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

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ    
േമ്മിറ്റി കമാഗം (ഴീഡികമാ കോണ്പര ഷിംഗ്) 

സഷക്രകേരിമറ്റ് ഄനക്സ് II റമം സാള്  

21.10.2020 ഈച്ചേളിഞ്ഞ് 2.30 PM 

 
ഄജണ്ട 

 

1. തകേവബയണ  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  2020-21-സറ ഴാര്ശിേ  ഩധതിതി രോകയാഗതി - 
ഄഴകറാേനം  
19.10.2020 ഴസയയുളൃ അസേ ഩധതിതി  സെറഴ് 35.47 വതഭാനഭാണ്. ട്രശരിേലില്  
ഷഭര്പിച്ച  ഫികേള്  കൂെി കെര്താല്  ആത് 36.78വതഭാനഭാണ്. ഏറ്റവം കൂഞ്ഞൃതല്   
ഩധതിതി സെറഴ് ഩാറക്കാെ് ജില്ലമിലം (38.93%) ഏറ്റവം കുരഴ് തിരുഴനന്തരോയം 
ജില്ലമിലഭാണ് (33.32വതഭാനം). 94.55കോെി രൂഩയുസെ 4041 ഫികേള്  ട്രശരിമില്  
സഩ ഡിംഗ് അമി ഈണ്ട്.  സഭമിന്റന ഷ്  രാന്റു ക കൂെി കെര്താല്   അസേ 127.28 
കോെി രൂഩയുസെ 5415ഫികേലാണ് ട്രശരിമില്  സഩന്റിംഗ് അമി ഈളൃത്.  

തകേവബയണ സ്ഥാഩനം  തിയിച്ചുളൃ  സെറഴ് ഴിഴയം 

രാഭഩഞ്ചാമത് 36.26 % 

കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 42.83 % 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 41.26 % 

മുനിഷിപാറിറ്റി 31.72% 

കോര്പകരശ   26.38% 

അസേ 35.47 വതഭാനം 
 

ജില്ല തിയിച്ചുളൃ  സെറഴ് ഴിഴയം 

8 കോളികക്കാെ് 35.53% 

9 എരണാകുലം 35.13% 

10 കോേമം 34.6% 

11 ഭറപ്പുരം 34.55% 

12 സോല്ലം 34.26% 

13 േണ്ണൂര്  33.41% 

14 തിരുഴനന്തരോയം 33.32% 

 
 
 
സഩാതു ഴിബാഗം, SCP,TSPയുസെ  സെറഴ്  വതഭാനം  താസളപരയും പ്രോയഭാണ്.  

ജനരല്  SCP TSP CFC 

45.42% 36.46% 36.48% 22.33% 

 

1 ഩാറക്കാെ് 38.93% 

2 ഴമനാെ് 38.9% 

3 ആഞ്ഞൃക്കി 37.89% 

4 ഩതനംതിേ 37.09% 

5 തൃശൂര്  36.05% 

6 ോഷര്കഗാഡ് 35.94% 

7 അറപ്പുള 35.92% 
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തകേവബയണസ്ഥാഩനം തിയിച്ച് സഩന്റിംഗ് ഫികേളുസെ  എണ്ണവം തുേയും 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഫികേളുസെ 
എണ്ണം 

 
തുേ(കോെി) 

1) രാഭഩഞ്ചാമത് 3704 61.92 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  573 11.22 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്  364 20.35 

4) മുനിഷിപാറിറ്റി 591 19.29 

5) കോര്പകരശ   183 14.49 

അസേ 5415 127.27 

 
 
രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേളുകെയും  തയം തിയിച്ചുളൃ സെറഴ്  
താസള കെര്ുന്നു. 
 
 

 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 

ഩധതിതി സെറഴ്  (വതഭാനം)                                                 

രോതിമ 
കപ്രാജക്ടുേള്  

സ്പില്  ഒഴര്  
കപ്രാജക്ടുേള്  

  അസേ  

1) രാഭഩഞ്ചാമത് 15.26 21.00 36.26 

2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 13.48 29.34 42.83 

3) ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 10.38 30.89 41.26 

4) മുനിഷിപാറിറ്റി 12.26 19.47 31.72 

5) കോര്പകരശ   6.59 19.79 26.38 

അസേ 12.71 22.76 35.47 

 
മു   ഴര്ശങ്ങലില്  കടാഫര്  31-സറ ഩധതിതി സെറഴ് 

 

2014-15 15.3% 

2015-16 15.09% 

2016-17 5.75% 

2017-18 26.99% 

2018-19 37.18% 

2019-20 29.47% 

2020-21 35.47% (As on 
October 19, 2020 
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ഩധതിതി ഄഴകറാേനതില്  23.09.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
തീരുഭാനപ്രോയം  ഷൃീേയികക്കണ്ട നെഩെി. 

 
     ആതുഴസയ 31.35 വതഭാനം  ഩധതിതി സെറഴ് കേഴയിച്ചത് ഭിേച്ച കനേഭാസണന്ന് 
കമാഗം  ഴിറമിരുതി. ആതില്  9.72 വതഭാനം  ഭാത്രഭാണ് രോതിമ കപ്രാജക്ടുേളുസെ 
സെറഴ്. കപ്രാജക്ടുേള്  പൂര്തിമാുന്ന മുരക് ബി് ഫില്  കൃതയഭാമി  തയ്യാരാക്കി  
ട്രശരിേലില്  നല്ോ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ശ്രധതിിക്കണം. ഷാധയഭാ 
മിെത്  ഩാര്േ് ഫികേളും നല്േണം. ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്, നഗയോയയ 
ഡമരടര്  രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  എന്നീ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേള്  ഩധതിതി 
നിര്ഴസണം  കൃതയഭാമി ഄഴകറാേനം സെയ്യണം. ൂറുദദിന ഩയിഩാെിമില്  
ഈള്സക്കാളൃിച്ചഴ റയം  യം  കനഞ്ഞൃന്നതിന്  മുന്തിമ പ്രാധാനയം നല്േണം. ുഭബിയം   
കേയലം ഩധതിതിയും ഩന്ത്രണ്ടിന ഩയിഩാെിയും  പ്രകതയേഭാമി ഄഴകറാേനം സെയ്യണം. 
        ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്, നഗയോയയ  ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  
എന്നീ ഴകുപ്പു കഭധാഴിേള്  മുേലില്  ഩരഞ്ഞഴ പ്രകതയേം ഄഴകറാേനം സെയ്യണം  
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്േ്. 

നെഩെി- 1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
2)നഗയോയയ ഡമരടര്  

3)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
 
 
2. മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

2 .1  25.02.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര് നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 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 ഄമൂല്  ോറിതീറ്റയുസെ കോളികക്കാെ് ജില്ലമിസറ 
ഴിതയണ ഏജ ഷി  എഞ്ഞൃതിടുണ്ണ്ട്.  ഷംസ്ഥാന ഷര്ക്കായിസന്റ ോറിതീറ്റകുള്ളൃ 
ഷബ്ഷിഡി ഄമൂല്  ോറിതീറ്റ ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക് റബിുന്നില്ല.  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴളി നെപിറാുന്ന ോറിതീറ്റ ഷബ്ഷിഡി കീമീഭില്  ഄമൂല്  
ോറിതീറ്റ ഴാങ്ങുന്ന േര്ശേസയ്കൂടെി ഈള്സപഞ്ഞൃതണസഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച്. 
കേയല പീഡ്ഷിസന്റമെക്കം ോറതീറ്റയുസെ ഴിറ നിശ്ചമിുന്നതില്  ഴകുപ്പുതറ 
ആെസഩെല്  ഈസണ്ടന്നും Amul ോറിതീറ്റയുസെ ഴിറമില്  ഴകുപിന് ആെസഩൊ   
ഷാധയഭസല്ലന്നും 27.05.2020-സറ കമാഗതില്  മൃഗഷംയയം  ണ ഡമരടര്  
ഄരിമിച്ചിരുന്നു. ഇ ഷാസെയയതില്   ഄനുഭതി ഩയിഗണിക്കാവന്നതല്ല എന്നും 
ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചിരുന്നു.  
കേയല പീഡ്ഷ്, ഄമൂല്,  ഴകുപ്പു മുകേന ആകപാള്  കേയലതില്  നല്കുന്ന  ഭറ 

ോറിതീറ്റേള്  എന്നിഴയുസെ ഴിറ  തായതഭയം സെയ്ത് രികപാര്േ് നല്ോ   
മൃഗഷംയയം  ണ ഡമരടസര  ചുഭതറസപഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. പം ഄമൂല്  ോറിതീറ്റയുസെ 
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ഗുണനിറഴായം ഷംഫന്ധിച്ചും രികപാര്േ് നല്േണസഭന്നും നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. 
ആതനുഷയിച്ച് മൃഗ ഷംയയം  ണ ഴകുപ്  ഡമരടര്  രികപാര്േ് നല്േി. 

Special Livestock Breeding Programme (SLBP)കുള് കഴണ്ടി  കേയല പീഡ്ുഭം  
ഭില്ഭ ഭില്ക്ക് ഭാര്ക്കറ്റിംഗ് സപഡകരശനും ഴിതയണം സെുന്നന്ന ോറിതീറ്റയുസെ   
ഴിറ രു േികറാ രാഭിന്  22.50 രൂഩമാണ്. ഄമൂല്  ോറിതീറ്റയുസെ  ഴിറ 
താസളപരയും  പ്രോയഭാണ്. 

(i) ഄമൂല്  ൂറട്രിരിച്ച്   - 27.00 രൂഩ  (രു േികറാ രാഭിന്) 
(ii) ഄമൂല്  വക്തി  - 25.50 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്) 
(iii) ഄമൂല്  ഩൗഡര്   ഡാ   - 23.90 രൂഩ (രു േികറാ രാഭിന്) 
(iv) ഴര്ദ   (ോപ് സ്റ്റാര്േര് ) - 28.60 രൂഩ  (രു േികറാ രാഭിന്) 
ഄമൂല്  ോറിതീറ്റിയുസെ ഗുണനിറഴായം ഩയികവാധിുന്നതിനാമി ഭണ്ണുതി 

സഴറ്റരിനരി കോകലജികറക് ബി്  തീറ്റയുസെ ഷാമ്പിള്  നല്േിമിടുണ്സണ്ടന്നും ഗുണനിറഴായം 
ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്േ്  ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നല്ോസഭന്നും 
മൃഗഷംയയം  ണ ഴകുപ് ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചു.   ആതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്േ്. 

 
നെഩെി-1)മൃഗഷംയയം  ണ ഴകുപ് ഡമരടര്  

2.1(4.12) കമാഗ ഩയിവീറനം 
ശ്രീഭതി. യഭയ.സേ. കുറ്റിപ്പുരത്, േണ്ണൂര്  തുെങ്ങി 8 കഩര്  ഫഹു. ഴിദയാബയാഷഭന്ത്രിു 
നല്േിമ  േത്തേള്   (SRG 59/20 - LSGD/DA1/35/2019/LSGD) 
 ഄകഩയം  േര്  േണ്ണൂര്  യൂണികഴഴ്സിറ്റിയുസെ  Certificate in Yoga Fitness Course/PG 
Diploma  കോഴ്സ് പൂര്തിമാക്കിമ കമാഗ ഄധതിയാഩേ കമാഗയതയുളൃഴയാണ്.  
ഄംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറ നല്കുന്ന  കമാഗ ഷര്േിപിക്കറ്റ് / ഡികതാഭ തുെങ്ങിമ 
കോഴ്സ് ഩാസ്സാമഴസയ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ കമാഗ ഩയിവീറേയാമി  
ഈള്സപഞ്ഞൃതണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് അയുര്കഴദ ഡമരടുദസെ ഄബിപ്രാമം 
അയാഞ്ഞ് ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  രികപാര്േ് നല്േി.  നാശണല്  അയുശ് ഭിശ   
ഡമരടുദസെ  23/11/2019-സറ NAM/ADM,N/079/2016/SPMSU നം. ഈതയഴ് പ്രോയം 
കമാഗ അന്റ് നാെുകരാഩതി സെക്നീശയ /കമാഗ സഡകഭാകേറ്റര്/കമാഗാ ആ േടര്  
എന്നീ തസ്തിേേളുസെ  േൃാലിപികക്കശ   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  അണ്.  

അമതിനാല്  ഄകഩയം  േര്  „Certificate in Yoga Fitness Course/PG Diploma Course‟  
ഩാഷാമ സ്ഥിതിക്ക് കമാഗാ ഩയിവീറേയാമി  ഩയിഗണിക്കാവന്നതാണ് എന്ന്  
അയുര്കഴദ സഭഡിക്കല്  ഴിദയാബയാഷ ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചു.  
േണ്ണൂര്  ഷര്വേറാവാറയുകെയും ഭറ്റ് ഄംഗീകൃത ഷര്വേറാവാറയുകെയും  

ഷര്േിപിക്കറ്റ് ആ   കമാഗ പിറ്റ്നഷ് കോഴ്സ്/ ഩി.ജി ഡികതാഭ ഩാസ്സാമഴസയ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  കമാഗ ഩയിവീറേയാമി  ഈള്സപഞ്ഞൃതാ   ഄനുഭതി 
നല് േി. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈതയഴ്. 

നെഩെി-1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ) ഴകുപ്  
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2.2) 24.06.2020 സറ കോര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്   

 

2 .2(3.12)ഐ.സേ.എം.സന്റ പ്രഴര്തനം  കൂഞ്ഞൃതല്  ോയയയം  ഭഭാുന്നതിനും അഴവയഭാമ 
ഩയിഷ്ക്കായങ്ങള്  നെത്തന്നതിനും  ഄെിമന്തിയഭാമി നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   
തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് പ്രി ഷിപല്  സഷക്രേരിസമ ചുഭതറസപഞ്ഞൃതി മിരുന്നു.  
കഷാഫ്ട് സഴമര്  ഷംഫന്ധഭാമ പ്രശ്നങ്ങളും ഐ.സേ.എം.ല്  അഴവയം കഴണ്ട 
ഭാറ്റങ്ങളും  െര്ച്ച സെയ്യാനും  ഩ്ിക്കാനും േമ്മിറ്റി  രൂഩീേയിച്ചിടുണ്ണ്ട്.   ഇ 
േമ്മിറ്റിമിസറ ഷാകങ്കതിേ ഴിദഗധതിസയ ഄതത് സ്ഥാഩനങ്ങള്  കനാഭികനറ്റ് 
സെയ്തിടുണ്ണ്ട്. ഩഞ്ചാമത് ഡമരടസര കൂെി േമ്മിറ്റിമില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതി. 

 മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  തീരുഭാനിച്ച പ്രോയം ഇ േമ്മിറ്റിയുസെ  
പ്രഴര്തനം ഷംഫന്ധിച്ച് ആെക്കാറ ഄഴകറാേന രികപാര്േ്.   

നെഩെി-1)എക്സിേൂേ് ഡമരടര് ,  ആ പര്കഭശ   കേയല ഭിശ   
 

2.3 12.08.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗതിസറ തുെര്നെഩെി ഷൃീേയികക്കണ്ട 
ഴിശമങ്ങള്  

2.3(3.7) ഫഡ്ഷ് സ്കൂലികന്റയും ഫഡ്ഷ് രിസാഫിറികറ്റശ   സഷന്റുദേളുകെയും 
പ്രഴര്തനതിന്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴേമിരുത്തന്ന തുേ  
ഄഩയയാപ്തഭാസണന്നും  ഩറകപാഴം രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക്  ഭതിമാമ 
ഴിസിതം േസണ്ടതാ   ബുധതിിമുടുണ്ണ്ടാകുന്നുസഴന്നും കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
കമാഗം ഴിറമിരുതി.  രാഭഩഞ്ചാമതിസറ ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേള്ക്ക് 
ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയസഭാരുക്കാ   കലാക്ക/്ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് 
ഴിസിതംഴക് ബിാ   ഄനുഭതിയുസണ്ടങ്കിലം  കദനംദിന പ്രഴര്തനതിന്  
പണ്ടിസന്റ കുരവണ്ട്. ഇ ഷാസെയയതില്  ഫഡ്ഷ് സ്കൂള്, ഫഡ്ഷ് 
രിസാഫിറികറ്റശ   സഷന്റര്  എന്നിഴയുസെ പ്രഴര്തനം, പണ്ടിസന്റ റബയത,  ഭറ 
പ്രശ്നങ്ങള്  ആഴ ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് നല്ോ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരടസര ചുഭതറസപഞ്ഞൃതിമതു പ്രോയം എക്സിേൂേീഴ ്ഡമരടര്     രികപാര്േ ്
നല്േി.  

രികപാര്േ്:- ഷംസ്ഥാനത് നിറഴില്  293 ഫഡ്ഷ് സ്കൂളുേലാണ് (140 ഫഡ്ഷ്  
സ്കൂളുേളും  153 രിസാഫിറികറ്റശ   സഷന്റുദേളും) പ്രഴര്തിുന്നത്. ഇ  
സ്ഥാഩനങ്ങലിസറല്ലാഭാമി  9,002 ഩയിവീറനാര്ഥിേലാണ് ഩയിവീറനം  
കനഞ്ഞൃന്നത്. 530 ഄധയാഩേരും  397 അമഭാരും, 118 ഩാെേ സതാളിറാലിേളും 
കഷഴനം സെുന്നന്നുണ്ട്. 

പണ്ട് ഴിനികമാഗം  

 07.02.2018 തീമതിമിസറ ഷ.ഈ.(എം.എഷ്) നം.20/2018/തഷൃബഴ  ഷര്ക്കാര്  
ഈതയഴ് പ്രോയം  രീസാഫിറികറ്റശ   േൗണ്ഷില്  ഒപ് ആന്തയയുസെ  
ഄംഗീോയമുളൃ ഄധതിയാഩേര്ക്ക്  30,675 രൂഩയും  ഄംഗീോയം ആല്ലാത 
ഄധതിയാഩേര്ക്ക്  23,100/- രൂഩയും  അമഭാര്ക്ക്  17,325/- രൂഩയും  അണ് 
കഴതനഭാമി നല്കേണ്ടത്.  കൂൊസത  ഈച്ചബയം  ണം ഩാെേം സെുന്നന്നതിനാമി  
കുക്ക്, ഴാസനം ഷൃന്തഭായുളൃ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  കൈഴര്, പിഷികമാ 
സതരാപി നല്കുന്നതിനാമി സ്ഥിയഭാകമാ  അചയിമില്  2, 3 ദിഴഷങ്ങലികറാ  
സതരാപിസ്റ്റുേളും കഷഴനം ഄനുഷ്ഠിുന്നുണ്ട്. കുക്ക്, കൈഴര്, സതരാപിസ്റ്റ് 
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തുെങ്ങിമഴര്  ദിഴഷകഴതാനാെിസ്ഥാനതിറാണ്  കജാറി സെുന്നന്നത്.  ഇ 
സെറവേള്  ഄതാത് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലാണ് ഴസികക്കണ്ടത്.  

       2017 നുകവശം രോതിമതാമി അയംബിച്ച  200 ഫഡ്ഷ് സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  
ഷര്ക്കാര്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ മുകേന യണ്ട് ഗഡുക്കലാമി  25 റയം  ം രൂഩ 
പ്രേയാഩിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ആങ്ങസന രോതിമതാമി അയംബിക്കാ   താല്പയയം ഄരിമിച്ച 
200 തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ന്നാം ഗഡുഴാമി  12.5റയം  ം 
രൂഩ കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഇ തുേ പൂര്ണ്ണഭായും  ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയ 
ഴിേഷനതിനാണ് ഈഩകമാഗിുന്നത്. 

ഫഡ്ഷ് ഄബിമുേീേയിുന്ന  പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്  

 രു ഄധതിയാഩിേ, അമ, കുക്ക്, കൈഴര്, പിഷികമാ സതരാപിസ്റ്റ്  എന്നിഴര്  
കഷഴനം ഄനുഷ്ഠിുന്ന  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏേകദവം  10 റയം  ം 
രൂഩകമാലഭാണ് രു ഴര്ശകതക് ബി് സെറഴ് ഴരുന്നത്.  ജീഴനക്കാരുസെ 
എണ്ണതിനനുഷയിച്ച്  ഇ തുേമില്  ഭാറ്റം ഴരും. തനത് പണ്ട് കുരവളൃ തകേവ 
ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ആത്രയും തുേ ഭാറ്റി ഴകുള്ഴാ   ഷാധിക്കാത 
ഄഴസ്ഥമാണുളൃത്. ഄതിനാല്  ജീഴനക്കാര്ക്ക് കൃതയഭാമി കഴതനം 
റബിക്കാത ഄഴസ്ഥ നിറഴില്  ഈണ്ട്.  98 സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഷര്ക്കാര്  
ഈതയഴില്  ഩരഞ്ഞിയിുന്ന കഴതനം  നല്കുന്നതിന്  ബുധതിിമുേ് കനയിഞ്ഞൃന്നുണ്ട്. 

 ഩറ ഫഡ്ഷ് സ്ഥാഩനങ്ങളുകെയും ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങള്  ആനിയും 
ഴിേഷികക്കണ്ടതാമിടുണ്ണ്ട്. 182 ഩളമ ഫഡ്ഷ് സ്ഥാഩനങ്ങലാണ്  ഈണ്ടാമി 
രുന്നത്. ആഴമില്  ഩറതിനും ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങളുസെ ഩയിഭിതിയുണ്ട്. ഇ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയ ഴിേഷനതിനാമി 2020-21 
ഷാമ്പതിേ ഴര്ശസത  ഩധതിതിമില്  2 റയം  ം രൂഩ ഴീതം  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
ഴേമിരുതിമിടുണ്ണ്ട്. 

 പണ്ടിസന്റ ഄഩയയാപ്തതമാണ് ഭിക്കഴാുദം ഫഡ്ഷ് സ്ഥാഩനങ്ങള്  കനയിഞ്ഞൃന്ന 
പ്രധാന പ്രശ്നം. 
തീരുഭാനം :-ഫഡ്ഷ്  സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  പ്രഴര്തനം സഭച്ചസപഞ്ഞൃത്തന്നതിന് 
ഷഭരഭാമ രു േര്മ്മ ഩയിഩാെി  തയ്യാരാക്കി നല്ോ   എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരടസര ചുതഭറസപഞ്ഞൃതി.  ഫഡ്ഷ് സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഩയിഩാറനതിനുളൃ  
ഩയിഩാറന േമ്മിറ്റിയുസെ പ്രഴര്തനം  ോയയയം  ഭഭാുന്നതിന് ഷൃീേയികക്കണ്ട 
നിര്കേവവം ഈണ്ടാേണം. 

 
നെഩെി-1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 

2.3(3.8) വൃക്ക കയാഗിേള്ക്ക് ഡമാറിഷിഷിന്  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിന് ഩറ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  കപ്രാജട് എഞ്ഞൃക്കാുദണ്ട്.  ആത് ഭാര്ഗകയേമില്  
ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിേില്ല. ഄതിനാല്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ 
ഄനുഭതികമാഞ്ഞൃ കൂെിമാണ് തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കപ്രാജട് 
നെപാുന്നത്.  ഇ ധനഷസാമം ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് കനയിേ് 
നല്ോവന്നതല്ല.  ആത് ഫന്ധസപേ അപതഩത്രി മുകേനമാണ്  നല്കുന്നത്.  
ഇ യീതി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തുെകയണ്ടതാണ്. അചയിമില്  ഩയഭാഴധി 
1000/- രൂഩ ക്രഭതില്  പ്രതിഭാഷം 4000/- രൂഩ ഴസയ ഩയഭാഴധി  നല്കുന്ന 
യീതിമിറാണ് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ളൃത്. ഇ 
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നിയക്ക്  രോനഃഩയികവാധിക്കകണാ എന്ന്  ഩയികവാധിച്ച് കേയല കഷാശയല്  
സഷേൂയിറ്റി ഭിശ   ഡമരടര്  രികപാര്േ് നല്േണം 

 
നെഩെി-1)ഡമരടര്, കേയല കഷാശയല്  സഷേൂയിറ്റി ഭിശ   

 
2.3(3.9) സ്ഥറം റബയഭല്ലാതതിനാല്  കതാേം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണതിന്  

സതാളിറാലിേസല ഷസാമിക്കാ   തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്
ഷാധിുന്നില്ല.  നിറഴില്  ആഴരുസെ ഩാര്പിെ ഷൗേയയം  ഴലസയ കഭാവഭാണ്. 
ഇ പ്രശ്നം കനയിഞ്ഞൃന്ന രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്  േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശം എത്ര തുേ ഭാറ്റി 
ഴച്ചു, എത്ര സെറഴളിച്ചു  തുെങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങള്  കവേയിക്കണം.  കൂൊസത ആഴിസെ  
എത്ര കഩര്ക്കാണ് ഴീഞ്ഞൃ ഴച്ചു നല്കേണ്ടത്, േളിഞ്ഞ 5 ഴര്ശക്കാറങ്ങലില്   
ആഴിസെ റയം  യഭിേത് എത്രമാണ്, എത്ര പൂര്തീേയിച്ചു എന്നീ ഴിഴയങ്ങള്  
ഄെിമന്തിയഭാമി കവേയിച്ച്  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  നല്േണം. ആതികമേലല്  
അഴവയഭാമ ഴിഴയങ്ങള്  ഐ.സേ.എം. റബയഭാക്കണം. 

  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടുദം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷര്ഭാരും  മുകേന റബിച്ച 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേളുസെ  റിസ്റ്റ്  പ്രോയം അസേ  132 
രാഭഩഞ്ചാമത്തേലാണ്  കതാേം കഭേറമിലളൃത്. ഇ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്   2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ഴര്ശങ്ങലില്  ബഴന 
നിര്മ്മാണതിന് ഴേമിരുതിമിയിുന്നതും  സെറഴളിച്ചതുഭാമ തുേ  
േണക്കാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.(ഐ.സേ.എം. േണു പ്രോയം) 

ഩേിേ 1 

ഴര്ശം ഴേമിരുതിമ തുേ 
(രൂഩ റയം  ം) 

സെറഴ് തുേ 
(രൂഩ റയം  ം) 

വതഭാനം 

2017-18 9926.76 6787.41 68.37 

2018-19 16845.81 14692.93 87.22 

2019-20 14620.41 11119.69 76.06 

2020-21 13641.97 2603.58 19 

 കൂഞ്ഞൃതല്  കതാേം കഭേറയുളൃ  ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലമിസറ ബഴന നിര്മ്മാണതിസന്റ  
ഴിഴയങ്ങള്  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  നല്േിമത് പ്രോയം  
താസളപരയുന്നതാണ്. 

ഩേിേ  2 
ജില്ല ബഴന നിര്മ്മാണതിന് 

അസേ ഴേമിരുതിമ 
തുേ (രൂഩ കോെി) 

സെറഴളിച്ച തുേ  
(രൂഩ കോെി) 

സെറഴ് 
വതഭാനം 

നിര്മ്മിക്കാ   
റയം  യഭിഞ്ഞൃന്ന  
ബഴനങ്ങളുസെ 
എണ്ണം 

പൂര്തിമാമ 
ബഴനങ്ങള്  

നിറഴിലളൃ 
ബഴന 
യസിതര്  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ആഞ്ഞൃക്കി 296.43 192.36 64.89 6824 3245 12428 

 
തീരുഭാനം:- കതാേം കഭേറമില്  ബഴന നിര്മ്മാണതിന് സ്ഥറം േസണ്ടതാ   

ആത്രമധിേം (132 രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്) തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
പ്രശ്നമുകണ്ടാ എന്നത് ഫന്ധസപേ ഴകുപ്പുേളുഭാമി െര്ച്ച സെും ം താസള 
തറതില്  ഴിവദഭാമ  ഩയികവാധന നെതിയും  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
രികപാര്േ് നല്േണം. 

നെഩെി-11) ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
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2 .3(4.7)സഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
സഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  29.10.2019-സറ േത്  
25.09.2019-സറ  3/3(1)-ാാാം നമ്പര്  ബയണ ഷഭിതി  തീരുഭാനവം  (SRG 
385/20 - (LSGD - DD1/9/20/LSGD) 
നഫാര്ഡ്  RIDF XVI ഩധതിതി പ്രോയം  സഩരുമ്പെപ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിസറ  
ഭാരകഞ്ചയി  ഷാമൂസിോകയാഗയ കേന്ദ്രതില്  സേേിെ നിര്മ്മാണതിന്  1,83,14,531/- 
രൂഩക് ബി്  ഄനുഭതി റബിച്ചിരുന്നു.  ഷാകങ്കതിോനുഭതി തുേമാമ 1,60,25,736/- 
രൂഩയുസെ ഷിഴില്  ഴര്ുേള്ക്ക്  സെണ്ടര്  നെഩെി ഷൃീേയിച്ചു.  21.01.2014ല്  
എരിസഭന്റ് ഴച്ചു. േയാര്  പ്രോയം  31.03.2016-ന് നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാക്കണ 
ഭാമിരുന്നു. എന്നാല്  2019 ജനുഴയിമിറാണ് നിര്മ്മാണം പൂര്തമാക്കിമത്.  ഇ 
ോറമലഴില്  േയാുദോയന് ഩാര്േ് ഫില്  പ്രോയം തുേ നല്േി. ആകപാള്  കപനല്  
ഫില്  തയ്യാരാക്കി. തുേ 21.00 റയം  ം രൂഩ. േയാര്  പ്രോയമുളൃ തീമതിക്കേം ഩണി 
പൂര്തിമാക്കാതതിനാല്  നിമഭപ്രോയം ഩിള ഇൊക്കണം. ആത് ഏേകദവം 61.00 
റയം  ം രൂഩ ഴരും.  ആത് കപനല്  ഫില്  തുേസമക്കാള്  ഴലസയ കൂഞ്ഞൃതറാണ്. ഇ 
ഷാസെയയതില്  18.08.2018-സറ AC 2/223/2015/ തഷൃബഴ ഷര്ുറര്  പ്രോയമുളൃ 
രോതുക്കിമ നിയക്കിലളൃ ഩിള ഇൊക്കാനും  കപനല്  ഫില്  ഭാരാനുമുളൃ  ഄനുഴാദം  
നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ആത് തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 

െീപ് എഞ്ചിനീമര്   ഩയികവാധിച്ച് 12.08.2020-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  
രികപാര്േ്  നല്േിമിരുന്നു. 
 ഷര്ക്കായിസന്റ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ ഷര്ുറര്  പ്രോയം  അദയസത 3 ഭാഷതിസറ  

േയാര്  തുേയുസെ 1% (1,000/-രൂഩമില്  കുരമാസതയും 50,000/-രൂഩമില്  
േഴിമാസതയും)ഩിള ചുഭതാവന്നതും ഩിന്നീെ് കഴണ്ടി ഴരുന്ന ഒകയാ ഭാഷതിനും  
േയാര്  തുേയുസെ 2% (2,000/-രൂഩമില്  കുരമാസതയും 1,00,000/-ല്  
േഴിമാസതയും)ഩിള ചുഭതാവന്നതാണ്. േയാുദെമ്പെി പ്രോയം പൂര്തിമാകക്കണ്ട 
ഷഭമതിനുകവശം 34 ഭാഷം കൂെി എഞ്ഞൃത്തസോണ്ടാണ് പ്രവൃതി 
പൂര്തീേയിച്ചിടുണ്ളൃത്. കഭല്  ഷര്ുറര്  പ്രോയം  േണക്കാു കമ്പാള്  10.50 റയം  ം 
രൂഩമാണ്  ഩിള ഴരുന്നത്.  ഇ തുേ കപനല്  ഫില്ലില്  നിന്നും  ഩിള ആനതില്  
ഇൊക്കാം എന്നാണ്  രികപാര്േ്  
ഇ രികപാര്േില്  ഩിള തുേ നിശ്ചമിച്ചതു ഷംഫന്ധിച്ച്  രോനഃഩയികവാധന 

അഴവയമുസണ്ടന്നും ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  രോതുക്കിമ രികപാര്േ ്
നല്ോസഭന്നും  തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  െീപ് എഞ്ചിനീമര്  ഩരഞ്ഞു.  രോതിമ 
രികപാര്േ് ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റിു മു ഩ് നല്േണം 

 
നെഩെി-1)െീപ് എഞ്ചിനീമര്, തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്  

 
2 .3(4.20)  ഫദിമഞ്ഞൃക്ക രാഭഩഞ്ചാമത്  
ോഷരകഗാഡ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  24.06.2020-സറ  േത്തേളും (9 എണ്ണം) 
ോഷരകഗാഡ് ഩഞ്ചാമത് സഡഩൂേി ഡമരടുദസെ 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 
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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  
ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിയിുന്നത്. 2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമിലളൃ  ആഴയുസെ 
നിര്മ്മാണം  പൂര്തിമാക്കി.  പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്േിപിക്കറം  കഷാശയല്  ഭാപ്പും 
ആല്ലാസതമാണ് നിര്ഴസണം നെതിമത്.  കൂൊസത SIDCO ഴളിമാണ്  
നിര്ഴസണം നെതിമത്. ആതിന് ഷാൂകേയണം നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
(i) കപ്രാ.നം. 289/20  ഄെങ്കല്  - 8,00,000/- രൂഩ (TSP) 

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

കഩയ്:- ഴിഴിധ  എഷ്.റ്റി കോലനിേലില്  കഷാലാര്  േീറ്റ് കററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  
(iii) കപ്രാ.നം. 287/20  ഄെങ്കല്  - 1,50,000/- രൂഩ (SCP) 

  കഩയ് :-  സെകെക്കല്  എഷ്.ഷി. കോലനിമില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റ് കററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  
(iv) കപ്രാ.നം. 285/20   ഄെങ്കല്  - 1,00,000/- രൂഩ (SCP) 

കഩയ്:- സെന്നഗലി എഷ്.ഷി കോലനി ജംഗ്ശനില്  സതരുവ ഴിലക്ക് 

  
തീരുഭാനം :1)16.10.2015-സറ 3140/2015/തഷൃബഴ ഈതയഴ്  പ്രോയം  ക്രൂഷ്, 
യുകണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല്ഷ്, സേല്കട്രാണ്  എന്നീ സ്ഥാഩനങ്ങസലമാണ്  
സതരുവ ഴിലുേള്, ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങള്  എന്നിഴയുസെ ഴിതയണം  
(Supply) സ്ഥാഩിക്കല്  (Execution) ഩയിഩാറനം (Maintanance) എന്നീ 
പ്രവൃതിേള്  ഏല്പിച്ചിയിുന്നത്. ആതില്  SIDCO ഈള്സപഞ്ഞൃന്നില്ല. ഄതിനാല്  
SIDCOക്ക്  പ്രവൃതി നല്കുന്നതിന് സെണ്ടര്  നെഩെി ഩാറികക്കണ്ട താമിരുന്നു 
എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. ആത് ഩാറിക്കാതത് നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥസന്റ ഴീചയിമാണ്. പീഷിഫിറിറ്റി ഷര്േിപിക്കറം കഷാശയല്  ഭാപ്പും  
ആല്ലാസത SCP/TSP പണ്ടുഩകമാഗിച്ച്  കപ്രാജട് നെപാക്കിമത് ഗുരുതയ 
ഴീചയിമാണ്. 
        ഇ ഷാസെയയതില്  ഴിവദഭാമ ഄകനൃശണം നെതി കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് 
ഡമരടര്  രികപാര്േ് നല്േണസഭന്ന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
നിര്കേവിച്ചിരുന്നു.  
            രികപാര്േ് ഄന്തിഭഭാമിസല്ലന്നും  ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിു മുമ്പ് നല്ോസഭന്നും  കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചു. 
ആതനുഷയിച്ചുളൃ രികപാര്േ് 

നെഩെി-1)ഡമരടര്, കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴകുപ്  
(B) താസളപരയുന്ന ഄഞ്ച് കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  
ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിരുന്നതാണ്. ഇ കപ്രാജക്ടുേള്  SIDCO മുകേന നിര്ഴസണം  
നെതി.  ആതിന് ഷാൂകേയണം  നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

(i) കപ്രാ.നം. 357/20    ഄെങ്കല്  - 3,00,000/- രൂഩ (CFC) 
കഩയ്:- കുഞ്ചാര്  സ്കൂള്. െിഭിനിമഞ്ഞൃക്ക എന്നീ സ്ഥറങ്ങലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റ് കററ്റ്  
സ്ഥാഩിക്കല്  

(ii) കപ്രാ.നം. 253/20    ഄെങ്കല്  12,25,000/- രൂഩ 
(CFC - 9,25,000/ - രൂഩ 
തനത് പണ്ട് - 3,00,000/- രൂഩ) 



10 
 

 
 കഩയ്:- ഴിഴിധ സ്ഥറങ്ങലില്  സതരുവഴിലക്ക് സ്ഥാഩിക്കല്  

(ആതില്  3,98,840/- രൂഩ KSEB മില്  സഡകപാഷിറ്റ് സെും . ഫാക്കി തുേ 
ഈഩകമാഗിച്ച്  ഷിഡ്കോ ഴളി നെപാക്കി) 
 

(iii) കപ്രാ.നം. 286/20   ഄെങ്കല്  - 1,00,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട്) 

  കഩയ്:- ഩാഡ്ലഞ്ഞൃക്ക  ജംഗ്ശ   േീറ്റ് കററ്റ് 
 

(iv) കപ്രാ.നം. 291/20   ഄെങ്കല്  - 50,000/- രൂഩ (CFC) 
 കഩയ്:- ഩാഡ്ലഞ്ഞൃക്ക  ജംഗ്ശ   േീറ്റ് കററ്റ് 

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

തീരുഭാനം :- 
16.10.2015-സറ 3140/2015/തഷൃബഴ ഈതയഴ്  പ്രോയം   ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ ഷി 
എന്ന നിറമില്  ക്രൂഷ്, യുകണറ്റഡ് ആറക്ട്രിക്കല്ഷ്, സേല്കട്രാൺ എന് എന്നീ  
സ്ഥാഩനങ്ങസലമാണ് സതരുവഴിലുേള്, ഄനുഫന്ധ ഈഩേയണങ്ങള്  
എന്നിഴയുസെ ഴിതയണം, സ്ഥാഩിക്കല്  ഩയിഩാറനം എന്നീ പ്രവൃതിേള്  
ഏല്പിച്ചിയിുന്നത്. ആതില്  ഷിഡ്കോ ഈള്സപഞ്ഞൃന്നില്ല. ഄതിനാല്  
ഷിഡ്കോക് ബി് പ്രവൃതി നല്കുന്നതിന് സെണ്ടര്  നെഩെി  ഩാറികക്കണ്ടതാമിരുന്നു. 
ആതു ഩാറിക്കാതത് നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥസന്റ ബാഗത്ത നിന്നുണ്ടാമ 
ഴീചയിമാണ്. ആതു ഩയികവാധിച്ച്  കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരടര്  രികപാര്േ് 
നല്േണസഭന്ന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  നിര്കേവിച്ചിയിുന്നു.  
        രികപാര്േ് ഄന്തിഭഭാമിസല്ലന്നും ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
മുമ്പ്  രികപാര്േ് നല്ോസഭന്നും കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചു.  
ആതനുഷയിച്ചുളൃ രികപാര്േ്. 

നെഩെി:-1)ഡമരടര് , കേയല കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴകുപ് 
2 .3(4.23 )ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
അറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  18.06.20സറ േത്     (SRG /515/20 
CC/545/20)  
കപ്രാ.നം. 21/2021    ഄെങ്കല്  - 5,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട്) 
കഩയ് - ഋതുഭതി -  ഴനിതേള്ക്ക്  സഭ ഷ് ട്രുഴല്  േപ് ഴിതയണവം 
കഫാധഴല്ക്കയണവം 

ഷംസ്ക്കയിക്കാ   ബുധതിിമുടുണ്ളൃ ഷാനിേരി നാപ്േിനുേള്ു ഩേയം േഴേി 
ഈഩകമാഗിക്കാ   േളിയുന്ന സഭ ൂഴല്  േപ് കലാക്കിനു േീളിലളൃ  
രാഭഩഞ്ചാമതിസറ 3000 ഴനിതേള്ക്ക്  ഴിതയണം സെയ്യാ   ഈകേവിുന്നു. 
കൂൊസത ആതിസന്റ ഈഩകമാഗം ഷംഫന്ധിച്ച്  ഴനിതേള്ക്ക്  കഫാധഴല്ക്കയണം  
നെതാനും ഈകേവിുന്നു.  30 മുതല്  50 ഴസയയുളൃ  10 ഫാച്ചുേലാമി  ഴിദഗധതിസയ 
ഈഩകമാഗിച്ചാണ്  കഫാധഴല്ക്കയണം. ഇ കപ്രാജട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
ആതികമേലല്  അകയാഗയ ഴകുപ ് ഡമരടുദസെ ഄബിപ്രാമം അയാഞ്ഞ ് രികപാര്േ ്
നല്ോ   ഩഞ്ചാമത് ഡമരടസര  ചുഭതറസപഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. രികപാര്േ് റബിച്ചിേില്ല 
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എന്ന്  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചു. ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിക്ക് 
മുമ്പ്  രികപാര്േ് നല്േണസഭന്ന് നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ആതികമേലലളൃ രികപാര്േ്. 

 നെഩെി-1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
2)അകയാഗയഴകുപ്  ഡമരടര്  

2.4  23.09.2020-സറ  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി കമാഗതിസറ  തുെര്  നെഩെി 
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്  

2.4(3.1) ഩേിേജാതി/ഩേിേ ഴര്ഗ ഴിബാഗതില്സപേ  ഫിരുദം, ഫിരുദാനന്തയ ഫിരുദം, 
സപ്രാപശണല്  കോഴ്സ് എന്നിഴക് ബി് ഩ്ിുന്ന  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  റാഩ് കൊഩ്  
ഴാങ്ങാ    ഄനുതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ആതയം  റാകപാഩ് ന് ഭിഡില്  റഴല്  
സസ്പഷിപികക്കശ   (Specification ഗഴണ്സഭന്റ് ഷര്ുറരില്  ഴയക്ത 
ഭാക്കിമിടുണ്ണ്ട്) ഈളൃതാമിയിക്കണസഭന്ന് നിഷ്കര്ശിച്ചിടുണ്ണ്ട്. (Windows ഄധിഷ്ഠിത 
ഭാമതിന് 27,722 രൂഩയും  Ubundu   ഄധിഷ്ഠിതഭാമതിന് 22,895/- രൂഩയുഭാണ് 
ഴിറ) 
 ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഒണ്കറ   ഩ്നതിനാമി  റാഩ് കൊഩ്/േമ്പൂേര്  ഴാങ്ങി 
നല്ോ   ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ഒണ്കറ   ഩ്നതിനാമി  
ഈമര്ന്ന സസ്പഷിപികക്കശ   ഈളൃ റാഩ് കൊഩ് അഴവയഭില്ല. ആതുകൂെി 
േണ്ടുസോണ്ടാണ് KSFE  15,000/- രൂഩമില്   താസള ഴിറ ഴരുന്ന റാഩ് കൊഩ്  
ഴാങ്ങി നല്കുന്ന ഩധതിതിക്ക്  രൂഩം നല്േിമിയിുന്നത്. 

     തീരുഭാനം:-ഇ ഷാസെയയതില്  ഒണ്കറ   ഩ്നതിനാമി  മുേലില്  
ഩരഞ്ഞ  പ്രോയം  Middile Leval specification  ഈളൃ റാഩ് കൊഩ്  ഴാങ്ങി 
നല്കേണ്ടതിസല്ലന്നും  എറ്റവം Base model അമ laptop  ഴാങ്ങി നല്േിമാല്  
ഭതിസമന്നും നിര്കേവിുന്നു. ആത് ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ുറര്  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
2.4(3.2) കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് ഫജറ്റ് ഴിസിതതിസന്റ 2-ാാാം ഗഡു 

നല്േിമകപാള്  ഴിേഷന പണ്ട്  നല്േിമിേില്ല.  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിനും 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതിനും  രോതിമതാമി  കേന്ദ്ര ധനോയയ േമ്മീശ   രാന്റ്  
ഄനുഴദിച്ചകപാള്  ഴിേഷന പണ്ടില്   കുരവ ഴന്നു.  അസേയുളൃ  ഴിേഷന 
പണ്ട്  ഗഡുക്കലാമി  തിയിച്ചകപാള്  അനുഩാതിേ നിയു പ്രോയം  അദയ 
ഗഡുഴില്  തസന്ന  കൂഞ്ഞൃതല്  തുേ രിറീഷ്  സെയ്തതാണ് ആതിനു ോയണം എന്ന് 
കമാഗം ഴിറമിരുതി. ഩറ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ും (ഈദാ. ഩാമ്പാെി, 
ഄയീകക്കാെ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്) പൂര്തിമാക്കിമ  കപ്രാജക്ടുേളുസെ തുേ  
ആതു ോയണം  നല്ോ   േളിയുന്നില്ല എന്നു കമാഗം നിയീയം  ിച്ചു.  
        ആത് ഩയിസയിുന്നതിന് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക് ഴിേഷന 
പണ്ടിസന്റ  കവശിുന്ന ഴിസിതം നല്ോ   നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്ന് 
ധനഴകുപികനാൊഴവയസപൊ   തീരുഭാനിച്ചു. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച പമല്  
ധനഴകുപിന് നല് േണം 

 നെഩെി- 1)തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.ഡി/എപ്.എം)ഴകുപ് 
2)ധനോയയഴകുപ് 

2.4(3.3) ഩധതിതി നിര്ഴസണം ോയയയം  ഭഭാുന്നതിസന്റ ബാഗഭാമി താസളതറതിസറ  
ഈകദയാഗസ്ഥമേലാസയ കൂെി  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥയാുേയും ഄഴര്ക്ക് പ്രകതയേ 
ഭാമി ഡി.ഡി. കോഡ് നല്കുേയും സെും . ആത് ഩധതിതി നിര്വസണം കൂഞ്ഞൃതല്  
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ോയയയം  ഭഭാക്കി. എന്നാല്  െിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  നിര്ഴസണ 
ഈകദയാഗസ്ഥ   (self drawing) വമ്പലവം ഭറം ഴാങ്ങുന്ന  ട്രശരി ഄല്ല ഄകേസം 
നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥനായുളൃ  തകേവ ബയണ സ്ഥാഩനതിസന്റ  ട്രശരി. 

 ആങ്ങസനയുളൃ നിര്ഴസണ ഈകദയാഗസ്ഥന് യണ്ട് ട്രശരിമില്  നിന്നും  ആെഩാഞ്ഞൃ 
നെത്തന്നതിന് ക്രഭീേയണം സെുന്നന്നത് ഩധതിതി നിര്ഴസണതിന് ഷസാമ 
േയഭാകും. എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. 
  
തീരുഭാനം:-   ആതയം  ഈകദയാഗസ്ഥര്  ഏസതാസക്ക  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  
ഈണ്ട്  എന്നു േസണ്ടതി ഄഴരുസെ ഴിവദാംവം ഷസിതം  ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര് , 
നഗയോയയ ഡമരടര്, രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്, എന്നിഴര്  ധനോയയ ഴകുപിന് 
നല്േണം. ആതനുഷയിച്ച്  ഇ ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  സഴര്െൃല്   ഡി.ഡി. കോഡ്  
ഄനുഴദിുന്നത് ഩയിഗിണിക്കാസഭന്ന്  ധനഴകുപ് ഄഡീശണല്  സഷക്രേരി 
ഄരിമിച്ചു.  ആതികമേലല്  ഴകുപ്പുകഭധാഴിേള്  ഷൃീേയിച്ച നെഩെി. 

        നെഩെി- 1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
2)നഗയോയയ ഡമരടര്  

3)രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്  

2.4(3.8) ജനേീമ കസാേല്  എല്ലാ രാഭഩഞ്ചാമത്തേലിലം മുനിഷിപാറിറ്റിേലിലം  
കോര്പകരശനുേലിലം  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവിച്ച പ്രോയം  സ്ഥാഩിക്കാ   എല്ലാ 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  നെഩെി ഷൃീേയിക്കണം. ഷര്ക്കാര്  ഈതയഴില്  
ഩരയും പ്രോയം  ജനേീമ കസാേല്  സ്ഥാഩിക്കാത  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ഴിഴയങ്ങളും  ഭറ ഴിവദാംവങ്ങളും  ഄഞ്ഞൃത കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മറ്റിു മുമ്പ്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടര്  കവേയിച്ച് നല്േണം. ആതു 
ഷംഫന്ധിച്ച ഴിവദാംവങ്ങള്  

നെഩെി-1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
 

2.4(3.9)രാഭഩഞ്ചാമത്തേളും നഗയഷബേളും ഄതതു സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഷാമൂസയവം 
ഴിേഷനഩയവഭാമ  െയിത്രകയേ തയ്യാരാുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്കുന്നു. ആത് 
ഒകയാ 5 ഴര്ശവം  തയ്യാരാുന്ന ഴിേഷനകയേയുസെ  അഴര്തനഭാേരുത്. 
രു ഷഭരഭാമ കയേമാേണം. ആത് തയ്യാരാുന്നതിസന്റ യീതിവാസ്ത്രവം  
ഈളൃെക്കം ഷംഫന്ധിച്ചും  പ്രകതയേഭാമി നല്കുന്നതാമിയിും. ആതിന് എത്ര രൂഩ  
സെറഴളിക്കാം എന്നത്  ഩിന്നീെ് ഄരിമിും. ആത് ഷംഫന്ധിച്ച്  രു ഭാര്ഗകയേ 
തയ്യാരാക്കി നല്ോ   കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപികനയും  േിറകമയും   
ചുഭതറസപഞ്ഞൃതി. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച് ഷൃീേയിച്ച നെഩെി 

നെഩെി-1) കസ്റ്ററ്റ് രികഷാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 
2)ഡമരടര്   ജനരല്, േിറ 

 
2.4(3.10)െിറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ജറ ജീഴ   ഭിശസന്റ  തകേവബയണ  സ്ഥാഩന 

ഴിസിതം  നല്കുന്നതിന്  ധനോയയ േമ്മീശ    Tied Fund ഴിസിതം കപ്രാജടില്  
ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിടുണ്ണ്ട്. ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Fund ആതിനാമി  
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്ന്  കേന്ദ്ര ഷര്ക്കാര്  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
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         ഄതിനാല്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ജറ ജീഴ   ഭിശസന്റ  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩന ഴിസിതം  ഴേമിരുത്തന്നതിന്  ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Fund ഴിസിതം 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല. ധനോയയ േമ്മീശ    Tied Fund ആതിനാമി ഴച്ചിടുണ്ളൃ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഇ ഴിസിതം കപ്രാജടില്  നിന്ന് ളിഴാകക്കണ്ടതാണ്. 
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഈതയഴ്. 

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
 
2.4(3.11)23.05.2018-സറ കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനതിസന്റ ഄെിസ്ഥാന തില്  

12.06.2018-സറ 1591/18/തഷൃബഴ ഈതയഴ് പ്രോയം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ  ശ്രകധതിമഭാമ പ്രഴര്തനങ്ങള്  കഡാേുസഭന്റ് സെയ്യാ   
തനത് പണ്ടില്  നിന്ന്  ഩയഭാഴധി 1.00 റയം  ം രൂഩ  സെറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േിമിരുന്നു. രു ബയണ ഷഭിതിയുസെ ോറ്േതില്  യിക്കല്  ഭാത്രഭാണ് 
ആങ്ങസന തുേ സെറഴളിക്കാവന്നത് എന്നും നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. കോഒര്ഡി 
കനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ 28.01.2020, 24.06.2020  എന്നീ കമാഗ തീരുഭാനതിസന്റ 
ഄെിസ്ഥാനതിസറ 04.08.2020 -സറ 1452/20/തഷൃബഴ  ഈതയഴ് പ്രോയം  
നിറഴിസറ ബയണ ഷഭിതിയുസെ ോറസത ഴിേഷകയം  ഭ പ്രഴര്തനങ്ങള്  
കഡാേുസഭന്റ് സെുന്നന്നതിന്  തനത് പണ്ടില്  നിന്നും  രാഭഩഞ്ചാമതിന്  1.00 
റയം  ം രൂഩ ഴീതവം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് മുനിഷിപാറിറ്റി എന്നിഴക് ബി്  2.50 
റയം  ം രൂഩ ഴീതവം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്  കോര്പകരശ   എന്നിഴക് ബി്  5.00 റയം  ം 
രൂഩ ഴീതവം  സെറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  12.06.2018-സറ  
ഈതയഴ് പ്രോയം ഏസതങ്കിലം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  കഡാേുസഭകന്റശന്  
ആതിനേം തുേ സെറഴളിച്ചിടുണ്സണ്ടങ്കിലം  ഄതിനു രോരസഭ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ 
04.08.2020-സറ ഈതയഴ് പ്രോയം  ഄധിേഭാമി തുേ സെറഴളിക്കാവന്നതാണ്. 
എന്നാല്  ആനി  സെറഴളിുന്ന തുേ മുേലില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കില്  ഄധിേയിക്കാ   
ഩാെില്ല. ഴീഡികമാ കഡാേുസഭന്റരികമാസൊപം  ഄച്ചെിുന്ന  ഭറ്റ് റഘുകറേേളും  
ആതുഩകമാഗിച്ച് സെയ്യാവന്നതാണ്. ആതു ഷംഫന്ധിച്ച ഷര്ുറര്  

നെഩെി- തകേവഷൃമംബയണ (ഡി.എ)ഴകുപ് 
 
2 .4(4.1)െിരക് ബില്  രാഭഩഞ്ചാമത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 11.08.20-സറ േത്തം  െിരക് ബില്  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)  കപ്രാ.നം. 258/20    ഄെങ്കല്  5,00,000/- രൂഩ 

          (തനത് പണ്ട്) 
 കഩയ്- ഩനങ്കാഴ് കുലം രോനരുധതിായണം - മൂന്നാം്േം 

(ii) കപ്രാ.നം. 259/20     ഄെങ്കല്  3,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ്- ഄമ്പൂേിുന്ന് സൈയ്കനജ് ഴര്ക്ക് 
(iii)  കപ്രാ.നം. 636/20     ഄെങ്കല്  3,75,000/- രൂഩ 
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(തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്- ഩടുണ്ഴസതരു കരാഡ് ഒഴ് ൊല്  മൂന്നാം്േം 

(iv)  കപ്രാ.നം. 271/20     ഄെങ്കല്  2,50,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ്- ഄച്ചുകഴേസന്റ  ഴീഞ്ഞൃ മുതല്  ജ ഡക്സ് കൃ്ണനസന്റ ഴീെ് ഴസയ കരാഡ് ൊരിംഗ് 
(ഫാക്കി ബാഗം  

(v)  കപ്രാ.നം. 286/20     ഄെങ്കല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ്- ഒഴ് ൊല്  ഭണ്ണ് നീക്കം സെയ്യല്  1 മുതല്  7 ഴസയ  ഴാര്ഡുേള്  
 

(vi)  കപ്രാ.നം. 287/20     ഄെങ്കല്  2,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

കഩയ്- ഒഴ് ൊല്  ഭണ്ണ് നീക്കം സെയ്യല്  8 മുതല്  14 ഴസയ  ഴാര്ഡുേള്  
(vii)  കപ്രാ.നം. 288/20     ഄെങ്കല്  3,00,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്- ഒഴ് ൊല്  ഭണ്ണ് നീക്കം സെയ്യല്  15 മുതല്  23 ഴസയ  ഴാര്ഡുേള്  

മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20 ഴാര്ശിേ ഩധതിിമില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. ഇ 
കപ്രാജക്ടുേള്  സെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊസത  നെപാക്കി. ഇ പ്രവൃതിേളുസെ  തുേ ഄഷിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീമുദസെ  ഴാറുകഴശസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  നല്ോ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
 

തീരുഭാനം :-  സെണ്ടര്  നെഩെി കൂൊസത  കപ്രാജട് നെപാക്കിമത് ഗുരുതയ 
ഴീചയിമാസണന്ന ് കമാഗം ഴിറമിരുതി.  ആത ് ഩയികവാധിച്ച ്  രികപാര്േ ്
നല്ോ   ഩഞ്ചാമത് ഡമരടസര ചുഭതറസപഞ്ഞൃതി.  ആതു ഷംഫന്ധിച്ച 
രികപാര്േ് 

നെഩെി-1)ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  
 

2 .4(4.5)കോളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 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). 
കപ്രാജട് നം. 445/21              ഄെങ്കല്  25,00,000/ രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കഩയ് – ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷം്ങ്ങള്ക്ക്  സേേിെ നിര്മ്മാണതിന് 
ധനഷസാമം 

 ഩേിേജാതി ഷസേയണ ഷം്ങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിന് ധനഷസാമം 
നല്കുന്നതിനുളൃ  കപ്രാജട് 2020-21 ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിടുണ്ണ്ട്. 
 കുന്ദഭംഗറം കറഫര്  കോണ്ട്രാട് സഷാകഷറ്റിക്ക്  സേേിെ നിര്മ്മാണതിനുളൃ 
കപ്രാജട്  തയ്യാരാക്കാനാണ്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃതിരുന്നസതന്ന്  
ഄരിമിച്ചിയിുന്നു.  എന്നാല്  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം രു സഷാകഷറ്റിക്ക് ഩയഭാഴധി  
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5.00 റയം  ം രൂഩസമ  നല്ോവൂ എ എന്ന ോയണതാല്  “ഩേിേജാതി ഷസേയണ 

ഷം്ങ്ങള്ക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണതിന് ധനഷസാമം നല്േല് ”എന്ന  
കപ്രാജടാണ് ുഭകറേ കഷാഫ്ട് സഴമരില്  നിര്വസണ ഈകദയാഗസ്ഥനാമ  ജില്ലാ 
ഩേിേജാതി  ഴിേഷന ഒപീഷര്  തയ്യാരാക്കിമത്.  കപ്രാജട് ഄെങ്കറാമ  25.00 
റയം  ം രൂഩയും കുന്ദഭംഗറം  കറഫര്  കോണ്ട്രാട് സഷാകഷറ്റിക്ക് സേേിെം 
ഩണിയുന്നതിന് ഭാത്രഭാമി  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
തീരുഭാനം :-  കുന്നംകുലം  കറഫര്  കോണ്ട്രാട് സഷാകഷറ്റി യുസെ 
ആതുഴസയയുളൃ പ്രഴര്തനം, ഇ സഷാകഷറ്റി മുകേന എത്ര കഩര്ക്ക ്
സതാളില്  റബിുന്നു, ആകപാളസത സ്ഥിതി, ഩശ്ചാതറ ഷൗേയയം തുെങ്ങിമഴ 
ഩയികവാധിച്ച്  ഄഷിസ്റ്റന്റ് യജിോര്/ഫന്ധസപേ ഷസേയണ ഴകുപ് 
ഈകദയാഗസ്ഥസന്റ  രികപാര്േ് ഷസിതം ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  നല്േണം.  
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച രികപാര്േ് 

 നെഩെി- ഩഞ്ചാമത് ഡമരടര്  

2.4(4.20 )റ്റകവേയഭംഗറം രാഭഩഞ്ചാമത്  
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 21.08.2020-സറ േത്തം (യസണ്ടണ്ണം)  
റ്റകവേയഭംഗറം  രാഭഩഞ്ചാമത്  ബയണഷഭിതിയുസെ  14.08.2020-സറ  2(4) -ാാാം 

നമ്പര്  തീരുഭാനവം  ഄനുഫന്ധ കയേേളും (SRG  668/20 – CC/738/20, SRG  669/20 

– CC/739/20) 
കപ്രാ.നം. 114/20 ഄെങ്കല്  12,59,692/- രൂഩ 

(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ 
CFC 3,89,692/- രൂഩ) 

കഩയ്:-ഴേപരമ്പ് ഄംഗനഴാെിക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണം - ഴാര്ഡ് -8 
(ii) കപ്രാ.നം. 194/20 ഄെങ്കല്  13,21,086/- രൂഩ 

(ഷംസ്ഥാന ഴിസിതം - 8,70,000/- രൂഩ 
CFC -4,51,086/- രൂഩ) 

കഩയ്:-പൂളനാെ്  ഄംഗനഴാെിക്ക് സേേിെ നിര്മ്മാണം 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ട് കപ്രാജക്ടുേളും  ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപിസന്റ  ഷസാമം 
കൂെി ഈള്സപഞ്ഞൃതിമാണ്  കപ്രാജട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നത്. ഒകയാ ഄങ്കണഴാെിും  
8,70,000/- രൂഩ ഴീതം  (അസേ 17,40,000/-രൂഩ ) ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്  
രാഭഩഞ്ചാമതിനു കേഭാുദം എന്ന് പ്രതീയം  ിച്ചിരുന്നുസഴങ്കിലം ഩി.ഡഫു. ഡിക് ബിാണ്  
ഴകുപ് തുേ കേഭാരിമത്. നിര്മ്മാണം പൂര്തിമാസമങ്കിലം  ഴകുപിസന്റ ഴിസിതം 
നല്ോ   േളിഞ്ഞില്ല. ഇ ഷാസെയയതില്  ഩി.ഡലു.ഡി.യുസെ കേഴവമുളൃ 
ഴിസിതം രാഭഩഞ്ചാമതിന് കേഭാുദന്നതിന് നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  
തീരുഭാനം :-1)കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  28.01.2020-സറ  തീരുഭാന 
പ്രോയം (േണ്ഡിേ 2.1 (3.15) ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ്  ഴിസിതം 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനതിന് കേഭാരി തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ്  
എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗസതസക്കാണ്ട്  നിര്മ്മാണം നെതണസഭന്ന്  
തീരുഭാനിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ന് കമാഗം നിയീയം  ിച്ചു. 
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2)  ഇ തുേ ഩി.ഡലു.ഡി.മില്  നിന്ന് തിയിസേ ഴാങ്ങി  രാഭഩഞ്ചാമതിന് 
കേഭാരാ   ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരടര്ക്ക്  നിര്കേവം നല്േി. 
ആതികമേലല്  ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഡമരടര്  ഷൃീേയിച്ച നെഩെി.  

നെഩെി-1)ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഴകുപ് ഡമരടര്  

2.4 (4.30) സഩാന്മുണ്ടം രാഭ ഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 03.09.2020-സറ േത്തം സഩന്മുണ്ടം രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്  ഄഷി.സഷക്രേരിയുസെ  26.05.2020-സറ 4141/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം   

(SRG  686/20 – CC/711/20) 
കപ്രാ.നം. 151/21 ഄെങ്കല്  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  ഷൃോയയ ഴയക്തിയുസെ  ഴാെേ സേേിെതിറാണ് പ്രഴര്തനം  
അയംബിക്കാ   ഈകേവിുന്നത്. ഴാെേ 7000/- രൂഩ പ്രതിഭാഷം. ഇ സേേിെതില്  
മുരിേള്  കഴര്തിയിക്കല്, ഄഞ്ഞൃക്കല ഷജ്ജീേയിക്കല്  തുെങ്ങിമ  നിര്മ്മാണം 
അഴവയഭാണ്. ഇ പ്രവൃതിേള്  ഩഞ്ചാമത് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച് സെയ്യാ   
ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
തീരുഭാനം  :- ആതു ഩയികവാധിച്ച്  രികപാര്േ് നല്ോ   കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് 
ഡമരടസര  ചുഭതറസപഞ്ഞൃതി. ആതികമേലലളൃ രികപാര്േ്. 

നെഩെി- 1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടര്, കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
2.4(4.31) ഭങ്കെ രാഭ ഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 03.09.2020-സറ േത്തം ഭങ്കെ കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത് ഄഷി. എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമുദസെ  23.06.2020-സറ A1-21/MKD /2018-  

ാാാം നമ്പര്  േത്തം ഄനുഫന്ധ കയേേളും    (SRG  688/20 – CC/728/19) 
ഭങ്കെ രാഭഩഞ്ചാമതിന് രോതിമ ഒപീഷ് ഭന്ദിയം ഩണിത് ഈ്്ാെനം  സെയ്ത് 
േളിഞ്ഞു. ഒപീഷ്  സേേിെ നിര്മ്മാണതിസന്റ  എസ്റ്റികഭറ്റില്  മുറ്റം ആന്റര്  കറാക്ക് 
സെുന്നന്നതിനുളൃ സെറഴ്  ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിരുന്നില്ല.  ഈ്്ാെന ഷഭമത് 
എസ്റ്റികഭകറ്റാ ഭറ്റ് സെണ്ടര്  നെഩെിേകലാ കൂൊസത  മുറ്റം ആന്റര്  കറാക്ക്  േേ 
ഈഩകമാഗിച്ച്  വൃതിമാക്കി. ആതിസന്റ തുേ നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച്.  ആതിസന്റ ഴാലകഴശ   DSR നിയക്ക് ഄനുഷയിച്ച്  1,56,608/- 
രൂഩമാസണന്ന് ഭങ്കെ കലാക്ക് ഄഷിസ്റ്റന്റ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
തകേവഷൃമം ബയണ ഴകുപ് െീപ് എഞ്ചിനീമസര   ആത്     ഩയികവാധിച്ച് രികപാര്േ്  

നല്ോ   ചുഭതറസപഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. രികപാര്േ് നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 

രികപാര്േ്:-  
2016-17-ല്  201/17, 209/17  എന്ന 2 കപ്രാജക്ടുേലില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതി ഭങ്കെ 
രാഭഩഞ്ചാമത് സേേിെം നിര്മ്മിച്ചു. മുറ്റം ആന്റര്  കറാക്ക് സെുന്നന്നതിനുളൃ തുേയുസെ 
ഄബാഴം മൂറം  െി ആനം ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിരുന്നില്ല. ഭള ഷഭമത് സേേിെതിസന്റ മുറ്റത് 
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സഴളൃം സേടുണ്േയും  സെലി നിരയുേയും  സെയ്തത് ളിഴാുന്നതിനാണ് ഇ പ്രവൃതി 
സെയ്തത്.  ഈ്്ാെന തീമതി നിശ്ചമിച്ചതിനുകവശം  സഩസേന്ന് പ്രവൃതി 
പൂര്തിമാകക്കണ്ടി ഴന്നു.  ഄതിനാറാണ് കപ്രാജട് ഷഭര്പിച്ച്  ഄംഗീോയം കനൊ   
േളിമാതത് എന്ന് ഄഷിസ്റ്റന്റ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് സെയ്തിടുണ്ണ്ട്. 
 DSR 2016 നിയക്ക് പ്രോയം  1,56.608/-രൂഩ  ഴാറുകഴശ   (contrractors profit  
ഈള്സപഞ്ഞൃന്നില്ല)  െി ഴിശമം ഷംഫന്ധിച്ച്  ഴിജിറ ഷ് ഄെക്കം  കഭല്  ഒപീുഭേലില്  
ഩയാതിയുണ്ട്. 20.07.2019-സറ  ഩഞ്ചാമത് േമ്മിറ്റി കമാഗതില്  പ്രവൃതിയുസെ മൂറയം  
നിര്ണ്ണമിച്ച്  തുേ ഄനുഴദിുന്നതിനും  ഷര്ക്കായില്  നിന്നും ഄനുഭതി കനഞ്ഞൃന്നതിനും  
തീരുഭാനം എഞ്ഞൃതിടുണ്ണ്ട്. 
 കപ്രാജടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിയുസെ  ഄംഗീോയം കനൊസതയും  സെണ്ടര്  
നെഩെിേള്  പൂര്തീേയിച്ച്  എരിസഭന്റില്  ഏര്സപൊസതയും  അണ് നിര്മ്മാണം 
നെതിമത് എന്ന് െീപ് എഞ്ചിനീമര്  രികപാര്േ് സെയ്തിടുണ്ണ്ട്. 

നെഩെി- 1)െീപ് എഞ്ചിനീമര് , തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ് 
2.4(4.38 ) ഩഞ്ചാമത് ഡമരടകരറ്റ് 
ഩഞ്ചാമത് ഡമരടുദസെ 16.09.2020-സറ J1 -20905/18-ാാാം നമ്പര്  േത്   (SRG  
749/20) 
ഴിദയാര്ഥിേള്ക്കാഴവയഭാമ റാഩ് കൊഩ്  CPRCS കഩാര്േല്  മുകേന  ഴാങ്ങണസഭന്ന് 
നിര്കേവിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാല്  CPRCS മുകേന റാഩ് കൊഩ് റബിക്കാ   
ോറതാഭഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന ഴിശമം  12.08.2020-സറ  കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിമില്  െര്ച്ച സെും .   തുെര്ന്ന് CPRCS കഩാര്േറില്  നിന്ന് റാഩ് കൊഩ് 
റബയഭാുന്നതിന്  രു ഭാഷതിറധിേം  ോറതാഭഷമുണ്ടാമാല്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  സെണ്ടര്/ആ-സെണ്ടര്  മുകേന ഴാങ്ങാ   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി  
ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. 
 എന്നാല്  ആകപാഴം  KELTRON-ല്  നിന്ന്  റാഩ് കൊഩ് റബിക്കാ   
ോറതാഭഷമുണ്ടാകുന്നുസഴന്നും  ആതിനേം 599 രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്  അസേ 18.16 
കോെി രൂഩ  മു കൂരാമി  ഄെച്ചിേ് ോത്ത നില്ുേമാസണന്നും  ഩഞ്ചാമത്  
ഡമരടര്  ഄരിമിച്ചിയിുന്നു.  ഇ ഷാസെയയതില്  ഐ.റ്റി ഭിശ   മുകേന  
നല്േിമ തുേ  തിയിസേ രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്ക്ക്  നല്േണസഭന്നും സെണ്ടര്/ ആ- 
സെണ്ടര്  ഴളികമാ  GEM കഩാര്േല്  മുകേനകമാ   കരറ്റ് േൃാേ്  സെുന്നന്നഴയില്  നിന്നും 
ഐ.െി.  ഭിശ   ഡമരടര്  പതഩാര്വ സെയ്ത സസ്പഷിപികക്കശ   ഈളൃ  റാഩ് കൊഩ് 
ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 
തീരുഭാനം :-1) ഩറ പ്രാഴവയം അഴവയസപേിടുണ്ം CPRCS മുകേന റാഩ് കൊഩ് 
റബിക്കാ   ോറതാഭഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കമാഗം ഴിറമിരുതി. ഇ ഷാസെയയ 
തില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  CPRCSല്  കഩാര്േല്  മുകേനകമാ 
സെണ്ടര്/ആ-സെണ്ടര്  ഴളികമാ GEM കഩാര്േല്  മുകേനകമാ  റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി നല്കുന്നു. എന്നാല്  ഐ.െി ഭിശ   ഡമരടര്  പതഩാര്വ സെയ്ത 
പ്രോയമുളൃ (21.01.2020-സറ DA1/363/ 2019/തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ുറര്) 
സസ്പഷിപികക്കശ   പ്രോയമുളൃ  റാഩ് കൊഩ് അേണസഭന്ന് നിര്കേവിുന്നു. 
ഴിറ ഇ ഷര്ുറരില്  ഩരഞ്ഞ നിയക്കികറാ ഄതില്  കുരകഴാ അേണസഭന്ന് 
നിര്കേവിുന്നു. 
2) ഐ.െി. ഭിശനില്  ആതിനേം തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഄെച്ച തുേ, 
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  അഴവയസപഞ്ഞൃന്ന മുരക് ബി് തിയിസേ 
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നല്കേണ്ടതാണ്. ആങ്ങസന തിയിസേ ഴാങ്ങുന്ന  തുേ റാഩ് കൊഩ്  
ഴാങ്ങുന്നതിനു തസന്ന  ഈഩകമാഗികക്കണ്ടതാണ്. ഴാങ്ങല്  പ്രക്രിമമില്  
ോറതാഭഷം  ഈണ്ടാോ   ഩാെില്ല. ആതികമേലല്  ഷൃീേയിച്ച നെഩെിയും  
നിറഴിസറ സ്ഥിതിയും. 

നെഩെി- 1)ഡമരടര്, ഐ.െി. ഭിശ   
2.4(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 എഞ്ഞൃതിരുന്നു. ആതിസന്റ കുെിശ്ശിേ 
റ്റതഴണമാമി  25.00 റയം  ം രൂഩ ഄെച്ചുസോണ്ട് തീര്ക്കാ   ഷര്ക്കാര്  
ഈതയഴാമിടുണ്ണ്ട്.  ആപ്രോയം ഴായ്പാ കുെിശ്ശിേ  തീര്പാുന്നതിന്  ഭറ്റ് നിമഭ 
തെസ്സങ്ങള്  ആല്ല എന്ന് KURDFC ഭാകനജിംഗ് ഡമരടര്  ഈരപ്പു ഴരുകതണ്ട 
താസണന്ന ഴയഴസ്ഥക് ബി് ഴികധമഭാമാണ് 19.04.2020-സറ  763/2020/തഷൃബഴ നമ്പര്  
ഈതയഴ് പ്രോയം  ഄനുഭതി നല്േിമിയിുന്നത്.  തനത് പണ്ട് കുരഴാമതിനാല്  
ഇ തുേ  2020-21-സറ  ഴിേഷന പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച്  നല്ോ   ഄനുഭതി 
നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
തീരുഭാനം :- 
സെങ്ങന്നൂര്  നഗയഷബയുസെ  തനത് പണ്ട് ഷംഫന്ധിച്ച്  നഗയഷബാ 
ഡമരടര്  രികപാര്േ്  നല്േണം. 

നെഩെി- 1)നഗയോയയ ഡമരടര്  
2.4(4.49) ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര്ഡ് ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഴിബാഗം 

ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ 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  (േണ്ഡിേ 3.8) 
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിസറ  സെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്ക്  ഭറ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിസറ ചുഭതറ നല്കേണ്ടതിസല്ലന്നും ളിച്ചുകൂൊ   ഩറ്റാത  സ്ഥറങ്ങലില്  
ജില്ലാഩഞ്ചാമതിസന്റ ഄധിേ ചുഭതറ ഭാത്രം നല്ോവന്നതാസണന്നും 
തീരുഭാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  ആകപാഴം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിലളൃ  ഐ.സേ.എം 
സെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റു കഭാര്ക്ക് ഭറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ചുഭതറ കൂെി  
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ആത് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷിസറ  പ്രഴര്തനങ്ങസല 
ഫാധിുന്നുണ്ട്. ഄതിനാല്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷികറക് ബി് ഭാത്രഭാമി രു 
സെക്നിക്കല്  ഄഷിസ്റ്റന്റിനു ചുഭതറ നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
തീരുഭാനം :- ആത് ഷംഫന്ധിച്ച്  ഐ.സേ.എം. ഡമരടര്  ഩയികവാധിച്ച്  
രികപാര്േ് നല്േണം. ഐ.സേ.എം.  എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടുദസെ രികപാര്േ്. 

നെഩെി- 1)എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടര്, ഐ.സേ.എം 
3. സഩാതു ഴിശമങ്ങള്  

3.1 റയം  ം ഴീെ്   ഩധതിതിമില്  നിര്മ്മിച്ച റ്റഴീഞ്ഞൃേള്  ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  
ആയേ  ഴീഞ്ഞൃേലാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  കറപ് ഭിശ   ഴന്നതിനുകവശം  ആങ്ങസന ആയേ 
ഴീഞ്ഞൃേള്  റ്റ ഴീൊുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടുേള്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ ഄനുഭതികമാസെമാണ് നെപാുന്നത്.  ഩറ 
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആകത അഴവയം  ഈന്നമിുന്നുണ്ട്. കറപ് ബഴന 
ഩധതിതിക്കാമി  ഴിേഷന പണ്ടിസന്റ  (CFC ളിഴാക്കി ) കുരഞ്ഞത്  20 വതഭാനം 
ഭാറ്റി ഴക് ബിണസഭന്ന്  നിര്കേവം നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  ആയേ ഴീഞ്ഞൃേള്  റ്റഴീൊുന്നതിന് 
ഒകയാ കേുഭം പ്രകതയേഭാമി ഩയികവാധിച്ചാണ്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
ഄനുഭതി നല്കുന്നത്. ആതിനുളൃ തുേ  കറപ് ഩധതിതിക്ക് ഭാറ്റി ഴകുള്ന്ന  20 
വതഭാനതിനു രോരകഭ േസണ്ടതണസഭന്ന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിഫന്ധന 
ഴകുള്ന്നുണ്ട്.  ആതികമേലല്  സഩാതു നിര്കേവം നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

  
3.2 ഴയള്ച്ച ഷഭമത് കുെിസഴളൃം ഴിതയണം സെുന്നന്നതിന്  തകേവബയണ ഴകുപില്  

നിന്ന്  രാഭഩഞ്ചാമതിനും നഗയഷബകുള്ം  ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. 
പ്രാകദവിേഭാമ പ്രകതയേതസോണ്ട്  െിറ  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  
ഄനുഴദനീമഭാമതികനക്കാള്  കൂഞ്ഞൃതല്  തുേ സെറഴളിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ആങ്ങസന ഴന്ന 
സെറഴിന് ഷാൂകേയണം  അഴവയസപൊുദണ്ട്. ആതയം ഴിശമം  ഩ്ിച്ച്  തുെര്  
നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ   ഩഞ്ചാമത് ഡമരടകരയും  നഗയോയയ ഡമരടകരയും  
മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിേലില്  ചുഭതറസപഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. ഴീണ്ടും ഩറ  
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളും  ആകത അഴവയം  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി 
മുമ്പാസേ  ഈന്നമിുന്നുണ്ട്. ആതികമേലല്  ഴയക്തത ഴരുത്തന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

 
3.3 ഩറ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലിലം  2019-20-ല്  പൂര്തിമാക്കിമ  കപ്രാജക്ടുേളുസെ 

ഫില്  ഷഭര്പിച്ചത് േൂ ഫില്  ഗണതില്സപേഴയും ഈണ്ട്. ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവ 
പ്രോയം  ഇ ഫികേളുസെ തുേ  BDS ഷംഴിധാനതിലൂസെയും  കോണ്ട്രാടര്ു 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  ഈദാസയണതിന്  എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമതില്  36 
ഫികേളുസെ തുേ  ആപ്രോയം കോണ്ട്രാടര്ു നല്േിമിടുണ്ണ്ട്.  2020-21 ഴാര്ശിേ 
ഩധതിതിമില്  ഇ കപ്രാജക്ടുേള്  എങ്ങസനമാണ് ഈള്സപഞ്ഞൃകതണ്ടസതന്ന് ഴയക്തത 
കുരവണ്ട്. ഄതിനാല്  ആതയം പ്രവൃതിേള്  ഩറമിെത്തം  സ്പില്  ഒഴര്  അമി ഇ 
ഴര്ശം ഈള്സപഞ്ഞൃതിമിേില്ല. സ്പില്  ഒഴര്  അമി  സോണ്ടുഴന്നുസഴങ്കില്  ഭാത്രകഭ  
ഇ ഴര്ശം  ആതിസന്റ  ഫില്  തുേ ഭാരി ഫാങ്കുേള്ക്ക്  നല്ോ   േളിയൂ. ആതു 
ഷംഫന്ധിച്ച തീരുഭാനം. 

   
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്  

====================  
4.1 ഭാകഴറിക്കയ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  29.09.2020-സറ േത്തം കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുസെ  12.08.2020-സറ കമാഗതിസന്റ  ഭിനിട്ുഭം ഄനുഫന്ധ കയേേളും  (SRG 
797/20/ - CC/891/20, SRG 796/20 - CC/890/20) ( യണ്ടു േത്തേള് ) 
 

(i)  കപ്രാ.നം. 135/21    ഄെങ്കല്  26,46,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല്  25,79,800 

    തനത് പണ്ട് - 66,200) 
കഩയ്- കലാക്ക് ഩയിധിമിസറ  ഴിഴിധ ഡിഴിശനുേലില്  ഭിനി ഭാസ്രര് കററ്റ് 

സ്ഥാഩിക്കല്  
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(ii) കപ്രാ.നം. 56/21                        ഄെങ്കല്  45,50,000/- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് SCP) 

കഩയ്- ഩേിേജാതി കോലനിേലില്  ഭിനി ഭാസ്റ്റ് കററ്റ് സ്ഥാഩിക്കല്  
 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ  യണ്ടു കപ്രാജക്ടുേളും നെപാക്കാ   ഄനുഭതിക്കാമി 12.08.2020-സറ 

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  ഩയിഗണനക് ബി് ഴന്നിരുന്നു. „ നിറാഴ്‟ 
ഩയിഩാെിയുസെ ബാഗഭാമി  സതരുവഴിലുേള്   എല്.ആ.ഡി. കററേള്  സ്ഥാഩിുന്ന 
ഩധതിതി ഷര്ക്കാര്  അഴിഷ്ക്കയിച്ചിടുണ്ണ്ട് എന്നതു കൂെി  ഩയിഗണിച്ച്  ഄതത് രാഭ 
ഩഞ്ചാമത്തേളുഭാമി  െര്ച്ച സെയ്ത് രികപാര്േ്  ഷസിതം  നല്ോ   
കോഒര്ഡികനശ    േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. ഭിനി ഭാസ്റ്റ്  കററ്റ്  
സ്ഥാഩിു േമാസണങ്കില്  ഄതിസന്റ ഄറ്റകുറ്റപണിയും  േരന്റ ് ൊര്ജം 
നല്ോസഭന്ന്  3 രാഭഩഞ്ചാമത്തേള്  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഇ കപ്രാജക്ടുേള്  
നെപാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.2 സഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  ഴാര്ഡ് 8 ഄമല്്കൂടേം  ഷാംകീമായിേ ഷം്െന 
14.09.2020-സറ DA1/355/2016  തഷൃബഴ നമ്പര്  ഷര്ക്കാര്  േത്തം  ഩഞ്ചാമത് 
ഡമരടുദസെ 29.09.2016-സറ  J4 - 22186/2018-സറ േത്തം  (SRG -756/20, LSGD - 
DA1/355/2016 - LSGD/20) 
സഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമതിസറ  8-ാാാം ഴാര്ഡിസറ  ഄമല്്കൂടേം  ഷാംകീമായിേ 
ഷം്െന  തയിവാമി േിെുന്ന  ഩാെകവേയങ്ങലില്  േയിമ്പു കൃശി  നെതാ   
ഈകേവിുന്നു. സഴള്ളൂര്  രാഭഩഞ്ചാമതിസറ  100 ഏക്കരില്    കൃശി സെയ്യാനാണ് 
റയം  യം. ആതിനാമി ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.3 കോളികക്കാെ് കോര്പകരശ   
കോളികക്കാെ് കോര്പകരശ    കഭമുദസെ  22.09.2020-സറ  P1/90721/19(3) -ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഄനുഫന്ധ കയേേളും   (SRG - 825/20 )  
 
കോളികക്കാെ് കോര്പകരശസന്റ  േളിഞ്ഞ ഴര്ശസത   31.03.2020 ഴസയയുളൃ  
ഴിേഷന പണ്ടിസന്റ സെറഴ്  65.05 കോെി രൂഩമാണ്. (50.3 വതഭാനം) 
സഭമിന്റന ഷ് രാന്റു ക കൂെി കെര്താല്  82.93 കോെി രൂഩ.(48.59 വതഭാനം) 
എന്നാല്  ഴിേഷന പണ്ടും സഭമിന്റന ഷ് രാന്റു കം കൂെി കെര്താല്  72.84 കോെി 
രൂഩയുസെ  സഩന്റിംഗ് ഫില്  ഈണ്ടാമിരുന്നു.  സ്പില്ഒഴര്  കപ്രാജക്ടുേള്  കൂെി 
ഈള്സപഞ്ഞൃതി ഄന്തിഭ ഴാര്ശിേ ഩധതിതിക്ക് 16.09.2020-ന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
ഄംഗീോയം  റബിച്ചു.  കപ്രാജക്ടുേള്  എല്ലാം ഈള്സപഞ്ഞൃത്തന്നതിന് ഄധിേഭാമി 22.46 
കോെി രൂഩയുസെ  തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ചാണ്  ഩധതിതി ഄന്തിഭഭാക്കിമത്.  
ആത്രയും രൂഩ തനത് പണ്ടിനതില്  േസണ്ടതാ   ബുധതിിമുടുണ്ളൃതിനാല്   ഇ തുേ 
ളിഴാക്കി  ഩധതിതി കബദഗതി സെയ്ത്   ഇ ഴര്ശം എഞ്ഞൃത കപ്രാജക്ടുേള്  ഫഹു ഴര്ശ 

കപ്രാജടാക്കാകനാ റബയഭാമതികനക്കാള്  ഄധിേ തുേ  „ുഭകറേ‟കഷാഫ്ട് സഴമരില്  
ഈള്സപഞ്ഞൃതാകനാ  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു.  
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4.4 തിരുഴനന്തരോയം ജില്ലാ ഴനിത വിപത ഴിേഷന ഒപീഷ് 
തിരുഴനന്തരോയം  ജില്ലാ ഴനിതാ വിപത ഴിേഷന ഒപീഷുദസെ 23.09.2020-സറ 
DWCDO/TVM/E-1662/20-ാം നമ്പര്  േത്തം  തിരുഴനന്തരോയം  ICDS 
സൂപര്കഴകഷഴ്സസന്റ  16.09.2020-സറ  േത്തം  എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗ് 
ഒപീഷുദസെ  07.10.20-സറ േത്തം (2 എണ്ണം) (SRG 726/20 , 828/20  CC /986/20) 
 
ബിന്നകവശി ഴിബാഗക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന  ധനഷസാമം  കോഴിഡ് -19-സന്റ 
ഩശ്ചാതറതില്  നല്കുന്നതിന്  തെസ്സം കനയിഞ്ഞൃന്നു. ഇ ഷാസെയയതില്  
താസളപരയുന്നഴമില്  സ്പഷ്ടീേയണം  നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 
(i) സ്കൂള്  ഄെഞ്ഞു േിെുന്നതിനാല്  സ്കൂലില്   കഩാകുന്ന ബിന്നകവശിക്കായാമ 
ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഷസാമം  നല്ോ   കഭറധിോയിേളുസെ ഷായം  യഩത്രം  
േിോ    ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട്. 

(ii) ബിന്നകവശി  രാഭഷബ കൂൊ    ഷാധിുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ഗുണകബാക്താക്കസല  
സതയസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കാ   ഷാധിുന്നില്ല. 

(iii) സ്കൂള്  പ്രഴര്തിു ന്നില്ലാതതിനാല്   സ്കൂലില്  സഩായ്സക്കാണ്ടിയിു ന്ന കുേിേള്ക്ക ്
നല്േിമിരുന്ന  ധനഷസാമം നല്ോ   േളിയുന്നില്ല. 

4.5 െിരക്കെഴ് രാഭഩഞ്ചാമത്  
കോേമം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 17.09.2020, 22.09.2020-സറ േത്തേളും 
(2എണ്ണം) 04.08.2020-സറ 1(6) -ാാാം നമ്പര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനവം  (SRG/750/20- 
CC/819/20). 
(i)കപ്രാജട് നം. 202/21              ഄെങ്കല്  5,00,000/ രൂഩ 

(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കഩയ് – ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക്  ൊരു േകഷയ നല്േല്  (SC) 
(ii)കപ്രാജട് നം. 199/21              ഄെങ്കല്  50,000/ രൂഩ 

(റ്റി.എഷ്.ഩി) 

കഩയ് – ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക്  ൊരു േകഷയ നല്േല്  (ST) 
 ഴകമാജനങ്ങള്ക്ക്  ൊരു േകഷയ  നല്കുന്നതിനുളൃ  മുേലില്  ഩരഞ്ഞ യണ്ടു  
കപ്രാജക്ടുേള്  ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതാ   ഈകേവിച്ചിരുന്നുസഴങ്കിലം ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയേ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 

4.6 ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബ 
അറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 11.09.2020-സറ േത്   (SRG 721/20- CC/ 
801/20). 
കപ്രാജട് നം. 176/21     ഄെങ്കല്  4,80,000/- രൂഩ 

                                   (ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് ) 

കഩയ് – ഭാകഴറിക്കയ  നഗയ ഷബ ഴിേഷന കയേ തയ്യാരാക്കല്  
ഭാകഴറിക്കയ നഗയഷബയുസെ  നിറഴിസറ ബയണഷഭിതിയുസെ  ോറമലഴിസറ  
ഴിേഷന കയം  ഭ പ്രഴര്തനങ്ങള്  കഡാേുസഭന്റ്  സെുന്നന്നതിനുളൃ  സെറഴികറക് ബി്  
തനത് പണ്ട്  റബയഭല്ല. ഄതിനാല്  ഴിേഷന പണ്ട് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 
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4.7 സനഞ്ഞൃമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത് 

സോല്ലം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 17.09.2020-സറ േത് (SRG   736/20 – 
CC/768/20) 
 
കപ്രാ.നം.235/21 ഄെങ്കല്   1,06,89,679/- രൂഩ 

കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം  -30,00,000/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം  - 20,00,000/- രൂഩ 
ഴിേഷന പണ്ട്  CFC Tied Grant - 56,89,679 രൂഩ) 

കഩയ്:-അധുനിേ ഄരവവാറകുള്ം  ഭറ്റ് അഴവയങ്ങള്ുഭാമി  വഭി ഴാങ്ങല്  
ഩഞ്ചാമതില്  രു അധുനിേ ഄരവവാറയും  ട്രീറ്റ്സഭന്റ് താന്റു കം സ്ഥാഩിക്കാ   
ഈകേവിുന്നു. ആതിസന്റ  അഴവയതിനാമി  3.25 ഏക്കര്  സ്ഥറം  േസണ്ടതിമിടുണ്ണ്ട്.  
ആതു ഷംഫന്ധിച്ച്  െേപ്രോയമുളൃ  ഭറ നെഩെി നെുന്നു. സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്നതിന് 
രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ  ധനോയയ േമ്മീശ   Tied Grant  ഴിസിതഭാമി  56,89,679/- 
രൂഩ  ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.8 സനഞ്ഞൃമ്പന രാഭഩഞ്ചാമത് 

സോല്ലം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 17.9.2020 സറ േത് (SRG   735/20 – 
CC/766/20)  
കപ്രാ.നം. 40/21             ഄെങ്കല്  5,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant –) 
കഩയ്:- CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  
ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജനതിസന്റ  ബാഗഭാമി  CC TV സ്ഥാഩിുന്നതിന്  5.00 റയം  ം 
രൂഩ  ഄെങ്കല്   ഴേമിരുതി  ഩധതിതി തയ്യാരാക്കി  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതിക്ക് 
ഷഭര്പിച്ചിരുന്നു. ഄനുഴാദം റബിും എന്നു േരുതി  ഷഭമഫന്ധിതഭാമി ഩധതിതി 
നെപിറാുന്നതിന്  സെണ്ടര്  നെഩെി പൂര്തീേയിച്ച്  ഴര്ക്ക് ഒര്ഡര്   നല്േി 
പ്രവൃതി അയംബിുേയും സെും . എന്നാല്  കപ്രാജടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി 
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  കപ്രാജടിന് കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു 

4.9 ഭാെപളൃി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 08.10.2020-സറ േത്തം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയുസെ  24.09.2020-സറ 4(3)ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം  (SRG   832/20 – 
CC/932/20) 
കപ്രാ.നം. 142/21                  ഄെങ്കല് 10,00,000/- രൂഩ 

(CFC Basic Grant) 
കഩയ്:- തൃസക്കാെിതാനം സമര്  സഷക്കന്റരി സ്കൂലിസന്റ  സേേിെ നിര്മ്മാണം -  

തൃസക്കാെിതാനം രാഭഩഞ്ചാമത്  
തൃസക്കാെിതാനം  സമര്  സഷക്കന്റരി സ്കൂള്  സേേിെതിന് ഴിസിതം  കേഭാരാനുളൃ  
കപ്രാജട് 2019-20-ല്  ഏസറ്റഞ്ഞൃുേയും  ഇ ഴര്ശം സ്പില്ഒഴരാമി തുെരുേയും  
സെുന്നന്നു.  തുേ തൃസക്കാെിതാനം  രാഭഩഞ്ചാമതിന്  കേഭാരാനാണ്  
ഈകേവിുന്നത്.  തൃസക്കാെിതാനം രാഭഩഞ്ചാമത്  ആകത പ്രവൃതിക്ക്  കപ്രാജട് 

ഴച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഄതിന്റ കഩയ്  “കുന്നുംരോരം ഗഴ.കസസ്ക്കൂള്, എല്.ഩി. സ്കൂള്  സഭഷ് സാള്  

ഄഞ്ഞൃക്കല നിര്മ്മാണം” എന്ന കഩയിറാണ്. തൃസക്കാെിതാനം  ഗഴ. സമര്  സഷക്കന്റരി 
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സ്കൂലികനാെനുഫന്ധിച്ച്   LPS, UPS സസസ്ക്കൂള്  ഴിബാഗം  കയ കോമ്പൗണ്ടില്  
തസന്നമാണ് സ്ഥിതി  സെുന്നന്നത്.കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തം രാഭഩഞ്ചാമത്തം  
തയ്യാരാക്കിമിയിുന്ന  കപ്രാജടില്  സ്കൂലിസന്റ കഩയില്  ഴയതയാഷമുസണ്ടങ്കിലം  കയ 
പ്രവൃതിമാണ്. ഇ തുേ  രാഭഩഞ്ചാമതിന് കേഭാരാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. സ്പില്  ഒഴര്  കപ്രാജടാമതിനാല്   കപ്രാജടിസന്റ കഩയില്  ഭാറ്റം 
ഴരുതാ   േളിമില്ല എന്നതിനാറാണ്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നത്. 

4.10 ബുധൂറര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  

അറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  16.09.20-സറ േത് SRG   732/20 – 
CC/826/20) 
കപ്രാ.നം. 87/21                 ഄെങ്കല്   50,000/- രൂഩ 

(തനത് പണ്ട്) 
കഩയ്:- ഩഞ്ചാമത് ഒപീഷികറക് ബി്  റാഩ് കൊഩ്  ഴാങ്ങല്  
സോഴിഡ് 19-സന്റ ഩശ്ചാതറതില്  ഭീറ്റിംഗുേളും  ഭറം    ഒണ്കറ   അകക്കണ്ടി 
ഴന്നു.  CPRCS  ഴളി  റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങാ   ോറതാഭഷമുണ്ടാകും  എന്നതിനാല്  
േൃകേശ   മുോന്തിയം  റാഩ് കൊഩ് ഴാങ്ങി. ആതിന് ഷാൂകേയണം 
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.11  ഩേിതര  രാഭഩഞ്ചാമത് 
ഩാറക്കാെ്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 15.09.20-സറ  േത്തം ഩേിതര 
രാഭഩഞ്ചാമത്  ബയണഷഭിതി  09.03.20-സറ 6(1) നമ്പര്   തീരുഭാനവം (SRG   

725/20 – CC/821/20) 
ഩേിതര രാഭഩഞ്ചാമതിസറ  കരശ   ോര്ഡില്ലാത താസളപരയുന്ന  6 കുഞ്ഞൃംഫം  
കറപ് ഗുണകബാക്തൃ ഩേിേമില്  ഈള്സപേിരുന്നു. ആഴര്ക്ക് അദയ ഗഡുഴാമി  
40,000/- രൂഩ നല്േി  എന്നാല്  ഴിവദ ഩയികവാധനമില്   ആഴര്ക്ക് കരശ   
ോര്ഡിസല്ലന്ന് േസണ്ടതി.  ഄതിനാല്  തുെര്ന്നുളൃ ഗഡുക്കള്  നല്േിമില്ല.  
ആഴര്ക്ക് ആനിയുളൃ ഗഡുക്കള്  നല്േി ഴീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണം  പൂര്തിമാക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസഩേിയിുന്നു. 
ഗുണകബാക്താക്കള്  
1. ശ്രീഭതി. നപീഷ W/o മുസമ്മദ്, സഴേിതരക് ബില്  
2. ശ്രീഭതി. രജിറ W/o ഄമമു, കോേമില്  
3. ശ്രീഭതി, ഷീനത് W/o നഴാഷ്, ൊയിഩെിക്കല്  
4. ശ്രീഭതി.  സഷഭീന W/o രപീക്ക്, ഄപനപരമ്പില്  
5. ശ്രീഭതി. ശീഫ W/o പ്രഷാദ്, െീയുളിമില്  
6. ശ്രീഭതി. ശഭീര W/o ജറീല്, താകന്താേ ഴലപില്  
 

4.12 തിരുഴമ്പാെി രാഭഩഞ്ചാമത്  
കോളികക്കാെ്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 18.09.20 സറ േത്തം  തിരുഴമ്പാെി 
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ  17.09.2020-സറ   A2-ERP/71/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  

(SRG   758/20 – CC/830/21) 
കപ്രാ.നം. 214/20 ഄെങ്കല്  4,69,054രൂഩ 

(പതെിതൃ ഭിശ   ഴിസിതം   4,68,096/-രൂഩ  
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 958/- ) 
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കഩയ് :- “ ക്ലീ   തിരുഴമ്പാെി” ഗാര്സിേ ഭാറിനയ ഷംസ്ക്കയണ ഩയിഩാെി 
2019-20-സറ ഇ കപ്രാജട് േളിഞ്ഞ ഴര്ശം തസന്ന  പൂര്തിമാവേയും 2020 
ഭാര്ച്ചില്   കപനല്  ഫില്  ട്രശരിമില്  ഷഭര്പിുേയും സെും .  തുെര്ന്ന് ുഭകറേ 
കഷാഫ്ട്  സഴമരില്  സെറഴ്  കയേസപഞ്ഞൃതി കപ്രാജടിസന്റ  പൂര്തീേയണ ഩത്രവം  
കയേസപഞ്ഞൃതി . ഩകയം   ഫില്  ഭാരാസത  േൂ ഫില്  അമി ഭാറേമാമിരുന്നു. ഇ ഫില്  
ആകപാള്  സ്പില്  ഒഴരാമി  തുെയാ   േളിയുന്നില്ല. ആത് സ്പില്  ഒഴര്  അമി തുെയാ   
ക്രഭീേയണം  സെയ്യണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

 
4.13 െിരക്കെഴ് രാഭഩഞ്ചാമത്  
കോേമം   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 22.09.2020-സറ േത്തം െിരക്കെഴ് 
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  14.08.2020-സറ 1(6)-ാാാം നമ്പര്   തീരുഭാനവം 

(SRG   762/20 – CC/817/20) 
കപ്രാ.നം. 15/21 
 

ഄെങ്കല്  2,66,000/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.ഩി) 

കഩയ് :-ഷൗയ രാന്തല്  നല്േല്  (SC) 
കഴദുതി േണയം     ആല്ലാത കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള്ക്ക്  മു ഗണന നല്േിസക്കാണ്ട് ഷൗയ 
രാന്തല്  ഴിതയണം സെയ്യാനുളൃ  കപ്രാജടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.  പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

 
 
4.14 േല്ലര രാഭ ഩഞ്ചാമത്  
കോേമം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  22.09.20-സറ േത്തം േല്ലര രാഭഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയുസെ  20.05.2020-സറ 2(3) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം– (SRG   765/20 – 
CC/795/20) 
കപ്രാ.നം. 72/21 
 

ഄെങ്കല്  3,00,000/- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ്) 

കഩയ് :-ഩി.എച്ച്.ഷി. ഩായാ സഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിന് കഴതനം നല്േല്  
േല്ലര പ്രാഥഭിോകയാഗയ കേന്ദ്രസത കുഞ്ഞൃംഫാകയാഗയ കേന്ദ്രഭാക്കി ഈമര്തി. ആഴിസെ 
താല്ക്കാറിേഭാമി നിമഭിച്ച  ഩായാസഭഡിക്കല്  സ്റ്റാപിനും ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാപിനും  
കഴതനം നല്കുന്നതിന്  കരാഡിതയ സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് ഈഩകമാഗിച്ച്  കപ്രാജട് 
തയ്യാരാക്കിമിരുന്നുസഴങ്കിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  പ്രാഥഭിോനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു 

4.15 േല്ലര രാഭ ഩഞ്ചാമത്  
കോേമം   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ   22.09.20-സറ േത്തം േല്ലര രാഭഩഞ്ചാമത് 

ബയണഷഭിതിയുസെ  20.05.2020-സറ 2(4) -ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം (SRG   766/20 – 
CC/794/20) 
കപ്രാ.നം. 83/21 
 

ഄെങ്കല്  75,000/- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ്) 

കഩയ്:- േല്ലര അയുര്കഴദ ഡിസസ്പ ഷരിമിസറ ഄറ്റ ഡര്ക്ക് കഴതനം 
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േല്ലര അയുര്കഴദ ഡിസസ്പ ഷരിമിസറ ഄറ്റ ഡര്ക്ക് ദിഴഷ കഴതനം 
നല്കുന്നതിനുളൃ ഇ കപ്രാജടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി പ്രാഥഭിോനുഭതി 
നിയഷിച്ചു.  ആതിന് പ്രകതയോനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.16 ആലംകദവം കലാക്ക്  ഩഞ്ചാമത്  
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  22.09.20-സറ േത്തം  ആലംകദവം കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ  17.09.2020-സറ D/1069/2020 -ാാാം നമ്പര്  േത്തം (SRG   

768/20 – CC/837/20) 
ആലംകദവം  കലാക്ക് യം  ീയ ഴിേഷന ഒപീഷികറക് ബി്  രു ഡാറ്റാ എ ട്രി ഒപകരറ്റസര  
നിമഭിുന്നതിന്  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു 

4.17 ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  

അറപ്പുള  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 22.09.2020-സറ േത്തം  (SRG   771/20 – 
CC/832/20) 
കപ്രാ.നം. 98/21 
 

ഄെങ്കല്  12,00,000/- രൂഩ 
(SCP 6,00,00/-രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ 
Externaly Aided- 3,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:- ആയേ ഴീെ് റ്റമാക്കല്  (SCP) 
ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമതില്  എം.എ   റയം  ം ഴീെ് ഩധതിതിമിസറ  6 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള്  
താഭഷിുന്നത് ആയേ ഴീഞ്ഞൃേലിറാണ്. ഇ ആയേ  ഴീഞ്ഞൃേള്  റ്റ ഴീൊക്കാനുളൃ  
കപ്രാജടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുസെ ഄനുഭതി കൂെി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.18 ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  

അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  22.09.20-സറ േത്  (SRG  772/20 – 
CC/831/20) 
കപ്രാ.നം. 96/21 ഄെങ്കല് 12,00,000/-രൂഩ 

(ഴിേഷനപണ്ട് (ജനരല്  - 3,00,000/- രൂഩ 
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം 3,00,000/- രൂഩ 

Externaly Aided - 3,00,000/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട് 3,00,000/- രൂഩ) 

കഩയ്:-ആയേ ഴീെ് റ്റഴീൊക്കല്  (ജനരല്  
ഴമറാര്  രാഭഩഞ്ചാമതിസറ എം.എ   റയം  ം ഴീെ് ഩധതിതിമിസറ  6 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള്  
താഭഷിുന്നത് ആയേ ഴീഞ്ഞൃേലിറാണ്. ഇ ഴീഞ്ഞൃേള്  റ്റഴീൊുന്നതിനുളൃ  
കപ്രാജടിന്   ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുസെ ഄനുഭതി റബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ ഄനുഭതി കൂെി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.19  േഞ്ഞിുളി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 12.10.2020-സറ േത്  (SRG 835/20 
CC/903/20) 
 
കപ്രാ.നം. 38/20      ഄെങ്കല്  11,00,000/- രൂഩ 
        (ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് ) 
കഩയ്:- േരഴ ഩപതക്കള്ക്ക് ോറിതീറ്റ (ഴനിത) 
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2019-20-ല്  “ േരഴ ഩപതക്കള്ക്ക് ോറിതീറ്റ” എന്ന കപ്രാജട് ഈള് ഞ്ഞൃതിമിരുന്നു. 
ഄെങ്കല്  15,27,000/- രൂഩ. 2020 ഭാര്ച്ചില്  ഇ കപ്രാജട് കബദഗതി സെയ്ത് 11.00 റയം  ം 
രൂഩ ഄെങ്കറാക്കി ഴനിതാ ്െേ ഩധതിതിമില്  നിറ നിര്തിസക്കാണ്ട്  ഫാക്കി  തുേ 
േരഴ ഩപതക്കള്ക്ക് ോറിതീറ്റ (ജനരല്) കപ്രാജടികറക് ബി് ഭാറ്റി. രിഴിശ   
നെത്തന്നതിനു സതാടുണ് മുമ്പാമി മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജടില്  1,97,587/- രൂഩക്ക്  
രിേൃിഷിശ   നല്േി തുേ ട്രശരിമില്  നിന്നു സെറഴളിച്ചു. തുെര്ന്നു കപ്രാജട് 
പൂര്തിമാക്കിമ  മുരക് ബി്   11.00 റയം  ം രൂഩയുസെ ഫികം ഭാരി അസേ സെറഴ് 
12,97,587/- രൂഩ.  കപ്രാജട്  രിഴിശ   ഷഭമത്  നല്േിമ രിേൃിഷിശ   
േയാ ഷല്  സെയ്യാതതിനാറാണ്  ആങ്ങസന  ഷംബഴിച്ചത്. ഇ ഩിവകു ഩയിസയിച്ച് 
ഄധിേഭാമി സെറഴളിച്ച 1,97,587/- രൂഩക്ക്   ഷാൂകേയണം 
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിുന്നു 

4.20  ഏറകഞ്ചയി രാഭഩഞ്ചാമത്  

ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  12.10.2020 തീമതിമിസറ  േത്തേള്  (4 
എണ്ണം)  (SRG 838/20 CC/842/20) SRG 837/20 CC/841/20, SRG 839/20 CC/843/20, 
SRG 836/20 CC/844/20) 
 
(i)കപ്രാ.നം. 63/21  ഄെങ്കല്  2,50,000/- രൂഩ  

(CFC Tied Grant)) 
കഩയ്:- കെപകറാെ് കുെിസഴളൃ ഩധതിതി 
(ii)കപ്രാ.നം. 59/21                ഄെങ്കല്  4,90,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയ്:- സോഞ്ഞൃഴാള്പാര എറന്തി സോളുമ്പ് കുെിസഴളൃ ഩധതിതി  - കഩപ് കറ   നീേല്  
 
(iii)കപ്രാ.നം. 64/21                ഄെങ്കല്  2,50,000/- രൂഩ

   (CFC Tied Grant)) 
കഩയ്:- ഩന്നികക്കാല്  കുെിസഴളൃ ഩധതിതി 

 
(iv)കപ്രാ.നം. 114/21                ഄെങ്കല്  1,10,000/- രൂഩ

  (Road Maintanance Grant) 
കഩയ്:- ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.സേ മു ഴവം കൈകനജ് നിര്മ്മാണം  

 
മുേലില്  ഩരഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള്  63/21, 59/21, 64/21 എന്നിഴക് ബി് ഷാകങ്കതിോനുഭതി 
റബിച്ചത്  23.05.20 നും 114/21 എന്ന കപ്രാജടിന് ഷാകങ്കതിോനുഭതി റബിച്ചത് 
15.05.2020 നുഭാണ്. ഇ ഷഭമത് ഩണി അയംബിച്ച്  ബാഗിേഭാമി 
പൂര്തിമാക്കിമിരുന്നു. സെണ്ടര്  നെതിമത് 27.05.20 നാണ്. 30.06.2020 നാണ് 
ബയണഷഭിതി  കമാഗതില്  സെണ്ടര്  ഄംഗീോയതിന് ഷഭര്പിച്ചത്. 
നെഩെിക്രഭങ്ങള്  ഩാറിക്കാസത  സെയ്ത പ്രവൃതിേള്ക്ക്  ഷാൂകേയണം നല്ോനും 
സഭശര്സഭന്റ് എഞ്ഞൃത് ഫില്  തുേ നല്ോനും  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിക്കന്നു. 
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4.21  ഩതനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം്ം 
ഩതനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം്ം (PT - 214)സഷക്രേരിയുസെ  
13.10.2020-സറ േത്   (SRG 840/20) 
ഩതനംതിേ ജില്ല ോര്ശിേ  ഴിഩണന ഷസേയണ ഷം്ം  േര്ശേര്ക്ക് വാസ്ത്രീമ 
കൃശി യീതിമില്  ഩയിവീറനം നല്കുേയും കതേള്, ഴിതിനങ്ങള്, കജഴ ഴലങ്ങള്  
ഭറ്റ് ോര്ശിേ ഈല്പാദന ഈഩാധിേള്  എന്നിഴ നിര്മ്മിുന്നുമുണ്ട്.  ആതയം ഈല്പന്നങ്ങള്  
േൃകേശ  /സെണ്ടര്  കൂൊസത  ഇ ഷസേയണ ഷം്ങ്ങലില്  നിന്നു ഴാങ്ങാ   
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

       
4.22  േമര്  സപഡ് - ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദ സെെിച്ചേി 
ഩഞ്ചാമത് ഡമരടുദസെ  20.09.2020-സറ PAN/9244/2020/J4/(DP) നമ്പര്  േത്തം  
േമര്  സപഡ് സെമര്ഭാസന്റ  22.06.2020-സറ CF/PDT/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
808/20) 

േമര്  സപഡിസന്റ അറപ്പുള പാടരിമില്  രോതിമതാമി “സോകക്കാ കഩാേിസന്റ” 
(പ്രകൃതി ഷൗഹൃദ സെെിച്ചേി) ഈല്പാദനം അയംബിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഩയീയം  ണാര്ഥം ആത്  
കുഭായരോയം രാഭഩഞ്ചാമതില്  നല്േിമത് രു െേിയും ഄതില്  നിരക് ബിാനുളൃ 
െേിയികച്ചാുദഭെക്കം  40/- രൂഩക് ബിാണ്. ഴിഴിധ ഴറിപതിലം രൂഩതിലമുളൃ  
സെെിച്ചേിേള്  നിര്മ്മിക്കാ   േമര്  സപഡിനു േളിയും. എല്ലാ തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും  പ്രകൃതി ഷൗഹൃദ സെെിച്ചേി ഴാങ്ങണസഭന്ന്  നിര്കേവം 
നല്േണസഭന്ന്  അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.23  തുമ്പഭണ്  രാഭഩഞ്ചാമത്  
ഩതനംതിേ ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  23.09.2020-സറ േത്തം  തുമ്പഭണ്  
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 11.08.2020-സറ T2 - 07/2020-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 
(SRG 778/20  CC 707/20 ) 
കപ്രാ.നം. 14/21 
  

             ഄെങ്കല്  25,00,000/- രൂഩ (ഴിേഷന പണ്ട് 
16,00,000/- രൂഩ 

കനാണ്കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് -9,00,000/- രൂഩ) 
കഩയ്:- കോഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്തനം CFLTC നെതിപ് 
കോഴിഡ് പ്രതികയാധ പ്രഴര്തനതിനും  CFLTCയുസെ  നെതിപിനുഭാമി 
തയ്യാരാക്കിമ  25 റയം  ം രൂഩയുസെ  കപ്രാജടില്  9.00 റയം  ം രൂഩ  കരാഡിതയ 
സഭമിന്റന ഷ് രാന്റാണ്. സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് ആതിനാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാവന്നതല്ല  എന്നതിനാല്  സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷുദം  ജില്ലാതറ ഄപീല്  
േമ്മിറ്റിയും  ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  ഴിേഷനപണ്ടും  തനത് പണ്ടും കുരഴാമതിനാല്  
കരാഡിതയ സഭമിന്റന ഷ് പണ്ട് ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.24  പൂകക്കാട്ടൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  25.09.2020-സറ േത്തം പൂകക്കാട്ടൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  12.08.2020-സറ 18(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം 
(SRG 784/20  CC 845/20 ) 
കപ്രാ.നം. 290/21 
  

             ഄെങ്കല്  96,000/- രൂഩ  
(തന്പണ്ട്)  

കഩയ്:- കരാഡരുേിസറ ഄഩേെേയഭാമ ഴലവേലില്  കോണ്സഴക്സ് ഭിരര്  
സ്ഥാഩിക്കല്  
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ഩഞ്ചാമതിസറ 18-ാാാം ഴാര്ഡിസറ  സനച്ചിമില്  ഄംകഫദ്ക്ക്കര്  കരാഡ്, അനുണ്ട്- 
ഄതാണിക്കല്  കരാഡ്, മൂറകക്കാെ് കോലനി - എ.എം.ഷി കോകലജ് കരാഡ് എന്നീ  
കരാഡുേലിസറ  ഄഩേെേയഭാമ  ഴലവേലില്  കോണ്സഴക്സ് ഭിരര്  സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ  
കപ്രാജടിന് ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.25  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്   
ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്  സഷക്രേരിയുസെ  07.10.2020-സറ A1-685/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  കദഴികുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  ഄഷിസ്റ്റന്റ് എക്സിേൂേീഴ് എഞ്ചിനീമുദസെ 
26.08.2020-സറ DB 01/2020 -ാാാം നമ്പര്  േത്തം. ഈളൃെക്കം സെയ്തിയിുന്ന 
ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനങ്ങളു  (SRG 841/20 ) 
 
താസള ഩരയുന്നഴ ഄംഗീേയിച്ചു നല്േണസഭന്ന് അഴവയസപേിയിുന്നു. 
(i) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ പ്രകതയേ ഷാസെയയം േണക്കിസറഞ്ഞൃത്  

ഭയാഭത് പ്രവൃതിേള്ക്ക്  20 വതഭാനം ഄധിേ േണ്ഴമ ഷ് ൊര്ജ്ജ് 
ഈള്സപഞ്ഞൃതി  എസ്റ്റികഭറ്റ് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
നിറഴിലളൃ മൂന്നാര്  കോസ്റ്റ് ആ ഡക്സ്, ഒഴര്  സസഡ് ൊര്ജ് എന്നിഴ  
ആെഭറുെിമിസറ പ്രവൃതിേള്ക്ക് ഄഩയയാപ്തഭാസണന്ന്  ഄഷിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിേയേീഴ് എഞ്ചിനീമുദം ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  

(ii) ആെഭറുെിയുസെ പ്രകതയേ   വ്െന പ്രോയം  കരാഡ് നിര്മ്മിുന്ന ഩറ 
ബാഗങ്ങലിസറയും ഭണ്ണ് ഈരപില്ലാതതും മൃദു ഷൃബാഴമുളൃതുഭാണ്. ഄതിനാല്  
കരാഡ് പൗകണ്ടശന് രഫിള്  ഩാക്കിംഗ് അഴവയഭാണ്. ഭക്ക് പില്ലിംഗ്, 
ജി.എഷ്.ഫി. പില്ലിംഗ് ആഴ പ്രാകമാഗിേഭല്ല. അമതിനാല്  കൈ - രഫിള്   
ഩാക്കിംഗ് സെയ്ത് ഄതിനു മുേലില്  കോണ്ക്രീറ്റ് സെയ്ത് കരാഡ് 
ഩണിയുന്നതിനുളൃ  ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

(iii) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത് , കൃശി ബഴ , മൃഗാപതഩത്രി, ഭറ്റ് ഄനുഫന്ധ 
സേേിെങ്ങള്  എന്നിഴ നിര്മ്മിുന്നതിന്  1 സസടര്  ഴന വഭി റബയഭാുന്നതിന് 
നെഩെി ഷൃീേയിക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

(iv) 11.04.2017-സറ 1134/2017/തഷൃബഴ ഈതയവ പ്രോയം  ഩഞ്ചാമത് ഒപീഷ് 
ഈള്സപസെയുളൃ  എല്ലാ ഷര്ക്കാര്  സേേിെങ്ങളും  ഩയമ്പയാഗത ഷാകങ്കതിേ 
ഴിദയ ഄഴറംഫിച്ച്  മുല, സെലി എന്നിഴ ഈഩകമാഗിച്ച് ഄംഗീകൃത 
ഏജ ഷിേസലസക്കാണ്ട് ഩണിയുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േിസക്കാണ്ട്  തീരുഭാന 
സഭഞ്ഞൃതിരുന്നു. ആതിനു ഩേയം അധുനിേ ഷാകങ്കതിേഴിദയ ഈഩകമാഗിച്ച്  
സെുന്നന്നതിന്  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

(v) ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗതിന് ഴയക്തിഗത അനുകൂറയങ്ങള്ക്ക് ആെഭറുെിയുസെ 
പ്രകതയേ ഷാസെയയം േണക്കിസറഞ്ഞൃത് ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം  പൂര്ണ്ണഭാമി 
ളിഴാക്കി നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

(vi) ഴാര്ശിേ ഩധതിതിമിസറ കപ്രാജക്ടുേലില്  ഴാങ്ങലേളുഭാമി ഫന്ധസപേ  
പര്ണിച്ചുദേള്  ഈള്സപസെയുളൃ ഷാധനങ്ങള്  ഏജ ഷിേള്  കറാരി 
ഷൗേയയമുളൃ സഩേിമുെി ഴസയമാണ് എതിുന്നത്. ഄഴിസെ നിന്നും 
ഷാധനങ്ങള്  എതിുന്നതിന് അഴവയഭാമ തുേ  ഩധതിതി  നിര്വസണ 
സെറഴില്  നികന്നാ  തനത് പണ്ടില്  നികന്നാ സെറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 
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4.26  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്   
ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 16.09.2020-സറ  1067/20/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  
േത്തം  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമത്  സഷക്രേരിയുസെ  24.08.20-സറ A1-220/20-ാാാം 
നമ്പര്  േത്തം ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  26.06.2020-സറ 1(9)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം   (SRG 842/20 ) 
 
(i) 2019-20 -ല്  ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമതിന്  ഴിേഷനപണ്ടിസന്റ 

ഈഩകമാഗതില്  നിന്ന്  ഩശ്ചാതറ കഭേറയുസെ  ഈമര്ന്ന ഩയിധിയും  ഈല്പാദന 
കഭേറയുസെ കുരഞ്ഞ ഩയിധിയും  ളിഴാക്കിസക്കാണ്ട്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതി 
നല്േിമിരുന്നു.  ഩഞ്ചാമതിസന്റ ഩികന്നാക്കാഴസ്ഥ  ഩയിഗണിച്ച്  ഇ 
ഴര്ശവം കഭേറാ ഴിബജനതിസറ  നിഫന്ധന ളിഴാക്കി 
നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

(ii) ആെഭറുെി രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ ഩികന്നാക്കാഴസ്ഥ ഩയിഗണിച്ച്  

കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  17.01.2019-സറ  കമാഗതില്  താസളപരയുന്ന 

തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃതിരുന്നു.  

       ഩഞ്ചാമതികറയും ്െേ സ്ഥാഩനങ്ങലികറയും  ഈകദയാഗസ്ഥമേലാരുസെ 
പ്രഴര്തനം  സഭച്ചസപഞ്ഞൃതാ   ജില്ലമില്  രു പ്രകതയേ കഭാണിേരിംഗ് ഷംഴിധാനം  
ജില്ലാ േലടര്  രുക്കണം. ആഴര്  നിശ്ചിത ോറമലഴില്  ആെഭറുെി ഩഞ്ചാമത് 
ഷന്ദര്വി കക്കണ്ടതും  ഩധതിതി അസൂത്രണ നിര്ഴസണതില്  പ്രകതയേഭാമ ആെസഩെല്  
നെകതണ്ടതുഭാണ്.  കൂൊസത 6 ഭാഷതിസറായിക്കസറങ്കിലം  ജില്ലാ േലടുദസെ 
കനതൃതൃതില്  എല്ലാ ജില്ലാതറ ഈകദയാഗസ്ഥകയയും ഭറ്റ് ഫന്ധസപേ  
ഈകദയാഗസ്ഥസയയും  ഈള്സപഞ്ഞൃതി ഩഞ്ചാമതില്  േയാമ്പ് നെതണം. േയാമ്പില്  
ഈമര്ന്നു ഴരുന്ന അഴവയങ്ങള്  ഩയിസയിക്കാ   പ്രകതയേ ആെസഩെല്  ജില്ലാ േലടര്  
നെതണം. ഇ ോയയതില്   അഴവയഭാമ ഏകോഩനം  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  
നെതണം 

4.27  സോല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്  
സോല്ലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  24.09.2020-സറ േത്തം  സോല്ലം ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  A13-1943/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് 
ബയണഷഭിതിയുസെ  13.07.2020-സറ  2(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 783/20  CC 
741/20 ) 
 
കപ്രാ.നം. 890/21 
  

             ഄെങ്കല്  15,00,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷനപണ്ട് - ജനരല് )  

കഩയ്:- േൃിറ്റ് കോഷ് സറയ്ത്ത്  നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് നഴീേയണം 
 

ഷസേയണ കഭേറമില്  പ്രഴര്തിുന്ന  േൃിറ്റ് കോഷ്  സറയ്ത്ത് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്  
നഴീേയണതിനുളൃ  കപ്രാജട് നെപാുന്നതിന്  ഭാര്ഗകയേമിസറ താസളപരയുന്ന  
നിഫന്ധന ളിഴാക്കി  നല്േണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു.  
(i) ഭാര്ഗകയേ പ്രോയം  ധനഷസാമം നല്കുന്നതിനു സതാടുണ് മുമ്പുളൃ  ഴര്ശം  
യൂണിറ്റ് പ്രഴര്തന റാബതിറാേണസഭന്ന നിഫന്ധന  ളിഴാക്കണം. 
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(ii) സെറഴിസന്റ 80 വതഭാനഭാണ്  ധനഷസാമം  നല്ോവന്നത്. ആത്ളിഴാക്കി 
100 വതഭാനം ധനഷസാമം  നല്ോ   ഄനുഭതി നല്േണം. 

(iii) ധനഷസാമം ഫാങ്കികറക് ബി്  ഫാക്ക് എ ഡ് ഷബ്ഷിഡിമാമി  നല്കുന്നതിനു 
ഩേയം  കനയിടുണ് നല്േണം. 

4.28  േിളക്കകഞ്ചയി ഩഞ്ചാമത്  
ഩാറക്കാെ് ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  25.09.2020-സറ േത്തം േിളക്കകഞ്ചയി 
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  12.08.2020-സറ  3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം   
(SRG 788/20  CC 882/20 ) 
കപ്രാ.നം. 321/21 
  

             ഄെങ്കല്  1,61,000/- രൂഩ  
(TSP - 1,60,000/- 

തനത് പണ്ട് 1000/- രൂഩ)  
കഩയ്:- ഩേിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് കഷാലാര്  റാമ്പ് ഴിതയണം 
േളിഞ്ഞ ഴര്ശം  ഩേിേഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് കഷാലാര്  റാമ്പ്  ഴിതയണം   
സെയ്യാനുളൃ  കപ്രാജട്  ഏസറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നുസഴങ്കിലം  റാമ്പ് ഴിതയണം സെയ്യാ   
േളിഞ്ഞില്ല.  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റിസറ  ഩറരും ഩ്നം പൂര്തീേയിച്ചു.  ഩ്നം 
പൂര്തീേയിച്ചഴര്ു കൂെി  കഷാലാര്  റാമ്പ് ഴിതയണം സെയ്യാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു.   

4.29  തിരൂര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്  
ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  25.09.2020-സറ േത്തം  തിരൂര്  കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത്  സഷക്രേരിയുസെ  22.09.2020-സറ C/20/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം ഭറപ്പുരം     
ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  07.08.2020-സറ 40/20 -21/ DPC/DPO/MPM  
കപ്രാ.നം. 135/21 
  

             ഄെങ്കല്  10,00,000/- രൂഩ  
(നിര്മ്മല്  രോയകീമായ പണ്ട്) 

കഩയ്:- തിരുന്നാഴാമ കഴയകങ്കാെ് കയം  ത്ര ഩയിഷയത്  േമ്മൂണിറ്റി കൊമിററ്റ്  
 

കഴയകങ്കാെ് കയം  ത്രതിസന്റ സ്ഥറത്  കൊമിററ്റ് കോംതക്സ് നിര്മ്മിുന്നതിനുളൃ 
കപ്രാജടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി  ഄനുഭതി നല്േിമിരുന്നു. എന്നാല്  ജില്ലാ 
അസൂത്രണഷഭിതിയുസെ  04.08.2020 -സറ കമാഗതില്  ഇ ഩധതിതിക്കാമഴവയഭാമ 
സ്ഥറം  ഷര്ക്കായികറക് ബി്  ഴിടുണ്േിടുണ്ന്നത് ഴസയ  ഇ പ്രവൃതിയുഭാമി  ഫന്ധസപേ  
മാസതാരു നെഩെിക്രഭങ്ങളും  ഷൃീേയിക്കരുത്  എന്ന നിഫന്ധന  04.08.20-ല്  കൂെിമ  
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി കമാഗം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതികനാെ് നിര്കേവിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതിന്  സ്ഥറം കേഭാരാസത  കയം  ത്ര ബയണഷഭിതിയുസെ  
ഷമ്മതഩത്രതിസന്റ  ഄെിസ്ഥാനതില്  കൊമിററ്റ് കോംതക്സ് നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുഭതി  
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.30  ോഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  
ോഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്  പ്രഷിഡന്റിസന്റ 01.07.2020-സറ A2 - 1008/20-ാാാം  
നമ്പര്  േത്തം  ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  17.06.20200-സറ 2(2) -ാാാം നമ്പര്  
തീരുഭാനവം (SRG 846/20 - LSGD - FM3/224/20/LSGD  
 
ജറനിധി  ഩധതിതി നെതിപിനാമി  2016-17-ല്  10.00 റയം  ം രൂഩ   SBI ോറെി 
ബ്രാഞ്ചില്  നികയം  ഩിച്ചിരുന്നു. ശ്രീമൂറനഗയം, സനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി, ോഞ്ഞൂര് , സെങ്ങഭനാെ് 
എന്നീ   ഩഞ്ചാമത്തേള്  ഷംയുക്തഭാമാണ്   ഩധതിതി അഴിഷ്ക്കയിച്ചിരുന്നത്.  ഴാേര്  
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ൊങ്ക് നിര്മ്മിുന്നതിന്  സനഞ്ഞൃമ്പാകശ്ശയി രാഭഩഞ്ചാമതിന്  ഄനുകമാജയഭാമ  
സ്ഥറം േസണ്ടതാ   േളിമാതതിനാല്  ഩധതിതി ഈകഩയം  ിച്ചു.  ഇ ഷാസെയയതില്  
ഫാങ്കില്  നികയം  ഩിച്ചിയിുന്ന 10.00 റയം  ം  രൂഩ ജറ ജീഴ   ഩധതിതിക്കാമി 
ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.31  രോലിങ്കുന്ന് രാഭഩഞ്ചാമത്  
അറപ്പുള ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  29.09.2020-സറ  േത്  (SRG  795/20 -
CC/887/20) 
 
കപ്രാ.നം. 202/21 
  

             ഄെങ്കല്  17,34,000/- രൂഩ  
(ഴിേഷന പണ്ട് Flood Releif (ജനരല് )-13,00,000/- രൂഩ 

ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം - 4,33,500/- രൂഩ 
തനത് പണ്ട്  -500) 

കഩയ്:- കുെിസഴളൃ ൊങ്ക് 
500 റിറ്റരിസന്റ  കുെിസഴളൃ ൊങ്ക് ഫി.ഩി.എല്. കുഞ്ഞൃംഫതിന് ഴിതയണം സെയ്യന്നതിന്  
കപ്രാജട് തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  കുെിസഴളൃ പ്രശ്നം കനയിഞ്ഞൃന്ന ഩഞ്ചാമതില്  2015-16 
മുതല്  അസേ 2578 കുെിസഴളൃ ൊങ്ക് ഴിതയണം സെയ്തിടുണ്ണ്ട്.  പ്രലമ ദുയിതാവൃാഷ 
പണ്ട് ഈഩകമാഗിച്ച്  േളിഞ്ഞ ഴര്ശം തയ്യാരാക്കിമ  കപ്രാജട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.32 കേയല ഄകരാ സഭശിനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് 
കേയല ഄകരാ സഭശിനരി കോര്പകരശ   റിഭിറ്റഡ് (ോംകോ) ഭാകനജിംഗ്  
ഡമരടുദസെ  21.05.2020 -സറ  ോംകോ/MD/GD/ഭാര്ക്കറ്റിംഗ്  നമ്പര്  േത്തം 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ  12.08.20-സറ േണ്ഡിേ 2.3(4.34) തീരുഭാനവം 

(SRG 376/20 ( EPA4/124/20/LSGD) 
ഄരി ഞ്ഞൄള്  േിറേള്  കുരഞ്ഞ ഴിറമില്  റബയഭാുേ എന്ന റയം  യകതാസെ  ോംകോ 
ോര്ശിേ ഈഩേയണങ്ങള്  ഴിഩണിമിസറതിക്കാ   ഈകേവിുന്നു. സഩാതു 
ഴിഩണിമില്  1586/- രൂഩ  ഴിറഴരുന്ന  ഈഩേയണങ്ങള്  999/- രൂഩകുള്ം  29,000/- 
രൂഩ ഴിറഴരുന്ന ഈഩേയണങ്ങള്  24,000/-രൂഩകുള്ഭാണ് ഴിഩണിമി 
സറതിുന്നത്. തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് അഴവയഭാമ  ഇ 
ഈഩേയണങ്ങള്   ഴാങ്ങുന്നതിന്  ഄനുഭതി നല്േണസഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്  
  മു   കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം  േിറ്റിലളൃ ഈഩേയണങ്ങള്  
ഏസതാസക്കമാസണന്ന് ോംകോ ഴയക്തഭാക്കി  നല്േിമിരുന്നു. ഴിവദാംവം താസള 
കെര്ുന്നു. 
 

ഞ്ഞൄള്  േിറ്റ് 1 
1)സാന്റ് പ്രശര്  കേമര്  -  1 റിറ്റര്  
2)ഴാേര്  േിംഗ്ലര്  ോ   - 5 റിറ്റര്  
3)സസാ ഴിത് ഷിംഗിംള്  കപ്രാങ്ങ് 
4) സാന്റ് േള്േികഴറ്റര്  
5) സാന്റ് സട്രാഴല്  
6) ഞ്ഞൄള്  ഫാകഗാഞ്ഞൃ കൂെിമ  സ്റ്റൂള്  

999/- രൂഩമാസണന്നാണ് ഄരിമിച്ചിയിുന്നത് എങ്കിലം ജി.എഷ്.െിയും 
സഷസ്സം ഄെക്കം  1,159/- രൂഩ.  
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ഞ്ഞൄള്  േിറ്റ് 2 
1)ോംകോ കഭകക്രാ െില്ലര്  
2)കേ തൂമ്പ 
3)ഩഴര്  സേമര്  (5 റിറ്റര് ) 
4)പ്രൂണിംഗ് സഷക്കേര്  (കരാള്  േേ്) 
5)സാന്റ് സട്രാഴല്  ഴലത് 
6) സാന്റ് കപാര്ക്ക് 
7) സാന്റ് േള്േികഴറ്റര്  
8) ശഴല്  
9)ഗാര്ഡ   കരക്ക് 
10) പ്രൂണിംഗ് കഷാ 

24,000/-  രൂഩസമന്നാണ് ഄരിമിച്ചിയിുന്നത് എങ്കിലം ജി.എഷ്.െിയും 
സഷസ്സം ഄെക്കം  28,560/- രൂഩ.  

ആതികമേലല്   കസ്റ്റാര്  ഩര്കച്ചഷ് ഡിപാര്േ്സഭന്റിസന്റ  ഄബിപ്രാമഭായാഞ്ഞു 
സഴങ്കിലം  ഄബിപ്രാമഭരിമിച്ചിേില്ലാത ഷാസെയയതില്   കസ്റ്റാര്  ഩര്കച്ചഷ് 
ഴകുപിസന്റ നിഫന്ധനക് ബി് ഴികധമഭാമി  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക ്  
ഇ ഈഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്േിസക്കാണ്ട് 12.08.20-സറ 
കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  തീരുഭാനസഭഞ്ഞൃതിരുന്നു. 

എന്നാല്  ആകപാള്  ഷര്ക്കാര്  പമറിലൂസെ  കസ്റ്റാര്  ഩര്കച്ചഷ് 

ഡിപാര്േ്സഭന്റ്  ഄബിപ്രാമം ഄബിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. “കേയല ഄകരാ സഭശിനരി 
കോര്പകരശ   പ്രഴര്തനം അയംബിച്ച്  5 ഴര്ശതിറധിേഭാമ രു  സഩാതു 
കഭേറാ  സ്ഥാഩനഭാമതിനാല്  കസ്റ്റാര്  ഩര്കച്ചഷ് ഭാനുഴല്  േണ്ഡിത 9.22, 9.23 
പ്രോയം െി സ്ഥാഩനതില്   നിന്നും  സെണ്ടര്  കൂൊസത  ഷാധന ഷാഭരിേള്  

ഴാങ്ങുഴാ   ഷാധിുേമില്ല” എന്ന്  കസ്റ്റാര്  ഩര്കച്ചഷ് ഴകുപ് 
ഄരിമിച്ചിയിുന്നത്. 

4.33  ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷ് 
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  29.09.2020-സറ 3177/2018-19/ DPC/DPO/MPM 
നമ്പര്  േത്തം ഴജ്ര ജൂഫിറി സപകറാശിപ്  ഭറപ്പുരം  ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റുദസെ  
2309.2020-സറ േത്തം   (SRG  849/20) 
 
ഷംസ്ഥാന ഷാംസ്ക്കായിേ ഴകുപ്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഩങ്കാലിതകതാസെ  
ഴജ്ര ജൂഫിറി സപകറാശിപ്  ഩയിഩാെി ഷംസ്ഥാനതാസേ  നെപാുന്നുണ്ട്. 
ഷംകീമായിേ ഴകുപ് നല്കുന്ന ധനഷസാമകതാസൊപം  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  5000/- രൂഩ ഴീതം നല്േണസഭന്നാണ്  ഷര്ക്കാര്  നിര്കേവം. 
സോഴിഡ് 19 ഩശ്ചാതറതില്  േളിഞ്ഞ ഭാര്ച്ചിനു കവശം  േറാ ഩയിവീറന 
ക്ലാസ്സേള്  ഒണ്  കറനാമി അണ് നെുന്നത്. ഒണ്  കറ   ക്ലാസ്സ് ജില്ലമില്  
പറപ്രദഭാമി നെുന്നുസഴന്ന് ജില്ലാ കോഒര്ഡികനറ്റര്  ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
ഒണ്കറ   ക്ലാസ്സ് എഞ്ഞൃുകമ്പാഴം  തകേവബയണ സ്ഥാഩനതിസന്റ  ഴിസിതം 
നല്േണസഭന്ന് ഈതയഴില്ലാതതിനാല്  ഭറപ്പുരം ജില്ലമില്  കഴങ്ങയ,  കുറ്റിപ്പുരം എന്നീ 
കലാക്ക്  ക്ലസ്റ്റുദേലിസറ  ക്ലസ്റ്റര്  ഴിസിതം േറാോയമേലാര്ക്ക്  റബിുന്നില്ല. ഭറ്റ് 
കലാക്ക്  ക്ലസ്റ്റുദേലില്   പ്രശ്നഭിസല്ലന്ന് ഄരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഇ ഷാസെയയതില്  
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തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുസെ ഴിസിതം  റബയഭാക്കാ   നെഩെി 
ഷൃീേയിക്കണസഭന്നാഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.34  കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
കോേമം  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 15.10.2020-സറ േത്തം ഄനുഫന്ധ കയേേളും   
(SRG  847/20 - CC/754/20) 
കപ്രാ.നം. 1369/21              ഄെങ്കല്    30,00,000/- രൂഩ 
കഩയ്:- ഄമര്ുന്നം രാഭഩഞ്ചാമത് -  ഭസാത്മ കോലനിമില്  കറപ് 

ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ബഴന നിര്മ്മാണം 
ഄമര്ുന്നം രാഭഩഞ്ചാമതില്  12-ാാാം ഴാര്ഡില്  സ്ഥിതി സെുന്നന്ന  ഭസാത്മാ 
ഗാന്ധി കോലനിമിസറ അസേയുളൃ 18 കുഞ്ഞൃംഫങ്ങള്ക്ക്  ബഴനം നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   
ഈകേവിുന്നു.  ഩേിേജാതി, ഩേിേഴര്ഗ ഴിബാഗതികറയും  സഩാതു ഴിബാഗതികറയും  
അള്ക്കായാണ് ആഴിസെ താഭഷിുന്നത്.  ഭളക്കാറത് സഴളൃസപാക്കമുണ്ടാകുന്ന 
പ്രകദവഭാമതിനാല്  ഩില്ലര്  ഴാര്ത്  ഄതികമേലല്  ഒകയാ ഴീഞ്ഞൃേള്  ഩണിമാനാണ് 
ഈകേവിുന്നത്.  ഄധിേ തുേ ഷര്ക്കാര്  ഴിസിതകഭാ  കസ്പാണ്ഷര്ശികപാ  അമി 
പ്രതീയം  ിുന്നു. ഇ കൂഞ്ഞൃംഫങ്ങള്  നിറഴില്  കറപ് റിസ്റ്റില്  ഈള്സപേിേില്ല. ഇ 
കപ്രാജട് നെപാക്കാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.35  ഴല്ലപ്പുള  രാഭഩഞ്ചാത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ഴല്ലപ്പുള രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  14.10.2020-സറ A3-1526/15-ാാാം നമ്പര്  
േത്    (SRG  852/20) 
2018-19 ഴര്ശസത  താസളപരയുന്ന 3 കപ്രാജക്ടുേള്  2019-20ല്  സ്പില്  ഒഴരാമി  
ഈള്സപഞ്ഞൃതാ   ഴിടുണ്കഩാമി. ഇ കപ്രാജക്ടുേളുസെ മുഴഴ   തുേയും സോഞ്ഞൃത്ത 
തീര്ന്നിേില്ല.  ഄഫധതിഴവാല്  ആഴ  പൂര്തീേയിച്ച കപ്രാജക്ടുേളുസെ  റിസ്റ്റില്  അണ് 
ഈള്സപേിയിുന്നത്. ആത് സ്പില്  ഒഴരാമി ഈള്സപഞ്ഞൃതാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു.  

കപ്രാനം കഩയ് ഄെങ്കല്  
1   194/20 OLP സ്കൂള്  കരാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് 

(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  25,297/- രൂഩ) 
2,00,000/- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്) 

2.  146/19 ോേിയിുലം  SC കുെിസഴളൃ ഩധതിതി 
(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  2,31,816/-രൂഩ) 

3,00,000 
(ഴിേഷന പണ്ട് 

3.   282/19 മുകതെത് ഩെി കരാഡ് സഭറ്ററിംഗ് അന്റ് 
ൊരിംഗ് 
(ആനി നല്ോനുളൃ തുേ  70,070/- രൂഩ) 

90,000/- രൂഩ 
(CFC  - 70, 000/- രൂഩ) 
തനത് പണ്ട് 20,000/രൂഩ 

 
4.36  ഭണീെ്  രാഭഩഞ്ചാത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
എരണാകുലം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  30.09.2020-സറ േത്തം  ഭണീെ് 
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ  25.09.2020-സറ  A1-3300/14-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
ഄനുഫന്ധകയേേളും   (SRG  799/20 - CC /902/20) 

 
കപ്രാ.നം. 98/21 
  

             ഄെങ്കല്    60.000/- രൂഩ 
(SCP - 50,000/- 

തനത് പണ്ട് 10,000/- രൂഩ)  
കഩയ്:- ഇറ്റ ഴിതയണം (ഴനിത) 
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ഫാംബു കോര്പകരശനില്  നിന്നും ഇറ്റ ഴാങ്ങി ഇറ്റ സനയ്ത്ത് സതാളിറാലിേള്ക്ക് 
ഴിതയണം സെയ്യാനാണ് ഈകേവിുന്നത്.  ഭാര്ഗകയേ പ്രോയമുളൃ  ഗുണകബാക്തൃ 
ഴിസിതം  ളിഴാക്കി ഷസാമം  നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. േളിഞ്ഞ 
ഴര്ശം ആകത യീതിമില്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിമില്  നിന്ന്  ഄനുഭതി 
റബിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  തുെര്ന്നുളൃ ഴര്ശം  ഗ്രൂപ് രൂഩീേയിച്ച് രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് 
നല്കുന്ന യീതിമിറാേണസഭന്ന്  കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റി നിര്കേവിച്ചിരുന്നു. 
ഗുണകബാക്താക്കള്  ഴകമാജനങ്ങള്  അമതിനാല്  ഗ്രൂപ് രൂഩീേയിച്ച് രികഴാള്ഴിംഗ് 
പണ്ട്  നല്ോ   ബുധതിിമുടുണ്ണ്ട് എന്നരിമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 
 

4.37  രോലിക്കീള് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ഩതനംതിേ ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ  30.09.2020-സറ േത്തം രോലിക്കീള് കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  23.09.2020-സറ േത്തം    (SRG  802/20 - CC /883/20) 
കപ്രാ.നം. 89/21 
  

             ഄെങ്കല്    7,22,000/- രൂഩ 
(CFC Tied  Grant  6,70,000/- 

CFC Basic  Grant - 52,000)  
കഩയ്:- നിര്മ്മറം നിര്ബമം 
സ്ത്രീ ുഭയയം   ഈരപാുന്നതിനും ഭാറിനയം ഴറിസച്ചരിയുന്നത് തെയുന്നതിനുഭാമി  CC TV 

േയാഭര സ്ഥാഩിുന്നതിനു കഴണ്ടിയുളൃ  കപ്രാജട് „നിര്മ്മറം നിര്ബമം‟എന്ന കഩയില്  
നെപാുന്നു.  2018-19-ല്  20.00 റയം  ം രൂഩയും    2019-20 ല്   18.50 റയം  ം  രൂഩയും 
ആതിനാമി  സെറഴളിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  ഭറ സ്ഥറങ്ങലില്  കൂെി  CC TV േയാഭര ഴകുള്ന്നതിനുളൃ  
ഇ കപ്രാജടിന്  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.38  കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
തൃശൂര്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 01.10.2020-സറ േത്തം  കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമത് 
സഷക്രേരിയുസെ  25.09.2020-സറ A2 - 606/20-ാാാം നമ്പര്  േത്തം.     

 
കപ്രാ.നം. 50/21 
  

             ഄെങ്കല്    10,000/-- രൂഩ 
(തനത് പണ്ട്)  

കഩയ്:- രാഭ ജാറേം  ഷാംകീമായിേ ഩതിപ് 
കഴളൂക്കയ രാഭഩഞ്ചാമതിസന്റ ഒകയാ ഴര്ശസതയും  പ്രഴര്തനങ്ങള്   

ഈള്സപഞ്ഞൃതി 'രാഭ ജാറേം‟ എന്ന കഩയില്   രു പ്രഷിധതിീേയണം  ഩഞ്ചാമതില്  
ഴര്ശം കതാുദമുണ്ട്. ഩഞ്ചാമതിസറ േറാ ഷാസിതയ പ്രഴര്തനങ്ങലില്  
മുഴേിമിടുണ്ളൃഴരുകെയും  ഴിദയാര്ഥിേളുകെയും ഷര്ഗ ഴാഷന കപ്രാത്സാസിപിു 
ന്നതിന് കഴണ്ടിമാണ് ആത്. േളിഞ്ഞ 23 ഴര്ശഭാമി ആത് പ്രഷിധതിീേയിുന്നു. ഇ 
കപ്രാജടിന് സഴറ്റിംഗ് ഒപീഷുദം  ആന്നകഴറ്റീഴ് കപ്രാജടിനുളൃ  ജില്ലാതറ േമ്മിറ്റിയും  
ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. കോഒര്ഡികനശ   േമ്മിറ്റിയുസെ ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു.  

4.39  ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ  15.10.20-സറ 0 A4 - 2524/20-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം  ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  29.09.2020-സറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  
ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  29.09.2020-സറ 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം. (SRG 
853/20)    
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ഄഗലി രാഭഩഞ്ചാമതില്  രു മു ഷിപ് ഭജികേറ്റ് കോെതി അയംബിക്കാ   
ഷര്ക്കാര്  തതൃതില്  ഄനുഭതി നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. ആതിസന്റ ബാഗഭാമി  ഄേപാെി  ITDP 
ഒപീഷ് ഴിടുണ്സോഞ്ഞൃക്കാ   തീരുഭാനഭാമിടുണ്ണ്ട്. (ITDP ഒപീഷ് ഷിഴില്  
കസ്റ്റശനികറക് ബി് ഭാരി) ITDP ഒപീഷ് കോെതി സാലാക്കി ഭാറന്നതിനുകഴണ്ട നിര്മ്മാണ 
പ്രവൃതിക്ക്  6,66,000/- രൂഩ  സെറഴളിുന്നതിന്  കപ്രാജട് തയ്യാരാക്കാ   ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിക്കന്നു. 
 

4.40 കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ 
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ എക്സിേൂേീഴ് ഡമരടുദസെ  16.10.20-സറ േത് (SRG /753/20  )  
കുഞ്ഞൃംഫശ്രീ ഴനിത േര്ശേര്ക്കിെമില്  നിന്നും ോര്ശിേ കഭേറമില്  കൂഞ്ഞൃതല്  
പ്രാഴീണയമുളൃ  േര്ശേരുസെ കൂോ്മയമാണ്  ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേര്  എന്നത്. ഄഴരുസെ  
ആെമില്  നിന്നും ഭറളൃഴര്ക്ക്  ഄരിഴ് ഩേര്ന്നു സോഞ്ഞൃക്കാ   േളിവളൃഴരും  ഭിേച്ച 
യീതിമില്  ോര്ശിേ പ്രഴര്തനങ്ങലില്  ആെസഩൊ   ഷാധിുന്നതും  അമ 
േര്ശേസയമാണ് ജീഴ (JEV- JLG Evaluation Agent) എന്ന നിറക് ബി്  തിയസഞ്ഞഞ്ഞൃ 
തിടുണ്ളൃത്.  ഩറ ്േങ്ങലിറാമി  ഴിദ്ദ്ധ ഩയിവീറനം  റബിച്ചിടുണ്ളൃ ഇ േമ്മൂണിറ്റി  
രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സണ്ഭാര്  70,000 കതാലം ഴരുന്ന   കൃശി ഷം്ങ്ങള്ക്ക്  ഴിഴിധ കൃശി 
മുരേലില്  ഩയിവീറനം നല്േി ഴരുന്നു.  2500 ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേരും  466 ജീഴ 
ഄംഗങ്ങളും  എല്ലാ ഩഞ്ചാമത്തേലിലഭാമി  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീക്ക് േീളില്  ഷജ്ജയാണ്. 
  കൃശിമികറക് ബി്  തല്ഩയയാമി ഴരുന്ന രോതിമ  ോര്ശിേ ഷം്ങ്ങള്കക്കാ  ഴയക്തി 
േള്കക്കാ ഩയിവീറനം നല്കുന്നതിന് ഩഞ്ചാമത് തറതില്  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുസെ  ഇ 
ോര്ശിേ കഷഴന ഷം്ങ്ങസല  ഈഩകമാഗസപഞ്ഞൃതാ   ഈകേവിുന്നു. ോര്ശിേ 
കഭേറമിസറ  ഩയിവീറേയാമി  കുഞ്ഞൃംഫശ്രീയുസെ ഭാസ്റ്റര്  േര്ശേരുസെയും  ജീഴ െീം 
ഄംഗങ്ങളുകെയും കഷഴനം  പ്രതിദിനം 750/- രൂഩ ഒണകരരിമം നിയക്കില്  
ഈഩകമാഗിുന്നതിന്  ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 
ജില്ലാതറതിസറ േമ്മൂണിറ്റി  രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സണ്ഭാരുസെ  എണ്ണം താസളഩരയും 
പ്രോയഭാണ്. 

  േമ്മൂണിറ്റി  രികഷാഴ്സ് കഩഴ്സണ്ഭാരുസെ  എണ്ണം (2020-21) 

നം ജില്ല ജില്ലമിസറ അസേ ജീഴ 
പ്രഴര്തേരുസെ എണ്ണം 

ജില്ലമിസറ അസേയുളൃ 
ഷജീഴ ഭാസ്റ്റര്  

േര്ശേരുസെ എണ്ണം 

1 തിരുഴനന്തരോയം 24 219 

2 സോല്ലം 36 139 

3 ഩതനംതിേ 24 190 

4 അറപ്പുള 27 185 

5 കോേമം 39 217 

6 ആഞ്ഞൃക്കി 25 120 

7 എരണാകുലം 39 70 

8 തൃശൂര്  64 300 

9 ഩാറക്കാെ് 24 69 

10 ഭറപ്പുരം 60 190 

11 കോളികക്കാെ് 39 84 

12 ഴമനാെ് 12 257 
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4.41  ഭങ്ങാേിെം രാഭഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 01.10.2020-സറ േത്തം ഭങ്ങാേിെം 
രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിസന്റ 17.12.2019-സറ A1-5000/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
819/20 - CC /1058/20)    
കപ്രാ.നം. 18/20              ഄെങ്കല്    8,00,000/-- രൂഩ 

(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല്  - 6,00,000/-രൂഩ 
കലാക്ക് ഴിസിതം - 1,20,000/- രൂഩ 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത് ഴിസിതം - 80,000/- രൂഩ)  
കഩയ്:- അശ്രമ - കറപ് ബഴന നിര്മ്മാണം 
ശ്രീ. ഴത്സ   കുനിമില്  എന്ന അള്  അശ്രമ കുഞ്ഞൃംഫഭാണ്. കറപ് റിസ്റ്റില്  
ഈള്സപേിേില്ല. ആഴര്ക്ക്  ഴീെ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   കറപ്  ഗുണകബാക്തൃ റിസ്റ്റില്  
ഈള്സപഞ്ഞൃതാ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.42  ഄളികക്കാെ് രാഭഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 01.10.2020-സറ േത്തം ഄളികക്കാെ് 
രാഭഩഞ്ചാമത് സഷക്രേരിയുസെ 29.07.20-സറ A3-3129/19-ാാാം നമ്പര്  േത്തം  (SRG 
820/20 - CC /740/20)    
ശ്രീഭതി ഷയഷൃതി, ഴാെി സൗഷ് , ൊല്  കോലനി എന്ന അള്   കറപ് റിസ്റ്റില്  
ഈള്സപേിരുന്നില്ല.  ആഴര്ക്ക് ഴീെ് നിര്മ്മാണതിന്  2 ഗഡുക്കലാമി അസേ  2.00 
റയം  ം രൂഩ നല്േി. ആഴസയ കറപ്  റിസ്റ്റില്  ഈള്സപഞ്ഞൃതി  ഫാക്കി  ഗഡു കൂെി 
നല്ോ   ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.43  ഭാഞ്ഞൂര്  രാഭഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
കോേമം ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 08.10.2020-സറ േത്തം ഭാഞ്ഞൂര്  
രാഭഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  27.08.2020-സറ  1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 833/20 - CC /899/20)    
കപ്രാ.നം. 24/21 
  

             ഄെങ്കല്    4,50,000/-- രൂഩ 
(ഴിേഷന പണ്ട് - ജനരല് )  

 
കഩയ്:- ഭാറിനയ നികയം  ഩം നിമന്ത്രിുന്നതിനാമി CC TVേയാഭര സ്ഥാഩിക്കല്  

 
ഭാറിനയ നികയം  ഩം നിമന്ത്രിുന്നതിന്  CC TV േയാഭര സ്ഥാഩിുന്നതിനുളൃ  
കപ്രാജടിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. കോഒര്ഡികനശ   
േമ്മിറ്റിയുസെ ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.44  ഩാൂറര്  കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 01.10.2020-സറ േത്തം  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് 
ബയണഷഭിതിയുസെ  30.07.2020-സറ  3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  (SRG 821/20 - CC 
/721/20)    
കപ്രാ.നം. 102/21 
  

             ഄെങ്കല്    5,00,000/-- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് ) 

13 േണ്ണൂര്   33 226 

14 ോഷര്കഗാഡ്  20 234 

 അസേ 466 2500 



37 
 

 
കഩയ്:-സഭാകേയി ഩി.എച്ച്.ഷി.ക് ബി്  റാഫ് ഈഩേയണങ്ങള്  

 
സൊക്ലി ഩി.എച്ച്.ഷി.ക് ബി് റാഫ് ഈഩേയണങ്ങള്  ഴാങ്ങാനുളൃ ഇ കപ്രാജടിന്  
കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റാണ് ഈഩകമാഗിുന്നത്. കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമതില്  ഷി.എച്ച്.ഷി. ആല്ല.  ഩാൂറര്  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഒപീുഭം  ്െേ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും രോതുതാമി നിര്മ്മിച്ച ഒപീഷ് ഷമുത്തമതിറാണ് പ്രഴര്തിുന്നത്. 
ഇ ഷാസെയയതില്  കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് ഈഩകമാഗിച്ച്  ഭറ 
പ്രവൃതിേള്  ഏസറ്റഞ്ഞൃക്കാനില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജടിന് ഄനുഭതി 
അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.45  ഩാൂറര്  കലാക്ക്ഩഞ്ചാമത്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
േണ്ണൂര്   ജില്ലാ താനിംഗ് ഒപീഷുദസെ 01.10.2020-സറ േത്തം ഩാൂറര്   കലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമത് ബയണഷഭിതിയുസെ  30.07.2020-സറ  3(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുഭാനവം  
(SRG 822/20 - CC / 720/20)    
 
കപ്രാ.നം. 93/21 
  

             ഄെങ്കല്    6,32,500/-- രൂഩ 
(കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് ) 

കഩയ്:-സൊക്ലി ഩി.എച്ച്.ഷി.ക് ബി് കഷാലാര്  താന്റ്  സ്ഥാഩിക്കല്  
 

സൊക്ലി ഩി.എച്ച്.ഷി.ക് ബി്  കഷാലാര്  താന്റ് സ്ഥാഩിക്കാനുളൃ  ഇ കപ്രാജടിന്  കനാണ്  
കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റാണ് ഈഩകമാഗിുന്നത്. കലാക്ക് ഩഞ്ചാമതില്  
ഷി.എച്ച്.ഷി േള്  ന്നും ആല്ല.  കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ഒപീുഭം  ്െേ 
സ്ഥാഩനങ്ങളും  രോതുതാമി നിര്മ്മിച്ച ഒപീഷ് ഷമുത്തമതിറാണ്  
പ്രഴര്തിുന്നത്. ഇ ഷാസെയയതില്  കനാണ്  കരാഡ് സഭമിന്റന ഷ് രാന്റ് 
ഈഩകമാഗിച്ച്  ഭറ പ്രവൃതി ഏസറ്റഞ്ഞൃക്കാനില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജട് നെപാക്കാ   
ഄനുഭതി അഴവയസപേിയിുന്നു. 

4.46  ഭറപ്പുരം ഩഞ്ചാമത് സഡഩൂേി ഡമരടര്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ഭറപ്പുരം   ഩഞ്ചാമത്  സഡഩൂേി ഡമരടുദസെ  16.10.2020-സറ DDP -MPM/2008/2020-
D-10 ാാാം നമ്പര്  േത്  (SRG  85520)    
സോഴിഡ് 19 ഩശ്ചാതറതില്  ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്  ഒണ്കറ   ഩ്ന ഷൗേയയം 
രുുന്നതിസന്റ ബാഗഭാമി ഩ്ന കേന്ദ്രങ്ങലില്  സെറിഴിശ   ഷൗേയയം 
ഏര്സപഞ്ഞൃത്തന്നതിന്  KSFE ഩധതിതി തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ണ്ട്.  ഴിദയാ ഷസാമി എന്ന 
ഩധതിതിമാണ്, സെറിഴിശസന്റ ഴിറയുസെ  75 വതഭാനം (ഩയഭാഴധി 10,0000/- 
രൂഩ)മാണ്  KSFE നല്കുന്നത്.  ഫാക്കി തുേ MLA യുസെ   നികമാജേ ഭണ്ഡറം  
അസ്തി ഴിേഷന പണ്ടും പ്രകതയേ ഴിേഷന നിധിയും ഈഩകമാഗിക്കാ   ഄനുഭതി 
നല്േിമിടുണ്ണ്ട്. െിറ പ്രകദവങ്ങലില്  തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  തനത് പണ്ട് 
ഈഩകമാഗിുന്നു. ഏതുതയം  െി.ഴിമാണ് ഴാകങ്ങസണ്ടസതന്ന് KSFE നിശ്ചമിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
ോറതാഭഷം ളിഴാക്കാ   െി.ഴി. ഴാങ്ങുന്നതിന്  സപ്രാേുര്സഭന്റ് ഭാനൃല്  പ്രോയമുളൃ 
നെഩെി െേങ്ങള്  ളിഴാക്കി  നല്േണസഭന്ന് ഄ്ദുറര്് MLA അഴവയസപേിടുണ്ണ്ട്. 
ഄതിനാല്  സപ്രാേുര്സഭന്റ് ഭാനൃല്  പ്രോയമുളൃ െേങ്ങള്  ളിഴാക്കി  െി.ഴി. ഴാങ്ങാ   
ഄനുഭതി നല്േണസഭന്ന് അഴവയസപേിയിുന്നു. 
 


