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ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
06.12.2019-ല് കൂെിമ കമാഗത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം
കമാഗം ഉച്ചേളിഞ്ഞ് 4.00 ഭണിക്ക് ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ ദര്ഫാര് സാലില് ആയംബിച്ചു.
ഫഹു.തകേവഷൃമംബയണ ഴേപ്പുഭന്ത്രി കമാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. കമാഗത്തില്
ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം അനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു..

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
06.12.2019 ഴടയയുള്ള ആടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 33.32വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്
ഷഭര്പിച്ച ഫികേ് കൂെി കേര്ത്താല് ഇത് 38.75 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് േണ്ണൂര് ജില്ലമിലം (37%) ഏറ്റവം കുരഴ് എരണാകുലം ജില്ലമിലഭാണ്
(30.12വതഭാനം) 373.44കോെി രൂഩയുടെ 114185 ഫികേ് ട്രശരിമില് ടഩ ഡിംഗ്
ആമി ഉണ്ട്. ടഭമിെന ഷ് രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താല് ആടേ 507.47കോെി
രൂഩയുടെ 17410 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില് ടഩെിംഗ് ആമി ഉള്ളത്. ഩദ്ധ്തി
ടേറഴിടെ ഴിവദാംവങ്ങ് താടള കേര്ന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആടേ

36.47%
38.80%
26.08%
30.1 %
25.94.%
33.32 %വതഭാനം

ജില്ല തിയിച്ചുള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

േണ്ണൂര്
ഇടുക്കി
ഴമനാെ്
ഩാറക്കാെ്
ആറപ്പുള
കോളികക്കാെ്
ടോല്ലം

8
9
10
11
12
13
14

37%
35.87 %
35.72%
34.74%
34.71%
34.32%
34.27%
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ഩത്തനംതിേ
തൃശൂര്
ഭറപ്പുരം
കോേമം
തിരുഴനന്തരോയം
ോഷര്കഗാഡ്
എരണാകുലം

34.08%
33.5%
32.37%
32%
30.96%
30.29%
30.12%

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല് SCSP TSP
41.52%
29.13% 32.21%
മു ഴര്ശങ്ങലില് ഇകത ദിഴഷടത്ത ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴ് താടള കേര്ന്നു..
2016-17 10.13%
2017-18 28.28%
2018-19 44.58%
2019-20 33.12%
എഞ്ചിനീമരിംഗ് കപ്രാജക്ടുേ്
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നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വസണ രോകയാഗതി തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
േീപ് എഞ്ചിനീമര് കമാഗത്തില് അഴതയിപിച്ചു. ഴിവദാംവം താടള കേര്ന്നു..
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2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

2.1

തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട

26.09.2019 ടറ കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങ്
2.1(3.1.2)
അെണഴാെി
െീച്ചര്ഭാര്ന്നും
ആമഭാര്ന്നും
അധിേ
കസാണകരരിമം
നല്കുന്നതിതിനാഴവയഭാമ ഴിസിതം ഫന്ധടപേ തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
ഴേമിരുത്തണം. തുേ ഴേമിരുത്തിമിേില്ലാത്ത തകേവഷൃമം ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
ധനഴകുപ് അരിമിച്ച പ്രോയമുള്ള തുേ ട്രശരിമികറക്ക് ട്രാ ഫർ ക് ടക്രഡിറ്റ്
ടേയ്യണം.
എന്നതിാല് ഴിേഷന പണ്ട് കുരവള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ഇതിനുള്ള തുേ തനതു പണ്ടില് നി.ം ടേറഴളിന്നു.ണ്ട്. ഇങ്ങടന തനത്
പണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുന്നതിഴര്ക്ക് ഴിേഷന പണ്ടില് നിന്നതി് തുേ
ട്രാ ഫര്
ടക്രഡിറ്റ്
ടേയ്യണടഭന്നതി
നിഫന്ധന
ളിഴാക്കണടഭന്നതി്
ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ
തീരുഭാനിച്ചിരു..
ഇതിനുള്ള
പമല്
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ധനഴകുപിടെ ഩയിഗണനക്ക് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപില് നിന്നതി് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ഇതികേലള്ള തുെര്നെഩെി
നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്
2) ധനഴകുപ്
2.1(3.1.5)
രോതിമ അംഗനഴാെിേളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും
ഩളമതിടെ അറ്റകുറ്റപണിന്നും
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപില് നി.ം തുേ അനുഴദിക്കാറുണ്ട്. ഴനിതാ വിശു
ഴിേഷന ഴകുപ്പും തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും 60:40 അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ
ഴേമിരുകത്തണ്ടത്. ഈ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.യ്ക്ക് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത് നിര്മ്മാണം
നെത്തണടഭന്നതി് ഴകുപിടെ നിര്കേവം ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്പു നല്കുന്നതി
ഴിസിതം തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിന്
കേഭാറുന്നതി
യീതി
ബാഴിമില്
കേടക്കാള്ളുന്നതിതിനും
തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗടത്തടക്കാണ്ട് നിര്മ്മാണം
നെത്തുന്നതിതിനും
അനുഭതിക്കാമി പമല് ധനഴകുപിന് നല്േണം. കൂൊടത
ധനഴകുപ്,
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് , ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്,
ഩി.ഡലൂ.ഡി എന്നതിീ ഴകുപ്പുേളുടെ കമാഗം കേര്ന്നതി് ഇതികേല് തീരുഭാനടഭടുക്കാ
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടന ങ്ങൃതഭറടപടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ)ഴകുപ്
2)ധനഴകുപ്
2.1(3.1.7)
2019-20-ല് ടതയഞ്ഞടുത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങടല കുടുംഫാകയാഗയ
കേന്ദ്രങ്ങലാന്നുന്നതിതിനും േിറ േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത് ടഷെറുേളുടെ
പ്രഴര്ത്തനം ആയിലമിടറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാനും നാശണല്
ടസല്ത്ത് ഭിശ
(NHM) റക്ഷയഭിടു.. ഇപ്രോയം ആടേ 504
കേന്ദ്രങ്ങലാണുള്ളത് (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി ടസല്ത്ത്
ടഷെറുേളും കേര്ത്ത്). ഇതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ആണ്
നെത്തുന്നതിത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് അധിേ തുേ ടേറഴളിക്കാ
തയ്യാരാടണെില് ഈ ഴിസിതം NHM -ന് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ അനുഭതി
നല്കു.. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച തുെര് നെഩെിക്കാമി പമല് ധനഴകുപിനു
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ആഴവയഭാമ നെഩെി ധനഴകുപ് ഷൃീേയിക്കണം.
നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്
2) ധനഴകുപ്
2.1(3.3)
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഷംയുക്തഭാമി നെപാന്നുന്നതി കപ്രാജക്ടുേളുടെ മുഖ്യ
നിര്വസണ
ഏജ ഷിമായുള്ള
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിന്
ഩൊലിേലായുള്ള ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് കപ്രാജക്ടില് ഴിബാഴനം
ടേയ്തിയിന്നുന്നതി പ്രോയം അകറാേ്ടഭെ് റ്റത്തഴണമാമി നല്േണം. മുഖ്യ
നിര്വസണ
സ്ഥാഩനം
രിേൃിഷിശ /ഫില്
തുേ
പ്രോയം
തുേ
ആഴവയഭനുഷയിച്ച് അകറാേ്ടഭെില് നിന്നതി് ടേറഴളിക്കണം. ഈ യീതി
നെപാക്കാനാണ് മുമ്പ് തീരുഭാനിച്ചിരുന്നതിടതെിലം ഇതിന് ഷാംഖ്യ കഷാഫ്ട്
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ടഴമരില് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ കൂടുതല്ഷഭമം കഴണടഭന്നതി് ഐ.ടേ.എം.
പ്രതിനിധി അരിമിച്ചു.
ഈ ഷാസേയയത്തില് മുഖ്യ നിര്ഴസണ സ്ഥാഩനം
കപ്രാജക്ടിടെ
രോകയാഗതി അനുഷയിച്ച് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനകത്താെ്
(തുേ
നല്കുന്നതി
സ്ഥാഩനം)
ആഴവയടപടുന്നതി
തുേ
ഗുണകബാക്താഴിടെ
അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് നല്കുന്നതി യീതി തുെയാനുള്ള ക്രഭീേയണം കഷാഫ്ട് ടഴമരില്
ടേയ്തിടുണ്ണ്ട്. ഈ യീതിമില് പണ്ട് ഉഩകമാഗിന്നുന്നതിതിനാഴവയഭാമ നെഩെി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഷൃീേയിക്കണം. റ്റ അകറാേ്ടഭൊമി തുേ മുഖ്യ
നിര്വസണ സ്ഥാഩനത്തിനു കേഭാറുന്നതി യീതിക്ക് അടുത്ത ഏപ്രില് .
മുതല് ഷാംഖ്യമില് ക്രഭീേയണം ടേയ്യുന്നതിതാടണന്നതി് ഐ.ടേ.എം. പ്രതിനിധി
അരിമിച്ചു. ഇതു ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കാനും ട്രമല് ഭാര്ച്ച്
ഭാഷത്തില് തടന്നതി ഇൊനും കമാഗം നിര്കേവിച്ചു.
നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമംബയണ( എപ്.എം)ഴകുപ്
2) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
2.2 24.10.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങ്
2.2 (3.1 ) ഭിശ അകന്തയാദമ ഷര്കഴ
ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയേണക്ക് ഡമരക്ടറുടെ 10.10.2019-ടറ PL/8790/2019/
DES നമ്പര് േത്ത്
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര് നിര്കേവഭനുഷയിച്ച് ഭിശ അകകന്തയാദമ ഷര്കഴ (2019-20
രൗണ്ട്) കേയലത്തിലം നെത്തിമിരു..
രാഭങ്ങലിടറ ഴിേഷന പ്രശ്നങ്ങളും
ഴിെവേളും േടണ്ടത്തുേമാണ് ഷര്കഴയുടെ മുഖ്യ റക്ഷയം. ഷര്കഴ ഴിഴയങ്ങ്
കേന്ദ്ര ഷര്ക്കായിടെ ഭിശ അകന്തയാദമ കഩാര്േിറില് അഩ് കറാഡ് ടേയ്തിടുണ്ണ്ട്.
ഷര്കഴ നെത്തിമ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മാത്രാപെി, ബക്ഷണം, കസാണകരരിമം എന്നതിിഴ
നിശൄിത നിയക്കില് ടതാളിലരപ് ഩദ്ധ്തിമിലൂടെകമാ (MGNREGS) ഉഩജീഴന
ഭിശടെകമാ (DAY-NRLM) ബയണ ടേറഴില് നിന്നതി് അനുഴദിക്കാടഭന്നതി് കേന്ദ്ര
ഷര്ക്കാര് ഴയക്തഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
ഇഴര്ന്നുള്ള ഒണകരരിമം
താടളപരയുന്നതി
നിയക്കില് അനുഴദിക്കണടഭന്നതി് ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക്
ഴകുപ്
ഡമരക്ടറുടെ ആഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്
(1) പീല്്തറ ഉകദയാഗസ്ഥര്ന്നുള്ള
ഒണകരരിമം ( രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അെിസ്ഥാനത്തില്)
(2) ടശഡുളുേ്, കപാകോ കോപി
എടുത്ത ടേറഴ്
ആടേ

941 x 300 രൂഩ x 4 person
11,29,200/- രൂഩ
15,000/- രൂഩ
11,44,200/- രൂഩ

MGNREGS - ന് ബയണ ടേറഴ് ഇനത്തില് റബയഭാമ തുേമില് നി. ഇതു
നല്കുന്നതിത് ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
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2.2 (3.5) പിശരീഷ് ഴകുപ്പു മുകഖ്ന നെപാന്നുന്നതി ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിയുടെ
ഴിവദാംവങ്ങ് പിശരീഷ് ഡമരക്ടര് കമാഗത്തില് അഴതയിപിച്ചു.
മുമ്പ്
നിര്മ്മാണം
ആയംബിച്ച
531
ബഴനങ്ങളുടെ
നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തീേയിക്കാനുണ്ടാമിരു..
അതില് 488 ബഴനങ്ങളുടെ
നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തീേയിച്ചു. 12 ഴീടുേളുടെ പൂര്ത്തീേയണം ഷാധയഭല്ല. ഫാക്കിയുള്ളഴയുടെ
നിര്മ്മാണം രോകയാഗതിമിറാണ്. രോതിമ ഴീടു നിര്മ്മാണത്തിന് കറപ് ഭിശ
റിസ്റ്റിലള്ള 1220 ഭത്സ്യടതാളിറാലിേ് ഉണ്ടാമിരു.. ഇതില് 528 ഴീടുേ്
പൂര്ത്തീേയിച്ചു. ഇതിന് പിശരീഷ് ഴകുപിടെ ഴിസിതഭാമ 5.28 കോെി രൂഩ
കറപ് ഭിശനു നല്േി. 5842 ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതരുടെ റിസ്റ്റ് കറപ്
ഭിശടെ ഩയികവാധനയ്ക്കം ഩയിഗണനയ്ക്കഭാമി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2.2(3.8 )ഗഴ.ടഭഡിക്കല് കോകലജ് ഉള്ള ജില്ലേലില് ടഭഡിക്കല് കോകലജ് കേന്ദ്രീേയിച്ച്
ജില്ലമിടറ ആശുഩത്രിേലിടറ ഫകമാ ടഭഡിക്കല് കഴസ്റ്റ് ഷംസ്കയിന്നുന്നതിതിന്
അതത് ജില്ലേലിടറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
കനതൃതൃത്തില് ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേ് തയ്യാരാക്കണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി
അതത് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിേ് ഷൃീേയിക്കണം. ഇതിന് കഴണ്ട ഷാകെതിേ
ഷസാമം
ശുേിതൃ ഭിശ
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറും ക്ലീ
കേയല േമ്പനി
എം.ഡി.യും നല്േണം. ആഴവയടഭെില് ഭറ്റ് ഷാകെതിേ ഷസാമവം കതെണം.
ഇതിന് ടഭഡിക്കല് എഡുകക്കശ
ഡമരക്ടറുടെ അനുഭതിയും ഷസാമവം
കതെണം.
ഇതിനാഴവയഭാമ ഷാകെതിേ ഷസാമം നല്ോടഭന്നതി് ശുേിതൃ ഭിശ
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര് കമാഗത്തില് അരിമിച്ചു.
ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച് ആഴവയഭാമ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ ആകയാഗയ
ഴകുപ് ടഷക്രേരിക്ക് േത്തു നല്േണം. ജില്ലാതറത്തില് അതതു ഷര്ക്കാര്
ടഭഡിക്കല് കോകലജിടറ സൂപ്രണ്ട്, പ്രി ഷിപല് എന്നതിിഴരുടെ കമാഗം ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില് ഴിലിച്ചു കേര്ത്ത്
ഈ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ
ആഴവയഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം.
നെഩെി:- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2)എല്ലാ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്ന്നും/ ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര്ന്നും
3) എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ
4) ഫന്ധടപേ ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്
2.2(3.9)
ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴില് ഏറ്റവം രോരേില് നില്ന്നുന്നതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണത്തില് ആഴവയഭാമ ഷസാമം േിറയുടെ കനതൃതൃത്തില്
നല്േണം. ഏറ്റവം രോരേില് നില്ന്നുന്നതി 20 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേടലയും 5 ഴീതം
നഗയഷബേടലയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേടലയും ടതയടഞ്ഞടുത്ത് അഴരുടെ
പ്രശ്നങ്ങളും കഩായായ്മേളും േടണ്ടത്തി ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം ോയയക്ഷഭാന്നുന്നതിതിനു
കഴണ്ട ഷസാമം േിറ നല്േണം. ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങടല ഭിേച്ച
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തറത്തികറയ്ക്ക് എത്തിക്കാ
ആഴവയഭാമ ഩയിവീറനം നല്േി ഇെടഩെല്
നെത്തണം. ഇതികേല് ഷൃീേയിച്ച നെഩെി േിറ ഡമരക്ടര് ഴിവദീേയിച്ചു.
ഩദ്ധ്തിടച്ചറഴില് ഏറ്റവം രോരേില് നില്ന്നുന്നതി തേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ബായഴാസിേളുടെ യണ്ടു കമാഗം േിറ ഷംഘെിപിച്ചു. കൂൊടത രോതിമതാമി
രൂഩീേയിച്ച 28 നഗയഷബേളുടെ പ്രകതയേ കമാഗം ഴിലിച്ചു. ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം
ോയയക്ഷഭഭാന്നുന്നതിതിന് ആഴവയഭാമ ഇെടഩെല് നെത്തു.ണ്ട്. ഷംസ്ഥാനടത്ത
ഏേ
ഩേിേഴര്ഗ
രാഭഩഞ്ചാമത്താമ
ഇെഭറന്നുെിമില്
ആസൂത്രണ
നിര്വസണത്തില് ഩഞ്ചാമത്തിടന ഷസാമിക്കാ
രു രികഷാഴ്സ് െീഭിടന
രൂഩീേയിച്ചു അഴരുടെ കഷഴനം റബയഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി:-1)തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2.2(4.2) എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം
ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
അനുഫന്ധകയഖ്േളും (SRG 790/19 - CC 492/19)

22.08.2019-ടറ

േത്തും

കേനമില് യണ്ടാം ഴര്ശം MBBS - ന് ഩഠിന്നുന്നതി ആയതി.C.S. എന്നതി
ഴിദയാര്ഥിക്ക്
ഴികദവ ഩഠനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിതിന്
ഴകുപിടെ ഭാനദണ്ഡപ്രോയം
ഈ
ഴിദയാര്ഥിക്ക് അര്സതയുകണ്ടാ, ഇഴരുടെ കുടുംഫ ഴരുഭാനം, നീറ്റ് ഩയീക്ഷമില്
അര്സത ഭാര്ക്ക് റബിച്ചിടുണ്കണ്ടാ എന്നതിിഴ ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപടുത്തിമിരു.ടഴെിലം രികപാര്േ്
നല്േിമിരുന്നതിില്ല.
ഇഴ ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
േിറ ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി :- 1) തകേവഷൃമം ബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര്, േിറ
3.ടഩാതുഴിശമങ്ങ്
================
3.1
ോര്ശിേ കഭഖ്റമില് രു രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ
കൃശിക്കാര്ക്ക് അടുത്ത
രാഭഩഞ്ചാമത്തില് അഴര്ക്ക് ഷൃന്തഭായുള്ള കൃശി ഭൂഭിമില് കൃശി ടേയ്യുകമ്പാ്
ധനഷസാമഭെക്കം
ഭറ്റു ഷസാമങ്ങ്
നല്കുന്നതിത് ഷംഫന്ധിച്ച്
അഴയക്തതയുണ്ട്. ഇതികേല് താടളപരയുന്നതി ്പഷ്ീേയണം നല്കു..
തീരുഭാനം :േര്ശേന് ഏതു ഩഞ്ചാമത്തില്/നഗയഷബമില്
താഭഷിന്നു. എ. കനാക്കാടത ഭൂഭി ഏതു
ഩഞ്ചാമത്തിറാകണാ
ആ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിന്
കൃശിക്ക് ധനഷസാമം
നല്ോവന്നതിതാണ് ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയമുള്ള ഭറ്റു
ഭാനദണ്ഡങ്ങ് ഩാറിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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3.2

3.3

3.4

3.5

കറപ് ഭിശ ഩദ്ധ്തിമില് ഫ്ലാറ്റ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിതിന് FRBL (FACT - RCE
Building Product Ltd.)എന്നതി ഏജ ഷിടമ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി
അംഗീേയിച്ചിടുണ്ടണ്ടെിലം ഈ സ്ഥാഩനടത്ത സുകറഖ് കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഉ്ടപടുത്തിമിേില്ല . ഈ ഏജ ഷികമയും
സുകറഖ്മില് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിമാമി ഉ്ടപടുത്താ ഐ.ടേ.എം.
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിച്ചു.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഷംയുക്തഭാമി നെപാന്നുന്നതി കപ്രാജക്ടുേലില് മുഖ്യ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിന്
ഭറ്റ്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്
അകറാേ്ടഭൊമി തുേ കേഭാറുന്നതി യീതിമാണുള്ളത്. ഇതിനാമി േിറ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ആഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ് കപ്രാജക്ട് കപാരം
ക്രഭനമ്പര് 19-ല് ഴരുത്തിമിേില്ല. അകറാേ്ടഭെ് യീതി പ്രാഴര്ത്തിേഭാന്നുന്നതിതിന്
ഇത്തയം ഴിഴയങ്ങ് അനിഴായയഭാണ്. ഇത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
ആഴവയടപടുന്നതി മുരയ്ക്ക് സുകറഖ് കഷറ്റ് തുര. നല്കുന്നതിതിന് ഐ.ടേ.എം.എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി. കൂൊടത കറപ് ഩദ്ധ്തിക്കെക്കം
ഭാനദണ്ഡ പ്രോയമുള്ള ഩദ്ധ്തി കബദഗതിക്ക് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
ആഴവയടപടുന്നതി മുരയ്ക്ക് കഷറ്റ് തുര. നല്ോ കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപികനയും
ഇ പര്കഭശ കേയല ഭിശടനയും ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
SRG ഩയികവാധിച്ച്
അരിമിന്നുന്നതി മുരയ്ക്ക്
ഐ.ടേ.എം. ഇതിനുള്ള ക്രഭീേയണം
ടേയ്യണം.
നെഩെിക്രഭങ്ങ് ഩാറിച്ച് 7 ദിഴഷത്തിനേം ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
കബദദതിേ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേലില് മുഖ്യ നിര്ഴസണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഩണം നല്കുന്നതി
സ്ഥാഩനം അകറാേ്ടഭെ് നല്കുന്നതിതിനു ഩേയം േിറ ജില്ലേലില് ട്പഷശയല്
റ്റി.എഷ്. ഫി. അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തുേ ഭാരി നല്േി. എന്നതിാല് ഇകപാ് ഈ തുേ
ട്പഷശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി.മില് നിന്നതി് ഩി ഴറിക്കാ ട്രശരിേ് അനുഴദിന്നുന്നതിില്ല.
(ഉദാ.ഩാറക്കാെ് ജില്ലാമിടറ എല്ലാ ട്രശരിേളും) അതിനാല് കറപ് അെക്കമുള്ള
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്
തുേ നല്ോ
േളിയുന്നതിില്ല.
ഇത് പ്രകതയേഭാമി
ഩയിഗണിച്ച്
ഇത്തയം കേസുേലില് ഭാത്രം തുേ ഩി ഴറിന്നുന്നതിതിനും
ടേറഴളിന്നുന്നതിതിനും ആഴവയഭാമ നിര്കേവം ഫന്ധടപേ ട്രശരിേ്ക്ക്
നല്േണടഭന്നതി് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
ഉത്തയഴ്/ ഷര്ന്നുറരില് ഴയക്തത ഴരുത്തുന്നതിത്

താടളപരയുന്നതി യണ്ട്
ഷംഫന്ധിച്ച്
i)
ആകയാഗയ ഴകുപിടെ 22.09.2019-ടറ PL-A4- 73745/19/ആ.ഴ.ഡ. നമ്പര്
ഷര്ന്നുറര് പ്രോയം
ആകയാഗയ ഴകുപിടെ
ഴസ്തുക്കലികറാ
ടേേിെങ്ങലികറാ ഷര്ക്കായികെകമാ ആകയാഗയ ഴകുപികെകമാ അനുഭതി
കൂൊടത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് മുകഖ്ന മാടതാരു നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും
നെത്താ
ഩാെില്ല എന്നതിതികേല് താടളപരയുന്നതി
നിര്കേവം നല്േണം
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തീരുഭാനം:-

3.6

PHC, CHC താലൂക്കാശുഩത്രിമെക്കം
ഭറ്റു
സ്ഥാഩനങ്ങ് തുെങ്ങിമഴയുടെ അറ്റകുറ്റപണിന്നും
/കൂേികച്ചര്ക്കലേ്ന്നും
അതത്
ഒപീഷ്
കഭധാഴിയുടെ അനുഭതി ഴാങ്ങിമാല് ഭതിമാകും.
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേളുടെ അനുഭതി ആഴവയമുള്ള
കേസുേലില് ഒപീഷ് കഭധാഴി (ടഭഡിക്കല്
ഒപീഷര്/സൂപ്രണ്ട്)
ആകയാഗയ
ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടറുടെ അനുഭതി ോറതാഭഷം കൂൊടത
ഴാങ്ങി ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
നല്േണം.
ഇത്
സ്ഥാഩന
കഭധാഴിയുടെ
ഉത്തയഴാദിത്തഭാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
ii)
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപിടെ
26.07.2019-ടറ 151/DB2/19/തഷൃബഴ
നമ്പര് ഷര്ന്നുറര് പ്രോയം
കേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങലിടറ
ആസ്തിേലില് ഭകറ്റടതെിലം നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് നെത്തുകമ്പാ്
കഭല് സ്ഥാഩനത്തിടെ ഴകുപ്പു തറഴടെ അനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്നതി്
നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കേഭാറ്റം ടേയ്യടപേ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ സ്ഥറത്ത്
ഭറ്റു നിര്മ്മാണം നെത്തുന്നതിതിടന തെയുന്നതിതിനാണ് (ഉദാ.ആശുഩത്രി
കോമ്പൗണില് അംഗനഴാെി ടേേിെ നിര്മ്മാണം) തകേവഷൃമം ബയണ
ഴകുപ് ഇപ്രോയടഭാരു ഉത്തയഴിരക്കിമത് എന്നതി് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.
മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഉത്തയവ മൂറം ആശുഩത്രി ടേേിെങ്ങ് സ്കൂളുേ് എന്നതിിഴയുടെ
നിര്മ്മാണ/അറ്റകുറ്റപണിക്ക്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് അഴയക്തത
ദൂയീേയിന്നുന്നതിതിന് ഴയക്തത ഴരുത്തി ഉത്തയഴിരക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
ബിന്നതികവശി ഷൗഹൃദ കേയലം
ഫഹു.ആകയാഗയ കുടുംഫകക്ഷഭ - ഷാമൂസയകക്ഷഭ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ
28.11.2019-ടറ കുരിപ്
2019 ഡിഷംഫര് 3 കറാേ ബിന്നതികവശി ദിനഭാമിരു.. ഇതിടെ ബാഗഭാമി
ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പും ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശനും കേര്ന്നതി് “ബിന്നതികവശി
ഷൗഹൃദ കേയലം” എന്നതി ോമ്പമി 03.12.2019 മുതല് ഡിഷംഫര് 30 ഴടയ
ഷംസ്ഥാനത്തുെനീലം ഷംഘെിപിന്നു.ണ്ട്. ഇകതാടൊപം എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തു
തറത്തിലം
നഗയഷബാതറത്തിലം
പ്രകതയേഭാമി ബിന്നതികവശി ഷൗഹൃദ
രാഭഷബേ് കേയണടഭ.ം ബിന്നതികവശിക്കാടയയും അഴരുടെ യക്ഷിതാക്കകലയും
ഩടെടുപിക്കാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസേയണം കഴണടഭന്നതിതു
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ബിന്നതികവശി രാഭഷബ
നിര്ഫന്ധഭാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩന തറത്തിറാണ്
ബിന്നതികവശി രാഭഷബ കേകയണ്ടത്. 2020-2021-ടറ ഩദ്ധ്തി
രൂഩീേയണത്തിന് രാഭഷബ കേരുകമ്പാ് ബിന്നതികവശിക്കാരുടെ
പ്രകതയേ രാഭഷബേളും
കേകയണ്ടതാണ്. ഇകതാടൊപം
ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പും ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശനും കേര്.
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നെപാന്നുന്നതി ബിന്നതികവശി ഷൗഹൃദ കേയലം ഩദ്ധ്തിമില്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസേയണം ഉണ്ടാേണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്
3) കേയല കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ
അെണഴാെി
െീച്ചര്ഭാര്ന്നും
ആമഭാര്ന്നും അധിേ ഒണകരരിമം
നല്കുന്നതിതിനുള്ള തുേ ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴനിത വിശു
കക്ഷഭ ഴകുപിന്
ട്രാ ഫര് ടക്രഡിറ്റ്
ടേയ്യണടഭന്നതി് ധനഴകുപ്
അരിമിച്ചിരു.ടഴെിലം േിറ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും നഗയഷബേളും ഈ തുേ
ട്രാ ഫര് ടക്രഡിറ്റു ടേയ്തില്ല. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവം ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറും
നഗയോയയ ഡമരക്ടറും ഇ. തടന്നതി
(06.12.2019- ന്)
ധനഴകുപിന് നല്േണം.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
മൂന്നതിാം ഗു
ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിതിന് ഈ ഴിഴയങ്ങ് ആഴവയഭാമതിനാല് ഇതില്
ോറതാഭഷം ഴരുത്തരുത്. ഈ ഴിഴയങ്ങ് േിേിമാലെ മൂന്നതിാം ഗുവം ടുണ്ം
ോറതാഭഷം കൂൊടത
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്േണടഭന്നതി്
ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
2)ധനഴകുപ്

3.8

24.10.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാന പ്രോയം ഩേിേജാതി/
ഩേിേഴര്ഗ
ഴിബാഗത്തികറയും
ഭത്സ്യടതാളിറാലി
ഴിബാഗത്തിടറ
കുെംഫങ്ങലികറയും ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിത്
ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് താടളപരയുന്നതി നിര്കേവം ഐ.റ്റി
ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി കമാഗത്തില് അഴതയിപിച്ചു.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴാങ്ങുന്നതി റാഩ് കൊരോേ് CPRCS കഩാര്േിറില്
നി. ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്. ഒര്ഡര് നല്കുകമ്പാ് കഩാര്േിറില് അതത്
ഷഭമത്തുള്ള ഴിറ നല്േണം.
ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ആഴവയങ്ങ്ന്നുകഴണ്ടി
CPRCS- ല് റബയഭാമ Medium - end റാഩ് കൊപ്പുേ് ഴാങ്ങാവന്നതിതാണ്. ഈ
ഴിബാഗത്തില് തടന്നതി UBUNTU( ഉബുണ്ടു) അധിഷ്ഠിതഭാമ റാഩ് കൊപ്പുേളും
windows അധിഷ്ഠിതഭാമ റാഩ് കൊപ്പുേളും റബയഭാണ്. മൂ. ഴര്ശം
ഴാരണ്ടികമാടുകൂെി GST + Flood Cess
കൂെി ഉ്ടപടുത്തിമിടുണ്ള്ള ഴിറ
താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ഇതില് അനുകമാജയഭാമ കഭാഡല്
തിയടഞ്ഞടുക്കാവന്നതിതാണ്.
UBUNTU ( ഉബുണ്ടു) അധിഷ്ഠിതഭാമ റാഩ് കൊഩ് - 22895/- രൂഩ
Windows Home അധിഷ്ഠിതഭാമ റാഩ് കൊഩ്
- 27722/- രൂഩ
റാഩ് കൊരോേളുടെ ട്പഷഷിപികക്കശ താടള കേര്ന്നു..
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Laptops

1

Laptop Medium End Ubuntu

Processor: Intel core i3 7020 U/7100 U @2.3 GHz /2.4 GHz,4 threads, 3.0 MB cache
Lithography : 14nm, TDP : 15 W
Memory : 4 GB DDR4 RAM/DDR3 RAM Expandable up to at least 8 GB/16 GB
Hard Disk : 500 GB, 7200 rpm or Higher
Display : Antiglare HD LED Backlit Disply
Disply Size : 14”
Wireless Connectivity : Integrated wireless b/g/n,Integrated Bluetooth
Speaker - Integrated Stereo speaker
Keyboard: Keyboard with touch pad
Camera: Integrated HD Camera
Audio : Integrated
Expansion Port: 3 USB Port (at least two number of USB 3.0 and one number of Type C), 10/100/1000
Ethernet Card, HDMI, 1 Head phone/microphone
combo or separate & other Standard features
Power supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of Li-polymer battery
Mouse : Optical scroll mouse
carry case: Backpack
weight : Less than or equal to 1.7 kg
Warranty: 3 year comprehensive onsite. 1 year for battery and charger
Certification: ROHS Complaince & BIS for product
Operating System : ubundu 16.04 or later should support

2 Laptop Medium End windows 10 Home
Processor : Intel core i3 7020 U/7100 U @2.3 GHz /2.4 GHz,4 threads, 3.0MB cache
Lithography : 14nm, TDP : 15 W
Memory : 4 GB DDR4 RAM/DDR3 RAM Expandable up to at least 8 GB/16 GB
Hard Disk : 500 GB, 7200 rpm or Higher
Display : Antiglare HD LED Backlit Disply
Disply Size : 14”
Wireless Connectivity : Integrated wireless b/g/n, Integrated Bluetooth
Speaker Integrated Stereo speaker
Keyboard: Keyboard with touch pad
Camera: Integrated HD Camera
Audio : Integrated
Expansion Port: 3 USB Port (at least two number of USB 3.0 and one number of Type C), 10/100/1000
Ethernet Card, HDMI, 1 Head phone/microphone
combo or separate & other Standard features
Power supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of Li-polymer battery
Mouse : Optical scroll mouse
carry case: Backpack
weight : Less than or equal to 1.7 kg
Warranty: 3 year comprehensive onsite. 1 year for battery and charger
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ഐ.െി ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ കമാഗം അംഗീേയിച്ചു. ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക്
റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങുന്നതിതിന്
ഈ നിയന്നും, ഭാനദണ്ഡവം നെഩെിക്രഭങ്ങളും
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. ഭറ്റു യീതിമില് റാഩ് കൊരോേ്
ഴാങ്ങാവന്നതിതല്ല. എന്നതിാല് ഏടതെിലം
ോയണഴവാല് CPRCS കഩാര്േറില്
മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഭിഡ് ടറഴല് ട്പഷഷിപികക്കശ ഉള്ള റാഩ് കൊഩ് റബയഭല്ലാടത
ഴന്നതിാല് ഭാത്രം മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഴിറമില് അധിേയിക്കാടത ടെണ്ടര് മുകഖ്ന റാഩ്
കൊഩ് ഴാങ്ങാവന്നതിതാണ്.
മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഭാനദണ്ഡം
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ
കൃതയഭാമി
ഩാറികക്കണ്ടതാണ്.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
3.9

പ്രലമോറത്ത് ന്ടപടുണ്കഩാമ
ോറി ഷമ്പത്ത്
ഴര്ദ്ധ്ിപിന്നുന്നതിതിടെ
ബാഗഭാമി ഩശുക്കടല ഴാങ്ങാ ധനഷസാമം നല്കുകമ്പാ് േ.ോറിേടല
ഷംസ്ഥാനത്തിനു രോരത്തു നി.ം ഴാങ്ങണടഭന്നതി് നിര്കേവിച്ചിരു.. ഩറ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും േ.ോറിേടല ഷംസ്ഥാനത്തിനേത്തു നി.ം
ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
നിശൄമിന്നുന്നതിതനുഷയിച്ച് േ.ോറിേടല ഷംസ്ഥാനത്തിനേത്തു നികന്നതിാ
രോരത്തു നികന്നതിാ ഴാങ്ങാ അനുഭതി നല്ോവന്നതിതാടണന്നതി് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്നതി മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു.
ഇതനുഷയിച്ച്
േ.ോറിേടല ഷംസ്ഥാനത്തിനേത്തു നികന്നതിാ രോരത്തു നികന്നതിാ ഴാങ്ങാ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

3.10

ആസൂത്രണ ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിദയാര്ഥിേളുടെ
ഩഠനമുരിക്ക് നല്ോവന്നതി ഩയഭാഴധി തുേ 2.00 റക്ഷം രൂഩമാണ്. ആദയ
ഗുഴാമി
50,000/- രൂഩയും
ഫാക്കി
തുേ
ഴാറുകഴശടെ
അെിസ്ഥാനത്തിലഭാണ് നല്കുന്നതിത്. ഈ യീതിന്നു ഩേയം 50,000/- രൂഩ ആദയ
ഗുഴാമം കവശിന്നുന്നതി തുേ 75,000/- രൂഩയുടെ യണ്ട് ഗുക്കലായും
നല്ോവന്നതിതാണ്. ആദയ ഗു നല്േി അതിടെ നിര്മ്മാണം നെത്തി
ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില് യണ്ടാം ഗുഴാമ 75,000/- രൂഩ നല്ോം.
ഩഠനമുരി പൂര്ത്തിമാക്കി അതിടെ
ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
അഴഷാന ഗുഴാമ 75,000/- രൂഩമില് നിന്നതി് അര്സതടപേ
തുേ
നല്ോവന്നതിതാണ്. ഴാറുകഴശ നെകത്തണ്ടത് ഫന്ധടപേ എഞ്ചിനീമര്
ആമിയിക്കണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

3.11

േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഒകയാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും
എത്ര നിര്മ്മാണ
കപ്രാജക്ടുേ് േൂ ഫില് ഗണത്തില് ഉ്ടപേടത.ം അതിടെ തുേ
എത്രടമ.ം അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് തകേവഷൃമംബയണ
ഴകുപ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ് ടേയ്യണം.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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3.12

കോക്ലിമര് ഇംിംാെിനുകവശമുള്ള ടഭമിെന ഷ് ടേറവേ് ഴസിന്നുന്നതിതിന്
രു കുേിക്ക് 50,000 രൂഩ നിയക്കില് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് തുേ ഴേമിരുത്തി
കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശന് കേഭാറുന്നതിതിന് അനുഭതി നല്േിടക്കാണ്ട്
26.02.2019 ടറ ഷ.ഉ(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ഉത്തയഴാമിടുണ്ടണ്ടെിലം
ഇതിടെ നെത്തിപില് കേടര പ്രാകമാഗിേ ബുദ്ധ്ിമുേ് കനയിടു.ണ്ട്. ഈ ഴിശമം
േര്ച്ചടേയ്യുന്നതിതിനാമി 05.12.2019 ന് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപല്
ടഷക്രേരി ഴിലിച്ചു കേര്ത്ത കമാഗത്തില് ഉരുത്തിയിഞ്ഞു ഴന്നതി താടള ഩരയുന്നതി
നിര്കേവങ്ങ്ക്ക് കമാഗം അംഗീോയം നല്േി.

(i) കോക്ലിമാര് ഇംിംാെിനു കവശമുള്ള ടഭമിെന ഷ് 2020-21 ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശം
മുതല് കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ
രു ഷംസ്ഥാന ഩയിഩാെിമാമി ഭിശടെ
ഷംസ്ഥാന ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഉഩകമാഗിച്ച് നെപാകക്കണ്ടതാണ്.
(ii) 26.02.2019 ടറ ഷ.ഉ(ഷാധാ)നം.426/2019/തഷൃബഴ പ്രോയം ഉത്തയഴാമതിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് നാലിതുഴടയ 18 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് കേര്ന്നതി് ആടേ
65,75,520/- രൂഩ ഴിഴിധ കുേിേളുടെ കോക്ലിമാര് ഇംിംാെിടെ ടഭമിെന ഷിനു കഴണ്ടി
കഷാശയല്
ടഷേൂയിറ്റി
ഭിശന്
കേഭാരിമിടുണ്ണ്ട്.
ഇപ്രോയം
ഒകയാ
തകേവബയണസ്ഥാഩനവം
കേഭാരിമ
പണ്ടിടെയും
ഗുണകബാക്താക്കളുകെയും
ഴിവദാംവങ്ങ് കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശനില് നി. ഗുണകബാക്താക്കലാമ
കുേിേളുടെ യക്ഷാേര്ത്താക്കളുടെ ഷംഘെനേ്ക്ക് (CIACS, KCIST) കേഭാറുന്നതിതും
ഈ ഷംഘെനേ് യക്ഷിതാക്കളുഭാമി ഫന്ധടപേ് നിശൄിത അകഩക്ഷാ കപാരത്തില്
ഴിവദാംവങ്ങ് കയഖ്ടപടുത്തി ഫന്ധടപേ തകേവബയണസ്ഥാഩനം മുകഖ്ന കഷാശയല്
ടഷേൂയിറ്റി ഭിശന് തിയിടേ കേഭാറുന്നതിതുഭാണ്. ഈ പ്രക്രിമ പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിതിന്
കേല്ഡ് ടപ്രാേക്ഷ
ഒപീഷര്(ഷി.ഩി.) ഭാരുടെ ഷസാമം കതടുന്നതിതാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് റബയഭാക്കിമിടുണ്ള്ള തുേ ഉഩകമാഗിച്ച് എല്ലാ
ഗുണകബാക്താക്കളുകെയും കോക്ലിമാര് ഇംിംാെിടെ ടഭമിെന ഷ് കഷാശയല്
ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ
നെത്തുന്നതിതിനു കഴണ്ട നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ടേറഴിടെ
ഴിവദാംവങ്ങ്
കഷാശയല്
ടഷേൂയിറ്റി
ഭിശ
ഫന്ധടപേ
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് റബയഭാകക്കണ്ടതാണ്. ഴിനികമാഗത്തില് ഒകയാ
തകേവബയണസ്ഥാഩനവം നല്േിമ തുേമില് ഴയതിമാനം ഉണ്ടാവേമാടണെില്
ഷാധൂേയണത്തിനുള്ള ടപ്രാകപാഷല് 2020 ഏപ്രിറില് കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിക്ക്
ഷഭര്പികക്കണ്ടതാണ്.
(iii) ടഭമിെന ഷ്
ഷംഫന്ധഭാമ
ഭാര്ഗകയഖ്
ഷാമൂസയകക്ഷഭ
ഴകുപ്
രോരടപടുഴികക്കണ്ടതാണ്. ടഭമിെന ഷ് ഷംഫന്ധഭാമ ടപ്രാകപാഷലേ് ഒകയാ.ം
ഷംസ്ഥാനതറ ടെക്നിക്കല് േമ്മിറ്റി ഩയികവാധിച്ച കവശം അതിനനുഷയിച്ച് ആഴവയഭാമ
തുേ ഭാത്രം തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി ഴേമിരുത്തിമാല്
ഭതിടമന്നതി് തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് പമറില് കയഖ്ടപടുത്തി നല്േിമ അബിപ്രാമം
കഭല്പരഞ്ഞ
തീരുഭാനങ്ങളുടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ഷാമൂസയകക്ഷഭ
ഴകുപ്
ഩയിഗണികക്കണ്ടതില്ല.
നെഩെി :-1) ഷാമൂസയകക്ഷഭ ഴകുപ്
2) കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശൻ
3) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
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3.13

കനാണകകരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് അംഗനഴാെി ടേേിെങ്ങ് അെക്കം ഭറ്റ്
രോതിമ
നിര്മ്മാണത്തിന് ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതിതല്ല. എന്നതിാല് നിറഴിടറ
ടേേിെങ്ങകലാെനുഫന്ധിച്ച്
ശുേിമുരി, േഞ്ഞിപ്പുയ തുെങ്ങിമ അനുഫന്ധ
നിര്മ്മാണങ്ങ്ക്ക് ഈ പണ്ട് ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതിതാണ്.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1 േങ്ങകയാത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േങ്ങകയാത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 22.03.2018-റ A2-700/18-ാാാം
നമ്പര് േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 31.07.2018-ടറ 7-16938/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തും അനുഫന്ധകയഖ്േളും (SRG 925/19 - LSGD/FM2/300/2018 - LSGD)
ഩഞ്ചാമത്തില് 2015-16-ല് MPLAD - മില് നിന്നതി് 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഉഩകമാഗിച്ച്
ഩാകറയിപള്ളി ഴണ്ാംേണ്ടി കരാഡ്
ടഭറ്ററിംഗ് നെത്തി
ൊര് ടേയ്തിരു..
നാടുണ്ോരുടെ ആഴവയ പ്രോയം ഇതികനാെ് കേര്ന്നതി് 96 ഭീറ്റര് കരാു കൂെി
അധിേഭാമി ടേയ്തു. അധിേ പ്രവൃത്തിക്ക്
ഷാകൊതിോനുഭതിമെക്കം
ഭറ്റു
നെഩെിക്രഭങ്ങ് ഩാറിച്ചില്ല. ഇതിന് അന്നതിടത്ത നിയന്നു പ്രോയം 3,96,000/- രൂഩ
നല്ോനുണ്ട്. ഈ തുേ നല്ോ 2017-18-ല് തനത് പണ്ട് ഉ്ടപടുത്തി ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. തുേ നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

1) ഇതിടെ ഴാലകഴശ
എടുത്ത്
നല്ോ
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞിനീമടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി. ഴാറുകഴശ
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ ( ഡി.എ) ഴകുപ്
2) തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്

4.2 േെമഭംഗറം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.10.2019-ടറ േത്ത്(2എണ്ം) (SRG 871/19 CC 646/19, SRG 872/19 - CC645/19)
1) കപ്രാ.നം. 182/20
അെെല് 16,93,000/- രൂഩ
(കനാണ കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
2) കപ്രാ.നം. 181/20
അെെല് 28,07,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 15,900/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 27,91,100/- രൂഩ)
േെമഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് KSRTC ഫഷ് സ്റ്റാെിനുകഴണ്ടി 20.09.2000-ല്
േെമഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രിേൃഷിശനിംഗ് അകതാരിറ്റിമാമി ഴിഴിധ
ഴയക്തിേലില് നി.ം ഭൂഭി ഏടറ്റടുത്തിരു.. റാെ് അേൃഷിശ
ഒപീഷര്
ഏടറ്റടുത്ത ഴസ്തുക്കടല യണ്ടാമി തിയിച്ച് ോറ്റഗരി -1 (MC കരാഡ് അക്സസ്സ് ഉള്ളത്)
രു ആരിന് 11,290/- രൂഩയും ോറ്റഗരി -2-ന് ( MC കരാഡ് അക്സസ്സ് ഇല്ലാത്തത്)
രു ആരിന് 1304/- രൂഩ പ്രോയവം ഴിറ നിശൄമിച്ചിരു.. എന്നതിാല് നിശൄമിച്ച
ഴിറടക്കതിടയ ഭൂ ഉെഭേ് ഷഫ് കോെതിടമ ഷഭീഩിച്ചു. 26.11.2013-ടറ ഷഫ്
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കോെതി ഴിധിപ്രോയം ോറ്റഗരി -1 ന് രു ആരിന് 22,580/- രൂഩയും ോറ്റഗരി 2ന് രു ആരിന്
5216/- രൂഩയും ആണ്. ഇതികേല്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു.കസകക്കാെതിമില് നല്േിമ അപീലേ് തള്ളി.
ഭൂഉെഭേ്ക്ക് ഫാക്കി തുേ നല്കുന്നതിതിനുകഴണ്ടി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
ഈ തുേ നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഇതിന് പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.3 കോേമം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.10.2019-ടറ േത്തും
30.09.2019-ടറ
170/2019(1)ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG - 920/19 CC/675/19)

കപ്രാ.നം. 160/19

അെെല് - 16,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ)
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - അഗതി യസിത കേയലം - ബഴന നിര്മ്മാണം
കോേമം രാഭഩഞ്ചാമത്തില് അഗതി
കേയലം ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപേ
4
ഗുണകബാക്താക്ക് ബഴന യസിതയാമിടുണ്ണ്ട്. ഇഴര് കറപ് ബഴനഩദ്ധ്തിമില്
ഉ്ടപേിേില്ല. കറപ് ഭിശ റിസ്റ്റിലള്ള ഭൂഭിയുള്ള മുള്ളൃഴ ബഴന യസിതര്ന്നും ഴീെ്
നല്േി.
തുേ ഭിച്ചമുണ്ട്. ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച് (20%ത്തില് ഉ്ടപേ തുേ)
മുേലില് ഩരഞ്ഞ 4 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- ഇഴര് അഗതി കേയലം ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപേ
ഴയാകണാ
എ.ം ആടണെില് എന്തുടോണ്ട്
കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് നിടന്നതിാളിഴാമി എ.ം
ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
കുടുംഫശ്രീ
എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടടര
േഭതറടപടുത്തി.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നതിീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് കുടുംഫശ്രീ

4.4 നീകറവൃയം മുനിഷിപാറിറ്റി
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.10.2019-ടറ േത്തും നീകറവൃയം
മുനിഷിപല് ടഷക്രേരിയുടെ 26.08.2019-ടറ G3-9000/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG
921/19/CC/552/19)

കപ്രാ.നം. 141/20

അെെല് 3,07,90,527/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 57,90,527/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 1,00,00,000/- രൂഩ
ധനോയയ േമ്മീശ രാെ് - 1,50,00,000/- രൂഩ )
കഩയ് - നഗയഷബാ ഒപീഷ് ടേേിെ നിര്മ്മാണം
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57 ഴര്ശം ഩളക്കമുള്ള ഩഞ്ചാമത്തു ടേേിെത്തിറാണ് ഇകപാ് നഗയഷബ ഒപീഷ്
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതിത്. അത് രോതുക്കി ഩണിമാ 7.15 കോെിരൂഩയുടെ ടേറഴ് ഉണ്ട്.
ഇതിനാഴവയഭാമ തുേ 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഉ്ടക്കാള്ളിക്കാ
ഉകേവിന്നു.. ഈ ഴര്ശടത്ത അെെറിനു കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കി. അെെല്
താടളഩരയും പ്രോയഭാണ്.
ക്രഭനം പണ്ട് ഇനം

ഴര്ശം
2019-20
57,90,527/- രൂഩ
1,00,00,000/- രൂഩ
1,50,00,000/- രൂഩ

1
2
3

ഴിേഷന പണ്ട്
തനത് പണ്ട്
ധനോയയ
േമ്മീശ രാെ്
ആടേ
3,07,90,527/- രൂഩ
ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :-

2020-21
1,00,00,000/- രൂഩ
79,09,473/- രൂഩ
2,28,00,000
4,07,09,473/- രൂഩ

1) ധനോയയ േമ്മീശ
രാെ്
ഇതിനാമി
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതിതല്ല.
ആമതിനാല്
അനുഭതി നിയഷിന്നു.. ധനോയയ േമ്മീശ
രാെ് ഉഩകമാഗിക്കാ േളിമാത്തതിനാല് ഭറ്റു
യീതിമില് പണ്ട് നല്കുന്നതിതിടെ ഷാധയത
ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ നഗയോയയ
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി. അടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് രികപാര്േ്
നല്േണം.
2) നഗയഷബാ ഒപീഷിന് ഇത്രയും അെെല് ഉള്ള
ടേേിെത്തിടെ ആഴവയേത ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
നഗയോയയ ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്

4.5 തുവ്വൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.10.2019-ടറ േത്തും അനുഫന്ധ കുരിപ്പും
(SRG 916/19 - CC/697/19)
കപ്രാ.നം.237/20
അെെല് 4,00,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - രാഭ കജയാതി ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണം
ഴീടുേലില് നി.ം േെേലില് നി.ം യൂഷര് പീ ഷൃീേയിച്ചുടോണ്ട് ഭാറിനയം
കവഖ്യിച്ച് ഷഭരഭാമ ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജന ഩദ്ധ്തി ഴിബാഴനം ടേയ്യു.. ഴി്പനന
മൂറയഭില്ലാത്ത ഴസ്തുക്ക് തഭിള് നാേിടറ ACC ഷിടഭെ് പാക്ടരിമികറയ്ക്ക് േമറ്റി
അമയ്ക്ക.. ഇതിനാമി രു കറാഡിന് 10,000 /- രൂഩ ഭാത്രകഭ ടേറവള്ളൂ.
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രാഭകജയാതി ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ
ഩയിഩാെിമില് രു ഴര്ശം പ്രതീക്ഷിന്നുന്നതി
ഴരുഭാനം
9,08,000/- രൂഩയും ടേറഴ് 12,60,000/-രൂഩയുഭാണ്.അധിേഭാമ
ടേറഴ് 3,52,000/- രൂഩ. ഇതു േടണ്ടത്തുന്നതിതിനുള്ള
കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- തനത് പണ്ട് ഉഩകമാഗിക്കണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ ഈ
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക ഭാത്രഭാമി അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.6 േിെങ്ങൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.10.2019-ടറ േത്തും
13.08.2019-ടറ V-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം

ഩഞ്ചാമത്തിടെ

കപ്രാ.നം. 170/19
അെെല് - 3,06,450/- രൂഩ
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴിഴിധ ഴാര്ുേലില് കുെിടഴള്ള ഴിതയണം യണ്ടാം ഘേം
02.03.2019-ടറ 500/2019/തഷൃബഴ നമ്പര് ഉത്തയവ പ്രോയം 31.03.2019 ഴടയയും
തുെര്ന്നതി് 01.04.2019 മുതല് 31.05.2019 ഴടയയും
കൂെിടഴള്ള ഴിതയണത്തിന്
ഴിേഷനപകണ്ടാ തനത് പകണ്ടാ ഉഩകമാഗിക്കാ
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും
മുനിഷിപാറിറ്റിേ്ന്നും കോര്പകരശനും അനുഭതി നല്േിമിരു.. 31.03.2019
ഴടയ 5.50 റക്ഷം രൂഩയും 01.04.2019മുതല് 31.05.2019 ഴടയ 11.00 റക്ഷം
രൂഩയുഭാമിരു.
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു ടേറഴളിക്കാവന്നതി ഩയഭാഴധി
തുേ.
ഇതനുഷയിച്ച് ഭാര്ച്ച് 31 ഴടയ 48,600/- രൂഩ ടേറഴളിച്ചു.
ഏപ്രില് .
മുതലള്ള കുെിടഴള്ളത്തിന് 3,06,450/- രൂഩ തനത് പണ്ടില് നിന്നതി് ടേറഴളിച്ചു.
ഈ തുേയ്ക്ക് 2019-20-ല് ഩദ്ധ്തിമില് കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപടുത്തിടമെിലം ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നല്േിമില്ല. ഈ തുേ നല്കുന്നതിതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം : അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്

4.7 ടനടുെണ്ടം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്തും ടനടുെണ്ടം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 31.08.2019 -ടറ 8(3)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (
SRG/888/19 - CC/655/2019)

കപ്രാ.നം. 48/20
അെെല് 15,00,000/-രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്)
കഩയ് - ഡമാറിഷിഷിന് ധനഷസാമം
േി്നി കയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്നതിതിന് ആടേ ടേറഴിടെ 25
വതഭാനകത്താലം തുേ നല്കുന്നതി ഩദ്ധ്തി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് 2016-17 മുതല്
നെപാന്നു.. രു കയാഗിക്ക് ആയിലമില് 1000/- രൂഩയും ഴര്ശാഴഷാനം ഈ
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കപ്രാജക്ടിന് ഴേമിരുത്തിമിയിന്നുന്നതി തുേയുടെ ഭിച്ചം എല്ലാ ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നും
തുറയഭാമി നല്കുന്നതി യീതിമിറാണ് കപ്രാജക്ട് നെപാന്നുന്നതിത്. ഈ ഴര്ശവം ഈ
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഩദ്ധ്തിക്ക് ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് തെസ്സം
കയഖ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്നതിതിനാല് പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- 1) കയാഗിേ്ക്ക് കനയിേ് തുേ നല്ോവന്നതിതല്ല.
ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്നതി ആശുഩത്രി മുകഖ്ന
ധനഷസാമം നല്കുന്നതി യീതിമില്
കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാവന്നതിതാണ്.
2) ഒഡിറ്റ് കുരിപികേല് ആഴവയടഭെില് തുെര്
നെഩെി
ഴകുപ്പുതറത്തില്
ഷൃീേയിക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.8 ടേറുന്നതിിയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടറുടെ 23.10.2019-ടറ J1-20909/18-ാാാം നമ്പര് േത്ത് ( SRG
1071/19)
2018-19 ഴര്ശം ടേറുന്നതിിയൂര് ോര്ശിേ േര്മ്മകഷനയ്ക്കള്ള ഴാസനം (ഩിേ് അഩ്
ഴാ ) ഴാങ്ങുന്നതിതിന് 5,50,000/- രൂഩ
ഴേമിരുത്തിമ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
ആസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ അനുഭതി റബിച്ചു. ഇതനുഷയിച്ച് ഴാസനവം ഴാങ്ങി.
ഷര്ക്കാര് അനുഭതി ഇല്ലാടത ഴാസനം ഴാങ്ങിമതിനാല് ഷാധൂേയണം
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

ഴിശമം ഩയിഗണിച്ചില്ല. ഴകുപ്പുതറത്തില്
തീരുഭാനടഭടുക്കാ നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.9 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും ( SRG/953/19- CC/763/19)

കപ്രാ.നം. 263/19

അെെല് - 1,00,000,00
(ഴിേഷനപണ്ട് - 25,00,000/തനത് പണ്ട് - 5,00,000/ഷംബാഴന - 70,00,000/- )
കഩയ് : ജീഴനം (ഡമാറിഷിഷ് കയാഗിേ്ക്ക് ധനഷസാമം)
വൃക്ക കയാഗിേടല ഷസാമിന്നുന്നതിതിനുകഴണ്ടിയുള്ള കപ്രാജക്ടാണ്.
ടേയ്യുന്നതിതിന് കയാഗിേളുടെ അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് പ്രതിഭാഷം 3000/കൂൊടത വൃക്ക ഭാറ്റി ഴച്ച കയാഗിേ്ക്ക് ഭരു. നല്കുേയും
േിെപ്പുകയാഗിേടല ഩയിേയിക്കാ ഴാലണ്ടിമടര ഷജ്ജഭാന്നുേയും
പ്രഴര്ത്തനം. ഇതിന് പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
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ഡമാറിഷിഷ്
രൂഩ നല്കു..
നിയാറംഫയാമ
ആണ് പ്രധാന

തീരുഭാനം :-

ഡമാറിഷിഷ്
ടേയ്യുന്നതി കയാഗിേളുടെ
അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തുേ കേഭാരാവന്നതിതല്ല.
എന്നതിാല്
ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്നതി
ആശുഩത്രിക്ക് തുേ കേഭാറുന്നതി യീതിമില്
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാവന്നതിതാണ്. േിെപ്പു
കയാഗിേടല ഩയിേയിക്കല് ഩാറികമറ്റീഴ്
യൂണിറ്റുഭാമി കേര്ന്നതി് നെപാകക്കണ്ടതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.10 ഇത്തിക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.09.2019-ടറ േത്ത്
CC/619/19)

( SRG/854/19-

കപ്രാ.നം. 125/20

അെെല് - 5,05,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 5,00,000/- രൂഩ
ഷംബാഴന- 5,000/- രൂഩ
കഩയ് : LED ടതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
LED ടതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് ഡി.ഩി.ഷി. അനുഭതി
നിയഷിച്ചു. പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.11 ഇത്തിക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
CC/618/19)

26.09.2019-ടറ േത്ത്

( SRG/855/19-

കപ്രാ.നം. 20/19

അെെല് - 11,11,000/- രൂഩ (SCP)
(ഴിേഷനപണ്ട് - 11,00,000/- രൂഩ
ഷംബഴാന
- 11,000/- രൂഩ)
കഩയ് : ഩേിേജാതി കോലനിേലില് LED കററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
LED ടതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള
പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി നിയഷിച്ചു.

ഩേിേജാതി
കോലനിമില് ആമതിനാല്
പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
എന്നതിാല്
പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്േിപിക്കറ്റും കഷാശയല് ഭാപ്പും
ഉണ്ടാമിയിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.12 ഉടുമ്പന്നൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി
ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.10.2019-ടറ േത്തും ഉടുമ്പന്നൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 19.09.2019-ടറ A3-5057/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും

കപ്രാ.നം. 141/20
അെെല് - 3,60,000 രൂഩ (TSP)
കഩയ് : ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േിെക്ക ഴിതയണം
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ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക്
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :-

േിെക്ക ഴിതയണം ടേയ്യാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി
േമര് ടപഡില് നി.ം
േിെക്ക ഴാങ്ങി
നല്േണടഭന്നതി
നിഫന്ധനകമാടെ
പ്രകതയോനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.13 കൃഷ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.01.2019-ടറ േത്തും കൃഷ്ണരോയം
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 18.01.2019-ടറ 1(5)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 27.02.2019-ടറ കമാഗ തീരുഭാനവം (ഖ്ണ്ഡിേ
4.24)
ഷാക്ഷയതാ
ഭിശ
ഡമരക്ടറുടെ
11.07.2019-ടറ
P37112/
കേ.ഷം.ഷാ.ഭി.അ.േത്ത്

കപ്രാ.നം. 42/20
അെെല്- 50,000 രൂഩ (ഴിേഷനപണ്ട്)
കഩയ് : അക്ഷയ റക്ഷം ഩദ്ധ്തി
ഷാക്ഷയതാ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി നിയക്ഷയടയ േടണ്ടത്തുന്നതിതിനും ഷര്കവ
നെത്തുന്നതിതിനും ഇതിടെ ബാഗഭാമി ക്ലാസ്സ് എടുന്നുന്നതിതിനും കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി.
ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതി്
ഩഞ്ചാമത്ത് ആഴവയടപേിരു..
ഇതികേല് ഷാക്ഷയതാ ഭിശ
ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ
27.02.2019-ടറ കമാഗം (ഖ്ണ്ഡിേ 4.24)
നിര്കേവിച്ചിരു.. ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്ോവന്നതിതാടണന്നതി് ഷാക്ഷയതാ
ഭിശ ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു. ഷാധൂേയണം നല്കുന്നതിത് ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

ഷാധൂേയണം നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.14 മുളന്നുന്നതി് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
മുളന്നുന്നതി് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.09.2019-ടറ േത്ത് ( SRG 825/19)
ഩഞ്ചാമത്തില് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നതി
ഩാറ ഗഴ. സമര് ടഷക്കെരി സ്കൂലിന്
േലിസ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിതിന്
കഩയാവൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും
മുളന്നുന്നതി്
രാഭഩഞ്ചാമത്തും 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം മുെക്കി ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ അനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്നതി
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.15 ടതാടുരോള മുനിഷിപാറിറ്റി
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.10.2019-ടറ േത്തും ടതാടുരോള നഗയഷബയുടെ
22.06.2019-ടറ 23/23-ാാാം നമ്പര് േൗണഷില് തീരുഭാനവം ( SRG /860/19
CC462/19)
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കപ്രാ.നം. 176/19

അെെല് 12.00 കോെി രൂഩ
(KURDFC കറാണ)
കഩയ് :- ഭാങ്ങാേ് േഴറ കശാപിംഗ് കോംിംക്സ് നിര്മ്മാണം
ഭാങ്ങാേ് േഴറ കശാപിംഗ് കോംിംക്സിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് 04.10.2014-ല് 11.00
കോെിക്ക് ഷാകെതിോനുഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ട് ഴര്ശങ്ങലാമി ്പഷില്
ഒഴര് ആമി തുെരു.. ഇതിടെ അെെല് രോതുക്കി കബദഗതി ടേയ്യുന്നതിതിന്
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- അെെല് രോതുന്നുന്നതിതിടെ ആഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്
ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
രികപാര്േ്
നല്േണം.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്

4.16 തിരുഴള്ളൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജലിറാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.02.2019-ടറ േത്ത് (SRG 280/19
CC/165/2019)

കപ്രാ.നം. 149/19
അെെല് 5,50,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ് :- ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഩഠനമുരി ( SC)
ശ്രീ. സുകയന്ദ്ര KT (S/o ആണ്ടി, ടോമികറാത്ത് തകരകമ്മല്) എന്നതി ആ്ക്ക്
ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാ
50,000/- രൂഩ മു കൂരാമി നല്േി. 20.07 േ.ഭീറ്റര്
ഴിസ്തീര്ണ്മുള്ള ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കാനാണ് അനുഭതി നല്േിമത്. എന്നതിാല്
ഗുണകബാക്താഴ് 50.േ.ഭി. ഴിസ്തീര്ണ്ത്തില് ഴീെിന് ന്നതിാം നിറ നിര്മ്മിച്ചു.
അതിനാല് ഗുണകബാക്താഴ് കേപറ്റിമ തുേ ഩറിവ ഷസിതം തിയിടേ അെയ്ക്കാ
കനാേീഷ് നല്േി. ഫാെ് ഴാപ ക കൂെി എടുത്താണ് ന്നതിാം നിറ ഩണിതത്. ഈ
ഷാസേയയത്തില് കൂടുതല് ഴിസ്തീര്ണ്ത്തില് ന്നതിാം നിറ ഩണിത നെഩെിക്ക്
ഷാധൂേയണം നല്േണടഭ.ം കവശിന്നുന്നതി 1.50 റക്ഷം രൂഩ കൂെി നല്ോ
അനുഭതി കഴണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഷാധൂേയണം നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.17േണ്ണൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 02.10.2019-ടറ േത്തും 05.08.2019-ടറ 170/20ാാാം നമ്പര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 864/19, 865/19
CC/587/19, 588/19

കപ്രാ.നം. 12/20
അെെല് 67,52,600/രൂഩ
കപ്രാ.നം. 18/19
അെെല് 15,19,600/- രൂഩ
കഩയ് :- 1) കറപ് PMAY അധിേ തുേ ( ജനരല്)
2) കറപ് PMAY അധിേ തുേ ( SCP)
കറപ് PMAY ഩദ്ധ്തിക്ക് അധിേ തുേമാമി
ഭാറ്റി ഴച്ചിരുന്നതി
ഴിബാഗത്തില് 42,40,600/- രൂഩയും
SCPമില് 14,07,600/20

ടഩാതു
രൂഩയും

ഗുണകബാക്താക്കളുടെ കുരവ ോയണം ഭിച്ചമുണ്ട്. ഇതുഩകമാഗിച്ച് ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുേ്
എടുക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
േണ്ണൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിനു േീളില് ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്
കൂടുതലള്ള
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ് ഉടണ്ടെില്
അഴര്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ഈ തുേ
നല്േണടഭന്നതി് നിര്കേവിന്നു.. ഗുണകബാക്താ
ക്ക് ഇല്ലാടമെില് ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്ക്ക്
ഭൂഭി
ഴാങ്ങാകനാ
ബഴന
ഷമുച്ഛമം
നിര്മ്മിന്നുന്നതിതികനാ ഈ തുേ ഉഩകമാഗിക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.18 നന്നതിംമുക്ക് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.10.2019-ടറ േത്തും 18.09.2019-ടറ 2(8) ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം(SRG867/19 - CC626/19)

കപ്രാ.നം. 154/19
അെെല് 9,50,000/- രൂഩ
കഩയ് :- ഴനിത ടസല്ത്ത് ക്ലഫ്
2018-19-ല്
ഴനിതാ
ടസല്ത്ത്
ക്ലഫ്
എന്നതി
കപ്രാജക്ട്
ഉ്ടപടുത്തിമിരു.ടഴെിലം
ആംയംബിച്ചില്ല. ഈ ഴര്ശം
്പഷില് ഒഴരാമി
തുെരു.ണ്ട്. മൂന്നുഭറ സമര് ടഷക്കെരി സ്കൂലില് തയ്യാരാക്കിമ ടേേിെത്തില്
ടസല്ത്ത് ക്ലഫ് ആയംബിക്കാനാണ്
ഉകേവിന്നുന്നതിത്.
കുടുംഫശ്രീ മുകഖ്ന
നെപാക്കാനാണ് റക്ഷയം. ഇത് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.19
ഐ.ടേ.എം

എരണാകുലം
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩൂേി ഡമരക്ടറുടെ
10302/2018-ാാാം നമ്പര് േത്ത് ( SRG 757/19)

17.08.2019-ടറ എപ് -

ജി.. കപ്രാജക്ടുേ് തയ്യാരാന്നുന്നതിതിന് കഴണ്ട ക്രഭീേയണങ്ങ് ഐ.ടേ.എം.
സുകറഖ് കഷാഫ്ട് ടഴമരില് ടേയ്തിടുണ്ണ്ട്.
എന്നതിാല് ജി.. കപ്രാജക്ടുേളുടെ
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമി ടഷക്രേരിടമ ഭാത്രഭാണ് ടഷറക്ട് ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള
ഷൗേയയം കഷാഫ്ട് ടഴമരില് ഉള്ളത്. എന്നതിാല് ഭയാഭത്ത് ഩണിേ്,
അറ്റകുറ്റപണിേ് തുെങ്ങിമഴയുടെ നിര്ഴസണം
അഷിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീമര്
കഩാടറ
ഭറ്റു േിറയാണ്.
ഈ ഷാസേയയത്തില് ആഴവയാനുഷയണം
നിര്ഴസണകദയാഗസ്ഥയാമി
ഭറ്റുള്ളഴടയ ഉ്ടപടുത്തുന്നതിതിന്
ക്രഭീേയണം
ടേയ്യണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
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തീരുഭാനം:- ടഩാതുകഴ ജി.. കപ്രാജക്ടുേളുടെ
നിര്വസണ
ഉകദയാഗസ്ഥര് തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടെ
ടഷക്രേരിമാണ്. ഭറ്റുള്ളഴടയ കേര്ക്കണടഭെില്
അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ആഴവയടപടുന്നതി
തനുഷയിച്ച് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ ഐ.ടേ.എം.
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപടുത്തു.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടര്

4.20 രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപഷറുടെ 04.10.2019-ടറ േത്തും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രേരിയുടെ 03.10.2019-ടറ C/1721/19- ാാാം നമ്പര് കുരിപ്പും ( SRG 869/19
CC/637/19)

കപ്രാ.നം. 26/20
കഩയ് - നിര്മ്മറം, നിര്ബമം

അെെല് 18,50,000/- രൂഩ

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് CC TV േയാഭര ഴയ്ക്കന്നതിതിനുള്ള
കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നെപാക്കി. ഇതിടെ തുെര്ച്ചമാമി ഈ ഴര്ശവം ഭറ്റു
സ്ഥറങ്ങലില് നിര്മ്മറം നിര്ബമം എന്നതി കഩയില് CCTVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:-:- േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമതു
ഩയികവാധിച്ച്
ഇതിടെ
ആഴവയേത
ഷംഫന്ധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ ശുേിതൃ ഭിശ
എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നതിീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:-1) തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ

4.21 എെഴേ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.10.2019-ടറ േത്ത്
CC/632/19)

( SRG 874/19

കപ്രാ.നം. 35/20
അെെല് 5,00,000/- രൂഩ (TSP)
കഩയ് - ഩേിേഴര്ഗ ഴിധഴേ്ക്ക് ഩശുഴിതയണം
ഩശുക്കടല ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിതിന് 2 കപ്രാജക്ടേ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.
ഩശുക്കടല
ഷംസ്ഥാനത്തിന് രോരത്തു നി. ഴാങ്ങണടഭന്നതി നിഫന്ധന
ളിഴാക്കണടഭന്നതിത് ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്ോവന്നതിതാടണന്നതി് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്നതി
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര്
അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.22 Parents Association For Intellectually Disabled
Parents Association For
Intellectually Disabled ( PAID) ഷംസ്ഥാന
പ്രഷിഡെിടെ 27.08.2019-ടറ േത്ത് (SRG 811/19)
നിറഴിടറ ഉത്തയഴനുഷയിച്ച്
വായീയിേ - ഭാനഷിേ ടഴകഴിലിേ്
കനയിടുന്നതിഴര്ക്ക് ഷസാമങ്ങ് നല്ോടഭ.ണ്ട്. മു ോറങ്ങലില് ഉത്തയഴില്
ടഷരിബ്രല് ഩാ്ഷി, ബുദ്ധ്ിഭാദ്യംയം , ഒേിഷം എ. പ്രകതയേം പ്രതിഩാദിച്ചിരു..
ഇകപാളടത്ത ഉത്തയഴില് ഇങ്ങടന പ്രകതയേം ഩരമാത്തതുടോണ്ട് ഩറ തകേവ
ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ടഷരിബ്രല് ഩാ്ഷി , ഒേിഷം, ഫഹുഴിധ കഴേറയം ഇഴ
ഉള്ളഴര്ക്ക് ആനുകൂറയം നല്കുന്നതിില്ല. മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഴിബാഗങ്ങ്ന്നും
ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതി യീതിമില് ഴയക്തത ഴരുത്തി നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതിതു
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ടഷരിബ്രല് ഩാ്ഷി,
ഒേിഷം, ടഭെല്
രിറ്റര്കഡശ , ഭ്േിപി് ഡിഷ്എഫിറിറ്റി എന്നതിീ
ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്
എന്നതി്
പ്രകതയേഭാമി
ഉത്തയഴില് ഉ്ടപടുത്താ നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.23 റ്റപാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.10.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 892/19
- CC/664/19)

കപ്രാ.നം. 112/20
കഩയ് : ഷാന്തൃനവം ഩയിേയണവം

അെെല് - 8,00,000/-രൂഩ

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില് ഏേകദവം 200 േിെപ്പുകയാഗിേ് ഉണ്ട്. ഇഴര്
ഩാറികമറ്റീഴ് യൂണിറ്റുേളുടെ ഩയിേയണത്തിറാണ്. ഇഴര്ക്ക് ഡമപറുേ് നീതി
ടഭഡിക്കല് കസ്റ്റാര് മുഖ്ാന്തിയം ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിതിന് പ്രതിഭാഷം 1000/- രൂഩയും
ടഫഡ് ശീറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിതിന് റ്റത്തഴണമാമി 500/- രൂഩയും നല്കുഴാ
ഉകേവിന്നു.. ഇതിന് നൂതന കപ്രാജക്ടിനുള്ള
ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി അനുഭതി
നല്േിമില്ല. പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- ധനഷസാമം ഩണഭാമി കനയിടുണ് നല്കുന്നതിതിന്
അനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഩേയം
ഩാറികമറ്റീഴ്
യൂണിറ്റ് മുകഖ്ന ഷാധനങ്ങ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതി
യീതിമില് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാവന്നതിതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.24 േിറ്റൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 29.10.2019-ടറ േത്ത്. (SRG 943/19
- CC/702/19)

കപ്രാ.നം. 127/20

അെെല് - 7,10,322/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്)
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കഩയ്

:

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ
കഡാേുടഭകെശ

ഴിഴിധ

േറാരൂഩങ്ങളുടെ

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 7 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില് അനയം നി.
കഩാകുന്നതിതാമ ടഩാരാടുണ് നാെേം, േണയാര്േലി കഩാലള്ള ഴിഴിധ നാെ േറാ
രൂഩങ്ങടല രോതു തറമുരയ്ക്ക് ഩയിേമടപടുത്തുന്നതിതിനും ഈ േറാ രൂഩങ്ങടല
നിറനിര്ത്തുന്നതിതിന് ഷസാമിന്നുന്നതിതിനുഭാമി
ഇഴ കഡാേുടഭകെശ
ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഇതിന് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും ജില്ലതറ അപകററ്റ്
േമ്മിറ്റിയും അനുഭതി നിയഷിച്ചു. പ്രകതയേ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഇതിടെ ടേറഴ്
ഷംഫന്ധിച്ച് KSFDC
ടേമര്ഭാനുഭാമി
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
ടനകഗാശികമറ്റ്
ടേയ്ത
നിയക്ക്
നിശൄമിക്കണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.25 ഒച്ചിര കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
17.9.2019-ടറ
േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 24.10.2019-ടറ (ഖ്ണ്ഡിേ 4.25) തീരുഭാനവം.
(SRG 842/19 - CC/529/19)

കപ്രാ.നം. 32/20

അെെല് - 38,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് 19,25,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 19,25,000/- രൂഩ)

കഩയ് : ക്ഷീയാമൃതം
ഴനിതാ ഘെേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടില് ഩശുക്കടല
ഴാങ്ങി നല്ോനാണ്
റക്ഷയഭിേിയിന്നുന്നതിത്.
ഷര്ക്കാര് ഉത്തയഴ് പ്രോയം
ഩശുക്കടല
ഷംസ്ഥാനത്തിന് രോരത്തു നിന്നതിാണ് ഴാകങ്ങണ്ടത്.
ഷംസ്ഥാന
ത്തിനേത്തു നി. തടന്നതി ഴാങ്ങി നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്ോവന്നതിതാടണന്നതി് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്നതി
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര്
അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.26 കു.മ്മല് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്ത്.
880/19 - CC/663/19)

കപ്രാ.നം. 13/20
അെെല് - 8,50,000/- രൂഩ
കഩയ് : സ്കൂ് ഷമ ഷ് റാഫ്
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(SRG

കു.മ്മല് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയിധിമില് 7 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിറാമി
ഷര്ക്കാര് എയ്ഡഡ് ഴിബാഗത്തിടറ 17 യു.ഩി. സ്കൂളുേലില് ഷമ ഷ് റാഫ്
രുന്നുന്നതിതിനുകഴണ്ടിയുള്ള കപ്രാജക്ട്. ടേേിെ ഷൗേയയടഭാരുക്കിത്തരുന്നതി മുരയ്ക്ക്
റാഫിന് കഴണ്ടിയുള്ള ഉഩേയണങ്ങ് ഴാങ്ങി നല്ോനാണ് റക്ഷയം. ഷര്ക്കാര്
സ്കൂളുേലികറയ്ക്ക് ഭാത്രം ഉഩേയണങ്ങ് ഴാങ്ങി നല്ോ
ഭാത്രഭാണ് നൂതന
കപ്രാജക്ടിനുള്ള
ജില്ലാതറ ഷഭിതി
അനുഭതി നല്േിമത്.
ഷര്ക്കാര്
സ്കൂലികനാടൊപം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലികറയ്ക്കം ഉഩേയണങ്ങ് ഴാങ്ങി നല്ോ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- മുള്ളൃഴ ഷര്ക്കാര് യു.ഩി. സ്കൂളുേ്ന്നും ഷമ ഷ്
റാഫ് രുക്കി നല്േിമതിനുകവശം എയ്ഡഡ്
സ്കൂലിനു കൂെി നല്കാ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.27 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്ത്.
881/19 - CC/638/19)

(SRG

ബിന്നതികവശിക്കാര്ക്ക് ഷസാമ ഉഩേയണം ഴാങ്ങി നല്േന്നതിതിന് 30.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴേമിരുത്തി (ഴിേഷനപണ്ട്)
2019-20-ല് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
ടഩരുഭണ് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ശ്രീ. ഷതീവ എയഞ്ഞിക്കല് ഭിത്ത , കഩയാമ്പ്ര
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ശ്രീ. ഫിജു.റ്റി. കതക്കണ്ടി എന്നതിിഴര്ക്ക് 2013-ല് കഷഡ്
ഴീല് ഘെിപിച്ച സ്കൂേര് നല്േിമിരു.. ഇകപാ് ഇത് ഉഩകമാഗകമാഗയഭല്ല.
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം യിക്കല് കഷഡ് ഴീല് ഘെിപിച്ച സ്കൂേര് ഴാങ്ങി നല്േിമാല്
8 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഇകത ഉഩേയണം ഴീണ്ടും നല്ോ അനുഭതി നല്ോ ഩാെില്ല.
ഇഴര്ക്ക് സ്കൂേര് ഴാങ്ങി നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഇത്തയം ഉഩേയണങ്ങ് റബിക്കാ
നിറഴിടറ
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം അര്സതയുള്ള ഗുണകബാക്താക്ക്
ഇല്ലാടമെില് ഇഴര്ക്ക് കൂെി ഷസാമം നല്ോ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.28 ഉടുമ്പന്നൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്തും ഉടുമ്പന്നൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ
11.10.2019-ടറ
A3- 5057/2018-ാാാം
നമ്പര് േത്തും (SRG 884/19 - CC/658/19)

കപ്രാ.നം. 140/20

അെെല് - 2,64,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 2,37,600/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം -26,400/- രൂഩ)
കഩയ് : ഫി.ഩി.എല് കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഷൗയരാന്തല്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫി.ഩി.എല് ഴിബാഗത്തിലള്ളഴര്ക്ക് ഷൗയ രാന്തല് ഴിതയണം
ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
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തീരുഭാനം :-

കഴദുതീേയിക്കാത്ത
കുടുംഫങ്ങലിടറ
ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നു ഭാത്രഭാമി
നല്ോ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.29 ഉടുമ്പന്നൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്തും ഉടുമ്പന്നൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 11.10.2019-ടറ (SRG 885/19 - CC/657/19,
SRG 886/19-CC 656/19)

(i)കപ്രാ.നം. 126/20

അെെല് -62,224/- രൂഩ (SCP)
(ഴിേഷന പണ്ട് - 56,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 6,224/-രൂഩ)
കഩയ് : SC കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഷൗയരാന്തല്
(ii)കപ്രാ.നം. 134/20
അെെല്-35,000/-രൂഩ
(റ്റി.എഷ്.ഩി)കഩയ് : ST കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഷൗയരാന്തല്
ഩേിേജാതി
ഩേിേഴര്ഗ കുടുംഫങ്ങ്ക്ക്
ഷൗയ രാന്തല്
ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടു് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.

ഴിതയണം

തീരുഭാനം :- ഩേിേജാതി
ഩേിേഴര്ഗ
കുടുംഫങ്ങ്
ആമതിനാല് അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.30 േേപന കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 889/19 CC/661/19)

കപ്രാ.നം. 43/19
അെെല് - 25,00,000/- രൂഩ
കഩയ് : വൃക്കകയാഗിേ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് ടേയ്യുന്നതിതിന് ധനഷസാമം
ഡമാറിഷിഷ് ടേയ്യുന്നതി വൃക്ക കയാഗിേ്ക്ക് ഒകയാ ഡമാറിഷിഷിനും 1000/രൂഩ ഴീതം 2017-18, 2018-19 ഴര്ശങ്ങലില് നല്േിമിരു.. ഈ ഴര്ശവം ഈ
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. മു ഴര്ശങ്ങലില് ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമതികേല്
ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പുണ്ട്. അതിനാല് ഈ ഴര്ശം ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ പ്രകതയേ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
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തീരുഭാനം :-

1) കയാഗിേ്ക്ക്
ധനഷസാമം കനയിടുണ്
നല്ോവന്നതിതല്ല.
ഡമാറിഷിഷ്
നെത്തുന്നതി ആശുഩത്രി മുകഖ്ന ധനഷസാമം
നല്കുന്നതി
യീതിമില്
കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാവന്നതിതാണ്.
2) ഒഡിറ്റ് കുരിപികേല് ആഴവയടഭെില്
തുെര്
നെഩെി
ഴകുപ്പുതറത്തില്
ഷൃീേയിക്കാ നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.31 അെിഭാറി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.10.2019-ടറ േത്തും അെിഭാറി
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.08.2019-ടറ േത്തും (SRG 859/19
- CC/541/19)

കപ്രാ.നം. 98/20

അെെല് - 17,52,600/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് : അെിഭാറി താലൂക്കാശുഩത്രിമില് താല്ക്കാറിേ ജീഴനക്കാര്ക്ക്
കഴതനം നല്േല്
അെിഭാറി താലൂക്കാശുഩത്രിമില് സ്റ്റാപിടെ കുരവണ്ടാമിരുന്നതിതിനാല് ഈ ഴര്ശം
ഴിേഷനപണ്ട് ഉഩകമാഗിച്ച് 5 ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാപികനയും 5 സ്റ്റാപ് കനഴ്സികനയും
നിമഭിച്ച് ഇഴരുടെ കഷഴനം ഉഩകമാഗടപടുത്തു.ണ്ട്. ഇതിന് ഷാധൂേയണം
നല്േി കപ്രാജക്ട് തുെയാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- നെഩെി ക്രഭഴിരുദ്ധ്ഭാണ്. ഇതുഴടയയുള്ള കഴതനം
നല്ോ
അനുഭതി
നല്കു..
ഇനി
തുെയാവന്നതിതല്ല.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.32 കേര്പ്പുലകമയി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.10.2019-ടറ േത്തും കേര്പ്പുലകമയി
നഗയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ 22.07.2019-റ P1- 5836/2019-ാാാം
നമ്പര്
േത്തും (SRG 891/19 - CC/667/19)

കപ്രാ.നം. 156/19

അെെല് - 1,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് )

കഩയ് : ഴിധഴേളുടെ ടഩണഭക്ക്ക്ക് ഴിഴാസ ധനഷസാമം
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തി 3 ഴിധഴേലാമഴരുടെ
ടഩണകുേിേ്ക്ക് ഴിഴാസ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിതിന് 50,000/- രൂഩ ഴീതം
ടേറഴളിച്ചു. ഇതിന് ഷാധൂേയണം നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
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തീരുഭാനം :-

ഴകുപ്പുതറത്തില്
നിര്കേവിന്നു..

തീരുഭാനടഭടുക്കാ

നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.33 ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
േണ്ണൂര് ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 25.10.2019-ടറ 910/2019/DPO/KNR/DD -ടറ േത്ത്
(SRG 956/19 )
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 07.09.2016-ടറ തീരുഭാനപ്രോയം കനാണകരാഡ്
ടഭമിെന ഷ് രാെ് ഉഩകമാഗിച്ച് അംഗനഴാെി ടേേിെങ്ങ് നിര്മ്മിക്കാ
അനുഭതി
നല്േിമിരു..
ഩന്ത്രണ്ടാം
ഩഞ്ചഴല്ഷയ
ഩദ്ധ്തിക്കാറത്ത്
കേടക്കാണ്ട ഈ തീരുഭാനം
13-ാാാം
ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩദ്ധ്തിക്കാറത്തും
ഫാധേഭാകണാ എന്നതി ്പഷ്ീേയണം നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- കനാണകരാഡ്
ടഭമിെന ഷ്
രാെ്
ഉഩകമാഗിച്ച് രോതിമ അംഗനഴാെി ടേേിെങ്ങ്
നിര്മ്മികക്കണ്ടതിടല്ലന്നതി് നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഇ.ഩി.എ) ഴകുപ്

4.34 ോണക്കായി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 11.11.2019-ടറ േത്തും ോണക്കായി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.11.2019-ടറ P1- 23/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (SRG 975/19 - CC/783/19)

കപ്രാ.നം. 212/20

അെെല് - 10,00,000/- രൂഩ

കഩയ് : ഡിജിറ്റല് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഷംയക്ഷണം)

(ഴിേഷന പണ്ട്)
(ഩഞ്ചാമത്ത് ആസ്തിേളുടെ

ഩഞ്ചാമത്തിടന
ഡിജിറ്റല്
രാഭഩഞ്ചാമത്താന്നുേ എന്നതി റക്ഷയകത്താടെ
ഩഞ്ചാമത്തിടന ഷംഫന്ധിച്ച മുള്ളൃഴ ഴിഴയങ്ങളും (കരാുേ്, ടേേിെങ്ങ്,
ടഩാതു േിണറുേ്, ആശുഩത്രിേ്,
ടഩാതു ൊപ്പുേ്,
സ്ട്രീറ്റ് കററ്റുേ്,
കതാടുേ് മുതറാമഴ) ഡിജിറ്റകറഷ് ടേയ്യുന്നതിതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
ധനോയയ േമ്മീശ രാെ് ഉഩകമാഗിച്ചുടോണ്ടുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് 26.09.2019 ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി അനുഭതി നിയഷിച്ചിരു.. കപ്രാജക്ട് കബദഗതി
ടേയ്ത് ഴിേഷനപണ്ട് ഉ്ടപടുത്തി. ഇതിന് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം : ധനോയയ േമ്മീശ രാെ് ളിഴാക്കിമതിനാല്
പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.35 നിയണം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.11.2019-ടറ േത്തും കേയല ഴാേര്
അകതാരിറ്റി എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ 25.10.2019 -ടറ AB2/5447/13-ാാാം
നമ്പര് േത്തും 05.11.2019-ടറ 11(1)-ാാാം നമ്പര് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG /994/19 - CC/799/19)

കപ്രാ.നം. 186/19

അെെല് - 6,80,000/- രൂഩ
(കനാണകരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് : ടഴള്ളക്കയം കുെിമിേ അെഴാക്കല്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഩാതു ൊപ്പുേളുടെ 9/2018 ഴടയയുള്ള ഴാേര് ോര്ജ്ജ് കുെിമിേ
(24 വതഭാനം ഩിള ഩറിവ ഷസിതം) 1,16,41,548/- രൂഩമാണ്. OTS പ്രോയം ഩിള
ഩറിവ 24 വതഭാനം
എ.ള്ളത് 6 വതഭാനഭാമി കുരച്ചു. ഇതനുഷയിച്ച്
63,51,430/- രൂഩമാമി തുേ കുരഞ്ഞു. ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില് നിന്നതി് ധനഴകുപ്
25,71,058/- രൂഩ കുരവ ടേയ്തു. ഫാക്കി അെകക്കണ്ടത് 37,80,372/- രൂഩ. ഇതില്
6,80,000/- രൂഩ കനാണ കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെില് നിന്നതിെയ്ക്കന്നതിതിന്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കവശിന്നുന്നതി തുേ തനത് പണ്ടില് നിന്നതിെയ്ക്കാനാണ്
റക്ഷയഭിടുന്നതിത്.
ഈ തുേ 6 വതഭാനം ഩിളഩറിവമെക്കഭാമതിനാല് തുേ
അെയ്ക്കാവന്നതിതല്ല എന്നതി് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരി അരിമച്ചതനുഷയിച്ച്
തുേ
അെയ്ക്കാ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..
തീരുഭാനം:- ഩഞ്ചാമത്തില് എത്ര ടഩാതു ൊപ്പുേ് ഉണ്ട്,
എത്ര ഴര്ശടത്ത കുെിമിേമാണ്, അതത്
ഷഭമത്ത് ഴാേര് ോര്ജ് അെയ്ക്കാത്തതിടെ
ോയണം
എന്നതിിഴ ഷസിതം
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്േണം.
ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്

4.36 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.10.2019-ടറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 07.09.2019-ടറ P3-2551/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG /875/19 - CC/597/19)

കപ്രാ.നം. 1321/20
കഩയ് : ഴണ്ടൂയിടറ
പൂര്ത്തീേയണം

അെെല് - 25,00,000/ - രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
രോറികക്കാേില് കസദര് സ്മായേ ഭദ്യംിയത്തിടെ

രോറികക്കാേില് കസദര് സ്മായേം രു യജികസ്ട്രഡ് ട്രസ്റ്റിടെ േീളില് പ്രഴര്ത്തിച്ചു
ഴരു.. ഇത് രു േറാ ഩഠന കേന്ദ്രഭാണ്. കേയല ഷംഗീത നാെേ അക്കാദഭിയും
കേയല കപാക്ക് കറാര് അക്കാദഭിയും ഇതിന് അപിറികമശ നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ
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ടേേിെത്തിടെ പൂര്ത്തീേയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.37 കോക്ലിമര് ഇംിംാെിയുടെ കപ്രാഷസ്സര് ഭാറ്റിഴയ്ക്കല്
കേയല കോക്ലിമര് ഇംിംാ രി ോയിറ്റഫി് ട്രസ്റ്റ് ടഷക്രേരിയുടെ 25.08.2019ടറ േത്ത്( (SRG /971/19 - LSGD- DA1 - 325/2019/LSGD)
കക്ലാക്കിമര് ഇംിംാെിയുടെ കപ്രാഷസ്സര് കേൊമാല് രിപമര് ടേയ്യുന്നതിതിന് കേയല
കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശടനമാണ് ഏല്പിച്ചിയിന്നുന്നതിത്. ഇതിന് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് രു ഗുണകബാക്താഴിന് 50,000/- രൂഩ
ക്രഭത്തില് KSSM-ന്
കേഭാരാ
അനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
എന്നതിാല് നിറഴില് കുേിേ്ക്കാണ്
ഇതിടെ പ്രകമാജനം റബിന്നുന്നതിത്.
പ്രാമഭാമഴര്ന്നും
ധനഷസാമം
നല്ോ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:പ്രാമഭാമഴര്ക്ക്
ധനഷസാമം
നല്കുന്നതിത്
ഩയിഗണികക്കണ്ടതിടല്ലന്നതി്
തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.38 രോനലൂര് പാര്കഭഴ്സ് ടപ്രാഡൂഷര് േമ്പനി ടേമര്ഭാടെ േത്ത് (SRG934/19 - LSGD - DA1 /280/2019- LSGD)
കൃശി ആഴവയഭാമ ഴിത്ത്, ഴലം, േീെനാവിനി തുെങ്ങിമഴ ഴിതയണം
ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള അംഗീകൃത ഏജ ഷിമാമി രോനലൂര് പാര്കഭഴ്സ് ടപ്രാഡൂഷര്
േമ്പനിടമ അംഗീേയിക്കണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- ഈ േമ്പനിയുടെ അംഗീോയം, പ്രഴര്ത്തനം
േമ്പനി ഉ്പനാദിപിന്നുന്നതി ഷാധനങ്ങ് തുെങ്ങിമ
ഴിവദാംവം ഷസിതം നല്േണം. ഇഴ നല്കുന്നതി
മുരയ്ക്ക് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.39 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.07.2019-ടറ േത്ത്
(SRG /932/19 - LSGD- DB4/219/2019/LSGD)
കപ്രാ.നം. 469/20
അെെല് 4,00,00,000 (SCP)
കപ്രാ.നം. 582/20
അെെല് 50,00,000/- രൂഩ (TSP)
കഩയ് : - ഩഠനമുരി നിര്മ്മാണം
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ഩഠനമുരിക്ക് നല്ോവന്നതി തുേ 2.00 റക്ഷം രൂഩമാണ്.
ആദയഗുഴാമി 50,000/- രൂഩയും ഫാക്കി തുേ ഴാറുകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
അഴഷാനവം. ഇതിനു ഩേയം ഒകയാ ഘേവം പൂര്ത്തിമാകുന്നതി മുരയ്ക്ക് 3-4
ഘേഭാമി തുേ നല്ോ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..
തീരുഭാനം:- ടഩാതു തീരുഭാനം ഖ്ണ്ഡിേ 3.10 ഫാധേഭാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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4.40 ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.09.2019-ടറ േത്ത്
(SRG 926/19 (LSGD- DD2 - 344/2019/LSGD)
കപ്രാ.നം.101/20
അെെല് - 9,80,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് പര്ണിച്ചര്
ിംഷ് ഴണ, ിംഷ് 2 ഴിനു ഩഠിന്നുന്നതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് കഭവയും േകഷയയും
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതു നെപാക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നിന്നതി് റബിന്നുന്നതി
റിസ്റ്റ്
പ്രോയം
നെപാക്കണടഭന്നതി നിര്കേവകത്താടെ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.41 ടോകണ്ടാേി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോകണ്ടാേി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 21.12.2018-ടറ േത്തും
ബയണഷഭിതിയുടെ
10.12.2018-ടറ
6/2-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG- 927/19 LSGD- DD1 - 38/2019/LSGD)
PMAY ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ധനഷസാമം റബിച്ചഴര്ക്ക് ഴീടുഩണി പൂര്ത്തീേയിക്കാ
രോതിമ നിയന്നു പ്രോയം കൂടുതല് ധനഷസാമം
നല്ോ
13.10.2017-ടറ
202/2017/തഷൃബഴ ഉത്തയഴ് പ്രോയം ഴയഴസ്ഥേകലാടെ നല്ോടഭ.ണ്ട്. ഇതു
പ്രോയം
31.03.2016-നും
31.03.2017-നു ഭിെമില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിനു
ധനഷസാമം
റബിച്ചഴര്ക്ക് ഇനിയും (As on 13.10.2017)ബഴന നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിമാോത്തഴര്ക്കാണ് ഇപ്രോയം അധിേ ധനഷസാമം നല്കുന്നതിത്. 2017
ഏപ്രില് 1 നും 13.10.2017-നും
ഇെമില് ഴീടു പൂര്ത്തിമാക്കിമഴര്ന്നും ഈ
ധനഷസാമം നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.42 തൃശൂര് കോര്പകരശ
തൃശൂര് കോര്പകരശ കഭമറുടെ 16.09.2019-ടറ DW6/30459/16-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് ( SRG 1034/19 - LSGD - DC3/564/2019 - LSGD)
തൃശൂര് കോര്പകരശടെ
പ്രധാനടപേ
സ്ഥറങ്ങലില് CC TV േയാഭരേ്
സ്ഥാഩിക്കാ ഉകേവിന്നു.. ഇതിനാമി ഩി.ഡലൂ.ഡി. എക്സിേൂേീഴ് എ ജീനീമര്
തയ്യാരാക്കിമ
5.00
കോെി
രൂഩയുടെ
എസ്റ്റികഭറ്റിന്
അംഗീോയം
റബിച്ചിടുണ്ടണ്ടന്നതിരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കി
ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതിയുടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക്
ഷഭര്പിക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
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4.43 കൃഷ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കൃഷ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.10.2019-ടറ േത്തും 18.11.2019ടറ തഷൃബഴ - AC1/166/2015-തഷൃബഴ നമ്പര് കുരിപ്പുേളും (2എണ്ം)
ബയണഷഭിതിയുടെ 20.06.2018-ടറ 1(2) -ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG
1028/19)
2014 ഭാര്ച്ച് 31-ന് അഴഷാനിച്ച CAG രികപാര്േിടറ ഖ്ണ്ഡിേ 4.9 പ്രോയം
കൃഷ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫകമാഗയാഷ് ിംാെ് സ്ഥാഩിച്ചകപാ് ശുേിതൃ
ഭിശനും രാഭഩഞ്ചാമത്തും കഭല്കനാേം ഴസിന്നുന്നതിതിടറ ഴീയിലമൂറം
ിംാെ്
അഩാേതേകലാടെമാണ് നിര്മ്മിച്ചത്. അരവവാറമിടറ ഭാറിനയം ഷംസ്ക്കയിന്നുന്നതി
തിനാണ് ഫകമാഗയാഷ് ിംാെ് സ്ഥാഩിച്ചത്. ഒഡിറ്റ് ഩയാഭര്വം പ്രോയം 16.63
റക്ഷം രൂഩയുടെ നിഷ്ക്രിമ ആസ്തിമാമി ഫകമാഗയാഷ് ിംാെിടന ഭാറ്റി. ജനേീമ
പ്രകക്ഷാബടത്ത തുെര്ന്നതി് അരവവാറ പ്രഴര്ത്തന ഷജ്ജഭാക്കാ
േളിമാത്ത
ഷാസേയയത്തില് പ്രസ്തുത സ്ഥറം മുതുകുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ടഭറ്റീയിമല്
രിക്കഴരി ടപഷിറികറ്റശ
ടഷെര് സ്ഥാഩിക്കാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനിച്ചു.
ഇത് നിമഭഷബാ ഷഭിതിടമ അരിമിച്ചുടഴെിലം
തീരുഭാനം
ആമിേില്ല. ജനേീമ പ്രകക്ഷാബം ോയണം അരവവാറ ഇനി പ്രവൃത്തിക്കാ േളിമില്ല.
അതിനാല് പ്രസ്തുത സ്ഥറം മുതുകുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിന് ടഭറ്റീയിമല്
രിക്കഴരി ടപഷിറികറ്റശ
ടഷെര് സ്ഥാഩിക്കാ
ഴിടുണ് നല്ോ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- നിമഭഷബാ ഷഭിതിയുടെ ഩയിഗണനമിറിയിന്നുന്നതി
ഈ ഴിശമം കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില്
ഩയിഗണികക്കണ്ടതതിടല്ലന്നതി് കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എ.ഷി) ഴകുപ്

4.44 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 1029/19
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD)
കപ്രാ.നം. 2006/20
അെെല് - 10,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ബിന്നതികവശിക്കായാമ കുേിേ്ക്ക് കറപ് എക്സ് ഩിയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
ജില്ലമിടറ ബിന്നതികവശിക്കായാമ കുേിേ്ക്ക് അഴരുടെ കവശി ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാനും
ടഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില് ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിടക്കാടുന്നുന്നതിതിനും
ഷസാമേയഭാമ കറപ് എക്സ്്പഷീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിതിനുള്ള
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയും
ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും അംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്.
ഴലാകഞ്ചയിക്കടുത്ത് രോരഭണ്ണൂര് എന്നതി സ്ഥറത്ത് ഷന്നതിദ്ധ് ഷംഘെന നെത്തുന്നതി
ഷര്ക്കാര് അംഗീോയമുള്ള
VKM ട്പഷശയല് സ്കൂലിറാണ്
ഇത് തുെങ്ങാ
ഉകേവിന്നുന്നതിത്.
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തീരുഭാനം:-

ഇതു ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ് നല്ോ ഷാമൂസയ
നീതി
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നതിീെ്
തീരുഭാനിന്നും
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്

4.45 കുളല്ഭദ്യംം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.11.2019-ടറ േത്ത് (4 എണ്ം) SRG
1017/19 - CC 843/19, SRG 1015/19 CC 845/19, SRG 1016/19 CC844/19, SRG1014/19 CC 847/19
(i)
കപ്രാ.നം. 31/20
അെെല് - 8,35,200/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് 5,66,802/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 2,68,398
കഩയ് - ഴകമാജനങ്ങ്ക്ക് േേില്
(ii)

കപ്രാ.നം. 215/20

(iii)

കപ്രാ.നം. 3/20

(iv)

അെെല് - 12,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ISO ഷര്േിപികക്കശ പ്രവൃത്തിേ്
അെെല് - 4,50,000/- രൂഩ
(SCP)
കഩയ് - ഩേിേജാതി കസസ്ക്കൂ് ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് കഭവയും േകഷയയും
കപ്രാ.നം. 24/20

അെെല് - 4,00,200/- രൂഩ
(SCP)
കഩയ് - ഩേിേജാതിമില്ടപേഴര്ക്ക് േേില്

മുേലില്
ഩരഞ്ഞ
കപ്രാജക്ടുേ്
ടെണ്ടര്
മുകഖ്ന
നെപാക്കാനാണ്
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നതിത്. ഇഴ ടെണ്ടര് ടേയ്തു. എന്നതിാല് കസ്റ്റാര് ഩര്കച്ചഷ്
ഭാനൃറിടറ ഖ്ണ്ഡിേ 19(3) ല് ജി. നം.7/19/എഷ്.ഩി.ഡി. തീമതി 26.04.2019)
പ്രോയം ഴരുത്തിമ കബദഗതി പ്രോയം 25000/- രൂഩയ്ക്ക് മുേലിലള്ള ഴാങ്ങലേ്ക്ക്
ജി.ഇ.എം (ടജം) നിര്ഫന്ധഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
അതിനാല് മുേലില്
ഩരഞ്ഞ
കപ്രാജക്ടുേ് ടെണ്ടര്/അംഗീകൃത ഏജ ഷി മുകഖ്ന
നെപാക്കാ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ടെണ്ടരിലൂടെകമാ അംഗീകൃത ഏജ ഷിേലി
ലൂടെകമാ
ഴിറ
നിറഴായം
ഉരപാക്കി
ഴാങ്ങുന്നതിതിന് അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.46 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.10.2019-ടറ േത്ത് ( SRG 906/19 CC
542/19)
കപ്രാ.നം. 8/20
കഩയ് -

അെെല് - 11,00,000/- രൂഩ
(ജനരല്)
നീര്ഭാതലം (അെണഴാെി , ഗഴ.എല്. ഩി. സ്കൂ് എന്നതിിഴിെങ്ങലിടറ
കുേിേ്ക്ക് സ്റ്റീല് ഴാേര് കഫാേില്)

ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിടറ ഴിഴിധ ഷര്ക്കാര് കറാഴര്
കപ്രഭരി സ്കൂ് ഴിദയാര്ഥിേ്ന്നും അെണഴാെി കുേിേ്ന്നും
സ്റ്റീല് ഴാേര്
കഫാേില് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.47 ഴണ്ടൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 25.11.2019-ടറ േത്തും ഴണ്ടൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 16.10.2019-ടറ A2-2265/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG 1040/19 CC /710/19)
കപ്രാ.നം. 30/20
അെെല് - 10,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഴണ്ടൂര് ഇ ഡസ്ട്രീഷ്
നഴീേയണം.

കോഒപകരറ്റീഴ് ടഷാകഷറ്റി, ഒടുേമ്പനി

1982 മുതല് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നതി ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനഭാണ് ഴണ്ടൂര് കെല് ഴര്കക്കഴ്സ്
ഇ ഡസ്ട്രീഷ് കോഒപകരറ്റീഴ് ടഷാകഷറ്റി. ഈ സ്ഥാഩനത്തിടറ നിറഴിടറ
ഷാകെതിേഴിദയ ഴലടയ ഩളക്കമുള്ളതാണ്. ഇതിനു ഩേയം നൂതന ഉഩേയണങ്ങ്
ഴാങ്ങി ആധുനിേഴത്ക്ക്കയിന്നുന്നതിതിന് ഈ ഴര്ശം 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഉ്ടപടുത്തി
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നു.. അടുത്ത ഴര്ശവം 10.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴേമിരുത്തു.. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഇതു ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ് നല്ോ
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണടര ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നതിീെ്
ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
2)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
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4.48 കൂേിറങ്ങാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 937/19 CC/685/19)
കൂേിറങ്ങാെി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 12-ാാാം ഴാര്ഡില് ഉ്ടപേ 6 കുടുംഫങ്ങ്
താഭഷിന്നുന്നതി റക്ഷം ഴീെ് കോലനിമിടറ ഴീടുേ് താഭഷകമാഗയഭല്ല. ഇഴര്ക്ക്
രോതിമ ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ ആഴവയഭാമ തനത് പണ്ട് ഩഞ്ചാമത്തിനുണ്ട്.
ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച് ഴീെ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:- തനത് പണ്ടാമതിനാല് പ്രകതയേ അനുഭതി
നല്കു.. കറപ് ഭിശ ഴീടുേ്ക്ക് ഩണം
നല്േി എന്നതി് ഉരപാക്കണം. കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിക്ക് നല്േണം.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.49 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.11.2019-ടറ േത്ത് ( SRG 1045/19 CC /872/19)
കപ്രാ.നം. 1399/20

അെെല് - 1,50,00,000/- രൂഩ

കഩയ് - ആര്രം ഷഭര ഴകമാജനാകയാഗയ ഩയിയക്ഷ ഩദ്ധ്തി
താടളപരയുന്നതി
യണ്ടു
ഩദ്ധ്തിേ്
ഈ
കപ്രാജക്ടിടെ
ബാഗഭാമി
നെപാക്കാനുകേവിന്നു.
(1) ഴകമാനിധി - ജില്ലാ ഴകമാജന ആകയാഗയ ഇ ശൃര ഷ് ഩദ്ധ്തി. ഈ
ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തിമിയിന്നുന്നതി ഩാകക്കജുേ് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
അന്ധതാ നിഴായണത്തിന് തിഭിയ വസ്ത്രക്രിമ, കേ്ഴി കഴേറയം േണ്ടു
ഩിെിന്നുന്നതിതിനുള്ള
ഒഡികമാ
രാം
ടെസ്റ്റ്,
കേ്ഴി
കഴേറയം
ഩയിസയിന്നുന്നതിതിനുള്ള ഷര്ജരിേ്, വൃക്കകയാഗിേലാമ ഴകമാജനങ്ങ്ന്നുള്ള
ഡമാറിഷിഷ് ഩാകക്കജ്, ഴകമാജനങ്ങളുടെ ദന്ത ഩയിേയണ ഩാകക്കജ്, അര്ബുദ
കയാഗ നിര്ണ്മത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റിനുള്ള ഩാകക്കജ്. ടഷ ട്രല് ഗഴണടഭെ്
ടസല്ത്ത് ഷര്വീഷഷ് (CGHS) ഇ ശൃര ഷ് ഩാകക്കജ് നിയക്കാണ്
ഉകേവിന്നുന്നതിത്.
(2) അനുമാത്രി - ആകയാഗയഴകുപില് നിന്നതി് രിേമര് ടേയ്തതിനുകവശവം കജാറി
ടേയ്യാ ഷന്നതിദ്ധ്തയും പ്രാപ്തിയുള്ളഴരുടെ അനുബഴ ഩയിേമവം കനരോണയവം
ഴകമാജനകയാഗിേളുടെ ഩയിേയണത്തിന് പ്രകമാജനടപടുത്തുേമാണ് റക്ഷയം.
ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് നിശൄമിന്നുന്നതി ദിഴഷ കഴതനത്തിടെ ¼ തുേമാണ്
ഇഴര്ക്ക് ഒണകരരിമം നല്ോ ഉകേവിന്നുന്നതിത്.
ഈ യണ്ടു ഩദ്ധ്തിേളുടെ ടേറഴ് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്.
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ആശുഩത്രിേലികറയ്ക്ക് ഉഩേയണം
േയാര് കഴതനം
ഷന്നതിദ്ധ്
പ്രഴര്ത്തേര്ക്ക്
ഒണകരരിമം
ഭരുന്നതി്
ശ്രഴണഷസാമി
ഇ ശൃര ഷ്
പ്രിെിംഗ്
കസ്റ്റശനരി യൂണികപാം
ആടേ

1,12,41,360/- രൂഩ
8,12,085/6,42,285/1,08.270/6,50,000/15,04,000/12,000/30,000/1,50,00,000/- രൂഩ

ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- മുേലില് ഩരഞ്ഞഴമില് ഇ ശൃര ഷിന് തുേ
ടേറഴളിക്കാവന്നതിതല്ല. ഫാക്കി
ഘെേങ്ങ്
ഉ്ടക്കാള്ളിച്ച്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
അംഗീോയകത്താടെ നെപാക്കാവന്നതിതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.50 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 909/19 CC /570/2019)
കപ്രാ.നം. 1313/20
കഩയ് - ജനരല് ആശുഩത്രി
നഴീേയണം

അെെല് - 1,00,00,000/- ആര്രം ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തി

.ഩി.

കോേമം ജനരല് ആശുഩത്രിമില് ആര്രം ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തി .ഩി.
നഴീേയണം എന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടില് ഷിഴില് ഇറക്ട്രിക്കല് ഴര്ന്നുേലാണുള്ളത്.
എന്നതിാല് ആര്രം ഩദ്ധ്തിമില് തടന്നതി NHM പണ്ടും
ഈ കപ്രാജക്ട്
ഉഩകമാഗിന്നു.ണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി പ്രാകമാഗിേഭാമി NHM നാണ് ടേയ്യാവന്നതിത്.
അതിനാല് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം NHM ന് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :തുേ ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ ധനഴകുപിടെ കൂെി
അനുഭതി
ഴാങ്ങണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.51 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെടെ 13.09.2018-ടറ േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 31.12.2018-ടറ (ഖ്ണ്ഡിേ 4.52) തീരുഭാനവം
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 16.10.2019-ടറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര് േത്തും
(SRG 1032/19 - LSGD/DD2/481/2018 - LSGD)
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കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗണ്ടില് രാഭ നയാമാറമം
ഩണിമാ 75.00
റക്ഷം രൂഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. MPLAD-മില് 45.00 റക്ഷം
രൂഩ അനുഴദിച്ചു. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയിധിമിടറ 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില് നിന്നതി് 2.50 റക്ഷം രൂഩയും കൂെി
ഉ്ടപടുത്തി
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ
അനുഭതി ആഴവയടപേിരു..
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 31.12.2018-ല് ഇതു ഩയിഗണിച്ചിരു.ടഴെിലം
ഇതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിതിടെ ഷാധയത കൂെി ആയാമണടഭ.ം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില് ഫന്ധടപേ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ കമാഗം
ഴിലിച്ച് രികപാര്േ് ഷസിതം നല്േണടഭ.ം നിര്കേവിച്ചു. രാഭ ഴിേഷന
േമ്മീശണറുടെ രികപാര്ടുണ് ഷസിതം അനുഭതിക്കാമി നല്േിമിയിന്നു..
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ രികപാര്േ് പ്രോയം
ഈ ടേേിെത്തിടെ
നിര്മ്മാണം അന്തിഭ ഘേത്തിറാണ്. കോെതി ആയംബിന്നുന്നതിതിന് അനുഫന്ധ
ആഴവയ ത്തിനാമി 30.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി കഴണം. രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ
കമാഗം കേര്.. ഷര്ക്കാര് അനുഭതി റബിന്നുേമാ ടണെില് 2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം
നല്ോ
തയ്യാരാടണന്നതി് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അദ്ധ്യക്ഷ ഭാര് അരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.
കേന്ദ്ര ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിത് ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിഴയങ്ങ് നല്േിമിേില്ല.
ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിക്കാ ഭാറ്റി ഴച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.52 വാസ്താംകോേ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും അനുഫന്ധ
കുരിപ്പും ( SRG 952/19 -CC 729/19)
കപ്രാ.നം.105/20
അെെല് - 22,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ിംാസ്റ്റിേ് കഴസ്റ്റ് ടെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ടേേിെ നിര്മ്മാണം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഉഩകമാഗിച്ച് കുന്നതിത്തൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്തില്
ിംാസ്റ്റിേ് ടെഡ്ിംഗ് യൂണിറ്റിന് ടേേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ
ഴര്ശം
ഏടറ്റടുത്തിരു..
ഈ ഴര്ശം ്പഷില് ഒഴരാമി തുെരു..
പ്രകദവഴാഷിേളുടെ എതിര്പ്പു മൂറം ഇഴിടെ ഇതു സ്ഥാഩിക്കാ
േളിയുന്നതിില്ല.
പ്രവൃത്തി ടെണ്ടര് ടേയ്തു. നിര്മ്മാണത്തിടെ പ്രായംബ പ്രവൃത്തിേ് േയാറുോയ
ആയംബിച്ചു. ഈ യൂണിറ്റ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികറയ്ക്ക് ഭാറ്റി സ്ഥാഩിക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. ിംാസ്റ്റിേ് ടെഡ്ിംഗ്
യൂണിറ്റിന് ടേേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിതിന് 22,00,000/രൂഩ
ടേറഴളിന്നുന്നതിത്
അബിോഭയഭടല്ലന്നതി്
കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
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4.53 ഩാണകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.11.2019-ടറ േത്ത് ( SRG 1055/19 -CC 869/19)
കപ്രാ.നം.461/20
അെെല് - 3,38,040/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ഴെന്നുംഩാെം തമ്പുയാേി ഩരമ്പ് കരാഡ് നിര്മ്മാണം - ഴനംഴകുപിന് തുേ
നല്േല്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തികെയും രാഭഩഞ്ചാമത്തികെയും ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടാമി
തമ്പുയാേി ഩരമ്പ് ഭണ്ട േിര കരാഡ്
നിര്മ്മാണം ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്
ഉ്ടപടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ കരാഡിടെ 1.8 േി.ഭി. ബാഗം ഴനം ഭൂഭിമിലൂടെമാണ്
േെ.കഩാകുന്നതിത്. കരാഡ് നിര്മ്മിക്കാ കേന്ദ്ര ഴനം ഩയിസ്ഥിതി ഭന്ത്രാറമത്തിടെ
അനുഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. മൂന്നതി് ഭീറ്റര് ഴീതിയുള്ള ഴനം ബാഗത്ത് ആടേ 0.54 ടസക്ടര്
ഴനഭൂഭി കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് കഴണം. ഇതിനാമി ഴന ഭൂഭിയുടെ ടനറ്റ് പ്രഷെ്
ഴാറു ആമി 3,38,040/- രൂഩ ഴനം ഴകുപിന് അെയ്ക്കണം. ഇതിന് അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം : അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.54 ഴെവകോെ് രോത്ത

കുയിവ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഴെവകോെ് രോത്തി കുയിവ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.07.2019-ടറ
േത്ത് ( SRG 1033/19/LSGD) FM2/155/2019/LSGD)
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നതി രോത്ത കുയിവ് ൌണ ബാഗത്ത്
NH-49-ല് ോന ഩണിത് ഫുട്ഩാത്ത് നിര്മ്മിച്ച് കെല് ഩാോ ഩഞ്ചാമത്ത് 1.00
കോെിയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഏടറ്റടുക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നിയഷിച്ചു
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.55 ആതഴനാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 28.10.2019-ടറ േത്തും ഴലാകഞ്ചയി
കൃശി അഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടറുടെ 19.10.2019-ടറ AV/7/ 2019-20 -ാാാം നമ്പര്
േത്തും (SRG 940/19-CC/715/2019)
കപ്രാ.നം.124/20
അെെല് - 10,20,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് 5,10,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 5,10,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ടനല്ൃശി ഴിേഷനം - കൂറി ടേറഴ് ഷബ്ഷിഡി
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടനല്ൃശി കൂറിടച്ചറഴ്, ഩച്ചക്കരിൃശി കൂറിടച്ചറഴ്, ഴാള കൃശി,
കജഴഴലം എന്നതിിഴയുടെ ഗുണകബാക്താക്കലധിേവം ഩാേൃശി ക്കായാണ്. ഭൂ
ഉെഭേളുടെ ഷമ്മതഩത്രത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിറാണ് 2018-19-ല് ഇഴര്ക്ക്
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ആനുകൂറയം നല്േിമത്. എന്നതിാല് ഇഴര് നികുതി യഷീത് സാജയാക്കി
മിേിടല്ലന്നതിതിനാല്
ആനുകൂറയങ്ങ്
തിയിച്ചു
ഩിെിന്നുന്നതിതിനുള്ള
നെഩെി
ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതി് ഒഡിറ്റ് ഴിബാഗം കുരിടപള്ളൃതിമിടുണ്ണ്ട്. ഇത് കൃശിടമ
ഫാധിന്നുടഭന്നതിതിനാല് ഉേിതഭാമ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ഩാേൃശി ടേയ്യുന്നതിതിന്
ആനുകൂറയം നല്ോ സ്ഥറമുെഭയുടെ ഷമ്മത
ഩത്രവം കൃശി ടേയ്തിടുണ്ടണ്ടന്നതി കൃശി ഒപീഷറുടെ
ഷാക്ഷയഩത്രവം
ഭതി. ഈ നിഫന്ധനകമാടെ
ധനഷസാമം
നല്ോവന്നതിതാണ്.
അോയണഭാമി ഇത്തയം ഒഡിറ്റ് ഩയാഭര്വം
ഴന്നതിതിടെ ഷാസേയയം ഩയികവാധിച്ച് നെഩെി
ഷൃീേയിക്കാ
കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റു ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (എ.എ) ഴകുപ്

4.56 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 26.11.2019-ടറ േത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിടെ
31.10.2019-ടറ 5-ാാാം ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
പ്രഷിഡെിടെ
23.11.2019-ടറ േത്തും
(SRG 1053/19/CC/808/19,SRG
1044/19)
(i)
കപ്രാ.നം.554/20
അെെല് - 4,15,18,438/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്(SCP) -1,66,07,375/- രൂഩ
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 1,66,07,375/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 83,03,688/- രൂഩ)
കഩയ് - നൂ കറപ് - റക്ഷം ഴീെ് കോലനിേളുടെ നഴീേയണം - SC
(ii)
കപ്രാ.നം. 145/20
അെെല് - 7,50,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 3,00,00,000/രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 3,00,00,000/കലാക്ക് ഴിസിതം - 1,50,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - നൂ കറപ് - റക്ഷം ഴീെ് കോലനിേളുടെ നഴീേയണം (ജനരല്)
ജില്ലമില് റക്ഷം ഴീടു ഩദ്ധ്തിേ് പ്രോയമുള്ള ഇയേ ഴീടുേ് 2000 നു മുമ്പ്
റ്റഴീൊക്കിമിരു.. ഩിന്നതിീെ് ഇഴയുടെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഷാമ്പത്തിേ ഷസാമം
നല്േിമിേില്ല. ഈ ഴീടുേ് ജീര്ണ്ാഴസ്ഥമിറാണ്. ഇഴയ്ക്ക് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റല്,
ിംാസ്റ്റരിംഗ്, ജനല്/ ഴാതില് ഭാറ്റിഴയ്ക്കറെക്കം അറ്റകുറ്റപണി ആഴവയമുണ്ട്. അതിന്
വയാവയി 2.00 റക്ഷം രൂഩ കഴണം. അതിനാല് ഇത്തയം ഴീടുേ്
ഴാഷകമാഗയഭാന്നുന്നതിതിന് രു കുടുംഫത്തിന് ഩയഭാഴധി 2.00 റക്ഷം രൂഩഴടയ
നല്ോ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു.. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തും രാഭഩഞ്ചാമത്തും
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും 40:40:20 അനുഩാതത്തിറാണ് തുേ േടണ്ടത്തുന്നതിത്. ഇതിന്
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിക്കാ ഭാറ്റി ഴച്ചു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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4.57 േരൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
06.11.2019-ടറ േത്തും
േരൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 19.10.2019-ടറ A1-3526/19-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG 965/19 - CC/695/19)
കപ്രാ.നം. 43/20

അെെല് 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 6,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 6,00,000/- രൂഩ)
കഩയ്:- കഩാത്തുകുേി ഴിതയണം (ഴനിത)
കഩാത്തുകുേിേടല ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടില് കഩാത്തുകുേിേടല
ഴാങ്ങുന്നതിത് ഴമനാെ് ജില്ലമിടറ ബ്രഹ്മഗിയി ടഡഴറപ്ടഭെ് ടഷാകഷറ്റിമില്
നിന്നതിാണ്. ഈ ടഷാകഷറ്റിക്ക്
തുേ അഡൃാ ഷാമി
നല്േണടഭന്നതിാ
ഴവയടപേിയിന്നു.. അതിനാല് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തില് നിന്നതി് 60 വതഭാനം തുേ
അഡൃാ ഷാമി നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിച്ചു. എന്നതിാല് ഗുണകബാക്താക്ക്
മു കൂരാമി അെയ്ക്കന്നതി ഴിസിതം അഡൃാ ഷാമി
ടഷാകഷറ്റിക്ക് നല്ോവന്നതിതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.58 കനാര്ത്ത് ഩരവൂര് മുനിഷിപാറിറ്റി
എരണാകുലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 08.11.2019-ടറ േത്തും കനാര്ത്ത്
ഩരവൂര് നഗയഷബ ടഷക്രേരിയുടെ 29.10.2019-ടറ G4-10958/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തും
ഴെക്ക ഩരവൂര് നഗയഷബയുടെ 2019-20 -ടറ ഴിേഷന പണ്ടില് (ജനരല്) 1,2
ഗുക്കലാമി അനുഴദിച്ച 1,54,21,400/- രൂഩമില് ഴാേര് ോര്ജ് കുെിമിേമിനത്തില്
1,27,95,276 രൂഩയും
സ്കോ ഴാപ ക തിയിച്ചെഴാമി 13,60,000/- രൂഩയും
അെണഴാെി ഴര്ക്കര്ഭാരുടെ ഒണകരരിമം (ട്രാ ഫര് ടക്രഡിറ്റ്) ഇനത്തില്
9,05,200/-രൂഩയും കുരവ ടേയ്തു. ആടേ 1,50,60,476/- രൂഩ. നഗയഷബയ്ക്ക് ഭിച്ചം
റബിച്ചത് 3,60,924/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. അഴഷാന ഗു റബിക്കാനുള്ളത്. 77,10,600/രൂഩമാണ്. ഴാറികഡശ ളിഴാക്കാ അനുഴദിച്ചാല് കഩാലം ഭറ്റ് അനിഴായയ
കപ്രാജക്ടുേ്ക്ക് തുേ േടണ്ടത്താ ബുദ്ധ്ിമുോണ്. ഈ ഷാസേയയത്തില് ഴാേര്
ോര്ജ് കുെിമിേമില് കുരവ ടേയ്തതില് നിന്നതി് രു നിശൄിത വതഭാനം തുേ
തിയിടേ അനുഴദിക്കണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഇത് ധനഴകുപിടെ ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
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4.59 ഭൂഷിേ് ടതരാപി കപ്രാരാം
Secret of Music Charitable Trust ട്രസ്റ്റിയുെ 08.08.2019-ടറ േത്ത്
1031/19 - LSGD - FM2/127/2019/LSGD)

( SRG

കേയലത്തിടറ എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ഭൂഷിേ് ടതരാപി കപ്രാരാം
നെത്താ
Secret of Music Charitable Trust
ഉകേവിന്നു.. ഭാനഷിേ
ഉല്ലാഷഭാണ് ഉകേവം. രു ഩഞ്ചാമത്തിടറ രു ദിഴഷ ഩയിഩാെിക്ക് 2.00 റക്ഷം
രൂഩമാണ് ഇതിന് ടേറഴ്. ഇതിനാമി ഒകയാ ഩഞ്ചാമത്തും തനത് പണ്ടില്
നികന്നതിാ ഴിേഷന പണ്ടില് നികന്നതിാ തുേ അനുഴദിക്കണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഇതിന് അനുഭതി നല്ോവന്നതിതാണ് എന്നതി്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര്
ശുഩാര്വ
ടേയ്തിടുണ്ടണ്ടെിലം
കമാഗം ഩയിഗണിച്ചില്ല.
ഴിവദഭാമ
ഩയികവാധിച്ച്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ
വൃദ്ധ്ഷദനങ്ങ്, ഫ്ഷ് സ്കൂ് എന്നതിിഴമില്
ഇതു
നെപാക്കാകഭാ
എ.ം
ടേറഴ്
എത്രമാോടഭ.ം ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം. ഷാമൂസയനീതി
ഴകുപിടെ കൂെി അബിപ്രാമം ആയാമണം. കൂൊടത
ഈ ഏജ ഷിടമ ഷംഫന്ധിച്ചും ഩയികവാധിച്ച
ഴിഴയവം രികപാര്േില് കഴണം. ഇതു റബിന്നുന്നതി
മുരയ്ക്ക് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

4.60 രോളയ്ക്കല് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG/989/19/
CC/723/19)
കപ്രാ.നം 168/20
അെെല് 14,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് -SCP - 7,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - അയ്യൊലി ഭാതൃോ കോലനി - എം.ജി. ോഴ്
ഉദമനഗര് ടേല്കട്രാണ ഩേിേജാതി കോലനി
ഷമ്പൂര്ണ് ഷൗകയാര്ജ്ജ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി മുലുന്നന്നതിത്തുോഴ് ഉദമനഗര്
ടേല്കട്രാണ
കോലനിമില് നെപാന്നുന്നതി ഩദ്ധ്തിമാണ്.
50 വതഭാനം
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമു്ടപടുത്തിമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നതിത്. യൂണിറ്റ്
ടേറഴ് 35,000/- രൂഩമാണ്. എന്നതിാല് ഇത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ
നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഇത്
ഩയികവാധിച്ച്
രികപാര്േ്
നല്ോ
ഩേിേജാതി
ഴിേഷന
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപടുത്തി. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
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4.61 ശൂയനാെ് കനാര്ത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും ശൂയനാെ് ഴെക്ക്
പ്രഷിഡെിടെ 01.10.2019-ടറ S2-2607/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും. (SRG 950/19CC/721/2019)
കപ്രാ.നം. 213/20
അെെല് 1,75.000/- രൂഩ
കഩയ് ;- ഇറേകക്ട്രാണിേ് ഴീല് ടേമര്
ബിന്നതികവശിക്കാര്ക്ക് ഉഩേയണം ഴാങ്ങുന്നതി ഩദ്ധ്തിമില് ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്
ടേമരിന് യാ് ഭാത്രഭാണ്
(ജാസ്മിര്, ജാസ്മിര് ഭ ഷില്) അകഩക്ഷ
നല്േിമിടുണ്ള്ളത്.
ഇഴര്ക്ക്
2012-13-ല്
ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല്
ടേമര്
നല്േിമതാണ്.
രോതിമ
ഭാര്ഗകയഖ്
പ്രോയം
ബിന്നതികവശിക്കാര്ന്നുള്ള
ഉഩേയണങ്ങലില് ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല് ടേമര് ഉ്ടപടുത്തിമിേില്ലാത്തതിനാല്
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥ
ഉഩേയണം ഴാങ്ങി നല്ോ
തയ്യാരാകുന്നതിില്ല.
ഇറകക്ട്രാണിേ് ഴീല് ടേമര് ഴാങ്ങി നല്ോ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- പ്രകതയോനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.62 അെിഭാറി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 14.11.2019-ടറ േത്തും അെിഭാറി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 10.10.2019, 22.10.2019 എന്നതിീ തീമതിേലിടറ C
- 742/19-ാാാം നമ്പര് േത്തുേളും
(i)
(ii)

കപ്രാ.നം. 22/20

അെെല് 2,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്)

കഩയ് :- ടനടുംേകല്ലല്ഩെി കരാഡ്
കപ്രാ.നം. 23/20

അെെല് 2,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് - കുയിശുകുത്തി ോറിപെി ഩനംകുറ്റി കരാഡ്

ടോന്നതിത്തെി രാഭഩഞ്ചാമത്തില് നെപിറാന്നുന്നതി ഈ കപ്രാജക്ടുേളുടെ ആടേ
അെെല് 5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതഭാണ്. ഈ കരാുേ്ക്ക് 2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് നല്കു.. ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുേ്
നെപാന്നുന്നതി കപ്രാജക്ടുേളുടെ അെെല് 5.00 റക്ഷം രൂഩമില് കുരമരുത് എന്നതിാണ്.
ടോന്നതിത്തെി
രാഭഩഞ്ചാമത്തില് പ്രലമം
ഴയാഩേ നാവം ഴിതച്ച
ഷാസേയയത്തില് പ്രകതയേ അനുഭതി നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- പ്രകതയേ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.63 ടഩരുമ്പലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.11.2019-ടറ േത്തും ടഩരുമ്പലം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 11.11.2019-ടറ A2 - 2260/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും ( SRG 981/19 - CC/787/19, SRG /959/19 - CC/736/19)
കഴമ്പനാടുണ് ോമറാല് ങ്ങൃറ്റടപേ ഩഞ്ചാമത്താണ്. മാത്രാകക്ലവം ഩയിസയിന്നുന്നതിതിന്
ഴാത്തിോെ് പൂകത്താേ ജൊര് ഷര്വീഷ് ഉണ്ടാമിരു.. ഇത് ന്ത്തിറാമതിനാല്
േയാറുോയ ഷര്വീഷ് നിര്ത്തി. അെിമന്തിയ ഷൃബാഴം ഩയിഗണിച്ച് ഇത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഏടറ്റടുത്ത് ഷര്വീഷ് നെത്തി. തനത് പണ്ട് കുരഴാമതിനാല്
ഇതിന് ധനോയയ േമ്മീശ രാകൊ ടഭമിെന ഷ് രാകൊ (കനാണ കരാഡ്)
ഉഩകമാഗിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:- ധനോയയ
േമ്മീശ
രാെ്
ഉഩകമാഗിക്കാവന്നതിതല്ല. തനത് പണ്ട് ഇല്ല
എെില് കനാണ കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്
ഉഩകമാഗിന്നുന്നതിതിന്
പ്രകതയേ അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.64 കേഭകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കേഭകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG
1048/19)
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിതിന്
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപടുത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയമുള്ള
ഭിഡ് ടറഴല് ട്പഷഷിപികക്കശകനാടു കൂെി റാഩ് കൊഩ് CPRCS കഩാര്േറില്
റബയഭല്ലാത്തതിനാല് ഒപണ ടെണ്ടര് ഴളി ഴാങ്ങുന്നതിതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- അനുഭതി നിയഷിച്ചു. ടഩാതു തീരുഭാനം ഖ്ണ്ഡിേ
3.8 ഫാധഭോണ്.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.65 ഩനഭയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩനഭയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.12.2019-ടറ േത്തും
18.10.2019-ടറ 2(5)ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG 1073/19)
2019-20 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ടഭാകഫല് ടഴറ്റരിനരി ക്ലിനിക്ക് എന്നതി കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീോയം റബിച്ചു ( അെെല് 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴിേഷനപണ്ട്) നൂതന ഴിബാഗത്തില്ടപേ ഈ കപ്രാജക്ടില് ടഴറ്റിനരി
കഡാക്ടര്ഭാടയ നിമഭികക്കണ്ടത് എംകിംായ്ടഭെ് എക്സ് കേഞ്ച് ഴളിമാേണടഭന്നതി്
നൂതന കപ്രാജക്ടുേ്ന്നുള്ള ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി
നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കപ്രാജക്ടിടെ
ഴിജമേയഭാമ നെത്തിപിന് 10 ഴര്ശടഭെിലം പ്രവൃത്തി ഩയിേമമുള്ള കഡാക്ടടര
േയാരെിസ്ഥാനത്തില് നിമഭിക്കാ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..
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ടേറഴ് താടളപരയും പ്രോയഭാണ്
കഡാക്ടറുടെ കഴതനം (6 ഭാഷം X 39500/- രൂഩ )
അറ്റെറുടെ കഴതനം (6 ഭാഷം X 10,500/- രൂഩ)
ഴാസന ഴാെേ (6 X 22000)
കസ്റ്റശനരി , ഭറ്റു ടേറവേ്
ഭരുന്നതി്, റാഫ്
കൃത്രിഭ ഫീജഷെറനം
ആടേ

2,37,000/- രൂഩ
63,000/- രൂഩ
1,32,000/- രൂഩ
25,000/- രൂഩ
3,88,000/- രൂഩ
1,55,000/- രൂഩ
10,00,000/-രൂഩ

തീരുഭാനം:- കപ്രാജക്ടില് ഴിബാഴന ടേയ്യും പ്രോയം പ്രവൃത്തി
ഩയിേമമുള്ളമാടല
േയാരെിസ്ഥാനത്തില്
നിമഭിക്കാ അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.66 കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 03.12.2019-ടറ4189/M-2010KSHOാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG/1074/19)
കുടുംഫശ്രീ ശൃഖ്റമില് ഷംസ്ഥാനടത്താോടേ 7000 കറടര ഩേിേഴര്ഗ
അമല്ൂറാകേങ്ങലിറാമി രു റക്ഷത്തികറടര അംഗങ്ങ് ഉണ്ട്. ഊരു തറത്തില്
ഩേിേഴര്ഗ അമല്ൂറാകേങ്ങളുടെ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിേ് തയ്യാരാന്നുന്നതിതിനുള്ള രു
ജനേീമ ഩയിഩാെി ഡിഷംഫര്, ജനുഴയി ഭാഷങ്ങില് കുടുംഫശ്രീ നെത്തുേമാണ്.
അത്തയത്തില് കുടുംഫശ്രീ ഊരു ഷഭിതിേളും എ.ഡി.എസുേളും തയ്യാരാന്നുന്നതി
ഊരുതറ ഩദ്ധ്തിേ് അതാത് ഊരുകൂേങ്ങളുടെ അംഗീോയത്തിനു ഴികധമഭാമി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്താ നിര്കേവം
നല്േണടഭന്നതിതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം:- ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഩേിേഴര്ഗ ഩദ്ധ്തിേ്
ഊരുകൂേങ്ങലിടറ
േര്ച്ചേളുകെയും
തീരുഭാന
ത്തിടെയും
അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്
തയ്യാരാന്നുന്നതിത് എന്നതി് കമാഗം നീയീക്ഷിച്ചു.
ഇതിനു
ഷസാമേയഭാമി
കുടുംഫശ്രീ
തയ്യാരാന്നുന്നതി
ഩദ്ധ്തിേ്
ഊരുകൂേങ്ങളുടെ
അംഗീോയത്തിന് ഴികധമഭാമി
ഴാര്ശിേ
ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്താ അനുഭതി നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്

4.67 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG 944/19
- CC717/19)
കപ്രാ.നം. 1074/20
അെെല് 25,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 20,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 5,00,000/- രൂഩ)
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കഩയ്:- കുടുംഫശ്രീ ഷംഘകൃശി ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക് കജഴഩച്ചക്കരികൃശി
കുടുംഫശ്രീ ഗ്രൂപ് മുകഖ്ന
കജഴ ഩച്ചക്കരിൃശിന്നുള്ള കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി
അംഗീോയം
റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്.
ഭാര്ഗകയഖ്
പ്രോയം
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും നഗയഷബേ്ന്നുഭാണ് ഈ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവന്നതിത്.
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ അനുഭതികമാടെ മു ഴര്ശവം നെപാക്കിമ
കപ്രാജക്ടിന് 2019-20-ലം നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം:- േളിഞ്ഞ ഴര്ശം നെപാക്കിമത് ഷംഫന്ധിച്ച്
ഴിവദഭാമ രികപാര്േ് കുടുംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടര് മുകഖ്ന നല്േണം. എത്ര ഗ്രൂപ്പുേ്ക്ക്
നല്േി,
ഒകയാന്നതിികെയും
ഉ്പനാദനവം
ഉ്പനാദനക്ഷഭതയും എത്ര തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ്
ഉണ്ടാേണം. ഈ ഴിഴയങ്ങ് റബിന്നുന്നതി മുരയ്ക്ക്
ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്

4.68 കൂേിറങ്ങാെി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ിംാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.12.2019-ടറ േത്തും ശുേിതൃ ഭിശ
ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുടെ 27.11.2019-ടറ 406/2019/DSM നമ്പര് േത്തും
(SRG 1072/19 - CC/650/2019)
2019 ആഗസ്റ്റ് ഭാഷമുണ്ടാമ പ്രലമത്തില് ടഭറ്റീയിമല് േലക്ഷ
ടപഷിറിറ്റി
ടഷെരില് നി.ം ള്ളൃേി കഩാമതും ഭറ്റു സ്ഥറങ്ങലില് നിന്നതി് ള്ളൃേിടമത്തിമതുഭാമ
മുള്ളൃഴ
ിംാസ്റ്റിേ് ഭാറിനയങ്ങളും
ഫഹുജന ഩൊലിത്തകത്താടെ കവഖ്യിച്ച്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ടഭറ്റീയിമല് േലക്ഷ ടപഷിറിറ്റി ടഷെരില് കൂേിമിേിടുണ്ണ്ട്.
േെലണ്ടി രോളയ്ക്കടുത്തുള്ള കസകഴ കരാഡികനാെ് കേര്ന്നതിാണ് എം.ഷി.എപ് സ്ഥിതി
ടേയ്യുന്നതിത്. ഈ ഭാറിനയങ്ങ് നീക്കം ടേയ്യാ തനത് പകണ്ടാ ശുേിതൃ ഭിശ
പകണ്ടാ ഉഩകമാഗിന്നുന്നതിതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഈ ഩാള് ഴസ്തുക്ക് ഴിറ നല്േി ഏടറ്റടുക്കാ
രു ഏജ ഷിയും തയ്യാരല്ല എ.ം രീ കഷക്കി്
ടേയ്യാ േളിമാത്ത യീതിമിറാടണ.ം ശുേിതൃ
ഭിശ
ജില്ലാ
കോഒര്ഡികനറ്റര്
അരിമിച്ചതനുഷയിച്ച്
ഇത് നീക്കം ടേയ്യാ
തനത് പണ്ട് ഉഩകമാഗിക്കാ
അനുഭതി
നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.69 ടതന്നുംേയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ

ഒപീഷറുടെ 23.10.2019-ടറ േത്തും ടതന്നുംേയ
29.05.2019-ടറ 6(5)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി

തീരുഭാനവം (SRG.913/2019 - CC/359/19)
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കപ്രാ.നം. 25/20
അെെല് 50,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ്:- ഩച്ചക്കരി കതേ് ഴിതയണം ( SC ഴനിത)
ഩച്ചക്കരികതേ് ഴിതയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉണ്ട്.
ഇതിന് ആഴവയഭാമ ഩച്ചക്കരികതേ് കുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഭാമ ഭച്ചാെ് ഴനിത
ോര്ശിേ നഴ്സരി ഷംഘടത്തടക്കാണ്ട്
കൃശി ഒപീഷറുടെ കനതൃതൃത്തില്
ഉ്പനാദിപിച്ച് ഴിതയണം ടേയ്യാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഩച്ചക്കരി കതേളുടെ ഗുണനിറഴായം
കൃശി
ഒപീഷര് ഉരപാക്കണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.70 ടതന്നുംേയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ിംാനിംഗ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ

ഒപീഷറുടെ 23.10.2019-ടറ േത്തും ടതന്നുംേയ
29.05.2019-ടറ 6(5)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി

തീരുഭാനവം (SRG.914/2019 - CC/358/19)
കപ്രാ.നം. 9/20
അെെല് 1,50,000/- രൂഩ
കഩയ്:- ഩച്ചക്കരി കതേ് ഴിതയണം ( ഴനിത)
ഩച്ചക്കരി ഴിതയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉണ്ട്. ഇതിന്
ആഴവയഭാമ ഩച്ചക്കരികതേ് കുടുംഫശ്രീ ഷംയംബഭാമ ഭച്ചാെ് ഴനിത ോര്ശിേ
നഴ്സരി ഷംഘടത്തടക്കാണ്ട്
കൃശി ഒപീഷറുടെ കനതൃതൃത്തില് ഉ്പനാദിപിച്ച്
ഴിതയണം ടേയ്യാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം:- ഩച്ചക്കരി കതേളുടെ ഗുണനിറഴായം
കൃശി
ഒപീഷര് ഉരപാക്കണടഭന്നതി നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി നല്കു.
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.71ടതന്നുംേയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടതന്നുംേയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ
02.12.2019-ടറ േത്തും
05.09.2019-ടറ
7(1)-ാാാം
നമ്പര്
ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം
(SRG.1075/2019)
ടതന്നുംേയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രോറിക്കപ്പുരം എന്നതി സ്ഥറത്ത് ഭച്ചാെ് ഴനിതാ
ോര്ശിേ നഴ്സരി ഷംഘം പ്രഴര്ത്തിച്ചു ഴരു.. ഷര്ക്കാര് ഩദ്ധ്തിേ്ക്കാഴവയഭാമ
എല്ലാത്തയം കതേളും നെീല് ഴസ്തുക്കളും ഉ്പനാദിപിച്ച് ഈ ഷംഘം ഴളി ഴിതയണം
ടേയ്യുന്നതിതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
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തീരുഭാനം:- ഇഴിടെ ഉ്പനാദിപിന്നുന്നതി
നെീല് ഴസ്തുക്കളും
കതേളും
ഗുണനിറഴായമുള്ളതാകണാ എന്നതി്
ഩയികവാധിച്ച് പ്രി ഷിപല് കൃശി ഒപീഷറുടെ
രികപാര്േ് ഷസിതം നല്േണം. രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നതിീെ് ഩയിഗണിന്നും
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.72 നിറമ്പൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
നിറമ്പൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിടെ
05.12.2019-ടറ േത്തും
30.11.2019-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG-1154/19)
നിറമ്പൂര് കലാക്കിടറ കഩാത്തുേല് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ േഴലപാര പ്രകദവത്ത്
േളിഞ്ഞ പ്രലമം ഴറിമ നാവം ഴരുത്തിമിരു.. ഇഴിടെ േ്ടഴര്േ്
ഩണിയുന്നതിതിനും ടേമ്പ്ര എഷ്.റ്റി കോലനി കരാഡ് കഷഡ് ഷംയക്ഷണത്തിനും
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഉകേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്.
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ കരാഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 6 ഭീറ്റര് ഴീതി കഴണം എ.ള്ള നിഫന്ധന
ളിഴാക്കി നല്േണടഭ.ം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടന കഭഖ്റാ നിഫന്ധനമില്
നിടന്നതിാളിഴാക്കി നല്േണടഭ.ം ആഴവയടപേിയിന്നു..
തീരുഭാനം :പ്രലമ കഭഖ്റ ആമതിനാല് ഈ ഴര്ശം 6 ഭീറ്റര്
ഴീതി എന്നതി നിഫന്ധനമില് നിടന്നതിാളിഴാക്കി
നല്കു.. കഭഖ്റാ നിഫന്ധനമില് നിടന്നതിാളി
ഴാകക്കണ്ട
കപ്രാജക്ടുേ്
ഏടതാടക്കടമന്നതി്
ഴിവദഭാക്കി രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് മുകഖ്ന
ആഴവയടപടുന്നതി മുരയ്ക്ക്
ആഴവയഭാമ നെഩെി
ഷൃീേയിക്കാ
ഐ.ടേ.എം.
എക്സിേൂേീഴ്
ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപടുത്തു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്

4.73 ഊര്ജ്ജ കേയല ഭിശ

- ഇ-കഷപ് കേയല ഩദ്ധ്തി

േീപ് ഇറക്ട്രിക്കല് ഇ ട്പഷക്ടറുടെ 05.12.2019-ടറ B2 - 25541/2019/CE1/ നമ്പര്
േത്ത് ( SRG -1155/19)
കഴദുത സുയക്ഷ ഉരപ്പു ഴരുത്തുന്നതി യീതിമില് ഴീെിടെ ഴമരിംഗ് ടേയ്യാ
ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി അനുഴദിക്കാത്തഴര്ക്ക് വയിമാമ യീതിമില് രീ ഴമരിംഗ്
ടേയ്ത് , കുരഞ്ഞത് നാറ് കഩാമിടെെിലം ഉണ്ടാേത്തക്ക യീതിമില് എര്ത്ത് റീക്ക്
ഷര്േൂേ്കബ്രക്കര് ( ELCB) അെക്കം സുയക്ഷാ ഉഩേയണങ്ങകലാടു കൂെി ഩദ്ധ്തി
നെപാക്കാ ഉകേവിന്നു.. േണക്ടഡ് കറാഡ് 500 ഴാട്ഷില് താടളയും ഭാഷ
കഴദുതി ഉഩകമാഗം
20 യൂണിറ്റില് താടളയുള്ള
SC, ST, BPL
കുടുംഫങ്ങടലമാണ് ഇതിടെ ഗുണകബാക്താക്കലാമി ഉകേവിന്നുന്നതിത്. ഇതിനാമി
രു കുടുംഫത്തിന് 12,287/- രൂഩ ടേറവ ഴരും . ഇതിനുള്ള ടേറഴ് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഉ്ടപടുത്തുന്നതിതിന്
അനുഭതി
ആഴവയടപേിയിന്നു..
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തീരുഭാനം :-

SC, ST , BPL ഴിബാഗത്തില്ടപേ േണക്ടഡ് കറാഡ്
500 ഴാേ്ഷില് താടളയും ഭാഷ കഴദുതി ഉഩകമാഗം
20 യൂണിറ്റില് താടളയുമുള്ള കുടുംഫത്തിന് ഇതിനാമി
രാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ന്നും നഗയഷബേ്ന്നും കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാനും കബദഗതി ടേയ്യുന്നതിതിനും
അനുഭതി
നല്കു..
നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
കമാഗം കഴേിേ് 7.30 -ന് അഴഷാനിച്ചു
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അനുഫന്ധം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി
അഡീശണല് േീപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
കഡാ.ടേ.എ സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റ് ിംാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി)
രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ (പ്രതിനിധി)
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്
എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഭിശ ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി)
േീപ് എക്സിേുേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ (പ്രതിനിധി)
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതൃ ഭിശ
പ്രി ഷിപല് ടഷക്രേരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി)
ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി)
പിശരീഷ് ഡമരക്ടര്
ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ക്ലീ കേയല േമ്പനി
ഡമരക്ടര്, മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്
എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കേയല കഷാശയല് ടഷേൂയിറ്റി ഭിശ
ഡമരക്ടര്, കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഐ.റ്റി ഭിശ
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