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

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ
25.02.2020 ന് കൂെിമ കമാഖത്തിടെ നെഩെിഴിഴയം

കമാഖം ഉങ്ങഔളിഞ്ഞ് 2.30-ന് ടഷക്രകേരിമറ്റ് ഷൗത്ത് കഔാണ്പര ഷ് സാലി്
ആയംബിങ്ങെ. ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രി കമാഖത്തി് അദ്ധ്യക്ഷത ഴസിങ്ങെ.
ഩടെഞ്ഞൃത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം അനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു..

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി അഴകറാഔനം
25.02.2020 ഴടയയുളൃ ആടഔ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 44.46 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിഔലി്
ഷഭര്പിങ്ങ ഫികഔ് കൂെി കേര്ത്താ് ഇത് 59.01വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂഞ്ഞൃത്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലമിലം (50.95 %) ഏറ്റവം കുരഴ് തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലമിലഭാണ് (40.25 വതഭാനം). 1042.93 കഔാെി രൂഩയുടെ 39709 ഫികഔ്
ട്രശരിമി് ടഩ ഡിംഖ് ആമി ഉ്്. ടഭമിെന ഷ് രാന്റു ക കൂെി കേര്ത്താ്
ആടഔ 1418.36 കഔാെി രൂഩയുടെ 52104 ഫികഔലാണ് ട്രശരിമി് ടഩെിംഖ് ആമി
ഉളൃത്. ഩദ്ധ്തി ടേറഴിടെ ഴിവദാംവങ്ങ് താടള കേര്ന്നു..
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിങ്ങെളൃ ടേറഴ് ഴിഴയം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കഔാര്പകരശ
ആടഔ

50.68%
48.78%
34.71%
37.75%
32.52%
44.46%വതഭാനം

ജില്ല തിയിങ്ങെളൃ ടേറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

ഇഞ്ഞൃക്കി
ഩത്തനംതിേ
ഩാറക്കാെ്
ഴമനാെ്
ഔണ്ണൂര്
ടഔാല്ലം
തൃശൂര്

50.95%
50.17%
47.33%
46.93%
46.49%
45.41%
44.14%

8
9
10
11
12
13
14

ഭറപ്പുരം
കഔാളികക്കാെ്
കഔാേമം
ആറപള
എരണാകുലം
ഔാഷര്കഖാഡ്
തിരുഴനന്തരോയം

44.13%
44.01%
43.96%
42.5%
41.98%
41.8%
40.25%

ടഩാതു ഴിബാഖം, SCSP,TSPയുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപരയും പ്രഔായഭാണ്.
ജനര്
SCSP
TSP
54.37%
42.54%
43.54%
1

2. മു കഔാഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്
2.1

ഔമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രഔായം

26.09.2019 ടറ കഔാര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്

ഔമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്

2.1(3.1.7)
2019-20-് ടതയഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത പ്രാഥഭിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങടല കുഞ്ഞൃംഫാകയാഖയ
കഔന്ദ്രങ്ങലാന്നുന്നതിനും േിറ ഔമ്മൂണിറ്റി ടസ്ത്ത് ടഷെുടഔളുടെ
പ്രഴര്ത്തനം ആയിലമിടറ 7 ദിഴഷവം 24 ഭണിൂറാകരാക്കാനും നാശണ്
ടസ്ത്ത് ഭിശ
(NHM) റക്ഷയഭിഞ്ഞൃ.. ഇപ്രഔായം ആടഔ 504
കഔന്ദ്രങ്ങലാണുളൃത് (പ്രാഥഭിഔാകയാഖയകഔന്ദ്രങ്ങളും ഔമ്മൂണിറ്റി ടസ്ത്ത്
ടഷെുടഔളും കേര്ത്ത്). ഇതിടെ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനം NHM- ആണ്
നെത്തുന്നത്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് അധിഔ തുഔ ടേറഴളിക്കാ
തയ്യാരാടണെി് ഈ ഴിസിതം NHM -ന് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യാ അനുഭതി
ന്ഔിമിരു.. ഇതിന് ധനഴകുപ്
അംഖീഔായം ന്ഔിമിടുണ്ട്.ം
ട്രശരിഔ്ക്ക് നിര്കേവം ന്ഔിമിടുണ്ട്.ം ധനഴകുപ്
അഡീശണ്
ടഷക്രേരി അരിമിങ്ങെ.
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്
2) ധനഴകുപ്
2.2 06.12.2019-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്
ഴിശമങ്ങ്
2.2(3.4)
ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔലി് മുകയ നിര്ഴസണ സ്ഥാഩനത്തിന് ഩണം
ന്കുന്ന സ്ഥാഩനം അകറാേ്ടഭെ് ന്കുന്നതിനു ഩഔയം േിറ ജില്ലഔലി്
ടെശയ് റ്റി.എഷ്. ഫി. അക്കൗ്ികറയ്ക്ക് തുഔ ഭാരി ന്ഔി. എന്നാ് ഇകപാ്
ഈ തുഔ ടെശയ് റ്റി.എഷ്.ഫി.മി് നിന്ന് ഩി ഴറിക്കാ
ട്രശരിഔ്
അനുഴദിന്നുന്നില്ല. അതിനാ് ലറപ് അെക്കമുളൃ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് തുഔ
ന്ഔാ ഔളിയുന്നില്ല. ഇത് പ്രകതയഔഭാമി ഩയിഖണിങ്ങ് ഇത്തയം കഔസുഔലി്
ഭാത്രം തുഔ ഩി ഴറിന്നുന്നതിനും ടേറഴളിന്നുന്നതിനും ആഴവയഭാമ നെഩെി
ഷവീഔയിക്കണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിങ്ങ് പമ് ധനഴകുപിന് ന്ഔിമിരു..
താടളപരയുന്ന ഴിഴയങ്ങ് കൂെി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി ന്ഔണടഭന്ന് ധനഴകുപ്
അഡീശണ് ടഷക്രേരി കമാഖത്തി് അരിമിങ്ങെ.
1) ട്രശരിഔളുടെ കഩയ്
2) TSB അക്കൗ്് നമ്പര്
3) കപ്രാജക്ടുഔളുടെ കഩയ്, തുഔ
4) പ്് ഇനം
5) തുഔ ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്ത ഴര്ശം
ഈ ഴിഴയങ്ങ് അതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ധനഴകുപിന് ന്കുന്ന
മുരയ്ക്ക് തുഔ ഭാുടന്നതിനുളൃ ക്രഭീഔയണം ധനഴകുപ് ടേയ്യം. ഈ ഴിഴയങ്ങ്
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ധനഴകുപിന് ന്ഔാ നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. ഇത് എല്ലാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങടലയും ഴകുപ്പുകഭധാഴിഔ് അരിമിക്കണം.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ധന ഴകുപ്
3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
4)നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്
5)രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്

2.2(4.44) ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.10.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG 1029/19
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD)
കപ്രാ.നം. 2006/20
അെെ് - 10,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിഔ്ക്ക് ലറപ് എ ് ഩിയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
ജില്ലമിടറ ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിഔ്ക്ക് അഴരുടെ കവശി ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാനും
ടഩാതുഴാമ ഔായയങ്ങലി് ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിടക്കാഞ്ഞൃന്നുന്നതിനും
ഷസാമഔയഭാമ ലറപ് എക്സ്െീയിമ ഷ് ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുളൃ
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയും
ടഴറ്റിംഖ് ഒപീഷുടം അംഖീഔായം ന്ഔിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയിക്കഞ്ഞൃത്ത്
രോരഭണ്ണൂര് എന്ന
സ്ഥറത്ത്
ഷന്നദ്ധ് ഷംഗെന നെത്തുന്ന
ഷര്ക്കാര്
അംഖീഔായമുളൃ VKM ടെശയ് സ്കൂലിറാണ് ഇത് തുെങ്ങാ ഉകേവിന്നുന്നത്. ഇതു
ഩയികവാധിങ്ങ് ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടര് അഞ്ഞൃത്ത കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമി്
രികപാര്േ് ന്ഔണം
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്

2.2(4.60) രോളയ്ക്ക് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 18.11.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG/989/19/
CC/723/19)
കപ്രാ.നം 168/20
അെെ് 14,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് -SCP - 7,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - അയ്യൊലി ഭാതൃഔാ കഔാലനി - എം.ജി. ഔാഴ്
ഉദമനഖര് ടഔ്കട്രാണ് ഩേിഔജാതി കഔാലനി
ഷമ്പൂര്ണ ഷൗകയാര്ജ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാമി മുലുന്നന്നത്തുഔാഴ് ഉദമനഖര്
ടഔ്കട്രാണ് കഔാലനിമി് ഷമ്പൂര്ണ ഷൗകയാര്ജ ലഴദതീകതീഔയണ ഩദ്ധ്തി
നെപാക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ട്. 50 വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതമു്ടപഞ്ഞൃത്തിമാണ്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. യൂണിറ്റ് ടേറഴ് 35,000/- രൂഩമാണ്. എന്നാ്
ഇത് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
ഇഴിടെ 51 വതഭാനത്തിറധിഔം ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴിബാഖക്കായാടണ.ം ലഴദതീകതി
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അെക്കം അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങ് ഉട്.ം ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഡമരക്ടുടടെ
പ്രതിനിധി അരിമിങ്ങെ.
തീരുഭാനം - കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ആഴവയം നിയഷിങ്ങെ. ലഴദതീകതിയുളൃ
കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്ക്ക് (ഴയക്തിഖതം) ഷൗകയാര്ജ ലഴദതീകതീഔയണം
ന്കഔ്തില്ല എന്നാ് ലഴദതീകതീഔയിക്കാത്ത കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ്ക്ക്
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായമുളൃ ഷബ്ഷിഡി നിയക്കി് ന്ഔാം. ടഩാതു
സ്ഥറത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലററ്റ് എന്ന നിറമി് ഷൗകയാര്ജ ഴിലക്ക്
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഇല്ലാടത നെപാക്കാം.
നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപ്
2.3 28.01.2020-കറാ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമടറ തുെര് നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്
ഴിശമങ്ങ്
2.3 (3.1)(viii)
ഔ.കുേി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഖഭാമി
മൃഖ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്
ഔാറിത്തീറ്റ ന്കു.്്. മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ് കഔയല പീസഷി് നിന്ന്
ഔാറിത്തീറ്റ ടഭാത്തഭാമി
ഴാങ്ങി ഴിതയണം ടേയ്യന്ന യീതിമാണ്
നിറനി്ന്നുന്നത്. എന്നാ് ധനഴകുപിടെ ഉത്തയഴ് പ്രഔായം ധനഷസാമം
ഗുണകബാക്താഴിടെ
അക്കൗ്ികറയ്ക്കാണ് കഩാകഔ്ത്. അതിനാ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഔാറിത്തീറ്റികുള്ള ളൃ തുഔ മൃഖ ഷംയക്ഷണ
ഴകുപിന് ലഔഭാരാനുളൃ (Deposit) ഫി് ട്രശരിഔലി് ഩാഷാന്നുന്നില്ല.
ഈ പ്രശ്നം ഩയിസയിക്കാ ഇെടഩെണടഭന്ന് ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ
തീരുഭാനിങ്ങിരു.. പമ് ധനഴകുപിന് ന്ഔി.

നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ) ഴകുപ്
ധനഴകുപ്
2.3(3.3) ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഖങ്ങ്ക്ക് രു ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
കമാഖത്തി് ഩടെഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് ഷിറ്റിംഖ് പീയും മാത്രാ ഫത്തയും കേര്ത്ത്
1000 രൂഩ ന്ഔാ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി കമാഖ തീരുഭാനത്തിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി് ഷര്ക്കാര് അനുഭതി ന്ഔിമിടുണ്്്.
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡൊണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അദ്ധ്യക്ഷ .
എന്നാ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അദ്ധ്യക്ഷന് ഷിറ്റിംഖ് പീയും മാത്രാ
ഫത്തയും ന്കുന്നില്ല. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടേമര്ഭാ ഭറ്റു ഩറ ഔമ്മിറ്റി
ഔളുകെയും അദ്ധ്യക്ഷ കൂെിമാണ്. ഈ ഷാസേയയത്തി് ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി ടേമര്ഭാ എന്ന നിറമി് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഖത്തി്
അെക്കം ഴിഴിധ ഔമ്മിറ്റിഔലി് ഩടെഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് ഷിറ്റിംഖ് പീ എന്ന നിറമി്
15,000/-രൂഩ ധനഴകുപിടെ അനുഭതികമാടെ ന്കുന്നതിനു തീരുഭാനിങ്ങിരു.
ഇത് ഷംഫന്ധിങ്ങ പമ് ധനഴകുപിന് ന്ഔിമിടുണ്്്.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ധനഴകുപ്
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2.3(3.6)ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഫസഷ് സ്കൂളുഔളുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഷാമൂസയ
നീതി ഡമരക്ടുടം കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയും പ്രകതയഔം ഩയികവാധിക്കണം. നല്ല നിറമി്
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന
സ്ഥാഩനങ്ങലി് കഩാലം
ജീഴനക്കാര്ക്ക് ഒണകരരിമം
മുെങ്ങുന്നതെക്കമുളൃ പ്രശ്നങ്ങ് നിറനി്ന്നു.്് എന്ന് കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.
ഇഴ ഩയികവാധിങ്ങ് പ്രകതയഔ ഇെടഩെ് ഴകുപ്പുതറത്തി് നെത്തണം. പം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് നെകത്ത്ഴ ഷംഫന്ധിങ്ങ
റിസ്റ്റു ഷസിതം
അഞ്ഞൃത്ത കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമി് ന്ഔണം.
നെഩെി :- 1)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
2)എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ

2.3 (4.25) കഩാത്താനിക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 04.11.2019-ടറ ഔത്ത് ( 2 എണം)
ശുേിതവ ഭിശ എരണാകുലം ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ 19.10.2019-ടറ 700/
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര് ഔത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/)
കപ്രാ.നം.110/19
അെെ് 10,00,000/- രൂഩ
(കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം)
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലളൃ സ്കൂളുഔ്ക്ക് കയ മാഴ ഭാറിനയ ഷംസ്കൄയണ
ഩദ്ധ്തിഔ്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഖീഔയിങ്ങ ഈ കപ്രാജക്ട് ശുേിതവ ഭിശടെ ഷര്ഴീഷ്
ടപ്രാലഴഡരാമ
‘പ്രകൃതി
ആലഴ’ എന്ന ഏജ ഷി മുകകന സ്കൂളുഔലി്
നെപാക്കി. എന്നാ് ശുേിതവ ഭിശനി് നി.ം
ഷാകെതിഔാനുഭതി
ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല. അതിനാ് തുഔ ന്ഔാ ഔളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴീയില ഭാപാക്കി തുഔ
ഴിനികമാഖിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് . ഇതു ഩയികവാധിങ്ങ് ശുേിതവ ഭിശ
എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് ന്ഔി.
ശുേിതവ ഭിശടെ ഷാകെതിഔാനുഭതി ഴാങ്ങാടതമാണ് ഇതു നെപാക്കിമത്.
എന്നാ്
സ്കൂളുഔലി് സ്ഥാഩിങ്ങ യൂണിറ്റുഔ് ഭിഔങ്ങ യീതിമിറാണ്
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്നടതന്ന് ശുേിതവ ഭിശ എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് ടേ..
ഇതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് അഞ്ഞൃത്ത കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമി് ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

2.3(4.51 )ഩിരഴം മുനിഷിപാറിറ്റി
എരണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 15.01.2020 -ടറ ഔത്തും ഩിരഴം
മുനിഷിപ് ടേമര്ഭാടെ 05.01.20-ടറ ഔത്തും ഩിരഴം
മുനിഷിപാറിറ്റി
അഷിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീമുടടെ 14.01.20-ടറ കുരിപ്പും ( SRG 50/20,72/20 CC
8/20)
2014-15 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി ഩളൃിഭറ്റത്തി്പെി പാം കരാഡ് എന്ന
പ്രവൃത്തി ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിരു.. അെെ് 15,00,000/- രൂഩ ( ഴിഔഷനപ്് 9,95,000/രൂഩയും തനത് പ്് 5,05,000/- രൂഩയും) ഇത് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി ഔണ്ഴീനര്
മുകകന നെപാക്കാനാണ് തീരുഭാനിങ്ങിരുന്നത്. എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രഔായം 113 ഭീറ്റര്
സ്ഥറത്ത് രീടേമനിംഖ് ഴാ് നിര്മ്മിക്കാനും 400 ഭീറ്റര് നീലത്തി് ഭണിേ് കരാഡ്
5

നിര്മ്മിക്കാനുഭാണ് ഉകേവിങ്ങിയിന്നുന്നത്. എന്നാ് പ്രവൃത്തി നെപാന്നുന്ന കഴലമി്
ലഷറ്റ് ഔ്ീശടെ അെിസ്ഥാനത്തി് എസ്റ്റികഭറ്റി് നി.ം ഴയതയസ്ഥഭാമി
പ്രവൃത്തി ടേ.. രോതുക്കി തയ്യാരാക്കിമ എസ്റ്റികഭറ്റിന് അനുഭതി ഴാങ്ങാടത
പ്രവൃത്തി നെപാക്കി. കെഩ് ടഭശര്ടഭെ് പ്രഔായം ഔയാുടഔായന് ഩാര്േ് ഫി്
തുഔമാമി
7,87,238/- രൂഩ
ന്ഔി.
ഔയാുടഔായനുഭാമി
എരിടഭെ്
രോതുക്കിമിരുന്നില്ല. ഫാക്കി തുഔ ന്ഔാ അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
ഇതു ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിങ്ങ് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
രികപാര്േ് ന്ഔി.
സ്ഥറടത്ത
കരാഡ്
നിര്മ്മാണത്തിടെ
അെിമന്തിയ
ഷവബാഴം
ഔണക്കിടറഞ്ഞൃത്ത് രിഴിശ
എസ്റ്റികഭറ്റിന് അംഖീഔായം ഴാങ്ങാടത തടന്ന
പ്രവൃത്തി നെപിറാകക്ക്ി ഴ. എ.ം പ്രവൃത്തിയുടെ എരിടഭെ് രോതുക്കിമിേില്ല
എ.ം രികപാര്േ്ടേയ്തിടുണ്്്. എസ്റ്റികഭറ്റ് പ്രഔായം അനുഴദിങ്ങിരുന്ന അലഴി്
അധിഔയിക്കാടതമാണ് കഩയ്ടഭെ് നെത്തിമിടുണ്ളൃത്. മുനിഷിപ് അഷിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീമര് ഷഭര്പിങ്ങിടുണ്ളൃ ഴാറതീകകഴശ പ്രഔായം ആടഔ തുഔ 13,70,755/രൂഩമാണ്. 7,87,238/- രൂഩ ന്ഔി ഫാക്കിയുളൃ 5,83,517/- രൂഩ. ഈ തുഔ
ന്ഔാവന്നതാടണന്ന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ്
ടേ..
തീരുഭാനം:േീപ് എഞ്ചിനീമുടടെ രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തി്
ഫാക്കിയുളൃ 5,83,517/- രൂഩ ന്ഔാ അനുഭതി ന്കു..
ഇതിനാമി ഴിഔഷനപക്ാ തനത് പക്ാ ഉഩകമാഖിക്കാം.
തുഔ ഩശ്ചാത്തറ കഭകറമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണം.
നെഩെി :-1)തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
േീപ് എഞ്ചിനീമര്

2.3(4.56) രോ്പറ്റ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു.ഭറപ്പുരം
എം.എ്.എയുടെ
16.10.19
ടറ
ഔത്തും
രോ്പറ്റ
രാഭഩഞ്ചാമത്തുപ്രഷിഡെിടെ 9.10.19 ടറ ഔത്തും 28.09.19 ടറ 10-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 58/20-DB4/278/2019-20 LSGD)
യ്് ഇയേ ഴീഞ്ഞൃഔ് റ്റ ഴീഞ്ഞൃഔലാക്കാനും യണ്ടു ഴീഞ്ഞൃഔ് രോനര് നിര്മ്മാണം
നെത്താനും 12.00 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാരാക്കിരു.. (രു ഴീെിനു
2.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം 6 കഩര്ക്ക്) ഇതിന് 06.02.18 ടറ കഔാര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി
അനുഭതി ന്ഔിമിരു.. ഴീടൊന്നിന് 2.00 റക്ഷം രൂഩ അഩയയാപ്തഭാമതിനാ്
4.00 റക്ഷം രൂഩ അെെറി് കപ്രാജക്ട് കബദഖതി ടേ.. ആടഔ അെെ് 24.00
റക്ഷം രൂഩ (സൗഷിംഖ് കഫാര്ഡി് നി. റബിങ്ങ 4,50,000/- രൂഩയും തനത് പ്്
19,50,000/- രൂഩയും കേര്ത്ത്). ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്. ലറപ് ഭിശ
ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം (യ്ാം ഗേം) എല്ലാഴര്ന്നും ഴീഞ്ഞൃന്ഔികമാ എന്ന് ഩയികവാധിങ്ങെ
ലറപ് േീപ് എ ിഔതീകേീഴ് ഒപീഷര് രികപാര്േ് ന്ഔി
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തീരുഭാനം :- ലറപ് േീപ് എ ിഔൂേീഴ് ഒപീഷര് ശുഩാര്വ ടേയ്തതനുഷയിങ്ങ്
അനുഭതി ന്കു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

2.3(4.66) കഔാേമം നഖയഷബ
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 14.01.2020 ടറ ഔത്തു് (SRG 33/20 CC/882/2019)

കപ്രാ.നം 602/20

അെെ് 2,20,00,000/-രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് 2.00 കഔാെി രൂഩ
ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ് 20.00 റക്ഷം രൂഩ)
കഩയ് – നഖയത്തിടറ ഴിഴിധ ഭാറിനയങ്ങ് ഴറിടങ്ങരിയുന്നത് തെയുന്നതിനാമി
ഔയാഭരഔ് സ്ഥാഩിക്ക്
കഔാേമം നഖയഷബമി്
52 ഴാര്ുഔലിറാമി 65 CCTV ഔയാഭര
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. കഷാലാര് ലഴദതീകതി
ഉഩകമാഖിങ്ങ് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഷംഴിധാനഭാണിത്. ഔയാഭരയും നിര്മ്മിത ധിദ്ധ്ി
ഷാകെതിഔഴിദയയും ഉഩകമാഖിങ്ങെളൃ ഷാകെതിഔ ഷംഴിധാനഭാണ് ഉഩകമാഖിന്നു
ന്നത്. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്. കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി നിര്കേവിങ്ങ
പ്രഔായം ഇതിടെ ഷാകെതിഔ ഴവം ഩയികവാധിങ്ങ് ഐ.െി. ഭിശ
ഡമരക്ടര്
രികപാര്േ് ന്ഔി.
തീരുഭാനം - ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടുടടെ രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തി്
അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി :-1)ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി. ഭിശ

2.3(4.68 ) ഔണ

കദഴ

സി് പ്ലാകെശ

പ്രകദവടത്ത സ്കുളുഔലി് കഭ്ൂറാകയ

ഭാറ്റ്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 18.01.20-ടറ ഔത്തും KDHP ഔമ്പനിയുടെ
11.11.2019-ടറ 612-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും (SRG 79/20 CC/56/20)
മൂന്നാര്, കദഴികുലം, ഩളൃിഴാഷ്, േിന്നക്കനാ്, എന്നീ രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി
ആടഔ 34 സ്കൂളുഔ് KDHP നെത്തു.്്. ഇതി് മൂന്നാരി് 10, കദഴികുലത്ത് 11,
ഩളൃിഴാഷറി് 1, േിന്നക്കനാറി് 2 സ്കൂളുഔ്ക്ക് ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭ്ൂറാകയമാണ്.
ഫഹു. കഔയല ലസകക്കാെതി ഉത്തയഴിടെ അെിസ്ഥാനത്തി് ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ
ഴകുപിടെ 09.10.2019-ടറ 162/2019/ GEDN നമ്പര് ഉത്തയഴ് പ്രഔായം യണ്ടു
ഴര്ശത്തിനഔം
ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭ്ൂറാകയ ഭാറ്റി
ഩഔയം അനുകമാജയഭാമ
കഭ്ൂറാകയ സ്ഥാഩിക്കണടഭ.്്. ഔമ്പനിന്നു ഷാമ്പത്തിഔ
പ്രതിഷന്ധി
ഉളൃതിനാ് അതത് രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതം ഉഩകമാഖിങ്ങ്
കഭ്ൂറാകയ ഭാറ്റണടഭന്ന് ഔമ്പനി ആഴവയടപേിയിന്നു.. ഇതിന് ഫന്ധടപേ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നിര്േവം ന്ഔണടഭന്ന ആഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്
മുഔലി് ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി ഔമ്പനിയുടെ ങ്ങൃഭതറമാണ്
എന്ന് കമാഖം
ഴിറമിരുത്തി. ഔമ്പനിയുഭാമി േര്ങ്ങ ടേയ്ത്
ഈ പ്രഴര്ത്തി ടേയ്യന്നതിടെ
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ഷാധയത ഩയികവാധിക്കാ ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഔലക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
അെിസ്ഥാനത്തി് ടതാളി് ഴകുപ്പുഭാമി േര്ങ്ങ ടേയ്ത് ഩയിഖണിക്കാ
രികപാര്േ് ന്ഔാ ജില്ലാ ഔലക്ടകരാെ് ആഴവയടപേിടുണ്ട്ന്ന്
ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങെ. രികപാര്േ് ഉെ തടന്ന ഴാങ്ങണടഭന്ന്
ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിങ്ങെ.

രികപാര്േിടെ
തീരുഭാനിങ്ങെ.
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത്

നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്
3.1 ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ
2020-21 ഫസജറ്റി് പ്രകയാഩിങ്ങ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഩൊലിത്ത പ്രാധാനയമുളൃ ഩയിഩാെിഔ് അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശടത്ത
ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണം. ഇതു ഷംഫന്ധിങ്ങ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
നെപാകക്ക് 12 ഇന ഩയിഩാെിഔ് കമാഖത്തി് ഫഹു. തകേവഷവമംബയണ
ഴകുപ് ഭന്ത്രി അഴതയിപിങ്ങെ. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശടത്ത
ഩദ്ധ്തിമി് ഷഭരഭാമി ഈ ഩദ്ധ്തിഔ് എങ്ങടന കൂേികങ്ങര്ക്കാടഭന്ന്
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപ് ടഷക്രേരി
ഴിവദീഔയിങ്ങെ.
ഩയിഩാെിഔളുടെ ങ്ങൃരുക്കം താടള കേര്ന്നു.. ഇതു നെപാന്നുന്നതിന് ഴിവദഭാമ
ഭാര്ഗകയക
തയ്യാരാക്കാ
കമാഖം എഷ്.ആര്.ജി.ടമ ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
ഇതിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി്
ഉത്തയഴ്
അെിമന്തിയഭാമി
ന്ഔാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം. ഈ ഩയിഩാെിഔ് കൂെി
കൂേികങ്ങര്ത്തുകഴണം
തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് 2020-21 ഩദ്ധ്തി
രൂഩീഔയികക്ക്ത്. ഭാര്ങ്ങ് ഭാഷം ഷഭര്പിന്നുന്ന ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി്
ഇതി് ഏടതെിലം ഩദ്ധ്തി ഴിടുണ്കഩാമിടുണ്ട്െി് ഏപ്രിറി് അത്തയം
ഩയിഩാെിഔ് കൂെി കൂേികങ്ങര്ത്ത് ഩദ്ധ്തി അന്തിഭഭാക്കണം.
(i) ഴിവപ്പുയസിത കഔയലം
1000 ബക്ഷണവാറഔ് ആയംബിന്നുഔമാണ് റക്ഷയം. 100 കഩര്ക്ക് 25 രൂഩയ്ക്ക്
ഊണ് ന്കും.
ഇതി് 10 വതഭാനം
ഊണ് ഷൗജനയം.
രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം
ടേരിമ നഖയഷബഔലിലം 1 ഴീതവം
ഴറിമ
നഖയഷബഔലി് 10 ഴാര്ഡിന് 1 ഴീതവഭാണ് ബക്ഷണവാറഔ്
ആയംബികക്ക്ത്. ഇതിനാമി ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് ഷിഴി് ഷലപ്ലഷ്
അെക്കമുളൃ
ഏജ ഷിഔ് മുകകന
ഷബ്ഷിഡി നിയക്കി് അയിയും
ഩറഴയഞ്ജനങ്ങളും ന്കും. ഈ ഷബ്ഷിഡി 100 ഊണിനു ഭാത്രഭാണ്.
ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ബക്ഷണവാറയ്ക്കാഴവയഭാമ ഴാെഔ,
ഔരെ്, ഴാേര്ോര്ജ് ഇഴ ന്ഔണം. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തും പ്രഴര്ത്തനത്തിനാഴവയഭാമ രികഴാ്ഴിംഖ് പ്്ന്ഔണം.
എന്നാ് നഖയ പ്രകദവടത്ത
ഈ തുഔ
നഖയഷബഔ് ന്ഔണം.
ഇതിനായുളൃ തുഔ ഉല്പാദന കഭകറമി് നിന്ന് ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്.
ഈ ഩദ്ധ്തിയുടെ കനാഡ് ഏജ ഷി കുഞ്ഞൃംഫശ്രീമാണ്.
(ii) 5000 ഴകമാ ക്ലധിഔ്
ഴകമാജനങ്ങ്ന്നുളൃ ഴിശ്രഭ ഴികനാദ കഔന്ദ്രം
സ്ഥാഩിക്കറാണ്
ഇതുടഔാ്് റക്ഷയഭിഞ്ഞൃന്നത്. രാഭഩഞ്ചാമത്തിലം ടേരിമ നഖയഷബഔലിലം
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3 കഔന്ദ്രം ഴീതവം ഴറിമ നഖയഷബഔലി് 10 ഴാര്ഡിന് രു കഔന്ദ്രം ഴീതവം
സ്ഥാഩിക്കറാണ് റക്ഷയം. ഇതിനാമി രോതിമ ടഔേിെങ്ങ് ഩണികമ്തില്ല.
നിറഴിലളൃ ഴാമനവാറഔ്, ഴാെഔ ഴീഞ്ഞൃഔ് തുെങ്ങിമഴ ഇതിനാമി
ഉഩകമാഖിക്കണം. ഴാെഔ, ലഴദതീകതി, ഴാേര് ോര്ജ് രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്/
നഖയഷബഔ് ഴസിക്കണം. െി.ഴി, ഩത്രങ്ങ് തുെങ്ങിമഴ
ഔളിഴതും
കൊണ്ഷര്ശിപിടെടെ
ഔട്ത്താ
ശ്രഭിക്കണം. ഖയാഷ് അഞ്ഞൃപ്,
ഩാത്രങ്ങ് കുെിടഴളൃം ഇഴയും റബയഭാക്കണം. കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകകന രു
ആമ/ടഔമര് കെക്കര് കഴണം. ജില്ലാ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഭറ്റ് ആഴര്ത്തന
ടേറവഔ് ഴസിക്കണം. ഴകമാജന അമ്ൂറാകേങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനഭായും
ഴകമാജന കഷഴന കഔന്ദ്രഭായും
ഇത് പ്രഴര്ത്തിക്കണം.
കുേിഔളുടെ
ടരഭഡിമ് കഔാങ്ങിംഖ് ടഷെരാമി
പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന യീതിയും ഭറ്റും
പ്രാഴര്ത്തിഔഭാക്കാവന്നതാണ്.
(iii) ശുേിതവ കഔയലം
ഒണത്തിനു മുമ്പ് 500 രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും 50 നഖയഷബഔളും ഷമ്പൂര്ണ
ശുേിതവ ഩദഴി ലഔഴയിക്കണടഭന്നതാണ് റക്ഷയം. എല്ലാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും ഷമ്പൂര്ണ ശുേിതവ ഩദഴി ലഔഴയിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ടുഔ്
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണം.
ഇതിനുളൃ ഷബ്ഷിഡി
APL/BPLഴയതയാഷഭില്ലാടത
ന്ഔണം
(iv) ടഩാതു കൊമിററ്റുഔളും കെക്ക് എ കേക്ക് ഴിശ്രഭകഔന്ദ്രങ്ങളും
12,000 ടഩാതു കൊമിററ്റുഔലാണ്
ഈ യീതിമി് നിര്മ്മിക്കാ
റക്ഷയഭിഞ്ഞൃന്നത്. ഇഴ താടളപരയും പ്രഔായം നിര്മ്മിക്കാനാണ് റക്ഷയം.
(a) ടഩകട്രാ് ഩമ്പുഔലിടറ നിറഴിലളൃ കൊമിററ്റുഔളുടെ നഴീഔയണം
(b) നിറഴി് കൊമിററ്റുഔ് ഇല്ലാത്ത ടഩകട്രാ് ഩമ്പുഔലി് രോതുതാമി
കൊമിററ്റ് നിര്മ്മാണം
(c) കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ ആബിമുകയത്തി് കെക്ക് എ കേക്ക് ഴിശ്രഭ കഔന്ദ്രങ്ങ്
സ്ഥാഩിക്ക്
(d) NH, PWD കരാഡയിഔിലളൃ
ടഩാതു കഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങലി്
നിര്മ്മിക്കാവന്നഴ
(e) ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങളുടെ ഭൂഭിമി് നിര്മ്മിന്നുന്നതും കൊണ്ഷര്
ടേയ്യാവന്നതും.
(f) എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളും ടേരിമ നഖയഷബഔളും ന്ന് ഴീതവം
ഴറിമ മുനിഷിപാറിറ്റിഔ് യ്് ഴീതവം കഔാര്പകരശനുഔ് 5 ഴീതവം
കെക്ക് എ കേക്ക് കഔന്ദ്രങ്ങ് സ്ഥാഩിക്കണം. ഇഴിടെ ഴിശ്രഭ സ്ഥറം,
കുെിടഴളൃം, നാപ്ഔി ടഴെിംഖ് ടഭശീ എന്നിഴ ഉ്ാമിയിക്കണം. ഇതു
കൂൊടത കഔന്ദ്രീകൃത ടഷപ്കറ്റജ് ഷര്ക്കാര് നിര്മ്മിങ്ങെ ന്കും. സ്ഥറം,
ജന ഷമ്മതി എന്നിഴ ഉരപാക്കിമാ് 5 കഔാെി രൂഩ പ്രകതയഔ രാൊമി
ഷര്ക്കാര് ന്കും.
(v) കതാഞ്ഞൃഔളുടെ ശുേീഔയണം
ഷംസ്ഥാനത്ത് 82,000 ഔി.ഭി. കതാഞ്ഞൃഔ് ഉട്ന്നാണ് ഔണക്ക്. ഇതി്
50,000 ഔി.ഭി കതാഞ്ഞൃഔ് രു ഴര്ശത്തിനഔം ശുേിമാക്കി ഔമര് ഭൂഴസ്ത്രം
ഉഩകമാഖിങ്ങ് ഫറടപഞ്ഞൃത്തുഔയും ഓശധ ഷഷയാഴയണം നിര്മ്മിന്നുഔയും
കഴണം. ഇതിനാമി ടതാളിലരപ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ഷാധയത ഉഩകമാഖിക്കണം.
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കറഫര് ഫജറ്റി് ഇത് ഉരപ്പുഴരുത്തണം. ലഭനര് ഇരികഖശ , ഭണ്ണുജറ
ഷംയക്ഷണം എന്നീ ഴകുപ്പുഔളുഭാമി കേര്ന്ന് പ്രഴര്ത്തിക്കണം. സയിത കഔയലം
ഭിശടെ ഇെടഩെ് കഴണം.
(vi) രു കഔാെി പറവൃക്ഷക്കൃശി ഔാമ്പമി
പ്രതിഴര്ശം
രു കഔാെി പറവൃക്ഷ ലതഔ് ഴീതം നടുണ്ഴലര്ത്തുന്ന
ദവഴത്സയ ഩദ്ധ്തിമാണിത്. ഇതിനാമി പ്രകതയഔ പ്രകദവങ്ങ് ഔട്ത്തി
റിസ്റ്റ് ടേയ്യണം. രോയമിെങ്ങലിലം നൊം. ലതഔളും ഇനവം എണവം
തിേടപഞ്ഞൃത്തണം. ഈ പ്രഴര്ത്തനം രു ഔാമ്പമിനാമി ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തുടഔാ്്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഇതിനാമി കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റഞ്ഞൃക്കാവന്നതാണ്.
(vii) ലജഴ ഩങ്ങക്കരി
ലജഴ ഩങ്ങക്കരിക്കൃശി കപ്രാത്സാസിപിന്നുന്നതിനാമി കൂഞ്ഞൃത് വാസ്ത്രീമവം
ഷാകെതിഔവഭാമ ഗെഔങ്ങ് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി കൃശി ഴകുപ് നെപാന്നുന്ന
ഩദ്ധ്തിമാണ് ജീഴനി. ഈ ഩദ്ധ്തിമിടെടെ കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 20,000 ടസക്ടര് കൃശി
ടേയ്യന്നതാണ്. ഇതിനാമി
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കണം. ടരമി
ടശ്േര് നിര്മ്മാണത്തിന്
കപ്രാജക്ടുഔല്
തയ്യാരാക്കണം. കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ/ ഷവമംഷസാമ ഷംഗങ്ങ്/ഔര്ശഔ ്രൂപപ്പുഔ്
എന്നിഴര്ക്ക് മു ഖണന ന്ഔണം. ഇതിടെ ഏകഔാഩന ങ്ങൃഭതറ കൃശി
ബഴ ഴസിന്നും.
(viii) കറാക്ക് എംകപ്ലായ്ടഭെ് - അശവര ഷ് കപ്രാരാം -( LEAP) 1000 കഩര്ക്ക്
5 ഴീതം ടതാളി് സൃഷ്ടിക്ക്
ടതാളി് ്രൂപപ്പുഔ്, ഷവമംഷസാമ ഷംഗങ്ങ്, ഷസഔയണ ഷംഗങ്ങ്,
ഷംയംബഔതവ ്രൂപപ്പുഔ് എന്നിഴ രൂഩീഔയിങ്ങാണ് ഈ ടതാളി് ഷാധയത
ഔട്കത്ത്ത്. ഇതിടെ ഩയിവീറനം, ഴിഩണനം എന്നിഴയ്ക്ക് ജില്ലാ/
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തുഔ്
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കണം.
പ്രഴര്ത്തന
മൂറധനത്തിന്
ഴായ്പ എഞ്ഞൃക്കാം.
ഇതിടെ ഩറിവ ജില്ലാ/കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തുഔ് ന്ഔണം. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ലി് ഩദ്ധ്തി ,
പ്രകദവടത്ത
ഷാകെതിഔ സ്ഥാഩനങ്ങ്, യുഴ എഞ്ചിനീമരിംഖ്
ഫിരുദദായിഔ്ക്ക്
ഇകെണ്ശിപ് എന്നീ ഭാര്ഗങ്ങലിടെടെ ഷാകെതിഔ
ഷസാമം റബയഭാക്കണം.
(ix) ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ മജ്ഞം
ഩഠിന്നുന്ന കുേിഔലി് അക്ഷയവം അക്കവം ഉരങ്ങിേില്ലാത്തഴടയ ഔട്ത്തി
ടരടഭഡിമ് ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണം. PTA കമാഖങ്ങ്
ഴിലിങ്ങെ കേര്ത്ത് ഩയിഩാെി തയ്യാരാക്കണം. ഒണത്തിന് മുമ്പ് അക്കവം
അക്ഷയവം ഉരയ്ക്കാത്തഴടയ നിര്ണമിക്കണം. ഇതിനാമി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കണം.
(x) ഩാറികമറ്റീഴ് പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്
എല്ലാ
രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിലം
ഷംഴിധാനം
ഉരപ്പുഴരുത്തണം.
ഴീഞ്ഞൃഔലിടറ കയാഖി ഩയിേയണവം
ഴയാഩഔഭാമി ഷംഗെിപിന്നുന്നതിനും
തയ്യാരാക്കണം.
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മുനിഷിപാറിറ്റിഔലിലം
ഩാറികമറ്റീഴ്
ഩാറികമറ്റീഴ്
പ്രഴര്ത്തനങ്ങലിടെടെ
ഴകമാജന ഷൗഹൃദ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് കപ്രാജക്ട്

(xi) ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖങ്ങ്
ഇതിനഔം ആയംബിങ്ങിടുണ്ളൃ കഔാലനി നഴീഔയണ ഩദ്ധ്തി പൂര്ത്തിമാക്കണം.
കൂൊടത ഴീഞ്ഞൃഔളുകെയും ഩഠനമുരിഔളുകെയും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കണം.
(xii) ദുയന്ത ഭാകനജ്ടഭെ് പ്ലാനുഔ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാക്ക് (നമ്മ്
നമുക്കാമ്)
ദുയന്ത പ്രതികയാധത്തിന് ഷഭര പ്രാകദവിഔ ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കണം. ഴാര്ഡ്
തിയിങ്ങ് പ്രതികയാധത്തിനും പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ന്നും മു ഔരുതലഔ്ന്നും
ഷംഴിധാനം കഴണം. ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് ഇതിനാമി കപ്രാജക്ടുഔ്
കഴണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
3.2 ഈ ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണവം 2020-21 -ടറ ഩദ്ധ്തി രൂഩീഔയണവം
ഷംഫന്ധിങ്ങ് എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കൂഞ്ഞൃത് ശ്രദ്ധ് ന്ഔണം.
അഞ്ഞൃത്ത കക്ടാഫര് ഭാഷം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയ്ക്ക് ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃപ്
നെക്കാ
കഩാകുന്നതിനാ് ഏപ്രി് 1 മുതലളൃ ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം
േിേടപഞ്ഞൃത്തണം. ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃപ് ടഩരുഭാറ്റങ്ങേം ഴരുന്നതിന് മുമ്പ് താടളപരയുന്ന
പ്രഴര്ത്തനം ഗേം ഗേം തിയിങ്ങ് നെപാക്കണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് എന്നിഴര് ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3) നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്
4) രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്
5)േീപ് എഞ്ചിനീമര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
(i) ഔാറഴര്ശം
ആയംബിന്നുന്നതിനു മുമ്പ്
(ടഭമ് 15 നഔം) തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആസ്തി യജിസ്റ്റരിലളൃ എല്ലാ കരാുഔളുകെയും അറ്റകുറ്റപണി
നെത്തണം.
ഇതിനാമി ടേകയ്യ് പ്രവൃത്തിഔ് ഏടടതാക്കമാടണന്ന്
േിേടപഞ്ഞൃത്തണം. അത്തയം പ്രവൃത്തിഔ്ക്ക് ഏപ്രി് 10-നഔം ടഴറ്റിംഖ്/
ഷാകെതിഔാനുഭതി ന്ഔണം. ടെ്ര് നെഩെിഔ് ഏപ്രി് 20-നഔം
പൂര്ത്തിമാക്കണം. ഏപ്രി് 20 മുത് ടഭമ് 15 ഴടയയുളൃ ഷഭമം ടഔാ്്
എല്ലാ കരാുഔളുകെയും അറ്റകുറ്റപണി പൂര്ത്തിമാക്കണം. ഇത് രു ഔാമ്പമി
യീതിമി് നെപാക്കണം. ഫന്ധടപേ എഞ്ചിനീമര്ഭാര്ക്ക് ഇതിനുളൃ നിര്കേവം
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ന്ഔണം. ഇതികേ് തുെര്
നെഩെി
എ ിഔൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്ഭാര് ജില്ലാതറത്തി് ഷവീഔയിക്കണം.
കൂൊടത ജില്ലാതറത്തി് ഇത് കൃതയഭാമി ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കഭാണിറ്റര്
ടേയ്യണം. ജില്ലാ ഔലക്ടര്ഭാര് ഇതി് പ്രകതയഔഭാമി ഇെടഩെണം. ജില്ലാ
ഔലക്ടര്ഭാര് ഇതികേലളൃ രികപാര്േ് തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപ്
ടഷക്രേരിന്നു ന്ഔണം.
മുഔലി്
ഩരഞ്ഞ
പ്രവൃത്തിഔ്
ഔാമ്പമി
യീതിമി്
പൂര്ത്തിമാന്നുന്നതിന്
ഷവീഔയിക്കാനുകേവിന്നുന്ന നെഩെി അെിമന്തിയഭാമി
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തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ഷവീഔയിക്കണം.
ഇതു
ഷംഫന്ധിങ്ങ് േിേടപഞ്ഞൃത്തിമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് അഞ്ഞൃത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമി് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ന്ഔണം.
(ii) ജൂണ്ഭാഷം സ്കൂ് തുരന്നുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ സ്കൂളുഔളുകെയും അറ്റകുറ്റപണി
നെത്തണം. കരാുഔളുടെ അറ്റകുറ്റപണിക്ക് ഷവീഔയിങ്ങ ഔാറക്രഭം ഇതിനും
ഷവീഔയിക്കണം
(iii) ഴയക്തിഖത ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ന്കഔ് ധനഷസാമം, ഭറ്റു ഩദ്ധ്തിഔ്
(a)
ഇതിനാമി ഗുണകബാക്തൃ രാഭഷബഔ് കൃതയഭാമി കൂെണം. ഏപ്രി് 30നഔം ഗുണകബാക്തൃ രാഭഷബഔ് പൂര്ത്തിമാക്കണം. ോകണകബാക്തൃ റിസ്റ്റ്
ഫന്ധടപേ നിര്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥര്ക്ക് ടഭമ് 15-നഔം ന്ഔണം.
ഈ യീതിമി് പ്രഴര്ത്തനം േിേടപഞ്ഞൃത്തണം.
(b)
ഔാര്ശിഔ കഭകറമിടറ ഴയക്തിഖത ആനുകൂറയങ്ങ്, ഩദ്ധ്തിഔ് എല്ലാം
തടന്ന ജൂണ് 30-നഔം നെപാക്കണം
(c)
മൃഖഷംയക്ഷണ കഭകറമി് ഩശുക്ക്/ ആെ് എന്നിഴയ്ക്ക് ധനഷസാമം
തുെങ്ങിമ ഩദ്ധ്തിഔളും ജൂണ് 30-നഔം പൂര്ത്തിമാക്കണം.
(d)
ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠകനാഩഔയണങ്ങ്, റാഩ് കൊഩ് തുെങ്ങിമഴ ടഭമ്
30-നഔം ന്ഔണം.
ഇതികേ് ഷവീഔയിങ്ങ
നെഩെിഔ് ഴകുപ്പുകഭധാഴിഔ് അഞ്ഞൃത്ത
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമി് ന്ഔണം. കൂൊടത ജില്ലാതറത്തി്
ജില്ലാ ഔലക്ടര്ഭാര്
ഈ പ്രഴര്ത്തനം ഏകഔാഩിപിക്കണം.
ഇത്
ഷംഫന്ധിങ്ങ രികപാര്േ്
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം േീപ് മുകകന ന്ഔണം.
നെഩെി - 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2) നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്
3)രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്
4) ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഖം േീപ്,
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
3.3 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ജൂേ്/ തുണി ഷഞ്ചിഔ് ഴീഞ്ഞൃഔലി്/ ഔെഔലി്
ഴിതയണം ടേയ്യന്നതിന് കപ്രാജക്ടുഔ് ഏഞ്ഞൃക്കാവന്നതല്ല. എന്നാ് പ്ലാസ്റ്റിഔ്
ഷഞ്ചിഔ്ക്ക് ഫദ് എന്ന നിറമി് ഇതിനാമി യുണിറ്റുഔ് തുെങ്ങുന്നതിന്
ബൗതിഔ ഷാസേയയം രുക്കാനും ടഭശീ അെക്കമുളൃ ഭറ്റ് ഉഩഔയണങ്ങ്
ഴാങ്ങുന്നതിനും
ധനഷസാമം ന്ഔാവന്നതാണ്. പ്രഴര്ത്തന മൂറധനം
രികഴാ്ഴിംഖ് പ്് ആമി ന്കഔ്താണ്. എന്നാ് ഉ്പന്നത്തിനു കഭ്
ഷബ്ഷിഡി ന്ഔാവന്നതല്ല.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
3.4 2020-21-മുത് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ ശുേിതവ ഭാറിനയ ഩയിഩാറന
കപ്രാജക്ടുഔളുടെ
നിര്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമി
ശുേിതവ ഭിശ
ജില്ലാ
കഔാഒര്ഡികനറ്റടര
നിശ്ചമിക്കാ
തീരുഭാനിങ്ങെ.
ഇഴര്ക്ക് ഇതിനാമി
ഡി.ഡി. കഔാഡ് അനുഴദിക്കാ ധനഴകുപികനാൊഴവയടപൊ തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
2) ധനഴകുപ്
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3.5 ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തി്ടപേ
ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠനമുരി
നിര്മ്മിങ്ങെ ന്കുന്നതിന് മൂ. ഖുക്കലാമാണ് തുഔ ന്കുന്നത്. അഴഷാന
ഖു ന്കുന്നത് ഫന്ധടപേ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടറ രു
എഞ്ചിനീമര്/ഒഴര്ഷീമുടടെ ഴാറതീകകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്. എന്നാ്
േിറ കഔസുഔലി് ഩഠനമുരിമി് നെത്തിമിയിന്നുന്ന ഴമരിംഖിടെ ടേറഴ്
ഴാറതീകകഴശനി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താരില്ല എന്ന് കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. ഈ ഇനത്തി്
ന്കഔ് വയാവയി ടേറഴ് എത്രമാടണന്ന് ഩയികവാധിങ്ങെ അഞ്ഞൃത്ത
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമി് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
രികപാര്േ് ന്ഔണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
2) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
3.6 ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് അഴരു്ടപഞ്ഞൃന്ന ഷമുദാമത്തിടെ ഴഔ
ശ്മവാനങ്ങ് ഉ്്. ഇഴ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ/നഖയഷബഔളുടെ ആസ്തി
യജിസ്റ്റരി് ഉ്ടപേഴമാഔില്ല. എന്നാലം ഇത്തയം ശ്മവാനങ്ങലി് അഴവയം
കഴ്
അറ്റകുറ്റപണിഔ്, ഭറ്റു ഷൗഔയയടഭാരുക്ക് തുെങ്ങിമഴയ്ക്ക്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിനും നഖയഷബഔ്ന്നും കപ്രാജക്ടുഔ് ഴയ്ക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്
3.7 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഈ ബയണഷഭിതിയുടെ ഔാറത്ത് നെപാക്കിമ
ഴിഔഷന കക്ഷഭഩയിഩാെിഔളും കനേങ്ങളും ജനങ്ങലികറയ്ക്ക് എത്തിന്നുഴാ റഘു
രോസ്തഔങ്ങ്/ കോശുടഔ്/കഩാസ്റ്റുടഔ് തയ്യാരാക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനാമി
ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം രൂഩ തനത് പ്ി് നിന്ന് ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
3.8 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് അതയാഴവയം
ഴരുകത്ത് കബദഖതിക്ക് ജനുഴയി 15 ഴടയ അഴഷയം ന്ഔിമിരു.. തുെര്ന്ന്
പ്രകതയഔഭാമി ആഴവയടപേഴര്ക്ക് ജനുഴയി 30 ഴടയ സുകറക കഷാഫ്ട് ടഴമര്
എകനഫി് ടേയ്തിരു..
പ്രലമ ഫാധിത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
19.02.2020-ടറ
1381/20/ധന ഉത്തയഴ് പ്രഔായം 37.50 കഔാെി രൂഩ ഇകപാ് ന്ഔിമിടുണ്്്.
ഇഴര്ക്ക് രോതിമ ഩദ്ധ്തി എഞ്ഞൃകക്ക്തു്്. ഭറ്റു േിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഩദ്ധ്തി കബദഖതി ആഴവയടപേിടുണ്്്. 27.12.2019-ടറ 10/18/SRG/LSGD/CC നമ്പര്
കുരിപ് പ്രഔായം ന്ഔിമിരുന്ന ഭാര്ഗ നിര്കേവത്തിനു ഴികധമഭാമി 26.02.2020
മുത് ഭാര്ങ്ങ് 8 ഴടയ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് അതയാഴവയം കഴ് കബദഖതിന്നും
കൂേികങ്ങര്ക്കലം നെത്തുന്നതിന് സുകറക കഷാപെ് ടഴമരി് ഷൗഔയയം
ന്ഔാ
തീരുഭാനിങ്ങെ. ഭാര്ങ്ങ് 8 നു കവശം
ഩദ്ധ്തി കബദഖതി
അനുഴദിന്നുന്നതല്ല.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
2)എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം
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3.9 കസാം കസ്റ്റഔ്ന്നുളൃ ടഔേിെ നികുതി ഴലടയ കൂഞ്ഞൃതറാടണന്ന് ടഩാതുകഴ
അബിപ്രാമമുട്ന്ന്
കമാഖം ഴിറമിരുത്തി.
ഇത് ഴകുപ്പു തറത്തി്
ഩയികവാധിങ്ങ് ഉേിതഭാമ നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നുന്നതിന് നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ആര്.ഷി)ഴകുപ്
4. പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1 ഔണ്ണൂര് നഖയഷബ
നഖയഔായയ ഡമരക്ടുടടെ 08.11.2019-ടറ DC3-21875/2019 -ടറ
47/2020 - LSGD - DB2/216/2019 - LSGD)

ഔത്ത് (SRG

കപ്രാ.നം.1289/20

അെെ് 8,00,000/- രൂഩ
(CFC - 7,68,832/-രൂഩ
തനത് പ്് 31,168/- രൂഩ)
കഩയ്:- ടസ്ത്ത് ഇ ടെക്ടര് ഒപീഷിന് ഇരുേക്ര ഴാസനം ഴാങ്ങ്
ഔണ്ണൂര് കഔാര്പകരശടെ ശുേിതവ ആകയാഖയ ഩയികവാധന ഔായയക്ഷഭഭാന്നുന്നതിന്
ഇരുേക്ര ഴാസനം (10 എണം)ഴാങ്ങുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി്
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഖീഔയിങ്ങ കപ്രാജക്ടാടണെിലം
ഭാര്ഗകയകമി് ഇല്ലാത്തതിനാ്
പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നത്
ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.2 ടഔാല്ലം കഔാര്പകരശ
ടഔാല്ലം കഔാര്പകരശ കഭമുടടെ 17.09.2019-ടറ PC1/37176/19 -ാാാം നമ്പര്
ഔത്ത്. (SRG 49/20/LSGD - BC3/676/2019 - LSGD)

ടഔാല്ലം കഔാര്പകരശനി് ഷദ്ബയണവഭാമി
ഫന്ധടപേ് പ്രഴര്ത്തിഔ്
ടേയ്യന്നത് ഊയാളുെ് കറഫര് കഔാണ്ട്രാക്ട് കഔാ ഒപകരറ്റീഴ് ടഷാലഷറ്റി
മുകകനമാണ്. ഈ കപ്രാജക്ട് ഴിരോറീഔയിന്നുന്നതിടെ ബാഖഭാമി ഇ പര്കഭശ
ഔികമാല്,
ഔൂ ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഫകമാ ടഭട്രിഔ് അറ്റ ഡ ഷ്
ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഴീഡികമാ കഔാണ്പര ഷിംഖ് എന്നീ ഷൗഔയയങ്ങ്
രുകക്ക്തു്്. ഇഴ
CPRCS കഩാര്േി് റബയഭല്ലാടമെി് Gem മുകകന
ഴാങ്ങണം എന്നതാണ് നിഫന്ധന. ഇതി് ഩറതും CPRCS ലം Gemലം റബയഭല്ല.
അതിനാ് ഊയാളുെ് കറഫര് കഔാണ്ട്രാക്ട് കഔാഒപകരറ്റീഴ് ടഷാലഷറ്റി
മുകകന ഴാങ്ങാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
.
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തീരുഭാനം :- ഇത് ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടര് ഩയികവാധിങ്ങ് രികപാര്േ്
ന്ഔണം. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തി് ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2) ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി ഭിശ

4.3 ഏടെര് നഖയഷബ
ഏടെര് നഖയഷബ ടേമര്കഩഴ്സന്ടെ 02.07.2019-ടറ PW - 12375/18-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും നഖയഔായയ ഡമരക്ടുടടെ 11.12.2019-ടറ DC4/17368/2019-ടറ ഔത്തും
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 27.02.2019-ടറ കമാഖ തീരുഭാനവം (SRG
111/20/DB 4 -101/2019 - LSGD)
2018-19 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് യണ്ടു ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന്
കപ്രാജക്ട് ഴഔമിരുത്തിമിയിന്നു.. (കപ്രാ.നം. 350/19 - അെെ് 12.00 റക്ഷം രൂഩ
(10,78,700/ രൂഩ (റ്റി.എഷ്.ഩി) തനത് പ്് 1,21,300/- രൂഩ) 2 ടഷെ് സ്ഥറം
ഴാങ്ങുകമ്പാ് 6.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ന്ഔാനാണ് ഉകേവിങ്ങിരുന്നത്. ഇതിന്
പ്രകതയഔാനുഭതി ആഴവയടപേിരു..
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് നിയക്ക് നിശ്ചമിങ്ങിേില്ലാത്തതിനാ് ഩേിഔജാതി
ഴിഔഷന ഴകുപി് നിറനിന്നിരുന്ന നിയക്ക് ന്ഔാ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി
അനുഭതി ന്ഔിമിരു.. ഇതിടെ അെിസ്ഥാനത്തി് 4,50,000/- രൂഩ ഴീതം
ഗുണകബാക്താക്ക്ന്നു ന്ഔി. ധനഷസാമം ന്ഔിമകപാ് സ്ഥറം ഩണമടപ
ഞ്ഞൃത്തരുടതന്ന് നിഫന്ധന ഉ്ാമിരു.. ഷാമ്പത്തിഔ ധിദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃതിനാ്
അധിഔ തുഔമാമി 1,50,000/- കൂെി ന്കുഔകമാ സ്ഥറം ഩണമടപഞ്ഞൃത്താ
അനുഭതി ന്കുഔകമാ ടേയ്യണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

യ്് ആഴവയങ്ങളും
നിയഷിങ്ങെ. എന്നാ്
ആഴവയടപേ അധിഔ ധനഷസാമം ന്കുന്നത്
ഷംഫന്ധിങ്ങ ഴിശമം
ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന
ഴകുപിടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക് ന്ഔാ തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.4 ഭാനന്തഴാെി നഖയഷബ
ഭാനന്തഴാെി നഖയഷബാ ടേമര്കഩഴ്സന്ടെ 28.09.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG 214/20 LSGD/DC3/703/2019 - LSGD)
കപ്രാ.നം. 425/20
അെെ് 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്്)
കഩയ് - അെിഴായം ഔാനാന്നുകന്ന് കരാഡ് ഔലെ് നിര്മ്മാണം
2018-19 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി്
അെിഴായം ഔനാകുകന്ന് കരാഡ് ഔലെ്
നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. 2019-20-് െി് ഒഴര് ആമി
തുെരു.. ഇത് ടെ്ര് ടേയ്ത് എരിടഭെ് ഴങ്ങെ. ഈ ഔലെിനുകഴ് അറ്റകുറ്റപണി
പ്രകദവഴാഷിഔ് ടേ.. ഔലെ് നിര്മ്മാണത്തിന് ഭാറ്റി ഴങ്ങിയിന്നുന്ന തുഔ
ഉഩകമാഖിങ്ങ് ഔലെിടെ ഇരുഴവത്തുമുളൃ കരാുഔ് കഔാണ്ക്രീറ്റു ടേയ്യാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
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തീരുഭാനം :-

ഔലെ് നിര്മ്മാണം ആഴവയഭിടല്ലെി് എരിടഭെ്
ഴങ്ങ
ഔയാുടഔായനുഭാമി
ധായണമാമി
നഖയഷബയ്ക്ക് നഷ്ടഭില്ലാടത കപ്രാജക്ട് ളിഴാക്കി
രോതിമ കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃക്കാ നിര്കേവിന്നു.. െി്
ഒഴര് എന്ന നിറമി് കരാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ്
ടേയ്യാവന്നതല്ല.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.5 തുവ്വൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 25.11.2019-ടറ ഔത്തും ലറപ് ഭിശ
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ 18.11.2019-ടറ 3/life /mpm/2018--ാാാം
നമ്പര് ഔത്തും (SRG 1035/19 - CC/508/19)
കപ്രാ.നം. 232/20
അെെ് 3,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്് 1,20,000/- രൂഩ
തനത് പ്് 1,80,000/-)
കഩയ്:- ബഴന ഩദ്ധ്തി പൂര്ത്തീഔയണം
2015-16-് ഫാെ് ഴായ്പ ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി ‘ഷാപറയം’ ബഴന ഩദ്ധ്തി എന്ന കഩയി്
കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃത്തിരു.. 1,50,000 രൂഩമാമിരു. യൂണിറ്റ് നിയക്ക്. ഇതി് 13 കഩര്
ഴീെ് നിര്മ്മാണം ആയംബിങ്ങെ. എന്നാ് ഫാെ് കറാണ് റബിങ്ങില്ല. ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം
ആയംബിങ്ങ 13 കഩയി് 10 കഩര് ഴീഞ്ഞൃ പൂര്ത്തീഔയിങ്ങില്ല. ഇഴര്ക്ക് ലറപ് ബഴന
ഩദ്ധ്തിയുടെ ന്നാം ഗേത്തി് (പൂര്ത്തീഔയിക്കാത്ത ഴീഞ്ഞൃഔളുടെ പൂര്ത്തീഔയണം)
1.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ധനഷസാമം
ന്ഔി. ഇഴര് ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിമാക്കി. എന്നാ് 3 കഩര് ധനഷസാമം റബിന്നുന്നതിനു മുമ്പ് ഴീഞ്ഞൃ ഩണി
പൂര്ത്തിമാക്കിമിരു.. ഇഴര് ഴീഞ്ഞൃ പൂര്ത്തീഔയിങ്ങതിനാ് ലറപ് ബഴന
ഩദ്ധ്തിയുടെ ന്നാം ഗേത്തി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമില്ല. ഇഴര്ക്ക് 1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം
ധനഷസാമം ന്ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :ഩഞ്ചാമത്ത്
തയ്യാരാക്കിമ
രു ബഴന
ഩദ്ധ്തിമി്ടപേഴര് ഩഞ്ചാമത്ത് അരിമിങ്ങത
നുഷയിങ്ങാണ്
ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കിമടതന്ന്
കമാഖം ഴിറമിരുത്തി. പ്രകതയഔ അനുഭതി
ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.6 ഔാകൊ് ആറഩെമ്പ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 21.11.2019-ടറ ഔത്തും ഔകൊ് ആറപെമ്പ
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 30.07.2019-ടറ A3-577/19 -ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും (SRG 1019/19 CC 676/19)
കപ്രാ.നം. 171/2017
അെെ് 13,48,500/- രൂഩ
(കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം 10,11,375/- രൂഩ
ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ് 2,02,275/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1,34,850)
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കഩയ് - ഫകമാ ലഡജസ്റ്റര് കഩാേ്
2016-17 ഴര്ശം ഫകമാ ലഡജസ്റ്റര് കഩാേ് എന്ന കപ്രാജക്ടിന് 18.02.2017-ന്
ശുേിതവ ഭിശ അംഖീഔായം ന്ഔി. 2017-18് ടെ്ര് ടേയ്ത് അകത ഴര്ശം
പൂര്ത്തിമാക്കി. ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ് റബിക്കാത്തതിനാ് തുഔ ന്ഔിമില്ല.
ഇകപാ് െി്ഒഴരാമി തുെരു.. 2016-17-് 90 വതഭാനഭാമിരു. ഷബ്ഷിഡി
നിയക്ക്. ഇകപാ് 50 വതഭാനം ഭാത്രഭാണ് ഷബ്ഷിഡി. ഩളമ നിയക്കി്
ഷബ്ഷിഡി ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :കപ്രാജക്ട് രൂഩീഔയിങ്ങ ഴര്ശടത്ത ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക്
ന്കുന്നതിന് അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.7 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 01.10.2019-ടറ ഔത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ
27.08.2019-ടറ
1(2), 1(3), എന്നീ
നമ്പരായുളൃ തീരുഭാനങ്ങളും ( SRG 64/20 - LSGD/ DB4/264/19- LSGD)
(1) 2019 ആഖസ്റ്റ് ഭാഷടത്ത പ്രലമത്തി് ഴലടയമധിഔം നാവനഷ്ടം ഷംബഴിങ്ങ
ജില്ലമാണ് ഭറപ്പുരം എന്നതിനാ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി
കഭകറാ ഴിബജന നിഫന്ധനഔലി് നിടന്നാളിഴാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

ആഴവയം നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

(2) നിറമ്പൂയിടറ
ഔഴലപാരമെക്കമുളൃ പ്രകദവങ്ങലി് ഭൂഭിയും ഴീഞ്ഞൃം
നഷ്ടടപേഴര്ക്ക് ഩഔയം ഭറ്റു പ്രകദവത്ത് ഭൂഭി ഔട്ത്തി ന്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

ഇത് ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഔലക്ടുടടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക്
ന്ഔാ തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഔലക്ടര്

4.8 കഔയല ടപഡകരശ

ഒപ് ദി ടല ഡ്

കഔയല ടപഡകരശ ഒപ് ദി ടല ഡ് ജനര് ടഷക്രേരിയുടെ 03.02.2020ടറ 441/2020 -ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്. ( SRG 215/2020)
ഔായിലയുളൃഴര് ഉഩകമാഖിന്നുന്നതികനക്കാ് ടഭങ്ങടപേ ടെഷിപികക്കശ
ഔായില
ഩയിഭിതക്കാരുടെ ഔമ്പൂേുടഔ്ക്ക് ആഴവയഭാണ്. അതിനാ് ഔായില ഩയിഭിതര്ക്ക്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് മുകകന റബയഭാന്നുന്ന ടഡല് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ്
ഔമ്പൂേുടഔ്
താടളപരയുന്ന ടെഷിപികക്കശ
പ്രഔായമുളൃതാഔണടഭന്ന
ആഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്
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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
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
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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

തീരുഭാനം :-

ഇതു
ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിങ്ങ് രികപാര്േ്
ന്ഔാ
ഐ.റ്റി
ഭിശ
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാന
ത്തി് ഩിന്നീെ് തീരുഭാനിന്നും.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടര്

4.9 ടഔാെിമത്തൂര് ഷസഔയണ ഫാെ്
ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എ്.എ.യുടെ 05.11.2019-ടറ ഔത്ത് കഔാളികക്കാെ്
ജില്ലമിടറ ടഔാെിമത്തൂര് ഫാെ് പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ ഔത്തും
(SRG 216/20)
അമൂ് ഔാറിത്തീറ്റയുടെ കഔാളികക്കാെ് ജില്ലമിടറ ഴിതയണ ഏജ ഷി ഫാെ്
ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിടുണ്്്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ഔാറിത്തീറ്റകുള്ള ളൃ ഷബ്ഷിഡി അമൂ്
ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിന്നുന്നില്ല. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴളി
നെപിറാന്നുന്ന ഔാറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി ലീഭി് അമൂ് ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന
ഔര്ശഔടയൂറാകെി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :അമൂ് ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുകമ്പാ് ഷബ്ഷിഡി
ന്കുന്നത് ഷംഫന്ധിങ്ങ് രികപാര്േ് ന്ഔാ
മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപ
ഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േ് ഴാങ്ങി ന്ഔാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടടര ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േ് റബിന്നുന്ന
തിനുളൃ തുെര് നെഩെി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
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4.10 േെമഭംഖറം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 22.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 94/20
CC/71/2020)
ലറപ് റിസ്റ്റി് ഉ്ാമിരുന്നതും
എന്നാ് കുഞ്ഞൃംഫ കരശ
ഔാര്ഡി്
ഉ്ാമിരുന്നതിനാ് ളിഴാക്കടപേഴരുഭാമ 27 കഩര് ഉ്്. ഇഴര്ക്ക് കൂെി ഴീഞ്ഞൃ
ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.11 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 28.10.2019-ടറ ഔത്തും ഭറപ്പുരം ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 26.10.2019-ടറ ഔത്തും (SRG 938/19 - CC 713/19)
കപ്രാ.നം : 1977/20
അെെ് 10,00,000/- രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ്:- 18 ഴമസ്സിനു മുഔലി് പ്രാമമുളൃ ബിന്നകവശിക്കായാമ കുേിഔ്ക്ക് പ്രകതയഔ
ടതാളി് ഩയിവീറന ഩയിഩാെി
ബിന്നകവശിക്കായാമഴര്ക്ക്
കോക്ക്, ടഭതികുതിയി, കുെ, ഔയഔൗവറ ഴസ്തുക്ക്,
ക്ലീനിംഖ് കറാശ , ഡി.റ്റി.ഩി, ഡിലഷനിംഖ്, കരാമിംഖ് എന്നിഴമി് ഩയിവീറനം
ന്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- 1)ഩയിവീറനത്തിനു ഭാത്രഭാമി കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാവന്ന
തല്ല.
2)ഩയിവീറനത്തിനുകവശം
ടതാളിലം ഉരപാന്നുന്ന
യീതിമി് ഷഭര കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.12 കമാഖ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടഔ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, ഔണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിന്നു
ന്ഔിമ ഔത്തുഔ് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
അകഩക്ഷഔര് ഔണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സന്ിറ്റിയുടെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കഔാഴ്സന്് പൂര്ത്തിമാക്കിമ കമാഖ അദ്ധ്യാഩഔ കമാഖയതയുളൃഴയാണ്.
അംഖീകൃത ഷര്വഔറാവാറ ന്കുന്ന കമാഖ ഷര്േിപിക്കറ്റ് കഔാഴ്സന്്/ ഡികപ്ലാഭ
തുെങ്ങിമ കഔാഴ്സന്്
ഩാസ്സാമഴടയ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
കമാഖ
ഩയിവീറഔയാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ഇത് ഷംഫന്ധിങ്ങ് ആയുശ് ഡമരക്ടുടടെ
രികപാര്േ്
ആയാമാനും
അതിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി്
ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കാനും
തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.13ടഔാെിമത്തൂര് ഷസഔയണ ഫാെ്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലമിടറ ടഔാെിമത്തൂര് ഷസഔയണ ഫാെ് പ്രഷിഡെിടെ
08.02.2020-ടറ ഔത്ത് ( (SRG 217/20)
ഷസഔയണ ഴകുപ് മുകകന കുന്ദഭംഖറം കലാക്ക് തറത്തി് ഔര്ശഔ കഷഴനകഔന്ദ്രം
ഩദ്ധ്തി നെപാന്നുന്നതിന് ടഔാെിമത്തൂര് ഷര്വീഷ് ഷസഔയണ ഫാെിടനമാണ്
ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃത്തിയിന്നുന്നത്. കലാക്കി് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഈ ഔര്ശഔ കഷഴന
കഔന്ദ്രത്തി് പറവൃക്ഷലതഔ്, ഇെഴില ഴിത്തുഔ്, ഩങ്ങക്കരി ഴിത്തുഔ്, ലതഔ്,
ഭറ്റു ഴിഴിധതയം ലതഔ്, കരാ ഫാഗുഔ് എന്നിഴ ഉല്പാദിപിന്നു.്്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് കൃശി കഭകറമി് ഇത്തയം നെീ് ഴസ്തുക്ക് ഴാങ്ങി
ന്കുകമ്പാ് കുന്ദഭംഖറം കലാക്കെിസ്ഥാനത്തി് പ്രഴര്ത്തിന്നുന്ന ഔര്ശഔ
കഷഴന കഔന്ദ്രത്തി് നി. കൂെി ഴാങ്ങുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

നെീ്
ഴസ്തുക്കളുടെ
ഗുണനിറഴായം
ഫന്ധടപേ കൃശി ഒപീഷര് ഉരപാക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.14 കേര്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കേര്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 02.11.2019-ടറ B - 638/2019-ാാാം
നമ്പര് ഔത്ത് (SRG 220/20 )
സയിത കഔയല ഭിശ
ഩദ്ധ്തിയുടെ
ബാഖഭാമി പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഭാറിനയങ്ങ്
ഷംസ്കൄയിന്നുന്നതിടെ ബാഖഭാമി ടതാളിറാലിഔ്ക്ക് 6 ഭാഷടത്ത ഴമഫിറിറ്റി
ഖയാഩ് പ്് ന്കുന്നതിന് 24.10.2018 ് ഉത്തയഴാമിടുണ്്്.
ടെഡ്ഡ് ടേയ്ത
പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഴില്പന നെത്താ
ഔളിമാത്തതിനാ് ഇനിയും 6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക് കൂെി
ഴമഫിറിറ്റി ഖയാഩ് പ്് ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :27.09.2018-ടറ
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി
തീരുഭാനപ്രഔായമുളൃ നിയക്കി് 6 ഭാഷകത്തയ്ക്ക് കൂെി
ന്ഔാ പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4..15 തുമ്പഭണ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.12.2019-ടറ ഔത്തും തുമ്പഭണ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ
24.09.2018-ടറ 1/7-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 1143/19/CC/209/2018)
സ്ട്രീറ്റ് ലററ്റുഔ്ക്ക് ലഴദതീകതി ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 06.08.2015 ് 3,81,600/രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്) ടഔ.എഷ്.ഇ.ഫി.യ്ക്ക് ടഡകപാഷിറ്റ് ടേ..
2
ഴര്ശത്തിനുകവശം
ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിങ്ങെ. ഇതിടെ പറഭാമി
ഭാഷംകതാുടമുളൃ
ലഴദതീകതി ഫി് 64,616/- രൂഩമി് നിന്ന് 22,151/- രൂഩമാമി കുരഞ്ഞു. 5
ഴര്ശടത്ത ഖയായെിയു്ാമിരു.. എന്നാ് ഭാഷങ്ങ്ന്നുകവശം ഭീറ്റര് കഔൊമി.
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ഔമ്പനി രിപമര് ടേയ്യന്നില്ല. ഈ ഷാസേയയത്തി് ഇതിടെ രിപമരിംഖ് പ്ലാ
പ്്/ തനതു പ്് ഉഩകമാഖിങ്ങെ ടേയ്യാ
അനുഭതി ന്ഔണടഭന്ന്
ആഴവയടപേിയിന്നു.. കൂൊടത
ഭീറ്റര് സ്ഥാഩിങ്ങ JILCO ഔമ്പനിടക്കതിടയ
നെഩെിടമഞ്ഞൃക്കണടഭന്ന അഴവയവം ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിന്നും
KSEBമിടറ
ഉകദയാഖസ്ഥടയൂറാകെി അഞ്ഞൃത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമി് ഴിലിക്കണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.16 നിയണം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.12.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG
1144/19/CC/798/2019)
കപ്രാ.നം. 84/20
അെെ് 3,00,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ്- സ്കൂ് കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഷര്ക്കാര് സ്കൂലികനാടൊപം എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔ്ന്നും ലഩപ്
ഔണക്ഷ ന്കുന്നതിന് കഔയല ഴാേര് അകതാരിറ്റിക്ക് തുഔ ടഡകപാഷിറ്റ്
ടേയ്യന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :കുെിടഴളൃം
ന്കുന്നതിനാമതിനാ്
പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്

4.17 പ്രഭാെം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.12.2019-ടറ
1145/19/CC/801/2019)

ഔത്ത്

(SRG

കപ്രാ.നം. 16/20

അെെ് 39,06,250/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 10,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 6,25,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കനയിേ് ടേറഴളിന്നുന്നത് 7,81,250/രൂഩ)
കഩയ് - ഩന്നി വറയത്തി് നി.ം കൃശിടമ ഷംയക്ഷിക്ക്
ഩന്നി വറയത്തി് നി.ം കൃശിടമ ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിന് കൃശിക്കാര്ക്ക് െി ശീറ്റ്
ഴാങ്ങി ന്കുന്നതിനുളൃ ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :പ്രഭാെം രാഭഩഞ്ചാമത്തെക്കം കഔാന്നി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ്
ഇത്തയം കപ്രാജക്ടുഔ് എഞ്ഞൃത്തിടുണ്ട്ന്ന് കമാഖം
ഴിറമിരുത്തി.
6 രാഭഩഞ്ചാമത്തിനും കൂെി
ആടഔ 139.01 റക്ഷം രൂഩ.
ഇതിടെ നിര്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥ
ആയ്,
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ശീറ്റിടെ ഗനം, ഴിറ, ന്കുന്ന ഷബ്ഷിഡി
നിയക്ക് തുെങ്ങിമതെക്കം ഴിവദഭാമ രികപാര്േ്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷര്ന്നു ന്ഔണം,
രികപാര്േ് റബിന്നുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.18 ലഭറപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.12.2019-ടറ ഔത്ത്
1146/19/CC/785/2019)
കപ്രാ.നം. 160/20
അെെ് 9,37,500/ രൂഩ
(തനത് പ്് 50,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 7,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 1,87,500/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഖങ്ങലി് നി.ം കൃശിക്ക് ഷംയക്ഷണം

(SRG

കൃശിടമ ഴനയമൃഖങ്ങലി് നി.ം ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിന് ഔര്ശഔര്ക്ക് െി ശീറ്റ്
ഴാങ്ങി ന്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ക്രഭ നം.4.17 ടെ തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.19 ഴളൃികക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.12.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG
1147/19/CC/719/2019)
കപ്രാ.നം. 278/20
അെെ് - 29,33,333/ രൂഩ
(തനത് പ്് - 5,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 7,00,000/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം (കനയിേ് ടേറഴളിന്നുന്നത് - 7,33,333- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഖങ്ങളുടെ ആക്രഭണത്തി് നി.ം കൃശി ഴിലഔ്ക്ക് ഷംയക്ഷണം
കൃശി ഴിലഔടല ഩന്നിവറയത്തി് നി.ം ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിന് ഔര്ശഔര്ക്ക്
െി ശീറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ഔളിയുകഭാ എന്ന് െഷ്ടീഔയണം
ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ക്രഭ നം.4.17 ടെ തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.20 ഫാലകേയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 11.12.2019-ടറ
1150/19/CC/913/2019)
കപ്രാ.നം. 154/20

അെെ് - 3,28,500/- രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്് - 2,29,950/- രൂഩ
ഷംബാഴന - 98,550/- രൂഩ
കഩയ് - കുഞ്ഞാഴടക്കാരു സയിതഴാെി
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ഔത്ത്

(SRG

അംഖനഴാെിഔലി് ഩങ്ങക്കരി കൃശി ടേയ്യന്നതിന് കരാഫാഗും േേിഔളും ഴാങ്ങി
ന്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഔളിഴതും പ്ലാസ്റ്റിഔ് കരാ ഫാഖ് ളിഴാക്കണം.
ഭണ്േേിഔ് ഩയഭാഴധി ഉഩകമാഖിക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.21 ഔല്ലിയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 12.12.2019-ടറ ഔത്തും ഔല്ലിയൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 05.11.2019-ടറ 1(8)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 1152/19 - CC/784/2019)
കപ്രാ.നം. 122/19

അെെ് - 4,99,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് - പൂുന്നലം ോന്ഔയ കഔാലിയൂര് ഫ്് കരാഡ് ഩാര്വവബിത്തി നിര്മ്മാണം
2018-19 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന ഈ കപ്രാജക്ട് 24.05.2019-്
പൂര്ത്തിമാക്കി ഫി് തയ്യാരാക്കി. എന്നാ് 2019-20-ടറ ഩദ്ധ്തിമി് ഇത് െി്
ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ ഴിടുണ്കഩാമി. െി് ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :െി് ഒഴര് ആമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് അനുഭതി
ന്കു.. ആഴവയഭാമ ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാ
ഐ.ടഔ.എം.
എ ിഔൂേീഴ്
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം.

4.22 കൂയാങ്ങൃ്് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 06.12.2019-ടറ ഔത്തും കൂയാങ്ങെ്്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 05.10.2019-ടറ കമാഖത്തിടെ 11(8)-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 1126/19/CC/767/2019)
കപ്രാ.നം. 85/20
അെെ് - 30,000/- രൂഩ ( TSP)
കഩയ് - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩേിഔഴര്ഗ കഔാലനിമിടറ ഩണിമ ഴിബാഖത്തി്ടപേ സുനിത
എന്ന ഴിദയാര്ഥി SSLC മി് എല്ലാ ഴിശമത്തിനും A+ കനഞ്ഞൃഔയും ഭിഔങ്ങ
യീതിമി് +2 ഩാഷാവഔയും ടേ..
ഇകപാ് TTCന്നു
ഩഠിന്നു. . ഈ
ഴിദയാര്ഥിക്ക് റാഩ് കൊഩ് ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.23 േിറ്റുഭറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
േിറ്റുഭറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 10.01.2020-ടറ C2 - 1921/18ാാാം നമ്പര് ഔത്തും. ബയണഷഭിതിയുടെ 06.01.2020-ടറ IV(1) -ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴര്ഗ
ഴിബാഖത്തി്ടപേ 25 ഒലം നിഴാഷിഔളുടെ ഔത്തും കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 16.10.2018-ടറ കമാഖ തീരുഭാനവം (SRG 126/20)
2017-18-് ഩേിഔജാതി/ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തി്ടപേ 60 ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക്
ഩഠനമുരി നിര്മ്മിങ്ങെ ന്ഔാ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. അന്നടത്ത ഉത്തയവ
പ്രഔായം 1.00 റക്ഷം രൂഩമാമിരു. നിയക്ക് 49 കഩര് ഩണിപൂര്ത്തിമാക്കി 49.00
റക്ഷം രൂഩ ഇഴര്ക്ക് ന്ഔി. 6 കഩര്ക്ക് 90,000/- രൂഩ ഴീതം ന്ഔി. 5 കഩര്ക്ക്
ആദയ ഖുഴാമി 50,000/- രൂഩയും ന്ഔി. ഩിന്നീെ് നിയക്ക് 2.00 റക്ഷം
രൂഩമാമി ഴര്ദ്ധ്ിപിങ്ങെ. ഩഠനമുരി ഩണിതഴര്ക്ക് അധിഔഭാമി 1.00 റക്ഷം രൂഩ
കൂെി ന്ഔണടഭന്നാഴവയടപേിരു.ടഴെിലം 16.10.2018-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി
അനുഭതി
നിയഷിങ്ങെ.
ഇതു
രോനഩയികവാധിക്കണടഭ.ം
ഩണി
പൂര്ത്തീഔയിങ്ങഴര്ക്ക്
ഴാറതീകകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തി് ഫാക്കി
തുഔ കൂെി
ന്ഔണടഭ.ം ഉളൃ ആഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ആഴവയം നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.24 ഞീഴൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 09.12.2019-ടറ ഔത്തും ഞീഴൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 28.11.2019-ടറ കമാഖത്തിടെ 2(2)-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 1135/19 - CC/949/2019)
കപ്രാ.നം. 185/20

അെെ് - 2,50,000/- രൂഩ
(ലജഴ ലഴഴിധയ കഫാര്ഡ് ഴിസിതം )
കഩയ് - നാെ ഭാഴ്, പ്ലാഴ് എന്നിഴയുടെ ഷംയക്ഷണം
ഞീഴൂര്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ
നാെ
ഭാവഔളും
പ്ലാവഔളും
ഷംയക്ഷിങ്ങെ
നിറനിര്ത്തുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔ
അനുഭതി ന്ഔിമില്ല. ഇതു തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.25 തുമ്പഭൺ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 19.12.2019-ടറ ഔത്തും തുമ്പഭണ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 25.11.2019-ടറ 1(5) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 1138/19 - CC/918/2019)
2013-14, 2014-15, 2015 -16 ഴര്ശങ്ങലിടറ ഭിഔങ്ങ പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കായിനുളൃ
അഴാര്ഡാമി 35 റക്ഷം രൂഩ ഔളിഞ്ഞ യണ്ടു ഴര്ശങ്ങലിറാമി റബിങ്ങിരു.. (201825

19-് 25 റക്ഷം രൂഩയും 2019-20-് 10 റക്ഷം രൂഩയും)ടഩാതു ഴിബാഖം
ഴിഔഷനപ്ാമാണ് തുഔ റബിങ്ങത്. 31.03.2019 നഔം ഈ തുഔ മുതിഴ
ടേറഴളിങ്ങില്ല. അതിനാ് 10,01,878/- രൂഩ റാപ്സാമി. ഩഞ്ചാമത്തിന് രു രോതിമ
ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനാമി ഈ തുഔ രോനയനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ആഴവയം ധന ഴകുപിടെ
ഩയിഖണനയ്ക്ക്
ന്ഔാ തീരുഭാനിങ്ങെ
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)ധന ഴകുപ്

4.26 ഔല്പഔകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു. തിരൂര് എം.എ്.എയുടെ 03.01.2020 -ടറ ഔത്തും ഔല്പഔകഞ്ചയി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 27.12.2019 -ടറ A2-5511/19-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 23.12.2019-ടറ KP/28/2/113/19-ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 3/2020)
ഩഞ്ചാമത്തി് ഔല്ലിങ്ങ് റക്ഷം ഴീെ് കഔാലനിമിടറ 7 ഇയേ ഴീഞ്ഞൃഔ് ( 14
കുഞ്ഞൃംഫം) ജീര്ണിങ്ങ അഴസ്ഥമിറാണ്. ഇതി് 7 കുഞ്ഞൃംഫത്തിന് കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് തുഔ അനുഴദിക്കാടഭന്നരിമിങ്ങിടുണ്്്. കവശിന്നുന്ന 7 കുഞ്ഞൃംഫത്തിന്
തനത് പ്ാമി 28 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തി റ്റ ഴീെ് നിര്മ്മിക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.27 കനാര്ത്ത് ഩര ര് മുനിഷിപാറിറ്റി
ഴെക്ക ഩര ര് നഖയഷബാ ടേമര്ഭാടെ 06.02.2020-ടറ G4-10958/18-ാാാം
നമ്പര് ഔത്ത്. (SRG 221/20)
നഖയഷബയ്ക്ക് ന്ഔിമ യ്ാം ഖുഴി് നിന്ന് ഴാേര് ോര്ജ് കുെിേിഔമെക്കം
തുഔ ഉരഴിെത്തി് കുരഴ് ടേയ്തതിനാ് അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔ്ന്നു കഩാലം
പ്ില്ല.
പ്രലമം ഫാധിങ്ങ പ്രകദവടഭന്ന നിറമി് 1,22,52,000/- രൂഩ പ്രകതയഔഭാമി
അനുഴദിങ്ങിടുണ്്്. ഈ തുഔ ഉഩകമാഖിങ്ങ് കപ്രാജക്ടുഔ് തയ്യാരാക്കിടമെിലം
31.03.2020-നഔം മുതിഴ തുഔയും ടേറഴളിക്കാ ഔളിമില്ല. ഈ ഷാസേയയത്തി്
ഈ തുഔ നഖയഷബയുടെ അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുഔ്ന്നു കഴ്ി ഈ ഴര്ശം
ഉഩകമാഖിക്കാനും ഇതിനു തുറയഭാമ തുഔ അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശം ഴിഔഷന പ്ി്
നിന്ന് ക്രഭടപഞ്ഞൃത്താനും അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :1) ആഴവയം ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കാനാമി ഭാറ്റി
ഴങ്ങെ.
2) എന്നാ് ഴാേര് ോര്ജ് കുെിേിഔമാമി
1,27,95,276 /-രൂഩമാണ് ഈ ഴര്ശം കുരവ
ടേയ്തത്
ഇത്രയും ഔെിേിഔ ഴന്നത്
മു ഔാറങ്ങലി് നഖയഷബയുടെ
ബാഖത്തു
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നി.്ാമ ഴീയിലമാടണ.ം
കമാഖം
ഴിറമിരുത്തി. ഈ ഴീയില ഩയികവാധിങ്ങ്
രികപാര്േ് ന്ഔാ നഖയഔായയ ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2)നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്

4.28 തൃപ്രകങ്ങാട്ടൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 09.01.2020-ടറ ഔത്തും തൃപകങ്ങാട്ടൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 01.11.2019-ടറ A1-1013/19-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും ഔണ്ണൂര് ലറപ് ഭിശ ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ 13.02.2020-ടറ
A/785/18/Life നമ്പര് ഔത്തും (SRG 24/20 - CC/917/2019)
കപ്രാ.നം. 33/20

അെെ് - 32,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്് - 30,95,400/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 1,04,600/- രൂഩ )
കഩയ് - ലറപ് ഷമ്പൂര്ണ ബഴന ഩദ്ധ്തി
ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമി് ന്ന്, യ്് ഗേങ്ങ് പൂര്ത്തിമാക്കി.
മൂന്നാം
ഗേത്തി് (ഭൂയസിത ബഴന യസിതര്) യാ് ഭാത്രഭാണ്
അര്സതയുളൃ
ഗുണകബാക്താഴ് - ഇതിനാമി 6 റക്ഷം രൂഩ ഭാത്രകഭ ആഴവയമുള്ളൂ. അതിനാ്
ഫാക്കിയുളൃ 26.00 റക്ഷം രൂഩ PMAY പ്രഔായമുളൃ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്
ആനുകൂറയം ന്കുന്നതികനാ
ലറപ് ബഴന ഴായ്പാ തിയിങ്ങെഴികനാ
ഉഩകമാഖിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഩഞ്ചാമത്തിടെ ആഴവയം ഩയിഖണിക്കാവന്ന
താടണന്ന്
ലറപ്
ഭിശ
ജില്ലാ
കഔാഒര്ഡികനറ്റര്
അരിമിങ്ങതനുഷയിങ്ങ്
അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.29 കുരഴിറങ്ങാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 06.11.2019 -ടറ ഔത്തും കുരഴിറങ്ങാെ്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 28.10.2019-ടറ 1(3) -ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 955/19 - CC/738/2019)
കപ്രാ.നം. 99/20
അെെ് - 3,00,000/- രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - പ്ലാസ്റ്റിഔ് നിമന്ത്രണത്തിന് എല്ലാ ഴീേിലം ജൂേ് ഫാഖ്
എല്ലാ ഴീേിലം 75 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ ജൂേ് ഫാഖ് ന്ഔാനുളൃ
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔാനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ പ്രകതയഔാനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.30 ഉള ര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 06.11.2019 -ടറ ഔത്ത് (SRG 956/19 CC/483/2019)
കപ്രാ.നം. 59/20

അെെ് - 2,00,064/- രൂഩ
(ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ്)

കഩയ് - സ്കൂളുഔ്ക്ക് ശീ ഩാഡ് ഩദ്ധ്തി
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ യ്് എയ്ഡഡ് സമര്ടഷക്കെരി സ്കൂളുഔ്ക്ക്
കഴ്ിമാണ് ഈ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാന്നുന്നത്. ഇ ഷിനകരറ്റര്, അറഭായ, ഷാനിേരി
ഩാക്കറ്റ്
എന്നിഴ ഈ സ്കൂളുഔ്ന്നു ന്ഔാനാണ് ഉകേവിന്നുന്നത്. ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔാനുഭതി നിയഷിങ്ങ ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

ഈ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി
ന്കു..

പ്രകതയഔാനുഭതി

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.31 കൂകയാപെ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 18.10.2019 -ടറ ഔത്ത് (SRG 898/19 CC/622/2019)
കപ്രാ.നം. 153/20
അെെ് - 4,10,000/- രൂഩ
(ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ് - 1,21,015/- രൂഩ
തനത് പ്് - 2,48,985/- രൂഩ
ടഭമിെന ഷ് രാെ് (കരാഡ്) - 40,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഷവകദവ് ലറേരി, ലാക്കാട്ടൂര് - രാഭകഔന്ദ്രം പൂര്ത്തീഔയണം
ഷവകദവ് ലറേരി ലാക്കാട്ടൂര് രാഭകഔന്ദ്രം പൂര്ത്തീഔയണത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔ അംഖീഔായം ന്ഔിമിേില്ല.
പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഴിസിതഭാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃ
ത്തിമിയിന്നുന്ന 40,000/- രൂഩ ളിഴാക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.32 ടനാങ്ങാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 01.11.2019 -ടറ ഔത്ത്
946/20 - CC/720/2019)

(SRG

കപ്രാ.നം. 46/20

അെെ് -4,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് -ഔയിമ്പാംകുന്ന് ടേുടകുന്ന് താടള ഔനാ് കരാഡ്
ഔയിമ്പാംകുന്ന് ടേുടകുന്ന് ഔനാ്
ഉെഭസ്ഥതമിലളൃ
ഭൂഭിമിടെടെമാണ്
28

കരാഡ്
ഔെ.

ഇരികഖശ
കഩാകുന്നത്.

ഴകുപിടെ
കരാഡിടെ

നിര്മ്മാണ/അറ്റകുറ്റപണി നെത്താ ഇരികഖശ ഴകുപ് അനുഭതി ന്ഔിമില്ല.
അതിനാ് തുഔ ഇരികഖശ
ഴകുപിന്
ടഡകപാഷിറ്റ് ടേമത് പ്രവൃത്തി
നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കാനാമി ഭാറ്റി ഴങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.33 ഩനങ്ങാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 01.11.2019-ടറ ഔത്തും ഩനങ്ങാെ്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയുടെ 23.09.2019-ടറ 2(4)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 947/19- CC/708/19 )
കപ്രാ.നം.22/20
അെെ് :-1,25,000/- രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ഷഭര ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഩാതു ഴിദയാറമങ്ങലി് ഩഠിന്നുന്ന ഭിഔങ്ങ നിറഴായം രോറര്ത്തുന്ന
കുേിഔ്ക്ക് കുഷാറ്റ്, ഷവാഭിനാഥ പൗക്ശ തുെങ്ങിമ ഖകഴശണ കഔന്ദ്രങ്ങ്
എന്നിഴിെങ്ങലികറയ്ക്ക് ഩഠനമാത്രമാണ് കപ്രാജക്ടിടെ പ്രഴര്ത്തനം. ഇതിനാമി
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.34 ടഔാല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 03.02.2020 ടറ ഔത്ത് (SRG 172/20 CC/101/20)
കപ്രാ.നം. 1073/20
അെെ് - 15,00,000/-രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - ഴീര് ജഴാ കജയാതി - ധീയ ജഴാ ഭാര്ക്ക് രകായഔം നിര്മ്മിക്കാ ഩദ്ധ്തി
40 റക്ഷം രൂഩ അെെ് പ്രതീക്ഷിങ്ങ് ഫഹുഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമാണ് ഴാര്ശിഔ
ഩദ്ധ്തിമി്
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിയിന്നുന്നത്.
ഇതിനാമി
ഩത്തനാരോയം
രാഭഩഞ്ചാമത്തി് കഔയല കസ്റ്ററ്റ് ഷര്ഴീഷ് റീഖിടെ ഩത്തനാരോയം യൂണിറ്റിടെ
ഉെഭസ്ഥതമിലളൃ സ്ഥറം ഴിടുണ്തയാടഭന്ന് ഷംഗെന അരിമിങ്ങിടുണ്്്. ജില്ലമിടറ
ഴീയമൃതതീകഴയിങ്ങ ജഴാോരുടെ കപാകോ അെങ്ങുന്ന ഖയാറരി, യുദ്ധ്ക്കപ്, യുദ്ധ്
ഴിഭാനങ്ങ്, ഴിഴിധതയം ലരപി്ഷ്, പ്രതികയാധ കഭകറമിടറ ഴിഴിധതയം
ഉഩഔയണങ്ങ് എന്നിഴ ഷംഫന്ധിങ്ങ് ടഩാതുജനങ്ങ്ക്ക് അരിവ ന്കുന്ന
ഭൂഷിമം എന്നിഴമാണ് നിര്മ്മിക്കാനുകേവിന്നുന്നത്. ഴീയ ലഷനിഔരുടെ രകയണ
നിറനിര്ത്തുന്നതിനുളൃ ഈ ഩദ്ധ്തി  പതന കപ്രാജക്ടാമാണ് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി
മിരുന്നത്. ജില്ലാതറ ഔമ്മിറ്റി ഇത് അംഖീഔയിങ്ങില്ല. പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
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തീരുഭാനം :-

1)

അഞ്ഞൃത്ത
കഔാഒര്ഡിശ
ഔമ്മിറ്റിമി്
ഩയിഖണിക്കാനാമി ഭാറ്റി ഴങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.35 ഴാളകത്താപ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴാളകത്താപ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 02.08.2019-ടറ A4- 3144/2019-ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്.(SRG 928/19- LSGD - FM3/322/2019/LSGD)
2018-ടറ പ്രലമത്തി് ഴറിമ നാവനഷ്ടം ഩഞ്ചാമത്തി് ഷംബഴിങ്ങെ. ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണ ഷഭിതിടമഞ്ഞൃത്ത തീരുഭാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തി് താടളപരയുന്ന
ഴമികേ് പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നാഴവയടപേിയിന്നു..
(1) 2019-ടറ രൂക്ഷഭാമ ഴയ്ങ്ങ മൂറം 12.04.2019- മുത് 09.06.2019 ഴടയയുളൃ
ദിഴഷങ്ങലി് കുെിടഴളൃം ഴിതയണം ടേ., 15,18,763/ രൂഩ ഇതിനാമി
ടേറഴാമി. ഷര്ക്കാര് ഉത്തയവ പ്രഔായം ഇതിന് ടേറഴളിക്കാവന്ന തുഔ 11.00
റക്ഷം രൂഩമാണ്. അധിഔഭാമി ടേറഴളിങ്ങ 4,18,763 രൂഩ തനത് പ്്
ഉഩകമാഖിങ്ങെ ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
(2)

2018-ടറ
ഭസാപ്രലമത്തി് ഷംയക്ഷണബിത്തി
തഔര്ന്നത് മൂറം
അഩഔൊഴസ്ഥമിറാമ ഴീഞ്ഞൃഔളുടെ
ഷംയക്ഷണ ബിത്തി നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്
ഷാമ്പത്തിഔ അനുഭതി (അധിഔ ഷസാമം) ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

തനത് പക്ാ ഴിഔഷന പക്ാ
ഉഩകമാഖിക്കാവന്നതാണ്.

ഇതിനാമി

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
(3) ഩേമഭില്ലാത്ത ഭൂഭിമി് കുെിടഴളൃ ആഴവയത്തിനാമി നിര്മ്മിങ്ങിയിന്നുന്ന
കഭാകോര് രോയഔ്ക്ക് താ്ക്കാറിഔ നമ്പര് ന്കുന്നതിന് അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഇത് ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഔലക്ടുടടെ ഩയിഖണനയ്ക്ക്
ന്ഔാ തീരുഭാനിങ്ങെ.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2)ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഔലക്ടര്

4.36 ഭാഞ്ഞൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടുടടെ 24.12.2019-ടറ PAN /11008/2019 C2(DP) നമ്പര്
ഔത്തും ഭാഞ്ഞൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരയുടെ 15.07.2016-ടറ ഔത്തും
ഭാഞ്ഞൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.07.2016-ടറ 1-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 222/20-LSGD - DB2/3/2020- LSGD )
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ഩഞ്ചാമത്ത്
 ഩതാം ഩഞ്ചഴ്ഷയ ഩദ്ധ്തിക്കാറത്ത്
ഴനിതാ ഗെഔ
ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി കുുടപ്പുന്തര ഫസ്റ്റാെിനു ഷഭീഩം ടഔേിെം ഩണിതിരു..
ഈ ടഔേിെം
കഩാറീഷ് കസ്റ്റശനു ഷൗജനയഭാമി ഴിടുണ് ന്ഔാ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. ഈ ടഔേിെം ഷര്ക്കായിടെ
ഴിവപ്പു
യസിത
കഔയലം
സ്റ്റാലിടെ
പ്രഴര്ത്തനത്തിന്
ഩയിഖണിക്കണടഭന്ന്
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.37 ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 19.11.2019-ടറ ഔത്തും ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 25.10.2019-ടറ 5(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG/ 1005/19- CC/814/19 )
കപ്രാ.നം.1495/20
അെെ് :-10,00,000/- രൂഩ (ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - ഩളൃിഴാഷ് ഩഞ്ചാമത്ത് ലസകരാ ഇറക്ട്രിഔ് കപ്രാജക്ട്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഏടറ്റഞ്ഞൃത്ത് നെത്തി ഴന്നിരുന്ന ജറ ലഴദതീകത
ഩദ്ധ്തിമാമ
ഩളൃിഴാഷ് ഩഞ്ചാമത്ത് ലസകരാ ഇറക്ട്രിഔ്
കപ്രാജക്ട്
വയാവയി
18 KWലഴദതീകതി
ഉല്പാദിപിന്നു.. ഇതിടെ ഉല്പാദനകവശി കൂേി
രോനരുദ്ധ്യിക്കാനുളൃ ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാണ് തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്. ഈ
പ്രവൃത്തി നെത്താ
എനര്ജി ഭാകനജ്ടഭെ് ടഷെരിന്
തുഔ ടഡകപാഷിറ്റ്
ടേയ്യാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഇതിന് KSEB യുടെ മു കൂര് അനുഭതി
ഴാങ്ങണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി
ന്കു.. കൂൊടത ധനഴകുപിടെ അനുഭതിയും
ഴാങ്ങണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.38 ടഭാകഔയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 21.11.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG/ 1020/19CC/726/19 )
കപ്രാ.നം.13/20
കഩയ് - ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി

അെെ് :-13,41,000/- രൂഩ (ഴിഔഷന പ്്)

ടഭാകഔയി ഩഞ്ചാമത്തി് 29 ആശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫങ്ങലാണുളൃത്. ഇഴയി് 5 കഩര്ക്ക്
ഷവന്തഭാമി ബഴനഭില്ല. ഇഴര് ലറപ് ഭിശ റിസ്റ്റി് ഉ്ടപേിേില്ല. ഇഴര്ന്നു കൂെി
ബഴനം ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഇഴര് ആശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫഭാകണാ, ഇഴര് ലറപ്
ഭിശ
റിസ്റ്റി്
ഉ്ടപൊടത കഩാമതിടെ
ഔായണം
തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ് അകനവശിങ്ങെ
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രികപാര്േ്ടേയ്യാ
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ
എ ിഔൂേീഴ്
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
2)എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ

4.39 ആരലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 21.11.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG/ 1021/19CC/757/19 )
ഭസാത്മാഖാന്ധി കദവീമ
ടതാളിലരപ്പു ഩദ്ധ്തിമി് കനഴ്സന്രി തുെങ്ങുന്നതിന്
ഷര്ക്കാര് ഉെഭസ്ഥതമിലളൃ ആരലം പാഭിംഖ് കഔാര്പകരശനി് നിന്ന് 2017-18് ഔശുഭാഴി
ഴിത്ത് ഴാങ്ങിമിരു.. 50,000 ലതഔ് ഉല്പാദിപിക്കാ 500
ഔികറാ ഔശുഴ്ിമാണ് ഴാങ്ങിമത്. ആടഔ ടേറഴ് 78,750 രൂഩ. ഈ േിറഴ്
MGNREGS
ടെ
എസ്റ്റകഭറ്റി്
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ
ഷാധിക്കാത്തതിനാ്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പ്ി് നി.ം ന്ഔാ
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്ക
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :അനുഭതി ന്കു..

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്

4.40 ടഩയലകേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 21.11.2019-ടറ ഔത്തും ടഩയലകേയി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.11.2019 -ടറ A2 5437/2018-നമ്പര് ഔത്തും
(SRG/ 1022/19- CC/768/19 )
കപ്രാ.നം. 135/20
അെെ് 5,00,000/-രൂഩ
(തനത് പ്് 1,00,000/- രൂഩ
കറാണ് 4,00,000/- രൂഩ )
കഩയ് - സ്ത്രീ ഷൗഹൃദം - ഴനിതഔ്ക്ക് ലഷക്കി്
16-നും 50 ഴമസ്സിനുഭിെമിലളൃ ഴനിതഔ്ക്ക് 20 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാടെ
ലഷക്കി് ഴാങ്ങി ന്ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
അനുഭതി റബിങ്ങിരു.. ഷബ്ഷിഡി നിയക്ക് 40 വതഭാനഭാക്കി നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
ഏടതെിലം
ടതാളിറിടെ ബാഖഭാമല്ലാടത
ഴനിതഔ്ക്ക്ലഷക്കി് ഴിതയണം
നെത്താ
വന്നതല്ല.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
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4.41 ഴെഔയഩതി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 05.12.2019-ടറ ഔത്തും ഴെഔയഩതി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.12.2019 -ടറ ഔത്തും (SRG/ 1106/19CC/939) (SRG/ 1108/19- CC/940/19)
(2 ഔത്തുഔ്)
1) കപ്രാ.നം. 147/20

അെെ് 1,00,000/-രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - നല്ലൂര് രോതിമ കഫാര്ടഴ് നിര്മ്മാണം

2) കപ്രാ.നം. 148/20

അെെ് 1,50,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)

കഩയ് - കഔാളിപാര രോതിമ കഫാര്ടഴ് നിര്മ്മാണം
കഫാര്ടഴ് നിര്മ്മാണത്തിനുളൃ മുഔലി് ഩരഞ്ഞ യ്് കപ്രാജക്ടുഔ് 2017-18-്
ഷാകെതിഔാനുഭതിയും ടെ്ര് നെഩെിഔളും കൂൊടത നെപാക്കി. ഈ നെഩെി
ക്രഭങ്ങ് ഩാറിക്കാടത നെപാക്കിമതിനാ് ഫി് തുഔ ന്ഔാ ഔളിഞ്ഞില്ല.
ഈ ഴര്ശം െി് ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിയിന്നുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടി് നി.ം തുഔ
ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :-

ഇതികേ് ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പുക്ാ, ഴാറതീകകഴശ
ഭറ്റു ഴിവദാംവങ്ങ് എന്നിഴ ഩയികവാധിങ്ങ്
രികപാര്േ് ന്ഔാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
േീപ്
എഞ്ചിനീമടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി് ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിന്നും
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തഷവബഴ

4.42 തിരൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരൂര് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 11.02.2020-ടറ ഔത്തും 11.02.20-ടറ 3(1) ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG/ 223/20 )
തിരൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 2019-20-ടറ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമി് ഇനിയും
ടേറഴളിക്കാ ഷാധിക്കാത്ത തുഔ കഭകറാ ഴിബജനത്തി് നിടന്നാളിഴാക്കി PMAY
ഩദ്ധ്തി, ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി, ടഴേം, രോരത്തൂര് ഷി.എങ്ങ്.ഷിഔലിടറ ഷാമാഹ്ന
.ഩി. ജീഴനക്കാരുടെ കഴതനം ന്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമികറയ്ക്ക് ഴഔഭാറ്റാ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :കഭകറാ ഴിബജനം ളിഴാക്കണടഭന്ന ആഴവയം
നിയഷിങ്ങെ. എന്നാ് ഭറ്റു കപ്രാജക്ടുഔ് ഭാര്ഗ
നിര്കേവ പ്രഔായം എഞ്ഞൃക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
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4.43 ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക് ഴകുപ് ഡമരക്ടുടടെ 06.02.2020-ടറ PL18705/2019/DES നമ്പര് ഔത്തും 24.02.2020 -ടറ ഇകത നമ്പര് ഔത്തും ( 2 എണം)
(SRG 224/20)
ഭിശ അകന്തയാദമ ഴിഴയകവകയണവം ടഴഫ് കഩാര്േറികറയ്ക്ക് ഡാറ്റ അഩ്
കറാഡ് ടേയ്യന്നതിനും ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്ക് ഡമരക്ടകരറ്റിടന
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. 2019 ഴര്ശടത്ത ഭിശ അകന്തയാദമ ഷര്കവയുടെ
ഴിഴയകവകയണം., ഡാറ്റാ അഩ് കറാഡിംഖ് എന്നിഴ മഥാഷഭമം പൂര്ത്തീഔയി
ങ്ങിടുണ്്്. ഴകുപിടറ ഇ ടഴസ്റ്റികഖറ്റര്ഭാരുടെ ലദനംദിന കജാറിഔ്ക്ക് രോരടഭ
അധിഔകജാറി ആമിോണ് ഭിശ അകന്തയാദമ ഷര്കവ ടേയ്തിടുണ്ളൃത്. ഭിശ
അകന്തയാദമ ഴിഴയകവകയണവം ഡാറ്റ അഩ് കറാഡിംഗും നെത്തിമ ജീഴനക്കാര്ക്ക്
പ്രതിദിനം 300/- രൂഩ നിയക്കി് ങ്ങൃഴടെ കേര്ന്നുന്ന യീതിമി് ഒണകരരിമം
അനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
1

പീ്സതറ ഉകദയാഖസ്ഥര്ന്നുളൃ
ഒണകരരിമം (രു ഩഞ്ചാമത്തി് 2 കഩര്
ഴീതം യണ്ടു ദിഴഷം 941X300X4)
2 ടശഡൂളുഔ് കപാകോകഔാപി എഞ്ഞൃത്ത
ടേറഴ്
ആടഔ
തീരുഭാനം :-

11,29,200/- രൂഩ

15,000/- രൂഩ
11,44,200/- രൂഩ

MGNREGS ടെ ബയണ ടേറഴ് ഇനത്തി് നിന്ന്
മുഔലി് ഩരഞ്ഞ തുഔ ന്കുന്നതിന് അനുഭതി
ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.44 തിരുഭിറ്റകക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 22.01.2020-ടറ ഔത്തും തിരുഭിറ്റകക്കാെ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ
16.01.2020-ടറ 1(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG/ 102/20- CC/61/20 )
കപ്രാ.നം. 228/20
അെെ് 30,00,000/-രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനാഴവയഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങ്
2017-18് ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിനാഴവയഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
ഴഔമിരുത്തിമിരു..(കപ്രാ.നം. 102/18 - അെെ് 30.00 റക്ഷം രൂഩ. 30 ടഷെ്
സ്ഥറം) സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ടെ്ര് അെക്കമുളൃ നെഩെിഔ് പൂര്ത്തിമാക്കി
2018-19-് ഇതു െി് ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. ഩോമ്പി തസഷി്ദാര്
ഭതിപ്പുഴിറ നിശ്ചമിങ്ങെ ന്ഔിമത് 15.04.2019 ആണ്. ഩിന്നീെ് ഈ കപ്രാജക്ട്
ഉകഩക്ഷിങ്ങെ. 20 ടഷെ് സ്ഥറം 1.50 റക്ഷം രൂഩയ്ക്ക് (രു ടഷെിടെ ഴിറ) ഴാങ്ങുന്ന
യീതിമി് ക്രഭടപഞ്ഞൃത്തി. അെെ് 30.00 റക്ഷം രൂഩ. 2019-20-് ഇത് െി്
ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്. 2017-18-് ഷവീഔയിങ്ങ ടെ്ര് നെഩെിക്രഭം
ഩാറിങ്ങ് ഈ ഴര്ശടത്ത കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
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തീരുഭാനം :-

ഇതികേ് ഴകുപ്പുതറത്തി് തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃക്കാ
നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.45 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 01.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG/ 1/20CC/1344/19 )
കപ്രാ.നം. 249/20
അെെ് 10,00,000/-രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് (ജനര്)
കഩയ് - ദീപ്തിഖിയി ക്ഷീയ ഷംഗത്തിന് ടപഷിറികറ്റശ ടഷെര്
എെഴഔ രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ
ദീപ്തിഖിയി ക്ഷീകയാത്ഩാദഔ ഷസഔയണ
ഷംഗത്തിന്
പാര്കഭഴ്സന്് ടപഷിറികറ്റശ
എന്ന കപ്രാജക്ട്
2019-20
ഏടറ്റഞ്ഞൃത്തിടുണ്്്. ഷസഔയണഷംഗം
ടഔേിെത്തിടെ
മുഔലിറാണ്
ടപഷിറികറ്റശ ടഷെര് ഩണിയുന്നത്. ഷംഗം ടഔേിെം ഴിടുണ്ന്ഔാ തയ്യാരല്ല.
എന്നാ് ഇത് ക്ഷീയ ഔര്ശഔയെക്കം എല്ലാഴര്ന്നും പ്രകമാജനടപഞ്ഞൃം എന്നതിനാ്
നിര്മ്മാണത്തിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ആടഔ നിര്മ്മാണടങ്ങറഴിടെ
80 വതഭാനം
ഭാത്രം
ടേറഴളിന്നുന്നതിന്
(ഭാര്ഗകയക
പ്രഔായമുളൃ) അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.46 കഭറാറ്റൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 22.01.2020-ടറ ഔത്ത് SRG/ 98/20CC/52/20 ) (2 ഔത്തുഔ്)
കപ്രാ.നം. 362/20
അെെ് 1,90,000/-രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - പ്രലമാനന്തയം സയിത ഔര്മ്മകഷന കവകയിങ്ങ രിജക്ടഡ് കഴസ്റ്റ് ലഔഭാര്
സയിത ഔര്മ്മകഷന മുകകന
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവത്ത്
ഭാറിനയകവകയണം
നെന്നു.്്. യൂഷര് പീ ആമി രു ഴീെിന് 50 രൂഩ നിശ്ചമിങ്ങിടുണ്ട്െിലം
കൃതയഭാമ റബിന്നുന്നില്ല. ഴിഴിധ ഴാര്ുഔലി് നി.ം കവകയിങ്ങ അലജഴ ഩാള്
ഴസ്തുക്ക് MCF ് എത്തിന്നുന്നതിനും
പ്രലമത്തി് MCF-് ടഴളൃം
ഔമരിമതിടന തുെര്ന്ന് തിയസ്കൃത ഭാറിനയം ഔമറ്റി അമമന്നുന്നതിനുമുളൃ
കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
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4.47 ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 01.02.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 168/20,
CC 108/20)
പ്രലമത്തി് ജില്ലമി് ധായാലം കരാുഔ് തഔര്.. ഴിഔഷനപ്്
ഭാത്രമുഩകമാഖിങ്ങ്
ഈ കരാുഔളുടെ രോനര് നിര്മ്മാണം
അറ്റകുറ്റപണിയും
നെപാക്കാ ഔളിമില്ല. ഈ ഷാസേയയത്തി് 23.08.2018-ടറ 2313/18 തഷവബഴ
ഉത്തയഴി് ഩരയുംകഩാടറ പൂര്ണഭായും തഔര്ന്ന കരാുഔളുടെ ടഭമിെന ഷിന്
കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാന്റു കഩകമാഖിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :23.08.2018-ടറ 2313/18/തഷവബഴ ഉത്തയഴ് 201819 കറയ്ക്ക് ഭാത്രഭാണ്. ഈ ഉത്തയവ പ്രഔായം ഇനി
പ്രവൃത്തി ഏടറ്റുക്കാവന്നതല്ല.
എന്നാ് ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം കരാഡ്
ടഭമിെന ഷ് രാന്റു കഩകമാഖിങ്ങ് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിടെ തഔര്ന്ന കരാുഔളുടെ രോനര്
നിര്മ്മാണം നെത്താവന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.48രോലിഭാത്ത് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.02.20-ടറ ഔത്തും രോലിഭാത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 09.01.20-ടറ ഔത്തും (SRG 189/20 - CC 76/20)
ഩഞ്ചാമത്തി് 6-ാാാം ഴാര്ഡിടറ ശ്രീ. അജിത് കുഭാര്, േരുഴില രോത്ത ഴീെ്
എന്നമാ് ലറപ് യ്ാം ഗേ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റി് (ഭൂഭിയുളൃ ബഴന യസിതര്)
ഉ്ടപേിരു.. ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണത്തിന് ഔയാര് ഴകുള്ള ന്ന അഴഷയത്തി് ബായയയുടെ
കഩയിലളൃ 10 ടഷെ് സ്ഥറത്തിടെ ഴിഴയങ്ങ് ഭാത്രഭാണ് ഔാണിങ്ങിരുന്നത്.
അകഩക്ഷഔന് യണ്ടു ഖുഴാമി 2.00 റക്ഷം രൂഩ ഇതിനഔം ന്ഔിമിരു..
എന്നാ് അകനവശണത്തി് ശ്രീ. അജിത്തിന് കുഞ്ഞൃംഫ ഒസയിമാമി 25 ടഷെ്
സ്ഥറം ഉട്ന്നരിഞ്ഞു. ശ്രീ. അജിത്തിടെ ബായയ അസുകം മൂറം ഭയണടപടുണ്. ഫാക്കി
ഖു കൂെി ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

2.00 റക്ഷം രൂഩ ഇതിനഔം ന്ഔി ഫാക്കി
പ്രവൃത്തിന്നും കൂെി
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായമുളൃ
നിയക്കനുഷയിങ്ങ് ഖു ന്ഔാ
അനുഭതി
ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.49 ഔാഷര്കഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഔാഷര്കഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 07.02.2020-ടറ B21082/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്ത് (SRG 226/20)
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ശുേിതവം, ഭാറനയം കഭകറമിടറ കപ്രാജക്ടുഔ് നിര്വസണം നെത്തുന്നതിന് ശുേിതവ
ഭിശ ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റടര നിര്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥനാമി സുകറക കഷാഫ്ട്
ടഴമരി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ടഩാതു തീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3.4 ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.50 േിറ്റൂര്- തത്തഭംഖറം മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
1167/19 - CC 986/2019)

13.12.2019-ടറ ഔത്ത്

(SRG

നഖയഷബാ പ്രകദവടത്ത
അയ്യമ്പതി ഔിണര് പ്രവൃത്തിക്കാമി 2004-05-്
കപ്രാജക്ടുഔ് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. 16.12.2005-് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. ഫി്
തുഔ 34024/- രൂഩ. 2005-06-ലം ഇത് െി് ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരുടന്നെിലം
തുഔ ന്ഔിമില്ല. തുെര്ന്ന് ഔയാുടഔായ
2018-് ഫഹു. ലസകക്കാെതിടമ
ഷഭീഩിങ്ങെ. ലസകക്കാെതി ഉത്തയഴ് പ്രഔായം തനത് പ്ി് നിന്ന് തുഔ
ന്ഔാ
ഔൗണ്ഷി് തീരുഭാനടഭഞ്ഞൃത്തുടഴെിലം
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ അനുഭതി ഴാങ്ങണടഭന്ന്
കറാക്ക് പ്് ഒഡിറ്റ് ഷീനിമര്
ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര് അരിമിങ്ങെ. ഇതിന് അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി ന്കു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.51 ഴ്ാളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 13.12.2019-ടറ ഔത്തും ലറപ് ഭിശ
ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ 17.05.2019-ടറ LM - R445/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും
ഴ്ാളി രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ 29.11.2019-ടറ 8(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 1170/19 - CC 1008/2019)
കപ്രാ.നം.243/20

അെെ് - 2,15,20,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 20,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ 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 ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ ശുഩാര്വയുടെ അെിസ്ഥാനത്തി്
താടളപരയുന്നഴര്ക്ക് പ്രകതയഔ ഩയിഖണന ന്ഔി ലറപ് ഭിശ 2-ാാാം
ഗേത്തി് ബഴനം നിര്മ്മിങ്ങെ ന്ഔാ അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു.. കുഞ്ഞൃംഫ
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കരശ ഔാര്ഡി് ഉ്ടപേതിനാറാണ് ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായം ഇഴടയ ഇകപാ്
ഩയിഖണിന്നുന്നതിന് ധിദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃത്.
(1) ശ്രീ.ശ്രീധയ , ഩന്തപരമ്പ്, മുെപല്ലൂര്
(ടശഡി് താഭഷിന്നുന്ന
ഈ കുഞ്ഞൃംഫത്തിടെ
ോകസനാഥ
ഔയാ ഷര്
കയാഖിമാണ്. 2 ടഩണ്കുേിഔലാണുളൃത്)
(2) ശ്രീ. വിഴദാഷ . എം. ഩരപെി, ഴ്ാളി
(മൂ. കുഞ്ഞൃംഫങ്ങ് രു ഴീേി് താഭഷിന്നു.. രു കുേിക്ക് ഔിഡിനി തഔയാുട്്)
(3) ശ്രീഭതി. യത്നാഭണി, ോത്ത കുരിേി, ടനല്ലികക്കാെ്
(ോകസനാഥയ്ക്ക് അംഖലഴഔറയമു്്. ഴിധഴമാണ്. ടശഡി് താഭഷിന്നു..
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.52 ടേര്പ്പുലകേയി മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
1171/19 - CC 1046/2019)

16.12.2019-ടറ ഔത്ത്

(SRG

കപ്രാ.നം. 70/18

അെെ് 2,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് - തൃകക്കാഴി്പെി കരാഡ് ടഭറ്ററിംഖ് - ൊരിംഖ്
തൃകക്കാഴി്പെി കരാഡ് ടഭറ്ററിംഖ് - ൊരിംഖിനുളൃ ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18-്
ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരു.. 2018-19-് ഇത് െി് ഒഴരാമി
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്നില്ല. 2018-19-് ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി. െി് ഒഴരാമി
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താത്തതിനാ് ഫി് തുഔ ന്ഔാ ഔളിയുന്നില്ല. 2019-20-് െി്
ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :തകേവഷവമംബയണ
ഴകുപ്
േീപ്
എഞ്ചിനീമര് അകനവശിങ്ങ് തീരുഭാനം
ഐ.ടഔ.എം. എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടടര
അരിമിക്കണം. ഇത് െി് ഒഴരാമി
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ
േീപ്
എഞ്ചിനീമര്
ശുഩാര്വ
ടേയ്യഔമാ
ടണെി്
ഇതിനാഴവയഭാമ ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാ
ഐ.ടഔ.എം. എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2)എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം

4.53 അറനല്ലൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 19.12.2019-ടറ ഔത്തും അറനല്ലൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 12.12.2019-ടറ A2-2018/19-ാാാം
നമ്പര് ഔത്തും. (SRG 1184/19 - CC 1056/2019)
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കപ്രാ.നം. 59/19

അെെ് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്))
കഩയ് -ടതരുഴ് ഴിലക്ക് ടഭമിെന ഷ്
ടതരുവഴിലക്ക് ടഭമിെന ഷിന് 2018-19-് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിരുന്ന ഫഹു.ഴര്ശ
കപ്രാജക്ട്
2019-20-് ഔയായിഒഴര് ടേയ്യാ
ഴിടുണ്കഩാമി. എരിടഭെ് ഴങ്ങ്
നെപാക്കിമ കപ്രാജക്ടിന് 5,31,664/- രൂഩ ഔയാുടഔായന് ന്ഔാനു്്. ഇത് ഈ
ഴര്ശം െി് ഒഴരാമി ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

1) െി്
ഒഴരാമി
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്താ
ആഴവയഭാമ
ക്രഭീഔയണം
ടേയ്യാ
ഐ.ടഔ.എം.
എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി .
2) സ്ട്രീറ്റ്
ലററ്റ്
ടഭമിെന ഷിനുളൃ
കപ്രാജക്ടുഔ് ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടുഔലാമി
എഞ്ഞൃകക്ക്
ആഴവയഭില്ല
എന്ന്
നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.54 കഔാന്നി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 19.12.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG

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

അെെ്10,90,080/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് 3, 05,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം 5,12,500/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 2,72,520/രൂഩ
തനത് പ്് 60/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് - ഔാടുണ്മൃഖങ്ങലി് നി.ം ഴില ഷംയക്ഷണം
ഔാടുണ്മൃഖങ്ങലി് നി.ം
ഔാര്ശിഔഴില ഷംയക്ഷണത്തിനാമി
െി ശീറ്റ്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ക്രഭനം.4.17ടെ തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.55 കഩാത്ത കഔാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
(SRG 1233/19 - CC 919/2019)
കപ്രാ.നം. 79/20

അെെ് 2,25,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് )
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27.12.2019-ടറ ഔത്ത്

കഩയ് - ഷര്ഗ ഷഞ്ചായി - ഴനിതഔ്ക്ക് ലഷക്കി്
സ്ത്രീ വാക്തീഔയണത്തിടെ ബാഖഭാമി
ഴനിതഔ്ക്ക് 100 വതഭാനം
ഷബ്ഷിഡികമാടെ ലഷക്കി് ഴാങ്ങി ന്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട്  പതന
കപ്രാജക്ടിനുളൃ ജില്ലാതറ ഴിദഗ്ദ്ധ ഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. പ്രകതയഔ അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ. ഏടതെിലം ടതാളിറിടെ
ബാഖഭാമല്ലാടത
ഴനിതഔ്ക്ക്
ലഷക്കി്
ഴിതയണം നെത്താവന്നതല്ല.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.56 ഩളൃിപാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 18.12.2019-ടറ ഔത്തും കസ്റ്ററ്റ്
കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷി് ടഷക്രേരിയുടെ 26.11.2019-ടറ ഔത്തും കഔാ
ഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
31.12.2018-ടറ
കമാഖ തീരുഭാനവം
(കണ്ഡിഔ 4.51) 16.07.2018-ടറ 5/6-ാാാം
നമ്പര് ഩഞ്ചാമത്തിടെ
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 1174/19 - CC 326/2019)
കപ്രാ.നം. 10/20

അെെ് 1,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് )
കഩയ് - ഫാറ ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്ത്
കുേിഔളുടെ
വായീയിഔവം ഭാനഷിഔവഭാമ
ഉന്നഭനത്തിന് കമാഖ, ഔയാടേ
എന്നിഴമി് ഩയിവീറനം ന്ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ട്. ഔയാടേ ഩയിവീറനത്തിന് രു
കുേിക്ക് 300/- രൂഩ ഴീതഭാണ് ന്ഔാനുകേവിന്നുന്നത്. ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇകത
യീതിമി് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.ടഴെിലം ഇതികേ് ജില്ലാ കൊര്്ഷ്
ഔൗണ്ഷി് ടഷക്രേരിയുടെ രികപാര്േ് ഷസിതം ന്ഔാ 31.12.2018-് കൂെിമ
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി നിര്കേവിങ്ങിരു.. ജില്ലാ കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷി്
ടഷക്രേരി നിര്കേവിങ്ങതനുഷയിങ്ങ്
ഷംസ്ഥാന കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷി്
ടഷക്രേരിയുടെ രികപാര്േ് ഷസിതം ഈ ഴര്ശടത്ത കപ്രാജക്ട് അംഖീഔായ
ത്തിനാമി ഷഭര്പിങ്ങിയിന്നു..
കസ്റ്ററ്റ് കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷി് ടഷക്രേരിയുടെ ഔത്തു പ്രഔായം ഔയാടേ
ഩയിവീറനത്തിന് 50 കുേിഔ് ഉട്െി് രു കുേിക്ക് 300 രൂഩ ഩയയാപ്തഭാടണ.ം
ഔയാടേ ഩയിവീറഔന് കുരഞ്ഞത് 15,000/- രൂഩടമെിലം കഴതനം ന്ഔണടഭ.ം
ശുഩാര്വ ടേയ്തിയിന്നു.. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ഔയാടേ ഩയിവീറിപിന്നുന്നഴരുടെ കമാഖയതകൂെി
കസ്റ്ററ്റ് കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷിറി് നിന്ന്
ഴയക്തഭാക്കി ന്ഔണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
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4.57 ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.09.2018-ടറ ഔത്തും
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 31.12.2018-ടറ (കണ്ഡിഔ 4.52) തീരുഭാനവം
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണുടടെ 16.10.2019-ടറ DP4/2428/19/CRD നമ്പര് ഔത്തും
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ തീരുഭാനവം (SRG 1032/19 LSGD/DD2/481/2018 - LSGD)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് കഔാമ്പൗ്ി് രാഭ നയാമാറമം ഩണിമാ 75.00 റക്ഷം
രൂഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. MPLAD-മി് 45.00 റക്ഷം രൂഩ
അനുഴദിങ്ങെ. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 15.00 റക്ഷം രൂഩയും കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയിധിമിടറ 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലി് നിന്ന് 2.50 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം കൂെി
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തി
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ
അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 31.12.2018-് ഇതു ഩയിഖണിങ്ങിരു.ടഴെിലം
ഇതിന് കഔന്ദ്ര ഴിസിതം റബിന്നുന്നതിടെ ഷാധയത കൂെി ആയാമണടഭ.ം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തി് ഫന്ധടപേ രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔളുടെ കമാഖം
ഴിലിങ്ങ് രികപാര്േ് ഷസിതം ന്ഔണടഭ.ം നിര്കേവിങ്ങെ. രാഭ ഴിഔഷന
ഔമ്മീശണുടടെ രികപാര്ടുണ് ഷസിതം അനുഭതിക്കാമി ന്ഔിമിയിന്നു.. അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.58 ഴി.ഇ. ഭാര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങ്
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണുടടെ 14.01.2020 -ടറ DP/5554/19/CRD നമ്പര് ഔത്തും
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ തീരുഭാനവം ( SRG 104/20
ഴി.ഇ. ഭാര് ഒകയാ ഴര്ശവം ഏഔകദവം 1.00 കഔാെി രൂഩകമാലമുളൃ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ
നിര്വസണ ഉകദയാഖസ്ഥയാണ്. ഇഴര്ക്ക്ക്ലരിക്ക് കജാറി ടേയ്യാ
ഔമ്പൂേര്
അെക്കം പ്രകതയഔ ഷൗഔയയഭില്ല. അതിനാ് എല്ലാ ഴി.ഇ. ഭാര്ന്നും കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ തനത് പക്ാ ഴിഔഷനപക്ാ ഉഩകമാഖിങ്ങ് രു ഭിഡ്
ടറഴ് ടെഷിപികക്കശനുളൃ (Windows Soft Ware) laptop ഴാങ്ങി ന്ഔാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.59 കഔയല കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്
കഔയല കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര് ടഷക്രേരിയുടെ 10.01.2020ടറ ഔത്തും കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ തീരുഭാനവം
(SRG 73/20)
ഭാര്ഗകയക പ്രഔായം കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ ഔമ്മീശനും (KVIC) കാദി രാഭ
ഴയഴഷാമ കഫാര്ും (KVIB) നെത്തുന്ന ഉല്പാദന യൂണിറ്റുഔ്ന്നും അഴയുടെ ഷവന്തം
സ്ഥറത്ത് ഩങ്ങക്കരി ഉ്ടപടെയുളൃ പ്രാകദവിഔ ഉല്പന്നങ്ങളുകെയും ഷംയുക്ത
ഴിഩണനവാറഔ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിനും അതിടെ ഉല്പാദന യൂണിറ്റുഔ്ക്കാഴവയഭാമ
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തരിയും ഭറ്റ് ഉഩഔയണങ്ങളും
ഴാങ്ങി ന്കുന്നതിനും
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
കപ്രാജക്ട് ഴഔമിരുത്താവന്നതാണ്. ഴിറയുടെ /നിര്മ്മാണ
ടേറഴിടെ 80 വതഭാനഭാണ് ഷബ്ഷിഡി ന്ഔാവന്നത്.
ഇതി് താടളപരയും പ്രഔായം
ഴയക്തത ഴരുത്തി
കൂേികങ്ങര്ക്കലഔ്
നെത്തണടഭന്നാഴവയടപേിയിന്നു..
കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ ഔമ്മീശകെയും
കഔയല കാദി ഴയഴഷാമ
കഫാര്ഡികെയും അംഖീഔായമുളൃ കാദി സ്ഥാഩനങ്ങ്ന്നും കഔയല കാദി രാഭ
ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡിനും അഴരുടെ ഷവന്തം സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഏജ ഷിഔ് ഴിടുണ്
ന്കുന്ന സ്ഥറകത്താ കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനും
ഴിഩണനത്തിനും ടഔേിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപണിഔ് നെത്തുന്നതിനും
േര്ക്കഔളും തരിഔളും
ഭറ്റ് ഉഩഔയണങ്ങളും
ഴാങ്ങി ന്കുന്നതിനും
ഩയിവീറനത്തിനും തുഔ ഴഔമിരുത്തി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
ഴയ്ക്കാ അനുഭതി അഴവയടപേിയിന്നു.. കൂൊടത കഔയല കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ
കഫാര്ഡ് ഷവന്തം സ്ഥറകത്താ ഭറ്റ് ഷര്ക്കാര് ഏജ ഷിഔ് ഴിടുണ് ന്കുന്ന
സ്ഥറകത്താ നെത്തുന്ന ഩദ്ധ്തിഔ്ക്ക് 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും ഭറ്റു
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്/ ഷംഗങ്ങ്ക്ക് ഇകപാളടത്ത ഭാര്ഗകയക പ്രഔായമുളൃ 80
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡിയും തുെര്ന്ന് ന്ഔാനും അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.60 ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണുടടെ 23.01.2020-ടറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര് ഔത്തും
ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 09.01.20-ടറ BP2/52/20/NDD
നമ്പര് ഔത്തും കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ കമാഖ തീരുഭാനവം (
SRG110/20)
ടനഞ്ഞൃഭങ്ങാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩദ്ധ്തി പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് ഴിറമിരുത്തി
കഔന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാരുഔളും
ഭറ്റ് ഏജ ഷിഔളും
ന്ഔിമ ഴിഴിധ
അഴാര്ുഔളുടെ ഷമ്മാനത്തുഔ ഴിനികമാഖിങ്ങ് ഷാന്തവന ഩയിേയണ കഭകറമി്
‘അബമം’ എന്ന കഩയി് രു ഭാതൃഔാ ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ ഉകേവിന്നു.. ഴിഴിധ
അഴാര്ഡിനത്തി് 80.00 റക്ഷം രൂഩ റബിന്നും. ഇതി് 50,05,000/- രൂഩ ഇതിനഔം
റബിങ്ങിടുണ്്്. ഈ തുഔയും ഷംബാഴനമായും/CSR ഴിസിതഭായും റബിന്നുന്ന തുഔയും
ഫാെി് സ്ഥിയ നികക്ഷഩം നെത്തി ഇതി് നി.ം റബിന്നുന്ന ഩറിവ ഉഩകമാഖിങ്ങ്
‘അബമം’എന്ന കഩയി് ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ
ഉകേവിന്നു.. അര്ധിദം
ഉ്ടപടെയുളൃ കയാഖങ്ങലാ് അെിഭടപേ ഔിെപ്പുകയാഖിഔലാമഴര്ക്ക് പ്രതിഭാഷം
750/- രൂഩ മുത് 1000/- രൂഩ ഴടയ ന്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമാണ് അബമം. ഇതു
നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു.. എന്നാ് ഫാെി്
ടഡകപാഷിറ്റ് ടേയ്യന്ന
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴിസിതഭാമ അഴാര്ഡ് തുഔയുടെ 10 വതഭാനം
തുഔടമെിലം ഷംബഴാന/ CSR ഴിസിതഭാമി
ഔട്കത്ത്താണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
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4.61 ഷാംലായിഔ ഴകുപ്

- ആമിയം യുഴ ഔറാഔായോര്ന്നുളൃ ഴജൂബ ജൂഫിറി

ടപകറാശിപ്
ഷാംലായിഔ ഴകുപ് ഡമരക്ടുടടെ 13.02.20-ടറ P1-2440/19 ഷാം.ഴ.നമ്പര്
ഔത്ത് (SRG 218/20)
ഷാംലായിഔ
ഴകുപ്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി
കേര്ന്ന്
യുഴഔറാഔായോര്ന്നുളൃ ഴജൂബ ജൂഫിറി ടപകറാശിപ് എന്ന ഩദ്ധ്തി നെപാക്കി
ഴരു.്്. ഷാംലായിഔ ഴകുപ് കനയടത്ത നിശ്ചമിങ്ങത് ഇത് യണ്ടു
ഴര്ശക്കാറകത്തയ്ക്ക് നെപാക്കാനാമിരു.. എന്നാ് തുെര് ഴര്ശങ്ങലിലം ഇതു
നെപാക്കാ
ഷാംലായിഔ ഴകുപ്
ഉകേവിന്നു.. മു
ഴര്ശങ്ങലി് രു
ഔറാഔായന് 10000/- രൂഩ ഷാംലായിഔ ഴകുപ്പും 5000/- രൂഩ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനവഭാണ് ന്ഔിമിരുന്നത്. ഇകത നിയക്കി് അഞ്ഞൃത്ത ഴര്ശങ്ങലിലം
ഔറാഔായോര്ക്ക് തകേവഷവമംബയണ ഴിസിതഭാമി 5000/- രൂഩ ഴീതം
ഴഔമിരുത്താ നിര്കേവം നമെനണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

ഈ ഩയിഩാെി സുഖഭഭാമി നെപാന്നുന്നതിന് എല്ലാ
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തുഔളും
ഔറാഔായോരുടെ
എണത്തിനനുസൃതഭാമി തുഔ ഴഔമിരുത്തണടഭന്ന്
നിര്കേവിന്നു.. കൂൊടത
ഔളിഞ്ഞഴര്ശടത്ത
കുെിേിഔയുട്െി് അതും ഔറാഔായോര്ക്ക്
ന്കഔ്താണ്. കൂൊടത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമ
ത്തുഔടല ഷസാമിന്നുന്നതിന് ഭറ്റു തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിനും തുഔ ഴഔമിരുത്താനും അനുഭതി
ന്കു.. ഈ ഩയിഩാെി നെപാന്നുന്ന
നഖയഷബ
ഔ്ന്നും ഴിസിതം ഴഔമിരുത്താവന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.62 ഩാറാ മുനിഷിപാറിറ്റി
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
CC/984/19)

03.01.2019-ടറ ഔത്ത് (SRG 14/20 -

കപ്രാ.നം. 394/20
അെെ്. 11,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ് - നഖയഷബാ ഩയിധിമിടറ ഴിഴിധ ഒെഔലിടറ ഭാറിനയം നീക്കം ടേയ്യാ
നഖയഷബാ ഩയിധിമിടറ
പ്രലമഔാറത്ത് ഭണ്ണുമൂറം അെഞ്ഞ ഒെഔ്
വൃത്തിമാന്നുന്നതിന് ടജ.ഷി.ഫി.യുടെ ഴാെഔ
ന്കുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിയിന്നുന്നത്, ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔാനുഭതി
ന്ഔിമില്ല. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
ധനഔായയ
ഔമ്മീശ
രാെ്
തീരുഭാനം :- ഇതിന്
ഉഩകമാഖിക്കാവന്നതല്ല.
തനത്
പ്്
ഉഩകമാഖിക്കാ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
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4.63 ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 09.01.2020-ടറ ഔത്തും ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 20.12.2019-ടറ B6-4383/2018-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും (SRG 21/20 - CC/1109/19)
കപ്രാ.നം. 787/20

അെെ് 49,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 41,12,200/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 7,87,800/- രൂഩ
കഩയ് - ടനെികമങ്ങ ഩി.എങ്ങ്.ഷി.ടഷെര് കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി, ശ്രീഔണ്ഠരോയം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2015-16 ഴര്ശത്തി് ആയംബിങ്ങ ഩദ്ധ്തിമാണ് ടനെികമങ്ങ
ഩി.എങ്ങ്.ഷി. ടഷെര്- കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തി(ശ്രീഔണ്ഠരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്) ഇകപാ്
െി് ഒഴരാമി തുെരു.. കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമ ഷഭമം
ഈ പ്രകദവം
ശ്രീഔണ്ഠരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്തിറാമിരു.. ഇകപാ് ഈ പ്രകദവം ശ്രീഔണ്ഠരോയം
മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ
ബാഖഭാമി.
ഩദ്ധ്തി നെപാക്കാ
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി
രൂഩീഔയിന്നുഔയും ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം ഇതിനഔം ഫാെി് നികക്ഷഩിന്നുഔയും
ടേ.. കൂൊടത സ്ഥറം ഔട്ത്തിമിടുണ്്്. ഇകപാ് മുനിഷിപാറിറ്റിമിറാടണെിലം
ഇത്തയം പ്രാഥഭിഔ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് നെത്തിമ ഷാസേയയത്തി് കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- പ്രകതയഔ അനുഭതി ന്കു.. എന്നാ് ശ്രീഔണ്ഠരോയം
മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ ഷമ്മതഩത്രം കൂെി ഴാങ്ങണം
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.64 ഔണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 09.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 29/20 CC/1/20)
കപ്രാ.നം. 98/20
അെെ് 5,00,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ് - ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠനമുരി - SCP
എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ഩയാഴധി
ന്ഔാവന്ന തുഔ 2.00 റക്ഷം രൂഩമാണ്. അഴഷാന ഖു ന്കുന്നത്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടറ
എഞ്ചിനീമര് ഩയികവാധിങ്ങ് നിശ്ചമിന്നുന്ന
ഴാറതീകകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്. ഗുണകബാക്താഴ് പ്രാകദവിഔ
നിയന്നു
പ്രഔായം ടേറവ ടേയ്യന്ന തുഔ ഇതി് ഉ്ടപൊരില്ല എന്ന് അരിമിങ്ങിയിന്നു..
ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപി് നിന്ന് ഩഠനമുരി നിര്മ്മിങ്ങെ ന്കുകമ്പാ് അഴഷാന
ഖു ന്കുന്നത് നിര്ഴസണ ഉകദയാഖസ്ഥടെ ( ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷര്)
ഷാക്ഷയഩത്രത്തിടെ
അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.
ഇകത
യീതി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് ന്കുന്ന ഩഠനമുരിന്നും ഫാധഔഭാക്കണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
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തീരുഭാനം :- ആഴവയം നിയഷിങ്ങെ. ഫന്ധടപേ എഞ്ചിനീമര്/
ഒഴര്ഷീമര് ഴാറതീകകഴശ നെത്തി കഴണം യ്്,
മൂന്ന് ഖുക്ക് ന്കഔ്ത്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.65 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ - ശീ കറാസജ് ഩദ്ധ്തി
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടുടടെ
17.02.2019-ടറ കുരിപ്പും
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.2020-ടറ തീരുഭാനവം (SRG
219/20)
റ്റക്ക് ഷഞ്ചയിന്നുന്ന സ്ത്രീഔ്ക്ക് സുയക്ഷിത താഭഷസ്ഥറം ഭിതഭാമി നിയക്കി്
ന്കുഔ എന്നതാണ് ‘ശീ കറാസജ്’ ടെ
ഉകേവം. ഈ ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷംയംബഔ ഭാതൃഔമി് ടഔേിെം ഴാെഔയ്ടക്കഞ്ഞൃത്ത് കയ ഡിലഷനി്
കയ കപ്രാകോകഔാ് ഉഩകമാഖിങ്ങ് ഒണ്ലറ
ധിക്കിംഖ് ഷൗഔയയകത്താഞ്ഞൃ കൂെി
ശീ കറാസജ് നെത്തിപാണ് റക്ഷയം. നഖയങ്ങലി്/ കൂഞ്ഞൃത് ആളുഔ്
എത്തികങ്ങരുന്ന സ്ഥറങ്ങലിടറ സുപ്രധാന ഇെങ്ങലി് ബക്ഷണഷൗഔയയമു്ടപടെ
കുരഞ്ഞത് 8 ഔിെക്ക ഷൗഔയയഭാണ് രുന്നുന്നത്.
ശീ കറാസുഔലാമി പ്രഴര്ത്തിക്കാ അനുകമാജയഭാമ 13 ടഔേിെങ്ങ് നിറഴി്
ഔട്ത്തിമിടുണ്്്. നഖയഷബഔളുടെ ഉെഭസ്ഥതമി് കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഷി.ഡി.എഷ്
മുകകന 6 ശീ കറാസുഔ് പ്രഴര്ത്തിങ്ങെ ഴരു.. കൂൊടത ശീകറാസജ്
ഩദ്ധ്തിക്കാമി തുഔ ഴഔമിരുത്തി നിര്മ്മാണത്തിടെ ഴിഴിധ ഗേങ്ങലിറാമി 15
ടഔേിെങ്ങ് ഉ്്.
കുെംഫശ്രീ ഴനിതഔ് സൂക്ഷ്മ ഷംയംബ ഭാതൃഔമി്
ഴാെഔ/ഔയാര് അെിസ്ഥാനത്തി് 15 ഴനിതാ കസാസ്റ്റലഔ് പ്രവൃത്തിന്നു.്്.
‘ശീ കറാസജ്’ ഷൗഔയയം ഷര്ക്കാര് ഴിബാഴനം ടേയ്യം കഩാടറ നെപാക്കാ
താടളപരയുന്നഴമികേ് തീരുഭാനമു്ാഔണടഭന്ന ആഴവയം ഷംഫന്ധിങ്ങ്
(i)
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ
സൂക്ഷ്മ ഷംയംബഭാമി
ആയംബിന്നുന്ന ‘ശീ കറാസജ്’
ഷംയംബങ്ങ്ക്ക് ടഔേിെത്തിടെ ഴാെഔയും ഭറ്റ് രണിംഖ് കഔാസ്റ്റെക്കം ഭറ്റ്
അനുഫന്ധ ടേറവഔളും ഴിഔഷനപ്ി് നിന്ന് ഉഩകമാഖിന്നുന്നതിന്
നഖയഷബ/ഫന്ധടപേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- ഇതിനാഴവയഭാമ തുഔ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
തനത് പ്ി് നി. ന്ഔാവന്നതാണ്. തനതു
പ്ില്ലാടമെി്
ഴിഔഷനപ്്
ഉഩകമാഖിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാ് ശീ കറാസജി്
നി.ം റബിന്നുന്ന ഴരുഭാനം തിഔമാടത ഴന്നാ്
ഭാത്രടഭ ഇപ്രഔായം തുഔ ടേറഴളിക്കാ
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്
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(ii)

ശീ കറാസജി് ടപഷിറിറ്റി ഭാകനജ്ടഭെിന്
നികമാഖിക്കടപഞ്ഞൃന്ന
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിതഔ്ന്നുളൃ കഴതനം
നഖയഷബഔ്/ഫന്ധടപേ
തകേവബയണ ഷാഥാഩനങ്ങ് ന്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :- അനുഭതി ന്കു.. ഇതിനുളൃ ഴിസിതം തനത്
പ്ി് നികന്നാ
തനത് പ്ില്ലാടത ഴന്നാ്
ഴനിതാ ഗെഔ ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഭാറ്റിഴകുള്ള ന്ന
10
വതഭാനം തുഔമി് നികന്നാ ടേറഴിക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്

4.66 കഔാേമം നഖയഷബ
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 154/20 CC 65/20)
കപ്രാ.നം. 605/20

അെെ് 1,00,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങ്
എം.എ്.എ പ്് ഉഩകമാഖിങ്ങ് കഔാേമം മുനിഷിപാറിറ്റിയുടെ ഩെിഞ്ഞാര
പ്രകദവത്ത് കഔയല ഴാേര് അകതാരിേിയുടെ രോതിമ ലഩപ് ലറ സ്ഥാഩിക്കാനും
ൊെ് നിര്മ്മിക്കാനും ഩദ്ധ്തിയു്്. ൊെ് സ്ഥാഩിക്കാ സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിനുളൃ
ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

എം.എ്.എ. പ്് അനുഴദിങ്ങിടുണ്ക്ാ എ.
ഴയക്തഭാക്കണം. ഉ്് എെി് അതിടെ
ഩഔര്പ്
ഷസിതം
ന്കുന്ന മുരയ്ക്ക്
ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്

4.67 ഔല്ലയാകേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 09.01.2020-ടറ ഔത്ത്
CC/1283/19)
കപ്രാ.നം. 107/20

(SRG 28/20 -

അെെ് 70,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് -രോത്തയിപ്പുരം എഷ്.ഷി. ശ്മവാനത്തിന് ഴമരിംഖ്
രോത്തയിപ്പുരം എഷ്.ഷി. ശ്മവാനം
ഩഞ്ചാമത്തിടെ
ഉ്ടപേിേില്ല. ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര് ഉഩകമാഖിന്നുന്ന
ഴമരിംഖ് പ്രവൃത്തി നെത്താ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
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ആസ്തി യജിസ്റ്റരി്
ഈ ശ്മവാനത്തിടെ

അനുഭതി ന്കു.

തീരുഭാനം :-

നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.68 ഔല്ലയാകേയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
09.01.2020-ടറ ഔത്തും ഔല്ലയാകേയി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 24.12.2019-ടറ A2-3919/19-ാാാം നമ്പര്
ഔത്തും (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

അെെ് 2,10,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - ഩാരക്കെഴ് എഷ്.ഷി ശ്മവാനം നഴീഔയണം
ഩാരക്കെഴ് ശ്മവാനം ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാരുകെതാണ്. ഇത് ഩഞ്ചാമത്തിടെ
ആസ്തി യജിസ്റ്റരി് ഉ്ടപേിേില്ല. ഇതു നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം - അനുഭതി ന്കു..

(ii)കപ്രാ.നം. 99/20

അെെ് 90,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - കുറ്റയകങ്ങയി ശ്മവാനത്തിടറ ടശഡിന് രി് നിര്മ്മാണം
കുറ്റയകങ്ങയി ശ്മവാനം ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര് ഭാത്രം ഉഩകമാഖിന്നുന്നതാണ്. ഇത്
ഩഞ്ചാമത്ത് ആസ്തി യജിസ്റ്റരി് ഉ്ടപേിേില്ല. ഇത് നെപാക്കാ
അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം - അനുഭതി ന്കു.

(iii)കപ്രാ.നം. 101/20

അെെ് 67,000/- രൂഩ (SCP)

കഩയ് - ടഔ. ഔണരോയം ശ്മവാനം നഴീഔയണം
ടഔ. ഔണരോയം ശ്മവാനം ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര് ഭാത്രം ഉഩകമാഖിന്നുന്നതാണ്.
ഇത്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ ആസ്തി യജിസ്റ്റരി് ഉ്ടപേിേില്ല. ഇതു നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി ന്കു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.69 ഭക്കയപരമ്പ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.01.2020-ടറ ഔത്ത്
CC/17/20)

(SRG 31/20 -

കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് ഉഩകമാഖിങ്ങെളൃ പ്രവൃത്തിഔളുടെ ടെ്ര് കഷഴിംഗ്ഷ്
ആമി 11,75,948/- രൂഩയു്്. ഇനിയും കരാുഔ്ക്ക് ടഭമിെന ഷ്
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ആഴവയഭില്ലാത്തതിനാ് ഈ തുഔ ടതരുവഴിലന്നുഔളുടെ ടഭമിെന ഷിന്
ഉഩകമാഖിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
കരാുഔ്ക്ക്
തീരുഭാനം :- രോതിമ കരാുഔളും രോതിമ
അറ്റകുറ്റപണിയും ആഴവയഭില്ല എന്ന് ഫന്ധടപേ
എ ജിനീമര് ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തുഔമാടണെി് ഈ
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്

4.70 ഏറ്റുഭാ പര് നഖയഷബ
കഔാേമം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 14.01.2020-ടറ ഔത്തും ഏറ്റുഭാ പര്
മുനിഷിപ് ടേമര്ഭാടെ 30.12.2019-ടറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും
(SRG 34/20 - CC/28/20)
കപ്രാ.നം. 471/20

അെെ്27,53,84,972/- രൂഩ
(തനത് പ്് - 4,53,84,972/- രൂഩ
കറാണ് - 23.00 കഔാെി രൂഩ)
കഩയ് - കശാപിംഖ് കഔാംപ്ല ് ഔം ഭ്േി പ്ല ് തികമറ്റര്
2018-19-് കപ്രാ.നം. 374/19 ആമി ഈ ഩദ്ധ്തി ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി
അംഖീഔായം കനെിമിരു..
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഖീഔയിന്നുകമ്പാ്
നിര്വസണ യീതി ടെ്ര് എന്നാണ് കേര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപാറിറ്റിമി് ടെ്ര്
ടേയ്ത ഭറ്റു േിറ പ്രവൃത്തിഔ് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി തീര്ത്തില്ല എന്ന ഔായണത്താ്
ടെ്ര് നെഩെി ളിഴാക്കി 25.00 കഔാെിക്ക് മുഔലി് പ്രഴര്ത്തന കവശിയുളൃ
ഔമ്പനിഔലി് നിന്ന് ടെ്ര് ഴിലിങ്ങെ. ഇതനുഷയിങ്ങ് കുരഞ്ഞ ടെ്ര് ടേയ്ത
ഔമ്പനിയുഭാമി ഔയാര് ഴങ്ങ് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിഔ് ആയംബിന്നുഔയും ടേ..
ടെ്രിനു ഩഔയം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷിടമടക്കാ്് ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം
നെത്തുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
ഩയികവാധിങ്ങ്
രികപാര്േ്
ന്ഔാ
തീരുഭാനം :- ഇതു
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
േീപ് എഞ്ചിനീമടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ അെിസ്ഥാനത്തി്
ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചീനീമര്, തഷവബഴ

4.71 ഉദമനാരോയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 14.01.2020-ടറ ഔത്തും ശുേിതവ ഭിശ
കഔാേമം ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റുടടെ 05.09.20-ടറ 2324/2018/DSM/KM
നമ്പര്ഔത്തും (SRG 37/20 - CC/639/19)
കപ്രാ.നം. 106/20
അെെ് - 16,53,960/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 16, 50,000/- രൂഩ
തനത് പ്് - 3,960/- രൂഩ)
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കഩയ് - കൊമിററ്റ് ടഭമിെന ഷ്
കൊമിററ്റ്
അറ്റകുറ്റപണിന്നുളൃ
കപ്രാജക്ട്
ഴാര്ശിഔ
ഩദ്ധ്തിമി്
ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്.
ആടഔ 179
കഩര്ക്ക്
ധനഷസാമം ന്ഔാനാണ്
ഉകേവിന്നുന്നത്. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
ഇതിന്
തീരുഭാനം :- ഔളിഞ്ഞ പ്രലമം കൂെി ഔണക്കിടറഞ്ഞൃത്ത്
അനുഭതി ന്ഔാവന്നതാടണന്ന് ശുേിതവ ഭിശ
ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റര് ശുഩാര്വ ടേയ്തതനുഷയിങ്ങ്
അനുഭതി ന്കു..
നിശ്ചിത നിയക്കി് തുഔ
ന്കുന്നതിനു ഩഔയം ശുേിതവ ഭിശ ഭാനദണ്ഡ
പ്രഔായം നെപാക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിന്നു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.72 ഔിെങ്ങൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 14.01.2020-ടറ ഔത്തും ഔിെങ്ങൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ
09.12.2019-ടറ 1(5)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം
(SRG 38/20 - CC/18/20)
കപ്രാ.നം. 34/20
അെെ് - 3,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 1,95,557/- രൂഩ
തനത് പ്് - 1,04,443/- രൂഩ)
കഩയ് - വൃദ്ധ് ജനങ്ങ്ക്ക് കഩാശണ ഷപ്ലിടഭെരി
ഫി.ഩി.എ് ഴിബാഖത്തി്ടപേ 60 ഴമസ്സി് കൂഞ്ഞൃതലളൃ വൃദ്ധ്ര്ക്ക് ഴര്ശത്തി്
രു തഴണ കഩാശഔ മൂറയ ബക്ഷണ ഷാധനങ്ങളും അതയാഴവയ ഭരു.ഔളും
ന്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
പ്രാഥഭിഔാനുഭതി
ന്ഔിമില്ല. ഇത് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.73 രോലിുന്നന്ന് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 15.01.2020-ടറ ഔത്തും രോലിുന്നന്ന്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.12.2019-ടറ
1(2)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 42/20 - CC/1051/19)
കപ്രാ.നം. 3/20

അെെ് - 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 6 ,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 6,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനിതഔ്ക്ക് മുേകക്കാളി ഴിതയണം
മുേകക്കാളി ഴിതയണത്തിനുളൃ ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ ആടഔ 12,000 കഔാളി
കുഞ്ഞുങ്ങടല ആഴവയമു്്.
മൃഖ ഷംയക്ഷണ ഴകുപിടെ
05.05.2018-ടറ
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HD/68/2018 - H2 നമ്പര് ഔത്ത് പ്രഔായം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ലീമുഔ്ക്ക് ഡിപാര്േടഭെ് പാമുഔലി് നികന്നാ ഖഴണ്ടഭെ് സാങ്ങരിഔലി്
നികന്നാ ഭാത്രകഭ േി ിടന ഴാങ്ങാ എ. നിര്കേവിങ്ങിടുണ്്്. കഔാളിന്നുഞ്ഞുങ്ങടല
റബിക്കാ
ധിദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃതിനാ് ഷവഔായയ എഗര് കനഴ്സന്രിഔലി് നിന്ന്
കഔാളിന്നുഞ്ഞുങ്ങടല ഴാങ്ങാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
മൃഖഷംയക്ഷണ
ഴകുപിടെ
തീരുഭാനം :- ഇതികേ്
അബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ്
ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിക്കാ
തീരുഭാനിങ്ങെ.
രികപാര്േിനാമി
തുെര്
നെഩെി
ഷവീഔയിക്കാ
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

4.74 എയിഭയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
114/20 - CC/38/20)

22.01.2020-ടറ ഔത്ത്

(SRG /

എയിഭയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം നെപാക്കിമ
ഴിഔഷന
ഩദ്ധ്തിഔളുടെ കനേം ജനങ്ങലി് എത്തിന്നുന്നതിന് റഘു രോസ്തഔം പ്രിന്റു ക ടേയ്യാ
1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്

തീരുഭാനം :-

ടഩാതു ഴിശമം കണ്ഡിഔ 3.7 ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.75 എയിഭയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
115/20 - CC/24/20)

22.01.2020-ടറ ഔത്ത്

(SRG /

കപ്രാ.നം. 273/20

അെെ് - 4,88,000/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ്)
കഩയ് - ങ്ങൃളൃിഭെ കുരുഴകക്കാെ് കരാഡ് രീ ൊരിംഖ്
(SC കഔാര്പഷ് പ്് മുകകന നെത്തിമ പ്രവൃത്തിക്ക് തുഔ ന്ഔ്)

ഩേിഔജാതി ഴിഔഷന ഴകുപിടെ എഷ്.ഷി. കഔാര്പഷ് പണ്ടു്ടപഞ്ഞൃത്തി മുഔലി്
ഩരഞ്ഞ കരാഡ് പ്രവൃത്തി ടേയ്തിരു.. എന്നാ് പീഷിഫിറിറ്റി റബിങ്ങ സ്ഥറത്തല്ല
നിര്മ്മാണം നെത്തിമടതന്ന ഔായണത്താ് തുഔ ന്ഔിമില്ല. അതിനാ് ഈ
തുഔ ന്ഔാ കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് ഉഩകമാഖിങ്ങ് തയ്യാരാക്കിമ
കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ന്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
ഉഩകമാഖിന്നുന്ന
തീരുഭാനം :- എഷ്.ഷി. കഔാര്പഷ് പ്്
തിനുളൃ
ബയണാനുഭതി,
എസ്റ്റികഭറ്റ്,
ഷാകെതിഔാനുഭതി,
നെപാക്കിമ
പ്രവൃത്തിയുടെ
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ഴാറതീകകഴശ , ടേമികനജ് എന്നിഴ ഩയികവാധിങ്ങെ
രികപാര്േ് ന്ഔാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
േീപ് എഞ്ചിനീമടര ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. രികപാര്േിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നുന്നതാണ്.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്

4.76 കതഴറക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 23.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG / 116/20
- CC/706/19)
കപ്രാ.നം. 41/19
അെെ് - 4,25,000/- രൂഩ
ഴിഔഷനപ്് - 2, 75,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 1,50,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഩി.ജി./ ടപ്രാപശണ് കഔാഴ്സന്ിനു ഩഠിന്നുന്ന ഭത്സയടതാളിറാലിഔളുടെ ഭക്ക്ക്ക്
റാഩ് കൊഩ്
ഭത്സയ ടതാളിറാലിഔളുടെ ഭക്കലാമ ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ന്കുന്നതിന്
2018-19 -് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരു.. ഇതനുഷയിങ്ങ് 14 റാഩ് കൊരോഔ്
ഴാങ്ങി. എന്നാ് അര്സതയുളൃഴയാമി 6 കഩര് ഭാത്രഭാണു്ാമിരുന്നത്. 8എണം
ഴിതയണം ടേയ്യാ
ഔളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴര്ശവം റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണത്തിന്
കപ്രാജക്ട് (കപ്രാ.നം. 44/20) തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. ആടഔ ഗുണകബാക്താക്ക് 43.
എന്നാ് 14 കഩര്ന്നു ന്ഔാടന തുഔയുള്ളൂ. ഈ ഴര്ശടത്ത ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റി്
നിന്ന് ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഴിതയണം ടേയ്യാത്ത റാഩ് കൊരോഔ് ന്ഔാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- അനുഭതി ന്കു.. എന്നാ് അര്സതയുളൃ
ഗുണകബാക്താക്കടല ഔണക്കാക്കാടത കൂഞ്ഞൃത് റാഩ്
കൊഩ് ഴാങ്ങിമതി് ഴീയിലയു്്. ഇതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
ഴിവദീഔയണം ആയാമാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

4.77 അരുഴാപ്പുറം

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
119/20 - CC/1342/20)
കപ്രാ.നം. 234/20

24.01.2020-ടറ ഔത്ത്

(SRG /

അെെ് - 21,25,000/- രൂഩ
ഴിഔഷനപ്് - 7,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 10,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 4,25,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനയ മൃഖങ്ങലി് നി.ം കൃശി ഷംയക്ഷണം
51

ഴനയ മൃഖങ്ങലി് നിന്ന് കൃശിടമ ഷംയക്ഷിന്നുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- ക്രഭനം.4.17-ടെ തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.78 ഴെകേയിക്കയ

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 24.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG /
121/20 - CC/1165/19)
കപ്രാ.നം. 11/20
അെെ് - 60,000/- രൂഩ
റ്റി.എഷ്.ഩി - 37,900/- രൂഩ
തനത് പ്് - 22,100/- രൂഩ
കഩയ് - ഩേിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തിടറ കുേിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
കുഭായി യാകി ഩി. യാഭേന്ദ്ര , ആറക്ക് ലിഔല്ല് എന്ന കുേി
കഫാേണി
ഫിരുദധായിമാണ്. ഇകപാ് കഔയല
ഇ സ്റ്റിറ്റൂേ് ഒപ്
ഇ പര്കഭശ
ടെകനാലജിയുടെ ഒപ് ഔാമ്പഷ് ടഷെരാമ രാന്നി റൂകട്രാണി ് എന്ന സ്ഥാഩനം
ഴളി അനികഭശ & പിറിം ടെകനാലജി എന്ന കഔാഴ്സന്ിനു ഩഠിന്നു.. ഈ കുേിക്ക്
റാഩ് കൊഩ് ന്കുന്നതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്
തീരുഭാനം :-

ഈ
ഴിദയാര്ഥി
ഩേിഔ
ഴര്ഗ
ഴിബാഖത്തി്ടപേതാകണാ എ. ഩയികവാധിങ്ങ്
രികപാര്േ് ന്ഔാ ഩേിഔഴര്ഗ ഡമരക്ടടര
ങ്ങൃഭതറടപഞ്ഞൃത്തി. ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിന്നും
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്
2)ഡമരക്ടര്, ഩേിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്

4.79 തണികത്താെ്

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
124/20 - CC/1309/19)

24.01.2020-ടറ ഔത്ത്

(SRG /

കപ്രാ.നം. 284/20

അെെ് - 30,10,000/- രൂഩ
(തനത് പ്് 10,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 30,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ഴനയ മൃഖങ്ങലി് നി.ം കൃശി ഷംയക്ഷിക്ക്

ഴനയമൃഖങ്ങലി് നി.ം കൃശിടമ ഷംയക്ഷിക്കാ
കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവയടപേിയിന്നു..

െി

ശീറ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ

തീരുഭാനം :- ക്രഭനം. 4.17-ടെ തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ.) ഴകുപ്

52

4.80 ഷീതകത്താെ്

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
24.01.2020-ടറ ഔത്തും
ഷീതകത്താെ് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 09.12.2019-ടറ 1(8)-ാാാം
നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG / 124/20 - CC/1338/19)
കപ്രാ.നം. 30/20
അെെ് -9,00,,000/- രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - വൃദ്ധ്ജനങ്ങ്ക്കാഴവയഭാമ ഉഩഔയണങ്ങ്, നൂട്രീശയ ഩൗഡര്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ വൃദ്ധ്ജനങ്ങ്ക്ക് ഴാക്കിംഖ് സ്റ്റിക്ക്, നൂട്രീശയ
ന്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
അബിപ്രാമന്നുരിപ്:-

4.81 കുലനെ

ഩൗഡര് എന്നിഴ

അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 24.01.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG /
127/20 - CC/1228/19)
കപ്രാ.നം. 72/20
അെെ് -61,77,800/- രൂഩ
(SCP - 21,77,800/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 20,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 20,00,000/- രൂഩ
കഩയ് - ലറപ് ഭിശ ഩദ്ധ്തി
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
30.07.2019-ടറ തീരുഭാനപ്രഔായം ഴീഞ്ഞൃ
ഴകുള്ള ന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങാ (ലറപ് ഭിശ നിയക്ക് നിശ്ചമിന്നും ഴടയ) 5
ടഷെ് സ്ഥറത്തിന്
ഩയഭാഴധി
3.75 റക്ഷം രൂഩ
ന്ഔാടഭന്ന്
നിര്കേവിങ്ങിരു.. കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 29.08.19-ടറ കമാഖത്തി്
ലറപ് ഭിശ പ്രഔായം ഭൂഭി ഴാങ്ങാ നിയക്ക് നിശ്ചമിങ്ങെ. ഇതനുഷയിങ്ങ്
ഩേിഔജാതി ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് 3 ടഷെി് കുരമാത്ത ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന് 2.25 റക്ഷം
രൂഩമാണ് ന്ഔാവന്നത്. രോതിമ നിയക്ക് അരിയുന്നതിനും ഗുണകബാക്താഴിടന
അരിമിന്നുന്നതിനും ഔാറതാഭഷം ഴന്നതിനാ് അജമ ആറ ഴേകുറ്റിമി്, ദീരോ
ദിഴാഔയ
ഔിളടക്ക ഇെടഴേത്ത് എന്നീ ഗുണകബാക്താക്ക് 3.75 റക്ഷം രൂഩ
നിയക്കി് ഭൂഭി ഴാങ്ങി പ്രഭാണം യജിസ്റ്റര് ടേ.. ഇഴര്ക്ക് 3.75 റക്ഷം രൂഩ
നിയക്കി് തുഔ ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

ടതാേഞ്ഞൃത്ത യണ്ടു
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമിറാണ് നിയക്ക് നിശ്ചമിങ്ങതും രോതുക്കി
അന്തിഭഭാക്കിമതും
എന്നതു
ഩയിഖണിങ്ങ്
പ്രകതഔ അനുഭതി ന്കു.. എന്നാ് ഩളമ
നിയക്കാമ
3.75 റക്ഷം രൂഩ ന്കുകമ്പാ്
അതികനാടൊപം കേര്ത്തിരുന്ന നിഫന്ധന
പ്രഔായം 5 ടഷെ് ഴാങ്ങിമിടുണ്ട്ന്ന് ഉരപ്പു
ഴരുത്തണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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4.82 രോന്നയൂര്

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

തൃശൂര്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
30.01.2020-ടറ ഔത്തും രോന്നയൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ
24.08.2019-ടറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 138/20 CC 1054/19)
കപ്രാ.നം. 168/20

അെെ് -11,00,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് - 6,00,000/- രൂഩ
തനത് പ്് - 5,00,000/- രൂഩ )

കഩയ് - ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുഔലിലം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലിലം രകാര്േ് ക്ലാഷ് റൂം
ഩഞ്ചാമത്തി് ഷവന്തഭാമി ടഔേിെമുളൃ നാറ് ഷര്ക്കാര് സ്കൂളുഔലിലം രകാര്േ്
ക്ലാഷ് റൂം നിര്മ്മിങ്ങെ. ഫാക്കി തുഔ ഉഩകമാഖിങ്ങ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔലി് രകാര്േ
ക്ലാഷ് റൂം നിര്മ്മിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

അനുഭതി നിയഷിങ്ങെ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.83 ഏറ്റുഭാ പര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.20-ടറ ഔത്ത്
CC/122/20)
കപ്രാ.നം. 110/20
അെെ് -14,00,000/- രൂഩ
( ഴിഔഷനപ്് - 6,00,000/- രൂഩ
തനത് പ്് - 2,00,000/- രൂഩ
CSS(MGNREGS) - 6,00,000/- രൂഩ)

(SRG 145/20 -

കഩയ് - ഒേിഷം ഫാധിങ്ങ കുേിഔ്ക്ക് ഭിമാഭി ഩാര്ക്ക്
കഔാേമം ടഭഡിക്ക് കഔാകലജിടെ ഔീളിലളൃ കുേിഔളുടെ ആശുഩത്രിമി് ഒേിഷം
ഫാധിങ്ങ കുേിഔളുടെ ഩയിഩാറനത്തിനാമി ഒേിഷം ടഷെര് പ്രഴര്ത്തിങ്ങെ ഴരു.്്.
ഒേിഷം
ഫാധിങ്ങ
കുേിഔ്ക്ക്
പ്രകൃതിയുടെ
ഴിഴിധ
ബാഴങ്ങ്
അനുബഴകഴദയഭാന്നുന്നതിന്
രു ഭിമാഭി
ഩാര്ക്ക്
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന്
ഷസാമിക്കണടഭന്ന് ആശുഩത്രി സൂപ്ര്് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തികനാൊ
ഴവയടപേിടുണ്്്. ഇതിനായുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :-

പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.84 ഏറ്റുഭാ പര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.20-ടറ ഔത്തും ഏറ്റുഭാ പര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.01.20-ടറ 2(4)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 146/20 - CC/121/20)
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കപ്രാ.നം. 69/20

അെെ് -14,00,000/- രൂഩ
( ഴിഔഷനപ്് )
കഩയ് - ഭങ്ങാടുണ്കുളി - രോത്ത ഔയി തുകമ്പക്ക്ം ഩാെകവകയം ആ ിമ് കലാ
ഩമ്പ്

അയ്മനം ഩഞ്ചാമത്തി് ഭങ്ങാടുണ്കുളി രോത്ത ഔയി, തുകമ്പക്ക്ം ഩാെകവകയത്ത്
ആ ിമ് കലാ ഩമ്പ് ഷബ്കഭഴ്സന്ിഫി് ഩമ്പ് ന്ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :-

ഇതിടെ ആഴവയഔത
കൃശി അഷിസ്റ്റെ്
ഡമരക്ടര്
ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.85 ഏറ്റുഭാ പര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.20-ടറ ഔത്തും ഏറ്റുഭാ പര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 22.01.20-ടറ 2(4)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG 147/20 - CC/120/20)
കപ്രാ.നം. 62/20

അെെ് -6,78,000/- രൂഩ

കഩയ് - കുെഭാളൂര് ഡിഴിശ ഭള്ളൂര് 50 HPകഭാകോര് സ്ഥാഩിക്ക്
അയ്മനം ഩഞ്ചാമത്തി് ഭങ്ങാടുണ്കുളി രോത്ത ഔയി, തുകമ്പക്ക്ം ഩാെകവകയത്ത്
ആ ി് കലാ ഩമ്പ് , ഷബ്കഭഴ്സന്ിഫി് ഩമ്പ് സ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന് ഩാെകവകയ
ഷഭിതിഔ് ആഴവയടപേിയിന്നു.. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- ഇതിടെ ആഴവയഔത കൃശി അഷിസ്റ്റെ് ഡമരക്ടര്
ഷാക്ഷയടപഞ്ഞൃത്തണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ
അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.86 ടഴലിമന്നൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാേമം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.20-ടറ ഔത്തും ഩഞ്ചാമത്തിടെ
26.06.2019-ടറ 9(4) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG 155/20
- CC/64/20)
ഩഞ്ചാമത്തി് 7-ാാാം ഴാര്ഡി് പൂഴന്നുലം പ്രകദവത്ത്
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുടെ
ടഔേിെത്തി് 13.07.2018 മുത് ഫസഷ് സ്കൂ് പ്രഴര്ത്തിന്നു.. 20 കുേിഔ് ഉ്്.
ഈ സ്ഥാഩനത്തികറയ്ക്ക് ശ്രീ. ഴി.ആര്, േന്ദ്രകവകയ നാമരുടെ രകയണാര്ഥം
അകേസത്തിടെ കുഞ്ഞൃംഫം രു ഭാരുതി ഭ് നി ഔാര് ന്ഔി. ഇത് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രേരിയുടെ കഩയി് യജിസ്റ്റര് ടേ.. ഇപ്രഔായം യജിസ്റ്റര് ടേയ്ത നെഩെിക്ക്
ഷാധൂഔയണവം ഴാസനം ഫസഷ് സ്കൂലിടറ കുേിഔ്ക്ക് ഉഩകമാഖിക്കാനും
ഇതിടെ ആഴര്ത്തന ടേറഴ് ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തി് നിന്ന് ടേറഴളിക്കാനും
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
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തീരുഭാനം :-

1) ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ കഩയി് ഴാസനം
യജിസ്റ്റര് ടേയ്തതിന് ഷാധൂഔയണം ന്കു..
2) ഫസഷ് സ്കൂലിനുകഴ്ി ഴാസനം ഉഩകമാഖി
ക്കാവന്നതാണ്. ആഴര്ത്തന ടേറഴ് തനത്
പ്ി് നിന്ന് ഔട്കത്ത്താണ്. തനത്
പ്് ഇല്ലാടമെി് ഴിഔഷനപ്ി് നിന്ന്
ഉഩകമാഖിക്കാവന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.87 തൃത്താറ രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ
30.01.20-ടറ ഔത്തും തൃത്താറ
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.09.2019-ടറ ഔത്തും
(SRG 157/20 CC/640/2019)
കപ്രാ.നം. 145/20
അെെ് - 24,00,000/-രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - എം.എ റക്ഷം ഴീെ്
ഩഞ്ചാമത്തി് ഔണന്നൂര് എന്ന സ്ഥറത്ത് എം.എ റക്ഷം ഴീെ് ഩദ്ധ്തിമി്
ഩണിഔളിപിങ്ങ 20 ഴീഞ്ഞൃഔ് ഉ്്. ഇഴ ജീര്ണാഴസ്ഥമി് ആമതിനാ് രോതുക്കി
ഩണിയുന്നതിന് 2012-13-് 24.00 റക്ഷം രൂഩ ഴികല്ലജ് എക്സ്സ്റ്റ ശ ഒപീഷുടടെ
അക്കൗ്ികറയ്ക്ക് ന്ഔിമിരു.. ഈ തുഔ ഇതുഴടയ ടേറഴളിങ്ങിേില്ല. ഈ തുഔ
ഉഩകമാഖിങ്ങ് 6 റ്റ ഴീഞ്ഞൃഔ് നിര്മ്മിക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :- ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമി് ഭതിമാമ തുഔ
ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്ട്.ം
.ം യണ്ടും ഗേം
പൂര്ത്തീഔയിങ്ങിടുണ്ട്.ം
അരിമിങ്ങതനുഷയിങ്ങ്
പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.88 ഇയിഞ്ഞാറന്നുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 30.01.20-ടറ ഔത്തും ഇയിഞ്ഞാറന്നുെ
കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 22.07.2019-ടറ 2(1)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം
(SRG 163/20 - CC/16/20)
കപ്രാ.നം. 101/20

അെെ് - 1,44,880/-രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്)

കഩയ് - കുേിഔ്ക്ക് ോറഔകവശി നിര്ണമ ഩദ്ധ്തിയും ടഖമിംഷ് ഩയിവീറനവം
കുേിഔ്ക്ക്
ോറഔകവശി നിര്ണമ ഩദ്ധ്തിയും
ടഖമിംഷ് ഩയിവീറനവം
ന്കുന്നതിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമി് കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷിറിടെ
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ഩയിവീറഔയില്ല. ഇതിനാമി ജില്ലാ കൊര്്ഷ് ഔൗണ്ഷി് നിര്കേവിങ്ങതനുഷയിങ്ങ്
ഇയിഞ്ഞാറന്നുെ ലക്രസ്റ്റ് കഔാകലജിടറ പിഷിക്ക് എജൂകക്കശ ഴിബാഖവഭാമി
ഫന്ധടപടുണ്. നിശ്ചിത പ്രതിപറത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തി് കഔകലജ് അധിഔായിഔ്
ഩയിവീറനം ന്ഔാ ഷന്നദ്ധ്ത അരിമിങ്ങിടുണ്്്. എയ്ഡഡ് കഔാകലജ് ആമ
ഇയിങ്ങാറന്നുെ ലക്രസ്റ്റ് കഔാകലജിടറ ഔാമിഔ ഴകുപ്പു മുകകന നിശ്ചിത പ്രതിപറം
ന്ഔി ഩയിവീറനം ന്ഔാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- ലക്രസ്റ്റ് കഔാകലജിടറ ഔാമിഔ
ഴകുപിടെ
ഷസാമം ഇതിനാമി ഉഩകമാഖിക്കാ
അനുഭതി
ന്കു..
എന്നാ് കഔാകലജിടറ ഩയിവീറഔര്
ഒണകരരിമം ഷവീഔയിക്കാ
ഉന്നത ഴിദയാബയാഷ
ഴകുപിടെ അനുഭതി ഴാങ്ങണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്

4.89 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 01.02.20-ടറ ഔത്തും
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 13.12.2019-ടറ
12(9)ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 167/20 - CC/143/20)
കപ്രാ.നം. 626/20

അെെ് - 1,01,72,450/-രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 10,00,000/-രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം 91,72,450/- രൂഩ)
കഩയ് - ജറശ്രീ - ഷമ്പൂര്ണ ജറ സുയക്ഷ ഩദ്ധ്തി

ജറശ്രീ ജറ സുയക്ഷ ഩദ്ധ്തി 2017-18-് തുെങ്ങിമതാണ്. ഈ ഴര്ശം ഇത് െി്
ഒഴരാമി തുെരു.. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ലഔഭാരിക്കിേിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഔിണുടഔ് രീ ോര്ു ടേയ്യ.്്. നിറഴി് ഔിണര് രീോര്ു ടേയ്യന്നതിന്
(ടഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ) ഩയന്ന കഭ്ൂറാകയമക്ക് 20,500/- രൂഩയും േയിഞ്ഞ
കഭ്ൂറാകയയ്ക്ക് 24,500/- രൂഩയുഭാണ്. ടേറഴ് ഴര്ദ്ധ്ിങ്ങതിനാ് ഇത് മഥാക്രഭം
26,000/- രൂഩയും 32,800/- രൂഩയുഭാമി ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കണടഭന്നാഴവയടപേിയിന്നു..
കൂൊടത ഭളടഴളൃ ഷംബയണ പ്രവൃത്തിഔലാമ കുലം നഴീഔയണം, തെമണഔ്,
ഴറിമ സ്കൂ് ടഔേിെങ്ങ്, ആശുഩത്രിഔ്, ഷര്ക്കാര് ടഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങ്
എന്നിഴിെങ്ങലിടറ ഔിണര് രീ ോര്ജിംഖ് എസ്റ്റികഭറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തി്
ടേയ്യാനും അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- ഩയന്ന കഭ്ൂറാകയയ്ക്ക് 20,500/- രൂഩയും േയിഞ്ഞ
കഭ്ൂറാകയയ്ക്ക് 24,500/- രൂഩയും (നിറഴിടറ നിയക്ക്)
മഥാക്രഭം 24,500/- രൂഩമായും 26,000/- രൂഩയും
ഴര്ദ്ധ്ിപിക്കാവന്നതാടണന്ന്
തകേവഷവമംബയണ
ഴകുപ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ശുഩാര്വ ടേയ്ത പ്രഔായം
അനുഭതി ന്കു.. ഭറ്റുളൃ പ്രവൃത്തിഔ്ക്ക്
ആഴവയടപേ
പ്രഔായം
എസ്റ്റികഭറ്റിടെ
അെിസ്ഥാനത്തി് ടേയ്യാവന്നതാണ്.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്
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4.90 ഷാംസ്കൄായിഔ ഴകുപ് ഡമരക്ടുടടെ 13.02.2020-ടറ P4 - 3474/19/ഷാം.ഴ.
നമ്പര് ഔത്ത് (SRG 225/20 )
രാഭീണ ഔറാഔായോരുകെയും
ഔയഔൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധരുകെയും
ലനരോണയം
വക്തിടപഞ്ഞൃത്തുഔ, അഴര്ക്ക് ഴിഩണന പ്രദര്വന കഴദിഔ് രുന്നുഔ, കദവീമ
അന്തര്കദവീമ ഴിഩണി ഫന്ധങ്ങ് സ്ഥാഩിന്നുഔ, ഇെനിറക്കാരുടെ ങ്ങൄശണം
ളിഴാന്നുഔ, ഴിഴിധ ഩദ്ധ്തിഔളുഭാമി ഫന്ധിപിങ്ങ്
അഴരുടെ ഷാമൂസയ
ഷാമ്പത്തിഔ ഩയാധീനതഔ് ഩയിസയിന്നുഔ, ഉഩജീഴന സുസ്ഥിയത ഉരപാന്നുഔ,
ഷമ്പന്നഭാമിരുന്ന കഔയലത്തിടെ രാഭീണ ഔയഔൗവറ ലഩതൃഔടത്ത
ഷംയക്ഷിന്നുഔ എന്നിഴ റക്ഷയം ഴങ്ങ് ഷാംലായിഔ ഴകുപ് ‘ ഔറാഔായോരുടെ
ഉഩജീഴനം /രാഭീണ ഔറാകഔന്ദ്രം’ എന്ന ഩദ്ധ്തി നെപാന്നു.്്. 2000കത്താലം
ഔറാഔയഔൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധര് ഗുണകബാക്താക്കലാമ പ്രസ്തുത ഩദ്ധ്തിമി് ഭൂയിബാഖം
കഩരും
സ്ത്രീഔലാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി
തയ്യാരാന്നുകമ്പ് ലഩതൃഔ രാഭങ്ങ്ന്നും ഔറാ-ഔയഔൗവറ ഴിദഖദ്ധ്ര്ന്നും
പ്രകമാജനപ്രദഭാമ കപ്രാജക്ടുഔ് തയ്യാരാന്നുന്നതിന് ഩയിഖണന ന്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
22
ലഩതൃഔ
രാഭങ്ങലാണ്
ഷാംസ്കൄായിഔ
ഴകുപ്പു
ഔട്ത്തിമിടുണ്ളൃത്.
തീരുഭാനം :- 22 ലഩതൃഔ രാഭങ്ങലിലളൃ ഔയഔൗവറ കഭകറഔടല
കപ്രാത്സാസിപിന്നുന്നതിന്
അതത് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് കപ്രാജക്ടുഔ് ഏടറ്റഞ്ഞൃന്നുന്നതിന്
അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്

4.91 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 11.02.20-ടറ ഔത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 24.01.2020-ടറ VI(14) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി
തീരുഭാനവം
(SRG 192/20 CC 191/19)
കപ്രാ.നം. 49/20
അെെ് - 13,33,323/-രൂഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 10,00,000/-രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 3,33,323/- രൂഩ)
കഩയ് - ഩാെകവകയങ്ങളുടെ തയിശു ഔിെന്നുന്ന രോരം ഫണ്ടുഔലി് ടതങ്ങി ലത ഴങ്ങെ
ഩിെിപിക്ക്
ജില്ലമിടറ ഩാെകവകയങ്ങളുടെ തയിശു ഔിെന്നുന്ന രോരകമ്പാന്നുഔലി് ടതങ്ങി ലത
ഴങ്ങെ ഩിെിപിക്കാ
ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. കുേനാേിലം
അപര്കുേനാേിലം
അെിക്കെിയുളൃ ടഴളൃടപാക്കം മൂറമു്ാകുന്ന
ഭെഴീയില
തെയുന്നതിന് രു ഩയിധിഴടയ ഇതു ഷസാമഔയഭാകും. കൂൊടത നാലികഔയ
ഉല്പാദനം കൂഞ്ഞൃം. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ പ്രകതയഔ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
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തീരുഭാനം :-

രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔ് ടതയടഞ്ഞഞ്ഞൃത്തു
ന്കുന്ന
തയിശു പ്രകദവങ്ങലി്
ഇതു നെപാക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ അനുഭതി ന്കു.. ബാഴിമി്
ഇതി് നി. റബിന്നുന്ന ഴരുഭാനം
എങ്ങടന
ഉഩകമാഖിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിങ്ങ്
ഫന്ധടപേ
ഉകദയാഖസ്ഥരുഭാമി േര്ങ്ങ ടേയ്ത് തീരുഭാനിക്കണം
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.92 ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 11.02.20-ടറ ഔത്തും ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 17.01.20-ടറ B7 - 4855/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും
(SRG 191/20 - CC/115/20)
കപ്രാ.നം. 454/20

അെെ് - 30,00,000/-രൂഩ (TSP)

കഩയ് - ആരലം നഴജീഴ കഔാലനി ഭാതൃഔാ രാഭം
ആരലം ഩയിപ് കതാെ് എന്ന സ്ഥറത്ത് 2006-07-് 24 ഏക്കര് ഭൂഭിമി് ഴീഞ്ഞൃം
അെിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങളും
ഏര്ടപഞ്ഞൃത്തി
24 ഩേിഔഴര്ഗ കുഞ്ഞൃംഫങ്ങടല
രോനയധിഴഷിപിങ്ങിരു..
ഒകയാ ഴീെിനും
1.00 റക്ഷം രൂഩ
ടേറഴളിങ്ങ്
കഔാണ്ക്രീറ്റ് ഴീൊണ് ന്ഔിമത്.
ഈ ഴീഞ്ഞൃഔ്ക്ക് കോര്ങ്ങെമ്ാവഔയും
ഴാഷകമാഖയഭല്ലാത്ത സ്ഥിതിയുഭാണ് നിറഴിലളൃത്.
11
ഴീഞ്ഞൃഔളുടെ
അറ്റകുറ്റപണിക്കാമി ഷര്ക്കാര് അനുഭതികമാടെ 2017-18-് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി.
രു ഴീെിന് 3.60 റക്ഷം രൂഩമാമിരു. എസ്റ്റികഭറ്റ് . ഇനിയുളൃ 13 ഴീഞ്ഞൃഔലി് 8
ഴീഞ്ഞൃഔളുടെ രോനരുദ്ധ്ായണ പ്രവൃത്തിക്ക് 2019-20-് തുഔ ഴഔമിരുത്തിമിടുണ്്്. രു
അധിഔമുരി, കൊമിററ്റ് എന്നിഴ അധിഔഭാമി നിര്മ്മിങ്ങാണ് രോനരുദ്ധ്ായണം. രു
ഴീെിന് 3.75 റക്ഷം രൂഩമാകും എന്ന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ് എ ിഔൂേീഴ്
എഞ്ചിനീമര് അരിമിങ്ങിടുണ്്്. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.
തീരുഭാനം :- പ്രകതയഔാനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.93 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒപീഷുടടെ 10.02.20-ടറ ഔത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 07.02.20-ടറ P5 - 1279/18-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും
(SRG 186/20 - CC/193/20)
കപ്രാ.നം. 798/20
അെെ് - 10,00,000/-രൂഩ (ഴിഔഷന പ്
കഩയ് - ഒകോഭാറ്റിഔ് ഔാറാഴസ്ഥാ നിയീക്ഷണകഔന്ദ്രം
ഒകോഭാറ്റിഔ് ഔാറാഴസ്ഥാ നിയീക്ഷണ കഔന്ദ്രം സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഈ
ഴര്ശടത്ത ഩദ്ധ്തിമി് ഉ്ടപഞ്ഞൃത്തിമിടുണ്്്.
ആദയഗേഭാമി ബായതപ്പുള
നദീതെത്തി് 6 സ്ഥറങ്ങലി് നിയീക്ഷണ കഔന്ദ്രങ്ങ് സ്ഥാഩിക്കാനാണ്
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ഉകേവിന്നുന്നത്. ഩാറക്കാെ് IRTC മുകകന
ഈ പ്രവൃത്തി നെപാക്കാനാണ്
ഉകേവിന്നുന്നത്. ഇതിനാമി തുഔ IRTCക്ക് ലഔഭാരി കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ് .
തീരുഭാനം :- ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാകക്ക്തിടല്ലന്ന് നിര്കേവിന്നു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്

4.94 തിരുഴനന്തരോയം കഔാര്പകരശ
തിരുഴനന്തരോയം കഔാര്പകരശ കഭമുടടെ 20.02.2020 -ടറ E11/E10/83192/17ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്. ( SRG 232/20)
കപ്രാ.നം. 1080/20

അെെ് -4,85,00,000/--രൂഩ
(ഴിഔഷന പ്്)

കഩയ് - കഭകമഴ്സന്് ബഴ നിര്മ്മാണം.
തിരുഴനന്തരോയം കഔാര്പകരശനി്
നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ടിന്
തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. ഈ പ്രവൃത്തി
പ്് ഉഩകമാഖിങ്ങ് നെപാന്നുന്നതിന്

കു.കുളി ഴാര്ഡിടറ
കഭകമഴ്സന്് ബഴ
4.85 കഔാെി ഴഔമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
ടെ്ര് ടേ.. ഈ കപ്രാജക്ട് ഴിഔഷന
അനുഭതി ഷംഫന്ധിങ്ങ്.

തീരുഭാനം :- ഈ ഴിശമം 23.08.2017-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമി് ഩയിഖണിന്നുഔയും ഭറ്റു കഔാര്പകരശനു
ഔളുടെ കൂെി ഩൊലിത്തകത്താടെ 3.00 കഔാെി രൂഩ
ടേറഴളിക്കാ അനുഭതി ന്കുഔയും ടേയ്തിരു..
23.08.2017-ടറ
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി
തീരുഭാനത്തിടറ ഭറ്റു നിഫന്ധനഔ് ഩാറിങ്ങെടഔാ്്
അധിഔഭാമ തുഔ
ഴിഔഷന പ്ി് നിന്ന്
ടേറഴളിക്കാ
തിരുഴനന്തരോയം കഔാര്പകരശന്
അനുഭതി ന്കു..
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്
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അനുഫന്ധം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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14
15
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17
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19

ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ് ഭന്ത്രി
പ്രി ഷിപ് ടഷക്രേരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഴകുപ് (പ്രതിനിധി)
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര് (പ്രതിനിധി)
എ ിഔതീകേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്
ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപാര്േ്ടഭെ്
എ ിഔതീകേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.ഷി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, എഷ്.റ്റി. ടഡഴറപ്ടഭെ് (പ്രതിനിധി)
ഭിശ ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .ആര്.ഇ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി)
േീപ് എ ിഔതീകേീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ
എ ിഔൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ
പ്രി ഷിപ് ടഷക്രേരി പിനാ ഷ് (പ്രതിനിധി)
ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര് , ഷാമൂസയകക്ഷഭ ഴകുപ്
കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്
ഡമരക്ടര്, ഇന്തയ ഷിസ്റ്റം ഒപ് ടഭഡിഷി (പ്രതിനിധി)
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