No/9/2020/SRG/LSGD/CC(2)

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
24.06.2020-ല് നെന്ന കമാഗത്തിടെ നെഩെിക്കുരിപ്പ്

കമാഗം ഈച്ചേളിഞ്ഞ് 2.30-ന് ടഷക്രകേരിമറ്റിടറ ഡര്ഫാര് സാലില് ഴച്ച് നെന്നു.
ഫഹു.തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി കമാഗത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു.
കമാഗത്തില് ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിക്കുന്നു.

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രോകയാഗതി ഄഴകറാേനം
24.06.2020 ഴടയയുളൃ അടേ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് 21 % വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്
ഷഭര്പ്പിച്ച ഫികേ് കൂെി കേര്ത്താല് ആത് 22.16 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്
ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ഭറപ്പുരം ജില്ലമിലം (23.19%) ഏറ്റവം കുരഴ് എരണാകുലം
ജില്ലമിലഭാണ് (19.03 വതഭാനം). 82.08കോെി രൂഩയുടെ 3223 ഫികേ് ട്രശരിമില്
ടഩ ഡിംഗ് അമി ഈ്്. ടഭമിെന ഷ് രാനാറു ക കൂെി കേര്ത്താല് അടേ 97.74
കോെി രൂഩയുടെ 3924 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില് ടഩെിംഗ് അമി ഈളൃത്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിച്ചുളൃ ടേറഴ് ഴിഴയം
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
കോര്പ്പകരശ
അടേ

18.31%
26.24%
28.09%
20.77%
16.00%
21 വതഭാനം

ജില്ല തിയിച്ചുളൃ ടേറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

ഭറപ്പുരം
ഴമനാെ്
കോളികക്കാെ്
ഩാറക്കാെ്
ഩത്തനംതിേ
േണ്ണൂര്
ോഷര്കഗാഡ്

23.19%
22.70%
22.51%
22.47%
21.6%
21.1%
21.0%

8
9
10
11
12
13
14

തൃശൂര്
അറപ്പുള
ആടുക്കി
തിരുഴനന്തരോയം
ടോല്ലം
കോേമം
എരണാകുലം

20.86%
20.57%
20.5%
20.11%
19.69%
19.06%
19.03%

ടഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSP CFC യുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപ്പരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല്
SCP
TSP
CFC
22.17%
21.46%
22.25%
18.39%

1

തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിച്ച് ടഩെിംഗ് ഫീകേളുടെ എണ്ണവം തുേയും
ഫികേളുടെ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം
എണ്ണം
തുേ(കോെി)
1) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
2633
46.99
2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
464
13.26
3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
266
15.01
4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
475
18.37
5) കോര്പ്പകരശ
86
4.10
അടേ
3924
97.73
ഫില് ഭാറുന്നതിന് ട്രശരി നിമന്ത്രണഭില്ലാത്ത ഷാസേയയത്തില് ഫില് കൃതയഭാമി
ഭാരിടമടുക്കുന്നതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. രാനാഭ
ഩഞ്ചാമത്തുേലില് കൂടുതല് ഫില് ടഩെിംഗ് ഈ്് എന്ന് കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. ഫില്
കൃതയഭാമി ഭാരിടമടുക്കുന്നതിന് ഫന്ധടപ്പേഴര്ക്ക് നിര്കേവം നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് എന്നിഴടയ കമാഗം ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

2.1 28.01.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ

തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക്

േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്

2.1 (3.1)(viii)
േന്നുകുേി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഗഭാമി മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ോറിത്തീറ്റ
നല്കുന്നു്്. മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് കേയല പീസഷില് നിന്ന് ോറിത്തീറ്റ
ടഭാത്തഭാമി ഴാങ്ങി ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന യീതിമാണ് നിറനില്ക്കുന്നത്.
എന്നാല് ധനഴകുപ്പിടെ ഈത്തയഴ് പ്രോയം ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താ
ഴിടെ ഄക്കൗ്ികറയ്ക്കാണ് കഩാകേ്ത്. ഄതിനാല് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ോറിത്തീറ്റികുള്ള ളൃ തുേ
മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പിന്
കേഭാരാനുളൃ (Deposit) ഫില് ട്രശരിേലില് ഩാഷാക്കുന്നില്ല. ഇ പ്രശ്നം
ഩയിസയിക്കാ ആെടഩെണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ തീരുഭാനി
ച്ചിരുന്നു. പമല് ധനഴകുപ്പിടെ ഩയിഗണനമിറാണ്. എന്നാല് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്ന മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടറുകെയും ധന ഴകുപ്പ്
ഄഡീശണല് ടഷക്രേരിയുടെയും കൂെി ഄബിപ്രാമ പ്രോയം താടളപ്പരയുന്ന
തീരുഭാനടഭടുത്തു.
മു ോറങ്ങലില് ടേയ്തതുകഩാടറ ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നതിന്
മൃഗഷംയക്ഷണ
ഴകുപ്പ് കജാമിെ് ഡമരക്ടറുടെ കഩയില് (ജില്ലാ മൃഗഷംയക്ഷണ ഒപീഷര്)
ടെശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി ഄക്കൗ്ികറയ്ക്ക് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് തുേ
കേഭാറുന്നതിന് ക്രഭീേയണം ടേയ്യാ തീരുഭാനിച്ചു. ആതിന് ധനഴകുപ്പിടെ
ഄനുഭതിക്കാമി പമല് നല്േിമിടുണ്്്.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

2) ധനഴകുപ്പ്
2

2.2 25.02.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ

േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീേയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്

2.2(4.9) ടോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാെ്
ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുടെ 05.11.2019-ടറ േത്തും കോളികക്കാെ്
ജില്ലമിടറ ടോെിമത്തൂര് ഫാെ് പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ േത്തും
(SRG 216/20)
ഄമൂല് ോറിത്തീറ്റയുടെ കോളികക്കാെ് ജില്ലമിടറ ഴിതയണ ഏജ ഷി ഫാെ്
എടുത്തിടുണ്്്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ോറിത്തീറ്റകുള്ള ളൃ ഷബ്ഷിഡി ഄമൂല്
ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിക്കുന്നില്ല.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴളി
നെപ്പിറാക്കുന്ന ോറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില് ഄമൂല് ോറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന
േര്ശേടയ്കൂടെി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്
കേയല പീസഷിടെമെക്കം ോറത്തീറ്റയുടെ ഴിറ നിശ്ചമിക്കുന്നതില്
ഴകുപ്പുതറ ആെടഩെല് ഈട്ന്നും Amul ോറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറമില് ഴകുപ്പിന്
ആെടഩെല് ഷാധയതമിടല്ലന്നും 27.05.2020-ടറ കമാഗത്തില് സാജയാമിരുന്ന
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചിരുന്നു. ഇ ഷാസേയയത്തില്
ഄനുഭതി
ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല എന്നും ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചിരുന്നു. കേയല പീസഷ്, ഄമൂല്,
ഴകുപ്പു മുകേന ആകപ്പാ് കേയലത്തില് നല്കുന്ന ഭറ്റു ോറിത്തീറ്റേ് എന്നിഴയുടെ
ഴിറ
തായതഭയം ടേയ്ത് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു.
പ്പം
ഄമൂല്
ോറിത്തീറ്റയുടെ
ഗുണനിറഴായം
ഷംഫന്ധിച്ചും രികപ്പാര്േ് നല്േണടഭന്നും നിര്കേവിച്ചിരുന്നുടഴെിലം ആന്നടത്ത
കമാഗത്തില് സാജയാമിരുന്ന മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടര് ഴിവദാംവങ്ങ്
നല്േിമില്ല. ഄടുത്ത കമാഗത്തിന് മുമ്പ് ഴിഴയങ്ങ് ഡമരക്ടര് നല്ണം.
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്

2.2(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടേ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, േണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു
നല്േിമ േത്തുേ് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
ഄകഩക്ഷേര് േണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുടെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കോഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കിമ കമാഗ ഄദ്ധ്യാഩേ കമാഗയതയുളൃഴയാണ്.
ഄംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന കമാഗ ഷര്േിപിക്കറ്റ് കോഴ്സ്/ ഡിക ാഭ
തുെങ്ങിമ കോഴ്സ് ഩാസ്സാമഴടയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കമാഗ
ഩയിവീറേയാമി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് അയുശ് ഡമരക്ടറുടെ
രികപ്പാര്േ് ഴാങ്ങി നല്േണടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.
ആതികേല് രികപ്പാര്േ് നല്കേ്ത് അയുര്കഴദ ഡമരക്ടരാടണന്ന് അയുശ്
ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചിടുണ്്്. അയുര്കഴദ ഡമരക്ടറുടെ ഄബിപ്രാമം അയാഞ്ഞ്
ഄടുത്ത കമാഗത്തില് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്േ് ഴാങ്ങി നല്േണം.
നെഩെി- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)അയുര്കഴദ ഡമരക്ടര്
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2.3

27.05.2020-ടറ കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

േമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീേയികക്ക്

2.3 (3.2)
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടെയും ബയണ ഭിേഴികെയും
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് ഄഴാര്ഡ് നല്കുന്നു്്. േളിഞ്ഞ
മൂന്നുഴര്ശഭാമി ആങ്ങടന നല്കുന്ന തുേ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ വീര്ശേ
ത്തിറാണ് നല്കുന്നത്. തുേ ഭിക്കകപ്പാഴം നല്കുന്നത് ഷാമ്പത്തിേ ഴര്ശത്തിടെ
ഄഴഷാന ഩാദത്തിറാണ്. ഩറകപ്പാഴം ഭാര്ച്ച് 31-നേം ഇ തുേ ടേറഴളിക്കാ
േളിമില്ല. ഄതിനാല് ഷാമ്പത്തിേഴര്ശം േളിയുന്നകതാടെ തുേ റാസായാമി കഩാകും.
ആത് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ധിദ്ധ്ിമുടുണ്്ാക്കുന്നു എന്ന് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് ഄരിമിച്ചിടുണ്്്.
മു ോറങ്ങലില് ആങ്ങടനയുളൃ ഄഴാര്ഡ് തുേ PD ഄക്കൗ്ികറക്ക്
കേഭാറുന്ന യീതിമാമിരുന്നു. ഇ യീതി രോനഃസ്ഥാഩിക്കുേകമാ ഄടല്ലെില് രു
ഴര്ശം കൂെി േയായി ഒഴരാമി ഴിസിതം ഄനുഴദിക്കുന്നകതാ ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന്
ധന ഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ
തീരുഭാനിച്ച പ്രോയം
പമല് ധനഴകുപ്പിന്
നല്േിമിടുണ്്്.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ(ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
2) ധന ഴകുപ്പ്

2.3(4.1) National Institute of Physical Medicine & Rehabiitation
National Institute of Physical Medicine & Rehabiitation
Executitve
Director -ടെ
23.07.2019-ടറ േത്തും
02.02.2020-ടറ
DA1/339/2019/തഷവബഴ ഷര്ക്കാര് േത്തും ( SRG 363/20)

തഷവബഴ

-

തൃശൂര് േകല്ലറ്റുംേയ നാശണല് ആ റിറ്റഓേ് ഒപ് പിഷിക്കല് ടഭഡിഷി
&
രിസാഫിറികറ്റശ (NIPMR) ബിന്നകവശിക്കാര്ക്കാമി കപ്രാ്റിറ്റി ് & ഒര്കത്താേിക്ക്
ഈഩേയണങ്ങ് നിര്മ്മിക്കുന്നു്്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അഴവയമുളൃ
ആത്തയം ഈഩേയണങ്ങ് NIPMR-ല് നിന്ന് ടെ്ര് നെഩെി കൂൊടത ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
NIPMR ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈഩേയണങ്ങളുടെ ഗുണ നിറഴായം ഩയികവാധിച്ച്
രികപ്പാര്േ് നല്ോ
ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പുടുത്തിമിരുന്നു.
ആതികേല് അകയാഗയ ഴകുപ്പാണ് ഄബിപ്രാമം ഩരകമ്ടതന്ന് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്ന ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി ഄരിമിച്ചു. ആതു
ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാര്േ് ഫന്ധടപ്പേ ഴകുപ്പുഭാമി അകറാേിച്ച് ഷാമൂസയനീതി
ഡമരക്ടര് തടന്ന നല്കേ്താടണന്നും NIPMR ഷാമൂസയ ഴകുപ്പിടെ േീളിലളൃ
സ്ഥാഩനഭാടണന്നും കമാഗം നിയീക്ഷിച്ചു. അകയാഗയ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്, കേയല
കഷാശയല് ടഷേഓയിറ്റി ഭിശ ഡമരക്ടര് എന്നിഴരുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത് ആതു
ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാര്േ് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് തടന്ന
ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
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2.3(4.5) എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 24.02.2020-ടറ ഒണ് കറ
േത്തും
ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ ആകത തീമതിമിടറ തടന്ന
69351/19/CC/DPO/EKM നമ്പര് േത്തും ഄനുഫന്ധ കയേേളും (SRG 240/20 CC/722/19)
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩേിേജാതി
ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗത്തിടറ
കുേിേ്ക്ക് ഴികദവ ഩതനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ
ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്്്. ഄന
ശിധി,േയിക്കപ്പുള ഴീെ്, ഏളിക്കയ എന്ന
കുേി MBBS-ന്(ന്നാം ഴര്ശം) രശയമില് കനാര്കത്തണ് കററ്റ് ടഭഡിക്കല്
യൂണികഴഴ്സിറ്റിമില് ഩതിക്കുന്നു. കുേിയുടെ കുടുംഫ ഴാര്ശിേ ഴരുഭാനം 36,000/രൂഩമാണ്. ധനഷസാമം നല്ോ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. െഓശ
പീഷ്$
4,500, കസാറല് പീഷ്$ 1000 ആ ശവര ഷ് $250 ഫുഡ് $1000. 6 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്
40,500 കഡാലര്. അടേ ഴാര്ശിേ പീഷ് 6750 കഡാലര് (ഏേകദവം അടേ 29.00
റക്ഷം രൂഩ.) മു കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ആത് ഩയികവാധിച്ച്
േിറ ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്േ് നല്േി
ഇ ഴിദയാര്ഥി NEET രാെില് ഴലടയ ഩിന്നിറാമതിനാല് ആന്തയമില് പ്രകഴവനം
റബിക്കാ
ഷാധയതമില്ലാമിരുന്നുടഴന്നും
ആകപ്പാ് ഄഡ്മിശ
റബിച്ച
യൂണികഴഴ്സിറ്റിക്ക് ടഭഡിക്കല് േൗണ്ഷില് ഒപ് ആന്തയയുടെ ഄംഗീോയമുട്
ന്നാണ് MCI യുടെ
ടഴഫ് കഷറ്റില് നിന്നും ഭനസ്സിറാകുന്നടതന്നും േിറ
ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചു.
തീരുഭാനം :- േിറ ഡമരക്ടറുടെ ശുഩാര്വ പ്രോയം പ്രതിഴര്ശം 3.00 റക്ഷം രൂഩ
ഴീതം ധനഷസാമം നല്ോ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

2.3(4.6) കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 23.10.2019-ടറ േത്ത് (SRG 912/19
CC - 576/19)
കപ്രാ.നം. 227/20
ഄെെല് - 42,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ്്)
കഩയ് - 2019-20 കഴലം അമകഞ്ചയി - കോ് നിറം കൃശിക്ക് ഈഩയുക്തഭാക്കല്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കഴലം - അമകഞ്ചയി പ്രകദവടത്ത കോ്
നിറങ്ങലില് ടനകല്പാദനം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുേ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ 2007-08 ഴര്ശം
ഩദ്ധ്തി തയ്യാരാക്കി. ഷര്ക്കാര് ഄനുഭതികമാടെ പ്രവൃതത്തി കേയല റാ ഡ്
ടഡഴറപ്ടഭെ് കോര്പ്പകരശ
(KLDC)-ടന ഏല്പ്പിച്ചു. 2009-ല് പ്രവൃതത്തി
പൂര്ത്തിമാക്കണടഭന്നാമിരുന്നു KLDC-യുഭാമി േയാര്. എന്നാല് പ്രവൃതത്തിയുടെ 80
വതഭാനം ഭാത്രകഭ പൂര്ത്തിമായു.. 2016 ഭാര്ച്ച് 31-ന് ഄഴഷാനിച്ച CAG
ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്േില് േണ്ഡിേ 4.8 പ്രോയം „കോ്‟ നിറങ്ങളുടെ ഴിേഷനത്തിടറ
നിശ് പറ ടേറഴ് എന്നു കയേടപ്പടുത്തി. ആത് ഩിന്നീെ് നിമഭഷബാ ഷഭിതിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്ക് ഴന്നു. 15.05.2019 ല് നെന്ന നിമഭഷബാ ഷഭിതി കമാഗത്തില് ഇ
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പ്രവൃതത്തിയുടെ
ഫാക്കി നിര്മ്മാണം
ഴരും ഴര്ശങ്ങലിടറ
കപ്രാജക്ടില്
ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന് നിമഭഷബാ ഷഭിതി നിര്കേവിച്ചു.
ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് 1.00 കോെി രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഫഹു ഴര്ശ
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് തീരുഭാനടഭടുത്തു. 2019-20-ല്
42.00 റക്ഷവം 2020-21-ല് 58.00 റക്ഷവം ഴേമിരുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി
ഄംഗീോയം ഴാങ്ങിമിടുണ്്്. ഇ തുേ KLDCയ്ക്ക് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്ത് പ്രവൃതത്തി
നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഇ പ്രവൃതത്തി കൃതയഷഭമത്തു തടന്ന ടേയ്യാടഭന്ന് കമാഗത്തില്
സാജയാമിരുന്ന
KLDC ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചു. ആത്
ഷഭമഫന്ധിതഭാമി പൂര്ത്തിമാക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. പ്രവൃതത്തിയുടെ 20 വതഭാനം തുേ ഭാത്രകഭ
ഄഡവാ ഷാമി നല്ോവൂ എ എന്നു നിര്കേവിക്കുന്നു.
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

2.3(4.11) ടേര്പ്പുലകമയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 07.05.2020-ടറ േത്തും ടേര്പ്പുലകമയി
നഗയഷബാ ടഷക്രേരിയുടെ 0303.2020-ടറ PW1/21/2017-ാാാം നമ്പര് േത്തും
29.07.2019-ടറ 6(6)ാാാം നമ്പര് േൗണ്ഷില് തീരുഭാനവം
(SRG
342/20/CC/407/2020)
കപ്രാ.നം : - 378/17
ഄെെല് 3,00,000/- രൂഩ
(കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് - 2,50,000/- രൂഩ
തനത് പ്് 50,000/- രൂഩ )
കഩയ് - ഫഷ് റാ ഡ് മാര്ഡ് രീ ൊരിംഗ്
2016-17-ല് ഫഷ് റാെ് മാര്ഡ് രീൊരിംഗ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നു.
ആത് 21.02.2018-ല് പൂര്ത്തിമാമി. എന്നാല് 2018-19-ല് ആത് െില് ഒഴരാമി
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നില്ല. ഄതിനാല് ഫില് തുേ നല്ോ േളിഞ്ഞില്ല. ഇ
ഴര്ശം ആത് െില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി േയാറുോയന് തുേ നല്ോ ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
െില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ
ആത്രമധിേം ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമത്
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ഴീ്ചയമാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ഫികം, ടേയ്ത
പ്രവൃതത്തിയും ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് തകേവ ഷവമം ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ്
എഞ്ചിനീമടര രികപ്പാര്േ് നല്ോ ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. േീപ് എഞ്ചിനീമര്
രികപ്പാര്േ് നല്േി.
തീരുഭാനംഇ പ്രവൃതത്തിയുടെ ടഭശര്ടഭറു ക പ്രോയമുളൃ തുേ 2,99,970/രൂഩമാടണന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര് ഄരിമിച്ചു. ആതനുഷയിച്ച്
തുേ നല്ോനും
െില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനും
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ആതില് ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമ
ഈകദയാഗസ്ഥകനാെ് ഴിവദീേയണം അയാമാനും ഈേിത നെഩെി
ഷവീേയിക്കാനും നഗയോയയ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
2) നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
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2.3(4.12 )ടേര്പ്പുലകമയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.03.2020-ടറ േത്തും
കയേേളും (SRG 302/20 - CC/716/2019)
കപ്രാ.നം : - 378/17
ഄെെല് 1,03,900/- രൂഩ
(ഩളമ നം: 329/16)
(തനത് പ്് )
കഩയ് :- ാമീയിക്കലം കരാഡ് രീൊരിംഗ്

ഄനുഫന്ധ

1) 2015-16-ല് 3.00 റക്ഷം രൂഩ അടേ ഄെെറില് (ടഭമിെന ഷ് രാനാെ്- 1,96,100/-,
തനത് പ്് 1,03,900/- രൂഩ) മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രവൃതത്തി ഏടറ്റടുത്തിരുന്നു.
31.12.2015-ന് പ്രവൃതത്തി പൂര്ത്തിമാമി. ടഭമിെന ഷ് രാനാൊമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന
1,96,100/- രൂഩ 23.03.2016-ന് േയാറുോയന് നല്േി. തനത് പ്് ഴിസിതഭാമി
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്ന തുേ നല്േിമില്ല. ആത് നല്ോ
2016-17-ല് കപ്രാജക്ട്
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നുടഴെിലം ഄന്നും തുേ നല്േിമില്ല. തുെര്ന്നുളൃ ഴര്ശങ്ങലില്
െില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമില്ല. ആകപ്പാ് ആത് െില്ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തി
ഫില് തുേ നല്ോ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി 2015-16-ല് തടന്ന പ്രവൃതത്തി പൂര്ത്തിമാക്കുേയും ടഭമിെന ഷ്
രാനാെ് ഴിസിതം േയാറുോയന് നല്കുേയും ടേതു എ എെിലം ഫാക്കി തുേ ആതുഴടയയും
നല്ോ നെഩെി ഷവീേയിക്കാത്തത് നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ ഴീ്ചയമാണ് എന്ന്
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി.
ഫികം ടേയ്ത പ്രവൃതത്തിയും ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച്
രികപ്പാര്േ് നല്ോ
തകേവ ഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. േീപ്
എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്േ് നല്േി.
തീരുഭാനം -. േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് െില്
ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താനും
തുേ നല്ോനും ഄനുഭതി
നല്കുന്നു. ആതില് ോറതാഭഷം ഴരുത്തിമ ഈകദയാഗസ്ഥകനാെ്
ഴിവദീേയണം അയാമാനും
ഈേിത നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും
നഗയോയയ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ(ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്

2.3(4.16) അരാടുണ്രോള രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 18.03.2020-ടറ േത്തും അരാടുണ്രോള
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 05.03.20-ടറ A2-592/20-ാാാം നമ്പര്
േത്തും. (SRG 316/20 - CC/337/2020)
ശ്രീ. ഄശരപ്, രോത്ത േ്ത്തില് എന്നമാ്ക്ക് ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തി
പ്രോയം 75,000/- രൂഩ ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് റബിച്ചു. ഴീെ് നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിമാക്കിടമെിലം പ്രകൃതികക്ഷാബത്തില് ഴീെ് തേര്ന്നുകഩാമി. ആകേസം
കറപ് ഗുണകബാക്തൃ റിറില് ഈ്്. ആ.എം.എഷ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം
കേപ്പറ്റിമ തുേ ഩറിവമെക്കം (1,59,854/- രൂഩ ) 5.03.2020-ല് ഩഞ്ചാമത്തില്
തിയിടേ ഄെച്ചു. നിറഴില് ബഴനയസിതനാണ്. കറപ് ഩദ്ധ്തി പ്രോയം
ധനഷാസാമം നല്ോ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. പ്രകൃതികക്ഷാബത്താല് തേര്ന്ന
ഴീൊടണെില് എന്തുടോ്ാണ് ആയേിമിറധിേം തുേ (ഩറിവമെക്കം) തിയിടേ
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ഄെച്ചു എന്നത് ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. രികപ്പാര്േ് നല്േി.
തീരുഭാനം:ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
കറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം
തുേ നല്ോ
ഄനുഭതി
നല്കുന്നു. പ്രകൃതികക്ഷാബത്തില് തേര്ന്ന ഴീടുെഭസ്ഥനില് നിന്ന്
റബിച്ച ധനഷസാമം ഩറിവമെക്കം തിയിടേ ഴാങ്ങിമ നെഩെി
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
അറപ്പുള ജില്ലാ േലക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ജില്ലാ േലക്ടരില് നിന്ന് രികപ്പാര്േ് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് ഴാങ്ങി കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)ജില്ലാ േലക്ടര്, അറപ്പുള
3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2.3(4.34) കേയല ഄകരാനാ ടഭശിനരി കോര്പ്പകരശ റിഭിറ്റഡ്
കേയല ഄകരാനാ ടഭശിനരി കോര്പ്പകരശ
റിഭിറ്റഡ് (ോംകോ) ഭാകനജിംഗ്
ഡമരക്ടറുടെ 21.05.2020 -ടറ ോംകോ/MD/GD/ഭാര്ക്കറ്റിംഗ് നമ്പര് േത്ത് (SRG
376/20 )
ഄരാനി ടൂ് േിറ്റുേ് കുരഞ്ഞ ഴിറമില് റബയഭാക്കുേ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ
ോംകോ ോര്ശിേ ഈഩേയണങ്ങ് ഴിഩണിമിടറത്തിക്കാ
ഈകേവിക്കുന്നു.
ടഩാതു ഴിഩണിമില് 1586/- രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഈഩേയണങ്ങ് 999/- രൂഩകുള്ള ം
29,000/- രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഈഩേയണങ്ങ് 24,000/-രൂഩകുള്ള ഭാണ് ഴിഩണിമി
ടറത്തിക്കുന്നത്. തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഇ ഈഩേയണങ്ങ്
ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
Store Purchase Departmentടെ കൂെി ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞ് ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിക്കും. കറാര് ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപ്പിടെ ഄബിപ്രാമം റബിക്കാ ോറതാഭഷം
ളിഴാക്കണം. േിറ്റിലളൃ ഈഩേയണങ്ങ് ഏടതാടക്കമാടണന്ന് ോംകോ
ഴയക്തഭാക്കി നല്േണം.
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
2) ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ോംകോ
2.3(4.36) തറക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 26.05.20 ടറ േത്ത്
(SRG 378 – 120)
തറക്കാെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില് 2020-21-ടറ ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി രൂഩീേയണവഭാമി
ഫന്ധടപ്പേ് രാനാഭഷബ കേയാടത രാനാഭഷബ കേര്ന്നു എന്ന് ജില്ലാ അസൂത്രണ
ഷഭിതിക്കു രികപ്പാര്േ് നല്േിമ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിടമ താക്കീതു ടേയ്യാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ ) ഴകുപ്പ്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്
3.1 ഄെണഴാെി െീച്ചര്ഭാര്ക്കും അമഭാര്ക്കും ഄധിേ ഒണകരരിമം നല്കുന്നതിനാ
ഴവയഭാമ ഴിസിതം ഫന്ധടപ്പേ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴേമിരുത്തണടഭന്ന്
കനയടത്ത നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. തുേ ഴേമിരുത്തിമിേില്ലാത്ത തകേവബയണ
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സ്ഥാഩനങ്ങ് ധന ഴകുപ്പ് ഄരിമിച്ച പ്രോയമുളൃ തുേ ട്രശരിമികറയ്ക്ക് ട്രാ ഫര്
ടക്രഡിറ്റ് ടേയ്യണടഭന്നാണ് ഄരിമിച്ചിരുന്നത്. ഇ ഴിശമം 26.09.2019-ടറ
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് േര്ച്ച ടേയ്തതനുഷയിച്ച് ആനി ഩരയും പ്രോയഭാണ്
തീരുഭാനം. “ഴിേഷന പ്് കുരവളൃ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ആതിനുളൃ
തുേ തനത് പ്ില് നിന്നും ടേറഴളിക്കാവന്നതാണ്. ആങ്ങടന തനത് പ്്
ഈഩകമാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കുന്നഴര്ക്ക് ഴിേഷനപ്ില് നിന്ന് തുേ
ട്രാ ഫര് ടക്രഡിറ്റ് ടേയ്യണടഭന്ന നിഫന്ധന ളിഴാക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാ
ൊഴവയടപ്പൊനും തീരുഭാനിച്ചു.” എന്നാല് ധനഴകുപ്പ് ആതികേല് താടളപ്പരയുന്ന
തീരുഭാനഭാണ് എടുത്തത്.
“ഄെണഴാെി ടതാളിറാലിേളുകെയും ഷസാമിേളുകെയും ഄധിേ ഒണകരരിമം
തുേ പ്രാകദവിേ ഷര്ക്കാരുേളുടെ ഴിേഷന പ്ില് നിന്ന് തടന്ന കുരവ
ടേയ്യണം. തനത് പ്ില് നിന്നും ഫന്ധടപ്പേ വീര്ശേത്തികറയ്ക്ക് ട്രാ പര്
ടക്രഡിറ്റ് ടേയ്യാവന്നതല്ല”.
ധനഴകുപ്പിടെ നിര്കേവഭനുഷയിച്ച് ഄെണഴാെി ജീഴനക്കാരുടെ
ഄധിേ
ഒണകരരിമം ട്രശരിമികറയ്ക്ക് ട്രാ ഫര് ടക്രഡിറ്റ് ടേകയ്യ്ി ഴന്നാല് ഄതിനാമി
ഴിേഷന പണ്ടു തടന്ന ഈഩകമാഗിക്കണടഭന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
നിര്കേവം നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
3.2 ഷദ്ബയണത്തിടെ ബാഗഭാമി എല്ലാ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും ISO ഷര്േിപികക്ക
ശ കനെണടഭന്ന് നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേളും കോര്പ്പകരശനുേളും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തുേളും ISO ഷര്േിപികക്കശ
കനടുന്നതില് കഴ് രോകയാഗതി
കേഴയിച്ചിേില്ല. ആതിനാമി േിറയുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത്
ഄെിമന്തിയ നെഩെി
ഷവീേയിക്കാ
നഗയോയയ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. പ്പം എല്ലാ ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്കും, ISO ഷര്േിപിക്കറ്റ് റബിക്കാ
കവശിക്കുന്ന യണ്ടു
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്കും ISO ഷര്േിപികക്കശ
റബിക്കുന്നതിന് അഴവയഭാമ
നെഩെി ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറും ഷവീേയിക്കണം. ആതിടെ രോകയാഗതി ഄടുത്ത
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് ഄഴതയിപ്പിക്കണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ആ.എം) ഴകുപ്പ്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
3)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3.3 ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് അഴവയഭാമ റാഩ് കൊഩ് CPRCS കഩാര്േിറില് നിന്നു തടന്ന
ഴാങ്ങണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര് നിര്കേവമു്്. എന്നാല് CPRCS മുകേന റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഴലടയമധിേം താഭഷമു്ാകുന്നു എന്ന് തകേവബയണ സ്ഥാഩന
പ്രതിനിധിേ് ഄരിമിച്ചിടുണ്്്. ോറതാഭഷം ളിഴാക്കണടഭന്നും ഄല്ലാടമെില്
ടെ്ര് മുകേന ഴാങ്ങാ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്ന തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
അഴവയം കമാഗം േര്ച്ച ടേതു എ.
കോഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ആന്തയമിലം ഷംസ്ഥാനത്തും റാഩ്
കൊഩിടെ റബയത കുരഞ്ഞു എന്നും ഴിറമില് ഴറിമ ഴര്ദ്ധ്നഴ് ഈ്ാമിടുണ്ട്ന്നും
കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. അകഗാലതറത്തില്ാമ ഇ പ്രതിബാഷം മൂറം CPRCS
കഩാര്േല് മുകേന റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങുന്നതിനും തെസ്സം ഈ്ാമിടുണ്്്.
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ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഒണ്കറ ഩതനത്തിനാമി റാഩ് കൊഩ് ഄെിമന്തിയഭാമി
റബയഭാകക്ക്തു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് റാഩ് കൊഩ് ോറതാഭഷം കൂൊടത
CPRCS മുകേന
റബയഭാക്കുന്നതിന് നെഩെി ഷവീേയിക്കാനും ഐ.റ്റി. ഭിശ
ഡമരക്ടകരാെ്
അഴവയടപ്പടുണ്.
ആത്
ഩയികവാധിച്ച്
ഄെിമന്തിയഭാമി
രികപ്പാര്േ്നല്ോനും ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി -1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടര്
3.4 12.06.2020-ടറ 1114/20/ടറ തഷവബഴ ഈത്തയഴ് പ്രോയം ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഒണ്
കറ ഩതനത്തിന് റാഩ് കൊഩ്, േമ്പഓേര്, െി.ഴി എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ോ
ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ആതിനു ഩേയം ൊഫ്,
സ്മാര്േ് കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ോ
ഄനുഭതി
അഴവയടപ്പടുന്നു്്.
ആപ്രോയം ൊഫ്, സ്മാര്േ്കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ോവന്നതല്ല എന്ന് നിര്കേവം
നല്കുന്നു
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
3.5 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് േളിഞ്ഞ നാറ് ഴര്ശങ്ങലില് നെത്തിമ ഴിേഷന
പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് ഷംഫന്ധിച്ച ഴിഴയങ്ങ് കവേയിക്കുന്നതിന് ഷര്ക്കാര് തറത്തില്
തീരുഭാനടഭടുത്തിരുന്നു. ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിഴിഴയക്കണക്ക് ഴകുപ്പു മുകേനമാണ്
ഴിഴയങ്ങ് കവേയിക്കാ ഈകേവിക്കുന്നത്. ഏപ്രില് അദയം ഷര്കവ നെഩെിേ്
തുെങ്ങി ടഭമ് ഭാഷകത്താടെ ഄന്തിഭഭാക്കാനാണ് ഈകേവിച്ചിരുന്നടതെിലം
ടോഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ആതു നെന്നില്ല. ഒകയാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനത്തിലം ഒകയാ ഴകുപ്പുേളും നെത്തിമ ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുടെ
ബൗതിേ കനേം ഷര്കവമി ടെ കവേയിച്ച് ഴിറമിരുത്താനാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്.
ടോഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തിലം ഇ ഷര്കവ നെത്താ
േളിയും എന്ന്
ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്ക് ഡമരക്ടര് ഄരിമിച്ചതനുഷയിച്ച് ആതിടെ
ഷര്കവ നെഩെിേ് ജൂകറമില് തടന്ന അയംബിച്ച് ജൂകറമില് തടന്ന
പൂര്ത്തിമാക്കാ നിര്കേവിക്കുന്നു. ആതിന് മുന്തിമ ഩയിഗണന നല്േണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഷാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി ഴിഴയക്കണക്ക് ഡമരക്ടര്

3.6 29.04.2020-ടറ 794/20/തഷവബഴ നമ്പര് ഈത്തയഴ് പ്രോയം ഈല്പാദന കഭേറയുഭാമി
ഫന്ധടപ്പേ ഴയക്തിഗത/കുടുംഫ കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുക്കു
ന്നതിന് പ്രകതയേ ക്രഭീേയണം ടേയ്തിടുണ്്്. കോഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില്
രാനാഭഷബ കൂൊ
േളിമില്ലാത്തതിനാറാണ് ആപ്രോയം ക്രഭീേയണം ടേയ്തത്.
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ഒണ് കറ
ഩതനത്തിനാഴവയഭാമ റാഩ് കൊഩ്, േമ്പഓേര്,
െി.ഴി തുെങ്ങിമഴയുടെ ഴിതയണം ഄെിമന്തിയ ഷവബാഴമുളൃതിനാല് രാനാഭഷബ കൂെി
ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു ഩേയം മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഈത്തയഴില്
നിഷ്കര്ശിക്കുന്ന നെഩെിക്രഭം ഩാറിച്ച് ഄര്സതയുളൃഴടയ ടതയടഞ്ഞടുക്കാവന്ന
താണ്.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
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3.7 കോഴിഡുഭാമി ഫന്ധടപ്പേ് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ് നെപ്പാക്കിമ പ്രഴര്ത്തന
ങ്ങ് കമാഗം ഄഴകറാേനം ടേതു എ.

1
2
3
4
5
6
7

(19.06.2020 ഴടയയുളൃ േണക്ക്)
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് അടേ അയംബിച്ച േമ്മഓണിറ്റി
1165
േിച്ചണുേളുടെ എണ്ണം
അടേ ബക്ഷണം നല്േിമഴരുടെ എണ്ണം
95,01,513
ആതില് ഷൗജനയഭാമി നല്കിമത് (as on 19.06.2020)
82,11,719
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് കഭാണിേര് ടേയ്യുന്ന (Home & 6,35,436
Institution) ഐടഷാകറശനില് േളിഞ്ഞ അളുേളുടെ എണ്ണം
ഐടഷാകറശനില് രു ദിഴഷം േളിഞ്ഞ ഏറ്റവം കൂടുതല്
17,849
അളുേ് (എണ്ണം)
ഐടഷാകറശനില് രു ദിഴഷം േളിഞ്ഞ ഏറ്റവം കുരഴ്
817
അളുേ് (എണ്ണം)
േൗണ്ഷിറിംഗ് നല്േിമഴരുടെ എണ്ണം
66,27,315
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ ( ഡി.എ ) ഴകുപ്പ്

3.8 MBBS-ന് ഴികദവത്ത് ഩതനത്തിന് ധനഷസാമം നല്ോ ഄനുഭതി അഴവയടപ്പടുണ്
ടോ്് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിക്ക്
ഄകഩക്ഷ റബിക്കുന്നു്്. നിറഴിടറ ഭാര്കഗകയേ പ്രോയം ഴികദവത്ത് ഈഩയി
ഩതനത്തിന്
ധനഷസാമം നല്ോ
ഄനുഭതിയു്്. എന്നാല് MBBS
രാനാജുകഴശ
കോളഷ് അമതിനാല് ധനഷസാമം നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്
ഴയക്തത കുരവ്്. ടപ്രാപശണല് കോഴ്സ് അമതിനാല് ഴികദവത്ത് MBBS
ഩതനത്തിനു കഩാകുന്ന ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് ധനഷസാമം നല്ോ
ഄനുഭതി
നല്കുന്നു.
എന്നാല് നല്ോവന്ന ധനഷസാമം ഷംഫന്ധിച്ച് ഴയക്തതമില്ല എന്ന് കമാഗം
ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് തയ്യാരാക്കാ താടളപ്പരയുന്നഴടയ
ഈ്ടപ്പടുത്തി രു േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ തീരുഭാനിച്ചു. ബാഴിമില് ഇ േമ്മിറ്റിയുടെ
രികപ്പാര്േിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഭാത്രം ധനഷസാമം നല്േിമാല് ഭതിടമന്ന്
കമാഗം തീരുഭാനിച്ചു.
1)ഡമരക്ടര് ജനരല്, േിറ
2)ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
3)ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷന ഡമരക്ടര്
4) േണ്ഴീനര്, എഷ്.അര്.ജി. - േണ്ഴീനര്
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)എഷ്.ഷി./എഷ്.റ്റി ഡമരക്ടര്ഭാര്
3)ഡമരക്ടര് ജനരല്, േിറ
4)കററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്
3.9 ഄെണഴാെി ഄദ്ധ്യാഩേര്ക്കും അമഭാര്ക്കുമുളൃ ഄധിേ ഒണകരരിമം നല്ോത്ത
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേളുകെയും
നഗയഷബേളുടെമം കുെിമിേ ഴിസിതം ധനഴകുപ്പ്
ഈരഴിെത്തില് നിന്നു കുരവ ടേയ്യാറു്്. കൂൊടത േളിഞ്ഞ ഴര്ശം KSEB, KWA
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തുെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്ോനുളൃ കുെിമിേയും ഈരഴിെത്തില് നിന്നു കുരവ
ടേതു എ. ഄതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണടത്ത
ഫാധിക്കുന്ന യീതിമില് റ്റത്തഴണമാമി കുരവ ടേയ്യുന്നതിനു ഩേയം ഗഡുക്കലാമി
കുരവ ടേയ്യുന്ന യീതി ഄഴറംഫിക്കണടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ
തീരുഭാനിച്ചു. കൂൊടത ആപ്രോയം കുരവ ടേയ്യുകമ്പാ് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിടന
കൂെി ഄരിമിച്ചു നെഩെി ഷവീേയിക്കണടഭന്നും ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊനും
തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ധനഴകുപ്പ്
3.10 കോര്പ്പകരശ , മുനിഷിപ്പല് പ്രകദവങ്ങലിടറ ഫ്ലാറ്റുേലിലം ഭറ്റും രഷിഡ ഷ്
ഄകഷാഷികമശനുേളും ഭറ്റു ഷഭാന ഷം ങ്ങളും ഗ്രൂപ്പാമി കൃശി ടേയ്യാറു്്.
ആത്തയം ഄകഷാഷികമശനും ഷം ങ്ങളും കൃശി ടേയ്യുേമടണെില് നിറഴിടറ
ഷബ്ഷിഡി നിയക്കു പ്രോയം കരാനാ ഫാഗ് നല്ോവന്നതാണ്.
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
3.11 ടേമ്മരുതി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില് അയംബിച്ച Integrated Local Governance
Management System ( ILGMS) കുറ്റഭറ്റതാക്കുന്നതിന് അഴവയഭാമ ഩയിഷ്ക്കായങ്ങ്
ഄെിമന്തിയഭാമി ഴരുത്തണം. ആത് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം
ഈഩകമാഗിക്കുന്നതിടെ ഷാധയത ഩയികവാധിക്കുന്നതിന് ഐ.ടേ.എം. ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപ്പാര്േ് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)ആ പര്കഭശ കേയല ഭിശ
3.12 ഐ.ടേ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല് ോയയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിനും അഴവയഭാമ
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങ് നെത്തുന്നതിനും
ഄെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷവീേയിക്കാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി. കഷാഫ്ട്
ടഴമര് ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.ടേ.എം.ല് അഴവയം കഴ് ഭാറ്റങ്ങളും
േര്ച്ച ടേയ്യാനും ഩതിക്കാനും താടളപ്പരയും പ്രോയം രു േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ
തീരുഭാനിച്ചു. താടളപ്പരമന്നഴയാണ് േമ്മിറ്റിമിടറ ഄംഗങ്ങ്. േമ്മിറ്റിമിടറ
ഷാകെതിേ ഴിദഗദ്ധ്ടയ േട്ത്തി കനാഭികനറ്റ് ടേയ്യാ
പ്രി ഷിപ്പല്
ടഷക്രേരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
1) ഐ.ടേ.എം ഡമരക്ടര്/ ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടര് - േണ്ഴീനര്
2) ഐ.റ്റി. ഭിശനില് നിന്ന് രു ഴിദഗ്ദ്ധ
3) Indian Institute of Information Technology and Management Kerala (IIITM-K)
മില് നിന്ന് രു ഴിദഗ്ദ്ധ
4) ഡമരക്ടര് ജനരല്, േിറ
5) േണ്ഴീനര്, എഷ്.അര്.ജി.
ഇ േമ്മിറ്റി ഄെിമന്തിയഭാമി രൂഩീേയിക്കാനും രികപ്പാര്േ് 2 ഭാഷത്തിനേം
നല്േണടഭന്നും നിര്കേവിച്ചു. ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനം
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ഄഴകറാേനം ടേയ്യുന്നതാമിയിക്കും.
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രേരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
3)ഡമരക്ടര്, ആ പര്കഭശ കേയല ഭിശ
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3.13 നഗയഷബേ്ക്കും കോര്പ്പകരശനും കൂെി പ്രകമാജനപ്രദഭാമ യീതിമില്
ഐ.ടേ.എം ടെ കഷാഫ്ട് ടഴമര് ഭാറ്റുന്നതിനു നെഩെി ഷവീേയിക്കണം. ആതികേല്
ഷവീേയിച്ച നെഩെി ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
നെഩെി 1) തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)ഡമരക്ടര്, ആ പര്കഭശ കേയല ഭിശ
3.14 സുബിക്ഷ കേയലം ഩദ്ധ്തിമില് ഩച്ചക്കരിമെക്കം ഴിഴിധ ോര്ശിേ പ്രഴര്ത്തനം
നല്ല രോകയാഗതിമിറാണ്. ഩച്ചക്കരികുള്ള ം ഭറ്റും നയാമഭാമ ഴിറ ഈരപ്പാക്കാനും ഴിഩണന
ഷൗേയയം രുക്കാനും
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ആെടഩെണം. ആതിന്
ജില്ലാതറത്തില് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩഓേി ഡമരക്ടര്, ഄഷിറെ് ടഡഴറപ്ടഭെ്
േമ്മീശണര് (ജനരല്) പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം നെത്തണം. പ്പം രീജിമണല്
കജാമിെ്
ഡമരക്ടര് (Municipal Service)
നഗയ പ്രകദവങ്ങലില് നെക്കുന്ന
പ്രഴര്ത്തനം ഄഴകറാേനം ടേയ്യണം.
നെഩെി 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
4)രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
3.15 ഴിഴിധ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിേളും ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഭൂഭിവാസ്ത്രഩയഭാമ
പ്രകതയേതടോണ്ടും
ഷാധന
ഷാഭരാനിേളുടെ
റബയത
കുരവടോണ്ടും കോറ് ആ ഡ ് ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടഭന്ന് അഴവയടപ്പടുന്നു്്.
ആതികേല് ധനഴകുപ്പു കൂെി ഩയിഗണിച്ചാണ് തീരുഭാനടഭടുകക്ക്ത്. ഒകയാ
അഴവയത്തികേലം പ്രകതയേം തീരുഭാനടഭടുക്കുേ എന്നത് ധിദ്ധ്ിമുടുണ്്ാക്കും.
അമതിനാല് ഷംസ്ഥാനത്താടേ
നിറനില്ക്കുന്ന ആത്തയം പ്രശ്നങ്ങ്
ഩയികവാധിച്ച് കക്രാഡീേയിച്ച് ഴിവദാംവം തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പു മുകേന
ധനഴകുപ്പിന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് നല്കേ്താണ്.
നെഩെി 1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
3.16 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ ോറടത്ത ഴിേഷന
കക്ഷഭ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് കഡാേുടഭെ് ടേയ്യുന്നതിന് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ 25.02.2020-ാാാം തീമതിമിടറ തീരുഭാനപ്രോയം (േണ്ഡിേ 3.7)1.00
റക്ഷം രൂഩ ഴീതം തനത് പ്ില് നിന്ന്
ടേറഴളിക്കാ
ഄനുഭതി
നല്േിമിരുന്നു. എല്ലാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും
റ്റ നിയക്ക് എന്നത്
താടളപ്പരയും പ്രോയം കബദഗതി ഴരുത്താ തീരുഭാനിച്ചു. ആതിനാമി തനത് പ്്
ഈഩകമാഗിക്കണം.
(i) രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
1.00 റക്ഷം രൂഩ
(ii) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
2.50 ”
(iii) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
2.50 ”
(iv) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
5.00 ”
(v) കോര്പ്പകരശ
5.00 ”
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നെഩെി 1) തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1 കേയല പീസഷ് റിഭിറ്റഡ്
കേയല പീസഷ് റിഭിറ്റഡ്
ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുടെ
20.06.2016-ടറ
KFL/444/19/IV/L/1383/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറുടെ
08.11.2019-ടറ J1-13611/19-ാാാം നമ്പര് േത്തും ( SRG 380/20)
ോറിത്തീറ്റ ക്ഷീയ ഷസേയണ ഷം ങ്ങ് ഴളിമാണ് ഴിതയണം ടേയ്യുന്നത്.
ോറിത്തീറ്റ ഷര്ക്കാര് നിശ്ചമിക്കുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിന്നു ഴാങ്ങണടഭന്നാണ്
ഭാര്ഗകയേമില് നിഷ്കര്ശിച്ചിയിക്കുന്നത്. ഇ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩേിേമില് കേയല
പീസഷ് റിഭിറ്റഡിടന ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നും ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ധനഷസാമം
കനയിടുണ് നല്ോടത ോറിത്തീറ്റമാമി തടന്ന നല്േണടഭന്ന അഴവയം
ഷംഫന്ധിച്ചും
തീരുഭാനം :- കേയല പീസഷ് ോറിത്തീറ്റയും ഭില്ഭ ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ോറിത്തീറ്റയും ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
കൂൊടത ഗുണനിറഴായം ഈരപ്പാക്കി ടെ്ര്, ആ-ടെ്ര്
മുകേനയും ഭറ്റിെങ്ങലില് നിന്നും ഴാങ്ങാവന്നതാണ്.
എന്നാല് ഇ നിയക്ക് കേയല പീസഷ്, ഭില്ഭ എന്നീ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഈല്പന്നകത്തക്കാ് ഴിറക്കുരവളൃതാ
മിയിക്കണം. ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ോറിത്തീറ്റകുള്ള ളൃ
ധനഷസാമം ഩണഭാമി നല്ോവന്നതല്ല. ോറിത്തീറ്റ
മാമി തടന്ന ക്ഷീയ ഷം ങ്ങ് മുകേന നല്േണ
ടഭന്നു നിര്കേവിക്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.2 ആറന്തൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ആറന്തൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ

20.01.2020-ടറ േത്ത്

( SRG 454/20)
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം േയിു കൃ കൃശിക്ക് ധനഷസാമം നല്ോവന്നത് രാനാഭഩഞ്ചാ
മത്തുേ്ക്കും നഗയഷബേ്ക്കുഭാണ്. ആറന്തൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില്
ആരുഩകതാലം േര്ശേര് േയിു കൃ കൃശി ആരക്കാ
മുകന്നാടുണ് ഴന്നിടുണ്്്. ഇ
ഷാസേയയത്തില് േയിമ്പ് കൃശി, മൂറയ ഴര്ദ്ധ്ിത ഈല്പന്ന ഴിഩണി എന്നിഴയ്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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4.3 ശുേിതവ ഭിശ
ശുേിതവ ഭിശ
എ ിേഓേീഴ്
ഡമരക്ടറുടെ 1.01.2020-ടറ 2471/B1/
2016/SM നമ്പര് േത്തും 16.03.2020-ടറ 30/DC1/20തഷവബഴ ഷര്ക്കാര്
േത്തും (SRG 503/20/ LSGD - DC1/30/20/LSGD)
.ഡി.എഫുഭാമി
ഫന്ധടപ്പേ് ദുര് െ സ്ഥറത്തു നിര്മ്മിക്കുന്ന ഴയക്തിഗത
ഗാര്സിേ േ്കൂടസുേ്ക്ക് യൂണിറ്റ് കോറിന് രോരടഭ ഄധിേ ഷസാമം നല്കുന്ന
തിന് CSR പ്് ഩറ സ്ഥാഩനങ്ങളും ശുേിതവ ഭിശന് നല്േിമിരുന്നു. ടോച്ചി
ആെര് നാശണല് എമര് കഩാര്േ് റിഭിറ്റഡ് ( CIAL), ടോച്ചി ശിഩ് മാര്ഡ്,
KSIDC, ഫിഴകരജഷ് കോര്പ്പകരശ എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ് അടേ 5,50,50,000/രൂഩ നല്േിമിരുന്നു. ആതില് 2,25,62,628/- രൂഩ ( 1,07,70,992/- രൂഩ ശുേിതവ
ഭിശ ടസഡ് ഒപീഷിലം 1,17,91,636/- രൂഩ ഴിഴിധ ജില്ലാ ഭിശനിലം) ഭിച്ചമു്്.
ഇ തുേ
ഈഩകമാഗിച്ച് ശുേിതവ ഷകേവം കുേിേലില് പ്രേയിപ്പിക്കുന്നതിടെ
ബാഗഭാമി േലകക്ടഴ്സ് ഄറ്റ് സ്കൂ് എന്ന ഩദ്ധ്തി ശുേിതവ ഭിശ നെപ്പാക്കുന്നു്്.
ആതിടെ ബാഗഭാമി
780 സ്കൂളുേലിറാമി
3040 ഫിന്നുേ് സ്ഥാഩിക്കാ
ഈകേവിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേറഴ് 2,24,96,000/- രൂഩമാണ്. CSR-ല് ഭിച്ചമുളൃ
തുേ ആതിനുഩകമാഗിക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- സ്കൂളുേലില് രു ഫി സ്ഥാഩിക്കാ 7,421 രൂഩമാണ്
ടേറഴ് േണക്കാക്കിമിയിക്കുന്നത്. ആതിനു ഩേയം 12
ആന ഩയിഩാെിമിടറ കൊമിററ്റുേ് സ്ഥാഩിക്കാനും
സ്കൂളുേലിലം
അശുഩത്രിേലിലം
കൊമിററ്റുേ്
സ്ഥാഩിക്കാനും
ഈഩകമാഗിക്കുന്നത്
കൂടുതല്
നന്നാമിയിക്കും. കൂൊടത
ഴര്ശങ്ങലാമി
ടഩാതു
സ്ഥറങ്ങലില് dumb ടേയ്തിയിക്കുന്ന ഭാറിനയം (Legacy
waste)
ഷംസ്കയിക്കുന്നതിനും
ഇ
തുേ
ഈഩകമാഗിക്കുന്നത്
ഩയിഗണിക്കണടഭന്ന് കമാഗം
നിര്കേവിച്ചു. ആതു കൂെി ഩയിഗണിച്ച് രികപ്പാര്േ്
നല്ോ
ശുേിതവ ഭിശ എ ിേഓേീഴ് ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
2) ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ

4.4 എഴഭറ്റൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എഴഭറ്റൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.11.2019-ടറ ഷി.6-2242/19ാാാം നമ്പര് േത്തും 07.03.2019-ടറ 7(7)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി
തീരുഭാനവം (SRG.383/20/ LSGD - DB1/505/2019/LSGD)
2019 ഒഗറ് ഭാഷത്തിടറ ഭളമില് ഩഞ്ചാമത്തിടറ താടളപ്പരയുന്ന യണ്ടുകഩരുടെ
ഴീടു തേര്ന്നുകഩാമി.
1) ശ്രീ. ശിധി.ടേ.ഷി, േയിക്കാേില് - ഴാര്ഡ് 7
2) ശ്രീഭതി. കജാലി ഴര്ഗീഷ്,കോന്നാടുണ് ാക്കല് - ഴാര്ഡ് 8
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ആഴരുടെ ഴീെ് താഭഷകമാഗയഭല്ലാത്തതിനാല് ആകപ്പാ് ഴാെേ ഴീേിറാണ്
താഭഷം. ആഴര്ക്ക് ഴീെ് ഴച്ചു നല്ോ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.

തീരുഭാനം :- പ്രലമത്തില് തേര്ന്നതാേമാല് SDRF ല് നിന്നും
ധനഷസാമം റബിക്കുന്നതിടെ
ഷാധയത കൂെി
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്ോ
കറപ്
േീപ്
എ ിേഓേീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്േിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എ ിേഓേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ

4.5 കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡ്
കേയല ഷംസ്ഥാന കജഴ കഴഴിധയ കഫാര്ഡ് ടേമര്ഭാടെ
22.01.2020-ടറ േണ്ഷര്/2629/2019/KSBB- നമ്പര് േത്ത്
(SRG
504/20/ LSGD - /4200737/2020)
ഷംസ്ഥാനടത്ത എല്ലാ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേലിലം കോര്പ്പ
കരശനുേലിലം ജനേീമ കജഴ കഴഴിധയ യജിറര് (PBR) 2019 ഡിഷംഫരില്
പൂര്ത്തിമാമി. ആത് ഡിജിറ്റകറഷ് ടേകയ്യ്തു്്. ആതിനാമി ആ-PBR കഷാഫ്ട്
ടഴമര് കഫാര്ഡ് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. PBR ഡിജിറ്റകറഷ് ടേയ്യുന്നതിന് ഇ
ോയയത്തില് പ്രാഴീണയമുളൃ യാടല 3 ഭാഷകത്തയ്ക്ക് എല്ലാ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിേലിലം
കോര്പ്പകരശനുേലിലം
നിമഭിക്കാ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേവം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
ഫകമാലജിക്കല് ഷമ ഷില് പ്രാഴീണയമുളൃഴരും ഭറമാലം, ആംഗ്ലീശ് ഡാറ്റാ
എ ട്രി ഄരിമാവന്നഴരും അണ് കഴ്ത്. ആകതാടൊപ്പം ടഴര്േവല് ഩയിവീറനം
കനെിമ ടെക്നിക്കല് ഄഷിററു കഭാരുടെ ഷസാമവം ഄതത് തകേവബയണ സ്ഥാഩന
ങ്ങലില് ഈരപ്പു ഴരുത്തണം. ഇ അഴവയങ്ങ് കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േിമിയിക്കുന്നു.
തീരുഭാനം :- ആതികേല് ഴകുപ്പുതറത്തില് ആതിനേം നെഩെി
ഷവീേയിച്ചതിനാല്
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
ഩയിഗണിച്ചില്ല.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.6 ഈളൃികമയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഈളൃികമയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 20.12.2017-ടറ B2/2012/17ാാാം നമ്പര് േത്തും ,കോളികക്കാെ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩഓേി ഡമരക്ടറുടെ
31.03.2018-ടറ A9/332/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG 505/20/ C 2104547/18/MLSGD ) തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ
16.11.2019-ടറ DB4/5380/CE/തഷവബഴ േത്തും
ഈളൃികമയി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില് 8-ാാാം ഴാര്ഡില് ഭാടമ്പാമി - അക്കു ഩരമ്പത്ത്
ഄംഗനഴാെി കരാഡിന് MPLAD മില് നിന്ന് 2015-16 ല് 3.00 റക്ഷം രൂഩ
ഄനുഴദിച്ചിരുന്നു. 93 ഭീറ്റര് ദൂയത്തില് 3 ഭീറ്റര് ഴീതിമിറാണ് കരാഡിന് എറികഭറ്റ്
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തയ്യാരാക്കി എരാനിടഭെ് ഴച്ചത്. (ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകേന) ഫില് തുേ 2,99,918/രൂഩ. എന്നാല് എറികഭറ്റിനു രോരകഭ 60 ഭീറ്റര് കൂെി ഄധിേഭാമി ൊരിംഗ് പ്രവൃതത്തി
ടേതു എ. ആതിടെ തുേ കൂെി ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന് ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി േണ്ഴീനര്
14.07.2017-ന് അഴവയടപ്പടുണ്. ഇ തുേ കൂെി നല്ോ ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിച്ച്. ഄധിേഭാമി ടേയ്ത പ്രവൃതത്തിക്ക്
DSR 2014 നിയക്കു പ്രോയം
1,60,754/- രൂഩ ടേറവ ഴരുടഭന്ന് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
ഄരിമിച്ചിടുണ്്്.
തീരുഭാനം :- തനത് പ്് ഈഩകമാഗിച്ച് 1,60,754/- രൂഩ നല്ോ
ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.7ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.10.2019-ടറ േത്ത്
25.09.2019-ടറ 3/3(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG
385/20 - (LSGD - DD1/9/20/LSGD)
നഫാര്ഡ് RIDF XVI ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ടഩരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ
ഭാരകഞ്ചയി ഷാമൂസിോകയാഗയ കേന്ദ്രത്തില് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് 1,83,14,531/രൂഩയ്ക്ക് ഄനുഭതി റബിച്ചിരുന്നു. ഷാകെതിോനുഭതി തുേമാമ 1,60,25,736/രൂഩയുടെ ഷിഴില് ഴര്ക്കുേ്ക്ക് ടെ്ര് നെഩെി ഷവീേയിച്ചു. 21.01.2014ല്
എരാനിടഭെ് ഴച്ചു. േയാര് പ്രോയം 31.03.2016-ന് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കണ
ഭാമിരുന്നു. എന്നാല് 2019 ജനുഴയിമിറാണ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തമാക്കിമത്. ഇ
ോറമലഴില് േയാറുോയന് ഩാര്േ് ഫില് പ്രോയം തുേ നല്േി. ആകപ്പാ്
കപനല് ഫില് തയ്യാരാക്കി. തുേ 21.00 റക്ഷം രൂഩ. േയാര് പ്രോയമുളൃ
തീമതിക്കേം ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല് നിമഭപ്രോയം ഩിള ഇൊക്കണം.
ആത് ഏേകദവം 61.00 റക്ഷം രൂഩ ഴരും. ആത് കപനല് ഫില് തുേടമക്കാ്
ഴലടയ കൂടുതറാണ്. ഇ ഷാസേയയത്തില് 18.08.2018-ടറ AC 2/223/2015/
തഷവബഴ ഷര്ക്കുറര് പ്രോയമുളൃ രോതുക്കിമ നിയക്കിലളൃ ഩിള ഇൊക്കാനും
കപനല് ഫില് ഭാരാനുമുളൃ ഄനുഴാദം നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ആത് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്

4.8 േെമഭംഗറം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടോല്ലം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 21.05.2020-ടറ േത്തും േെമഭംഗറം
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 12.03.2020-ടറ
നമ്പര് േത്തും (SRG 287/20 - CC - 394/20)

B1-1184/20 –ാാാം

ഩഞ്ചാമത്തിടറ ആെയ്കകക്കാെ് ഴാര്ഡിടറ സുജാത ബഴനില് ടഩാന്നമ്മയുടെ ഴീെ്
ഴാഷകമാഗയഭല്ല. ആഴര് കറപ് റിറില് ഈ്ടപ്പേിേില്ല. ആഴര്ക്ക് ഴീടു നല്ോ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ൊര്കഩാലി
മൂെിമ ഴീേിറാണ് ഄകഩക്ഷേ താഭഷി
ക്കുന്നടതന്നും ഷവന്തഭാമി ഴീടു ഴയ്ക്കാ ഷാമ്പത്തിേ
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ചുറ്റുഩാെില്ലാത്ത അലാടണന്നും ഴിധഴാമടണന്നും
കറപ് ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റര് ഄരിമിച്ചിടുണ്്്. ആതു
കൂെി ഩയിഗണിച്ച് ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.9 കേയല കററ്റ് ഡ്രഗ്ഷ് അെ് പാര്ഭഷുേിക്കല്ഷ് റിഭിറ്റഡ്
കേയല കററ്റ്
ഡ്രഗ്ഷ് അെ് പാര്ഭഷുേിക്കല്ഷ് റിഭിറ്റഡ് ഭാകനജിംഗ്
ഡമരക്ടറുടെ 15.06.2020 -ടറ KSDP/MD/F 210/2020/41-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG 443/20)
KSDP ഴിഴിധ ഄകറാപ്പതി ഭരുന്നുേ് ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്നതികനാടൊപ്പം
WHO
ഭാനദണ്ഡ പ്രോയമുളൃ ഷാനികറ്റഷറും SITRA റാ കഡര്ഡ് പ്രോയമുളൃ
ഭാസ്കം ASTM റാ കഡര്ഡ് പ്രോയമുളൃ ഗ്ലൗസും ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്നു്്.ആഴയുടെ
ഴിറ താടള നല്കുന്നു.
ക്രഭ
നം
1
2
3
4
5
6
7

ഈല്പന്നം

ഴിറ (ൊ െക്കം)

5000ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
1700/- രൂഩ
1000ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
342/- രൂഩ
500ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
173/- ( രു കഫാേിറിന്)
250ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
90/-രൂഩ
”
200ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
70/-രൂഩ
”
100ml സാ ഡ് ഷാനികറ്റഷര്
35/-രൂഩ
”
3-ക ഭാസ്ക് (കനാഷ് ഩി
9/-രൂഩ ടയണ്ണത്തിന് (50
ആല്ലാത്തത്)
എണ്ണം ഈളൃ ഩായ്ക്കറ്റ്)
8
ഗ്ലൗഷ്
18/- രൂഩ (രു കജാെിക്ക്)
ഇ ഈല്പന്നങ്ങ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അഴവയത്തിന് KSDP മില് നിന്ന്
ടെ്ര് കൂൊടത ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (അര്.എ/അര്.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.10 കൃഷ്ണരോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.05.2020-ടറ േത്തും കൃഷ്ണരോയം
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 19.03.2020-ടറ 2(2) -ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 392/20)
ആ.എം.എഷ്. ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ശ്രീ.വിഴാനേ ,
ഩകളൃത്ത് എന്ന ഗുണകബാക്താഴിന് 2011-12-ല് ഴീെ് റബിച്ചു. ഷര്ക്കാര് നിര്കേവ
പ്രോയം 10 ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഇ ഴീെ് കേഭാറ്റം ടേയ്യുേകമാ ഄനയാധീനടപ്പ
ടുത്തുേകമാ ടേയ്യിടല്ലന്ന് 20.05.2011-ല് ഗുണകബാക്താഴ് േയാര് യജിറര്
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ടേയ്തിരുന്നു. ആകപ്പാ് ഷാമ്പത്തിേ ഫാധയത ോയണം ഴീെ് ഴില്ക്കുന്നതിന്
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതു ഩയികവാധിച്ച് നെഩെിടമടുക്കാ അറപ്പുള ജില്ലാ
േലക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തുന്നു.
നെഩെി -1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)ജില്ലാ േലക്ടര്, അറപ്പുള

4.11 ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.06.2020ടറ േത്ത് (SRG 393/20
CC/460/20)
കപ്രാ.നം. 52/2021

ഄെെല് 15,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പ്്)
കഩയ്:- േിറ്റ് ജ്ഞാകനാദമം യു.ഩി. സ്കൂലിന് ടഡടഭാണ്കേശ ക്ലാസ്സ് റം
ഴെക്കാകഞ്ചയി
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩയിധിമിലളൃ
എരുഭടപ്പേി
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ എയ്കഡഡ് സ്കൂ് അമ േിറ്റ് ജ്ഞാകനാദമം യു.ഩി. സ്കൂ്
കറബ്രരി േൗണ്ഷിറില് ഄപിറികമറ്റ് ടേയ്ത രാനന്ഥവാറയുടെ േീളിലളൃതാണ്.
ഇ സ്കൂലില് േമ്പഓേര് റാഫ് േം ടഡകഭാണ്കേശ
ക്ലാഷ് റം
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.
പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- രാനന്ഥവാറാ
ഷം ത്തിടെ
നിമന്ത്രണത്തിലളൃ
രാനന്ഥവാറയുടെ
ഈെഭസ്ഥതമിലളൃതാമതിനാല്
പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.12 ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 01.06.2020ടറ േത്ത് (SRG 394/20
CC/461/20)
കപ്രാ.നം. 65/2021

ഄെെല് 10,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പ്് - 9,00,000/- രൂഩ
തനത് പ്് - 1,00,000/-രൂഩ)

കഩയ്:- കസഭാറ് സ്ഥാഩിക്കല്
ഴെക്കാകഞ്ചയി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ പ്രധാനടപ്പേ ടഷെറുേലില് കസഭാറ്
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതിടെ കഴദുതി ോര്ജ് ഄെക്കമുളൃ അഴര്ത്തന
ടേറഴ് ഄതതു രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴസിക്കണടഭന്ന
േയാര് ഈ്ാേണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി
നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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4.13 േരുഭല്ലൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.06.2020ടറ േത്തും
(2എണ്ണം) േരുഭല്ലൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 18.05.2020ടറ 2(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG-398/20
CC/456/20)
ഩഞ്ചാമത്തിടെ കുടുംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രത്തികറയ്ക്ക് ഭരുന്ന് ഴാങ്ങാ രാനാഭഩഞ്ചാമ
ത്തിടെ പ്് തിേമാത്തതിനാല് കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേളുടെ ഴിസിതം
കൂെി റബിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമകത്താ ഫന്ധടപ്പേ കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമകത്താ
ആതിനാമി പ്് നല്കുന്നതിന്
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാ പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.14 ആറന്തൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.06.2020ടറ േത്തും ആറന്തൂര്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 15.06.2020-ടറ A5-985/20(2)ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG - 454/20 CC/536/20)
ഒണ് കറ ഩതനത്തിനാമി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് അ കഡ്രാമിഡ് ൊഫ് ഴാങ്ങി
നല്കുന്നതിന് 2 കപ്രാജക്ടുേ് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നുടഴെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണ
ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ടഩാതു ഴിബാഗത്തിന് 4.00 റക്ഷം രൂഩയും ഩേിേജാതി
ഴിബാഗത്തിന് 7.00 റക്ഷം രൂഩയുഭാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടിന്
ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.15 എരണാകുലം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
എരണാകുലം
ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 03.06.2020ടറ േത്ത്
(2എണ്ണം) ടോച്ചി കഭമറുടെ 01.06.2020-ടറ CC PC 16/030321/18-ാാാം
നമ്പര് േത്ത് (SRG - 399/20 CC/478/20)
ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം കരാനാ ഫാഗ് ഴയക്തിഗത/കുടുംഫങ്ങ്ക്കാണ് നല്ോവന്ന
താണ്. എന്നാല് കോര്പ്പകരശ ഩയിധിമിടറ ഫ്ലാറ്റുേലിടറ ഄകഷാഷികമശനു
േ്, ഭറ്റു ഷഭാന ഷം ങ്ങ് തുെങ്ങിമഴരും ഗ്രൂപ്പാമി കൃശി ടേയ്യാറു്്. ആത്തയം
ഷം ങ്ങ്ക്കും കരാനാ ഫാഗ് ഷബ്ഷിഡി നിയക്കില് നല്ോ
ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- കോര്പ്പകരശ , മുനിഷിപ്പല് പ്രകദവത്ത് ഭാത്രഭാമി
ആതിന് ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
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4.16 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 05.06.2020ടറ േത്ത്
(2എണ്ണം) (SRG - 400/20 CC/485/20)
ടഭഡിക്കല് കോകലജുേ് കേന്ദ്രീേയിച്ച് ജില്ലമിടറ അശുഩത്രിേലിടറ ടഭഡിക്കല്
ഫകമാ കഴറ് ഷംസ്ക്കയിക്കുന്നതിന് ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കണടഭന്ന്
06.12.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ആതനുഷയിച്ച്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ അബിമുേയത്തില് ജില്ലമിടറ എല്ലാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി. അടേ 270.00 റക്ഷം രൂഩ
ജില്ലമില് ആതിനാമി ഴേമിരുത്തിമിടുണ്്്. ഇ തുേ കേഭാറുന്നതിന് രു
ഈകദയാഗസ്ഥടന
ചുഭതറടപ്പടുത്തിടക്കാ്്
നിര്കേവം
നല്േണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഷാകെതിേ ഷസാമം ശുേിതവ
ഭിശ
നല്ോടഭന്ന് ശുേിതവ ഭിശ
ഏ ിേഓേീഴ്
ഡമരക്ടര് 06.12.2019-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മറ്റി
മില് ഄരിമിച്ചിരുന്നു. ആതു കൂെി േണക്കിടറെത്ത്
ശുേിതവ ഭിശ
ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റടര ആതിടെ
നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥനാമി
നിശ്ചമിക്കാ
തീരുഭാനിച്ചു. ടഭഡിക്കല് കഴറ് ഷംസ്ക്കയിക്കാനുളൃ
ാെിന് കൂടുതല് ഷാകെതിേ ഷസാമം അഴവയമുളൃ
താണ്. ആതിടെ നിര്മ്മാണത്തിന് കൂടുതല് ഷഭമവം
അഴവയഭാമി ഴരും. ഇ ഷാസേയയത്തില് ശുേിതവ
ഭിശ ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്ററുടെ കഩയില് ടെശയല്
റ്റി.എഷ്.ഫി ഄക്കൗ്് തുെങ്ങാ ഄനുഭതി നല്േണ
ടഭന്ന് ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊനും തീരുഭാനിച്ചു.
തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിസിതം ടെശയല്
റ്റി.എഷ്.ഫി.മികറയ്ക്ക്
ഴര്ശായംബം
തടന്ന
ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേകയ്യ്താണ്. ശുേിതവ ഭിശ
എ ിേയേീഴ് ഡമരക്ടര്, ടഭഡിക്കല് കോകലജ്
പ്രി ഷിപ്പല്, സൂപ്ര്് എന്നിഴരുഭാമി േര്ച്ച ടേയ്ത്
ോറതാഭഷം കൂൊടത
ാെിടെ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
നെഩെി ഷവീേയിക്കണം.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്

4.17 ശുേിതവ ഭിശ
ശുേിതവഭിശ എ ിേുേീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 04.6.20 ടറ 2398/D/2015/sm
നമ്പര് േത്ത് (SRG-506/20)
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്ളൃ
ശുേിതവഭാറിനയ ഩദ്ധ്തിേ് കബദഗതി ടേയ്യാ ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കുന്നു.
ആതു കൂൊടത ആകപ്പാ് രാനാഭഷബേ് ഴിലിച്ചു കേര്ക്കുന്നതിനു ധിദ്ധ്ിമുടുണ്ളൃതിനാല്
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രാനാഭഷബകൂൊടത 29.04.20 ടറ 794/20/തഷവബഴ ഈത്തയഴില് ഩരയും പ്രോയം
ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്ന യീതി ഄഴറംഫിക്കാ
ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.

തീരുഭാനം :-

1) െില് ഒഴര് കപ്രാജക്ട്, ജി. കപ്രാജക്ടു് എന്നിഴ കൂെി
ഈ്ടപ്പടുത്തി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്
കപ്രാജക്ടുേ് കബദഗതി ടേയ്ത് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തി
ഄന്തിഭഭാക്കുന്ന
ഄഴഷയത്തില്
ശുേിതവ
കഭേറമിടറ
കപ്രാജക്ടും
കബദഗതി
ടേയ്യാവന്നതാണ്. ആത് ഷഭമഫന്ധിതഭാമി
തടന്ന പൂര്ത്തിമാക്കണം.
2) രാനാഭഷബ ഴിലിച്ചു കേര്ക്കാടത ഗുണകബാക്താക്കടല
ടതയടഞ്ഞടുക്കാനുളൃ
ഄനുഭതി തല്ക്കാറം
ഩയിഗണികക്ക്തില്ല എന്നു തീരുഭാനിച്ചു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.18 ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്

ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ
ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 16.06.20 ടറ േത്തും
ഩത്തനംതിേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 16.06.20 ടറ
P6/3380/2019-ാാാം നമ്പര് േത്തും (SRG 466/20 CC/538/20).
കപ്രാജക്ട് നം. 355/21
കഩയ്:(i)

(ii)

ടഴളൃത്തുളൃിേ് - ജില്ലമിടറ
ജറഗുണഩയികവാധന റാധിേ്.

ഄെെല്- 66,25,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പ്്)
സമര്ടഷക്ക്രി സ്കൂളുേലിടറ

ജില്ലമിടറ 53 രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം ടേഭിേി റാഫ് ഷൗേയയമുളൃ
ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പേ രു ഷര്ക്കാര് സമര് ടഷക്ക്രി സ്കൂലികറാ ഷര്ക്കാര്
സ്കൂ് ആല്ലാത്ത ഩക്ഷം ഄകത ഩഞ്ചാമത്തിടറ ടേഭിേി റാധിളൃ എയ്കഡഡ്
സമര്ടഷക്ക്രി സ്കൂലികറാ ജറഗുണ ഩയികവാധനാ റാഫ് സ്ഥാഩിക്കാ
കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്്്. ആതു നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- രു രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഩയഭാഴധി ടയണ്ണം എന്ന
നിറമില് ടേഭിേി റാധിളൃ ഷര്ക്കാര് സമര്
ടഷക്കെരി സ്കൂലില് സ്ഥാഩിക്കാ
ഄനുഭതി
നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
താടളപ്പരയുന്ന യണ്ടു കപ്രാജക്ടുേ് രൂഩീേയിച്ച് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില്
ഈ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് ഄനുഭതിയും അഴവയടപ്പേിയിക്കന്നു.
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(എ)ജില്ലമിടറ എയ്കഡഡ് സ്കൂളുേലില് ടതര്ഭല് സ്കാനര് ഴാങ്ങി നല്േല്
തീരുഭാനം :- നിറഴിലളൃ ഈത്തയഴ് പ്രോയം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
ഩയിഗണനമക്ക്
നല്ോ നിര്കേവിക്കുന്നു.
(ഫി) ജില്ലമിടറ എല്ലാ കലാക്കുേലികറയും ടേഭിേി റാഫ് ഷൗേയയമുളൃ
ഒകയാ ഷര്ക്കാര് കോകലജുേലികറാ ഷര്ക്കാര് കോകലജ് ആല്ലാടമെില് ആകത
ഷൗേയയമുളൃ എയ്കഡഡ് കോകലജികറാ ഭണ്ണ് ഩയികവാധനാ റാഫ്
ഷജീേയിക്കല് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ടേഭിേി റാധിളൃ ഷര്ക്കാര് കോകലജില് ഭാത്രം
ആതിനുളൃ ഷൗേയയം രുക്കാ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
കപ്രാജക്ട്
ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
ഩയിഗണനയ്ക്ക് നല്േണം.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.19 താനാളൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 06.12.2019-ടറ േത്ത് (SRG - 464/20
CC/477/20)
കപ്രാ.നം.53/2021
ഄെെല് 10,00,000/- രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ജെര് ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്ത്
താനാളൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടന
ജെര് ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്താമി
2018-ല്
പ്രേയാഩിച്ചു. ആതിടന തുെര്ന്ന് ജെര് രികഷാഴ്സ് ടഷെര് (GRC) രൂഩീേയിക്കുേയും
കോഒര്ഡികനറ്റടര ഒണകരരിമം ഴയഴസ്ഥമില് നിമഭിക്കുേയും ടേതു എ. ടതാളില്
യജിറര് തയ്യാരാക്കല്, സ്ത്രീേ്ക്ക് ടതാളില് ഩയിവീറനം, ഴിദയാറമങ്ങലില് ജെര്
കപ്രാകോകക്കാ് തയ്യാരാക്കല്, ഴിദയാറമ ജാരാനതാ ഷഭിതി, ടഩണ്കുേിേ്ക്ക്
ോമിേ - േറാ ഩയിവീറനം തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രഴര്ത്തനം. ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം
GRC േ്ക്ക് 2.00 റക്ഷം രൂഩമാണ് ടേറഴളിക്കാവന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഇ
കപ്രാജക്ടില്
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്ന
ഭറ്റു
പ്രഴര്ത്തനം കൂെി ഩയിഗണിച്ച് ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.20 താനാളൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.06.2020-ടറ േത്തും താനാളൂര്
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 04.06.20-ടറ A3 - 8084/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തും (SRG -435/20 CC/473/19)
കപ്രാ.നം.29/2021

ഄെെല് 7,00,000/- രൂഩ
(കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാനാെ് - 5.00 റക്ഷം രൂഩ
തനത് പ്് - 2.00 റക്ഷം രൂഩ)
കഩയ് - കേസ ഭരുന്നു ഴാങ്ങല്
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ഩഞ്ചാമത്തിടറ നിതയകയാഗിേ്ക്ക് ഄഴരുടെ കഡാക്ടര് നിര്കേവിക്കുന്ന
ഭരുന്നുേ് നല്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമാമ „കേസ ഭരുന്ന് ഴിതയണം‟ ഩദ്ധ്തി 2007
മുതല് നെപ്പാക്കുന്നു്്. 2018-19 -ടറ ഒഡിറ്റ് ഷഭമത്ത് ആത് ഷര്ക്കാര്
ഄനുഭതികമാടെ ഭാത്രകഭ നെപ്പാക്കാവൂ എ എന്നു നിര്കേവിച്ചതു പ്രോയം നിര്വസണ
ഈകദയാഗസ്ഥ
ഩിന്നീെ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമില്ല. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. അഴവയഭാമ ഭരുന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩി.എച്ച്.ഷി.മികറയ്ക്ക്
ഴാങ്ങി ഩി.എച്ച്.ഷി.മിടറ
കഡാക്ടര്ഭാരുടെ നിര്കേവ പ്രോയം ഭരുന്ന് നല്കുന്ന
യീതി ഩാറികക്ക്താണ്.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.21 കോളികക്കാെ് മുനിഷിപ്പല് കോര്പ്പകരശ
കോളികക്കാെ്
കോര്പ്പകരശ
ടഷക്രേരിയുടെ
17.02.2020-ടറ
EG10/119322/15-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG -461/20 LSGD/EW3/93/2020)
2014-15 ല് കോര്പ്പകരശനില് നിറഴിലളൃ ളിഴികറയ്ക്ക് LSGD എഞ്ചിനീമരിംഗ്
ഴിബാഗത്തില് നിന്നും രിേമര് ടേയ്ത 4 കഩടയ 30,000/- രൂഩ ഒണകരരിമം
ഄെിസ്ഥാനത്തില് നിമഭിച്ചിടുണ്്്. ആഴയില് ശ്രീ.യാഭകൃഷ്ണ .ഴി എന്നമാളുടെ
കഷഴനം 01.10.2019-ന് ഄഴഷാനിച്ചു. ഇ ദിഴഷം മുതല് രു ഴര്ശത്തകുള്ള  കൂെി
ദീര് ിപ്പിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതികേല്
ഴകുപ്പുതറ
നെഩെി
ഷവീേയിക്കാ
നിര്കേവിക്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ആ. യു) ഴകുപ്പ്

4.22 കേപ്പുള കോക്കനേ് ടപ്രാഡഓഷര് േമ്പനി റിഭിറ്റഡ്
കേപ്പുള കോക്കനേ് ടപ്രാഡഓഷര് േമ്പനി ടേമര്ഭാടെ 20.02.2020-ടറ
KCPCL/ Neera/2020/15-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG 462/20 DB4 34/2020/LSGD)
കേപ്പുള കോക്കനേ്
ടപ്രാഡഓഷര് േമ്പനിയുടെ
പ്രഴര്ത്തനത്തിന്
രാനാഭ/കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്ക് രികഴാ്ഴിംഗ് പ്് നല്ോ ഄനുഭതി
നല്േണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ആത് ഩയിഗണനയ്ക്കാമി ടോല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ
ഷഭിതിക്ക്
നല്ോ
നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.
ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ശുഩാര്വ ടേയ്യുന്ന മുരയ്ക്ക് ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.23 താനാളൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
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ഭറപ്പുരം ജില്ലാ
CC-520/20
കപ്രാ.നം.13/21

ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.06.2020-ടറ േത്ത് (SRG 434/20

ഄെെല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് :- ഄരിഴേം ഷഭരാന ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി
ഴിദയാര്ഥിേളുടെ ോമിേവം േറാഩയവഭായുളൃ ഴാഷനേടല ഩയികഩാശിപ്പിക്കുന്ന
തിനുളൃ കപ്രാജക്ടാണ് ഄരിഴേം ഷഭരാന ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാെി. ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക്
േലിക്കാ ഫ്രീ ക ഏയിമ ഷജീേയിക്കല്, കഷക്ലിംഗ് ഄബയഷിക്കാ കഷക്കി്
ഴാങ്ങി നല്േല്,
കഷക്കി് ക്ലഫ് രൂഩീേയിക്കുേ, ടഗമിംഷ് ഩയിവീറനം
തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രഴര്ത്തനം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.24 േങ്ങനാകമയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
കോേമം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20-ടറ േത്ത് ( SRG 497/20
- CC /223/20
കപ്രാ.നം. 498/20

ഄെെല് 15,00,000/- രൂഩ
(ധനോയയ േമ്മീശ രാനാെ്)
കഩയ്:- ഭാറിനയം നീക്കം ടേയ്യുന്നതിന് ഭിനി െിപ്പര് ഴാങ്ങല്
മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ നിറഴിലളൃ െിപ്പര് കറാരിയും യ്് ടേറു ഴാസനങ്ങളും
ോറപ്പളക്കം ോയണം
ആനി ഄറ്റകുറ്റപ്പണി
ടേയ്യാവന്നതല്ലാത്തതിനാല്
നെഩെിക്രഭം ഩാറിച്ച് കററം ടേതു എ. രോതിമ ഴാസനം ഴാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന്
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഇ ഴര്ശം ഇ
കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്താ തീരുഭാനിച്ചിടുണ്്്. ആതിന് ഄനുഭതി നല്േണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- 15-ാാാം ധനോയയ േമ്മീശ രാനാെിടെ ഈഩകമാഗം
ഷംഫന്ധിച്ച ഭാനദണ്ഡ പ്രോയം കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതിക്ക് നല്ോ
നിര്കേവിക്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.25 ഩി.എം.എ.കഴ
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണറുടെ 18.06.2020-ടറ 14036/ H & T1/18/ CRD
നമ്പര് േത്ത് ( SRG 508/20)
PMAY(G) ഩദ്ധ്തിയുടെ ടഩര്ഭനെ് ടഴമിറ്റിംഗ് റിറില് ഭൂഭിമില്ലാടത
ഄഴകവശിക്കുന്ന 6656 ഗുണകബാക്താക്ക് ഈ്്. കറപ് ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഗഭാമി
രാനാഭഩഞ്ചാമത്തുേ് കേഭാറുന്ന ഭൂയസിത ബഴന യസിതരുടെ റിറില് നിന്നും
കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുേ്ക്കും ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് കനയിേ് ഭൂഭി ഴാങ്ങി
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതിയു്്. ഄകതകഩാടറ PMAY (G) ഩദ്ധ്തിയുടെ ടഩര്ഭനെ്
ടഴമിറ്റിംഗ് റിറില് ഭൂഭിമില്ലാത്ത 6656 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കു കൂെി ഭൂഭി ഴാങ്ങി
നല്ോ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
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തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.26 കഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 03.06.2020-ടറ േത്ത്
(SRG 403/20)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമിലളൃ
ടഴച്ചൂര്, തറമാളം, െി.ഴി.രോയം,
ഈദമനാരോയം, ഭരഴ
തുരുത്ത്, ടേമ്പ് എന്നീ ഩഞ്ചാമത്തുേലിടറ കരാഡു
നിര്മ്മാണത്തിടറ രു പ്രധാന
െേം ഭണ്ണെിച്ചു കരാഡ് ഈമര്ത്തറാണ്.
ആതിനാഴവയഭാമ ഭണ്ണ്
എരണാകുലം ജില്ലമില് നിന്നും േിളക്ക
ജില്ലമില്
നിന്നുഭാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഷര്ക്കാര് ആതിന് ഄനുഴദിച്ചിയിക്കുന്നത് േുഫിേ്
ഭീറ്റരിന് 429/- രൂഩമാണ്. എന്നാല് കഷറ്റില് ഭടണ്ണത്തിക്കുന്നതിന് േഓഫിേ്
ഭീറ്റരിന് 750/- രൂഩ മുതല് 800/- രൂഩഴടയമാകും. ആതനുഷയിച്ച് നിയക്ക്
ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഭറ്റു ജില്ലേലില് നിന്നു കൂെി റബിച്ച ആത്തയം ഴിശമങ്ങ്
കക്രാഡീേയിച്ച് ആതു കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി ഄനുഭതിക്കാമി
ധനഴകുപ്പിന് നല്ോ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
േീപ് എഞ്ചിനീമകരാെ് നിര്കേവിക്കുന്നു.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്

4.27 ഏറ്റുഭാനൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20-ടറ േത്തും (2 എണ്ണം)
26.05.20-ടറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനവം ( SRG
472/20 - CC/497/20)
(1) കപ്രാ.നം. 45/21

ഄെെല് - 13,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്്)
കഩയ് - ഩയപ്പ ഡിഴിശ ഄയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഭാഞ്ചിരമൂെ് ഩാെകവേയ ഷഭിതി
ഩാെകവേയത്തില് ടഴര്േിക്കി് അ ിമല് കഫ്ലാ ഩമ്പ്
ഄയ്മനം രാനാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഭാഞ്ചിരമൂെ് ഩാെകവേയത്തില് ടഴര്േിക്കല് അ ിമല്
കഫ്ലാ ഩമ്പ് ഴാങ്ങി നല്ോനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമി
രുന്നുടഴെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീേയിച്ചില്ല.100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി
കമാടെ ടഴര്േിക്കല് അ ിമല് കഫ്ലാ ഩമ്പ് നല്ോ
പ്രകതയോനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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(2) കപ്രാ.നം. 53/21

ഄെെല് - 15,50,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്്)
കഩയ് - േയിപ്പൂത്തേ് ഡിഴിശ അര്പ്പൂക്കയ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാെകവേയത്തിന് ടഴര്േിക്കല് അ ിമല് കഫ്ലാ ഩമ്പ്

്രയത്ര നടുഴികറക്കയ

അര്പ്പൂക്കയ ഩഞ്ചാമത്ത് ്രയത്ര നടുഴികറക്കയ ഩാെകവേയത്തിന് ടഴര്േിക്കല്
അ ിമല് കഫ്ലാ ഩമ്പ് നല്ോ കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നുടഴെിലം ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി
ഄംഗീേയിച്ചില്ല. 100 വതഭാനഭാണ് ഷബ്ഷിഡി.
ഇ
കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതയേ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.28 ക്കല് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.06.2020-ടറ േത്തും ക്കല്
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 01.06.2020-ടറ A1 - 168/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തും (SRG 415/20 - CC 496/20)
കപ്രാ.നം. 87/21

ഄെെല് 18,25,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ഩി.എച്ച്.ഷി. ക്ക് ദുയന്ത നിഴായണ അംധിറ സും ടഭാകഫല് ഫ്രീഷറും
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ദുയന്ത നിഴായണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്ക്ക് അംധിറ സും ടഭാകഫല്
ഫ്രീഷറും ഴാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.
പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതിടെ അഴര്ത്തന ടേറഴ്, ഴയഴ്, പ്രഴര്ത്തനം
എങ്ങടനമാണ് തുെങ്ങിമഴ ഴയക്തഭാക്കി കപ്രാജക്ടില്
ഈ്ടപ്പടുത്തി ജില്ലാ
ാനിംഗ് ഒപീഷര് മുകേന
നല്േണം.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.29 ക്കല് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.06.2020-ടറ േത്തും ക്കല്
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 01.06.2020-ടറ A1 - 168/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തും (SRG 416/20 - CC 495/20)
കപ്രാ.നം. 53/21

ഄെെല് 25,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്് - 10,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 15,00,000/- രൂഩ )

കഩയ് - കഫ്ലാേിംഗ് ടജ.ഷി.ഫി
ദുയന്ത നിഴായണ ഩയിഩാെിയുടെ ബാഗഭാമി ഩഞ്ചാത്തിന് കഫ്ലാേിംഗ് ടജ.ഷി.ഫി.
ഴാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നുടഴെിലം ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്േിമില്ല. പ്രകതയോനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതിടെ അഴവയേത ഷംഫന്ധിച്ച് ഩയികവാധിച്ച്
പ്രി ഷിപ്പല് കൃശി ഒപീഷറുടെ രികപ്പാര്േ് ഷസിതം
നല്േണം. രികപ്പാര്േ് കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക്
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ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.30 തൃശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ
501/20 - CC 542/20)

17.06.2020-ടറ

േത്ത്

(SRG

കപ്രാ.നം. 859/21

ഄെെല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുടെ കഡാേുടഭകെശ
തൃശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ നിറഴിടറ ബയണഷഭിതിയുടെ ോറ േത്തിടറ
ഴിേഷന പ്രഴര്ത്തനങ്ങളുടെ കഡാേുടഭകെശ നെത്താനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് 5.00
റക്ഷം രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നത്. ഷര്ക്കാര് നിര്കേവ പ്രോയം 1.00
റക്ഷം രൂഩമാണ് ഴേമിരുത്താവന്നത്. 5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ടഩാതു തീരുഭാനം േണ്ഡിേ 3.16 പ്രോയം ഄനുഭതി
നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.31 ഄേപ്പാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഄേപ്പാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.06.2020-ടറ േത്ത്
(SRG 507/20)
ഄഗലി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഭൂതി ഴളി ഉയില് താഭഷിക്കുന്ന ഩേിേഴര്ഗ ആരുല
ഴിബാഗത്തില്ടപ്പേ 11 കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് 2015-16 ഴര്ശം ഐ.എ.കഴ ബഴന
നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീെ് ഄനുഴദിച്ചിരുന്നു. ആതില് 3 കുടുംഫത്തിന്
കറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്േി. 8 കുടുംഫത്തിന് 2015-16-ല്
അദയ ഗഡുക്ക് നല്േിടമെിലം ഴീെ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാമില്ല. നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തീേയിക്കാ
ഄഷിറെ് എഞ്ചിനീമറുടെ എറികഭറ്റ് ഄനുഷയിച്ച്
താടളപ്പരയും പ്രോയം തുേ കഴണം .
ഗുണകബാക്താക്ക്
1. ഩാപ്പാ് w/o ഈേിറ
99,269/- രൂഩ
2. ഭീനാക്ഷി D/o യെ
97,572/- രൂഩ
3. കദഴി w/o ഭരുത
98,299/- രൂഩ
4. യാജമ്മ w/o ടഩാന്ന
99,026/- രൂഩ
5. കയവി w/o ഭണി
98,287/- രൂഩ
6. ഴനജ w/o യഴി
99,046/- രൂഩ
7. ഭീനാക്ഷി w/o ടഴളൃിെിയി
98,307/- രൂഩ
8. യാകജവവയി w/o മുരുേ
99,046/- രൂഩ
അടേ
7,88,852/- രൂഩ
ഇ തുേ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് നല്ോ
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ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.

തീരുഭാനം :- ഇ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഴാഷകമാഗയഭാമ ബഴനം
നിര്മ്മിച്ചു
നല്ോ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഄഷിറെ്
എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തുന്നു. ആകപ്പാ് തയ്യാരാക്കി
മിയിക്കുന്ന എറികഭറ്റ് പ്രോയം ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്
തുേ തിേമാടത ഴന്നാല് അഴവയഭാമ ഄധിേ തുേ
ഈഩകമാഗികക്ക്താണ്.
തുേ
ഗുണകബാക്താഴിനു
നല്ോടത ഴാഷകമാഗയഭാമ ഴീെ് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനം നിര്മ്മിച്ചു നല്േണം. ആതില് ോറതാഭഷ
മു്ാേരുത്. ആത് തകേവ ഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ്
എഞ്ചിനീമര് കഭാണിേര് ടേയ്യണം.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്

4.32 ോഞ്ഞിയപ്പളൃി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.06.2020-ടറ േത്തും (14 എണ്ണം)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 22.04.20-ടറ 2(1) -ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി
തീരുഭാനവം ( SRG 475/20 476/20, 477/20, 478/20, 479/20,480/20,
481/20, 482/20, 484/20,485/20,486/20,488/20,489/20)
ോഞ്ഞിയപ്പളൃി
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് കരാഡ്
നിര്മ്മാണവഭാമി ഫന്ധടപ്പേ 14 കപ്രാജക്ടുേ് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്്്. കരാഡു
നിര്മ്മാണവഭാമി ഫന്ധടപ്പേ ഇ കപ്രാജക്ടുേളുടെ തുേ രാനാഭഩഞ്ചാമത്തിന്
കേഭാരാനാണ്
ഈകേവിക്കുന്നത്. അടേ ഄെെല് 5.00 റക്ഷം രൂഩമില്
കുരഴാമതിനാല് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
ആഴയ്ക്ക് ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല.
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ
പ്രകതയേ
ഄനുഭതി
നല്േണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിച്ച്. കപ്രാജക്ട് ഴിവദാംവം താടള കേര്ക്കുന്നു.
ക്രഭ കപ്രാ.നം
ഩദ്ധ്തിയുടെ കഩയ്
ഄെെല് തുേ
നം
1

14/21

2

17/21

3

20/21

4

21/21

5

23/21

കേനപ്പാെി ഡിഴിശ
22-ാാാം ഴാര്ഡ്
ഭേന്നൂര്ക്കയ യാജ ഗിയി കോലനി കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കലാക്ക് ഴിസിതം)
മു്ക്കമം ഫാമി കോലനി കുലത്തുെല് കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക് ഴിസിതം)
ഭണിഭറ
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഴാര്ഡ്
4
ഭണ്ണനാല്പ്പെി
ടോന്നംകുലം
കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കലാക്ക് ഴിസിതം)
ഭണിഭറ രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഩി.എം.ജി.എഷ്
കഴ.
േരിക്കാട്ടൂര്
ടേറുഴളൃി
കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക് ഴിസിതം)
കോരുകത്താെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
മുക്കമം
കലാക്ക് ടഩാേ കുലം കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്
( കലാക്ക് ഴിസിതം)
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2,00,000

1,50,000
2,75,000

2,25,000

3,00,000

6

24/21

കോരുകത്താെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടോു കൃകുത്തി
ഇറ്റപ്പാറം കുളി കതാെിനു കുറുടേ േലെ്
നിര്മ്മാണം (കലാക്ക് ഴിസിതം)

2,00,000

7

27/21

1,50,000

8

29/21

9

30/21

10

32/21

11

33/21

12

35/21

13

88/21

14

89/21

എരുകഭറി അനക്കല്ല് കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്
(കലാക്ക് ഴിസിതം)
എരുകഭറി കരാേരി ക്ലഫ് ടഩ ശ ബഴ
കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക് ഴിസിതം
അഷാദ്ഩെി
ഗഴ.അശുഩത്രി
കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക് ഴിസിതം)
ോഞ്ഞിയപ്പളൃി രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 2
തുമ്പഭെ കരാഡ് രോനരുദ്ധ്ായണം
(കലാക്ക് ഴിസിതം)
ഩാരകത്താെ് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴാര്ഡ് 17
കോളിപ്പളൃി േല്ലമ്പളൃി കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്
(കലാക്ക് ഴിസിതം)
ഏന്തമാര്
േ ീമാെല്
കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് ( കലാക്ക് ഴിസിതം)
മു്ക്കമം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് കഩങ്ങണ ഒടുണ്
കുകന്നല് കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക്
ഴിസിതം)
മു്ക്കമം
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ടനകേനി
കൂമ്പലന്താനം
15
ഏക്കര്
കരാഡ്
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് (കലാക്ക് ഴിസിതം)

തീരുഭാനം :-

1,50,000
2,00,000
2,00,000

2,00,000

2,50,000
1,00,000

2,50,000

രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത്
മുകേന
നെപ്പാക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയേ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.33 കേയല ഄകരാനാ ടഭശീനരി കോര്പ്പകരശ റിഭിറ്റഡ്
കേയല ഄകരാനാ ടഭശീനരി കോര്പ്പകരശ റിഭിറ്റഡ് (KAMCO) ഭാകനജിംഗ്
ഡമരക്ടറുടെ 16.06.2020-ടറ േത്തും കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ
27.05.2020-ടറ തീരുഭാനം (SRG 509 /20)
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 27.05.2020-ടറ തീരുഭാനപ്രോയ (േണ്ഡിേ
4.20) തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങലില് ടഩഡല് ഒപ്പകരറ്റഡ് ഷാനികറ്റഷര്
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. ടയണ്ണത്തിന് നിശ്ചമിച്ചിയിക്കുന്ന ഴിറ
1250/രൂഩമാമിരുന്നു.
എന്നാല്
ആതില്
18
വതഭാനം
GST
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നിടല്ലന്നും ഄതു കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി 1475/- രൂഩ ഴിറ
നിശ്ചമിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
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തീരുഭാനം :-

നികുതിമെക്കം 1475/- രൂഩ ഴിറ നിശ്ചമിക്കാ
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ആതനുഷയിച്ച് 27.05.2020ടറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനം
കബദഗതി ടേയ്യുന്നു,
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്

4.34 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കോേമം ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20-ടറ േത്ത്
cc/537/20)

(SRG/468

കപ്രാ.നം. 902/21

ഄെെല് 1,00,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപ്്)
കഩയ് - ജില്ലമിടറ കസസ്ക്കൂ്, സമര് ടഷക്കെരി ക്ലാസ്സുേലില് ഩതിക്കുന്ന (ഷര്ക്കാര്
എയ്കഡഡ് സ്കൂളുേ്) കുേിേ്ക്ക് ഒണ് കറ ഩതകനാകഩാധിേ്
(“കദഴിേ ഷാന്തവനം”)
ജില്ലമിടറ കസസ്ക്കൂ്, സമര് ടഷക്കെരി സ്കൂലില് ഩതിക്കുന്ന നിര്ദ്ധ്നയാമ
ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് , TV, ൊഫ്, സ്മാര്േ് കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ോ “കദഴിേ
ഷാന്തവനം” എന്ന കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിേ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിടുണ്്് ആത്
നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :ൊഫ്, സ്മാര്േ് കപാണ്
എന്നിഴ ഴാങ്ങി
നല്ോവന്നതല്ല.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.35 ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.06.20-ടറ േത്തും ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 24.03.20-ടറ P3/2231/2018-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (SRG/424/20)
കപ്രാ.നം. 840/20

ഄെെല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് നിര്മ്മിച്ച ഄബിഭാനിനി ഷിനിഭയ്ക്ക് ഄധിേ തുേ നല്േല്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 2018-19-ല് ഄബിഭാനിനി എന്ന ഷിനിഭ
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. കപ്രാ.നം. 729/2019. ഄെെല്
20.00 റക്ഷം രൂഩ. എരാനിടഭെ് ോറാഴധിക്കേം ഷിനിഭ പൂര്ത്തിമാക്കി. നിര്മ്മാണ
ടേറഴ് ഴര്ദ്ധ്ിച്ചതിനാല് 5.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി ഄധിേഭാമി നല്േണടഭന്ന്
ഷംഴിധാമേനാമ ശ്രീ. എം.ജി. വവി അഴവയടപ്പടുണ്. ആതനുഷയിച്ച് ഄധിേഭാമി
5.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്്്. ആതിന്
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.36 ഩരകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
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ഩത്തനംതിേ
ജില്ലാ
ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 10.06.20-ടറ േത്തും
23.03.2020-ടറ 10(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG/422/20 CC 462/20)
2017-18-ല് ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്കുളൃ ഩതന മുരി എന്ന ഩദ്ധ്തി പ്രോയം
ശ്രീഭതി. ദിഴയ.എഷ്, സുകയശ് ബഴനം, തൂഴയൂര് ടതക്ക് , ശ്രീ. ദികനശ്, സുകയശ്
ബഴനം, ഭണ്ണെി എന്നിഴര്ക്ക് ന്നാം ഗഡുഴാമ 50,000/- രൂഩ ഴീതം നല്േി.
എന്നാല് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കിമില്ല. 2018-19-ല് ഩതന മുരിക്ക് നല്ോവന്ന
തുേ 2.00 റക്ഷം രൂഩമാക്കി ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിച്ചു. ആതു ഩയിഗണിച്ച് മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ടു
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഩതനമുരിയുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കുന്നതിന് 2.00 റക്ഷം
രൂഩയുടെ അനുഩാതിേ ഴിസിതം ഄനുഴദിക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതിനേം നല്േിമ 50,000/- രൂഩ ഈഩകമാഗിച്ച്
എന്തു നിര്മ്മാണം നെത്തിടമന്ന് ഩയികവാധിച്ച്
ഄഷിറെ് എ ിേഓേീഴ് എഞ്ചിനീമറുടെ രികപ്പാര്േ്
ഷസിതം നല്േണം. ആതു കൂെി റബിക്കുന്ന മുരയ്ക്ക്
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

4.37 നകല്ലപ്പിളൃി രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.06.20-ടറ േത്തും നകല്ലപ്പിളൃി
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 13.03.2020-ടറ 8(1), 8(2) എന്നീ
നമ്പരുേലിറായുളൃ തീരുഭാനങ്ങളും (SRG/425/20 CC 494/20)
കറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തി താടളപ്പരയുന്നഴര്ക്ക് ധനഷസാമം
നല്േണടഭന്നാഴവയടപ്പേിയിക്കുന്നു.
(i) ശ്രീഭതി. ജമന്തി w/o ഗംഗാധയ ,
1) കറപ് യ്ാം
േ റിറില്
കേണംരോളൃി
ഈ്ാമിരുന്നു. എന്നാല് കുടുംഫ
കരശ
ോര്ഡിറാണ്
കഩയ്
ഈ്ടപ്പേിയിക്കുന്നത്.
ഄതിനാല്
ഄര്സതാ റിറില് ആല്ല.
2) ആഴര് വൃതക്ക കയാഗിയും അ്ചയമില് 3
പ്രാഴവയം ഡമാറിഷിഷ് നെത്തുന്ന
ഴരുഭാണ്.
(ii) ശ്രീഭതി. േന്ദ്രിേ w/o ഴിവവനാഥ ,
1) കറപ് റിറില് ആല്ല.
ടഴലിമമ്പലം
2) ഄകഩക്ഷേയുടെ
വൃതക്ക
ഭാറ്റി
ഴച്ചതാണ്. ഭേളുടെ വൃതക്കയും
തേയാരിറാണ്.
ബര്ത്താഴ്
തലര്ഴാതം ഴന്ന് േിെപ്പിറാണ്
(iii) ശ്രീഭതി. വകുന്തല w/o കൃശ (Late),
1) കറപ് റിറില് ആല്ല.
ടതക്കും മുരി
2) വകുന്തലയുടെ
ബര്ത്താഴ്
എയ്കസഷ്
കയാഗം
ഴന്ന്
ഭയണടപ്പടുണ്.
3) ഭേ് കയാഗിമാണ്
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തീരുഭാനം :-

ഇ കുടുംഫങ്ങളുടെ
പ്രകതയേ ഷാസേയയം
േണക്കിടറടുത്ത് പ്രകതയോനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.38 ഄമ്പറപ്പാര രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 12.06.20-ടറ േത്തും ഄമ്പറപ്പാര
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ
28.05.20-ടറ A3/2651/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തും. (SRG/433/20 CC 466/20)
കപ്രാ.നം. 281/21
ഄെെല് 6,00,000/-രൂഩ (എഷ്.ഷി.ഩി)
കഩയ് - ഩേിേ ജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഩേിേജാതി ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ോ കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. 13.01.2020-ല് 26 ഴിദയാര്ഥിേ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ോനുളൃ
ഫില് ട്രശരിമില് ഷഭര്പ്പിച്ചിരുന്നുടഴെിലം ഭാരിമില്ല. 31.03.2020 ഴടയയും ഫില്
ഭാരാത്തതിനാല് ഫില് േയാ ഷല് ടേതു എ. 26 ഴിദയാര്ഥിേലില് 6 കഩര് ഄഴഷാന
ഴര്ശം ഫിരുദ ഴിദയാര്ഥിേലാമിരുന്നു. ആഴര്ക്ക് (ഄഴഷാന ഴര്ശ ഴിദയാര്ഥി
േലാമിരുന്നഴര്) റാഩ് കൊഩ് നല്ോ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് .
തീരുഭാനം : ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.39 ോടുകുറ്റി രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.06.20-ടറ േത്ത്(SRG/437/20
CC 367/20)
കപ്രാ.നം. 252/20
ഄെെല് 1,20,000/-രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ഄഷ്ടഭിച്ചിര - കഴന്തറ - PWD കരാഡ് ഷര്കവ നെത്തുന്നതിനുളൃ തുേ
ോടുകുറ്റി രാനാഭഩഞ്ചാമത്തി ടെ നെന്നുകഩാകുന്ന ഄഷ്ടഭിച്ചിര കഴന്തറ ഄന്നഭനെ
PWD കരാഡിടെ
രോനര് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി ഫന്ധടപ്പേ് കരാഡ്
കേകയ്യറ്റം
ളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഷര്കവ നെത്തുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട്. ഷര്കവ
നെത്തുന്നതിന് പ്് റബയഭല്ല എന്ന് ജില്ലാ ഷര്കവ സൂപ്ര്് ഄരിമിച്ച പ്രോയഭാണ്
ഩഞ്ചാമത്ത് തുേ ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നത്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഇ കപ്രാജക്ട്
ഇ ഴര്ശം െില് ഒഴര് അമി ഈ്ടപ്പടുത്താ
ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാന
ടഭടുത്തിടുണ്്്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതു ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്കാ
തകേവഷവമം
ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
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2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്

4.40 കുഴൂര് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര്
ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 15.06.20-ടറ േത്തും കുഴൂര്
രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 12.06.2020-ടറ 2(1)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം
കപ്രാ.നം. 226 /21
ഄെെല് 4,95,000/-രൂഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ദുയന്ത നിഴായണം - കപഫര് കഫാടുണ് ഴാങ്ങല്
2018, 2019 ഴര്ശങ്ങലിടറ
ോറഴര്ശത്തില് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഭൂയിബാഗം
പ്രകദവങ്ങളും ടഴളൃത്തിനെിമിറാമി. ഄെിമന്തിയ ഷാസേയയത്തില് ജനങ്ങളുടെ
ജീഴ യക്ഷയുടെ ബാഗഭാമി കപഫര് കഫാടുണ്േ് ഴാങ്ങാനുളൃ ഇ കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമില്ല. പ്രകതയേ ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- പ്രലമ ഷഭമത്ത്
ദുയന്ത നിഴായണത്തിടെ
ബാഗഭാമി ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കു കൂെി
ആഴ നല്േണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി
നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.41 ടഩരുമ്പലം രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ ാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 27.05.20-ടറ േത്ത്(SRG/401/20
CC 451/20)
ടഩരുമ്പലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഴളൃത്താല് ചുറ്റടപ്പേ പ്രകദവഭാണ്. നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറ്റും ഷാധന ഷാഭരാനിേ് ജൊരില് അണ് എത്തിക്കുന്നത്.
അറപ്പുള ജില്ലമില് ടഭാത്തഭാമിടുണ്ളൃ കോറ് ആ ഡ ാണ് ഇ ഩഞ്ചാമത്തിനും
ഄനുഴദിച്ചിയിക്കുന്നത്. ഄതിനാല് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് ടെ്ര് ടേയ്യാ
ധിദ്ധ്ിമുടുണ്്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് ഷാമി രോന്നഭെ കോറ് ആ ഡ ് ഇ
ഩഞ്ചാമത്തിനും ഫാധേഭാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്
തീരുഭാനം :-

ആത് ഩയികവാധിച്ച് രികപ്പാര്േ് നല്കാ തകേവഷവമം
ബണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
രികപ്പാര്േിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നീെ്
ഩയിഗണിക്കും.
നെഩെി - 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2) േീപ് എഞ്ചിനീമര് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
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4.42 ഏളംകുലം രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഏളംകുലം രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 02.03.2020-ടറ േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 14.02.2020-ടറ 16(15)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം ഄനുഫന്ധകയേേളും (SRG - 510/20)
കപ്രാ.നം. 262/2015
ഄെെല്
5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷനപ്്)
കഩയ്:- ഄമണിക്കാമുേ് രാനാഭഷബാ ഭേിയം നിര്മ്മാണം
ഩഞ്ചാമത്തില് 5-ാാാം ഴാര്ഡില് ാകെശ മുക്കിടറ KIP ഴേ സ്ഥറത്ത് 2014-15
ഴര്ശം ഄമണിക്കാമുേ് രാനാഭഷബാ ഭേിയ കേന്ദ്രം നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ ഄനുഭതി റബിച്ചിരുന്നു. ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി
േണ്ഴീനര് മുകേന പ്രവൃതത്തി 2015ല് പൂര്ത്തിമാക്കി. രാനാഭകേന്ദ്രം നിര്മ്മിച്ചത് KIP
ഴേ േനാല് രോരകമ്പാക്കു സ്ഥറത്താമിരുന്നു. ഄതിനാല് 2015-16, 2016-17 ഴര്ശം
ഇ കപ്രാജക്ട് െില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നുടഴെിലം തുേ നല്േിമില്ല.
2018-19-ല് മുേലില് ഩരഞ്ഞ രോരകമ്പാക്കാമ 5 ടഷെ് സ്ഥറം േകമ്പാല ഴിറമാമ
2,34,825/- രൂഩ രഴനഓ ഴകുപ്പിനു നല്േി സ്ഥറം ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ
കഩയില് ഩതിച്ചു േിേി. ഇ ഷാസേയയത്തില് ടേേിെ നിര്മ്മാണത്തിന് ടേറഴാമ
തുേ നല്കുന്നതിന്
8,50,000/- രൂഩ ഴേമിരുത്തി ഇ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ആതിടെ നിര്മ്മാണത്തിന് 2014-15 -ല് നിറനിന്നിരുന്ന
ടശഡഓ് ഒപ് കരറ്റ് പ്രോയം ആതിടെ ഴാറുകഴശ
എത്രമാടണന്ന് ഫന്ധടപ്പേ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഄഷിറെ് എ ിേഓേീഴ് എഞ്ചിനീമര് തിേടപ്പടുത്തി
ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കി
തുേ നല്ോ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

4.43 ധിധന്നൂര് രാനാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ധിധന്നൂര് രാനാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.06.2020-ടറ BDHNR/GP/P134/20-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (SRG - 511/20)
(i) കപ്രാ.നം. 35/20
ഄെെല്
30,00,000/- രൂഩ
കഩയ്:- ഩതനമുരി നിര്മ്മാണം
2019 -20-ല് ഩതന മുരി നിര്മ്മിക്കാനാമി കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിരുന്നു. 30
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ഩതനമുരിക്കാമി 1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം നല്ോനാമിരുന്നു
ഈകേവിച്ചിരുന്നത്. ഗുണകബാക്താക്കളുടെ എണ്ണം 15 അമി കുരയ്ക്കാനും രു
ഗുണകബാക്താഴിന് 2.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം നല്കുന്ന യീതിമില് കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കിമതിന് ഷാധൂേയണം നല്ോനും അഴവയടപ്പേിയിക്കുന്നു.
തീരുഭാനം :- ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം 2.00 റക്ഷം രൂഩ രു ഩതന മുരിക്ക്
ഄനുഴദനീമഭാമതിനാല് ഷാധൂേയണം നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
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(ii)
കപ്രാ.നം. 173/20
ഄെെല്
കഩയ്:-ഭത്സ്യ ഴിഩണനത്തിന് ഩാത്രം

1,02,000/- രൂഩ

മുേലില് ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടിടറ 34 ഗുണകബാക്താക്കടല രാനാഭഷബ ടതയടഞ്ഞടുത്തു
ടഴെിലം ആഴര് ഭത്സ്യ ടതാളിറാലി കക്ഷഭനിധി കഫാര്ഡില് ഄംഗങ്ങ് ഄല്ല.
ആഴര്ക്ക് ഴിഩണന ഩാത്രം നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി അഴവയടപ്പേിയിക്കുന്നു.
തീരുഭാനം :- യജികേഡ്
ഭത്സ്യടതാളിറാലി/ഄനുഫന്ധ
ഭത്സ്യ
ടതാളിറാലി ഷം ത്തിലളൃഴര്ക്ക് മു ഗണ നല്േണ
ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

(iii)
കപ്രാ.നം.172/20
ഄെെല്
കഩയ്:-കഷക്കിളും ഐഷ് കഫാക്സം ഴാങ്ങല്

1,00,000/- രൂഩ

ഇ കപ്രാജക്ടിടെ ഗുണകബാക്താക്കടല
രാനാഭഷബ ടതയടഞ്ഞടുത്തുടഴെിലം
ഗുണകബാക്താക്ക്
ഭത്സ്യ
ടതാളിറാലി
കക്ഷഭനിധിമില്
ഄംഗഭല്ല.
ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പേ ആഴര്ക്ക് കഷക്കിളും ഐഷ് കഫാക്സം നല്ോ ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- യജികേഡ് ഭത്സ്യടതാളിറാലി/ഄനുഫന്ധ ഭത്സ്യ
ടതാളിറാലിേലാമഴര്ക്ക് മു ഗണന നല്േണ
ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുന്നു.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

(iv) കപ്രാ.നം. 138/21
ഄെെല്
കഩയ്:-കറാേരി ടതാളിറാലിേ്ക്ക് കഷക്കി്

1,50,000/- രൂഩ

ഇ കപ്രാജക്ടിടെ ഗുണകബാക്താക്കടല
രാനാഭഷബ ടതയടഞ്ഞടുത്തുടഴെിലം
ഗുണകബാക്താക്ക്
കറാേരി
ടതാളിറാലി
കക്ഷഭനിധിമില്
ഄംഗഭല്ല.
ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പേ ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്
കഷക്കി് ഴാങ്ങി നല്ോ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.
തീരുഭാനം :- ഄനുഭതി ഩയിഗണിച്ചില്ല.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

(കമാഗം കഴകുകന്നയം 5.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിച്ചു)
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ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി
പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രേരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
കഡാ.ടേ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കററ്റ് ാനിംഗ് കഫാര്ഡ്
ഄഡീശണല് ടഷക്രേരി, പിനാ ഷ് ഴകുപ്പ്
ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ്(പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഴകുപ്പ്
രാനാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
കററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്
ഡമരക്ടര്, കററ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്േ്ടഭെ്
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
എ ിേഓേീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ (പ്രതിനിധി)
ഭിശ ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര് ജനരല്, േിറ
എ ിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩേിേജാതി ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩേിേഴര്ഗ ഴിേഷനം (പ്രതിനിധി)
േീപ് എ ിേഓേീഴ് ഒപീഷര്, കറപ് ഭിശ (പ്രതിനിധി)
ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്, ടേ.എല്.ഡി.ഷി.
ഡമരക്ടര് , മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടര്, ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പ്(പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി. ഭിശ (പ്രതിനിധി)
ടഭമ്പര് ടഷക്രേരി i/c, കേയല കററ്റ് ഫകമാ കഡകഴഴ്സിറ്റി കഫാര്ഡ്
കപ്രാരാനാം കോഒര്ഡികനറ്റര് ,കേയല കററ്റ് ഫകമാ കഡകഴഴ്സിറ്റി കഫാര്ഡ്
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