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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
24.06.2020 ന്  2.30 PM ന് 

സഷക്രകേരിമറ്റിസറ ഡര്ഫാര്  സാലില്  
 

ഄജണ്ട 
 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  2021-21-സറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം (രികപാര്േ് ഩിട് ീെ് നല് ം) 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 
2.1  28.01.2020-കറാ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട 

ഴിശമങ്ങള്  

  
 

2.1 (3.1)(viii) 
േന്നു േി ഩയിഩാറനത്തിസെ ബാഗഭാമി  മൃഗ ഷംയക്ഷണ  ഴ പ്  ോറിത്തീറ്റ 
നല് ന്നുണ്ട്.  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴ പ്  കേയല പീസഷില്  നിട് ് ോറിത്തീറ്റ 
സഭാത്തഭാമി ഴാങ്ങി ഴിതയണം സെയ്യുട്  യീതിമാണ് നിറനില്ുട് ത്. 
എട് ാല്  ധനഴ പിസെ ഈത്തയഴ് പ്രോയം ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താ 
ഴിസെ ഄകേണൗണ്ടികറയ്ക്കാണ് കഩാകേണ്ടത്. ഄതിനാല്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  ോറിത്തീറ്റികുള്ള ളൃ തുേ  മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴ പിന് 
കേഭാരാനുളൃ  (Deposit)  ഫില്  ട്ടൃശരിേലില്   ഩാഷാുട് ില്ല.  ഇ പ്രശ്നം 
ഩയിസയികേണാ   ആെസഩെണസഭട് ് ധനഴ പികനാൊഴവയസപൊ   തീരുഭാനി 
ച്ചിരുന്നു. പമല്  ധനഴ പിസെ ഩയിഗണനമിറാണ്.  എട് ാല്  കമാഗത്തില്  
സാജയാമിരുട്  മൃഗഷംയക്ഷണ ഴ പ്  ഡമരക്ടറുകെയം  ധന ഴ പ് 
ഄഡീശണല്  സഷക്രേരിയസെ കൂെി ഄബിപ്രാമ പ്രോയം താസളപരയട്   
തീരുഭാനസഭടുത്തു.  

മു ോറങ്ങലില്  സെയ്തതുകഩാസറ ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുട് തിന്   
മൃഗഷംയക്ഷണ ഴ പ് കജാമിെ് ഡമരക്ടറുസെ കഩയില്  (ജില്ലാ 
മൃഗഷംയക്ഷണ ഒപീഷര് ) സെശയല്  റ്റി.എഷ്.ഫി ഄകേണൗണ്ടികറയ്ക്ക്  ഭറ്റു 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുേ കേഭാറുട് തിന് ക്രഭീേയണം സെയ്യാ   
തീരുഭാനിച്ചു. ആതിനുളൃ ഄനുഭതി നല്േണസഭട് ് ധനഴ പി 
കനാൊഴവയസപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി:-1)  തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴ പ് 
2) ധനഴ പ്  
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2.2   25.02.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

 
2.2(3.5)  

ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്സപേ  ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് ഩറനമുരി നിര്മ്മിച്ചു 
നല് ട് തിന്  ന്ന്നു ഗക്കേണലാമാണ് തുേ നല് ട് ത്. ഄഴഷാന ഗക് നല് ട് ത് 
ഫന്ധസപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിസറ എഞ്ചിനീമര്/ഒഴര്ഷീമറുസെ 
ഴാറുകഴശസെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.  എട് ാല്  െിറ കേസുേലില്  ഩറനമുരിമില്  
നെത്തിമിയിുട്  ഴമരിംഗിസെ സെറഴ്  ഴാറുകഴശനില്  ഈള്സപടുത്താരില്ല എട് ് 
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  ഇ ആനത്തില്  നല്കേണ്ട  വയാവയി സെറഴ്  എത്രമാസണട് ്  
ഩയികവാധിച്ചു രികപാര്േ് നല്ോ   തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് എഞ്ചിനീമസര 
ചുഭതറസപടുത്തിമ പ്രോയം  രികപാര്േ് നല്േി. 

 കററ്റ്, പാ , പ്ലഗ് കഩാമിെെകേണം  വയാവയി 9100/-രൂഩമാണ് സെറഴ് എട് ാണ് 

രികപാര്േ് നല്േിമിരുട് ത്.  

 ഩറനമുരിമില്  ആത്തയം പ്രല്ലത്തിേള്  സെയ്തിട്ടുസണ്ടങ്കില്  പ്രകതയേ ഴാറുകഴശ   കൂൊസത  
ഩയഭാഴധി 9100/- രൂഩ കൂെി  ഈള്സപടുത്തി ഴാറുകഴശ   തുേമില്   കെര്കേണാല്ലൃട് താണ്. 
എട് ാല്  അസേയളൃ ഩയഭാഴധി തുേ  2.00 റക്ഷത്തില്  ഩയിഭിതസപടുകത്തണ്ടതാണ്, 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ് 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴ പ് 

2.2(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) 

 

ോഴ്ചയളൃഴര്  ഈഩകമാഗിുട് തികനകേണാള്  സഭച്ചസപേ സെഷിപികകേണശ   ോഴ്ച 
ഩയിഭിതകേണാരുസെ  േമ്പൂേറുേള്കേണ് അഴവയഭാണ്. ഄതിനാല്  ോഴ്ച ഩയിഭിതര്കേണ് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുകേന റബയഭാുട്  സഡസ്ക് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ് 
േമ്പൂേറുേള്    താസളപരയട്   സെഷിപികകേണശ   പ്രോയമുളൃതാേണസഭട്  
അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്    
 
 

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 
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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   

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 
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Charger. 
Certification: 
ROHS  compliance  & BIS for Product 
Operating System:- Ubuntu 16.04 or  later shoud 
support 

 
ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ   ഐ.റ്റി ഭിശ   ഡമരക്ടസര  
ചുഭതറസപടുത്തിമിരുന്നു. ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േിമിട്ടുണ്ട്. 
   രികപാര്േ്:- മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രോയമുളൃ  സെഷിപികകേണശനും  CPRCS -ല്  റബയഭാമ  

സെഷിപികകേണശനും തമ്മിലുളൃ ഴയതയാഷം  താസളപരയട് താണ്. 
(a)DESKTOP, Intel Processor, High end, Ubuntu 

 Specification as per Agenda CPRCS 
Specification 

Processor Intel i5 8400@3.6 GHz 
6 crores , 9MB L3 cache 

TDP -65W 

Intel i5 8400@2.8 GHz 
6 crores , 9MB L3 cache 

TDP -65W 

(b Laptop Medium end, Ubuntu 
 Specification as per Agenda CPRCS 

Specification 

Memory 8GB DDR 4 RAM  4GB DDR4 RAM 

Hard Disk 1.0 tb, 7200 RPM or Higher, 
+240 Gb SSD 

500 GB, 7200 rpm 

Display Size  15.6 inch 14 inch 

Key board keyboard with Numerical 
Keypad 

Keyboard withtouch pad 

 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കേയല സപഡകരശ   ഒപ് ദി കെ ഡ്  നല്േിമ 
സെഷിപികകേണശ   ആകപാള്   CPRCS -ല്  റബയഭല്ല. റബയഭാമ സെഷിപികകേണശനാണ്  
മുേലില്  ോണിച്ചിയിുട് ത്. CPRCS-ല്  റബയഭാമഴ ഭതിസമങ്കില്   CPRCS- ല്  നിന്നും 
ഴാങ്ങണം.  ഄസല്ലങ്കില്  GEM മുകേനകമാ  ആ-സെണ്ടര്  മുകേനകമാ  ഴാങ്ങാല്ലൃട്  
താസണട് ് ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടര്  ശുഩാര്വ സെ്തു..  
 ഐ.െി. ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ ശുഩാര്വ കമാഗം ഄംഗീേയിച്ചു. ആതു  ഷംഫന്ധിച്ച 
ഈത്തയഴ് 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ ) ഴ പ് 

2.2(4.9) സോെിമത്തൂര്  ഷസേയണ ഫാങ്ക് 
 ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യസെ  05.11.2019-സറ േത്തും കോളികകേണാെ് 
ജില്ലമിസറ  സോെിമത്തൂര്  ഫാങ്ക് പ്രഷിഡെിസെ 04.11.2019-സറ േത്തും 
(SRG 216/20) 
ഄന്ല്  ോറിത്തീറ്റയസെ കോളികകേണാെ് ജില്ലമിസറ ഴിതയണ ഏജ ഷി  ഫാങ്ക് 
ഏസറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ഷംസ്ഥാന ഷര്കേണായിസെ ോറിത്തീറ്റകുള്ള ളൃ ഷഡിഷിഡി ഄന്ല്  
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുട് ഴര്കേണ് റബിുട് ില്ല.  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി 
നെപിറാുട്  ോറിത്തീറ്റ ഷഡിഷിഡി സ്കീഭില്  ഄന്ല്  ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുട്   
േര്ശേസയ്കൂടെി ഈള്സപടുത്തണസഭട്  അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച് 



5 
 

        കേയല പീസഷിസെമെകേണം ോറത്തീറ്റയസെ ഴിറ നിശ്ചമിുട് തില്  
ഴ പ്പുതറ ആെസഩെല്  ഈസണ്ടന്നും Amul ോറിത്തീറ്റയസെ ഴിറമില്  ഴ പിന് 
ആെസഩെല്  ഷാധയതമിസല്ലന്നും  കമാഗത്തില്  സാജയാമിരുട്   മൃഗഷംയക്ഷണ 
ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു. ഇ ഷാസെയയത്തില്   ഄനുഭതി ഩയിഗണികേണാല്ലൃട് തല്ല 
എട് ് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു. കേയല പീസഷ്, ഄന്ല്,  ഴ പ്പു മുകേന ആകപാള്  
കേയലത്തില്  നല് ട്   ഭറ്റു ോറിത്തീറ്റേള്  എട് ിഴയസെ ഴിറ  തായതഭയം സെയ്ത് 
രികപാര്േ് നല്ോ   മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടസര  ചുഭതറസപടുത്തി.  പം ഄന്ല്  
ോറിത്തീറ്റയസെ  ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിച്ചും  രികപാര്േ് നല്േണം. ഩിട് ീെ് 
ഩയിഗണികേണാ   ഭാറ്റി ഴച്ചു. 

നെഩെി- 1)മൃഗഷംയക്ഷണ ഴ പ് ഡമരക്ടര്  
2.2(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം 
ശ്രീഭതി. യഭയ.സേ.  റ്റിപ്പുരത്ത്, േണ്ണൂര്  തുെങ്ങി 8 കഩര്  ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിു 
നല്േിമ  േത്തുേള്   (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD) 

 
 ഄകഩക്ഷേര്  േണ്ണൂര്  യൂണികഴഴ്സിറ്റിയസെ   Certificate in Yoga Fitness Cource/PG 
Diploma  കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാകേണിമ കമാഗ ഄധതിയാഩേ കമാഗയതയളൃഴയാണ്.  
ഄംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല് ട്   കമാഗ ഷര്േിപികേണറ്റ് കോഴ്സ്/ ഡികപ്ലാഭ 
തുെങ്ങിമ കോഴ്സ് ഩാസ്സാമഴസയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ കമാഗ 
ഩയിവീറേയാമി  ഈള്സപടുത്തണസഭട് തു ഷംഫന്ധിച്ച്. ആത് ഷംഫന്ധിച്ച് അയശ് 
ഡമരക്ടറുസെ  രികപാര്േ്  ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തസട്  
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്   ഴാങ്ങി നല്കണം. 

നെഩെി- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2)അയശ് ഡമരക്ടര്  

2.2(4.43) ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയകേണണകേണ്  ഴ പ് ഡമരക്ടറുസെ  06.02.2020-സറ PL- 

18705/2019/DES നമ്പര്  േത്തും  24.02.2020 -സറ  ആകത നമ്പര്  േത്തും ( 2 എണ്ണം) 
(SRG 224/20) 
ഭിശ   ഄക്യാദമ ഴിഴയകവേയണല്ലൃം സഴഫ് കഩാര്േറികറയ്ക്ക്  ഡാറ്റ ഄഩ് 
കറാഡ് സെയ്യുട് തിനും  ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയകേണണകേണ്  ഡമരക്ടകരറ്റിസന  
ചുഭതറസപടുത്തിമിരുന്നു.  2019 ഴര്ശസത്ത  ഭിശ   ഄക്യാദമ  ഷര്കവയസെ  
ഴിഴയകവേയണം, ഡാറ്റാ ഄഩ് കറാഡിംഗ്  എട് ിഴ മഥാഷഭമം  പൂര്ത്തീേയി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഴ പിസറ ആ സഴസ്റ്റിഗികഗറ്റര്ഭാരുസെ  കദനംദിന കജാറിേള്കേണ്  രോരസഭ 
ഄധിേകജാറി അമിോണ്  ഭിശ   ഄക്യാദമ  ഷര്കവ സെയ്തിട്ടുളൃത്.  ഭിശ   
ഄക്യാദമ  ഴിഴയകവേയണല്ലൃം ഡാറ്റ ഄഩ് കറാഡിംഗും നെത്തിമ  ജീഴനകേണാര്കേണ് 
പ്രതിദിനം  300/- രൂഩ  നിയകേണില്  ചുഴസെ കെര്ുട്  യീതിമില്  ഒണകരരിമം 
ഄനുഴദികേണണസഭട് തു ഷംഫന്ധിച്ച് 

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

11,29,200/- രൂഩ 

2 സശഡൂളുേള്  കപാകോകോപി എടുത്ത 
സെറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

അസേ 11,44,200/- രൂഩ  



6 
 

 
2.3   27.05.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി ഷൃീേയികകേണണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

 
2.3 (3.2) 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഩധതിതി നിര്വസണത്തിസെയം ബയണ ഭിേഴികെയം 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഷംസ്ഥാന ഷര്കേണാര്  ഄഴാര്ഡ് നല് ന്നുണ്ട്. േളിഞ്ഞ 
ന്ന്നുഴര്ശഭാമി ആങ്ങസന നല് ട്  തുേ ഩധതിതി ഴിസിതത്തിസെ 
വീര്ശേത്തിറാണ് നല് ട് ത്. തുേ ഭികേണകപാഴം നല് ട് ത് ഷാമ്പത്തിേ 
ഴര്ശത്തിസെ ഄഴഷാന ഩാദത്തിറാണ്. ഩറകപാഴം ഭാര്ച്ച് 31-നേം  ഇ തുേ 
സെറഴളികേണാ   േളിമില്ല. ഄതിനാല്  ഷാമ്പത്തിേഴര്ശം േളിയട് കതാസെ തുേ 
റാപ്സാമി കഩാ ം. ആത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് ധിധതിിമുട്ടുണ്ടാുന്നു എട് ് 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഄരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

മു   ോറങ്ങലില്  ആങ്ങസനയളൃ ഄഴാര്ഡ് തുേ PD ഄകേണൗണ്ടികറകേണ് 
കേഭാറുട്  യീതിമാമിരുന്നു. ഇ യീതി രോനഃസ്ഥാഩിുേകമാ ഄസല്ലങ്കില്  രു 
ഴര്ശം കൂെി േയായി ഒഴരാമി ഴിസിതം ഄനുഴദിുട് കതാ ഩയിഗണികേണണസഭട് ് 
ധന ഴ പികനാൊഴവയസപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. 

നെഩെി - 1)തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.എ)ഴ പ് 
 2) ധന ഴ പ്  

2.3 (3.3) 
2018-സറ ഭസാപ്രലമത്തിസെ സേടുതിസമ കനയിടുട് തിസെ ബാഗഭാമി 
ജീഴകനാഩാധിേള്ും ഭറ്റുഭാമി പ്രലമഫാധിത തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ് യണ്ടു 
ഘേങ്ങലിറാമി (212.50 കോെി + 37.50 കോെി) അസേ 250.00 കോെി രൂഩ 
ഄനുഴദിച്ചിരുന്നു. േളിഞ്ഞ ഷാമ്പത്തിേഴര്ശം ഄഴഷാനഭാണ് ഇ തുേ 
ഄനുഴദിച്ചത്. ഭികേണ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ും ഇ തുേ മുഴഴനായം 
ഈഩകമാഗികേണാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഴിശമം ഫഹു.ധനഴ പ്പുഭന്ത്രിയസെ ശ്രധതിമില്  
സോണ്ടുഴട് തിസന തുെര്ട് ്  ഇ തുേമില്  സെറഴളികേണാത്ത ഴിസിതം േയായി 
ഒഴരാമി പ്രകതയേം ഄനുഴദികേണാസഭന്നും ആതിനുളൃ േളിഞ്ഞഴര്ശസത്ത 

   
MGNREGS സെ ബയണ സെറഴ്  ആനത്തില്  നിട് ്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  തുേ 
നല് ട് തിന്  ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.   2019 ഴര്ശം  യണ്ട് ഷര്കവ നെന്നു. 
2018 ഴര്ശസത്ത  ഷര്കവ കജാറി നെട് ത്  2019-റാണ്.  കൂൊസത 2019-സറ 
ഷര്കഴ കജാറിയം  2019 റാണ് നെട് സതട് ്  യണ്ടു ഘേത്തിറാമി  നെട്   
ഷര്കവമില്   യണ്ട് ഴര്ശത്ത  ഴിഴയങ്ങലാണ്  ഷര്കവകമകേണ് ഴികധമ 
ഭാകേണിമത്.  ഄതിനാല്  ഒകയാ  ഴര്ശകത്തതിനും  പ്രകതയേഭാമി ഒണകരരിമം 
നല്േണസഭട് ്  കമാഗത്തില്  സാജയാമിരുട്  ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി 
ഴിഴയകേണണകേണ്  ഡമരക്ടകരറ്റിസറ  ഄഡീശണൻ ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചു.  ഇ 
ഴിഴയം  24.02.2020-സറ PLCD18705/2019/DES  േത്തു മുകേന നല്േിമിട്ടുസണ്ടന്നും 
ഄരിമിച്ചു.  
ഇ ഴിവദീേയണത്തിസെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഴയക്തതകമാസെ ഄനുഭതി 

നല്േിസകേണാണ്ട് ഈത്തയഴ് നല്ോ   കമാഗം  നിര്കേവിച്ചു.  
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴ പ് 
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കപ്രാജക്ടുേള്  ഇ ഴര്ശം െില്  ഒഴരാമി തുെയാല്ലൃട് താസണന്നും ഫഹു. ഭന്ത്രി 
ഄരിമിച്ചിരുന്നു. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് ഈത്തയഴ്   
 

നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴ പ് 
2.3(3.4) 
ഩി.എച്ച്.ഷി., ഷി.എച്ച്.ഷി േളുസെ  പ്രഴര്ത്തനം ഈച്ച േളിഞ്ഞ് കൂെി  
സഩാതുജനങ്ങള്കേണ് റബയഭാകേണാ   കഡാക്ടസരയം ഩായാസഭഡികേണല്  സ്റ്റിഗാപിസനയം  
(ന്നു ഴീതം) േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭികേണാ    തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ ് 
ഄനുഭതി  നല്േിമിട്ടുണ്ട്.  കോഴിഡ് 19-സെ  ഩശ്ചാത്തറത്തില്  6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക്  
(ജൂണ്  1 മുതല്) ഒകയാ സ്റ്റിഗാപ് കനഴ്സികനയം  എല്ലാ ഩി.എച്ച്.ഷി,േലിലും  
ഷി.എച്ച.്ഷി.േലിലും  നിമഭികേണാ   ഫന്ധസപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ ്
ഄനുഭതി നല് ന്നു. ആതിനാമി ad-hoc നിമഭന യീതിുളൃ  ഭാനദണ്ഡം 
ഷൃീേയികകേണണ്ടതാണ്. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈത്തയഴ് 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴ പ് 

2.3 (3.5) 
സോഴിഡ്-19 സെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്  ഷാധായണകഩാസറ ജൂണ്  1 മുതല്  
ഴിദയാറമങ്ങലില്  ക്ലാസ്സ് തുെങ്ങാ   ഷാധികേണില്ല. ഄതിനാല്  1 മുതല്  12 ഴസയയളൃ  
ക്ലാസ്സുേലിസറ മുഴഴ    േിേള്ും ഒണ്  കറ   ക്ലാഷ് നല്ോ   സഩാതു 
ഴിദയാബയാഷ ഴ പ്  നെഩെി  ഷൃീേയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇ ഷാസെയയത്തില്  എല്ലാ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് - നഗയഷബാ ഩയിധിമിലും  ഒണ്  കറന് ക്ലാസ്സില്  ഩസങ്കടുകേണാ   
േളിമാത്ത  ഴിദയാര്ഥിേസല േസണ്ടത്തി  ഄഴര്കേണാഴവയഭാമ ഷൗേയയങ്ങള്  
കൊണ്ഷര്ശിപിടെസെയം  ഭറ്റും  ഈരപ്പു ഴരുത്തുട് തിനാഴവയഭാമ ആെസഩെലുേള്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  സെയ്യണം. ഒണ്കറ   ക്ലാസ്സുേള്  റബയഭാകേണാ   
ഷാധികേണാത്ത േേിേള്കേണ് ഴാമനവാറ കഩാലുളൃ  സഩാതു സ്ഥറങ്ങലില്  
ഒണ്കറ   ക്ലാസ്സ്  ഷംഘെിപികേണാനുളൃ ആെസഩെല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
സെയ്യണം. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച  ഷര്ുറര്  

നെഩെി:-തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴ പ് 

2.3(4.1) National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation 
National Institute of Physical Medicine  &  Rehabiitation  Executitve 

Director -സെ  23.07.2019-സറ േത്തും  02.02.2020-സറ തഷൃബഴ - 
DA1/339/2019/തഷൃബഴ ഷര്കേണാര്   േത്തും ( SRG 363/20)  
തൃശൂര്  േകല്ലറ്റുംേയ നാശണല്  ആ സ്റ്റിഗിറ്റൂേ് ഒപ് പിഷികേണല്  സഭഡിഷി   &  
രിസാഫിറികറ്റശ   (NIPMR) ബിട് കവശികേണാര്കേണാമി കപ്രാ്റിറ്റി ് & ഒര്കത്താേികേണ് 
ഈഩേയണങ്ങള്  നിര്മ്മിുന്നുണ്ട്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്കേണ്  അഴവയമുളൃ 
ആത്തയം  ഈഩേയണങ്ങള്  NIPMR-ല്  നിട് ്  സെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊസത  ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  

NIPMR ഈല്പാദിപിുട്   ഈഩേയണങ്ങളുസെ ഗുണ നിറഴായം ഩയികവാധിച്ച് 

ഷാന്സയനീതി ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ് നല്േണം 

 
 

നെഩെി :- 1)ഷാന്സയനീതി ഡമരക്ടര്  
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2.3(4.5)  എരണാ ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാ ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 24.02.2020-സറ ഒണ്  കറ   
േത്തും   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  ആകത തീമതിമിസറ  തസട്  
69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര്  േത്തും  ഄനുഫന്ധ കയേേളും  (SRG 240/20 - 
CC/722/19) 
എരണാ ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിേജാതി  ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിസറ 
 േിേള്കേണ്  ഴികദവ ഩറനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ  
ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  ഄനഘാ ശിധി,േയികേണപ്പുള ഴീെ്, ഏളികേണയ എട്  
 േി MBBS-ന്(ട് ാം ഴര്ശം) രശയമില്  കനാര്കത്തണ്  കസ്റ്റിഗറ്റ് സഭഡികേണല്  
യൂണികഴഴ്സിറ്റിമില്  ഩറിുന്നു.  േിയസെ  ടുംഫ ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 36,000/- 
രൂഩമാണ്. ധനഷസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. െൂശ   പീഷ്$ 
4,500, കസാസ്റ്റിഗല്  പീഷ്$ 1000  ആ ശൃര ഷ് $250  ഫുഡ് $1000. 6 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  
40,500 കഡാലര്. അസേ ഴാര്ശിേ പീഷ്  6750 കഡാലര്  (ഏേകദവം അസേ 29.00 
റക്ഷം രൂഩ.)  
ആത് ഩയികവാധിച്ച്  േിറ ഡമരക്ടര്  രികപാര്േ്  നല്േണം. 

 

2.3(4.6) കോളികകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്     
കോളികകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 23.10.2019-സറ േത്തും    (SRG 912/19   
CC -  576/19)     
കപ്രാ.നം. 227/20  ഄെങ്കല്  - 42,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 

  
കഩയ് - 2019-20 കഴലം  അമകഞ്ചയി - കോള്  നിറം കൃശികേണ്  ഈഩയക്തഭാകേണല്  
 
 കോളികകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കഴലം -  അമകഞ്ചയി പ്രകദവസത്ത  കോള്  
നിറങ്ങലില്  സനല്ലുല്പാദനം ഴര്ധതിിപിുേ എട്  റക്ഷയകത്താസെ  2007-08 ഴര്ശം  
ഩധതിതി തയ്യാരാകേണി. ഷര്കേണാര്  ഄനുഭതികമാസെ  പ്രല്ലത്തി  കേയല റാ ഡ് 
സഡഴറപ്സഭെ് കോര്പകരശ   (KLDC)-സന ഏല്പിച്ചു. 2009-ല്  പ്രല്ലത്തി 
പൂര്ത്തിമാകേണണസഭട് ാമിരുന്നു KLDC-യഭാമി  േയാര്. എട് ാല്  പ്രല്ലത്തിയസെ 80 
വതഭാനം  ഭാത്രകഭ  പൂര്ത്തിമായ.. 2016 ഭാര്ച്ച്  31-ന്  ഄഴഷാനിച്ച  CAG 

ഒഡിറ്റ് രികപാര്േില്  േണ്ഡിേ 4.8 പ്രോയം „കോള് ‟ നിറങ്ങളുസെ  ഴിേഷനത്തിസറ  
നിശ് പറ സെറഴ്  എന്നു കയേസപടുത്തി. ആത് ഩിട് ീെ് നിമഭഷബാ ഷഭിതിയസെ  
ഩയിഗണനയ്ക്ക് ഴന്നു. 15.05.2019 ല്  നെട്  നിമഭഷബാ ഷഭിതി കമാഗത്തില്  ഇ 
പ്രല്ലത്തിയസെ  ഫാകേണി നിര്മ്മാണം  ഴരും ഴര്ശങ്ങലിസറ  കപ്രാജക്ടില്  
ഈള്സപടുത്തണസഭട് ് നിമഭഷബാ ഷഭിതി നിര്കേവിച്ചു.  ആതിസെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
1.00 കോെി രൂഩ  ഴേമിരുത്തി ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാുട് തിന്  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനസഭടുത്തു. 2019-20-ല്  42.00 റക്ഷല്ലൃം 2020-21-ല്  58.00 

  
നെഩെി :- 1)ഡമരക്ടര്, േിറ 
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റക്ഷല്ലൃം  ഴേമിരുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം ഴാങ്ങിമിട്ടുണ്ട്. ഇ 
തുേ KLDCയ്ക്ക് സഡകപാഷിറ്റ് സെയ്ത് പ്രല്ലത്തി നെപാകേണാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗത്തികറയ്ക്ക്  KLDC ഄധികൃതസയ കൂെി  
ക്ഷണികേണാ   തീരുഭാനിച്ചു.  ഩിട് ീെ് ഩയിഗണിും. 

2.3(4.11) സെര്പ്പുലകമയി മുനിഷിപാറിറ്റി  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 07.05.2020-സറ  േത്തും  സെര്പ്പുലകമയി 
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   ഄെങ്കല്  3,00,000/- രൂഩ  
     (കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - 2,50,000/- രൂഩ  
      തനത് പണ്ട് 50,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് - ഫഷ് സ്റ്റിഗാ ഡ് മാര്ഡ് രീ ൊരിംഗ് 
2016-17-ല്  ഫഷ് സ്റ്റിഗാെ് മാര്ഡ് രീൊരിംഗ് എട്  കപ്രാജക്ട് ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നു. 
ആത് 21.02.2018-ല്  പൂര്ത്തിമാമി. എട് ാല്  2018-19-ല്  ആത് െില്  ഒഴരാമി 
ഈള്സപടുത്തിമിരുട് ില്ല.  ഄതിനാല്   ഫില്  തുേ നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല.  ഇ 
ഴര്ശം ആത് െില്  ഒഴരാമി  ഈള്സപടുത്തി േയാറുോയന് തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
െില്  ഒഴരാമി ഈള്സപടുത്താ   ആത്രമധിേം ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമത് 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥസെ ഴീഴ്ചമാണ് എട് ് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഫില്ലും, സെയ്ത 
പ്രല്ലത്തിയം  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച്  തകേവ ഷൃമം ബയണ ഴ പ്  െീപ് 
എഞ്ചിനീമസര രികപാര്േ് നല്ോ   ചുഭതറസപടുത്തിമിരുന്നു.  െീപ് എഞ്ചിനീമര്  
രികപാര്േ് നല്േിമിട്ടുണ്ട്.  
രിപാര്േ്  - നിറഴില്  കഭല്  പ്രല്ലത്തികേണ്  തേയാറുേള്  ആല്ലാത്തതും 

ഈഩകമാഗപ്രദല്ലൃഭാണ്. ആതുഴസയ സെയ്തിട്ടുളൃ സഭശര്സഭെ് പ്രോയമുളൃ തുേ  
2,99,970/- രൂഩമാണ്. പ്രല്ലത്തിയസെ ഫില്  ഩാസ്സാമി ഴട്  ഷഭമത്ത്   കരാഡ് 
സഭമിെന ഷ് പണ്ട് ആല്ലാത്തതിനാറാണ് തുേ നല്ോ   േളിമാതിരുട് ത് 
(2017-18 െില്  ഒഴര്  ഴര്ശത്തില് ) എന്നും രികപാര്േ് സെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുെര്ട് ് ത   
ഴര്ശസത്ത ഈത്തയല്ലൃേള്  പ്രോയം കഭല്  പ്രല്ലത്തി  2018-19 കറയ്ക്ക് േയായി ഒഴര്  
സെയ്യാ   േളിഞ്ഞിരുട് ില്ല.  കഭല്  പ്രല്ലത്തി സെണ്ടര്  മുകേനമാണ് 
നെപിറാകേണിമിട്ടുളൃത് എന്നും രികപാര്േ് സെയ്തിട്ടുണ്ട്.   

 
2.3(4.12 )സെര്പ്പുലകമയി മുനിഷിപാറിറ്റി  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 16.03.2020-സറ  േത്തും   ഄനുഫന്ധ 
കയേേളും  (SRG  302/20  -  CC/716/2019)  

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

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

  നെഩെി :-1)െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ്  
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1) 2015-16-ല്  3.00 റക്ഷം രൂഩ  അസേ ഄെങ്കറില്  (സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്- 1,96,100/-, 
തനത് പണ്ട് 1,03,900/- രൂഩ) മുേലില്  ഩരഞ്ഞ പ്രല്ലത്തി ഏസറ്റടുത്തിരുന്നു. 
31.12.2015-ന് പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തിമാമി. സഭമിെന ഷ് ഗ്രാൊമി ഈള്സപടുത്തിമിരുട്  
1,96,100/- രൂഩ 23.03.2016-ന് േയാറുോയന് നല്േി. തനത് പണ്ട് ഴിസിതഭാമി 
ഈള്സപടുത്തിമിരുട്  തുേ നല്േിമില്ല. ആത് നല്ോ   2016-17-ല്  കപ്രാജക്ട് 
ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നുസഴങ്കിലും   ഄന്നും തുേ നല്േിമില്ല.  തുെര്ന്നുളൃ ഴര്ശങ്ങലില്  
െില്  ഒഴരാമി ഈള്സപടുത്തിമില്ല. ആകപാള്  ആത് െില്ഒഴരാമി ഈള്സപടുത്തി  
ഫില്  തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണി 2015-16-ല്  തസട്  പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തിമാുേയം സഭമിെന ഷ് 
ഗ്രാെ് ഴിസിതം  േയാറുോയന് നല് േയം സെ്തു. എങ്കിലും ഫാകേണി തുേ ആതുഴസയയം 
നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയികേണാത്തത്  നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥസെ ഴീഴ്ചമാണ്.  
ഫില്ലും സെയ്ത പ്രല്ലത്തിയം  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച്   രികപാര്േ് നല്ോ   

തകേവ ഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് എഞ്ചിനീമസര ചുഭതറസപടുത്തിമിരുന്നു. െീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് നല്േിമിട്ടുണ്ട്. 

 
രികപാര്േ് - പ്രസ്തുത പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തീേയിച്ചിട്ടുളൃതും നിറഴില്  ഗതാഗത 

കമാഗയല്ലൃഭാണ്. ആതുഴസയ സെയ്തിട്ടുളൃ സഭശര്സഭെ് പ്രോയമുളൃ 
തുേ  3.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് ഴരുട് ത്. ആതില്  കരാഡ് 
സഭമിെന ഷ് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ചുളൃ 1,96,100/-രൂഩ േയാറു 
ോയന് ഄനുഴദിച്ച് നല്േിമിട്ടുളൃതാണ്. ഫാകേണി ഴരുട്  
1,03,900/- രൂഩ തനത് പണ്ടില്  ഈള്സപടുട്  തുേമാണ് 
േയാറുോയന് നല്ോനുളൃത്. പ്രല്ലത്തി സെണ്ടര്  മുോ്ിയഭാണ് 
നെത്തിമിട്ടുളൃത്. എസ്റ്റിഗികഭറ്റ് നിയകേണിറാണ് േയാര്  എടുത്തി 
മിട്ടുളൃത്. ഫാകേണിമാമി നല്ോനുളൃ തുേ നഗയഷബയസെ  
ഷാമ്പത്തിോഴസ്ഥ കഭാവഭാമ തിനാല്  2016-17 (െില്  ഒഴര്  
ഴര്ശം) ല്  നല്ോ   ഷാധിച്ചിേില്ലാത്തതാണ്. എട് ാല്  കഭല്  
പ്രല്ലത്തി  2017-18-സറ െില്  ഒഴരികറയ്ക്ക്  േയായി ഒഴര്  സെയ്ത് 
ഴട് ിട്ടുളൃതല്ല. 2016-17-സറ േംപ്ലീശ   രികപാര്േില്  പൂര്ത്തീേയണ 
തീമതി കയേസപടുത്തി മതില്  ഴട്   ഩിവ  ന്റഭാണ്  2017-18-
കറയ്ക്ക്  േയായി ഒഴര്  സെയ്യാ   ഩറ്റാതിരുട് ത് എട്  ഴിഴയല്ലൃം 
രികപാര്േ് സെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

നെഩെി :- 1)െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ്  

2.3(4.16) അരാട്ടുരോള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 18.03.2020-സറ  േത്തും  അരാട്ടുരോള 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 05.03.20-സറ A2-592/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും.  (SRG 316/20 - CC/337/2020)   
ശ്രീ. ഄശരപ്, രോത്ത   േണ്ടത്തില്  എട് മാള്കേണ്  ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩധതിതി 
പ്രോയം 75,000/- രൂഩ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് റബിച്ചു. ഴീെ് നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിമാകേണിസമങ്കിലും പ്രകൃതികക്ഷാബത്തില്  ഴീെ് തേര്ന്നുകഩാമി. ആകേസം 
കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിഗില്  ഈണ്ട്. ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം  
കേപറ്റിമ തുേ ഩറിവമെകേണം (1,59,854/- രൂഩ ) 5.03.2020-ല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  
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തിയിസേ ഄെച്ചു. നിറഴില്  ബഴനയസിതനാണ്. കറപ് ഩധതിതി പ്രോയം  
ധനഷാസാമം നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.  
പ്രകൃതികക്ഷാബത്താല്  തേര്ട്  ഴീൊസണങ്കില്  എന്തുസോണ്ടാണ് ആയേിമിറധിേം 
തുേ (ഩറിവമെകേണം) തിയിസേ ഄെച്ചു എട് ത് ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
രികപാര്േ് നല്േണം. ഩിട് ീെ് ഩയിഗണിും 

നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

 

 
2.3(4.34) കേയല ഄകഗ്രാ സഭശിനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് 

കേയല ഄകഗ്രാ സഭശിനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് (ോംകോ) ഭാകനജിംഗ്  
ഡമരക്ടറുസെ  21.05.2020 -സറ  ോംകോ/MD/GD/ഭാര്കേണറ്റിംഗ്  നമ്പര്  േത്ത് (SRG 

376/20 ) 
ഄഗ്രി ടൂള്  േിറ്റുേള്   രഞ്ഞ ഴിറമില്  റബയഭാുേ എട്  റക്ഷയകത്താസെ  
ോംകോ ോര്ശിേ ഈഩേയണങ്ങള്  ഴിഩണിമിസറത്തികേണാ   ഈകേവിുന്നു. 
സഩാതു ഴിഩണിമില്  1586/- രൂഩ  ഴിറഴരുട്   ഈഩേയണങ്ങള്  999/- രൂഩകുള്ള ം  
29,000/- രൂഩ ഴിറഴരുട്  ഈഩേയണങ്ങള്  24,000/-രൂഩകുള്ള ഭാണ് ഴിഩണിമി 
സറത്തിുട് ത്. തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇ ഈഩേയണങ്ങള്   
ഴിതയണം സെയ്യുട് തിന്  നെഩെി ഷൃീേയികേണണസഭട് ത് ഷംഫന്ധിച്ച്  
    Store Purchase Departmentസെ കൂെി ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ഩിട് ീെ് 
ഩയിഗണിും. േിറ്റിലുളൃ ഈഩേയണങ്ങള്  ഏസതാസകേണമാസണട് ് ോംകോ 
ഴയക്തഭാകേണി നല്േണം. 

  
നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴ പ് 

2.3(4.36)  തറകേണാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 26.05.20 സറ േത്ത്           

(SRG  378 – 120) 
   
തറകേണാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസെ 2020-21 സറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതികേണ് 21.04.20 ല്  
കൂെിമ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമിരുന്നു. എട് ാല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ യണ്ടു ഴാര്ക്േലില്  ഗ്രാഭഷബേള്കേണ് േൃാരം ഈണ്ടാമിരുട് ില്ല 
എട്  ഩയാതിമികേല്  26.05.20 ല്  കൂെിമ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിേളുസെ ഄംഗീോയം രോകേണി. േൃാരം തിേമാത്ത ഗ്രാഭഷബേള്  ഴീണ്ടും 
നെത്തുട് തിന് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനസഭടുത്തിരുന്നുസഴങ്കിലും കോഴിഡ് ഩശ്ചാത്ത 
റത്തില്  പ്രസ്തുത ഗ്രാഭഷബേള്  കെയാ   േളിഞ്ഞില്ല. ഴാര്ശിേ ഩധതിതിയസെ 
ഄംഗീോയം രോകേണിമതിനാല്  ഄെിമ്ിയ പ്രാധാനയമുളൃ കപ്രാജക്ടുേള്  കഩാലും 
നെപാകേണാ   േളിയട് ിസല്ലന്നും ഄതിനാല്  ഩധതിതി നിര്വസണം തുെയാ   ഄനുഭതി 
നല്േണസഭട് തു ഷംഫന്ധിച്ച് 
കോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്  യണ്ടു ഴാര്ഡിസറ ഗ്രാഭഷബ  ഈെസന കൂൊ   
ഷാധികേണില്ലാത്ത ഷാസെയയത്തില്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമി 
രുട് തും 21.04.20 ല്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി  ക്ലിമര ഷ്  നല് േയം സെയ്ത 
കപ്രാജക്ടുേളുസെ നിര്വസണം തുെയാ    കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി പ്രകതയേ 
ഄനുഭതി നല്േി. 
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ഗ്രാഭഷബേള്  കൃതയഭാമി കെര്ന്നു എട് ് ഩഞ്ചാമത്തു സഷക്രേരി സതറ്റാമി 
രികപാര്േ് സെയ്തതികേല്  നെഩെി എടുകേണണസഭട് ് 26.05.20 ല്  കൂെിമ ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി തീരുഭാനസഭടുത്തിട്ടുസണ്ടട് ് ജില്ലാ േലക്ടര്  26.05.20-സറ 
40/20-21/DPC/DPO/MPM നമ്പര്  േത്തു പ്രോയം ഄരിമിച്ചിട്ടുണ്ട് എട് തും കമാഗം 
ഩയികവാധിച്ചു. ോയയങ്ങള്  ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ചു ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടര്  
രികപാര്േ് നല്േണം 

നെഩെി :- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
 
3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്  (ഩിട് ീെ് നല് ം) 

================ 
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

   =================  
4.1 കേയല പീസഷ് റിഭിറ്റഡ് 
കേയല പീസഷ് റിഭിറ്റഡ്  ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുസെ  20.06.2016-സറ 
KFL/444/19/IV/L/1383/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടറുസെ  
08.11.2019-സറ J1-13611/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  ( SRG 380/20)  

 
ോറിത്തീറ്റ ക്ഷീയ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്  ഴളിമാണ് ഴിതയണം സെയ്യുട് ത്. 
ോറിത്തീറ്റ ഷര്കേണാര്  നിശ്ചമിുട്  സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിന്നു ഴാങ്ങണസഭട് ാണ് 
ഭാര്ഗകയേമില്  നിഷ്കര്ശിച്ചിയിുട് ത്. ഇ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഩേിേമില്  കേയല 
പീസഷ് റിഭിറ്റഡിസന ഈള്സപടുത്തണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. കൂൊസത ക്ഷീയ 
േര്ശേര്കേണ് ധനഷസാമം കനയിട്ടു നല്ോസത ോറിത്തീറ്റമാമി തസട്  
നല്േണസഭന്നും  അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.2 ആറന്തൂര്  കൊകേണ്  ഩഞ്ചാമത്ത്  
ആറന്തൂര്  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  20.01.2020-സറ േത്ത്       
( SRG 454/20)  
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  േയിു കൃ കൃശികേണ് ധനഷസാമം നല്ോല്ലൃട് ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാ 
മത്തുേള്ും നഗയഷബേള്ുഭാണ്. ആറന്തൂര്  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തില്  
ആരുഩകതാലം േര്ശേര്  േയിു കൃ കൃശി ആരകേണാ   മുകട് ാട്ടു ഴട് ിട്ടുണ്ട്. ഇ 
ഷാസെയയത്തില്  േയിമ്പ് കൃശി, ന്റയ ഴര്ധതിിത ഈല്പട്  ഴിഩണി എട് ിഴയ്ക്ക് കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാകേണാ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു 
 

4.3  ശുെിതൃ ഭിശ   
ശുെിതൃ ഭിശ   എ ിേൂേീഴ്  ഡമരക്ടറുസെ 1.01.2020-സറ 2471/B1/ 
2016/SM നമ്പര്  േത്തും 16.03.2020-സറ  30/DC1/20തഷൃബഴ  ഷര്കേണാര്  
േത്തും  (SRG 503/20/ LSGD - DC1/30/20/LSGD) 

 
.ഡി.എഫുഭാമി  ഫന്ധസപേ് ദുര്ഘെ സ്ഥറത്തു നിര്മ്മിുട്  ഴയക്തിഗത  
ഗാര്സിേ േ്കൂടസുേള്കേണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിഗിന് രോരസഭ ഄധിേ ഷസാമം നല് ട്  
തിന് CSR പണ്ട് ഩറ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ശുെിതൃ ഭിശന് നല്േിമിരുന്നു. സോച്ചി   
ആെര്  നാശണല്  എമര്  കഩാര്േ് റിഭിറ്റഡ് ( CIAL), സോച്ചി   ശിഩ് മാര്ഡ്, 



13 
 

KSIDC, ഫിഴകരജഷ് കോര്പകരശ   എട് ീ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അസേ  5,50,50,000/- 
രൂഩ നല്േിമിരുന്നു.  ആതില്  2,25,62,628/- രൂഩ ( 1,07,70,992/- രൂഩ ശുെിതൃ 
ഭിശ   സസഡ് ഒപീഷിലും  1,17,91,636/- രൂഩ  ഴിഴിധ ജില്ലാ ഭിശനിലും) ഭിച്ചമുണ്ട്. 
ഇ തുേ  ഈഩകമാഗിച്ച് ശുെിതൃ ഷകംവം  േിേലില്  പ്രെയിപിുട് തിസെ 
ബാഗഭാമി  േലകക്ടഴ്സ് ഄറ്റ് സ്കൂള്  എട്  ഩധതിതി ശുെിതൃ ഭിശ   നെപാുന്നുണ്ട്. 
ആതിസെ ബാഗഭാമി 780 സ്കൂളുേലിറാമി  3040 ഫിന്നുേള്  സ്ഥാഩികേണാ   
ഈകേവിുന്നു. പ്രതീക്ഷിുട്  സെറഴ് 2,24,96,000/- രൂഩമാണ്.   CSR-ല്  ഭിച്ചമുളൃ 
തുേ ആതിനുഩകമാഗികേണാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.4 എഴഭറ്റൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എഴഭറ്റൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 22.11.2019-സറ ഷി.6-2242/19-
ാാാം നമ്പര്  േത്തും 07.03.2019-സറ 7(7)-ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം   (SRG.383/20/ LSGD - DB1/505/2019/LSGD) 

 
2019 ഒഗസ്റ്റിഗ് ഭാഷത്തിസറ ഭളമില്  ഩഞ്ചാമത്തിസറ താസളപരയട്  യണ്ടുകഩരുസെ  
ഴീടു തേര്ന്നുകഩാമി. 
1) ശ്രീ. ശിധി.സേ.ഷി, േയികേണാേില്  - ഴാര്ഡ് 7 
2) ശ്രീഭതി. കജാലി ഴര്ഗീഷ്,കോട് ാട്ടു പ്ലാകേണല്  - ഴാര്ഡ് 8 
ആഴരുസെ ഴീെ് താഭഷകമാഗയഭല്ലാത്തതിനാല്  ആകപാള്  ഴാെേ ഴീേിറാണ് 
താഭഷം. ആഴര്കേണ് ഴീെ് ഴച്ചു നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.5 കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡ് 
കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡ് സെമര്ഭാസെ  
22.01.2020-സറ േണ്ഷര് /2629/2019/KSBB- നമ്പര്  േത്ത്   (SRG 
504/20/ LSGD - /4200737/2020) 

 
ഷംസ്ഥാനസത്ത  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലും മുനിഷിപാറിറ്റിേലിലും  കോര്പ 
കരശനുേലിലും  ജനേീമ കജഴ കഴഴിധയ യജിസ്റ്റിഗര്  (PBR) 2019 ഡിഷംഫരില്  
പൂര്ത്തിമാമി. ആത് ഡിജിറ്റകറഷ് സെകയ്യണ്ടതുണ്ട്. ആതിനാമി  ആ-PBR കഷാഫ്ട് 
സഴമര്  കഫാര്ഡ്  തയ്യാരാകേണിമിട്ടുണ്ട്. PBR  ഡിജിറ്റകറഷ് സെയ്യുട് തിന്  ഇ  
ോയയത്തില്  പ്രാഴീണയമുളൃ യാസല 3 ഭാഷകത്തയ്ക്ക്  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലും 
മുനിഷിപാറിറ്റിേലിലും കോര്പകരശനുേലിലും നിമഭികേണാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങള് കേണ് നിര്കേവം  നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 
     ഫകമാലജികേണല്  ഷമ ഷില്  പ്രാഴീണയമുളൃതും ഭറമാലം, ആംഗ്ലീശ് ഡാറ്റാ 
എ ട്ടൃി ഄരിമാല്ലൃട് ഴരും  അണ്  കഴണ്ടത്.  ആകതാസൊപം സഴര്െൃല്  ഩയിവീറനം  
കനെിമ സെക്നികേണല്  ഄഷിസ്റ്റിഗന്റുഭാരുസെ ഷസാമല്ലൃം ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩന 
ങ്ങലില്  ഈരപ്പു ഴരുത്തണം. ഇ അഴവയങ്ങള്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ 
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േിമിയിുന്നു.  
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4.6 ഈളൃികമയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഈളൃികമയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  20.12.2017-സറ B2/2012/17-
ാാാം  നമ്പര്  േത്തും ,കോളികകേണാെ് ഩഞ്ചാമത്ത് സഡഩൂേി ഡമരക്ടറുസെ  
31.03.2018-സറ A9/332/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 505/20/ C - 
2104547/18/MLSGD ) തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ 
16.11.2019-സറ DB4/5380/CE/തഷൃബഴ േത്തും 
ഈളൃികമയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  8-ാാാം ഴാര്ഡില്  ഭാസമ്പാമി   - അു ഩരമ്പത്ത് 
ഄംഗനഴാെി കരാഡിന് MPLAD മില്  നിട് ് 2015-16 ല്  3.00 റക്ഷം രൂഩ  
ഄനുഴദിച്ചിരുന്നു. 93 ഭീറ്റര്   ദൂയത്തില്  3 ഭീറ്റര്  ഴീതിമിറാണ്  കരാഡിന്  എസ്റ്റിഗികഭറ്റ് 
തയ്യാരാകേണി എഗ്രിസഭെ് ഴച്ചത്. (ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകേന) ഫില്  തുേ  2,99,918/- 
രൂഩ  എട് ാല്  എസ്റ്റിഗികഭറ്റിനു രോരകഭ 60 ഭീറ്റര്  കൂെി ഄധിേഭാമി  ൊരിംഗ് പ്രല്ലത്തി  
സെ്തു.. ആതിസെ  തുേ കൂെി  ഄനുഴദികേണണസഭട് ് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി േണ്ഴീനര്  
14.07.2017-ന് അഴവയസപട്ടു. ഇ തുേ കൂെി നല്ോ   ഄനുഭതി കഴണസഭട് ് 
അഴവയസപേിയിുന്നു. ഄധിേഭാമി സെയ്ത പ്രല്ലത്തികേണ്  DSR 2014 നിയു പ്രോയം  
1,60,754/- രൂഩ സെറല്ലൃ ഴരുസഭട് ് തകേവഷൃമംബയണ ഴ പ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  
ഄരിമിച്ചിയിുന്നു. 

4.7സഩരുമ്പെപ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
സഩരുമ്പെപ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  29.10.2019-സറ േത്ത്  
25.09.2019-സറ  3/3(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി  തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG 
385/20 - (LSGD - DD1/9/20/LSGD) 
നഫാര്ഡ്  RIDF XVI ഩധതിതി പ്രോയം  സഩരുമ്പെപ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസറ  
ഭാരകഞ്ചയി  ഷാന്സിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില്  സേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന്  1,83,14,531/- 
രൂഩയ്ക്ക്  ഄനുഭതി റബിച്ചിരുന്നു. ഷാകങ്കതിോനുഭതി തുേമാമ 1,60,25,736/- 
രൂഩയസെ ഷിഴില്  ഴര്ുേള്കേണ് സെണ്ടര്  നെഩെി ഷൃീേയിച്ചു. 21.01.2014ല്  
എഗ്രിസഭെ് ഴച്ചു. േയാര്  പ്രോയം  31.03.2016-ന് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകേണണ 
ഭാമിരുന്നു. എട് ാല്  2019 ജനുഴയിമിറാണ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തമാകേണിമത്.  ഇ 
ോറമലഴില്  േയാറുോയന് ഩാര്േ് ഫില്  പ്രോയം തുേ നല്േി. ആകപാള്  
കപനല്  ഫില്  തയ്യാരാകേണി. തുേ 21.00 റക്ഷം രൂഩ. േയാര്  പ്രോയമുളൃ 
തീമതികേണേം ഩണി പൂര്ത്തിമാകേണാത്തതിനാല്  നിമഭപ്രോയം ഩിള ഇൊകേണണം. 
ആത് ഏേകദവം 61.00 റക്ഷം രൂഩ ഴരും.  ആത് കപനല്  ഫില്  തുേസമകേണാള്  
ഴലസയ കൂടുതറാണ്. ഇ ഷാസെയയത്തില്  18.08.2018-സറ AC 2/223/2015/തഷൃബഴ 
ഷര്ുറര്  പ്രോയമുളൃ  രോതുകേണിമ നിയകേണിലുളൃ ഩിള ഇൊകേണാനും  കപനല്  ഫില്  
ഭാരാനുമുളൃ  ഄനുഴാദം  നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.8 െെമഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  21.05.2020-സറ േത്തും  െെമഭംഗറം 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  12.03.2020-സറ   B1-1184/20 –ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG 287/20 - CC - 394/20) 
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ഩഞ്ചാമത്തിസറ ആെയ്കകകേണാെ് ഴാര്ഡിസറ സുജാത ബഴനില്  സഩാട് മ്മയസെ ഴീെ് 
ഴാഷകമാഗയഭല്ല. ആഴര്  കറപ് റിസ്റ്റിഗില്  ഈള്സപേിേില്ല. ആഴര്കേണ് ഴീടു നല്ോ   
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

 

4.9 കേയല കസ്റ്റിഗറ്റ്  ഡ്രഗ്ഷ് അെ് പാര്ഭഷുേികേണല്ഷ് റിഭിറ്റഡ് 
കേയല കസ്റ്റിഗറ്റ്  ഡ്രഗ്ഷ് അെ് പാര്ഭഷുേികേണല്ഷ് റിഭിറ്റഡ് ഭാകനജിംഗ്  
ഡമരക്ടറുസെ  15.06.2020 -സറ  KSDP/MD/F 210/2020/41-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത് (SRG -443/20) 
KSDP ഴിഴിധ ഄകറാപതി ഭരുന്നുേള്  ഈല്പാദിപിുട് തികനാസൊപം  WHO 
ഭാനദണ്ഡ പ്രോയമുളൃ  ഷാനികറ്റഷറും  SITRA സ്റ്റിഗാ കഡര്ഡ് പ്രോയമുളൃ  
ഭാസ്കം  ASTM സ്റ്റിഗാ കഡര്ഡ് പ്രോയമുളൃ  ഗ്ലൗസും ഈല്പാദിപിുന്നുണ്ട്.ആഴയസെ 
ഴിറ  താസള നല് ന്നു. 

ക്രഭ 
നം 

ഈല്പട് ം ഴിറ (ൊ െകേണം) 

1 5000ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  1700/- രൂഩ 

2 1000ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  342/- രൂഩ  

3 500ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  173/- ( രു കഫാേിറിന്) 

4 250ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  90/-രൂഩ       ” 

5 200ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  70/-രൂഩ       ” 

6 100ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്  35/-രൂഩ       ” 

7 3-കപ്ല ഭാസ്ക് (കനാഷ് ഩി   
ആല്ലാത്തത്) 

9/-രൂഩ    (50  എണ്ണം ഩാകുള്ള  
സെയ്യുട് തിന്) 

8 ഗ്ലൗഷ് 18/- രൂഩ   (രു കജാെികേണ്) 

ഇ ഈല്പട് ങ്ങള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ അഴവയത്തിന് KSDP മില്  നിട് ് 
സെണ്ടര്  കൂൊസത  ഴാങ്ങുട് തിന് ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.10 കൃഷ്ണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  27.05.2020-സറ  േത്തും കൃഷ്ണരോയം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയസെ  19.03.2020-സറ 2(2) -ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനല്ലൃം (SRG   392/20) 
ആ.എം.എഷ്. ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ ശ്രീ. വിഴാനം , 
ഩകളൃത്ത്  എട്  ഗുണകബാക്താഴിന്  2011-12-ല്  ഴീെ് റബിച്ചു. ഷര്കേണാര്  നിര്കേവ 
പ്രോയം 10 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഇ ഴീെ് കേഭാറ്റം സെയ്യുേകമാ  ഄനയാധീന 
സപടുത്തുേകമാ സെയ്യിസല്ലട് ് 20.05.2011-ല്  ഗുണകബാക്താഴ് േയാര്  യജിസ്റ്റിഗര്  
സെയ്തിരുന്നു. ആകപാള്  ഷാമ്പത്തിേ ഫാധയത ോയണം  ഴീെ് ഴില്ുട് തിന്  
ഄനുഭതി നല്േണസഭട് ് ഗുണകബാക്താഴ് അഴവയസപേിയിുന്നു.ഄനുഭതി 
നല്േണസഭട് ് ഩഞ്ചാമത്തും അഴവയസപേിട്ടുണ്ട്. 
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4.11 ഴെകേണാകഞ്ചയി  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  01.06.2020സറ  േത്ത് (SRG   393/20 
CC/460/20) 

 
കപ്രാ.നം. 52/2021   ഄെങ്കല്  15,00,000/- രൂഩ  

(ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ്:- െിറ്റണ്ട ജ്ഞാകനാദമം യ.ഩി. സ്കൂലിന് സഡസഭാണ്കേശ   ക്ലാസ്സ് റം 
 
ഴെകേണാകഞ്ചയി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിലുളൃ എരുഭസപേി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  എയ്കഡഡ് സ്കൂള്  അമ െിറ്റണ്ട ജ്ഞാകനാദമം യ.ഩി. സ്കലിന് 
േമ്പൂേര്  റാഫ് േം  സഡകഭാണ്കേശ   ക്ലാഷ് റം സ്ഥാഩിുട് തിനുളൃ 
കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയോനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

 

4.12 ഴെകേണാകഞ്ചയി  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  01.06.2020സറ  േത്ത് (SRG   394/20 
CC/461/20) 
കപ്രാ.നം. 65/2021   ഄെങ്കല്  10,00,000/- രൂഩ 

 (ഴിേഷന പണ്ട് - 9,00,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് - 1,00,000/-രൂഩ) 

കഩയ്:- കസഭാസ്റ്റിഗ് സ്ഥാഩികേണല്  
ഴെകേണാകഞ്ചയി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസറ പ്രധാനസപേ സഷെറുേലില്  കസഭാസ്റ്റിഗ് 
സ്ഥാഩിുട് തിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാകേണാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.13 േരുഭല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാ ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  03.06.2020സറ  േത്തും 
(2എണ്ണം) േരുഭല്ലൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയസെ  18.05.2020-
സറ 2(2)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം  (SRG-398/20 
CC/456/20) 
ഩഞ്ചാമത്തിസെ  ടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തികറയ്ക്ക്  ഭരുട് ് ഴാങ്ങാ   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസെ  പണ്ട് തിേമാത്തതിനാല്  കൊകേണ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ 
ഴിസിതം  കൂെി റബിുട് തിന് ഄനുഭതി നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.14 ആറന്തൂര്  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 16.06.2020സറ  േത്തും ആറന്തൂര്  
കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  സഷക്രേരിയസെ  15.06.2020-സറ A5-985/20(2)-
ാാാം നമ്പര്   േത്തും (SRG - 454/20   CC/536/20) 
ഒണ്  കറ   ഩറനത്തിനാമി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് അ കഡ്രാമിഡ് ൊഫ്  ഴാങ്ങി 
നല് ട് തിന്  2 കപ്രാജക്ടുേള്  തയ്യാരാകേണിമിരുന്നുസഴങ്കിലും  ജില്ലാ അസൂത്രണ 
ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. സഩാതു ഴിബാഗം ഴിബാഗത്തിന് 4.00 റക്ഷം രൂഩയം  
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിന്  7.00 റക്ഷം രൂഩയഭാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിുട് ത്. ഇ 
കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 
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4.15 എരണാ ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
എരണാ ലം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 03.06.2020സറ  േത്ത് 
(2എണ്ണം) സോച്ചി കഭമറുസെ  01.06.2020-സറ  CC PC 16/030321/18-ാാാം 
നമ്പര്  േത്ത് (SRG - 399/20 CC/478/20) 
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  കഗ്രാ ഫാഗ് ഴയക്തിഗത  ടുംഫങ്ങള്കേണാണ് 
നല്ോല്ലൃട് താണ്. എട് ാല്  കോര്പകരശ   ഩയിധിമിസറ  ഫ്ലാറ്റുേലിസറ  
ഄകഷാഷികമശനുേള്, ഭറ്റു  ഷഭാന ഷംഘങ്ങള്  തുെങ്ങിമഴരും  ഗ്രൂപാമി കൃശി 
സെയ്യാറുണ്ട്. ആത്തയം ഷംഘങ്ങള്ും കഗ്രാ ഫാഗ് ഷഡിഷിഡി നിയകേണില്  
നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു 

 

4.16 തിരുഴന്രോയം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
തിരുഴന്രോയം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 05.06.2020സറ  േത്ത് 
(2എണ്ണം) (SRG - 400/20 CC/485/20) 

 
സഭഡികേണല്  കോകലജുേള്  കേന്ദ്രീേയിച്ച് ജില്ലമിസറ അശുഩത്രിേലിസറ  സഭഡികേണല്  
ഫകമാ കഴസ്റ്റിഗ്  ഷംസ്ക്കയിുട് തിന്  ഷംയക്ത കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാകേണണസഭട് ്  
06.12.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ആതനുഷയിച്ച്  
തിരുഴന്രോയം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയസെ  അബിമുേയത്തില്  ജില്ലമിസറ എല്ലാ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണി.  അസേ  270.00 റക്ഷം രൂഩ  
ജില്ലമില്  ആതിനാമി  ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇ തുേ കേഭാറുട് തിന് രു 
ഈകദയാഗസ്ഥസന  ചുഭതറസപടുത്തിസകേണാണ്ട്  നിര്കേവം നല്േണസഭട് ാഴവയ 
സപേിയിുന്നു. 

4.17 ശുെിതൃ ഭിശ   
      ശുെിതൃഭിശ   എ ിേുേീഴ് ഡമരക്ടറുസെ 04.6.20 സറ 2398/D/2015/sm 

നമ്പര്  േത്ത് (SRG-506/20) 
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുസെ 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമിട്ടുളൃ 
ശുെിതൃഭാറിനയ ഩധതിതിേള്  കബദഗതി സെയ്യാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
ആതു കൂൊസത ആകപാള്  ഗ്രാഭഷബേള്  ഴിലിച്ചു കെര്ുട് തിനു ധിധതിിമുട്ടുളൃതിനാല്  
ഗ്രാഭഷബകൂൊസത 29.04.20 സറ 794/20/തഷൃബഴ ഈത്തയഴില്  ഩരയം പ്രോയം 
ഗുണകബാക്താകേണസല സതയസഞ്ഞടുുട്  യീതി ഄഴറംബികേണാനും ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.18 ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 16.06.20 സറ േത്തും 
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ 16.06.20 സറ 
P6/3380/2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും (SRG 466/20   CC/538/20).  

കപ്രാജക്ട് നം. 355/21     ഄെങ്കല് - 66,25,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട്) 

കഩയ്:- സഴളൃത്തുളൃിേള്  - ജില്ലമിസറ സമര്സഷകേണണ്ടരി സ്കൂളുേലിസറ 
ജറഗുണഩയികവാധന റാധിേള് . 
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(i) ജില്ലമിസറ 53 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലും സേഭിേി റാഫ് ഷൗേയയമുളൃ 
സതയസഞ്ഞടുകേണസപേ രു ഷര് കേണാര്  സമര്  സഷകേണണ്ടരി സ്കൂലികറാ ഷര്കേണാര്  
സ്കൂള്  ആല്ലാത്ത ഩക്ഷം ഄകത ഩഞ്ചാമത്തിസറ സേഭിേി റാധിളൃ എയ്കഡഡ് 
സമര് സഷകേണണ്ടരി സ്കൂലികറാ ജറഗുണ ഩയികവാധനാ റാഫ് സ്ഥാഩികേണാ   
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ആതു നെപാകേണാ   
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

(ii) താസളപരയട്  യണ്ടു കപ്രാജക്ടുേള്  രൂഩീേയിച്ച്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  
ഈള്സപടുത്തുട് തിന്  ഄനുഭതിയം അഴവയസപേിയികേണന്നു. 
 

(എ)ജില്ലമിസറ എയ്കഡഡ് സ്കൂളുേലില്  സതര്ഭല്  സ്കാനര്  ഴാങ്ങി നല്േല്  
(ഫി) ജില്ലമിസറ എല്ലാ കൊുേലികറയം  സേഭിേി റാഫ് ഷൗേയയമുളൃ  ഒകയാ 

ഷര്കേണാര്  കോകലജുേലികറാ ഷര്കേണാര്  കോകലജ് ആല്ലാസമങ്കില്  ആകത 
ഷൗേയയമുളൃ എയ്കഡഡ് കോകലജികറാ ഭണ്ണ് ഩയികവാധനാ റാഫ് 
ഷജ്ജീേയികേണല്  

4.19 താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 06.12.2019-സറ േത്ത് (SRG - 464/20 
CC/477/20) 

 
കപ്രാ.നം.53/2021   ഄെങ്കല്  10,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് -  ജെര്  ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 
താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസന  ജെര്  ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്താമി  2018-ല്  
പ്രേയാഩിച്ചു. ആതിസന തുെര്ട് ്  ജെര്  രികഷാഴ്സ് സഷെര്  (GRC) രൂഩീേയിുേയം  
കോഒര്ഡികനറ്റസര ഒണകരരിമം ഴയഴസ്ഥമില്  നിമഭിുേയം സെ്തു.. ഭറ്റു 
പ്രഴര്ത്തനം, സതാളില്  യജിസ്റ്റിഗര്  തയ്യാരാകേണല്, സ്ത്രീേള്കേണ് സതാളില്  ഩയിവീറനം, 
ഴിദയാറമങ്ങലില്  ജെര്  കപ്രാകോകകേണാള്  തയ്യാരാകേണല്, ഴിദയാറമ ജാഗ്രതാ ഷഭിതി, 
സഩണ് േിേള്കേണ് ോമിേ - േറാ ഩയിവീറനം തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രഴര്ത്തനം. 
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  GRC േള്കേണ്  2.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് സെറഴളികേണാല്ലൃട് ത്. 
ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാകേണാ   പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.20 താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.06.2020-സറ േത്തും താനാളൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  04.06.20-സറ A3 - 8084/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG -435/20 CC/473/19) 

 
കപ്രാ.നം.29/2021   ഄെങ്കല്  7,00,000/- രൂഩ  
    (കനാണ്  കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്  - 5.00 റക്ഷം രൂഩ 
    തനത് പണ്ട് - 2.00 റക്ഷം രൂഩ) 
കഩയ് -  കേസ ഭരുന്നു ഴാങ്ങല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ നിതയകയാഗിേള്കേണ് ഄഴരുസെ കഡാക്ടര്  നിര്കേവിുട്   

ഭരുന്നുേള്  നല് ട്  ഩധതിതിമാമ  „കേസ ഭരുട് ് ഴിതയണം‟ ഩധതിതി  2007 
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മുതല്  നെപാുന്നുണ്ട്.  2018-19 -സറ ഒഡിറ്റ് ഷഭമത്ത്  ആത് ഷര്കേണാര്  
ഄനുഭതികമാസെ ഭാത്രകഭ നെപാകേണാല്ലൄ എന്നു നിര്കേവിച്ചതു പ്രോയം നിര്വസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   ഩിട് ീെ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമില്ല. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാകേണാ   
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

 

4.21 കോളികകേണാെ് മുനിഷിപല്  കോര്പകരശ   
കോളികകേണാെ് കോര്പകരശ   സഷക്രേരിയസെ 17.02.2020-സറ  
EG10/119322/15-ാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (SRG -461/20 LSGD/EW3/93/2020) 

2014-15 ല്  കോര്പകരശനില്  നിറഴിലുളൃ ളിഴികറയ്ക്ക് LSGD എഞ്ചിനീമരിംഗ് 
ഴിബാഗത്തില്  നിന്നും രിേമര്  സെയ്ത  4 കഩസയ 30,000/- രൂഩ ഒണകരരിമം 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴയില്  ശ്രീ. യാഭകൃഷ്ണ  .ഴി എട് മാളുസെ  
കഷഴനം  01.10.2019-ന്  ഄഴഷാനിച്ചു. ഇ ദിഴഷം മുതല്  രു ഴര്ശത്തകുള്ള  കൂെി  
ദീര്ഘിപിുട് തിന് ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.22 കേപ്പുള കോകേണനേ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി റിഭിറ്റഡ് 
കേപ്പുള കോകേണനേ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി സെമര്ഭാസെ 20.02.2020-സറ 
KCPCL/ Neera/2020/15-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് (SRG 462/20 DB4 - 
34/2020/LSGD) 
കേപ്പുള കോകേണനേ്  സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനിയസെ  പ്രഴര്ത്തനത്തിന്  ഗ്രാഭ/കൊകേണ്/ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേള്കേണ്  രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.23 താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.06.2020-സറ േത്ത് (SRG  434/20  
CC-520/20 
കപ്രാ.നം.13/21     ഄെങ്കല്  5,00,000/- രൂഩ  
 (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് :- ഄരിഴേം ഷഭഗ്ര ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി 
ഴിദയാര്ഥിേളുസെ  ോമിേല്ലൃം േറാഩയല്ലൃഭായളൃ  ഴാഷനേസല ഩയികഩാശിപി 
ുട് തിനുളൃ  കപ്രാജക്ടാണ്  ഄരിഴേം  ഷഭഗ്ര ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി. 
ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ്  േലികേണാ   ഫ്രീ കപ്ല ഏയിമ ഷജ്ജീേയികേണല് , കഷക്ലിംഗ് 
ഄബയഷികേണാ   കഷകേണിള്  ഴാങ്ങി നല്േല് ,  കഷകേണിള്  ക്ലഫ് രൂഩീേയിുേ, 
സഗമിംഷ് ഩയിവീറനം തുെങ്ങിമഴമാണ്  പ്രഴര്ത്തനം.  ആതു നെപാകേണാ   
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു.  

4.24 െങ്ങനാകമയി മുനിഷിപാറിറ്റി  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  17.06.20-സറ േത്ത് ( SRG 497/20 
- CC /223/20 
കപ്രാ.നം. 498/20   ഄെങ്കല്  15,00,000/- രൂഩ  
 (ധനോയയ േമ്മീശ   ഗ്രാെ്) 
കഩയ്:- ഭാറിനയം നീകേണം സെയ്യുട് തിന്  ഭിനി െിപര്  ഴാങ്ങല്  
മുനിഷിപാറിറ്റിയസെ  നിറഴിലുളൃ  െിപര്  കറാരിയം  യണ്ട് സെറു ഴാസനങ്ങളും  
ോറപളകേണം ോയണം  ആനി ഄറ്റ റ്റപണി സെയ്യാല്ലൃട് തല്ലാത്തതിനാല്  നെഩെിക്രഭം 
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ഩാറിച്ച് കററം സെ്തു.. രോതിമ ഴാസനം ഴാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  ഇ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് 
ഈള്സപടുത്താ   തീരുഭാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആതിന് ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു.  
 

4.25 ഩി.എം.എ.കഴ 
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ 18.06.2020-സറ  14036/ H & T1/18/ CRD  
നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 508/20) 

PMAY(G) ഩധതിതിയസെ സഩര്ഭനെ് സഴമിറ്റിംഗ് റിസ്റ്റിഗില്  ഭൂഭിമില്ലാസത 
ഄഴകവശിുട്   6656 ഗുണകബാക്താകേണള്  ഈണ്ട്. കറപ് ഩധതിതിയസെ ബാഗഭാമി  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്  കേഭാറുട്   ഭൂയസിത ബഴന യസിതരുസെ റിസ്റ്റിഗില്  നിന്നും  
കൊകേണ്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേള്ും ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ് കനയിേ് ഭൂഭി ഴാങ്ങി  
നല് ട് തിന് ഄനുഭതിയണ്ട്. ഄകതകഩാസറ  PMAY (G) ഩധതിതിയസെ  സഩര്ഭനെ്  
സഴമിറ്റിംഗ് റിസ്റ്റിഗില്  ഭൂഭിമില്ലാത്ത  6656 ഗുണകബാക്താകേണള് ു  കൂെി  ഭൂഭി ഴാങ്ങി 
നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.26 കഴകേണം കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കഴകേണം കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  03.06.2020-സറ  േത്ത് 
(SRG 403/20) 
കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസെ ഩയിധിമിലുളൃ  സഴച്ചൂര് , തറമാളം, െി.ഴി.രോയം, 
ഈദമനാരോയം,  ഭരഴ   തുരുത്ത്, സെമ്പ് എട് ീ ഩഞ്ചാമത്തുേലിസറ  കരാക് 
നിര്മ്മാണത്തിസറ  രു പ്രധാന ഘെേം  ഭണ്ണെിച്ചു കരാഡ് ഈമര്ത്തറാണ്. 
ആതിനാഴവയഭാമ ഭണ്ണ്  എരണാ ലം ജില്ലമില്  നിന്നും േിളകേണ   ജില്ലമില്  
നിന്നുഭാണ് എത്തിുട് ത്. ഷര്കേണാര്  ആതിന്  ഄനുഴദിച്ചിയിുട് ത് േുഫിേ് 
ഭീറ്റരിന്  429/- രൂഩമാണ്. എട് ാല്  കഷറ്റില്  ഭസണ്ണത്തിുട് തിന്  േൂഫിേ് 
ഭീറ്റരിന്  750/- രൂഩ മുതല്  800/- രൂഩഴസയമാ ം. ആതനുഷയിച്ച്  നിയകേണ് 
ഴര്ധതിിപികേണണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.27 ഏറ്റുഭാനൂര്  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  17.06.20-സറ േത്തും (2 എണ്ണം) 
26.05.20-സറ കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം ( SRG 
472/20 - CC/497/20) 

 
(1) കപ്രാ.നം. 45/21  ഄെങ്കല്  - 13,50,000/- രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് - ഩയപ ഡിഴിശ   ഄയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഭാഞ്ചിരന്െ് ഩാെകവേയ ഷഭിതി  
ഩാെകവേയത്തില്  സഴര്േികേണിള്  അ ിമല്  കഫ്ലാ ഩമ്പ്  
 
ഄയ്മനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  ഭാഞ്ചിരന്െ്  ഩാെകവേയത്തില്  സഴര്േികേണല്  
അ ിമല്  കഫ്ലാ ഩമ്പ്  ഴാങ്ങി നല്ോനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  
ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നുസഴങ്കിലും ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിച്ചില്ല.100 
വതഭാനം ഷഡിഷിഡികമാസെ  സഴര്േികേണല്  അ ിമല്  കഫ്ലാ ഩമ്പ് നല്ോ   
പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 



21 
 

(2) കപ്രാ.നം. 53/21  ഄെങ്കല്  - 15,50,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷനപണ്ട്) 

കഩയ് - േയിപ്പൂത്തേ് ഡിഴിശ   അര്പ്പൂകേണയ ഩഞ്ചാമത്ത്  രതയത്ര നടുഴികറകേണയ 
ഩാെകവേയത്തിന് സഴര്േികേണല്  അ ിമല്  കഫ്ലാ ഩമ്പ് 

 
അര്പ്പൂകേണയ ഩഞ്ചാമത്ത് രതയത്ര നടുഴികറകേണയ ഩാെകവേയത്തിന് സഴര്േികേണല്  
അ ിമല്  കഫ്ലാ ഩമ്പ് നല്ോ   കപ്രാജക്ട് ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നുസഴങ്കിലും  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി  ഄംഗീേയിച്ചില്ല. 100 വതഭാനഭാണ് ഷഡിഷിഡി.  ഇ 
കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

 
4.28 കേണല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
എരണാ ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  10.06.2020-സറ  േത്തും കേണല്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  01.06.2020-സറ  A1 - 168/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG 415/20 - CC 496/20)  

 
കപ്രാ.നം. 87/21    ഄെങ്കല്  18,25,000/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ഩി.എച്ച്.ഷി. കേണ് ദുയ് നിഴായണ അംധിറ സും  സഭാകഫല്  ഫ്രീഷറും 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ദുയ് നിഴായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്കേണ്  അംധിറ സും സഭാകഫല്  
ഫ്രീഷറും ഴാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 
പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.29 കേണല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

എരണാ ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  10.06.2020-സറ  േത്തും കേണല്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  01.06.2020-സറ  A1 - 168/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും (SRG  416/20 - CC 495/20)  
കപ്രാ.നം. 53/21    ഄെങ്കല്  25,00,000/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ 

കൊകേണ് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് - കഫ്ലാേിംഗ് സജ.ഷി.ഫി 
ദുയ് നിഴായണ ഩയിഩാെിയസെ  ബാഗഭാമി ഩഞ്ചാത്തിന്  കഫ്ലാേിംഗ് സജ.ഷി.ഫി. 
ഴാങ്ങാനുളൃ  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നുസഴങ്കിലും  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.30 തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ  17.06.2020-സറ  േത്ത്  (SRG  
501/20 - CC 542/20)  
കപ്രാ.നം. 859/21    ഄെങ്കല്  5,00,000/- രൂഩ 
      (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുസെ കഡാേുസഭകെശ   
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തൃശൂര്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിസെ നിറഴിസറ ബയണഷഭിതിയസെ ോറഘേത്തിസറ 
ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുസെ കഡാേുസഭകെശ   നെത്താനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് 5.00 
റക്ഷം  രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിുട് ത്. ഷര്കേണാര്  നിര്കേവ പ്രോയം  1.00 
റക്ഷം രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്താല്ലൃട് ത്. 5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് 
നെപാകേണാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.31 ഄേപാെി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഄേപാെി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 19.06.2020-സറ േത്ത് 
(SRG 507/20) 
ഄഗലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ ഭൂതി ഴളി ഉയില്  താഭഷിുട്   ഩേിേഴര്ഗ ആരുല 
ഴിബാഗത്തില്പ്സപേ 11  ടുംഫങ്ങള്കേണ്  2015-16 ഴര്ശം  ഐ.എ.കഴ ബഴന  
നിര്മ്മാണ ഩധതിതി പ്രോയം  ഴീെ് ഄനുഴദിച്ചിരുന്നു. ആതില്  3  ടുംഫത്തിന്  
കറപ് ബഴന ഩധതിതി പ്രോയം  ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്േി. 8  ടുംഫത്തിന് 2015-16-ല്  
അദയ ഗക്കേണള്  നല്േിസമങ്കിലും  ഴീെ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമില്ല. നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തീേയികേണാ   ഄഷിസ്റ്റിഗെ് എഞ്ചിനീമറുസെ  എസ്റ്റിഗികഭറ്റ് ഄനുഷയിച്ച്   
താസളപരയം പ്രോയം  തുേ കഴണം  
ഗുണകബാക്താകേണള്  

1. ഩാപാള്  w/o ഈേിറ   99,269/- രൂഩ 

2. ഭീനാക്ഷി D/o യങ്ക   97,572/- രൂഩ 

3. കദഴി w/o ഭരുത   98,299/- രൂഩ 

4. യാജമ്മ w/o സഩാട്    99,026/- രൂഩ 

5. കയവി w/o ഭണി 98,287/- രൂഩ 

6. ഴനജ w/o യഴി 99,046/- രൂഩ 

7. ഭീനാക്ഷി w/o സഴളൃിങ്കിയി 98,307/- രൂഩ 

8. യാകജവൃയി w/o മുരുേ   99,046/- രൂഩ  

അസേ 7,88,852/- രൂഩ  

 
ഇ തുേ ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ് ഄനുഴദികേണാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.32 ോഞ്ഞിയപളൃി കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്   
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഒപീഷറുസെ  17.06.2020-സറ േത്തും (14 എണ്ണം) 
കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്തിസെ  22.04.20-സറ 2(1) -ാാാം  നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം  ( SRG 475/20 476/20, 477/20, 478/20, 479/20,480/20, 
481/20, 482/20, 484/20,485/20,486/20,488/20,489/20) 
ോഞ്ഞിയപളൃി  കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  കരാഡ് 
നിര്മ്മാണല്ലൃഭാമി ഫന്ധസപേ  14 കപ്രാജക്ടുേള്  ഈള്സപടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  കരാക് 
നിര്മ്മാണല്ലൃഭാമി ഫന്ധസപേ  ഇ കപ്രാജക്ടുേളുസെ തുേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് 
കേഭാരാനാണ്  ഈകേവിുട് ത്. അസേ ഄെങ്കല്  5.00 റക്ഷം രൂഩമില്  
 രഴാമതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി   ആഴയ്ക്ക് ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല.  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
കപ്രാജക്ട് ഴിവദാംവം താസള കെര്ുന്നു. 
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ക്രഭ 
നം 

കപ്രാ.നം ഩധതിതിയസെ കഩയ് ഄെങ്കല്  തുേ 

1 14/21 കെനപാെി ഡിഴിശ   22-ാാാം ഴാര്ഡ ്
ഭേന്നൂര്കേണയ യാജ ഗിയി കോലനി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,00,000 

2 17/21 മുണ്ടകേണമം ഫാമി കോലനി  ലത്തുങ്കല്  
കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കൊകേണ് ഴിസിതം) 

1,50,000 

3 20/21 ഭണിഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 4 
ഭണ്ണനാല്പെി സോട് ം ലം കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,75,000 

4 21/21 ഭണിഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഩി.എം.ജി.എഷ് 
കഴ. േരികേണാട്ടൂര്  സെറുഴളൃി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,25,000 

5 23/21 
കോരുകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  മുകേണമം 
കൊകേണ് സഩാേ  ലം  കരാഡ്  
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം) 

3,00,000 

6 24/21 കോരുകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
സോു കൃ ത്തി  ഇറ്റപാറം  ളി കതാെിനു 
 റുസേ  േലുങ്ക് നിര്മ്മാണം (കൊകേണ് 
ഴിസിതം) 

2,00,000 

7 27/21 എരുകഭറി അനകേണല്ല് കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം) 

1,50,000 

8 29/21  എരുകഭറി കരാേരി ക്ലഫ്  സഩ ശ   ബഴ   
കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കൊകേണ് ഴിസിതം  

1,50,000 

9 30/21 അഷാദ്ഩെി ഗഴ.അശുഩത്രി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,00,000 

10 32/21 ോഞ്ഞിയപളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 
2 തുമ്പഭെ കരാഡ് രോനരുധതിായണം (കൊകേണ് 
ഴിസിതം) 

2,00,000 

11 33/21 ഩാരകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  ഴാര്ഡ് 17 
കോളിപളൃി േല്ലമ്പളൃി കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,00,000 

12 35/21 ഏ്മാര്  േപ്ലീമാങ്കല്  കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കൊകേണ് ഴിസിതം)  

2,50,000 

13 88/21 മുണ്ടകേണമം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  കഩങ്ങണ 
ഒട്ടു  കട് ല്  കരാഡ്  കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  
(കൊകേണ് ഴിസിതം) 

1,00,000 

14 89/21 മുണ്ടകേണമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സനകേനി 
കൂമ്പല്ാനം 15 ഏകേണര്  കരാഡ് 
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്  (കൊകേണ് ഴിസിതം) 

2,50,000 
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4.33 കേയല ഄകഗ്രാ സഭശീനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ്  
കേയല ഄകഗ്രാ സഭശീനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് (KAMCO) ഭാകനജിംഗ് 
ഡമരക്ടറുസെ  16.06.2020-സറ േത്തും  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ  
27.05.2020-സറ തീരുഭാനം  (SRG 509 /20) 

 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയസെ  27.05.2020-സറ തീരുഭാനപ്രോയ  (േണ്ഡിേ 
4.20) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  സഩഡല്  ഒപകരറ്റഡ് ഷാനികറ്റഷര്  
ഴാങ്ങുട് തിന് ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. സയണ്ണത്തിന് നിശ്ചമിച്ചിയിുട്  ഴിറ 
1250/- രൂഩമാമിരുന്നു. എട് ാല്  ആതില്  18 വതഭാനം GST 
ഈള്സപടുത്തിമിരുട് ിസല്ലന്നും ഄതു കൂെി ഈള്സപടുത്തി 1475/- രൂഩ ഴിറ 
നിശ്ചമികേണണസഭന്നും അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.34 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 17.06.20-സറ േത്ത്   (SRG/468  
cc/537/20) 

 
കപ്രാ.നം. 902/21    ഄെങ്കല്  1,00,00,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് - ജില്ലമിസറ കസസ്ക്കൂള്, സമര്  സഷകേണെരി ക്ലാസ്സുേലില്  ഩറിുട്  (ഷര്കേണാര്  

എയ്കഡഡ് സ്കൂളുേള്)  േിേള്കേണ്  ഒണ്  കറ   ഩറകനാകഩാധിേള്  

(“കദഴിേ ഷാ്ൃനം”) 
ജില്ലമിസറ കസസ്ക്കൂള്, സമര്  സഷകേണെരി സ്കൂലില്  ഩറിുട്  നിര്ധതിനയാമ 

ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് , TV, ൊഫ്, സ്മാര്േ് കപാണ്  എട് ിഴ ഴാങ്ങി നല്ോ   “കദഴിേ 

ഷാ്ൃനം” എട്  കപ്രാജക്ട്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തിമിട്ടുണ്ട്  ആതിന് 
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.35 ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.06.20-സറ േത്തും ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  24.03.20-സറ P3/2231/2018-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  (SRG/424/20) 
കപ്രാ.നം. 840/20   ഄെങ്കല്   5,00,000/- രൂഩ 
     (തനത് പണ്ട്) 
 
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നിര്മ്മിച്ച ഄബിഭാനിനി ഷിനിഭയ്ക്ക് ഄധിേ തുേ നല്േല്  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2018-19-ല്  ഄബിഭാനിനി എട്  ഷിനിഭ 
നിര്മ്മിുട് തിന് കപ്രാജക്ട് ഈള്സപടുത്തിമിരുന്നു. കപ്രാ.നം. 729/2019, ഄെങ്കല്  
20.00 റക്ഷം രൂഩ. ഷിനിഭ എഗ്രിസഭെ് ോറാഴധികേണേം പൂര്ത്തിമാകേണി. നിര്മ്മാണ 
സെറഴ് ഴര്ധതിിച്ചതിനാല്  5.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി ഄധിേഭാമി നല്േണസഭട് ്  
ഷംഴിധാമേനാമ ശ്രീ. എം.ജി. വവി അഴവയസപട്ടു. ആതനുഷയിച്ച്  ഄധിേഭാമി 
5.00  റക്ഷം രൂഩ കൂെി  നല് ട് തിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകേണിമിട്ടുണ്ട്. ആതിന് 
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
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4.36 ഩരകകേണാെ് കൊകേണ് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിേ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 10.06.20-സറ േത്തും 
23.03.2020-സറ  10(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം  
(SRG/422/20            CC 462/20) 

 
2017-18-ല്  ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്ുളൃ ഩറന മുരി എട്   ഩധതിതി പ്രോയം  
ശ്രീഭതി. ദിഴയ.എഷ്, സുകയശ് ബഴനം, തൂഴയൂര്  സതകേണ് , ശ്രീ. ദികനശ്, സുകയശ് 
ബഴനം, ഭണ്ണെി എട് ിഴര്കേണ് ട് ാം ഗക്ഴാമ  50,000/- രൂഩ ഴീതം നല്േി. 
എട് ാല്  നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകേണിമില്ല. 2018-19-ല്  ഩറന മുരികേണ്  നല്ോല്ലൃട്  
തുേ 2.00 റക്ഷം രൂഩമാകേണി ഴര്ധതിിപിച്ചു.  ആതു ഩയിഗണിച്ച് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ടു 
ഗുണകബാക്താകേണള്കേണ്  ഩറനമുരിയസെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാുട് തിന് 2.00 റക്ഷം 
രൂഩയസെ  അനുഩാതിേ ഴിസിതം  ഄനുഴദികേണണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.37 നകല്ലപിളൃി ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറകേണാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.06.20-സറ േത്തും നകല്ലപിളൃി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ 13.03.2020-സറ  8(1), 8(2) എട് ീ 
നമ്പരുേലിറായളൃ  തീരുഭാനങ്ങളും   (SRG/425/20   CC 494/20) 
കറപ് ബഴന ഩധതിതിമില്  ഈള്സപടുത്തി താസളപരയട് ഴര്കേണ് ധനഷസാമം 
നല്േണസഭട് ാഴവയസപേിയിുന്നു. 

(i) ശ്രീഭതി. ജമ്ി w/o ഗംഗാധയ , 
കേണംരോളൃി 

1) കറപ് യണ്ടാം ഘേ റിസ്റ്റിഗില്  
ഈണ്ടാമിരുന്നു. എട് ാല്   ടുംഫ 
കരശ   ോര്ഡിറാണ് കഩയ് 
ഈള്സപേിയിുട് ത്. ഄതിനാല്  
ഄര്സതാ റിസ്റ്റിഗില്  ആല്ല. 

2) ആഴര്  ല്ലകേണ കയാഗിയം  അഴ്ചമില്  3 
പ്രാഴവയം  ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുട്  
ഴരുഭാണ്. 

(ii) ശ്രീഭതി.െന്ദ്രിേ w/o ഴിവൃനാഥ , 
സഴലിമമ്പലം 

1) കറപ് റിസ്റ്റിഗില്  ആല്ല. 
2) ഄകഩക്ഷേയസെ ല്ലകേണ ഭാറ്റി 
ഴച്ചതാണ്. ഭേളുസെ ല്ലകേണയം 
തേയാരിറാണ്. ബര്ത്താഴ് 
തലര്ഴാതം ഴട് ് േിെപിറാണ് 

(iii) ശ്രീഭതി. വ ്ല w/o കൃശ   (Late), 
സതും മുരി 

1) കറപ് റിസ്റ്റിഗില്  ആല്ല. 
2) വ ്ലയസെ ബര്ത്താഴ് 
എയ്കസഷ് കയാഗം ഴട് ് 
ഭയണസപട്ടു. 

4.38 ഄമ്പറപാര ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 ഩാറകേണാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 12.06.20-സറ േത്തും ഄമ്പറപാര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയസെ  28.05.20-സറ  A3/2651/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും.  (SRG/433/20   CC 466/20) 
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 കപ്രാ.നം. 281/21   ഄെങ്കല്  6,00,000/-രൂഩ (എഷ്.ഷി.ഩി) 
കഩയ് - ഩേിേ ജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ് റാഩ് കൊഩ് 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേള്കേണ്  റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാകേണിമിരുന്നു. 13.01.2020-ല്  26 ഴിദയാര് ഥിേള്കേണ് റാഩ് കൊഩ് നല്ോനുളൃ 
ഫില്  ട്ടൃശരിമില്  ഷഭര്പിച്ചിരുന്നുസഴങ്കിലും  ഭാരിമില്ല.  31.03.2020 ഴസയയം  ഫില്  
ഭാരാത്തതിനാല്  ഫില്  േയാ ഷല്  സെ്തു.. 26 ഴിദയാര്ഥിേലില്  6 കഩര്  ഄഴഷാന 
ഴര്ശം ഫിരുദ ഴിദയാര്ഥിേലാമിരുന്നു. ആഴര്കേണ്  റാഩ് കൊഩ് നല്ോ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.39 ോടു റ്റി ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്    ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 15.06.20-സറ  േത്ത്(SRG/437/20    
CC 367/20) 

 കപ്രാ.നം. 252/20   ഄെങ്കല്  1,20,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ഄഷ്ടഭിച്ചിര - കഴ്റ - PWD കരാഡ് ഷര്കവ നെത്തുട് തിനുളൃ തുേ 
ോടു റ്റി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെസെ നെന്നുകഩാ ട്  ഄഷ്ടഭിച്ചിര കഴ്റ ഄട് ഭനെ  
PWD കരാഡിസെ  രോനര്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനല്ലൃഭാമി ഫന്ധസപേ് കരാഡ് 
കേകയ്യറ്റം  ളിപിുട് തിന് ഷര്കവ നെത്തുട് തിനുളൃ കപ്രാജക്ട്. ഷര്കവ 
നെത്തുട് തിന് പണ്ട് റബയഭല്ല എട് ് ജില്ലാ ഷര്കവ സൂപ്രണ്ട് ഄരിമിച്ച പ്രോയഭാണ് 
ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ ഴേമിരുത്തിമിയിുട് ത്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത്ത ഇ കപ്രാജക്ട് 
ഇ ഴര്ശം െില്  ഒഴര്   അമി ഈള്സപടുത്താ   ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാന 
സഭടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.40  ഴൂര്  ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 തൃശൂര്    ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 15.06.20-സറ  േത്തും   ഴൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയസെ  12.06.2020-സറ  2(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനല്ലൃം  

 കപ്രാ.നം. 226 /21   ഄെങ്കല്  4,95,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ദുയ് നിഴായണം - കപഫര്  കഫാട്ടു ഴാങ്ങല്  
2108, 2019 ഴര്ശങ്ങലിസറ  ോറഴര്ശത്തില്  ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഭൂയിബാഗം 
പ്രകദവങ്ങളും സഴളൃത്തിനെിമിറാമി. ഄെിമ്ിയ ഷാസെയയത്തില്  ജനങ്ങളുസെ 
ജീഴ യക്ഷയസെ ബാഗഭാമി കപഫര്  കഫാട്ടുേള്  ഴാങ്ങാനുളൃ ഇ കപ്രാജക്ടിന് 
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല. പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയ 
സപേിയിുന്നു. 

4.41 സഩരുമ്പലം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 അറപ്പുള   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുസെ 27.05.20-സറ  േത്ത്(SRG/401/20    
CC 451/20) 
സഩരുമ്പലത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഴളൃത്താല്  ചുറ്റസപേ  പ്രകദവഭാണ്.  നിര്മ്മാണ 
പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറ്റും  ഷാധന ഷാഭഗ്രിേള്   ജങ്കാരില്  അണ്  എത്തിുട് ത്.  
അറപ്പുള ജില്ലമില്  സഭാത്തഭാമിട്ടുളൃ കോസ്റ്റിഗ് ആ ഡ ാണ് ഇ ഩഞ്ചാമത്തിനും 
ഄനുഴദിച്ചിയിുട് ത്.  ഄതിനാല്  നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്   സെണ്ടര്  സെയ്യാ   
ധിധതിിമുട്ടുണ്ട്. ഇ ഷാസെയയത്തില്  ഷാമി രോട് ഭെ  കോസ്റ്റിഗ് ആ ഡ ് ഇ 
ഩഞ്ചാമത്തിനും   ഫാധേഭാകേണണസഭട് ്  അഴവയസപേിയിുന്നു. 


