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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
27.05.2020 ന് ഉചൃയ്ക്ക് 2.30PM 

സഷക്രകേരിമറ്റിസറ  ഡര്ഫാര്  സാള്    
 

അജണ്ട 
 

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

 
2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 
2.1     06.12.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീീേയികകേണണ്ട 

ഴിശമങ്ങള്  
 

2.1(4.44)  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  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 - ബിന്നകവശികേണായാമ ട്േിേള്കേണ്  റപ് ്പ ീയിമ ഷ്  ഩാര്കേണ്  
ജില്ലമിസറ ബിന്നകവശികേണായാമ ട്േിേള്കേണ്  അഴരുസെ കവശി ഴര്ധതിിപ്പിക്കികേണാ ം  
സഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില്  ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിസകേണാടുക്കുന്നതി ം 
ഷസാമേയഭാമ  റപ് ്പ ീയിമ ഷ് ഩാര്കേണ്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതി   
കപ്രാജക്ട് നെപ്പിക്കാകേണാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയം 
സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറം അംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയികേണടുത്ത്  
രോരഭണ്ണൂര്  ്ന്ന  സ്ഥറത്ത്  ഷന്നധതി ഷംഘെന നെത്തുന്ന  ഷര്കേണാര്  
അംഗീോയമു   VKM സ ശയല്  സ്കൂലിറാണ്  ഇത് തുെങ്ങാ   ഉകേവിക്കുന്നത്. ഇതു 
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പിക്കാര്േ് നല്ോ   ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടസര 
ചുഭതറസപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നു.  ഡമരക്ടര്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

 
 
 
 
 
2.2 28.01.2020-കറാ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

2.2 (3.1)(V) 

രികപ്പിക്കാര്േ്:- ഈ ഩധതിതി നെപ്പിക്കാകേണാ   ഉകേവിക്കുന്ന  VKM 
സ ശയല്  സ്കൂള്  രു NGO സ്ഥാഩനഭാസണന്നും  
ഇതിന് അ ഭതി നല്കേണ്ടതിസല്ലന്നും  
ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്  അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട് 
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ഴമനാെ് ജില്ലമില്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ആഴവയഭാമ  ഷാധന 
ഷാഭഗ്രിേള്  ഭറ്റ് ജില്ലേലില്  നിന്നാണ് സോണ്ടുഴരുന്നത്. അതിനാല്  
േണ്സഴമ ഷ് രാര്ജ്ജ് ഴലസയ തലടുതറാണ്. ഈ ോയണത്താല്  
നിര്മ്മാണ പ്രല്ലത്തിേള്  സെണ്ടര്  കഩാോ   ബുധതിിമുോണ്. ഴമനാെ് 
ജില്ലമികറയം  ഇകതകഩാസറ  ഭറ്റു പ്രകദവകത്തയം സ്ഥിതി ഩയികവാധിചൃ്  
ഴിവദാംവങ്ങള്  കവഖയിചൃ്  ഩയിഗണനയ്ക്കാമി  ധനഴട്പ്പിക്കിന് നല്ോ   
തകേവഷവീമംബയണ ഴട്പ്പിക്ക് രീപ് ്ഞ്ചിനീമസര  ചുഭതറ സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നു. 
ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ്  തകേവഷവീമംബയണ ഴട്പ്പിക്ക് രീപ ്്ഞ്ചിനീമര്  രികപ്പിക്കാര്േ ് 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
 
രികപ്പിക്കാര്േ് :- ഴമനാെ് ജില്ലമില്  േവീാരിേള്  പ്രഴര്ത്തികേണാത്തതിനാല്  

ഩാര, സഭറ്റല്  തുെങ്ങിമഴ േണ്ണൂര്  കോളികകേണാെ്  ജില്ലമില്  
നിന്നാണ് ഴരുന്നത്. ഇതിന് വയാവയി 110 േി.ഭി 
േണ്സഴമ ഷ് ഴരും.  േണ്ണൂര്, കോളികേണാെ് ജില്ലേലില്  
കോസ്റ്റ് ഇ ഡക്സ് മഥാക്രഭം  132.04, 131.06 
്ന്നിങ്ങസനമാണ്. ്ന്നാല്  110 േി.ഭി. അധിേം  
േണ്സഴമ കഷാസെ  ഴമനാെ് ജില്ലമില്  കോസ്റ്റ് 
ഇ ഡക്സ് 132.04 ആണ്. ഷഭാന പ്രശ്നം കനയിടുന്ന  
ഇടുകേണിമില്  148.71 ആണ് കോസ്റ്റ് ഇ ഡക്സ്. ഇതി  
ഷഭാനഭാമ ഉമര്ന്ന കോസ്റ്റ് ഇ ഡക്സ്  ഴമനാെി ം 
അ ഴദികേണണസഭന്നാണ് ശുഩാര്വ 

 
2.2 (3.1)(viii) 

േന്നുട്േി ഩയിഩാറനത്തിസന്റ ബാഗഭാമി    മൃഗ ഷംയക്ഷണ  ഴട്പ്പിക്ക്  
ോറിത്തീറ്റ നല്ട്ന്നുണ്ട്.  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴട്പ്പിക്ക്  കേയല പീസഷില്  നിന്ന് 
ോറിത്തീറ്റ സഭാത്തഭാമി  ഴാങ്ങി ഴിതയണം സരയ്യുന്ന യീതിമാണ് 
നിറനില്ക്കുന്നത്. ്ന്നാല്  ധനഴട്പ്പിക്കിസന്റ  ഉത്തയഴ് പ്രോയം ധനഷസാമം 
ഗുണകബാക്താഴിസന്റ  അകേണൗണ്ടികറയ്ക്കാണ് കഩാകേണ്ടത്. അതിനാല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  ോറിത്തീറ്റികുള്ള   തുേ  മൃഗ ഷംയക്ഷണ 
ഴട്പ്പിക്കിന്  േഭാരാ    (Deposit)  ഫില്  ട്രശരിേലില്   ഩാഷാക്കുന്നില്ല.  
ഈ പ്രശ്നം ഩയിസയികേണാ   ഇെസഩെണസഭന്ന് ധനഴട്പ്പിക്കികനാൊഴവയസപ്പിക്കൊ   
തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. പമല്  ധനഴട്പ്പിക്കിന് നല്േി. 

നെഩെി:- ധനഴട്പ്പിക്ക്  
 

2.2(3.3) ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗങ്ങള്കേണ്  രു ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
കമാഗത്തില്  ഩസങ്കടുക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീയം  മാത്രാ ഫത്തയം  കരര്ത്ത് 
1000 രൂഩ  നല്ോ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനത്തിസന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ഷര്കേണാര്  അ ഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അധതിയക്ഷ .   
്ന്നാല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അധതിയക്ഷന് ഷിറ്റിംഗ് പീയം മാത്രാ 
ഫത്തയം നല്ട്ന്നില്ല.  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി സരമര്ഭാ   ഭറ്റു ഩറ േമ്മിറ്റി 
േളുകെയം  അധതിയക്ഷ   തലെിമാണ്.  ഈ ഷാസരയയത്തില്   ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
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ഷഭിതി സരമര്ഭാ   ്ന്ന നിറമില്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗത്തില്  
അെകേണം  ഴിഴിധ േമ്മിറ്റിേലില്  ഩസങ്കടുക്കുന്നതിന്  ഷിറ്റിംഗ് പീ ്ന്ന നിറമില്   
പ്രതിഭാഷം 15,000/-രൂഩ ധനഴട്പ്പിക്കിസന്റ  അ ഭതികമാസെ നല്ട്ന്നതി  
തീരുഭാനിചൃിരുന്നു  ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ പമല്  ധനഴട്പ്പിക്കിന് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

നെഩെി :-ധനഴട്പ്പിക്ക് 

2.2(3.6)ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന   ഫസഷ് സ്കൂളുേളുസെ  പ്രഴര്ത്തനം  ഷാമൂസയ 
നീതി ഡമരക്ടറം  ട്ടുംഫശ്രീയം പ്രകതയേം ഩയികവാധികേണണം.  നല്ല നിറമില്  
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കഩാലം  ജീഴനകേണാര്കേണ് ഒണകരരിമം 
മുെങ്ങുന്നതെകേണമു   പ്രശ്നങ്ങള്  നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട് ്ന്ന് കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി.  
ഇഴ ഩയികവാധിചൃ്  പ്രകതയേ ഇെസഩെല്  ഴട്പ്പുതറത്തില്  നെത്തണം. പ്പിക്കം   
ഇഴയസെ ഴിഴയങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിചൃ് റിസ്റ്റു ഷസിതം  അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്േണം. 

നെഩെി :- 1)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്  
2)്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ട്ടുംഫശ്രീ 

2.2 (4.25) കഩാത്താനികേണാെ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
്രണാട്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  04.11.2019-സറ േത്ത് ( 2 ്ണ്ണം) 
ശുരിതവീ ഭിശ   ്രണാട്ലം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററസെ 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   
     (കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം) 
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ ഩയിധിമില  സ്കൂളുേള്കേണ്  ഖയ മാഴ ഭാറിനയ ഷംകയണ 
ഩധതിതിേള്  
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി  അംഗീേയിചൃ ഈ കപ്രാജക്ട് ശുരിതവീ ഭിശസന്റ ഷര്ഴീഷ് 

സപ്രാ ഴഡരാമ „പ്രകൃതി  ആലഴ‟ ്ന്ന ഏജ ഷി മുകഖന സ്കൂളുേലില്  നെപ്പിക്കാകേണി. 
്ന്നാല്  ശുരിതവീ ഭിശനില്  നിന്നും  ഷാകങ്കതിോ ഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല. 
അതിനാല്  തുേ നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴീഴ്ച ഭാപ്പിക്കാകേണി  തുേ ഴിനികമാഗികേണാ   
അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . ഇതു ഩയികവാധിചൃ് ശുരിതവീ ഭിശ   ്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്   
രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േി. 
രികപ്പിക്കാര്േ്:- (i) ശുരിതവീ ഭിശസന്റ ഷാകങ്കതിോ ഭതി ഴാങ്ങാസതമാണ്  

ഇതു നെപ്പിക്കാകേണിമത്.  ്ന്നാല്   സ്കൂളുേലില്  സ്ഥാഩിചൃ 
യൂണിറ്റുേള്  ഭിേചൃ യീതിമിറാണ്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന 
സതന്ന് ശുരിതവീ ഭിശ   ്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  
രികപ്പിക്കാര്േ്  സര..  

(ii) രികപ്പിക്കാര്േ് 25.02.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  നല്േിമിരുന്നുസഴങ്കിലം ഩിന്നീെ് 
ഩയിഗണികേണാ   ഭാറ്റി ഴചൃിരുന്നു. 

 

 
 
 

 നെഩെി:-1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴട്പ്പിക്ക് 
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2.2(4.68 ) േണ്ണ   കദഴ   സില്  പ്ലാകന്റശ   പ്രകദവസത്ത  സ്കുളുേലില്  കഭല്ൂയ 
ഭാറ്റല്  

 
ഇടുകേണി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  18.01.20-സറ േത്തും  KDHP േമ്പനിയസെ 
11.11.2019-സറ 612-ാാാം നമ്പര്   േത്തും  (SRG   79/20   CC/56/20) 
 

മൂന്നാര്, കദഴിട്ലം, ഩ ിഴാഷല്, രിന്നകേണനാല്, ്ന്നീ ഗ്രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി  
ആസേ 34 സ്കൂളുേള്  KDHP  നെത്തുന്നുണ്ട്.  ഇതില്  മൂന്നാരില്  10, കദഴിട്ലത്ത് 11, 
ഩ ിഴാഷറില്  1, രിന്നകേണനാറില്  2 സ്കൂളുേള്കേണ് ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയമാണ്. 
ഫഹു. കേയല  സകകേണാെതി ഉത്തയഴിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  സഩാതു ഴിദയാബയാഷ 
ഴട്പ്പിക്കിസന്റ  09.10.2019-സറ  162/2019/ GEDN നമ്പര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  യണ്ടു 
ഴര്ശത്തിനേം  ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയ ഭാറ്റി  ഩേയം അ കമാജയഭാമ  
കഭല്ൂയ സ്ഥാഩികേണണസഭന്നുണ്ട്. േമ്പനിക്കു ഷാമ്പത്തിേ  പ്രതിഷന്ധി 
ഉ തിനാല്  അതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ  ഩധതിതി ഴിസിതം ഉഩകമാഗിചൃ്  
കഭല്ൂയ ഭാറ്റണസഭന്ന്  േമ്പനി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. ഇതിന്  ഫന്ധസപ്പിക്കേ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  നിര്േവം നല്േണസഭന്ന ആഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ് 
 മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി േമ്പനിയസെ ചുഭതറമാണ്  ്ന്ന് കമാഗം  
ഴിറമിരുത്തി. േമ്പനിയഭാമി രര്ചൃ സര്  ്  ഈ പ്രഴര്ത്തി സരയ്യുന്നതിസന്റ  
ഷാധയത ഩയികവാധികേണാ   ഇടുകേണി ജില്ലാ േലക്ടസര ചുഭതറസപ്പിക്കടുത്തി. രികപ്പിക്കാര്േിസന്റ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  സതാളില്  ഴട്പ്പുഭാമി രര്ചൃ സര്  ്  ഩയിഗണികേണാ   തീരുഭാനിചൄ. 
രികപ്പിക്കാര്േ് നല്ോ   ജില്ലാ േലക്ടകരാെ്  ആഴവയസപ്പിക്കേിടുണ്സണ്ടന്ന്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  അരിമിചൄ.  രികപ്പിക്കാര്േ് ഉെ   തസന്ന ഴാങ്ങണസഭന്ന്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിചൄ. 

 
2.3   25.02.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമസറ  തുെര്  നെഩെി ഷവീീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

 
2.3(3.3) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ജൂേ്/ തുണി ഷഞ്ചിേള്  ഴീടുേലില്/ േെേലില്  

ഴിതയണം സരയ്യുന്നതിന്  കപ്രാജക്ടുേള്  ്ടുകേണാല്ലൃന്നതല്ല. ്ന്നാല്  പ്ലാസ്റ്റിേ് 
ഷഞ്ചിേള്കേണ് ഫദല്   ്ന്ന നിറമില്  ഇതിനാമി  യണിറ്റുേള്  തുെങ്ങുന്നതിന്  
ബൗതിേ ഷാസരയയം  രുകേണാ ം  സഭശീ   അെകേണമു   ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങള്  
ഴാങ്ങുന്നതി ം  ധനഷസാമം നല്ോല്ലൃന്നതാണ്. പ്രഴര്ത്തന മൂറധനം  
രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് ആമി നല്കേണ്ടതാണ്. ്ന്നാല്  ഉല്പ്പിക്കന്നത്തി  കഭല്  
ഷബ്ഷിഡി നല് ോല്ലൃന്നതല്ല. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്. 

നെഩെി - 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.്)ഴട്പ്പിക്ക് 
2.3(3.4) 2020-21-മുതല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ ശുരിതവീ ഭാറിനയ ഩയിഩാറന 

കപ്രാജക്ടുേളുസെ  നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമി  ശുരിതവീ ഭിശ   ജില്ലാ 
കോഒര്ഡികനറ്റസര  നിചയിമികേണാ   തീരുഭാനിചൄ.  ഇഴര്കേണ് ഇതിനാമി   
ഡി.ഡി. കോഡ്  അ ഴദികേണാ   ധനഴട്പ്പിക്കികനാൊഴവയസപ്പിക്കൊ   തീരുഭാനിചൄ. 

നെഩെി -1) ധനഴട്പ്പിക്ക് 

 നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
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2.3(3.5) ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്സപ്പിക്കേ  ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് ഩറനമുരി 
നിര്മ്മിചൄ നല്ട്ന്നതിന്  മൂന്നു ഗക്കേണലാമാണ് തുേ നല്ട്ന്നത്. അഴഷാന 
ഗക് നല്ട്ന്നത് ഫന്ധസപ്പിക്കേ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിസറ രു 
്ഞ്ചിനീമര്/ഒഴര്ഷീമറസെ  ഴാറേകഴശസന്റ അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.  
്ന്നാല്  രിറ കേസുേലില്  ഩറനമുരിമില്  നെത്തിമിയിക്കുന്ന ഴമരിംഗിസന്റ 
സരറഴ്  ഴാറേകഴശനില്  ഉള്സപ്പിക്കടുത്താരില്ല ്ന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഈ 
ഇനത്തില്  നല്കേണ്ട  വയാവയി സരറഴ്  ്ത്രമാസണന്ന്  ഩയികവാധിചൄ 
രികപ്പിക്കാര്േ് നല്ോ   തകേവഷവീമംബയണ ഴട്പ്പിക്ക് രീപ് ്ഞ്ചിനീമസര 
ചുഭതറസപ്പിക്കടുത്തി. രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േി. 

  
രികപ്പിക്കാര്േ്:-  ററ്റ്, പാ , പ്ലഗ് കഩാമിന്റെകേണം  വയാവയി 9100/-രൂഩമാണ് 

വയാവയി സരറഴ്.  പാനെകേണമു  ഇനങ്ങള്  ഴാങ്ങി 
സ്ഥാഩിക്കുേമാണ്. 

 
2.3(3.6)ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗകേണാര്കേണ്  അഴരുള്സപ്പിക്കടുന്ന ഷമുദാമത്തിസന്റ 

ഴേ  ശ്മവാനങ്ങള്  ഉണ്ട്. ഇഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസന്റ/നഗയഷബേളുസെ ആസ്തി 
യജിസ്റ്റരില്  ഉള്സപ്പിക്കേഴമാേില്ല.  ്ന്നാലം ഇത്തയം ശ്മവാനങ്ങലില്  അഴവയം 
കഴണ്ട  അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണിേള് , ഭറ്റു ഷൗേയയസഭാരുകേണല്  തുെങ്ങിമഴയ്ക്ക്   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തി ം നഗയഷബേള്ക്കും  കപ്രാജക്ടുേള്  ഴയ്ക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ഇത്  
ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്  

നെഩെി - 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴട്പ്പിക്ക് 
2.3(3.7)തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഈ ബയണഷഭിതിയസെ ോറത്ത്  നെപ്പിക്കാകേണിമ 

ഴിേഷന കക്ഷഭഩയിഩാെിേളും  കനേങ്ങളും  ജനങ്ങലികറയ്ക്ക് ്ത്തിക്കുഴാ   റഘു 
രോസ്തേങ്ങള്/ കരാശറേള്/കഩാസ്റ്ററേള്  തയ്യാരാകേണാല്ലൃന്നതാണ്. ഇതിനാമി 
ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം രൂഩ  തനത് പണ്ടില്  നിന്ന് സരറഴളികേണാല്ലൃന്നതാണ്. 
ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്  

നെഩെി - 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.്)ഴട്പ്പിക്ക് 
 

2.3 (4.2 ) സോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശ    
സോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശ   കഭമറസെ  17.09.2019-സറ  PC1/37176/19 -ാാാം  നമ്പര്   
േത്ത്. (SRG 49/20/LSGD - BC3/676/2019 - LSGD) 

   സോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശനില്  ഷദ്ബയണല്ലൃഭാമി  ഫന്ധസപ്പിക്കേ് പ്രഴര്ത്തിേള്  
സരയ്യുന്നത് ഊയാളുങ്കല്  കറഫര്   കോണ്ട്രാക്ട്  കോ ഒപ്പിക്കകരറ്റീഴ് സഷാ ഷറ്റി 
മുകഖനമാണ്.  ഈ കപ്രാജക്ട് ഴിരോറീേയിക്കുന്നതിസന്റ ബാഗഭാമി  ഇ പര്കഭശ   
േികമാസ്ക്,  േൂ ഭാകനജ്സഭന്റ് ഷിസ്റ്റം, ഫകമാ സഭട്രിേ് അറ്റ ഡ ഷ് 
ഭാകനജ്സഭന്റ് ഷിസ്റ്റം, ഴീഡികമാ കോണ്പര ഷിംഗ്  ്ന്നീ ഷൗേയയങ്ങള്  
രുകകേണണ്ടതുണ്ട്. ഇഴ  CPRCS കഩാര്േില്  റബയഭല്ലാസമങ്കില്  Gem മുകഖന  
ഴാങ്ങണം ്ന്നതാണ് നിഫന്ധന.  ഇതില്  ഩറതും CPRCS ലം  Gem-ലം 
റബയഭല്ല. അതിനാല്  ഊയാളുങ്കല്  കറഫര്  കോണ്ട്രാക്ട്  കോഒപ്പിക്കകരറ്റീഴ് 
സഷാ ഷറ്റി മുകഖന ഴാങ്ങാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ഇത് ഐ.റ്റി ഭിശ   
ഡമരക്ടര്  ഩയികവാധിചൃ്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േണം. 

  നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി ഭിശ   
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2.3(4.8) കേയല സപഡകരശ   ഒപ് ദി  സെ ഡ് 
കേയല സപഡകരശ   ഒപ് ദി സെ ഡ് ജനരല്  സഷക്രേരിയസെ  03.02.2020-
സറ 441/2020 -ാാാം നമ്പര്  േത്ത്.  ( SRG 215/2020) 

 

ോഴ്ചയ ഴര്  ഉഩകമാഗിക്കുന്നതികനകേണാള്  സഭചൃസപ്പിക്കേ സ ഷിപികകേണശ   ോഴ്ച 
ഩയിഭിതകേണാരുസെ  േമ്പൂേറേള്കേണ് ആഴവയഭാണ്. അതിനാല്  ോഴ്ച ഩയിഭിതര്കേണ ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകഖന റബയഭാക്കുന്ന സഡസ്ക് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ് 
േമ്പൂേറേള്    താസളപ്പിക്കരയന്ന  സ ഷിപികകേണശ   പ്രോയമു താേണസഭന്ന 
ആഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്    
 

Specification of Desktop for the  Visually Challenged 
product Name product  

type 
OS/compatibility Description 

Desktop - intel 
Processor 
 

High end  Ubuntu Processor: Intel  & ampampreg i5 8400@3.6GHZ,6  
cores . 9 MB L3 cache,TDP-65W  
Chipset: Compatible Chipset 
Motherboard: OEM  Motherboard 
Memory:8GB DDR4 RAM upgradable to 32 GB 
Hard Disk Drive :  1.OTB 7200 rpm or higher 
Graphics Adapter : High end Graphics adapter with 
2.0GB memory 
Monitor: 21.5 & ampamprdquo or larger TFT/LED Digital 
Colour Full  HD Monitor  with   IPS display panel. same 
make as  PC 
Keyboard:  USB interface keyboard same make as PC 
Mouse:  Optical with  USB interface  same make as PC 
Ports:  6 USB  ports or more  (at least  2 USB 3.0 ports 
and two ports in front panel ( atleast 1 should be  USB 
3.0)) HDMI/DP Audio Ports  
Optical Drive : 8 X or better DVD RW Drive 
Networking Facility : 10/100/1000 on board 
 Integrated network port & ampampamp  Wi-Fi 
802 11 b/g/n connectivity 
Certifications: 

a) ROHS Compliance for  product 
b) ISO 14001 for OEM 
c) EPEAT Registered in India 

Warranty : 5 Year comprehensive  on site warranty 
including Monitor 
Operating System & ampampldquo Ubundu 16.04 or later 
should support & ampampamprdquo   
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Specification of Laptop for the  Visually Challenged 

 

product Name product  type OS/compatibility Description 

Laptop 
 

Medium end  Ubundu Processor - Intel core i3 7020 U/7100 U @ 2.3 
GHz/2.4GHz, 4 threads, 3 .0 MB cache. 
Lithography  :14nm, TDP- 15W 
Memory : 8 GB DDR4 RAM 
Expandable  up to at least 16 GB 
Hard Disk : 1.0 tb,7200rpm or  Higher  +240 Gb SSD 
Display : Antyglare HD LED Backit Disply 
Display  Size: 15.6 inch 
Wireless connectivity : Integrated wireless b/g/n, 
integrated Bluetooth 
Optical Drive:  8X or better DVD RW Drive 
Speaker : Integrated Sterieo Speaker 
Keryboard : Keyboard with Numerical Keypad and 
touch pad 
Camera: Integrated HD Camera 
Audio :  Integrated 
 Expansion port: 3 USB Port (at least   two number of  
USB 3.0 and one number of type C)10/100/1000 
Eternet Card , HDMI, 1 Head phone/microphone 
Combo or  Separate & other  standard  features 
Power Supply: 230V, 50 Hz AC Supply with  
rechargeable Battery  pack Comprising of Li-polymer 
battery 
Mouse: Optical Scroll Mouse 
Carry case : Backpack 
Weight: Less than or equal to 2.2 Kg Warrenty: 3 year 
Comprehensive  On iste. 1 year for Battery and 
Charger. 
Certification: 
ROHS  compliance  & BIS for Product 
Operating System:- Ubuntu 16.04 or  later shoud 
support 

 

 

2.3(4.9) സോെിമത്തൂര്  ഷസേയണ ഫാങ്ക് 
 ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി ്ം.്ല്.്.യസെ  05.11.2019-സറ േത്ത് കോളികകേണാെ് 
ജില്ലമിസറ  സോെിമത്തൂര്  ഫാങ്ക് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 04.11.2019-സറ േത്തും 
(SRG 216/20) 
അമൂല്  ോറിത്തീറ്റയസെ കോളികകേണാെ് ജില്ലമിസറ ഴിതയണ ഏജ ഷി  ഫാങ്ക് 
ഏസറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  ഷംസ്ഥാന ഷര്കേണായിസന്റ ോറിത്തീറ്റകുള്ള   ഷബ്ഷിഡി അമൂല്  

ഇതു  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ ്ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടര്    രികപ്പിക്കാര്േ ്
നല്േണം. 

നെഩെി:-1 ഐ.റ്റി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  
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ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്കേണ് റബിക്കുന്നില്ല.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി 
നെപ്പിക്കിറാക്കുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില്  അമൂല്  ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന  
േര്ശേസയൂെി ഉള്സപ്പിക്കടുത്തണസഭന്ന ആഴവയത്തിക ല്  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴട്പ്പിക്ക് 
ഡമരക്ടര്  രികപ്പിക്കാര്േ്  നല്േണം (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   മുകഖന) 

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2.3(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം 
ശ്രീഭതി. യഭയ.സേ. ട്റ്റിപ്പുരത്ത്, േണ്ണൂര്  തുെങ്ങി 8 കഩര്  ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു 
നല്േിമ  േത്തുേള്   (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD) 

 
 അകഩക്ഷേര്  േണ്ണൂര്  യൂണികഴഴ്സിറ്റിയസെ   Certificate in Yoga Fitness Cource/PG 
Diploma  കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാകേണിമ കമാഗ അധതിയാഩേ കമാഗയതയ ഴയാണ്.  
അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്ട്ന്ന  കമാഗ ഷര്േിപികേണറ്റ് കോഴ്സ്/ ഡികപ്ലാഭ 
തുെങ്ങിമ കോഴ്സ്  ഩാസ്സാമഴസയ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  കമാഗ 
ഩയിവീറേയാമി  ഉള്സപ്പിക്കടുത്തണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. ഇത് ഷംഫന്ധിചൃ് ആയശ് 
ഡമരക്ടര്   രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േണം (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  മുകഖന) 

നെഩെി:-  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

2.3(4.38) സഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 21.11.2019-സറ േത്ത് (SRG/ 1020/19- 
CC/726/19 )   
കപ്രാ.നം.13/20    അെങ്കല്  :-13,41,000/- രൂഩ  (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ് -   റപ് ബഴന ഩധതിതി  
സഭാകേയി ഩഞ്ചാമത്തില്  29 ആശ്രമ ട്ടുംഫങ്ങലാണു ത്. ഇഴയില്  5 കഩര്കേണ്  
ഷവീന്തഭാമി  ബഴനഭില്ല. ഇഴര്   റപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്  ഉള്സപ്പിക്കേിേില്ല. ഇഴര്ക്കു തലെി 
ബഴനം നല്ോ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ഇഴര്  ആശ്രമ ട്ടുംഫഭാകണാ, ഇഴര്  
 റപ് ഭിശ   റിസ്റ്റില്   ഉള്സപ്പിക്കൊസത കഩാമതിസന്റ ോയണം  തുെങ്ങിമ 
ഴിഴയങ്ങള്  അകനവീശിചൄ  ട്ടുംഫശ്രീ ്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േണം 

 
 

2.3(4.41) ഴെേയഩതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩാറകേണാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 05.12.2019-സറ േത്തും ഴെേയഩതി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  05.12.2019 -സറ േത്തും (SRG/ 1106/19- 
CC/939) (SRG/ 1108/19- CC/940/19) (2 േത്തുേള് ) 

  
1) കപ്രാ.നം. 147/20    അെങ്കല്  1,00,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - നല്ലൂര്  രോതിമ കഫാര്സഴല്  നിര്മ്മാണം 

 
2) കപ്രാ.നം. 148/20   അെങ്കല്  1,50,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - കോളിപ്പിക്കാര രോതിമ കഫാര്സഴല്  നിര്മ്മാണം 
കഫാര്സഴല്  നിര്മ്മാണത്തി     മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള്  2017-18-ല്   
ഷാകങ്കതിോ ഭതിയം  സെണ്ടര്  നെഩെിേളും പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെപ്പിക്കാകേണി. 

 നെഩെി:-്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ട്ടുംഫശ്രീ 



9 
 

ഈ നെഩെി ക്രഭങ്ങള്  ഩാറികേണാസത  നെപ്പിക്കാകേണിമതിനാല്  ഫില്  തുേ നല്ോ   
േളിഞ്ഞില്ല.  ഈ ഴര്ശം   ില്  ഒഴരാമി  ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിയിക്കുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടില്  
നിന്നും  തുേ നല്ോ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് . ഇതിക ല്   ഒഡിറ്റ് ട്രിപ്പുകണ്ടാ, 
ഴാറേകഴശ   ഭറ്റു ഴിവദാംവങ്ങള്  ്ന്നിഴ ഩയികവാധിചൃ്  തകേവഷവീമംബയണ 
ഴട്പ്പിക്ക് രീപ് ്ഞ്ചിനീമര്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േി. 
രികപ്പിക്കാര്േ്- (i) നല്ലൂര്  രോതിമ കഫാര്സഴല്  നിര്മ്മാണത്തിന്  

1,04,497/- രൂഩമാണ് സരറഴാമിടുണ് സതന്നു 
03.11.2017-സറ  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനപ്രോയം  
ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിയഭാമി ്ഗ്രിസഭന്റ് 
സഴചൃിടുണ്സണ്ടന്നും  അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

(ii) ്ന്നാല്  ഒഡിറ്റ്  ട്രിപ്പുകണ്ടാ ്ന്ന് 
ഴയക്തഭാകേണിമിേില്ല. 

(iii) കോളിപ്പിക്കാര രോതിമ കഫാര്സഴല്  നിര്മ്മാണം. ഇതില്  
രോതിമ കഫാര്സഴല്, ഩമ്പ് സൗഷ്,  ഩപ്പിക്ക്  റ   
്ന്നീ പ്രല്ലത്തിേലാണ് സര്  ിടുണ് ത്.  ഇതിനാമി 
1,49,141/- രൂഩ  സരറഴാമിടുണ്ണ്ട്. സെണ്ടര്, ്ഗ്രിസഭന്റ് 
്ന്നിഴ ഴചൃിടുണ്ണ്ട്. 

  
2.3(4.43) ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയകേണണകേണ്  ഴട്പ്പിക്ക് ഡമരക്ടറസെ  06.02.2020-സറ PL- 

18705/2019/DES നമ്പര്  േത്തും  24.02.2020 -സറ  ഇകത നമ്പര്  േത്തും ( 2 ്ണ്ണം) 
(SRG 224/20) 
ഭിശ   അകന്തയാദമ ഴിഴയകവഖയണല്ലൃം  സഴഫ് കഩാര്േറികറയ്ക്ക്  ഡാറ്റ അഩ് 
കറാഡ് സരയ്യുന്നതി ം  ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയകേണണകേണ്  ഡമരക്ടകരറ്റിസന  
ചുഭതറസപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നു.  2019 ഴര്ശസത്ത  ഭിശ   അകന്തയാദമ  ഷര്കവയസെ  
ഴിഴയകവഖയണം., ഡാറ്റാ അഩ് കറാഡിംഗ്  ്ന്നിഴ മഥാഷഭമം  പൂര്ത്തീേയി 
ചൃിടുണ്ണ്ട്. ഴട്പ്പിക്കിസറ ഇ സഴസ്റ്റികഗറ്റര്ഭാരുസെ   ദനംദിന കജാറിേള്കേണ്  രോരസഭ 
അധിേകജാറി ആമിോണ്  ഭിശ   അകന്തയാദമ  ഷര്കവ സര്  ിടുണ് ത്.  ഭിശ   
അകന്തയാദമ  ഴിഴയകവഖയണല്ലൃം ഡാറ്റ അഩ് കറാഡിംഗും നെത്തിമ  ജീഴനകേണാര്കേണ്  
പ്രതിദിനം  300/- രൂഩ  നിയകേണില്  ചുഴസെ കരര്ക്കുന്ന യീതിമില്  ഒണകരരിമം 
അ ഴദികേണണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് 
 

1 പീല്സതറ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കു   
ഒണകരരിമം (രു ഩഞ്ചാമത്തില്  2 കഩര്  
ഴീതം യണ്ടു ദിഴഷം 941X300X4) 

11,29,200/- രൂഩ 

2 സശഡൂളുേള്  കപാകോകോപ്പിക്കി ്ടുത്ത 
സരറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

ആസേ 11,44,200/- രൂഩ  

 

 
 

   
MGNREGS സന്റ ബയണ സരറഴ്  ഇനത്തില്  നിന്ന്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  
തുേ നല്ട്ന്നതിന്  അ ഭതി നല്ട്ന്നു.    ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്  

നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴട്പ്പിക്ക് 
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2.3(4.60) സനടുഭങ്ങാെ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറസെ  23.01.2020-സറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര്  േത്തും  
സനടുഭങ്ങാെ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  സഷക്രേരിയസെ  09.01.20-സറ  BP2/52/20/NDD 
നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ 28.01.20-സറ കമാഗ തീരുഭാനല്ലൃം ( 
SRG110/20)  
സനടുഭങ്ങാെ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ  ഩധതിതി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്  ഴിറമിരുത്തി  
കേന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്കേണാരുേളും  ഭറ്റ് ഏജ ഷിേളും  നല്േിമ ഴിഴിധ 
അഴാര്ക്േളുസെ  ഷമ്മാനത്തുേ  ഴിനികമാഗിചൃ്  ഷാന്തവീന ഩയിരയണ കഭഖറമില്  

„അബമം‟ ്ന്ന കഩയില്  രു ഭാതൃോ ഩധതിതി നെപ്പിക്കാകേണാ   ഉകേവിക്കുന്നു.  ഴിഴിധ 
അഴാര്ഡിനത്തില്  80.00 റക്ഷം രൂഩ റബിക്കും.  ഇതില്  50,05,000/- രൂഩ ഇതിനേം 
റബിചൃിടുണ്ണ്ട്.  ഈ തുേയം ഷംബാഴനമായം/CSR ഴിസിതഭായം റബിക്കുന്ന തുേയം  
ഫാങ്കില്  സ്ഥിയ നികക്ഷഩം നെത്തി  ഇതില്  നിന്നും റബിക്കുന്ന ഩറിവ ഉഩകമാഗിചൃ് 

„അബമം‟്ന്ന കഩയില്  ഩധതിതി നെപ്പിക്കാകേണാ   ഉകേവിക്കുന്നു. അര്ബുദം 
ഉള്സപ്പിക്കസെയ  കയാഗങ്ങലാല്   അെിഭസപ്പിക്കേ േിെപ്പുകയാഗിേലാമഴര്കേണ്  പ്രതിഭാഷം 
750/- രൂഩ മുതല്  1000/- രൂഩ ഴസയ നല്ട്ന്ന ഩധതിതിമാണ്  അബമം.  ഇതു 
നെപ്പിക്കാകേണാ   അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. ഇതിന് പ്രകതയേ അ ഭതി നല്േി. ്ന്നാല്  
ഫാങ്കില്  സഡകപ്പിക്കാഷിറ്റ് സരയ്യുന്ന   കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമ  അഴാര്ഡ്  
തുേയസെ 10 വതഭാനം തുേസമങ്കിലം  ഷംബഴാന/ CSR  ഴിസിതഭാമി 
േസണ്ടകത്തണ്ടതാണ് ്ന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ  ഉത്തയഴ് 
 

നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴട്പ്പിക്ക് 

2.3  (4.61)ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക്  - ആമിയം യഴ േറാോയ ാര്ക്കു  ഴജൂബ ജൂഫിറി 
സപകറാശിപ്പിക്ക് 

 ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക്  ഡമരക്ടറസെ  13.02.20-സറ P1-2440/19 ഷാം.ഴ.നമ്പര്  
േത്ത് (SRG 218/20) 
ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കരര്ന്ന ്
യഴേറാോയ ാര്ക്കു  ഴജൂബ ജൂഫിറി സപകറാശിപ്പിക്ക് ്ന്ന  ഩധതിതി  നെപ്പിക്കാകേണി 
ഴരുന്നുണ്ട്.  ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക്  കനയസത്ത  നിചയിമിചൃത്  ഇത് യണ്ടു 
ഴര്ശകേണാറകത്തയ്ക്ക്   നെപ്പിക്കാകേണാനാമിരുന്നു. ്ന്നാല്  തുെര്  ഴര്ശങ്ങലിലം  ഇതു 
നെപ്പിക്കാകേണാ   ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക്  ഉകേവിക്കുന്നു. മു   ഴര്ശങ്ങലില്  രു  
േറാോയന്  10000/- രൂഩ  ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പും  5000/- രൂഩ  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനല്ലൃഭാണ് നല്േിമിരുന്നത്. ഇകത നിയകേണില്   അടുത്ത ഴര്ശങ്ങലിലം  
േറാോയ ാര്കേണ്  തകേവഷവീമംബയണ ഴിസിതഭാമി  5000/- രൂഩ  ഴീതം 
ഴേമിരുത്താ   നിര്കേവം നമെനണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 
 ഈ ഩയിഩാെി  സുഗഭഭാമി നെപ്പിക്കാക്കുന്നതിന് ്ല്ലാ കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തുേളും 
േറാോയ ാരുസെ  ്ണ്ണത്തിന സൃതഭാമി  തുേ ഴേമിരുത്തണസഭന്ന്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിചൃിരുന്നു. തലൊസത  േളിഞ്ഞഴര്ശസത്ത 
ട്െിശ്ശിേയസണ്ടങ്കില്  അതും േറാോയ ാര്കേണ്   നല്കേണ്ടതാണ്. കൊകേണ് 
ഩഞ്ചാമത്തുേസല ഷസാമിക്കുന്നതിന് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തി ം  തുേ 
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ഴേമിരുത്താ ം  അ ഭതി നല്േി.  ഈ ഩയിഩാെി നെപ്പിക്കാക്കുന്ന   
നഗയഷബേള്ക്കും  ഴിസിതം ഴേമിരുത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്  

 നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.്) ഴട്പ്പിക്ക് 

2.3(4.70) ഏറ്റുഭാനൂര്  നഗയഷബ  
കോേമം    ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ   14.01.2020-സറ േത്തും ഏറ്റുഭാനൂര്  
മുനിഷിപ്പിക്കല്  സരമര്ഭാസന്റ  30.12.2019-സറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും    
(SRG 34/20  - CC/28/20) 

 കപ്രാ.നം. 471/20    അെങ്കല് 27,53,84,972/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട് - 4,53,84,972/- രൂഩ 
      കറാണ്   - 23.00 കോെി രൂഩ) 
കഩയ് - കശാപ്പിക്കിംഗ് കോംപ്ലക്സ് േം ഭള്േി പ്ലക്സ്  തികമറ്റര്  

2018-19-ല്   കപ്രാ.നം.  374/19 ആമി ഈ ഩധതിതി  ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി അംഗീോയം 
കനെിമിരുന്നു.  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിക്കുകമ്പാള്  നിര്വസണ യീതി  സെണ്ടര്  
്ന്നാണ് കരര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റിമില്  സെണ്ടര്  സര്   ഭറ്റു രിറ പ്രല്ലത്തിേള്  
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി തീര്ത്തില്ല ്ന്ന ോയണത്താല്  സെണ്ടര്  നെഩെി ളിഴാകേണി 25.00 
കോെികേണ് മുേലില്  പ്രഴര്ത്തന കവശിയ   േമ്പനിേലില്  നിന്ന് സെണ്ടര്  ഴിലിചൄ.  
ഇത ഷയിചൃ്  ട്രഞ്ഞ സെണ്ടര്  സര്   േമ്പനിയഭാമി  േയാര്  ഴചൃ് നിര്മ്മാണ 
പ്രല്ലത്തിേള്  ആയംബിക്കുേയം സര..  സെണ്ടരി  ഩേയം അക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജ ഷിസമസകേണാണ്ട്  ഩധതിതി നിര്ഴസണം  നെത്തുന്നതിന്  അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. 
ഇതു ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷവീമംബയണ ഴട്പ്പിക്ക്  രീപ് ്ഞ്ചിനീമര്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േണം 

 
2.3(4.75) ്യിഭയൂര്    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറകേണാെ്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ   22.01.2020-സറ േത്ത്   (SRG / 
115/20  - CC/24/20) 

  
 കപ്രാ.നം. 273/20    അെങ്കല്  - 4,88,000/- രൂഩ 
        (കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ്) 

കഩയ് - ചു ിഭെ ട്രുഴകകേണാെ് കരാഡ് രീ ൊരിംഗ് 
 (SC കോര്പ്പിക്കഷ് പണ്ട് മുകഖന നെത്തിമ  പ്രല്ലത്തികേണ് തുേ നല്േല് ) 
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴട്പ്പിക്കിസന്റ  ്ഷ്.ഷി. കോര്പ്പിക്കഷ്  പണ്ടുള്സപ്പിക്കടുത്തി  മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ കരാഡ് പ്രല്ലത്തി സര്  ിരുന്നു.  ്ന്നാല്  പീഷിഫിറിറ്റി റബിചൃ സ്ഥറത്തല്ല  
നിര്മ്മാണം നെത്തിമസതന്ന ോയണത്താല്   തുേ  നല്േിമില്ല.  അതിനാല്  ഈ 
തുേ  നല്ോ   കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് ഉഩകമാഗിചൃ്  തയ്യാരാകേണിമ 
കപ്രാജക്ടിന്  അ ഭതി നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.  
്ഷ്.ഷി. കോര്പ്പിക്കഷ് പണ്ട്  ഉഩകമാഗിക്കുന്നതി   ബയണാ ഭതി, ്സ്റ്റികഭറ്റ്, 
ഷാകങ്കതിോ ഭതി, നെപ്പിക്കാകേണിമ പ്രല്ലത്തിയസെ ഴാറേകഴശ , സരമികനജ്  ്ന്നിഴ 
ഩയികവാധിചൄ  തകേവഷവീമംബയണ ഴട്പ്പിക്ക ്  രീപ ് ്ഞ്ചിനീമര്   രികപ്പിക്കാര്േ ്
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

        നെഩെി:-          1)രീപ് ്ഞ്ചീനീമര്, തഷവീബഴ 
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രികപ്പിക്കാര്േ്:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 (4.78) ഴെകശ്ശയികേണയ    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിേ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ   24.01.2020-സറ േത്ത്   (SRG / 
121/20  - CC/1165/19) 

 കപ്രാ.നം. 11/20    അെങ്കല്  - 60,000/- രൂഩ 
        റ്റി.്ഷ്.ഩി - 37,900/- രൂഩ 
        തനത് പണ്ട് -  22,100/- രൂഩ 
  

കഩയ് - ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിസറ ട്േിേള്കേണ് റാഩ് കൊഩ് 
ട്ഭായി യാഖി ഩി. യാഭരന്ദ്ര , ആറകേണല്  ലിേല്ല് ്ന്ന ട്േി  കഫാേണി 
ഫിരുദധായിമാണ്. ഇകപ്പിക്കാള്  കേയല  ഇ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഒപ്  ഇ പര്കഭശ   
സെകനാലജിയസെ  ഒപ് ോമ്പഷ് സഷന്റരാമ രാന്നി റൂകട്രാണിക്സ്  ്ന്ന സ്ഥാഩനം 
ഴളി  അനികഭശ   & പിറിം സെകനാലജി ്ന്ന  കോഴ്സി  ഩറിക്കുന്നു. ഈ ട്േികേണ് 
റാഩ് കൊഩ് നല്ട്ന്നതിന്  അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്  
ഈ ഴിദയാര്ഥി ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്സപ്പിക്കേതാകണാ ്ന്നു ഩയികവാധിചൃ് 
ഩേിേഴര്ഗ ഡമരക്ടര്  രികപ്പിക്കാര്േ് നല്േണം 

നെഩെി:- 1)ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴട്പ്പിക്ക്  
 

2.3(4.89) തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 01.02.20-സറ േത്തും 
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ  13.12.2019-സറ 
12(9)ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം       (SRG 167/20 - CC/143/20) 

 കപ്രാ.നം. 626/20   അെങ്കല്  - 1,01,72,450/-രൂഩ 
      (ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/-രൂഩ 

കൊകേണ് ഴിസിതം   91,72,450/- രൂഩ) 
 കഩയ് - ജറശ്രീ - ഷമ്പൂര്ണ്ണ ജറ സുയക്ഷ ഩധതിതി  
ജറശ്രീ  ജറ സുയക്ഷ ഩധതിതി 2017-18-ല്  തുെങ്ങിമതാണ്. ഈ ഴര്ശം ഇത്  ില്  
ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന്  േഭാരികേണിേിമ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  
േിണറേള്  രീ രാര്ു  സരയ്യുന്നുണ്ട്. നിറഴില്  േിണര്  രീരാര്ു  സരയ്യുന്നതിന്  
(സഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ) ഩയന്ന കഭല്ൂയമകേണ്  20,500/- രൂഩയം  രയിഞ്ഞ 

ബയണാ ഭതി തുേ 4,75,000/- രൂഩ 

ഷാകങ്കതിോ ഭതി തുേ  4,75,000/- രൂഩ 

േയാര്  തീമതിയം  നമ്പറം 11.10.2017 
4/2017-18  

പ്രല്ലത്തി സരയ്യിപ്പിക്കിചൃത് അഷിസ്റ്റന്റ് ്ഞ്ചിനീമര്, തഷവീബഴ 
്രുഭയൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

ഫില്  പ്രോയം  സര്    
പ്രല്ലത്തിയസെ തുേ  

4,75,000/- രൂഩ 
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കഭല്ൂയയ്ക്ക്  24,500/- രൂഩയഭാണ്. സരറഴ് ഴര്ധതിിചൃതിനാല്  ഇത് മഥാക്രഭം  
26,000/- രൂഩയം 32,800/- രൂഩയഭാമി ഴര്ധതിിപ്പിക്കികേണണസഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
തലൊസത ഭളസഴ  ഷംബയണ പ്രല്ലത്തിേലാമ  ട്ലം നഴീേയണം, തെമണേള് , 
ഴറിമ സ്കൂള്  സേേിെങ്ങള്, ആശുഩത്രിേള്, ഷര്കേണാര്  സഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങള്  
്ന്നിഴിെങ്ങലിസറ േിണര്  രീ രാര്ജ്ജിംഗ് ്സ്റ്റികഭറ്റിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  
സരയ്യാ ം  അ ഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.  ഩയന്ന  കഭല്ൂയയ്ക്ക്  20,500/- രൂഩയം  
രയിഞ്ഞ കഭല്ൂയയ്ക്ക്  24,500/- രൂഩയം (നിറഴിസറ നിയകേണ്) മഥാക്രഭം  24,500/- 
രൂഩമായം 26,000/- രൂഩയം  ഴര്ധതിിപ്പിക്കികേണാല്ലൃന്നതാസണന്ന്  തകേവഷവീമംബയണ 
ഴട്പ്പിക്ക് രീപ് ്ഞ്ചിനീമര്  ശുഩാര്വ സര്   പ്രോയം  അ ഭതി നല്ട്ന്നു. ഭറ്റു  
പ്രല്ലത്തിേള്  ്സ്റ്റികഭറ്റിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്   സരയ്യാല്ലൃന്നതാണ്. ഇതു 
ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ് 

2.3 (4.90)    ഷാംകായിേ ഴട്പ്പിക്ക്  ഡമരക്ടറസെ 13.02.2020-സറ P4 - 3474/ 19/ ഷാം.ഴ.      

നമ്പര്  േത്ത്    (SRG 225/20 ) 

 ഗ്രാഭീണ േറാോയ ാരുകെയം  േയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധരുകെയം   നരോണയം 
വക്തിസപ്പിക്കടുത്തുേ, അഴര്കേണ്  ഴിഩണന  പ്രദര്വന കഴദിേള്  രുക്കുേ, കദവീമ 
അന്തര്കദവീമ  ഴിഩണി ഫന്ധങ്ങള്  സ്ഥാഩിക്കുേ, ഇെനിറകേണാരുസെ ചൂശണം 
ളിഴാക്കുേ, ഴിഴിധ ഩധതിതിേളുഭാമി ഫന്ധിപ്പിക്കിചൃ്  അഴരുസെ ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിേ 
ഩയാധീനതേള്  ഩയിസയിക്കുേ,  ഉഩജീഴന സുസ്ഥിയത ഉരപ്പിക്കാക്കുേ,  ഷമ്പന്നഭാമിരുന്ന 
കേയലത്തിസന്റ ഗ്രാഭീണ േയേൗവറ  ഩതൃേസത്ത  ഷംയക്ഷിക്കുേ  ്ന്നിഴ റക്ഷയം 

ഴചൃ്  ഷാംസ്കായിേ ഴട്പ്പിക്ക് „േറാോയ ാരുസെ  ഉഩജീഴനം /ഗ്രാഭീണ േറാകേന്ദ്രം‟  
്ന്ന ഩധതിതി നെപ്പിക്കാക്കുന്നുണ്ട്. 2000കത്താലം േറാേയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധര്  ഗുണകബാക്താ 
കേണലാമ  പ്രസ്തുത ഩധതിതിമില്  ഭൂയിബാഗം കഩരും  സ്ത്രീേലാണ്. തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതി തയ്യാരാക്കുകമ്പള്   ഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങള്ക്കും  േറാ-
േയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധര്ക്കും പ്രകമാജനപ്രദഭാമ കപ്രാജക്ടുേള്  തയ്യാരാക്കുന്നതിന് 
ഩയിഗണന നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്. 22  ഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങലാണ് ഷാംകായിേ 
ഴട്പ്പു േസണ്ടത്തിമിടുണ് ത്. 22  ഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങലില  േയേൗവറ കഭഖറേസല 
കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കിക്കുന്നതിന്  അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  കപ്രാജക്ടുേള്  
ഏസറ്റടുക്കുന്നതിന് അ ഭതി നല്ട്ന്നു. ഇതു ഷംഫന്ധിചൃ ഉത്തയഴ്  

നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.്) ഴട്പ്പിക്ക് 

 

 

 

 

 

 
 

 
നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴട്പ്പിക്ക് 
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3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്  
 

4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
 
4.1 National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation 

National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation  Executitve 

Director -സന്റ  23.07.2019-സറ േത്തും  02.02.2020-സറ തഷവീബഴ - 
DA1/339/2019/തഷവീബഴ ഷര്കേണാര്   േത്തും ( SRG 363/20)  

 
തൃശൂര്  േകല്ലറ്റുംേയ നാശണല്  ഇ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഒപ് പിഷികേണല്  സഭഡിഷി   &  
രിസാഫിറികറ്റശ   (NIPMR) ബിന്നകവശികേണാര്കേണാമി കപ്രാസ്തറ്റിക്സ് & ഒര്കത്താേികേണ് 
ഉഩേയണങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  ആഴവയമു  
ഇത്തയം  ഉഩേയണങ്ങള്  NIPMR-ല്  നിന്ന്  സെണ്ടര്  നെഩെി തലൊസത  ഴാങ്ങാ   
അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
 
 

4.2  ഭാരാകേണയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  09.03.2020-സറ   േത്തും ഭാരാകേണയ 
ഗ്രാഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 25.10.2019-സറ A3/6299/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 266/20     -   CC /299/20) 

 
 ഩഞ്ചാമത്തില്  14-ാാാം ഴാര്ഡില്  താഭഷകേണായിമാമ ശ്രീഭതി.കദഴേി 
കരയികേണല്ലിങ്കല്  ്ന്ന ആള്  ഭൂഭിയ  ബഴന യസിതരുസെ   റപ് റിസ്റ്റില്  
ഉള്സപ്പിക്കേിരുന്നു.അര്സത ഩയികവാധിചൃ് ന്നാം ഗക്ഴാമ 40,000/- രൂഩയം നല്േി. 
്ന്നാല്  ഩിന്നീടു  ഩയികവാധനമില്  ഇഴരുസെ ബര്ത്താഴിന് 2010-11-ല്  
ഇ.്ം.്ഷ് ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം 52,500/-രൂഩ ധനഷസാമം റബിചൃിടുണ്സണ്ട 
ന്നരിഞ്ഞു. ഇതിസന തുെര്ന്ന്  റപ്  ഩധതിതി പ്രോയം  േപ്പിക്കറ്റിമ തുേ തിയിസേ 
അെചൄ.   റപ് ഩധതിതി പ്രോയം ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിന്  തുേ റബികേണാ   
ഇ.്ം.്ഷ് ബഴന ഩധതിതിമില്  ഴാങ്ങിമ  52,500/- രൂഩ ഩറിവ ഷസിതം തിയിസേ 
അെയ്ക്കാ    ഩഞ്ചാമത്ത് ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുേമാണ്. ഇതിന് ഩറിവ ളിഴാകേണി 
നല്േണസഭന്ന്  ഗുണകബാക്താഴ് ആഴവയസപ്പിക്കേത ഷയിചൃ്  ഩിളഩറിവ ളിഴാകേണാ   
അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു 

. 
4.3 ഭതിറേം കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  24.02.2020-സറ േത്തും ഭതിറേം കൊകേണ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  24.01.2020-സറ A-650/2012 നമ്പര്  േത്തും (SRG 
242/20  CC /81/20)) 
 നിര്ത്തറാകേണിമ  സോടുങ്ങല്ലൂര്  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് സേേിെം  ഗ്രാഭ 
നയാമാറമത്തിസന്റ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ഴിടുണ് നല്ോ   20.12.2016-സറ 
3406/16/തഷവീബഴ നമ്പരാമി ഷര്കേണാര്  അ ഭതി നല്േിമിരുന്നു. സേേിെം 



15 
 

പ്രഴര്ത്തന കമാഗയഭാക്കുന്നതിന്  കൊകേണിസറ 7  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്നാമി  
തനത് പണ്ടിനത്തില്  25,000/- രൂഩ ഴീതം  ഷഭാസയികേണാ ം  ഷര്കേണാര്  അ ഭതി 
നല്േിമിരുന്നു. ഗ്രാഭ നയാമാറമത്തിസന്റ പ്രഴര്ത്തനം ഉെസന ആയംബിക്കുന്ന 
തിനാമി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണാസത  ശ്രീ . ശിസാഫ് ്ന്നമാസല  സോണ്ട് പ്രല്ലത്തി  
സരയ്യിപ്പിക്കിചൄ. ഇതിനാമി 2,29,390/- രൂഩ സരറഴളിചൄ. ്ന്നാല്  ഇതിസന്റ 
ഴാറേകഴശ   തുേ 1,77,757/- രൂഩമാണ്. ഇതു തലൊസത ഉത്ഘാെനല്ലൃഭാമി 
ഫന്ധസപ്പിക്കേ് ഫാര്  അകഷാഷികമശ   പ്രഷിഡന്റ് സരമര്ഭാനായം അദുളള്  
ഴസാഫ്  േണ്ഴീനറഭാമ േമ്മിറ്റി  1,60,753/- രൂഩ  സരറഴളിചൄ. ഩണം  
റബികേണാ  ഴര്  സോടുങ്ങല്ലൂര്  താലൂകേണ് റീഗല്  ഷര്വീഷ് സഷാ ഷറ്റിമില്  
ഩയാതിസപ്പിക്കേതു പ്രോയം  7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നും കവഖയിചൃ ഩണം ഉത്ഘാെന 
സരറഴിനത്തില്  േമ്മിറ്റി േണ് ഴീനര്കേണ്  നല്ോ ം ഭറ്റു പ്രല്ലത്തിേള്  നെത്തിമ  
ശ്രീ. ശസാഫിന് നല്ോ   ഴാറേകഴശ   തുേമാമ  1,77,757/- രൂഩ  നല്ോ   
2019-20-ല്  കപ്രാജക്ട് ഴചൄ തുേ നല്ോ ം ഉത്തയഴിടുണ്. ഇതിനാമി കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാകേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
 

4.4 സഩരുങ്കെഴില കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  22.02.2020-സറ േത്ത് (SRG 
239/20 - CC-148/20) 

 
സഩരുങ്കെഴില  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസറ 8 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  സഴ രെ, 
അമ്പൂയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  ളിസേ ഭറ്റിെങ്ങലില്  ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   
സഷന്ററേള്  പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നു., സഴ രെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  കനസബഴ   
രിസാഫിറികറ്റശ   സഷന്റര്, േത്തിപ്പിക്കാര, തലതാലി, സഴ രെ ്ന്നീ ഫസഷ് സ്കൂളും 
അമ്പൂയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  നഴകജയാതി, ഩാമ്പായംോഴ്, അമ്പൂയി ഫസഷ് 
സ്കൂളുേളും  ഷവീോയയ ഭാകനജ്സഭന്റുേലാണ് നെത്തുന്നത്. ഈ സ്കൂലിന് ആ തലറയം 
നല്ട്ന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 
4.5 ്രണാട്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 
്രണാട്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 24.02.2020-സറ ഒണ്   റ   
േത്തും   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  ഇകത തീമതിമിസറ  തസന്ന 
69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര്  േത്തും  അ ഫന്ധ കയഖേളും  (SRG 240/20 - 
CC/722/19) 

 
്രണാട്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിേജാതി  ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിസറ 
ട്േിേള്കേണ്  ഴികദവ ഩറനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ  
ഩധതിതിമില്  ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  അനഘാ ശിബു,േയികേണപ്പുള ഴീെ്, ഏളികേണയ ്ന്ന 
ട്േി  MBBS-ന്(ന്നാം ഴര്ശം) രശയമില്  കനര്കത്തണ്  കസ്റ്ററ്റ് സഭഡികേണല്  
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യൂണികഴഴ്സിറ്റിമില്  ഩറിക്കുന്നു. ട്േിയസെ ട്ടുംഫ ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 36,000/- 
രൂഩമാണ്. ധനഷസാമം നല്ോ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

   
4.6 കോളികകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്     
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 23.10.2019-സറ േത്തും    (SRG 912/19   
CC -  576/19)     
കപ്രാ.നം. 227/20  അെങ്കല്  - 42,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 

  
കഩയ് - 2019-20 കഴലം  ആമകഞ്ചയി - കോള്  നിറം കൃശികേണ്  ഉഩയക്തഭാകേണല്  
 
 കോളികകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കഴലം -  ആമകഞ്ചയി പ്രകദവസത്ത  കോള്  
നിറങ്ങലില്  സനല്ലുല്പാദനം ഴര്ധതിിപ്പിക്കിക്കുേ ്ന്ന റക്ഷയകത്താസെ  2007-08 ഴര്ശം  
ഩധതിതി തയ്യാരാകേണി. ഷര്കേണാര്  അ ഭതികമാസെ  പ്രല്ലത്തി  കേയല റാ ഡ് 
സഡഴറപ്സഭന്റ് കോര്പ്പിക്കകരശ   (KLDC)-സന ഏല്പ്പിക്കിചൄ. 2009-ല്  പ്രല്ലത്തി 
പൂര്ത്തിമാകേണണസഭന്നാമിരുന്നു KLDC-യഭാമി  േയാര്. ്ന്നാല്  പ്രല്ലത്തിയസെ 80 
വതഭാനം  ഭാത്രകഭ  പൂര്ത്തിമായ.. 2016 ഭാര്ചൃ്  31-ന്  അഴഷാനിചൃ  CAG 

ഒഡിറ്റ് രികപ്പിക്കാര്േില്  ഖണ്ഡിേ 4.8 പ്രോയം „കോള് ‟ നിറങ്ങളുസെ  ഴിേഷനത്തിസറ  
നിശ് പറ സരറഴ്  ്ന്നു കയഖസപ്പിക്കടുത്തി. ഇത് ഩിന്നീെ് നിമഭഷബാ ഷഭിതിയസെ  
ഩയിഗണനയ്ക്ക് ഴന്നു. 15.05.2019 ല്  നെന്ന നിമഭഷബാ ഷഭിതി കമാഗത്തില്  ഈ 
പ്രല്ലത്തിയസെ  ഫാകേണി നിര്മ്മാണം  ഴരും ഴര്ശങ്ങലിസറ  കപ്രാജക്ടില്  
ഉള്സപ്പിക്കടുത്തണസഭന്ന് നിമഭഷബാ ഷഭിതി നിര്കേവിചൄ.  ഇതിസന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്  
1.00 കോെി രൂഩ  ഴേമിരുത്തി ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനസഭടുത്തു. 2019-20-ല്  42.00 റക്ഷല്ലൃം 2020-21-ല്  58.00 
റക്ഷല്ലൃം  ഴേമിരുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം ഴാങ്ങിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ 
തുേ KLDCയ്ക്ക് സഡകപ്പിക്കാഷിറ്റ് സര്  ് പ്രല്ലത്തി നെപ്പിക്കാകേണാ   അ ഭതി 
ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 
 4.7  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  13.09.2018-സറ േത്തും  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ  31.12.2018-സറ  (ഖണ്ഡിേ 4.52) തീരുഭാനല്ലൃം  
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറസെ  16.10.2019-സറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര്  േത്തും  
കോഒര് ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ  28.01.20-സറ തീരുഭാനല്ലൃം (SRG 1032/19 - 
LSGD/DD2/481/2018 - LSGD) 
കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗണ്ടില്  ഗ്രാഭ നയാമാറമം   ഩണിമാ   75.00 റക്ഷം 
രൂഩയസെ  ്സ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാകേണിമിടുണ്ണ്ട്.  MPLAD-മില്   45.00   റക്ഷം രൂഩ 
അ ഴദിചൄ.  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩയം.  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിസറ  6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്ന്  2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം  തലെി 
ഉള്സപ്പിക്കടുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ  31.12.2018-ല്  ഇതു ഩയിഗണിചൃിരുന്നുസഴങ്കിലം  
ഇതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം  റബിക്കുന്നതിസന്റ ഷാധയത തലെി  ആയാമണസഭന്നും   
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കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  ഫന്ധസപ്പിക്കേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ  കമാഗം 
ഴിലിചൃ്  രികപ്പിക്കാര്േ് ഷസിതം  നല്േണസഭന്നും  നിര്കേവിചൄ.  ഗ്രാഭ ഴിേഷന  
േമ്മീശണറസെ രികപ്പിക്കാര്ടുണ്  ഷസിതം  അ ഭതികേണാമി നല്േിമിയിക്കുന്നു. 
 

4.8 ഴി.ഇ. ഭാര്കേണ് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്  
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറസെ  14.01.2020 -സറ DP/5554/19/CRD നമ്പര്  േത്തും  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ 28.01.20-സറ  തീരുഭാനല്ലൃം  ( SRG 104/20 

ഴി.ഇ. ഭാര്  ഒകയാ ഴര്ശല്ലൃം ഏേകദവം 1.00 കോെി രൂഩകമാലമു  കപ്രാജക്ടുേളുസെ 
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥയാണ്. ഇഴര്കേണ്ലരികേണല്  കജാറി സരയ്യാ   േമ്പൂേര്  
അെകേണം  പ്രകതയേ ഷൗേയയഭില്ല. അതിനാല്  ്ല്ലാ ഴി.ഇ. ഭാര്ക്കും കൊകേണ്  
ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ തനത് പകണ്ടാ  ഴിേഷനപകണ്ടാ ഉഩകമാഗിചൃ്  രു ഭിഡ് 
സറഴല്  സ ഷിപികകേണശ   (Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി  നല്ോ   
അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു.  

 
 
4.9 കേയല ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  
കേയല ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് സഭമ്പര്  സഷക്രേരിയസെ  10.01.2020-
സറ േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ 28.01.20-സറ  തീരുഭാനല്ലൃം   
(SRG 73/20)  
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശ ം (KVIC) ഖാദി ഗ്രാഭ 
ഴയഴഷാമ കഫാര്ക്ം  (KVIB) നെത്തുന്ന ഉല്പാദന യൂണിറ്റുേള്കേണ് അഴയസെ ഷവീന്തം 
സ്ഥറത്ത്  ഩചൃകേണരി ഉള്സപ്പിക്കസെയ  പ്രാകദവിേ ഉല്പന്നങ്ങളുകെയം ഖാദി 
ഉല്പന്നങ്ങളുകെയം  ഷംയക്ത ഴിഩണനവാറേള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതി ം ഉല്പാദന 
യൂണിറ്റുേള്കേണാഴവയഭാമ  തരിയം ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങളും ഴാങ്ങി നല്ട്ന്നതി ം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് കപ്രാജക്ട് ഴേമിരുത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഴിറയസെ 
/നിര്മ്മാണ സരറഴിസന്റ  80 വതഭാനഭാണ്  ഷബ്ഷിഡി നല്ോല്ലൃന്നത്.  
ഇതില്  താസളപ്പിക്കരയം പ്രോയം  ഴയക്തത ഴരുത്തി  തലേികചൃര്കേണലേള്  
നെത്തണസഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശകന്റയം  കേയല ഖാദി ഴയഴഷാമ 
കഫാര്ഡികന്റയം  അംഗീോയമു   ഖാദി സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും  കേയല ഖാദി ഗ്രാഭ 
ഴയഴഷാമ  കഫാര്ഡി ം  അഴരുസെ ഷവീന്തം സ്ഥറകത്താ  ഭറ്റ്  ഏജ ഷിേള്  ഴിടുണ് 
നല്ട്ന്ന സ്ഥറകത്താ  ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ ഉല്പന്നങ്ങളുസെ  നിര്മ്മാണത്തി ം  
ഴിഩണനത്തി ം  സേേിെം നിര്മ്മിക്കുന്നതി ം  അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണിേള്  നെത്തുന്നതി ം 
രര്കേണേളും തരിേളും  ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങളും ഴാങ്ങി നല്ട്ന്നതി ം ഩയിവീറനത്തി ം  
തുേ ഴേമിരുത്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് കപ്രാജക്ട് ഴയ്ക്കാ   അ ഭതി 
അഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. തലൊസത  കേയല ഖാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്  ഷവീന്തം 
സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഷര്കേണാര്  ഏജ ഷിേള്  ഴിടുണ് നല്ട്ന്ന  സ്ഥറകത്താ  നെത്തുന്ന 
ഩധതിതിേള്കേണ് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയം ഭറ്റു സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്/ 
ഷംഘങ്ങള്കേണ് ഇകപ്പിക്കാളസത്ത ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയമു   80 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയം  
തുെര്ന്ന് നല്ോ ം  അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു.  
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4.10 തുമ്പഭണ്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 10.12.2019-സറ  േത്തും  തുമ്പഭണ്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസന്റ  24.09.2018-സറ 1/7-ാാാം നമ്പര്   ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 1143/19/CC/209/2018)   

 
സ്ട്രീറ്റ്  ററ്റുേള്കേണ്  ഴദേതി ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 06.08.2015 ല്  3,81,600/- 
രൂഩ  (ഴിേഷന പണ്ട്) സേ.്ഷ്.ഇ.ഫി.യ്ക്ക് സഡകപ്പിക്കാഷിറ്റ് സര..  2 ഴര്ശത്തി  
കവശം  ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിചൄ. ഇതിസന്റ പറഭാമി  ഭാഷംകതാറമു   ഴദേതി ഫില്  
64,616/- രൂഩമില്  നിന്ന് 22,151/-രൂഩമാമി ട്രഞ്ഞു. 5 ഴര് ശസത്ത 
ഗയായന്റിയണ്ടാമിരുന്നു. ്ന്നാല്  ഭാഷങ്ങള്ക്കുകവശം ഭീറ്റര്  കേൊമി  ഈ 
ഷാസരയയത്തില്  ഇതിസന്റ രിപ്പിക്കമരിംഗ് പ്ലാ   പണ്ട്/ തനതു പണ്ട് ഉഩകമാഗിചൄ 
സരയ്യാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. തലൊസത ഭീറ്റര്  സ്ഥാഩിചൃ JILCO 
േമ്പനിസകേണതിസയ  നെഩെിസമടുകേണണസഭന്നും ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 
4.11 സരര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റി  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 07.05.2020-സറ  േത്തും  സരര്പ്പുലകശ്ശയി 
നഗയഷബാ സഷക്രേരിയസെ  0303.2020-സറ PW1/21/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 
29.07.2019-സറ 6(6)ാാാം നമ്പര്  േൗണ്ഷില്  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 
342/20/CC/407/2020)   

 
കപ്രാ.നം : -  378/17   അെങ്കല്  3,00,000/- രൂഩ  
     (കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് - 2,50,000/- രൂഩ  
      തനത് പണ്ട് 50,000/- രൂഩ ) 
 
2016-17-ല്  ഫഷ് സ്റ്റാന്റ് മാര്ഡ് രീൊരിംഗ് ്ന്ന കപ്രാജക്ട് ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നു. 
ഇത് 21.02.2018-ല്  പൂര്ത്തിമാമി. ്ന്നാല്  2018-19-ല്  ഇത്  ില്  ഒഴരാമി 
ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നില്ല.   അതിനാല്   ഫില്  തുേ നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല.  ഈ 
ഴര്ശം ഇത്  ില്  ഒഴരാമി  ഉള്സപ്പിക്കടുത്തി േയാറോയന്  തുേ നല്ോ   
അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു.  

 
 
4.12 സരര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റി  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 16.03.2020-സറ  േത്തും   അ ഫന്ധ 
കയഖേളും  (SRG  302/20  -  CC/716/2019)  

  
കപ്രാ.നം : -  378/17   അെങ്കല്  1,03,900/- രൂഩ  
(ഩളമ നം: 329/16)         (തനത് പണ്ട് ) 
കഩയ് :- പ്ലാശ്ശീയികേണലം കരാഡ് രീൊരിംഗ്  
 



19 
 

2015-16-ല്  3.00 റക്ഷം രൂഩ  ആസേ അെങ്കറില്  (സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ്- 1,96,100/-, 
തനത് പണ്ട് 1,03,900/- രൂഩ) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രല്ലത്തി ഏസറ്റടുത്തിരുന്നു. 
31.12.2015-ന് പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തിമാമി. സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റാമി 
ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്ന 1,96,100/- രൂഩ 23.03.2016-ന് േയാറോയന് നല്േി. തനത് 
പണ്ട് ഴിസിതഭാമി ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്ന തുേ നല്േിമില്ല. ഇത് നല്ോ   2016-17-
ല്  കപ്രാജക്ട് ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നുസഴങ്കിലം   അന്നും തുേ നല്േിമില്ല.  തുെര്ന്നു  
ഴര്ശങ്ങലില്   ില്  ഒഴരാമി ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമില്ല. ഇകപ്പിക്കാള്  ഇത്  ില്ഒഴരാമി 
ഉള്സപ്പിക്കടുത്തി  ഫില്  തുേ നല്ോ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

4.13 തലത്താലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ13.03.2020-സറ  േത്ത്  (SRG 292/20   
CC/47/2020)   

 
 റപ് ബഴന ഩധതിതി ( ഭൂഭിയ  ബഴന യസിതര്)മില്  ശ്രീ. ഗിയീശ് ോപ്പുങ്കയ ്ന്ന 
ആള്  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉള്സപ്പിക്കേിരുന്നു. 2008-09-ല്  ഩേിേജാതി ഴിേഷന 
ഴട്പ്പിക്കില്  നിന്നും  ആസേ 63,750/- രൂഩ  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  ഇകേസം 
 േപ്പിക്കറ്റിമിരുന്നു. (അഴഷാന ഗക് 10.09.2009ല് ). 2013-ല്  ഉണ്ടാമ  ോറഴര്ശ 
സകേണടുതിമില്  ഴീടു പൂര്ണ്ണഭായം തേര്ന്നു. ഇകപ്പിക്കാള്   ഷവീന്തഭാമി ഴീെില്ല. 
ഇകേസത്തിന് ഴീടു നല്ോ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

4.14 തുരല്ലൄര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
്രണാട്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 29.4.2020-സറ  േത്തും അ ഫന്ധ 
കയഖേളും  (SRG 340/20 - CC/416/2020)   

 
കപ്രാ.നം : -  52/21   അെങ്കല്  20,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ് -  ്യ്ഡഡ് സ്കൂലിസറ  ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ്  സ്റ്റീല്  ഴാേര്  കഫാേില്  ഴാങ്ങി 

നല്േല്   
ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിസറ  ്യ്ഡഡ് സ്കൂളുേലില്  ന്നു മുതല്   നാലഴസയ 
ഩറിക്കുന്ന  ട്േിേള്കേണ് സ്റ്റീല്  ഴാേര്  കഫാേില്  ഴാങ്ങി നല്ട്ന്നതിന്  അ ഭതി 
ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 
4.15 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 15.4.2020-സറ  േത്തും ഴമനാെ് ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയസെ  27.03.2020-സറ 4(1) -ാാാം നമ്പര്  
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG 338/20 - CC/411/2020)   
കപ്രാ.നം : -  219/21   അെങ്കല്  1,60,00,000/- രൂഩ  
      ( ഴിേഷന പണ്ട് - 1,00,00,000/- 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 52,00,000/- 
കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 8,00,000/-) 
 

കഩയ് -  ജീഴനം ഩധതിതി - ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേള്കേണ്  ധനഷസാമം 
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2019-20-ല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നെപ്പിക്കാകേണിമ ജീഴനം ഩധതിതി പ്രോയം    
ഡമാറിഷിഷ് സരയ്യുന്ന കയാഗിേള്കേണ്  പ്രതിഭാഷം  3000/- രൂഩ ഴീതം നല്ോ   
06.12.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി അ ഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഈ തുേ 
ഗുണകബാക്താകേണളുസെ അകേണൗണ്ടികറകേണ്  നല്ട്ന്നതി  ഩേയം  ഡമാറിഷിഷ് 
നെത്തുന്ന ആശുഩത്രികേണ്   േഭാറന്ന യീതിമില്   കപ്രാജക്ട് നെപ്പിക്കാകേണാനാമിരുന്നു 
അ ഭതി.   ഈ ഴര്ശം ഗ്രാഭ, കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തുഭാമി കരര്ന്നാണ്  കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പിക്കാക്കുന്നത്.  ഈ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം തുേ  ഗുണകബാക്താകേണളുസെ അകേണൗണ്ടികറയ്ക്ക് 
 േഭാരാനാമി ഴീണ്ടും  അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. തലൊസത േളിഞ്ഞ ഴര്ശം 
സഩാതു ജനങ്ങലില്  നിന്നും സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നും  കവഖയിചൃ തുേയം  ഇപ്രോയം   
ഗുണകബാക്താകേണളുസെ  അകേണൗണ്ടികറയ്ക്ക്  നല്ോ   അ ഭതിയം  ആഴവയസപ്പിക്കേി 
യിക്കുന്നു. 40 കയാഗിേള്  ഴീടുേലിറാണ് ഡമാറിഷിന് സരയ്യുന്നസതന്നും  
അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. 
 

4.16 ആരാടുണ്രോള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 18.03.2020-സറ  േത്തും  ആരാടുണ്രോള 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 05.03.20-സറ A2-592/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും.  (SRG 316/20 - CC/337/2020)   
ശ്രീ. അശരപ്, രോത്ത   േണ്ടത്തില്  ്ന്നമാള്കേണ്  ഇ.്ം.്ഷ് ബഴന ഩധതിതി 
പ്രോയം 75,000/- രൂഩ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് റബിചൄ. ഴീെ് നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിമാകേണിസമങ്കിലം പ്രകൃതികക്ഷാബത്തില്  ഴീെ് തേര്ന്നുകഩാമി. ഇകേസം 
 റപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  ഉണ്ട്. ഇ.്ം.്ഷ് ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം  
 േപ്പിക്കറ്റിമ തുേ ഩറിവമെകേണം (1,59,854/- രൂഩ ) 5.03.2020-ല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  
തിയിസേ അെചൄ. നിറഴില്  ബഴനയസിതനാണ്.  റപ് ഩധതിതി പ്രോയം  
ധനഷാസാമം നല്ോ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 
4.17 ഩ ിപ്പിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ആറപ്പുള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 18.03.2020-സറ  േത്തും ഩ ിപ്പിക്കാെ് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 01.01.2020-സറ തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 
314/20 - CC/210/2020)   

 
കപ്രാ.നം : -  136/20   അെങ്കല്  16,00,000/- രൂഩ  
      ( ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്നും റബിചൃ ഴിസിതം) 
കഩയ് -  ആശ്രമ ഩധതിതി ബഴന നിര്മ്മാണം 

 ആശ്രമ ഗുണകബാക്താകേണളുസെ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ഴിഴിധ 
ോറമലല്ലൃേലിറാമി (2014-15 മുതല്) ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തില്  നിന്ന് 
ഴിസിതം റബിചൃിരുന്നു. സയിപ്പിക്കാെ് മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റി രൂഩീേയിചൃകപ്പിക്കാള്  രിറ 
ഗുണകബാക്താകേണള്  മുനിഷിപ്പിക്കല്  പ്രകദവത്താമി.  അതിനാല്  മുഴുഴ   തുേയം 
സരറഴളികേണാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങസന 16.25 റക്ഷം രൂഩ  CDS അകേണൗണ്ടില്  
ഉണ്ട്. ബഴന യസിതയാമ അഞ്ച് ആശ്രമ ഗുണകബാക്താകേണലില്  നിന്നും 4 
കഩര്കേണ് ബഴനം നിര്മ്മിചൄ നല്ോ   ഈ തുേ ഉഩകമാഗികേണാ   അ ഭതി 
ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
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4.18 കഴങ്ങയ കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്   

കഴങ്ങയ  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  29.10.2019-സറ  േത്ത്   (SRG 
230/20 - LSGD- DD2/409/ 2019-LSGD)  

  

2017-18 ല്  “ഴറികമാര േിളകകേണ േനാല്  രോനര്  നിര്മ്മാണം” ്ന്ന പ്രല്ലത്തികേണ് 
40,00,000/- രൂഩ  ഭനര്  ഇരിഗശ   ഴട്പ്പിക്കിന് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് സഡകപ്പിക്കാഷിറ്റ് 
സര്  ിരുന്നു.  ്സ്റ്റികഭറ്റ് പ്രോയമു  പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തീേയിചൃ് 30,44,685/- രൂഩയസെ 
ഴിനികമാഗ ഷര്േിപികേണറ്റ്  ഭനര്  ഇരികഗശ   ഴട്പ്പിക്ക് നല്േി.  ഭനര്  
ഇരികഗശ   ഴട്പ്പിക്കില്  കവശിക്കുന്ന  9,55,315/- രൂഩ ഉഩകമാഗിചൃ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
പ്രല്ലത്തിയസെ ഫാകേണി ബാഗം തലെി സരയ്യാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
 

4.19 ്രണാട്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
  ്രണാട്ലം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  26.07.2019-സറ  േത്തും 
്രണാട്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  30.11.2019-സറ  
61139/18/DPC/DPO/EKM േത്തും  (SRG 228/20 -LSGD/DA1/270/2019/LSGD  

 
ജില്ലമില്  ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തുേള്  ഴിഴിധ ഴര്ശങ്ങലിറാമി  നിയഴധി 
ോര്ശികോഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി ഩാെകവഖയ ഷഭിതിേള്, പ്രാഥഭിേ ോര്ശിേ 
ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള് , ോര്ശിേ േര്മ്മകഷനേള്, ഭറ്റു േര്ശേ ്രൂപപ്പുേള്  
തുെങ്ങിമഴയ്ക്ക് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. അഴമില്  ഩറതും ഇകപ്പിക്കാള്  പ്രഴര്ത്തനക്ഷഭല്ല. 
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഈ ഉഩേയണങ്ങളുസെ ഷംയക്ഷണ സരറഴ് , അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണിേള്  
അതത് ഷഭിതിേലാണ് ഴസികകേണണ്ടത്. ഩറ ഷഭിതിേള്ക്കും പണ്ട് 
ഇല്ലാത്തതിനാല്  ഇത്തയം ഉഩേയണങ്ങള്  അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണി സരയ്യാ   തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  അ ഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
 

4.20  കേയല അകഗ്രാ സഭശിനരി കോര്പ്പിക്കകരശ   റിഭിറ്റഡ് 

കേയല അകഗ്രാ സഭശീനരി കോര്പ്പിക്കകരശ   റിഭിറ്റഡ് (KAMCO) ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടറസെ  19.05.20-സറ ോംകോ/്ം.ഡി/ഡി.ഐ.്ഷ്/2020-നമ്പര്  
േത്ത് ( SRG 373/20) 

 
 കോഴിഡ് 19 പ്രതികയാധത്തിസന്റ ബാഗഭാമി രു സഩഡല്  ഒപ്പിക്കകരറ്റഡ് 

ഷാനി റ്റഷര് ‟ KAMCO ഴിേഷിപ്പിക്കിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഉഩേയണം  തകേവബയണ 
ഴട്പ്പിക്കിന് േീളില   സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഉഩകമാഗികേണണസഭന്ന് നിര്കേവികേണണ 
സഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 500ml. ഷാനി റ്റഷര്  ഉള്സപ്പിക്കസെ  ഈ ഉഩേയണ 
ത്തിസന്റ ആസേ ഴിറ നിട്തിമെകേണം 1250/- രൂഩമാണ്. 
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4.21 സഴജിറ്റഫിള്  ആന്റ് ഫ്രൂേ് പ്രകഭാശ   േൗണ്ഷില്  കേയലം (VFPCK) 

 സഴജിറ്റഫിള്  ആന്റ് ഫ്രൂേ് പ്രകഭാശ   േൗണ്ഷില്  കേയലം (VFPCK) രീപ് 
്ക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷറസെ  13.15.20-സറ 1R2/VFPCK/IRG/Communication /2018-

19/2226-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  ( SRG 374/20) 
  
ജനേീമാസൂത്രണം  ഉള്സപ്പിക്കസെയ  ഴിഴിധ ഩധതിതിേള്കേണാമി  ഴിതയണം 
സരയ്യുന്നതിന്  ഴിത്ത്, നെീല്  ഴസ്തുകേണള്  ഭറ്റ്  ജകഴാത്ഩാദകനാഩധിേള്  ്ന്നിഴ  
VFPCK റബയഭാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഷാസരയയത്തില്  VFPCK സമ ഇത്തയം 
കഷഴനങ്ങളുസെ  അക്രഡിറ്റഡ്  ഏജ ഷിമാമി ഉള്സപ്പിക്കടുത്തണസഭന്നാഴവയ 
സപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
 

 

4.22  ട്ടുംഫശ്രീ 
ട്ടുംഫശ്രീ ്ക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറസെ  21.05.2020-സറ  ട്രിപ്പിക്ക്   ( SRG /372/20) 

 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  „വായീയിേ അേറം ഷമൂസ രുഭ‟ ്ന്ന ആവമം  
മു നിര്ത്തി ജനങ്ങള്  ഷാമൂസിേ  അേറം ഩാറിക്കുന്നതിന് ട്െയസെ  ഉഩകമാഗം 
ഷാര്ഴര്ത്രിേഭാക്കുന്നതി   ോമ്പമി   തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  
ഷസേയണകത്താസെ  നെത്തുന്നതിന്  ഉകേവിക്കുന്നു.  ട്ടുംഫശ്രീകേണ് 100 റധിേം  
ട്െ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുണ്ട്. ട്ടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റുേള്  നിര്മ്മിക്കുന്ന  ട്െേള്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഷസേയണകത്താസെ  ട്ടുംഫശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്കും 
നിര്ധനയാമ ട്ടുംഫങ്ങള്ക്കും ട്െേള്  നല്ോ ം അതുഴളി  ഷാമൂസിേ അേറം 
്ന്ന ആവമം  ട്ടുംഫങ്ങലില്  ്ത്തികേണാ ം  ട്ടുംഫശ്രീ ഷംയംബേര്കേണ്  ഴിഩണി 
ഉരപ്പു ഴരുത്താ ം ഉകേവിക്കുന്നു. ഷമൂസത്തില്  ഴാങ്ങല്  കവശി  ട്രഞ്ഞു 
നില്ക്കുന്നതിനാല്  ട്െേള്കേണ് 20 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ട്ന്നതിന്  
കപ്രാജക്ട് ഴയ്ക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങകലാെ്  നിര്കേവികേണണ 
സഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 

4.23  ഴാഴൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 

കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  18.05.2020-സറ  േത്ത്   ( SRG 353/20 
- CC/405/20) 

  
കപ്രാ.നം. 131/21     അെങ്കല്   - 12,77,400/- രൂഩ 
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ഴാഴൂര്  ട്ടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിസറ    അധിേ സ്റ്റാഫുേള്കേണ്  കഴതനം 
 
ഴാഴൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  ഩി.്ചൃ്.ഷി.സമ  ട്ടുംഫാകയാഗയകേന്ദ്രഭാമി 
ഉമര്ത്തിമതാണ്. ഈ കേന്ദ്രത്തിസന്റ ഉചൃേളിഞ്ഞു   പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  
ഷര്കേണാര്  ഉത്തയഴ ഷയിചൃ് രു കഡാക്ടകരയം  ഩായാസഭഡികേണല്  സ്റ്റാപികനയം  
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  അധിേഭാമി  നിമഭിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഇതി  രോരസഭ  ഷര്കേണാര്  
അ ഭതികമാസെ  (17.09.2019-സറ  2001/2019/തഷവീബഴ നമ്പര്  ഉത്തയഴ്) രു 
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സ്റ്റാപ് കനഴ്സിസന തലെി  േളിഞ്ഞ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  നിമഭിചൃിരുന്നു. ഈ ഴര്ശം തലെി  
രു സ്റ്റാപ് കനഴ്സിസന  നിമഭികേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. (കപ്രാജക്ടിസന്റ 
അെങ്കല്  തുേ  അധിേഭാമി നിമഭിക്കുന്ന ്ല്ലാ സ്റ്റാപി ം  തലെി കരര്ത്താണ്) 

 

4.24  ഭരുതകരാഡ് ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  18.05.2020-സറ  േത്ത്   ( SRG 351/20 
- CC/414/20) 

  
കപ്രാ.നം. 190/21     അെങ്കല്   - 2,00,000/- രൂഩ 
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - CC TV സ്ഥാഩികേണല്  
 
ഭരുതകരാഡ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  NH-544 േനാല്   ഷഡ് കരാഡ് മുതല്  
േല്ഭണ്ഡഩം േനാല്ഴസയയം  ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ്  േനാല്   ഷഡ് മുതല്  
കോളികകേണാെ്  ഫഩാഷ് ഴസയയ   സ്ഥറത്ത്  CCTV സ്ഥാഩികേണാ   
കപ്രാജക്ട് നെപ്പിക്കാകേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയികേണന്നു. 

 

4.25  ബയണങ്ങാ ം ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  19.05.2020-സറ  േത്തും ബയണങ്ങാ ം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  14.08.20-സറ A1-1/2019-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും    
( SRG 355/20 - CC/441/20) 

  
കപ്രാ.നം. 80/21     അെങ്കല്   - 6,00,000/- രൂഩ 
        (CFC) 
കഩയ് - ശുരിതവീ ഩയിഩാറനത്തിനാമി  ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഴിഴിധ കഭഖറേലില്   നറ്റ് 
ഴിശ   േയാഭര  സ്ഥാഩികേണലം  നിറഴില  േയാഭരേളുസെ  അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണിയം 
്.്ം.ഷി ്ടുകേണലം 

 
ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  രോതിമതാമി   നറ്റ് ഴിശ   േയാഭര 
സ്ഥാഩികേണാ ം  നിറഴിസറ  േയാഭരേളുസെ  അറ്റട്റ്റപ്പിക്കണിക്കു   ്.്ം.ഷി. 
്ടുകേണാ   കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം  നല്േിമില്ല.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതയോ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു 

 

4.26  ഭീനെം  ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  19.05.2020-സറ  േത്തും  ഭീനെം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  12.5.2020-സറ A3-3043/2019-ാാാം നമ്പര്  

േത്തും    ( SRG 356/20 - CC/439/20) 
 കപ്രാ.നം. 12/21     അെങ്കല്   - 5,50,000/- രൂഩ 
        (CFC) 
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത്  കോണ്പരഷ് സാള്  പര്ണിശിംഗ്  
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ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാന്റ്  ഉഩകമാഗിചൃ്  കോണ്പര ഷ് സാള്  പര്ണിശ് 
സരയ്യാ    കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം നല്േിമില്ല. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതയോ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

4.27  സഴലിമന്നൂര്   ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  19.05.2020-സറ  േത്ത്    ( SRG 
359/20 - CC/413/20) 

  
കപ്രാ.നം. 14/20     അെങ്കല്   - 2,00,000/- രൂഩ 
       (കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ്) 
കഩയ് - ABC ഩധതിതി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം നല്േല്  
 
 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിസന്റ ഷംയക്ത കപ്രാജക്ടാമ  ABC ഩധതിതികേണ്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം അെയ്ക്കാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിരുന്നുസഴങ്കിലം  
സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്  കരാഡ്) ആമതിനാല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി 
അംഗീോയം നല്േിമില്ല.  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതയേ  അ ഭതി  
ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു 

 

4.28  സഴലിമന്നൂര്    ഗ്രാഭഩഞ്ചമാത്ത് 
 കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ  19.05.2020-സറ  േത്ത്      ( SRG 
360/20 - CC/412/20) 

  
കപ്രാ.നം. 75/20    അെങ്കല്   - 5,08,000/- രൂഩ 
       (കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റ് ) 
കഩയ് - ആര് മാം ഩധതിതി -  കഡാക്ടസരയം ഩായാസഭഡികേണല്  സ്റ്റാപികനയം  നിമഭികേണല്  
 
 സഴലിമന്നൂര്  ഩി.്ചൃ്.ഷി.മില്  അധിേഭാമി കഡാക്ടകരയം  ഩായാസഭഡികേണല്  
സ്റ്റാപികനയം  നിമഭികേണാ   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിരുന്നു. ഇതിനാമി കനാണ്  
കരാഡ്  സഭമിന്റന ഷ് ഗ്രാന്റാണ് ഉള്സപ്പിക്കടുത്തിമിയിക്കുന്നത് ്ന്നതിനാല്  ജില്ലാ 
ആസൂത്രണഷഭിതി അ ഭതി നിയഷിചൄ പ്രകതയോ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 

4.29  കേയല റൂരല്  ്ംകപ്ലായ്സഭന്റ് സഴല്സപമര്  സഷാ ഷറ്റി 
കേയല റൂരല്  ്ംകപ്ലായ്സഭന്റ് സഴല്സപമര്  സഷാ ഷറ്റി സരമര്ഭാസന്റ 23.05.20 

സറ G.L.M/D/92/20 -ാാാം നമ്പര്  േത്ത്. 

 

കേയല റൂരല്  ്ംകപ്ലായ്സഭന്റ് സഴല്സപമര്  സഷാ ഷറ്റിയസെ (KREWS) േീളില്  
പ്രഴര്ത്തിചൄഴരുന്ന േഞ്ചികകേണാെ് ഗ്രാഭറമി മുി മു മാാറമത്തില്  33 ട്ടുംഫശ്രീ 
പ്രഴര്ത്തേര്  കജാറി സരയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഴര്  മുകഖന WHO നിചയിമിചൃ കപാര്മുറമിലം 
ഗുണകഭ മിലം ഷാനിറ്റ രഷര്  നിര്മ്മികേണാ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
യണ്ടു യീതിമില  നിര്മ്മാണ യീതിമാണ് നിര്കേവിചൃിയിക്കുന്നത്. ന്ന് 
്ഥകനാള്/ആല്കേണകസാള്  അെിസ്ഥാനഭാകേണിയം യണ്ടാഭകത്തത് ഐകഷാ 
സപ്രാ പ്പിക്കല്  ആല്കേണകസാള്  അെിസ്ഥാനഭാകേണിയം. 
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4.30 ഴെകേണാകഞ്ചയി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറസെ 20.05.20 സറ േത്തും  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

സഷക്രേരിയസെ 05.05.20 സറ 531/20(1) നമ്പര്  േത്തും (SRG 366/20-CC 427/20) 

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്   - 21/21                           അെങ്കല്  19,79,000/- രൂഩ 
(SCP) 

കഩയ് - ്ഷ്.ഷി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് പര്ണിചൃര്  
 

ഴെകേണാകഞ്ചയി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില  5 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാമി 
395 ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിസറ ട്േിേള്കേണ് കഭവയം േകഷയയം ഴാങ്ങി 
നല്ട്ന്നതി   ഈ കപ്രാജക്ടിന് ട്േിേളുസെ കക്ഷഭത്തി  കഴണ്ടി ഭാറ്റി 
ഴചൃിയിക്കുന്ന 5 വതഭാനം തുേമാണ് ഉഩകമാഗിചൃിയിക്കുന്നത്. ഴയക്തിഗത 
ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ് ആ തലറയം നല്ട്ന്നതി   കപ്രാജക്ട് ആമതിനാല്  
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ഇതി  അ ഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയോ ഭതി 
ആഴവയസപ്പിക്ക േിയിക്കുന്നു. 
 

4.31 േെയ്ക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 19.05.20 സറ േത്തും 23.03.20 സറ 2(2)-ാാാം 

നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. (SRG 365/20 – CC/448/20) 

 

02.03.2019 സറ  500/19/തഷവീബഴ ഉത്തയല്ലൃ പ്രോയം ഴയള്ചൃാ ഫാധിത 

പ്രകദവത്ത് ട്െിസഴ  ഴിതയണത്തിന് 31.03.19 ഴസയ 5.50 റക്ഷം രൂഩയം 

01.04.2019 മുതല്  31.05.19 ഴസയ 11.00 റക്ഷം രൂഩയഭാണ് സരറഴളികേണാല്ലൃന്നത്. 

31.03.19 ഴസയയ  ോറഘേത്തില്  ആസേ 54,400/- രൂഩമാണ് സരറഴ്. 

്ന്നാല്  31.03.19 മുതല്  31.05.20 ഴസയ ട്െിസഴ  ഴിതയണത്തിന് 13,97,533/- 

രൂഩമാണ് സരറഴാമത്. അധിേഭാമി 2,97,533/- രൂഩ സരറഴളിചൄ. ഈ തുേ 

നല്ോ   അ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

4.32 േെയ്ക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 19.05.20 സറ േത്ത്. (SRG 364/20-

CC415/20) 

കപ്രാജക്ട് നം. 93/21                                 അെങ്കല്  10,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട്- 8,50,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് - 1,50,000/- രൂഩ) 

കഩയ് :-സയിതേര്മ്മകഷനയ്ക്ക് ഴാസനം ഴാങ്ങല്  
സയിതേര്മ്മകഷനയ്ക്ക് ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതി   ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണഷഭിതി അ ഭതി നിയഷിചൄ. കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ 

പ്രകതയോ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 
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4.33  രോലിങ്കുന്ന്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ആറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറസെ 20.05.2020 സറ േത്തും രോലിങ്കുന്ന് 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 07.05.20 സറ 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനല്ലൃം 

(SRG 368/20-CC/446/20) 

കപ്രാജക്ട് നം. 108/21                                   അെങ്കല്  1,00,000/- രൂഩ 

(SCP) 

കഩയ് - 8,9,10 ലാസ്സില്  ഩറിക്കുന്ന ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ്  ഷകേണിള്  

ഴാങ്ങി നല്േല്  

 

 സസ്കൂലില്  ഩറിക്കുന്ന ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ്  ഷകേണിള്  ഴാങ്ങി 
നല്ട്ന്നതി   ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അ ഭതി 
നല്േിമില്ല. കോര്ഡികനശക േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതയോ ഭതി ആഴവയസപ്പിക്കേി 
യിക്കുന്നു.  
 

4.34  കേയല അകഗ്രാ സഭശിനരി കോര്പ്പിക്കകരശ   റിഭിറ്റഡ് 
കേയല അകഗ്രാ സഭശിനരി കോര്പ്പിക്കകരശ   റിഭിറ്റഡ് (ോംകോ) ഭാകനജിംഗ്  

ഡമരക്ടറസെ  21.05.2020 -സറ  ോംകോ/MD/GD/ഭാര്കേണറ്റിംഗ്  നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

376/20 ) 

 

അഗ്രി ടൂള്  േിറ്റുേള്  ട്രഞ്ഞ ഴിറമില്  റബയഭാക്കുേ ്ന്ന റക്ഷയകത്താസെ  

ോംകോ ോര്ശിേ ഉഩേയണങ്ങള്  ഴിഩണിമിസറത്തികേണാ   ഉകേവിക്കുന്നു. 

സഩാതു ഴിഩണിമില്  1586/- രൂഩ  ഴിറഴരുന്ന  ഉഩേയണങ്ങള്  999/- രൂഩകുള്ള ം  

29,000/- രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഉഩേയണങ്ങള്  24,000/-രൂഩകുള്ള ഭാണ് ഴിഩണിമി 

സറത്തിക്കുന്നത്. തകേവഷവീമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഈ ഉഩേയണങ്ങള്   

ഴിതയണം സരയ്യുന്നതിന്  നെഩെി ഷവീീേയികേണണസഭന്നാഴവയസപ്പിക്കേിയിക്കുന്നു. 

 

 

  


