No.10/2019/SRG/LSGD(1)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗം
20.06.2019 ഉച്ചയ്ക്ക്കവശം 2.30 ഭണിക്ക്
നിമഭഷബാ ഭന്ദിയത്തിലറ ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രിയുലെ
604-ാാാം നമ്പര് മുരിമില്

അജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുലെ 2018-19-ലറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
2. മു

കോഓര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട

2.1 05.02.2019-ലറ കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിലറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ3.7
ഇെഭറക്കുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ലനറ്റ് േണക്ഷ
നല്കുന്നതിതിന് CSR പണ്ട്
റബിക്കുന്നതിതെക്കമുള്ളതിലെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു
ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േിമിരുന്നു.
CSR പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് െഴര് നിര്മ്മിക്കുന്നതിത് ഷംഫച്ചിച്ച്
ഴിഴിധ
േമ്പനിേളുഭാമി ചര്ച്ച നെത്തിലമന്നും കഴാഡകപാ
േമ്പനി പീഷിഫിറിറ്റി
ഩഠനം നെത്തുന്നതിതിന് ഷന്നതിധതിത പ്രേെിപ്പിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു
ഡമരക്ടറുലെ പ്രതിനിധി അരിമിച്ചു. കൂൊലത 'എമര്ലെറി‟ലെ ലനറ്റ് േഴകരജ് ഈ
പ്രകദവങ്ങലിലുലണ്ടന്നും െഴര് സ്ഥാഩിച്ചു നല്േിമാല് ഷൗജനയഭാമി േണക്ഷ
നല്ോ അഴര് തയ്യാരാലണന്നും ഐ.ലേ.എം ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു.
ഇതിലെ ഷാധയത ഩയികവാധിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറുഭാമി കചര്ന്നതി് യഴവയഭാമ
നെഩെി ഷൃീേയിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു ഡമരക്ടകരയും
ഐ.ലേ.എം. ഡമരക്ടകരയും ചുഭതറലപ്പടുത്തി. ഇതികേല് ഷൃീേയിച്ച നെഩെി.
നെഩെി :1)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു ഡമരക്ടര്
2) എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ലേ.എം.
2.2 27.02.2019-ലറ കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിലറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 3.3
ലറപ് ഩധതിതിപ്രോയം ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുന്നതിതിലെ
്ന്നതിാം ഘട്ടം ാതാണ്ട്
പൂര്ത്തിമാമി. യുഭിയുള്ള ബഴനയസിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴച്ചു നല്കുന്നതി യണ്ടാം ഘട്ടത്തിറാണ്
ഇകപ്പാള്. ചിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് യുഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴച്ചു
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നല്കുന്നതിതിന് ഭതിമാമ തുേ ഴേമിരുത്തിക്കളിഞ്ഞം ഭിച്ചം തുേയുണ്ട്. ഇഴര്
യുയസിതയാമഴര്ക്ക് ഴീടു ഴച്ചു നല്കുന്നതി ന്ന്നതിാം ഘട്ടത്തികറയ്ക്ക് േെക്കുേമാണ്.
ഴീെിലെ യൂണിറ്റ് നിയക്ക്
ലറപ് ഭിശ
നിശ്ചമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിലും
സ്ഥറം
ഴാങ്ങുന്നതിതിന് നിയക്ക് നിശ്ചമിച്ചിട്ടില്ല. ഩട്ടിേജാതി ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്
യുഭി ഴാങ്ങുന്നതിതിന്
തല്ക്കാറം ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പിലറ നിയക്കാണ്
പ്രകതയേഭാമി ഩയിഗണിച്ച് കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി അനുഭതി നല്കുന്നതിത്.
ലഩാതു ഴിബാഗത്തിന് നിറഴില് നിയക്കില്ല.
ഈ ഷാസചയയത്തില് ലഩാതു ഴിബാഗം , ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗം , ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗം
എന്നതിിഴര്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിതിനുള്ള
യൂണിറ്റ് നിയക്ക് നിശ്ചമിക്കുന്നതിതിന്
ലറപ് ചീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഓപീഷര് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ഇതു ഷംഫച്ചിച്ച
രികപ്പാര്ട്ട്.
നെഩെി :- 1)ലറപ് ചീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഓപീഷര്
ഖണ്ഡിേ 4.5
കൂയാച്ചുണ്ട് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളിക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ
21.01.2019-ലറ േത്ത് (SRG 68/19
CC17/19)

കപ്രാ.നം 170/19

അെങ്കല് 7,27,704/-- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 1,00,004/CFC - 6,27,700/- രൂഩ)

സയിത േര്മ്മകഷന മുകഖന ഭാറിനയം കവഖയിക്കുന്നതിതിനും േലക്ഷ യൂണിറ്റില്
എത്തിക്കുന്നതിതിനും പ്രകതയേം രൂഩേല്പ്പന ലച വാ ഴാസനം ഴാങ്ങാ അനുഭതി
ഷംഫച്ചിച്ച് . ഇത് ശുചിതൃ ഭിശ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്േിമിട്ടുണ്ട്.
രികപ്പാര്ട്ട് :- കൂയാച്ചുണ്ട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് സയിത േര്മ്മകഷന രൂഩീേയിക്കുയും
ഴീടുേലില് നിന്നും സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നും യുഷര് പീ ഩിയിച്ചു
തുെങ്ങുേയും ലച വാിട്ടുണ്ട്.
MCFലെ ഩണി
അെിമന്തിയഭാമി
പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിതിന് നിര്കേവം നല്കുന്നതികതാലൊപ്പം സയിത േര്മ്മ
കഷനയ്ക്ക് ഩിേ് അഩ് ഓകട്ടാരിക്ഷ ഴാങ്ങുന്നതിതിന് അനുഭതി
നല്ോവുന്ന്നതിതാണ് എന്നും ശുചിതൃ ഭിശ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്
ശുഩാര്വ ലച വാിട്ടുണ്ട്.
ഖണ്ഡിേ 4.23
രോന്നതിപ്ര ഴെക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
യറുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 29.01.2019-ലറ േത്തും രോന്നതിപ്ര ഴെക്ക്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 06.12.2018-ലറ A4-6727/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും

(SRG 126/19 CC 198/19)
കപ്രാ.നം 63/19

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

കഩയ് - LED ഗ്രാഭം
ഈ ഴര്ശം ലതരുവുന്ഴിലക്ക് KEL മുകഖനമാണ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
നല്േണലഭന്നതിതു ഷംഫച്ചിച്ച്.
ധനഴകുപ്പിലെ ഉത്തയഴ് പ്രോയം
KEL
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അക്രഡിറ്റഡ് ാജ ഷിമല്ല. കപ്രാജക്ട് ഭാകനമെലഭെ് േ ഷള്ട്ടെ് ഭാത്രഭാണ്.
PMC പ്രോയം ഭാനദണ്ഡം
ഩാറിച്ചാകണാ നെപ്പാക്കിമലതന്നതി് ഩയികവാധിച്ച്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടലര ചുഭതറലപ്പടുത്തിമിരുന്നു.
ഇതുനുഷയിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് റബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രികപ്പാര്ട്ട് :രികപ്പാര്ട്ട് ഴയല്ലഭല്ല. കമാഗത്തില് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുലെ
അബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് തീരുഭാനലഭടുക്കാവുന്ന്നതിതാണ്.
ഖണ്ഡിേ 4.27
ഴെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുലെ DP4/160/19/CRD നമ്പര് േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 29.10.2018-ലറ േത്തും (SRG 262/19)

ഴെേയ കലാക്ക്

ഴെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിലറ ഴകമാജനങ്ങളുലെ കക്ഷഭത്തിനാമി
ഊയാളുങ്കല് കറഫര് കോ രാക്ട് കോ ഓപ്പകരറ്റീഴ് ലഷാലഷറ്റി „ഭെിത്തട്ട്‟
എന്നതി ഩധതിതി
യഴിഷ്ക്കയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ മുകന്നതിാട്ടുള്ള
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികെയും അളിയൂര്, ്ഞ്ചിമം, കചാകരാെ്,
ാരാഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിലെയും ഩധതിതി ഴിസിതം കവഖയിക്കാ ഉകേവിക്കുന്നു.
4 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നതി് 45,90,000/- രൂഩയും കലാക്ക് ഴിസിതം 10,00,000/രൂഩയും നല്ോനാണ്
ഉകേവിക്കുന്നതിത്. ദ്ധതിരുലെ കക്ഷഭത്തിനാമി ഭാറ്റി
ഴയ്ക്കക്കണ്ട ഩധതിതി ഴിസിതത്തിലെ 5% തുേമില് നിന്നതിാണ് ഇത് േലണ്ടത്താ
റക്ഷയഭിടുന്നതിത്.
മുേലില് ഩരഞ്ഞ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്
തുേ
നല്ോലഭന്നതിരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുേ ലഷാലഷറ്റിയുലെ „ഭെിത്തട്ട്‟ എന്നതി
സ്ഥാഩനത്തിന് ലേഭാരാ
അനുഭതി ഷംഫച്ചിച്ച്. ഇതിലെ
നെത്തിപ്പ്
ഷംഫച്ചിച്ച ഴിവദാംവം ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് നല്േണലഭന്നതി്
കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.
ഴെേയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ കുരിപ്പ്
യദയഘട്ടത്തില് കലാക്ക് ഩയിധിമിലറ നാറ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്
നിന്നും
ഷാന്സിേവുന്ം ഷാമ്പത്തിേവുന്ഭാമി
ഩികന്നതിാക്കാഴസ്ഥമിലുള്ള
ഴകമാജനങ്ങലല ഗുണകബാല്ലാക്കലാമി ലതയലഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഷാന്സിോധിഷ്ഠിത
ഷഭഗ്ര ഴകമാജന ഩയിഩാറന ഩധതിതിലമ യണ്ട് കഭഖറേലാമി തിയിച്ച് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിലെ നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥോയാമ ഷാന്സിേ നീതി ഴകുപ്പിലറ
ഉകദയാഗസ്ഥമാമ ഷി.ഡി.ഩി.് യും
യകയാഗയ ഴകുപ്പിലറ ലഭഡിക്കല്
ഓപീഷറുഭാണ് ഈ ഩധതിതി നിര്ഴസണം നെത്തുേ.
ഈ ഩധതിതിമിൂടലെ
ഷാന്സിേ വാല്ലീേയണ കഭഘറ ഷി.ഡി.ഩി.്.യും യകയാഗയ ഩയിഩാറന കഭഖറ
ലഭഡിക്കല് ഓപീഷറും നിര്ഴസണം നെത്തും. ഊയാളുങ്കല് കോ രാക്ട്
കോഓപ്പകരറ്റീഴ് ലഷാലഷറ്റിയും യത്മഴിദയാഷംഘവുന്ം കചര്ന്നതി് നെത്തി ഴരുന്നതി
ഭെിത്തട്ട് എന്നതി സ്ഥാഩനത്തിലെ ഴിബഴകവശിയും അെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങളും
ഉഩകമാഗലപ്പടുത്തിമാണ് ഈ ഩധതിതി
നെപ്പാക്കുന്നതിത്.
ഇതു ഩയിഗണിച്ച്
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അംഗീോയം നല്േണലഭന്നതി് ഴെേയ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെ്
യഴവയലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുലെ രികപ്പാര്ട്ട് റബിച്ചിട്ടില്ല
നെഩെി :- 1)ഗ്രാഭ ഴിേഷന േമ്മീശണര്
ഖണ്ഡിേ 4.36
ഴലഴന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 16.02.2019-ലറ േത്ത് (SRG 231/19 CC 748/19)

കപ്രാ.നം. 190/19
അെങ്കല് 1,92,461/- രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്)
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷികറയ്ക് പര്ണിച്ചര് ഴാങ്ങല്
2017-18-ലറ ഈ കപ്രാജക്ട് ഈ ഴര്ശം പിില് ഓഴരാമി ( ോറ്റഗരി 2) ഩധതിതിമില്
ഉള്ലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ടില് ലെണ്ടര് മുകഖന യണ്ടു കഭവയും 464 േകഷയേളും
ഴാങ്ങാനാണ് ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നതിത്. എന്നതിാല് SIDCO മുകഖന ലെണ്ടര് കൂൊലത
താലളപ്പരയുന്നതി പ്രദ്ത്തിമാണ് നെത്തിമത്.
1)ജിപ്സംഷീറിംഗ്
2) ലപ്ലവുന്ഡ് കഡാര്
3)ലഴര്ട്ടിക്കല് ലല ഡ് േര്ട്ട
4) കരാപി കശാകക്കഷ്
ഇതിലെ ഫില് തുേമാമ 1,92,461/- രൂഩ SIDCO യ്ക്ക് നല്ോ അനുഭതി
ഷംഫച്ചിച്ച് .
ോറ്റഗരി 2 പിില് ഓഴര് കബദഗതി ലചയ്യുേകമാ ഉകഩക്ഷിച്ച് രോതിമ കപ്രാജക്ട്
എടുക്കുേകമാ ലചയ്യുന്നതി തിന് തെസ്സഭില്ല എന്നതിിയിലക്ക കപ്രാജക്ടില് ഩരമാത്ത
പ്രദ്ത്തി നെത്തിമത് ഗുരുതയഭാമ ഴീഴ്ചമാലണന്നതി് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. കേറ്റ്
ഓഡിറ്റ് ഡമരക്ടറും കേറ്റ് ലഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഓഡിറ്റ് ഓപീഷറും കചര്ന്നതി് ഇത്
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി :- 1)കേയല കേറ്റ് ഓഡിറ്റ്ഡമരക്ടര്
2)കേറ്റ് ലഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഓഡിറ്റ് ഓപീഷര്
ഖണ്ഡിേ 4.41
മുട്ടാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
യറുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 31.01.2019-ലറ േത്തും മുട്ടാര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്ത്
ബയണഷഭിതിയുലെ 28.01.2019-ലറ 2-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവുന്ം (SRG 147/19 - CC
123/19)
പ്രലമോറത്ത് കുെിലഴള്ളം ഴിതയണം ലചയ്യുന്നതിതിന് ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില്
നിന്നതി് (കനാ കരാഡ്) 5,39,500/- രൂഩ ലചറഴളിച്ചു. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
ഷംഫച്ചിച്ച്. ഇത് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി
രികപ്പാര്ട്ട്:- ഩഞ്ചാമത്തിലറ തനത് പണ്ടിലെ അഩയയാപ്തത ന്റം കുെിലഴള്ള
ഴിതയണം തെസ്സലപ്പടുന്നതി ഷാസചയയം ഉണ്ടാമകപ്പാള് ലഭമിെന ഷ്
ഗ്രാെ് ( കനാൺ കരാഡ്) ല് ഉള്ലപ്പടുത്തി 5,39,500/- രൂഩ അെങ്കല്
തുേമാമി ഴേമിരുത്തുേയും 4,80,200/- രൂഩ ലചറഴ് ഴയിേയും
ലചമതതാമി ഩയികവാധിച്ചതില് ോണുന്നു. അെിമന്തിയ ഘട്ടത്തില്
ലചകയ്യണ്ടി ഴന്നതി ഩധതിതി എന്നതി നിറ്ം ഩഞ്ചാമത്തിലെ ഷാമ്പത്തിേ
സ്ഥിതി ഩയിഗണിച്ചും െി ഴിശമം ഷാധൂേയിക്കാവുന്ന്നതിതാണ് എന്നതി്
ശുഩാര്വ ലച വാിട്ടുണ്ട്.
4

ഖണ്ഡിേ 4.43
േിലിഭാനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 31.01.2019-ലറ േത്ത് (SRG 151/19 CC 740/18)

കപ്രാ.നം. 12/19

അെങ്കല് 4,90,000/-രൂഩ (CFC)

കഩയ് - ലതരുവുന്ഴിലക്കുേളുലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി
ലതരുവുന്ഴിലക്കുേളുലെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്
2018-19 യദയം 3.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുേയും
ലെണ്ടര് നെഩെി പൂര്ത്തിമാക്കി
നിര്ഴസണം യയംബിക്കുേയും ലചയ്തു. ഈ തുേ ഩയയാപ്തഭല്ലാലത ഴന്നതിതിനാല്
കപ്രാജക്ട് കബദഗതി ലച വാ്
അെങ്കല് 4.90 റക്ഷം രൂഩമാക്കി. എന്നതിാല്
രോതിമതാമി ലെണ്ടര് ലചയ്യാലത ഈ തുേയുലെ പ്രദ്ത്തി ഩളമ ലെണ്ടര് എടുത്ത
യലലലക്കാണ്ട് പൂര്ത്തിമാക്കി. ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േി തുേ നല്ോ
അനുഭതി ഷംഫച്ചിച്ച്. ഇതു ഩയികവാധിച്ച് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പ് ചീപ്
എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.
രികപ്പാര്ട്ട് :-

ലതരുവുന്ഴിലക്കുേളുലെ
അറ്റകുറ്റപ്പണിേളുലെ
ോറതാഭഷം
്ളിഴാക്കുന്നതിതിനും ജനങ്ങളുലെ അെിമന്തിയ യഴവയവുന്ം ഩയിഗണിച്ചാണ്
ബയണഷഭിതിയുലെ അരികഴാലെ െി പ്രദ്ത്തി നെപ്പിറാക്കിമിട്ടുള്ളലതന്നും
അധിേ തുേ
അനുഴദിക്കുന്നതിത് അനുബാഴ പൂര്വം
ഩയിഗണിക്കാവുന്ന്നതിതാലണന്നും എല്.എഷ്.ജി.ഡി ചീപ് എഞ്ചിനീമര്
രികപ്പാര്ട്ട് ലച വാിട്ടുണ്ട്.

ഖണ്ഡിേ 4.45
േണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 01.02.2019-ലറ
ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയുലെ 20.12.2018-ലറ േത്തും

േത്തും േണ്ണൂര് ജില്ലാ

കപ്രാ.നം. 64/19
അെങ്കല് 6,00,000/-രൂഩ
കഩയ് - േണ്ണൂര് ജില്ലാ കസാഭികമാ യശുഩത്രി ഷീതാറമം സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ കേന്ദ്രം
2018-19 ലും ഈ ഩധതിതി നെപ്പാക്കാ

അനുഭതി ഷംഫച്ചിച്ച്

ഷീതാറമത്തിലെ
ഇതുഴലയയുള്ള പ്രഴര്ത്തനം ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േിമിട്ടുണ്ട്. .

രികപ്പാര്ട്ട്:-

ഡമരക്ടര്

കസാഭികമാപ്പതി ഴകുപ്പിലെ ഷീതാറമം ഩധതിതികമാെനുഫച്ചിച്ച്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിലെ “ഷീതാറമം സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ കേന്ദ്രം”
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിത് ഭാപരോഩയഭാമാലണന്നും
ഈ ഩധതിതി
ഴിബാഴനം ലച വാ
ഉകേവ റക്ഷയങ്ങള് ലേഴയിക്കാ
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ഷാധിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും
ഭാര്ഗകയഖാ നിര്കേവങ്ങലില് നിന്നും
ഴയതിചറന മുണ്ടാലമങ്കിലും യതയന്തിേഭാമി ഩധതിതി ഴളിയുള്ള
കനട്ടങ്ങള്
ഭാപരോഩയഭാലണന്നും രികപ്പാര്ട്ട് നല്േിമിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ്
്ബ്ജക്ഷനില് ഩയാഭര്വിച്ചിട്ടുള്ള
താല്ക്കാറിേ
ജീഴനക്കാര്ക്കുള്ള കസാണകരരിമം നല്േല്, കയാഗിേള്ക്ക്
ബക്ഷണം നല്േല് എന്നതിിഴ ഩധതിതിയുലെ നെത്തിപ്പിന്
്ളിച്ചുകൂൊ
ഩറ്റാത്തതാലണന്നും
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
രികപ്പാര്ട്ട് ലച വാിട്ടുണ്ട്.
ഖണ്ഡിേ 4.47
ഴിലക്കുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ലോല്ലം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ
01.02.2019-ലറ
േത്തും ഴിലക്കുെി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ 05.01.2019-ലറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവുന്ം
(SRG 160/19 - CC 126/19)

കപ്രാ.നം. 64/19
കഩയ് - ഩഠനമുരി

അെങ്കല് 1,50,000/-രൂഩ

ഩഞ്ചാമത്തില് ്രു ഩട്ടിേഴര്ഗ കുടുംഫകഭയുൂ. TSP ഴിസിതഭാമി 1,42,000/രൂഩയുണ്ട്. ഇതുഩകമാഗിച്ച് ഈ കുടുംഫത്തിന് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം 800.ച.അെി ഴിസ്തീര്ണമുള്ള ഴീെികനാെ് കചര്ന്നതിാണ്
ഩഠനമുരി ഩണിമാവുന്ന്നതിത്. മുേലില് ഩരഞ്ഞ കുടുംഫത്തിലെ ഴീെിന് 1500 അെി
ഴിസ്തീര്ണമുണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ അനുഭതി ഷംഫച്ചിച്ച് .
ഈ കുടുംഫത്തില് എത്ര അംഗങ്ങള് ഉണ്ട്, ഩഞ്ചാമത്തില് ഭറ്റ് ഩട്ടിേഴര്ഗ
കുടുംഫങ്ങള് ഉകണ്ടാ, ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഷാധയതയുകണ്ടാ? ഇഴ ഩയികവാധിച്ച്
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുു ഡമരക്ടര്
3.ലഩാതു ഴിശമങ്ങള്
================
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 15.11.2018 - ലറ േത്തും (CC/511/18 - SRG
1069/18) CC -യുലെ 31.12.2018-ലറ കമാഗ തീരുഭാനവുന്ം (ഖണ്ഡിേ 4.15) കൃശി
ഡമരക്ടറുലെ 29.03.2019-ലറ TH(2) 7610/19 -ാാാം നമ്പര് േത്തും ( LSGD-DB4/2019LSGD)

കപ്രാ.നം 362/18

അെങ്കല് 15,00,000/- രൂഩ

ഴെേയ , കുറ്റയാെി, േെത്തനാെ്, കഩയാമ്പ്ര, കോളികക്കാെ് എന്നതിീ നാലികേയ ഉത്ഩാദേ
േമ്പനിേള് മുകഖന ലതങ്ങി ലതേള് ഉല്പാദിപ്പിച്ച് േര്ശേര്ക്ക് നല്ോനുള്ള
നൂതന ഩധതിതിമാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നുലഴങ്കിലും
ലഴറ്റിംഗ് ഓപീഷറും ഷംസ്ഥാനതറ അപ്പകററ്റ് േമ്മിറ്റിയും അനുഭതി നല്േിമില്ല.
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31.12.2018 ലറ കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഈ ഴിശമം ഩയിഗണിച്ചുലഴങ്കിലും
ോര്ശിേ ഴിേഷന േര്ശേ കക്ഷഭ ഴകുു ഡമരക്ടറുലെ രികപ്പാര്ട്ടു ഷസിതം
നല്ോ കമാഗം നിര്കേവിച്ചു. ഡമരക്ടര് താലളപ്പരയും പ്രോയം രികപ്പാര്ട്ട്
നല്േിമിട്ടുണ്ട്.
രികപ്പാര്ട്ട് :- ഭാപര ദ്ക്ഷത്തിലെ ലതയലഞ്ഞടുക്കല്, വാസ്ത്രീമ ഴിത്തുേളുലെ
ഷംബയണം, വാസ്ത്രീമ നഴ്സരി ഩയിഩാറനം
എന്നതിീ ന്ന്നു
ഘട്ടങ്ങലിലറ ഗുണകഭേ ഩയികവാധന, ഭാനദണ്ഡങ്ങള്
ഩാറിച്ച് ലതേളുലെ ലതയലഞ്ഞടുക്കല് എന്നതിീ പ്രക്രിമേള്
ഷര്ക്കാര് പ്രഷിധതിീേയിച്ച ലതങ്ങി ലത ഉല്പാദനത്തിനുള്ള
നഴ്സരി ഭാനുഴല് ഩാറിച്ചാമിയിക്കണം. ഴിതയണം ലചയ്യുന്നതി
ലതേള്
അനുകമാജയഭാലണന്നതി്
ഷാകങ്കതിേ
ഉകദയാഗസ്ഥകനാ
നാലികേയ
ഴിേഷന
കഫാര്കഡാ
ഩയികവാധിച്ച് ഷാക്ഷയലപ്പടുത്തണം
കൂൊലത
കപ്രാജക്ടിലെ നെത്തിപ്പ്
ജില്ലാ കൃശി
ഓപീഷറുകെകമാ ലഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടറുലെകമാ കഭല്കനാട്ട
ത്തിറാേണം.
ഈ നിഫച്ചന ഩാറിച്ച് അനുഭതി നല്ോവുന്ന്നതിതാലണന്നതി്
ശുഩാര്വ ലചയ്യുന്നു.

4.2 വായീയിേ ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതി കുട്ടിേള്ക്ക് ധനഷസാമം
ഫഹു കേയല ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശലെ 22.11.2018-ലറ HRMP നമ്പര്
1518/16-ാാാം നമ്പര് ഉത്തയഴ് ( LSGD - DA1-184/16)
ശ്രീ. എം, ജമകഭാസ , യാധ സൗഷ്, ജില്ലാ കോെതി ഴാര്ഡ്, യറുള എന്നതി
യളുലെ സര്ജിമികേല് ഫഹു. കേയല ഷംസ്ഥാന ഭനുശയാഴോവ േമ്മീശലെ
ഉത്തയവുന് പ്രോയം 16.11.2013-ലറ 362/13/തഷൃബഴ ഉത്തയഴില് ഩരയും പ്രോയം
ഭാനഷിേ വായീയിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതി ബിന്നതികവശിക്കായാമ കുട്ടിേള്ക്ക്
ധനഷസാമം
നല്ോ
ഷര്ക്കാര് തറത്തില്
നെഩെി ഷൃീേയിക്കുന്നതിത്
ഷംഫച്ചിച്ച്
6.11.2013-ലറ 362/13/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് 14.02.2018-ലറ 22/18/തഷൃബഴ
ഉത്തയഴ് പ്രോയം ഩയിഷ്ക്കയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രോയം വായീയിേ ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലി
കനയിടുന്നതി
ബിന്നതികവശി
ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്
താലളപ്പരയുന്നതി
ധനഷസാമം
നല്കേണ്ടതാണ്
(എ) വായീയിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതി ഴിദയാര്ഥിേള്
ക്രഭ
നം

ോ കഡര്ഡ്/
ക്ലാഷ്

1
2
3
4
5
6

1-4/ നഴ്സരി ക്ലാസ്സ്
5-8
9, 10, +1, +2
ഫിരുദം
ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം
ലഴാകക്കശണല് ഩയിവീറനം

പ്രതിഭാഷ കകാലര്ശിപ്പ്/ ഫത്തയുലെ
നിയക്ക് (രൂഩ
കഡ കകാലര്
കസാേല്
400
600
500
750
600
800
1000
1250
1000
1500
1000
1500
7

ഴാര്ശിേ ഫത്ത

500
600
800
1000
1500
1500

7

ോലുേളുലെ ലഴേറയം ന്റം ചറന
ലഴേറയമുള്ളഴര്ക്ക് + മാത്രാഫത്ത
(സ്കൂലില് കഩാകുന്നതി ഭാഷങ്ങലില് ഭാത്രം)
ോലുേളുലെ ലഴേറയം ന്റം ചറന
ലഴേറയമുള്ളഴര് സ്ഥാഩനത്തിലെ
ഷൗേയയം ഉഩകമാഗിക്കുേമാലണങ്കില്
മാത്രാ ഫത്ത ( ഴിദയാറമങ്ങലില്
കഩാകുന്നതി ഭാഷങ്ങലില് ഭാത്രം
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400

മഥാര്ഥ ലചറഴ്
(സ്ഥാഩനത്തിന്
നല്േണം)

--

--

(ഫി) ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതി ഴിദയാര്ഥിേള്
ക്രഭ
നം
1
2
3
4
5

ഇനം

കകാലര്ശിപ്പ് ഫത്ത ( രൂഩ)

കകാലര്ശിപ്പ് (പ്രതിഭാഷം )
ഴസ്ത്രങ്ങള്ക്കുള്ള ഫത്ത ( ഴാര്ശിേം)
ഩഠനഷസാമിേള്ക്ക് / ഴിദയാബയാഷ ഷാഭഗ്രിേള്ക്ക്
ഫത്ത (ഴാര്ശിേം )
കഡ കകാലര്ക്ക് മാത്രാഫത്ത (പ്രതിഭാഷം
ഉല്ലാഷമാത്രാ ലചറവുന്േള്, ഩഠന ഩയയാെനം
മുതറാമഴയ്ക്ക് - യക്ഷിതാക്കലില് ്യാള്ക്ക് ഉള്ലപ്പലെ

1000
1500
2000
1000
1000

(ഷി ) കഡ ലേമര് ലഷെറുേലില് കഩാകുന്നതി ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതിഴര്
ക്രഭ
നം
1

2

ഇനം

പ്രതിഭാഷം ഫത്ത ( രൂഩ)

ഴിദയാറമങ്ങലില് കഩാോത്ത ലഴല്ലുഴിലിേള്
കനയിടുന്നതി ഴയല്ലിേള് ഩേല് ഷഭമം ലഡ ലേമര്
ലഷെറുേലില് േളിയുന്നതിതിനുള്ള ഫത്ത
മാത്രാഫത്ത

1000/- രൂഩ.

1000/- രൂഩ

(ഡി ) ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേള് കനയിടുന്നതിഴയില് ഴിദയാറമങ്ങലികറാ കഡ ലേമര്
ലഷെറുേലികറാ കഩാോത്തഴര് (18 ഴമസ്സില് താലളയുള്ളഴര്)
ക്രഭ
നം
1

ഇനം

പ്രതിഭാഷം ഫത്ത ( രൂഩ)

ഭാനഷിേ ലഴല്ലുഴിലിേള്, ഴലര്ച്ചാ ഷംഫച്ചഭാമ
ലഴല്ലുഴിലിേള്, ഭസ്തിഷ്ക തലര്ഴാതം ( Cerebral Palsy)
ഓട്ടിഷം (Autism) മുതറാമഴ കനയിടുന്നതിഴര്

1000/-

4.3 ഭക്കയപ്പരമ്പ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 28.05.2019-ലറ േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയുലെ 13.05.2019-ലറ A6-481/18-ാാാം നമ്പര്
315/19- SRG -474/19)

ഭക്കയപ്പരമ്പ്
േത്തും (CC-

ഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷിനു ഷൗേയയഭില്ലാത്തതിനാല് 20 ലഷെ് സ്ഥറം ഴാങ്ങി രോതിമ
ലേട്ടിെം ഩണിമാ ഉകേവിക്കുന്നു. തനതുപണ്ടു കുരഴാണ്. കരാഡ് ലഭമിെന ഷ്
ഗ്രാെ് ഇനത്തില് 1,83,90,000/- രൂഩ ഈ ഴര്ശം റബിച്ചു. പ്രലമത്തിനുകവശം ഭിക്ക
കരാഡുേളുകെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്തി. ഇനിയും 1.00 കോെി രൂഩ ഭാത്രകഭ ഈ
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യഴവയത്തിനു യഴവയമുൂ. അതിനാല് കവശിക്കുന്നതി 83,90,000/- രൂഩ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഓപീഷിനു സ്ഥറം ഴാങ്ങാനും ലേട്ടിെം ഩണിമാനും അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.4 രോരക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
യറുള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ
14.02.2019-ലറ േത്തും
രോരക്കാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുലെ 05.02.2019-ലറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവുന്ം (CC-315/19- SRG -474/19)
ഩഞ്ചാമത്തില് 11-ാാാം ഴാര്ഡില് യണ്ടു ഴാെേ ലേട്ടിെങ്ങലിറാമി ഐ.റ്റി.ഐ.യും
ഴര്ക്ക്കശാും പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഴര്ക്ക് കശാപ്പിന് 5500/- രൂഩയും ഐ.റ്റി.ഐ ക്ക്
10011/- രൂഩയുഭാണ് ഴാെേ, ഭാര്ച്ച് 2013 ഴലയ ഴര്ക്ക് കശാപ്പിലെ ഴാെേയും
ജനുഴയി 2015 ഴലയ ഐ.റ്റി.ഐ ലേട്ടിെത്തിലെ ഴാെേയും നല്േി. തുെര്ന്നുള്ള
ഴാെേ കനാ കരാഡ് ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാറുപയഩകമാഗിച്ച് നല്ോ
അനുഭതി
യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.5 കുറ്റിുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 06.03.2019-ലറ േത്തും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ലഷക്രട്ടരിയുലെ 28.02.2019-ലറ D-270/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും (CC -229/19 - SRG
308/19)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് ഐ.എ.ലഴ ഩധതിതിക്കനുഴദിച്ചതില് 64,15,934/- രൂഩ
ലചറഴളിക്കാലത അക്കൗണ്ടില് ഉണ്ട്. ഈ തുേ റക്ഷം ഴീെ് ഩധതിതിമിലറ ഇയട്ട
ഴീടുേള് ്റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിതിന് ഉഩകമാഗിക്കാ അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.6 അഭയമ്പറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 28.05.2019 -ലറ േത്തും (CC -302/19 - SRG
475/19)
ലറപ് ഗുണകബാല്ലാഴാമ ശ്രീഭതി.ലശറജ ഴിതനകേയി എന്നതി യള്ക്ക് യദയ
ഗഡുഴാമി 40,000/- രൂഩ നല്േി. എന്നതിാല് ഇഴരുലെ ബര്ത്താഴിലെ കഩയില് യണ്ട്
നാലുചക്ര ഴാസനം ഉണ്ട് എന്നതി ോയണത്താല് തുേ തിയിച്ചെയ്ക്കാ
നിര്ഴസണ
ഉകദയാഗസ്ഥ കനാട്ടീഷ് നല്േി. ബര്ത്താഴ് േി നി കയാഗിമാണ്. ഇഴരുലെ
ഉഩജീഴനത്തിനാമി ചാമലപ്പാെി ഴിതയണത്തിന് ചിേിത്സാ ഷാസാമ േമ്മിറ്റി
ഴാങ്ങി നല്േിമതാണ് ്രു ഴാസനം. ്രു ഴാസനം ഴിറ്റതാലണന്നും ഉെഭസ്ഥത
ഷംഫച്ചിച്ച് RCബുക്കില് ഭാറ്റാത്തതാലണന്നും
ഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനാല് തുെര്ന്നുള്ള ഗഡുക്കള് നല്ോ അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.7 ഩീരുകഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩീരുകഭെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ
DB3/24/2019)

കപ്രാ.നം 39/19

21.02.2019-ലറ േത്ത് (LSGD -

അെങ്കല് 20,47,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 9,97,000/- രൂഩ
തനത്പണ്ട് - 10,50,000/- രൂഩ)
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ഩഞ്ചാമത്തില് ഭാറിനയം
നീക്കാനുള്ള
െിപ്പര് കറാരി ോറപ്പളക്കത്താല്
ഉഩകമാഗിക്കാ
േളിമില്ല.
ഇതു Uneconomic യലണന്നും
േണ്ടകഷശ
നെത്തണണലഭന്നും ഩി,ഡലു.ഡി.
ലഭക്കാനിക്കല് ഡിഴിശ
എക്സിേൂട്ടീഴ്
എഞ്ചിനീമര് ഷാക്ഷയലപ്പടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു ഩേയഭാമി െിപ്പര് കറാരി ഴാങ്ങാ
അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.8 ഩളമന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പരശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ 11.06.2019-ലറ േത്ത് (CC 347/19 SRG 509/19)

കപ്രാ.നം 17/19
അെങ്കല് 26,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ഩളമന്നൂര് ൌണില് CCTV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ഭാറിനയ പ്രശ്നം ്ളിഴാക്കുന്നതിതിനും സ്ത്രീ സുയക്ഷ്ഭാമി ഩളമന്നൂര് ൌണില് 17 CC Tv
േയഭാര സ്ഥാഩിക്കാ
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. ഈ
കപ്രാജക്ടിലെ തുേ
12.5 വതഭാനം ലഷകെകജാടു കൂെി PWD ഇറകരാണിേ്
ഴിബാഗത്തിനു ലഡകപ്പാഷിറ്റ് നെപ്പാക്കാ അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.9 പരത്താറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുലെ
30.05.2019-ലറ
േത്തും പരത്താറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 13.02.2019 -ലറ േത്തും ( CC 186/19 - SRG 477/19)

കപ്രാ.നം 12/18

അെങ്കല് 6,34,300/- രൂഩ
(കനാ കരാഡ് ലഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് - 3,04,300/തനത് പണ്ട് - 3,30,000)

2017-18-ല് സ്ട്രീറ്റ് ലററ്റ് രിപ്പമരിംഗിന് 4,84,300/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി ലെണ്ടര്
ലച വാ്
പ്രദ്ത്തി യയംബിച്ചു. ജില്ലാ യസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയകത്താലെ
1,50,000/- രൂഩ കൂെി അധിേഭാമി ലചറഴളിച്ചു. ഇതിനു ലെണ്ടര് നെഩെി ഩാറിച്ചില്ല.
ഈ തുേ കൂെി േയാറുോയന് നല്ോ അനുഭതി യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു
4.10 ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പ്

i)

ഩട്ടിേഴര്ഗഴിേഷന ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുലെ 5.06.2019 – ലറ pm3-14382/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തു പ്രോയം താലളഩരയുന്നതിഴ കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുലെ ഩയിഗണനയ്ക്ക്
നല്േിമിട്ടുണ്ട്.
ലറപ് ഭിശ
ഩധതിതി പ്രോയം ബഴനനിര്മ്മാണ ധനഷസാമത്തിനാമി
ഷര്കവമില് ഉള്ലപ്പട്ട ഗുണകബാല്ലാക്കലലമാണ് ഩയിഗണിക്കുന്നതിത്. അത്തയത്തില്
6025 ഩട്ടിേഴര്ഗഗുണകബാല്ലാക്കള് ഷര്കവമില് ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. യുയിബാഗം
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലും നാഭഭാത്രഭാമിട്ടാണ് ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക്
ഴീെനുഴദിക്കുന്നതിലതന്നതി ോയയം ശ്രധതിമില്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷര്കവമില് ഉള്ലപ്പട്ട
അര്സതയുള്ള മുുവഴ
ഗുണകബാല്ലാക്കള്ക്കും ഴീെ് അനുഴദിക്കുന്നതിതിനുള്ള
അെിമന്തിയ നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ടതാണ്. കൂൊലത റിേില് ഉള്ലപ്പട്ടഴയില്
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ഩട്ടിേഴര്ഗത്തില്ലപ്പൊത്തഴരും നിറഴില് ഴീെ് ഉള്ളഴരും ഉണ്ട്. ഇതു
ഩയിസയിക്കണം.
ii) ലറപ് ഭിശ
ഩധതിതി പ്രോയം തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് മുകഖന
ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് അനുഴദിക്കുന്നതി ഴീടുേളുലെ ഴിഴയങ്ങള് (നിര്മ്മാണ ഘട്ടം.
അനുഴദിക്കുന്നതി തുേ) ഷംഫച്ചിച്ച് കപ്രാജക്ട് ഓപീഷര്/ലരഫല് ലഡഴറപ്ലഭെ്
ഓപീഷര് പീല് തറ ഉദയാഗസ്ഥയാമ ലരഫല് എക്സ്റ്േ ശ ഓപീഷര്ഭാര്
എന്നതിിഴര്ക്ക് റബയഭാോത്ത ഷാസചയയമുണ്ട്. യമതിനാല് കഭല്ഩരഞ്ഞ
പ്രോയമുള്ള ഴിഴയങ്ങള് ഗഡുക്കള് അനുഴദിക്കുന്നതി മുരയ്ക്ക് െി ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്
റബയഭാക്കണം.
iii)

ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്കാമി അനുഴദിക്കുന്നതി ഴീടുേളുലെ നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥയാമി
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പിലറ ജില്ലാതറ ഉകദയാഗസ്ഥയാമ കപ്രാജക്ട്
ഓപീഷര്/ലരഫല് ലഡഴറപ്ലഭെ് ഓപീഷര്, പീല് തറ ഉകദയാഗസ്ഥയാമ
ലരഫല് എക്സ്റ്േ ശ ഓപീഷര്ഭാര് എന്നതിിഴലയ നികമാഗിക്കണം.
iv) ്രു കരശൻ ോര്ഡിന് ്രു ഴീലെന്നതി ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം എല്ലാ ഩട്ടിേഴര്ഗ
കുടുംഫങ്ങള്ക്കും ഴീെ് റബയഭാോത്ത ഷാസചയയഭാണുള്ളത്. ലറപ് ഭിശലെ
4-ാാാം ഉഩഷഭിതികമാഗത്തില് ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് ്രു കരശ ോര്ഡിന് ്രു
ഴീലെന്നതി
ഭാനദണ്ഡം ്ളിഴാക്കി ഊരുക്കൂട്ടം
ലതയലഞ്ഞടുക്കുന്നതി
മുുവഴ
ഗുണകബാല്ലാക്കള്ക്കും ഴീെനുഴദിക്കുന്നതിതിനുള്ള തീരുഭാനം ലേലക്കാണ്ടിരുന്നു. െി
തീരുഭാനം ഷര്ക്കാര് ഉത്തയഴാമി ഇരകക്കണ്ടതാണ്.
v) ഩട്ടിേഴര്ഗക്കായാമ യുഴാക്കള്ക്ക് ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണ കഭഖറമില് ലഴദഗ്ദ്ധ്യം
കനടുന്നതിതിനുള്ള
ഩയിവീറനവുന്ം
യമതിനാഴവയഭാമ
ഩണിമായുധങ്ങളും
റബയഭാക്കുന്നതിതിനാമി “കഗാത്രജീഴിേ” എന്നതി ഩധതിതി ഴിബാഴനം ലച വാ് ഴകുപ്പ്
നെപ്പിറാക്കിമിട്ടുണ്ട്. അത്തയത്തില് ഩയിവീറനം പൂര്ത്തിമാക്കി ഩട്ടിേഴര്ഗ
കഭഖമില്തലന്നതി
ലതാളിറഴഷയങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിതിനാണ്
ഩയിവീറനം
നല്േിമിട്ടുള്ളത്.
െി
ഩധതിതി
പ്രോയം
ഩട്ടിേഴര്ഗകഭഖറമിലറ
1170
ലതാളില്യസിതലയ േലണ്ടത്തി അഴര്ക്ക് നിര്മ്മാണ കഭഖറമില് കഭസ്തിയി,
ോര്ലഩെരി ഇറരീശയ , പ്ലംഫിഗ് തുെങ്ങിമ ഇനങ്ങലിലുള്ള ലതാളില് ലനരോണയ
ഩയിവീറനം നല്േി ഷംയംബേതൃം യയംബിക്കുന്നതിതിനാമി 53 ഷൃമം ഷസാമ
ഷംഘങ്ങള് രൂഩീേയിച്ച് പ്രഴര്ത്തനന്റധനം നല്കുേയും ലച വാിട്ടുണ്ട്.
കഭല് ഷാസചയയത്തില് ഩട്ടിേഴര്ഗക്കാര്ക്ക് അനുഴദിക്കുന്നതി ഴീടുേള്
ഇത്തയത്തില് ഩയിവീറനം റബിച്ച യുഴാക്കളുലെ ഷൃമംഷസാമ ഷംഘങ്ങള് മുകഖന
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് നെത്തുന്നതിതിനാണ് ഴകുപ്പ് തീരുഭാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു
ഴളി ഩട്ടിേ ഴര്ഗക്കാരുലെ ഴീടുേള് ഷഭമഫച്ചിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിതിനും
ലതാളില് അഴഷയങ്ങള് റബയഭാക്കുന്നതിതിനും േളിയുന്നതിതാണ്. െി ഷാസചയയത്തില്
ലറപ് ഭിശ മുകഖന അനുഴദിക്കുന്നതി ഴീടുേളുലെ നിര്മ്മാണ ചുഭതറ കഗാത്രജീഴിേ
ഩധതിതി പ്രോയം ലേട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തില് ഩയിവീറനം റബിച്ച യുഴാക്കളുലെ ഷൃമം
ഷസാമ ഷംഘങ്ങലല ാല്പ്പിക്കുന്നതിതിന് തീരുഭാനം ഉണ്ടാേണം.

11

vi) നിര്ധതിനാമ ഩട്ടിേഴര്ഗലഩ കുട്ടിേളുലെ ഴിഴാസധനഷസാമഭാമി ഴേപ്പ് 1 റക്ഷം
രൂഩ അനുഴദിച്ചു ഴരുന്നു. എന്നതിാല് തകേവഷൃമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങള് 75,000/- രൂഩ
ഭാത്രഭാണ് നല്കുന്നതിത്. ഇത് ാേീേയിക്കണലഭന്നതി് യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.11 രോലിക്കല് ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
രോലിക്കല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ലഷക്രട്ടരിയുലെ 16.02.2019-ലറ A1-354/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (റബിച്ചത് 11.06.2019) 23.04.2018-ലറ 10(1)--ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവുന്ം ( E - 3564743/19/ MLSGD)

കപ്രാ.നം. - 185/16
അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- ലചഴിട്ടാണിക്കുന്നതി് ഭാമക്കയ അംഗനഴാെി നഴീേയണം
2016-17-ല് അംഗനഴാെി നഴീേയണത്തിന് 3.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി. തുെര്ന്നുള്ള ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് പിില് ഓഴരാമി ഉള്ലപ്പടുത്തിമില്ല. 2018
ജനുഴയിമില് പ്രദ്ത്തി പൂര്ത്തീേയിച്ചു. ഫില്ലുഭാമി േയാറുോയ എത്തിമകപ്പാലാണ്
അഩാേത ശ്രധതിിച്ചത്. ഇത് പിില് ഓഴരാമി ഉള്ലപ്പടുത്താ
അനുഭതി
യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.12 കേയല കേറ്റ് ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടറുലെ 08.03.2019 -ലറ DIR/KSITM/ 19/03/323 ാാാം നമ്പര് േത്ത് ( SRG 536/19)
ഩട്ടിേജാതി - ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് നല്കുന്നതി റാഩ് കൊരോേളുലെ യൂണിറ്റ്
നിയക്ക് (ഭിഡ് റഴല്) 30,000/- രൂഩ യമിരുന്നു. CPR CS നിയക്ക് ഇതികനക്കാള്
അധിേഭാലണന്നതി് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് ഩയികവാധിച്ച്
നിയക്ക് അരിമിക്കാ
ഐ.െി. ഭിശ
ഡമരക്ടലര ചുഭതറലപ്പടുത്തിമിരുന്നു.
05.02.2019-ലറ കോഓര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില് ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര്
അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് 38,000/- രൂഩ യമി നിശ്ചമിച്ചു. ഇത് ഩിവോലണന്നും
CPRCS നിയക്കു പ്രോയം ഭിഡ് ലറഴല് ലപിഷിപികക്കശ അനുഷയിച്ചുള്ള റാഩ്
കൊഩിന് 38,902/- രൂഩമാലണന്നും ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4.13 ലറപ് ചീപ് എക്സിേൂട്ടീഴ് ഓപീഷറുലെ

18.06.2019-ലറ LF2/511/18-ാാാം

നമ്പര്േത്ത്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം അനുഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
ഴിസിതം ലറപ് കപ്രാജക്ടുേലില് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിതിന് സുകറഖ കഷാ ് ലഴമരില്
ഷൗേയയഭില്ല. ഇതുള്ലപ്പടുത്തുന്നതിതിന് ക്രഭീേയണം ഴരുത്തണലഭന്നതി് യഴവയലപ്പ
ട്ടിയിക്കുന്നു.

4.14 ബുധനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ബുധനൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 17.06.2019-ലറ BDHNR/GP/P-046/19ാാാം നമ്പര് േത്തും 12.04.2019-ലറ 11(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവുന്ം
ഩഞ്ചാമത്തില് ഴയള്ച്ചാ ഷഭമത്ത് 5000 റിറ്റര് ൊങ്കില് 310 കറാഡ് കുെിലഴള്ളം
ഴിതയണം ലചയ്തു. യലേ ലചറഴ് 4,49,500/- രൂഩ. തനത് പണ്ട് ഇല്ലാമിരുന്നു.
ലതയലഞ്ഞടുപ്പ് ലഩരുഭാറ്റച്ചട്ടം നിറഴില് ഉണ്ടാമിരുന്നതിതിനാല് ഴിേഷന പണ്ട്
ഉഩകമാഗിച്ച്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
അംഗീോയം
ഴാങ്ങാ
േളിഞ്ഞില്ല.
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അതിനാല് ജി.് കപ്രാജക്ട് ഗണത്തില് ഉള്ലപ്പടുത്തി ( 16.08.2018-ലറ G.O.( Rt)
No. 2262/2018/LSGD)ഴിേഷന പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് തുേ നല്േി. ഇതിന്
ഷാധൂേയണം നല്േണലഭന്നതി് യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

4.15 നാശണല് ലസല്ത്ത് ഭിശ
നാശണല് ലസല്ത്ത് ഭിശ

ഡമരക്ടറുലെ 18.06.2019-ലറ േത്ത്

2019-20 -ല് 504 പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലല കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങലാമി
ഭാറ്റുന്നതിതിനുള്ള
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് നെന്നു ഴരുന്നുണ്ട് . ഇതിലെ നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്
NHM മുകഖനമാണ് നെത്തുന്നതിത്.
ഴിബാഴനം ലചയ്യുന്നതി
പ്രദ്ത്തിേള്ക്കനുഷയിച്ച്
നിര്മ്മാണം നെത്താ
ഷര്ക്കാര് അനുഴദിച്ച തുേ
തിേയുന്നതിില്ല.
ഈ ഷാസചയയത്തില് ഩറകപ്പാുവം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്
ഴിസിതം നള്ോ
തയ്യാരാണ്. NHM ന് തുേ ലേഭാരാ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലല അനുഴദിക്കണലഭന്നതി് യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു

4.16 ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിലെ 15.06.2018-ലറ B2-3443/18(P)
നമ്പര് േത്ത്

2018-19 -ല് ഫലാല് യാജരോയം ലഭക്കാഡം ൊരിംഗ് എന്നതി കപ്രാജക്ട് ഩധതിതിമില്
ഉള്ലപ്പടുത്തിമിരുന്നു. കപ്രാ.നം. 39/19 ലഴറ്റിംഗ് ഓപീഷര് ചിറ കബദഗതിേള്
നിര്കേവിച്ചതിനാല് ലഴറ്റിംഗ് പൂര്ത്തിമാമില്ല.
അഩാേതേള് ഩയിസയിച്ച്
ഭാര്ച്ച്ഭാഷം ലഴറ്റിംഗ് നെത്തിമില്ല. അതിനാല് 2019-20 കറയ്ക്ക് സുകറഖ കഷാ ്
ലഴമരില് പിില് ഓഴരാമി ഉള്ലപ്പടുത്താ േളിയുന്നതിില്ല. ഇത് ഩയിസയിക്കാ
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണലഭന്നതി് യഴവയലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു
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