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സ ം സ ്ഥാ ന ത ല  ക  ്ഥാ ര ര ്ഡി ക ന ഷ ന്   മ്മി ്ഡി റ്റിയു ്ഡി യു ടെ 15.02. ്മിറ്റിയുടെ  15.02.2017-  ല്  ന ്മിറ്റിയുടെ ന

ക ോ ്ഥാ ഗ ത് ്ഡി ടെ 15.02. ന്റെ  ന ്മിറ്റിയുടെ പ ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി  വി ്ഡി വി രം ം

കോ്ഥാഗ ം രം്ഥാവി്ഡിടെ 15.02.ല 11.00  ന  ബഹ . തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ്പുമന്ത്രിയ്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  കമന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് ആരംംഭ ്ഡിച .
ബഹ .  മന്ത്രിയ്ഡി കോ്ഥാഗ ത്്ഡില് അദ്ധ്യക്തില് അദ്ധ്യക്ഷത വിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിച .  പടെ 15.02. പങ്കെടു ത്വിരുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  കപരുവി്ഡിവിരംം അനുബന്ധമ്ഥാോ്ഡി

കമന്ത്രിയുടെ ചേരത്്ഡിരം്ഡിക്കുന .   
1 വി ്ഥാ ര ഷ ്ഡി   പ ദ്ധ്യക് ത ്ഡി  അ വി ക ല ്ഥാ  ന ം

തകദ്ദേശ സേശസ്വോംഭ രംണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  2016-17  വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡി പുകരം്ഥാഗ ത്ഡി അവികല്ഥാ നം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ .
14.02.17  വിടെ 15.02.രംയുള്ള  പുകരം്ഥാഗ ത്ഡി ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയും പ്ര ്ഥാരംമ്ഥാണ .

1. പ ദ്ധ്യക് ത ്ഡി  പു ക രം ്ഥാ ഗ ത ്ഡി   14.02.2017 വി ടെ 15.02. രം  (ശ ത മ ്ഥാ ന ം)

പദ്ധ്യക്ത്ഡി പു കരം്ഥാഗത്ഡി ശതമ്ഥാനം
ക്രമ

നം

തകദ്ദേശഭരംണ
സ്ഥാപനങ്ങള

ടെ 15.02.പ്ഥാതുവി്ഡിഭ്ഥാഗം എ സ 
. സ്ഡി
. എ സ .പ്ഡി .

റ്റിയു്ഡി . എ സ .പ്ഡി എ ഫ 
.സ്ഡി .ഗ്ഥാന്റെ

കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ 
വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക ്ഡിതം

ആടെ 15.02. 

1 ജ്ഡില ്ഥാ പ ഞ്ഥാോത് 
18.61 22.02 21.17 19.56 0.00 19.58

2 ക്്ഥാക  പ ഞ്ഥാോതത 
21.15 34.26 22.62 0.00 0.00 24.77

3 മുന്ഡിസ്ഡിപ്ഥാല ്ഡിറ്റിയു്ഡി
28.22 14.49 7.83 12.51 6.79 17.99

4 ക ്ഥാർപകറില് ആരംഭിച്ചഷന്
21.30 20.10 0.00 9.57 0.00 15.65

5 ഗ്ഥാമ പ ഞ്ഥാോത് 
35.51 18.34 24.69 21.43 4.44 24.50

ആടെ 15.02. 
28.14 21.47 22.64 16.52 4.77 22.09

തകദ്ദേശഭരംണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമ്ഥാനം

1

ക്രമ. നം തകദ്ദേശഭരംണ സ്ഥാപങ്ങള ശതമ്ഥാനം

ജ ്ഡി ല ്ഥാ  പ ഞ ്ഥാ ോ ത്തു  ള

1 എറില് ആരംഭിച്ചണ്ഥാകുള ം
28.4

2 ക ്ഥാട്ടോം
25.94

3 ത്ഡിരു വിനന്തപുരംം
24.32

4 ഇടുക്ഡി
24.08

5 വിോന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
22.22

6 പ ത്നംത്ഡിട്ട
20.88

7 ടെ 15.02. ്ഥാല ം
20.65

8  ്ഥാസരകഗ്ഥാര 
20.43

9 ആല പ്പു താഴെ
19.27

10 ക ്ഥാതാഴെ്ഡികക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
19.01

11 മല പ്പു റില് ആരംഭിച്ചം
18.5

12 പ ്ഥാല ക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
17.27

13  ണ്ണൂര
16.02

14 തൃശ്ശൂര
3.42



ക്രമ . നം

ക  ്ഥാ ര പ ക റില് ആരംഭിച്ച ഷ നു  ള

1 ടെ 15.02. ്ഥാല ം
23.3

2  ണ്ണൂര
20.05

3 എറില് ആരംഭിച്ചണ്ഥാകുള ം
15.86

4 ക ്ഥാതാഴെ്ഡികക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
14.75

5 ത്ഡിരു വിനന്തപുരംം
13.67

6 തൃശ്ശൂര
11.51

2

ഏ റ്റിയു വ ം  കൂ ടു ത ല്  ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10 മു ന ്ഡി സ ്ഡി പ ്ഥാ ല ്ഡി റ്റിയു ്ഡി  ള

  1  ട്ടപന
44.58

2 ഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിപ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
42.92

3 തൃക്ഥാകരം
37.79

4 ഇരം്ഡിട്ട്ഡി
32.86

5 ത്ഥാനൂര
30.24

6 രം്ഥാമന്ഥാട്ടു രം
29.12

7 ഒ റ്റിയുപ്ഥാല ം
28.99

8 അ പങ്കെമ്ഥാല ്ഡി
27.06

9 ആറ്റിയു്ഡിങ്ങല്
25.19

10 ടെ 15.02.ഫകറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക 
25.15

ഏ റ്റിയു വ ം  കു റില് ആരംഭിച്ച വി    ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10 
മു ന ്ഡി സ ്ഡി പ ്ഥാ ല ്ഡി റ്റിയു ്ഡി  ള
1 വി്മിറ്റിയുടെക്ഥാകഞരം്ഡി

1.56
2 കമന്ത്രിയുടെ ചേരത്ല

3.75
3 ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേറുപ്ലക്ലശ്ശേരം്ഡി

7.79
4 ഈ രം്ഥാറ്റുകപ ട്ട

8.28
5 അടൂര

8.32
6 മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഥാവിക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 

8.34
7 ത്ഡിരൂ ര

9.15
8 ക ്ഥാട്ടയ്ക്കല്

9.17
9 വി്ഥാള കഞരം്ഡി

9.32
10 മന്ത്രിയുടെ ചേങ്ങന്ഥാക്ലശ്ശേരം്ഡി

9.38

ഏ റ്റിയു വ ം  കൂ ടു ത ല്  ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10 ക ് ്ഥാ ക   
പ ഞ ്ഥാ ോ ത്തു  ള

  1 ടെ 15.02.പ രു മ്പ്മിറ്റിയുടെപ 
51

2 വവിപ്ഡിന്
50.18

3  ്ഡിള ്ഡിമ്ഥാനൂര
48.02

4 വി്ഥാമനപുരംം
46.7

5  ഞ്ഡിക്കുതാഴെ്ഡി
45

6 ടെ 15.02.വിള്ളന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
43.34

7 പുല ്ഡികക്കീതാഴെ 
42.41

8 കുനമ്മി ല്
42.38

9 ടെ 15.02.പ രം്ഡിന്തല്മണ
42.09

10 പ ട്ടണക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
41.91

ഏ റ്റിയു വ ം  കു റില് ആരംഭിച്ച വി    ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10 ക ് ്ഥാ ക   
പ ഞ ്ഥാ ോ ത്തു  ള
1  ല്പ റ്റിയു

2.35
2 മ്ഥാനന്തവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ്ഡി

3.26
3 സുല്ത്്ഥാന്ബകത്

കത്രം്ഡി
4.29

4 പ നമരംം
6.46

5 ടെ 15.02.പ രു ം പങ്കെ്മിറ്റിയുടെവി്ഡിള
7.77

6 ഒ റ്റിയുപ്ഥാല ം
8.21

7 വി്മിറ്റിയുടെ രം
     8.36

8 കമന്ത്രിയുടെ ചേല ന്നൂര
     8.95

9 മുല ക്ലശ്ശേരം്ഡി
9.97

10 പ മ്പക്കു്മിറ്റിയുടെ
11.26



2

2      ടെ 15.02. പ ്ഥാ തു വി ്ഡി ഷ ോ ങ്ങ ള

1 ന്ഡിരമ്മി്ഥാണപ്രവൃത്്ഡി ളക  ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിന് ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പടു ന ക ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്ി്ഥാക്ടരമ്ഥാരക  തകദ്ദേശ ഭ രംണ
സ്ഥാപനത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി വി്ഥാങ്ങ്ഡി നല് ണടെ 15.02.മന  01.02.2017  ടെ 15.02.ല ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡിോ്ഡില്
തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച്്ഡിരുന . ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിന് വി്ഥാങ്ങ്ഡി നല് കു നത്ഡിന  ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന രംക്കീത്ഡി പ്ഥാല്ഡി കകണ്ടത്ഥാണ . 

ഓകരം്ഥാ പ്രവിരത്്ഡിയുക്മിറ്റിയുടെ യും ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ആവിശതില് അദ്ധ്യവം അത്ഡില് എസ്റ്റിമേറ്റി്ഡികമറ്റിയു്ഡില്  ്ഥാണ്ഡിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന തു യും
ബന്ധടെ 15.02.പട്ട  ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് ിഷറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡില് ന്ഡിനം പ്ഡിന്വില്ഡിച്  സേശസ്വന്തം ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി . എസ . ബ്ഡി .
അക്കൗണ്ട്ഡില് സൂക്ഷ്ഡികണം .  അത്ഡിനുകശഷം ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിക   തു 
നല്കു നത്ഡിന  സേശസ്വന്തം ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി . എസ . ബ്ഡി .  അക്കൗണ്ട്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേക  നല് ണം .  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി സേശസ്വന്തം
ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി . എസ . ബ്ഡി .  അക്കൗണ്ട്ഡില് തു  ഇട്ട ത്ഡിനുകശഷം ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേക  ഓോ്ഡില്  മ്പ്ഡിന്ഡിക 
നല് ്ഡി ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിന് വി്ഥാങ്ങ്ഡി ക ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്ി്ഥാക്ടരക  നല് ണം .  ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ി്ഥാന്കനിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഥാകട്ട ഷന് മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിലവി ,
 ോറ്റിയു്ഡിറില് ആരംഭിച്ചക്കുകൂല്ഡി എന്ഡിവി ആിതില് അദ്ധ്യഘട്ട ത്്ഡില് തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ സ്ഥാപനം തടെ 15.02.ന വിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡികകണ്ടത്ഥാണ .
ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ  വി്ഡില ി്ഥാന്കനിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഥാരകട്ട ഷന് മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിലവം  ോറ്റിയു്ഡിറില് ആരംഭിച്ചക്കുകൂല്ഡിയും ഉളപടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അന്ത്ഡിമബ്ഡില്ഡില് ന്ഡിനം കു റില് ആരംഭിച്ചവി 
ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യണം .  ഇക്ഥാരംതില് അദ്ധ്യത്്ഡില് ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്മാരില് നിന്ഥാരം്ഡില് ന്ഡിനം ഇന്ഡിയും  ്ഥാലവി്ഡിളംബം ഉണ്ട്ഥാോ്ഥാല്
അത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ പൂരണ ഉത്രംവി്ഥാി്ഡിതേശസ്വം ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്മാരില് നിന്ഥാരക്ഥാോ്ഡിരം്ഡിക്കും .  ഇക്ഥാരംണത്്ഥാല് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര 
വിരക്കു ള പൂരത്്ഡിോ്ഥാ ്ഥാടെ 15.02.ത കപ്ഥാവ കോ്ഥാ ,  ബ്ഡിറ്റുമ്ഡിന് വി്ഥാങ്ങ്ഡി നല് ്ഥാത്ത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ കപരം്ഡില് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര 
വിരക്കു ള  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിറില് ആരംഭിച്ച്ഥാകു  കോ്ഥാ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്താല് ്ഥാല് അത്രംം വിക്കീഴ്ച  ളക  ഉത്രംവി്ഥാി്ഡി ള്ഥാോ
ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സരടെ 15.02.കത്ഡിടെ 15.02.രം  രശനന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി സേശസ്വക്കീ രം്ഡികകണ്ടത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.2 വിരംളച്ടെ 15.02.ോ കനരം്ഡിടു നത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു ളക്കും നഗ രംസഭ  ളക്കും ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെറില് ആരംഭിച്ച്ഡില്
കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  വി്ഡിതരംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാവനത്ഥാണ .  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  വി്ഡിതരംണത്്ഡിനു വിരുന ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ബ്ഡില 
അത്ഥാതു ജ്ഡില്ഥാ ളക്ടരക  സമരപ്ഡിച്  തു  റില് ആരംഭിച്ചക്കീഇംകപഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ വി്ഥാങ്ങണം .  ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള വി്ഡിതരംണം
ന്മിറ്റിയുടെ ത്തുനത്ഡിന  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ഫണ്ട  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡില .

3

ഏ റ്റിയു വ ം  കൂ ടു ത ല്  ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10
ഗ ്ഥാ മ പ ഞ ്ഥാ ോ ത്തു  ള

  1 ഇല പ്പു ള്ള്ഡി
65.4

2 നടെ 15.02.ല പള്ള്ഡി
56.88

3 ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേമ്പ്ഡികല ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 
53.64

4 കഷ്ഥാള ോ്ഥാര
51.29

5  ക്കീരം്ഥാംപ ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച
49.02

6 ടെ 15.02.വിട്ടം
48.87

7  ്ഥാഞ്ഡിോ്ഥാര
48.2

8 എരു കത്ന്പ ത്ഡി
48.2

9 ടെ 15.02.തക്കുംഭ്ഥാഗം
47.83

10 മുള ംതുരു ത്്ഡി
     46.57

ഏ റ്റിയു വ ം  കു റില് ആരംഭിച്ച വി    ടെ 15.02. മന്ത്രിയുടെ ചേ ല വ  വി രു ത് ്ഡി ോ  10 
ഗ ്ഥാ മ പ ഞ ്ഥാ ോ ത്തു  ള
1 തല ന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 

3.99
2 പ ണന്കമന്ത്രിയുടെ ചേരം്ഡി

4.32
3 മ്ഥാള

6.14
4 അവി്ഡിന്ഡിക്ലശ്ശേരം്ഡി

6.44
5 പൂമംഗല ം

6.52
6 മണ്ഡിയൂര

7.19
7 ത്ഡി്മിറ്റിയുടെന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 

7.29
8 പുത്തൂര

     7.61
9 അന്ഡിക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ 

     7.73
10 പൂകക്ഥാട്ടു ്ഥാവി 

8.07



2.2.1 വിരംളച്ടെ 15.02.ോ തു്മിറ്റിയുടെ രനള്ള  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ക്ഷ്ഥാമം പരം്ഡിഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിക്ഥാന് ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന പ്രവിരത്്ഡി ള

തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങള ഏ ടെ 15.02.റ്റിയുടു കണം .

2.1(i) ടെ 15.02.പ്ഥാതുകു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  കസ്ഥാതസ്സു ള വൃത്്ഡിോ്ഥാക്ഡി സംരംക്ഷ്ഡിക്കു യും ശുദ്ധ്യക്ജല 

വി്ഡിതരംണത്്ഡിന  ഉപയുക്തമ്ഥാക്കു യും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യണം . 

2.1(ii) ടെ 15.02.പ്ഥാതു കു താഴെ ല്  ്ഡിണര ,  തുറില് ആരംഭിച്ചന  ്ഡിണര ഇവിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ക ടു വിന കമ്ഥാകട്ട ്ഥാര ,  പമ്പ ടെ 15.02.സറ്റിയു  ഇവിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ

ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡി ള ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യണം

2.1 (iii) ടെ 15.02.പ്ഥാതു കു താഴെ ല് കു ണറു ളും  തുറില് ആരംഭിച്ചന  ്ഡിണറു ളും ഉപകോ്ഥാഗ പ്രിമ്ഥാകണം .
2.1 (iv)  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേക്കു ര്ഥാമു ളും  ത്മിറ്റിയുടെ ോണ ളും  വൃത്്ഡിോ്ഥാകണം
2.1  (v )  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ചുമതലോ്ഡിലുള്ള തും ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃ സമ്ഡിത്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ

ന്ഡിോന്ത്രിയണത്്ഡിലുള്ള തുമ്ഥാോ കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ള്ഡില് വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി്ലശ്ശേ്ഡി   ്ഥാരംണം ജല വി്ഡിതരംണം മു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡി

ക്ഡി്മിറ്റിയുടെ ക്കു ോ്ഥാടെ 15.02.ണ പങ്കെ്ഡില് വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി ബന്ധം പുനൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപ്ഡിക്ഥാനും വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി ബ്ഡില് അ്മിറ്റിയുടെ യ്ക്ക്ഥാനും

തു വി ോ്ഡിരുത്ണം .
2.1  ( vi) അനുകോ്ഥാജതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ സലങ്ങള്ഡില് വി്ഥാട്ട ര  ്ഡികോ്ഥാസ്ക്കു ള സ്ഥാപ്ഡിച്   കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ം ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെറില് ആരംഭിച്ച്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ

എത്്ഡികണം .  ്ഡികോ്ഥാസ്ഡിനുകവിണ്ട ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാങ്കു ള ഇ -ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടറില് ആരംഭിച്ച്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ   വി്ഥാങ്ങണം .
മു ള്ഡില് പറില് ആരംഭിച്ചഞ വിയ്ക്ക   തനത  ഫകണ്ട്ഥാ പ്ല്ഥാന് ഫകണ്ട്ഥാ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാവനത്ഥാണ .

2.2.2  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ഉ്മിറ്റിയുടെ മസതോ്ഡിലുള്ള  ജലകത്ഥാതസ്സ് ദുരുപയോ  ദുരുപകോ്ഥാഗ ം  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യ്ഥാടെ 15.02.ത

സംരംക്ഷ്ഡിക്കുനത്ഡിന   പ്രകതതില് അദ്ധ്യ ം  ശ്രദ്ധ്യക് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലുത്ണം .
2.2.3  വി്ഡിതരംണം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യുന കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ  ഗുണന്ഡിലവി്ഥാരംം  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങള

ഉറില് ആരംഭിച്ചപ്പുവിരുത്ണം .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (എഫ . എം) ,  ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.3  തൃശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡികന്റെയും പ്ഥാലക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡികന്റെയും   പദ്ധ്യക്ത്ഡി  ന്ഡിരവിഹിച്ചു. പങ്കണം

അവികല്ഥാ നം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യ്ഥാന് ബഹ .  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ മന്ത്രിയ്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ആഭ ്ഡിമുഖ്യത്തില് തില് അദ്ധ്യത്്ഡില് പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  വിക്കീര്ഡികോ്ഥാ

ക ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്ഫറില് ആരംഭിച്ചന്സ്ഡിംഗ   17.02.2017- ന  രം്ഥാവി്ഡിടെ 15.02.ല  ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാന് തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച .  ജ്ഡില്ഥാതലത്്ഡില് ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത് 

പ്രസ്ഡിരന്റുമ്ഥാര ,  സ്റ്റിമേറ്റി്ഥാന്റെ്ഡിംഗ    മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരകപഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്മ്ഥാര ,  ജ്ഡില്ഥാ  ളക്ടരമ്ഥാര ,  ജ്ഡില്ഥാ പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   ഓഫക്കീസരമ്ഥാര ,

പഞ്ഥാോത്  ടെ 15.02.രപത് ഡെപ്യൂട്ട ്ഡി രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടരമ്ഥാര ,  അസ്ഡിസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ  ടെ 15.02.രവിലപ്മെന്റടെ 15.02.മന്റെ   മ്മിക്കീഷണരമ്ഥാര എന്ഡിവിര പടെ 15.02. പങ്കെടു കണം .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

2.4 പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്ഡിരവിഹിച്ചു. പങ്കണ പുകരം്ഥാഗ ത്ഡിോ്ഡില് പുറില് ആരംഭിച്ച ്ഡില് ന്ഡില്ക്കുന തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പദ്ധ്യക്ത്ഡി

ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണം പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി അവികല്ഥാ നം ന്മിറ്റിയുടെ ത്തു യും പുകരം്ഥാഗ ത്ഡിക  ത്മിറ്റിയുടെ സ്സ് ദുരുപയോമ്ഥായുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള

പരം്ഡിഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിക്കുനത്ഡിനുകവിണ്ട ഇ്മിറ്റിയുടെ ടെ 15.02.പ്മിറ്റിയുടെ ലു ള ന്മിറ്റിയുടെ ത്തു യും  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യണം .

ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി: - 1)  പഞ്ഥാോത്  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര
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2)  നഗ രം ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര
3)ഗ്ഥാമവി്ഡി സന  മ്മിക്കീഷണര

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

2.5 തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങള്ഡിടെ 15.02.ല  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്ഡിരവിഹിച്ചു. പങ്കണവമ്ഥാോ്ഡി ബന്ധടെ 15.02.പട്ടു   ന്ഡില്ക്കുന

ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്മ്ഥാരക്കും ,  ജനപ്രത്ഡിന്ഡിധികള്ഡി ളക്കും  ്ഡില ോ്ഡില്‘ ’  ന്മിറ്റിയുടെ ക്കുന  പരം്ഡിശക്കീലനം  മ്ഥാരച്  31  വിടെ 15.02.രം

ന്ഡിരത്്ഡിവിയ്ക്ക്ഥാന് തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച . അതതില് അദ്ധ്യ്ഥാവിശതില് അദ്ധ്യ സേശസ്വഭ ്ഥാവിമുളള പരം്ഡിശക്കീലനങ്ങള സരക്ഥാരം്ഡിടെ 15.02.ന അറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡിച മ്ഥാത്രകമ

ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാവ .
       ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി: - 1)  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര ,   ്ഡില

2.6 ഇന്ഡിമുതലുള്ള  ക ്ഥാഓരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി കോ്ഥാഗ ത്്ഡില് സംസ്ഥാന ഓര്ഡിറ്റിയു  വികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര

പടെ 15.02. പങ്കെടു കകണ്ടത്ഥാണ .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.7  മുന് ക ്ഥാഓരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനത്്ഡില് ന്ഡിശ്ചോ്ഡിച്തുകപ്ഥാടെ 15.02.ല  പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  സരക്ഥാര ഉത്രംവ ള

ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഡില്ഥാത് വി്ഡിഷോങ്ങള്ഡികന്മാരില് നിനല് ക ്ഥാഓരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില്

ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ള ബന്ധടെ 15.02.പട്ട വിര സേശസ്വക്കീ രം്ഡികകണ്ടത്ഥാണ .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്ഥാ വികു പ്പു ളും )

2.8 അംഗ ന്വി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വിരകകഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ്ഡിനു വിരദ്ധ്യക്്ഡിപ്ഡിച് ഓണകറില് ആരംഭിച്ചറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം

ന്ഡിരബന്ധമ്ഥായും വി ോ്ഡിരുകത്ണ്ടത്ഥാണ .  മത്ഡിോ്ഥാോ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം വി ോ്ഡിരുത്്ഥാത് തകദ്ദേശഭ രംണ

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ   കപ്ര്ഥാജക്ടു കഭ ിഗ ത്ഡി ള പരം്ഡിഗ ണ്ഡികകണ്ടത്ഡില . 
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ഇ. പ്ഡി . എ)  വികു പ )

2.9 സമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യനക്കീത്ഡി വികു പ  ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുന  അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ങ്ങള്ഡില് കു റില് ആരംഭിച്ചഞ ത  25  ശതമ്ഥാനടെ 15.02.മ പങ്കെ്ഡിലും FACT

യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  GFRG  സ്ഥാക പങ്കെത്ഡി വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്   പ്ഡിറില് ആരംഭിച്ചവിം നഗ രംസഭ  ോ്ഡില് പണ്ഡിത അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി മ്ഥാതൃ ോ്ഡില്

ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്ഥാന് ശ്രമ്ഡികണം .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- കസ്ഥാഷതില് അദ്ധ്യല് ജസ്റ്റിമേറ്റി്ഡിസ  വികു പ /  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ഇ. പ്ഡി . എ)  വികു പ )

2.10  2017- 18  വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡി തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്കുനതുമ്ഥാോ്ഡി  ബന്ധടെ 15.02.പട്ട  ഗ്ഥാമസഭ  ള / വി്ഥാരര  സഭ  ള മ്ഥാരച് 

രംണ്ട്ഥാം വി്ഥാരംം മുതല് എല്ഥാ തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളും ന്മിറ്റിയുടെ ത്ണം .  ഇത്ഡിന  വിതില് അദ്ധ്യപ മ്ഥാോ പ്രമന്ത്രിയുടെ ചേ്ഥാരംണ

പരം്ഡിപ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ള ന്മിറ്റിയുടെ ത്ണം .
2.10.1 ഗ്ഥാമസഭ ോ്ഡില് പരംമ്ഥാവിധികള്ഡി പ പങ്കെ്ഥാള്ഡിത്ം ഉറില് ആരംഭിച്ചപ്പുവിരുത്്ഥാന് ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ   ഓര്ഡിറ്റിയു  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ം

ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സര ,  ഗ്ഥാമവി്ഡി സന വികു പ്ഡിടെ 15.02.ല ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സര ,  ഇകകണ്ഥാമ്ഡിക്സ്  &  സ്റ്റിമേറ്റി്ഥാറ്റിയു്ഡിസ്റ്റിമേറ്റി്ഡിക്സ്   വികു പ്ഡിടെ 15.02.ല
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എകസ്റ്റിമേറ്റിന്ഷന് ഓഫക്കീസര (  പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   ആന്റെ   കമ്ഥാണ്ഡിട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിംഗ  )  എന്ഡിവിര പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  ചുമതതല

വിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡികണം .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ര്ഡി . ര്ഡി)  ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.11 സംസ്ഥാന തലത്്ഡില് ദശതില് അദ്ധ്യ പത്ര മ്ഥാധികളതില് അദ്ധ്യമങ്ങള്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ   വിതില് അദ്ധ്യ്ഥാപ മ്ഥാോ പ്രമന്ത്രിയുടെ ചേരംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാനും–
ഇത്ഡിന്ഥാോ്ഡി പ്്ഡി   റില് ആരംഭിച്ച്ഡികലഷന് വികു പ്ഡിടെ 15.02.ന ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഥാനും  തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- 1. തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ 
2. പ്്ഡി   റില് ആരംഭിച്ച്ഡികലഷന്  വികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര )                                        

2.12 ജന ക്കീോ്ഥാസൂത്രണ പ്രവിരത്നവമ്ഥാോ്ഡി  കൂടു തല് ബന്ധടെ 15.02.പട്ടു   പ്രവിരത്്ഡിക്കുനത്ഡിന   ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ  

ഓര്ഡിറ്റിയു  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്മ്ഥാടെ 15.02.രം ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി ടെ 15.02.ക്ഥാണ്ടുള്ള  ഉത്രംവി  ഉ്മിറ്റിയുടെ ടെ 15.02.ന  ഇറില് ആരംഭിച്ചക്ഥാന് 

തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  കസ്റ്റിമേറ്റിറ്റിയു  ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ  ഓര്ഡിറ്റിയു  ഓഫക്കീസര )

2.13 പച്കറില് ആരംഭിച്ച്ഡി കപ്ര്ഥാത്സാ്ഥാഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിപ്ഡിക്കുനത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ ക്കീല് വിസ്തുകളക  സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി ന ല്കു നത  

സംബന്ധ്ഡിച്  മുന് ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനങ്ങള്ഡികന്മാരില് നിനല് ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.�ച്ചു.����ക്കീ രംണം 

നല്കു ന.

എല്ഥാത്രംം ന്മിറ്റിയുടെ ക്കീല് വിസ്തുകളക്കും (വത ള,  വി്ഡിത്തു ള തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡിോ ) 100 ശതമ്ഥാനം സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി 

നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .  ശുമ്ഥാവി  ഒതാഴെ ്ഡിചള്ള  ഫലവൃക്ഷവത ളക്കും ( ഉി്ഥാ . ടെ 15.02.തങ്ങ , മ്ഥാവി , ജ്ഥാത്ഡി)  

അല പങ്കെ്ഥാരംടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ളക്കും ഇതു ബ്ഥാധികള മല .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.14 ടെ 15.02.പ്ഥാതു ന്ഡിരംത്തു ള്ഡിലും ജംഗ്ഷ ഷനു ള്ഡിലും വവിടെ 15.02.ഫ ടെ 15.02.സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.മ്ഥാരുക്കുനത്ഡിന  തകദ്ദേശഭ രംണ 

സ്ഥാപനങ്ങള കപ്ര്ഥാജക്ടു ള തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്കുനത്ഥാോ്ഡി  ്ഥാണുന . ടെ 15.02.പ്ഥാതു ന്ഡിരംത്തു ള്ഡിലും , ജംഗ്ഷ ഷന്ഡിലും 

ബസ്സ് ദുരുപയോ കറ്റിയു്ഥാപ്പു ള്ഡിലും മറ്റും വവിവഫ സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യം ഒരുക്കുനത്ഡിന  തകദ്ദേശ ഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങള കപ്ര്ഥാജക്ടു ള

ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡില .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ഐ . ബ്ഡി )  ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

2.15. ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്തു ളക  ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡില് ന്ഡിന ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃ ല്ഡിസ്റ്റു വി്ഥാങ്ങ്ഡി 11.01.2016 ടെ 15.02.ല 

4 / 2016/ തകദ്ദേശ സേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ  ഉത്രംവി്ഡിടെ 15.02.ല മറ്റുമ്ഥാനിണ്ഡങ്ങളക  അനുസൃതമ്ഥാോ്ഡി പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി 

വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡില്ടെ 15.02.പട്ട  വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ്ഥാരട ്ഡി ളക  പഠനമുറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുനത്ഡിന  ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )
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2.16. എസ .ആര .ജ്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ആഭ ്ഡിമുഖ്യത്തില് തില് അദ്ധ്യത്്ഡില് ശ്ഡില്പശ്ഥാല ളും കോ്ഥാഗ ങ്ങളും ന്മിറ്റിയുടെ ക്ഥാറുണ്ട . അത്രംം കോ്ഥാഗ ങ്ങള്ഡില് 

പടെ 15.02. പങ്കെടു ക്കുനവിരക്കുള്ള  രത് ഡെപ്യൂട്ട ്ഡി സരട്ട ്ഡിഫ്ഡികറ്റിയു  എസ .ആര .ജ്ഡി .  ണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്വിക്കീനരക  നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എസ . ആര. ജ്ഡി )

2.17 01.02.2017  ടെ 15.02.ല 797/ 17/ ഫ്ഡിന് ഉത്രംവ പ്ര ്ഥാരംം കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം അധികള്ഡി മ്ഥാോ്ഡി നല് ്ഡി (unspe nt

ആോത ).  ഇതു പ്ര ്ഥാരംം 2016-17  ല  No  change  ആോ്ഡി ടെ 15.02. ്ഥാണ്ടുവിന കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം വിച്്ഡിട്ടു ള്ള

നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ള വി്ഥാല്ഡികരഷന്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്ണം .  No  change  ആോ്ഡി ടെ 15.02. ്ഥാണ്ടുവിന നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില്

ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡില് മറ്റിയു  ഫണ്ട  വിച്്ഡിട്ടു ടെ 15.02.ണ്ട പങ്കെ്ഡില് ( ഉി്ഥാ .  സ്ഥാധികള്ഥാരംണ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം ,  ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് ഗ്ഥാന്റെ 

തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡിോവി)  അത  കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വി്ഥാല്ഡികരഷന്ഡില് വിരും .   എനത്ഡിന്ഥാല് അപ്ര ്ഥാരംമുള്ള  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര

കപ്ര്ഥാജക്ടു ള്ഡില് മുഴു വിന് തു യും കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി വിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കകണ്ടത്ഥാണ . 

2.18 2017- 18  വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡി തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്കുനത്ഡിന  തകദ്ദേശ ഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളക  ഓകരം്ഥാ കമഖ്യത്തില് ലയുക്മിറ്റിയുടെ യും

അവിസ്ഥാവി്ഡിശ ലനം തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാകകണ്ടതുണ്ട .  എസ .ആര .ജ്ഡി .  യും  ്ഡിലയും കമന്ത്രിയുടെ ചേരന തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ

കഫ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചത്്ഡില് ( സഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോ്ഡി)  എല്ഥാ തകദ്ദേശ ഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതു തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാകകണ്ടത്ഥാണ .  ഇത്ഡിനുള്ള

കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിപ്ഡികന്റെയും കഫ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചത്്ഡികന്റെയും (സഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോ്ഡി )  കസ്ഥാഫ്  ക ്ഥാപ്ഡി തകദ്ദേശഭ രംണസ്ഥാപനങ്ങളക 

എസ .ആര .ജ്ഡി . നല്ക ണ്ടത്ഥാണ . ആവിശതില് അദ്ധ്യമുള്ള  പ രപ്പു ള തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങള എടു കണം .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എസ . ആര . ജ്ഡി )
3.     പ്ര ക ത തില് അദ്ധ്യ   വി ്ഡി ഷ ോ ങ്ങ ള

3.1      ്മിറ്റിയുടെ കരംപള്ള ്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   18.10.2016    ടെ 15.02.ല എ      2-389/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും   30.09.16
ടെ 15.02.ല   7 (1),  7(2 )-  നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനങ്ങളും

ജ ്ഡി ല ്ഥാ  ആ സൂ ത്ര ണ സ മ ്ഡി ത ്ഡി  അ ം ഗ ക്കീ  രം ്ഡി ക ്ഥാ ത്  ത ്ഥാ ടെ 15.02. താഴെ പ റില് ആരംഭിച്ച യു ന  ക പ്ര ്ഥാ ജ ക്ടു  ള ക   അ ം ഗ ക്കീ  ്ഥാ രം ം
ആ വി ശ തില് അദ്ധ്യ ടെ 15.02. പ ട്ട ്ഡി രം ്ഡി ക്കു ന.
I ക ടു വിന ടെ 15.02.തങ്ങ  ടെ 15.02.വിട്ട ്ഡിമ്ഥാറ്റിയു്ഡി പുത്ഡിോ വത ള വിയ്ക്കു യും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേല്ഡി ആക്രമണടെ 15.02.ത് പ്രത്ഡികരം്ഥാധികള്ഡിക്ഥാന്

ടെ 15.02.തങ്ങ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ കൂമ്പ്ഡില് മരുന പ്രകോ്ഥാഗ ്ഡികല്ഡിനു അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
 (കപ്ര്ഥാജ .നം . 62/ 17- അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 4.00 ലക്ഷം രൂപ . ഇത്ഡില് 50% ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം ) 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച–
 

I I എല്ഡി നശക്കീ രംണത്്ഡിന  രം്ഥാസ  ക്കീ്മിറ്റിയുടെ ന്ഥാശ്ഡിന്ഡി ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്കുനത്ഡിനു പ രംം ടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ചയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കര ്ഥാോ്ഡില് ന്ഡിന 
റില് ആരംഭിച്ച്ഥാറ്റിയു  ി്ഥാപ  (അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിച്്ഡില് )  വി്ഥാങ്ങ്ഡി  രഷ രക്കു നല്കു നത്ഡിന  അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യ ടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .  (നം .  63/ 17-
അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 7.50 ലക്ഷം രൂപ. 50% ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃവി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം ) 
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ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ചയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കര ്ഥാ തടെ 15.02.ന ഉല്പ്ഥാി്ഡിപ്ഡിക്കുനത്ഥാ ണടെ 15.02.മന ന്ഡിബന്ധനകോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അനുമത്ഡി–
നല്കു ന.

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ 1)  വികു പ )

3.2     ക ്ഥാട്ട കല് മുന്ഡിസ്ഡിപല് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാടെ 15.02.ന്റെ   11.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്   .

നഗ രംസഭ ോ്ഡിടെ 15.02.ല  മ്മിത് ഡെപ്യൂണ്ഡിറ്റിയു്ഡി ടെ 15.02.ഹിച്ചു. പങ്കല്ത്  ടെ 15.02.സന്റെറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് ആരംംഭ ്ഡിക്കുന  ഫ്ഡിസ്ഡികോ്ഥാടെ 15.02.തറില് ആരംഭിച്ച്ഥാപ്ഡി  യൂണ്ഡിറ്റിയു്ഡില്
ത്ഥാല്ക്ഥാല്ഡി ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് ഫ്ഡിസ്ഡികോ്ഥാ ടെ 15.02.തറില് ആരംഭിച്ച്ഥാപ്ഡിസ്റ്റിമേറ്റി്ഡിടെ 15.02.ന ന്ഡിോമ്ഡിക്ഥാനും തനതുഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിന കവിതനം
നല് ്ഥാനും അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – എച് .എം .സ്ഡി .  ഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിനം ി്ഡിവിസകവിതന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി സ്ഥാനത്്ഡില് ന്ഡിോമ്ഡിക്ഥാന്
അനുമത്ഡി നല്കു ന .  എച് .എം .സ്ഡി ഫണ്ട്ഡില്ഥാടെ 15.02.ത വിരുകമ്പ്ഥാള തനതുഫണ്ട 
ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാവനത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. ബ്ഡി ) , (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )

3.3     ബഹ  .   തള്ഡിപറില് ആരംഭിച്ചമ്പ  എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    08.02.2017   ടെ 15.02.ല  ത് 

13--്ഥാം പഞവിത്സാരം പദ്ധ്യക്ത്ഡി മ്ഥാരതി മാര്ഗ്ഗ കരംഖ്യത്തില് ോ്ഡില് സേശസ്വോം ടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡില്  സംരംംഭ  രക  തകദ്ദേശ ഭ രംണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പദ്ധ്യക്ത്ഡി വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതത്്ഡില് ന്ഡിനം സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡിയും  മറ്റും ടെ 15.02. ്ഥാടു ക്കുനത്ഡിനു പ രംം
ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന രംക്കീത്ഡിോ്ഡില് സഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം നല്കു നത  പരം്ഡിഗ ണ്ഡികണടെ 15.02.മന  ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .  തള്ഡിപറില് ആരംഭിച്ചമ്പ 
ന്ഡികോ്ഥാജ മണ്ഡലത്്ഡിടെ 15.02.ല 7  ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു  ള്ഡിലും മുന്ഡിസ്ഡിപ്ഥാല്ഡിറ്റിയു്ഡി ള്ഡിലും ആരംംഭ ്ഡിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന

സമദ്ധ്യക്്ഡി “ 2017   – സുസ്ഡിരം ടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡില് വിരുമ്ഥാനി്ഥാോ  പദ്ധ്യക്ത്ഡി യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഥാണ  ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം”
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുനത .

I ടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡില്  സംരംംഭ  രക  റില് ആരംഭിച്ച്ഡികവി്ഥാളവി്ഡിംഗ   ഫണ്ട  നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി 
I I സംരംംഭ   കപ്ര്ഥാത്സാ്ഥാഹിച്ചു. പങ്കന ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോടെ 15.02.മന ന്ഡിലോ്ഡില് അവിരുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  മൂലധികളനവി്ഥായ്പയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ

പല്ഡിശോ്ഡില് അധികള്ഡി രം്ഡിക്ഥാത് തു  വി്ഥായ്പ നല് ്ഡിോ സ്ഥാപനത്്ഡികലക  നല്കു  .  (മറ്റു
ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം ലഭ ്ഡിച്്ഡിട്ട ്ഡിടെ 15.02.ല പങ്കെ്ഡില് മ്ഥാത്രം ) 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ഇത്രംം നൂതന കപ്ര്ഥാജക്ടു ള പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിക്കുനത്ഡിനും അംഗ ക്കീ ്ഥാരംം നല്കു നത്ഡിനും–
ജ്ഡില്ഥാ തലത്്ഡില് പ്രകതതില് അദ്ധ്യ ം സംവി്ഡിധികള്ഥാനം മ്ഥാരതി മാര്ഗ്ഗ കരംഖ്യത്തില് ോ്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഥാന്
തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.4     കൂ്മിറ്റിയുടെ രംഞ ്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   27.12.2016   ടെ 15.02.ല എ      1-111/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .
 
കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര   ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ്ഥാോ്ഡി 34.17  ലക്ഷം രൂപ ലഭ ്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട .  വ മ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ക്ഡിട്ട ്ഡിോ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡി ളക  ഇത്രയും തു  ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഡില്ഥാത്ത്ഡിന്ഥാല് 7.55  ലക്ഷം രൂപ
ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന പ്രവിരത്്ഡി ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന . 
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  ന മ്പ ര ക പ്ര ്ഥാ. ന ം ക പ്ര ്ഥാ ജ ക്ട ്ഡി ടെ 15.02. ന്റെ  ക പ രം  തു   രൂ പ
1 136/ 17 വി്ഥാകത്്ഥാല്ഡിക ്ഥാളന്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെ 1,50,000/ -
2 137/ 17 ത്ഥാന്ഡിക്കുന  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള പദ്ധ്യക്ത്ഡി 1,35,000/ -
3 138/ 17 ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ കൂ്മിറ്റിയുടെ രംഞ ്ഡി ലക്ഷംവിക്കീ്മിറ്റിയുടെ   കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ം 3,00,000/ -
4 14 1/ 17  രം്ഡിങ്കുറ്റിയു്ഡിടെ 15.02.പ്ഥാതുകു ളം നവിക്കീ രംണം 50,000/ -
5 14 7/ 17 ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  കൂ്മിറ്റിയുടെ രംഞ ്ഡി സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോം 50,000/ -
6 14 8/ 17 കമടെ 15.02.ല വിതാഴെ ്ഡിക്മിറ്റിയുടെ വി  ബകസ്റ്റിമേറ്റി്ഥാപ 50,000/ -
7 14 9/ 17  ്ഥാരം്ഥാട്ടു പ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച ബസ   ്ഥാത്  ന്ഡില്പ  ക ന്ദ്രംം 20,000/ -

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - വിരംളച്ടെ 15.02.ോ കനരം്ഡിടു നത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഭ ഗ മ്ഥാോ്ഡി മു ള്ഡില് പറില് ആരംഭിച്ചഞ  ക്രമനമ്പര 1  മുതല് 4
വിടെ 15.02.രംയുള്ള  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  കപ്ര്ഥാജക്ടു ളക  മ്ഥാത്രം ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന
ന്ഡിബന്ധനകോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി നല്കു ന .

I ) വ മ്ഥാറ്റിയും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യടെ 15.02.പട്ട  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡി ഈ വിരഷം ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഡില എന
ടെ 15.02.സക്രറില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  സ്ഥാക്ഷതില് അദ്ധ്യപത്രം

I I ) കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  കപ്ര്ഥാജക്ടു ള മ്ഥാരച്  31-ന ം പൂരത്്ഡിോ്ഥാകണം .
I II ) മു ള്ഡില് പറില് ആരംഭിച്ചഞ തു യ്ക്ക  തുലതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ തു  (6.35  ലക്ഷം രൂപ)  അടു ത് വിരഷം

ടെ 15.02.പ്ഥാതുവി്ഡിഭ ്ഥാഗ ം ഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിന  കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഫണ്ട്ഥാോ്ഡി വി മ്ഥാറ്റിയുണം .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

3.5    ക രംള കസ്റ്റിമേറ്റിറ്റിയു  ബുക  മ്ഥാരക  സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി   ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യവികു പ  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    30.12.2016    ടെ 15.02.ല
എ  / 132/  ടെ 15.02.   .  ബ്ഡി  .  എം  .  എസ  നമ്പര  ത്   ,

സേശസ്വോം ന്ഡിരമ്മി്ഡിതമല്ഥാത് സ്ഥാധികളനങ്ങള സരക്ഥാര സ്ഥാപനങ്ങള്ഡില് ന്ഡിന  ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര /   േശസ്വകട്ട ഷന്
വി്ഥാങ്ങ്ഥാന് പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡില എന സരക്ഥാര ന്ഡിരകദ്ദേശടെ 15.02.ത് തു്മിറ്റിയുടെ രന   ബുക  മ്ഥാരക്ഡില് ന്ഡിനം പുസ്ത ങ്ങളും മറ്റും
വി്ഥാങ്ങുനത്ഡിന  ബുദ്ധ്യക്്ഡിമുട്ടു ണ്ട്ഥാകു ന .  പ്രക്കീ സ്കൂള  ്ഡിറ്റു ളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  വി്ഡിതരംണ ചുമതല ബുക  മ്ഥാരക്ഡില്
ന്ഡിക്ഷ്ഡിപ്തമ്ഥാോ്ഡിരം്ഡിക്കുനത  ന്ഡിലന്ഡിരത്ണടെ 15.02.മന  ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ബുക  മ്ഥാരക  തടെ 15.02.ന ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുന സ്ഥാധികളനങ്ങള മ്ഥാത്രം  േശസ്വകട്ട ഷന് /ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര
കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളക  വി്ഥാങ്ങ്ഥാവനത്ഥാണ . 

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ര്ഡി . സ്ഡി3)  വികു പ )

3.6     മക്കീന്മിറ്റിയുടെ ം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   26.11.2016    ടെ 15.02.ല എ      3-50/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും   18.11.2016    ടെ 15.02.ല
2-  -്ഥാം നമ്പര തക്കീരുമ്ഥാന വം

ജലന്ഡിധികള്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഡിോകപ്ഥാള ജലകത്ഥാതസ്ഥാോ കു ളത്്ഡിനു ചുറ്റുമുള്ള  9  കു ടു ംബങ്ങള്ഡിടെ 15.02.ല
 ്ഡിണറ്റിയു്ഡിടെ 15.02.ല ടെ 15.02.വിള്ള ം വിറ്റിയു്ഡികപ്ഥാോ്ഡി .  മുന്പ  ജലന്ഡിധികള്ഡി വപപ്പു ണക്ഷന  അകപക്ഷ്ഡിക്ഥാത്ഡിരുന ഈ
കു ടു ംബങ്ങളക  വപപ്പുവലന് നക്കീട്ട ്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ടെ 15.02.മത്്ഡിക്ഥാന് 2.00  ലക്ഷം രൂപ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച് .
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ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി നല്കു ന– .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (എഫ . എം)  വികു പ )

3.7     ഈരം്ഥാറ്റുകപട്ട  ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   13.12.16    ടെ 15.02.ല  ത്തും   17.10.16    ടെ 15.02.ല   6-  -്ഥാം നമ്പര
ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി , പട്ട ്ഡി വിരതി മാര്ഗ്ഗ  വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ്ഥാരട ്ഡി ളക  പഠനമുറില് ആരംഭിച്ച്ഡി പണ്ഡിതു നല്കു നത്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി   15 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.8     മലപ്പുറില് ആരംഭിച്ചം ജ്ഡില്ഥാ പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   ഓഫക്കീസറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.01.17    ടെ 15.02.ല   1000/ 16- 17/  ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  സ്ഡി  /  ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  ഒ  /  എം  .  പ്ഡി  .  എം  .    നമ്പര
 ത്തും ത്ഡിരൂരംങ്ങ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   17.01.17   ടെ 15.02.ല   I I (4 )-  -്ഥാം നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിടെ 15.02.ല വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ്ഥാരട ്ഡി ളക  പഠനമുറില് ആരംഭിച്ച്ഡി (അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 41.00  ലക്ഷം രൂപ)  എന
കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി  15 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.9     മലപ്പുറില് ആരംഭിച്ചം ജ്ഡില്ഥാ പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   ഓഫക്കീസറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.01.2017    ടെ 15.02.ല   1000/ 16-17/  ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  സ്ഡി  /    ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  ഒ  /    എം  .  പ്ഡി  .  എം  .    നമ്പര
 ത്   .

പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിടെ 15.02.ല വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ്ഥാരട ്ഡി ളക  പഠനമുറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ന്ഡിരമ്മി്ഡിച നല്കു നത്ഡിന  അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച് 
 ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി   15 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ  

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.10  മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിറ്റുമല ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   16.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
ബ്ഥാ പങ്കെ  ല്ഡി പങ്കെ ര  കല്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് ഇല്ഥാടെ 15.02.ത ക്ഷക്കീരംസംഘങ്ങളക  റില് ആരംഭിച്ച്ഡികവി്ഥാളവി്ഡിംഗ   ഫണ്ട  (അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 26.00

ലക്ഷം രൂപ) നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ബ്ഥാ പങ്കെ  ല്ഡി പങ്കെ ര  കല്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡി മ്ഥാത്രകമ റില് ആരംഭിച്ച്ഡികവി്ഥാളവി്ഡിംഗ   ഫണ്ടു നല് ്ഥാവ .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ര്ഡി (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )
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3.11  ടെ 15.02.വി്ഥാരക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   16.01.17   ടെ 15.02.ല എ      2-6000/ 2016  ാ്ഥാാം നമ്പര  ത്   .
ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന മൂന  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില്ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ള പ്ഡിശകു മൂലം കഭ ിഗ ത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യമുള്ള വി  “ ” Ne e d

Change  എന കരംഖ്യത്തില് ടെ 15.02.പടു ത്തു യും അത്ഡിടെ 15.02.ല ഫണ്ടുപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  മറ്റിയു  കപ്ര്ഥാജക്ടു ളക  വി ോ്ഡിരുത്തു യും
ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ . അത്ഡിന്ഥാല് വി്ഥാല്ഡികരഷന്കപ്ഥാോ്ഡി . ഇത  ക്രമടെ 15.02.പടു ത്തുനത  സംബന്ധ്ഡിച് .

(i) കപ്ര്ഥാജ . നം . 97/ 17 - മക്കീര്ഡിോ്ഥാശ്രക്കീ
(ii) കപ്ര്ഥാജ . നം 106/ 17 - അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വിോറില് ആരംഭിച്ച്ഡിംഗ   
(iii) കപ്ര്ഥാജ . നം . 101/ 17 - പഞ്ഥാോത്്ഡിനു വമക  ടെ 15.02.സറ്റും എല് . സ്ഡി. ര്ഡി.   

കപ്ര്ഥാജക്ടറും
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ഇത  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിറില് ആരംഭിച്ച്ഥാോ്ഡി തു്മിറ്റിയുടെ രം്ഥാന് ഐ .ടെ 15.02. . എം.  കസ്ഥാഫ്  ടെ 15.02.വിോറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യമ്ഡില .

പുത്ഡിോ കപ്ര്ഥാജക്ട്ഥാോ്ഡി മക്കീര്ഡിോ്ഥാശ്രക്കീ (കപ്ര്ഥാ -നം .  97/ 17)  ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഥാവനതല .

ക്രമനമ്പര (ii)  (iii)  ഇവി പുത്ഡിോ കപ്ര്ഥാജക്ട്ഥാോ്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.മ പങ്കെ്ഡില് തു്മിറ്റിയുടെ രം്ഥാവനത്ഥാണ .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- ഐ . ടെ 15.02. . എം)

3.12  ബഹ  .    ത്ഡിരുരംങ്ങ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും എ്മിറ്റിയുടെ രം്ഡികക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത് 
പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   03.01.2017  –  ടെ 15.02.ല  ത്തും  .

എം .എല്. എ എസ .ര്ഡി .എഫ  ഫണ്ടുപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  ന്ഡിരമ്മി്ഡിച് സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോത്്ഡിനു ഫരണ്ഡിച്ര
എന കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിന  (കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ )  അംഗ ക്കീ ്ഥാരംം ലഭ ്ഡിച്്ഡിരുന .  കപ്ര്ഥാജക്ട 
ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണത്്ഡില് ഇത്ഡില് ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന പ്ഡിശകു  ള വിന . ഇത്ഡിന  സ്ഥാധൂ രംണം സംബന്ധ്ഡിച് 
 

I സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോത്്ഡിനു ഫരണ്ഡിച്ര വി്ഥാങ്ങ്ഥാടെ 15.02.ത പഞ്ഥാോകത്്ഥാഫക്കീസ്ഡില്  തില് അദ്ധ്യ്ഥാബ്ഡിനു ള ഫ്രണ്ട 
ഓഫക്കീസ    ്കൗണ്ടര എന്ഡിവി സ്ഥാപ്ഡിച .
I I ഓഫക്കീസ്ഡികലക്കും ഫരണ്ഡിച്ര വി്ഥാങ്ങ്ഡി .  കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡില് സ്ഡിരക ്ഥാോ്ഡില് ന്ഡിന   എന്ഥാണ 
പറില് ആരംഭിച്ചഞ ്ഡിരുനത . പ രംം ക രംള കസ്റ്റിമേറ്റിറ്റിയു  ഇന്രസ്ട്രിയല്ഡിോല് എന്റെരവപ്ര സസ്ഡില് ന്ഡിന വി്ഥാങ്ങ്ഡി . 

I II സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോത്്ഡിനു ഫരണ്ഡിച്ര വി്ഥാങ്ങ്ഥാടെ 15.02.ത പഞ്ഥാോത്തു ഓഫക്കീസ്ഡിനു വി്ഥാങ്ങ്ഡി .
I V ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ  സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോത്്ഡിന  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് സരക്ഥാര അനുമത്ഡി

നല് ്ഡിോ്ഡിരുന . എന്ഥാല് പഞ്ഥാോത്  ഓഫക്കീസ്ഡിനുകവിണ്ട്ഡി ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി വി്ഥാങ്ങ്ഡിോ്ഡില . 

   ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  കപ്ര്ഥാജക്ട  ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ എല്ഥാ ഘട്ട ത്്ഡിലും പ്ഡിതാഴെ വ വിരുത്്ഡി എന  കോ്ഥാഗ ം
വി്ഡിലോ്ഡിരുത്്ഡി .  ഇതു വി്ഡിശിമ്ഥാോ്ഡി അകനേശസ്വഷ്ഡിച്  ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസേശസ്വക്കീ  രം്ഡിക്ഥാന് പഞ്ഥാോത് 
രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ  ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.13  മംഗ ലം ഗ്ഥാമഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24 .11.17   ടെ 15.02.ല എ      2- 2609/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .
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മ്ഡിക  രഷ രക്കും ബ്ഥാ പങ്കെ  അക്കൗണ്ട  സഹിച്ചു. പങ്ക രംണ ബ്ഥാങ്കു ള്ഡില്ഥാണ .   ്ഥാരഷ്ഡി  കപ്ര്ഥാജക്ടു ളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ
സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകളക്കു നല്ക ണ്ട തു  കൃഷ്ഡി ഓഫക്കീസറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി .എസ .ബ്ഡി
അക്കൗണ്ട്ഡില്ഡിട്ടു  നല്കു നത്ഡികന്ഥാ പ്ഡി . ഒ. സ്ഡി സമ്പ്രി്ഥാോത്്ഡില് നല്കു നത്ഡികന്ഥാ അനുമത്ഡി  സംബന്ധ്ഡിച് 

 
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  –  രഷ ര ക ്ഥാരബ്ഥാ പങ്കെ്ഡിംഗ   സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യമുള്ള  ബ്ഥാ പങ്കെ്ഡില് അടെ 15.02.ക്കൗണ്ട  തു്മിറ്റിയുടെ കങ്ങണ്ടത്ഥാണ .

ഇങ്ങടെ 15.02.നയുള്ള  അടെ 15.02.ക്കൗണ്ട്ഡികലക  തു  വ മ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാന് ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി സേശസ്വക്കീ രം്ഡികണം .

3.14  ടെ 15.02.പരം്ഡിന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24.01.17    ടെ 15.02.ല  ത്തും   23.01.17    ടെ 15.02.ല   I V(2 )-  ാ്ഥാാം നമ്പര ഭ രംണ
സമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

ടെ 15.02.വിള്ള ്ഡിമണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യ ജലകസമന്ത്രിയുടെ ചേന പദ്ധ്യക്ത്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  കു താഴെ ല്  ്ഡിണറും ജലസംഭ രംണ്ഡിയും പമ്പ  വസറ്റും
ഉപകോ്ഥാഗ കോ്ഥാഗ തില് അദ്ധ്യമ്ഥാക്ഡി പ്രകിശടെ 15.02.ത് കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ക്ഷ്ഥാമം പരം്ഡിഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിക്ഥാന് പദ്ധ്യക്ത്ഡി തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – അനുമത്ഡി നല്കു ന

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (എഫ . എം)  വികു പ )

3.15     ടെ 15.02.പരം്ഡിന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24 .01.2017-    ടെ 15.02.ല  ത്തും   23.01.2017    ടെ 15.02.ല    I V  (1) -  -്ഥാം നമ്പര
തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

ടെ 15.02.വിള്ള ്ഡിമണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്ഭ ്ഥാഗ ത്  കവിനല് ്ഥാലത്  ജലക്ഷ്ഥാമം രൂക്ഷമ്ഥാോത്ഡിന്ഥാല് വി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കനം വി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ  യ്ക്കേണ്ടതാണ്.ടെ 15.02.കടു ത് 
കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ടെ 15.02.മത്്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന . 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം– ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി  2 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.16     ടെ 15.02.പരം്ഡിന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24 .01.2017-    ടെ 15.02.ല  ത്തും    13.01.2017   –  ടെ 15.02.ല   V  (5)-  -്ഥാം നമ്പര
തക്കീരുമ്ഥാനവം

പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ കശഖ്യത്തില് രംസമ്ഡിത്ഡിക്കു നല് ്ഡിോ  ്ഥാരഷ്ഡി  ഉപ രംണങ്ങള ,  ി്ഥാക്ടര എന്ഡിവിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ
അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡിക  പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ കശഖ്യത്തില് രംസമ്ഡിത്ഡിക  ഫണ്ട്ഡില്ഥാത്ത്ഡിന്ഥാല് മറ്റു ഫണ്ടുപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച്  ( കപ്ര്ഥാം. 133/ 17-  ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് പഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി )
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് കൃസ്ഥന് കൃൃഷ്ഡി ഓഫക്കീസര ആോ്ഡിരം്ഡികണടെ 15.02.മന

വിതില് അദ്ധ്യവിസോ്ഡില് തനതുഫണ്ടുപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാം .
തനതുഫണ്ട്ഡില്ഥാടെ 15.02.ോ പങ്കെ്ഡില് കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന്
പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി നല്കു ന .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )
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3.17  മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിറ്റുമലക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   16.01.17   ടെ 15.02.ല  ത് 
വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡിടെ 15.02.ല വ ത്ഥാകക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി പ്ഥാലക്മിറ്റിയുടെ വി  ക ്ഥാളന്ഡി കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ടെ 15.02.മറ്റിയുല്ഡിംഗും“

സംരംക്ഷണ ഭ ്ഡിത്്ഡി ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം  ” (നം .9/ 17)  എന നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു പൂരത്ക്കീ രം്ഡിച്  തു യും നല് ്ഡി .
അബദ്ധ്യക്വിശ്ഥാല് കഭ ിഗ ത്ഡി -  LB  Re je cte d  ( ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി റില് ആരംഭിച്ച്ഡിജക്ടു ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യുന രംക്കീത്ഡി )  എന  എന്റെറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ആോ്ഡി .  ഇത 
പരം്ഡിഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിക്ഥാന് ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - പുത്ഡിോ കപ്ര്ഥാജക്ട്ഥാോ്ഡി എടു കണം .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.18  മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിറില് ആരംഭിച്ചോ്ഡിന് ക്കീതാഴെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   10.02.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
മ്ഡിത്രം ഭ വിന പദ്ധ്യക്ത്ഡിക്ഥാോ്ഡി 2.80  ക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി രൂപ സഹിച്ചു. പങ്ക രംണ ബ്ഥാ പങ്കെ്ഡില് ന്ഡിന  സരക്ഥാര

അനുമത്ഡികോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  വി്ഥായ്പ എടു ത്്ഡിരുന .  ഇത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ മുതല് തു  വി്ഡി സനഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിനം പല്ഡിശ
തനതുഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിനമ്ഥാണ  അ്മിറ്റിയുടെ യ്ക്കേണ്ടതാണ്.കകണ്ട്ഡിോ്ഡിരുനത  (10  വിരഷം ടെ 15.02. ്ഥാണ്ട ).  2016-17  വിരഷം അധികള്ഡി മ്ഥാോ്ഡി
ലഭ ്ഡിച് തു  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  ഒരു അധികള്ഡി  ഗ ഢുകൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി അ്മിറ്റിയുടെ യ്ക്ക്ഥാന് അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – മുതല്തു  അധികള്ഡി മ്ഥാോ്ഡി ലഭ ്ഡിച് തു ോ്ഡില് ന്ഡിനം പല്ഡിശ തനതുഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിനം
അ്മിറ്റിയുടെ യ്ക്ക്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

3.19   ണ്ണൂര ജ്ഡില്ഥാ പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   ഓഫക്കീസറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    11.01.17    ടെ 15.02.ല   800/ 2016-17/    ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  സ്ഡി  ./  ര്ഡി  .  പ്ഡി  .  ഒ  /     ണ്ണൂര നമ്പറില് ആരംഭിച്ച്ഥാോ
 ത്തും ശ്രക്കീ ണ്ഠപുരംംനഗ രംസഭ ്ഥാ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാടെ 15.02.ന്റെ   10.01.17   ടെ 15.02.ല എ      3-8638/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും  .

പുത്ഡിോത്ഥാോ്ഡി രൂപക്കീ രം്ഡിച് ശ്രക്കീ ണ്ഠപുരംം നഗ രംസഭ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  15  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില്  ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ
ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് മുന്ഡിസ്ഡിപല് ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഥാോ്ഡിരുന .  പുത്ഡിോത്ഥാോ്ഡി ടെ 15.02.ഹിച്ചു. പങ്കല്ത്  ഇന്ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെക്ടര
ന്ഡിോമ്ഡിതന്ഥാോകപ്ഥാള ഈ നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്ഥാോ്ഡി ടെ 15.02.ഹിച്ചു. പങ്കല്ത് 
ഇന്ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെക്ടടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ന്ഡിോമ്ഡിച .  ഈ മ്ഥാറ്റിയും നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡില് കമന്ത്രിയുടെ ചേരത്കപ്ഥാള കഭ ിഗ ത്ഡി“
നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില്ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ള  ആോ്ഡി” .  ഇത  ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സടെ 15.02.ന മ്ഥാത്രം മ്ഥാറ്റിയു്ഡിടെ 15.02.ക്ഥാണ്ട 
കഭ ിഗ ത്ഡിോ്ഡില്ഥാത് ഗ ണത്്ഡില്ടെ 15.02.പടു ത്്ഡി ന്ഡിലന്ഡിരത്തുനതു സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം– ഇതു പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിച്  ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ ക്രമക്കീ രംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാന്

ഐ . ടെ 15.02. .എം കന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ന്ഡിരകദ്ദേശ്ഡിച .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . (ര്ഡി . സ്ഡി)  ഐ . ടെ 15.02. . എം വികു പ )

3.20             അംഗ നവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വിര കകഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ    &    ടെ 15.02.ഹിച്ചു. പങ്കല്കപഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ  അകസ്ഥാസ്ഡികോഷന് സംസ്ഥാന  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ

23.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത് 
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അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വിരകകഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ്ഡിനു വിരദ്ധ്യക്്ഡിപ്ഡിച് ഓണകറില് ആരംഭിച്ചറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ പഞ്ഥാോത്തു വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനം

നല്കു നതു സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം– ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി  2.8 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . (ഇ. പ്ഡി . എ)  വികു പ )

3.21  വപവിള്ഡി  ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   10.02.2017-   ടെ 15.02.ല   77/ 2017-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .
പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ല 5--്ഥാം വി്ഥാരര്ഡിടെ 15.02.ല ടെ 15.02. ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചഗ  പട്ട ്ഡി  വിരതി മാര്ഗ്ഗ  സക പങ്കെതത്്ഡില് കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള ക്ഷ്ഥാമമുണ്ട .

ന്ഡിലവി്ഡിടെ 15.02.ല കു താഴെ ല്  ്ഡിണറില് ആരംഭിച്ച്ഡികന്ഥാടു  കമന്ത്രിയുടെ ചേരന  കമ്ഥാകട്ട ്ഥാര ,  വപപ  വലന്,  ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെ  ഇവിയ്ക്ക്ഥാോ്ഡി റ്റിയു്ഡി .എസ .പ്ഡി .

വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി 3.00 ലക്ഷം രൂപ വി ോ്ഡിരുത്്ഡിോ കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിന  ( നം . 150/ 17)  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ഫ്ഡിസ്ഡിബ്ഡില്ഡിറ്റിയു്ഡി സരട്ട ്ഡിഫ്ഡികറ്റിയു്ഡിടെ 15.02.ന്റെോം കസ്ഥാഷതില് അദ്ധ്യല് മ്ഥാപ്ഡിടെ 15.02.ന്റെയും അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില്

ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- എല്. എസ . ജ്ഡി . (എഫ . എം)  ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.22              ങ്ങതാഴെ  പഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   09.02.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ല പ്രധികള്ഥാന 3  ജംഗ്ഷ ഷനു ള്ഥാോ പത്ന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ  ,  മുണ്ടത്്ഥാനം ,  പഴു ക്ഥാകു ളം എനക്കീ

സലങ്ങള്ഡില് ടെ 15.02.പ്ഥാതു ജനങ്ങളക്ഥാോ്ഡി സ്കൗജനതില് അദ്ധ്യ വവിടെ 15.02.ഫ കസവിനത്്ഡിന്ഥാോ്ഡി വവികഫ കഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാട്ട  

കനിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഥാട്ടു  ള സ്ഥാപ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ( ര്ഡി. എ) , (ഐ . ബ്ഡി )  വികു പ )

3.23             മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഥാലക്കു്മിറ്റിയുടെ ്ഡി നഗ രംസഭ ോ്ഡില് കമന്ത്രിയുടെ ചേരം്ഡി പ്രകിശടെ 15.02.ത് ന്ഥാല  കു ടു ംബങ്ങളക  വിക്കീടു  വിച നല്കു നത്ഡികന്മാരില് നിനല്

28.12.2016-  ടെ 15.02.ല ക ്ഥാഓരര്ഡികനഷന്   മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി തക്കീരുമ്ഥാന പ്ര ്ഥാരംം   -  നഗ രം ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര   11.01.2017-  ടെ 15.02.ല

DC4 - 535/ 2015-  -്ഥാം നമ്പറില് ആരംഭിച്ച്ഥാോ്ഡി സമരപ്ഡിച് റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ട    .

2008-09- ല് യൂണ്ഡിടെ 15.02.റ്റിയു്ഥാന്ഡിന  3.00  ലക്ഷം രൂപ  ണക്ഥാക്ഡി  ക ്ഥാസ്റ്റിമേറ്റി  കഫ്ഥാരര്ഡിടെ 15.02.ന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റി്ഡികമറ്റിയു 

പ്ര ്ഥാരംം  കമന്ത്രിയുടെ ചേരം്ഡി പ്രകിശടെ 15.02.ത് ന്ഥാല  കു ടു ംബങ്ങളക്കുള്ള   വിക്കീടു  നല്കു ന പദ്ധ്യക്ത്ഡി  ( ഭ വിന സമുച്ോം )

വിതാഴെ ്ഡിത്മിറ്റിയുടെ സ്സ് ദുരുപയോം മൂലം  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം  ത്മിറ്റിയുടെ ഞ ത്ഡിന്ഥാല് പണ്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ ന്ഡില .   2012- 13  –ല് യൂണ്ഡിറ്റിയു   ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി  4.65

ലക്ഷം  രൂപോ്ഥാക്കു യും ഇതുപ്ര ്ഥാരംം  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡിോ്ഡിട്ടു മുണ്ട .   രംണ്ട്ഥാം ന്ഡിലയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ല്ഡിന്റില് ആരംഭിച്ചല്

വിടെ 15.02.രംോ്ഥാോ്ഡി .  വിക്കീടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ്ഥാന്ഡിന   3.25  ലക്ഷകമ ആ ്ഥാവ എന കല്ഥാകല് ഫണ്ട  ഓര്ഡിറ്റിയു  റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ട ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ

അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില്  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം ന്ഡിരത്്ഡി വിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന .  2012- 13- ല് 4 .65  ലക്ഷം രൂപ  യൂണ്ഡിറ്റിയു  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി്ഡില്
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തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ  കപ്ര്ഥാജക്ട  ഇകപ്ഥാള പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഥാന് വിക്കീണ്ടും  എസ്റ്റിമേറ്റി്ഡികമറ്റിയു  പുതുക്ഡി ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം

പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    നഗ രം ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യരോറില് ആരംഭിച്ചക്ടറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ശുപ്ഥാരശയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് എസ്റ്റിമേറ്റി്ഡികമറ്റിയു  പുതുക്ഡി–
ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഥാന് പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി അനുമത്ഡി നല്കു ന .  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം 3

മ്ഥാസത്്ഡിന ം പൂരത്്ഡിോ്ഥാകണം .  ഇതുപ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി നഗ രം ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യകജ്ഥാോ്ഡിന്റെ 

രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടറ  കമ്ഥാണ്ഡിറ്റിയുര ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേകയ്യണ്ടത്ഥാണ . 

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  എല്. എസ . ജ്ഡി . ( ര്ഡി. സ്ഡി 2)  വികു പ )

3.24             ത്ഡിരുവിനന്തപുരംം  ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ    26.09.2016-  ടെ 15.02.ല  ത്തും    09.03.2016-  ടെ 15.02.ല
3(5)     നമ്പര തക്കീരുമ്ഥാനവം    –�  (LS G D  DB1/ 262/ 2016- LS G D)–

ടെ 15.02.വിഞ ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചമ്മൂ്മിറ്റിയുടെ  ,  ടെ 15.02. ്ഥാറ്റിയു്ഥാമം എന്ഡിവി്ഡി്മിറ്റിയുടെ ങ്ങള്ഡില് പ്രവിരത്്ഡിക്കുന  ടെ 15.02. ോര കഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാമു ളക 
( മ്ഥാനസ്ഡി  കരം്ഥാഗ  വി്ഡിമുക്ത്ഡി  കന്മിറ്റിയുടെ ്ഡിോവിടെ 15.02.രം പുനരംധികള്ഡി വിസ്ഡിപ്ഡിക്ഥാനും  ഭ ്ഡിന കശഷ്ഡിയുള്ള വിരക്കും )
വി്ഡി സനഫണ്ട്ഡില്  ന്ഡിനം വിനംി്ഡിന പ്രവിരത്നത്്ഡിന   ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിക്ഥാന് (വൃദ്ധ്യക് –
ഭ ്ഡിനകശഷ്ഡിയുള്ള വിരക  മ്ഥാറ്റിയു്ഡി വിച് തു ോ്ഡില് ന്ഡിന )   അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി നല്കു ന .  എന്ഥാല് ഓണകറില് ആരംഭിച്ചറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോം ,  കവിതനം എന്ഡിവിയ്ക്ക  തു 
വി ോ്ഡിരുത്്ഥാന് പ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡില .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

3.25             മ്ഥാരം്ഥാരം്ഡിക്കുളം  വി്മിറ്റിയുടെ ക   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ    24.12.2016-  ടെ 15.02.ല  ത് 

മത്സാതില് അദ്ധ്യ കമഖ്യത്തില് ലോ്ഡില്  വിക്കീ്മിറ്റിയുടെ   പുനരുദ്ധ്യക്്ഥാരംണം  എന പദ്ധ്യക്ത്ഡി മ്ഥാരഗ കരംഖ്യത്തില് ോ്ഡില് ഇല എന   ചൂണ്ട്ഡിക്ഥാട്ട ്ഡിടെ 15.02.ക്ഥാണ്ട 
പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഡിോ ,  വിക്കീ്മിറ്റിയുടെ   പുനരുദ്ധ്യക്്ഥാരംണ  കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡികന്മാരില് നിനല് കല്ഥാകല് ഫണ്ട  ആര്ഡിറ്റിയു   കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.പഴു ത്ഡിോ്ഡിരം്ഡിക്കുന .
2015- 16- ല് ജനറില് ആരംഭിച്ചല് ഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിനം  7.00  ലക്ഷം രൂപ  ഇത്ഡിന്ഥാോ്ഡി  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിച്ത്ഡിന  സ്ഥാധൂ രംണം
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – സ്ഥാധൂ രംണം നല്കു ന .  മ്ഥാരതി മാര്ഗ്ഗ കരംഖ്യത്തില്  പ്ര ്ഥാരംമുള്ള  ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം മത്സാതില് അദ്ധ്യകമഖ്യത്തില് ലയ്ക്കും
നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )
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3.26             ത്ഡിരുവിനന്തപുരംം  ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ     16.01.2017-  ടെ 15.02.ല   P6/ 3028/ 16/ TDP    നമ്പര
 ത് 

വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് ഇന്റെറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ടക്കീവി  മളട്ട ്ഡി മക്കീര്ഡിോ ,   ടെ 15.02.വിബ  ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ക്്ഥാളജ്ഡി ,  ര്ഡികപ്ല്ഥാമ ഇന് ഫ്ഥാഷന്
ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ക്്ഥാളജ്ഡി  എനക്കീ കപ്ര്ഥാജക്ടു ളക   ര്ഡി .പ്ഡി . സ്ഡി.  അംഗ ക്കീ ്ഥാരംം ലഭ ്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട .  പരം്ഡിശക്കീലന പരം്ഡിപ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി
ആോത്ഡിന്ഥാല് ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഡിോ്ഥാല് ബ്ഥാധികളതില് അദ്ധ്യത വിരുടെ 15.02.മന  ന്ഡിരവിഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന് അറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന .   ഇത 
പരം്ഡിശക്കീലനമല ,  ക ്ഥാഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ്ഥാണ  എനം അത്ഡിന്ഥാല് ന്ഡിരവിഹിച്ചു. പങ്കണത്്ഡിന  അനുമത്ഡി നല് ണടെ 15.02.മനം

ക ്ഥാഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ   എന  എന്ി്ഡി ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യ്ഥാന് കസ്ഥാഫ   ടെ 15.02.വിോറില് ആരംഭിച്ച്ഡില്  സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യം ഒരുകണടെ 15.02.മനം‘ ’
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ഈ കപ്ര്ഥാജക്ടു ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാവനതല .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ബ്ഡി ),  ഐ . ടെ 15.02. . എം വികു പ )

3.27  ശ്രക്കീകൃഷ്ണപുരംം  ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ    10.01.2017-  ടെ 15.02.ല  ത്തും   10.01.2017-  ടെ 15.02.ല    1-  -്ഥാം നമ്പര

തക്കീരുമ്ഥാനവം  

ഐ . എ.വവി .  പദ്ധ്യക്ത്ഡിക്കുകവിണ്ട്ഡിയുള്ള   അക്കൗണ്ട്ഡില് 1,4 9,89,797/ -  രൂപ മ്ഡിച്മുണ്ട .   ( പല്ഡിശയും
വിക്കീഴ്ച  വിരുത്്ഡിോ  ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകള്ഡില് ന്ഡിനം  ത്ഡിരം്ഡിടെ 15.02.  പ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ്ഡിച്തുമ്മിറ്റിയുടെ കം )   സരക്ഥാര തക്കീരുമ്ഥാനപ്ര ്ഥാരംം
അധികള്ഡി മ്ഥാോ്ഡി 1.00  ലക്ഷം രൂപ കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി  ടെ 15.02. ്ഥാടു ക്ഥാന്ഥാോ്ഡി 278  ഐ . എ.വവി  ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകളുണ്ട .   ഇവിരക 
ക്്ഥാക  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി  (4 0%)  1,11,20 ,000/ -  രൂപോ്ഥാണ  നല്ക ണ്ടത .  ഈ തു  നല് ്ഥാന്ഥാോ്ഡി  അനുമത്ഡി
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .   കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത 2016-17  വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് ടെ 15.02.പ്ഥാതു വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിടെ 15.02.ല 44
ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകടെ 15.02.ളയും  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിടെ 15.02.ല 184  ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകടെ 15.02.ളയും PMAY  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില്
എടു ത്്ഡിട്ടു ണ്ട .  ഇവിരക  മത്ഡിോ്ഥാോ തു  വി ോ്ഡിരുത്്ഡിോ്ഡിട്ട ്ഡില .  മു ള്ഡില് പറില് ആരംഭിച്ചഞ  തു ോ്ഡില് മ്ഡിച്മുള്ള ത  ഈ
വിരഷടെ 15.02.ത്  PMAY കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിനു ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – മ്ഡിച്ം വിന 1,49,89,797  രൂപ  ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്്ഡികന്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ്ഥാപം  ജ്ഡില്ഥാ /ഗ്ഥാമ
പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ  കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോത്ഡിന്ഥാല് ഗ്ഥാമ /ക്്ഥാക / ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത് 
വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി  ണക്ഥാക്ഡി  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡികണടെ 15.02.മന ന്ഡിബന്ധനകോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അനുമത്ഡി
നല്കു ന.

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.28  എഴു ക ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   02.11.16    ടെ 15.02.ല ഇ      3-3304/ 2016   ാ്ഥാാം നമ്പര  ത്തും
31.10.2016   ടെ 15.02.ല   I I (2)  ാ്ഥാാം നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

2004  -05  വിരഷം ന്ഡിരമ്മി്ഡിച് ആര്ഡികറ്റിയു്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോം പൂരത്ക്കീ രം്ഡിച്്ഡിരുന്ഡില .  2012- 13  വിരഷം
കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ 10.00  ലക്ഷം രൂപ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡില ന്ഡിരമ്മി്ഥാണ പ്രവിരത്നങ്ങള
ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡിോ്ഡിരുന .  ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം സംബന്ധ്ഡിച് കപ്ഥാരം്ഥായ്മ ള ചൂണ്ട്ഡി ്ഥാട്ട ്ഡി ( പ്ഥാരക്ഡിംഗ  
സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യം ഇല ,  സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യപ്രിമ്ഥാോ പ്രകവിശന  വി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ം ഇല തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡിോ  ്ഥാരംണങ്ങള്ഥാല് )  കല്ഥാകല്
ഫണ്ട  ഓര്ഡിറ്റിയു  ്മിറ്റിയുടെ ക്കീം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി  ത്മിറ്റിയുടെ സ്സ് ദുരുപയോടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിരം്ഡിക്കു ോ്ഥാണ .  2016-17  സ്ഥാമ്പത്്ഡി  വിരഷം ലഭ ്ഡിച്
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ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ  ഗ്ഥാന്റെ  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  പണ്ഡി ള പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം-  ഇത  എല്. എസ . ജ്ഡി .ര്ഡി മന്ത്രിയുടെ ചേക്കീഫ  എഞ്ഡിന്ഡിോര പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിച്  അടു ത്
ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി കോ്ഥാഗ ത്്ഡിനു മുമ്പ  റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ടു  നല് ണം .  അത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് പ്ഡിനക്കീടു  തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു ക്കും .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )

3.29 മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിറ്റൂര   -   തട്ട മംഗ ലം മുന്ഡിസ്ഡിപല് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാടെ 15.02.ന്റെ  ത്   . (06.02.16   ല് ലഭ ്ഡിച്ത   )
കല്ഥാ ബ്ഥാ പങ്കെ  അധികള്ഡി  ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോമ്ഥാോ്ഡി ലഭ ്ഡിച് 2.00  ക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി രൂപയ്ക്ക  2   കപ്ര്ഥാജക്ടു ള
എടു ത്്ഡിരുന .  ജ്ഡില്ഥാ ആസൂത്രണ സമ്ഡിത്ഡി അംഗ ക്കീ രം്ഡിച്ത്ഥാണ .  ര്ഡി. പ്ഡി .സ്ഡി .  അംഗ ക്കീ രം്ഡിച്ത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
ടെ 15.02.പ്ര്ഥാസക്കീര്ഡിംഗ്ഷ സ  ലഭ ്ഡിച്്ഡില എന  ്ഥാരംണം പറില് ആരംഭിച്ചഞ   സ്ഥാക പങ്കെത്ഡി ്ഥാനുമത്ഡി നല്കു ന്ഡില എന 
അറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന .  ഈ പ്രവൃത്്ഡി 20.03.2017  നു മുമ്പ  പൂരത്ക്കീ രം്ഡി കകണ്ടത്ഥാണ .
സ്ഥാക പങ്കെത്ഡി ്ഥാനുമത്ഡി ലഭ ്ഡിക്ഥാന് വവികു ന ത്ഡിന്ഥാല് സമോം ിക്കീരഘ്ഡിപ്ഡിച നല്കു നത  സംബന്ധ്ഡിച് .

        ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ര്ഡി .പ്ഡി . സ്ഡി ടെ 15.02.പ്ര്ഥാസക്കീര്ഡിംഗ്ഷ സ  കൃതതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ്ഡി നല് ്ഡിോ്ഡിട്ടു ള്ള ത്ഥാണ .  സമോം
ിക്കീരഘ്ഡിപ്ഡിച നല്കു ന്ഡില .  സ്ഥാക പങ്കെത്ഡി  അനുമത്ഡി ടെ 15.02.പടെ 15.02.ട്ട ന നല്കു നത്ഡിന 
ന്ഡിരകദ്ദേശം നല് ്ഥാന് എല് . എസ . ജ്ഡി .ര്ഡി മന്ത്രിയുടെ ചേക്കീഫ  എഞ്ഡിനക്കീോടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.30 ത്ഡിരുവിനന്തപുരംം പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡി സന ഓഫക്കീസറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    07.01.2017    ടെ 15.02.ല എസ   .  സ്ഡി  .  പ്ഡി  ./52/ 46/ 16-  -്ഥാം

നമ്പര  ത്തും   17.02.2016   ടെ 15.02.ല   3 (  സ്ഡി  )  50-  -്ഥാം നമ്പര  ്കൗണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്സ്ഡില് തക്കീരുമ്ഥാനവം  .
നഗ രംസഭ ോ്ഡില് 2012- 13  മുതല് 2014 -15  വിടെ 15.02.രം പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ക്ഥാരക  വിക്കീടു ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം

ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡിോത്ഡിന  യൂണ്ഡിറ്റിയു  ക ്ഥാസ്റ്റിമേറ്റി  2.00  ലക്ഷം രൂപോ്ഥാോ്ഡിരുന അനുവിി്ഡിക്ഥാവനത .  പല വിക്കീടു  ളും

പൂരത്ക്കീ രം്ഡിക്ഥാന്  താഴെ ്ഡിഞ ്ഡിട്ട ്ഡില .  ഇകപ്ഥാള ഭ വിനന്ഡിരമ്മി്ഥാണത്്ഡിന  3.00  ലക്ഷം രൂപോ്ഥാണ 

അനുവിി്ഡിക്ഥാവനത .  ഇന്ഡിയും വിക്കീടു  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം പൂരത്്ഡിോ്ഥാക്ഥാത്വിരക്കും അവിസ്ഥാന ഗഡു വ പറ്റിയു്ഥാ

ത്വിരക്കും പുത്ഡിോ ന്ഡിരംക്ഥാോ 3.00 ലക്ഷം രൂപ പ്ര ്ഥാരംം ബ്ഥാക്ഡി നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് . 

തക്കീരുമ്ഥാനം  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡി സന വികു പ്പു നല്കു നതുകപ്ഥാടെ 15.02.ല പുത്ഡിോ യൂണ്ഡിറ്റിയു  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി്ഡിന –
ആനുപ്ഥാത്ഡി മ്ഥായുള്ള  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം അവിസ്ഥാനഗ ഢുവി്ഥാോ്ഡി നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി
നല്കു ന. 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. ബ്ഡി )  വികു പ )
3.31 നഗ രം  ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.10.16    ടെ 15.02.ല ര്ഡി  .  സ്ഡി  .   23276/ 2016-–  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും നക്കീകലശേശസ്വരംം

നഗ രംസഭ ്ഥാ ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    04.10.16    ടെ 15.02.ല ഇ      1-3563/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും   (  എല്  .  എസ   .  ജ്ഡി  .  ര്ഡി  -

ര്ഡി  .  സ്ഡി  .3/ 104 2/ 2016-  എല്  .  എസ   .  ജ്ഡി  .  ര്ഡി  )
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നക്കീകലശേശസ്വരംം ടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ചോ്ഡില്കവി ഫുട്ട   ഓവിര ബ്രി്ഡ്്ഡി രജ  പ്ല്ഥാറ്റിയു കഫ്ഥാമ്ഡില് ന്ഡിന  ിക്കീരഘ്ഡിപ്ഡിച ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുനത്ഡിന 

60,62,902/ -  രൂപയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  എസ്റ്റിമേറ്റി്ഡികമറ്റിയു  തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡി ടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ചോ്ഡില്കവി നല് ്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .  ഇത  MPLAD  ഫണ്ട 

ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്്ഥാണ  ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുനത .  ഇത്ഡിന  ടെ 15.02.സകന്റെജ  തു ോ്ഥാോ 1,21,258/ -  രൂപ നഗ രംസഭ  നല്കണടെ 15.02.മന 

അറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട . ഈ തു  നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് . 

അ ഭ ്ഡി പ്ര ്ഥാ ോ ക്കു റില് ആരംഭിച്ച ്ഡി പ    – അനുമത്ഡി നല്കു ന .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )
3.32 ബഹ  .    കവിങ്ങരം എം  .  ല്  .  എ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    24 .01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും കവിങ്ങരം ക്്ഥാക്കുപഞ്ഥാോത് 

പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   21.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്തും  .
കവിങ്ങരം ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിട്ടു ള്ള  ഊരം ം –
ടെ 15.02.നടു ംപറില് ആരംഭിച്ചമ്പ  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി ക ്ഥാളന്ഡി നവിക്കീ രംണം (6.00  ലക്ഷം രൂപ S CSP)  എന കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിന 

അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന . 
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  –  ജ്ഡില്ഥാ പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡി സന ഓഫക്കീസര ഇതു പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിച്  ഫ്ഡിസ്ഡിബ്ഡിള ആണ 

എ പങ്കെ്ഡില് ഫ്ഡിസ്ഡിബ്ഡില്ഡിറ്റിയു്ഡി സര ട്ട ്ഡിഫ്ഡികറ്റിയു്ഡിടെ 15.02.ന്റെയും കസ്ഥാഷതില് അദ്ധ്യല്മ്ഥാപ്ഡികന്റെയും

അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന . 

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.33  ബഹ  .    കവിങ്ങരം എം  .  എല്  .  എ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    24 .01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും കവിങ്ങരം ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്തു

പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   23.01.2017    ടെ 15.02.ല ഇ  -154 / 2016-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും  .
കവിങ്ങരം ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിട്ടു ള്ള  ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന

കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
1. ആപ്ലകത്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിന  വസര  ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി സംരംക്ഷണം (കപ്ര്ഥാ . നം . 35/ 17,  അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 8.00 ലക്ഷം രൂപ)  

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച– . 
2. പുതുപറില് ആരംഭിച്ചമ്പ  പുഞപ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ    ന്ഥാല് ബ്ഥാക്ഡി ഭ ്ഥാഗ ം പൂരത്്ഡിോ്ഥാകല് (കപ്ര്ഥാ . നം .  12/ 16  അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 6.00

ലക്ഷം രൂപ)
തക്കീരുമ്ഥാനം  പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി നല്കു ന– . 

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.34  ഏ താഴെ ംകു ളം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24 .01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ല ടെ 15.02.തരുവവി്ഡിളക്കു പരം്ഡിപ്ഥാലനത്്ഡിന  ഇലക്ട്രീഷ്യന്റക്കീഷതില് അദ്ധ്യകന്റെയും പഞ്ഥാോത്്ഡിനു
സേശസ്വന്തമ്ഥായുള്ള  പ്ഡി   അപ  വി്ഥാന് ഓ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിക്കുന വന് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവിറുക്മിറ്റിയുടെ യും ി്ഡിവിസകവിതനം ോഥാക്രമം 500/- രൂപയു്ഥാക്രമം 500/ -
രൂപയും 400/ - രൂപയുമ്ഥാണ  നല്കു നത .  ഇത  ോഥാക്രമം 500/- രൂപയു്ഥാക്രമം 750/ -  രൂപോ്ഥായും 600/ -  രൂപോ്ഥായും
വിരദ്ധ്യക്്ഡിപ്ഡിച നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - മുന് ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനപ്ര ്ഥാരംം ി്ഡിവിസ കവിതനത്്ഡിനുപ രംം
കപ്ഥാള ഒന്ഡിനു 100/ -  രൂപ പ്ര ്ഥാരംം (രംണ്ട  കപരക്കും കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി കമന്ത്രിയുടെ ചേരത് )
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നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .   വന് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവിടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി ന്ഡിോമ്ഡിക്കുനത്ഡിന  പ രംം
ഇലക്ട്രീഷ്യന്റക്കീഷടെ 15.02.ന സഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോ്ഡിക്ഥാന്  താഴെ ്ഡിയുന ഒരം്ഥാടെ 15.02.ള വന് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവിറില് ആരംഭിച്ച്ഥാോ്ഡി
വിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കകണ്ടത്ഥാണ . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.35  ക രംള സംസ്ഥാന വി്ഡി ല്ഥാംഗ  കക്ഷമക ്ഥാരപകറില് ആരംഭിച്ചഷന് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാടെ 15.02.ന്റെ   11.01.2017    ടെ 15.02.ല   04 /  എ      3/ 2017/
 ത്   .

ക രംള സംസ്ഥാന വി്ഡി ല്ഥാംഗ കക്ഷമ ക ്ഥാരപകറില് ആരംഭിച്ചഷന് സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യനക്കീത്ഡി വികു പ്ഡിന  ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ
സ്ഥാധികളനങ്ങള വി്ഥാങ്ങ്ഡി നല്കു  ോ്ഥാണ  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയടെ 15.02. ്ഥാണ്ട്ഡിരുനത .  ഭ ്ഡിനകശഷ്ഡിക്ഥാരക്കു കവിണ്ട്ഡി ഉപ രംണ ങ്ങള
വി്ഡി ്ഥാലംഗ  കക്ഷമ ക ്ഥാരപകറില് ആരംഭിച്ചഷന്ഡില് ന്ഡിനം ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ള ഒതാഴെ ്ഡിവി്ഥാക്ഡി വി്ഥാങ്ങ്ഥാന് സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യനക്കീത്ഡി
വികു പ്ഡിടെ 15.02.ന അനുവിി്ഡിക്കുനതു സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    -  സ്ഥാപനം തടെ 15.02.ന ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുന സ്ഥാധികളനങ്ങള മ്ഥാത്രകമ ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത
വി്ഥാങ്ങ്ഥാന് പ്ഥാടുള.

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  കസ്ഥാഷതില് അദ്ധ്യല് ജസ്റ്റിമേറ്റി്ഡിസ   വികു പ )

3.36  ബഹ  .    ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    04 .01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
24 .11.2016   ടെ 15.02.ല എ  .  ഐ  .  സ്ഡി  .  പ്ഡി  / 2016- 10-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും  .

ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡില് മ്ഥാല്ഡിനതില് അദ്ധ്യസംസ്രംണത്്ഡിന  ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ ോത്  20.00  ലക്ഷം രൂപയും
ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി 50.00  ലക്ഷം രൂപയും വി  ടെ 15.02. ്ഥാള്ള ്ഡിച്  കപ്ര്ഥാജക്ടു  അംഗ ക്കീ രം്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട .
ഇകപ്ഥാള 5  കപടെ 15.02.രം ത്ഥാല്ക്ഥാല്ഡി മ്ഥാോ്ഡി ന്ഡിോമ്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട .  15   – കപടെ 15.02.രം കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ത്ഥാല്ക്ഥാല്ഡി മ്ഥാോ്ഡി ന്ഡിോമ്ഡിക്ഥാന്
അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   വികു പ്പുതലത്്ഡില് തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു കകണ്ടത്ഥാണ – .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )

3.37  ബഹ  .    ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    24.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
07.09.2016   ടെ 15.02.ല   4  (5 )  ാ്ഥാാം നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

2011   – ല് ടെ 15.02.നന്മാരില് നിന്ഥാറില് ആരംഭിച്ച ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിന  16.00  ലക്ഷം രൂപ ന്ഡിരമ്മില് പുരംസ്്ഥാരംമ്ഥാോ്ഡി
ലഭ ്ഡിച്്ഡിരുന .  ഇത്ഡില് 9.00  ലക്ഷം രൂപ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  2014 -15 ല് മൂന കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഡി .
ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ന്ഡിരമ്മില് പുരംസ്്ഥാരം തു  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ളക  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാവനതല
എന ചൂണ്ട്ഡിക്ഥാട്ട ്ഡി ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ  ഓര്ഡിറ്റിയു  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ം കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.പഴു ത്ഡിോ്ഡിരം്ഡിക്കുന .  ഇടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡിവി്ഥാക്ഡി നല് ്ഥാന്
തക്കീരുമ്ഥാനമുണ്ട്ഥാ ണടെ 15.02.മനതു സംബന്ധ്ഡിച് .
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ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം–  സ്ഥാധൂ രംണം നല്കു ന . 

(  ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി എല്  .  എസ   .  ജ്ഡി  .  ര്ഡി   (  ര്ഡി  .  ര്ഡി  )   വികു പ   )

3.38  സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യനക്കീത്ഡിവികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    18.08.2016    ടെ 15.02.ല   I CDS/ A7/ 3187/ 2016   ാ്ഥാാം നമ്പര  ത്തും ഉള്ള ്മിറ്റിയുടെ കം
ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്താല് ്ഡിരം്ഡിക്കുന കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിപ്പും  .

2016-17  വിരഷം 14 .50   ലക്ഷം രൂപ ക്രമത്്ഡില് 200  അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ങ്ങള ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുനത്ഡിനും
1.00  ലക്ഷം രൂപ ക്രമത്്ഡില് 1370  അ പങ്കെണവി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ങ്ങള നവിക്കീ രം്ഡിക്കുനത്ഡിനും തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട .  ഇത്ഡിന 
ആടെ 15.02.  4 2.7  ക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി രൂപ കവിണം .  ഇത്ഡിന്ഥാവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ തു  60:4 0  എന അനുപ്ഥാതത്്ഡില് സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യ നക്കീത്ഡി
വികു പ്പും തകദ്ദേശ സേശസ്വോംഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിക്ഥാന്ഥാണ  ഉകദ്ദേശ്ഡിക്കുനത .  ഇത്ഡിടെ 15.02.ല തകദ്ദേശസേശസ്വോം
ഭ രംണ സ്ഥാപനത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ 17.08  ക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി രൂപ വി ോ്ഡിരുത്ണടെ 15.02.മന  ബന്ധടെ 15.02.പട്ട  തകദ്ദേശ
ഭ രംണസ്ഥാപനങ്ങകള്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ന്ഡിരകദ്ദേശ്ഡിക്കുനത  സംബന്ധ്ഡിച് .

അ ഭ ്ഡി പ്ര ്ഥാ ോ ക്കു റില് ആരംഭിച്ച ്ഡി പ    - ടെ 15.02.തരംടെ 15.02.ഞ ടു കടെ 15.02.പട്ട  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ല്ഡിസ്റ്റിമേറ്റി  ലഭ തില് അദ്ധ്യമ്ഥാകണം .

അതനുസരം്ഡിച്  തു  വി ോ്ഡിരുത്്ഥാന് വികു പ്പുതല ത്്ഡില് ന്ഡിരകദ്ദേശ്ഡിക്കുനത്ഥാണ . 

(  ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി   1.  എല്  .  എസ   .  ജ്ഡി  .  ര്ഡി ഇ  .  പ്ഡി  .  എ  )    വികു പ 

2.  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര  ,    സ്ഥാമൂഹിച്ചു. പങ്കതില് അദ്ധ്യനക്കീത്ഡി വികു പ   )

 3. 39    ത്ഡിരുവിലേശസ്വ്ഥാമല ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   03.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും   07.10.16    ടെ 15.02.ല   1 (4 )-  -്ഥാം നമ്പര
ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം   (LS G D-DA1/ 17/ 2017/ (S G D).

ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് അവി്ഥാരര  വി ോ്ഡിരുത്്ഡി (3.00  ലക്ഷം രൂപ)  ത്ഡിരുവി്ഡിലേശസ്വ്ഥാമല ്മിറ്റിയുടെ ്കൗണ്ഡില്
വവിടെ 15.02.ഫ സ്കൗ രംതില് അദ്ധ്യം ഒരുക്കുനത്ഡിന  കപ്ര്ഥാജക്ടു തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .  ഇതു ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    - അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച .

3.4 0  ഏ താഴെ ം കു ളം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   07.02.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും   30.01.2017    ടെ 15.02.ല   1(4 )     നമ്പര–�
ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

ടെ 15.02.തരുവവി്ഡിളക  അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡിക  20.00  ലക്ഷം രൂപ വി്ഡി സനഫണ്ടും 5.00  ലക്ഷം തനതുഫണ്ടും
ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡി കപ്ര്ഥാജക്ടു തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .  ( കപ്ര്ഥാ .നം .  87/ 07)  അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിോന്ത്ഡിരംമ്ഥാോ്ഡി ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണം
ന്മിറ്റിയുടെ ത്ണടെ 15.02.മന ഉകദ്ദേശതില് അദ്ധ്യകത്്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ഇ -ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര ഒതാഴെ ്ഡിവി്ഥാക്ഡി പത്ര പരംസതില് അദ്ധ്യം നല് ്ഡി 4 ,66,599/ -  രൂപയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ
സ്ഥാധികളനങ്ങള വി്ഥാങ്ങ്ഡി .  ഈ ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിക  സ്ഥാധൂ രംണം നല് ണടെ 15.02.മനം ഈ തു  വി്ഡി സനഫണ്ട്ഡില് ന്ഡിന
നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി നല് ണടെ 15.02.മനം ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .
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ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – വിക്കീഴ്ച  വിരുത്്ഡിോ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സകന്ഥാടു  വി്ഡിശിക്കീ രംണം ആരം്ഥാോ്ഥാന് പഞ്ഥാോത്തു
രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി .  ഇന്ഡിയുള്ള  പ്രവിരത്്ഡി ള ഇ -ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടറില് ആരംഭിച്ച്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഡില്ഥാകകണ്ടത്ഥാണ .
അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപോ്ഡില് ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  മ്ഥാത്രം സ്ഥാധികളനങ്ങള വി്ഥാങ്ങ്ഡിച്്ഡിട്ടുള എനത്ഡിന്ഥാല് പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി
സ്ഥാധൂ രംണം നല്കു ന .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി  പഞ്ഥാോത്  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര– )

3.4 1 ബഹ  .    കു നത്തൂര എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    09.02.2017-  ടെ 15.02.ല  ത്തും കു നത്തൂര 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    09.02.2017-  ടെ 15.02.ല എ      3-1776/ 17-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും   30.01.2017    ടെ 15.02.ല   1  (8 )-  -്ഥാം
നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

പഞ്ഥാോത്്ഡില് ന്ഡിലയ്ക്കല്  കക്ഷത്രം  വിഞ്ഡിമുക   അയ്യ പങ്കെ്ഥാള്ഡിപ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേട്ട ്ഡിോ്ഥാരമുക – – –
കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ക ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക്ക്രക്കീറ്റിയു്ഡിംഗ ്ഡിന  4 .50  ലക്ഷം രൂപ വി ോ്ഡിരുത്്ഡി (S CSP)  കപ്ര്ഥാജക്ട  തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .  120
പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ക്ഥാര ഇവി്ഡിടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ത്ഥാമസ്ഡിക്കുന .  മറ്റിയു  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ക്ഥാര ആരും ഇല .  ഒരു ഭ ്ഥാഗ ത് 
കക്ഷത്രമ്ഥാോതുടെ 15.02. ്ഥാണ്ട  ആ ഭ ്ഥാഗ ത്  ത്ഥാമസക്ഥാര ആരും ഇല എന  ്ഥാരംണത്്ഥാല് പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡി സന
ഓഫക്കീസര ഫ്ഡിസ്ഡിബ്ഡില്ഡിറ്റിയു്ഡിസര ട്ട ്ഡിഫ്ഡികറ്റിയു  നല് ്ഡിോ്ഡില . പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് . 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    - ഇതു പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിച്  ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി സേശസ്വക്കീ രം്ഡിക്ഥാന് ജ്ഡില്ഥാ പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി
വി്ഡിസ ന ഓഫക്കീസടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡി സന വികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര– )  

3.4 2  ബഹ  .    ടെ 15.02. ്ഥാട്ട ്ഥാരംകരം എം  .  എല്  .  എ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    10.02.2017   –  ടെ 15.02.ല  ത്തും ടെ 15.02.വിള്ഡിോം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത് 
പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   09.02.17   ടെ 15.02.ല  ത്തും   23.01.2017   ടെ 15.02.ല   I (2)    നമ്പര ഭ രംണ സമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം  .

പഞ്ഥാോത്്ഡില് മുട്ട റില് ആരംഭിച്ച മരുത്ഡിമല ഇകക്ഥാ ടൂ റില് ആരംഭിച്ച്ഡിസം പദ്ധ്യക്ത്ഡിക്ഥാോ്ഡി 15.58  ടെ 15.02.ഹിച്ചു. പങ്കക്ടര റില് ആരംഭിച്ചവിന പദ്ധതികളില് വൈദ്യു പുറില് ആരംഭിച്ചകമ്പ്ഥാക  ഭൂമ്ഡി
ഏ കറില് ആരംഭിച്ച്ഡിന  1000/ -  രൂപ വി്ഥാരഷ്ഡി  ഫക്കീസ  ആോ്ഡി 20  വിരഷകത്ക  പഞ്ഥാോത്്ഡിന  സരക്ഥാര
വ മ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട . ലക്കീസ  തു  നല് ്ഥാന് സൂക്ഷ്മ കമഖ്യത്തില് ല്ഥാ ക ്ഥാര  അനുവിി്ഡിക്കുനത  സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   ക ്ഥാര  അനുവിി്ഡിക്ഥാന് ഐ– . ടെ 15.02. .എം .ന  ന്ഡിരകദ്ദേശം നല്കു ന .

3.4 3 കമന്ത്രിയുടെ ചേന്ദമംഗ ലം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   05.11.2016   ടെ 15.02.ല  ത് 

ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി 6.4 5  ലക്ഷം രൂപയും ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്തു വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി 19.10  ലക്ഷം
രൂപയും വി ോ്ഡിരുത്്ഡി പച്കറില് ആരംഭിച്ച്ഡി കൃഷ്ഡിക്ഥാോ്ഡി ഗ്ഥാമം ഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡിത്ഥാഭ ം എന കപ്ര്ഥാജക്ട  തയ്യ്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാക്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .
 ്ഥാരഷ്ഡി   രമ്മികസന രൂപക്കീ രം്ഡിച്്ഥാണ  കപ്ര്ഥാജക്ട  ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്കുനത .  ഇതുമ്ഥാോ്ഡി ബന്ധടെ 15.02.പട്ടു
ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുനവിയ്ക്ക  അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന . 
(1 )  രമ്മി കസനോ്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്തുന ടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡില്ഥാള്ഡി ളക  പരം്ഡിശക്കീലനം നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച്  
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ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    പരം്ഡിശക്കീലനം ലഭ ്ഡിച് ടെ 15.02.ത്ഥാതാഴെ ്ഡില്ഥാള്ഡി ടെ 15.02.ള ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡി  രമ്മികസന രൂപക്കീ രം്ഡികണം– .

പ്രകതതില് അദ്ധ്യ മ്ഥാോ്ഡി പരം്ഡിശക്കീലനത്്ഡിനു തു വി ോ്ഡിരുത്്ഥാവനതല .
(11 )   ്ഥാരഷ്ഡി  കസനയ്ക്ക  ോന്ത്രിയങ്ങള വി്ഥാങ്ങുനത്ഡിന  100  ശതമ്ഥാനം സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി

സംബന്ധ്ഡിച് .
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  പരംമ്ഥാവിധികള്ഡി – 75% മ്ഥാത്രകമ സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി നല് ്ഥാന് പ്ഥാടുള.

(111 )  കഗ്ഥാബ്ഥാഗ    രമ്മികസനോ്ഥാണ  ന്ഡിറില് ആരംഭിച്ചയ്ക്കുനത .  ഇത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി  രമ്മികസനയ്ക്കു നല് ്ഥാന്
അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  കഗ്ഥാബ്ഥാഗ ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി ഇതു വി്ഥാങ്ങുന ഗുണകഭ ്ഥാക്ത്ഥാകളക്ഥാണ  നല്ക ണ്ടത – .
 രമ്മികസനക്കു തടെ 15.02.ന ഇത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി ന ല് ്ഥാവനതല .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . എ) (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.4 4   ക രംളറൂറില് ആരംഭിച്ചല് എംകപ്ല്ഥായ്ക്കേണ്ടതാണ്.ടെ 15.02.മന്റെ   ടെ 15.02.വില്ഫോര ടെ 15.02.സ്ഥാവസറ്റിയു്ഡി ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാടെ 15.02.ന്റെ   06.02.2017    ടെ 15.02.ല എ  /1507/ 2014 -  -്ഥാം
നമ്പര  ത്   .

തകദ്ദേശ ഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളക  ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ ടെ 15.02.തരുവി  വി്ഡിളക്കു ള ,  അനുബന്ധ ഇലക്ട്രീഷ്യന്റ്ഡി  
ഉപ രംണങ്ങള തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഡിോവി ക രംള റൂറില് ആരംഭിച്ചല് എംകപ്ല്ഥായ്ക്കേണ്ടതാണ്.ടെ 15.02.മന്റെ  ടെ 15.02.വില്ടെ 15.02.ഫോര ടെ 15.02.സ്ഥാവസറ്റിയു്ഡിോ്ഡില് ന്ഡിന 
ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ണ്ടര കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത കനരം്ഡിട്ടു  വി്ഥാങ്ങുനത്ഡിന  തകദ്ദേശഭ രംണ സ്ഥാപനങ്ങളക  അനുമത്ഡി നല് ണടെ 15.02.മന 
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  - അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച .
(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി .. എ)  വികു പ )

3.4 5  ബഹ  .    പ്ഡിറില് ആരംഭിച്ചവിം എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.01.2017   –  ടെ 15.02.ല  ത്തും മണക്കീ്മിറ്റിയുടെ   ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
07.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും   26.10.16    ടെ 15.02.ല   1(3),  21.12.16    ടെ 15.02.ല   1(2) ,  26.10.16    ടെ 15.02.ല   1  (5 )    എനക്കീ നമ്പറില് ആരംഭിച്ച്ഥായുള്ള
ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനങ്ങളും

ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുനവിയ്ക്ക  പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .
1) എസ .സ്ഡി .എസ .പ്ഡി ഫണ്ടുപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  ഈറ്റിയു ഉല്പനങ്ങള ഉണ്ട്ഥാക്കുന പട്ട ്ഡി  വിരതി മാര്ഗ്ഗ  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ക്ഥാരക 

ബ്ഥാംബു ക ്ഥാരപകറില് ആരംഭിച്ചഷന് ല്ഡിമ്ഡിറ്റിയുര്ഡില് ന്ഡിന  ഈറ്റിയുവി്ഥാങ്ങ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  -  അനുമത്ഡി നല്കു ന .
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11)  ക ്ഥാതാഴെ ്ഡി,   ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ,  ത്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഥാവി  മുതല്ഥാോ വിളരത്തു പക്ഷ്ഡി ളക  നല് ്ഥാവന സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി തു  75%
മ്ഥാണ .  ഇത  VAT  ഒതാഴെ ്ഡിചള്ള  വി്ഡിലയ്ക്കു മ്ഥാത്രമ്ഥാകണ്ഥാ എന  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.�ച്ചു.����ക്കീ രംണം
നല്ക ണടെ 15.02.മന്ഥാവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന . 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – V AT കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി കമന്ത്രിയുടെ ചേരന വി്ഡിലയ്ക്ക  സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി നല് ്ഥാവനത്ഥാണ .

(111 )  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡില്ടെ 15.02.പട്ട വിരക  വി്ഡിവി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം 50000/ -  രൂപ നല്കു നണ്ട .

രംക്ഷ രത്്ഥാകള വി്ഡിവി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കത്്ഡിന  15  ി്ഡിവിസം മുന്കപ്ഥാ വി്ഡിവി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കത്്ഡിന  കശഷം 90

ി്ഡിവിസത്്ഡിന കമ്ഥാ അകപക്ഷ്ഡികണം എന്ഥാണ  ന്ഡിരകദ്ദേശം .  താഴെ ്ഡിഞ  വിരഷങ്ങള്ഡില് അകപക്ഷ്ഡിക്ഥാന്

 താഴെ ്ഡിോ്ഥാത്വിരക്കു കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ആനുകൂലതില് അദ്ധ്യം ലഭ ്ഡികത് കരംക്കീത്ഡിോ്ഡില് അകപക്ഷ്ഥാസമോത്്ഡില് കഭ ിഗ ത്ഡി

വിരുത്ണടെ 15.02.മനതു സംബന്ധ്ഡിച് . 
ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.4 6 ടെ 15.02. ്ഥാലം ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    25.01.17   ടെ 15.02.ല നമ്പര  ത്തും   28.12.16   ക ്ഥാരര്ഡികനഷന് 

 മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  തക്കീരുമ്ഥാനവം   (  ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി   . 3.56)

ടെ 15.02. ്ഥാലം ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  2013-14 ,  2014 - 15  വിരഷം 7  കപ്ര്ഥാജക്ടു ള്ഡില്ഥാോ്ഡി ആടെ 15.02.  1,22,4 7,4 56/ -

രൂപ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിച .  ഇത്ഡിടെ 15.02.നത്ഡിടെ 15.02.രം അക്കൗണ്ടന്റെ  ജനറില് ആരംഭിച്ചല് ഓര്ഡിറ്റിയു  വി്ഡിഭ ്ഥാഗ ം കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.പഴു ത്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട 

പഞ്ഥാോത്  രം്ഥാജ  ആക്ടുപ്ര ്ഥാരംം ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡിന  ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിട്ടു ള്ള

പ്രവൃത്്ഡി ള്ഡില് മണ്ണു സംരംക്ഷണം ഉളടെ 15.02.പട്ട ്ഡിട്ട ്ഡില എന  ചൂണ്ട്ഡിക്ഥാട്ട ്ഡിോ്ഥാണ  കു റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.പഴു ത്ഡിോ്ഡിരുനത .

ഇത  28.12.2016  ടെ 15.02.ല ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡിോ്ഡില് മന്ത്രിയുടെ ചേരച്ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യു യും ഇത്ഡികന്മാരില് നിനല് വി്ഡിശിമോ

റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ടു  നല് ്ഥാന് ടെ 15.02. ്ഥാലം ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.ോ ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിരുന .  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി

റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ട   നല് ്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – i)  ബന്ധടെ 15.02.പട്ട  ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സകന്ഥാടു  ഇതു സംബന്ധ്ഡിച്  വി്ഡിശിക്കീ രംണം കമന്ത്രിയുടെ ചേ്ഥാി്ഡിക്ഥാന്

തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച . 

ii)  2013   14 ,  2014   15  – – വിരഷം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്താല്  പ്രവിരത്്ഡി ളക  സ്ഥാധൂ രംണം

നല്കു ന. 

iii).  2015- 16  വിരഷടെ 15.02.ത് പ്രവൃത്്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡിോ്ഡിട്ട ്ഡിടെ 15.02.ല പങ്കെ്ഡില് ഇതു തു്മിറ്റിയുടെ കങ്ങണ്ടത്ഡില .

2016-17  വിരഷങ്ങള്ഡിലും ഭ ്ഥാവി്ഡിോ്ഡിലും ഇത്രംം പ്രവിരത്്ഡി ള ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത് 

ഏ ടെ 15.02.റ്റിയുടു ക്ഥാവനതല.  
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(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )

3.4 7 മ്ഥാണ്ഡികല് പഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    10.02.2017    ടെ 15.02.ല എ      4/ 9689/ 17-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും

ശുമന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിതേശസ്വമ്ഡിഷന് എക്സ്്ഡി  പദ്ധതികളില് വൈദ്യുട്ട ക്കീവി  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടറുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    14 .02.17   ടെ 15.02.ല   194 4/  സ്ഡി  6/ 2009/ SM    ത്തും  .

പ്ല്ഥാസ്റ്റിമേറ്റി്ഡി   റില് ആരംഭിച്ച്ഡികസ്ഥാഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങ  റില് ആരംഭിച്ച്ഡികവിറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ടെ 15.02.സന്റെറില് ആരംഭിച്ച്ഡിന  ശ്ഥാന്ത്ഡിഗ ്ഡിരം്ഡി ആശ്രമം വി  50  ടെ 15.02.സന്റെ  സലം 15

വിരഷകത്ക  ലക്കീസ്ഡിടെ 15.02.നടു ത്  പ്രവിരത്നം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാന് ഉകദ്ദേശ്ഡിച്്ഡിരം്ഡിക്കുന കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡില് ശ്ഥാന്ത്ഡിഗ ്ഡിരം്ഡി

ആശ്രമവമ്ഥാോ്ഡി എഗ്ഡിടെ 15.02.മന്റെ  വിയ്ക്ക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ഇതു വി്ഡിശിമ്ഥാോ്ഡി പരം്ഡികശ്ഥാധികള്ഡിച്  അടു ത് ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡിക്കു

മുമ്പ്ഥാോ്ഡി റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ട   നല് ്ഥാന് പഞ്ഥാോത്തു രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി പ്ഡിനക്കീടു

തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു ക്കും .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )

3.4 8  ബഹ  .    ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേങ്ങന്നൂ ര എം  .  എല്  .  എയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    21.02.2017-  ടെ 15.02.ല   CG NR/ 01/ 2017-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേങ്ങന്നൂ ര
ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    2.01.2017  –  ര്ഡി   340/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്തും  .
ഐ . എ.വവി ഭ വിന പദ്ധ്യക്ത്ഡി പ്ര ്ഥാരംം ലഭ ്ഡിച് തു ോടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പല്ഡിശോ്ഥായും മറ്റും 1,18,21 ,017/ -  രൂപ
ബ്ഥാ പങ്കെ്ഡില് മ്ഡിച്മുണ്ട .  ഈ തു  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  മ്ഥാരം  കരം്ഥാഗ ം ബ്ഥാധികള്ഡിച്വിര ,  അഗ ത്ഡി ള ,  ശ്ഥാരംക്കീരം്ഡി 
മ്ഥാനസ്ഡി  ടെ 15.02.വില്ലുവി്ഡിള്ഡി കനരം്ഡിടു നവിര എന്ഡിവിരക  വിക്കീടു വിച നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി
ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .   I AY  മ്ഥാന ിണ്ഡപ്ര ്ഥാരംം ജ്ഡില്ഥാ ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തുവി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതവം
ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡിോ്ഡിട്ടു ണ്ട .  സംസ്ഥാന വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി അധികള്ഡി ം ലഭ ്ഡികകണ്ട വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതത്്ഡിനുപ രംമ്ഥാണ 
മു ള്ഡില് പറില് ആരംഭിച്ചഞ  തു  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡി രം്ഡിക്കുനത .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – മ്ഡിച്ം വിന 1,18,21017  രൂപ  ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്്ഡികന്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ്ഥാപം  ജ്ഡില്ഥാ / ഗ്ഥാമ പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോത്ഡിന്ഥാല് ഗ്ഥാമ / ക്്ഥാക /ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതമ്ഥാോ്ഡി  ണക്ഥാക്ഡി
ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡികണടെ 15.02.മന ന്ഡിബന്ധനകോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അനുമത്ഡി നല്കു ന .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.4 9  ബഹ  .  വി്മിറ്റിയുടെ  രം എം  .  എ ല്  .  എ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    30.01.2017    ടെ 15.02.ല  ത്തും വി്മിറ്റിയുടെ  രം ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ
30.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്തും  .

ക ബ്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്്ഡില് ഒരു മത്സാതില് അദ്ധ്യവി്ഡിപണന ക ന്ദ്രംവം മത്സാതില് അദ്ധ്യസംസ്രംണത്്ഡിനും മറ്റും ഒരു പരം്ഡിശക്കീലന
ക ന്ദ്രംവം ആരംംഭ ്ഡിക്കുനത്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   – ഇത്രംം കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാവനത്ഥാണ .
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(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . ര്ഡി)  വികു പ )

3.50 മുന്ഡിസ്ഡിപല് കമന്ത്രിയുടെ ചേംബര ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാകന്റെയും ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുക്മിറ്റിയുടെ യും   13.02.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന ആവിശതില് അദ്ധ്യങ്ങളക  അംഗ ക്കീ ്ഥാരംം സംബന്ധ്ഡിച്   .

(1 ) മുന്ഡിസ്ഡിപല് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോരമ്ഥാന്മാരില് നിന്ഥാരക  ഒരു കപഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങണല് അസ്ഡിസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന ന്ഡിോമ്ഡിക്ഥാനും ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി  തനതുഫണ്ട്ഡില്
ന്ഡിന ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിക്ഥാനും അനുമത്ഡി .

(2 ) ടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ ലകഫ്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് അലവിന്സ  1000/ - രൂപോ്ഡില് ന്ഡിന  2000/ - രൂപോ്ഥാക്ഡി വിരദ്ധ്യക്്ഡിപ്ഡിക്കു .
(3) അദ്ധ്യക്തില് അദ്ധ്യക്ഷടെ 15.02.ന്റെ ഓഫക്കീസ്ഡില് മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഥാോ സല്ക്ഥാരംത്്ഡിനും മറ്റും 500/ - രൂപ എനള്ള ത  3000/ - രൂപോ്ഥാക്കു .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – വികു പ്പുതലത്്ഡില് തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു കകണ്ടത .

(ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി-  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . സ്ഡി)  വികു പ )

3.51 ബഹ  .   റില് ആരംഭിച്ച്ഥാന്ഡി എം  .  എല്  .  എ യുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    02.02.17   ടെ 15.02.ല  ത് 

വികോ്ഥാജനങ്ങളുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  മ്ഥാനസ്ഡി  ശ്ഥാരംക്കീരം്ഡി  ഉല്ഥാസത്്ഡിന്ഥാോ്ഡി  വികോ്ഥാജന സ്കൗഹൃി പദ്ധ്യക്ത്ഡിയും
വി്ഡിിതില് അദ്ധ്യ്ഥാരട ്ഡി ളക്ഥാോ്ഡി ന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.ന അറില് ആരംഭിച്ച്ഡിയു  എന പദ്ധ്യക്ത്ഡിയും ജ്ഡില്ഥാ ആസൂത്രണ സമ്ഡിത്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അംഗ ക്കീ ്ഥാരംത്്ഡിനു
വി്ഡികധികളോമ്ഥാോ്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന്  താഴെ ്ഡിഞ  വിരഷം ക ്ഥാരര്ഡികനഷന്  മ്മി്ഡിറ്റിയു്ഡി അനുമത്ഡി നല് ്ഡിോ്ഡിരുന .  ഭ ്ഥാവി്ഡിോ്ഡിലും
ഇത്രംം കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി നല് ണടെ 15.02.മനത  സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ഇത്രംം അനുകോ്ഥാജതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ജ്ഡില്ഥാ ആസൂത്രണ സമ്ഡിത്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അംഗ ക്കീ ്ഥാരംകത്്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ–
ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാകണം . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ ( ര്ഡി. എ)  വികു പ )

3.52 ടെ 15.02.നകന്മാരില് നിനന്ഡി ശുദ്ധ്യക്ജലവി്ഡിതരംണടെ 15.02.സ്ഥാവസറ്റിയു്ഡി ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    22.12.2016   ടെ 15.02.ല  ത്   .

ശുദ്ധ്യക്ജല വി്ഡിതരംണ പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി ബ്ഡില്ഡില് വിളടെ 15.02.രംോധികള്ഡി ം വിരദ്ധ്യക്നവണ്ട .  ഇത 
ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃസമ്ഡിത്ഡി മുകഖ്യത്തില് ന ശുദ്ധ്യക്ജലം വി്ഡിതരംണം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യുന പദ്ധ്യക്ത്ഡി ടെ 15.02.ള കി്ഥാഷമ്ഥാോ്ഡി ബ്ഥാധികള്ഡിക്കുനണ്ട .
അത്ഡിന്ഥാല് ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃ സമത്ഡി മുകഖ്യത്തില് ന ജലവി്ഡിതരംണ ന്മിറ്റിയുടെ ത്തുന പദ്ധ്യക്ത്ഡി ള്ഡിടെ 15.02.ല വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി ന്ഡിരംക  ഗ ്ഥാരഹിച്ചു. പങ്ക്ഡി 
ന്ഡിരംക്ഡിനു തുലതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ്ഡി കു റില് ആരംഭിച്ചവ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യണടെ 15.02.മ ന  ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – ടെ 15.02. .എസ .ഇ. ബ്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പരം്ഡിഗ ണനയ്ക്ക  നല് ്ഥാന് തക്കീരുമ്ഥാന്ഡിച .

(  ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി എല്  .  എസ   .  ജ്ഡി  .  ര്ഡി   (  ര്ഡി  .  എ  )   വികു പ   )
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3.53 ഉണ്ഡികു ളം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   09.02.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .
ഓകരം്ഥാ കു ടു ംബത്്ഡിനും മുട്ട ോ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ്ഥാന് പ്ഥാ മ്ഥാോ 20  ക ്ഥാതാഴെ ്ഡി,  കൂ്മിറ്റിയുടെ  ,  ഒരു മ്ഥാസടെ 15.02.ത് തക്കീറ്റിയു എന്ഡിവി

നല് ്ഡി ( യൂണ്ഡിറ്റിയു  ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവി  18,000/ -  രൂപ)  പഞ്ഥാോത്്ഡില് 194  യൂണ്ഡിറ്റു ആരംംഭ ്ഡിക്ഥാന് ഉകദ്ദേശ്ഡിക്കുന .
പഞ്ഥാോത്തു തലത്്ഡില് ക ്ഥാതാഴെ ്ഡിമുട്ട  ഉല്പ്ഥാിന വി്ഡിതരംണ സംഘം രൂപക്കീ രം്ഡിക്കു ോ്ഥാണ  ഉകദ്ദേശം .  ആടെ 15.02. 
അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 35.92  ലക്ഷം രൂപ.  ഇത്ഡില് 50  ശതമ്ഥാനം ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃവി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം /  ബ്ഥാ പങ്കെ  കല്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് ആണ 
കപ്ര്ഥാജക്ടു ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം    – വിതില് അദ്ധ്യ്ഥാവിസ്ഥാോ്ഡി ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് മുട്ട യുല്പ്ഥാിനത്്ഡിന  ധികളനസഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാോം നല്കു കമ്പ്ഥാഴു ള്ള
യൂണ്ഡിറ്റുടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവം മറ്റും സംബന്ധ്ഡിച് റില് ആരംഭിച്ച്ഡികപ്ഥാരട്ട   മഗ സംരംക്ഷണ വികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര
നല്ക ണ്ടത്ഥാണ . തക്കീരുമ്ഥാനം പ്ഡിനക്കീ്മിറ്റിയുടെ   സേശസ്വക്കീ രം്ഡിക്കുനത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- 1. തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ (ര്ഡി . എ) വികു പ 
2. മഗ സംരംക്ഷണ വികു പ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര )

3.54  തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   17.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്  
 ടെ 15.02.നല് വി്ഡിതരംണത്്ഡിന  50  ശതമ്ഥാനം സബ്സിഡി ന ല്കുന്നത് സംബന്ധസ്ഡിര്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  നല്കു നത്ഡിന  അനുമത്ഡി

സംബന്ധ്ഡിച് . 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി നല്കു ന– .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.55 തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   17.01.17   ടെ 15.02.ല  ത്   .

എ. ബ്ഡി .സ്ഡി .  പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് ജ്ഡി ല്ഥാ പഞ്ഥാോത്തു ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുക്മിറ്റിയുടെ യും ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ
ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സകന്റെയും കപരം്ഡില്  ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി . എസ . ബ്ഡി . അടെ 15.02.ക്കൗണ്ട  തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  സംയുക്ത കപ്ര്ഥാജക്ടു ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്കുനതു സംബന്ധ്ഡിച്  – 23.01.2017  ടെ 15.02.ല 7/ 2017/ ഫ്ഡിന്
സരക്ഥാര ഉത്രംവ സംബന്ധ്ഡിച്  ടെ 15.02.നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷതില് അദ്ധ്യല് റ്റിയു്ഡി . എസ . ബ്ഡി . അക്കൗണ്ട  തു്മിറ്റിയുടെ ങ്ങ്ഥാവനത്ഥാണ .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )
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3.56 തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   17.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .

ല്ഡിഫ്  ഇറില് ആരംഭിച്ച്ഡികഗ ഷന് പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് ഗുണകഭ ്ഥാക്തൃ വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം ഒതാഴെ ്ഡിവി്ഥാക്കുനത്ഡിനു അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച–

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.57 തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   17.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .

സംയുക്ത കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്കുനത്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്തു ളക  തു 
വ മ്ഥാറുനത്ഡിന  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.�ച്ചു.����ക്കീ രംണം സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  സംയുക്ത കപ്ര്ഥാജ്മിറ്റിയുടെ   ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്കുനത്ഡിന  – 23.01.2017  ടെ 15.02.ല 7/ 2017/ ഫ്ഡിന് .  നമ്പര പ്ര ്ഥാരംം
വി്ഡിശിമ്ഥാോ മ്ഥാരതി മാര്ഗ്ഗ കരംഖ്യത്തില്  പുറില് ആരംഭിച്ചടെ 15.02.പടു വി്ഡിച്്ഡിട്ടു ണ്ട . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.58 തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   04 .02.2017   ടെ 15.02.ല  ത്   .

തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡില് ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.ോ ന്ഡിോമ്ഡിക്കുനതു സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – വികു പ്പുതലത്്ഡില് തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു കകണ്ടത .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.59 തൃശ്ശൂര ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   27.01.2017   ടെ 15.02.ല  ത് 

ഗ്ഥാമ പഞ്ഥാോത്തു ളുമ്ഥാോ്ഡി കമന്ത്രിയുടെ ചേരന  ന്മിറ്റിയുടെ ത്തുന ശ്ഥാശന ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം  നവിക്കീ രംണം എന–
കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഏ ജന്സ്ഡിോ്ഥാോ്ഡി ക ്ഥാസ്റ്റിമേറ്റി  കഫ്ഥാരര്ഡിടെ 15.02.ന ന്ഡിശ്ചോ്ഡിക്കുനതു സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  തക്കീരുമ്ഥാനടെ 15.02.മടു കകണ്ട വി്ഡിഷോമ്ഥാണ – .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.60 പതാഴെ ോന്നൂ ര ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   27.01.2017    ടെ 15.02.ല 
എ      2/ 825/ 17-  -ം നമ്പര  ത്തും   25.01.2017   ടെ 15.02.ല   2 (3) (1)    നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം–�
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വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡിടെ 15.02.ല മന്ത്രിയുടെ ചേകത്  കു ന  ക ്ഥാളന്ഡി സ്ഥാംസ്്ഥാരം്ഡി  ന്ഡിലോത്്ഡിന  സലം ,  ടെ 15.02. ട്ട ്ഡി്മിറ്റിയുടെ ം എന
നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡിന  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര ആോ്ഡി ന്ഡിലന്ഡിരത്്ഡിടെ 15.02. ്ഥാണ്ട  (2016- 17  ടെ 15.02.ല വി്ഥാല്ഡികരഷന്ഡില്
ഉളടെ 15.02.പ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത ) കഭ ിഗ ത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യടെ 15.02.പട്ട ്ഡിരം്ഡിക്കുന .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   അനുമത്ഡി നല്കു ന്ഡില–

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.61 കു മ്പളം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   04 .02.2017   ടെ 15.02.ല   1-  -്ഥാം നമ്പര തക്കീരുമ്ഥാനം

2016-17  വി്ഥാരഷ്ഡി  പദ്ധ്യക്ത്ഡിോ്ഡില് അസ്സ് ദുരുപയോ്ഡി .  എഞ്ഡിനക്കീോര ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്ഥാോ 15  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര
കപ്ര്ഥാജക്ടു ള കഭ ിഗ ത്ഡി ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഡില്ഥാത്വിോ്ഥാണ  (  No  change ).  ആടെ 15.02.  അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 37,03,4 24  രൂപ.
ഇത  പ്ഡിശകു മൂലം മ്ഥാറ്റിയും ആവിശതില് അദ്ധ്യമുള്ള വി (Ne e d  change )  എന കമന്ത്രിയുടെ ചേരത്തു .  ഇവി മ്ഥാറ്റിയുടെ 15.02.മ്ഥാനം കൂ്മിറ്റിയുടെ ്ഥാടെ 15.02.ത
ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡി.  ഈ കപ്ര്ഥാജക്ടു ള മ്ഥാറ്റിയും ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഡില്ഥാത്വി (No  change )  ഗ ണത്്ഡില്
ഐ . ടെ 15.02. .എം കസ്ഥാഫ്  ടെ 15.02.വിോറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് ഉളടെ 15.02.പടു ത്്ഡി നല് ണടെ 15.02.മനതു സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ആവിശതില് അദ്ധ്യമ്ഥാോ ക്രമക്കീ രംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാന് ഐ– .ടെ 15.02. . എം.  ടെ 15.02.ന ചുമതലടെ 15.02.പടു ത്്ഡി .
ഏ ടെ 15.02.ത്ഥാടെ 15.02.ക കപ്ര്ഥാജക്ടുകള്ഥാടെ 15.02.ണന വി്ഡിവിരംം പഞ്ഥാോത്  ഐ . ടെ 15.02. .എം ന  നല് ണം .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.62 ടെ 15.02.നയ്യ്ഥാറ്റിയു്ഡിന് രം മുന്ഡിസ്ഡിപല് ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേോര കപഴ്സ് ചെയ്തു വാങ്ങടെ 15.02.ന്റെ   09.02.2017     ടെ 15.02.ല  ഇ      2/3672/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .

2015- 16   – ടെ 15.02.ല രം്ഥാജക്കീവി  ഗ ്ഥാന്ധ്ഡി ഭ വിനപദ്ധ്യക്ത്ഡി പ്ര ്ഥാരംമുള്ള   ബഹവിരഷ ഭ വിനന്ഡിരമ്മി്ഥാണ കപ്ര്ഥാജക്ട്ഡില്
ഈ വിരഷം 2.15  ക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി രൂപ ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് ഗ്ഥാന്റെ്ഡില് ന്ഡിനം വി ോ്ഡിരുത്്ഥാന് അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച– .  ഭ വിന ന്ഡിരമ്മി്ഥാണത്്ഡിന  ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് ഗ്ഥാന്റെ 
ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാവനതല . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.63 ടെ 15.02.പരംളക്ലശ്ശേരം്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ 18.01.2017  pt/ py/ 2016-41--്ഥാം നമ്പര  ത്തും 16.01.2017
ടെ 15.02.ല 9/ 17(1)ാ്ഥാാം നമ്പര തക്കീരുമ്ഥാനവം .
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സമ്പൂരണ  വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുതക്കീ രംണത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഡി 60  ഗുകണ്ഥാക്ത്ഥാകളക  വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി  ണക്ഷന്
നല്കു നത്ഡിന  ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് ഗ്ഥാകന്റെ്ഥാ തനതുഫകണ്ട്ഥാ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്കുനത്ഡിന  അനുമത്ഡി
സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം – ധികളന ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ മ്മിക്കീഷന് ഗ്ഥാന്റെ  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാവനതല .  വി്ഡി സന ഫകണ്ട്ഥാ
തനതുഫകണ്ട്ഥാ ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.64 ത്ഥാനൂര ക്്ഥാക  പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   02.02.17   ടെ 15.02.ല   300/ 16  ാ്ഥാാം നമ്പര  ത്തും   28.01.2017
ടെ 15.02.ല   1 (1)-  -്ഥാം നമ്പര ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

സമദ്ധ്യക്്ഡി  എല്– .പ്ഡി .  സ്കൂളകു ട്ട ്ഡി ളക  സമഗ ആകരം്ഥാഗ തില് അദ്ധ്യകപ്ഥാഷണ പരം്ഡിപ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  ഭ ്ഥാഗ മ്ഥാോ്ഡി 7
സരക്ഥാര എല് .പ്ഡി .  സ്കൂള കു ട്ട ്ഡി ളക  കു ടു ംബശ്രക്കീ യൂണ്ഡിറ്റു ള നൂി്ഡിമ്ഡിക്സ്  ടെ 15.02. ്ഥാണ്ടുണ്ട്ഥാക്ഡിോ ഭ ക്ഷണം
നല് ്ഡിോ വി ോ്ഡില് 1.70  ലക്ഷം രൂപ ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിച്ത്ഡിന  സ്ഥാധൂ രംണം നല് ണടെ 15.02.മനള്ള തു
സംബന്ധ്ഡിചം . തു്മിറ്റിയുടെ രന ഈ പദ്ധ്യക്ത്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിചം

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം –  ഇതുവിടെ 15.02.രം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേലവിതാഴെ ്ഡിച് തു  നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന .  ഭ ്ഥാവി്ഡിോ്ഡില് ഈ
പദ്ധ്യക്ത്ഡി തു്മിറ്റിയുടെ രം്ഥാവനതല. 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.65 ആലപുതാഴെ  ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   24.11.2016   ടെ 15.02.ല പ്ഡിഎല്  -44 63/ 16/ 8-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .
ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാകകണ്ട അസ്ഡിസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ  ടെ 15.02.രവിലപ്മെന്റടെ 15.02.മന്റെ   മ്മിക്കീഷണര (എസ  &  എം)
തസ്ത്ഡി  ഇല്ഥാത്ത്ഡിന്ഥാല്  ജ്ഡില്ഥാ ശുമന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിതേശസ്വമ്ഡിഷന് ക ്ഥാ ഓരര്ഡികനറ്റിയുടെ 15.02.റില് ആരംഭിച്ച ന്ഡിരെട്ട നിര്വ്വഹിച്ചു. പങ്കണ–
ഉകിതില് അദ്ധ്യ്ഥാഗ സന്ഥാോ്ഡി ന്ഡിശ്ചോ്ഡിക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിചം

1. ജ്ഡില്ഥാ ആയുരകവിി കഹിച്ചു. പങ്ക്ഥാനിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡിറ്റിയുല്ഡില് സക്കീകവിജ  ര്ഡികനിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഥാസ്ഡിബ്ഡിള യൂണ്ഡിറ്റിയു  
2.  മ്ഥാകവില്ഡികരം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേങ്ങന്നൂ  ര ജ്ഡില്ഥാ ആശുപത്ര്ഡി ള്ഡില് എയ്ക്കേണ്ടതാണ്.കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാബ്ഡി    കമ്പ്ഥാസ്ഡിറ്റിയു  യൂണ്ഡിറ്റിയു  

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി നല്കു ന– .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )
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3.66 പള്ള ്ഡിവി്ഥാസല് ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   14 .02.2017    ടെ 15.02.ല   1/ 17  ാ്ഥാാം നമ്പര  ത്തും   23.01.2017    ടെ 15.02.ല
8-  -്ഥാം നമ്പര ഭ രംണ സമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡിടെ 15.02.ല 3,4 ,5 ,6  വി്ഥാരഡു ള്ഡില്  ണന്കിവിന് ഹിച്ചു. പങ്ക്ഡില് പ്ല്ഥാകന്റെഷന് വി   മ്പന്ഡിവി 
സലടെ 15.02.ത് ടെ 15.02.തരുവവി്ഡിളക്കു ള  മ്പന്ഡിയുമ്ഥായുള്ള   രം്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡിടെ 15.02.ന്റെ അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഥാണ 
അ്മിറ്റിയുടെ യ്ക്കേണ്ടതാണ്.കകണ്ടത .  എന്ഥാല് ഇകപ്ഥാള  രം്ഥാര പുതുക്ഡിോ്ഡിട്ട ്ഡില .  ടെ 15.02.തരുവവി്ഡിളക  സ്ഥാപ്ഡിച്തും
വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡിവി്ഡിതരംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഡി  വിരുനതും  മ്പന്ഡിോ്ഥാണ .  ഇകപ്ഥാള 1,82,639/ -  രൂപ വവിി പദ്ധതികളില് വൈദ്യുത്ഡി
കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി്ലശ്ശേ്ഡിഖ്യത്തില് യുണ്ട . ഇത്മിറ്റിയുടെ യ്ക്ക്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   രം്ഥാര പുതുക്ഡിോത്ഡിന  കശഷം അനുമത്ഡി നല് ്ഥാവനത്ഥാണ – .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.67 കമന്ത്രിയുടെ ചേമകഞരം്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   14 .02.2017   ടെ 15.02.ല  ത് 

1992  ല് ആരംംഭ ്ഡിച് മുത്്ഥാച്്ഡിക്ഥാവി  കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  വപപ്പു ള ടെ 15.02.പ്ഥാട്ട ്ഡിടെ 15.02.പ്ഥാള്ഡിഞ്ഞു കപ്ഥാോത്ഡിന്ഥാല്
കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാഡുടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിച്  അറ്റിയുകു റ്റിയുപണ്ഡി ന്മിറ്റിയുടെ ത്്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  – 31.03.2017  നു മുമ്പ  പൂരത്്ഡിോ്ഥാകണടെ 15.02.മന ന്ഡിബന്ധനകോ്ഥാടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  കന്ഥാണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര 
ടെ 15.02.മോ്ഡിന്റെനന്സ  ഗ്ഥാന്റെ  ഉപകോ്ഥാഗ ്ഡിക്ഥാന് പ്രകതതില് അദ്ധ്യ അനുമത്ഡി നല്കു ന .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

3.68 ക ്ഥാോ്ഡിപ്രം ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി 14 .02.2017  ടെ 15.02.ല എച് . സ്ഡി.  -100/ 2017- ടെ 15.02.ല  ത്തും 10.02.2017  ടെ 15.02.ല II
(5 )- നമ്പര ഭ രംണ സമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

1. ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന രംണ്ട  നിന്നും പിന്വലിച്ച് സ്വന്തം സ്പെ്ഡില് ഓവിര കപ്ര്ഥാജക്ടു ള കഭ ിഗ ത്ഡി ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യ്ഥാന് അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
1. എസ .സ്ഡി . കു ടു ംബങ്ങളക  ഫ്ളാറ്റള്ഥാറ്റിയു  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം (കപ്ര്ഥാ . നം . 15/ 2017  അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല്തു  17,02 ,620/ - രൂപ)
2. വി്മിറ്റിയുടെ കക്മിറ്റിയുടെ ത്തുപ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി ഐകരംപള്ള ്ഡി കറില് ആരംഭിച്ച്ഥാര  ന്ഡിരമ്മി്ഥാണം ( കപ്ര്ഥാ .നം . 26/ 17 അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 3,57,4 70/ - രൂപ)

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച– .  കഭ ിഗ ത്ഡി ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യു ോ്ഥാടെ 15.02.ണ പങ്കെ്ഡില് ഈ വിരഷടെ 15.02.ത് വി്ഥാല്ഡികരഷന്ഡില്
ഉള ടെ 15.02.പടു കത്ണ്ടത്ഥാണ . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

69 ആലപുതാഴെ  ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   31.01.17   ടെ 15.02.ല   PL-4 463/ 16/ 11-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .  
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അരൂര ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്്ഡില് പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡിവി്ഡിഭ ്ഥാഗ ത്്ഡിലുള്ള വിരക  ന്ഡിരമ്മി്ഡിക്കുനഫ്ളാറ്റള്ഥാറ്റിയു്ഡിന  യൂണ്ഡിറ്റിയു  മന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിലവി  10
ലക്ഷം രൂപോ്ഥാണ . ഇത്ഡിനു പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം - അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

70 എ്മിറ്റിയുടെ ത്തുരുത്്ഡി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   14 .02.17    ടെ 15.02.ല  ത്തും  .  10.02.17    ടെ 15.02.ല   1  (2 )-  -്ഥാം നമ്പര
ഭ രംണസമ്ഡിത്ഡി തക്കീരുമ്ഥാനവം

 രഷ രക  വജവിവിളം കനരം്ഡിട്ട   വി്ഡിതരംണം ടെ 15.02.മന്ത്രിയുടെ ചേയ്യുനത്ഡിന  അനുമത്ഡി കവിണടെ 15.02.മനതും 28.01.2017  ടെ 15.02.ല
24 6/ 2017--്ഥാം സരക്ഥാര ഉത്രംവി്ഡില് ഇളവ കവിണടെ 15.02.മനതും സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം –  28.01.2017 ടെ 15.02.ല നമ്പര 246/ 2017 തസേശസ്വഭ വി സരക്ഥാര ഉത്രംവി  പ്ഥാല്ഡികക ണ്ടത്ഥാണ .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

71 വിോന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ജ്ഡില്ഥാ പഞ്ഥാോത്  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ    15.11.2016   ടെ 15.02.ല   DP3-4 00/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .

ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ  പറില് ആരംഭിച്ചയുന കപ്ര്ഥാജക്ടുരോജക്ടുു ള ടെ 15.02.വിറ്റിയു്ഡിംഗ   ഓഫക്കീസര അംഗ ക്കീ രം്ഡിച്്ഡിട്ട ്ഡില പ്രകതതില് അദ്ധ്യ  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് .
i. തരം്ഡിശ  രംഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിത വിോന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ    ോന്ത്രിയവിതകരംണത്്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ   പട്ട ്ഡി വിരതി മാര്ഗ്ഗ  യുവി്ഥാകളക   ്ഥാരഷ്ഡി –

ോന്ത്രിയങ്ങള നല് ലും പരം്ഡിശക്കീലനവം (  കപ്ര്ഥാ . നം . 356/ 17  – അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 7 ലക്ഷം രൂപ)  
ii.  തരം്ഡിശ  രംഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിത വിോന്ഥാ്മിറ്റിയുടെ    ോന്ത്രിയവിതകരംണത്്ഡിലൂടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  പട്ട ്ഡി ജ്ഥാത്ഡി യുവി്ഥാകളക   ്ഥാരഷ്ഡി –

ോന്ത്രിയങ്ങള നല് ലും പരം്ഡിശക്കീലനവം ( കപ്ര്ഥാ .നം . 567/ 17  – അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 36 ലക്ഷം രൂപ)

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച– .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

72 ക രംളഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  അകസ്ഥാസ്ഡികോഷന്   14 .02.2017   ടെ 15.02.ല   KGPA/ LCM/ 20170214 02-  -്ഥാം നമ്പര  ത്   .

്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെറില് ആരംഭിച്ച്ഡില് കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  വി്ഡിതരംണം ന്മിറ്റിയുടെ ത്തുനത്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ടെ 15.02.പ്ഥാതു തക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി  – 2  ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .
( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

73 പ്ഥാലക്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   ക്്ഥാക്കു പഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   27.12.2016   ടെ 15.02.ല  ത്   .

ത്ഥാടെ 15.02.താഴെ പറില് ആരംഭിച്ചയുന കപ്ര്ഥാജക്ടു ള ന്മിറ്റിയുടെ പ്ഥാക്കുനത്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 
i. കപ്ര്ഥാ . നം .  58/ 17  മുണ്ടൂര ,  ക രംളക്ലശ്ശേരം്ഡി പ്ഥാല്ഡികോറ്റിയുക്കീവി  ടെ 15.02. ോര യൂണ്ഡിറ്റു ള്ഡികലക  വി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കനം വി്ഥാങ്ങ ല് .  അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല്

10.50 ലക്ഷം രൂപ

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം   അനുമത്ഡി ന്ഡിരംസ്ഡിച– . വി്ഥാഹിച്ചു. പങ്കനം വി്ഥാ്മിറ്റിയുടെ  യ്ക്ക  എടു കകണ്ടത്ഥാണ .
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ii. കപ്ര്ഥാ . നം .  32/ 17  മ പങ്കെരം ജലന്ഡിധികള്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള പദ്ധ്യക്ത്ഡിക  ക്്ഥാക  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം വ മ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചല് ( അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 12.00  ല
ക്ഷം രൂപ ജനറില് ആരംഭിച്ചല് )

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം - അനുമത്ഡി നല്കു ന . 

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

iii.  കപ്ര്ഥാ .നം . 4 5/ 17 മ പങ്കെരം ജലന്ഡിധികള്ഡി കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  പദ്ധ്യക്ത്ഡിക  ക്്ഥാക  വി്ഡിഹിച്ചു. പങ്ക്ഡിതം വ മ്ഥാറില് ആരംഭിച്ചല്
( അ്മിറ്റിയുടെ  പങ്കെല് 10.00 ലക്ഷം രൂപ എസ . സ്ഡി. പ്ഡി )

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ഫ്ഡിസ്ഡിബ്ഡില്ഡിറ്റിയു്ഡി സരട്ട ്ഡിഫ്ഡികറ്റിയു – ,  കസ്ഥാഷതില് അദ്ധ്യല് മ്ഥാപ  ഇവിയുടെ 15.02.്മിറ്റിയുടെ  അ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിസ്ഥാനത്്ഡില് തു 
നല് ്ഥാന് അനുമത്ഡി നല്കു ന .

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

74 വി്മിറ്റിയുടെ വക ്ഥാ്മിറ്റിയുടെ   പുത്ന്കു രം്ഡിശ  ഗ്ഥാമപഞ്ഥാോത്  പ്രസ്ഡിരന്റെ്ഡിടെ 15.02.ന്റെ   25.10.16   ടെ 15.02.ല   A2 -102/ 16-  -്ഥാം നമ്പര  ത് 

്മിറ്റിയുടെ ്ഥാ പങ്കെരകല്ഥാറില് ആരംഭിച്ച്ഡി ള്ഡില് കു ്മിറ്റിയുടെ ്ഡിടെ 15.02.വിള്ള  വി്ഡിതരംണത്്ഡിന  അനുമത്ഡി സംബന്ധ്ഡിച് 

ത ക്കീ രു മ ്ഥാ ന ം  ടെ 15.02.പ്ഥാതുതക്കീരുമ്ഥാനം ഖ്യത്തില് ണ്ഡ്ഡി  – 2.2 ബ്ഥാധികള മ്ഥാണ .  

( ന്മിറ്റിയുടെ പ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി- തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ )

ക ോ ്ഥാ ഗ ത് ്ഡി ല്   പ ടെ 15.02.  പങ്കെ ടു ത് വി ര

1 കര്ഥാ . ടെ 15.02. . എന്. ഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡില്ഥാല് ,  ടെ 15.02.മമ്പര പ്ല്ഥാന്ഡിംഗ   കബ്ഥാരര 

2 ശ്രക്കീ . ്മിറ്റിയുടെ ്ഡി.ടെ 15.02. . കജ്ഥാസ ,  പ്ര്ഡിന്സ്ഡിപല് ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി , തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ 
3 പ്ഡി . ബ്ഥാല ്ഡിരംണ്ട്രാക്ടര്മാര്ക്ക് ,  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര ഓഫ  പഞ്ഥാോത് 

4 എസ . ഹിച്ചു. പങ്കരം്ഡി ്ഡികഷ്ഥാര , രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര , കു ടു ംബശ്രക്കീ
5 കര്ഥാ . ടെ 15.02. . വി്ഥാസു ്ഡി , എക്സ്്ഡി ത് ഡെപ്യൂട്ട ക്കീവി  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര , ശുമന്ത്രിയുടെ ചേ്ഡിതേശസ്വ മ്ഡിഷന്

6 ശ്രക്കീ . സ്ഥാംബശ്ഡിവി,  എക്സ്്ഡി ത് ഡെപ്യൂട്ട ക്കീവി  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര ,  ഇന്ഫരകമഷന് ക രംള മ്ഡിഷന്
7 ശ്രക്കീ .എസ . ി്ഡിവി്ഥാ ന് പ്ഡിള്ള , കസ്റ്റിമേറ്റിറ്റിയു  ടെ 15.02.പരകഫ്ഥാരമന്സ  ഓര്ഡിറ്റിയു  ഓഫക്കീസര

8 ശ്രക്കീ .ടെ 15.02. . കമ്ഥാഹിച്ചു. പങ്കന് കു മ്ഥാര, കജ്ഥാോ്ഡിന്റെ  ടെ 15.02.സക്രട്ട റില് ആരംഭിച്ച്ഡി ,  തകദ്ദേശസേശസ്വോംഭ രംണ വികു പ 
9 ശ്രക്കീ .ബ്ഡി . ടെ 15.02. . ബലരം്ഥാജ ,  കജ്ഥാോ്ഡിന്റെ  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര , നഗ രം ്ഥാരംതില് അദ്ധ്യ വികു പ 

10 കര്ഥാ . വി്ഡി .പ്ഡി . സുകു മ്ഥാരംന്,  ടെ 15.02.രപത് ഡെപ്യൂട്ട ്ഡി കപ്ര്ഥാജക്ട  രോറില് ആരംഭിച്ചക്ടര ,ടെ 15.02. . എല്.ജ്ഡി . എസ . ര്ഡി. പ്ഡി
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11 ശ്രക്കീ . വി്ഡി .എസ . സകന്ത്ഥാഷ  കു മ്ഥാര ,    റൂറില് ആരംഭിച്ചല് ടെ 15.02.രവിലപ്മെന്റടെ 15.02.മന്റെ   മ്മിക്കീഷണര 
12 ശ്രക്കീ . റ്റിയു്ഡി. സുകരംഷ  ബ്ഥാബു . എസ . ആര. ജ്ഡി . ടെ 15.02.മമ്പര
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