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പഩൊതു ഴിശമങ്ങള് (Corrected)

റക്ഷം ഴീട്
ഩദ്ധതിമില് നിര്മ്മിച്ച ഒറ് വീടുഴീ് ള് ഩറ തദ്ദേവബയണ
സ്ഥൊഩനങ്ങളം ഇയട്ട ഴീ് ലൊക്കിമിട്ടുണ്ട്. ലറപ് ഭിശന് ഴന്നതിനുദ്ദവശം
ഇങ്ങപന ഇയട്ട ഴീ് ള് വീടു ഴീടൊക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദരൊജക്ടു ള് തദ്ദേവബയണ
സ്ഥൊഩനങ്ങള് ദ്ദ ൊഓര്മ്ഡിദ്ദനശന്
മിീടുിയുപട അനുഭതിദ്ദമൊപടമൊണ്
നടപ്പൊക്കുന്നത്.
ഩറ തദ്ദേവബയണ സ്ഥൊഩനങ്ങളം
ഇദ്ദത ആഴവയം
ഉന്നമിക്കുന്നുണ്ട്. ലറപ് ബഴന ഩദ്ധതിക്കൊമി ഴി ഷന പണ്ടിപെ (CFC
വളിഴൊക്കി ) കുരഞ്ഞത്
20 വതഭൊനം ഭൊീടുി ഴയ്ക്കണപഭന്ന്
നിര്മ്ദ്ദേവം
നല് ിമിട്ടുണ്ട്. ഇയട്ട ഴീ് ള് വീടുഴീടൊക്കുന്നതിന് ഓദ്ദയൊ ദ്ദ സം രദ്ദതയ ഭൊമി
ഩയിദ്ദവൊധിച്ച ഒറ്ൊണ് ദ്ദ ൊഓര്മ്ഡിദ്ദനശന് മിീടുി അനുഭതി നല്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള
തു
ലറപ് ഩദ്ധതിക്ക് ഭൊീടുി ഴയ്ക്കുന്ന
20 വതഭൊനത്തിനു പുരദ്ദഭ
പണ്ടത്തണപഭന്ന് ദ്ദ ൊഓര്മ്ഡിദ്ദനശന്
മിീടുി നിഫന്ധന ഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിദ്ദേല് പഩൊതു നിര്മ്ദ്ദേവം നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച ഒറ്്
3.2 ഩറ തദ്ദേവബയണ സ്ഥൊഩനങ്ങലിലം
2019-20-ല് പൂര്മ്ത്തിമൊക്കിമ
ദ്ദരൊജക്ടു ളപട ഫില് ഷഭര്മ്പ്പിച്ച ഒറ്ത്
ബില ഫില് ഗണത്തില്പപ്പട്ടഴയും ഉണ്ട്.
ഷര്മ്ക്കൊര്മ് നിര്മ്ദ്ദേവ ര ൊയം
ഈ ഫികളുട ളപട തു
BDS
ഷംഴിധൊനത്തിലൂപടയും ദ്ദ ൊണ്ട്രൊക്ടര്കര്മ്ക്കു നല് ിമിട്ടുണ്ട്. ഉഹൊസയണത്തിന്
എരണൊകുലം ജില്ലൊ ഩഞ്ചൊമത്തില് 36 ഫികളുട ളപട തു
ഇര ൊയം
ദ്ദ ൊണ്ട്രൊക്ടര്കര്മ്ക്കു നല് ിമിട്ടുണ്ട്.
2020-21 ഴൊര്മ്ശി
ഩദ്ധതിമില് ഈ
ദ്ദരൊജക്ടു ള് എങ്ങപനമൊണ് ഉള്പപ്പ്ദ്ദത്തണ്ടപതന്ന് ഴയ കുത കുരട്ണ്ട്.
അതിനൊല് ഇത്തയം രവൃത്തി ള് ഩറമിടത്തം സ്പില് ഓഴര്മ് ആമി ഈ ഴര്മ്ശം
ഉള്പപ്പ്ത്തിമിട്ടില്ല. സ്പില് ഓഴര്മ് ആമി പ ൊണ്ടുഴന്നുപഴങ്കില് ഭൊത്രദ്ദഭ ഈ
ഴര്മ്ശം ഇതിപെ ഫില് തു ഭൊരി ഫൊങ്കു ള്ക്ക് നല് ൊന് ളിയൂ. ഇതു
ഷംഫന്ധിച്ച ഒറ് തീരുഭൊനം.
3.3 ഷര്മ്ക്കൊയിപെ
ഩരണ്ടിന ഩയിഩൊടി ഴകു്പുതതറത്തില് രദ്ദതയ ഭൊമി
അഴദ്ദറൊ നം പെയ്യൊനുള്ള തീരുഭൊനം എ്ക്കൊട്ന്നതൊണ്.
3.4 ബിന്നദ്ദവശി ഴിബൊഗക്കൊര്മ്ക്ക് ദ്ദരൊലര്മ്ശിപ്പ്, ഫത്ത, ീടുി.എ, ഭറ്റു ഷസൊമം ഴര്മ്ശം
മുഴുഴന് നല്കുന്നതിന് രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്ത ള് ബുദ്ധിമുട്ടനുബഴിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലൊ
ഩഞ്ചൊത്തം ദ്ദലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമത്തം ഇതിനൊമി ഴിസിതം ഭൊീടുി ഴയ്ക്കണപഭന്ന്
ദ്ദ ൊഓര്മ്ഡിദ്ദനശന്
മിീടുി നിര്മ്ദ്ദേവിച്ച ഒറ്ിരുന്നുപഴങ്കിലം
ഭതിമൊമ തു
രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്തിന് ല ഭൊറുന്നില്ല. ബിന്നദ്ദവശി ഴിബൊഗക്കൊര്മ്ക്ക് നല്ദ്ദ ണ്ട
എല്ലൊ ധനഷസൊമട്ം
മുടക്കം കൂടൊപത നല് ൊന് രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്ത ളം
നഗയഷബ ളം
ര്മ്മ ഩദ്ധതി തയ്യൊരൊക്കണപഭന്ന് നിര്മ്ദ്ദേവിക്കൊട്ന്നതൊണ്.
നഗയഷബ ഷവന്തഭൊമി ഭതിമൊമ തു
ഴ മിരുത്തണം. ഓദ്ദയൊ
രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്തം
ദ്ദലൊക്ക്, ജില്ലൊ ഩഞ്ചൊമത്ത ള് നല്ദ്ദ ണ്ട ഴിസിതം
മു ള്ത്തട്ടിദ്ദറയ്ക്ക് നല് ണപഭന്നും ഇതനുഷയിച്ച ഒറ്് ദ്ദലൊക്ക്/ജില്ലൊ ഩഞ്ചൊമത്ത്
തു ഴ മിരുത്തണപഭന്നും നിര്മ്ദ്ദേവം നല് ൊട്ന്നതൊണ്.
അഡീശണല് അജണ്ട

4.47 ഴടക്കൊദ്ദഞ്ചയി ദ്ദലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമത്ത്
തൃശ്ശൂര്മ് ജില്ലൊ പ്ലൊനിംഗ് ഓപീഷറുപട 20.05.20 പറ ത്തം ദ്ദലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമത്ത്
പഷക്രട്ടരിയുപട 05.05.20 പറ 531/20(1)-ാൊാം നമ്പര്മ് ത്തം (SRG 856/20)

ദ്ദരൊജക്ടര്ക് നമ്പര്മ് - 21/21

അടങ്കല് 19,79,000/- രൂഩ
(SCP)
ദ്ദഩയ് - എഷ്.ഷി ഴിഹയൊര്മ്ഥി ള്ക്ക് പര്മ്ണിച്ച ഒറ്ര്മ്
ഴടക്കൊദ്ദഞ്ചയി ദ്ദലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമത്ത് ഩയിധിമിലള്ള 5 രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്ത ലിറൊമി
395 ഩട്ടി ജൊതി ഴിബൊഗത്തിപറ കുട്ടി ള്ക്ക് ദ്ദഭവയും
ദ്ദഷയയും ഴൊങ്ങി
നല്കുന്നതിനുള്ള ഈ ദ്ദരൊജക്ടര്കിന് കുട്ടി ളപട ദ്ദക്ഷഭത്തിനു ദ്ദഴണ്ടി ഭൊീടുി
ഴച്ച ഒറ്ിയിക്കുന്ന 5 വതഭൊനം തു മൊണ് ഉഩദ്ദമൊഗിച്ച ഒറ്ിയിക്കുന്നത്. ഴയ കുിഗത
ഗുണദ്ദബൊ കുൊക്കള്ക്ക് ആനുകൂറയം നല്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദരൊജക്ടര്ക് ആമതിനൊല്
ജില്ലൊ ആസൂത്രണഷഭിതി ഇതിനു അനുഭതി നിയഷിച്ചു. രദ്ദതയ ൊനുഭതി
ഷംഫന്ധിച്ച ഒറ്്.
ഇത് 27.05.2020-പറ ദ്ദ ൊഓര്മ്ഡിദ്ദനശന്
മിീടുി ഩയിഗണിക്കു യും
ഏപതൊപക്ക ഩഞ്ചൊമത്ത ലില് ഏപതൊപക്ക സ്കൂലിപറ കുട്ടി ള്ക്കൊണ്
പര്മ്ണിച്ച ഒറ്ര്മ് നല്കുന്നപതന്ന് ഴയ കുഭൊക്കി ഷഭര്മ്പ്പിക്കൊന് നിര്മ്ദ്ദേവിച്ച ഒറ്ിരുന്നു.
കൂടൊപത പര്മ്ണിച്ച ഒറ്റു ള് ഏപതൊപക്കമൊപണന്നും
നിര്മ്ഴസണ യീതി
ഏങ്ങപനമൊപണന്നും
ഴയ കുഭൊക്കണപഭന്നും നിര്മ്ദ്ദേവിച്ച ഒറ്ിരുന്നു. ഇതിദ്ദേല്
രാമൊഭഴി ഷന മീശണറുപട രിദ്ദപ്പൊര്മ്ട്ട് ഷസിതം ഴീണ്ടും നല് ിമിയിക്കുന്നു.
ഴടക്കൊദ്ദഞ്ചയി ദ്ദലൊക്ക് ഩഞ്ചൊമത്തിപറ എരുഭപപ്പട്ടി, ദ്ദഹവഭംഗറം, ഴയവൂര്മ്,
മുള്ളൂക്കയ, പതക്കും യ എന്നീ രദ്ദഹവങ്ങലിപറ 10-ാൊാം ക്ലൊസ്സു മുതല് ഩി.ജി. തറം
ഴപയയുള്ള ഴിഹയൊര്മ്ഥി ള്ക്കൊണ് പര്മ്ണിച്ച ഒറ്ര്മ് നല്കുന്നത്. ദ്ദഭവയും
ദ്ദഷയയുഭൊണ് നല്കുന്നത്. പടണ്ടര്മ് കൂടൊപത ദ്ദനയിട്ട് ഴൊങ്ങൊന് അനുഴൊഹമുള്ള
ഷര്മ്ക്കൊര്മ് ഏജന്ഷി ലില് നിന്നൊണ് പര്മ്ണിച്ച ഒറ്ര്മ് ഴൊങ്ങൊന് ഉദ്ദേവിക്കുന്നത്.
ഇതിന് അനുഭതി ആഴവയപപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.
4.48 സയിത ദ്ദ യലം ഭിശന്
സയിത ദ്ദ യലം ഭിശന് എക്സി ബിലട്ടീഴ് ലഴഷ് പെമര്മ് ദ്ദഩഴ്സപെ 16.07.2020-പറ
A1/336/2019/ HKM നമ്പര്മ്
ത്തം
30.09.2020-പറ
DA1/255/20/തഷവബഴ
ഷര്മ്ക്കൊര്മ് ത്തം (SRG 857/20)
ിണറു ലിപറ
കുടിപഴള്ളത്തിപെ ഗുണനിറഴൊയം ഩയിദ്ദവൊധിക്കുന്നതിന്
ഓദ്ദയൊ
തദ്ദേവബയണ
സ്ഥൊഩനത്തിദ്ദറയും
(രാമൊഭഩഞ്ചൊമത്ത ലിലം
നഗയഷബ ലിലം) വരു സമര്മ് പഷക്കെരി സ്കൂള് റൊഫില് ഴീതം ക്രഭീ യണം
പെയ്യുന്നുണ്ട്.
സമര്മ് പഷക്കെരി സ്കൂലി ലില് ഇതിനുള്ള ക്രഭീ യണം
വരുക്കുന്നത് MLASDF -ല് നിന്നൊണ്. ഈ റൊബു ളപട തുടര്മ് പെറട്ം ഓദ്ദയൊ
പടസ്റ്റിനും പെറഴൊകുന്ന 200/- രൂഩയും അതതു തദ്ദേവബയണ ഷംഴിധൊനം
ഴസിക്കണപഭന്നും
അതിനുള്ള
ദ്ദരൊജക്ടു ള്
തയ്യൊരൊക്കണപഭന്നും
ആഴവയപപ്പട്ടിയിക്കുന്നു.

