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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

   തലശശ്ശേരരി മണ്ഡലതരിൽ കരിഫഫ് ബരി മുശഖേന നടത്തുന്ന പ്രവൃതരികള

ശററോഡുകള

1. തരിരുവങറോടഫ് ചമറോടഫ് ശററോഡഫ് 

      പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്  15  ശകറോടരി രൂപയുടട തതത്വതരിലുള്ള ഭരണറോനുമതരിയുന  69.79

ശകറോടരി രൂപയഫ്  കരിഫഫ്ബരിയുടട  സറോമതരികറോനഗഗീകറോരവന ലഭരിക്കുകയുണറോയരി.  നരിലവരിൽ

പ്രവൃതരിയുടട സ്ഥലശമടറ്റെടുപരിനറോയുള്ള നടപടരികള സത്വഗീകരരിച്ചുവരുന.

2. തലശശ്ശേരരി ടകറോടുവള്ളരി മറോമന എയർശപറോർടഫ് കണകരിവരിറ്റെരി ശററോഡഫ്

    പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്  30/12/2017  തഗീയതരിയരിടല സ.ഉ.(സറോധറോ)  നന.74/2017/ടപറോ.മ.വ

പ്രകറോരന തതത്വതരിലുള്ള  ഭരണറോനുമതരി   ലഭരിച്ചു.   ടരി  പ്രവൃതരിയുടട  ഡരി.പരി.ആർ

സറോമതരികറോനുമതരി  ലഭഭ്യമറോക്കുന്നതരിനറോയരി  കരിഫഫ്ബരിയരിൽ  സമർപരിചരിരുന.

കരിഫഫ് ബരിയരിൽ നരിനന ലഭഭ്യമറോകരിയ ടടകഫ്നരികൽ അപപപസൽ റരിശപറോർടഫ് പ്രകറോരമുള്ള

ശരഖേകള  തയറോററോക്കുരി വരുന. 

3.  ടപരരിങത്തൂർ  -  ശമക്കുന്നഫ്  പറോനൂർ  പൂശകറോടഫ്  കൂത്തുപറമ  മടന്നൂർ   എയർശപറോർടഫ്
കണകരിവരിറ്റെരി ശററോഡഫ്

   പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്  30/12/2017  തഗീയതരിയരിടല സ.ഉ  (സറോധറോ)നന.74/2017/ടപറോ.മ.വ

പ്രകറോരന  തതത്വതരിലുള്ള  ഭരണറോനുമതരി  ലഭരിച്ചു.  ടരി  പ്രവൃതരിയുടട  ഡരി.പരി.ആർ

സറോമതരികറോനുമതരി  ലഭഭ്യമറോക്കുന്നതരിനറോയരി  കരിഫഫ്ബരിയരിൽ  സമർപരിചരിരുന.

കരിഫഫ് ബരിയരിൽ നരിനന ലഭഭ്യമറോകരിയ   ടടകഫ്നരികൽ അപപപസൽ റരിശപറോർടഫ് പ്രകറോരമുള്ള

ശരഖേകള തയറോററോകരി വരുന. 

4.   വള്ളരിശതറോടഫ് അമറോയശതറോടഫ് ഹരിൽ പഹശവ

      പ്രസ്തുത പ്രവൃതരിയഫ് മലശയറോര പഹശവയരിൽ ഉളടപടുതരി 3500 ശകറോടരി രൂപയുടട

തതത്വതരിലുള്ള ഭരണറോനുമതരിയുന  50.47 ശകറോടരി രൂപയുടട കരിഫഫ്ബരിയുടട ഭരണറോനുമതരിയുന



ലഭരിച്ചു.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃതരിയുടട  സറോശങ്കേതരികറോനുമതരിയറോയുള്ള  എസരിശമറ്റെഫ്    83-മതഫ്

ടടകഫ് നരികൽ കമരിറ്റെരി   പരരിശശറോധരിക്കുകയുന   ടടകരികൽ കമരിറ്റെരിയുടട നരിർശദ്ദേശങള

ഉളടപടുതരിയ  എസരിശമറ്റെഫ്  പപ്രസഫ്  ശസറോഫഫ് ടവയർ  മുശഖേന  ലഭഭ്യമറോക്കുന്ന  മുറയഫ്

സറോശങ്കേതരിക അനഗഗീകറോരന നൽകരി ടടണർ ടചയ്തു പ്രവൃതരി ആരനഭരികറോവന്നതറോണഫ്.

പറോലങള

1. കുണ്ടുചരിറ     പറോലന   

     പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്  10 ശകറോടരി രൂപയുടട തതത്വതരിലുള്ള ഭരണറോനുമതരിയുന  10.17 ശകറോടരി

രൂപയുടട കരിഫഫ്ബരിയുടട സറോമതരികറോനുമതരിയുന ലഭരിച്ചു.   ഇന്ലറോനഫ്  നറോവരിശഗഷന് റൂടഫ്

ആയതരിനറോൽ  അപലന്ടമനരിൽ  വഭ്യതഭ്യറോസന  വരുന്നതഫ്  ടകറോണഫ്  അഡരിഷണൽ

ഇന്ടവസരിശഗഷന് ടചയ്യുകയുണറോയരി.  ആയതു പ്രകറോരന ഡരിപസന് പുതുക്കുന്നതരിനുള്ള

നടപടരികള  സത്വഗീകരരിച്ചുവരുന. 

2. പുളരിശഞറോളരികടവഫ്     പറോലന   

     പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്   10  ശകറോടരി  രൂപയുടട തതത്വതരിലുള്ള ഭരണറോനുമതരി  ലഭരിച്ചു.

പദ്ധതരിയുടട ഇന്ടവസരിശഗഷന് പ്രവൃതരി പൂർതഗീകരരിച്ചു.  ഇന്ലറോന്ഡഫ് നറോവരിശഗഷന് റൂടഫ്

ആയതരിനറോൽ അപലന്ടമനരിൽ  വഭ്യതഭ്യറോസന വരുന്നതഫ് ടകറോണഫ് റഗീഡരിപസന്

ടചശയണതുണഫ്. ഡരിപസന് പുതുക്കുന്നതരിനഫ് ശവണരിയുള്ള നടപടരികള സത്വഗീകരരിച്ചുവരുന. 

2. വശടറോളരി പറോലന   &   ശചക്കു പറോലന
    പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികഫ്  35 ശകറോടരി രൂപയുടട തതത്വതരിലുള്ള ഭരണറോനുമതരി ലഭരിച്ചു.    8.83

ശകറോടരി രൂപയുടട  കരിഫഫ്ബരിയുടട സറോമതരികറോഗഗീകറോരന ലഭരിക്കുകയുന 8.29 ശകറോടരി രൂപയഫ്

കരറോർ നൽകുകയുന ടചയ്തു.   നരിലവരിൽ വശടറോളരി  പറോലന  80% ഉന ശചക്കു പറോലന  40%  ഉന

പ്രവൃതരി  പൂർതഗീകരരിചരിട്ടുണഫ്.  എന്നറോൽ  ടരി  പ്രവർതരിയുടട  അനഗഗീകരരിച  ഡരിപസന്

മറോശറ്റെണ  സറോഹചരഭ്യന  ഉണറോവകയുന,  ആയതരിനറോൽ  കരറോർ  എസരിശമറ്റെരിൽ  മറോറ്റെന



വരുശതണരിയുന  വന.  കരിഫഫ് ബരിയരിൽ   സമർപരിചരിട്ടുളള   റരിപവസഫ്ഡഫ്  എസരിശമറ്റെരിനഫ്

അനഗഗീകറോരന ലഭഭ്യമറോകുന്ന മുറയഫ് പറോലങളുടട പണരി പൂർതഗീകരരികറോന് സറോധരിക്കുന.

  ടകടരിടങള 

  1.  കരിഫഫ്ബരി  പടരികജറോതരി  വരികസന  വകുപഫ്  -  കണ്ണൂർ  ജരില്ലയരിടല  കതരിരൂരരിൽ    30
ആണ്കുടരികളകഫ്  പ്രഗീ  -  ടമടരികഫ് ശഹറോസൽ നരിർമറോണന

        ടകടരിടതരിടന നരിർമറോണ പ്രവൃതരി  റഗീ-ടടണർ ടചയ്യുകയുന ടപറോതുമരറോമതഫ് 
കരറോറുകറോരനഫ്   ഏൽപരിക്കുകയുന   ടചയരിട്ടുണഫ്. ഇശപറോള  എല്ലറോ സ്ട്രകഫ്ചറൽ പ്രവൃതരികളുന
പറോസറരിനഗന  പൂർതഗീകരരിച്ചു.   ടപയരിനരിനഗഫ്  ശഫറോറരിനഗഫ്   പ്രവൃതരികള
നടനടകറോണരിരരിക്കുന.  ബറോകരിയുള്ള  എല്ലറോ  പ്രവൃതരികളുന  നവനബർ  30 നഫ്  മുമഫ് 
പൂർതഗീകരരിക്കുന്ന രഗീതരിയരിൽ പുശരറോഗമരിച്ചുടകറോണരിരരിക്കുന.

2.കണ്ണൂർ ജരില്ലയരിടല തലശശ്ശേരരിയരിൽ ജരില്ലറോ ശകറോടതരി സമുചയ നരിർമറോണന

            ടകടരിടതരിടന  നരിർമറോണ  പ്രവൃതരി  ടടണർ  ടചയഫ്  ടപറോതുമരറോമതഫ് ,

കരറോറുകറോരടന  പ്രവൃതരി  ഏൽപരിചരിട്ടുണഫ് .  എടഫ്  നരിലകളരിലുള്ള  ടരി  ടകടരിടതരിടന

ടസല്ലറോർ   ശഫറോർ  റൂഫഫ്   പ്രവൃതരികള   ഉളടപടട   30%  പ്രവൃതരികള

പൂർതഗീകരരിചരിട്ടുണഫ്.   തുടകതരിൽ  അൽപന  തടസ്സങള  ഉണറോയരിരുടന്നങ്കേരിലുന

ഇശപറോള തടസ്സങടളല്ലറോന മറോറരി  ടകടരിടതരിടന പ്രവൃതരികള വളടര ശവഗതരിൽ

നടക്കുനണഫ് .  പൂർതഗീകരണ  കറോലറോവധരിയറോയ  14.09.2022 നഫ്  മുമഫ്  തടന്ന  എല്ലറോ

പണരികളുന പൂർതഗീകരരികറോന് സറോധരിക്കുന്ന രഗീതരിയരിൽ പുശരറോഗമരിച്ചുടകറോണരിരരിക്കുന.


