നം.20/2017/SRG/CC

ഴികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഷംസ്ഥാനതറ കോഒര്ഡികനശ

േമ്മിറ്റി കമാഗം

09.01.2018 ന് ഈച്ചയ്ക്ക് 2.00 ഭണിക്ക്
സ്ഥറം – ഫഹു. തകേവഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രിയുടെ ക ംഫര്
ഄനക്സ്, ടഷക്രകേരിമറ്റ്
ഄജണ്ട

1.ഩദ്ധതി പുകയാഗതി ഄഴകറാേനം
=======================
2. മു കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്
===============================================================
2.1 13.09.2017-ടറ
കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റികമാഗത്തിടറ
തീരുഭാനപ്രോയം
ഷൃീേയികക്കണ്ട ടരെര് നെഩെിേള്
(II)ഖണ്ഡിേ നം.2.2.7
േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 22.08.2017-ടറ 82/2017/DPO /Kannur നമ്പര്
േത്ത്.
കഷാലാര്
എനര്ജിയുഭാമി ഫധപ്ട്േ
കപ്രാജടുകളേള്ക്ക് എറിമേറികഭറ്റ്
തയ്യാരാക്കാനം
ഷാകേതിോനഭതിക്കുഭാമി
ജില്ലാതറത്തില്
േമ്മിറ്റി
രൂഩീേയിക്കുന്നതിനള്ള ഷര്ക്കാര് ഈത്തയഴ്.
(നെഩെി:- തകേവഷൃമംബയണ(ആ.ഡബ്ല്യൂ) ഴകു്്)
2.2 15.11..2017-ടറ കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം ഷൃീേയികക്കണ്ട
നെഩെിേള്

ഖണ്ഡിേ 3.7
ഷാമൂസയനീതിഴകു്് ഷംസ്ഥാനത്ത് 69 ഄേണഴാെി ടേേിെങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാ
ഈകേവിക്കുന്നു. ടയണ്ണത്തിടെ യൂണിറ്റ് ട റഴ് 14.50 റക്ഷം രൂഩ. ഷാമൂസയനീതി
ഴകു്് ആതിനാമി 600.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. അടേ ട റഴിടെ
60 വതഭാനം ടരേ ഴകു്് നല്കും. തകേവബയണ സ്ഥാഩനം 40 വതഭാനം (5.80
റക്ഷം രൂഩ) ടരേ നല്േണം. ആപ്രോയം തകേവബയണ സ്ഥാഩനം
ടരേ
ഴേമിരുത്തിമാല് ഭാത്രകഭ ഴകു്് ടരേ ഄനഴദിക്കുേയുള്ളൂ എന്ന് ഷാമൂസയനീതി
ഴകു്് ഄരിമിച്ചിരുന്നു. ടതയടെടുക്കട്േ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള് 40
വതഭാനം ടരേ ഒകയാ ജില്ലമികറയും ഩി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി (ടേേിെം) എക്സിേൂേീഴ്
എഞ്ചിനീമറുടെ ഄക്കൗണ്ടികറയ്ക്ക് ടഡക്ാഷിറ്റ് ട യ്യാ
ഷാമൂസയനീതി ഴകു്്
അഴവയട്േിരുന്നു.
തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് എഞ്ചിനീമരിംഗ് ഴിബാഗമുള്ളതിനാല് ഩദ്ധതി
ഩഞ്ചാമത്ത് മുകഖന നെ്ിറാകക്കണ്ടതാടണന്നും, ഷാമൂസയനീതി ഴകു്്
ടതയടെടുക്കട്േ തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ടരേ റേഭാറുന്നതാണ്
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ഄബിോഭയടഭന്നും കമാഗം ഴിറമിരുത്തി. ആത് ഷംഫധപ്ിച്ച് ഷാമൂസയനീതി ഴകു്്
ഡമരക്ടറുടെ രിക്ാര്േ്.
നെഩെി: 1) ഡമരക്ടര്. ഷാമൂസയനീതി ഴകു്്

ഖണ്ഡിേ 3.8
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ 03.10.2017-ടറ തീരുഭാനപ്രോയം കേയല കറിമേററ്റ്
ആറക്ട്രിഷിറ്റി കഫാര്ഡ്, കേയല ഴാേര് ഄകതാരിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് ഴാേര് ഡി്ാര്േ്ടഭെ്
ടരെങ്ങിമ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഴിഴിധ പ്രവൃത്തിേള്ക്കാമി തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്
ടരേ ടഡക്ാഷിറ്റ് ട യ്തിട്ടുണ്ട്. ടഡക്ാഷിറ്റ് ട യ്ത ടരേ ടമ യണ്ടാമി തിയിച്ച് 201718 ഴര്ശത്തിന മു്പുളള്ള ടഡക്ാഷിറ്റ് പ്രവൃത്തിേള് (ോറ്റഗരി A), 2017-18 ടറ
പ്രവൃത്തിേള് (ോറ്റഗരി B) ഷംഫധപ്ിച്ച ഴിഴയങ്ങള് ആ പര്കഭശ കേയല ഭിശ ,
ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്, നഗയോയയ ഡമരേെര്,
ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്
എന്നിഴര്ക്ക് നല്േിമിട്ടുണ്ട്.
ആപ്രോയം ടഡക്ാഷിറ്റ് ട യ്ത ടരേേളുടെ ആക്ാളടത്ത സ്ഥിതി ഷംഫധപ്ിച്ച
ഴിഴയങ്ങള് ഴകുപ്പുകഭധാഴിേള് ഴിറമിരുത്തണം. റബിച്ച ടരേ, ട റഴ്, ബൗതിേ
കനേം, ആനി നെ്ാക്കാനള്ള പ്രവൃത്തിേള്, എന്നു പൂര്ത്തിമാകും ടരെങ്ങിമ
ഴിഴയങ്ങള് ഒകയാ ജില്ല തിയിച്ചം
ടപ്രാകപാര്ഭമില് കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് നല്കേണ്ടതാണ്.
ടഡക്ാഷിറ്റ് പ്രവൃത്തിേളുടെ നിര്ഴസണം
ഷംഫധപ്ിച്ച്
പ്രകതയേ
ഄഴകറാേനം
നെത്തണം.
ഇ
ഴിഴയങ്ങള്
തയ്യാരാക്കുന്നതിന് കൂടുതല് ഷഭമം അഴവയമുണ്ട് എന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്,
നഗയോയയ ഡമരക്ടര്, ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര് എന്നിഴര് ഄരിമിച്ചടഴേിലം
ആടരഴടയ ഷൃീേയിച്ച നെഩെിേള് ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില്
നല്േണം.
1)ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
2)നഗയോയയ ഡമരക്ടര്
3)ഗ്രാഭഴിേഷന േമ്മീശണര്)

ഖണ്ഡിേ 3.11
ഩദ്ധതി പുകയാഗതിമില് ഇ ഴര്ശടത്ത പുതിമ കപ്രാജടുകളേലികമേലലള്ള ട റും ം
സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജടുകളേളുടെ ട റും ം പ്രകതയേഭാമി തകേവഷൃമംബയണഴകു്്
റഷറ്റില് ആടുന്നതിനള്ള ക്രഭീേയണം ട യ്തുടോണ്ടിയിക്കുേമാടണന്ന് ഐ.േ.എം.
പ്രതിനിധി ഄരിമിച്ച. ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് പൂര്ത്തിമാ
ക്കണം.
(നെഩെി :എക്സിേൂേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം)
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ഖണ്ഡിേ 4.15
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 19.09.2017-ടറ 704/17/DPC/DPO/KSD – നമ്പര്
േത്ത്
ോഷര്കഗാഡ് ജില്ലമില് നെന്ന ഩദ്ധതി ഄഴകറാേനത്തിടെ രിക്ാര്േ് ജില്ലാ
േലക്ടര് നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ഄതില് ക്രഭനം. 7 അമി ഄേണഴാെി ഴര്ക്കര്ഭാര്ക്കുള്ള
ഄധിേ ഒണകരരിമം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള് നല്േകണാ എന്നതികമേലല് ഷാമൂസയ
നീതി ഡമരക്ടറുടെ ഄബിപ്രാമം
2.3 29.11.2017-ടറ കോഒര്ഡികനശ
ഷൃീേയികക്കണ്ട ഴിശമങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 4.7

(നെഩെി :1))ഷാമൂസയനീതി ഡമരക്ടർ)
േമ്മിറ്റി തീരുഭാനപ്രോയം നെഩെി

ആടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 13.11.2017-ടറ 50/17/DPC/DPO/IDKനമ്പര് േത്തും ആടുക്കി ജില്ലാ
ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 03.11.2017-ടറ േത്തും
ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് “ക്ഷീയ ഷമൃദ്ധി” എന്ന കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം സ്പില്
ഒഴര് അമി ടരെരുന്നുണ്ട്. അടേ ഄെേല് 1.50 കോെി രൂഩ. ഴിേഷനപണ്ട് 75.00
റക്ഷം രൂഩ. 5 കഩരുള്ള ഗ്രൂപ്പുേലായുള്ള ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ഫാേില് നിടന്നടുക്കുന്ന
കറാണിന് ഫാക്ക് എ ഡ് ഷബ്ഷിഡി, ഩശുക്കടല എല്ലാഴരും ഴാങ്ങിച്ചടഴന്ന
തിനാല്, ടരേ ഫാേികറയ്ക്ക് നല്േണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫധപ്ിച്ച്. ആതികമേലല്
ജില്ലാ മൃഗഷംക്ഷണ ഒപീഷറുടെ രിക്ാര്േ് (ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് മുകഖന)
ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് നല്േണം
നെഩെി:- ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്

2.4. 13.12.2017 ടറ കോര്ഡികനശ
ഷൃീേയികക്കണ്ട ടരെര് നെഩെിേള്

േമ്മിറ്റി

തീരുഭാനപ്രോയം

ഖണ്ഡിേ 4.4

അയക്കുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 04.12.2017-ടറ A2- 1727/2017(2) നമ്പര് േത്ത്
കേയല ഴാേര് ഄകതാരിറ്റി
ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തി ഴരുന്ന
ടഡക്ാഷിറ്റ്
പ്രഴര്ത്തിേള്ക്ക് 12.5 % നിയക്കില് ടഷകെജ് ചുഭത്തുന്നുണ്ട്. എറിമേറികഭറ്റിടെ 10%
സൂ്ര് ഴിശ
ാര്ജം 2.5 % എറിമേറികഭറ്റ്, പ്ലാ എന്നിഴ തയ്യാരാക്കുന്നതിനള്ള
ാര്ജം ക ര്ത്ത് അടേ 12.5 % ടഷകെജ് ാര്ജാമി ഇൊക്കാടഭേിലം
ഩി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഭാനൃല് ഖണ്ഡിേ 1601.4 പ്രോയം എറിമേറികഭറ്റ്, പ്ലാ
എന്നിഴ
തയ്യാരാക്കുന്നതിനള്ള ടഷകെജ് ാര്ജാമ 2.5 % തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്
നിന്ന് ഇൊക്കാ ഩാെില്ല എന്ന് കേയല കറിമേററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഴകു്് കുരിട്ള്ളൃതി മിയിക്കുന്നു.
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ഩി.ഡബ്ല്യു.ഡി . ഭാനൃല് കേയല ഴാേര് ഄകതാരിറ്റിക്ക്
സ്പഷ്ടീേയണം
ഷംഫധപ്ിച്ച്
ഒഡിറ്റ്
ഡമരക്ടര്
കോഒര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് രിക്ാര്ട്ടു നല്േണം.

ഫാധേഭാണ്. ആതിടെ
ഩയികവാധിച്ച്
ഄടുത്ത

നെഩെി: കേയല കറിമേററ്റ് അഡിറ്റ് ഡമരക്ടര്
ഖണ്ഡിേ 4.10
4.10 തിരുഴനന്തപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 03.10.2017-ടറ P1-315/2017/TDP
നമ്പര് േത്ത്
(2) കപ്രാ.നം 157 - ടഭച്ചട്േ ഴിദയാബയാഷം - ഄെേല് 20.00 റക്ഷം രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്)
നാറാം ക്ലാസ്സില് കൂടുതല് ഭാര്ക്ക് കനടുന്ന കുേിേള്ക്ക് യക്ഷാേര്ത്താക്കളുടെ ഴാര്ശിേ
ഴരുഭാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഄഞ്ചാം ക്ലാസ്സുമുതല് പ്ലഷ് 2 ഴടയ കഫാര്ഡിംഗ്
ഷൗേയയമുള്ള ്കൂളളുേലില് ടഭച്ചട്േ ഴിദയാബയാഷം നല്കുേ മാണ് റക്ഷയം. കുേിേളുടെ
െൂശ പീഷ്, ഩഠകനാഩേയണങ്ങള്, യൂണികകപാം, താഭഷം, അസായ ട റഴ്, രു
ഴര്ശത്തില് 3 തഴണ ഴീേില് കഩാമി ഴരുന്നതിന് മാത്രാ ട റഴ് എന്നിഴമാണ്
പ്രഴര്ത്തനം. ആത് തിരുഴനന്തപുയം ടഩാടര ഴിദയാബയാഷ
ടഡഩൂേി ഡമരക്ടര്
ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര് മുകഖന രിക്ാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി: ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
ഖണ്ഡിേ 4.11
കേയല നിറടത്തള്ളൃത്ത് അവാ
ഷംഘെനയുടെ ഄമ്പറപ്പുള താലൂക്ക് േമ്മിറ്റി
ടഷക്രേരിയുടെ 08.10.2010.-ടറ േത്തും ഴിഴിധ താലൂക്ക് േമ്മിറ്റിക്ക് നല്േിമ
േത്തുേളും
കേയലത്തിടറ ഄംേണഴാെിേലിലം പ്രീ-റപ്രഭരി ്കൂളളുേലിലം ഩഠിക്കുന്ന കുേിേള്ക്ക്
കഩാശോസായം നല്കുന്നടരകഩാടറ
നിറടത്തള്ളൃത്ത് േലയിേലില് ഩഠിക്കുന്ന
കുേിേള്ക്കും ആഴ നല്േണഭന്നും ഇ കുേിേള്ക്കും കാലര്ശിപ്പും ഄറഴ സം
ഄനഴദിക്കണടഭന്ന അഴവയും ം ഷംഫധപ്ിച്ച് ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
രിക്ാര്േ് നല്േണം.
നെഩെി: ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
ഖണ്ഡിേ 4.19
േെങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ 16.03.2016-ടറ േത്തും 05.04.2017ടറ A42456/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും (LSGD- DB3/364/2016-LSGD)
2008-09 ഴര്ശം ഷര്ക്കാര് ഄനഭതികമാടെ രു അംബുറ ഷ് ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാങ്ങി.
അംബുറ ഷിടെ നെത്തിപ്പും ഩയിഩാറന ചുഭതറയും ഩഞ്ചാമത്ത് കനയിേ് നെത്താ
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ഄനഭതി ഷംഫധപ്ിച്ച് ആടരഴടയയുള്ള ഴയും ം ട റും ം ഩയികവാധിച്ച് ഩഞ്ചാമത്ത്
ഡമരക്ടര് രിക്ാര്േ് നല്േണം

നെഩെി: ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
ഖണ്ഡിേ 4.30
ആെഭറക്കുെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.11.2017-ടറ േത്തും 08.11.2017-ടറ
1(2)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
2015-16-ന മുമ്പ് ടരെങ്ങിമ
ിറ സ്പില് ഒഴര് കപ്രാജടുകളേള് 2017-18ല്
ഈള്ട്ടുത്താ ഴിട്ടുകഩാമി. ആത് ഈള്ട്ടുത്താ സകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്
ഷൗേയയം രുക്കണം
നെഩെി: എക്സിേുേീഴ് ഡമരക്ടര്, ഐ.ടേ.എം
ഖണ്ഡിേ 4.33
തിരുഴള്ളൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 29.07.2017-ടറ B2-4252/17-ാാാം
നമ്പര് േത്തും (റബിച്ചത് 08.12.2017-ല്) 17.06.2017-ടറ 28(3)-ാാാം നമ്പര് ബയണ
ഷഭിതി തീരുഭാനും ം
2013-14-ല് അയംബിച്ച ആ.എം.എഷ്. ബഴന ഩദ്ധതിമില് 268 ഗുണകബാക്താക്കലാണ്
ഈണ്ടാമിരുന്നത്. ആതില് 156 കുടുംഫങ്ങള് ഴീടുഩണി പൂര്ത്തിമാക്കി ആനിയും 112
ഗുണകബാക്താക്കള്ക്കു കൂെി ടരേ നല്ോനണ്ട്. ആത് സ്പില് ഒഴരാമി ഇ ഴര്ശം
എടുത്തിേില്ല. കൂൊടത ഩദ്ധതി ടരെയാ ഫാേ് ഴായ്പയും എടുകക്കണ്ടടരണ്ട്. ആതിടെ
ഩറിവ ഷര്ക്കായില് നിന്നാണ് തിയിച്ചെയ്ക്കക്കണ്ടത്. കപ്രാജക്ട് ടരെയാനം ഩറിവ
ഷര്ക്കായില് നിന്ന് ഄെയ്ക്കാനമുള്ള തീരുഭാന മുണ്ടാേണഭന്ന അഴവയം ഷംഫധപ്ിച്ച്
ആത് ഩയികവാധിച്ച് ററപ് ഭിശ
ീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര് രിക്ാര്േ്
നല്േണം.
നെഩെി: ീപ് എക്സിേൂേീഴ് ഒപീഷര്,
ററപ് ഭിശ

3. ടഩാടര ഴിശമങ്ങള്
==================
4. പ്രകതയേ ഴിശമങ്ങള്
======================
4.1 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 18.12.2017- ടറ 833/17-18/DPC/DPO/mlpm നമ്പര്
േത്തും ഴണ്ടൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 05.12.2017-ടറ A3-119/17-18
ഴണ്ടൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 1-ാാാം ഴാര്ഡിടറ രാംാംകോ ഄലഭിനീമം േമ്പനിയുടെ
ഩയിഷയടത്ത ഴീടുേലിടറ ജറകരാതസ്സുേലില് പാക്ടരി ഭാറിനയഭാമ ഫ്ലൂറരഡ്
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ഄെക്കമുള്ള
ഭാറിനയങ്ങള് േറരുന്നു.
ആക്ാള് ഇ സ്ഥാഩനം ഄെച്ച പൂേി.
ശുദ്ധജറക്ഷാഭം ഩയിസയിക്കാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩയിധിമില് ഴരുന്ന സ്ഥറത്ത്
ശുദ്ധജറം ഴിതയണം ട യ്യാ ഄനഭതിയും അഴവയഭാമ ശുദ്ധജറം റബയഭാക്കാ
കേയല ഴാേര് ഄകതാരിേികമാെ് നിര്കേവും ം നല്േണടഭന്ന് അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.2

ഭറപ്പുരം ജില്ലാേലക്ടറുടെ 18.12.2017-ടറ 833/17-18/DPC/DPO/mpm നമ്പര് േത്തും
കോേയ്ക്കല് മുനിഷി്ല് ടഷക്രേരിയുടെ 29.11.2017-ടറ PW1(s) - 160 G1 /17-ാാാം
നമ്പര് േത്തും 11.12.2017-ടറ PW2 (s)/160/G1/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും
കോേയ്ക്കല് മുനിഷി്ാറിറ്റി താടള ഩരയുന്ന പ്രഴര്ത്തിേള് 2015-16 ഴര്ശം
നെ്ാക്കി ആഴയ്ക്ക് ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി ഄനഭതി റബിച്ചിരുന്നില്ല. ഄതിനാല്
ടരേ നല്േിമില്ല. ഫഹു. റസകക്കാെതിയുടെ ഈത്തയഴ് പ്രോയം ആതികമേലല്
യണ്ടാഴ്ചയ്ക്കേം തീരുഭാനടഭടുക്കാ
ഭറപ്പുരം
ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതികമാെ്
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു. ഇ കപ്രാജടുകളേള് സകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരിലൂടെ ജില്ലാ
അസൂത്രണ ഷഭിതിക്ക് ഷഭര്്ിക്കുഴാ
ക്രഭീേയണം
നല്േണടഭന്ന്
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
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ാച്ച കോലനി കരാഡ് യണ്ടാം ഘേ ൊരിംഗ്
പ്രഴര്ത്തിേള്
2 ആല്ലിക്കല്, ഇനിക്കല് കരാഡ് പുനരുദ്ധായണം
യണ്ടാം ഘേ പ്രവൃത്തി
3 ോടറാെി കുെിഭയയ്ക്കാര് കരാഡ് കോണ്
ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തി
4 ോഴതിേലടത്ത ഭസിലാ ഷഭാജത്തിടറ
റഴദൂതീേയണം

ഄെേല് 4,00,000/- രൂഩ
(തനടരപണ്ട്)
ഄെേല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനടര പണ്ട്)
ഄെേല് 5,00,000/- രൂഩ
(തനടര പണ്ട്)

4.3 ശ്രീകൃഷ്ണപുയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.11.2017-ടറ േത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണപുയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രകദവങ്ങലിടറ ററരാംരി
േൗണ്ഷില്
ഄംഗീോയമുള്ളടരം ഷൃന്തം സ്ഥറും ം ടേേിെും ം ഈള്ള ിറ ഴാമനവാറേലില്
ടഩാടര വൗ ാറമങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച നല്കുന്നതിന്
1.00 റക്ഷം രൂഩമില്
ഄധിേയിക്കാത്ത കപ്രാജടുകളേള് ഏടറ്റടുക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.4 ശ്രീകൃഷ്ണപുയം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.11.2017-ടറ C-33/2017ാാാം നമ്പര് േത്ത്
2017-18 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമിടറ താടള്രയുന്ന കപ്രാജടുകളേള് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷറും
ജില്ലാതറ ഄ്കററ്റ് േമ്മിറ്റിയും നിയഷിച്ച. ആഴയ്ക്ക് ഄംഗീോയം നല്േണടഭന്ന്
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു
1) കപ്രാ.നം.36/18 “ഗൃസഭിത്ര”- ഴീട്ടുമുറ്റത്ത് ഩച്ചക്കരിക്കൃശി - ഄെേല് 7,50,000/രൂഩ
കബ്ല്യാക്ക് ഩയിധിമിടറ 30 ഴാമനവാറേളുടെ കനതൃതൃത്തില് 25 ഴീതം ഴനിതാ
ഗ്രൂപ്പുേള് മുകഖന 750 സ്ത്രീേള്ക്കാമി ഴീട്ടുമുറ്റടത്ത ഩച്ചക്കരിമാണ് റക്ഷയം
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2) കപ്രാ.നം.74/18 “ശു ിതൃ ഭിത്ര”-ഄറജഴ ഭാറിനയ ഷംബയണത്തിന് ഴാസനം
രി്മര് - 1,50,000/- രൂഩ

ജില്ലാ ദായിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജന യൂണിറ്റിടെ റേഴവമുള്ള „ടഷരിടപഡ്‟
അഴവയത്തിന ഴാങ്ങിമ 407 ൊറ്റാ െംകഫാ ഴാ (2005 കഭാഡല്) ആക്ാള്
ഈഩകമാഗ വൂനയഭാണ്. ആത് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ഏടറ്റടുത്ത് ഭാറിനയ
ഷംബയണത്തിന് ഈഩകമാഗിക്കാ
ഈകേവിക്കുന്നു. ആതിടെ ഄറ്റകുറ്റ്ണി
തീര്ക്കാ 1,50,000/- രൂഩ ഈഩകമാഗിക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.5 ഩാ്ിനികേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ േത്ത് (റബിച്ചത് 30.11.2017ല്) 25.10.2017-ടറ 324/2017-ാാാം നമ്പര് ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനം.
2016-17-ല് അയംബിച്ച താടള്രയുന്ന
സ്പില്ഒഴരാമി ടരെരുന്നുണ്ട്.
കപ്രാ.നം.89/18 - ഩഞ്ചാമത്ത് ഒപീഷ്േല്ലൂയിക്കെഴ് ഄള്ളൃക്കു ാല് നിര്മ്മാണം

കപ്രാജടുകളേള്

2017-18

ഴര്ശം

ഄെേല് 12,55,800/- രൂഩ
ഴിേഷനപണ്ട് 9,74,115/- രൂഩ
ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാെ് -41,580 രൂഩ
തനത് പണ്ട് - 2,40,105/- രൂഩ

ഇ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാനകേവിക്കുന്ന ബാഗം കദവീമഩാതയ്ക്കുകഴണ്ടി ഏടറ്റടുത്ത
തിനാല് കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ േളിമില്ല. കപ്രാജക്ട് സകറഖ കഷാഫ്ട് ടഴമരില്
നിന്ന് ളിഴാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.6 ഩിയിമായി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 24.11.2017 -ടറ േത്ത്
2014-15 ഴര്ശം ഴീെിടെ കഭല്ക്കൂയ രി്മരിംഗിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു.
ഄെേല് 54,00,000/- രൂഩ. 2015-16, 2016-17 ഴര്ശം ആത് സ്പില് ഒഴരാമി
ഴച്ചിരുടന്നേിലം നെ്ാക്കിമില്ല. ഇ ഴര്ശം ഭാറ്റമുള്ള സ്പില്ഒഴരാമി
ഈള്ട്ടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. അടേ ഄെേല് 1,16,40,000/- രൂഩ. ആതില് 1,14,34,000/രൂഩ ധനോയയ േമ്മീശ ഗ്രാൊണ്. ഭാര്ഗകയഖ പ്രോയഭല്ലാത്തതിനാല് പ്രകതയേ
ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു

4.7 ടോല്ലം കോർ്രശ

ടഷക്രേരിയുടെ 6-10-2017- ടറ H1/3853/2017-ാാാം നമ്പർ

േത്ത്
ടോല്ലം കോർ്കരശടെ ഄധീനതമിലള്ള ഄരും വാറമില് ETP (Effluent
Treatment Plant) ഷൗേയയഭില്ലാത്തതിനാല് പൂേിമിയിക്കുന്നു. ETP ഷൗേയയ
ടഭാരുക്കുന്നതിന് 55.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ കപ്രാജക്ട് ഇ ഴർശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(കപ്രാജക്ട് നം-492/2018). ആത് സ്ഥാഩിക്കാനള്ള Expression of Interest ക്ഷണിച്ച്
ടോണ്ടുള്ള ഩത്ര ഩയഷയത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് Areena Solution Pvt. Ltd.
ഷഭർ്ിച്ച DPR പ്രോയം കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
7

4.8 ആടുക്കി ജില്ലാ േലക്ടറുടെ 13-12-2017- ടറ 50/17/DPC/DPO/

നമ്പർ േത്ത്-

(ഴണ്ടിട്യമാർ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടന ഷംഫധപ്ിച്ച്)
ഴണ്ടിട്യിമാർ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഇ ഴർശം ശീ കറാഡജിംഗിനാമി 38,91,400/രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. നൂതന ഩദ്ധതി എന്ന നിറമില് തയ്യാരാക്കിമ ഇ
കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാതറഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമിേില്ല. പ്രകതയേ ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.9 ടഩരുഴമല് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 10-11-2017 ടറ 358/17-ാാാം നമ്പർ
േത്ത്
2017-18 ല് ഩേിേജാതി ഴിബാഗക്കായാമ യണ്ട് കഩർക്ക് ഴീെ് ടഴയ്ക്കാ സ്ഥറം
ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഴച്ചിട്ടുണ്ട്. (കപ്രാജക്ട് നം-150/18, ഄെേല് ടരേ7.50 റക്ഷം രൂഩ) ഇ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.10 ആലംകദവം കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 21-12-2017 ടറ B-1510/2017- നമ്പർ
േത്ത്
കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് 2009-10 മുതല് 2012-13 ഴടയ നെ്ാക്കിമ IAY ബഴന
ഩദ്ധതിമിലം 2014-15 ഴർശം നെ്ാക്കിമ IAY ബഴന ഩദ്ധതിമിലം
ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് ആനിയും നല്ോനള്ള കേന്ദ്ര ഴിസിതും ം ഩേിേഴര്ഗ
ഴിേഷന ഴകു്ില് നിന്നുള്ള ഴിസിതും ം റബിച്ചിേില്ല. അടേ ഗുണകബാക്താക്കള്
104. ഇ ടരേ നല്ോ
17,60,200/രൂഩ ഴാര്ശിേ
ഩദ്ധതിമില്
ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ടരേ നല്ോ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.11 ഷിഡകോ ട മര്ഭാടെ 04.12.2017-ടറ SIDCO/MKTG/ജനരല്/17-18-ാാാം നമ്പർ
േത്ത്
തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില് ഄെിസ്ഥാന ഷൗേയയങ്ങള് രുക്കുന്നതിന്
(ഒപീഷ് പര്ണിശിംഗ്, പര്ണിച്ചര്, അധുനിേഴത്ക്ക്കയണം, േമ്പൂേര്, േമ്പൂേര്
ഄനഫധപ് ഈഩേയണങ്ങള്, ഫഷ് ടശല്റ്റര്, സ്ട്രീറ്റ് റററ്റ്, എല്.ആ.ഡി. റററ്റ്,
ആ- കൊമ് ററ്റ്, ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാെ് ടരെങ്ങിമഴ) ഷിഡകോടമ കനാഡല്
ഏജ ഷിമാമി നിമഭിക്കാ നെഩെി ഷൃീേയിക്കണടഭന്ന് അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.12 ഷിഡകോ ട മര്ഭാടെ 04.12.2017-ടറ SIDCO /MKTG/ജനരല് /2017-18 നമ്പര്
േത്ത്
കേയലത്തിടറ എല്ലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേലിലം
ഡിജിറ്റല് ററരാംരി
നെ്ിറാക്കുന്നതിന് ഷിഡകോ-ടമ ചുഭതറ ഏല്്ിച്ച് തീരുഭാനടഭടുക്കണ
ടഭന്ന് അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
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4.13 ഩിണരാമി ക്ഷീകയാല്ഩാദേ ഷസേയണഷംഘം ടഷക്രേരിയുടെ 18.09.2017-ടറ
േത്ത് (LSGD-DA1/973/2017- LSGD)
ജനേീമാസൂത്രണ ഩദ്ധതിമില് ക്ഷീയ ഴിേഷനും ഭാമി ഫധപ്ട്േ ഩദ്ധതി
േള്ടക്കാടക്ക ഗുണകബാക്താക്കടല ടതയടെടുക്കുന്നതിന് ഴരുഭാന ഩയിധി 1.00
റക്ഷം രൂഩമാണ് (ജനരല്). കൂൊടത രു ഴര്ശം നല്ോും ന്ന ഴിഴിധ
ധനഷസാമങ്ങള്ക്കും ഈമര്ന്ന ഩയിധി നിയിചമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതില് നിന്ന് ക്ഷീയ
കഭഖറടമ ളിഴാക്കണടഭന്നാഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.14 കോേമം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 17.11.2017-ടറ 2556/17-ാാാം നമ്പര്
േത്തും 24.10.2017-ടറ 1(7)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം (LSGD DB3/226/17/LSGD)
ഄമര്ക്കുന്നം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ടഴജിറ്റഫിള് ക്ലറിമേറരിന് ഴാസനം ഴാങ്ങാ
5.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. േര്ശേരുടെ
ഈല്്ന്നങ്ങള് ഴിഩണന കേന്ദ്രങ്ങലില് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഴാസനം. ആതിന്
ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.15 അയയോഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 10.10.2017-ടറ A2-30/2017/നമ്പര്
േത്ത് ( LSGD - FM2/295/2017-LSGD)
ഩഞ്ചാമത്തിടറ 6 ഴാര്ുേള് കതാേം കഭഖറമിറാണ്. ഇ കഭഖറേലില്
ഄെിസ്ഥാന ഴിേഷനത്തിനാമി ഴിഴിധ ഩദ്ധതിേള് നെ്ാക്കാ ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.16 ഭറപ്പുരം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ 18.11.2017-ടറ േത്ത്
ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ േീളിലള്ള 32 ഴിദയാറമങ്ങള്ക്ക് ഫഷ് ഴാങ്ങി
നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. 2017-18 ഴര്ശം 235.00 റക്ഷം
രൂഩയും 2018-19 ഴര്ശം 245.00 റക്ഷം രൂഩയുഭാണ് ഴേമിരുത്തിമിയിക്കുന്നത്.
കപ്രാജക്ട് നം. 1757/18. അടേ ഄെേല് 480.00 റക്ഷം രൂഩ). കഗള്ഷ് ണ്റി
ഫസ്സാ മിോണ് ഴാങ്ങുന്നത്. അഴര്ത്തന ട റഴ് ഩി.റ്റി.എ ഴസിക്കും.


4.17 ക ംഫര് ഒപ് മുനിഷി്ല് ട മര്ടഭടെ 15.12.2017-ടറ 314/2017-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
ക ംഫര് ഒപ് മുനിഷി്ല് ട മര്ടഭന് എല്ലാ നഗയഷബേളും ഭാഷഴയി മാമി
നല്കേണ്ട ടരേ 1000/- രൂഩമില് നിന്ന് 5000/- രൂഩമാമി ഴര്ദ്ധി്ിച്ച്
04.12.2017-ല് ഷര്ക്കാര് ഈത്തയഴാമിട്ടുണ്ട്. ഇ ടരേ പ്ലാ പണ്ടില് നിന്നും
ഇൊക്കി നല്േണടഭന്ന് അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.18 നഗയോയയ ഡമരക്ടറുടെ 04.11.2017-ടറ 3-33354/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും േണ്ണൂര്
കോര്്കരശ

ടഷക്രേരിയുടെ 09.10.2017-ടറ 3/25600/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും

2017-18 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില് “ഭാറിനയങ്ങള് ടോണ്ടുകഩാകുന്നതിന് പ്രകതയേം
രൂഩേല്ഩന ട യ്ത ഴാസനം ഴാങ്ങിക്കല്” എന്ന കപ്രാജക്ടില് കോംഩാക്ടര്
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(ടയണ്ണം 40 റക്ഷം രൂഩ) ഷക്കര് േം ടജറ്റര് ഴാസനം (ടയണ്ണം 30 റക്ഷം രൂഩ)
എന്നിഴയ്ക്കാമി അടേ 70.00 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട് (ധനോയയ
േമ്മീശ ഗ്രാെ് 32 റക്ഷം രൂഩ, തനത് പണ്ട് 38.00 റക്ഷം രൂഩ (കപ്രാ.നം.14/18)
ആഴ ഴാങ്ങാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.19 കോേമം

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ
04.11.2017-ടറ C-3
2694/DPK/KTM/2017-ാാാം നമ്പര് േത്തും 24.10.2017-ടറ 1(12)-ാാാം നമ്പര്
ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
ജില്ലമിടറ ഗഴണ്ടഭെ് റസക്കൂള്ള്/സമര്ടഷക്ക ഡരി ക്കൂള്ളുേലില് ഷി.ഷി.
െി.ഴി. േയാഭര സ്ഥാഩിക്കുന്നതിന് 41.50 റക്ഷം രൂഩ ഴേമിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട് (കപ്രാ.നം797/18). ആതിന് ടഴറ്റിംഗ് ഒപീഷര് ഄംഗീോയം
നല്േിമില്ല. ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.


4.20 ബയണങ്ങാനം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 22.12.2017-ടറ A1-1/17ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
2017-18-ടറ ഭേയ നായ്ക്കനാല് കതാേില് മമുന ട ക്ക് ഡാഭിന് ഷഭീഩം
ഷംയക്ഷണ ബിത്തി നിര്മ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ടിടെ (കപ്രാ.നം 141/2018 ഄെേല്
2,10,000/- രൂഩ) കഷഴിംഗ്ഷ് ടരേ എടുക്കാനാമി കബദഗതിക്കാമി ജില്ലാ
അസൂത്രണഷഭിതിക്കു
ഷഭര്്ിച്ചക്ാള് രിഴിശന ഩേയം
കരാഩ് എന്ന്
കയഖട്ടുത്തി. ഇ ഩിവകു ഩയിസയിക്കാ
സകറഖ കഷാഫ്റ്റ് ടഴമരില്
ക്രഭീേയണം ട യ്യണടഭന്നാഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.21 ഴമനാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 13.12.2017-ടറ േത്ത്
ജില്ലമില് ഷാധന ഷാഭഗ്രിേളുടെ കുരഴ് ോയണം ടെണ്ടര് നെഩെിേള് റഴേി.
നിറഴില് മൂന്ന് ആ-ടെണ്ടറുേളും രു ഭാനൃല് ടെണ്ടറുേളും നെത്തിമതിനകവശം
ഭാത്രകഭ േൃകേശ
നെഩെി ഷൃീേയിക്കാ
േളിയൂ. ആതിന് ോറതാഭഷം
കനയിടുന്നതിനാല് രു
ആ-ടെണ്ടര് നെഩെി
പൂര്ത്തീേയിച്ച പ്രഴര്ത്തിേള്
േൃകേശ /ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി കപ്രാജടുകളേലാമി നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയ
ട്േിയിക്കുന്നു.

4.22

ഫഹു. ടനയ്യാറ്റി േയ എം.എല്.എ.യുടെ 03.01.2018-ടറ േത്ത്
കേയല ഒകോടഭാറഫല്ഷ് (KAL) ഴയതയസ്തങ്ങലാമ ഒകോേള് നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
ടേ.എ.എല് ടെ ഒകോേളും ടേ.എ.എല്. നിര്മ്മിക്കുന്ന റസഭാറിമേറ്
ഄനഫധപ് ഈഩേയണങ്ങളും ടെണ്ടര് - േൃകേശ കൂൊടത ഴാങ്ങാ തകേവബയണ
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഄനഭതി നല്േണടഭന്ന് അഴവയട്േിയിക്കുന്നു
4.23 േണ്ണാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.10.2017-ടറ േത്ത്
2017-18- ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില് ഈള്ട്ടുത്തി പുളയ്ക്കല് (4.50 റക്ഷം രൂഩ)
ാത്ത തര എഷ്.ഷി. കോലനി (3.50 റക്ഷം രൂഩ) ട മ്മോെ് (1.25 റക്ഷം
രൂഩ) ഄയമാര് കോലനി (6.00 റക്ഷം രൂഩ) താന്നിമംോഴ് (3.25 റക്ഷം രൂഩ)
എന്നീ സ്ഥറങ്ങലിറാമി 5 കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതിേല് ഈള്ട്ടുത്തിമിരുന്നു. (അടേ
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ഄെേല് 18.50 റക്ഷം രൂഩ)ഄെിമന്തിയ കപ്രാജടുകളേള് എന്ന നിറമില്
കോണ്കട്ടൃാക്ട് ഩണിേള് നെത്തുന്ന േയാറുോയടന പ്രവൃത്തി ഏല്്ിച്ച.
ിറമിെങ്ങലില് കഫാര്ടഴല് കുളിച്ച്
കഭാകോര് സ്ഥാഩിച്ച. ിറമിെങ്ങലില്
നിര്മ്മാണം പുകയാഗതിമിറാണ്. ഇ പ്രവൃത്തിേള് പൂര്ത്തിമാക്കാനം ഫില് ടരേ
കോണ്ട്ടൃാക്ടര്ക്ക് നല്ോനം ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.


4.24 നീകറവൃയം നഗയഷബ ട മര്ഭാടെ 11.12.2017-ടറ G3-4227/17-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
ററപ് ഩദ്ധതി പ്രോയം പൂര്ത്തീേയിക്കാത്ത ബഴനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീേയണത്തിന്
നിര്ഴസണ ഷാദ്ധയത ആല്ലാത്ത ഴനിത ഘെേ ഩദ്ധതിമിടറ കപ്രാജടുകളേലിടറ
ഴിേഷന പണ്ട് ഈഩകമാഗിക്കാനം കനാണ് കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്
ഈഩകമാഗിക്കാനം ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.


4.25 കോട്ടൂര് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 23.12.2017-ടറ േത്ത്
ക്ഷീയ ഴിേഷന കഭഖറമില് സയക്ഷിത ഩാല് ഈത്ക്ഩാദനം എന്ന കപ്രാജക്ട്
ഏടറ്റടുക്കാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഈകേവിക്കുന്നു. നൂതന കപ്രാജക്ട് എന്ന നിറമില് 6
ക്ഷീയ ഷസേയണ ഷംഘങ്ങലിറാമി
30 ഴനിതാ േര്ശേര് ഴീതമുള്ള
ക്ലറിമേററുേള് രൂഩീേയിച്ച് കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാനാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്. 11.00 റക്ഷം
രൂഩമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഄെേല്. ആതിന് ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.26 ഩനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 07.12.2017-ടറ േത്ത്
ഷംസ്ഥാനാഴിഷ്കൃത ഩദ്ധതിമില് 20.00 റക്ഷം രൂഩ ഈള്ട്ടുത്തി ാവാന
നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഏടുത്തിരുന്നു. 2017-18-ല് ആത് സ്പില്ഒഴരാമി
ടരെരുന്നുണ്ട്. 3,55,056/- രൂഩയുടെ ഩാര്േ് ഫില്ലിടെ ടരേ ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്
നല്േി. യണ്ടാഭടത്ത ഩാര്േ് ഫില്ലിടെ ടരേ (8,56,872/- രൂഩ) ഷഭര്്ിച്ചക്ാള്
ആനി ടരേ ഄനഴദിക്കുേമില്ല എന്നരിമിച്ച. ഄതിനാല് ഇ കപ്രാജക്ട് തനത്
പണ്ട് ഈള്ട്ടുത്തി കബദഗതി ട യ്യാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.


4.27 ഫഹു.

ടനമേലാര എം.എല്.എ.യുടെ 13.12.2017-ടറ േത്തും ടോടുഴായൂര്
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ േത്തും
ഩഞ്ചാമത്ത്
ഭാറിനയം
കവഖയിച്ച്
ഷംയിക്കുന്നതിന്
കപ്രാജക്ട്
ഈള്ട്ടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഄെേല് 11,12,700/- രൂഩ ഭാര്ക്കറ്റില് നിന്നും ഴയാഩായിേലില്
നിന്നും ഭാറിനയം കവഖയിക്കാനാണ് ഈകേവിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജ്ക്ക്ട് നെ്ാക്കാ
ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.28 ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടറുടെ 12.12.2017-ടറ J1-40765/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും രാന്നി
ടഩയിനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 23.11.2017-ടറ A2/1036/17-ാാാം
നമ്പര് േത്തും
രാന്നി-ടഩയിനാെ്, നാരാണാമൂളി ഩഞ്ചാമത്തുേലിറാമി കുെിടഴള്ള ഴിതയണ
ഩദ്ധതി കേയല ഴാേര് ഄകതാരിറ്റി നെ്ിറാക്കുന്നുണ്ട്. ഴാേര് ൊേിന് 10 ടഷെ്
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സ്ഥറും ം ഩമ്പിംഗ് കറിമേറശന് 6 ടഷെ് സ്ഥറും ം േടണ്ടത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇ സ്ഥറം
ഩഞ്ചാമത്ത് ഴാങ്ങി നല്േണം. ഩമ്പിംഗ് കറിമേറശന് േടണ്ടത്തിമ സ്ഥറം ശ്രീഭതി
കഭയിക്കുേി എന്ന അളുകെതാണ്. ഴീെ് ഄെക്കമുള്ള ഇ സ്ഥറത്തിടെ ഴാലകഴശ
ടരേ 3,18,345/- രൂഩമാണ്. ആഴര്ക്ക് കഴടര സ്ഥറഭില്ല. ഇ ടരേ ടോണ്ട് ഇ
കുടുംഫടത്ത
പുനഃയധിഴഷി്ിക്കുഴാ
േളിമില്ല.
ഄതിനാല്
ആഴടയ
പുനഃയധിഴഷി്ിക്കുന്നതിന്
ഴാലകഴശ
ടരേ ഄെക്കം 4.50 റക്ഷം രൂഩ
ട റഴളിക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.29 ിരക്കെഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 17.11.2017-ടറ േത്ത്
ഩഞ്ചാമത്തില് ഄഷിറിമേറെ് എഞ്ചിനീമറുടെ കഩാറിമേറ് ളിഞ്ഞു േിെക്കുന്നതിനാല്
ഴാള്ളൄര് ഩഞ്ചാമത്തിടറ ഄഷിറിമേറെ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് ആഴിടെ ാര്ജ്
നല്േിമിയിക്കുേമാണ്. 20 ഴാര്ുേളുള്ള
ഩഞ്ചാമത്താണ്. നിര്മ്മാണ
പ്രവൃത്തിേള് ധായാലമുള്ളതിനാല് ഄഷിറിമേറെ് എഞ്ചിനീമടര ഷസാമിക്കാ
31.03.2018 ഴടയ
ഄഷിറിമേറെ് എഞ്ചിനീമറുടെ ഒപീഷില് ദിഴഷ
കഴതനാെിസ്ഥാനത്തില്
രു
ക്ലാര്ക്കിടന
നിമഭിക്കാ
ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.30 ഭറഫാര് ഷിടഭെ്ഷ് ഭാകനജിംഗ് ഡമരക്ടറുടെ 04.12.2018-ടറ PA1/AD13/2018ാാാം നമ്പര് േത്ത്.
നിര്മ്മാണ പ്രഴര്ത്തിേള്ക്ക് ഷംസ്ഥാനടത്ത തകേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്കു്
അഴവയമുള്ള മുള്ളൃഴ ഷിഭന്റം ടഩാടര കഭഖറാ സ്ഥാഩനഭാമ ഭറഫാര് ഷിടഭെ്
റിഭിറ്റഡില്
നിന്നും
ഴാങ്ങാ
നിര്കേവം
നല്േണടഭന്ന്
എന്ന്
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.31 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 26.12.2017-ടറ DP3-2079/13-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്.
2016-17-ല് ഴര്ശടത്ത താടള്രയുന്ന കപ്രാജക്ട് ഇ ഴര്ശം സ്പില് ഒഴരാമി
ടരെരുന്നുണ്ട്.
കപ്രാ.നം.997/18. ഴറിമ േെഭക്കുെി കരാഡ് - ഄെേല് 28.00 റക്ഷം രൂഩ
(ടഭമിെന ഷ് ഗ്രാെ്)
കപ്രാജക്ടില് കരാഡ് ടഭമിെ ഷാണ് ഈകേവിച്ചിരുന്നത് കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതിക്കാമി
ഇ കരാഡ് ടഴേിട്ാലിച്ചിേിയിക്കുന്നതിനാല് അദയടഭറ്ററിംഗ് മുതല് നെകത്തണ്ടി
ഴന്നിയിക്കുന്നു. ഄതിനാല് എറിമേറികഭറ്റില് കബദഗതി ഴരുത്തി പറിമേറ് ടഭറ്ററിംഗ്
ഄെക്കം ട യ്യാ
ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു. ഄധിേ ടരേ
അഴവയഭിടല്ലന്നരിമിച്ചിയിക്കുന്നു.

4.32 ഴല്ലപ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.12.2017-ടറ േത്ത്
ഩഞ്ചാമത്ത് എല്ലാ ഴര്ശും ം എല്ലാ ഴാര്ഡിലം
ചുരുങ്ങിമത് രു ഴീെ്
നിര്മ്മാണത്തിടനേിലം ധനഷസാമം നല്ോറുണ്ട്. ഇ ഴര്ശും ം ആപ്രോയം
ധനഷസാമം നല്ോ
ഈകേവിച്ചിയിക്കുന്നു.
ഇ ഴര്ശും ം ആപ്രോയം
ധനഷസാമം നല്ോ ഈകേവിക്കുന്നു. ആഴര് ററപ് റിറിമേറില് ഈള്ട്േിേില്ല.
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കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണഷഭിതി ഄംഗീോയം നല്േിമിട്ടുണ്ട്. ഇ കപ്രാജടുകള്
നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
കപ്രാ.നം.45/18- ഴീടു നിര്മ്മാണം - ഴനിത
ഄെേല് 19.25 റക്ഷം രൂഩ
കപ്രാ.നം. 50/18 ഴീടു നിര്മ്മാണം - അശ്രമ
”
5.00 റക്ഷം രൂഩ


4.33 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രേരിയുടെ 21.12.2017-ടറ DP3-2079/13-ാാാം
നമ്പര് േത്തും 18.12.2017-ടറ 19-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
എരണാകുലം ജില്ലമിടറ ഩള്ളുരുത്തി ഩരവൂര് റഴ്ി കബ്ല്യാക്കുേലിടറ തീയകദവ
കഭഖറമിടറ
ഩഞ്ചാമത്തുേലില് കരാുേള് ഭിക്കടരം 6 ഭീറ്റര് ഴീതിമില്ലാ
ത്തഴമാണ്. തീയകദവങ്ങലില് ഴീതി ഩയിഗണിക്കാടത ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത്
തനികച്ചാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഭാമി ക ര്കന്നാ കരാുേള് ഄറ്റകുറ്റ്ണി/നിര്മ്മാണം
നെത്താ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.34 തിരുഴനന്തപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 09.10.2017-ടറ P1 315/2017/TDP നമ്പര് േത്തും ഄനഫധപ് കുരിപ്പും.
ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക് ക്ഷീയ ഷംഘങ്ങള് ഴളി രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് നല്കുന്നതിന്
താടള്രയുന്ന യണ്ട് കപ്രാജക്ട് ഩദ്ധതിമില് ഈള്ട്ടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.
1) കപ്രാ.നം.1044/18- ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക്
ഄെേല് 50.00 റക്ഷം രൂഩ
രികഴാള്ഴിഗ് പണ്ട്( ജനരല്)
2) കപ്രാ.നം. 1061/18 ക്ഷീയ േര്ശേര്ക്ക്
”
40.00 റക്ഷം രൂഩ
രികഴാള്ഴിഗ് പണ്ട് (ഴനിത)
ഇ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാനള്ള ഄനഭതി 23.08.2017-ടറ കോഒര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിമില് ഩയിഗണിച്ചിരുന്നു. ഫാേ് കറാണുഭാമി ഫധപ്ട്ടുത്തി നല്ോനാണ്
ഄനഭതി നല്േിമത്. ഫാേ് കറാണ് ളിഴാക്കി രു േര്ശേന് 40,000/-രൂഩ
ഴീതം
ക്ഷീയ ഷംഘം ഴളി
രികഴാള്ഴിംഗ് പണ്ട് നല്ോ
ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.35 ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 05.12.2017-ടറ േത്തും 10.11.2017-ടറ 5ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
2017-18 ഴര്ശം
ഴാഗക്കാെ് ഄേണഴാെി ബാഗത്ത്
കുെിടഴള്ള ഩദ്ധതി
പുനഃരുദ്ധായണം (കപ്രാ.നം.904/18 ഄെേല് 10.00 റക്ഷം രൂഩ ) എന്ന കപ്രാജക്ടിന്
ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം 1.00 റക്ഷം രൂഩ ഄെയ്ക്കണടഭന്നും കതാേം കഭഖറമാമ
തിനാല് ആടതാളിഴാക്കാ ഄനഭതി നല്േണടഭന്നും അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.36 തിരുഴിറൃാഭറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡിെിടെ 30.11.2017-ടറ േത്ത്
താടള്രയുന്ന യണ്ട് കപ്രാജടുകളേള് 2016-17 ഴാര്ശിേ ഩദ്ധതിമില് ഈള്ട്ടുത്തി
2017 – 18 ല് സ്പില് ഒഴരാമി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കി. നിര്മ്മാണം
നെത്തിമത് ടെണ്ടര് മുകഖനമാണ്. എന്നാല് കപ്രാജക്ടില് ക ര്ത്തിരുന്നത്
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി മുകഖന എന്നാണ്. ഄതിനാല് കപ്രാജക്ടില് ഗുണകബാക്തൃ
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ഷഭിതി മുകഖന എന്നതിന ഩേയം ടെണ്ടര് എന്നു കബദഗതി ഴരുത്താ ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
1) കപ്രാ.നം.90/18- ഩാമ്പാെി, തിരുഴില്ലാഭറ ഄെേല് 4,07,000 രൂഩ
ഴികല്ലജുേലില്
കുെിടഴള്ള
ഷൗേയയ
ടഭാരുക്കല്
2) കപ്രാ.നം.
91/18
േണിമാര്കക്കാെ്
”
4,07,000 രൂഩ
ഴികല്ലജില് കുെിടഴള്ള ഷൗേയയടഭാരുക്കല്

4.37 ഫഹു.

ടനമേലാര എം.എല്.എയുടെ 13.12.17 ടറ േത്തും എറഴകഞ്ചയി
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡെിടെ 22.11.2017-ടറ േത്തും.
2016-17 ഴര്ശം ഗാര്സിേ ഫകമാഗയാഷ് പ്ലാെ് എന്ന കപ്രാജടുകള നെ്ാക്കി
(കപ്രാ.നം.137/17- ഄെേല് 1,35,000/- രൂഩ) 50 വതഭാനം ശു ിതൃഭിശ പണ്ട്
ഴേമിരുത്താടതമാണ് കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കിമത്. ശു ിതൃഭിശനില് TS
ഴാങ്ങാടത കപ്രാജടുകള നെ്ാക്കിമതിനാല് ആതിടെ 50 വതഭാനം ടരേ
ശു ിതൃഭിശനില് നിന്നു നല്േിമില്ല. ഇ ടരേ നല്ോ
ശു ിതൃഭിശകനാെ്
നിര്കേവിക്കണടഭന്നും TS ഴാങ്ങാടത നെ്ാക്കിമതിന ഷാധൂേയണം
നല്േണടഭന്നും അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
4.38 േണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒപീഷറുടെ 30.10.2017-ടറ 82/2017-18/DPO/Kannur നമ്പര്
േത്ത്
(i)
08.03.2016- ടറ 1222/16/തഷൃബഴ ഈത്തയും പ്രോയം ധനോയയേമ്മീശ
ഗ്രാെ് PMAY ഩദ്ധതിക്കുള്ള നഗയഷബാ ഴിസിതഭാമി ഈഩകമാഗിക്കാടഭന്ന്
ഈത്തയഴാമിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഩദ്ധതിഭാര്ഗകയഖ പ്രോയം ആത്തയം
അഴവയത്തിന് ടരേ ഈഩകമാദിക്കാും ന്നതല്ല എന്ന് നിഷ്കര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആതികമേലല് സ്പഷ്ടീേയണം അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
(ii)

ഩട്ടുഴം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴനിതാഘെേഩദ്ധതിമില് ഈള്ട്ടുത്തി
ഴാളക്കന്ന് ഴിതയണം നെത്താ കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. ഄെേല്
1.73 റക്ഷം രൂഩ. ആതിന് ഡി.ഩി.ഷി. ഄംഗീോയം നല്േിമിരുന്നില്ല.
ഩഞ്ചാമത്ത് അഴവയട്േതനഷയിച്ച് ആത് കോര്ഡികനശ േമ്മറ്റിയുടെ
ഄനഭതിക്കാമി ഷഭര്്ിച്ചിയിക്കുന്നു

4.39 ടഴേിേഴറ കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 14.11.17- ടറ േത്ത്
കോളിഗ്രാഭം ഩദ്ധതി എന്ന കഩയില് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് മുേകക്കാളിേടല
ഴിതയണം ട യ്യാനള്ള കപ്രാജക്ട് നൂതനഩദ്ധതിമില് ഈള്ട്ടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.
8300 മുേകക്കാളിേടല 5 കഩര് ഴീതം ഄെങ്ങുന്ന 32 ഗ്രൂപ്പുേള് ഴളിയും 6 കഩര്
ഴീതം ഄെങ്ങുന്ന രു ഗ്രൂ്് ഴളിയും ഴിതയണം ട യ്യാനാണ്ഈകേവിക്കുന്നത്.
കോളിക്കൂെ്, കോളിമുേ ഴിഩണനം, കോളിതീറ്റ ആഴടമാടക്ക കപ്രാജക്ടില്
ഈള്ട്ടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ടില് നൂതന അവമം ആല്ല എന്നതിനാല്
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ജില്ലാതറ ഴിദഗ്ദ്ധ േമ്മിറ്റി ആത് ഄംഗീേയിച്ചിേില്ല. കോര്ഡികനശ
േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു. ഄെേല് - ഴിേഷന പണ്ട്
37.50 റക്ഷം രൂഩ. (കബ്ല്യാക്ക് ഴിസിതം) കൂടു നിര്മ്മാണത്തിടെ ട റഴ്
42.50 റക്ഷം രൂഩമാണ്. ആത് ഗ്രാഭീണ ടതാളിലരപ്പു ഩദ്ധതിമില്
േടണ്ടത്തുന്നു.

4.40 കഷനാഩതി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 14.11.2017 – ടറ B1-3/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്.
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് ോയയക്ഷഭഭാക്കുന്നതിടെ ബാഗഭാമി
നികുതിയും ഭറ്റം ഩിയിക്കാനം പീല്ഡതറ ഄകനൃശണങ്ങള്ക്കുഭാമി രു
കഭാകോര് റഫക്കുഴാങ്ങാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.41 മുലങ്കുന്നത്തുോഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 15.12.2017 ടറ A2-179/17-ാാാം
നമ്പര് േത്തും 20.09.2017 ടറ 714-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
(i)

ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് റഷക്കിള് ഴാങ്ങി
നല്ോ 2016-17 കപ്രാജടുകള തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. (കപ്രാ.നം. 280/18
ഄെേല് 1,52,000/- രൂഩ) ഇ കപ്രാജടുകള 2016-17 ല് നിര്വസണം
പൂര്ത്തിമാക്കിമിേില്ല. 2017-18 ല്
ിറ ഴിദയാര്ഥിേള്10-ാാാം
ക്ലാസ്സ് ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കി. ആഴര്ക്ക് കൂെി റഷക്കിള് നല്ോ
ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

(ii)

2016-017 ല് ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഴനിതേള്ക്ക് ഴിഴാസധന
ഷസാമത്തിന് കപ്രാജടുകള തയ്യാരാക്കിമിരുന്നു. കപ്രാജക്ടിടെ ഏേ
ഗുണകബാക്താഴിടെ
ഭേളുടെ
ഴിഴാസം
03.05.15
ന

(iii)

േളിഞ്ഞുടഴേിലം 10.04.2017 – നാണ് ഄകഩക്ഷ നല്േിമത്.
ആഴര്ക്കുകൂെി ഇ ഴര്ശം ധനഷസാമം നല്ോ
ഄനഭതി
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
2016-17 ഴര്ശം ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക്
റാഩ് കൊ്് നല്ോ കപ്രാജക്ട് ഈള്ട്ടുത്തിമിരുന്നു. (കപ്രാ.നം.
283/18 – ഄെേല് 3,90,000/- രൂഩ) ഗുണകബാക്താക്കലില് ിറ
ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനം പൂര്ത്തിമാക്കി. ഩഠനം പൂര്ത്തിമാ
മഴര്ക്കും റാഩ് കൊ്് നല്ോ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
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4.42 ോഭാക്ഷി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.10.2017 – ടറ A3-302/17-ാാാം
നമ്പര് േത്തും 12.10.17 ടറ I (3)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം.
േക്കൂഷ് ഄറ്റകുറ്റ്ണിക്ക് 5,50,000/- രൂഩയും േക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് 4,50,000/രൂഩയും ഴേമിരുത്തി ഇ ഴര്ശം കപ്രാജടുകള തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. േക്കൂഷ്
ഄറ്റകുറ്റ്ണിക്ക് 6000/- രൂഩയും നിര്മ്മാണത്തിന് 10,000/- രൂഩയുഭാണ് നല്കുന്നത്.
ഫാക്കി ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം. ആടര നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു

4.43 ഴെക്കാകഞ്ചയി കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡെിടെ 15.11.2017ടറ േത്ത്
ഇ ഴര്ശം ക്ഷീയഗ്രാഭം എന്ന കഩയില് 64 ഴനിതാഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക് ഩശുക്കടല
നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. അടേ ഄെേല് 48,14,800/- രൂഩ
(ഴിേഷനപണ്ട്). ഇ കപ്രാജക്ട് നെ്ാക്കാ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.44 എള്ളൃകോണ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 19.10.2017 – ടറ P1-45/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്.
ഩഞ്ചാമത്തിടറ എള്ളൃകോണ് ജംഗ്ശനില് ഭാര്ക്കറ്റിടെ മു ഴവത്തുള്ള കരാഡ്
രീൊര് ട യ്ത കഴലമില് ഈമയം കൂെിമതിനാല് ഭാര്ക്കറ്റിടറ ഭാറിനയം ഩഞ്ചാമത്തു
ഒപീഷിലം കക്ഷത്രമുറ്റത്തും എത്തുന്ന ഷാസ യയമുണ്ടാമി. ഄെിമന്തിയ പ്രഴര്ത്തി എന്ന
നിറമില് ഇ ബാഗത്ത് കപ്രാജടുകള തയ്യാരാക്കാടത 175.5 .ഭീറ്റര് ഴിസ്തീര്ണ്ണത്തില്
ആെര്കറാക്കു ട യ്തു. ഫില് ടരേ 1,50,000/- രൂഩ. ആതിന് ഷാധൂേയണം
അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.45 ഄന്തിക്കാെ് കബ്ല്യാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 14.11.017- ടറ േത്ത്
ടനല്ഴിത്തു നല്കുന്നതിന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേടല ഷസാമിക്കാ
കപ്രാജടുകള
തയ്യാരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഭാര്ഗ കയഖപ്രോയം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേളും നഗയഷബേളുഭാണ്
ടനല്ഴിത്തിന ഷബ്ഷിഡി നല്കേണ്ടത്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുേള് ഭാറ്റി ഴച്ച ടരേ
ഄഩയയാപ്തഭാമതിനാല് കബ്ല്യാക്കു ഩഞ്ചാമത്തില് നിന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിന ഴിസിതം
നല്ോ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

4.46 റ്റ്ാറം GVHSS For Deaf പ്രി ഷി്റിടെ 01.12.2017 ടറ േത്ത്
ഇ ്കൂളലില് ബൗതിേഷൗേയയം ഴലടയ ഩയിഭിതഭാണ്. ടഭസ്സ്സാള്് ആല്ല. കഭവ,
ഫഞ്ച് ആഴയും കുരഴാണ്. ്കൂളള് ആക്ാള്ളൃം ഷര്ക്കായിടെ കനയിട്ടുള്ള നിമന്ത്രണ
ത്തിറാണ്. മുനിഷി്ാറിറ്റിക്കു റേഭാരിമിേില്ല. ഷര്ക്കാര് ഄനഭതിയുടണ്ടേില് ബൗതിേ
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ഷൗേയയടഭാരുക്കാ കപ്രാജടുകള എടുക്കാടഭന്ന് മുനിഷി്ല് ട മര്ഭാ
കോര്ഡികനശ േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.

ഄരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4.47 ഭണ്ണകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് പ്രഷിഡെിടെ 03.11.2017 ടറ േത്തും 24.10.17 ടറ
15(1)-ാാാം നമ്പര് ബയണഷഭിതി തീരുഭാനും ം
ഩേിേജാതി ഴിബാഗത്തിടറ ഴിദയാര്ഥിേള്ക്ക് ഩഠനമുരി നല്ോ 2017 – 18 ല്
കപ്രാജടുകള ഏടറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. (കപ്രാം.നം.143/18). 10 ഗുണകബാക്താക്കലാണുള്ളത്. ആതില് 5
ഗുണകബാക്താക്കലാമ കുേിേളുടെ മുത്തേമേലരുകെയും മുത്തേിഭാരുകെയും കഩയിറാണ് ഴീടും
സ്ഥറും ം. ഄതിനാല് ആഴര്ക്ക് ഩഠനമുരി നല്ോ േളിയുന്നില്ല. ആഴര്ക്ക് കൂെി
അനകൂറയം നല്ോ ഄനഭതി അഴവയട്േിയിക്കുന്നു.
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