No.10/2018/SRG/LSGD(13)

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി കമാഖം
27.02.2019 ഉച്ചയ്ക്ക്കവശം 3.00 ഭണിക്ക്
സഷക്രകേരിമറ്റിസറ കനാര്ത് കകാക്കിസറ ഫന്.ഭരിയുടി ചസം കിംഫരി

അജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസം 2018-19-സറ ഴാര്ശിഔ ഩധതിതി പുകയാഖതി അഴകറാഔനം
2. മു

കഔാഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം

തുംര്നംഩംി ഷവീീഔയികക്കണ്ട

3.സഩാതു ഴിശമങ്ങള്
================
4. പ്രകതേഔ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 കിാകരാം് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 19.01.2019 - സറ ഔത് (SRG 53/19 CC - 553/18)

കപ്രാ.നം 166/19
അംങ്ക 6,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്)
കഩയ്:- സുജറം - എ .ഷി. ഔനാ പുനരുധതിായണം - ഇരികഖശ ഴകുപ്പിന് തുഔ
സഡകപ്പാഷിറ്റ് സിയ്യ
ഩഞ്ചാമതിസറ എ .ഷി. ഔനാ (കിാകരാം് നംയ്ക്കു താസള ഔനാ ) ഇരികഖശ
ഴകുപ്പിസെ ഉംഭസ്ഥതമിലുളൃതാണ്. ഇതിസെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നംതാ കപ്രാജക്ട്
ഴാര്ശിഔ ഩധതിതിമി ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഩഞ്ചാമതിസെ ി ി യജിററരി
ഇല്ലാതതിനാ
ഈ കപ്രാജക്ട് നംപ്പാക്കാ
തുഔ ഇരികഖശ
ഴകുപ്പിന്
കഔഭാരാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.2താനാളൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 21.01.2019-സറ ഔത് (SRG 59/19 CC 43/19)

കപ്രാ.നം 242/19
അംങ്ക 9,00,000/- രൂഩ
കഩയ്:- കപ്രഭരി സ്കൂള് ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഴാേര് കഫാേി ഴാങ്ങി ന ഔ .
പ്ലാററിഔ്
ഉഩകമാഖം കുരയ്ക്കുന്നതിസെ ബാഖഭാമി ഩഞ്ചാമതിസറ ഷര്ക്കാര്
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിസറ 1 മുത
4 ഴസയ ഩഠിക്കുന്ന കുേിഔള്ക്ക് ററീ
ഴാേര്കഫാേി ഴാങ്ങി ന കുന്നതിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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4.3 ഩളൃിപ്പാം് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 21.01.2019-സറ ഔത് (SRG 66/19 CC-16/19)

കപ്രാ.നം 75/19
അംങ്ക 20,68,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ്:- കറപ് - ഭൂയസിതര്ക്ക് ഭൂഭി ഴാങ്ങ
കറപ് ഭിശ
ഩധതിതി പ്രഔായം
ഭൂയസിതയാമ
ബഴനയസിതയാമ
ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് 5 സഷെ് സ്ഥറതിന് 40000000/- രൂഩ നിയക്കി
ഭൂഭി
ഴാങ്ങി ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.

4.4 ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 21.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 67/19 CC 37/19)

കപ്രാ.നം 129/19

അംങ്ക 3,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)

കഩയ്:- ഔാമണ്ണ ഫഷാര് റക്ഷം ഴീം് കരാഡ് ംാരിംഖ്
ഔാമണ്ണ ഫഷാര് റക്ഷംഴീം് കരാഡ് ഇരികഖശ ഴകുപ്പിസെ ി ിമി സപ്പേതാണ്.
ഈ കരാഡിസെ ംാരിംഖിനാമി തുഔ ഇരികഖശ ഴകുപ്പിന് സഡകപ്പാഷിറ്റ് സിയ്യാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.

4.5 കൂയാച്ചുണ്ട് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്
കഔാളിക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
CC17/19)

കപ്രാ.നം 170/19

21.01.2019-സറ

ഔത് (SRG 68/19

അംങ്ക 7,270704/-- രൂഩ
(ഴിഔഷനപണ്ട് - 10000004/CFC - 6,27,700/- രൂഩ)

സയിത ഔര്മ്മകഷന മുകകന ഭാറിനേം കവകയിക്കുന്നതിനും ഔലക്ഷ യൂണിറ്റി
എതിക്കുന്നതിനും പ്രകതേഔം രൂഩഔ പ്പന സി വാ ഴാസനം ഴാങ്ങാ അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.6 ഉണ്ണികുലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 21.01.2019-സറ ഔത് (SRG 70/19 CC 767/19)

കപ്രാ.നം.90/19

അംങ്ക 30730625/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)
കഩയ് :- യണ്ടാം ക്ലാഷ് “സ്മാര്േ് ക്ലാഷ് ം” ിക്ക
ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുഔകലാസംാപ്പം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിലും സ്മാര്േ് ക്ലാഷ് ം അക്കാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു. സഡസ്ക്ക്0 ഫഞ്ച്0 ി കരായ്ഡ് ംി.ഴി0 ംീകച്ചഴ്സ്
കംഫിള് എന്നിഴയ്ക്കാണ് തുഔ ഴഔമിരുതിമിയിക്കുന്നത്.
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4.7 നാദാപുയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 19.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 71/19 CC
35/19)

കപ്രാ.നം. 41/19

അംങ്ക 20700000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപണ്ട് (SCP) 2,43,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 270000/- രൂഩ)
കഩയ് :- ഩേിഔജാതി കുടുത്തിംഫങ്ങള്ക്ക് ഷായ രാ്

ഩേിഔജാതി
ഴിബാഖതി സപ്പേ കുടുത്തിംഫങ്ങള്ക്ക്
ഷായരാ്
ഴിതയണം
സിയ്യുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഭാര്ഗകയകമി ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതു നംപ്പാക്കാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.8 ഔകക്കാംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 22.01.2019-സറ ഔത് (SRG82/19
CC/48/19)

കപ്രാ.നം 250/19
അംങ്ക
കഩയ്:- ഩഔ ഴീം് ഷാഔയേം രുക്ക

9,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷന പണ്ട്)

2017-18-സറ ഈ കപ്രാജക്ട് സ്പി ഒഴരാമി ഈ ഴര്ശം തുംരുന്നു. ഉഩകമാഖ
വൂനേഭാമി ഔിംക്കുന്ന ഩഞ്ചാമത് നഴ്സരി സഔേിംം അറ്റകുറ്റപ്പണി നംതി ഩഔ
ഴീംാക്കാനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്. സഔേിംതിസെ അറ്റഔറ്റപ്പണി0 ഇെര് കറാക്കിംഖ്0
ശുിിമുരി ഷാഔയേം
തുംങ്ങിമ നിര്മ്മാണഭാണ്
പ്രധാന പ്രതിതി. ഇതിസെ
നിര്ഴസണ ഉകദോഖസ്ഥ
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിമാണ്.
സ്പി
ഒഴര്
ിമതിനാ ഈ കപ്രാജക്ട് സഷക്രേരി കനയിേ് നിര്ഴസണം നംതാ അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.9 ഴയവൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
22.01.2019-സറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്
ബയണഷഭിതി ചസം 15.12.2018-സറ 3(1)/18-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 84/19
CC/757/18 )

കപ്രാ.നം 121/19
അംങ്ക 22,60,000/- രൂഩ
കഩയ് - കറപ് ഩധതിതി - സ്ഥറം ഴാങ്ങ

(SCP)

2017-18- കറപ് ഩധതിതി പ്രഔായം ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങി
ന ഔാ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു0 ഈ ഴര്ശം ഭാറ്റഭില്ലാത സ്പി ഒഴരാമി
(ഔാറ്റഖരി 1) തുംരുന്നുണ്ട്.
ഈ കപ്രാജക്ട് നംപ്പാക്കാ
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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4.10 ഴയവൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
22.01.2019-സറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്
ബയണഷഭിതി ചസം 15.12.2018-സറ 3(2)/18-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG 85/19 CC/758/19 )

കപ്രാ.നം 122/19

അംങ്ക 13,53,209/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപണ്ട് 90810209/CFC - 3,72,000/രൂഩ)
കഩയ് - കറപ് ഩധതിതി - സ്ഥറം ഴാങ്ങ
കറപ് ഭിശ ഩധതിതിമി
ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്ക്ക് (ജനര ) സ്ഥറം
ഴാങ്ങുന്നതിന് 2017-18കപ്രാജക്ട് ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിരുന്നു. ഈ ഴര്ശം സ്പി
ഒഴരാമി തുംരുന്നു. ഔാറ്റഖരി 1 സ്പി ഒഴരാമ ഈ കപ്രാജക്ട് കബദഖതി സി വാ്
ഭൂഭി ചളൃ ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീടുത്തി നിര്മ്മിച്ചു ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.11 ഴിലക്കുംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
സഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 23.01.2019-സറ ഔത്തം 05.01.2019-സറ 1(3)-ാാാം
നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം( SRG 90/19 CC 71/19)

കപ്രാ.നം 240/19
അംങ്ക
കഩയ്:- ിശ്രമ ബഴന ഩധതിതി

- 15,00,000/- രൂഩ

ഩഞ്ചാമതി
6 ിശ്രമ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്
ഴീം് നിര്മ്മിച്ചു ന ഔാ
150000000/- രൂഩ ഴഔമിരുതി ചളൃ സ്പി ഒഴര് കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം തുംരുന്നുണ്ട്.
യാള്ക്ക് 20500000/- രൂഩ. ഇത് കറപ് നിയക്കാമ 4.00 റക്ഷം രൂഩമാക്കി
ഴര്ധതിിപ്പിക്കാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.12 ഊര്ങ്ങാേിയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 24.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 92/19- CC 83/19)
കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിററി
ഉള്സപ്പംാതഴയാമ ബഴന യസിതര്ക്ക് ഴീം്
നിര്മ്മിച്ചു ന ഔാനാമി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് 2.00 റക്ഷം0 ഗുണകബാക്താഴ് 1.00 റക്ഷം0 ഷംബാഴന 1.00 റക്ഷം
എന്നീ നിയക്കി തുഔ ഔസണ്ടത്തന്നു.

4.13 ഩരകക്കാം് കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩതനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 25.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 97/19 - CC
90/19)

കപ്രാ.നം 112/19
അംങ്ക 5,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - പൂതങ്കയ GPM UPS ന് സ്മാര്േ് ക്ലാ ് ം
പൂതങ്കയ GPM UPS-ന് ( എയ്ഡഡ് സ്കൂള്) സ്മാര്േ് ക്ലാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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് ം ഩണിതു ന കുന്നതിന്

4.14 ഴാഴൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
25.01.2019-സറ
ഔത്തം ഴാഴൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതി ചസം 16.01.2019-സറ 1(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 101/19/CC/51/19)

കപ്രാ.നം 230/19

അംങ്ക 3,65,000/- രൂഩ
(CFC - 2,65,000/- രൂഩ)
കനാണ് കരാഡ് സഭമനിെന ഷ് ഗ്രാെ് 1,00,000/- രൂഩ)

കഩയ് - ിര്രം ഭിശ
ഏര്സപ്പടുത്തിത

യണ്ടാം ഗേം ഴാഴൂര് FHC മി

ബാതിഔ ഷാഔയേങ്ങള്

നാശണ
സസ ത് ഭിശസെ
കൂംി ഷസാമകതാസം
ഩഞ്ചാമതി
കുടുത്തിംഫാകയാഖേ കഔന്ദ്രം ഩണി ചന്നുണ്ട്. നിര്മ്മാണം നംത്തന്നത് NHM ിണ്.
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി ചസം 27.07.2017-സറ തീരുഭാനപ്രഔായം (കണ്ഡിഔ 3.16)
നാശണ സസ ത് ഭിശ പ്രതിതി പൂര്തീഔയിക്കുന്ന മുരയ്ക്ക് NHM ന് തുഔ
കഔഭാരാ
അനുഭതി ന ഔിമിരുന്നു.
ഇതനുഷയിച്ച് ന്നാം ഗേതിസെ
നിര്മ്മാണം
പൂര്തിമാമകപ്പാള് തുഔ കഔഭാരി. യണ്ടാം ഗേതിസെ
പ്രഴര്തിക്കാമി
30650000/
രൂഩ ചസം
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്.
NHMിഴവേസപ്പേതനുഷയിച്ച്
ഈ തുഔ മു കൂരാമി
ന ഔാ
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.15 ഔിലിഭാനൂര് കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
തിരുഴന്പുയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 28.01.2019-സറ Plg./1425/201920/DPC/DPO/തിരു. CC ഔത്തം
ഔിലിഭാനൂര് കകാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് കഴഷ്
പ്രഷിഡെിസെ 21.12.2018-സറ Bp3/1844/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം.
കകാക്ക് ഩഞ്ചാമതിന് രു സഔാത്ത് സഭതിമരിയുടം (ഔമ്പമി ഡ് സാര്സഴററര്)
ഴാങ്ങാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു
4.16ഔായകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാളികക്കാം് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 25.01.2019-സറ ഔത് (SRG 110/19 CC/765/18)

കപ്രാ.നം 390/19

അംങ്ക

2,56,000/- രൂഩ (സഩാതുഴിബാഖം)

കഩയ് - 8-ാാാം ക്ലാ ് ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള് ഴിതയണം.
2017-2018- ഷര്ക്കാര് അനുഭതികമാസം കഷക്കിള് ഴിതയണം എന്ന കപ്രാജക്ട്
ഩഞ്ചാമതി
നംപ്പാക്കി. ഗുണകബാക്താക്കലാമി 265 കഩര് ഉണ്ടാമിരുന്നു. 200
കഩര്ക്ക് ന ഔി അര്സത ചളൃ ഫാക്കി 65 കഩര്ക്കു കൂംി കഷക്കിള് ന ഔാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.17കററാര് ഩര്കച്ചഷ് (B) ഴകുപ്പിസെ 04.10.2018-nz SPD - B3/52/2018/SPD നമ്പര് കുരിപ്പ്
(LSGD DA1/502/2018/LSGD)
11.06.2018-സറ 1581/2018/തഷവീബഴ നമ്പര് ഉതയവ പ്രഔായം സഔ കരാണി നിന്ന്
ശ്രഴണ ഷസാമിഔള്0 എ .ഇ.ഡി. കററ്റുഔള് എന്നിഴ തകേവബയണ സ്ഥാഩന
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ങ്ങള്ക്ക് സംണ്ടര് കൂംാസത ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ന ഔിമിരുന്നു. കററാര് ഩര്കച്ചഷ്
ഴകുപ്പിസെ അനുഭതി കൂംാസത ഉതയഴിരക്കിമത് ഩയികവാധിക്കണസഭന്നും ബാഴിമി
ഇതയം ഇലവഔള് അനുഴദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കററാര് ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപ്പിസെ
അനുഴാദം ഴാങ്ങണസഭന്നും ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.18 ഴമറാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഴമറാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 13.02.2019-സറ C 8- 2041/14-ാാാം നമ്പര്
ഔത് (SRG 234/19 CC /199/19)

കപ്രാ.നം 168/19

അംങ്ക

40270572/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)

കഩയ് -ഴമറാര് ഖഴ. ഐ.റ്റി.ഐയ്ക്ക് ഴാംഔ ന ഔ
ഴമറാര് ഖഴ. ഐ.റ്റി.ഐ - ഔലഴംകഔാംം ഷര്വീഷ് കഔാഒപ്പകരറ്റീഴ് ഫാങ്ക് ഴഔ
ഴാംഔ സഔേിംതിറാണ് പ്രഴര്തിക്കുന്നത്. ഇതിസെ ഴാംഔ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതാണ്
മു
ഴര്ശങ്ങലി
ന ഔിമിരുന്നത്.
ഩി.ഡകഡ.ഡി. ഫി ഡിംഖ് ഡിഴിശ
നിശ്ചമിച്ച പ്രഔായം പ്രതിഭാഷ ഴാംഔ 350631/- രൂഩ . ഈ ഴര്ശവം ഴാംഔ ന ഔാ
തനത് പണ്ടുഩകമാഖിച്ച്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്.
ഇതിന് അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.19 കഔയല ഷംസ്ഥാന ഩേിഔജാതി - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഷസഔയണ സപഡകരശ
ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടറുസം 20.10.2018-സറ AP - 240/2017-ാാാം നമ്പര് ഔത്.
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം ഴകുപ്പി പ്രാഫറേതിലുളൃ നിയക്കി ി ചര്കഴദ ഭരുന്നുഔള്
ിയൂര്ധായമി
നിന്നും
ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ചണ്ട്.
ി ചര്ധായമി
ഉത്ഩാദിപ്പിക്കുന്ന
ി ചര്കഴദ
ഉപന്ന്നങ്ങള് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പിസെ
ഷര്ക്കുറര് അനുഷയിച്ച് ഓശധിമിസറ നിയക്കിനനുഷയിച്ചാണ് ന കുന്നത്.
ഇതുപ്രഔായം വയാവയി 30 വതഭാനം കുരച്ചാണ് ഴിറ ന കുന്നത്. ഔളിഞ വ ഴര്ശം
320340360/- രൂഩ ഡിസ്ക്കാണ്ട് ന കഔണ്ടി ഴന്നു. ഓശധിക്ക് ികയാഖേ ഴകുപ്പ്
ഗ്രാെ് ന കുന്നുസണ്ടന്നും അതിനാ
ഈ ഡിസ്ക്കാണ്ട് തുഔ അതത് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് ി ചര്ധായയ്ക്ക് ന ഔണസഭന്നും ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.20 ഴമനാം് ജില്ലാ ഔലക്ടറുസം 04.02.2019 -സറ 1/18/DPC/DPO/wayanad (1)-ാാാം നമ്പര്
ഔത്
താസളഩര ചന്നഴര്ക്ക് DDO കഔാഡ് അനുഴദിക്കണസഭന്നാഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
ക്രഭ
നം
1
2
3

തകേവബയണ
സ്ഥാഩനതിസെ നിര്ഴസണ ഉകദോഖസ്ഥസെ കഩയ്
കഩയ്
എംഴഔ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
സസഡ് ഭാററര്0 GLPS, ഩളൃിക്ക
ഭീനങ്ങാംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
സസഡ് ഭാററര്0 GLPS, അപ്പാം്
സു താ
ഫകതയി കകാക്ക് ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
സു താ ഫകതയി
6

4.21 തൃസക്കാംിതാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
CC 96/19)

കപ്രാ.നം 70/19

അംങ്ക

28.01.2019-സറ ഔത്

4,41,200/- രൂഩ

( SRG 123/19 -

(CFC)

കഩയ് -തുണി ഫാഖ് ഴിതയണം
പ്ലാററിഔ് ഉഩകമാഖം കുരയ്ക്കുന്നതിസെ ബാഖഭാമി എല്ലാ ഴീടുത്തിഔലിലും തുണി ഫാഖ്
ന കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.22 തൃസക്കാംിതാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 28.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 124/19 - CC
/95/19)

കപ്രാ.നം 80/19
കഩയ് :- ഷവീമംസതാളി

അംങ്ക 80,000/- രൂഩ
(TSP - 58,300/ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 210700/- രൂഩ )
ഷംയംബം (എഷ്.റ്റി)

ഩേിഔ ഴര്ഗ ഴിബാഖതി ഭയം സഴണ്ട്ന്നത് ഉഩജീഴന ഭാര്ഗഭാമി ഷവീീഔയിച്ചഴര്ക്ക്
ഭയം സഴണ്ട്ന്നതിന്
സഭശീ
ഴാള് ഴാങ്ങി ന കുന്നതിന്
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.23 പുന്നപ്ര ഴംക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 29.01.2019-സറ ഔത്തം പുന്നപ്ര ഴംക്ക്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 06.12.2018-സറ A4-6727/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം

(SRG 126/19 CC 198/19)
കപ്രാ.നം 63/19

അംങ്ക 20,01,000/- രൂഩ
( CFC - 20,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് -1000/- രൂഩ )

കഩയ് - LED ഗ്രാഭം
ഈ ഴര്ശം സതരുവഴിലക്ക് KEL മുകകനമാണ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ഇതിന് ഷാധൂഔയണം
ന ഔണസഭന്നാഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.24 കൃഷ്ണപുയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിഖ് ഒപീഷറുസം
29.01.2019-സറ ഔത്തം
കൃഷ്ണപുയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിസെ 18.01.2019-സറ 1(5) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (
SRG /127/19 CC - 97/19)

കപ്രാ.നം 42/19
അംങ്ക
കഩയ് - അക്ഷയറക്ഷം ഩധതിതി

50,000/- രൂഩ
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(ഴിഔഷനപണ്ട്

ഷാക്ഷയതാ ഩധതിതി ചസം ബാഖഭാമി നിയക്ഷയസയ ഔസണ്ടത്തന്നതിനും ഷര്കവ
നംത്തന്നതിനും ഇതിസെ ബാഖഭാമി ക്ലാ ് എടുത്തിക്കുന്നതിനും കപ്രാജക്ട് നംപ്പാക്കി.
ഭാര്ഗകയകമി ഇതുള്സപ്പടുത്തിതിമിേില്ല. ഷാധൂഔയണം ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.25 സില്ലാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിഖ് ഒപീഷറുസം 30.01.2019-സറ ഔത് ( SRG /135/19 CC 91/19)

കപ്രാ.നം 75/19

അംങ്ക 8000,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപണ്ട് 20000000/- രൂഩ
കകാക്ക് ഴിസിതം 60000000/- )

കഩയ് - ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഩഠനമുരി ( SCP)
ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു ന കുന്നതിനുളൃ ഗുണകബാക്തൃ റിററി
സുകയശ് ഩനതര എന്നമാളുസം ഭഔ പ്രനൂഫ് സുകയശ് ഉള്സപ്പേിണ്ട്ണ്ട്. ഈ
ഴിദോര്ഥി പ്ലഷ് 2 ഴിനു ഩഠിച്ചു കതാറ്റുകഩാമി. ഇകപ്പാള് കപ്രഴറ്റാമി ഩഠിക്കുന്നു.
റ്റമുരി ഴീേി താഭഷിക്കുന്ന ഇമാള്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിച്ചു ന ഔാ അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.26 ിിറ്റാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഩതനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019 -സറ ഔത് ( SRG 139/
CC/105/19)

കപ്രാ.നം 42/19

അംങ്ക

1050,000/- രൂഩ

കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള് ( SCP)
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖതി സപ്പേ ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക്
കഷക്കിള് ഴിതയണം
സിയ്യുന്നതിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.27ഴംഔയ കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറുസം DP4/160/19/CRD നമ്പര് ഔത്തം ഴംഔയ കകാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 29.10.2018-സറ ഔത്തം (SRG 262/19)
ഴംഔയ കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഩയിധിമിസറ ഴകമാജനങ്ങളുസം കക്ഷഭതിനാമി
ഊയാളുങ്ക കറഫര് കഔാണ്രാക്ട് കഔാ ഒപ്പകരറ്റീഴ് സഷാകഷറ്റി „ഭംിതേ്‟ എന്ന
ഩധതിതി
ിഴിഷ്ക്കയിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. ഈ കഔന്ദ്രതിസെ മുകന്നാണ്ട്ളൃ പ്രഴര്തനതിന്
കകാക്ക് ഩഞ്ചാമതികെ ചം
അളിയൂര്0 ഞ്ചിമം0 കിാകരാം്0 ഏരാഭറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിസെ ചം ഩധതിതി ഴിസിതം കവകയിക്കാ ഉകേവിക്കുന്നു. തിധതിരുസം
കക്ഷഭതിനാമി ഭാറ്റി ഴയ്കക്കണ്ട ഩധതിതി ഴിസിതതിസെ 5% തുഔമി നിന്നാണ്
ഇത് ഔസണ്ടതാ
റക്ഷേഭിടുത്തിന്നത്.
മുഔലി
ഩരഞ വ സ്ഥാഩനം
തുഔ
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ന ഔാസഭന്നരിമിച്ചിണ്ട്ണ്ട്.
ഈ തുഔ സഷാകഷറ്റി ചസം
„ഭംിതേ്‟ എന്ന
സ്ഥാഩനതിന് കഔഭാരാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.28 തിരുഴന്പുയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
14.02.2019-സറ Plg.220/1819/DPC/DPO/തിരു.CC നമ്പര് ഔത് പ്രഔായം
മൂന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളുസം
ഴിശമങ്ങള് കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി ചസം ഩയിഖണനയ്ക്ക് ന ഔിമിയിക്കുന്നു.
(i) ഭംവൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്

കപ്രാ.നം. 171/19( സ്പി ഒഴര്)
അംങ്ക 10130000/- രൂഩ
കഩയ് - പുറിയൂര്കക്കാണം . ിാണമി കഔാണം കരാഡ് കഷഡ് കഫ
സ്പി ഒഴര് പ്രതിതിമാമ ഈ കപ്രാജക്ടിസെ അംങ്ക 10130000/- രൂഩമാസണങ്കിലും
അധിഔഭാമി 280800/ - രൂഩമാമി. ( ിസഔ ഫി തുഔ 10410000/- രൂഩ). ഈ തുഔ
തനത് പണ്ടി നിന്നു ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു
(ii) ഭാണിക്ക

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്

കപ്രാ.നം. 21/18( സ്പി ഒഴര്)
അംങ്ക 100000000/- രൂഩ(CFC)
കഩയ് - ഉഩകമാഖവൂനേഭാമ CFL ഭാറ്റി LED സ്ഥാഩിക്ക
2017-18-സറ ഈ കപ്രാജക്ടിന് 30750001/- രൂഩ ന ഔി. ഫാക്കി തുഔ ( 60240999/-രൂഩ)
ഈ ഴര്ശം ധനഔായേ ഔമ്മീശ ഗ്രാെി
നികന്നാ തനത് പണ്ടി
നികന്നാ
ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
(iii)

സഴളൃനാം് കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്

കപ്രാ.നം. 128/19( സ്പി ഒഴര്)
കഩയ് - ഷഭഗ്ര ഇ ശവീര ഷ് ഩധതിതി

അംങ്ക

40000000/- രൂഩ

ഔന്നുഔാറിസമ ഇ ശവീര് സിയ്യുന്നകതാസംാപ്പം
ഔര്ശഔകന ചം
ഇ ശവീര്
സിയ്യുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.29 ിതിയപ്പളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 13.02.2019-സറ ഔത്. (SRG -217/19 CC/169/19)

കപ്രാ.നം. 105/19
കഩയ് - ഭമിറാടുത്തിംഩാര കരാഡ് ംാരിംഖ്

അംങ്ക

70500000/- രൂഩ ( CFC)

ഭമിറാടുത്തിംഩാര കരാഡ് പ്രകദവം ംാറ്റാ കഔാപി റിഭിറ്റഡിസെ അധീനതമിറാണ്. 2016170 2017-18 ഴര്ശം
ഈ കരാഡിസെ നിര്മ്മാണ പ്രതിതി
നംതിമത്
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി ചസം അനുഭതികമാസംമാണ്. കരാഡിസെ ഫാക്കി ബാഖം
കൂംി ംാരിംഖ് നംത്തന്നതിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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4.30 ഏലൂര് മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
CC74/19

30.01.2019-സറ ഔത് ( SRG 161/19

കപ്രാ.നം. 350/19

അംങ്ക 12,00,000/-- രൂഩ
(TSP ഴിസിതം - 100780700/തനത് പണ്ട് - 10210300/-)
കഩയ് - ST ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് ഴീടുത്തിഴയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങ
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖതിലുളൃ യണ്ട് കുടുത്തിംഫതിന് ഴീം് ഴയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ
6.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ധനഷസാമം ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
കുരഞ വത് 2 സഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങുകമ്പാള് 6.00 റക്ഷം രൂഩ ഗുണകബാക്താക്കളുസം
അക്കാണ്ടികറയ്ക്ക് കഔഭാരാനാണ് കപ്രാജക്ടി ഉകേവിക്കുന്നത്.
4.31 കഴക്കം കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 04.02.2019-സറ ഔത് ( SRG 178/19 CC
54/19)

കപ്രാ.നം. 92/19
കഩയ് -ഔാറിതീറ്റ - ഭക്ക കിാലം ഗ്രീ

അംങ്ക

1,99,999/-- രൂഩ

കപാഡര്

പ്രലമ ഷഭമത് ഔന്നുഔാറിഔസല ഷംയക്ഷിക്കുന്നതിന് 250 ഔികറാഗ്രാം ഴീതമുളൃ
1000 ഫാഖ് ഩച്ചപുല്ല്/കഷകറജ് ക്ഷീയഷംഗങ്ങള് മുകകന ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക്
ഴിതയണം സിയ്തു. അംിമ്ിയഭാമി സി വാ പ്രതിതി എന്ന നിറമി ഇതിസെ തുഔ
തനത് പണ്ടി നിന്ന് പുല്ലുഴിതയണം സി വാ ംി.ഴി പുയസത ജീഴ പാഭിന് ന ഔി.
ഈ തുഔ രീകൂപ്പ് സിയ്യുന്നതിന് ഴിഔഷനപണ്ടുഩകമാഖിക്കാ
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.32 ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഔാഷരകഖാഡ്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
22.02.2019-സറ
ഔത്തം
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി ചസം 30.11.2018-സറ കമാഖ തീരുഭാനവം (SRG 257/19,
CC 216/19)

കപ്രാ.നം. 461/19

അംങ്ക 50,00,000/-- രൂഩ
(തനത് പണ്ട് )
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ISO ഷര്േിപികക്കശനും ിക നിഔ ഴ ക്കയണവം
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ISO ഷര്േിപികക്കശനും ിക നിഔഴ ക്കയണവം
എന്ന
കപ്രാജക്ടിസെ
നിര്വസണം നംത്തന്നതിന്
LSGD എഞ്ചിനീമരിംഖ്
ഴിബാഖസതമാണ് നിശ്ചമിച്ചിരുന്നത്. തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പ് എഞ്ചിനീമരിംഖ്
ഴിബാഖതിന്
കജാറിതിയക്കുളൃതിനാ
ഈ കപ്രാജക്ടിസെ
നിര്വസണ
ഏജ ഷിമാമി ജില്ലാ നിര്മ്മിതികഔന്ദ്രസമ ഏ പ്പിക്കാനുളൃ അനുഭതി 30.11.2018സറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി ഩയിഖണിച്ചിരുന്നു. കപ്രാജക്ടിസെ ഴിവദാംവങ്ങള്0
10

ഗംഔങ്ങള് എന്നിഴ ഷസിതം
ഷഭര്പ്പിക്കാ
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി
നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ഴീണ്ടും ഷഭര്പ്പിച്ചുസഔാണ്ട് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.33 സിന്നിതറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 14.02.2019-സറ ഔത് (SRG 224/19 CC140/19)

കപ്രാ.നം. 159/19

അംങ്ക

- 5,00,000/-രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്

കഩയ് - ഭിനി ിംബുറ ഷ് ( ഩാറികമറ്റീഴ്)
ഭാരുതി ഒഭ് നി ിംബുറ ഷ് ഴാങ്ങുന്നതിന് കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി
പ്രകതേഔ അനുഭതി ന കുഔ ചം അതിസെ അംിസ്ഥാനതി
മുഔലി
ഩരഞ വ
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുഔ ചം സിയ്തു.
ഭാരുതി ഒമ്നി ഴാനിസെ
നിര്മ്മാണം
നിര്തിമതിനാ
8.00 റക്ഷം രൂഩ ചസം
ിംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.34 മുകതാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 23.02.2019 തീമതിമിസറ ഔത്തം മുകതാറി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 12.02.2019-സറ A2 - 07/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
12.02.2019-സറ 1(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG/264/19 - CC/170/19)

കപ്രാ.നം. 134/19

അംങ്ക

11,92,000/- രൂഩ(ഴിഔഷനപണ്ട്)

കഩയ് - ഭാറിനേ കവകയണ ഫി ഴിതയണം
ഭാറിനേ നിര്മ്മാര്ജനതിസെ ബാഖഭാമി ഴീടുത്തിഔലി ഭാറനേ കവകയണ ഫി
ഴിതയണതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്.
ഇത് നംപ്പാക്കാ
അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.35 ഇലംകദവം കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഇലംകദവം കകാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 15.02.2019-സറ ഔത്തം ഇടുത്തിക്കി
ക്ഷീയ ഴിഔഷന സഡഩൂേി ഡമരക്ടറുസം 29.12.2018-സറ D4398/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
(SRG 259/19)

കപ്രാ.നം. 148/19 (ഴനിത)
അംങ്ക 60710753/- രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്)
കപ്രാ.നം. 151/19 (ഴനിത)
അംങ്ക 10450100/- രൂഩ (SCP)
കപ്രാ.നം. 149/19 (ഴനിത)
അംങ്ക 50360394/- രൂഩ (TSP)
കഩയ് - ക്ഷീയ ഷാ്വീനം ഷഭഗ്ര ഇ ശവീര ഷ് ഩധതിതി ( 3 എണ്ണം)
ക്ഷീയ ഔര്ശഔരുസം ഩശുക്കസല ഇ ശവീര് സിയ്യുന്നകതാസംാപ്പം
കുടുത്തിംഫകത ചം
ഇ ശവീര് സിയ്യന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട്. ഇത് നംപ്പാക്കാ
പ്രകതേഔ അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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4.36 ഴലഴന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 16.02.2019-സറ ഔത് (SRG 231/19 CC 748/19)

കപ്രാ.നം. 190/19

അംങ്ക

1,92,461/- രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്)

കഩയ് - ഩഞ്ചാമത് ഒപീഷികറയ്ക് പര്ണിച്ചര് ഴാങ്ങ
2017-18-സറ ഈ കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം സ്പി ഒഴരാമി ( ഔാറ്റഖരി 2) ഩധതിതിമി
ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിണ്ട്ണ്ട്. കപ്രാജക്ടി സംണ്ടര് മുകകന യണ്ടു കഭവ ചം 464 ഔകഷയഔളും
ഴാങ്ങാനാണ് ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിരുന്നത്. എന്നാ SIDCO മുകകന സംണ്ടര് കൂംാസത
താസളപ്പര ചന്ന പ്രതിതിമാണ് നംതിമത്.
1)ജിപ്സംഷീറിംഖ്
2) കപ്ലവഡ് കഡാര്
3)സഴര്േിക്ക കക ഡ് ഔര്േ
4) കരാപി കശാകക്കഷ്
ഇതിസെ ഫി
തുഔമാമ 10920461/- രൂഩ SIDCO യ്ക്ക് ന ഔാ അനുഭതി
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.37 തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത് (SRG 144/19 - CC
796/19)

കപ്രാ.നം. 61/19
അംങ്ക
കഩയ് - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള്

50,000/-രൂഩ (TSP)

ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖതി സപ്പേ കസകൂളള് ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള് ഴിതയണം
നംതാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.38 തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത് (SRG 143/19 - CC
795/18)

കപ്രാ.നം. 62/19
അംങ്ക
കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള്

10100000/-രൂഩ (SCP)

ഩേിഔജാതി ഴിബാഖതി സപ്പേ കസകൂളള് ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള് ഴിതയണം
നംതാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.39 ഔാര്തിഔപ്പളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത് (SRG 145/19 - CC
119/19)

കപ്രാ.നം. 65/19

അംങ്ക

10750000/-രൂഩ (SCP)

കഩയ് - ഩേിഔജാതി ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള്
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖതി സപ്പേ കസകൂളള് ഴിദോര്ഥിഔള്ക്ക്
ഴിതയണതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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കഷക്കിള്

4.40 സനടുത്തിമുംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത് (SRG 146/19 - CC
82/19)

കപ്രാ.നം. 35/19
അംങ്ക 500000/-രൂഩ (ഴിഔഷനപണ്ട്)
കഩയ് - ഴളൃംഔലി ക്ലബുഔള്ക്ക് ിഴവേഭാമ തുളച്ചി ഉഩഔയണങ്ങള്
ഴളൃംഔലി ക്ലബുഔള്ക്ക് തുളച്ചി ഉഩഔയണങ്ങള് ഴാങ്ങി ന കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
ഉള്സപ്പടുത്തിതിമിണ്ട്ണ്ട്. ഇതു നംപ്പാക്കാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.41 മുോര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ിറപ്പുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത്തം മുോര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്
ബയണഷഭിതി ചസം 28.01.2019-സറ 2-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 147/19 - CC
123/19)
പ്രലമഔാറത് കുംിസഴളൃം ഴിതയണം സിയ്യുന്നതിന് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെി
നിന്ന് (കനാണ്കരാഡ്) 50390500/- രൂഩ സിറഴളിച്ചു. ഇതിന് ഷാധൂഔയണം
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.42 കഔയല കറററ്റ് ഭി ക്ക് സഷാകഷറ്റീഷ് അകഷാഷികമശ 0 ഇടുത്തിക്കി

കഔയല കറററ്റ് ഭി ക്ക് സഷാകഷറ്റീഷ് അകഷാഷികമശ
സഷക്രേരി ചസം ഔത് (റബിച്ചത് 15.02.2019)

ഇടുത്തിക്കി ജില്ലാ ഔമ്മിറ്റി

ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം ക്ഷീയ ഷംഗങ്ങലി ഩാ അലക്കുന്നഴര്ക്ക് രു റിറ്റരിന് 4
രൂഩാ നിയക്കി ക്ഷീയ ഔര്ശഔസെ അക്കാണ്ടികറയ്ക്ക് ന കുന്നുണ്ട്. (കണ്ഡിഔ 6.2.8)
ഇതു കൂംാസത ഇ ശവീര് സി വാ ഩശുക്കളുളൃ ഭറ്റു ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക് (ക്ഷീയ
ഷംഗങ്ങലി
ഩാ
അലക്കാതഴര്) ഩാ
ഉപന്ാദനതിന് ിനുഩാതിഔഭാമി
സഴറ്റരിനരി ഷര്ജസെ ഷര്േിപിക്കറ്റിസെ അംിസ്ഥാനതി
മുഔലി
ഩരഞ വ
നിയക്കി
രു ഴര്ശം 15000/- രൂഩ ഴസയ ഔര്ശഔര്ക്ക് ന ഔാം. ക്ഷീയ
ഷംഗങ്ങളുസം പ്രഴര്തനസത
തഔര്ക്കുസഭന്നതിനാ
ഷംഗങ്ങലി
ഩാ
അലക്കാതഴര്ക്കുളൃ ഷഡഷിഡി ന ഔരുസതന്നാഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.43 ഔിലിഭാനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
തിരുഴന്പുയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 31.01.2019-സറ ഔത് (SRG 151/19 CC 740/18)

കപ്രാ.നം. 12/19

അംങ്ക

40900000/-രൂഩ (CFC)

കഩയ് - സതരുവഴിലക്കുഔളുസം അറ്റകുറ്റപ്പണി
സതരുവഴിലക്കുഔളുസം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്
2018-19 ിദേം 3.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴഔമിരുതി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുഔ ചം സംണ്ടര് നംഩംി പൂര്തിമാക്കി നിര്ഴസണം
ിയംബിക്കുഔ ചം സിയ്തു. ഈ തുഔ ഩയോപ്തഭല്ലാസത ഴന്നതിനാ കപ്രാജക്ട് കബദഖതി
സി വാ് അംങ്ക 4.90 റക്ഷം രൂഩമാക്കി. എന്നാ പുതിമതാമി സംണ്ടര് സിയ്യാസത
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ഈ തുഔ ചസം പ്രതിതി ഩളമ സംണ്ടര് എടുത്തിത ിസലസക്കാണ്ട് പൂര്തിമാക്കി.
ഇതിന് ഷാധൂഔയണം ന ഔി തുഔ ന ഔാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.44 അഔറക്കുന്നം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 01.02.2019-സറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്
പ്രഷിഡെിസെ 30.01.2019-സറ A2-105/16-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG 153/19 - CC
124/19)
ഩഞ്ചാമതിസറ 12-ാാാം ഴാര്ഡിസറ മുഴൂര് ഴനിത ഴേഴഷാമ കഔന്ദ്രതിസെ
പ്രഴര്തനം
ഇകപ്പാള് ഇല്ലാതതിനാ
ഔളിഞ വ 12 ഴര്ശഭാമി
ഇഴിസം
അംഖനഴാംി
പ്രഴര്തിച്ചു ഴരുന്നു.
ഈ സഔേിംം അംഖനഴാംിഔള്ക്കാമി
ഴിണ്ട്സഔാടുത്തിത്
അടുത്തിത ഴര്ശം അടുത്തിക്കല ചം ഭറ്റ് അനുഫധ സ ഷാഔയേവം
രുക്കുന്നതിന് അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.45 ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 01.02.2019-സറ
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരി ചസം 20.12.2018-സറ ഔത്തം

ഔത്തം ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ

1) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ജില്ലാ കസാഭികമാ ിശുഩത്രിമി 2016-170 2017-18 ഴര്ശം
നംപ്പാക്കിമ “ഷീതാറമം” ഩധതിതിമി
ഴാര്ഡ 0 ഒപീഷ് അറ്റ രെ് 0 കുക്ക്
ഔം ക്ലീനര് എന്നിഴര്ക്ക് ഒണകരരിമവം ഷീതാറമതി എതികച്ചരുന്നഴര്ക്ക്
ബക്ഷണവം ന ഔി. ഇതികല ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പ് എഴുതി. ഇതിന് ഷാധൂഔയണം
ിഴവേസപ്പേിയിക്കന്നു.
2) 2018-19 ലും ഈ ഩധതിതി നംപ്പാക്കാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു
4.46 കുഞ വിഭംഖറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം 01.02.2019-സറ ഔത്തം അനുഫധ സ രികപ്പാര്ണ്ട്ം
(SRG 158/19 - CC 31/19)

കപ്രാ.നം. 94/19

അംങ്ക

10500000/-രൂഩ (തനതുപണ്ട്)

കഩയ് - ഡമാറിഷിഷ് കയാഖിഔള്ക്ക് ഭരുന്നും അനുഫധ സ ഉഩഔയണങ്ങളും
ഩഞ്ചാമതി
ഡമാറിഷിഷ് സിയ്യുന്ന കയാഖിഔലി
അര്സയാമഴര്ക്ക്
ിഴവേഭാമ ഭരുന്നും ഡമാറിഷിഷ് ഔിറ്റും ഴാങ്ങി ന ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.47 ഴിലക്കുംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
സഔാല്ലം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
01.02.2019-സറ
ഔത്തം ഴിലക്കുംി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതി ചസം 05.01.2019-സറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 160/19 - CC 126/19)

കപ്രാ.നം. 64/19

അംങ്ക

കഩയ് - ഩഠനമുരി
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10500000/-രൂഩ

ഩഞ്ചാമതി
രു ഩേിഔഴര്ഗ കുടുത്തിംഫകഭ ചൂ. TSP ഴിസിതഭാമി 10420000/രൂഩ ചണ്ട്. ഇതുഩകമാഖിച്ച് ഈ കുടുത്തിംഫതിന് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായം 800.ി.അംി ഴി ീര്ണ്ണമുളൃ ഴീംികനാം് കിര്ന്നാണ്
ഩഠനമുരി ഩണിമാവന്നത്. മുഔലി ഩരഞ വ കുടുത്തിംഫതിസെ ഴീംിന് 1500 അംി
ഴി ീര്ണ്ണമുണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നംപ്പാക്കാ അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.48 എയകഞ വാലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഔണ്ണൂര്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷറുസം
01.02.2019-സറ
ഔത്തം എയകഞ വാലി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരി ചസം 16.01.2019-സറ A3-4695/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
(SRG 164/19 - CC 133/19)

കപ്രാ.നം. 27/19

അംങ്ക

140190150/-രൂഩ

കഩയ് - എയകഞ വാലി ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ കദനംദിന നംതിപ്പ്.
എയകഞ വാലി
ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ
സഷെരിസെ പ്രഴര്തനതിന്
ഴര്ശംകതാറും 14.00 റക്ഷം രൂഩ
കഴണം.
ഈ ഴര്ശസത കപ്രാ്ം്
തയ്യാരാക്കിമിയിക്കന്നത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതികെ ചം (5.00 റക്ഷം രൂഩ) കകാക്ക്
ഩഞ്ചാമതികെ ചം (1.50 റക്ഷം രൂഩ) ഴിസിതം കൂംി ഉള്സക്കാളൃിച്ചാണ്. ഭാര്കഗകയക
പ്രഔായം സഷെരിസെ അംിസ്ഥാന ഴിഔഷനതിനാണ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം
ഉഩകമാഖിക്കാവന്നത്. ഈ നിഫധ സന ളിഴാക്കി
സഷെരിസെ എല്ലാതയം
കദനംദിന പ്രഴര്തനതിനും ജില്ലാ/കകാക്കു
ഴിസിതവം
ഉഩകമാഖിക്കാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.49 കഔാേമം മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
നഖയഔായേ ഡമരക്ടറുസം 13.12.2018-സറ DC4/25232/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം കഔാേമം
മുനിഷിപ്പ സഷക്രേരി ചസം 27.10.2018-സറ G 13.23833/16(1)-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
(LSGD - DB4/14/19-LSG)(SRG 175/19)
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമി 2016-17- നംപ്പാക്കിമ „ഔാരുണേം ബഴനം‟ എന്ന ഩധതിതിമിസറ
ഗുണകബാക്താഴാമ
ശ്രീഭതി. അന്നമ്മ ദാനികമ
എന്ന ിള് ഴീടുത്തി
പൂര്തീഔയിച്ചകപ്പാള് ഴി ീര്ണ്ണം 75.47 ി.ഭീറ്റരാമി അനുഴദനീമഭാമ ഴി ീര്ണ്ണം 66
ി.ഭീറ്റരാണ്. ഈ ഗുണകബാക്താഴിന് അഴഷാന ഖഡു (200000/- രൂഩ) ന ഔാ
അനുഭതി ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.50 ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഔാമണ്ണ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ
20.07.2018-സറ
ഔത് (LSGD DB1/499/18/LSGD) (SRG 176/19)
കറപ് ബഴന ഩധതിതി പ്രഔായം
പൂര്തീഔയിക്കാത ബഴനങ്ങളുസം
പൂര്തീഔയണതിന് 180340130/- രൂഩ കൂംി (SCP) അധിഔഭാമി കഴണം. ഈ തുഔ
അനുഴദിക്കണസഭന്നാഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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4.51 പുതുപ്പാംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
പുതുപ്പാംി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 21.06.2018-സറ A2-1236/17-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തം 24.05.2018-സറ 24(3)/18-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (LSGD DB1/445/2018/LSGD) (SRG 174/19)
25 സഷെരിറധിഔം
ഭൂഭി ചളൃഴസയ കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിററി
നിസന്നാളിഴാക്കിമിണ്ട്ണ്ട്. ഴനാതിര്തിമിലുളൃ ഩഞ്ചാമതാമതിനാ ഈ ഩയിധി
കയക്കര് ിക്കണസഭന്നാഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
4.52 ികയാഖേഴകുപ്പ്
ികയാഖേഴകുപ്പു ഡമരക്ടറുസം 25.02.2018-സറ NHM/5439/CSD/2018/SPMSU നമ്പര്
ഔത്
ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിിയണ പ്രഴര്തനങ്ങള് ഷംഫധ സിച്ച ഭാര്ഗകയക ഩയിഷ്ക്കയിക്കുന്നത്
ഷംഫധ സിച്ച് - 29.10.2015-സറ
GO(Rt)3217/15/തഷവീബഴ നമ്പര്
ഉതയഴ്
പ്രഔായമുളൃ
ഭാര്ഗകയക ഩയിഷ്ക്കയിക്കണസഭന്ന നിര്കേവം ികയാഖേ ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടര് ന ഔിമിണ്ട്ണ്ട്.
കഔയല ഷര്ക്കാര് 2008 - പ്രകോഩിച്ച ഩാറികമറ്റീഴ് നമതിന് അനുസൃതഭാമി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസം ിബിമുകേതി
നംപ്പാകക്കണ്ട പ്രഴര്തനങ്ങസല
ഷംഫധ സിക്കുന്ന ഭാര്ഗകയക തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പി
നിന്നും
2009പുരസപ്പടുത്തിഴിക്കുഔ ചം തുംര്ന്ന് 20120 2015 ഴര്ശങ്ങലി
അഴ ഩയിഷ്ക്കയിക്കുഔ ചം
സി വാിരുന്നു. പ്രാഥഭിഔ ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിിയണ പ്രഴര്തനങ്ങള് പ്രാഥഭികഔായാഖേ
കഔന്ദ്രങ്ങള് ഴളി ചം ഴിദഗ്ദ്ധ ഩാറികമറ്റീഴ് ഩയിിയണ പ്രഴര്തനങ്ങള് ഉമര്ന്ന
തറങ്ങലിസറ ിശുഩത്രിഔള് ഴളി ചഭാണ് നംത്തന്നത്. ികയാഖേ ഴകുപ്പ്0 ഴിദഗ്ദ്ധ
ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്തനങ്ങള് ഷംഫധ സിച്ച ഭാര്ഗ നിര്കേവങ്ങള് ഇകപ്പാള്
ഩയിഷ്ക്കയിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. ഇതിനനുസൃതഭാമി തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്പിസെ ഭാര്ഗകയകമി
ിിറ ഩയിഷ്ക്കയണങ്ങള് ിഴവേഭാമി ഴന്നിണ്ട്ണ്ട്. ഇകതാസംാപ്പം ഭാര്ഗകയകമി ിിറ
കൂേികച്ചര്ക്കലുഔളും ഴരുകതണ്ടതുണ്ട്. ഭാര്ഗകയകമി
ഴരുതാ
ഉകേവിക്കുന്ന
കബദഖതിഔളും കൂേികച്ചര്ക്കലുഔളും പ്രകതേഔം കുരിപ്പാമി ന ഔിമിണ്ട്ണ്ട്. കബദഖതിഔളും
കൂേികച്ചര്ക്കലുഔളും പ്രകതേഔ ഉതയഴാമി പുസപ്പടുത്തിഴിക്കുന്നതിനുഩഔയം ഭാര്ഗകയക
ഷഭഗ്രഭാമി ഩയിഷ്ക്കയിച്ച് 2019 ഏപ്രി 1 മുത പ്രാഫറേതി ഴയതക്ക യീതിമി
ഉതയഴ് പുരസപ്പടുത്തിഴിക്കാവന്നതാണ്.

53 ഔരുണാപുയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്
ഔരുണാപുയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡെിസെ 01.02.2019 സറ A2/601/19-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തം 21.01.19 സറ 1(2)-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം. (LSGD-DA2/89/19-LSGD) (SRG265/19)
താസളഩര ചന്ന കപ്രാജക്ടുഔള് ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിമുകകന നംപ്പാക്കാ
ിഴവേസപ്പേിയിക്കുന്നു.
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അനുഭതി

നം.
1

കപ്രാജക്ട് കഩയ്
നമ്പര്
129/19
തൂക്കുഩാറം കുംിസഴളൃ ഩധതിതി

2

130/19

3

131/19

4

133/19

5

134/19

6

137/19

7

145/19

അംങ്ക

50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
പ്രഔാശ്ഗഗ്രാം കുംിസഴളൃ ഩധതിതി 50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
കിാറ്റുഩാര കുംിസഴളൃ ഩധതിതി
50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
യാഭക്ക കഭം് കുംിസഴളൃ
50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/ഩധതിതി
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
കുരുഴിക്കാനം
50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/കുംിസഴളൃഩധതിതി
രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
സിന്നാക്കുലം കുംിസഴളൃ ഩധതിതി 50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
കുോര് കുംിസഴളൃ ഩധതിതി
50000000/- രൂഩ (CFC 2,90,000/രൂഩ MGNREGS 2,10,000/-)
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