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No. 9/2016/SRG 

 

ഷംസ്ഥാനതറ കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 01.03.2017- ല്  നെന്ന 

കമാഖത്തിടെ നെഩെി ഴിഴയം 
 

കമാഖം ഈച്ച ഔളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിക്ക് നിമഭഷബാകഔാംപ്ലക്സിലുളൃ  കഔാണ്പര ഷ് 
സാലില്  (നം.610) അയംബിച്ചു. ഫഹു. തകേവ ഷൃമംബയണ ഴകുപ്പുഭന്ത്രി കമാഖത്തില്  
ഄദ്ധ്യക്ഷത ഴസിച്ചു. 
ഩടെടുത്തഴരുടെ കഩരുഴിഴയം ഄനുഫന്ധഭാമി കേര്ത്തിയിന്നു.. 

 
1. ടഩാതുഴിശമം 

 
1 ഷര്ക്കാര്  ഭാര്ഗകയക്കു വി ഴിരുദ്ധ്ഭാമി ഩറകഴാ ം തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  കരാജക്ടുഔള്  നെഴാക്കാറുണ്ട്. ആതികേല്  ഒഡിറൃ് ഴിബാഖം 

കുരിടഴ തുകപാള്  ഷാധൂഔയണത്തിനാമി ആനിമുതല്  തകേവബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃിന്നു ഷഭര്ഴിക്കാ   ഩാെില്ല. ഩഔയം 

താടളഩരയുന്ന യീതിഔള്  ഄഴറംഫികക്കണ്ടതാണ്.   

 

    (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ് 

I.ഒഡിറൄ കുരിഴകേലുളൃ ഄഴീല്  ജില്ലാ തറ കറാക്കല്  പണ്ട് ഒഡിറൃ് 

കഭാണിറൃരിംഖ് ഷഭിതിന്നു നല്കഔണ്ടതാണ്. ഄതിനുകവശമുളൃ 

ഄഴീലുഔള്  ഷര്ക്കായിനു കനയി സമര ഷഭര്ഴിക്കണം. 

II.എന്നാല്  നൂതന ഷൃബാഴമുളൃ കരാജക്ടുഔളുടെ ബാഖഭാകമാ / 

ഭാര്ഗകയകമില്  രതിഩാദിക്കാത്ത ഔായയങ്ങലികറാ ഒഡിറൃ് ഴിബാഖം 

കുരിടഴ തിമാല്  ഄത്തയം ഴിശമങ്ങള്  ഭാത്രം കഔാര്ഡികനശ   

ഔമ്മിറൃിമില്  ഩയിഖണിന്നുന്നതിനു ഷഭര്ഴിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

2  കഔയലഴാട്ടര്  ഄകതാരിറൃിന്നു പുരടഭ ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിയുടെ 

നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തിമില്  നിന്ന് ഩട്ടിഔജാതി / 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖക്കാര്ന്നും ഖാര്സിഔ ഔണക്ഷ   നല്കുന്നതിന് 

ധനഷസാമം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.  

    (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(എപ്.എം) ഴകുഴ് 

 

3 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്ന്നും നഖയഷബഔള്ന്നും ഭളഭര 

നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  

േ. ഭീറൃരിന് 500/- രൂഩ  എന്ന നിയക്കില്  ധനഷസാമം നല്ഔാല്ലൃന്ന 

താണ്. ഩയഭാഴധി 25,000/- രൂഩമില്  ഩയിഭിതടഴടുത്തണം. കുരഞ്ഞത് 10 

സ്ക്ൃമര്  ഭീറൃടരെിലും ഈണ്ടാമിയിക്കണം.   

(നെഩെി DA ഴകുഴ്) 
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4 ഐ.ടഔ.എം ല്  നിന്ന് ഩദ്ധ്തി പുകയാഖതി രികഴാര് സമരം ഭറൄ 
ഴിഴയങ്ങളും കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി ഄജണ്ടമില്  ഈള്ടഴടുത്തുന്നതിന് 
കൃതയഭാമി എഷ്.അര്.ജിക്ക് നല്കുന്നില്ല എന്ന് ഴിറമിരുത്തി. 
കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി ഄജണ്ടമില്  കേര്ന്നുന്നതിന് ആത് കൃതയഭായും 
ഐ.ടഔ.എം. എഷ്.അര്.ജിക്ക് നല്ഔണം. 

(നെഩെി – എക്സിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , ഐ.ടഔ.എം) 
 

5 തകേവബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്  ഫി.എഷ്.എ .എല്. ടനറൃ് 

ഴര്ക്ക് ആല്ലാത്ത സ്ഥറങ്ങലില്  റബയഭാമ ഭറൄ ഏജ ഷിഔളുടെ ടനറൃ് 

ഴര്ക്ക്  ഷയഔയയം ഈഩകമാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

6 ഷാകെതിഔ ഄനുഭതി റബിക്കാത്ത നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്

ഷാകെതിഔ ഄനുഭതി നല്ഔാനുളൃ നെഩെി ഄെിമതിരിയഭാമി 

ഷൃീഔയിക്കണം. 

(നെഩെി – േീപ് എഞ്ചിനീമര് , എല്.എഷ്.ജി.ഡി) 

 

7 എരുകഭറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  കരാഡുഴര്ന്നുഔലെക്കം 251 

നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തിഔളുണ്ട് എന്ന് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  

എല്.എഷ്.ജി.ഡി രികഴാര് സമര ടേ. ഇത. ആത് ഄനുഔയണീമഭല്ലാത്ത 

ഭാതൃഔമാമടണ.ം ആടതാളിഴാ കക്കണ്ടതാടണ.ം കമാഖം നിയീക്ഷിച്ചു. 

8 ഔിണര്കുളിന്നുന്നതിനുളൃ ടേറഴ് എല്.എഷ്.ജി.ഡി േീപ് 

എഞ്ചിനീമര്  ഄഴതയിഴിച്ചു. ആത് ഄനുകമാജയഭാടണെിലും കൂടുതല്  

ടഴളൃം ഷംബയിന്നുഴാ   ഈതകുഭാര് 1.5 ഭീറൃര് , 2.00 ഭീറൃര്  കരഡിമഷ് ഈളൃ 

ഔിണറുഔളുടെ യൂണിറൃ് ടേറല്ലൃകൂെി ഔണക്കാക്കി ഷഭര്ഴിക്കാ   കമാഖം 

േീപ് എഞ്ചിനീമകരാെ് നിര്കേവിച്ചു.  

 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(എപ്.എം) ഴകുഴ്) 

9 ഩട്ടിഔജാതി ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക് ഩറനമുരി നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുളൃ 

ധനഷസാമം  എസ്റ്റികഭറൃിടെ  ഄെിസ്ഥാനത്തില്  50 വതഭാനം 

മു കൂരാമി നല്ഔാടഭന്ന്   മു   കഔാഒര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി തീരുഭാ 

നിച്ചിരു..  ഄഴഷാന ഖഡു ഒഴര്ഷീമര്  ഩയികവാധിച്ച് നല്കുന്ന  

മൂറയനിര്ണമ ഷര്ട്ടിപിക്കറൃിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 

10 ഈള്നാെ   ഭത്സ്യകഭകറയുഭാമി ഫന്ധടഴട്ട് ഭാര്ഖകയകമില്  

ഭത്സ്യ ഫന്ധനത്തിനുളൃ ഴറ നല്കുന്നതിന് ഩയഭാഴധി ഷസിഷിഡി തുഔ 

2000/- രൂഩമാമി ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഖക്കാര്ക്ക് ഭാത്രഭാമി ഩയിഭിത 

ടഴടുത്തിമത് ജനരല്   ഴിബാഖത്തിനു കൂെി നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 
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11 തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ഗുണകബാക്തൃഷഭിതി മുകകന 

നെത്തുന്ന നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തിഔള്ക്ക് ൊര്  ഴാങ്ങിടക്കാടുന്നുകപാള്  

ൊരിടെ ഴിറമിലുളൃ ഴയതയാഷം  ഩയിസയിന്നുന്നതിനാമി  രകതയഔ 

കരാജക്ട്  തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഖിച്ച് തയ്യാരാക്കി നല്കുന്നതിന് 

ഄനുഭതി നല്കു.. 

12 ഩട്ടിഔജാതി ഩട്ടിഔഴര്ഗക്കാര്ക്ക് ഴീടുഔളുടെ ഴമരിംഖ് 

നെത്തുന്നതിന് ഄനുഴദനീമഭാമ ഷംസിഷിഡി തുഔമാമ 5000 രൂഩ 

ടഡകഴാഷിറൃാമി ഄെഴാന്നുന്ന ഩക്ഷം ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി. ഴമരിംഖ് 

രല്ലത്തി ഏടറൃടുത്ത് നെത്തുന്നതിന് ഷന്നദ്ധ്ത ഄരിമിച്ചി സമരളൃ 

ഷാസേയയത്തില്  രസ്തുത തുഔ ടഡകഴാഷിറൃാമി ടഔ.എഷ്.ആ.ഫി.യ്ക്ക് 

ഄെ്കു വിന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. 

13 ജറനിധി ഩദ്ധ്തിയുടെ ഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ജറനിധിയുടെ 

ഩയിധിമില്  ഴയാത്ത രകദവങ്ങലില്  ശുദ്ധ്ജറഴിതയണ ഩദ്ധ്തിഔള് , 

രഴര്ത്തനങ്ങള്  തകേവഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഏടറൃടുത്ത് 

നെത്താല്ലൃന്നതാണ്. 

1. രകതയഔ ഴിശമങ്ങള്  

 

1. കഔാളികക്കാെ് കഔാര്ഴകരശ   ടഷക്രട്ടരിയുടെ 03.01.2017 ടറ EG12/119136/15-
ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 

കഔാര്ഴകരശനിടറ ഭാല്ലൄര്  കരാഡ് ശ്മവാന പുനഃരുദ്ധ്ായണ രഴര്ത്തിക്ക് 
ഫഹു. കഔാളികക്കാെ് കനാര്ത്ത് എം.എല്.എ 50.00 റക്ഷം രൂഩ 
ഄനുഴദിച്ചി സമരണ്ട്. ഇ രഴര്ത്തിക്ക് 26.00 റക്ഷം രൂഩയുടെ പ്ലാ   പണ്ട് 
ഈള്ടഴടുത്തിമി സമരണ്ട്. (നം. 89/17) ഇ യണ്ടം കൂെി റൃ എസ്റ്റികഭറൃാമി PWD 
മില്  ടഡകഴാസ്റ്റ് ടേ. ഇത നെഴാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്.                 
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

തീരുഭാനം –കൂടുതല്  തുഔയും MLASDF അമതിനാല്  രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

  

2.     കഔാളികക്കാെ് കഔാര്ഴകരശ   കഭമറുടെ 09.01.2017 ടറ ഔത്ത്. 
 

ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനഴകുഴ് ഴീടുരിഴമരിംഖിന് 50,000/- രൂഩയും ഔക്കൂഷ് 
നിര്മ്മാണത്തിന് 25,000/- രൂഩയുഭാണ് നല്കുന്നത്. തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ന്നും ഇ നിയക്ക് ഫാധഔഭാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തിരുഭാനം- 13-ാാാം ഩഞ്ചഴത്സ്യഩദ്ധ്തിയുടെ പുതിമ ഭാര്ഗകയകമില്  

ഩയിഖണിക്കാ   തീരുഭാനിച്ചു.   
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(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

3 തണീര്മുക്കം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 02.02.2017 ടറ ഔത്ത്. 
 

1. 2016-17 ഴര്ശം ടതരുല്ലൃഴിലക്ക് ഈഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങാ   5.00 
റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തിമിരു.. ഇ തുഔ തിഔമാടത ഴന്നതിനാല്  
ഄധിഔഭാമി തനതുപണ്ട് ഴഔമിരുത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

2. 2016-17 ഴര്ശം ഩദ്ധ്തി അസൂത്രണ ടേറല്ലൃഔള്ക്ക് തുഔ 
ഴഔമിരുത്താ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം –  ഄനുഴദനീമഭാമ ആഴ ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതി 
തറത്തില്  തടന്ന ഩയിസയികക്കണ്ടതാണ്. ആത്തയം 
ഴിശമങ്ങള്  കഔാര്ഡികനശക ഔമ്മിറൃിമില്  
ഷഭര്ഴികക്കണ്ടതില്ല എ. നിയീക്ഷിച്ചു. 

  
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 

4 ആടുക്കി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 31.01.2017 ടറ ഔത്ത്. 
  

ആടുക്കി ജില്ലമില്  LSGD Executive Engineer ടെ കഩാസ്റ്റ് ളിഞ്ഞു 
ഔിെന്നതിനാല്  നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുഔള്ക്ക് ഷാകെതിഔ ഄനുഭതി 
റബിന്നുന്നതിനും നിര്വസണത്തിനും ഔാറതാഭഷം ഈണ്ടാമി. ഄതിനാല്  2 
വതഭാനം ടഷകെജ് ോര്ജ് നല്ഔി ഷര്ക്കാര്  ഄംഖീകൃത 
ഏജ ഷിടമ നിര്വസണ തലഭതറ ഏിിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ചു.   

 
തീരുഭാനം  – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 
5 ഔാരലം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 01.11.2016 – ടറ A2-2939/16-

ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 
 

ഩഞ്ചാമത്തില്  14-ാാാം ഴാര്ഡില്  ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിലുളൃഴര്ക്ക് 
ഴീടുഴയ്ക്കാനാമി 2008-11 ഴര്ശങ്ങലിറാമി 84 ടഷെ് സ്ഥറം 
ഴാങ്ങിമി സമരണ്ട്. ഇ ഴാര്ഡില്  ആകഴാള്  5 ഩട്ടിഔജാതി ഷകെതങ്ങള്  
ഈണ്ട്. ആനി രു ഷകെതം കൂെി ഄഴിടെ ഴരുന്നതിന് രകദവഴാഷിഔള്  
എതിയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിഔാണിച്ച് ആഴിടെ രു ഷാംസ്ക്ായിഔ നിറമം 
ഩണിമാ   ബയണഷഭിതി തീരുഭാനിച്ചു. ആതിനാമി ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് 
30.00 റക്ഷം രൂഩ ഴഔമിരുത്തിമി സമരണ്ട്. ഷാംസ്ക്ായിഔ നിറമം 
നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
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തീരുഭാനം – ബഴനനിര്മ്മാണത്തിന് എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി പണ്ടഩ 
കമാഖിച്ച് ഴാങ്ങിമ സ്ഥറം ഭാറൃാഴവയത്തിന് ഈഩകമാഖി 
ക്കാല്ലൃന്നതല്ല. ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.     

 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

6 ഫഹു. ടഔാടുഴളൃി എം.എല് .എ യുടെ 31.01.2017 ടറ 57/2017/KDLY 
ഔത്തും ഔട്ടിഴാര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 30.01.2017 ടറ ഔത്തും. 

  
ഔാമിഔയംഖത്ത് ഔളില്ലൃളൃ കുട്ടിഔടല ഔടണ്ടത്തുഴാ   3.00 റക്ഷം 
രൂഩയുടെ കരാജക്ടു തയ്യാരാക്കിമി സമരണ്ട്. കുട്ടിഔള്ക്ക് റ്ഷബക്ഷണല്ലൃം 
ഭറൄേിറല്ലൃഔള്ന്നുഭാമി 2.00 റക്ഷം രൂഩയും, കപാര്്ഷ് ഔിറൄഔള്ക്ക് 1.00 
റക്ഷം രൂഩയും. ആതില്  യണ്ട ഩയിവീറഔര്ക്ക് രതിദിനം 250/- രൂഩ ഴച്ച് 
100 ദിഴഷകത്തക്ക് 50,000/- രൂഩ ഈള്ടഴടുത്തിമി സമരണ്ട്.  
നിര്വസണത്തിന് ഄനുഭതി അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 

 
തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു. 
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 

7 ഔീയംഩാര ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 19.01.16 ടറ ഔത്തും 18.10.16 
ടറ 8-ാാാം നപര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം. 

 

1. ഩഞ്ചാമത്തില്  2009-10. 2010-11 ഔാറഗട്ടത്തില്  എം എ   
റക്ഷംഴീെ് ബഴനഩദ്ധ്തി രഔായം ബഴനനിര്മ്മാണം അയംബിച്ചഴര്  2 
ഖഡുക്കള്  ഴാങ്ങിടമെിലും ഩണിപൂര്ത്തിമാക്കിമിട്ടില്ല. ആകഴാള്  എം.എക.  
റക്ഷം ഴീെിടെ ധനഷസാമതുഔ 2.00 റക്ഷഭാമി ഴര്ദ്ധ്ിഴിച്ചു. (10.12.2013 
ടറ 3034/13/തഷൃബഴ ഈത്തയല്ലൃരഔായം) ഇ ഴര്ദ്ധ്നഴിന് 
അനുഩാതിഔഭാമി ഄഴഷാന ഖഡു തുഔ നല്ഔാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

2. അസ്ഫകറൃാഷ ് ശീറൃ  കഭഞ്ഞ ് ഩണി പൂര്ത്തിമാക്കിമഴര്ക്ക ്
ഄഴഷാന ഖഡു നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം –   ക്രഭ നപര്  1. ഄനുഭതി നല്കു.. 
                 ക്രഭനപര്  2. രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. 

 (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 
 

8.  ഭായായിന്നുലം ഴെക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 24.12.2016 ടറ 
ഔത്ത്. 
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എഷ്.എല്.പുയം ഷദാനന്ദ   സ്മായഔ ഷംഖീത ഄക്കാദഭി എന്ന കഩയില്  
ഩഞ്ചാമത്തിടറ കുട്ടിഔള്ന്നും യുഴജനങ്ങള്ന്നുഭാമി ഷംഖീത ഈഩഔയണം  
കഔഔായയം ടേയ്യുന്നതിന് 2011-12 മുതല്  ഩയിവീറനം നല്കു.. എല്ലാ 
ഴര്ശല്ലൃം ഩയിവീറഔര്ക്ക് 6 ഭാഷടത്ത ഒണകരരിമം  ഩദ്ധ്തി 
ഴിസിതത്തില്  നി.ം 6 ഭാഷടത്ത ഒണകരരിമം ഩറിതാക്കലില്  നി.ം 
ഇൊക്കിയുഭാണ് നല്കുന്നത്. കറാക്കല്പണ്ട് ഒഡിറൃ് ആതികേല്  
ഴരുത്തിമ ടേറഴിടനതിടയ ഔരിടഴ തിമിയിന്നു.. ഄഞ്ചു ഴര്ശങ്ങലി 
റാമി അടഔ ടേറഴ് 5.19 റക്ഷം രൂഩ. ആതിനു ഷാധൂഔയണം 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം – ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 1 ഫാധഔഭാണ്.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
9.  തിരുഴനതിരപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 25.01.2017 ടറ 
 ഔത്ത്. 

 
തിരുഴനതിരപുയം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഄധിഔഭാമി 7.64  കഔാെി രൂഩ 
ഴിഔഷനപണ്ടാമി ഄനുഴദിച്ചി സമരണ്ട്. ശ്മവാനങ്ങള് , അധുനിഔ 
ഄരല്ലൃവാറഔള് , ടഭറൃീയിമല്  രിക്കഴരി ടപഷിറിറൃീഷ് ആഴയ്ക്കാമി 
കരാജക്ടുഔള്  തയ്യാരാക്കാ   ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഈകേവിന്നു.. ജില്ലാ 
ഔലക്ടര്  നിശ്ചമിന്നുന്ന ഴാറുകഴശടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആകഴാള്  1.00 
കഔാെിരൂഩഴടയയുളൃ സ്ഥറകഭ ഴാങ്ങാ   ഔളിയു. ടഩാറൂശ   ഔണ്കരാള്  
കഫാര്ഡിടെ ഭാനദണ്ഡം ഩാറിക്കാ   ഇ തുഔ്കു വിളൃ  സ്ഥറം ഩറകഴാ ം 
ഄഩയയാപ്തഭാണ്. ഄതിനാല്  ഇ ഩയിധി 4.00 കഔാെി 
രൂഩഴടയമാക്കണടഭന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
തീരുഭാനം – ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാടനടുകക്കണ്ടത്. 
  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

10.  ഴളൃിന്നുന്ന് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 26.01.2017 ടറ ഔത്തും 
10.01.2017 ടറ 12 (26)-ാാാം നപര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 

 
2007-08 മുതല്  ഷംഖീതം, നൃത്തം, ഈഩഔയണ ഷംഖീതം, േിത്രയേന 

എന്നീ ഔറഔടല കരാത്സ്ാസിഴിന്നുന്നതിന് മഴനിഔ ഔറാകഔന്ദ്രത്തിനു 
ധനഷസാമം നല്ഔിഴരു.. ഇ കരാജക്ടില്  12 ഭാഷല്ലൃം ഒണകരരിമം 
നല്ഔിമിരു.. ഄതിനാല്  ഇ ടേറഴികേല്  കറാക്കല്പണ്ട ഴിബാഖം 
കുരിടഴ തിമി സമരണ്ട്. ആതികേല്  ഷാധൂഔയണം ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
തീരുഭാനം – ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 1 ഫാധഔഭാണ്. 
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(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
11 ഭീനങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 13.01.2017 – ടറ എ2-01/17-

ാാാം നപര്  ഔത്തും 26.11.2016 ടറ 13-ാാാം നപര്  ബയണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം. 

  
 

കജഴ കഴഴിധയ യജിസ്റ്റര്  പുതുന്നുന്നതിന് കരാജക്ട് ഡി.ഩി.ഷി. 
ഄംഖീഔയിച്ചി സമരണ്ട്. (നം. 116/17) എന്നാല്  ഷര്ക്കാര്  ഄനുഭതികമാടെ 
ഭാത്രകഭ കരാജക്ടു നെഴാക്കാല്ലൃ എന്ന് ടഴറൃിംഖ് ഒപീഷര്  
കയകടഴടുത്തിമിയിന്നുന്നതിനാല്  ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നല് കു..  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
12 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 25.11.2016 ടറ ഡി.ഩി. 7-

95/16-ാാാം ഔത്ത്. 
 

ഩാെകവകയഷഭിതിഔള്ക്ക് ടഔാത് മെ് ടഭതിടമന്ത്രം നല്കുന്നതിന് 93.00 
റക്ഷം രൂഩയുടെ കരാജക്ട് ഄംഖീഔയിച്ചി സമരണ്ട്. ഭാര്ഗകയകമനുഷയിച്ച് 
25% വതഭാനം ഗുണകബാക്തൃ ഴിസിതം കഴണം. ആടതാളിഴാക്കി നല്ഔാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
. 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ടനല്കൃശിന്നു 2017-18 ഴര്ശം മുതല്  

ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 10 വതഭാനഭാമി കുര്കു വിന്നത് ഩയിഖ 
ണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ/ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 
13 എരണാകുലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 25.11.2016- ടറ ഡി.ഩി.7 

– 95/16-ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 
 
 ഷര്ക്കാര്  മുപ് രകയാഩിച്ച ഄധിഔ ധനഷസാമം ഈഩകമാഖിച്ച് ജില്ലമില്  
10 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  ഭാറിനയ ഷംസ്ക്യണം, ശ്മവാനം നിര്മ്മാണം, 
ഄരല്ലൃവാറ നിര്മ്മാണം എന്നിഴയ്ക്ക് 82.50 റക്ഷം രൂഩയുടെ കരാജക്ടു ഡി.ഩി.ഷി. 
ഄംഖീഔയിച്ചി സമരണ്ട്. ഄധിഔതുഔ ഄനുഴദിച്ച് കരാജക്ടിന് ഄംഖീഔായം നല്കുന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
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തീരുഭാനം – ഷംസ്ഥാന അസൂത്രണ കഫാര് ഡില്  റബിച്ചി സമരളൃ ആത്തയം 
കരാജക്ടുഔള്  (ശ്മവാന നിര്മ്മാണം, ഄരല്ലൃവാറ) KIFB മികറന്നു 
നല്ഔി ധനഷസാമം റബയഭാന്നുന്നതിന് ഷംസ്ഥാന 
അസൂത്രണ കഫാര്ഡില്  നിന്ന് ശുേിതൃഭിശ   മുകകന KIFB 
മികറയ്ക്ക് ഄമയ്ക്കക്കണ്ടതാണ്.  

 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

14 ബയണിക്കാഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 13.02.17 ടറ എ-
3187/16-ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 

 
60 ഴമസ്സിനുമുഔലില്  രാമമുളൃ ഴകമാജനങ്ങള്ക്കാമി കഩാലിസയഷ് 
യീതിമില് , കൃശി നെത്തുന്നതിന് ഷാമതിരനം – കഩാലീ സയഷ് എന്ന 
കരാജക്ടിന് പുതിമകഔാഡ് ഄനുഴദിന്നുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
തീരുഭാനം  – കഩാലിസയഷ് ഄടല്ലെില്  ഷഭാന കരാജക്ടിടെ കഔാഡ് 

നല്ഔണം.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
15 േപന്നുലം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 16.02.2017 ടറ ഔത്തും 

09.02.2017 ടറ 8-ാാാം നപര്  ബയണഷിഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 
  

കലാക്കിടറ 60 ഴമസ്സിനുമുഔലിലുളൃഴര്ക്ക് ഗ്രാഭഩഞ്ചാത്തുഔലിടറ ഖഴ. 
അയുര്കഴദ കഡാക്ടര്ഭാര്  നല്കുന്ന ആെെിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിഔഷന പീഷര്  മുകകന അയുര്കഴദ ഓശധങ്ങള്  ഴാങ്ങി നല്കുന്നതിന് 
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
തീരുഭാനം  – ഄനുഭതി നിയഷിന്നു.. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിടറ 

അയുര്കഴദ അശുഩത്രിഔലില്  ഭരുന്നിടെ ദയര്റബയമു 
ടണ്ടെില്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിനു തുഔ കഔഭാറുന്ന യീതിമില്  
കരാജക്ട് നെഴാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
16. എെഴറൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 10.01.2017 ടറ ഔത്ത്. 
  
 ഩികന്നാക്ക ഩഞ്ചാമത്ത് എന്ന നിറമില്  2.00 കഔാെി രൂഩ 30.11.2016  ടറ 
ഈത്തയഴനുഷയിച്ചു റബിച്ചിരു.. ഇ തുഔ ഈഩകമാഖിച്ച് എടുത്ത 4 
കരാജക്ടുഔലിറാമി 36,16,891/- രൂഩ ടെണ്ടര്  ഭിച്ചം ഈണ്ട്. ഇ തുഔ ഈഩകമാഖിച്ച് 
ഭറൃ് കരാജക്ടുഔള്  ഏടറൃടുക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 



9 

 
തീരുഭാനം  – ഄനുഭതി നല്കു..  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

17 ഔിലിഭാനൂര്  കലാക്ക് കരാഗ്രാം ഒപീഷറുടെ 14.02.17 ടറ ഫി.ഩി-
4/271/17/MGNREGS 

 
 കലാക്കിടെ ഔീളിടറ 8 ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലിടറയും നീര്ത്തെഭാസ്റ്റര്  പ്ലാനിടെ 
ഔാറാഴധി ഔളിഞ്ഞു. സയിത കഔയലല്ലൃഭാമി ഫന്ധടഴട്ട് MGNREGS തുെങ്ങിമ 
ഩദ്ധ്തിഔലില്  നീര്ത്തൊധിിിത രഴര്ത്തി ടേയ്യുഴാ   നീര്ത്തെ ഭാസ്റ്റര്  പ്ലാ   
പുതുക്കാ   ഔാറതാഭഷം ഈണ്ട്. ഄതിനാല്  നിറഴില്  ഔാറാഴധി ഔളിഞ്ഞ 
നീര്ത്തെ ഭാസ്റ്റര്പ്ലാനില്  ഈള്ടഴട്ടി സമരളൃ ഏടറൃടുക്കാത്ത രല്ലത്തിഔള്  
നെഴാക്കാനുളൃ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
 തീരുഭാനം -  ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
 
 
18 കഔാരുകത്താെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 10.02.2017  ടറ ഔത്ത് 

 
ടപകരാ ഷിഭെ് ൊെ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 20,000/- രൂഩ ഷസിഷിഡി  
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

 
തീരുഭാനം – നിറഴിടറ ഷസിഷിഡി കരറൃ് തുെകയണ്ടതാണ്. 

  (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

19  ഄെിഭാറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 22.02.2017 ടറ എ3-
8055/16-ാാാം നപര്   ഔത്ത്. 

 

 ഩട്ടിഔജാതി ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടഴട്ട ടഭരികറൃാരിമഷ് ഴിദയാര്ഥി 
ഔള്ക്ക് ടരാപശണല്  കഔാകലജില്  ഩറിന്നുന്നതിന് കഔയലത്തിനഔത്ത് 25000/- 
രൂഩയും കഔയലത്തിനു പുരത്ത് 50,000/- രൂഩയും കസ്ക്ാലര്ശിഴ് നല്ഔാ   ഭാര്ഗ 
കയകമില്  ഩരയു.ണ്ട്. ആതികേല്  താടളഴരയുന്നഴമികേലുളൃ പഷ്ടീഔയണം 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

I. ടഭരികറൃാരിമല്  ഴിദയാര്ഥിഔള്  എന്നാല്  ഏതുതയം 
ഴിദയാര്ഥിഔലാണ്? 
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തീരുഭാനം- നിറഴില്  ടരാപശണല്  കഔാഴ്സുഔള്ക്ക് ഄഷിശ   
റബിച്ചി സമരളൃ ഷര്ക്കാര്  എയ്ക്ഡഡ്, ഷൃാശ്രമ കഭകറഔലില്  ഩറിന്നുന്ന 
കുട്ടിഔടല ഩയിഖണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 
 

II. ഷര്ക്കാര്  ഄഥഴാ എയ്ക്ഡഡ് ടരാപശണല്  കഔാകലജില്  
ഩറിന്നുന്ന കുട്ടിഔള്ന്നു ഭാത്രഭാകണാ ഄകതാ ഭറൃ് ഷൃാശ്രമ 
സ്ഥാഩനങ്ങലില്  ടരാപശണല്  കഔാഴ്സിനു ഩറിന്നുന്നഴര്ന്നും മുഔലില്  
ഩരഞ്ഞ അനുകൂറയ ത്തിന് ഄര്സതയുകണ്ടാ 

 
തീരുഭാനം – അനുകൂറയം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 
 

III. ഩട്ടിഔജാതി/ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴകുപ്പുമുകകന ധനഷസാമം റബിച്ചഴര്ക്ക ്
ആതിന് ഄര്സതയുകണ്ടാ? 

 
തീരുഭാനം – കരാത്സ്ാസനം എന്നനിറമിറാണ് ഇ തുഔ നല്ഔാ   
ഴിബാഴനം ടേയ്തിയിന്നുന്നത്.  ഄതിനാല്  തുഔ നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 
 

IV. ഩട്ടിഔജാതി ഴകുഴില്  നികന്നാ കഔാകലജില്  നികന്നാ അനുകൂറയം 
റബിന്നു.കണ്ടാ എന്ന് ഷാക്ഷയഩത്രം ഴാകങ്ങണ്ടതുകണ്ടാ? 

 
തീരുഭാനം – ഷാക്ഷയഩത്രം ഴാങ്ങുന്നതിന് തെസ്സഭില്ല. എന്നാല്  ഄതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  അനുകൂറയം നികശധിക്കാല്ലൃന്നതല്ല. 
 
മുഔലില്  ഩരഞ്ഞത് ഇ ഴര്ശകത്തക്കാണ് ഫാധഔഭാക്കിമിയിന്നുന്നത്. 
ടഭരികറൃാരിമഷ് ഴിദയാര്ഥിഔള്  അടയാടക്കടമന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച് 
ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷനഴകുഴ ് നിശ്ചമിന്നുന്നതനുഷയിച്ചാണ ് തുെര്ന്ന ്
ഷസാമം നല്കഔണ്ടത്.   
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
20.  ഭാങ്ങാട്ടിെം ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 21.02.2017 ടറ ഔത്തും 

13.02.2017 – ടറ 22/14(2)-ാാാം നപര്  ബയണഷഭതി തീരുഭാനല്ലൃം 
 
 ഩാറികമറൃീഴ് ടഔമര്  ഩയിഩാെിയുടെ ബാഖഭാമി പിഷികമാ 
ടതരാഴിസ്റ്റിടെ കഷഴനം അഴ്ചമില്  2 തഴണ എന്ന യീതിമില്  രു ഴര്ശത്തില്  
ഩയഭാഴധി 72 തഴണമാണ് കയാഖിഔള്ക്ക് റബയഭാക്കിടക്കാണ്ടിയിന്നുന്നത്. 
01.11.2015 മുതല്  ആത് ഭാഷം രു തഴണഴച്ച് ഴര്ശം ഩയഭാഴധി 22 എന്ന 
കതാതില്  അക്കി. ടേറഴളിക്കാല്ലൃന്ന തുഔ രു ഴര്ശം ഩയഭാഴധി 22,000/- രൂഩ. 
എന്നാല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  2016 ഡിഷംഫര്  ഴടയ 54 ദിഴഷം പിഷികമാ 
ടതരാഴിസ്റ്റിടെ  കഷഴനം കയാഖിഔള്ക്ക് നല്ഔി. രു പിഷികമാടതരാഴിസ്റ്റിന് 
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രതിദിനം 1000/- രൂഩ ഴീതം 54000/-  രൂഩ ടേറഴളിച്ചു. 01.11.2015 നു മുമ്പുളൃ 
സ്ഥിതി പുനസ്ഥാഩിക്കണടഭന്ന അഴവയം ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം -  രകതയഔ ഄനുഭതി ഇ ഴര്ശകത്തക്ക് നല്കു.. 
   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ആ.ഩി.എ) ഴകുഴ്) 

 
 

21 ഭെെ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 16.02.2017 ടറ ഔത്ത് 
 
 ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിലുളൃഴര്ക്ക് കുെിടഴളൃം നല്കുന്ന ഖാര്സിഔ 
ഔണക്ഷന് കരാജക്ട് ഴച്ചി സമരണ്ട് (നം. 177/17). ഭാര്ഗകയക രഔായം KWA 
ഔണക്ഷ   എടുന്നുന്നഴര്ന്നു ഭാത്രഭാണ് ഖാര്സിഔ ഔണക്ഷ   നല്ഔാല്ലൃന്നത്. 
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതിയുടെ കുെിടഴളൃ ഩദ്ധ്തിന്നു കൂെി ആതു ഫാധഔഭാക്കണടഭന്ന് 
അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നല്കു..  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(എപ്.എം/ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
22 ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറുടെ 14.02.2017 ടറ CRD/25/2017/ DP4- നപര്  

ഔത്തും ഩാരക്കെഴ് കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 05.12.2016 ടറ 
ഷി- 656/16-ാാാം നപര്  ഔത്തും. 

 
 2015 – 16 ഴര്ശം ഩട്ടിഔജാതി ഴിബാഖത്തിടറ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക ്
കഷക്കിള്  (ഄെെല്  4.05 റക്ഷം രൂഩ), കഭവയും ഔകഷയയും ( ഄെെല്  4.00 
റക്ഷം രൂഩ),  ടരാപശണല്  കഔാകലജില്  ഩറിന്നുന്നഴര്ക്ക് റാഩ് കൊഩ് 
(ഄെെല്  2.83 റക്ഷം രൂഩ) എന്നീ കരാജക്ടുഔള്ക്ക് ഄംഖീഔായം റബിച്ചിരു.. 
2016-ടറ ടതയടഞ്ഞടുഴ് ഷംഫന്ധിച്ച് ടഩരുഭാറൃേട്ടമുണ്ടാമതിനാല്ഗുണകബാക്തൃ 
റിസ്റ്റ് ഔിട്ടിമിട്ടില്ല. കരാ്ജക്ടു നെഴാക്കിമില്ല. ഇ ഴര്ശം പില്  ഒഴരാമി 
എടുത്തി സമരണ്ട്. പുതിമ ഭാര്ഗകയകമില്  ആത്തയം കരാജക്ടുഔള്  കലാന്നു 
ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  എടുക്കാ   ഩാെില്ല എന്ന് നിഷ്കര്ശിച്ചി സമരളൃതിനാല്  കരാജക്ടു 
നെഴാക്കാ   രകതയഔ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
തീരുഭാനം – മുഔലില്  ഩരഞ്ഞ ഴയക്തിഖത അനുകൂറയങ്ങള്  നല്കുന്ന 

കരാജക്ടുഔള്  കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് ഏടറൃടുക്കരുടതന്ന നിഫന്ധന 
ഩളമ ഭാര്ഗകയകമിലും ഈളൃതാണ്. ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔള്  മുകകന 
കമാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു നല്കുന്ന ഗുണകബാക്തൃറിസ്റ്റ് രഔായകഭാ 
നെഴാക്കാ   രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 
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23 ഔല്ലിയൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 21.02.2017 ടറ ഔത്തും 

14.02.2017 ടറ 1 (5)-ാാാം നപര്  തീരുഭാനല്ലൃം. 
 
 ഭാനഷിഔ വായീയിഔ  ടഴല്ലുഴിലിഔള്  കനയിടുന്നഴര്ന്നുളൃ  കസ്ക്ാലര്ശിഴ് 
നല്കുന്ന ഩദ്ധ്തിമില്  മൂ.കഩര്  2015–16 ടറ ഗുണകബാക്തൃറിസ്റ്റില്  
ഈള്ടഴട്ടിരു.. എന്നാല്  ആഴര്ക്ക് ഷസാമം നല്ഔിമില്ല. ആഴര്ക്ക് 2015-16 ല്  
നല്കഔണ്ട തുഔ നല്ഔാ   രകതയഔ ഄനുഭതി അഴവയടഴട്ടിയിക്ക.. 
 
തീരുഭാനം  – ഄനുഭതി നല്കു..  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
24. കഔയല ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാഷികമശ   ജനരല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 

14.02.17 ടറ KGPA/LCM/2017021404 ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 
 
 ഩദ്ധ്തി നിര്വസണത്തിടെ തിയക്കാമതിനാല്  31.03.2017 ഴടയ 
ഈകദയാഖസ്ഥോര്ന്നുളൃ ഩയിവീറനം നിര്ത്തിടഴയ്ക്കാ   അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
സ്ഥറഭാറൃല്ലൃം ഩഔയം ഷംഴിധാനമുണ്ടാക്കാടതയുളൃ രകഭാശനും നിര്ത്തി 
ടഴയ്ക്കാ   അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 
തീരുഭാനം – 1. ഩയിവീറനം  ഷംഫന്ധിച്ച 15.02.2017 ടറ 

കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി കമാഖത്തില്  
തീരുഭാനടഭടുത്തി സമരണ്ട്. 
2.ഭറൃ് ഴിശമങ്ങള്  ഴകുപ്പുതറത്തില്  ഷൃീഔയിന്നും. 

  
(നെഩെി ഡമരക്ടര്  

KILA) 

 
25  കഔയലഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാഷികമശ   ജനരല്  ടഷക്രട്ടരിയുടെ 

14.02.2017 ടറ KGPA/LM/2017021403-ാാാം നപര്  ഔത്ത്. 
 
 ബക്ഷയസുയക്ഷാ നിമഭം 2013 ഄനുഷയിച്ച് തയ്യാരാക്കിമ മു ഖണന 
ഩട്ടിഔമില്  നി.ം ഄനര്സയാമഴടയ ഩഞ്ചാമത്ത് ബയണഷഭിതി 
ളിഴാക്കണടഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയഴാമി സമരണ്ട്. ഄനര്സടയ ളിഴാന്നുകപാള്  
ഄര്സയാമഴര്  ഈള്ടഴട്ടിട്ടിടല്ലെില്  ഄഴടയ ഈള്ടഴടുത്താ   ഷര്ക്കാര്  
ഈത്തയഴി ല്  ഄനുഭതിമില്ല. അമതിനാല്  ഇ റിസ്റ്റില്  അഴവയഭാമ കബദഖതി 
നിര്കേവിക്കാനുളൃ ഄഴഔാവം കൂെി ഩഞ്ചാമത്തുഔള്ക്ക് നല്ഔണടഭന്നതു 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 
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തീരുഭാനം –ബക്ഷയ-ഷിഴില്  ഷകപ്ലഷ് ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടു 
കക്കണ്ടതാണ്.  

 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 

 

 

 

 

 

 
26. അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഭപര്  ശ്രീ. എ.അര്. ഔണടെ 15.02.2017 – 

ഔത്ത് 
 

താടളഴരയുന്ന ഷയഔയയങ്ങള്  ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത ് ഄംഖങ്ങള്ക്ക ്
നല്ഔണടഭന്ന് അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 

 

I. എല്ലാ KSRTC/കരഴറൃ് ഫസ്സുഔലിലും ഷയജനയ മാത്രാഩാസ്സ് 
 

II. (2)  എല്ലാ ഷൃാഔായയ അശുഩത്രിഔലിലും  േിഔിത്സ്ിക്കാല്ലൃന്ന 
യീതിമില്   10.00 റക്ഷം  രൂഩയുടെ അകയാഖയ ആ ശൃര ഷ് ഩദ്ധ്തി 
 
തീരുഭാനം - ഴകുപ്പുതറത്തില്  തീരുഭാനടഭടുകക്കണ്ടത്. 
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

27.  എയഭം- കുറര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 
21.01.2017-ടറ  A2-408/17-ാാാം നപര്  ഔത്തും 
22.12.2016-ടറ  175/16-ാാാം നപര്  ബയണ ഷഭിതി 
തീരുഭാനല്ലൃം 

 
 ശ്രീ. ടഔ.എം. ഄസമ്മദ്കകുട്ടി, ഩി.ഴി. സയഷ്, എെമന്നൂര്  എന്ന അള്ക്ക്  

ബഴന നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഷസാമം  നല്കുന്നതു ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം - ആതികേല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് തറത്തില്  തടന്ന  
തീരുഭാനടഭടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 
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28  പകരാക്ക് മുനിഷിഴല്  ടേമര്കഩഴ്സണ്ടെ  31.01.2017-ടറ ഔത്തും  
21.01.2017-ടറ 2(4) –ാാാം നപര്  തീരുഭാനല്ലൃം 

 
 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടഴടുത്തിമിയിന്നുന്ന താടളഴരയുന്ന 

പില്ഒഴര്  കരാജക്ടുഔള്  കബദഖതി ടേയ്യുന്നതിന്  ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 

 
ടേരുഴ് നിര്മ്മാണം (കരാ.നം. 16/17- തുഔ 18.00 റക്ഷം രൂഩ) 

  ടേരുഴ് നിര്മ്മാണം ( SCSP. കരാ.നം. 19/17, തുഔ 5.00 റക്ഷം  രൂഩ) 

ഔാരുണയ ഄെണഴാെി ( കരാ.നം.60/17 – തുഔ  7.74  റക്ഷം  രൂഩ) 

 
തീരുഭാനം :- പില്ഒഴര്  കരാജക്ടുഔള്  കബദഖതി 

ടേയ്യാല്ലൃന്നതല്ല. 
  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ. /ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 

 

 

 

29.  ടഔാല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ  31.01.2017-ടറ  A9-
389/2015-ാാാം നപര്  ഔത്ത് 

 ക്ഷീയ ഷംഗങ്ങള്  മുകകന ക്ഷീയ ഷംഗങ്ങള്ക്ക് രികഴാള്ഴിംഖ് 
പണ്ട് നല്ഔാ   ഄനുഭതി  അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. ഄെെല്  104.00 
റക്ഷം രൂഩ 

 
 തീരുഭാനം - ഫാെ് റിെ്ഡ് കറാണ്  ഈള്ടഴടുത്തി രികഴാള്ഴിംഖ് 

പണ്ട് നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

  
30.  കൂട്ടിറങ്ങാെി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡിെിടെ  27.01.2017-ടറ  ഔത്ത് 

 ഔാഴ്ച ഩയിഭിതയാമ  ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക് ടലമ് റി  ഔപൂട്ടര്  ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് (പില്  ഒഴര്  കരാജക്ട്) 

 
 തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു..  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 
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31.  കേഭകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ  09.02.2017-ടറ ഔത്ത് 
 കുടുംഫശ്രീ മുകകന  ഭളഭര നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് അയംബിക്കാനുളൃ  

കരാജക്ടിന്  ഡി.ഩി.ഷി. ഄംഖീഔായം നല്കിമി സമരണ്ട്.  എന്നാല്  
ഭാര്കഖയക രഔായം  ഭളഭര നിര്മ്മാണത്തിന്  ധനഷസാമം 
നല്ഔാ   ഩരഞ്ഞിട്ടില്ല. അമതിനാല്  രകതയഔ ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 
തീരുഭാനം - ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 3 ഫാധഔഭാണ്. 
  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
32.  ഫഹു. തിരുഴപാെി എം.എല്.എ.യുടെ  07.02.2017-ടറ 33/17-ാാാം 

നപര്  ഔത്തും  ഔായകേയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡിെിടെ  
13.12.2016-ടറ A4-3999/16(3)-ാാാം  നപര്  ഔത്തും. 

 
 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ടഩാതു ഴിദയാറമങ്ങലില്  അരാം 

ക്ലാസ്സുമുതല്   ഩന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുഴടയ  ഩറിന്നുന്ന ടഩണ്കുട്ടിഔള്ക്ക് 
‘ശീ ഩാഡ്’   എന്ന  കരാജക്ട് ഈള്ടഴടുത്തിമി സമരണ്ട്.  (നം.196/17- 
ഄെെല്  70200/- രൂഩ) ഩാഡുഔള് , ആ ഷിനകരറൃര് , ഄറഭായ 
എന്നിഴ  ഴനിതാ ഴിഔഷന കഔാര്ഴകരശനില്  നിന്ന് ഴാങ്ങി 
നല്ഔാനാണ് ഈകേവിന്നുന്നത്. 

  
 തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നല്കു.. എന്നാല്  ഷര്ക്കാര്  ഈത്തയല്ലൃ രഔായം 

ഷൃമം നിര്മ്മിതഭാമ ഈിന്നങ്ങള്  ഭാത്രകഭ ഷര്ക്കാര്  
ഏജ ഷിമില്  നി. ടെണ്ടര്  കൂൊടത ഴാങ്ങാല്ലൄ. 
ഄല്ലാത്തഴമാടണെില്  ടെണ്ടര്  നെഩെി ഩാറികക്കണ്ടതാണ്. 

  
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
33  ഴായാതിരഴളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തു രഷിഡെിടെ 08.02.2017 ടെ എ3-

6043/15-ാാാം നപര്  ഔത്തും 10.01.17 ടറ 68-ാാാം നപര്  ബയണ 
ഷഭിതിതീരുഭാനല്ലൃം (LGGD-DA2/100/2017 – LSGD) 

 
8,9,10 ക്ലാസ്സുഔലില്  ഩറിന്നുന്ന ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്ക് കഷക്കിള്  ഴാങ്ങി 
നല്ഔാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 
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34. ഭറപ്പുരം മുനിഷിഴല്  ടേമര്കഩഴ്സടെ 08.12.2016 ടറ PW-7156/14-ാാാം 
നപര്  ഔത്ത് (LSGD/DC3/361/2017-LSGD) 

 
ഭറപ്പുരം നഖയഷബാ ഩയിധിമില്  കഴകപ ഩദ്ധ്തിക്കാമി 1.41 കഔാെി രൂഩയുടെ 
ഩദ്ധ്തി നെഴാക്കാ   ടരമില്  ടെല്  കഔാര്ഴകരശ   ഒപ് ആതിരയാ റിഭിറൃഡ് 
എന്ന ഔപനിടമ ഏല്ഴിച്ചി സമരണ്ട്. 50.00 റക്ഷം രൂഩ 08.05.2015 ന് ഄഡൃാ ഷ് 
നല്ഔിമിരു.. ഩദ്ധ്തി നഖയഷബമില്  നെഴാക്കി. രു ഴര്ശടത്ത ടേറഴ് 1.41 
കഔാെി രൂഩമാണ്. ആതിന്  ഷാധൂഔയണം അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 
തീരുഭാനം  – ഷാധൂഔയണത്തിനുളൃ അഴവയം നിയഷിച്ചു. 15.02.17 ടറ 

കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി തീരുഭാനം ഫാധഔഭാണ്. 
  (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

35 ഔാഷര്കഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 
24.12.2016 ടറ ആ1-2798/06-ാാാം നപര്   ഔത്തും 30.11.2016 
ടറ 143 (36)/16-ാാാം നപര്  ബയണഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 
(1112252/2017/LSG (OS) 

 
 “ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് കഔാപയണ്ട് റാെ്കസ്ക്ഴിംഖ് വില്കഩാദ്ധ്യാനം എന്ന 
കഩയില്  2006-07 ല്  രു കരാജക്ട് ഡി.ഩി.ഷി ഄംഖീഔയിച്ചിരു. (നം. 127/06-07-
ഄെെല്  20.00 റക്ഷം രൂഩ) 17.75 റക്ഷം രൂഩ ടേറഴളിച്ചു. നിര്മ്മാണ് തലഭതറ  
 ഔാനാമി കുഞ്ഞിയാഭനാമിരു.. ആെയ്ക്ക് നിര്മ്മാണ രഴര്ത്തനം മുെങ്ങി. 2013-
ല്  ഷര്ക്കാര്  10.00 റക്ഷം രൂഩകൂെി തനതുപണ്ടില്  നിന്ന് ടേറഴളിക്കാ   
ഄനുഭതി നല്ഔിമിരു.. എന്നാല്  തുഔ ടേറഴളിച്ചില്ല. ആകഴാള്  
വിിനിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിമാക്കാ   വിിി തയ്യാരാണ്. 20.00 റക്ഷം രൂഩ കൂെി 
കഴണടഭന്ന് വിിി ഄരിമിച്ചിയിന്നു.. ഇ ഴര്ശം തുഔ ടേറഴളിക്കാ   ഄനുഭതി 
ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം  –  ഄനുഭതി നല്കു.. ഔാറതാഭഷം ളിഴാക്കാ   

വിിിയുഭാമി ഔയാര്  ഴയ്ക്കക്കണ്ടതാണ്.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 
36. ഗ്രാഭഴിഔഷന ഔമ്മീശണറുടെ 14.12.16 ടറ 17742/ഡി.ഩി. 

4/15/ഷി.അര്.ജി. നപര്  ഔത്തും ടഴലിമനാെ് കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് 
ടഷക്രട്ടരിയുടെ 11.09.2013 ടറ ഷി- 1805/13(2)-ാാാം നപര്  ഔത്തും. 

 
 കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തിടറ പുലിങ്കുന്ന് താലൂക്ക് അശുഩത്രി ല്ലദ്ധ്-ഴിഔാറംഖ 
കഔന്ദ്രത്തില്  ഔലികക്കാപ്പുഔള് , പിഷികമാടതരാഴി ടഭശീ  , ഄറഭായ എന്നിഴ 
2009-10 ല്  ഴാങ്ങി നല്ഔിമിരു.. അടഔ ടേറഴ് 1,25,350/- രൂഩ. ആതികേല്  
ഒഡിറൃ് കുരിടഴ തിമതിനാല്  ഷാധൂഔയണം ഷംഫന്ധിച്ച് 
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തീരുഭാനം -  ഩയിഖണിച്ചില്ല. ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 1 ഫാധഔഭാണ്. 
  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
37 രബ്ബര്  കഫാര്ഡ് എക്സിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടറുടെ 09.02.2017 ടറ 3/38/6/RPD/-

206-17-ാാാം ഄ. ഓ ഔത്ത് (LSGD-DA1)/61/2017/LSGD) 

 
കതരബ്ബരിടെ ആെമില്  ഩളഴര്ഗങ്ങളും ഩച്ചക്കരിഔളുഭെക്കമുളൃ ആെഴിലഔള്  
കൃശി ടേയ്യാനും ഄതുഴളി ഔര് ശഔര്ക്ക് കൂടുതല്  ഴരുഭാനമുണ്ടാക്കാ   
ഔളിയുടഭ.ഭാണ് ഔത്തില്  ഩരഞ്ഞിയിന്നുന്നത്. ആതില്  തകേവബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ ഷസാമഷാധയതഔള്  ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം - 13-ാാാം ഩഞ്ചഴത്സ്യഩദ്ധ്തി ഭാര്ഗകയകമില്  ആതുകൂെി 

ഈള്ടഴടുത്താ   തീരുഭാനിച്ചു.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
38. സുല്ത്താ   ഫകത്തയി മുനിഷിഴല്  ടേമര്ഭാടെ 06.09.2016-ാാാം നപര്  

ഔത്ത് (LSGD-DC3/88/2017/LSGD) 

 
 2015-16 ഴര്ശം  ഭതിരംടഔാല്ലി - േഴടക്കാല്ലി കരാഡ് ഩാച്ച് ഴര്ക്ക് എന്ന 
കരാജക്ട് (നം. 614/2015-16-ഄെെല്  4.50 റക്ഷം രൂഩ – തനതുപണ്ട്) 
നെഴാക്കാ   ഗുണകബാക്തൃഷഭിതിയുഭാമി ഔയാര്  ഴിട്ടിരു.. ആതു ശ്രദ്ധ്ിക്കാടത 
2016-17 ഴര്ശം കരാജക്ട് ഔയാ ഷല്  ടേ. ഇത. എന്നാല്  ആതരിമാടത 
ഗുണകബാക്തൃ ഷഭിതി രഴര്ത്തി പൂര്ത്തിമാക്കി. ഇ കരാജക്ട്  
 പില്ഒഴര്കരാജക്ടാമി നിറനിര്ത്ത ണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം – തൃപ്തിഔയഭാമി കരാജക്ടു പൂര്ത്തിമാക്കിമി സമരടണ്ടെില്  ഴിവദഴിഴയം 

ഔാണിച്ചുടഔാണ്ട്  തനതുപണ്ട് ഈഩകമാഖിച്ച് പുതിമ കരാജക്ട് 
തയ്യാരാക്കി തുഔ നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു.. നിര്മ്മാണ 
ഷഭമത്തു ഫന്ധടഴട്ട എഞ്ചിനീമറുടെ സൂഴര്ഴിശ   നെന്നി സമരണ്ട് 
എ.രപ്പു ഴരുത്തണം. 

  
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 
39 നഖയഔായയ ഡമരക്ടറുടെ 24.11.16 ടറ ഡി.ഷി. 4-25899/16-ാാാം നപര്  

ഔത്തും ഴെക്കാകഞ്ചയി നഖയഷബാ ടഷക്രട്ടരിയുടെ 16.11.16 ടറ എ2-
11249/13-ാാാം നപര്  ഔത്തും (LSGD-DC3/291/2017-LSGD) 
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LED ഫള്ുഔള്  ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് താടളഴരയുന്ന യണ്ട 
കരാജക്ടുഔള്  നെഴിറാക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച്. 

 

1. കരാ.നം. 208/17 95.00 റക്ഷം രൂഩ (തനതുപണ്ട് 9.5 റക്ഷം രൂഩ, 
ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 85.00 റക്ഷം രൂഩ 10 വതഭാനം ഷസിഷിഡി) 

2. കരാ.നം. 259/17 (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) 7,12,500/- രൂഩ 
(എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി. ഴിസിതം 3,56,250 ഗുണകബാക്തൃഴിസിതം 356250 
രൂഩ. 50വതഭാനം ഷസിഷിഡി) ഭാര്ഗകയകമില്  ഇ ഩദ്ധ്തി 
ഈള്ടഴട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  രകതയഔ ഄനുഭതി അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 
തീരുഭാനം – ഇ ഴര്ശകത്തന്നുഭാത്രഭാമി രകതയഔാനുഭതി 

നല്കു.. കരാജക്ട്െ് കഷഴനകഭകറമില്  
ഈള്ടഴടുകത്തണ്ടതാണ്.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 
40 കുഭിലി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ എ3-11520/16-ാാാം നപര്  ഔത്ത് 

(16.01.17) ല്  റബിച്ചത് (1152963/2017/o/o minister of LSGD) 

 
 കുെിടഴളൃ ഴിതയണം നെത്തുന്നതിന് ഄനുഭതി അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
  

തീരുഭാനം – 15.02.17 ടറ കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃിമിടറ ടഩാതു 
നിര്കേവം ഫാധഔഭാണ്.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 
41 ഗ്രാഭഴിഔഷനഔമ്മീശണറുടെ 05.01.2017 ടറ 4016/DP4/15/CRD) നപര്  

ഔത്തും ഩപാന്നുെ കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ 09.02.2015 ടറ ഷി-150/2014-
ാാാം നപര്  ഔത്തും (LSGD-DD2/18/2017-LSGD) 

 
2010-11 ല്   യജികേഡ് ക്ലബ്ബുഔള്ക്ക് പര്ണിച്ചര്  ഴാങ്ങി നല്കുന്ന കരാജക്ട് 
നെഴാ ക്കിമിരു.. (കരാ.നം. 16/11 ഄെെല്  1.50 റക്ഷം രൂഩ) ആതികേല്  
ഒഡിറൃ് കുരിടഴ തി. ഷര്ക്കാര്  ഷാധൂഔയണം ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 

തീരുഭാനം – ഩയിഖണിച്ചില്ല. ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 1  ഫാധഔഭാണ്.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
42 നയിഴറൃ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 23.01.2017 ടറ എ2-161/17-ാാാം 

നപര്  ഔത്ത്. 
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 ഭാര്ഗകയക രഔായം ൂപ്പപ്പു് ഷംയംബങ്ങള്ക്ക് ഫാെ് എ ഡ് ഷസിഷിഡി 
നല്കുന്നതിനുമുളൃ ഭാനദണ്ഡത്തില്  ൂപ്പപ്പുഔള്  രൂഩീഔയിച്ച് 6 ഭാഷത്തിനു 
കവശകഭ  ധനഷസാമം നല്ഔാല്ലൄ എ.ണ്ട്. ൂപ്പപ്പുഔള്  രൂഩീഔയിച്ച് 6 
ഭാഷത്തിനുകവശം എന്ന നിഫന്ധന ളിഴാക്കണടഭന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 
 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.  
 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

43. ഴെല്ലൃകഔാെ് പുത്ത   കുയിവ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഩഞ്ചാമത്ത് 
രഷിഡെിടെ 25.10.16 – ടറ എ2-102/16-ാാാം നപര്  ഔത്ത് (LSGD-
FM3/356/2016-LSGD) 

 
ൊെരില്  കുെിടഴളൃ ഴിതയണം നെത്താ   ഄനുഭതി അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 
തീരുഭാനം – 15.02.2017  ടറ കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃി തീരുഭാനം 

ഫാധഔഭാണ്. 
(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(എപ്.എം) ഴകുഴ്) 

 
44 ടഩാന്നാനി കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 02.12.16 ടറ ഔത്തും 

28.10.2016 ടറ 1 (7)-ാാാം നപര്  ബയണ ഷഭിതി തീരുഭാനല്ലൃം 
 
2016-17 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമിടറ താടളഴരയുന്ന കരാജക്ടുഔള്  ഷര്ക്കാര്  
ഄനുഭതി കൂൊടത നെഴാക്കാല്ലൃന്നതല്ല എന്ന് ടഩര്കപാഭ ഷ് ഒഡിറൃ് ഴിബാഖം 
കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്തിടന ഄരിമിച്ചി സമരണ്ട്. ഄതിനാല്  ഄനുഭതി 
അഴവയടഴട്ടിയിന്നു.. 
 

1. ഐ.എ.കഴ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് കഷാറ്ഩിറൃ് നിര്മ്മാണത്തിന് 
ധനഷസാമം (ജനരല് ) 
(കരാ.നം. 11/17- ഄെെല്  8.85 റക്ഷം രൂഩ) 

2. ഐ.എ.കഴ ഗുണകബാക്താക്കള്ക്ക് കഷാറ്ഩിറൃ് നിര്മ്മാണത്തിന് 
ധനഷസാമം (എഷ്.ഷി.എഷ്.ഩി) (കരാ.നം. 12/17. ഄെെല് 7.60 റക്ഷം 
രൂഩ) 
 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 
 
45 മുതകുലം കലാന്നു ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 27.02.17 ടറ ഩി.333/17-

ാാാം നപര്  ഔത്ത് 



20 

 
 പ്ലാസ്റ്റിഔ് ആ-ടഴയ്ക്സ്റ്റ് ടഭറൃീയിമല്  രിക്കഴരി ടപഷിറികറൃശ   ടഷെരിന് 
അഴവയഭാമ മന്ത്രഷാഭഗ്രിഔള്  ഴാങ്ങുന്നതിന് ആ-ടെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചിരു.. 
ഄെെല്  19.5 റക്ഷം രൂഩ ടെണ്ടര്  നല്കഔണ്ട ഄഴഷാനദിഴഷം 27.02.17 
ഈച്ചഔളിഞ്ഞ് 3.00 ഭണിഴടയമാമിരു.. അരും ആ-ടെണ്ടര്  ഷഭര്ഴിച്ചിട്ടില്ല. 
27.02.17 ല്  യണ്ട ടെണ്ടര്  കനയി സമര റബിച്ചു. ഄതിനാല്  ആ-ടെണ്ടര്  ളിഴാക്കി കനയി സമര 
റബിച്ച ടെണ്ടര്  ഷൃീഔയിക്കാ   ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം – ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. രീ ടെണ്ടര്  ഴിലികക്കണ്ടതാണ്. 
   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 

 
46 കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 15.02.2017 ടറ കമാഖനെഩെി ഴിഴയല്ലൃം 
(കണ്ഡിഔ 3.47) ഩഞ്ചാമത്തുഡമരക്ടറുടെ 01.03.2017 ടറ ടജ1-19410/2016-ാാാം 
നപര്  ഔത്തും. 
 ഭാണിക്കല്  ഩഞ്ചാമത്തില്  പ്ലാസ്റ്റിഔ് രിക്കഴരി ടഷെരിന് വാതിരിഖിയി 
അശ്രഭം ഴഔ 50 ടഷെ് സ്ഥറം റീഷിടനടുത്ത് രഴര്ത്തനം നെത്താ   
ഈകേവിച്ചിയിന്നുന്ന കരാജക്ടില്  വാതിരിഖിയി അശ്രഭല്ലൃഭാമി എഗ്രിടഭെ് ടഴക്കാ   
ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് ഴിവദഭാമി ഩയികവാധിച്ച് രികഴാര് സമര ഷഭര്ഴിന്നുഴാ    
ഩഞ്ചാമത്തു ഡമരക്ടടര 15.02.17 ടറ കഔാര്ഡികനശ   ഔമ്മിറൃിമില്  
തീരുഭാനടഭടുത്തിരു.. റീഷ് എഗ്രിടഭെ് ഔാറാഴധി 20 ഴര്ശഭാമി 
ഴര്ദ്ധ്ിഴിന്നുന്നതാടണന്ന് ഩഞ്ചാമത്ത് ഡമരക്ടര്  ഄരിമിച്ചി സമരണ്ട്. 
 
തീരുഭാനം – കരാജക്ട് ഩയികവാധനയും ഄംഖീഔായല്ലൃം ജില്ലാ അസൂത്രണ 

ഷഭിതിതറത്തില്  തടന്ന നെകത്തണ്ടതാണ്. ഭാറിനയനിര്മ്മര്ജന 
ഩദ്ധ്തിമാമതിനാല്  റീഷ് എഗ്രിടഭെ് ഴയ്ക്കാ   രകതയഔ 
ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 
47 എരുകഭറി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 28.02.2017 ടറ എ3-3942/15-

ാാാം നപര്  ഔത്ത് 
 
കറാഔഫാെ് ഴിസിതം ഈഩകമാഖിച്ച് യണ്ട ല്ലദ്ധ്ഷദനങ്ങള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തില്  
നിര്മ്മിച്ചി സമരണ്ട്. എന്നാല്  ല്ലദ്ധ്ഭന്ദിയം നിര്മ്മികക്കണ്ട തലഭതറ ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്തിനാടണന്ന് ചൂണ്ടിഔാച്ച് കറാക്കല്  പണ്ട് ഒഡിറൃ് ഴിബാഖം 
കുരിടഴ തിമിയിന്നു.. ആതിനു ഷാധൂഔയണം ഷംഫന്ധിച്ച് 
 
തീരുഭാനം – ടഩാതുതീരുഭാനം കണ്ഡിഔ 1 ഫാധഔഭാണ് 
   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 
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48 ഭാനതിരഴാെി നഖയഷബാ ടേമര്ഭാടെ 20.02.2017 ടറ ഔത്ത്. 

 ഭാനതിരഴാെി നഖയഷബ TSP പണ്ടില്  ഈള്ടഴടുത്തി കുട്ടിഔള്ക്ക് രകമാജ 
നടഴടുന്ന തയത്തില്  ഭാനതിരഴാെി ഖഴ. യു. ഩി. സ്കൂലികറക്ക് കഖാത്രഷായഥി 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടഴടുത്തി  28 റക്ഷം രൂഩ ടേറഴാക്കി ഫഷ് ഴാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതിയ്ക്ക ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു.. തുെര്ടേറല്ലൃഔള്  PTA  
ഴസിന്നുന്നതാണ്. DPC ഄംഖീഔയിച്ചി സമരണ്ട്. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി/ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 

49 കഔാളികക്കാെ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ടഷക്രട്ടരിയുടെ 22.02.2017 ടറ ഩി 6 277/16 
നപര്   ഔത്ത്. 

ഩട്ടിഔ ഴര്ഗ ഴിദയാര്ഥിഔള്ക്കാമി TSP മില്  ഈള്ടഴടുത്തി കഖാത്രാമനം 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഫസു ഴാങ്ങി ടഴളൃികമാെ് സമര്  ടഷക്കണ്ടരി സ്കൂലിന് 
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്. തുെര്ടേറല്ലൃഔള്  PTA ഴസിന്നുന്നതാണ്. DPC 
ഄംഖീഔയിച്ചി സമരണ്ട്. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

50 കഔയല റൂരല്  എംകപ്ലായ്ക്ടഭെ് അെ് ടഴല്ടപമര്  ടഷാകഷറൃി ടേമര്  ഭാടെ  
25.02.2017 ടറ എ.1507/2014 നപര്  ഔത്ത് . 

ടതരുല്ലൃ ഴിലന്നുഔള്ക്ക് അഴവയഭാമ ഫള്ുഔളും, ഄനുഫന്ധ ഈഩഔയണ ങ്ങളും 
തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക് ഴിതയണം ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുഭതി 
നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച്. 

തീരുഭാനം - തകേവ ഷൃമംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴിലിന്നുന്ന ടെണ്ടരില്  
ഩടെടുന്നുന്നതിന് ആ.എം.ഡി., ടഷഔൂയിറൃി ടഡകഴാഷിറൃ് എന്നിഴ ളിഴാക്കി 
നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

 

 

 

 

51 ടനയ്യാറൃി ഔയ നഖയഷബ ടേമര്കഩഴ്സടെ 22.02.2017 ടറ ആ2-3672/16 നപര്  
ഔത്ത്.   
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യാജീവ്ഖാന്ധി ബഴനനിര്മ്മാണഩദ്ധ്തി - 2015-16 ഴര്ശത്തില്  8,80,00,000/- രൂഩ 
ഴരുന്ന ഫഹുഴര്ശ കരാജക്ടാക്കി ഏടറൃടുത്തതാണ്. 2016-17 ഴര്ശത്തിടറ 
ഄധിഔഩദ്ധ്തി ഴിസിതഭാമി റബിച്ച ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഗ്രാെില്  നി.ം 
അഴവയഭാമ തുഔ ഴഔമിരുത്തുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കുന്നതിന്. 

തീരുഭാനം - പില്   ഒഴര്  കരാജക്ടാമതിനാല്  ധനഔായയ ഔമ്മീശ   ഗ്രാെ് 
ഴിനികമാഖിക്കാ   രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

52 ഔായകേയി ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 21.02.2017 ടറ എ2 3799/17 ാാാം നപര്  
ഔത്ത്. 

കുഭായടനല്ലൂര്  ഖഴ. എല്.ഩി. സ്കൂള്  MPLADS ല്  ഴാങ്ങിമ സ്കൂള്  ഫസ്സിടെ ൊക്സം 
ആ ുര സും ഩഞ്ചാമത്തിടറ തനതുപണ്ടില്  നി.ം നല്കുന്നതി നുളൃ 
ഄനുഭതി. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ഴാസനത്തിടെ തുെര്ടേറല്ലൃഔള്  പൂര്ണഭായും 
ഩി.െി.എ. ഔമ്മിറൃി ഴസികക്കണ്ടതാണ്.   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

53 ഔായകേയി ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 20.07.2017 ടെ എ 2/3799/16 നപര്  
ഔത്ത്. 

നിറഴിലുളൃ ഴാസനം ശുേീഔയണ രല്ലത്തിഔള്ക്ക് ഴി സമരടഔാടുത്തുടഔാണ്ട് പുതിമ 
ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിനും ദിഴഷകഴതനത്തിന് കൈഴടര നിമഭിന്നു ന്നതിനുമുളൃ 
ഄകഩക്ഷ. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു. ശുേീഔയണരഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഴാെഔയ്ക്ക് 
ഴാസനം എടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്.   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

54 ഄഞ്ചുടതങ്ങ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 27.02.2017 ടറ എ 3/ 643/17 
നപര്  ഔത്ത് 

കുെിടഴളൃ ക്ഷാഭമുളൃ കഭകറഔലില്  ഴാട്ടര്  ഔികമാസ്കുഔള്  സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് 
ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടഴടുത്തി യണ്ടറക്ഷത്തി എണ്ഩതിനാമിയം രൂഩ ഴിഔഷന 
പണ്ടില്  നി.ം ടേറഴളിന്നുന്നതിനുളൃ രകതയഔ ഄനുഭതിയ്ക്കായുളൃ ഄകഩക്ഷ. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു..   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

55 കേഭകഞ്ചയി ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 09.09.2017 ടറ ഔത്ത്. 
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കജഴഭാറിനയങ്ങള്  ഷംസ്ക്കയിന്നുന്നതിന് സ്കൂളുഔലില്  കഩാര്ട്ടഫിള്  ഫകമാ 
ഖയാഷ് പ്ലാന്റുഔള്  സ്ഥാഩിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതിയ്ക്ക്. ഄെെല്  തുഔ 1,65,043 രൂഩ. 
കരാജക്ട് നപര്  356/17. 

തീരുഭാനം - ടെണ്ടര്  നിഫന്ധനഔള്  ഩാറിച്ചുടഔാണ്ട് നെഴിറാക്കാല്ലൃന്ന താണ്. 

  (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

 

56  തുന്നുങ്ങല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 28.02.2017 ടറ എ3/545/2016 ടറ  
ഔത്ത് 

ഩി.എച്ച്.ഷി.യ്ക്ക് ഭരു.ഴാങ്ങല്  ഩദ്ധ്തി നെഴാന്നുന്നതിനുളൃ തെസ്സം ളിഴാക്കി 
ഔി സമരന്നതിന് ജില്ലാ ടഭഡിക്കല്  ഒപീഷര്ഭാര്  കനാണ്  ഄടഴമിറ ഫിറിറൃി 
ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് നല്ഔാ   ഴിഷമ്മിന്നുന്നതുമൂറമുളൃ തെസ്സം ഩയിസയിന്നു ന്നതിന്. 

തീരുഭാനം - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡന്റും ജില്ലാ ഔലക്ടറും ആെടഩട്ട് രശ്നം 
ഩയിസയിന്നുന്നതിനുളൃ നെഩെി ഷൃീഔയികക്കണ്ടതാണ്.    

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

57 പുറാഭകതിരാള്  ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 01.03.2017 ടറ ഔത്ത്. 

നെപ്പുഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഴന്നി സമരളൃ പ്ലാ   പണ്ട് കഷഴിംഗ്ഷ് (World Bank, 
MG, CFC, Plan Fund) ല്  പുതിമ ഩദ്ധ്തിഔള്  ഏടറൃടുക്കാ   ഔളിമാത്ത 
ഷാസേയയത്തില്  തനത് പണ്ട് ഈഩകമാഖിച്ച് നെഴിറാക്കി ഴരുന്ന ഄതത് 
കഭകറഔലിടറ ഩദ്ധ്തിഔലികറക്ക് രസ്തുത തുഔ ഭാറൄന്നതിനും, ആതിലൂടെ 
റബയഭാകുന്ന തനത്പണ്ട് ഭിച്ചം ഈഩകമാഖിച്ച് ഴയള്ച്ചടമ കനയിടുന്ന ഩദ്ധ്തി ഔള്  
ഏടറൃടുന്നുന്നതിനുളൃ ഄനുഭതിയ്ക്ക് ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം - കഭകറാ നിഫന്ധനഔലില്  ഭാറൃം ഴരുത്താടത പുതിമ ഩദ്ധ്തിഔള്ക്ക് 
തുഔ ഴഔമിരുത്തുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔി. 

   (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ) ഴകുഴ്) 

58 കേഭകഞ്ചയി ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 22.02.2017 ടറ ഔത്ത്. 

കേഭകഞ്ചയി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ 1992 ല്  സ്ഥാഩിച്ച മുത്താച്ചിക്കാഴ് കുെി ടഴളൃ 
ഩദ്ധ്തിമില്  ധായാലം ടഴളൃമുടണ്ടെിലും ഴിതയണ കുളലുഔള്  ഔാറ ഴളക്കത്താല്  
ടഩാട്ടി ടഴളൃം ഔിട്ടാത്ത ഄഴസ്ഥമിറാണ.്  കനാണ്  കരാഡ് ടഭമിെന ഷ് 
പണ്ട് ഈഩകമാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം -  ആഴ രിഴമര്  ടേയ്യുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔി. 

 (നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(എപ്.എം) ഴകുഴ്) 

 

59 തഴനൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 20.02.2017 ടറ എ3 653/16 നപര്  
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ഔത്ത്. 

2016 ഴാര്ശിഔ ഩദ്ധ്തിമില്  ഈള്ടഴടുത്തി ഄംഖീഔായം റബിച്ച് ഩട്ടിഔജാതി 
ഴിബാഖക്കാര്ന്നുളൃ ബഴനനിര്മ്മാണം തുെര്നെഩെിഔള്  ഷൃീഔയിന്നുന്നതിന് 
ഄനുഭതിയ്ക്കായുളൃ ഄകഩക്ഷ. 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നല്കു..  

നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

60 കഔയലാ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഄകഷാസ്സികമശ   രഷിഡെിടെ 09.02.2017 ടറ 
ഔത്ത് 

ഔാഷര്കഖാഡ് ജില്ലമിടറ ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തുഔലില്  എഞ്ചിനീമര്ഭാരുടെ 
ദയര്റബയം മൂറല്ലൃം ഔയാറുഔാര്  ടെണ്ടറുഔള്  എടുക്കാ   ഴിഷമ്മതിന്നുന്നതുമൂറല്ലൃം 
ഔൃാരി ഷഭയം മൂറല്ലൃം ൊരിടെ റബയത ആല്ലായ്മ മൂറല്ലൃം ഩദ്ധ്തി നിര്വസണം 
രതിഷന്ധിമിറാടണന്ന് ഩരഞ്ഞിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം - നിറഴിലുളൃ രശ്നങ്ങള്  ഩയിസയിന്നുന്നതിന് അഴവയഭാമ 
ആെടഩെലുഔള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ ഷഭിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില്  നെകത്തണ്ട 
താടണന്ന് തീരുഭാനിച്ചു.   

നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ/ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

61 അറപ്പുള ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 25.02.2007 ടറ ഩി.എല് .4463/16 
നപര്  ഔത്ത്. 

ടഴലിമനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് കുന്നെയി ശ്മവാനം നഴീഔയണല്ലൃം കരാഡ് 
നിര്മ്മാണല്ലൃം ഩട്ടിഔജാതി ഴിഔഷന ഒപീഷരില്  നി.ം പീഷിഫിറിറൃി 
ഷര്ട്ടിപിക്കറൃ് നല്ഔിടമെിലും സൂരണ്ടിംഖ് എഞ്ചിനീമര്  നെഴാക്കാ   
തയ്യാരാഔാത്തത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം - സൂരണ്ടിംഖ് എഞ്ചിനീമറുടെ നെഩെി ക്രഭഴിരുദ്ധ് ഭാടണന്ന് 
നിയീക്ഷിച്ചു. ഄെിമതിരിയഭാമി രല്ലത്തി നെത്തുന്നതിനുളൃ തുെര്  നെഩെിഔള്  
ഷൃീഔയിന്നുഴാ   േീപ് എഞ്ചിനീമര്ക്ക് നിര്കേവം നല്ഔി.  

നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

62 കൂട്ടിക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 28.01.2017 ടറ ഔത്ത്. 

.ഡി.എപ.് രകയാഩനത്തിനുകവശല്ലൃം ഄഴകവശിന്നുന്ന 26 കുടുംഫങ്ങള്ക്ക ്
ഴിഔഷനപണ്ടില്  നി.ം ഔക്കൂഷ് നിര്മ്മാണത്തിന് 13,400 രൂഩ ഴീതം 3,48,400 
രൂഩ ഄനുഭതി നല്കുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം - രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു..   

നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

63 ഔെനാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 07.02.2017 ടറ എ 2 – 4218/16 നപര്  



25 

ഔത്ത്. 

ഩട്ടിഔഴര്ഗ ഴിബാഖത്തില്ടഴട്ടഴര്ന്നുളൃ ഴീടുടഴന്നുന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുന്ന 
തിന് പഷ്ടീഔയണം അഴവയടഴട്ട്. 

തീരുഭാനം - ഴിഴാസിതനാടണെില്  കുടുംഫ കരശ ഔാര്ഡില്  ഈള്ടഴട്ട 
ഴയക്തിക്ക് ഴീടു ഴ്കു വിന്നതിന് സ്ഥറം ഴാങ്ങുഴാ   ഄമാളുടെ കഩയില്  
രകതയഔഭാമി കരശ ഔാര്ഡ് അഴവയഭില്ല.  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ് ) 

64 ശ്രീകൃഷ്ണപുയം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 27.02.2017 ടറ ഔത്ത്. 

കയഭാറിനയഩദ്ധ്തി തുമ്പൂര്ടഭാളി കലാക്ക് ഩയിധിമിലുളൃ ഴിഴിധ കസസ്കൂള്  - 
സമര്  ടഷക്കണ്ടരി സ്കൂളുഔലില്  ശുേിതൃ ഩദ്ധ്തി ഏടറൃടുത്ത് നെഴിറാന്നുന്ന 
തിനുളൃ നെഴിറാന്നുന്നതിനുളൃ ഄനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം - കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ തലഭതറമില്  ഴയാത്ത സ്ഥാഩന ങ്ങലില്  
ആത്തയം ഩദ്ധ്തിഔള്  ഏടറൃടുകക്കണ്ടതില്ല എന്ന് നിയീക്ഷിച്ചു. ജില്ലാ 
ഩഞ്ചാമത്താണ് കസസ്കൂള്  സമര്  ടഷക്കണ്ടരി കഭകറമിറാണ് ആത്തയം 
രല്ലത്തിഔള്  നെകത്തണ്ടത്.    

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഡി) ഴകുഴ്) 

 

 

65 കൂട്ടിക്കല്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 30.01.2017 ടറ ഔത്ത് 

ടതരുല്ലൃ ഴിലന്നുഔളുടെ ഩയിഩാറനത്തിനും ആതയാഴവയങ്ങള്ന്നുഭാമി ഴാസനം 
ഴാങ്ങുന്നത് ഷംഫന്ധിച്ച് 

തീരുഭാനം - ഄനുഭതി നിയഷിച്ചു.   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

66 കഔാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എ. ടരാപ. അഫിദ് ഹുകഷ   തങ്ങളുടെ 01.03.2017 ടറ 
ഔത്ത്. 

കഔാട്ടയ്ക്കല്  നഖയഷബമില്  നിറഴിലുളൃ രൂക്ഷഭാമ കുെിടഴളൃ ക്ഷാഭം 
ഩയിസയിന്നുന്നതിനാമി കഔയല ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറൃിയ്ക്ക് പണ്ട്  റബയഭല്ലാത്ത 
ഷാസേയയത്തില്  കഔടുഴന്ന കഭാകട്ടാര്  പുനഃസ്ഥാഩിന്നുന്നതിനാമി 17.25 റക്ഷം 
രൂഩ ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറൃിയ്ക്ക് നല്കുന്നതിന് ഄനുഭതിയ്ക്ക് ഄകഩക്ഷിച്ചിരു.. 

തീരുഭാനം - രശ്നത്തിടെ ഖയയഴം ഩയിഖണിച്ച് ഄെഴാന്നുന്ന തുഔയുടെ 
പുനഃക്രഭീഔയണം ഷംഫന്ധിച്ച് ഈെപെിയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   കഭാകട്ടാര്  
സ്ഥാഩിന്നുന്നതിനാഴവയഭാമ തുഔ ഴാട്ടര്  ഄകതാരിറൃിയ്ക്ക് കഔഭാറുന്നതിന് 
രകതയഔ ഄനുഭതി നല്ഔി.   
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നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഷി) ഴകുഴ്) 

67 കഔാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എ. ടരാപ. അഫിദ് ഹുകഷ   തങ്ങളുടെ 01.03.2017 ടറ 
ഔത്ത്. 

കുറൃിപ്പുരം കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്തിടെ ഩഔല്ഴീെ് ഩദ്ധ്തിയ്ക്ക് 2011-12 ഴര്ശം ഴടയ 
ഷാമൂസയനീതി ഴകുഴില്  നി.ം ഗ്രാെ് റബിച്ചിരു.. തുെര്.ളൃ ഴര്ശങ്ങലില്  
കലാക്ക് ഩഞ്ചാമത്ത് രസ്തുത ഩദ്ധ്തിയ്ക്കാമി ടേറഴളിച്ച തുഔ 4,87,334 രൂഩ 
ഒഡിറൃ് ഴിബാഖം തെസ്സടഴടുത്തിമിയിന്നുഔമാണ്. തുെര്ന്ന് ഩദ്ധ്തി 
നെഴിറാന്നുന്നതിനുളൃ ഄനുഭതിയ്ക്ക് ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം - ഴകമാജനകക്ഷഭത്തിനാമി തുഔ ടേറഴളികക്കണ്ടത് തകേവ ബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങളുടെ തലഭതറമാണ്. രസ്തുത ഩദ്ധ്തി ഭിഔച്ച യീതിമില്  നെ. 
ഴരുന്നതാടണന്നാണ് ഭനസ്സിറാകുന്നത്. നെത്തിമ രല്ലത്തിക്ക് ഄംഖീഔായം 
നല്ഔി ഩദ്ധ്തി നെഴിറാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

68 താനാളൂര്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ ഔത്ത് 

ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജനത്തിന് ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് 2016- 17 ഩദ്ധ്തിമില്  
7,39,000 രൂഩ ഴഔമിരുത്തിമിരു.. ഷഭഗ്രഭാമ രു ഭാറിനയ നിര്മ്മാര്ജ 
നഩദ്ധ്തി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് അഴിഷ്ക്കയിച്ച് നെഴിറാന്നുന്നതിന് ഈകേവിന്നുന്ന 
തായും ഇ ഴാസനത്തിടെ അഴവയഭാമി ഴരുന്ന തുെര്ടേറല്ലൃഔള്  
ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴസികക്കണ്ടതില്ലാത്ത യീതിമിറാണ് നെഴിറാക്കാനുകേവി 
ന്നുന്നടത.ം രഷിഡെിടെ ഔത്തില്  ഩരഞ്ഞി സമരണ്ട്. 

തീരുഭാനം - തുെര്ടേറല്ലൃഔള്  ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് ഴസിന്നുന്നില്ലാടമന്ന് ഈരപ്പു 
ഴരുത്തി ഴാസനം ഴാങ്ങുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു..   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

 

 

 

69 ടഔാല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 27.02.2017 ടറ എ6-1353/2016 നപര്  
ഔത്ത്. 

ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിമില്  ഭണ്ണുഷംയക്ഷണ രഴര്ത്ത നങ്ങള്  
ഏടറൃടുന്നുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കുന്നതിന് ഄകഩക്ഷ. 

തീരുഭാനം - ടഔാല്ലം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് ഩട്ടിഔജാതി കഔാലനിഔലില്  നെഴി 
റാക്കിഴരുന്ന ഭണ്ണുഷംയക്ഷണരല്ലത്തിഔള്  ഭാതൃഔാഩയഭാടണ.ളൃ ഴിറമി 
രുത്തറിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുെര്ന്ന് ഩദ്ധ്തി നെഴിറാന്നുന്നതിന് രകതയഔ 
ഄനുഭതി നല്കു..  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 
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70 ഔാഷര്കഖാഡ് ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 10.02.2017 ടറ ഫി1-1505/15 
നപര്  ഔത്ത്. 

2016-17 ഴര്ശം ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിന് ഄനുഴദിച്ചി സമരളൃ കരാഡ് ടഭമിെ ന ഷ് 
പണ്ട് ഈഩകമാഖിച്ച് ദീര്ഗഔാറം നില്നില്ക്കുന്ന്ന തയത്തിലുളൃ ടഭക്കാഡം ൊരിംഖ് 
ഏടറൃടുന്നുന്നതിന് ഄനുഭതിയ്ക്കാമി ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം - ജില്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിടെ നിമന്ത്രണത്തിലുളൃ ഴീതിയുളൃ കരാഡുഔള്  
ഖതാഖതത്തിയന്നും രാധാനയല്ലൃം ഈളൃഴ, ഭറൃ് രധാന കരാഡുഔളുഭാമി ഩയപയം 
ഫന്ധിഴിന്നുന്നഴ, ടഭക്കാഡം ൊരിംഖ് നെത്തുന്നതിന്  ഄനുഭതി  നല്ഔി. 
ആക്കായയത്തില്  അഴവയഭാമ ഷതൃയഭാമ തുെര്നെഩെിഔള്   തകേവ ഷൃമംബയണ 
ഴകുഴ് േീപ് എഞ്ചിനീമര്  നിര്വസികക്കണ്ടതാണ്.  

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

71 എലഴളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡിെിടെ 24.02.2017 ടറ ഔത്ത് 

എലഴളൃി ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ഔാക്കത്തുരുത്ത് ഩാെകവകയത്തിടറ ഏഔകദവം 
184 ഏക്കര്  ഴിസ്തൃതിയുളൃ സ്ഥറടത്ത ടനല്ൃശി ഈണങ്ങിയും ഴീനശം നവിച്ചത് 
ടഔായ്ക്ടതടുത്ത് ഭാറൄന്നതിന് ഄനുഭതിയ്ക്ക് ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു. 

തീരുഭാനം - ടനല്ൃശിക്കാര്ന്നുണ്ടാമ നഷ്ടം ഩയിസയിന്നുന്നതിനാമി രകതയഔ  
ഩയിഖണന നല്ഔി ഷര്ക്കാര്  ഄംഖീകൃത നിയക്ക് നല്ഔി ടനല്ല് 
ടഔാ. ഇതഭാറൄന്നതിനാഴവയഭാമ തുഔ തനത് പണ്ടില്  നി.ം ഩദ്ധ്തി 
ഴിസിതത്തില്  നി.ം ഴിനികമാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുഭതി നല്കു..   

(നെഩെി- എല് .എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

72 തിരുഴാര്ഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 22.02.17 ടറ ഔത്ത് 

തിരുഴാര്ഴ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടറ ടജ കലാക്ക് ഔാമറിന് തലറൄമുളൃ കതാട്ടില്  
കഩാല തിങ്ങിമതിനാല്  3500 ഏക്കകരാലം ഴരുന്ന ഩാെകവകയത്തികറക്ക് 
കഩാകുഴാ   ഩറൃാത്ത ഄഴസ്ഥയുണ്ട്. കഫാട്ട്ഖതാഖതം ഈള്ടഴടെ 
മുെങ്ങിക്കിെന്നുന്ന ഷാസേയയത്തില്   തനത് പണ്ടില്  നി.ം തുഔ ടേറഴളിച്ച് 
കഩാല നീക്കം ടേയ്യുന്നതിനുളൃ ഄനുഭതിയ്ക്ക് ഄകഩക്ഷിച്ചിയിന്നു.. 

തീരുഭാനം - നിറഴിലുളൃ രശ്നം ഩയിസയിന്നുന്നതിന് കഩാല നീക്കം 
ടേയ്യുന്നതിനുളൃ ഷര്ക്കാര്  ഄംഖീകൃത നിയക്കനുഷയിച്ച് രല്ലത്തി നെത്തുന്നതിന് 
രകതയഔ ഄനുഭതി നല്കു.. തനത് /ഴിഔഷന പണ്ട് ആതികറക്കാമി 
ഴിനികമാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.   

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.എ ഴകുഴ്) 

 

73 ഭപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്ത് രഷിഡെിടെ 28.09.2016 ടറ ഔത്ത് 

  ഭപാെ് ഄങ്ങാെിക്കെഴില്  രഴനൂഴകുഴ് ഡിഷാസ്റ്റര്  ഭാകനജ്ടഭെ് സ്ക്ീഭില്  
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ഈള്ടഴടുത്തി നിര്മ്മിച്ച കുന്നുഩാറം രിഴമര്  ടേയ്യുന്നതിന് തുഔ ഴഔമിരുത്തുന്നത് 
ഷംഫന്ധിച്ച ഄകഩക്ഷ. 

  തീരുഭാനം - ഭപാെ് ഗ്രാഭഩഞ്ചാമത്തിടെ അസ്തി യജിസ്റ്റരില്  രസ്തുത ഩാറം 
ഈള്ടഴടുത്തുഴാനും ആതിടെ രിഴമര്  രല്ലത്തി ഩദ്ധ്തിയുടെ ബാഖഭാമി 
ഈള്ടഴടുത്തി KELL ഏജ ഷിടമ ഏല്ഴിന്നുന്നതിന് രകതയഔ ഄനുഭതി 
നല്കു.. 

(നെഩെി- എല്.എഷ്.ജി.(ഡി.ഫി) ഴകുഴ്) 

കമാഖം കഴകുകന്നയം 6.45 ന് ഄഴഷാനിച്ചു. 
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കമാഖത്തില്   ഩടെടുത്തഴര്  
 

1. ശ്രീ. െി.ടഔ. കജാഷ്, രി ഷിഴല്  ടഷക്രട്ടരി , തകേവഷൃമംബയണ  

ഴകുഴ് 

2. കഡാ. ടഔ.എ . സയിറാല് , ടഭപര്  പ്ലാനിംഖ് കഫാര്ഡ് 

3. ശ്രീ. ഷി.ഴി. കജാമി, ശുേിതൃഭിശ   (ഡി.ഒഴകരശ  ) 

4 ശ്രീഭതി. എ . രഷന്നകുഭായി, േീപ് (ഐ./ഷി) ഡി.ഩി.ഡി, കസ്റ്ററൃ്    

         പ്ലാനിംഖ് കഫാര്ഡ് 

5 ശ്രീ. ഩി. ഫാറഔിയണ് , ഡമരക്ടര്  ഒപ് ഩഞ്ചാമത്ത് 

6 ശ്രീ. ഩി.അര്. ഷജികുഭാര്  , േീപ് എഞ്ചനീമര്. എല്.എഷ്.ജി.ഡി 

7 ശ്രീ.ഴി.എഷ്. ഷകതിരാഷ്കുഭാര് , ഄഡി. ഷി.അര്.ഡി. 

8 ശ്രീ.എഷ്. ദിഴാഔ   ഩിളൃ, കസ്റ്ററൃ് ടഩര്കപാര്ഭ ഷ് ഒഡിറൃ്  

          ഒപീഷര്  

9 ശ്രീ. റൃി.ടഔ. കഷാഭ  , ഄഡീശണല്  ടഷക്രട്ടരി, പിനാ ഷ് 

10 ശ്രീ.ടഔ.എ. ഄര്ുന  , എഷ്.അര്.ജി. ടഭപര്  

11 ശ്രീ.എഷ്. സുകയശ് കുഭാര് , ഄണ്ടര്  ടഷക്രട്ടരി 

12 ശ്രീ.ടഔ.ഩി. ഷാു, ഡി.ഷി.അര് , 

13 ശ്രീ.എ.ടഔ. കഭാസ   കുഭാര് , കജാമിെ് ടഷക്രട്ടരി,  

         തകേവഷൃമംബയണ ഴകുഴ് 

14 കഡാ. ടഔ. ഴാസുഔി, എക്സിഔുട്ടീഴ് ഡമരക്ടര് , സുേിതൃഭിശ   

15 എ .ടഔ. േന്ദ്രദാഷ് , ഄണ്ടര്  ടഷക്രട്ടരി 

16 ശ്രീ. ക്ലീനഷ്.ടജ. ഭാതു, ഡമരക്ടര്  ആ   ോര്ജ്, 

ടഔ.എഷ്.എ.ഡി 
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