ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
25.02.2020 ന് കൂെിമ കമാഗത്തിടെ തുെര് നെഩെിഴിഴയം
2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്
2.1

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം തുെര് നെഩെി ഷവീേയികേണ്ട

06.12.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികേണ്ട

2.1(4.44) ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 1029/19
- LSGD - DB4 - 276/19/LSGD)
കപ്രാ.നം. 2006/20
അെങ്കല് - 10,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - ബിന്നകവശിോയാമ കുട്ടിേള്േ് റപ് ് ് ഩിയിമ ഷ് ഩാര്േ്
ജില്ലമിടറ ബിന്നകവശിോയാമ കുട്ടിേള്േ് അഴരുടെ കവശി ഴര്ധിപ്പിക്കിോ ം
ടഩാതുഴാമ ോയയങ്ങലില് ഷാഭാനയഭാമ അരിഴ് കനെിടോടുക്കുന്നതി ം
ഷസാമേയഭാമ
റപ് ്ക്സ്പീയിമ ഷ് ഩാര്േ്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതി
കപ്രാജക്ട് നെപ്പിക്കാോ
അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയും
ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറം അംഗീോയം നല്േിമ കപ്രാജക്ടാണ്. ഴലാകഞ്ചയിേടുത്ത്
പുരഭണ്ണൂര് ്ന്ന
സ്ഥറത്ത്
ഷന്നധ ഷംഘെന നെത്തുന്ന
ഷര്ോര്
അംഗീോയമു
VKM ടപശയല് സ്കൂലിറാണ് ഇത് തുെങ്ങാ ഉകേവിക്കുന്നത്. ഇതു
ഩയികവാധിച്ച് ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടര് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില്
രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി - ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയനീതി ഴകുപ്പിക്ക്

2.2 28.01.2020-കറാ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികേണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.2 (3.1)(viii)
േന്നുകുട്ടി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഗഭാമി
മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പിക്ക്
ോറിത്തീറ്റ നല്കുന്നുണ്ട്. മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പിക്ക് കേയല പീസഷില് നിന്ന്
ോറിത്തീറ്റ ടഭാത്തഭാമി
ഴാങ്ങി ഴിതയണം ടെയ്യുന്ന യീതിമാണ്
നിറനില്ക്കുന്നത്. ്ന്നാല് ധനഴകുപ്പിക്കിടെ ഉത്തയഴ് പ്രോയം ധനഷസാമം
ഗുണകബാക്താഴിടെ
അേൗണ്ടികറയ്ക്കാണ് കഩാകേണ്ടത്. അതിനാല്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്േ് ോറിത്തീറ്റികുള്ള 
തുേ മൃഗ ഷംയക്ഷണ
ഴകുപ്പിക്കിന്
േഭാരാ
(Deposit) ഫില് ട്രശരിേലില് ഩാഷാക്കുന്നില്ല.
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ഈ പ്രശ്നം ഩയിസയിോ ഇെടഩെണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പിക്കികനാൊഴവയടപ്പിക്കൊ
തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു. പമല് ധനഴകുപ്പിക്കിന് നല്േി.

നെഩെി:- ധനഴകുപ്പിക്ക്
2.2(3.3) ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗങ്ങള്േ് രു ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
കമാഗത്തില് ഩടങ്കടുക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാ ഫത്തയും കെര്ത്ത്
1000 രൂഩ നല്ോ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി കമാഗ തീരുഭാനത്തിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ഷര്ോര് അ ഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡൊണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അധയക്ഷ .
്ന്നാല് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അധയക്ഷന് ഷിറ്റിംഗ് പീയും മാത്രാ
ഫത്തയും നല്കുന്നില്ല. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി ടെമര്ഭാ ഭറ്റു ഩറ േമ്മിറ്റി
േളുകെയും അധയക്ഷ കൂെിമാണ്. ഈ ഷാസെയയത്തില് ജില്ലാ ആസൂത്രണ
ഷഭിതി ടെമര്ഭാ ്ന്ന നിറമില് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗത്തില്
അെേം ഴിഴിധ േമ്മിറ്റിേലില് ഩടങ്കടുക്കുന്നതിന് ഷിറ്റിംഗ് പീ ്ന്ന നിറമില്
15,000/-രൂഩ ധനഴകുപ്പിക്കിടെ അ ഭതികമാടെ നല്കുന്നതി തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു
ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച പമല് ധനഴകുപ്പിക്കിന് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി :-ധനഴകുപ്പിക്ക്

2.2(3.6)ഷംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന ഫസഷ് സ്കൂളുേളുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഷാമൂസയ
നീതി ഡമരക്ടറം കുടുംഫശ്രീയും പ്രകതയേം ഩയികവാധിേണം. നല്ല നിറമില്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാഩനങ്ങലില് കഩാലം
ജീഴനോര്േ് ഒണകരരിമം
മുെങ്ങുന്നതെേമു
പ്രശ്നങ്ങള് നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട് ്ന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.
ഇഴ ഩയികവാധിച്ച് പ്രകതയേ ഇെടഩെല് ഴകുപ്പുതറത്തില് നെത്തണം. പ്പിക്കം
ഇഴയുടെ ഴിഴയങ്ങള് തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ച് റിസ്റ്റു ഷസിതം അടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
2)് ിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ

2.2 (4.25) കഩാത്താനിോെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
്രണാകുലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 04.11.2019-ടറ േത്ത് ( 2 ്ണ്ണം)
ശുെിതവ ഭിശ ്രണാകുലം ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററടെ 19.10.2019-ടറ 700/
SBM/SLWM/2019 - ാാാം നമ്പര് േത്തും ( SRG 948/19 - CC /470/2019/)
കപ്രാ.നം.110/19
അെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ
(കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ഴിസിതം)
കഩയ്:-ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില
സ്കൂളുേള്േ് രയ മാഴ ഭാറിനയ ഷംകയണ
ഩധതിേള്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിച്ച ഈ കപ്രാജക്ട് ശുെിതവ ഭിശടെ ഷര്ഴീഷ്
ടപ്രാ ഴഡരാമ
‘പ്രകൃതി
ആലഴ’ ്ന്ന ഏജ ഷി മുകരന സ്കൂളുേലില്
നെപ്പിക്കാേി. ്ന്നാല് ശുെിതവ ഭിശനില് നിന്നും
ഷാകങ്കതിോ ഭതി
ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല. അതിനാല് തുേ നല്ോ േളിഞ്ഞില്ല. ഈ ഴീഴ്ച ഭാപ്പിക്കാേി തുേ
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ഴിനികമാഗിോ അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . ഇതു ഩയികവാധിച്ച് ശുെിതവ ഭിശ
് ിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േി.
ശുെിതവ ഭിശടെ ഷാകങ്കതിോ ഭതി ഴാങ്ങാടതമാണ് ഇതു നെപ്പിക്കാേിമത്.
്ന്നാല്
സ്കൂളുേലില് സ്ഥാഩിച്ച യൂണിറ്റുേള് ഭിേച്ച യീതിമിറാണ്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നടതന്ന് ശുെിതവ ഭിശ ് ിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് ടെ..
(ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഩയിഗണിക്കും.)
നെഩെി:-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പിക്ക്

2.2(4.68 ) േണ്ണ

കദഴ

സില് പ്ലാകെശ

പ്രകദവടത്ത സ്കുളുേലില് കഭല്ൂയ

ഭാറ്റല്
ഇടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 18.01.20-ടറ േത്തും KDHP േമ്പനിയുടെ
11.11.2019-ടറ 612-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG 79/20 CC/56/20)
മൂന്നാര്, കദഴികുലം, ഩ ിഴാഷല്, െിന്നേനാല്, ്ന്നീ ഗ്രാഭ പ്രകദവങ്ങലിറാമി
ആടേ 34 സ്കൂളുേള് KDHP നെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതില് മൂന്നാരില് 10, കദഴികുലത്ത് 11,
ഩ ിഴാഷറില് 1, െിന്നേനാറില് 2 സ്കൂളുേള്േ് ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയമാണ്.
ഫഹു. കേയല
സകോെതി ഉത്തയഴിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ടഩാതു ഴിദയാബയാഷ
ഴകുപ്പിക്കിടെ 09.10.2019-ടറ 162/2019/ GEDN നമ്പര് ഉത്തയഴ് പ്രോയം യണ്ടു
ഴര്ശത്തിനേം
ആ്ഫകറ്റാഷ് കഭല്ൂയ ഭാറ്റി
ഩേയം അ കമാജയഭാമ
കഭല്ൂയ സ്ഥാഩിേണടഭന്നുണ്ട്. േമ്പനിക്കു ഷാമ്പത്തിേ
പ്രതിഷന്ധി
ഉ തിനാല് അതത് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഩധതി ഴിസിതം ഉഩകമാഗിച്ച്
കഭല്ൂയ ഭാറ്റണടഭന്ന് േമ്പനി ആഴവയടപ്പിക്കട്ടിയിക്കുന്നു. ഇതിന് ഫന്ധടപ്പിക്കട്ട
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്േ് നിര്േവം നല്േണടഭന്ന ആഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്
മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രഴര്ത്തി േമ്പനിയുടെ ലയഭതറമാണ്
്ന്ന് കമാഗം
ഴിറമിരുത്തി. േമ്പനിയുഭാമി െര്ച്ച ടെ്  ്
ഈ പ്രഴര്ത്തി ടെയ്യുന്നതിടെ
ഷാധയത ഩയികവാധിോ ഇടുേി ജില്ലാ േലക്ടടര ലയഭതറടപ്പിക്കടുത്തി. രികപ്പിക്കാര്ട്ടിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ടതാളില് ഴകുപ്പുഭാമി െര്ച്ച ടെ്  ് ഩയിഗണിോ തീരുഭാനിച്ചു.
രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്ോ ജില്ലാ േലക്ടകരാെ് ആഴവയടപ്പിക്കട്ടിടുണ്ടണ്ടന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് അരിമിച്ചു. രികപ്പിക്കാര്ട്ട് ഉെ തടന്ന ഴാങ്ങണടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിച്ചു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പിക്ക്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2.3

28.01.2020-കറാ കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റിമടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികേണ്ട

2.3(3.2) ഈ ഴര്ശടത്ത ഩധതി നിര്ഴസണും ം 2020-21 -ടറ ഩധതി രൂഩീേയണും ം
ഷംഫന്ധിച്ച് ്ല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കൂടുതല് ശ്രധ നല്േണം.
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അടുത്ത കക്ടാഫര് ഭാഷം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയ്ക്ക് ടതയടഞ്ഞടുപ്പിക്ക്
നെോ
കഩാകുന്നതിനാല് ഏപ്രില് 1 മുതല
ഩധതി നിര്ഴസണം
െിട്ടടപ്പിക്കടുത്തണം. ടതയടഞ്ഞടുപ്പിക്ക് ടഩരുഭാറ്റച്ചട്ടം ഴരുന്നതിന് മുമ്പ് താടളപ്പിക്കരയുന്ന
പ്രഴര്ത്തനം ഘട്ടം ഘട്ടം തിയിച്ച് നെപ്പിക്കാേണം. ഇതിനാഴവയഭാമ നെഩെി
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് ്ന്നിഴര് ഷവീേയിേണം.
(1) ോറഴര്ശം ആയംബിക്കുന്നതി
മുമ്പ് (ടഭമ് 15 നേം) തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആസ്തി യജിസ്റ്റരില ്ല്ലാ കരാഡുേളുകെയും അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണി
നെത്തണം. ഇതിനാമി ടെകേണ്ട പ്രവൃത്തിേള് ഏടടതാേമാടണന്ന്
െിട്ടടപ്പിക്കടുത്തണം. അത്തയം പ്രവൃത്തിേള്േ് ഏപ്രില് 10-നേം ടഴറ്റിംഗ്/
ഷാകങ്കതിോ ഭതി നല്േണം. ടെണ്ടര് നെഩെിേള് ഏപ്രില് 20-നേം
പൂര്ത്തിമാേണം. ഏപ്രില് 20 മുതല് ടഭമ് 15 ഴടയയു
ഷഭമം ടോണ്ട്
്ല്ലാ കരാഡുേളുകെയും
അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണി പൂര്ത്തിമാേണം.
ഇത് രു
ോമ്പമി
യീതിമില് നെപ്പിക്കാേണം. ഫന്ധടപ്പിക്കട്ട ്ഞ്ചിനീമര്ഭാര്േ്
ഇതി
നിര്കേവം
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര്
നല്േണം. ഇതികമേലല് തുെര് നെഩെി ് ിേൂട്ടീഴ് ്ഞ്ചിനീമര്ഭാര്
ജില്ലാതറത്തില് ഷവീേയിേണം. കൂൊടത ജില്ലാതറത്തില് ഇത് കൃതയഭാമി
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കഭാണിറ്റര് ടെേണം. ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര് ഇതില്
പ്രകതയേഭാമി ഇെടഩെണം. ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര് ഇതികമേലല
രികപ്പിക്കാര്ട്ട്
തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പിക്ക് പ്രി ഷിപ്പിക്കല് ടഷക്രട്ടരിക്കു നല്േണം.
മുേലില്
ഩരഞ്ഞ
പ്രവൃത്തിേള്
ോമ്പമി
യീതിമില്
പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന്
ഷവീേയിോ കേവിക്കുന്ന നെഩെി അെിമരമാിയഭാമി
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് ഷവീേയിേണം.
ഇതു
ഷംഫന്ധിച്ച് െിട്ടടപ്പിക്കടുത്തിമ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് നല്േണം.
(i) ജൂണ്ഭാഷം സ്കൂള് തുരക്കുന്നതി മുമ്പ് ്ല്ലാ സ്കൂളുേളുകെയും അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണി
നെത്തണം. കരാഡുേളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണിേ് ഷവീേയിച്ച ോറക്രഭം ഇതി ം
ഷവീേയിേണം
(ii) ഴയക്തിഗത ഗുണകബാക്താേള്േ് നല്കേണ്ട ധനഷസാമം, ഭറ്റു ഩധതിേള്
(a)
ഇതിനാമി ഗുണകബാക്തൃ ഗ്രാഭഷബേള് കൃതയഭാമി കൂെണം. ഏപ്രില് 30നേം ഗുണകബാക്തൃ ഗ്രാഭഷബേള് പൂര്ത്തിമാേണം. ോകണകബാക്തൃ റിസ്റ്റ്
ഫന്ധടപ്പിക്കട്ട നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥര്േ് ടഭമ് 15-നേം നല്േണം.
ഈ യീതിമില് പ്രഴര്ത്തനം െിട്ടടപ്പിക്കടുത്തണം.
(b)
ോര്ശിേ കഭരറമിടറ ഴയക്തിഗത ആ കൂറയങ്ങള്, ഩധതിേള് ്ല്ലാം
തടന്ന ജൂണ് 30-നേം നെപ്പിക്കാേണം
(c)
മൃഗഷംയക്ഷണ കഭരറമില് ഩശുേള്/ ആെ് ്ന്നിഴയ്ക്ക് ധനഷസാമം
തുെങ്ങിമ ഩധതിേളും ജൂണ് 30-നേം പൂര്ത്തിമാേണം.
(d)
ഴിദയാര്ഥിേള്േ് ഩകകനാഩേയണങ്ങള്, റാഩ് കൊഩ് തുെങ്ങിമഴ ടഭമ്
30-നേം നല്േണം.
ഇതികമേലല് ഷവീേയിച്ച
നെഩെിേള് ഴകുപ്പുകഭധാഴിേള് അടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം. കൂൊടത ജില്ലാതറത്തില്
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ജില്ലാ േലക്ടര്ഭാര്
ഈ പ്രഴര്ത്തനം ഏകോഩിപ്പിക്കിേണം.
ഇത്
ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പിക്കാര്ട്ട്
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപ് മുകരന നല്േണം.
നെഩെി - 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
3)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
4) ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപ്,
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ്
2.3(3.3) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ജൂട്ട്/ തുണി ഷഞ്ചിേള് ഴീടുേലില്/ േെേലില്
ഴിതയണം ടെയ്യുന്നതിന് കപ്രാജക്ടുേള് ഏടുോും ന്നതല്ല. ്ന്നാല് പ്ലാസ്റ്റിേ്
ഷഞ്ചിേള്േ് ഫദല് ്ന്ന നിറമില് ഇതിനാമി യുണിറ്റുേള് തുെങ്ങുന്നതിന്
ബൗതിേ ഷാസെയയം രുോ ം ടഭശീ അെേമു
ഭറ്റ് ഉഩേയണങ്ങള്
ഴാങ്ങുന്നതി ം
ധനഷസാമം നല്ോും ന്നതാണ്. പ്രഴര്ത്തന മൂറധനം
രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് ആമി നല്കേണ്ടതാണ്. ്ന്നാല് ഉല്പ്പിക്കന്നത്തി കഭല്
ഷബ്ഷിഡി നല്ോും ന്നതല്ല. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.്)ഴകുപ്പിക്ക്
2.3(3.4) 2020-21-മുതല് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ശുെിതവ ഭാറിനയ ഩയിഩാറന
കപ്രാജക്ടുേളുടെ
നിര്ഴസണ ഉകദയാഗസ്ഥനാമി
ശുെിതവ ഭിശ
ജില്ലാ
കോഒര്ഡികനറ്റടര
നിചയിമിോ
തീരുഭാനിച്ചു.
ഇഴര്േ് ഇതിനാമി
ഡി.ഡി. കോഡ് അ ഴദിോ ധനഴകുപ്പിക്കികനാൊഴവയടപ്പിക്കൊ തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി -1) ധനഴകുപ്പിക്ക്
2.3(3.5) ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപ്പിക്കട്ട
ഴിദയാര്ഥിേള്േ് ഩകനമുരി
നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന് മൂന്നു ഗഡുേലാമാണ് തുേ നല്കുന്നത്. അഴഷാന
ഗഡു നല്കുന്നത് ഫന്ധടപ്പിക്കട്ട
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തിടറ രു
്ഞ്ചിനീമര്/ഒഴര്ഷീമറടെ
ഴാറേകഴശടെ അെിസ്ഥാനത്തിറാണ്.
്ന്നാല് െിറ കേസുേലില് ഩകനമുരിമില് നെത്തിമിയിക്കുന്ന ഴമരിംഗിടെ
ടെറഴ് ഴാറേകഴശനില് ഉള്ടപ്പിക്കടുത്താരില്ല ്ന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഈ
ഇനത്തില് നല്കേണ്ട വയാവയി ടെറഴ് ്ത്രമാടണന്ന് ഩയികവാധിച്ചു
അടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ്
്ഞ്ചിനീമര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി - െീപ് ്ഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക്
2.3(3.6)ഩട്ടിേജാതി/ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗോര്േ് അഴരുള്ടപ്പിക്കടുന്ന ഷമുദാമത്തിടെ
ഴേ ശ്മവാനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇഴ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ/നഗയഷബേളുടെ ആസ്തി
യജിസ്റ്റരില് ഉള്ടപ്പിക്കട്ടഴമാേില്ല. ്ന്നാലം ഇത്തയം ശ്മവാനങ്ങലില് അഴവയം
കഴണ്ട
അറ്റകുറ്റപ്പിക്കണിേള്, ഭറ്റു ഷൗേയയടഭാരുേല് തുെങ്ങിമഴയ്ക്ക്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തി ം നഗയഷബേള്ക്കും കപ്രാജക്ടുേള് ഴയ്ക്കാും ന്നതാണ്. ഇത്
ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി)ഴകുപ്പിക്ക്
2.3(3.7)തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഈ ബയണഷഭിതിയുടെ ോറത്ത് നെപ്പിക്കാേിമ
ഴിേഷന കക്ഷഭഩയിഩാെിേളും കനട്ടങ്ങളും ജനങ്ങലികറയ്ക്ക് ്ത്തിക്കുഴാ റഘു
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പുസ്തേങ്ങള്/ കരാശറേള്/കഩാസ്റ്ററേള് തോരാോും ന്നതാണ്. ഇതിനാമി
ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം രൂഩ തനത് പണ്ടില് നിന്ന് ടെറഴളിോും ന്നതാണ്.
ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.്)ഴകുപ്പിക്ക്
2.3 (4.2 ) ടോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശ
ടോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശ കഭമറടെ 17.09.2019-ടറ PC1/37176/19 -ാാാം നമ്പര്
േത്ത്. (SRG 49/20/LSGD - BC3/676/2019 - LSGD)

ടോല്ലം കോര്പ്പിക്കകരശനില് ഷദ്ബയണും ഭാമി
ഫന്ധടപ്പിക്കട്ട് പ്രഴര്ത്തിേള്
ടെയ്യുന്നത് ഊയാളുങ്കല് കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് കോ ഒപ്പിക്കകരറ്റീഴ് ടഷാ ഷറ്റി
മുകരനമാണ്. ഈ കപ്രാജക്ട് ഴിപുറീേയിക്കുന്നതിടെ ബാഗഭാമി ഇ പര്കഭശ
േികമാസ്ക്,
േൂ ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഫകമാ ടഭട്രിേ് അറ്റ ഡ ഷ്
ഭാകനജ്ടഭെ് ഷിസ്റ്റം, ഴീഡികമാ കോണ്പര ഷിംഗ് ്ന്നീ ഷൗേയയങ്ങള്
രുകേണ്ടതുണ്ട്. ഇഴ
CPRCS കഩാര്ട്ടില് റബയഭല്ലാടമങ്കില് Gem മുകരന
ഴാങ്ങണം ്ന്നതാണ് നിഫന്ധന. ഇതില് ഩറതും CPRCS ലം Gemലം റബയഭല്ല.
അതിനാല് ഊയാളുങ്കല് കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് കോഒപ്പിക്കകരറ്റീഴ് ടഷാ ഷറ്റി
മുകരന ഴാങ്ങാ
അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇത് ഐ.റ്റി ഭിശ
ഡമരക്ടര്
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി:- ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി ഭിശ

2.3(4.8) കേയല ടപഡകരശ

ഒപ് ദി ടെ ഡ്

കേയല ടപഡകരശ ഒപ് ദി ടെ ഡ് ജനരല് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 03.02.2020ടറ 441/2020 -ാാാം നമ്പര് േത്ത്. ( SRG 215/2020)
ോഴ്ചയു ഴര് ഉഩകമാഗിക്കുന്നതികനോള് ടഭച്ചടപ്പിക്കട്ട ടപഷിപികേശ
ോഴ്ച
ഩയിഭിതോരുടെ േമ്പൂട്ടറേള്േ് ആഴവയഭാണ്. അതിനാല് ോഴ്ച ഩയിഭിതര്േ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് മുകരന റബയഭാക്കുന്ന ടഡസ്ക് കൊഩ്/ റാഩ് കൊഩ്
േമ്പൂട്ടറേള്
താടളപ്പിക്കരയുന്ന ടപഷിപികേശ
പ്രോയമു താേണടഭന്ന
ആഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്
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
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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
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
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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

ഇതു ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട്
നല്േണം.
നെഩെി:-1 ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടര്

2.3(4.9) ടോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക്
ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി ്ം.്ല്.്.യുടെ 05.11.2019-ടറ േത്ത് കോളികോെ്
ജില്ലമിടറ ടോെിമത്തൂര് ഫാങ്ക് പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും
(SRG 216/20)
അമൂല് ോറിത്തീറ്റയുടെ കോളികോെ് ജില്ലമിടറ ഴിതയണ ഏജ ഷി ഫാങ്ക്
ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ോയിടെ ോറിത്തീറ്റകുള്ള  ഷബ്ഷിഡി അമൂല്
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്േ് റബിക്കുന്നില്ല. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി
നെപ്പിക്കിറാക്കുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില് അമൂല് ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന
േര്ശേടയൂെി ഉള്ടപ്പിക്കടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പിക്ക്
ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് മുകരന)
നെഩെി:- 1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

2.3(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടേ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, േണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു
നല്േിമ േത്തുേള് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
അകഩക്ഷേര് േണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുടെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാേിമ കമാഗ അധയാഩേ കമാഗയതയു ഴയാണ്.
അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന കമാഗ ഷര്ട്ടിപിേറ്റ് കോഴ്സ്/ ഡികപ്ലാഭ
തുെങ്ങിമ കോഴ്സ്
ഩാസ്സാമഴടയ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
കമാഗ
ഩയിവീറേയാമി ഉള്ടപ്പിക്കടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇത് ഷംഫന്ധിച്ച് ആയുശ്
ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് മുകരന)
നെഩെി:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

2.3(4.27) കനാര്ത്ത് ഩര ര് മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റി
ഴെേ ഩര ര് നഗയഷബാ ടെമര്ഭാടെ 06.02.2020-ടറ G4-10958/18-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്. (SRG 221/20)
നഗയഷബയ്ക്ക് നല്േിമ യണ്ടാം ഗഡുഴില് നിന്ന് ഴാട്ടര് ൊര്ജ് കുെിശികിേമെേം
തുേ ഉരഴിെത്തില് കുരഴ് ടെ്  തിനാല് അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുേള്ക്കു കഩാലം
പണ്ടില്ല.
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പ്രലമം ഫാധിച്ച പ്രകദവടഭന്ന നിറമില് 1,22,52,000/- രൂഩ പ്രകതയേഭാമി
അ ഴദിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേ ഉഩകമാഗിച്ച് കപ്രാജക്ടുേള് തോരാേിടമങ്കിലം
31.03.2020-നേം മുഴുഴ തുേയും ടെറഴളിോ േളിമില്ല. ഈ ഷാസെയയത്തില്
ഈ തുേ നഗയഷബയുടെ അനിഴായയ കപ്രാജക്ടുേള്ക്കു കഴണ്ടി ഈ ഴര്ശം
ഉഩകമാഗിോ ം ഇതി തുറയഭാമ തുേ അടുത്ത ഴര്ശം ഴിേഷന പണ്ടില്
നിന്ന് ക്രഭടപ്പിക്കടുത്താ ം അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഩയിഗണിോനാമി ഭാറ്റി ഴച്ചു. ്ന്നാല് ഴാട്ടര് ൊര്ജ് കുെിശികിേമാമി
1,27,95,276 /-രൂഩമാണ് ഈ ഴര്ശം കുരും  ടെ്  ത് ഇത്രയും േെിശികിേ
ഴന്നത്
മു ോറങ്ങലില് നഗയഷബയുടെ
ബാഗത്തു നിന്നുണ്ടാമ
ഴീഴ്ചമാടണന്നും കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഈ ഴീഴ്ച ഩയികവാധിച്ച് നഗയോയയ
ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി:-1)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്

2.3(4.38) ടഭാകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 21.11.2019-ടറ േത്ത് (SRG/ 1020/19CC/726/19 )
കപ്രാ.നം.13/20
അെങ്കല് :-13,41,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് റപ് ബഴന ഩധതി
ടഭാകേയി ഩഞ്ചാമത്തില് 29 ആശ്രമ കുടുംഫങ്ങലാണു ത്. ഇഴയില് 5 കഩര്േ്
ഷവരമാഭാമി ബഴനഭില്ല. ഇഴര്
റപ് ഭിശ റിസ്റ്റില് ഉള്ടപ്പിക്കട്ടിട്ടില്ല. ഇഴര്ക്കു കൂെി
ബഴനം നല്ോ അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇഴര് ആശ്രമ കുടുംഫഭാകണാ, ഇഴര്
റപ് ഭിശ
റിസ്റ്റില്
ഉള്ടപ്പിക്കൊടത കഩാമതിടെ ോയണം
തുെങ്ങിമ
ഴിഴയങ്ങള് അകനവശിച്ചു കുടുംഫശ്രീ ് ിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി:-് ിേൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ

2.3(4.41) ഴെേയഩതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 05.12.2019-ടറ േത്തും ഴെേയഩതി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.12.2019 -ടറ േത്തും (SRG/ 1106/19CC/939) (SRG/ 1108/19- CC/940/19)
(2 േത്തുേള്)
1) കപ്രാ.നം. 147/20
അെങ്കല് 1,00,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - നല്ലൂര് പുതിമ കഫാര്ടഴല് നിര്മ്മാണം
2) കപ്രാ.നം. 148/20

അെങ്കല് 1,50,000/- രൂഩ (തനത് പണ്ട്)

കഩയ് - കോളിപ്പിക്കാര പുതിമ കഫാര്ടഴല് നിര്മ്മാണം
കഫാര്ടഴല് നിര്മ്മാണത്തി
മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള് 2017-18-ല്
ഷാകങ്കതിോ ഭതിയും ടെണ്ടര് നെഩെിേളും കൂൊടത നെപ്പിക്കാേി. ഈ നെഩെി
ക്രഭങ്ങള് ഩാറിോടത നെപ്പിക്കാേിമതിനാല് ഫില് തുേ നല്ോ േളിഞ്ഞില്ല.
ഈ ഴര്ശം പില് ഒഴരാമി ഉള്ടപ്പിക്കടുത്തിമിയിക്കുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടില് നിന്നും തുേ
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നല്ോ അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് . ഇതികമേലല് ഒഡിറ്റ് കുരിപ്പുകണ്ടാ, ഴാറേകഴശ
ഭറ്റു ഴിവദാംവങ്ങള് ്ന്നിഴ ഩയികവാധിച്ച് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ്
്ഞ്ചിനീമര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം.
നെഩെി:- െീപ് ്ഞ്ചിനീമര്, തഷവബഴ

2.3(4.43) ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയേണേ് ഴകുപ്പിക്ക് ഡമരക്ടറടെ 06.02.2020-ടറ PL18705/2019/DES നമ്പര് േത്തും 24.02.2020 -ടറ ഇകത നമ്പര് േത്തും ( 2 ്ണ്ണം)
(SRG 224/20)
ഭിശ അകരമായാദമ ഴിഴയകവരയണും ം ടഴഫ് കഩാര്ട്ടറികറയ്ക്ക് ഡാറ്റ അഩ്
കറാഡ് ടെയ്യുന്നതി ം ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയേണേ് ഡമരക്ടകരറ്റിടന
ലയഭതറടപ്പിക്കടുത്തിമിരുന്നു. 2019 ഴര്ശടത്ത ഭിശ അകരമായാദമ ഷര്കവയുടെ
ഴിഴയകവരയണം., ഡാറ്റാ അഩ് കറാഡിംഗ് ്ന്നിഴ മഥാഷഭമം പൂര്ത്തീേയി
ച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഴകുപ്പിക്കിടറ ഇ ടഴസ്റ്റികഗറ്റര്ഭാരുടെ
ദനംദിന കജാറിേള്േ് പുരടഭ
അധിേകജാറി ആമിട്ടാണ് ഭിശ അകരമായാദമ ഷര്കവ ടെ്  ിടുണ് ത്. ഭിശ
അകരമായാദമ ഴിഴയകവരയണും ം ഡാറ്റ അഩ് കറാഡിംഗും നെത്തിമ ജീഴനോര്േ്
പ്രതിദിനം 300/- രൂഩ നിയേില് ലയഴടെ കെര്ക്കുന്ന യീതിമില് ഒണകരരിമം
അ ഴദിേണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
1

പീല്സതറ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്കു
ഒണകരരിമം (രു ഩഞ്ചാമത്തില് 2 കഩര്
ഴീതം യണ്ടു ദിഴഷം 941X300X4)
2 ടശഡൂളുേള് കപാകട്ടാകോപ്പിക്കി ്ടുത്ത
ടെറഴ്
ആടേ

11,29,200/- രൂഩ

15,000/- രൂഩ
11,44,200/- രൂഩ

MGNREGS ടെ ബയണ ടെറഴ് ഇനത്തില് നിന്ന് മുേലില് ഩരഞ്ഞ
തുേ നല്കുന്നതിന് അ ഭതി നല്കുന്നു. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പിക്ക്

2.3(4.60) ടനടുഭങ്ങാെ് കൊേ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണറടെ 23.01.2020-ടറ DP5/782/2020/CRD നമ്പര് േത്തും
ടനടുഭങ്ങാെ് കൊേ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 09.01.20-ടറ BP2/52/20/NDD
നമ്പര് േത്തും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 28.01.20-ടറ കമാഗ തീരുഭാനും ം (
SRG110/20)
ടനടുഭങ്ങാെ് കൊേ് ഩഞ്ചാമത്തിടെ
ഩധതി പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ഴിറമിരുത്തി
കേന്ദ്ര/ഷംസ്ഥാന ഷര്ോരുേളും
ഭറ്റ് ഏജ ഷിേളും
നല്േിമ ഴിഴിധ
അഴാര്ഡുേളുടെ ഷമ്മാനത്തുേ ഴിനികമാഗിച്ച് ഷാരമാവന ഩയിെയണ കഭരറമില്
‘അബമം’ ്ന്ന കഩയില് രു ഭാതൃോ ഩധതി നെപ്പിക്കാോ ഉകേവിക്കുന്നു. ഴിഴിധ
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അഴാര്ഡിനത്തില് 80.00 റക്ഷം രൂഩ റബിക്കും. ഇതില് 50,05,000/- രൂഩ ഇതിനേം
റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേയും ഷംബാഴനമായും/CSR ഴിസിതഭായും റബിക്കുന്ന തുേയും
ഫാങ്കില് സ്ഥിയ നികക്ഷഩം നെത്തി ഇതില് നിന്നും റബിക്കുന്ന ഩറിവ ഉഩകമാഗിച്ച്
‘അബമം’്ന്ന കഩയില് ഩധതി നെപ്പിക്കാോ ഉകേവിക്കുന്നു. അര്ുദം ഉള്ടപ്പിക്കടെയു
കയാഗങ്ങലാല് അെിഭടപ്പിക്കട്ട േിെപ്പുകയാഗിേലാമഴര്േ് പ്രതിഭാഷം 750/- രൂഩ മുതല്
1000/- രൂഩ ഴടയ നല്കുന്ന ഩധതിമാണ് അബമം. ഇതു നെപ്പിക്കാോ അ ഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്. പ്രകതയേ അ ഭതി നല്കുന്നു. ്ന്നാല് ഫാങ്കില് ടഡകപ്പിക്കാഷിറ്റ് ടെയ്യുന്ന
കൊേ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതഭാമ അഴാര്ഡ് തുേയുടെ 10 വതഭാനം തുേടമങ്കിലം
ഷംബഴാന/ CSR ഴിസിതഭാമി േടണ്ടകത്തണ്ടതാണ്. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പിക്ക്

2.3 (4.61)ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പിക്ക് - ആമിയം യുഴ േറാോയമേലാര്ക്കു

ഴജൂബ ജൂഫിറി

ടപകറാശിപ്പിക്ക്
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പിക്ക് ഡമരക്ടറടെ 13.02.20-ടറ P1-2440/19 ഷാം.ഴ.നമ്പര്
േത്ത് (SRG 218/20)
ഷാംസ്കായിേ
ഴകുപ്പിക്ക്
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുഭാമി
കെര്ന്ന്
യുഴേറാോയമേലാര്ക്കു
ഴജൂബ ജൂഫിറി ടപകറാശിപ്പിക്ക് ്ന്ന ഩധതി നെപ്പിക്കാേി
ഴരുന്നുണ്ട്. ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പിക്ക് കനയടത്ത നിചയിമിച്ചത് ഇത് യണ്ടു
ഴര്ശോറകത്തയ്ക്ക് നെപ്പിക്കാോനാമിരുന്നു. ്ന്നാല് തുെര് ഴര്ശങ്ങലിലം ഇതു
നെപ്പിക്കാോ
ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പിക്ക്
ഉകേവിക്കുന്നു. മു
ഴര്ശങ്ങലില് രു
േറാോയന് 10000/- രൂഩ ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പും 5000/- രൂഩ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനും ഭാണ് നല്േിമിരുന്നത്. ഇകത നിയേില് അടുത്ത ഴര്ശങ്ങലിലം
േറാോയമേലാര്േ് തകേവഷവമംബയണ ഴിസിതഭാമി 5000/- രൂഩ ഴീതം
ഴേമിരുത്താ നിര്കേവം നമെനണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഈ ഩയിഩാെി സുഗഭഭാമി നെപ്പിക്കാക്കുന്നതിന് ്ല്ലാ കൊേ് ഩഞ്ചാമത്തുേളും
േറാോയമേലാരുടെ
്ണ്ണത്തിന സൃതഭാമി
തുേ ഴേമിരുത്തണടഭന്ന്
നിര്കേവിക്കുന്നു. കൂൊടത
േളിഞ്ഞഴര്ശടത്ത കുെിശികിേയുടണ്ടങ്കില് അതും
േറാോയമേലാര്േ്
നല്കേണ്ടതാണ്. കൂൊടത കൊേ് ഩഞ്ചാമ ത്തുേടല
ഷസാമിക്കുന്നതിന് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തി ം തുേ ഴേമിരുത്താ ം
അ ഭതി നല്കുന്നു. ഈ ഩയിഩാെി നെപ്പിക്കാക്കുന്ന നഗയഷബേള്ക്കും ഴിസിതം
ഴേമിരുത്താും ന്നതാണ്. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.്) ഴകുപ്പിക്ക്

2.3(4.70) ഏറ്റുഭാനൂര് നഗയഷബ
കോട്ടമം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 14.01.2020-ടറ േത്തും ഏറ്റുഭാനൂര്
മുനിഷിപ്പിക്കല് ടെമര്ഭാടെ 30.12.2019-ടറ G3-11491/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും
(SRG 34/20 - CC/28/20)
കപ്രാ.നം. 471/20

അെങ്കല്27,53,84,972/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട് - 4,53,84,972/- രൂഩ
കറാണ് - 23.00 കോെി രൂഩ)
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കഩയ് - കശാപ്പിക്കിംഗ് കോംപ്ല ് േം ഭള്ട്ടി പ്ല ് തികമറ്റര്
2018-19-ല് കപ്രാ.നം. 374/19 ആമി ഈ ഩധതി ഫഹു.ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി അംഗീോയം
കനെിമിരുന്നു. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അംഗീേയിക്കുകമ്പാള് നിര്വസണ യീതി ടെണ്ടര്
്ന്നാണ് കെര്ത്തിരുന്നത്. മുനിഷിപ്പിക്കാറിറ്റിമില് ടെണ്ടര് ടെ്   ഭറ്റു െിറ പ്രവൃത്തിേള്
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി തീര്ത്തില്ല ്ന്ന ോയണത്താല് ടെണ്ടര് നെഩെി ളിഴാേി 25.00
കോെിേ് മുേലില് പ്രഴര്ത്തന കവശിയു
േമ്പനിേലില് നിന്ന് ടെണ്ടര് ഴിലിച്ചു.
ഇത ഷയിച്ച് കുരഞ്ഞ ടെണ്ടര് ടെ്   േമ്പനിയുഭാമി േയാര് ഴച്ച് നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തിേള് ആയംബിക്കുേയും ടെ..
ടെണ്ടരി
ഩേയം അക്രഡിറ്റഡ്
ഏജ ഷിടമടോണ്ട് ഩധതി നിര്ഴസണം നെത്തുന്നതിന് അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
ഇതു ഩയികവാധിച്ച് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി:-

1)െീപ് ്ഞ്ചീനീമര്, തഷവബഴ

2.3(4.73) പുലിങ്കുന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 15.01.2020-ടറ േത്തും പുലിങ്കുന്ന്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.12.2019-ടറ
1(2)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനും ം (SRG 42/20 - CC/1051/19)
കപ്രാ.നം. 3/20

അെങ്കല് - 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 6 ,00,000/- രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 6,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ഴനിതേള്േ് മുട്ടകോളി ഴിതയണം
മുട്ടകോളി ഴിതയണത്തി
ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പിക്കാോ ആടേ 12,000 കോളി
കുഞ്ഞുങ്ങടല ആഴവയമുണ്ട്.
മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പിക്കിടെ
05.05.2018-ടറ
HD/68/2018 - H2 നമ്പര് േത്ത് പ്രോയം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
സ്കീമുേള്േ് ഡിപ്പിക്കാര്ട്ടടഭെ് പാമുേലില് നികന്നാ ഗഴണ്ടഭെ് സാച്ചരിേലില്
നികന്നാ ഭാത്രകഭ െി ിടന ഴാങ്ങാ ്ന്നു നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങടല
റബിോ
ുധിമുടുണ് തിനാല് ഷവോയയ ്ഗര് കനഴ്സരിേലില് നിന്ന്
കോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങടല ഴാങ്ങാ അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഇതികമേലല് മൃഗഷംയക്ഷണ
ഴകുപ്പിക്കിടെ അബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി:- 1) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

2.3(4.75) ്യിഭയൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ
115/20 - CC/24/20)
കപ്രാ.നം. 273/20

22.01.2020-ടറ േത്ത്

(SRG /

അെങ്കല് - 4,88,000/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)
കഩയ് - ലയ ിഭെ കുരുഴകോെ് കരാഡ് രീ ൊരിംഗ്
(SC കോര്പ്പിക്കഷ് പണ്ട് മുകരന നെത്തിമ പ്രവൃത്തിേ് തുേ നല്േല്)
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ഩട്ടിേജാതി ഴിേഷന ഴകുപ്പിക്കിടെ ്ഷ്.ഷി. കോര്പ്പിക്കഷ് പണ്ടുള്ടപ്പിക്കടുത്തി മുേലില്
ഩരഞ്ഞ കരാഡ് പ്രവൃത്തി ടെ്  ിരുന്നു. ്ന്നാല് പീഷിഫിറിറ്റി റബിച്ച സ്ഥറത്തല്ല
നിര്മ്മാണം നെത്തിമടതന്ന ോയണത്താല് തുേ നല്േിമില്ല. അതിനാല് ഈ
തുേ നല്ോ കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ് ഉഩകമാഗിച്ച് തോരാേിമ
കപ്രാജക്ടിന് അ ഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. ്ഷ്.ഷി. കോര്പ്പിക്കഷ്
പണ്ട് ഉഩകമാഗിക്കുന്ന തി
ബയണാ ഭതി, ്സ്റ്റികഭറ്റ്, ഷാകങ്കതിോ ഭതി,
നെപ്പിക്കാേിമ പ്രവൃത്തിയുടെ ഴാറേകഴശ , ടെമികനജ് ്ന്നിഴ ഩയികവാധിച്ചു
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി:-1)െീപ് ്ഞ്ചിനീമര്,
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിക്ക്

2.3 (4.78) ഴെകശികയിേയ

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 24.01.2020-ടറ േത്ത് (SRG /
121/20 - CC/1165/19)
കപ്രാ.നം. 11/20
അെങ്കല് - 60,000/- രൂഩ
റ്റി.്ഷ്.ഩി - 37,900/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 22,100/- രൂഩ
കഩയ് - ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ കുട്ടിേള്േ് റാഩ് കൊഩ്
കുഭായി യാരി ഩി. യാഭെന്ദ്ര , ആറേല് ലിേല്ല് ്ന്ന കുട്ടി
കഫാട്ടണി
ഫിരുദധായിമാണ്. ഇകപ്പിക്കാള് കേയല
ഇ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒപ്
ഇ പര്കഭശ
ടെകനാലജിയുടെ ഒപ് ോമ്പഷ് ടഷെരാമ രാന്നി റൂകട്രാണി ് ്ന്ന സ്ഥാഩനം
ഴളി അനികഭശ & പിറിം ടെകനാലജി ്ന്ന കോഴ്സി ഩകിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടിേ്
റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
ഈ ഴിദയാര്ഥി ഩട്ടിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗത്തില്ടപ്പിക്കട്ടതാകണാ ്ന്നു ഩയികവാധിച്ച്
ഩട്ടിേഴര്ഗ ഡമരക്ടര് രികപ്പിക്കാര്ട്ട് നല്േണം
നെഩെി:- 1)ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഴകുപ്പിക്ക്

2.3(4.89) തിരുഴനരമാപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തിരുഴനരമാപുയം
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറടെ 01.02.20-ടറ േത്തും
തിരുഴനരമാപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 13.12.2019-ടറ
12(9)ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനും ം
(SRG 167/20 - CC/143/20)
കപ്രാ.നം. 626/20
അെങ്കല് - 1,01,72,450/-രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് - 10,00,000/-രൂഩ
കൊേ് ഴിസിതം 91,72,450/- രൂഩ)
കഩയ് - ജറശ്രീ - ഷമ്പൂര്ണ്ണ ജറ സുയക്ഷ ഩധതി
ജറശ്രീ ജറ സുയക്ഷ ഩധതി 2017-18-ല് തുെങ്ങിമതാണ്. ഈ ഴര്ശം ഇത് പില്
ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന്
േഭാരിേിട്ടിമ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
േിണറേള് രീ ൊര്ു ടെയ്യുന്നുണ്ട്. നിറഴില് േിണര് രീൊര്ു ടെയ്യുന്നതിന്
(ടഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ) ഩയന്ന കഭല്ൂയമേ് 20,500/- രൂഩയും െയിഞ്ഞ
കഭല്ൂയയ്ക്ക് 24,500/- രൂഩയുഭാണ്. ടെറഴ് ഴര്ധിച്ചതിനാല് ഇത് മഥാക്രഭം
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26,000/- രൂഩയും 32,800/- രൂഩയുഭാമി ഴര്ധിപ്പിക്കിേണടഭന്നാഴവയടപ്പിക്കട്ടിയിക്കുന്നു.
കൂൊടത ഭളടഴ
ഷംബയണ പ്രവൃത്തിേലാമ കുലം നഴീേയണം, തെമണേള്,
ഴറിമ സ്കൂള് ടേട്ടിെങ്ങള്, ആശുഩത്രിേള്, ഷര്ോര് ടഩാതു സ്ഥാഩനങ്ങള്
്ന്നിഴിെങ്ങലിടറ േിണര് രീ ൊര്്ിംഗ് ്സ്റ്റികഭറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
ടെോ ം അ ഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. ഩയന്ന കഭല്ൂയയ്ക്ക് 20,500/- രൂഩയും
െയിഞ്ഞ കഭല്ൂയയ്ക്ക് 24,500/- രൂഩയും (നിറഴിടറ നിയേ്) മഥാക്രഭം 24,500/രൂഩമായും 26,000/- രൂഩയും ഴര്ധിപ്പിക്കിോും ന്നതാടണന്ന് തകേവഷവമംബയണ
ഴകുപ്പിക്ക് െീപ് ്ഞ്ചിനീമര് ശുഩാര്വ ടെ്   പ്രോയം അ ഭതി നല്കുന്നു. ഭറ്റു
പ്രവൃത്തിേള്േ് ആഴവയടപ്പിക്കട്ട പ്രോയം
്സ്റ്റികഭറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
ടെോും ന്നതാണ്. ഇതു ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പിക്ക്

2.3 (4.90) ഷാംകായിേ ഴകുപ്പിക്ക് ഡമരക്ടറടെ 13.02.2020-ടറ P4 - 3474/
19/ ഷാം.ഴ. നമ്പര് േത്ത് (SRG 225/20 )
ഗ്രാഭീണ േറാോയമേലാരുകെയും
േയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധരുകെയും
നപുണയം
വക്തിടപ്പിക്കടുത്തുേ, അഴര്േ് ഴിഩണന പ്രദര്വന കഴദിേള് രുക്കുേ, കദവീമ
അരമാര്കദവീമ
ഴിഩണി ഫന്ധങ്ങള് സ്ഥാഩിക്കുേ, ഇെനിറോരുടെ ചൂശണം
ളിഴാക്കുേ, ഴിഴിധ ഩധതിേളുഭാമി ഫന്ധിപ്പിക്കിച്ച് അഴരുടെ ഷാമൂസയ ഷാമ്പത്തിേ
ഩയാധീനതേള് ഩയിസയിക്കുേ, ഉഩജീഴന സുസ്ഥിയത ഉരപ്പിക്കാക്കുേ, ഷമ്പന്നഭാമിരുന്ന
കേയലത്തിടെ ഗ്രാഭീണ േയേൗവറ
ഩതൃേടത്ത ഷംയക്ഷിക്കുേ ്ന്നിഴ റക്ഷയം
ഴച്ച് ഷാംസ്കായിേ ഴകുപ്പിക്ക് ‘ േറാോയമേലാരുടെ ഉഩജീഴനം /ഗ്രാഭീണ േറാകേന്ദ്രം’
്ന്ന ഩധതി നെപ്പിക്കാക്കുന്നുണ്ട്.
2000കത്താലം
േറാേയേൗവറ ഴിദഗ്ദ്ധര്
ഗുണകബാക്താേലാമ
പ്രസ്തുത ഩധതിമില് ഭൂയിബാഗം കഩരും
സ്ത്രീേലാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴാര്ശിേ ഩധതി തോരാക്കുകമ്പള്
ഩതൃേ
ഗ്രാഭങ്ങള്ക്കും
േറാ-േയേൗവറ ഴിദഗധര്ക്കും പ്രകമാജനപ്രദഭാമ കപ്രാജക്ടുേള്
തോരാക്കുന്നതിന് ഩയിഗണന നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 22
ഩതൃേ
ഗ്രാഭങ്ങലാണ് ഷാംകായിേ ഴകുപ്പു േടണ്ടത്തിമിടുണ് ത്. 22
ഩതൃേ ഗ്രാഭങ്ങലില
േയേൗവറ കഭരറേടല കപ്രാത്സാസിപ്പിക്കിക്കുന്നതിന്
അതത് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്േ്
കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് അ ഭതി നല്കുന്നു. ഇതു
ഷംഫന്ധിച്ച ഉത്തയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.്) ഴകുപ്പിക്ക്
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