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നം. 20/2017/SRG/CC 

 

ംസ്ഥ നത  ക ഓര്ഡ കന്    മ്മ റ്റ  ക ഗം 

24.05.2017 ല  11.30 ണ ക്ക് 
സ്ഥ ം – ന   ക ംപ്ലക്സ് ള്  നം. 610 

 

അജണ്ട 

1. ക ട്ടയ്ക്ക്കല്   ന പ്പല്  ലെ ര് നല  10.05.2017 ല  

PO-13189/14-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത്. 
 

2014-15 ഴര്ശത്തില്ബഴനശ്രീഩദ്ധതലശ്ഩകായം160 
ബഴനയസലതര്ക് ഴീച്ചഴ ് ന്ക്ന്നതിതല 
ഗ്ണഭബാക്താകചെ ചതയചെച്ത്തിലയ്ന്നതി്. 
ഇതലനാഴരയഭാമ പണ്ട് സഡഭകാമല് നലന്നതി്ം
ഭ ാചണച്കാനാമലയ്ന്നതി് ഉഭേരല ലയ്ന്നതിത്. ഇതല 
ഷര്കാര് അന്ഭതല  ബലകാന് വഴകല. ഩ 
ഗ്ണഭബാക്താകെ ം ഷവന്തഭാമല ഩണം ഉഩഭമാഗല ്
ഴീച് ഩണല ത്ചങ്ങല ഴലഴലധ ഘട്ടങ്ങെല ാണ്. ഇഴര്
ഩണല നചത്തിലമ ഭേജ് അന്ഷയല ് ത്ക ന്കാന്
അന്ഭതലആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

2 . ഇ ങ്ങ ക്ക ട എം.എല് .എ ലട 04.05.17- ല  
 ത്ത ം പ ംഗ ം ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത  ഗ്പ ഡന നല  
02.05.17 ല   ത്ത ം 31.03.17 ല  1 (1)-ാ ാം നമ്പര്  
ണ ത  ത ന ം. 

 

   2016-17 ഴാര്ശലകഩദ്ധതലമല്ഩാചഭരഖയങ്ങള്ക്ക്
ചഴര്ട്ടലക് ആക്ഷലസ് ഭഭാഭട്ടാര് ഩമ്പ്
സ്ഥാഩലക്ന്നതിതല  (5 എണ്ണം)  ബല  ചചണ്ടര്കള്ക്
എേലഭഭറ്റ്ത്കഭമകാള്ക്കഽച്ത ാണ്. ചചണ്ടര്ത്ക
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31.03.17 ് കഽചലമ ബയണഷഭലതല അംഗീകയല  . 
അധലക ചചണ്ടര് ത്കയ്ക്ക് അംഗീകായം ന്കല 
ഭശ്ഩാജക്ച് നചത്തിലെല  അന്ഭതല ന്കണചഭന്നതി്
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. ചചണ്ടര് നചഩചല ആയംബല ത്
25.03.2017 നാണ്. ഭ ാകഫാങ്കല ചരശ്ഩഴര്ത്തിലകചെ  ാം
31.03.17 ന് ഭ്മ്പ് എശ്ഗലചഭ  
ഴയ്ക്ഭകണ്ടത്ള്ളതലനാ ാണ് അധലക ചചണ്ടരല 
അംഗീകായംന്കലമത്.  

 

3 ലെ  വ് ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് ഗ്പ ഡന നല  09.05.2017- 
ല A1-2179/17-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത ം 05.05.2017- ല  2(1)-ാ ാം 
നമ്പര്  ത ന ം. 

 

  ക്ചലചഴള്ളക്ഷാഭം ഩയലസയലക്ന്നതിതല 
ഩഞ്ചാമത്തിലച  19 ഴാര്ഡല ്ം ചാങ്കരല് ക്ചലചഴള്ള
ഴലതയണംനചത്തി്ന്നതി്ണ്ട്. 01.04.2017 ഭ്ത്31.05.2017 ഴചയ
ക്ചലചഴള്ള ഴലതയണത്തില  ചെ ഴളലകാഴ്ന്നതി
ഩയഭാഴധലത്ക10.00  ക്ഷംയഽഩമാചണന്നതി്ഷര്കാര്
ഉത്തിയഴ്ണ്ട്. ഈ ത്ക അഩയയാപ്തഭാമതലനാ്
ത്കമ്ചച ഩയലധല ഭതലമാമ യീതലമല്
ഴര്ദ്ധലെലകാന്ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

  

  

 

4  ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് ല ഗ് ട്ട  ലട 15.05.2017 ല  A-

4183/17-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത്. 
 

 2016-17 ഴര്ശചത്തി റ്റല.എസ്.ഩല. ഴലസലതം 39,95,922 
യഽഩമാണ്. സ്ഩല് ഓഴര് ഭശ്ഩാജക്ച്കെ ം കഽചല
ഭെര്ത്തി് ആചക 51,91,726/-യഽഩ ശ്ചശരലമല് നലന്നതി്ം
റ്റല.എസ്.ഩല ഭശ്ഩാജ്ച്കള്ക്ക് ഭഴണ്ടല ഩലന്ഴ ല  . 

അധലകഭാമല ഩലന്ഴ ല ത് 
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11,95,804/- യഽഩ. അധലക ത്ക ഩലന്ഴ ല ത്
ശ്കഭചെച്ത്തിണചഭന്നതി്ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്.  

 

5 ല ലം ജ ല  പഞ്ച  ത്ത് ല ഗ് ട്ട  ലട 31.03.2017 
ല A6-926/2014/17-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത ം 22.03.17 ല  4(23)-ാ ാം 
നമ്പര്  ണ ത  ത ന ം 

  

 2016-17 ്ഭകയെഴാട്ടര്അഭതാരലറ്റലമ്ചചഡലഭൊഷലറ്റ്
ഴര്ക്കെ ചച ചചണ്ടര് ഭഷഴലംഗഷ്ം ഴലഴലധ
കായണങ്ങൊ് നചൊകാന് കളലമാത്തി
ഭശ്ഩാജക്ച്കെ ചച ത്കമ്ം ഉഩഭമാഗല ് ഭറ്റ 
ക്ചലചഴള്ള ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് നചൊകാന്  അന്ഭതല
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

6  ര്കഗ ഡ് പ പഞ്ച  ത്ത് ലഡപട ട്ട  ഡ ക്സട ലട 
22.0.2017 ല  B5-136/ 2017-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത  ള്  (2 എണ്ണം) 

 

  ഩട്ടലകജാതല ഴലബാഗത്തില് നലന്നതി്ം
ഩട്ടലകഴര്ഗഴലബാഗത്തിലഭ ക് ഭാറ്റചെട്ട അര്സയാമ
ഗ്ണഭബാക്താകള്ക്ക്, ജനഷംഖയാന്ഩാതലകഭാമല
ഫഡജറ്റ് ഴലസലതം ഩ്നശ്കഭീകയലക്ന്നതിത്ഴചയ,
ശ്ഩഭതയക ഘചകഩദ്ധതല ഴലസലതത്തില് നലന്നതി്ം
ഩട്ടലകഴര്ഗകാര്ക് നലിച്മല ലട്ട ള്ള
ഭാനദണ്ഡശ്ഩകായം ജനകീമാഷഽശ്തണ
ഩദ്ധതലമന്ഷയല  ള്ള ആന്കഽ യങ്ങള്ക്
അന്ഴദലക്ന്നതിതല  18.05.2013 ച  1321/2013/തഷവബഴ
നമ്പര് ശ്ഩകായം ഷര്കാര് ഉത്തിയഴാമലട്ട ണ്ട്. 
ഇശ്ഩകായം ആന്കഽ യം ന്ക്ഴാന് ഷാധലക്ഭഭാ
എന്നതി് സ്ഩഷ്ടീകയണം ന്ക്ഴാന്
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 
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7  ന ട് ജ ല   ക്സട ലട 09.05.2017 
868/16/ജ .എ. /ഡ .പ .ഒ/  ന ട് നമ്പര്   ത്ത്. 

 താചളെരമ്ന്നതി ഴലശമങ്ങള്ക് ഭകാര്ഡലഭനശന്
കമ്മലറ്റലമ്ചചഩയലഗണനയ്ക്ക്ന്കലമലയലക്ന്നതി്. 

 

i) ജല  ാഩഞ്ചാമത്തില ചര നലമശ്ന്തണത്തില ്ള്ള
വസസ്കഽെ കഭൊട് ഭെര്ന്നതി്ള്ള എ്.ഩല,  മ്.ഩല. 
സ്കഽെ കെലച  ക്ട്ടലകള്ക്ക് ശ്ഩബാതബക്ഷണം ജല  ാ
ഩഞ്ചാമത്തി് ഴലസലതം ഉഩഭമാഗല ് ന്കാന്
അന്ഭതലആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്.  

 

ii) ജല  മലച  ഩട്ടലകഴര്ഗ ഴലദയാര്ഥലകെ ചച സാജര്
നല  ഉരെ  ഴയ്ത്തി്ന്നതിതല  എട്ട്, ഒമ്പത്, ഩത്തി്
ക്ലാസ്സ കെല് ഩഠലക്ന്നതി ക്ട്ടലകള്ക്ക് ശ്ഩബാത
ബക്ഷണംന്ക്ന്നതിതല ജല  ാഩഞ്ചാമത്തി്അന്ഭതല
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

iii) എയ്ക്ഡഡസ്കഽെലച ക്ട്ടലകള്ക്ക്ം ശ്ഩബാതബക്ഷണം
ന്ക്ന്നതിതല  ഩയലഗണലകണചഭന്നതി്
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്.  

 

iv) എ.ഫല.ഷല. ഭശ്ഩാശ്ഗാം ശ്ഗാഭ/ഭലാക്/ജല  ാ
ഩഞ്ചാമത്തി്കള്ക്  ഷംമ്ക്തഭാമല നചൊക്ന്നതിതല 
അന്ഭതല ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. കഽചാചത ഷ്ഭ ഖ
ഭഷാഫ്റ്റ്റ് ചഴമരല് ഇത്തിയം ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക്
തയ്യാരാകല ചഴറ്റലംഗ നചത്തിാന്ം ശ്കഭീകയണം
നചത്തിാന്ംആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 
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V)  രായീയലകഭാനഷലകചഴ   ഴലെലകള്ക്ഭനയലച്ന്നതിഴര്ക്
ഉഩകയണങ്ങള്ക് ന്ക്ന്നതി ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് ഏചതാചക
തഭേരബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്ക്ക്ന്കാംഎന്നതി്ഴയക്തത
ഴയ്ത്തിണം.  

 8 ലപ ന്ന ന  ന പ്പല്  ലെ ര് നല  11.04.2017 ല  

PMC/5/2017-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത് 
  

 അംഗീകാത ഭത്സ്യചതാളല ാെലകള്ക്ക്ം ക്ച്ംഫങ്ങള്ക്ക്ം
ന്ക്ന്നതി ആന്കഽ യങ്ങള്ക്ക് ഩട്ടലക ഴര്ഗഴലബാഗത്തിലന്
ത് യഭാമ ഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക് ഩാ ലകണചഭന്നതി്ം ഇത്തിയം
ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് നചെല ാക്ന്നതിതല  ഭത്സ്യഫന്ധനഴക്െ്
ന്ക്ന്നതി ലേല്നലന്നതി്ംനലര്വസണഉഭദയാഗസ്ഥാാചയ
നലിച്മലകണചഭന്നതി്ം 18.01.17- ച  134/2017/തഷവബഴ
നമ്പരാമല ഉത്തിയഴാമലട്ട ണ്ട്. ഇത് ജനകീമാഷഽശ്തണ
ഭാര്ഗഭയഖമ്ചചബാഗഭാകണചഭന്നതി്ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

9 പത്തനംത ട്ട ജ ല  പഞ്ച  ത്ത് ല ഗ് ട്ട  ലട 22.04.2017 

ല P6/118//17-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത ം 12.04.17 ല  6-ാ ാം നമ്പര്  
ണ ത  ത ന ം. 

 

  ജല  മലച എ  ാഷര്കാര്സ്കഽെലഭ മ്ംഩത്തിാം
ക്ലാസ്സല് ഩഠലക്ന്നതി ക്ട്ടലകള്ക്ക് വഷകലള്ക് ഴാങ്ങല
ന്ക്ന്നതിഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് 2017 – 18 ഴാര്ശലകഩദ്ധതലമല്
ഉള്ക്ചെച്ത്തിാന്അന്ഭതലആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

10 ഇട ക്ക ട  ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് ആക ഗട ദ്ട ട  
സ്റ്റ ന ംഗ്  മ്മ റ്റ  ലെ ര് നല  30.03.2017 ല   ത്ത്. 

   

  ഩ്തലമ ആഷഽശ്തണഭാര്ഗഭയഖ ശ്ഩകായം 50,000/- 

യഽഩമല്അധലകഭ്ള്ളനലര്മ്മാണഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക്ഇ-

ചചണ്ടര് ചെയ്യണം. ഈ കായണത്തിാ് നലയഴധല
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ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് നചെല ാകാചത കലചക്കമാചണന്നതി്ം
അതലനാ് 10.00  ക്ഷം യഽഩമല് താചളമ്ള്ളഴ
ഗ്ണഭബാക്താഷഭലതലചമചകാണ്ട് ചെയ്യലെലക്ഴാന്
അന്ഭതലഭഴണചഭന്നതി്ംആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

   

 

11 ല ലം ജ ല   ക്സട ലട 19.05.2017 ല  66/17/DPC/DPO/KLM 
നമ്പര്   ത്ത ം പട്ട  ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് ഗ്പ ഡന നല  
11.05.2017 ല   ത്ത ം 08.05.2017 ല  1-ാ ാം നമ്പര്  പഞ്ച  ത്ത് 
ണ ത ത ന ം. 

  

 2017-18 ഴര്ശം 1,33,45,000/- യഽഩ ചഭമല രനന്സ് ശ്ഗാ   

(ഭരാഡ) ഇനത്തില് ഩട്ടാളല ഩഞ്ചാമത്തിലന്
 ബല ലട്ട ണ്ട്.ഈത്ക ഭരാഡ ചഭമല രനന്ഷലന്
കഽചത ാണ്. അതലനാ് ഭരാഡ ചഭമല രനന്സ് ശ്ഗാ  
ഭരാഡ്കെ ചച ചഭറ്റ ലംഗ, ചാരലംഗ, ഭകാണ്കശ്കീറ്റലംഗ
എന്നതിലഴയ്ക്ക് കഽചല ഉഩഭമാഗലകാന് അന്ഭതല
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

12 ല ട  ര്  ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് ഗ്പ ഡന നല  12.05.2017-

ല  A5-4053/2017-ാ ാം നമ്പര്   ത്ത ം 12.05.2017-ല  2-ാ ാം നമ്പര്  
ണ ത  ത ന ം ഗ്ഗ പഞ്ച  ത്ത് അ . 

എഞ്ച ന ലട 06.05.17 ല  AE/LSGD/KDR/General/2016-17-ാ ാം 
നമ്പര്   ത്ത ം. 

 

 2016-17 ഴാര്ശലകഩദ്ധതലമലച ഭാ ലനയംനീകംചെയ്യ്
എന്നതി ഭശ്ഩാജക്ട് (നം. 223/17 ത്ക 7.00  ക്ഷം യഽഩ)
നചൊകാന് നലര്വസണ ഉഭദയാഗസ്ഥമാമ അഷല. 
എഞ്ചലനീമര്തയ്യാരാക്ന്നതില  എന്നതി്അരലമല ലയലക്ന്നതി്. 
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ഭഴേ് മാര്ഡലച  ഭാ ലനയം നീകം ചെയ്യാനാണ്
ഉഭേരലക്ന്നതിത്. ഇത്നചൊകാന്നലര്ഭേരംന്കണചഭന്നതി്
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

 

13  പത്തനംത ട്ട ജ ല  പഞ്ച  ത്ത് ഗ്പ ഡന നല  
08.05.17, 22.05.17 എന്ന  ത  ത  ല   ത്ത ം 08.05.17 ല  

X(2)-ാ ാം നമ്പര്  ണ ത  ത ന ം. 
 

  ക്ട്ടനാട് ഭഭഖ മല് ചന്കാശല, ഴാളകാശല, 
ത്ചങ്ങലമഴയ്ക്ക്ള്ള ഭശ്ഩാജക്ച്കള്ക് ജല  ാ
ഩഞ്ചാമത്തി് ഭനയലട്ട നചൊക്ന്നതിതല  അന്ഭതല
ആഴരയചെട്ടലയ്ന്നതി്ചഴങ്കല ്ം ഭാര്ഗഭയഖമന്ഷയല ്
ശ്ഗാഭഩഞ്ചാമത്തി്കള്ക് ഭ്ഭഖന നചൊകണചഭന്നതി്
10.05.17 ച  ഭകാര്ഡലഭനശന് കമ്മലറ്റലമല്
തീയ്ഭാനല ലയ്ന്നതി്. ഇത് ഩ്നഃഩയലഭരാധലകണചഭന്നതി്
ആഴരയചെട്ടലയലക്ന്നതി്. 

 

   


