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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം (ഴീഡികമാ കോണ്പര ഷിംഗ്)
സഷക്രകേരിമറ്റ് അനക്സ് II റമം സാള്
23.09.2020 ഉചൃേളിഞ്ഞ് 2.00 PM

അജണ്ട
1. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ 2020-21-സറ ഴാര്ശിേ ഩധതിതി രോകയാഗതി അഴകറാേനം
21.09.2020 ഴസയയുള്ള ആസേ ഩധതിതി സെറഴ് 31.35 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്
ഷഭര്പിചൃ ഫികേള് കൂെി കെര്താല് ഇത് 32.99 വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതല്
ഩധതിതി സെറഴ് ഩാറക്കാെ് ജില്ലമിലം (35.8%) ഏറ്റവം കുരഴ് തിരുഴനന്തരോയം
ജില്ലമിലഭാണ് (28.87വതഭാനം). 118.63 കോെി രൂഩയുസെ 4093 ഫികേള്
ട്രശരിമില് സഩ ഡിംഗ് ആമി ഉണ്ട്. സഭമിന്റന ഷ് രാന്റു ക കൂെി കെര്താല്
ആസേ 161.48 കോെി രൂഩയുസെ 5641 ഫികേലാണ് ട്രശരിമില് സഩന്റിംഗ് ആമി
ഉള്ളത്.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം തിയിചൄള്ള സെറഴ് ഴിഴയം
രാഭഩഞ്ചാമത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആസേ

31.7 %
37.85%
37.82 %
28.98%
22.08 %
31.35 വതഭാനം

ജില്ല തിയിചൄള്ള സെറഴ് ഴിഴയം
1
2
3
4
5
6
7

ഩാറക്കാെ്
ഴമനാെ്
ഇടുക്കി
കോളികക്കാെ്
ഩതനംതിേ
ോഷര്കഗാഡ്
ആറപ്പുള

8
9
10
11
12
13
14

35.8 %
34.55%
33.54 %
32.7 %
32.26%
32.07 %
31.74 %

തൃശൂര്
ഭറപ്പുരം
കോേമം
േണ്ണൂര്
സോല്ലം
എരണാകുലം
തിരുഴനന്തരോയം

31.71 %
31.4 %
30.44 %
29.95%
29.7%
29%
28.87%

സഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുസെ സെറഴ് വതഭാനം താസളപരയും പ്രോയഭാണ്.
ജനരല്
SCP
TSP
CFC
39.2%

32.37 %

32.36 %
1

20.71 %

തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിചൃ് സഩന്റിംഗ് ഫികേളുസെ എണ്ണവം തുേയും
ഫികേളുസെ
എണ്ണം
തുേ(കോെി)
3785
70.51
586
14.236
413
23.991
592
23.71
265
29.026
5641
161.48

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം
1) രാഭഩഞ്ചാമത്
2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
4) മുനിഷിപാറിറ്റി
5) കോര്പകരശ
ആസേ

രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജക്ടുേളുകെയും തയം തിയിചൄള്ള സെറഴ്
താസള കെര്ുന്നു.

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം

1)
2)
3)
4)
5)

ഩധതിതി സെറഴ്
രോതിമ
സ്പില് ഒഴര്
കപ്രാജക്ടുേള് കപ്രാജക്ടുേള്

രാഭഩഞ്ചാമത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
മുനിഷിപാറിറ്റി
കോര്പകരശ
ആസേ
മു

11.64
9.57
8.15
10.19
4.62
9.72

ആസേ

20.06
28.28
29.66
18.80
17.46
21.62

ഴര്ശങ്ങലില് സഷപ്റ്റ്റംഫര് 31-സറ ഩധതിതി സെറഴ്
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

11.23%
10.81%
2.27%
20.57%
30.49%
24.76%
31.35% (As on
21.09.2020)
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31.70
37.85
37.82
28.98
22.08
31.35

2. മു കോഒര്ഡികനശ
ഴിശമങ്ങള്

േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം

2.1 25.02.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ

തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട

േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്

2.1(4.9) സോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക്
ഫഹു. തിരുഴമ്പാെി എം.എല്.എ.യുസെ 05.11.2019-സറ േത്തം കോളികക്കാെ്
ജില്ലമിസറ സോെിമത്തൂര് ഫാങ്ക് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 04.11.2019-സറ േത്തം
(SRG 216/20)
സോെിമത്തൂര് ഷസേയണ ഫാങ്ക് അമൂല് ോറിതീറ്റയുസെ കോളികക്കാെ് ജില്ലമിസറ
ഴിതയണ ഏജ ഷി എടുതിടുണ്ണ്ട്. ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിസന്റ ോറിതീറ്റകുള്ള്ള
ഷബ്ഷിഡി അമൂല് ോറിതീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിുന്നില്ല.
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴളി നെപിറാുന്ന ോറിതീറ്റ ഷബ്ഷിഡി സ്കീഭില് അമൂല്
ോറിതീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന േര്ശേസയ്കൂടെി ഉള്സപടുതണസഭന്ന ആഴവസംം ഷംഫചിചൃ്.
കേയല പീഡ്ഷിസന്റമെക്കം ോറതീറ്റയുസെ ഴിറ നിശ്ചമിുന്നതില് ഴകുപ്പുതറ
ഇെസഩെല് ഉസണ്ടന്നും Amul ോറിതീറ്റയുസെ ഴിറമില് ഴകുപിന് ഇെസഩൊ
ഷാധസംഭസല്ലന്നും 27.05.2020-സറ കമാഗതില് സാജയാമിരുന്ന മൃഗഷംയക്ഷണ
ഡമരക്ടര് അരിമിചൃിരുന്നു. ഈ ഷാസെയസംതില് അനുഭതി ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല
എന്നും ഡമരക്ടര് അരിമിചൃിരുന്നു.
കേയല പീഡ്ഷ്, അമൂല്, ഴകുപ്പു മുകേന ഇകപാള് കേയലതില് നല്കുന്ന ഭറ്റു
ോറിതീറ്റേള് എന്നിഴയുസെ ഴിറ
തായതഭസംം സെയ്ത് രികപാര്േ് നല്ോ
മൃഗഷംയക്ഷണ ഡമരക്ടസര ചുഭതറസപടുതിമിരുന്നു. പം അമൂല് ോറിതീറ്റയുസെ
ഗുണനിറഴായം ഷംഫചിചൄം രികപാര്േ് നല്േണസഭന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു.
ഇതനുഷയിചൃ് മൃഗ ഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േി.
Special Livestock Breeding Programme (SLBP)കുള് കഴണ്ടി കേയല പീഡ്സം
ഭില്ഭ ഭില്ക്ക് ഭാര്ക്കറ്റിംഗ് സപഡകരശനും ഴിതയണം സെുന്നന്ന ോറിതീറ്റയുസെ
ഴിറ രു േികറാ രാഭിന് 22.50 രൂഩമാണ്. അമൂല് ോറിതീറ്റയുസെ ഴിറ
താസളപരയും പ്രോയഭാണ്.
(i)
അമൂല് നൂട്രിരിചൃ്
27.00 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്)
(ii)
അമൂല് വക്തി
25.50 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്)
(iii)
അമൂല് ഩൗഡര് ഡാ
23.90 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്)
(iv) ഴര്ദ (ോപ് സ്റ്റാര്േര്) 28.60 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്)
അമൂല് ോറിതീറ്റിയുസെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിുന്നതിനാമി ഭണ്ണുതി
സഴറ്റരിനരി കോകലജികറയ്ക്ക് തീറ്റയുസെ ഷാമ്പിള് അമചൄ നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
ഗുണനിറഴായം ഷംഫചിചൃ് മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി-11) മൃഗഷംയക്ഷണ ഴകുപ് ഡമരക്ടര്

2.1(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം
ശ്രീഭതി. യഭസം.സേ. കുറ്റിപ്പുരത്, േണ്ണൂര് തുെങ്ങി 8 കഩര് ഫഹു. ഴിദസംാബസംാഷഭന്ത്രിു
നല്േിമ േത്തേള് (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD)
അകഩക്ഷേര് േണ്ണൂര് യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുസെ Certificate in Yoga Fitness Cource/PG
Diploma കോഴ്സ് പൂര്തിമാക്കിമ കമാഗ അധതിസംാഩേ കമാഗസംതയുള്ളഴയാണ്.
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അംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന കമാഗ ഷര്േിപിക്കറ്റ് / ഡികതാഭ തുെങ്ങിമ
കോഴ്സ് ഩാസ്സാമഴസയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ കമാഗ ഩയിവീറേയാമി
ഉള്സപടുതണസഭന്നതു ഷംഫചിചൃ് ആയുശ് ഡമരക്ട  സെ രികപാര്േ് ഴാങ്ങി
നല്േണസഭന്ന് ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടകരാെ് നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ആയുര്കഴദ
ഡമരക്ട  സെ അബിപ്രാമം ആയാഞ്ഞ് ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്േ്:- നാശണല് ആയുശ് ഭിശ
ഡമരക്ട  സെ
23/11/2019-സറ
NAM/ADM,N/079/2016/SPMSU നം. ഉതയഴ് പ്രോയം കമാഗ ആന്റ്
നാകെസംാകരാഩതി
സെക്നീശസം /കമാഗ
സഡകഭാകേറ്റര്/കമാഗാ
ഇ േക്ടര് എന്നീ തസ്തിേേളുസെ
േവീാലിപികക്കശ
BNYS/MSC
(Yoga)M.Phil (yoga)by recognized university/PG diploma in Yoga of
minimum 1 year duration in yoga from recognized University/approved
certificate course of 1 year duration in yoga from recognized
University/Government Department എന്ന യീതിമില് ആണ്.
ആമതിനാല്
കഭല്
കോഴ്സുേള്
ഩാഷാമഴസയ
കമാഗാ
ഩയിവീറേയാമി
ഩയിഗണിക്കാവന്നതാണ് എന്ന്
ആയുര്കഴദ
സഭഡിക്കല് ഴിദസംാബസംാഷ ഡമരക്ടര് അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി-1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
2)ആയുര്കഴദ ഡമരക്ടര്
2.2 27.05.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര് നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്

2.2(4.1) National Institute of Physical Medicine & Rehabiitation
National Institute of Physical Medicine & Rehabiitation
Executitve
Director-സന്റ 23.07.2019-സറ േത്തം 02.02.2020-സറ തഷവീബഴ - DA1/339/2019/
തഷവീബഴ ഷര്ക്കാര് േത്തം ( SRG 363/20)
തൃശൂര് േകല്ലറ്റുംേയ നാശണല് ഇ സ്റ്റിറ്റഓേ് ഒപ് പിഷിക്കല് സഭഡിഷി
&
രിസാഫിറികറ്റശ (NIPMR) ബിന്നകവശിക്കാര്ക്കാമി കപ്രാസ്തറ്റിക്സ് & ഒര്കതാേിക്ക്
ഉഩേയണങ്ങള് നിര്മ്മിുന്നുണ്ട്. തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ആഴവസംമുള്ള
ഇതയം ഉഩേയണങ്ങള് NIPMR-ല് നിന്ന് സെണ്ടര് നെഩെി കൂൊസത ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ഷംഫചിചൃ്.
തൃശൂര് സഭഡിക്കല് കോകലജ് മുകേന ഈ ഉഩേയണങ്ങളുസെ ഗുണ നിറഴായം
ഩയികവാധിചൄ. ഈ ഉഩേയണങ്ങള് നല്ല നിറഴായമുള്ളതാസണന്നും ബിന്നകവശി
ഴിബാഗക്കാര്ക്ക്
ഇത് പ്രകമാജന പ്രദഭാണസഭന്നും ഷാമൂസസംനീതി ഡമരക്ടര്
രികപാര്േ് നല്േി.
തീരുഭാനം :- രികപാര്േിസന്റ അെിസ്ഥാനതില് NIPMR ല് നിന്ന് തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ആഴവസംമുള്ള ഉഩേയണങ്ങള് സെണ്ടര് കൂൊസത
ഴാങ്ങുന്നതിന് അനുഭതി നല്േി. ഇതു ഷംഫചിചൃ ഉതയഴ്
നെഩെി-1)തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
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2.3) 24.06.2020 സറ കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷവീീേയികക്കണ്ട
ഴിശമങ്ങള്
2.3(3.4)12.06.2020-സറ 1114/20/തഷവീബഴ ഉതയഴ് പ്രോയം ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് ഒണ്
ലറ ഩഠനതിന് റാഩ് കൊഩ്, േമ്പഓേര്, െി.ഴി എന്നിഴ ഴാങ്ങി നല്ോ
അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും ഇതിനു ഩേയം
ൊഫ്,
സ്മാര്േ്
കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി
നല്ോ
അനുഭതി
ആഴവസംസപടുന്നുണ്ട്. ഇപ്രോയം ൊഫ്, സ്മാര്േ്കപാണ് എന്നിഴ ഴാങ്ങി
നല്ോവന്നതല്ല എന്ന് നിര്കേവം നല്േി. ഇതു ഷംഫചിചൃ ഷര്ുറര്.
നെഩെി - തകേവഷവീമംബയണ (എപ്.എം) ഴകുപ്
2.3(3.12)ഐ.സേ.എം.സന്റ പ്രഴര്തനം കൂടുതല് ോയസംക്ഷഭഭാുന്നതിനും ആഴവസംഭാമ
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങള് നെത്തന്നതിനും
അെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷവീീേയിക്കാ
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപല് സഷക്രേരിസമ
ചുഭതറസപടുതി
മിരുന്നു.
കഷാഫ്ട് സഴമര് ഷംഫചഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും
ഐ.സേ.എം.ല്
ആഴവസംം കഴണ്ട ഭാറ്റങ്ങളും െര്ചൃ സൊാനും ഩഠിക്കാനും താസളപരയും പ്രോയം
രു േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ തീരുഭാനിചൄ. താസളപരയുന്നഴയാണ് േമ്മിറ്റിമിസറ
അംഗങ്ങള്. േമ്മിറ്റിമിസറ ഷാകങ്കതിേ ഴിദഗധതിസയ േസണ്ടതി കനാഭികനറ്റ്
സൊാ പ്രി ഷിപല് സഷക്രേരിസമ ചുഭതറസപടുതി.
1) ഐ.സേ.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.ആര്.ജി.
ഈ േമ്മിറ്റി അെിമന്തിയഭാമി രൂഩീേയിക്കാനും 2 ഭാഷതിനേം രികപാര്േ്
നല്േണസഭന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു. ഇതിസന്റ പ്രഴര്തനം കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് അഴകറാേനം സെുന്നന്നതാമിയിും.
ഇതു ഷംഫചിചൃ ഉതയഴ് 04.08.2020-ന് ഇരങ്ങിസമങ്കിലം േമ്മിറ്റിമില്
ഉള്സപടുകതണ്ട ഷാകങ്കതിേ ഴിദഗ്ദ്ധരുസെ ഩാനല് ഐ.റ്റി. ഭിശനും IIITM-K
ഡമരക്ട  ം നല്േിമിേില്ല. ഇഴ അെിമന്തിയഭാമി ഴാങ്ങി േമ്മിറ്റിയുസെ
പ്രഴര്തനം തുെങ്ങി ഴിഴയങ്ങള് അടുത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില്
രികപാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി -1) എക്സിേഓേ് ഡമരക്ടര്, ഇ പര്കഭശ കേയല ഭിശ

2.3(4.39) ോടുകുറ്റി രാഭ ഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 15.06.20-സറ േത്(SRG/437/20
CC 367/20)
കപ്രാ.നം. 252/20
അെങ്കല് 1,20,000/-രൂഩ (തനത് പണ്ട്)
കഩയ് - അഷ്ടഭിചൃിര - ലഴന്തറ - PWD കരാഡ് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള തുേ
ോടുകുറ്റി രാഭഩഞ്ചാമതിലൂസെ േെന്ന്കഩാകുന്ന അഷ്ടഭിചൃിര ലഴന്തറ അന്നഭനെ
PWD കരാഡിസന്റ
രോനര് നിര്മ്മാണ പ്രഴര്തനവഭാമി ഫചസപേ് കരാഡ്
ലേകാറ്റം ളിപിുന്നതിന് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട്. ഷര്കവ
നെത്തന്നതിന് പണ്ട് റബസംഭല്ല എന്ന് ജില്ലാ ഷര്കവ സൂപ്രണ്ട് അരിമിചൃ പ്രോയഭാണ്
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ഩഞ്ചാമത് തുേ ഴേമിരുതിമിയിുന്നത്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത ഈ കപ്രാജക്ട്
ഈ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴര് ആമി ഉള്സപടുതാ
ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാന
സഭടുതിടുണ്ണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ഷംഫചിചൃ്. ഇത് ഩയികവാധിചൃ്
തകേവഷവീമം ബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ് നല്േിമിരുന്നു.
ഈ കരാഡിസന്റ ഩറ ബാഗത്തം ഴീതി കുരഴാമതിനാല് സഴള്ളസക്കേ്ളിഴാുന്നതിന്
ോന നിര്മ്മിുന്നതിനും േകാറ്റം ളിഴാുന്നതിന് ഷര്കവ നെത്തന്നതിനുഭാണ്
കപ്രാജക്ട് ഴചൃിരുന്നത് എന്നു തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമര്
േളിഞ്ഞ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് രികപാര്േ് നല്േിമിരുന്നു.
തീരുഭാനം:ഇത് ന്നുകൂെി ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിചൃ് രികപാര്േ് നല്ോ
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമസര ചുഭതറസപടുതി
മിരുന്നു.
ഈ
കരാഡ്
ഩി.ഡബ്ലു.ഡി.യുസെ
ആസ്തിമില്
ഉള്സപേതിനാലം നിറഴിസറ നിമഭപ്രോയം ഩഞ്ചാമത് പണ്ട്
ഴിനികമാഗിചൃ് നെപിറാക്കാ േളിമാതതിനാലം ഇതികേല് കോ
ഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
ഉെിതഭാമ തീരുഭാനം എടുക്കാനാണ്
ശുഩാര്വ സെയ്തിയിുന്നത്.
നെഩെി-1)െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്
2.4 12.08.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗതിസറ തുെര്നെഩെി
ഷവീീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്
2.4(3.4)സബിക്ഷ കേയലം ഩധതിതിമില് കുലതില് ഭത്സ്സംക്കൃശി ഴിരോറഭാമി നെുന്നുണ്ട്.
എന്നാല്
സഩാതു
കുലങ്ങള്
സഩാതുജനങ്ങള്
കുലിക്കാനും
ഭറ്റും
ഉഩകമാഗിുന്നതാണ്. ഭത്സ്സംങ്ങള്ക്ക് ആസായം നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്
ഇതയം കുലങ്ങസല ഭറിനഭാും. ഇത് ളിഴാക്കണം. ഇതുകൂെി ഩയിഗണിചൄ
കഴണം
ഇതയം കുലങ്ങലില് ഭത്സ്സംക്കൃശി നെകതണ്ടത്.
കൂൊസത
കുലതിസറ ഭത്സ്സംക്കൃശി കഭാണിേര് സൊാ തകേവബയണ സ്ഥാഩനതില്
കഭാണിറ്റരിംഗ്
ഷഭിതി രൂഩീേയിക്കണം. ഇതില് കൃശി ഴകുപിസറ
ഉകദസംാഗസ്ഥസയ
ഉള്സപടുതണം.
ആഴവസംഭാമ
പ്രകദവങ്ങലില്
അമല്്കൂടേങ്ങള്ും
കഭാണിറ്റരിംഗ്
അെക്കമുള്ള
ഇെസഩെല്
നെതാവന്നതാണ്. ഇതു ഷംഫചിചൃ ഷര്ുറര്
നെഩെി :- തകേവഷവീമംബയണ (ആര്.ഷി) ഴകുപ്
2.4(3.5) ഇതുഴസയ 26 വതഭാനം (ഇകപാള് 31.35 വതഭാനം) ഩധതിതി സെറഴ്
ലേഴയിചൃത് ഭിേചൃ കനേഭാണ് എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. എന്നാല്
ഇതില് 6 വതഭാനം (ഇകപാള് 9.72 വതഭാനം) ഭാത്രഭാണ് രോതിമ
കപ്രാജക്ടുേളുസെ സെറഴ്. രോതിമ കപ്രാജക്ടുേള് പൂര്തിമാുന്ന മുരയ്ക്ക് ഫില്
കൃതസംഭാമി താാരാക്കി ട്രശരിേലില് നല്േണം. ഫില് ഷഭര്പിുന്നതില്
ോറതാഭഷം ളിഴാുേയും നെഩെിേള് കൃതസംഭാമി ഩാറിുേയും സൊണം.
ഷാധസംഭാമിെത് ഩാര്േ് ഫികേളും നല്േണം. മു ോറങ്ങസല അകഩക്ഷിചൃ്
രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ ഩധതിതി സെറഴ് കുരഴാണ്. ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്,
നഗയോയസം ഡമരക്ടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് എന്നീ ഴകുപ്പു
കഭധാഴിേള് ഩധതിതി നിര്ഴസണം കൃതസംഭാമി അഴകറാേനം സൊണം.
ഇതിസന്റ രികപാര്േ് അടുത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം.
എരണാകുലം, കോേമം, സോല്ലം, േണ്ണൂര്, ആറപ്പുള ജില്ലേലില് ഩധതിതി
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സെറഴ് കുരമാനുള്ള ോയണം
ഴകുപ്പു കഭധാഴിേള് അടുത
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് നല്േണം. ഇതിനാമി ഴകുപ്പു കഭധാഴിേള്
ഈ ജില്ലേലിസറ ഩധതിതി നിര്ഴസണം പ്രകതസംേഭാമി അഴകറാേനം
സൊണം.
നെഩെി :-1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയസം ഡമരക്ടര്
3)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
2.4(3.6) ഐ.എ.ലഴ ബഴന നിര്മ്മാണ ഩധതിതിക്ക് റബിചൃ ഴിസിതം ഩറ കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തേളുസെയും അക്കൗണ്ടില് സെറഴളിക്കാസത ഭിചൃമുണ്ട്. ഈ തുേ
ഉഩകമാഗിചൃ്
ബഴന നിര്മ്മാണഭെക്കം ഭറ്റ് ആഴവസംങ്ങള്ക്കാമി
ഉഩകമാഗിക്കാ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള് അനുഭതി ആഴവസംസപൊ  ണ്ട്.
എന്നാല് ഐ.എ.ലഴ. ഩധതിതിക്ക് റബിചൃതും സെറഴളിക്കാസത കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമതിസന്റ അക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിചൃിയിുന്നതുഭാമ തുേ ഩി.എം.എ.ലഴ.
ബഴന ഩധതിതിക്കാമി ഴിസിതം നല്കുന്നതിന് ഉഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്.
ഇപ്രോയം ഴിസിതം നല്േിമ തിനുകവശം ഭിചൃമുള്ള തുേ ഭാത്രകഭ ഭറ്റു ബഴന
ഩധതിതിക്ക് ഉഩകമാഗിക്കാ
ഩാടുള്ളൂ എന്ന് തീരുഭാനിചൄ. അതിനാമി
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ അനുഭതി ഴാകങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതു
ഷംഫചിചൃ ഉതയഴ്
നെഩെി :- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.ഡി) ഴകുപ്
2.4(3.7)

ഫഡ്ഷ് സ്കൂലികന്റയും ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ
സഷന്റ  േളുകെയും
പ്രഴര്തനതിന് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് ഴേമിരുത്തന്ന തുേ
അഩയസംാപ്തഭാസണന്നും ഩറകപാള്ളൃം രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് ഭതിമാമ
ഴിസിതം േസണ്ടതാ
ബുധതിിമുടുണ്ണ്ടാകുന്നുസഴന്നും കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി കമാഗം ഴിറമിരുതി. രാഭഩഞ്ചാമതിസറ ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേള്ക്ക്
അെിസ്ഥാന ഷൗേയസംസഭാരുക്കാ
കലാക്ക്/ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക്
ഴിസിതംഴയ്ക്കാ
അനുഭതിയുസണ്ടങ്കിലം
ലദനംദിന പ്രഴര്തനതിന്
പണ്ടിസന്റ കുരവണ്ട്. ഈ ഷാസെയസംതില് ഫഡ്ഷ് സ്കൂള്, ഫഡ്ഷ്
രിസാഫിറികറ്റശ സഷന്റര് എന്നിഴയുസെ പ്രഴര്തനം, പണ്ടിസന്റ റബസംത, ഭറ്റു
പ്രശ്നങ്ങള് ഇഴ ഩയികവാധിചൃ് കുടുംഫശ്രീ എക്സിേഓേീഴ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി :- 1)എക്സിേഓേീഴ് ഡമരക്ടര്, കുടുംഫശ്രീ
2.4(3.8) വൃക്ക കയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷ് ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് ഩറ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും കപ്രാജക്ട് എടുക്കാ  ണ്ട്. ഇത് ഭാര്ഗകയേമില്
ഉള്സപടുതിമിേില്ല.
അതിനാല്
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ
അനുഭതികമാടു കൂെിമാണ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് കപ്രാജക്ട്
നെപാുന്നത്.
ഈ ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് കനയിേ്
നല്ോവന്നതല്ല. ഇത് ഫചസപേ ആശുഩത്രി മുകേനമാണ് നല്കുന്നത്.
ഈ യീതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് തുെകയണ്ടതാണ്. ആഴ്ചമില്
ഩയഭാഴധി 1000/- രൂഩ ക്രഭതില് പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ഴസയ ഩയഭാഴധി
നല്കുന്ന
യീതിമിറാണ്
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റി
അനുഭതി
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നല്േിമിടുണ്ള്ളത്. ഈ നിയക്ക് രോനരഩയികവാധിക്കകണാ എന്ന് ഩയികവാധിചൃ്
കേയല കഷാശസംല് സഷേഓയിറ്റി ഭിശ ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം
നെഩെി :- 1) ഡമരക്ടര്, കേയല കഷാശസംല് സഷേഓയിറ്റി ഭിശ
2.4(3.9) സ്ഥറം റബസംഭല്ലാതതിനാല് കതാേം കഭേറമില് ബഴന നിര്മ്മാണതിന്
സതാളിറാലിേസല ഷസാമിക്കാ
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
ഷാധിുന്നില്ല. നിറഴില് ഇഴരുസെ ഩാര്പിെ ഷൗേയസംം ഴലസയ കഭാവഭാണ്.
ഈ പ്രശ്നം കനയിടുന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തേള് േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ
ഭാറ്റി ഴചൄ, എത്ര സെറഴളിചൄ തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങള് കവേയിക്കണം. കൂൊസത
ഇഴിസെ
എത്ര കഩര്ക്കാണ് ഴീടു ഴചൄ നല്കേണ്ടത്, േളിഞ്ഞ 5
ഴര്ശക്കാറങ്ങലില് ഇഴിസെ റക്ഷസംഭിേത് എത്രമാണ്, എത്ര പൂര്തീേയിചൄ
എന്നീ ഴിഴയങ്ങള് അെിമന്തിയഭാമി കവേയിചൃ് ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
നല്േണം.
ഇതികേല് ആഴവസംഭാമ ഴിഴയങ്ങള് ഐ.സേ.എം.
റബസംഭാക്കണം.
നെഩെി :- 1) ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
2)എക്സിേഓേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.സേ.എം
2.4(3.10) ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക്
ഒണ്ലറ
മുകേനയുള്ള ഴിദസംാബസംാഷ യീതിക്ക്
അനിഴായസം
ഩഠകനാഩേയണഭാമ
റാഩ്
കൊഩ്
റബസംഭാുന്നതിന്
സേ.എഷ്.എപ്.ഇ. കുടുംഫശ്രീയുഭാമി കെര്ന്ന് ‘ഴിദസംാശ്രീ’ എന്ന സ്കീം
നെപാുന്നുണ്ട്. 500 രൂഩ ഴീതം 30 ഭാഷതഴണേലാമി അെചൃ് ആസേ
15,000/- രൂഩ ഴരുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ ഷമ്പാദസം ഩധതിതിമില് കെരുന്നഴര്ക്ക്
ആദസം മൂന്നു തഴണേള് അെചൄ തീരുകമ്പാള് (1,500/- രൂഩ) 15,000/രൂഩമില് താസള ഴിറ ഴരുന്ന റാഩ് കൊഩ് റബിും. ഒണ് ലറ
ഴിദസംബസംാഷതിന് ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് ഩയഭാഴധി
ഈ സ്കീം പ്രകമാജനസപടുകതണ്ടതാണ്.
ഇതിനാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഇെസഩെല് ഉണ്ടാേണം.
എന്നാല് ഫിരുദം, ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം, കഩാലിസെക്നിക്ക് (ഡികതാഭ),
എഞ്ചിനീമരിംഗ്, സഭഡിക്കല്, േമ്പഓേര് ഷമ ഷ്(ഡികതാഭ, ഫിരുദം,
ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം) ൊര്കേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആര്േിക്കിള്ശിപ് എന്നീ
കോഴ്സുേള്ക്ക്
ഩഠിുന്ന
ഩേിേജാതി
ഩേിേഴര്ഗ
ഴിബാഗതിസറ
ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് ഐ.റ്റി ഭിശ ഡമരക്ട  സെ
ശുഩാര്വ പ്രോയം ഷര്ക്കാര് ഉതയഴിസറ സസ്പഷിപികക്കശ പ്രോയമുള്ള
റാഩ് കൊഩ് തസന്ന നല്കേണ്ടതാണ്. സേ.എഷ്.എപ്.ഇ.യുസെ ഩധതിതി
പ്രോയമുള്ള റാഩ് കൊരോേള് ഈ ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് പ്രകമാജനപ്രദഭല്ലാത
തിനാല് ഈ സ്കീഭില് (ഴിദസംാശ്രീ) ഉള്സപടുതാവന്നതല്ല. ഇത് ഷംഫചിചൃ
ഉതയഴ്
നെഩെി :- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
2.4 (4.19) ഇറക്ട്രിക്കല് പ്രവൃതിേളുസെ ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റി
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമ  സെ 11.07.2020-സറ ഡി.ഫി.3/
753/2012/CE തഷവീബഴ േത്തം ഴമനാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 08.07.2020സറ
േത്തം ഴമനാെ്
ഡി.ഩി.ഷി. സഭമ്പര് സഷക്രേരിയുെ
08.07.2020-സറ
1/18/DPC/DPO/ wayanad (2) -ാാാം നമ്പര് േത്തം (SRG /578/20 CC/624/20)
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
ഇറക്ട്രിക്കല് കപ്രാജക്ടുേളുസെ
എസ്റ്റികഭറ്റ്
താാരാക്കല്, ഩയികവാധന തുെങ്ങിമഴയ്ക്കാമി
തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്
എക്സിേഓേീഴ് എഞ്ചിനീമര് േണ്ഴീനരാമി സേ.എഷ്.ഇ.ഫിമില് നിന്നും സഩാതു
ഭയാഭതില് നിന്നും ഴിയഭിചൃ ഇറക്ട്രിക്കല് ഫിരുദമുള്ളഴസയ ഉള്സപടുതി രു
േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിചൃിരുന്നുസഴങ്കിലം ഴമനാെ് ജില്ലയുസെ പ്രകതസംേ ഷാസെയസംതില്
(എഞ്ചിനീമര്ഭാരുസെ കുരവ മൂറം) േമ്മിറ്റിയുസെ പ്രഴര്തനം ോയസംക്ഷഭഭല്ല.
ഭാനന്തഴാെി ഗഴ.എഞ്ചിനീമരിംഗ് കോകലജിസറ
ഇറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഗവഭാമി
ഫചസപടുണ്ം രു േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിചൄ. അതും പറപ്രദഭാമില്ല.
സേ.എഷ്.ഇ.ഫി.മില് നിന്നും ഴിയഭിചൃ
4 അംഗങ്ങസല ഉള്സപടുതി
03.06.2020-ല് രു േമ്മിറ്റി ഴമനാെ് ജില്ലമില് രൂഩീേയിചൄസഴങ്കിലം ഴിജമിചൃില്ല.
േിഫ്ഫി പണ്ടുഩകമാഗിചൃ് നെപിറാുന്ന സ്കൂള് പ്രവൃതിേളുള്സപസെ
അെിമന്തിയ പ്രാധാനസംമുള്ള േനഴധി പ്രവൃതിേലില് ഇറക്ട്രിക്കല് ഴര്ക്ക്
ഉള്സപടുന്നുണ്ട്. ഈ ഷാസെയസംതില് ഇറക്ട്രിക്കല് പ്രവൃതിേള് സെുന്നന്നതിന്
ലറഷ സള്ള ഫി.സെേ് ഇറക്ട്രിക്കല് ഫിരുദധായിേസല ഉള്സപടുതി രു
േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.ഷഭാന ഷാസെയസംം
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലമിലം ഉണ്ട്. ഇകത പ്രശ്നം കനയിടുന്ന ഭറ്റു ജില്ലേള് ഉണ്ട് എങ്കില്
ഇകത യീതി അഴറംഫിക്കാനും തീരുഭാനമുണ്ടാേണസഭന്ന െീപ് എഞ്ചിനീമ  സെ
ആഴവസംം ഷംഫചിചൃ് താസളപരയുന്ന തീരുഭാനസഭടുതിരുന്നു.
കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഇറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, ഩി.ഡലു.ഡി. തുെങ്ങിമ ഴകുപില് നിന്ന്
ഴിയഭിചൃ
ഇറക്ട്രിക്കല് ഫിരുദമുള്ളഴരുസെ കഷഴനം റബസംഭല്ലാത ജില്ലേലില്
ഫി.സെേ് ഇറക്ട്രിക്കല് ഫിരുദവം ഇറക്ട്രിക്കല് ലറഷ സം ഉള്ളഴസയ ഉള്സപടുതി
േമ്മിറ്റി രൂഩീേയിക്കാ അനുഭതി നല്കുന്നു. എന്നാല് ഇഴകയാസൊപം ഷര്ക്കാര്
ഴകുപില് ഇറക്ട്രിക്കല് കഭേറമില് നിന്ന് രിേമര് സെയ്ത യാകലാ എഞ്ചിനീമരിംഗ്
കോകലജിസറ ഇറക്ട്രിക്കല് ഴിബാഗതിസറ രു എഞ്ചിനീമകരാ ഈ േമ്മിറ്റിമില്
ഉണ്ടാേണം. ഇതു ഷംഫചിചൃ ഉതയഴ്
നെഩെി:- തകേവഷവീമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ്
2.4(4.20) ഫദിമടുക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 24.06.2020-സറ േത്തേളും (9 എണ്ണം)
ോഷരകഗാഡ് ഩഞ്ചാമത് സഡഩഓേി ഡമരക്ട  സെ DDP - KSD/628/2020/SC9
നമ്പര് േത്തം
(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))
(A) താസളപരയുന്ന
നാറ്
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്
SCP/TSP
ഴിസിതഭാണ്
ഉള്സപടുതിമിയിുന്നത്. 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമിലള്ള
ഇഴയുസെ
നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാക്കി. പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്േിപിക്കറ്റും കഷാശസംല് ഭാപ്പും
ഇല്ലാസതമാണ് നിര്ഴസണം നെതിമത്.
കൂൊസത SIDCO ഴളിമാണ്
നിര്ഴസണം
നെതിമത്.
ഇതിന്
ഷാൂകേയണം
നല്േണസഭന്നതു
ഷംഫചിചൃ്.
(i)
(ii)

കപ്രാ.നം. 289/20

അെങ്കല് - 8,00,000/- രൂഩ (TSP)
കഩയ്: ഴിഴിധ എഷ്.റ്റി കോലനിേലില് സതരുവ ഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 288/20
അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂഩ (TSP)
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(iii)
(iv)

കഩയ്:- ഴിഴിധ എഷ്.റ്റി കോലനിേലില് കഷാലാര് േീറ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 287/20
അെങ്കല് - 1,50,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ് :- സെകെക്കല് എഷ്.ഷി. കോലനിമില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 285/20
അെങ്കല് - 1,00,000/- രൂഩ (SCP)
കഩയ്:- സെന്നഗലി എഷ്.ഷി കോലനി ജംഗ്ശനില് സതരുവ ഴിലക്ക്

തീരുഭാനം :- 1) 16.10.2015-സറ 3140/2015/തഷവീബഴ ഉതയഴ്
പ്രോയം ക്രൂഷ്, യുലണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക്കല്ഷ്,
സേല്കട്രാണ് എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങസലമാണ്
സതരുവ ഴിലുേള്, അനുഫച ഉഩേയണ ങ്ങള്
എന്നിഴയുസെ ഴിതയണം (Supply) സ്ഥാഩിക്കല്
(Execution) ഩയിഩാറനം (Maintanance) എന്നീ
പ്രവൃതിേള് ഏല്പിചൃിയി ുന്നത്. ഇതില്
SIDCO ഉള്സപടുന്നില്ല. അതിനാല് SIDCOക്ക്
പ്രവൃതി നല്കുന്നതിന് സെണ്ടര് നെഩെി ഩാറികക്ക
ണ്ടതാമിരുന്നു എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. ഇത്
ഩാറിക്കാതത് നിര്ഴസണ ഉകദസംാഗസ്ഥസന്റ
ഴീഴ്ചമാണ്.
പീഷിഫിറിറ്റി
ഷര്േിപിക്കറ്റും
കഷാശസംല്
ഭാപ്പും
ഇല്ലാസത
SCP/TSP
പണ്ടുഩകമാഗിചൃ്
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിമത്
ഗുരുതയ ഴീഴ്ചമാണ്.
ഈ ഷാസെയസംതില് ഴിവദഭാമ അകനവീശണം
നെതി കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േണം
നെഩെി:- 1)കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ്ഡമരക്ടര്
(B) താസളപരയുന്ന അഞ്ച് കപ്രാജക്ടുേള് 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്
ഉള്സപടുതിമിരുന്നതാണ്. ഈ കപ്രാജക്ടുേള് SIDCO മുകേന നിര്ഴസണം
നെതി. ഇതിന് ഷാൂകേയണം നല്േണസഭന്നതു ഷംഫചിചൃ്.

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

കപ്രാ.നം. 357/20
അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- കുഞ്ചാര് സ്കൂള്. െിഭിനിമടുക്ക എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില് ഭിനി ഭാസ്റ്റ് ലററ്റ്
സ്ഥാഩിക്കല്
കപ്രാ.നം. 253/20
അെങ്കല് 12,25,000/- രൂഩ
(CFC - 9,25,000/ - രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 3,00,000/- രൂഩ)
കഩയ്:- ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില് സതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
(ഇതില് 3,98,840/- രൂഩ KSEB മില് സഡകപാഷിറ്റ് സെയ്തു. ഫാക്കി തുേ
ഉഩകമാഗിചൃ് ഷിഡ്കോ ഴളി നെപാക്കി)
കപ്രാ.നം. 286/20
അെങ്കല് - 1,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ്:- ഩാഡ്ലടുക്ക ജംഗ്ശ േീറ്റ് ലററ്റ്
കപ്രാ.നം. 291/20
അെങ്കല് - 50,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- ഩാഡ്ലടുക്ക ജംഗ്ശ േീറ്റ് ലററ്റ്
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(v)

കപ്രാ.നം. 290/20
അെങ്കല് - 50,000/- രൂഩ (CFC)
കഩയ്:- സെന്നഗലി എഷ്.ഷി. കോലനി സതരുഴ് ഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്
തീരുഭാനം :-

1) 16.10.2015-സറ 3140/2015/തഷവീബഴ ഉതയഴ്
പ്രോയം
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി എന്ന
നിറമില് ക്രൂഷ്, യുലണറ്റഡ് ഇറക്ട്രിക്കല്ഷ്,
സേല്കട്രാൺ എന് എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങസലമാണ്
സതരുവഴിലുേള്, അനുഫച ഉഩേയണ
ങ്ങള് എന്നിഴയുസെ ഴിതയണം, സ്ഥാഩിക്കല്
ഩയിഩാറനം എന്നീ പ്രവൃതിേള് ഏല്പിചൃിയി
ുന്നത്. ഇതില് ഷിഡ്കോ ഉള്സപടുന്നില്ല.
അതിനാല് ഷിഡ്കോയ്ക്ക് പ്രവൃതി നല്കുന്ന
തിന് സെണ്ടര് നെഩെി ഩാറികക്കണ്ടതാമിരുന്നു.
ഇതു
ഩാറിക്കാതത്
നിര്ഴസണ
ഉകദസംാഗസ്ഥസന്റ
ബാഗത്ത
നിന്നുണ്ടാമ
ഴീഴ്ചമാണ്. ഇതു ഩയികവാധിചൃ് കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ്
ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം
നെഩെി:-1)ഡമരക്ടര്, കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ്
ഴകുപ്
2.4 (4.23 )ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 18.06.20സറ േത് (SRG /515/20
CC/545/20)

കപ്രാ.നം. 21/2021
അെങ്കല് - 5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് - ഋതുഭതി - ഴനിതേള്ക്ക് സഭ ഷ് രുവലഴല് േപ് ഴിതയണവം
കഫാധഴല്ക്കയണവം
ഷംസ്ക്കയിക്കാ
ബുധതിിമുടുണ്ള്ള ഷാനിേരി നാപ്റ്േിനുേള്ു ഩേയം േള്ളൃേി
ഉഩകമാഗിക്കാ
േളിയുന്ന
സഭ ൂഴല്
േപ്
കലാക്കിനു
േീളിലള്ള
രാഭഩഞ്ചാമതിസറ 3000 ഴനിതേള്ക്ക് ഴിതയണം സൊാ
ഉകേവിുന്നു.
കൂൊസത ഇതിസന്റ ഉഩകമാഗം ഷംഫചിചൃ് ഴനിതേള്ക്ക് കഫാധഴല്ക്കയണം
നെതാനും ഉകേവിുന്നു. 30 മുതല് 50 ഴസയയുള്ള 10 ഫാചൄേലാമി ഴിദഗധതിസയ
ഉഩകമാഗിചൃാണ് കഫാധഴല്ക്കയണം. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി
ഷംഫചിചൃ്.
തീരുഭാനം :- ഇതികേല് സസല്ത് ഡമരക്ട  സെ അബിപ്രാമം
ആയാഞ്ഞ് ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി :- 1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
2.4(4.47) അരൂുറ്റി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 28.07.2020-സറ േത് (SRG 588/20 CC /
615/20)

കപ്രാ.നം. 191/21

അെങ്കല് - 8,10,000/- രൂഩ
(SCP - Flood Relief) - 7,88,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 22,000/-)
കഩയ്- രോയമിെം ഭണ്ണിടുണ്മര്തല് ( എഷ്.ഷി. ഴിബാഗം)
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ഩേിേജാതി ഴിബാഗതില്സപേ കുടുംഫങ്ങളുസെ ബഴനങ്ങളുസെ സയക്ഷയ്ക്ക് ഴീെിനു ചുറ്റും
ഭണ്ണിടുണ്മര്ത്തന്നതിനു കഴണ്ടിയുള്ള കപ്രാജക്ട് 2019-20-ല് ഉള്സപടുതിമിരുന്നു. ഈ
ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി തുെരുന്നു. ോറഴര്ശക്കാറത് സഴള്ളം സേേിക്കിെന്ന്
ഴീടുേള്ക്ക് ഫറക്ഷമമുണ്ടാകുന്നുസഴന്നും
മൂന്നു ഴവവം ോമറാല് ചുറ്റസപേ
പ്രകദവഭാസണന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിചൃ്
ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ
അനുഭതി
നല്േണസഭന്നതു
ഷംഫചിചൃ.
അഷി.എഞ്ചിനീമ  സെ
ഴാലകഴശസന്റ
അെിസ്ഥാനതില് ഩയഭാഴധി 30,000/- രൂഩ
രു ഗുണകബാക്താഴിന്
നല്ോനാണ് ഉകേവിുന്നത്. െീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
രികപാര്േ്:MGNREGS ഭാര്ഗകയേേള് പ്രോയം െി ഩധതിതി MGNREGS ന് ഏസറ്റടുത്
നെപാക്കാവന്നതാണ് എന്ന് ോണുന്നു. ജില്ലമിസറ ഩറ
തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങളും MGNREGS മുകേന ഇകത ഷവീബാഴമുള്ള പ്രവൃതി നെതി
ഴരുന്നുണ്ട്. MGNREGS ഴളി ഈ ഩഞ്ചാമതില് നിന്നും ഗുണകബാക്താക്കളുസെ
അംഗീേയിചൃ റിസ്റ്റ് റബിുന്ന മുരയ്ക്ക് പ്രവൃതി നെപാക്കാ േളിയുന്നതാസണന്ന്
അഷിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീമര് അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. കഭല് ഴിഴയിചൃ പ്രോയം (MGNREGS
മുകേന) ഈ പ്രവൃതി നെപാക്കാവന്നതാണന്ന് െീപ് എഞ്ചിനീമര് രികപാര്േ്
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.
നെഩെി :- 1)െീപ്എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷവീമംബയണ ഴകുപ്
2.4(4.48) ഴാളപള്ളി രാഭഩഞ്ചാമത്
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 29.07.2020-സറ േത്തം ഴാളപള്ളി രാഭ
ഩഞ്ചാമതിസന്റ 11.05.2020-സറ 1(1) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
കപ്രാജക്ടിസന്റ ഉകേവറക്ഷസംഭെങ്ങിമ രികപാര്ടുണ്ം (SRG 602/20 CC 431/20)

കപ്രാ.നം. 202/21

അെങ്കല് 15,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ് - ഭിറിേരി സട്രമിനിംഗ്
ഩഞ്ചാമതിസറ ഒകയാ ഴാര്ഡില് നിന്നും 10 കുേിേസല ഴീതം േസണ്ടതി
ഭിറിേരിമികറയ്ക്ക് സതയസഞ്ഞടുക്കസപൊ 6 ഭാഷസത ഩയിവീറനം നല്ോനുള്ള
കപ്രാജക്ട്. 13,000/- രൂഩമാണ് പീഷ്. 50 വതഭാനം ഗുണകബാക്താവം 50 വതഭാനം
ഩഞ്ചാമത്തം ഴസിും. കഭജര് യഴിയുസെ ഭിറിേരി രിക്രൂേ്സഭന്റ് സ്ഥാഩനതിറാണ്
ഩയിവീറനം നല്കുന്നത്. ഇതിന് അനുഭതി ഷംഫചിചൃ്.
തീരുഭാനം :ഏജ ഷി അെക്കമുള്ള ോയസംങ്ങള് ഩയികവാധിചൃ്
ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര് രികപാര്േ് നല്േണം
നെഩെി :-1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടര്
2.4(4.65) ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 09.03.2020-സറ േത്തം ലറപ് ഭിശ
ഷി.ഇ. യുസെ 21.01.2020, 03.03.2020 എന്നീ തീമതിേലിസറ LF3/CH/Life/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തം ലറപ് ഭിശ ഷി.ഇ. യുസെ 10.08.2020-സറ LF3/CH/Life/20-ാാാം
നമ്പര് േത്തേളും അനുഫച കയേേളും (SRG 632/20 LSGD - DB1/135/2020
LSGD)
ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതില് കേന്ദ്രാഴിഷ്കൃത ബഴന നിര്മ്മാണ ഩധതിതിക്കാമി
ത്രിതറ ഩഞ്ചാമത്തേലില് നിന്നു റബിചൃതില് ഫാക്കി ഴന്ന തുേയും ഩറിവയുഭെക്കം
ഴിഴിധ ഫാങ്കുേലിറാമി 1,50,48,658/- രൂഩ അഴകവശിുന്നുണ്ട്. ഈ തുേ
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ഉഩകമാഗിചൃ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിസന്റ ഉെഭസ്ഥതമില് കുറക്കല്ലൂര് ഴികല്ലജിലള്ള
38 സഷന്റ് സ്ഥറത് (കുറക്കല്ലൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്) ലറപ് ഭിശനിസറ മൂന്നാം
ഘേ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്കാമി
ബഴന ഷമും നമം നിര്മ്മിക്കാ
അനുഭതി
നല്േണസഭന്നതു ഷംഫചിചൄം കൂൊസത Kerala Electrical Alliened Engineering
Company Ltd ( KEL) മുകേന ഫ്ലാറ്റ് ഩണിമാനും അനുഭതി നല്േണസഭന്ന
ആഴവസംവം ഷംഫചിചൃ്.
തീരുഭാനം :- 1) കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിു നല്േിമ ആദസം േത്ത
പ്രോയം 5.10 കോെി രൂഩ
സെറഴില് 34 കുടുംഫ
ങ്ങള്ക്ക് ഫ്ലാറ്റ്
നിര്മ്മിക്കാനാമാണ്
ഉകേവിചൃിയി
ുന്നത്. രോതുക്കിമ േത്ത പ്രോയം 2,23,50,000/- രൂഩ
അെങ്കറില് 12 കുടുംഫങ്ങള്ക്കാമി ഫ്ലാറ്റ് ഩണി
മാനാണ് റക്ഷസംഭിേിയിുന്നത്. രു ഫ്ലാറ്റിന് വയാവയി
18.625 റക്ഷം രൂഩ സെറഴ് ഴരും.
ഇത് ഴലസയ
കൂടുതറാസണന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. ഇത് ന്നു കൂെി
ഩയികവാധിചൃ് ലറപ് െീപ് എക്സിേഓേീഴ് ഒപീഷര്
നല്േണം. ഇത് ഷംഫചിചൃ രികപാര്േ്.
2) സെണ്ടര് നെഩെി കൂൊസത
KEL സന
ഏല്പിക്കാവന്നതല്ല. ഷിഴില് പ്രവൃതിേള്ുള്ള ഭറ്റ്
അംഗീകൃത ഏജ ഷിേസല കൂെി ഉള്സപടുതി ഭാനദ
പ്രോയമുള്ള സെണ്ടര് നെഩെി ഷവീീേയിുേകമാ
ഇസെണ്ടര് ഴിലിുേകമാ സൊണം.
നെഩെി :-1)ഷി.ഇ.. ലറപ് ഭിശ
3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്
3.1 ഩേിേജാതി/ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗതില്സപേ ഫിരുദം, ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം,
സപ്രാപശണല് കോഴ്സു് എന്നിഴയ്ക്ക് ഩഠിുന്ന ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങാ
അനുതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതയം റാഩ് കൊഩ് ന് ഭിഡില് റഴല്
സസ്പഷിപികക്കശ (Specification ഴസംക്തഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്) ഉള്ളതാമിയിക്കണസഭന്ന്
നിഷ്കര്ശിചൃിടുണ്ണ്ട്. (Windows അധിഷ്ഠിതഭാമതിന്
27,722 രൂഩയും
Ubund
അധിഷ്ഠിതഭാമതിന് 22,895/- രൂഩയുഭാണ് ഴിറ)
ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് ഒണ്ലറ ഩഠനതിനാമി റാഩ് കൊഩ്/േമ്പഓേര് ഴാങ്ങി
നല്ോ
ഷര്ക്കാര് അനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഒണ്ലറ ഩഠനതിനാമി
ഉമര്ന്ന സസ്പഷിപികക്കശ
ഉള്ള റാഩ് കൊഩ് ആഴവസംഭില്ല.
ഇതുകൂെി
േണ്ടുസോണ്ടാണ് KSFE 15,000/- രൂഩമില് താസള ഴിറ ഴരുന്ന റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങി നല്കുന്ന ഩധതിതിക്ക് രൂഩം നല്േിമിയിുന്നത്.
ഈ ഷാസെയസംതില് ഒണ്ലറ ഩഠനതിനാമി മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രോയം
Middile Leval specification ഉള്ള റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി നല്കേണ്ടതിസല്ലന്നും എറ്റവം
Base model ആമ laptop ഴാങ്ങി നല്േിമാല് ഭതിസമന്നും നിര്കേവിക്കാവന്ന
താണ്. ഇതു ഴളി സെറവ േരയ്ക്കാ ഷാധിും.
3.2 കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് ഫജറ്റ് ഴിസിതതിസന്റ 2-ാാാം ഗഡു നല്േിമകപാള്
ഴിേഷന പണ്ട് നല്േിമിേില്ല. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിനും ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിനും
രോതിമതാമി കേന്ദ്ര ധനോയസം േമ്മീശ രാന്റ് - അനുഴദിചൃകപാള് ഴിേഷന
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പണ്ടില് കുരവ ഴന്നു. ആസേയുള്ള ഴിേഷന പണ്ട് ഗഡുക്കലാമി തിയിചൃകപാള്
ആനുഩാതിേ നിയു പ്രോയം ആദസം ഗഡുഴില് തസന്ന കൂടുതല് തുേ രിറീഷ്
സെയ്തതാണ് ഇതിനു ോയണം. ഩറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ും (ഉദാ. ഩാമ്പാെി,
അയീകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്) പൂര്തിമാക്കിമ കപ്രാജക്ടുേളുസെ തുേ ഇതു
ോയണം നല്ോ േളിയുന്നില്ല.
3.3 ഩധതിതി നിര്ഴസണം ോയസംക്ഷഭഭാുന്നതിസന്റ ബാഗഭാമി
താസളതറതിസറ
ഉകദസംാഗസ്ഥോസയ കൂെി
നിര്വസണ ഉകദസംാഗസ്ഥയാുേയും അഴര്ക്ക്
പ്രകതസംേഭാമി ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുേയും സെയ്തു. ഇത് ഩധതിതി നിര്വസണം
കൂടുതല് ോയസംക്ഷഭഭാക്കി. എന്നാല് െിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് നിര്ഴസണ
ഉകദസംാഗസ്ഥ (self drawing) വമ്പലവം ഭറ്റും ഴാങ്ങുന്ന ട്രശരി അല്ല അകേസം
നിര്ഴസണ ഉകദസംാഗസ്ഥനായുള്ള തകേവബയണ സ്ഥാഩനതിസന്റ ട്രശരി. ഉദാകോമിപ്രം കലാക്കിസന്റ േമ്മഓണിറ്റി സസല്ത് സഷന്റര് എള്ളൃഭറ്റൂര് രാഭഩഞ്ചാമ
തിറാണ്. സഭഡിക്കല് ഒപീഷ  സെ ട്രശരി ഭല്ലപള്ളി ഷഫ് ട്രശരിയും. എന്നാല്
കോമിപ്രം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിസന്റ ട്രശരി കുമ്പനാെ് ഷഫ് ട്രശരിയുഭാണ്.
(ഏറ്റുഭാനൂര് ഷി.എചൃ്.ഷി.സറ സഭഡിക്കല് ഒപീഷര് നിര്ഴസണം നെത്തന്ന
കപ്രാജക്ടുേള് കലാക്കിസറ തസന്ന ഭസറ്റാരു ഷി.എചൃ്.ഷി. ആമ അമിരൂയിസറ
സഭഡിക്കല് ഒപീഷര് മുകേനമാണ്
നിര്ഴസണം നെത്തന്നത്. അമിരൂര്
ഷി.എചൃ്.ഷി.മിസറ സഭഡിക്കല് ഒപീഷര്ക്ക് കുമ്പനാെ് ഷഫ് ട്രശരിമില്
ഡി.ഡി. കോഡ് ഉണ്ട്) ഇങ്ങസനയുള്ള നിര്ഴസണ ഉകദസംാഗസ്ഥന് യണ്ട്
ട്രശരിമില് നിന്നും ഇെഩാടു നെത്തന്നതിന് ക്രഭീേയണം സെുന്നന്നത് ഩധതിതി
നിര്ഴസണതിന് ഷസാമേയഭാകും. ഈ ഴിശമം ധനഴകുപിസന്റ ഩയിഗണനയ്ക്ക്
നല്ോവന്നതാണ്.
3.4 എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗ് േമ്മിറ്റി
എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 18.09.2020-സറ 69351/20/ CC/DPO/EKM
നമ്പര് േത് (SRG /754/20 )
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗങ്ങലില്
ഩസങ്കടുുന്നതിന് 600/- രൂഩ മാത്രാ ഫതയും 400/- രൂഩ ഷിറ്റിംഗ് പീയുഭാമി
നിശ്ചമിചൃ് (ആസേ 1000/-രൂഩ)ഷര്ക്കാര് ഉതയഴാമിടുണ്ണ്ട്. എന്നാല് ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി സെമര് കഩഴ്സണ് കൂെിമാമ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി കമാഗങ്ങലികറാ ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതിയുഭാമി
ഫചസപേ ഭറ്റു കമാഗങ്ങലികറാ
ഩസങ്കടുുന്നതിന് മാത്രാ ഫതകമാ
അറഴ കഷാ നല്കുന്നില്ല. ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി സെമര് കഩഴ്സണ് ഭറ്റ് ഩറ
േമ്മിറ്റിേളുകെയും
അധതിസംക്ഷ
കൂെിമാണ്.
കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുസെ
28.01.2020 , 27.05.2020 എന്നീ തീമതിേലിസറ കമാഗതില് ഇത് െര്ചൃ
സെയ്തിരുന്നുസഴങ്കിലം ഇത് ഩിന്നീെ് ഩയിഗണിക്കാ ഭാറ്റി ഴചൄ.
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി സെമര്കഩഴ്സണ്ഭാര്ു കൂെി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി
സഭമ്പര്ഭാര്ുള്ളതുകഩാസറ
അറഴ ഷ് നകുകയേകമാ അല്ലാസമങ്കില് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമതില് നിന്ന് അനുഴദിക്കാ നിര്കേവം നല്കുേകമാ സൊണസഭന്നാ
ഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4. പ്രകതസംേ ഴിശമങ്ങള്

====================
4.1 െിരയ്ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.08.20-സറ േത്തം െിരയ്ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമത്
പ്രഷിഡന്റിസന്റ 10.07.2020 -സറ േത്തം 18.03.2020-സറ 4/35(4) -ാാാം നമ്പര് ബയണ
ഷഭിതി തീരുഭാനവം - (SRG 635/20 CC/634/20, SRG 636 /20 CC/635/20, SRG
637 /20 CC 636/20, SRG -638 /20 CC /637/20, SRG 639 /20 CC 638/20 ,
SRG 640 /20 CC /639/20 (6 േത്തേള്)

(i)

അെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഩനങ്കാഴ് കുലം രോനരുധതിായണം - മൂന്നാംഘേം

(ii)

കപ്രാ.നം. 258/20

കപ്രാ.നം. 259/20

അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്- അമ്പൂേിുന്ന് സെയ്കനജ് ഴര്ക്ക്
(iii)
കപ്രാ.നം. 636/20

അെങ്കല് 3,75,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്- ഩടുണ്ഴസതരു കരാഡ് ഒഴ് ൊല് മൂന്നാംഘേം
(iv)
കപ്രാ.നം. 271/20

അെങ്കല് 2,50,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- അചൄകഴേസന്റ ഴീടു മുതല് ജ ഡക്സ് കൃ്ണനസന്റ ഴീെ് ഴസയ കരാഡ് ൊരിംഗ്
(ഫാക്കി ബാഗം
(v)
കപ്രാ.നം. 286/20
അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ൊല് ഭണ്ണ് നീക്കം സൊല് 1 മുതല് 7 ഴസയ ഴാര്ഡുേള്
(vi)

കപ്രാ.നം. 287/20

അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ൊല് ഭണ്ണ് നീക്കം സൊല് 8 മുതല് 14 ഴസയ ഴാര്ഡുേള്
(vii)
കപ്രാ.നം. 288/20
അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)
കഩയ്- ഒഴ് ൊല് ഭണ്ണ് നീക്കം സൊല് 15 മുതല് 23 ഴസയ ഴാര്ഡുേള്
മുേലില് ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള് 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിിമില് ഉള്സപടുതിമിരുന്നു. ഈ
കപ്രാജക്ടുേള് സെണ്ടര് നെഩെി കൂൊസത നെപാക്കി. ഈ പ്രവൃതിേളുസെ തുേ അഷിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീമ  സെ
ഴാറുകഴശസന്റ
അെിസ്ഥാനതില്
നല്ോ
അനുഭതി
ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.2 ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 07.08.20 സറ േത്(SRG -634/20CC/682/20)

കപ്രാ.നം. 19/20

അെങ്കല് 4,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ് - ആയഴം ഇ കഡാര് കസ്റ്റഡിമം കഫ്ലാരിംഗ്
ഇ കഡാര് കസ്റ്റഡിമതിസന്റ എല്ലാ പ്രഴര്തനങ്ങളും
പൂര്തീേയിചൄ. ഈ
കസ്റ്റഡിമതില് കഴാലികഫാള്, ശേില് തുെങ്ങിമ
ഭത്സ്യങ്ങള്ുള്ള പ്രതറം
(കോര്േ്) ഷകരിീേയിുന്നതിനുള്ള പ്രവൃതി Artisans Development Co-operative
Ltd സന (ARTCO) മുകേന നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.3 ഇയി്കൂടര് രാഭഩഞ്ചാമത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.08.2020-സറ േത്തം ഇയി്കൂടര്
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 10.07-20-സറ 78(20) -ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG - 642/20 CC /645/20) )

കപ്രാ.നം. 101/21

(അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ)
(ഴിേഷന പണ്ട് - 1,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 1,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് - ശുെിതവീം ഷമ്പൂര്ണ്ണ താസ്റ്റിേ് നിര്മ്മാര്കരിനം - സ്കൂള് കുേിേള്ക്ക് സ്റ്റീല്
ഴാേര് കഫാേില് , തുണി ഫാഗ്
സ്കൂള് കുേിേള്ക്ക് സ്റ്റീല് ഴാേര് കഫാേിലം തുണി ഫാഗും ഴിതയണം സെുന്നന്നതിനുള്ള
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.4 റ്റപാറം മുനിഷിപാറിറ്റി
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.20 സറ േത്തം റ്റപാറം നഗയഷബാ
സഷക്രേരിയുസെ 19.08.2020-സറ G2-10078/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം (SRG 657/20
CC /722/20)

കപ്രാ.നം. 362/21

അെങ്കല് - 500,000/- രൂഩ
(CFC Tied Fund)

കഩയ് - കുമ്പായം കുന്ന് കരാഡ് CC TV സ്ഥാഩിക്കല്
കുമ്പായംകുന്ന് കരാഡില് CC TVസ്ഥാഩിുന്നതിന് ധനോയസം േമ്മീശ Tied രാന്റ്
ഉഩകമാഗിചൄസോണ്ടുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ.
ഇതിന് പ്രകതസംോനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.5 കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
കോളികക്കാെ്
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 26.08.2020-സറ േത്തം
ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 25.08.2020-സറ P6-2835/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമതിസന്റ 21.08.2020-സറ 1-61/20-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം
(SRG 674/20- CC/748/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 445/21

അെങ്കല് 25,00,000/ രൂഩ
(എഷ്.ഷി.ഩി)
കഩയ് – ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിന്
ധനഷസാമം
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ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷംഘങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിന് ധനഷസാമം
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപടുതിമിടുണ്ണ്ട്.
കുന്ദഭംഗറം കറഫര് കോണ്ട്രാക്ട് സഷാലഷറ്റിക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിനുള്ള
കപ്രാജക്ട് താാരാക്കാനാണ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് തീരുഭാനസഭടുതിരുന്നസതന്ന്
അരിമിചൃിയിുന്നു. എന്നാല് ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം രു സഷാലഷറ്റിക്ക് ഩയഭാഴധി
5.00 റക്ഷം രൂഩസമ നല്ോവൂ എ എന്ന ോയണതാല് “ഩേിേജാതി ഷസേയണ
ഷംഘങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിന് ധനഷസാമം നല്േല്”എന്ന
കപ്രാജക്ടാണ് സകറേ കഷാഫ്ട് സഴമരില് നിര്വസണ ഉകദസംാഗസ്ഥനാമ ജില്ലാ
ഩേിേജാതി ഴിേഷന ഒപീഷര് താാരാക്കിമത്. കപ്രാജക്ട് അെങ്കറാമ 25.00
റക്ഷം രൂഩയും കുന്ദഭംഗറം കറഫര് കോണ്ട്രാകക്ടഴ്സ് സഷാലഷറ്റിക്ക് സേേിെം
ഩണിയുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.6 സെമ്പികറാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്
േണ്ണൂര് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.08.2020 സറ േത്തം സെമ്പികറാെ്
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 08.07.20-സറ 3654/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം (SRG
643/20- CC/ 648/20).

കപ്രാജക്ട് നം. 4/21

അെങ്കല് 20,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 8,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം - 6,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് - 6,00,000/- രൂഩ)
കഩയ് – അഗതി യസിത കേയലം - ബഴന നിര്മ്മാണം
ഩഞ്ചാമതില് അഗതി യസിത കേയലം (ആശ്രമ) ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്സപേ ബഴന
യസിതയാമ 5 കഩരും ഭൂയസിത ബഴന യസിതയാമ യാളും ലറപ് ബഴന
ഩധതിതിയുസെ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ഉള്സപേിേില്ല. ഇഴര്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ നല്ോ
ഈ ഴര്ശം കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ഇഴര്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ നല്ോ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.7 കുലനെ രാഭഩഞ്ചാമത്
ഩതനംതിേ ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 12.08.20 സറ േത് (SRG 644/20 –
CC/699/20)
കുലനെ രാഭഩഞ്ചാമതിസറ ശ്രീഭതി.ഷംഗീത, ആറഴേ കുറ്റിമില്, ഭാന്തുേ
എന്നമാള് ലറപ് ഭിശ യണ്ടാം ഘേ റിസ്റ്റില് (ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതര്)
ഉള്സപേിരുന്നു. എന്നാല് അകനവീശണതിലം ഫചസപേ കയേേള് ഩയികവാധി
ചൃതിലം ഇഴര്ക്ക് ഭൂഭികമാ ഴീകൊ ഇസല്ലന്ന് ഴികല്ലജ് എറ്റനസ്റ്റ ശ ഒപീഷര്
അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഩേിേജാതി ഴിബാഗതില്സപേ ഈ ഗുണകബാക്താഴിസന ലറപ്
ഭിശ മൂന്നാം ഘേതികറയ്ക്ക് (ഭൂയസിത ബഴന യസിത ) ട്രാ ഫര് സൊണസഭന്ന്
ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.8 ഩതനംതിേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഩതനംതിേ ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 13.08.20 സറ േത് (SRG 646/20 –
CC/715/20)

കപ്രാ.നം. 874/21

കഩയ്:-

അെങ്കല് 15,00,000/- രൂഩ
(CFC Basic Grant – 10,00,000/- രൂഩ
ഴിേഷനപണ്ട് – 5,00,000/ രൂഩ
കോമിപ്രം രാഭഩഞ്ചാമതില് േീറ്റ് ലററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല് രാഭഩഞ്ചാമതിന് ഴിസിതം നല്േല്

കോമിപ്രം രാഭഩഞ്ചാമതില് പണ്ടിന്റ കുരവ മൂറം സതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിുന്ന
തിന് ഷസാമം നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.9 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 13.08.20 സറ േത്തം അനുഫച കുരിപ്പും (SRG
647/20 – CC/607/20)

കപ്രാ.നം. 908/21

അെങ്കല് 2,25,40,000/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട് – 29,00,000/ രൂഩ
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസതം -1,96,40,680/- രൂഩ)
കഩയ്:- സബിക്ഷ കേയലം – കോളിമുേ, ഇരചൃി ഷവീമം ഩയസംാപ്തതകുള്ള്ള ഷംകമാജിത
കപ്രാജക്ട് “രാഭ ഷമൃധതിി”
രാഭഷമൃധതിി എന്ന കപ്രാജക്ടില് താസളപരയുന്നഴമാണ് പ്രഴര്തനം
കഩയ്
ഴിേഷന
ഗുണകബാക്തൃ ആസേ
പണ്ട്
ഴിസിതം
(i) എഗര്
നഴ്സരി
യൂണിറ്റ് 12,50,000
44,80,000
57,30,000
സ്ഥാഩിക്കല് (25 യൂണിറ്റ്)
(ii) മുേകക്കാളി
യൂണിറ്റ്
(60 6,00,000
യൂണിറ്റ്)
(iii) പൂഴ കോളി
യൂണിറ്റ് (105 10,50,000
യൂണിറ്റ്)
ആസേ
29,00,000

സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര്
ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.10

ഇതിന്

അനുഭതി

77,94,000

83,94,000

73,66,680

84,16,680

1,96,40,680

2,25,40,680

നിയഷിചൄ.

പ്രകതസംോനുഭതി

ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഇടുക്കി ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 18.08.20 സറ േത്തം ഇടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ബയണഷഭിതിയുസെ 22.01.20-സറ 1(4)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG 649/20 –
CC/714/20)
താസളപരയുന്ന യണ്ട് കരാഡുേള് നഫാര്ഡ് XVII-ല് ഉള്സപടുതി പൂര്തിമാക്കി.
(i)
ഴണ്ണരോയം രാഭഩഞ്ചാമത് രോലിക്കസതാേി – രു കുരു – ഏണിതാളം

കരാഡ്
- അെങ്കല് 1.5 കോെി രൂഩ
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(ii)

കുെമത്തൂര് രാഭഩഞ്ചാമത് കഭാര്ക്കാെ് അര്ഭറ - ഩന്തതാഴ് കരാഡ് അെങ്കല് - 3.00 കോെി രൂഩ

നഫാര്ഡ് നിര്കേവ പ്രോയം 30.06.2018 നാമിരുന്നു ഇഴ പൂര്തിമാക്കി ഫില്
നല്കേണ്ടത്. എന്നാല് ഈ ോറഩയിധിു കവശഭാണ് ഫില് നല്േിമത്
അതിനാല് നഫാര്ഡ് തുേ അനുഴദിചൃില്ല. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതില് നിന്നു തുേ
േസണ്ടതാ ഷര്ക്കാര് നിര്കേവിചൄ. മുേലില് ഩരഞ്ഞ പ്രവൃതിേള്ക്ക് ഇനി
നല്ോനുള്ള തുേ മഥാക്രഭം 46,04,120 രൂഩയും, 79,35,342/- രൂഩയുഭാണ്(ആസേ
1,25,39,462/- രൂഩ) ഈ തുേ ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിസന്റ കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ്
രാന്റില് നിന്നും നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.11 ഩനതെി രാഭഩഞ്ചാമത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.20 സറ േത്തം ഩനതെി
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 19.06.20-സറ SC1/6593/2019-ാാാം നമ്പര് േത്തം
(SRG 651/20 – CC/630/20)

കപ്രാ.നം. 37/20

അെങ്കല് 2,60,720/- രൂഩ
(റ്റി.എഷ്.ഩി)

കഩയ് :- ഩേിേഴര്ഗ ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് പര്ണിചൃര്
അഷിസ്റ്റന്റ് സഷക്രേരി നിര്ഴസണ ഉകദസംാഗസ്ഥനാമ ഈ കപ്രാജക്ട് പ്രോയം 80
കഭവയും േകഷയയും ഴാങ്ങി. നാറാം ക്ലാസ്സിസറ ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്കാണ് പര്ണിചൃര്
ഴാങ്ങാ
ഉകേവിചൃിരുന്നത്. ഩനതെി രാഭഩഞ്ചാമതില് സ്ഥിതി സെുന്നന്ന
പ്രാന്ത ോഴ് GUPS ല് സതാേടുത േള്ളാര്, ഫലാല് എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമതിസറ
ധായാലം ഴിദസംാര്ഥിേള് ഩഠിുന്നുണ്ട്. സസഡ്മാസ്റ്റര് നല്േിമ റിറ്റു പ പ്രോയഭാണ്
പര്ണിചൃര് നല്േിമത്. അഫധതിഴവാല് ഷഭീഩ ഩഞ്ചാമതാമ േള്ളാര്,
ഫലാല് എന്നീ രാഭഩഞ്ചാമതില് താഭഷക്കായാമ 5 ഴിദസംാര്ഥിേള്ും
പര്ണിചൃര് നല്േി. ഇതിന് ഷാൂകേയണം നല്േണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.12 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.20 സറ േത്തം ോഷര്കഗാഡ്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 18.06.2020-സറ B3 – 211/19-ാാാം നമ്പര് േത്തം
(SRG 653/20 – CC/585/20)

കപ്രാ.നം. 301/21

അെങ്കല് 40,22,915 രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് :- ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതയാമ എചൃ്.ഐ.ഴി ഫാധിതര്ുള്ള ബഴന ഩധതിതി
2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില് ഉള്സപടുതി (കപ്രാ.നം. 690/20) ഭൂഭിയുള്ള ബഴന
യസിതയാമ എചൃ്.ഐ.ഴി ഫാധിതര്ക്ക് ഴീെ് ഴചൃ് നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
താാരാക്കിമിരുന്നു. ( ഫഹു ഴര്ശ കപ്രാജക്ടാമി) ആസേ 36 ഗുണകബാക്താക്കള്. 4
റക്ഷം രൂഩ യൂണിറ്റ് സെറവം. ആസേ സെറഴ് 1.44 കോെി രൂഩമാമിരുന്നുസഴങ്കിലം
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം ഴേമിരുതിമിരുന്നത് 1,03,77,085/- രൂഩ. ഈ തുേ PWD സേേിെ
ഴിബാഗതിന് സഡകപാഷിറ്റ് സെയ്തു. കവശിുന്ന 40,22,915/- രൂഩകുള്ള്ള കപ്രാജക്ട്.
ഈ ഴര്ശം താാരാക്കിമിയിുന്നു. ഴീെിസന്റ യൂണിറ്റ് സെറഴ് 6 റക്ഷം രൂഩമാമി
ഴര്ധതിിപിക്കണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.13 ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.20 സറ േത്തം ോഷര്കഗാഡ്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 18.06.2020-സറ B3 – 1881/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തം (SRG 654/20 – CC/584/20)

കപ്രാ.നം. 358/21

അെങ്കല് 24,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ് :- ഷര്ക്കാര് അംഗീകൃത ഴകമാജന സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഷസാമം
അനുഴദിക്കല്
ഷര്ക്കാകയതിയ ഷന്നധതി സ്ഥാഩനങ്ങള് നെത്തന്ന ഴകമാജന സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്
േേില്, കഭവ, ഩാത്രങ്ങള്, ICU സഫഡ്, ഴാേര് സഫഡ് തുെങ്ങിമ ഷാധനങ്ങള്ും
സേേിെ നിര്മ്മാണം,
അറ്റകുറ്റപണി തുെങ്ങിമ ഭയാഭത് പ്രഴര്തിേള്ും
ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിയിുന്നത്. ഇത്
നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.

4.14 ഫദിമടുക്ക രാഭ ഩഞ്ചാമത്
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.20 സറ േത്തം ഫദിമടുക്ക
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 27.01..2020-സറ SC1 – 235/20-ാാാം നമ്പര്
േത്തം – (SRG 655/20 – CC/310/20)
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിസന്റ എ കഡാ ഷള്പാ
ഗുണകബാക്താക്ക
ള്ുള്ള „തണല്‟ ബഴന ഩധതിതിയുസെ ഗുണകബാക്താഴാമ സജവീറ D/0 കൃ്ണന
ബ
ായി, ഫദിമടുക്ക എന്ന ആള്ക്ക് ബഴനം അനുഴദിക്കാ സതയസഞ്ഞടുതിരുന്നു.
യൂണിറ്റ് നിയക്കാമ 2,50,000/- രൂഩമില് 1,25,000/- രൂഩ ഇതുഴസയ ലേപറ്റി.
തരയുസെ നിര്മ്മാണം ഭാത്രകഭ ഇതുഴസയ പൂര്തീേയിചൃിടുണ്ള്ളൂ. ഇനിയുള്ള തുേ
സോണ്ട് ബഴനം പൂര്തിമാക്കാ േളിമില്ല. ഈ ഗുണകബാക്താഴ് ലറപ് ഭിശസന്റ
ഭൂഭിയുള്ള ബഴന യസിതരുസെ റിസ്റ്റില് ഉണ്ട് (LF1272592/14/1187/09). ലേപറ്റിമ
1,25,000/- രൂഩ ഩറിവ ളിഴാക്കി തിയിസേ അെചൄസോണ്ട് ലറപ് ഭിശ പ്രോയം
ബഴന ഩധതിതിമില് ധനഷസാമം നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.15 കുലത്തൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 21.08.2020-സറ േത് (SRG
667/20 – CC/450/20)

കപ്രാ.നം. 228/21

അെങ്കല് 25,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്:- ആംബുറ ഷ് ഴാങ്ങല്
ഩഞ്ചാമതിന് ആംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി
അംഗീോയം റബിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഩഞ്ചാമതില് യണ്ട് ഩി.എചൃ്.ഷി.േള് ഉണ്ട് (കുലത്തൂര്
ഩി.എചൃ്.ഷി., സഩാളിയൂര് ഩി.എചൃ്.ഷി) ഈ ഩഞ്ചാമതില് ആംബുറ ഷ് ഴാങ്ങാ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.16 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം ലറപ് ഭിശ
ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റ  സെ 06.03.2020-സറ 79//LF -KTM/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം
(SRG 676/20 – CC/755/20)

കപ്രാ.നം. 1384/21

അെങ്കല് 17,80,000/- രൂഩ
(SCP - 16,20,000/- രൂഩ
CFC(Basic Grant - 1,60,000/- രൂഩ)

കഩയ്:- എടുണ്മുരി കോലനി ഷഭര ഴിേഷനം
കുരിചൃി ഩഞ്ചാമതില് 5-ാാാം ഴാര്ഡില് എടുണ്മുരി കോലനിമില് 7 കുടുംഫങ്ങള്
താഭഷിുന്ന സേേിെം കവാെനീമാഴസ്ഥമിറാണ്. ഈ സേേിെം സഩാലിചൃ് ഴീടു
ഩണിതു നല്കുന്നതിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു. ഈ കുടുംഫം ലറപ്
ഩധതിതിമില് ഉള്സപൊതഴയാസണന്നും എടുണ് മുരിേളുണ്ടാമിരുന്ന ഈ സേേിെം
ോറപളക്കതാല് രോനരുധതിായണം സെകാണ്ടതാസണന്നും അതിനാല് പ്രകതസംേ
ഩാകക്കജാമി
നിര്മ്മാണം നെകതണ്ടതാസണന്നും
ലറപ് ഭിശ
ജില്ലാ
കോഒര്ഡികനറ്റര് അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്.
4.17 ഩാെസംം രാഭഩഞ്ചാമത്
േണ്ണൂര്
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 20.08.2020-സറ േത്തം ഩാെസംം
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 30.07.2020-സറ A3 - 2640/20-ാാാം നമ്പര്
േത്തം ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 14.07.2020-സറ 12/116/20-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG 661/20 – CC/679/20)

കപ്രാ.നം. 31/21

അെങ്കല് 12,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് - 6,00,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം - 3,00,000/- രൂഩ)

കഩയ്:- ബഴന നിര്മ്മാണം (ആശ്രമ)
അഗതി യസിത കേയലം ഩധതിതിമിസറ (ആശ്രമ) ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ബഴന
യസിതയാമ വിഴകുഭാര് േടുങ്ങ , ഉപാേി ഩാസറാലി, ഭസിത എന്നിഴര് ലറപ്
ബഴന ഩധതിതിയുസെ ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ഉള്സപേിേില്ല. ഇഴര്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മിചൄ
നല്കുന്നതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.18 രോനലൂര് മുനിഷിപാറിറ്റി
സോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.08.2020-സറ േത്തം രോനലൂര് മുനിഷിപല്
സഷക്രേരിയുസെ 15.07.2020-സറ E1 - 1053/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം
AE യുസെ
രികപാര്ടുണ്ം (SRG 656/20 – CC/719/20)

കപ്രാ.നം. 207/20

അെങ്കല് 9,02,310/- രൂഩ
(CFC - 7,77,310/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 1,25,000/- രൂഩ)
കഩയ്:-കുലഴറ്റ് കോലനി കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗും ഷംയക്ഷണ ബിതി നിര്മ്മാണവം
2019-20-സറ ഈ കപ്രാജക്ട് സെണ്ടര് കഷഴിംഗ്ഷ് എടുുന്നതിന് കബദഗതിക്ക
മചൃകപാള് “പ്രകൃതി കക്ഷാബം മൂറം
അെിമന്തിയഭാമി” സെയ്തു എന്നാണ്
കയേസപടുതിമത്. ഇതിനാല് കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി നിയഷിചൄ.
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അതിനാല് ഩധതിതി ബാഗിേഭാമി പൂര്തിമാക്കിസമങ്കിലം ഩാര്േ് ഫില്
താാരാക്കാ
േളിഞ്ഞില്ല. മുേലില് ഩരഞ്ഞ ഩിളഴ് അഫധതിഴവാല്
ഷംബഴിചൃതാണ്.
ഇതു
ഩയിസയിക്കാ
ക്രഭീേയണം സൊണസഭന്നാഴവസം
സപേിയിുന്നു. സെണ്ടര് തുേ 8,05,634/- രൂഩമാണ്.
4.19 േണ്ടല്ലൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്
േണ്ടല്ലൂര് രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 27.07.2020-സറ േത്തം ഩഞ്ചാമത്
ബയണഷഭിതിയുസെ 15.07.2020-സറ 2(5)ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം. (SRG 609/20 )
സോഴിഡ് 19- ലഴരഷ് ഴസംാഩനതിസന്റ ഩശ്ചാതറതില് ഩഞ്ചാമതില്
േമ്മഓണിറ്റി േിചൃണ് ആയംബിചൃിരുന്നു. ഇതിനാമി ആസേ 12,92,387/-രൂഩ സെറഴളിചൄ.
ഷംബാഴനമാമി റബിചൃത് 7,93,609/- രൂഩമാണ്. ഫാക്കിയുള്ള തുേ 4,98,778/രൂഩ ഫാധസംതമാമി നിറനില്ുന്നു. ഈ തുേ തനത് പണ്ടില് നികന്നാ ഴിേഷന
പണ്ടില് നികന്നാ നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.20 റ്റകവേയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്
തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 21.08.2020-സറ േത്തം (യസണ്ടണ്ണം)
റ്റകവേയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 14.08.2020-സറ 2(4) -ാാാം
നമ്പര് തീരുഭാനവം അനുഫച കയേേളും (SRG 668/20 – CC/738/20, SRG
669/20 – CC/739/20)

കപ്രാ.നം. 114/20

അെങ്കല് 12,59,692/- രൂഩ
(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ
CFC 3,89,692/- രൂഩ)
കഩയ്:-ഴേപരമ്പ് അംഗനഴാെിക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണം - ഴാര്ഡ് -8
(ii) കപ്രാ.നം. 194/20
അെങ്കല് 13,21,086/- രൂഩ
(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ
CFC -4,51,086/- രൂഩ)
കഩയ്:-പൂളനാെ് അംഗനഴാെിക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണം
മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേളും ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപിസന്റ ഷസാമം
കൂെി ഉള്സപടുതിമാണ് കപ്രാജക്ട് താാരാക്കിമിരുന്നത്. ഒകയാ അങ്കണഴാെിും
8,70,000/- രൂഩ ഴീതം (ആസേ 17,40,000/-രൂഩ ) ഴനിതാ വിശു ഴിേഷന ഴകുപ്
രാഭഩഞ്ചാമതിനു
ലേഭാ  ം
എന്ന്
പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നുസഴങ്കിലം
ഩി.ഡഫു.ഡിയ്ക്കാണ് ഴകുപ് തുേ ലേഭാരിമത്. നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാസമങ്കിലം
ഴകുപിസന്റ
ഴിസിതം
നല്ോ
േളിഞ്ഞില്ല.
ഈ
ഷാസെയസംതില്
ഩി.ഡലു.ഡി.യുസെ ലേഴവമുള്ള ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമതിന് ലേഭാ  ന്നതിന്
നെഩെി ഷവീീേയിക്കണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.21 ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 04.09.2020-സറ േത്തം ഩോമ്പി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിന്റിസന്റ 03.09.2020 -സറ േത്തം (SRG 691/20 – CC/777/20)
ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിസന്റ ഩറ അക്കൗണ്ടുേലിറാമി ഴിഴിധ ബഴന
ഩധതിതിക്കാമി റബിചൃ
1.50 കോെി രൂഩ
ഫാധസംതമില്ലാസത സൂക്ഷിചൃിടുണ്ണ്ട്.
PMAYബഴന ഩധതിതിക്കാമി ഈ ഴര്ശം ആഴവസംഭാമി ഴരുന്നത് 44,30,000/രൂഩമാണ്. ഫാക്കിയുള്ള 1,05,70,000/- രൂഩ ഩോമ്പി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിസന്റ
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ലറപ് ഭിശ
ബഴന ഷമും നമതിസന്റ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.

നിര്മ്മാണതിന്

ഉഩകമാഗിക്കാ

4.22 രോത െിര രാഭഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര്
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 19.09.2020-സറ േത്തം
രോത െിര
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 23.07.20, 11.08.20 എന്നീ തീമതിേലിസറ A4210/2020-ാാാം നമ്പര് േത്തേളും അനുഫച കയേേളും
(SRG 707/20 –
CC/661/20)

കപ്രാ.നം. 180/21

അെങ്കല് 5,50,000/- രൂഩ
(SCP)
കഩയ്:-ഡിരി, ഡികതാഭ, ഩി.ജി. തറതില് ഩഠിുന്നഴര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങല്
ഡിരി, ഡികതാഭ, ഩി.ജി. തറതില് ഩഠിുന്ന SC ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2020-21-ല് സ്പില് ഒഴരാമി തുെരുന്നുണ്ട്. ആസേയുള്ള
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ഉള്സപടുന്ന 8 കഩര് അകഩക്ഷ ഷഭര്പിുന്ന ഷഭമത്
ഴിദസംാര്ഥിേലാമിരുന്നുസഴങ്കിലം ഇകപാള് കോഴ്സ് പൂര്തിമാക്കി. ഇഴര്ക്ക് കൂെി
റാഩ് കൊഩ് നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.23 കഷനാഩതി രാഭഩഞ്ചാമത്
ഇടുക്കി
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 07.09.2020-സറ േത്തം
കഷനാഩതി
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 27.08.2020-സറ B1-2379/2019-ാാാം നമ്പര് േത്തം
ശുെിതവീ ഭിശ എക്സിേഓേീഴ് ഡമരക്ട  സെ 06.04.2020-സറ 739/A/2020/SM നമ്പര്
േത്തം. (SRG 696/20 – CC/780/20)

കപ്രാ.നം. 151/21

അെങ്കല് 16,80,030/- രൂഩ
(ശുെിതവീ ഭിശ ഴിസിതം- ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃതം)

കഩയ്:-സഩാതു വൗൊറമ നിര്മ്മാണം
2018-19-ല് ഩഞ്ചാമതില് 16 യൂണിറ്റ് സഩാതു വൗൊറമങ്ങള് നിര്മ്മിുന്നതിന്
കപ്രാജക്ട് ഉള്സപടുതിമിരുന്നു. ശുെിതവീ ഭിശ ഴിസിതഭാമി 28,80,000/- രൂഩയും
ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതഭാമി 3,20,000/- രൂഩയും ഉള്സപസെ ആസേ അെങ്കല്
32,00,000/- രൂഩ. 2018-19-ല് ഈ ഩധതിതിമില് കുസര നിര്മ്മാണം നെതി. ശുെിതവീ
ഭിശനില് നിന്ന് 2018-19-ല് 12.00 റക്ഷം രൂഩ റബിചൄ. 2019-20-ല് ഇത് സ്പില്
ഒഴരാമി എടുതിരുന്നു. ശുെിതവീ ഭിശ
ഴിസിതഭാമ 12.00 റക്ഷം രൂഩയും
ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതവം കെര്ത് ആസേ 15,19,970/- രൂഩ ഇതിനേം സെറഴളിചൄ.
ഇകപാള് 90 വതഭാനം പ്രവൃതിയും പൂര്തിമാമി. ശുെിതവീ ഭിശനില് നിന്ന് ഇനി
റബിക്കാനുള്ള തുേ 16,80,030/- രൂഩമാണ്. എന്നാല് വൗൊറമ നിര്മ്മാണതിന്
ഇടുക്കി ജില്ലാ ശുെിതവീ ഭിശനില് നിന്ന് ബയണാനുഭതി ഴാങ്ങിമിരുന്നില്ല എന്ന
ോയണതാല് പണ്ട് അനുഴദിക്കാ
ഷാധിുേമിസല്ലന്ന്
ശുെിതവീ ഭിശ
എക്സിേഓേീഴ് ഡമരക്ടര് അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുേ അനുഴദിചൄ നല്േണസഭന്നാഴവസം
സപേിയിുന്നു.
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4.24 കോേമം മുനിഷിപാറിറ്റി
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത് (SRG 679/20 –
CC/737/20)

കപ്രാ.നം. 354/20

അെങ്കല് 5,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ്:-ദുയന്ത നിഴായണതിനാമി രഫര് കഫാടുണ് ഴാങ്ങല്
പ്രലമ ഷഭമത്
ഉഩകമാഗിുന്നതിന്
രഫര് കഫാേ് ഴാങ്ങാനുള്ള ഈ
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനുഭതി നല്േിമില്ല. പ്രകതസംേ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.25 തൃശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
തൃശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 26.09.2019-സറ േത് (SRG 56/20 –
LSGD - FM1/254/2019- LSGD)
തൃശൂര് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിനു േീളില് ഴിഞ്ജാ ഷാഗര് വാസ്ത്ര ഷാകങ്കതിേ ഩാര്ക്ക്
പ്രഴര്തിചൄ ഴരുന്നു. ഇകപാള് ഇഴിസെ ISRO ഩഴറിമ , കസ്പഷ് എറ്റനകസ്പാരിമം,
ഷമ ഷ് റാഫ്, ഇറകക്ട്രാണിക്സ് റാഫ്-േം-സ്മാര്േ് ക്ലാഷ് , ം , വാസ്ത്ര പ്രദര്വനം
എന്നിഴ ഉണ്ട്. ബാഴിമില് 3D ഭള്േിതക്സ് തികമറ്റര്, ഷഞ്ചയിുന്ന വാസ്ത്ര പ്രദര്വനം,
ഭസാത്മാ ഗാചി അംകഫദ്ക്ക്കര് ഭഓഷിമം , താനികറ്റാരിമം എന്നിഴയും സ്ഥാഩിക്കാ
ഉകേവിുന്നു. ഇഴിസെ 2019 ജനുഴയി മുതല് താല്ക്കാറിോെിസ്ഥാനതില് 6 കഩസയ
നിമഭിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഴിഞ്ജാ ഷാഗരിസന്റ പ്രഴര്തനതിലൂസെ രു ഴര്ശം 10.00 റക്ഷം
രൂഩ ഴരുഭാനം പ്രതീക്ഷിുന്നു. പ്രതീക്ഷിുന്ന സെറഴ് 30.50 റക്ഷം രൂഩമാണ്.
ഇകപാളസത സ്ഥിതിമില് ഈ ഴരുഭാനതിലൂസെ സ്ഥാഩനം മുകന്നാടുണ്
സോണ്ടുകഩാോ േളിമില്ല. ഈ ഷാസെയസംതില് ഴയാ കഩാകുന്ന (2019-20
മുതല്) യണ്ടു ഴര്ശക്കാറകതയ്ക്ക് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിസന്റ ഴിേഷന പണ്ടില് നിന്ന്
തുേ സെറഴളിക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.26 അേറകുന്നം രാഭഩഩഞ്ചാമത്
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം അേറകുന്നം
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 07.08.2020-സറ A2-15/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം
21.07.20-സറ 6(1) -ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 680/20 CC/706/20)
ഴീടു രോനരുധതിായണതിന് ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗതില്സപേ ശ്രീഭതി. അമ്മിണി
കതാടുണ്ങ്കല്, ശ്രീഭതി. ഷകയാജിനി കതാടുണ്ങ്കല് എന്നിഴസയ 2020-21-ല് ഊരുകൂേം
സതയസഞ്ഞടുതിടുണ്ണ്ട്. ഇഴര്ക്ക് 2016-17-ല് ഴീടു രോനരുധതിായണതിന് 25,000/രൂഩ ഴീതം നല്േിമിരുന്നു. ഇഴര്ക്ക് ഈ ഴര്ശം 1.00 റക്ഷം രൂഩ ഴീതം ഴീടു
രോനരുധതിായണതിന് നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.27 സോടുഴായൂര് രാഭഩഩഞ്ചാമത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം സോടുഴായൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 31.12.2019-സറ 17(1)ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG 682/20 CC/763/20)
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സോടുഴായൂര് ഩഞ്ചാമതില് കേയലരോയം ഴിവവീനാഥ കക്ഷത്രതില് ഴര്ശംകതാ  ം
യകഥാത്സ്വം നെുന്നുണ്ട്. േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത യകഥാത്സ്ഴം 2020 ജനുഴയി 10,11
തീമതിേലിറാമി നെന്നു. ധായാലം ആളുേള് ഩസങ്കടുുന്ന ഈ ഉത്സ്ഴതില്
യഥം ഷഞ്ചയിുന്ന തേര്ന്ന കരാഡുേള് നന്നാുേയും ആകയാഗസം ശുെിതവീ
ഩയിഩാെിേള് നെപാക്കി നല്കുേയും കഴണസഭന്ന്
യകഥാത്സ്ഴ േമ്മിറ്റി
ആഴവസംസപൊ  ണ്ട്. ഇതിനാമി 2017-18-ല് ഷര്ക്കാര് അനുഭതികമാസെ 1,50,000/രൂഩയും 2018-19-ല് 1,00,000/- രൂഩയും സെറഴളിചൃിരുന്നു. ഈ ഴര്ശം ഈ
പ്രഴര്തനങ്ങള് യകഥാത്സ്ഴ േമ്മിറ്റി സെയ്തു. ഇതിസന്റ സെറഴിനാമി 1,00,000/രൂഩമില് അധിേയിക്കാസത നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.28 കോേമം മുനിഷിപാറിറ്റി
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത് (SRG 681/20 –
CC/728/20)

കപ്രാ.നം. 662/21

അെങ്കല് 2,19,86,440/- രൂഩ
(ധനോയസം േമ്മീശ രാന്റ് - Tied Fund)
കഩയ്:-നഗയതിസറയും ഴിഴിധ കതാടുേലികറയും ഭാറിനസം നികക്ഷഩം തെയുന്നതിന്
േസംാഭര സ്ഥാഩിക്കല്
സഩാതു സ്ഥറങ്ങലിലം ഭാറിനസംം തള്ളുന്നത് േസണ്ടതി
നിമഭനെഩെി
ഷവീീേയിുന്നതിന്
നിര്മ്മിത
ബുധതിികമാെ് കൂെിമ
പ്രകതസംേ േസംാഭര
സ്ഥാഩിുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതസംോനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.29 അേപാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം അേപാെി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 27.08.2020-സറ േത് (SRG 683/20 – CC/765/20)

(i)കപ്രാ.നം. 103/21

അെങ്കല് 24,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ്:-ഩശു ഴലര്തല് കോേതര ഡിഴിശ ( ഴനിത)
(ii)കപ്രാ.നം. 112/21

അെങ്കല് 24,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)

കഩയ്:-ഩശു ഴലര്തല് - ഩാലൂര് ഡിഴിശ ( ഴനിത)
ഴനിതേള്ക്ക് ഩശുക്കസല നല്കുന്നതിനുള്ള മുേലില് ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള്
സഩാതു ഴിബാഗം
ഴിേഷന പണ്ട് ഉഩകമാഗിചൃാണ് താാരാക്കിമിയിുന്നത്.
ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ഉള്സപേിയിുന്ന എല്ലാഴരും ഩേിേഴര്ഗ ഴനിതേലാണ്.
ഇഴര്ക്ക് ഩശുക്കസല നല്കുകമ്പാള് ഭാര്ഗകയേമില് ഩരയുന്ന പ്രോയം ഩേിേഴര്ഗ
ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് അര്സതയുള്ള 100 വതഭാനം ഷബ്ഷിഡി നല്ോ അനുഭതി
ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.30 സഩാന്മുണ്ടം രാഭ ഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം സഩന്മുണ്ടം രാഭ
ഩഞ്ചാമത് അഷി.സഷക്രേരിയുസെ 26.05.2020-സറ 4141/19-ാാാം നമ്പര് േത്തം
(SRG 686/20 – CC/711/20)

കപ്രാ.നം. 151/21

അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട് - 1,20,000/- രൂഩ
ഷംബഴാന - 50,000/- രൂഩ
കലാക്ക് ഴിസിതം -20,000/- രൂഩ
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം - 10,000/- രൂഩ)

കഩയ്:-ജനേീമ കസാേല്
ജനേീമ കസാേല് ഷവീോയസം ഴസംക്തിയുസെ ഴാെേ സേേിെതിറാണ് പ്രഴര്തനം
ആയംബിക്കാ ഉകേവിുന്നത്. ഴാെേ 7000/- രൂഩ പ്രതിഭാഷം. ഈ സേേിെതില്
മുരിേള് കഴര്തിയിക്കല്, അടുക്കല ഷകരിീേയിക്കല് തുെങ്ങിമ
നിര്മ്മാണം
ആഴവസംഭാണ്. ഈ പ്രവൃതിേള് ഩഞ്ചാമത് പണ്ട് ഉഩകമാഗിചൃ് സൊാ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.31 ഭങ്കെ രാഭ ഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 03.09.2020-സറ േത്തം ഭങ്കെ കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് അഷി. എക്സിേഓേീഴ് എഞ്ചിനീമ  സെ 23.06.2020-സറ A1-21/MKD /2018ാാാം നമ്പര് േത്തം അനുഫച കയേേളും (SRG 688/20 – CC/728/19)
ഭങ്കെ രാഭഩഞ്ചാമതിന് രോതിമ ഒപീഷ് ഭന്ദിയം ഩണിത് ഉത്ഘാെനം സെയ്ത്
േളിഞ്ഞു. ഒപീഷ് സേേിെ നിര്മ്മാണതിസന്റ എസ്റ്റികഭറ്റില് മുറ്റം ഇന്റര് കറാക്ക്
സെുന്നന്നതിനുള്ള സെറഴ്
ഉള്സപടുതിമിരുന്നില്ല.
ഉത്ഘാെന ഷഭമത്
എസ്റ്റികഭകറ്റാ ഭറ്റ് സെണ്ടര് നെഩെിേകലാ കൂൊസത മുറ്റം ഇന്റര് കറാക്ക് േേ
ഉഩകമാഗിചൃ്
വൃതിമാക്കി.
ഇതിസന്റ
തുേ
നല്ോ
അനുഭതി
ആഴവസംസപേിയിുന്നു. ഇതിസന്റ ഴാലകഴശ DSR നിയക്ക് അനുഷയിചൃ് 1,56,608/രൂഩമാസണന്ന്
ഭങ്കെ കലാക്ക് അഷിസ്റ്റന്റ് എക്സിേഓേീഴ് എഞ്ചിനീമര്
അരിമിചൃിടുണ്ണ്ട്.
4.32 സെ  ഴണ്ണൂര് രാഭ ഩഞ്ചാമത്
കോളികക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 04.09.2020-സറ േത്തം സെ  ഴണ്ണൂര് രാഭ
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 05.05.20-സറ 43-1000/2020-ാാാം നമ്പര് കുരിപ്പും (SRG 690/20 – CC/757/20)

കപ്രാ.നം. 205 /21

അെങ്കല് 20,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് -16,00,000/- രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 4,00,000/- രൂഩ)

കഩയ്:-സെ  ഴണ്ണൂര് ഗഴ, ലസസ്ക്കൂലിന് സ്ഥറസഭടുപ്
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സെ  ഴണ്ണൂര് രാഭഩഞ്ചാമതിസറ ഈ ഴിദസംാറമം 2012-13 ഴസയ UPS ആമിരുന്നു.
2012-13-ല് ഇത് ലസസ്കൂലാമി അപ്റ്കരഡ് സെയ്തു. ലസസ്ക്കൂലാമി അപ്റ്കരഡ്
സെുന്നന്ന നെഩെിേള് ഷവീീേയിുന്ന ഷഭമത് കൂടുതല് ബൗതിേ ഷൗേയസംങ്ങള്
രുുന്നതിന് രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ കനതൃതവീതില് സേേിെ നിര്മ്മാണതിനാ
ഴവസംഭാമ സ്ഥറം ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന് ഷര്വേക്ഷി കൂോയിലമില് ധായണയുണ്ടാ
ക്കിമിരുന്നു. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തം 10.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുതി കപ്രാജക്ട്
താാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്. ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതികന്റയും (10.00 റക്ഷം രൂഩ) രാഭഩഞ്ചാമ
തിസന്റയും ഴിസിതം (20.00 റക്ഷം രൂഩ) സ്കൂള്. ഩി.റ്റി.എ.യ്ക്ക് ലേഭാരി കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.33 െമ്പുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.09.2020-സറ േത് (SRG 717/20 –
CC/671/20)

കപ്രാ.നം. 144 /21

അെങ്കല് 23,10,600/- രൂഩ
(CFC -Tied Fund)
കഩയ്:-ആകയാഗസം ഴകുപ് േസണ്ടത്തന്ന കസാേ് കസ്പാടുണ്േലില് നിയീക്ഷണ േസംാഭര
സ്ഥാഩിക്കല്
ഭാറിനസം നിര്മ്മാര്കരിനതിസന്റ ബാഗഭാമി ആകയാഗസം ഴകുപ്പു നിര്കേവിുന്ന കസാേ്
കസ്പാടുണ്േലില് നിയീക്ഷണ േസംാഭര സ്ഥാഩിുന്നതിനു കഴണ്ടിയുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ. കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.34 ആറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.09.2020-സറ േത്തം
കയേേളും (SRG 716/20 – CC/698/20)

അനുഫച

2020-21 ഴര്ശം സഩാതു ഴിബാഗം ഴിേഷനപണ്ടില് നിന്ന് 14,52,500/- രൂഩ
ഴേമിരുതി ഭകനാഭിത്രം എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാനുകേവിുന്നു. സോഴിഡ് 19
ഭസാഭായി ോറഘേതിലം അതിനുകവശവം ഭളക്കാറഴ  തിമിലം ജനങ്ങലില്
ഉണ്ടാോ കഩാകുന്ന ഭാനഷിേ പ്രശ്നങ്ങള് കനയിടുന്നതിനാണ് ഈ കപ്രാജക്ട് .
സെറഴ് താസളഩരയും പ്രോയഭാണ്.
(i) രു ഴര്ശകതയ്ക്ക് 8 േൗണ്ഷിറര്ഭാസയ 15,000
41,40,000/- രൂഩ
രൂഩ ഒണകരരിമം നല്േി നിമഭിുേ
(15,000 x8 x 12)
(ii) ഩയിവീറന ഩയിഩാെി 500 രൂഩ സെറഴില് 5 എണ്ണം 2,500/- രൂഩ
(iii) കനാേീഷ് ഭറ്റു സെറവേള്
10,000/ - രൂഩ
ഈ കപ്രാജക്ട് ഏസറ്റടുക്കാ

അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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4.35 േീളയിയൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്
കോളികക്കാെ്
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.09.2020-സറ േത്തം േീളയിയൂര്
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 09.09.2020-സറ A2-5638/19-നമ്പര് േത്തം (SRG
718/20 – CC/853/20)
2019-20-ല് ഩേിേജാതി ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട്
ഉള്സപടുതിമിരുന്നു. ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില് ഉള്ള ആതിയ .സേ, കരാുന്നുകമ്മല്
എന്ന ഴിദസംാര്ഥി ഩഠനം പൂര്തിമാക്കി. ഈ ഴിദസംാര്ഥിു കൂെി റാക ാഩ്
നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.36 ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 17.09.2020-സറ േത്തം ഭാനന്തഴാെി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 26.08.2020-സറ C/2418/20-ാാാം നമ്പര് േത്തം (SRG
746/20 – CC/758/20)

കപ്രാ.നം. 138/21

അെങ്കല് 10,00,000/-- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ്:-ഴായാമ്പറ്റ ലസസ്ക്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിന് ഴിസിതം
നല്േല്
ഴായാമ്പറ്റ ലസസ്ക്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിന് ഴിസിതം
ലേഭാരാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.37 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഴമനാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 17.09.2020-സറ േത്തം ഴമനാെ് ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 24.06.20-സറ 13(1)-ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം (SRG
747/20 – CC/703/20)

കപ്രാ.നം. 234/21

അെങ്കല് 25,00,000/-- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് 10,00,000/- രൂഩ
രാഭഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 5,00,000 /- രൂഩ
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 10,00,000/- രൂഩ)

കഩയ്:-ഴായാമ്പറ്റ സ്ക്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങല്
ഴായാമ്പറ്റ സ്ക്കൂലിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്, ഭാനന്തഴാെി
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്, സഴള്ളമുണ്ട രാഭഩഞ്ചാമത് എന്നിഴ കെര്ന്ന് തുേ
ഴേമിരുതിമിടുണ്ണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.38 ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടകരറ്റ്
ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ട  സെ 16.09.2020-സറ J1 -20905/18-ാാാം നമ്പര് േത് (SRG
749/20)
ഴിദസംാര്ഥിേള്ക്കാഴവസംഭാമ റാഩ് കൊഩ്
CPRCS കഩാര്േല് മുകേന
ഴാങ്ങണസഭന്ന് നിര്കേവിചൃിരുന്നതാണ്. എന്നാല് CPRCS മുകേന റാഩ് കൊഩ്
റബിക്കാ
ോറതാഭഷമുണ്ടാകുന്നു
എന്ന
ഴിശമം
12.08.2020-സറ
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിമില് െര്ചൃ സെയ്തു. തുെര്ന്ന് CPRCS കഩാര്േറില് നിന്ന്
റാഩ് കൊഩ് റബസംഭാുന്നതിന് രു ഭാഷതിറധിേം ോറതാഭഷമുണ്ടാമാല്
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തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്
സെണ്ടര്/ഇ-സെണ്ടര്
മുകേന
ഴാങ്ങാ
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു.
എന്നാല് ഇകപാള്ളൃം
KELTRON-ല് നിന്ന്
റാഩ് കൊഩ് റബിക്കാ
ോറതാഭഷമുണ്ടാകുന്നുസഴന്നും ഇതിനേം 599 രാഭഩഞ്ചാമത്തേള് ആസേ 18.16
കോെി രൂഩ മു കൂരാമി അെചൃിേ് ോത്ത നില്ുേമാസണന്നും ഩഞ്ചാമത്
ഡമരക്ടര് അരിമിചൃിയിുന്നു. ഈ ഷാസെയസംതില് ഐ.റ്റി ഭിശ
മുകേന
നല്േിമ തുേ തിയിസേ രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് നല്േണസഭന്നും സെണ്ടര്/ ഇസെണ്ടര് ഴളികമാ GEM കഩാര്േല് മുകേനകമാ കരറ്റ് േവീാേ് സെുന്നന്നഴയില് നിന്നും
ഐ.െി. ഭിശ ഡമരക്ടര് ശുഩാര്വ സെയ്ത സസ്പഷിപികക്കശ ഉള്ള റാഩ് കൊഩ്
ഴാങ്ങുന്നതിന് അനുഭതി നല്േണസഭന്നും ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.39 ബുധനൂര് രാഭഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 16.09.20-സറ േത്തം 21.08.2020-സറ 1(7)-ാം
നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം (SRG 731/20 CC/825/20)

കപ്രാ.നം. 138/21

അെങ്കല് 1,50,000/-- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട് -Flood Relef Fund)
കഩയ്:-കറാേരി സതാളിറാലിേള്ക്ക് ലഷക്കിള് ഴാങ്ങല്
ജീഴകനാഩാധി നഷ്ടസപേഴര്ക്ക് ജീഴകനാഩാധിേള് നല്കുന്നതിസന്റ ബാഗഭാമി
കറാേരി സതാളിറാലിേള്ക്ക് ലഷക്കിള് ഴാങ്ങി നല്േന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്
ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. ഇതിസന്റ ഗുണകബാക്താക്കലില്
ഭൂയിഩക്ഷം ആള്ക്കാരും
കറാേരി സതാളിറാലി
കക്ഷഭനിധി കഫാര്ഡില്
അംഗതവീഭില്ലാതഴയാണ്. ഇഴര്ു കൂെി ലഷക്കിള് ഴാങ്ങി നല്ോ അനുഭതി
നല്േണസഭന്ന് ഴീണ്ടും ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.40 സഷന്റര് കപാര് സഡഴറപ്റ്സഭന്റ് ഒപ് ഇകഭജിംഗ് സെകക്നാലജി
C-DIT ഡമരക്ട  സെ 26.06.20-സറ 208/VCD/C-DIT/2020-ാാാം നമ്പര് േത്തം
CCയുസെ 28.01.2020 തീമതിമിസറ കമാഗ തീരുഭാനവം (SRG-744/2020-LSGDFM2/149/20/LSGD)
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
ോറാഴധി
2020-ല് അഴഷാനിുന്ന
ഩശ്ചാതറതില് നിറഴിസറ
ബയണ ഷഭിതിയുസെ കനതൃതവീതില് നെതിമ
ഫഹുതറ ഴിേഷന ഩയിഩാെിേള് ഉള്കചൃര്ത്
ഒകയാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനതിനും 20 ഭിനിറ്റ് ലദര്ഘസംമുള്ള ഴീഡികമാ കഡാേുസഭന്റരി സൊാ
ഷി-ഡിറ്റ് സപ്രാകപാഷല് നല്േിമിരുന്നു. ഇത് കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ
28.01.2020-സറ കമാഗതില് ഩയിഗണിുേയും ഇതിനാമി ഩയഭാഴധി 1.00 റക്ഷം
രൂഩ തനത് പണ്ടില് നിന്നും സെറഴളിക്കാ അനുഭതി നല്കുേയും സെയ്തു. (ഈ
നിയക്ക് ഩിന്നീെ് ഩയിഷ്ക്കയിചൄ)ഇതിനുള്ള ഏജ ഷിേസല സതയസഞ്ഞടുുന്നതിന്
ഷര്ക്കാര് ഭാനദ
പ്രോയമുള്ള നെഩെി ഷവീീേയിക്കണസഭന്നും നിര്കേവിചൃിരുന്നു.
ധായാലം ഴീഡികമാ കഡാേുസഭന്റരിേള് നിര്മ്മിചൃ
അനുബഴ ഩയിെമമുള്ള
സ്ഥാഩനസഭന്ന നിറമില് ഇത് ഷംഫചിെ് ഉതയഴില് ഷി-ഡിറ്റിസന്റ കഩയ്
പ്രകതസംേഭാമി ഉള്സപടുതണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.41 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
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രാഭഴിേഷന േമ്മീശണ  സെ 12.12.2019-സറ DP4/14905/CRD നമ്പര് േത് (SRG742/2020-LSGD-DP4/14905/19/CRD)
ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതില്
പ്രവൃതിുന്ന
താസ്റ്റിേ് സെഡ്ിംഗ്
യൂണിറ്റില് സയിത േര്മ്മ കഷനാംഗങ്ങലാമ
5 ഴനിതേസല നിമഭിചൃിടുണ്ണ്ട്.
പ്രതിഭാഷ കഴതനം 8000/- രൂഩ. യൂഷര് പീമില് നിന്ന് കഴതനതിനുള്ള തുേ
േസണ്ടത്തന്നു. ഈ യൂണിറ്റിസന്റ പ്രഴര്തന കഭല്കനാേതിനുകഴണ്ടി കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത്തം
കലാക്കിനു േീളിലള്ള 6 രാഭഩഞ്ചാമത്തേളും കെര്ന്ന്
രു
േണ്കഷാര്ശസംം രൂഩീേയിചൃ് േയാരില് പിടുണ്ണ്ട്. ഈ േണ്കഷാര്ശസംം യജിസ്റ്റര്
സെുന്നന്നതിന് അനുഭതി
ആഴവസംസപേിയിുന്നു. േണ്കഷാര്ശസംം
യജിസ്റ്റര്
സൊാനുള്ള അനുഭതി നല്ോവന്നതാസണന്ന് രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
ശുഩാര്വ സെയ്തിടുണ്ണ്ട്.
4.42 സെങ്ങന്നൂര് നഗയഷബ
സെങ്ങന്നൂര് മുനിഷിപല് സഷക്രേരിയുസെ 01.06.2020-സറ A1-1221/20-ാാാം നമ്പര്
േത് (SRG-745/2020-LSGD-IA4/92/2020/LSGD)
സെങ്ങന്നൂര് നഗയഷബ ഭാര്ക്കറ്റ് േം കശാപിംഗ് കോംതക്സ് നിര്മ്മിുന്നതിന്
KURDFCമില് നിന്നും 2002-ല് ഴായ്പ എടുതിരുന്നു. ഇതിസന്റ കുെിശ്ശിേ
റ്റതഴണമാമി
25.00 റക്ഷം രൂഩ അെചൄസോണ്ട് തീര്ക്കാ
ഷര്ക്കാര്
ഉതയഴാമിടുണ്ണ്ട്. ഇപ്രോയം ഴായ്പാ കുെിശ്ശിേ തീര്പാുന്നതിന് ഭറ്റ് നിമഭ
തെസ്സങ്ങള് ഇല്ല എന്ന്
KURDFC ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടര്
ഉരപ്പു
ഴരുകതണ്ടതാസണന്ന
ഴസംഴസ്ഥയ്ക്ക്
ഴികധമഭാമാണ്
19.04.2020-സറ
763/2020/തഷവീബഴ നമ്പര് ഉതയഴ് പ്രോയം അനുഭതി നല്േിമിയിുന്നത്.
തനത് പണ്ട് കുരഴാമതിനാല് ഈ തുേ
2020-21-സറ
ഴിേഷന പണ്ട്
ഉഩകമാഗിചൃ് നല്ോ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.43 ഩരവൂ എര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩരവൂ എര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 16.05.2020-സറ േത്തം കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ കുരിപ്പും (SRG-739/2020 - LSGD-DD2 - 180/20 /LSGD)
താസളപരയുന്ന കപ്രാജക്ടുേള് നെപാക്കാ

അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.

(i) കപ്രാ.നം. 57/21

അെങ്കല് 14,00,000/- രൂഩ
(SCP)

കഩയ്:-ഭസാത്മാ േമ്മഓണിറ്റി സാള് - കോടുണ്ഴള്ളി
കോടുണ്ഴള്ളി രാഭഩഞ്ചാമതിസറ അഞ്ചാം ഴാര്ഡില് തതപള്ളിമില് രോറമ
ഭസാഷബ ഴേ 5 സഷന്റ് സ്ഥറമുണ്ട്. ഇതിനു ഷഭീഩ പ്രകദവങ്ങലിറാമി 100 ഒലം
ഩേിേജാതി കുടുംഫങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇഴിസെ േമ്മഓണിറ്റി സാള് ഩണിമാ ഉകേവിുന്നു.
സ്ഥറം ഩഞ്ചാമതിനു ഴിടുണ് നല്ോ ഷബാംഗങ്ങള് താാരല്ല. ഩഞ്ചാമതിസന്റ
ആസ്തി അല്ലാതതിനാല് ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നല്േിമില്ല.
പ്രകതസംോനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.

(ii) കപ്രാ.നം. 48/21

അെങ്കല് 14,00,000/- രൂഩ
(SCP)

കഩയ്:-ലേതായം രോറമ ഭസാഷബ േമ്മഓണിറ്റി സാള്
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കോടുണ്ഴള്ളി രാഭഩഞ്ചാമതിസറ 19-ാാാം ഴാര്ഡില് കോടുണ്ഴള്ളി ലേതായം രോറമ
ഐേസം ഷഭാജം ഴേ 6 സഷന്റ് സ്ഥറമുണ്ട്. ഷഭീഩ പ്രകദവത് 125 ഒലം
ഩേിേജാതി കുടുംഫങ്ങള് താഭഷിുന്നു. ഇഴിസെ േമ്മഓണിറ്റി സാള് ഩണിമാ
ഉകേവിുന്നു. സ്ഥറം ഴിടുണ് നല്ോ ഷഭാജം താാരല്ല. ഩഞ്ചാമതിസന്റ ആസ്തി
അല്ലാതതിനാല് ജില്ലാ ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ.

(iii) കപ്രാ.നം. 43/21

അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(ഴിേഷന പണ്ട്)
കഩയ്:-ഴിവപ്പു യസിതം കേയലം ഩധതിതി - കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് - ജനേീമ കസാേല്
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഴേ സേേിെതില് ജനേീമ കസാേല് ആയംബിചൃിടുണ്ണ്ട്.
ഇതിന് ധനഷസാമഭാമി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതില് നിന്നും 3.00 റക്ഷം രൂഩ
നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.44 ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത്
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 05.03.2020-സറ P1-600/20-ാാാം നമ്പര്
േത്തം ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 04.02.2020-സറ 41(7) -ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG-740/2020 - LSGD-DA2 117/20 /LSGD)

കപ്രാ.നം. 547/20
(ഈ ഴര്ശസത നം. 387/21)

അെങ്കല് 16,90,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്:-ഇല്ലത്ത കുെിപെിമില് ലഴദുത ട്രാ കഫാര്ഭര് സ്ഥാഩിക്കല്
ഩാമിപ്ര രാഭഩഞ്ചാമതില് മൂന്നാം ഴാര്ഡിസറ ഇല്ലത്തഩെി പ്രകദവത്
കഴാള്കേജ് ക്ഷാഭം ഩയിസയിുന്നതിന് ട്രാ കഫാര്ഭര് സ്ഥാഩിക്കാ ഉകേവിുന്നു.
ഇതിസന്റ തുേമാമ 16.90 റക്ഷം രൂഩ KSEB യ്ക്ക് സഡകപാഷിറ്റ് സെുന്നന്നതിന്
അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.45 തളഴ രാഭഩഞ്ചാമത്
ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ട  സെ 02.11.2018-സറ േത്തം ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ട  സെ തസന്ന
05.02.20-സറ J1 - 13007/2009-ാാാം േത്തം, തളഴ രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ
16.12.2017, 13.08.2019 എന്നീ തീമതിേലിസറ T4-7539/17-ാാാം നമ്പര് േത്തം (SRG741/2020 - LSGD-DA2 /563/2018 -LSGD)
തളഴ രാഭഩഞ്ചാമതില് 2010-11, 2011-12 ഴര്ശങ്ങലിറാമി ഴിഴിധ പ്രിന്റിംഗ്
കജാറിേള് സെയ്ത ഴേമില് 1,08,924/- രൂഩ (ഴിഴിധ ജില്ലേലിറാമി) തളഴ ഴീണാ
ഒപ് സഷറ്റ് ഉെഭമാമ രോഷ്പയാജന് നല്ോനുണ്ട്. ഈ തുേ നല്ോ അനുഭതി
ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.46 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 29.06.20 സറ േത്(SRG /546/20 CC/303/20)

കപ്രാജക്ട് നം. 2309/20
അെങ്കല് 30,00,000/- രൂഩ
(ഈ ഴര്ശസത നം. 657 / 21)
(ഴിേഷനപണ്ട് )
കഩയ് – ലഴയകങ്കാെ് ബഗഴതി കക്ഷത്രതിന് ഊടുണ്രോയ നിര്മ്മാണം
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ഭറഫാര് കദഴഷവീം കഫാര്ഡിന് േീളിലള്ള ലഴയകങ്കാെ് ബഗഴതി കക്ഷത്രതില്
ബക്തജനങ്ങള്ക്കാമി ഊടുണ്രോയ നിര്മ്മിുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം
ഉള്സപടുതിമിരുന്നു.
ഈ
ഴര്ശം
കപ്രാജക്ട്
സ്പില്ഒഴര്
ആമി
ഉള്സപടുതിമിടുണ്ണ്ട്. ഇതു നെപാക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.47 സെങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.09.2020-സറ േത്തം സെങ്ങന്നൂര് കലാക്ക്
ഩഞ്ചാമത് ബയണ ഷഭിതിയുസെ 27.01.2020-സറ VII (1) ാാാം നമ്പര് തീരുഭാനവം
(SRG /719/20 -CC/734/20)
ആരന്മുല ഩള്ളികമാെ കഷഴാ ഷംഘതിസന്റ ഩള്ളിഴലുേളുസെ ഷംയക്ഷണതിന്
രാന്റ് അനുഴദിക്കണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു. സെങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്
ഩയിധിമില് 14 ഩള്ളി ഴിലുേലാണ് ഉള്ളത്. 2018-സറ ഭസാപ്രലമതില് ഈ
ഩള്ളി ഴിലുേള്ക്ക് നാവം ഷംബഴിചൃിടുണ്ണ്ട്. രു ഩള്ളി ഴിലക്കിന് 10,000/- രൂഩ
ക്രഭതില് ആസേ 1,40,000/- രൂഩ ഈ ഷാമ്പതിേ ഴര്ശകതയ്ക്ക് ഭാത്രം
നല്ോനാണ് ഉകേവിുന്നത്. ഇതിനാമി ഴിേഷന പകണ്ടാ ജനരല് ഩര്പഷ്
രാകന്റാ ഉഩകമാഗിക്കാ അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.

4.48 തണ്ണീര്മുക്കം രാഭഩഞ്ചാമത്
ആറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 11.09.2020-സറ േത്തം തണ്ണീര്മുക്കം
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ 27.08.2020-സറ 7(6)-ാാാം നമ്പര്
തീരുഭാനവം (SRG /720/20 -CC/784/20)

കപ്രാ.നം. 115/21

അെങ്കല് 2,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്:-ഷവീമം സതാളില് ഴസംക്തിഗതം
കുടുംഫശ്രീ ഷവീമം സതാളില് ഷംയംബതിസന്റ ബാഗഭാമി ഭയതണല് എന്ന കഩയില്
തണ്ണീര് മുക്കം പിശ് ഭാര്ക്കറ്റില് അെിസ്ഥാന ഷൗേയസംങ്ങള് രുക്കിമിടുണ്ണ്ട്.
കുടുംഫശ്രീ ഉല്പന്നങ്ങള് കവേയിചൃ് ഴിഩണനം നെത്തേ, ൊമ, സ്നാക്സ് എന്നിഴ
നല്കുേ തുെങ്ങിമഴമാണ് റക്ഷസംം. ഇതിനാമി സ്റ്റാള് സ്ഥാഩിുന്നതിന് 50
വതഭാനം ഷബ്ഷിഡികമാസെ
കുടുംഫശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്ക്
ധനഷസാമം
നല്ോനാണ് ഉകേവിുന്നത്. ഇതിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.49 ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം
ഷംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം െീപിസന്റ
18.09.20-സറ 643/ DPD/SPB/2020-ാാാം നമ്പര് കുരിപ് (SRG /752/20 )
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുസെ 23.05.2018 -സറ തീരുഭാന പ്രോയം (േ
ിേ
3.8) ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിസറ സെക്നിക്കല് അഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്ക് ഭറ്റു തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങലിസറ ചുഭതറ നല്കേണ്ടതിസല്ലന്നും
ളിചൄകൂൊ
ഩറ്റാത
സ്ഥറങ്ങലില് ജില്ലാഩഞ്ചാമതിസന്റ അധിേ ചുഭതറ ഭാത്രം നല്ോവന്നതാ
സണന്നും തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. എന്നാല് ഇകപാള്ളൃം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിലള്ള
ഐ.സേ.എം സെക്നിക്കല് അഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്ക് ഭറ്റു തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ
ചുഭതറ കൂെി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇത് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിസറ പ്രഴര്തനങ്ങസല
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ഫാധിക്കന്നുണ്ട്. അതിനാല് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷികറയ്ക്ക് ഭാത്രഭാമി
സെക്നിക്കല് അഷിസ്റ്റന്റിനു ചുഭതറ നല്േണസഭന്നാഴവസംസപേിയിുന്നു.

രു

4.50 സനടുമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത്
സോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 14.09.2020-സറ േത്(SRG /722/20 CC
767/20 )

കപ്രാ.നം. 246/21

അെങ്കല് 30,00,000/- രൂഩ
(CFC Tied Grant)

കഩയ്: ജറ ജീഴ ഭിശ
കേന്ദ്ര ഷംസ്ഥാന ഗഴണ്സഭന്റു കേളുസെ
ഷസാമകതാസെ
കേയല ഴാേര്
അകതാരിേിയുഭാമി കെര്ന്ന് ജറജീഴ ഭിശ ഩധതിതി സനടുമ്പന ഩഞ്ചാമതിലം
നെപാക്കാ
തീരുഭാനിചൃിടുണ്ണ്ട്.
ഇതിനാമി
ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം
ഴേമിരുതിമിയിുന്നത് ധനോയസം േമ്മീശ (Tied Fund) ആണ്. ഇതിന് ജില്ലാ
ആസൂത്രണഷഭിതി അനുഭതി നിയഷിചൄ. പ്രകതസംേഭാനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
4.51 ഇെമുലയ്ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമത്
സോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ  സെ 14.09.2020-സറ േത്(SRG /723/20 CC
761/20 )

കപ്രാ.നം. 314/21

അെങ്കല് 3,00,000/- രൂഩ
(തനത് പണ്ട്)

കഩയ്: രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ ഷഭര െയിത്രം താാരാക്കല്
ഇെമുലയ്ക്കല് രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ രൂഩീേയണോറം (1952) മുതല് 2020 ഴസയയുള്ള
െയിത്രം താാരാുന്നതിനുള്ള ഈ കപ്രാജക്ടിന് അനുഭതി ആഴവസംസപേിയിുന്നു.
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