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  No/11/2019/SRG/LSGD(7) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
28.01.2020 ന് വഴകുകേയം 3 ഭണിക്ക് 

സഷക്രകേരിമറ്റിസറ ഷൗത്ത് കോണ്പര ഷ് സാലില്    
 

അജണ്ട 
 

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

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 

 2.1  26.09.2019 സറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്                        

 2.1(3.1.5)   
രോതിമ അംഗനഴാെിേളുസെ നിര്മ്മാണത്തി ം  ഩളമതിസഅ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കം 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പില്  നിന്നം  തുേ അ ഴദിക്കാറുണ്ട്. ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴകുപ്പം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40 അ ഩാതത്തിറാണ് തുേ  
ഴേമിരുകത്തണ്ടത്. ഈ തുേ ഩി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യ്ക്ക് സഡകപ്പാഷിറ്റ് സചയ്ത് നിര്മ്മാണം 
നെത്തണസഭേ് ഴകുപ്പിസഅ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച്. 
     ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ നല്കുേ  ഴിസിതം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് വേഭാറുേ യീതി ബാഴിമില്  വേസക്കാള്ളുേതി ം 
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗസത്തസക്കാണ്ട് നിര്മ്മാണം 
നെത്തുേതി ം അ ഭതിക്കാമി പമല്  ധനഴകുപ്പിന് നല്േണം. കൂൊസത  
ധനഴകുപ്പ്,  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് , ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പ്, 
ഩി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി  എേീ ഴകുപ്പേളുസെ കമാഗം കചര്േ്  ്തിക ല്  തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃക്കാ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിസന ചുതഭറസപ്പഞ്ഞൃത്തി.   

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

 

2.1(3.1.7)     
  2019-20-ല്  സതയഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങസല കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ 
കേന്ദ്രങ്ങലാക്കേതി ം ചിറ േമ്മൂണിറ്റി സസല്ത്ത് സഷഅറുേളുസെ 
പ്രഴര്ത്തനം ചയിലമിസറ 7 ദിഴഷ 24ം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാ ം നാശണല്  
സസല്ത്ത് ഭിശ   (NHM) റക്ഷ്യഭിഞ്ഞൃന്ന. ്പ്രോയം ചസേ 504 
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത ് (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി  സസല്ത്ത ്
സഷഅറുേളും കചര്ത്ത്).  ്തിസഅ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ചണ് 
നെത്തുേത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അധിേ തുേ സചറഴളിക്കാ   
തയ്യാരാസണങ്കില്  ഈ ഴിസിതം NHM -ന് സഡകപ്പാഷിറ്റ് സചയ്യാ   അ ഭതി 
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നല്കുന്ന. ്തു ഷംഫന്ധിച്ച  തുെര്  നെഩെിക്കാമി  പമല്  ധനഴകുപ്പി  
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ചഴവയഭാമ നെഩെി ധനഴകുപ്പ്  ഷൃീേയിക്കണം. 

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

          

 

2.2 24.10.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി  ഷൃീേയികക്കണ്ട  
ഴിശമങ്ങള്  

2.2 (3.1 ) ഭിശ   അക്യാദമ ഷര്കഴ 
ഷാമ്പത്തിേ  സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക്  ഡമരക്ടറുസെ  10.10.2019-സറ PL/8790/2019/ 
DES നമ്പര്  േത്ത്  
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവഭ ഷയിച്ച്  ഭിശ   അകക്യാദമ ഷര്കഴ (2019-20 
രൗണ്ട്) കേയലത്തിലം നെത്തിമിരുന്ന.  ഗ്രാഭങ്ങലിസറ ഴിേഷന പ്രശ്നങ്ങളും  
ഴിെ 24േളും  േസണ്ടത്തുേമാണ് ഷര്കഴയുടെസെ മുയ യ റക്ഷ്യം.  ഷര്കഴ ഴിഴയങ്ങള്  
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിസഅ  ഭിശ   അക്യാദമ കഩാര്േിറില്  അഩ് കറാഡ് സചയ്തിടുണ്ണ്ട്.  
ഷര്കഴ നെത്തിമ ്കദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  മാത്രാപ്പെി, ബക്ഷ്ണം, കസാണകരരിമം എേിഴ 
നിശ്ചിത  നിയക്കില്   സതാളിലരപ്പ് ഩധതിതിമിലൂസെകമാ (MGNREGS)  ്ഩജീഴന 
ഭിശസഅകമാ  (DAY-NRLM) ബയണ സചറഴില്  നിേ് അ ഴദിക്കാസഭേ് കേന്ദ്ര 
ഷര്ക്കാര്  ഴയക്തഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.   ്ഴര്ക്കള്ള ഒണകരരിമം  താസളപ്പരയുടെേ 
നിയക്കില്  അ ഴദിക്കണസഭേ് ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക്  ഴകുപ്പ് 
ഡമരക്ടറുസെ ചഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  

 
 
 
 
 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ് 

2.2(4.2)  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  22.08.2019-സറ േത്തും  

അ ഫന്ധകയയ േളും (SRG 790/19 - CC 492/19) 
  
 

വചനമില്  യണ്ടാം ഴര്ശം  MBBS - ന് ഩഠിക്കേ ചയതി.C.S.  എേ 
ഴിദയാര്ഥിക്ക്  ഴികദവ ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   അ ഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
    ധനഷസാമം റബിക്കേതിന്  ഴകുപ്പിസഅ ഭാനദ്ഡപപ്രോയം  ഈ 
ഴിദയാര്ഥിക്ക് അര്സതയുടെകണ്ടാ, ്ഴരുസെ കുഞ്ഞൃംഫ ഴരുഭാനം,  നീറ്റ് ഩയീക്ഷ്മില്  
അര്സത ഭാര്ക്ക് റബിച്ചിടുണ്കണ്ടാ എേിഴ ഩയികവാധിച്ച്  രികപ്പാര്േ് നല്ോ   
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നസഴങ്കിലം  രികപ്പാര്േ് 
നല്േിമിരുേില്ല.   

(1) പീല്്തറ ്കദയാഗസ്ഥര്ക്കള്ള 
 ഒണകരരിമം ( ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അെിസ്ഥാനത്തില് ) 

     941 x 300 രൂഩ x 4  person  
              11,29,200/-  രൂഩ 

(2) സശഡുളുേള് , കപാകോ കോപ്പി 
 എഞ്ഞൃത്ത സചറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

         ചസേ     11,44,200/-  രൂഩ 

MGNREGS - ന്  ബയണ സചറഴ് ്നത്തില്  റബയഭാമ തുേമില്  നിന്ന ്തു  
നല്കുേത് ഷംഫന്ധിച്ച ്ത്തയഴ് 
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്ഴ ഩയികവാധിച്ച്  േിറ ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  

 
2.3) 06.12.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  
2.3(3.4) ഷംയുടെക്ത കപ്രാജക്ടുേലില്  മുയ യ നിര്ഴസണ  സ്ഥാഩനത്തിന്  ഩണം 

നല്കുേ സ്ഥാഩനം  അകറാേ്സഭഅ് നല്കുേതി   ഩേയം ചിറ ജില്ലേലില്  
സെശയല്  റ്റി.എഷ്. ഫി. അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തുേ ഭാരി നല്േി. എോല്  ്കപ്പാള്  
ഈ തുേ  സെശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി.മില്  നിേ് ഩി ഴറിക്കാ   ട്രശരിേള്  
അ ഴദിക്കേില്ല.  (്ദാ.ഩാറക്കാെ് ജില്ലാമിസറ എല്ലാ ട്രശരിേളും) അതിനാല്  
വറപ് അെക്കമുള്ള ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്  തുേ നല്ോ   േളിയുടെേില്ല.  ്ത് 
പ്രകതയേഭാമി ഩയിഗണിച്ച്  ്ത്തയം കേസുേലില്  ഭാത്രം തുേ 
ഩി ഴറിക്കേതി ം  സചറഴളിക്കേതിന്   ചഴവയഭാമ നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണസഭേ് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയസപ്പേിരുന്ന. ്തു ഷംഫന്ധിച്ച നെഩെി.  

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

2)ധന ഴകുപ്പ് 
2.3 (3.5)താസളപ്പരയുടെേ യണ്ട് ്ത്തയഴ്/ ഷര്ക്കറരില്  ഴയക്തത ഴരുത്തുേത് 

ഷംഫന്ധിച്ച് 
i)  ചകയാഗയ ഴകുപ്പിസഅ  22.09.2019-സറ  PL-A4- 73745/19/ച.ഴ.ഡ. നമ്പര്  

ഷര്ക്കറര്  പ്രോയം ചകയാഗയ ഴകുപ്പിസഅ  ഴസ്തുക്കലികറാ  സേേിെങ്ങലികറാ  
ഷര്ക്കായികഅകമാ ചകയാഗയ ഴകുപ്പികഅകമാ അ ഭതി കൂൊസത  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകയ ന മാസതാരു നിര്മ്മാണ 
പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും  നെത്താ   ഩാെില്ല എേതിക ല്  താസളപ്പരയുടെേ 
നിര്കേവം നല്േി.  
PHC, CHC താലൂക്കാശുഩത്രിമെക്കം  ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുെങ്ങിമഴയുടെസെ  
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കം /കൂേികച്ചര്ക്കലേള്ക്കം അതത് ഒപീഷ് കഭധാഴിയുടെസെ  
അ ഭതി ഴാങ്ങിമാല്  ഭതിമാകും.  ഴകുപ്പ കഭധാഴിേളുസെ അ ഭതി 
ചഴവയമുള്ള കേസുേലില്  ഒപീഷ് കഭധാഴി (സഭഡിക്കല്  
ഒപീഷര്/സൂപ്രണ്ട്) ചകയാഗയഴകുപ്പ ഡമരക്ടറുസെ അ ഭതി  
ോറതാഭഷം കൂൊസത ഴാങ്ങി ഫന്ധസപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ് 
നല്േണം. ്ത് സ്ഥാഩന കഭധാഴിയുടെസെ  ്ത്തയഴാദിത്തഭാണ്. ്ത് 
ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ക്കറര്  

   

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
ii) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പിസഅ  26.07.2019-സറ  151/DB2/19/തഷൃബഴ  

നമ്പര്  ഷര്ക്കറര്  പ്രോയം വേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിസറ  
ചസ്തിേലില്  ഭകറ്റസതങ്കിലം  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  നെത്തുകമ്പാള്  
കഭല്  സ്ഥാഩനത്തിസഅ  ഴകുപ്പ തറഴസഅ  അ ഭതി ഴാങ്ങണസഭേ്  
നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  വേഭാറ്റം സചയ്യസപ്പേ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  സ്ഥറത്ത്   
ഭറ്റു നിര്മ്മാണം നെത്തുേതിസന തെയുടെേതിനാണ് (്ദാ.ചശുഩത്രി 

  നെഩെി :-ഡമരക്ടര്, േിറ 
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കോമ്പൗണില്  അംഗനഴാെി സേേിെ നിര്മ്മാണം) തകേവഷൃമം ബയണ 
ഴകുപ്പ്  ്പ്രോയസഭാരു ്ത്തയഴിരക്കിമത് എേ് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. 

  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ്ത്തയ 24 മൂറം  ചശുഩത്രി സേേിെങ്ങള്  സ്കൂളുേള്  എേിഴയുടെസെ  
നിര്മ്മാണ/അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  അഴയക്തത  
ദൂയീേയിക്കേതിന് ഴയക്തത ഴരുത്തി ്ത്തയഴിരക്കണം. 

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ് 
2.3(3.6)ബിേകവശി ഷൗഹൃദ കേയലം 

 ഫഹു.ചകയാഗയ കുഞ്ഞൃംഫകക്ഷ്ഭ - ഷാമൂസയകക്ഷ്ഭ ഴകുപ്പഭന്ത്രിയുടെസെ     
28.11.2019-സറ കുരിപ്പ്  

 2019 ഡിഷംഫര്  3 കറാേ ബിേകവശി ദിനഭാമിരുന്ന. ്തിസഅ ബാഗഭാമി 

ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പം  ഷാമൂസയ സുയക്ഷ്ാ ഭിശ ം കചര്േ്  “ബിേകവശി 

ഷൗഹൃദ കേയലം” എേ ോമ്പമി   03.12.2019 മുതല്  ഡിഷംഫര്  30 ഴസയ  
ഷംസ്ഥാനത്തുെനീലം ഷംഘെിപ്പിക്കന്നണ്ട്. ്കതാസൊപ്പം എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 
തറത്തിലം  നഗയഷബാതറത്തിലം  പ്രകതയേഭാമി ബിേകവശി ഷൗഹൃദ 
ഗ്രാഭഷബേള്  കചയണസഭന്നം ബിേകവശിക്കാസയയുടെം അഴരുസെ യക്ഷ്ിതാക്കകലയുടെം 
ഩസങ്കഞ്ഞൃപ്പിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഷസേയണം കഴണസഭേതു 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
ചസൂത്രണ ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം ബിേകവശി ഗ്രാഭഷബ നിര്ഫന്ധഭാണ്.  
തകേവബയണ സ്ഥാഩന തറത്തിറാണ് ബിേകവശി  ഗ്രാഭഷബ കചകയണ്ടത്. 2020-
2021-സറ ഩധതിതി രൂഩീേയണത്തിന്  ഗ്രാഭഷബ കചരുകമ്പാള്  ബിേകവശിക്കാരുസെ  
പ്രകതയേ ഗ്രാഭഷബേളും  കചകയണ്ടതാണ്. ്കതാസൊപ്പം ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പം  
ഷാമൂസയ സുയക്ഷ്ാ ഭിശ ം  കചര്ന്ന നെപ്പാക്കേ  ബിേകവശി ഷൗഹൃദ കേയലം  
ഩധതിതിമില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഷസേയണം ്ണ്ടാേണം.  ്തു 
ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ക്കറര്  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2)ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പ് 

2.3(3.10 )ചസൂത്രണ ഭാര്ഗകയയ   പ്രോയം  എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിദയാര്ഥിേളുസെ  
ഩഠനമുരിക്ക് നല്ോ 24േ  ഩയഭാഴധി തുേ 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩമാണ്.  ചദയ 
ഗഡുഴാമി  50,000/- രൂഩയുടെം  ഫാക്കി  തുേ  ഴാറുകഴശസഅ 
അെിസ്ഥാനത്തിലഭാണ് നല്കുേത്.  ഈ യീതിക്ക ഩേയം  50,000/- രൂഩ ചദയ 
ഗഡുഴാമം കവശിക്കേ തുേ  75,000/- രൂഩയുടെസെ യണ്ട്  ഗഡുക്കലായുടെം  
നല്ോ 24േതാണ്.  ചദയ ഗഡു നല്േി  അതിസഅ നിര്മ്മാണം നെത്തി  
ഴാറുകഴശസഅ അെിസ്ഥാനത്തില്   യണ്ടാം  ഗഡുഴാമ 75,000/- രൂഩ നല്ോം.  
ഩഠനമുരി പൂര്ത്തിമാക്കി അതിസഅ  ഴാറുകഴശസഅ അെിസ്ഥാനത്തില്   
അഴഷാന ഗഡുഴാമ 75,000/- രൂഩമില്  നിേ് അര്സതസപ്പേ  തുേ 
നല്ോ 24േതാണ്.  ഴാറുകഴശ   നെകത്തണ്ടത് ഫന്ധസപ്പേ എഞ്ചിനീമര്  
ചമിയിക്കണം. ്തു ഷംഫന്ധിച്ച ്ത്തയഴ്  

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 

2.3(3.11 )േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഒകയാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയുടെം  എത്ര നിര്മ്മാണ 
കപ്രാജക്ടുേള്  േൂ ഫില്  ഗണത്തില്  ്ള്സപ്പേസതന്നം അതിസഅ തുേ 
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എത്രസമന്നം  അഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തകേവഷൃമംബയണ 
ഴകുപ്പ്  ചീപ്  എഞ്ചിനീമര്  രികപ്പാര്േ് സചയ്യണം. 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്  
2.3(3.12)കോക്ലിമര്  ്ംപ്ലാഅി കവശമുള്ള സഭമിഅന ഷ് സചറ 24േള്  ഴസിക്കേതിന് 

രു കുേിക്ക് 50,000 രൂഩ നിയക്കില്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  തുേ ഴേമിരുത്തി 

കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശന് വേഭാറുേതിന് അ ഭതി നല്േിസക്കാണ്ട് 
26.02.2019 സറ ഷ.്(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ്ത്തയഴാമിടുണ്സണ്ടങ്കിലം 
്തിസഅ നെത്തിപ്പില്  കേസര പ്രാകമാഗിേ ബുധതിിമുേ് കനയിഞ്ഞൃന്നണ്ട്. ഈ ഴിശമം 
ചര്ച്ചസചുന്നേതിനാമി 05.12.2019 ന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല്  
സഷക്രേരി ഴിലിച്ചു കചര്ത്ത കമാഗത്തില്  ്രുത്തിയിഞ്ഞു ഴേ താസള ഩരയുടെേ 
നിര്കേവങ്ങള്ക്ക് കമാഗം അംഗീോയം നല്േി.  

(i) കോക്ലിമാര്  ്ംപ്ലാഅി  കവശമുള്ള സഭമിഅന ഷ് 2020-21 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം 
മുതല്  കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശ   രു ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാെിമാമി ഭിശസഅ 
ഷംസ്ഥാന ഩധതിതി ഴിസിതം ്ഩകമാഗിച്ച് നെപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) 26.02.2019 സറ ഷ.്(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ്ത്തയഴാമതിസഅ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  നാലിതുഴസയ 18 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  കചര്േ് ചസേ 
65,75,520/- രൂഩ ഴിഴിധ കുേിേളുസെ കോക്ലിമാര്  ്ംപ്ലാഅിസഅ സഭമിഅന ഷി  കഴണ്ടി 
കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശന് വേഭാരിമിടുണ്ണ്ട്. ്പ്രോയം ഒകയാ 
തകേവബയണസ്ഥാഩന 24ം വേഭാരിമ പണ്ടിസഅയുടെം ഗുണകബാക്താക്കളുകെയുടെം 
ഴിവദാംവങ്ങള്  കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശനില്  നിന്ന ഗുണകബാക്താക്കലാമ 
കുേിേളുസെ യക്ഷ്ാേര്ത്താക്കളുസെ ഷംഘെനേള്ക്ക്  (CIACS, KCIST) വേഭാറുേതും 
ഈ ഷംഘെനേള്  യക്ഷ്ിതാക്കളുഭാമി ഫന്ധസപ്പേ് നിശ്ചിത അകഩക്ഷ്ാ കപാരത്തില്  
ഴിവദാംവങ്ങള്  കയയ സപ്പഞ്ഞൃത്തി ഫന്ധസപ്പേ തകേവബയണസ്ഥാഩനം മുകയ ന കഷാശയല്  
സഷേൂയിറ്റി ഭിശന് തിയിസേ വേഭാറുേതുഭാണ്. ഈ പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാക്കേതിന് 
വചല്ഡ് സപ്രാേക്ഷ്   ഒപീഷര് (ഷി.ഩി.) ഭാരുസെ ഷസാമം കതഞ്ഞൃേതാണ്. 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  റബയഭാക്കിമിടുണ്ള്ള തുേ ്ഩകമാഗിച്ച് എല്ലാ 
ഗുണകബാക്താക്കളുകെയുടെം കോക്ലിമാര്  ്ംപ്ലാഅിസഅ സഭമിഅന ഷ് കഷാശയല്  
സഷേൂയിറ്റി ഭിശ   നെത്തുേതി  കഴണ്ട നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. സചറഴിസഅ 
ഴിവദാംവങ്ങള്  കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഫന്ധസപ്പേ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് റബയഭാകക്കണ്ടതാണ്. ഴിനികമാഗത്തില്  ഒകയാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩന 24ം നല്േിമ തുേമില്  ഴയതിമാനം ്ണ്ടാ 24േമാസണങ്കില്  ഷാധൂേയണ 
ത്തി ള്ള സപ്രാകപ്പാഷല്  2020 ഏപ്രിറില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
ഷഭര്പ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(iii) സഭമിഅന ഷ് ഷംഫന്ധഭാമ ഭാര്ഗകയയ  ഷാമൂസയകക്ഷ്ഭ ഴകുപ്പ് 
രോരസപ്പഞ്ഞൃഴികക്കണ്ടതാണ്. സഭമിഅന ഷ് ഷംഫന്ധഭാമ സപ്രാകപ്പാഷലേള്  ഒകയാന്നം 
ഷംസ്ഥാനതറ സെക്നിക്കല്  േമ്മിറ്റി ഩയികവാധിച്ച കവശം അതിന ഷയിച്ച് ചഴവയഭാമ 
തുേ ഭാത്രം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതി ഴേമിരുത്തിമാല്  
ഭതിസമേ് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ്പ് പമറില്  കയയ സപ്പഞ്ഞൃത്തി നല്േിമ അബിപ്രാമം 
കഭല്പ്പരഞ്ഞ തീരുഭാനങ്ങളുസെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഷാമൂസയകക്ഷ്ഭ ഴകുപ്പ് 
ഩയിഗണികക്കണ്ടതില്ല.  ചമത് ഷംഫന്ധിച്ച ്ത്തയഴ് 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ് 
2.3(3.13)കനാണ്കകരാഡ് സഭമിഅന ഷ് ഗ്രാഅ്  അംഗനഴാെി സേേിെങ്ങള്  അെക്കം ഭറ്റ് 

രോതിമ  നിര്മ്മാണത്തിന് ്ഩകമാഗിക്കാ 24േതല്ല. എോല്  നിറഴിസറ 
സേേിെങ്ങകലാെ ഫന്ധിച്ച്  ശുചിമുരി, േഞ്ഞിപ്പയ തുെങ്ങിമ അ ഫന്ധ 
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നിര്മ്മാണങ്ങള്ക്ക് ഈ പണ്ട് ്ഩകമാഗിക്കാ 24േതാണ്. ്ത് ഷംഫന്ധിച്ച 
്ത്തയഴ് 

നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (്.ഩി.എ) ഴകുപ്പ് 

2.3(4.1) ചങ്ങകയാത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ചങ്ങകയാത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  22.03.2018-റ A2-700/18-ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടറുസെ 31.07.2018-സറ  7-16938/18-ാാാം  നമ്പര്  
േത്തും അ ഫന്ധകയയ േളും (SRG 925/19 - LSGD/FM2/300/2018 - LSGD) 

 
ഩഞ്ചാമത്തില്  2015-16-ല്  MPLAD - മില്  നിേ്   10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ്ഩകമാഗിച്ച്  
ഩാകറയിപ്പള്ളി ഴണ്ാംേണ്ടി കരാഡ്  സഭറ്ററിംഗ് നെത്തി  ൊര്  സചയ്തിരുന്ന. 
നാടുണ്ോരുസെ ചഴവയ പ്രോയം  ്തികനാെ് കചര്േ്  96 ഭീറ്റര്  കരാഡു കൂെി 
അധിേഭാമി സചയ്തു. അധിേ പ്രവൃത്തിക്ക്  ഷാകങ്കാതിോ ഭതിമെക്കം  ഭറ്റു 
നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ചില്ല.  ്തിന് അേസത്ത  നിയക്ക പ്രോയം  3,96,000/- രൂഩ 
നല്ോ ണ്ട്.  ഈ തുേ നല്ോ   2017-18-ല്  തനത് പണ്ട് ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി ജില്ലാ 
ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. തുേ നല്ോ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
്തിസഅ ഴാലകഴശ   എഞ്ഞൃത്ത്  നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ചീപ് 
എഞ്ചിനീമസര ചുഭതറസപ്പഞ്ഞൃത്തി. ഴാറുകഴശ   രികപ്പാര്േിസഅ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഩിേീെ് ഩയിഗണിക്കം. 

2.3(4.3) കോേമം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 25.10.2019-സറ േത്തും  30.09.2019-സറ  
170/2019(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG - 920/19    CC/675/19) 
കപ്രാ.നം. 160/19   അെങ്കല്  - 16,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ 

കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ) 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ)  

കഩയ് - അഗതി യസിത കേയലം  - ബഴന നിര്മ്മാണം 
കോേമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  അഗതി  കേയലം ഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പേ  4 
ഗുണകബാക്താക്കള്  ബഴന യസിതയാമിടുണ്ണ്ട്.  ്ഴര്  വറപ്  ബഴനഩധതിതിമില്  
്ള്സപ്പേിേില്ല.  വറപ് ഭിശ   റിസ്റ്റിലള്ള ഭൂഭിയുടെള്ള മുഴുഴ   ബഴന യസിതര്ക്കം  ഴീെ് 
നല്േി.   തുേ ഭിച്ചമുണ്ട്. ഈ തുേ  ്ഩകമാഗിച്ച് (20%ത്തില്  ്ള്സപ്പേ തുേ) 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 4 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഴീെ്  നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   അ ഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് .  
         ്ഴര്  അഗതി കേയലം ഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പേഴയാകണാ  എന്നം ചസണങ്കില്  
എന്തുസോണ്ട്  വറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  നിസോളിഴാമി എന്നം  ഩയികവാധിച്ച്  
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടര്   രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  
 

 

    നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  
ചീപ് എഞ്ചിനീമര്  

 നെഩെി:- 1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
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2.3(4.4) നീകറവൃയം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 26.10.2019-സറ േത്തും നീകറവൃയം  
മുനിഷിപ്പല്  സഷക്രേരിയുടെസെ  26.08.2019-സറ    G3-9000/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും (SRG 
921/19/CC/552/19) 
കപ്രാ.നം. 141/20     അെങ്കല്  3,07,90,527/- രൂഩ  
                              (ഴിേഷനപണ്ട് - 57,90,527/- രൂഩ 
                              തനത് പണ്ട് - 1,00,00,000/- രൂഩ 
    ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ് - 1,50,00,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  നഗയഷബാ ഒപീഷ് സേേിെ നിര്മ്മാണം 

57 ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ഩഞ്ചാമത്തു സേേിെത്തിറാണ് ്കപ്പാള്  നഗയഷബ ഒപീഷ് 
പ്രഴര്ത്തിക്കേത്. അത് രോതുക്കി ഩണിമാ   7.15 കോെിരൂഩയുടെസെ സചറഴ് ്ണ്ട്. 
്തിനാഴവയഭാമ തുേ 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലിറാമി ്ള്സക്കാള്ളിക്കാ   
്കേവിക്കന്ന. ഈ ഴര്ശസത്ത അെങ്കറി  കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി. അെങ്കല്  
താസളഩരയുടെം പ്രോയഭാണ്. 

ക്രഭനം പണ്ട് ്നം ഴര്ശം 

2019-20 2020-21 

1 ഴിേഷന പണ്ട് 57,90,527/- രൂഩ 1,00,00,000/- രൂഩ 

2 തനത് പണ്ട് 1,00,00,000/- രൂഩ 79,09,473/- രൂഩ 

3 ധനോയയ 
േമ്മീശ   ഗ്രാഅ് 

1,50,00,000/- രൂഩ  2,28,00,000 

 ചസേ 3,07,90,527/- രൂഩ 4,07,09,473/- രൂഩ 

ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 

2.3(4.15) സതാഞ്ഞൃരോള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 01.10.2019-സറ േത്തും സതാഞ്ഞൃരോള നഗയഷബയുടെസെ  
22.06.2019-സറ 23/23-ാാാം നമ്പര്  േൗണ് ഷില്  തീരുഭാന 24ം ( SRG /860/19  
CC462/19)  
 

്തിന് അ ഭതി നിയഷിച്ചിരുന്ന. ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ്  ്ഩകമാഗിക്കാ   
േളിമാത്തതിനാല്  ഭറ്റു യീതിമില്  പണ്ട്  നല്കുേതിസഅ ഷാധയതയുടെം 
നഗയഷബാ ഒപീഷിന് ്ത്രയുടെം അെങ്കലള്ള സേേിെത്തിസഅ ചഴവയേതയുടെം   
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരക്ടസര  
ചുഭതറസപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന. രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട് 

രികപ്പാര്േ്:- നഗയഷബയുടെസെ  ഒപീഷ് സേേിെ നിര്മ്മാണം  Impact 
Kerala  Limited   മുകയ ന േിഫ്ഫി പണ്ട് ്ഩകമാഗിച്ച്  
നിര്മ്മിക്കാ 24േതാണ്.  നീകറവൃയം നഗയഷബയുടെസെ  
ഒപീഷ് സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് DDR തയ്യാരാക്കി  Impact 
Kerala Limited ന്  അകഩക്ഷ് ഷഭര്പ്പിക്കേ ഩക്ഷ്ം  
ചമതി ള്ള  തുേ  നിമഭാ ഷയണം  േിഫ്ഫി  പണ്ടില്  
നിന്നം  റബിക്കേതാണ് എേ് അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
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കപ്രാ.നം. 176/19    അെങ്കല്  12.00 കോെി രൂഩ 
      (KURDFC കറാണ് ) 
കഩയ് :-  ഭാങ്ങാേ് േഴറ  കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മാണം 
 ഭാങ്ങാേ് േഴറ കശാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സി ള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് 04.10.2014-ല്  11.00 
കോെിക്ക്  ഷാകങ്കതിോ ഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഈ കപ്രാജക്ട്  ഴര്ശങ്ങലാമി  െില്  
ഒഴര്  ചമി  തുെരുന്ന.  ്തിസഅ  അെങ്കല്  രോതുക്കി കബദഗതി സചുന്നേതിന്  
അ ഭതി  ഷംഫന്ധിച്ച് . അെങ്കല്  രോതുക്കേതിസഅ ചഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്  
ഴിവദഭാമി  ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ്  നല്ോ   നഗയോയയ ഡമരക്ടസര 
ചുഭതറസപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന. രികപ്പാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  

രികപ്പാര്േ്:- 2018-19 ഴര്ശസത്ത 176/19 എേ  ഩധതിതി തുെകയണ്ട 
ചഴവയഭില്ലാത്തതാസണന്നം , 2018-19 ഴര്ശസത്ത ഩധതിതി  
2019-20 കറയ്ക്ക്  െില്  ഒഴരാമി ട്രാ ഫര്  
സചുന്നേതിനാമി പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്  മുയ ാ്ിയം 
എഷ്.ചര്.ജി,മികറയ്ക്ക്  ഷഭര്പ്പിച്ച അകഩക്ഷ് 
ഩയിഗണികക്കണ്ടതിസല്ലന്നം സതാഞ്ഞൃരോള നഗഷബാ സഷക്രേരി 
അരിമിച്ചിടുണ്സണ്ടന്നം നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

 
നെഩെി:- 1)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്  

2.3(4.20) രോലിക്കീള് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷറുസെ 04.10.2019-സറ  േത്തും കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
സഷക്രേരിയുടെസെ  03.10.2019-സറ  C/1721/19- ാാാം നമ്പര്  കുരിപ്പം   ( SRG 869/19  
CC/637/19) 
കപ്രാ.നം. 26/20    അെങ്കല്  18,50,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - നിര്മ്മറം, നിര്ബമം 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  CC TV േയാഭര ഴയ്ക്കുേതി ള്ള 
കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നെപ്പാക്കി. ്തിസഅ തുെര്ച്ചമാമി  ഈ ഴര്ശ 24ം ഭറ്റു 
സ്ഥറങ്ങലില്  നിര്മ്മറം നിര്ബമം എേ കഩയില്  CCTVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   
അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . 
        േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമതു ഩയികവാധിച്ച്  ്തിസഅ 
ചഴവയേത ഷംഫന്ധിച്ച ് ശുചിത ൃ ഭിശ   എക്സിേൂേീഴ ് ഡമരക്ടര്   രികപ്പാര്േ ്
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
  

രികപ്പാര്േ്:-   േയാഭരേളുസെ ഴിശൃല്    കഭാണിറ്റരിംഗ്  യൂണിറ്റ്  രോലിക്കീള്  
കഩാറീഷ്  കസ്റ്റശ ഭാമി ഫന്ധിപ്പിച്ചിടുണ്ള്ള തിനാല്  സഩാതു 
സ്ഥറങ്ങലില്  അയകങ്ങറുേ  ചക്രഭങ്ങള്  ഴീക്ഷ്ിക്കേത്  
്െസഩഞ്ഞൃേതി ം ചക്രഭങ്ങള്   നിമന്ത്രിക്ക േതി ം 
ഷാധിച്ചിടുണ്ണ്ട്. െി പ്രകദവസത്ത  േറ്റകൃതയങ്ങളുസെ  എണ് 24ം  
സഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  േൂറാകഷ് ഭാറിനയം  ്ള്സപ്പസെയുടെള്ള 
ഭാറിനയങ്ങള്  നികക്ഷ്ഩിക്കേത് കുരഞ്ഞിടുണ്സണ്ടന്നം  ഈ 
ഩധതിതി ജനങ്ങള് ക്ക് ഴലസയ  ്ഩോയപ്രദഭാമിടുണ്സണ്ടന്നം 



9 
 

രികപ്പാര്േ്  സചയ്തിടുണ്ണ്ട്. േയാഭരേളുസെ  തുെര്  ഩയിഩാറനം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തതുസോണ്ടം  കഭാണിേരിംഗ്  
ഷഭിതിയുടെസെ  നിയ്യഭാമ  നിയീക്ഷ്ണത്തിറാമതിനാലം  
ഩധതിതി പൂര്ണ് ഴിജമഭാസണന്നം  കബ്ല്യാക്കിസറ ഭറ്റ്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലികറയ്ക്ക്   ഈ ഩധതിതി നെപ്പാക്കേത് 
ഷസാമേയഭാസണന്നം  ശുചിതൃ ഭിശന്  എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരക്ടര്   രികപ്പാര്േ് സചയ്തിടുണ്ണ്ട്. 

 

 
 
2.3(4.35)  നിയണം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  18.11.2019-സറ  േത്തും കേയല ഴാേര്  
അകതാരിറ്റി  എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുസെ  25.10.2019 -സറ  AB2/5447/13-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും 05.11.2019-സറ  11(1)-ാാാം നമ്പര്  ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാന 24ം    (SRG /994/19   - CC/799/19) 
കപ്രാ.നം. 186/19    അെങ്കല്  - 6,80,000/- രൂഩ 

     (കനാണ്കരാഡ് സഭമിഅന ഷ് ഗ്രാഅ്) 
കഩയ് : സഴള്ളക്കയം കുെിശ്ശിേ അെഴാക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  സഩാതു ൊപ്പേളുസെ 9/2018 ഴസയയുടെള്ള ഴാേര്  ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേ 
(24 വതഭാനം ഩിള ഩറിവ ഷസിതം) 1,16,41,548/- രൂഩമാണ്.  OTS പ്രോയം  ഩിള 
ഩറിവ 24 വതഭാനം  എന്നള്ളത് 6 വതഭാനഭാമി കുരച്ചു. ്ത ഷയിച്ച്  
63,51,430/- രൂഩമാമി തുേ  കുരഞ്ഞു. ഩധതിതി ഴിസിതത്തില്  നിേ്  ധനഴകുപ്പ്  
25,71,058/- രൂഩ  കുര 24 സചയ്തു.   ഫാക്കി അെകക്കണ്ടത് 37,80,372/- രൂഩ.  ്തില്  
6,80,000/- രൂഩ  കനാണ്  കരാഡ്  സഭമിഅന ഷ് ഗ്രാഅില്  നിേെയ്ക്കുേതിന്  
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കവശിക്കേ തുേ  തനത് പണ്ടില്   നിേെയ്ക്കാനാണ്  
റക്ഷ്യഭിഞ്ഞൃേത്.  ഈ തുേ 6 വതഭാനം ഩിളഩറിവമെക്കഭാമതിനാല്  തുേ  
അെയ്ക്കാ 24േതല്ല എേ് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരി അരിമച്ചത ഷയിച്ച്  തുേ 
അെയ്ക്കാ   അ ഭതി  ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
ഩഞ്ചാമത്തില്  എത്ര സഩാതു ൊപ്പേള്  ്ണ്ട്, എത്ര ഴര്ശസത്ത കുെിശ്ശിേമാണ്, 
അതത് ഷഭമത്ത് ഴാേര്  ചാര്ജ് അെയ്ക്കാത്തതിസഅ ോയണം  എേിഴ ഷസിതം  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിച്ച്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  

 
 
2.3(4.44)  ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅിസഅ  22.10.2019-സറ േത്ത് (SRG 1029/19 
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD) 
കപ്രാ.നം. 2006/20         അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ബിേകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക് വറപ് എക്സ് ഩിയിമ ഷ്  ഩാര്ക്ക്  

 നെഩെി:-1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുചിതൃ ഭിശ   

  നെഩെി:-ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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ജില്ലമിസറ ബിേകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക്  അഴരുസെ കവശി ഴര്ധതിിപ്പിക്കാ ം  
സഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില്  ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിസക്കാഞ്ഞൃക്കേതി ം 
ഷസാമേയഭാമ വറപ് എക്സ്െീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്  സ്ഥാഩിക്കേതി ള്ള 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതിയുടെം 
സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും അംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്. 
ഴലാകഞ്ചയിക്കഞ്ഞൃത്ത്  രോരഭണ്ണൂര്  എേ  സ്ഥറത്ത്  ഷേധതി ഷംഘെന നെത്തുേ  
ഷര്ക്കാര്  അംഗീോയമുള്ള  VKM സെശയല്  സ്കൂലിറാണ്  ്ത് തുെങ്ങാ   
്കേവിക്കേത്. ്തു ഩയികവാധിച്ച് ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടര്   രികപ്പാര്േ് നല്േണം 

 
 
2.3(4.47) ഴണ്ടൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  25.11.2019-സറ േത്തും  ഴണ്ടൂര്  കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  16.10.2019-സറ A2-2265/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1040/19  CC /710/19) 
കപ്രാ.നം. 30/20        അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        
കഩയ് - ഴണ്ടൂര്  ് ഡസ്ട്രീീഷ്  കോഒപ്പകരറ്റീഴ് സഷാവഷറ്റി, ഒഞ്ഞൃേമ്പനി 

നഴീേയണം. 
1982 മുതല്  പ്രഴര്ത്തിക്കേ  ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴണ്ടൂര്  വെല്  ഴര്കക്കഴ്് 
് ഡസ്ട്രീീഷ് കോഒപ്പകരറ്റീഴ് സഷാവഷറ്റി. ഈ സ്ഥാഩനത്തിസറ നിറഴിസറ 
ഷാകങ്കതിേഴിദയ  ഴലസയ ഩളക്കമുള്ളതാണ്. ്തി  ഩേയം നൂതന ്ഩേയണങ്ങള്  
ഴാങ്ങി  ചധുനിേഴത്ക്ക്കയിക്കേതിന് ഈ ഴര്ശം 10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിക്കന്ന. അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശ 24ം 10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  
ഴേമിരുത്തുന്ന. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ്തു 
ഩയികവാധിച്ച്  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം 

നെഩെി:-1)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

 
2.3(4.59)  ഭൂഷിേ് സതരാപ്പി കപ്രാഗ്രാം  

Secret of Music  Charitable Trust  ട്രസ്റ്റിയുടെെ  08.08.2019-സറ േത്ത്     ( SRG 
1031/19 - LSGD - FM2/127/2019/LSGD) 

 കേയലത്തിസറ  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം  ഭൂഷിേ് സതരാപ്പി കപ്രാഗ്രാം 
നെത്താ   Secret of Music Charitable Trust   ്കേവിക്കന്ന. ഭാനഷിേ  
്ല്ലാഷഭാണ്  ്കേവം. രു ഩഞ്ചാമത്തിസറ രു  ദിഴഷ ഩയിഩാെിക്ക്  2.00 റക്ഷ്ം 
രൂഩമാണ് ്തിന് സചറഴ്. ്തിനാമി ഒകയാ  ഩഞ്ചാമത്തും  തനത് പണ്ടില്  
നികോ ഴിേഷന പണ്ടില്  നികോ തുേ അ ഴദിക്കണസഭേതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
         ്തിന് അ ഭതി നല്ോ 24േതാണ് എേ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
ശുഩാര്വ  സചയ്തിടുണ്സണ്ടങ്കിലം  കമാഗം ഩയിഗണിച്ചില്ല.  ഴിവദഭാമ  ഩയികവാധിച്ച്  
ഩഞ്ചാമത്തിസഅ  വൃധതിഷദനങ്ങള്, ഫ്ഷ് സ്കൂള്  എേിഴമില്  ്തു നെപ്പാക്കാകഭാ 
എന്നം സചറഴ് എത്രമാോസഭന്നം ഩയികവാധിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
രികപ്പാര്േ് നല്േണം.  ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പിസഅ കൂെി അബിപ്രാമം ചയാമണം. 

  നെഩെി:-1) ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി  ഴകുപ്പ്  
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കൂൊസത ഈ ഏജ ഷിസമ ഷംഫന്ധിച്ചും  ഩയികവാധിച്ച ഴിഴയ 24ം  രികപ്പാര്േില്  
കഴണം 

 
 
2.3(4.60) രോളയ്ക്കല്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.11.2019-സറ േത്ത് (SRG/989/19/ 
CC/723/19)  
കപ്രാ.നം 168/20     അെങ്കല്  14,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപണ്ട് -SCP - 7,00,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ് -  അയ്യങ്കാലി ഭാതൃോ കോലനി - എം.ജി. ോഴ് 
  ്ദമനഗര്   സേല്കട്രാണ്  ഩേിേജാതി കോലനി 
ഷമ്പൂര്ണ് ഷൗകയാര്ജ ഩധതിതിയുടെസെ ബാഗഭാമി  മുലുന്നേത്തുോഴ്  ്ദമനഗര്  
സേല്കട്രാണ്   കോലനിമില്  നെപ്പാക്കേ ഩധതിതിമാണ്. 50 വതഭാനം  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമുള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിക്കേത്. യൂണിറ്റ് 
സചറഴ്  35,000/- രൂഩമാണ്. എോല്  ്ത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ 
നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ്ത് ഩയികവാധിച്ച് ഩേിേജാതി ഴിേഷന 
ഡമരക്ടര്  രികപ്പാര്േ് നല്േണം. 

നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പ്  

3.സഩാതുഴിശമങ്ങള്  
================ 
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 ഩീരുകഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  22.10.2019-സറ േത്ത്  (SRG 908/19 - 

CC/681/2019) 

കപ്രാ.നം.173/20     അെങ്കല്  1,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷികറയ്ക്ക് ്രു ചക്രഴാസനം ഴാങ്ങല്   
 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസഅ ഒപീഷ് ചഴവയത്തിന് രു കഭാകോര്  വഫക്ക്  
ഴാങ്ങുേതിന് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.2  ചയയാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
 ചറപ്പള   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  18.10.2019-സറ േത്ത് (SRG 904/19/ CC- 

636/19) 
 
      കപ്രാ.നം. 14/20   അെങ്കല്  17,36,000/- രൂഩ  

                                    (ഴിേഷനപണ്ട് 17,34,080/- രൂഩ 
   തനത് പണ്ട്  - 1,920- രൂഩ) 

കഩയ്:- ഷമുദ്ര, ്ള്നാെ   ഭത്സ്യസതാളിറാലിേളുസെ  ഭക്കള്ക്ക് റാഩ് കൊരോം  
ഩഠകനാഩേയണങ്ങളും   

 
 

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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 ഭത്സ്യസതാളിറാലിേളുസെ ഭക്കള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണം സചുന്നേതി ള്ള 
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്കം നഗയഷബേള്ക്കഭാണ് റാഩ് കൊഩ്  ഴിതയണത്തിന് 
കപ്രാജക്ട് ഏസറ്റഞ്ഞൃക്കാ 24േത്. പ്രകതയേ അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

. 

4.3 തിരുഴന്രോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴന്രോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  26.11.2019-സറ േത്തും  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിസഅ  31.10.2019-സറ 5-ാാാം ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം  
പ്രഷിഡഅിസഅ  23.11.2019-സറ േത്തും  (SRG 1053/19/CC/808/19,SRG   
1044/19) 

(i) കപ്രാ.നം.554/20   അെങ്കല്  - 4,15,18,438/-  രൂഩ 
     (ഴിേഷന പണ്ട്(SCP) -1,66,07,375/- രൂഩ 

                                ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  - 1,66,07,375/- രൂഩ 
                               കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 83,03,688/- രൂഩ) 

കഩയ് -  നൂ വറപ് - റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിേളുസെ നഴീേയണം - SC 
(ii) കപ്രാ.നം. 145/20  അെങ്കല്  - 7,50,00,000/-  രൂഩ 

                (ഴിേഷനപണ്ട്  - 3,00,00,000/- 
                             ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 3,00,00,000/- 

              കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം - 1,50,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - നൂ വറപ് - റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിേളുസെ നഴീേയണം (ജനരല് ) 
ജില്ലമില്  റക്ഷ്ം ഴീഞ്ഞൃ ഩധതിതിേള്  പ്രോയമുള്ള ്യേ ഴീഞ്ഞൃേള്  2000   മുമ്പ് 
റ്റഴീൊക്കിമിരുന്ന. ഩിേീെ് ്ഴയുടെസെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമം  
നല്േിമിേില്ല.  ഈ ഴീഞ്ഞൃേള്  ജീര്ണ്ാഴസ്ഥമിറാണ്. ്ഴയ്ക്ക് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്, 
പ്ലാസ്റ്റരിംഗ്, ജനല്/ ഴാതില്   ഭാറ്റിഴയ്ക്കറെക്കം അറ്റകുറ്റപ്പണി ചഴവയമുണ്ട്.  അതിന് 
വയാവയി 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ കഴണം. അതിനാല്  ്ത്തയം ഴീഞ്ഞൃേള്  
ഴാഷകമാഗയഭാക്കേതിന് രു കുഞ്ഞൃംഫത്തിന്  ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩഴസയ  
നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും  
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും 40:40:20 അ ഩാതത്തിറാണ് തുേ േസണ്ടത്തുേത്. 

 
4.4  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅസഅ  13.09.2018-സറ േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ  31.12.2018-സറ  (യ ്ഡപിേ 4.52) തീരുഭാന 24ം  
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ  16.10.2019-സറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1032/19 - LSGD/DD2/481/2018 - LSGD) 

 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗണ്ടില്  ഗ്രാഭ നയാമാറമം   ഩണിമാ   75.00 റക്ഷ്ം 
രൂഩയുടെസെ  എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  MPLAD-മില്   45.00   റക്ഷ്ം രൂഩ 
അ ഴദിച്ചു.  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷ്ം രൂഩയുടെം  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിസറ  6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിേ്  2.50 റക്ഷ്ം രൂഩയുടെം  കൂെി 
്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ  31.12.2018-ല്  ്തു ഩയിഗണിച്ചിരുന്നസഴങ്കിലം  
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്തിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം  റബിക്കേതിസഅ ഷാധയത കൂെി  ചയാമണസഭന്നം   
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  ഫന്ധസപ്പേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ  കമാഗം 
ഴിലിച്ച്  രികപ്പാര്േ് ഷസിതം  നല്േണസഭന്നം  നിര്കേവിച്ചു.  ഗ്രാഭ ഴിേഷന  
േമ്മീശണറുസെ രികപ്പാര്ടുണ്  ഷസിതം  അ ഭതിക്കാമി നല്േിമിയിക്കന്ന. 

 
4.5 തറമാളം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.10.2019-സറ േത്തും  തറമാളം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസഅ 05.08.2019-സറ  2 (ii)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാന 24ം (SRG 897/19 - CC/631/19) 
കപ്രാ.നം. 183/20    അെങ്കല്   4,00,000/- രൂഩ  
             (ഴിേഷന പണ്ട്  ) 
കഩയ്:- ചശ്രമ ഩധതിതി 
2018-19-ല്  ചശ്രമ  ഩധതിതിമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട്  
തയ്യാരാക്കിമിരുന്ന. ഈ ഴര്ശം െില്  ഒഴര്  ചമി കപ്രാജക്ട് തുെരുന്ന. ഈ 
ഩധതിതിമിസറ  ഗുണകബാക്താഴിന്  ഩള്ളി ഴേ ബഴനം റബിച്ചതിനാല്  ഴീെ് 
ചഴവയഭിസല്ലേ് അരിമിച്ചു.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  കഴസര  ചലില്ല.  രോതിമ റിസ്റ്റില്  
നിേ് യാള്ക്ക്  ഴീെ് നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 
4.6 ചയയാെ്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്    
ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുസെ  18.10.2019-സറ േത്തും  ചയയാെ് 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  16.10.2019-സറ E - 3838/2018-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  21.03.2017-സറ  803/17/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  ്ത്തയ 24ം    
( SRG 903/19- CC/666/2019)   

 ചറപ്പള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിസഅ ്െഭസ്ഥതമിലള്ള  1.05 സഷഅ് സ്ഥറത്ത്  
ചയയാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ചയയാെ് േമര്  കോഭണ്  പഷിറിറ്റി സഷഅര്  എേ 
കഩയില്  സേേിെം നിര്മ്മിച്ചിരുന്ന. 2000-01-ല്   പൂര്ത്തിമാമ ഈ സേേിെത്തിസഅ 
നിര്മ്മാണ സചറഴ്  28,46,263/- രൂഩമാണ്.  പ്രാകദവിേ ോയണങ്ങലാല്  
സേേിെത്തിസഅ  പ്രഴര്ത്തനം ചയംബിക്കാ   ഷാധിച്ചില്ല. ഈ സ്ഥറ 24ം സേേിെ 24ം  
ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പിസഅ േീളിലള്ള  അഡീശണല്  സ്കില്   അേൃിഷിശ   
കപ്രാഗ്രാഭിസഅ (ASAP) േമ്മൂണിറ്റി സ്കില്  ഩാര്ക്ക്  നിര്മ്മിക്കേതിനാമി ഴിടുണ് 
നല്കുേതിന്  21.03.2017-സറ 803/17 തഷൃബഴ നമ്പര്  ്ത്തയ 24 പ്രോയം  അ ഭതി 
നല്േിമിരുന്ന.  
നിറഴിലള്ള സേേിെം സഩാലിച്ചു ഭാറ്റിമാല്  ഭാത്രകഭ   ASAP ന്  േമ്മുണിറ്റി സ്കില്  
ഩാര്ക്ക് നിര്മ്മിക്കാ   ഷാധിൂറാക. പ്രസ്തുത ഷാസചയയത്തില്  ഈ സേേിെം സഩാലിച്ചു 
ഭാറ്റുേതിന്  ചറപ്പള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും  ചയയാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും   
അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 4.7  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുസെ  25.10.2019-സറ േത്തും  േണ്ണൂര്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  17.10.2019-സറ B2-4263/2018-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
( SRG 919/19 CC/688/19) 
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  2018-19ല്  ഴലപ്പ് കൃശി ( pen culture ) എേ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി ഴരുന്ന. യാഭ്ലി, 
കുഞ്ഞിഭംഗറം  എേീ ഩഞ്ചാമത്തുേലിസറ 4 ഗ്രൂപ്പേള്ക്കാണ് ധനഷസാമം  
നല്േിമത്. ഭത്സ്യക്കൃശിയുടെസെ ചയംബത്തില്  നിശ്ചിത ഴറിപ്പമുള്ള  ോലാഞ്ചി 
്നത്തില്സപ്പേ  ഭത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങസല  കേയലത്തില്  റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  
ചന്ധ്രാപ്രകദവില്  നിന്നം സോണ്ട ഴന്ന. ദീര്ഘ ദൂയം ഷഞ്ചയിച്ച് 
സോണ്ടഴേതിനാല്  75 വതഭാനകത്താലം കുഞ്ഞുങ്ങള്  നവിച്ചുകഩാമി. ഈ 
ഗ്രൂപ്പേള്ക്ക്  ഴീണ്ടം  ഈ  ഭത്സ്യക്കൃശി സചയ്യാ   ധനഷസാമം  നല്കുേതിന്  
അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.   

4.8എഴുരോേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപഷറുസെ  16.11.2019-സറ േത്ത് ( SRG 
982/19/CC/804/2019) 

 

കപ്രാ.നം. 119/20    അെങ്കല്   1,70,000/- രൂഩ ( SCP) 
കഩയ് :- സഴള്ളസക്കടുണ്ള്ള എഷ്.ഷി. കുഞ്ഞൃംഫങ്ങളുസെ  രോയമിെം  ഭണ്ിടുണ്മര്ത്തല്  
 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ 11-ാാാം  ഴാര്ഡിസറ ഩേിേജാതി കുഞ്ഞൃംഫങ്ങളുസെ രോയമിെം 
ഭണ്ിടുണ്മര്ത്തുേതിന് ഭാനദ്ഡപം നിശ്ചമിച്ചു നല്േണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.    

4.9 ഴനിതാ വിശു ഴിേഷനം 
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുസെ 20.03.2019-സറ J1-3854/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഡമരക്ടറുസെ 14.02.2019-സറ  ICDS/B3-34955/17-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും  (SRG 359/19) 

 
അങ്കണഴാെിേലില്  കുേിേള്ക്കള്ള  അ പൂയേ കഩാശോസായത്തില്  രാഗി, തിന, 
ഭില്ലറ്റ് ്ഴ ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന 

4.10 േഞ്ഞിക്കളി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  15.11.2019-സറ  േത്ത് ( SRG 
980/19/CC/777/2019) 

 
കപ്രാ.നം : 36/20    അെങ്കല്  8,50,000/- രൂഩ 
      ( ഴിേഷന പണ്ട് - 6,00,000/- രൂഩ 
      തനത് പണ്ട് - 2,50,000/- രൂഩ) 
േഞ്ഞിക്കളി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസറ  തണ്ീര്മുക്കം  CHC യ്ക്ക്  ചംബുറ ഷ് 
ഴാങ്ങാ ള്ള  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.11 തിരൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 04.12.19-സറ  േത്തും തിരൂര്  കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅിസഅ  26.11.19 -സറ േത്തും  (SRG 1094/19 - CC 884/19) 

 
കപ്രാ.നം : 71/20    അെങ്കല്  5,88,700/- രൂഩ (SCP) 
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കഩയ്:- രോരത്തൂര്   GW LPS - ക്ലാസ്സ് റം വസസെക്ക് ചക്കേതിന്  ്ഩേയണങ്ങള്  
ഴാങ്ങല്  
       
തിരൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസറ  രോരത്തൂര്  GWLPS - സഅ  ക്ലാസ്സ് റം  വസസെക്ക്  
ചക്കേതിന് ്ഩേയണം ഴാങ്ങാ ള്ള കപ്രാജക്ടിന്  SCP പണ്ട് ്ഩകമാഗിച്ച് 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. എോല്  സ്കൂലിസറ 50 വതഭാനത്തിറധിേം  കുേിേളും 
ജനരല്  ഴിബാഗത്തില്സപ്പേഴയാമതിനാല്  ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി അ ഭതി 
നിയഷിച്ചു. പ്രകതയോ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.12 നീണ്ടേയ ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 04.12.19-സറ  േത്ത് (SRG 1095/19 - CC 
932/19) 

 
കപ്രാ.നം : 44/20    അെങ്കല്  5,95,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- ചശ്രമ ഩേിേമില്  ്ള്സപ്പേ  ഴിധഴേള് ക്ക് ചെ് ഴിതയണം 
       
ചശ്രമ റിസ്റ്റില്  ്ള്സപ്പേഴര്ക്ക് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെയുടെള്ള 
കപ്രാജക്ടിന്  അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.13 ഭീനച്ചല്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 04.12.19-സറ  േത്തും അ ഫന്ധ കുരിപ്പം 
(SRG 1096/19 - CC 920/19) 

 
കപ്രാ.നം : 110/19    അെങ്കല്  75,000- രൂഩ  
കഩയ്:- പൂഴയണി അമ്പറം സചത്തിഭറ്റം നെപ്പാത കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - ഴാര്ഡ് 12 
       
2018-19-ല്  ഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പേ പൂഴയണി അമ്പറം സചത്തിഭറ്റം നെപ്പാത കോണ്  
ക്രീറ്റിംഗ്  എേ കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം സെണ്ടര്  സചയ്ത് േയാര്  ഴച്ചിരുന്ന. ഈ 
ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തീേയിച്ചു.  െില്  ഒഴര്  ചമി ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   ഴിടുണ്കഩാമി. 
2019-20 -സറ ഩധതിതിമില്  െില്  ഒഴരാമി ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.14 നീണ്ടേയ ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 04.12.19-സറ  േത്ത്  28.11.2019-സറ II (3) -
ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 1098/19 - CC 933/19) 
വറപ്  റിസ്റ്റില്  ്ള്സപ്പേ ഴിധഴയുടെം ചശ്രമ  ഗുണകബാക്താ 24ഭാമ ശ്രീഭതി. 
അകവാേ കുഭായി കുഞ്ഞൃംഫ കരശ   ോര്ഡിറാണ്  ്ള്സപ്പേിയിക്കേത്. 
 എോല്  ്കപ്പാള്  ഷൃ്ഭാമി  കരശ   ോര്ഡ് എഞ്ഞൃത്തിടുണ്ണ്ട്. ്ഴര്ക്ക് ഴീഞ്ഞൃ 
നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.15 ചിരക്കെഴ് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 05.12.19-സറ  േത്ത് (SRG 1102/19 - CC 
870/19) 
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കപ്രാ.നം : 30/20    അെങ്കല്  9,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- പ്ലാസ്റ്റിേ് നിര്മ്മാര്ജനം - കഫാധഴല്ക്കയണ 24ം  ഷംബയണ 24ം  
       
സയിത േര്മ്മകഷന മുയ ാ്ിയം കവയ യിച്ച്  പ്ലാസ്റ്റിേ് ഭാറിനയങ്ങള്  
ോഞ്ഞിയപ്പള്ളിമിസറ സെഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റികറസക്കത്തിക്കേതിന് ട്രാ കൊര്കേശ , 
സയിത േര്മ്മകഷനക്ക് ഩയിവീറനം, ഐഡി ോര്ഡ്, യൂണികപാം എേിഴയ്ക്കായുടെള്ള 
കപ്രാജക്ടിന് അംഗീോയം ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 
4.16 സനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  04.01.2020സറ േത്തും ശുചിതൃ 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുസെ  14.10.2019-സറ രികപ്പാര്ടുണ്ം ( SRG 1267/19 - 
CC/12/20) 

 
കപ്രാ.നം : 182/20    അെങ്കല്  8,77,800 രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- പ്രലമ ഫാധിത കഭയ റേലില്  േൂറാകഷ്  
       
പ്രലമ ഫാധിത കഭയ റേലില്  േൂറാകഷ് നിര്മ്മിക്കേതി ള്ള  കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ 
ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം  റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ശുചിതൃ ഭിശ   ് സഷഅീഴ് ഗ്രാഅ് 
റബയഭല്ലാത്തതിനാല്  ശുചിതൃ കഭയ റയ്ക്കാമി ഭാറ്റി ഴച്ചിയിക്കേ  ഴിേഷന പണ്ട്  (10 
വതഭാനം) ്ഩകമാഗിച്ച് ഈ  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.17 ഩല്ലായിഭംഗറം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
      ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 04.12.19-സറ  േത്തും ഩല്ലായിഭംഗറം 

പ്രഷിഡഅിസഅ  16.05.2019-സറ  A3-297/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  രികപ്പാര്ടുണ്ം ( SRG 1099/19 - CC - 384/19) 

       
ഫ്ഷ് സ്കൂള്  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  കബ്ല്യാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഷസാമകത്താസെ  
കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ്കതാസൊപ്പം സ്കൂള്  ജീഴനക്കാരുസെ ഒണകരരിമം,  
ഫ്ഷ് സ്കൂലിസഅ ഴാസനത്തിസഅ ്ന്ധനസച്ചറഴ്,  അറ്റകുറ്റപ്പണി എേിഴയ്ക്കാമി  
ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ്  ഴേമിരുത്തി  12.00 റക്ഷ്ം രൂഩയുടെസെ കപ്രാജക്ട്  
തയ്യാരാക്കിമിരുന്നസഴങ്കിലം  ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  അംഗീോയം റബിച്ചിേില്ല.  
ഭറ്റു ഴിസിതം േസണ്ടത്താ   ബുധതിിമുോമതിനാല്  ധനോയയ േമ്മീശ   
ഗ്രാന്റുഩകമാഗിച്ച്  ഒണകരരിമം നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  രികപ്പാര്േ് പ്രോയം  സ്കൂള്  പ്രഴര്ത്തിക്കാ ള്ള  
സചറഴ് താസളപ്പരയുടെം പ്രോയഭാണ്. ചസേ കുേിേള്  62 
 സ്കൂള്  പ്രഴര്ത്തനം   - 3,00,000/- രൂഩ  
      ഒണകരരിമം   - 14,53,000/- രൂഩ 
 ഴാസനസച്ചറഴ്   - 2,25,000/- രൂഩ 
 ഈ ഴര്ശം ഴാസനസച്ചറഴിനത്തില്  2,00,000/- രൂഩയുടെം  ഒണകരരിമത്തിന്  
3,66,000/- രൂഩയുടെം  ഴിേഷനപണ്ടില്  നിന്നം ഴേമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  
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ഒണകരരിമത്തിന് കവശിക്കേ  11.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ധനോയയ  േമ്മീശ   
ഗ്രാന്റുഩകമാഗിക്കാനാണ് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കേത്. 

 
4.18 ഭാന്ഴാെി കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 17.08.19-സറ  േത്തും 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ  26.09.2019-സറ കമാഗ തീരുഭാന 24ം  
(യ ്ഡപിേ 4.8) ഭാന്ഴാെി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  15.10.2019-
സറ C/2098/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും. 

   
ഭാന്ഴാെി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിേഴര്ഗ ്ഩഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി 
ഩേിേഴര്ഗ ഷകങ്കതങ്ങലികറയ്ക്ക്  6 കരാഡുേള്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന. ്ഴയ്ക്ക് 6 
ഭീറ്റരില്  താസള ഭാത്രഭാണ്  ഴീതി എേതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ 
അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  ഒകയാ കരാഡിസഅയുടെം ഴീതി,  നീലം എേീ 
ഴിഴയങ്ങള്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി ഷഭര്പ്പിക്കാ   26.09.2019-സറ  കൂെിമ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ച പ്രോയം  ഴിവദാംവങ്ങള്  ഷസിതം  ഷഭര്പ്പിച്ചിയിക്കന്ന.  

 

ക്രഭ 
നം 

കപ്രാനം കപ്രാജക്ടിസഅ കഩയ് തുേ നീലം 
(ഭീറ്റര് ) 

ഴീതി 
(ഭീറ്റര് ) 

1 21/20 കതാണിച്ചാല്  
വിഴ േേ് കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റ് - 

എെഴേ ഩഞ്ചാമത്ത് 

7,00,000 400 3 

2 22/20 സോല്ലിമില്  
സോസമ്പസക്കാല്ലി  
കോലനി   കരാഡ്  
സതാണ്ടനാെ് 
ഩഞ്ചാമത്ത്  

7,00,000 1000 5 

3 28/20 കഗാദാഴയി കോലനി 
കരാഡ്  കോണ്ക്രീറ്റ് 

- തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്ത്  

6,00,000 800 5 

4 37/20 കഭാനിച്ച കുേ്  
ഭണറിമൂറ  കോലനി 

കരാഡ്  
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - 
തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്ത്  

 
7,00,000 

 
800 

 
5 

5 38/20 തഴിഞ്ഞാല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  
പ്രിമദര്വിനി 
കോലനി കരാഡ് 
വഷഡ് സേേ്  

7,00,000 250 3 

6 41/20 കഴണ്ടസചേി 
എഷ്.റ്റി കോലനി 

കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് - 
എെഴേ 

7,00,000 400 3 
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ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

7 68/20 സചറുഴമല്  കോലനി 
കരാഡ് വഷഡ് 
സേേ് കോണ്ക്രീറ്റ് - 

എെഴേ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

5,00,000 250 3 

 

4.19 തിരുഴന്രോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴ്രോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 09.12.2019-സറ േത്തും 
തിരുഴന്രോയം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅിസഅ  26.11.2019-സറ 
dptvm/president/253/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG 1139/19-CC /967/2019) 

 
കപ്രാ.നം : 1514/18   അെങ്കല്  42,50,000- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- ഩഠനമുരി 2015-16, 2016-17  തുെര്  ഗഡു ധനഷസാമം   
       
ഩേിേജാതി ഴിബാഗങ്ങള്ക്ക്  ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചകപ്പാള്  യണ്ടാം ഗഡു 
റബിക്കാത്തഴര്ക്ക്ഈ തുേ നല്കുേതിന്  2017-18-ല്  കപ്രാജക്ട് 
്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന.  9 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്കാണ് തുേ നല്ോ ള്ളത്.  ചസേ 
3,56,208/-  രൂഩമാണ് നല്ോ ള്ളത്. ഈ തുേ നല്ോ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.20 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ചസ്തിമില്സപ്പൊത്ത കരാഡുേള്  
രോനയധതിയിക്കല്  

 ഫഹു. േന്ദഭംഗറം  എം.എല്.എയുടെസെ 08.11.2019-സറ  T - 131/2019-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് (SRG 1049/19) 

       
ഴാേര്  അകതാരിറ്റി, ്രികഗശ , വഭനര്  ്രികഗശ   എേീ ഴകുപ്പേളുസെ  
്െഭസ്ഥതമില്  ്ള്ളതും എോല്  സഩാതു ജനങ്ങള്  ്ഩകമാഗിക്കേതുഭാമ 
കരാഡുേള്, ഫന്ധസപ്പേ ഴകുപ്പേള്  അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്തുേില്ല.  ഈ കരാഡുേള്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ചസ്തി യജിസ്റ്റരില്  ്ല്ലാത്തതു ോയണം  
ഫന്ധസപ്പേ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ   േളിയുടെേില്ല.  
തേര്ന്ന േിെക്കേ ്ത്തയം  കരാഡുേള്  ഫന്ധസപ്പേ  ഴകുപ്പിസഅ നിയാകക്ഷ്ഩ ഩത്രം 
ഴാങ്ങി തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  കരാഡ് സഭമിഅന ഷ് ഗ്രാഅ് 
്ഩകമാഗിച്ച്  രോനരുധതിയിക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.21 വേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ  28.11.2019-സറ   DB 

3/753/2013/CE /തഷൃബഴ നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 80/2020) 
 
വേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഴള്ളത്താല്  ചുറ്റസപ്പേ പ്രകദവഭാണ്. ്ഴികെയ്ക്ക് 
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ഷാധനഷാഭഗ്രിേള്  എത്തിക്കേത് ജംഗാര്  
ഭാര്ഗകഭാ  കഫാടുണ് ഭാര്ഗകഭാ  ചണ്. അതിനാല്  സചറഴ് കൂഞ്ഞൃം.  ചറപ്പള 
ജില്ലമിസറ  CPWD നിയക്കാമ 148.71 കോസ്റ്റ് ് ഡക്സ് നിയക്കാണ് ്ഴിസെ  



19 
 

്കപ്പാള്  ഫാധേം. എോല്  വേനേയി കഩാലള്ള  സഴള്ളത്താല്  ചുറ്റസപ്പേ  
ഭൂപ്രകൃതിക്ക് ഷഭാനഭാമ  SAI  രോേഭെ  പ്രകദവത്ത്  160.48 ചണ് കോസ്റ്റ് 
് ഡക്സ്.  ്തിനാല്  വേനേയിമില്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്  നെത്താ   
ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്.  
 സഩാതുഭയാഭത്ത്  ഴകുപ്പ മുയ ാ്ിയം വേനേയി പ്രകദവത്ത് നെപ്പിറാക്കേ 
പ്രഴര്ത്തിേള്ക്ക്   SAI രോേഭെമിസറ  കോസ്റ്റ് ് ഡക്സ്  പ്രോയഭാണ് എസ്റ്റികഭറ്റ്  
എഞ്ഞൃക്കേത്. അതിനാല്  സഩാതു ഭയാഭത്ത് ഴകുപ്പില്  അ ഴദിച്ചു 
നല്േിമിയിക്കേതുകഩാസറ  വേനേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്   SAI രോേഭെമിസറ  
കോസ്റ്റ് ് ഡക്സ്  നിശ്ചമിച്ചു നല്േണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.22ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷനം - കഗാത്ര ഷായഥി 
ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന  ഡമരക്ടറുസെ  06.12.2019-സറ pm3.14382/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്  
ഴിദൂയ 24ം ദുര്ഘെ 24ഭാമ  ഩേിേഴര്ഗ  ഷകങ്കതങ്ങലില്  നിേ് ഴിദയാര്ഥിേസല  
സ്കൂളുേലില്  എത്തിക്കേതിന് 2013-14 മുതല്  ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ് കഗാത്ര 
ഷായഥി എേ ഩധതിതി നെപ്പാക്കന്നണ്ട്.  ഴകുപ്പിന് പണ്ട് കുരഴാമതിനാല്  2019-20 
മുതല്  കഗാത്ര ഷായഥി  ഩധതിതിക്കാഴവയഭാമ  കപ്രാജക്ട്തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  TSP പണ്ട്  ്ഩകമാഗിച്ച്  തയ്യാരാക്കാ   നിര്കേവം 
നല്േണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.23 ഭകഞ്ചയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  18.11.2019-സറ േത്ത്. (SRG 993/19 - 
CC/818/19) 

 
കപ്രാ.നം. 295/2018   അെങ്കല്   18,64,006 ( കറാേ ഫാങ്ക് ഴിസിതം) 
കഩയ്:- സനല്ലിക്കത്ത് വസസ്ക്കൂള്  സേേിെ നിര്മ്മാണം 
 
2016-17 ഴര്ശം കറാേ ഫാങ്ക് ഴിസിതഭാമി  20.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി  
സനല്ലിക്കത്ത് വസസ്ക്കൂള്  സേേിെ നിര്മ്മാണം എേ പ്രവൃത്തി ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തിരുന്ന. 
്തിസഅ നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിമാക്കി. ഩാര്േ് ഫില്  തുേമാമി  11,80,599/- രൂഩ  
31.03.2017-ന് േയാറുോയന് നല്േി.  കറാേ ഫാങ്ക് ഴിസിതം ്ല്ലാത്തതിനാല്  
ഫാക്കി തുേ നല്ോ   2019-20-ല്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.24 തഴന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  18.11.2019-സറ േത്ത്. (SRG 992/19 - 
CC/819/2019) 

 
കപ്രാ.നം.34/20  അെങ്കല്   3,00,000/- രൂഩ  ( SCP) 
കഩയ്:- SC യുടെഴതീ യുടെഴാക്കള്ക്ക്  സതാളിറി കഴണ്ടി ഴികദവമാത്ര ധനഷസാമം 
 
SC/ST  ഴിബാഗത്തിസറ ശ്രീ. ഫാബു സതാഴുേമില്  എേ ഴയക്തി ഴികദവത്ത് 
സതാളില്  കതെി കഩാമത് 09.03.2019റാണ്. എോല്   അകഩക്ഷ്ിച്ചത്  29.08.2019 
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നാണ്. അകഩക്ഷ് ഷഭര്പ്പിച്ചതില്  ഴരുത്തിമ ോറതാഭഷം ഭാപ്പാക്കി ധനഷസാമം 
നല്ോ    അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.25 കഩാത്താനിക്കാെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  04.11.2019-സറ േത്ത് ( 2 എണ്ം) 
ശുചിതൃ ഭിശ   എരണാകുലം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുസെ 19.10.2019-സറ 700/ 
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര്  േത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/) 

 
കപ്രാ.നം.110/19  അെങ്കല്   10,00,000/- രൂഩ   
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിസഅ ഩയിധിമിലള്ള സ്കൂളുേള്ക്ക്  യ യദ്രഴ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ 
ഩധതിതിേള്  
ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  അംഗീേയിച്ച ഈ കപ്രാജക്ട് ശുചിതൃ ഭിശസഅ ഷര്ഴീഷ് 

വസപ്രാവഴഡരാമ  „പ്രകൃതി  ചലഴ‟ എേ ഏജ ഷി മുകയ ന സ്കൂളുേലില്  
നെപ്പാക്കി.  എോല്  ശുചിതൃ ഭിശനില്  നിന്നം  ഷാകങ്കതിോ ഭതി 
ഴാങ്ങിമിരുേില്ല. അതിനാല്  തുേ നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴീയില ഭാപ്പാക്കി  തുേ 
ഴിനികമാഗിക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.26 സയിപ്പാെ് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  12.11.2019-സറ േത്ത്. (SRG 978/19 - 
CC/689/2019) 
കപ്രാ.നം.78/2020  അെങ്കല്   5,00,000/- രൂഩ   
കഩയ്:- ബഴന ഩയിഷയം ഭണ്ിേ് ്മര്ത്തല്  
താഴ്ന്ന പ്രകദവങ്ങലില്  താഭഷിക്കേ  ഩേിേജാതി  ഴിബാഗത്തിലള്ളഴരുസെ  നിയഴധി 
ഴീഞ്ഞൃേളുസെ  അെിത്തരയ്ക്ക് പ്രലമം മൂറം  ഫറക്ഷ്മം ഷംബഴിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ്ഴരുസെ ബഴന 
ഩയിഷയം ഭണ്ിടുണ്മര്ത്തുേതി ള്ള കപ്രാിേെിന് ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  
അംഗീോയം നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  25 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള്ക്ക്  20,000/- രൂഩ  ഴീതം  
നല്ോനാണ്  ്കേവിക്കേത്. ്ത് ഭാര്ഗകയയ മില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിേില്ലാ 
ത്തതിനാല്  പ്രകതയേ അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.27 ഩാറാ മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  19.11.2019-സറ േത്ത്. (SRG 1000/19 - 
CC/822/2019) 

 
കപ്രാ.നം.377/2020  അെങ്കല്   1,26,250/- രൂഩ   
കഩയ്:- പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  കഫാടുണ് ഴാങ്ങല്  
 
പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കകഴണ്ടി 6 കഩര്ക്ക് ഷഞ്ചയിക്കാ 24േ 
എഞ്ചി   ഘെിപ്പിച്ച വപഫര്  കഫാേ് ഴാങ്ങാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.28 ഭാഞ്ഞൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  19.11.2019-സറ േത്ത്. ഭാഞ്ഞൂര്   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ 06.11.2019-സറ A2/199/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG 1002/19/ CC 770/19) 



21 
 

ഩഞ്ചാമത്തില്  സ്ടീറ്റ് വററ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഴാസനം  ഴാങ്ങാ ം  
സതാളിറാലിേള്ക്ക് കഴതനം നല്ോ ം ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാന്റുഩകമാഗിച്ച് 
കപ്രാജക്ട് ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തുേതിന് ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോ ഭതി 
നിയഷിച്ചു. ഈ കപ്രാജക്ട്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 

4.29 ഭാഞ്ഞൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  19.11.2019-സറ േത്തും 06.11.2019-സറ  
A2/199/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും   (SRG 1003/19 - CC/769/2019) 

 
സ്കൂള്  കുേിേള്ക്ക്  സ്റ്റീല്  െിപി   കഫാക്സം  ഴാേര്  കഫാേിലം ഴാങ്ങി നല്കുേതിന്  
അധിേ കപ്രാജക്ട് ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തുേതിന്  ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോ ഭതി 
നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയേ അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  
 
 
 
 

4.30 ്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
്ഞ്ഞൃക്കി   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  19.11.2019-സറ േത്തും 25.10.2019-സറ 
18(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം   (SRG 1004/19 - CC/815/2019) 
കപ്രാ.നം.22/20     അെങ്കല്  1,00,00,000 /- രൂഩ 
       (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ്:- ക്ഷ്ീയ േര്ശേര്ക്ക് ഩാല്  ്ല്പാദനത്തിന്  ് സഷഅീഴ് 
ഭില്ഭ ക്ഷ്ീയ ഷംഘങ്ങലില്  ഩാല്  നല്കുേഴര്ക്ക് ഩാറി  ഷബ്ഷിഡി 
നല്കുേതുകഩാസറ ജീഴ, ഩി.ഡി.എഷ്. തുെങ്ങിമ ഷംഘങ്ങലില്  ഩാല്  
നല്കുേഴര്ക്കം ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 
4.31 ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ  02.12.2019, 20.01.2020 എേീ 
തീമതിേലികറക്ക് DB 2 - 753/2013/CE  തഷൃബഴ  േത്തുേള്  (2 എണ്ം) 

(SRG105/19) 
 
(1)  ഭറപ്പരം ജില്ലമില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ ചസ്തി  യജിസ്റ്റരിലള്ള  6 ഭീറ്റര്  
ഴീതിമില്  കൂഞ്ഞൃതലള്ള  കരാഡുേളുസെ രോനരുധതിായണത്തിന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിസഅ സഭമിഅന ഷ്  ഗ്രാഅെക്കമുള്ള  ഴിസിതം ്ഩകമാഗിച്ച്  
രിപ്പമര്  സചയ്യാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

(2) കൂൊസത ്കത യീതിമില്  2017-18-ല്  273  കരാഡുേളുസെ രോനരുധതിായണം നെത്തി.  
്തിനാമി  19,11,32,479 രൂഩ സചറഴളിച്ചു.  ഈ സചറഴ്  ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്പ് തെസ്സം  
സചയ്തിയിക്കേമാണ്. ്തിന് ഷാധൂേയണ 24ം ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന 

 
 



22 
 

4.32 ഴി.്. ഭാര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ  14.01.2020 -സറ DP/5554/19/CRD നമ്പര്  േത്ത് ( 

SRG 104/20 

ഴി.്. ഭാര്ക്ക് ഒകയാ ഴര്ശ 24ം  ഏേകദവം  1.00 കോെി രൂഩകമാലമുള്ള 
കപ്രാജക്ടുേളുസെ നിര്വസണ ്കദയാഗസ്ഥയാണ്. ്ഴര്ക്ക്ക്ലരിക്കല്  കജാറി സചയ്യാ   
േമ്പൂേര്  അെക്കം  പ്രകതയേ ഷൗേയയഭില്ല. അതിനാല്  എല്ലാ ഴി.് . ഭാര്ക്കം 
കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്തിസഅ തനത് പകണ്ടാ  ഴിേഷനപകണ്ടാ ്ഩകമാഗിച്ച്  രു 
ഭിഡ് സറഴല്  സെഷിപികക്കശ ള്ള ( Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി  
നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

4.33ഩനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  26.11.2019-സറ  േത്തും ഩനച്ചിക്കാെ്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  23.10.2019-സറ കുരിപ്പം (SRG 1062/19 - CC / 
727/19) 

 
കപ്രാ.നം. 120/19     അെങ്കല്   1,50,000/- രൂഩ  
      (കനാണ്  കരാഡ് സഭമിഅന ഷ് ഗ്രാഅ്) 
 
കഩയ്:-  അംഗ ഴാെി സേേിെ  സഭമിഅന ഷ് - ഴാര്ഡ് 8 
2018-19-സറ ഩധതിതിമില്  അംഗ ഴാെി സേേിെ സഭമിഅന ഷ് ( ഴാര്ഡ് 8)  എേ 
കപ്രാജക്ട് ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന.  ്തിസഅ ഩണി ഭാര്ച്ച് ഭാഷം  
പൂര്ത്തീേയിച്ചിരുന്നസഴങ്കിലം  തുേ നല്േിമില്ല.  ഈ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  ്ത് െില്  
ഒഴരാമി   ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിേില്ല. ഈ ഴര്ശസത്ത ഩധതിതിമില്  െില്  ഒഴരാമി 
്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.34 ്ളവൂര്   കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  26.11.2019-സറ  േത്തും  ഩഞ്ചാമത്ത്  
പ്രഷിഡഅിസഅ  06.11.2019-സറ േത്തും  (SRG 1064/19 - CC / 835/19) 

 
കപ്രാ.നം. 35/20     അെങ്കല്   8,00,000/- രൂഩ  

                             (ഴിേഷനപണ്ട് ) 
കഩയ്:-  േി്നി ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേള്ക്കള്ള ധനഷസാമം 
േി്നി ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേള്ക്കള്ള  ധനഷസാമം  നല്കുേതി ള്ള  
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി  അ ഭതി നല്േി.  ഭാര്ഗകയയ മില്  ്ത് 
്ല്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതയേ അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  കയാഗിേള്ക്ക് കനയികോ  
ഡമാറിഷിഷ്  സചുന്നേ ചശുഩത്രി മുകയ നകമാ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിക്കേ  നിയക്കില്  ധനഷസാമം നല്ോനാണ്  ്കേവിക്കേത്.  
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4.35 തറമാളം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 06.11.2019-സറ  േത്തും തറമാളം   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസഅ 05.08.2019-സറ 1/1(5)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാന 24ം  (SRG 961/19 - CC / 754/19) 

 
കപ്രാ.നം. 112/20     അെങ്കല്   7,50,000/- രൂഩ  
                  (ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ് ) 
 
കഩയ്:-  ഴയക്തിഗത േൂറാകഷ് നിര്മ്മാണം 
ഩഞ്ചാമത്തില്  കൂഞ്ഞൃതലം റ്റക്കളി േൂറാകഷ് ചണ്. േളിഞ്ഞ പ്രലമത്തില്  ്ഴമില്  
ഩറതും  ്ഩകമാഗ ശൂനയഭാമി. ്ത് സഭമിഅന ഷ്  നെത്താ 24േ 
സ്ഥിതിമിറല്ലാത്തതിനാല്  രോതിമ േൂറാകഷ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കുഴാ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 

4.36 സചറുേിയൂര്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
സചറുേിയൂര്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിഅിസഅ  08.01.2020 റ-സറ േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ  06.12.2019-ല്  കൂെിമ  കമാഗ തീരുഭാന 24ം 
(യ ്ഡപിേ 4.9) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുസെ  23.10.2019-സറ  J1 -20909/19-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG 53/20) 

 
2018-19ല്   സചറുേിയൂര്  ോര്ശിേ േര്മ്മകഷന  ഷംഘത്തിന്  സഭാവഫല്  
ഴിഩണി എേ ഩധതിതിയുടെഭാമി ഫന്ധസപ്പേ്  5.50 റക്ഷ്ം രൂഩ  ്ഩകമാഗിച്ച്  രു 
ഩിേ് അഩ് ഴാസനം ഴാങ്ങിമിരുന്ന.  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  50,000/- രൂഩ  
കൂൊസത  കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം 2,50,000/- രൂഩയുടെം ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത പണ്ട് 
2,00,000/- രൂഩയുടെം ്ണ്ട്  ഴാസനം ഴാങ്ങുേതിന്  ഷര്ക്കാര്  അ ഭതി 
ഴാങ്ങണസഭേ് ്ത്തയ 24ണ്ടാമിരുന്നസഴങ്കിലം  കറാേഷബാ സതയസഞ്ഞഞ്ഞൃപ്പ 
ഷഭമഭാമതിനാല്  അ ഭതി ഴാങ്ങിമിരുേില്ല.  ്തിന് ഷാധൂേയണം 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.37ചറ്റിങ്ങല്  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി   
ചറ്റിങ്ങല്  മുനിഷിപ്പല്  സചമര്ഭാസഅ  23.12.2019-സറ േത്ത്  (SRG 52/2020)  
 
ഴിദയാര്ഥിേളുസെ വായീയിേ 24ം ഭാനഷിേ 24ഭാമി ഴിേഷനത്തിന്  
ഷസാമേഭാമതും  വാസ്ത്രീമഭാമി ഴിേഷിപ്പിച്ചിടുണ്ള്ളതുഭാമ  പിഷിക്കല്  
എഡുകക്കശ   ഩധതിതി ചറ്റിങ്ങല്  നഗയഷബയുടെസെ  കനതൃതൃത്തില്  നഗയഷബാ 
ഩയിധിമിലള്ള  വപ്രഭരി സ്കൂലില്  നഴ്രി തറം മുതല്  നെപ്പിറാക്കന്നണ്ട്.  ഈ 
ഩധതിതിയുടെസെ ബാഗഭാമി  ഩയിവീറേര്ക്കം  േണ്ഷള്േഅി ം  ഒണകരരിമം 
നല്കുേതി ം  രു േമ്പൂേര്  ഴാങ്ങുഴാ ം  അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
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4.38 ്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
്ഞ്ഞൃക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  03.12.2019-സറ േത്ത്  (SRG 1088/19 - CC 
/ 925/19) 

 
കപ്രാ.നം. 1490/20    അെങ്കല്  12,00,000/- രൂഩ  
കഩയ്:-  ോഭാക്ഷ്ി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  വഴദുതി കഩാസ്റ്റ് ഭാറ്റി സ്ഥാഩിക്കല്  
 
ോഭാക്ഷ്ി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലിസറ  വഴദുതി കഩാസ്റ്റ് ഭാറ്റി  
സ്ഥാഩിക്കാ   KSEBക്ക്  തുേ സഡകപ്പാഷിറ്റ് സചയ്യാ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.39 ഭണീെ് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 19.11.2019-സറ േത്ത് (SRG 1008/19 
CC /820/19) 
കപ്രാ.നം. 34/20    അെങ്കല്   60,000/- രൂഩ (എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ്:- ഈറ്റ ഴിതയണം ഴനിത  
 
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തില്സപ്പേ ഈറ്റ സനത് തൊ് സതാളിറാലിേള്ക്ക് 5000/- രൂഩമില്  
താസള ഴിറഴരുേ യീതിമില്  ഫാംബൂ കോര്പ്പകരശനില്  നിേ്  ഈറ്റ ഴാങ്ങി 
നല്കുേതി ള്ള കപ്രാജക്ട്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമിലണ്ട്.  ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം 
നല്ോ 24േ ഷബ്ഷിഡി 75 വതഭാനഭാണ്. ദയിദ്ര 
ഴിബാഗത്തില്സപ്പേഴയാമതിനാല്  100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 

4.40 ഫഹു. സഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പഭന്ത്രിയുടെസെ  31.12.2019-സറ  495/2019/ M/EDN 

നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 69/20) 
 ഴിദയാബയാഷം  
 താസളപ്പരയുടെേ ഴിശമങ്ങലില്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ്െസഩെല്  
്ണ്ടാേണസഭേ്  ഫഹു. സഩാതു ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പ ഭന്ത്രി അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

1. 2020 ജ ഴയി മുതല്  “റസയി മുക്ത ോമ്പഷ്” എേ ചവമം  നെപ്പിറാക്കാ   
തുെങ്ങുേമാണ്.  ജനേീമ ഷഭിതിേള്  ഒകയാ ോമ്പഷിലം  നിറഴില്  
ഴരുന്നണ്ട്. ്തില്   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ്െസഩെണം 

2. “ഩഠകനാത്സ്ഴങ്ങള് ”  നാെിസഅ അക്കാദഭിേ് ്ത്സ്ഴങ്ങലാക്കി  ഭാറ്റുഴാ   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ്െസഩെല്  

3. അധതിയാഩേകയയുടെം  ഩി.െി.എകമയുടെം  കൂെി ഷസേയിപ്പിച്ച്  ഗൃസ ഷന്ദര്വനം 
നെത്തുേതിനാഴവയഭാമ  ഷസാമം 

4. തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്പികഅയുടെം  ഷസേയണ ഴകുപ്പികഅയുടെം  ഷസാമകത്താസെ  
ഒകയാ ോമ്പസും  ശുചിതൃ സുയക്ഷ്ിത ോമ്പസുേലാക്കി ഭാറ്റുേതിന്  ്െസഩെല്  

5.  അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശസത്ത  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഩധതിതിേലില്  
സഩാതു ഴിദയാറമങ്ങളുസെ ചഴവയങ്ങള്ക്ക കൂെി കപ്രാജക്ടുേള്  ്ള്സക്കാള്ളിക്കണം 
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6. „വൃത്തിയുടെള്ള ശുചിമുരി‟ എേ ഩധതിതിക്ക്  ഴിദയാബയാഷ ഴകുപ്പ് രൂഩം 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  ്കതാസൊപ്പം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  പണ്ടേളും 
കചര്ത്ത്  ഩധതിതി റക്ഷ്യം 2020 ജൂണ്  1-ന് മുമ്പ്  വേഴയിക്കത്തക്ക യീതിമില്  
്െസഩെല്  

7. ഈ റക്ഷ്യം വേഴയിക്കേതിന് ജനപ്രതിനിധിേളുകെയുടെം  ഩി.െി.എ 
പ്രഷിഡന്റുഭാരുകെയുടെം  ഴിദയാറമ കഭധാഴിേളുകെയുടെം  ്കദയാഗസ്ഥരുകെയുടെം  
കമാഗം ഴിലിച്ച്  കചര്ക്കേതിന്  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്നം 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 2020 സഩാതു ഴിദയാബയാഷ യംഗസത്ത സുഴര്ണ് ഴര്ശഭാക്കി 
ഭാറ്റുഴാ     എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷസാമിക്കണം. 

 

4.41 ചതിയപ്പള്ളി  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ  22.01.20-സറ 
DB3/753/292/CE/LSGD (SRG 70/20) 

 
ഴനകഭയ റമില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃേതും  14 ഩേിേഴര്ഗ കോലനിേള്   ്ള്സപ്പഞ്ഞൃേതുഭാമ  
ചതിയപ്പള്ളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്ക്ക ഷാധനഷാഭഗ്രിേള്  
സോണ്ട ഴരുേത് സോെേയ  കബ്ല്യാക്കില്  നികോ ഏരണാകുലം ജില്ലമില്  നികോ 
ചണ്. ്തിന് മാത്രാ ദൂയം 35 മുതല്   70 േികറാ ഭീറ്റര്  ഴസയയുടെണ്ട്. തൃശൂര്  ജില്ലയ്ക്ക് 
അ ഴദിച്ചിടുണ്ള്ള  കോസ്റ്റ് ് ഡക്സ് 31.06 വതഭാനഭാണ്. അതിനാല്  ഈ 
ഩഞ്ചാമത്തില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം നെത്താ   േയാറുോര്  തയ്യാരാകുേില്ല. ഈ 
ഷാസചയയത്തില്  എരണാകുലം ജില്ലമില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃേ  ഷഭീഩ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്താമ  
അയ്യമ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് അ ഴദിച്ചിടുണ്ള്ള 39.89 വതഭാനം കോസ്റ്റ് ് ഡക്സ്   
ചതിയപ്പള്ളി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തി ം  അ ഴദിക്കണസഭേ് ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.42 ഭണ്കരാ തുരുത്ത് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  03.12.2019-സറ േത്തും  ഭണ്കരാതുരുത്ത്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅിസഅ േത്തും   (SRG 1092/19 CC /545/19) 

 
ഭണ്കരാ തുരുത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസഅ  താസളപ്പരയുടെേ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്  ചിറ്റുഭറ 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും  ഴിസിതം ഴേമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം  5.00 
റക്ഷ്ം  രൂഩ അെങ്കലള്ള കപ്രാജക്ടുേലാണ് കബ്ല്യാക്ക ഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്ക് 
എഞ്ഞൃക്കാ 24േത്. 
കബ്ല്യാക്ക്  ഴിസിതം 5.00 റക്ഷ്ം രൂഩമില്  കുരഴാമതിനാല്  പ്രകതയേ അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 

കപ്രാ.നം കപ്രാജക്ടിസഅ കഩയ് അെങ്കല്  

67/20 സഩരുങ്ങാറം 
ഴള്ളക്കെഴ് 
കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  

4,17,000/-  രൂഩ 
(ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 1,00,000/- രൂഩ 
കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം 3,17,000/- രൂഩ) 

68/20 സതകക്ക സനക നി 4,67,000/- രൂഩ 
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സോേമില്  േലങ്ക് 
അവൃതി ബഴനം  
കരാഡ് 

(ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 1,50,000/- രുഩ 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 3,17,000/- രൂഩ) 

135/20 ഭാതിയംഩള്ളി പൂലമില്  
കരാഡ്  
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  

6,00,000/- രൂഩ 
(ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 2,50,000/- രൂഩ 
കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം - 3,50,000/- രൂഩ) 

 
 

4.43 ബയണിക്കാഴ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 26.07.2019-സറ േത്തും  (SRG 699/19 CC 
/458/19) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ  05.12.2019-സറ  DP4/8695/CRD(1) -
ാാാം നമ്പര്  േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുടെസെ 26.09.2019, 24.10.2019 
തീമതിേലിസറ  തീരുഭാനങ്ങളും  

 
കപ്രാ.നം. 52/20    അെങ്കല്   11,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ്:- േഞ്ഞൃഴിനാല്  ഷമൃധതിി ോര്ശിേ ഴിഩണിക്ക് സേേിെം 
 
ഴള്ളിക്കേം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ േഞ്ഞൃഴിനാല്  ഷമൃധതിി ോര്ശിേ ഴിഩണിസേേിെം  
ഩണിമാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.. 1951-സറ ചായിറ്റഫിള്  സഷാവഷറ്റീഷ് 
ചക്ട് പ്രോയം  യജിസ്റ്റര്  സചയ്തതാണ്  ഷമൃധതിി ോര്ശിേ ഴിഩണി 
 ്തിസഅ അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 26.09.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
ഩയിഗണിച്ചുസഴങ്കിലം  സ്ഥാഩനത്തിസഅ വഫകറായുടെം േളിഞ്ഞ 3 ഴര്ശസത്ത  
ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്ടുണ്ം  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകയ ന നല്ോ   കമാഗം 
തീരുഭാനിച്ചു.  ്കഅണല്  ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്േ് ചണ് ചദയം നല്േിമസതങ്കിലം  
ചാര്കേഡ്  അക്കൗണ്ടഅ് ഩയികവാധിച്ച രികപ്പാര്േ് ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  മുകയ ന  
നല്ോ    24.10.2019-സറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചു. ്തു പ്രോയം   
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്   രികപ്പാര്േ് നല്േിമിയിക്കന്ന. അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്  

 
4.44 കോട്ടൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 29.06.2019-സറ േത്ത്  (SRG 578/19 
CC /375/19)  

 
കപ്രാ.നം. 160/20    അെങ്കല്   5,00,000/- രൂഩ  

                      (ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ് ) 
കഩയ്:- രോതികമാേ് മുക്ക് - ോയിഩാര കരാഡ് 
 
െില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടാമ രോതികമാടുണ്മുക്ക്  - ോയിഩാര കരാഡ് നിര്മ്മാണം 
നെകത്തണ്ടത് ്രികഗശ   ഴകുപ്പ്  സ്ഥറത്താണ്.  എസ്റ്റികഭറ്റ് ്രികഗശ     
എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  തയ്യാരാക്കി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. അതുപ്രോയം  ്രികഗശ   
ഴകുപ്പി  തുേ  സഡകപ്പാഷിറ്റ് സചയ്യാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  
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4.45 ോഞ്ചിമാര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  14.11.2019-സറ േത്ത് (SRG 1224/19       
CC /704/19)  

 
കപ്രാ.നം. 268/20    അെങ്കല്   4,63,744/- രൂഩ  

                      (ഴിേഷനപണ്ട് ) 
കഩയ്:-റബ്ബക്കെ കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിസറ  േിെപ്പകയാഗിേള്ക്ക്  ബക്ഷ്ണ 
ഴിതയണം. 
റബ്ബക്കെ കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിസറ  േിെപ്പ കയാഗിേള്ക്ക് ബക്ഷ്ണം 
നല്കുേതി ള്ള കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഫി.ഩി.എല്  കുഞ്ഞൃംഫകത്താസൊപ്പം  എ.ഩി.എല്  കുഞ്ഞൃംഫത്തി ം  
ബക്ഷ്ണം  ഴിതയണം സചയ്യാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.46 കേയല യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  
കേയല യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് സഭമ്പര്  സഷക്രേരിയുടെസെ  10.01.2020-
സറ േത്ത്   (SRG 73/20)  

 
ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം  യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശ ം (KVIC) യ ാദി ഗ്രാഭ 
ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡും  ( KVIB) നെത്തുേ ്ല്പാദന യൂണിറ്റുേള്ക്കം അഴയുടെസെ 
ഷൃ്ം സ്ഥറത്തും  ഩച്ചക്കരി ്ള്സപ്പസെയുടെള്ള പ്രാകദവിേ ്ല്പേങ്ങളുകെയുടെം  
ഷംയുടെക്ത ഴിഩണനവാറേള്  നിര്മ്മിക്കേതി ം അതിസഅ ്ല്പാദന 
യൂണിറ്റുേള്ക്കാഴവയഭാമ  തരിയുടെം ഭറ്റ് ്ഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങി നല്കുേതി ം  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് ഴേമിരുത്താ 24േതാണ്. ഴിറയുടെസെ 
/നിര്മ്മാണ സചറഴിസഅ  80 വതഭാനഭാണ്  ഷബ്ഷിഡി നല്ോ 24േത്.  
്തില്  താസളപ്പരയുടെം പ്രോയം  ഴയക്തത ഴരുത്തി  കൂേികച്ചര്ക്കലേള്  

നെത്തണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശകഅയുടെം  കേയല യ ാദി ഴയഴഷാമ 

കഫാര്ഡികഅയുടെം  അംഗീോയമുള്ള  യ ാദി സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കം  കേയല യ ാദി ഗ്രാഭ 
ഴയഴഷാമ  കഫാര്ഡി ം  അഴരുസെ ഷൃ്ം സ്ഥറകത്താ  ഭറ്റ്  ഏജ ഷിേള്  ഴിടുണ് 
നല്കുേ സ്ഥറകത്താ  യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ ്ല്പേങ്ങളുസെ  നിര്മ്മാണത്തി ം  
ഴിഩണനത്തി ം  സേേിെം നിര്മ്മിക്കേതി ം  അറ്റകുറ്റപ്പണിേള്  നെത്തുേതി ം 
ചര്ക്കേളും തരിേളും  ഭറ്റ് ്ഩേയണങ്ങളും  ഴാങ്ങി നല്കുേതി ം 
ഩയിവീറനത്തി ം  തുേ ഴേമിരുത്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് 
ഴയ്ക്കാ   അ ഭതി അഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. കൂൊസത  കേയല യ ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ 
കഫാര്ഡ്  ഷൃ്ം സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഷര്ക്കാര്  ഏജ ഷിേള്  ഴിടുണ് നല്കുേ  
സ്ഥറകത്താ  നെത്തുേ ഩധതിതിേള്ക്ക്  100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയുടെം  ഭറ്റു 
സ്ഥാഩനങ്ങള്/ ഷംഘങ്ങള്ക്ക്  ്കപ്പാളസത്ത ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയമുള്ള  80 
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയുടെം  തുെര്േ് നല്ോ ം  അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  
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4.47 രാേി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  02.12.2019-സറ േത്തും രാേി  
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  26.11.2019-സറ  A3-3219/19 -ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും ( SRG 1110/19) 
 
കപ്രാ.നം. 111/20    അെങ്കല്   10,00,000/- രൂഩ  

                      (ഴിേഷനപണ്ട് ) 
കഩയ്:- ഴകമാജന ക്ലബുേള്  
 
രാേി കബ്ല്യാക്കിസറ 9 ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്തുേലിസറ  അങ്കണഴാെിേലില്  ഭാഷത്തില്  
യണ്ട തഴണ ഴീതം ഴകമാജന ക്ലബുേള്  കൂഞ്ഞൃന്നണ്ട്.  ്ങ്ങസന ഴകമജനക്ലബുേള്  
കൂഞ്ഞൃകമ്പാള്  ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് കഩാശോസായസഭേ  നിറമില്    റഘു ബക്ഷ്ണം 
നല്കുേതി ള്ള കപ്രാജക്ട്  ഈ ഴര്ശം എഞ്ഞൃത്തിടുണ്ണ്ട്. ്തിന്   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. പ്പം 2018-19 ല്  ഈ ്നത്തിന്  7,79,349/- രൂഩ സചറ 24 
സചയ്തു. അതിന്  ഷാധൂേയണ 24ം ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.48 കേയല ഷംസ്ഥാന ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   അകതാരിറ്റി 
ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ  19.11.2019-സറ  P3/7210/17/ കേ.ഷാ.ഭി.അ. 

ഡമരക്ടറുസെ  േത്ത് ( SRG 106/20) 
 
അേപ്പാെി ഷമ്പൂര്ണ് ചദിഴാഷി  ഷാക്ഷ്യതാ ഩധതിതി,  ഴമനാെ ് ഷമ്പൂര്ണ് 
ചദിഴാഷി ഷാക്ഷ്യതാ ഩധതിതി  എേിഴ ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   നെപ്പാക്കന്നണ്ട്. ഈ 
ഩധതിതി പ്രോയം  ചദിഴാഷി ഊരുേസല  ഷമ്പൂര്ണ് ഷാക്ഷ്യതമില്  
എത്തിക്കേതിന്  ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   പ്രഷിധതിീേയിക്കേ രോസ്തേങ്ങളുസെ ഴിറ ,  ഭറ്റ് 
ഩഠകനാഩേയണങ്ങള്, ് സ്ട്രീക്ടര്ക്ക് ഒണകരരിമം , ഴിഴിധ ഩയിവീറനങ്ങള് , 
കഭാണിേരിംഗ്,  ഩഠിതാക്കള്ക്ക്  റൂ ബക്ഷ്ണം, വില്പവാറേള്, ക്ലാഷ് രുക്കല്, 
ഩഠിതാക്കളുസെ ഷംഗഭം,   ഩയീക്ഷ് എേിഴയ്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  അ ഭതി നല്േണസഭേ് ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.49 ഩാമ്പാക്കെ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാമ്പാക്കെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡഅിസഅ േത്ത്  01.01.2019 -സറ 1(8)-ാാാം 
നമ്പര്  ബയണഷഭിതി  തീരുഭാന 24ം  (SRG 107/20)  

 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ്ഩകമാഗിക്കേ KL- 17B - 8712 
ഭ് നി ഴാ   2005  കഭാഡറാണ്.  ്തു ഴലസയ ഩളമതാമതിനാല്  ഩഞ്ചാമത്തിന് 
2017-18-ല്  ജില്ലമിസറ ഭിേച്ച ഩഞ്ചാമത്ത്  എേ നിറമില്  റബിച്ച 5.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  
്ഩകമാഗിച്ച് രോതിമ ഴാസനം  ഴാങ്ങാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.   
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4.50 കേയല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അകഷാഷികമശ   
KGPA  അകഷാഷികമശ   ജനരല്  സഷക്രേരിയുടെസെ 21.01.2020 -സറ േത്ത്  

(SRG.77/2020) 
 
പ്രലമ  ദുയിതാവാൃഷ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്കാമി  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്
നല്േിമ 212.50 കോെി രൂഩ  പ്രധാനഭായുടെം ജീഴകനാഩാധിേള്ക്കാണ് 
്ഩകമാഗികക്കണ്ടത്.  ജീഴകനാഩാധിേള്  ചിറതിസനാസക്ക ഭാര്ഗകയയ  പ്രോയം  
യൂണിറ്റ് നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  എോല്  പ്രാകദവിേ സ്ഥിതിേള്ക്ക്  
അ സൃതഭാമ ജീഴകനാഩാധിേള്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കകമ്പാള്  ഩറ 
്നങ്ങള്ക്കം യൂണിറ്റ് നിയക്ക്  ഭാര്ഗകയയ മില്  ്ല്ല.  അതിനാല്  കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കി  സഴറ്റ് സചയ്ത്  ജില്ലാ ചസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് നല്ോ   േളിയുടെേില്ല. 
്തു ഩയിസയിക്കാ   നെഩെിസമഞ്ഞൃക്കണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
 

4.51 ഩിരഴം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി  
 എരണാകുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  15.01.2020 -സറ േത്തും ഩിരഴം 
മുനിഷിപ്പല്  സചമര്ഭാസഅ 05.01.20-സറ േത്തും ഩിരഴം  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
അഷിസ്റ്റഅ് എഞ്ചിനീമറുസെ  14.01.20-സറ കുരിപ്പം ( SRG 50/20,72/20 CC  
8/20) 

 
2014-15 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തി ഩള്ളിഭറ്റത്തില്പ്പെി പാം കരാഡ് എേ 
പ്രവൃത്തി ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തിരുന്ന.  അെങ്കല്  15,00,000/- രൂഩ ( ഴിേഷനപണ്ട് 9,95,000/- 
രൂഩയുടെം തനത് പണ്ട് 5,05,000/- രൂഩയുടെം) ്ത് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി  േണ്ഴീനര്  
മുകയ ന  നെപ്പാക്കാനാണ് തീരുഭാനിച്ചിരുേത്. എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രോയം  113 ഭീറ്റര്  
സ്ഥറത്ത്  രീസേമനിംഗ് ഴാള്  നിര്മ്മിക്കാ ം  400 ഭീറ്റര്  നീലത്തില്  ഭണ്ിേ്  കരാഡ് 
നിര് മ്മിക്കാ ഭാണ് ്കേവിച്ചിയിക്കേത്. എോല്  പ്രവൃത്തി  നെപ്പാക്കേ കഴലമില്  
വഷറ്റ് േണ്ടീശസഅ അെിസ്ഥാനത്തില്  എസ്റ്റികഭറ്റില്  നിന്നം ഴയതയസ്ഥഭാമി 
പ്രവൃത്തി സചയ്തു. രോതുക്കി  തയ്യാരാക്കി  എസ്റ്റികഭറ്റിന് അ ഭതി ഴാങ്ങാസത  പ്രവൃത്തി 
നെപ്പാക്കി. കെഩ് സഭശര്സഭഅ് പ്രോയം  േയാറുോയന് ഩാര്േ് ഫില്  തുേമാമി  
7,87,238/- രൂഩ  നല്േി.  േയാറുോയ ഭാമി  എഗ്രിസഭഅ് രോതുക്കിമിരുേില്ല.  
ഫാക്കി തുേ  നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.52 കുെംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമറ്േെറുസെ  14.01.2020-സറ കുരിപ്പ് ( SRG106/20) 
 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെസെ േീളില്   14 ജില്ലേലിലം  കേസിത സഷഅര്  പ്രഴര്ത്തിക്കന്ന. 
കേസിത സഷഅര്  മുകയ ന  വഴദയഷസാമം, കഩാറീഷ് കസ്റ്റശ , കോെതി, 
വചല്ഡ് സഴല്പമര്  േമ്മിറ്റി  എേിഴിെങ്ങലില്  ചഴവയഭാമ ഷന്ദര്ബങ്ങലില്  

„കേസിത‟ ഗുണകബാക്താക്കസല  എത്തിക്കന്ന.  ്തെക്കം ഭറ്റു കഷഴനങ്ങളും  
സചുന്നന്ന. ഈ ചഴവയങ്ങള്ക്ക് നിറഴില്   ഴാസനം ഴാെേയ്ക്കാണ് എഞ്ഞൃക്കേത് 
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 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലമിസറ  കേസിത സഷഅരിസഅ  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
ോഞ്ഞങ്ങാെ് കരാേരി ക്ലഫ്  രു ോര്  നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  ഈ ഴാസനത്തിസഅ  
വൈഴറുസെ കഴതനം,  ്ന്ധന സചറഴ്  അെക്കം പ്രതിഭാഷം  43,000/- രൂഩ  
സചറ 24 ഴരും.  ് ശൃര ഷ് 6000/- രൂഩ  രു ഴര്ശസത്തക്ക്  5,22,450/- രൂഩ. 
ഈ സചറഴ് ോഞ്ഞങ്ങാെ് നഗയഷബ ഴസിക്കാസഭേ് അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  തനത് 
പണ്ട്/ജനരല്  ഩര്പ്പഷ് ഗ്രാഅില്  നിേ്  ്തി ള്ള സചറഴ്  ഴസിക്കാ   
നഗയഷബയ്ക്ക്  അ ഭതി നല്േണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 
4.53 ഴണ്പ്പരം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

 
്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.01.2020-സറ േത്തും ഴണ്പ്പരം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസഅ  10.12.2019-സറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാന 24ം   (SRG 74/20 CC /54/20)  
കപ്രാ.നം. 256/20    അെങ്കല്   02,07,875/- രൂഩ  

                      (TSP) 
കഩയ്:- എഷ്.റ്റി. ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠന ഩാകക്കജ്  
ഭദയം, ഭമക്ക ഭരുേ്  തുെങ്ങിമ ദുശ്ശീറങ്ങള്ക്ക് എതിസയയുടെം  കുഞ്ഞൃംഫത്തില്  
കുേിേള്ക്ക്  ഩഠിക്കേതി  കഴണ്ട ഷാസചയയം  സൃക്കിക്കേ തുെങ്ങിമ   
ോയയങ്ങള്ക്ക്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്കം യക്ഷ്ിതാക്കള്ക്കം  കഫാധഴല്ക്കയണം നെത്തുേ, 
ഩേമക്കെി ഩേിേഴര്ഗ കോലനിേലിസറ  1 മുതല്  ഫിരുദം ഴസയ ഩഠിക്കേ  മുഴുഴ   
കുേിേള്ക്കം  െൂശ , ബക്ഷ്ണം എേിഴമാണ്  പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനം. ്ത് 
നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.54 തിരുഴന്രോയം കോര്പ്പകരശ   
തിരുഴന്രോയം കോര്പ്പകരശ   കഭമറുസെ  18.06.2018-സറ J8/60413/2018-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 54/20 - LSGD  M1/185/2019-LSGD) 

 
തിരുഴന്രോയം  സഭഡിക്കല്  കോകലജില്  ഴനിതാ സസല്ഩ് സഡസ്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഭാമി 
ഫന്ധസപ്പേ് യണ്ട് ജീഴനക്കാര്  േയാര്  അെിസ്ഥാനത്തില്  കജാറി സചുന്നന്നണ്ട്. 2017-
18  ോറമലഴില്  ജീഴനക്കാര്ക്ക് ഒണകരരിമഭാമി പ്ലാ   പണ്ടില്  നിന്നം 2,21,893/ 
രൂഩ നല്േിമിരുന്ന. ്തിന് ഒഡിറ്റ്  ഩയാഭര്വമുണ്ട്. 2018-19-ല്  ്ഴര്ക്ക്  തനത് 
പണ്ടില്  നിേ് ഒണകരരിമം നല്േി. 
    ഒഡിറ്റ് ഩയാഭര്വം ളിഴാക്കാ ം തുെര്ന്നം  ഴനിതാ സസല്ഩ് സഡസ്ക് 
ജീഴനക്കാര്ക്ക്  ഴിേഷന പണ്ടില്  നിേ് ഒണകരരിമം നല്ോ ം  അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.55  സോച്ചി കോര്പ്പകരശ   
 തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ്  ചീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ 22.01.2020-സറ േത്ത് (SRG 
75/20) 

 
സോച്ചി കോര്പ്പകരശനില്  േമ്പൂേര്  അധിഷ്ഠിത പ്രവൃത്തിേള്ക്ക്  േമ്പൂേര്  ഷമ ഷ്   
ഫിരുദധായിേസല  തനത് പണ്ടഩകമാഗിച്ച്  25,000/- രൂഩ നിയക്കില്  നിമഭിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
രു ഴര്ശം  ഴീതഭാണ് നിമഭന ോറാഴധി. ്ഴരുസെ ്കപ്പാളസത്ത ോറാഴധി  
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31.12.2019-ന് തീര്ന്ന. ോറാഴധി  രു ഴര്ശസത്തയ്ക്ക് കൂെി നീേി നല്കുേതിന്  
അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.56  രോല്പ്പറ്റ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഫഹു.ഭറപ്പരം എം.എല്.എയുടെസെ 16.10.19 സറ േത്തും രോല്പ്പറ്റ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുപ്രഷിഡഅിസഅ 9.10.19 സറ േത്തും 28.09.19 സറ 10-ാാാം നമ്പര്  
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 58/20-DB4/278/2019-20 LSGD) 
യണ്ട് ്യേ ഴീഞ്ഞൃേള്  റ്റ ഴീഞ്ഞൃേലാക്കാ ം യണ്ട ഴീഞ്ഞൃേള്  രോനര്  നിര്മ്മാണം 

നെത്താ ം 12.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിരുന്ന. (രു ഴീെി  
2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം 6 കഩര്ക്ക്) ്തിന് 06.02.18 സറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
അ ഭതി നല്േിമിരുന്ന. ഴീസൊേിന് 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ അഩയയാപ്തഭാമതിനാല്  
4.00 റക്ഷ്ം രൂഩ അെങ്കറില്  കപ്രാജക്ട് കബദഗതി സചയ്ത് ചസേ അെങ്കല്  24.00 
റക്ഷ്ം രൂഩ (സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡില്  നിന്ന റബിച്ച 4,50,000/- രൂഩയുടെം തനത് പണ്ട് 
19,50,000/- രൂഩയുടെം കചര്ത്ത്). ്തിന് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

 
4.57  സഷഅര്  കപാര്  സഡഴറപ്സഭഅ് ഒപ് ്കഭജിംഗ് സെകക്നാലജി 

 

ഷി-ഡിറ്റ് യജിസ്ട്രീാറുസെ 19.11.19 സറ 208/VCD/C-DIT/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്   

(SRG63/20 – LSGD-FM2/242-LSGD) 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ോറാഴധി 2020 ല്  അഴഷാനിക്കേ 

ഩശ്ചാത്തറത്തില്  നിറഴിസറ ബയണഷഭിതിയുടെസെ കനതൃതൃത്തില്  നെത്തിമ 
ഫഹുതറ ഴിേഷനഩയിഩാെിേള്  ്ള്കചര്ത്ത് ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തി ം 
20 ഭിനിറ്റ് വദര്ഘയമുള്ള രു ഴീഡികമാ കഡാേുസഭഅരി സചയ്യാ   ്കേവിക്കന്ന. 
ഏേകദവം 20 ഭിനിറ്റു വദര്ഘയമുള്ള ഴീഡികമാ കഡാേുസഭഅരി നിര്മ്മിക്കേതിന് 
ഒകയാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും 1.50 റക്ഷ്ം രൂഩ സചറഴളിക്കേതിന് 
മകഥക്കാ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.58  ോയകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
 

കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 03.12.19 സറ േത്ത് (SRG 1089/19-
CC/712/19) 
കപ്രാ.നം  338/20                അെങ്കല്  1,80,000/-രൂഩ  

       (ഴിേഷനപണ്ട് ) 

കഩയ് – എം.ഷി.എപ് സേേിെത്തിന് ഴാെേ നല്േല്  
എം,ഷി.എപ് സേേിെം നിര്മ്മിക്കേതിന് ്കേവിച്ചിരുേ സ്ഥറം ഭളക്കാറത്ത് 

സ്ഥിയഭാമി സഴള്ളം േമറുേ പ്രകദവഭാമതിനാല്  സേേിെം ഩണിതില്ല. അതിനാല്  
തത്ക്ോറകത്തക്ക് ഴാെേസേേിെഭാണ് േസണ്ടത്തിമത്. ്തി  ഴാെേ 
നല്കുേതി ള്ള കപ്രാജക്ടിന് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.59  ചറപ്പള മുനിഷിപ്പാറിറ്റി 
 

ചറപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 03.12.19 സറ േത്ത് (SRG 1093/19-CC/931/19) 
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ചറപ്പള മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമില്  വതാബ്ദിഭന്ദിയത്തിന് മൂന്ന കപ്രാജക്ടുേള്  എഞ്ഞൃത്തിടുണ്ണ്ട്. 
വതാബ്ദി ഭന്ദിയം പര്ണിച്ചര്  (കപ്രാ.നം. 155/20) വതാബ്ദി ഭന്ദിയം നിര്മ്മാണ 
പൂര്ത്തീേയണം (കപ്രാ.നം 524/20), വതാബ്ദിഭന്ദിയം പര്ണിച്ചര്  - യണ്ടാം ഘേം 
(കപ്രാ.നം. 610/20) എേീ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ധനോയയേമ്മീശ   ഗ്രാഅാണ് 
എഞ്ഞൃത്തിയിക്കേത്. ്തിന് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 
4.60  ഭകഞ്ചവൃയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 

 

ഫഹു.ഭകഞ്ചവൃയം എം.എല്.എ യുടെസെ േത്തും ഭകഞ്ചവൃയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു   
പ്രഷിഡഅിസഅ േത്ത് (SRG 61/20-DA2/433/2019-LSGD) 
ഭത്സ്യഫന്ധനത്തി  ഴറ നല്ോ   ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  കപ്രാജക്ടു 

്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. (കപ്രാ.നം.3/20) ഭാര്ഗകയയ പ്രോയം തെിഴള്ളത്തി ം 
േേഭയത്തി ഭാണ് ഴറ നല്ോ 24േത്. ഈ പ്രകദവങ്ങലില്  കൂഞ്ഞൃതലം വപഫര്  
ഴള്ളം ചണ്. അതിനാല്  വപഫര്  ഴള്ളമുള്ളഴര്ക്കം ഴറ നല്ോ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. കൂൊസത ഷര്ക്കാര്  ്ത്തയ 24 പ്രോയം യജികസ്റ്റര്ഡ് 
ഭത്സ്യസത്താളിറാലിേള്ക്കാണ് നല്ോ 24േത്. ്തും ളിഴാക്കി 
നല്േണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

4.61 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടറുസെ 22.01.2020 സറ കുരിപ്പ് (SRG 76/20) 

1) ഴളിമാത്രക്കായാമ സ്ത്രീേള്ക്കം കുേിേള്ക്കം നിശ്ചിത അേറത്തില്  
വൃത്തിയുടെള്ള വൗചാറമങ്ങള്  സ്ഥാഩിക്കണസഭേ് ഷര്ക്കാര്  റക്ഷ്യഭിേിടുണ്ണ്ട്. 
കൊമ് സററ്റിന് ചഴവയഭാമ സ്ഥറം േസണ്ടത്തലം നിര്മ്മാണം ഷംഫന്ധിച്ച 
ചസൂത്രണ 24ം ജില്ലാേലക്ടറുസെ കനതൃതൃത്തില്  നെക്കന്നണ്ട്. ്പ്രോയം 
നിര്മ്മിക്കേ കൊമിസററ്റുേളുസെ ഩയിഩാറനത്തിലൂസെ ഴനിതേള്ക്ക് ഴരുഭാനം 
റബിക്കസഭങ്കില്  ചമത് ഏസറ്റഞ്ഞൃത്ത് നെത്താ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷേധതിഭാണ്. 
ഈ ഷാസചയയത്തില്  താസള ഩരയുടെേ ഴിശമങ്ങലില്  അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

I.  കൊമ് സററ്റ് ഩയിഩാറനത്തികനാെ ഫന്ധിച്ച് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിതേള്ക്കള്ള 
കഴതന 24ം ഩയിഩാറനചിറ 24േള്ക്കാഴവയഭാമ തുേയുടെം തകേവഷൃമംബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ തനത് പണ്ടികറാ പ്ലാ   പണ്ടികറാ ്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്താ   
അ ഭതിയുടെം ഫന്ധസപ്പേഴര്ക്ക് നിര്കേവ 24ം നല്കുഴാ   ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

II.  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ സേേിെ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുേള്ക്ക് പ്രീ പാഫ് നിര്മ്മാണ 
ഷാകങ്കതിേഴിദയമില്  ഩയിവീറനം നല്ോ   ്കേവിക്കന്നണ്ട്. ്പ്രോയം 
ഩയിവീറനം റബിച്ച കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ യൂണിറ്റുേസല സെണ്ടര്  നെഩെിക്രഭങ്ങലില്  
നിസോളിഴാക്കി കൊമിസററ്റുേലസെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ നല്ോ   അ ഭതി 
ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.62  കഩാത്താനിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 19.11.2019 സറ േത്ത് (SRG 1007/19 
CC/692/19) 
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വറപ് ഩധതിതിപ്രോയം ഩേിേഴര്ഗഴിബാഗത്തില്സപ്പേ ശ്രീ. ഫിമന, ഭോം 
കുെിമില്  എേ ചള്ക്ക് ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മിച്ചു നല്േി. ഴീഞ്ഞൃ ്യിക്കേിെം ്മര്േ  
പ്രകദവഭല്ലാത്തതിനാല്  തുരേ േിണര്  പ്രാകമാഗിേഭല്ല. KWA വറ   രു 
േി.ഭി.അേസറമാണ്. അതിനാല്  ഈ കുഞ്ഞൃംഫത്തിന് കുളല്േിണര്  നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. ്ഴിസെ കുളല്േിണര്  പീഷിഫിള്  
ചസണേ് ഗ്രൗണ്ട് ഴാേര്  ജില്ലാ ഒപീഷര്  അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. സചറഴ് 75,000/- 
രൂഩ. 

 

4.63  വഴക്കം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 03.01.2020 സറ േത്തും. വഴക്കം 
വട്രഫല്  എക്സ്സ്റ്റ ശ   ഒപീഷറുസെ 3.08.19 സറ VKM/679/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG 10/20 -CC/1117/2019) 

 
    കപ്രാ.നം  68/20                 അെങ്കല്  2,00,000/-രൂഩ  

        (റ്റി.എഷ്.ഩി ) 

   കഩയ് – ഩേിേഴര്ഗ ബഴന നിര്മ്മാണം 
 
ഩേിേഴര്ഗഴിബാഗത്തില്സപ്പേ ശ്രീഭതി ഫി, കൈ, വേേത്ത് എേമാള്ക്ക് വറപ് 

ബഴനഩധതിതി പ്രോയം ഴീഞ്ഞൃനിര്മ്മിക്കാ   4.00 റക്ഷ്ം രൂഩ നല്േി. ഴീെിസഅ 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ഴസയ പൂര്ത്തീേയിച്ചുസഴങ്കിലം തര കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റരിംഗ്, 
കൊമിസററ്റ് എേിഴ ്നിയുടെം നെത്തിമിേില്ല. ്തിനാമി ്നിയുടെം 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ 
കൂെി കഴണം. ഈ തുേേ നല്ോ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.64  കമാഗ െീച്ചര്  സട്രമിനിംഗ്  
തിരുഴന്രോയം വാ്ി കമാഗ െീച്ചര്  സട്രമിനിംഗിന് ് സ്റ്റിറ്റൂേ് ഡമരക്ടറുസെ 
26.11.2019-സറ  േത്ത്  ( SRG/03/20) 

 
  കമാഗ  ഩയിവീറനത്തിന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്ക്കം നഗയഷബേള്ക്കം കപ്രാജക്ട് 
ഏസറ്റഞ്ഞൃക്കാ   അ ഭതിയുടെണ്ട്. ്തില്   കമാഗ അധതിയാഩേ ഩയിവീറനം  
നല്കുേതില്  വാ്ി കമാഗ െീച്ചര്  സട്രമിനിംഗ്  ് സ്റ്റിറ്റൂേിസന  കൂെി 
്ള്സപ്പഞ്ഞൃത്തണസഭോഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.65  ചറപ്പള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ചറപ്പള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡഅിസഅ  05.10.2019 േത്ത് (SRG 45/20 ) 

 
    കപ്രാ.നം  882/20                അെങ്കല്  24,00,000/-രൂഩ  
       (ഴിേഷനപണ്ട് 21,60,000/-രൂഩ 

                                              ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം   2,40,000/- രൂഩ ) 

   കഩയ് – ഩാെകവയ യ ഷഭിതിേള്ക്ക് ഷഫ് കഭഴ്ിഫിള്  ഩമ്പ് സഷറ്റ് ഴാങ്ങി നല്േല്  
ഩാെകവയ യ ഷഭിതിേള്ക്ക് സഩേിയുടെം ഩരയുടെം  ഴാങ്ങി നല്കുേതി  ഩേയം  

ഷബ്കഭഴ്ിഫിള്  ഩമ്പ് സഷറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുേതിന് അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 
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4.66  കോേമം നഗയഷബ 

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 14.01.2020 സറ േത്തു് (SRG 33/20 -
CC/882/2019) 

 
    കപ്രാ.നം  602/20                അെങ്കല്  2,20,00,000/-രൂഩ  
       (ഴിേഷനപണ്ട് 2.00 കോെി രൂഩ 

ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാഅ്  20.00 റക്ഷ്ം രൂഩ) 

   കഩയ് – നഗയത്തിസറ ഴിഴിധ ഭാറിനയങ്ങള്   ഴറിസച്ചരിയുടെേത് തെയുടെേതിനാമി 
േയാഭരേള്  സ്ഥാഩിക്കല്  
കോേമം നഗയഷബമില്  52 ഴാര്ഡുേലിറാമി 65 CCTV േയാഭര 

സ്ഥാഩിക്കേതി ള്ള കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കഷാലാര്  വഴദുതി 
്ഩകമാഗിച്ച് പ്രഴര്ത്തിക്കേ ഷംഴിധാനഭാണിത്. േയാഭരയുടെം  നിര്മ്മിത ബുധതിി 
ഷാകങ്കതിേഴിദയയുടെം  ്ഩകമാഗിച്ചുള്ള ഷാകങ്കതിേ ഷംഴിധാനഭാണ്  
്ഩകമാഗിക്കേത് ്തിന് അ ഭതി  ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.67  ്ഞ്ഞൃക്കി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 22.01.2020-സറ േത്തും ്ഞ്ഞൃക്കി  കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുടെസെ  20.01.2020-സറ  P - 1155/20 -ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
ജില്ലാതറ അപ്പീല്  േമ്മിറ്റിയുടെസെ 11.10.2019-സറ കമാഗ നെഩെി  ഴിഴയ 24ം (SRG  
95/20 -CC/72/20) 
താസളപ്പരയുടെേ  കപ്രാജക്ടുേള്  സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ജില്ലാതറ അപ്പീല്  േമ്മറ്റിയുടെം  
അംഗീേയിച്ചിേില്ല. പ്രകതയേ അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

(i)     കപ്രാ.നം  3/20                 അെങ്കല്  26,00,000/-രൂഩ 

കഩയ ് – തലിര്- സചറുേിെ ഴനിതാ കതമിറ  േര്ശേ ഷംഘങ്ങള്ക്ക ്
ധനഷസാമം 

 

 

(ii) കപ്രാ.നം. 52/20   അെങ്കല്  20,000,250/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് - ഷമൃധതിി -  സോസക്കാക്കൃശിക്ക് ധനഷസാമം  

 

(iii) കപ്രാ.നം. 53/20   അെങ്കല്  26,66,666/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് - േല്ഩഭിത്ര - കേയ േര്ശേര്ക്ക് സതങ്ങ് ഷംയക്ഷ്ണത്തിന് 
ധനഷസാമം 

4.68  േണ്   കദഴ   സില്  പ്ലാകഅശ   പ്രകദവസത്ത  സ്കുളുേലില്  കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്  
്ഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  18.01.20-സറ േത്തും  KDHP േമ്പനിയുടെസെ 
11.11.2019-സറ 612-ാാാം നമ്പര്   േത്തും  (SRG   79/20   CC/56/20) 

 
മൂോര്, കദഴികുലം, ഩള്ളിഴാഷല്, ചിേക്കനാല്, എേീ ഗ്രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി  
ചസേ 34 സ്കൂളുേള്  KDHP  നെത്തുന്നണ്ട്.  ്തില്  മൂോരില്  10, കദഴികുലത്ത് 11, 
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ഩള്ളിഴാഷറില്  1, ചിേക്കനാറില്  2 സ്കൂളുേള്ക്ക് ച്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയമാണ്. 
ഫഹു. കേയല വസകക്കാെതി ്ത്തയഴിസഅ അെിസ്ഥാനത്തില്  സഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഴകുപ്പിസഅ  09.10.2019-സറ  162/2019/ GEDN നമ്പര്  ്ത്തയഴ് പ്രോയം  യണ്ട 
ഴര്ശത്തിനേം  ച്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റി  ഩേയം അ കമാജയഭാമ  
കഭല്ൂറാകയ സ്ഥാഩിക്കണസഭന്നണ്ട്. േമ്പനിക്ക ഷാമ്പത്തിേ  പ്രതിഷന്ധി 
്ള്ളതിനാല്  അതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ  ഩധതിതി ഴിസിതം ്ഩകമാഗിച്ച്  
കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റണസഭേ്  േമ്പനി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. ്തിന്  ഫന്ധസപ്പേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  നിര്േവം നല്േണസഭന്നം ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

4.69  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറുസെ  23.01.2019-സറ കുരിപ്പ്  
 
ഷംസ്ഥാനത്ത് 2018 ൽ ്ണ്ടാമ പ്രലമസത്ത തുെർേ് നഴകേയല രോനർ നിർഭാണ 
പ്രക്രിമയുടെസെ ബാഗഭാമി ചയംബിച്ച ഩധതിതിമാണ് എവരഷ്. െി ഩധതിതിയുടെസെ 
ബാഗഭാമി പ്ലംഫിംഗ്, ്റക്ട്രിക്കൽ കജാറിേൾ, ്റകക്ട്രാണിക്സ് രിപ്പമരിങ്  എേീ 
കഭയ റേലിൽ ഹ്രഷൃോറ വഴദഗ്ധധയ ഩയിവീറനം കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകയ ന നൽേി 
ഴരുന്നണ്ട്. 

 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എവരഷ് സെക്നീശയ ാർക്ക് തകേവ സ്ഥാഩനങ്ങൾ മുകയ ന 
നെപ്പിറാക്കേ ബഴനനിർമ്മാണത്തിസഅ പ്ലംഫിംഗ്, ്റക്ട്രിക്കൽ ്ൾസപ്പസെയുടെള്ള  
ഴിഴിധ കജാറിേൾ ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തു നെത്തുേതിൽ  അ ഭതി നല്േണസഭോ 
ഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന. 

 

4.70  കനാര്ത്ത് ഩരവൂര്  മുനിഷിപ്പാറിറ്റി   

എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുസെ  08.11.2019-സറ േത്തും  കനാര്ത്ത്  
ഩരവൂര്  നഗയഷബ സഷക്രേരിയുടെസെ  29.10.2019-സറ G4-10958/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  

 
 ഴെക്ക   ഩരവൂര്  നഗയഷബയുടെസെ 2019-20 -സറ ഴിേഷന പണ്ടില്  (ജനരല് ) 1,2 
ഗഡുക്കലാമി അ ഴദിച്ച 1,54,21,400/- രൂഩമില്  ഴാേര്  ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേമിനത്തില്  
1,27,95,276 രൂഩയുടെം   സ്കോ ഴായ്പ തിയിച്ചെഴാമി 13,60,000/- രൂഩയുടെം  
അങ്കണഴാെി  ഴര്ക്കര്ഭാരുസെ  ഒണകരരിമം  (ട്രാ ഫര്  സക്രഡിറ്റ്) ്നത്തില്  
9,05,200/-രൂഩയുടെം   കുര 24 സചയ്തു.  ചസേ 1,50,60,476/-  രൂഩ. നഗയഷബയ്ക്ക് ഭിച്ചം 
റബിച്ചത് 3,60,924/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. അഴഷാന ഗഡു റബിക്കാ ള്ളത്.  77,10,600/- 
രൂഩമാണ്. ഴാറികഡശ   ളിഴാക്കാ   അ ഴദിച്ചാല്  കഩാലം  ഭറ്റ് അനിഴായയ  
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്  തുേ േസണ്ടത്താ   ബുധതിിമുോണ്. ഈ ഷാസചയയത്തില്  ഴാേര്  
ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേമില്  കുര 24 സചയ്തതില്  നിേ്  രു നിശ്ചിത വതഭാനം തുേ  
തിയിസേ  അ ഴദിക്കണസഭേതു ഷംഫന്ധിച്ച്  

4.71 സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ  23.01.2020-സറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര്  േത്തും  

സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  സഷക്രേരിയുടെസെ  09.01.20-സറ  BP2/52/20/NDD 
നമ്പര്  േത്തും ( SRG110/20)  
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സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസഅ  ഩധതിതി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഴിറമിരുത്തി  
കേന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുേളും  ഭറ്റ് ഏജ ഷിേളും  ഷമ്മാനിച്ച ഴിഴിധ 
അഴാര്ഡുേളുസെ  ഷമ്മനത്തുേ  ഴിനികമാഗിച്ച്  ഷാ്ൃന ഩയിചയണ കഭയ റമില്  

„അബമം‟ എേ കഩയില്  രു ഭാതൃോ ഩധതിതി നെപ്പാക്കാ   ്കേവിക്കന്ന.  ഴിഴിധ 
അഴാര്ഡിനത്തില്  80.00 റക്ഷ്ം രൂഩ റബിക്കം  ്തില്  50,05,000/- രൂഩ 
റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഈ തുേയുടെം ഷംബാഴനമായുടെം/CSR ഴിസിതഭായുടെം റബിക്കേ തുേ  
ഫാങ്കില്  സ്ഥിയ നികക്ഷ്ഩം നെത്തി  ്തില്  നിന്നം റബിക്കേ ഩറിവ ്ഩകമാഗിച്ച് 

„അബമം‟എേ കഩയില്   ഩധതിതി നെപ്പാക്കാ   ്കേവിക്കന്ന.  അര്ബുദം 
്ള്സപ്പസെയുടെള്ള കയാഗങ്ങലില്   അെിഭസപ്പേ േിെപ്പകയാഗിേലാമഴര്ക്ക്  പ്രതിഭാഷം 
750/- രൂഩ മുതല്  1000/- രൂഩ ഴസയ നല്കുേ ഩധതിതിമാണ്  അബമം.  ്തു 
നെപ്പാക്കാ   അ ഭതി ചഴവയസപ്പേിയിക്കന്ന.  

 

 


