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അനുബനന
I. ^njdokv hIp v̧ apJm´ncw \S¸m¡p¶ ]²XnIÄ

1. tImhfw \ntbm-P-I- a-WvU-e-¯nÂ 2016 apXÂ \S-¸n-em¡n hcp¶
hnhn[ `h\ ]²XnIÄ  

]²XnIÄ F®w

BIF & HDF (2016-þ17) `qan hm§Â 80 t]À

BIF & HDF (2017-þ18) `h\ \nÀ½mWw 80 t]À

tImw{]n-sl³kohv luknwKv (2016þ17) 378 t]À

NFWF luknwKv (2016þ17) 55 t]À

KSCADC luknwKv (2016þ17) 22 t]À

`h\ \ho-I-cWw (2016þ17) 654 t]À
km\n-tä-j³ (2016þ17) 93 t]À

 
2. HmJn `h\ ]²-Xn-IÄ

HmJn `h\ ]²-Xn-bnÂ 11 t]À¡v `h\ \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm¡n
2 t]À¡v `h\ ]²Xn \S-¸n-em-¡n- h-cp-¶p.

3. hnhn[ aÕ-y-Irjn ]²-Xn-IÄ

aÕyIrjn coXn Irjn sNbvX Gcnb / bqWnäv
hnime aÕ-y-Irjn (s]m-Xp-Ip-fw) 2.3 slIvS-dnÂ þ 5 F®w
hnime aÕ-y-Irjn (kz-Im-cy-Ip-fw 1.8 slIvS-dnÂ ( 24 IÀj-IÀ)
AÀ² DuÀÖnX aÕ-y-Irjn 1.18 slIvS-dnÂ ( 6 IÀj-IÀ)
ho«p-Ip-f-§-fnse  aÕ-y-Irjn

(a¬Ip-fw)

5 F®w

Hmcp-P-em-ib IqSv Irjn 1 F®w

 

IqSmsX PnÃm ]©m-b¯v aptJ\ \S-¸n-em-¡nb kp`n£ tIcfw ]²-Xn-

bpsS `mK-ambn tImhfw \ntbm-PI aWvU-e-¯nÂ 3 bqWnäv (9 F®w) ho«v hf-

¸nÂ Ipf-¯nse aÕ-y-Irjn \S-¸n-em-¡n-b-Xn-eqsS KpW-t`m-àm-¡Ä¡v 1,47,600/þ

cq] k_vknUn C\-¯nÂ A\p-h-Zn-¡p-I-bp-m-bn.

s]mXp Pem-ib§fnse aÕ-y-hn¯v \nt£]w (dm-©nw-Kv) ]²-Xn-bpambn

_Ô-s¸«v  11.50  e£w  ImÀ¸v  C\-¯nÂs¸«  aÕ-y-hn¯pw  10  e£w  sN½o³

hn¯pw 1 e£w ]qao³ hn¯pw hnhn[ IS-hp-I-fn-embn \nt£-]n-¡p-I-bp-ണ m-bn.

tImhfw \ntbm-PI aWvU-e-¯nÂ DÄs¸-Sp¶ _me-cm-a-]p-cw, sh§m-\qÀ,

IÃn-bqÀ {Kma]-©m-b-¯p-IfnÂ ^nj-dokv hIp¸p aptJ\ Ignª A©p hÀj-



§-fnÂ 14.64 slIvSÀ {]tZ-i¯v aÕ-y-Irjn \S-¸n-em-¡n-bn-«p-  ണണ .  s]mXp-Ip-f-§-

fnse aÕ-y-hn¯p \nt£-]w, s]mXp Pem-i-b-§-fnÂ aÕ-y-hn¯p \nt£-]w (sh-f-

fm-bWn ImbÂ), skan Câ³kohv ^manw-Kv, IqSv Irjn, _tbm-^vtfm-¡v, ]Sp-X-Ip-

f-§-fnse aÕ-y-Irjn XpS-§nb sshhn-²-y-amÀ¶ aÕ-y-Irjn ]²-Xn-IÄ P\-Iob

aÕ-y-Irjn,  kp`n£  tIc-fw,  ]n.-Fw.-Fw.-F-kv.ssh  F¶o  ]²-Xn-IÄ  aptJ-\-

bmWv \S-¸n-em-¡n-b-Xv.  Sn {]tZ-i¯v 165 KpW-t`m-àm-¡Ä ]²Xn {]Imcw aÕ-y-

Irjn \S-¸n-em-¡n-bn-«p-v.

IqSmsX HmJn-bnÂ \jvS-amb aÕ-y-_-Ô\ D]-I-c-W-§fpsS DS-a-IÄ¡v

[\-k-lmbw  \ÂIn-bn-«pണണ-v.   aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡v  {Kq¸v  ASn-Øm-\-¯nÂ

F^v.BÀ.]n t_m«p-IÄ \ÂIp¶ ]²Xn \S-¸n-em-¡n-h-cp-¶p.  aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-

IÄ¡v  kpc-£-bv¡mbn  kpc£m  D]-I-c-W-§Ä Bb sse^v  Pm¡-äv,  \mhnIv

Pn.-]n,-F-kv, kmä-sseäv t^m¬ F¶nh hnX-cWw sNbvXn-«p-  ണണ .  aÕ-y-s¯m-gn-em-

fn-I-fpsS  aÕ-y-_Ô\  bm\-§Ä¡pw  F©n\pw  C³jp-d³kv  ]cn-c-£

\ÂIp¶ ]²-Xnbpw \S-¸n-em¡n hcp-¶p. 

ISÂ kpc£ ]²XnbpsS `mKambn 6.08 tImSn cq] sNe-hnÂ \nÀ½n¨

assd³ Bw_p-e³kv hngnªw tI{µo-I-cn-¨v {]hÀ¯n¨p hcp-¶p.

II. tIcf kwØm\ XoctZi hnIk\ tImÀ¸tdj³ aptJ\ \S¸nem¡p¶

]²XnIÄ

കണരമ
നമർ

 പദതതയടട പപരണ  അടങൽ തക
(ലകതതൽ)

 നതലവതടല അവസ

2016-17  സസമതതക വർഷഷ
1 ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച. പൂവവാർ 

സവാർടച കവാസച നജർമവാണന
7.00 പർതതകരതച

2 ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച. പൂവവാർ 
കവായജക ഉപകരണ വജതരണന

0.40272 പർതതകരതച

3 ഗവ.മുഹമദൻ എൽ.പജ.എസച. 
പുല്ലുവജള അടുക്കള നജർമവാണന

10.00 പർതതകരതച

2017-18 സവാമ്പതജക വർഷന
1 കകവാച്ചുതുറ കൃതജമപവാരച 

സവാപജക്കൽ
50.00 പർതതകരതച

2019-20  സസമതതക വർഷഷ
1 വജഴജഞന മതത സനസ്ക്കരണ 

യൂണജറന കറസവാറനന
400.00  പർതതകരതച വരന

2 കകവാച്ചുതുറ കൃതജമപവാരച 
സവാപജക്കൽ

47.79 പർതതകരതച

3 അടജമലത്തുറ കൃതജമപവാരച 47.79 പർതതകരതച



സവാപജക്കൽ
4 പൂവവാർ കഫെററവാ സജകമനച 

കൃതജമപവാരച സവാപജക്കൽ
41.10  സസഫണ മപഖന

നടപതലസകനതസണണ

2020-21 സവാമ്പതജക വർഷന
1 പൂവവാർ കൃതജമപവാരച സവാപജക്കൽ 70.00  പദതത പപരസഗമതകന

III. aÕys^Uv aptJ\ \S¸nem¡p¶ ]²XnIÄ

klIcW hIp¸pambn tNÀ¶pff aÕyhn]W\ ]²XnbnÂ tImhfw

aWvUe¯nÂ IÃnbqÀ kÀÆokv  klIcW _m¦v  ¢n]vXw \¼À 1243  þ

ambn tNÀ¶v s{^mss©kn hyhØbnÂ aÕys^Uv ^njvamÀ«v Øm]n¨v

20/08/2020 \v {]hÀ¯\w Bcw`n¨n«p  ണണ . 

IV. lmÀ_À F©n\obdnwKv hIp¸v aptJ\ \S¸nem¡p¶ ]²XnIÄ

റകവാവളന മണ്ഡലതജൽ ഫെജഷററീസച വകുപജനച കറീഴജൽ ഹവാർബർ എഞജനറീയറജനഗച
വകുപച  മുറഖേന  കഴജഞ  അഞ്ചു  വർഷക്കവാലമവായജ   നടപവാക്കുന്ന   ]
²XnIÄ സനബനജച വജശദവാനശങ്ങൾ ചുവകട റചേർക്കുന. 

  1)   പൂർതറീകരജച പ്രവൃതജകൾ 
1. ചേപവാതച അടജമലതുറ ററവാഡച ടവാറജനഗന ഓട നജർമവാണവന-72.80 ലകന.
2. വജഴജഞന റകവാസൽ റപവാലറീസച റസഷൻ മുതൽ സസൗതച  FLC  വകരയുളള ററവാഡച

പുനരുദവാരണന-37.30 ലകന.
3. വജഴജഞന ഫെജഷററീസച കട്രെയജനജനഗച കസനറജകന നജർമവാണന-100 ലകന.

2)  പൂർതറീകരജക്കവാനുളള പ്രവൃതജകൾ 
1. ഐ.ബജ  ജനഗഷൻ  കസ്തൂരജക്കുളന  മുതൽ  ചേന്തമുക്കച  വകരയുളള  ററവാഡജകന

പുനരുദവാരണന-20.30 ലകന.
2. കരജങ്കുളന പഞവായതജകല പളന പളളജ ററവാഡജകന പുനരുദവാരണന-12.50 ലകന.
3. കരജങ്കുളന പഞവായതജകല മദർതറരസവാ ററവാഡജകന പുനരുദവാരണന-9.31 ലകന.
4. വജഴജഞന കമമ്മ്യൂണജറജ  കഹൽതച  കസനറജകല ഐ.പജ  റബവാക്കച  നജർമവാണന-779

ലകന.

പൂവവാർ  ബറീചച  ററവാഡച  പ്രവൃതജയജകല  കുറച്ചു  ഭവാഗന  മറച  ഏജൻസജ  മുറഖേന
നടപജലവാക്കുകയുന  കുറച്ചു  ഭവാഗതച  തർക്കന/റകസച  നജലനജൽക്കുന്നതജനവാൽ  പ്രവൃതജ
നടപജലവാക്കജയജടജല.


