No/9/2020/SRG/LSGD/CC/(3)

ഴികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ
12.08.2020-ല് നെന്ന കമാഖത്തിടെ (ഒണ്ലറ ) നെഩെിക്കുരിപ്പ്
കമാഖം ഈചൃഔളിഞ്ഞ് 3.30-ന്
ഴീഡികമാ കഔാണ്പര ഷിംഖിെ ടെ അയംബിചൄ.
ഫഹു.തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി കമാഖത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിചൄ (തൃശൂര്
ഔലക്ടകരറ്റ് ഴീഡികമാ കഔാണ്പര ഷ് സാലില്). കമാഖത്തില് ഩടെടുത്തഴയ്യൃടെ
കഩയ്യൃഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിക്കുു

1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ 2020-21-ടറ ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി രോകയാഖതി ഄഴകറാഔനം
12.08.2020 ഴടയയുള്ള അടഔ ഩദ്ധ്തി
ടേറഴ് 26.00% വതഭാനഭാണ്.
ട്രശരിഔലില് ഷഭര്പ്പിചൃ ഫികഔ് കൂെി കേര്ത്താല് ആത് 27.67 വതഭാനം ഴയ്യൃം.
ഏറ്റവം കൂടുതല് ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ഴമനാെ് ജില്ലമിലം (28.68%) ഏറ്റവം കുരഴ്
എരണാകുലം ജില്ലമിലഭാണ് (23.84 വതഭാനം). 116.72 കഔാെി യ്യൄഩയുടെ 4601
ഫികഔ് ട്രശരിമില് ടഩ ഡിംഖ് അമി ഈ്്. ടഭമിെന ഷ് രാന്റു ക കൂെി
കേര്ത്താല് അടഔ 214.21 കഔാെി യ്യൄഩയുടെ 7442 ഫികഔലാണ് ട്രശരിമില്
ടഩെിംഖ് അമി ഈള്ളത്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിചൄള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
കഔാര്പ്പകരശ
അടഔ

24.79 %
31.58 %
32.83 %
24.88 %
19.57 %
26.00വതഭാനം

ജില്ല തിയിചൄള്ള ടേറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

ഴമനാെ്
ഭറപ്പുരം
ഩാറക്കാെ്
ആടുക്കി
കഔാളികക്കാെ്
ഩത്തനംതിട്ട
ഔാഷര്കഖാഡ്

8
9
10
11
12
13
14

28.68%
28.64%
28.35%
27.33%
26.79%
26.38%
26.28%

തൃശൂര്
അറപ്പുള
തിയ്യൃഴനന്തരോയം
ഔണ്ണൂര്
ടഔാല്ലം
കഔാട്ടമം
എരണാകുലം

26.1%
25.25 %
24.81%
24.78%
24.5 %
24.03%
23.84 %

ടഩാതു ഴിബാഖം, SCP,TSPയുടെ ടേറഴ് വതഭാനം താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്.
ജനരല്
SCP
TSP
CFC
30.74 %
26.51 %
27.27%
18.87%
1

തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് ടഩെിംഖ് ഫികഔളുടെ എണ്ണവം തുഔയും
ഫികഔളുടെ
എണ്ണം
തുഔ(കഔാെി)
5350
115.83
649
15.22
485
30.69
735
27.66
223
24.80
7442
214.20

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം
1) രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
4) മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
5) കഔാര്പ്പകരശ
അടഔ

രോതിമ കപ്രാജക്ടുഔളുകെയും സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജക്ടുഔളുകെയും തയം തിയിചൄള്ള ടേറഴ്
താടള കേര്ക്കുു.

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം

1)
2)
3)
4)
5)

ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്
രോതിമ
സ്പില് ഒഴര്
കപ്രാജക്ടുഔ് കപ്രാജക്ടുഔ്

രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
കഔാര്പ്പകരശ
അടഔ

മു

6.94
5.55
4.81
6.37
3.46
5.99

17.85
26.04
28.02
18.50
16.11
20.01

ഴര്ശങ്ങലില് ജൂലറ 31-ടറ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ്
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

3.54 %
3.19%
0.04%
10.19%
18.96%
13.73%
26.00%

2

അടഔ

24.79
31.58
32.83
24.88
19.57
26.00

2. മു കഔാഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

ഔമ്മിറ്റി തീയ്യൃഭാനപ്രഔായം

2.1) 28.01.2020-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

ഔമ്മിറ്റിമിടറ

തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്
തുെര് നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്

2.1 (3.1)(viii)
ഔുകുട്ടി ഩയിഩാറനത്തിടെ ബാഖഭാമി മൃഖ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഔാറിത്തീറ്റ
നല്കുു്്. മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് കഔയല പീസഷില് നിന്ന് ഔാറിത്തീറ്റ
ടഭാത്തഭാമി ഴാങ്ങി ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന യീതിമാണ് നിറനില്ക്കുന്നത്.
ആതിനാമി ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നതിന് മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് കജാമിെ്
ഡമരക്ടറുടെ കഩയില് (ജില്ലാ മൃഖഷംയക്ഷണ ഒപീഷര്) ടസ്പശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി
ഄക്കൗ്ികറയ്ക്ക്
ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് തുഔ ലഔഭാറുന്നതിന്
ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാ
തീയ്യൃഭാനിചൄ. ടസ്പശയല് റ്റി.എഷ്.ഫി. ഄക്കൗ്്
തുെങ്ങാ
ഄനുഭതി നല്ഔാ
തീയ്യൃഭാനഭാമിട്ടുട്ന്ന്
ധനഴകുപ്പ്
ഄഡീശണല് ടഷക്രട്ടരി കമാഖത്തില് ഄരിമിചൄ.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്

2) ധനഴകുപ്പ്
2.2 25.02.2020-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ

ഔമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക് ഴിശമങ്ങ്

2.2(4.9) ടഔാെിമത്തൂര് ഷസഔയണ ഫാെ്
ഫഹു. തിയ്യൃഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുടെ 05.11.2019-ടറ ഔത്തം കഔാളികക്കാെ്
ജില്ലമിടറ ടഔാെിമത്തൂര് ഫാെ് പ്രഷിഡെിടെ 04.11.2019-ടറ ഔത്തം
(SRG 216/20)
ടഔാെിമത്തൂര് ഷസഔയണ ഫാെ് ഄമൂല് ഔാറിത്തീറ്റയുടെ കഔാളികക്കാെ് ജില്ലമിടറ
ഴിതയണ ഏജ ഷി എടുത്തിട്ടു്്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിടെ ഔാറിത്തീറ്റകുള്ള്ള
ഷബ്ഷിഡി ഄമൂല് ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിക്കുന്നില്ല.
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴളി നെപ്പിറാക്കുന്ന ഔാറിത്തീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില് ഄമൂല്
ഔാറിത്തീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന ഔര്ശഔടയ്കൂടെി ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്.
കഔയല പീസഷിടെമെക്കം ഔാറത്തീറ്റയുടെ ഴിറ നിശ്ചമിക്കുന്നതില് ഴകുപ്പുതറ
ആെടഩെല് ഈട്ും Amul ഔാറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറമില് ഴകുപ്പിന് ആെടഩൊ
ഷാധയഭടല്ലും 27.05.2020-ടറ കമാഖത്തില് സാജയാമിയ്യൃന്ന മൃഖഷംയക്ഷണ
ഡമരക്ടര് ഄരിമിചൃിയ്യൃു. ഇ ഷാസേയയത്തില് ഄനുഭതി ഩയിഖണിക്കാവന്നതല്ല
എും ഡമരക്ടര് ഄരിമിചൃിയ്യൃു.
കഔയല പീസഷ്, ഄമൂല്, ഴകുപ്പു മുകകന ആകപ്പാ് കഔയലത്തില് നല്കുന്ന ഭറ്റു
ഔാറിത്തീറ്റഔ് എന്നിഴയുടെ ഴിറ
തായതഭയം ടേയ്ത് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
മൃഖഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു. പ്പം ഄമൂല് ഔാറിത്തീറ്റയുടെ
ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൄം രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔണടഭും നിര്കേവിചൃിയ്യൃു.
ആതനുഷയിചൃ് മൃഖ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി.
SLBPകുള് കഴ്ി കഔയല പീസസം ഭില്ഭ ഭില്ക്ക് ഭാര്ക്കറ്റിംഖ് ടപഡകരശനും
ഴിതയണം ടേയ്യുന്ന ഔാറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറ യ്യൃ ഔികറാ രാഭിന് 22.50 യ്യൄഩമാണ്.
ഄമൂല് ഔാറിത്തീറ്റയുടെ ഴിറ താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്.

3

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ഄമൂല് നൂട്രിരിചൃ്
27.00 യ്യൄഩ (യ്യൃ ഔികറാ രാഭിന്)
ഄമൂല് വക്തി
25.50 യ്യൄഩ (യ്യൃ ഔികറാ രാഭിന്)
ഄമൂല് ഩൗഡര് ഡാ
23.90 യ്യൄഩ (യ്യൃ ഔികറാ രാഭിന്)
ഴര്ദ (ഔാപ് സ്റ്റാര്ട്ടര്) 28.60 യ്യൄഩ (യ്യൃ ഔികറാ രാഭിന്)
ഄമൂല് ഔാറിത്തീറ്റിയുടെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിക്കുന്നതിനാമി ഭണ്ണുത്തി
ടഴറ്റരിനരി കഔാകലജികറയ്ക്ക് തീറ്റയുടെ ഷാമ്പി് ഄമചൄ നല്ഔിമിട്ടു്്. രികപ്പാര്ട്ട്
റബിചൃില്ല.
ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് ഔിട്ടിമതിനുകവശം ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2) മൃഖഷംയക്ഷണ ഴകുപ്പ് ഡമരക്ടര്

2.2(4.12) കമാഖ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭയ.ടഔ. കുറ്റിപ്പുരത്ത്, ഔണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിക്കു
നല്ഔിമ ഔത്തഔ് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
ഄകഩക്ഷഔര് ഔണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുടെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കഔാഴ്സ് പൂര്ത്തിമാക്കിമ കമാഖ ഄദ്ധ്യാഩഔ കമാഖയതയുള്ളഴയാണ്.
ഄംഖീകൃത ഷര്വഔറാവാറ നല്കുന്ന കമാഖ ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റ് / ഡികതാഭ തുെങ്ങിമ
കഔാഴ്സ് ഩാസ്സാമഴടയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ കമാഖ ഩയിവീറഔയാമി
ഈ്ടപ്പടുത്തണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് അയുശ് ഡമരക്ടറുടെ രികപ്പാര്ട്ട് ഴാങ്ങി
നല്ഔണടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിചൃിയ്യൃു. ആതികേല്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്കഔ്ത് അയുര്കഴദ ഡമരക്ടരാടണന്ന് അയുശ് ഡമരക്ടര്
ഄരിമിചൃിട്ടു്്. അയുര്കഴദ ഡമരക്ടറുടെ ഄബിപ്രാമം അയാഞ്ഞ് ഄടുത്ത
കമാഖത്തില് തടന്ന ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔണം.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)അയുര്കഴദ ഡമരക്ടര്
2.3 27.05.2020-ടറ കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമിടറ തുെര് നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്
ഴിശമങ്ങ്

2.3 (3.2)
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടെയും ബയണ ഭിഔഴികെയും
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കാര് ഄഴാര്ഡ് നല്കുു്്. ഔളിഞ്ഞ
മൂുഴര്ശഭാമി ഇ തുഔ ഩദ്ധ്തി ഴിസിതത്തിടെ വീര്ശഔത്തിറാണ് നല്കുന്നത്.
തുഔ ഭിക്കകപ്പാഴം നല്കുന്നത് ഷാമ്പത്തിഔ ഴര്ശത്തിടെ ഄഴഷാന
ഩാദത്തിറാണ്. ഩറകപ്പാഴം ഭാര്ചൃ് 31-നഔം ഇ തുഔ ടേറഴളിക്കാ ഔളിമില്ല.
ഄതിനാല് ഷാമ്പത്തിഔഴര്ശം ഔളിയുന്നകതാടെ തുഔ റാസായാമി കഩാകും. ആത്
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ധിദ്ധ്ിമുട്ടു്ാക്കുു എന്ന് പ്രാകദവിഔ ഷര്ക്കായ്യൃഔ്
ഄരിമിചൃിട്ടു്്.
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മു ഔാറങ്ങലില് ആങ്ങടനയുള്ള ഄഴാര്ഡ് തുഔ PD ഄക്കൗ്ികറക്ക്
ലഔഭാറുന്ന യീതിമാമിയ്യൃു. ഇ യീതി രോനഃസ്ഥാഩിക്കുഔകമാ ഄടല്ലെില് യ്യൃ
ഴര്ശം കൂെി ഔയായി ഒഴരാമി ഴിസിതം ഄനുഴദിക്കുന്നകതാ ഩയിഖണിക്കണടഭന്ന്
ധന ഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പട്ടിയ്യൃു.
ഄഴാര്ഡ് തുഔ നല്കുന്ന ഄകത ഴര്ശം ഭാര്ചൃ് 31 നഔം തുഔ
ടേറഴളിചൃിടല്ലെില് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് അഴവയടപ്പടുഔമാടണെില്
ടതാട്ടടുത്ത ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് കൂെി തുഔ ഴീ്ം ഄനുഴദിക്കുന്നത് ഩയിഖണിക്കുടഭന്ന്
ധനഴകുപ്പ് ഄരിമിചൄ.
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 ഔത്തം 02.02.2020-ടറ തഷവബഴ - DA1/339/2019/
തഷവബഴ ഷര്ക്കാര് ഔത്തം ( SRG 363/20)
തൃശൂര് ഔകല്ലറ്റുംഔയ നാശണല് ആ സ്റ്റിറ്റഓട്ട് ഒപ് പിഷിക്കല് ടഭഡിഷി
&
രിസാഫിറികറ്റശ (NIPMR) ബിന്നകവശിക്കാര്ക്കാമി കപ്രാ്റിറ്റി ് & ഒര്കത്താട്ടിക്ക്
ഈഩഔയണങ്ങ് നിര്മ്മിക്കുു്്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അഴവയമുള്ള
ആത്തയം ഈഩഔയണങ്ങ് NIPMR-ല് നിന്ന് ടെ്ര് നെഩെി കൂൊടത ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
NIPMR ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈഩഔയണങ്ങളുടെ ഗുണ നിറഴായം ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔാ
ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പുടുത്തിമിയ്യൃു. ആതികേല്
അകയാഖയ ഴകുപ്പാണ് ഄബിപ്രാമം ഩരകമ്ടതന്ന് കമാഖത്തില് സാജയാമിയ്യൃന്ന
ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട്
ഫന്ധടപ്പട്ട ഴകുപ്പുഭാമി
അകറാേിചൃ് ഷാമൂസയനീതി
ഡമരക്ടര് തടന്ന
നല്കഔ്താടണും NIPMR ഷാമൂസയ ഴകുപ്പിടെ ഔീളിലള്ള സ്ഥാഩനഭാടണും
കമാഖം നിയീക്ഷിചൄ. അകയാഖയ ഴകുപ്പു ഡമരക്ടര്, കഔയല കഷാശയല് ടഷഔഓയിറ്റി
ഭിശ ഡമരക്ടര് എന്നിഴയ്യൃഭാമി േര്ചൃ ടേയ്ത് ആതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട്
ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില് തടന്ന ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
നല്ഔണടഭന്ന് നിര്കേവിചൃിയ്യൃു. ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി.
തൃശൂര് ടഭഡിക്കല് കഔാകലജ് മുകകന ഇ ഈഩഔയണങ്ങളുടെ ഗുണ നിറഴായം
ഩയികവാധിചൄ. ഇ ഈഩഔയണങ്ങ് നല്ല നിറഴായമുള്ളതാടണും ബിന്നകവശി
ഴിബാഖക്കാര്ക്ക്
ആത് പ്രകമാജന പ്രദഭാണടഭും ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടര്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി.
തീയ്യൃഭാനം :- രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് NIPMR ല് നിന്ന് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അഴവയമുള്ള ഈഩഔയണങ്ങ് ടെ്ര് കൂൊടത
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔി.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
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2.3(4.34) കഔയല ഄകരാ ടഭശിനരി കഔാര്പ്പകരശ റിഭിറ്റഡ്
കഔയല ഄകരാ ടഭശിനരി കഔാര്പ്പകരശ
റിഭിറ്റഡ് (ഔാംകഔാ) ഭാകനജിംഖ്
ഡമരക്ടറുടെ 21.05.2020 -ടറ ഔാംകഔാ/MD/GD/ഭാര്ക്കറ്റിംഖ് നമ്പര് ഔത്ത് (SRG
376/20 )
ഄരി ടൂ് ഔിറ്റുഔ് കുരഞ്ഞ ഴിറമില് റബയഭാക്കുഔ എന്ന റക്ഷയകത്താടെ
ഔാംകഔാ ഔാര്ശിഔ ഈഩഔയണങ്ങ് ഴിഩണിമിടറത്തിക്കാ
ഈകേവിക്കുു.
ടഩാതു ഴിഩണിമില് 1586/- യ്യൄഩ ഴിറഴയ്യൃന്ന ഈഩഔയണങ്ങ് 999/- യ്യൄഩകുള്ം
29,000/- യ്യൄഩ ഴിറഴയ്യൃന്ന ഈഩഔയണങ്ങ് 24,000/-യ്യൄഩകുള്ഭാണ് ഴിഩണിമി
ടറത്തിക്കുന്നത്. തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അഴവയഭാമ
ഇ
ഈഩഔയണങ്ങ് ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
മു കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി തീയ്യൃഭാനപ്രഔായം ഔിറ്റിലള്ള ഈഩഔയണങ്ങ്
ഏടതാടക്കമാടണന്ന് ഔാംകഔാ ഴയക്തഭാക്കി
നല്ഔി. ഴിവദാംവം താടള
കേര്ക്കുു.
ടൂ് ഔിറ്റ് 1
1)സാെ് പ്രശര് കേമര്
1 റിറ്റര്
2)ഴാട്ടര് േിംഗ്ലര് ഔാ
5 റിറ്റര്
3)ടസാ ഴിത്ത് ഷിംഖിം് കപ്രാങ്ങ്
4) സാെ് ഔ്ട്ടികഴറ്റര്
5) സാെ് ടട്രാഴല്
6) ടൂ് ഫാകഖാടു കൂെിമ സ്റ്റൂ്
990/- യ്യൄഩമാടണന്നാണ് ഄരിമിചൃിയിക്കുന്നത്. ജി.എഷ്.െിയും ടഷസ്സം
ഄെക്കം 1,159/- യ്യൄഩ.
ടൂ് ഔിറ്റ് 2
1)ഔാംകഔാ ലഭകക്രാ െില്ലര്
2)ലഔ തൂമ്പ
3)ഩഴര് ടേമര് (5 റിറ്റര്)
4)പ്രൂണിംഖ് ടഷക്കട്ടര് (കരാ് ഔട്ട്)
5)സാെ് ടട്രാഴല് ഴലത്
6) സാെ് കപാര്ക്ക്
7) സാെ് ഔ്ട്ടികഴറ്റര്
8) ശഴല്
9)ഖാര്ഡ കരക്ക്
10) പ്രൂണിംഖ് കഷാ
24,000/- യ്യൄഩടമന്നാണ് ഄരിമിചൃിയിക്കുന്നത്. ജി.എഷ്.െിയും ടഷസ്സം
ഄെക്കം 28,560/- യ്യൄഩ.
ആതികേല് കസ്റ്റാര് ഩര്കചൃഷ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെിടെ ഄബിപ്രാമഭായാു
ടഴെിലം ഄബിപ്രാമഭരിമിചൃിട്ടില്ല. കസ്റ്റാര് ഩര്കചൃഷ് ഴകുപ്പിടെ നിഫന്ധനയ്ക്ക്
ഴികധമഭാമി തകേവഷവമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഇ ഈഩഔയണങ്ങ്
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔി.
നെഩെി :- 1) തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
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2.4) 24.06.2020 ടറ കഔാര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങ്

ഔമ്മിറ്റിമിടറ തുെര്നെഩെി ഷവീഔയികക്ക്

2.4(3.3)ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് അഴവയഭാമ റാഩ് കൊഩ് CPRCS കഩാര്ട്ടിറില് നിു
തടന്ന ഴാങ്ങണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര് നിര്കേവമു്്. എന്നാല് CPRCS മുകകന
റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങുന്നതിന് ഴലടയമധിഔം താഭഷമു്ാകുു എന്ന്
തകേവബയണ സ്ഥാഩന പ്രതിനിധിഔ് ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ഔാറതാഭഷം
ളിഴാക്കണടഭും
ഄല്ലാടമെില് ടെ്ര് മുകകന ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭുമുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ അഴവയം കമാഖം േര്ചൃ
ടേയ്തു.
കൂൊടത ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഒണ്ലറ
ഩഠനത്തിനാമി
റാഩ് കൊഩ്
ഄെിമന്തിയഭാമി റബയഭാകക്ക്തു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് റാഩ് കൊഩ്
ഔാറതാഭഷം കൂൊടത CPRCS മുകകന റബയഭാക്കുന്നതിന് നെഩെി ഷവീഔയിക്കാ
ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടകരാെ് അഴവയടപ്പട്ടു. ആത് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔാ ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു.
ടഔാഴിഡ് 19-ടെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് റാഩ് കൊഩിടെ റബയത
കുരഞ്ഞതിനാറാണ് CPRCS കഩാര്ട്ടിറിെ ടെ റാഩ് കൊഩ് ഴിതയണത്തിന്
ഔാറതാഭഷമു്ാമടതന്ന് ഐ.റ്റി ഭിശ
ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി
കമാഖത്തില് ഄരിമിചൄ. ഇ ഭാഷം മുതല് ഩണഭെകുള്ന്ന മുരയ്ക്ക് മുെക്കം കൂൊടത
റാഩ് കൊഩ് നല്ഔാടഭും ഄരിമിചൄ. ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ പ്രതിനിധി
ഄരിമിചൃ പ്രഔായം താടളപ്പരയുന്ന തീയ്യൃഭാനടഭടുത്ത.
തീയ്യൃഭാനം:- തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് അഴവയഭാമ റാഩ് കൊഩ്
CPRCS കഩാര്ട്ടറില് നിു തടന്ന ഴാങ്ങണം. 21.01.2020 ടറ ഡി.എ1/363/2019/തഷവബഴ ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായം
നിര്േിഷ്ഠ ടസ്പഷിപികക്കശനും ഴിറയുമുള്ള റാഩ് കൊഩ്
CPRCS
നിു റബിക്കാ
യ്യൃ ഭാഷത്തിറധിഔം
ഔാറതാഭഷമു്ാമാല് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ടെ്ര്/ആ-ടെ്ര് മുകകന ഴാങ്ങാവന്നതാണ്. എന്നാല്
മുഔലില് ഩരഞ്ഞ ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായമുള്ള ഴിറമില്
കുരഴാമിയിക്കണം ടെ്ര് തുഔ. ടസ്പഷിപിക്കശനും
ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായഭാമിയിക്കണം.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2.4(3.4)12.06.2020-ടറ 1114/20/തഷവബഴ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഒണ്
ലറ ഩഠനത്തിന് റാഩ് കൊഩ്, ഔമ്പഓട്ടര്, െി.ഴി എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ഔാ
ഄനുഭതി നല്ഔിമിയ്യൃു. ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ആതിനു ഩഔയം
ൊഫ്,
സ്മാര്ട്ട്
കപാണ്
എന്നിഴ ഴാങ്ങി
നല്ഔാ
ഄനുഭതി
അഴവയടപ്പടുു്്. ആപ്രഔായം ൊഫ്, സ്മാര്ട്ട്കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി
നല്ഔാവന്നതല്ല എന്ന് നിര്കേവം നല്ഔി. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ ഷര്ക്കുറര്.
നെഩെി - തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
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2.4(3.9)ഄെണഴാെി ഄദ്ധ്യാഩഔര്ക്കും അമഭാര്ക്കുമുള്ള ഄധിഔ ഒണകരരിമം
നല്ഔാത്ത രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളുകെയും നഖയഷബഔളുടെമം കുെിശികിഔ ഴിസിതം
ധനഴകുപ്പ് ഈരഴിെത്തില് നിു കുരവ ടേയ്യാറു്്. കൂൊടത ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം
KSEB, KWA തുെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നല്ഔാനുള്ള കുെിശികിഔയും
ഈരഴിെത്തില് നിു കുരവ ടേയ്തു. ഄതതു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണടത്ത ഫാധിക്കുന്ന യീതിമില് റ്റത്തഴണമാമി കുരവ
ടേയ്യുന്നതിനു ഩഔയം ഖഡുക്കലാമി കുരവ ടേയ്യുന്ന യീതി ഄഴറംഫിക്കണടഭന്ന്
ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊ
തീയ്യൃഭാനിചൃിയ്യൃു. കൂൊടത ആപ്രഔായം കുരവ
ടേയ്യുകമ്പാ് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പിടന കൂെി ഄരിമിചൄ നെഩെി
ഷവീഔയിക്കണടഭും ധനഴകുപ്പികനാൊഴവയടപ്പൊനും തീയ്യൃഭാനിചൃിയ്യൃു.
ആനി മുതല് ആങ്ങടനയുള്ള കുെിശികിഔ തുഔ റ്റത്തഴണമാമി കുരവ
ടേയ്യുന്നതിനു ഩഔയം 3 ഖഡുക്കലാമി ഭാത്രകഭ കുരവ ടേയ്യൂ എന്ന് ധനഴകുപ്പ്
ഄഡീശണല് ടഷക്രട്ടരി ഄരിമിചൄ.
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2.4(3.12)ഐ.ടഔ.എം.ടെ പ്രഴര്ത്തനം കൂടുതല് ഔായയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിനും അഴവയഭാമ
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങ് നെത്തന്നതിനും
ഄെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷവീഔയിക്കാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരിടമ
ചുഭതറടപ്പടുത്തി
മിയ്യൃു.
കഷാഫ്ട് ടഴമര് ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും
ഐ.ടഔ.എം.ല്
അഴവയം കഴ് ഭാറ്റങ്ങളും േര്ചൃ ടേയ്യാനും ഩഠിക്കാനും താടളപ്പരയും പ്രഔായം
യ്യൃ ഔമ്മിറ്റി യ്യൄഩീഔയിക്കാ തീയ്യൃഭാനിചൄ. താടളപ്പരമന്നഴയാണ് ഔമ്മിറ്റിമിടറ
ഄംഖങ്ങ്. ഔമ്മിറ്റിമിടറ ഷാകെതിഔ ഴിദഖദ്ധ്ടയ ഔട്ത്തി കനാഭികനറ്റ്
ടേയ്യാ പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരിടമ ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
1) ഐ.ടഔ.എം ഡമരക്ടര്/ ഐ.റ്റി. ഭിശ ഡമരക്ടര് - ഔണ്ഴീനര്
2) ഐ.റ്റി. ഭിശനില് നിന്ന് യ്യൃ ഴിദഗ്ദ്ധ
3) Indian Institute of Information Technology and Management Kerala (IIITM-K)
മില് നിന്ന് യ്യൃ ഴിദഗ്ദ്ധ
4) ഡമരക്ടര് ജനരല്, ഔിറ
5) ഔണ്ഴീനര്, എഷ്.അര്.ജി.
ഇ ഔമ്മിറ്റി ഄെിമന്തിയഭാമി യ്യൄഩീഔയിക്കാനും 2 ഭാഷത്തിനഔം രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔണടഭും നിര്കേവിചൃിയ്യൃു. ആതിടെ പ്രഴര്ത്തനം കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില് ഄഴകറാഔനം ടേയ്യുന്നതാമിയിക്കും.
ആതു ഷംഫന്ധിചൃ ഈത്തയഴ് 04.08.2020-ന് ആരങ്ങിടമെിലം ഔമ്മിറ്റിമില്
ഈ്ടപ്പടുകത്ത് ഷാകെതിഔ ഴിദഗ്ദ്ധയ്യൃടെ ഩാനല് ഐ.റ്റി. ഭിശനും IIITM-K
ഡമരക്ടറും നല്ഔിമിട്ടില്ല. ഄെിമന്തിയഭാമി ഴാങ്ങി ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം
തുെങ്ങി ഴിഴയങ്ങ് ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില് രികപ്പാര്ട്ട്
ടേയ്യണം.
നെഩെി -1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.ഫി) ഴകുപ്പ്
2) എ ിഔഓട്ട് ഡമരക്ടര്, ആ പര്കഭശ കഔയല ഭിശ
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2.4(4.3)
ശുേിതവ ഭിശ
ശുേിതവ ഭിശ
എ ിഔഓട്ടീഴ്
ഡമരക്ടറുടെ 1.01.2020-ടറ 2471/B1/
2016/SM നമ്പര് ഔത്തം 16.03.2020-ടറ 30/DC1/20തഷവബഴ ഷര്ക്കാര്
ഔത്തം (SRG 503/20/ LSGD - DC1/30/20/LSGD)
.ഡി.എഫുഭാമി
ഫന്ധടപ്പട്ട് ദുര്ഗെ സ്ഥറത്ത നിര്മ്മിക്കുന്ന ഴയക്തിഖത
ഖാര്സിഔ ഔ്കൂടസഔ്ക്ക് യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റിന് രോരടഭ ഄധിഔ ഷസാമം നല്കുന്ന
തിന് CSR പ്് ഩറ സ്ഥാഩനങ്ങളും ശുേിതവ ഭിശന് നല്ഔിമിയ്യൃു. ടഔാചൃി
ആെര് നാശണല് എമര് കഩാര്ട്ട് റിഭിറ്റഡ് (CIAL), ടഔാചൃി ശിഩ് മാര്ഡ്, KSIDC,
ഫിഴകരജഷ് കഔാര്പ്പകരശ എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങ് അടഔ 5,50,50,000/- യ്യൄഩ
നല്ഔിമിയ്യൃു. ആതില് 2,25,62,628/- യ്യൄഩ ( 1,07,70,992/- യ്യൄഩ ശുേിതവ ഭിശ
ടസഡ് ഒപീഷിലം 1,17,91,636/- യ്യൄഩ ഴിഴിധ ജില്ലാ ഒപീഷിലം) ഭിചൃമു്്. ഇ
തുഔ ഈഩകമാഖിചൃ് ശുേിതവ ഷകേവം കുട്ടിഔലില് പ്രേയിപ്പിക്കുന്നതിടെ ബാഖഭാമി
ഔലകക്ടഴ്സ് ഄറ്റ് സ്കൂ് എന്ന ഩദ്ധ്തി ശുേിതവ ഭിശ നെപ്പാക്കുു്്. ആതിടെ
ബാഖഭാമി 780 സ്കൂളുഔലിറാമി 3040 ഫിുഔ് സ്ഥാഩിക്കാ ഈകേവിക്കുു.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേറഴ് 2,24,96,000/- യ്യൄഩമാണ്.
CSR-ല് ഭിചൃമുള്ള തുഔ
ആതിനുഩകമാഖിക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
സ്കൂളുഔലില് യ്യൃ ഫി
സ്ഥാഩിക്കാ
7,421 യ്യൄഩമാണ് ടേറഴ്
ഔണക്കാക്കിമിയിക്കുന്നത്. ആതിനു ഩഔയം ഫഹു.മുകയഭന്ത്രിയുടെ
12 ആന
ഩയിഩാെിമിടറ കൊമിററ്റുഔ് സ്ഥാഩിക്കാനും സ്കൂളുഔലിലം അശുഩത്രിഔലിലം
കൊമിററ്റുഔ് സ്ഥാഩിക്കാനും ഈഩകമാഖിക്കുന്നത് കൂടുതല് നന്നാമിയിക്കുടഭന്ന്
കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി. കൂൊടത ഴര്ശങ്ങലാമി ടഩാതു സ്ഥറങ്ങലില് dumb
ടേയ്തിയിക്കുന്ന ഭാറിനയം (Legacy waste) ഷംസ്കയിക്കുന്നതിനും
ഇ തുഔ
ഈഩകമാഖിക്കുന്നത്
ഩയിഖണിക്കണടഭന്ന് കമാഖം നിര്കേവിചൄ.
ആതു കൂെി
ഩയിഖണിചൃ് ശുേിതവ ഭിശ എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി.
രികപ്പാര്ട്ട്:ഫഹു.മുകയഭന്ത്രിയുടെ
ഩന്ത്ര്ിന ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലില്
സ്ഥാഩിക്കാനുകേവിക്കുന്ന
കൊമിററ്റുഔളുടെ നിര്മ്മാണത്തിന് ടേറഴിടെ 50 വതഭാനം തുഔ
(ഩയഭാഴധി 7.00 റക്ഷം യ്യൄഩ) എന്ന നിയക്കില് ശുേിതവ ഭിശ
ഴിസിതഭാമി ഈ്ടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. കൂൊടത
കഔാഒര്ഡി
കനശ
ഔമ്മിറ്റി
നിര്കേവിചൃ പ്രഔായം
ടറഖഷി കഴസ്റ്റ്
വാസ്ത്രീമഩയഭാമി ഷംസ്കയിക്കുന്നതിന് (ഫകമാ ലഭനിംഖ്) ഇ
തുഔ ഈഩകമാഖിക്കാവന്നതാടണും ശുഩാര്വ ടേയ്തിട്ടു്്.
തീയ്യൃഭാനം:- ശുേിതവ ഭിശ എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് ഄരിമിചൃ പ്രഔായം ഭിചൃമുള്ള
CSR തുഔ
12 ആന ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി
കൊമിററ്റ്
നിര്മ്മിക്കാനും
ടറഖഷി
കഴസ്റ്റ്
ഷംകരിക്യിക്കുന്നതിനും
ഈഩകമാഖിക്കാ നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
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2.4(4.4) എഴഭറ്റൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
എഴഭറ്റൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.11.2019-ടറ ഷി.6-2242/19ാാാം നമ്പര് ഔത്തം 07.03.2019-ടറ 7(7)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി
തീയ്യൃഭാനവം (SRG.383/20/ LSGD - DB1/505/2019/LSGD)
2019 ഒഖസ്റ്റ് ഭാഷത്തിടറ ഭളമില് ഩഞ്ചാമത്തിടറ താടളപ്പരയുന്ന യ്കഩയ്യൃടെ
ഴീടു തഔര്ുകഩാമി.
1) ശ്രീ. ശിധി.ടഔ.ഷി, ഔയിക്കാട്ടില് - ഴാര്ഡ് 7
2) ശ്രീഭതി. കജാലി ഴര്ഗീഷ്,കഔാന്നാട്ടുതാക്കല് - ഴാര്ഡ് 8
ആഴയ്യൃടെ ഴീെ് താഭഷകമാഖയഭല്ലാത്തതിനാല് ആകപ്പാ് ഴാെഔ ഴീട്ടിറാണ്
താഭഷം. ആഴര്ക്ക് ഴീെ് ഴചൄ നല്ഔാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം:- പ്രലമത്തില് തഔര്ന്നതാഔമാല് SDRF ല് നിന്ന് ധനഷസാമം
റബിക്കാനുള്ള നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

2.4(4.7)ടഩയ്യൃമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഩയ്യൃമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.10.2019-ടറ ഔത്ത്
25.09.2019-ടറ 3/3(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം (SRG
385/20 - (LSGD - DD1/9/20/LSGD)
നഫാര്ഡ് RIDF XVI ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം ടഩയ്യൃമ്പെപ്പ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടറ
ഭാരകഞ്ചയി ഷാമൂസിഔാകയാഖയ കഔന്ദ്രത്തില് ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിന് 1,83,14,531/യ്യൄഩയ്ക്ക് ഄനുഭതി റബിചൃിയ്യൃു. ഷാകെതിഔാനുഭതി തുഔമാമ 1,60,25,736/യ്യൄഩയുടെ ഷിഴില് ഴര്ക്കുഔ്ക്ക് ടെ്ര് നെഩെി ഷവീഔയിചൄ. 21.01.2014ല്
എരിടഭെ് ഴചൄ. ഔയാര് പ്രഔായം 31.03.2016-ന് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കണ
ഭാമിയ്യൃു. എന്നാല് 2019 ജനുഴയിമിറാണ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തമാക്കിമത്. ഇ
ഔാറമലഴില് ഔയാറുഔായന് ഩാര്ട്ട് ഫില് പ്രഔായം തുഔ നല്ഔി. ആകപ്പാ്
ലപനല് ഫില് തയ്യാരാക്കി. തുഔ 21.00 റക്ഷം യ്യൄഩ. ഔയാര് പ്രഔായമുള്ള
തീമതിക്കഔം ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കാത്തതിനാല് നിമഭപ്രഔായം ഩിള ഇൊക്കണം.
ആത് ഏഔകദവം 61.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴയ്യൃം. ആത് ലപനല് ഫില് തുഔടമക്കാ്
ഴലടയ കൂടുതറാണ്. ഇ ഷാസേയയത്തില് 18.08.2018-ടറ AC 2/223/2015/
തഷവബഴ ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായമുള്ള രോതുക്കിമ നിയക്കിലള്ള ഩിള ഇൊക്കാനും
ലപനല് ഫില് ഭാരാനുമുള്ള ഄനുഴാദം നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി തീയ്യൃഭാനപ്രഔായം ആത് തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
േീപ് എഞ്ചിനീമര് ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔി
രികപ്പാര്ട്ട്:-

ഷര്ക്കായിടെ മുഔലില് ഩരഞ്ഞ ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായം അദയടത്ത 3
ഭാഷത്തിടറ
ഔയാര് തുഔയുടെ
1% (1,000/-യ്യൄഩമില്
കുരമാടതയും
50,000/-യ്യൄഩമില്
ഔഴിമാടതയും)ഩിള
ചുഭത്താവന്നതും ഩിന്നീെ് കഴ്ി ഴയ്യൃന്ന ഒകയാ ഭാഷത്തിനും
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ഔയാര് തുഔയുടെ 2% (2,000/-യ്യൄഩമില് കുരമാടതയും 1,00,000/-ല്
ഔഴിമാടതയും)ഩിള ചുഭത്താവന്നതാണ്. ഔയാറുെമ്പെി പ്രഔായം
പൂര്ത്തിമാകക്ക് ഷഭമത്തിനുകവശം
34 ഭാഷം കൂെി
എടുത്തടഔാ്ാണ്
പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീഔയിചൃിട്ടുള്ളത്. കഭല്
ഷര്ക്കുറര് പ്രഔായം ഔണക്കാക്കു കമ്പാ് 10.50 റക്ഷം യ്യൄഩമാണ്
ഩിള ഴയ്യൃന്നത്. െി തുഔ ലപനല് ഫില്ലില് നിും ഩിള ആനത്തില്
ഇൊക്കാവന്നതാണ് എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔിമിയിക്കുു.
തീയ്യൃഭാനം:- ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കാ

ഭാറ്റി ഴചൄ.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്

2.4(4.39) ഔാടുകുറ്റി രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 15.06.20-ടറ ഔത്ത്(SRG/437/20
CC 367/20)
കപ്രാ.നം. 252/20
ഄെെല് 1,20,000/-യ്യൄഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ഄഷ്ടഭിചൃിര - ലഴന്തറ - PWD കരാഡ് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള തുഔ
ഔാടുകുറ്റി രാഭഩഞ്ചാമത്തിെ ടെ ഔെന്ന്കഩാകുന്ന ഄഷ്ടഭിചൃിര ലഴന്തറ ഄന്നഭനെ
PWD കരാഡിടെ
രോനര് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനവഭാമി ഫന്ധടപ്പട്ട് കരാഡ്
ലഔകയ്യറ്റം ളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഷര്കവ
നെത്തന്നതിന് പ്് റബയഭല്ല എന്ന് ജില്ലാ ഷര്കവ സൂപ്ര്് ഄരിമിചൃ പ്രഔായഭാണ്
ഩഞ്ചാമത്ത് തുഔ ഴഔമിയ്യൃത്തിമിയിക്കുന്നത്. ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഇ കപ്രാജക്ട്
ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴര് അമി ഈ്ടപ്പടുത്താ
ബയണ ഷഭിതി തീയ്യൃഭാന
ടഭടുത്തിട്ടു്്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
ആതു ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷവമം ബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔിമിട്ടു്്.
രികപ്പാര്ട്ട്:-

ഇ
കരാഡിടെ
ഩറ
ബാഖത്തം
ഴീതി
കുരഴാമതിനാല്
ടഴള്ളടക്കട്ട്ളിഴാക്കുന്നതിന് ഔാന നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും ഔകയ്യറ്റം
ളിഴാക്കുന്നതിന് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുഭാണ് കപ്രാജക്ട് ഴചൃിട്ടുള്ളത്.
ഔകയ്യറ്റം ളിപ്പിക്കുന്നതിന് യ്യൃ ടഩാതു താല്പയയ സര്ജി ഫഹു.
ലസകക്കാെതിമില് ഈ്് എും രികപ്പാര്ട്ട് ടേയ്തിട്ടു്്.

തീയ്യൃഭാനം:- ആത് ുകൂെി ഴിവദഭാമി
ഩയികവാധിചൃ്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമകരാെ് നിര്കേവിചൄ.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2)േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
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2.4(4.41) ടഩയ്യൃമ്പലം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 27.05.20-ടറ ഔത്ത്(SRG/401/20
CC 451/20)
ടഩയ്യൃമ്പലം രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഴള്ളത്താല് ചുറ്റടപ്പട്ട പ്രകദവഭാണ്. നിര്മ്മാണ
പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറ്റും ഷാധന ഷാഭരിഔ് ജൊരില് അണ് എത്തിക്കുന്നത്.
അറപ്പുള ജില്ലമില് ടഭാത്തഭാമിട്ടുള്ള കഔാസ്റ്റ് ആ ഡ ാണ് ഇ ഩഞ്ചാമത്തിനും
ഄനുഴദിചൃിയിക്കുന്നത്. ഄതിനാല് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങ് ടെ്ര് ടേയ്യാ
ധിദ്ധ്ിമുട്ടു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് ഷാമി രോന്നഭെ കഔാസ്റ്റ് ആ ഡ ് ഇ
ഩഞ്ചാമത്തിനും ഫാധഔഭാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
ആത് ഩയികവാധിചൃ് തകേവഷവമം ബണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔി.
രികപ്പാര്ട്ട്:നിറഴില് കരാഡ് ഭാര്ഗമുള്ള
ഔണ്ഴമ ഷ് നിയക്കാണ്
ടഩയ്യൃമ്പലം രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടുള്ളത്. ജൊര്
ഭാര്ഗം ഷാധന ഷാഭരിഔ് ആഴിടെ എത്തിക്കുകമ്പാ് m3 ന്
274.41 യ്യൄഩ ഄധിഔഭാമി നല്കഔ്ി ഴയ്യൃു്്. ആത് ഔായണം
ഷാധന ഷാഭരിഔളുടെ നിയക്ക്
ലഷറ്റില് എത്തകമ്പാ്
ഖണയഭാമി ഴര്ദ്ധ്ിക്കുു. ഄതിനാല് പ്രവൃത്തിഔ് ഔയാറുഔാര്
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് ഴിമുകത ഔാണിക്കുു. ഄതിനാറാണ് ഷഭാന
ഷാസേയയമുള്ള ഷാമി രോന്നഭെയ്ക്ക് ഄനുഴദിചൃ കഔാസ്റ്റ് ആ ഡ ്
ആഴിടെയും
ഄനുഴദിക്കണടഭന്ന്
അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുന്നത്.
അഴവയം ഩയിഖണിക്കാവന്നതാടണന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്
ശുഩാര്വ ടേയ്തിട്ടു്്.
തീയ്യൃഭാനം:ആത് ഄംഖീഔായത്തിനാമി തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ്
എഞ്ചിനീമര് ധന ഴകുപ്പിന് നല്ഔണം.
നെഩെി-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
3. ടഩാതു ഴിശമങ്ങ്
3.1 ഫഹു.മുകയഭന്ത്രിയുടെ ഩന്ത്ര്ിന ഩയിഩാെിമില് ഈ്ടപ്പട്ടതാണ് ടതയ്യൃവ
ഴിലക്കുഔ് എല്.ആ.ഡി. ലററ്റുഔ് അക്കുഔ എന്നത്. എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്ത
ഔളുടെയും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളുകെയും കഔാര്പ്പകരശനുഔളുകെയും ഩയമ്പയാഖത
ടതയ്യൃവഴിലക്കുഔ് ഭാറ്റി എല്.ആ.ഡി. ലററ്റുഔ് സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള
„നിറാഴ്‟എന്ന ഩദ്ധ്തി ഷംഫന്ധിചൄ ഴിവദഭാമ ഈത്തയഴ് 10.08.2020-ല്
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് രോരടപ്പടുഴിചൃിട്ടു്്. ഈത്തയഴ് പ്രഔായമുള്ള നെഩെി
ക്രഭങ്ങ് രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളും മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔളും
കഔാര്പ്പകരശനുഔളും
ഄെിമന്തിയഭാമി ലഔടക്കാള്ളണം
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
3.2 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് സ്പില് ഒഴര്, ടസ്പശയല് കപ്രാജക്ട് എന്നിഴ കൂെി
കേര്ത്ത് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക്
ഷഭര്പ്പികക്ക് ഄഴഷാന ദിഴഷം 10.08.2020 അമിയ്യൃു.10.08.2020 ഴടയ
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അടഔ 1154 തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭാക്കി ഷഭര്പ്പിചൄ.
ഴിവദാംവം താടളപ്പരയുു.
തകേവബയണ
അടഔ ഷഭര്പ്പിചൃത്
ആനിയും
സ്ഥാഩനം
(എണ്ണം)
(എണ്ണം)
ഷഭര്പ്പിക്കാനുള്ളത്
(എണ്ണം)
രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
941
916
25
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
152
152
0
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
14
13
1
മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
87
71
16
കഔാര്പ്പകരശ
6
2
4
അടഔ
1200
1154
46
ആത് കമാഖം ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൄ. രാഭ ഴിഔഷന ഴകുപ്പ് ളിചൃ് എല്ലാ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും
ഇ
നെഩെിക്രഭം
ഄെിമന്തിയഭാമി
പൂര്ത്തിമാക്കാ
കഴ്
നെഩെി ഷവീഔയിക്കാ
ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔകലാെ്
നിര്കേവിചൄ. കൂൊടത
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തി ഄന്തിഭഭാക്കി ഷഭര്പ്പിക്കാനുള്ള
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ആതുഴടയ ഷഭര്പ്പിക്കാത്തതിടെ ഔായണങ്ങ്
ഴയക്തഭാക്കി ഔത്ത നല്കുന്ന മുരയ്ക്ക് അഴവയഭാമ ക്രഭീഔയണം ടേയ്യാ
ഐ.ടഔ.എം കനയും എഷ്.അര്.ജി.കമയും ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
2)എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ആ പര്കഭശ കഔയല ഭിശ
3) കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്
3.3 തിയ്യൃഴനന്തരോയം, ടഔാല്ലം, ടഔാചൃി, തൃശൂര്, കഔാളികക്കാെ്, ഔണ്ണൂര് എന്നീ
കഔാര്പ്പകരശനുഔലിലം ഭറപ്പുരം മുനിഷിപ്പാറിറ്റിമിലം ധനഔായയ ഔമ്മീശ രാെ്
നല്ഔിമിയിക്കുന്നത് നഖയ ഷഞ്ചമങ്ങ് (Urban aglomerations) ഄെിസ്ഥാന
ഭാക്കിയുള്ള ഩദ്ധ്തിഔ് നെപ്പാക്കാനാണ്. യ്യൃ പ്രധാന നഖയവം (മുഔലില്
ഩരഞ്ഞഴ) ഄതികനാെ് കേര്ന്ന് തുെര്ചൃമാമി
ഔിെക്കുന്ന
ടഷ ഷഷ്
ൌണുഔ്, സ്റ്റാറ്റഓട്ടരി ൌണുഔ് ഄഥഴാ മുനിഷിപ്പാറിറ്റിഔ്, ഓട്ട് കരാത്തഔ്
എന്നിഴയും കേയ്യൃന്ന പ്രകദവടത്തമാണ് നഖയഷഞ്ചമഭാമി നിശ്ചമിചൃിട്ടുള്ളത്.
ആഴിടെ ഭാര്ഗകയക പ്രഔായമുള്ള യ്യൃ ഴിഔഷന യീതി ഄഴറംഫിക്കുന്നതിന്
പ്രശ്നങ്ങ് നിറനില്ക്കുു എന്ന് കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി. ആത് ഄഴകറാഔനം
നെത്തന്നതിനും അഴവയഭാമ ആെടഩെല് നെത്തന്നതിനും കസ്റ്ററ്റ് താനിംഖ്
കഫാര്ഡ് ടഭമ്പര് കഡാ.ടഔ.എ സയിറാറികനയും തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരികമയും കമാഖം ചുഭതറടപ്പടുത്തി. ഇ പ്രശ്നം അഖസ്റ്റ്
ഭാഷത്തില് തടന്ന ഩയിസയിക്കുന്നതിന് നെഩെി ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
3.4 സബിക്ഷ കഔയലം ഩദ്ധ്തിമില് കുലത്തില് ഭത്സ്യക്കൃശി ഴിരോറഭാമി നെക്കുു്്.
എന്നാല്
ടഩാതു
കുലങ്ങ്
ടഩാതുജനങ്ങ്
കുലിക്കാനും
ഭറ്റും
ഈഩകമാഖിക്കുന്നതാണ്.
ഭത്സ്യങ്ങ്ക്ക് അസായം നല്കഔ്തു്്. ആത്
ആത്തയം കുലങ്ങടല ഭറിനഭാക്കും. ആത് ളിഴാക്കണം. ആതുകൂെി ഩയിഖണിചൄ
കഴണം ആത്തയം കുലങ്ങലില് ഭത്സ്യക്കൃശി നെകത്ത്ത്. കൂൊടത കുലത്തിടറ
13

ഭത്സ്യക്കൃശി ഩയിഩാെി
കഭാണിട്ടര് ടേയ്യാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനത്തില്
കഭാണിറ്റരിംഖ് ഷഭിതി യ്യൄഩീഔയിക്കണം. ആതില് കൃശി ഴകുപ്പിടറ ഈകദയാഖസ്ഥടയ
ഈ്ടപ്പടുത്തണം. അഴവയഭാമ പ്രകദവങ്ങലില്
ഄമല്്കൂടട്ടങ്ങ്ക്കും
കഭാണിറ്റരിംഖ് ഄെക്കമുള്ള ആെടഩെല് നെത്താവന്നതാണ്.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ്
3.5 ആതുഴടയ 26 വതഭാനം ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് ലഔഴയിചൃത് ഭിഔചൃ കനട്ടഭാണ് എന്ന്
കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി. എന്നാല് ആതില് 6 വതഭാനം ഭാത്രഭാണ് രോതിമ
കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ടേറഴ്. രോതിമ കപ്രാജക്ടുഔ് പൂര്ത്തിമാക്കുന്ന മുരയ്ക്ക് ഫില്
കൃതയഭാമി തയ്യാരാക്കി ട്രശരിഔലില് നല്ഔണം. ഫില് ഷഭര്പ്പിക്കുന്നതില്
ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കുഔയും നെഩെിഔ് കൃതയഭാമി ഩാറിക്കുഔയും ടേയ്യണം.
ഷാധയഭാമിെത്ത് ഩാര്ട്ട് ഫികഔളും നല്ഔണം. മു ഔാറങ്ങടല ഄകഩക്ഷിചൃ്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കുരഴാണ്. ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്, രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര് എന്നീ ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ്
ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം കൃതയഭാമി ഄഴകറാഔനം ടേയ്യണം. ആതിടെ രികപ്പാര്ട്ട്
ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിമില് നല്ഔണം. എരണാകുലം, കഔാട്ടമം,
ടഔാല്ലം, ഔണ്ണൂര്, അറപ്പുള ജില്ലഔലില് ഩദ്ധ്തി ടേറഴ് കുരമാനുള്ള ഔായണം
ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ് ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില് നല്ഔണം.
ആതിനാമി ഴകുപ്പു കഭധാഴിഔ് ഇ ജില്ലഔലിടറ ഩദ്ധ്തി നിര്ഴസണം
പ്രകതയഔഭാമി ഄഴകറാഔനം ടേയ്യണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)നഖയഔായയ ഡമരക്ടര്
4)രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്
3.6 ഐ.എ.ലഴ ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിക്ക് റബിചൃ ഴിസിതം ഩറ കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തഔളുടെയും ഄക്കൗ്ില് ടേറഴളിക്കാടത ഭിചൃമു്്. ഇ തുഔ
ഈഩകമാഖിചൃ് ബഴന നിര്മ്മാണഭെക്കം ഭറ്റ് അഴവയങ്ങ്ക്കാമി ഈഩകമാഖിക്കാ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തഔ് ഄനുഭതി അഴവയടപ്പൊറു്്. എന്നാല് ഐ.എ.ലഴ.
ഩദ്ധ്തിക്ക് റബിചൃതും ടേറഴളിക്കാടത കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഄക്കൗ്ി
റാമി സൂക്ഷിചൃിയിക്കുന്നതുഭാമ തുഔ
ഩി.എം.എ.ലഴ. ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കാമി
ഴിസിതം നല്കുന്നതിന് ഈഩകമാഖികക്ക്താണ്. ആപ്രഔായം ഴിസിതം നല്ഔിമ
തിനുകവശം ഭിചൃമുള്ള തുഔ ഭാത്രകഭ ഭറ്റു ബഴന ഩദ്ധ്തിക്ക് ഈഩകമാഖിക്കാ
ഩാടുള്ളൂടഴന്ന് നിര്കേവിക്കുു. ഄതിനാമി കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
ഄനുഭതി ഴാകങ്ങ്താണ്.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
3.7 ഫസഷ് സ്കൂലികെയും ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ
ടഷെറുഔളുകെയും
പ്രഴര്ത്തനത്തിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് ഴഔമിയ്യൃത്തന്ന തുഔ ഄഩയയാപ്ത
ഭാടണും
ഩറകപ്പാഴം രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ്ക്ക്
ഭതിമാമ ഴിസിതം
ഔട്ത്താ
ധിദ്ധ്ിമുട്ടു്ാകുുടഴും കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി കമാഖം
ഴിറമിയ്യൃത്തി.
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഫസഷ് സ്കൂളുഔ്ക്ക് ഄെിസ്ഥാന
ഷൗഔയയടഭായ്യൃക്കാ
കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തഔ്ക്ക് ഴിസിതം ഴക്കാ
ഄനുഭതിയുട്െിലം ലദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിന് പ്ിടെ കുരവ്്. ഇ
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ഷാസേയയത്തില് ഫസഷ് സ്കൂ്, ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ
ടഷെര്
എന്നിഴയുടെ പ്രഴര്ത്തനം, പ്ിടെ റബയത, ഭറ്റു പ്രശ്നങ്ങ് ആഴ ഩയികവാധിചൃ്
രികപ്പാര്ട്ട് ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് നല്ഔാ കുടുംഫശ്രീ
എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില് ഇ ഴിശമം പ്രകതയഔഭാമി േര്ചൃ ടേയ്യാനും തീയ്യൃഭാനിചൄ.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ്
2)എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
3.8 വൃക്ക കയാഖിഔ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ്
ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് ഩറ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കപ്രാജക്ട് എടുക്കാറു്്. ആത് ഭാര്ഗകയകമില്
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടില്ല. ഄതിനാല് കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതികമാടു
കൂെിമാണ്
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കുന്നത്.
ഇ
ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് കനയിട്ട് നല്ഔാവന്നതല്ല. ആത് ഫന്ധടപ്പട്ട
അശുഩത്രി മുകകനമാണ് നല്കുന്നത്. ഇ യീതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്
തുെകയ്താണ്. അഴ്ചമില് ഩയഭാഴധി 1000/- യ്യൄഩ ക്രഭത്തില് പ്രതിഭാഷം 4000/യ്യൄഩ ഴടയ ഩയഭാഴധി നല്കുന്ന യീതിമിറാണ് കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി
ഄനുഭതി നല്ഔിമിട്ടുള്ളത്. ഇ നിയക്ക്
രോനഃഩയികവാധിക്കകണാ എന്ന്
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
കഔയല കഷാശയല് ടഷഔഓയിറ്റി ഭിശ
ഡമരക്ടടര കമാഖം ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
2) ഡമരക്ടര്, കഔയല കഷാശയല് ടഷഔഓയിറ്റി ഭിശ
3.9 സ്ഥറം റബയഭല്ലാത്തതിനാല് കതാട്ടം കഭകറമില് ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന്
ടതാളിറാലിഔടല ഷസാമിക്കാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഷാധിക്കുന്നില്ല.
നിറഴില് ആഴയ്യൃടെ ഩാര്പ്പിെ ഷൗഔയയം ഴലടയ കഭാവഭാണ്. ഇ പ്രശ്നം കനയിടുന്ന
രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ് ഔളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുഔ ഭാറ്റി ഴചൄ, എത്ര ടേറഴളിചൄ
തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങ് കവകയിക്കണം. കൂൊടത ആഴിടെ എത്ര കഩര്ക്കാണ് ഴീടു
ഴചൄ നല്കഔ്ത്, ഔളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശക്കാറങ്ങലില്
ആഴിടെ റക്ഷയഭിട്ടത്
എത്രമാണ്, എത്ര പൂര്ത്തീഔയിചൄ എന്നീ ഴിഴയങ്ങ് ഄെിമന്തിയഭാമി കവകയിചൃ്
ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പാമി
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
നല്ഔണം. ആതികേല് അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങ് ഐ.ടഔ.എം. റബയഭാക്കണം.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
2) ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
3)എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം
3.10 ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഒണ്ലറ മുകകനയുള്ള ഴിദയാബയാഷ യീതിക്ക് ഄനിഴായയ
ഩഠകനാഩഔയണഭാമ റാഩ് കൊഩ് റബയഭാക്കുന്നതിന്
ടഔ.എഷ്.എപ്.ആ.
കുടുംഫശ്രീയുഭാമി കേര്ന്ന് „ഴിദയാശ്രീ‟ എന്ന സ്കീം നെപ്പാക്കുു്്. 500 യ്യൄഩ
ഴീതം 30 ഭാഷത്തഴണഔലാമി ഄെചൃ് അടഔ 15,000/- യ്യൄഩ ഴയ്യൃന്ന ഇ
സൂക്ഷ്മ ഷമ്പാദയ ഩദ്ധ്തിമില് കേയ്യൃന്നഴര്ക്ക് അദയ മൂു തഴണഔ് ഄെചൄ
തീയ്യൃകമ്പാ് (15,000/- യ്യൄഩ) 15,000/- യ്യൄഩമില് താടള ഴിറ ഴയ്യൃന്ന റാഩ് കൊഩ്
റബിക്കും. ഒണ് ലറ ഴിദയബയാഷത്തിന് ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
നല്കുന്നതിന് ഩയഭാഴധി ഇ സ്കീം പ്രകമാജനടപ്പടുകത്ത്താണ്.
ആതിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ആെടഩെല് ഈ്ാഔണം.
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എന്നാല് ഫിയ്യൃദം, ഫിയ്യൃദാന്തയ ഫിയ്യൃദം, കഩാലിടെക്നിക്ക് (ഡികതാഭ),
എഞ്ചിനീമരിംഖ്, ടഭഡിക്കല്, ഔമ്പഓട്ടര് ഷമ ഷ്(ഡികതാഭ, ഫിയ്യൃദം,
ഫിയ്യൃദാനന്തയ ഫിയ്യൃദം) ോര്കട്ടഡ് ഄക്കൗ്െ് അര്ട്ടിക്കി്ശിപ്പ് എന്നീ
കഔാഴ്സുഔ്ക്ക്
ഩഠിക്കുന്ന
ഩട്ടിഔജാതി
ഩട്ടിഔഴര്ഗ
ഴിബാഖത്തിടറ
ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ടറുടെ
ശുഩാര്വ പ്രഔായം ഷര്ക്കാര് ഈത്തയഴായുള്ള ടസ്പഷിപികക്കശ പ്രഔായമുള്ള
റാഩ് കൊഩ് തടന്ന നല്കഔ്താണ്. ടഔ.എഷ്.എപ്.ആ.യുടെ ഩദ്ധ്തി
പ്രഔായമുള്ള റാഩ് കൊരോഔ് ഇ ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് പ്രകമാജനപ്രദഭല്ലാത്ത
തിനാല് ഇ സ്കീഭില് (ഴിദയാശ്രീ) ഈ്ടപ്പടുത്താവന്നതല്ല.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4. പ്രകതയഔ ഴിശമങ്ങ്

====================
4.1 Kerala Small Industries Development Corporation Ltd.
SIDCO ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടറുടെ 03.07.20 ടറ SIDCO/MDS/ജനരല് / 2020-21-ാാാം
നമ്പര് ഔത്ത് (SRG 607/20)
കഔയലത്തിറാഔഭാനം ഷിസകഔായുടെ 9 ടപ്രാഡക്ഷ
യൂണിറ്റുഔലിറാമി Foot
operated “ Handsfree sanitizer Dispenser” ടെ ഈല്പാദനം നെത്തു്്. GST
ഈ്പ്പടെ ഴിറ 1300/- യ്യൄഩ. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കാഴവയഭാമി ഴയ്യൃന്ന ഇ
ഈഩഔയണം ഷിസകഔാമില് നിും ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.2 ടേങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 18.06.20 ടറ ഔത്തം ടേങ്ങന്നൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 02.06.20 ടറ C/848/20-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG
512/20- CC/476/20)
ഐ.എ.ലഴ.ബഴനഩദ്ധ്തിഔ്ക്കാമി
ഴിഴിധ
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്
ഔാറാഔാറങ്ങലില് നല്ഔിമ ഄധിഔഴിസിതത്തില് ടേറഴളിക്കാടത ഄക്കൗ്ില്
ഔിെക്കുന്ന തുഔമില് നിും 2,30,00,000/- യ്യൄഩ ഴിനികമാഖിചൃ് ലറപ് ഭൂയസിത
ബഴനയസിത റിസ്റ്റില് ഈ്ടപ്പട്ട 110 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് (ജനരല് 70, ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖം 40) ഭൂഭി ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഐ.എ.ലഴ ബഴന ഩദ്ധ്തിക്കാമി
ഄനുഴദിചൃ
തുഔമില് ഭിചൃമുള്ളതില് നിന്ന്
ഩി.എം.എ.ലഴ.
ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക്
ഴിസിതം
നല്കുന്നതിന്
ഈഩകമാഖികക്ക്താണ്. ആത്തയം ഗുണകബാക്താ
ക്ക്ക്ക് ഴിസിതം നല്ഔിമതിനുകവശം ഭിചൃമുള്ള
തുഔ ഈഩകമാഖിചൃ് ഭൂഭി ഴാങ്ങാ ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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4.3 കഔയല കാദി രാഭഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ്
കഔയല കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 03.07.2020 ടറ ഔത്തം
ഄനുഫന്ധ കയകഔളും (SRG - 608/20)
കഔയല കാദി രാഭ ഴയഴഷാമ കഫാര്ഡ് തുണി ഈഩകമാഖിചൃ് ഭാകുകളഔ്
നിര്മ്മിക്കുു്്. തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് അഴവയഭാമ ടപ ഷ് ഭാകുകളഔ്
KVIB-മില് നിു ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. യ്യൃ ഭാസ്കിടെ ഴിറ 15
യ്യൄഩമാണ്. അമിയത്തിറധിഔം യ്യൃഭിചൄ ഴാങ്ങുഔമാടണെില് 12 യ്യൄഩ.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (അര്.എ/അര്.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.4 താന്നയം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 19.06.20 ടറ 1257/2018/RO1/DPM ഔത്തം (2
എണ്ണം) ഩയികവാധനാ രികപ്പാര്ട്ടും. (SRG 518/20 CC /553/20)

കപ്രാ.നം. 199/21

ഄെെല് - 31,00,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്് - 2,75,000/- യ്യൄഩ
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 2,75,000/- യ്യൄഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 5,50,000/- യ്യൄഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 20,00,000/ യ്യൄഩ)
കഩയ് - ടേമ്മാപ്പിള്ളി തൂക്കുഩാറം ഄറ്റകുറ്റപ്പണി
ദുയന്ത പ്രതിഔയണനിധി (SDRF) ഈഩകമാഖിചൃ് നിര്മ്മിചൃിട്ടുള്ളതും താന്നയം
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ PWD കരാഡില് അയംബിചൃ് കഭജര് ആരികഖശ ഴകുപ്പിടെ
ഔീളിലള്ള ഔകനാറി ഔനാറിനു കുറുടഔമാമി നിര്മ്മിചൃ് നാട്ടിഔ ഩഞ്ചാമത്തിടന
ഫന്ധിപ്പിക്കുന്നതുഭാമ ടേമ്മാപ്പിള്ളി തൂക്കുഩാറം ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്തന്നതിന്
താന്നയം
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടന
ജില്ലാ
ഔലക്ടര്
ചുഭതറടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്.
ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്കാമി 31.00 റക്ഷം യ്യൄഩയുടെ എസ്റ്റികഭറ്റ് നിര്വസണ ഏജ ഷിമാമ
KEL നല്ഔിമിട്ടു്്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 20 റക്ഷം യ്യൄഩയും തലിക്കുലം, ഄന്തിക്കാെ്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തഔളും നാട്ടിഔ, താന്നയം രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളും 2.75 റക്ഷം യ്യൄഩ
ഴീതവം ഴഔമിയ്യൃത്തി 31.00 റക്ഷം യ്യൄഩയുടെ കപ്രാജക്ടിന് (2020-21 ഴര്ശം) ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി
ഄംഖീഔായം
നല്ഔിമിട്ടു്്.
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ
അ്റിിമില്ടപ്പൊത്തതിനാല് ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
പ്രകതയഔം ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തിയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി
നല്കുു.
എന്നാല്
നിര്ഴസണ
ഏജ ഷിടമ ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്നത് ഷംഫന്ധിചൃ്
നിറഴിടറ ഭാനദണ്ഡം ഩാറിക്കണം
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ3)ഴകുപ്പ്
4.5 ടഴചര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20 20 ടറ ഔത്തം ടഴചര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 25.05.20 ടറ A1-6128/17-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG
469/20- CC/458/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 43/21

ഄെെല് 2,00,000/ യ്യൄഩ
(ഴിഔഷനപ്്)

കഩയ് – ഔയാ ഷര് കയാഖിഔ്ക്കുള്ള ധാനയഔിറ്റ് ഴിതയണം
17

ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഔയാ ഷര് കയാഖിഔ്ക്കുള്ള ധാനയഔിറ്റ് ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.6 ടഴചര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.2020 ടറ ഔത്തം ടഴചര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 25.05.20 ടറ A1-6128/17-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG
470/20- CC/ 459/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 38/21

ഄെെല് 4,97,000 യ്യൄഩ
(CFC)

കഩയ് – CCTV ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ഭാറിനയ നികക്ഷഩം തെയുന്നതിടെ ബാഖഭാമി ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഴിഴിധ ബാഖങ്ങലില്
CCTV ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിടമെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണ
ഷഭിതി നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.7 ബയണങ്ങാനം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷഫുടെ 17.06.20 ടറ ഔത്തം ബയണങ്ങാനം രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 26.05.20 ടറ A1-1/2019-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG
471/20 – CC/442/20)

കപ്രാജക്ട് നം.138/21
ഄെെല് 71,400/- യ്യൄഩ (SCP)
കഩയ് – എഷ്.ഷി.ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് ടഔല്കട്രാണില്നിന്ന് ടതാളിറധിഷ്ഠിത
ഩയിവീറനം.
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിടറ +2 ഄെിസ്ഥാനകമാഖയതയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് ഡികതാഭ
ആ ഔംഩഓട്ടര് അതികക്കശ എന്ന കഔാഴ്സില് ഩയിവീറനം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട്.
അറുഭാഷം ലദര്ഗയമുള്ള കഔാഴ്സ്. അടഔ പീഷ് 7140/- യ്യൄഩയും 6000/- യ്യൄഩ
ലസ്റ്റപ്പന്റു കം (പ്രതിഭാഷം 1000/- യ്യൄഩ). ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി
നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .
തീയ്യൃഭാനം :- പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.8 കഔാളികക്കാെ് കഔാര്പ്പകരശ
കഔാളികക്കാെ് കഔാര്പ്പകരശ കഭമറുടെ 14.01.20 ടറ K3/52564/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്
(SRG 445/20-LSGD/DC1/58/20/LSGD)
2017-18, 2018-19 ഴര്ശങ്ങലില് ഖാര്സിഔ വൗോറമങ്ങ് നഴീഔയിക്കുന്ന ഩദ്ധ്തി
പ്രഔായം 375 കഩര്ക്ക് 15,400/- യ്യൄഩ ഴീതം ഒകയാ ഴര്ശവം നല്കുന്നതിന്
57,75,000/- യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തിമിയ്യൃു. ആതിടെ ഖഡുക്ക് നല്ഔി. 2019-20 ലം
ആതിനാമി കപ്രാജക്ട് എടുത്തിയിക്കുു. ആതിന് ഷാധൂഔയണം നല്ഔണടഭും
തുെര്ന്ന് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- ആത്
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില്
ഩയിഖണികക്ക്തില്ല
എന്ന്
കമാഖത്തില്
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നഖയഔായയ ഡമരക്ടറുടെ
പ്രതിനിധി ഄരിമിചൄ.
ഄതിനാല് ഩയിഖണിചൃില്ല.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
4.9 Kerala Urban & Rural Development Finance Corporation Ltd. (KURDFC)
KURDFC ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടറുടെ 27.02.20 ടറ KURDFC/A2/249/06-ാാാം നമ്പര്
ഔത്ത്. (SRG-458/20 – LSGD- IA2/37/2020 – LSGD)
തകേവഷവമംബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഔഷന പ്രഴര്ത്തനത്തിന് KURDFC ഴായ്പ
നല്ഔാറു്്. ഩറ തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളും കുെിശികിഔ ഴയ്യൃത്തിമിട്ടു്്.
തനതുപ്ിടെ കുരവം കുെിവിഔ ഈ്ാഔാ ഔായണഭാണ്. ഇ ഷാസേയയത്തില്
തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ടേറഴളിക്കാത്ത
ഴിഔഷനപ്ില്
നിും
ടഭമിെന ഷ് രാെില് നിും കുെിശികിഔ ഄെയ്ക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്. കുെിശികിഔ ഴയ്യൃത്തിമ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഴിഴയങ്ങ്
ഴകുപ്പിനു നല്ഔിമിട്ടു്്.
തീയ്യൃഭാനം :- ആകപ്പാ് ഩയിഖണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീയ്യൃഭാനിചൄ
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ)ഴകുപ്പ്
4.10

ഔയ്യൃഴായക്കു്് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഫഹു.ഭകഞ്ചയി എം.എല്.എയുടെ 12.02.20 ടറ ഔത്തം ഔയ്യൃഴായക്കു്്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത പ്രഷിഡെിടെ 10.02.20 ടറ ഔത്തം 03.02.20 ടറ 4/1-ാാാം നമ്പര്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം (SRG/457/20 – LSGD-DA1/04/20 LSGD)
ഩഞ്ചാമത്തില് ടഷാലഷറ്റീഷ് അക്ട് പ്രഔായമുള്ള ഄനാഥാറമത്തിനു ഔീളില്
ഡി.എ . (ദാറുന്നജാത്ത്ഒര്പകനജ്) ഄപ്പര് ലപ്രഭരി സ്കൂ് പ്രഴര്ത്തിക്കുു്്.
എ ഡഡ് സ്കൂ് അണ്. 2019-20-ല് ആതിനാമി 4,95,000/- യ്യൄഩ തനത്
പ്ിനത്തില് ഴഔമിയ്യൃത്തി
കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിയ്യൃുടഴെിലം
ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നല്ഔിമിയ്യൃന്നില്ല. ഇ സ്കൂലില് ക്ലാസ്സ് മുരിമിലം
നടുമുറ്റത്തം ലെല് ഩാകുന്നതിന് കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം : ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്

4.11 യുലണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല് ആ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ്
യൂലണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല് ആ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡ് ഭാകനജിംഖ് ഡമറുക്ടയ്യൃടെ
08.02.20 ടറ Sm (Works)2102/2019-20-ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്. (SRG 447/20-LSGDDA3/39/2020 LSGD)
13.08.2018 ടറ കഔാര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി തീയ്യൃഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
31.08.2018 ടറ 2330/2018/തഷവബഴ നമ്പര് ഈത്തയവപ്രഔായം തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് LED ലററ്റുഔ് ഈ്പ്പടെയുള്ള ടതയ്യൃവഴിലക്കുഔ് ടെ്ര്
കൂൊടത യുലണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല് ആ ഡസ്ട്രീീഷ് റിഭിറ്റഡില് നിു ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി നല്ഔിമിയ്യൃു. ആങ്ങടന ഴാങ്ങുന്ന ഈഩഔയണങ്ങളുടെ ഴിറ ഔമ്പനിക്ക്
ഄഡവാ ഷാമി നല്ഔണടഭന്ന് തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേവം
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
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തീയ്യൃഭാനം :-

4.12

അഴവയം നിയഷിചൄ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്

കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കുടുംഫശ്രീ എ ിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 23.01.20 ടറ ഔത്തം കുടുംഫശ്രീ കഔാളികക്കാെ്
ജില്ലാ ഭിശ
കഔാ ഒര്ഡികനറ്ററുടെ 09.12.19 ടറ രികപ്പാര്ട്ടും കഔാര്ഡികനശന്
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 06.12.2019 ടറ കമാഖ തീയ്യൃഭാനവം (കണ്ഡിഔ 4.67) (SRG 448/20-LSGD
DB4/21/20/LSGD)

കപ്രാജക്ട് നം- 1074/20
ഄെെല് 25,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷനപ്് – 20,00,000/- യ്യൄഩ
ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം – 5,00,000/- യ്യൄഩ)
കഩയ് – കുടുംഫശ്രീ ഷംഗകൃശി ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്ക് ലജഴഩചൃക്കരി കൃശി
കുടുംഫശ്രീ ഗ്രൂപ്പുമുകകന ലജഴ ഩചൃക്കരി കൃശിക്കുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതിയുടെ
ഄംഖീഔായം
റബിചൃിയ്യൃു.
ഭാര്ഗകയക
പ്രഔായം
രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ്ക്കും നഖയഷബഔ്ക്കുഭാണ് ഇ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവന്നത്.
കഔാര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതികമാടെ 2018-19 ല് ആതു നെപ്പാക്കിമിയ്യൃു.
ആത് 2019-20 ലം നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയ്യൃുടഴെിലം മു ഴര്ശം
ആതു നെപ്പാക്കിമതു ഷംഫന്ധിചൃ രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ 06.12.19 ടറ കഔാര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റി കമാഖം നിര്കേവിചൃിയ്യൃു. ആതു ഷംഫന്ധിചൃ ഴിവദാംവം കുടുംഫശ്രീ
എ ിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് മുകകന നല്ഔിടഔാ്് ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുു.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഷംക്ഷിപ്ത യ്യൄഩം താടള ഩരയും പ്രഔായഭാണ്.
കപ്രാജക്ടു ഄെെല്
25.00 റക്ഷം യ്യൄഩ
ടേറഴ്
23,73,000/- യ്യൄഩ
കപ്രാജക്ടു പ്രഔായം ഗ്രൂപ്പുഔളുടെ എണ്ണം
238
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിമ ഗ്രൂപ്പുഔ്
226
നല്ഔിമ ഴതുക്ക്ക്
ഩചൃക്കരി ഴിത്ത് 135.6 ഔികറാ
ഩചൃക്കരി ലതഔ് 81360 എണ്ണം
ലജഴഴലം 113 ടഭട്രിഔ് െണ്
ലജഴ ഔീെനാവിനി 734.5 റിറ്റര്
ഩചൃക്കരി ഴിറ്റുഴയഴ്
102.11 റക്ഷം യ്യൄഩ
തീയ്യൃഭാനം :-

ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഇ കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃ
ുടഴെിലം
നെപ്പാക്കിമിട്ടില്ല എന്ന്
കമാഖം
നിയീക്ഷിചൄ. സ്പില് ഒഴരാമികട്ടാ രോതിമതാമികട്ടാ
ഇ ഴര്ശം
നെപ്പാക്കാവന്നതാടണന്ന് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്തികനാെ് നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
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4.13

ചുെത്തര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ചുെത്തര രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.01.19 ടറ ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടറുടെ 10.02.2020 ടറ PAN/20983/2018/J5 (DP) നമ്പര് ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയുടെ 04.01.2019 ടറ 6/1-ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം (SRG 450/20-LSGD
DA2/60/2019-LSGD)
2015-16 ല് ലഩപ്പ് ഔകമ്പാസ്റ്റ് ഴിതയണം എന്ന കപ്രാജക്ടു (കപ്രാ.നം. 166/16)
ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു. ശുേിതവഭിശടെ ഷര്വീഷ്
ടപ്രാലഴഡര് റിസ്റ്റില് ഈള്ള എഴര്ലശ
SHG Biogas എന്ന ഔമ്പനിടമ
ടെ്രിെ ടെ ടതയടഞ്ഞടുത്ത. 1200 ഗുണകബാക്താക്ക്ക്ക് ലഩപ്പ് ഔകമ്പാസ്റ്റ്
ഴിതയണം ടേയ്തു. യൂണിറ്റ് ന്നിന് ടേറഴ് 895/- യ്യൄഩ. അടഔ ടേറഴ് 10,74,000/യ്യൄഩ. എന്നാല് ഔമ്പനിക്ക് ഫില് തുഔ നല്ഔിമില്ല. തുെര്ന്ന് ഔമ്പനി ഫഹു.
ലസകക്കാെതിമില് WP(C) No. 4572/2017 അമി കഔഷ് പമല് ടേയ്തു. ഫഹു.
ലസകക്കാെതിയുടെ നിര്കേവപ്രഔായം ഔമ്പനി ഩഞ്ചാമത്തഭാമി േര്ചൃ ടേയ്തു. തുഔ
നല്ഔാടഭന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഄരിമിചൃതനുഷയിചൃ് ഔമ്പനി കഔഷ് ഩി ഴറിചൄ.
എന്നാല് ആത്രമധിഔം ഔാറതാഭഷം ഴന്നതിനാല് തുഔ നല്ഔാ
ഷര്ക്കാര്
ഄനുഭതി
കഴണടഭന്ന്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രട്ടരി
ഄരിമിചൃതനുഷയിചൃ്
കഔാര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്. തുഔ ശുേിതവഭിശ (75%),
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം (15%) ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം (10%) എന്ന ക്രഭത്തിറാണ്.
ഔമ്പനി പ്രഴര്ത്തി തൃപ്തിഔയഭാമാണ് പൂര്ത്തിമാക്കിമടതന്ന് ബയണഷഭിതി
ഄരിമിചൃിട്ടു്്.
തീയ്യൃഭാനം :- ആത് ഴകുപ്പുതറത്തില് ഩയികവാധിചൃ് തീയ്യൃഭാന
ടഭടുക്കാ നിര്കേവിക്കുു. ഄഞ്ച് ഴര്ശകത്താലം
ഔാറതാഭഷം ഴയ്യൃത്തിമ ഫന്ധടപ്പട്ട ഈകദയാഖ
സ്ഥടെ ഄനാസ്ഥയും ഩയികവാധിക്കണം
നെഩെി:-1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
4.14 ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20 ടറ ഔത്തം ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 31.03.20 ടറ B7-1571/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG 541/20 CC/468/20)

കപ്രാജക്ട് നം. 1069/20
ഄെെല് 29,00,000/- യ്യൄഩ
(റ്റി.എഷ്.ഩി)
കഩയ് – ഔണ്ണൂര് കഭാഡല് രഷിഡ ശയല് സ്കൂലിന് പര്ണിചൃര് ഴിതയണം.
ജില്ലമില് ഩട്ടുഴത്ത് അണ്കുട്ടിഔ്ക്കായുള്ള കഭാഡല് രഷിഡ ശയല് സ്കൂലിടെ
ബൗതിഔ ഷാസേയയം ടഭചൃടപ്പട്ടതാടണെിലം ഴിദയാര്ഥിഔളുടെ ഔിെക്ക, ഔട്ടില്
എന്നിഴ ഈഩകമാഖശൂനയഭാമിട്ടു്്. കൂൊടത ലസസ്കൂ് തറത്തിടറ കഭവ, ഔകഷയ
എന്നിഴയും ഈഩകമാഖശൂനയഭാണ്. ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷന ഴകുപ്പില് നിന്ന് 2.00
റക്ഷത്തില് താടളയുള്ള ഩര്കചൃഷിനാണ് ഄനുഭതിയുള്ളത്. ഄതിനാല്
ആഴികെക്കാഴവയഭാമ ഔിെക്ക, ഔട്ടില് ലസസ്കൂലിടറ സ്റ്റാഫ്റൂഭികറക്ക് കഭവ, ഔകഷയ
എന്നിഴയും ഴാങ്ങാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
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തീയ്യൃഭാനം :-

ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.15 എയകഞ്ഞാലി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20 ടറ ഔത്ത് (SRG 545/20 - CC/482/20)

കപ്രാജക്ട് നം. 51/21

ഄെെല് 13,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 4,08,000/- യ്യൄഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 5,00,000/- യ്യൄഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 2,00,000/- യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 1,92,000/- യ്യൄഩ )
കഩയ് – എയകഞ്ഞാലി ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ ടഷെര് ലദനംദിന നെത്തിപ്പ്
2020-21
എയകഞ്ഞാലി ഫസഷ് രിസാഫിറികറ്റശ
ടഷെരിടെ പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതകത്താടൊപ്പം ജില്ല/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തം ഴിസിതവം
ഴഔമിയ്യൃത്തിമിട്ടു്്. ജില്ലാ/കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം ഄെിസ്ഥാന
ഴിഔഷനത്തിന് (ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം, ഴര്ക്ക് ടശഡ് നിര്മ്മാണം, പര്ണിചൃര് ഭറ്റ്
ഈഩഔയണങ്ങ്) ഈഩകമാഖിക്കാനാണ്
ഈകേവിചൃിയ്യൃന്നത്. തനത് പ്്
കുരഴാമതിനാല് ഴയ്യൃം ഴര്ശങ്ങലിടറല്ലാം ജില്ലാ /കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം
ടഷെരിടെ ലദനംദിന പ്രഴര്ത്തനത്തിന്
ഈഩകമാഖിക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഇ ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഐ.എ) ഴകുപ്പ്
4.16 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20 ടറ ഔത്ത്(SRG /546/20 CC/303/20)

കപ്രാജക്ട് നം. 2309/20
ഄെെല് 30,00,000/- യ്യൄഩ
(ഇ ഴര്ശടത്ത നം. 657 / 21)
(ഴിഔഷനപ്് )
കഩയ് – ലഴയകൊെ് ബഖഴതി കക്ഷത്രത്തിന് ഉട്ടുരോയ നിര്മ്മാണം
ഭറഫാര് കദഴഷവം കഫാര്ഡിന് ഔീളിലള്ള ലഴയകൊെ് ബഖഴതി കക്ഷത്രത്തില്
ബക്തജനങ്ങ്ക്കാമി ഉട്ടുരോയ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശം
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു.
ഇ
ഴര്ശം
കപ്രാജക്ട്
സ്പില്
ഒഴര്
അമി
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. ആതു നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :-

ഄടുത്ത
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിമില്
ഩയിഖണിക്കാനാമി ഭാറ്റി ഴചൄ.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.17 കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.2020 ടറ ഔത്ത്(SRG /566/20
CC/48/20)
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കപ്രാജക്ട് നം. 1496/20
ഄെെല് 15,00,000/- യ്യൄഩ
(ഇ ഴര്ശടത്ത നമ്പര് 508/21 )
(ഴിഔഷനപ്് )
കഩയ് :- സയിത കഔയല ഭിശ
- ഩാരകത്താെ്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ
കോറ്റി
ഭസാകദഴകക്ഷത്രം ഴലപ്പിടറ കുലം നഴീഔയണവം ഓശധ ഷഷയം
ഩയിഩാറനവം
ഩാരകത്താെ് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ കോറ്റി ഭസാകദഴ കക്ഷത്രത്തിടറ കുലം
ഷംയക്ഷിക്കുന്നതിനും
ഓശധ ഷഷയ ഩയിഩാറനത്തിനുഭായുള്ള
കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.18 ടഔാടുഴായൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 06.07.2020 ടറ ഔത്തം ടഔാടുഴായൂര്
രാഭ ഩഞ്ചാമത്തിടെ 14.02.2020-ടറ 2(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം
(SRG /548/20 CC/602/20)

കപ്രാജക്ട് നം. 76/19

ഄെെല് 30,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷനപ്് - 15,00,000/- യ്യൄഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 15,00,000/- യ്യൄഩ)
കഩയ് :- കഔാണിക്കംമ്പാെം ഄഔവിഡക്ട് രിപ്പമര്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതവം ടഔാല്ലകൊെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതവം
കേര്ത്ത് കഔാണിക്കംമ്പാെം ഄഔവിഡക്ട് രിപ്പമരിംഖിന് അടഔ 30 റക്ഷം യ്യൄഩ
ആരികഖശ ഴകുപ്പിന് 2018-19-ല് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തിയ്യൃു. നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി
പൂര്ത്തിമാമി. ഫാക്കി 12,60,833/- യ്യൄഩയു്്. ഇ തുഔ തിയിടഔ ഴാങ്ങി തനത്
പ്് ഖണത്തില് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്യാനും ഴിഴയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടന
ഄരിമിക്കാനും ഈകേവിക്കുു. ഇ തുഔ തുെര്ന്ന് ഇ ഄഔവിഡക്ട്ടെ ഄനുഫന്ധ
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തനത്തിനാമി ഈഩകമാഖിക്കാ ഈകേവിക്കുു. ആതിന് ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- ഫാക്കി തുഔ തിയിടഔ ഴാങ്ങി തനത് പ്ാമി
ടഡപ്പാഷിറ്റ്
ടേയ്യാവന്നതല്ല.
എന്നാല്
ഄഔവിഡക്ടിടെ ഄനുഫന്ധ നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തന
ത്തിനാമി എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കി ആരികഖശ
ഴകുപ്പിടന ടഔാ്് തടന്ന ഇ പ്രവൃത്തി
ടേയ്യിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
ഇ
പ്രവൃത്തി
ടേയ്യുന്നതിനാമി ആരികഖശ ഴകുപ്പിടെ ലഔഴവം
മുഔലില് ഩരഞ്ഞ ഭിചൃമുള്ള തുഔ ഈഩകമാഖിക്കണം
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
4.19 ആറക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തിഔളുടെ ജില്ലാതറ ഔമ്മിറ്റി
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ 11.07.2020-ടറ ഡി.ഫി.3/
753/2012/CE തഷവബഴ ഔത്തം ഴമനാെ് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 08.07.2020ടറ
ഔത്തം ഴമനാെ്
ഡി.ഩി.ഷി. ടഭമ്പര് ടഷക്രട്ടരിയുെ
08.07.2020-ടറ
1/18/DPC/DPO/ wayanad (2) -ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG /578/20 CC/624/20)
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ആറക്ട്രിക്കല് കപ്രാജക്ടുഔളുടെ
എസ്റ്റികഭറ്റ്
തയ്യാരാക്കല്, ഩയികവാധന തുെങ്ങിമഴയ്ക്കാമി
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
എ ിഔഓട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് ഔണ്ഴീനരാമി ടഔ.എഷ്.ആ.ഫിമില് നിും ടഩാതു
ഭയാഭത്തില് നിും ഴിയഭിചൃ ആറക്ട്രിക്കല് ഫിയ്യൃദമുള്ളഴടയ ഈ്ടപ്പടുത്തി യ്യൃ
ഔമ്മിറ്റി യ്യൄഩീഔയിചൃിയ്യൃുടഴെിലം ഴമനാെ് ജില്ലയുടെ പ്രകതയഔ ഷാസേയയത്തില്
(എഞ്ചിനീമര്ഭായ്യൃടെ കുരവ മൂറം) ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഴര്ത്തനം ഔായയക്ഷഭഭല്ല.
ഭാനന്തഴാെി ഖഴ.എഞ്ചിനീമരിംഖ് കഔാകലജിടറ
ആറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഖവഭാമി
ഫന്ധടപ്പട്ടും യ്യൃ ഔമ്മിറ്റി യ്യൄഩീഔയിചൄ. ഄതും പറപ്രദഭാമില്ല.
ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി.മില് നിും ഴിയഭിചൃ
4 ഄംഖങ്ങടല ഈ്ടപ്പടുത്തി
03.06.2020-ല് യ്യൃ ഔമ്മിറ്റി ഴമനാെ് ജില്ലമില് യ്യൄഩീഔയിചൄ. എന്നാല് രോതിമ
ഷഭിതി ഄംഖങ്ങ്ക്ക്
തുെയാ
താല്പയയഭില്ല എന്ന് 12.06.2020-ന്
തകേവഷവമംബയണ ഴഔപ്പ് എ ിഔഓട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമടര ആ-ടഭമിറിെ ടെ ഄരിമി
ചൃിട്ടു്്.
ഔിഫ്റഫി പ്ഩകമാഖിചൃ് നെപ്പിറാക്കുന്ന സ്കൂ് പ്രവൃത്തിഔളു്ടപ്പടെ
ഄെിമന്തിയ പ്രാധാനയമുള്ള
ട്ടനഴധി പ്രവൃത്തിഔലില് ആറക്ട്രിക്കല് ഴര്ക്ക്
ഈ്ടപ്പടുു്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് ആറക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തിഔ് ടേയ്യുന്നതിന്
ലറഷ സള്ള ഫി.ടെഔ് ആറക്ട്രിക്കല് ഫിയ്യൃദധായിഔടല ഈ്ടപ്പടുത്തി യ്യൃ
ഔമ്മിറ്റി യ്യൄഩീഔയിക്കാ
ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുു.ഷഭാന ഷാസേയയം
ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലമിലം ഈ്്. ആകത പ്രശ്നം കനയിടുന്ന ഭറ്റു ജില്ലഔ് ഈ്് എെില്
ആകത യീതി ഄഴറംഫിക്കാനും തീയ്യൃഭാനമു്ാഔണടഭന്ന േീപ് എഞ്ചിനീമറുടെ
അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി, ഩി.ഡലു.ഡി. തുെങ്ങിമ
ഴകുപ്പില് നിന്ന് ഴിയഭിചൃ
ആറക്ട്രിക്കല്
ഫിയ്യൃദമുള്ളഴയ്യൃടെ കഷഴനം റബയഭല്ലാത്ത
ജില്ലഔലില് ഫി.ടെഔ് ആറക്ട്രിക്കല് ഫിയ്യൃദവം
ആറക്ട്രിക്കല്
ലറഷ സം
ഈള്ളഴടയ
ഈ്ടപ്പടുത്തി ഔമ്മിറ്റി യ്യൄഩീഔയിക്കാ ഄനുഭതി
നല്കുു. എന്നാല് ആഴകയാടൊപ്പം ഷര്ക്കാര്
ഴകുപ്പില് ആറക്ട്രിക്കല് കഭകറമില് നിന്ന്
രിട്ടമര് ടേയ്ത യാകലാ
എഞ്ചിനീമരിംഖ്
കഔാകലജിടറ ആറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഖത്തിടറ യ്യൃ
എഞ്ചിനീമകരാ ഇ ഔമ്മിറ്റിമില് ഈ്ാഔണം.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.20 ഫദിമടുക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔാഷരകഖാഡ് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 24.06.2020-ടറ ഔത്തഔളും (9 എണ്ണം)
ഔാഷരകഖാഡ് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഡഩഓട്ടി ഡമരക്ടറുടെ DDP - KSD/628/2020/SC9
നമ്പര് ഔത്തം
(SRG /522/20 CC/1332,2019, 523/20-CC/1333/2019, 524/20 CC1334/2019, 525/20 -CC/1335/2019, 526/20 CC1336/2019, 527/20 - CC/1337/2019,
528/20 - CC 1331/2019, 530/20 - CC/4/20, 521/20 - CC3/20,453/20 - ഷര്ക്കാര്
പമല് നം.410 6969/ 2019/ o/o Min.(LSGD))
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(A) താടളപ്പരയുന്ന
നാറ്
കപ്രാജക്ടുഔ്ക്ക്
SCP/TSP
ഴിസിതഭാണ്
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നത്. 2019-20 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമിലള്ള
ആഴയുടെ
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി. പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റും കഷാശയല് ഭാപ്പും
ആല്ലാടതമാണ് നിര്ഴസണം നെത്തിമത്.
കൂൊടത SIDCO ഴളിമാണ്
നിര്ഴസണം
നെത്തിമത്.
ആതിന്
ഷാധൂഔയണം
നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

കപ്രാ.നം. 289/20
ഄെെല് - 8,00,000/- യ്യൄഩ (TSP)
കഩയ്: ഴിഴിധ എഷ്.റ്റി കഔാലനിഔലില് ടതയ്യൃവ ഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 288/20
ഄെെല് - 3,00,000/- യ്യൄഩ (TSP)
കഩയ്:- ഴിഴിധ
എഷ്.റ്റി കഔാലനിഔലില് കഷാലാര് സ്ട്രീീറ്റ് ലററ്റ്
സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 287/20
ഄെെല് - 1,50,000/- യ്യൄഩ (SCP)
കഩയ് :- ടേകെക്കല് എഷ്.ഷി. കഔാലനിമില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ്
സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 285/20
ഄെെല് - 1,00,000/- യ്യൄഩ (SCP)
കഩയ്:- ടേന്നഖലി എഷ്.ഷി കഔാലനി ജംഗ്ശനില് ടതയ്യൃവ ഴിലക്ക്
തീയ്യൃഭാനം :-

1) 16.10.2015-ടറ 3140/2015/തഷവബഴ ഈത്തയഴ്
പ്രഔായം ക്രൂഷ്, യുലണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല്ഷ്,
ടഔല്കട്രാണ് എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങടലമാണ്
ടതയ്യൃവ ഴിലക്കുഔ്, ഄനുഫന്ധ ഈഩഔയണ
ങ്ങ് എന്നിഴയുടെ ഴിതയണം
(Supply)
സ്ഥാഩിക്കല്
(Execution)
ഩയിഩാറനം
(Maintanance) എന്നീ പ്രവൃത്തിഔ് ഏല്പ്പിചൃിയി
ക്കുന്നത്. ആതില് SIDCO ഈ്ടപ്പടുന്നില്ല.
ഄതിനാല് SIDCOക്ക് പ്രവൃത്തി നല്കുന്നതിന്
ടെ്ര് നെഩെി ഩാറികക്ക്താമിയ്യൃു എന്ന്
കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി. ആത് ഩാറിക്കാത്തത്
നിര്ഴസണ
ഈകദയാഖസ്ഥടെ
ഴീഴ്ചമാണ്.
പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്ട്ടിപിക്കറ്റും കഷാശയല് ഭാപ്പും
ആല്ലാടത SCP/TSP പ്ഩകമാഖിചൃ് കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കിമത് ഗുയ്യൃതയ ഴീഴ്ചമാണ്.
ഇ ഷാസേയയത്തില് ഴിവദഭാമ
ഄകനവശണം നെത്തി രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ്
തീയ്യൃഭാനിക്കും.
നെഩെി:- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ3)ഴകുപ്പ്
2)കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ്ഡമരക്ടര്
(B) താടളപ്പരയുന്ന ഄഞ്ച് കപ്രാജക്ടുഔ് 2019-20 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്
ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃന്നതാണ്. ഇ കപ്രാജക്ടുഔ് SIDCO മുകകന നിര്ഴസണം
നെത്തി. ആതിന് ഷാധൂഔയണം നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
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(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

കപ്രാ.നം. 357/20
ഄെെല് - 3,00,000/- യ്യൄഩ (CFC)
കഩയ്:- കുഞ്ചാര് സ്കൂ്. േിഭിനിമടുക്ക എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ്
സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 253/20
ഄെെല് 12,25,000/- യ്യൄഩ
(CFC - 9,25,000/ - യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 3,00,000/- യ്യൄഩ)
കഩയ്:- ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില് ടതയ്യൃവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
(ആതില് 3,98,840/- യ്യൄഩ KSEB മില് ടഡകപ്പാഷിറ്റ് ടേയ്തു. ഫാക്കി തുഔ
ഈഩകമാഖിചൃ് ഷിസകഔാ ഴളി നെപ്പാക്കി)
കപ്രാ.നം. 286/20
ഄെെല് - 1,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ്:- ഩാസലടുക്ക ജംഗ്ശ സ്ട്രീീറ്റ് ലററ്റ്
കപ്രാ.നം. 291/20
ഄെെല് - 50,000/- യ്യൄഩ (CFC)
കഩയ്:- ഩാസലടുക്ക ജംഗ്ശ സ്ട്രീീറ്റ് ലററ്റ്
കപ്രാ.നം. 290/20
ഄെെല് - 50,000/- യ്യൄഩ (CFC)
കഩയ്:- ടേന്നഖലി എഷ്.ഷി. കഔാലനി ടതയ്യൃഴ് ഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
തീയ്യൃഭാനം :-

1) 16.10.2015-ടറ 3140/2015/തഷവബഴ ഈത്തയഴ്
പ്രഔായം
ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി എന്ന
നിറമില് ക്രൂഷ്, യുലണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല്ഷ്,
ടഔല്കട്രാൺ എന് എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങടലമാണ്
ടതയ്യൃവഴിലക്കുഔ്, ഄനുഫന്ധ ഈഩഔയണ
ങ്ങ് എന്നിഴയുടെ ഴിതയണം, സ്ഥാഩിക്കല്
ഩയിഩാറനം എന്നീ പ്രവൃത്തിഔ് ഏല്പ്പിചൃിയി
ക്കുന്നത്. ആതില് ഷിസകഔാ ഈ്ടപ്പടുന്നില്ല.
ഄതിനാല് ഷിസകഔായ്ക്ക് പ്രവൃത്തി നല്കുന്ന
തിന് ടെ്ര് നെഩെി ഩാറികക്ക്താമിയ്യൃു.
ആതു
ഩാറിക്കാത്തത്
നിര്ഴസണ
ഈകദയാഖസ്ഥടെ
ബാഖത്ത
നിു്ാമ
ഴീഴ്ചമാണ്. ആതു ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔാ
കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന
ത്തില് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി:-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ3)ഴകുപ്പ്
2)കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്

4.21 അരന്മുല രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 25.062020 ടറ ഔത്തം അരന്മുല രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 1(4)ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം
ഄനുഫന്ധ കയകഔളും (SRG /529/20 CC/583/20)
കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് രാെ് ഈഩകമാഖിചൃ് അടഔ 118 കപ്രാജക്ടുഔ് എടുത്തിട്ടു്്.
ആതില് 37 കപ്രാജക്ടുഔ് നിറഴിലള്ള കരാഡുഔളുടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണിയും (ഄെെല്
1,00,50,000/- യ്യൄഩ) 81 കപ്രാജക്ടുഔ് രോതിമ കരാഡുഔളുടെ കഔാണ്ക്രീറ്റ്
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പ്രവൃത്തിഔളുഭാണ്. (ഄെെല് 1,66,11,000/- യ്യൄഩ) ഭറ്റു കരാഡുഔ് ഄെിമന്തിയഭാമി
ടഭമിെന ഷ് നെത്താ ആല്ലാത്തതിനാല് ടഭമിെന ഷ് രാെ് ഈഩകമാഖിചൃ്
രോതിമ കരാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖിനുള്ള
കപ്രാജക്ടുഔ് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഇ ഴര്ശം ഭറ്റ് കരാഡുഔളുടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണി
അഴവയഭില്ല എന്ന്
ഫന്ധടപ്പട്ട ഄഷിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീമര്
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി നല്കുു. കൂൊടത
ആത്രമധിഔം
കരാഡുഔ്
കഔാണ്ക്രീറ്റ്
ടേയ്യുന്നതിടെ
അഴവയഔതയും
ഄഷിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീമര് ഩയികവാധിക്കണം
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.22 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 18.06.20ടറ ഔത്ത്
CC/546/20)

(SRG /513/20

കപ്രാ.നം. 31/21
ഄെെല് - 5,10, 460/- യ്യൄഩ
കഩയ് - ഷസമാനം - ഭാറിനയമുക്ത ബയണിക്കാഴ് - യ്ാം ഗട്ടം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തഔലിടറ ടതയടഞ്ഞടുക്കുന്ന
സയിത ഔര്മ്മകഷനാംഖങ്ങ് സ്റ്റീല് കതറ്റുഔ്, ഷിരാഭിഔ്
കതറ്റുഔ്, സ്റ്റീല്
ഫ്ലാകുകളഔ്, ക്ലീനിംഖ് ഈഩഔയണങ്ങ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ഔാ
ഈകേവിചൄ
ടഔാ്ള്ള കപ്രാജക്ട്. ഩാത്രങ്ങളുടെ ഴാെഔമാമി റബിക്കുന്ന തുഔയും ഄഴ ഔഴഔി
വൃത്തിമാക്കുന്ന ഴഔമില് ഴീടുഔലില് നിും/ഭറ്റ് സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിും റബിക്കുന്ന
തുഔയും ആഴര്ക്ക് കഴതനഭാമി ഈഩകമാഖടപ്പടുത്തു. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി:- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.23ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 18.06.20ടറ ഔത്ത്
CC/545/20)

(SRG /515/20

കപ്രാ.നം. 21/2021
ഄെെല് - 5,00,000/- യ്യൄഩ (ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - ഊതുഭതി - ഴനിതഔ്ക്ക് ടഭ ഷ് ട്രുഴല് ഔപ്പ് ഴിതയണവം
കഫാധഴല്ക്കയണവം
ഷംകരിക്യിക്കാ
ധിദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള ഷാനിട്ടരി നാപ്ഔിനുഔ്ക്കു ഩഔയം
ഔഴഔി
ഈഩകമാഖിക്കാ
ഔളിയുന്ന
ടഭ ൂഴല്
ഔപ്പ്
കലാക്കിനു
ഔീളിലള്ള
രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 3000 ഴനിതഔ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യാ
ഈകേവിക്കുു.
കൂൊടത ആതിടെ ഈഩകമാഖം ഷംഫന്ധിചൃ് ഴനിതഔ്ക്ക് കഫാധഴല്ക്കയണം
നെത്താനും ഈകേവിക്കുു. 30 മുതല് 50 ഴടയയുള്ള 10 ഫാചൄഔലാമി ഴിദഖദ്ധ്ടയ
ഈഩകമാഖിചൃാണ് കഫാധഴല്ക്കയണം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്.
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തീയ്യൃഭാനം :-

ആതികേല് ടസല്ത്ത് ഡമരക്ടറുടെ ഄബിപ്രാമം
അയാഞ്ഞ്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

4.24 ടഴള്ളനാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തിയ്യൃഴനന്തരോയം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 26.06.20ടറ ഔത്തം ടഴള്ളനാെ്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 10.06.2020-ടറ BP4/1390/2020/VLND നമ്പര്
ഔത്തം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 20.05.2020-ടറ 11/02/20-ാാാം
നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം (SRG /532/20 CC/562/20)

കപ്രാ.നം. 132/20
ഄെെല് - 5,00,000/- യ്യൄഩ (ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് -ഔുഔാറി േിഔിത്സ്ാ ഷസാമം
ഄസകം ഫാധിചൃ ഔുഔാറിഔടല േിഔിത്സ്ിക്കുന്നതിനാമി ക്ഷീയ ഔര്ശഔര്ക്ക്
ധനഷസാമം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി
നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.25 കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.20ടറ ഔത്ത് (SRG /559/20
CC/606/20)

കപ്രാ.നം. 385/2021

ഄെെല് - 14,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - കുഭയഔം എഷ്.എ കഔാകലജില് ഴനിതഔ്ക്കാമി ശുേിമുരി
പ്രലമ ദുയിതാവവാഷ കഔന്ദ്രഭാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്ന കുഭയഔം എഷ്.എ കഔാകലജില്
ഴനിതഔ്ക്കാമി ശുേിമുരി സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ആത് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :കുഭയഔം
ബാഖം
പ്രലമം
ഫാധിക്കുന്ന
പ്രകദവഭാമതിനാലം
ഇ കഔാകലജ് പ്രലമ
ദുയിതാവവാഷ ഔയാമ്പാമി പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതിനാലം
പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.26 കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.20ടറ ഔത്ത് (SRG /560/20
CC/605/20)

കപ്രാ.നം. 507/2021

ഄെെല് - 5,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - കുഭയഔം കഩാറീഷ് കസ്റ്റശ ഩയിധിമില് CC TV ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ജനലഭത്രി
കഩാറീഷിംഖിടെ ബാഖഭാമ കുഭയഔം
കഩാറീഷ് കസ്റ്റശടെ
ഩയിധിമിടറ ഴിഴിധ ബാഖങ്ങലില് CCTV സ്ഥാഩിക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
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അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ആതിടെ കഭാണിട്ടരിംഖ് ചുഭതറ കുഭയഔം കഩാറീഷ്
കസ്റ്റശനിടറ പ്രി ഷിപ്പല് എഷ്.ഐ/ഷര്ക്കി്
ആ ടസ്പക്ടര് ഴസിക്കണ ടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.27 കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.20ടറ ഔത്തം (4 എണ്ണം) ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 23.06.2020-ടറ 2(1)-ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം
(SRG /555/20 CC/610/20) , SRG /556/20 CC/609/20) , SRG /557/20
CC/608/20) , SRG /554/20 CC/611/20) ,
കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് താടളപ്പരയുന്ന നാറ് കപ്രാജക്ട് ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്
ഈ്ടപ്പടുത്താനാമി
തയ്യാരാക്കി.
ഇ
കപ്രാജക്ടുഔ്
ടഴറ്റിംഖ്ഒപീഷര്
ഄംഖീഔയിചൃില്ല. ഄതിനാല് കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
ഄനുഭതി
അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുു. അദയടത്ത മൂന്ന്
കപ്രാജക്ടിടെ
ഴിസിതം
ജനരല്
പ്ാടണെിലം
ജനരല്, എഷ്.ഷി,
ഴനിത എന്നീ ഴിബാഖത്തിന്
പ്രകതയഔഭാമാണ് കപ്രാജക്ട് ഴചൃിയിക്കുന്നത്

(i)

കപ്രാ.നം. 900/21
കഩയ്:-

ഄെെല് 8,00,000/- യ്യൄഩ
( ഴിഔഷന പ്്)
തറമാളം, െി.ഴി.രോയം, നീണ്ടൂര്, ഔല്ലര, ടഴചര് എന്നീ
രാഭഩഞ്ചാമത്തഔലില് ഴനിതഔ്ക്ക് ഄടുക്കല മുറ്റത്ത് കഔാളി
ഴലര്ത്തല്

(ii)

കപ്രാ.നം.899/21

ഄെെല് 10,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ്:- തറമാളം , െി.ഴി. രോയം , നീണ്ടൂര്, ഔല്ലര, ടഴചര് എന്നീ
രാഭഩഞ്ചാമത്തഔലിടറ
ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖത്തിടറ
കുടുംഫങ്ങ്ക്ക് ഄടുക്കല മുറ്റടത്ത കഔാളി ഴലര്ത്തല്

(iii)

കപ്രാ.നം.895/21

കഩയ്:(iv)

ഄെെല് 20,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
നീണ്ടൂര്, ഔല്ലര, ടഴചര്, െി.ഴി. രോയം, തറമാളം ,എന്നീ
രാഭഩഞ്ചാമത്തഔലില് ഄടുക്കല മുറ്റത്ത് കഔാളി ഴലര്ത്തല്

കപ്രാ.നം.898/21

ഄെെല് 30,00,000/- യ്യൄഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)
കഩയ്:- മു്ക്കമം ഡിഴിശനില് എഷ്.ഷി. ഴനിതഔ്ക്ക് മുട്ടകക്കാളിയും കൂടും
നല്ഔല്.
29

തീയ്യൃഭാനം :- ഡിഴിശ
തിയിചൃ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാവന്നതല്ല.
എന്ന് കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
17.01.2019,
05.02.2019, 24.10.2019
എന്നീ തീമതിഔലിടറ
കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി കമാഖ തീയ്യൃഭാന പ്രഔായം
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടന ഄരിമിചൃിയ്യൃന്നതാണ്. തുെര്ും
ആകത യീതിമില് (യ്യൃ പ്രകതയഔ പ്രകദവത്ത് മു ഖണന
നല്ഔി നെപ്പിറാകക്ക്തല്ലാത്ത കപ്രാജക്ട്) കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമത് വയിമല്ല എന്ന് കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി.
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
ഇ തുഔ സബിക്ഷ കഔയലം
ഩദ്ധ്തിക്ക് ഭാനദണ്ഡപ്രഔായം ഈഩകമാഖിക്കണടഭന്ന്
നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.28 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.20ടറ ഔത്തം ലാറം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 19.06.2020-ടറ B 97/2020 (1)-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം.
(SRG /563/20 CC/571/20)

കപ്രാ.നം. 63/2021

ഄെെല് - 5,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - വൃക്ക കയാഖിഔ്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് ധനഷസാമം

തുെര്ചൃമാമി ഡമാറിഷിഷ് ടേയ്യുന്ന കയാഖിഔ്ക്ക് യ്യൃ ഡമാറിഷിഷിന്
1000/- യ്യൄഩ ഴീതം ഄതത് അശുഩത്രിഔ്ക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- യാഴ്ചമില് ഩയഭാഴധി
1000/- യ്യൄഩാ ക്രഭത്തില്
പ്രതിഭാഷം 4000/- യ്യൄഩ നല്ഔാ ഄനുഭതി നല്കുു.
ആത് ഄതത് അശുഩത്രിഔ്ക്കാണ് നല്കഔ്ത്.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.29 ലാറം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 10.07.20ടറ ഔത്തം ലാറം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 19.06.2020-ടറ B 97/20-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം. (SRG
/564/20 CC/569/20)

കപ്രാ.നം. 23/2021

ഄെെല് - 5,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)

കഩയ് - ഭത്സ്യക്കൃശി ഴയാഩന ഩദ്ധ്തി
സബിക്ഷ കഔയലം ഩദ്ധ്തിമില് ഴീട്ടുഴലപ്പില് കുലത്തില് ഭത്സ്യക്കൃശിക്ക് കുരഞ്ഞത് 2
ടഷെ് സ്ഥറടഭെിലം കഴണടഭന്നാണ് നിഫന്ധന. സ്ഥറത്തിടെ ഴി്റിീര്ണ്ണം 2
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ടഷെിന് ഩഔയം ½ ടഷകൊ യ്യൃ ടഷകൊ അക്കണടഭന്നാഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- തല്ക്കാറം ഩയിഖണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീയ്യൃഭാനിചൄ.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.30 കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 14.07.20ടറ ഔത്തം ഄനുഫന്ധ
കയകഔളും (SRG /567/20 CC/629/20)

കപ്രാ.നം. 3/2021
കഩയ് - കേസ സ്പര്വം

ഄെെല് - 35,00,000/- യ്യൄഩ

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്, കലാക്ക്/രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ്, മുനിഷിപ്പാറിറ്റി , കഔാര്പ്പകരശ
എന്നീ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ
ഩൊലിത്തകത്താടെ
നെപ്പാക്കുന്ന
ഩയിഩാെിമാണ് “കേസ സ്പര്വം”. 2011 മുതല് നെപ്പാക്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമാണ്. വൃക്ക
കയാഖിഔ്ക്ക് ഇ ഩദ്ധ്തിമിെ ടെ ഡമാറിഷിഷിനു ധനഷസാമം, വൃക്ക ഭാറ്റി
ഴചൃഴര്ക്ക് ഷൗജനയഭാമി ഭയ്യൃന്ന്, വൃക്ക- ജീഴിത ലവറീ കയാഖ നിര്ണ്ണമ ഔയാമ്പ് ,
കഫാധഴല്ക്കയണ ക്ലാസ്സ്, എ സഷ് കയാഖിഔ്ക്ക് താഭഷ ഷൗഔയയടഭായ്യൃക്കുഔ
തുെങ്ങിമഴമാണ് പ്രധാന പ്രഴര്ത്തനങ്ങ്. 2017-18, 2018-19, 2019-20
ഴര്ശങ്ങലില് ഷര്ക്കാര് ഄനുഭതികമാടെമാണ് ആത് നെപ്പാക്കിമത്
ഒകയാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനവം ഇ ഴര്ശം ഴഔമിയ്യൃത്തഴാ ഈകേവിക്കുന്ന
ഴിസിതം താടളപ്പരയും പ്രഔായഭാണ്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം ഇ ഴര്ശടത്ത ഴിസിതം
ഔളിഞ്ഞ ഴര്ശടത്ത ഴിസിതം
രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
3.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
3.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
35 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
25.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
നഖയഷബ
5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
5.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
കഔാര്പ്പകരശ
75.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
25.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴീതം
2017-18, 2018-19 ഴര്ശടത്ത പ്രഴര്ത്തനം കറാക്കല് ഒഡിറ്റ് CAG ഴിബാഖം
ഩയികവാധന നെത്തിമിട്ടു്്. ഇ ഴര്ശവം ഇ കപ്രാജക്ട് തുെയാ ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു. എന്നാല് ഒകയാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനവം ഴഔമിയ്യൃകത്ത് തുഔ ഷംഫന്ധിചൃ് ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി തറത്തില് തകേവബയണ സ്ഥാഩന
ഄദ്ധ്യക്ഷ ഭായ്യൃടെ കമാഖം
കേര്ന്ന് തീയ്യൃഭാന
ടഭടുക്കണം.
2018-19 ഴര്ശടത്ത
പ്രഴര്ത്തന രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔിമിട്ടു്്.
എന്നാല്
2019-20
ഴര്ശടത്ത
പ്രഴര്ത്തനത്തിടെ
രികപ്പാര്ട്ട് ഩയികവാധനയ്ക്കാമി
ഴകുപ്പിന് നല്ഔണം. ആകതാടൊപ്പം ഒഡിറ്റ് രികപ്പാര്ട്ടും
നല്ഔണം.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
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4.31 ഭണ്ണകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20 ടറ ഔത്ത് (SRG /539/20
CC/572/20)

കപ്രാ.നം. 278/2021

ഄെെല് - 6,15,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്് - 64,000/- യ്യൄഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 3,69,000/ യ്യൄഩ
ഭറ്റു ഴിസിതം - 82,000/- യ്യൄഩ
ഴിഔഷന പ്് - 1,00,000/- യ്യൄഩ )
കഩയ് - സബിക്ഷ കഔയലം - കുലങ്ങലിടറ ഭത്സ്യക്കൃശി
കുലങ്ങലിടറ ഭത്സ്യക്കൃശി, കുലത്തിടറ ഔയിഭീ കൃശി, ഫകമാ കഫ്ലാക്ക് ഭത്സ്യക്കൃശി
എന്നീ ഩദ്ധ്തിഔ്ക്ക് ഷര്ക്കാര് ഈത്തയവ പ്രഔായം 40% ഷബ്ഷിഡിയും 60
വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതവഭാണ് നിശ്ചമിചൃിയിക്കുന്നത്. ആത് കബദഖതി ടേയ്ത്
60 വതഭാനം
ഷബ്ഷിഡിയും
40 വതഭാനം
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതവം
അക്കണടഭന്ന് അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- തല്ക്കാറം ഩയിഖണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീയ്യൃഭാനിചൄ
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.32 കൂൊലി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 15.07.20ടറ ഔത്തം കൂൊലി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
പ്രഷിഡെിടെ 12.06.2020-ടറ A -7654/20-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം ഩഞ്ചാമത്ത്
ബയണഷഭിതിയുടെ 13.05.20-ടറ 1/68/20-ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം (SRG /568/20
CC/535/20)

കപ്രാ.നം. 149/21

ഄെെല് - 20,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്് - 2,00,000/- യ്യൄഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 9,00,000/- യ്യൄഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 9,00,000/- യ്യൄഩ )

കഩയ് - ഄഖതി യസിത കഔയലം (അശ്രമ) റിസ്റ്റില് ഈ്ടപ്പട്ട ബഴന യസിതര്ക്ക് ഴീെ്
നിര്മ്മാണം.
ലറപ് റിസ്റ്റില് ഈ്ടപ്പൊത്ത അശ്രമ റിസ്റ്റിലള്ള (ഄഖതി യസിത കഔയലം) ബഴന
യസിതയ്യൃ്്. ആഴര്ക്ക് ഴീടു നിര്മ്മിചൄ നല്ഔാനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു. എന്നാല്
കുടുംഫശ്രീയുടെ
ഄംഖീകൃത റിസ്റ്റില് ഈ്ടപ്പട്ട അശ്രമാ ഗുണകബാക്ത്
അടണന്ന്
ടഷക്രട്ടരി
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തണടഭന്ന
നിഫന്ധന ഩാറിക്കണം.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
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4.33 കഔാട്ടമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG /491/20
CC/539/20)

കപ്രാ.നം. 894/2021

ഄെെല് - 15,50,000/- യ്യൄഩ
(SCP - 10,00,000/- യ്യൄഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 5,50,000/- യ്യൄഩ)
കഩയ് - പ്രലമത്തില് ജീഴകനാഩാധി നഷ്ടടപ്പട്ട ഩട്ടിഔജാതി ഴനിതഔ്ക്ക് ഩശു.
പ്രലമത്തില് ജീഴകനാഩാധി നഷ്ടടപ്പട്ട ഴനിതഔ്ക്ക് ഒകയാ ഩശുഴിടന ഴീതം
നല്കുന്നതിനുള്ള
കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി
നിയഷിചൃിയ്യൃു. പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഷഭരഭല്ലാത്ത ആത്തയം കപ്രാജക്ടിന് (യ്യൃ ഩശുഴിടന
ഴീതം നല്ഔല്) ഄനുഭതി നല്കഔ്തിടല്ലന്ന് കമാഖം
ഴിറമിയ്യൃത്തി. ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. ഇ തുഔ സബിക്ഷ
കഔയലം
ഩദ്ധ്തിക്ക്
ഭാനദണ്ഡ
പ്രഔായം
ഈഩകമാഖിക്കണടഭന്ന് നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.34 ഈദമനാരോയം രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20ടറ ഔത്തം ഈദമനാരോയം
രാഭഩഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 05.022020-ടറ A 271/20-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം.
(SRG /494/20 CC/180/20)

കപ്രാ.നം. 99/20
ഄെെല് - 1,00,000/- യ്യൄഩ (തനത് പ്്)
കഩയ് - ഔിയണം 2019 കസ്കാലര്ശിപ്പ് (കുട്ടിഔ്)
ന്നാം ക്ലാസ്സ മുതല് ഏളാം ക്ലാസ്സഴടയ ഩഠിക്കുന്ന
നിര്ദ്ധ്നയാമ
ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക്
കസ്കാലര്ശിപ്പ് നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതിനല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.35 നന്നമ്പ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20ടറ ഔത്തം നന്നമ്പ്ര
രാഭഩഩഞ്ചാമത്ത് ബയണ ഷഭിതിയുടെ 22.04. 2020-ടറ 1(3)-ാാാം നമ്പര്
തീയ്യൃഭാനവം

(SRG /496/20

CC/453/20)

കപ്രാ.നം. 41/2021

ഄെെല് - 36,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന ്് - 33,14,200/- യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 2,85,800/- യ്യൄഩ)

കഩയ് - ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തി (ജനരല്)
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രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ തിയ്യൃത്തി റക്ഷം ഴീെ് കഔാലനിമിടറ ഄഞ്ച് ആയട്ട ഴീടുഔ്
ഴാഷകമാഖയല്ലാടത തഔര്ുകഩാമിട്ടു്്. ഇ ഴീടുഔ് ടഩാലിചൄ ഭാറ്റി റ്റ
ഴീൊക്കാനുള്ള ഷാമ്പത്തിഔ ഷാസേയയം ആഴിെടത്ത താഭഷക്കാര്ക്കില്ല എു
ചൂ്ാക്കാണിചൃ് ഇ ഴീടുഔ് റ്റ ഴീൊക്കി രോനര് നിര്മ്മിക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- ലറപ് ബഴന ഩദ്ധ്തിമില്
ഴ കക്ക് ഴിസിതം
(ഴിഔഷന പ്ിടെ കുരഞ്ഞത് 20 വതഭാനം) ഭാറ്റി
ഴചൃതിനുകവശം ഄധിഔ തുഔ ഔട്ത്തി ആതിനാമി
ഈഩകമാഖിക്കണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
ഄനുഭതി
നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.36 ലഴക്കം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 17.06.20ടറ ഔത്തം ഄനുഫന്ധ കയകഔളും
(SRG /498/20 CC/554/20)
2011-12-ല് ഐ.എ.ലഴ. ബഴന ഩദ്ധ്തിമില് ധനഷസാമം ഴര്ദ്ധ്ിപ്പിചൃകപ്പാ്
(SC ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് 2.00 റക്ഷം യ്യൄഩയും ST ഴിബാഖക്കാര്ക്ക് 2.50 റക്ഷം യ്യൄഩയും)
ഄധിഔ തുഔ ഔട്ത്തന്നതിന് ഷസഔയണ ഫാങ്കുഔലില് നിന്ന് ഴായ്പ
എടുക്കാനാമി ഷര്ക്കാര് ഄനുഭതി നല്ഔി. ആതനുഷയിചൃ് അര് ഷസഔയണ
ഫാങ്കുഔലില് നിന്നാമി 87,75,000/- യ്യൄഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴായ്പ എടുത്ത. ഇ
തുഔ 2012-13 ഴര്ശടത്ത IAY ഗുണകബാക്താക്കലാമ 117 കഩര്ക്ക് ധനഷസാമം
നല്ഔന്നതിന് ഈഩകമാഖിചൄ. എന്നാല് ഷര്ക്കാര് ഈത്തയഴ് പ്രഔായം 2011-12-ടറ
IAY ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കുകഴ്ി ഄധിഔ തുഔ ഔട്ത്തന്നതിനാമിയ്യൃു
ഷര്ക്കാര് ഄനുഭതി. ഴര്ശത്തില്ാമ ഇ ടതറ്റു ഔായണം തുഔ തിയിടഔ
ഄെയ്ക്കാ
ഔളിഞ്ഞില്ല. ഫാങ്കുഔ് അഴവയടപ്പട്ട പ്രഔായം 31.03.2014 ഴടയയുള്ള
ഩറിവമിനത്തില് 3,93,455/- യ്യൄഩ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് തിയിടഔ ഄെചൄ. ഩിന്നീെ്
തുഔടമാും ഄെചൃിട്ടില്ല.
ഇ ഷാസേയയത്തില് 2020-21 -ല് ഴിഔഷന പ്ില് നിും (ജനരല്) ആത്
തിയിടഔ ഄെയ്ക്കാനും കവശിക്കുന്ന തുഔ തുെര്ുള്ള ഴര്ശങ്ങലില് തിയിടഔ
ഄെയ്ക്കാനും ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ഴിവദഭാമ ഩയികവാധന അഴവയമുള്ള പമല്
അടണന്ന് കമാഖം നിയീക്ഷിചൄ. ആതികേല്
തീയ്യൃഭാനടഭടുക്കാ രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.37 തണ്ണീര്മുക്കം രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20ടറ ഔത്ത് (SRG /538/20
CC/418/20)

കപ്രാ.നം. 296/20

ഄെെല് 5,45,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്് - പ്രലമ ദുയിതാവവാഷം)
കഩയ് - പ്രലമം - ജീഴകനാഩാധിഔ് രോനസ്ഥാഩിക്കല്
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പ്രലമം ഫാധിചൃ ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ന നിറമില് ഄനുഴദിചൃ തുഔ ഈഩകമാഖിചൄള്ള
കപ്രാജക്ട്. ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി തുെയ്യൃു. ശ്രീ. റ്റി.ടഔ. കഷാഭ , ശ്രുതി
ബഴനം എന്നമാളുടെ ശ്രുതി പര്ണിചൃര് എന്ന സ്ഥാഩനത്തിടറ പര്ണിചൃറുഔളും
മന്ത്ര ഷാഭരിഔളും നഷ്ടടപ്പട്ടു. ഈ്ാമ നഷ്ടം ചൂ്ിക്കാട്ടി ഴയഴഷാമ ഴകുപ്പിന്
ഄകഩക്ഷ നല്ഔിടമെിലം ധനഷസാമം റബിചൃില്ല. ആമാ്ക്ക് ധനഷസാമം
നല്ഔാ പ്രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ആതിടെ നഷ്ടം ഷംഫന്ധിചൃ്
താെ ക്ക് ഴയഴഷാമ
ഴിഔഷന ഒപീഷറുടെ
കൂെി ശുഩാര്വ പ്രഔായകഭ
ധനഷസാമം നല്ഔാവൂ  
എന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ആ. ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
4.38 ഩെിയൂര് ഔല്ലയാെ് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഔണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.06.20ടറ ഔത്തം ഄനുഫന്ധ കയകഔളും
(SRG /543/20 CC/409/20)

കപ്രാ.നം. 54/21

ഄെെല് - 12,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - സ്കൂ് കുട്ടിഔ്ക്ക് സ്റ്റീല് ഴാട്ടര് കഫാട്ടില്, തുണി ഫാഖ്
ശുേിതവ ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനത്തിടെ ബാഖഭാമി ഩഞ്ചാമത്തിടറ ു മുതല്
എട്ടുഴടയ ക്ലാസ്സില് ഩഠിക്കുന്ന കുട്ടിഔ്ക്ക് സ്റ്റീല് ഴാട്ടര് കഫാട്ടിലം തുണി ടഔാ്ള്ള
ഫാഗും ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .
തീയ്യൃഭാനം :ആകപ്പാളടത്ത
പ്രകതയഔ
ഷാസേയയത്തില്
ഄനുഭതി ഩയിഖണികക്ക്തിടല്ലന്ന് തീയ്യൃഭാനിചൄ.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.39ഏറ്റുഭാനൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 19.06.20ടറ ഔത്ത്
CC/499/20)

(SRG /517/20

കപ്രാ.നം. 41/21
ഄെെല് - 12,30,000/- യ്യൄഩ (ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - ഄതിയമ്പുള ഩഞ്ചാമത്തില് ഖതഔാറ ഴാണിജയ പ്രതാഩങ്ങളുടെ ഒര്മ്മയ്ക്കാമി
സ്മായഔ നിര്മ്മാണം.
കഭാകട്ടര് ഴാസനങ്ങ് ഴയാഩഔഭാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഄതിയമ്പുളമില് നിന്ന്
ഩെിഞ്ഞാര
കഭകറമികറകുള്ം ഷഭീഩ പ്രകദവങ്ങലികറകുള്ം ഩറഴയജ്ഞനങ്ങളും,
ഩചൃക്കരിഔളും, ഭറഞ്ചയക്കും എത്തിചൃിയ്യൃന്നത് ഔാലഴ്ിഔലിലം ടഔട്ടുഴള്ളങ്ങ
ലിലഭാണ്. ആതിന് സ്മായഔം നിര്മ്മിക്കാനുകേവിക്കുു. ടഔട്ടുഴള്ളങ്ങളുടെ ത്രിഭാന
വില്പം, ഩളമഔാറ ദൃവയങ്ങ് ഩഔര്ത്തിമ േയിത്ര സ്മായഔം തുെങ്ങിമഴമാണ്
നിര്മ്മിക്കാനുകേവിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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4.40 ഭകഞ്ചയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 22.07.2020-ടറ ഔത്തം ഭകഞ്ചയി
മുനിഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.06.2020-ടറ P1 - 22677/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
(SRG /583/20 CC/646/20)
ഭകഞ്ചയി മുനിഷിപ്പാറിറ്റിയുടെ ഇ ഴര്ശടത്ത അടഔ സ്പില് ഒഴര് ഫാധയത 23.00
കഔാെി യ്യൄഩമാടണന്നരിമിചൃിയിക്കുു. (ടഩെിംഖ് ഫില് തുഔയും ഇ ഴര്ശം
തുെകയ് സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ഄെെലം കേര്ത്തള്ളത്) ആതിനു തുഔ
ഔട്ത്താ ധിദ്ധ്ിമുട്ടുള്ളതിനാല് ഄധിഔഭാമി തനത് പ്് ഈഩകമാഖിക്കാ
ഈകേവിക്കുു. എന്നാല് 12 കഔാെി യ്യൄഩയുടെ തനത് പ്് കസ്റ്ററ്റ്ടഭൊണ് ഇ
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക് രീജിമണല് കജാമിെ് ഡമരക്ടര് ഄനുഴദിചൃിയിക്കുന്നത്. ആതിനു
രോരടഭ 11.00 കഔാെി യ്യൄഩകുള്ള്ള ഄധിഔ കപ്രാജക്ട് കൂെി എടുക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- അഴവയം നിയഷിചൄ.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
4.41 രാന്നി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 24.07.20ടറ ഔത്തം ഄനുഫന്ധ
കയകഔളും (SRG /585/20 CC/595/20)

കപ്രാ.നം. 61/21

ഄെെല് - 15,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)

കഩയ് -മുട്ടകക്കാളി ഴിതയണം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിനു ഔീളിലള്ള 545 കുടുംഫശ്രീ യൂണിറ്റ് മുകകന നെപ്പാക്കാനാണ്
ഈകേവിക്കുന്നത്. യ്യൃ യൂണിറ്റിന് 45 മുതല് 60 ദിഴഷം ഴടയ പ്രാമമുള്ള 50
കഔാളിക്കുുങ്ങടല നല്കുു. യ്യൃ കഔാളിയുടെ ഴിറ 110 യ്യൄഩ. ഷബ്ഷിഡി 50
വതഭാനം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.42 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 09.07.2020-ടറ ഔത്തം
ഄനുഫന്ധ കയകഔളും (SRG /553/20 CC/492/20)
കുട്ടമ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഩട്ടിഔ ഴര്ഗ കഔാലനിഔലില് താഭഷിക്കുന്നഴര്ക്ക്
ഴാസന ഷൗഔയയം ആല്ല. ഭാഷം കതാറുമുള്ള ഩയികവാധനകുള്ം ഭറ്റു് ഄതയാഴവയ
ഗട്ടങ്ങലിലം കഔാലനിമില് നിന്ന് രോരത്ത കഩാകുന്നതിനാമി യ്യൃ അംധിറ ഷ്
ഴാങ്ങി കുട്ടമ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു നല്ഔാ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഈകേവിക്കുു.
ഷര്ക്കാര് ഄനുഭതികമാടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കാനാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്. ആതിന്
ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ആതിടെ അഴവയഔതയും ഭറ്റും ജില്ലാ തറത്തില്
ഴിറമിയ്യൃത്തി കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ അസൂത്രണ
ഷഭിതിക്ക് ഷര്പ്പിക്കാ
നിര്കേവിക്കുു. ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ആതികേല് തീയ്യൃഭാനടഭടുത്ത
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തിനുകവശം
അഴവയടഭെില്
ഩിന്നീെ്
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിക്കു നല്ഔാവന്ന
താണ്.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.43 ഩയപ്പനങ്ങാെി മുനിഷിപ്പാറിറ്റി
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 22.07.2020-ടറ ഔത്തം ഩയപ്പനങ്ങാെി
നഖയഷബാ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 17.03.2020-ടറ A2/4468/20-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
(SRG /579/20 CC/378/20)

കപ്രാ.നം. 15/20

ഄെെല് - 7,50,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ഭത്സ്യടത്താളിറാലിഔളുടെ ഭക്ക്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
2019-20-ടറ ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി ഈ്ടപ്പടുത്താ നഖയഷബ
തീയ്യൃഭാനടഭടുത്തിട്ടു്്. കപ്രാജക്ടില് ഫിയ്യൃദാനന്തയ ടപ്രാപശണല് ഴിദയാര്ഥി
ഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ഔല് എന്നാമിയ്യൃു കയകടപ്പടുത്തിമത്. എന്നാല്
ഄകഩക്ഷഔയില് ഇ കമാഖയതയുള്ളഴര് ആല്ല. ഄതിനാല് ഫിയ്യൃദ തറത്തില്
ഩഠിക്കുന്ന ഴിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്ഔാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
4.44 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം അറപ്പുള ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.07.2020-ടറ 4463/16-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG
605/20 CC 665/20 )

കപ്രാ.നം..534/21

ഄെെല് - 28,23,528/- യ്യൄഩ
(SCP 23,95,000/- യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 5,000/- യ്യൄഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം/ഷംബാഴന - 4,23,528/- യ്യൄഩ)
കഩയ് - ഩട്ടിഔജാതി ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്ക്ഷവമം ടതാളിറിടെ ബാഖഭാമി ദസനടപ്പട്ടി
ഴാങ്ങുന്നതിന് ധനഷസാമം
ഩട്ടിഔജാതി ഴനിതഔ്ക്ക് ഷവമംടതാളില് റബയഭാകുന്നതിടെ ബാഖഭാമി ഖയാഷില്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നതും തരനിയപ്പില് നിന്ന് ഈമര്ത്തി ഴചൃ് ഷംസ്കായം നെത്താ
ഔളിയുന്നതുഭാമ ദസനടപ്പട്ടി ഴിതയണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2019-20 ഴാര്ശിഔ
ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു. ജില്ലമില് ഩറമിെത്തം ഭളക്കാറത്ത് ടഴള്ളടക്കട്ടു
പ്രകദവഭാമതിനാറാണ് ഇ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തത്. 15 ദസനടപ്പട്ടിഔ് ഴാങ്ങി 4
എണ്ണം 29.06.2020-ന് ഴിതയണം ടേയ്തു. എന്നാല് ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിനു
ഭാത്രഭാമി ദസനടപ്പട്ടി ഴിതയണം ടേയ്തത് ഴംവീമ ഄധികക്ഷഩഭാടണന്ന് ഴിഴിധ
ഩട്ടിഔജാതി ഷംഗെനഔ് അകക്ഷഩമുന്നമിക്കുഔയും ഩദ്ധ്തി ഩി ഴറിക്കണടഭന്ന്
അഴവയടപ്പടുഔയും ടേയ്തു.
ഇ ഷാസേയയത്തില് കവശിക്കുന്ന ദസനടപ്പട്ടിഔ് ടഩാതു ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട
ഴനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുു.
ആതിനു തുറയഭാമ തുഔ ടഩാതു ഴിബാഖം ഴിഔഷന പ്ില് നിന്ന് ഩട്ടിഔജാതി
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ഴിബാഖത്തിടറ ഴനിതഔ്ക്ക് ഷവമം ടതാളില് ഩദ്ധ്തിക്കാമി ഇ ഴര്ശം
ഈ്ടപ്പടുത്തന്നതാടണന്ന് ഄരിമിചൃിട്ടു്്. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :-

ഄനുഭതി നല്കുു. തുറയഭാമ തുഔ ടഩാതു
ഴിബാഖം ഴിഔഷന പ്ില് നിന്ന് ഩട്ടിഔജാതി
ഴിബാഖത്തിനുകഴ്ി ഈഩകമാഖിക്കുടഭന്ന ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ ഈരപ്പു ഩാറിക്കണം.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്

4.45 കഔയല ഫാംധി കഔാര്പ്പകരശ
ഫഹു. ഴയഴഷാമ, ഔാമിഔ, യുഴജനഔായയ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ 06.07.2020-ടറ കുരിപ്പ്
(i) കഔയല ഫാംധി കഔാര്പ്പകരശ ഇറ്റമില് നിും മുലമില് നിും ഒപീഷ്
കസ്റ്റശനരി ഈല്പന്നങ്ങ് നിര്മ്മിക്കുു്്. സയിത േട്ടം ഩാറിക്കുന്നതിടെ ബാഖഭാമി
കഔാര്പ്പകരശ നിര്മ്മിക്കുന്ന ഒപീഷ് കസ്റ്റശനരി ഈല്പന്നങ്ങ് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും ഴകുപ്പിനു ഔീളിലള്ള ഭറ്റ് ഏജ ഷിഔളും ഴാങ്ങുന്നതിനു കഴ്
ഄനുകൂറ തീയ്യൃഭാനമു്ാഔണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിചൃ്. താടളപ്പരയുന്ന
ഴമാണ് ഈല്പന്നങ്ങ്.
(i)
പമല് ടട്ര
550 യ്യൄഩ
(ii)
ടഩ ഴിഷിറ്റിംഖ് ഔാര്ഡ്
450 യ്യൄഩ
(iii)
കഩപ്പര് ടഴമിറ്റ്
75 യ്യൄഩ
(iv) െീ കഔാസ്റ്റര്
450 യ്യൄഩ
(v)
ടഩ കസാ്ഡര്
180 യ്യൄഩ
(vi) കഴസ്റ്റ് ഫി
350 യ്യൄഩ
(vii) ൊഖ് പമല്
110 യ്യൄഩ
(viii) ടററ്റര് ഩാഡ് പമല്
250 യ്യൄഩ
തീയ്യൃഭാനം :-

1)

ഇ ഈഩഔയണങ്ങ് മുഔലില് ഩരഞ്ഞ പ്രഔായം
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്കും ഴകുപ്പിന് ഔീളിലള്ള
ഭറ്റ് ഏജ ഷിഔ്ക്കും
ഴാങ്ങാ
ഄനുഭതി
നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
(ii) ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷണ പ്രഴര്ത്തനത്തിനും ഭറ്റും അഴവയഭായുള്ള മുലങ്കുറ്റിഔ് കുരഞ്ഞ
ഴിറമില് നല്ഔാടഭന്ന് ഫാംധി കഔാര്പ്പകരശ
ടേമര്ഭാ
കമാഖത്തില്
ഩരു. ആതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്ന് അഴവയടപ്പട്ടു.
തീയ്യൃഭാനം :ഭണ്ണു ഷംയക്ഷണ പ്രവൃത്തിഔ്ക്ക് ആപ്രഔായം
മുലങ്കുറ്റിഔ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക്
ഴാങ്ങാനും ഄനുഭതി നല്ഔി.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ആ.ഩി.എ) ഴകുപ്പ്
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4.46 കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 22.07.2020-ടറ ഔത്തം കുറ്റിപ്പുരം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.07.2020-ടറ D/1398/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്ത്. (SRG
581/20 CC /653/20))
21.10.2019-ടറ 2320/2019/തഷവബഴ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം IAY ഩദ്ധ്തിക്ക് ഄനുഴദിചൃ
തുഔമില് ടേറഴളിക്കാടത ഄക്കൗ്ില് ഈള്ള തുഔ ഈഩകമാഖിചൃ് OLH ഩദ്ധ്തി
പ്രഔായമുള്ള ആയട്ട ഴീടുഔ് റ്റ ഴീൊക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔിമിയ്യൃു.
(കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റി തീയ്യൃഭാനപ്രഔായം) ആയിമ്പിലിമം രാഭഩഞ്ചാമത്തില്
രോലിമമ്പറ്റ കഔാലനിമിടറ ശ്രീ. ഫാറകൃഷ്ണടെ ഭഔ് കദഴിഔ ഇ ഴര്ശം
ദായ്യൃണഭാമി ഭയണടപ്പട്ടിയ്യൃു. മുഔലില് ഩരഞ്ഞ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം ഄനുഭതി
നല്ഔിമതില് ഭിചൃമുള്ള തുഔമില് നിും 4.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഈഩകമാഖിചൃ് ഇ
കുടുംഫത്തിന് ഴീടു ഴചൃ് നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ഭറ്റു
തയത്തില്
ബഴന
നിര്മ്മാണത്തിന്
ധനഷസാമം റബിചൃിട്ടില്ല എുരപ്പാക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ പ്രകതയഔാനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.47 ഄയ്യൄക്കുറ്റി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.07.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 588/20 CC /
615/20)

കപ്രാ.നം. 191/21

ഄെെല് - 8,10,000/- യ്യൄഩ
(SCP - Flood Relief) - 7,88,000/- യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 22,000/-)
കഩയ്- രോയമിെം ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തല് ( എഷ്.ഷി. ഴിബാഖം)
ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തില്ടപ്പട്ട കുടുംഫങ്ങളുടെ ബഴനങ്ങളുടെ സയക്ഷയ്ക്ക് ഴീെിനു ചുറ്റും
ഭണ്ണിട്ടുമര്ത്തന്നതിനു കഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ട് 2019-20-ല് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയ്യൃു. ഇ
ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി തുെയ്യൃു. ഔാറഴര്ശക്കാറത്ത് ടഴള്ളം ടഔട്ടിക്കിെന്ന്
ഴീടുഔ്ക്ക് ഫറക്ഷമമു്ാകുുടഴും
മൂു ഴവവം ഔാമറാല് ചുറ്റടപ്പട്ട
പ്രകദവഭാടണും ചൂ്ിക്കാണിചൃ്
ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു
ഷംഫന്ധിചൃ.
ഄഷി.എഞ്ചിനീമറുടെ
ഴാലകഴശടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩയഭാഴധി 30,000/- യ്യൄഩ
യ്യൃ ഗുണകബാക്താഴിന്
നല്ഔാനാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്.
തീയ്യൃഭാനം :- ആതു
ഩയികവാധിചൃ്
രികപ്പാര്ട്ട്
നല്ഔാ
തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ് േീപ് എഞ്ചിനീമടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന ത്തില്
ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :- 1)തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
2)േീപ്എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
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4.48 ഴാളപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം ഴാളപ്പള്ളി രാഭ
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 11.05.2020-ടറ 1(1) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം
കപ്രാജക്ടിടെ ഈകേവറക്ഷയഭെങ്ങിമ രികപ്പാര്ട്ടും (SRG 602/20 CC 431/20)

കപ്രാ.നം. 202/21

ഄെെല് 15,00,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)

കഩയ് - ഭിറിട്ടരി ടട്രമിനിംഖ്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഒകയാ ഴാര്ഡില് നിും 10 കുട്ടിഔടല ഴീതം ഔട്ത്തി
ഭിറിട്ടരിമികറയ്ക്ക് ടതയടഞ്ഞടുക്കടപ്പൊ 6 ഭാഷടത്ത ഩയിവീറനം നല്ഔാനുള്ള
കപ്രാജക്ട്. 13,000/- യ്യൄഩമാണ് പീഷ്. 50 വതഭാനം ഗുണകബാക്താവം 50 വതഭാനം
ഩഞ്ചാമത്തം ഴസിക്കും. കഭജര് യഴിയുടെ ഭിറിട്ടരി രിക്രൂട്ട്ടഭെ് സ്ഥാഩനത്തിറാണ്
ഩയിവീറനം നല്കുന്നത്. ആതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ഏജ ഷി ഄെക്കമുള്ള ഔായയങ്ങ് ഩയികവാധിചൃ്
രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടടര
ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ് ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
2)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
4.49 ഴാളപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം ഴാളപ്പള്ളി രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 11.05.2020-ടറ 1(1) -ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം.
കപ്രാജക്ടിടെ ഈകേവറക്ഷയഭെങ്ങിമ രികപ്പാര്ട്ടും (SRG 600/20 CC 432/20)

കപ്രാ.നം. 22/21

ഄെെല് 12,00,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ഴിഴിധ ഴാര്ഡുഔലില് നിയീക്ഷണ ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഒകയാ ഴാര്ഡിലം 5 യൂണിറ്റു ഴീതം ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില്
നിയീക്ഷണ ഔയാഭര സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി
ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രധാന റക്ഷയം ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനഭാണ്. പ്രകതയഔാനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഒകയാ ഴാര്ഡിലം 5
യൂണിറ്റ് ഴീതം ഔയാഭര
സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നിയഷിചൄ. ഭാറിനയ
പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥറങ്ങ് ഏടതു ഔട്ത്തി ഄഴിടെ
ഔയാഭര
സ്ഥാഩിക്കുന്നത്
ഩയിഖണിക്കാവന്നതാണ്.
ആതിടെ അഴവയഔത ഩയികവാധിചൃ് ശുേിതവ ഭിശ
ജില്ലാ
കഔാഒര്ഡികനറ്ററുടെ
രികപ്പാര്ട്ട്
ഷസിതം
നല്ഔണം. രികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഷി) ഴകുപ്പ്
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4.50 ഴാളപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം ഴാളപ്പള്ളി രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 11.05.2020-ടറ 1(1) -ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം.
കപ്രാജക്ട് ഷംഫന്ധിചൃ കുരിപ്പും (SRG 599/20 CC 435/20)

കപ്രാ.നം. 227/21

ഄെെല് 2,00,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ് ടഔട്ടിെത്തിനു മു ഴവത്ത് ഖാന്ധി പ്രതിഭ സ്ഥാഩിക്കല്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷിന് മു ഴവത്ത് ഖാന്ധി പ്രതിഭ സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔാനുഭതി
നിയഷിചൄ.
പ്രകതയഔാനുഭതി
ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ഄനുഭതി നിയഷിചൃത് ഈേിതഭാമില്ല എന്ന്
കമാഖം നിയീക്ഷിചൄ.
കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി
നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (അര്.ഷി) ഴകുപ്പ്
4.51 ഴാളപ്പള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം ഴാളപ്പള്ളി രാഭ
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 11.05.2020-ടറ 1(1) -ാാാം നമ്പര് തീയ്യൃഭാനവം
കപ്രാജക്ട് ഷംഫന്ധിചൃ കുരിപ്പും (SRG 598/20 CC 433/20)

കപ്രാ.നം. 234/21

ഄെെല് 2,00,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)
കഩയ് - അഖസ്റ്റ് 15, ജനുഴയി 26 തുെങ്ങിമ കഡാഔുടഭകെശ
കപ്രാജക്ടിടെ കഩയ് അഖസ്റ്റ് 15, ജനുഴയി 26 തുെങ്ങിമ കഡാഔുടഭകെശ
എന്നാടണെിലം രികപ്പാര്ട്ട് പ്രഔായം പ്രഴര്ത്തനം താടളപ്പരയുന്നതാണ്.1971-ടറ
ആ കഡാ - ഩാഔ് യുദ്ധ്ത്തില് ഴീയ േയഭം പ്രാഩിചൃ
സകഫദാര് കഭജര്
കജാര്ജ്കതാഭഷ് കതഴറക്കയയുടെ യുദ്ധ് സ്മായഔം ഇ ഩഞ്ചാമത്തിറാണ്. ഇ
സ്മായഔം ടഩമിെെിചൃ് വൃത്തിമാക്കുഔ, ഄഴിടെ ടഔാെിഭയം സ്ഥാഩിക്കുഔ, അഖസ്റ്റ്
15, ജനുഴയി 26 തുെങ്ങിമ ദിഴഷങ്ങലില് NCC കഔഡറ്റ്ഷിടനടഔാ്് ഩകയഡ്
നെത്തഔ എന്നിഴമാണ് കപ്രാജക്ട് രികപ്പാര്ട്ടില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നത്. ആതിന്
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔാനുഭതി
നിയഷിചൄ. പ്രകതയഔാനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :ആതു ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഩയികവാധിക്കാ
നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
4.52 ഭാകഴറിക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.07.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 591/20 CC
655/20, 592/20 CC 654/20)

(i)

കപ്രാ.നം. 135/21

ഄെെല് 26,46,000/- യ്യൄഩ
( ഴിഔഷന പ്് - 25,79,800/- യ്യൄഩ
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തനത് പ്് - 66,200/- യ്യൄഩ)
കഩയ്- കലാക്ക് ഩയിധിമിടറ ഴിഴിധ ഡിഴിശനുഔലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
(ii)
കപ്രാ.നം. 56/21
ഄെെല് 45,00,000/- യ്യൄഩ
( SCP)
കഩയ്- ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
മുഔലില് ഩരഞ്ഞ യ്് കപ്രാജക്ടുഔ്ക്കും ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം
റബിചൃതാണ്. ആതു നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :„നിറാഴ്‟ ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി ടതയ്യൃവ
ഴിലക്കുഔ്
LED ലററ്റുഔ് സ്ഥാഩിക്കുന്ന
ഩദ്ധ്തി ഷര്ക്കാര് അഴഷ്ക്കയിചൃിട്ടു്്. ആതു കൂെി
ഩയിഖണിചൃ് ഄതത് രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളുഭാമി
േര്ചൃ ടേയ്ത് രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്ഔണം.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.53 അയയാെ് കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 28.07.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 593/20
663/20)

CC

കപ്രാ.നം. 97/21

ഄെെല് 21,19,488/- യ്യൄഩ
( CFC Basic Grant)
കഩയ് -സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ അയയാെ് - ഴിഴിധ പ്രകദവങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
സ്ത്രീ ഷൗഹൃദ അയയാെ് എന്ന ഩദ്ധ്തി പ്രഔായം സ്ത്രീഔ്ക്ക് യാത്രി ഔാറങ്ങലില്
സയക്ഷിതഭാമി ഷഞ്ചയിക്കുന്നതിന് ധിദ്ധ്ിമുട്ടുട്ന്ന് ഷര്കവമിെ ടെ ഔട്ത്തി
മിട്ടുള്ള പ്രകദവങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് . ആതിന്
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ് .
തീയ്യൃഭാനം :„നിറാഴ്‟ ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി ടതയ്യൃവ
ഴിലക്കുഔ്
LED ലററ്റുഔ് സ്ഥാഩിക്കുന്ന
ഩദ്ധ്തി ഷര്ക്കാര് അഴഷ്ക്കയിചൃിട്ടു്്. ആതു കൂെി
ഩയിഖണിചൃ് ഄതത് രാഭഩഞ്ചാമത്തഔളുഭാമി
േര്ചൃ ടേയ്ത് രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം നല്ഔണം.
രികപ്പാര്ട്ടിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില്
ഩിന്നീെ്
ഩയിഖണിക്കും.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.54 ഏറ്റുഭാനൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കഔാട്ടമം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 29.07.2020-ടറ ഔത്തം ഏറ്റുഭാനൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 17.06.2020-ടറ 2(6) -ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി
തീയ്യൃഭാനവം (SRG 595/20 CC 631/20)

കപ്രാ.നം. 123/21

ഄെെല് 26,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
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കഩയ് - ഴനിതഔ്ക്ക് കരാ ഫാഖില് ഩചൃക്കരി കൃശി - രാഭഩഞ്ചാമത്തഔ്ക്ക്
ഴിസിതം നല്ഔല്
രാഭഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം ലഔഭാരിടക്കാ്് കരാ ഫാഖ് ഴിതയണത്തിനുള്ള
ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിഔ ഄനുഭതി നിയഷിചൄ.
പ്രകതയഔാനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ് .
തീയ്യൃഭാനം :രാഭഩഞ്ചാമത്തിന്
ഴിസിതം
ലഔഭാരി
നല്ഔണടഭന്ന നിഫന്ധനകമാടെ
ഄനുഭതി
നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.55 ഄന്തിക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
തൃശൂര് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 06.07.2020-ടറ ഔത്തം ഄന്തിക്കാെ് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ 29.06.2020-ടറ C. 21.82/19-ാാാം നമ്പര് ഔത്തം (SRG 547/20
CC 603/20)

കപ്രാ.നം. 106/21
കഩയ് - ഩാറികമറ്റീഴ്
ഷസാമിക്കല്

ഄെെല് 14,31,280/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
പ്രഴര്ത്തനം നെത്തന്ന
ഷന്നദ്ധ് സ്ഥാഩനങ്ങടല

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഩയിധിമിടറ താന്നയം രാഭഩഞ്ചാമത്തില് ഷൗജനയഭാമി
ഡമാറിഷിഷ് നെത്തിടക്കാ്ിയിക്കുന്ന ടഩയികങ്ങാട്ടുഔയ ഡമാറിഷിഷ് ടഷെര്
എന്ന സ്ഥാഩനത്തിന് ഭയ്യൃന്ന് ഴാങ്ങി നല്ഔാ
ഇ കപ്രാജക്ട് ടഔാ്്
ഈകേവിക്കുു. കൂൊടത രോത്ത ഩീെിഔ ഔായ്യൃണയ ഩാറികമറ്റീഴ് ടഔമര് ടഷെരിന്
ഡ്രസ്സിംഖ് ടഭറ്റീയിമലം ഭയ്യൃുഔളും ഴാങ്ങുന്നതിനും കഴ്ിയുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഇ
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി അഴവയടപ്പട്ടിയിക്കുു.
തീയ്യൃഭാനം :-

മുഔലില് ഩരഞ്ഞ ടഷെറുഔ് ആതിന്
കമാഖയഭാകണാ എന്ന് ഩയികവാധിചൃ്
ജില്ലാ
ടഭഡിക്കല് ഒപീഷര് ശുഩാര്വ ടേയ്യുഔ
മാടണെില്
ഷി.എചൃ്.ഷി/ഩി.എചൃ്.ഷി.
മുകകന സ്ഥാഩനങ്ങ്ക്ക് ഭയ്യൃും ടഡ്രസ്സിംഖ്
ഈഩഔയണങ്ങളും ഴാങ്ങി നല്ഔാ ഄനുഭതി
നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.56 രാന്നി ഩളഴങ്ങാെി രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 30.07.2020-ടറ ഔത്തം രാന്നി ഩളഴങ്ങാെി
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.07.2020-ടറ C9 - 498/20 -ാാാം നമ്പര് ഔത്തം
23.06.2020-ടറ 11(1) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം (SRG 606/20 CC
660/20)

കപ്രാ.നം. 117/21

ഄെെല് 25,50,000/- യ്യൄഩ
(കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം - 25,00,000/- യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 50,000/- യ്യൄഩ))
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കഩയ് - മൂറയ ഴര്ദ്ധ്ിത ഈല്പാദന യൂണിറ്റ്
രാന്നി ഩളഴങ്ങാെി ഩഞ്ചാമത്തില് 2010-11 ഴര്ശത്തില് നിര്മ്മാണം അയംബിചൃ
അധുനിഔ ഄരവവാറകുള്ള്ള
ടഔട്ടിെം പൂര്ത്തിമാമി.
എന്നാല് മന്ത്രങ്ങ്
സ്ഥാഩിക്കുഔകമാ ലഴദുതീഔയണഭെക്കമുള്ള
ഷൗഔയയങ്ങ് യ്യൃക്കുഔകമാ
ടേയ്തിട്ടില്ല. ജനഴാഷ കഔന്ദ്രത്തില് അമതിനാല് ആഴിടെ ഄരവവാറ നെത്താ
ഔളിയുഔമില്ല. ഇ ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം ഷംഫന്ധിചൃ് ഒഡിറ്റ് ഩയാഭര്വമു്്.
ടഔട്ടിെത്തില് സബിക്ഷ കഔയലം ഩദ്ധ്തിമില് ഴാഔവം ലൈമിംഖ് യൂണിറ്റ്
സ്ഥാഩിചൃ് മൂറയ ഴര്ദ്ധ്ിത ഈല്പാദന യൂണിറ്റ് തുെങ്ങുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഖീഔായം റബിചൄ. കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മറ്റിയുടെ കൂെി ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :1) ടഴറുടത ഔിെക്കുന്ന ടഔട്ടിെം ഈഩകമാഖിക്കുന്ന
തിനുകൂെി അമതിനാല് ഄനുഭതി നല്കുു.
2) ഄരവവാറയ്ക്കാമി
ടഔട്ടിെം
നിര്മ്മിചൃതു
ഷംഫന്ധിചൃ് ഒഡിറ്റു കുരിപ്പികേല് ഄകനവശിചൃ്
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര്
തുെര്
നെഩെി
ഷവീഔയിക്കണം.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.57 ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 04.08.2020-ടറ ഔത്തം ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 22.06. 2020-ടറ ഔത്തം (SRG 624/20 CC 574/20)

കപ്രാ.നം. 139/21

ഄെെല് 4,00,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - ഴാകലയി സമര് ടഷക്കെരി സ്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്,
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഴിസിതം നല്ഔല്

എെഴഔ ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഴാകലയി ഖഴണ്ടഭെ് സ്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തം കേര്ന്ന് ഷംയുക്ത കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിട്ടു്്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 10.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തിമിട്ടു്്.
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് 4.00 റക്ഷം യ്യൄഩ ലഔഭാറുന്നതിനുള്ള
കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തിടെ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :(1) ഄനുഭതി നല്കുു.
(2) മുഔലില് ഩരഞ്ഞഴകമാടൊപ്പം
കപ്രാ.നം 138/21,
141/21, 128/21, 129/21 എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔളും
കഔാഒര്ഡികനശ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ
ഄനുഭതിക്ക്
നല്ഔിമിട്ടുട്െിലം ആഴ ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി
ഄംഖീഔയിചൃതാകണാ, ഴിസിതം ഏതാണ് തുെങ്ങിമ
ഴിഴയങ്ങ് ആല്ല. ഄതിനാല് ആഴ ഩയിഖണിചൃില്ല.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
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4.58 ക്കല് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 04.08.2020-ടറ ഔത്തം ഄനുഫന്ധ
കയകഔളും കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 24.06.2020-ടറ കമാഖ തീയ്യൃഭാനവം
(കണ്ഡിഔ 4.29) (SRG 617/20 CC 684/20)

കപ്രാ.നം. 53/21

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

കഩയ് - കഫ്ലാട്ടിംഖ് JCB
ഇ ഴര്ശം ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്ന കഫ്ലാട്ടിംഖ് JCB ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള
ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ അഴവയം
24.06.2020-ടറ കമാഖത്തില്
ഩയിഖണിചൃിയ്യൃു. കഫ്ലാട്ടിംഖ് JCB യുടെ അഴവയഔത ഷംഫന്ധിചൃ് എരണാകുലം
പ്രി ഷിപ്പല് കൃശി ഒപീഷറുടെ
രികപ്പാര്ട്ട് ഷസിതം
നല്ഔാ
കമാഖം
നിര്കേവിചൃിയ്യൃു.
ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ മുകയ ജറകരാതസ്സാമ ടഔാടുകഴറിചൃിര ടേലിയും
ഩാമലം നിരഞ്ഞിയിക്കുന്നത് ഔായണം
പ്രലമ ഔാറങ്ങലില് ജറ നിര്ഗഭനം
കുരയുന്നതിനും പ്രലമടക്കടുതി കൂടുന്നതിനും ഔായണഭാമിട്ടു്് എന്നതിനാല്
ആതിന് ഄനുഴാദം നല്ഔാവന്നതാടണന്ന്
പ്രി ഷിപ്പല് കൃശി ഒപീഷര്
ഷാക്ഷയടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. ആതിന് ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :താടളപ്പരയുന്ന നിഫന്ധനകമാടെ ഄനുഭതി
നല്കുു.
ആത് നിര്ജീഴ അ്റിിമാമി
ഭാറുഔമില്ല എുരപ്പാക്കണം. ആത് ഭറ്റ് സ്ഥറത്തം
ഈഩകമാഖിക്കാനാമി
നല്ഔണം.
ആതിടെ
ഒപ്പകരറ്ററുടെ കഴതനം, ആന്ധന ടേറഴ്,
ഄറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിഴമെക്കമുള്ള
ടേറഴ്
ആതിടെ ഴാെഔമിനത്തില് നിും ഔട്ത്തണം.
ആത് ഈരപ്പാക്കിമതിനുകവശകഭ JCB ഴാങ്ങാവൂ  .
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
4.59 ധിധനൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 05.08.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 627/20 CC
667/20)

കപ്രാ.നം. 107/21

ഄെെല് 1,04,000/- യ്യൄഩ
(ഴിഔഷന പ്് -1,00,000/-യ്യൄഩ
തനത് പ്് - 4,000/- യ്യൄഩ)
കഩയ് - ഭത്സ്യ ടതാളിറാലിഔളുടെ ഭക്ക്ക്ക് ഩഠന കഭവയും ഔകഷയയും

ഭത്സ്യടത്താളിറാലിഔളുടെ ഭക്ക്ക്ക്
ഩഠന കഭവയും ഔകഷയയും
ഴിതയണം
ടേയ്യാ കപ്രാജക്ട് ഈ്ടപ്പടുത്തിമിട്ടു്്. ഭത്സ്യ ടതാളിറാലി കക്ഷഭ നിധിമില്
ഄംഖഭല്ലാത്തഴയ്യൃടെ ഭക്ക്ക്കും ഇ ഈഩഔയണങ്ങ് ഴിതയണം ടേയ്യാ ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :കക്ഷഭനിധി
കഫാര്ഡില്
ഄംഖഭടല്ലെിലം
യജികസ്ട്രീഡ്/ ഄനുഫന്ധ ഭത്സ്യ ടതാളിറാലി
ഔളുടെ ഭക്ക്ക്ക് നല്ഔാ ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
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4.60 ധിധനൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 05.08.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 626/20
CC 678/20)

കപ്രാ.നം. 174/21

ഄെെല് 5,00,000/- യ്യൄഩ
(Flood Releif Fund)

കഩയ് - തയ്യല് യൂണിറ്റ്
പ്രലമടക്കടുതിടമ കനയിടുന്നതിന്
ഄനുഴദിചൃ തുഔ ഈഩകമാഖിചൃ്
ഴനിതാ
ഗ്രൂപ്പുഔ്ക്ക് തയ്യല് യൂണിറ്റ് അയംബിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 2019-20 -ല് ജില്ലാ
അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄംഖീഔായം നല്ഔിമിയ്യൃു. ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി
തുെയ്യൃു. കഔാഴിഡ് ഔാറത്ത് ഷാമൂസയ ഄഔറം ഩാറിചൃ് ഗ്രൂപ്പാമി പ്രഴര്ത്തിക്കാ
ധിദ്ധ്ിമുട്ടാമതിനാല്
ഴയക്തിഖതഭാമി
കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- ഗ്രൂപ്പ് ഄെിസ്ഥാനത്തില് നല്ഔണം. എന്നാല് ഷാമൂസയ
ഄഔറം
ഩാറിക്കുന്നതിടെ
ബാഖഭാമി
ആകപ്പാ്
ഒകയായ്യൃത്തയ്യൃം ഴീട്ടിറിയ്യൃന്ന് കജാറി ടേയ്യുന്ന യീതി
ഩയിഖണിക്കണം..
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്പ്
4.61 ധിധനൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 05.08.2020-ടറ ഔത്ത് (SRG 628/20
CC - 666/20)

കപ്രാ.നം. 144/21

ഄെെല് 2,50,000/- യ്യൄഩ
(Flood Releif Fund)

കഩയ് - ശീ ഒകട്ടാ
പ്രലമടക്കടുതി കനയിടുന്നതിന് ഄനുഴദിചൃ തുഔ ഈഩകമാഖിചൃ് ഴനിതഔ്ക്കാമി
„ശീ ഒകട്ടാ‟ എന്ന ഩദ്ധ്തി എടുത്തിയ്യൃു. ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി തുെയ്യൃു.
എന്നാല് ഗുണകബാക്താക്ക് അയ്യൃം തടന്ന കയകഔ് നല്ഔിമില്ല. ഄതിനാല്
രോയ്യൃശോടയ കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- Flood Relief Fund ഈഩകമാഖിചൄള്ള ഇ കപ്രാജക്ട് ഴനിതാ
ഗെഔ ഩദ്ധ്തിമില് ഈ്ടപ്പട്ടതല്ല എന്ന് കമാഖം
ഴിറമിയ്യൃത്തി. Flood Relief Fund ന് കഭകറാ ഴിബജനം
ഫാധഔഭല്ല.
എെിലം ഴനിതഔ്ക്ക്
കഴ്ി
തയ്യാരാക്കിമ
കപ്രാജക്ടാമതിനാല്
ഒകട്ടാരിക്ഷ
കുടുംഫത്തിടറ ഴനിതഔളുടെ കഩയില് കഴണം നല്ഔാ .
കുടുംഫത്തിടറ
രോയ്യൃശ
ഄംഖത്തിന്
ആത്
ഈഩകമാഖിക്കാ തെസ്സഭില്ല എു നിര്കേവിക്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്പ്
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4.62 ടഔാട്ടായക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഔാല്ലം ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 04.08.2020-ടറ ഔത്തം ടഔാട്ടായക്കയ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.06.2020-ടറ KB3/1398/20-ാാാം നമ്പര്
ഔത്ത് (SRG 623/20 CC- 596/20)
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ
താസ്റ്റിഔ് ടെഡ്ിംഖ് യൂണിറ്റില് 30 െണ്ണിറധിഔം
താസ്റ്റിഔ് കഴസ്റ്റ് കവകയമു്്. കലാക്ക് ഩയിധിമിലള്ള രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ MCF
ഔ് നിരഞ്ഞിയിക്കുഔമാണ്. ആതും ടെഡ്ിംഖ് യൂണിറ്റില് എത്തിക്കണം. ടെഡ്ിംഖ്
യൂണിറ്റിന് ഴയഴികനക്കാ് കൂടുതല് ടേറവ്്. ഇ ഷാസേയയത്തില് യൂണിറ്റിടെ
കഭല്കനാട്ടം ക്ലീ കഔയല ഔമ്പനിടമ ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് ഇ ഴര്ശം കൂെി (10
ഭാഷം) ഴമഫിറിറ്റി ഖയാഩ് പ്്
ഈഩകമാഖിക്കുന്നതിന് ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- 08.02.2018-ടറ 387/2018/തഷവബഴ ഈത്തയഴ് പ്രഔായം
ടെഡ്ിംഖ് യൂണിറ്റിടെ ഴയവം ടേറവം ഔണക്കാക്കി
വയാവയി ഄധിഔഭാമി ഴയ്യൃന്ന 2,06,000/- യ്യൄഩ യ്യൃ
ഴര്ശകത്തയ്ക്ക്
ഴമഫിറിറ്റി
ഖയാഩ്
പ്ാമി
ഈഩകമാഖിക്കാനാണ്
ഄനുഭതി നല്ഔിമിയ്യൃന്നത്.
ആതിടെ അനുഩാതിഔ തുഔ 2020 അഖസ്റ്റ് മുതല്
ഔണക്കാക്കി 2020 ഡിഷംഫര് 31 ഴടയ
നല്ഔാ
ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്പ്
4.63 ഩത്തനാരോയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
ടഔാല്ലം
ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 07.08.2020-ടറ ഔത്തം ഩത്തനാരോയം
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ
23.07.2020-ടറ 4(1)-ാാാം നമ്പര്
തീയ്യൃഭാനവം (SRG 631/20 CC 664/20)

കപ്രാ.നം. 145/21

ഄെെല് 2.00 കഔാെി യ്യൄഩ
(കലാക്ക് ഴിസിതം - 35,00,000/- യ്യൄഩ ഴിഔഷന പ്്
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതം 1,65,00,000/- യ്യൄഩ ഴിഔഷന പ്്)
കഩയ് - താെ ക്ക് അശുഩത്രിക്ക് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്

താെ ക്ക് അശുഩത്രിക്കാമി ടഔട്ടിെം ഩണിയുന്നതിന് ഔിഫ്റഫിമില് നിന്ന് 74.80
കഔാെി യ്യൄഩ ഄനുഴദിചൃിട്ടു്്. നിറഴില് അശുഩത്രി സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന സ്ഥറം
ടഔട്ടിെം ഩണിയുന്നതിന് കമാജിചൃതല്ല. കഴടര സ്ഥറം ഴാങ്ങണം. ഄതിനാമി
കലാക്ക് ഩയിധിമിടറ 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തഔലില് നിുള്ള ഴിസിതവം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴിസിതവഭാമി അടഔ 2.00 കഔാെി യ്യൄഩ ഈഩകമാഖിചൃ് സ്ഥറം
ഴാങ്ങാ ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്
തീയ്യൃഭാനം :- സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ഭാനദണ്ഡ പ്രഔായമുള്ള
ഭറ്റു
നെഩെിഔ്
ഩാറിക്കണടഭന്ന
നിഫന്ധനകമാടെ
ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
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4.64 അരന്മുല രാഭ ഩഞ്ചാമത്ത്
ഩത്തനംതിട്ട ജില്ലാ താനിംഖ് ഒപീഷറുടെ 06.08.2020-ടറ ഔത്തം അരന്മുല
രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതിയുടെ 07.07.2020-ടറ 9(3) -ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീയ്യൃഭാനവം (SRG 630/20 CC 689/20)

കപ്രാ.നം. 106/21

ഄെെല് 1,75,000/- യ്യൄഩ
(തനത് പ്്)

കഩയ് - ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക് ധനഷസാമം
അരന്മുല രാഭഩഞ്ചാമത്തില് 7 ഩള്ളികമാെങ്ങലാണ് ഈള്ളത്. ഔളിഞ്ഞ ഭസാ
പ്രലമത്തില് ഩള്ളികമാെപ്പുയഔ് പൂര്ണ്ണഭാമി നവിക്കുഔകമാ
കഔടുഩാടുഔ്
ഷംബഴിക്കുഔകമാ ടേയ്തു.
ഇ ഷാസേയയത്തില് ഩഞ്ചാമത്തിടറ
ഏഴ
ഩള്ളികമാെങ്ങ്ക്ക്
25,000/- യ്യൄഩ
ഴീതം
രാെ് നല്ഔാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- ഄനുഭതി നല്കുു.
നെഩെി :- തകേവഷവമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്പ്
4.65 ഩട്ടാമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 09.03.2020-ടറ ഔത്തം ലറപ് ഭിശ
ഷി.ആ. യുടെ 21.01.2020, 03.03.2020 എന്നീ തീമതിഔലിടറ LF3/CH/Life/20-ാാാം
നമ്പര് ഔത്തം ലറപ് ഭിശ ഷി.ആ. യുടെ 10.08.2020-ടറ LF3/CH/Life/20-ാാാം
നമ്പര് ഔത്തഔളും ഄനുഫന്ധ കയകഔളും (SRG 632/20 LSGD - DB1/135/2020
LSGD)
ഩട്ടാമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തില് കഔന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ബഴന നിര്മ്മാണ ഩദ്ധ്തിക്കാമി
ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തഔലില് നിു റബിചൃതില് ഫാക്കി ഴന്ന തുഔയും ഩറിവയുഭെക്കം
ഴിഴിധ ഫാങ്കുഔലിറാമി 1,50,48,658/- യ്യൄഩ ഄഴകവശിക്കുു്്. ഇ തുഔ
ഈഩകമാഖിചൃ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഈെഭസ്ഥതമില് കുറക്കല്ലൂര് ഴികല്ലജിലള്ള
38 ടഷെ് സ്ഥറത്ത് (കുറക്കല്ലൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്ത്) ലറപ് ഭിശനിടറ മൂന്നാം
ഗട്ട ഗുണകബാക്താക്ക്ക്കാമി
ബഴന ഷമുചെമം നിര്മ്മിക്കാ
ഄനുഭതി
നല്ഔണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിചൄം കൂൊടത Kerala Electrical Alliened Engineering
Company Ltd ( KEL) മുകകന ഫ്ലാറ്റ് ഩണിമാനും ഄനുഭതി നല്ഔണടഭന്ന
അഴവയവം ഷംഫന്ധിചൃ്.
തീയ്യൃഭാനം :- 1) കഔാഒര്ഡികനശ ഔമ്മിറ്റിക്കു നല്ഔിമ അദയ ഔത്ത
പ്രഔായം 5.10 കഔാെി യ്യൄഩ
ടേറഴില് 34 കുടുംഫ
ങ്ങ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റ്
നിര്മ്മിക്കാനാമാണ്
ഈകേവിചൃിയി
ക്കുന്നത്. രോതുക്കിമ ഔത്ത പ്രഔായം 2,23,50,000/- യ്യൄഩ
ഄെെറില് 12 കുടുംഫങ്ങ്ക്കാമി ഫ്ലാറ്റ് ഩണി
മാനാണ് റക്ഷയഭിട്ടിയിക്കുന്നത്. യ്യൃ ഫ്ലാറ്റിന് വയാവയി
18.625 റക്ഷം യ്യൄഩ ടേറഴ് ഴയ്യൃം.
ആത് ഴലടയ
കൂടുതറാടണന്ന് കമാഖം ഴിറമിയ്യൃത്തി. ആത് ു കൂെി
ഩയികവാധിചൃ് രികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ
കമാഖം ലറപ്
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േീപ് എ ിഔഓട്ടീഴ് ഒപീഷടര ചുഭതറടപ്പടുത്തി.
2) ടെ്ര് നെഩെി കൂൊടത
KEL ടന
ഏല്പ്പിക്കാവന്നതല്ല. ഷിഴില് പ്രവൃത്തിഔ്ക്കുള്ള ഭറ്റ്
ഄംഖീകൃത ഏജ ഷിഔടല കൂെി ഈ്ടപ്പടുത്തി ഭാനദണ്ഡ
പ്രഔായമുള്ള ടെ്ര് നെഩെി ഷവീഔയിക്കുഔകമാ
ആടെ്ര് ഴിലിക്കുഔകമാ ടേയ്യണം.
നെഩെി :-1) തകേവഷവമംബയണ (ഡി.ഫി) ഴകുപ്പ്
2)ഷി.ആ.. ലറപ് ഭിശ
(കമാഖം ലഴഔിട്ട് 6.00 ഭണിക്ക് ഄഴഷാനിചൄ)
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ഄനുഫന്ധം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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17
18
19
20
21

ഫഹു. തകേവഷവമംബയണഴകുപ്പ് ഭന്ത്രി
പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരി, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
കഡാ.ടഔ.എ . സയിറാല്, ടഭമ്പര്, കസ്റ്ററ്റ് താനിംഖ് കഫാര്ഡ്
പ്രി ഷിപ്പല് ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി)
ടഭമ്പര് ടഷക്രട്ടരി, ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩഞ്ചാമത്ത് ഴകുപ്പ്
ഡമരക്ടര്, നഖയഔായയ ഴകുപ്പ് (പ്രതിനിധി)
രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണര്
ടഷക്രട്ടരി, കാദി അെ് ഴികല്ലജ് ആ ഡസ്ട്രീീഷ്
ഭാകനജിംഖ് ഡമരക്ടര്, കഔയല കസ്റ്ററ്റ് ഫാംധി കഔാര്പ്പകരശ
േീപ് എ ിഔഓട്ടീഴ് ഒപീഷര്, ലറപ് ഭിശ
ഡമരക്ടര് ജനരല്, ഔിറ
ഡമരക്ടര്, കസ്റ്ററ്റ് അഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടഭെ്
കസ്റ്ററ്റ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറ്റ് ഒപീഷര്
എ ിഔഓട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ശുേിതവ ഭിശ (പ്രതിനിധി)
എ ിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം (പ്രതിനിധി
േീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ്
ഭിശ ഡമരക്ടര്, എം.ജി.എ .അര്.ആ.ജി.എഷ്(പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഐ.റ്റി. ഭിശ (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനം (പ്രതിനിധി)
ഡമരക്ടര്, ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിഔഷനം (പ്രതിനിധി)
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