്  നല്േി.  
അധിേഭാമി  1.50 റക്ഷം രൂഩ  കൂെി നല്േണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.9 കുലത്തൂപുഴ ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കുലത്തൂപുഴ ള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  16.10.2018-സറ േത്തും ഉള്ളെക്കം 
സചയ്തിയികന്ന  രികിാര്ടുണ്േളും  ( (SRG/691/19/   LSGD - RC2 - 157/18) 
 
ഷംഗീതഞ്ജനാമിരുന്ന  ശ്രീ യഴീന്ദ്ര   ഭാേറുസെ  ജേനാൊമ  കുലത്തുപുഴ ള 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  അകേസത്തിസന്റ സ്മയണ നിറനിര്ത്തുന്നതിനാമി  

‘യാഗഷകയാഴയം’ എന്ന  സ്മായേ സേേിെത്തിസന്റ  നിര്മ്മാണം  2009-10-ല്  ആയംബിച്ചു  നല. 
40 വതഭാനം തര്ത്തിമാമി. ഩിന്നീെ് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം  നെന്നി .     
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29.01.2015-ല്  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുി് പ്രി ഷിില്  സഷക്രേരിയുസെ  കചംഫരില്  
നെന്ന കമാഗത്തിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  സ്മായേ നിര്മ്മാണം രോനയായംബിക്കാ   
തീരുഭാനിച്ചു  നല.  2018-19-ല്  168/19 പ്രോയം കപ്രാജക്ട് ഉള്സിടുത്തി.  ആസേ എേികഭറ്റ് 
തുേ  90.00 റക്ഷം രൂഩ  തനത് പണ്ട് 40.00 റക്ഷം രൂഩയും , ഴിേഷനപണ്ട് 10.00 
റക്ഷം രൂഩയും ഫഹു. ഴനം ഴകുപുഴ  ഭന്ത്രിയും  രോനലൂര്  എം.എല്.എ.യുഭാമ  അഡൃ. 
സേ. യാജുഴിസന്റ ആസ്തി ഴിേഷന പണ്ടില്  നിന്ന്40.00 റക്ഷം രൂഩയും ആണ്  
ഴേമിരുത്തിമിയികന്നത്. ഇതിസന്റ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  തര്ത്തീേയികന്ന 
തിസന്റ ചുഭതറ  ശ്രീ.യാജീഴ് അഞ്ചറിസന ില്ിികന്നതിന്  ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.10 കഩയാമ്പ്ര കോക്കനേ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി 
കഩയാമ്പ്ര കോക്കനേ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി സചമര്ഭാസന്റ  05.08.2019-സറ 
PC/605/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   (SRG-755/19) 
 
24,000 േര്ശേരുസെ  ഩലാലിത്തകത്താസെ  പ്രഴര്ത്തികന്നതാണ്  കഩയാമ്പ്ര 
കോക്കനേ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി. ഈ േമ്പനിക്ക് പ്രഴര്ത്തന മൂറധനം  
േസണ്ടത്തുന്നതിന്  കോളികക്കാെ് ജി ാ ഩഞ്ചാമത്തും  സോമിറാണ്ടി  താലൂക്കിസറ 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേളും  മുനിഷിിാറിറ്റിേളും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും രികഴാള്ഴിംഗ് 
പണ്ട് നല്ോ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു 

4.11 തകേവഷൃമംബയണ എഞ്ചിനികമഴ്സ് അകഷാഷികമശ   
തകേവഷൃമംബയണ എഞ്ചിനികമളഷ് അകഷാഷികമശ   ഷംസ്ഥാന ജനരല്  
സഷക്രേരിയുസെ  17.01.2019-സറ േത്ത്. (SRG.689/19-LSGD -DC3/127/2019) 
 
നിറഴിസറ ഉത്തയഴ ഷയിച്ച്  5.00 റക്ഷം രൂഩമിറധിേമുള്ള  നിര്മ്മാണ  
പ്രതിത്തിേസല ാം  ഇ-സെണ്ടര്  സചയ്യണം.  50,000/- രൂഩ മുതല്  5.00 റക്ഷം ഴസയ  
അെല ള്ളത്  സെണ്ടകരാ ഇ- സെണ്ടകരാ സചയ്യാം.  50,000/- രൂഩമില്  താസളയുള്ളഴ  
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകഖനകമാ, സെണ്ടര്  മുകഖനകമാ,  ഇ-സെണ്ടര്  മുകഖനകമാ  
നിര്വസണം നെത്താം.  ഇതു കബദഗതി സചയ്ത്  50,000/- രൂഩമില്  അധിേം 
അെല ള്ള  മുഴുഴ   നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിേളും  ഇ-സെണ്ടര്  സചയ്യണസഭന്ന  നിഫന്ധന 
സോണ്ടുഴയണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.12 ഩാമ്പാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാമ്പാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  15.11.2017-സറ േത്ത്  ( (SRG/692/19/LSGD 
- DA3 - 456/17) 
 
ഩാമ്പാെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  13-ാാാം ഴാര്ഡില്  (സഷന്റ് കതാഭഷ് ഗഴ. 
എല്.ഩി.എഷ്) 2016-17-ല്   ധനോയതമ േമ്മീശ   ഗ്രാന്റ് ഉഩകമാഗിച്ച്  കുളല്  േിണര്  
കുളികന്നതിന്  (കപ്രാ. 250/17 )1,50,000/- രൂഩ  ഭൂജറ ഴകുിില്  സഡകിാഷിറ്റ് 
സചയ്തിരുന്നു. എന്നാല്  േിണര്  കുളിക്കാ   നിശ്ചമിച്ച സ്ഥറത്ത്  ജറനിധി 
ഩധതിതിമില്  ജറഷംബയണി  നിര്മ്മിച്ചു  നല.  ഇഴിസെ കുളല്  േിണര്  ആഴവതമഭി  
അതിനാല്  ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച്  6-ാാാം ഴാര്ഡില്  കുളല്  േിണര്  നിര്മ്മിക്കാ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  
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4.13 തൃക്കറകങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഭറപുഴ രം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  24.07.2019 -സറ േത്ത്  ( (SRG/664/19/CC - 
166/19) 
കപ്രാ.നം. 116/19                              അെലല്    1,29,067/- രൂഩ  
        (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ്:  ഩേല്ഴീെ് 
ോയകന്ന് ഩേല്  ഴീേികറയ്ക്ക് ഴരുന്ന  പ്രാമഭാമഴര്ക്ക് മാത്രാ അറഴ ഷാമി 
പ്രതിഭാഷം  1000/- രൂഩ  നല്കുന്നതിന്  അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.14േണ്ണൂര്  ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  21.03.2019-സറ B1-1450/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്. (SRG/687/19/DB4 - 132/19- LSGD) 
 

േണ്ണൂര്  ജി ാ ഩഞ്ചാമത്തിന് നാ  കൃശി പാമുേളും  ാരു കഗാേ് പാമും ഉണ്ട്. ഈ 
പാമുേലില്  എ ാ ഭാഷല്ലൃം  പാം  സഡഴറപ്സഭന്റ് േൗണ്ഷില്  കമാഗം 
നെക്കാറുണ്ട്.  കമാഗത്തില്  ജനപ്രതിനിധിേളും  ഉകദതമാഗസ്ഥരും  േര്ശേ 
പ്രതിനിധിേള്  ഉള്സിസെ  അനൗകദതമാഗിോംഗങ്ങളും  ഩസലടുകന്നുണ്ട്.   
ജനപ്രതിനിധിേള്കം ഉകദതമാഗസ്ഥര്കം അതത് സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്ന് 
മാത്രാഫത്ത റബികസഭലി ം  അനൗകദതമാഗിോംഗങ്ങള്ക്ക്  ഷിറ്റിംഗ് പീകമാ മാത്രാ 
ഫത്തകമാ  നല്ോരി .  അനൗകദതമാഗിോംഗങ്ങള്ക്ക്  പാം രഴനുഴില്  നിന്ന് 250/- 
രൂഩ  ഷിറ്റിംഗ്  പീ നല്കുന്നതിന് അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.15എരണാകുലം ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
എരണാകുലം  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  07.08.2019-സറ  69351/19/CC/DPO/EKM  
നമ്പര്  േത്ത്  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം  ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ  ഴിബാഗത്തികറയും  ഭ്തമ 
സതാളിറാലിേളുസെയും  ഴിദതമാര്ഥിേലാമ  ഭക്കള്കം  30, 000/- രൂഩ നിയക്കില്  റാഩ് 
കൊഩ് നല്ോം. 06.07.2019-സറ  1400/2019/തഷൃബഴ  നമ്പര്  ഉത്തയല്ലൃ പ്രോയം   
ഭിഡ് സറഴല്  റാഩ് കൊരോേളുസെ നിയക്ക്  38,902/-  രൂഩമാമി ഴര്ധതിിിിച്ചു  നല.  ഈ  
ഉത്തയഴില്   ഩേിേജാതി ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്സിടുന്ന ഴിദതമാര്ഥിേള്ക്കാണ് 
ഇതു ഫാധേം.   ഈ ഉത്തയഴ ് ഭ ത്മസത്താളിറാലിേളുസെ ഭക്കള്കം  
ഫാധേഭാക്കണസഭന്ന് ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.16 ചാറിമാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ചാറിമാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  26.07.2019-സറ േത്ത് (SRG/738/19) 
ഩഞ്ചാമത്തില്  ക്ലീ   ചാറിമാര്  ഩധതിതിയുസെ ബാഗഭാമി  അലജഴ ഭാറിനതമങ്ങള്  
എനര്ജി  പ്ലാന്റികറയ്ക്ക് സോണ്ടു കഩാകുന്നതി ള്ള  ട്രാ കൊര്കേശ    സചറഴ്  
ശുചിതൃ കഭഖറമികറയ്ക്ക്  ഭാറ്റി ഴച്ചിയികന്ന  10 വതഭാനം  തുേമില്  നിന്നു നല്ോ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേികന്നു.  
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4.17 ോണക്കായി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  17.07.2019-സറ  േത്ത്  (SRG/632/19 - CC 
411/2019) 
കപ്രാ.നം.212/20     അെലല്  10,00,000/- രൂഩ 
       (ധനോയതമ േമ്മീശ   ഗ്രാന്റ്) 
കഩയ് - ഡിജിറ്റല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  ജനങ്ങളുസെ ഴിഴയങ്ങള് , സേേിെങ്ങളുസെ ഴിഴയങ്ങള് , രോരകമ്പാക്ക് 
കൃശി ഭൂഭിയുസെ ഴിഴയങ്ങള് , ലേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴിഴയങ്ങള്, 
േിണറുേളുസെ ഴിഴയങ്ങള്, കരാഡുേളുസെ ഴിഴയങ്ങള്   തുെങ്ങിമഴ ഡിജിറ്റലറഷ്  
സചയ്തു സൂക്ഷികന്നതി ള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.18 സഩരുമ്പെി്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
സഩരുമ്പെി്  കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  22.07.2019-സറ േത്ത് 
(SRG/758/19) 
 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  ഭാരകഞ്ചയി ഷാമൂസതമ ആകയാഗതമ കേന്ദ്രത്തില്  
ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് മുകഖന  ാരു പാര്ഭഷിേ് 
അെക്കം   യണ്ടു ഩായാ സഭഡിക്കല്  ോപിസന നിമഭിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ആകയാഗതമ ഴകുിിസന്റ  
പാര്ഭഷി്ം ഉണ്ട്. ഇതി  രോരസഭ ാരു പാര്ഭഷിേിസന കൂെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു 
മുകഖന നിമഭിക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.19 ഩാനൂര്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  11.07.2019 േത്ത് (SRG - 607/19 - CC 386/19) 
 
കപ്രാ.നം. 35/2020    അെലല്  3,50,000/- 
      (കരാഡിതയ സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ്) 
കഩയ്:-  ഩന്നതമന്നൂര്   ഩി.എച്ച്.ഷി.യ്ക്ക്  റാഫ് നിര്മ്മാണം 
ഩന്നതമന്നൂര്  പ്രാഥഭിോകയാഗതമ  കേന്ദ്രത്തില്   നിറഴിസറ സേേിെത്തിസന്റ 
അറ്റകുറ്റിണിേള്  നെത്തി റാഫ് ഷൗേയതമം ാരുകന്നതിന്  സഭമിന്റ ഷ് ഗ്രാന്റ്      
(കനാണ്  കരാഡ്) ഉഩകമാഗികന്നതിന് അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. ഩാനൂര്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന്  ഷാമൂസതമാകയാഗതമ കേന്ദ്രം ( CHC) ഇ .  

4.20 ഩാനൂര്   കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 11.07.2019-സറ  േത്ത് (SRG/759/19 - CC 
387/2019)) 
കപ്രാ.നം. 50/2020 അെലല്  5,50,000/- രൂഩ  
                                        ( കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് )  
കഩയ് :-  ഩന്നതമന്നൂര്   ഩി.എച്ച്.ഷി.മക്ക്  റാഫ് ഉഩേയണങ്ങള്  
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ (ക്രഭ നമ്പര്  4.19) ഩന്നതമന്നൂര്  ഩി.എച്ച്.ഷി.മില്  റാഫ് 
ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങാ   കനാണ്  കരാഡ്  സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് ഉഩകമാഗിക്കാ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  
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4.21 സഩരുലെഴില കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  06.06.2019-സറ േത്ത്. 
(SRG/497/19  CC/337/19) 
കപ്രാ.നം. 66/20     അെലല്  10,00,000/- ( ഴിേഷനപണ്ട്) 

കഩയ് - പ്ലാേിേ്  ഴിമുായ  ഴിദതമാറമം  - കുേിേള്ക്ക് േീല്  ഩാത്രല്ലൃം േീല്  കഫാേി ം  

പ്ലാേിേ്  ഴിമുായ   ഴിദതമാറമം  കുേിേള്ക്ക്  േീല്  ഩാത്രല്ലൃം േീല്  കഫാേി ം എന്ന 
ഈ കപ്രാജക്ട് ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിമിറാണ്  ഉള്സിടുത്തിമിയികന്നത്.  ഇതിന് 
ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം നല്േിമി . പ്രകതതമേ അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.22 അതിമന്നൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  24.07.2019-സറ േത്തും അതിമന്നൂര്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  12.06.2019-സറ  േത്തും. 
(SRG/662/19  CC/404/19) 
കപ്രാ.നം. 102/19    അെലല്  8,48,250/ രൂഩ 

കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േേില്  ഴാങ്ങല്  

ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േേില്  ഴിതയണം സച്യുനന്നതി ള്ള  കപ്രാജക്ടിന് ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിമില്  ഉള്സിടുത്തിമിരുന്നുസഴലി ം  ജി ാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം  
നല്േിമി .  പ്രകതതമേ അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.23 ഴമറാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറപുഴ ള ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 19.08.2019-സറ േത്തും  ഴമറാര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  08.08.2019-സറ C 8 - 2041-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  
(SRG/773/19  CC/487/19) 
കപ്രാ.നം. 103/20 20      അെലല്  4,27,572/- രൂഩ (തനതുപണ്ട്) 
           135 /2020                          അെലല്   3,20,679/- രൂഩ ( തനത്പണ്ട്) 
കഩയ് - 1)ഴമറാര്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ.യ്ക്ക്  2019-20സറ ഴാെേ നല്േല്  
         2) ഴമറാര്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ.യ്ക്ക്  2017-18സറ ഴാെേ നല്േല്  
ഴമറാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഗഴ. ഐ.െി.ഐ പ്രഴര്ത്തികന്നത്  േലഴംകോെം  
ഷര്വീഷ് കോ ഓികരറ്റീഴ്  ഫാല്  ഴാെേ സേേിെത്തിറാണ്. ഩി.ഡലു.ഡി. 
ഫില്ഡിംഗ് ഡിഴിശ   എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഇതിന് നിശ്ചമിച്ചിയികന്ന  
പ്രതിഭാഷ  ഴാെേ 35,361/- രൂഩമാണ്. ഇതിസന്റ  ഴാെേ നല്ോ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.24 ഴനിതാ വിശു  ഴിേഷനം 
ഴനിതാ വിശുഴിേഷന ഡമരക്ടറുസെ  22.11.2018  ICDS /DB3-23754/18 -ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്  
 അലണഴാെിേലില്  അ തയേ കഩാശോസായ ഩധതിതി നെിാകന്നതിസന്റ 
ബാഗഭാമി  പ്രീ സ്കൂള്  ഴിബാഗം  കുേിേള്ക്ക്  3 ഴമസ്സുമുതല്  6 ഴമസ്സുഴസയ  
ഉച്ചബക്ഷണം നല്കുന്നതിന്  നിറഴില്  ഩച്ചക്കരിക്ക് ാരു ഗുണകബാായ ാഴിന് 1.00 
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രൂഩയും  ട്രാ കൊര്കേശന്  ാരു േികറാമക്ക് 50 ലഩഷയുഭാണ്. ഇത് മഥാക്രഭം  
2.00 രൂഩയും 1.00 രൂഩയുഭാമി  ഴര്ധതിിിിക്കണഭന്ന് ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.25 കചറാമ്പ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപുഴ രം  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 15.07.2019-സറ േത്തും (SRG/618/19  CC/398/19) 
 
 ഩഞ്ചാമത്തില്  രൂഩീേയിച്ചിടുണ്ള്ള സയിത േര്മ്മകഷനയ്ക്ക്  2018-19-ല്  
ആദതമഭാഷത്തില്  78 രൂഩയും  തുെര്ന്നുള്ള ഭാഷങ്ങലില്  119  രൂഩയും ഭാത്രഭാണ്  
നല്േിമത്.  ഴമഫിറിറ്റി ഗതമാഩ് പണ്ട്  ഉള്സിടുത്തിമിടുണ്സണ്ടലി ം  ഇതുഴസയയുള്ള 
കുെിേിേ ഭാത്രഭാണ്  നല്ോ   േളിയുന്നത്.  കവശികന്ന ോറത്ത് ഭിനിഭം 
കഴതനഭാമ  പ്രതിദിനം 300/- രൂഩ ഴീതം ഩഞ്ചാമത്തി  റബതമഭാമിടുണ്ള്ള ശുചിതൃ 
ഭിശ   പണ്ട്, ഷൃച്ഛ ബായത് ഇ സഷന്റീഴ് ഗ്രാന്റ്   എന്നിഴമില്  നിന്നും നല്ോ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.26 സോ ം  കോര്ികരശ   
സോ ം   ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 16.07.2019-സറ േത്ത് (SRG/622/19  
CC/400/19) 
 2017-18 ഷാമ്പത്തിേ  ഴര്ശത്തില്  ഴിഴിധ കോര്ികരശ േലില്  
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക്  നിമഭിക്കസിേ എ ഴികമാണ്സഭന്റല്  
എഞ്ചിനീമര്ഭാരുകെയും  ട്രക്ചറചരല്  എഞ്ചിനീമര്ഭാരുകെയും കഷഴനം  തുെര്ന്നും 
ആഴവതമമുള്ളഴര്ക്ക്  10.05.2018 മുതല്  ാരു ഴര്ശകത്തയ്ക്ക നിമഭികന്നതിന്  
29.11.2018-സറ  3027/18/തഷൃബഴ  നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  അ ഭതി 
നല്േിമിരുന്നു.  കഴതനം  തനത് പണ്ടില്  നിന്നാണ് നല്കേണ്ടത്.  ഇഴരുസെ 
കഷഴനം  തുെര്ന്നും റബതമഭാകന്നതി ള്ള  അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.27 കതഴറക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
സോ ം   ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 16.07.2019-സറ േത്ത് (SRG/630/19  
CC/382/19) 
കപ്രാ.നം. 91/2018    അെലല്   3,25,000/- രൂഩ(തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷിന് സ്കാനര്, േമ്പൂേര്  
 2017-18 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഩഞ്ചാമത്ത് ആപീഷിന് സ്കാനറും   േമ്പൂേറുേളും  
എന്ന കപ്രാജക്ട് ഉള്സിടുത്തിമിരുന്നു.  നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ച്  ഉഩേയണങ്ങള്ക്ക് 
ഷലപ്ല ഓര്ഡര്  നല്േി.  ഉഩേയണങ്ങള്  ഷസപ്ല സചയ്തു.  5 ഴര്ശസത്ത ഴാരണ്ടി 
ഩിയിമിഡ് ഇ  എന്ന്  ഐ.സേ.എം. സെക്നിക്കല്  അഷിേന്റ്  രികിാര്േ് സചയ്തതു  
പ്രോയം  ഩണം നല്ോ   2018-19-ല്  െില്  ഓഴരാമി  ഉള്സിടുത്തിമി .  തുെര്ന്ന്  
ഴാരന്റി ഩിയിമഡ് 5 ഴര്ശഭാക്കി  േമ്പൂേര്  ഇ ോള്  സചയ്തു.  കപ്രാജക്ട്  2019-20 ല്  
െില്  ഓഴര്  ആമി ഉള്സിടുത്താ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.28 തൃക്കൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃക്കൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  19.07.2019-സറ A1/5852/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്     (SRG/707/19 ) 
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തൃക്കൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  രോതിമ ഫഡ്ഷ് സ്കൂള്  06.06.2019 മുതല്  പ്രഴര്ത്തനം 
ആയംബിച്ചു  നല .ഫഡ്ഷ് സ്കൂലികറയ്ക്ക്  കുേിേസല സോണ്ടു ഴരുന്നതിന്  ഴാസനം ഴാെേയ്ക് 
എടുകഴാ    ആഴവതമഭാമ  തുേ  അ ഴദിക്കണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.29 കേയല അകഗ്രാ ഇ ഡട്രക്ീഷ് കോര്ികരശ   
കേയല അകഗ്രാ ഇ ഡട്രക്ീഷ്  കോര്ികരശ   ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുസെ  22.01.2018-
സറ  KAICO/HO/Tech/2018-19/നികഴദനം/267-ാാാം  നമ്പര്  േത്ത്  (SRG/781/19) 
 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ോര്ശിേ ഩധതിതിേള്ക്കാഴവതമഭാമ ോര്ശിേ 
മന്ത്രങ്ങളും  ഷാഭഗ്രിേളും  നെീല്  ഴസ്തുക്കളും,  ലജഴഴലല്ലൃം  സേയകോമില്  നിന്നും  
സെണ്ടര്  കൂൊസത  ഴാങ്ങുന്നതിന്  അ ഭതി നല്േണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.30 കേലേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കേലേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡന്റിസന്റ  13.03.2017-സറ 930/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  
പ്രഷിഡന്റിസന്റ  15.06.2017-സറ  േത്തും  േണ്ണൂര്  ജി മിസറ  ഩഞ്ചാമത്ത് സഡഩൂേി 
ഡമരക്ടറുസെ  13.09.2017-സറ  B2-5424/17-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും  (SRG/267/19  LSGD - 
DA1/400/ 2017- LSGD ) 
കപ്രാ.നം. 9/17     അെലല്  1,90,000/- (CFC)  
  
കഩയ് :-  ഭാറിനതമ ഷംസ്കയണ പ്ലാന്റിന് ഷര്വീഷ് രിിമരിംഗ്  
മൂന്നയ ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ഇ ഷികനറ്റരിന്  ഷര്വീഷ്, രിിമര്  എന്നിഴയ്ക്കാമി  
15.12.2016-ന്  സെണ്ടര്  സചയ്തു. Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut സന്റ സെണ്ടര്  
1,90,000/- രൂഩയും RXD Kotta Industries, Kondotty Malappuram-സന്റ  1,96,575/- 
രൂഩയും ആമിരുന്നു. യണ്ടാഭത്ത േമ്പനി   EMO,  പ്രാഥഭിേ ഉെമ്പെി  എന്നിഴ ഴച്ചി .  
അതിനാല്  Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, എന്ന േമ്പനിസമസോണ്ട് പ്രതിത്തി 
സചയ്യിിിച്ചു  നല.  എന്നാല്  ഴര്ക്ക് ഓര്ഡര്   സഷക്രേരി നല്േിമിരുന്നി .  അതിനാല്  
സ്ഥറം  ഭാരി രോതിമതാമി  ഴന്ന സഷക്രേരി  തുേ നല്ോ   തയ്യാരാമി . 

 ഈ ഷാസചയതമത്തില്   കുരഞ്ഞ കരറ്റ് േൃാേ് സചയ്ത Steel Tech art  Solution  Pvt. 
Ltd, Calicut സന്റ  സെണ്ടര്  അംഗീേയിച്ച് തുേ  നല്കുന്നതിന് അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

4.31  ഴിജമരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

കോേമം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  02.07.2019-സറ  േത്തും ഴിജമരോയം  

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ  27.06.2019-സറ A1-9156/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

(SRG/586/19 ) 

കപ്രാ.നം. 27/20     അെലല്  7,00,000/-  
       (ഴിേഷനപണ്ട് - 5,00,000/- 
        തനത്  പണ്ട്  - 2,00,000/-) 
കഩയ് :-  സ്കൂള്  ഴിദതമാര്ഥിേള്കള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണം  
സ്കൂള്  ഴിദതമാര്ഥിേള്കള്ള  പ്രബാത ബക്ഷണത്തി ള്ള  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിച്ചു  നലണ്ട്.  
ഷര്ക്കാര്   സ്കൂളുേലിസറ 7-ാാാം ക്ലാസ്സുഴസയയുള്ള  കുേിേള്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം 
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നല്കുന്നകതാസൊിം  ലസക്കൂളിലിസറ  കുേിേള്കം എയഡഡ്  സ്കൂളുേലിസറ 
കുേിേള്കം  പ്രബാത ബക്ഷണം  നല്ോ   അ ഭതി  ആഴവതമസിേിയികന്നു.  കൂൊസത 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം എയഡഡ് സ്കൂലിസറ കുേിേള്ക്ക്  പ്രബാത ബക്ഷണം  സോടുത്ത 
നെഩെിക്ക്  ഷാധൂേയണല്ലൃം ആഴവതമസിേിയികന്നു.   

4.32 ഩള്ളം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  02.07.2019-സറ  േത്തും ഩള്ളം  ഩഞ്ചാമത്ത് 
സഷക്രേരിയുസെ  12.05.2019-സറ B45/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG/592/19 -CC-
328/2019) 
കപ്രാ.നം. 74/20 17    അെലല്  1,38,000/-  
       (തനത് പണ്ട്)  
കഩയ് :- കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ോന്റിംഗ് േമ്മിറ്റിക്ക് േകഷയ  

 2016-17-ല്  േകഷയ ഴാങ്ങുന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നുസഴലി ം  
േകഷയ  നല്േി  ഷിഡ്കോ ഫില്  ഷഭര്ിിച്ചത്  13.02.2019 റാണ്.  2017-18-ല്  
ഈ കപ്രാജക്ട് െില്  ഓഴരാമി  ഉള്സിടുത്താ   ഴിടുണ്കഩാമി. ഈ തുേ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ  സഩാതു അഴവതമ പണ്ടില്  നിന്നും  നല്ോ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.33 ഉളഭറയ്ക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 04.07.19 സറ േത്ത് (SRG 
593/19-CC/353/19) 
കപ്രാജക്ട് നം.141/20    അെലല്  49,50,000/- രൂഩ (CFC) 

കഩയ് – ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണം 
ഘെേസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തി ള്ള  കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം െില്  

ഓഴരാമി ഉള്സിടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ധനോയതമ േമ്മീശ   ഗ്രാന്റ് ഉഩകമാഗിച്ച് െില്  
ഓഴരാമി ഭറ്റു കപ്രാജകളുടേളും ഉണ്ട്. െില്  ഓഴര്  കപ്രാജകളുടേള്  ഉള്സിടുത്തുന്നതിന് 
ഈ ഴര്ശസത്ത ധനോയതമേമ്മീശ   ഗ്രാന്റിസന്റ 20 വതഭാനം അധിേഭാമി കപ്രാജകളുട 
തയ്യാരാക്കാ   ഷര്ക്കാര്  അ ഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഭറ്റു െില്ഓഴര്  കപ്രാജകളുടേള്  കൂെി 
കചര്കകമ്പാള്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടിന് ഴിസിതം േസണ്ടത്താ   ബുധതിിമുടുണ് 
ഴരുന്നു. അതിനാല്  49,50,000/- രൂഩമില്  14,87,800/- രൂഩ അധിേഭാമി 
ഉള്സിടുത്താ   അ ഭതിയുള്ള 20 വതഭാനം തുേമി ം ഫാക്കിയുള്ള 34,62,200/- 
ഈ ഴര്ശസത്ത  ഫഡ്ജറ്റ്   തുേമി ം  ഉള്സിടുത്താ   സുകറഖ  കഷാഫ്റ്റ് സഴമരില്  
ക്രഭീേയണം സചയ്യണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

 

4.34 കചര്ി് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

തൃശ്ശൂര്  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 29.06.2019 സറ േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് 
ബയണഷഭിതിയുസെ 29.04.2019 സറ 8(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം. (SRG 574/19-
CC/352/19) 
    കപ്രാജക്ട് നം.75/20  അെലല്  5,00,000/- രൂഩ(CFC) 

കഩയ് – സഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  ഷി.ഷി.െി.ഴി 
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ഭാറിനതമപ്രശ്നം ഩയിസയികന്നതി ം അഩേെം, കഭാശണം ഇഴ തെയുന്നതി ഭാമി 
ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ ഴിഴിധ ബാഗങ്ങലില്  ഷി.ഷി.െി.ഴി േതമാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

 

4.35 നൂരനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ആറപുഴ ള  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 20.06.2019 സറ േത്ത് (SRG 552/19-
CC/320/19) 

  കപ്രാ.നം. 7/2019 അെലല്  4,71,984/-രൂഩ (SCP) 
 കഩയ്:- എഷ്.ഷി. ഴിദതമാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 

േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഩേിേജാതി ഴിദതമാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു.  16 റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി . ആഴവതമഭാമ 
കയഖേള്  നല്േിമത് 14 കഩര്  ഭാത്രഭാണ്.  അതിനാല്  2 റാഩ് കൊരോേള്  ഴിതയണം 
സചയ്തി .  ഇഴ ഈ ഴര്ശസത്ത  ഗുണകബാക്തൃ റിേി ള്ളഴര്ക്ക് നല്ോ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

4.36 എെഴനക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

എരണാകുലം  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 17.06.2019 സറ േത്തും ജി ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഓപീഷറുസെ  തസന്ന 14.06.2019-സറ 69351/CC/DPO/EKM  നമ്പര്  േത്തും  22.12.2018-
സറ 1(2) -ാാാം  നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം    (SRG 539/19-CC/305/2019) 

  
 2017-18-ല്  6 അംഗനഴാെിേളുസെ  അറ്റകുറ്റിണിക്ക്  കപ്രാജക്ട് ിസറ്റടുത്തിരുന്നു.   

ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരും ഩഞ്ചാമത്തും 60:40 അ ഩാതത്തില്  പണ്ടു സചറഴളിക്കാ 
നാമിരുന്നു ഉകേവിച്ചിരുന്നത്. ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത  ഴിസിതം  3,60,000/- രൂഩയും  
ഩഞ്ചാമത്ത് 2,40,000/- രൂഩയും ഴേമിരുത്തി. ഩഞ്ചാമത്ത് അഷിേന്റ് 
എഞ്ചിനീമര്  നിര്വസണ ഉകദതമാഗസ്ഥനാമി കപ്രാജകളുടേള്  നെിാക്കി. 
ഷംസ്ഥാനഴിസിതമുണ്ടാമിരുന്നതിനാല്  PWD ചീപ് എഞ്ചിനീമര് ക്ക് തുേ 
ഡികിാഷിറ്റ് സചയ്തുകഴണഭാമിരുന്നു കപ്രാജകളുട നെിാകക്കണ്ടത്. ഩണി 
തര്ത്തിമാക്കിമത ഷയിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം നല്േി. PWD ചീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  മുകഖന നെിാക്കാത്തതിനാല്  ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം റബിച്ചിേി . 
ഷര്ക്കായിസന്റ പ്രകതതമേ ഉത്തയല്ലൃണ്ടാമാല്  ഭാത്രകഭ തുേ ഩഞ്ചാമത്തിന് 
ലേഭാരാ   േളിയു എന്ന് PWD സേേിെ ഴിബാഗം അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേ 
അ ഴദിക്കാ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്നും അ ാസമലില്  തനതുപകണ്ടാ ഭറ്റു 
ഴിസിതകഭാ ഉള്സിടുത്തി തുേ നല്േണസഭന്നാഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

4.37 തലിിരമ്പ് മുനിഷിിാറിറ്റി 
േണ്ണൂര്  ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 18.06.2019 സറ േത്തും 27.03.19 സറ 16/16-ാാാം 

നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 541/19- CC 344/19) 
 
2018 സറ പ്രലമത്തില്  തലിഩരമ്പ് താലൂക്കാശുഩത്രിമിസറ ോറിളക്കം സചന്ന 

സഷപ്റ്റിേ് ൊല് സഩാേി തേര്ന്നിരുന്നു. അെിമന്തിയ ഷൃബാഴമുള്ളതാമിരുന്ന 
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തിനാല്  സെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊസത ഇത് വയിമാകന്നതിന് ാരു കൊണ്ഷസര 
േസണ്ടത്തി േയാറുോയനാമ ശ്രീ ഷകന്താശ് കുഭാര്  മുകഖന പ്രതിത്തി നെത്തി. 
എന്നാല്  കൊണ്ഷരാമ ABC ഗ്രൂി് മുഖതമഭന്ത്രിയുസെ ദുയിതാവൃാഷ പണ്ടികറയ്ക്ക് 
കനയിടുണ് ഩണം നല്േിമതിനാല്  ഩിോരി. ഈ ഷാസചയതമത്തില്  ഴാറുകഴശ   
നെത്തിേയാറുോയന് തുേ നല്ോ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   

 
 

 

4.38 എരണാകുലം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 26.08.2014 -ാാാം  
തീമതിമിസറ  61139/18/DPO/EKM  നമ്പര്  േത്തും  ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന 
ഡമരക്ടറുസെ  15.03.2019-സറ   ICDS/A7 - 7264/19-ാാാം  നമ്പര്  
ഷര്കററും  

 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന  ഴകുിിസന്റ േീളില്  പ്രഴര്ത്തികന്ന അലണഴാെിേളുസെ  

സേേിെ നിര്മ്മാണം 31.03.2019 തീമതിക്കേം  ആയംബിച്ചിേിസ ലില്  ഇനി ാരു 
അരിമിപുഴ ണ്ടാകുന്നതുഴസയ  എ ാ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും നിര്ത്തി ഴയ്ക്കാ   ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഡമരക്ടറുസെ  ഷര്കറരില്  ഩരഞ്ഞിയികന്നു.  ഇനി നിര്മ്മിക്കാ  
കേവികന്ന അലണഴാെിേള്  ാരു ിേീകൃത പ്ലാനില്   ആമിയിക്കണസഭന്ന 
തീരുഭാനത്തിസന്റ  അെിസ്ഥാനത്തിറാണ് ഷര്കറര്. ഇതില്  ഴതമായ ത 
ഴരുത്തണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.  

 

 

4.39 ോഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 30.05.2019-സറ  േത്ത്   (SRG-  

513/19) 
 
എം.എ   റക്ഷം ഴീെ്  രോനരുധതിായണ ഩധതിതിമില്സിടുത്തി  ജനരല്  

ഴിബാഗത്തില്സിേ  9 ഴീടുേളും  ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്സിേ  12 ഴീടുേളും  
രോനരുധതിയികന്നതിന്  07.01.2011-ല്  18,75,000/- രൂഩ കേയല  കേറ്റ്  സൗഷിംഗ് 
കഫാര്ഡ്  നല്േിമിരുന്നു. ഈ തുേ ഇയേ ഴീെ് ാറ്റ ഴീൊകന്നതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   

 

 

4.40 ഭകഞ്ചയി മുനിഷിിാറിറ്റി  
 

ഭറപുഴ രം   ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  12.06.2019-സറ േത്തും  ഭകഞ്ചയി നഗയഷബാ 
സഷക്രേരിയുസെ  11.03.2019-സറ  P1 - 19120/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും      (SRG 517/19- CC 
330/19) 

 
കപ്രാ.നം. 543/19                                              അെലല്  4,00,000/- രൂഩ 
       (കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ്) 
കഩയ്:-  ഴേസിാന്ത ആഷാദ്  നഗര്  അംഗനഴാെി രോകയാഗഭന പ്രതിത്തി  
 

 2017-18-സറ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ട്  അകത ഴര്ശം തര്ത്തിമാക്കിമിരുന്നു.  
പണ്ടിസന്റ കുരല്ലൃ ോയണം  തുേ നല്േിമി .  2018-19-ല്  ഇത് െില്  ഓഴരാമി  
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ഉള്സിടുത്താ   ഴിടുണ്കഩാമി. 2019-20-ല്   ഇത് െില്  ഓഴരാമി  ഉള്സിടുത്താ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

4.41 അഭയമ്പറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപുഴ രം   ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  12.06.2019-സറ േത്ത്    (SRG 518/19- CC 
270/19) 

 
2016-17, 2017-18.  ഴര്ശങ്ങലില്  അഭയമ്പറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഴിഴിധ  കുെിസഴള്ള 
കപ്രാജകളുടേള്ക്ക്  KWAമില്   സഡകിാഷിറ്റ് സചയ്ത തുേമില്  സെണ്ടര്/ ഫില്  
കഷഴിംഗ്ഷ് ആമി 6,33,072/- രൂഩ ഭിച്ചമുണ്ട്.  ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച്  ഭറ്റു കുെിസഴള്ള 
കപ്രാജകളുടേള്   എടുക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

 

4.42 സോകണ്ടാേി നഗയഷബ 
 

ഭറപുഴ രം   ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  12.06.2019-സറ േത്തും ഭകഞ്ചയി  സഩാതു 
ഭയാഭത്ത് ( കരാഡ്ഷ്)  ഴിബാഗം  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുസെ 24.01.2019-സറ നെഩെി 
ഉത്തയല്ലൃം      (SRG 519/19- CC 332/19) 

 
കപ്രാ.നം. 151/19                                              അെലല്  4,00,000/- രൂഩ 
                  (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്:-  മുണ്ടിാറം  തുരയ്ക്കല്  കരാഡ് ജംഗ്ശ   മുതല്  AMLP സ്കൂള്  ഴസയ 

ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മാണം 
 

നഗയഷബയുസെ ആസ്തി യജിേരില്  ഉള്സിടുത്തിമിേി ാത്ത  സഩാതു ഭയാഭത്ത് 
ഴകുിിസന്റ  ഉെഭസ്ഥതമി ള്ള  സ്ഥറത്ത് ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മികന്നതിന് അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

 

4.43 ഭഴുഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

എരണാകുലം  ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  13.06.2019-സറ േത്തും 30.04.2019-സറ 
12(1) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാനല്ലൃം    (SRG 529/19- CC 329/19) 

 
കപ്രാ.നം. 99/19                                          അെലല്  16,50,000/- രൂഩ 
               (SCP - 16,28,800/- രൂഩ 
         തനത് പണ്ട്  21,200/- രൂഩ) 
കഩയ്:-  സഭരികറ്റരിമഷ് ഴിദതമാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്  
 

 ഩഞ്ചാമത്തിസറ 11-ാാാം ഴാര്ഡി ള്ള  ഴ ാമി  ഩരമ്പില്  ഴീേില്   ഩേിേജാതി 
ഴിബാഗത്തില്സിേ  കഗാഩിേ. ജി. എന്ന ഴിദതമാര്ഥിനി Diploma in Elementary  
Education -ന്  ഩഠികന്നു.  (ദൃിഴല്ഷയ കോഴ്സ്  2018-20) ഈ കുേിക്ക്  റാഩ് കൊഩ് 
നല്ോ   അ ഭതി  ആഴവതമസിേിയികന്നു. 
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4.44 സനടുഴത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
സോ ം ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  16.07.2019-സറ േത്ത്  (SRG 625/19- CC 
340/19) 

2018-19-സറ ട്രക്ീറ്റ് ലററ്റ് സഭമിന്റന ഷിന്  6,99,105/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി 
മിടുണ്ണ്ട്.  ട്രക്ീറ്റ് ലററ്റ് സഭമിന്റന ഷ്  എടുത്ത ഇറക്ട്രീശതമ ഭായുള്ള  േയാരിസന്റ 
ോറാഴധി  29.01.2020 ഴസയയുണ്ട്.  2019-20-സറ  തുേ ഉഩകമാഗിച്ച്  ിടുത്തിരുന്ന 
ട്രക്ീറ്റ് ലററ്റ് സഭമിന്റന സും ഇകത  േയാറുോയസനസക്കാണ്ട്  സെണ്ടര്  കൂൊസത 
സചയ്യിിിക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

4.45 ആറംകോെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപുഴ രം  ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  15.07.2019-സറ േത്തും 08.05.2019-സറ 6/4-

ാാാം  നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം    (SRG 631/19- CC 388/19) 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  ശ്രീഭതി ലശറജ സനടുമ്പരമ്പില്  എന്നമാള്ക്ക്  ഴിധഴേളുസെ  
സഩണ്ഭക്കള്കള്ള   ഴിഴാസ ധന ഷസാമഭാമി 30,000/ രൂഩ  നല്േിമിരുന്നു. 
എന്നാല്  ഇഴര്  ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്സിേതാണ്.  അതിനാല്   
ഴിഴാസധനഷസാമഭാമി  75,000/-  നല്ോ   അര്സതയുസണ്ടന്നും  ഫാക്കി തുേ 
കൂെി  നല്ോ   അ ഭതി നല്േണസഭന്നും  ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

4.46 ോഞ്ചിമാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ഇടുക്കി   ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  01.08.2019-സറ േത്ത്(SRG 719/19- CC 464/19) 
കപ്രാ.നം. 235/19  അെലല്   1,00,000/- രൂഩ  (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്:-  ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷികറയ്ക്ക്  ഇരുചക്ര ഴാസനം 

പീല്ഡ് അകനൃശണഭെക്കമുള്ള  ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ ആഴവതമത്തിന് ാരു ഇരുചക്ര 
ഴാസനം  (സ്കൂേര്  )ഴാങ്ങാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

4.47 ഇെഭറകെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 

ഇടുക്കി   ജി ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  01.08.2019-സറ േത്തും 11.07.2019-സറ  1(1)-
ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 720/19- CC 439/19) 

 
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ 17.01.2019-സറ കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം  

ഖണ്ഡിേ 3.9(1) (31.12.2018-സറ തുെര്  നെഩെി) തീരുഭാനപ്രോയം  ഇെഭറകെി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസന സുകറഖ കഷാഫ്ട് സഴമരില്  ഴാറികഡശ   ക്രഭസിടുത്തുസഭന്നാ 
ഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

 

കുരിി് :- 
 

ഷംസ്ഥാനസത്ത ിേ ഩേിേഴര്ഗ ഩഞ്ചാമത്താമതിനാല്  
ഴിേഷനപണ്ടിസന്റ ഉഩകമാഗത്തില്  നിന്ന് ഩശ്ചാത്തറ 
കഭഖറയുസെ  ഉമര്ന്ന ഩയിധിയും  ഉത്ഩാദന കഭഖറയുസെ  
കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും  ാളിഴാക്കാ   17.01.2019-സറ  കോഓര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  ഴനിതാ ഘെേ 
ഩധതിതി കുേിേള് , ബിന്നകവശിക്കാര്, തിധതിര്  തുെങ്ങിമഴര്ക്ക ്  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമുള്ള  കുരഞ്ഞ ഩയിധി  ഩാറിക്കാ ം  
നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഩയീക്ഷണാര്ഥം  ഇത് 2019-20 
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാണ് ഫാധേഭാക്കിമിയികന്നത്. 
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4.48 ഇെഭറകെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഇെഭറകെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ജറനിധി ഩധതിതി നെിാകന്നുണ്ട്. ജറനിധി ഩധതിതി 
ആയംബിച്ച് നാറ് ഴര്ശഭാസമലി ം ഩഞ്ചാമത്തിസറ ാന്നാം ഴാര്ഡില്  
കൂെ ാര്കെിമില്  ഭാത്രഭാണ് കുെിസഴള്ളം റബതമഭാമത്. ഩഞ്ചാമത്തിസറ എ ാ 
കുെിേലി ം കുെിസഴള്ളക്ഷാഭമുണ്ട്. ജറനിധി ഩധതിതി ഉള്ളതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്തിന് ഭറ്റു 
ഩധതിതിേള്  എടുക്കാ   േളിയുന്നി .   ഈ ഷാസചയതമത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിസന 
ജറനിധി ഩധതിതിമില്  നിന്ന് ാളിഴാക്കണസഭന്നും എ ാ ഴാര്ഡുേലി ം 2000 റിറ്റര് , 
3000 റിറ്റര്  േിാഷിറ്റിയുള്ള ൊല് സ്ഥാഩിക്കാ ം ഷൃാബാഴിേ ഉരഴമില്  നിന്ന് 
കുെിസഴള്ള ൊല് സ്ഥാഩികന്ന സ്ഥറകത്തക്ക് കസാഷ് ഴാങ്ങി നല്ോ ം കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

 
4.49 ഴള്ളികന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപുഴ രം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 06.08.2019 സറ േത്തും ശുചിതൃഭിശ   ഭറപുഴ രം 
ജി ാ കോര്ഡികനറ്ററുസെ 19.06.2019 സറ 247/2019/ഡി.എഷ്.എം നമ്പര്  േത്തും.  
(SRG 733/19  CC /465/19) 
 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  67/20     അെലല്  8,93,200/- രൂഩ 

        (ഴിേഷനപണ്ട് 8,86,335/-രൂഩ 
        തനതുപണ്ട് 6865/- രൂഩ) 
കഩയ് - േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണം 
 
ാ.ഡി.എപ് ആമി പ്രഖതമാഩിച്ച ഩഞ്ചാമത്ത് ആസണലി ം രോതിമ ക്കകൂഷ് 
നിര്മ്മികന്നതി ള്ള കപ്രാജക്ട് നെിാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. ഈ 
കപ്രാജക്ട് നെിാകക്കണ്ടത് അനിഴായതമഭാസണന്ന് ശുചിതൃഭിശ   ജി ാ 
കോര്ഡികനറ്ററും ശുഩാര്വ സചയ്തിടുണ്ണ്ട്.  

 

4.50 ഴള്ളികന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഭറപുഴ രം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 06.08.2019 സറ േത്തും ശുചിതൃഭിശ   ഭറപുഴ രം 
ജി ാ കോര്ഡികനറ്ററുസെ 19.06.2019 സറ 247/2019/ഡി.എഷ്.എം നമ്പര്  േത്തും. (SRG/ 
734/19 CC /466/19) 

 
    കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  - 290/2020           അെലല്  17,09,400/- രൂഩ 
        (ഴിേഷനപണ്ട് 7,88,400/-രൂഩ 
      ഷി.എഷ്.എഷ്.ഴിസിതം 9,21,000/-) രൂഩ) 
േക്കൂഷ് അറ്റകുറ്റിണികള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു. 
േക്കൂഷ് അറ്റകുറ്റിണി അനിഴായതമഭാസണന്ന് ശുചിതൃഭിശ   ജി ാകോര്ഡികനറ്ററും 
അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
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4.51 ഇയഴികഩരൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ഩത്തനത്തിേ ജി ാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 09.08.2019 സറ േത്ത് (SRG 742/19 
CC/469/19) 

 

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  112/2020   അെലല്  15,00,000/- രൂഩ (SCP)  

കഩയ് – കുെിസഴള്ള ഩധതിതിയ്ക്ക് അെിസ്ഥാന ഷൗേയതമം 
 

2011 – 12 ഴര്ശം മുതല്  2014-15 ഴസയ 14 സചറുേിെ കുെിസഴള്ള ഩധതിതിേള്  നെിാക്കി. 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത്ത പ്രലമത്തില്  ഈ കുെിസഴള്ള ഩധതിതിേള്  തര്,ഭായും ചിറത് 
ബാഗിേഭായും തേര്ന്നു. ഇഴ അറ്റകുറ്റിണി നെത്താ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു. 

 

4.52 സഴള്ളനാെ് കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് 
 

തിരുഴനന്തരോയം ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 13.08.2019 സറ േത്തും സഴള്ളനാെ് 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 17.06.2019 സറ BP4/2376/19/VLND േത്തും 

11.06.2019 സറ II/2/2019 –ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. 
 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  27/2020   അെലല്  19,80,000/- രൂഩ  

(ഴിഷനപണ്ട് 18,00,000/ രൂഩ 
       ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 1,80,000/- രൂഩ) 

കഩയ് – കത   ഗ്രാഭം 
കത   ഉത്ഩാദിിികന്നതി കഴണ്ടിയുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജി ാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി 
അ ഭതി നിയഷിച്ചു  നല. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

 

4.53 ോര്ത്തിേിള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ആറപുഴ ള ജി ാ  പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 25.07.2019 സറ േത്തും ോര്ത്തിേിള്ളി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 01.07.19 സറ ഷി3/302/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
28.06.19 സറ 3 (1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. (SRG 675/19  CC /410/19) 

 
2016-17 സറ ബഴനനിര്മ്മാണ ഩധതിതിമില്  ഗുണകബാായ ാഴാമിരുന്ന ശ്രീഭതി യത്നമ്മ   
W/o ശ്രീ. ആനന്ദ , നിധി ബഴനം എന്ന ആള്  30,000 രൂഩ ലേിറ്റിമിരുന്നു. 
എന്നാല്  ഗൃസനാഥ   അസുഖംമൂറം േിെിിറാമതിനാല്  തുെര്ന്നുള്ള ഗഡുക്കള്  
ലേിറ്റാകനാ ഩണി തര്ത്തിമാക്കാകനാ േളിഞ്ഞിേി . ഇഴര്ക്ക് ലറപ് നിയക്കാമ 
4 റക്ഷം രൂഩമില്  നിന്ന് 30,000 രൂഩ കുരച്ച് ഫാക്കി 3,70,000/- രൂഩ നല്ോ   
അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   
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4.54 സനാച്ചാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ് ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 26.07.2019-സറ േത്ത് ( SRG-695 - CC     
/438/19) 

 

 കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  61/2019  ആസേ  അെലല്  34,20,000/- രൂഩ  
       (ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 18,52,500/- രൂഩ)

 കഩയ് – ക്ഷീയഗ്രാഭം ഡമരി യൂണിറ്റ് 
 

ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩശുക്കസല ഴിതയണം സചയ്യാല്ലൃന്നത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്കം 
നഗയഷബേള്കഭാണ്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമി 7.00 റക്ഷം രൂഩ 
റബികസഭന്ന് അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കലാക്ക് ഴിസിതം കൂെി ഉള്സിടുത്തി കപ്രാജക്ട് 
നെിാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

  
4.55 കോളികക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

കോളികക്കാെ് ജി ാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 26.07.19 സറ േത്ത് (എഷ്.ആര്.ജി 696/19  
CC 310/2019) 
കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  01/2020    അെലല്  25,00,000/- രൂഩ  

        (ഴിേഷനപണ്ട്)    

കഩയ് – കേസെര്വം 
ജി ാ ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുസെ ആബിമുഖതമത്തില്  േളിഞ്ഞ 2 ഴര്ശഭാമി 
കേസെര്വം എന്ന കപ്രാജക്ട് നെിാക്കി ഴരുന്നു. ഇതിനാമി ഷര്ക്കാര്  പ്രകതതമേ 
അ ഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. തിക്കകയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ്, തിക്ക ഭാറ്റിഴച്ചഴര്ക്ക് 
ഷൗജനതമഭരുന്ന്, ഭാനഷിേ/എയഡ്ഷ് കയാഗ ഫാധിതര്ക്ക് ചിേി്, താഭഷം 
എന്നിഴമാണ് പ്രഴര്ത്തനം. താസള ഩരയും പ്രോയഭാണ് ഴിസിതം.  

ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത്    - 25 റക്ഷം രൂഩ 
കോര്ികരശ     - 25 റക്ഷം രൂഩ 
നഗയഷബേള്     -  5 റക്ഷം രൂഩ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്    - 3 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   - 5 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 

24.11.2018 ല്  ഈ നിയക്കില്  ഴിസിതം കവഖയിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു. കപ്രാജക്ട് 
നെിാക്കാ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

    
4.56 ഭ,കഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

ആറപുഴ ള ജി ാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 26.07.2019 സറ േത്തും ഭ,കഞ്ചയി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു സഷക്രേരിയുസെ 23.07.2019 സറ PL -7826/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
15.07.2019 സറ 10(9)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. (SRG 698/19  
CC/452/19) 

 

ഩഞ്ചാമത്തില്  അഗതി-ആശ്രമ റിേില്  ഉള്സിേതും ലറപ് ബഴനഩധതിതിമില്  
ഉള്സിൊത്തതുഭാമ ബഴനയസിതയാമ 26 ഗുണകബാായ ാക്കള്  ഉണ്ട്. ഇഴരുസെ റിേ് 
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ഗ്രാഭഷബയും ഩഞ്ചാമത്തുേമ്മിറ്റിയും അംഗീേയിച്ചത് ലറപ് ബഴന ഩധതിതിമില്  
ഉള്സിടുത്തുന്നതി  നല്േി. ഇഴസയ നാലിതുഴസയ റിേില്  ഉള്സിടുത്തിമിേി . ഈ 
റിേിസറ 4 ഗുണകബാായ ാക്കള്  താഭഷികന്ന സശഡ് അതീഴ അഩേൊഴസ്ഥ 
മിറാണ്. അഗതി-ആശ്രമ ബഴനനിര്മ്മാണ ഩധതിതിയ്ക്കാമി ഴേമിരുത്തിമ 15.00 
റക്ഷം രൂഩ ഷി.ഡി.എഷ് അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്. ഇതിസന്റ ഩറിവമെക്കം 
അര്സതയുള്ള 4 ഗുണകബാായ ാക്കള്ക ലറപ് നിയക പ്രോയം (4.00 റക്ഷം രൂഩ) 
ബഴന നിര്മ്മാണത്തി  നല്ോ   അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   

  
4.57 ആയതമാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപുഴ ള ജി ാപ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 19.08.2019 സറ േത്ത് (SRG 776/19  CC/490/19) 

 
കപ്രാ.നം.107/20                                      അെലല്  24,27,600/- രൂഩ 

                                                                   (CFC - 21,71,000/- 
                                                   ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം -2,44,800/- രൂഩ 
                                              തനത് പണ്ട് - 11,800/- രൂഩ) 
കഩയ്:- അക്ഷമ േിയണം 

 

ഩഞ്ചാമത്തിസറ  ഫി.ഩി.എല്. ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്  ഷൗയ രാന്തല്  
ഴിതയണം സച്യുനന്ന ഈ കപ്രാജക്ടിന്  അ ഭതി ആഴവതമസിേിയികന്നു.   
 

  
4.58 ോഷരകഗാഡ് ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ോഷരകഗാഡ് ജി ാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  19.7.2019-സറ േത്തും ോഷരകഗാഡ് 
ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  19.10.2018-സറ   B1-522/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 
((SRG -643/19  CC/255/18) 

 
നഫാര്ഡിസന്റ ഷസാമകത്താസെ  ജി മില്  5 സചക്ക് ഡാം നിര്മ്മിച്ചു  നല. ഩാര്േ് ഫില്  
തയ്യാരാക്കി തുേ നല്ോ   നഫാര്ഡ് ഴിസിതം  റബിക്കാ   ോറതാഭഷം  
കനയിേകിാള്  ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ  നല്േി.  അന്തിഭ ഫില്  തുേ  അ ഴദിച്ചു  നല 
നല്േിമതി കവശം  ഩധതിതിക്ക് നഫാര്ഡ്  നല്േിമ അഴഷാന ഗഡു  
ഉഩകമാഗിക്കാ   േളിഞ്ഞി . നഫാര്ഡ് 5 ഩധതിതിേള്ക്കാമി  ആസേ അ ഴദിച്ച  
ഴിസിതം  5,98,81,000/- രൂഩയും  ആസേ  സചറഴളിച്ചത് 4,99,84,709/- രൂഩയുഭാണ്. 
ഫാക്കി 98,96,291/- രൂഩ ജി ാ ഩഞ്ചാമത്ത് അക്കൗണ്ടില്  നീക്കിമിയിപുഴ ണ്ട്.  ഈ തുേ 
ഉഩകമാഗിച്ച് ഉല്പാദന കഭഖറമില്  ഭറ്റു കപ്രാജകളുടേള്  എടുക്കാ   അ ഭതി 
ആഴവതമസിേിയികന്നു.  

  
 


