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No/11/2019/SRG/LSGD(5) 
 

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം 
06.12.2019 ന് വഴേിട്ട് 4.00 ഭണിക്ക് 
സഷക്രകട്ടരിമറ്റ് ദര്ഫാര്  സാലില്    

അജണ്ട 
 

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

2.    മു   കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

 

 2.1  26.09.2019 സറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്                        

2.1(3.1.2)  
അങ്കണഴാെി െീച്ചര്ഭാര്കം ്മഭാര്കം അധിേ കസാണകരരിമം  
നല്ുന്നതിതിനാഴവാഭാമ ഴിസിതം ഫധപ്സ്ട്ട തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ഴേമിരുത്തണം. തുേ ഴേമിരുത്തിമിട്ടില്ലാത്ത തകേവഷൃമം ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ധനഴു്് അരിമിച്ച പ്രോയമുള്ള തുേ ട്രശരിമികറക്ക് ട്രാ ഫർ സക്രഡിറ്റ് 
സെയ്യണം.  

എന്നതിാല്  ഴിേഷന പണ്ട ് ുരവുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് 
ഇതിനുള്ള തുേ തനതു പണ്ടില്  നിന്നം സെറഴളികന്നണ്ട്.  ഇങ്ങസന തനത് 
പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാകന്നതിഴര്ക്ക് ഴിേഷന പണ്ടില്  നിന്നതി് തുേ 
ട്രാ ഫര്  സക്രഡിറ്റ് സെയ്യണസഭന്നതി നിഫധപ്ന ഒളിഴാക്കണസഭന്നതി് 
ധനഴു്ികനാൊഴവാസ്ൊ   തീരുഭാനിച്ചിരുന്ന. ഇതിനുള്ള പമല്  
ധനഴു്ിസെ ഩയിഗണനക്ക് തകേവഷൃമംബയണ ഴു്ില്  നിന്നതി്  നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
ഇതികേലുള്ള തുെര്നെഩെി 

            നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴു്് 
                             2) ധനഴു്് 

2.1(3.1.5)   
രോതിമ അംഗനഴാെിേളുസെ നിര്മ്മാണത്തിനും  ഩളമതിസെ അറ്റുറ്റ്ണികം 
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴു്ില്  നിന്നം  തുേ അനുഴദിക്കാറുണ്ട്. ഴനിതാ വിശു 
ഴിേഷന ഴുപ്പം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40 അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ  
ഴേമിരുകത്ത ണ്ടത്. ഈ തുേ ഩി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യ്ക്ക് സഡക്ാഷിറ്റ് സെയ്ത് നിര്മ്മാണം 
നെത്തണസഭന്നതി് ഴു്ിസെ നിര്കേവം ഷംഫധപ്ിച്ച്. 
     ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴുപ്പ നല്ുന്നതി  ഴിസിതം തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് വേഭാറുന്നതി യീതി ബാഴിമില്  വേസക്കാള്ളുന്നതിതിനും 
തകേവഷൃമംബയണഴു്് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗസത്തസക്കാണ്ട് നിര്മ്മാണം 
നെത്തുന്നതിതിനും  അനുഭതിക്കാമി പമല്  ധനഴു്ിന് നല്േണം. 

          നെഩെി :-  1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴു്് 
2)ധനഴു്് 
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2.1(3.1.7)     
  2019-20-ല്  സതയഞ്ഞടുത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗാ കേന്ദ്രങ്ങസല ുടുംഫാകയാഗാ 
കേന്ദ്രങ്ങലാകന്നതിതിനും െിറ േമ്മൂണിറ്റി സസല്ത്ത് സഷെറുേളുസെ 
പ്രഴര്ത്തനം ്യിലമിസറ 7 ദിഴഷവും 24 ഭണിൂറാകരാക്കാനും നാശണല്  
സസല്ത്ത് ഭിശ   (NHM) റക്ഷ്ാഭിടുന്ന. ഇപ്രോയം ്സേ 504 
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത ് (പ്രാഥഭിോകയാഗാകേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി  സസല്ത്ത ്
സഷെറുേളും കെര്ത്ത്).  ഇതിസെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ്ണ് 
നെത്തുന്നതിത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അധിേ തുേ സെറഴളിക്കാ   
തയ്യാരാസണങ്കില്  ഈ ഴിസിതം NHM -ന് സഡക്ാഷിറ്റ് സെയ്യാ   അനുഭതി 
നല്ുന്ന. ഇതു ഷംഫധപ്ിച്ച  തുെര്  നെഩെിക്കാമി  പമല്  ധനഴു്ിനു 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ്ഴവാഭാമ നെ്െി ധനഴു്്  ഷൃീേയിക്കണം. 

 നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴു്് 
                    2) ധനഴു്് 

 

 
2.1(3.3)     
 ത്രിതറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയുക്തഭാമി നെ്ാകന്നതി 

കപ്രാജക്ടുേലില്  മുഖ്ാ നിര്വസണ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഭു തദ തകേവ 
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുേ വേഭാറുന്നതി യീതിമാമിരുന്ന നിറനിന്നതിിരുന്നതിത്. 
ഇതിനുഩേയം അകറാട്ട്സഭെ് യീതിമില്  തുേ വേഭാരണസഭന്നതി് ധനഴു്് 
ഉത്തയഴിരക്കി. ഇത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  അഷയേയാം ഉണ്ടാകം 
എന്നതിതിനാല്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം 31.03.2019 ഴസയ ഩളമ യീതി തുെരുഴാ   
ധനഴു്് അനുഭതി നല്േിമിരുന്ന. ഈ ഴര്ശം മുതല്  ധനഴു്് 
നിര്കേവിച്ചിരുന്നതി അകറാട്ട്സഭെ് യീതി നെ്ാകന്നതിതു ഷംഫധപ്ിച്ച് 29.08.2019-
സറ  കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാന പ്രോയം താസള്രയുന്നതി  
തീരുഭാനസഭടുത്തു.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഷംയുക്തഭാമി നെ്ാകന്നതി 
കപ്രാജക്ടുേളുസെ മുഖ്ാ നിര്വസണ ്ജ ഷിമായുള്ള തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനത്തിന് ഩങ്കാലിേലായുള്ള ഭു തദ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
കപ്രാജക്ടില്  ഴിബാഴനം സെയ്തിയികന്നതി പ്രോയം അകറാട്ട്സഭെ് 
ഒറ്റത്തഴണമാമി നല്േണം. മുഖ്ാ നിര്വസണ സ്ഥാഩനം രിേൃിഷിശ  /ഫില്  
തുേ പ്രോയം തുേ ്ഴവാഭനുഷയിച്ച് അകറാട്ട്സഭെില്  നിന്നതി് 
സെറഴളിക്കണം. വറപ് ഩധതിതിമെക്കം ഴാക്തിഗത ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് 
തുേ വേഭാകരണ്ട അഴഷയങ്ങലില്  റബാഭാമ അകറാട്ട്സഭെില്  നിന്നതി് തുേ 
ഗുണകബാക്താഴിന് കനയിടുണ് നല്കേണ്ടതാണ്. 

മുഖ്ാ നിര്വസണ സ്ഥാഩനത്തിന് അകറാടുണ്സഭൊമി  നല്ുന്നതിതിനും 
റബികന്നതി തുേ സെറഴളിക്കാനും ്ഴവാഭാമ ക്രഭീേയണം അെിമന്തിയഭാമി 
ഷാംഖ്ാ കഷാഫ്റ്റ് സഴമരില്  ഐ.സേ.എം എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്   സെയ്യണം.  

കൂൊസത ഇതു ഷംഫധപ്ിച്ച  ഉത്തയഴ് ധനഴു്ിസെ  അനുഭതികമാസെ  
നല്േണം. 

  ഐ.സേ.എം. ഇത് ഷംഫധപ്ിച്ച് രിക്ാര്ട്ട് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
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ഐ.സേ.എം. ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട് 
 ഒറ്റ അകറാട്ട്സഭൊമി  തുേ മുഖ്ാ നിര്ഴസണ തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിന്  

വേഭാറുന്നതി യീതി  ഷാംഖ്ാ കഷാഫ്ട് സഴമരില്  സോണ്ടു ഴരുന്നതിതിന്  കൂടുതല്  
ഷഭമം കഴണസഭന്നതി് ഐ.സേ.എം. അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഩേയം മുഖ്ാ നിര്ഴസണ 
സ്ഥാഩനം   കപ്രാജക്ടിസെ  നിര്ഴസണ രോകയാഗതി അനുഷയിച്ച്  ഭു തദ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനകത്താെ്  (തുേ നല്ുന്നതി സ്ഥാഩനം) ്ഴവാസ്ടുന്നതിതനുഷയിച്ച്  തുേ 
അകറാട്ട്സഭൊമി അനുഴദികന്നതി യീതി  ്ര്സ്ടുത്തിമിടുണ്സണ്ടന്നതിരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

 
     നെഩെി :- 1)  തകേവഷൃമംബയണ( എപ്.എം)ഴു്് 

2) എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം 
 

2.1(3.5)  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴിേഷന പണ്ടിസറ ജനരല്  ഴിസിതം, പ്രകതാേ ഘെേ 
ഩധതിതി, ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഉഩഩധതിതി എന്നതിീ ഴിസിതങ്ങളുസെ ്സേ തുേയുസെ 20 
വതഭാനത്തില്  ുരമാസതയുള്ള ഴിസിതം ഴിഴിധ ബഴന ഩധതിതിക്കാമി ഭാറ്റി 
ഴയ്ക്കണസഭന്നതി് ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട്. ഇക്ാള്  സഡകോയ്ക്കുള്ള തിയിച്ചെഴ് തുേ 
ധനഴു്് 2-ാാാം ഗഡുഴില്  നിന്നതി് ുരഴ് സെയ്തിടുണ്ണ്ട്. ഇങ്ങസന ുരഴ് സെയ്ത തുേ 
വറപ് ബഴന ഩധതിതിയ്ക്കാമി ഇതിനേം ഭാറ്റി ഴച്ചിയികന്നതി ഴിസിതത്തില്  
(ഴിേഷനപണ്ടിസെ 20 വതഭാനത്തില്  ുരമാത്ത തുേ) 
ഉള്സോള്ളിക്കാവുന്നതിതാണ.്    ധനഴുപ്പ  ുരഴ ്സെയ്ത  തുേ  കൂെി   കൂട്ടികെര്ത്ത ്
ബഴന ഩധതിതികള്ള ുരഞ്ഞ ഴിസിതം ക്രഭസ്ടുത്താവുന്നതിതാണ്. എന്നതിാല്  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  താല്പയാസ്ടുന്നസഴങ്കില്  ബഴന നിര്മ്മാണ ഩധതിതിയ്ക്ക് 
കൂടുതല്  ഴിസിതം ഉള്സ്ടുത്തുന്നതിതിന് നിമരണം ഇണം ഇല്ല. ഇതനുഷയിച്ച് 
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ്ഴവാസ്ടും പ്രോയം കഴണ്ട ക്രഭീേയണം 
ഐ.സേ.എം  എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  സെയ്യണം. ഇതു ഷംഫധപ്ിച്ച ഷര്കറര്   

നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ(ഡി.ഫി)ഴു്് 
2)എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം 
          

 

 

 

2.2 24.10.2019-സറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ  തുെര്  നെഩെി  ഷൃീേയികക്കണ്ട  
ഴിശമങ്ങള്  

2.2 (3.1 ) ഭിശ   അകന്താാദമ ഷര്കഴ 

ഷാമ്പത്തിേ  സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക്  ഡമരക്ടറുസെ  10.10.2019-സറ 

PL/8790/2019/DES നമ്പര്  േത്ത്  

കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവഭനുഷയിച്ച്  ഭിശ   അകകന്താാദമ ഷര്കഴ (2019-20 
രയണ്ട്) കേയലത്തിലും നെത്തിമിരുന്ന.  ഗ്രാഭങ്ങലിസറ ഴിേഷന പ്രശ്നങ്ങളും  
ഴിെവുേളും  േസണ്ടത്തുേമാണ് ഷര്കഴയുസെ മുഖ്ാ റക്ഷ്ാം.  ഷര്കഴ ഴിഴയങ്ങള്  
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിസെ  ഭിശ   അകന്താാദമ കഩാര്ട്ടിറില്  അഩ് കറാഡ് സെയ്തിടുണ്ണ്ട്.  
ഷര്കഴ നെത്തിമ ഉകദാാഗസ്ഥര്ക്ക്  മാത്രാ്െി, ബക്ഷ്ണം, കസാണകരരിമം എന്നതിിഴ 
നിശൄിത  നിയക്കില്   സതാളിലുര്് ഩധതിതിമിലൂസെകമാ (MGNREGS)  ഉഩജീഴന 
ഭിശസെകമാ  (DAY-NRLM) ബയണ സെറഴില്  നിന്നതി് അനുഴദിക്കാസഭന്നതി് കേന്ദ്ര 
ഷര്ക്കാര്  ഴാക്തഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.   ഇഴര്കള്ള ഓണകരരിമം  താസള്രയുന്നതി 
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നിയക്കില്  അനുഴദിക്കണസഭന്നതി് ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക്  ഴു്് 
ഡമരക്ടറുസെ ്ഴവാം ഷംഫധപ്ിച്ച്  

 

 

 

 

 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴു്് 
2.2 (3.3)  തകേവഷൃമംബയണ ഴു്് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗം 
 

   തകേവ ഷൃമംബയണ ഴു്്  െീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ  22.10.2019-സറ   DB3 - 
753/2013/CE/തഷൃബഴ  നമ്പര്  േത്തു പ്രോയം  അ്ര്  ുട്ടനാെ് പ്രകദവങ്ങലാമ  
അയ്മനം, തിരുഴാര്്്, ുഭയേം, ്ര്പൂക്കയ,  എന്നതിീ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിസറ  
കോണ്ക്ക്രീറ്റ്, ൊരിംഗ് പ്രവൃത്തിേള്  നെത്തുന്നതിതിന്  നിറഴിസറ ഗ്രാഴല്  ഭണ്ണിസെ 
നിയക്ക്  ുരഴാമതിനാല്  ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട് എന്നതിരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  അയ്മനം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവസത്ത  സഩാതു ഭയാഭത്ത് ഴു്് മുഖ്ാന്തിയം  
നെ്ിറാകന്നതി പ്രവൃത്തിേള്ക്ക്  ഗ്രാഴല്  ഭണ്ണിന് എം.േൂഫിന്  400/- രൂഩയും  
40 േികറാഭീറ്റര്  ഴസയ മഥാര്ഥ േണ്ക്കഴമ സം  ഩി.ഡബ്ല്യൂ. ഡി  കരാഡ് 
ഴിബാഗം  െീപ് എഞ്ചിനീമറുസെ  01.03.2019-സറ CE/R&B)KTM/2016/2603/ Price 
നമ്പര്  േത്തു പ്രോയം  അനുഴദിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ നിയക്ക് മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
ഩഞ്ചാമത്തുേള്കം ഫാധേഭാക്കാവുന്നതിതാസണന്നതി്  തകേവഷൃമംബയണ ഴു്്  
െീപ് എഞ്ചിനീമര്   ശുഩാര്വ സെയ്തതനുഷയിച്ച്  അയ്മനം, തിരുഴാര്്്, 
ുഭയേം, ്ര്പൂക്കയ എന്നതിീ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിസറ  കോണ്ക്ക്രീറ്റ്, ൊരിംഗ്  
പ്രവൃത്തിേള്കം  ഈ നിയക്ക്  ഫാധേഭാക്കാ   അനുഭതി നല്േി ഇതു  
ഷംഫധപ്ിച്ച ഉത്തയഴ്  

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഡി) ഴു്് 
2) െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴു്്  

 
 

2.2 (3.5) പിശരീഷ് ഴുപ്പ മുകഖ്ന നെ്ാകന്നതി ബഴന നിര്മ്മാണ ഩധതിതി അഴകറാേനം 
സെയ്യണസഭന്നതി് 26.09.19 സറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനിച്ചിരുന്നസഴങ്കിലും  
കമാഗത്തില്  പിശരീഷ് ഡമരക്ടര്  സാജയാമില്ല.  അടുത്ത കോഓര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റി കമാഗത്തില്  ഡമരക്ടര്  ഩസങ്കടുത്ത്  ഴിവദാംവങ്ങള്  നല്േണം. 

നെഩെി:- 1) പിശരീഷ് ഡമരക്ടര്  
2.2 (3.6(1)ഩധതിതി നിര്വസണത്തിസറ ോയാക്ഷ്ഭത ഉര്ാക്കാ   ഷംസ്ഥാന തറത്തിലും 

ജില്ലാ ്സൂത്രണ ഷഭിതി തറത്തിലും അഴകറാേനം നെത്തണസഭന്നതി് 20.06.19 ല്  
കൂെിമ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗം നിര്കേവിച്ചിരുന്ന.  

 

(1) പീല്ഡതറ ഉകദാാഗസ്ഥര്കള്ള 
 ഓണകരരിമം ( ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
അെിസ്ഥാനത്തില്  

     941 x 300 രൂഩ x 4  person  
              11,29,200/-  രൂഩ 

(2) സശഡുളുേള്  കപാകട്ടാ കോ്ി 
 എടുത്ത സെറഴ്  

15,000/- രൂഩ 

         ്സേ     11,44,200/-  രൂഩ 

MGNREGS - ന്  ബയണ സെറഴ് ഇനത്തില്  റബാഭാമ തുേമില്  നിന്ന ഇതു 
ഷംഫധപ്ിച്ച ഉത്തയഴ് 
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   ഇതനുഷയിച്ച് യണ്ടാംഘട്ട അഴകറാേനം ഒകക്ടാഫര്  15 മുതല്  നഴംഫര്  15 
നേം  പൂര്ത്തിമാക്കണം. നാന്നതിാംഘട്ട അഴകറാേനം ഡിഷംഫര്  15 നേം 
പൂര്ത്തിമാക്കണം.  ഇതു കൃതാഭായും പറപ്രദഭായും  നെകന്നസണ്ടന്നതി് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്, നഗയോയാ ഡമരക്ടര്,  ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, ഷംസ്ഥാന 
്സൂത്രണ കഫാര്ഡ്  ഡി.ഩി. ഡിഴിശ   െീപ്  എന്നതിിഴര്  ഉരപ്പ ഴരുത്തണം. ഇതു 
ഷംഫധപ്ിച്ച  രിക്ാര്ട്ട്  

നെഩെി:- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  
2)നഗയോയാ ഡമരക്ടര്  

3)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
4) െീപ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ , കേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കഫാര്ഡ്  

5)തകേവഷൃമംബയണ ( എപ്.എം.) ഴു്്
 

2.2 (3.7)  വറപ് ഭിശ   ഩധതിതിക്കാമി നിര്ഫധപ്ഭാമി ഭാറ്റിഴച്ചിയികന്നതി (ഩധതിതി 
ഴിസിതത്തിസെ 20%) തുേ െിറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഗുണകബാക്താക്കള്  
ഇല്ലാത്തതിനാല്  സെറഴളിക്കാ   േളിയുന്നതിില്ല എന്ന കമാഗം നിയീക്ഷ്ിച്ചു. ബഴന 
നിര്മ്മാണത്തിന് തുേ ്ഴവാഭിസല്ലന്നതി് വറപ് ഭിശൻ ജില്ലാ കോര്ഡികനറ്ററുസെ 
ഷാക്ഷ്ാഩത്രത്തിസെ അെിസ്ഥാനത്തില്  അത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ക്ക് 
ഈ തുേ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്   വഭി ഴാങ്ങാകനാ  ബഴന ഷമുച്ചമം  
നിര്മ്മികന്നതിതികനാ ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി നല്ുന്ന. ഇപ്രോയം വറപ് 
ഭിശ   ജില്ലാ കോഓര്ഡികനറ്ററുസെ ഷാക്ഷ്ാഩത്രം ഷസിതം   കേറ്റ് രികഷാസ് ് രൂപ്്് 
മുകഖ്ന ്ഴവാസ്ടുന്നതി തകേവങ്ങള്ക്ക്  ്ഴവാഭാമ ക്രഭീേയണം സെയ്യാ   
ഐ.സേ.എം. എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടസര  ങ്ങൃഭതറസ്ടുത്തി.  ഇതു ഷംഫധപ്ിച്ച 
ഉത്തയഴ്. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഫി) ഴു്് 
2) എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം 

2.2(3.8 )ഗഴ.സഭഡിക്കല്  കോകലജ് ഉള്ള ജില്ലേലില്  സഭഡിക്കല്  കോകലജ് കേന്ദ്രീേയിച്ച് 
ജില്ലമിസറ ്ശുഩത്രിേലിസറ  ഫകമാ സഭഡിക്കല്  കഴേ് ഷംസ്കയികന്നതിതിന്  
അതത് ജില്ലേലിസറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്   ജില്ലാ ്സൂത്രണഷഭിതിയുസെ 
കനതൃതൃത്തില്  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേള്   തയ്യാരാക്കണം. ഇതിനാഴവാഭാമ നെഩെി  
അതാത് ജില്ലാ ്സൂത്രണഷഭിതിേള്  ഷൃീേയിക്കണം. ഇതിന് കഴണ്ട ഷാകങ്കതിേ 
ഷസാമം  ശുെിതൃ ഭിശ   എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടറും ക്ലീ   കേയല േമ്പനി 
എം.ഡി.യും നല്േണം.  ്ഴവാസഭങ്കില്  ഭറ്റ് ഷാകങ്കതിേ ഷസാമവും കതെണം.  
ഇതിന് സഭഡിക്കല്  എഡുകക്കശ   ഡമരക്ടറുസെ അനുഭതിയും ഷസാമവും 
കതെണം.  ഇത് ഷംഫധപ്ിച്ച് ശുെിതൃ ഭിശ   ഡമരക്ടര്  രിക്ാര്ട്ട്  നല്േി.  
അതത് ജില്ലേലിസറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ജില്ലാ ്സൂത്രണ 
ഷഭിതിയുസെ  കനതൃതൃത്തില്  ഓകയാ സഭഡിക്കല്  കോകലജിലും  ഫകമാ സഭഡിക്കല്  
ഭാറിനാ ഷംസ്ക്കയണത്തിനാമി  ഩധതിതി ്സറ്റടുക്കാ   തയ്യാരാമി  മുകന്നതിാട്ട് ഴരുന്നതി 
ഩക്ഷ്ം  ്ഴവാഭാമ  ഷാകങ്കതിേ ഷസാമം  ശുെിത ൃ ഭിശ   നല്ും 
എന്നതിരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

  നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി) ഴു്് 
2) എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുെിതൃ ഭിശ   

3) ഫധപ്സ്ട്ട ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്  



6 
 

 
2.2(3.9) ഩധതിതിസച്ചറഴില്   ്റ്റവും രോരേില്  നില്കന്നതി  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഩധതിതി നിര്ഴസണത്തില്  ്ഴവാഭാമ ഷസാമം  േിറയുസെ 
കനതൃതൃത്തില്  നല്േണം. ്റ്റവും രോരേില്  നില്കന്നതി  20 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേസലയും  5 ഴീതം നഗയഷബേസലയും കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്തുേസലയും സതയസഞ്ഞടുത്ത്  അഴരുസെ പ്രശ്നങ്ങളും കഩായായ്മേളും 
േസണ്ടത്തി ഩധതിതി നിര്ഴസണം ോയാക്ഷ്ഭാകന്നതിതിനു കഴണ്ട ഷസാമം  േിറ 
നല്േണം. ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങസല ഭിേച്ച തറത്തികറയ്ക്ക് എത്തിക്കാ   
്ഴവാഭാമ ഩയിവീറനം നല്േി ഇെസഩെല്  നെത്തണം.  ഇതികേല്  ഷൃീേയിച്ച 
നെഩെിയും ഷൃീേയിക്കാവുന്നതി ഭറ്റ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും എസന്തന്നതി് അടുത്ത 
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  േിറ  ഡമരക്ടര്  രിക്ാര്ട്ട് സെയ്യണം. 

നെഩെി:-1) ഡമരക്ടര്, േിറ 
2)തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴു്് 

 
2.2 (3.13)  ഩധതിതി രോകയാഗതിമില്  രോരേില്  നില്കന്നതി  എരണാുലം, 

ോഷര്കഗാഡ്, കോട്ടമം, തിരുഴനന്തരോയം, ഭറപ്പരം ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലേള്  
ഷന്ദര്വിച്ച്  ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  കനയിട്ട് അഴകറാേനം നെത്തണം. 
ഇതികേലുള്ള രിക്ാര്ട്ട്  അടുത്ത  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഡമരക്ടര്  നല്േണം. 

നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമം ബയണ(ഡി.എ) ഴു്് 
 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  

2.2(3.15) 
    ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തികറയും, ഭ്ാസതാളിറാലി ഴിബാഗത്തിസറ 

ുടുംഫങ്ങലികറയും  ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക്  ഭിഡില്  സറഴല്  റാഩ് കൊഩ് 
നല്ുന്നതിതിന് IT ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ  ശുഩാര്വ പ്രോയം  38,902/- രൂഩമാമി 
നിയക നിശൄമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. എന്നതിാല്  ഐ.െി. ഴുപ്പ സഷക്രട്ടരിയുസെ  09.10.2019-സറ 
IT Cell-1/106/2019/ITD േത്തു പ്രോയം  ഭീഡിമം റാഩ് കൊഩ് -ന്  22816/- രൂഩ 
നിയക്കില്  Centralized Procurment and Rate Contract System (CPRCS)ല്  നിന്നതി് 
റബാഭാക്കാ   േളിയുസഭന്നതി് അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  

 
   എന്നതിാല്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ുന്നതിതിന്  

IT  ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ ശുഩാര്വ പ്രോയം  ഇത്  30,000/- രൂഩമാമിരുന്ന 
നിശൄമിച്ചിരുന്നതിസതന്നം  ഈ ഴര്ശം IT ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ ശുഩാര്വ പ്രോയം  
ഇത് 38,902/- രൂഩമാമി  ഴര്ധതിി്ിച്ചുസഴന്നം  കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.  IT ഭിശ   
ഡമരക്ടറുസെ ശുഩാര്വ അനുഷയിച്ച്  ഭിഡ് സറഴല്  സെഷിപികക്കശ   പ്രോയം 
ഇക്ാള്  CPRCS കഩാര്ട്ടറില്  റാഩ് കൊഩ് റബികന്നതിില്ല എന്നം  ജില്ലേലില്  
നിന്നതിരിമിച്ചിടുണ്സണ്ടന്നം (ഇന്നതിസത്ത കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗ നെഩെിക്രഭം 
ഖ്ണ്ഡിേ 4.12) കമാഗം  ഴിറമിരുത്തി. നിയക്കില്  ഴന്നതി ഴറിമ അന്തയം  
തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ബുധതിിമുടുണ്ണ്ടാോ   ഷാധാതയുണ്ട്.  ഇത് 
ഩയികവാധിച്ച്  IT ഴുപ്പ സഷക്രട്ടരിയുഭാമി  െര്ച്ച സെയ്ത് ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക് നന്ന ന്നതി  
റാഩ് കൊഩിസെ സെഷിപികക്കശനും  നിയകം നിശൄമിച്ചരിമിക്കാ   IT ഭിശ   
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ഡമരക്ടസര  ങ്ങൃഭതറസ്ടുത്തി.  അടുത്ത കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക മുമ്പ്  
രിക്ാര്ട്ട് നല്േണം. ഇതിനുള്ള പമല്  ഐ.െി ഡമരക്ടര്ക നല്േണം. 

നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴു്് 
2) ഐ.റ്റി. ഭിശ    ഡമരക്ടര്  

2.2(4.2)  എരണാുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 എരണാുലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  22.08.2019-സറ േത്തും  

അനുഫധപ്കയഖ്േളും (SRG 790/19 - CC 492/19) 
 
 വെനമില്  യണ്ടാം ഴര്ശം  MBBS - ന് ഩഠികന്നതി ്യതി.C.S.  എന്നതി 

ഴിദാാര്ഥിക്ക്  ഴികദവ ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ   അനുഭതി 
ഷംഫധപ്ിച്ച്. ധനഷസാമം റബികന്നതിതിന്  ഴു്ിസെ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം  ഈ 
ഴിദാാര്ഥിക്ക് അര്സതയുകണ്ടാ ഇഴരുസെ ുടുംഫ ഴരുഭാനം,  നീറ്റ് ഩയീക്ഷ്മില്  
അര്സത ഭാര്ക്ക് റബിച്ചിടുണ്കണ്ടാ എന്നതിിഴ ഩയികവാധിച്ച് ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന 
ഡമരക്ടര്  രിക്ാര്ട്ട് നല്േണം. 

3.സഩാതുഴിശമങ്ങള്  
================ 
4. പ്രകതാേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 െങ്ങകയാത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 െങ്ങകയാത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരിയുസെ  22.03.2018-റ A2-700/18-ാാാം 

നമ്പര്  േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത്  ഡമരക്ടറുസെ 31.07.2018-സറ  7-16938/18-ാാാം  നമ്പര്  
േത്തും അനുഫധപ്കയഖ്േളും (SRG 925/19 - LSGD/FM2/300/2018 - LSGD) 

 
ഩഞ്ചാമത്തില്  2015-16-ല്  MPLAD - മില്  നിന്നതി്   10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഉഩകമാഗിച്ച്  
ഩാകറയി്ള്ളി ഴണ്ണാംേണ്ടി കരാഡ്  സഭറ്ററിംഗ് നെത്തി  ൊര്  സെയ്തിരുന്ന. 
നാടുണ്ോരുസെ ്ഴവാ പ്രോയം  ഇതികനാെ് കെര്ന്നതി്  96 ഭീറ്റര്  കരാഡു കൂെി 
അധിേഭാമി സെയ്തു. അധിേ പ്രവൃത്തിക്ക്  ഷാകങ്കാതിോനുഭതിമെക്കം  ഭു തദ 
നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിച്ചില്ല.  ഇതിന് അന്നതിസത്ത  നിയക പ്രോയം  3,96,000/- രൂഩ 
നല്ോനുണ്ട്.  ഈ തുേ നല്ോ   2017-18-ല്  തനത് പണ്ട് ഉള്സ്ടുത്തി ജില്ലാ 
്സൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. തുേ നല്ോ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

4.2  െെമഭംഗറം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
 സോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  11.10.2019-സറ േത്ത്(2എണ്ണം) (SRG 871/19 - 

CC 646/19, SRG 872/19 - CC645/19) 
 

1) കപ്രാ.നം. 182/20   അെങ്കല്  16,93,000/- രൂഩ  
                                (കനാണ്ക്  കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്) 

2) കപ്രാ.നം. 181/20   അെങ്കല്  28,07,000/- രൂഩ 

  
 
 

നെഩെി :-  1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴു്്   
2)ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴു്്  
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  (ഴിേഷനപണ്ട് - 15,900/- രൂഩ 
   തനത് പണ്ട്  - 27,91,100/- രൂഩ) 

 െെമഭംഗറം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  KSRTC ഫഷ് ോെിനുകഴണ്ടി  20.09.2000-ല്  
െെമഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  രിേൃഷിശനിംഗ് അകതാരിറ്റിമാമി  ഴിഴിധ 
ഴാക്തിേലില്  നിന്നം   വഭി ്സറ്റടുത്തിരുന്ന.  റാെ് അേൃഷിശ    ഓപീഷര്  
്സറ്റടുത്ത ഴസ്തുക്കസല യണ്ടാമി തിയിച്ച്  ോറ്റഗരി -1 (MC കരാഡ് അക്സസ്സ് ഉള്ളത്) 
ഒരു ്രിന്  11,290/- രൂഩയും  ോറ്റഗരി -2-ന്  ( MC കരാഡ് അക്സസ്സ് ഇല്ലാത്തത്) 
ഒരു ്രിന്  1304/- രൂഩ  പ്രോയവും ഴിറ  നിശൄമിച്ചിരുന്ന. എന്നതിാല്  നിശൄമിച്ച 
ഴിറസക്കതിസയ   വ ഉെഭേള്  ഷഫ് കോെതിസമ ഷഭീഩിച്ചു. 26.11.2013-സറ  ഷഫ് 
കോെതി ഴിധിപ്രോയം  ോറ്റഗരി -1 ന്  ഒരു ്രിന് 22,580/- രൂഩയും ോറ്റഗരി -
2ന് ഒരു ്രിന്  5216/- രൂഩയും ്ണ്. ഇതികേല്   ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഫഹു.വസകക്കാെതിമില്  നല്േിമ അ്ീലുേള്  തള്ളി.  

   വഉെഭേള്ക്ക്  ഫാക്കി തുേ നല്ുന്നതിതിനുകഴണ്ടി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാ ക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  
ഈ തുേ നല്ോ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.3 കോട്ടമം ഗ്രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 25.10.2019-സറ േത്തും  30.09.2019-സറ  
170/2019(1)ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും (SRG - 920/19    CC/675/19) 
കപ്രാ.നം. 160/19   അെങ്കല്  - 16,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ 

കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ) 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  3,00,000/- രൂഩ)  

കഩയ് - അഗതി യസിത കേയലം  - ബഴന നിര്മ്മാണം 
കോട്ടമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  അഗതി  കേയലം ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ട്ട  4 
ഗുണകബാക്താക്കള്  ബഴന യസിതയാമിടുണ്ണ്ട്.  ഇഴര്  വറപ്  ബഴനഩധതിതിമില്  
ഉള്സ്ട്ടിട്ടില്ല.  വറപ് ഭിശ   റിേിലുള്ള  വഭിയുള്ള മുള്ളൃഴ   ബഴന യസിതര്കം  ഴീെ് 
നല്േി.   തുേ ഭിച്ചമുണ്ട്. ഈ തുേ  ഉഩകമാഗിച്ച് (20%ത്തില്  ഉള്സ്ട്ട തുേ) 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 4 ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ഴീെ്  നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

4.4 നീകറവൃയം മുനിഷി്ാറിറ്റി  
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 26.10.2019-സറ േത്തും നീകറവൃയം  
മുനിഷി്ല്  സഷക്രട്ടരിയുസെ  26.08.2019-സറ    G3-9000/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും (SRG 
921/19/CC/552/19) 
കപ്രാ.നം. 141/20     അെങ്കല്  3,07,90,527/- രൂഩ  
                              (ഴിേഷനപണ്ട് - 57,90,527/- രൂഩ 
                              തനത് പണ്ട് - 1,00,00,000/- രൂഩ 
    ധനോയാ േമ്മീശ   ഗ്രാെ് - 1,50,00,000/- രൂഩ ) 
കഩയ് -  നഗയഷബാ ഓപീഷ് സേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 

57 ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള  ഩഞ്ചാമത്തു സേട്ടിെത്തിറാണ് ഇക്ാള്  നഗയഷബ ഓപീഷ് 
പ്രഴര്ത്തികന്നതിത്. അത് രോതുക്കി ഩണിമാ   7.15 കോെിരൂഩയുസെ സെറഴ് ഉണ്ട്. 
ഇതിനാഴവാഭാമ തുേ 2019-20, 2020-21 ഴര്ശഭാമി ഉള്സക്കാള്ളിക്കാ   
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ഉകേവികന്ന. ഈ ഴര്ശസത്ത അെങ്കറിനു കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി. അെങ്കല്  
താസളഩരയും പ്രോയഭാണ്. 

ക്രഭനം പണ്ട് ഇനം ഴര്ശം 

2019-20 2020-21 

1 ഴിേഷന പണ്ട് 57,90,527/- രൂഩ 1,00,00,000/- രൂഩ 

2 തനത് പണ്ട് 1,00,00,000/- രൂഩ 79,09,473/- രൂഩ 

3 ധനോയാ 
േമ്മീശ   ഗ്രാെ് 

1,50,00,000/- രൂഩ  2,28,00,000 

 ്സേ 3,07,90,527/- രൂഩ 4,07,09,473/- രൂഩ 

ഈ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.5 തുവ്വൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  25.10.2019-സറ  േത്തും അനുഫധപ് ുരിപ്പം  
(SRG 916/19 - CC/697/19) 
 
കപ്രാ.നം.237/20    അെങ്കല്  4,00,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് -  ഗ്രാഭ കജാാതി ഭാറിനാ ഷംസ്ക്കയണം 
ഴീടുേലില്  നിന്നം  േെേലില്  നിന്നം യൂഷര്  പീ ഷൃീേയിച്ചുസോണ്ട് ഭാറിനാം  
കവഖ്യിച്ച് ഷഭഗ്രഭാമ ഭാറിനാ നിര്മ്മാര്ജന ഩധതിതി  ഴിബാഴനം സെ്യുനന്ന. ഴില്പന 
നാറാഭില്ലാത്ത  ഴസ്തുക്കള്  തഭിള് നാട്ടിസറ   ACC ഷിസഭെ്  പാക്ടരിമികറയ്ക്ക്  േമറ്റി 
അമയ്ക്കുന്ന. ഇതിനാമി ഒരു കറാഡിന് 10,000 /- രൂഩ  ഭാത്രകഭ സെറവുള്ളൂ. 
ഗ്രാഭകജാാതി  ഭാറിനാ ഷംസ്ക്കയണ   ഩയിഩാെിമില്  ഒരു ഴര്ശം  പ്രതീക്ഷ്ികന്നതി 
ഴരുഭാനം  9,08,000/- രൂഩയും സെറഴ് 12,60,000/-രൂഩയുഭാണ്.അധിേഭാമ 
സെറഴ് 3,52,000/- രൂഩ. ഇതു േസണ്ടത്തുന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.6 േിെങ്ങൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  18.10.2019-സറ േത്തും  ഩഞ്ചാമത്തിസെ  
13.08.2019-സറ V-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും  
 
കപ്രാ.നം. 170/19                  അെങ്കല്  - 3,06,450/- രൂഩ 

     കഩയ് -  ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഴിഴിധ ഴാര്ഡുേലില്  ുെിസഴള്ള ഴിതയണം - 
               യണ്ടാം ഘട്ടം 
02.03.2019-സറ 500/2019/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഉത്തയവു പ്രോയം 31.03.2019 ഴസയയും 
തുെര്ന്നതി് 01.04.2019 മുതല്  31.05.2019 ഴസയയും  കൂെിസഴള്ള ഴിതയണത്തിന് 
ഴിേഷനപകണ്ടാ തനത് പകണ്ടാ ഉഩകമാഗിക്കാ    ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്കം 
മുനിഷി്ാറിറ്റിേള്കം കോര്്കരശനും  അനുഭതി  നല്േിമിരുന്ന.  31.03.2019 
ഴസയ 5.50 റക്ഷ്ം രൂഩയും  01.04.2019മുതല്  31.05.2019 ഴസയ  11.00 റക്ഷ്ം  
രൂഩയുഭാമിരുന്ന  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു സെറഴളിക്കാവുന്നതി ഩയഭാഴധി  തുേ. 
ഇതനുഷയിച്ച്  ഭാര്ച്ച് 31 ഴസയ  48,600/- രൂഩ  സെറഴളിച്ചു.   ്പ്രില്   ഒന്ന 
മുതലുള്ള  ുെിസഴള്ളത്തിന്  3,06,450/- രൂഩ തനത് പണ്ടില്  നിന്നതി്  സെറഴളിച്ചു.  
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ഈ തുേയ്ക്ക്  2019-20-ല്  ഩധതിതിമില്  കപ്രാജക്ട് ഉള്സ്ടുത്തിസമങ്കിലും  ജില്ലാ 
്സൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നല്േിമില്ല.  ഈ തുേ നല്ുന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് 
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.7 സനടുങ്കണ്ടം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 16.10.2019-സറ േത്തും  സനടുങ്കണ്ടം  കബ്ല്യാക്ക്  
ഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതിയുസെ 31.08.2019 -സറ 8(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും  ( 
SRG/888/19 - CC/655/2019)  
 
കപ്രാ.നം. 48/20   അെങ്കല്  15,00,000/-രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് -  ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം 
 
േിഡനി കയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്നതിതിന്  ്സേ സെറഴിസെ 25 
വതഭാനകത്താലം  തുേ നല്ുന്നതി ഒരു ഩധതിതി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  2016-17 
മുതല്  നെ്ാകന്ന. ഒരു കയാഗിക്ക്  ്യിലമില്  1000/- രൂഩയും  ഴര്ശാഴഷാനം ഈ 
കപ്രാജക്ടിന്  ഴേമിരുത്തിമിയികന്നതി തുേയുസെ ഭിച്ചം  എല്ലാ ഗുണകബാക്താക്കള്കം  
തുറാഭാമി നല്ുന്നതി യീതിമിറാണ്  കപ്രാജക്ട് നെ്ാകന്നതിത്.  ഈ ഴര്ശവും ഈ 
കപ്രാജക്ട് ്സറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഩധതിതിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഴു്് തെസ്സം  
കയഖ്സ്ടുത്തിമിയികന്നതിതിനാല്  പ്രകതാേ അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.8 സെറുന്നതിിയൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുസെ  23.10.2019-സറ J1-20909/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 
1071/19) 
2018-19 ഴര്ശം  സെറുന്നതിിയൂര്  ോര്ശിേ േര്മ്മകഷനയ്ക്കുള്ള ഴാസനം  (ഩിേ് അഩ് 
ഴാ ) ഴാങ്ങുന്നതിതിന് 5,50,000/- രൂഩ  ഴേമിരുത്തിമ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 
്സൂത്രണ ഷഭിതി അനുഭതി റബിച്ചു. ഇതനുഷയിച്ച് ഴാസനവും ഴാങ്ങി. ഷര്ക്കാര്  
അനുഭതി ഇല്ലാസത ഴാസനം ഴാങ്ങിമതിനാല്  ഷാധൂേയണം ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.9 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  04.11.2019-സറ േത്തും  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
പ്രഷിഡെിസെ 04.11.2019-സറ േത്തും  ( SRG/953/19-  CC/763/19) 
കപ്രാ.നം. 263/19    അെങ്കല്  - 1,00,000,00 
      (ഴിേഷനപണ്ട് - 25,00,000/-  
      തനത് പണ്ട് -  5,00,000/-  
      ഷംബാഴന    - 70,00,000/- )  
കഩയ് : ജീഴനം (ഡമാറിഷിഷ്  കയാഗിേള്ക്ക് ധനഷസാമം) 
വൃക്ക കയാഗിേസല ഷസാമികന്നതിതിനുകഴണ്ടിയുള്ള  കപ്രാജക്ടാണ്. ഡമാറിഷിഷ് 
സെ്യുനന്നതിതിന് കയാഗിേളുസെ അക്കയണ്ടികറയ്ക്ക്  പ്രതിഭാഷം 3000/-  രൂഩ നല്ുന്ന. 
കൂൊസത വൃക്ക ഭാറ്റി ഴച്ച കയാഗിേള്ക്ക്  ഭരുന്ന നല്ുേയും നിയാറംഫയാമ  
േിെപ്പകയാഗിേസല  ഩയിെയിക്കാ   ഴാലണ്ടിമസര  ഷജ്ജഭാകേയും  ്ണ് പ്രധാന 
പ്രഴര്ത്തനം.  ഇതിന് പ്രകതാേ അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.10 ഇത്തിക്കയ കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 

സോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  26.09.2019-സറ േത്ത്    ( SRG/854/19-  
CC/619/19) 
കപ്രാ.നം. 125/20   അെങ്കല്  - 5,05,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷനപണ്ട് - 5,00,000/- രൂഩ  
        ഷംബാഴന-  5,000/- രൂഩ 
കഩയ് : LED സതരുവുഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്  
LED സതരുവുഴിലക്ക് സ്ഥാഩികന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന്  ഡി.ഩി.ഷി. അനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.  പ്രകതാേ അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

 

4.11 ഇത്തിക്കയ കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  26.09.2019-സറ േത്ത്    ( SRG/855/19-  
CC/618/19) 
കപ്രാ.നം. 20/19    അെങ്കല്  - 11,11,000/- രൂഩ (SCP) 
      (ഴിേഷനപണ്ട് - 11,00,000/- രൂഩ 
      ഷംബഴാന        -    11,000/- രൂഩ) 
കഩയ് :  ഩട്ടിേജാതി  കോലനിേലില്  LED വററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  
LED സതരുവുഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
പ്രകതാോനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.12 ഉടുമ്പന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 01.10.2019-സറ േത്തും ഉടുമ്പന്നൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരിയുസെ  19.09.2019-സറ A3-5057/18-ാാാം നമ്പര്  േത്തും     
കപ്രാ.നം. 141/20    അെങ്കല്  - 3,60,000 രൂഩ (TSP) 
കഩയ് :  ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േിെക്ക ഴിതയണം 
ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക്  േിെക്ക ഴിതയണം സെയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.13 കൃഷ്ണരോയം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
്റപ്പള  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 29.01.2019-സറ േത്തും കൃഷ്ണരോയം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസെ  18.01.2019-സറ 1(5)-ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവും  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  27.02.2019-സറ  കമാഗ തീരുഭാനവും  (ഖ്ണ്ഡിേ 
4.24) ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   ഡമരക്ടറുസെ  11.07.2019-സറ P37112/ 
കേ.ഷം.ഷാ.ഭി.അ.േത്ത്     
കപ്രാ.നം. 42/20   അെങ്കല് - 50,000 രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്) 
       
കഩയ് :  അക്ഷ്യ റക്ഷ്ം ഩധതിതി 
ഷാക്ഷ്യതാ ഩധതിതിയുസെ ബാഗഭാമി  നിയക്ഷ്യസയ േസണ്ടത്തുന്നതിതിനും  ഷര്കവ 
നെത്തുന്നതിതിനും  ഇതിസെ ബാഗഭാമി  ക്ലാസ്സ് എടുകന്നതിതിനും   കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കി. 
ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണസഭന്നതി്  ഩഞ്ചാമത്ത് ്ഴവാസ്ട്ടിരുന്ന. 
ഇതികേല്  ഷാക്ഷ്യതാ ഭിശ   ഩയികവാധിച്ച്  രിക്ാര്ട്ട് നല്ോ   
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  27.02.2019-സറ കമാഗം (ഖ്ണ്ഡിേ 4.24) 
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നിര്കേവിച്ചിരുന്ന. ഇതിന് ഷാധൂേയണം  നല്ോവുന്നതിതാസണന്നതി് ഷാക്ഷ്യതാ 
ഭിശ   ഡമരക്ടര്  അരിമിച്ചു.  ഷാധൂേയണം നല്ുന്നതിത് ഷംഫധപ്ിച്ച് 

 

4.14 മുളകന്നതി് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
മുളകന്നതി് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  05.09.2019-സറ േത്ത്  ( SRG  825/19) 
 
ഩഞ്ചാമത്തില്  സ്ഥിതി സെ്യുനന്നതി  ഩാറ ഗഴ. സമര്  സഷക്കെരി സ്കൂലിന്  
േലിസ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിതിന്  കഩയാവൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും  മുളകന്നതി് 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും  10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  ഴീതം  മുെക്കി  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.15 സതാടുരോള മുനിഷി്ാറിറ്റി 
ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 01.10.2019-സറ േത്തും സതാടുരോള നഗയഷബയുസെ  
22.06.2019-സറ 23/23-ാാാം നമ്പര്  േയണ്ക്ഷില്  തീരുഭാനവും ( SRG /860/19  
CC462/19)  
കപ്രാ.നം. 176/19    അെങ്കല്  12.00 കോെി രൂഩ 
      (KURDFC കറാണ്ക് ) 
കഩയ് :-  ഭാങ്ങാട്ട് േഴറ  കശാ്ിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്മ്മാണം 
  
ഭാങ്ങാട്ട് േഴറ കശാ്ിംഗ് കോംപ്ലക്സിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് 04.10.2014-ല്  11.00 
കോെിക്ക്  ഷാകങ്കതിോനുഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഈ കപ്രാജക്ട്  ഴര്ശങ്ങലാമി  െില്  
ഓഴര്  ്മി  തുെരുന്ന.  ഇതിസെ  അെങ്കല്  രോതുക്കി കബദഗതി സെ്യുനന്നതിതിന്  
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.16 തിരുഴള്ളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കോളികക്കാെ് ജലിറാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 25.02.2019-സറ േത്ത് (SRG 280/19  
CC/165/2019)  
 
കപ്രാ.നം. 149/19    അെങ്കല്  5,50,000/-  രൂഩ (SCP) 
കഩയ് :-  ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി ( SC) 
ശ്രീ. സകയന്ദ്ര   KT (S/o ്ണ്ടി, സോമികറാത്ത ് തകരകമ്മല്) എന്നതി ്ള്ക്ക് 
ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാ   50,000/- രൂഩ മു കൂരാമി നല്േി. 20.07 െ.ഭീറ്റര്   
ഴിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള ഩഠനമുരി  നിര്മ്മിക്കാനാണ് അനുഭതി നല്േിമത്.  എന്നതിാല്  
ഗുണകബാക്താഴ്  50.െ.ഭി. ഴിസ്തീര്ണ്ണത്തില്  ഴീെിന്  ഒന്നതിാം നിറ  നിര്മ്മിച്ചു. 
അതിനാല്  ഗുണകബാക്താഴ് വേ്റ്റിമ തുേ  ഩറിവ  ഷസിതം  തിയിസേ അെയ്ക്കാ   
കനാട്ടീഷ് നല്േി.  ഫാങ്ക് ഴാപ ക കൂെി എടുത്താണ്  ഒന്നതിാം നിറ ഩണിതത്.   ഈ 
ഷാസെയാത്തില്  കൂടുതല്  ഴിസ്തീര്ണ്ണത്തില്  ഒന്നതിാം നിറ ഩണിത നെഩെിക്ക് 
ഷാധൂേയണം നല്േണസഭന്നം കവശികന്നതി  1.50 റക്ഷ്ം  രൂഩ  കൂെി 
നല്േണസഭന്നം  ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.17 േണ്ണൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  02.10.2019-സറ േത്തും  05.08.2019-സറ  170/20-
ാാാം നമ്പര്  കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും  (SRG 864/19, 865/19  
CC/587/19, 588/19 
കപ്രാ.നം. 12/20   അെങ്കല്  67,52,600/രൂഩ 
കപ്രാ.നം. 18/19   അെങ്കല്  15,19,600/- രൂഩ   
കഩയ് :-  1) വറപ്  PMAY അധിേ തുേ ( ജനരല് ) 
  2) വറപ്  PMAY അധിേ തുേ ( SCP) 
 
വറപ് PMAY ഩധതിതിക്ക് അധിേ തുേമാമി  ഭാറ്റി ഴച്ചിരുന്നതി  സഩാതു  
ഴിബാഗത്തില്  42,40,600/- രൂഩയും  SCPമില്  14,07,600/-  രൂഩയും   
ഗുണകബാക്താക്കളുസെ ുരവു ോയണം  ഭിച്ചമുണ്ട്.  ഇതുഩകമാഗിച്ച് ഭു തദ കപ്രാജക്ടുേള്  
എടുക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.18 നന്നതിംമുക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  03.10.2019-സറ  േത്തും 18.09.2019-സറ  2(8) -
ാാാം  നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവും(SRG867/19  -  CC626/19) 
കപ്രാ.നം. 154/19  അെങ്കല്  9,50,000/- രൂഩ 
കഩയ് :-  ഴനിത സസല്ത്ത്  ക്ലഫ് 
 2018-19-ല്  ഴനിതാ സസല്ത്ത് ക്ലഫ് എന്നതി കപ്രാജക്ട് 
ഉള്സ്ടുത്തിമിരുന്നസഴങ്കിലും  ്ംയംബിച്ചില്ല. ഈ ഴര്ശം  െില്  ഓഴരാമി 
തുെരുന്നണ്ട്.  നാകഭറ  സമര്  സഷക്കെരി സ്കൂലില്  തയ്യാരാക്കിമ സേട്ടിെത്തില്  
സസല്ത്ത് ക്ലഫ് ്യംബിക്കാനാണ്  ഉകേവികന്നതിത്.  ുടുംഫശ്രീ മുകഖ്ന 
നെ്ാക്കാനാണ് റക്ഷ്ാം.  ഇത് നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 
4.19 ഐ.സേ.എം 
എരണാുലം  ഩഞ്ചാമത്ത് സഡഩൂട്ടി ഡമരക്ടറുസെ  17.08.2019-സറ എപ് - 
10302/2018-ാാാം നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 757/19) 
 ജി.ഒ. കപ്രാജക്ടുേള്  തയ്യാരാകന്നതിതിന്  കഴണ്ട ക്രഭീേയണങ്ങള്  ഐ.സേ.എം. 
സകറഖ് കഷാഫ്ട് സഴമരില്  സെയ്തിടുണ്ണ്ട്.  എന്നതിാല്  ജി.ഒ. കപ്രാജക്ടുേളുസെ  
നിര്ഴസണ ഉകദാാഗസ്ഥനാമി സഷക്രട്ടരിസമ ഭാത്രഭാണ് സഷറക്ട് സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള  
ഷയേയാം കഷാഫ്ട് സഴമരില്  ഉള്ളത്. എന്നതിാല്  ഭയാഭത്ത് ഩണിേള്, 
അറ്റുറ്റ്ണിേള്  തുെങ്ങിമഴയുസെ നിര്ഴസണം  അഷിേെ്  എഞ്ചിനീമര്  
കഩാസറ  ഭു തദ െിറയാണ്.  ഈ ഷാസെയാത്തില്  ്ഴവാാനുഷയണം 
നിര്ഴസണകദാാഗസ്ഥയാമി  ഭു തദള്ളഴസയ ഉള്സ്ടുത്തുന്നതിതിന്  ക്രഭീേയണം 
സെയ്യണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.20 രോലിക്കീള് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപഷറുസെ 04.10.2019-സറ  േത്തും കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
സഷക്രട്ടരിയുസെ  03.10.2019-സറ  C/1721/19- ാാാം നമ്പര്  ുരിപ്പം   ( SRG 869/19  
CC/637/19) 
 
കപ്രാ.നം. 26/20    അെങ്കല്  18,50,000/- രൂഩ 
കഩയ്  - നിര്മ്മറം, നിര്ബമം 
   
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്  ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില്  CC TV ോാഭര ഴയ്ക്കുന്നതിതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നെ്ാക്കി. ഇതിസെ തുെര്ച്ചമാമി  ഈ ഴര്ശവും ഭു തദ 
സ്ഥറങ്ങലില്  നിര്മ്മറം നിര്ബമം എന്നതി കഩയില്  CCTVോാഭര സ്ഥാഩിക്കാ   
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.21  എെഴേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 11.10.2019-സറ േത്ത്  ( SRG 874/19  
CC/632/19) 
 
കപ്രാ.നം. 35/20    അെങ്കല്  5,00,000/- രൂഩ (TSP) 
കഩയ്  - ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിധഴേള്ക്ക്  ഩശുഴിതയണം 
   
ഩശുക്കസല ഴിതയണം  സെ്യുനന്നതിതിന്  2  കപ്രാജക്ടേള്  ഩഞ്ചാമത്ത് ്സറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  
ഩശുക്കസല  ഷംസ്ഥാനത്തിന് രോരത്തു നിന്ന ഴാങ്ങണസഭന്നതി നിഫധപ്ന 
ഒളിഴാക്കണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 

4.22  Parents Association For  Intellectually Disabled  
Parents Association For  Intellectually Disabled ( PAID) ഷംസ്ഥാന 
പ്രഷിഡെിസെ  27.08.2019-സറ േത്ത്  (SRG 811/19) 

   
നിറഴിസറ ഉത്തയഴനുഷയിച്ച്  വായീയിേ - ഭാനഷിേ സഴല്ലുഴിലിേള്  
കനയിടുന്നതിഴര്ക്ക്  ഷസാമങ്ങള്  നല്ോസഭന്നണ്ട്.  മു  ോറങ്ങലില്  ഉത്തയഴില്  
സഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി, ബുധതിിഭാന്ദാം , ഓട്ടിഷം  എന്ന പ്രകതാേം പ്രതിഩാദിച്ചിരുന്ന.  
ഇക്ാളസത്ത  ഉത്തയഴില്  ഇങ്ങസന പ്രകതാേം ഩരമാത്തതുസോണ്ട് ഩറ തകേവ 
ബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളും  സഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി , ഓട്ടിഷം, ഫഹുഴിധ വഴേറാം  ഇഴ 
ഉള്ളഴര്ക്ക ്  ്നുകൂറാം നല്ുന്നതിില്ല.  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഴിബാഗങ്ങള്കം  
ധനഷസാമം റബികന്നതി യീതിമില്  ഴാക്തത ഴരുത്തി നിര്കേവം നല്േണസഭന്നതി്  
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.23  ഒറ്റ്ാറം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  17.10.2019-സറ  േത്ത്.   (SRG 892/19   
- CC/664/19) 

 

കപ്രാ.നം. 112/20    അെങ്കല്  - 8,00,000/-രൂഩ 
കഩയ് :  ഷാന്തൃനവും ഩയിെയണവും 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില്  ്േകദവം  200 േിെപ്പകയാഗിേള്  ഉണ്ട്. ഇഴര്  
ഩാറികമറ്റീഴ് യൂണിു തദേളുസെ ഩയിെയണത്തിറാണ്.  ഇഴര്ക്ക് ഡമ്റുേള്   നീതി 
സഭഡിക്കല്  കോര്  മുഖ്ാന്തിയം  ഴാങ്ങി നല്ുന്നതിതിന്  പ്രതിഭാഷം 1000/- രൂഩയും  
സഫഡ് ശീറ്റ് ഴാങ്ങി നല്ുന്നതിതിന്  ഒറ്റത്തഴണമാമി  500/- രൂഩയും നല്ുഴാ   
ഉകേവികന്ന. ഇതിന് നൂതന കപ്രാജക്ടിനുള്ള  ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി അനുഭതി 
നല്േിമില്ല.  പ്രകതാേ അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.24  െിറ്റൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  29.10.2019-സറ  േത്ത്.   (SRG 943/19   
- CC/702/19) 

 

കപ്രാ.നം. 127/20    അെങ്കല്  - 7,10,322/- രൂഩ 
       (ഴിേഷനപണ്ട്) 
കഩയ് :  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഴിഴിധ േറാരൂഩങ്ങളുസെ  

കഡാേുസഭകെശ   
 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിസറ  7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  അനാം നിന്ന 
കഩാുന്നതിതാമ  സഩാരാടുണ് നാെേം,  േണാാര്േലി കഩാലുള്ള ഴിഴിധ നാെ   േറാ 
രൂഩങ്ങസല  രോതു തറമുരയ്ക്ക് ഩയിെമസ്ടുത്തുന്നതിതിനും  ഈ േറാ രൂഩങ്ങസല  
നിറനിര്ത്തുന്നതിതിന് ഷസാമികന്നതിതിനുഭാമി  ഇഴ കഡാേുസഭകെശ   
സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട്. ഇതിന്  സഴറ്റിംഗ് ഓപീഷറും  ജില്ലതറ അ്കററ്റ് 
േമ്മിറ്റിയും  അനുഭതി നിയഷിച്ചു.  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

 

4.25  ഓച്ചിര  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  17.9.2019-സറ  േത്തും 
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ 24.10.2019-സറ (ഖ്ണ്ഡിേ 4.25) തീരുഭാനവും.   
(SRG 842/19   - CC/529/19) 

 

കപ്രാ.നം. 32/20    അെങ്കല്  - 38,50,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷനപണ്ട് 19,25,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 19,25,000/- രൂഩ) 
കഩയ് :  ക്ഷ്ീയാമൃതം  
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ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ടുത്തിമിയികന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടില്  ഩശുക്കസല 
ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്  റക്ഷ്ാഭിട്ടിയികന്നതിത്.  ഷര്ക്കാര്  ഉത്തയഴ് പ്രോയം  
ഩശുക്കസല  ഷംസ്ഥാനത്തിന് രോരത്തു നിന്നതിാണ് ഴാകങ്ങണ്ടത്.  ഷംസ്ഥാന 
ത്തിനേത്തു നിന്ന തസന്നതി  ഴാങ്ങി നല്ോ    അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.26  ുന്നമ്മല്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  16.10.2019-സറ  േത്ത്.   (SRG 
880/19   - CC/663/19) 

 

കപ്രാ.നം. 13/20    അെങ്കല്  - 8,50,000/- രൂഩ 
കഩയ് :  സ്കൂള്  ഷമ ഷ്  റാഫ് 
ുന്നമ്മല്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  ഩയിധിമില്  7 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാമി  
ഷര്ക്കാര്  എയ്ഡഡ് ഴിബാഗത്തിസറ  17 യു.ഩി. സ്കൂളുേലില്  ഷമ ഷ് റാഫ് 
ഒരുകന്നതിതിനുകഴണ്ടിയുള്ള  കപ്രാജക്ട്. സേട്ടിെ ഷയേയാസഭാരുക്കിത്തരുന്നതി മുരയ്ക്ക്  
റാഫിന് കഴണ്ടിയുള്ള ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്  റക്ഷ്ാം.  ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂളുേലികറയ്ക്ക്  ഭാത്രം ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്ോ   ഭാത്രഭാണ് നൂതന 
കപ്രാജക്ടിനുള്ള  ജില്ലാതറ ഷഭിതി  അനുഭതി നല്േിമത്.  ഷര്ക്കാര്  
സ്കൂലികനാസൊ്ം   എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലികറയ്ക്കും  ഉഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങി  നല്ോ   
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 
4.27  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  16.10.2019-സറ  േത്ത്.   (SRG 
881/19   - CC/638/19) 

 
ബിന്നതികവശിക്കാര്ക്ക് ഷസാമ ഉഩേയണം  ഴാങ്ങി നല്േന്നതിതിന്  30.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  
ഴേമിരുത്തി (ഴിേഷനപണ്ട്)  2019-20-ല്  കപ്രാജക്ട്  തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  
സഩരുഭണ്ണ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  ശ്രീ. ഷതീവ   എയഞ്ഞിക്കല്  ഭിത്ത , കഩയാമ്പ്ര 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  ശ്രീ. ഫിജു.റ്റി. വതക്കണ്ടി  എന്നതിിഴര്ക്ക്  2013-ല്  വഷഡ് 
ഴീല്  ഘെി്ിച്ച സ്കൂട്ടര്  നല്േിമിരുന്ന.  ഇക്ാള്  ഇത് ഉഩകമാഗകമാഗാഭല്ല.  
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ഒയിക്കല്  വഷഡ് ഴീല്  ഘെി്ിച്ച  സ്കൂട്ടര്  ഴാങ്ങി നല്േിമാല്  
8 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്  ഇകത ഉഩേയണം ഴീണ്ടും  നല്ോ   അനുഭതി നല്ോ   ഩാെില്ല.  
ഇഴര്ക്ക് സ്കൂട്ടര്  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 
4.28  ഉടുമ്പന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  16.10.2019-സറ  േത്തും ഉടുമ്പന്നൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  11.10.2019-സറ  A3- 5057/2018-ാാാം   
നമ്പര്   േത്തും   (SRG 884/19   - CC/658/19) 

കപ്രാ.നം. 140/20    അെങ്കല്  - 2,64,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷന പണ്ട് - 2,37,600/-രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം -26,400/- രൂഩ) 
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കഩയ് : ഫി.ഩി.എല്  ുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഷയയരാന്തല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഫി.ഩി.എല്  ഴിബാഗത്തിലുള്ളഴര്ക്ക്   ഷയയ രാന്തല്  ഴിതയണം  
സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 
4.29  ഉടുമ്പന്നൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് 
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  16.10.2019-സറ േത്തും  ഉടുമ്പന്നൂര്   
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  11.10.2019-സറ (SRG 885/19   - CC/657/19, 
SRG 886/19-CC 656/19) 

(i)കപ്രാ.നം. 126/20   അെങ്കല്  -62,224/- രൂഩ (SCP) 
      (ഴിേഷന പണ്ട് - 56,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 6,224/-രൂഩ) 
കഩയ് :  SC ുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഷയയരാന്തല്  
(ii)കപ്രാ.നം. 134/20   അെങ്കല്  -35,000/- രൂഩ  
       
കഩയ് :  ST ുടുംഫങ്ങള്ക്ക് ഷയയരാന്തല്  
ഩട്ടിേജാതി   ഩട്ടിേഴര്ഗ ുടുംഫങ്ങള്ക്ക്  ഷയയ രാന്തല്  ഴിതയണം 
സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടുള്  നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.30  േട്ട്ന  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  16.10.2019-സറ  േത്ത്   (SRG 889/19   - 
CC/661/19) 

 

കപ്രാ.നം. 43/19   അെങ്കല്  - 25,00,000/- രൂഩ   
കഩയ് : വൃക്കകയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് സെ്യുനന്നതിതിന് ധനഷസാമം 
ഡമാറിഷിഷ് സെ്യുനന്നതി വൃക്ക കയാഗിേള്ക്ക്  ഓകയാ ഡമാറിഷിഷിനും  1000/- 
രൂഩ ഴീതം  2017-18, 2018-19 ഴര്ശങ്ങലില്  നല്േിമിരുന്ന. ഈ ഴര്ശവും ഈ 
കപ്രാജക്ട് ്സറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  മു   ഴര്ശങ്ങലില്   ഈ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കിമതികേല്  
ഓഡിറ്റ് ുരിപ്പണ്ട്.  അതിനാല്  ഈ ഴര്ശം  ഈ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ   പ്രകതാേ 
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.31  അെിഭാറി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഇടുക്കി  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  01.10.2019-സറ  േത്തും അെിഭാറി  
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിസെ  24.08.2019-സറ േത്തും   (SRG 859/19   
- CC/541/19) 

കപ്രാ.നം. 98/20  അെങ്കല്  - 17,52,600/- രൂഩ 
      (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ ് : അെിഭാറി താലൂക്കാശുഩത്രിമില്  താല്ക്കാറിേ ജീഴനക്കാര്ക്ക ്

കഴതനം നല്േല്  



18 
 

അെിഭാറി താലൂക്കാശുഩത്രിമില്  ോപിസെ ുരവുണ്ടാമിരുന്നതിതിനാല്  ഈ ഴര്ശം 
ഴിേഷനപണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച്  5 ക്ലീനിംഗ് ോപികനയും  5 ോപ് കനസ് ികനയും  
നിമഭിച്ച് ഇഴരുസെ കഷഴനം  ഉഩകമാഗസ്ടുത്തുന്നണ്ട്.  ഇതിന് ഷാധൂേയണം 
നല്േി കപ്രാജക്ട് തുെയാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 

4.32  കെര്പ്പലകമയി മുനിഷി്ാറിറ്റി 
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  17.10.2019-സറ  േത്തും കെര്പ്പലകമയി 
നഗയഷബാ സഷക്രട്ടരിയുസെ  22.07.2019-റ  P1- 5836/2019-ാാാം   നമ്പര്   
േത്തും   (SRG 891/19   - CC/667/19) 

കപ്രാ.നം. 156/19    അെങ്കല്  - 1,50,000/- രൂഩ 
           (ഴിേഷന പണ്ട് ) 
കഩയ് : ഴിധഴേളുസെ  സഩണ്ക്ഭക്കള്ക്ക്  ഴിഴാസ ധനഷസാമം 
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ടുത്തി 3 ഴിധഴേലാമഴരുസെ  
സഩണ്ക്ുട്ടിേള്ക്ക് ഴിഴാസ ധനഷസാമം  നല്ുന്നതിതിന്  50,000/- രൂഩ  ഴീതം  
സെറഴളിച്ചു. ഇതിന്  ഷാധൂേയണം നല്േണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.33  ജില്ലാ ്സൂത്രണഷഭിതി 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ േലക്ടറുസെ  25.10.2019-സറ 910/2019/DPO/KNR/DD -സറ േത്ത്  
(SRG 956/19 ) 
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ 07.09.2016-സറ തീരുഭാനപ്രോയം  കനാണ്ക്കരാഡ് 
സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്  ഉഩകമാഗിച്ച്  അംഗനഴാെി സേട്ടിെങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാ   
അനുഭതി നല്േിമിരുന്ന.  ഩരണം ഇണ്ടാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ  ഩധതിതിക്കാറത്ത്  
വേസക്കാണ്ട ഈ തീരുഭാനം  13-ാാാം  ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩധതിതിക്കാറത്തും  
ഫാധേഭാകണാ എന്നതി െഷ്ടീേയണം നല്േണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.34  ോണക്കായി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  11.11.2019-സറ  േത്തും ോണക്കായി 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  13.11.2019-സറ  P1- 23/19-ാാാം   നമ്പര്   
േത്തും   (SRG 975/19   - CC/783/19) 

കപ്രാ.നം. 212/20    അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ 
      (ഴിേഷന പണ്ട്) 

കഩയ് : ഡിജിറ്റല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  (ഩഞ്ചാമത്ത് ്സ്തിേളുസെ 
ഷംയക്ഷ്ണം) 

ഩഞ്ചാമത്തിസന  ഡിജിറ്റല്   ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലാകേ എന്നതി റക്ഷ്ാകത്താസെ 
ഩഞ്ചാമത്തിസന ഷംഫധപ്ിച്ച  മുള്ളൃഴ   ഴിഴയങ്ങളും  (കരാഡുേള്, സേട്ടിെങ്ങള്,  
സഩാതു േിണറുേള്, ്ശുഩത്രിേള്,  സഩാതു ൊപ്പേള്,  സ്ട്രീറ്റ് വറു തദേള്,  
കതാടുേള്  മുതറാമഴ) ഡിജിറ്റവറഷ് സെ്യുനന്നതിതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  
ധനോയാ േമ്മീശ   ഗ്രാെ്  ഉഩകമാഗിച്ചുസോണ്ടുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടിന്  26.09.2019 -
സറ കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി അനുഭതി നിയഷിച്ചിരുന്ന.  കപ്രാജക്ട് കബദഗതി 
സെയ്ത് തനത്പണ്ട് ഉള്സ്ടുത്തി  കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ    അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.35  നിയണം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  18.11.2019-സറ  േത്തും കേയല ഴാട്ടര്  
അകതാരിറ്റി  എക്സിേൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമറുസെ  25.10.2019 -സറ  AB2/5447/13-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തും 05.11.2019-സറ  11(1)-ാാാം നമ്പര്  ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 
തീരുഭാനവും    (SRG /994/19   - CC/799/19) 

 

കപ്രാ.നം. 186/19    അെങ്കല്  - 6,80,000/- രൂഩ 
     (കനാണ്ക്കരാഡ് സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്) 

കഩയ് : സഴള്ളക്കയം ുെിമിേ അെഴാക്കല്  
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  സഩാതു ൊപ്പേളുസെ 9/2018 ഴസയയുള്ള സഴള്ളക്കയ ുെിമിേ (24 
വതഭാനം ഩിള ഩറിവ ഷസിതം) 1,16,41,548/- രൂഩമാണ്.  OTS പ്രോയം  ഩിള 
ഩറിവ 24 വതഭാനം  എന്നള്ളത് 6 വതഭാനഭാമി ുരച്ചു. ഇതനുഷയിച്ച്  
63,51,430/- രൂഩമാമി തുേ  ുരഞ്ഞു. ഩധതിതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നതി്  ധനഴു്്  
25,71,058/- രൂഩ  ുരവു സെയ്തു.   ഫാക്കി അെകക്കണ്ടത് 37,80,372/- രൂഩ.  ഇതില്  
6,80,000/- രൂഩ  കനാണ്ക്  കരാഡ്  സഭമിെന ഷ് ഗ്രാെില്  നിന്നതിെയ്ക്കുന്നതിതിന്  
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കവശികന്നതി തുേ  തനത് പണ്ടില്   നിന്നതിെയ്ക്കാനാണ്  
റക്ഷ്ാഭിടുന്നതിത്.  ഈ തുേ 6 വതഭാനം ഩിളഩറിവമെക്കഭാമതിനാല്  തുേ  
അെയ്ക്കാവുന്നതിതല്ല എന്നതി് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരി അരിമച്ചതനുഷയിച്ച്  തുേ 
അെയ്ക്കാ   അനുഭതി  ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.36 ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  03.10.2019-സറ  േത്തും ഭറപ്പരം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  07.09.2019-സറ  P3-2551/19-ാാാം  നമ്പര്   േത്തും 
(SRG /875/19   - CC/597/19) 

 

കപ്രാ.നം. 1321/20    അെങ്കല്  - 25,00,000/ - രൂഩ 
     (ഴിേഷന പണ്ട്) 

കഩയ് : ഴണ്ടൂയിസറ  രോറികക്കാട്ടില്  വസദര്   സ്മായേ ഭന്ദിയത്തിസെ  
പൂര്ത്തീേയണം  

രോറികക്കാട്ടില്  വസദര്  സ്മായേം ഒരു  യജികസ്ട്രഡ്  ട്രേിസെ േീളില്   പ്രഴര്ത്തിച്ചു  
ഴരുന്ന.  ഇത് ഒരു േറാ ഩഠന കേന്ദ്രഭാണ്. കേയല ഷംഗീത നാെേ അക്കാദഭിയും  
കേയല  കപാക്ക് കറാര്  അക്കാദഭിയും  ഇതിന് അപിറികമശ   നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ 
സേട്ടിെത്തിസെ പൂര്ത്തീേയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അംഗീോയം 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

4.37  കോക്ലിമര്  ഇംപ്ലാെിയുസെ  കപ്രാഷസ്സര്  ഭാറ്റിഴയ്ക്കല്   
കേയല കോക്ലിമര്  ഇംപ്ലാ രി ൊയിറ്റഫിള്  ട്രേ് സഷക്രട്ടരിയുസെ  25.08.2019-
സറ േത്ത്( (SRG /971/19 - LSGD- DA1 - 325/2019/LSGD) 
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കക്ലാക്കിമര്  ഇംപ്ലാെിയുസെ  കപ്രാഷസ്സര്  കേൊമാല്   രി്മര്  സെ്യുനന്നതിതിന്  കേയല 
കഷാശാല്  സഷേൂയിറ്റി  ഭിശസനമാണ്  ്ല്്ിച്ചിയികന്നതിത്.  ഇതിന് തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഒരു ഗുണകബാക്താഴിന് 50,000/- രൂഩ  ക്രഭത്തില്  KSSM-ന്  
വേഭാരാ   അനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  എന്നതിാല്  നിറഴില്  ുട്ടിേള്ക്കാണ്  
ഇതിസെ പ്രകമാജനം റബികന്നതിത്.  പ്രാമഭാമഴര്കം  ധനഷസാമം റബിക്കാ   
നിര്കേവം നല്േണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 

4.38  രോനലൂര്  പാര്കഭസ് ് സപ്രാഡൂഷര്  േമ്പനി സെമര്ഭാസെ േത്ത് (SRG-
934/19 - LSGD - DA1 /280/2019- LSGD) 

 
കൃശി ്ഴവാഭാമ ഴിത്ത്, ഴില, േീെനാവിനി തുെങ്ങിമഴ ഴിതയണം 
സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള അംഗീകൃത  ്ജ ഷിമാമി രോനലൂര്  പാര്കഭസ് ് സപ്രാഡൂഷര്  
േമ്പനിസമ അംഗീേയിക്കണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.39  ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിസെ  29.07.2019-സറ േത്ത്  
 (SRG /932/19 - LSGD- DB4/219/2019/LSGD) 
 
കപ്രാ.നം.  469/20   അെങ്കല്   4,00,00,000 (SCP) 
കപ്രാ.നം. 582/20    അെങ്കല്   50,00,000/- രൂഩ  (TSP) 
കഩയ് : - ഩഠനമുരി നിര്മ്മാണം 
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം  ഩഠനമുരിക്ക് നല്ോവുന്നതി തുേ 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩമാണ്. 
്ദാഗഡുഴാമി  50,000/- രൂഩയും ഫാക്കി തുേ ഴാറുകഴശസെ  അെിസ്ഥാനത്തില്  
അഴഷാനവും. ഇതിനു ഩേയം  ഓകയാ ഘട്ടവും  പൂര്ത്തിമാുന്നതി മുരയ്ക്ക്  3-4 
ഘട്ടഭാമി  തുേ നല്ോ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.40  ഴെക്കാകഞ്ചയി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴെക്കാകഞ്ചയി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  24.09.2019-സറ േത്ത് 
(SRG 926/19 (LSGD- DD2 - 344/2019/LSGD)  
കപ്രാ.നം.101/20    അെങ്കല്  - 9,80,000/- രൂഩ 
കഩയ് -  ഩട്ടിേജാതി ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക് പര്ണിച്ചര്  
പ്ലഷ് ഴണ്ക്, പ്ലഷ് 2 ഴിനു   ഩഠികന്നതി  ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക്  കഭവയും േകഷയയും 
ഴാങ്ങി നല്ുന്നതിതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ഇതു നെ്ാക്കാ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

4.41  സോകണ്ടാട്ടി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
സോകണ്ടാട്ടി  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 21.12.2018-സറ േത്തും 
ബയണഷഭിതിയുസെ  10.12.2018-സറ  6/2-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും            
(SRG- 927/19 LSGD- DD1 - 38/2019/LSGD) 

PMAY ഩധതിതി പ്രോയം  ധനഷസാമം റബിച്ചഴര്ക്ക്  ഴീടുഩണി പൂര്ത്തീേയിക്കാ   
കൂടുതല്  ധനഷസാമം  ്ഴവാഭാസണങ്കില്   13.10.2017-സറ 202/2017/തഷൃബഴ 
ഉത്തയഴ് പ്രോയം  ഴാഴസ്ഥേകലാസെ  നല്ോസഭന്നണ്ട്.  ഇതു പ്രോയം  31.03.2016-
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നും  31.03.2017-നു ഭിെമില്  ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനു ധനഷസാമം  റബിച്ചഴര്ക്ക് 
ഇനിയും (As on 13.10.2017)ബഴന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാോത്തഴര്ക്കാണ് 
ഇപ്രോയം  അധിേ ധനഷസാമം നല്ുന്നതിത്.  ഇതിന് ്പ്രില്  1 മുതല്   
പ്രാഫറാം  ഉണ്ടാേണസഭന്നതി് ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 

4.42 തൃശൂര്  കോര്്കരശ   
തൃശൂര്  കോര്്കരശ   കഭമറുസെ  16.09.2019-സറ DW6/30459/16-ാാാം  നമ്പര്  
േത്ത് ( SRG 1034/19 -  LSGD - DC3/564/2019  - LSGD)  
തൃശൂര്  കോര്്കരശസെ  പ്രധാനസ്ട്ട  സ്ഥറങ്ങലില്  CC TV ോാഭരേള്  
സ്ഥാഩിക്കാ   ഉകേവികന്ന. ഇതിനാമി ഩി ഡബ്ല്യൂ.ഡി. എക്സിേൂട്ടീഴ് എ ജീനീമര്  
തയ്യാരാക്കിമ 5.00 കോെി രൂഩയുസെ എേികഭറ്റിന് അംഗീോയം  
റബിച്ചിടുണ്സണ്ടന്നതിരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഩധതിതി നെ്ാക്കാ   അനുഭതി 
നല്േണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന,  

 
4.43  കൃഷ്ണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കൃഷ്ണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  29.10.2019-സറ േത്തും  18.11.2019-
സറ തഷൃബഴ - AC1/166/2015-തഷൃബഴ നമ്പര്  ുരിപ്പേളും (2എണ്ണം) 
ബയണഷഭിതിയുസെ 20.06.2018-സറ  1(2) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവും          (SRG 
1028/19) 

 
 
2014 ഭാര്ച്ച് 31-ന്  അഴഷാനിച്ച CAG രിക്ാര്ട്ടിസറ  ഖ്ണ്ഡിേ 4.9 പ്രോയം  
കൃഷ്ണരോയം  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ ഫകമാഗാാഷ് പ്ലാെ്  സ്ഥാഩിച്ചക്ാള്  ശുെിതൃ 
ഭിശനും  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും  കഭല്കനാട്ടം  ഴസികന്നതിതിസറ  ഴീയിലനാറം   പ്ലാെ് 
അഩാേതേകലാസെമാണ് നിര്മ്മിച്ചത്. അരവുവാറമിസറ ഭാറിനാം ഷംസ്ക്കയികന്നതി 
തിനാണ്  ഫകമാഗാാഷ് പ്ലാെ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ഓഡിറ്റ് ഩയാഭര്വം  പ്രോയം  16.63 
റക്ഷ്ം രൂഩയുസെ  നിഷ്ക്രിമ ്സ്തിമാമി  ഫകമാഗാാഷ് പ്ലാെിസന ഭാറ്റി. ജനേീമ 
പ്രകക്ഷ്ാബസത്ത തുെര്ന്നതി്  അരവുവാറ പ്രഴര്ത്തന ഷജ്ജഭാക്കാ   േളിമാത്ത 
ഷാസെയാത്തില്  പ്രസ്തുത സ്ഥറം മുതുുലം  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന്  സഭറ്റീയിമല്  
രിക്കഴരി സപഷിറികറ്റശ   സഷെര്  സ്ഥാഩിക്കാ   ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി  
തീരുഭാനിച്ചു.  ഇത് നിമഭഷബാ ഷഭിതിസമ അരിമിച്ചുസഴങ്കിലും  തീരുഭാനം 
്മിട്ടില്ല. ജനേീമ പ്രകക്ഷ്ാബം ോയണം  അരവുവാറ ഇനി പ്രവൃത്തിക്കാ   േളിമില്ല.  
അതിനാല്  പ്രസ്തുത സ്ഥറം  മുതുുലം കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്തിന്  സഭറ്റീയിമല്   
രിക്കഴരി സപഷിറികറ്റശ   സഷെര്  സ്ഥാഩിക്കാ   ഴിടുണ് നല്ോ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
  

 

4.44  ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഭറപ്പരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  22.10.2019-സറ േത്ത് (SRG 1029/19 
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD) 
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കപ്രാ.നം. 2006/20         അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് - ബിന്നതികവശിക്കായാമ ുട്ടിേള്ക്ക് വറപ് എക്സ് ഩിയിമ ഷ്  ഩാര്ക്ക്  
 
 
ജില്ലമിസറ ബിന്നതികവശിക്കായാമ ുട്ടിേള്ക്ക്  അഴരുസെ കവശി ഴര്ധതിി്ിക്കാനും  
സഩാതുഴാമ ോയാങ്ങലില്  ഷാഭാനാഭാമ അരിഴ് കനെിസക്കാടുകന്നതിതിനും 
ഷസാമേയഭാമ വറപ് എക്സ്െീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്  സ്ഥാഩികന്നതിതിനുള്ള 
കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.45  ുളല്ഭന്ദം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  21.11.2019-സറ േത്ത് (4 എണ്ണം)  SRG 
1017/19 - CC 843/19, SRG 1015/19  CC 845/19, SRG 1016/19 CC844/19,  SRG-
1014/19  CC 847/19 

 
(i) കപ്രാ.നം. 31/20        അെങ്കല്  - 8,35,200/- രൂഩ  
      (ഴിേഷന  പണ്ട് 5,66,802/- രൂഩ 
      തനത് പണ്ട് - 2,68,398 

കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക് േട്ടില്  
 

(ii) കപ്രാ.നം. 215/20        അെങ്കല്  - 12,00,000/- രൂഩ  
       (തനത് പണ്ട്) 

കഩയ് - ISO  ഷര്ട്ടിപികക്കശ   പ്രവൃത്തിേള്  
 
(iii) കപ്രാ.നം. 3/20        അെങ്കല്  - 4,50,000/- രൂഩ  
       (SCP) 
   കഩയ് - ഩട്ടിേജാതി  വസസ്ക്കൂള്  ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക്  കഭവയും േകഷയയും 

 
(iv) കപ്രാ.നം. 24/20        അെങ്കല്  - 4,00,200/- രൂഩ  
       (SCP) 
   കഩയ് - ഩട്ടിേജാതിമില്സ്ട്ടഴര്ക്ക് േട്ടില്  

 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള്  സെണ്ടര്  മുകഖ്ന നെ്ാക്കാനാണ് 
തയ്യാരാക്കിമിയികന്നതിത്. ഇഴ സെണ്ടര്  സെയ്തു. എന്നതിാല്  കോര്  ഩര്കച്ചഷ് 
ഭാനൃറിസറ ഖ്ണ്ഡിേ 19(3) ല്   ജി.ഒ നം.7/19/എഷ്.ഩി.ഡി. തീമതി 26.04.2019) 
പ്രോയം  ഴരുത്തിമ കബദഗതി പ്രോയം 25000/- രൂഩയ്ക്ക്  മുേലിലുള്ള ഴാങ്ങലുേള്ക്ക്  
ജി.ഇ.എം (സജം) നിര്ഫധപ്ഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  അതിനാല്  മുേലില്   ഩരഞ്ഞ 
കപ്രാജക്ടുേള്  സെണ്ടര്/അംഗീകൃത ്ജ ഷി മുകഖ്ന  നെ്ാക്കാ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.46  ബയണിക്കാഴ് കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്   
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്റപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  18.10.2019-സറ േത്ത് ( SRG 906/19 CC 
542/19) 

 
കപ്രാ.നം. 8/20       അെങ്കല്  - 11,00,000/- രൂഩ  
        (ജനരല് ) 
കഩയ് - നീര്ഭാതലം (അങ്കണഴാെി , ഗഴ.എല്. ഩി. സ്കൂള്  എന്നതിിഴിെങ്ങലിസറ 

ുട്ടിേള്ക്ക്  േീല്  ഴാട്ടര്  കഫാട്ടില് ) 
 
ബയണിക്കാഴ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസെ  ഩയിധിമിസറ ഴിഴിധ ഷര്ക്കാര്  കറാഴര്  
വപ്രഭരി സ്കൂള്  ഴിദാാര്ഥിേള്കം അങ്കണഴാെി ുട്ടിേള്കം  േീല്  ഴാട്ടര്  
കഫാട്ടില്  ഴാങ്ങി നല്ുന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.47 ഴണ്ടൂര്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  25.11.2019-സറ േത്തും  ഴണ്ടൂര്  കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരിയുസെ  16.10.2019-സറ A2-2265/18-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1040/19  CC /710/19) 

 
കപ്രാ.നം. 30/20        അെങ്കല്  - 10,00,000/- രൂഩ  
        
കഩയ് - ഴണ്ടൂര്  ഇ ഡസ്ട്രീഷ്  കോഓ്കരറ്റീഴ് സഷാവഷറ്റി, ഓടുേമ്പനി 

നഴീേയണം. 
1982 മുതല്  പ്രഴര്ത്തികന്നതി  ഴാഴഷാമ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴണ്ടൂര്  വെല്  ഴര്കക്കസ് ് 
ഇ ഡസ്ട്രീഷ് കോഓ്കരറ്റീഴ് സഷാവഷറ്റി. ഈ സ്ഥാഩനത്തിസറ നിറഴിസറ 
ഷാകങ്കതിേഴിദാ  ഴലസയ ഩളക്കമുള്ളതാണ്. ഇതിനു ഩേയം നൂതന ഉഩേയണങ്ങള്  
ഴാങ്ങി  ്ധുനിേഴത്ക്കയികന്നതിതിന് ഈ ഴര്ശം 10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  ഉള്സ്ടുത്തി 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയികന്ന. അടുത്ത ഴര്ശവും 10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  
ഴേമിരുത്തുന്ന. ഈ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.48  കൂട്ടിറങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്   
   ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 28.10.2019-സറ േത്ത്  (SRG 937/19 -
CC/685/19) 

 
കൂട്ടിറങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ  12-ാാാം ഴാര്ഡില്  ഉള്സ്ട്ട  6 ുടുംഫങ്ങള്  
താഭഷികന്നതി  റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിമിസറ  ഴീടുേള്  താഭഷകമാഗാഭല്ല. ഇഴര്ക്ക് 
രോതിമ ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   ്ഴവാഭാമ തനത് പണ്ട്  ഩഞ്ചാമത്തിനുണ്ട്.  
ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച് ഴീെ് നിര്മ്മികന്നതിതിന്   കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

 
4.49  കോട്ടമം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്   
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  26.11.2019-സറ േത്ത്  ( SRG 1045/19 - 
CC /872/19) 
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കപ്രാ.നം. 1399/20      അെങ്കല്  - 1,50,00,000/- രൂഩ  
        
കഩയ് - ്ര്രം ഷഭഗ്ര ഴകമാജനാകയാഗാ ഩയിയക്ഷ് ഩധതിതി 
 
താസള്രയുന്നതി  യണ്ടു ഩധതിതിേള്  ഈ കപ്രാജക്ടിസെ ബാഗഭാമി  
നെ്ാക്കാനുകേവികന്ന 
(1) ഴകമാനിധി  - ജില്ലാ ഴകമാജന ്കയാഗാ ഇ ശൃര ഷ്  ഩധതിതി.  ഈ 
ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ടുത്തിമിയികന്നതി ഩാകക്കജുേള്  താസള്രയും പ്രോയഭാണ്. 
അധപ്താ നിഴായണത്തിന് തിഭിയ വസ്ത്രക്രിമ, കേള്ഴി വഴേറാം േണ്ടു 
ഩിെികന്നതിതിനുള്ള ഓഡികമാ ഗ്രാം സെേ്, കേള്ഴി വഴേറാം 
ഩയിസയികന്നതിതിനുള്ള  ഷര്ജരിേള്, വൃക്കകയാഗിേലാമ  ഴകമാജന ങ്ങള്കള്ള  
ഡമാറിഷിഷ് ഩാകക്കജ്, ഴകമാജനങ്ങളുസെ ദന്ത ഩയിെയണ ഩാകക്കജ്, അര്ബുദ 
കയാഗ നിര്ണ്ണമത്തിനുള്ള  സെേിനുള്ള ഩാകക്കജ്. സഷ ട്രല്  ഗഴണ്ക്സഭെ്  
സസല്ത്ത് ഷര്വീഷഷ് (CGHS) ഇ ശൃര ഷ് ഩാകക്കജ് നിയക്കാണ്  
ഉകേവികന്നതിത്.  

 
(2) അനുമാത്രി - ഷന്നതിധതി പ്രഴര്ത്തേ /പ്രഴര്ത്തേ  ്കയാഗാഴു്ില്  നിന്നതി് 
രിട്ടമര്  സെയ്തതിനുകവശവും  കജാറി സെയ്യാ   ഷന്നതിധതിതയും  പ്രാപ്തിയുള്ളഴരുസെ 
അനുബഴ ഩയിെമവും  വനരോണാവും  ഴകമാജനകയാഗിേളുസെ  ഩയിെയണത്തിന്  
പ്രകമാജനസ്ടുത്തുേമാണ് റക്ഷ്ാം. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര്  നിശൄമികന്നതി  

ദിഴഷ കഴതനത്തിസെ ¼ തുേമാണ്  ഇഴര്ക്ക്  ഓണകരരിമം നല്ോ   
ഉകേവികന്നതിത്.  
ഈ യണ്ടു  ഩധതിതിേളുസെ സെറഴ് താസള്രയും പ്രോയഭാണ്. 
 

്ശുഩത്രിേലികറയ്ക്ക് ഉഩേയണം 1,12,41,360/- രൂഩ 

േയാര്  കഴതനം  8,12,085/- 

ഷന്നതിധതി പ്രഴര്ത്തേര്ക്ക് 
ഓണകരരിമം 

6,42,285/- 

ഭരുന്നതി് 1,08.270/- 

ശ്രഴണഷസാമി 6,50,000/- 

ഇ ശൃര ഷ് 15,04,000/- 

പ്രിെിംഗ് 12,000/- 

കേശനരി യൂണികപാം 30,000/- 

്സേ 1,50,00,000/- രൂഩ 

 

 
4.50  കോട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 22.10.2019-സറ േത്ത്  (SRG 909/19 - 
CC /570/2019) 

 
കപ്രാ.നം. 1313/20     അെങ്കല്  - 1,00,00,000/- 
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കഩയ് - ജനരല്  ്ശുഩത്രി  - ്ര്രം ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ടുത്തി  ഒ.ഩി.   
നഴീേയണം 

കോട്ടമം  ജനരല്  ്ശുഩത്രിമില്  ്ര്രം ഩധതിതിമില്  ഉള്സ്ടുത്തി ഒ.ഩി. 
നഴീേയണം എന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടില്  ഷിഴില്  ഇറക്ട്രിക്കല്  ഴര്കേലാണുള്ളത്.  
എന്നതിാല്  ്ര്രം ഩധതിതിമില്  തസന്നതി NHM പണ്ടും  ഈ കപ്രാജക്ട്  
ഉഩകമാഗികന്നണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി പ്രാകമാഗിേഭാമി NHM നാണ്  സെയ്യാവുന്നതിത്.  
അതിനാല്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  NHM  ന്  സഡക്ാഷിറ്റ് സെയ്യാ   
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.51  ശ്രീകൃഷ്ണരോയം  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെസെ  13.09.2018-സറ േത്തും  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  31.12.2018-സറ  (ഖ്ണ്ഡിേ 4.52) തീരുഭാനവും  
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുസെ  16.10.2019-സറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര്  േത്തും 
(SRG 1032/19 - LSGD/DD2/481/2018 - LSGD) 

 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പയണ്ടില്  ഗ്രാഭ നാാമാറമം   ഩണിമാ   75.00 റക്ഷ്ം 
രൂഩയുസെ  എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  MPLAD-മില്   45.00   റക്ഷ്ം രൂഩ 
അനുഴദിച്ചു.  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷ്ം രൂഩയും  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
ഩയിധിമിസറ  6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില്  നിന്നതി്  2.50 റക്ഷ്ം രൂഩയും  കൂെി 
ഉള്സ്ടുത്തി  കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  31.12.2018-ല്  ഇതു ഩയിഗണിച്ചിരുന്നസഴങ്കിലും  
ഇതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം  റബികന്നതിതിസെ ഷാധാത കൂെി  ്യാമണസഭന്നം   
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  ഫധപ്സ്ട്ട ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ  കമാഗം 
ഴിലിച്ച്  രിക്ാര്ട്ട് ഷസിതം  നല്േണസഭന്നം  നിര്കേവിച്ചു.  ഗ്രാഭ ഴിേഷന  
േമ്മീശണറുസെ രിക്ാര്ടുണ്  ഷസിതം  അനുഭതിക്കാമി നല്േിമിയികന്ന. 

 
4.52  വാസ്താംകോട്ട  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 
സോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  04.11.2019-സറ േത്തും അനുഫധപ് 
ുരിപ്പം ( SRG 952/19 -CC 729/19) 
കപ്രാ.നം.105/20     അെങ്കല്  - 22,00,000/- രൂഩ 
കഩയ് -  പ്ലാേിേ് കഴേ് സെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 
 
 കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഉഩകമാഗിച്ച്  ുന്നതിത്തൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  
പ്ലാേിേ് സെഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റിന്  സേട്ടിെം നിര്മ്മികന്നതിതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട്  േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം  ്സറ്റടുത്തിരുന്ന.  ഈ ഴര്ശം െില്  ഓഴരാമി തുെരുന്ന.  
പ്രകദവഴാഷിേളുസെ എതിര്പ്പ നാറം  ഇഴിസെ ഇതു സ്ഥാഩിക്കാ   േളിയുന്നതിില്ല.  
പ്രവൃത്തി സെണ്ടര്  സെയ്തു. നിര്മ്മാണത്തിസെ  പ്രായംബ പ്രവൃത്തിേള്  േയാറുോയ   
്യംബിച്ചു.  ഈ യൂണിറ്റ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക് ഭാറ്റി  സ്ഥാഩിക്കാ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.53  ഩാണകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
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തൃശൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  27.11.2019-സറ േത്ത് ( SRG 1055/19 -CC - 
869/19) 
കപ്രാ.നം.461/20     അെങ്കല്  - 3,38,040/-  രൂഩ 
       (തനത് പണ്ട്) 
കഩയ് -  ഴെകംഩാെം തമ്പുയാട്ടി ഩരമ്പ് കരാഡ് നിര്മ്മാണം - ഴനംഴു്ിന് തുേ 

നല്േല്  
 ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെയും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തികെയും  ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടാമി  
തമ്പുയാട്ടി ഩരമ്പ് ഭണ്ട െിര കരാഡ്  നിര്മ്മാണം ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  
ഉള്സ്ടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  ഈ കരാഡിസെ  1.8 േി.ഭി. ബാഗം  ഴനം  വഭിമിലൂസെമാണ് 
േെന്നകഩാുന്നതിത്. കരാഡ് നിര്മ്മിക്കാ   കേന്ദ്ര ഴനം ഩയിസ്ഥിതി ഭരണം ഇാറമത്തിസെ 
അനുഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. നാന്നതി് ഭീറ്റര്  ഴീതിയുള്ള  ഴനം ബാഗത്ത് ്സേ  0.54 സസക്ടര്  
ഴന വഭി കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് കഴണം. ഇതിനാമി ഴന  വഭിയുസെ  സനറ്റ് പ്രഷെ് 
ഴാറു ്മി  3,38,040/- രൂഩ  ഴനം ഴു്ിന്  അെയ്ക്കണം ഇതിന് അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.54  ഴെവുകോെ് രോത്ത   ുയിവ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഴെവുകോെ് രോത്തി ുയിവ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  17.07.2019-സറ  
േത്ത് ( SRG 1033/19/LSGD) FM2/155/2019/LSGD) 

 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഓപീഷ് സ്ഥിതി സെ്യുനന്നതി  രോത്ത ുയിവ് െയണ്ക്  ബാഗത്ത്  
NH-49-ല്  ോന ഩണിത്  ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മിച്ച് വെല്  ഩാോ   ഩഞ്ചാമത്ത് 1.00 
കോെിയുസെ  എേികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ഈ പ്രവൃത്തി ്സറ്റടുക്കാ   അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.55  ്തഴനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  28.10.2019-സറ  േത്തും  ഴലാകഞ്ചയി 
കൃശി അഷിേെ് ഡമരക്ടറുസെ  19.10.2019-സറ AV/7/   2019-20 -ാാാം നമ്പര്  
േത്തും (SRG 940/19-CC/715/2019) 
കപ്രാ.നം.124/20     അെങ്കല്  - 10,20,000/- രൂഩ 
       (ഴിേഷന പണ്ട് 5,10,000/- രൂഩ 

                                            കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം - 5,10,000/- രൂഩ) 
കഩയ് -  സനല്ൃശി ഴിേഷനം  - കൂറി സെറഴ് ഷബ്ഷിഡി 
ഩഞ്ചാമത്തിസറ  സനല്ൃശി കൂറിസച്ചറഴ്, ഩച്ചക്കരിൃശി കൂറിസച്ചറഴ്, ഴാള കൃശി, 
വജഴഴലം എന്നതിിഴയുസെ  ഗുണകബാക്താക്കലധിേവും  ഩാട്ടൃശി ക്കായാണ്.  വ 
ഉെഭേളുസെ  ഷമ്മതഩത്രത്തിസെ  അെിസ്ഥാനത്തിറാണ് 2018-19-ല്   ഇഴര്ക്ക്  
്നുകൂറാം നല്േിമത്. എന്നതിാല്  ഇഴര്  നിുതി യഷീത് സാജയാക്കി 
മിട്ടിസല്ലന്നതിതിനാല്  ്നുകൂറാങ്ങള്  തിയിച്ചു ഩിെികന്നതിതിനുള്ള നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണസഭന്നതി് ഓഡിറ്റ് ഴിബാഗം ുരിസ്ള്ളൃതിമിടുണ്ണ്ട്. ഇത് കൃശിസമ 
ഫാധികസഭന്നതിതിനാല്  ഉെിതഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.56  തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  26.11.2019-സറ േത്തും  ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിസെ  31.10.2019-സറ 5-ാാാം ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും  
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പ്രഷിഡെിസെ  23.11.2019-സറ േത്തും  (SRG 1053/19/CC/808/19,SRG   
1044/19) 

(i) കപ്രാ.നം.554/20     അെങ്കല്  - 4,15,18,438/-  രൂഩ 
     (ഴിേഷന പണ്ട്(SCP) -1,66,07,375/- രൂഩ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം  - 1,66,07,375/- രൂഩ 
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 83,03,688/- രൂഩ) 

കഩയ് -  നൂ വറപ് - റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിേളുസെ നഴീേയണം - SC 
(ii) കപ്രാ.നം. 145/20    അെങ്കല്  - 7,50,00,000/-  രൂഩ 

                               (ഴിേഷനപണ്ട്  - 3,00,00,000/- 
                             ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 3,00,00,000/- 

              കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം - 1,50,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ് - നൂ വറപ് - റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിേളുസെ നഴീേയണം (ജനരല് ) 
ജില്ലമില്  റക്ഷ്ം ഴീടു ഩധതിതിേള്  പ്രോയമുള്ള ഇയട്ട ഴീടുേള്  2000 നു മുമ്പ് 
ഒറ്റഴീൊക്കിമിരുന്ന. ഩിന്നതിീെ് ഇഴയുസെ അറ്റുറ്റ്ണിക്ക്  ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമം  
നല്േിമിട്ടില്ല.  ഈ ഴീടുേള്  ജീര്ണ്ണാഴസ്ഥമിറാണ്. ഇഴയ്ക്ക് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്, 
പ്ലാേരിംഗ്, ജനല്/ ഴാതില്   ഭാറ്റിഴയ്ക്കറെക്കം അറ്റുറ്റ്ണി ്ഴവാമുണ്ട്.  അതിന് 
വയാവയി 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ കഴണം. അതിനാല്  ഇത്തയം ഴീടുേള്  
ഴാഷകമാഗാഭാകന്നതിതിന് ഒരു ുടുംഫത്തിന്  ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩഴസയ  
നല്ോ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും  
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും 40:40:20 അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ േസണ്ടത്തുന്നതിത്. 

4.57  േരൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
കോട്ടമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  06.11.2019-സറ േത്തും  േരൂര്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരിയുസെ  19.10.2019-സറ  A1-3526/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്ത്   (SRG 965/19 - CC/695/19) 
കപ്രാ.നം. 43/20    അെങ്കല്   12,00,000/- രൂഩ  
     (ഴിേഷന പണ്ട് - 6,00,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 6,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- കഩാത്തുുട്ടി ഴിതയണം (ഴനിത) 
കഩാത്തുുട്ടിേസല ഴിതയണം സെ്യുനന്നതിതിനുള്ള  ഈ കപ്രാജക്ടില്  കഩാത്തുുട്ടിേസല 
ഴാങ്ങുന്നതിത്  ഴമനാെ് ജില്ലമിസറ  ബ്രഹ്മഗിയി  സഡഴറപ്സഭെ് സഷാവഷറ്റിമില്  
നിന്നതിാണ്. ഈ സഷാവഷറ്റിക്ക്  തുേ അഡൃാ ഷാമി  നല്േണസഭന്നതിാ 
ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. അതിനാല്  ഩധതിതി ഴിസിതത്തില്  നിന്നതി്  60 വതഭാനം തുേ 
അഡൃാ ഷാമി നല്ോ   അനുഭതി  ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 
 
 
 
 

4.58  കനാര്ത്ത് ഩരവൂര്  മുനിഷി്ാറിറ്റി   
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എരണാുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  08.11.2019-സറ േത്തും  കനാര്ത്ത്  
ഩരവൂര്  നഗയഷബ സഷക്രട്ടരിയുസെ  29.10.2019-സറ G4-10958/18-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  

 
 ഴെക്ക   ഩരവൂര്  നഗയഷബയുസെ 2019-20 -സറ ഴിേഷന പണ്ടില്  (ജനരല് ) 1,2 
ഗഡുക്കലാമി അനുഴദിച്ച 1,54,21,4000/- രൂഩമില്  സഴള്ളക്കയം ുെിമിേമിനത്തില്  
1,27,95,276 രൂഩയും   സഡകോ ഴാപ ക തിയിച്ചെഴാമി 13,60,000/- രൂഩയും  
അങ്കണഴാെി  ഴര്ക്കര്ഭാരുസെ  ഓണകരരിമം  (ട്രാ  ഫര്  സക്രഡിറ്റ്) ഇനത്തില്  
9,05,200/-രൂഩയും   ുരവു സെയ്തു.  ്സേ 1,50,60,476/-  രൂഩ നഗയഷബയ്ക്ക് ഭിച്ചം 
റബിച്ചത് 3,60,924/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. അഴഷാന ഗഡു റബിക്കാനുള്ളത്.  77,10,600/- 
രൂഩമാണ്. ഴാറികഡശ   ഒളിഴാക്കാ   അനുഴദിച്ചാല്  കഩാലും  ഭറ്റ് അനിഴായാ  
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്  തുേ േസണ്ടത്താ   ബുധതിിമുട്ടാണ്. ഈ ഷാസെയാത്തില്  
സഴള്ളക്കയം ുെിമിേമില്  ുരവു സെയ്തതില്  നിന്നതി്  ഒരു നിശൄിത വതഭാനം തുേ  
തിയിസേ  അനുഴദിക്കണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
 
 

4.59  ഭൂഷിേ് സതരാ്ി കപ്രാഗ്രാം  
Secretary of Music  Charitable Trust  ട്രേിയുെ  08.08.2019-സറ േത്ത്     ( SRG 
1031/19 - LSGD - FM2/127/2019/LSGD) 

 
 കേയലത്തിസറ  എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലും  ഭൂഷിേ് സതരാ്ി കപ്രാഗ്രാം 
നെത്താ   Secret of Music Charitable Trust   ഉകേവികന്ന. ഭാനഷിേ  
ഉല്ലാഷഭാണ്  ഉകേവം ഒരു ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഒരു  ദിഴഷ ഩയിഩാെിക്ക്  2.00 റക്ഷ്ം 
രൂഩമാണ് ഇതിന് സെറഴ്. ഇതിനാമി ഓകയാ  ഩഞ്ചാമത്തും  തനത് പണ്ടില്  
നികന്നതിാ ഴിേഷന പണ്ടില്  നികന്നതിാ തുേ അനുഴദിക്കണസഭന്നതിാണ് ്ഴവാം.  

4.60 രോളയ്ക്കല്  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 18.11.2019-സറ േത്ത് (SRG/989/19/ 
CC/723/19)  

 
കപ്രാ.നം 168/20     അെങ്കല്  14,00,000/- രൂഩ 
     (ഴിേഷനപണ്ട് -SCP - 7,00,000/- രൂഩ 
     ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ) 
 
കഩയ് -  അയ്യങ്കാലി ഭാതൃോ കോലനി - എം.ജി. ോഴ് 
  ഉദമനഗര്   സേല്കട്രാണ്ക്  ഩട്ടിേജാതി കോലനി 
   
 ഷമ്പൂര്ണ്ണ ഷയകയാര്ജ്ജ ഩധതിതിയുസെ ബാഗഭാമി  മുലുന്നന്നതിത്തുോഴ്  ഉദമനഗര്  
സേല്കട്രാണ്ക്   കോലനിമില്  നെ്ാകന്നതി ഩധതിതിമാണ്.  50 വതഭാനം  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമുള്സ്ടുത്തിമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയികന്നതിത്. യൂണിറ്റ് 
സെറഴ്  35,000/- രൂഩമാണ്. എന്നതിാല്  ഇത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ 
നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
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4.61  ശൂയനാെ് കനാര്ത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
സോല്ലം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ 04.11.2019-സറ  േത്തും ശൂയനാെ് ഴെക്ക് 
പ്രഷിഡെിസെ 01.10.2019-സറ S2-2607/19-ാാാം  നമ്പര്  േത്തും. (SRG 950/19-
CC/721/2019) 

 
കപ്രാ.നം.  213/20                       അെങ്കല്    1,75.000/- രൂഩ     
കഩയ് ;- ഇറേകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  സെമര്  
 ബിന്നതികവശിക്കാര്ക്ക്  ഉഩേയണം ഴാങ്ങുന്നതി ഩധതിതിമില്  ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  
സെമരിന് ഒയാള്  ഭാത്രഭാണ്  (ജാസ്മിര്, ജാസ്മിര്  ഭ ഷില്) അകഩക്ഷ് 
നല്േിമിടുണ്ള്ളത്. ഇഴര്ക്ക് 2012-13-ല്  ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  സെമര്  
നല്േിമതാണ്. രോതിമ ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ബിന്നതികവശിക്കാര്കള്ള 
ഉഩേയണങ്ങലില്  ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  സെമര്  ഉള്സ്ടുത്തിമിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  
നിര്വസണ ഉകദാാഗസ്ഥ   ഉഩേയണം ഴാങ്ങി നല്ോ   തയ്യാരാുന്നതിില്ല.  
ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്  സെമര്  ഴാങ്ങി നല്ോ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.62 അെിഭാറി  കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്   
ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  14.11.2019-സറ േത്തും  അെിഭാറി കബ്ല്യാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രട്ടരിയുസെ  10.10.2019, 22.10.2019 എന്നതിീ  തീമതിേലിസറ  C 
- 742/19-ാാാം  നമ്പര്  േത്തുേളും 

 
(i) കപ്രാ.നം. 22/20             അെങ്കല്  2,50,000/- രൂഩ 
                  (ഴിേഷനപണ്ട്) 
      കഩയ് :- സനടുംേകല്ലല്ഩെി കരാഡ് 

    (ii)       കപ്രാ.നം. 23/20              അെങ്കല്  2,50,000/- രൂഩ  
                  (ഴിേഷന പണ്ട്)  
      കഩയ് - ുയിശുുത്തി  ൊറി്െി ഩനംുറ്റി കരാഡ് 

 
 
സോന്നതിത്തെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  നെ്ിറാകന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടുേളുസെ ്സേ 
അെങ്കല്  5.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതഭാണ്.  ഈ കരാഡുേള്ക്ക് 2.50 റക്ഷ്ം രൂഩ  ഴീതം 
കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത് നല്ുന്ന. ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേള്  
നെ്ാകന്നതി കപ്രാജക്ടുേളുസെ അെങ്കല്  5.00 റക്ഷ്ം രൂഩമില്  ുരമരുത്  എന്നതിാണ്. 
സോന്നതിത്തെി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  പ്രലമം  ഴാാഩേ നാവം ഴിതച്ച  
ഷാസെയാത്തില്  പ്രകതാേ അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.63  സഩരുമ്പലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
 ്റപ്പള ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  15.11.2019-സറ േത്തും സഩരുമ്പലം 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  സഷക്രട്ടരിയുസെ  11.11.2019-സറ A2 - 2260/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും ( SRG 981/19 - CC/787/19, SRG /959/19 - CC/736/19)   
കഴമ്പനാടുണ് ോമറാല്  ങ്ങൃറ്റസ്ട്ട ഩഞ്ചാമത്താണ്. മാത്രാകക്ലവം ഩയിസയികന്നതിതിന്  
ഴാത്തിോെ് പൂകത്താട്ട ജങ്കാര്  ഷര്വീഷ് ഉണ്ടാമിരുന്ന. ഇത് നഷ്ടത്തിറാമതിനാല്  
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േയാറുോയ   ഷര്വീഷ് നിര്ത്തി. അെിമന്തിയ ഷൃബാഴം  ഩയിഗണിച്ച്  ഇത് 
ഩഞ്ചാമത്ത് ്സറ്റടുത്ത് ഷര്വീഷ് നെത്തി. തനത് പണ്ട് ുരഴാമതിനാല്  
ധനോയാ േമ്മീശ   ഗ്രാകൊ സഭമിെന ഷ് ഗ്രാകൊ (കനാണ്ക്  കരാഡ്) 
ഉഩകമാഗിക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

 
4.64  കെഭകഞ്ചയി  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  

കെഭകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ 19.10.2019-സറ േത്ത് (SRG 
1048/19)   

 
ഩട്ടിേജാതി ഴിബാഗത്തിസറ  ഴിദാാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ുന്നതിതിന്  
ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  കപ്രാജക്ട് ഉള്സ്ടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.  ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയമുള്ള  
ഭിഡ് സറഴല്  സെഷിപികക്കശകനാടു കൂെി   റാഩ് കൊഩ് CPRCS   കഩാര്ട്ടറില്  
റബാഭല്ലാത്തതിനാല്  ഓ്ണ്ക്  സെണ്ടര്  ഴളി  ഴാങ്ങുന്നതിതിന്  അനുഭതി 
്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 

4.65  ഩനഭയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്  
ഩനഭയം കബ്ല്യാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്ത്  പ്രഷിഡെിസെ  02.12.2019-സറ േത്തും  
18.10.2019-സറ 2(5)ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി  തീരുഭാനവും 
(SRG 1073/19)  
2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  സഭാവഫല്  സഴറ്റരിനരി ക്ലിനിക്ക് എന്നതി കപ്രാജക്ടിന്  
ജില്ലാ ്സൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം റബിച്ചു ( അെങ്കല്  10.00 റക്ഷ്ം രൂഩ  - 
ഴിേഷനപണ്ട്) നൂതന ഴിബാഗത്തില്സ്ട്ട ഈ കപ്രാജക്ടില്  സഴറ്റിനരി  
കഡാക്ടര്ഭാസയ നിമഭികക്കണ്ടത്  എംകപ്ലായ്സഭെ്  എക്സ് കെഞ്ച് ഴളിമാേണസഭന്നതി് 
നൂതന കപ്രാജക്ടുേള്കള്ള ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കപ്രാജക്ടിസെ 
ഴിജമേയഭാമ നെത്തി്ിന് 10 ഴര്ശസഭങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഩയിെമമുള്ള കഡാക്ടസര  
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിക്കാ    അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  
സെറഴ് താസള്രയും പ്രോയഭാണ് 

കഡാക്ടറുസെ കഴതനം (6 ഭാഷം X 39500/- രൂഩ ) 2,37,000/- രൂഩ 

അറ്റെറുസെ കഴതനം (6 ഭാഷം X 10,500/- രൂഩ) 63,000/- രൂഩ 

ഴാസന ഴാെേ (6 X 22000) 1,32,000/- രൂഩ 

കേശനരി , ഭു തദ സെറവുേള്  25,000/- രൂഩ 

ഭരുന്നതി്, റാഫ്  3,88,000/- രൂഩ  

കൃത്രിഭ ഫീജഷങ്കറനം  1,55,000/- രൂഩ  

്സേ  10,00,000/-രൂഩ  

 

 
4.66 ുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടറുസെ 03.12.2019-സറ4189/M-2010-

KSHOാാാം നമ്പര്  േത്ത്  (SRG/1074/19)   
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ുടുംഫശ്രീ ശൃഖ്റമില്  ഷംസ്ഥാനസത്താട്ടാസേ  7000 കറസര  ഩട്ടിേഴര്ഗ 
അമല്ൂറാകട്ടങ്ങലിറാമി  ഒരു റക്ഷ്ത്തികറസര അംഗങ്ങള്  ഉണ്ട്.  ഊരു തറത്തില്  
ഩട്ടിേഴര്ഗ അമല്ൂറാകട്ടങ്ങളുസെ  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിേള്  തയ്യാരാകന്നതിതിനുള്ള  ഒരു 
ജനേീമ ഩയിഩാെി  ഡിഷംഫര്, ജനുഴയി ഭാഷങ്ങില്  ുടുംഫശ്രീ നെത്തുേമാണ്.  
അത്തയത്തില്  ുടുംഫശ്രീ  ഊരു ഷഭിതിേളും  എ.ഡി.എസേളും  തയ്യാരാകന്നതി 
ഊരുതറ ഩധതിതിേള്  അതാത് ഊരുകൂട്ടങ്ങളുസെ  അംഗീോയത്തിനു ഴികധമഭാമി  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്   ഉള്സ്ടുത്താ   നിര്കേവം 
നല്േണസഭന്നതിാഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.67  കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്  
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  01.11.2019-സറ േത്ത്  (SRG  944/19 
- CC717/19)  
കപ്രാ.നം. 1074/20    അെങ്കല്  25,00,000/- രൂഩ  
       (ഴിേഷനപണ്ട് - 20,00,000/- രൂഩ 
      ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 5,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- ുടുംഫശ്രീ ഷംഘകൃശി രൂപ്പ്പേള്ക്ക്  വജഴഩച്ചക്കരികൃശി  
ുടുംഫശ്രീ രൂപ്്് മുകഖ്ന  വജഴ ഩച്ചക്കരിൃശികള്ള കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ 
്സൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള്കം നഗയഷബേള്കഭാണ്  ഈ കപ്രാജക്ട് ്സറ്റടുക്കാവുന്നതിത്.  
കോഓര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ അനുഭതികമാസെ  മു   ഴര്ശവും നെ്ാക്കിമ 
കപ്രാജക്ടിന്  2019-20-ലും  നെ്ാക്കാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

4.68  കൂട്ടിറങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
ഭറപ്പരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓപീഷറുസെ  03.12.2019-സറ േത്തും  ശുെിതൃ ഭിശ   
ജില്ലാ  കോഓര്ഡികനറ്ററുസെ 27.11.2019-സറ  406/2019/DSM നമ്പര്   േത്തും 
(SRG 1072/19 - CC/650/2019) 

 
2019 ്ഗേ് ഭാഷമുണ്ടാമ പ്രലമത്തില്  സഭറ്റീയിമല്  േലക്ഷ്   സപഷിറിറ്റി 
സഷെരില്  നിന്നം ഒള്ളൃേി കഩാമതും  ഭു തദ സ്ഥറങ്ങലില്  നിന്നതി് ഒള്ളൃേിസമത്തിമതുഭാമ  
മുള്ളൃഴ   പ്ലാേിേ് ഭാറിനാങ്ങളും  ഫഹുജന ഩങ്കാലിത്തകത്താസെ കവഖ്യിച്ച്  
ഩഞ്ചാമത്തിസെ  സഭറ്റീയിമല്  േലക്ഷ്   സപഷിറിറ്റി സഷെരില്  കൂട്ടിമിട്ടിടുണ്ണ്ട്.  
േെലുണ്ടി രോളയ്ക്കടുത്തുള്ള  വസകഴ കരാഡികനാെ്  കെര്ന്നതിാണ്  എം.ഷി.എപ് സ്ഥിതി 
സെ്യുനന്നതിത്.  ഈ ഭാറിനാങ്ങള്  നീക്കം സെയ്യാ   തനത് പകണ്ടാ  ശുെിതൃ ഭിശ   
പകണ്ടാ ഉഩകമാഗികന്നതിതിന്  അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

4.69  സതകംേയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  23.10.2019-സറ േത്തും  സതകംേയ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസെ  29.05.2019-സറ 6(5)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനവും (SRG.913/2019 - CC/359/19) 
കപ്രാ.നം. 25/20     അെങ്കല്  50,000/- രൂഩ (SCP) 
കഩയ്:-  ഩച്ചക്കരി വതേള്  ഴിതയണം ( SC  ഴനിത) 
ഩച്ചക്കരിവതേള്  ഴിതയണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉണ്ട്. 
ഇതിന്  ്ഴവാഭാമ ഩച്ചക്കരിവതേള്  ുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഭാമ  ഭച്ചാെ് ഴനിത 
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ോര്ശിേ ഷംഘസത്തസക്കാണ്ട്  കൃശി ഓപീഷറുസെ കനതൃതൃത്തില്  ഉല്പാദി്ിച്ച്  
ഴിതയണം സെയ്യാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 

 

4.70  സതകംേയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓപീഷറുസെ  23.10.2019-സറ േത്തും  സതകംേയ 
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസെ  29.05.2019-സറ 6(5)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി 

തീരുഭാനവും (SRG.914/2019 - CC/358/19) 
 
കപ്രാ.നം. 9/20     അെങ്കല്  1,50,000/- രൂഩ  
കഩയ്:-  ഩച്ചക്കരി വതേള്  ഴിതയണം (  ഴനിത) 
 
ഩച്ചക്കരി ഴിതയണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഉണ്ട്. ഇതിന്  
്ഴവാഭാമ ഩച്ചക്കരിവതേള്  ുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഭാമ  ഭച്ചാെ് ഴനിത ോര്ശിേ 
ഷംഘസത്തസക്കാണ്ട്  കൃശി ഓപീഷറുസെ കനതൃതൃത്തില്  ഉല്പാദി്ിച്ച്  ഴിതയണം 
സെയ്യാ   അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന. 
 
 

4.71സതകംേയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  
സതകംേയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിസെ  02.12.2019-സറ േത്തും  
05.09.2019-സറ  7(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവും  

(SRG.1075/2019) 
 
സതകംേയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്  രോറിക്കപ്പരം എന്നതി സ്ഥറത്ത് ഭച്ചാെ്  ഴനിതാ 
ോര്ശിേ  നസ് രി ഷംഘം  പ്രഴര്ത്തിച്ചു ഴരുന്ന. ഷര്ക്കാര്  ഩധതിതിേള്ക്കാഴവാഭാമ  
എല്ലാത്തയം വതേളും  നെീല്  ഴസ്തുക്കളും  ഉല്പാദി്ിച്ച് ഴിതയണം  സെ്യുനന്നതിതിന് 
അനുഭതി ്ഴവാസ്ട്ടിയികന്ന.  

 


