No/11/2019/SRG/LSGD(8)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗം
25.02.2020 ന് ഉങ്ങയ്ക്ക് 2.30 ഭണിക്ക്
സഷക്രകേരിമറ്റിസറ ഷൗത്ത് കോണ്പര ഷ് സാലില്

അജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ 2019-20-സറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്
2.1

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

26.09.2019 സറ കോര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട

േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട

2.1(3.1.7)
2019-20-ല് സതയഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രങ്ങസല കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ
കേന്ദ്രങ്ങലാക്കുന്നതിനം ചിറ േമ്മൂണിറ്റി സസല്ത്ത് സഷുകളുടേളുസെ
പ്രഴര്ത്തനം ചയിലമിസറ 7 ദിഴഷ 24ം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാനം നാശണല്
സസല്ത്ത് ഭിശ
(NHM) റക്ഷ്യഭിഞ്ഞൃന്നു. ഇപ്രോയം ചസേ 504
കേന്ദ്രങ്ങലാണുളൃത് (പ്രാഥഭിോകയാഗയകേന്ദ്രങ്ങളും േമ്മൂണിറ്റി സസല്ത്ത്
സഷുകളുടേളും കചര്ത്ത്). ഇതിസുകള നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ചണ്
നെത്തുന്നത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് അധിേ തുേ സചറഴളിക്കാ
തയ്യാരാസണങ്കില് ഈ ഴിസിതം NHM -ന് സഡകപാഷിറ്റ് സചയ്യാ അനഭതി
നല്കുന്നു. ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ തുെര് നെഩെിക്കാമി പമല് ധനഴകുപിന
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതികുള്ളൃ നെഩെി
നെഩെി :- 1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്
2) ധനഴകുപ്
2.2 06.12.2019-സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര് നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.2(3.4)
ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേലില് മുഖ്യ നിര്ഴസണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഩണം
നല്കുന്ന സ്ഥാഩനം അകറാേ്സഭുകള് നല്കുന്നതിന ഩേയം ചിറ ജിലകളേലില്
സെശയല് റ്റി.എഷ്. ഫി. അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തുേ ഭാരി നല്േി. എന്നാല് ഇകപാള്
ഈ തുേ സെശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി.മില് നിന്ന് ഩി ഴറിക്കാ
ട്രശരിേള്
അനഴദിക്കുന്നിലകള. (ഉദാ.ഩാറക്കാെ് ജിലകളാമിസറ എലകളാ ട്രശരിേളും) അതിനാല്
ലറപ് അെക്കമുളൃ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് തുേ നല്ോ േളിയുന്നിലകള. ഇത്
പ്രകതയേഭാമി
ഩയിഗണിങ്ങ്
ഇത്തയം
കേസുേലില്
ഭാത്രം
തുേ
1

ഩി ഴറിക്കുന്നതിനം
സചറഴളിക്കുന്നതിനം
ചഴവയഭാമ നെഩെി
ഷവീീേയിക്കണസഭന്നത് ഷംഫധിചിങ്ങ് പമല് ധനഴകുപിന് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ധന ഴകുപ്

2.2(4.44) ഭറപ്പുരം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 22.10.2019-സറ േത്ത് (SRG 1029/19
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD)
കപ്രാ.നം. 2006/20
അെങ്കല് - 10,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക് ലറപ് എ ് ഩിയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
ജിലകളമിസറ ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക് അഴരുസെ കവശി ഴര്ധതിിപിക്കാനം
സഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില് ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിസക്കാഞ്ഞൃക്കുന്നതിനം
ഷസാമേയഭാമ ലറപ് എക്സ്െീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനളൃ
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്. ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതിയും
സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷുടം അംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയിക്കഞ്ഞൃത്ത്
രോരഭണ്ണൂര് എന്ന
സ്ഥറത്ത്
ഷന്നധതി ഷംഘെന നെത്തുന്ന
ഷര്ക്കാര്
അംഗീോയമുളൃ VKM സെശയല് സ്കൂലിറാണ് ഇത് തുെങ്ങാ ഉകേവിക്കുന്നത്. ഇതു
ഩയികവാധിങ്ങ് ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം
നെഩെി:-1) ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്

2.2(4.60) രോളയ്ക്കല് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 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 സേല്കട്രാണ് ഩേിേജാതി കോലനി
ഷമ്പൂര്ണ ഷൗകയാര്ജ ഩധതിതിയുസെ ബാഗഭാമി മുലുന്നന്നത്തുോഴ് ഉദമനഗര്
സേല്കട്രാണ് കോലനിമില് ഷമ്പൂര്ണ ഷൗകയാര്ജ ലഴദതീകതീേയണ ഩധതിതി
നെപാക്കാനളൃ കപ്രാജക്ട്. 50 വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമുള്സപഞ്ഞൃത്തിമാണ്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റ് സചറഴ് 35,000/- രൂഩമാണ്. എന്നാല്
ഇത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ നെപാക്കാ
അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്.
ഇതിസുകള പീഷിഫിറിറ്റി ഩയികവാധിങ്ങ് ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്
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2.3 28.01.2020-കറാ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമസറ തുെര് നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.3 (3.1)
ഫഹു.
തകേവഷവീമംബയണ
ഴകുപ്
ഭന്ത്രിയുസെ
ജിലകളാതറ
അഴകറാേനത്തില് ഴന്ന സഩാതു ഴിശമങ്ങള്.
(i)
നിറഴില് ഷര്ക്കാര് നല്കുന്ന ചനല്റയം
ഗുണകബാക്താഴിസുകള
അക്കൗണ്ടികറയ്ക്കാണ് നല്കുന്നത്.
ക്ഷ്ീയ ഷംഘങ്ങലില് ഩാല് നല്കുന്ന േര്ശേര്ക്ക് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്തും
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തും കചര്ന്ന് രു റിറ്റരിന്
ഩയഭാഴധി 3 രൂഩ ധനഷസാമം നല്കുന്നുണ്ട്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴസയ
ഈ തുേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ക്ഷ്ീയ ഷംഘങ്ങള്ക്കാമിരുന്നു
നല്കുന്നത്.
ഷര്ക്കാര്
ഉത്തയഴ്
പ്രോയമുളൃ
നിറഴിസറ
യീതിമനഷയിങ്ങ് ധനഷസാമം ക്ഷ്ീയ ഷംഘങ്ങലില് ഩാല് നല്കുന്ന
ക്ഷ്ീയ േര്ശേരുസെ അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് തുേ നല്കേണ്ട യീതിമികറയ്ക്ക്
ഭാകരണ്ട സ്ഥിതി ഴന്നിടുണ്ണ്ട്.
ഗുണകബാക്താക്കളുസെ എണം ഴലസയ ല്ഞ്ഞൃതറാമതിനാല് ഇത് DBT
പ്രോയം ഩാല് അലക്കുന്ന
േര്ശേര്ക്ക്
കനയിേ് നല്കുന്നതിന്
പ്രാകമാഗിേ ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്.
ഈ ഷാസചയയത്തില് ഈ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്
ഭാത്രഭാമി താസളപരയുന്ന തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃക്കുന്നു.
ക്ഷ്ീയ ഷംഘസത്ത രു ഗുണകബാക്താഴാമി േണക്കാക്കി ക്ഷ്ീയ
ഷംഘത്തിന് തുേ ലേഭാരി ഷംഘം ഒകയാ േര്ശേനം ഷബ്ഷിഡി
ഴിസിതം നല്േണം. ഇത് ഩയിധിക്ക് ഴികധമഭാമി
കൃതയഭാമി
ഗുണകബാക്താഴിന് നല്കുന്നുസണ്ടന്ന് കലാക്ക് ഡമരി എക്സ്റ ശ
ഒപീഷര് ഩയികവാധിങ്ങ് ഷാക്ഷ്യസപഞ്ഞൃത്തണം. ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- 1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
(ii)
ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളമില് കൃശി ചഴവയത്തിന് ഩമ്പ്സഷറ്റ് നല്കുന്നതിന്
േയഭെങ്ങ യഷീത് സാജയാക്കാ
ചിറര്ക്ക് േളിയുന്നിലകള. അതിനാല്
ഇത്തയം ോര്ശിേ ഉഩേയണം നല്ോ തെസ്സം കനയിഞ്ഞൃന്നു. ഇതികുല്
താസളപരയുന്ന തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃത്തു.
േയം അെങ്ങ യഷീകതാ, ലേഴവാഴോവകയഖ്
എന്നിഴ സാജയാക്കുേകമാ അലകളാസമങ്കില് േര്ശേസുകള
ലേഴവമുളൃ സ്ഥറത്താണ് കൃശി സചയ്യുന്നസതന്ന
ഫധിചസപേ കൃശി ഒപീഷര് ഷാക്ഷ്യസപഞ്ഞൃത്തുേകമാ
സചയ്താല് ഩമ്പ്സഷറ്റ് നല്ോ 24ന്നതാണ്. ഇതു
ഷംഫധിചിങ്ങ ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- 1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
(iv) ഫിറ്റുഭിസുകള ഴിറ ഴര്ധതിിപിങ്ങതിനാല് കരാഡ് ൊരിംഗിനളൃ കപ്രാജക്ടുേള്
നെപാക്കാ
ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്.
പ്രകതയേിങ്ങ് 2019 സഷപ്റ്റ്റംഫരിന മുമ്പ്
എറികഭസറ്റഞ്ഞൃത്ത് സെണ്ടര് സചയ്ത പ്രവൃത്തിേള്
ഫിറ്റുഭിസുകള രോതുക്കിമ ഴിറ 2019 സഷപ്റ്റ്റംഫര് മുതല് ലപ്രഷ് കഷാഫ്ട്
സഴമരില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ധനഴകുപിസുകള 13.11.2018-സറ 9386/2018/Fin
ഉത്തയഴ് പ്രോയം ഫിറ്റുഭിസുകള ഴര്ധതിിങ്ങ ഴിറ നല്ോ അനഭതിയുസണ്ടങ്കിള്ം
എ ജിനീമര്ഭാര് ഇതു സചയ്യുന്നിലകള എന്ന് കമാഗം ഴിറമിത്തി. ഈ ഉത്തയഴ്
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ഇകപാഴം പ്രാഫറയത്തില് ഉണ്ട് എന്നും ഇതനഷയിങ്ങെളൃ
നെഩെി
ഷവീീേയിക്കാ 24ന്നതാസണന്നും െഷ്ടീേയണം നല്ോ തകേവഷവീമംബയണ
ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമസര ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തി.
ഇതികുല് ചഴവയഭാമ ഷര്ക്കുറര് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് ചീപ്
എഞ്ചിനീമര് നല്േണം
നെഩെി:- 1) തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്
(v)

ഴമനാെ് ജിലകളമില് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിന് ചഴവയഭാമ ഷാധന
ഷാഭഗ്രിേള് ഭറ്റു ജിലകളേലില് നിന്നാണ് സോണ്ടുഴരുന്നത്. അതിനാല്
േണ്സഴമ ഷ് ചാര്ജ്
ഴലസയ ല്ഞ്ഞൃതറാണ്. ഈ ോയണത്താല്
നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്
സെണ്ടര് കഩാോ
ബുധതിിമുോണ്. ഴമനാെ്
ജിലകളമികറയും ഇകതകഩാസറ ഭറ്റു പ്രകദവകത്തയും സ്ഥിതി അെിമന്തിയഭാമി
ഩയികവാധിങ്ങ്
ഴിവദാംവങ്ങള് കവഖ്യിങ്ങ് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി ധനഴകുപിന്
നല്ോ
തകേവഷവീമം ബയണ ഴകുപ്
ചീപ് എഞ്ചിനീമസര
ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തി.

നെഩെി:- 1) ചീപ് എഞ്ചിനീമര് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്
(vi)

ഗയാഷ് ക്രിഭികറ്റാരിമം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ത്ചിതവീ ഭിശ അംഗീേയിങ്ങ എം
ഩാനല് സചയ്ത ഏജ ഷിേളുസെ റിറ് ത്ചിതവീ ഭിശ എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്
എലകളാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും നല്േണം. ഇത് തകേവഷവീമംബയണ
ഴകുപിസുകള ലഷറ്റിള്ം ഇെണം.

നെഩെി:- 1)എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം
2)എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് ത്ചിതവീ ഭിശ
(vii)

ജിലകളാതറ
അഴകറാേനത്തില്
ചിറ
ജിലകളാതറ
ഉകദയാഗസ്ഥര്
ഩസങ്കഞ്ഞൃത്തിരുന്നിലകള. ഇഴരുസെ ഴിഴയങ്ങള് രിഴൂ ഷഭമത്തു തസന്ന ജിലകളാ
േലക്ടര്ക്ക് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇഴയില് നിന്നും ജിലകളാ േലക്ടര് ഴിവദീേയണ
ഭായാഞ്ഞ് രികപാര്േ് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് അഡീശണല് ചീപ്
സഷക്രേരിക്ക് നല്േണം
നെഩെി:- 1)ചീപ് ഡി.ഩി. ഡിഴിശ ,
ഷംസ്ഥാന ചസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
2)എലകളാ ജിലകളാ േലക്ടര്ഭാരും

(viii)

േന്നുകുേി ഩയിഩാറനത്തിസുകള ബാഗഭാമി എലകളാ ജിലകളാ േലക്ടര്ഭാരും മൃഗ
ഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ് ോറിത്തീറ്റ നല്കുന്നുണ്ട്. മൃഗഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ്
കേയല പീഡ്ഷില് നിന്ന് ോറിത്തീറ്റ സഭാത്തഭാമി ഴാങ്ങി ഴിതയണം
സചയ്യുന്ന യീതിമാണ് നിറനില്ക്കുന്നത്. എന്നാല് ധനഴകുപിസുകള ഉത്തയഴ്
പ്രോയം ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താഴിസുകള
അക്കൗണ്ടികറയ്ക്കാണ്
കഩാകേണ്ടത്. അതിനാല് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ോറിത്തീറ്റികുള്ളൃ
തുേ
മൃഗ ഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപിന് ലേഭാരാനളൃ
(Deposit)
ഫില്
ട്രശരിേലില് ഩാഷാക്കുന്നിലകള. ഈ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കാ ഇെസഩെണസഭന്ന്
ധനഴകുപികനാൊഴവയസപൊ തീരുഭാനിങ്ങെ.

നെഩെി:- 1)ധനഴകുപ്
4

2.3(3.2) ചിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഫഡ്ജറ്റിസറ യണ്ട്, മൂന്ന് ഗഡുക്കലില്
നിന്ന് ലറപ് ഩധതിതിമിസറ സഡ്കോ കറാണ് തിയിങ്ങെഴ്, ഴാേര് ചാര്ജ്
കുെിശ്ശിേ,
അംഗനഴാെി ഴര്ക്കര്ഭാര്ക്ക്
േളിഞ്ഞഴര്ശം
നല്കേണ്ട
ഒണകരരിമം
കുെിശ്ശിേ തുെങ്ങിമഴ കുര 24 സചയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങസന കുര 24
സചയ്തതിനാല് ഇത്തയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷര്ക്കാര് ഉത്തയ 24
പ്രോയമുളൃ
കഭഖ്റാ നിഫധിചന ഩാറിങ്ങ്
ഴാറികഡശ
ക്രഭീേയിക്കാ
േളിയുന്നിലകള. ഉദാസയണത്തിന് ഉല്പാദന കഭഖ്റമിസറ കുരഞ്ഞ ഴേമിരുത്തല്,
ഴനിതാ ഘെേ ഩധതിതിക്ക് കുരഞ്ഞ ഴേമിരുത്തല് തുെങ്ങിമഴ. അതിനാല്
ഈ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴാറികഡശ ളിഴാക്കി നല്േണസഭന്നാ
ഴവയസപേിടുണ്ണ്ട്. ഇതികുല് താസളപരമന്ന തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃത്തു.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതറത്തില് ഴാറികഡശ
ക്രഭസപഞ്ഞൃത്താ
േളിമാത്ത
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
ഒകയാ
കഭഖ്റമിള്ം
ഴേമിയത്തിമിയിക്കുന്ന തുേ, കപ്രാജക്ടുേള്, ധനഴകുപ് കുര 24 സചയ്ത തുേ എന്നീ
ഴിവദാംവങ്ങള് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര് ഩയികവാധിങ്ങ് നല്േണം. ജിലകളാ
പ്ലാനിംഗ്
ഒപീഷര് ത്ഩാര്വ സചയ്യുന്ന പ്രോയം
പ്രകതയേ ഇെസഩെല്
ചഴവയമുളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഭാത്രം ഴാറികഡശനില് ഇലഴ്
അനഴദിക്കുന്നതിന തീരുഭാനിങ്ങെ. എന്നാല് ഈ ഷൗേയയം ഉഩകമാഗിങ്ങ് ഭറ്റു
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേള് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് എഞ്ഞൃക്കാ 24ന്നതലകള. ജിലകളാ
പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര് ഇപ്രോയം ഴിഴയങ്ങള് അരിമിക്കുന്നത നഷയിങ്ങ്
ചഴവയഭാമ ക്രഭീേയണം സചയ്യാ എഷ്.ചര്.ജി.കമയും ഐ.സേ.എം.കനയും
ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തി. ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ ഷര്ക്കുറര്.
(ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാര് ത്ഩാര്വ സചയ്യുന്ന പ്രോയം അര്സയാമ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴാറികഡശ ളിഴാക്കി നല്കുന്നുണ്ട്.)
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

2.3(3.3) ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് രു ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി
കമാഗത്തില് ഩസങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാ ഫത്തയും കചര്ത്ത്
1000 രൂഩ നല്ോ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനത്തിസുകള
അെിസ്ഥാനത്തില് ഷര്ക്കാര് അനഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളാണ് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അധതിയക്ഷ് .
എന്നാല് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അധതിയക്ഷ്ന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാ
ഫത്തയും നല്കുന്നിലകള. ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി സചമര്ഭാ ഭറ്റു ഩറ േമ്മിറ്റി
േളുകെയും അധതിയക്ഷ് ല്െിമാണ്. ഈ ഷാസചയയത്തില് ജിലകളാ ചസൂത്രണ
ഷഭിതി സചമര്ഭാ എന്ന നിറമില് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി കമാഗത്തില്
അെക്കം ഴിഴിധ േമ്മിറ്റിേലില് ഩസങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീ എന്ന നിറമില്
15,000/-രൂഩ ധനഴകുപിസുകള അനഭതികമാസെ നല്കുന്നതിന തീരുഭാനിങ്ങെ. ഇത്
ധനഴകുപിസുകള ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്ോനം തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി :-1) തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ധനഴകുപ്
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2.3(3.4)തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴാേര് ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേ, KSEB കുെിശ്ശിേ
തുെങ്ങിമഴ
ഈ ഴകുപ്പുേള് ചഴവയസപഞ്ഞൃന്ന മുരയ്ക്ക് ധന ഴകുപ് ഴിേഷന
പണ്ടില് നിന്ന് കുര 24 സചയ്തതിന കവശഭാണ് ഗഡുക്കള് ഴിതയണം സചയ്യുന്നത്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഫജറ്റു ഴിസിതഭനഷയിങ്ങ് ഩധതിതിേള് തയ്യാരാക്കി
മതിനകവശം അപ്രതീക്ഷ്ിതഭാമി ഴിേഷനപണ്ടില് നിന്ന് തുേ കുര 24 സചയ്യുന്ന
തിനാല് ഴാറികഡശ ക്രഭീേയിക്കുന്നതെക്കം ഴലസയമധിേം ബുധതിിമുടുണ്േളുണ്ട്.
ഴരും ഴര്ശം മുതല് ഇങ്ങസന തുേ കുര 24 സചയ്യുന്നത് തകേവ ഷവീമംബയണ
ഴകുപ്പുഭാമി
ചകറാചിങ്ങെ കഴണം എന്ന് ധന ഴകുപികനാൊ ഴവയസപൊ
തീരുഭാനിങ്ങെ. ല്ൊസത ഈ തുേ ഴിേഷനപണ്ടില് നിന്നു കുര 24 സചയ്യുന്നതിന
ഩേയം സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകളില് നിന്ന് കുര 24 സചയ്യുന്ന യീതി ഩയിഗണി
ക്കണസഭന്നും ധന ഴകുപികനാൊഴവയസപൊ തീരുഭാനിങ്ങെ. ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ
പമല് ധനഴകുപിന് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2)ധനഴകുപ്

2.3(3.5)(i)തകേവഷവീമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ േങ്ങഴെ സ്ഥാഩനങ്ങലില്, സേേിെ
ങ്ങലില് എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് പ്രാതിനിധയഭിലകള എന്ന് കമാഗം
ഴിറമിരുത്തി. ഈ ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് ഇത്തയം സേേിെങ്ങളും േങ്ങഴെ സ്ഥാഩന
ങ്ങളും അര്സഭാമ യീതിമില് റബയഭാക്കാ എലകളാ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
നെഩെി ഷവീീേയിക്കണസഭന്നും ഫിനാഭി യീതി ഇലകളാസമന്ന് ഉരപ്പു ഴരുത്തണസഭന്നും
കമാഗം നിര്കേവിങ്ങെ.
ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ ഉത്തയഴ്. ഇത് ഷംഫധിചിങ്ങ്
ഷര്ക്കുറര്.
രികപാര്േ് :- എലകളാ നഗയഷബാ സഷക്രേരിഭാര്ക്കും നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്ണ്ട്
എന്ന് നഗയോയയ ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
4) ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്

2.3(3.6)ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേളുസെ പ്രഴര്ത്തനം ഷാമൂസയ
നീതി ഡമരക്ടുടം കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയും പ്രകതയേം ഩയികവാധിക്കണം. നലകള നിറമില്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാഩനങ്ങലില് കഩാള്ം
ജീഴനക്കാര്ക്ക് ഒണകരരിമം
മുെങ്ങുന്നതെക്കമുളൃ പ്രശ്നങ്ങള് നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.
ഇഴ ഩയികവാധിങ്ങ് പ്രകതയേ ഇെസഩെല് ഴകുപ്പുതറത്തില് നെത്തണം. പം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് നെകത്തണ്ടഴ ഷംഫധിചിങ്ങ
റിസ്റ്റു ഷസിതം
അഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
2)എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ

2.3(3.9)ല്ഞ്ഞൃതല് അെങ്കള്ളൃ കപ്രാജക്ടുേളുസെ പ്രകതയേിങ്ങ് നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേളുസെ,
ഩാര്േ് ഫില് തയ്യാരാക്കണസഭന്ന് ഩറ പ്രാഴവയം നിര്കേവിങ്ങിടുണ്ം ഇതു കഴണ്ട
യീതിമില് സചയ്യുന്നിലകള. എലകളാ നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥരും
ഩാര്േ് ഫില്
തയ്യാരാക്കി ട്രശരിമില് ഷഭര്പിക്കുന്നതിന് പ്രകതയേം ശ്രധതിിക്കണം. നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തിേസല ഇതുഴസയ തയ്യാരാക്കിമ Part Bill േളുസെ എണം, തുേ എന്നിഴ
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ഷംഫധിചിങ്ങ ഴിഴയം
അഞ്ഞൃത്ത കോഒര്ഡികനശ
ഷവീമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര് നല്േണം.

േമ്മിറ്റിമില് തകേവ

നെഩെി :-1)തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്

2.3(3.10)കോര്പകരശനേലില് ഩധതിതി സചറഴ് ഴലസയ കുരഴാണ്. ഇത് നഗയോയയ
ഡമരക്ടര് പ്രകതയേഭാമി ഴിറമിരുത്തണം. ഇതു ഷംഫധിചിങ്ങ രികപാര്േ്
നഗയോയയ ഡമരക്ടര് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്േ് :- കോര്പകരശ സഷക്രേരിഭാര്, കഭഖ്റാ കജാമിുകള് ഡമരക്ടര്ഭാര്
എന്നിഴസയ ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി 04.02.2020 ന് പ്രകതയേ കമാഗം
ഴിലിങ്ങ് അഴകറാേനം നെത്തി.
നെഩെി :- 1)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
2.3(3.11)ഩറ തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിള്ം ഇകപാള് നിറഴിറിലകളാത്ത ഴാേര്
ൊപ്പുേള്ക്കും KWA സഴളൃ ചാര്ജ് ഈൊക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിസുകള േണസക്കഞ്ഞൃത്ത്
നിറഴിള്ളൃ ൊപ്പുേള്ക്കു ഭാത്രം
സഴളൃങ്ങാര്ജ്
നല്കുന്നതിന്
എലകളാ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും
നെഩെി
ഷവീീേയിക്കണം.
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് KWA അധിോയിേളുഭാമി ചര്ങ്ങ സചയ്ത് ഇതു ഩയിസയിക്കണം.
ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിള്മുളൃ നിറഴിള്ളൃ സഩാതു ൊപ്പുേളുസെ
എണം, കുെിസഴളൃ ചാര്ജ് േണക്കാക്കുന്ന ഴാേര് ൊപ്പുേളുസെ എണം എന്നിഴ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടുടം നഗയോയയ ഡമരക്ടുടം
ഏപ്രില് ചദയം
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം. ഇതികുല് നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
ഷവീീേയിങ്ങ നെഩെി രികപാര്േ് സച..
രികപാര്േ്:ചമത് ഷംഫധിചിങ്ങ് രികപാര്േ് 15.03.20-നേം റബയഭാക്കാ
നഗയോയയ ഴകുപിസുകള സോലകളം, സോങ്ങി, കോളികക്കാെ് കഭഖ്റ
കജാമിുകള് ഡമരക്ടര്ഭാര്ക്ക്
നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്സണ്ടന്ന്
നഗയോയയ ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങെ.

നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
2.3(3.12)
ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപിസറ ജിലകളാതറ/കലാക്ക്തറ
ഉകദയാഗസ്ഥര് SCP/TSP
കപ്രാജക്ടുേളുസെ
നിര്ഴസണം ഴിറമിരുത്തണം.
ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുേള് ല്ഞ്ഞൃതള്ം നിര്ഴസണം നെത്തുന്നത് എഷ്.ഷി/എഷ്.റ്റി
ഴകുപിസറ
ഉകദയാഗസ്ഥയലകള.
അങ്ങസനയുളൃ
ഉകദയാഗസ്ഥകയയും
(ഉദാ:അഷി.സഷക്രേരി, ഴികലകളജ് എക്സ്റ ശ
ഒപീഷര്) ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി
അഴകറാേനം നെത്തി
ചഴവയഭാമ ഇെസഩെല് നെത്താ
ഩേിേജാതി
ഴിേഷന ഴകുപികറയും ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപികറയും ഉകദയാഗസ്ഥസയ
ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തി.
ജിലകളാ േലക്ടര് ഇെസഩകെണ്ട
ഴിശമങ്ങള്, ഷര്ക്കാര്
ഇെസഩകെണ്ട ഴിശമങ്ങള് അതതു തറത്തില് തുെര് നെഩെിക്കാമി നല്േണം
ഇതിനാഴവയഭാമ നിര്കേവം താകളതറത്തികറയ്ക്ക് ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പു
ഡമരക്ടുടം ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പു ഡമരക്ടുടം നല്േണം.
ഇതു
ഷംഫധിചിങ്ങ് ഷവീീേയിങ്ങ നെഩെി
നെഩെി -1)ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
2)ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
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2.3 (4.25) കഩാത്താനിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 04.11.2019-സറ േത്ത് ( 2 എണം)
ത്ചിതവീ ഭിശ എരണാകുലം ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ 19.10.2019-സറ 700/
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര് േത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/)
കപ്രാ.നം.110/19
അെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ
(കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം)
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിസുകള ഩയിധിമിള്ളൃ സ്കൂളുേള്ക്ക് ഖ്യ ഴ ഭാറിനയ ഷംസ്കൄയണ
ഩധതിതിേള്
ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിങ്ങ ഈ കപ്രാജക്ട് ത്ചിതവീ ഭിശസുകള ഷര്ഴീഷ്
സപ്രാലഴഡരാമ
‘പ്രകൃതി
ചള്ഴ’ എന്ന ഏജ ഷി മുകഖ്ന സ്കൂളുേലില്
നെപാക്കി. എന്നാല് ത്ചിതവീ ഭിശനില് നിന്നും
ഷാകങ്കതിോനഭതി
ഴാങ്ങിമിരുന്നിലകള. അതിനാല് തുേ നല്ോ േളിഞ്ഞിലകള. ഈ ഴീയില ഭാപാക്കി തുേ
ഴിനികമാഗിക്കാ അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ് . ഇതു ഩയികവാധിങ്ങ് ത്ചിതവീ ഭിശ
എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി:-1)എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ത്ചിതവീ ഭിശ

2.3(4.51 )ഩിരഴം മുനിഷിപാറിറ്റി
എരണാകുലം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 15.01.2020 -സറ േത്തും ഩിരഴം
മുനിഷിപല് സചമര്ഭാസുകള 05.01.20-സറ േത്തും ഩിരഴം
മുനിഷിപാറിറ്റി
അഷിറുകള് എഞ്ചിനീമുടസെ 14.01.20-സറ കുരിപ്പും ( SRG 50/20,72/20 CC
8/20)
2014-15 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി ഩളൃിഭറ്റത്തില്പെി പാം കരാഡ് എന്ന
പ്രവൃത്തി ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തിരുന്നു. അെങ്കല് 15,00,000/- രൂഩ ( ഴിേഷനപണ്ട് 9,95,000/രൂഩയും തനത് പണ്ട് 5,05,000/- രൂഩയും) ഇത് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി േണ്ഴീനര്
മുകഖ്ന നെപാക്കാനാണ് തീരുഭാനിങ്ങിരുന്നത്. എറികഭറ്റ് പ്രോയം 113 ഭീറ്റര്
സ്ഥറത്ത് രീസേമനിംഗ് ഴാള് നിര്മ്മിക്കാനം 400 ഭീറ്റര് നീലത്തില് ഭണിേ് കരാഡ്
നിര്മ്മിക്കാനഭാണ് ഉകേവിങ്ങിയിക്കുന്നത്. എന്നാല് പ്രവൃത്തി നെപാക്കുന്ന കഴലമില്
ലഷറ്റ് േണ്ടീശസുകള അെിസ്ഥാനത്തില് എറികഭറ്റില് നിന്നും ഴയതയസ്ഥഭാമി
പ്രവൃത്തി സച.. രോതുക്കി തയ്യാരാക്കിമ എറികഭറ്റിന് അനഭതി ഴാങ്ങാസത
പ്രവൃത്തി നെപാക്കി. കെഩ് സഭശര്സഭുകള് പ്രോയം േയാുടോയന് ഩാര്േ് ഫില്
തുേമാമി
7,87,238/- രൂഩ
നല്േി.
േയാുടോയനഭാമി
എഗ്രിസഭുകള്
രോതുക്കിമിരുന്നിലകള. ഫാക്കി തുേ നല്ോ അനഭതി നല്േണസഭന്നതു ഷംഫധിചിങ്ങ്.
ഇതു ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിങ്ങ് തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര്
രികപാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്േ്:സ്ഥറസത്ത കരാഡ് നിര്മ്മാണത്തിസുകള അെിമന്തിയ ഷവീബാഴം
േണക്കിസറഞ്ഞൃത്ത്
രിഴിശ
എറികഭറ്റിന്
അംഗീോയം
ഴാങ്ങാസത തസന്ന പ്രവൃത്തി നെപിറാകക്കണ്ടി ഴന്നു എന്നും
പ്രവൃത്തിയുസെ
എഗ്രിസഭുകള്
രോതുക്കിമിേിലകള എന്നും
രികപാര്േ്സചയ്തിടുണ്ണ്ട്. എറികഭറ്റ് പ്രോയം അനഴദിങ്ങിരുന്ന
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അലഴില്
അധിേയിക്കാസതമാണ്
കഩയ്സഭുകള്
നെത്തിമിടുണ്ളൃത്.
മുനിഷിപല് അഷിറുകള് എഞ്ചിനീമര്
ഷഭര്പിങ്ങിടുണ്ളൃ ഴാറതീകകഴശ പ്രോയം ചസേ തുേ 13,70,755/രൂഩമാണ്. 7,87,238/- രൂഩ നല്േി ഫാക്കിയുളൃ 5,83,517/രൂഩ. ഈ തുേ നല്ോ 24ന്നതാസണന്ന് തകേവഷവീമംബയണ
ഴകുപ് ചീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ് സചയ്തിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി :-1)തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്
ചീപ് എഞ്ചിനീമര്

2.3(4.56) രോല്പറ്റ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു.ഭറപ്പുരം
എം.എല്.എയുസെ
16.10.19
സറ
േത്തും
രോല്പറ്റ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുപ്രഷിഡുകളിസുകള 9.10.19 സറ േത്തും 28.09.19 സറ 10-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 58/20-DB4/278/2019-20 LSGD)
യണ്ട് ഇയേ ഴീഞ്ഞൃേള് റ്റ ഴീഞ്ഞൃേലാക്കാനം യണ്ടു ഴീഞ്ഞൃേള് രോനര് നിര്മ്മാണം
നെത്താനം 12.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിരുന്നു. (രു ഴീെിന
2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം 6 കഩര്ക്ക്) ഇതിന് 06.02.18 സറ കോര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി
അനഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഴീസൊന്നിന് 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ അഩയയാപ്തഭാമതിനാല്
4.00 റക്ഷ്ം രൂഩ അെങ്കറില് കപ്രാജക്ട് കബദഗതി സചയ്ത് ചസേ അെങ്കല് 24.00
റക്ഷ്ം രൂഩ (സൗഷിംഗ് കഫാര്ഡില് നിന്നു റബിങ്ങ 4,50,000/- രൂഩയും തനത് പണ്ട്
19,50,000/- രൂഩയും കചര്ത്ത്). ഇതിന് അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്. ലറപ് ഭിശ
ഩധതിതി പ്രോയം (യണ്ടാം ഘേം) എലകളാഴര്ക്കും ഴീഞ്ഞൃനല്േികമാ എന്ന് ഩയികവാധിങ്ങെ
ലറപ് ചീപ് എ ിേതീകേീഴ് ഒപീഷര് രികപാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഷി.ഇ.. ലറപ് ഭിശ

2.3(4.66) കോേമം നഗയഷബ
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 14.01.2020 സറ േത്തു് (SRG 33/20 CC/882/2019)

കപ്രാ.നം 602/20

അെങ്കല് 2,20,00,000/-രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് 2.00 കോെി രൂഩ
ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാുകള് 20.00 റക്ഷ്ം രൂഩ)
കഩയ് – നഗയത്തിസറ ഴിഴിധ ഭാറിനയങ്ങള് ഴറിസങ്ങരിയുന്നത് തെയുന്നതിനാമി
േയാഭരേള് സ്ഥാഩിക്കല്
കോേമം നഗയഷബമില്
52 ഴാര്ഡുേലിറാമി 65 CCTV േയാഭര
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കഷാലാര് ലഴദതീകതി
ഉഩകമാഗിങ്ങ് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഷംഴിധാനഭാണിത്. േയാഭരയും നിര്മ്മിത ബുധതിി
ഷാകങ്കതിേഴിദയയും ഉഩകമാഗിങ്ങെളൃ ഷാകങ്കതിേ ഷംഴിധാനഭാണ് ഉഩകമാഗിക്കു
ന്നത്. ഇതിന് അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്. ഇതിസുകള ഷാകങ്കതിേ ഴവം ഩയികവാധിങ്ങ്
ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി :-1)ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി. ഭിശ
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2.3(4.68 ) േണ

കദഴ

സില് പ്ലാകുകളശ

പ്രകദവസത്ത സ്കുളുേലില് കഭല്ൂറാകയ

ഭാറ്റല്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 18.01.20-സറ േത്തും KDHP േമ്പനിയുസെ
11.11.2019-സറ 612-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG 79/20 CC/56/20)
മൂന്നാര്, കദഴികുലം, ഩളൃിഴാഷല്, ചിന്നക്കനാല്, എന്നീ ഗ്രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി
ചസേ 34 സ്കൂളുേള് KDHP നെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതില് മൂന്നാരില് 10, കദഴികുലത്ത് 11,
ഩളൃിഴാഷറില് 1, ചിന്നക്കനാറില് 2 സ്കൂളുേള്ക്ക് ച്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയമാണ്.
ഫഹു. കേയല ലസകക്കാെതി ഉത്തയഴിസുകള അെിസ്ഥാനത്തില് സഩാതു ഴിദയാബയാഷ
ഴകുപിസുകള 09.10.2019-സറ 162/2019/ GEDN നമ്പര് ഉത്തയഴ് പ്രോയം യണ്ടു
ഴര്ശത്തിനേം
ച്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റി
ഩേയം അനകമാജയഭാമ
കഭല്ൂറാകയ സ്ഥാഩിക്കണസഭന്നുണ്ട്. േമ്പനിക്കു ഷാമ്പത്തിേ
പ്രതിഷധിചി
ഉളൃതിനാല് അതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ ഩധതിതി ഴിസിതം ഉഩകമാഗിങ്ങ്
കഭല്ൂറാകയ ഭാറ്റണസഭന്ന് േമ്പനി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു. ഇതിന് ഫധിചസപേ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് നിര്േവം നല്േണസഭന്ന ചഴവയം ഷംഫധിചിങ്ങ്
മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി േമ്പനിയുസെ ങ്ങൃഭതറമാണ്
എന്ന് കമാഗം
ഴിറമിരുത്തി. േമ്പനിയുഭാമി ചര്ങ്ങ സചയ്ത്
ഈ പ്രഴര്ത്തി സചയ്യുന്നതിസുകള
ഷാധയത ഩയികവാധിക്കാ ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ േലക്ടസര ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിസുകള
അെിസ്ഥാനത്തില് സതാളില് ഴകുപ്പുഭാമി ചര്ങ്ങ സചയ്ത്
തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃക്കാ
തീരുഭാനിങ്ങെ. ജിലകളാ േലക്ടുടസെ രികപാര്േ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് കവഖ്യിങ്ങ്
ഷര്ക്കായിന് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

2.3(4.69) കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടുടസെ 23.01.2019-സറ കുരിപ്
ഷംസ്ഥാനത്ത് 2018 ൽ ഉണ്ടാമ പ്രലമസത്ത തുെർന്ന് നഴകേയല രോനർ നിർഭാണ
പ്രക്രിമയുസെ ബാഗഭാമി ചയംബിങ്ങ ഩധതിതിമാണ് എലരഷ്. െി ഩധതിതിയുസെ
ബാഗഭാമി പ്ലംഫിംഗ്, ഇറക്ട്രിക്കൽ കജാറിേൾ, ഇറകക്ട്രാണി ് രിപമരിങ് എന്നീ
കഭഖ്റേലിൽ ഹ്രഷവീോറ ലഴദഗ്ധധയ ഩയിവീറനം കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകഖ്ന നൽേി
ഴരുന്നുണ്ട്.
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എലരഷ് സെക്നീശയുാർക്ക് തകേവ സ്ഥാഩനങ്ങൾ മുകഖ്ന
നെപിറാക്കുന്ന ബഴനനിർമ്മാണത്തിസുകള പ്ലംഫിംഗ്, ഇറക്ട്രിക്കൽ ഉൾസപസെയുളൃ
ഴിഴിധ കജാറിേൾ ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തു നെത്തുന്നതിൽ മു ഗണന നല്േണസഭന്ന ചഴവയം
ഷംഫധിചിങ്ങ് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ സെക്നീശയ ഭാസയ ഇതിനളൃ ഷര്േിപികക്കശ കോഴ്സില്
ഉള്സപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന്
ഊര്ജ ഴകുപ് സഷക്രേരിക്കും ജറ ഴിബഴ ഴകുപ്
സഷക്രേരിക്കും പമല് നല്േണം. ഇതിനളൃ സപ്രാകപാഷല് അഡീശണല് ചീപ്
സഷക്രേരിക്ക് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര് നല്േണം.
നെഩെി :- തകേവഷവീമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്
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2.3(4.70) കനാര്ത്ത് ഩര ര് മുനിഷിപാറിറ്റി
എരണാകുലം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 08.11.2019-സറ േത്തും കനാര്ത്ത്
ഩര ര് നഗയഷബ സഷക്രേരിയുസെ 29.10.2019-സറ G4-10958/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തും
ഴെക്ക ഩര ര് നഗയഷബയുസെ 2019-20 -സറ ഴിേഷന പണ്ടില് (ജനരല്) 1,2
ഗഡുക്കലാമി അനഴദിങ്ങ 1,54,21,400/- രൂഩമില് ഴാേര് ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേമിനത്തില്
1,27,95,276 രൂഩയും
സഡ്കോ ഴായ്പ തിയിങ്ങെഴാമി 13,60,000/- രൂഩയും
അങ്കണഴാെി ഴര്ക്കര്ഭാരുസെ ഒണകരരിമം (ട്രാ സ്ഫര് സക്രഡിറ്റ്) ഇനത്തില്
9,05,200/-രൂഩയും കുര 24 സച.. ചസേ 1,50,60,476/- രൂഩ. നഗയഷബയ്ക്ക് ഭിങ്ങം
റബിങ്ങത് 3,60,924/- രൂഩ ഭാത്രഭാണ്. അഴഷാന ഗഡു 77,10,600/- രൂഩമാണ്.
ഴാറികഡശ
ളിഴാക്കാ
അനഴദിങ്ങാല് കഩാള്ം
ഭറ്റ് അനിഴായയ
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് തുേ േസണ്ടത്താ ബുധതിിമുോണ്. ഈ ഷാസചയയത്തില് ഴാേര്
ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേമില് കുര 24 സചയ്തതില് നിന്ന് രു നിശ്ചിത വതഭാനം തുേ
തിയിസേ
അനഴദിക്കണസഭന്നതു ഷംഫധിചിങ്ങ്
ഴിശമം 06.12.2019-സറ
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി ചര്ങ്ങ സചയ്യുേയും ഇത് ധനഴകുപിസുകള ഩയിഗണനയ്ക്ക്
നല്ോ തീരുഭാനിക്കുേയും സചയ്തിരുന്നു.
ല്ൊസത ഈ മുനിഷിപാറിറ്റിയുസെ പ്രശ്നം ഩഠിങ്ങ് രികപാര്േ് നല്ോ
നഗയോയയ ഡമരക്ടസര ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു.
രികപാര്േ് :- ഇത് ഩഠിങ്ങ് രികപാര്േ് റബയഭാക്കാ
സോങ്ങി കഭഖ്റ കജാമിുകള്
ഡമരക്ടര്ക്ക് നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. എന്ന്
നഗയോയയ
ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങെ.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 േണ്ണൂര് നഗയഷബ
നഗയോയയ ഡമരക്ടുടസെ 08.11.2019-സറ DC3-21875/2019 -സറ
47/2020 - LSGD - DB2/216/2019 - LSGD)

േത്ത് (SRG

കപ്രാ.നം.1289/20

അെങ്കല് 8,00,000/- രൂഩ
(CFC - 7,68,832/-രൂഩ
തനത് പണ്ട് 31,168/- രൂഩ)
കഩയ്:- സസല്ത്ത് ഇ സെക്ടര് ഒപീഷിന് ഇരുചക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങല്
േണ്ണൂര് കോര്പകരശസുകള ത്ചിതവീ ചകയാഗയ ഩയികവാധന ോയയക്ഷ്ഭഭാക്കുന്നതിന്
ഇരുചക്ര ഴാസനം (10 എണം)ഴാങ്ങുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്
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ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിങ്ങ കപ്രാജക്ടാസണങ്കിള്ം
ഭാര്ഗകയഖ്മില് ഇലകളാത്തതിനാല് പ്രകതയേ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
4.2 സോലകളം കോര്പകരശ
സോലകളം കോര്പകരശ കഭമുടസെ 17.09.2019-സറ PC1/37176/19 -ാാാം നമ്പര്
േത്ത്. (SRG 49/20/LSGD - BC3/676/2019 - LSGD)
സോലകളം കോര്പകരശനില് ഷദ്ബയണ 24ഭാമി
ഫധിചസപേ് പ്രഴര്ത്തിേള്
സചയ്യുന്നത് ഊയാളുങ്കല് കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് കോ ഒപകരറ്റീഴ് സഷാലഷറ്റി
മുകഖ്നമാണ്. ഈ കപ്രാജക്ട് ഴിരോറീേയിക്കുന്നതിസുകള ബാഗഭാമി ഇ പര്കഭശ
േികമാസ്ക്, േൂ ഭാകനജ്സഭുകള് ഷിറം, ഫകമാ സഭട്രിേ് അറ്റ ഡ ഷ് ഭാകനജ്സഭുകള്
ഷിറം, ഴീഡികമാ കോണ്പര ഷിംഗ് എന്നീ ഷൗേയയങ്ങള് രുകക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഇഴ CPRCS കഩാര്േില് റബയഭലകളാസമങ്കില് Gem മുകഖ്ന ഴാങ്ങണം എന്നതാണ്
നിഫധിചന. ഇതില് ഩറതും CPRCS ള്ം Gemള്ം റബയഭലകള. അതിനാല് ഊയാള്ങ്കല്
കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് കോഒപകരറ്റീഴ് സഷാലഷറ്റി മുകഖ്ന ഴാങ്ങാ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
.4.3 ഏലൂര് നഗയഷബ

ഏലൂര് നഗയഷബ സചമര്കഩഴ്സസുകള 02.07.2019-സറ PW - 12375/18-ാാാം നമ്പര്
േത്തും നഗയോയയ ഡമരക്ടുടസെ 11.12.2019-സറ DC4/17368/2019-സറ േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 27.02.2019-സറ കമാഗ തീരുഭാന 24ം (SRG
111/20/DB 4 -101/2019 - LSGD)
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് യണ്ടു ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന്
കപ്രാജക്ട് ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നു. (കപ്രാ.നം. 350/19 - അെങ്കല് 12.00 റക്ഷ്ം രൂഩ
(10,78,700/ രൂഩ (റ്റി.എഷ്.ഩി) തനത് പണ്ട് 1,21,300/- രൂഩ) 2 സഷുകള് സ്ഥറം
ഴാങ്ങുകമ്പാള് 6.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം നല്ോനാണ് ഉകേവിങ്ങിരുന്നത്. ഇതിന്
പ്രകതയോനഭതി ചഴവയസപേിരുന്നു.
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് നിയക്ക് നിശ്ചമിങ്ങിേിലകളാത്തതിനാല് ഩേിേഴര്ഗ
ഴകുപില് നിറനിന്നിരുന്ന നിയക്ക് നല്ോ അനഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഇതിസുകള
അെിസ്ഥാനത്തില് 4,50,000/- രൂഩ
ഴീതം
ഗുണകബാക്താക്കള്ക്കു നല്േി.
ധനഷസാമം നല്േിമകപാള് സ്ഥറം ഩണമസപഞ്ഞൃത്തരുസതന്ന്
നിഫധിചന
ഉണ്ടാമിരുന്നു. ഷാമ്പത്തിേ ബുധതിിമുടുണ്ളൃതിനാല് അധിേ തുേമാമി 1,50,000/ല്െി നല്കുേകമാ സ്ഥറം ഩണമസപഞ്ഞൃത്താ
അനഭതി നല്കുേകമാ
സചയ്യണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.4 ഭാനന്തഴാെി നഗയഷബ
ഭാനന്തഴാെി നഗയഷബാ സചമര്കഩഴ്സസുകള 28.09.2019-സറ േത്ത് (SRG 214/20 LSGD/DC3/703/2019 - LSGD)
കപ്രാ.നം. 425/20

അെങ്കല് 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്)
കഩയ് - അെിഴായം ോനാക്കുകന്നല് കരാഡ് േള്ങ്ക് നിര്മ്മാണം
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്
അെിഴായം േനാകുകന്നല് കരാഡ് േള്ങ്ക്
നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 2019-20-ല് െില് ഒഴര് ചമി
12

തുെരുന്നു. ഇത് സെണ്ടര് സചയ്ത് എഗ്രിസഭുകള് ഴങ്ങെ. ഈ േള്ങ്കിനകഴണ്ട അറ്റകുറ്റപണി
പ്രകദവഴാഷിേള് സച.. േള്ങ്ക് നിര്മ്മാണത്തിന് ഭാറ്റി ഴങ്ങിയിക്കുന്ന തുേ
ഉഩകമാഗിങ്ങ് േള്ങ്കിസുകള ഇരുഴവത്തുമുളൃ കരാഡുേള് കോണ്ക്രീറ്റു സചയ്യാ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.5 തുവ്വൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 25.11.2019-സറ േത്തും ലറപ് ഭിശ
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ 18.11.2019-സറ 3/life /mpm/2018--ാാാം
നമ്പര് േത്തും (SRG 1035/19 - CC/508/19)
കപ്രാ.നം. 232/20
അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് 1,20,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് 1,80,000/-)
കഩയ്:- ബഴന ഩധതിതി പൂര്ത്തീേയണം
2015-16-ല് ഫാങ്ക് ഴായ്പ ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി ‘ഷാപറയം’ ബഴന ഩധതിതി എന്ന കഩയില്
കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃത്തിരുന്നു. 1,50,000 രൂഩമാമിരുന്നു യൂണിറ്റ് നിയക്ക്. ഇതില് 13 കഩര്
ഴീെ് നിര്മ്മാണം ചയംബിങ്ങെ. എന്നാല് ഫാങ്ക് കറാണ് റബിങ്ങിലകള. ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം
ചയംബിങ്ങ 13 കഩയില് 10 കഩര് ഴീഞ്ഞൃ പൂര്ത്തീേയിങ്ങിലകള. ഇഴര്ക്ക് ലറപ് ബഴന
ഩധതിതിയുസെ ന്നാം ഘേത്തില് (പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ഴീഞ്ഞൃേളുസെ പൂര്ത്തീേയണം)
1.50 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം ധനഷസാമം
നല്േി. ഇഴര് ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിമാക്കി. എന്നാല് 3 കഩര് ധനഷസാമം റബിക്കുന്നതിന മുമ്പ് ഴീഞ്ഞൃ ഩണി
പൂര്ത്തിമാക്കിമിരുന്നു. ഇഴര് ഴീഞ്ഞൃ പൂര്ത്തീേയിങ്ങതിനാല് ലറപ് ബഴന
ഩധതിതിയുസെ ന്നാം ഘേത്തില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിലകള. ഇഴര്ക്ക് 1.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം
ധനഷസാമം നല്ോനളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.6 ോകങ്കാല് ചറഩെമ്പ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 21.11.2019-സറ േത്തും േകങ്കാല് ചറപെമ്പ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 30.07.2019-സറ A3-577/19 -ാാാം നമ്പര്
േത്തും (SRG 1019/19 CC 676/19)
കപ്രാ.നം. 171/2017

അെങ്കല് 13,48,500/- രൂഩ
(കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം 10,11,375/- രൂഩ
ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാുകള് 2,02,275/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1,34,850)

കഩയ് - ഫകമാ ലഡജറര് കഩാേ്
2016-17 ഴര്ശം ഫകമാ ലഡജറര് കഩാേ് എന്ന കപ്രാജക്ടിന് 18.02.2017-ന്
ത്ചിതവീ ഭിശ അംഗീോയം നല്േി. 2017-18ല് സെണ്ടര് സചയ്ത് അകത ഴര്ശം
പൂര്ത്തിമാക്കി. ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാുകള് റബിക്കാത്തതിനാല് തുേ നല്േിമിലകള.
ഇകപാള് െില്ഒഴരാമി തുെരുന്നു. 2016-17-ല് 90 വതഭാനഭാമിരുന്നു ഷബ്ഷിഡി
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നിയക്ക്. ഇകപാള് 50 വതഭാനം ഭാത്രഭാണ് ഷബ്ഷിഡി. ഩളമ നിയക്കില്
ഷബ്ഷിഡി നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.7 ഭറപ്പുരം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 01.10.2019-സറ േത്തും ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ
27.08.2019-സറ
1(2), 1(3), എന്നീ
നമ്പരായുളൃ തീരുഭാനങ്ങളും ( SRG 64/20 - LSGD/ DB4/264/19- LSGD)
(1) 2019 ചഗറ് ഭാഷസത്ത പ്രലമത്തില് ഴലസയമധിേം നാവനഷ്ടം ഷംബഴിങ്ങ
ജിലകളമാണ് ഭറപ്പുരം എന്നതിനാല് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്തിസുകള ഴാര്ശിേ ഩധതിതി
കഭഖ്റാ ഴിബജന നിഫധിചനേലില് നിസന്നാളിഴാക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു
(2) നിറമ്പൂയിസറ
േഴലപാരമെക്കമുളൃ പ്രകദവങ്ങലില് ഭൂഭിയും ഴീഞ്ഞൃം
നഷ്ടസപേഴര്ക്ക് ഩേയം ഭറ്റു പ്രകദവത്ത് ഭൂഭി േസണ്ടത്തി നല്േണസഭന്ന്
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.8 കേയല സപഡകരശ

ഒപ് ദി സല ഡ്

കേയല സപഡകരശ ഒപ് ദി സല ഡ് ജനരല് സഷക്രേരിയുസെ 03.02.2020സറ 441/2020 -ാാാം നമ്പര് േത്ത്. ( SRG 215/2020)
ോയിലയുളൃഴര് ഉഩകമാഗിക്കുന്നതികനക്കാള് സഭങ്ങസപേ സെഷിപികക്കശ
ോയില
ഩയിഭിതക്കാരുസെ േമ്പൂേുടേള്ക്ക് ചഴവയഭാണ്. അതിനാല് ോയില ഩയിഭിതര്ക്ക്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് മുകഖ്ന റബയഭാക്കുന്ന സഡസ്ക് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ്
േമ്പൂേുടേള്
താസളപരയുന്ന സെഷിപികക്കശ പ്രോയമുളൃതാേണസഭന്ന്
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
Specification of Desktop for the Visually Challenged
product Name
Desktop - intel
Processor

product OS/compatibility
Description
type
High end Ubuntu
Processor: Intel & ampampreg i5 8400@3.6GHZ,6
cores . 9 MB L3 cache,TDP-65W
Chipset: Compatible Chipset
Motherboard: OEM Motherboard
Memory:8GB DDR4 RAM upgradable to 32 GB
Hard Disk Drive : 1.OTB 7200 rpm or higher
Graphics Adapter : High end Graphics adapter with
2.0GB memory
Monitor: 21.5 & ampamprdquo or larger TFT/LED Digital
Colour Full HD Monitor with IPS display panel. same
make as PC
Keyboard: USB interface keyboard same make as PC
Mouse: Optical with USB interface same make as PC
Ports: 6 USB ports or more (at least 2 USB 3.0 ports
and two ports in front panel ( atleast 1 should be USB
3.0)) HDMI/DP Audio Ports
Optical Drive : 8 X or better DVD RW Drive
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Networking Facility : 10/100/1000 on board
Integrated network port & ampampamp Wi-Fi
802 11 b/g/n connectivity
Certifications:
a) ROHS Compliance for product
b) ISO 14001 for OEM
c) EPEAT Registered in India
Warranty : 5 Year comprehensive on site warranty
including Monitor
Operating System & ampampldquo Ubundu 16.04 or later
should support & ampampamprdquo

Specification of Laptop for the Visually Challenged
product Name
Laptop

product type
Medium end

OS/compatibility
Description
Ubundu
Processor - Intel core i3 7020 U/7100 U @ 2.3
GHz/2.4GHz, 4 threads, 3 .0 MB cache.
Lithography :14nm, TDP- 15W
Memory : 8 GB DDR4 RAM
Expandable up to at least 16 GB
Hard Disk : 1.0 tb,7200rpm or Higher +240 Gb SSD
Display : Antyglare HD LED Backit Disply
Display Size: 15.6 inch
Wireless connectivity : Integrated wireless b/g/n,
integrated Bluetooth
Optical Drive: 8X or better DVD RW Drive
Speaker : Integrated Sterieo Speaker
Keryboard : Keyboard with Numerical Keypad and
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
Eternet Card , HDMI, 1 Head phone/microphone
Combo or Separate & other standard features
Power Supply: 230V, 50 Hz AC Supply with
rechargeable Battery pack Comprising of Li-polymer
battery
Mouse: Optical Scroll Mouse
Carry case : Backpack
Weight: Less than or equal to 2.2 Kg Warrenty: 3 year
Comprehensive On iste. 1 year for Battery and
Charger.
Certification:
ROHS compliance & BIS for Product
Operating System:- Ubuntu 16.04 or later shoud
support
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4.9 സോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക്
ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുസെ 05.11.2019-സറ േത്ത് കോളികക്കാെ്
ജിലകളമിസറ സോെിമത്തൂര് ഫാങ്ക് പ്രഷിഡുകളിസുകള 04.11.2019-സറ േത്തും
(SRG 216/20)
അമൂല് ോറിത്തീറ്റയുസെ കോളികക്കാെ് ജിലകളമിസറ ഴിതയണ ഏജ ഷി ഫാങ്ക്
ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തിടുണ്ണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിസുകള ോറിത്തീറ്റകുള്ളൃ ഷബ്ഷിഡി അമൂല്
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിക്കുന്നിലകള. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി
നെപിറാക്കുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില് അമൂല് ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന
േര്ശേസയൂറാകെി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.10 ചെമഭംഗറം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
സോലകളം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 22.01.2020-സറ േത്ത് (SRG 94/20
CC/71/2020)
ലറപ് റിറില് ഉണ്ടാമിരുന്നതും
എന്നാല് കുഞ്ഞൃംഫ കരശ
ോര്ഡില്
ഉണ്ടാമിരുന്നതിനാല് ളിഴാക്കസപേഴരുഭാമ 27 കഩര് ഉണ്ട്. ഇഴര്ക്ക് ല്െി ഴീഞ്ഞൃ
നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.11 ഭറപ്പുരം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 28.10.2019-സറ േത്തും ഭറപ്പുരം ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 26.10.2019-സറ േത്തും (SRG 938/19 - CC 713/19)
കപ്രാ.നം : 1977/20
അെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ്:- 18 ഴമസ്സിന മുേലില് പ്രാമമുളൃ ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിേള്ക്ക് പ്രകതയേ
സതാളില് ഩയിവീറന ഩയിഩാെി
ബിന്നകവശിക്കായാമഴര്ക്ക്
കചാക്ക്, സഭഴകുതിയി, കുെ, േയേൗവറ ഴസ്തുക്കള്,
ക്ലീനിംഗ് കറാശ , ഡി.റ്റി.ഩി, ഡിലഷനിംഗ്, കരാമിംഗ് എന്നിഴമില് ഩയിവീറനം
നല്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.12 കമാഗ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭയ.സേ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, േണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു
നല്േിമ േത്തുേള് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
അകഩക്ഷ്േര് േണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുസെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കിമ കമാഗ അധതിയാഩേ കമാഗയതയുളൃഴയാണ്.
അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന കമാഗ ഷര്േിപിക്കറ്റ് കോഴ്സ്/ ഡികപ്ലാഭ
തുെങ്ങിമ കോഴ്സ്
ഩാസ്സാമഴസയ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
കമാഗ
ഩയിവീറേയാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.13സോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക്
കോളികക്കാെ് ജിലകളമിസറ സോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക് പ്രഷിഡുകളിസുകള
08.02.2020-സറ േത്ത് ( (SRG 217/20)
ഷസേയണ ഴകുപ് മുകഖ്ന കുന്ദഭംഗറം കലാക്ക് തറത്തില് േര്ശേ കഷഴനകേന്ദ്രം
ഩധതിതി നെപാക്കുന്നതിന് സോെിമത്തൂര് ഷര്വീഷ് ഷസേയണ ഫാങ്കിസനമാണ്
സതയസഞ്ഞഞ്ഞൃത്തിയിക്കുന്നത്. കലാക്കില് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഈ േര്ശേ കഷഴന
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കേന്ദ്രത്തില് പറവൃക്ഷ്ലതേള്, ഇെഴില ഴിത്തുേള്, ഩങ്ങക്കരി ഴിത്തുേള്, ലതേള്,
ഭറ്റു ഴിഴിധതയം ലതേള്, കഗ്രാ ഫാഗുേള് എന്നിഴ ഉല്പാദിപിക്കുന്നുണ്ട്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് കൃശി കഭഖ്റമില് ഇത്തയം നെീല് ഴസ്തുക്കള് ഴാങ്ങി
നല്കുകമ്പാള് കുന്ദഭംഗറം കലാക്കെിസ്ഥാനത്തില് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന േര്ശേ
കഷഴന കേന്ദ്രത്തില് നിന്നു ല്െി ഴാങ്ങുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
അനഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.14 കചര്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കചര്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 02.11.2019-സറ B - 638/2019-ാാാം
നമ്പര് േത്ത് (SRG 220/20 )
സയിത കേയല ഭിശ
ഩധതിതിയുസെ
ബാഗഭാമി പ്ലാറിേ് ഭാറിനയങ്ങള്
ഷംസ്കൄയിക്കുന്നതിസുകള ബാഗഭാമി സതാളിറാലിേള്ക്ക് 6 ഭാഷസത്ത ഴമഫിറിറ്റി
ഗയാഩ് പണ്ട് നല്കുന്നതിന് 24.10.2018 ല് ഉത്തയഴാമിടുണ്ണ്ട്.
സെഡ്ഡ് സചയ്ത
പ്ലാറിേ് ഴില്പന നെത്താ
േളിമാത്തതിനാല് ഇനിയും 6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക് ല്െി
ഴമഫിറിറ്റി ഗയാഩ് പണ്ട് നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4..15 തുമ്പഭണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.12.2019-സറ േത്തും തുമ്പഭണ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസുകള
24.09.2018-സറ 1/7-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 1143/19/CC/209/2018)
സ്ട്രീറ്റ് ലററ്റുേള്ക്ക് ലഴദതീകതി ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 06.08.2015 ല് 3,81,600/രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്) സേ.എഷ്.ഇ.ഫി.യ്ക്ക് സഡകപാഷിറ്റ് സച..
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ഴര്ശത്തിനകവശം
ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിങ്ങെ. ഇതിസുകള പറഭാമി
ഭാഷംകതാുടമുളൃ
ലഴദതീകതി ഫില് 64,616/- രൂഩമില് നിന്ന് 22,151/- രൂഩമാമി കുരഞ്ഞു. 5
ഴര്ശസത്ത ഗയായുകളിയുണ്ടാമിരുന്നു. എന്നാല് ഭാഷങ്ങള്ക്കുകവശം ഭീറ്റര് കേൊമി
ഈ ഷാസചയയത്തില് ഇതിസുകള രിപമരിംഗ് പ്ലാ പണ്ട്/ തനതു പണ്ട് ഉഩകമാഗിങ്ങെ
സചയ്യാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു. ല്ൊസത
ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിങ്ങ JILCO
േമ്പനിസക്കതിസയ നെഩെിസമഞ്ഞൃക്കണസഭന്നും ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.16 നിയണം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.12.2019-സറ േത്ത് (SRG
1144/19/CC/798/2019)
കപ്രാ.നം. 84/20
അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)
കഩയ്- സ്കൂള് കുെിസഴളൃ ഩധതിതി
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഷര്ക്കാര് സ്കൂലികനാസൊപം എലകളാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേള്ക്കും ലഩപ്
േണക്ഷ് നല്കുന്നതിന് കേയല ഴാേര് അകതാരിറ്റിക്ക് തുേ സഡകപാഷിറ്റ്
സചയ്യുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.17 പ്രഭാെം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.12.2019-സറ
1145/19/CC/801/2019)

േത്ത്

(SRG

കപ്രാ.നം. 16/20

അെങ്കല് 39,06,250/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ
ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 6,25,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കനയിേ് സചറഴളിക്കുന്നത് 7,81,250/രൂഩ)
കഩയ് - ഩന്നി വറയത്തില് നിന്നും കൃശിസമ ഷംയക്ഷ്ിക്കല്
ഩന്നി വറയത്തില് നിന്നും കൃശിസമ ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് കൃശിക്കാര്ക്ക് െി ശീറ്റ്
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനളൃ ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.18 ലഭറപ്ര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.12.2019-സറ േത്ത്
1146/19/CC/785/2019)
കപ്രാ.നം. 160/20
അെങ്കല് 9,37,500/ രൂഩ
(തനത് പണ്ട് 50,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 1,87,500/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഗങ്ങലില് നിന്നും കൃശിക്ക് ഷംയക്ഷ്ണം

(SRG

കൃശിസമ ഴനയമൃഗങ്ങലില് നിന്നും ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് േര്ശേര്ക്ക് െി ശീറ്റ്
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.19 ഴളൃികക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.12.2019-സറ േത്ത് (SRG
1147/19/CC/719/2019)
കപ്രാ.നം. 278/20
അെങ്കല് - 29,33,333/ രൂഩ
(തനത് പണ്ട് - 5,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ
ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 7,00,000/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം (കനയിേ് സചറഴളിക്കുന്നത് - 7,33,333- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഗങ്ങളുസെ ചക്രഭണത്തില് നിന്നും കൃശി ഴിലേള്ക്ക് ഷംയക്ഷ്ണം
കൃശി ഴിലേസല ഩന്നിവറയത്തില് നിന്നും ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് േര്ശേര്ക്ക്
െി ശീറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ േളിയുകഭാ എന്ന് െഷ്ടീേയണം
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.20 ഫാള്കശ്ശയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 11.12.2019-സറ
1150/19/CC/913/2019)

േത്ത്

(SRG

കഗ്രാഫാഗും ചേിേളും

ഴാങ്ങി

കപ്രാ.നം. 154/20

അെങ്കല് - 3,28,500/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 2,29,950/- രൂഩ
ഷംബാഴന - 98,550/- രൂഩ
കഩയ് - കുഞ്ഞാഴസക്കാരു സയിതഴാെി
അംഗനഴാെിേലില് ഩങ്ങക്കരി കൃശി സചയ്യുന്നതിന്
നല്കുന്നതിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.21 േലകളിയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 12.12.2019-സറ േത്തും േലകളിയൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസുകള 05.11.2019-സറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 1152/19 - CC/784/2019)
കപ്രാ.നം. 122/19

അെങ്കല് - 4,99,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)
കഩയ് - പൂുന്നലം ചാനല്േയ കോലിയൂര് ഫണ്ട് കരാഡ് ഩാര്വവീബിത്തി നിര്മ്മാണം
2018-19 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന ഈ കപ്രാജക്ട് 24.05.2019-ല്
പൂര്ത്തിമാക്കി ഫില് തയ്യാരാക്കി. എന്നാല് 2019-20-സറ ഩധതിതിമില് ഇത് െില്
ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്താ ഴിടുണ്കഩാമി. െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്താ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.22 ല്യാങ്ങൃണ്ട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 06.12.2019-സറ േത്തും ല്യാങ്ങെണ്ട്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 05.10.2019-സറ കമാഗത്തിസുകള 11(8)-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാന 24ം (SRG 1126/19/CC/767/2019)
കപ്രാ.നം. 85/20
അെങ്കല് - 30,000/- രൂഩ ( TSP)
കഩയ് - ഩേിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഩേിേഴര്ഗ കോലനിമിസറ ഩണിമ ഴിബാഗത്തില്സപേ സുനിത
എന്ന ഴിദയാര്ഥി SSLC മില് എലകളാ ഴിശമത്തിനം A+ കനഞ്ഞൃേയും ഭിേങ്ങ
യീതിമില് +2 ഩാഷാ 24േയും സച..
ഇകപാള് TTCക്കു
ഩഠിക്കുന്നു . ഈ
ഴിദയാര്ഥിക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.23 ചിറ്റുഭറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ചിറ്റുഭറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 10.01.2020-സറ C2 - 1921/18ാാാം നമ്പര് േത്തും. ബയണഷഭിതിയുസെ 06.01.2020-സറ IV(1) -ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസറ ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ
ഴിബാഗത്തില്സപേ 25 ഒലം നിഴാഷിേളുസെ േത്തും കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ 16.10.2018-സറ കമാഗ തീരുഭാന 24ം (SRG 126/20)
2017-18-ല് ഩേിേജാതി/ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്സപേ 60 ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്
ഩഠനമുരി നിര്മ്മിങ്ങെ നല്ോ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. അന്നസത്ത ഉത്തയ 24
പ്രോയം 1.00 റക്ഷ്ം രൂഩമാമിരുന്നു നിയക്ക് 49 കഩര് ഩണിപൂര്ത്തിമാക്കി 49.00
റക്ഷ്ം രൂഩ ഇഴര്ക്ക് നല്േി. 6 കഩര്ക്ക് 90,000/- രൂഩ ഴീതം നല്േി. 5 കഩര്ക്ക്
ചദയ ഗഡുഴാമി 50,000/- രൂഩയും നല്േി. ഩിന്നീെ് നിയക്ക് 2.00 റക്ഷ്ം
രൂഩമാമി ഴര്ധതിിപിങ്ങെ. ഩഠനമുരി ഩണിതഴര്ക്ക് അധിേഭാമി 1.00 റക്ഷ്ം രൂഩ
ല്െി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിരുന്നുസഴങ്കിള്ം 16.10.2018-സറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
അനഭതി
നിയഷിങ്ങെ.
ഇതു
രോനഩയികവാധിക്കണസഭന്നും
ഩണി
പൂര്ത്തീേയിങ്ങഴര്ക്ക്
ഴാറതീകകഴശസുകള അെിസ്ഥാനത്തില് ഫാക്കി
തുേ
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.24 ഞീഴൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 09.12.2019-സറ േത്തും ഞീഴൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 28.11.2019-സറ കമാഗത്തിസുകള 2(2)-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാന 24ം (SRG 1135/19 - CC/949/2019)
കപ്രാ.നം. 185/20

അെങ്കല് - 2,50,000/- രൂഩ
(ലജഴ ലഴഴിധയ കഫാര്ഡ് ഴിസിതം )
കഩയ് - നാെ ഭാഴ്, പ്ലാഴ് എന്നിഴയുസെ ഷംയക്ഷ്ണം
ഞീഴൂര്
ഩഞ്ചാമത്തിസറ
നാെ
ഭാ 24േളും
പ്ലാ 24േളും
ഷംയക്ഷ്ിങ്ങെ
നിറനിര്ത്തുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കല് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിേ
അനഭതി നല്േിമിലകള. ഇതു തയ്യാരാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.25 തുമ്പഭൺ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 19.12.2019-സറ േത്തും തുമ്പഭണ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസുകള 25.11.2019-സറ 1(5) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 1138/19 - CC/918/2019)
2013-14, 2014-15, 2015 -16 ഴര്ശങ്ങലിസറ ഭിേങ്ങ പ്രാകദവിേ ഷര്ക്കായിനളൃ
അഴാര്ഡാമി 35 റക്ഷ്ം രൂഩ േളിഞ്ഞ യണ്ടു ഴര്ശങ്ങലിറാമി റബിങ്ങിരുന്നു. (201819-ല് 25 റക്ഷ്ം രൂഩയും 2019-20-ല് 10 റക്ഷ്ം രൂഩയും)സഩാതു ഴിബാഗം
ഴിേഷനപണ്ടാമാണ് തുേ റബിങ്ങത്. 31.03.2019 നേം ഈ തുേ മുഴഴ
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സചറഴളിങ്ങിലകള. അതിനാല് 10,01,878/- രൂഩ റാപ്സാമി. ഩഞ്ചാമത്തിന് രു രോതിമ
ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനാമി ഈ തുേ രോനയനഴദിക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു

4.26 േല്പേകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു. തിരൂര് എം.എല്.എയുസെ 03.01.2020 -സറ േത്തും േല്പേകഞ്ചയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 27.12.2019 -സറ A2-5511/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 23.12.2019-സറ KP/28/2/113/19-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാന 24ം (SRG 3/2020)
ഩഞ്ചാമത്തില് േലകളിങ്ങല് റക്ഷ്ം ഴീെ് കോലനിമിസറ 7 ഇയേ ഴീഞ്ഞൃേള് ( 14
കുഞ്ഞൃംഫം) ജീര്ണിങ്ങ അഴസ്ഥമിറാണ്. ഇതില് 7 കുഞ്ഞൃംഫത്തിന് കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ അനഴദിക്കാസഭന്നരിമിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. കവശിക്കുന്ന 7 കുഞ്ഞൃംഫത്തിന്
തനത് പണ്ടാമി 28 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴേമിരുത്തി റ്റ ഴീെ് നിര്മ്മിക്കാ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.27 കനാര്ത്ത് ഩര ര് മുനിഷിപാറിറ്റി
ഴെക്ക ഩര ര് നഗയഷബാ സചമര്ഭാസുകള 06.02.2020-സറ G4-10958/18-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്. (SRG 221/20)
നഗയഷബയ്ക്ക് നല്േിമ യണ്ടാം ഗഡുഴില് നിന്ന് ഴാേര് ചാര്ജ് കുെിശ്ശിേമെക്കം
തുേ ഉരഴിെത്തില് കുരഴ് സചയ്തതിനാല് അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുേള്ക്കു കഩാള്ം
പണ്ടിലകള.
പ്രലമം ഫാധിങ്ങ പ്രകദവസഭന്ന നിറമില് 1,22,52,000/- രൂഩ പ്രകതയേഭാമി
അനഴദിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേ ഉഩകമാഗിങ്ങ് കപ്രാജക്ടുേള് തയ്യാരാക്കിസമങ്കിള്ം
31.03.2020-നേം മുഴഴ തുേയും സചറഴളിക്കാ േളിമിലകള. ഈ ഷാസചയയത്തില്
ഈ തുേ നഗയഷബയുസെ അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുേള്ക്കു കഴണ്ടി ഈ ഴര്ശം
ഉഩകമാഗിക്കാനം ഇതിന തുറയഭാമ തുേ അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശം ഴിേഷന പണ്ടില്
നിന്ന് ക്രഭസപഞ്ഞൃത്താനം അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.28 തൃപ്രകങ്ങാട്ടൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 09.01.2020-സറ േത്തും തൃപകങ്ങാട്ടൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 01.11.2019-സറ A1-1013/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും േണ്ണൂര് ലറപ് ഭിശ ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ 13.02.2020-സറ
A/785/18/Life നമ്പര് േത്തും (SRG 24/20 - CC/917/2019)
കപ്രാ.നം. 33/20

അെങ്കല് - 32,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 30,95,400/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 1,04,600/- രൂഩ )
കഩയ് - ലറപ് ഷമ്പൂര്ണ ബഴന ഩധതിതി
ലറപ് ബഴന ഩധതിതിമില് ന്ന്, യണ്ട് ഘേങ്ങള് പൂര്ത്തിമാക്കി.
മൂന്നാം
ഘേത്തില് (ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്) യാള് ഭാത്രഭാണ്
അര്സതയുളൃ
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ഗുണകബാക്താഴ് - ഇതിനാമി 6 റക്ഷ്ം രൂഩ ഭാത്രകഭ ചഴവയമുള്ളൂ. അതിനാല്
ഫാക്കിയുളൃ 26.00 റക്ഷ്ം രൂഩ PMAY പ്രോയമുളൃ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക്
ചനല്റയം നല്കുന്നതികനാ
ലറപ് ബഴന ഴായ്പാ തിയിങ്ങെഴികനാ
ഉഩകമാഗിക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.29 കുരഴിറങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 06.11.2019 -സറ േത്തും കുരഴിറങ്ങാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 28.10.2019-സറ 1(3) -ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാന 24ം (SRG 955/19 - CC/738/2019)
കപ്രാ.നം. 99/20

അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)

കഩയ് - പ്ലാറിേ് നിമന്ത്രണത്തിന് എലകളാ ഴീേിള്ം ജൂേ് ഫാഗ്
എലകളാ ഴീേിള്ം 75 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ ജൂേ് ഫാഗ് നല്ോനളൃ
കപ്രാജക്ടിന് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനഭതി നിയഷിങ്ങെ. കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ പ്രകതയോനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.30 ഉള ര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 06.11.2019 -സറ േത്ത് (SRG 956/19 CC/483/2019)
കപ്രാ.നം. 59/20

അെങ്കല് - 2,00,064/- രൂഩ
(ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാുകള്)

കഩയ് - സ്കൂളുേള്ക്ക് ശീ ഩാഡ് ഩധതിതി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ യണ്ട് എയ്ഡഡ് സമര്സഷക്കുകളരി സ്കൂളുേള്ക്ക്
കഴണ്ടിമാണ് ഈ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നത്. ഇ ഷിനകരറ്റര്, അറഭായ, ഷാനിേരി
ഩാക്കറ്റ്
എന്നിഴ ഈ സ്കൂളുേള്ക്കു നല്ോനാണ് ഉകേവിക്കുന്നത്. ജിലകളാ
ചസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനഭതി നിയഷിങ്ങ ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.31 ല്കയാപെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 18.10.2019 -സറ േത്ത് (SRG 898/19 CC/622/2019)
കപ്രാ.നം. 153/20

അെങ്കല് - 4,10,000/- രൂഩ
(ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാുകള് - 1,21,015/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 2,48,985/- രൂഩ
സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള് (കരാഡ്) - 40,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഷവീകദവ് ലറബ്രരി, ലാക്കാട്ടൂര് - ഗ്രാഭകേന്ദ്രം പൂര്ത്തീേയണം
ഷവീകദവ് ലറബ്രരി ലാക്കാട്ടൂര് ഗ്രാഭകേന്ദ്രം പൂര്ത്തീേയണത്തിനളൃ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിേ അംഗീോയം നല്േിമിേിലകള.
പ്രകതയോനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.32 സനാങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 01.11.2019 -സറ േത്ത്
946/20 - CC/720/2019)
കപ്രാ.നം. 46/20

(SRG

അെങ്കല് -4,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)

കഩയ് -േയിമ്പാംകുന്ന് സചുടകുന്ന് താസള േനാല് കരാഡ്
േയിമ്പാംകുന്ന് സചുടകുന്ന് േനാല്
കരാഡ് ഇരികഗശ
ഴകുപിസുകള
ഉെഭസ്ഥതമിള്ളൃ
ഭൂഭിമിലൂസെമാണ് േെന്നു കഩാകുന്നത്. കരാഡിസുകള
നിര്മ്മാണ/അറ്റകുറ്റപണി നെത്താ ഇരികഗശ ഴകുപ് അനഭതി നല്േിമിലകള.
അതിനാല് തുേ ഇരികഗശ
ഴകുപിന്
സഡകപാഷിറ്റ് സചമത് പ്രവൃത്തി
നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.33 ഩനങ്ങാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 01.11.2019-സറ േത്തും ഩനങ്ങാെ്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയുസെ 23.09.2019-സറ 2(4)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാന 24ം (SRG 947/19- CC/708/19 )
കപ്രാ.നം.22/20
അെങ്കല് :-1,25,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ഷഭഗ്ര ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി
ഩഞ്ചാമത്തിസറ സഩാതു ഴിദയാറമങ്ങലില് ഩഠിക്കുന്ന ഭിേങ്ങ നിറഴായം രോറര്ത്തുന്ന
കുേിേസല കുഷാറ്റ്, ഷവീാഭിനാഥ പൗകണ്ടശ തുെങ്ങിമ ഗകഴശണ കേന്ദ്രങ്ങള്
എന്നിഴിെങ്ങലികറയ്ക്ക് ഩഠനമാത്രമാണ് കപ്രാജക്ടിസുകള പ്രഴര്ത്തനം. ഇതിനാമി
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.34 തൃശൂര് കോര്പകരശ
തൃശൂര് കോര്പകരശ കഭമുടസെ 16.09.2019-സറ DW 6/30459/16-ാാാം നമ്പര്
േത്തും കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ 06.12.2019-ാാാം തീമതിമിസറ
തീരുഭാന 24ം (SRG 833/20-LSGD/DC3564/2019/LSGD)
തൃശൂര് നഗയത്തില് പ്രധാനസപേ നഗയങ്ങലില് സഩാതുജന ഩങ്കാലിത്തകത്താസെ CC
TV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് കോര്പകരശ
20.01.2017-സറ 64-ാാാം തീരുഭാന
പ്രോയം
നിശ്ചമിങ്ങിരുന്നു, ഇതിസുകള ഭറ്റു നെഩെിക്രഭങ്ങള് ഩി.ഡലതീക.ഡി.
യുഭാമികചര്ന്ന് പൂര്ത്തീേയിങ്ങെ. ഇതു നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിരുന്നു.
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 06.12.2020-ാാാം തീമതിമിസറ കമാഗത്തില്
4.42 നമ്പരാമി ഇതു ഩയിഗണിക്കുേയും
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
ജിലകളാ
ചസൂത്രണഷഭിതിക്ക് ഷഭര്പിക്കാ നിര്കേവിക്കുേയും സചയ്തിരുന്നു. സഩാതുജന
ഩങ്കാലിത്തകത്താസെ ഷംബഴാനമാമി േിടുണ്ന്ന തുേ ഉഩകമാഗിങ്ങാമതിനാല് കനയിേ്
നെപാക്കാ അനതി നല്േണസഭന്ന് ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
23

4.35 ഴാളകത്താപ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴാളകത്താപ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 02.08.2019-സറ A4- 3144/2019-ാാാം നമ്പര് േത്ത്.(SRG 928/19- LSGD - FM3/322/2019/LSGD)
2018-സറ പ്രലമത്തില് ഴറിമ നാവനഷ്ടം ഩഞ്ചാമത്തില് ഷംബഴിങ്ങെ. ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണ ഷഭിതിസമഞ്ഞൃത്ത തീരുഭാനത്തിസുകള അെിസ്ഥാനത്തില് താസളപരയുന്ന
ഴമികുല് പ്രകതയേ അനഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
(1) 2019-സറ രൂക്ഷ്ഭാമ ഴയള്ങ്ങ മൂറം 12.04.2019- മുതല് 09.06.2019 ഴസയയുളൃ
ദിഴഷങ്ങലില് കുെിസഴളൃം ഴിതയണം സച., 15,18,763/ രൂഩ ഇതിനാമി
സചറഴാമി. ഷര്ക്കാര് ഉത്തയ 24 പ്രോയം ഇതിന് സചറഴളിക്കാ 24ന്ന തുേ 11.00
റക്ഷ്ം രൂഩമാണ്. അധിേഭാമി സചറഴളിങ്ങ 4,18,763 രൂഩ തനത് പണ്ട്
ഉഩകമാഗിങ്ങെ നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു
(2) 2018-സറ
ഭസാപ്രലമത്തില് ഷംയക്ഷ്ണബിത്തി
തേര്ന്നത് മൂറം
അഩേൊഴസ്ഥമിറാമ ഴീഞ്ഞൃേളുസെ
ഷംയക്ഷ്ണ ബിത്തി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
ഷാമ്പത്തിേ അനഭതി (അധിേ ഷസാമം) ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
(3) ഩേമഭിലകളാത്ത ഭൂഭിമില് കുെിസഴളൃ ചഴവയത്തിനാമി നിര്മ്മിങ്ങിയിക്കുന്ന
കഭാകോര് രോയേള്ക്ക് താല്ക്കാറിേ നമ്പര് നല്കുന്നതിന് അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.36 ഭാഞ്ഞൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടുടസെ 24.12.2019-സറ PAN /11008/2019 C2(DP) നമ്പര്
േത്തും ഭാഞ്ഞൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരയുസെ 15.07.2016-സറ േത്തും
ഭാഞ്ഞൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 12.07.2016-സറ 1-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 222/20-LSGD - DB2/3/2020- LSGD )
ഩഞ്ചാമത്ത്
 ഩതാം ഩഞ്ചഴല്ഷയ ഩധതിതിക്കാറത്ത്
ഴനിതാ ഘെേ
ഩധതിതിമില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി കുുടപ്പുന്തര ഫറാുകളിന ഷഭീഩം സേേിെം ഩണിതിരുന്നു.
ഈ സേേിെം
കഩാറീഷ് കറശന ഷൗജനയഭാമി ഴിടുണ് നല്ോ
അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.37 ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 19.11.2019-സറ േത്തും ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള 25.10.2019-സറ 5(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം
(SRG/ 1005/19- CC/814/19 )
കപ്രാ.നം.1495/20
അെങ്കല് :-10,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് - ഩളൃിഴാഷല് ഩഞ്ചാമത്ത് ലസകരാ ഇറക്ട്രിേ് കപ്രാജക്ട്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏസറ്റഞ്ഞൃത്ത് നെത്തി ഴന്നിരുന്ന ജറ ലഴദതീകത
ഩധതിതിമാമ
ഩളൃിഴാഷല് ഩഞ്ചാമത്ത് ലസകരാ ഇറക്ട്രിേ്
കപ്രാജക്ട്
വയാവയി
18 KWലഴദതീകതി
ഉല്പാദിപിക്കുന്നു. ഇതിസുകള ഉല്പാദനകവശി ല്േി
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രോനരുധതിയിക്കാനളൃ ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാണ് തയ്യാരാക്കിമിയിക്കുന്നത്. ഈ
പ്രവൃത്തി നെത്താ
എനര്ജി ഭാകനജ്സഭുകള് സഷുകളരിന്
തുേ സഡകപാഷിറ്റ്
സചയ്യാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.38 സഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 21.11.2019-സറ േത്ത് (SRG/ 1020/19CC/726/19 )
കപ്രാ.നം.13/20
കഩയ് - ലറപ് ബഴന ഩധതിതി

അെങ്കല് :-13,41,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)

സഭാകേയി ഩഞ്ചാമത്തില് 29 ചശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫങ്ങലാണുളൃത്. ഇഴയില് 5 കഩര്ക്ക്
ഷവീന്തഭാമി ബഴനഭിലകള. ഇഴര് ലറപ് ഭിശ റിറില് ഉള്സപേിേിലകള. ഇഴര്ക്കു ല്െി
ബഴനം നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.39 ചരലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 21.11.2019-സറ േത്ത് (SRG/ 1021/19CC/757/19 )
ഭസാത്മാഗാധിചി കദവീമ
സതാളിള്രപ്പു ഩധതിതിമില് കനഴ്സരി തുെങ്ങുന്നതിന്
ഷര്ക്കാര് ഉെഭസ്ഥതമിള്ളൃ ചരലം പാഭിംഗ് കോര്പകരശനില് നിന്ന് 2017-18ല് േത്ഭാഴി
ഴിത്ത് ഴാങ്ങിമിരുന്നു. 50,000 ലതേള് ഉല്പാദിപിക്കാ 500
േികറാ േത്ഴണ്ടിമാണ് ഴാങ്ങിമത്. ചസേ സചറഴ് 78,750 രൂഩ ഈ ചിറഴ്
MGNREGS സുകള പ്രവൃത്തിയുസെ എറകഭറ്റില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്താ ഷാധിക്കാത്തതിനാല്
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള തനത് പണ്ടില് നിന്നും നല്ോ
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്ക
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.40 സഩയലകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 21.11.2019-സറ േത്തും സഩയലകശ്ശയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 05.11.2019 -സറ A2 5437/2018-നമ്പര് േത്തും
(SRG/ 1022/19- CC/768/19 )
കപ്രാ.നം. 135/20
അെങ്കല് 5,00,000/-രൂഩ
(തനത് പണ്ട് 1,00,000/- രൂഩ
കറാണ് 4,00,000/- രൂഩ )
കഩയ് - സ്ത്രീ ഷൗഹൃദം - ഴനിതേള്ക്ക് ലഷക്കിള്
16-നം 50 ഴമസ്സിനഭിെമിള്ളൃ ഴനിതേള്ക്ക് 20 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ
ലഷക്കിള് ഴാങ്ങി നല്ോനളൃ കപ്രാജക്ടിന് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതിയുസെ
അനഭതി റബിങ്ങിരുന്നു. ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് 40 വതഭാനഭാക്കി നെപാക്കാ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.41 ഴെേയഩതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 05.12.2019-സറ േത്തും ഴെേയഩതി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 05.12.2019 -സറ േത്തും (SRG/ 1106/19CC/939) (SRG/ 1108/19- CC/940/19)
(2 േത്തുേള്)
1) കപ്രാ.നം. 147/20

അെങ്കല് 1,00,000/-രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - നല്ലൂര് രോതിമ കഫാര്സഴല് നിര്മ്മാണം

2) കപ്രാ.നം. 148/20

അെങ്കല് 1,50,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ് - കോളിപാര രോതിമ കഫാര്സഴല് നിര്മ്മാണം
കഫാര്സഴല് നിര്മ്മാണത്തിനളൃ മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള് 2017-18-ല്
ഷാകങ്കതിോനഭതിയും സെണ്ടര് നെഩെിേളും ല്ൊസത നെപാക്കി. ഈ നെഩെി
ക്രഭങ്ങള് ഩാറിക്കാസത നെപാക്കിമതിനാല് ഫില് തുേ നല്ോ േളിഞ്ഞിലകള.
ഈ ഴര്ശം െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിയിക്കുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടില് നിന്നും
നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.42 തിരൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരൂര് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 11.02.2020-സറ േത്തും 11.02.20-സറ 3(1) ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG/ 223/20 )
തിരൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസുകള 2019-20-സറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഇനിയും
സചറഴളിക്കാ ഷാധിക്കാത്ത തുേ കഭഖ്റാ ഴിബജനത്തില് നിസന്നാളിഴാക്കി PMAY
ഩധതിതി, ലറപ് ബഴന ഩധതിതി, സഴേം, രോരത്തൂര് ഷി.എങ്ങ്.ഷിേലിസറ ഷാമാഹ്ന
.ഩി. ജീഴനക്കാരുസെ കഴതനം നല്കുന്ന ഩധതിതിമികറയ്ക്ക് ഴേഭാറ്റാ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.43 ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക് ഴകുപ് ഡമരക്ടുടസെ 06.02.2020സറ PL- 18705/2019/DES നമ്പര് േത്ത്. (SRG 224/20)
ഭിശ അകന്തയാദമ ഴിഴയകവഖ്യണ 24ം സഴഫ് കഩാര്േറികറയ്ക്ക് ഡാറ്റ അഩ്
കറാഡ് സചയ്യുന്നതിനം ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്ക് ഡമരക്ടകരറ്റിസന
ങ്ങൃഭതറസപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 2019 ഴര്ശസത്ത ഭിശ അകന്തയാദമ ഷര്കവയുസെ
ഴിഴയകവഖ്യണം., ഡാറ്റാ അഩ് കറാഡിംഗ് എന്നിഴ മഥാഷഭമം പൂര്ത്തീേയി
ങ്ങിടുണ്ണ്ട്. ഴകുപിസറ ഇ സഴറികഗറ്റര്ഭാരുസെ ലദനംദിന കജാറിേള്ക്ക് രോരസഭ
അധിേകജാറി ചമിോണ് ഭിശ അകന്തയാദമ ഷര്കവ സചയ്തിടുണ്ളൃത്. ഭിശ
അകന്തയാദമ ഴിഴയകവഖ്യണ 24ം ഡാറ്റ അഩ് കറാഡിംഗ് നെത്തുന്നതിനഭാമി
തകേവഷവീമംബയണ സ്ഥാഩനാെിസ്ഥാനത്തില് ങ്ങൃഭതറ നല്േി ജീഴനക്കാര്ക്ക്
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പ്രതിദിനം 300/- രൂഩ നിയക്കില് ങ്ങൃഴസെ കചര്ക്കുന്ന യീതിമില് ഒണകരരിമം
അനഴദിക്കണസഭന്ന് ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
1 പീല്ഡ്തറ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കുളൃ
11,29,200/- രൂഩ
ഒണകരരിമം (രു ഩഞ്ചാമത്തില് 2 കഩര്
ഴീതം യണ്ടു ദിഴഷം 941X300X4)
2 സശഡൂളുേള് കപാകോകോപി എഞ്ഞൃത്ത
15,000/- രൂഩ
സചറഴ്
ചസേ
11,44,200/- രൂഩ

4.44 തിരുഭിറ്റകക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 22.01.2020-സറ േത്തും തിരുഭിറ്റകക്കാെ്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസുകള
16.01.2020-സറ 1(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG/ 102/20- CC/61/20 )
കപ്രാ.നം. 228/20

അെങ്കല് 30,00,000/-രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനാഴവയഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങല്

2017-18ല് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനാഴവയഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
ഴേമിരുത്തിമിരുന്നു.(കപ്രാ.നം. 102/18 - അെങ്കല് 30.00 റക്ഷ്ം രൂഩ. 30 സഷുകള്
സ്ഥറം) സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് സെണ്ടര് അെക്കമുളൃ നെഩെിേള് പൂര്ത്തിമാക്കി
2018-19-ല് ഇതു െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. ഩോമ്പി തസഷില്ദാര്
ഭതിപ്പുഴിറ നിശ്ചമിങ്ങെ നല്േിമത് 15.04.2019 ചണ്. ഩിന്നീെ് ഈ കപ്രാജക്ട്
ഉകഩക്ഷ്ിങ്ങെ. 20 സഷുകള് സ്ഥറം 1.50 റക്ഷ്ം രൂഩയ്ക്ക് (രു സഷുകളിസുകള ഴിറ) ഴാങ്ങുന്ന
യീതിമില് ക്രഭസപഞ്ഞൃത്തി. അെങ്കല് 30.00 റക്ഷ്ം രൂഩ തനത് പണ്ട്. 2019-20-ല്
ഇത് െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. 2017-18-ല് ഷവീീേയിങ്ങ സെണ്ടര്
നെഩെിക്രഭം ഩാറിങ്ങ്
ഈ ഴര്ശസത്ത കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.45 ഴമനാെ് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 01.01.2020-സറ േത്ത് (SRG/ 1/20CC/1344/19 )
കപ്രാ.നം. 249/20

അെങ്കല് 10,00,000/-രൂഩ

കഩയ് - ദീപ്തിഗിയി ക്ഷ്ീയ ഷംഘത്തിന് സപഷിറികറ്റശ സഷുകളര്
എെഴേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസറ
ദീപ്തിഗിയി ക്ഷ്ീകയാത്ഩാദേ ഷസേയണ
ഷംഘത്തിന്
പാര്കഭഴ്സ് സപഷിറികറ്റശ
എന്ന കപ്രാജക്ട്
2019-20
ഏസറ്റഞ്ഞൃത്തിടുണ്ണ്ട്.
ഷസേയണഷംഘം
സേേിെത്തിസുകള
മുേലിറാണ്
സപഷിറികറ്റശ സഷുകളര് ഩണിയുന്നത്. ഷംഘം സേേിെം ഴിടുണ്നല്ോ തയ്യാരലകള.
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എന്നാല് ഇത് ക്ഷ്ീയ േര്ശേയെക്കം എലകളാഴര്ക്കും പ്രകമാജനസപഞ്ഞൃം എന്നതിനാല്
നിര്മ്മാണത്തിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.46 കഭറാറ്റൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 22.01.2020-സറ േത്ത് SRG/ 98/20CC/52/20 ) (2 േത്തുേള്)
കപ്രാ.നം. 362/20

അെങ്കല് 1,90,000/-രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - പ്രലമാനന്തയം സയിത േര്മ്മകഷന കവഖ്യിങ്ങ രിജക്ടഡ് കഴറ് ലേഭാരല്
സയിത േര്മ്മകഷന മുകഖ്ന ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവത്ത് ഭാറനയകവഖ്യണം
നെക്കന്നുണ്ട്. യൂഷര് പീ ചമി രു ഴീെിന് 50 രൂഩ നിശ്ചമിങ്ങിടുണ്സണ്ടങ്കിള്ം
കൃതയഭാമ റബിക്കുന്നിലകള. ഴിഴിധ ഴാര്ഡുേലില് നിന്നും കവഖ്യിങ്ങ അലജഴ ഩാള്
ഴസ്തുക്കള് MCF ല് എത്തിക്കുന്നതിനം
പ്രലമത്തില് MCF-ല് സഴളൃം
േമരിമതിസന തുെര്ന്ന് തിയസ്കൃത ഭാറിനയം േമറ്റി അമമക്കുന്നതിനമുളൃ
കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു

4.47 ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 01.02.2020-സറ േത്ത് (SRG 168/20,
CC 108/20)
പ്രലമത്തില് ജിലകളമില്
ധായാലം
ഴീഞ്ഞൃേള്
തേര്ന്നു. ഴിേഷനപണ്ട്
ഭാത്രമുഩകമാഗിങ്ങ്
ഈ കരാഡുേളുസെ രോനര് നിര്മ്മാണം
അറ്റകുറ്റപണിയും
നെപാക്കാ േളിമിലകള. ഈ ഷാസചയയത്തില് 23.08.2018-സറ 2313/18 തഷവീബഴ
ഉത്തയഴില് ഩരയുംകഩാസറ പൂര്ണഭായും തേര്ന്ന കരാഡുേളുസെ സഭമിുകളന ഷിന്
കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാറുപയഩകമാഗിക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.48രോലിഭാത്ത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.02.20-സറ േത്തും രോലിഭാത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 09.01.20-സറ േത്തും (SRG 189/20 - CC 76/20)
ഩഞ്ചാമത്തില് 6-ാാാം ഴാര്ഡിസറ ശ്രീ. അജിത് കുഭാര്, ചരുഴില രോത്ത ഴീെ്
എന്നമാള് ലറപ് യണ്ടാം ഘേ ഗുണകബാക്തൃ റിറില് (ഭൂഭിയുളൃ ബഴന യസിതര്)
ഉള്സപേിരുന്നു. ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണത്തിന് േയാര് ഴകുള്ന്ന അഴഷയത്തില് ബായയയുസെ
കഩയിള്ളൃ 10 സഷുകള് സ്ഥറത്തിസുകള ഴിഴയങ്ങള് ഭാത്രഭാണ് ോണിങ്ങിരുന്നത്.
അഩക്ഷ്േന് യണ്ടു ഗഡുഴാമി 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഇതിനേം നല്േിമിരുന്നു.
എന്നാല് അകനവീശണത്തില് ശ്രീ. അജിത്തിന് കുഞ്ഞൃംഫ ഒസയിമാമി 25 സഷുകള്
സ്ഥറം ഉസണ്ടന്നരിഞ്ഞു. ശ്രീ. അജിത്തിസുകള ബായയ അസുഖ്ം മൂറം ഭയണസപടുണ്. ഫാക്കി
ഗഡു ല്െി നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപടുണ്.
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4.49 ോഷര്കഗാഡ് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ോഷര്കഗാഡ് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 07.02.2020-സറ B21082/19-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG 226/20)
ത്ചിതവീം, ഭാറനയം കഭഖ്റമിസറ കപ്രാജക്ടുേള് നിര്വസണം നെത്തുന്നതിന് ത്ചിതവീ
ഭിശ ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റസര നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമി സുകറഖ് കഷാഫ്ട്
സഴമരില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.50 ചിറ്റൂര്- തത്തഭംഗറം മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
1167/19 - CC 986/2019)

13.12.2019-സറ േത്ത്

(SRG

നഗയഷബാ പ്രകദവസത്ത
അയ്യമ്പതി േിണര് പ്രവൃത്തിക്കാമി 2004-05-ല്
കപ്രാജക്ടുേള് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 16.12.2005-ല് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. ഫില്
തുേ 34024/- രൂഩ. 2005-06-ള്ം ഇത് െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുസന്നങ്കിള്ം
തുേ നല്േിമിലകള. തുെര്ന്ന് േയാുടോയ
2018-ല് ഫഹു. ലസകക്കാെതിസമ
ഷഭീഩിങ്ങെ. ലസകക്കാെതി ഉത്തയഴ് പ്രോയം തനത് പണ്ടില് നിന്ന് തുേ
നല്ോ
േൗണ്ഷില് തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃത്തുസഴങ്കിള്ം
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ അനഭതി ഴാങ്ങണസഭന്ന്
കറാക്കല് പണ്ട് ഒഡിറ്റ് ഷീനിമര്
സഡഩൂേി
ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങെ. ഇത് അനഷയിങ്ങ്
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.51 ഴണ്ടാളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 13.12.2019-സറ േത്തും ലറപ് ഭിശ
ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ 17.05.2019-സറ LM - R445/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും
ഴണ്ടാളി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിസുകള 29.11.2019-സറ 8(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 1170/19 - CC 1008/2019)
കപ്രാ.നം.243/20

അെങ്കല് - 2,15,20,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 20,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ
ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ
കറാണ് - 95,20,000/- രൂഩ
ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 70,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ലറപ് ഭിശ - ഭൂഭിയുളൃ ബഴന യസിതര്ക്ക് ബഴനം
ലറപ് ഭിശ ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ ത്ഩാര്വയുസെ അെിസ്ഥാനത്തില്
താസളപരയുന്നഴര്ക്ക് പ്രകതയേ ഩയിഗണന നല്േി ലറപ് ഭിശ 2-ാാാം
ഘേത്തില് ബഴനം നിര്മ്മിങ്ങെ നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞൃംഫ
കരശ ോര്ഡില് ഉള്സപേതിനാറാണ് ഭാനദപ്ര പ്രോയം ഇഴസയ ഇകപാള്
ഩയിഗണിക്കുന്നതിന് ബുധതിിമുടുണ്ളൃത്.
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(1) ശ്രീ.ശ്രീധയ , ഩന്തപരമ്പ്, മുെപല്ലൂര്
(സശഡില് താഭഷിക്കുന്ന
ഈ കുഞ്ഞൃംഫത്തിസുകള
ഗൃസനാഥ
േയാ ഷര്
കയാഗിമാണ്. 2 സഩണ്കുേിേലാണുളൃത്)
(2) ശ്രീ. വിഴദാഷ . എം. ഩരപെി, ഴണ്ടാളി
(മൂന്നു കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള് രു ഴീേില് താഭഷിക്കുന്നു. രു കുേിക്ക് േിഡിനി തേയാുടണ്ട്)
(3) ശ്രീഭതി. യത്നാഭണി, ചാത്ത കുരിശ്ശി, സനലകളികക്കാെ്
(ഗൃസനാഥയ്ക്ക് അംഗലഴേറയമുണ്ട്. ഴിധഴമാണ്. സശഡില് താഭഷിക്കുന്നു.

4.52 സചര്പ്പുലകശ്ശയി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
1171/19 - CC 1046/2019)
കപ്രാ.നം. 70/18

16.12.2019-സറ േത്ത്

(SRG

അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)

കഩയ് - തൃകക്കാഴില്പെി കരാഡ് സഭറ്ററിംഗ് - ൊരിംഗ്
തൃകക്കാഴില്പെി കരാഡ് സഭറ്ററിംഗ് - ൊരിംഗിനളൃ ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18-ല്
ഩധതിതിമില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നു. 2018-19-ല് ഇത് െില് ഒഴരാമി
ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നിലകള. 2018-19-ല് ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി. െില് ഒഴരാമി
ഉള്സപഞ്ഞൃത്താത്തതിനാല് ഫില് തുേ നല്ോ േളിയുന്നിലകള. 2019-20-ല് െില്
ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്താ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.53 അറനല്ലൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 19.12.2019-സറ േത്തും അറനല്ലൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 12.12.2019-സറ A2-2018/19-ാാാം
നമ്പര് േത്തും. (SRG 1184/19 - CC 1056/2019)
കപ്രാ.നം. 59/19

അെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്))
കഩയ് -സതരുഴ് ഴിലക്ക് സഭമിുകളന ഷ്
സതരു 24ഴിലക്ക് സഭമിുകളന ഷിന് 2018-19-ല് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന ഫഹു.ഴര്ശ
കപ്രാജക്ട്
2019-20-ല് േയായിഒഴര് സചയ്യാ
ഴിടുണ്കഩാമി. എഗ്രിസഭുകള് ഴങ്ങ്
നെപാക്കിമ കപ്രാജക്ടിന് 5,31,664/- രൂഩ േയാുടോയന് നല്ോനണ്ട്. ഇത് ഈ
ഴര്ശം െില് ഒഴരാമി ഉള്സപഞ്ഞൃത്താ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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4.54 കോന്നി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 19.12.2019-സറ േത്ത് (SRG

1181/19 - CC 1002/2019)
കപ്രാ.നം. 37/20

അെങ്കല്10,90,080/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് 3, 05,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം 5,12,500/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 2,72,520/രൂഩ
തനത് പണ്ട് 60/- രൂഩ
(കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)
കഩയ് - ോടുണ്മൃഗങ്ങലില് നിന്നും ഴില ഷംയക്ഷ്ണം
ോടുണ്മൃഗങ്ങലില് നിന്നും
ോര്ശിേഴില ഷംയക്ഷ്ണത്തിനാമി
െി ശീറ്റ്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.55 കഩാത്ത കോെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
(SRG 1233/19 - CC 919/2019)
കപ്രാ.നം. 79/20

27.12.2019-സറ േത്ത്

അെങ്കല് 2,25,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് )

കഩയ് - ഷര്ഗ ഷഞ്ചായി - ഴനിതേള്ക്ക് ലഷക്കിള്
സ്ത്രീ വാക്തീേയണത്തിസുകള ബാഗഭാമി
ഴനിതേള്ക്ക് 100 വതഭാനം
ഷബ്ഷിഡികമാസെ ലഷക്കിള് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട്
തന
കപ്രാജക്ടിനളൃ ജിലകളാതറ ഴിദഗ്ദ്ധ ഷഭിതി അനഭതി നിയഷിങ്ങെ. പ്രകതയേ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.56 ഩളൃിപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ചറപ്പുള
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 18.12.2019-സറ േത്തും കററ്റ്
കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷില് സഷക്രേരിയുസെ 26.11.2019-സറ േത്തും കോ
ഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ
31.12.2018-സറ
കമാഗ തീരുഭാന 24ം
(ഖ്പ്രിേ 4.51) 16.07.2018-സറ 5/6-ാാാം
നമ്പര് ഩഞ്ചാമത്തിസുകള
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 1174/19 - CC 326/2019)
കപ്രാ.നം. 10/20

അെങ്കല് 1,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് )

കഩയ് - ഫാറ ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്ത്
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കുേിേളുസെ
വായീയിേ 24ം ഭാനഷിേ 24ഭാമ
ഉന്നഭനത്തിന് കമാഗ, േയാസേ
എന്നിഴമില് ഩയിവീറനം നല്ോനളൃ കപ്രാജക്ട്. േയാസേ ഩയിവീറനത്തിന് രു
കുേിക്ക് 300/- രൂഩ ഴീതഭാണ് നല്ോനകേവിക്കുന്നത്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇകത
യീതിമില് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നുസഴങ്കിള്ം ഇതകുല് ജിലകളാ കൊര്്ഷ്
േൗണ്ഷില് സഷക്രേരിയുസെ രികപാര്േ് ഷസിതം നല്ോ 31.12.2018-ല് ല്െിമ
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിങ്ങിരുന്നു. ജിലകളാ കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷില്
സഷക്രേരി നിര്കേവിങ്ങതനഷയിങ്ങ്
ഷംസ്ഥാന കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷില്
സഷക്രേരിയുസെ രികപാര്േ് ഷസിതം ഈ ഴര്ശസത്ത കപ്രാജക്ട് അംഗീോയ
ത്തിനാമി ഷഭര്പിങ്ങിയിക്കുന്നു.
കററ്റ് കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷില് സഷക്രേരിയുസെ േത്തു പ്രോയം േയാസേ
ഩയിവീറനത്തിന് 50 കുേിേള് ഉസണ്ടങ്കില് രു കുേിക്ക് 300 രൂഩ ഩയയാപ്തഭാസണന്നും
േയാസേ ഩയിവീറേന് കുരഞ്ഞത് 15,000/- രൂഩസമങ്കിള്ം കഴതനം നല്േണസഭന്നും
ത്ഩാര്വ സചയ്തിയിക്കുന്നു.

4.57 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 13.09.2018-സറ േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 31.12.2018-സറ (ഖ്പ്രിേ 4.52) തീരുഭാന 24ം
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണുടസെ 16.10.2019-സറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര് േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.20-സറ തീരുഭാന 24ം (SRG 1032/19 LSGD/DD2/481/2018 - LSGD)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കോമ്പൗണ്ടില് ഗ്രാഭ നയാമാറമം ഩണിമാ 75.00 റക്ഷ്ം
രൂഩയുസെ എറികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. MPLAD-മില് 45.00 റക്ഷ്ം രൂഩ
അനഴദിങ്ങെ. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷ്ം രൂഩയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയിധിമിസറ 6 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലില് നിന്ന് 2.50 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴീതം ല്െി
ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 31.12.2018-ല് ഇതു ഩയിഗണിങ്ങിരുന്നുസഴങ്കിള്ം
ഇതിന് കേന്ദ്ര ഴിസിതം റബിക്കുന്നതിസുകള ഷാധയത ല്െി ചയാമണസഭന്നും
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില് ഫധിചസപേ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുസെ കമാഗം
ഴിലിങ്ങ് രികപാര്േ് ഷസിതം നല്േണസഭന്നും നിര്കേവിങ്ങെ. ഗ്രാഭ ഴിേഷന
േമ്മീശണുടസെ രികപാര്ടുണ് ഷസിതം അനഭതിക്കാമി നല്േിമിയിക്കുന്നു.

4.58 ഴി.ഇ. ഭാര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണുടസെ 14.01.2020 -സറ DP/5554/19/CRD നമ്പര് േത്തും
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.20-സറ തീരുഭാന 24ം ( SRG 104/20
ഴി.ഇ. ഭാര് ഒകയാ ഴര്ശ 24ം ഏേകദവം 1.00 കോെി രൂഩകമാലമുളൃ കപ്രാജക്ടുേളുസെ
നിര്വസണ ഉകദയാഗസ്ഥയാണ്. ഇഴര്ക്ക്ക്ലരിക്കല് കജാറി സചയ്യാ
േമ്പൂേര്
അെക്കം പ്രകതയേ ഷൗേയയഭിലകള. അതിനാല് എലകളാ ഴി.ഇ. ഭാര്ക്കും കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള തനത് പകണ്ടാ ഴിേഷനപകണ്ടാ ഉഩകമാഗിങ്ങ് രു ഭിഡ്
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സറഴല് സെഷിപികക്കശനളൃ (Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി നല്ോ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.59 കേയല ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്
കേയല ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് സഭമ്പര് സഷക്രേരിയുസെ 10.01.2020സറ േത്തും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.20-സറ തീരുഭാന 24ം
(SRG 73/20)
ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയം ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശനം (KVIC) ഖ്ാദി ഗ്രാഭ
ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡും (KVIB) നെത്തുന്ന ഉല്പാദന യൂണിറ്റുേള്ക്കും അഴയുസെ ഷവീന്തം
സ്ഥറത്ത് ഩങ്ങക്കരി ഉള്സപസെയുളൃ പ്രാകദവിേ ഉല്പന്നങ്ങളുകെയും ഷംയുക്ത
ഴിഩണനവാറേള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനം അതിസുകള ഉല്പാദന യൂണിറ്റുേള്ക്കാഴവയഭാമ
തരിയും ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങളും
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനം
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
കപ്രാജക്ട് ഴേമിരുത്താ 24ന്നതാണ്. ഴിറയുസെ /നിര്മ്മാണ
സചറഴിസുകള 80 വതഭാനഭാണ് ഷബ്ഷിഡി നല്ോ 24ന്നത്.
ഇതില് താസളപരയും പ്രോയം
ഴയക്തത ഴരുത്തി
ല്േികങ്ങര്ക്കള്േള്
നെത്തണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ േമ്മീശകുകളയും
കേയല ഖ്ാദി ഴയഴഷാമ
കഫാര്ഡികുകളയും അംഗീോയമുളൃ ഖ്ാദി സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കും കേയല ഖ്ാദി ഗ്രാഭ
ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡിനം അഴരുസെ ഷവീന്തം സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഏജ ഷിേള് ഴിടുണ്
നല്കുന്ന സ്ഥറകത്താ ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ ഉല്പന്നങ്ങളുസെ നിര്മ്മാണത്തിനം
ഴിഩണനത്തിനം സേേിെം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനം അറ്റകുറ്റപണിേള് നെത്തുന്നതിനം
ചര്ക്കേളും തരിേളും
ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങളും
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനം
ഩയിവീറനത്തിനം തുേ ഴേമിരുത്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
ഴയ്ക്കാ അനഭതി അഴവയസപേിയിക്കുന്നു. ല്ൊസത കേയല ഖ്ാദി ഗ്രാഭ ഴയഴഷാമ
കഫാര്ഡ് ഷവീന്തം സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഷര്ക്കാര് ഏജ ഷിേള് ഴിടുണ് നല്കുന്ന
സ്ഥറകത്താ നെത്തുന്ന ഩധതിതിേള്ക്ക് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും ഭറ്റു
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്/ ഷംഘങ്ങള്ക്ക് ഇകപാളസത്ത ഭാര്ഗകയഖ് പ്രോയമുളൃ 80
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും തുെര്ന്ന് നല്ോനം അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.60 സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണുടസെ 23.01.2020-സറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര് േത്തും
സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 09.01.20-സറ BP2/52/20/NDD
നമ്പര് േത്തും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.20-സറ കമാഗ തീരുഭാന 24ം (
SRG110/20)
സനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിസുകള ഩധതിതി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഴിറമിരുത്തി
കേന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുേളും
ഭറ്റ് ഏജ ഷിേളും
നല്േിമ ഴിഴിധ
അഴാര്ഡുേളുസെ ഷമ്മാനത്തുേ ഴിനികമാഗിങ്ങ് ഷാന്തവീന ഩയിചയണ കഭഖ്റമില്
‘അബമം’ എന്ന കഩയില് രു ഭാതൃോ ഩധതിതി നെപാക്കാ ഉകേവിക്കുന്നു. ഴിഴിധ
അഴാര്ഡിനത്തില് 80.00 റക്ഷ്ം രൂഩ റബിക്കും. ഇതില് 50,05,000/- രൂഩ ഇതിനേം
റബിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേയും ഷംബാഴനമായും/CSR ഴിസിതഭായും റബിക്കുന്ന തുേയും
ഫാങ്കില് സ്ഥിയ നികക്ഷ്ഩം നെത്തി ഇതില് നിന്നും റബിക്കുന്ന ഩറിവ ഉഩകമാഗിങ്ങ്
‘അബമം’എന്ന കഩയില് ഩധതിതി നെപാക്കാ
ഉകേവിക്കുന്നു. അര്ബുദം
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ഉള്സപസെയുളൃ കയാഗങ്ങലാല് അെിഭസപേ േിെപ്പുകയാഗിേലാമഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം
750/- രൂഩ മുതല് 1000/- രൂഩ ഴസയ നല്കുന്ന ഩധതിതിമാണ് അബമം. ഇതു
നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.61 ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്

- ചമിയം യുഴ േറാോയുാര്ക്കുളൃ ഴജൂബ ജൂഫിറി

സപകറാശിപ്
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ് ഡമരക്ടുടസെ 13.02.20-സറ P1-2440/19 ഷാം.ഴ.നമ്പര്
േത്ത് (SRG 218/20)
ഷാംസ്കായിേ
ഴകുപ്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി
കചര്ന്ന്
യുഴേറാോയുാര്ക്കുളൃ ഴജൂബ ജൂഫിറി സപകറാശിപ് എന്ന ഩധതിതി നെപാക്കി
ഴരുന്നുണ്ട്. ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്
കനയസത്ത നിശ്ചമിങ്ങത് . ഇത് യണ്ടു
ഴര്ശക്കാറകത്തയ്ക്ക് നെപാക്കാനാമിരുന്നു. എന്നാല് തുെര് ഴര്ശങ്ങലിള്ം ഇതു
നെപാക്കാ
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്
ഉകേവിക്കുന്നു. മു
ഴര്ശങ്ങലില് രു
േറാോയന് 10000/- രൂഩ ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പും 5000/- രൂഩ തകേവബയണ
സ്ഥാഩന 24ഭാണ് നല്കേണ്ടത്. ഇകത നിയക്കില്
അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശങ്ങലിള്ം
േറാോയുാര്ക്ക്
തകേവഷവീമംബയണ ഴിസിതഭാമി
5000/- രൂഩ
ഴീതം
ഴേമിരുത്തണസഭന്ന് ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.62 ഩാറാ മുനിഷിപാറിറ്റി
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
CC/984/19)

03.01.2019-സറ േത്ത് (SRG 14/20 -

കപ്രാ.നം. 394/20
അെങ്കല്. 11,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ് - നഗയഷബാ ഩയിധിമിസറ ഴിഴിധ ഒെേലിസറ ഭാറിനയം നീക്കം സചയ്യാ
നഗയഷബാ ഩയിധിമിസറ
പ്രലമോറത്ത് ഭണ്ണൂമൂറം അെഞ്ഞ ഒെേള്
വൃത്തിമാക്കുന്നതിന് സജ.ഷി.ഫി.യുസെ ഴാെേ
നല്കുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിയിക്കുന്നത്, ഇതിന് ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനഭതി
നല്േിമിലകള.

4.63 േണ്ണൂര് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 09.01.2020-സറ േത്തും േണ്ണൂര് ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 20.12.2019-സറ B6-4383/2018-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (SRG 21/20 - CC/1109/19)
കപ്രാ.നം. 787/20

അെങ്കല് 49,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 41,12,200/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,87,800/- രൂഩ
കഩയ് - സനെികമങ്ങ ഩി.എങ്ങ്.ഷി.സഷുകളര് കുെിസഴളൃ ഩധതിതി, ശ്രീേണ്ഠരോയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
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ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2015-16 ഴര്ശത്തില് ചയംബിങ്ങ ഩധതിതിമാണ് സനെികമങ്ങ
ഩി.എങ്ങ്.ഷി. സഷുകളര്- കുെിസഴളൃ ഩധതിതി(ശ്രീേണ്ഠരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്) ഇകപാള്
െില് ഒഴരാമി തുെരുന്നു. കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമ ഷഭമം
ഈ പ്രകദവം
ശ്രീേണ്ഠരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിറാമിരുന്നു. ഇകപാള് ഈ പ്രകദവം ശ്രീേണ്ഠരോയം
മുനിഷിപാറിറ്റിയുസെ
ബാഗഭാമി.
ഩധതിതി നെപാക്കാ
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി
രൂഩീേയിക്കുേയും ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഇതിനേം ഫാങ്കില് നികക്ഷ്ഩിക്കുേയും
സച.. ല്ൊസത സ്ഥറം േസണ്ടത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ഇകപാള് മുനിഷിപാറിറ്റിമിറാസണങ്കിള്ം
ഇത്തയം പ്രാഥഭിേ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് നെത്തിമ ഷാസചയയത്തില് കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.64 േണരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 09.01.2020-സറ േത്ത്
CC/1/20)
കപ്രാ.നം. 98/20

(SRG 29/20 -

അെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ

കഩയ് - ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി - SCP
എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഩയാഴധി
നല്ോ 24ന്ന തുേ 2.00 റക്ഷ്ം രൂഩമാണ്. അഴഷാന ഗഡു നല്കുന്നത്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിസറ
എഞ്ചിനീമര് ഩയികവാധിങ്ങ് നിശ്ചമിക്കുന്ന
ഴാറതീകകഴശസുകള അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്. ഗുണകബാക്താഴ് പ്രാകദവിേ നിയക്കു
പ്രോയം സചറ 24 സചയ്യുന്ന തുേ ഇതില് ഉള്സപൊരിലകള എന്ന് അരിമിങ്ങിയിക്കുന്നു.
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപില് നിന്ന് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിങ്ങെ നല്കുകമ്പാള് അഴഷാന
ഗഡു നല്കുന്നത് നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥസുകള ( ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര്)
ഷാക്ഷ്യഩത്രത്തിസുകള
അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.
ഇകത
യീതി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് നല്കുന്ന ഩഠനമുരിക്കും ഫാധേഭാക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.65 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ - ശീ കറാഡ്ജ് ഩധതിതി
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എ ിേൂേീഴ് ഡമരക്ടുടസെ
17.02.2019-സറ കുരിപ്പും
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.2020-സറ തീരുഭാന 24ം (SRG
219/20)
റ്റക്ക് ഷഞ്ചയിക്കുന്ന സ്ത്രീേള്ക്ക് സുയക്ഷ്ിത താഭഷസ്ഥറം ഭിതഭാമി നിയക്കില്
നല്കുേ എന്നാതാണ് ‘ശീ കറാഡ്ജ്’ സുകള
ഉകേവം. ഈ ഩധതിതി പ്രോയം
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷംയംബ ഭാതൃേമില് സേേിെം ഴാെേയ്സക്കഞ്ഞൃത്ത് കയ ഡിലഷനില്
കയ കപ്രാകോകോള് ഉഩകമാഗിങ്ങ് ഒണ്ലറ
ബുക്കിംഗ് ഷൗേയയകത്താഞ്ഞൃ ല്െി
ശീ കറാഡ്ജ് നെത്തിപാണ് റക്ഷ്യം. നഗയങ്ങലില്/ ല്ഞ്ഞൃതല് ചളുേള്
എത്തികങ്ങരുന്ന സ്ഥറങ്ങലിസറ സുപ്രധാന ഇെങ്ങലില് ബക്ഷ്ണഷൗേയയമുള്സപസെ
കുരഞ്ഞത് 8 േിെക്ക ഷൗേയയഭാണ് രുക്കുന്നത്.
ശീ കറാഡ്ുേലാമി പ്രഴര്ത്തിക്കാ അനകമാജയഭാമ 13 സേേിെങ്ങള് നിറഴില്
േസണ്ടത്തിമിടുണ്ണ്ട്. നഗയഷബേളുസെ ഉെഭസ്ഥതമില് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷി.ഡി.എഷ്
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മുകഖ്ന 6 ശീ കറാഡ്ുേള് പ്രഴര്ത്തിങ്ങെ ഴരുന്നു. ല്ൊസത ശീകറാഡ്ജ്
ഩധതിതിക്കാമി തുേ ഴേമിരുത്തി നിര്മ്മാണത്തിസുകള ഴിഴിധ ഘേങ്ങലിറാമി 15
സേേിെങ്ങള് ഉണ്ട്.
കുെംഫശ്രീ ഴനിതേള് സൂക്ഷ്മ ഷംയംബ ഭാതൃേമില്
ഴാെേ/േയാര് അെിസ്ഥാനത്തില് 15 ഴനിതാ കസാറള്േള് പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
‘ശീ കറാഡ്ജ്’ ഷൗേയയം ഷര്ക്കാര് ഴിബാഴനം സചയ്യും കഩാസറ നെപാക്കാ
താസളപരയുന്നഴമികുല് തീരുഭാനമുണ്ടാേണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
(i)
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുസെ
സൂക്ഷ്മ ഷംയംബഭാമി
ചയംബിക്കുന്ന ‘ശീ കറാഡ്ജ്’
ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് സേേിെത്തിസുകള ഴാെേയും ഭറ്റ് രണിംഗ് കോറെക്കം ഭറ്റ്
അനഫധിച സചറ 24േളും ഴിേഷനപണ്ടില് നിന്ന് ഉഩകമാഗിക്കുന്നതിന്
നഗയഷബ/ഫധിചസപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
അനഭതി
നല്േണം.
(ii)
ശീ കറാഡ്ജില് സപഷിറിറ്റി ഭാകനജ്സഭുകളിന്
നികമാഗിക്കസപഞ്ഞൃന്ന
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിതേള്ക്കുളൃ കഴതനം
നഗയഷബേള്/ഫധിചസപേ
തകേവബയണ ഷാഥാഩനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് അനഭതി.

4.66 കോേമം നഗയഷബ
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.2020-സറ േത്ത് (SRG 154/20 CC 65/20)
കപ്രാ.നം. 605/20

അെങ്കല് 1,00,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് - കുെിസഴളൃ ഩധതിതിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്
എം.എല്.എ പണ്ട് ഉഩകമാഗിങ്ങ് കോേമം മുനിഷിപാറിറ്റിയുസെ ഩെിഞ്ഞാര
പ്രകദവത്ത് കേയല ഴാേര് അകതാരിേിയുസെ രോതിമ ലഩപ് ലറ സ്ഥാഩിക്കാനം
ൊങ്ക് നിര്മ്മിക്കാനം ഩധതിതിയുണ്ട്. ൊങ്ക് സ്ഥാഩിക്കാ സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനളൃ
ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.67 േലകളയാകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 09.01.2020-സറ േത്ത്
CC/1283/19)
കപ്രാ.നം. 107/20

(SRG 28/20 -

അെങ്കല് 70,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് -രോത്തയിപ്പുരം എഷ്.ഷി. ശ്മവാനത്തിന് ഴമരിംഗ്
രോത്തയിപ്പുരം എഷ്.ഷി. ശ്മവാനം
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള
ചസ്തി യജിറരില്
ഉള്സപേിേിലകള. ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര് ഉഩകമാഗിക്കുന്ന ഈ ശ്മവാനത്തിസുകള
ഴമരിംഗ് പ്രവൃത്തി നെത്താ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു
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4.68 േലകളയാകശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
09.01.2020-സറ േത്തും േലകളയാകശ്ശയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 24.12.2019-സറ A2-3919/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (3 എണം) (SRG 25/20 - CC/1280/19, SRG 26/20 - CC/1281/19, SRG
27/20 - CC/1282/19)
(i)കപ്രാ.നം. 98/20

അെങ്കല് 2,10,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - ഩാരക്കെഴ് എഷ്.ഷി ശ്മവാനം നഴീേയണം
ഩാരക്കെഴ് ശ്മവാനം ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാരുകെതാണ്. ഇത് ഩഞ്ചാമത്തിസുകള
ചസ്തി
യജിറരില്
ഉള്സപേിേിലകള.
ഇതു
നെപാക്കാ
അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

(ii)കപ്രാ.നം. 99/20

അെങ്കല് 90,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - കുറ്റയകങ്ങയി ശ്മവാനത്തിസറ സശഡിന് ഗ്രില് നിര്മ്മാണം
കുറ്റയകങ്ങയി ശ്മവാനം ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര് ഭാത്രം ഉഩകമാഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ചസ്തി യജിറരില് ഉള്സപേിേിലകള. ഇത് നെപാക്കാ
അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

(iii)കപ്രാ.നം. 101/20

അെങ്കല് 67,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - സേ. േണരോയം ശ്മവാനം നഴീേയണം
സേ. േണരോയം ശ്മവാനം ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര് ഭാത്രം ഉഩകമാഗിക്കുന്നതാണ്.
ഇത്
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള ചസ്തി യജിറരില് ഉള്സപേിേിലകള. ഇതു നെപാക്കാ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.69 ഭക്കയപരമ്പ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.01.2020-സറ േത്ത്
CC/17/20)

(SRG 31/20 -

കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള് ഉഩകമാഗിങ്ങെളൃ പ്രവൃത്തിേളുസെ സെണ്ടര് കഷഴിംഗ്ധഷ്
ചമി 11,75,948/- രൂഩയുണ്ട്. ഇനിയും കരാഡുേള്ക്ക് സഭമിുകളന ഷ്
ചഴവയഭിലകളാത്തതിനാല് ഈ തുേ സതരു 24ഴിലക്കുേളുസെ സഭമിുകളന ഷിന്
ഉഩകമാഗിക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.70 ഏറ്റുഭാ ര് നഗയഷബ
കോേമം
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 14.01.2020-സറ േത്തും ഏറ്റുഭാ ര്
മുനിഷിപല് സചമര്ഭാസുകള 30.12.2019-സറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG 34/20 - CC/28/20)
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കപ്രാ.നം. 471/20

അെങ്കല്27,53,84,972/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട് - 4,53,84,972/- രൂഩ
കറാണ് - 23.00 കോെി രൂഩ)

കഩയ് - കശാപിംഗ് കോംപ്ല ് േം ഭള്േി പ്ല ് തികമറ്റര്
2018-19-ല് കപ്രാ.നം. 374/19 ചമി ഈ ഩധതിതി ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി
അംഗീോയം കനെിമിരുന്നു.
ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിക്കുകമ്പാള്
നിര്വസണ യീതി സെണ്ടര് എന്നാണ് കചര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപാറിറ്റിമില് സെണ്ടര്
സചയ്ത ഭറ്റു ചിറ പ്രവൃത്തിേള് ഷഭമഫധിചിതഭാമി തീര്ത്തിലകള എന്ന ോയണത്താല്
സെണ്ടര് നെഩെി ളിഴാക്കി 25.00 കോെിക്ക് മുേലില് പ്രഴര്ത്തന കവശിയുളൃ
േമ്പനിേലില് നിന്ന് സെണ്ടര് ഴിലിങ്ങെ. ഇതനഷയിങ്ങ് കുരഞ്ഞ സെണ്ടര് സചയ്ത
േമ്പനിയുഭാമി േയാര് ഴങ്ങ് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേള് ചയംബിക്കുേയും സച..
സെണ്ടരിന ഩേയം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിസമസക്കാണ്ട് ഩധതിതി നിര്ഴസണം
നെത്തുന്നതിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.71 ഉദമനാരോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 14.01.2020-സറ േത്തും ത്ചിതവീ ഭിശ
കോേമം ജിലകളാ കോഒര്ഡികനറ്റുടസെ 05.09.20-സറ 2324/2018/DSM/KM
നമ്പര്േത്തും (SRG 37/20 - CC/639/19)
കപ്രാ.നം. 106/20

അെങ്കല് - 16,53,960/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 16, 50,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 3,960/- രൂഩ)
കഩയ് - കൊമിററ്റ് സഭമിുകളന ഷ്
കൊമിററ്റ്
അറ്റകുറ്റപണിക്കുളൃ
കപ്രാജക്ട്
ഴാര്ശിേ
ഩധതിതിമില്
ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്.
ചസേ 179
കഩര്ക്ക്
ധനഷസാമം നല്ോനാണ്
ഉകേവിക്കുന്നത്. ഇതിന് അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്

4.72 േിെങ്ങൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 14.01.2020-സറ േത്തും േിെങ്ങൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ
09.12.2019-സറ 1(5)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാന 24ം
(SRG 38/20 - CC/18/20)
കപ്രാ.നം. 34/20

അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 1,95,557/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 1,04,443/- രൂഩ)

കഩയ് - വൃധതി ജനങ്ങള്ക്ക് കഩാശണ ഷപ്ലിസഭുകളരി
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ഫി.ഩി.എല് ഴിബാഗത്തില്സപേ 60 ഴമസ്സില് ല്ഞ്ഞൃതള്ളൃ വൃധതിര്ക്ക് ഴര്ശത്തില്
രു തഴണ കഩാശേ മൂറയ ബക്ഷ്ണ ഷാധനങ്ങളും അതയാഴവയ ഭരുന്നുേളും
നല്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ടിന്
ജിലകളാ ചസൂത്രണഷഭിതി
പ്രാഥഭിോനഭതി
നല്േിമിലകള. ഇത് നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.73 രോലിുന്നന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ചറപ്പുള
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
15.01.2020-സറ േത്തും രോലിുന്നന്ന്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 12.12.2019-സറ
1(2)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാന 24ം (SRG 42/20 - CC/1051/19)
കപ്രാ.നം. 3/20

അെങ്കല് - 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 6 ,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 6,00,000/- രൂഩ)

കഩയ് - ഴനിതേള്ക്ക് മുേകക്കാളി ഴിതയണം
മുേകക്കാളി ഴിതയണത്തിനളൃ ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ചസേ 12,000 കോളി
കുഞ്ഞുങ്ങസല ചഴവയമുണ്ട്.
മൃഗ ഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപിസുകള
05.05.2018-സറ
HD/68/2018 - H2 നമ്പര് േത്ത് പ്രോയം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
സ്കീമുേള്ക്ക് ഡിപാര്േസഭുകള് പാമുേലില് നികന്നാ ഗഴണ്സഭുകള് സാങ്ങരിേലില്
നിന്നു ഭാത്രകഭ ചി ിസന ഴാങ്ങാ എന്നു നിര്കേവിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. കോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങസല
റബിക്കാ
ബുധതിിമുടുണ്ളൃതിനാല് ഷവീോയയ എഗര് കനഴ്സരിേലില് നിന്ന്
കോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങസല ഴാങ്ങാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.74 എയിഭയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
114/20 - CC/38/20)

22.01.2020-സറ േത്ത്

(SRG /

എയിഭയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം നെപാക്കിമ
ഴിേഷന
ഩധതിതിേളുസെ കനേം ജനങ്ങലില് എത്തിക്കുന്നതിന് റഘു രോസ്തേം പ്രിറുപയ സചയ്യാ
1.00 റക്ഷ്ം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ അനഭതി ഷംഫധിചിങ്ങ്

4.75 എയിഭയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
115/20 - CC/24/20)

22.01.2020-സറ േത്ത്

(SRG /

കപ്രാ.നം. 273/20

അെങ്കല് - 4,88,000/- രൂഩ
(കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള്)
കഩയ് - ങ്ങൃളൃിഭെ കുരുഴകക്കാെ് കരാഡ് രീ ൊരിംഗ്
(SC കോര്പഷ് പണ്ട് മുകഖ്ന നെത്തിമ പ്രവൃത്തിക്ക് തുേ നല്േല്)

ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപിസുകള എഷ്.ഷി. കോര്പഷ് പണ്ടുള്സപഞ്ഞൃത്തി മുേലില്
ഩരഞ്ഞ കരാഡ് പ്രവൃത്തി സചയ്തിരുന്നു. എന്നാല് പീഷിഫിറിറ്റി റബിങ്ങ സ്ഥറത്തലകള
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നിര്മ്മാണം നെത്തിമസതന്ന ോയണത്താല് തുേ നല്േിമിലകള. അതിനാല് ഈ
തുേ നല്ോ കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള് ഉഩകമാഗിങ്ങ് തയ്യാരാക്കിമ
കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.76 കതഴറക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
സോലകളം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 23.01.2020-സറ േത്ത് (SRG / 116/20
- CC/706/19)
കപ്രാ.നം. 41/19

അെങ്കല് - 4,25,000/- രൂഩ
ഴിേഷനപണ്ട് - 2, 75,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 1,50,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഩി.ജി./ സപ്രാപശണല് കോഴ്സിന ഩഠിക്കുന്ന ഭത്സ്യസതാളിറാലിേളുസെ ഭക്കള്ക്ക്
റാഩ് കൊഩ്
ഭത്സ്യ സതാളിറാലിേളുസെ ഭക്കലാമ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന്
2018-19 -ല് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. ഇതനഷയിങ്ങ് 14 റാഩ് കൊരോേള്
ഴാങ്ങി. എന്നാല് അര്സതയുളൃഴയാമി 6 കഩര് ഭാത്രഭാണുണ്ടാമിരുന്നത്. 8എണം
ഴിതയണം സചയ്യാ
േളിഞ്ഞിലകള. ഈ ഴര്ശ 24ം റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണത്തിന്
കപ്രാജക്ട് (കപ്രാ.നം. 44/20) തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ചസേ ഗുണകബാക്താക്കള് 43.
എന്നാല് 14 കഩര്ക്കു നല്ോസന തുേയുള്ളൂ. ഈ ഴര്ശസത്ത ഗുണകബാക്തൃ റിറില്
നിന്ന് േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത്ത ഴിതയണം സചയ്യാത്ത റാഩ് കൊരോേള് നല്ോ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.77 അരുഴാപ്പുറം

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
119/20 - CC/1342/20)

24.01.2020-സറ േത്ത്

(SRG /

കപ്രാ.നം. 234/20

അെങ്കല് - 21,25,000/- രൂഩ
ഴിേഷനപണ്ട് - 7,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 4,25,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഗങ്ങലില് നിന്നും കൃശി ഷംയക്ഷ്ണം

ഴനയ മൃഗങ്ങലില് നിന്ന് കൃശിസമ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.78 ഴെകശ്ശയിക്കയ

ഷംയക്ഷ്ിക്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
121/20 - CC/1165/19)
കപ്രാ.നം. 11/20

24.01.2020-സറ േത്ത്

അെങ്കല് - 60,000/- രൂഩ
റ്റി.എഷ്.ഩി - 37,900/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 22,100/- രൂഩ
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(SRG /

കഩയ് - ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിസറ കുേിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
കുഭായി യാഖ്ി ഩി. യാഭചന്ദ്ര , ചറക്കല് ലിേലകള് എന്ന കുേി
കഫാേണി
ഫിരുദധായിമാണ്. ഇകപാള് കേയല
ഇ റിറ്റൂേ് ഒപ്
ഇ പര്കഭശ
സെകക്നാലജിയുസെ ഒപ് ോമ്പഷ് സഷുകളരാമ രാന്നി റൂകട്രാണി ് എന്ന സ്ഥാഩനം
ഴളി അനികഭശ & പിറിം സെകക്നാലജി എന്ന കോഴ്സിന ഩഠിക്കുന്നു. ഈ കുേിക്ക്
റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു

4.79 തണികത്താെ്

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
124/20 - CC/1309/19)

24.01.2020-സറ േത്ത്

(SRG /

കപ്രാ.നം. 284/20

അെങ്കല് - 30,10,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട് 10,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 30,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഴനയ മൃഗങ്ങലില് നിന്നും കൃശി ഷംയക്ഷ്ിക്കല്

ഴനയമൃഗങ്ങലില് നിന്നും കൃശിമ ഷംയക്ഷ്ിക്കാ
കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.80 ഷീതകത്താെ്

െി

ശീറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനളൃ

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
24.01.2020-സറ േത്തും
ഷീതകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 09.12.2019-സറ 1(8)-ാാാം
നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG / 124/20 - CC/1338/19)
കപ്രാ.നം. 30/20

അെങ്കല് -9,00,,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ് - വൃധതിജനങ്ങള്ക്കാഴവയഭാമ ഉഩേയണങ്ങള്, നൂട്രീശയ
ഩഞ്ചാമത്തിസറ വൃധതിജനങ്ങള്ക്ക് ഴാക്കിംഗ് റിക്ക്, നൂട്രീശയ
നല്കുന്നതിനളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.81 കുലനെ

ഩൗഡര്
ഩൗഡര് എന്നിഴ

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 24.01.2020-സറ േത്ത്
127/20 - CC/1228/19)
കപ്രാ.നം. 72/20

(SRG /

അെങ്കല് -61,77,800/- രൂഩ
(SCP - 21,77,800/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 20,00,000/- രൂഩ
ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 20,00,000/- രൂഩ
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കഩയ് - ലറപ് ഭിശ ഩധതിതി
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ
30.07.2019-സറ തീരുഭാനപ്രോയം ഴീഞ്ഞൃ
ഴകുള്ന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ (ലറപ് ഭിശ നിയക്ക് നിശ്ചമിക്കും ഴസയ) 5
സഷുകള് സ്ഥറത്തിന്
ഩയഭാഴധി
3.75 റക്ഷ്ം രൂഩ
നല്ോസഭന്ന്
നിര്കേവിങ്ങിരുന്നു. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 29.08.19-സറ കമാഗത്തില്
ലറപ് ഭിശ പ്രോയം ഭൂഭി ഴാങ്ങാ നിയക്ക് നിശ്ചമിങ്ങെ. ഇതനഷയിങ്ങ്
ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് 3 സഷുകളില് കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന് 2.25 റക്ഷ്ം
രൂഩമാണ് നല്ോ 24ന്നത്. രോതിമ നിയക്ക് അരിയുന്നതിനം ഗുണകബാക്താഴിസന
അരിമിക്കുന്നതിനം ോറതാഭഷം ഴന്നതിനാല് അജമ ചറ ഴേകുറ്റിമില്, ദീരോ
ദിഴാേയ
േിളസക്ക ഇെസഴേത്ത് എന്നീ ഗുണകബാക്താക്കള് 3.75 റക്ഷ്ം രൂഩ
നിയക്കില് ഭൂഭി ഴാങ്ങി പ്രഭാണം യജിറര് സച.. ഇഴര്ക്ക് 3.75 റക്ഷ്ം രൂഩ
നിയക്കില് തുേ നല്ോ അനഭതി ചഴവയപേിയിക്കുന്നു.

4.82 രോന്നയൂര്

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

തൃശൂര്
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
30.01.2020-സറ േത്തും രോന്നയൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ
24.08.2019-സറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം (SRG 138/20 CC 1054/19)
കപ്രാ.നം. 168/20

അെങ്കല് -11,00,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് സഭമിുകളന ഷ് ഗ്രാുകള് - 6,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 5,00,000/- രൂഩ )

കഩയ് - ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുേലിള്ം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലിള്ം സ്മാര്േ് ക്ലാഷ് റൂം
ഩഞ്ചാമത്തില് ഷവീന്തഭാമി സേേിെമുളൃ നാറ് ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുേലിള്ം സ്മാര്േ്
ക്ലാഷ് റൂം നിര്മ്മിങ്ങെ. ഫാക്കി തുേ ഉഩകമാഗിങ്ങ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേലില് സ്മാര്േ
ക്ലാഷ് റൂം നിര്മ്മിക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.83 ഏറ്റുഭാ ര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.20-സറ േത്ത്
CC/122/20)
കപ്രാ.നം. 110/20
അെങ്കല് -14,00,000/- രൂഩ
( ഴിേഷനപണ്ട് - 6,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 2,00,000/- രൂഩ
CSS(MGNREGS) - 6,00,000/- രൂഩ)

(SRG 145/20 -

കഩയ് - ഒേിഷം ഫാധിങ്ങ കുേിേള്ക്ക് ഭിമാഭി ഩാര്ക്ക്
കോേമം സഭഡിക്കല് കോകലജിസുകള േീളിള്ളൃ കുേിേളുസെ ചത്ഩത്രിമില് ഒേിഷം
ഫാധിങ്ങ കുേിേളുസെ ഩയിഩാറനത്തിനാമി ഒേിഷം സഷുകളര് പ്രഴര്ത്തിങ്ങെ ഴരുന്നുണ്ട്.
ഒേിഷം
ഫാധിങ്ങ
കുേിേള്ക്ക്
പ്രകൃതിയുസെ
ഴിഴിധ
ബാഴങ്ങള്
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അനബഴകഴദയഭാക്കുന്നതിന്
രു ഭിമാഭി
ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന്
ഷസാമിക്കണസഭന്ന് ചത്ഩത്രി സൂപ്രണ്ട് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികനാൊ
ഴവയസപേിടുണ്ണ്ട്. ഇതിനായുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.84 ഏറ്റുഭാ ര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.20-സറ േത്തും ഏറ്റുഭാ ര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 22.01.20-സറ 2(4)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 146/20 - CC/121/20)
കപ്രാ.നം. 69/20

അെങ്കല് -14,00,000/- രൂഩ
( ഴിേഷനപണ്ട് )

കഩയ് - ഭങ്ങാടുണ്കുളി - രോത്ത േയി തുകമ്പക്കണ്ടം ഩാെകവഖ്യം ച ിമല് കലാ
ഩമ്പ്
അയ്മനം ഩഞ്ചാമത്തില് ഭങ്ങാടുണ്കുളി രോത്ത േയി, തുകമ്പക്കണ്ടം ഩാെകവഖ്യത്ത്
ച ിമല് കലാ ഩമ്പ് ഷബ്കഭഴ്സിഫിള് ഩമ്പ് നല്ോനളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.85 ഏറ്റുഭാ ര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.20-സറ േത്തും ഏറ്റുഭാ ര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 22.01.20-സറ 2(4)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം (SRG 147/20 - CC/120/20)
കപ്രാ.നം. 62/20

അെങ്കല് -6,78,000/- രൂഩ

കഩയ് - കുെഭാളൂര് ഡിഴിശ ഭള്ളൂര് 50 HPകഭാകോര് സ്ഥാഩിക്കല്
അയ്മനം ഩഞ്ചാമത്തില് ഭങ്ങാടുണ്കുളി രോത്ത േയി, തുകമ്പക്കണ്ടം ഩാെകവഖ്യത്ത്
ച ില് കലാ ഩമ്പ് , ഷബ്കഭഴ്സിഫിള് ഩമ്പ് സ്ഥാഩിക്കണസഭന്ന് ഩാെകവഖ്യ
ഷഭിതിേള് ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു. ഇതിന് അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.86 സഴലിമന്നൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.20-സറ േത്തും ഩഞ്ചാമത്തിസുകള
26.06.2019-സറ 9(4) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാന 24ം
(SRG 155/20
- CC/64/20)
ഩഞ്ചാമത്തില് 7-ാാാം ഴാര്ഡില് പൂഴക്കുലം പ്രകദവത്ത്
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുസെ
സേേിെത്തില് 13.07.2018 മുതല് ഫഡ്ഷ് സ്കൂള് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നു. 20 കുേിേള് ഉണ്ട്.
ഈ സ്ഥാഩനത്തികറയ്ക്ക് ശ്രീ. ഴി.ചര്, ചന്ദ്രകവഖ്യ നാമരുസെ സ്മയണാര്ഥം
അകേസത്തിസുകള കുഞ്ഞൃംഫം രു ഭാരുതി ഭ് നി ോര് നല്േി. ഇത് ഩഞ്ചാമത്ത്
സഷക്രേരിയുസെ കഩയില് യജിറര് സച.. ഇപ്രോയം യജിറര് സചയ്ത നെഩെിക്ക്
ഷാധൂേയണ 24ം
ഴാസനം ഫഡ്ഷ് സ്കൂലിസറ കുേിേള്ക്ക് ഉഩകമാഗിക്കാനം
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ഇതിസുകള ചഴര്ത്തന സചറഴ് ഩധതിതി ഴിസിതത്തില് നിന്ന് സചറഴളിക്കാനം
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.87 തൃത്താറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ
30.01.20-സറ േത്തും തൃത്താറ
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 24.09.2019-സറ േത്തും
(SRG 157/20 CC/640/2019)
കപ്രാ.നം. 145/20

അെങ്കല് - 24,00,000/-രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ് - എം.എ റക്ഷ്ം ഴീെ്
ഩഞ്ചാമത്തില് േണന്നൂര് എന്ന സ്ഥറത്ത് എം.എ റക്ഷ്ം ഴീെ് ഩധതിതിമില്
ഩണിേളിപിങ്ങ 20 ഴീഞ്ഞൃേള് ഉണ്ട്. ഇഴ ജീര്ണാഴസ്ഥമില് ചമതിനാല് രോതുക്കി
ഩണിയുന്നതിന്
2012-13-ല് 24.00 റക്ഷ്ം രൂഩ
ഴികലകളജ് എക്സ്റ ശ
ഒപീഷുടസെ
അക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക്
നല്േിമിരുന്നു.
ഈ തുേ ഇതുഴസയ
സചറഴളിങ്ങിേിലകള. ഈ തുേ ഉഩകമാഗിങ്ങ് 6 റ്റ ഴീഞ്ഞൃേള് നിര്മ്മിക്കാ അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.88 ഇയിഞ്ഞാറക്കുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 30.01.20-സറ േത്തും ഇയിഞ്ഞാറക്കുെ
കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുസെ 22.07.2019-സറ 2(1)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാന 24ം
(SRG 163/20 - CC/16/20)
കപ്രാ.നം. 101/20

അെങ്കല് - 1,44,880/-രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ് - കുേിേള്ക്ക് ചാറേകവശി നിര്ണമ ഩധതിതിയും സഗമിംഷ് ഩയിവീറന 24ം
കുേിേള്ക്ക്
ചാറേകവശി നിര്ണമ ഩധതിതിയും
സഗമിംഷ് ഩയിവീറന 24ം
നല്കുന്നതിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമില് കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷിറിസുകള
ഩയിവീറേയിലകള. ഇതിനാമി ജിലകളാ കൊര്്ഷ് േൗണ്ഷില് നിര്കേവിങ്ങതനഷയിങ്ങ്
ഇയിഞ്ഞാറക്കുെ ലക്രറ് കോകലജിസറ പിഷിക്കല് എജൂകക്കശ ഴിബാഗ 24ഭാമി
ഫധിചസപടുണ്. നിശ്ചിത പ്രതിപറത്തിസുകള അെിസ്ഥാനത്തില് കേകലജ് അധിോയിേള്
ഩയിവീറനം നല്ോ ഷന്നധതിത അരിമിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. എയ്ഡഡ് കോകലജ് ചമ
ഇയിങ്ങാറക്കുെ ലക്രറ് കോകലജിസറ ോമിേ ഴകുപ്പു മുകഖ്ന നിശ്ചിത പ്രതിപറം
നല്േി ഩയിവീറനം നല്ോ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.89 തിരുഴനന്തരോയം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 01.02.20-സറ േത്തും
തിരുഴനന്തരോയം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുസെ 13.12.2019-സറ
12(9)ാാാം നമ്പര് തീരുഭാന 24ം
(SRG 167/20 - CC/143/20)
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കപ്രാ.നം. 626/20

അെങ്കല് - 1,01,72,450/-രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/-രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം 91,72,450/- രൂഩ)
കഩയ് - ജറശ്രീ - ഷമ്പൂര്ണ ജറ സുയക്ഷ് ഩധതിതി

ജറശ്രീ ജറ സുയക്ഷ് ഩധതിതി 2017-18-ല് തുെങ്ങിമതാണ്. ഈ ഴര്ശം ഇത് െില്
ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ലേഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
േിണുടേള് രീ ചാര്ു സചയ്യുന്നുണ്ട്. നിറഴില് േിണര് രീചാര്ു സചയ്യുന്നതിന്
(സഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ) ഩയന്ന കഭല്ൂറാകയമക്ക് 20,500/- രൂഩയും ചയിഞ്ഞ
കഭല്ൂറാകയയ്ക്ക് 24,500/- രൂഩയുഭാണ്. സചറഴ് ഴര്ധതിിങ്ങതിനാല് ഇത് മഥാക്രഭം
26,000/- രൂഩയും 32,800/- രൂഩയുഭാമി ഴര്ധതിിപിക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
ല്ൊസത ഭളസഴളൃ ഷംബയണ പ്രവൃത്തിേലാമ കുലം നഴീേയണം, തെമണേള്,
ഴറിമ സ്കൂള് സേേിെങ്ങള്, ചത്ഩത്രിേള്, ഷര്ക്കാര് സഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങള്
എന്നിഴിെങ്ങലിസറ േിണര് രീ ചാര്ജിംഗ് എറികഭറ്റിസുകള അെിസ്ഥാനത്തില്
സചയ്യാനം അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.90 ഷാംസ്കൄായിേ ഴകുപ് ഡമരക്ടുടസെ 13.02.2020-സറ P4 - 3474/19/ഷാം.ഴ.
നമ്പര് േത്ത് (SRG 225/20 )
ഗ്രാഭീണ േറാോയുാരുകെയും
േയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധരുകെയും
ലനരോണയം
വക്തിസപഞ്ഞൃത്തുേ, അഴര്ക്ക് ഴിഩണന പ്രദര്വന കഴദിേള് രുക്കുേ, കദവീമ
അന്തര്കദവീമ ഴിഩണി ഫധിചങ്ങള് സ്ഥാഩിക്കുേ, ഇെനിറക്കാരുസെ ങ്ങൄശണം
ളിഴാക്കുേ, ഴിഴിധ ഩധതിതിേളുഭാമി ഫധിചിപിങ്ങ്
അഴരുസെ ഷാമൂസയ
ഷാമ്പത്തിേ ഩയാധീനതേള് ഩയിസയിക്കുേ, ഉഩജീഴന സുസ്ഥിയത ഉരപാക്കുേ,
ഷമ്പന്നഭാമിരുന്ന കേയലത്തിസുകള ഗ്രാഭീണ േയേൗവറ ലഩതൃേസത്ത
ഷംയക്ഷ്ിക്കുേ എന്നിഴ റക്ഷ്യം ഴങ്ങ് ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ് ‘ േറാോയുാരുസെ
ഉഩജീഴനം /ഗ്രാഭീണ േറാകേന്ദ്രം’ എന്ന ഩധതിതി നെപാക്കുന്നുണ്ട്. 2000കത്താലം
േറാേയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധര് ഗുണകബാക്താക്കലാമ പ്രസ്തുത ഩധതിതിമില് ഭൂയിബാഗം
കഩരും
സ്ത്രീേലാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴാര്ശിേ ഩധതിതി
തയ്യാരാക്കുകമ്പള് ലഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങള്ക്കും േറാ-േയേൗവറ ഴിദഗധതിര്ക്കും
പ്രകമാജനപ്രദഭാമ
കപ്രാജക്ടുേള്
തയ്യാരാക്കുന്നതിന്
ഩയിഗണന
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിക്കുന്നു. 22 ലഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങലാണ് ഷാംസ്കൄായിേ
ഴകുപ്പു േസണ്ടത്തിമിടുണ്ളൃത്.

4.91 ചറപ്പുള ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ചറപ്പുള
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 11.02.20-സറ േത്തും ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്തിസുകള 24.01.2020-സറ VI(14) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാന 24ം
(SRG 192/20 CC 191/19)
കപ്രാ.നം. 49/20

അെങ്കല് - 13,33,323/-രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 3,33,323/- രൂഩ)
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കഩയ് - ഩാെകവഖ്യങ്ങളുസെ തയിത് േിെക്കുന്ന രോരം ഫണ്ടുേലില് സതങ്ങി ലത ഴങ്ങെ
ഩിെിപിക്കല്
ജിലകളമിസറ ഩാെകവഖ്യങ്ങളുസെ തയിത് േിെക്കുന്ന രോരകമ്പാക്കുേലില് സതങ്ങി ലത
ഴങ്ങെ ഩിെിപിക്കാ
ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. കുേനാേിള്ം
അപര്കുേനാേിള്ം
അെിക്കെിയുളൃ സഴളൃസപാക്കം മൂറമുണ്ടാകുന്ന
ഭെഴീയില
തെയുന്നതിന് രു ഩയിധിഴസയ ഇതു ഷസാമേയഭാകും. ല്ൊസത നാലികേയ
ഉല്പാദനം ല്ഞ്ഞൃം
ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
പ്രകതയേ
അനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.92 േണ്ണൂര് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 11.02.20-സറ േത്തും േണ്ണൂര് ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്ത് സഷക്രേരിയുസെ 17.01.20-സറ B7 - 4855/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG 191/20 - CC/115/20)
കപ്രാ.നം. 454/20

അെങ്കല് - 30,00,000/-രൂഩ (TSP)

കഩയ് - ചരലം നഴജീഴ കോലനി ഭാതൃോ ഗ്രാഭം
ചരലം ഩയിപ് കതാെ് എന്ന സ്ഥറത്ത് 2006-07-ല് 24 ഏക്കര് ഭൂഭിമില് ഴീഞ്ഞൃം
അെിസ്ഥാന ഷേയയങ്ങളും
ഏര്സപഞ്ഞൃത്തി
24 ഩേിേഴര്ഗ കുഞ്ഞൃംഫങ്ങസല
രോനയധിഴഷിപിങ്ങിരുന്നു.
ഒകയാ ഴീെിനം
1.00 റക്ഷ്ം രൂഩ
സചറഴളിങ്ങ്
കോണ്ക്രീറ്റ് ഴീൊണ് നല്േിമത്.
ഈ ഴീഞ്ഞൃേള്ക്ക് കചാര്ങ്ങെമണ്ടാ 24േയും
ഴാഷകമാഗയഭലകളാത്ത സ്ഥിതിയുഭാണ് നിറഴിള്ളൃത്.
11
ഴീഞ്ഞൃേളുസെ
അറ്റകുറ്റപണിക്കാമി ഷര്ക്കാര് അനഭതികമാസെ 49.00 റക്ഷ്ം രൂഩ 2017-18-ല്
സചറഴളിങ്ങെ. രു ഴീെിന് 3.60 റക്ഷ്ം രൂഩമാമിരുന്നു എറികഭറ്റ് . ഇനിയുളൃ 13
ഴീഞ്ഞൃേലില് 8 ഴീഞ്ഞൃേളുസെ രോനരുധതിായണ പ്രവൃത്തിക്ക്
2019-20-ല് തുേ
ഴേമിരുത്തിമിടുണ്ണ്ട്.
രു അധിേമുരി, കൊമിററ്റ്
എന്നിഴ അധിേഭാമി
നിര്മ്മിങ്ങാണ് രോനരുധതിായണം. രു ഴീെിന് 3.75 റക്ഷ്ം രൂഩമാകും എന്ന്
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് എ ിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര് അരിമിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.93 ഩാറക്കാെ് ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ്
ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 10.02.20-സറ േത്തും ജിലകളാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡുകളിസുകള 07.02.20-സറ P5 - 1279/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG 186/20 - CC/193/20)
കപ്രാ.നം. 798/20

അെങ്കല് - 10,00,000/-രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ് - ഒകോഭാറ്റിേ് ോറാഴസ്ഥാ നിയീക്ഷ്ണകേന്ദ്രം
ഒകോഭാറ്റിേ് ോറാഴസ്ഥാ നിയീക്ഷ്ണ കേന്ദ്രം സ്ഥാഩിക്കാനളൃ കപ്രാജക്ട് ഈ
ഴര്ശസത്ത ഩധതിതിമില് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്ണ്ട്. ചദയഘേഭാമി ബായതപ്പുള
നദീതെത്തില് 6 സ്ഥറങ്ങലില് നിയീക്ഷ്ണ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാഩിക്കാനാണ്
ഉകേവിക്കുന്നത്. ഩാറക്കാെ് IRTC മുകഖ്ന
ഈ പ്രവൃത്തി നെപാക്കാനാണ്
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ഉകേവിക്കുന്നത്. ഇതിനാമി തുേ IRTCക്ക് ലേഭാരി കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനഭതി ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.

4.94 സോലകളം ജിലകളാ ഩഞ്ചാമത്ത്
സോലകളം ജിലകളാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷുടസെ 03.02.2020 സറ േത്ത് (SRG 172/20 CC/101/20)
കപ്രാ.നം. 1073/20
കഩയ് - ഴീര് ജഴാ

അെങ്കല് - 15,00,000/-രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കജയാതി - ധീയ ജഴാ ഭാര്ക്ക് സ്മായേം നിര്മ്മിക്കാ

ഩധതിതി

40 റക്ഷ്ം രൂഩ അെങ്കല് പ്രതീക്ഷ്ിങ്ങ് ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമാണ് ഴാര്ശിേ
ഩധതിതിമില്
ഉള്സപഞ്ഞൃത്തിമിയിക്കുന്നത്.
ഇതിനാമി
ഩത്തനാരോയം
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില് കേയല കററ്റ് ഷര്ഴീഷ് റീഗിസുകള ഩത്തനാരോയം യൂണിറ്റിസുകള
ഉെഭസ്ഥതമിള്ളൃ സ്ഥറം ഴീടുണ്തയാസഭന്ന് ഷംഘെന അരിമിങ്ങിടുണ്ണ്ട്. ജിലകളമിസറ
ഴീയമൃതതീകഴയിങ്ങ ജഴാുാരുസെ കപാകോ അെങ്ങുന്ന ഗയാറരി, യുധതിക്കപല്, യുധതി
ഴിഭാനങ്ങള്, ഴിഴിധതയം ലരപിള്ഷ്, പ്രതികയാധ കഭഖ്റമിസറ ഴിഴധതയം
ഉഩേയണങ്ങള് എന്നിഴ ഷംഫധിചിങ്ങ് സഩാതുജനങ്ങള് അരി 24 നല്കുന്ന ഭൂഷിമം
എന്നിഴമാണ് നിര്മ്മിക്കാനകേവിക്കുന്നത്. ഴീയ ലഷനിേരുസെ സ്മയണ
നിറനിര്ത്തു ന്നതിനളൃ ഈ ഩധതിതി
തന കപ്രാജക്ടാമാണ് ഉള്സപഞ്ഞൃത്തി
മിരുന്നത്.
ജിലകളാതറ
േമ്മിറ്റി
ഇത്
അംഗീേയിങ്ങിലകള.
പ്രകതയോനഭതി
ചഴവയസപേിയിക്കുന്നു.
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