No/303/2021/SRG/LSGD(CC)(2)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം (ഒണ്ലറ )
14.09.2021 യാഴിലറ 10.30 ഭണിക്ക്

ഄജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ
ഄഴകറാേനം
2. മു

കോഒര്ഡികനശ

2021-22-ലറ ഴാര്ശിേ

ഩധതിതി രോകയാഗതി -

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്

2.1 - 12.08.2020-ലറ കോഒര്ഡികനശ
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിലറ തുെര്നെഩെി

2.1.(1) ഖണ്ഡിേ (3.9)
സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല് കതാട്ടം കഭഖറമില് ബഴന നിര്മ്മാണലത്താളി
റാലിേലല ഷസാമിക്കാ
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിുന്നില്ല. നിറഴില്
ആഴരുലെ ഩാര്പിെ ഷയേയയം ഴലലയ കഭാവഭാണ്.
കതാട്ടം കഭഖറമില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥറം േലണ്ടത്താുള്ള  പ്ര്നങങ്ങ്
ഫന്ധലപട്ട ഴകുപ്പുേളുഭാമി ചര്ച ലചും ം താലള തറത്തില് ഩയികവാധന നെത്തിയം
രികപാര്ട്ട് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തിമ പ്രോയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിഭാരുഭാമി ചര്ച ലച് ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപാര്ട്ട്
നല്േി. ആതുപ്രോയം 37 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേലിറാണ് ഇ പ്ര്നങമു്ള ത്. ഇ കഭഖറമിലറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്  കഭി േലണ്ടത്താ
േളിമാത്ത
കുടുംഫങ്ങളുലെ എണ്ണവം ഡമരക്ടര് നല്േി. ഴിവദാംവങ്ങ് താലളപരയം പ്രോയഭാണ്.
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കതാട്ടം കഭഖറമിലറ ബഴന നിര്മ്മാണം - ഷംഫന്ധിച ഴിഴയം
ജില്ല

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമ
ത്തിലെ കഩയ്

തിരുഴനന്തരോയം
ലോല്ലം

ഩത്തനംതിട്ട

ആടുക്കി

ലഩയിങ്ങഭറ
ഴിതുയ
കുലതുപ്പുള
ഏരൂര്
അയയ ോഴ്
ലോടുഭണ്
ഷീതകത്താെ്
ഭറമാറപ്പുള
ഄരുഴാപ്പുറം
ഩ്ള ിഴാഷല്
മൂന്നാര്
കദഴികുലം
വാന്ത ഩാര
ചിന്നക്കനാല്
ഈടുമ്പ കചാറ
ഩീരുകഭെ്
ഏറപാര
കുഭലി
ഴണ്ടിലപയിമാര്
ഴണ്ട കഭെ്
ഈപ്പുതര
ചുഩ്ള ം

കതാട്ടം കഭഖറമിലറ
ബഴന യസിത
ഗുണകബാക്താക്കളുലെ
എണ്ണം
48
151
112
328
203
2
148
168
32
320
4465
6551
130
1801
114
925
850
130
553
73
350
46

എരണാകുലം
തൃശ്ശൂര്

ഴമനാെ്

ോഷരകഗാഡ്
അലേ

ഄാമ്പുള
അതിയപ്ള ി
ഭറ്റത്തൂര്
ഴയന്തയപി്ള ി
ലഴത്തിയി
കഭപാെി
മൂലപനാെ്
ലനകേനി
മുട്ടില്
ലഩാഴുതന
തിരുലനല്ലി
തഴിഞ്ഞാല്
ലതാണ്ടല് നാെ്
മുലിമര്
ഩനത്തെി

68
678
21
221
302
481
385
10
21
649
3
66
15
2
15
19080

തീരുഭാനം :- ഏറ്റവം ഄധിേം ഗുണകബാക്താക്ക് ഈ്ള ത് മൂന്നാര്, കദഴികുലം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേലിറാണ് എന്നു കമാഗം ഴിറമിരുത്തിമ പ്രോയം ഇ
ഩഞ്ചാമതുേളുലെ പ്ര്നങം മു ഗണന നല്േി ഩയിസയിക്കണം. എക്റ്റ് പ്രകദവഭാണ്
ആഴിലെമങ്കിലം കതാട്ടം ഴേ ഄല്ലാത്ത സ്ഥറം ആഴിലെ റബയഭാക്കാ
േളിയം.
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് കവഖയിച ഇ റി്് രഴനു ഴകുപ് ലഷക്രട്ടരിക്ക് കൂെി
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില് നിന്നു നല്േണം. സ്ഥറം േലണ്ടതുന്നതിുള്ള  നെഩെി
രഴനു ഴകുപ് ഩയികവാധിക്കണലഭന്ന് അഴവയലപൊുളം തീരുഭാനിച്ചു.
ഫന്ധലപട്ട ഫഹു.ഭന്ത്രിഭാരുഭാമി ആത് ചര്ച ലചാാനാമി കമാഗം ഴിലിക്കണം.
പ്രാഥഭിേ കമാഗത്തിുള കവശം ഇ ഴിശമം ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രിയലെ ശ്രധതിമില്ലപടുത്തി
നെഩെി ഷൃീേയിക്കാുളം തീരുഭാനിച്ചു. ആതികേല് അഴവയഭാമ തുെര്നെഩെി
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഄഡീശണല് ചീപ് ലഷക്രട്ടരി ഷൃീേയിക്കണം.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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2.2 10.02.2021 - ലറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനപ്രോയം തുെര്നെഩെി
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങ്
2.2. (1) ഖണ്ഡിേ (3.5)
ഐ.ലേ.എം.ലെ സുകറഖ ഄെക്കമു്ള  കഩാര്ട്ടറില് റബയഭാമ ഴിഴയങ്ങ്
ഴകുപ്പുകഭധാഴിേലെക്കമു്ള ഴര്ക്ക് റബയഭാക്കാ
ഄെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ
ഐ.ലേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടകരാെ് കമാഗം നിര്കേവിച്ചു. SCP, TSP കപ്രാജക്ടുേളുലെ
നിര്ഴസണം രിഴൂ ലചാാ ആത് ഄതയാഴവയഭാലണന്ന് ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
ഄരിമിച്ചു. ഄതിനാല് ഫന്ധലപട്ട ഴകുപ് ലഷക്രട്ടരിഭാര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്,
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
എന്നിഴര്ക്ക് ഩധതിതി രിഴു ലചന്നതന്നതിന് അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ് റബയഭാകും ഴിധം
യൂഷര് ലനമിമും ഩാഷ് കഴഡം ഐ.ലേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് നല്േണം.
കൂൊലത അഴവയഭാമ ഷാകങ്കതിേ ഷസാമങ്ങളും നല്േണം. ഇ നെഩെി 16.07.2021
നേം പൂര്ത്തിമാക്കണം.
രികപാര്ട്ട് :-

ഫന്ധലപട്ട എല്ലാഴര്ും ഴിഴയങ്ങ് റബയഭാകും ഴിധം യൂഷര്ലനമിമും
ഩാഷ് കഴര്ഡം നല്േിമിടുണ്ലണ്ടന്ന് ഐ.ലേ.എം - ല് നിന്നരിമിചിടുണ്ണ്ട്.

2.2. (2) ഖണ്ഡിേ (3.13)
2018,2019 പ്രലമത്തില് ഴീടു തേര്ന്ന കുടുംഫങ്ങ് ഈണ്ട്. ഇ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക്
CMDRF/SDRF ല് നിന്ന് ധനഷസാമം നല്കുന്നുണ്ട്. ഴീടു പൂര്ണ്ണഭാമി തേര്ന്നകതാ (Fully
Damaged) ഴാഷകമാഗയഭല്ലാതാമകതാ (Severly Damaged greater than 75%) അമ
ഴീടുേ്ക്ക് 4.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. എന്നാല് ഴീെിലെ നാവനഷ്ടം
കുരഴാണ് എങ്കില് അുളഩാതിേഭാമി ധനഷസാമത്തിലെ നിയും കുരയം. എന്നാല്
ചിറ ഷാസചയയങ്ങലില് കുരഞ്ഞ നിയക്കില് SDRF ല് നിന്നും റബിുന്ന ഷസാമം
ലോണ്ട് ഴീെ് ഴാഷകമാഗയഭാക്കാ േളിമില്ല. ഴീെ് ഴീണ്ടം രോനര് നിര്മ്മികക്കണ്ടിഴരുന്ന
ഷാസചയയത്തില് (രോതിമ ഴീെ് നിര്മ്മികക്കണ്ടി ഴരുകമ്പാ്) SDRF -ല് നിന്നു റബിച തുേ
എത്രമാകണാ ഄത് കുരവ ലച് ് ലറപ് നിയക്കാമ
നാല റക്ഷം രൂഩമില്
ഩയിഭിതലപടുത്തി ഫാക്കി തുേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില് നിന്ന് നല്കാവന്നതാണ്. ഇ
കുടുംഫങ്ങ് ലറപ് റി്ില് ഈ്ലപട്ടിട്ടിലല്ലങ്കിലം ഇ യീതിമില് രോതിമ ഴീടു
നിര്മ്മിുന്നതിന് ധനഷസാമത്തിന് ഄുളഭതി നല്ോ
10.02.2021 ലറ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില്
തീരുഭാനിചിരുന്നു.
എന്നാല്
ആത്തയത്തില്
എത്രഴീടുേ് ഈണ്ട് എന്ന് േലണ്ടത്തിമതിുളകവശം ഈത്തയഴിരക്കിമാല് ഭതിലമന്നു
14.07.2021 ലറ കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു.
ഒകയാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം നഗയഷബേലിലം പ്രലമലേടുതിമില് ഴാഷകമാഗയ
ഭല്ലാത്തഴിധം തേര്ന്ന എത്ര ഴീടുേ് ഈലണ്ടന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറം
നഗയോയയഡമരക്ടറം ഩയികവാധിച് രികപാര്ട്ട് നല്േണം. ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്ത ഴിധം
തേര്ന്നതും രോനര്നിര്മ്മിക്കാ
ഷര്ക്കാര് നിശ്ചമിച നിയക്കില് 4.00 റക്ഷം രൂഩ
എഷ്.ഡി.അര്.എപില് നിന്ന് റബിക്കാത്തഴരുഭാമ ഗുണകബാക്താക്ക് ഈണ്ട്. ആഴര്ക്ക്
SDRF ല് നിന്ന് എത്ര രൂഩ റബിച്ചു, ഷര്ക്കാര് നിയുപ്രോയം ആനിലമത്ര രൂഩ
റബിക്കാുളണ്ട് എന്നീ ഴിഴയങ്ങ് നല്േണം. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്, നഗയഷബ തിയിച
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ഴിഴയങ്ങ് താാരാക്കി ജില്ല തിയിച് കക്രാഡീേയിച രികപാര്ട്ട് താലള ഩരയം ഴിധം
നല്േണം. ഫന്ധലപട്ട ഴികല്ലജ് ഒപീഷറം ജനപ്രതിനിധിേളുഭാമി ഷംഷായിച്
അധിോയിേത ഈരപാക്കികഴണം രികപാര്ട്ട് താാരാകക്കണ്ടത്.
2018, 2019 പ്രലമത്തില് തേര്ന്നതും ഴാഷകമാഗയഭല്ലാത്തതുഭാമ ഴീടുേ്
ഷംഫന്ധിച ഴിഴയം
ക്രഭ
നമ്പര്

ജില്ല

പ്രലമത്തില്
തേര്ന്ന
ഴീടുേളുലെ
എണ്ണം

ഴീടു രോനര്
നിര്മ്മിക്കാ
പൂര്ണ്ണഭായം
ധന ഷസാമം
റബിച
ഴീടുേളുലെ
എണ്ണം

രോനര്നിര്മ്മാണം അഴവയമു്ള തും ബാഗിേ
ഭാമി ധനഷസാമം റബിചതുഭാമ ഴീടുേ്
ഷംഫന്ധിച ഴിഴയം
എണ്ണം
റബിച
ഷര്ക്കാര്
ധനഷസാമം നിയു
പ്രോയം ആനി
റബികക്കണ്ടതുേ

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2) നഗയോയയഡമരക്ടര്
2.2. (3) ഖണ്ഡിേ (4.48.)
ലഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്േണ്ണൂരര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 04.02.2021-ലറ
േതും ഄുളഫന്ധഭാമി ഈ്ലപടുത്തിമിയിുന്ന കുരിപ്പും (SRG 87/21 CC /931/20)

കപ്രാ.നം. 151/21

ഄെങ്കല് - 64,32,720/-രൂഩ
(CFC Tied Grant - 35,42,040/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 6,90,000/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 22,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് 680/- രൂഩ)

കഩയ്:- ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം
ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിുന്നതിുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം പിില്
ഒഴര് (ഫഹുഴര്ശം)അമി തുെരുന്നുണ്ട്. ആതിലെ നിര്മ്മാണം ‘ഷില്ക്ക്’ലനമാണ്
ഏല്പിചത്. ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 80 വതഭാനകത്താലം പൂര്ത്തിമാമി. ഗയാഷ്
ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിുന്നതിന് ശുചിതൃ ഭിശലെ
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമല്ല
‘ഷില്ക്ക്’. കപ്രാജക്ടിന് ഇ ഴര്ശവം ലഴറ്റിംഗ് അഴവയഭാമി ഴന്നിടുണ്ണ്ട്. ഷില്ക്ക് മുകഖന
അമതിനാല് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് ആത് ലഴറ്റിംഗ്
നെതുന്നില്ല. ഷില്ക്ക്-ലന ഏല്പിച നെഩെിക്ക് ഷാണംേയണം നല്േണലഭന്ന്
ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയലപട്ടിരുന്നു. കോര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ആത് ശുചിതൃ
ഭിശ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച് രികപാര്ട്ട് നല്േിമിരുന്നു.
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രികപാര്ട്ട് :-

ഷില്ക്ക് എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിുന്നതിന്
ഄക്രഡികറ്റശ
ആല്ല. നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ് അമതിനാല്
ലെണ്ടര് മുകഖനകമാ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖനകമാ അണ്
നെകത്തണ്ടിമിരുന്നത്. ക്രിഭികറ്റാരിമ ത്തിലെ പര്ണര്, ചിമ്മിനി
എന്നിഴ ശുചിതൃഭിശനില് എംഩാനല് ലച് ിടുണ്്ള  കഷഴനദാതാക്ക്
മുകഖന ഭത്സയാധിഷ്ഠിത ലെണ്ടര് അമി കഴണഭാമിരുന്നു പ്രഴര്ത്തി
ലചകാണ്ടിമിരുന്നത്. ശുചിതൃഭിശ
എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറലെ
രികപാര്ട്ട് 14.07.2021 ലറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം
ഩയികവാധിച്ചു. ആതിലെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമി പ്രഴര്ത്തനം
തൃപ്തിേയഭാകണാ എന്ന് ഩയികവാധിക്കാ ശുചിതൃഭിശ എക്സിേുട്ടീഴ്
ഡമരക്ടലര ഴീണ്ടം ങ്ങൃഭതറലപടുത്തി. ആതു പ്രോയം യണ്ടാഭത്
രികപാര്ട്ട് നല്േി.

രികപാര്ട്ട് :-

ആതിലെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി ഡികപാഷിറ്റ് ഴര്ക്കാമാണ് ഷില്ക്കിലന
ഏല്പിചത്. എന്നാല് ഷില്ക്കിന് പണ്ട് ലേഭാരിമിട്ടില്ല. പ്രഴര്ത്തിക്ക്
ഷാകങ്കതിോുളഭതി
റബിക്കാലതമാണ്
ഏജ ഷിയഭാമി
േയാരികറര്ലപട്ടത്. നിറഴില് ലേട്ടിെത്തിലെ സ്ട്രക്ചര് ഴര്ക്ക് ഭാത്രലഭ
പൂര്ത്തിമായു. പര്ണ്ണഷ്, ചിമ്മിനി എന്നിഴ്കുള്ള്ള  നിര്മ്മാണം
നെന്നിട്ടില്ല. രു ഴര്ശകത്താലഭാമി നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേ്
നല്േിമിട്ടില്ല. ആഴിലെ ോടുഩിെിപിച ഄഴസ്ഥമിറാണ്. നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തിയലെ കപാകട്ടാ നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി:- ശുചിതൃഭിശ

2.3 14.07.2021 ലറ കോഒര്ഡികനശ

എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്

േമ്മിറ്റി കമാഗത്തിലറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങ്

2.3.(1) ഖണ്ഡിേ (3.2)
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേളുലെ ലഴറ്റിംഗ് / ഷാകങ്കതിേ ഄുളഭതി നല്കുന്ന
നെഩെിക്രഭം കഴഗത്തിറാേണം. ആതിന് അഴവയഭാമ നിര്കേവം എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്,
ഄഷി്െ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക്
തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ് ചീപ്
എഞ്ചിനീമര് നല്േണം. ആത് ചീപ് എഞ്ചിനീമര് ഄഴകറാേനം ലചാണം. അമത്
ഷംഫന്ധിച രികപാര്ട്ട്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്
2.3. (2) ഖണ്ഡിേ (3.3)
ഷംസ്ഥാനത്ത് അശ്രമറി്ില് (ഄഗതി യസിത കേയലം) ഈ്ലപട്ടതും
ഴാഷകമാഗയഭാമ ബഴനഭില്ലാത്തതുഭാമ ചിറ കുടുംഫങ്ങ് ലറപ് ഭിശ
റി്ില്
ഈ്ലപട്ടിട്ടില്ല. ആഴലയ ഷംഫന്ധിച ഴിഴയങ്ങ് താലള ഩരയന്നയീതിമില് കവഖയിച്ചു
നല്ോ കുടുംഫശ്രീ എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തിമിരുന്നു.
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ക്രഭ
നമ്പര്

തകേവബയണസ്ഥാഩന
ത്തിലെ കഩയ്

അലേ
അശ്രമ
കുടുംഫം
(എണ്ണം)

ലറപ് റി്ില് ളിഴാക്കലപട്ട കുടുംഫം
 കഭിയ്ള  ബഴന  കയസിത
യസിതര് (എണ്ണം) ബഴനയസിതര്
(എണ്ണം)

അലേ
കുടുംഫങ്ങ്

1
2
3
അലേ

ആതു ഷംഫന്ധിച രികപാര്ട്ട്
നെഩെി:- എക്സിേുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
2.3. (3) ഖണ്ഡിേ (3.4)
ക്ഷീയേര്ശേര്ക്ക് ഩാറിുളഷഡിഷിഡിമാമി രു റിറ്റര് ഩാറിന് 3 രൂഩ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും രു രൂഩ ഴകുപ്പുഭാണ് നല്കേണ്ടത്. അലേ രു റിറ്റര്
ഩാറിന് 4 രൂഩ ഷഡിഷിഡി. ഴകുപില് നിന്നു നല്കേണ്ട രു രൂഩ ക്ഷീയഴിേഷന
ഴകുപ്പുനല്കുന്നില്ല എന്ന് ലോടുഴ്ള ി കലാു ഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിച്ചു. ക്ഷീയഴിേഷന
ഴകുപില് നിന്ന് ഩാറിുള ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നതിുള തെസമുമുകണ്ടാ എന്നു ക്ഷീയ ഴിേഷന
ഡമരക്ടറലെ രികപാര്ട്ട് ഴാങ്ങി നല്ോ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തി.
ക്ഷീയഴിേഷന ഡമരക്ടറലെ രികപാര്ട്ട് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് ഷഭര്പിചിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്ട്ട് :- പ്ലാ പണ്ടിലെ ഄഩയയാപ്തത മൂറം നാലിതുഴലയ മുഴുഴ േര്ശേര്ും എല്ലാ
ഭാഷങ്ങലിലം ഩാറിന് ഷഡിഷിഡി നല്കുഴാ ഴകുപിന് ഷാധിചിട്ടില്ല എന്ന്
ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടര് ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. ഩാറിന് ഷഡിഷിഡി
നല്ോ രു ഴര്ശം 13.00 കോെി രൂഩമാണ് ഴേമിരുതുന്നത്. പ്രതിദിനം
21.42 റക്ഷം റിറ്റര് ഩാറാണ് േര്ശേര് ക്ഷീയഷംഘത്തില് നല്കുന്നത്.
എല്ലാഴര്ും ഷഡിഷിഡി നല്ോ 72.00 കോെി രൂഩകമാലം അഴവയഭാമി
ഴരും. ഄതിനാല് എല്ലാഴര്ും ഷഡിഷിഡി നല്ോ േളിയന്നില്ല. ഇ
കുരഴ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് നിേത്തണലഭന്നാണ് അഴവയലപട്ടിയി
ുന്നത്. ആകപാ് രു േര്ശേന് പ്രതിഴര്ശം ഩയഭാഴധി നല്ോവന്ന
ഩാല് ഷഡിഷിഡി 40,000/- രൂഩമാണ്. ഇ ഩയിധിയം ളിഴാക്കണലഭന്ന്
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
നെഩെി:- 1)ഡമരക്ടര്, ക്ഷീയഴിേഷന ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
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2.3.(4) ഖണ്ഡിേ (3.5)
ലോഴിഡ് ഭസാഭായിയലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേളും ഫഡ്ഷ്
രിസാഫിറികറ്റശ ലഷെറേളും തുരന്നു പ്രഴര്ത്തിുന്നില്ല. ഇ ഷാസചയയത്തില് ഇ
സ്കൂളുേലില് / ലഷെറേലില് ഈ്ള  കുട്ടിേളുലെ കുടുംഫത്തിന് ബക്ഷണത്തിുള ഴേമിരുത്തിമ
തുേ ഈഩകമാഗിച് ബക്ഷയേിറ്റ് നല്ോവന്നതാണ്. ആത് ഷംഫന്ധിച ഈത്തയഴ്.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്
2.3. (5) ഖണ്ഡിേ (3.7)
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ പ്രഴര്ത്തിേ്, പ്രകതയേിച് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേ്,
ഫഹു കയിഩക്ഷവം ലെണ്ടര്, ആ-ലെണ്ടര് മുകഖനമണ് ലചന്നതന്നത്. പം തലന്ന ഄതതു
കഭഖറമിലറ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി മുകഖനയം പ്രഴര്ത്തിേ് ലചാാറണ്ട്.
ഄക്രഡികറ്റശ ഷംഫന്ധിച് ധനഴകുപ് ഒകയാ ഴര്ശവം ഈത്തയവം ആരുന്നുണ്ട്. ്ീല്
ആ ഡസ്ട്രീഷ് റിഭിറ്റഡ് കേയല (SILK), കേയല ആറക്ടിക്കല് അെ് ഄലറഡ്
എഞ്ചിനീമരിംഗ് േമ്പനി റിഭിറ്റഡ് (KEL) എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ് ചിറ പ്രഴര്ത്തിേളുലെ
PMC ഭാത്രഭാണ്. എന്നാല് ഇ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഩി.എം.ഷിയലെ ങ്ങൃഭതറക്കപ്പുരമു്ള 
പ്രഴര്ത്തിേ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്ന് ഏലറ്റടുത്ത് കനയിടുണ് നിര്വസണം
നെതുേയം അമതികറക്ക് ഄഡൃാ ഷ് ലേപറ്റുേയം ലചന്നതന്നതാമി ോണുന്നു. ഈദാ.
14.07.21 ലറ ഄജണ്ട നമ്പര് 2.2 (4.48) പ്രോയം ലഩയികങ്ങാം ഴമക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്
ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റരിമം, ഄജണ്ട നമ്പര് 4.31 ോയുരിശ്ശി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഭിനിഭാ്്
(കഷാലാര്) ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല് എന്നീ കപ്രാജക്ടുേ് SILK മുകഖന നെത്തിമതാമി
ോണുന്നു. ആത് ഭാനദണ്ഡങ്ങ്ക്ക് ഴിരുധതിഭാണ്. ഇ ോയയത്തില് ഒകയാ
ോറഘട്ടത്തിലം ധനഴകുപ് ആരുന്ന ഈത്തയഴ് േര്വനഭാമി ഩാറിച്ചു ഭാത്രകഭ ആത്തയം
സ്ഥാഩനങ്ങ് പ്രഴര്ത്തി ഏലറ്റടുക്കാവ. പം ധനഴകുപിലെ ഈത്തയവ പ്രോയം ഭാത്രലഭ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ആത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് പ്രഴര്ത്തി നല്ോവ. ഇ
ോയയത്തില് SILK, KEL കഩാല്ള  സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഴയക്തഭാമ നിര്കേവം നല്േണലഭന്ന്
ഴയഴഷാമ ഴകുപികനാൊഴവയലപൊ തീരുഭാനിച്ചു. ആത് ഷംഫന്ധിച തുെര്നെഩെി
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) ലഷക്രട്ടരി, ഴയഴഷാമ ഴകുപ്
2.3.(6) ഖണ്ഡിേ (3.8)
മുഖയഭന്ത്രിയലെ പ്രാകദവിേ കരാഡ ഴിേഷന ഩധതിതി പ്രോയം 1000 കോെി രൂഩയലെ
കരാഡപ്രവൃത്തിേ് ഴിഴിധ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നെുേമാണ്. ഇ പ്രവൃത്തി
േളുലെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിുന്നതിന് ഒകയാ ജില്ലമിലം രിട്ടമര് ലച്  ഒകയാ
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീമര്ഭാലയ േയാരെിസ്ഥാനത്തില് നിമഭിചിടുണ്ണ്ട്. ആതിനാമി
എ്ികഭറ്റിലെ 0.60 വതഭാനം തുേമാണ് പ്രതിപറഭാമി നല്കുന്നത്. ഇ ഴിസിതം
േലണ്ടകത്തണ്ടത് ഄതതു പ്രഴര്ത്തിയലെ എ്ികഭറ്റില് നിന്നാലണങ്കിലം ആത് ആകപാ്
രഴനു ഴകുപിലെ തീരുഭാനപ്രോയം ഄുളഴദനീമഭല്ല. ഭറ്റു യീതിമില് തുേ േലണ്ടതു
ന്നതിുള ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്. ഇ ഷാസചയയത്തില് ഄതതു പ്രഴര്ത്തിേളുലെ എ്ികഭറ്റില് തലന്ന
ഈ്ലപടുത്തി ഗുണനിറഴായം ഈരപാുന്നതിനാമി ഩയികവാധനക് നി് നികമാഗിക്കലപട്ടഴര്ക്ക്
പ്രതിപറം നല്ോ
ഄുളഴദിക്കണലഭന്ന ഴിശമം ഫഹു.മുഖയഭന്ത്രിയലെ ശ്രധതിമില്
ലോണ്ടഴയാ തീരുഭാനിച്ചു. ആതികേല്ള  തുെര് നെഩെി.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ആ.ഡലിയ.ഫി)ഴകുപ്
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2.3. (7) ഖണ്ഡിേ (3.10) PEN - ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര്
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥര് ഫില് ഷഭര്പിുകമ്പാ് ഡിജിറ്റല് ഷികേചര് ഇ
ഴര്ശം നിര്ഫന്ധഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ലഩര്ഭനെ് എംകപ്ലാമി നമ്പര് (PEN) ഈഩകമാഗിചാണ്
ഇ ക്രഭീേയണം ഷാധയഭാുന്നത്. എന്നാല് നഗയഷബേലില് PEN ആല്ലാത്ത നിര്ഴസണ
ഈകദയാഗസ്ഥരുണ്ട് (ഈദാ: ലസല്ത്ത് ഒപീഷര്). ആഴര്ക്ക് ഫില് ഷഭര്പിക്കാ
േളിയന്നില്ല. ആതിന് ഩയിസായം ഈണ്ടാക്കണലഭന്ന് ട്രശരി ഴകുപികനാെ്
അഴവയ
ലപട്ടിടുണ്ലണ്ടങ്കിലം പ്ര്നങം ഩയിസയിക്കലപട്ടിട്ടില്ല. ഇ ഴിശമം പ്രകതയേഭാമി ഩയിസയി
ക്കണലഭന്നും അഴവയഭാമ നിര്കേവം ട്രശരി ഡമരക്ടര്ക്ക് നല്േണലഭന്നും
ധനഴകുപികനാൊഴവയലപൊ തീരുഭാനിച്ചു. ആങ്ങലന PEN നമ്പര് ആല്ലാത്ത നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥരുലെ ഴിഴയം ഄെിമന്തിയഭാമി താാരാക്കി ധനഴകുപിുള നല്ോുളം
അഴവയഭാമ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയിക്കാുളം നഗയോയയ ഡമരക്ടലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തിമ
പ്രോയം രികപാര്ട്ട് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്ട്ട് :-

നഗയഷബാ ലഷക്രട്ടരിഭാര് റബയഭാക്കിമ ഴിഴയങ്ങളുലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
നഗയഷബേലില് PEN നമ്പര് അഴവയമു്ള  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥരുലെ
ഴിഴയങ്ങ് ധനഴകുപിന് നല്േി.
നെഩെി:- 1) ധനഴകുപ്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്

2.3. (8) ഖണ്ഡിേ (4.10) - ലോടുഴ്ള ി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 12.02.2021 ലറ േത്ത് ( SRG- 126/21 CC/927/20)

കപ്രാ.നം.36/21

ഄെങ്കല് - 62,33,365/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് – ജനരല്)
കഩയ് :- ക്ഷീയ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലിലറ േര്ശേര്ക്ക് ഩാറിന് ഷഡിഷിഡി
ക്ഷീയഷംഘങ്ങലില് ഩാല് നല്കുന്ന ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് രു റിറ്റര് ഩാറിന് 4
രൂഩമാണ് ഷഡിഷിഡി നല്കുന്നത്. ആതില് മൂന്നു രൂഩ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ
ഴിസിതവം രു രൂഩ ക്ഷീയ ഴകുപിലെ ഴിസിതവഭാണ്. ഴകുപില് നിന്നു്ള  ഴിസിതം
റബിചില്ല. ഇ ഷാസചയയത്തില് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നും മുഴുഴ ഷഡിഷിഡിഡിയം
(രു റിറ്റര് ഩാറിന് നാല രൂഩ) നല്ോ ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്.
2.3 . (9) ഖണ്ഡിേ (4.12). േകക്കാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 12.02.2021 ലറ േതും േകക്കാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിലെ 13.10.2020 ലറ A2-11193/19-ാാാം നമ്പര് േതും ( SRG- 124/21 CC/956/20)
2019-20 ഴര്ശം േകക്കാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് സയിത േര്മ്മകഷനലമ
ഈഩകമാഗിച് ഴീടുേലില് നിന്നും കവഖയിച ഄലജഴ ഭാറിനയം ‘നിരഴ് കഴകങ്ങയി’ എന്ന
സ്ഥാഩനം മുകഖന രീലഷക്ിംഗ് യൂണിറ്റികറക്ക് േമറ്റി ഄമച്ചു. 2019-ലറ പ്രലമലത്ത
തുെര്ന്ന് പ്രതീക്ഷിചതിലം ഄധിേം ഭാറിനയം നീക്കം ലചകാണ്ടിഴന്നു. സയിതേര്മ്മകഷന
മുകഖന 8,10,000/- രൂഩ യൂഷര് പീ അമി കവഖയിച്ചു. ഭാറിനയം േമറ്റി ഄമച
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സ്ഥാഩനത്തിന് യൂഷര് പീ അമി റബിച തുേമാമ 8.10 റക്ഷം രൂഩക്ക്രോരലഭ 6,00,000/കൂെി നല്േണം. രു കറാഡിന് 25,000/- രൂഩ ക്രഭത്തില് 57 കറാഡ് ഭാറിനയഭാണ് േമറ്റി
ഄമചത്. ഇ തുേ നല്ോ ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്.
ആതുഩയികവാധിച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടരര് രികപാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2.3. (10) ഖണ്ഡിേ (4.28) ലഴക്കം നഗയഷബ
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 26.02.2021-ലറ േതും ലഴക്കം മുനിഷിപല്
എഞ്ചിനീമറലെ 24.02.2021-ലറ E3 - 2021-ാാാം നമ്പര് േതും ഄുളഫന്ധ കയഖേളും
(SRG - 155/21 - CC /785/21 )

കപ്രാ.നം. 370/21
കഩയ്:-ശ്രീമൂറം ഭാര്ക്കറ്റ് മുറ്റം ലെല് ഩാോ
തുേ

ഄെങ്കല് -4,00,000/- രൂഩ
(CFC - Basic Grant )
എന്ന പൂര്ത്തിമാക്കിമ പ്രവൃത്തിക്ക്

2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ശ്രീമൂറം ഭാര്ക്കറ്റിലെ രോനരുധതിായണം എന്ന
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമിരുന്നു. ഄെങ്കല് 10.00 റക്ഷം രൂഩ. നിറഴില്ള  ലേട്ടിെത്തിലെ
കരാലിംഗ് ശട്ടര്, ബിത്തി ഄറ്റകുറ്റപണി, ലെല് ഴിയിക്കല്, പ്ലാ്രിംഗ് തുെങ്ങിമഴ
മാമിരുന്നു പ്രവൃത്തിേ്. എന്നാല് ആതികനാലൊപം മുറ്റം ലെല് ഩാോുള്ള  പ്രവൃത്തി കൂെി
ലചാാ ബയണഷഭിതി നിര്കേവിച്ചു. ആതുപ്രോയം ലെല് ആെല് കൂെി നെത്തി . മുറ്റത്ത്
ലെല് ആട്ടതിലെ തുേ നല്ോനാണ് കപ്രാജക്ട്. തുേ നല്ോ ഄുളഭതി ഷംഫന്ധിച്.
ആതു ഩയികവാധിച് രികപാര്ട്ട് നല്ോ
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ചീപ്
എഞ്ചിനീമലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തിമ പ്രോയം രികപാര്ട്ട് നല്േി.
രികപാര്ട്ട്:-

2018 ലണ്ടാമ പ്രലമത്തില് ഇ ലേട്ടിെത്തിലെ മുറ്റം കേടുഴന്നതിനാല്
ലെല് ഩാേല് കൂെി നെത്തിമാകറ ഭാര്ക്കറ്റ് ലേട്ടിെം കററം ലചാാ
േളിയഭാമിരുന്നുു. ഇ ഷാസചയയത്തില് േയണ്ഷിലറടുത്ത
തീരുഭാനത്തിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ് പ്രഴര്ത്തി ലച് ലതന്ന്
ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. ആത് ഩയിഗണിച് തുേ നല്ോവന്നതാലണന്ന്
രികപാര്ട്ട് ലച് ിയിക്കന്നു.

2.3. (11) ഖണ്ഡിേ (4.31) ോയാുരിശ്ശി ഗ്രാഭഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 02.06.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധകയഖേളും
(SRG – 223/21 - CC /145/21 )

കപ്രാ.നം. 45/2021

കഩയ്

–

ഄെങ്കല് -38,00,000/-രൂഩ
(CFC Basic Grant – 29,07,000/-രൂഩ
തനത് പണ്ട് – 8,93,000/- രൂഩ)

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴിഴിധ
ലററ്റ്സ്ഥാഩിക്കല്.
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പ്രകദവങ്ങലില്

ഭിനിഭാ്്

(കഷാലാര്)

ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് ഭിനിഭാ്് (കഷാലാര്) ലററ്റ്
സ്ഥാഩിക്കാുള്ള  കപ്രാജക്ടിലെ നിര്വസണം ്ീല് ആ സ്ട്രീഷ് റിഭിറ്റഡ് കേയല (SILK) ലമ
ങ്ങൃഭതറലപടുത്തി. അദയ ഗഡഴാമി 8,93,000/- രൂഩ നല്േി. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാകുന്ന
ഘട്ടത്തിറാണ്. എന്നാല് SILK എന്ന സ്ഥാഩനം ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാണ്. ഫാക്കി തുേ കൂെി
നല്ോ ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്.
ഩി.എം.ഷി ഭാത്രഭാമ SILK എന്ന സ്ഥാഩനലത്ത നിര്വസണ ഏജ ഷിമാമി
ലതയലഞ്ഞടുത്ത നെഩെി ചട്ടഴിരുധതിഭാണ്. ആതു ഩയികവാധിച് തകേവഷൃമംബയണ
ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്
2.3. (12) ഖണ്ഡിേ 4.55 ോഴിലംഩാര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 06.02.2021 ലറ േത്ത്. (SRG 157/21 CC/110/2021)

കപ്രാജക്ട് നം. 131/20

ഄെങ്കല് 16,50,000/- രൂഩ
(ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 10,00,000
തനത് പണ്ട് – 6,50,000/-)

കഩയ് – ഫഡ്ഷ് സ്കൂ് ലേട്ടിെനിര്മ്മാണം
2019-20 ലറ ഇ കപ്രാജക്ട് ലഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര് ഄംഗീോയം നല്ോലത തിയിലേ
ഄമചിരുന്നു. ആതു ശ്രധതിമില്ലപൊലത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥര് ലെണ്ടര് ലചും 
പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിച്ചു. ആത് 2020-21 ഴര്ശം പിില്ഒഴര് അമി ഈ്ലപടുത്തിമിട്ടില്ല.
കപ്രാജക്ടിലെ ഫില് തുേ നല്ോ
ഇ ഴര്ശം പിില്ഒഴര്അമി ഈ്ലപടുത്താ
ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്.
ഄംഗീോയ നെഩെി പൂര്ത്തിമാും മുമ്പ് ലെണ്ടര് ലച് ് പ്രഴര്ത്തി പൂര്ത്തീേയിചത്
ഩയികവാധിച്ചു രികപാര്ട്ട് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്തിമ പ്രോയം
രികപാര്ട്ട് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്ട്ട്:-

1) 16,50,000/- രൂഩ ഄെങ്കല് തുേയ്ള  ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി
ലഴറ്റിംഗിനാമി ഄഷി്െ് എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് അണ് ഄമചത്.
15.00
റക്ഷം
രൂഩമിറധിേഭാമതിനാല്
ആത്
എക്സിേുട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര്ക്കാമിരുന്നു നല്കേണ്ടത്. ഇ ഴിഴയം ോണിച് ഄഷി്െ്
എക്സിേുട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് കപ്രാജക്ട് ലഴറ്റിംഗ് നെത്താലത തിയിലേ ഄമച്ചു.
ആതു ശ്രധതിിക്കാലത നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥ ഄംഗീോയം റബിച്ചു എന്ന
ധായണമില് ലെണ്ടര് ലച് ് നിര്വസണം നെത്തി. ആതു നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥലെ ബാഗതുനിന്നുണ്ടാമ ഴീഴ്ചമാണ്. ആതു ഩയികവാധിക്കാ
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമലര ങ്ങൃഭതറലപടുത്താവന്ന
താലണന്നാണ് ഄരിമിചിയിുന്നത്.
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2) ലെണ്ടര് നെഩെിേ് പൂര്ത്തിമാക്കി ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി
പൂര്ത്തിമാക്കിമതിനാല് േയാര്ോയന് ഫില് തുേ നല്കേണ്ടത്
നിമഭഩയഭാമ ഫാധയതമാമതിനാല് െി കപ്രാജക്ട് പിില്ഒഴരാമി
ഈ്ലപടുത്തി േയാറോയന് ഫില്തുേ നല്കുന്നതിന് ഄുളഭതി നല്ോവ
ന്നതാലണന്ന് ശുഩാര്വ ലച് ിടുണ്ണ്ട്.
3. ലഩാതുഴിശമങ്ങ്
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1. നടുഴില് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
നടുഴില് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 21.10.2019 ലറ A1-6753/18-ാാാം നമ്പര് േതും
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 14.10.2019- ലറ 7(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം, ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറലെ 23.03.2020 ലറ PAN/2324/2020 – J7 (DP) നമ്പര് േതും തകേവഷൃമംബയണ
ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറലെ 19.11.2020- ലറ AB1/DB2/1541/20/CE/ തഷൃബഴ േതും
ഄുളഫന്ധ കയഖേളും (SRG 306/21 - LSGD – DA2/453/2019/LSGD)
താലളഩരയന്ന 6 കപ്രാജക്ടുേ് 2016 -17 ഴര്ശം ഩധതിതിമില് എടുത്തതാണ്. ആഴ
2017-18, 2018-19 ഴര്ശം പിില്ഒഴരാമി ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. 2018-19 ല് പൂര്ത്തീേയിച്ചു.
ഇ പ്രഴര്ത്തിേ് േണ്ഴീനറഭാമി 2016-17 ഴര്ശം തലന്ന എഗ്രിലഭെ് ഴച്ചു. എന്നാല്
പ്രഴര്ത്തി ഴലലയ താഭഷിച് 2018-19- റാണ് പൂര്ത്തിമാക്കിമത്. എഗ്രിലഭെ് ോറാഴധി
േളിയന്ന മുരക് നി് േയാര് രോതുക്കണലഭന്ന് ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി േണ്ഴീനര്ഭാര്ക്ക്
ഄരിഴില്ലാമിരുന്നതിനാല് രോതുക്കിമില്ല. ഫില് തുേ ഩിളകൂൊലത നല്കുന്നതിന് ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. പ്രവൃത്തി ഷംഫന്ധിച ഴിവദാംവങ്ങളും എഗ്രിലഭെ് തീമതിേളും
താലള ഩരയം പ്രോയഭാണ്.
ക്രഭ
നമ്പര്

1

2
3
4
5
6

കപ്രാ.
കഩയ്
നം
(2016-17
ലറ)
116/17
ഈടുംഫം ചീത്ത കജയാതിരോയം
േരുകഴെ കുന്ന് കരാഡ്
കഷാലിംഗ്
82/17
നയിമോഴ് ഭണ്ണംകുണ്ട് കരാഡ്
കഷാലിംഗും രീൊരിംഗും
114/17
നടുഴില് ഩെിഞ്ഞാലര ഒര്ക്കമം
കരാഡ് കഷാലിംഗ്
73/17
ലഩാതിഴച തട്ട് നൂറിട്ടാഭറ
കരാഡ് ൊരിംഗ്
48/17
േണിമാ ചാല് ചീത്തപാര
കരാഡ് ൊരിംഗും കഷാലിംഗും
52/17
ഭാവം ചാല്ഩ്ള ി
ലോയണ്ടക്കാടുണ് േഴറകരാഡ്
രീൊരിംഗ്

ഄെങ്കല്

പണ്ട്
ഴിസി
തം

എഗ്രിലഭ
െ് ഴച
തീമതി

1,55,000/-

തനതു
പണ്ട്

7.2.2017

6.5.2017

പ്രഴര്ത്തി
പൂര്ത്തിമാ
ക്കിമ
തീമതി
17.12.2018

4,68,816/-

തനതു
പണ്ട്
തനതു
പണ്ട്
തനതു
പണ്ട്
തനതു
പണ്ട്
തനതു
പണ്ട്

6.3.2017

6.9.2017

6.4.2018

6.3.2017

14.8.2017

21.12.2018

9.2.2017

ോണിചിട്ടില്ല

18.4.2018

10.3.2017

ോണിചിട്ടില്ല

27.3.2019

3.2.2017

ോണിചിട്ടില്ല

പൂര്ത്തീേയ
ണ
തീമതി, M
ബുക്ക് ആഴ
റബയഭാമിട്ടി
ല്ല.

(േയാര്പ്രോയം)

2,07,135/(േയാര്പ്രോയം)

1,98,189/(േയാര്പ്രോയം)

4,52,000/(േയാര്പ്രോയം)

4,90,000/(േയാര്പ്രോയം)
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എഗ്രിലഭെ്
ോറാഴധി

4.2 ലഴച്ചൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോ-ഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയലെ 12.08.2020 ല് കൂെിമ കമാഗത്തിലെ ഭിനിറ്റ്സും
(ഖണ്ഡിേ 4.5) ഇ തീരുഭാനത്തികേല് ഫഹു. കേയലഷംസ്ഥാന ഭുളശയാഴോവ
േമ്മീശലെ 15.12.2020, 03.03.2021 എന്നീ തീമതിേലിലറ HRMP No. 5450/11/7/2020
KTM നമ്പരായ്ള  ഈത്തയവേ് (2 എണ്ണം), ഭറ്റ് ഄുളഫന്ധകയഖേ്. (SRG 307 /21,
LSGD DA1/34/2021-LSGD)

കപ്രാജക്ട് നം. 43/21

ഄെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്)

കഩയ് : േയാ ഷര് കയാഗിേ്ു്ള  ധാനയേിറ്റ് ഴിതയണം
ഩഞ്ചാമത്തിലറ േയാ ഷര് കയാഗിേ്ക്ക് ധാനയേിറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിുള്ള  ഇ
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിചിരുന്നു. ഩഞ്ചാമത്ത്
അഴവയലപട്ടതുുളഷയിച് കോര്ഡികനശക േമ്മിറ്റിയലെ 12.08.2020 ലറ കമാഗത്തില്
(ഖണ്ഡിേ 4.5) ആത് ഩയിഗണിചിരുന്നുലഴങ്കിലം ഄുളഭതി നല്േിമിരുന്നില്ല. ഇ
തീരുഭാനം ഩത്രഴാര്ത്തമാമി ഴന്നു. ഄതിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഫഹു. കേയല
ഷംസ്ഥാന ഭുളശയാഴോവ േമ്മീശ ഷൃകഭധമ കേഷ് യജി്ര് ലചും . ആതികേല്
രികപാര്ടുണ് നല്ോ
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് പ്രി ഷിപല് ലഷക്രട്ടരികമാെ്
ഫഹു.േമ്മീശ ഈത്തയഴിടുണ്.
േയാ ഷര് കയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷയേിറ്റ് ഴിതയണം ഭാര്ഗകയഖമില് ഈ്ലപട്ടിട്ടില്ലാത്ത
തിനാറാണ് ആതിന് ഄുളഭതി നല്ോത്തലതന്നും കോഴിഡ് ഷാസചയയത്തില്
ലഩാതുഴിതയണ ഷമ്പ്രദാമം ഴളി എല്ലാ കരശ ോര്ഡ് ഈെഭേ്ും ഭാഷംകതാറം
ഷയജനയ ബക്ഷയേിറ്റ് ഴിതയണം നല്കുന്നുലണ്ടന്നും തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില് നിന്ന്
ഫഹു. േമ്മീശലന യജിസ്ട്രാര് മുകഖന ഄരിമിച്ചു. േിെപ്പുകയാഗിേ്ക്ക് ബക്ഷയേിറ്റ്
ഴിതയണം നെതുന്നത് പറപ്രദഭല്ല എന്നും എങ്കിലം ഫഹു. േമ്മീശലെ ഈത്തയഴിലെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഇ ഴിശമം യിക്കല് കൂെി ഩയികവാധിുന്നതാലണന്നും
തകേവബയണഴകുപില് നിന്ന് ഫഹു.േമ്മീശലന ഄരിമിചിരുന്നു. ഇ േത്തിലെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഫഹു.േമ്മീശ
ആതികേല്ള  നെഩെി ഄഴഷാനിപിച്ചുലോണ്ട
03.03.2021 ല് ഈത്തയഴാമി.
ആതിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഇ ഴിശമം കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയലെ
ഩയിഗണനക് നിാമി ഴീണ്ടം ഷഭര്പിുന്നു.
4.3 ഩല്ലായിഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩല്ലായിഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 22.12.2018 ലറ A1/2124/2011-ാാാം
നമ്പര് േതും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 11.09.2018 - ലറ 11/203/2018-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറലെ 17.01.20 ലറ PAN/5568/2019/J6/(DP) നമ്പര്
േതും (SRG 308/21- LSGD DA2/161/2019-LSGD)
2008-09 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് 2 റക്ഷം രൂഩ ഴിേഷനപണ്ടം 4.25 റക്ഷം രൂഩ
ഫാങ്ക് ഴായ്പയം ഈ്ലപടുത്തി കഩപര് ഫാഗ് യൂണിറ്റ് നെത്താ
കപ്രാജക്ട്
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ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. യണ്ട യൂണിറ്റ് തുെങ്ങാനാണ് ഈകേവിചിരുന്നലതങ്കിലം രു
യൂണിറ്റ് ഭാത്രഭാണ് തുെങ്ങിമത്. ആതിനാമി 52,500/- രൂഩ ലചറഴളിച്ചു. രു റക്ഷം
രൂഩ ഴിേഷനപണ്ടിനത്തില് 2017-18 ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ടിുള ഴേമിരുത്തിമിരുന്നു.
കറാണ് ബാഗിേഭാമി തിയിലേമെക് നിാ ഇ തുേ ഈഩകമാഗിച്ചു. കറാണ് കുെിശ്ശിേ
ഈ്ള തുലോണ്ട് കോെതിമില് കേഷാമിടുണ്ണ്ട്. കോെതി തുതീര്പ്പു ഴയഴസ്ഥ പ്രോയം
ഫാങ്ക് ഩറിവ, ഩിളപറിവ എന്നിഴ ളിഴാക്കി 3.50 റക്ഷം രൂഩ ഄെക് നിാ
തീരുഭാനഭാമി. ഫാങ്കികറക് നി് കറാണ് ഄെക് നിാ ഇ തുേ ഈഩകമാഗിചതില് ഒഡിറ്റ്
കുരിപ്പുണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ടിലെ അലേ ലചറഴ് 1,52,500/- രൂഩ. ഇ യൂണിറ്റ് തുെര്ന്ന്
ലോണ്ടകഩാോ
ഷാധിക്കില്ല. ഄതിനാല് ഫാധയത ഏലറ്റടുത്ത് ഇ യൂണിറ്റ്
നിര്ത്തറാക്കാുളം മന്ത്ര ഷാഭഗ്രിേ് കററം ലചാാുളം ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടി
യിുന്നു.
4.4 തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 05.02.2021 ലറ േത്ത് (2 എണ്ണം) 25.02.2021
ലറ E-5087927-ാാാം നമ്പര് കുരിപ് (SRG 207 /21 & 310/21, LSGD FM2/68/2021-LSGD)
S.S.L.C ഩയീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിേ്ക്ക് ഴിശമങ്ങളുലെ കപാക്കഷ് ഏയിമ
മു നിര്ത്തി ഩഠന ഷസാമി താാരാക്കാുള്ള  രു നിര്കേവം തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ഴിദയാബയാഷ
ഩയിവീറന കേന്ദ്രം പ്രി ഷിപല് താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ഭറമാലം / ആംഗ്ലീശ്
ഭീഡമത്തില്ള  5 കോപിേ് ജില്ലമിലറ ഷര്ക്കാര് ഴിദയാറമങ്ങ്ക്ക്
ഷയജനയഭായം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേ്ക്ക് ഄചെിൂറി ഭാത്രം ഇൊക്കിയം
നല്ോനാണ് ഈകേവിുന്നത്. 5 റക്ഷം രൂഩ തനതു പണ്ട ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.5 ഄഡീശണല് സ്കില് ഄേൃിഷിശ കപ്രാഗ്രാം കേയല (ASAP)
ഄഡീശണല് സ്കില് ഄേൃിഷിശ കപ്രാഗ്രാം (ASAP) ലചമര്ഭാ & ഭാകനജിംഗ്
ഡമരക്ടറലെ 16.03.2021 ലറ േത്ത് (SRG 312 /21 - LSGD DA1/83/2021-LSGD)
ഈന്നത ഴിദയാബയാഷ ഴകുപിലെ േീളില്ള  രു സ്ഥാഩനഭാണ് ASAP. ലതാളില്
ലനരോണയമു്ള  യഴജനങ്ങ്ക്ക് ലതാളില് ഈരപാുന്നതിുള്ള  ോയയപ്രാപ്തി ഈണ്ടാുേ
എന്നതാണ് ASAP ലെ റക്ഷയം. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി കചര്ന്ന്
യഴജനങ്ങ്, ഴനിതേ്, തിയിലേലമത്തിമ പ്രഴാഷിേ് എന്നിഴര്ക്കാമി രു
ലനരോണയ ഴിേഷനഩയിഩാെി നെപാക്കാ ഈകേവിുന്നു. ആതിലെ ബാഗഭാമി ASAP
ലന തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് നെപാുന്ന ലനരോണയ ഴിേഷനത്തിുള്ള  രു
ഩയിവീറന ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിക്കണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു. പം ലനരോണയ
ഴിേഷനം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ പ്രധാന ഩയിഩാെിമാമി ഈ്ലപടുത്തണ
ലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.6 കേയല ഄര്ഫ & റൂരല് ഡഴറപ്ലഭെ് പിനാ ഷ് കോര്പകരശ
(KURDFC) (SRG 315 /21 - LSGD – IA2/41/2021 - LSGD)

റിഭിറ്റഡ്

തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനത്തിന് KURDFC ഴായ്പ
നല്കുന്നുണ്ട്. ഇ ഴായ്പമികേല് ചിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് കുെിശ്ശിേ
ഴരുത്താറണ്ട്. ആങ്ങലനയ്ള  കുെിശ്ശിേ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ ലചറഴളിക്ക
ലപൊത്ത ഴിേഷനപണ്ടില് നിന്നും ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില് നിന്നും തിയിലേ
ഄെക് നിാ
ഄുളഭതി നല്േണലഭന്ന് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര് അഴവയലപട്ടിരു
ന്നുലഴങ്കിലം 20.08.2020 ല് കൂെിമ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റികമാഗം ഩയിഗണിചില്ല.
ആതു രോനഃഩയികവാധിക്കണലഭന്നും ലചറഴളിക്കാലതയ്ള  ഴിേഷന പണ്ടില് നിന്നും
ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില് നിന്നും കറാണ് തിയിചെഴ് നെത്താ
ഄുളഭതി
നല്േണലഭന്നുഭാഴവയപട്ടിയിുന്നു.
4.7 മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 15.07.2019 ലറ േത്ത് (SRG 316/21LSGD DD2/24/2021 -LSGD)
മുലന്തുരുത്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഘെേസ്ഥാഩനഭാമ ICDS കപ്രാജക്ട്
ഒപീഷിലറ ഴാസനം (KL-7-A-6485) 29 ഴര്ശം ഩളക്കമു്ള താണ്. അലേ 117
ഄങ്കണഴാെിേ് കപ്രാജക്ടിുള േീളിലണ്ട്. രോതിമ ഴാസനം ഴകുപില് നിന്നു റബയഭല്ല
എന്നരിമിചിയിുന്നു. ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് ഩധതിതിേ്ക്കാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ലചറഴളിചതില് 50 വതഭാനം ഄധിേ കേന്ദ്ര ഷസാമഭാമി തിയിലേ റബിച്ചു. ആതില്
ആനിയം 7,55,599/- രൂഩ ഄക്കയണ്ടില് ഫാക്കിയണ്ട്. ഇ തുേ ഈഩകമാഗിച്
ഐ.ഷി.ഡി.എഷ്
ഒപീഷിനാമി
രു
ഴാസനം
ഴാങ്ങാ
ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. ഐ.ഷി.ഡി.എഷ് ഒപീഷിന് ലൈഴര് തസ്തിേയം നിറഴില്
ലൈഴറം ഈണ്ട്.
4.8 മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടകരറ്റ്
മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടറലെ 02.12.2020 ലറ AHD/5490/2020 – B2-ാാാം നമ്പര്
േതും ഩയ്ട്രി ലഡഴറപ്ലഭെ് കോര്പകരശലെ 11.06.2020 ലറ KSPDC /
Schemes/2020/396-ാാാം നമ്പര് േതും (SRG 319/21 - LSGD/ DA/41/2021 -LSGD)
ഩയ്ട്രി ലഡഴറപ്ലഭെ് കോര്പകരശനില് നിന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് രു
കോളിുഞ്ഞിന് 50 രൂഩ +12.50 വതഭാനം നികുതി മു കൂട്ടി ഩയ്ട്രി ലഡഴറപ്ലഭെ്
കോര്പകരശനില് ഄെക് നിണ ലഭന്നാണ് 23.12.2008 ലറ 49235/DA1/08/തഷൃബഴ
നമ്പര് ഷര്ുറര് പ്രോയം നിര്കേവലഭന്ന് KSPDC ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്
ഄരിമിചിയിുന്നു. ആത് കബദഗതി ലച് ് മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ോറാോറങ്ങലില്
നിശ്ചമിചിരുന്ന നിയക്ക് ഫാധേഭാക്കി ഈത്തയവണ്ടാേണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.9 രോനലൂര് പാര്കഭഴ്സ് ് ലപ്രാഡൂഷര് േമ്പനി
രോനലൂര് പാര്കഭഴ്സ് ് ലപ്രാഡൂഷര് േമ്പനി ലചമര്ഭാലെ 19.08.2019 ലറ േതും
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറലെ 08.02.2021 ലറ PAN/10928/20 – J1(DP) നമ്പര് േത്ത്,
ലോല്ലം പ്രി ഷിപല്കൃശി ഒപീഷറലെ കുരിപ്പും 16.12.2019 ലറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയലെ 4.38-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം ഄുളഫന്ധകയഖേളും (SRG 320/21 LSGD/
DA1/280/2019 -LSGD)
ോര്ശിേകഭഖറമില് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് നെീല് ഴസ്തുക്ക്, ഴിതുേ്, ഴലം,
േീെനാവിനി എന്നിഴ ഴിതയണം ലചന്നതന്നതിന് ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിമാമി രോനലൂര്
പാര്കഭഴ്സ് ് ലപ്രാഡൂഷര് േമ്പനിലമ നിശ്ചമിക്കണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിരുന്നു 16.12.2019 ലറ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ആതു ഩയികവാധിചിരുന്നു. േമ്പനിയലെ ഄംഗീോയം,
ഈല്പാദിപിുന്ന ഴസ്തുക്ക്, പ്രഴര്ത്തനം എന്നിഴമെക്കം നല്േണലഭന്ന് കമാഗം
നിര്കേവിച്ചു.
ആതു ഷംഫന്ധിച് ഩഞ്ചാമതു ഡമരക്ടറം ലോല്ലം പ്രി ഷിപല് കൃശി ഒപീഷറം
രികപാര്ടുണ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്ട്ട് :-

24.08.2017 ല് േമ്പനീഷ് അക്ട് പ്രോയം യജി്ര് ലച്  േമ്പനിമാണ്
ആത്. 453 േര്ശേര് ഄംഗങ്ങലാണ്. കൃശിക്കാഴവയഭാമ ഴിത്ത്, ഴലം, മൂറയ
ഴര്ധതിിത ഈല്പന്നങ്ങ് നിര്മ്മിുേയം ഴിഩണനം ലചന്നതേയഭാണ് റക്ഷയം.
നാല ഴലം ഴിതയണ ഏജ ഷിയം കേയലപീഡ്ഷിലെ ഏജ ഷിയം ഈണ്ട്.
േര്ശേയില് നിന്നും കൃശി ഈല്പന്നങ്ങ് കവഖയിച് ഴിഩണനം ലചന്നതന്നുണ്ട്.
യണ്ട പാര്കഭഴ്സ് ് ഭാര്ക്കറ്റ് ഈണ്ട്.
നെീല് ഴസ്തുക്ക്, ഴിതുേ്, ഴലം, േീെനാവിനി തുെങ്ങിമഴയലെ ഄംഗീകൃത
ഏജ ഷിമാമി നിശ്ചമിക്കണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

4.10 കേയല ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് ഡമരക്ടറെ ോയയാറമം
ഷംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടറലെ 08.02.2021 ലറ KSA 15/2021 -S.S.3—ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG /21 LSGD)
ഷംസ്ഥാനത്ത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുലെ ഴിസിതം ഈഩകമാഗിച് കഗ്രാ ഫാഗ്
ഩചക്കരികൃശി ഴയാഩേഭാമി നെുന്നുണ്ട്. രോനരുഩകമാഗ ഷാധയത ആല്ലാത്തതും 6
ഭാഷം മുതല് രു ഴര്ശം ഴലയ ഭാത്രം നിറനില്ുന്നതുഭാമ പ്ലാ്ിേ്
ഄെിസ്ഥാനഭാമി
നിര്മ്മിചിടുണ്്ള 
ആത്തയം
റക്ഷേണക്കിന്
കഗ്രാഫാഗുേ്
ഈഩകമാഗിുന്നു.
ആതു
ഩയിസ്ഥിതിക്ക്
കദാശേയഭാണ്.
ആതിുളഩേയഭാമി
രോനരുഩകമാഗ ഷാധയതയ്ള  High Density Poly Ethelene (HDPE) ചട്ടിേ് 5
ഴര്ശത്തിറധിേം ഈഩകമാഗിക്കാ േളിയം. ആത്തയം ചട്ടിേ്കൂെി ലെരഷ് കൃശിും
രോയമിെകൃശിും ഈഩകമാഗിക്കാ
ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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ആതിലെ ഈല്പാദനം കുടുംഫശ്രീേ്ക്ക് നെത്താ
ണലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

േളിയകഭാ എന്ന് ഩയികവാധിക്ക

4.11 തഷൃബഴ എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം
ഩഞ്ചാമതു ഡമരക്ടറലെ 10.03.2021 ലറ PAN/3173/2021-J1 (DP) നമ്പര് േതും
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറലെ 18.01.2021 ലറ DB3 –
5525/2017/തഷൃബഴ േതും (SRG 170/21).
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ
അസ്തിേ്
ഷംഫന്ധിച
ഴിഴയങ്ങ്
കവഖയിുന്നതിലെ ബാഗഭാമി കരാഡ് േണക്ടിഴിറ്റി ഭാപിംഗ് താാരാക്കാ
ഈകേവിുന്നു. തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലമില് ആതു നെപാക്കി. Kerala State Remote Sensing
and Enviornment Centre (KSREC) താാരാക്കിമിടുണ്്ള  ഒണ്ലറ പ്ലാറ്റ് കപാഭികെയം
R- track mobile application കെയം കഷഴനം കപ്രാകമാജനലപടുത്തിമാണ് ഇ ഩധതിതി
നെപാുന്നത്. KSREC ു നല്കേണ്ട തുേ തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ചീപ്
എഞ്ചിനീമര് നല്കും. എന്നാല് Road Track ന് ആെര്ലനറ്റ്, ജി.ഩി.എഷ്
അ കൈാമിഡ് ഷയേയയമു്ള  ലഭാലഫലം ഴാസനവം ഭുളശയകവശിയം കഴണം.
ആത് ടൂഴിറര് ഈ്ള  ലചറപക്കാലയ ലോണ്ട ഷാധിും. ആതിനാമി രു ഴാര്ഡിന്
3000/- രൂഩ ഴീതം ലചറഴാകും. ഇ തുേ ലചറഴളിക്കാ
കപ്രാജക്ട് ഴക് നിാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.12 ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡരക്ടകരറ്റ്
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഄഡീശണല് ചീപ് ലഷക്രട്ടരിയലെ 23.03.2021 ലറ
DB4/27/2021 LSGD നമ്പര് േത്ത്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരക്ടറലെ
24.04.2021 ലറ A2-2229/20-ാാാം നമ്പര് േത്ത്, ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഩട്ടിേജാതി
ഩട്ടിേ കഗാത്രഴര്ഗ േമ്മീശലെ 4678/B1/2017/EKM/KSCSC & ST നമ്പര് ഈത്തയഴ്
(SRG 217/21).
ജനേീമാസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഩട്ടിേജാതി / ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കായാമ
ലഭരികറ്റാരിമഷ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് കദവീമ – ഄന്തര്കദവീമ ഷര്വേറാവാറേലില്
ഄഡ്മിശ
റബിചാല് ഄങ്ങലനയ്ള  ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് തകേവബയണസ്ഥാ
ഩനങ്ങ്ക്ക് ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോം. കോഴ്സ് ിന് കഩാകുന്ന യാജയം / സ്ഥറം
എന്നിഴ ഩയിഗണിച് ഷര്ക്കാര് ോറാോറങ്ങലില് നിശ്ചമിുന്നതാമിയിും
ധനഷസാമ തുേ. ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപിലെ നിറഴിലറ ഈത്തയവ പ്രോയം
യാ്ക്ക് നല്ോവന്ന ഩയഭാഴധി ധനഷസാമ തുേ 25.00 റക്ഷം രൂഩമാണ്.
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുഴളി നെപാക്കിമ കപ്രാജക്ടില് ഴികദവഩഠനത്തിുള
ധനഷസാമഭാമി 25.00 റക്ഷം രൂഩമില് കൂടുതല് തുേഄുളഴദിലചന്നും കയ
കുടുംഫത്തിലറ തലന്ന ന്നില് കൂടുതല് ഄംഗങ്ങ്ക്ക് ആപ്രോയം ഈമര്ന്ന നിയക്കില്
തുേ ഄുളഴദിചലതന്നും ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര് ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്.
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ഴികദവഩഠനം കഩാല്ള  ഈന്നത ഴിദയാബയാഷത്തിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ധനഷസാമം നല്കുന്നത് ഄബിറശണീമഭലല്ലന്നും ഄതിുള്ള  ഄധിോയം
ഫന്ധലപട്ട ഴകുപ് ഄധതിയക്ഷോയില് നിശിപ്തഭാക്കണലഭന്നും ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ
കഗാത്രഴര്ഗ േമ്മീശ നിര്കേവിചിടുണ്ണ്ട്.
ഇ ഴിശമത്തില് ഴയക്തത ഴരുത്തണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.13 േീളയിയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ േതും േീളയിയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലഷക്രട്ടരിയലെ 24.02.2021 ലറ A2-5638/19-ാാാം നമ്പര് േതും. (SRG 158/21,
CC/99/21)

കപ്രാജക്ട് നം. 3/2021

ഄെങ്കല് 2,27,030//- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)

കഩയ് : എഷ്.ഷി.ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ലപട്ട ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് CPRCS കഩാര്ട്ടല് മുകഖന റാഩ്
കൊഩ് റബിക്കാ ോറതാഭഷം കനയിടുന്നതിനാല് ലെണ്ടര് മുകഖന ഴാങ്ങാ 18.02.2021
ല് ശ്രഭിച്ചുലഴങ്കിലം അയം ഩലങ്കടുത്തില്ല. ലതയലഞ്ഞടുപ് ലഩരുഭാറ്റചട്ടം മൂറം േളിഞ്ഞ
ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശാഴഷാനം റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്ോ േളിഞ്ഞില്ല. ഗുണകബാക്തൃ
റി്ില്ള  ഄഴഷാന ഴര്ശ ഴിദയാര്ഥിേ് ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കി. ആങ്ങലനയ്ള  3
ഴിദയാര്ഥിേ്ു കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.14 ഩാരലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാരലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 25.02.2021 ലറ േതും ഩാരലം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 3.11.2020 ലറ 1 (13)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 392/21,)
2017-18 ല് ഴനിതേ്ക്ക് ലസല്ത്ത് ക്ഫ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുത്തിരുന്നു.
തുെര്ന്നു്ള  മൂന്നു ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഇ കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിമാുേയം 07.08.2020 മുതല്
ഩാരലം ഩഞ്ചാമത്ത് കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രം (FHC) ലേട്ടിെത്തിുള മുേലില് ലസല്ത്ത്
ക്ഫ് അയംബിുേയം ലചും . എന്നാല് FHC ലേട്ടിെത്തില് ലസല്ത്ത് ക്ഫ്
പ്രഴര്ത്തിുന്നതിന് അകയാഗയ ഴകുപിലെകമാ ഷര്ക്കായികെകമാ ഄുളഭതി
ആല്ലാത്തതിനാല് പ്രഴര്ത്തനം നിര്ത്തിഴക്കാ
ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷര്
നിര്കേവിചിടുണ്ണ്ട്. ഇ ഷാസചയയത്തില് ലസല്ത്ത് ക്ഫിലെ പ്രഴര്ത്തനം തുെര്ന്നു
ലോണ്ട കഩാോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

17

4.15 കോട്ടപെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടപെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 18.03.2021 ലറ SC/1-82/2021-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്. ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 19.01.2021 ലറ 3/2021(4)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 393 /21)
ഩഞ്ചാമത്തിലറ നാറാം ഴാര്ഡില് താഭഷിുന്ന ശ്രീഭതി സുഭിത ഭാധഴ േര്ത്ത,
തട്ടാമത്ത് എന്ന അ്ക്ക് കരാഡഩേെലത്ത തുെര്ന്ന് നൂറ വതഭാനം ോഴ്ചവക്തി
നഷ്ടലപടുണ്. ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദധായിമാണ്. ലോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില്
ബിന്നകവശി നിര്ണ്ണമേയാമ്പ് നെത്താ
ഷാധിചില്ല. ആഴര്ക്ക് ോഴ്ചവക്തിമില്ലാ
ത്തഴര്ു്ള  കൊക്കിംഗ് േമ്പൂട്ടര് /റാഩ് കൊഩ് ലഭഡിക്കല് കഫാര്ഡിലെ
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.16 തിരുഴള്ളൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 26.02.2021 ലറ േതും തിരുഴള്ളൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 12.02.2021 ലറ B2-10764/20-ാാാം നമ്പര് േതും
(SRG 159/21 – CC/105/2021)

കപ്രാജക്ട് നം. 187/21

ഄെങ്കല് 7,00,000//- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല് - 6,81,500/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് – 18,500/- രൂഩ)

കഩയ് : ഫഡ്ഷ് രീസാഫിറികറ്റശ ലഷെര് - െീചര്, ലസല്പര് ഒണകരരിമം നല്േല്
ലോഴിഡ് ഭസാഭായിയലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഫഡ്ഷ്
രീസാഫിറികറ്റശ ലഷെര് പ്രഴര്ത്തിുന്നില്ല. ഄതിനാല് 2020 ജൂണ് ഭാഷം മുതല്
ആഴിടുലത്ത െീചര്, ലസല്ഩര്, ലൈഴര് എന്നിഴര്ക്ക് കഴതനം നല്കുന്നില്ല. ആഴര്ു
കഴതനം നല്കുന്നതിുള്ള  ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.17 ലഴ്ള നാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ലഴ്ള നാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 23.06.2021 ലറ േത്ത് (SRG 394/21 )
ഷര്ക്കാര് നല്കുന്ന ഴിേഷനപണ്ടഩകമാഗിച് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩറ
ഴിേഷന കപ്രാജക്ടുേ് നെപാുന്നുമുണ്ട്. ആകതാലൊപം ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് ഴിഴിധ
ഴിേഷന ഩധതിതിേ് കനയിടുണ് നെപാുന്നുണ്ട്. ആഴ ഩറതും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിുള
ലേഭാരിമ ഈകദയാഗസ്ഥര് (ഘെേ സ്ഥാഩനങ്ങലിലറ ഈകദയാഗസ്ഥര്) മുകഖനമാണ്.
ഇ ഩധതിതിേലലെ നെത്തിപിുള്ള  ഭാനദണ്ഡങ്ങ് ഄതതു ഴകുപികെതാണ്. എന്നാല്
ആത്തയം ഩധതിതിേളുലെ ഴിവദാംവങ്ങ്, ഗുണകബാക്താക്കലല കുരിച്ചു്ള  ഴിഴയങ്ങ്
എന്നിഴ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയലപടുന്നുണ്ട് എങ്കിലം ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന
ഒപീഷര്, ഡമരി എക്് ശ ഒപീഷര് തുെങ്ങിമഴര് നല്കുന്നില്ല. ആത്തയം
18

ഴിഴയങ്ങ് നല്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിറഩാെികേല് പിഷ്ടീേയണം നല്േണലഭന്നാ
ഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.18 ചാറുെി നഗയഷബ
ചാറുെി മുനിഷിപല് ലഷക്രട്ടരിയലെ 01.07.2021 ലറ G3-21/21-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
(SRG 325/21 )
ധനോയയ േമ്മീശ
ഗ്രാെിലെ അദയഗഡ ആതുഴലയയം നഗയഷബക്ക്
ഄുളഴദിചിട്ടില്ല. അദയഗഡ ഄുളഴദിച്ചു നല്കുന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണലഭന്നാ
ഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.19 േയിഭണ്ണൂരര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േത്ത് (SRG 269/21 –
CC/164/2021)

കപ്രാജക്ട് നം. 77/22

ഄെങ്കല് 50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്
ജനരല്)

കഩയ് : സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ് കേഡറ്റിുള ബക്ഷണം
ഇ ഴര്ശലത്ത ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിയിുന്ന സ്റ്റുഡെ് കഩാറീഷ് കേഡറ്റിുള
ബക്ഷണം നല്കുന്നതിുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄുളഭതി
നിയഷിച്ചു. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയലെ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.20 ലോന്നത്തെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ലോന്നത്തെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലഷക്രട്ടരിയലെ 18.06.2021 ലറ A4-597/21-ാാാം നമ്പര് േതും (SRG 268/21 – CC/191/2021)

കപ്രാജക്ട് നം. 5/21

ഄെങ്കല് 2,28,000/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)

കഩയ് : ഴാട്ടര് ൊങ്ക്
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ഴാട്ടര് ൊങ്ക് ഴിതയണത്തിുളകഴണ്ടിയ്ള  കപ്രാജക്ട്
2020-21 ല് ഏലറ്റടുത്തിരുന്നു. ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം ഈ്ലപടുത്താലതമാണ് കപ്രാജക്ട്
താാരാക്കിമിരുന്നത്. ഩിന്നീെ് ആതുകൂെി ഈ്ലപടുത്തി കബദഗതി ലചാാ
തീരുഭാനിച്ചുലഴങ്കിലം ഷാധിചില്ല. ഇ കപ്രാജക്ടില് നിന്നും 1,17,800/- രൂഩ ലചറഴളിച്
40 കഩര്ക്ക് ൊങ്ക് ഴിതയണം ലചും . രു ൊങ്കിന് 2945/- രൂഩ. ഇ തുേ എഷ്.ഷി.ഩി
പണ്ടില് നിന്നു ഭാത്രഭാണ് ലചറഴളിചത്. കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ലച് ് ഗുണകബാക്തൃ
ഴിസിതം കൂെി ഈ്ലപടുത്താ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. 40 കഩരുലെ
ഗുണകബാക്തൃഴിസിതഭാമ 29440 രൂഩ ഩഞ്ചാമത്തില് ഄെചിടുണ്ണ്ട്.
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4.21

ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ആടുക്കി ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയലെ 10.06.2021 – ലറ 10(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 266/21 –
CC 179/21 )
ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ േീളില്ള  ഄയിുളി കൃശികത്താട്ടത്തിന് 62 ഏക്കര്
സ്ഥറവം 65 ലതാളിറാലിേളും ഈണ്ട്. പാഭിന് രു ഩിക്ക് ഄഩ് ഴാ ഈണ്ട്. പാഭിലറ
കജാറിേളും ഭറ്റും ഩയികവാധിുന്നതിന് രു സ്കൂട്ടര് തനത്പണ്ട് ഈഩകമാഗിച് ഴാങ്ങാ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

4.22 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരറ്റ്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറലെ 03.08.2021 ലറ PAN/7621/2021-J8 (DP) നമ്പര് േത്ത്
(SRG 366/21 )
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് േമ്പൂട്ടറം ഄുളഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും Centralised
Procurement and Rate Contract System (CPRCS) മുകഖന ഴാങ്ങണലഭന്നാണ്
ഷര്ക്കാര് നിര്കേവം. എന്നാല് CPRCS മുകഖന റാഩ് കൊഩ്, േമ്പൂട്ടര് ആഴ േിട്ടാ
ോറതാഭഷമുണ്ട്. 486 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് ഩര്കചഷ് ഒര്ഡര് നല്േി
ഐ.റ്റി.ഭിശലെ ഄക്കയണ്ടില് തുേ (10,02,48,017/- രൂഩ) ഄെച്ചുലഴങ്കിലം ഈഩേയണ
ങ്ങ് ആനിയം േിട്ടിമിട്ടില്ല.
2020-ല് ആകതഴിശമം കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ചര്ച ലച് ിരുന്നു.
ഩര്കചഷ് ഒര്ഡര് നല്േിമകവശം രു ഭാഷത്തിറധിേം ോറതാഭഷമുണ്ടാമാല്
നിര്േിഷ്ട ലപിഷിപികക്കശനിലം ഴിറമിലം ലെണ്ടര്/ആ-ലെണ്ടര് നെഩെി ക്രഭത്തിലൂലെ
ഴാങ്ങാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഄുളഭതി നല്േിമിരുന്നു. എന്നാല് CPRCS
മുഖാന്തിയം ഷാധനങ്ങ് ഴാങ്ങുകമ്പാ് ഴിറ മു കൂരാമി ഐ.റ്റി ഭിശനില് ഄെക് നിണം.
േമ്പൂട്ടറം ഭറ്റും റബിക്കാ ോറതാഭഷമുണ്ടാമാല് ഇ തുേ തിയിലേ റബിക്കാ ഴലലയ
താഭഷലഭടുും. തുേ തിയിലേ റബിചാല് ഭാത്രലഭ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഭറ്റു
യീതിമില് ഩര്കചഷ് ലചാാ ഷാധിു. ഄതിനാല് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ലെണ്ടര് ആ-ലെണ്ടര് നെഩെിമിലൂലെ ഴാങ്ങുന്നതിന് തെസമും കനയിടുന്നു.
ഇ ഷാസചയയത്തില് േമ്പൂട്ടറം ഄുളഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങളും CPRCS, Gem,
ലെണ്ടര്, ആ-ലെണ്ടര് എന്നിഴമികറലതങ്കിലം ഭാര്ഗത്തിലൂലെ ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. ഄകതാലൊപം തലന്ന CPRCS മുഖാന്തിയം ഴാങ്ങുകമ്പാ്
ഄഡൃാ ഷ് അമി തുേ ഄെഴാുന്ന നിറഴിലറ നെഩെിക്രഭം ളിഴാക്കി
ഈഩേയണങ്ങ് ഴിതയണം ലച് തിുള കവശം ഴിറ നല്കുന്ന യീതി ഄഴറംഫിക്കാ
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.23 ലനടുഴത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 13.07.2021-ലറ േതും ലനടുഴത്തൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 18.10.2019-ലറ 4(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 339/21 – CC/189/20)
ലനടുഴത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ 15-ാാാം ഴാര്ഡിലറ റ്റ പ്ലാഴില ഴീട്ടിലറ ബാസുയ
എന്ന അ് (D/o കുഞ്ഞുലഩണ്ണ്) ഄഗതി യസിത കേയലം (അശ്രമ) ഩധതിതിമില് മുമ്പ്
ഈ്ലപട്ടിരുന്നുലഴങ്കിലം ഩിന്നീെ് ളിഴാക്കി. അശ്രമ റി്ില് ഈ്ള  അലാലണന്ന്
ഴി.ആ.. ആകപാ് രികപാര്ട്ട് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 2004-05-ല് ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നു റബിച
സ്ഥറത്ത് ഭണ്േട്ട ലേട്ടിമ ഴീട്ടിറാണ് താഭഷിുന്നത്. കഭല്ൂയ കചാര്ലന്നാറിു
ന്നതാലണന്നും ബഴന നിര്മ്മാണ അുളകൂറയത്തിന് ഄര്സത ഈ്ള ഴയാലണന്നും
ഴി.ആ. ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. ആഴര് ലറപ് റി്ില് ആല്ല. ഭാനഷിേ കയാഗികൂെി അമ
ആഴലയ ലറപ് റി്ില് ഈ്ലപടുത്തി ഴീടു നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.24 പ്രീ-രിക്രൂട്ട്ലഭെ് ലട്രമിനിംഗ് ലഷെര് (PRTC) കോളികക്കാെ്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറലെ 11.02.2021-ലറ PAN/23036/2018 - J1 (DP) നമ്പര് േതും
PRTC ഄഡ്മിനികസ്ട്രറ്ററലെ 12.09.2020-ലറ 1101/T/VRK/PRTC/20-ാാാം നമ്പര് േതും
കപ്രാജക്ട് രികപാര്ടുണ്ം (SRG 162/21)
ലഩാതുഴിബാഗത്തിലം എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി. ഴിബാഗത്തിലംലഩട്ട നിമഭ ഫിരുദധായി
േ്ക്ക് മുനിഷിപ്, ഭജികസ്ട്രറ്റ്, റീഗല് ഒപീഷര്, കറഫര് ഒപീഷര് തുെങ്ങിമ നിമഭ
കഭഖറമികറു്ള  ഩയീക്ഷേ്ക്കാമി ഩയിവീറനം PRTC നല്ോ ഈകേവിുന്നു. മൂന്ന്
ഭാഷലത്ത രഷിഡ ശയല് ഩയിവീറനഭാണ് നല്കുന്നത്. രു ഈകദയാഗാര്ഥിക്ക്
അലേ 60,000/- രൂഩ ലചറഴാകും. ഈകദയാഗാര്ഥി 10 വതഭാനം ലചറവം ഫാക്കി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം ഴസിക്കണം. ഇ ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഴിസിതം ഴേമിരുത്താ ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നും PRTC -ലമ
ഇ ഩയിവീറനം നല്കുന്ന ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിക്കണലഭന്നും
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.25 ലനാാറ്റി േയ മുനിഷിപാറിറ്റി
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 16.07.2021-ലറ േത്ത് )SRG 341/21 –
CC/211/21)
കപ്രാ.നം.31/2022

ഄെങ്കല് : 5,00,000/- രൂഩ
(CFC - Tied Grant)

കഩയ്:- ഭാറിനയം ഴറിലചരിയന്നഴലയ േലണ്ടത്താ േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ഭാറിനയം ഴറിലചരിയന്നഴലയ േലണ്ടതുന്നതിലെ ബാഗഭാമി
ലനാാറ്റി േയ
മുനിഷിപല് പ്രകദവലത്ത
ഴിഴിധ ബാഗങ്ങലില് േയാഭര സ്ഥാഩിക്കാുള്ള  ഇ
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.26 ലനാാറ്റി േയ മുനിഷിപാറിറ്റി
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 16.07.2021-ലറ േതും ലനാാറ്റി േയ
മുനിഷിപല് േയണ്ഷിറിലെ 12.07.2021 ലറ 31-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 343/21
– CC/213/21)
കപ്രാ.നം. 168/ 2022

ഄെങ്കല് : 5,00,000/- രൂഩ
(CFC Basic Grant)

കഩയ്:- നഗയപ്രകദവങ്ങലില് ഷയജനയ ലഴലപ
ലനാാറ്റി േയ മുനിഷിപല് പ്രകദവത്ത് ഷയജനയ ലഴലപ സ്ഥാഩിുന്നതിുള്ള 
കപ്രാജക്ട് 2021-22 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നുലഴങ്കിലം ജില്ലാ
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി നല്േിമില്ല. പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.27 ഩയപനങ്ങാെി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 16.07.2021 ലറ േതും (SRG 344/21 – CC
/234/2021 )
കപ്രാ.നം. 115/ 2022

ഄെങ്കല് : 20,00,000/- രൂഩ
(തനതുപണ്ട്)

കഩയ്:- നഗയഷബമിലറ ഡമാറിഷിഷ് ലചന്നതന്ന കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം
ഩാഴലപട്ട േിഡ്നി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് ലചന്നതന്നതിന് പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി
4,000/- രൂഩ നിയക്കില് ഡമാറിഷിഷ് ലചന്നതന്ന അശുഩത്രിക്ക് നല്കുന്നതിുള്ള 
കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.28 ഩയപനങ്ങാെി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 16.07.2021 ലറ േതും (SRG 345/21 – CC
/233/2021 )
കപ്രാ.നം. 112/ 2022

ഄെങ്കല് : 10,00,000/- രൂഩ
(തനതുപണ്ട്)

കഩയ്:- േിഡ്നി ഭാറ്റിഴചഴര്ക്ക് ഭരുന്ന്
േിഡ്നി ഭാറ്റിഴചഴര്ക്ക് ഭരുന്നു ഴാങ്ങുന്നതിുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ഄുളഭതി നല്േിമതാണ്. കയാഗിലമ നിറഴില് ചിേിത്സിുന്ന
കഡാക്ടറലെ കുരിപെി പ്രോയകഭാ േമ്മൂണിറ്റി ലസല്ത്ത് ലഷെരിലറ കഡാക്ടറലെ
കുരിപെി പ്രോയകഭാ ഈ്ള  ഭരുന്നു ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിുള്ള  ഇ കപ്രാജെ് നെപാക്കാ
ഄുളഭതി അഴവുലപട്ടിയിുന്നു.
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4.29 താഭയകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 26.07.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധ കയഖേളും
(SRG 349/21 – CC /1/2021 )
കപ്രാ.നം. 179/ 2021

ഄെങ്കല് : 10,00,000/- രൂഩ
(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് ഗ്രാെ്)

കഩയ്:- സയിതേര്മ്മകഷനക് നി് ഭാറിനയങ്ങ് ലോണ്ട കഩാകുന്നതിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്
സയിതേര്മ്മകഷനക് നി് ഭാറിനയം
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

ലോണ്ടകഩാകുന്നതിന്

ഴാസനം

ഴാങ്ങുന്നതിന്

4.30 ലഴദുത ഴകുപ് – ഴീെ് ഴമരിംഗ്
ഫഹു.ലഴദുത ഴകുപ് ഭന്ത്രിയലെ 02.07.2021 ലറ 229/m (Ele) Notes/2021-ാാാം നമ്പര്
കുരിപ് (SRG 372/21)
ലഴദുതിയലെ ഗാര്സിേ ഈഩകബാക്താക്കളുലെ ആെമില് ഈണ്ടാകുന്ന ലഴദുതി
ഄഩേെങ്ങ് കുര്കുള്ളന്നതിനാമി 24.01.2020 ലറ 192/20/തഷൃബഴ ഈത്തയവ പ്രോയം
ഴീടുഴമരിംഗ് നെതുന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണലഭന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
നിര്കേവം നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.31 ലഩയിങ്ങമ്മറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 23.07.2021 ലറ േത്ത് (SRG 347/21 – CC
263/2021 )
ലഩയിങ്ങമ്മറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ ലഩാ മുെി ബാഗം ഭറകമായപ്രകദവഭാണ്. ഇ
പ്രകദവത്ത് ഏേകദവം 250 േടുംഫങ്ങ് താഭഷിുന്നുണ്ട്. ഷാമ്പത്തിേ ഩികന്നാക്കാ
ഴസ്ഥമില്ള  ഇ കുടുംഫങ്ങലില് ഩറര്ും േൂഷ് ആല്ല. ആഴയില് ഭിക്കഴരും
താഭഷിുന്ന സ്ഥറം ഷൃോയയ ഴയക്തിേളുലെ കഩയിറാണ്. ഄതിനാല് ആഴര്ക്ക് േൂഷ്
നിര്മ്മിക്കാ
ധനഷസാമം നല്ോ
േളിയന്നില്ല. ഇ ഷാസചയയത്തില് ആഴിലെ
ഄര്സയാമ 200 കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് േൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.32 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 26.07.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധ കുരിപ്പും,
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 23.07.2021 ലറ P5-1341/22-ാാാം നമ്പര്
േതും (SRG 350/21 – CC 271/2021 )
കപ്രാ.നം. 515/ 2022

ഄെങ്കല് : 50,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്)

കഩയ്:- ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം – ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ്ക്ക്
ഴിസിതം നല്േല്
ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന്
ജില്ലമിലറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഭതിമാമ പണ്ട്
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േലണ്ടത്താ
ബുധതിിമുടുണ്ലണ്ടന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലിലറ പ്രഷിഡന്റുഭാരുലെ
കമാഗത്തില്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡന്റുഭാര്
ഄരിമിചിരുന്നു.
ആതിലെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് ഴേമിരുതുന്ന തുേയലെ 25 വതഭാനം ഴീതം
ജില്ലാഩഞ്ചാമതും
കലാുഩഞ്ചാമതും
ഴസിക്കാ
തീരുഭാനിചിടുണ്ണ്ട്.
ഇ
ഷാസചയയത്തില് ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩ
നല്കുന്നതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 50 വതഭാനം, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 25 വതഭാനം, കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് 25 വതഭാനം ഴീതം ഴേമിരുത്തി ഷംയക്ത കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.33 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 27.07.2021 ലറ േതും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതു
പ്രഷിഡെിലെ 27.06.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധ കയഖേളും (SRG 354/21 – CC
243/2021 )
കപ്രാ.നം. 21/ 22

ഄെങ്കല് : 35,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് -ജനരല്)

കഩയ്:- കേസപിര്വം
കോളികക്കാെ് ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത് 2011 മുതല് ഗ്രാഭ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുേ്, നഗയഷബ,
കോര്പകരശ എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ ഩങ്കാലിത്തകത്താലെ കേസപിര്വം എന്ന ഩധതിതി
നെപാുന്നു. 2017-18 മുതല് ഒകയാ ഴര്ശവം ഷര്ക്കാര് (കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയലെ)
ഄുളഭതികമാലെമാണ് നെപാുന്നത്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് ലചമര്ഭാുളം ജില്ലാ
േലക്ടര് ചീപ് കോഒര്ഡികനറ്ററം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരി േണ്ഴീനറഭാമ
കേസപിര്വം േിഡ്നി കഩശയെ് ലഴല്പമര് ലഷാലഷറ്റി എന്ന ലഷാലഷറ്റിമാണ്
കപ്രാജക്ട് നെപാുന്നത്. ഇ ഩധതിതിമിലൂലെ വൃക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിുള
ധനഷസാമം, വൃക്കഭാറ്റി ഴചഴര്ക്ക് ഭരുന്ന്, ജീഴിതലവറി കയാഗനിര്ണ്ണമ േയാമ്പ്,
കഫാധഴത്ക്കയണ ക്ാസമു്, എയ്ഡ്ഷ് കയാഗിേ്ക്ക് താഭഷഷയേയയലഭാരുക്കല്
തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്. ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതു 35.00 റക്ഷം
രൂഩ, കോര്പകരശ 75.00 റക്ഷം രൂഩ, നഗയഷബേ് 5.00 റക്ഷം രൂഩ, കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമതുേ് 5.00 റക്ഷം രൂഩ, ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് 3.00 റക്ഷം രൂഩ
എന്നിങ്ങലനമാണ് ഇ ഴര്ശം ഴിസിതം ആതിനാമി ഴേമിരുത്തിമിയിുന്നത്. ഇ
ഴര്ശവം ഇ ഩധതിതി തുെര്ന്ന് നെത്താ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.34 ഭറപ്പുരം ജില്ല
ഭറപ്പുരം ജില്ലാേലക്ടറലെ 05.06.2021 ലറ 111/2021/22/DPC/DPO/ MPM നമ്പര് േതും
ഄുളഫന്ധകയഖേളും (SRG 355/21 – CC 279/2021 )
ബിന്നകവശിഴിബാഗക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന കസ്കാലര്ശിപ്പും ഫത്തയം മുെക്കം കൂൊലത
നല്കുന്നതിന് ഗ്രാഭ, കലാക്ക്, ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 50:25:25 നിയക്കില് ഴിസിതം
ഈ്ലപടുത്തണലഭന്ന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി കമാഗം തീരുഭാനലഭടുത്തിടുണ്ണ്ട്.
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കുട്ടിേളുലെ എണ്ണത്തിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് 13.38 കോെി രൂഩയം,
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതുേളും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതുേളും 6.69 കോെി രൂഩ ഴീതവം (6.69x2 =
13.38) നഗയഷബേ്ക്ക് 5.77 കോെി രൂഩയം ഄെക്കം അലേ 32.53 കോെി രൂഩ കഴണം.
ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം കുട്ടിേ്, ബിന്നകവശിയ്ള ഴര്, ട്രാ ഷ് ലജകെഴ്സ് ് എന്നിഴരുലെ
കക്ഷഭത്തിനാമി ഩധതിതി ഴിസിതത്തിലെ 5 വതഭാനം ഭാറ്റിഴക് നിണലഭന്നുണ്ട്.
ബിന്നകവശിയ്ള  കുട്ടിേ്ക്ക് ഄുളഴദിുന്ന കസ്കാലര്ശിപ്പും ഫത്തയം മുേലില്ഩരഞ്ഞ 5
വതഭാനത്തില് ഩാെിലല്ലന്നു നിഫന്ധനയണ്ട്. കുട്ടിേ്ക്കായ്ള  പ്രകതയേ ഩധതിതിമില്
(ഩധതിതി ഴിസിതത്തിലെ 5 വതഭാനം) കസ്കാലര്ശിപ്പും ഫത്തയം ഈ്ലപടുത്താ ഭറപ്പുരം
ജില്ലക്കാമി പ്രകതയേ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.35 നാദാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 28.07.2021 ലറ േതു് (SRG 356/21 – CC
171/2021)
കപ്രാ.നം. 88/ 22

ഄെങ്കല് : 2,09,000/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി – 2,07,000/തനതുപണ്ട് - 2000)

കഩയ്:- ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ൊഫ് ലററ്റ് ഴാങ്ങി നല്േല്
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ലപട്ട ലസസ്കൂ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഒണ്ലറ
ഩഠനത്തിനാമി ൊഫ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി
ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയേ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.36 രോതുപാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 28.07.2021 േതും ഄുളഫന്ധകയഖേളും
(SRG 357/21 – CC 141/2021 )
കപ്രാ.നം. 55/ 22

ഄെങ്കല് : 64,000/- രൂഩ
(തനതുപണ്ട്)

കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് യ.ഩി.എഷ് ഴമരിംഗ് – ലേല്കട്രാണിന് നല്ോുള്ള 
തുേ നല്േല്
2019-20 ല് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷില് യ.ഩി.എഷ് ഴമരിഗിുള്ള  കപ്രാജക്ട്
ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. (കപ്രാ.നം.336/20 ഄെങ്കല് 70,000/- രൂഩ – തനത് പണ്ട്).
ആതിനാമി P.W.D ആറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഗം 66,000/- രൂഩയലെ എ്ികഭറ്റ് താാരാക്കി.
പ്രഴര്ത്തി ലേല്കട്രാണിലന ഏല്പിച്ചു.
P.W.D ആറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഗം താാരാക്കിമ
എ്ികഭറ്റില് 16 കഩാമിന്റുേലാണ് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നത്. എന്നാല് 25 കഩാമിെ് ലചും .
ആത്രയം അഴവയഭാലണന്ന് ലേല്കട്രാണ് ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. ആതുളഷയിച് ഫാക്കി തുേമാമ
63,988/- രൂഩ നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.37 ലചര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 28.07.2021 ലറ േതും ലചര്പ്പുലകശ്ശയി
മുനിഷിപല് ലഷക്രട്ടരിയലെ 27.07.2021 ലറ P1/1588/21-ാാാം നമ്പര് േതുേളും
(യലണ്ടണ്ണം) (SRG 358/21 – CC 277/2021 )
കപ്രാ.നം. 244/ 22

ഄെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ
(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് ഗ്രാെ്)

കഩയ്:- ഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്
ഖയഭാറിനയ ഷംസ്കയണത്തിനാമി ഴാസനം ഴാങ്ങാുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു. ഭാറിനയം കവഖയിുന്നതിനാമി പ്രകതയേം രൂഩ
േല്പന ലചും  ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനാലണന്നരിമിച്ചുലോണ്ട് ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടി
യിുന്നു.
4.38 ലചര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 28.07.2021 ലറ േതും ലചര്പ്പുലകശ്ശയി
മുനിഷിപല് ലഷക്രട്ടരിയലെ 27.07.2021 ലറ P1/1588/21-ാാാം നമ്പര് േതുേളും
(യലണ്ടണ്ണം) (SRG 359/21 – CC 278/2021 )
കപ്രാ.നം. 191/ 22

ഄെങ്കല് 1,00,000/- രൂഩ
(തനതുപണ്ട്)

കഩയ്:- നഗയഷബമികറക്ക് ആരുചക്രഴാസനം ഴാങ്ങല്
നഗയഷബമില് പീല്ഡതറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്കാമി രു ആറക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടര് ഴാങ്ങാ
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.39 േിെങ്ങൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േിെങ്ങൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 16.07.2021 ലറ A2-134/21-ാാാം നമ്പര്
േതും ലറപ് ഭിശ കോട്ടമം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററലെ 15.04.2021 ലറ 25/LFKTM/2021 –ാാാം നമ്പര് േതും (SRG 362/21)
ഩഞ്ചാമത്തിലറ എം.എ .യാജ , ഭന്ദിയം ഩരമ്പില് എന്ന അ് ഴീടു നിര്മ്മിച്
നല്േണലഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്തികനാെ് അഴവയലപട്ടിടുണ്ണ്ട്. ആമാ് ലറപ് മൂന്നാംഘട്ട
റി്ില് ഈ്ലപട്ടിരുന്നുലഴങ്കിലം ലേ.എഷ്.അര്.െി.ഷി ലഩ ശനരാമതിനാല് ഄന്തിഭ
ഗുണകബാക്തൃ റി്ില് ഈ്ലപടുത്താ േളിഞ്ഞില്ല. 7000 രൂഩ ഭാത്രഭാണ് പ്രതിഭാഷ
ലഩ ശ
എന്നും േയാ ഷര് കയാഗിമാലണന്നും ഄരിമിച്ചുലോണ്ട് ആമാലല
ഗുണകബാക്തൃറി്ില് ഈ്ലപടുത്താ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. ആത് ലറപ്
ഭിശ ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററം ശുഩാര്വ ലച് ിടുണ്ണ്ട്.
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4.40 Kerala State Pottery Manufacturing, Marketing and Welfare Development Corporation
ഩഞ്ചാമതു ഡമരക്ടറലെ 17.04.2021 ലറ PAN/3188/2021-J1 (DP) നമ്പര് േതും Kerala
State Pottery Manufacturing, Marketing and Welfare Development Corporation Ltd.
(KSPMMWDC) ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറലെ 03.02.2021 ലറ KSPMMWDC/33/2019-ാാാം
നമ്പര് േതും (SRG 218/21)
ഭാര്ഗകയഖപ്രോയം ഗാര്സിേതറ ഖയ-ദ്രഴ ഭാറിനയ ഷംസ്കയണ ഷംഴിധാനത്തിന്
ഷഡിഷിഡി നല്ോ ഄുളഭതിയണ്ട്. ആതിലെ ബാഗഭാമി ഗാര്സിേ കഩാട്ട് േകമ്പാ്്
യൂണിറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാ
കൂെി ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നും ഄതിനാമി തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേവം നല്േണലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. യൂണിറ്റ് ലചറഴ്
1300/- രൂഩമാണ് എന്നരിമിചിടുണ്ണ്ട്.
4.41 േയിഭണ്ണൂരര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േത്ത് (SRG 265/21 – CC / 163/21)
കപ്രാ.നം. 62/ 22

ഄെങ്കല് 20,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – 12,00,000/- രൂഩ
തനതു പണ്ട് – 8,00,000/- രൂഩ)

കഩയ്:- േയിഭണ്ണൂരര് ട്രശരിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്
േയിഭണ്ണൂരര് ഷഫ് ട്രശരിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിുള കഴണ്ടിയ്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ
ഩധതിതിമില് ഈ്പടുത്തിമിരുന്നുലഴങ്കിലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു.
ട്രശരി തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ലേഭാരിമ സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാറാണ് ഄുളഭതി
നിയഷിചത്. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയലെ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.42 ലഫഷണ്ഴാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ലഫഷണ്ഴാറി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 22.04.2021 ലറ 3(4)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 263/21 – CC / 151/21)
കപ്രാ.നം. 83/ 22

ഄെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(കനാണ്കരാഡ് ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)

കഩയ്:- ലഫഷണ് ഴാറി ഒപണ് ഭാര്ക്കറ്റ് ഄറ്റകുറ്റപണി
ലഫഷണ് ഴാറി ഒപണ് ഭാര്ക്കറ്റിലെ ബിത്തിലേട്ടി ഄെച്ചുരപ്പു്ള താക്കി
ഭാറ്റുന്നതിുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നുലഴങ്കിലം ജില്ലാ
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.43 തകേവഷൃമം ബയണഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറലെ 22.07.2021 ലറ DB1/7942/10/
CE/LID & EW നമ്പര് േത്ത്. (SRG 368/21)
നിറഴിലറ ഈത്തയവ പ്രോയം 5.00 റക്ഷം രൂഩക്ക് മുേലില് എ്ികഭറ്റ്തുേ ഴരുന്ന
പ്രഴര്ത്തിേളുലെ ലെണ്ടര് വതഭാനനിയക്കിുള ഩേയം ആനം ഄുളഷയിച് നിയക്ക് േൃാട്ട്
ലചാണം. ആത്തയത്തില് ഷഭര്പിക്കപടുന്ന ലെണ്ടറേ് ലനകഗാകശയറ്റ് ലചന്നതന്നതും ആനം
നിയക്ക് ഩയിഗണിചാണ്. തകേവസ്ഥാഩനങ്ങലില് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ്ാപ് ഩയിഭിതഭാണ്.
ഈദാസയണത്തിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേലില് രു ഄഷി്െ് എഞ്ചിനീമറം യണ്ട
ഒഴര്ഷിമറം അണു്ള ത്. ലെണ്ടര് ഄംഗീേയിുന്നത് ബയണഷഭിതിമാലണങ്കിലം ഄത്
ഫന്ധലപട്ട എഞ്ചിനീമറലെ ശുഩാര്വ ഄുളഷയിചാണ്. കജാറി ബായം കൂടുതല്ള  ഇ
ഷാസചയയത്തില് കജാറി ബായം റഘൂേയിച് ോയയക്ഷഭത ഴര്ധതിിപികക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇ
ഷാസചയയത്തില് 25.00 റക്ഷം രൂഩ ഴലയയ്ള  എ്ികഭറ്റ് തുേയ്ള  പ്രഴര്ത്തിേ്
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് ആനം തിയിച്ചു്ള  ലെണ്ടരിുള ഩേയം വതഭാന നിയക്കികറക്ക്
(അലേ എ്ികഭറ്റു തുേക് നി്) ലെണ്ടര് യീതി ഭാറ്റണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
തകേവബയണ ഴകുപില് ലെണ്ടര് നെഩെിേ് ഷൃീേയിച്ചു ഴരുന്നത് ഩഞ്ചാമത്ത് /
മുനിഷിപാറിറ്റി ലഩാതു ഭയാഭത്ത് ചട്ടങ്ങളുലെ ഄെിസ്ഥാനത്തിറാണ്. ലെണ്ടര്
ഄംഗീേയിുന്നത് ലഩാതുഭയാഭത്ത് ഭാനൃല് പ്രോയഭല്ല എന്നതിനാല് ആതിുള ഷാകങ്കതിേ
തെസമും ആല്ല എന്നും ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്.
4.44 തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമറലെ 22.06.2021 ലറ DB1/6821/2021/CE/
തഷൃബഴ നമ്പര് േത്ത് (SRG 369/21)
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നെപാക്കിഴരുന്ന ലഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിേളുലെ
നിയക്ക് ഡി.എഷ്.അര് 2016 ലന അപിദഭാക്കിമാണ് നിറഴില് താാരാക്കിമിയിുന്നത്.
ആകതാലൊപം ജി.എഷ്.റ്റിയം കൂട്ടികചര്ും. കേന്ദ്രലഩാതുഭയാഭത്ത് ഴകുപ് 2016-ലറ
ഡി.എഷ്.അര് ഩലിശ് ലച് തിുളകവശം 2018ലം 2019 ലം കരറ്റ് ഩയിഷ്കയിചിടുണ്ണ്ട്. കൂൊലത
ഷഭമാഷഭമങ്ങലില് Cost Index ല് ഴയതയാഷം ഴരുതുേയം ലചും . എന്നാല്
ഷംസ്ഥാനലത്ത ലഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രവൃത്തിേലില് 2016 ഡി.എഷ്.അര് നിയക്കികനാടു കൂെി
ലഭമ് 2019 ലറ കോ്് ആ ഡക്സ് അണ് നിറഴിലം ഈഩകമാഗിച്ചുഴരുന്നത്. ആതുോയണം
CPWD നിയക്കില് നിന്നും 38 വതഭാനം ഴലയ കുരഞ്ഞ നിയക്കിറാണ് ഷംസ്ഥാന
ലഩാതുഭയാഭത്ത് പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് എ്ികഭറ്റ് താാരാുന്നത്. ഇ ഴയതയാഷം
ക്രഭഴത്േയിുന്നതിന് PWD / Irrigation ഴകുപ്പുേലില് ലെണ്ടര് എക്സസമു് നല്കുന്നു. എന്നാല്
LSGD പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് ലെെര് എക്സഷ് ഄുളഴദനീമഭല്ല. ഄതിനാല് LSGD
പ്രഴര്ത്തിേ് േയാറോയ ഏലറ്റടുുന്നതില് ഴിമുഖത ോണിുന്നു.
ഄതിനാല് നിറഴിലറ ഡി.എഷ്.അര് 2019 പ്രാഴര്ത്തിേഭാുന്നതിുളം
ഄതിനുളഷയിച്ചു്ള  കോ്് ആ ഡക്സ് ഩയിഷ്കയിുന്നതിുളം നെഩെി ലേലക്കാ്ള ണലഭന്ന്
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അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. ആതു പ്രാഫറയത്തില് ഴരുതുന്നതുഴലയ ലെണ്ടര് എക്സസമു് നല്കുന്നത്
ഩയിഗണിക്കണലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.45 ലഫഷണ്ഴാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ലഫഷണ്ഴാറി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 19.3.2021 ലറ 4(4)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG
261/21 – CC / 143/21)
കപ്രാ.നം. 30/ 22

ഄെങ്കല് 8,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് 4,00,000/ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 4,00,000/- രൂഩ)

കഩയ് – കതനീച ഴലര്ത്തല്
ഩഞ്ചാമത്തില് കതനീചകൃശിക്കാമി ലഩട്ടിു ഩേയം ഭണ്ണലോണ്ട്ള  കൂടുേ്
ഈഩകമാഗിുന്നതിുള കപ്രാജക്ടു താാരാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിു നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ആഴിടുലത്ത ോറാഴസ്ഥമില് ലഩട്ടിേലിലറ കതനീച കൂടുഴിടുണ് കഩാകുന്നുലഴന്നും
ഭണ്ണലോണ്ട്ള  കൂടുേ് േര്ശേര്ക്ക് കൂടുതല് പ്രകമാജനേയലഭന്നും ഄരിമിചിയിുന്നു.
ഄതിനാല് ഷാധായണ കതനീചലപട്ടിു ഩേയം ഭണ്ണലോണ്ട്ള  കൂടുേ് ഈഩകമാഗിക്കാ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.46 ഴണ്ണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കിജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േത്ത് (SRG 260/21 – CC / 103/21)
കപ്രാ.നം. 12/ 21

ഄെങ്കല് 42,50,000/- രൂഩ
(തനത്പണ്ട്)

കഩയ് – ഴീടു രോനരുധതിായണം
ഴീടു രോനരുധതിായണത്തില്ള  കപ്രാജക്ടു 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്
ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. ഗുണകബാക്തൃ റി്ിലലല ശ്രീ ശാജസാ ഭാട്ടമില് എന്ന അ്ക്ക്
2015-ല് ബഴന രോനരുധതിായണത്തിന് 25,000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്േിമതാണ്. ഇ
ഴര്ശം ഴീണ്ടം 50,000/- രൂഩ ധനഷസാമം നല്ോ കപ്രാജക്ടു ഈ്ലപടുത്തിമിയിുന്നു.
ആതിനാമി ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.47 ആെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ആെഭറുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 12.02.2021 ലറ 5(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 258/21 – CC/123/21))
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ഩയിഷയവം ഒപീഷ് ലേട്ടിെങ്ങളും ഷംയക്ഷിുന്നതിനാമി
ലേട്ടിെങ്ങ്ു
ങ്ങൃറ്റും
സുയക്ഷിതഭാമ
ട്രഞ്ച്
നിര്മ്മിുഴാ
ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനലഭടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ആങ്ങലന ട്രഞ്ച് കുളിക്കാുള്ള  കപ്രാജക്ട് താാരാക്കാ ഄുളഭതി
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നല്േണലഭന്നും ഄതിനാമി ലഭകക്രാലഷക്ടര് കോഡ് നല്േണലഭന്നും അഴവയലപട്ടി
യിുന്നു.
4.48 ആെഭറുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.07.2021 ലറ േതും ആെഭറുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 12.02.2021 ലറ 2(2)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 257/21 – CC/122/21))
ജനേീമാസൂത്രണഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ഒകയാ കഭഖറ്കുള്ളം ഴേമിരുകത്തണ്ട തുേ
ഷംഫന്ധിച് ഈമര്ന്ന ഩയിധി, കുരഞ്ഞ ഩയിധി നിശ്ചമിചിടുണ്ണ്ട്. ആെഭറുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെ പ്രകതയേ ഷാസചയയം േണക്കിലറടുത്ത് ഩശ്ചാത്തറ കഭഖറക് നി്
ഴേമിരുത്താവന്ന ഈമര്ന്ന ഩയിധിയം (30 വതഭാനം) ഈല്പാദന കഭഖറക് നി് ഴേമിരുകത്തണ്ട
കുരഞ്ഞ ഩയിധിയം (30 വതഭാനം) ളിഴാക്കി നല്േണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.49 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 09.07.2021 ലറ േതും കോട്ടമം ദായിദ്രയ
റഘൂേയണ ഴിബാഗം കപ്രാജക്ട് ഡമരക്ടറലെ 12.02.2021 ലറ A4/1021/2018/PAU നമ്പര്
േതും

(SRG 233/21 – CC/102/21))

കപ്രാ.നം. 1503/ 21

ഄെങ്കല് 8,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല്)

കപ്രാ.നം. 1517/ 21

ഄെങ്കല് 12,00,000/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)
ഄെങ്കല് 8,00,000/- രൂഩ
(റ്റി.എഷ്.ഩി)

കപ്രാ.നം. 1521/ 21
കഩയ് : എടുണ്മുരി കോലനി ഷഭഗ്രഴിേഷനം

കുരിചി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്
 ഩതാം
ഴാര്ഡില്
എടുണ്മുരി
കോലനി
ഷഭഗ്രഴിേഷനം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. ആതില് ലഩാതുഴിബാഗത്തി
ല്ലപടുന്ന 2 കുടുംഫങ്ങ്, ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തില്ലപട്ട 2 േടുംഫങ്ങ്
ഩട്ടിേഴര്ഗഴിബാഗത്തില്
ഈ്ലപടുന്ന
2
കുടുംഫങ്ങ്
എന്നിങ്ങലനമാമിരുന്നു
ഗുണകബാക്താക്ക്. ലറപ് റി്ില് ഈ്ലപൊത്ത കുടുംഫങ്ങ് അമതിനാല് ആതിുള്ള 
ഴിസിതം ലറപ് ഭിശനാമി ഭാറ്റിഴചിയിുന്ന 20 വതഭാനം പണ്ടിുള രോരലഭ
േലണ്ടത്തണലഭന്ന നിര്കേവകത്താലെമാണ് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി പ്രകതയേ
ഄുളഭതി
നല്േിമത്.
അലേയ്ള 
ഏഴു
ഗുണകബാക്താക്കലിലറ
ജനരല്
ഴിബാഗത്തില്ലപടുന്ന ചിന്നമ്മ ഷര്വീഷ് ലഩ ശനരാണ്. ഴികല്ലജ് ഒപീഷറലെ
ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് പ്രോയം ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 2,63,808/- രൂഩമാണ്. ജനരല്
ഴിബാഗത്തില്ലപട്ട ഭലറ്റാരു ഗുണകബാക്താഴാമ ശ്രീഭതി വാന്തമ്മയലെ കരശ ോര്ഡില്
ഈ്ലപട്ട ഭേന് ഷൃന്തഭാമി ഴീടുണ്ട്.
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ഏഴു കുടുംഫങ്ങ് താഭഷിുന്ന ജീര്ണ്ണിച ലേട്ടിെം ലഩാലിച്ചു ഭാറ്റിമാണ് ആഴിലെ
രോതിമ ബഴനങ്ങ് ഩണിയന്നത്. മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട ഗുണകബാക്താക്ക് ലറപ്
ഭാനദണ്ഡഭുളഷയിച് അുളകൂറയത്തിന് ഄര്സയല്ല. ആഴലയ ളിഴാക്കി ഭറ്റു്ള ഴര്ക്ക് ബഴനം
നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നത് പ്രാകമാഗിേഭല്ല. ഇ ഷാസചയയത്തില് മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട
കഩര്ു ബഴനനിര്മ്മാണത്തിന് അുളകൂറയം നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.50 ലഴച്ചൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 09.07.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധ കയഖേളും
(SRG 334/21 – CC/162/21))
ലഴച്ചൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലറ കരാഡ് പ്രഴര്ത്തിേ്ക്ക് അഴവയമു്ള  ഗ്രാഴല് ഭണ്ണ്
റബയഭാുന്നത് ലഴട്ടക് നില് (എരണാകുലം ജില്ല) നീണ്ടൂര് (കോട്ടമം ജില്ല) എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില്
നിന്നാണ്. ആത് ഩഞ്ചാമത്തില് എതുകമ്പാ് 950/m3 അണ് ലചറഴ്. എന്നാല് ലപ്രഷ്
കഷാഫ്റ്റ് ലഴമരിലറ ഄുളഴദനീമ നിയക്ക് 428.15/ m3 ഭാത്രഭാണ്. കുട്ടനാെ് പ്രകദവഭാമ
കുഭയേം, ഄയ്മനം, തിരുഴാര്പ്, അര്ൂക്കയ എന്നീ ഩഞ്ചാമതുേലില് ഗ്രാഴല് ഭണ്ണിന്
പ്രകതയേ നിയക്ക് ഄുളഴദിച്ചു നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ലഴച്ചൂര് ഩഞ്ചാമത്തിുള പ്രകതയേം നിയക്ക്
ഄുളഴദിച്ചു നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.51 ഴാഴൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 09.07.2021 ലറ േതും ഴാഴൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 12.05.21 ലറ 2(2)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 335/21 – CC/161/21))
കപ്രാ.നം. 25/ 21

ഄെങ്കല് 12,77,400/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ് : ഴാഴൂര് കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിലറ ഄധിേ ്ാഫുേ്ക്ക് കഴതനം.
ഩഞ്ചാമത്തിലറ കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രഴര്ത്തനം ലഴകുകന്നയം 6
ഭണിഴലയ ദീര്ഘിപിചിടുണ്ണ്ട്. PHC / CHC േ് ഈചേളിഞ്ഞു കൂെി പ്രഴര്ത്തിുന്നതിന് രു
കഡാക്ടകരയം രു ഩായാലഭഡിക്കല് ്ാപികനയം ഄധിേഭാമി നിമഭിക്കാ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനത്തിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഄുളഭതി നല്േി
മിടുണ്ണ്ട്. ഄതിുള്ള  ലചറഴ് തകേവബയണസ്ഥാഩനത്തില് നിന്നു ലചറഴളിക്കാനാണ്
നിര്കേവം. ഴാഴൂര് FHC മില് കയാഗിേളുലെ എണ്ണം കൂടുതറാലണന്നു േണക്കിലറടുത്ത്
(പ്രതിഭാഷം ഏേകദവം 4000 കഩര്) കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയലെ പ്രകതയോുള
ഭതികമാലെ മുേലില് ഩരഞ്ഞതിുള രോരലഭ രു കനഴ്സ് ിലനകൂെി 2019-20, 2020-21 ഴര്ശം
നിമഭിചിരുന്നു. ലോഴിഡിലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ഇ ഴര്ശം കൂെി (2021-22) ഄധിേഭാമി
രു കനഴ്സ് ിലനൂെി നിമഭിക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.52 അനക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 12.07.2021 ലറ േതും അനക്കയ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 08.07.2021 ലറ േതും (SRG 338/21 – CC/83/21))
കപ്രാ.നം. 201/ 20

ഄെങ്കല് 4,39,824/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)
ഄെങ്കല് 7,14,714/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)

കപ്രാ.നം. 206/ 20

ഩട്ടിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിനാമി 2019-20ല് യണ്ട
കപ്രാജക്ടുേ് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നു. റാഩ് കൊഩ് KELTRON ല്
നിന്നു റബിചകപാ് 26 കുട്ടിേ് ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കി. ഩഠനം പൂര്ത്തിമാലമങ്കിലം ഇ
കുട്ടിേ്ു കൂെി റാഩ് കൊഩ് നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.53 ലോല്ലംകങ്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 06.08.2021 ലറ േതും ലോല്ലകങ്കാെ് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 22.07.2021 ലറ 4(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 374/21 – CC/290/21))
ഩി.എം.എ.ലഴ ഩധതിതിക്കാമി റബിച ഴിസിതം ഫാങ്കില് നികക്ഷഩിചതില് നിന്ന്
30.00 റക്ഷം രൂഩ ഩറിവ ആനത്തില് ഫാക്കിയണ്ട്. ആത് ഩി.എം.എ.ലഴ റി്ില്ള 
ജനരല് ഴിബാഗത്തില്ലപട്ട  കയസിതയാമഴര്ക്ക്  കഭി ഴാങ്ങി നല്ോ
ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.54 ലഴ്ള നാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 06.08.2021- ലറ േതും ലഴ്ള നാെ്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 17.06.2021 ലറ II(6)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം

(SRG 375/21 – CC/264/21))

കപ്രാ.നം. 82/ 22

ഄെങ്കല് 3,65,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല്)

കഩയ് : ലസഭാ്് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഷര്ഗധനയ ലററരി ജംഗ്ശനിലം കുലപെ വാസ്താം
കോഴില് ജംഗ്ശനിലം ലസഭാ്് സ്ഥാഩിുന്നതിുള്ള  കപ്രാജക്ട് 2021-22 ഴര്ശം
ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിരുന്നുലഴങ്കിലം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി നിയഷിച്ചു.
പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.55 ഈളവൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 11.08.2021 ലറ േതും ഈളവൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 09.08.2021 ലറ C-130/2021-ാാാം നമ്പര് േതും
ഄുളഫന്ധ കയഖേളും

(SRG 381/21 – CC/309/21))

ഈളവൂര് ലേ.അര്. നായാമണ
ലഭകമ്മരിമല് കസാപിിറ്ററില് (KRNMS)
ഡമാറിഷിഷ് യൂണിറ്റുേ് സ്ഥാഩിക്കാ
ഈകേവിുന്നു. DDMA യലെ 28.05.21 ലറ
കമാഗത്തിലം ആങ്ങലന നിര്കേവം ഴന്നിരുന്നു. ആതിനാമി നാശണല് ലസല്ത്ത് ഭിശ
91,25,119/- രൂഩയലെ എ്ികഭറ്റ് താാരാക്കി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് തുേ
റ്റക്ക് േലണ്ടത്താ ബുധതിിമുടുണ്്ള തുലോണ്ട കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, ഭറ്റ് ഷന്നധതി
ഷംഘെന/ ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങ് എന്നിഴരുലെ ഷസേയണകത്താലെ പണ്ട്
േലണ്ടത്തി NHM ല് തുേ ഡികപാഷിറ്റ് ലച് ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാനാണ് ഈകേവിുന്നത്.
ആതിന് ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.56 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 11.08.2021 ലറ േതും ലാറം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 10.06.2021 ലറ 1(4)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 383/21 – CC/291/21))
കപ്രാ.നം. 22/ 21

ഄെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല്)

കഩയ് : രോരുശഷൃമം ഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ലതാളില് ധനഷസാമം
രോരുശഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ലതാളിറിുള ധനഷസാമത്തിുള്ള 
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. കപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുതു നെപാക്കാ
പ്രകതയോുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.57 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 12.08.2021 ലറ േതും ലാറം കലാു
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 10.06.2021 ലറ 1 (4)-ാാാം തീരുഭാനവം (SRG 389/21
– CC/253/21))
കപ്രാ.നം. 21/ 22

ഄെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല്)

കഩയ് : ഴനിതാ ഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങ്ക്ക് ഷൃമം ലതാളില് ധനഷസാമം
ഴനിതേ്ക്ക് ഷൃമംലതാളിറിന് 3.00 റക്ഷം രൂഩഴലയ ഷഡിഷിഡി നല്ോുളം
ആത്തയം കപ്രാജക്ടുേ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തെക്കം എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ും
ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാലണന്നും ഭാര്ഗകയഖമില് ഄുളഭതിയണ്ട്. നല്ോവന്ന ഷഡിഷിഡി
നിയക്ക് 85% വതഭാനഭാണ്. ഷഡിഷിഡി തുേ 4.00 റക്ഷം രൂഩഴലയ നല്ോ ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.58 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 15.03.2021 ലറ DP-15-704/2021-ാാാം
നമ്പര് േതും 06.08.2021 ലറ DB2/63/2021/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േതും (SRG 409/21))
ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഘെേസ്ഥാഩനഭാമ ഭാനന്തഴാെിമില്ള  ജില്ലാ
അശുഩത്രി 12.02.21 ല് ലഭഡിക്കല്കോകലജ് അശുഩത്രിമാമി ഈമര്ത്തി. ജില്ലാ അശുഩത്രി
എന്ന നിറമില് അശുഩത്രിയലെ പ്രഴര്ത്തനത്തിുളം ഴിേഷനത്തിുളം കഴണ്ട പണ്ട് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്താണ് ഄുളഴദിചിരുന്നത്. ലഭഡിക്കല് കോകലജിനാമി ഈമര്ത്തലപട്ടതിനാല്
ആകപാ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ ങ്ങൃഭതറമിറല്ല ഇ സ്ഥാഩനം. ഄതിനാല് ആതിനാമി
പണ്ട് ഄുളഴദിക്കാ ഷാകങ്കതിേഭാമി ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്. അശുഩത്രിയലെ തുെര് പ്രഴര്ത്തന
ത്തിനാമി പണ്ട് ഄുളഴദിക്കണലഭന്ന് ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷര് അഴവയലപട്ടിടുണ്ണ്ട്.
ഇ ഷാസചയയത്തില് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഇ അശുഩത്രിക്കാമി പണ്ട ലചറളിക്കാകഭാ
എന്നതു ഷംഫന്ധിച് ഴയക്തത ഴരുത്തണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു. കൂൊലത Hospital
Management Committee യലെ പ്രഴര്ത്തനം ഷംഫന്ധിച്ചും ഴയക്തത ഴരുത്തണലഭന്നാഴവയ
ലപട്ടിയിുന്നു.
4.59 കതഴറക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 27.7.2021 ലറ േത്ത് (SRG 353//21 – CC
/266/2021)
കതഴറക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഩലിക്ക് ഭാര്ക്കറ്റില് രു ഫകമാ ഗയാഷ് പ്ലാെ്
പ്രഴര്ത്തിുന്നുണ്ട്. ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനത്തിലെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഇ
പ്ലാെിലെ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് യണ്ട കുടുംഫശ്രീ പ്രഴര്ത്തേലയ ന്നിെഴിട്ട ദിഴഷങ്ങലില്
നിമഭിച്ചു. ആഴര്ക്ക് അദയലത്ത 3 ഭാഷം പ്രവൃത്തി ദിഴഷങ്ങലില് യാ്ക്ക് 150 രൂഩ ഴീതം
300 രൂഩ തനതുപണ്ടില് നിന്ന് ഄുളഴദിക്കാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനിചിരുന്നു. അദയലത്ത മൂന്നുഭാഷം (2020 അഗ്് മുതല് 2020 കക്ടാഫര്ഴലയ)
പ്രഴര്ത്തി ലച്  ദിഴഷങ്ങലില് യാ്ക്ക് 150/- രൂഩ ഴീതം അലേ 6,600/- രൂഩ
തനതുപണ്ടില് നിന്നു നല്കി.
തുെര്ന്ന് ആഴര്ക്ക് കഴതനം നല്േിമിട്ടില്ല. യൂഷര്പീ ആനത്തില് റബിുന്ന തുേ
ആഴരുലെ കഴതനത്തിന് ഄഩയയാപ്തഭാണ്. ഄതിനാല് 2020 നഴംഫര് മുതല്ള  കഴതനം
തനതുപണ്ടില് നിന്നു നല്ോ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.60 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 11.08.2021 ലറ േതും ലാറം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 10.06.2021 ലറ 1(2)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG
385/21 – CC /256/2021)
കപ്രാ.നം. 14/ 21

ഄെങ്കല് 1,60,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – ജനരല്)
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കഩയ് : േയാ ഷര് ഫാധിതയാമ കുട്ടിേ്ക്ക് േീകഭാ ലതരാപിക്ക് ധനഷസാമം
ഩതിലനടുണ് ഴമകസമുാ ഄതില് താലളകമാ പ്രാമമു്ള  േയാ ഷര് ഫാധിതയാമ
കുട്ടിേ്ക്ക് ഒകയാ േീകഭാ ലതരാപിും മാത്രാലചറഴ്, ഭരുന്നിലെ ഴിറ, േണ്ഷ്ട്ടിംഗ്
ചാര്ജ് എന്നിഴ ഈ്ലപലെ അലേ 5000/- രൂഩ ഴീതം നല്ോുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന്
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.61

ലഩയിന്തല്ഭണ്ണ മുനിഷിപാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 13.08.2021 ലറ േതുേളും (2 എണ്ണം) ലഩയിന്തല്
ഭണ്ണ മുനിഷിപല് ലചമര്ഭാലെ 05.08.2021 – ലറ േതും (SRG 401/21 – CC
/295/2021, SRG 402/21 CC/294/21)
കപ്രാ.നം. 31/ 22

ഄെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)

കഩയ് : ഗഴ. എല്.ഩി. സ്കൂ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം – എഷ്.ഷി.ഩി
കപ്രാ.നം. 33/ 22

ഄെങ്കല് 15,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് – ജനരല്)

കഩയ് : ഗഴ. എല്.ഩി. സ്കൂ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് പ്രബാത ബക്ഷണം – ജനരല്
നഗയഷബാ പ്രകദവലത്ത നാറ് ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുേലിലറ എല്.ഩി. ഴിബാഗം കുട്ടിേ്ക്ക്
പ്രബാത ബക്ഷണം നല്കുന്നതിന് മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട കപ്രാജക്ടുേ് താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
ലോഴിഡ് ഭസാഭായിയലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ആകപാ് സ്കൂ് തുരന്നു പ്രഴര്ത്തിുന്നില്ല.
ഇ ഷാസചയയത്തില് പ്രബാത ബക്ഷണത്തിുള ഴേമിരുത്തിമിയിുന്ന തുേ പ്രബാത ബക്ഷണ
േിറ്റ് നല്കുന്നതിനാമി കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ലചും  നെപാക്കാ
ഄുളഭതി അഴവയ
ലപട്ടിയിുന്നു.
4.62 അര്ട്ടിഷാെ് ലഡഴറപ്ലഭെ് കോര്പകരശ
അര്ട്ടിഷാ െ് ലഡഴറപ്ലഭെ് കോര്പകരശ ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറലെ
25.08.2021 ലറ KADCO/E2/2636/2017-ാാാം നമ്പര് േതും ഄുളഫന്ധകയഖേളും
(SRG 412/21 )
കേയലത്തിലറ
ഩഞ്ചാമതുേ്,
മുനിഷിപാറിറ്റിേ്,
കോര്പകരശുളേ്
എന്നിഴലമ ISO നിറഴായത്തികറക്ക് ഈമര്തുന്നതിലെ ബാഗഭാമി നഴീേയണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് ഏലറ്റടുുന്നതിന് KADCO ലമ കനാഡല് ഏജ ഷിമാമി ഷര്ക്കാര്
ഄംഗീേയിചിടുണ്ലണ്ടന്ന്
ഭാകനജിംഗ്
ഡമരക്ടര്
ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്.
ആകതാലൊപം
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിലെ േീളില്ള  ഄംഗനഴാെിേളുലെ ഴര്ുേ് നെതുന്നതിന്
KADCO ലമ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഄംഗീേയിച് പ്രഴര്ത്തിേ് ലെണ്ടര് കൂൊലത
ഏല്പിുന്നതിുള്ള  ഈത്തയഴ് നല്േണലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.63 ോഷര്കോഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാത്ത്
ോഷര്കോഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 18.08.2021 ലറ C2-1625/21-ാാാം
നമ്പര് േതും 14.07.2021 ലറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റികമാഗ തീരുഭാനവം
(ഖണ്ഡിേ 4.48) (SRG 418/21 )
i.

ജില്ലമില് 673 േിഡ്നി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് അഴവയമുണ്ട്. ഩറ
കയാഗിേളും ഭംഗറാരോയം കഩാലറ ജില്ലക് നി് രോരതു്ള  അശുഩത്രിേലലമാണ്
അശ്രിുന്നത്. മുഴുഴ
കയാഗിേലലയം ജില്ലേലില് തലന്ന ഡമാറിഷിഷ്
ലചന്നതന്നതിന് 92 ഡമാറിഷിഷ് ലഭശീ കൂെി കഴണം. ആതിുളഩയിസായഭാമി
ഒകയാ കലാുതറത്തിലം രു ചായിറ്റഫി് ലഷാലഷറ്റി രൂഩീേയിച് എല്ലാ
കയാഗിേ്ും ഡമാറിഷിഷിന് ഷസാമം നല്ോനാമി രു ഩധതിതി ജില്ലമില്
രൂഩം ലോടുുന്നുണ്ട്. രു ഴര്ശം ആതിനാമി 589.96 റക്ഷം രൂഩ
അഴവയഭാണ്. രു കയാഗിക്ക് 250 രൂഩ ഴീതം ജില്ല/കലാക്ക്/ഗ്രാഭ
ഩഞ്ചാമതുേ് ഴേമിരുത്തി ഷംയക്ത കപ്രാജക്ടു താാരാക്കാനാണ്
ഈകേവിുന്നത്. ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ലക്കാപം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
196.32 റക്ഷം രൂഩയലെ കപ്രാജക്ടു രൂഩീേയിക്കാുളം ഴിസിതം കലാുതറത്തില്ള 
ചായിറ്റഫി് ലഷാലഷറ്റിക്ക് ലേഭാരാുളം ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
ആത് 14.07.2021 ലറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ചര്ച ലചും ലഴങ്കിലം
ഴയക്തത കുരവണ്ടാമിരുന്നതിനാല് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ
തീരുഭാനിു
േമാമിരുന്നു.

ii.

കലാുതറത്തില് ചായിറ്റഫി് ലഷാലഷറ്റിേ് രൂഩീേയിച് ഄഴ മുകഖന
നെപാുന്ന യീതി ഭാറ്റി ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷലര (അകയാഗയം) നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥനാമി നിശ്ചമിച് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാനാണ് ഈകേവിുന്നലതന്ന്
ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷര് മുകഖന ജില്ലാ അശുഩത്രി, ജനരല്
അശുഩത്രി, താലൂക്ക് അശുഩത്രി, ഷി.എച്.ഷി എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴളി ഩധതിതി
നെത്താനാണ്
റക്ഷയം.
ഇ
അശുഩത്രിേലിലറ
സൂപ്രണ്ടഭായാണ്
കോഒര്ഡികനറ്റര്ഭാര്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ കഩയില് എഷ്.ഫി.
ഄക്കയണ്ട് അയംബിച് ഄതികറക്ക് ലഩാതുനോ പണ്ട് കവഖയിക്കാുളം
ഈകേവിുന്നു. ഇ അശുഩത്രിേലിലറ ലഭശീ
പ്രഴര്ത്തിപിക്കാനാമി
ലെക്നീശനയോകയയം ഷസാമിേലലയം ദിഴഷ കഴതനം / േയാെിസ്ഥാനത്തില്
നിമഭിച് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ ഄക്കയണ്ടില് നിന്നും തുേ
ലചറഴളിക്കാുളഭാണ് ഈകേവിുന്നത്. ഇ യീതിമില് കപ്രാജക്ട് താാരാക്കി
നെപാക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

4.64 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
16.08.2021 ലറ DA1/321/2020/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േതും എരണാകുലം ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 26.07.2021 ലറ DP13-1014/21-ാാാം നമ്പര് േതും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 22.07.2021 ലറ 8(7)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 450/21 - LSGD – DA1/321/20/LSGD)
ജില്ലമിലറ വൃക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം നല്ോനാമി
കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ോരുണയ പിര്വം – ഡമാറിഷിഷ് തുെര് ചിേിത്സ
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(ഷംയക്തം) എന്ന കപ്രാജക്ടിലെ അലേ ഄെങ്കല് 2,88,00,000/- രൂഩമാണ്. (കപ്രാ.നം.
82/22). രു ഡമാറിഷിഷിന് 1000/- രൂഩ ഴീതം (750/- രൂഩ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതും
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 250/-) പ്രതിഭാഷം ഩയഭാഴധി 4000/- രൂഩമാണ് നല്കുന്നത്. ഒകയാ
കയാഗിും തുേ നല്കുന്നതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നിന്ന് പ്രകതയേ രിേൃിഷിശ നല്േി
തുേ ഴാങ്ങുന്നതിന് ഴലലയമധിേം നെഩെി ക്രഭങ്ങളും ോറതാഭഷവം ഈണ്ട്. ആതിുള
ഩയിസായഭാമി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേളുലെ
ഴിസിതം
റ്റതഴണമാമി
നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥനാമ ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷറലെ ട്രശരി ഄക്കയണ്ടികറക് നി് ലേഭാരി
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.65 ലഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 02.09.2021 ലറ േതും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയലെ 12.08.2020 ലറ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 2.4(4.41)
(SRG 431/21 )
ലഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഴ്ള ത്താല് ങ്ങൃറ്റലപട്ട പ്രകദവഭാണ്. നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനത്തിുളം ഭറ്റും ഷാധന ഷാഭഗ്രിേ് ജങ്കാരിറാണ് എത്തിുന്നത്. നിറഴില്
കരാഡ ഭാര്ഗമു്ള  േണ്ഴമ ഷ് നിയക്കാണ് ലഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്
ഈ്ലപടുത്തിമിയിുന്നത്. ജങ്കാര് ഭാര്ഗം ഷാധന ഷാഭഗ്രിേ് ആഴിലെ എത്തിുകമ്പാ്
M3–ന് 274.41 രൂഩ ഄധിേഭാമി നല്േണം. ഇ ഷാസചയയത്തില് ഷഭാന
ഷാസചയയമു്ള  ഷാമ് രോന്നഭെക്ക് ഄുളഴദിച കോ്് ആ ഡക്സ് ലഩരുമ്പലം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിുളം ഄുളഴദിക്കണലഭന്നാഴവയലപട്ടിരുന്നു. ആത് കോ കോ-ഒര്ഡി
കനശ
േമ്മിറ്റിയലെ 12.08.2020 ലറ കമാഗത്തില് ഩയിഗണിച് ഄുളഭതിക്കാമി
ധനഴകുപിന് ശുഩാര്വ ലചും . ഷാമ് രോന്നഭെയലെ നിയക്ക് ആതുഴലയ ഄുളഴദിചില്ല.
ോറതാഭഷ ലഭാളിഴാക്കി ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.66 KSFE യലെ ഷസാമകത്താലെ റ്റി.ഴി. ഴാങ്ങല്
28.06.2021 ലറ DA1/138/2021/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കായ േതും ഫഹു. ോട്ടാക്കെ
എം.എല്.എ യലെ 03.06.2021 ലറ േതും.
(SRG 451/21 LSGD – DA1/138/2021 LSGD)
ഒണ്ലറ
ഴിദയാബയാഷത്തിലെ
ബാഗഭാമി
ലേ.എഷ്.എപ്.ആയലെ
ഷസാമകത്താലെ ഄംഗനഴാെിേലില് റ്റി.ഴി. ഴാങ്ങി നല്കുന്നുണ്ട്. ആതിലെ ബാഗഭാമി
ലേ.എഷ്.എപ്.ആ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ്ക്ക് ഴിസിതം ലേഭാരിമിടുണ്ണ്ട്. എന്നാല്
KELTRON ഈ്പലെയ്ള  ഄംഗീകൃത ഏജ ഷിേലില് നിന്നും തലന്ന ഴാങ്ങണലഭന്ന് ഩറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിഭാരും നിര്കേവിുന്നു. ആതിുള ഩേയം ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നും
ലറഷ ഷ് എടുത്തിടുണ്്ള  (േെ നെതുന്നതിന്) േെേലില് നിന്നു ഴാങ്ങുന്നതിന്
ഄുളഴാദം നല്േണലഭന്ന് അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.67 േയിഴള്ളൂര് ലഩയലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂരര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 31.08.2021 ലറ േത്ത്
CC-296/21)
കപ്രാ.നം. 78/ 22

(SRG 444/21 LSGD

ഄെങ്കല് 6,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല് - 3,00,000/രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം – 3,00,000/-)

കഩയ് : ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണം
20 കഩര് ഴീതം ഄെങ്ങുന്ന 50 ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് മുട്ടകക്കാളിേലല ഴിതയണം ലചാാനാണ്
ഈകേവിുന്നത്. അലേ 1000 കോളിേ്. ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിമിറാണ് കപ്രാജക്ടുേ്
ഈ്ലപടുത്തിമിയിുന്നത്. ലഴറ്റിംഗ് നെഩെി പൂര്ത്തിമാലമങ്കിലം കപ്രാജക്ടു ഴനിതാഘെേ
ഩധതിതിമിറാമതിനാല്
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയലെ
ഄുളഭതി
കൂെി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.68 കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 02.09.2021 ലറ േതും ഈ്ള െക്കം
ലച് ിയിുന്ന കപ്രാജക്ടും

(SRG 445/21 -CC-332/21)

കപ്രാ.നം. 279/ 22

കഩയ് : ഄതിയമ്പുള ഡിഴിശ

ഄെങ്കല് 25,00,000/- രൂഩ
(ഷി.എപ്.ഷി – ലറ്റഡ് ഗ്രാെ്)

ഄതിരുമ്പുള ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 16- ആ ്ിറ്റൂട്ട്

ഒപ് ലചല്ഡ് ലസല്ത്ത് – ചില്ൈണ്
കോട്ടമം ലഭഡിക്കല് കോകലജികനാെുളഫന്ധിച ആ ്ിറ്റൂട്ട്ഒപ് ലചല്ഡ്
ലസല്ത്തില് (ICH) കൊമിററ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മിുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആത് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിന് ലേഭാരിമ സ്ഥാഩനഭല്ലാത്തതിനാല് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.69 കതങ്കുരിശ്ശി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 03.09.2021 ലറ േതും കതങ്കുരിശ്ശി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതു ലഷക്രട്ടരിയലെ 31.08.2021 ലറ A3/3300/2021 –ാാാം നമ്പര് േതും.
(SRG 446/21 -CC-331/21)
ലോഴിഡ് 19 ലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ഫഡ്ഷ് സ്കൂ് ഄെക്കമു്ള  ഴിദയാറമങ്ങ്
പ്രഴര്ത്തിുന്നില്ല. ആത്തയം സ്ഥാഩനങ്ങ് പ്രഴര്ത്തിുന്നില്ലാലമങ്കിലം ബിന്നകവശി
ഴിബാഗത്തിലറ ഴിദയാര്ഥിേ്ും ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം നല്ോവന്ന കസ്കാലര്ശിപ്പും
ഫത്തയം നല്ോ പ്രകതയേുളഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഇ തുേ കഡ ലേമര് ലഷെറേലില്
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കഩായ്ലക്കാണ്ടിരുന്ന ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേ് കനയിടുന്നഴര്ും നല്ോകഭാ എന്ന്
പിഷ്ടീേയണം അയാഞ്ഞിയിുന്നു.
4.70 എരണാകുലം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 18.08.2021 ലറ േതുേളും (2എണ്ണം)
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 25.06.2021 ലറ 7(3)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം.

(SRG 406/21 -CC-255/21)

കപ്രാ.നം. 648/ 22

ഄെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ
(ഷി.എപ്.ഷി – ലഫയ്ഷിേ് ഗ്രാെ്)

കഩയ് : ഩാറികമറ്റീഴ് ലേമര് യൂണിറ്റ് – അംബുറ ഷ് ഴാസനം ഴാങ്ങല് - ഩ്ള ിപ്പുരം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩ്ള ിപ്പുരം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി രു അംബുറ
ഴാങ്ങാുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.71

എരണാകുലം ജില്ലാഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 18.08.2021 ലറ േതുേളും (2എണ്ണം)
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 25.06.2021 ലറ 7(2)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം.

(SRG 407/21 -CC-254/21) .

കപ്രാ.നം. 558/ 22

ഄെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത്പണ്ട്)

കഩയ് : ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ലഴഫ് ലഷറ്റ്
ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിലെ
ലഴഴിധയഭാര്ന്ന
പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും
ഴിേഷന
കക്ഷഭഩയിഩാെിേളും ലഩാതുജനങ്ങലില് എത്തിുന്നതിന് രു ലഴഫ് ലഷറ്റ്
ഴിേഷിപിക്കാ ഈകേവിുന്നു. ആതിന് ഄുളഭതി നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.72 കനാര്ത്ത് ഩരവൂര് നഗയഷബ
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 18.08.2021 ലറ േതുേളും (2എണ്ണം)
നഗയഷബാ േയണ്ഷിറിലെ 10(1) ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം ഄുളഫന്ധ കയഖേളും
(SRG 408/21 -CC-193/21)
കപ്രാ.നം. 147/ 21

ഄെങ്കല് 18,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് ജനരല്)

കഩയ് : ബിന്നകവശിയ്ള ഴര്ക്ക് കസ്കാലര്ശിപ്
ബിന്നകവശി കസ്കാലര്ശിപിലെ ഗുണകബാക്താഴാമ മദുകൃഷ്ണ
ഩത്താം ക്ാസമു്
ഴിദയാര്ഥിമാണ്. ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലി (45 വതഭാനം) കനയിടുന്ന കുട്ടിമാണ്. ഇ
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കുട്ടിയലെ ഭാതാഩിതാക്ക് ഭയണലപടുണ്. ഏേ ഷകസാദയി ഴിഴാസിതമാണ്. ഇ കുട്ടി
ആകപാ് ശ്രീഭതി ഫിന്ദു സയിുട്ട , കദഴിനിഴാഷ്, ലഩരുമ്പെന്ന എന്നമാളുലെ
ഷംയക്ഷണമിറാണ്. കറാക്കല് ഗാര്ഡിമനാമി ോയയങ്ങ് കനാുന്നത് ആഴയാണ്. ആത്
ഴികല്ലജ് ഒപീഷറം ഷാക്ഷയലപടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഇ കുട്ടിക്ക് ഄര്സതയ്ള  ബിന്നകവശി
കസ്കാലര്ശിപ് മദുകൃഷ്ണലെയം കറാക്കല് ഗാര്ഡിമനാമ ശ്രീഭതി ഫിന്ദു സയികുട്ടലെയം
കജാമിെ് – ഄക്കയണ്ടികറക്ക് ഄുളഴദിക്കാകഭാ എന്ന് പിഷ്ടീേയണം അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.73 ഩാമിപ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാമിപ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 31.08.2021 ലറ P1/2021-ാാാം നമ്പര് േതും
ഩാമിപ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 31.05.2021 ലറ 16(2)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം

(SRG 419/21 )

ലോഴിഡ് 19 ലെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് CFLTC യം DCC യം തുെങ്ങുന്നതിലെ
ബാഗഭാമി താലള ഩരയന്ന പ്രഴര്ത്തിേ് ഄെിമന്തിയഭാമി നെപിറാകക്കണ്ട ഷാസചയയം
ഴന്നു. നിറഴില് ഩഞ്ചാമത്തില് ഷിഴില് ഴര്ുേ് ലചന്നതന്ന േയാര്ോയില് നിന്ന്
എ്ികഭറ്റ് പ്രോയം േൃകട്ടശ / ഷമ്മതഩത്രം ഴാങ്ങി കുരഞ്ഞ കരറ്റ് കയഖലപടുത്തിമഴലയ
ലോണ്ട് പ്രഴര്ത്തി ലചാിപിച്ചു. േയാറോയന് ഇ പ്രഴര്ത്തിയലെ ഫില് തുേ നല്ോ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
കപ്രാജക്ടുേളുലെ ഴിഴയം
ക്രഭ കപ്രാജക്ട്
കപ്രാജക്ടിലെ കഩയ്
നമ്പര് നമ്പര്
1
176/22
മുെവൂര് േമ്മൂണിറ്റി സാ് നഴീേയണം
2

177/22

ഄംഗനഴാെി നം. 77 നഴീേയണം

3

181/22

4

182/22

മുെവൂര്
േമ്മൂണിറ്റി
സാ്
വയചാറമ
നഴീേയണം
ഩാമിപ്ര യ.ഩി. സ്കൂ് വയചാറമ നഴീേയണം

5

179/22

ഩാമിപ്ര യ.ഩി. സ്കൂ് ലേട്ടിെ നഴീേയണം
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ഄെങ്കല്
4,75,000/- രൂഩ
(CFC Untied)
4,40,000/- രൂഩ
(CFC Untied)
4,50,000/- രൂഩ
(CFC Untied)
4,52,000/- രൂഩ
(CFC Untied)
4,00,000/- രൂഩ
(CFC Tied)

4.74 ോഞ്ഞങ്ങാടു കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതു പ്രഷിഡെിലെ 03.08.2021 ലറ േതും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയലെ 14.07.2021 ലറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖണ്ഡിേ 4.58
ഩാഴലപട്ട വൃക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഷയജനയഭാമി ഡമാറിഷിഷ് ലചും  ലോടു
ുന്നതികറക്കാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ ലഩയിമ േമ്മൂണിറ്റി ലസല്ത്ത് ലഷെരില്
രു ഡമാറിഷിഷ് കേന്ദ്രം അയംബിക്കാ
ഈകേവിുന്നു. ഇ കേന്ദ്രത്തിലെ
നെത്തിപിനാമി ലഷാലഷറ്റി അക്ട് പ്രോയം “ജീഴനം ചായിറ്റഫി് ലഷാലഷറ്റി കപാര്
ഡമാറിഷിഷ് കഩശയെ്” എന്ന കഩയില് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെ് ലചമര്ഭാുളം
ലഷക്രട്ടരി േണ്ഴീനറം അമി രു ലഷാലഷറ്റി യജി്ര് ലച് ിടുണ്ണ്ട്. ഇ കേന്ദ്രത്തിലെ
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കനാണ് കരാഡ് ലഭമിെന ഷ് ഴിസിതത്തില്
നിന്ന് 15.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. (കപ്രാ.നം 41/22).
കൂൊലത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഭഖറമിലറ 5 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേ് 5.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴീതം ഴേമിരുത്താുളം ഈകേവിുന്നു. ലഷാലഷറ്റി ലഩയിമ കേയല ഫാങ്കില് ഄക്കയണ്ട്
അയംബിചിടുണ്ണ്ട്. മുേലില് ഩരഞ്ഞ തുേ ഇ ഄക്കയണ്ടികറക്ക് നികക്ഷഩിക്കാ ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
14.07.2021 ലറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ആതു ഩയിഗണിച്ചുലഴങ്കിലം ഴയക്തത
കുരവണ്ടാമിരുന്നതിനാല് ഩിന്നീെ് തീരുഭാനലഭടുക്കാ ഭാറ്റിഴച്ചു. കൂൊലത ോഷര്കോഡ്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതും ഷഭാനയീതിമില് കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിരുന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ
കപ്രാജക്ടികേല്
തീരുഭാനലഭടുുകമ്പാ്
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിലെ
ഴിശമവം
ഩയിഗണിക്കാ കമാഗം തീരുഭാനിചിരുന്നു. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രൂഩീേയിച ലഷാലഷറ്റി
യലെ ഄക്കയണ്ടികറക്ക് തുേ നികക്ഷഩിക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.75 ബിന്നകവശി ഴിബാഗത്തിലറ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ധനഷസാമം
03.09.2021 ലറ DA1/198/2021/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േതും ശ്രീഎം.ഄബ്ദുസമുറാം
എന്ന അളുലെ 22.07.2021 ലറ േതും (SRG 456/21)
ബിന്നകവശിക്കായാമ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്ന്
ഴിഴിധ ധനഷസാമങ്ങ് നല്കുന്നുണ്ട്. ആതിനാമി ഄകഩക്ഷ നല്ോ ഴിദയാര്ഥി
ഩഠിുന്ന സ്ഥാഩനത്തില് നിന്നും ഷാക്ഷയഩത്രം കൂെി സാജയാക്കണം. 2021-22 ല് ഩത്താം
ക്ാസമു്ഩാസമുാമ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് പ്ലഷ് ഴണ് ഄഡ്മിശ
ആതുഴലയ അമില്ല. ഇ
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക്
ഴിദയാറമത്തില്
നിന്നു
കയഖ
സാജയാക്കാ
േളിമില്ല.
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് അുളകൂറയങ്ങ് നല്ോനാമി ഄകഩക്ഷ ഴാങ്ങുന്ന
ഷഭമഭാണ് ആകപാ്. ഄതിനാല് ഇ ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഄകഩക്ഷ നല്ോ
േളിയന്നില്ല. ഇ ഷാസചയയത്തില് പ്ലഷ് ഴണ് ഄഡ്മിശ പൂര്ത്തിമാകും ഴലയ ഄകഩക്ഷ
ഷൃീേയിക്കാ ക്രഭീേയണം ഈണ്ടാേണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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4.76 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
13.08.2021 ലറ DB2/122/2021/തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േതും കോളികക്കാെ് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 24.06.2021 ലറ CA-2021-ാാാം നമ്പര് േതും
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയലെ 28.05.2021 ലറ 1/38/21(4)-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 457/21)
കപ്രാ.നം. 193/ 22

ഄെങ്കല് 1,85,00,000/- രൂഩ
(ഷി.എപ്.ഷി ലറ്റഡ് ഗ്രാെ്)

കഩയ് – ലോഴിഡ് പ്രതികയാധ ഈഩേയണങ്ങ് ഴാങ്ങല്
ലോഴിഡ്
പ്രതികയാധത്തിലെ
ബാഗഭാമി
ലഴെികററ്റര്,
ഒക്സിജ
കോണ്ഷ കട്രറ്റുേ്, ഩ്ഷ് ഒക്സിഭീറ്റര് എന്നിഴ ഴാങ്ങുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്
എടുത്തിയിുന്നത്. ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄുളഭതി റബിച കപ്രാജക്ടിലെ നിര്ഴസണ
ഈകദയാഗസ്ഥ
ജില്ലാ ലഭഡിക്കല് ഒപീഷരാണ്. ലഴെികററ്ററേ് ഴെേയ ജില്ലാ
അശുഩത്രിും ഒക്സിജ
കോണ്ഷ കട്രറ്റുേ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതു ലതയലഞ്ഞടുുന്ന
ലഩമി & ഩാറികമറ്റീഴ് യൂണിറ്റുേ്ും ഴാങ്ങി നല്ോനാണുകേവിുന്നത്. ഩ്ഷ്
ഒക്സിഭീറ്റര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതു ലഷക്രട്ടരിഭാര്ു ഴാങ്ങി നല്േി. ഇ കപ്രാജക്ടു നെപാക്കാ
ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ടു ഷംഫന്ധിച് താലള ഩരയന്നഴ കൂെി ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമതു ലഷക്രട്ടരി ലെറികപാണിലൂലെ ഄരിമിചിടുണ്ണ്ട്. 3700 ഩ്ഷ് ഒക്സിഭീറ്റര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതു ലഷക്രട്ടരിഭാര്ു ഴാങ്ങി നല്േി. കോളികക്കാെ് ജില്ലമിലറ ഗുരുതയഭാമ
കോഴിഡ് ഩശ്ചാത്തറത്തില് 7 ലഴെികററ്ററേ് കോളികക്കാെ് ലഭഡിക്കല് കോകലജിന്
ഴാങ്ങി നല്േി. ആതിലെ ഫില്തുേ ആതുഴലയ നല്േിമിട്ടില്ല.
4.77 ആരുചക്രഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് ഷഡിഷിഡി
09.04.2021 ലറ DA1/66/2021/ തഷൃബഴ നമ്പര് ഷര്ക്കാര് േതും കേയല ഷസ്ഥാന
ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് ഡമരക്ടറലെ 08.02.2021 ലറ DKSA60/R1/2021-ാാാം നമ്പര് േതും
(SRG 214/21)
ജനേീമാസൂത്രണ ഷഡിഷിഡി ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ലതാളില് നല്കുന്നതിലെ
ബാഗഭാമി ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ആരുചക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങി നല്ോം. 50
വതഭാനഭാണ് ഷഡിഷിഡി നല്ോവന്നത്. ആങ്ങലന നല്കുന്ന ഷഡിഷിഡി ഫില്
പ്രോയമു്ള  ഴാസന ഴിറയലെ (Ex-Showroom Price + GST) 50 വതഭാനഭാകണാ, ഒണ്
കരാഡ് ഴിറയലെ (Ex-Showroom Price + GST + Road Tax + Registration Charge +
Insurance) 50 വതഭാനഭാകണാ എന്നു പിഷ്ടീേയണം നല്േണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
ഷഡിഷിഡിയലെ ഈമര്ന്ന ഩയിധി ഷംഫന്ധിച്ചും ഴയക്തത ഴരുത്തണലഭന്നാ
ഴവയലപട്ടിടുണ്ണ്ട്.
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4.78 ഭിശ ഄകന്തയാദമ ഴിഴയകവഖയണം
ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക് ഴകുപ്പു ഡമരക്ടറലെ 14.02.2021 ലറ
DES/2537/2020-PL (1)-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG 449/21)
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഡഴറപ്ലഭെ് പ്ലാ
താാരാുന്നതിന് മുകന്നാെിമായ്ള  ഭിശ
ഄകന്തയാദമ ഷര്കവ 2020 ല്
പൂര്ത്തീേയിചിടുണ്ണ്ട്. ഇ ഷര്കവ പൂര്ത്തീേയിച പീല്ഡ് തറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ു്ള 
ഒണകരരിമം കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിലെ ഭിശ
ഄകന്തയാദമ ലഗഡ് ലറ
പ്രോയം
താലളഩരയന്ന നിയക്കില് ഄുളഴദിക്കണലഭന്നാഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
1
പീല്ഡ തറ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒണകരരിമം (രു ഴികല്ലജിന്
11,57,244/രു ദിഴഷകത്തക്ക് 363 രൂഩ ഴച് യണ്ട ദിഴഷം 726 രൂഩ) ഇ
നിയക്കില് 1594 ഴികല്ലജുേ്
( 363 x 2കഩര് x 1594 ഴികല്ലജ്)
2
3,18,800/ലോഴിഡ് സുയക്ഷക് നി് പ്രകതയേ തുേ – രു ഴികല്ലജിുള 200/- രൂഩ
നിയക്കില്
(Rs. 200 x 1594)
3
കപാകട്ടാ കോപി, േണ്ടിജ ഷി ലചറവേ് 14 ജില്ലാ ഒപീഷിുളം
15,000/ഡമരക്ടകരറ്റിുളം 1000/- രൂഩ ഴീതം
(15 x 1000)
അലേ
14,91,044/4.79 രോരത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
രോരത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയലെ 07.09.2021 ലറ േതും ഄുളഫന്ധ
കയഖേളും (SRG 461/21)
രോരത്തൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് 2019-20 ല് പ്രലമ ദുയിതഷസാമഭാമി ദുയിതം
ഄതിജീഴിുന്നതിലെ ന്നാംഘട്ടഭാമി 97,10,000/- രൂഩ ഄുളഴദിചിരുന്നു. (ജനരല്
ഴിബാഗത്തില് 79,14,000/- രൂഩയം എഷ്.ഷി.ഩി ഴിബാഗത്തില് 17,96,000/- രൂഩയം)
ഭണ്ണിെിചിലം ഈരു്ലഩാട്ടലം ഷംബഴിച ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ന നിറമില് ആകത ഴര്ശം തലന്ന
25,00,000/-രൂഩ ഄധിേഭാമി ഴീണ്ടം ഄുളഴദിച്ചു. അലേ 122.10 റക്ഷം രൂഩ. ആതുളഷയിച്
2019-20 ല് കപ്രാജക്ടു നെപാക്കിലമങ്കിലം തുേ ന്നും ലചറഴളിചില്ല. തുെര്ന്ന് 2020-21
ലഩാതുഴിബാഗത്തില് 41,49,863/- രൂഩയം പ്രകതയേ ഘെേഩധതിതി ഴിബാഗത്തില് 17,96,000/രൂഩയം കചര്ത്ത് അലേ 59,45,863 ഭാത്രഭാണ് ഄുളഴദിചത്. ഇ തുേ ലചറഴളിച്ചു.
62,64,137/- രൂഩയലെ കുരവണ്ട്. 2020-21 ല് ഄുളഴദിച തുേ ലചറഴളിച്ചു.
ലഩാതുഴിബാഗത്തില് 47,37,189/- രൂഩയകെയം പ്രകതയേ ഘെേഩധതിതിമില് 67,855/രൂഩയകെയം പൂര്ത്തിമാമ കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് ആനിയം തുേ നല്ോുളണ്ട്. (അലേ
4805044/- രൂഩ). ആത് പിില്ഒഴരാമി 2021-22 ല് തുെരുന്നതിനാല് ഴാറികഡശ
വയിമാക്കി ഴാര്ശിേ ഩധതിതി ഄന്തിഭഭാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിു ഷഭര്പിക്കാ
േളിയന്നില്ല.
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ഇ ഷാസചയയത്തില് 2020-21 ല് പ്രലമഷസാമ പണ്ടിനത്തില് ഫാക്കി റബികക്കണ്ട
തുേമില് ലഩാതു ഴിബാഗത്തില് 47,37,189/- രൂഩയം പ്രകതയേ ഘെേ ഩധതിതിമില് 67,855/രൂഩയം (അലേ 48,05,044/- രൂഩ) ഄുളഴദിച്ചു നല്േണലഭന്നും ഴാര്ശിേ ഩധതിതി
ഷഭര്പിക്കാനാമി ഴാറികഡശ വയിമാക്കി നല്േണലഭന്നും അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.80 അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 09.09.2021-ലറ േതും ശ്രീ. മുരുേദാഷ്,
ലതപരമ്പ് എന്ന അളുലെ 09.09.2021-ലറ േതും ഄുളഫന്ധകയഖേളും ( SRG 463/21
CC/281/2021)
ശ്രീ.മുരുേദാഷ്, ലതപരമ്പ, േരൂര് എന്ന അലല 2015-16-ല് പിശരീഷ് ഴകുപില്
നിന്ന് ഴീെ് നിര്മ്മാണത്തിന് ലതയലഞ്ഞടുുേയം ഷസാമ തുേമാമ 2.00 റക്ഷം
രൂഩമില് 50,000/- രൂഩ അദയ ഗഡഴാമി നല്കുേയം ലചും . ആതുഩകമാഗിച് തര
ലേട്ടി. ആകേസത്തിലെ ബായയയലെ േയാ ഷര് ചിേിത്സയഭാമി ഫന്ധലപട്ട
ബുധതിിമുടുണ്ോയണം ഭറ്റു നിര്മ്മാണം നെത്തിമില്ല. ലറപ് ന്നാം ഘട്ട ഗുണകബാക്തൃ
റി്ില് ഈ്ലപട്ടിരുന്നില്ല. ഩിന്നീെ് ലറപ്, എഷ്.ഷി, എഷ്.റ്റി, പിശരീഷ്
എന്നിഴര്ു്ള  ഄഡീശണല് റി്ില് ഈ്ലപട്ടിടുണ്ണ്ട്. ലറപ് ഗുണകബാക്താഴ്
എന്ന നിറമില് പിശരീഷ് ഴകുപ് ഄുളഴദിച 50,000/- രൂഩ കുരച് ഫാക്കി തുേ
(3,50,000/- രൂഩ) ഄുളഴദിക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.

4.81 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ
CC/323/2021)

09.09.2021-ലറ

േത്ത്

( SRG 464/21

കപ്രാ.നം. 12/22

ഄെങ്കല് -5,00,000/-രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് ജനരല്)
കഩയ് - ഋതുഭതി - ഴനിതേ്ക്ക് ലഭ ട്രുഴല്േപ് ഴിതയണവം കഫാധഴല്ക്കയണവം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഩയിധിമില് ഴരുന്ന അറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതുേലിറാണ്
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
ഈകേവിുന്നത്. ഷംസ്ക്കയിക്കാ
ബുധതിിമുടുണ്്ള  ഷാനിറ്റരി
നാപ്േിുളേ്ക്ക് ഩേയം േഴുേി വൃത്തിമാക്കി ഈഩകമാഗിക്കാ േളിയന്നതാണ്
ലഭ ട്രുഴല്േപ്. ഴിതയണകത്താലൊപം ആതിലെ ഈഩകമാഗം ഷംഫന്ധിച
കഫാധഴല്ക്കയണം നെത്താുളം ഈകേവിുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ഄുളഭതി
അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.82. ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറലെ 12.07.2021 -ലറ PAN/3201/2020/J1(DP) നമ്പര് േതും
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറലെ 22.01.2020-ലറ േതും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്
ലഷക്രട്ടരിയലെ 02.07.2020-ലറ േതും ( SRG 327/21, SRG 99/20 - CC/49/20)
ജില്ലമില് ദാറസമുറാം ആസ്ലാഭിേ് ട്ര്ിലെ േീളില് ോരുണയാ ബഴ എന്ന ഫധിയ
ഴിദയാറമം പ്രഴര്ത്തിുന്നുണ്ട്. ആഴിലെ പ്രീ ലപ്രഭരി മുതല് സമര് ലഷക്കെരി ഴലയ
47 അണ്കുട്ടിേളും 58 ലഩണ്കുട്ടിേളും ഩഠിുന്നു. ഇ സ്കൂലികനാെുളഫന്ധിച്
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അണ്കുട്ടിേ്ക്കാമി രു കസാ്ല് ഩണിമാുളകേവിുന്നു. പ്രതീക്ഷിുന്ന ലചറഴ്
46,08,170/- രൂഩ. ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ലചറഴളിച് കപ്രാജക്ട്
താാരാക്കാ ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
4.83 ലോടുഭണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
12.08.2021-ലറ DB3/114/2020/തഷൃബഴ േതും ലോടുഭണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയലെ 19.08.2020-റ 2(18)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം ( SRG 465/21
LSGD DB3/114/2020 /LSGD)

കപ്രാ.നം. 315/21

ഄെങ്കല് -4,00,000/-രൂഩ
(FC Tied Grant)
കഩയ് - ഭാറിനയം നീക്കം ലചന്നതന്നതിന് ഴാസനം ഴാങ്ങല്

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് രു MCF ഈണ്ട്. ഩഞ്ചാമത്തിലറ ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് നിന്ന്
ഭാറിനയം കവഖയിുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഩധതിതിമില് ഈ്ലപടു
ത്തിമിരുന്നു ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄുളഭതി അഴവയലപട്ടിയിുന്നു.
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