േസവന ഉ പാദന േമഖലയി
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ആല
ഴ: േസവന-ഉ പാദന േമഖലകൾ
് പാധാന ം നൽകി ഭരണി
ാ! േ"ാ

് ബജ"്
് പ#ായ%്

ബജ(് അവതരി ി+ . 8,48,54,350 രൂപ വരവും 7,89,45,395 രൂപ െചലവും 59,08,955 രൂപ
നീ ിയിരി
ം പതീ2ി
ു3 ബജ(ാ4 േ"ാ
് പ#ായ%് ൈവ6 പസിഡ89 അനു
ശിവൻ അവതരി ി+ . േ"ാ ് പ#ായ%് പസിഡ89 രജനി ജയേദ! അധ 2ത വഹി+ .
ഉ

ാദന േമഖല=

േമഖല=

് 1,21,92,345 രൂപയും േസവന േമഖല=

് 1,02,59,496 രൂപയുമാ4 വകയിരു%ിയി? @

് 3,88,22,120 രൂപയും പ>ാ%ല

. െനൽകൃഷി വ ാപന%ി8 25

ല2ം രൂപ വകയിരു%ിയി? C്.
േസവനേമഖലയിൽ ഋതുമതി പEതി
് 16 ല2ം രൂപയാ4 വകയിരു%ിയിരി
പEതിയുെട ഭാഗമായി വനിതകൾ
് െമൻ6 ടH ക ് വിതരണവും േബാധവൽ
നൽകും. വേയാജന വാടികൾ
പവർ%നKൾ
സൗകര െമാരു

് 12 ല2ം രൂപയും കിട

ു3 .
രണവും

േരാഗികള െട പാലിേയ(ീ!

് 5,90,000രൂപയും മാ(ിെവ+ി? C്. അLണവാടികൾ

് പ>ാ%ല

ു3തിനായി 30 ല2വും പ?ികജാതി േകാളനികള െട സNൂർണ

വികസന%ിനായി 67,52,600 ല2വം രൂപയും ബജ(ിH വകയിരു%ിയിരി

ു3

.

മു$ ൽ പാല
ി%െറ നിർമാണ പവർ
ന)* അവസാനഘി
ആല
ഴ: കു?നാO നിേയാജക മPല%ിെല ൈകനകരി -കു?മംഗലം -ചാവറ എ3ീ
പേദശKെള ബSി ി+ െകാC് പNയാറിനു കുറുെക നിർTി
ു3 മുC H പാല%ി8െറ
നിർTാണ

പവർ%നKU അവസാന ഘ?%ിേല

്. 2014ൽ ഭരണാനുമതി ലഭി+് ബWജ(ിH

22.85 േകാടി രൂപ വകയിരു%ിയ പാല%ി8െറ അവസാനഘ? മിനു

ുപണികളാ4 ഇേ

ാU

നട
ു3 . 156.24 മീ(Y നീള%ിH 11 മീ(Y വീതിയിH പണിയു3 പാലം ൈകനകരികു?മംഗലം പേദശKളിെല ജനKള െട യാ താ പZനKU പരിഹരി
ുെമ3ാ4
പതീ2ി
ു3 . ൈകനകരി പ#ായ%ി8െറ പകുതിേയാളം വാർഡുകU പാല%ി8െറ കിഴ
ഭാഗ%ായതിനാൽ ആ പേദശെ% ജനKള െട യാ താേ[ശ%ി8 പരിഹാരം കാണാ8 ഈ
പാലം പൂർ%ിയാകു3േതാെട സാധി
ുെമ3് ൈകനകരി ഗാമപ#ായ%് പസിഡ89 ഷീല
സജീ! പറ]ു.

്

ആല

റാ.് പ-ിക റ/ാ
ി
ഴ: ജില^യിൽ കാർഷിക വികസന കർഷക േ2മ വകു

നNർ 15/14) ത6തികയിേല

് 2017 െഫ ബുവരി 238

ിH വർ

് സൂ പC് (കാ(ഗറി

പസിEീകരി+ റാL് പ?ികയുെട (നNർ

267/17/എ6.എ6 രC്) കാലാവധി 2020 െഫ ബുവരി 228 അവസാനി+തിനാൽ 2020
െഫ ബുവരി 23 മുതH റാL് പ?ിക റbായതായി പി.എ6.സി ജില^ ഓഫീസർ അറിയി+ .
ലഘു ദർഘാ0 1ണി23
ആല

ഴ: ജില^ പ#ായ%ി8െറ െപാതുമരാമ%്

പവൃ%ികൾ (34 എdം) െചe 3തി8

ലഘുദർഘാ6 2ണി+ . വിശദവിവരKൾ
tthp://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php, www.etenders.kerala.gov.in എ3ീ െവfൈസ( കളിH
ലഭി

ും. ജില^ പ#ായ%് കാര ാലയം, എgസിക ൂ?ീ! എൻജിനിയറുെട കാര ാലയം

എ3ിവിടKളിൽ നി3ും കൂടുതH വിവരKU അറിയാം. േഫാൺ: 0477-2263746.
െടൻഡ7 1ണി23
ആല
ഴ: ഹരി ാO താലൂ ് ആശുപ തിയിെല ഫാർമസിയിH ഇല^ാ% മരു3ുകള ം
സർജി
H ഉപകരണKള ം അടു% ഒരു വർഷേ%= ് വിതരണം െചe 3തി8 െടൻഡY
2ണി+ . മാർ+് 308 രാവിെല 11 മണി വെര െടൻഡY സമർ ി
ാം. അേ3ദിവസം രCി8◌്
െടൻഡY തുറ ും. കൂടതൽ വിവര%ി8 ഹരി ാO താലൂ ് ആശുപ തിയുമായി ബSെ ടുക.
േഫാൺ: 0479- 2412765.
െടൻഡ7 1ണി23
ആല

ഴ: ഹരി

ാO താലൂ

് ആശുപ തിയിേല

് എg6േറ, അൾ ട സൗC് 6കാൻ6 ആൻW

അദർ ഇൻവkിേഗഷ8 നട%ു3തി8 െടൻഡY 2ണി+ . മാർ+് 308 ഉ+
െടൻഡY സമർ

ി

ാം. അേ3ദിവസം 2.308 െടൻഡY തുറ

് 12 മണി വെര

ും. സൂ പC്, ഹരി

ാO താലൂ

്

ആശുപ തി, ഹരി
2412765.

ാO എ3 വിലാസ%ിൽ െടൻഡY നൽകണം. വിശദവിവര%ി8 േഫാൺ: 0479-

