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SRG

1. ഩാരത്താട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 21.12.16 ന്ററ എ3-7819/16-ാാാ  നമ്പര്  

കത്തു  14.10.16 ന്ററ Vl (ll) -ാാാ  നമ്പര് തീരുഭാനവ  

 

ന്റെറുകിട-നാഭഭാത്ര കര്ശകര്ക്ക് ചറത്ഷെന ഩമ്പ് ന്റഷ ് ഴിതയന  എ  

ത്പ്രാചക്ടിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഴാര്ശിക ഩധതിതിമിള്ള “ചറത്ഷെന ഩമ്പ് ന്റഷ ് ഴിതയന ” എ  ത്പ്രാചക്ടിന് (ത്പ്രാ.ന . 

27/17 അടങ്കല്  3.80 റക്ഷ  രൂഩ). ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകായ  റബിചൄ. എ ാല്  

ഭാര്ഗത്യുമനുഷയിചൃ്  ഴയക്തിഗത ആനുകൂറയ  നല്കാന്  കളിമില്ല എ ് നിര്വസന 

ഉത്ദയാഗസ്ഥന്  അരിമിചൃതിനനുഷയിചൃ് പ്രത്തയക അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

1. എടയിത്ക്കാട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 23.12.16 ന്ററ എ2-1728/16(2)-ാാാ    

നമ്പര്  കത്തു  22.12.16 ന്ററ 10-ാാാ  നമ്പര്  ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

ബഴനനിര്മാന ത്പ്രാചകള്ക്ക്ക് ധനകായയകമീശന്  ഗ്രാന്ര് ഉഩത്മാഗിക്കു തിന് 

അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

 ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില്  ബഴനനിര്മാനതിന് ആന്റക 38228800/- രൂഩ (യണ്ടു 

ത്പ്രാചകള്ലിറാമി) ഴകമിരുതിമിട്ടുണ്ട്. ഇത്തത്ഩാന്ററ 2015-16 ള്  ബഴന നിര്മാനതിന് 

ധനകായയകമീശന്  ഗ്രാന്ര് ഉ്ന്റെടുത്തിതിമിരുന്നു. അഴ ലില്  ഓഴരാമി തുടരുന്നുണ്ട്.  

പുതിമ ഭാര്ഗത്യു പ്രകായ  ധനകായയ കമീശന്  ഗ്രാന്ര് ബഴനനിര്മാനതിന് 

ഉഩത്മാഗിക്കാന്  ഩാടില്ല.  

3. കുലത്തൂര്ുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 27.12.16 ന്ററ എ5-1627/2016-ാാാ  

നമ്പര്  കത്. 

പ്രതിബാഷ ഗഭ  2017 എ  ഷാ സ്കായിക ത്പ്രാചക്ടിന് അനുഭതിഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഴിദയാര്ഥിക്ക്ക് കറാഭം, യ 8 ഴിചമിക്ക്ക് കയാശ് അഴാര്ഡ്8 ത്രാപി8 രിെബ്ലിക് 

ദിനാത് ാശ മാത്ര തുടങ്ങിമഴയ്ക്ക് 1.00 റക്ഷ  രൂഩ തനതു പണ്ടുഴചൃ് ത്പ്രാചക്ടിന് 
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ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകായ  ത്നടിമിരുന്നു. കളിഞ്ഞ 17 ഴര്ശവ  ഷര്ക്കാര്  

അനുഭതിത്മാന്റടമാന് ഈ ത്പ്രാചക്റ്റ് നടൊക്കിമത്. അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

 

4 ന്റനന്മനിക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 10.11.2016 ന്ററ കത്തു  07.10.16 ന്ററ 11-

ാാാ  നമ്പര്  തീരുഭാനവ . 

ഭനറിുളമിന്ററ ഓടന്െിര ന്റരലേത്റ ര്  ഉമര്ത്തു തിനു  താതുന്നത തിനു  തനതുപണ്ട് 

ഉഩത്മാഗിക്കു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്.  

 ഩഞ്ചാമതിന്ററ പ്രധാന ചറത്ഷെന കുടിന്റഴള ത്രാതസ്സാന് ഭനറിുള. 

ചറഴിതാന  നിമന്ത്രിക്കു തിന് പുളമിന്ററ ഓടന്െിര രലേത്റ ര്  ഉമര്ത്തുക   

താതുന്നതക   ന്റെത്േണ്ടതുണ്ട്.  ചറത്ഷെനഴകുെിന് പണ്ടില്ലാന്റത ഴന്നു. ശട്ടര്  

താഴ്ത്തിമിന്റല്ലങ്കില്  പുളമിന്ററ ന്റഴള  ത്വുയിചൄ നിര്താന്  കളിമില്ലാന്റത ഴ ത്ൊ്  

ഴയക്തിഩയഭാമി 108000/- രൂഩ പ്രഷിഡന്റ് ന്റെറഴളിചൃ. ഴൗചൃരിന്റന്റ അടിസ്ഥാനതില്  

തുക തിയിന്റക റബിക്കു തിന് തനതുപണ്ടു ഉഩത്മാഗിക്കാന്  അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

5 ഩാരത്താട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 21.12.16 ന്ററ എ3-7819/16-ാാാ  നമ്പര്  

കത്തു  14.10.16 ന്ററ Vl (10)-ാാാ  നമ്പര്  തീരുഭാനവ  

 ത്ഗ്രാഫാഗിന് 60 രൂഩ ഷബ്ഷിഡി നല്കു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

 നിറഴിന്ററ ഭാര്ഗത്യുപ്രകായ  അനുഴദനീമ ഷബ്ഷിഡി 20 രൂഩമാന് ഇത് 

60 രൂഩമാക്കി ഴര്ധതിിെിക്കനന്റഭ ാഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

6 ഷിഡത്കാ ഭാത്നചി ഗ് ഡമരക്ടറുന്റട 21.12.16 ന്ററ  SIDCO/MKTG/ചനരല്     16-17-
ാാാ  നമ്പര്  കത്. 
ഷിഡത്കാ ഴിഩനന  നടത്തു  ഉത്ഩ ങ്ങ്  തത്േവബയന സ്ഥാഩനങ്ങ്  
ഴാങ്ങു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഷിഡത്കായ്ക്ക് നിറഴില്  ഉരുക്ക്8 തടി ല്െ ങ്ങ്ക്ക് ത്ര ് ത്കാ്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഭ ് 
ഉല്പ ങ്ങ്  ഴാങ്ങു തിനു  തത്േവബയന സ്ഥാഩനതിന് അനുഭതി നല്കനന്റഭ ് 
ആഴവയന്റെട്ടിരുന്നു. 

 

7.  ന്റഩരുഴന്താന  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 05.12.16 ന്ററ എ4-551/16-ാാാ  നമ്പര്  

കത്. 
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ഗാര്സിക ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്ര് സ്ഥാഩിചൃതിന് ചിെിതൃഭിശന്  തുക അനുഴദിക്കു ത് 

ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

 2012-13 ഴര്ശ  ഭാറിനയഷ സ്കയനതിന്റന്റ ബാഗഭാമി ഗാര്സിക ഫത്മാഗയാഷ് 

ലാനാന്രിന് അ ഗീകായ  റബിക്കുക   406250/- രൂഩ (50% തുക) ന്റരയ്ത്ഡകായ്ക്ക് 

നല്കുക   ന്റെയ്തു. 0.5m3 നു ഩകയ  1 m3 ലാനാന്റാന് ഴിതയന  ന്റെയ്തത്. ചിെിതൃഭിശന്റന്റ 

ഷാത്ങ്കതിക അനുഭതി റബിചൃിരു ില്ല. അതിനാല്  ചിെിതൃഭിശന്  ഴിസിത  റബിചൃില്ല. 

ഷാധൂകയന  നല്കനന്റഭന്നു  തുക അനുഴദിക്കനന്റഭന്നു  ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 (8) ന്റഩയിന്തല്ഭണ്ണ  ുനനിഷിെല്  ന്റെമര്ഭാന്റന്റ P1-1056/16-ാാാ  നമ്പര്  കത്. 

കര്ശകര്ക്ക് ഷബ്ഷിഡി നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ് താന്റളെര  ഴയ്ക്ക് അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

(i) കര്ശകര്  ഷൃന്തഭാമി ഉല്പാദിെിക്കു ത്താ ഴാങ്ങി ഉഩത്മാഗിക്കു ത്താ ആമ 

ജചഴഴലതിന് ഷബ്ഷിഡി ഫാങ്കുഴളി നല്കന  

(ii) ന്റെറുകിട കര്ശകന്റയകൂടി ഷബ്ഷിഡി നല്കു തിന് ഉ്ന്റെടുത്തിതന . 

(iii) ഩചൃക്കരിജതക്8 ഩചൃക്കരിഴിത്തുക്  എ ിഴയ്ക്ക് 100% ഷബ്ഷിഡി നല്കന . 

 

(9) ന്റഩയിന്തല്ഭണ്ണ  ുനനിഷിെല്  ന്റെമര്ഭാന്റന്റ 22-12-16-ന്ററ കത് 

 കിനര്  രീൊര്ജ് ന്റെന്നത തിന് ചന്ഷിന്റമ ല്പിക്കാന്  അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ുനനിഷിൊറി ിമില്  ആന്റക 9000 കിനര്  ഉണ്ട് അഴ രീൊര്ജ് ന്റെോനാമി „ചീഴന  
ചറസുയക്ഷ‟  എ  ഩധതിതി തോരാക്കിമിയിക്കുന്നു.  ഭാര്ഗത്യുമനുഷയിചൃ് 
ലേനത്ബാക്താഴ് ത്നയിട്ടു ന്റെന്നതത്മ്പാ്  80 വതഭാനത്ഭാ8 ഩയഭാഴധി 5000/- രൂഩത്മാ 
നല്കന .  ഇതിനുഩകയ  ചന്ഷി ുനത്ുന ന്റെയ്താല്  2500/- രൂഩഭാത്രത്ഭ 
ആവക ള്ളു എ തിനാല്  ചന്ഷി ുനത്ുന ന്റെോന്  അനുഭതി 
ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 
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 (10) കണ്ണൂര്  ചില്ലാഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 20-12-2016-ന്ററ A4-3929-16-ാാാ  നമ്പര്  
കത്. 

ഩട്ടികചാതി ഷത്ങ്കതങ്ങലില്  ത്ഷാലാര്  സ്ട്രീ ് ജറ ് സ്ഥാഩിക്കല്  എ  ത്പ്രാചക്ടിന് 
അ ഗീകായ  ഷ ഫന്ധിചൃ് 

ഴാര്ശിക ഩധതിതി ത്യുമില്  ത്ഷാലാര്  സ്ട്രീ ് ജറ ് സ്ഥാഩിക്കു തിന് 18278138000/- 
രൂഩ (ത്പ്രാ.ന .687/17)ഴകമിരുതിമിയിക്കുന്നു.  ഇത് ജഴദുതി ഇല്ലാത 
ഷത്ങ്കതങ്ങലില്  ഭാത്ര  നിര്വസന  നടതന  എ  നിഫന്ധനത്മാന്റടമാന് 
ന്റഴ ി ഗ് ഓപീഷര്  അ ഗീകായ  നല്കിമിരു ത്.  ജഴദുതി ള ത്ഭുറമിള്  
ത്ഷാലാര്  ജറ ് സ്ഥാഩിക്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

(11) കണ്ണൂര്  ചില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 17.10.2016-ന്ററ E1-3371-16-ാാാ  നമ്പര്കത് 

സ്കൂളുകലില്  ജചഴഩചൃക്കരി കൃശിത്താട്ട 8 ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്റ് എ ിഴക്കുള്ള യണ്ടു 
ത്പ്രാചകള്കളുന്റട  അ ഗീകായ  ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

(I) ഴാര്ശിക ഩധതിതിമാല്  ഴിദയാറമങ്ങലില്  ജചഴഩചൃക്കരിത്താട്ട 8 ഒശധത്താട്ട 8 
ഴനഴത്കയന  എ  ത്പ്രാചക്ട് ഴിദയാബയാഷ ത്ഭുറമില്  അല്ലാതതിനാല്  
നിര്വസന  നടതാന്  പ്രത്തയക അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 160 ഴിദയാറമങ്ങലില്  
അടങ്കല്  5.00 റക്ഷ  രൂഩ 

(II) ഴാര്ശിക ഩധതിമില്  24 ഴിദയാറമങ്ങലില്  10.00 റക്ഷ രൂഩ അടങ്കല്  തുകമില്  
ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്റ് സ്ഥാഩിക്കാന്  ത്പ്രാചക്ടിന് DPC അ ഗീകായ  ത്നടിമിട്ടുണ്ട്.  
എ ാല്  ഴിദയാബയാഷ ത്ഭുറമിന്ററ ത്പ്രാചക്ടല്ലാതതിനാല്  പ്രത്തയക അനുഭതി 
ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 (12) ആറത്ക്കാട് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 15-12-2016-ന്ററ എ1-2534/16-ാാാ  നമ്പര്  

കത്തു  07.11.2016 ന്ററ V-ാാാ  നമ്പര്  ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്ര് നല്കിമതില്  ചിെിതൃഭിശന്റന്റ ഴിസിത  റബയഭാക്കനന്റഭ തു 
ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

2012-13 ഴര്ശ  94 ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്റ് ന്റരയ്ത്ഡകാ ുനത്ുന നല്കി. അടങ്കല്  
128648208/- രൂഩ. ഇതില്  ചിെിതൃഭിശന്റന്റ ഴിസിത  28118483/- രൂഩമാന്. ന്റരയ്ത്ഡകാ 
ത്കസുന്റകാടുത്തിതതിനാല്  ഈ തുക   ഩറിവ   ത്കാടതി ന്റെറഴടക്ക  38028610/- രൂഩ 
നല് കാന്  ചിെിതൃഭിശന് നിര്ത്േവ  നല്കാനന്റഭ ് ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 0.5m3 നു 
ഩകയ  1 m3 ഫത്മാഗയാഷ് ലാനാന്റ് ആന് നല്കിമത്.  

 

13.  അയീത്ക്കാട് ത്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 07.11.2016 ന്ററ കത്. 
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ചില്ലാ ആസൂത്രനഷഭിതി അ ഗീകയിക്കാത 13 എഷ.്ഷി.എഷ.്ഩി. ത്പ്രാചകള്ക്ക്ക ്
അ ഗീകായ  നല്കു ത് ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

8 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുകലിറാമി ഩട്ടികചാതി ഷത്ങ്കതങ്ങലില്  ബഴന സുയക്ഷയ്ക്കാമി 13 എ 
ഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി ത്പ്രാചകള്ക്  തോരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ആന്റക അടങ്കല്  71.00 റക്ഷഭാന്. 
ത്കാലനിക്  സ്ഥിതി ന്റെന്നത ത് ന്റെങ്കുതാമ ഭറമ്പ്രത്ദവതാന്. അതിനാല്  
ത്കാലനികലിന്ററ ഴീടുത്തി  ഭൂഭി   പ്രത്തയക  അതിയ് ന്റകട്ടി ഷ യക്ഷിക്കുകമാന് റക്ഷയ . 
ഇത് ഭസാത്മാഗാന്ധി ത്ദവീമ ഗ്രാഭീന ന്റതാളിള്രുഩധതിതിമിത്റാ ഷ ത്മാചിത 
നീര്തടഩധതിതിമിത്റാ ഉ് ന്റെടുത്തിതിന്റെേനന്റഭ ് ചൂണ്ടികാനിചൃ് ഡിഩിഷി അനുഭതി 
നല്കിമില്ല. അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

14. ത്കാളിത്ക്കാട് ചില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 21.06.16 ന്ററ കത്.  

 ത്കാളിത്ക്കാട് സ്കില്  ന്റഡഴറപ്ന്റഭന്റ് ന്റഷന്റരിന് ഗ്രാന്റ് നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

നഴഷാക്ഷയതര്ക്ക് ജനപുനി ത്ഩാശനതിനു ത്ഴണ്ടി 15 ഴര്ശ  ുനന്ഩ് ചില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത് 5.00 റക്ഷ  രൂഩ ുനടക്കി ആയ ബിചൃ ത്പ്രാചക്ടാന് സ്കില്  ന്റഡഴറപ്ന്റഭന്റ് 
ന്റഷന്റര്  ഇത് ഇത്ൊ്  നല്ലനിറമില്  പ്രഴർതിക്കുന്നു. പ്രതിഴര്ശ  ആമിയത്താല  
ത്ഩര്ക്ക് 40 ത്ഭുറകലില്  ഩയിവീറന  നല്കുന്നു. ഈ ന്റഷന്റരിന് ഴര്ശ  ത്താറു  10.00 
റക്ഷ  രൂഩ ഗ്രാന്റ് നല്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

15. ത്കാളിത്ക്കാടുത്തിചില്ലാ ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 07.01.2017-ന്ററ കത്. 

 നിര്മാന പ്രഴര്തനങ്ങളുന്റട എ്ിത്ഭ ിന് ഷാത്ങ്കതിക അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ത്കാ ഓര്ഡിത്നശന്  കമി ി ന്റട 28.12.16 ന്ററ ത്മാഗതില്  ഷാത്ങ്കതിക അനുഭതി 
നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ് എടുത്തിത തീരുഭാന  (ുണ്ഡിക 2.21(ll) രദ്ദുന്റെേനന്റഭന്നു  
3.11.16 ന്ററ തത്േവഷൃമ  ബയനഴകുെ് െീപ് എഞ്ചിനീമറുന്റട ഷര്ക്കുറരിന്ററ സ്ഥിതി 
തുടയനന്റഭന്നു  ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

16  ത്കാളിത്ക്കാടുത്തി ുനനിഷിെല്  ത്കാര്െത്രശന്  ന്റഷക്രട്ടരി ന്റട 24.10.16 ന്ററ P1/98911/16ാാാ  
നമ്പര്  കത്. (LSGD-DA1/429/2016-LSGD) 

കമ്പൂട്ടറു  അനുഫന്ധ ഉഩകയനങ്ങളു  ഴാങ്ങു തിന് ത്പ്രാചക്ട് നടൊക്കു ത് 
ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

 കമ്പൂട്ടറു  അനുഫന്ധ ഉഩകയനങ്ങളു  ഴാങ്ങു തിന് ത്പ്രാചക്ട് ഡിഩിഷി 
അ ഗീകയിചൃിയിക്കുന്നു. (ത്പ്രാ.ന . 643/2017 അടങ്കല്  തുക 268648908/- രൂഩ) 18.03.16 ന്ററ 
ഉതയവപ്രകായ  കമ്പൂട്ടറു  അനുഫന്ധഷാധനങ്ങളു  ഴാങ്ങല്8 ഇന്്ത്റശന്8 
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രിെമരി ഗ് ഇഴ IKM – ന്റനമാന് ചുഭതറന്റെടുത്തിതിമിയിക്കു ത്. ഇതു ഷ ഫന്ധിചൃ് 
ഷര്ക്കായില്  നിന്നു  ലഷ്ടീകയന  റബിക്കാതതിനാല്  തീരുഭാനഭാമില്ല. ത്പ്രാചകള് 
നടൊക്കാന്  അനുഭതി നല്കനന്റഭ ് ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

17 കല്െ  ത്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ കത് (22.11.16) 

അങ്കനഴാടികലിന്ററ കുട്ടിക്ക്ക് ത്ഫഫി ന്റഫഡ് നല്കല്  എ  ത്പ്രാചക്ടിന് അനുഭതി 
ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഴാര്ശികഩധതിതിമില്  അങ്കനഴാടി കുട്ടിക്ക്ക് ത്ഫഫി ന്റഫഡ് നല്കാനാമി 5.00 
റക്ഷ  രൂഩ ന്റട ത്പ്രാചക്ട് (ന . 122/17) ഉ്ന്റെടുത്തിതിമിരുന്റ ങ്കിള്  ത്ലാക്ക് 
ഩഞ്ചാമതിന്റന്റ ഴിശമ ത്ഭുറമല്ലാതതിനാല്  ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകയിചൃില്ല. അനുഭതി 
ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

18 കടുര  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 17.10.16 ന്ററ കത്. 

നാമാടി ഴിബാഗതില്ന്റെട്ടഴര്ക്ക് എ്ിത്ഭ ിന്റന്റ അടിസ്ഥാനതില്  ബഴനനിര്മാന  
നടതാന്  അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

തീര്ത്തു  നിയാറ ഫയാമ നാമാടി ഴിബാഗതില്ന്റെട്ട 4 കുടുത്തി ഫങ്ങലില്  2 കുടുത്തി ഫതിന് 
പുതിമഴീടുത്തി  2 കുടുത്തി ഫതിന് ഴീട് അ കു െനി   ആഴവയുനണ്ട്. (റക്ഷ  ഴീടുത്തി 
ഩധതിതിമിന്ററ ഇയട്ടഴീട്) ഇഴര്ക്ക് PWD/ അക്രഡി ഡ് ചന്ഷി ന്റട എ്ിത്ഭ ് 
പ്രകായ  ഴീടുത്തിനിര്മിക്കു തിനു  അ കു ഩനിക്  നടത്തു തിനു  അനുഭതി 
ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

19 ഭടിജക്കഩാറിത്മ ീഴ് ന്റകമര്  ന്റഷാജഷ ി പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 10.01.17 ന്ററ കത് 

ഩാറിത്മ ീഴ്  ന്റകമര്  ന്റഷാജഷ ിക്ക് ആഴവയഭാമ ഭരു ് നീതി ന്റഭഡിക്കല്  ത്്ാരില്  
നി ് ഴാങ്ങാനുള അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഭടിജക്ക ഩാറിത്മ ീഴ് ന്റകമര്  ന്റഷാജഷ ിക്ക് 2.00 റക്ഷ  രൂഩഴീത  എല്ലാഴര്ശവ  

ഩഞ്ചാമത്തു നല്കുന്നുണ്ട്. ഩഞ്ചാമത്തു ന്റഷക്രട്ടരിക്കുഩകയ  ഇത്ൊ്  PHC ന്റഭഡിക്കല്  

ഓപീഷരാന് നിര്വസന ഉത്ദയാഗസ്ഥന്. ത്നയന്റത നീതിത്്ാരില്  നിന്നു 

ഭരുന്നുഴാങ്ങിമിരുന്നു. ഇത്ൊ്  കാരുനയമില്  നി ാന് ഭരു ് ഴാങ്ങു ത്. 

കാറതാഭഷ  കായന  ഇത് ത്യാഗിക്ക്ക് ധിധതിിുനട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. നീതി ത്്ാരില്  നിന്നു 

തന്റ  ഭരുന്നുഴാങ്ങാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 
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20.  ൊഴക്കാട് ത്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 29.12.16 ന്ററ കത് 

ഴാര്ശിക ഩധതിതിമിന്ററ 5 ത്പ്രാചകള്ക്  ഗ്രാഭഷബാ റിസ്റ്റുക്  ഇല്ലാതതിനാല്  
ത്നയിട്ടുനടൊക്കാന്  അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്  

ഴാര്ശികഩധതിതിമിന്ററ ത്പ്രാചകള്കലാമ 1. ഩെടനിര്മാന റ്നി ിന് ധനഷസാമ . 2. 

ഗാര്ന്റഭന്റ് നിര്മാന റ്നി ിന് ധനഷസാമ  3. ന്റതാളിള്രെ് ന്റതാളിറാലിക്ക്ക് 

നിര്മാന ഷാഭഗ്രികളുന്റട ഉല്പാദനറ്നി ് 4. ഴാളകൃശി ഴയാഩന 8 പ്പ്െ് ഩചൃക്കരി കൃശി 

എ ിഴയ്ക്ക്  ലേനത്ബാക്തൃ റി്് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുകലില്  നി ് റബയഭാകാന്  

താഭഷിക്കുന്നു. അതിനാല്  ത്ഗ്രഡി ഗ് കളിഞ്ഞ പ്പ്ുകന്റല ത്നയിട്ട് ക്ഷനിചൃ് 

ത്പ്രാചകള്ക്  നടൊക്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. (ആന്റക അടങ്കല്  

248288500/- രൂഩ) 

 

21. ഭാത്ഴറിക്കയ – താഭയക്കുല  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 30.12.16 ന്ററ കത്. 

നഷ്ടതില്  പ്രഴര്തിക്കു  ഩട്ടികചാതി ഷസകയന ഷ  തിന് ധനഷസാമ  
നല്കു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഩഞ്ചാമതിന്ററ ഩട്ടികചാതി ന്റഷാജഷ ിക്ക് ത്ഷാഡാ ത്ഭക്കി ഗ് റ്നി ് 

തുടങ്ങു തിന് 2.00 റക്ഷ  രൂഩ നല്കു തിന് ത്പ്രാചക്ട് ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകയിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ഭാര്ഗത്യു പ്രകായ  ധനറധനതിന്റന്റ 50 വതഭാനതിറധിക  നഷ്ടുനള 

ന്റഷാജഷ ിക്ക്ക് ധനഷസാമതിനര്സതമില്ല. എ  നിഫന്ധന കായന  ഈ 

ന്റഷാജഷ ിക്ക് ഷസാമ  നല്കാന്  കളി  ില്ല. (G.O. 4.16/LSGD dtd. 11.01.16 Page 

162) പ്രത്തയക അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

22. ഭത്ഞ്ചയി നഗയഷബാ ന്റെമർത്ഩഴ്സന്റന്റ  10.01.2017-ന്ററ  കത് 

ഴനിത8 ഉല്പാദന ത്ഭുറമിന്ററ ഴകമിരുതറിൽ കുരവ ഴരുതറിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്.  

ഈ ഴർശ  ഉൽഩാദന ത്ഭുറമിൽ ഴകമിരുതിമിരു   (ഴനിതാ  ടക ഩധതിതിമിള്   

ഉൾന്റെട്ടിയിക്കു ) തുകമിൽ നി ് 50.00 റക്ഷ  രൂഩ ഭറ്റു ത്ഭുറമിത്റയ്ക്ക് (ഴീട്8 ഴീട് 

രിെമരി ഗ്) ഴകഭാ ാൻ  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

(യണ്ട് ത്പ്രാചകള്കൾ8 ത്പ്രാചകട് ന . 473/178 എഷ്.ഷി. ഴനിതകൾക്ക്  ആട്8 30.00 റക്ഷ  

രൂഩ)8 ത്പ്രാചക്ട് ന .474/17-എഷ്.ഷി. ഴനിതകൾക്ക്  കരഴ ള എരുഭകൾ 20.00 റക്ഷ  

രൂഩ)  

23.  ശ്രീകൃഷ്ണപുയ  ത്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ  10.01.2017-ന്ററ കത്  
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അന്ധ ഴിദയാറമതിന്  ന്റെമിൻ റിഩിത്മാന്റട ള കമ്പൂട്ടർ നൽകു തിനുള 

അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ് 

കയിമ്പുള ഗ്രാഭഩഞ്ചാമതിൽ 1980 ുനതൽ പ്രഴർതിചൄഴരു   ന്റസറൻ ന്റകല്ലർ സ്മായക 

അന്ധഴിദയാറമതിൽ ന്റെമിൻ റിഩിത്മാടുത്തി കൂടിമ 10 കമ്പൂട്ടർ ഴാങ്ങി നൽകാൻ 

അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

24.  എടൊര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 10.01.17 ന്ററ കത്. 

PHC ത്മാടുത്തി  ത്െര്  റാഫില്  ദിഴഷത്ഴതനാടിസ്ഥാനതില്  ന്റടക്നീശയന്റന നിമഭിക്കു തു 
ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

തത്േവഭിത്ര  ഩധതിതി പ്രകായ  ഩഞ്ചാമതിന് 2.00 ത്കാടി രൂഩ റബിചൄ. ഇതുഩത്മാഗിചൃ് 

ഩി.എചൃ്.ഷി. നഴീകയിചൃ് ഩി.എചൃ്.ഷി ത്മാടുത്തിത്െര് ് റാഫ് ഩനി ന്നു. ഇഴിന്റട 

റാബ്ന്റടക്നീശയന്റന ദിഴഷ ത്ഴതനാടിസ്ഥാനതില്  നിമഭിക്കാന്  അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

25.  ഴാളത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 03.1.2017 ന്ററ P-24/17-ാാാ  നമ്പര്  
കത്തു  30.01.16  ന്ററ 6-ാാാ  നമ്പര്  ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

അഭല്ത്ചയതി ന്റലശയല്  സ്കൂലിനുസ്മാര് ട്ട് ക്ലാസ്സ് റ  നിര്മിക്കു തിന് അനുഭതി 
ഷ ഫന്ധിചൃ്  

2015-16 ഡി.ഩി.ഷി അ ഗീകയിചൃതു  2016-17 ല്  ലില്  ഓഴര്  ആമി തുടരു തുഭാമ 

ത്പ്രാചക്ടാന്. ബി ത്വശിക്കായാമി 80 ഴിദയാര്ഥിക്  ഩഠിക്കുന്നു. ഷി.എ .ഷി. 

ഷിത്്ഴ്സിന്റന്റ കീളില്  പ്രഴര്തിക്കുന്നു. ഩഞ്ചാമതിത്റാ ഷഭീഩ പ്രത്ദവത്താ ഇതയ  

സ്കൂ്  ഇല്ല. ഈ  സ്കൂലില്  ഒരു സ്മാര്ട്ട് ക്ലാസ്സ് റ  നിര്മിചൄ നല്കാന്  3.00 റക്ഷ  രൂഩ 

ഴകമിരുതിമിയിക്കുന്നു. ഷര്ക്കാര്  അനുഭതി ണ്ടങ്കിത്റ നിര്വസന  നടതാന്  കളിറ് 

എ ് നിര്വസന ഉത്ദയാഗസ്ഥന്  അരിമിചൃിട്ടുണ്ട്. പ്രത്തയക അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

26.  ഴാളത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 03.01.2017 ന്ററ ഩി-26/16-ാ  നമ്പര്  
കത്തു  23.12.16 ന്ററ 11-ാാാ  നമ്പര്  ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

ന്റകാത്ക്കാ കര്ശകര്ക്ക് തുയിചി  ചുണ്ണ ാമ്പു  ഴിതയന  ന്റെന്നത തിന് അനുഭതി 
ഷ ഫന്ധിചൃ്. 
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ന്റകാത്ക്കാ കര്ശകര് ക്ക് ഩഞ്ചാമതില്  നി ് മാന്റതായാനുകൂറയവ  നല്കു ിന്റല്ലന്നു  
ധായാല  ന്റകാത്ക്കാ കര്ശകര്  ഉളതിനാല്  തുയിചി  കുമാമവ  ഷബ്ഷിഡിമാമി 
നല്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

27 ഴാളത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 03.01.17 ന്ററ ഩി.27/17-ാാാ  നമ്പര്  
ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

  ഩട്ടികഴര്ഗ ഴിബാഗതിന്ററ ഴിദയാര്ഥിക്ക്ക് റാഩ് ത്ടാഩ് നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്.  

ഩട്ടികഴര്ഗ ഴിബാഗതിന്ററ ഴിദയാര് ഥിക്ക്ക് റാഩ് ത്ടാഩ് ഴിതയനതിന് ത്പ്രാചക്ട് 

തോരാക്കിമിട്ടുണ്ട്. 17.18.16 ന്ററ 2464/16 തഷബഴ ഉതയഴനുഷയിചൃ് ന്റപ്രാപശനല്  

ത്ഩാ്് ഗ്രാജുത്ഴ ് ത്കാഴ്സിനു ഩഠിക്കു  ഴിദയാര്ഥികളുന്റട അബാഴതില്  ഡിഗ്രിത്കാഴ്സിനു  

ത്ഩാലിന്റടക്നിക്കുകലിള്  ഩഠിക്കു  കുട്ടിക്ക്കു   റാഩ് ത്ടാഩ് ന്റകാടുത്തിക്കാന്റഭ  ഉതയഴില്  

ഩട്ടികചാതി ഴിബാഗതിന്ററ ഴിദയാര്ഥികന്റല ഉ്ന്റെടുത്തിതിമിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ഩട്ടിക ഴര്ഗ 

ഴിദയാര്ഥികന്റല കൂടി ഉ്ന്റെടുത്തിതനന്റഭ ് ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

28  ന്റഩാ ാനി ുനനിഷിെല്  ന്റെമര്ഭാന്റന്റ 04.01.17 ന്ററ ഩി1-2095/1-ാാാ  നമ്പര്  കത്. 

 ഓറുയ നഴീകയന  എ  ത്പ്രാചക്ട് നടൊക്കാന്  അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ് 

 കടത്റായ ത്ഭുറമില്  താഭഷിക്കു ഴരുന്റട ഓറത്ഭഞ്ഞ ഴീടുത്തിക്  ഴര്ശ  ത്താറു  
ഓറത്ഭ  തിന്റന്റ ബാഗഭാമി ഈ ഴര്ശ  9.99 റക്ഷ  രൂഩ ന്റട ഓറുയ നഴീകയന  
എ  ത്പ്രാചക്ടിന് ഡി.ഩി.ഷി അ ഗീകായ  നല്കി എങ്കിള്  ഭാര്ഗത്യു 
പ്രകായഭല്ലാതതിനാല്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

29 നയിക്കുനി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ എ1-4680/16-ാാാ  നമ്പര്  കത് 

 10-12 ഭാഷ  പ്രാമഭാമ ത്ഩാത്തുകുട്ടികന്റല ഴാങ്ങു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഭാര്ഗത്യു പ്രകായ  18 ഭാഷ  പ്രാമുനള ത്ഩാത്തുകുട്ടികന്റല ഴാങ്ങു തിനാന് 

ഷബ്ഷിഡി നല്കു ത്. ഇത് 10-12 ഭാഷുനള ത്ഩാത്തുകുട്ടികന്റല 

ഴാങ്ങു തിനാക്കനന്റഭ ് ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 

30. ഫഹു. ന്റനന്മാര എ .എല്.എ ന്റട 11.01.17 ന്ററ കത്തു  എറഴന്ത്ഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 04.01.17-ന്ററ എ2-4906/2016-ാാാ  നമ്പര്  കത്തു . 
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ഭാറിനയഷ സ്കയന ത്പ്രാചകള്ക്  ഒളിഴാക്കി കുടിന്റഴള ത്പ്രാചകള്ക്  എടുത്തിക്കാനുള 

അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഴയ്ചൃന്റമ ത്നയിടുത്തി തിനു  ചററബയത ഉരൊക്കു തിനു  കൂടി ള ത്പ്രാചകള്ക്  

ഩഞ്ചാമത് ന്റ ടുത്തിത്ക്കണ്ടതുണ്ട്. തനതുപണ്ടു റബയഭല്ലാതതിനാല്  നടെിറാക്കാന്  

കളിമാത ഭാറിനയഷ സ്കയനതിനുത്ഴണ്ടി രൂഩീകയിചൃ ത്പ്രാചകള്ക്  ഒളിഴാക്കി 

കുടിന്റഴള ത്പ്രാചകള്ക്  എടുത്തിക്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. ഇതിത്റക്കാമി 

ഭാറിനയ നിര്മാര്ജന ത്പ്രാചകള്കളുന്റട ഴകമിരുതറിനുള ഴാറിത്ഡശന്  

ഒളിഴാക്കനന്റഭന്നു  ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

31 ഫഹു. തിരുഴമ്പാടി എ .എല്.എ  ന്റട 12.01.17 ന്ററ കത്തു  കുടയഞ്ഞി ഩഞ്ചാമത്തു 

പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ് 09.01.17 ന്ററ എ2-2059/16-ന്ററ കത്തു . 

 അരവവാറ നിര്മാനതിനുള ഭാനദണ്ഡങ്ങ്ക്ക് ഇലവ നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ത്ലാക്കു ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതവ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിതവ  ഉഩത്മാഗിചൃ് (ആന്റക. 

8.60 റക്ഷ  രൂഩ) അരവവാറയ്ക്ക് ന്റബൗതികന്റഷൗകയയ  ഒരുക്കിമിട്ടുണ്ട്. (2009 – 2010) 

എ ാല്  ചിെിതൃഭിശന്റന്റ ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  ഩാറിചൃിട്ടില്ല. ഒരു ദിഴഷ  10- ല്  താന്റള 

ഉരുക്കുകന്റല ഭാത്രന്റഭ കവാുന്റെോന്  ഉള്ളു എ തിനാല്  ഇത്ൊ്  ഉള ന്റഷൗകയയ  

ഉഩത്മാഗിചൃ് 1997 – 98 –ല്  നിര്മിചൃ ന്റകട്ടിടതില്  അരവവാറ ആയ ബിക്കു തിന് 

അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

32.  ഩതന തിട്ട ചില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തുപ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 13.01.17 ന്ററ കത്തു  ചില്ലാ കലക്ടറുന്റട 

09.01.17 ന്ററ ആര്.ഒ2- 1011/16/ ഡി.ഩി.ഒ/ഩി. ി.എ കത്തു . 

ഷഭഗ്ര എ.ഫി.ഷി.എ.ആര്  - ന്റതരുഴ് നായ്ക്കളുന്റട പ്രചനനനിന്ത്രന ഩധതിതി എ  

ത്പ്രാചക്ടില്  ത്ബദഗതി ന്റെന്നത തു ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ലില്  ഓഴര്  ത്പ്രാചക്ടാന്. ആന്റക അടങ്കല്  45.11 റക്ഷ  രൂഩ. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

ഴിസിത  35.70 റക്ഷ  രൂഩ   ചില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തു ഴിസിത  9.41 റക്ഷ  രൂഩ   

ത്പ്രാചക്ടില്  നിര്വസനയീതി എന്.ചി.ഒ (Society for the Prevention Cruelty to Animals 

SPCA) ുനത്ുന എന്നു  ധനകായയ  ഴിവകറന  എ ിഴമിള്  ഭാ   ഴരുതാന്  അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. അടങ്കറില്  ഭാ ഭില്ല.  

 

33. ന്റഩാ ാനി ുനനിഷിെല്  ന്റെമര്ഭാന്റന്റ 04.01.17 ന്ററ കത്. 
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ഭം, യന്റതാളിറാലിക്ക്കു  ഩട്ടികഴര്ഗ ഴിബാഗതിനു തുറയഭാമ ആനുകൂറയങ്ങ്  

നല്കു തിന് ഷര്ക്കാര്  ഉതയഴിരക്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്.  

തത്േവഷൃമ  ബയനസ്ഥാഩനങ്ങ്  ുനത്ുന ഩട്ടികഴര്ഗ ഴിബാഗതിന് ആനുകൂറയങ്ങ്  

നല്കു  ഭാനദണ്ഡങ്ങ്  തന്റ   ഭം, യന്റതാളിറാലിക്ക്കു  ഫാധകഭാക്കനന്റഭ ് 

29.09.16 ല്  കൂടിമ ത്കാര്ഡിത്നശന്  കമി ി തീരുഭാനന്റഭടുത്തിതിരുന്നു. ഇതു ഷ ഫന്ധിചൃ് 

ഷര്ക്കാര്  ഉതയഴിരക്കനന്റഭ ് ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

34. തിരുഴനന്തപുയ  ത്കാര്െത്രശന്  ത്ഭമറുന്റട 06.01.17 ന്ററ ഷി7/7/17-ാാാ  നമ്പര്  കത്. 

 ഷാത്ങ്കതിക അനുഭതി നല്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്  

28.12.16 ന്ററ  ത്കാര്ഡിത്നശന്  കമി ി ത്മാഗതില്  നിര്വസന ഉത്ദയാഗസ്ഥയാ 

 ളഴരു  എ്ിത്ഭ ് തോരാക്കിമഴകു  അത്ത ത്പ്രാചക്ടിന് ഷാത്ങ്കതിക അനുഭി 

നല്കാഴാന്  ഩാടില്ല എ ് തീരുഭാനിചൃിരുന്നു. ഇത് പുനഩയിത്വാധിക്കനന്റഭ ് 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

35 ന്റനടുത്തിഭങ്ങാട് ത്ലാക്കു ഩഞ്ചാമതിന്റന്റ 04.01.17 ന്ററ ഡി.11744/16ാാാ  നമ്പര്  കത്തു  

09.11.2016 IV (2)-ാാാ  നമ്പര്  ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ . 

ഗ്രന്ഥവാറക്ക്ക് എല് .ഷി.ഡി. ത്പ്രാചകള്ക്  ഴാങ്ങി നല്കു തിന് അനുഭതി 

ഷ ഫന്ധിചൃ്.  

അ ഗീകൃത ഗ്രന്ഥവാറക്ക്ക് എല്.ഷി.ഡി. ത്പ്രാചകള്ക്  ഴാങ്ങി നല്കു തിനുള 

ത്പ്രാചക്ട് ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകയിചൃിരു ില്ല. (ത്പ്രാ.ന . 74/17 തുക 3.9 റക്ഷ  രൂഩ) 

പ്രത്തയക അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

36.  ന്റഩരുത്ങ്ങാട്ടുകുറുശ്ശി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 20.12.16 ന്ററ കത്തു  23.08.16 ന്ററ  

1 (3)-ാാാ  നമ്പര്  തീരുഭാനവ . 

ഩളമ കമൂനി ിസാ്  ന്റഩാലിചൄഭാ ി പുതിമ കമൂനി ി സാലിന് ത്റാക ഫാങ്ക് ഴിസിത  

ഉഩത്മാഗിക്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഩിത് ാക്ക  നില്ക്കു  ഩഞ്ചാമത് എ  നിറമില്  2.00 ത്കാടി രൂഩ ത്റാക ഫാങ്ക് 

ഴിസിതഭാമി റബിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇത്ൊ്  ഉള കമൂനി ി സാ്  കാറെളക്ക  ധനറ  
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ചീര്ണ്ണ ാഴസ്ഥിറാന്. 2014-15 ഴര്ശ  ഩധതിതിമില്  ഉ്ന്റെടുത്തിതി അ കു െനി 

നടതിമതാന്. ഇതു ന്റഩാലിചൄഭാ ി ത്റാകഫാങ്ക് ഴിസിതുനഩത്മാഗിചൃ് പുതിമതു 

ഩനിമാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

37.  ഫഹു. നിറമ്പൂര്  എ .എല്.എ  ന്റട 21.12.16 ന്ററ കത്തു  കുരുലാമി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു 

പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ കത്തു   

 P.W.D. ത്രാഡിന്ററ ഓട വൃതിമാക്കു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

കുരുലാമി അങ്ങാടിമില്  ഓടക്  ന്റഩാട്ടിന്റഩാലിഞ്ഞ് കിടക്കുകമാന്. ഩി.ഡലു.ഡി 

ഴകമാമ ഈ ഓട ന്റട  സ്ലാഫ് ഭാ ി സ്ഥാഩിക്കു തിന്  2015-16-ൽ 3.00 റക്ഷ  രൂഩ 

ഴകമിരുതിമിട്ടുണ്ട്.  ത്പ്രാചക്ട് നടൊക്കാൻ പ്രത്തയക അനുഭതി  ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

38. ഫഹു തിരുഴമ്പാടി എ .എൽ.എ ന്റട 03.01.2017-ന്ററ കത്തു   കായത്ശ്ശയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്  

പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ  A2-385/15-ാാാ  നമ്പർ കത്തു   27.02.2016-ന്ററ 84-ാാാ  നമ്പർ ബയന 

ഷഭിതി തീരുഭാനവ  

ത്ലാർട്ഷ് ക്ലധികൾക്ക് ത്ലാർട്ഷ് കിറ്റുകൾ നൽകു ത് ഷ ഫന്ധിചൃ് 

2015-16 ഴർശ  18658728/- രൂഩ  (ത്പ്രാചക്ട് ന . 372/16) ഴകമിരുതി  ത്ലാർട്ഷ് 

ക്ലധികൾക്ക്  ത്ലാർട്ഷ് കിറ്റുകൾ നൽകാൻ ത്പ്രാചക്ട്  തോരാക്കിമിരുന്നു. എ ാൽ 

ഭാർഗത്യുമിൽ ഈ ഇന   ഉൾന്റെടുത്തിതിമിട്ടില്ല.  പ്രത്തയക അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

39. കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ  03.01.2017-ന്ററ കത്തു  അനുഫന്ധങ്ങളു  

ത്നാ്  ത്രാഡ് ന്റഭമിന്റനൻഷ് ഗ്രാന്റ്  ചറനിധി ത്പ്രാചക്ടിന് ഉഩത്മാഗിക്കാൻ അനുഭതി 

ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ചറനിധി ഩധതിതിക്കാമി ഩഞ്ചാമത്  ഴിസിതഭാമി  1.36 റക്ഷ  രൂഩ  

കന്റണ്ടത്തണ്ടതാമിട്ടുണ്ട് ലാനാൻ പണ്ട് തികമാതതിനാൽ ത്നാ്  ത്രാഡ് 

ന്റഭമിന്റനൻഷ് ഗ്രാന്റ്  ഴിസിത  ചറനിധിക്കാമി  ഉഩത്മാഗിക്കാൻ അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 



13 
 

40. ഫഹു. ഭങ്കട എ .എൽഎ. ന്റട 30.11.2016-ന്ററ 119/ ഭങ്കട/2016-ാാാ  നമ്പർ കത്തു  കുറുഴ 

ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ  16.11.2016-ന്ററ 288/16-ാാാ  നമ്പർ കത്തു  

ഩഞ്ചാമത് ഓപീഷ് നഴീകയന പ്രവൃതി നിർമിതിത്കന്ദ്രന്റമ ൽെിക്കു തിന് അനുഭതി 

ഷ ഫന്ധിചൃ് 

ഩഞ്ചാമത് ഓപീഷ് നഴീകയനതിന് 25.00 റക്ഷ  രൂഩ ന്റട  ത്പ്രാചക്ട് ഴാർശിക 

ഩധതിതിമിൽ ഉൾന്റെടുത്തിതിമിട്ടുണ്ട്. ഇത്ൊളന്റത ന്റകട്ടിടതിന്റന്റ  നഴീകയന 

പ്രഴർതനഭാന് ഉത്േവിക്കു ത്. 8% സൂെര്ഴിശന്  ൊര്ത്ജാന്റട  നിർമിതി ത്കന്ദ്രന്റത 

ൽെിക്കാൻ അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

41 ധിധനൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ 11.01.17-ന്ററ ഩി-004/17-ാാാ  നമ്പര്   

കത്. 

 (i) സ്ഥറ  റബയഭല്ലാതതിനാല്  യണ്ടു ത്പ്രാചകള്ക്  ഒളിഴാക്കി ഭറ്റു ത്പ്രാചകള്ക്  

എടുത്തിക്കു ത് ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

 ന്റഩാതു ഭാര്ക്ക ിനു സ്ഥറ  ഴാങ്ങു തിനു  അങ്കനഴാടിക്കു സ്ഥറ  ഴാങ്ങു തിനു  

യണ്ടു ത്പ്രാചകള്ക്  ഴാര്ശിക ഩധതിതിമില്  ഉ്ന്റെടുത്തിതിമിരുന്നു. (അടങ്കല്  മഥാക്രഭ  

12.71 റക്ഷ  രൂഩ8 5.00 റക്ഷ  രൂഩ) സ്ഥറ  റബയഭല്ലാതതിനാല്  ഈ ത്പ്രാചകള്ക്  

ഉത്ഩക്ഷിചൃ് കുടിന്റഴള കിനര്  നിര്മാനതിനു  ഴീടുത്തി ന്റഭമിന്റനന്ഷിനു  

ഉഩത്മാഗിക്കാന്  അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

(i) ുനട്ടത്ക്കാളിന്റമ ഴലര്ത്തു തിനുള ത്പ്രാചക്ടിന് അ ഗീകായ  ഷ ഫന്ധിചൃ് 

ഴയാഴഷാമിക അടിസ്ഥാനതില്  ുനട്ടത്ക്കാളിന്റമ ഴലര്ത്തു തിന് 5.00 റക്ഷ  രൂഩ ന്റട 

ത്പ്രാചക്ട് തോരാക്കിമിരുന്നു. ഈ ത്പ്രാചക്ടിന് ഡി.ഩി.ഷി. അ ഗീകായ  

നല്കിമിരു ില്ല. അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

42. തിരൂര്  ുനനിഷിെല്  ന്റെമര്ഭാന്റന്റ 05.01.17 ന്ററ PW-24224/16-ാാാ  നമ്പര്  കത്തു  

09.12.16 ന്ററ 14-ാാാ  നമ്പര്  തീരുഭാനവ  

ന്റകട്ടിടനിര്മാന ത്പ്രാചകള്ക്  FACT-RCF ഫില്ഡി ഗ് ത്പ്രാഡക്ട് റിഭി ഡ് എ  

സ്ഥാഩനന്റത ല്പിക്കു തു ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

ഴാര്ശിക ഩധതിതിമിന്ററ ന്റകട്ടിടനിര്മാനവഭാമി ഫന്ധന്റെട്ട പ്രഴര്തിക്ക്കാമി 

എഞ്ചിനീമരി ഗ് ക്ഷ്ട്ടന്റാമി FACT-RCF ഫില്ഡി ഗ് ത്പ്രാഡക്ട് റിഭി ഡ് എ  
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സ്ഥാഩനന്റത ഩയിഗനിക്കു തിനു  ന്റകട്ടിട നിര്മാന ചുഭതറ ല്പിക്കു തിനു  അനുഭതി 

ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

 

 

43. ഩഞ്ചാമത് ഡമരക്ടറുന്റട  15.12.2016-ന്ററ  ന്റച1-38859/16-ാാാ  നമ്പർ കത്തു  

കാഴാറ  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡന്റിന്റന്റ  26.09.2016-ന്ററ PL-164(1) /16-ാാാ  നമ്പർ 

കത്തു  11.08.2016-ന്ററ 1(3)8 1(4)81(5)-ാാാ  നമ്പർ  തീരുഭാനവ  

(i)  ബി ത്വശിക്കാരുന്റട കറാത്ഭല നടത്തു തിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ് 

ഴാർശിക ഩധതിതിമിൽ ബി ത്വശിക്കാർക്കുള കറാത്ഭലയ്ക്ക് 258000/- രൂഩ  ഴകമിരുതി 

മിട്ടുണ്ട്. ഈ  ത്പ്രാചക്ട് നടൊക്കാൻ അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

 (ii)  വൃധതിചനങ്ങൾക്ക് ത്ടക് ത്സാ  ത്രശൻ ഩയിഩാടിക്ക് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 

   അവയനയാമ വൃധതിചനങ്ങളുന്റട ആത്യാഗയ ഩയിഩാറനതിന്  അ ഗനഴാടി ുനത്ുന 

ആഴ്ചമിൽ 6  ദിഴഷ  ത്ടക് ത്സാ  ത്രശനാമി  ഩമർ8 ഩയിെ്8 രാഗി8 വർക്കയ8 

ത്ഗാതമ്പ്8 അയി എ ിഴ  നൽകു തിന് 38548100/-രൂഩ ഴകമിരുതിമിട്ടുണ്ട്.  ഈ 

ത്പ്രാചക്ട് നടൊക്കാൻ അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  

(ii) ഷഭഗ്ര രീ സുയക്ഷാ ഩധതിതിമാമ  ‘ചൃാറ’ എ  ത്പ്രാചക്ടിന് അനുഭതി ഷ ഫന്ധിചൃ്. 
   

 രീകളുന്റട   കുട്ടികളുന്റട   ചിെിതൃ8 ആത്യാഗയ  ഷ യക്ഷനതിനുത്ഴണ്ടി ള 

ഩധതിതിമാന് „ചൃാറ‟ . ഇതിൽ സ്ക്കുളുകലിൽ നാപ്കിൻ ന്റഴന്റിൻ ന്റഭശീൻ സ്ഥാഩിക്കുക8 

കുടുത്തി ഫശ്രീ ുനത്ുന  നാപ്കിൻ നിർമാനതിന് ഩയിവീറന  നൽകി നിർമാന 

റ്നി ് തുടങ്ങുക8 കൗൺഷിറി ഗ് ഇഴമാന് ഉത്േവിക്കു ത്8 2.00 റക്ഷ  രൂഩ 

ഴകമിരുതിമിയിക്കുന്നു. അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  
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44. ഗ്രാഭ ഴികഷന കമീശനറുന്റട 24.10.2016-ന്ററ  ഷി.ആർ.ഡി./122/2016-ഡി.ഩി.2  നമ്പർ 

കത്തു  ഇല ത്ദവ   ത്ലാക്ക് ഩഞ്ചാമത് ബയനഷഭിതി ന്റട 26.10.2015-ന്ററ VI –ാാാ  

നമ്പർ ത്മാഗ തീരുഭാനവ . 

അങ്കനഴാടികൾക്ക് പർനിചൃർ8ഉഩകയനങ്ങൾ എ ിഴ  നൽകിമതിന് ഷാധൂകയന  

ഷ ഫന്ധിചൃ് 

2011-12 ഴർശ  അങ്കനഴാടികൾക്ക് പർനിചൃർ ഉഩകയനങ്ങൾ എ  ത്പ്രാചടിൽ 

(ത്പ്രാച.ന .56/12 അടങ്കൽ  - 48228500/- രൂഩ) കുട്ടികൾക്ക് കുട നൽകു തിന് 18398500/- 

രൂഩ ന്റെറഴളിചൃത് ഷ ഫന്ധിചൃ് ത്റാക്കൽ പണ്ട് ഓഡി ് ഴിബാഗ  കുരിെ് 

എഴുതിമിയിക്കുന്നു. കുട നൽകിമ പ്രവൃതിക്ക് ഷാധൂകയന  ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു. 

 

45. ഭാരാക്കയ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത് പ്രഷിഡിന്റിന്റന്റ 03.12.2016-ന്ററ A3-6008/16-ാാാ  നമ്പർ 

കത്തു  21.11.2016-ന്ററ 1(1)-ാാാ  നമ്പർ ബയനഷഭിതി തീരുഭാനവ  

സുകൃത  2016 ഷഭഗ്ര ആത്യാഗയഩയിഩാടി  ത്പ്രാചക്ടിന്  അ ഗീകായ  ഷ ഫന്ധിചൃ്  

ഴാർശിക ഩധതിതിമിൽ ഉൾന്റെടുത്തിതിമിരു  സുകൃത  2016 ഷഭഗ്ര ആത്യാഗയ ഩയിഩാടിമിൽ 

തിഭിയ  നിർണ്ണ മ  കയാമ്പ്8 കാൻഷർ നിർണ്ണ മ കയാമ്പ്8 കിഡനി ത്യാഗ നിർണ്ണ മ കയാമ്പ്8 

പ്രതിത്യാധ കുതിഴയ്െ് എ ിഴയ്ക്കാമി 4.75 റക്ഷ  രൂഩ 

ഴകമിരുതിമിയിക്കുന്നു.(ത്പ്രാച.ന . 161/17). ഇത് ന്റഴ ി ഗ് ഓപീഷർ അ ഗീകയിചൃില്ല. 

അനുഭതി ആഴവയന്റെട്ടിയിക്കുന്നു.  


