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അവതഭാരനികേ
ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  III-സന സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്, 2021-22

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനിയുസടെ
ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി സന്റിംബനനിച്ച
റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹേണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച
ചെട്ടേങ്ങളനിസല ചെട്ടേന്റിം 236 (5) പകേഭാരന്റിം സമര്പനിക്കുന.  

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  III-സന  2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  22-7-2021-നറ  സഭയനില്  സമര്പനിച.
പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ആസകേയുള  104  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുന്റിം  സര്ക്കഭാര്  ലഭഭ്യമഭാക്കനിയ
നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേള  21-6-2022-ല് കചെര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി പരനിഗണേനിയ്ക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ രണ്ടറ അദഭ്യഭായങ്ങളഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. ഒനഭാന്റിം അദഭ്യഭായതനില്
സമനിതനിയുസടെ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച്ചതന്റിം  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചതമഭായ അനന്തര നടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേളുന്റിം,  രണ്ടഭാന്റിം  അദഭ്യഭായതനില്  വകുപനില് നനിനന്റിം
മറുപടെനി ലഭഭ്യമഭാക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

2022 ജൂണ് 21-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച. 

                         കറഭാഷനി അഗസനിന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                             സചെയര്മഭാന്,
2022 ജൂണ് 21.                              സബ്ജകറ കേമനിറനി  III.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം  അവ സയംബനറിചട സര്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച
മറുപടെറികളയം

ശറിപപ്പോര്ശ

2215-01-102-80―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം   -   ശുദജലവറിതരണയം   -   ഗപ്പോമചീണ
ജ  ലവറിതരണ പദതറി    -    ടപപ്പോതുജന സഹപ്പോയപതപ്പോടു കൂടെറിയ ജലവറിതരണ
പദതറിയട സുസറിരത ഉറപപ്പോകല്  .

ജലനറിധറി  ഒനയം രണയം ഘടങ്ങളറിലൂടടെ  പൂര്തചീകരറിചട  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട കകമപ്പോററിയതുയം
2021-22-ല്  പ്രവര്തന  രഹറിതവമപ്പോയ  339  ഗുണപഭപ്പോക്തൃതല കുടെറിടവള്ള  പദതറികളടടെ
പുനരുദപ്പോരണതറിനയം 2020-21 ല് ലകദമറിടറിരുന്ന പദതറികളടടെ പശഷറിക്കുന്ന പുനരുദപ്പോരണ
പ്രവര്തനങ്ങളടടെ  പൂര്തചീകരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 1)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

പകപ്പോവറിഡട വദപ്പോപനയം, ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകൾകട അവരുടടെ വറിഹറിതയം നൽകപ്പോനറിലപ്പോത
അവസ  മുതലപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങൾമൂലയം  പ്രവൃതറികൾ  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിൽ  കപ്പോലതപ്പോമസയം
പനരറിട.  തൻമൂലയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീർഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോൽ
അധറിക ധനപ്പോനമതറി  പതടെറിയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2215-01-190-99(19)-31―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം    -    ശുദജലവറിതരണയം    -    ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  മറ്റുമുള്ള  സഹപ്പോയയം    -    പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള
സഹപ്പോയധനയം   -   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം  .

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ കചീഴറിലുള്ള കുടെറിടവള്ള പദതറികളടടെ നടെതറിപറിനയം
ജലവറിതരണ വറിഭപ്പോഗയം ജചീവനകപ്പോരുടടെ ശമ്പളയം,  ടപന്ഷന്, ടപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങളപ്പോയ
DCRG, കമമ്മ്യൂപടഷന്, മറട എസപ്പോബറിഷ് ടമനട ടചലവകള് എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
735.9735  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 2)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2215-01-190-99(19)-36―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം    -    ശുദജല  വറിതരണയം  -
ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം    -    പകരള
ജല അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള   സഹപ്പോയധനയം   -   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം  .

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ കചീഴറിലുള്ള കുടെറിടവള്ള പദതറികളടടെ നടെതറിപറിനയം
അടെറിയന്തര പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള്ള ടചലവകളപ്പോയ ഓപപറഷന് ആനട  ടമയറിനനന്സട,   പലപ്പോണുകളടടെ
തറിരറിചടെവട,  കവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1413.7028 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                               (ഖണറിക 3)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2215-01-190-96―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം   -   ശുദജല വറിതരണയം   -   ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം   -   കുപറിടവള്ളയം നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

അരുവറികരയറിടല കുപറിടവള്ള ഉത്പപ്പോദന യൂണറിററിടന ഇതുവടരയുള്ള പ്രവ വൃതറികളടടെ
തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി ടകപ്പോടുത്തുതചീര്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5.7805  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം  ടപരുവണ്ണപ്പോമൂഴറി
പകനചീകരറിച്ചുള്ള  കുപറിടവള്ള  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  ആരയംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  25  പകപ്പോടെറി  രൂപയുയം
ഉള്ടപടടെ ഈ ശചീര്ഷകതറില്  30.7805  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                      (ഖണറിക 4)



3

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2215-01-190-92―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം   -   ശുദജല വറിതരണയം   -   ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  മറ്റുമുള്ള  സഹപ്പോയയം    -    പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയുടടെ
കചീഴറില് നറിലവറിലുള്ള   ടകടറിടെങ്ങളടടെ നവചീകരണയം

നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറിവരുന്ന  99  പദതറികള്കപ്പോയുയം  നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
പ്രതചീകറിക്കുന്ന പദതറികള്കപ്പോയുയം കുടെറിശറിക ബറില് തുക ടകപ്പോടുത്തു തചീര്ക്കുന്നതറിനയം  പവണറി
ഈ ശചീര്ഷകതറില്  17.791  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോ
ഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.
                                                                                                       (ഖണറിക 5)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

2-3-2022  തചീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  1431/2022/ധന.പ്രകപ്പോരയം  ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 5 പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2215-01-190-87―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം   -   ശുദജല വറിതരണയം   -   ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം    -    സയംരയംഭക വറിഭവ ആസൂത്രണ
സപ്പോപന  ശപ്പോകചീകരണവയം  ഇ  -  ഗപവര്ണന്സുയം  ജറി  .  ഐ  .  എസട  .-  ഉയം
ഇന്ഫര്പമഷന് മപ്പോപനജ് ടമനയം.

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പപപര് രഹറിത സയംവറിധപ്പോനതറിപലയട മപ്പോറുന്നതറി
നപ്പോവശദമപ്പോയ  ലപ്പോപ് പടെപ്പോപ്പുകള്,  അനബന  സപ്പോമഗറികള്  എന്നറിവ  വപ്പോങ്ങുക,  പസപ്പോഫട ടവയറുകള്
വറികസറിപറിക്കുക,  അറകുറപണറികള് നടെത്തുക എന്നറിവയപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്  11.1458 പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                               (ഖണറിക 6)



4

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  8.97  ലകയം രൂപ അനവദറിക്കുന്ന
തറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്  സമര്പറിച
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

2215-02-106-97―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം   -   മപ്പോലറിനദ നറിവപ്പോരണവയം ശുചചീകര  ണവയം  -
വപ്പോയു  -  ജല മലറിനചീകരണയം തടെയല്    -    നദറി മലറിനചീകരണയം തടെയുന്നതറിനയം
എന്  .  ജറി  .  ടെറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കുന്നതറിനള്ള അവപബപ്പോധയം സൃഷറിക്കുന്നതറിനമുള്ള
പ്രവര്തറി  .

എലപ്പോ ജറിലകളറിലുയം മലറിനജല സയംസ്കരണയം നടെപറിലപ്പോകറിടകപ്പോണട നദറികടള മപ്പോലറിനദ
മുകമപ്പോക്കുന്നതറിനയം  നദറികളറിടല  ജലതറിടന  ഗുണനറിലവപ്പോരയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
എലപ്പോ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  സപ്പോപനങ്ങളറിപലയ്ക്കുയം  വപ്പോടര്  കസപ്പോളറിററി  ടടെസട  കറിറട  നല്കുന്നതറിനയം
നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോകറി  വരുന്ന  9  പദതറികള്ക്കുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം
പ്രതചീകറിക്കുന്ന പദതറികളടടെ  നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 495 പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                               (ഖണറിക 7)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 16-12-2021-ല് പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറി
രുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി നല്കറിയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2215-02-190-99(02)-31―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം    -    മപ്പോലറിനദ  നറിവപ്പോരണവയം
ശുചചീകരണവയം    -  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  മറ്റുമുള്ള
സഹപ്പോയയം    -    പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിയ്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനയം    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം  .

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ കചീഴറിലുള്ള സസചീവപറജട പദതറികളടടെ നടെതറിപറിനയം
ഈ വറിഭപ്പോഗയം ജചീവനകപ്പോരുടടെ ശമ്പളയം,  ടപന്ഷന്, ടപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങളപ്പോയ DCRG,
കമമ്മ്യൂപടഷന്,  മറട  എസപ്പോബറിഷ് ടമനട  ടചലവകള്  എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്
10.716  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

 (ഖണറിക 8)
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                                               സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോര
മുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല് പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2215 -02-190-99 (02)-36   ― ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം    -    മപ്പോലറിനദ നറിവപ്പോരണവയം
ശുചചീകരണവയം    -    ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം   മറ്റുമുള്ള
സഹപ്പോയയം    -    പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിയ്ക്കുള്ള   സഹപ്പോയധനയം    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം.

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ കചീഴറിലുള്ള സസചീവപറജട പദതറികളടടെ നടെതറിപറിനയം
ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട  അടെറിയന്തര  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള്ള  ടചലവകളപ്പോയ  ഓപപറഷന്  ആനട
ടമയറിനനന്സട,  പലപ്പോണുകളടടെ  തറിരറിചടെവട,  കവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  എന്നറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ
ശചീര്ഷകതറില്  38.953  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥ
നയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

 (ഖണറിക 9)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി
മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-101-97―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം    -    നഗര  ജലവറിതരണ  പദതറി  -    നഗര  ജലവറിതരണ
പദതറികളടടെ ടമചടപടുതല്  /   പുനരധറിവപ്പോസയം  .

കുടെറിശറിക ബറില് തുക ഒടുക്കുന്നതറിനയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറി വരുന്ന 13 പദതറികള്കപ്പോയുയം
നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പ്രതചീകറിക്കുന്ന പുതറിയ പദതറികള്കപ്പോയുയം   ഈ ശചീര്ഷകതറില്
166.3478  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

             (ഖണറിക 10)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി
മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോടത തുക
ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി നല്കറിയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ 

4215-01-101-96―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം    -    നഗരജലവറിതരണ  പദതറി  -    അരുവറികര  പമ്പറിങട
പസഷടന നവചീകരണയം  .

അരുവറികര പമ്പറിങട പസഷടന നവചീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
2.6792 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 11)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി
മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-102-98(01)―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം   -    ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണയം  -    നബപ്പോര്ഡട സഹപ്പോയമുള്ള
ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണ പദതറികള്   .

കുടെറിശറിക ബറില് തുക ഒടുക്കുന്നതറിനയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറി വരുന്ന  23  പദതറികളടടെയുയം
നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പ്രതചീകറിക്കുന്ന പദതറികളടടെയുയം  പൂര്തചീകരണതറിനമപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  140.7931 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

            (ഖണറിക 12)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം 55.4852 പകപ്പോടെറി രൂപ 2021-22 മപ്പോര്ചട മപ്പോസതറിടല

FINAL SDG  പ്രകപ്പോരയം അനവദറിച്ചു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-102-97―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം    -    ഗപ്പോമചീണ  ജലവറിതരണയം  -    ഗപ്പോമചീണ  ജലവറിതരണ
പദതറികള് 

കുടെറിശറിക ബറില് തുക ഒടുക്കുന്നതറിനയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറി വരുന്ന 29  പദതറിക
ളടടെയുയം   നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന  പദതറികളടടെയുയം  പൂര്തചീകരണ
തറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 213.9008  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

            (ഖണറിക 13)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2-3-2022  തചീയതറിയറിടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)
നയം.  1431/2022/ധന.,  26-3-2022  തചീയതറിയറിടല   സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ).നയം.  2421/2022/ധന.
എന്നറിവ പ്രകപ്പോരയം ആടക 46.296 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-102-92―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം    -    ഗപ്പോമചീണ  ജലവറിതരണയം   ജല്  ജചീവന്  മറിഷന്
(  എന്  .  ആര്  .  ഡറി  .   ഡബമ്മ്യൂ  .  പറി  .) 50%   പകന വറിഹറിതയം  .

2024-ഓടടെ പകരളതറിടല എലപ്പോ ഗപ്പോമചീണ ഭവനങ്ങളറിലുയം കുടെറിടവള്ള കണകനകള്
ലഭദമപ്പോക്കുക  എന്ന  ലകദപതപ്പോടടെ  വറിഭപ്പോവനയം  ടചയറിടള്ള  പകന  സര്കപ്പോരറിടന
പദതറിയപ്പോയ  ജല് ജചീവന് മറിഷന് പദതറിയറില് ഉള്ടപടുതറി  നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
29.37  ലകയം പുതറിയ കുടെറിടവള്ള കണകനകള് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
2809.18  പകപ്പോടെറി  രൂപ  സയംസപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 14)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

2022  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസതറിടല  FINAL  SDG  പ്രകപ്പോരയം  1455.74  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് വകയറിരുതറി. 2021-22  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പകന
വറിഹറിതമപ്പോയറി 1353.44 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം സയംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി 1353.44 പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
ലഭറിച്ചു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-102-91―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -

ശുദജലവറിതരണയം    -    ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണയം     -    ജലനറിധറിയുടടെ കചീഴറിലുള്ള

ജലവറിതരണ പദതറികളടടെ പൂര്തചീകരണയം ഘടയം   II

മലപ്പുറയം ജറിലയറിടല മുന്നചീയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല ബൃഹതട കുടെറിടവള്ള പദതറിയുടടെ

പൂര്തചീകരണതറിനയം  ജലനറിധറി  രണപ്പോയംഘട  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനയം

ഈ  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  മുഴുവന്  സ്കചീമുകളടടെയുയം പൂര്തചീകരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ

ശചീര്ഷകതറില് 13.75  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥ

നയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 15)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

25-3-2022  തചീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.238/2022/ഡബമ്മ്യൂആര്ഡറി.  പ്രകപ്പോരയം

7.14 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-800-92―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -

ശുദജലവറിതരണയം    -    മറ്റു   ടചലവകള്    -    ജലസയംരകണവയം  ഉറവറിടെയം

ടമചടപടുതലുയം  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോകറി  വരുന്ന  42

പദതറികളടടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന  പുതറിയ  പദതറികളടടെയുയം

നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  1.9403  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 16)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

2-3-2022 തചീയതറിയറിടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നയം.1431/2022/ധന. പ്രകപ്പോരയം ഈ ശചീര്ഷകതറില്

1.70 പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി അനവദറിച്ചു.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

4215-01-800-91―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം    -    മറട   ടചലവകള്    -    മപ്പോനവപശഷറി  വറികസനവയം  ,
ഗപവഷണയം  ,   ഗുണനറിയന്ത്രണയം  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന
പുതറിയ പദതറികളടടെ നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.0159  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                              (ഖണറിക 17)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി
മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോടത തുക
ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-800-90―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം   -    മറട ടചലവകള്   -    പ്രപതദക സപ്പോപനങ്ങള്  /    സലങ്ങള്ക്കുള്ള
ശുദജലപദതറി  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോകറി  വരുന്ന  10
പദതറികളടടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന  പുതറിയ  പദതറികളടടെയുയം
നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  3.6637 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

            (ഖണറിക 18)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

969/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-800-89―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജല  വറിതരണയം    -    മറട   ടചലവകള്    -    ഉത്പപ്പോദനവയം  വറിതരണവയം
ടമചടപടുതല്  .

കുടെറിശറിക ബറില് തുക ഒടുക്കുന്നതറിനയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറി വരുന്ന 507 പദതറികളടടെയുയം
നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന  പുതറിയ പദതറികളടടെയുയം നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  220.542  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

           (ഖണറിക 19)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

2-3-2022 തചീയതറിയറിടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നയം.1431/2022/ ധന. പ്രകപ്പോരയം 100 പകപ്പോടെറി രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ ഈ ശചീര്ഷകതറില്  അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-01-800-88―ശുദജലവറിതരണവയം  ശുചചീകരണവയം സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -
ശുദജലവറിതരണയം   -   മറട  ടചലവകള്   -   ജറിക സഹകരണപതപ്പോടുള്ള പകരള
ശുദജല വറിതരണ പദതറി  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പ്രതചീകറിക്കുന്ന
പുതറിയ പദതറികളടടെ  നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  22.9477  പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 20)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  16-12-2021-ല്  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി
മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4215-02-190-99―ശുദജലവറിതരണവയം ശുചചീകരണവയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട   -   മലറിന
നറിവപ്പോരണവയം     ശുചചീകരണവയം    -    ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം മറ്റുമുള്ള
വപ്പോയ്പകള്   -   പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുടടെ മപ്പോലറിനദ സയംസ്കരണ പദതറി  .

കുടെറിശറിക ബറില് തുക ഒടുക്കുന്നതറിനയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോകറി വരുന്ന 80  പദതറികളടടെയുയം
നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പ്രതചീകറിക്കുന്ന പുതറിയ പദതറികളടടെയുയം നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  11.357  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                        (ഖണറിക 21)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

26-3-2022  തചീയതറിയറിടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം.2421/2022/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 1 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2702-01-800-94-34-3―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം    -    ഉപരറിതലജലയം    -    മറട  ടചലവകള്  -    ടചറുകറിടെ
ജലപസചന പദതറികളടടെ സയംരകണയം   -   മറ്റു ടചലവകള്   -   മററിനയം 

ടചറുകറിടെ  ജലപസചന  പദതറികളടടെ  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനട  പവണറിയുള്ള
അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  8.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

                                                                                      (ഖണറിക 22)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 16.85 പകപ്പോടെറി രൂപയട
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2702-01-800-88-33―ടചറുകറിടെ  ജലപസചനയം    -    ഉപരറിതലജലയം    -    മറട  ടചലവകള്  -     പമ്പട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  പുഞകൃഷറികട  ടവള്ളയം  വററിക്കുന്നതറിനള്ള  സബ്സറിഡറി    -
സബ്സറിഡറികള്

തറിരുവനന്തപുരയം,  ആലപ്പുഴ,  പകപ്പോടയയം,  തൃശ്ശൂര്  ജറിലകളറിടല  പുഞകൃഷറികട  പവണറി
പമ്പട ഉപപയപ്പോഗറിചട ടവള്ളയം വററിക്കുന്നതറിനള്ള സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
10 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                  (ഖണറിക 23)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  പുഞകൃഷറികട  ടവള്ളയം  വററിക്കുന്നതറിനള്ള
സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി 5 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2702-02-005-99―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   ഭൂഗര്ഭജലയം   -    അപനസഷണയം   -    ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള
അപനസഷണവയം വറികസനവയം

നറിലവറിലുള്ള കുഴല്കറിണര് നറിര്മപ്പോണ യന്ത്രങ്ങള് ടചററിയ വഴറികളറിലൂടടെ സഞരറിചട
കുഴല്കറിണര് നറിര്മപ്പോണയം നടെത്തുന്നതറിനനപയപ്പോജദമലപ്പോതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ആവശദതറിനപ്പോയറി
3 ടചററിയ കുഴല്കറിണര് നറിര്മപ്പോണ ററിഗ്ഗുകള് വപ്പോങ്ങുന്നതറിപലകപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
3.5 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 24)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  28-6-2021-ല്   ഭൂജല  വകുപട  ഡയറകര്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2702-02-103-99―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം    -    ഭൂഗര്ഭജലയം    -    കുഴല്കറിണറുകള്    -    ഭൂഗര്ഭ ജലപ്പോധറിഷറിത
കുടെറിടവള്ള പദതറി

ജലകപ്പോമമുള്ള പ്രപദശങ്ങളറില് മറികച ജലപസപ്പോതസ്സുകള് നറിര്മറിചട കുടെറിടവള്ള ലഭദത
ഉറപപ്പോക്കുകടയന്ന  ലകദപതപ്പോടടെ  80  ടചറുകറിടെ  കുടെറിടവള്ള  പദതറികളടടെ  പുനരുദപ്പോരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം 500 കുഴല്കറിണര് കകപമ്പുകളടടെ അറകുറപണറികള് നടെത്തുന്നതറിനമപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  50  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
യറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                      (ഖണറിക 25)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 28-6-2021-ല്
ഭൂജല  വകുപട  ഡയറകര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2702-03-101-98(03)―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   സയംരകണപണറികള്   -   വപ്പോടര് ടെപ്പോങ്കുകള്  -
സയംരകണപണറികള്  -    മറ്റു  ടചലവകള്    -    ടവള്ളടപപ്പോകനപ്പോശയം
മൂലമുള്ള അറകുറപണറികള്

പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങള്മൂലയം  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികള്ക്കുണപ്പോകുന്ന  പകടുപപ്പോടുകള്
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 14 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                      (ഖണറിക 26)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
9.28 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2702-80-005-99-34―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   ജനറല്  -  അപനസഷണയം   -   ടചറുകറിടെ ജലപസചന
പണറികടളപററിയുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  അപനസഷണവയം  സയംപയപ്പോജറിത
പദതറികള് തയപ്പോറപ്പോകലുയം   -   മറ്റു ടചലവകള്

പുതറിയ പദതറികളടടെ നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.5  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

          (ഖണറിക 27)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക
ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2702-80-052-99―ടചറുകറിടെ  ജലപസചനയം    -    ജനറല്  -  യന്ത്രങ്ങളയം    -    ഉപകരണങ്ങളയം    -
ടചറുകറിടെ ജലപസചനതറിന പവണറിയുള്ള യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള്

ടചറുകറിടെ ജലപസചനതറിനപ്പോയറി പുതറിയ യന്ത്രസപ്പോമഗറികള് വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

           (ഖണറിക 28)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് 31-8-2021-ല്
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-99―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  ടചറുകറിടെ ജലപസചന പജപ്പോലറികള്

കപ്പോര്ഷറിക  ജലപസചന  സസൗകരദയം  ടമചടപടുത്തുന്നതറിനള്ള  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

           (ഖണറിക 29)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.  എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക
ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 4.83 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-97―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം

-  ലറിഫട ഇററിപഗഷന്   (  ജറിലപ്പോ പദതറി  )

നപ്പോണദവറിളകള്കട പ്രപ്പോധപ്പോനദയം നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ലറിഫട ഇററിപഗഷന് സ്കചീമറിനട ഈ

ശചീര്ഷകതറില്  20.27  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                          (ഖണറിക 30)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട

എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി

പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്

അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-93―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -

ടചറുകറിടെ ജലപസചന പജപ്പോലറികള്  -    നബപ്പോര്ഡട സഹപ്പോയപതപ്പോടടെയുള്ള

പദതറി

ടചറുകറിടെ ജലപസചനവമപ്പോയറി ബനടപടട നബപ്പോര്ഡട സഹപ്പോയമുള്ള കപ്പോസട  I  പ്രവൃതറികള്

ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  13  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                           (ഖണറിക 31)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള

തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 31-8-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്

സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി

പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്

അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-90―ടചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -
ലറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറികള് നവചീകരറികല്

ലറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറികളടടെ  നവചീകരണവമപ്പോയറി  ബനടപട  പുതറിയ  പ്രവൃതറികള്
ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

          (ഖണറിക 32)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദ
വകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-89―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതല ജലയം     -
മലബപ്പോര് ജലപസചന പപ്പോപകജട    (  മറിര്പപ്പോ  )    ടറഗുപലററുകളടടെയുയം ലറിഫട
ഇററിപഗഷന് പദതറിയുടടെയുയം പുനരുദപ്പോരണയം

മലബപ്പോര്  ജലപസചന  പപ്പോപകജുമപ്പോയറി  ബനടപടട  നറിലവറിലുള്ള  സ്കചീമുകളടടെ
പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 33)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1.85  പകപ്പോടെറി രൂപയട
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-87―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
കുളങ്ങളടടെ നവചീകരണയം

ഹരറിതപകരളയം മപ്പോസര് പപ്പോനറില് ഉള്ടപടുതറിയറിടറിലപ്പോത കുളങ്ങളടടെ നവചീകരണതറിനയം
പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില് 7  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 34)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
14.20 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-84―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
മുന്ഗണന പ്രവൃതറികള്

നറിലവറിലുള്ള ജലപസചന നറിര്മറിതറികളടടെ അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                            (ഖണറിക 35)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന
അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.  എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ
കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2.92  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭറിചറിരുന.

969/2022.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-82―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   കപ്പോസട   II

50  ടഹകര്  വടരയുള്ള  പ്രപദശതട  ജലപസചന  സസൗകരദയം  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിന നുപവണറി  സ്ട്രക്ചറുകളടടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 10 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 36)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
4.71 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-80―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ടചറുകറിടെ ജലപസചന വറിഭപ്പോഗയം മുപഖനയുള്ള തലയപ്പോര് കനപ്പോലറിനട ഇടെതട
വലതട പപ്പോര്ശസങ്ങളടടെ നവചീകരണയം

തലയപ്പോര്  കനപ്പോലറിടന  ഇടെതട  വലതട  പപ്പോര്ശസങ്ങളടടെ  നവചീകരണ  പ്രവൃതറികള്
ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 37)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദ
വകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-79―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ടചകട ഡപ്പോമുകളയം ടറഗുപലററുകളയം

ജലപസചന  സസൗകരദയം  ലഭദമലപ്പോത  പ്രപദശങ്ങളറില്  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിപലയപ്പോയറി
പുതറിയ ടചകടഡപ്പോമുകളടടെയുയം ടറഗുപലററുകളടടെയുയം നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
10  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 38)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്  ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
1.18 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-77―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
കപ്പോപവരറി പബസറിനറിടല ടചറുകറിടെ ജലപസചന പദതറികള്

കപ്പോപവരറി  പബസറിനറിടല ടചറുകറിടെ  ജലപസചന പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട പുതറിയ
പ്രവൃതറികള്  ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 39)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്  ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
10.10 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-76―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  പപ്പോമ്പപ്പോര്  പബസറിനറിടല  ജലവറിഭവങ്ങളടടെ  കപ്പോരദകമമപ്പോയ
ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയുള്ള കമപകപ്പോ ഇററിപഗഷന് പദതറികള്

പപ്പോമ്പപ്പോര് പബസറിനറിടല  ജലവറിഭവങ്ങളടടെ  കപ്പോരദകമമപ്പോയ  ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയുള്ള
കമപകപ്പോ  ഇററിപഗഷന്  പദതറികളമപ്പോയറി  ബനടപട  പുതറിയ  പ്രവൃതറികള്  ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                             (ഖണറിക 40)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-73―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ലറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറികളടടെ പുനനഃസപ്പോപനയം

തുടെര്ചയപ്പോയ  ടവള്ളടപപ്പോകവയം  മഴടകടുതറിയുയംമൂലയം  പമ്പട  ഹസൗസുകള്ക്കുയം  അനബന
ഉപകരണങ്ങള്ക്കുയം ഉണപ്പോകുന്ന നപ്പോശനഷയം പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനയം കൂടുതല് പ്രപദശതട  കപ്പോര്ഷറിക
ആവശദങ്ങള്കട  പവണറിയുള്ള  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  ലചീഡറിയംഗട  ചപ്പോനലറിടന
നറിര്മപ്പോണതറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 6 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                            (ഖണറിക 41)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദ
വകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.  എന്നപ്പോല്
LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
5.89 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-71―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ഭവപ്പോനറി തടെയം   -   അടപപ്പോടെറിയറില് ടചകട ഡപ്പോമുകള്

അടപപ്പോടെറിയറില്  ടചകടഡപ്പോമുകളടടെ നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി ബനടപട പുതറിയ പ്രവൃതറികള്
ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 42)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദ
വകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
20 ലകയം രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-66―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ടചറുകറിടെ ജലപസചന പജപ്പോലറികള്   -   ഹരറിത പകരളയം പദതറികള്

ഹരറിത പകരളയം മപ്പോസര് പപ്പോനറില് ഉള്ടപട ജലപസപ്പോതസ്സുകളടടെ നവചീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള്
കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                 (ഖണറിക 43)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-65―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -
ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   കപ്പോസട   II-   ഹരറിത പകരളയം പദതറികള്

ഹരറിത  പകരളയം  മപ്പോസര്  പപ്പോനറില്  ഉള്ടപട  ജലപസപ്പോതസ്സുകളടടെ  പുനരുജചീവനയം
ഉള്ടപടടെയുള്ള പുനരുദപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 4 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ   വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 44)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്  ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര് സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  LOC
ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 5.99  പകപ്പോടെറി
രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-64―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  ടെപ്പോങ്കുകളടടെയുയം കുളങ്ങളടടെയുയം നവചീകരണയം  -  പ്രപദശറിക ജലപസപ്പോതസ്സു  കളടടെ
സയംരകണയം

പ്രപ്പോപദശറിക  ജലപസപ്പോതസ്സുകളടടെ  സയംരകണവമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
ഈ ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 45)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര് സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-63―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  ടെപ്പോങ്കുകളടടെയുയം  കുളങ്ങളടടെയുയം  നവചീകരണയം    -    പ്രപ്പോഥമറിക
ജലപസപ്പോതസ്സുകളടടെ സയംരകണയം   -   ഹരറിത പകരളയം പദതറികള്

ഹരറിതപകരളയം  മപ്പോസര് പപ്പോനറില് ഉള്ടപട  കുളങ്ങളടടെ  നവചീകരണതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശചീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                           (ഖണറിക 46)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021,  10-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന
അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ
കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5.05  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-101-61―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  ടചറുകറിടെ ജലപസചന പദതറികള്   -   നബപ്പോര്ഡട  ആര്  .  ഐ  .  ഡറി  .   എഫട  .
സഹപ്പോയയം

ടചറുകറിടെ ജലപസചനവമപ്പോയറി ബനടപട പുതറിയ പ്രവൃതറികള് ഏടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  1.49  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 47)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  31-8-2021, 10-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4702-00-102-94(01)―ടചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   ഭൂഗര്ഭജലയം
-   ഭൂഗര്ഭ ജലപ്പോധറിഷറിത കുടെറിടവള്ള പദതറി   -   മരപ്പോമത്തുകള്

കുടെറിടവള്ള ലഭദത പൂര്ണ്ണമപ്പോപയപ്പോ ഭപ്പോഗറികമപ്പോപയപ്പോ ഇലപ്പോത സലങ്ങളറില് കുഴല്കറിണറുകള്
നറിര്മറിചട  ജലവറിതരണയം  നടെത്തുന്നതറിനട  80  ടചറുകറിടെ  കുടെറിടവള്ള  പദതറികള്ക്കുയം  155
പബപ്പോര്ടവല്/ടെമ്മ്യൂബ് ടവല് നറിര്മപ്പോണതറിനയം 90 കകപമ്പട പദതറി തുടെങ്ങറിയവ നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിന
മപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 48)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

21-3-2022 തചീയതറിയറിടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.) നയം.2136/2022/ധന. പ്രകപ്പോരയം ഈ ശചീര്ഷകതറില്
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം വഴറി 1.0248 പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-01―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   ടപരറിയപ്പോര് നദചീതടെ പദതറി (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

ടപരറിയപ്പോര്  നദചീതടെ പദതറിയുടടെ അറകുറപണറികള്ക്കുയം ടപരറിയപ്പോര്വപ്പോലറി  കനപ്പോലുകളടടെ
റചീവപ്പോമ്പറിയംഗട പ്രവൃതറികള്ക്കുയം ഐ.ബറി.-യുടടെ പുനരുദപ്പോരണതറിനയം ആലുവ ഡറിവറിഷടന
കചീഴറില് വരുന്ന കനപ്പോലുകളടടെ പുനനഃരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 8.17 പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 49)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പപ്രപ്പോജകട  2,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  22-9-2021-ല്
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700 -02―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   മലമ്പുഴ പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

മലമ്പുഴ  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട സയംരകണ  പണറികള്ക്കുയം  ഓഫചീസറിനട  കചീഴറിലുള്ള
ലറിഫട  ഇററിപഗഷന് സ്കചീമുകളടടെ കവദദ്യുതറി ടചലവറിനതറിലുമപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില്
25.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 50)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് 
ആടക 44,50,000 രൂപ അധറിക ധനപ്പോനമതറിയപ്പോയറി ലഭറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700 -03―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   വപ്പോളയപ്പോര് പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം)

വപ്പോളയപ്പോര് പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട സയംരകണ പണറികള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
1 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുത
ണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                 (ഖണറിക 51)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറികധനപ്പോനമതറി
പതടെറിയറിരുന്നറില.

                                         ശറിപപ്പോര്ശ

2700 -04―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   മയംഗലയം പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

മയംഗലയം പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട സയംരകണ പണറികള്ക്കുയം കവദദ്യുതറി ടചലവറിന
തറിലുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 4.25 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                 (ഖണറിക 52)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം, 1,51,203  രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
13-12-2021-ല് പപ്രപ്പോജകട  1,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം
അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.  എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ
കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1.13  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-05―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   മചീങര പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

മചീങര പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട സയംരകണ പണറികള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരു
തണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 53)

969/2022.
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
96.97 ലകയം രൂപകട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-11―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   ടനയപ്പോര് ജലപസചന  പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  ) 

കനപ്പോലുകളടടെ  കപ്പോലപഴകയം  കപ്പോരണമുള്ള  പചപ്പോര്ച  തടെയുന്നതറിനയം  അടെറിഞ്ഞുകൂടുന്ന  മണ്ണട
മപ്പോററി  ജലടമപ്പോഴുകട  സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
1.3978  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 54)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ചചീഫട എഞറിനചീയര് 22-9-2021-ല് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില. എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2.6833  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-13―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   കുറദപ്പോടെറി ജലപസചന പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  കപ്പോപവരറി  ഹസൗസറിടന  അറകുറപണറികള്ക്കുയം  കവദദ്യുത  ടചലവറിനയം
ഡപ്പോമറിടന പരറിസരടത പൂപന്തപ്പോടതറിടന സയംരകണതറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 21
ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                (ഖണറിക 55)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
ആടക  19,36,320 രൂപ അധറിക ധനപ്പോനമതറിയപ്പോയറി ലഭറിച്ചു.  കൂടെപ്പോടത  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  3.42  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2700-14―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   വടെകപ്പോപഞരറി പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

വപ്പോഴപ്പോനറി  ഡപ്പോമുയം  പദതറിയുടടെ  ടമയറിന്  കനപ്പോലുയം  ബപ്പോഞട  കനപ്പോലുയം  കപ്പോകറിനറികപ്പോടെട
കനപ്പോലുയം വൃതറിയപ്പോക്കുന്നതറിനയം അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.6 പകപ്പോടെറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                                                                                 (ഖണറിക 56)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജകട  2,  ചചീഫട എഞറിനചീയര്  22-9-2021-ല് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില.  എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1.36  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-16―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   പമ്പപ്പോ ജലപസചന പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പമ്പപ്പോ ജലപസചന പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട വര്കടചപ്പോര്ജടഡട എസപ്പോബറിഷ്  ടമനട
ഇനതറിലുയം അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  3.03  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 57)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക
അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   പപ്രപ്പോജകട  2,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  22-9-2021-ല് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില. എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2.33  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-18―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   കപ്പോഞറിരപ്പുഴ പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ഡപ്പോമറിടനയുയം കനപ്പോലുകളടടെയുയം  സയംരകണപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.65
പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

                                       (ഖണറിക 58)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
2,47,09,446 രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-26-101-98-34-2―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം    -    തണ്ണചീര്മുകയം  പദതറി    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )
സയംരകണപണറികള്  -    സയംരകണപണറികള്    -    മറ്റുടചലവകള്
-  മറ്റുടചലവകള് കവദദ്യുതറി ടചലവട

തണ്ണചീര്മുകയം  ടറഗുപലററുകളടടെ  പ്രവര്തനതറിനള്ള  കവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  കുടെറിശറിക
തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 15 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 59)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

11-6-2021  തചീയതറിയറിടല  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം.4402/2021  പ്രകപ്പോരയം
സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുകയപ്പോയ 12,31,000 രൂപ അധറിക ധനപ്പോനമതറിയപ്പോയറി
അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2700-27―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   കലടെ ജലപസചനപദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പദതറിയുടടെ സയംരകണതറിനയം അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 10
പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 60)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജകട 2, ചചീഫട എഞറിനചീയര് 22-9-2021-ല് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-01-101-98-18―ഇടെതരയം ജലപസചനയം    -    പചീചറി  ജലസയംഭരണ പദതറി    (  വപ്പോണറിജദപരയം  )    -
സയംരകണപണറികള്  സയംരകണപണറികള്    -     മറ്റു  ടചലവകള്    -    മറ്റു
ടചലവകള്   -   സയംരക  ണയം

പചീചറി ജലസയംഭരണ പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തകരപ്പോററിലപ്പോയ കനപ്പോല് ഭപ്പോഗങ്ങള്
നന്നപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  2.41  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 61)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-03―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   ചചീരക്കുഴറി  പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

കനപ്പോല് ബണറിനയം കനപ്പോലറിനയം അനബന നറിര്മപ്പോണങ്ങള്ക്കുയം വറിയര് പരറിസരത്തുയം

ഉണപ്പോയറിടള്ള  നപ്പോശനഷങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനയം പുനരുദപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ

ശചീര്ഷകതറില്  2.196  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥ

നയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 62)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക

അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   പപ്രപ്പോജകട  1,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  22-9-2021-ല്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്

സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം അധറിക തുക അനവദറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-11―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   പപപ്പോത്തുണറി പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പപപ്പോത്തുണറി പദതറിയറില് സയംരകണപണറികള്ക്കുയം കവദദ്യുതറി ടചലവറിനതറിലുമപ്പോയറി  ഈ

ശചീര്ഷകതറിന് 5.92  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന

യറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 63)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം, 4,87,235  രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

21-2-2022-ല് പപ്രപ്പോജകട  1,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം

അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില. എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ

കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2.2  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി

ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2701-12―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   അടപപ്പോടെറി പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

എ.  വറി.  ഐ.  പറി.  ഗൂളറികടെവട  -  ചറിറ്റൂര് പറപ്പോഡട പുനരുദപ്പോരണ പ്രവൃതറിയുടടെ ബറില്
മപ്പോററി നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 64)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  28-6-2021-ല് പപ്രപ്പോജകട  1,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര് സമര്പറിച
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് 1.9453 പകപ്പോടെറി രൂപ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-15-101-99-02-5―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം    -    കുടനപ്പോടെട  വറികസന  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )-  സയംരകണപണറികള്    -    വര്കട  ചപ്പോര്ജടഡട
എസപ്പോബറിടഷ്മെനട   -  പവതനയം   -   ദറിവസ പവതനയം 

ദറിവസപവതനകപ്പോരുടടെ  പവതനയം   അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  10  ലകയം
രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 65)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിന  അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-15-101-98-18―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം    -    കുടനപ്പോടെട  വറികസന  പദതറി    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )
സയംരകണപണറികള്    -    സയംരകണപണറികള്     -     മറ്റുടചലവകള്  -
സയംരകണയം 

കുടനപ്പോടെട തപ്പോലൂകറിനട കചീഴറില് വരുന്ന 12 പഞപ്പോയത്തുകളറിടലയുയം പചര്തല,  അരൂര്
പമഖലകളറിടല  പതപ്പോടുകളടടെയുയം  നചീര്ചപ്പോലുകളടടെയുയം  പപപ്പോളമപ്പോറലറിനപ്പോയറി  യന്ത്രയം  വപ്പോങ്ങല്,
ടചളറി നചീകയം ടചയല് എന്നചീ പ്രവൃതറികള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 66)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021,  4-1-2021  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
1.3847 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-16-101-99-02-5―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം    -    കപ്പോടപ്പോമ്പള്ളറി  പദതറി    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )  -
സയംരകണപണറികള്   -   വര്കട   ചപ്പോര്ജടഡട എസപ്പോബറിടഷ്മെനട   -  പവതനയം   -
ദറിവസപവതനയം

കപ്പോടപ്പോമ്പള്ളറി  പദതറിയറില്  തപ്പോല്കപ്പോലറിക  ഷടര്  ഓപപററര്മപ്പോരുടടെ  പവതനയം
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  2  ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 67)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്
സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില് ധനകപ്പോരദവകുപറിന അനമതറി പതടെറിയറിരുന
ടവങറിലുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-17―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   പചരമയംഗലയം   പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

കനപ്പോലുകളടടെ സയംരകണപണറികള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്  1.44  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 68)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
3.89 ലകയം രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2701-20―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   ടവള്ളറിയപ്പോങലടല്ല് കപ്പോസ്  പവ   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

അറകുറപണറികള്കപ്പോയറി ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  5.5  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 69)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ടവള്ളറിയപ്പോങലടല്ല് കപ്പോസട പവ റചീബറില്ഡട പകരള പദതറിയറില് ഉള്ടപടുതറി അധറിക ഫണട
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-80-001-92―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -    ജനറല്   -    ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -    വകുപട നവചീകരണവയം
ഇ   -   ഗപവര്ണന്സുയം

വകുപട നവചീകരണതറിടന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഇ-ഓഫചീസട,  ജറി. ഐ. എസട. പപ്പോറടപഫപ്പോയം എന്നറിവ
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  1.1  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 70)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ 27 ലകയം രൂപ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-80-003-99―ഇടെതരയം ജലപസചനയം    -    ജനറല്    -    പരറിശചീലനയം  -  പ്രപതദക പരറിശചീലന
പരറിപപ്പോടെറി 

മുന്തറിയ മപ്പോപനജ് ടമനട ഇന്സറിറമ്മ്യൂടകള് മുപഖന ജലപസചന വകുപറിടല എഞറിനചീയര്മപ്പോര്കട
ടപ്രപ്പോഫഷണല്  മപ്പോപനജ് ടമനറില്  പരറിശചീലനയം  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്
60 ലകയം രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 71)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം
വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.



33

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-80-005-98-34-3―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം    -    ജനറല്സര്പവ്വയുയം   ഇന്ടവസറിപഗഷനയം    -
അപനസഷണവയം ഗപവഷണവയം   -   മറ്റു ടചലവകള്  -   മററിനയം

പഗജട റചീപഡഴറിനട 2019-20 മുതലുള്ള ശമ്പള കുടെറിശറിക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
1.0355  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 72)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

12-1-2022  തചീയതറിയറിടല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നയം. 244/2022/ധന. പ്രകപ്പോരയം സബ്ജകട കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള 1.0355 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറിക ധനപ്പോനമതറിയപ്പോയറി അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2701-80-052-98-34-3―ഇടെതരയം ജലപസചനയം    -  ജനറല്    -    യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള്     -    വപ്പോഹനങ്ങളയം
അറകുറപണറികളയം  -   മറ്റു ടചലവകള്  -   മററിനയം

പുതുതപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളപ്പോയ  എസ്കപവറര്,  ഡ്രഡ്ജര്,
ടജ.സറി.ബറി.  എന്നറിവയ്ക്കുള്ള അധറിക ടചലവറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില്  55  ലകയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 73)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിന  അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-99-05-2―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം    -    ടവള്ളടപപ്പോക
നറിയന്ത്രണയം  -  ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെതറിപട  ,    ചചീഫട
എഞറിനചീയര്   കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%    സറി  .  എസട  .  എസട  .)  –
ഓഫചീസട ടചലവകള്   -   കവദദ്യുതറി   ടചലവട

969/2022.
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കവദദ്യുതറി ടചലവറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന വറിഹറിതയം അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  1.3  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 74)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ 1.97 ലകയം രൂപ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-99-06―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം    -  ടവള്ളടപപ്പോക
നറിയന്ത്രണയം -ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം    -    നടെതറിപട,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്
കുടനപ്പോടെട പപ്പോപകജട   (75%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)–  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,     നറികുതറി

പുതുകറിയ  നറിരകറില്  വപ്പോടെക  നല്കുന്നതറിനയം  അവപശഷറിക്കുന്ന  കുടെറിശറിക
നല്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.6 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 75)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-99-21-2―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം    -  ടവള്ളടപപ്പോക
നറിയന്ത്രണയം          -  ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെതറിപട  ,    ചചീഫട
എഞറിനചീയര്  കുടനപ്പോടെട പപ്പോപകജട    (75%   സറി  .  എസട  .  എസട  .) –   പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോഹനങ്ങള്   -  സയംരകണവയം അറകുറപണറികളയം  .

കുടനപ്പോടെട  ചചീഫട  എഞറിനചീയറുടടെ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല വപ്പോഹനതറിടന  അറകുറപണറി
കള്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  82,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 76)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗതറിലൂടടെ 50,000 രൂപ അനവദറിച്ചു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-99-45―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -    ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം
-  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -    നടെതറിപട  ,    ചചീഫട എഞറിനചീയര്  കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക  ജട
(75%   സറി  .  എസട  .  എസട  .) –   പറി  .   ഒ  .   എല്  .

ഇനനടചലവറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 78,000 രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 77)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-99-99―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം    -    ടവള്ളടപപ്പോക
നറിയന്ത്രണയം          -  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -    നടെതറിപട  ,    ചചീഫട എഞനചീയര്
കുടനപ്പോടെട പപ്പോപകജട   (75%  സറി  .  എസട  .  എസട  .)  –  വറിവര സപ്പോപങതറിക വറിദദ

കുടനപ്പോടെട  ചചീഫട  എഞറിനചീയറുടടെ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല  ഓണ്കലന്  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള്
കപ്പോരദകമമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനയം   കമ്പമ്മ്യൂടറുകളടടെ  അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി     ഈ
ശചീര്ഷകതറില്  25,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 78)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-98-06―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം    -    ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണയം    -
ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -   പമല്പനപ്പോടയം   -   കുടനപ്പോടെട പപ്പോപകജട    (75%   സറി  .  എസട  .     എസട  .)-
വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

കുടനപ്പോടെട ടഡവലപ്ടമനട സര്കറിള്, പകപ്പോടയയം ഓഫചീസട പ്രവര്തറിക്കുന്ന ടകടറിടെതറിടന
പ്രതറിമപ്പോസ  വപ്പോടെക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  12  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 79)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത തുക ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല് അധറിക ധനപ്പോനമതറി

ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-01-4―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം    -  ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം    -

ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%

സറി  .  എസട  .  എസട  .)–  ശമ്പളയം   -   ടമഡറികല് റചീഇയംപബഴടടമ നട 

കപ്പോരദപ്പോലയതറിന  കചീഴറിലുള്ള  ഡറിവറിഷന്  ഓഫചീസുകളറിടലയുയം  അനബന

കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങളറിടലയുയം  ജചീവനകപ്പോര്ക്കുള്ള  ടമഡറികല്  റചീഇയംപബഴടടമ നട  കയറിയം  ഇനതറിടല

കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  4.76  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 80)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി

ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-02-4―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം

-  ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%

സറി  .  എസട  .  എസട  .)–  പവതനയം  -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട  പപ

   കപ്പോഷസല്  സസചീപര്മപ്പോരുടടെ  പവതന  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്

 3.5 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 81)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

     സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം 6 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-02-5―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം     -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  .)-  പവതനയം   -  ദറിവസപവതനയം

ദറിവസപവതന ജചീവനകപ്പോരുടടെ പവതന കുടെറിശറിക നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 11.65
ലകയം രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 82)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം 5.6 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-00-06―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം   -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  ,    കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  . )   –  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി  .

കുടനപ്പോടെട ടഡവലപ്ടമനട ഡറിവറിഷന്, പകപ്പോടയയം ഓഫചീസട പ്രവര്തറിചറിരുന്ന ടകടറിടെതറിടന
വപ്പോടെക  കുടെറിശറിക  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  10  ലകയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട    സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 83)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര്ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-21-2―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം  -  ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണയം    -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  .)   പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹനങ്ങള്  -  സയംരകണവയം അറകുറപണറികളയം

ഈ  ശചീര്ഷകതറിനട   കചീഴറില്  വരുന്ന  5  ഡറിവറിഷന്  ഓഫചീസുകളടടെയുയം  അനബന
ഓഫചീസുകളടടെയുയം  വപ്പോഹനങ്ങള്കട  കപ്പോലപഴകയംമൂലയം  ഉണപ്പോകുന്ന   അറകുറപണറികള്
ടചയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്  1  ലകയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 84)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം 3 ലകയം രൂപ അധറികമപ്പോയറി അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-001-97-99―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം -
ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം    -    നടെപപ്പോകല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  .) –  വറിവരസപ്പോപങതറിക വറിദദ

ഈ ശചീര്ഷകതറിനട   കചീഴറില് വരുന്ന  5  ഡറിവറിഷന്  ഓഫചീസുകളടടെയുയം  അനബന
ഓഫചീസുകളടടെയുയം  ഓണ്കലന്  സയംവറിധപ്പോനങ്ങളടടെ  കപ്പോരദകമമപ്പോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം
കമ്പമ്മ്യൂടറുകളടടെ ടമയറിനനന്സറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്  1.2  ലകയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 85)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

വറിനറിപയപ്പോഗറികടപടെപ്പോടത  തുക  ശചീര് ഷകതറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-103-99-34-3―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം   -
സറിവറില് വര്കട    -    ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണപണറികള്  -    സയംരകണയം
മറ്റു ടചലവകള്   -   മററിനയം

പ്രകൃതറി ദുരന്തങ്ങള് മൂലമുള്ള നപ്പോശനഷങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതറിനയം ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണ
പ്രവൃതറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 15 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 86)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   10-9-2021,  4-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
7.291 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2711-01-103-98-34-3―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണവയം ടഡ്രയറിപനജുയം   -   ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം     -
സറിവറില് വര്കട   -   ടവള്ളടപപ്പോകടകടുതറികള്മൂലമുള്ള അറകുറപണറികള്    -    മറ്റു
ടചലവകള്   -    മററിനയം

പ്രളയയം മൂലമുള്ള ടവള്ളടപപ്പോക ടകടുതറികള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില്
6.85  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുത
ണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 87)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   10-9-2021,  4-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന
അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക
ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില. എന്നപ്പോല് LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക
ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 8.803 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

2711-02-103-99-34-3―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണവയം  ടഡ്രയറിപനജുയം  -  കടെലപ്പോകമണ  നറിപരപ്പോധന
പദതറികള്    -    സറിവറില്  പണറികള്    -    കടെലപ്പോകമണ  നറിപരപ്പോധന
പണറികള്   -   സയംരകണയം   -    മറ്റു ടചലവകള്   -    മററിനയം

മണ്സൂണ്  മപ്പോസങ്ങളറില്  തചീരപദശ  ജറിലകളറിലുണപ്പോകുന്ന  കടെലപ്പോകമണടകടുതറികള്
പനരറിടുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  50  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 88)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021, 4-1-2022  എന്നചീ തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം
ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്
ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
25.6812 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ   

4700-13―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട    - കുറദപ്പോടെറി ജലപസചന പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  .)

കുറദപ്പോടെറി ജലപസചന പദതറിയുടടെ കനപ്പോലറിടനയുയം കനപ്പോല് അനബന നറിര്മറിതറികളടടെയുയം
5  വര്ഷടത പുനരുദപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കു പവണ ആദദ വര്ഷടത വറിഹറിതമപ്പോയറി ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 15 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 89)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
5.28 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ  

4700-17―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട   -  ചറിറ്റൂര്പുഴ പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ചറിറ്റൂര്പുഴ  പദതറിയറില്  കനപ്പോല്  ബണട  പറപ്പോഡറിടന  സയംരകണപണറികള്കപ്പോയറി ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 1  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 90)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

നബപ്പോര്ഡട  പ്രവൃതറികള്കട  അയംഗചീകപ്പോരയം  ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം പപ്രപ്പോജകട  I , ചചീഫട എഞറിനചീയര് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4700-18―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    കപ്പോഞറിരപ്പുഴ  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

കപ്പോഞറിരപ്പുഴ  പദതറിയറില്  കനപ്പോലുകളടടെ  സയംരകണപണറികള്കപ്പോയറി  ഈ
ശചീര്ഷകതറില് 4 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ
വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 91)
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

നബപ്പോര്ഡട  പ്രവൃതറികള്കട  അയംഗചീകപ്പോരയം  ലഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  സബ്ജകട  കമറിററി
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം പപ്രപ്പോജകട I , ചചീഫട എഞറിനചീയര് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4700-21―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട   -   മചീനചറില് പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പപ്പോലപ്പോ മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറില് അരുണപ്പോപുരയം  ഭപ്പോഗതട  മചീനചറിലപ്പോററിനട  കുറുടക പപ്പോലതറിടനയുയം
ടറഗുപലറപറപ്പോടുകൂടെറിയ  മറിനറി  ഡപ്പോമറിപനയുയം  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  10.6
പകപ്പോടെറി  രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 92)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി പപ്രപ്പോജകട  2,  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  22-9-2021-ല്
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക തുക  അനവദറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4700-24―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    കുരറിയപ്പോര്കുററി  -    കപ്പോരപപ്പോറ
പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

കുരറിയപ്പോര്കുററി  -  കപ്പോരപപ്പോറ പദതറിയറില് നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില്
 5 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 93)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

LOC ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
36,07,000 രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ 

4700-28―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട   -   ബപ്പോണപ്പോസുര സപ്പോഗര് പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ബപ്പോണപ്പോസുര  സപ്പോഗര്  പദതറി  പൂര്തചീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്
50 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 94)
969/2022.
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സസചീകരറിച നടെപടെറി

1,34,000 രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ 

4700-80-005-99-(02)―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    ജനറല്    -
സര്പവ്വയുയം അപനസഷണവയം  -  ജലപസചനപദതറികളറിപന്മേല് അപനസഷണയം     -
മരപ്പോമത്തു പണറികള്

കബനറി  ഉപനദചീതടെതറിലുള്ടപട  കടെമപ്പോന്പതപ്പോടെട  ജലപസചന  പദതറിയുടടെ
ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  2.50  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ   വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 95)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക  അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   12-10-2022-ല്  ടഎ.ഡറി.ആര്.ബറി.  ചചീഫട  എഞറിനചീയര് 
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ
കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1,12,55,690  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി
ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4700-80-800-89―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട  -    ജനറല്    -
മറ്റുടചലവകള്   -    നറിയമസഭപ്പോമണല ആസറി വറികസന പദതറി

നറിയമസഭപ്പോമണല ആസറി വറികസന പദതറികപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില് 15 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 96)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

8-10-2021-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നയം. 6619/2021/ധന, 18-3-2022-ടല സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)
നയം.  1966/2022/ധന.  എന്നറിവ  പ്രകപ്പോരയം  16,87,29,000  രൂപ  അധറികധനപ്പോനമതറിയപ്പോയറി
അനവദറിചറിടണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

470112―ഇടെതരയം ജലപസചനയം സയംബനറിച മൂലധനടചലവട  -   അടപപ്പോടെറി പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

അടപപ്പോടെറി  പദതറികപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 97)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിചറിരുന്നറില.

ശറിപപ്പോര്ശ

4701-18―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    ചമ്രവടയം  റഗുപലറര്  കയം
ബറിഡ്ജട    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ചമ്രവടയം പപ്രപ്പോജകറില് ഭരണടചലവകള്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില് 1.8279 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 98)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ 94,30,000 രൂപ അനവദറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4701-21-800-96―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    പതപ്പോടപള്ളറി
സറില്പവ   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )-   മറ്റുടചലവകള്   -   സറില്പവ

പതപ്പോടപള്ളറി സറില്പവയുമപ്പോയറി ബനടപടട നടെപട സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം ഭരണപ്പോനമതറി ലഭറിച
അടെറിയന്തര  പ്രവൃതറികള്  എടറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  75  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 99)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര്
സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി
പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4701-80-800-72―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച  മൂലധനടചലവട    -    ജനറല്    -    മറ്റു

ടചലവകള്   -        വന്കറിടെ പദതറികളറില് ഉള്ടപട കപ്പോഡപ്പോ കനപ്പോലുകളറിടല

ഫചീല്ഡട ചപ്പോനലുകളടടെയുയം കഡ്രനകളടടെയുയം ആധുനറികവല്കരണയം

കപ്പോഡപ്പോ  കനപ്പോലുകളടടെ  നവചീകരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 100)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം 4.3136 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ

4711-01-103-99-(01)―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണ  പദതറികള്  സയംബനറിച മൂലധനടചലട    -

ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം   -   സറിവറില് പണറികള്   -   സറിവറില് പണറികള്

-   മരപ്പോമത്തു പണറികള്

പ്രളയയം  മൂലമുണപ്പോയ  നപ്പോശനഷങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില്

10 പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 101)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   10-9-2021,  4-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്

ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന

അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന  അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക

ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ

കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  30.343  പകപ്പോടെറി  രൂപയട  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി

ലഭറിചറിരുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4711 -01 -103-98-(01)―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണ പദതറികള് സയംബനറിച മൂലധനടചലട    -
ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം   -    സറിവറില് പണറികള്   -    തറിരുവനന്തപുരയം
പടണതറിടല  ടവള്ളടപപ്പോക   നറിയന്ത്രണ  പദതറികള്    -    മരപ്പോമത്തു
പണറികള് 

തറിരുവനന്തപുരയം  നഗരതറിടല  കനപ്പോലുകളയം  പതപ്പോടുകളയം  വൃതറിയപ്പോകറി  ടവള്ളടകടട
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 102)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   10-9-2021-ല് ജലപസചനവയം  ഭരണവയം  ചചീഫട
എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  LOC
ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 7.56 ലകയം
രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4711-01-103-93―ടവള്ളടപപ്പോക  നറിയന്ത്രണ  പദതറികള്  സയംബനറിച  മൂലധനടചലട    -
ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണയം    -    സറിവറില് പണറികള്    -    മലബപ്പോര് ജലപസചന
പപ്പോപകജട    (  മറിര്പപ്പോ  )-    ടചകട  ഡപ്പോമുകള്  ,    ടറഗുപലററുകള്  മുതലപ്പോയവയുടടെ
നറിര്മപ്പോണവയം അറകുറപണറികളയം

മലബപ്പോര് പമഖലയറിടല ടചകട ഡപ്പോമുകളടടെയുയം ടറഗുപലററുകളടടെയുയം അറകുറ പണറികള്
കപ്പോരദകമമപ്പോയറി നടെത്തുന്നതറിനപവണറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ വകയറിരുതണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 103)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  സബ്ജകട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   10-9-2021,  4-1-2022  എന്നചീ  തചീയതറികളറില്
ജലപസചനവയം ഭരണവയം ചചീഫട എഞറിനചീയര് സമര്പറിച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന അടെറിസപ്പോനതറില്
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ധനകപ്പോരദവകുപറിടന അനമതറി പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
എന്നപ്പോല്  LOC  ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല് കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ കുടെറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
2.6778 പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

4711-02-103―ടവള്ളടപപ്പോക നറിയന്ത്രണ പദതറികള് സയംബനറിച മൂലധനടചലട    -    കടെലപ്പോകമണ
നറിപരപ്പോധന പദതറികള്   -   സറിവറില് പണറികള്

കടെല്ഭറിതറിയറിലപ്പോതതുയം  രൂകമപ്പോയ  കടെലപ്പോകമണയം  പനരറിടുന്നതുമപ്പോയ  പ്രപദശങ്ങളറില്
കടെല്ഭറിതറി/പഗപ്പോയന്സട  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില്  107.60  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ  വകയറിരുതണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

(ഖണറിക 104)

സസചീകരറിച നടെപടെറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂടടെ സബ്ജകട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള
തുക അനവദറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  10-9-2021, 4-1-2022 തചീയതറികളറില് ജലപസചനവയം ഭരണവയം
ചചീഫട  എഞറിനചീയര്  സമര്പറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ധനകപ്പോരദവകുപറിടന
അനമതറി  പതടെറിയറിരുനടവങറിലുയം  അധറിക  ധനപ്പോനമതറി  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.   എന്നപ്പോല്  LOC
ശചീര്ഷകമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  കുടെറിശറിക  ബറില്ലുകള്  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  3.0093
പകപ്പോടെറി രൂപയട അധറിക ധനപ്പോനമതറി ലഭറിചറിരുന.

അദദപ്പോയയം II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകള്കട സര്കപ്പോരറില് നറിനയം മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകപ്പോതവ 

ഇല.

                                                                                    പറപ്പോഷറി അഗസറിന്,
തറിരുവനന്തപുരയം,                                                                     ടചയര്മപ്പോന്,
2022  ജൂണ് 21.                                                               സബ്ജകട കമറിററി III.


